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ڈھانپیں: یسوع کی حقیقی کلیسیا یا استعمال کے پڑے گا؟ پبلک ڈومین تھا جس جوائس تھئیل، ویسٹ 

 منسٹر یبی سوائے، کی طرف سے تمام تصاویر.
 

 گی. کیا تم جانتے ہو کہ چرچ آج کہاں ہے؟ یسوع قبر اپنے چرچ پر غالب نہیں کرے
 

کیا تمہیں یقین ہے؟ آپ کو ایک حقیقی "واال" عیسائی ہونے کے لئے تیار صرف ایک سننے واال ہیں 

 اور نہ؟ تم سچے عیسائی چرچ کے بارے میں حقیقت کو سنبھال سکتا ہے؟
 

 ا ہے؟سب ایک چھوٹے اور بدنام گروپ آج سچ عیسائی چرچ کی نمائندگی کر سکت
 

آپ کو "سنتوں کے حوالے کیا سب کے لئے ایک بار ایمان کے لئے سکوئر جھگڑا کریں" کرنے کے 

لئے تیار ہو جائے گا یا آپ کو ایک جعلی پسند کریں گے؟ آپ کو اپنے جذبات پر انحصار کرنا چاہئے یا 

 خدا کا کالم فیصلہ کرنے کے لئے؟
 

ں گے؟ آپ کو پتہ ہے ثبوت، جو نشانیاں، اور سراگ کی تم واقعی میں بائبل کے معیار پر ایمان الئی

 شناخت خدا کی حقیقی اور لگاتار چرچ ہے؟
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 . جس میں چرچ جاری رہے گا؟1
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 . خدا میں سے کون سب سے زیادہ وفادار چرچ ہے؟4
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 کون سی کلیسیا جاری رہے گی؟ ۔1
 ہزاروں کلیسیائیں اور الکھوں لوگ

 
 
 

مسیح کے چرچ کا حصہ ہونے کا دعوی کرتے ہیں کہ بڑے نظریاتی اختالفات کے ساتھ گروپوں کے 

ہیں. ان میں سے بہت سنجیدگی القوامی اتحاد کے بارے میں بات کر رہے ہیں. دو ارب لوگ ان ہزاروں 

کے گرجا گھروں کا حصہ ہونے پر یقین کر رہے ہیں. ایک بڑے پیمانے پر چرچ سچے عیسائی چرچ 

 ہے؟
 

ائبل ایک حقیقت یہ، حیران کن، لیکن سچ، کہ زیادہ تر لوگ سب کا دعوی ہے کہ عیسائی گرجا گھروں ب

سے ان کے عقائد اور تعلیمات حاصل فرض کرنے لگتے ہیں اگرچہ، حقیقت مسیحی ہونے کا دعوی 

کرتے ہیں کہ تقریبا تمام گرجا گھروں اکثر غیر بائبل اور پر انحصار کرتا ہے ہے ان کے عقائد کو کافر 

 روایات!
 

کے طور پر تقریبا کوئی بھی  کہ اکثر ان کی تسلی روایات، ثقافت، اور / یا معاشرے کے خالف جاتا ہے

 بائبل سے بھرا سچائیاں سکھانے گا.
 

 اگر آپ واقعی سچے عیسائی چرچ کی شناخت کر سکتے ہیں؟
 

آپ جھوٹے گرجا گھروں کے خاتمے میں مدد کرنے کے لئے آسان ثبوت موجود ہیں؟ اگر آپ کو ان 

کو کھولنے کے لئے تیار ہیں، ثبوتوں، عالمات، اور سراگ دریافت کرنے کے لئے اپنے دل اور دماغ 

اس کا جواب نازل ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ جائے گا کیوں یہ سچے عیسائی چرچ آج ہے جہاں 

معلوم کرنے کے لئے اہم ہے اور ہم کرنے کے لئے غیرت کا ہونا ضروری ہے کیوں خدا کی منصوبہ 

 بندی میں اس وقت کام کرے.



 
 .لئے باہر تالش. خدا کی حقیقی کلیسیا کے سفر میں خوش آمدید بائبل تعلیم دیتی دریافت اور خود کے

 
 یسوع اپنے چرچ جاری رہے گا کہ سکھایا

 
 یسوع سکھایا اپنے چرچ اس دور کے اختتام تک جاری رہے گا:

 
... میں نے اپنے چرچ کی تعمیر کریں گے، اور ادولوک کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. 

 صورت میں متنبہ بھر نیو کنگ جیمز ورژن( ، جب تک دوسری16:18)متی 
 

... میں اپنے چرچ کی تعمیر کریں گے، اور کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. )متی 

 ، نیو امریکن بائبل، کیتھولک بشپس کی امریکی کانفرنس کی طرف سے ڈال(16:18
 
میں ہے کہ سب باتوں  "کل اختیار، باپ کا نام لے اور بیٹے اور روح القدس کے ان کے بپتسما   

پر عمل کرنے کے لئے ان ، آسمان اور زمین میں مجھ کو دیا گیا ہے. اس وجہ سے، تمام 

قوموں کو شاگرد بناؤ آپ کو حکم دیا اور دیکھو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ، یہاں تک کہ عمر کے 

 (20 -18: 28آخر تک ہوں ". )متی 
 
 

زمانے کے اختتام پر( سچے عیسائی چرچ کے خالف  نہ موت )ادولوک / حاصل( اور نہ ہی وقت )اس

غالب کرے گا. یسوع کی تعلیمات کو ثابت ایک گروپ )یا ایک سے زیادہ گروپس( پورے چرچ عمر 

بھر حقیقی کلیسیا کی جاسکتی ہے کہ ہونا چاہئے کہ. پوری دنیا بھر میں ان لوگوں کے جن کے والد کو 

( تمام کو 28میتھیو  20-19چ یسوع نے حکم دیا کہ )(: یہ چر6:44فون کرے گا کے لئے )یوحنا 

 سکھانے گا.
 

یسوع نے بھی ایڈوانس میں، سچی مسیحی کلیسیا کی تاریخ کے بارے میں سکھایا. وہ پیغامات اس نے 

 ابواب میں گرجا گھروں کو دیا تھا میں نے یہ کیا. 3rdاور  2ndوحی کی کتاب کے 
 

تاریخ ابتدائی رسولی اور وفادار پوسٹ رسولی چرچ خیال کیا، کہ بائبل، مذہبی تحریروں، اور سیکولر 

سچ چرچ کے لئے صرف اصلی امیدواروں کیا، چرچ عمر بھر کو دکھا سکتے ہیں تو، وہ لوگ جو ایک 

 (.3ہی تعلیمات اور طرز عمل رکھا ہو گا )سییف . یہودہ 
 

پس نہیں آیا ہے کے طور پر، کلیسیائی دور ختم نہیں ہوئی ہے کے بعد سے، یسوع نے ابھی تک وا

 حقیقی کلیسیا موجود ہونا ضروری ہے. لیکن کہاں؟
 

صدی میں مسیح کی حقیقی کلیسیا کے لیے آپ  21stحقیقت یہ ہے کہ، بہت سے مرتد ہو چکے ہیں کہ 

کو دو امکانات واقعی ہیں کے باوجود: یہ ایک یا اس سے زیادہ گرجا گھروں میں سے ایک انتہائی 

متاثر گروپ یا تو ہے، یا یہ گرجا گھروں کی ایک چرچ یا گروپ ہے سے کچھ دوسرے، گریکو رومن 

 (.17، اور 3، 2زیادہ حقیقی معنوں میں رسولی اور بائبل، ذریعہ )سییف. مکاشفہ 
 



جو بائبل پر یقین ہم میں سے ان لوگوں کے لئے، کوئی دوسرے اختیارات ہیں. صرف اصلی امیدوار 

یے ایک یا زائد گروپوں اب بھی اسی کی تعلیمات اور طرز عمل ہے جو آج )ے( حقیقی کلیسیا کے ل

 جلدی رسولی چرچ اصل کے طور پر کیا ہو گا.
 

 سکھاتا اکرنبائبل تمام چیزیں ثابت 
 
کئی احتیاط وہ کیا چرچ میں شرکت پر غور نہیں کرتے. کئی تمام مذاہب ایک ہی جگہ کی قیادت ہے کہ 

القوامی اور بین العقائد ہجوم کے دعووں پر یقین. اس کے باوجود، یسوع نے سکھایا کہ وسیع نقطہ نظر 

( میں KJV، 14-13: 7) "آسان راستہ"( تباہی کے راستہ تھا اور صرف چند متالشیوں اس عمر )متی 

 سیدھی اور تنگ راستہ تالش کریں گے.
 

آپ چاہے یا نہیں آپ کے چرچ میں ایک سچے عیسائی ایک ہے یہ ثابت کرنے کی زحمت کرنی 

 چاہیے؟
 

زیادہ تر لوگ غالب مذہب ان کے خاندان یا مقامی ثقافت کو قبول کرتا ہے جو کچھ بھی قبول کرتے ہیں. 

تبدیلیاں کریں گے. کچھ تبدیلیاں جذبات، سہولت کے لئے کچھ، اور نظریے کچھ، تاہم، ان کی زندگی میں 

پر کچھ پر مبنی ہیں. کچھ ایک چرچ وہ سب سے زیادہ آرام دہ اور پرسکون محسوس کرتے ہیں جہاں 

اٹھا. دوسروں کی قربت، نوجوانوں اور / یا دیگر سماجی پروگراموں کی بنیاد پر ایک لینے، یا کسی نہ 

 ایک کیریئر کو آگے بڑھانے کر سکتا ہے کیونکہ.کسی طرح یہ 
 

 تمہیں کیا کرنا چاہئے؟
 

پولوس رسول )کے پروٹسٹنٹ اور کیتھولک نئے عہد نامے کے ترجمہ کو قبول کر لیا مطابق( نے لکھا 

 ہے:
 

 (KJV، 5:21تھسلنیکیوں  1سب چیزیں ثابت؛ مضبوط پکڑے اچھا ہے کہ جس میں. ) 
 

 (DRBبائبل پر -، 5:21تھسلنیکیوں  1ضبوط پکڑے اچھا ہے کہ جس میں. )اور جن چیزوں کو ثابت؛ م
 

اور اس دنیا میں نہ ہو، لیکن آپ کے دماغ کی تجدید کی طرف سے تبدیل کر دیا جائے، تو خدا کا کہ 

 ، ینآئوی(2: 12نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی کیا ہے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ. )رومیوں 
 

نہیں کیا جائے؛ لیکن، آپ کے دماغ کی تازگی میں اصالح کی جائے اگر آپ کو اچھا اور اس دنیا میں 

 (DRB، 2: 12کیا، اور قابل قبول، اور خدا کی کامل مرضی ہے ثابت کر سکتے ہیں کہ. )رومیوں 
 

سچے عیسائی چرچ آج ہے جہاں آپ کو ثابت کر دیا ہے؟ تم ہو سکتا ہے لگتا ہے کہ، تو آپ واقعی 

 بائبل کو استعمال کرتا ہے کا استعمال کیا ہے؟ڈھونڈ سکی 

 

 جب چرچ شروع کیا؟
 



چرچ آج ہے جہاں کی ایک بہتر خیال حاصل کرنے کے لئے، یہ اس کے شروع کر دیا جہاں دیکھنے 

میں، یسوع نے "اس پتھر پر" ان کے چرچ کی تعمیر  16:18میتھیو  کے لئے ایک اچھا خیال ہو گا.

بھیجے گی:  16( اور روح القدس )یوحنا 4: 10کرنتھیوں  1؛ 11-10: 4اعمال کریں گے )اپنے معنی، 

 جب یہ شروع کیا؟ (.14:26؛ سییف جان 7
 

 وہی زندہ ہوئے پچاس دن کے بعد شروع ہوا.
 

نوٹس  ء، جب روح القدس بھیجا گیا ہے جس میں. 31 عیسائی چرچ پینتیکوست سی کے دن شروع ہوا.

ہے کہ کس طرح کے بارے میں اعمال کی کتاب کے دوسرے باب سے خدا کی کلیسیا شروع کر دیا 

 مندرجہ ذیل:
 

پینتیکوست کے دن مکمل طور پر آئی تھی جب، وہ ایک ہی جگہ میں ایک معاہدے کے ساتھ 

اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور طرح روح نے انہیں بولنے کے دی،  4 سب تھے ...

 (1،4: 2)اعمال  غیر زبانیں بولنے لگے.
 

 لیکن پطرس ان گیارہ کے ساتھ کھڑے، اس کی آواز، بلند کی اور ان سے کہا
 

"یہودیہ کے مرد اور یروشلم میں بسنے والے تمام کے، یہ آپ جان لو، اور میری باتوں پر 

اسرائیل کے مرد، ان الفاظ کو سن: یسوع ناصری، معجزات کے ذریعہ آپ کو خدا  "22 دھیان ...

شدہ ایک آدمی کو، عجائبات ، اور نشانیاں جو خدا آپ کے درمیان میں کی طرف سے تصدیق 

اسی تعین مقصد اور خدا  23 -اس کے ذریعے کیا، آپ کے طور پر اپنے آپ کو بھی جانتا ہوں 

کی طرف سے ہونے واال علم سابق ہونے، آپ، غیر قانونی ہاتھوں سے لے لیا مصلوب، اور 

کہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کی طرف سے منعقد کیا جانا جس کو خدا کیون 24 جان سے مارا ہے؛

 چاہئے جالیا، موت کا درد کھل کر ...
 

"لہذا اسرائیل کا سارا گھرانا یقین جان لے خدا، خداوند اور مسیح دونوں اس یسوع کو جسے تم 

 نے مصلوب کر دیا ہے کہ بتائیں."
 

 ہا، "، بھائیو ہم کیا کریں؟"وہ یہ سن جب، وہ جل گئے، اور پطرس اور باقی رسولوں سے ک
 

 پطرس نے ان سے کہا

 

"توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک گناہوں کی معافی کے لئے یسوع مسیح کے نام پر 

وعدہ تم سے اور تمہاری  39 بپتسمہ دو.. اور آپ کو روح القدس کا تحفہ حاصل کریں گے

ا خدا اپنے پاس اوالد کے لئے ہے کے طور پر، اور سب کے لئے کون خداوند ہمار

 بالئے گا کے طور پر کئی کے طور پر، دور دور ہیں. "
 

پس  41 اور بہت سے دوسرے الفاظ کے ساتھ انہوں نے گواہی دی اور ان کو نصیحت کی اور کہا

جائے."؛اور  "اس ٹیڑھی نسل سے بچ جو لوگ خوشی سے ان کالم قبول والوں کے بپتسمہ لیا

اور جب وہ روٹی توڑتے، رسولوں  42 کے ان میں شامل کیا گیا.اس دن تقریبا تین ہزار آدمیوں 

خدا کی تعریف اور  47 کے نظریے اور رفاقت میں ثابت قدمی سے جاری رکھا، اور نماز میں ...



اور خداوند روزانہ جو نجات پاتے گیا تھا وہ چرچ میں شامل  تمام لوگوں کے ساتھ حق اندوز.

 (47، 42-36، 24-22، 2:14)اعمال  کیا.
 

اس  اس میں ان لوگوں کے توبہ کرنے اور بپتسمہ تھے نوٹس. خدا روزانہ چرچ میں اضافہ کیا گیا تھا.

طرح، صرف ایسا کر سکتا ہے ان لوگوں کو جو دونوں سچے عیسائی چرچ میں شامل کیا گیا.وفادار 

ح چرچ یہ سراگ کہ آپ حقیقی کلیسیا اور محض مسی رسولوں کے نظریے میں جاری نوٹس ہے کہ.

 ہونے کا دعوی کرتے ہیں کہ ان کے درمیان فرق کو سمجھنے میں مدد کر سکتے ہیں.
 

 چرچ کیا ہے؟
 

،" کا مطلب کے طور پر حرفی یونانی ایکلیزیا" لفظ میں نامہ عہد نئے ترجمہ پر طور"چرچ" کے 

"ایک آواز دی اصطالح سے آتا بائبل بھی کلیسیا مسیح کے بدن کی نمائندگی کرتا ہے کہ سکھاتی 

 اسمبلی.":
 

اور وہ شروع، مردوں میں سے پہلوٹھا ہے جو، سب باتوں میں وہ فضیلت ہو سکتا ہے کہ جسم، 

 (1:18)کلسیوں  چرچ، کے سربراہ ہیں.
 

 ( کے لئے1:24... مسیح، اس کی الش کی خاطر، چرچ ہے جس میں )کلسیوں 
 

ع اور اس کے اصل رسولوں کے عقیدے اور لہذا، حقیقی کلیسیا کے لئے ہماری جدوجہد میں، ہم یسو

تعلیمات کے ساتھ جاری ہے کہ وفادار مومنوں کی ایک جسم کے لئے تالش کر رہے ہیں.چرچ ایک 

( ہے، اور تاریخ میں سے ایک طبعی تنظیم یا کارپوریشن تک محدود 5: 2پطرس  1"روحانی گھر" )

 نہیں ہے.
 

 ایک سچے عیسائی ہے؟
 

وع کی طرف دعوت قبول کرنے والے کی ہے مناسب طریقے سے توبہ کر ایک سچا مسیحی ایک،، یس

کورس کے، بہت درست نہیں  ( حاصل کی ہے.2:38بپتسمہ لیا، اور اصل میں خدا کا پاک روح )اعمال 

 ہیں جو عیسائیوں کا دعوی ہے کہ.
 

ایسا نہیں کرتے نوٹس بھی پولس رسول نے لکھا ایک عیسائی خدا کی روح ان کے اندر اجتماعی اور وہ 

 جو ان سے زندگی کا ایک مختلف قسم قیادت کریں گے کہ ہے کہ:
 

ابھی  لیکن تم، گوشت میں لیکن روح میں نہیں ہیں، بے شک خدا کا روح تم میں بسا ہے تو.

اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو  نہیں ہے 10 کوئی مسیح کا روح نہیں ہے تو، انہوں نے اپنی

تو اگر اسی کا روح اٹھایا آپ میں مردہ  زندگی 11 مگر روح راستبازی کیونکہ.گناہ کے مردہ ہے 

بستا سے یسوع کو مردوں میں سے مسیح اٹھایا جو انہوں نے اپنی روح آپ میں بستا ہے جو 

 کے ذریعے اپنے بشر اداروں کو زندگی دے گا.

آپ  13 لئے نہیں گوشت کے لئے، گوشت کے مطابق رہنے کے -پس اے بھائیو! ہم قرضدار ہیں 

اگر روح کی طرف سے آپ کے  لئے؛. کو گوشت آپ مر جائے گا کے مطابق رہتے ہیں کے



خدا کے روح کی طرف سے قیادت کر  زندہ رہے گا. 14 جسم کے اعمال جان سے مارا، آپ کو

 (14-9: 8)رومیوں  رہے ہیں کے طور پر کئی کے لئے، ان خدا کے بیٹے ہیں.
 

 رورت نہیں ہے وہ لوگ جو ان میں سے کوئی بھی ہو.واقعی خدا کی روح کی ض
 

 عیسائیوں سے محبت ہے اور محبت ظاہر کرنے کے، بلکہ دنیا کی طرف سے دیکھا نہیں جا رہے ہیں:
 

اپنی مصیبت میں یتیموں اور بیواؤں کا دورہ کرنے، اور اپنے آپ کو دنیا کی آلودگی سے بچائے 

 (1:27)جیمز  الص اور بے داغ مذہب یہ ہے.رکھنے کے لئے: خدا اور باپ کے سامنے خ
 

 پطرس رسول نے لکھا:
 

تم اس وجہ سے، محبوب، جب سے آپ کو اس سے پہلے ہی معلوم ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ خود 

بھی صبر سے گر، شریروں کی غلطی کے ساتھ دور قیادت میں جا رہا ہے سے ہوشیار 

اسی کے  کے فضل اور علم میں اضافہ ہو.لیکن ہمارے رب اور ادقارکرتا یسوع مسیح  18رہنا؛

 (18-17: 3پطرس  2) آمین. پاس اب اور ہمیشہ دونوں تمجید ہوتی رہے.
 

روحانی ترقی کے ذریعے کسی کی زندگی کو تبدیل کرنے سے ایک حقیقی مسیحی ہونے کا ایک اہم 

کہتے  اس کے عالوہ، سچے مسیحی ادراک سچا ایمان کیا گیا ہے "ہر جگہ کے خالف حصہ ہے.

(، اس کے رہنماؤں کی جانب سے مذمت کی جا رہی ہے کیونکہ ان کی تعلیمات اور 28:22')اعمال 

( حقیقی مسیحی خود ظلم و ستم کے تحت 14-9: 6؛ 21-1کے دیگر مذہبی' حکام کی:  4تعلیم )اعمال 

 (.15:20ہوں گے، اور یہ کہ )یوحنا 
 

 کے دیر چرچ نے لکھا: دیبار اپارشنخدا مبشر 
 

 ایک سچا عیسائی ہونے کے لئے ہمت لیتا ہے! یہ
 

خدا وعدہ لینڈ میں داخل کرنے کی جنگ شروع کرنے  قدیم زمانے کے نبیوں ہمت کی مرد تھے.

 . (.6: 1یشوع سے کہا کہ جب، انہوں نے حکم دیا، "مضبوط اور دلیر ہو" )جوش 
 

انہیں مسلسل  ھے.رسولوں وہ خدا کے روح القدس پایا بالخصوص بعد، ہمت کے لوگ بھی ت

بڑے گیٹ  دھمکیوں اور جارحیت کے دوران انجیل کی تبلیغ کرنے کے لئے یہ آسان نہیں تھا.

وہ خدا کی اطاعت اور انسان کی اطاعت کے  -اور تنگ سے ایک میں داخل ہونے کے درمیان 

نام  انہوں نے حکام کی جانب سے بتایا گیا، "ہم سختی سے یہ درمیان منتخب کرنے کے لئے تھا.

لے کر تعلیم نہ آپ پر چارج، ابھی تک یہاں آپ کو یروشلیم میں اپنی تعلیم پھیال دی اور تم ہم پر 

اس کا جواب پطرس اور باقی  (.RSV، 5:28اس شخص کا خون النے کا ارادہ رکھتے" )اعمال 

کی  ( "ہمیں آدمیوں کے مقابلے میں خدا29رسولوں کو دیا ایمان اور دلیری سے ایک تھا: )آیت 

 اطاعت کرنے کے لئے چاہئے".

آپ کہ کسی دن کا احساس ہے کہ آپ اپنے ستانے والوں کے لئے ایک ہی جواب دینے کے لئے 

 ہو سکتا ہے؟
 



پھر ایمان یہ کرتا ہے  عام طور پر ایمان کے باب میں کے طور پر جانا جاتا ہے. 11عبرانیوں 

رہتے تھے ذکر کیا ہے، لیکن اس سے لوگوں کے سب اس ایمان کے ساتھ  کے بارے میں بات.

 (1981جنوری،  خبر، )اچھی زیادہ ہمت درکار.
 

میں پینتیکوست کے بعد سے  2( اعمال 16:18متی  3اور  2سچے عیسائی چرچ، یہ کرے گا )؛ مکاشفہ 

 موجود ہے حضرت عیسی علیہ السالم نے کہا کہ.

ایک بھی ذاتی طور  افی نہیں ہے.اس کے باوجود، صرف سچ عیسائی چرچ کو تالش کرنے کے لئے ک

 پر ایک حقیقی مسیحی بننے کے لئے کی ضرورت ہے:

 (1:22)جیمز  بلکہ اپنے کو دھوکہ دے لفظ کے والوں، اور صرف نہ محض سننے والے جو.
 

لیکن اس سے پہلے خدا اور اپنے مذہب کی بادشاہی کی تالش میں رہو تو یہ سب چیزیں بھی تم 

 (6:33)متی  کو مل جائے گی.
 

سچے  سچے مسیحی، خدا کی روح، پریکٹس محبت بہادر، اور خدا کی بادشاہی کے لئے طویل ہیں.

 ( پڑھانے کے لئے جاری.3عیسائی چرچ اور اصل عقیدے کے دوسرے پہلوؤں )یہودہ 
 

 نشانیاں حقیقی کلیسیا کی نشاندہی .2
 

عقیدے رکھنا چاہیے کہ، اب ہم کچھ ہم نے دیکھ لیا کہ حقیقی کلیسیا کو جاری رکھنے کے، اور اصل 

 مخصوص نشانیاں، سراگ، اور عقائد حقیقی کلیسیا کی شناخت میں مدد اس پر نظر ڈالیں گے.
 

 سے حق خدا کے کالم پاک کئے
 

 یسوع نشانی عالوہ سچے مسیحیوں کو مقرر کرتا ہے کہ وہ حقیقت سے مقدس تھے کہا:
 

دنیا کا نہیں ہوں بالکل  انہیں نے مقدس 17 سے. طرفتیری راستی کی  وہ دنیا کے نہیں ہیں، میں

تم مجھے دنیا میں بھیجا کے طور پر، میں نے بھی  18 آپ کا ارشاد برحق ہے. جیسے. اسی طرح

خاطر میں اپنے آپ کو مقدس، تاکہ وہ بھی سچائی سے  کی اور ان میں بھیجا ہے 19 انہیں دنیا.

 (19-16: 17)یوحنا  مقدس ہو سکتا ہے کہ.
 

ی بہت سے سچے عیسائی چرچ کی تمیز کرنے کے لئے ایک حقیقی اہم کس طرح پر عزم چرچ واقعی ک

مسیح دعوی کرنے والے سب سے زیادہ کچھ نہ خدا کے کالم کے ساتھ تنازعہ میں ہیں  خدا کا کالم ہے.

ا کہ کافر اور دیگر ذرائع سے ان کے نظریے کی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے اس گرجا گھروں ک

( میں سے 2:23جھوٹے عاجزی کے ساتھ انسانی وضع مذاہب حقیقی روحانی قدر )کلسیوں  حصہ ہیں.

 نہیں ہیں.
 

کچھ ایک مناسب چرچ تعین کرنے کے لئے اپنے جذبات پر اعتماد کرنے کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ، 

 خدا کا کالم ایک مختلف معیاری خدا کا تعین کرتا ہے:

اپنی سب راہوں  کر. پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہاپنے سارے دل سے خداوند 

پروردگار  اپنی آنکھوں میں وار ہو نہ کریں؛ 7 اسکو پہچان اور وہ آپ کی راہنمائی کریگا 6 میں

 (7-5: 3)امثال  سے ڈرو اور برائی سے دور.



 

کامیاب ہو ایک فخر دل سے ہوتا ہے وہ جھگڑوں کو اکساتا، لیکن خداوند پر توکل کرتا ہے وہ 

اپنے دل پر بھروسا رکھتا ہے وہ احمق ہے، لیکن جو ٹھیک طریقے سے چلتا پیش کی  26 گا.

 (26-25: 28)امثال  جائے گی.
 

 ( کر سکتے ہیں کہ ہللا کا کالم سے حق ہے.3تیمتھیس  2 17-16یہ انسانوں روحانی مکمل ): 
 

 یہ بھی غور مندرجہ ذیل:
 

 (4: 33)زبور  کے تمام کام کو سچائی میں کیا جاتا ہے. خداوند کا کالم راست ہے، اور اس
 

"میں، خداوند، محبت انصاف کے لئے ... میں نے سچ میں ان کے کام کو ہدایت کریں گے، اور 

 (8: 61ان کے ساتھ ابدی عہد باندھوں گا. )یسعیاہ 
 

 یہ کر رہا ہوگا. خدا کے کام سچائی میں کیا جاتا ہے، اور چرچ مسیح کے تحت کہ کام معروف سچ میں
 

( کی طرف سے کی تعریف کی ہے نہ مردوں کی 7-4: 6کرنتھیوں  2خدا کے خادم "سچائی کا کالم" )

واقعی وفادار  (. 9-3: 15؛ متی 8-6کے ساتھ تنازعہ:  7روایات کے انعقاد کے لئے، کہ کتاب )مرقس 

 عیسائی چرچ کے نظریے کے لئے روایات کے اوپر خدا کا وعدہ رکھتا ہے.

پطرس اور باقی رسولوں نے کیا ہے کے طور پر، وفادار عیسائی چرچ کے رہنماؤں سچائی کی تبلیغ 

( کے ساتھ غیر مقبول ہونے پر بھی تیار ہونا 5اعمال  32-27کے لیے جو سرکاری یا مذہبی حکام ): 

 چاہئے.
 

 چرچ کے بائبل کے نام کیا ہے؟
 

 سچے عیسائی چرچ پر ایک اشارہ کا نام ہے.
 

عہد نامے میں حقیقی کلیسیا کے اہم بائبل کے نام عام طور پر "خدا کی کلیسیا" کے طور پر ترجمہ  نئے

؛ 1:  1کرنتھیوں  2؛ 9: 15؛ 16،22: 11؛ 10:32؛ 2: 1کرنتھیوں  1؛ 20:28کیا جاتا ہے )اعمال 

 (.5،15: 3تیمتھیس  1؛ 4: 1تھسلنیکیوں  2؛ 2:14تھسلنیکیوں  1؛ 1:13گلتیوں 

 

جویز دی ہے کہ اگرچہ "کیتھولک چرچ" اصل نام تھا، یہ کہا جائے چاہئے اصطالح کچھ نے ت

"کیتھولک چرچ" خیال کیا جاتا ہے پہلی بار استعمال کیا گیا ہے کے لئے روم کا حوالہ نہیں دیا گیا تھا 

تا اس سمرنہ میں خدا کی کلیسیا کو انطاکیہ کا اگنیشیس کی طرف سے ایک خط میں استعمال کیا جا کہ.

سمرنہ میں  میں، ایشیا انہوں نے کہا کہ خاص طور پر"چرچ ء.(: 120سی  'خط، اگناشیس )کرنے تھا.

سمرنہ میں خدا کی  جیسے گروپ (CCOGچرچ ) مسلسل خدا کی خطاب. یہ ..." خدا کی کلیسیا ہے جو

الوہیت، وغیرہ اور گریکو رومن گرجا گھروں کے برعکس، ہم فسح، سبت، ملینیم،  کلیسیا کی اوالد ہیں.

 اس کے ابتدائی رہنماؤں تھا کہ اسی سے متعلق تعلیمات کے حامل ہیں.
 



عیسائی تاریخ میں، حقیقی کلیسیا اظہار "خدا کی کلیسیا" کا ایک ورژن استعمال عام طور پر کیا ہے )یا 

ں کرنتھیو 1( اگرچہ اکثر اس کے ساتھ ایک اور لفظ )سییف 16:16"مسیح کے چرچ،" سییف رومیوں 

 (.5: 2پطرس  1لیکن خدا کی روح، نہیں ایک نام، سچ معیار ہے ) (.3:15تیمتیس  1؛ 2: 1

 

اس کے باوجود صحیح نام نہ ہونے  لہذا، محض صحیح نام رکھنے کو ضروری ایک ثبوت نہیں ہے.

 کے ایک نااہل عنصر ہونے کے لئے ہوتے ہوں:

 

دروازہ کھول رکھا ہے، اور کوئی  میں نے آپ کو پہلے ایک میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں.

آپ کو ایک تھوڑا سا زور ہے، میرے کالم پر عمل کیا ہے اور  بھی بند نہیں کر سکتا، دیکھو،

بیشک میں جو کہتے ہیں وہ یہودی ہیں اور نہیں ہیں ابلیس کی  9 میرے نام کا انکار نہیں کیا

ان کو آ کر دے گا اور  میں نے بیشک -جماعت، میں سے ان لوگوں کر دے گا، لیکن جھوٹ 

 (9-8: 3)مکاشفہ  اپنے پاؤں کے آگے سجدہ، اور یہ کہ میں نے تم سے محبت رکھی جاننے کی.

 

یسوع،، سچے عیسائی چرچ اس کا نام سے انکار نہیں کرتا، 'روحانی' یہودیوں سے بنا ہوتا ہے نے کہا 

بھی واضح تھا کہ وفادار ہونے کا لیکن یسوع نے یہ  کہ ایک چھوٹی سی طاقت ہے اور مسیح لفظ رکھتا.

 دعوی کرتے ہیں جو کچھ نہیں ہو گا محسوس.
 

 کیوں نام "خدا کی مسلسل چرچ"؟
 

دنیا کا گرجا گھروں میں سے کچھ چرچ کے لئے بائبل کے نام کے بارے میں حق کے نظریاتی نقطہ 

 کو "خدا کی کلیسیا."کچھ اس نام کے کم از کم حصہ میں گود لیا ہے، اور خود  دریافت کر لیا ہے.
 

اور دنیا کی مختلف "خدا  تاہم، اس کا احساس کرنے کے لئے ایک نام مفہوم سمجھا جاتا ہے کہ اہم ہے.

کی کلیسا" ان کے حکمران کے طور پر خدا کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو، اس کے یا اس لفظ کو مکمل طور 

میں دیگر بڑے ثبوت کے بہت سے  -پھر اس  پر تابع نہیں ہیں، اسی کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، اور

نہیں ، یہاں تک کہ نام اہل کتاب میں استعمال کے حامل ہیں اگرچہ، وہ خدا کی حقیقی کلیسیا کا حصہ 

 نہیں ہیں.
 

( کے ساتھ ساتھ 3:10یہ ایسے لوگوں کے جھوٹے "ابلیس کی جماعت" کا حصہ رہے ہیں جو )مکاشفہ 

ستبازی کے وزراء" میں خود کو تبدیل کرنے کے لئے ظاہر ہوتے جھوٹے وزراء کے بارے میں ان "را

 (.15-14: 11کرنتھیوں  2ہیں جو اس کو بالتا ہے کہ بائبل میں انتباہ کے ساتھ مسلسل ہے )

کرنے کی خواہش جب: صرف "اقرار" عیسائیوں کے الکھوں کے طور پر غلط طریقے سے یسوع 

اس نے کہا کیا جا رہا ہے دنیا کی تنظیموں کی  -ا ہے ( کے نام پر اپنا حق رکھ7 متی 23-21مسیح )

ایک بڑی تعداد حقیقی کلیسیا کے نام کے دعویدار ہیں کیونکہ اس زمین پر ہللا کا کاروبار کرنے کے 

مقصد کے لئے، خدا کی حقیقی کلیسیا کے اس مرحلے قائم، ہم جتنی، صرف، "خدا کی کلیسیا." یہ 

ساتھ کے طور پر اس کا کو شامل کرنے کے قابل نہیں تھے شروع دستیاب نہیں تھا کے طور پر، کے 

(، ہم اصطالح کا انتخاب کیا ہے "خدا کی مسلسل 2سے گرجہ گھر میں ہمارے کنکشن کو ظاہر )اعمال 

 چرچ."

 سکوئر جھگڑا کریں اور سچا ایمان
 



قی ایمان ہے کہ ایک انتہائی اہم عالمت یہ سچے عیسائی چرچ رسولوں کے حوالے کیا گیا تھا کہ حقی

 ہے.
 

 رسول جوڈے مل گیا اور وہ اس بارے میں کیا کرنے وفادار مسیحی کہا تھا کہ ایک مسئلہ نوٹس:
 

محبوب، جبکہ میں نے آپ کو ہماری مشترکہ نجات کے بارہ میں لکھنے کی بہت مستعد تھا، 

تھا جس لئے ایک بار  بعض آدمیوں کے 4 میں ضروری یہ سب پویترا لوگوں کے حوالے کیا.

آپ کو لکھنے  ہے creptکسی کا دھیان میں  کے عقیدے کے لئے سکوئر پاس تمہیں نصیحت

، کافی عرصہ پہلے یہ مذمت، بیدینی، بے حیائی میں ہمارے خدا کے فضل باری  کے لئے پایا

ہے اور صرف خداوند خدا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں جو لوگوں کے 

 (4-3)جوڈے  دیا گیا تھا جو.لئے نشان لگا 
 

سنتوں کے حوالے کیا سب کے لئے ایک بار تھا کہ اصل ایمان کے  جوڈے بارے میں دو گروپوں بتایا.

سچے  لئے جھگڑا کرنے والوں، اور نامناسب اسے تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ لوگ جو.

ہے کہ ایک عقیدے  جاری رکھنے کے ابھی تک کے لئے عیسائی چرچ پہنچایا ایمان ہے.

سچ میں پتہ اصل عیسائیوں اصل خیال کیا اور  میں مسیح دعوی کرنے والے سب سے زیادہ صدی ویں 21

 کریں(. مالحظہ خدا کی کلیسیا کی مسلسل ہسٹری عمل کیا نہیں کرتے )بھی ہماری مفت کتابچہ،
 

 حمت کی طرف دیکھ:یہ ایک مقدس ایمان ہے، خدا کی محبت کو مدنظر رکھتے ہوئے، اور اس کی ر
 

لیکن تم،، محبوب تمہارا سب سے مقدس ایمان پر تعمیر اپنے آپ کو، روح القدس میں دعا 

اپنے آپ کو خدا کی محبت میں رکھیں، ابدی زندگی کے پاس ہمارے خداوند یسوع مسیح  21 کر،

 (21-20)یہوداہ  کی رحمت کے لئے تالش.
 

 کالم کی منادی کرنے اور برداشت، نہ تبدیل، ہیں کہ: بائبل ظاہر کرتا سچی وزراء سچ بائبل عقائد
 

کے ساتھ  بار 3 . تمام صبر اور تعلیم موسم میں اور موسم کے باہر تیار رہو. کالم کی منادی!

آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہیں کریں گے بلکہ اپنی  منانے، ڈانٹ، نصیحت،

کیونکہ انہوں نے خود کو اساتذہ کے لئے ڈھیر لگائے خواہشوں کے مطابق، وہ کھجلی کان ہیں، 

کی طرف متوجہ ہو  5 اور وہ سچائی سے دور ان کے کانوں بند ہو جائے گا، اور کہانیوں. 4 گا؛

لیکن آپ کو تمام چیزوں میں چوکس ہو، مصیبتیں برداشت، ایک کا کام کرتے ہیں، آپ  سکتا ہے

 (5-2: 4تیمتھیس  2) کی خدمت کو پورا.
 

توبہ، بپتسما سمیت،  .3-1میں پائے جاتے ہیں:  6ائی چرچ میں بنیادی عقائد میں سے کچھ عبرانیوں عیس

ہاتھ رکھنے، کمال کی طرف پر جا، مردہ، اور ابدی عدالت کی قیامت لوگ عقائد رسولوں اور ابتدائی 

ف سے طرف سے سکھایا جاتا ہے کی طر چرچ کی مسلسل خدا کی عیسائیوں وہ بنیادی طور پر اب

 تھا. سکھایا جاتا
 

 کچھ تو حضرت عیسی علیہ السالم چرچ کی فالڈیلفیا پورشن بارے میں سکھایا نوٹس:
 



... تم ایک چھوٹی سی طاقت، میرے کالم پر عمل  میں چرچ 8 ... کرنے کے لئے ... فالڈیلفیا ...

جلدی سے آ رہا دیکھو، میں نے  11 کیا ہے کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا ہے، ...

 (7،8،11: 3)مکاشفہ  روزہ پکڑو جو تمہارے پاس ہے، کوئی تیرا تاج لگ سکتے ہیں. ہوں!

 

یسوع سکھا رہی ہے ایک کو بائبل سچائیوں پر رکھنا چاہئے اور خود کو دوسروں کو خدا کے کالم کے 

حقیقی  خدا کی اسی عزم کی ضرورت نہیں ہے کی طرف سے گمراہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ.

کلیسیا، بائبل سچ کی رسی نہ چرچ کونسلوں سچا یقین کے خالف جانا کہ قبول، اور نہ ہی اس کی وجہ 

 4یہ )باب  میں، صدیویں 21 مردوں میں کام کرنے سے حوصلہ شکنی کی جائے کرنے کے لئے ہے.

ے حصے میں سے کچھ تفصیل کے لیے( اس کی بہترین کرتا ہے کہ سچے عیسائی چرچ کے فالڈلفیا س

 کے بقیہ ہے.
 

 یوحنا رسول سے کچھ نوٹس:
 

جو ہم نے سن لیا ہے آغاز،، جس میں ہم سنبھاال ہے جو ہم پر دیکھا ہے ہماری آنکھوں،، اور 

زندگی ظاہر ہوئی،  2 - کیا ہمارے ہاتھوں سے دیکھا ہے، زندگی کے کالم کی بابت سے تھا وہی

اعالن کہ باپ کے ساتھ تھا جس میں اور ہم  اور ہم نے دیکھا ہے، اور گواہی، اور آپ کے لئے

ہم نے دیکھ لیا اور ہم آپ کے لئے کا  3 کہ جس میں - ہے پر ظاہر ہوئی ہے ہمیشہ کی زندگی

اور صحیح معنوں میں ہماری شراکت  اعالن، آپ بھی ہمارے ساتھ رفاقت ہو سکتا ہے کہ سنی

ں میں ہم آپ کو لکھیں کہ آپ کی اور ان چیزو (4) باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح.

 (4-1: 1یوحنا  1) ہے. کے ساتھ خوشی پوری ہو جائے
 

 سچ کو تبدیل کرنے کے لئے نہیں تھا. جان نے کہا کہ وہ شروع سے ہی سیکھا سکھایا کہا کہ نوٹس.
 

 سکھایا: کرنا عمل لئے، مسیح کی تعلیم میں، جاری رکھنے کے یوحنا رسول
 

مسیح کی تعلیم پر قائم رہتا  نہیں ہے مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا.جو شخص زیادتی اور خدا 

 (9یوحنا  2) ہے وہ دونوں باپ اور بیٹے کی ہے.

 ایک بائبل کی تردید کہ عقائد کے ساتھ اسے تبدیل نہیں کی طرف سے اس نظریے پر قائم رہتا.
 

ا ان لوگوں کے درمیان فرق کے یوحنا رسول نے بھی دیانتدار ہے اور جو وفادار ہونے کا دعوی کی

 بارے میں روایت ہے:
 

اور آپ کو دجال نے سنا ہے کہ کے طور پر، میں آ رہا ہے  بچو، جو پچھلے ایک گھنٹے ہے؛

اب بھی بہت سے مخالف مسیح آئے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ آخری وقت ہے جس کے 

کیونکہ وہ ہم میں سے ہوتے تو  .تھے وہ ہم سے باہر چال گیا، لیکن وہ ہم میں سے نہیں 19ذریعے

لیکن وہ، ظاہر ہو کہ ان میں سے کوئی ہم میں سے تھے کہ باہر  وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے.؛

 (19-18: 2یوحنا  1) گیا.
 

یوحنا رسول نے لکھا ہے کہ جو وفادار تھے ان کی تعلیمات اور طرز عمل کی پیروی کی ہے کہ، لیکن 

 ان لوگوں کے طرز عمل میں جاری نہیں کرے گا نوٹس.تھے کہ ان لوگوں سے مخالف مسیح 
 



گریکو رومیوں کی طرف سے کھو گیا ہے کہ اصل عیسائیت کے بہت سے طریقوں کو وہاں ہیں، شاید 

یہ یہاں مداخلت کی جانی چاہئے یوحنا رسول کے طریقوں اور تعلیمات سے قدیم ترین دستاویزی 

یہ ایک تبدیلی کی مختلف  ندی کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ .تبدیلیوں میں سے ایک فسح کی تاریخ اور پاب

اور یہ تنازعہ  کی طرف سے پیش کی تھی صدی  2گریکو رومن گرجا گھروں ابتدائی 

 سے. کی وجہ (24-23کتاب ، ابواب  تاریخ، 'چرچ )یوسیبیئس

پر کیا نیسان یسوع، یوحنا رسول، اور مختلف دیگر وفادار چرچ کے رہنماؤں کو تاریخی طور  انہوں نے

ایک اتوار  سے انکار کر دیا جو ان لوگوں کا بڑا حصہ ویں 14) فسح ماننے سے انکار کر دیا ویں 14 کے

سمرنہ کے خدا کے چرچ بشپ پولی کارپ نے یہ نتیجہ اخذ کیا  تک، صدی  2ابتدائی  کو تبدیل کر دیا(.

طور پر  ےفلپیوں کے نام خط( کےکہ "بہت" "جھوٹے نظریے" تھا اور وہ باطل / بیکار )پولی کارپ ک

 ہے. ان کے عقیدے پر کہا جاتا
 

گریکو رومیوں کے بہت سے انطاکیہ کے خدا کے چرچ بشپ ایک "جھوٹ  تک، صدی RD 3ابتدائی 

 کیا. طور پر کہا جاتا ہے میں تیار خط( کے کے  اور کرنے  بول کے"
 

کارپ اور دونوں )اور بظاہر بیوفا  ان کے اپنے طور پولی اگرچہ کا دعوی گریکو رومن گرجا گھروں

گریکو رومن رہنماؤں کی طرف سے انطاکیہ میں کامیاب ہو گیا تھا(، حقیقت یہ ہے کہ وہ )اور وہ 

 حقیقت سے ساتھ منسلک ہیں( خدا کی کلیسیا کے لئے منعقد اور نہ گریکو رومن عقائد.
 

رچہ، علماء کرام عام طور پر بیوفا گرجا گھروں کی طرف سے بہت سی دوسری تبدیلی نہیں تھے اگ

لہذا، اس میں سے ایک نظریے آسانی صحیفوں کی بات  کہ. فسح ویں 14اتفاق کرتا ہوں یوحنا رسول نے 

سنی جو ان لوگوں کے، جو یوحنا رسول کے طریقوں اور اس کے ساتھ لوگوں میں جاری رکھنے کے 

کافر شہنشاہ کانسٹنٹائن نے بعد  ہے.لئے میں ناکام رہے ان کی طرف سے بتانے کے لئے ایک طریقہ 

کانسٹنٹائن ایک حقیقی  مسئلہ پر مجبور جب اتوار کو تبدیل کر فسح کی تاریخ عالمی فرمان جاری ہو گیا.

وہ کسی بھی اقرار مسیحی ایمان میں بپتسمہ نہیں کیا گیا تھا اس وقت بھی جب، انہوں  مسیحی نہیں تھا.

عیسوی میں اسمبلی میں  325ا اور اتوار فسح اجرا پر مجبور نے خود ایک عام بشپ کا اعالن کر دی

حتمی شکل دی جائے کانسٹنٹائن کی موت کے بعد اس نے قبر کے سورج دیوتا کی قسم میں دفنایا گیا 

جو بائبل پریکٹس کے وفادار رہتے کرنا چاہتا تھا وہ لوگ اس کے یا اس کے سرداروں کے حکم کی  .

 ھی بہت سے بعد قتل کیا تھا.انہوں نے یہ ب ایک نہ سنی.

 

پوری تاریخ میں، دو بنیادی گروہوں، ایک اصل عقیدے منعقد کی جا چکی ہے جبکہ کا دعوی کیا لیکن 

 نہیں کیا ہے کہ دیگر اہم ایک.

 

پھر رومی امدادی طرطلیان دو  قریب، کے آغاز کے صدی RD 3 کیا رسولی جانشینی کے بارے میں؟

کتاب  اور رومیوں( رسولوں کے ساتھ روابط کا دعوی کیا جو )طرطلیان کی Smyrnaeansگروہوں )

مگر ان میں سے صرف ایک تھا  لکھا، کے بارے میں (32باب  .praescriptione haereticorumڈی 

ایک گروپ روم سے جانشینی کا دعوی کیا، اور دوسرے  اور رہ گیا ہے دیانتدار اور دوسرے نہیں تھا.

 کیا جس میں )کرنے پولی کارپ کرنے یوحنا رسول، وغیرہ کے ذریعے(. سمرنہ سے یہ دعوی

 



جہاں تک رسولی جانشینی جاتا ہے، یہ حقیقی کلیسیا کے ایک کالج نہ ہی ایک میکسیموس ہونے کے 

ان میں سے دونوں کے کی  بارے میں بائبل میں کوئی ہدایات ہے کہ وہاں احساس ضروری ہو سکتا ہے.

تک رومی بشپ  صدی ویں 4دیر سے  میکسیموس،  عنوان مطابق، کے انسائیکلوپیڈیا کیتھولک باقیات ہیں.

تک تشکیل نہیں  صدی ویں 11کالج سرکاری طور پر   کی طرف سے منظور نہیں کیا گیا تھا

کیا روم اب اس کے اعلی رہنما منتخب کرنے کے لئے کرتا ہے کے صرف اصل ایمان کا  جبکہ. دیا،

 حصہ نہیں تھا.

 

ظاہر کرتا ہے جبکہ خدا ایک اعلی انسانی رہنما کے ذریعے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہے بائبل 

کرنتھیوں  2؛ 5:22؛ 4:14تیموتاؤس  1کہ، اس کے رہنما تیل سے مسح کیا گیا ہے جو ایک ہے )؛ 

و میتھی 20-15 3تیمتھیس  1 7-1( اور جو کہ قیادت کا مظاہرہ ہے کہ پھل ):؛: 6: 1تیمتھیس  2 1:21

شاید یہ اس کی اصل رسولوں سے براہ راست جانشینی تھا کہ ابتدائی عصر ریکارڈ کے  ( فٹ بال.7

جیروم بھی  ذریعے ثابت کر سکتے ہیں کہ خدا کے صرف حقیقی کلیسیا ہے کہ ذکر کیا جانا چاہئے.

اور  گریکو رومیوں پیٹر غور. کے پولی کارپ مقرر ہے (17باب  ڈی. یوحنا رسول سمرنہ )جیروم کے

لنس اور بارے میں ان کے متضاد رپورٹوں کے بارے میں ان کے دعوے کے لئے دیر سے 'لیجنڈز' پر 

رسولی جانشینی اور اصل عیسائی چرچ کے  انحصار کرتے ہیں، اس کے عالوہ عقائد تبدیل کر دیا ہے.

میں  سٹریخدا کی کلیسیا کی مسلسل ہ عقائد کے بارے میں کئی مزید تفصیالت ہمارے مفت کتابچے،

 ہیں. شامل

 خدا کی کلیسیا یوحنا رسول کے زمانے سے بائبل جانتے تھے

 

کون سا مسیحی رہنما بائبل کی تمام کتابوں وقت سے نئے عہد نامے کی آخری کتاب لکھی گئی تھی 

 جانتا تھا؟

 

نہ صرف وہ مرنے کی اصل رسولوں کے آخری کیا  ٹھیک ہے، کہ منطقی طور پر یوحنا رسول ہو گا.

( سمیت بائبل کے آخری کئی کتابیں، 1مکاشفہ  19-9یا ہے خیال کیا جاتا ہے، وہ بھی وحی کی کتاب ): گ

 لکھا ہے خیال کیا جاتا ہے.

 

اصل رسولوں ابھی زندہ تھے وہ عیسائی ذاتی طور پر اور تحریری شکل میں جاننے کی ضرورت ہے 

( مسیحیوں روحانی مکمل ہونے کے 8:16نوٹس لیکن ارادے )یسعیاہ  کہ معلومات فراہم کر سکتا ہے.

 لئے بائبل کافی ہونے کی وجہ سے ختم ہو گی تھی کہ:

 

ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے، اور منافع بخش نظریے کے لئے، مذمت کے لئے، 

مرد خدا  میں تدریس 17 راستبازی، اچھی طرح ہر اچھے کام کے لئے لیس اصالح کے لئے،

 (17-16: 3تیمتھیس  2) ہے. لئے ہےکے  مکمل ہو سکتا ہے،



 

( سے جانتے ہیں واقعی اس کے عقائد 8:16نہیں کرے گا پر صحیفوں ان قدیم ترین ممکنہ وقت )یسعیاہ 

یا اس کے گریکو رومن گرجا گھروں نے کیا مسئلہ پر بحث کرنا انسانی  کی بنیاد ہے کہ عیسائی چرچ؟

 طلب چرچ کونسلوں کے صدیوں لے جائے گا؟-طور پر

 

 تاریخی ثبوت اور مسائل

 

رسول جان نے اپنے نام سے منسوب پولی کارپ کے  کے طور پر جانا ایک قدیم دستاویز حارث ٹکڑے

ایک شاگرد )بھی سمرنہ کی پولی کارپ کے طور پر جانا جاتا ہے( کے لئے "اصولوں" منظور کا کہنا 

انی ہے(، اور شاید دوسری صدی میں پولی کارپ ایک یہودی نہیں تھا )اس کا نام یون ہے. نہیں ہے کہ

دہائیوں کے ایک جوڑے  AD 135وہ شاید  خدا کی حقیقی کلیسیا میں سب سے زیادہ بااثر انیجاتیوں تھا.

کے بعد )یروشلم یہودہ، اپنے گزشتہ یہودی بشپ / پادری کھو دیا جب( ان کی موت تک کی سب سے 

 زیادہ بااثر سچا مسیحی رہنما تھے.

 

عہد نامہ بائبل تشریحات کے ساتھ  )نئے قیمت درج کرنے یا نئے عہد نامہ ولی کارپ خطفلپیوں کرنے پ

ان کے بھائی  اشارہ. کتابیں 27جرنل(کے تمام  کی تثلیث 2008جون  خط. ، پولی کارپ کے فلپیوں کرنے

انیسمس، سردیس کی )پولی کارپ کے ایک جانشین( کو ایک خط میں براہ راست اور بالواسطہ طور 

کی  کی کتابوں 39پرانے عہد نامے میں سے  اب بھی استعمال میں ہم چرچ مسلسل خدا کی کہ ہے پر

اور کی فہرست سے نام نہاد کی کتابوں کہ رومن اور مشرقی آرتھوڈوکس کیتھولک گرجا  فہرست.

 گھروں کو اب استعمال کے کسی بھی شامل نہیں ہے.
 

نئے عہد نامے کے سارے حصوں  میں وفادار مسیحیمیں یروشلم  صدی ND 2بنیادی طور پر ابتدائی 

لیکن وہاں مسیح کے کم وفادار رومن امدادی  ہے، کہ فرماتے ہیں کہ ایک عربی دستاویز بھی تھا

یہودی عیسائیت کی ابتدائی  .Sکتابیں )پاانس  -پروفیسروں نہیں کیا اور وہ غیر پر بھروسہ ہے کہ 

 عیسائیوں(. کے مطابق 1966 صدیوں کا ایک نیا ذریعہ،
 

( سمرنہ )دوسری صدی( کے پولی 9: 1کے میں یوحنا رسول کے وقت سے خدا کی کلیسیا )مکاشفہ 

اس کے باوجود،  کارپ کے ذریعے ایشیائے کوچک )مرحوم پہلی صدی( کی کتاب کے پورے کینن تھا.

وہیت والوں  گریکو رومن گرجا گھروں کو ان کے نئے میں صدیوں کے لئے کتابیں، اور اکثر شامل غیر

یہ صرف ایشیائے کوچک اور یروشلم )خدا کی کلیسیا میں بھی شامل ہے( میں ان لوگوں کے  پر بحث.

ساتھ مشاورت کہ گریکو رومیوں نے باآلخر درست نئے عہد نامے کینن کے ساتھ آنے کے قابل تھے 

 کے بعد تھا.
 

 کریں گے؟سچے عیسائی چرچ اس کے ابتدائی آغاز سے پورے کینن پتہ نہیں 
 



وہ اس سے پہلے مختلف رومن فہرست پر انحصار کیا تھا  اصالح پروٹسٹنٹ، روم کے ذریعے آیا ہو،

تک ان اصولوں کو حتمی شکل  صدی، بھی ہے جو انہوں نے شروع کر دیا جب ویں 16 کے طور پر،

حتمی  کینن کونسل تک اس صدی ویں 16 ٹرینٹ سے نہ ہی روم کے چرچ کو مکمل طور پر تھی. نہیں

ٹرینٹ اسمبلی میں قبول کیا ان کتابوں پرانے عہد نامہ کی کتابوں طرح جیروم )ان کے چرچ  تھی. شکل

نہ تو  کے ایک ڈاکٹر(، کے طور پر ان کے ابتدائی رہنماؤں، سچ کتاب پر غور نہیں کیا تھا کہ شامل کیا.

کتاب کے طور پر انہیں قبول  موجودہ پروٹسٹنٹ نہ خدا کی حقیقی کلیسیا میں ہم میں سے ان لوگوں کو

 کروں.
 

صحیفوں کے پر مزید  میگزین بائبل نیوز نبوت سے چرچ مسلسل خدا کی مزید معلومات کے لئے،

تحت،  ادبکے ٹیب بٹن کے لوگ میگزین میں دو دستاویزی مضامین شائع. 2013تفصیالت کی وضاحت 

www.ccog.org سکتا ویب سائٹ پر پایا جا 
 

 الوہیت کے بارے میں حقیقت جانتا ہےحقیقی کلیسیا 
 

ابتدائی عیسائیوں بائبل باپ  سچے عیسائی چرچ ہمیشہ باپ، بیٹا اور روح القدس پر ایمان لے چکا ہے.

( 2: 2؛ کلسیوں 29-28: 20( اور بیٹے )مثال یوحنا 2: 2؛ کلسیوں 6:27سکھاتا کہ سمجھا )مثال یوحنا 

( 10:20دس ہے کہ روح خدا کی قدرت کے والد )مثال متی ( اور مق9: 2تھے آسمانی مخلوق )کلسیوں 

 ( سے آتا ہے کہ تھا.1:19اور بیٹے )فلپیوں 
 

ء میں گریکو رومیوں نے باضابطہ الوہیت کی  381( 1:20رومیوں  2کلسیوں  9روح کی حوالے:؛ )

ے تھے، کچھ گریکو رومیوں سے پہلے روح کا "کہانت" میں یقین رکھت ایک مختلف نقطہ نظر اپنایا.

کہ نہ ہی تثلیث چند،  مطابق، کے کیتھولک انسائیکلوپیڈیا اگرچہ، کی اکثریت کم از کم ان "وسطی میں،"

یہ ایک نظریاتی تبدیلی گریکو رومیوں کی  یہاں تک کہ کئی دہائیوں کے اوائل میں قبول نہیں کیا تھا.

تھیوڈو سس )بنیادی طور پر بھی تثلیث کے نظریے کو بھی ستاتا قیصر  اکثریت کو قبول کر لیا تھا.

سلطنت روما کے عقیدے کے طور پر اس کے بعد نظر ثانی کی گریکو رومن عقیدے فرمان جاری 

 کرنے والے( کی جانب سے ایک امپیریل فتوی کے ذریعہ نافذ کیا گیا تھا.
 

 تو خدا کی شریعت کی پاسدار سکھانا نہیں ہے-حقیقی کلیسیا القانونیت
 

( کے درمیان 8-1: 6میں لکھا گیا تھا کہ خدا کے قوانین اس کی اور وفادار )استثنا پرانے عہد نامے 

کچھ پروٹسٹنٹ رہنماؤں نے کہا کہ دس احکام کے ساتھ دور کیا گیا تھا تعلیم  ایک نشانی ہو جائے گا.

 دیتے، یہ یسوع، اس کے رسولوں، اور نہ ہی ابتدائی عیسائیوں کی پوزیشن میں نہیں تھا.
 

( کی طرف سے 40-37: 13ے خبردار کیا کہ 'خود رو پودے' )جنگلی دھپڑ( دشمن )متی یسوع ن

( پریکٹس کریں گے، 13:41یسوع نے کہا کہ بے وفا "القانونیت ')متی  بھائیوں میں لگائے جائیں گے.

 یسوع نے سکھایا کہ کچھ اور نوٹس: ( سکھایا.13:42لیکن بعد میں خاتمہ کیا )متی 
 

کہتا ہے، 'رب، رب، آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، لیکن وہ میرے "ہر کوئی مجھ سے 

اس دن بہتیرے،' رب، رب میں مجھ سے کہیں گے،  22 آسمانی باپ کی مرضی پر عمل کرتا ہے.

ہم نہیں، تیرے نام سے نبوت کی تیرے نام سے بدروحوں کو نکالتا، اور تیرے نام سے بہت سے 



یں نے ان سے اعالن کریں گے' میں تم سے کبھی نہیں اور پھر م 23' معجزے نہیں کیا

 (23-21: 7)متی  مجھ سے دور، آپ کو القانونیت مشق جو ' تھا.؟! جانتا
 

یسوع نے واضح طور پر "رب" اس کو فون کریں گے اور یہاں تک کہ اس کا نام میں معجزات کیا ہے 

لیکن روانہ کرنے "القانونیت" عمل کیا  کا دعوی ہے کہ بہت سے تعلیم دے، لیکن انہوں نے ایسا ہی کیا،

اس طرح، درست پیشینگوئیاں اور شیطان کے، خود کو، کے طور پر  جو ان لوگوں کو بتائے گا ہے.

 غیر وفادار گروہوں کبھی کبھی ان کے پاس ہے پر توجہ مرکوز کرنے کی نشانیاں نہیں ہیں.
 

 2دن میں شروع ہو گیا تھا کہ رپوٹ )پولوس رسول نے 'القانونیت کے اسرار "پہلے سے ہی ان کے 

( اور لوگوں کو ان کی نافرمانی کرنے کے لئے حاصل کرنے کے لئے" خالی الفاظ 7: 2تھسلنیکیوں 

یہ "اسرار" گریکو رومیوں کی طرف سے ظاہر  (.6: 5کے ساتھ "دھوکہ نہیں کرنا چاہئے کہ )افسیوں 

 آتی ہے تو )وہ اپنے ارد گرد کی وجہ(. کیا جاتا ہے جو خدا کے قوانین کے بہت سے پہلوؤں پر
 

یہ خدا، تحریک قوانین میں مقرر  ( برقرار رکھی.5یوحنا  1 3-1خدا کی حقیقی کلیسیا خدا کا قانون ): 

ہے کہ اس کی اطاعت کی تو اس نے انسانیت میں بہت اچھا، پرچر بہبود اور ایک پیداواری مکمل 

 زندگی سمیت آئے گا سکھاتا.
 

کلیسیا خدا کے قانون کو ختم کیا نہیں ہے کہ، لیکن "سر بلند" کر دیا گیا ہے اور یسوع  خدا کی حقیقی

 ( اور توسیع کا اعالن کررہے ہیں.42:21( کی طرف سے بنایا "معزز ')اشعیا 5میتھیو  48-17مسیح ): 

 خدا کی حقیقی کلیسیا بائبل تعلیم دیتی سکھاتا ہے:
 

 (105: 119)زبور  ور میری راہ کے لئے روشنی ہے.تیرا کالم میرے قدموں کے لئے چراغ ا

: 119)زبور  میری زبان تیرے کالم کی بات کرے گا، کے لئے اپنے تمام فرمان برحق ہیں.

172) 
 

حقیقی کلیسیا سکھاتا خدا کے دس حکم قانون انسانیت کے لئے ان کی عظیم تحفوں میں سے ایک ہے 

"حکم کا مقصد محبت  کی محبت کی عکاسی کرتا ہے. ان رکھنے اور یہ کہ اس کے احکام برحق ہیں.

 (.5: 1تیمتیس  1ہے" )
 

، کرنے کے لئے خدا کی شریعت کے گرد مدلل: گریکو رومن گرجا گھروں میں سے کچھ عسکری 

"عیسائیت" کے ان کی منظوری اور دیگر غیر قانونی اصولوں کے ذریعے اس یقین کا دعوی کرتے ہیں 

( کی طرح، ہے طریقوں اور اس کے برعکس ہیں کہ 15میتھیو  9-3ریسی )لیکن وہ قدیم زمانے کے ف

 روایات کی تائید.
 

( اس دور میں عسکری 18:36( اور عیسی علیہ السالم )یوحنا 3:14یوحنا بپتسمہ دینے والے )لوقا 

تمام حقیقی علماء کرام کا احساس ابتدائی عیسائیوں جسمانی جنگ میں شرکت  شرکت کے خالف سکھایا.

ایسے سردیس کی کے طور پر خدا کے رہنماؤں کے چرچ، اس کے خالف لکھا ہے  نہیں کریں گے.

چرچ اب بھی  مسلسل خدا کی جبکہ انتاکیا کے تھیو عیسائیوں سے بھی تشدد کھیل دیکھ کے خالف لکھا.

 عسکری شرکت اور اس عمر میں جان بوجھ کر تشدد کھیل دیکھ کے خالف تعلیم دیتا ہے.
 



طرف  ان کی موت کے ایک صدی کے اندر اندر، رومن بشپ اور سینٹ کی فوجی شرکت کواگرچہ 

گریکو رومن گرجا گھروں کو  گئی، کے طور پر دیر کے طور پر مذمت کی صدی عیسوی RD 3 سے

ء میں  1095جو مذہبی صلیبی جنگوں متحارب میں لڑنے والوں کے لیے  اس نقطہ پر تبدیل کر دیا گیا.

کے آئین کے تحت "گناہوں کی معافی" پیش کرنے کے لئے کے طور پر انہوں نے بعد  پوپ اربن دوئم

 میں بہت دور چلے گئے.
 

یسوع نے کہا، "خدا روح ہے اور اسکے پرستاروں کو روح اور سچائی سے پرستش کریں." )یوحنا 

کی  اس کے باوجود، گریکو رومیوں مختلف بتوں اور شبیہیں وہ تعظیم کہ کے استعمال (.4:24

( اس کے خالف خبردار کیا ہے 5:21یوحنا  1( اور یوحنا رسول )6-4: 20دس احکام )خروج  حمایت.

2 ND کیا. میں سردیس کی کے طور پر صدی 
 

عبرانیوں کی کتاب کی تصدیق کر دی ہے کہ اگرچہ سیونتھ ڈے سبت عیسائیوں کے لئے فرض کی گئی 

 ارد گرد عیسائیت وجہ دعوی کرنے والے.(، سب سے زیادہ اس کے 9-1: 4ہے. )عبرانیوں 
 

پولوس رسول نے خبردار شیطان کے وزراء برم "راستبازی کے وزراء" میں خود کو تبدیل کرنے کے 

 (.15-14: 11کرنتھیوں  2لئے ظاہر کرے گا کہ )
 

کہ کلیسائی تاریخ میں اور بائبل کے باہر، ایسا ہی کیا وہ لوگ جو بہت دھوکہ دینے میں کامیابی ملی 

 ظاہر کرتا ہے.
 

 حقیقی کلیسیا قاہر ظلم کیا گیا تھا، لیکن کبھی نہیں
 

 2؛ 10:23؛ 12-10: 5یسوع اور پولوس رسول نے سکھایا سچے مسیحیوں کو ستایا جائے گا کہ )متی 

جبکہ یہ سچ ہے گریکو رومن گرجا گھروں ان کی تاریخ میں جارحیت کا سامنا کرنا  (.3:12تیموتاؤس 

 یں سچا عیسائی چرچ سے مختلف ہے کہ وہ بھی اکثر جسمانی ستانے تھے.پڑا، وہ اس م
 

تاریخ میں خدا کے سچے چرچ میں غیر عسکری جسمانی ستانے کا اہتمام کیا گیا ہے کبھی نہیں )اگرچہ 

 ہے ہو سکتا ہے(. دعوی کیا ان کا حصہ ہونے کا جو کو اور مرتدین
 

( تھا 17مکاشفہ  5-4ید سنتوں کے خون پر نشے )، یہ وجہ مدد کی جس: بائبل "اسرار بابل" شہ

بائبل سات مبنی "اسرار بابل" ایک اپویتر اتحاد خدا کی مذمت کہ میں دنیا کی حکومتوں کے  سکھاتا.

 (.10-1: 18؛ 9،18-1: 17ساتھ الجھا رہا تھا سکھاتی )سییف. مکاشفہ 
 

رومن گرجا گھروں نہ صرف  کیونکہ جسمانی رومن اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ سمجھوتہ، گریکو

تاریخ میں مختلف اقتصادی جارحیت الگو، انہوں نے یہ بھی یسوع اور اس کے اصل پیروکاروں کے 

طور پر ایک ہی طرز عمل رکھنے کے لئے ہالک کیا سچے مسیحیوں جیسے سبت )اعمال کو مدنظر 

فسح  ویں 14سے گریز، اور  (، بائبل ناپاک گوشت9: 4؛ عبرانیوں 4: 18؛ 15-13: 13رکھتے ہوئے، تھا 

 ہوئے. کو مدنظر رکھتے
 

پروٹسٹنٹ 'مصلح' بھی تھا لوگوں میں شیر خوار بچوں بپتسما کی غیر بائبلی پریکٹس کی مخالفت کرنے 

 والے کو مار ڈاال.



 

گریکو رومیوں نے بھی عیسائیوں، جیسے الوہیت کے بارے میں حقیقت اصل بائبل کے عقائد کے انعقاد 

دنوں کو مدنظر رکھتے ہوئے، بتوں / شبیہیں / صلیب کو قبول کرنے سے انکار کے لئے،،  بائبل مقدس

روم آخر میں نمائندگی کر غور کر ستایا گریکو رومن پادریوں کے کافر ڈریس پر اعتراض بابل ٹائم،، 

رانی خدا کی بادشاہی کی تعلیم غیر بائبل پر اعتراض 'ساکرامنٹ،' اور یسوع مسیح کی ہزار سالہ حکم

 کی تعلیم.
 

یہ بھی اصل میں گریکو رومن 'نجی پیشنگوئیوں' گریکو رومیوں آخر وقت میں ایک بار پھر ایسا کریں 

 گے سکھانا ہے کہ وہاں ہیں کہ نوٹ کرنا دلچسپی کا باعث ہو سکتا ہے.
 

 خدا کی حقیقی کلیسیا طویل خدا کی خدمت کر رہی کرنے کا دعوی کیا ہے ان لوگوں کو جو کی طرف

 میں اس کے بارے میں خبردار کیا. 16: یسوع یوحنا 4-2 سے ظلم کیا گیا ہے.
 

 ظاہری کے اور ظاہری شکل
 

/ بشپ /  presbytersچرچ کے تاریخ دانوں کا احساس ہے کہ اصل پادریوں )مناد / بزرگوں / وزرا / 

ل کیا ان لوگوں نگہبانوں( ابھی رومن اور مشرقی آرتھوڈوکس کیتھولک پادریوں کی طرف سے استعما

 کی طرح منفرد شناخت کرنے گارمنٹس کی قسم پہننے نہیں کیا.
 

کے طور پر وہ بہت مختلف طریقے سے  اصل مسیحی رہنماؤں عام لوگوں کی طرح کپڑے پہنے.

مرقس  46-43دوسروں کے مقابلے میں تیار نہیں کیا گیا تھا: حضرت عیسی علیہ السالم، خود، یہودا )

ایک کے ایک مسیحی رہنما مناسب طریقے سے کپڑے کی  نشاندہی کی جانی تھی.( کی طرف سے 14

(، ابتدائی رہنماؤں بہت مختلف عام عوام سے تیار نہیں کیا 14-11: 22توقع کریں گے جبکہ )سییف متی 

 تھا.
 

م لباس کے اس قس گریکو رومن پادریوں اکثر سورج دیوتا لئے پادریوں پہنا تھا کہ کپڑے کی قسم پہننے.

میں  صدی ویں 4رومن اور مشرقی آرتھوڈوکس کی طرف سے منظور نہیں کیا گیا تھا یہاں تک کہ وہ 

)کے پیروکار تھے جو اور بھی اپنے مبینہ تبدیلی  کافر شہنشاہ کانسٹنٹائن کی طرف سے متاثر کیا گیا تھا

 کے بعد سککوں پر 'تصویر ڈال دیا(.
 

کچھ، کے )انگلینڈ کے چرچ( کے بہت سے کی طرح، ویسے،  کیا پروٹسٹنٹ وزراء کے بارے میں؟

 گریکو رومیوں طور آڑ کے اسی قسم پہنتی ہو.
 

جدید ریورس وائٹ کالر  ویسے، وائٹ کالر بہت سے وزراء پہننے بائبل سے نہیں آیا تھا. اور دوسرے؟

رج کاہنوں کم از یہ دعوی کیا گیا ہے سو اگرچہ، میں ایجاد کیا گیا ہے کو رپورٹ کیا گیا تھا صدی ویں 19

 قبل مسیح کے طور پر ان میں سے کچھ ورژن پہنا تھا کہ 1000کم جہاں تک واپس 

خدا کے گرجا گھروں میں وزارت گریکو رومیوں کرتے کے بہت سے کی طرح پروہت کالر نہیں 

 پہنتی.
 

 کیا چرچ کی عمارتوں کے بارے میں؟
 



میں تباہ یہودی  ADکے  70sعمارت یہاں یہ سب سے پہلے خاص طور پر تعمیر شدہ عیسائی چرچ کی 

ہے  صدی موزیک نمائندگی ویں 4ایک  اس کا مندر سے اینٹوں سے باہر یروشلم میں تعمیر کیا گیا تھا کہ

 ہے: ظاہر ہوتا
 

 

 صیون یروشلم کے مغربی ہل پر خدا کی کلیسیا ماؤنٹ کے نام
 

اور وقت میں یہودی  میں تعمیر کیا گیا صدی کے تخسوچت جنجاتی 1مندرجہ باال عمارت خیال کیا جاتا ہے 

، لیکن یہ صلیب، کے، یا پر مشتمل نہیں تھا: یہ  پر. گیا ہے عبادت خانوں کے لئے اسی طرح دیکھا

 ( تھے.22استثنا  8حفاظت کے لئے )
 

سال تک گریکو رومیوں کی طرف سے منظور نہیں  150یسوع زندہ کیا گیا تھا کے بعد صلیب کم از کم 

رائط اکثر 'صلیب' اور 'مصلوبیت' کے طور پر نئے عہد نامے میں اصل مطلب اصل یونانی میں ش مال.

 'قطب' اور ،' بالترتیب.
 

کے طرح، ایک کے عالمت کے طور پر ساتھ ساتھ کافر سورج دیوتاوں کے لئے ایک عالمت 

 32-29ایک عیسائی عمارت کو اس طرح کی عالمات کو شامل کرنے سے خدا کے لوگوں ):  تھے.

لوگ صحیح معنوں میں خدا کی کلیسیا میں عمارتوں پر ایسی  ( کے لئے نامناسب ہو گا.12سییف استثنا 

 عالمات کی جگہ نہیں ہے.
 

ڈاؤن لوڈ، چرچ سے   اسی نے بھی گریکو رومن چرچ عمارتوں پر ڈاؤن لوڈ کے استعمال کے سچ ہے.

دی، کے کیتھولک سینٹ برنارڈ کے طور پر ص میں ویں 12 دور بری روح ڈرانے کے لئے کہا جاتا ہے.

بت پرستی کے ان کے خالف آواز اٹھانے کے لئے مشہور تھا، ابھی تک بہت سے مشہور عمارتوں 

 )نوٹری ڈیم کے کیتھولک گرجا کی طرح( ان پر ڈاؤن لوڈ ہے.

 

-1عبادت کی مناسب طریقے سے النکرت جگہوں کے لئے ایک جگہ نہیں ہو سکتا ہے جبکہ )مثال 

"انڈیانا جونز" فلموں میں سے  (، میں یہاں بتانا پسند کریں گے ایک غیر حقیقی کہانی ہے.6الطین س

( کے دوران سے باہر 22:20ایک میں، کئی لوگ یسوع نے مبینہ طور پر ان کی آخری فسح )سییف لوقا 

یہ  وتا ہے.ایک منظر متعدد کپ کے ساتھ ایک ٹیبل سے ظاہر ہ پیا کہ کپ کے لئے تالش کر رہے تھے.

بھی آیا اور کوشش کرنے والے لوگوں کے مختلف کنکال کا مظاہرہ کیا غلط کپ طور، فلم کے مطابق 

لیڈ کردار،  غلط کپ کو منتخب کرنے اور اسے موت کے نتیجے کے ساتھ چھوڑ کرنے کے لئے شروع.

نگا دکھائے ایک انڈیانا جونز، کپ، النکرت اور سادہ دونوں کے انتخاب کو دیکھنے کے بعد، ایک مہ

اس کے بعد وہ کے اثر کے لئے کچھ بیان کیا گیا ہے، "یسوع ایک بڑھئی  لینے کے لئے شروع کر دیا.

انہوں نے ایک مرصع گولڈ کپ تھا کوئی راستہ نہیں ہے. "لہذا،  تھا اور اس کے شاگرد ماہی گیر تھے.

صحیح پیالہ تھا جس میں سب اس کے بعد وہ فلم کے کے مطابق  انڈیانا جونز مہنگی کپ نیچے رکھ.

 سے سستا تالش کپ، اٹھایا، اور رہتے تھے.

 

 میرا کہنا؟

 

انڈیانا جونز کہانی افسانہ ہے اگرچہ، حقیقی زندگی میں، کچھ لوگوں کے دونوں پرانے اور نئے میں 

وغیرہ عمارتوں میں باہر ظہور، ٹیلی ویژن پریزنٹیشنز، لباس، پر بہت زیادہ زور، جگہ خدا نے یہ 



: 16سیموئیل  1واضح کیا ہے کہ وہ ظاہری کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہوتا انسانوں کی طرح ظہور )

( نہیں تھا: 10:10کرنتھیوں  2، وہ ایک خاص طور پر اچھا اسپیکر ) (.28-27: 23، 23-21: 7؛ متی 7

( کہ 9اعمال  18-10پولوس رسول نے یہ واضح کیا کہ اگرچہ وہ خدا کی طرف سے منتخب کیا گیا تھا )

پال، موسی، اور یرمیاہ  ( کے سچ تھا.4خروج  14-10(: ایک ہی موسی )6: 1اور یرمیاہ )یرمیاہ  بنا دیا.

 سب سے بہتر ان کی تحریروں کے لئے جانا جاتا ہے.
 

( کے لفظ کو تقسیم کرنے کی حوصلہ افزائی کی اور 2:15تیمتھیس  2عیسائیوں کو بجا طور پر سچائی )

کرنتھیوں ہیں بائبل کے معیار پر  2(، اور نہ باہر ظہور )3:16تیمتیس  2کسوٹی )سییف  جس نے خدا کی

(، وفاداری سے سچ بولنے اور جو ہے کا 11-7: 10(، کر رہے ہیں 5:39انحصار کرتے ہیں )یوحنا 

 تعین کرنے کی کوشش کی جب سچے عیسائی چرچ ہے.
 

 تعلیم دیتا ہےحقیقی کلیسیا خدا کی بادشاہی کی سچی انجیل کی 
 

 یسوع خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی آئے:
 

اور، کہہ  کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا 15 کہ یسوع خدا، توبہ کرو اور خوشخبری ایمان الؤ

: 1)مرقس  آیا. گلیل میں ہے، رہے ہیں کہ وقت پورا ہوگیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی

14-15 ،KJV) 
 

انہوں نے کہا کہ میں تمثیلوں میں  ی کی خوشخبری یقین کرنا اس کے پیروکاروں کی توقع.یسوع بادشاہ

( کے طور پر 21-20: 13؛ لوقا 12-2: 4؛ مرقس 50-3: 13اس کے بارے میں بات کی تھی )مثال متی 

؛ 11سمجھنے کے لئے تیار نہیں تھے:  4بہت سے اس عمر میں خدا کی بادشاہی کے بھیدوں )مرقس 

 (.11-10: 13متی 
 

یسوع نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ ساتھ بادشاہی کی خوشخبری کی منادی ساتھ شامل کیا جائے گا کہ 

 سکھایا:
 

اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی تمام قوموں کے لئے ایک گواہ کے طور پر تمام دنیا میں 

 (24:14)متی  تبلیغ کی جائے گی، اور پھر آخر میں آئے گا.
 

کہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے سب باتوں پر  کے 20 لے اور بیٹے اور روح القدس، باپ کا نام

اور دیکھو میں ہمیشہ  بنا،؛ سے بپتسما لہذا جاؤ اور تمام قوموں کو شاگرد عمل کرنے کی تعلیم

 (20-19: 28)متی  تمہارے ساتھ، یہاں تک کہ دنیا کے آخر ہوں.
 

بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہے کہ ہم بادشاہت کا پیغام سے ایک گواہ کے طور پر دنیا کے لئے خدا کی 

( 6:44اور جو لوگ خدا بالتا ہے کہ )یوحنا  قوموں تک پہنچنے کے لئے کر رہے ہیں کا مطلب ہے.

جواب کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لئے، ہم پھر یسوع نے حکم دیا کہ تمام سکھانے کے لئے کوشش 

 کرتے ہیں.
 

 یسوع خدا کی بادشاہی کے بارے میں اپنے شاگردوں کو تعلیم: اس کے جی اٹھنے کے بعد



انہوں نے یہ بھی بہت سے معصوم ثبوتوں سے اپنے مصائب، چالیس دن کے دوران اور خدا 

کی بادشاہی سے متعلق چیزوں کی بات ان کی طرف سے دیکھا جا رہا ہے کے بعد خود کو زندہ 

 (3: 1)اعمال  پیش کیا.
 

( 8: 19خدا کی بادشاہی کے آنے عالمی حکومت کے اسی پیغام کو )مثال اعمال رسولوں نے بعد میں 

بادشاہی کی خوشخبری سناتا  ہے. کرتا چرچ مسلسل خدا کی اس کی تبلیغ کی، کے طور پر اب بھی

ایک آنے والے ظلم و ستم  24ماضی میں ظلم و ستم الیا ہے اور یہ بھی )متعدد مقدس کے مطابق متی 

 (.35-28: 11 دانیال؛ 19-12: 21؛ لوقا 13-10: 13؛ مرقس 14-9کو متحرک کریں گے: 

 

 حقیقی اور اصل انجیل پیغام آج سکھایا جائے گا میں سے ایک ہے:

 

سے، تو اس کی طرف سے جلد ہی مسیح کے فضل میں آپ کو کہا جاتا ہے جو منہ پھیر  میں تم

لیکن کچھ جو مصیبت تم ہو اور  تعجب؛ ہے نہیں جو ایک اور 7 رہے ہیں کہ ایک مختلف انجیل،

لیکن یہاں تک کہ اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ،  8 مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں.

کے طور پر ہم  9 غ کیا ہے اس سے آپ کو کسی دوسرے انجیل کی تبلیغ، ملعون ہو.ہم تم سے تبلی

اس سے پہلے کہا ہے تو اب میں دوبارہ کہتا ہوں، کوئی بھی آپ کو موصول ہوئی ہے اس کے 

اب میں، آدمیوں کو  مقابلے میں آپ کو کسی دوسرے کی خوش خبری کی تعلیم دیتا ہے، تو،

میں  کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ دو.؟ 10 اسے ملعون ہو سمجھاتے یا خدا ہے کے لئے

 (10-6: 1)گلتیوں  اب بھی مردوں کو خوش کیا تو، میں مسیح کی غالم نہیں ہو گی.

 

یہ کئی روایات اور مردوں کی ترجیحات سے مختلف طور پر بہت سے بادشاہی کی خوشخبری کا پیغام 

-11؛ 6:10 متی:؛ 19رنے کے لئے دوبارہ آ رہا ہے )لوقا یسوع زمین پر حکومت ک نہیں سکھاتے گا.

؛ 10:  40( اور )اس سے ان کی سنتوں کے لئے اجر لے آئے گا یسعیاہ 6-4: 20؛ 10-9: 5مکاشفہ  12

62:11.) 

 

افسوس کی بات ہے، اس کی بجائے یسوع بادشاہت کی خوشخبری کے بارے میں سکھایا کیا سکھا کے، 

پر حضرت عیسی علیہ السالم کی شخصیت کے ان کے ورژن کے بارے  بہت سے بجائے بنیادی طور

بعض نے غلطی  کریں(. مالحظہ خدا کی بادشاہی کی خوشخبری میں سکھانے )بھی ہماری مفت کتابچہ

 سے اس خیال کو فروغ دینے کے بین االقوامی تعاون زمین پر امن اور خوشحالی آئے گی.

 

طرف رجوع کرنے کے لئے لوگوں سے کہہ رہے ہیں  اس کے عالوہ، بہت سے 'کے ایک ورژن کی

Mary'- :( ہے.1گلتیوں  9-6وہ بھی ایک جھوٹی خوشخبری )  بائبل خدا کی طرف رجوع کرنے کا

اعمال( اور چرچ کی تاریخ ہے کہ ابتدائی عیسائیوں کی طرف  26:20؛ 2:13درس دیتا ہے )یوایل 

کی مسلسل تاریخ کودیکھنے کی تعظیم  مفت کتابچہ،رجوع نہیں کیا اور نہ ہی یسوع کی ماں مریم )بھی 

 خدا کی کلیسیا(. ہمیں پتہ چلتا ہے



 

 حقیقی کلیسیا بڑی ہونا چاہیے تھا؟

 

یہ کبھی کبھی کے  رومن کیتھولک چرچ عیسائیت کا دعوی کیا تعلقات کے ساتھ سب سے بڑا چرچ ہے.

کے سائز کے ثبوت یہ خدا کی طور پر خود کی طرف رجوع کرتا ہے اگرچہ "خدا کی کلیسیا،" اس 

 حقیقی کلیسیا ہے؟

 

یا نسبتا چھوٹے گروپوں کے ایک چھوٹے گروپ اور / یا مجموعہ دراصل حقیقی کلیسیا کے تسلسل ہو 

 سکتا ہے؟

 

یسوع کی حقیقی کلیسیا دنیا کی طرف سے تحقیر کی جائے گی یا ہونا انتہائی دنیا کے  میں، صدی ویں 21

 ایک اہم کھالڑی؟سیاسی منظر میں ملوث 

 

 اور رسولوں حقیقی کلیسیا چھوٹا ہو گا کہ سکھایا: یسوع مسیحویسے، 

 

)لوقا  یہ آپ کی بادشاہی کو دینے کے لئے آپ کے والد کا ہتا ہے،، چھوٹے گلے نہ ڈرو.

12:32) 

 

"بنی  انہوں نے کہا کہ، کام ختم کرکے کاٹ جو نیکی میں مختصر گا رب ایک کر دے گا کیونکہ

یل کے شمار سمندر کی ریت کے برابر ہو تو بھی، بچے ہوئے لوگوں کو بچا لیا جائے اسرائ

 (.28-27: 9زمین پر مختصر کام )رومیوں  یسعیاہ بھی بارہ میں اسرائیل پکارتا. :28 گا

 

 (5: 11)رومیوں  پس اسی طرح، اس وقت فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث ایک بقیہ ہے.

 

یسوع نے خاص طور پر کہ صرف چند اس عمر میں ہمیشہ کی زندگی کے لئے راستہ تالش کرے گا 

 متی 14-13 20:16سب سے زیادہ تباہی کی طرف جاتا ہے کہ وسیع راستہ جائیں گے کے طور پر ):؛ 

 (13:24انہوں نے یہ بھی بہت سے داخل ہونے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ مل نہیں )لوقا  ( سکھایا.7

 سکھایا.

 



مومنوں کی ایک بہت چھوٹی جسم سچے اور سب سے زیادہ وفادار چرچ ہو سکتا ہے، تو یہ احساس خدا 

بنیادی طور پر چرچ کی عمر کے دوران نسبتا چند ذریعے کام کر رہا ہے کہ نہیں بناتا؟سب سے زیادہ 

 اقرار عیسائیوں بظاہر یہ حقیقت ہے کہ شک ہے.

 

( اور 6:44؛ یوحنا 9-6: 4ے کام کرتا ہے کو نظر انداز کر دیا ہے )زکریاہ نبوت کی تو بہتیرے خدا کیس

 (.4:10"چھوٹی چیزوں کے دن کی تحقیر" )زکریاہ 

 حقیقی کلیسیا ایک شہر میں رہ سکتا ہے؟

 

ایک  سچے عیسائی چرچ کے ہیڈ کوارٹر طرح روم یا قسطنطنیہ کے ایک شہر میں رہنے کے لئے تھا؟

 سوچنے کے لئے لگ رہے ہو. سے زیادہ الکھوں اتنا

 

وہ کیا لکھا )ایک پروٹسٹنٹ اور کتاب کی دو  اس کے باوجود، پولوس رسول کے مطابق، یہ ناممکن تھا.

 کیتھولک ترجمہ ذیل میں دکھایا گیا ہے( نوٹس:

 

 ،(13:14)عبرانیوں  بلکہ ہم آنے والے طالب. ہمارا کوئی قائم شہر نہیں یہاں

 

بلکہ ہم آنے کے لئے ہے جو کہ طالب )عبرانیوں  مستقل شہر ہے: ہم یہاں نہیں ایک لئے کے

13:14 ،NT.) 

 

ہم ہونا ابھی باقی ہے جس میں سے ایک کے لئے تالش  یہاں ہمارے لئے کوئی مستقل شہر ہے،

 (.NJB، نیا یروشلم بائبل، 13:14)عبرانیوں  کر رہے ہیں.

 

نہیں ہوگا کہ آنے والے شہر جس تک سکھا واضح طور پر پال نے، عیسائیوں کے لئے ایک مستقل شہر 

اس طرح، پال کوئی انسانی سٹی، روم سمیت، اہل ایمان کے  (.2کا "نیا یروشلم":  21رہی ہے )مکاشفہ 

 لیے ایک مستقل ہیڈ کوارٹر 'شہر ہو سکتا ہے کہ سکھا رہی ہے.

 

؛ 5: 2لتیوں ؛ گ16-14: 3تیمتھیس  2؛ 4:16تیمتیس  1نئے عہد نامے کے مطابق، سچے نظریے )

: 13( اور برادرانہ محبت )اصل یونانی میں، عبرانیوں 22-21: 14؛ اعمال 3؛ یہوداہ 23-21: 1کلسیوں 

چرچ  مسلسل خدا کی (، نہیں ایک جغرافیائی محل وقوع، جاری رکھنے کے لئے توقع کی جاتی ہے.1

 ا ہے کیا ہے.اصل رسولی اصولوں کے ساتھ جاری رکھا اور محبت پر عمل کرنے کی کوشش کرت



 

 ہمیں یسوع کے مقام کے بارہ میں چرچ کے مستقبل کی قیادت سکھایا ہے میں مزید نظر آتے ہیں:

 

اور آپ کو اپنے نام کے لئے سب آدمیوں میں گھنونا ہوں گے، مگر جو آخر تک صبر کرے گا 

فرار.)متی  اور یہ لوگ، اس شہر میں ستائیں گے تو کسی دوسرے میں 23 گا. وہ وہ نجات پائے

10 :22-23 ،DRB. ) 

 

لیکن آخر تک برداشت جو کوئی بھی  آپ عالمی میرے نام کے سبب سے نفرت کی جائے گی؛

اور وہ اس میں آپ  تو؛ وہ، ایک شہر میں ستائیں اگلے میں پناہ لیتے ہیں 23 محفوظ کیا جائے گا

دمی آتا آدم کے حضور سچائی میں تم سے کہتا ہے، تو آپ آ کو ستاتا تو دوسری میں پناہ لے.

 (NJB، 23-22: 10)متی  اسرائیل کے شہروں کے دور چلے گئے ہیں نہیں کرے گا.

 

یسوع ابھی تک نہیں آئی اور جو کچھ  عیسائیوں یقین رکھیں اور ایمان میں جاری رکھنے کے لئے ہو گا.

عے پیچھا کیا گیا عیسائیوں فلسطین میں وہاں کیا گیا ہے کہ جغرافیائی خطے کے تمام شہروں کے ذری

ہے یسوع نے یہ بیان کیا گیا ہے کے بعد سے )صلیبی جنگوں اس بات کو یقینی بنانے میں مدد 

لہذا، حضرت عیسی علیہ السالم نے واضح طور پر فلسطین کے عالقے میں ہیں کہ ان لوگوں کے  ملی(.

فی  1کی طرف سے اس یعقوب ) "اسرائیل کے شہروں"  مقابلے میں زیادہ شہروں میں حوالہ دیا گیا تھا.

اور نہ صرف عام عیسائیوں میں پناہ  1پراگندہ کر رہے تھے کہ اسرائیل کے قبیلوں میں شامل ہیں:. 

 لینے کے لیے اسرائیل یا فلسطین نامی عالقے میں ان(

 

سال نہ سچے  2،000لہذا، یسوع اور پولوس رسول نے سکھایا ہے کی بنیاد پر، بند کرنے کے لئے 

چرچ سکتا ہے کے لئے رسولی جانشینی کے ساتھ ایک مستقل شہر جو دعوی کرتے ہیں گرجا عیسائی 

اس کے باوجود، تاریخ قوموں کے حقیقی کلیسیا کے ہیڈکوارٹر یروشلم میں اصال سے صدیوں  گھروں.

( ممکنہ طور پر مختلف مقامات کے 2بھر میں تبدیل کر دیا ہے کہ ظاہر کرتا ہے کے بعد سے )اعمال 

( افسس )مختلف شہروں( میں شمالی امریکہ میں، 11:26یورپ کے سمرنہ کرنے انطاکیہ )اعمال  لئے

چرچ )وقت کیلی فورنیا میں پانچ شہر خطے میں مبنی ہے جس(  مسلسل خدا کی اس میں نشانی طرح

 ہے. سچے عیسائی چرچ ہو سکتا طور پر ایک گروپ کے

 

'ثبوت' نام نہاد 'رسولی دیکھتا' روم، انطاکیہ، اس طرح، ایک "مستقل شہر" کی اس کمی بھی ایک 

یروشلم، اسکندریہ، قسطنطنیہ، اور دوسری جگہوں میں کثیر صدی تسلسل کا دعوی کرنے والوں گرجا 

 گھروں میں ختم ہے.

 



( کی 17مکاشفہ  18، 9شاید یہ بھی بائبل خاص طور پر سات پہاڑیوں پر بیٹھتا ہے کہ 'بڑے شہر' ): 

روم اور قسطنطنیہ کیلی فورنیا کے پانچ شہروں عالقے نہیں ہے کے  جانا چاہئے. مذمت کہ ذکر کیا

 طور پر جہاں 'سات شہروں، تصور کیا جاتا ہے.

 

 سبت رکھتے ہوئے سکھایا اور جاری رکھنے کے کیا گیا تھا

 

اگرچہ اتوار کی طرح عیسائیت ایکٹ دعوی کرنے والے سب سے زیادہ عیسائیوں کے لئے آرام کا دن 

اتوار، خود، کافر حکومتی حکام اور کافر سورج دیوتا کی  ے، کہ کہیں سے بائبل میں پڑھایا جاتا ہے.ہ

 عبادت کے ساتھ سمجھوتے کے ذریعے اقرار عیسائی دنیا میں داخل.

 

( کے درمیان ایک نشانی 31خروج  18-13پرانے عہد نامے سیونتھ ڈے سبت خدا اور اس کے لوگ ): 

 تھا کہ سکھاتی.

 

-42، 15-13: 13اس کے ساتھ ساتھ رسولوں اور وفادار )اعمال  لیکن کیا نئے عہد نامہ کے بارے میں؟

( 21، 4:16لوقا  6 13:10 6: نئے عہد نامہ میں واضح طور پر حضرت عیسی علیہ السالم )؛؛ 17؛ 44

لنڈروں پر ( ساتویں دن سبت )جو انگریزی کی11-9: 4؛ عبرانیوں 4:  18؛ 4-1اس سے ظاہر ہوتا ہے 

 ہفتے کو کہا جاتا ہے رکھا(.

 

اگرچہ بعض کہیں عبادت کے اس دن کو تبدیل کر دیا گیا تھا اور عیسائیوں کے لئے رہنے کا ارادہ نہیں 

کیا گیا تھا، کیا نیا عہد نامہ خود اصل میں )ایک پروٹسٹنٹ اور دو رومن کیتھولک ترجمہ ذیل میں دکھایا 

 گیا کے ساتھ( سکھاتا نوٹس:

 

اپنے کام سے ٹکی ہوئی ہے خدا نے  ،10 خدا کے آرام بھی داخل ہوتا ہے جو کسی کے لئے ،

ہمیں، اس وجہ سے، اس آرام میں داخل ہونے کی ہر ممکن  سے کیا تھا 11 اپنے

کسی نے  نہیں، اس کے بعد، ایک خدا کے لوگوں کے لئے سبت باقی رہتا ہے کوششکرے..

مندرجہ ذیل کی طرف سے گر  (4جیو ورژن عبرانیوں ، 11-9):  نافرمانی کی ان کی مثال

 تاکہ. جائے گا

 

آپ کے کام کے بعد  وہاں خاموش ہو جاؤ اس وجہ سے، ساتویں دن خدا کے لوگوں کے لئے،

کے 10 آرام کی جگہ میں داخل کرنے کے لئے محفوظ کرنا ضروری آرام آرام کرنے کے لئے،

ہم میں، اس کے بعد، آگے پریس اس جگہ  11 کیا. بعد کیا جاتا ہے کے طور پر خدا نے اپنے بعد



میں داخل کرنے دو آرام کی، یا تم میں سے بعض پر یقین کرنے اور ختم ہو جائے انکار کی اس 

 (.NJB ،11-9: 4)عبرانیوں  مثال کو کاپی سکتا

 

جاتا میرے آرام میں داخل کیا  10 کہ وہ پس خدا کی امت کے لئے ایک وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے ..

ہم اس آرام میں داخل کے لئے اس  ہے کہ، اسی نے بھی خدا اس کے کام سے، کے طور پر خدا

اگر کوئی آدمی ایسا نہ ہو کہ کو  کیا؛ سے میاں بیوی آرام 11 ان کے لئے میں جلدی کرتے ہیں

 (.1582، سال کے حقیقی اور سچے نئے عہد نامے 11-9: 4)عبرانیوں  کے اسی مثال میں گر

 

سبت رکھنے شاہی حکام اور آدمیوں کی کونسلوں کی جانب سے مذمت کے باوجود، پوری تاریخ ہسٹری 

سبت رکھنے میں ایشیائے کوچک، افریقہ،  ADابتدائی صدیوں  میں رکھا گیا تھا کہ ظاہر کرتا ہے.

یورپ اور ایشیا کو یروشلم میں اصل چرچ سے سبت رکھنے پھیالؤ صدیوں بھر میں واقع ہوئی ہے کے 

 کے مقابلے میں مغربی گوالردقوں کے پاس آیا جاتا ہے. 1600sے دستاویزی اور کوئی بعد لئ

 

نئے عہد نامے کے  تک سبت کے دن کام کرنے کے لئے جاری ہے کہ ایک چرچ صدی ویں 21صرف 

شوز اس نے سبت کے آرام  4: 4مطابق خدا کے لوگوں کے لئے حقیقی کلیسیا ہو سکتا ہے )عبرانیوں 

 ڈے سے متعلق ہے(. کے سیونتھ

 

آج بہت سے مقدس بائبل اس کے بارے میں سکھاتی ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی ایک وجہ بعض 

ہے یہ   میں پایا 4( عبرانیوں ςαββατισμóς)  مترجمین نے جان بوجھ یونانی اصطالح

کے طور پر جانا نئے عہد نامے کی تبدیل کر دیا  دیا( میں تبدیل کر صدی ویں 18) ورژن  بھی .9 کہ: ہے

تینوں '، باقی' کے طور پر لفظ  ترجمہ. اور ینآئوی یہ غلط KJVورژن، کے طور پر کرتا پروٹسٹنٹ 

نئے عہد نامے میں 'باقی' کے طور پر  حرفی(، )طور غلط ترجمہ ایک مختلف یونانی اصطالح

ی' اور ایماندار علماء کرام سب اس میں داخل کرے واضح طور پر ایک 'سبت باق  جبکہ. ترجمہنہیں ہے

کیونکہ کی، آج سب سے زیادہ احساس نہیں ہے سیونتھ ڈے سبت خاص طور پر نئے عہد  گا سے مراد .

 نامے میں عیسائیوں کے لئے فرض کیا گیا ہے کہ.

 

 

 مقدس دن اور خدا کا نجات کا منصوبہ بنائیں

 

کہ فرماتے ہیں )سورج اور چاند کی طرح( مقدس دن / مذہبی  ابتداء میں خدا نے بعض نیر بنائے 1:14

بند موقع پر  حضرت عیسی علیہ السالم کا دعوی ابھی تک چند لوگ جو کالم ترجمہ(، تہوار )خدا کے

 ان رکھنا. کے



 

وہ ساتویں  ہیں. میں بائبل میں درج باب ویں 23 احبار کی کتاب کے خدا کی عیدوں اور مقدس اجتماع تمام

سبت، فسح، بےخمیری روٹی، پینتیکوست نرسنگے کی عید، کفارہ کے دن، عید خیام منانے کا دن، دن 

بہت کے ان کو فون کریں گے جبکہ "یہودی،" حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسی  اور آخری عظیم دن ہیں.

خدا  اس طرح، وہ علیہ السالم، اس کے شاگرد، اور ان کے ابتدائی وفادار پیروکاروں انہیں رکھا ہے.

ان بائبل مقدس دن پہلے اور دوسرے حضرت  ہے. میں ان کی طرف سے رکھا جاتا چرچ مسلسل کی

 عیسی علیہ السالم کے آنے اور مدد شو نجات کے خدا کی منصوبہ بندی کی طرف اشارہ.

 

 کئی کے احساس ہے کہ ابتدائی مسیحی کہ توقع حیران ہو جائے گا تقریبا تمام نے کبھی بچا لیا اور خدا

ایسے لیون کے ، اسکندریہ کے کی، کے  کی ابدی بادشاہی کا حصہ ہو جائے گی رہتے تھے.

گریگوری، اور مالپ کے یمبروس طور بھی ابتدائی گریکو رومن حامیوں کہ نظریے کے کم از کم 

 حصے سکھایا.

 

بائبل  وجہ اس نظریے 'کھو' کیا گیا تھا اس کا حصہ ہے کم اور گریکو رومیوں کے کم مناسب طریقے

تھا.تقریبا تمام  میں فسح کو تبدیل کر دیا، خاص طور پر کے بعد صدی ND 2مقدس دنوں رکھیں گے، وہ 

مقدس دنوں آرتھوڈوکس بشپ جان ، قیصر تھیوڈو سس )جو ہمت کرے گا جو فسح کے بائبل کی تاریخ 

ساتھ دیر سے رکھنے کے لئے جاری ان لوگوں کے لیے سزائے موت کا اعالن کر دیا(، اس کے ساتھ 

جیسے  . میں لودیکیہ کی کونسل نے کے طور پر کی طرف سے مذمت کر رہے تھے صدی ویں 4

بیانات، کے طور پر بھی جارحیت، اس صدی کے اوائل میں کافر شہنشاہ کانسٹنٹائن کی طرف سے، "ہم 

 کیا تو مکروہ یہودی بھیڑ کے ساتھ عام میں کچھ بھی نہیں ہے کرنے دو،" بھی ایک کردار ادا

 

کی   تھا. میں تماشہ صدی ویں 6اور  ویں 5نجات کا منصوبہ کے علم کی کمی کے لئے ایک اور وجہ یہ 

بہت سی خامیوں تھا جبکہ )یہاں تک کہ اس کی نجات مفاہمت میں(، وہ ان کی تعلیمات میں نہیں محفوظ 

کے رومن کیتھولک نظریے   یا اس دور میں اصالح شریر ہیں ان کے لئے نجات کا موقع بھی شامل ہیں.

کو ایک غیر بائبلی متبادل )اگرچہ مشرقی آرتھوڈوکس اور پروٹسٹنٹ کے قبول نہیں کیا( کچھ دیر بعد 

 مذمت کی گئی طور پر اپنایا گیا ہے لگتا ہے.

 

روایتی طور پر، روم کے چرچ اور پروٹسٹنٹ گرجا گھروں کہ اب نجات کا صرف دن ہے پڑھانے کے 

ر یہ کہ تمام اس عمر میں محفوظ نہیں )ادولوک / جہنم میں ہمیشہ جال دے گا اگرچہ لئے عدالت ہے او

مشرقی قدامت پسند طویل  موجودہ القوامی اور بین العقائد تحریکوں اس مئی پر جا کے ساتھ تبدیل(.

( 13-11: 20عرصے سے اس بارے میں تحفظات پڑا ہے، اور خدا سفید تخت فیصلے )سییف مکاشفہ 

یں انسانیت کے باقی حصوں کی بہت کو بچانے کے کہ سکتا ہے بیان کیا گیا ہے، لیکن بعض کے وقت م

حضور تحفظ  E95h. مشنری کتابچہ # C. 1979 گزشتہ چیزوں اور گزشتہ واقعات. .Gنہیں ہیں )

یقین کے آرتھوڈوکس فقدان کی وجہ سے حصہ وہ واقعی بائبل  روسی آرتھوڈاکس چرچ. الس اینجلس(.



خدا کے مقدس  ں رکھنے اور نہ ہی وہ وہ عیسائی لیے ہے کہ حقیقی معنی سمجھتے نہیں ہے.مقدس دنو

 دن کو مدد تصویر انسانیت کے لئے خدا کی منصوبہ بندی.

 

یسوع، اس کے شاگرد، اور اس طرح کے سمرنہ اور سردیس کی کے پولی  میں ہم چرچ مسلسل خدا کی

عالقے چرچ اپنے وفادار پیروکاروں کے طور پر ایک ہی کارپ رکھا خدا کے رہنماؤں کی غیر قوم 

 بائبل مقدس دنوں رکھنے.

 

بائبل مقدس دنوں رکھتے ہوئے نجات اور فضل کا خدا کے سچے پالن کے سچے مسیحیوں کو یاد دالتا 

چرچ مقدس دنوں میں سے ہر ایک خدا کے نجات کے منصوبہ بندی کے ساتھ میں  مسلسل خدا کی ہے.

آپ مشاہدہ کرنا چاہئے خدا کے مقدس دن  ئے کس طرح )مالحظہ بھی ہماری مفت کتابچہباندھنے کے ل

 سمجھتا ہے یا شیطانی چھٹیاں؟(

 

 1بائبل واضح طور پر یسوع مسیح فسہ تھا ہمارے لئے قربان سکھاتا ہے اور بے خمیری روٹی )

کی مدد تصویر کے دن  بےخمیری روٹی ( کے ساتھ کہ عید منانے کے لئے ہم ہیں کہ.8-7: 5کرنتھیوں 

: 16ہم ہیں کہ ہماری زندگی سے نکل گناہ اور نفاق ڈالنے کے لئے کوشش کرنے کے لئے )سییف متی 

 (.23:28؛ 6-12

 

( عیسائی اہمیت تھی: یہاں تک کہ گریکو 28:26، پرانے عہد نامے میں اور پہلے پھلوں کے دن )نمبر 

( کے طور پر کہا کہ اس کی 23احبار  16-15)رومن گرجا گھروں پینتیکوست، بھی ہفتوں کی عید 

قدیم  ( میں تصدیق کی ہے.1:18عیسائیوں ہونے پہال پھل کے خیال سے نئے عہد نامہ )جیمز  شناخت.

اسرائیل میں، اور موسم بہار میں ایک چھوٹی کٹائی کے موسم خزاں میں ایک وسیع تر فصل کو بھی 

مناسب طریقے سے سمجھ جب، مدد کرتا ہے خدا صرف  موسم بہار کی مقدس دن پینتیکوست، نہیں تھا.

( ایک 11:15؛ رومیوں 1:26کرنتھیوں  1؛ 6:44نجات کے لئے کچھ اب بال رہا ہے کہ تصویر )یوحنا 

 (.38 -37کے ساتھ:  7بڑے کٹائی کے بعد میں آنے والے )یوحنا 

 

مقدس دن نہیں عام طور پر، گریکو رومن گرجا گھروں شکست میں پائے جاتے ہیں کہ بائبل 

اگر انہوں نے، وہ بہتر احساس ہو سکتا نرسنگے تصاویر کی دعوت خدا کے آنے والے زمین  رکھتے.

کے سات نرسنگے کے ذریعے یسوع مسیح کی واپسی پر سزا دے  11اور  9اور  8اور وحی ابواب 

وحی میں ترم  گریکو رومن گرجا گھروں میں عام طور پر اتفاق کرتا ہوں جبکہ .19-15مداخلتوں کہ: 

ان معامالت )کچھ تمثیلی طور پر ان نرسنگے دیکھیں( کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ، وہ نرسنگے کے بائبل 

 دعوت پر عمل نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں دیکھتے ہیں.

 



عیسائیوں نے شیطان کے لئے پابند کیا جائے گا جب دور  اگلے موسم خزاں مقدس دن کفارہ کا دن ہے.

تصاویر وقت کی بکری کے اس بھیجنا دیکھا جبکہ،: پرانے عہد نامے میں، اس دن ہونے ملینیم دوران 

( کو بھیجا گیا تھا شامل اتھاہ گڑھے میں 16احبار  10-1والی ایک تقریب میں جہاں کی بکری بیابان )

اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت کے دوران للچانا اور دھوکہ  (.4-1: 20ایک ہزار سال )مکاشفہ 

 ینے کے قابل نہیں ہو گا کہ.د

 

( کے بغیر، لوگوں کو خدا کے قوانین کو رکھیں 20مکاشفہ  6-1عید خیام منانے شیطان کے دھوکوں ): 

گے جب یسوع مسیح کی ہزار سالہ حکمرانی کے دوران ہو گا کہ روحانی اور مادی زندگی سے بھرپور 

اب کیا ہو رہا ہے کے برعکس ہے. یہ ایک ایسی دنیا شیطان کی طرف سے دھوکہ میں  تصاویر.

-14شیطانی فریب ہے کیوں عیسائیت دعوی کرنے والے زیادہ تر جھوٹے وزراء ):  (.9: 12)مکاشفہ 

 ( کی طرف سے گمراہ کیا گیا ہے کا حصہ ہے.11کرنتھیوں  2 15

 

پر  ( اکثر چرچ میں خدا حلقوں کی آخری عظیم دن کے طور36B: 23بائبل مقدس دن کے آخری )احبار 

 یسوع نے اس پر کیا سکھایا نوٹس: حوالہ دیا جاتا ہے.

 

آخری دن، عید کے اس عظیم دن، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کے کہا "اگر کوئی پیاسا ہو، 

کے طور پر کتاب اس کے دل سے باہر، نے کہا ہے کہ جو مجھ  38 اسے میرے پاس آ کر پئے.

 (38-37: 7)یوحنا  بہہ رہی ہوں گی. "پر ایمان التا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں 

 

یہ جو نجات کے لئے ایک موقع ہی نہیں مال سبھی کو صحیح معنوں میں کہ موقع ملے گا، اور تقریبا 

 تمام اس پیشکش کو قبول کریں گے کہ آخری عظیم دن کی تکمیل کے ساتھ ہے.

 

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

 

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

 

کیونکہ خدا نے دنیا سے محبت کرتا تھا اور وہ اپنے آپ کو، بیٹا بنا جس نے اسے ہالک بلکہ 

خدا نے دنیا کی مذمت کرنے کے لئے دنیا میں بیٹے کو  نہیں ہونا چاہئے 17 ہمیشہ کی زندگی.

لیکن یہ ہے کہ اس کے ذریعہ دنیا کو شاید یہ بچ  کہ، کہ دیا ہے یقین رکھتا ہے نہیں بھیجا لئے

 (17-16: 3)یوحنا  جائے.

 



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

 

بچایا لیکن وسیع اکثریت کبھی رہتے تھے جو ہمیشہ  اقتباس جو، دنیا کو 3:16پروٹسٹنٹ، اکثر یوحنا 

کیا یہ نجات کی منصوبہ بندی  ہیں. کہ سکھانے کے لئے ہوتے ہے سکتا عذاب میں مبتال کرے گا کہ ہو

بائبل کا خیال ہے کہ  کی قسم ہے کہ سب کچھ جاننے واال اور محبت کے ساتھ آئے گا ہے جو ایک خدا؟

 اگر نہیں تو، یہ درست ہے؟ ہر کوئی اب نجات پا سکتا حمایت کرتا ہے؟

 

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

 زیادہ پہلے سے مقرر ہے جو کبھی ابدی عذاب کے لئے رہتے تھے؟

 

 نہیں.

 

 یقینی طور پر خدا نے واقعی کام کرتا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے لئے کافی وار ہے.

 

 فرماتے ہیں: 15-14: 9رومیوں 

 

وہ موسی سے کہتا ہے،" میں نے  15 کیا کہیں؟ خدا کے ساتھ وہاں ادرم ہے؟ ہرگز نہیں!"پس ہم 

رحمت جسے میں نے رحم کرے گا پر پڑے گا، اور مجھے رحم کرے گا جسے پر رحم کرے 

 گا. "

 

ہم جانتے ہیں کہ خدا نے اس جہان میں نجات کے لیے پرانے عہد نامے میں اسرائیل کے ایک حصے کا 

 کہ تمام ہو جائے گا، اس سے محبت کیسی ہے؟ ہے، اور چند، اگر کوئی ہے تو، دوسروں. انتخاب کیا

 

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

 ں:یہ بھی غور کری ( اس دور میں اندا والوں کو اب بھی ایک موقع ہے.9:41سییف یوحنا  42یسعیاہ 

 

یہ روح میں  24 میں نے ایک بار پھر اس لوگوں کے درمیان ایک شاندار کام کیا کریں گے ...

غلطی بھی جو افہام و تفہیم کے لئے آئے گا، اور شکایت کرنے والے نظریے سیکھیں گے ان 

 (14،24: 29)یسعیاہ  لوگوں کو.



 

ا ہمارے خدا کی نجات دیکھیں گے "تمام دنیا کی انتہ ( سے کوئی پارٹی نہیں ہے.2:11خدا )رومیوں 

 ( کے طور پر سب کے لئے ایک موقع ہو جائے گا.52:10')اشعیا 

 

( 4:12آسمان کے نیچے صرف ایک نام ہے جس کی طرف سے انسانوں کو بچایا جا سکتا ہے )اعمال 

انسانیت کا سب سے یسوع کے بارے میں سچائی، اور "ہر  ( ہے.4:10اور یہ کہ یسوع مسیح )اعمال 

(، تمام نجات حاصل کرنے کے 6: 3بشر خدا کی نجات دیکھیں گے" کبھی نہیں سنا ہے کے بعد )لوقا 

؛ 32-31: 12اس عمر یا عمر میں آنا )سییف متی  -( 1: 56، 52:10لئے ایک موقع ہو جائے گا. )یسعیاہ 

ں کے طور فی پہلی قیامت میں اٹھائے گئے ہی 20)اس وقت سچے مسیحی مکاشفہ  (.30 -29: 13لوقا 

-11: 20( یہ مستقبل عمر دوسرا قیامت کے بعد آتا ہے اور سفید تخت قیامت کے وقت )مکاشفہ 6-5پر: 

(، اس کے ساتھ ساتھ رومن اور قدامت پسند کیتھولک سینٹ ، پڑھایا 65:20یسعیاہ )اشعیا  ( شامل ہیں.12

 جائے گا کہآنے کے لئے یہ خاص طور پر عمر کے بارے میں ایک سو سال کے طویل ہو 

 

، 6،16: 20اعمال،  18:21نئے عہد نامے پولوس رسول بائبل مقدس دن منایا کہ ظاہر کرتا ہے )مثال 

( کافر رسومات شامل کی 10کرنتھیوں  1 23-20پال بائبل رسومات ):  (.8-7: 5کرنتھیوں  1؛ 9: 27

انہوں نے تمام طرز عمل  پال نے خود اپنی زندگی کے اختتام کے قریب بیان کیا گیا ہے کہ مذمت کی.

 23یہی وجہ ہے کہ احبار  (.19-17: 28نے یہودیوں کو رکھنے کے لئے کی ضرورت رکھا )اعمال 

 میں درج تمام مقدس دنوں میں شامل پڑتا.

 

ایک اصول کے طور پر، گریکو رومن گرجا گھروں نے اس کی نقل کرنے پولوس رسول کی نصیحت 

( نقل کی ہے، اور وہ سب کے سب بائبل مقدس دن نہیں 1: 11تھیوں کرن 1پر عمل نہیں کرتے وہ مسیح )

 رکھتے.

 

، ڈیانا، ایشتر، پان، متھراساس کے بجائے، گریکو رومن گرجا گھروں مختلف کافر دیوتاوں )زحل، 

ظاہری کے مسیحی ہونے کا دعوی کے ساتھ کرنے کے لئے وقف دنوں رکھنے کے لئے  کی، وغیرہ( 

حقائق کرسمس، اتوار، ویلنٹائن، ایسٹر، مریم کے آسمان پر اٹھائے جانے، وغیرہ تاریخ کے  ہوتے ہیں.

 رکھ کیا کہ ابتدائی سچے مسیحی ثابت

 

اگر نہیں تو، سب سے زیادہ کیوں لگتا ہے کہ سمجھوتہ  کے ساتھ سچ عیسائی چرچ سمجھوتہ کرے گا؟

ں عیسی علیہ السالم اور رسولوں نام نہاد عیسائی گروپو گروپوں سچ کی نمائندگی عیسائیت کرتے ہیں؟

 نے کیا طرز عمل کی پیروی کریں گے؟

 



نہ ہی اس طرح موخر الذکر دن سنتوں کی یسوع مسیح )بائبل  ہرگز نہیں گریکو رومن پروٹسٹنٹ والوں.

کرنے کے لئے اضافی کتابوں کو شامل کر لیا ہے جو(، بپتسمہ دینے والے کے چرچ )وہ اصالح سے 

ہیں، ابھی تک پروٹسٹنٹ کے ساتھ بدعتی عقائد میں سے ایک بہت اشتراک کرنے  پہلے یہ دعوی کرتے

میں مذمت کے  7والے(، مسیحائی یہودیوں کے طور پر دوسرے گروپوں )ان لوگوں کو یسوع مرقس 

( اور یہوواہ کے گواہ )یسوع مسیح کی 13-6لئے اسی طرح مردوں کی روایات کو سکھانے کے جو: 

 ہیں(. خدائی کا انکار کرتے

 

اس مقدس دن کو برقرار رکھنے ہے کہ صرف خدا کا چرچ گروہوں کو بجا طور پر اس وقت اصل 

ایمان کے لئے مقابلہ کرنے کے لئے اور ممکنہ طور پر غور کیا جائے " عیسائی" کا دعوی کرنے کے 

 لئے شروع کر سکتے ہیں ہے.

 

 مخالفت اور القوامی اور بین العقائد تحریکوں کی مذمت

 

القوامی اور بین العقائد تحریکوں فروغ دے رہے  میں کئی مذہبی اور سیاسی رہنماؤں صدی ویں 21

القوامی تحریک تمام کہ مسیحی عقائد خدا کے سامنے برابر ہیں پر غور کرنے کی کوشش کرتا  ہیں.

 ( خبردار کیا اور15-14: 11کرنتھیوں  2ہے، اس کے باوجود بائبل کے بارے میں جھوٹے وزراء )

یسوع اس  (.9-1:  17کسی جھوٹے "اسرار بابل" ایمان دنیا کی سیاسی قائدین شامل ہے کہ )مکاشفہ 

عیسائیوں نے نبوت  ( النے کے لئے نہیں آیا تھا.12:51عمر میں بین االقوامی اتحاد، لیکن ڈویژن )لوقا 

ائے )جیمز ( اور دنیا کی طرف سے ج4: 18مکاشفہ  2؛ زکریاہ 7-6بابل سے بھاگ رہے ہیں )؛ 

1:27.) 

 

زیادہ سے زیادہ قائدین بھی فروغ دے رہے ہیں، اس میں بھی شامل ہے ایک بین العقائد اتحاد، بنیادی 

یہ صرف  طور پر تمام مذاہب خدا کے سامنے برابر ہیں کہ مطلب یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس.

کے ذریعے ہے کے طور پر ( محفوظ کر سکتے ہیں یسوع کے نام 4اعمال  12-10ہے کہ کسی بھی ): 

اتحاد کے مقصد کے لئے اصولوں پر سمجھوتہ، وغیرہ دھوکے باز اور غلط  یہ ایک صریح جھوٹ ہے.

 (.48:10)یرمیاہ  شاپت جو فریب خداوند کے کام کرتا ہے وہ ہے ہے:

 

اد القوامی / المذاہب مذہبی اتحاد کو فروغ دینے کے ان پرانے اور نئے دونوں عقیدے کے حقیقی اتح

 یسوع کی واپسی کے بعد تک نہیں ہوتا کہ تعلیم دیتے ہیں کہ احساس کرنے لگتا نہیں ہے:

ہم سب مسیح کی پرپورنتا کا قد کے اندازہ کے، ایک کامل انسان کے لئے، ایمان کے اتحاد کے 

 (4:13)افسیوں  لئے اور خدا کے بیٹے کے علم کے آنے تک.

 



دیکھو، میں آ رہا ہوں اور میں آپ کے درمیان سکونت "گانا اور خوش، اے صیون بیٹی! کیونکہ 

"بہت سے ممالک اس دن میں رب کی طرف سے شامل کیا  11 کروں گا،" رب کا فرمان ہے.

جائے گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. اور میں تمہارے درمیان سکونت کروں گا تو پھر تم جان 

اور خداوند نے مقدس سرزمین  12 لو گے کہ رب االفواج نے مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے

میں ان کی میراث میں یہوداہ کے مالک بنیں گے، اور دوبارہ یروشلم کا انتخاب کریں گے 

 (12-10 ...:2 )زکریاہ

 

 نوٹس سے ایک سچا ایمان نہیں ہے:

 
 

ایک جسم اور ایک روح نہیں ہے، آپ کو آپ کو بھی ایک ہی امید کے لئے بالیا گیا تھا صرف 

ایک خدا اور سب کا باپ، سب سے  6 ایک ہی خداوند، ایک ایمان، ایک بپتسمہ؛ 5 پر؛کے طور 

 (6-4: 4)افسیوں  بڑھ کر کون ہے، اور تمام کے ذریعے، اور آپ سب میں.

 

کہ کسی ایک عقیدے کے خدا کی حقیقی کلیسیا مسیحی ایمان، کچھ سمجھوتہ، بین العقائد، القوامی، بابلی 

 ( نہیں ہے.19و تباہ کریں گے )سییف مکاشفہ ( کہ یسوع ک17)مکاشفہ 

 

( میں 3اور  2جہاں تک حقیقی مسیحی اتحاد، بائبل یسوع کی واپسی تک خدا کی کلیسیا )سییف مکاشفہ 

 تفرقے ہو جائے گا کہ پتہ چلتا ہے.

 

(، کے 12:18سب کے درمیان خوشگوار تعلقات جتنا ممکن )سییف رومیوں  میں ہم چرچ مسلسل خدا کی

پر یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خدا کی حقیقی کلیسیا کے برابر کے طور پر تمام مذاہب کے بارے میں طور 

ہم نے بھی یسوع مسیح کی مثال پر  مسیحی ایمان. کرتے ہوئے غور ہے کہ، سچ نہیں ہونا چاہئے کہ یقین

مذمت کریں گے عمل کریں اور زیادہ سے بائبل روایت پر زیادہ انحصار کرتے ہیں جو ان لوگوں کی 

 (.13-9: 7)مرقس 

 

 نشانیاں، ثبوت، اور سراگ

 

سمری میں، یہاں نشانیاں، ثبوت، اور سراگ کے طور سچے عیسائی چرچ کی شناخت میں مدد اس کی 

 ایک فہرست ہے:

 



. مردوں کی روایات کے اوپر خدا کا وعدہ رکھتا ہے اور اس وجہ سے شامل عقائد بائبل 1

 مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں کیا ہے.( کی 9 -3: 15)سییف متی 

 

 (.5: 3تیمتھیس  1گردی؛  20:28. بائبل کے نام "خدا کی کلیسیا" کا استعمال کرتا ہے )مثال 2

 

( کے لئے دل سوزی جھگڑا 3. یہاں تک ظلم و ستم کی دھمکیوں کے تحت، اصل ایمان )یہودہ 3

 (.32-27: 5)مثال اعمال 

 

 (.6: 2یوحنا  1عقائد نشانات )سییف . پوری تاریخ اس کی بائبل کے 4

 

 ہے. فسح رکھتا ویں 14 نیسان کے .5 (23احبار  5 26:18):؛ متی 

 

. پر جانا جاتا ہے جس میں کتابوں کو یوحنا رسول کے زمانے سے بائبل کا حصہ تھے )سییف 6

 (.8:16؛ یسعیاہ 19-18: 22؛ 19-9: 1؛ مکاشفہ 17-16: 3تیمتھیس  2

 

 (.2،9: 2؛ کلسیوں 1:20میں سچائی سکھاتا )رومیوں  . الوہیت کے بارے7

 (.4: 2یوحنا  1. سکھاتا ہے اور خدا کی محبت کے قوانین رکھتا ہے )8

 

 (.3:14؛ لوقا 18:36. اس دنیا میں جسمانی جنگ میں شرکت کی مخالفت )یوحنا 9

 

 سییف(. 18:36؛ 21-20: 15. ظلم کر رہا ہے، لیکن کبھی نہیں جسمانی قاہر )یوحنا 10

 

 ( کے لحاظ سے کے ظاہری 12سییف استثنا  30-29. کلیسائی لباس یا عمارتوں ): 11

 کے معین نہ کیا ہو.

 

 ( تعلیم دیتا ہے.24:14متی  28 20-19. بادشاہی کی مکمل انجیل )؛: 12

 



 (.9-1: 14؛ سییف. مکاشفہ 5: 11؛ رومیوں 12:32. ایک "چھوٹے گلے" ہے. )لوقا 13

 

کے سات گرجا  3اور  2( اور وحی ابواب 13:14زیادہ لیڈ شہروں )عبرانیوں . ایک سے 14

 گھروں کے ذریعے اس کی طبعی مقام نشانات.

 

 (.9: 4؛ عبرانیوں 31:13. بائبل سبت کی نشانی ہے )خروج 15

 

. یسوع مسیح کے ذریعے نجات کا خدا کی 16مقدس دن کے ذریعے تصویر کے طور پر 

 (1:18؛ یعقوب 8-7: 5کرنتھیوں  1منصوبہ بندی سمجھتا )

 

 ( کے مشاہدے کے خالف تعلیم دیتا ہے.10کرنتھیوں  1 22-20. کافر چھٹیوں ): 17

 

 (4: 18؛ 10-4: 13. آخر وقت القوامی بابل کے ساتھ سیدھ نہیں )مکاشفہ 18

 

وں رومن گرجا گھروں صحیح معن -  صرف خدا ہی گروپ کے ایک چرچ ان تمام معیار پر پورا اترتا.

میں خدا یا خدا کی منصوبہ بندی کو سمجھ میں نہیں آتا اور نہ ہی وہ سچے عیسائی چرچ کی نمائندگی 

 کرتے ہیں.

 

 نئے عہد نامے کے اوقات کے دوران کیا ہوا؟ .3

 

ترچھے حروف میں اس افتتاحی پیراگراف اور میں اختتامی پیراگراف کے عالوہ، اس باب خدا مصنفہ 

. ڈاکٹر میں شائع کیا گیا سچا 1985ڈاکٹر ہرمن کے مرحوم سابق چرچ کی طرف سے لکھا گیا ہے اور 

 KJVمسیحی گرجہ گھر میں جو ہوا اس پر ان کے لے دیتا ہے نئے عہد نامے میں اوقات اور اکثر 

 حوالے بیوفا گرجا گھروں کی تعداد میں اضافہ.

 

ایک چرچ، تبلیغ کرنے اور ان  (.16:18مسیح نے کہا، "میں نے اپنے چرچ کی تعمیر کریں گے." )متی 

تمام دنیا کے لئے اس نے  -بہت بھجیں وہ خدا کی طرف سے الیا  - -کی انجیل میں شائع کرنا کمیشن 

 اسے تعمیر کیا تھا.

 



مختلف اور متفق گرجا گھروں کے سینکڑوں، تمام مردوں کی طرف سے  ج کیا تالش کروں؟لیکن ہم آ

 قائم ہے، ہر سچائی سکھانے کے لئے اقرار، ابھی تک متضاد اور تمام دوسروں کے ساتھ متفق.

 

 نبوت میں چرچ

 

سب سے زیادہ لوگوں نے آج حقیقی کلیسیا بڑی بڑھنے کے لئے بڑی تیزی سے ہوا کہ فرض کرتے 

ہوئے،،، دنیا پر طاقتور اثر و رسوخ ڈالنے دنیا کی تہذیب کے مستحکم اثر و رسوخ ہوتا جا رہا یہ ایک 

بہتر دنیا بنانے، ایک طاقتور تنظیم بن کے لئے، اصل میں مسیح نہیں کے لئے ان کے چرچ کی بنیاد 

 ے دعا کی:ان میں سے ایک چرچ کے لئے ان کی آخری نماز میں، یسوع ن رکھی اس طرح کے مقصد.

 

. "میں نے ان کے لئے دعا میں نے دنیا کے لیے دعا نہیں کرتے ... حضور والد، وہ لوگ جن پر تو نے 

مجھے دیا ہے تیرے نام سے رکھنے کے، وہ ہم ہیں کے طور پر ... میں نے تیرا کالم نہیں کیا ایک ہو 

میں نے دنیا کا نہیں ہوں بس کے سکتا ہے؛ اور دنیا ان سے نفرت کی ہے وہ دنیا کے نہیں ہیں کیونکہ، 

طور پر. میں دعا نہیں ہے کہ آپ انہیں دنیا سے لینا چاہئے، لیکن اس شریر سے ان رکھنا چاہئے کہ. 

 (.16-9: 17انہوں نے کے نہیں ہیں دنیا میں دنیا کا نہیں ہوں بالکل اسی طرح جیسے ")یوحنا 

 

ں ابھی تک دنیا کے کبھی نہیں ہونے اس کی جس می -اس دنیا میں غیر ملکی ہے  - -مسیح کے ایلچی 

 کلیسیا میں سے وہ لوگ جو اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہونے کے طور پر بیان کر رہے ہیں.

 

"انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے،"  خدا کی یہ حقیقی کلیسیا کو ستایا جانا تھا. -بکھرے 

( "مسیح یسوع میں درمی 3:12)تیموتاؤس  ( نے کہا.15:20اس کے شاگردوں سے یسوع مسیح )یوحنا 

 بسر کرنے کے ظلم و ستم کا شکار کرے گا کی خواہش ہے جو تمام".

 

رات یسوع مصلوب کرنے کے قبضہ کر لیا گیا، اس نے کہا "میں لکھا ہے: 'میں چرواہے کو مار ڈالوں 

کہا کہ، شیفرڈ، مصلوب ہونے کے بعد،  انہوں نے (.14:27گا اور بھیڑیں پراگندہ ہو جائے گا' ')مرقس 

 بکھرے بننے کے لئے تھے. -اپنے چرچ  -"بھیڑ" 

 

اس سے قبل اسی شام ہے کہ، یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اس کے شاگردوں سے، "تم تتر بتر ہو جائے 

 (.16:32گا" )یوحنا 

 



قت ایک عظیم ظلم و ستم : ". اس و1: 8نوٹس اعمال  یہ ظلم و ستم اور بکھرنے کے اوائل شروع کر دیا.

یروشلیم میں تھا جس چرچ کے خالف اٹھی ہیں میں، اور وہ تمام یہودیہ اور سامریہ کی اطراف میں 

 بکھرے ہوئے تھے، رسولوں کے سوا"

 

کہیں کسی بھی پیشن ایک حقیقی کلیسیا اس دنیا میں اثر و رسوخ ڈالنے، عظیم اور طاقتور بن جانا 

(.نفرت، ظلم، دنیا کی 12:32یسوع مسیح یہ "چھوٹے گلے" کہا جاتا )لوقا بلکہ،  چاہئے کہ موجود ہے.

 دنیا سے الگ ... -طرف بکھرے 

 

یہاں تک کہ تاریخ دانوں پر جانا جاتا ہے جہاں حقیقی  تم وہ چرچ کی تاریخ کے زیادہ نہیں پڑھا ہے.

 کیا ہے.وہ نہیں جانتے کے لئے حقیقی کلیسیا  -کلیسیا کے لئے نظر کرنا نہیں ہے 

 

 براڈ اکثریت سے دھوکہ

 

 دوسری طرف، دنیا میں، تمام پیشن ارتداد، فریب اور ڈویژن پیشینگوئی.

 

طبعی کرلے، ہمارے زمانے میں اب صرف آگے، بڑی مصیبت میں یسوع بہت پہلے  - -عظیم دھوکہ 

 واقعہ دنیا پر آنے کی پیشینگوئی کی.

 

دھوکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے، اور فرمایا کہ "خبردار،" انہوں نے کہا، "کوئی شخص آپ کو 

 ، مجاز ورژن(.5-4: 24میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو فریب دینگے." )متی 

 

اس سے چند ہیں جو سچے  احتیاط نوٹس: یہ جو چند دھوکہ دیا جائے تھے، لیکن بہت سے نہیں تھا.

 مسیحی بننے کے لئے تھے!

 

ویر ہے جب اس نے کہا: "وائڈ دروازہ ہے اور وسیع تباہی کی طرف لے یسوع نے یہ اسی حالت پر تص

جانے کا طریقہ ہے، اور بہت سے اس کی طرف سے میں جانے والے ہیں کیونکہ تنگ دروازے ہے 

: 7اور مشکل زندگی کی طرف جاتا ہے جس میں طریقہ ہے، اور. اسے تالش کرنے والے چند )متی 

 ( ہیں ".13-14

 



شاید آپ نے سنا اور فرض کرنے آیا  نیا کا خیال ہے کہ وہ نہیں ہے جو، یہ کیا ہے؟یہی وجہ ہے کہ د

 کس طرح اس دنیا بن گیا ہے دھوکہ دیا! لیکن یہ مسیح نے وہی کہا. ہوں کیا نہیں ہے.

 

انہوں نے کہا کہ نہیں ایک شیطان کے طور پر،  شیطان اس دنیا کا خدا کے طور پر بائبل میں تصویر.

، تم 9: 12اور مکاشفہ  روشنی کی ایک فرشتہ کے طور پر. -ے، لیکن ایک خدا کے طور پر ظاہر ہوتا ہ

 میں پڑھ "شیطان، جو پوری دنیا کو دھوکہ دے."

 

دنیا کے لیے مسیح کی  -جی ہاں، بہت سے، یسوع کے نام میں آ جائے گا کا اعالن یسوع مسیح ہے 

 ا کو دھوکہ دے.اور ابھی تک، یہ احساس کئے بغیر، دنی منادی، ہاں.

 

 رسولوں کیا ہوگا جانتا تھا

 

رسولوں، یسوع مسیح خود، براہ راست ہدایت کی عقیدے ان کی وزارت کے اختتام پر ہونے شروع 

 کرے گی سے روانگی کے بارے میں چرچ کو خبردار کیا.

 

میں، سال یسوع، پولس رسول کی مصلوبیت کے بعد، ان کی پہلی الہامی خطوط میں سے ایک  20شاید 

عیسائیوں جھوٹے تبلیغ کی طرف سے یا رسولوں سے کیا جائے جھوٹے حروف کی طرف سے دھوکہ 

نہیں خبردار کیا: "کوئی نہیں کسی بھی طرح سے آپ کو فریب نہ دے یہی وہ دن ہے ]انسانی معامالت 

آتا  میں خدا کی مداخلت کے وقت، جب یسوع مسیح قوموں پر حکومت واپس آ جائیں گے[ برگشتہ پہلے

 (.3: 2تھسلنیکیوں  IIہے جب تک نہیں آئے گی "کے لئے )

 

اس نے  ، غیر قوموں کے استاد ارتداد کس طرح شروع ہوگا وضاحت کرتا ہے.30-29میں:  20اعمال 

ان کے مقامی اجتماعات کے دوران ان کی ذمہ داری کے متعلق ایک آخری پیغام فراہم کرنے افسس میں 

"کے طور پر،" پال "میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد  ہوئے. بزرگوں )وزراء( چرچ کے جمع

وحشی بھیڑیوں، تم میں آئیں گے ریوڑ چھوڑ نہیں. اس کے عالوہ تم میں سے مردوں ٹیڑھی باتیں کہیں، 

"خود کے شاگردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے  کیوں؟ اٹھ کھڑے ہوں گے." انہوں نے کہا،

 نئے فرقوں شروع کرنے کے لئے! تی مندرجہ ذیل حاصل کرنے کے لئے.خود کے لئے ایک ذا لئے."

 

، کیونکہ فورا بعد پولس نے افسس چھوڑ جائے گا، وہاں  آپ ان دو آیات کا مکمل اہمیت دیکھ رہے ہو؟

جھوٹے وزراء، بھیڑوں کے لباس میں بھیڑیوں، عیسائیوں کی ایک شکار بنانے کے لئے مقامی چرچ 

اور یہاں تک کہ چرچ  در آ جائے گا عمائدین یا وزراء خاص طور پر جمع تھے.اجتماعات کے اندر ان



اجتماعات میں پہلے ہی ان لوگوں کے بزرگوں سے کچھ اپنے لئے ایک مندرجہ ذیل کو محفوظ کرنے 

 کے یسوع کے عقیدے کو خراب کرے گا.

 

کے ساتھ، ڈانٹ قائل، مبشر تیمتھیس کو ہدایت میں، پال نے اسے ہدایت دی "تمام صبر اور تعلیم 

نصیحت، وقت کے لئے آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہیں کریں گے بلکہ اپنی خواہشوں کے 

"... وہ خود اساتذہ کے لئے  -کے چاہنے کیا وہ براہ مہربانی ایسا کرنے  -مطابق." کرنے کے لئے 

"اور وہ  -وزراء کی حوصلہ افزائی وہ سننا چاہتے ہیں تبلیغ کریں گے جو  -سائن اپ ڈھیر لگائے گا" 

: 4حقیقت سے دور ان کے کانوں بند ہو جائے گا، اور کہانیوں کی طرف متوجہ کیا جائے" )تیموتاؤس 

، کے بارے میں دو نسلوں کے بعد، ابتدائی چرچ  یہ رسولوں اور مبشر کے دنوں میں ہوا تھا. (.4- 2

اشت نہیں کیا وہ واقعی توبہ نہیں تھا کیونکہ اور کے مقامی کلیسیاؤں میں کے جو صحیح تعلیم کی برد

تصوف اور سورج کی عبادت کا وہ لباس قصے کہ  اس وجہ سے روح القدس حاصل نہیں تھا کئی.

وہ جو پیسے کی خاطر، قصے تبلیغ کی طرف سے ان کی خواہشات کو  -رومی سلطنت کو نگل تھے 

 خوش.

 

کھا تو اس نے "ظلم کے اسرار" کے بارے میں ان کو پال کے گن نژاد تھسلنیکیوں کا یہ دوسرا خط ل

نوٹس: القانونیت  (.AV، 7: 2تھسلنیکیوں  IIہدایت کی ہے کہ "کرتا پہلے سے ہی کام کرتے ہیں" )

رومی دنیا اسرار مذاہب پرانے سورج کو سجدہ کرتے بھیدوں سے  تعلیمات پال کے دن میں کام پر تھے.

 کہ ساتھ بھرا ہوا تھا.

 

 بہت سے ان میں اضافہ ہوا عیسی کے نام بھی شامل ہیں کی طرف سے پتہ چال ہے کہ. ان میں سے

جوڈے، کے لئے بعض آدمیوں نے کافی عرصہ پہلے اس مذمت کے لئے نشان لگا دیا گیا تھا جو کسی 

کا دھیان نہیں،، بیدینی میں ہے اپنے خط میں نصیحت جو کہ ہر عیسائی "اولیاء کے حوالے کیا سب کے 

یک بار تھا جس کے عقیدے کے لئے سکوئر جھگڑا کریں شامل کرنے کے لئے تھا. جو میں لئے ا

ہمارے خدا کے فضل باری ہے اور صرف خداوند خدا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے 

انہوں نے  ( نہ ہونے کے ہیں.19، 4-3ہیں .... یہ جنسی افراد، ڈویژنوں کا سبب کون، روح ")یہوداہ 

 ا، نہ توبہ سکھایا.تپسی

 

 جوڈے ان مبلغین مومنوں کے جسم سے اپنے پیروکاروں کو الگ کیا کہتا ہے.

 

وقت جان اپنے مراسلوں لکھا سے، وہ کون کسی کا دھیان میں پہلی گھس کر ان کے بارے میں شامل 

میں سے کرنے کے لئے یہ دکھ کی بات کو نوٹ کیجیئے کی تھی: "وہ باہر سے چال گیا، لیکن وہ ہم 

نہیں تھے؛ کیونکہ وہ ہم میں سے ہوتے ہیں، تو وہ باقی رہ جاتیں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن وہ ظاہر ہو کہ 

 ( تھے کہ.2:19باہر چلے گئے، ان میں سے کوئی ہم میں سے ")یوحنا 



 

ان بے شمار ایسے گمراہ، عرفا کہا جاتا ہے اگرچہ،، حقیقی کلیسیا کو چھوڑ دیا ان شاگردوں کو 

 گ، ان کے مندرجہ ذیل چند صدیوں سے زیادہ کے لئے آخری نہیں کیا.ڈرائن

 

 تاہم، نہیں تھا، اس سے بھی زیادہ خطرناک ارتداد حقیقی کلیسیا دراندازی کہ.

 

 سچے مسیحی باہر مجبور

 

عیسائیوں کے درمیان جھوٹے اساتذہ  پیٹر گرجا گھروں کہ بہت سے گمراہ کیا جائے گا خبردار کیا.

النے گا جو، وہاں تھے "اور بہت سے جن میں سچائی کی راہ پر کفر بکا ہو گا کیونکہ، ان بدعتوں میں 

 (.2: 2کے تباہ کن طریقوں کی پیروی کریں گے" )پطرس 

 

 :(15-16 II  ارادہ کے مقابلے میں پال کے خط میں ایک اور معنی دینے کے لئے مڑا رہے 3پطرس )

کو چھوڑ کر اور ان کے اپنے فرقوں کی تشکیل دوسروں لیکن اس کے بجائے، مقامی کلیسیاؤں  تھے.

کے طور پر سب سے پہلے میں نے کیا تھا کے، ان جھوٹے مبلغین کلیسیاؤں کے اندر رہے اور جلد ہی 

 سچے مسیحیوں کو نکالنے کے لئے شروع کر دیا.

 

درمیان  گیس کے لیے یوحنا رسول کے خط میں ہم پڑھتے ہیں: "میں نے چرچ کو لکھا، لیکن ان کے

فضیلت ہے کرنے کے لئے محبت کرتا ہے جو ،، حاصل نہیں ہے، ہم اس لئے میں آتے ہیں تو، میں نے 

ان کے اعمال کو یاد کرو گے جس میں انہوں نے، کرتا درنساوناپورن الفاظ کے ساتھ ہمارے خالف. اور 

چرچ کے باہر ڈال، اس کے ساتھ مطمئن نہیں، اس نے اپنے آپ بھائیوں حاصل نہیں ہے، اور ان میں 

 (.10-9جان  IIIکرنا چاہتے ہیں جو ان لوگوں کو منع فرماتا ")

 

 سچے مسیحی، جو اکیلے حقیقی کلیسیا مشتمل، رسائی، منظم اجتماعات کے باہر ڈال دیا جا رہا تھا!

 

 (.1: 3یہ بکھرے ہوئے ہیں جن کی جان نے کہا، "اس لئے دنیا ہمیں معلوم نہیں ہے" تھے )یوحنا 

 

نام مسیحی رہنماؤں خدا کی کلیسیا کی رفاقت میں ہے کی طرف سے دور سے برداشت کیا جا رہا تھا، 

مقامی کلیسیاؤں کو پکڑ کر، مسیح کے نام سے، جو مسیح کی خوشخبری تھے تو کے طور پر ان 



 .. اچھی خبر میگزین، مئیH)کیوں بہت سے فرقوں  جھوٹی تعلیمات 'کے بعد میں بہت سے دھوکہ دیا.

1985) 

 

سچے مسیحیوں اور جو صحیح معنوں میں وفادار نہیں تھے دوسروں کے درمیان علیحدگیوں پر زیادہ 

 کے لئے، ہماری مفت کتابچہ دیکھیں "خدا کی کلیسیا کی مسلسل تاریخ."

 

 خدا میں سے کون سب سے زیادہ وفادار چرچ ہے؟ .4

 

خدا  کے تمام گروہوں پر ایک ہی ہیں؟خدا کی کلیسیا سچے عیسائی چرچ ہے کے بعد سے، اس طرح 

کی کلیسیا )بھی، بشمول، روم کے چرچ( ہونے کا دعوی گروپوں کے سکور ہیں اور ان میں سے بہت 

 سے بہترین خدا کی کلیسیا کی فیلڈیلفیا  بچے ہوئے لوگوں کی نمائندگی کرنے کا دعوی.

 

 پ کی مدد کرنے نشانیاں ہیں؟ثبوت، سراگ، اور آ آپ جو فیصلہ لینے کے بارے میں کیسے جاؤں؟

 یقینی طور پر نہیں ہیں.

 

( بالتا ہے، انہوں نے یہ بھی ان انتخابات کرنے کی صالحیت دیتا 6:44اور خدا لوگوں کو )یوحنا 

یہ میں نے تجربے سے سیکھا ہے کہ  اور خدا کی دہنی چرچ منتخب کرنے کے لئے بہت اہم ہے. ہے.

 کچھ ہے.

 

 کچھ پس منظر

 

نوجوانوں میں، میں حقیقی کلیسیا کے حقیقی نام "خدا کی کلیسیا" کے طور پر ساتھ ساتھ  اپنے مرحوم

اپنے والدین کے  دیگر ثبوت، سراگ، اور اس کتابچے میں نشانیوں میں سے چند ایک تھا احساس ہوا کہ.

کہ  گھر سے باہر منتقل کرنے کے چند ہفتوں کے اندر اندر، میں نے ایک "خدا کی کلیسیا" سروس ہے

 ایک ہفتہ کو منعقد کیا گیا تھا کے محل وقوع درج ہے کہ ایک طیار دیکھنے کے لئے ہوا.

 

لہذا، کہ سبت میں اور میں نے یقین کیا جو خدا کی خدمت کی ایک حقیقی کلیسیا ہو جائے گا میں شرکت 

پادری  بعد وقت کے ویں 100بجائے، کے بارے میں ممکنہ طور پر  کے اس ، تو میں نے واک آؤٹ: کی.

 7عبث )بے معنی( تکرار میں "یسوع مسیح"، میں نے اس کو ممکنہ خدا کی بائبل اور حقیقی کلیسیا )

 ( ہو نہیں سکتا تھا احساس ہوا کہ کہا سروس کی.6سییف متی 



 

اس کے بعد سے، میں اس سے رفاقت اور حمایت کرنے کے صحیح "خدا کی کلیسیا" لینے کے لئے 

 وا.ضروری تھا کہ احساس ہ

 

میں گرجا گھروں کے موضوع کے بارے میں مزید سیکھنے کے  3اور مکاشفہ کی  2: ابواب کی 7-13

میں بات  3بعد، میں نے بھی خدا کے سب سے زیادہ مناسب چرچ فالڈیلفیا کے خدا کی کلیسیا مکاشفہ 

 چیت کی ہے کہ سے منسلک کیا جائے گا کہ یہ نتیجہ اخذ کیا.

 

 ئدفیلڈیلفیا خواب اور عقا

 

مختلف مذہبی ماہرین مکاشفہ کے پہلے تین ابواب میں ذکر گرجا گھروں نہ صرف حقیقی گرجا گھروں، 

بلکہ کی واپسی کے لیے یوحنا رسول کے زمانے سے حقیقی کلیسیا کی تاریخ کے سات 'زمانے' کا ایک 

کالم کے  سب سے زیادہ یسوع کے خاکہ نمائندگی کی ہے کہ پوزیشن پر منعقد کیا ہے یسوع مسیح.

 مطابق، آخر میں ان کے گرجا گھروں کے وفادار، فالڈیلفیا حصہ تھا.

 

فالڈیلفیا دور کچھ کی طرف سے یقین کیا جاتا تھا دیر سے ہربرٹ ڈبلیو آرمسٹرانگ کی انسانی قیادت 

میں شروع کر دیا ہے )تاریخ کے بارے میں مزید تفصیالت کے، مفت کتابچہخدا کی  1933کے تحت 

اور اس کی برتری کے قریب ختم  کے لئے( لئے براہ مہربانی کے دیکھنے مسلسل تاریخ کو کلیسیا کی

. میں ان کی موت کے وقت بائبل کے مطابق، تاہم، اب بھی ضرورت ہے کہ فالڈیلفیا چرچ 1986ہوا 

 (.11-10: 3؛ مکاشفہ 1: 13کے ایک بقیہ چرچ عمر کے آخر تک وجود )سییف عبرانیوں 

 

چ )جو بعد میں خدا کی عالمگیر کلیسیا نام تبدیل کر دیا گیا تھا جس میں( اور خدا کی خدا کے ریڈیو چر

کلیسیا کی فالڈیلفیا دور کے آغاز کے قیام ایک دو حصہ منادی خواب کی ہربرٹ آرمسٹرانگ خدا اس 

کی بیوی دے دی ہے اور خیال ہے کہ اس کی طرف سے پہلے کیا گیا تھا بعد میں اس بات کی تصدیق 

انہوں نے کہا  کی سوانحعمری(. 194-187،193، پی پی. 1973 ڈبلیو آرمسٹرانگ، )ہربرٹ گئی تھی کی

( کا پہال حصہ ہو گا جو 1956نومبر،  28. بھائیوں اور ساتھی کارکن خط، HWکہ خواب )آرمسٹرانگ 

 وہ پورا خیال کیا.

 

باب تھئیل کے لئے دو  Fesilafai Fiso Leaanaخواب ) کے قیام کے چرچ مسلسل خدا کی اسی طرح،

ہم نے  اور ایک اور( اس کے بعد اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ کی طرف سے پہلے کیا گیا تھا.

کوئی دوسرے سچے دانتا  بھی لوما آرمسٹرانگ کی منادی خواب کے دوسرے حصہ پورا کر رہے.

نے کا وعدہ کیا جاتا ہے اس فی آخری دنوں میں القدس کا تحفہ ہو 2گروپ اس حقیقت خوابوں اعمال 

حقیقت کے باوجود، دانتا ان دعووں بنا دیا ہے فالڈیلفیا پورشن کے بقیہ قیادت کرنے کا دعوی ہے کہ: 



کئی لودیکیہ قدیم صدوقیوں کی  خدا کے چرچ( کی مسلسل ہسٹری تفصیالت کے، دیکھیں . لئے 17-18)

 (.32-23: 12دا کام کرتا ہے )مرقس طرح کام کرتے ہیں اور قبول نہیں کریں گے کہ کس طرح خ

 

دیر سے  میں، مضمون سادہ حقیقت 1979ان اکتوبر  ثبوت 7خدا کے حقیقی کلیسیا کے  کے عنوان سے

ہربرٹ ڈبلیو آرمسٹرانگ وہ خدا کی حقیقی کلیسیا کے فالڈیلفیا حصہ ہو گا محسوس کیا کہ سات ثبوت 

( خدا اور مقدس کی تخلیق اور نیک کردار کی 2( کون ہے اور خدا ؟، 1ان میں جاننے / درس  درج کیا.

( کیا ہے 6( سچی انجیل کے بارے میں، 5( سچائی اسرائیل، 4( جو کیا انسان ؟، ہے 3حکومت کیا ہے، 

ے انہوں نے کہا کہ، اس ک ( ترجیح.7اور کیوں چرچ؟، اور خدا کی بادشاہی کی سلطنت کے درس کے 

اس کے ساتھ ساتھ  میں ہم چرچ خدا کیمسلسل بعد، خدا کی عالمگیر کلیسیا ان لوگوں کی تمام تھا کہ لگا.

 ایسا.

 

 خاص طور پر ہم کو پڑھانے والوں سے متعلق:

 

 ( دیکھیں کہ ابتدائی عیسائیوں الوہیت پر تھا،1

قوانین  ( خدا کی حکومت )باپ کے اختیار میں سب سے زیادہ اور اس کی پیار بھری2

کے تحت چالتا ہے( اور نیک کردار کی ترقی کے اس کا مقصد )رومیوں کے ساتھ 

سے نظریاتی امداد کے ساتھ:  4( ان کی وزارت )افسیوں 5:48؛ متی 4: 5پدانکردوست 

 ۔(11-16

کے  3کہ: خدا )افسیوں  2( جسمانی طور پر خدا کو جان بوجھ کر پیدا انسانوں )پیدائش 3

 1( روحانی )6:44( اور ان لوگوں کو جو اس نے فون )یوحنا 7(:: 48-45خاندان میں 

 ( ،19-14بن سکتے ہیں  15کرنتھیوں 

کے  49، 48( جدید اسرائیل کی شناخت اور کس طرح اس کی پیشن گوئی )پیدائش 4

 (،11:39 دانیال؛ 7: 30؛ یرمیاہ 1: 1؛ یعقوب 20-19: 12سالطین  1ساتھ میں تعلقات؛ 

 (3-1: 1؛ اعمال 15-14: 1مسیح کی انجیل )مرقس ( بادشاہی کے 5

: 3؛ مکاشفہ 6:29؛ یوحنا 20-19: 28میں کام کرتا ہے کہ؛  24:14( چرچ خدا )متی 6

( )زبور 32-25: سچائی میں 6کرنتھیوں  2؛ 9: 16؛ 31-1: 12کرنتھیوں  1؛ 7-13

 (،2:15تیموتاؤس  2؛ 17:17؛ یوحنا 8: 61؛ اشعیا 4 5افسیوں  18-14::؛ 33

( اور جلد ہی آرہا ملینیم 24:14( گواہ دنیا تک بادشاہی کی خوشخبری کی منادی )متی 7

کو حکم دیا کہ تعلیم  یسوع مسیح(، چیلوں تمام چیزیں 4کی مناسب ترجیح:  20)مکاشفہ 

 (.20- 28:19کے دوران )متی 

 



وئے اور خدا عقائد کی منفرد نوٹ: ہربرٹ آرمسٹرانگ کی موت، اپنی انسانی جانشین ارتداد میں داخل ہ

حقیقی کلیسیا کے طور پر کئی بائیں تنظیم اور کئی دیگر  چرچ کے سب سے زیادہ ضائع کرنے کے بعد.

-18: 2یوحنا  1ارتداد نئے عہد نامے کے اوقات )مثال  تنظیموں سے لے کر قیام کیا ہے کہ جاری رکھا.

 کیوں مشکل ہو سکتا ہے کی ایک وجہ ہے. ( سے ہوا ہے اور سچے عیسائی چرچ کی تاریخ تخریھن19

 

بہت گروپوں کے چرچ ان سات نکات میں سے اکثر یا تمام کا دعوی ہے کہ رہنماؤں کر رہی ہیں لیکن، 

مشق کرنے میں ناکام رہے ہیں،  7، اور 6، 2تقریبا تمام حقیقی معنوں میں ہربرٹ آرمسٹرانگ پوائنٹس 

میں ایک لیڈر ہے  7اور اس سے اوپر  6کم ایک گروپ،  کم از اور دوسروں کے کچھ غلط سمجھا ہے.

جو جان بوجھ کر اور جان بوجھ کا خیال ہے کہ، مال یہ ہے کہ سچ نہیں تھے نظریاتی غلطیاں موجود 

ایک غلط پیغام پھیالنے کے لئے ہے کہ رضامندی ہے کہ وہ  جانتے تھے کے ساتھ کہ اعالن کر دیا ہے.

فی حقیقت میں کیا جانا چاہئے  33ی مرحلے معروف نہیں ہیں زبور خدا کے خدا کام کے کام کے آخر

(، 8: 61خداوند نے کہا، "میں نے سچ میں ان کے کام کو ہدایت کریں گے" )یسعیاہ  .4سے پتہ چلتا ہے: 

اور جان بوجھ شائع اور ظاہر ہے خداوند کی سمت کو قبول نہیں کر رہے ہیں نظریاتی خرابیوں کو 

 جو. تقسیم ان لوگوں کو

 

. پھر بھی، یہاں بھی ہے کہ ہربرٹ ڈبلیو آرمسٹرانگ 7اور  6کئی دوسرے گروپوں ڈسکاؤنٹ پوائنٹس 

 کے مختلف حصوں کی لکھا کچھ ہے: 7اور نقطہ  6پوائنٹس سے 

 

( جانے اور تبلیغ انجیل )مرقس کی ورژن، یسوع، 1، خدا کے حکم ہے 20-19: 28میں  متی

( جو توبہ کریں اور ایمان والوں بپتسمہ دیتا 2 ے ساتھ موازنہ؛( کا ایک ہی الفاظ ک16:15مرقس 

مشاہدہ  (523ص  عمری، سوانح ڈبلیو آرمسٹرانگ کی ")ہربرٹ ( احکام3پھر اس کے بعد،  ہوں

 کے. کرنے کے لئے ان کو سکھانے

 

( بھیڑ بکریاں 2( دنیا کے لئے خدا کے آنے بادشاہی کی منادی کرتا اور 1چرچ کے مقصد، 

 چرایا.

 

"فرد عیسائی،" مسیح کی طرف سے مقابلے میں کچھ دوسرے طریقے اور ان کے  -"اکیلے" 

ٹریننگ کے مسیح  -چرچ کے ذریعے اپنا راستہ بادشاہی میں چڑھنے کے لئے چاہتا ہے جو 

کے انداز میں تربیت دی جا نہیں ہے حکومت اور مسیح کے ساتھ حکومت کرنی اس کی 

 (.p.270 اسرار، کے )عمر بادشاہی میں!

 

پرنٹنگ پریس، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون بھی ہے جس کی طرف سے ایک منٹ یا اس سے کم کے 

ہربرٹ آرمسٹرانگ  - -ایک معاملے میں دنیا کے کسی بھی حصے میں ایک اور تک پہنچ سکتے ہیں 



زیادہ  نے بھی بڑے پیمانے پر مواصالت کے لئے جدید سہولیات کے ساتھ سکھایا، "دور کی طرف سے

کی حقیقی  )خدا سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں مل کر پہلی صدی رسولوں "کے تمام مقابلے

 (.1979سادہ حقیقت، اگست  .6ثبوت، حصہ  7 کلیسیا کے

 

پرنٹنگ پریس، ریڈیو، یو ٹیوب ٹیلی ویژن، ٹیلی فون سمیت بڑے پیمانے پر  میں ہم چرچ مسلسل خدا کی

اور کورس کے  ہیں، کو استعمال کرتے ہوئے کر رہے صدی کے طریقوں ویں 21 بات چیت کے لئے

انٹرنیٹ، یہاں تک کہ ہربرٹ آرمسٹرانگ استعمال کیا ہے کہ بڑے پیمانے پر مواصالت کے فارم کے 

ہم بادشاہی کی خوشخبری کے ساتھ ایک سے زیادہ  مقابلے میں تیزی سے ہو سکتا ہے جس میں .

میں جھوٹے سے سچ  7 متیاور پیغمبرانہ سچائیاں یسوع نے کہا کہ  الکھوں تک پہنچ گئی اور اعالن

 .18-15جاننے کی کسوٹی ہونا چاہئے جس قسم کا ہے، کیا ہے: 

 

"کم  اسرار( کے 1985 )عمر، 1933نظریاتی سچائیوں کی شرائط میں، ہربرٹ آرمسٹرانگ، لکھا سال 

ہے".ان تمام  یا میں بحال کر دیا گیابنیادی اور ضروری سچائیوں کے بعد سے حقیقی کلیس 18از کم 

پر آن الئن  www.ccog.org) بیان سرکاری خدا کی مسلسل چرچ کے عقائد کے "بحال کردیا سچائیاں"

یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر ایسا نہیں ہے )اگر تمام نہیں( جن رہنماؤں نے ایک بار خدا  ہیں. میں دستیاب(

مزید برآں، جو دعوی کرتے ہیں سب سے  گروپوں کے.کی پرانی دنیا بھر کے چرچ کا حصہ تھے کے 

زیادہ ان سے بھی فہرست ہے کہ دیر ہربرٹ ڈبلیو آرمسٹرانگ دراصل دی کا استعمال نہیں 

کو  1983دسمبر،  17 مشن، اپنے خطبہ کے عنوان سے چرچ دور کے )فالڈیلفیا کرتے

ایک رہنما ان لوگوں  یقین کرنا ہلیکن اس کی بجائے بعد تیار ایک فہرست پر بھروس کے(، دیکھنے دیا

تعلیمات پر مضبوطی سے قائم نہیں کیا ہے کہ کی طرف سے اس کی موت )خدا بحال کیا ان  فیلڈیلفئین

 (.1986، 25دنیا بھر کی خبریں،اگست  سچائیوں: کس طرح شکر گزار ان کے لئے تم ہو 18

 

 sفیلڈیلفئینیسوع مسیح "، جو تمہارے پاس ہے روزہ پکڑو کوئی تیرا تاج لے سکتا ہے کہ" خبردار کیا 
خدا کی کلیسیا کی فالڈیلفیا حصے پر بحال کیا  نظریاتی سچائیوں (، اور اس بظاہر3:11کرنے )مکاشفہ 

ا ہو اور پا رہے ہیں بائبل بھی مومنوں حقیقت سے "برگشتہ" گ گا. شامل کرنے کے لئے پڑے گیا تھا کہ

میں ہو گا خبردار کیا:  11 دانیالجو لوگوں کے جو ماضی میں ہوا ہے جبکہ، یہ ایک بار پھر مستقبل ) 

ہونے کا دعوی جو کچھ تو ہے کہ تعلیم کے روزہ  sفیلڈیلفئینایک بار  (. 1: 4تیموتاؤس  1؛ 30-35

 منعقد نہیں ہوا ہے.

 

( کے 28:19؛ 24:14ہ ایک بار ان کا حقیقی اولین ترجیح )متی خدا کی پرانی دنیا بھر کے چرچ کا حص

طور پر دنیا کے سامنے خدا کی بادشاہی کی منادی عوامی رکھا نہیں کیا ہے کے رہنماؤں کے ساتھ سب 

سے زیادہ گروپوں، کو مکمل طور پر کے حوالے سے سب کو نہیں سمجھتے بحال کردیا سچائیاں، اور 

اس وجہ سے وہ یہ ہے کہ وہ "فالڈیلفیا پراور" )لیڈر شپ اتھارٹی( بالیا گیا  ؛حق کافی قابل قدر نہیں ہے

کی  12: کہا پراور کے ساتھ گروپ بھی مکاشفہ 17-14 ہے کے مالک نہیں ہیں کو دکھایا گیا ہے.

 "عورت" کی طرف سے ظاہر کیا جاتا ہے.



 

 عبرانیوں کی کتاب سکھاتا ہے:

 

 (1: 13 )عبرانیوں برادرانہ محبت قائم رہے.

 

فالڈیلفیا بھی اس  فالڈیلفیا. کیونکہ لفظ "برادرانہ محبت" کے طور پر ترجمہ لفظ کیوں کہ یہاں تک النے؟

وقت میں، جاری رکھنے کے لئے، کے طور پر بھی خدا کی کلیسیا کی تاریخ میں )ایک حد تک( موجود 

غریب اور  sفیلڈیلفئین لوگ ہیں.گہرائی سے دیکھ بھال کے  sفیلڈیلفئین ہے. کے یونانی ورژن ہونا تھا

 کے لئے دیکھ بھال.

 

 صحیح معنوں میں وفادار چرچ پولوس رسول کے بارے میں لکھا کہ ان دونوں خصوصیات نوٹس:

 

 (3:15تیمتیس  1) ... خدا، زندہ خدا، سچائی کا ستون اور بنیاد کی کلیسیا ہے جس کے گھر.

 

تقسیم، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو ایک اپنے آپ کو خدا، بجا طور پر سچ کا وعدہ 

 (2:15تیمتھیس  2) ورکر سے منظوری دے دی پیش کرنے کے لئے مستعد رہو.

 

، گروپ ہمیشہ بجا طور پر بانٹ )خیال( سچی بات 16-14کی "عورت":  12وفادار فالڈیلفیا بقیہ مکاشفہ 

میں میری پہلے چرچ خدا کی تنظیم وجہ ہے کہ  کرنے کی کوشش ہے اور حق کا ستون اور بنیاد ہے.

چھوڑنا پڑا کہ وہ بار بار،، وعدوں کو توڑ دیا ہے اور یہ بھی جان بوجھ کر اور جان بوجھ چھپی 

 4: 33؛ زبور 48:10معلومات وہ )سچ نہیں تھا جانتے تھے کہ باہر بھیجنے کے لئے جاری ہے  یرمیاہ 

فصیلی ہے جس میں )مثال کے طور پر ( دوسری جگہوں میں ت8: 61؛ اشعیا 7-6: 101؛ زبور 

www.cogwriter.com.)  لہذا، اس نے مجھے قائل کیا کہ وہ اب کوئی بہترین خدا کی کلیسیا کی

فالڈیلفیا بچے ہوئے لوگوں کی نمائندگی کر سکتا ہے اور خدا کی طرف سے استعمال نہیں کیا جاسکا ) 

خدا  ، وغیرہ یہ 24:14 متیکی قیادت کرنے  ( کو پورا کرنے کی کوششوں7: 101؛ زبور 8: 61یسعیاہ 

 کہ. لئے ضروری تھا یہی وجہ ہے چرچ کی تشکیل کرنے کے مسلسل کی

 

چرچ کسی بھی دوسرے خدا کی کلیسیا  مسلسل خدا کی جہاں تک ستون اور حق کے زمین جاتا ہے،

ہم  اور تفصیالت ہیں.گروپ کے مقابلے میں خدا کا ابتدائی کلیسیا کی تاریخ کے بارے میں مزید گہرائی 

ہم یسوع کے ابتدائی  ( کی بنیاد پر تعمیر کر رہے.2:20یسوع مسیح، رسولوں اور نبیوں )افسیوں 

ہم  پیروکاروں کو کسی بھی دوسرے خدا کی کلیسیا گروپ کے مقابلے میں تعلیم کی مزید تعلیم دیتے ہیں.



: 28لئے لڑے. میڈیا میں ) متی  نے بھی اور سب کچھ یسوع ہمارے خطبات میں حکم دیا سکھانے کے

اس کے  ( کی ایک قابل ذکر رقم کو وقف.2:10ہم نے بھی غریبوں کو ہماری آمدنی )گلتیوں  (.19-20

( 1:19پطرس  2عالوہ، ہماری پیشن وضاحتوں زیادہ گہرائی میں ہیں، اور، زیادہ بائبل خدا کے گروپ ) 

 ے میں.کے کسی بھی دوسرے نام سے جانا جاتا چرچ کے مقابل

 

 کیا نبوت کے بارے میں؟

 

 پیشن ضروری ہے؟

 

 یقینا.

 

( کے بعد ہوا میں، پطرس رسول نے بائبل کی 11-1: 2پہلے ریکارڈ خطبہ، جو ایک معجزہ )اعمال 

جزوی طور پر کی وجہ سے لوگوں  ( کے ساتھ خبر کے واقعات بندھ.2اعمال  40-14پیشن گوئی ): 

آگاہ تھے، بہت سے ادا کی توجہ اور ہزاروں میں تبدیل )اعمال کے واقعات پیٹر بحث کی ہے کہ سے 

 ( کر رہے تھے.2:41

 

معجزات نئے عہد نامے میں دیگر درج خطبات کا سب سے پہلے نہیں کیا، مقررین بہتر ان کے ناظرین 

تک پہنچنے کی پیشینگوئی اور بائبل کے دوسرے حصوں میں ہونے والے واقعات باندھنے کی کوشش 

 (.31-22: 17جیسے اعمال کی تھی )

 

میں بادشاہی کی  1:14یہ محسوس کرنا کہ یسوع کی منادی کی کہ آخری پیغام کو یسوع دی اور )مرقس 

خوشخبری( ریکارڈ کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے پیغام )وحی کی کتاب( پیشن تھے اہم ہو سکتا 

نیا کے واقعات سے منسلک کیا گیا ( دی آئندہ د21، لوقا 24مختلف پیغامات جو اس نے )مثال متی  ہے.

 تھا.

 

 نبوت ایمان والوں کے لئے اس میں نشانی ہے:

 

اس طرح کی زبانیں، مومنوں کے لئے نہیں بلکہ کافروں کے لئے ایک نشانی ہیں پیشن نہ 

، انگریزی 14:22کرنتھیوں  1) کافروں لیکن ایمان والوں کے لئے اس میں نشانی ہے جبکہ.

 معیاری بائبل(



 

لیکن  اہل زبان ہیں وہ مومنوں سے نہیں، اور کافروں کے لیے ایک نشانی کے لئے ہیں؛ لہذا

 (14:22کرنتھیوں  1ے لیے نہیں ہے )نبوت کافروں لیکن ایمان والوں ک

 

( کی مختلف اقسام وہاں ہو جائے گا ظاہر کرتا ہے، اور ہمارے 12:28کرنتھیوں  1بائبل کی زبانیں )

لیکن اس سے نبوت، شامل  کو بھرنے میں مدد. دوسروں کہ میں چرچ مسلسل خدا کی رضاکار مترجم اور

ہیں مناسب طریقے سے کی پیشن گوئی کی وضاحت، ایمان النے والوں کے لیے نشانی سمجھا جاتا ہے 

اور دوسرے دانتا گروپوں کے مقابلے میں نبوت  ہیں سمجھتے میں ہم چرچ مسلسل خدا کی جس کو نوٹس.

 پہلوؤں کی وضاحت کرتے ہیں.کی بہتر بہت سے 

 

 1  1،8نہیں، محبت ):  اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشن گوئی سچ چرچ کی سب سے اہم خصوصیت ہے؟

 ( ہے.13کرنتھیوں 

 

: 14کرنتھیوں  1پھر بھی، محبت کے حصول بھی بائبل میں پیشن گوئی کے ساتھ میں بندھ جاتا ہے )

مطابق بعض پیشن گوئی کی  2تھسلنیکیوں  2ے بےشک حق کی محبت رکھنے والوں کے لی 9-12 (.1

 واقعات سے بچ جائے گا.

 

بائبل میں ان میں سے کئی نے نبوت کر رہے  آج، بڑے پیمانے پر معاشرتی تبدیلیاں رونما ہو رہے ہیں.

 -کلید پیشینگوئیاں یسوع نے آخر میں اپنے پیروکاروں پر زور دیا کہ سمجھنے کے لئے )مثال متی  ہیں.

کہ شاید ایک چوتھائی کے لئے پوری بائبل میں سے ایک تہائی گوئی ہے، سب سے زیادہ یہاں تک 

گروپوں کو صرف بائبل میں مختلف اہم پیشنگوئیوں کے بارے میں اس حقیقت کو نہیں سمجھتے درمیان 

 (.13:14؛ مرقس 24:15اگرچہ 

 

لیکن یہ سچ  کے باوجود. کچھ، بائبل، یا تو رعایت پر یقین ہے یا پیشن نظر انداز کرنے کا دعوی

 عیسائیوں کے لئے صورت ہونا چاہیے نہیں ہے:

 

آپ کو دیکھ کر اور اس موسم گرما میں اپنے آپ کے لئے  دیکھتے ہیں تو یہ واقعات کو آپ "اگر

انجیر کے درخت کی طرف دیکھو، اور سب  جانتے ہیں وہ پہلے سے ابھرتے ہیں جب

یقینا، میں  32 جانتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی ہے قریب. ہے،، تو تم بھی 31 اب قریب. ،30 درخت.

آسمان اور زمین  (33) تم سے، اس نسل ہرگز نہ ٹلیں گی جب تک تمام چیزوں کی جگہ لینے کہنا.

 ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی.

 



جو ان تمام  ے"لیکن خبردار جو اپنے آپ پر، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل ، متواالپن تلے دب جائ

لے، اور اس زندگی کی  لئے کے لوگوں کے چہرے پر رہنے والے پر پھندا طور پر آئے گا

اس وجہ، اور  36 ساری زمین. 35 پرواہ کرتا ہے، اور اس دن غیر متوقع طور پر تم پر آئے.

ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ تم ان سب چیزوں کو منتقل کرنے کی، اور ابن آدم کے حضور کھڑے 

 (36-29: 21)لوقا  چل جائے گا کہ فرار ہونے الئق سمجھا جا سکتا ہے. "ہوں 

 

یسوع نے سکھایا کہ اپنے پیروکاروں کو ہمیشہ کے واقعات اور پیشینگوئیوں اس کی واپسی سے متعلق 

طور پر دوسرے صحیفوں  25:13، 24:42 متییسوع نے بارہا ایسی  پر توجہ ادا کرنا پڑے گا کہ نوٹس.

ئی کو پورا کرے گا کہ دنیا کے واقعات کے لئے دیکھنے کے لئے اپنے پیروکاروں سے میں پیشن گو

یسوع نے اپنے پیروکاروں کو دیکھنے کے لئے  .3: 3، اور مکاشفہ 9،33،34،35،37: 13مرقس  کہا؛

 کی توقع رکھتا ہے.

 

فادار کی یسوع نے یہ بھی ہے کہ روح القدس، "روح حق" پیشن والوں سمیت سب سچ، سمجھنے میں و

 معاونت کریں گے سکھایا:

 

تاہم، ...  میں اب بھی بہت سی باتیں تم سے کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے.

... آپ آنے والی  سچائی کا روح، آیا ہے جب، }جو{ تم کو تمام سچائی کی رہنمائی کرے گا؛

 (13-12: 16)یوحنا  چیزوں کو بتائے گا.

 

ر مناسب طریقے سے روح القدس کی طرف سے قیادت کی جا رہی ہماری پیشن روح القدس اندوز او

 سمجھنے میں مدد ملتی.

 بائبل بھی سکھاتا ہے:

 

 (20-19 :5 تھسیلونیکیوں1) پیشنگوئیوں حقیر نہیں جانتے. روح کو بجھا نہ کریں.

الحال اس کے باوجود خدا کے گروپوں کے مختلف چرچ میں لوگوں سمیت، بہت سے، خدا کی روح 

بہت سے لوگ بھی بائبل پیشن گوئی کو حقیر جانے کے  ابھی نبوتی کام کر رہا ہے کہ یقین نہیں لگتے.

 لئے ہوتے ہیں اور، اکثر، ان کی مناسب وضاحت )ے(.

 

فی الحال اس زمین پر، خدا نے اپنے وفادار اور درست طریقے سے اب آگے جانے کی ضرورت ہے 

 تباہ کا اعالن کر رہے ہیں جو سچے بندوں ہے.جس کے آخر وقت پیشن گوئی کے ان

 



 بائبل سکھاتی:

 

خدا یہوا، کچھ نہیں کرتا جب تک کہ وہ نبیوں اپنے بندوں پر اس کے خفیہ پتہ چلتا  بےشک

لیکن جو نبوت  رب قادر مطلق کا فرمان ہے! کون ڈرتے کیوں نہیں؟ شیر دھاڑتا گیا ہے! 8 ہے.

 (.8-7: 3)عاموس  کر سکتے ہو؟

 

وہاں فی الحال کسی بھی نبیوں وہ  کے باوجود، نبیوں پر نئے عہد نامے کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ:اس 

(، سب سے زیادہ 4:11؛ افسیوں 14کرنتھیوں  1؛ 20-17 2)جیسے اعمال  بری طرح سے ہیں اور یہ کہ

اہم صدی کے چرچ ایمان نہیں رکھتے آخر وقت بائبل کی پیشن گوئی کے  سینٹ خدا گروپوں کے 21

 عناصر کو غلط سمجھتے.

 

مزید برآں، خدا گروپوں کے چرچ کے تمام لیکن ایک قبول کرتے ہیں جو خدا پر کم از کم ایک نبی ہی 

ایک رعایت ہے(،، قیاس پیشن افراد ہیں جو واضح طور پر پیشن گوئی اور  CCOGدستیاب ہے کہ )

 / ہیں جھوٹے نبی. نظریاتی خرابیوں کو سکھایا ہے بات سنی ہے اس وجہ سے وہ تھے

 

 لیڈر ہے فیلڈیلفئینچرچ  مسلسل خدا کی

 

فالڈیلفیا کے سب سے زیادہ وفادار بقیہ کی حصہ ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ جو ایک خدا کے چرچ گروپ 

 کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں:

 

( بادشاہی کی 24:14متی  28 20-19. ایک گواہ کے طور پر اس کی اولین ترجیح )؛: 1

 منادی کرتا ہے.خوشخبری کی 

 

(، خاص طور پر افریقہ اور 1:27(، بیواؤں اور یتیموں )جیمز 2:10. غریب بھائیوں )گلتیوں 2

 ایشیا جیسے غریب عالقوں میں بھی شامل ہے کی حمایت کرتا ہے.

 

 ( طریقوں،.12:28کرنتھیوں  1سمیت بائبل گورننس )17-15: 18. بے شک متی 3

 

؛ 14:13؛ 4:18؛ لوقا 13:35:؛ 3؛ مکاشفہ 20-19اور محبت  . اعالن، نظریاتی، پیشن گوئی،4

 (.13-7:  7: پھل یسوع کی بات کی تھی )یوحنا 20-16 28 24:14متی 



 

 (.1: 4تیمتھیس  1. وہ چرچ میں ہیں لگتا ہے کہ وہ لوگ جو دور گر نہ کرنے کا انتباہ )5

 

 ی نعمتوں، ہے.( میں، سپنوں وصول سمیت روحان2اعمال  18-17. گزشتہ دنوں ): 6

 

 کے گرجا گھروں کی تاریخی اور موجودہ کردار سمجھتا. 3اور  2. مکاشفہ 7

 

 

؛ 45-29: 11 دانیال. وضاحت کرتا ہے اور بائبل کی پیشن گوئی اچھی طرح )مثال کے طور 8

( جاننے کی 16-14 24: متی 12، 3:10؛ مکاشفہ 20-15( سمجھتا بھاگنے پر جب ): 24متی 

 (.24:21بہت بڑی مصیبت سے پہلے )متی 

 

( کی فالڈیلفیا پورشن کے بقیہ نمائندگی کرتا ہے کہ 13-7: 3ایک گروہ سب خدا کی کلیسیا )مکاشفہ 

 ہے. چرچ مسلسل خدا کی میں صدی ویں 21

( کا 22-14: 3لودیکیہ نے خبردار کیا ہے کہ وہ ایک گنگنے کام ہے اور توبہ یا نتائج )مکاشفہ  یسوع

گرجا گھروں گوئی غلط فہمیوں کی  لودیکیہپیغمبرانہ طرف، حقیقت  سامنا کرنے کی ضرورت ہے کہ.

 ایک قسم ہے کہ ہے.

 

یں کے بعد سے )اگر وہ ساتویں لودیکیہ آخری زمانہ میں عیسائیوں کی بڑی تعداد کی نمائندگی کرتے ہ

میں گرجا گھروں کے گروپ کی نمائندگی(، وجوہات وہ نبوتی کیا ہو رہا ہے کی  3-1چرچ یا مکاشفہ 

سب کو دیکھنے نہیں کرے گا کہ وہاں ہونا ضروری ہے اور کیا صحیح معنوں میں لونگا بڑی مصیبت 

 کے آغاز کی قیادت کریں.

 

کا حصہ ہونا ظاہر ہے کہ کے اندر اندر، پیغمبرانہ پوزیشنوں کہ منعقد تنظیموں خدا کی کلیسیا  لودیکیہ

کی جاتی ہیں جو ان کو بہت بڑی مصیبت شروع ہو جائے گا جب جاننے سے روک تھام کرے گا کی 

 ایک قسم ہیں.

 

 ان لوگوں کے غلط خیاالت کی اٹھارہ ذیل میں درج ہیں:

 



 2ھانے کے نہیں ہے اور / یا وحی ابواب گروپوں کو سرکاری طور پر پڑ لودیکیہ. بہت سے 1

وہ کبھی کبھی وحی کی گرجا گھروں کے بارے میں تعلیم، اگرچہ کے گرجا گھروں سے  3اور 

کئی ان کے لئے بنایا کئی بیانات مستقبل کے  متعلق چرچ زمانے کے خیال میں یقین نہیں کرتے.

گرجا گھروں میں )ماضی /  پیغمبرانہ اثرات ہی پڑا اس حقیقت کے باوجود، ایک ان لوگوں

مختلف گروہوں کو اس  ( .3:10؛ 3: 3؛ 2:22؛ 1:19تاریخی( قول کے زیادہ لے )مثال مکاشفہ 

کے بعض پہلوؤں پیغمبرانہ تعلیم نہیں ہے کیونکہ، بہت سے ان کے اپنے مسائل نہیں دیکھ رہا 

 ہوں اور بہت بڑی مصیبت سے گزرنا ہو گا.

 

اعلی ترجیح ہے کہ نہ کرو، اور / یا ایک انداز کا ثبوت ہے،  گروپوں واقعی ایک لودیکیہ. 2

فی ایک گواہ کے طور پر دنیا کو  24:14 متیجس میں ایسا، بادشاہی کی خوشخبری اب بھی 

؛ 48:10تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے یقین نہیں ہے وہ سچ کے لئے ناکافی محبت ہے )یرمیاہ 

ٹرائل  sفیلڈیلفئینکا کام قیادت نہیں ہے.صرف  فئینفیلڈیل(، تو وہ اور نہ ہی حقیقی 4: 33زبور 

 متیپوری دنیا پر آئے گا کی تکالیف سے محفوظ رہنے کا وعدہ کیا ہے کے طور پر، لودیکیہ 

 فی بھاگنے پر پورا کیا جاتا ہے یا جب سمجھ میں نہیں آئے گا. 24:15 متیجب  24:14

 

میں جنوبی بادشاہ  11:40 دانیالقول تدریس شمالی سال  لودیکیہ. ایک وسیع پیمانے پر منعقد 3

اس قول یہ حقیقت  پر حملہ کرتا ہے جب تک بہت بڑی مصیبت شروع نہیں کر سکتے ہیں ہے.

( کے وقت بھی شامل ہے 7: 30درگزر ہے کہ بہت بڑی مصیبت یعقوب کی مصیبت )یرمیاہ 

ی طرح اس کے اینگلو سکسون کے بعد سے، جو امریکہ اور برطانیہ پر حملہ کر رہی ہے ک

اس کی وجہ سے ایک بار اواخر ہربرٹ ڈبلیو  ( سے شروع ہوتی ہے.11:39 دانیالاتحادیوں ) 

کی طرف سے ان کے خیال کو تبدیل کر دیا )وقت ہم میں ہیں،  1979آرمسٹرانگ، جو 

سے  کی طرف سے منعقد کیا گیا تھا گروپوں میں 15نمبر  ،1پادری جنرل کی رپورٹ ج  ابھی.

میں  11:39 دانیالشمالی بادشاہ  (.1979نومبر،  20 چپٹنا، کچھ، اس تخکرمک کی خرابی

 دانیال، کینیڈا، وغیرہ( میں سے ان لوگوں کو ختم کرے گا کے بعد سے، USAمضبوط قلعوں )

میں جنوبی بادشاہ پر حملہ کرنے سے پہلے، ان لوگوں کے جنہوں نے اس قول کو پکڑ  11:40

نہیں کرے گا بہت بڑی مصیبت شروع ہونے کے بعد جب تک شروع ہو جائے گا جب آپ کو 

 معلوم.

 

بالکل دس یا گیارہ فی الحال وضاحت کی گئی قوموں پر  13- 17. مختلف لودیکیہ مکاشفہ 4: 12

یہ حقیقت ہے کہ کے لئے یونانی  ا چاہیےمیں کی طاقت کے آخری ترتیب کہ یقین.مشتمل ہون

معاملے کو اقوام کے لوگ جو اقتباسات میں نہیں ہے اور حصئوں دو مستقبل کا ایک وقت کا بتا 

دوبارہ سے منظم مملکتوں ہمیشہ پیشگی  رہے ہیں سمیت کئی وجوہات کے لئے ناقص ہے.

 28فی الحال  اور یہ کہ مستقبل میں صورت ہونے کا امکان ہے.سرحدوں کے اندر نہیں رہتے 

ارکان اور بہت سے ممکنہ ارکان ہیں جس میں یورپی یونین،، اچھی طرح سے آخری ترتیب 

دس یا گیارہ قوموں کا ہونا ضروری ہے کہ اصرار کرنے کے لئے کچھ رکن ممالک )برطانیہ 

مزید برآں، دانتا کی  طابق نہیں ہے.کی طرح(، سے محروم ہوسکتے ہیں جبکہ بائبل کے م



فالڈیلفیا حصے کی تاریخی پوزیشن )ہربرٹ آرمسٹرانگ کے تحت( میں کم از کم ایک درجن 

حقیقت، اچھی خبر، کل کی دنیا، کتابچے، ساتھی کارکن کے خطوط، بائبل خط  دستاویزات )سادہ

/ یا اقوام کے گروہوں دس ملکوں اور  میں پڑھایا دس مشتمل ہو سکتا ہے کہ و کتابت کورس(

تعداد میں سے کم کر دیتا ہے جب تک، جانور ترتیب کے دس  )سنگل قوموں کی مخالفت( کے.

یا گیارہ یا تو قوموں ہونے پر اصرار وہ لوگ جو ممکنہ طور پر احساس نہیں کریں گے کہ وہ 

 اس قول سے توبہ نہ بہت بڑی مصیبت شروع ہو گیا ہے.

 

میں یسوع کے الفاظ )وہ  24:15 متیاور  11:31 دانیالگروپوں واضح طور پر  لودیکیہ. کئی 5

مسیح کے وسیلے سے پوری ہو گئی یقین کرتے ہیں( کے ساتھ ہوجاتا ہے جس کے  9:27 دانیال

ان اقتباسات کو غلط سمجھتے ہیں وہ لوگ  ، غلط سمجھتے.9:27 دانیالدوسرے نصف حصے 

ری وارننگ نہیں پڑے گا اور نہ ہی بہت بڑی مصیبت جو کیا ہو رہا ہے کے ایک مناسب پ

 شروع ہو جائے گا جب امکان جانتے.

 

. ایک یا ایک سے زیادہ گروپوں کو بھی سکھانے بہت بڑی مصیبت اگلے سال یا اس کے ساتھ 6

بہت بڑی مصیبت کو مناسب طریقے سے اس بات کی تصدیق کی گئی  شروع کر سکتے ہیں.

سال شروع کے طور پر نہیں ہے ½  3معاہدے' کے بعد تک تقریبا کے 'امن  9:27 دانیالہے 

کے لئے شروع کرنے  2019)اور اس نے ابھی تک نہیں ہوا ہے(، یہ بہت بڑی مصیبت پیشگی 

کے لئے ممکن نہیں ہے. سودا سال کے موسم خزاں میں اس بات کی تصدیق ہونے کے زیادہ 

کا امکان بہت جلد  2019(، یہاں تک کہ 15:52کرنتھیوں  1؛ 23:24امکان ہے چونکہ ) احبار 

 ہے.

 

دنوں کے غلط تشریحات سکھانے  1260، اور 1290، 1335کی  12. بعض گروپوں دانی ایل 7

یا ہے کہ )سب سے زیادہ دانتا گروپس( کے کچھ حصوں کے ساتھ دوسرے مسائل ہیں جب بڑی 

 مصیبت شروع ہو جائے گا کہ وہ سمجھ نہیں آئے گا.

 

اور مناسب طریقے سے  8-2سمجھنے سے قاصر:  2گروپوں حبقوق  لودیکیہ. سب سے زیادہ 8

ایک گروہ یہ سکھانا تھا،  امریکہ اور برطانیہ کے لئے باہر خبردار کیا کہ نہیں ہو رہے ہیں.

لیکن جو اندرونی سیاست اور اس کی بڑھتی ہوئی رہنماؤں میں سے ایک یہ ہو سکتا ہے کی 

قرض کی بڑھتی ہوئی 'ٹائم بم' نشاندہی کی جائے کی ضرورت  USA ٹ گیا.وجہ سے پیچھے ہ

یہ  بائبل کے خطرے کے اس متصور ہوتا ہے کہ بتاتے ہیں. 8-2: 2ہے کہ کچھ ہے اور حبقوق 

کئی کو احساس نہیں کہ حبقوق  میں ہم یہ کام کر رہے ہیں. CCOGاعالن کیا جانا چاہئے اور 

علق ہے، اور یوسف کے قبیلوں کا شکرگزار اوالد کے بڑی مصیبت کے آغاز سے مت 6: 2

 خالف حملے کی وجوہات میں سے ایک ہے.

 



اس کی وجہ سے، وہ حتمی ایلیاہ کو  گروپوں مختلف 'ایلیاہ بدعتوں.' ہے لودیکیہ. سے زیادہ تر 9

کے بعد مر گیا ہے  1986جنوری،  16کچھ حقیقت ہے کہ وہ  تسلیم کرنے کے قابل نہیں ہو گا.

کے باوجود وہ ہربرٹ آرمسٹرانگ رہا ہوگا لگتا ہے کہ اور یہ کہ موت کو حتمی ایلیاہ کے 

، صفحہ نمبر 1985 اسرار. کے )عمر بارے میں ان کی تحریروں کے مطابق اسے نااہل

میں اس  9چ اور نہ ایک فرد، مرقس کچھ لگتا ہے کہ یا تو کوئی ایلیاہ آئے یا وہ چر (.349

 .13-12موضوع پر یسوع مسیح کی تعلیمات کے خالف ہے جس میں ہے کہ ہے کہ وہاں: 

 

 11، 7:25 17-14: 12، اور مکاشفہ 22 -9: 24، متی 39-30 دانیالگروپوں  لودیکیہ. کئی 10

و ستم کی  ظلم میں آنے کے لئے طرح طرح کی جارحیت )اور دیگر امور( کو نہیں سمجھتے.

بنیادی طور پر، )اور نہ ان کو( مار دیتی ہے، لودیکیہ نہیں  فیلڈیلفئیننبوت کی لہر ابتدائی طور 

خدا  یہ ظلم و ستم ثبوت کے طور پر بہت بڑی مصیبت شروع ہونے واال ہے دیکھیں گے کہ.

خاص  !(1960 جنوری خوشخبری، کے پرانے ریڈیو چرچ )جھوٹے بھائیوں کے بچو دیکھنے

موجودہ  35-32گرجہ گھر  فیلڈیلفئینستاتا صحائف: آخر وقت  11 دانیالپر درخواست دی  طور

CCOG .کرتا ہے کے طور 

گروہوں کی ایک بڑی تعداد کو بھاگ جانے کی حفاظت کے ایک جسمانی جگہ ہے  لودیکیہ. 11

انعقاد  لہذا، اس قول کے ہے( نہیں سکھاتے ہیں. 12سکھاتا باوجود مکاشفہ  16-14کہ وہاں ): 

سے ان لوگوں کو صرف بڑی مصیبت کے آغاز سے قبل ایک طرف بھاگنے پر مائل نہیں رکھا 

 جائے گا.

 

سکھاتا ہے باوجود بھاگنے پر وقت سے  3-2:1. سب سے زیادہ 'آزاد' لودیکیہ وہ صفنیاہ 12

کا لہذا، یہ ایک گروپ وہ  .کرتے نہیں یقین کہ ہے ضرورت کی کرنے' جمع ساتھپہلے 'ایک 

حصہ نہیں ہیں، جب امکان ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھاگنے پر مائل ہو جائے گا نہیں 

 ( کے آغاز کے لئے کرتا ہے.17-14: 12ہے صرف پہلے بہت بڑی مصیبت ) مکاشفہ 

 

میں جنوبی بادشاہ پر حملہ  11:40 دانیالگروپ غلطی شمالی بادشاہ  لودیکیہ. کم از کم ایک 13

اس  کی اجاڑ کی نفرت اس وقت ہوتی ہے کہ یقین رکھتا ہے. 11:31 دانیال آور ہونے کے بعد

اس طرح سے نہیں ہو گا کے بعد سے، اس پوزیشن منعقد جو ان لوگوں کے بہت بڑی مصیبت 

 ( شروع ہو جائے گا جب سمجھ میں نہیں آئے گا.24متی   15،21): 

 

( میں بیٹھتا ہے 4-3: 2ھسلنیکیوں ت 2گروپوں سکھاتے ہیں کہ خدا کے مقدس ) لودیکیہ. کئی 14

اس کے باوجود، یہ سمندر کے  جو مرد گناہ دجال / جھوٹے نبی کو نہ سمندر کے جانور ہے.

لہذا، جب یہ ہوتا ہے، غلط  ( ہے.11 دانیال 36-35اس جانور، شمالی کے آخری بادشاہ ): 

'انجام  نہیں آئے گا. پوزیشن منعقد جو ان لوگوں کو اس کی پیشن گوئی کے اثرات کی سمجھ میں

 ہالکت ہے' کی شناخت آخر وقت میں سمجھنے کے لئے ضروری ہے.



 

گروپوں یروشلم میں ایک یہودی مندر یسوع کی واپسی سے پہلے دوبارہ تعمیر  لودیکیہ. چند 15

اس دور سے ممکن اس کی ضرورت نہیں ہے جبکہ ) "خدا کے  کی جائے گی کہ سکھانے.

یہ نہیں  ایک عیسائی، نہ جدید یہودی، محل وقوع کے ساتھ کیا ہے(.مقدس" نئے عہد نامہ میں 

ہو گا کے بعد سے چند کبھی کبھی پڑھانے کے طور پر، اس کی پوزیشن کو منعقد جو ان لوگوں 

 کے بہت بڑی مصیبت کا آغاز کریں گے، جب سمجھ میں نہیں آئے گا.

 

اہ بنیادی طور یورپی طاقت ہونے کی دس بادش 17:12گروپ مکاشفہ  لودیکیہ. کم از کم ایک 16

کی مخالفت کے طور پر دنیا بھر سے دس عالقوں کے انچارج میں ہو کرنے کے لئے ہیں کہ 

اس پر اصرار جب بڑی مصیبت شروع ہوگا طرح کے ایک گروپ ممکنہ طور پر نہیں  سکھاتی.

 سمجھ سکے کہ مطلب ہو گا.

 

ایک یورپی نہیں  10-1کا جانور:  13شفہ گروپ سکھاتا ہے کہ مکا لودیکیہ. کم از کم ایک 17

( میں پیدا گا کے بعد سے، جو اس بات کو سمجھ 27-26: 9جانور طاقت یورپ ) دانی ایل  ہے.

 نہیں رکھتے ان سے بہت بڑی مصیبت شروع ہونے واال ہے جب احساس نہیں کریں گے.

 

 11 دانیالے متعلق گروپوں کی دو بڑی مصیبت کے آغاز س لودیکیہ. کم از کم ایک یا بڑے 18

 دانیال، 11:39 دانیالاس کے بجائے وہ یہ  ہے کہ سکھانے. 11:40 دانیالتسلسل میں پہلی آیت 

، بھی یعقوب کی مصیبت کے وقت کے آغاز کے مطابق ہے جس کے بعد جلد ہی ہے 11:31

گا بہت بڑی مصیبت شروع ہو جائے  (.7: 30کے ساتھ شروع ہوتا ہے کہ سکھانا چاہئے )یرمیاہ 

 پوزیشن پر پکڑ وہ لوگ جو سمجھ میں نہیں آئے گا. 11:40 دانیالجب 

 

اس کے باوجود، یہ صرف مندرجہ باال نکات میں سے ایک یا اس سے زیادہ  اور وہاں بہت زیادہ ہیں.

چرچ رہا  مسلسل خدا کی صرف غلط فہمی لیتا احساس نہیں ایسی بڑی مصیبت شروع ہو جائے گا جب.

 (.2:15تیمتھیس  2سے سب پر "بجا طور پر سچ کا وعدہ تقسیم." ) ہے ان معامالت میں

 

 دانیالنہیں ہیں )جو کچھ ہونے کے باوجود دعوی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے(،  فیلڈیلفئین وہ صحیح معنوں

میں پیشن گوئی ہی تسلسل اور تفصیالت کو نہیں سمجھتے یا پھر وہ یسوع طرح میتھیو کے طور پر  11

ہے کے ساتھ باندھنے کے بعد سے افسوسناک حقیقت، کہ سب سے زیادہ خدا کی  جگہوں میں سکھایا

سے محفوظ کرنے  24اور اس وجہ سے آنے والے بہت بڑی مصیبت )متی  20-15کلیسیا گروپوں ہے 

میں فی  24.، وہ متی 24اس کی وجہ سے اور دوسرے گوئی غلط فہمیوں کی  22-21نہیں جائیں گے:: 

 اگ چاہئے جب ان گروپوں احساس نہیں کریں گے (.یسوع کی ہدایات پر بھ

 



ہمارے حصہ پر اس آواز کو بیکار اور کہیں ایسا نہ ہو، مجھے ریاست کے دوسرے گروپوں میں خدا 

تاریخ پڑھانے  میں چرچ مسلسل خدا کی کے رہنماؤں کی دیرینہ اعلی سطح چرچ خاص طور پر کیا ہم

ان پوائنٹس، یہاں  ( سے کہا ہے کہ بتائیںتھئیلمجھ )باب کہ ان لوگوں کے پوائنٹس میں سے ہر پر  کے

لیکن 'تنظیمی'  تک کہ ان کے اپنے گروپوں کو سکھانے کیا سے مختلف ہے کہ ان سمیت، درست ہے.

 )اور واقعی بائبل نہیں( وجوہات کے لئے، ان گروہوں عوامی طور پر انہیں نہیں سکھاتے ہیں.

 

جائے گا، جیسا کہ اس وقت تک دنیا کے آغاز کے بعد سے نہیں یسوع نے خبردار کیا "بڑی مصیبت ہو 

عیسائیوں تحفظ  فیلڈیلفئینPاس سے  یسوع مسیحاور  (.24:21کیا گیا ہے، کوئی، نہ ہی کبھی ہوگا" )متی 

 دیگر عیسائی ہے جو ایک ہی وعدہ موصول نہیں ہوئی. ( وعدہ کیا.3مکاشفہ  7-10): 

 

( ان کہ کتاب 10-7: 34انحصار کرتے ہیں وہ لوگ جو )حزقی ایل ایک سمجھوتہ وزارت پر بہت زیادہ 

کے مطابق صحیح معنوں میں نہیں ہے پیشینگوئی کو سکھانے کے لئے کا احساس کرنے کی ضرورت 

لوقا میں یسوع کے الفاظ کے مطابق، صرف نسبتا چند عیسائیوں  21وحی میں اور  3&  2ہے کہ ابواب 

( پر آئے گا اس سے حفاظت کی 12. مکاشفہ  17-14وری دنیا ): کے مقدمے کی سماعت کے گھنٹے پ

افسیوں   16-11جو لوگ خدمت میں حقیقی معنوں میں وفادار نہیں سنتا بھی ہے کہ قسمت ):  جائے گی.

 ( اشتراک کریں گے.4

 

 ہم: میں چرچ مسلسل خدا صحیح معنوں کی

 

ب تم، کے طور پر ایک سیاہ جگہ تم کو ج "بھی نبوت کی ایک سے زیادہ بات کا یقین لفظ ہے؛

میں روشن ہوتی ہے کہ ایک روشنی کی طرف، توجہ لے اس دن فجر تک، اور دن سٹار 

 ( اچھی طرح سے کرتے جس کے.KJV، 1:19پطرس  2تمہارے دلوں میں پیدا ")

 

چے ب فیلڈیلفئینPیہ بھی بائبل بھی لگتا ہے کہ جو ان کی حفاظت کرنا ہو گا خدا کے چرچ کے آخر وقت 

ہوئے لوگوں کا حصہ بننے کے لئے کی ضرورت نہیں ہے کہ آزاد امیدواروں کو خبردار کیا ہے کہ 

نئے عہد نامہ ہے کہ عیسائیوں واقعی ایک چرچ کا حصہ ہونا  (.3-1: 2زور دیا جانا چاہئے ) صفنیاہ 

قریب حاصل ( ہم نے اختتام کے 33-32: 10؛ 4:17کرنتھیوں  1؛  16-11: 4چاہئے واضح ہے )افسیوں 

 (.3-1: 2؛  صفنیاہ 25- 10:24خاص طور پر کے طور پر )عبرانیوں 

 

میں کرنے کے لئے ان پر زور طور پر توبہ نہ، وہ  3:19گروہوں اور / یا افراد یسوع مکاشفہ  لودیکیہ

( شروع ہو جائے گا اور نہ ہی کہ آغاز سے پہلے بھاگنے 24:21ممکنہ طور پر جب بڑی مصیبت )متی 

 (.20-پتہ نہیں چلے گا  24:15پر جانتے ہیں )متی 

 



دہ( بائبل کے اوپر ان کے پیغمبرانہ دیکھے جانے کے بہت دانتا گروپوں )چاہے حالیہ یا اس سے زیا

سے پہلوؤں کو غلط روایت پر انحصار کرتے ہیں کہ بہت دیر میں جاننے کے لئے وہ "نبوت کی بات 

 ( .KJV، 1:19پطرس  2کو یقینی لفظ" نہیں ہے کہ جا رہے ہیں )

 

( کی ضرورت ہے، لیکن 19-17: 3ہ یسوع لودیکیہ بتایا کہ وہ کئی عالقوں میں تبدیل کرنے کی )مکاشف

وہ بھی، کہ وہ نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ کرنے کے لئے درکار سکھا دیا تاکہ اس کی وجہ سے شکار 

 ( .16-14: 3کریں گے )مکاشفہ 

 

زیادہ پیغمبرانہ اور دیگر اختالفات دوسرے دانتا گروپوں اس کتابچے میں نہیں گیا ہے کہ بائبل سے ہے 

حقیقت ہے کہ کام کے آخری مرحلے پر حق زور،، کافی اعلی سلسلے میں بائبل  ہیں.کہ اس کے عالوہ 

محبت مشق، صحیح معنوں میں ہے کہ یسوع سکھایا تمام تعلیمات، اور ایک خدا کی  فیلڈیلفئینانعقاد 

: 2سالطین  2روح کی ایک ڈبل حصہ کے لئے ممسوح کو نظر انداز کئے بغیر )کی یاد تازہ ہے الیشع، 

9-13 )CCOG  کے اعلی ترین انسانی رہنما کے طور پر، تھا دانتا گروپوں پیغمبرانہ تنبیہہ کو نظر

 انداز ہے کہ ان کے خطرناک کرنا ایسا کر رہے ہیں.

 

 کچھ رعایت نبوت کی اہمیت اگرچہ، پولوس رسول نے سکھایا تھا نوٹس:

 

ہماری نجات ہے جب ہم اب  اور ایسا، وقت جاننے، کہ اب اسے نیند سے جاگ کا اب وقت ہے؛

ہمیں،، دن میں  13 لہذا رات ڈھل گیا ہے، دن نزدیک ہے. 12 پہلی خیال کیا سے زیادہ قریب ہے.

کے طور پر، ٹھیک سے چل حیائی اور ہوس میں، جھگڑے اور حسد میں نہیں نہ ان اور نشہ 

تاریکی کے کاموں کو ترک کرے اور ہمیں روشنی کے ہتھیار  ہمیں بازی میں نہیں

لیکن خداوند یسوع مسیح پر ڈال دیا، اور اس کی خواہشوں کو پورا کرنے، گوشت  14 لیں.. باندھ

 (14-11: 13)رومیوں  کے لئے کوئی شرائط بنانے.

 

پولس نے بھی سکھایا کہ سچے  ہم نے بہت پال نے لکھا ہے کہ جب سے اب اختتام کے قریب نہیں ہے؟

 1و جب یسوع واپس آ جائیں گے کی طرح نہیں تھے )مسیحی دوسروں تقریبا پتہ نہیں کریں گے ج

 (.4: 5تھسلنیکیوں 

 

 پطرس رسول نے لکھا:

 

لہذا، ان تمام چیزوں کو تحلیل کیا جائے گا کے بعد، افراد کی کس طرح آپ کو حضور اخالق 

کے لئے تالش اور، خدا کے اس دن کے آنے میں جلدی جس کی آسمانوں  12 اور دین داری،



اور اجرام فلک حرارت کی  چاہئے، ہونا ے گا، کیونکہ، آگ پر ہونے کی وجہ سےتحلیل کیا جائ

لیکن ہم نے، اس کا وعدہ کے مطابق، نئے آسمان اور نئی زمین  13 شدت سے پگھل جائے گا؟

 (13-11: 3پطرس  2) راستبازی بستا ہے جس میں کرتے نظر آتے.

 

؛( کے 21:36دے صرف ایک یسوع )لوقا مناسب طریقے سے پیشن گوئی کے واقعات پر توجہ نہیں 

لئے تیار ہو جائے کرنے میں مدد ملتی ہے، لیکن یہ بھی کافی ان کی زندگی کی جانچ پڑتال کرنے کے 

عیسائیوں کو حاصل کرنے کے لئے تبدیل کرنے کے لئے ایک عکاس مشق ہو کرنا ہے وہ کرنا چاہئے 

آپ دنیا کے واقعات کو دیکھ کر نہیں کیا  (.13-10: 3پطرس  2؛ 14-11کے طور پر :  13) رومیوں 

 جانا چاہئے کے طور پر مناسب طریقے سے بائبل کی پیشن گوئی کی روشنی میں بیان کی گئی؟

 

گروپوں کو مناسب طریقے سے آخر وقت کی پیشن گوئی نہیں سمجھتے ہو، اور یہ کہ  لودیکیہمختلف 

؛ مکاشفہ 21-15: 24وہ کرنا چاہئے ) متی  بھاگنے والے نہیں ان کے ارکان میں شراکت کریں گے جب

12 :14-17.) 

 

لودیکیہ بہت بڑی مصیبت کے بارے میں غلط خیاالت، وعدہ کیا ہے نہیں کر رہے ہیں اس سے تحفظ، 

فی تھوا تیرہ میں سے کچھ(  2:22اور )سردیس میں سے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ، اور بظاہر مکاشفہ 

؛ 25B: 7اور موت کے تابع رہنا ہوگا اور ظلم و ستم )دانی ایل کرے گا بہت بڑی مصیبت میں جانے 

 (.12:17مکاشفہ 

 

صحیح معنوں میں چابی آخر وقت بائبل پیشن گوئی سمجھ میں نہیں آتا جو ان کی طرف نہیں گمراہ کیا 

 جائے.

 

کہ یقین کرنے  چرچ دعوی کیا دانتا گروپوں کے سکور کی طرح ہے مسلسل خدا کی بہت سے

( مالک 2:13کنگز  2؛ 13-7: 3ہم فالڈیلفیا پراور )مکاشفہ  پیشن گوئی حقیقت ہم منفرد ہیں. ،ہیں لگتے

کی تکمیل کی طرف کام  24:14میتھیو  ( کے لئے کھڑے.3:15تیمتیس  1نہیں اور واقعی سچائی )

فی سچائی میں کیا جانا چاہئے جس میں( کے آخری مرحلے کی قیادت  33زبور  4کرتے ہیں: ہم کام )

 کر رہے.

5 

 حقیقی کلیسیا کی شناخت کے ثبوت، سراگ، اور نشانیاں کا خالصہ .

 



ثبوت، عالمات، اور سراگ مظاہرہ جس میں سچے عیسائی چرچ  18ایک بار پھر، یہاں ایک فہرست 

 خدا کی حقیقی کلیسیا ہونا ضروری ہے.

 

عقائد بائبل ) متی  . مردوں کی روایات کے اوپر خدا کا وعدہ رکھتا ہے اور اس وجہ سے شامل1

 ( کی مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں کیا ہے.3-9: 15

 

 ( کا استعمال کرتا ہے.20:28. بائبل کے نام "خدا کی کلیسیا" )مثال اعمال 2

 

( کے لئے دل سوزی جھگڑا 3. یہاں تک ظلم و ستم کی دھمکیوں کے تحت، اصل ایمان )یہودہ 3

 (.32-27: 5)مثال اعمال 

 

 (.6: 2یوحنا  1اس کی بائبل کے عقائد نشانات )  . پوری تاریخ4

 

 ہے. فسح رکھتا ویں (23احبار  5 26:18) متی  14 نیسان کے .5 

6. 

 2 پر جانا جاتا ہے جس میں کتابوں کو یوحنا رسول  کے وقت کے بعد بائبل کا حصہ تھے 

 (.19-18: 22 ؛19-9: 1مکاشفہ  ؛17-16: 3تیمتھیس 

 

 (.9: 2؛ کلسیوں 1:20سچائی سکھاتا )رومیوں . الوہیت کے بارے میں 7

 

 (.4: 2یوحنا  1. سکھاتا ہے اور خدا کی محبت کے قوانین رکھتا ہے )8

 

 (.3:14؛ لوقا 18:36. اس دنیا میں جسمانی جنگ میں شرکت کی مخالفت )یوحنا 9

 

 ( ہے.21-20: 15. ظلم کر رہا ہے، لیکن نہیں قاہر )یوحنا 10

 



( کے لحاظ سے کے ظاہری کے معین نہ کیا 12استثنا   30-29عمارتوں ): . کلیسائی لباس یا 11

 ہو.

 

 ( تعلیم دیتا ہے.24:14متی  28 20-19. مکمل انجیل )؛: 12

 

 (.9-1: 14؛ . مکاشفہ 11:15؛ رومیوں 12:32. ایک "چھوٹے گلے" ہے. )لوقا 13

 

کے سات گرجا گھروں  3اور  2( اور مکاشفہ 13:14. ایک سے زیادہ لیڈ شہروں )عبرانیوں 14

 کے ذریعے اس کی طبعی مقام نشانات.

 

 (.9: 4؛ عبرانیوں 31:13. بائبل سبت کی نشانی ہے )خروج 15

 

. یسوع مسیح مقدس دن کے ذریعے تصویر کے طور پر کے ذریعے نجات کا خدا کی 16

 (1:18؛ یعقوب 8-7: 5کرنتھیوں  1منصوبہ بندی سمجھتا )

 

 ( کے مشاہدے کے خالف تعلیم دیتا ہے.10کرنتھیوں  1 22-20. کافر چھٹیوں ): 17

 

 (.4: 18؛ 10-4: 13. کے آخر وقت القوامی بابل سیدھ نہیں کرے گا )مکاشفہ 18

 

سچے عیسائی چرچ، خدا پر  صرف ایک خدا کی کلیسیا کے گروپ ان تمام معیار کو پورا کر سکتے ہیں.

فطرت اور منصوبہ بندی کو سمجھتا ہے، اور خدا کے کام  یقین رکھتا ہے، بائبل کا خیال ہے کہ خدا کی

 یہ صحیح معنوں میں گریکو رومن گرجا گھروں کے لئے اور آف ٹہنیاں نہیں کہا جا سکتا. کرتا ہے.

 

نئے عہد  خدا کی کلیسیا، یسوع مسیح کی حقیقی اتھارٹی کے تحت انسانوں پر مشتمل، کامل نہیں ہے.

( کے تمام 3-2دیکھیں( کے طور پر بھی میں خدا کی کلیسیا )مکاشفہ  3 نامہ چرچ میں مسائل )بھی باب

 ادوار تھے.

 



کتاب خدا اور اختتام کے وقت مسیح کا اقرار خدا گروپوں کی غیر چرچ کے مختلف چرچ وہاں ہو جائے 

 گا کہ واضح ہے.

 

یں ہو یسوع کے مطابق، آخری زمانہ میں خدا کے گرجا گھروں جو مختلف خصوصیات کو ظاہر نہ

( 2مکاشفہ  29-18)( یسوع 22-14: 3(، کے ساتھ ساتھ مختلف لودیکیہ )مکاشفہ 6-1: 3)مکاشفہ   گی.

لہذا، ان لوگوں کے زمرے میں گروپوں کو صحیح  ہیں جو ان لوگوں کے لئے تنقید اور مذمت کی ہے.

ے مثالی ہو معنوں میں سب سے زیادہ وفادار عیسائی چرچ کا حصہ بننا چاہتے ہیں جو کسی کے لئ

 جائے کرنے کے لئے لگ رہے ہو نہیں کرے گا

 

آخری زمانہ میں، یسوع کو سراہا اور مذمت نہیں کرتا کہ خدا کے اکلوتے چرچ "ایک چھوٹی سی 

یہ تو دوسروں وہ چوٹ احساسات ان  ( کے ساتھ ایک ہے.3مکاشفہ  13-7طاقت،" فالڈیلفیا میں چرچ ): 

( کی طرف سے 3:11ے کی اجازت نہیں دے گا کہ )مکاشفہ کو ان کی تاج کی الگت آئے گی کرن

 ناراض نہیں ہیں وہ لوگ جو ہیں، لیکن اس کے بجائے وہ خدا کے کام کی حمایت کریں گے.

 

اس طرح، چاہتے ہیں جو ان لوگوں کے فالڈیلفیا کے سب سے زیادہ وفادار بقیہ کی حصہ بننے کے لئے 

 ہوں: خدا گروپ کے ایک چرچ کے ساتھ رہنا چاہتی

 

( بادشاہی کی 24:14متی  28 20-19. ایک گواہ کے طور پر اس کی اولین ترجیح )؛: 1

 خوشخبری کی منادی کرتا ہے.

 

(، خاص طور پر افریقہ اور 1:27(، بیواؤں اور یتیموں )جیمز 2:10. غریب بھائیوں )گلتیوں 2

 ایشیا جیسی جگہوں سمیت حمایت کرتا ہے.

 

 .( طریقوں12:28کرنتھیوں  1ورننس )سمیت بائبل گ: 17-18:15. بے شک متی 3

 

؛ 4:18؛ لوقا 13:35:؛ 3؛ مکاشفہ 20-19. اعالن، نظریاتی، پیشن گوئی، اور محبت پھل 4

 (.13-7:  7: یسوع کی بات کی تھی )یوحنا 20-16 28 24:14؛ متی 14:13

 

 (.1: 4تیمتھیس  1. وہ چرچ میں ہیں لگتا ہے کہ وہ لوگ جو دور گر نہ کرنے کا انتباہ )5

 



 ( میں، سپنوں وصول سمیت روحانی نعمتوں، ہے.2اعمال  18-17. گزشتہ دنوں ): 6

 

 کے گرجا گھروں کی تاریخی اور موجودہ کردار سمجھتا. 3اور  2. مکاشفہ 7

 

؛ 45-29: 11 دانیال. وضاحت کرتا ہے اور بائبل کی پیشن گوئی اچھی طرح )مثال کے طور 8

( جاننے کی 16-14 24: متی 12، 3:10؛ مکاشفہ 20-15گنے پر جب ): ( سمجھتا بھا24متی 

 (.24:21بہت بڑی مصیبت سے پہلے )متی 

 

( کی فالڈیلفیا پورشن کے بقیہ نمائندگی کرتا ہے کہ 13-7: 3ایک گروہ سب خدا کی کلیسیا )مکاشفہ 

 ہے. چرچ مسلسل خدا کی میں صدی ویں 21

 

زبردست  ہے. ہے جو آگاہ ہیں کہ کر بڑھ سب سے سرکاریچرچ صرف منظم چرچ ہم  مسلسل خدا کی

وجہ ہو ہماری کا حصہ نہیں ہے ہم کامل ہیں کہ چاہتے ہیں کے لئے، لیکن ہم بائبل اور یسوع کے 

 ابتدائی پیروکاروں میں سے عقائد اور طریقوں کے مطابق میں سکھاتے ہیں کہ.

 

 1یں "حق کا ستون اور بنیاد" ہو ظاہر )سب سے زیادہ گرجا گھروں کچھ حقیقت ہے، لیکن کوئی نہ

( کے خدا،، ظاہر ہوتا ہے نہ شیطان کے طور پر، 4: 4کرنتھیوں  2شیطان، اس عمر ) (.3:15تیمتیس 

، یہ احساس  ( کے لئے روشنی کی ایک فرشتہ کے طور پر.14-13: 11کرنتھیوں  2لیکن بہت سے )

یسوع کی منادی اس نے مسیح تھا  -( دھوکہ دے 24میتھیو  5-4کئے بغیر، اور ابھی تک پوری دنیا ): 

 کہ، بہت سے اس کے نام پر آئے گی.

 

لہذا، اب جبکہ آپ نے ثبوت، سراگ، اور نشانیاں جانتا ہوں، آپ پرانے کی اور جو طرح ہونے جا رہے 

ہیں "تمام تیاری کے ساتھ لفظ موصول ہوئی، اور یہ باتیں اسی طرح تھے چاہے باہر تالش کرنے کے 

 (؟12-11: 17لہذا ان میں سے بہت سوں کا خیال ")اعمال  روزانہ کالم کی تالشی. لئے

 بائبل کہتی ہے نوٹس:

 

... نمرتا کے ساتھ آپ کی روح کو بچانے کے قابل ہے جس میں پرتیاروپت لفظ، 

جو کوئی  23 اپنے کو دھوکہ دے لفظ کے والوں، اور صرف نہ سننے والوں ہو، بلکہ . وصول.

کالم کا سننے واال اور نہ ایک مطیع اور تابع ہے تو وہ ایک آئینے میں اپنی قدرتی مشاہدہ ایک 

وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کے لئے جاتا ہے، دور، اور فوری طور  24 آدمی کی طرح ہے؛

لیکن اس نے آزادی کی کامل شریعت میں  اس نے اس آدمی کو کس قسم کا تھا بھول جائے. 25 پر



لگ رہا ہے اور جو اس میں جاری ہے، اور ایک بلککڑ سننے واال نہیں ہے لیکن کام کی ایک 

 (25-21: 1)یعقوب  مطیع اور تابع، اس میں سے ایک وہ کیا کرتا ہے میں سے نوازا جائے گا .

 

خدا  کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دے، صرف ایک خوب سننے کیا آپ کو احساس بائبل کیا آپ

 گا؟ چاہیے کیا جائے یا ہونا حمایت کریں کی چرچ سلمسل کی

 

( کے طور 28میتھیو  20-19( کے ساتھ ساتھ تعلیم کے تمام یسوع کا حکم ): 24:14ہم ایک گواہ )متی 

کو  آپ پر دنیا کے سامنے بادشاہی کی خوشخبری کی تبلیغ کرنے کے لئے جاری رکھنے کے طور پر

 ہیں؟ چاہتےکی حمایت کرنا  چرچ مسلسل خدا کی

 

 آپ حقیقی مسیحی کلیسیا کی واقعی حصہ بننے کے لئے تیار ہیں؟

 

 خدا کی کلیسیا کو جاری رکھتے

 
 93433. گرینڈ ایونیو، گروور بیچ، کیلیفورنیا، 1036 :خدا کی مسلسل چرچ کے امریکہ کے دفتر میں واقع ہے

 .امریکہ

 

 حامیوں )تمام براعظموں، انٹارکٹیکا کے عالوہ(.ہم تمام دنیا بھر کے، اور تمام براعظموں میں آباد 

 

 خدا ویب سائٹ کی معلومات کے مسلسل چرچ

 
CCOG.ORG .خدا کی مسلسل چرچ کے لئے مرکزی ویب سائٹ 

CCOG.ASIA .ایشیائی مرکوز ویب سائٹ، ایک سے زیادہ ایشیائی زبانیں 

CCOG.IN .بھارت مرکوز ویب سائٹ، کچھ بھارتی زبانوں کے ساتھ 



CCOG.EU .یورپی مرکوز ویب سائٹ، ایک سے زیادہ یورپی زبانوں کے ساتھ 

CCOG.NZ .ویب سائٹ نیوزی لینڈ کی طرف نشانہ بنایا 

CCOGCANADA.CA .ویب سائٹ کینیڈا کی طرف نشانہ بنایا 

CDLIDD.ES .یہ ایک مکمل طور پر ہسپانوی زبان کی ویب سائٹ ہے 

PNIND.PH ٹیگا لوگ ساتھ. فلپائن مرکوز ویب سائٹ، کچھ 

 

 ریڈیو اور یو ٹیوب ویڈیو چینلز

 
BIBLENEWSPROPHECY.NET .بائبل نیوز نبوت آن الئن ریڈیو 

Bible News Prophecy .چینل. یو ٹیوب پر سرمن نیٹس 

CCOGAfrica .چینل. افریقہ سے یوٹیوب ویڈیو پیغامات 

CDLIDDsermones .چینل. ہسپانوی میں یوٹیوب خطبوں 

ContinuingCOG .چینل. یوٹیوب ویڈیو خطبات 

 

 خبریں اور تاریخ کی ویب سائٹس

 
CHURCHHISTORYBOOK.COM .چرچ کی تاریخ کی ویب سائٹ 

COGWRITER.COM .نیوز، تاریخ، اور پیشن ویب سائٹ 

 

رومن کیتھولک، مشرقی آرتھوڈوکس، پروٹسٹنٹ، مورمن، یہوواہ کے گواہ، خدا عیسائیوں کے چرچ، 

 الئے وہ ہیں کہ دوسروں، یا کم از کم حصہ، سچے عیسائی چرچ کے ہیں.اور جو ایمان 
 

صدی میں،  ویں21عیسائیت میں کچھ کنکشن کا دعوی ہے کہ گروپوں اور فیلوشپ کے ہزاروں ہیں. 

 جس میں گروپ کے سب سے زیادہ وفادار ہے؟
 



( 20-16: 7ساتھ )متی بائبل، چرچ کی تاریخ اور چرچ کے پھلوں کے بارے میں کچھ حقائق کے ساتھ 

یہ جواب دینے میں مدد کرنے کے لئے ثبوت، سراگ، اور نشانیاں مشتمل. یہ کتاب اس کے بارے میں 

 مفید معلومات فراہم کرنے کے لئے تاریخ کے حقائق کے ساتھ صحائف کا رابطہ ہے.
 

جانب سے مکاشفہ کی کتاب کی دوسری اور تیسری ابواب سات گرجا گھروں کے لئے یسوع مسیح کی 

میں پینتیکوست  2پیغامات پر مشتمل. بہت سے ان کے گرجا گھروں )یسوع مسیح کی واپسی تک اعمال 

 کے دن سے( پورے چرچ عمر بھر چرچ کی نمائندگی کرتے ہیں یقین ہے کہ.
 
 

 
 قدیم فالڈلفیا کی باقیات

 

( 3مکاشفہ  13-7یا ): صدی میں، یسوع کے الفاظ کے مطابق سب سے زیادہ وفادار خدا کی کلیس ویں21

 فالڈیلفیا سے حصے کے بقیہ ہو گا.

 

 کون سچا مسیحی کلیسیا کی فالڈیلفیا حصے کی سب سے زیادہ وفادار بقیہ کو نمائندگی کرتا ہے؟

 

( کیا آپ حقیقت کا ایک 12-10: 17آپ پرانے کے طرح ہو جائے کرنے کے لئے تیار ہیں، تو )اعمال 

صحیح معنوں میں بائبل یقین رکھتے ہیں تو، آپ کو باہر تالش کر خدا کے الہام سے محبت ہے اور 



( آپ کو ایک مطیع اور تابع، اور نہ لفظ کے صرف 1یعقوب  13-7: 25-22 3سکتے ہیں. ):؛ مکاشفہ 

 سننے واال بننے کے لئے تیار ہیں تو، آپ کو شاید فالڈیلفیا وفادار کی ایک بابرکت حصہ بن سکتے ہیں.


