َرب دا مکتی لئی سوکھا منصوبہ
میرے دوست :میں تیہانوں اپنی حیاتی دے اِک بوہت ای اہم سوال بارے پْچھ رہیا ہاں۔ساری ہمیشگی واسطے تیہاڈی خوشی یاں تیہاڈے دْکھ دا انحصار تیہاڈے
جواب تے منحرص اے۔سوال ایہہ ہے:کیہ ت ْسی مکْتی پائے ہوئے او؟سوال ایہہ نئیں کہ ت ْسی کِنے چنگے او ،نہ ای ایہہ کہ جیکر تْسی کلیسیا دےممرب او،بلکہ،لہپ تْسی
مکتی پائے ہوئے او؟کیہ تیہانوں یقین اے کہ تْسی مرن تو ں بعد اسامن ا ْتے جائو گے۔
اسامن تے جان دے معاملے تے َرب آکھدا اے کہ ،تیہانوں نویں رِسے توں جمنا ایں۔یوحنا ۷:۳وچ یسوع نے نیکو دیمس نوں آکھیا‘‘تینوں نویں رَسےتوں جمنا رضور اے”
بائبل وچ َرب سانوں منصوبہ دیندا اے کہ سانوں کیویں نویں رِسے توں جمنا ایں جیہدا معنی مکتی پائے ہوئے بننا اے۔اوہدا منصوبہ بالکل سادہ اے۔تْسی ا َج وی مکتی
پائے ہوئے بن سکدے او۔کیویں؟
میرے دوست ،تیہانوں پہالں ایہہ منننا اے کہ ت ْسی پاپی او۔‘‘ایس لئی کہ ساریاں نے پاپ کیتا تے سارے َرب دے جالل توں محروم نے”(رومیاں ۳:۳۲
کیوں جے تْسی پاپی او،تیہانوں موت دی سزا دا ْحکم ِدتا جاندا اے۔کیوں جے پاپ دی مزدوری موت اے”
(رومیاں ۳:۳۲
ایہدے وچ دوزخ وچ ہوندے ہوئیاں َرب توں ہمیش لئی وخھ ہوناشامل اے۔
‘‘۔۔۔۔تے جیویں بندیاں لئی اِک واری مرنا تے اوہدے بعدوں عدالت دا ہونا مقرر اے”(عربانیاں۹:۷۲
اکل پْرت یسوع دے ِدتا کہ اوہ تیہاڈے پاپاں نوں سہہ لوےتے تیہاڈی تھاں تے مرے۔‘‘۔۔۔۔اوہنوں ای اوہنے
بلکہ َرب نے تیہاڈے نال انج دی محبت رکھی کہ اوہنے اپنا اّ
(یسوع نوں جیڑا پاپ توں واقف نئیں سی)ساڈے لئی پاپ ٹھہرایا۔۔۔۔تاں جے اسی اوہدے وچ ہو کے َرب دی راستبازی ہو جائے”( ۲کرنتھیاں  ۱۲:۵آیت
یسوع نوں اپنا لئو وگانا سی تے مرنا سی ۔کیوں جے جسم دی جان لئو وچ اے”(احبار ‘‘) ۱۱:۷۱۔۔۔لئو وگائے باجوں معافی نئیں اے ”(عربانیاں ۲۲:۹
‘‘۔۔۔ َرب اپنی محبت دی خوبی ساڈے ا ْتے انج خاطر کردا اے کہ َجدوں اسیں ہالے پاپی ای ساں تے مسیح ساٖڈے لئی مریا”(رومیاں ۸:۵
جیکر اسیں نئیں سمجھ سکدے کہ کیویں َرب نے آکھیا کہ میرے تے تیہاڈے پاپاں نوں یسوع تے لَد ِدتا گیا تے اوہ ساڈے لئی مریا۔اوہ ساڈا متبادل بنیا ایہہ سچ اے کہ
َرب جھوٹ نئیں بول سکدا ۔
میرے دوست۔ َرب۔۔۔سارے بندیاں نوں ہر تھاں تے ْحکم دیندا اے کہ اوہ توبہ کرن (اعامل  ۰۳:۷۱۔ ایہہ توبہ ذہن دی تبدیلی اے کہ َرب دے نال متفق ہوندی اے
کہ اوہ پاپی اے تے اوہدے نال وی اتفاق کردا اے کہ یسوع ْسولی ا ْتے مویا ۔
اعامل۰۳: ۶۱۔۱۳وچ ،فلپی جیلر نے پولوس تے سیالس نوں آکھیا ‘‘۔۔۔۔جناب!میں کیہ کراں کہ مکتی پاواں ؟اوہنا ں نے آکھیا یسوع تے ایامن لیا تے توں تے تیرا گھرانہ
مکتی پاوے گا۔۔۔۔”
ِ
سادہ طور تے اوہدے تے اوس اک دے طور تے یقین کرنا جِنھے تیہاڈی خاطر پاپ نوں سہیا ۔دفنایا گیا،تے جنھوں َرب نے ْمردیاں وچوں جیوندا کیتا۔اوہدا جیوندے ہونا ذی
دعوی کر سکدا اےجدوں اوہ یسوع نوں اپنے مکتی داتا دے طور تے قبول کر دا اے۔
اثر طور تے یقین دہانی کرائوندا اے کہ ایامندار ہمیش دی حیاتی دا
ٰ
‘‘پَر جنیاں نے اوہنوں قبول کیتا اوہنے اوہناں نوں َرب دے پْرت بنن دا حق ِدتا یعنی اوہنا ں نوں جیڑے اوہدے ناں تے ایامن لیائوندے نیں”(یوحنا )۲۱:۱
‘‘کیوں جے جیڑا َرب دا ناں لوے گا مکتی پاوے گا”
( رومیاں )ٌ۳۱:۰۱
جیڑیاں وچ ت ْسی شامل او۔مکتی پاوے گا دا معنی شاید نئیں اے ،نا ہو سکدا اے ،بلکہ مکتی پاوے گا۔
یقیناً ت ْسی پچھان کردے او کہ ت ْسی پاپی او ،ہْن جتھے کتے ت ْسی او توبہ کردیاں ہوئیاں دعا وچ اپنے ِدل نوں َرب َول لگائو۔
لوقا  ۳۱:۸۱وچ ،پاپی نے دعا کیتی ‘‘اے خدا میرے پاپی اتے رحم کر”۔ دعا کرو۔ اے خدا میں جاندا ہاں کہ میں پاپی ہاں ۔میں ایامن رکھدا ہاں کہ یسوع میرا متبادل
سی جدوں اوہ ْسولی ا ْتے مویا۔میں یقین رکھدا ہاں کہ اوہنے لئو بہایا ،مریا،دفن ہوئیا تے میرے لئی ْمردیاں وچوں جیوندا ہوئیا ۔ہْن میں اوہنوں اپنے مکتی داتا دے طور تے
جاندا ہاں ۔میں اپنے پاپاں دی معافی لئی،مکتی تے ہمیش دی حیاتی لئی تیرا شکر کردا ہاں ،تیرے رحم والے فضل دے پاروں ۔آمین۔
دعوی کرو ۔ ایامن لیا تے توں مکتی پاویں گا ۔ نہ چرچ نہ مال ،نہ نیک کَم تیہانوں بچا
‘‘ َرب نوں اوہدے کالم دے نال لئو تے ایامن دے رائیں اوہدی مکتی دا
ٰ
سکدے نیں ۔یاد رکھو کہ َرب بچائوندا اے ایہہ سب کجھ اے !
َرب دا مکتی دا سادہ منصوبہ ایہہ اے  :ت ْسی پاپی او۔ ایس لئی جدوں تیکر ت ْسی اپ یسوع تے ایامن نئیں لیائوندے جیڑا تیہاڈے لئی مریا ،تْسی دوزخ وچ ہمیشگی نوں
گزاروں گے۔ جیکر ت ْسی ایہدے تے اپنے مصلوب ہوئے ،دفن کیتے گئے تے جی ا ْٹھے مکتی ےافتہ دے طور تے ایامن الئوندے او ۔تے تْسی اپنے سارے پاپاں دی معافی
نوں تے ایامن دے وسیلہ ،تے اوہدی ابدی مکتی نوں حاص؛ کردے او۔
ت ْسی آکھدے او ،یقیناً ایہہ ایہناں سادہ نئیں ہو سکدا ،جی ہاں ایہہ سادہ اے ،ایہہ پاک کتاب دے مطابق اے ،ایہہ َرب دا منصوبہ اے میرے دوست،ا َج یسوع تے ایامن لیا
تے اپنے مکتی داتا دے طور تے اوہنوں قبول کر ۔
جیکر اوہدا منصوبہ کامل طور تے واضح نئیں اے تے ایس کتابچے نوں ہیٹھاں رکھے بغیر گھڑی گھڑہی پڑھو جدوں تیکر ت ْسی ایہنوں سمجھ نئیں لیندے تیہاڈی جان دنیا دی
ہر شئے توں َودھ کے اے ۔
‘‘ تے جیکر انسان ساری دنیا نوں حاصل کرے تے اپنی جان دا نقصان ا ْٹھاوے تے اوہنوں کیہ فائدہ ہوے گا ”
(مرقس )۸:۶۳
ایس گل دا یقین کرو کہ تسی مکتی پائے ہوئے او ،جیکر تسی اپنی جان نو ں گوا دیندے او تے ت ْسی اسامن نو گوا دیندے او ۔ مہربانی نال ایس سمے َرب تیہاناں مکتی
دیوے گا۔
رب دی قدرت تیہانوں بچاوے گی ،تیہانو ں بچائوندی اے تےتیہانوں فاتح مسیحی حیاتی گزارن دے الئق بنائوندی اے ۔‘‘ تسی کِسے انج دی ازمائش وچ نئیں پیندے

جیڑی انسان دی برداشت توں باہر ہووے تے َرب سچا اے ،تیہانون تیہاڈی طاقت توں بوہتا ازمائش وچ نئیں پین دیوے گا بلکہ ازمائش دے نال نکلن دی راہ وی پیدا کرے
گا تاں جے ت ْسی برداشت کر سکو”۔ ۱کرنتھیاں ۰۱:۳۱
اپنے احساساں تے بھروسہ نہ کرو اوہ بدلدیاں نیں ۔ َرب دے وعدیاں تے قائم رہئو ،اوہ کدی نئیں بدلدے۔ اپنے مکتی پائون توں بعدوں روحانی بالیدگی دے لئی ایتھے
عملی طور تے روزانہ کرن والیاں تِن شیواں نیں۔
دعا :۔۔۔۔ت ْسی َرب نال گل کردے او۔
اپنی بائبل نوں پڑھنا۔۔۔۔ َرب تیہاڈے نال گل کردا اے۔
گوائی :تسی َرب دے نال گل کردے او۔
تیہانوں اپن ی مکتی لئی عوامی گوائی دے طور تے یاسوع مسیح دی تابعداری وچ بپتسمہ لینا چاہیدا اے تے فیر بغیر دیر کیتیوں بائبل نوں منن والے چرچ نال ْجڑ جائو ۔‘‘
سو ساڈے خداوند دی گوائی دین وچ رشم نہ کرو۔۔۔۔۔۔”
(  ۲تیمتھیس ۹۱:۸۔
‘‘سو جیڑا کوئی لوکاں دے ساہمنے میرا اقرار کرے (گوائی دیوے) گا مکیں وی اپنے پیو دے ساہمنے جیڑا اسامن تے آ اوہدا اقرار کرا گا۔۔” ( متی )۰۱:۲۳۔
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