
 حقیقی انجیل کا نمونہ   
 از نیرون مدینہ                                             

 
کو نہیں  سائنسناواقف ہیں ۔ وه انجیل کے دل کے حقیقی خالصے کی روح سے بہت سارے لوگ انجیل کی حقیقی 

ُنہیں اِس قابل بناتی ہے کہ وه  حقیقت میںجانتے جس سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ انجیل  کیا ہے اور کونسی بات ا
کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں اِس لیے کہ وه ہر ایک ۔ ۔ ۔ ’’ ۔لیکن پولوس رسول بتاتا ہے کہ وه  گناه سے بچیں

ُدرت ہے ۔ ۔ ۔ ُسے  ١:١٦رومیوں ‘‘ ایمان النے والے کے واسطے نجات کے لیے ُخدا کی ق ؛ اور کونسی چیز ا
ُدرت ’’ ُدرت ’’ کا مطلب ہے ‘‘دوناِمس ’’ عطا کرتی ہے تاکہ لوگ نجات پائیں ( یونانی لفظ ‘‘ ق ؟ وه بتاتا ہے کہ  ‘‘ق

میں گناہگاروں کو کام ِجس کا ذکر انجیل میں ہے اور جو ایمان سے پیدا ہوتی ہے وه انجیل کے ُخدا کی راستبازی 
)  ١:  ١۔( رومیوں بچاتی ہے  

ہیں یہ سچ ہے دس احکامات محض شریعت کے ‘‘ ُخدا کی راستبازی ’’ تاہم بُہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ   
زبور ‘‘ تیرے تمام قوانین راست ہیں’’ کہ ُخدا کی راستبازی ُخدا کے احکامات ہیں ، کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ 



١،  ١١٩  :  ٨رومیوں ‘‘ ۔ ۔ ۔ تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو ۔ ۔ ۔ ’’ اور پولوس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ  ،٢
ہے یا بغیر کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے جو کہ ُخدا کی شریعت کے ُخدا کی راستبازی ۔ لیکن ہمیں ایک دوسری 
ُس کے حضور راستباز نہیں ‘‘ ’’ الگ ہے ’’ شریعت کے کاموں سے  ۔ ۔ ۔ کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر ا

ٹھہرے گا اِس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناه کی پہچان ہی ہوتی ہے ۔ مگر اب شریعت کے بغیر ُخدا کی 
  ٢١،  ٢٠:  ٣رومیوں ۔ ‘‘ ایک راستبازی ظاہر ہوئی ہے ِجس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے 

ٓیات میں پولوس ُرسول ِجس بات کی وظاحت کر ُچکا ہے کہ ہمیں  کا علم اِس لیے دیا گیا  شریعت کے دس احکاماِن ا
دس احکامات کے اعمال سے مختلف ، یا ، ُخدا کی شریعت ، ُخدا کی راستبازی ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ گناه کیا ہے 

 ہے۔
ہے اور نبیوں کی تحریروں میں یہاں ملتی ہے اور موسٰی کی تحریروں ( شریعت ) میں ُخدا کی راستبازی مصدقہ  

ٓتی ہے ۔  ‘‘ُخدا کی راستبازی ’’  ٓتے ہیں ُخداوند فرماتا ہے ’’ کی ایک خاص اور واضح پیش کاری نظر ا دیکھ وه دن ا
ُس کی بادشاہی ُملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت  کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کرونگا اور ا
ُس کا نام یہ رکھا  ُس کے ایام میں یہوداه نجات پائیگا اور اسرائیل سالمتی سے سکونت کریگا اور ا کے ساتھ ہو گی۔ ا

  ٦۔  ۵:  ٢٣یرمیاه  ‘‘ا ُخداوند ہماری صداقت جائیگ، 
راستبازی یہ حوالہ واضح طور پہ ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی معنوں میں یہواه ( ِجس کو یہواه کہتے ہیں ) ، ہماری   

ہے، اور یہ  مختلفہے۔ ُخدا اپنے کاموں کی شریعت نہیں ہے ، اِس طرح ُخدا کی راستبازی شریعت کے کاموں سے 
١؛ زبور  ١:  زبور د ہماری راستبازی ہے۔ ( دیکھیں : یہواه ُخوخود ُخدا ہے پس  ١١:  ٣  (  

نجات کے کاموں سے متعلق جو کہ ُخود ُخدا ہے ، ہمیں مزید بتایا گیا ہے کہ ِکس طرح سے ُخدا کی راستبازی اب   
جس کا مطلب ‘‘ ایس ’’ یعنی ُخدا کی وه راستبازی جو یسوع پر ( یونانی متن کہتا ہے ’’ کام کرتا ہے : کا منصوبہ 

  ٢٢:  ٣رومیوں  ‘‘ایمان النے سے سب ایمان النے والوں کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ کُچھ فرق نہیں۔‘‘ ) میں ’’ ہے 
ایمان النے سے ہم میں سکونت پر ہے ، جو یسوع مسیح  ُخدا کی راستبازی، ُخود ُخداتوہم یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے 

ُسی دلوں کے مطابق ہمارے  ١٠:  ٠ُخدا کی راستبازی ، ُخدا خود زبور کرتا ہے۔  میں سکونت کرتا ہے یہ بالکل ا
ُسی  ١٣۔  ١٢:  ۔ یوحنا ١کے وسیلے ہم میں سکونت کرتا ہے۔  ُخدا روح القدسطرح ہے جیسے ِلکھا ہے کہ  یہ ا

اُس وقت اور بچائے جاتے ہیں ہم میں سکونت کرے جب ہم ایمان سے  ُخدا کی راستبازیبطور ُخدا وقت ہوتا ہے کہ 
اور  ٣١،  ٣٠،  ٢٨:  ٣رومیوں ہوتے ہیں جیسا کہ تعمیر کے طور پر  شریعت کی راستبازیہم ُخدا کی شریعت یا 

میں ِلکھا ہے۔  :  ٨رومیوں   
پیغام کے مطابق حقیقی انجیل یہ ہے کہ وه ہمیں بچاتا ہے : حقیقی مرکزی میں یا انجیل حقیقت اور اِس طرح سے 

ٓتا ہے ، اِس طرح سے ُخدا خود ُخدا کی راستبازی ، یعنی  اور یسوع کا ایمان ایمان کے ذریعے ہمارے ِدلوں میں ا
کا پیغام یہ ہے اور یہی ہے جس سے  ٢:  ٣وحنا ۔ ی١کریں کام کرتا ہے کہ ہم راستبازی کے قائل ہمیں ُخدا خود 

کے وسیلے سے ہمیں خود ُخدا (  ُخدا کی راستبازی ) ہیں ۔ جب ہمارے اعمال  دے سکتےہم ُخدا کو حقیقی جالل 
ہم میں جالل پائے گا اِس طرح سے یہی  ُخدا ہیکرتے ہیں جو کہ ہمارے اندر سکونت کرتا ہے پھر صرف قائل 

ُس کے پاس انجیل کا حقیقی پیغام ٓمین حقیقی انجیل ہے جو حکمت انسان پا لیتا ہے ا ہے  ۔ ا  
 
 
 
 
 
 

 


