
 
خدا نے عیسائی مذہب . صرف بیان عہد نامہ میں نئے طور پر کام کرنا ہوتا ہے" نیا عہد نامہ میں عیسائیت"اظہار      

خدا کے پیٹرن . کر رہے ہیں" ہولڈ"کو ( 1:1:. ٹم 2)ہے اور ہم اس کے پیٹرن " نےآواز الفاظ کے نمو"کے لئے ایک 
اس کی زندگی کی طرف جاتا ہے اور اس روش کا حصہ ہے ، اگر لوگ اس کا .( tM 1:-31:1" )تنگ دروازے"کی 

جب لوگ خدا کے  .(.1111:کا آپس میں موازنہ  roC :)استعمال کرے گا ، مذہبی برم اور مذہبی تقسیم کو مٹاتا ہے 
پیٹرن سے جاہل ہیں یا وہ اس کا کچھ حصہ کا انکار ، وہاں سینکڑوں یا مختلف مذہبی گروہوں کے ہزاروں کہ تمام 

دعوی کیا جا رہا ہو مسیح کا سچا پیروکار معلوم ہے کہ خدا کی باتیں کر رہے کا ایک مخصوص طریقہ ہے اور کرے 
 (. 11:3. کا آپس میں موازنہ roC :)ضروری ہے " ڑکے دستور کو پک"اس کے لئے ." عیسائی"گا 

( اس طرح کسی ایک عیسائی بن جائے)خدا کے پیٹرن کا سب سے ابتدائی حصے میں سے ایک تبادلے میں پایا      
گناہ )، توبہ ( ایمان)جیسا کہ مندرجہ ذیل چارٹ کے ذریعے کی کارکردگی ، تبادلوں کے لئے خدا کے پیٹرن یقین . ہے

 . کی ضرورت ہوتی ہے( پانی میں ڈوبے ہوئے)، اعتراف ، گناہوں کی بخشش کے لئے اور بپتسما ( کے سے رجوع
 

 بائبل آیت ہے خدا کے حکم خدا کے حکم کی نعمت 
 ایمان لے آئے اور محفوظ بپتسما جائے 1  11:1:. ایم

 توبہ اور گناہوں سے بپتسما چھوٹ جائے 1  2112عبادات 
 ر بپتسما دور دھو گناہ ہو اٹھو او1 عبادات  221:1

 
ایک دوسرے سے الگ پن  soacxCbنے ایک گاڑی پر کیا گیا ہے جبکہ پس لفظ جیسا  11:1:. ایم میں معلومات     

عیسی علیہ السالم نے کہا کہ ایک شخص ایمان لے آئے " )بپتسما"اور " ایمان"ساتھ " اور"کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں ، 
عبادات میں ان لوگوں نے  2چونکہ (. کر سکتے ہیں" محفوظ"ہئے کے حکم شامل وہ ہو جائے اور پہلے بپتسما ہونا چا

حاصل کر سکتے " گناہوں کی بخشش"کے حقائق سے ایمان لے آئے تھے ، وہ تو وہ ( سیکشن 2113)سنا اور انجیل 
ایک بہترین مثال ، ایک لفظ بھی  عبادات میں یہ معلومات بھی توبہ کی 2. کہا گیا" اور بپتسما ہو توبہ( "عبادات 2112)

بہتری کے لیے "توبہ ( عبادات 2111)اس مقصد پیش کرتا ہے جو لوگ پہلے عیسی علیہ السالم سے نفرت کرتا تھا 
کے بعد لوگوں کو ایمان الئے اور توبہ (. وہ اور عیسی علیہ السالم کی پیروی کی محبت شروع." )تبدیل کرنے کے لئے
 (. عبادات 221:1)ہو رہے ہیں " sxbsabدور کے گناہوں "، کو ایک ڈرامہ ہے کہ کر لیں اور وہ بپتسما 

پال نے کہا کہ ) 1123. کے عالوہ ، بائبل بھی لڑکی میں بپتسما کا مقصد بتاتے ہیں sxbbxsabگزشتہ چارٹ میں      
بدہ ہونا ہے ، وہ یا تو اگر کسی شخص کی عمر اس نے اپنے اعمال کے لئے جوا"(. مسیح میں"بپتسما لوگ کہتے ہیں 

اس ." مسیح سے باہر"، " مسیح سے"یا ہے ، اگر انسان کی عمر اس کے اعمال کا ذمہ دار ہے اور وہ ہے " مسیح میں"
سب روحانی صلی " مسیح میں"جو لوگ .(. 21:2ٹم  2)نے دیا ہے کوئی روحانی صلی ہللا ، جس کے باعث نجات ہے 

" مسیح میں"، ایک شخص داخل ہو جاؤ  1123. میں لڑکی کے مطابق. نجات ہے، جس کے باعث .( hss 11:)ہللا ہے 
 . نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ کیا گیا ہے ٹھیک سے بپتسما

پالتو جانوروں میں  :عیسی علیہ السالم اور پولس کے عالوہ اس بپتسما کہا کہ نجات کے عمل کا حصہ ہے ، وہاں      
علیہ السالم اور ان کے خاندان کے لئے ایک تقسیم الئن کے )کس طرح پانی نوح پیٹر بیان . :2-1122. معلومات ہے
پانی کا سندوک (. جنرل سے نجات کے لئے 3-1خدا کو سیالب کا استعمال کیا الگ الگ کو کھو دیا ، )طور پر کام 

اصل میں ، پیٹر نے  .اٹھایا اور اس میں سالمتی اور پانی سے ان لوگوں کے نتیجے کو غرق کردیں ، غیر محفوظ شدہ
پیٹر نے یہ بھی کہا (. 1122. پالتو :)کیا گیا " پانی کے ذریعہ سے بچا لیا"علیہ السالم اور ان کے خاندان )کہا کہ نوح 

دوسرے الفاظ . ہے.( :112پالتو  :" )بپتسما"ہے " سچی مثال"آج اور یہ " سچی مثال"وہاں کے لوگوں کے لئے ایک 
پھر ان سے پہلے مالحظہ کریں )قدیم دنیا میں کھو کر ، کے عیسائی دور کے پیچھے  میں ، صرف پانی کے طور پر

جسم کی "پیٹر نے مزید کہا کہ بپتسما کو . اب تقسیم سے بچایا محفوظ الگ( بپتسما)کے تحت ہار سے تو پانی ( چارٹ
بپتسما روحانی . :112. وپالت :، ( یہ ایک طبعی گندگی کو دور کرنے کا عمل نہیں ہے)کے لیے نہیں ہے " گندگی

 . بیان کی ہے 221:1اور عبادات  2112گناہ کے طور پر ، عبادات  -گندگی 
علیہ السالم اور وہاں پانی )کوئی بھی سیالبی پانی میں کوئی خاص طاقت ہے کہ غیر محفوظ شدہ سے الگ ہو نوح      

گناہ سے . ے میں کوئی خاص طاقت ہے تھاکی کہ اب لوگوں کو اسی کے عبادت گزار کے لئے استعمال کیا جاتا ہ
میں اس جگہ بنا دیا ہے اور . 915پال روم )ہماری جواز حضرت عیسی علیہ السالم کے خون کے ذریعے آتی ہے 

 (. روم میں کام کرتا ہے. 1-:11انہوں نے بتایا کہ کس طرح اس عمل کو 
نترالیوں ، مجرموں کے رب کی موت ، دفن ، اور جیسا کہ گرافک کے بعد ، جو ہم نے کی نرمی کی دیکھ بھال م     



کی طرف سے حضرت عیسی علیہ السالم کے خون کا فائدہ تک رسائی کے ذریعے فراہم کیا جاتا  CaaexcMeesقیامت 
" موت"مومن اور مسلمان ایک . کے بعد ایک شخص ایمان لے آیا ، وہ محفوظ نہیں ہے. ہے کی طرف سے مظاہرہ کیا

 113لوگوں کے گناہ سے توبہ )ی موت کی توبہ کے لئے ایک دوسرے کی وضاحت ضروری ہے کے تجربے کو اس ک
ہے سو ( توبہ" )گناہ مرنے کے لئے"لوگ (. 111:عبادات ؛ ایل  3112:. عبادات ؛ 2112. کرنل کا موازنہ کرنا ہوگا ،

 . ہوگا( جہنم میں ہمیشہ فنا" )گناہ میں مر"وہ نہیں 
 

  

 
، وہ تسلیم کرتے ہیں کہ عیسی علیہ السالم خدا ( کے گناہ مرنے واال)کے بعد ایک شخص ایمان لے آیا اور توبہ      

بپتسما کے ذریعے مسیح کے ساتھ "ہے کرنے کے لئے تیار ہے اور پھر ( 11:2ٹم  :عبادات ؛  2113). کے بیٹے 
 111" )زندگی کی تازگی"طریقے سے بپتسما ، وہ ہے  کے بعد ایک شخص کو دیا گیا ہے مناسب. 111( روم )ہو " دفن

moR .). 
بپتسما سے پہلے ( اور گناہ کو اور تمام روحانی نعمتوں کی نجات ، بخشش" )نئی زندگی"بہت سوں کا خیال ہے کہ      

.( tM 11:1:)یسوع نے کہا کہ ایک شخص کو بپتسما . آتی ہے ، لیکن بائبل کی بار بار کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے
کیا ( عبادات 2112)ہے بعد بپتسما " اپنے گناہوں کی بخشش"پیٹر نے کہا کہ ایک شخص . ہے" محفوظ"ہونے کے بعد 

" بپتسما"پال نے کہا کہ . ہونے کی طرف سے( عبادات 221:1)ہیں بپتسما " بہہ"ہننیاہ نے کہا کہ گناہوں . جا رہا ہے
(1123 lxG ).نئی زندگی"ک شخص کو حاصل بپتسما کے بعد ای. مسیح میں لوگوں کو کہتے ہیں( "111 moR .).

اور اس نئے جنم پانی کی .( ne 111" )نئے سرے سے پیدا ہونے والے"یسوع نے کہا کہ ایک شخص کو ہونا چاہئے 



خدا نجات کے لئے ایک مخصوص پیٹرن کی ہے اور اس روش کے لوگوں کو ایمان ، اپنے .(. ne 119)ضرورت 
کرنے کی ضرورت " مسیح کے ساتھ دفن"ل کی توبہ ہے کہ عیسی خدا کے بیٹے ہیں ، اور اس کے لئے گناہوں کا ، قبو

 ." ان کے گناہوں کی بخشش"ہے 
بپتسما کا بیان ہمیں بتاتا ہے کہ بائبل بپتسما وسرجن کی ( کرنل 21:2اور  moR .111)کے طور پر " دفن"ایک      

ایک دفن کا مطلب ہے کسی (. ڈالنے کی طرف سے کچھ دفن نہیں ہےہم چھڑکاو یا اس پر مٹی )ضرورت ہوتی ہے 
کسی شخص میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اسی طرح )چیز یا احاطہ کرتا ہے اور یہ وہی ہے جو نیا عہد نامہ میں بپتسما 

کی .( ne 1121" )زیادہ پانی"جب جان لوگوں کو بپتسما تھا ، اس بپتسما . کی ضرورت ہوتی ہے( پانی کے تحت
 . وہاں زیادہ پانی تھا" کیونکہ"اصل میں ، اس آیت کا کہنا ہے جان اس جگہ میں بپتسما . رورتض

گناہوں کی معافی کے لیے بپتسما تبادلوں کے لئے خدا کی طرز کا ایک الزمی حصہ ہے ، لیکن یہ صرف نیا عہد      
اس بات کو " )چرچ"جگہ کہا جاتا ہے  خدا کو بھی پیدا کیا ایک خاص. نامہ میں عیسائیت میں سے ایک خصوصیت ہے

کا وعدہ کیا ہے اور یہ وعدہ اس نے بڑا ہی " اس چرچ کی تعمیر"کے لئے .( tM 11:2:)عیسی . ہے( بچا لیا بیان
عیسی علیہ السالم اس چرچ کی تعمیر تھا اور اس نے صرف ایک . موت کی ضرورت( عبادات 22122)سخت موت 

 . بنائے( واحد ہے" چرچ"لفظ  11:2: .محسوس ہو گا کہ ماؤنٹ میں)چرچ 
     hss کے طور پر " جسم"حضرت عیسی علیہ السالم "( چرچ ، جو اس کے جسم ہے)"پال  21-122:. میں

دوسرے طریقے سے بتایا گیا ہے ، پال اس کی تصدیق کی ہے کہ الفاظ چرچ اور جسم تبادلہ کر . قرار دیا" حقیقی"
، ایک جگہ  111. میں دیکھا ہے hssاس حقیقت کی اہمیت (. بات کی وضاحت ایک ہی" جسم"اور " چرچ)"رہے ہیں 

ایک "، اور یہ .( hss 111" )ایک جسم"ہے چونکہ وہاں صرف ." ایک جسم"ہے جہاں پولس نے کہا کہ خدا صرف 
 بہت سے دیگر چرچ. ، وہاں ایک چرچ میں ہے کہ خدا کی منظوری ہے. ( hss 21-122:)ہے " جسم کی کلیسیا ہے

یہ دیگر . دنیا میں پایا جا سکتا ہے ، لیکن ان کے گرجا گھروں مسیح کی طرف سے تشکیل چرچ کا حصہ نہیں ہیں
اور عیسی علیہ السالم نے کہا کہ ان گروپس میں .( tM 5-912:)چرچ ہیں گروپ ہے کہ لوگوں کی طرف سے بنایا 

 . و جائے گا تباہ جعلیہ.( tM 91:1:)ایک دن کی وجہ سے خدا نے ان کی تعمیر نہیں کیا 
نہیں ہر ایک اس اجنبی کی 1 جعلی گرجا گھروں کے ساتھ مسئلہ یہ اتنا برا تھا کہ عیسی علیہ السالم نے فرمایا ہے      

میرے والد کی کریں گے  hoaMsلیکن وہ اس "طرف مجھے ، رب ، رب ، آسمان کی بادشاہت میں داخل ہو جاؤ گے 
، رب ، رب ، ہم نے تو نہیں پیشن گوئی آپ کے نام سے ،  22جھ سے کہیں گے کئی اس دن میں م. جو آسمان میں ہے

اور پھر میں ان  21کی طرف سے اور تیرے نام سے راکشسوں کو ڈال دیا ، اور آپ کے نام سے بہت بڑا کام ہے؟ 
 21-:312") مجھ سے رخصت ہونے لگے کہ تم کام ، بیشک کافر ظلم1 کے پاس کھلے گا ، مجھے نہیں پتہ تھا تم 

tM .). 
اگر ہم واقعی اور میں خدا کی خدمت محبت چاہتے ہیں ہم کو شناخت ، اور حضرت عیسی علیہ السالم ایک سچ کے      

بائبل میں ہماری مدد کی شناخت ہے جس چرچ کا حق نے کتاب . بجائے چرچ ایک جعلی گروہ کے ساتھ کام کرنا چاہیے
کا استعمال کرتے ہوئے صحیح چرچ کی شناخت خدا کے لفظ ( 1:1:ٹم  2" ). ضابطہ"کے ذریعہ سے ہے ، ہم نے 

عیسی کے چرچ کے لئے ضابطہ کس طرح لوگوں کو عیسائی بن کی طرح اشیاء پر مشتمل ہے ، . میں پایا جا سکتا ہے
اور  کس طرح حضرت عیسی علیہ السالم چرچ میں عبادت کرنے ، کہ کس طرح خدا کی کلیسیا کا اعالن کیا جاتا ہے ،

 . جو اس کے رکن ہیں
جیسا کہ پہلے ان سے پہلے کی معلومات میں بیان کیا ، حضرت عیسی علیہ السالم چرچ کی شناخت کے نشانات      

ان .( bas 11::)لوگ ایمان لے آئے گا 1 میں سے ایک کس طرح لوگوں کو محفوظ کر رہے ہیں میں پایا جاتا ہے 
؛ تسلیم کرتے ہیں کہ عیسی علیہ السالم خدا  112 ( ایوان کے قوانین  3:، گناہوں سے توبہ کر لی . kM 111:)کے 

بائبل کبھی (. 221:1عبادات کے لئے بپتسما جائے ،  2112)ہے ، اور گناہوں کی بخشش .( moR 215:)کے بیٹے 
ے لئے مسیح حاصل کرنے ک"یا " کو گنہگار درخواست کرتے ہوئے کہا"، " کے دل میں گھر کر قبول صفات"نہیں 

 ." نماز کی طرح چیزوں کی بات کرتا ہے
کے بعد ایک شخص کے تبادلوں کے لئے خدا کی طرز کی پیروی کرتا جیسا کہ پچھلے پیراگراف میں بات چیت      

گروہ )لوگوں کو (. VnKعبادات ،  2113)اس کے چرچ میں ایک شخص کو " کہتے ہیں"کی ، بائبل کہتے ہیں صفات 
کر رہے ہیں کی طرف سے تشکیل کے گرجا " حق میں ووٹ دیا"یا اس میں وہ " شامل"چ ، لوگ اکثر چر( جعلی

کہتے ہیں حضرت عیسی علیہ السالم چرچ میں رکنیت کے رب نے اپنی ذات کی طرف سے  2113عبادات . گھروں میں
نہ وہ . سکتے ہیںکر " شامل"کہا دوسرے طریقے سے ، لوگوں کو نہیں نئے عہد نامہ میں چرچ . کنٹرول کیا جاتا ہے

لوگ خود بخود اس کے رکن بننے کے بعد انہوں نے تبادلوں کے لیے خدا . اس میں کیا جا سکتا ہے حق میں ووٹ دیا
 . کے دستور کی پیروی کی



 12-2111)کے بعد لوگوں کو . نئے عہد نامہ میں چرچ نے بھی یہ کیا ہے کی طرف سے کیا جا سکتا ہے تسلیم کیا     
نے حوصلہ افزائی کی تعلیم ( "عبادات 2112)کے دن پر عیسائی بن گئے ، لوقا کہتے ہیں کہ وہ  taeMacobM( عبادات

یہ راستہ دکھاتا ہے کہ خدا کے مثال کے ". روٹی اور نماز کے توڑنے میں جاری رکھا ، bMahaxbMGsاور جماعت میں 
اور " نماز"زیادہ تر مذہبی گروہوں کے . ہےحصہ کو باقاعدگی سے اجالس اور اس آیت میں درج باتیں کر رہے شامل 

حوصلہ افزائی کی تعلیم ' )"میں دیگر دو خصوصیات  2112ہیں لیکن اکثر عبادات " جماعت"کے لئے مصروف عمل 
 . نہیں ہیں" bMahaxbM" کے ساتھ"( روٹی کے توڑنے " اور"

جزوی طور پر کیا جائے پریرتوں کو اس  چرچ'( جو معلومات ہم اب بائبل میں ہے)عیسی علیہ السالم کے اصول      
مردوں ، .( tM 915:)اس کے بجائے کے قوانین مندرجہ ذیل ہیں اور . 'کے سخت عمل سے کر سکتے ہیں کی شناخت

نیا عہد نامہ میں عیسائی جان لو . عیسی ان کے ہی ہدایت کے طور پر بائبل کا استعمال چرچ کے ممبران کے حکم کی
ہر چیز کو اس کی "اور یہ معلومات فراہم کرتی ہے ان کے .( nxb 129:)دیا ہے " مکمل قانونآزادی کی "کہ خدا نے 

پیش ہمیں ہر اچھے "کہا ایک اور طریقہ ہے ، مکمل نئے عہد نامہ .(. 11:پالتو  2" )زندگی اور بکتی سے متعلق ہیں
پر نئے عہد .( moR 11:3" )پر تعلیم کے طور"کے لئے یہ " پیٹرن"اس طرح ، (. 3:-11:1. ٹم 2" )کام کی طرف

عبادت اور خدا کی .( 1:1:ٹم  2)پوری طرح بھروسہ ( جو لوگ عیسی کے چرچ کا حصہ ہیں)نامہ میں عیسائیوں کے 
پر انحصار کرتے ہیں ، معلومات  cCaahbجعلی گرجا گھروں .(. ne 1121" )میں سچ"خدمت کرنے کی ضرورت ہے 

 بچے وغیرہ چرچ کتا" چرچ کے ہیڈکوارٹر ،"ان سے 
کی روٹی "متن لفظی کا کہنا ہے  lCaaMکے رب کی سپر یعنی )سے مراد " روٹی کے ٹوٹنے"بھی  2112عبادات      

. sxCMooMکی بنیاد پر ہے رب سپر کے " bMahaxbM"یہ بیان ہمیں بتاتی ہے پہلی صدی عیسائی ایک ".(. کے توڑنے
ی علیہ السالم چرچ کے ممبران کو باقاعدگی کے رب اس حقیقت کو مضبوط ہے کہ حضرت عیس sxbbxsabدیگر 

ہر  roCeeMsexeb. 112:. اسمبلیوں کی بات کی تھی roCeeMsexeمیں  roC :مثال کے طور پر ، پولس . کی سپر لیا
ہے کہ رب ان کے  roCeeMsexebتھے اور ( میں بہت اچھی طرح ظاہر ہے BSANاس نقطہ )اتوار کو اجالس میں 

تاہم اس کے رب کے تھے کیا جا رہا ہے . کے لئے اشیاء ال رہے تھے.( roC ::122 :)ں کے سپر ہفتہ وار اسمبلیو
جانتا تھا کہ وہ بھگوان کے سپر ہر اتوار کے عناصر کو  roCeeMsexebسپر کے لئے اشیاء کا غلط استعمال کیا ہے ، 

ہے کہ نیا عہد .( roC 11:3 :)یہ کرنتس کے لیے مشق کے طور پر دوسرے تمام اجتماعات . النے کے لئے تھے
 . نامہ میں عیسائیت کی مشق تھی

سیکشن میں ہم ایک وقت تھا جب پولس نے کچھ ساتھی عیسائیوں کے ساتھ تھا اور اس گروپ کو واقعی میں  22     
، اتوار کے پڑھیں ، اس کے رب کے ( سیکشن 2211)کے لئے انتظار کر رہے تھے " میں اس ہفتے کے پہلے دن"

، وہ سات دن تک انتظار ( سیکشن 221:1)اگرچہ پولس جلدی میں تھا (. عبادات کی پاسداری کر سکتے  2213)سپر 
اور سکتا ہے ( عبادات 2211)پر مالقات " میں اس ہفتے کے پہلے دن"کیا تو اس نے اپنے ساتھی عیسائیوں کے ساتھ 

ک متن ہے کہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عبادات ، ای 2112یہ معلومات . سپر کے حصہ لینا ( بوج)کہ رب اس 
عیسائیوں کے ساتھ بالکل میل حضرت عیسی علیہ السالم چرچ کے ارکان کا ہے رب سپر ہر اتوار کے حصہ لینا 

مردوں کی طرف سے تشکیل کے گرجا گھروں میں لوگوں کو سال میں ایک بار .". روٹی کا توڑ ان پر جاری رکھا"
 . ر ، ایک بار ایک چوتھائی ، یا ایک بار ایک ماہ کے حصہ لینا ہو سکتا ہےکے رب کی سپر ، سال میں دو با

کیا خدا کی عبادت کا مقصد کا " لے"اگر عبادت ہے کہ رب سپر ایک بار ایک ہفتے کے پاس کم بار سے ، وہ      
رب کی سپر اگر لوگوں کے .(. maR 221:5آپس میں موازنہ )حصہ ہے اور اس طرح خدا کے آسمانی دستور تبدیل 

آپس )اور بھی ہیں مجرم " کا اضافہ کریں"ایک بار ایک ہفتے سے زیادہ پیش کرتے ہیں ، وہ خدا کی آسمانی ضابطہ 
اس "اگر لوگوں کو ان کی خصوصی عبادت میں خدا کی عزت دن کے طور پر اتوار کے .(. maR 221:2میں موازنہ 

ی نیا عہد نامہ پیٹرن کا ایک حصہ کی پیروی کرنے میں ناکام ، وہ بھ.( roC :112 :)نہیں ہے " ہفتے کے پہلے دن ،
 . رہتے ہیں اور اس طرح نہیں ہیں حصہ نئے عہد نامہ میں چرچ کی

تبادلوں کے لئے اس کے پیٹرن کے ذریعے نیا عہد نامہ میں چرچ کی شناخت کرنے کے عالوہ ، جس طرح سے      
ے عمل ہو ، اور ہر ہفتے کے رب کی سپر رہے ، نئے عہد نامہ کہ لوگوں کو اس چرچ کے ممبران ، سخت نے کتاب ک

بہت سے مذہبی گروہوں کے غیر کے فنڈز میں ، . میں چرچ کی تعلیمات کے ذریعے پر کی شناخت ہو سکتی ہے دے
پہلی صدی کے عیسائی ، جو . جیسی چیزوں میں شامل ہیں sxbsabعیسائیوں کی اپیل یا وہ پکانا فروخت اور گاڑی 

نیا عہد نامہ میں (. ne .3 1غیر محفوظ شدہ ، " )انیجاتیوں سے کچھ نہیں لیا"ہد نامہ میں چرچ کے رکن تھے ، نیا ع
عیسائی کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی نہیں غیر رکن کے رب کی کام کرنے کی کچھ شراکت کی امید ؛ نئے عہد نامہ میں 

شراکت کریں گے کے ذریعے ان کی مالی ذمہ داریوں چرچ کے آج کے اراکین اب بھی سب آزاد اراکین کی طرف سے 
 . سے ملنے



بہت سے مذہبی . عیسی کے چرچ بھی وہ رقم ہے کہ لوگوں کو دے دو کی طرف سے ہو سکتا ہے کی شناخت کی     
سکھاتا  MeMseesاگر ایک مذہبی گروپ (. ٪ دے 2:اپنی آمدنی کا )کے لئے " دشمانش"گروہوں کے بتا ان کے ارکان 

عہد نامہ قدیم کے یہ قانون ہے کہ عبرانی قوم  geMsees. یہ ایک یقینی عالمت یہ ہے کہ یہ ایک جعلی چرچ ہے ہے ،
عہد نامہ قدیم کے قانون دینے کے بارے میں مختلف قوانین موجود ، سبت کے دن ، . کو دیا گیا تھا کا حصہ ہے

بعد عیسی . بارے میں سال کے لئے فوج میں تھا 922،:جانوروں کی قربانی ، خاص پادری وغیرہ رکھ ، اور یہ قانون 
اور یہ ہوا کے بارے میں بحث .( kM 22122)علیہ السالم دنیا میں آئے انہوں نے کہا کہ اس کی موت پر ایک نیا عہد 

اور آپس میں موازنہ . moR 211:)صفات دور نے صلیب پر مر کی طرف سے پورے عہد نامہ قدیم نظام لیا . ہوگی
bas 219-:1 .) ، بائبل اور اگر لوگوں کو باندھنے کے لئے لوگوں پر عہد نامہ قدیم کے قانون کے کسی بھی حصے

ہیں اور " فضل سے گر"کرنے کے لئے کہہ کوشش اس کی ایک مثال ہے ، کہتے ہیں لوگ " دشمانش"اور لوگوں کو 
 (. SAK،  1" 1 مسیح کی طرف سے توڑ. "lxG 9)کر رہے ہیں 

اصل . کے ، نئے عہد نامہ میں چرچ کے ممبران کو کتنا دینے کے لئے ایک ذاتی فیصلہ MeMseesے اس کے بجائ     
( :1 )میں ، چرچ کہ مسیح کا ہے دو بنیادی شرائط کی حکمرانی ہے جب اس کے دینے کی بات آتی ہے 

"csaaCaeGGs " خوشحال"کے طور پر ہم گئے ہیں ( 2)دو اور ": roC :112 ( ، 2دے دیتے ہیں roC ) .513 .
( ٪ دے 2:)چونکہ نئے عہد نامہ کا کہنا ہے کے طور پر ہم کیا گیا ہے خوشحال دے ، کسی چرچ ہے کہ لوگوں کو 

تعلیم " مختلف سخبار"بیشک جو لوگ پوچھیں یا بتانا لوگ ہیں ایک . کہتا ہے ایک جعلی چرچ ہے" دشمانش"سے 
پولس نے ان لوگوں کو جو باندھنے کے لئے لوگوں پر عہد  یہ غلطی اتنی سنگین ہے کہ.(. lxG 5-11:)دشمانش کو 

میں دو مردوں کو شادی .( moR 1-:31)نامہ قدیم کے قانون کے کچھ حصے کی کوشش ایک خاتون جو ایک ہی وقت 
 . کی ہے کی طرح ہیں نے کہا

" exeGahپار سے قانون کے پرانے "نیا عہد نامہ میں عیسائیوں اور جان لو سکھانا ہے کہ عیسی علیہ السالم      
قتل کی چوری اور زنا . اور عہد نامہ قدیم کے قانون کو ہٹانے دس احکام کے خاتمے پر مشتمل ہے( کرنل 21:1)

ہے ، لیکن ان اعمال غلط ہیں کیونکہ انہوں نے نئے عہد نامہ .( moR 115:)جیسی چیزیں اب بھی کر رہے ہیں غلط 
ہے ، لیکن نئے .( moR 911:)کر سکتے ہیں عہد نامہ قدیم " جان"ے لوگوں کی جانب س. کی طرف سے حرام ہیں

جعلی گروپ کو اکثر عہد نامہ قدیم اور نئی میں فرق کرنے میں ناکام . عہد نامہ کے قانون سب اب کے تحت ہو رہا ہے
سبت کے وہ سکھاتے ہیں کہ دس وصیتیں اب بھی پابند ، لوگوں کو دشمانش کی ضرورت ہے ، وہاں ابھی بھی ایک )

نئے . نیا عہد نامہ میں عیسائیوں کی طرف سےمگر یہ باتیں نہیں سکھایا ہے ( دن رکھنے کی ضرورت ہے ، وغیرہ
 . عہد نامہ میں چرچ کے ارکان عہد نامہ قدیم اور نئے عہد نامہ کے درمیان کا فرق پتہ ہے

عہد نامہ میں چرچ کے ممبران کے صحیح طریقے سے عہد نامہ قدیم کو کیونکہ نئے عہد نامہ کی طرف سے نیا      
عبادت کے عہد نامہ قدیم نظام کے تحت لوگوں کو وادی موسیقی کا . ممتاز وہ خدا موسیقی کے عالقے میں ہے گا تعمیل

طور پر  عبادت کا نیا عہد نامہ میں نظام کے تحت لوگوں کو خاص(. rsCoe 25129 2. ؛. tb 92:)استعمال کیا 
اگر نئے عہد نامہ کہا . اور یہ ہے جو نئی عہد نامہ میں عیسائیوں کا( کرنل 11:1؛  hss .91:5)کہا جاتا ہے " گانا"

چونکہ خدا ہے خاص . ہم نے موسیقی کو کسی بھی طرح ہم نے انتخاب کرنا ہو اختیار کریں گے" موسیقی بنا ،"کہ 
د نامہ کے تحت رہتے موسیقی بنانے کے لئے گانے کی طرف سے ہے طور پر کہا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے نئے عہ

(bas  11:9:کا آپس میں موازنہ ). یہ وہی ہے جو اس کے لوگ کرتے ہیں اور اس مسیح چرچ کے ایک دوسرے ،
عبادت . اگر ہم اور عبادت میں پلے گانے ، ہم خدا کی دی گئی ہدایات میں اضافہ. کی شناخت کو نشان زد کر رہا ہے

 roC :)اور جا ( کرنل 2121" )کیا لکھا ہے پرے" "کی عبادت کریں گے"ے لئے وادی موسیقی کو شامل کرنے ک
 . کی ایک مثال ہے.( 111
؛  hss .91:5)ہیں " ایک دوسرے کو گانا"کی ایک اور مثال یہ ہے بائبل کا کہنا ہے عیسائیوں کے  csoeCbچرچ      

کی "ان . " کیا لکھا ہے آگے چل رہا ہے" وجہ سے کہ وہ ایسے" csoeCbچ ، لیکن کچھ کا استعمال چر( کرنل 11:1
کا آپس میں  ne)عبادت کے بارے میں جو کچھ ہم جیسے نہیں ہے ، اس کے بارے میں خدا کا نمونہ درج ذیل ہے 

ہے میں باتیں اگر ہم اس طرح خدا بیان فرمائی (. حقیقت میں عبادت ہوگی".. "جہاں یسوع نے کہا کہ ہمیں 1121موازنہ 
اور " مسیح کے اصول میں نہیں رہنے والے ہیں ،"ہے ، ہم .( roC 111 :)نہیں کرتے ، ہم نے جو لکھا ہے آگے جاؤ 

 . 5(  ne 2" )خدا نہیں ہے"ہم نے 
نجات اور عبادت کے مضامین جعلی گروپ کی طرف سے نیا عہد نامہ چرچ علیحدہ کرنے میں بہت مدد مل رہی      

ہم نے بھی جو کلیسیا . ہ صرف حضرت عیسی علیہ السالم صحیح چرچ کی شناخت کے طریقے نہیں ہیںہے ، لیکن ی
واقعی مطالعہ کیا بائبل چرچ کی تنظیم کے بارے میں کہتے ہیں کی طرف سے خدا کے دستور کی پیروی کا تعین کر 

سم ہے ، اور یہ بھی ہے کہ نئے ہر تنظیم کی ساخت میں سے بعض کو ہیڈکوارٹر یا مرکزی دفتر سمیت ق. سکتے ہیں



 ::1:)عیسی علیہ السالم اس چرچ کا سربراہ ہے اور وہ جنت میں رہتا ہے . عہد نامہ میں چرچ کے لئے سچ ہے
ہمیں بتاتی ہے نئے عہد نامہ میں چرچ  aeMsCoeaRaeM( عبادات 2112)حضرت عیسی علیہ السالم آسمانی (. عبادات

کہا دوسرے طریقے سے ، حضرت عیسی علیہ السالم چرچ کوئی زمینی . ہےجنت میں " کا ہیڈکوارٹر"کے لئے 
حضرت عیسی علیہ السالم چرچ بھی ہے . ہیڈکوارٹر ہے ، جعلی گرجا گھروں ، تاہم اکثر کیا ایک زمینی ہیڈکوارٹر ہے

 (. خود گورننگ)خود مختار 
وان کے چرچ میں سے ہر ایک جماعت ، بھگ :1:. اور فل کی طرف سے بیان فرمائی 1121:جیسا کہ عبادات      

جن کی یہ لوگ بھی اس طرح ہے حوالہ کے طور پر جانا جاتا رہنماؤں نے کی ہے بشپ ، " )بڑوں"کے مقامی 
sCabssMaCb  ،sxbMoCb  ،oRaCbaaCb ان الفاظ میں سے ہر ایک کے بڑے کام کی ایک مختلف پہلو . ، چرواہے

" کا خیال رکھنا"اور انہوں نے کہا کہ بزرگوں  9-:11. اہلیت کی وضاحت ٹم میں ان لوگوں کے لئے :پولس (. بیان 
میں کہا جاتا  geMکے " بڑوں" geMeb.(. 119ٹم  :( )ان کے لئے اور میں حکمران کر رہے ہیں)ایک مقامی جماعت 

 . 13:. کے طور پر بیان کیا" بشپ"میں  geMاور پھر ان کے پاس  19:. ہے
، افسس ( سیکشن 911:)، یروشلم ( سیکشن 1121:)، جنوبی گلتیا  nehxax( داتعبا 12-125::)ہم نے      

 91:2. میں ان کا ذکر شامل ہیں gsabb :وہاں . (. :91پالتو  :)میں بڑوں کا پڑھا ، اور اناطولیہ ( سیکشن 221:3)
ن کی ضرورت کے دورا"( ہر شہر)"ہم یہ جان کر کہ بڑوں کریٹ کے جزیرے  19:. میں bas .:11:3 .geMاور 
 . ہے

اگرچہ چرچ کی قیادت کے لئے خدا کی پیٹرن مقامی جماعت سے باہر نہیں دیتا ہے ، مذہبی گروہوں کے ایک اعلی      
یا " چرچ کے ہیڈکوارٹر"مذہبی گروہوں کے ایک مشہور شہر میں ایک )فیصد قیادت کو ڈھانچہ ہے کہ مقامی چرچ 

. ہے( وہاں عالقائی قومی ، یا دنیا بھر کے بورڈ میں سے کچھ کی قسم کسی دوسرے ملک میں ہے ، یا باہر جاتا ہے
چرچ کی تنظیم صرف ایک سے زیادہ . اگرچہ ان انتظامات عام کر رہے ہیں ، وہ خدا کے پیٹرن کے برعکس ہیں

 . سے عیسی کے چرچ میں الگ الگ راستہ ہے eReMxMeoebلوگوں کی طرف سے تشکیل 
ہے ، بڑوں کا مقامی رہنما ہیں ، اور حضرت عیسی علیہ السالم چرچ خاص یسوع کی کلیسیا کے سر      

"haxcoeb( ":1: tseG ).مسیح کی کلیسیا کو بھی لوگ بھی ہیں جو حضور . کے طور پر جانا جاتا بندوں میں ہے
کے طور  "بندوں"پولس اور تیمتیس تھے دو پہلی صدی کے وزراء اور ان لوگوں کو فل میں . کے طور پر کام کیا ہے

لوگوں کو جہاں حضور کے رہنماؤں اور اکثر جماعت میں سب سے اہم لوگ ہیں کی طرف . :1:. پر حوالہ دیا جاتا ہو
نئے عہد نامہ میں ہیں . سے تشکیل گرجا گھروں کے برعکس ، بائبل کا کہنا ہے کہ مسیح چرچ میں حضور بندے ہیں

 ". سنت"راکین کو صرف نام کا حضرت عیسی علیہ السالم چرچ میں باقی ا
بہت سے فرقے میں مل کے " GxeMsپادری "چرچ پچھلے پیراگراف میں بیان کی تنظیم کا نیا عہد نامہ پیٹرن نرا کو      

لوگوں کو اسی کے " سرکاری آدمی"اصل میں ، کئی آدمی نے گرجا گھروں میں وہاں ایک . نظام کے برعکس ہوتی ہے
عیسائیت کے لئے خدا کی طرز کا کہنا ہے سب محفوظ . ھ مدد کی جائے گیعبادت گزار کے لئے یا عبادت کے سات

سب "یسوع نے کہا " ، GxeMsپادری اور "اس کے بجائے میں لوگوں کو تقسیم کر کے . ہیں( 5. ، 219پالتو  :" )پادری"
ے کئی ک roCeeMsexebپولس نے ذکر کی طرف سے اس بات بیان فرمائی کہ کس طرح .(. tM 2112" )بھائی ہیں

جانتے تھے ان کی عبادت کا ایک خاص پادری  roCeeMsexeb(. roC .:1121 :)میں اور عبادت کے ساتھ مدد کی 
ہیں " پادری"کی کچھ اقسام کی طرف سے باہر کئے جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ سب عیسائی " مقدس شخص"یا 
(:11 maR . 91:2؛ )(. 1:9:. پالتو :")مقدس " یں اور تمام عیسائیوں پر غور کیا جائے رہے ہ 

کہا . صرف پابندی جب اس کی عبادت میں ایک اہم کردار ادا کرنے کے لئے آتا ہے ایک شخص کی جنس ہے     
دوسرے طریقے سے ، خواتین کی اجازت کے اسمبلی میں ایک اہم کردار کے لئے اگر مردوں کے موجود ہوتے ہیں 

سکھانا مسیح کی کلیسیا میں ، کوئی (. 1:-212ٹم کا آپس میں موازنہ  : اور. roC :1111-19 :)نہیں لے رہے ہیں 
گرجا گھروں کہ خواتین مبلغ ہیں سب سے زیادہ ہیں . عیسائی مرد کی عبادت سے مدد مل سکتی ہے ، یا منکر ہیں

. ٹم :اور  19-1111:. میں نے کہا کہ جعلی roC :ضرور گرجا گھروں وجہ سے کہ وہ خالف ورزی ہے جو پولس 
ہے اور یہ سب طریقے ہیں .( 1:1:ٹم  2)دیا گیا ہے " نمونہ"خدا سے نئے عہد نامہ میں چرچ کے لئے ایک . 1:-212

 . کے ساتھ کام کرنے کی شناخت کے لئے استعمال کرنے کی ضرورت ہے" مسیح کی کلیسیا"اور ان کی برادری میں 
کو .( moR 11:1:)تشکیل چرچ کا ایک حصہ ہیں؟ کیا ہم نے پایا ہے اور ہم نے ایک مسیح کی طرف سے      

اگر ہماری کمیونٹی میں موجود نہیں ہے ، ہم نے ایک سے شروع ہے اور مشق نیا عہد نامہ میں " مسیح کی کلیسیا"
 roC :کرنل  11:9؛ . tseGa 2. )کر سکتے( یعنی کام کرتے ہیں جیسا کہ نئے عہد نامہ کی وضاحت)عیسائیت 
شروع کرنے کا استعمال ہم نے اپنے .( ne 1121" )کی روح اور حقیقت میں پوجا"ئے کی جگہ یا ایک کرا.( 11:5:

خدا کی نافرمانی "ہم یقینا جعلی گروپوں کا حصہ نہیں کرنا چاہتا ہوں . گھر میں ایک جماعت شروع کر سکتے ہیں



 11:1:" )ھروں تمہیں سالمسب مسیح کے گرجا گ"، .(. tM 312" )چھوڑ دیں ، اور روزہ لوگوں کی روایت کو پکڑ
moR ).یاد رکھو . 

 

 


