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عصِر حاضر کا سيکولر معاشره مذہب کے کسی بھی شعبہ ميں ايک خفيف اگر 

 موت کے بعد کی زندگی کے سوال !تو يہ يقينا سی ہلچل کو قائم رکھے ہوئے ہے ، 
قبر ے ۔يہ محض نوجوانوں کی چھان بين کے ليے جوابات مہيا کرتا ہ ہے ۔ اگر پر

دسمبر سے باہر زندگی کی حقيقت ميں ايمان پس و پيش کرتا دکھائی ديتا ہے ، 
 کے ايک مضمون ميں ايک ششدر کر دينے واQ حوالہ پيش  کے ناو ميگزين  1979

 فيصد جو مسيحی ہونے اور چرچ آف انگلينڈ  کے ُرکن 50کيا گيا کہ اُن لوگوں کے 
يں وه موت کے بعد زندگی پر ايمان نہيں ہوتے ہوئے چرچ جانے کا دعوٰی کرتے ہ

مسيحيت بعد والی زندگی اور اب ، نئے عہد نامے کی اصطYحات ميں ، ! رکھتے 
بY ُشبہ ، پر ايمان رکھنے کے بغير مضحکہ خيز تضاد کی نمائندگی کرتی ہے ۔ 

ايماندار کے مستقبل ميں جی اُٹھنے  پر شک کے رجحان کو پولس کے زور آور 
کرنتھس کی کليسيا کو اُس نے  سے کچھ کے طور پر بيان کيا گيا ہے ۔ الفاظ ميں

: لکھا   

چنانچہ ميں نے سب سے پہلے تُم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ 
مسيح کتابِ مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے ليے مُوا ۔ اور دفن ہوا اور تيسرے 

ا  کو اور اُس کے بعد اُن باره کو دکھائی دن کتاِب مقدس کے مطابق جی اُٹھا ۔ اور کيف
ديا ۔ پھر پانچ سو سے زياده بھائيوں کو ايک ساتھ دکھائی ديا  جن ميں سے اکثر اب 

پھر يعقوب کو دکھائی ديا ۔ پھر سب رسولوں تک موجود ہيں اور بعض سو گئے ۔ 
ديا  اور سب سے پيچھے مجھ کو جو گويا ادھورے دنوں کی پيدائش ہوں دکھائی کو ۔

اور اِسی پر تُم ايمان بھی Qئے ۔ ۔۔۔۔۔۔ہم يہی منادی کرتے  ہيں   

 

 

 
3 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

پس جب مسيح کی يہ منادی کی جاتی ہے  کہ وه مُردوں ميں سے جی ُٹھا تو 
ہماری منادی بھی بے فائده ہے  اور تمہارا ايمان بھی بے فائده ۔ بلکہ ہم خدا کے 

ا کی باب يہ گواہی دی کہ اُس نے مسيح کو جھوٹے گواه ٹھہرے کيونکہ ہم نے خد
ِجY ديا حاQنکہ نہيں ِجYيا اگر بالفرض مُردے نہيں جی اُٹھتے ۔ اور اگر مُردے نہيں 

جی اُٹھتے تو مسيح بھی نہيں جی اُٹھا ۔ اور اگر مسيح نہيں جی اُٹھا تو تمہارا ايمان 
ہ جو مسيح ميں سو گئے بے فائده ہے  تُم اب تک اپنے گناہوں ميں گرفتار ہو ۔ بلک

ہيں  وه بھی ہYک ہوئے ۔ اگر ہم صرف اِسی زندگی ميں مسيح اُميد رکھتے ہيں تو 
) ، اين ای بی19-11 ، 8-3: 15 کرنتھيوں 1 (سب آدميوں سے زياده بد نصيب ہيں ۔   

يہ اقتباس  ہم عصر الہياتی تحرير احساسِ جرم  کے وز ن  ناقابِل انکار ہے کہ يہ 
ايک ابتدائی مسيحيوں کے ليے ، ر کے دائره کار کی کمی پر محيط ہے ۔ اور اختيا

موزوں گواه بننے کے ليے مسيح کی موت کے بعد اُس کے زنده ظاہر ہونے کی 
يہ اصYح جس نے اُن کے ايمان کی بنياد رکھی ۔ حقيقت کی سراسر موزونيت تھی 

يت کو انتہائی غير اہم  کہ مسيح مُردوں ميں سے زنده نہيں ہوا تھا اِسے ساری مسيح
مساويانہ طور پر سنجيدگی  اِس الزام کی طرف ہونے کے طور پر پيش کرنا تھا ۔ 

مسيح کے اشاره کرنا تھا کہ شاگرد خطرناک جھوٹ کا پراپوگنڈه کر رہے تھے ۔ 
ُمردوں ميں سے زنده ہونے کے ليے ، ايک نا قابِل موخذه تاريخی حقيقت اُن کی 

اُس کے مُردوں ميں جی " والی گواہی تھی جنہوں نے طرف سے پيش کی جانے 
اور اِس ضمانت کو پيش ، )41 :10اعمال "( اُٹھنے کے بعد اُس کے ساتھ کھايا پيا 

موت سے  يا بY ُشبہ کيا کہ مسيح کے پيروکار بھی موت کے بعد جی اُٹھيں گے ، 
وجود کو قائم مکمل طور پر چھٹکاره پا ليں گے ، کيا وه مسيح کی واپسی تک اپنے 

تاہم پولس کے ليے ، مسيح کی قيامت کی گزشتہ حقيقت  اور ايماندار رکھيں گے ۔ 
کے جی اُٹھنے کی مستقبل کی حقيقت کے بغير مسيحيت کا نظريہ حتمی طور پر 

 نے اِس ناقابِل متزلزل نئے عہد نامے  کے تمام مصنفين لغويت پر مشتعمل ہو گا ۔ 
 احساسِ جرم کو بانٹا ۔ 

 عہد نامے کے مصنفين کے ذہنوں ميں ، موت کے بعد زندگی پر ايمان نئے
کی تعليم کے ساتھ نہ سلجھنے کے طور پر بند کر ) ايسچٹولوجی" (آخری چيزوں"

اوسط کے ليے سراسر  نامانوس  ہے۔ ديا گيا تھا جو کہ اب چرچ جانے والوں کی 
ن ، بيان کرتا ہے کہ  نئے عہد نامے کا ايک ممتاز سکالر ، جے ۔ اے ۔ٹی ۔ روبنس

ساده طور پر  ايک متبرک کيمپ سے " ايسچاٹلوجيکل  سکيم نئے عہد نامے کی 
آج ايک ہو ُچکی ہے ۔۔۔ " ايک سنجيده احتجاج  کے طور پر  خاموشی سے برخاست 

ہم عصر خيال کے ليے آخری چيزوں کی مسيحی تعليم مُرده ہے ، اور کسی نے 
)27اِن دی اينڈ گاڈ ، صفحہ " ( کی اِسے دفن کرنے کی زحمت نہيں   
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يہ ايسا کہنے کے ہم پلہ ہے کہ يہ ايک حيران کر دينے واQ اعتراف ہے ۔ 
ہاتھ سے نکل ُچکا ہے ، او ر کوئی ايسا شخص خالص ايمان کا بنيادی عنصر 

حقيقت يہ کہ رسولی ! دکھائی نہيں ديتا جو اِس کے کھو جانے پر غور کرے 
کی امتيازی تعليم  کے بغير ، ناقابِل شناخت " آخری زمانہ"  ، اِس کی مسيحيت

سارا نيا عہد نامہ اُس لمحے کی طرف کھنچا چY جاتا ہے جب تاريخ ميں ہے ۔ 
ہم عصر مذہب ، مسيح واپس آئے گا اور زمين پر اپنی بادشاہت قائم کرے گا ۔ 

ماندار موت کے لمحے اگر يہ کسی چيز کی کھوج لگاتا ہے ، تو  اِس طرح اي
  تجربہ کرنے کی اُميد رکھتا ہے ۔آسمان پر  اپنی فوری حضوری کا

" نئے عہد نامے کی مسيحيت کا ايک سنجيده بگاڑ رونما ہوتا ہے جب 

ميں شخصی بچاو کی " فوری حالت" قيامت کی مرکزی تعليم کو نام نہاد " آخرپر
ں ميں سے جی اُٹھنا مسيحيت  کيونکہ مُردوحمايت ميں سے نکال ديا جاتا ہے ۔

کا انحصار اِس کی اہميت پر ہے جسے ايمان  کا نراQ پن  کا ايک بڑا وعده ہے ۔ 
ہم يہاں اِس مسئلے سے دوچار ہيں جسے يہ قيامت کے ساتھ منسلک کرتی ہے ۔ 

سوال جسے کYم آنے والی زندگی کے ہم عصر نظريات سے پيش کيا گيا ہے ۔ 
 قيامت کی  سنجيدگی سے ليتے ہيں وه يہ کہ ہم کتنا زياده کے اُساتذه اور مبلغين

اِسے قبول کيا گيا ہے کہ ہمارا ٓاسمان بائبلی تعليم سے دستبردار ہو ُچکے ہيں ۔ 
يہ محض قيامت کےسا تھ ايک " پر جانے کا روايتی قياس جب آپ مرتے ہيں 

 زائد بالکلاگر يہ درحقيقت باريک سے گٹھ جوڑ کے ساتھ جاری رہتا ہے ، 
۔طور پر انجام نہيں ديا جاتا   

( يسوع مسيح کی واپسی  کہ نيا عہد نامہاِس مطالعہ کا مقصد يہ دکھانا ہے 

سے متعلقہ تعليمات کے سياق و اسباق کے ساتھ موت کے بعد ) دی پاروسيہ 
نئے زندگی  کے بارے بنيادی طور پر ساده اور مستقل تعليم کو پيش کرتا ہے ۔ 

Yحات ميں اِن دونوں موضوعات کو الگ کرنا ناممکن ہے ، عہد نامے کی اصط
 اور اِن کے درميان جو زبتدائی کليسيا کے نظريہ کی غلط فہمی کی طرف 

 راہنمائی کرتا ہے اُن کے ساتھ اِس تعلق کی ناکامی کو ديکھنا ہے ۔ 

مستقيم اصطYحات ميں اِس معاملے کو رکھنے کے ليے ، نيا عہد نامہ ايک 
 پيش کرتا ہے کہ ، مشہور روايت کے مقابلہ ميں ، تمام مرده ساده دعویٰ 

، اور آنے والی " نيند کی حالت ميں ہيں " درھقيقت مُرده ہيں ، بے ضمير ہيں ، 
تاريخ کے خاص لمحے پر زندگی کے ليے جی اُٹھنے کے رونما ہونے کے 

ہو ُچکی ہے  روايتی الہيات ايک انفرادی ايسٹالوجی ميں تبديل انتظار ميں ہيں ۔   
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نئے عہد نامے کی اُس مستند ايسٹالوجی  کے ليے ، جو موت کے لمحے پر زور 
دينے کے وسيلہ ، نئے عہد نامے کی قيامت کی زائد مرکزی تعليم کو انجام دے 

مسيح کے ساتھ ہيں ، " آسمان ميں " کيونکہ اگر ُجدا ہوئے ايماندار اب ُچکی ہے ۔ 
اور سے اُن کے زنده ہونے کا ممکنہ طور پر کيا مطلب ہو سکتا ہے ؟  تو قبر ميں 

اگر بدکار مُردوں کو پہلے ہی سے سزا دی جا ُچکی ہے ، تو عدالت کے ليے آنے 
والی قيامت کيا مقام ہو گا ؟ نئے عہد نامے کو اِن مسائل کا سامنا نہيں کرنا ہے ۔ 

جاگتے "  زندگی کے ليے اِس کا اسلوب محض مستند تجربے کے طور پر جYلی
کے تمام  کے اوقات کے ساتھ ہے ، جس ميں پُرانے اور نئے عہد نامے " رہنے

نيا عہد اُس آنے والے وقت کے ايک ہی لمحے ميں حصہ ليں گے ۔ ايماندار مُرده 
نامہ درحقيقت دو قيامتوں کے بارے سکھاتا ہے ۔ پہلی ميں صرف مسيحی مرد ے 

تمام باقی " دوسرے وه پسی پر رونما ہوتی ہے ۔  شامل ہيں ، جو مسيح کی وا
 1، 6 -1 : 20مکاشفہ (مردے شامل ہيں جو صدی کے اختتام پر ہونگے ۔ " مانده

۔ )23: 15کرنتھيوں    

 نيا عہد نامہ مکمل طور پر فرق ذہنی ترکيب کے ساتھ پڑھا گيا ، افسوس کے ساتھ 
ياس کے اثر سے کہ انسان بدن اُن ناقا بل ِ اعتراض قاوراِسے پڑھا جا رہا ہے ۔ 

اوسطاً پڑھنے والے نئے عہد اور ُجدا ہونے والی ضمير روح کا مرکب ہے ، 
نامے کی دستاويز کو ايک مشہور غير بائبلی نظريہ کے طور پر کسی نئی چيز 

کے طور پر کرنے کی کوشش کرتے ہيں کہ مُرده  موت کے وقت فوری طور پر 
 ۔ اب ، حيرانگی کے طور پر ، جيسے جے۔ اے جنت يا جہنم  ميں چلے جاتے ہيں

مرنے ) آسمان ( جنت بائبل ميں ، : " ۔ ٹی ۔ روبنسن درست طور پر بيان کرتا ہے 
" ۔ موت اور )105اِن دی اينڈ گاڈ ، صفحہ " ( کا کوئی مقام يا منزل نہيں ہے 

کی تعليم  کے منظر پر اصل مسيحيت کا خYصہ پيش کرتے ہوئے " آخری چيزوں
رسولی مکتبہ فکر ميں براِه راست حصہ لينے کے  نئے عہد نامے کے طالِب علم ،

جو کہ نيا عہد نامہ ہميں خود مسيح کے ذہن کے طور پر قابل ہو جائيں گے ، 
يہ قياس کرنا موزوں ہے کہ پولس کی شناخت کرنا سکھاتا ہے ۔ بےشک ، 

 مسيح  کے اپنے بہت تحريريں با اختيار مسيحی نظريہ کو پيش کرتی ہيں ، کيونکہ
 پولس کے ہم عصر تھے اور وه اُن کے ساتھ مشاورت کرنے کے اِس سے شاگرد 

نئے عہد نامے کے نقطہ نظر موضوع پر اپنی تعليمات کی تصديق کر سکتا تھا ۔ 
پر قيامت کی تجديد کے ليے اِس پر )  دوسری آمد( کو قائم کرتے ہوئے ،پيروسيہ

 زور ديا جائے گا 
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 يہ ظاہری تناسب سب کچھ رکھے گا ليکن رويتی ايمان سے منسوخ کيا جائےگا ۔
يہ جان روبنسن کی کتاب ، اِن دی اينڈ گاڈ سے مزيد حوالہ پيش کيا جائے گا ، 

کے مقام " آخری چيزوں" بہت پيشگی اِس عام بيان کی  حمايت ميں کہ موت اور 
 کے ساتھ مکمل طو  ر پر عدم پر نئے عہد نامے کا نظاره ہم عصر اعتقاد

کسی طرح يہ حقيقت منبر تک نہ پہنچ پائی ، محدود نشست مطابقت رکھتا ہے ۔ 
اگرچہ نئے عہد نامے کی الہيات ، )کم از کم چرچ آف انگلينڈ ميں ( تک ہی رہی 

: نے صورِت حال کو بہت واضح کياپر لکھنے والوں  

 اگر وه اِس ميں دلچسپی رکھتا ايسٹالوجی ميں جديد انسان کی دلچسپی ،مسيحی 
ہے ، اور موت کے لمحے اور حقيقت پر متفق ہے ۔ وه جاننا چاہتا ہے کہ آيا کہ 

دوسری " وه وه اِس سے بچ جائے گا ،  اور کس قسم ميں ، وه جاننا چاہتا  ہے کہ 
کس چيز کی اُميد رکھتا ہے ، آسمان کس طرح کا ہو گا ، آيا کہ وہاں " جانب سے 

ليکن ايسا  ذہن نشين کرنے کے جيسا کوئی مقام ہو گا ، اور مزيد اِس طرح ۔ جہنم 
جسے ہميں ايک دھچکے کے طور پر آتا ہے کہ يہ نقطہ نظر کتنا  پرايا ہے ، 

قياس کرنے نئے عہد نامے کی مکمل تصوير کے طور پر بخشا گيا ہے ، جس پر 
۔ )42فحہ اِن دی اينڈ گاڈ ، ص( کے طور پر مسيحيت کی بنياد ہے   

پڑھنے والے شايد اِس بات پر متفق ہونگے کہ يہ اُس کے اپنے تجربے کا 
 ہے ۔ مجھے دادے کی موت کے بارے بتايا جانا ياد ہے ۔ مجھے اُس صاف بيان

۔ " آسمان پر ہے" وقت بارے قياس کرنا اچھی طرح ياد ہے کہ ميرا داد يقينا ً اب 
ھے اِس معاملے کے مشہور خيال کو تھوڑا سا جو ميں جانتا تھا وه يہ کہ مج
لی صدی کی مسيحی تعليم کو نہيں ۔قبول کرنا تھا ، ليکن يقينی طور پر پہ  

کس بنياد پر مسيحيت کو " ڈاکڑ روبنسن کے الفاظ کا لِب لباب يہ ہے کہ ، 
اِس کا حد سے زياده تخمينہ نہيں لگايا جا سکتا ، کيونکہ وه " قياس کيا جاتا ہے ،

لی حقيقت کا ُسراغ ديتے ہيں کہ روايتی خياQت اور نئے عہد ايک غير معمو
نامے کی تعليم عليحده عليحده ستون ہيں اور ساری مسيحيت کے ليے بہت 

تب ، نئے عہد  نامے کا کيا مقام ہے؟اساسی  ہيں ۔   

کيونکہ نئے عہد نامے ميں ، وه نقطہ جس کے چوگرد اُميد اور دلچسپی 
الت بالکل نہيں ہے ، بلکہ پاروسيہ ، يا اپنی گردش کرتے ہيں يہ موت کی ح

دلچسپی اور توقعات بادشاہی کے جYل ميں مسيح کے ظاہر ہونے کا دن ہے ۔۔۔ 
کا مرکز جاری رہا ، نئے عہد نامے کے وسيلہ ، ابِن آدم کے دن پر اور زمين 

يہ تمام مقدسين کے ساتھ پر اُس کی بادشاہی کی فتح   توجہ مرکوز کی گئی ۔ 
جنہوں نے مسيحيوں کے خيالوں تھا ) دوِر حکومت( وند يسوع مسيح کا راج خدا

اور دعاوں کو مشغول رکھا ، نہ کہ قبر کے پہلو سے باQ تر اُن کے اپنے منظر 
 کو ۔ يہ ايک سماجی اُميد تھی ، اور يہ تاريخی تھی ۔ 

 تغير شروع ہوا  کے ٓاغاز پر ، يہاں کشِش ثقل  کاليکن دوسری صدی عيسوی
جس کی راہنمائی زمانہ وسطٰی کی طرف سے بہت مختلف طريقہ سے کی جانی 

 تھی ۔ 
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جہاں مسيحی فرسوده سوچ ميں جس لمحے اُس شخص کی موت  ہو جاتی ہے 
مکمل طور پر خداوند کے عظيم دن اور آخری عدالت کے سپرد کر دی جاتی 

( جو فيصلہ کن بنتی ہے   ہےہے ، بعدازاں نظريہ ميں يہ ايک موت کی گھڑی
) ،  تاکيد کا ٖاضافہ43 ، 42اِن دی اينڈ گاڈ، صفحات ،   

سوچ ميں بنيادی تغير اُس وقت رونما ہوا جب نئے معنی خيز نقطہ يہ ہے کہ 
اِس عہد نامے کی دستاويز کی ريکارڈنگ کے ساتھ رسولی ايمان مکمل ہوا ۔ 

ين کے ساتھ منسوب ہوئی جو اُن مفکر" ايک مشکل تعليم تھی " تغير کی وجہ 
) جيسے کہ يونانی ( جو روح کی فطرت کے بارے خياQت کے ساتھ ہيلينک 

يہ ادراک کے ساتھ متعارف ہوئی جو عبرانی ، بائبلی نظريات کے اُلٹ تھی ۔ 
ً کرنا ايک ہم عصر  طالِب علم کے ليے ضروری تھا کہ وه  وراثتی ہے ،  غالبا

اگر وه مسيح اور سولوں ی ہيلينک نظريہ ۔ بغير کسی سوال کے، ايک غير بائبل
پر اپنے ايمان کی بنياد رکھتا ، تو يہ ہلينک نظريہ يقينا ً جا ُچکا ہوتا ۔ بY ُشبہ ، 
يہاں تعليمی نظريا ت کے تعارف کے خYف نئے عہد نامے کے صفحات  ميں 

جو بےسود بندگی کو انجا م ديتی ہے ، اگرچہ مسيح ايک متبرک خبرداری ہے  
:ی کی چيز کے طور پر قائم ہيںر خداوند اِس بندگاو  

کی تعليم کيونکہ انسانی احکام اور يہ بے فائده ميری پرستش کرتے ہيں " 
پس تُم نے اپنی روايت سے خدا کا کYم باطل کر "، )9 : 15متی "( ديتے ہيں 

ہيں جو مسيح کی واپسی کے دن احتجاج " بہت سے " يہ ) 6 : 15متی "( ديا
ہم نے مسيح کے نام پر تعليم دی صرف يہ دريافت کرنے کے ليے  کہ کريں گے

اُن دن بہتيرے !" کہ اُن کے کام کو کبھی مسيح کی طرف سے پہچان نہ ملی 
کيا ہم نے تيرے نام سے نبوت نہيں ! اے خدا ! مجھ سے کہيں گے اے خداوند 

ہت سے کی اور تيرے نام سے بد روحوں کو نہيں نکاQ  اور تيرے نام  سے ب
اُس وقت ميں اُن سے صاف کہہ دونگا کہ ميری کبھی تُم معجزے نہيں دکھائے ؟ 

-  22 : 7متی "( سے واقفيت نہ تھی ۔ اے بد کارو ميرے پاس سے چلے جاو ۔ 

کوئی اِس پر حيران ہوتا ہے کہ اگر ِان بے سکون خبرداريوں کو سنجيده ۔ )23
 طور پر ليا گيا ۔ 

 
پر بائبل کا نظريہ ابديت   

يہ مشہور خيال کہ نيک لوگ موت کے وقت فوراً ٓاسمان پر چلے جائيں گے 
جسے ہيلنک تعليم ميں پايا گيا ہے " دوسری جگہ پر " اور بپرے لوگ   
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جو خاصيت کے اعتبار سے موت کے کہ اُس شخص کے پاس Qفانی روح ہے ، 
اِس نقطے پر پيدائش سے تابع نہيں ہو سکتی ۔ بائبل کی اصطYحات  اور اقتباس 

ليکر مکاشفہ تک بہت مستحکم ہے ۔ انسانی مخلوقات فطرت کے اعتبار سے Qفانی 
کے  " شخص"يا " زنده مخلوق" کو ) جان" (روح" نہيں ہيں ۔ بY ُشبہ ، اصطYح 

يہ کہنا درست ہوگا کہ انسان ايک روح مترادف کے طور پر استعمال کيا گيا ہے۔ 
جانداروں کو روحوں کے طور ۔ 1کہ اُس کے پاس روح ہے ہے ، يہ نہيں ) جان(

، اصل عبرانی 6 :6گنتی ( ُمرده ہو سکتی ہے ) جان(پر بيان کيا گيا يت م اور روح 
ہمارے موضوع کے تعارف کو واضح کريں گے يہ نقطہ مندرجہ ذيل اقتباسات ۔ ) 

دا کے بيان کرنے کے ليے کہ عبرانی سوچ  کہ روح فانی ہے اور ابديت صرف خ
: قبضے ميں ہے ، اور يہ وراثتی طور پر انسان کےپاس نہيں ہے   

"جان جو گناه کرتی ہے ۔ يقينا مرے گی ۔: " 20، 4: 18حزقی ايل    

جو نيکو کاری ميں ثابت قدم ره کر جYل اور عزت اور بقا کے " 7 :2روميوں 
" طالب  ہوتے ہيں اُن کو ہميشہ کی زندگی دے گا۔  

" خداوندوں کا خدا ، جو اکيY ابد تک ہے ۔:" 16 ، 15 : 6 تيمتھيس 1  

"يسوع جس نے خوشخبری کے وسيلہ ابديت کو ظاہر کر ديا " 10 : 1 تيمتھيس 2  

الہياتی طور " يہ ايسی تعليم ہے ، جيسے جے ۔ اے ۔ ٹی ۔ روبنسن کہتا ہے ، 
ہ پر خاص خاص باتيں ليکن  حيران کر دينے کے طور پر نامانوس ۔۔۔ کيونکہ  ي
ابھی تک تقريبا ً کائناتی طور پر  پرورش پايا گيا ايمان ہے کہ روح کی Qفانيت 

اِس حقيقت کے عYوه کہ اِس کا انحصار الہياتی قياس مسيحی ايمان  کا عقيده ہے ، 
آرائيوں پر ہے جو خدا اور انسانی کی بائبلی تعليم کی عدم مطابقت کے ساتھ 

انسان کی فطرت کے نظريہ کے ساتھ ۔ )91صفحہ اِن دی اينڈ گاڈ ، "( بنيادی ہيں 
يک رنگ ہوتے ہوئے ، بائبل دونوں عہد ناموں ميں مُرده ہونے کی حالت کو اِس 

: طرح  بيان کرتی ہے کہ ايک بچہ اِسے آسانی سے سمجھ سکتا ہے   

" ميری آنکھيں روشن کر ايسا نہ ہو کہ مجھے نيند آ جائے۔"3 :13زبور   

"  موت کے بعد تيری ياد نہيں ہوتی ۔کيونکہ" 5 :6زبور   

اُس کا دم نکل جاتا ہے تو وه مٹی ميں ِمل جاتا ہے ۔ اُسی دن " 4 : 146زبور 
"اُس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہيں ۔  

" کيونکہ زنده جانتے ہيں کہ وه مريں گے پر مُردے کچھ بھی نہيں جانتے ۔  
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ميں قيامت کی تعليم واضح طور پر سامنے آتی بعد ازاں پُرانے عہد نامے کے خيال 
اور يہ موت سے زنده !) زندوں کی نہيں ( ہے ، ليکن يہ قيامت ہميشہ مُردوں کی ہے 

رونما ہوتا ہے۔" آخر پر" ، جو ہونے کی قيامت ہے ، يہ ايک ايسٹالوجيکل واقعہ ہے   

جاگ اُٹھيں اور جو خاک ميں سو رہے ہيں اُن ميں سے بہتيرے " 2 :12دانی ايل 
" گے ، بعض حياتِِ◌ ابدی کے ليے  اور بعض رسوائی  اور ذلتِ ابدی کے ليے ۔   

نيا عہد نامہ، پُرانے عہد نامے ميں اپنی جڑيں رکھتا ہے ، اور يہ بڑی اُميد 
:کے ساتھ ايک ہی اُميد پر حق جتاتے ہيں   

س کی کيونکہ وه وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں ميں ہيں اُ :"29، 28 : 5يوحنا 
آواز ُسن کر نکليں گے ۔ جنہوں نے نيکی کی ہے زندگی کی قيامت کے واسطے 

" اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قيامت کے واسطے۔   

 

مسيح ميں سب زنده کيے جائيں گے ۔ ليکن ہر ايک  :"23 ،22 : 15 کرنتھيوں 1
"لوگ۔ اپنی اپنی باری سے ۔ پہY پھل مسيح ۔ پھر مسيح کے آنے پر اُس کے   

 Yاِس ظاہری تناسب کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگی ، ابراہام ، داود ، اور ب
 ُشبہ پُرانے عہد نامے کے تمام بہادروں کی موجوده حالت بارے بيانات ہيں ۔ 

ايمان کی ) پُرانے عہد نامے کے ايمانی ہيروز(يہ سب :"14 ،13: 11عبرانيوں 
 نہ پائيں ۔۔ ۔ يہ کہ وه ہمارے بغير کامل حالت ميں مرے اور وعده کی ہوئی چيزيں

" نہ ہونگے ۔   

کيونکہ وه آسمان پر نہيں چڑھا داود مُوا اور دفن بھی ہوا ۔۔۔ :"34، 29 : 2اعمال 
پس جب ہمارا :" 14 : 4اور اِس آيت سے مختلف يہ بيان ، عبرانيوں ) پطرس(۔

"عنی خدا کا بيٹا يسوع۔ ايک ايسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گذر  گيا ، ي  

يہ الفاظ کے معنی کی کسی بھی فطرتی سمجھ کے اُلٹ ہيں کہ وه آدمی جنہوں 
پر " آسمان) " بہادر( نے لکھا وه ايمان رکھ سکتے تھے کہ ايمان کے وه ہيروز 

بY ُشبہ ، خود مسيح نے کہا اپنا اجر پانے کے ليے پہلے ہی سے جا ُچکے تھے ۔ 
نئے عہد نامے کے ۔ 2)13 :3يوحنا "( سمان پر نہيں چڑھ سکتا کوئی انسان آ " کہ 

بننے کے ليے ُمردوں " اُن سوئے ہووں ميں سے پہلوٹھا " مطابق صرف مسيح 
نئے عہد نامے کا ٹھوس پيغام يہ ۔ )20 :15 کرنتھيوں 1( ميں سے جی اُٹھا ہے 
تی طور ہيں  ايک استعاره جو جس کا فطر" سوئے ہوئے " ہے کہ مُردے جو اب 

 پر  مطلب يہ ہے کہ وه کچھ وقت کے ليے 
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بے پرواہی ، اطمينان ، گردِش دوراں سے بے بہره  ہيں ، اُن عظيم لمحے کا انتظار 
کر رہے ہيں جس کی طرف پورا نيا عہد نامہ کھنچتا ہے ، جب مُردے زنده ہوتے ہيں 

۔)52 :15 کرنتھيوں 1"( ۔يہ ايک پل ميں ۔ پچھY نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا" اور   

کے طور پر اقيامت کا " جاگنے " آنے والے وقت پر موت کی نيند سے 
نظريہ نئے عہد نامے کی تحريروں کے ساتھ انصاف کرتا ہے ، اور يہ نظريہ  

 ميں جی اُٹھنے کے شاندار حوالے ميں پايا گيا ہے ، جہاں ہم 2 : 12دانی ايل 
يروی کرتے ہوئے سکون کی نيند کے طور خوشی  يا غم  کے ليے قيامت کی پ

مقدس پولس کی الہيات ، ڈی ۔ ( پر زندگی کے بعد کی تفصيYت کو رکھتے ہيں ۔
ہيلنک خيال  کہ موت کے وقت روح جسم سے ۔ )266ای ۔ ايچ۔ وسلے ، صفحہ 

ُجدا ہو جاتی ہے يہ پُرانے اور نئے عہد نامے کی سکيم کی بالکل سيدھی ترديد 
 سوچ ميں اِس کا تعارف ابتری کی طرف راہنمائی کرتا ہے ۔ اور مسيحیہے ، 

ہم کس قسم کی سکيم کی سمجھ کو بنا سکتے ہيں جو موت کے وقت ہر مسيحی 
ٓاسمان پر اُٹھايا نہيں گيا " اگرچہ داود ( کو مرنے کے وقت آسمان ميں مقام دے 

م ساتھيوں کے  بلکہ اُسے محض قبر ميں سے اُٹھايا گيا تھا ، اُس کے تما، )تھا 
صرف ) اصول( ساتھ  عبرانی اور ہيلنک موافقت کی کوشش کے ليے نظام  

جسم کے جی اُٹھنے  کے خيال کی طرف راہنمائی کر ُچکے ہيں ، ِاس مفہوم کی 
ہے ۔ ليکن ايسی زبان " زنده" طرف اشاره کرتے ہوئے کہ روح پہلے ہی سے 

يا بدن کی قيامت کے بار ے سراسر بائبل کے منافی ہے ۔  کYم کہيں بھی جسم 
بات نہيں کرتے ۔ يہ محض مُردوں کی جی اُٹھنے کے بارے بات کرتے ہيں ۔ 

جيسا دکھايا گيا تھا ، يہ کہ خود داود ، اپنی خاص طور پر ايسا کہا گيا ہے ، 
ساری شخصيت ميں ، آسمان پر نہيں تھا ، اور يہ کہ وه مرده تھا ، نا صرف اُن 

سی ايف ۔ ( نتظار کرتے ہوئے قبر ميں سو رہے ہيں  کے بدن ، قيامت کا ا
۔ يہ مرده ") سونے کی جگہ" يويانی ميں  کيميٹرون ، " قبرستان " انگريزی لفظ 

ی نيا عہد نامہ منادی کراتا ہے  نہ کہ مُرده جسموں لوگوں کی قيامت  ہے جس ک
ا ،  وه زياده تر توڑ پھوڑ اور  تکرار جس نے کليسيا کو دق کي" کی قيامت کی 

ڈين آف يارک مشاہده ہے ، مسيحی کميونٹی کے حصوں اور عقائد کی ضدوں 
کے  ذريعہ   يہ صورِت حال پيدا ہوئی ہے  جس ميں ايسے الفاظ استعمال کيے 

۔گئے ہيں   
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کرسچن ورڈز ميں سے حوالہ "( جو نئے عہد نامے ميں نہيں پائے جاتے 
۔ )8فحہ منجانب نيگل ٹرنر ، ص  

وفادار مُردوں کی آنے والی قيامت کی نئے عہد نامے کی توقع کی بھر پور 
 ميں 18-  13 : 4 تھسلينکيوں 1تفصيل ، اور پيروسيا  تک وفادار ی کا تغير 

" قلمبند کيا گيا ہے   

ہم نہيں چاہتے کہ جو سوتے ہيں اُنکی بابت تُم ناواقف رہو تاکہ ! اے بھائيو "
و نا اُميد  ہيں غم نہ کرو ۔ کيونکہ جب  ہميں يہ يقين ہے کہ اوروں کی مانند ج

يسو ع مر گيا اور جی اُٹھا تو اُسی طرح خدا اُنکو بھی جو سو گئے ہيں يسوع 
کے وسيلہ سے اُسی  کے ساتھ لے آئے گا ۔ چنانچہ ہم تُم سے  خداوند کے کYم 

تک باقی رہيں کے مطابق کہتے ہيں کہ ہم جو زنده ہيں اور خداوند کے اانے 
گے  سوئے ہووں سے ہر گز آگے نہ بڑھيں گے ۔ کيونکہ خداوند خود آسمان 

سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اُتر  آئے 
گا  اور پہلے تو وه جو مسيح ميں موئے جی اُٹھيں گے ۔ پھر ہم جو زنده باقی 

جائيں گے تاکہ ہوا ميں کداوند کا استقبال ساتھ بادلوں پر اُٹھائے ہونگے اُنکے 
کريں اور اِس طرح ہميشہ خداوند کے ساتھ رہيں گے ۔ پس تُم اِن باتوں سے ايک 

۔)اين ای بی " (دوسرے کو تسلی ديا کرو۔   

اِس اقتباس سے يہ واضح ہے کہ پولس يہ خواہش رکھتا ہے کہ تھسلينکيوں 
 ُچکے ہيں وه اُن کے مقابلہ ميں اِس بات کو سمجھيں کہ وه جو پہلے ہی سے مر

جو زنده ہيں وه اِس غير مفيد ہونے کو نہ رکھيں گے جب تک کہ قيامت نہيں آ 
ليکن قياس کرنے کے ليے يہ مشاہده بہت مشکل خيال ہے جس پر پولس جاتی ۔ 

ميں تھے ۔ بY " روحانی مسرت" کا ايمان تھا کہ مُرده پہلے ہی سے مسيح ميں 
 ميں ،وه زور ديتا ہے کہ جب تک يہاں آنے والی قيامت 15ں  کرنتھيو1ُشبہ ، 

اُن کے ليے جو مسيحيوں کے طور پر مرے جب تک وه رونما نہيں ہو جاتی 
ہYک نہيں ہو جاتے ۔ يہ ساده طرح جھوٹ ہے اگر حقيقت ميں مرده Qفانيت يا  

ضمير کو فوری طور پر حاصل کرتے ہيں ، اُس قيامت سے الگ ہو ک ۔ پولس 
ا نظريہ ہے کہ ٓاخر پر قيامت ہی  Qفانی ہونے کو عنايت کر سکتی ہے ۔ ک  

ذہن ميں ايسی سوچ بچار کو رکھتے ہوئے ہم انسانی کی فطرت کی پُرانے 
عہد نامے کی تعريف کی قريبی جانچ کے عمل کو رکھتے ہيں ، اور خاص طور 

کو ۔ يہ يقين کے استعمال " روح" اور " جان " پر پُرانے عہد نامے ميں الفاظ 
دQئے گا کہ ہم بعد ازاں اُن اصطYحات کے ليے نئے عہد نامے کی  تعريفوں 

عبرانی سوچ کے ساتھ رکھيں گے ، اور نہ کہ اُن يونانی پYٹانک نظام کی Qگو 
 کر ده تعريفوں کو ۔ 
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2باب نمبر   

 

انسان کی بائبل کے اعتبار 
 سے تعليم

 
 

 
 

ی تعليم کی جانچ کے ليے مطالعہ کرنے والے کو مدعو کرنے  انسان کی بائبل
کے ليے ، يہ بہت اہم ہے کہ ہم اِس پر زور ديں  کہ يہ نظريہ کتنا عميق ہے کہ 

ميں  سکونت کرتی ہے ، جو عارضی " جان"يا " روح" انسان کی بنيادی شخصيت 
 روح کی موت کو کسی دوسرے مقام پرطور پر جسمانی بدن کو مسکن بناتی ہے ۔ 

 ايک مثالی والدين ، اِس بارے اُس با ضمير تبديلی کے طور پر ديکھا جائے گا ۔ 
کيا ہوتا ہے جب آپ " نوجوان کے سوالوں کا جواب دينے ميں راہنما ہونگے کہ 

سے ايک نئی جگہ کو بيان کرے گا ،  " حرکت کرنے والے گھر " يہ "  مرتے ہيں 
  بيان کرے گا تاکہ اصل شخص بچ سکے ، يا ،اِس بدن کی مزاحمت کے بہاو کو

قبرستان کو کپڑے رکھنے والے  کمرے کے طور پر دکھايا جائے گا جس ميں 
 ہمارے عارضی کپڑے برطرف کيے جاتے ہيں ۔ 

بچوں سےپو چھے جانے " آپ کے ساتھ کيا رونما ہوتا ہے جب آپ مرتے ہيں ؟"
 بچے سے پوچھيے ، جو والے سوالوں ميں ، جرمی ہوگس کی جانب سے  چھ سالہ

چرچ آف انگلينڈ کے پادريوں ميں سے ايک کی بيوی ہے ۔ والدين کو جواب دينے 
جب ہم مرتے ہيں ، ہم اپنے جسموں کو پيچھے " کے ليے مشاورت کی جاتی ہے، 

اور ہم اُسےحاصل چھوڑتے ہيں کيونکہ اب وه ہمارے استعمال ميں نہيں رہتے ۔ 
ليے اور ميرے ليے ، ہم سب کے ليے حقيقی ہے ۔۔۔ کرتے ہيں جو درحقيقت آپ کے 

يہ دکھانے کے ليے کوئی ۔ )47صفحہ " ( ہماری اصليت آسمان پر چلی جاتی ہے 
کوشش نہيں کی جاتی کہ يہ ممکنہ طور پر کيسے ہو سکتا تھا جو يسوع اور 

 رسولوں نے سکھايا ۔ 

 
 اف0طونی  روک تھام 

عہد نامے ميں ايک واحد اقتباس کے اب جبکہ يہ سچ ہے کہ ايسی زبان نئے 
يہ افYطونی فلسفہ کی ، )8- 1 : 5 کرنتھيوں 2( ليے کسی  نسبت  کو پيدا کرتی ہے 

 زبان کے ليے  بہت زياده مشاہبت کو پيدا کرتی ہے ۔ 
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يہ درحقيقت انسان کی تعريف سے شروع ہوتی ہے جو بائبل کے مصنفين  کے سکوپ 
کے بارے  ُجملہ  بدن " بدن اور روح کو رکھنے " ہمارا تی ہے ۔ سے باہر خاموش رہ

اور روح کی عليحدگی کے طور پر موت  کے مسيحی با اختيار نظريہ کو منعکس 
کYم کی پرکھ ہميں ليکن ايسی سوچ کا ذريعہ کونسا ہے ؟ کرنے کے ليے ليا گيا ہے ۔ 

وح يا جان کے با خبر دکھائے گی کہ بائبل کے مصنفين  بدن کو چھوڑنے کے بعد ر
مشہور منادی ضمير کے وجود کے عليحده ہونے کے بارے کچھ نہيں جانتے تھے ۔ 

کو اکثر انسان کے اُس حصے کی طرف حوالہ پيش " روح" اور "  جان " ميں ، الفاظ 
جسے موت سے بچنے کے کرنےکے ليے تبادلہ کے طور پر  استعمال کيا جائے گا 

خص کو ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے جو مکمل ہوشمندی کو ليے قياس کيا گيا ہے اُس ش
رکھتا ہے ، اگرچہ وه بدن کے بغير ہے ۔ ليکن موت کی بات کرتے ہوئے نيا عہد نامہ 
روح اور جان ميں الجھن پيدا نہيں کرتا ۔ نہ ہی يہ کبھی صYح ديتا ہے کہ انسان اپنے 

" اور " جان " طYحات اصبدن سے ُجدا ہو کے با خبر ضمير کو قائم رکھ سکتا ہے ۔ 

اِس کے  نئے عہد نامے ميں قائم رہتی ہيں ، عام طور پر بات کرتے ہوئے، " روح
اگرچہ  نئے عہد (معنی پُرانے عہد نامے کی طرف سے اُنہيں عطا کيے گئے تھے 

روح القدس کی جانب سے بلند مرتبہ زندگی کے ساتھ منسلک ہے "  روح " نامے ميں 
۔)   

Yطونی نظريہ جيسے کہ ايک حقيقی شخص موت سے  بچ رہا ہے جان کے بارے اف
وه انسان کے خالص طور پر مسيحی نظريہ کی کسی بھی سمجھ کے ليے ايک ثابت 

قدم نظريہ کو پيدا کرتا ہے ۔ مزيد براں ، يونانی تصور سنجيدگی کے ساتھ  دونوں 
تھ مداخلت کرتا يسوع اور تمام ايمانداروں کی قيامت کی مرکزی بائبلی تعليم  کے سا

ہے ۔ يہ حقيقت لگاتار ، الہيات کے مصنفين کی جانب سے واضح طور پر بيان کرتی 
اُن کا احتجاج توجہ نہ ديے جانے کے طور پر دکھائی ديتا  ہے ۔ انسان ہے کہ اگرچہ ، 

کے بارے ہمارے روايتی  سوچ کے انداز کے ساتھ ُجڑے رہنا ، خاص طور پر موت 
لے ذہن کے ساتھ ہميں اِس تک پہنچنے کے قابل نہيں بناتا ۔ اِس کھکے تعلق ميں ، يہ 

بانٹے گئے نقطہ نطر  تک پہنچنے کے باوجود ،  يسوع  اور شاگردوں کی جانب سے 
کے ليے ہميں موثر طور پر تصور پيش از وقوع کو ايک طرف رکھنا چاہيے جسے 

اور جس پر نئے  تھا ، پہلے نئے عہد نامے کے يونانی اثر کے وسيلہ ذہن نشين کيا گيا
 انداز سے انسانی کی بائبلی تعليم پر غور کيا گيا تھا ۔ 

کی  افانيت کے يونانی ايمان ) روح( سوئس ماہِر الہيات ، آسکر  کالمن کا امتياز ، جان 
 کی طرف حوالہ"  ہونے کی بڑی غلطی کے ليے مسيحيت کے اِس کے ساتھ منسوب 

۔ )6 ، صفحہ قيامت  يا ابديت( پيش کرتا ہے۔   
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وه وسيع پيمانے پر قبول کيے جانے والے نظريہ کے طور پر روح کی ابديت 
مسيحيت کی سب سے بڑی غلط فہميوں ميں "کے بارے بات کرتا ہے ليکن ، 

کہ اِس حقيقت کو پوشيده رکھنے کا کوئی " ہے ۔ يہاں وه کہتا ہے  ،" سے ايک 
يمان ميں دوباره کی جانے والی مداخلت  کے نقطہ موجود نہيں ہے ،  يا مسيحی ا

يہ ايک ايسی چيز ہے  جس پر ساتھ اِس پر پرده پوشی کا نقطہ موجود نہيں ہے۔ 
اِن مشاہدات ۔ )15ابد ، صفحہ "( صاف صاف طور پر بات چيت کی جانی چاہيے 

کے ساتھ ہم دل سے متفق ہيں ۔ امريکی ماہِر الہيات جی ۔ ای ۔ ليڈ بيان کرتا ہے 
ہميں سب سے پہلے  Qفانيت کے ليے بائبل کی اُميد کو سمجھنے   کے ليے  کہ

انسان کی بائبلی نظريہ کو سمجھنا ہے ۔ وه کہتا ہے ، يہ تصور  ، انسان کے 
انسان کے بارے با اثر يونانی تصور کے ساتھ متفرق طور پر قائم رہتا ہے ۔

رتا ہے اور يہ اکثر افYطونی نظريہ کا مقابلہ کيونانی تصورات ميں سے ايک 
مسيحی الہيات پر مضبوط اکثر رکھتا تھا ۔ يہ کہ انسان بدن اور روح کا مجموعہ 

ُدنيا کے مظہر قدرت کے بوجھ کا مطلب " نجات' ہے ۔ روح غير فانی ہے اور 
سے بچنے کے ليے موت کے وقت روح کا نکل جانا يا اُڑ جانا ہے  اور ابدی 

موت کے اِس نوکيلے نظريہ کے " و پانا ہے ۔حقيقت کی ُدنيا ميں بھر پوری ک
 جسم ۔۔۔ نہ تو انسان کی جان اور نہ مقابلہ ميں ، ڈاکڑ ، ليڈ نشاندہی کرتا ہے کہ 

ہی روح کو انسان کے غير فانی حصے کے طور پر ديکھا گيا ہے جو موت سے 
۔ ) ، ميری تاکيد45ميں يسوع کے جی اُٹھنے پر ايمان رکھتا ہوں ، صفحہ ( "  

مسيحی ايمان پر يونانی فلسفہ کے دير پا اثرات کو جی ۔ اے ۔ ايف ۔ نائٹ کی  
 ، 79 ، صفحات( جانب سے اپنی کتاب  شريعت اور فضل ميں بيان  کيا گيا ہے 

۔ )19  

آج بہت سے لوگ ، يہاں تک کہ ايمان رکھنے والے لو گ ، اپنے ايمان کی  بنياد 
کی سمجھ سے بہت دور ہيں ۔۔۔ وه سراسر غير تحريری طور پر ُدنيا کی سمجھ 

کے ليے جس ميں وه رہتے ہيں خدا کے کYم پر انحصار کرنے کی بجائے 
اِس کا نمونہ روح کی Qفانيت ميں ! يونانيوں کے فلسفے پر ايمان رکھتے ہيں 

مسيحيوں کے مابين غالب ايمان ميں پايا جاتا ہے ۔ بہت سے ايماندار اِس ُدنيا کو 
حقير جانتے ہيں ، وه ُدنيا ميں کسی بھی مطلب سے نفرت کرتے ہيں جہاں ُدکھ 

اور پھر وه بد ن کے بوجھ سے چھٹکاره پانے اور دبا و کا بول باQ دکھائی دے ۔ 
" يے اپنی روحوں کے ليے سکون کی تYش کرتے ہيں اور اِس طرح وه کے ل

کی اُميد کرتے ہيں  جيسے وه اِسے ، ايسی جگہ کہتے " روح کی ُدنيا ميں داخلے
ہيں جہاں اُن کی روحيں با برکت ہونے کا پائيں گيں جسے وه بدن ميں سے 

 دريافت نہيں کر سکتيں  ۔۔۔  
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کے " روح " ہ ، جو کہ بY شبہ ابتدائی کليسيا کا  کYم تھا ، وه پُرا نا عہد نام
کے ليے بالکل کوئی لفظ نہيں رکھتا ۔ ہمار ے پاس ) يا قديم يونانی (جديد نظريہ 

مقدس پولس رسول کے يونانی لفظ سايکی  ميں اِس جديد لفظ کو پڑھنے کا حق 
ا تھا جو افYطون کی نہيں ہے ، کيونکہ اِس کے وسيلہ اُسے يہ بيان نہيں کرن

اِس لفظ سے ُمراد تھی ، وه اُسے بيان کر رہا تھا جو يسعياه  اور جو يسوع کی 
اِس سے ُمراد تھی ۔۔۔ يہاں ايک يقينی چيز ہے جسے ہم اِس نقطہ پر کہہ سکتے 
ہيں اور وه يہ ہے کہ ،  روح کی Qفانيت کی مشہور تعليم کو بائبل کی تعليم ميں 

۔ ) ميری تاکيد(  جا سکتا منظر کشی نہيں کيا  

يہ ايک حيران کر دينے والی حقيقت کے طور پر قائم رہتی ہے  کہ تسلی کے 
ُجدا " پيغام کو لگاتار جنازے کی عبادت پر ُسنا جاتا ہے ، جس ميں جس ميں 

پر ہونے کے ليے کہا " پہلے ہی سے آسمان" کو " ہوئے لوگوں کی روحوں 
تصديق ہے جسے سچائی کے فلسسفہ  کی جاتا ہے، جو يونانی کے مرکزی 

 ساتھ بالکل بھی مسيحی نہيں کہا جا سکتا ۔

 

 
کا بائبلی تصور" روح"  

يہ اِس کے بائبلی  تصور کی پرکھ ميں آگے بڑھتے ہيں ۔ " روح" اب ہم 
اصطYح کے ليے ہماری سمجھ ہے جو کہ موت کے وقت انسان کی حالت پر 

 ہماری سمجھ کی صورِت حال ہو گی ۔ 
اور خداوند خدا : "  ميں لکھی گئی ہے 7 :2بائبل کی علم انسان کی بنياد پيدائش 

نے زمين کی مٹی سے انسان کو بنايا او ر اُس کے نتھنوں ميں زندگی کا دم پھونکا 
انسان کی تخليق کو دو مراحل ميں بيان کيا گيا ہے ۔ " تو انسان جيتی جان ہوا ۔ 

"  انسان"  کے بغير ہے ، اِس کے باوجود ، ايک منظم بدن ، جو ابھی تک زندگی

انسان کو زمين کی مٹی سے خلق کيا گيا ۔ ہم اِس پر زور ديتے ہيں اگرچہ يہ ہے۔ 
حرکت کے بغير  ہے ، بغير انسان ہونے کے مخلوق ، پہY آدم ، جيسے پولس 

۔ )47 :15 کرنتھيوں 1( اِسے رکھتا ہے ، زمين پر سے ، مٹی سے پيدا کيا گيا 
( زندگی کی سانس اُس کے نتھنوں ميں ڈالی گئی ، تو انسان جيتی جان بن گيا جب 

کو پاتے ہيں ، ) جان" (روح" ہم يہاں  بنيادی طور پر اہم عبرانی لفظ نيفش ) فيفش
ليکن ہميں ۔ " جيتی جان کے طور پر" جس سے انسان کا ذکر کيا گيا ہے ، ايک 
 ميں نيفش کا 30 ، 24 ، 21 ، 20  :1ايک بار اِس پر غور کرنا ہے کہ پيدائش 

ہمارے انگريزی کے ورژن پہلے ہی سے جانداروں کے ليے حوالہ ديا گيا ہے ۔ 
کے ترجمہ کرنے والے اِس حقيقت کو پوشيده رکھتے ہوئے اِسے ہميں بد سلوکی 

کے طور پر حوالہ کر ُچکے ہيں ۔ وه ظاہری طور پر اِس نظريہ کے ليے بہت 
کا مطلب غير فانی روح ہے ،صرف ) جان" ( روح " جکڑ ے ہوئے تھے کہ لفظ

اکيلے انسان کی ملکيت ہے ، جسے وه نہ چاہتے ہوئے آشکار ه کرنا نہيں چاہتے 
انسان اور جانداروں کی عام مروجہ منسوبيت ہے ۔  " روح " تھے  کہ   
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ار بھی زنده آسمان ميں اُڑنے والے جاند ميں ، ہم پاتے ہيں کہ ، 20 :1پيدائش 
جو  حرکت کرتی ہے ، ) نيفش( ہر زنده جان " آيت ميں ، 21۔ )نيفش" (مخلوق ہيں 

 30اور "زمين جانداروں کو اُن کی جنس کے موافق  پيدا کرے "  آيت ميں ، 24

اور مين کے کل جانوروں کے ليے اور ہوا کے کل پرندوں کے ليے " آيت ميں ، 
ہے ۔ ) نيفش(نے والے ہيں جن ميں زندگی کا دم اُن سب کے ليے جو زمين پر رينگ

 " 

 
 فيصلہ کن نقطہ

 

فيصلہ کن نقطہ جسے ہم يہاں قائم کرتے ہيں وه يہ ہے کہ نہ تو انسان اور نہ 
ہی جاندار ايسی زندگی رکھنے والی مخلوقات ہيں جن کا انحصار بدن اور روح 

و ۔ دونوں  پر ہو جسے وجود رکھنے سے الگ  اور جار ی رکھا جا سکتا ہ
انسان اور جاندار روحيں ہيں ، يہ کہ ، زندگی کی الہی سانس کی آميزش سے 

" نقل و حمل رکھنے والی جا خبر مخلوقات ہيں ۔ زنده روحوں کے طور پراُنہيں 

کے طور پر بھی بيان کيا جا سکتا ہے بالکل جيسے کہ " روحيں رکھنے
بر مخلوقات کے طور پر بيان انگريزی ميں ہم دونوں انسان اور جاندار کو با خ

پُرانے عہد نامے کے کر سکتے ہيں يا با خبر وجود رکھنے والے کے طور پر ۔ 
ميں ، ) 3 :16مکاشفہ (  اقتباسات اور نئے عہد نامے کے ايک اقتباس 23

عبرانی لفظ نيفش ، روح  يا اِس کے مترادف يونانی پسيچے، کو جانداروں کے 
حرکت، زندگی  کے ) جان" (روح"  معاملے ميں ليے استعمال کيا گيا ہے ۔ ہر

کيونکہ "  ميں ، 11 :17نظريہ کے ساتھ نزديکی قرابت رکھتا ہے ۔ تاہم احبار 
" جسم کی جان خون ميں ہے ۔ " لغوی طور پر ، " جسم کی جان خون ميں ہے ،   

کے  عبرانی تصور اِس پرکھ سے عياں ) جان"(روح" معنی خيز حقيقت جو 
ہ Q فانيت ايک لمحے کے ليے اِس ساتھ کبھی منسلک نہيں ہوتی ہوتی ہے وه ي

ہے ۔ انسان کی تخليق خدا کی صورت پر ہے جو اُسے ذہانت اور اخYقی سمجھ 
ليکن جو وه جاندار بادشاہت کے بوجھ کی وجہ سے بُلند مرتبہ  رکھتی ہے ، 

انسان " ہ ہے ، کيونکساتھ بانٹتا ہے وه اُسے ايسی ہی موت کے ليے ُجھکا ديتا 
انسان کو ، )12 : 49زبور "(  کی مانند ہے جو ہYکت ہوتے ہيں اُن حيوانوں

سب جس طرح يہ مرتا ہے اُسی طرح وه مرتا ہے ۔ : حيوان پر  کچھ فوقيت نہيں 
 : 3واعظ "( کے سب خا ک ہيں اور سب کے سب پھر خاک ميں جا ملتے ہيں 

" : فاظ کی گونج پيدا کرتا ہے ۔ واعظ کا مصنف آدم کے ليے خدا کے ال)20 -19

اِسی ليے ، ہميں حيران نہيں " تُو خاک ہے اور خاک ہی ميں پھر لوٹ جائے گا ۔
ہونا چاہيے يہ تYش کرنے کے ليے کہ عبرانيوں فطرتی طور پر مرده روح کے 

 بارے بات کرتی  ہے ۔ 
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يہاں جانيں "۔ )20  ،4 :18حزقی ايل "( جو جان گناه کرتی ہے وہی مرے گی "
 : 21احبار "( سے بے حرمت ہوتی ہيں ) نيفش( ہيں جو انسان کے مُرده جسم

کوئی کی بہت مفيد تعريف پر پہنچ ُچکے ہيں ، ) نيفش)( جان( ۔ ہم يہاں روح)11
ايک جو با حفاظت اِنہيں پيدائش سے ليکر مکاشفہ تک ميں بہت سارے معامYت 

فش اور اِس کے مساوی يونانی پيساچے  جب کيونکہ نيميں Qگو کر سکتا ہے۔ 
کے طور پر " شخص" انسان کے ليے Qگو کيا جاتا ہے تو اِسے آسانی کے ساتھ 

بنيادی طور پر انفرادی ہے ، خواه يہ زند ه " روح" ترجمہ کيا جاتا ہے ۔ بائبلی 
بائبل کی زبانوں کی اِس ہے ۔ ) جان( ہے يا مرده شخص کی ) جان( شخص کی 

حقيقت کی تصديق کے ليے ہم منفرد برٹش مفکر نيگل ٹرنر سے مرکزی 
کا لکھاری ہے ۔ ) ٹی اينڈ ٹی کYرک(( درخواست کرتے ہيں ، جو کرسچن ورڈز 

: وه نئے عہد نامے کے مساوی عبرانی نيفش کے ساتھ برتاو کرتا ہے   

ے ہ" جسمانی زندگی " ہميں يہ تسليم کرنا ہے کہ بائبلی يونانی پيساچے کا مطلب
ہے ۔۔۔ انسان " شخصيت" ۔۔۔ اِس کے ساتھ يہ تصور۔۔۔ يہاں بائبلی يونانی کا مطلب 

کی زندگی ، اُس کی مرضی ، اُس کے جذبات اور اِن سب سے بڑھ کر انسان کی 
پيساچے کو کھونے کے ليے ساری ُدنيا کو ) جان(۔ اگر انسان اپنی "خودی" 

ے کی نمائندگی کرتا ہے ، نہ حاصل کرے ، تو يہ اُس کے اپنے آپ کے کھو جان
(       پيساچے 3000کہ اُس کے کسی حصے کی ۔ جب يہاں کليسيا ميں تقريبا ً 

سب آدميوں کو شامل کيا گيا تھا ۔ ) 41 :2اعمال ( کو شامل کيا گيا تھا  ) روحوں
ہر پيساچے کو )43 :2اعمال ( ہر پيساچے پر آنے واQ خوف ہر شخص پر تھا 

(   او ر پورے نئے عہد نامہ ميں ) 1 :13روميوں ( ے ہونا تھا اِس حالت کے نيچ

 2، 20 : 3 پطرس 1، 45 :15 کرنتھيوں 1، 3: 16، 9 :2، روميوں 23 :3اعمال 

۔ )3 :  16، مکاشفہ 14:  2پطرس   

" جانوں"  کا اضافہ کر سکتے ہيں جو اُن کی 4 :20ہم اِن اقتباسا ت ميں مکاشفہ 

کا مطلب " جانوں"  کر ديا گيا تھا ۔ اِس اقتباس ميںکی بات کرتا ہے جنہيں قتل
نہيں ہے ، جيسے اکثر اِسے غلط طور پر پڑھا جاتا ہے ، " نکلی ہوئی جانيں "

 ميں ،اُنہيں 4 :20بلکہ ، وه اشخاص جن  کے سر قلم کيے گئے تھے ۔ مکاشفہ 
ہزار سالہ دوِر حکومت ميں مسيح کے ساتھ خدمت کے ليے زنده کيے جانے کے 

جو کہ بائبلی يونانی ميں يہ ہے اُس ) روح( پيساچے  " ور پر ديکھا گيا ہے ۔ ط
کی طرف اشاره کرتی ہے  جو کہ نماياں صفات کے طور پر انسان ہے ،خودی 

ہے،  يہ ايک شخصيت ہے ، جسے ہم انا کہتے ہيں ۔۔۔ زور سار ی خودی پر ہے 
ع مجھ سے چاہتا ہے ۔۔۔ مريم کی پيساچے مريم کی انسانی شخصيت تھی ۔۔۔ يسو

متی ( کہ  ميں اُس پر اپنی ساری شخصيت ،  انا ، اپنے ليے اُس پر  تکيہ کروں  
کرسچن  ورڈز ، "(۔ يسوع نے اپنی جان بھيروں کے ليے دے دی )29 :11

ہميں يہاں پُرانے عہد نامے کی نبوت کو ياد دQيا جاتا ۔ )420- 418صفحات 
   آپ کو ، موت پر انڈيلنا تھا ۔ اپنے) پيساچے( کہ اُسے اپنی جان ہے
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کے غلط استعمال " جان"  اصطYح کینيگل ٹرنر قروِن وسطٰی اور جديد زمانہ 
کے بارے  اُن لوگوں کوخبردار کرتا ہے جو ہمارے ساتھ فرق استعداد رکھتے ہيں 

ا کی وه نشاندہی کرتا ہے کہ يہ نئی تعريف مظاہر پرست  گريس کے ليے اپنی ابتد۔
جان : " مقروض ہے اور نہ کہ پُرانے عہد نامے کے ليے ۔ ڈاکٹر ٹرنر ايسا کہتا تھا 

اکثر مسيحيوں سے حامل ميں پائی جاتی ہے اگر اِسے جسم ميں قيد کيا گيا تھا ، 
جيسے افYطون نے اِس کا قياس کيا تھا ، اور مسيحيوں کی طرف سے ايسا کہا گيا 

ا بالکل اُسی طرح ہے جيسے يسوع نے اپنی کہ موت کے وقت خدا کی طرف جان
۔ ڈاکٹر ٹرنر )421کرسچن ورڈز، صفحہ " ( کو چھوڑا جب وه مرا ) روح( فينوما 

، صفحہ 1974، 1تشريح ( نارمان سينتھ کا ھوالہ ديتے ہوئے نتيجہ اخذ کرتا ہے 
بائبل ميں کسی جگہ غير فانی جان کی اصYح نہيں ہے جو موت سے ): " 324

   " بچتی ہے ۔

کو " جان" قبل از وقت نتائج کے ساتھ کYم تک پہنچنے کے ليے کہ اصطYح 
جو انسان کے ايک غير فانی حصے کے طور پر افYطون کے ساتھ سمجھنا ہے 

موت کے وقت اپنے مادی گھر کو ِگراتا ہے وه بنيادی  پريشانی کو پيدا کرتا ہے ۔ 
کے " جان" مختلف مفکرين نے اِسے وسيع پيمانے پر جانا نہيں گيا ہے کہ جسے 

اِس معنی کے بارے غير مجاز قياس آرائيوں کے  خYف لگاتار احتجاج کيا ہو جو 
اصطYح کے ليے بائبلی مسيحی تعريف کی نا سمجھی کو بنانا جاری رکھتی ہے ۔ 

وسيع مواد ايڈون فارم کی جانب سے دو واليمز ميں مطابقت اب اِس موضوع پر 
نظر ثانی اور پيغام رسانی ، ( آو اجداد کا مشروط ايمان رکھا ہے ، ہمارے اب
- 1830( ہم فرانز ڈيلسچ کے مشاہدات کا حوالہ ديتے ہيں ، )واشنگٹن ڈی  ۔ سی 

يہاں بائبل ميں وه سب کچھ نہيں ہے جو فطرتی غير :"ايک راہنما عبرانی) 1890
) روح(  جان فانيت کے مفہوم کی طرف اشاره کرتا ہوں ۔ بائبل کے نقطہ نظر سے

ايک ممتاز امريکی اسقف  " کو موت کے ليے رکھا جا سکتا ہے ، يہ فانی ہے ۔ 
"ڈاکڑ ۔ جے  ڈی ۔ميک کونل ، نے لکھا ،  

ابتدائی مسيحيوں کے ليے ، اُن کے ليے جنہيں نئے مذہن کے ليے يونانيوں سے 
اور يونانی Q زوال  تھے ، ) روح ( Qيا گيا تھا اپس افYطونی نظريہ کے ساتھ جان 

روح کی فطرتی غير فانيت کی افYطونی اثر نے ابتدائی کليسيا ميں زور پکڑا ۔ 
تعليم کو قبول کيا گيا ۔ ا،س نظريے کا ابتدا ہی  مسيحيت کے وجود سے بچنے کے 

۔ )1901غير فانيت کا انکشاف، "( طور پر مقابلہ کيا گيا   
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ن کو يونانی کےنظريہ کو اِس شرمناک بياحال ہی ميں شرعی گوڈج مسيحيت ميں 
ديا کہ جب يونانی اور رومی ذہن چرچ کو مغلوب کرنے کے ليے آئے يہاں ايک 

آفت آئی جس سے چرچ کبھی اِس سے نجات حاصل نہ کر سکا ، خواه يہ تعليم "
يہوديت اور مسيحيت پر متجمع مضامين ، " يہوديوں کا بYُو ه، " (" تھی يا عمل 

۔ )1939نڈ سزز، شئير اي  

 

"روح" بائبل ميں   

پر پہنچ ُچکے ہيں ، ہم " روح"  ميں ، بائبل کی اصطYح 7 :2اب ہم پيدائش 
سيکھتے ہيں کہ انسان ميں زندگی کی سانس کا پھونکا جانا مٹی سے بنائے گئے 

يہ کا نتيجہ زنده شخصيت ميں تشکيل دينا تھا ، ايک حرکت کرنے والی مخلوق۔ 
دگی کی سانس اِس بقائے حيا ت کو عنايت کی جاتی ہے جو ايک زنواضح ہے کہ 

زنده شخص کو يا روح کو ايک ُمرده شخص يا جان کے مخالف بناتی ہے ۔ زندگی 
جيسا کہ ہم انسان اور جاندار کی مشترکہ ملکيت ہے ، ) روحا ۔ روح ( کی سانسن 

ور ہر قسم کا ہر قسم کا جانور  ا"  ميں سے سيکھتے ہيں جہاں ، 14 : 7پيدائش 
چوپايہ اور ہر قسم کی چڑيا يہ سب کشتی ميں داخل ہوئے، اور جو زندگی کا دم 

" رکھتے ہيں اُن ميں سے دو دو کشتی ميں نوح کے پاس آئے ۔  

 22يہاں اہم عبرانی لفظ روحا کی نمائندگی کرتا ہے ۔ اِسی باب کی " دم " لفظ 

" بيان ميں اختصار کيا گيا ہے کہ آيت ميں ، طوفان ميں زندگی کی تباہی کو اِس 

خشکی کے سب رينگنے والے جاندار جنکے نتھنوں ميں زندگی کا دم تھا مر گئے 
:"  ميں بيان کيا گيا ہے 19: 3واعظ انسان اور حيوان کی مشترکہ قسمت کو " ۔

کيونکہ جو کچھ بنی آدم پر گزرتا ہے  وہی حيوان پر گذرتا ہے ۔ ايک ہی حادثہ 
رتا ہے  جس طرح يہ مرتا ہے اُسی  طرح وه مرتا ہے ۔ ہاں سب ميں دونوں پر گذ

ايک ہی سانس ہے اور انسان کو حيوان پر کچھ فوقيت  نہيں کيونکہ سب بطYن 
سب کے سب ايک ہی جگہ جاتے ہييں ، سب کے سب خاک سے ہيں  او ر ہے ۔ 

موت پر ، وہی مصنف کہتا ہے ، "سب کے سب پھر خاک سے جا ملتے ہيں ۔ 
خدا کی طرف واپس پلٹتی ہے جس نے اُسے ) روحا( نسان او ر جانور کی روح ا

زبور نويس اِسی نظريہ کو بانٹتا ہے ۔ تخليق کر ۔ )7 :12 ، 20 : 3واعظ ( يہ دی  
کيونکہ " ده مخلوقات عام مروجہ طور پر يکساں اختتام پر پہنچتی ہيں ، کيونکہ 

مرتے ہيں اور واپس خاک ميں لوٹ لے ليتا ہے ، وه ) روحا( خدا اُن کی سانس 
انسان کی بے ثباتی کا جوہربائبل کے مصنفين کے ۔ )29: 104زبور " ( جاتے ہيں 

 ليے اِس حقيقت کے ساتھ ُجڑتا ہے کہ  
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اُس کے پاس سے چلی جاتی ہے ، وه ) روحا( موت کے وقت اُس کی سانس 
د ن اُس کے خياQت فنا ہو جاتے اُسی "زمين کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے ، اور 

اپنے آپ کو انسان کی جان اور دم " ، کيونکہ اگر خداوند )4 :146زبور " ( ہيں 
کے ليے اکٹھا کر تا ہے ، تو ساری انسانيت اکٹھی فنا ہوتی ہے ، اور انسان 

۔ )15 ، 14 : 34ايوب " (دوباره واپس خاک ميں لوٹ جائے گا   

يک ناقابِل ديد حياتی طاقت ہے جو مخلوقات کو زنده پُرانے عہد نامے ميں روحا ا
رکھتی ہے ۔ يہ ايک چلنے والی توانائی ہے جو دماغ اور اعصابی نظام کے کام 

کرنے کا قائم رکھتی ہے ۔ جب روحا کو بدن سے نکال ليا جاتا ہے ، تو وه مخلوق 
ے مرتی ہے اور الہی قدرت اُس کی طرف لوٹ جاتی ہے جس نے اسے ديا ہوتا ہ

مخلوق موت پر بے ضمير بن جاتی ہے ، اب روحا ، اُس کے احسا س کا ذريعہ ۔ 
جو وجود رکھتا تھا ، مٹا ديا جاتا ہے ۔ اِس پر بہت مضبوطی سے زور نہيں ديا 

نہيں ہے ، جو جسم سے ہٹ " جان "  " روح " جا سکتا کہ بائبل کی اصطYح ،
وح زندگی کی طاقت ہے يہ رکر با ضمير وجود کے قابل حقيقی شخصيت ہے ۔ 

جو حرکت پيدا کرتی ہے ۔ نئے عہد نامے ميں ، اور يہ سچ ہے کہ ، روح الہی 
زندگی کی نشست پر عہده دينے کے ليے آتی ہے جو روح القدس کی طرف سے 

پينوما  اور  صفت پينوماٹيکوس جيسے نيگل ٹرنر کہتا ہے ، بخشا جاتا ہے ۔ 
بہر کيف تقريبا ً يہ "   رکھتے ہيں ۔ ہماری فطرت کی روحانی سمت کا حوالہ

معلوم کرنا نا ممکن ہے آياکہ يہ حوالہ جات جن کا مقدس پولس  رسول حوالہ ديتا 
کرسچن ورڈز ، " ( ہے ايماندار کا اپنا پينوما ہے يا روح القدس کے ليے ہے 

 ميں زندگی 26 :2اب پينوما کو ابھی تک اصل سمجھ ميں يعقوب ۔ )427صفحہ 
يہ " بدن بغير روح کے مُرده ہے :" کے طور پر استعمال کيا گيا ہے کی طاقت 

موزوں ہے ، اِسی کيے ، اِس موت کو دو نئے عہد نامے کے اقتباسات ميں روح 
اے باپ : " کے ھوالہ کيے جانے کے طور پر  بيان کيا گيا ہے ۔ يسوع نے کہا ، 

 23لوقا " (  دم دے ديا اور يہ کہہ کرميں اپنی روح تيرے ہاتھوں ميں ديتا ہوں ، 

اے خداوند ميری روح :"  ميں ، استفنس نے کہا 60 ، 59 : 7۔ اور اعمال )46:
3" کو قبول کر اور يہ کہہ کر سو گيا ۔  

" ہميں بہت محتاط رہنا ہے کہ اِن اقتباسا ميں يونانی نظريہ کو نہ پڑھا جانا کہ 

 جانے والی روح کا يہاں مطلب يہ ہےکہ  حقيقی شخص اب برخاست کی" روح 
کے طور پر با ضمير طور پر وجود رکھتا ہے ۔ ايسا کرنے سے يونانی فلسفہ کی 

ہم يہاں اِس بحث کے بہت دو ٹوک معاملے پر ہيں بہت مختلف ُدنيا کو اُچھلنا ہے ۔ 
 ۔ بائبل کا نظريہ ہے کہ 
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 نہ رکھنا ۔ وه ، استفنس  سو گيا ، اُس نے کہيں اور جا کے زنده رہنے کو جاری
استفنس ، کی ابھی تک شناخت مُرده بدن کے ساتھ ہے ، بالکل جيسے يسوع ، 

مکمل شخص ، مرا اور جب الہی زندگی ، دی جانے والی روح واپس لے لی گئی 
، اِس نظريہ کے ساتھ سپرد کر دی گئی کہ قيامت  کے آخری لمحے اِس کی 

سے جی اُٹھتا ہے جہاں وه خاک  ميں سو تجديد ہو گی ۔ قيامت پر مُرده انسان قبر 
۔ ) 2 :12دانی ايل ( رہا ہوتا ہے  اُس لمحے تک جب تک کہ وه جی نہ اُٹھے  

اِسی طرح ، لعزر سو گيا تھا ، زمانہ کامل اِسے بالکل واضح بناتا ہے کہ نا 
" صرف وه سو گيا تھا بلکہ اپنی قيامت تک سونے کی حالت ميں رہا ، اور جب 

، لعزر مُرده تھا اور اُس وقت تک مرده رہا " س کی موت پر بات کی يسوع نے اُ 
 ، 14 ، 11 : 11يوحنا ( جب تک اُسے قبر ميں زندگی کے ليے بYُ يا نہيں گيا تھا 

۔ )44، 43  

ہميں اِس پر زور دينا ہے کہ روح کی روانگی کا يہ مطلب نہيں ہو سکتا کہ انسان 
 پر ہوشمندی کے ساتھ ُجدا ہو جاتا خود ايک دوسرے مقام کے ليے مکمل طور

ہے ۔ کYم کو پڑھنے کے ليے جيسے اِس کا مطلب ہے اُسے روح کے يونانی 
نظريہ ميں ساده طرح پڑھنا ہے جيسے با خبر وجود موت سے بچنے کے قابل 

ايک اجنبی يونانی نظريہ ، جو  ہوتا ہے  ۔ ليکن بائبل کا مطالعہ کرتے ہوئے 
، يہ سوچ کی دو مختلف ُدنياوں کو گڈ مڈ کرنا ہے ۔ عبرانی سوچ کے خYف ہے 

اِس کا نتيجہ صرف پريشانی ہو سکتا ہے  جو رسولوں اور ہمارے مابين رابطے 
کيونکہ روحانی ريکارڈز ميں کی کمر توڑنے کی طرف راہنمائی کرتا ہے ، 

ہمارے اپنے روايتی نظريہ پيش از وقوع کو معتارف کرانے سے ، اور بنيادی 
کے ليے ہماری اپنی يويانی تعريفوں کو " جان" اور " روح"  جيسے کہ الفاظ 

ہم بائبل کی سمجھ کے خYف ايک موثر رکاوٹ نصب کرتے مہيا کرنے سے ، 
ہم موت کی حقيقت  پر بائبل کے نمونے سے انکار بھی کرتے ہيں ، اور ہيں ۔ 

نکار يسوع کے معاملے ميں ، ہمارے گناہوں کے ليے اُس کی موت سے بھی ا
کرتے ہيں ، کيونکہ ہم نے ہميشہ يہ يقين رکھا انسان ايک با خبر نکالی ہوئی روح 

 کے طور پر قائم رہتا ہے ، ہم قياس کرتے ہيں کہ نئے عہد نامے کے مصنفين  
دو طريقوں سے اِس خيال کو ہم تک باہم پہنچانے کا قصد رکھتے تھے جس ميں 

 گيا ۔ اور ہم ايک نکالی ہوئی روح روح روح کو واپس خدا کی طرف جانے کا کہا
کے طور پر پہلے سے فانی حالت ميں انسان کے وجود رکھنے کے ليے کYم 4

کے ديے گئے کسی اقتباس ميں مکمل غير حاضری کے ساتھ اِس سے باز رہتے 
۔ يہ سيکھنے کے ليے ايک دھچکے کے طور پر آتا ہے کہ نئے عہد نامے ہيں 

  خالی حالت کا تعلق موت کے ساتھ ہے ، کے ايک واحد حوالہ  ميں اِس
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ہم نئے بدن کے ! حوالہ ايسی حالت کے ليے جسے پولس ارادة سميٹتا ہے 
تاکہ  ملبس ہونے کے باعث ننگے " پہناوے کی آرزو کرتے ہيں ، وه کہتا ہے ، 

 3 :5ھيوں  کرنت2" ( اِس ليے نہيں کہ يہ لباس اُتارنا چاہتے ہيں نہ پائے جائيں ۔۔ 

ہمارے مفکرين ا،س اقتباس کی بنياد کی نشاندہی کرنے ميں درست ہيں کہ ، ۔ )4، 
اQن رچڑسن ، نئے " ( نکالی ہوئی روح کا نظريہ عبرانی ذہن کے مخالف ہے " 

۔ اب  درست طور ) ، تاکيد کا اضافہ 196عہد نامے کی الہيات کا تعارف ، صفحہ 
 موت کے ليے سامنا کرتے ہيں ، حقيقی اُميد جس کا ہمپر يہ ايک ايسی حالت ہے 

کو اجازت ديتے ہوئے ، کہ تمام بنی نوع انسان کی موت سے زندگی کے ليے 
قيامت ہو گی ۔ قيامت کی مرکزی تعليم کے ساتھ کسی قسم کی مداخلت کو ہمارے 
مستقبل کے ليے کYم کے نظريہ کو دھمکائے جانے کے طور پر بہت سنجيدگی 

ہميں ہر قيمت پر مسيح کی واپسی پر تمام مرحوم ايمانداروں ا ۔ سے ليا جائے گ
کيونکہ تمام ايماندار اِس عظيم واقعہ کا بڑی کی مستند قيامت پر زور دينا ہے ۔ 

بے تابی سے انتظار کرتے ہيں ، جبکہ يماندار مُردے اپنی قبروں ميں آرام سے 
۔ )13 : 12دانی ايل ( ہيں    
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3باب نمبر   

 

 مُرده کی حالت اور اُس کی جگہ
 
 

کے متضاد ترجمہ اِس حقيقت کو غير " جان" اگر انگريزی ورژن ميں نيفش  يا 
واضح کرتا ہے کہ  دونوں جاندار اور انسان جان پر قابض ہيں ،  تو ايک بہت ہی 

 سے متعارف کرايا گيا تھا کے بے شعور استعمال" جہنم" سنجيده الجھاو کو اِس لفظ 
 اِن ميں سے 5: جس کا رجحان بائبل کی بالکل فرق  دو اصطYحات کی جانب ہے 

اُن تمام مُردوں کی جگہ کو بيان کر رہی ہے  اور اِس جگہ کا ايک دوسرا معنی ايک 
پُرانے " جہنم کی آگ۔" بدکار کے ليے مستقبل ميں آنے والی سزا ہے ، جيسے کہ ، 

" قبر " ، "جہنم" ، )يونانی کے مساوی عالِم ارواح( ميں لفظ برزخ عہد نامے 

وه جگہ جہاں تمام ، دونوں راست اور نا راست ، موت کے وقت جاتے " " گڑھا"
اِس مقام کو زمين کے نيچے ہونے کے طور پر بيان کا حوالہ پيش کرتا ہے ۔ " ہيں 

تو زمين " ے کا حکم ديا گيا ، م کو مرنبيرا اور اداتن، قورح کيا گيا ہے ، کيونکہ جب
نے اپنا منہ کھوQ اور اُنہيں نِگل ليا ، اور اُن کے گھر اور و ه سب لوگ جن کا تعلق 

تعلقہ تمام کوره سے تھا اور اُن کی تما م چيزيں نگل لی گئيں ۔ وه اور اُن سے م
 31 : 16نتی گ"  ( ميں اُتر گئيں اور زمين نے اُنہيں چھُپا ليا چيزيں نيچے زنده پاتال 

يہاں شک کی گنجائش نہيں ہے کہ پُرانے عہد نامے کے مطابق تمام روحيں ۔ )32، 
ميں بھيجی جاتی ہيں ، جو کہ موت ) عالِم ارواح( ، نيک و بد، موت کے وقت برزخ 
وه کونسا آدمی ہے جو جيتا ہی رہے گا  اور " : کی ُدنيا ہے ۔ زبور نويس کہتا ہے 

 : 89زبور "(ور اپنی جان کو پاتال کے ہاتھ سے بچا لے گا؟موت کو نہ ديکھے گا  ا

مسيح کی بات کرتے ہوئے ، يہی سچ داود کی طرف سے بيان کيا گيا تھا ، کہ ۔ )48
 اُس کی جان ۔ وه خود
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۔ )31، 27 :2 ، اعمال 10 : 16زبور "( عالِم ارواع ميں چھوڑا نہيں جانا چاہيے "
 غائب ہونے کو ُسنتے ہی ، تسلی نہ پانے سے انکار کيا اور يعقوب ، يوسف کے

پيدائش "( ميں تو ماتم ہی کرتا ہو ا اپنے بيٹے سے قبر ميں جا ِملوں گا " اور کہا ، 
 ميں موت کو پانے کے ليے خود پاتال کو ايک وسيع طور 14 :5۔ يسعياه )35: 37

 ميں ، بابل کے بادشاه 11 :14پر بيان کرتا ہے جو نيچے اِس ميں چY گيا ۔ يسعياه 
 آيت ميں خود بادشاه نيچے پاتال ميں چY گيا ۔ يہاں 15کی شان و شوکت  اور 

 بالکل ايسا ہی 6۔)18آيت (ديگر بادشاه ہيں جو وہاں قبروں ميں پڑے ہوئے ہيں ۔ 
کا حوالہ ديتا ہے ، ) 20آيت " ( دفن کيے جانے " ، ) 19آيت ( Qشوں " اقتباس  

ی تصوير اِس بات کی تصديق کرتی ہے کہ جو کچھ ہم پوری بائبل ميں اور يہ سار
مُردوں کی ُدنيا ہے ۔ جسے ہم درست طور پر ) عالِم ارواح( پاتے ہيں  کہ ، پاتال 

قبرستان کے طور پر بيان کر سکتے ہيں ۔ ا،س کی ايک دلچسپ تصديق مکاشہ 
ری طور پر پاتا ل  ميں رونما ہوتی ہے جہاں سمندر کے مُردوں کو ظاہ13 : 20

 کے مُردوں سے الگ کيا گيا ہے ۔ 

 

 
 موت کی نيند 

عالِم ارواح ميں مُرده کی حالت کو لگاتار کYم ميں سونے کی حالت / پاتال
کے طور پر بيان کيا گيا ہے ۔ پاتال عذاب کی جگہ نہيں ہے ، کيونکہ يہ دونوں 

جانے پہچانے ") يندن( " بدکار اور ايماندار وں کی حامل ہے ۔ عبرانی شاچو 
وه اپنے ٓاباو " انداز ميں بار بار رونما ہوتی ہے کہ وه ايک جو مر گيا ہے ، 

وه اپنے پيش ، جيسے کہ ، ) وغيره10 :2 سYطين 1" ( اجداد کے ساتھ سو گيا 
اِس بہت زياده کہے رو کے ساتھ شامل ہوا جو پہلے ہی سے سو رہے تھے ۔ 

يا " گزر جانے "  طور پر  موت کے بارے جانے والے ُجملے سے ، غير مشابہ
کے طور پر ہماری مشہور زبان کے غير مشابہ ہے ، ہم " گھر جانے " 

سيکھتے ہيں مُردے اطمينان کی حالت ميں ٓارام کرتے ہيں ۔ يہاں کوئی ايسا 
کہ حقيقی شخص نہيں سويا تھا بلکہ روح کے طور پر کسی اور جگہ ُسراغ نہيں 

موت کے بعد تيری ياد "  سے ، ہم يہ دريافت کرتے ہيں کہ 5 :6زبور ! زنده تھا 
 3 :13زبور " مُردے کچھ نہيں جانتے ۔ "  سے يہ کہ 5 :9، واعظ "نہيں ہوتی 

 خاص طور پر موت کے 4 :146موت کی نيند کی بات کرتی ہے  اور زبور 
کيونکہ " اُس دن اُس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہيں : " عمل کو بيان کرتی ہے 

 مُردے خداوند کی ستائش نہيں کرتے نہ وه جو خاموشی کے عالم ميں اُتر "
دانی ايل  ايسٹالوجيکل قيامت کی تYش کرتا ہے ۔ )17 :115زبور " ( جاتے ہيں 

اور مُردوں کو اُن کے خاک ميں سونے سے جاگنے کو ديکھتا ہے ۔ يہ ايسا نہيں 
 ہے 
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ں  اور پھر جلد ی سے روحوں سے ُجدا ہو کر مُردے ايک مرتبہ جب سو جاتے ہي
ايسا کوئی قيامت کے وقت اپنے اجسام کو با خبر طور پر حاصل کر ليتے ہيں ۔ 

 اُن 2 :12بھی خيال ممکنہ طور پر کYم کے ريکارڈ ميں نہيں ہے کيونکہ دانی ايل 
کے زنده کيے جانے کے طور پر جو زمين کی خاک ميں سو رہے ہيں کے طور 

وه اُس وقت تک  کسی غلطی کے ہمارے ليے قيامت کو بيان کرتی ہے ۔ پر بغير
خاک ميں ہوتے ہيں جب تک کہ وه زندگی کے آنے والے زمانے ميں حصہ لينے 

7کے ليے ظاہر نہيں ہو جاتے ۔   

 ميں سکھايا گيا ہے ۔ يہاں ايوب 15 - 11 : 14يہی سچ کو ايوب درست طور پر 
بلکہ  انسان دم چھوڑ ديتا ہے اور پھر وه ": قيامت کے نظارے کی نيت کرتا ہے 

کہاں رہا ؟ جيسے جھيل کا پانی موقوف ہو جاتا اور دريا اُتر تا اور سوکھ جاتا ہے 
ويسے ہی آدمی ليٹ جاتا ہے اور اُٹھتا نہيں ۔ جب تک آسمان  ٹل نہ جائے  وه بيدار 

جھے پاتال ميں نہ ہونگے اور نہ اپنی نيند سے جگائے جائيں گے ۔ کاش کے تپو م
چھُپادے  اور جب تک تيرا قہر ٹل نہ جائے مجھے پوشيده رکھے  اور کوئی معين 

اگر آدمی مر جائے تو کيا وه پھر ! وقت ميرے ليے ٹھہرائے اور مجھے ياد کرے 
جئيے گا ؟ ميں اپنی جنگ کے ُکل ايام ميں منتظر رہتا جب تک ميرا چھُٹکاره نہ 

ر ميں تُجھے جواب ديتا  تُجھے اپنے ہاتھوں کی صنعت ہوتا ۔ تُو مجھے پُکارتا او
" کی طرف رغبت ہوتی ۔   

 
 لعزر کا زنده ہونا

نئے عہد نامے ميں قيامت پر بہت زياده زورديے جانے کے ساتھ نيند پر ايسی 
حالت کے طور پر زور ديے جانے کے مترادف ہے جو اِس کی پيش روی کرتی 

اور بہت سے جسم اُن مقدسوں کے جو "  کہ  ميں ہم پڑھتے ہيں52 : 27ہے ۔ متی 
يہ کہ ، مقدسين موت کی نيند سے جاگ گئے ۔ يوحنا " سو گئے تھے جی اُٹھے ، 

 ميں ، جس کی طرف پہلے ہی سے مختصر طور پر اشاره کر ُچکے ہيں 11 :11
کی ' کاريگری' ، لعزر کی کہانی ہميں  خود خداوند کی طرف سے موت کی 

يسوع، عزر کی موت سے پوری طرح آگاه ہوتے ہوئے ۔ واضح تفصيل ديتی ہے 
يوحنا کہتا " ہمارا دوست لعزر سو گيا ہے ، ليکن ميں اِسے جگاونگا ۔" کہتا ہے ، 

ہے کہ ، يسوع، لعزر کی موت کی بات کر ُچکا تھا ، اگرچہ اُس کے شاگر د اُس 
ے اُن پس پھر يسوع نکے الفاظ کو فطرتی نيند کے معنی ميں لے ُچکے تھے ۔ 

اِس کی بہترين تفصيل جو يہ بيان " لعزر مر گيا ہے ۔ : " سے واضح طور پر کہا 
اور وه : کرتی ہے کہ کيسے خداوند نے ايک مُرده شخص کو قبر ميں سے بYُيا 
" جو مر گيا تھا ، کعتانی کپڑے ہاتھ اور پاوں بندھے ہوئے باہر نکل آيا ۔  
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جبنی خيال کو Qگو کرنے کے ليے  ، کہ لعزر ، ايک بدن اِس Qجواب واقع  کے ا
سے ُجدا روح ، چار دنوں کے ليے کسی دوسری جگہ مکمل طور پر باخبر تھی ، 

موت کے ليے عبرانی نظريہ کی سادگی رع کو مکمل طور پر توڑ ُچکا ہے۔ وه ش
 زندگی کے التوا ء اور با خبر ہونے کے منسوخ کيے جانے کے طور پر يونانی 

دوہرے نظام کے مقابلے ميں کھڑا ہوتا ہےجو يہ خيال کرتے ہوئے موت کی 
حقيقت سے انکاری ہے کہ حقيقی انسان بدن سے نکلی ہوئی روح کے طور پر بچ 

روايت کی دست رازی کے خYف اِس کی اِسی طرح  60 :7سکتا ہے ۔ اعمال 
حفاظت کرتی ہے جو ہميں اکثر اوقات حقيقی شخص سے شخصی ضمير سے 

ايسا کہا جاتا ہے کہ ، خدا کے ليے استفنس ،! طYق کی طرف راہنمائی کرتی ہے 
اپنی روح کے ساتھ پابند تھا ، اور وه ، استفنس ، سو گيا ۔ داود کی موت کو سراسر 

واضح طور پر بيان کيا گيا ہے ، کيونکہ ، کيونکہ وه مرا اور دفن کيا گيا ، اور 
" ۔ پولس کہتا ہے ، )29 :2اعمال " ( ن ہے اُس کی قبر اُس دن سے ہمار ے دميا

جو خود موعوده اجر کو حاصل ( وه سو گيا   اور اپنے آباو اجدا د ميں شامل ہوا  
"( ، اور اُس نے بگاڑديکھا )39 ، 13 : 11کيے بغير مر گئےتھے ۔ عبرانيوں 

 ہم يہاں اِس ۔)34:  2اعمال " ( داود آسمان پر اُٹھايا نہيں گيا تھا ۔  )36: 13اعمال  
کوشش کے ساتھ اِس معاملے کو ليتے ہيں جسے اُن تبصره نگاروں نے بنايا يہ 

ايسی ! اصرار کرتے ہوئے کہ داود  روح ميں اوپر اُٹھايا گيا  تھا بدن ميں نہيں 
کے مزيد لگاتار استعمال " نيند" رسولوں کے بيان کی واضح ترديد ہے ۔ تشريحات

جب :"  ميں پايا گيا ہے 4 : 3 پطرس 2طور پر کو موت کی حالت کی تفصيل کے 
مسيحی مُردے سو رہے ہيں ، : 13 : 4 تھسلينکيوں 1، "سے باپ دادا سوئے ہيں 

جب تک عورت کا شوہر جيتا ہے وه اُس کی پابند ہے پر جب : 39 : 7 کرنتھيوں 1
، تو جس سے چاہے بياه کر سکتی ) اگر وه سو ُچکا ہو ( اُس کا شوہر مر جائے 

" ( سو رہے ہيں"  ميں بہت سے کليسيائی اراکين ، 30 : 11 کرنتھيوں 1"  ۔ہے

 ميں ، 6 : 15 کرنتھيوں 1ہيں ۔ " مُرده " ، يہ کہ ، )زمانہ فعل حال معنی خيز ہے 
 18 : 15 کرنتھيوں 1اُن ميں سے کچھ نے خداوند کو ديکھا اور سو رہے ہيں ۔ 

آنے والی قيامت کی ضرورت کو ميں ، پولس اِس بات کی دليل پيش کرتے ہوئے 
فنا ہونگے ) سو ُچکے ہيں  ( ا،س کے بغير وه جو مر ُچکے ہيں بيان کرتا ہے کہ 

ايسی قناعت پولس کے اِس نظريہ کے خYف  ايک ٹھوس گواہی ہے کہ وه پہلے ۔ 
!ہی سے زنده تھے   
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 ٹائنڈيل کا احتجاج 
رانے عہد نامے اور نئے عہد نامے ميں ہمارا نتيجہ يہ ہونا چاہيے کہ دونوں پُ 

مُرده،   مُرده ہی ہيں ۔ بغير کسی امتياز کے ، قيامت کے وقت زندگی کا انتظار کرنا 
۔ در حقيقت ، ايسا دعوٰی  محض  بدکار کے ليے آنے والی قيامت پر عدالت کے 

ں موجوده سزا ميں يہابد کار مُرده کے ليے نظريہ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے ۔ 
کيسی سمجھ ہو سکتی ہے اگر حقيقت ميں اُن کا مستقبل ميں انصاف کيا جاتا ہے ؟ 
يہ  حکم ديے جانے سے پہلے سزا کے رونما ہونے کی مانند ہو گا ۔ مساوی طور 

موجوده ضميرکی روحانی مسرت کا نظريہ آنے والی پر ، راستباز کے ليے ، 
  ہے جو اکيQ Yفانيت کو عنايت قيامت پر نئے عہد نامے کی تاکيد کی ترديد کرتا

اُس  اِس طرح يہ ايک اہم التفات ہے جس نے وليم ٹائنڈيل کو اُکسايا ، کرتا ہے ۔ 
جيسے اُس سے پہلے وے ( نظريہ کے ايک پُر جوش مدد کرنے والے طور پر 

رومن ( اور تُم : " جس  کے احتجاج کے ليے ہم چشم ہو رہے ہيں ) کلف تھا
ئی روحوں کو آسمان ، جہنم اور عالِم ارواح ميں رکھتے ہوئے ، ُجدا ہو) کيتھولکس 

اُن دQئل کو تباه کرتے ہو جہاں مسيح اور پولس نے قيامت کو ثابت کيا تھا ۔ سچا 
ايمان قيامت پر رکھا جاتا ہے ، جس کی ہميں ہر گھڑی تYش کرنے کے ليے خبر 

س کا انکار کرتے ہوئے ، ايسا خدا کو نہ ماننے والے فYسفرز ، اِ دا ر کيا گيا ہے ۔ 
 اور فYسفر اور پوپ مسيح کی روحانی تعليم کہا کہ روحيں ہميشہ زنده رہتی ہيں ۔ 

، چيزيں بہت مخالف ہيں جس وه متفق نہيں ہو ميں شريک ہواکی جسمانی تعليم  
سکتے ، مزيد روح اور بدن مسيحی لوگوں ميں کچھ نہيں کرتا ۔ اور کيونکہ 

ے والے پوپ نے خدا کو نہ ماننے والی تعليمات کو قبول کيا ، جسمانی ذہن رکھن
( اگر جانيں اِس ليے وه اِسے قائم کرنے کے ليے کYم کو بگاڑتا ہے ۔۔۔ اور دوباره 

آسمان پر ہوتی ہيں ، تو مجھے بتائيں کہ کيوں وه فرشتوں کی مانند بہتر ) روحيں 
جناب تھامس مورے " (  مقصد ہے ؟حالت ميں نہيں ہيں ؟ اور پھر يہاں قيامت کا کيا

۔ بائبل ميں موت )181، 180، صفحات 2، باب 4کی گفتگو کے جواب ميں ، کتاب 
کے ايسے ہی يونانی نظريات کے پڑھے جانے کے خطرے کے خYف خبرداری 

ايک مبشر انجيل موجود ہے جو کہ بہت سے فرق فرق ماہِر الہيات سے آئی ہيں ۔ 
جب ہم مرتے ہيں ہم " ترکہ رائے کا حوالہ ديتا ہے کہ مفکر جی۔ ای۔ ليڈ ايک مش

ايسی سوچ، بائبل لہ الہيات سے " وه بيان کرتا ہے کہ " آسمان پر چلے جاتے ہيں ۔ 
يہ ۔ )29دی Qسٹ ٹائمز ، صفحہ " ( بڑھ کر يونانی نظريہ کے انداز ميں ہے 

ہو ،ہماری خواہش ہے کہ اِس حقيقت کی وسيع پيمانے پر پہچان   
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تاکہ روايات جو يونانی فلسفہ ميں جذب ہو ُچکی ہيں اُنہيں بائبل کی تعليمات کی 
 حمايت ميں رد کيا جا سکے ۔ 

 
 يسوع کی موت

جان کا ايک الگ روايتی نظريہ يسوع کی / موت سے بچنے کے ليے روح 
ہ يموت کے معاملہ کے سوا کہيں بھی اقتباس کے حساب پر انتقام نہيں ليتا ۔ 

خداوند کی موت کے مجادلہ کے تجزيہ کے ليے غير معمولی نہيں ہے جس ميں 
يہ نامزد کيا گيا ہو کہ يہ بدن قبر ميں رکھا گيا تھا ، اُس کی روح ٓاسمان پر تھی ، 

اِس نقطے پر کوئی ايک يہ پوچھنے کا اور اُس کی جان عالِم ارواح ميں تھی ۔ 
، نئے عہد نامے کے عبرانی لکھاريوں پابند ہے کہ ، يسوع کہاں تھا ؟ بہر کيف

وه انسان کی فطرت  کے بارے کے ليے يہ سوال رونما نہيں ہونا تھا ، کيونکہ
جو يونانی تصور پيش از وقوع کے ساتھ اِس موضوع پر نہيں پہنچے تھے 

بائبل کی حقيقت يہ ہے ہماری الہيات ميں بہت عميق طور پر پختہ بن ُچکا ہے ۔ 
 يسوع ، عالِم ارواح ميں تھا ، قبر ميں تھا ، ہم پہلے ہی سے کہ يسوع مرا ، وه ،

عبرانيوں ميں ہے ۔ " خود اپنے ليے " " يہ ديکھ ُچکے ہيں کہ ، اُس کی جان 
 ميں ، پطرس ايسا کہتے ہوئے يسوع کی قيامت کا ثبوت پيش کرتا 27 : 2اعمال 

وڑے گا اور نہ اِس ليے کہ ُتو ميری جان کو عالِم ارواح ميں نہ چھ" ہے کہ ، 
" ايک عام عبرانی مساوات " اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا ۔

پيغام کے برابر ہونے کی تصديق کرتی ہے۔ " اُس کی جان " کے ساتھ " مقدس
بالکل ساده ہے کہ يسوع کو قبر ميں مُرده نہيں چھوڑا گيا تھا ، جيسے پطرس 

بوروں ميں ، داود، مسيحا کے اِس بات کی وضاحت کرنا جاری رکھتا ہے ۔ ز
جی اُٹھنے کو پہلے سے ہی ديکھتا ہے ، اور بيان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اُس 

کی جان عالِم ارواح ميں آواره نہ تھی ، اُس موت کی وادی ميں ، بلکہ زندگی 
کے ليے جی اُٹھی تھی ۔ يسوع مسيح ناصری کی اِس انفرادی شخصيت کی موت 

 ميں قيد خانے ميں روحوں کو منادی 19 :3 پطرس 1ہ اور جی اُٹھنے کا حوال
ايسا کرنے کے ليے جانے ميں اِس حوالے کو واضح کرنے ميں مدد کرے گا ۔ 

روح ميں جی " کہا گيا کہ يہ منادی مسيح کی جانب سے انجام پائی تھی جب وه 
يہ اُس جی اُٹھنے کی حالت کو بيان کرنے والی ايک واضح زبان ہے " اُٹھا تھا ۔

،  روميوں "جس طرح باپ مُردوں کو اُٹھاتا اور زنده کرتا ہے "21 : 5يوحنا ( 
جس نے مسيح يسوع کو ُمردوں ميں سے ِجYيا وه تمہارے فانی بدنوں " 11 : 8

مسيح ميں سب زنده کيے جائيں "22 :15 کرنتھيوں 1، "کو بھی زنده کرے گا 
جی اُٹھے  تھے، جب نئے مُردوں ميں سے تاہم يہ اُس وقت تھا ۔ ")گے   
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کے گرائے  8 4: 2 پطرس2اُس نے روحوں کے ليے اِس فتح کا اعYن کيا ۔ يہاں 
" جان" اصطYح گئے فرشتوں کے طور پر اِسے بہت آسانی سے سمجھا گيا ہے ۔ 

 1(  جانوں کے بچائے جانے کے طو ر پر استعمال کيا گيا ہے 8کو طوفان ميں 

کا مثالی استعمال ہے ، جس کا مقابلہ " جان" تجويز کرده جو کہ )20 :3پطرس 
اصطYحات کی ابتری باقی اِن کے وسيلہ سے ہے ۔ " روح" انسانی شخصيت کی 

ہے ، ہم ، انسان کے اجنبی خيال کے تعارف کی صYح ديتے ہيں ايک بچائی 
جانے والی جان کے طور پر ايک نکلی ہوئی روح کے طور پر ۔ يہ تصور ، 

بائبل  ذہن کی بہت زياده مزاحمت کرتا ہے ، جيسے اQن رچڈسن کہتا ہے ، عبرانی
کی علِم انسانيت  کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ ہم شہر بدر کيے جانے سے پہلے 

   سکتے ہيں ۔ چاقتباسات تک پہن

 
انسان کے ليے ٹھوس بائبلی تعليم کی ضرورت                                             

قصد جبلتی غير فانی ہونے کے طور پر دور تک پھيلے انسانی نظريہ ہمارا م
کے چيلنج کے ليے بہت زياد ه ہے ۔ وه جو اِس نظريہ کو تھامے ہوئے ہيں وه 

فطرتی طور پر موت کو صرف جسمانی طور پر انسا ن کے متاثر ہونے کو 
ی يہ مکمل با خبر وجود کے ساتھ کس: ديکھيں گے ۔ اصل خودی نہيں مرے گی 

ہم اِس کا مقابلہ کرتے ہيں کہ انسان کی اِس قسم دوسری جگہ پر چلی جائے گی ۔ 
بائبلی اُميد کا تعلق قيامت کے کی فطرت کا تجزيہ کYم ميں کہيں نہيں پايا جاتا ۔ 

وسيلہ فانی انسان پر عطا کيے جانے والے تحفے  کے طور پر ٖير فانيت کے ليے 
تی غير فانيت کا نظريہ بائبل کی قيامت کی تعليم جبلبY شرکتِ غير تعلق رکھتا ہے ۔

کے ساتھ خطرناک مداخلت کی نمائندگی کرتا ہے ، اور بYُشبہ اِس ميں نجات کا 
پورا الہی منصوبہ شامل ہے ۔ يہ ايک چھوٹی سی جانی مانی حقيقت  ہے کہ وسيع 

احاطہ پيمانے پر امتياز رکھنے والے الہياتی کيمپس  اور ساری مسيحی تاريخ کا 
انسان کے بائبلی نظريہ کے  پيچيده  واحدانيت کے طور پر کرنے والے ماہرين 

اب روايتی طور پر بہت مستحکم طور پر اِس کا ساتھ دينے کو بيان کر ُچکے ہيں ۔ 
آگسٹينين پYٹون ازم کے  سرايت کرنے والے اثر سے  کو الہيات اکثر و بيشتر 

يہ مداخلت ، ہمارا ايمان ہے کہ اِسے اجنبی غير مادايت کی روک ُچکی ہے ۔ 
سجنيدگی سے ليا گيا ہے ۔ اگر پطرس رسول، ہميں يسوع مسيح کے علم اور فضل 

ميں آگے بڑھنے کی ترغيب ديتا ہے ، اور اگر جاہليت ہميں خداوند سے بيگانہ 
، تو يہ درست نہيں ہو سکتا کہ کائناتی طور پر روح کی )18 :4افسيوں ( کرتی ہے 

يت پر پرورش پانے والے وايمان کو مسيحی ايمان  کے عقيده کے طور پر غير فان
اِس کا جے ۔ اے  ۔ ٹی ۔  روبنسن کہتا ہے کہ ، ثابت قدم رہنے کی اجازت ملے ۔ 

  انسان کی بائبلی انحصار الہياتی مفروضوں پر ہے جو بنيادی طور پر
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وليم ٹيمپل کی  آف انگلينڈ نے چرچ جب 9"تعليم کے ساتھ عدم مطابقت پر ہے ۔ 
، تو )1945( ياد ميں اپنے منصوبے کو بنايا ، انگلينڈ کی جانب منتقل ہونا 

) يا با خبر ضمير( انسانی جان کی وراثتی غير فانيت  : " مندرجہ ذيل بيان ديا گيا 
يونانی کے ليے اِس کی ابتدا کا مقرو ض تھا ، نہ کہ بائبل کے ذرائع۔ نئے عہد 

کا مرکزی موضوع ابدی زندگی ہے ، نہ کہ کسی شخص اور ہر شخص نامے 
کے ليے ہے ، بلکہ مُردوں ميں سے جی اُٹھنے کے طور پر مسيح ميں ايماندار 

بی " انسان کے ليے اب اور پہلے سے اِس کاانتخاب موجود ہے ۔ کے ليے ہے ۔ 
س نے لکھا ۔ ايف۔ سی ۔ اٹيکسن اِس بحث و تکرار ميں اپنا حصہ ڈالتا ہے جب اُ 

دونوں انسان اور جاندار روحيں ہيں ، يہ روح اور بدن پر مشتعمل بچے پيدا :" 
کرنے والی مخلوق نہيں ہے جسے الگ کيا جا سکتا ہو اور وه اپنا وجود رکھنا 
جاری رکھے ۔ اُن کی جان ہی اُن کا سب کچھ ہے اور يہ اُن کے بدن کے ساتھ 

 ۔ اُن کی جان رکھنے والے کے طور پر ساتھ اُن کی ذہنی قوت پر بھی محيط ہے
)۔ 2زندگی اور Q فانيت ، صفحہ "( بات ہوئی ، يہ کہ ، با خبر مخلوق  

ثالثی " اِسے غير تنقيدی طور پر بہت عرصہ سے قبول کيا جا ُچکا ہے کہ 
جس کے ساتھ رسمی طور پر آرام کے ليے چھين ليا جاتا تھا ، يہ بائبل " حالت

وجی سکيم ميں فطرتی طور پر درست بيٹھتا ہے ۔ دريافت کے مصنفين کی ايسٹال
کرنے کے ليے يہ ايک دھچکے کے طور پر آتا ہے ، اختيار صرف بائبل پر 

نہيں ہے بلکہ بہت سے با اختيار تبصره نگاروں پر ہے ، کہ انسان کے ليے نکلی 
ہر ہوئی ہوشمندی  کا نظريہ بائبل کی سوچ کے ساتھ ہم آہنگ ہونے سے سراسر با

تما م مُرده کے موجوده بچنے کے " اِسے ہميں اپنے بچوں کو سکھانے اور ہے ۔ 
ايک عام ريگيس الہيات کا  جنازوں پر منادی کرنے سے باز رکھنا چاہيے ۔ 

مسيحی ايمان بدن اور روح کو دو نسلی " پروفيسر ہميں خبردار کرتا ہے کہ 
لفت يا تقسيم نہيں فطرت کے بگاڑ اور نہ بگڑنے کے حصوں کے طور پر مخا

' مسيح ميں'کرتا ۔ سب انسان مرتے ہيں ، جيسے مسيح مرا  ، اور تمام انسان 

زندگی کے ليے جی اُٹھتے ہيں ۔۔۔ يسوع کا جی اُٹھنا جسم سے روح کا نکل جانا 
کريسٹوڈم کا " ( نہيں تھا ۔ يہ اُس ايک کا زنده ہونا تھا جو مرا  اور دفن کيا گيا 

۔ ايسے بيانا ت موت اور جی اُٹھنے کے )189ائے ، صفحہ اعتقاد، جان برناب
مابين درميانی حالت کی جڑ پر ضرب لگاتے ہيں ، کيونکہ وه تصديق کرتے ہيں 

کہ انسان ساده طرح مُرده ہے اور دفن ہوا تھا ، اگرچہ مسيح کا بچاو ،مُردوں ميں 
 سے جی اُٹھنے کا انتظار کررہا تھا ۔ 
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  کے مفکرين ديگر بائبل

ايک اور نماياں مفکر ، ايف ۔ ايف ۔ بروس ، بھی کم پُر زور نہيں ہے کہ روح 
کے نکل جانے کا نظريہ ، جس پر ہمارا درميانی حالت کا نظريہ پايا جاتا ہے ، يہ 

: پولس کے ليے ناقابِل خيال ہے   
س کے پولس بےشک قيامت سے الگ  غير فانی ہونے کا تصور نہيں کر سکتا تھا ، اُ 

روح کے " کبھی نہ مرنے والی" ليے ، کسی قسم کا بدن شخصيت کے ليے ضروری تھا ۔ 
بارے ہماری روايتی سوچ ، جو کہ بہت زياده ہماری گريسيو ۔ رومن  ميراث کی ممنون ہے 
، يہ پولس کے نقطہ نظر کو ہميں قائل کرنے کے ليے بہت مشکل بناتی ہے ۔۔ کہ کسی قسم 

 روحانی ننگے پن  يا عليحده ہونا ہے جو اُس کے ذہن کو پيچھے ہٹاتا کے بدن کے بغير ہونا
ہے ۔۔ ۔ وه اِس خارج ہوئی روح کی حالت ميں اپنے ماحول کے ساتھ رابطہ اور با خبر 

۔ )471 ۔ 469، صفحہ 1970ڈريو ليکچر آف اِمورالٹی ، ( وجود کو حاصل نہ کر سکا ۔  

يونانی اصطYح ميں ايک ظاہريت  کYم کی يہ ايک بہت انوکھی حقيقت ہے کہ
روح کے خارج ہونے کے ساتھ رونما ہوےی ہے اُس سياق و اسباق ميں جس ميں 

پولس ايسی حالت ميں اپنی ڈر کو واضح بناتا ہے ۔ اب ہم ظاہری طور پر اِس اعتقاد 
کے پابند ہيں ايک ايسی حالت کے ليے جو فنا ہونے کے ليے ہے ۔ کوئی شک نہيں 

وں ميں ہم پولس کی نا رضا مندی کو بدن کے بغير با خبر وجود کے کہ ہم اپنے دل
نظريہ کو سنجيدگی سے ليتے ہيں ، ليکن ہمارے عقائد يہ تقاضا کرتے ہوئے 

دکھائی ديتے ہيں کہ فنا ہونا فوری طور پر آرام ده ہے ، جبکہ بدن ميں زنده رہنے 
روايتی تعليم کو زنده رکھ سب سے اہم سوال يہ ہے کہ آيا کہ ہم  کے مقابلے ميں ۔ 

رہے ہيں جو کہ انسان کی فطرت اور اُس کے مُردوں ميں سے جی اُٹھنے 
نطقی طور پر يکجا نہيں ہو سکتی ۔ مُردوں کے کےبارے بائبلی تعليم کے ساتھ م

ليے بائبلی تسلی موجوده برخاستگی کے ساتھ نہيں ہے ، بلکہ جYل کے ليے آنے 
س کی ضرورت ہے وه اِس آنے والے واقع پر يقينی والی قيامت کے ساتھ ہے ۔ ج

 ايمان ہے ۔ 
جان برنابائے اشارے کنائے ميں اِس تصور کے جاری رکھنے کے خطرے کو 
بھی بيان کرتا ہے جو مسيح کی واپسی پر اپس کی قيامت سے  الگ کرتا ہے ۔ 

و موت يہ اُس شخص ک" روايتی درميانی حالت کا حوالہ ديتے ہوئے ، وه کہتا ہے ، 
کا سامنا کرنے کی تسلی ديتا ہے ، اور مزيد اُن کے ليے جنہيں وه پہچھے چھوڑتا 
ہے ، جو آخر پر ساده سی اُميد کی کمی کا شکار ہيں ۔ ليکن اِسے قيامت کے ساتھ 

 مYنا آسان نہيں ہے ۔
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نئے بدن کيونکہ اگر ميں اپنے بدن کےبغير مسيح کے ساتھ ہو سکتا ہوں ، تو پھر 
۔ بالکل )192دی بليف آف کريسٹوڈم ، صفحہ "(کا کيا مقصد ہو گا جب يہ آتا ہے ؟

ايسے ہی ، درحقيقت ، اُس کی خبردارياں واجب ٹھہرائے جانے سے بڑھ کر ہيں 
کی ) دوسری آمد( جب کوئی ايک خيال کرتا ہے کہ بڑا واقع جو قيامت ، پاروسيہ 

ور پر منادی ميں بہت زياده نظر انداز کيا جا ُچکا نشاندہی کرتا ہے ، اِسے المناک ط
ہے ۔ کيا ايسا ممکنہ طور پر رونما ہو سکتا تھا اگر اِس واقع کو ايک ججالی لمحے 
کے طور پر نئے عہد نامے کے ساتھ سمجھا جاتا جب مُردے مسيح کی حضوری 

 ميں پہلے با خبر طور پر آتے؟ 

ليےکYم کی بنياد پر دو بڑی اہم مشکYت اِسی ليے يہاں با خبر درميانی حالت کے 
کا سامنا ہے ۔ پہلی يہ ہے کہ برخاستگی کے امکان کو کYم ميں سے نکاQ جا ُچکا 

نئے عہد نامے کی اُميد کے ليے ہے ۔ يہ کہ ، جيسے کہ ہم ديکھ ُچکے ہيں ، 
مصنفين جو مسيحی خطرناک کام کے ليے درجہ کمال کی راه ديکھتے ہيں ، جو کہ 

موت پر يہ نظريہ کہ  کے آنے پر ساری انسانيت کا جی اُٹھنا ہے ۔ دوسرے ، مسيح
پاروسيہ  پر قيامت سے ُجدا ہوئے مقصد کو حاصل کرنا مسيحی ايسٹالوجيکل سکيم 

قيامت پھر پس انديشی بن جاتی  ہے ، اور بYشبہ ميں ذيلی چيز کو کم کرنا ہے ۔ 
 ايماندا کے ذہن ميں ايک حقيقی جوايک بادشاہت جو اِس کی پيروی کرتی ہے ، 

کون اِس سے انکار کرے گا کہ ايسے کنگال معنی خيز معاملے کو رکھتی ہے ۔ 
ايسٹالوجيکل نظريہ کے نتائج  آج کليسياوں ميں آسانی سے قابِل شناخت نہيں ہيں ؟ 

يہ يقينا معنی کے بغير نہيں ہے کہ تيمتھيس کے ليے پولس کے حتمی الفاظ ميں خدا 
منے وه متبرک باتيں شامل تھيں جو اُس نے کيں  اور خداوند يسوع مسيح کے سا

 2( کے ليے مسيح کی بادشاہت اور ظاہريت کے ليے اُس کی اُميد شامل ہے  

اور  يہ واقعيات جس ميں ُمردوں کی قيامت شامل ہے ، يہ بائبل ۔ ) 1 : 4تيمتھيس 
يہاں يقينا ً  کيا جا سکتا ۔ کی الہيات ميں دلچسپی کا مرکز ہيں جن سے انکار نہيں

جھکاو نہيں ہے ۔فرضی درميانی حالت پر دلچسپی کا   

جو کہ مُردوں کی حالت " تُو يقينا ً نہيں مر ے گا ۔" يہ اُس سانپ کا جھوٹ ہے کہ 
زندگی اور مو ت کے مابين صاف صاف فرق بارے بات چيت کرنے کا ظُلم ہے ۔ 

 ميں حقيقی موت کے امکان کو مستثی کو ايسے طريقے سے دھندQ کيا گيا ہے جس
 کيے جانے کے طور پربيان کيا گيا ہے ۔ 
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ليکن بائبل ميں موت با خبر ضمير کے التوا ميں ہونے کےطور پر ہے ۔ اِس 
خوفناک حالت کی منسوخی کو زندگی کی موت کی قيامت کے واسطے سر انجا م 

ے پيغام کے ساتھ قيامت کو جاری نہ جو اپنکوئی بھی الہيات ! ديا جا سکتا ہے 
صرف ايک رکھ سکے وه بائبل کے ساتھ اپنے تعلق کو کھوُچکی ہوتی ہے ۔ 

موزوں نظريہ کے طور پر روايتی الہيات کی طاقت کو Qگو کرنے کا مطلب يہ 
تھا کہ کوئی بھی نظريہ جو قائم ہوتا ہے  وه نہ چاہنے والے دست انداز شخص 

با خبر ضمير قيامت سے پہلے  ت کو چيلنج کرتا ہے ۔ اِس کی فضيلکے طور پر 
فرقہ بند ذہن  کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے آ ُچکی ہے ، کی ثانوی حالت کی ترديد 

ليکن ہم بائبلی سوچ کی واپسی کے ليے 10اور نہ ہی يہ اہم کليسياوں کے ساتھ ہے
قسم رد کيے جانے کی درخواست کر سکتے ہيں ، خاص کر تب جب اِسے مختلف 

جس ميں وے کليف ، ٹائنڈيل کے نمائش کرنے والوں کے ساتھ  تصديق کيا گيا ہو ،
 ، اور ديگر بائبل کے مفکرين شامل ہيں ؟
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4باب نمبر   

 

 ہر دلعزيز الہيات کے
 نظريہ کا روايتی مرکز 

 

 
 

 د کے ليے طلب کيا گيا ہے جو بائبل کے پيغاما ت کا جھرمٹ اُس نتيجہ کی مد
" ايک مشہور اُس ايک کی مخالفت کرتا ہے جس کی ہم درخواست کر رہے ہيں ۔ 

 ميں پائی جاتی ہے ، جہاں اِس کی 5 کرنتھيوں 2" ثبوت پيش کرنے والی عبارت
خداوند کے ساتھ ہونے کے ليے " دليل پيش کی گئی ہے جہاں پولس نے موت کو 

 23- 21 : 1کے طور پر بيان کيا ہے ۔ واپس فلپيوں " بدن سے غير حاضر ہونے

کی خواہش کرتا ہے ، " جہاں پولس الگ ہونے اور مسيح کے ساتھ ہونے ميں ، 
صليب پر ڈاکو کے ساتھ يسوع کی باتيں ، ا،س طرح آسمان ميں با خبر ضمير کا 

معاملہ جسے موت کے وقت اکثر قياس کيا جاتا ہے با ترتيب دکھائی ديتا ہے ۔ 
اِسے جاری رکھا گيا جيسے دولتمند اور لعزر کی تمثيل ہی صرف اِس فيصلے کی 

 تصديق کر سکتی ہے ۔ 
سطحی طور پر ، يقينا ً ايسے اقتباسات روح کے نکل جانے کے يونانی نظريہ 

ليکن اگر قيامت خالص طور پر مُردوں کی کی حمايت کرتے دکھائی ديتے ہيں ۔ 
مشہور سکيم کے ( تو پھر ) اِسے بيان کرتا ہے جيسے نيا عہد نامہ ( قيامت ہے 

اِسے بھی پہلے سے ُجدا ہوئے زنده شخص پر روحانی بدن کے کيسے )مطابق
کيا يہ عبرانی سوچ کی تمام اصطYحات ميں طور پر عطا کيا جا سکتا ہے ؟ 

اور زياده الجھا دينے واQ بنتا ہے جب ہم درحقيقت قيامت ہو گی ؟ روايتی نظريہ 
ہيں کہ نيا عہد نامے کے فعل مُردوں کی قيامت کے عمل کو ايک عام ديکھتے 

کيسی ممکنہ سوچ کےطور پر بيان کر رہا ہے ۔ " نيند سے جاگنے " مروجہ لفظ 
کو اُن جاگنے والوں کے ليے بنايا جا سکتا ہے جو پہلے ہی سے کوبصورت رويا 

؟پر قابض ہوتے ہوئے مکمل طور پر با خبر روحوں کو رکھتے ہيں   
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 سنجيده ُمشک0ت 

حقيقت يہ ہے کہ ، چرچ جانے والوں کی اوسط مقدار کو اِس معاملے کی 
طرف متوجہ نہيں کيا گيا ۔ اُس کا خيال يہ ہے کہ جس پر وه پہلے ہی سے ايمان 

نئے عہد نامے کے ساتھ روايتی تعليم رکھتا ہے اُس کی بنياد بائبل پر ہے ۔ اب 
شيں سنجيده مشکYت پيدا کرتی ہيں ، يہ اتنی کم نہيں کو مساوی کرنے کی کوش

جو کہ کسی براِه راست حوالے کے ليے نئے عہد نامے ميں موجود نہ ہو جسے 
کيونکہ نيا عہد نامہ مستقل طور اب آسمان ميں مسيح کے ساتھ پيش کيا گيا ہے ۔ 

ہاتھ بيٹھے تاکہ وه باپ کے دہنے" ٓاسمان پر چY گيا " پر بيان کرتا ہے کہ يسوع 
يے ايسی کوئی چيز نہيں کہی گئی ۔اُن کی تصوير کشی ہميشہ نيند ، مُرده کے ل

ميں پڑنے يا نيند ميں ہونے کے طور پر کی گئی ہے جب تک قيامت نہيں آ 
جاتی ، اور قيامت کو نا قابِل تبديلی کے طور پر مستقبل ميں مسيح کی واپسی پر 

  مقرر کيا گيا ہے ۔ قائم کرنے کے ليےاُس کی بادشاہت کو 

اگر موت کے لمحےکو قيامت کے لمحے کے ساتھ جوڑا گيا ہے ، پھر 
ايمانداروں کی کميونٹی ميں سے ہر شخص  الگ کيے جانے کے طور پر زنده 

کيا جائے گا ، اور يہ بY ُشبہ بائبل کے مصنفين کے ليے ناممکن خيال ہے ۔ 
ی ايک ، جس کے ليے نئے کيونکہ يہاں جYل کا ايک وقت ہے ، اور صرف يہ

مسيحا کے جYل ميں آنے پر تمام : عہد نامےکے تمام  تYش کرتے ہيں 
 ايمانداروں کی قيامت ۔ 

جس کی پُولس نے مُردوں کی قيامت کے يہاں کوئی شک و شبہ نہيں ہو سکتا 
پورا ہونے کی اُميد کی تھی ، جس کو اُس نے زمانہ کے آخر پر مسيح کے ظاہر 

تاکہ کسی طرح مُردوں ميں سے جی اُٹھنے کے : " تھ ِمYيا تھا ہونے کے سا
اور اُس نشان کی طرف دوڑا درجہ تک پہنچوں ۔ ۔۔ بلکہ صرف يہ کرتا ہوں۔۔۔ 

مگر ہوا جاتا ہوں جس کے ليے خدا نے مجھے مسيح يسوع نے اوپر بYُيا ہے ۔۔۔ 
يح کے وہاں ہمارا وطن ٓاسمان پر ہے اور ہم ايک منجی يعنی خداوند يسوع مس

آنے کے انتظار ميں ہيں ۔ جو ہماری  پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے 
۔ )21 ، 20 ، 14۔ 11 : 3فلپيوں "( جYل کے بدن کی صورت پر بنائے گا ۔   

پولس کے ايسٹالوجيکل نظريہ کے تين نا گريز عوامل کا حامل ہے يہ اقتباس 
آمد ، اور فانی سے غير فانی حالت کی دوسری ) ٓاسمان سے خداوند ( قيامت، : 

 ميں تبديلی ۔ مکمل تال ميل کے ساتھ آيت کو بيان کيا گيا ہے، 
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 ميں قيامت کی بڑی توضيح  دوسری آمد پر مسيح ميں مُردوں کے 15 کرنتھيوں 1
اِس لمحے کے ساتھ اِس واقع کو مساوی بناتی ہے جی اُٹھنے کو قائم کرتی ہے اور 

:ر فانيت ميں تبديل کيا جاتا ہےانيت کو غيجب ف  

پہY پھل مسيح ۔ : مسيح ميں سب زنده کيے جائيں گے ، ليکن ہر ايک اپنی اپنی باری سے 
مُردوں کی قيامت بھی ايسی ہی ہے ، جسم فنا کی پھر مسيح کے آنے پر اُس کے لوگ ۔۔۔ 

اور جس طرح ہم اِس خاکی  ۔۔۔حالت ميں بوQيا جاتا ہے اور بقا کی حالت ميں جی اُٹھتا ہے
گوشت او ر خون خدا صورت پر ہوئے اُسی طرح اُس آسمانی کی صور پر بھی ہونگے ۔۔۔ 

ہم سب تو کی بادشاہی کے وارث نہيں ہو سکتے  اور نہ فنا بقاء کی وارث ہو سکتی ہے ۔ ۔۔ 
ھY نرسنگا نہيں سوئيں گے  مگر سب بدل جائيں گے او ر يہ ايک دم ميں ۔ ايک پل ميں ۔ پچ

پھونکتے ہی ہو گا کيونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا  اور مُردے غير فانی حالت ميں اُٹھيں گے 
اور جب يہ فانی اور ہم بدل جائيں گے ۔ کيونکہ ضرور ہےکہ يہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے ، 

تيری فتح جسم بقا کا جامہ پہن ُچکے گا تو وه قول پورا ہو گا جو لکھا ہے کہ ۔۔۔۔ اے موت 
۔ )54 – 50 ، 49 ، 42 ، 23 ، 22 : 15 کرنتھيوں 1( کہاں رہی    

 
 ناقابِل مصالحت ترديد 

ہم يہ پوچھنے کے پابند ہيں کہ کيسے يہ اقتباس اِس مشہور تصور کے ساتھ 
 Q ممکنہ طور پر موافقت رکھ سکتا ہے کہ رخصت ہوئے مُردے پہلے سے ہی

لکل عياں ہے کہ يہ محض قيامت ہے Qفانيت کو يقينا ً يہ بافانيت پر قابض ہيں ۔ 
پر بغير کسی " اُس کی آمد " مہيا کرتی ہے ۔ اور قيامت کو پچھلے نرسنگے پر ، 

جاگ " پھر يہ ہو گا کہ مُردے جی اُٹھيں گے ، يہ کہ ، سوال کے قائم کيا گيا ہے ۔ 
ے کہ يہ پورے سوال سے باQ تر واضح نہيں ہ" جی اُٹھيں گے۔" ،" جائيں گے

مُردے جب تک کہ وه جی نہيں اُٹھتے قبر ميں ہی رہيں گے ؟ يہ کوئی ايسی 
صYح نہيں ہے کہ قيامت کا مطلب کہ پہلے سے با خبر روح کو بدن کے ساتھ 
دوباره جوڑنا ہے ، اگرچہ يقينا ً نئی غير فانی مخلوقات کی تخليق ميں نئے بدن 

شخصيت کو پيدا کرتی " انیروح"کے ساتھ  ايسی روح کی آميزش شامل ہے جو 
ہے ۔ ليکن روح  بدن سے ُجدا با خبر شخصيت کے طور پر ايک انفرادی وجود 

صرف قيامت کے بعد ہی غير فانی روحوں کے رکھنے والی چيزن نہيں ہے ۔ 
ہميں نا قابِل مصالحت طور مقدسين کے تبديل ہونے کی طرف اشاره موزوں ہے۔ 

ت سے پہلے ، پہلے ہی سے زنده ہو ُچکے ہيں ترديد کا سامنا ہے اگر مُردے قيام
، کيونکہ يہ سراسر خاص طور پر بيان کيا گيا ہے کہ وه اُس کے آنے پر زنده 

۔ )23 آيت ( ہونگے   
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اُبھرا  کہ اُن مسيحيوں کا  ميں ، ايمانداروں کے ذہنوں ميں يہ سوال 4 تھسلينکيوں 1
اب پولس اِس کی د سے پہلے مر ُچکے تھے ۔ کيا مقام ہو گا جو يسوع کی متوقع آم

نشاندہی کرتے ہوئے ساری تشويش کو آسانی سے مٹا سکتا تھا کہ مسيح ميں مُرده 
پہلے ہی سے اُس کے ساتھ تھے ، قبر پر غالب آتے ہوئے موت کے لمحے کو 

رکھتے ہوئے اور آسمان پر اپنے اجر کو رکھتے ہوئے ۔ اِسے بہت اچھی طرح جانا 
وه اِس موثر ہونے کو مضبوط کرتا ہے کہ وه اِس بارے کچھ نہيں کہتا ۔ بلکہ ، جاتا 

، 1، باب 14آيت ( جو سو ُچکے ہيں "  مسيح ميں مُردے" ہے کہ يسوع کی آمد پر ،
وه جی اُٹھيں گے اور اُن کے ساتھ جا مليں گے جو اُس روِز عظيم ) 10 :5تھسلينکيوں 

کا ) جی اٹھنے ( ترياق مسيح کی واپسی پر قيامت اِس مايوسی کا تک بچے رہيں گے ۔ 
نہ کہ کسی دوسرے مقام پر مُردوں کے با خبر ہونے پر اُس حالت کے نظاره ہے ، 

 بارے جسے کے ليے پولس ايک لفظ تک نہيں کہتا ۔ 
 

یروايتی سوال کے ليے نا رضا مند                                                       

 

ه سکيم کے سوال کے ليے يہی ہماری نا رضا مندی ہے کہ ہم نے نئے قبول ُشد
عہد نامے کے مفکرين کی باتوں کو سنجيدگی سے نہيں ليا ، اگرچہ وه اِس بارے 

جس پر ہم ايمان رکھنے کے ليے انتخاب کرتے ہيں ، جو اِس بہت متاسف نہ ہوئے 
 پہلے نہيں  نےکے باوجود اسے واضح بناتا  ہے کہ نئے عہد نامے کے مصنفين

بلکہ بروقت رونما ہونے والی قيامت اور اُس کی دوسری آمد  کی مکمل اُميد کو 
۔ اہم سوال يہ ہے کہ خواه ہم نے غير فانيت کو قيامت مضبوطی سے تھامے رکھا 

گن کو " سے الگ ُجدا ہوئی روحوں کو  اِس کے ساتھ منسوب کرنے کے ليے ، 
رنے کے ليے ہميں موت اور قيامت کے کی کوشش نہيں کی ۔ ايسا ک" پکڑنے

" اِسے" مابين درميانی با خبر حالت کا قياس کرنے کےساتھ آغاز کرنا تھا اور پھر 

ايک اور سائنسی طريقہ کار کو يقينی کرنا تھا ۔ " تYش"نئے عہد نامے ميں سے 
طور پر کھلے ذہن کے ساتھ شروع کرنا تھا او ر اور کYم کے خYف فرضی 

حاصل کرنے کا امتحان کرنا تھا ۔ نظريہ کے   

 اقتباسات ہيں جنہيں مسيح کے ساتھ فوری طور يہاں نئے عہد نامے ميں دو
ہونے والے ُجداکيے ہوئے مُردوں پر پولس کے اعتقاد کےے ليے ايک ٹھوس 

گواہی پيش کرنے کے ليے قياس کيا گيا ہے ۔ ليکن اِن کی پرکھ کرنے سے پہلے، 
 پہلے حوالہ ديے رے جے ۔ ا ے ۔ ٹی  روبنسن  کے  کے با15 کرنتھيوں 1ہم 

،مشاہد ے پر غور کرتے ہيں ہوئے باب کے   
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اُس کے مشاہدات صYح ديتے ہيں کہ يہاں اِس معاملے ميں پولس کی تعليم کے 
ساتھ مشہو ر اعتقاد کی کوشش کے مقابلے ميں کچھ غلط کھيل شامل ہو ُچکی ہے 

 ۔ 
ے شک و شبہات کو جگانا چاہيے ، کيونکہ يہ واضح ہے کہ اِس حقيقت کو ہمار

تو ہميں نئے عہد نامے کے بے جا اگر مشہور نظريہ بائبل کے مطابق نہيں ہے ، 
 1جنازوں پر " معامYت کی ايسی گواہی کی توقع کرنی چاہيے ۔ وه کہتا ، 

ت کے  کہ يہ باب موايسے انداز کو مضبوط بناتا  ہے  کا پڑھا جانا 15کرنتھيوں 
تيسرے دن اور : وقت بارے ہے ، درحقيقت يہ دو نقاط کے گرد گردش کرتا ہے 

موت کے فوری " جديد دور کے لوگ پولس کی زبان کو آخری دن کے چوگرد۔ 
واحد قيامت کے خيال کو Qگو کرنے کی کوشش کرتے " بعد ہونے کے طور پر

انے کے ليے کافی ہيں کہ يہ يہ حقيقتيں يہ دکھ۔ )105اِن دی اينڈ گاڈ ، صفحہ ( ہيں 
کو اِس کی مناسب سمجھ کی اجازت نہيں دی )15 کرنتھيوں 1( مرکزی اقتباس 

گئی ۔ يہ پولس کے ليے ايک نظريہ کی مدد کرنے کے ليے مجبور کيا گيا جسے 
 وه نہيں جانتا تھا ۔  

کYم کے دوسرے اقتباس ميں بالکل ايسی ہی بد سلوکی کی گواہی ہے جسے عام 
طور پر مشہور نظريہ کی مدد کے ليے پيش کيا گيا تھا ۔ جے ۔ اے ۔ ٹی ۔ روبنسن 

 ہے کہ جديد نظريہ ، اگر يہ 8- 1 : 5 کرنتھيوں 2يہ : " اِس کے ليے يہ کہتا ہے 
ہم ("  کی درخواست کرتا ہے ۔ پوری طرح کYم کا حوالہ پيش کرتا ہے ، اِس

اِسے ساده طرح مطلب بيان ) 'خداوند کے ساتھ گھر پر ہونے کے خواہاں ہيں 
 کی واضح مخالفت 15 کرنتھيوں 1کرنے کے ليے استعمال کيا گيا ہے ، جو کہ 

ہے ، کہ ہمارا روحانی بدن موت کے لمحے پر رکھے جانے پر ہمارا انتظار کر 
کے ليے ايک مرتبہ " نماياں تبديلی" ہم ۔)106اڈ، صفحہ اِن دی اينڈ گ "( رہا ہے

پھر جان روبنس کی تفصيل کا حوالہ ديتے ہيں جس نے نئےعہد نامے کی سياہی 
کے خُشک ہوتے ہی مسيحی ايسٹالوجی  کے ليے سخت محنت کی ، اور يہ سارے 

وه " موضوع کے دلچسپ نقطے  يا اِس کے محور پر اثر انداز ہوتا ہے ۔
ی کے مشہو ر نظريہ کے فرق کو ديکھتا ہے ، جو ہم سارے نئے عہد ايسٹالوج

جس پر نامے کی تصوير کے ليے مہيا کيے جانے کے ليے حاصل کرتے ہيں 
مسيحيت قياس کی رو سے بنياد رکھتی ہے ۔ کيونکہ نئے عہد نامے ميں جس کے 

بلکہ چوگرد اُميد اور دلچسپی گردش کرتی ہے وه موت کا لمحہ بالکل نہيں ہے ، 
اِن دی اينڈ گاڈ، صفحہ " (اُس کی بادشاہی کے جYل ميں مسيح کا ظاہر ہونا ہے

۔ )42  
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                                                         مسئلے کے ليے ضروری چابی
نئے عہد نامے کے راہنما سکالر  کی جانب سے پيش کيا گيا يہ تجريہ ہميں 

ت اور روايتی سوچ کے اِس موضوع پر نئے عہد نامے کی زندگی کے بعد مو
نے حيران و پريشان کر دينے والی اُلجھن کو ُسلجھااصل حقيقتوں کے درميان 

سچ يہ ہے کہ مشہور سکيم نئے عہد نامے کے کی ضروری چابی مہيا کرتاہے ۔ 
يہ نئے کی نمائندگی کرتی ہے ۔ " غير معمولی تبديلی صورت " منصوبے کی 

قياس کی رو "ہے جس پر مسيحيت کی " سراسر اجنبی " امے کے ليے عہد ن
صرف دانشمند کو ہی اِس نا پسنديده حقيقت کا سامنا کرنا ہے کہ ہے۔ "سے بنياد

يہ کہنے کے ليے کوئی مبالغہ آرائی يہ نظريات روايتی ہيں ، بائبلی نہيں ہيں ۔ 
 کے ليے نئے عہد نامے کے مصنفيننہيں ہے کہ رسولوں کی تعليمات 

 کو غلط  راستبازی کو تYش کرنے کی کوششميںايسٹالوجی کے نظريہ 

الفرادی موت کے لمحے کے وسيلہ سے مسيح کی آمد کے سب استعمال کيا گيا ۔ 
سے اہم لمحے ميں اُس کی بادشاہت کو قائم کرنے کے ليے قائم مقام کر ديا گيا ۔ 

کی د نامے کے معياروں اِسی ليے اِس معاملے کی عام فہم سمجھ کو نئے عہ
مسيحيوں کے ليے شناخت کرنا ُمشکل ہے ، اور سوال کيے جانے پر يہ ايمان کا 

بہر کيف ، تاريخ دکھاتی ہے کہ اِسے قبول کرنے  کے باوجود ہم ! مرکز ہے 
ُجڑے رہتے ہيں کہ خاطر خواه مصالحت کو اصل اِس فريب نظر کے ساتھ 

يہاں  مابين حاصل کيا جا سکتا ہے ۔ مسيحيت اور اِس کے بعد ازاں تغير  کے
ليکن ايسی مصالحت کو روايت کو بد گمان کرنے کے ليے نا رضا مندی ہے ۔ 

 مہکيونکہ نيا عہد نابلند تخيل  کے وسيلہ کوشش کی جا سکتی ہے ۔ زبان کے 

مُرده لوگوں کی قيامت کی بات کرتا ہے ، جو مسيح کی واپسی پر زندگی صرف 
ہم بدن کی قيامت کی بات کرتے ہيں ، اور ے ہيں ۔ کے ليے زنده کيے جات

ہمارے عقائد اِس کا عکس ہيں  ، تاہم اعتقاد کے اندراج کے ليے طريقہ کار کا 
آغاز کرنا کہ ايک با خبر شخص ، ايک خار ج ہوئی روح کی قسم ، پہلے سے 

 Yہی اپنے اجر کے ليے آسمان کی طرف روانہ ہو ُچکی ہے ، اگرچہ اُس کا اکي
ہم مستقبل کی مستند کے انتظار ميں ہے ۔ ) قيامت( بدن آخری دن پر جی اُٹھنے  

قيامت کے ليے کچھ با معنی چيزوں کو قائم رکھنے کی کوشش ہرتے ہيں ، 
جسے جاری رکھنے کے ليے بائبل ميں واضح طور پر سکھايا گيا ہے کہ يہ  

ہ کن سوال ايک فيصل!حقيقی اشخاص کی صاف طورر پربدنوں کی قيامت ہے 
جس کا ہم قياس کر ُچکے ہيں وه يہ کہ آيا کہ نيا عہد نامہ کے خدوخال بدن اور 

 عليحده ہو جانے کے مابين امتيازی ہيں ، مکمل جان يا روح کے مابين ۔
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کا ناگزير نتيجہ جسے ايسٹالوجی کے ليے ديا گيا اُسے بY ُشبہ " َبل"اِس نئے 
والی قيامت سے بعيد دلچسپی کے مرکز کی طرف بڑھنا موت کے لمحہ پر ٓانے 

تھا ، اور نتيجے کے طور پر ، يہ بہت معنی خيز ہے کہ اِس عظيم واقع سے 
دور  جسے نيا عہد نامے آنے والی قيامت ، دوسری آمد اور زمين پر خدا کی 

بادشاہی کا ٓاغاز کے ساتھ جوڑتا ہے ۔يہ سراسر واضح ہے کہ موت کے بعد با 
 انسان کے ساتھ کيا رونما ہوتا ہے جو ہماری دلچسپی کو قبضہ ميں کر ليتی خبر

ايک اختيار ايک تبديل ُشده نظام ، ہے ، اور يہ اُس کے بدن کے ساتھ نہيں ہوتا ۔ 
کيا گيا اجنبی افYطونی نظريہ جسے اصولی طور پر تيسری صدی عيسوی ميں 

انيت کے اجنبی تصور کے اليگزينڈرياں نے متعارف کرايا ، جسے روح کی Qف
اُس وقت اِس کی گنجائش موجود تھی کہ ليے خالص ايمان پر Qگو کيا گيا تھا ۔ 

کو قائم رکھنا دستياب تھا ۔ " ُجدا ہوئی روح" موت کے لمحے با خبر مسرت ميں 
قيامت کا يہ سارا نظريہ بعد ازاں سراسر ثانوی بن گيا  ، اگر يہ سراسر غير اہم 

عہد نامے کی ايسٹالوجيکل اُميد پر کسی شيد يد اُميد کا بہاو ُرک نہيں تھا ۔ نئے 
 نہ سکا ۔ 

 
 ک0م کو بے جا طور پر ہاتھ ميں رکھنا 

نئے عہد نامے کی تحريروں ميں مشہور نظام کو پڑھنے کی کوشش کا کام 
جس ميں دو يا تين اقتباسا ت کو بہت بے جا طور پر ہاتھ ميں رکھنا يا اُس کے 

کرنا ہے جو روايتی ايمان کے موافق ہونے کے بہترين موقع کے ساتھ برتاو 
کيونکہ ہر قيمت پر ہمارے اعتقادات باب اور ٓايت ک وسيلہ ليے قائم ہيں ۔ 

ايسی مشکل حالت ميں اِسے قبول کرنے کے ليے ! پيچھے کی طرف جاتے ہيں 
 جس اِسے ٹھوس شرعی مقامات کے قوانين ميں پورا نہيں کيا جا سکتا ہے يہ کہ

" پر ہم ايمان رکھ ُچکے ہيں مسيحيت نہيں ہے ۔ اِس مشکل کا سامنا کيا گيا ، 

کے مکتبہ کے مفکرين دعوٰی کرتے ہيں کہ ايک " غير فطری تبديلی
ہيں ، اور خواه يہ " فرضی" سب ايسٹالوجيکل نظام ِاتنا اچھا ہے جتنا کہ دوسرا۔ 

اِس بارے الہی با اختيار بيان نئے عہد نامے کے اندر  يا باہر پائے جاتے ہيں وه 
کو پيش نہيں کرتے کہ موت کے بارے ہمارے ساتھ درحقيقت کيا واقع ہوتا ہے ۔ 

بہر حال ، اُن کے ليے جو قائل ہيں کہ يسوع کے روح کے ليے پولس کے 
اِس کی ابتدا کے ممنون ہيں ،) جيسے وه خود دوعوٰی کرتا ہے( نظريات   
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سے بچنا بالکل تسلی بخش نہيں ہے ، اور اِس نقطے پر ہميں ايسی وجود پرستی 
بغير رستہ کے چھوڑ ديا جاتا ہے ليکن رويتی نظريہ سے دستبردار ہونے کے 

ليے اصل مسيحيت کی حفاظت کی تعليم نئے عہد نامے ميں محفوظ ہے ۔ 
کليسيائی تاريخ دکھاتی ہے کہ يہاں بہت سی عقائدی تحريک ميں شديد اقليت تھی 

 اپنی راه کو اختيار کر ُچکے تھے ، اگرچہ خاص لوگ اِس کی روايات کے جو
ساتھ ثابت قد م رہے ۔ بعد ازاں روايت کے بعد ہر ايماندارو کے ليے رسولی ايمان 

 کو انتخاب کرنے کے چيلنج کا سامنا کرنا تھا ہے ۔ 

 کائناتی طور پر واجبيت ا،س نظريہ کی حامل ہے کہ مسيحيت يہ سکھاتی ہے کہ

مُرده موت کے فوراً با خبر طور پر خداوند کے ساتھ ہوتے ہيں جس کی بنياد 
پولس  يہاں اپنے آپ ايمانداروں کے ساتھ  پر ہے ۔ 23 : 1مشترکہ طور پر فلپيوں 

رہنے کی خواہش اور خدا کے ساتھ ہونے کی اُس کی خواہش کے مابين ٹکڑوں 
 ميں ديکھا 5 کرنتھيوں 2حاصل کی گئی روايت کی مضبوطی کو ميں پاتا ہے ۔ 

ہونے کی " جسم سے غير حاضر اور خداوند ميں حاضر" پولس يہاں گيا ہے ۔ 
اُن کے فوری سياق و اسباق سے  )8 :5 کرنتھيوں 2( خواہش کو بيان کرتا ہے 

اور دونوں پُرانے اور نئے عہد نامے کے وسيع سياق و اسباق سے ُجدا ، کوئی 
ر نظريہ کے ليے تکيہ بنا يا جا سکتا ہے ۔ بہر شک نہيں کہ اِن آيات کو مشہو

حال ، ايہ نزديکی نظر ، يہ دکھاتی ہے کہ جس پر يہ آرام پاتی ہے ۔ پہلے ، يہ 
پاروسيہ  اور ايماندار کی قيامت کی ناقابِل انکار ہے کہ نيا عہد نامہ ہر جگہ 

ئم جانب پوری طاقت سے کھنچا جاتا ہے جسے يکساں طور پر روِز عظيم پر قا
پولس کيا جاتا ہے ، اور يہ تمام مقدسين کی مجموعی قيامت کے طور پر ہے ۔ 

مسيح ميں سب زنده کيے : " قيامت کے نظام کو بہترين اور ساده بنا ُچکا ہے 
 1" ( جائيں گے ۔۔۔۔ وه جو اُس کی آمد پر مسيح کے ساتھ تعلق رکھتے ہيں 

سيحيوں کے ساتھ تعلق رکھنے  ميں وه اُن م4 تھسلينکيوں 1) 23: 15 کرنتھيوں 
والے ايمانداروں کے تسلی کی پيشکش کرتا ہے جنہيں نيند ميں ہونے کے ليے 
کہا گيا ہے ، استعمال کيے جانے کے طور پر ايک خYِف معمول اصطYح اگر 

اُس نے سوچا تھا کہ وه پہلے ہی سے کداوند کے ساتھ روحانی مسرت ميں 
يے پريشان ہونے کی ضرورت نہيں کيونکہ يہاں بچنے والے مسيحيوں کے ل!ہيں

سب آنے والی قيامت ميں دوباره اکٹھے ہونگے ۔ آج ايسی ہی حالت ميں اِن 
دعووں کے ساتھ دلجوئی کرتی ہے کہ مُرده خداوند کے ساتھ پہلے سے ہی زنده 

 ہيں ۔ 
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 حقيقت جس کی پولس بات کرتا ہے وه اِس طرح بالکل نہيں ہے يہ محض دو

کيونکہ ہم عصر چرچ جانے والوں نظاموں کے مابين  خليج کو دکھاتی ہے ۔ 
کے ليے آنے والی قيامت صرف پس انديشی ہو سکتی ہے، جيسا کہ وه خيال 

کرتا ہے ، وه سب کچھ جو درحقيقت فيصلہ کن ہے ، وه موت کے وقت رونما 
 ہوتا ہے ۔ 

 
 پولس کا کيا مطلب ہے؟

کے ساتھ ہونے کے ليے ُجدا ہونے کے بارے  ميں مسيح 23 :1پھر فلپيوں 
 کے 4 تھسلينکيوں 1 ، 15 کرنتھيوں 1اگر اِس ايک آيت کو پولس کا کيا بيا ن ہَے 

( پھر پولس کے اِسی خط ميں مابعد بيانات حوالہ کے بغير پڑھا جاتا ہے ، اور 

وگا ، اُس حوالہ سے اِس اسلوب ِ بيان کو حاصل کرنا ممکن ہ) 21 ۔11 : 3فلپيوں 
جس کی پولس نے موت کے فوراً بعد مسيح کے ساتھ ہونے کی توقع کی تھی ۔ 

ليکن اِسے اُس کی ساری سوچ کی ترديد کرنا تھی جيسا کہ ہم اس کی مکمل 
جس کا پولس درحقيقت قصد وضاحت کو دوسرے اقتباسات کے ساتھ پاتے ہيں ۔ 

تاکہ " ا تھی ۔کہ اِس خط کی خوش قسمتی سے وضاحت کرنکر رہا ہے وه يہ ہے 
ہم ايک منجی کسی طرح مُردوں ميں سے جی اُٹھنے  کے درجہ تک پہنچوں ۔۔۔ 

 اور ہماری بد حالے يونی خداوند يسوع مسيح کے وہاں آنے کے انتظار ميں ہيں 
فلپيوں " ( کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جYل کے بدن کی صورت پر بنائے گا ۔ 

 تر ہے کہ وه يہاں مسيح کی واپس پر جی يہ اِس سوال سے باQ۔ )20 ، 11 : 3
اِس ليے اِسی خداوند اُٹھنے کے درجہ تک پہنچنے کے عYوه کچھ نہيں جانتا تھا ۔ 

کے ساتھ ہونے کے رخصت ہونے کے بارے اِن باتوں کا مطالعہ کرنا بے جا ہے 
اِن ميں سے ايک ميں جی ، جيسے اِن کا تعلق سراسر مختلف پہلو کے ساتھ ہے ، 

نا شامل نہيں ہے ، اور اِس طرح يہ آخری دن کی خواہش کرنے سے سراسر اُٹھ
مشہور اعتقاد اِس مفہوم کی طرف اشاره کرتا ہے کہ مسيحی جی مختلف ہے ۔ 

اُٹھنے سے ُجدا ہو کر مسيح کے ساتھ مکمل طور پر زنده ہو سکتے ہيں ۔ اِس کا يہ 
، بلکہ کسی دوسری ے مطلب ہو گا کہ موت حقيقی سمجھ ميں حقيقی موت نہيں ہ

رياست ميں زندگی کا جاری رہنا ہے۔ اِس مقام پر مُردوں کا جی اُٹھنا بے معنی بنتا 
 ميں موت کے وسيلہ مسيح کے ساتھ ہونے 23 : 1۔ پولس درحقيقت ، فلپيوں !ہے 

 کيونکہ 11 اور بعد ميں آنے والی قيامت کے ليے اپنی روانگی کی بات کرتا ہے ۔
اِس  زندگی سے اُنہيں قيامت ميں زندگی رکھے گی ۔ وسری آگاہی ، اُن کی دمرنا 

۔رخصتی کا مطلب مسيح کی آمد پر اُس کے ساتھ ہونا ہے   

اگر اب ہم اُس کے بدن سے غير حاضر ہونے اور خداوند ميں حاضر ہونے 
 کے بيان بارے قياس کرتے ہيں ، 
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 1 ميں ترتيب ديا جاتا ہے جو کہ ، ہم پائيں گے  کہ اِسے ، بھی سياق واسباق

جسے ايک سال قبل تحرير کيا (  کے مساوی ہونے کہ وجہ سے ہے 15کرنتھيوں 
نہ کہ کسی ، جس کا حوالہ مستقبل کی قيامت کے ساتھ بھی ديا جاتا ہے گيا تھا ، 

تصور کی گئی درميانی حالت کے ساتھ ، جس کی موت کے فوری بعد پيروی کی 
اضھ طور پر اِس عام بيان ميں واضح طور پر ديکھا جا سکتا اِسے وجاتی ہے ۔ 

حاصل کرنے  کی مسيحی اُميد  کے ليے " ہے س کے ساتھ پولس ؎ روحانی بدن 
کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ جس نے خداوند يسوع اُپنے بات کی تمہيد بيان کرتا ہے ۔ 

ور تمہارے ساتھ کو ِجYيا وه ہم کو بھی يسوع کے ساتھ  شامل جان کر ِجYئے گا ا
 : 4 کرنتھيوں 2" ( اِس ليے ہم ہمت نہيں ہارتے ۔۔ اپنے سامنے حاضر کرے گا ۔ 

اِن بيانات کو ہميں خبردار کرنا چاہيے کہ پولس کے مندرجہ ذيل بحث و ۔)16 ، 14
تمحيص کے ليے نظريات کو پڑھنے کی کوشش نہيں کرنی ہے اُس مستقبل کی 

 5 کرنتھيوں 2 عليحده کيا گيا ہے ۔ يہاں حالت  کے بارے جسے جی اُٹھنے سے

 کے مابين تين اہم نقات ہيں ، اور جب اِن پر غور کيا جاتا ہے 15 کرنتھيوں 1اور 
عقيدوں کے ساتھ ، تو اِن کو قائم رکھنا سراسر ناممکن ہو گا کہ پولس دو مختلف 

 ہونے کے نظريہ کے" Qفانيت سے ملبس " پہلی وضع قطع برتاو کر رہا ہے ۔ 

چنانچہ ہم اِس : " 4- 2 : 5 کرنتھيوں 2"ليے دونوں اقتباسات کے ليے مشترک ہے 
ميں کراہتے ہيں اور بڑی آرزو رکھتے ہيں  کہ اپنے آسمانی گھر سے ُملبس ہو 

اِس ليے نہيں کہ يہ لباس اُتارنا چاہتے ہيں  بلکہ اِس پر اور پہننا چاہتے جائيں ۔ ۔۔ 
"يں غرق ہو جائے۔ و فانی ہے زندگی مہيں  تاکہ ج  

اور جب يہ فانی : "  ميں پاتےہيں 54 : 15 کرنتھيوں 1اِسی نقطے کو ہم بالکل 
موت فتح کا " تو وه قول پورا ه گا جو لکھا ہے ، جسم بقاء کا جامہ پہن ُچکے گا 

" لقمہ ہو گئی ۔  

دوسرے ، دونوں اقتباسات کے ليے مشترکہ چيز آسمان سے  نجات کے ليے 
ہم بڑی آرزو رکھتے ہيں  : " 2: 5 کرنتھيوں 2: اہر ہونے ميں ہے خداوند کے ظ

دوسرا آدمی ، : " 47 : 15 کرنتھيوں 1" کہ اپنے آسمانی گھر سے ملبس ہو جائيں 
" مسيح ، خداوند آسمانی ہے ۔  

کو دوسرے درجے کا خيال تصور ضابطہ اخYق   Q فانيت کے وسيلہتيسرے ،
بلکہ اِس پر اور پہننا چاہتے ہيں  تاکہ وه جو فانی : " 4 : 5 کرنتھيوں 2: کرنا  ہے 

اور جب يہ فانی جسم  : "54 : 15 کرنتھيوں 1" ہے زندگی ميں غرق ہو جائے ۔
موت فتح کا لقمہ " گا جو لکھا ہے ، مہ پہن ُچکے گا تو وه قول پورا ہوبقاء کا جا
"ہو گئی ۔  
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با ن کا استعمال شامل ہے ، يقينا ً ربط کے يہ نقاط ، جس ميں ِاسی شکل کی ز
کسی امکان پر حکمرانی کرتی ہے کہ پولس کے ذہن ميں مکمل طور 
پر دو فرق فرق واقعيات تھے ، اِس حقيقت کا کم تر نظريہ نہيں تھا کہ 

جسے وه اُنہيں لوگوں کو لکھ رہا تھا ، اور يہ بہت کم وقت ميں تھا ۔ مو 
 5 کرنتھيوں 2کے طور پر ت کے لمحے کے ليے حوالہ پيش کرنے 

 Q کو لينے کا مطلب يہ ہے ہر شخص موت کے وقت آزادی کے ساتھ
فانيت کو حاصل کرتا ہے ،جيسے ، جے ۔ اے ۔ ٹی ۔ روبنسن کہتا ہے ، 

"(  کے ليے واضح مخالفت کے ساتھ اقتباس کو پڑھنا 15 کرنتھيوں 1" 

  ہے کہ پولس کے وه وقت يقينا ً آ ُچکا۔ )106اِن دِی اينڈ گاڈ، صفحہ 
اپنے آپ کی ترديد کو روکا جائے اور غير معمولی استحکام  اور اتحاد 
کی پہچان کی جائے جو موت کے بعد زندگی کے اِس مرکزی معاملے 

 پر اُس کی سب تحريروں کو وسيع کرتی ہے ۔ 
 

           واحدانيتپولس کی ايسٹالوجی کی                                                         

ہم اِس ورژن ميں پولس کے خطوط ميں سے پانچ متعلقہ اقتباسات کو ليتے 
ہوئے ايمانداروں کی آنے والی زندگی کے بارے  پولس کی سوچ کی واحدانيت کو 

يہ اُس اسلوِب بيان کو مضبوط کرنے ميں مدد مکمل طور پر بيان کر سکتے ہيں ۔ 
 کر ُچکے ہيں جس کی اُس نے ايک مقصد کرے گا جسے ہم پہلے سے ہی حاصل

يہ کے ليے تYش کی تھی ، اور وه پاروسيہ پر تمام ايمانداروں کی قيامت تھی ۔ 
پولس کا نقطہ لمحہ نئے عہد نامے کے تمام لکھاريوں کے ليے فيصلہ کن تھا ۔ 

اُس کی سوچ کی واحدانيت کی جانب ( کا خاکہ اِس طرح اُتارا جا سکتا ہے نظر 
۔ )کوز کريں توجہ مر  

:پولس کی مستقبل کی اُميد کے بنيادی عقيده کو اِس طرح بيان کيا گيا ہے   
اور چونکہ ہم ميں وہی ايمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ ميں ايمان Qيا اور 

پس ہم بھی ايمان Qئے اور اِسی ليے بولتے ہيں ، کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ " اِسی ليے بوQ ۔
ند يسوع کو ِجYيا وه ہم کو بھی يسوع کے ساتھ شامل جان کر ِجYئے گا  اور جس نے خداو

جس حال ميں اِس ليے ہم ہمت نہيں ہارتے ۔۔۔ تمہارے ساتھ اپنے سامنے حاضر کرے گا ۔ 
کہ ہم ديکھی ہوئی چيزوں پر نہيں بلکہ اَن ديکھی چيزوں پر نظر کرتے ہيں کيونکہ ديکھی 

۔۔ چنانچہ ہم اِس ميں کراہتے گر اَن ديکھی چيزيں ابدی ہيں ۔ ہوئی چيزيں چند روزه ہيں  م
 4 کرنتھيوں 2(ہيں اور بڑی ٓارز و رکھتے ہيں کہ اپنے آسمانی گھر سے ملبس  ہو جائيں ۔ 

۔ ہم خداوند يسوع مسيح ، نجات دہنده کا ٓاسمان سے ٓانے کا انتظار کر رہے )2 : 5۔ 13: 
 : 15 کرنتھيوں 1( نے واQ دوسرا شخص خداوند ہے ۔ آسمان سے آ )20 : 3فلپيوں ( ہيں 

۔)47  
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ہم ٓاپ اپنے باطن ميں کراہتے ہيں  اور ل پالک ہنے يونی اپنے بدن کی مخلصی کی 
اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چيزيں مل کر خدا سے محبت رکھنے راه  ديکھتے ہيں ۔ 

ے ليے جو خدا کے اِراده کے موافق والوں کے ليے بھYئی پيدا کرتی ہيں يعنی اُن ک
بYُئے گئے ۔ کيونکہ جنکو اپس نے پہلے سے جانا اُنکو پہلے سے مقرر بھی کيا کہ 

ہم اُس کے ساتھ ُدکھ ۔ )29 ، 28 ، 23 : 8روميوں ( اُس کے بيٹے کے ہمشکل ہوں
 جب مسيح جو ہماری۔ )17 : 8روميوں ( اُٹھائيں تاکہ اُس کے ساتھ جYل بھی پائيں ۔ 

زندگی ہے ظاہر کيا جائے گا تو تُم بھی اُس کے ساتھ جYل ميں ظاہر کيے جاو گے ۔ 
اِس ليے نہيں کہ يہ لباس اُتارنا چاہتے ہيں بلکہ اِس پر اور پہننا ۔ )4 : 3کلسيوں ( 

ہم ۔ )4 : 5 کرنتھيوں 2( چاہتے ہيں ، تاکہ جو فانی ہے زندگی ميں غرق ہو جائے ۔ 
ر سب بدل جائيں گے ۔ اور يہ ايک دم ميں ۔ ايک پل ميں ۔ سب تو نہيں سوئيں گے مگ

پچھY نرسنگا پھونکتے ہی ہو گا کيونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا  اور مُردے غير فانی 
ليکن ہر ، )52 ، 51 : 15 کرنتھيوں 1( حالت ميں اُٹھيں گے اور ہم بدل جائيں گے ۔ 

 1( ح کے ٓانے پر اُس کے لوگ ۔ ايک اپنی اپنی باری سے ۔ پہY پھل مسيح ۔ پھر مسي
کيونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا  اور مُردے غير فانی حالت ميں ،)23: 15کرنتھيوں 

اُٹھيں گے  اور ہم سب بدل جائيں گے ۔ کيونکہ ضرور ہے کہ يہ فانی جسم بقا کا جامہ 
 ، 52 : 15 کرنتھيوں 1( پہنے  اور يہ مرنے واQ جسم حياِت ابدی کا جامہ پہنے ۔ 

کيونکہ خداوند خود ٓاسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی ٓاواز اور خدا کے )53
نرسنگے کے ساتھ اُتر ٓائے گا  اور پہلے تو وه جو مسيح ميں موئے جی اُٹھيں گے ۔ 
پھر ہم جو زند ه باقی ہونگے اُنکے ساتھ بادلوں پر اُٹھائے  جائيں گے  تاکہ ہوا ميں 

 4 تھسلينکيوں 1( ر اِس ہميشہ خداوند کے ساتھ رہيں گے ۔ خداوند کا استقبال کريں او
پس ہماری ہميشہ خاطر جمع رہتی ہے اور يہ جانتے ہيں کہ جب تک ہم ۔ )17 – 16: 

کہ ، )8- 6 : 5 کرنتھيوں 2(بدن کے وطن ميں ہيں کداوند کے ہاں سے جY وطن ہيں ۔ 
را جی تو چاہتا ہے کہ کوچ مي۔ )3 :7 کرنتھيوں 2( ہم تُم ايک ساتھ مريں اور جيئيں 

تاکہ کسی طرح مُردوں ميں سے ۔۔۔ )23 : 1فلپيوں ( کر کے مسيح کے پاس جا رہوں  
۔)11 : 3فلپيوں ( جی اُٹھنے کے درجہ تک پہنچوں    

پر ، نہ کہ ) قيامت (  پولس  جی اُٹھنے اِن اقتباسات سے يہ ديکھا گيا ہے کہ
يد کرتا ہے ۔ بائبلی سکيم کی اُس سے پہلے ، مسيح کے ساتھ ہونے کی اُم

تجديد غير مجاز پريشانيوں کو حال کرے گی جسے کYم پر روايتی اعتقاد کا 
اضافہ کرنے  کے ليے ہماری کوششوں سے خلق کياجا ُچکا ہے ۔ پہلے ، 

قيامت کا مطلب زندگی کے ليے موت سے مُرده لوگوں کی حقيقی تبديلی ہو 
اQ واقع اپنی مسيحی سوچ کو پھر حاصل گی ، اور يہ بڑا مستقبل ميں ہونے و

ايک شخص نا قابِل تقسيم  اتحاد  کا خيال کرے گا ، نہ کر لے گا ۔ دوسرے ، 
اِس طرح يونانی کہ موت پر اپنے بدن کی روحانی محرومی کے طور پر ۔ 

مسيح ہم عصر مسيحی نمود کو صاف کر دے گا ۔ تيسرے ، خياQت کا زہر 
ی شدت ، تمام نئے عہد نامے کے مصنفين کے کی واپسی کے ليے ہمدردی ک

وسيلہ بانٹی جائے گی م اور اِس کی تجديد ہو گی ۔ موت کے لمحے پر روايتی 
تاکيد  جو نئے عہد نامے کے لکھاريوں کے ليے کوئی نتيجہ نہيں رکھتی ، 

جو کہ اِس اُميد کی شدت کو کاميابی سے بر باد کر ُچکی ہے ، تاکہ مستقبل کا 
ہ مکمل ہو ليکن کليسيائی دائره کار ميں نا قابِل شناخت ہو ۔ مسيحی نظري

باQٓخر ، يہاں غير بائبلی روايت کے ليے نئے عہد نامے کی آيات کو الگ 
 کرنے کی ضرورت پيش نہيں آئے گی ۔  
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  کی مفصل تشريح5  کرنتھيوں 2                                            

سے پيش آنے واQ موضوع ايمانداروں کے ليے جی اُٹھنے  پولس کی جانب 
وه موضوع کا عام بيان کے ساتھ آغاز کرتا ہے جس کے بارے کا سما ں ہے ۔ 

کيونکہ ہم جانتے ہيں کہ جس نے خداوند يسوع کو ِجYيا  : " وه قياس کرتا ہے 
 اپنے وه ہم کو بھی يسوع کے ساتھ شامل جان کر ِجYئے گا  اور تمہارے ساتھ

يہ دليل اِس مرکزی اُميد کی ۔ )14 : 4 کرنتھيوں 2"( سامنے حاضر کرے گا 
پھر پولس ۔ ) آيت16"( اِس ليے ہم ہمت نہيں ہارتے : " بنياد پر آگے بڑھتی ہے 

عارضی ُدکھ برداشت کرنے  کے فرق کو ديکھتا ہے جس ميں سے ہم اپنے 
گی  کے جYل کے ساتھ جو موجوده بدن کے ساتھ گزرتے ہيں اُس جی اُٹھی زند

يہاں پولس کے پسنديده موضوع پر ہميں پاروسيہ کے وقت بخشی جاتی ہے ۔ 
اور ٓانے والی مسيحی دور کے " موجوده بُرے زمانے" : تاکيد کی گئی ہے 

" يونانی ايونيس  سے ( کو بيان کيا گيا ہے ۔ ) 8 : 4 تيمتھيس 1( مابين فرق  

کو سرانجام دينا " ٓانے والے زمانے سے متعلقہ " کا با اختيار  ورژن، " ابديت
چيزيں جو اب قابِل ديد ہيں وه عارضی ہيں ۔ )455چاہيے ،مسيحی الفاظ ، صفحہ 

، اگر )18آيت ( ، اور ناقابِل ديد چيزيں ٓانے والے زمانے سے نسبت رکھتی ہيں 
 ہم موت پر تباه ہوتا ہے ، تو يہ سماں يقينی ہے کہ) بدن( ہمارا زمينی گھر 

انتظار کرنے والے اپنے نئے بدن کو رکھتے ہيں ۔ نيا بدن آنے والے زمانے کی 
ہماری خواہش ہے کہ ہم اِسے ۔ )11آيت ( زندگی کے ليے اختيار کيا جاتا ہے 

پھر ہم ننگے نہيں ۔) 2آيت ( جب مسيح ٓاسمان سے ٓاتا  ہے ۔ اُس وقت رکھيں 
ک ننگا بيج جسے اُگنے کے نظريہ ايجيسے کہ ، موت پر ، ( پائے جائيں گے   

ہم برخاست کيے ۔ )37 : 15 کرنتھيوں 1کے ساتھ زمين ميں بويا جايا گيا ، 
جانے کی خواہش نہيں کرتے ، بلکہ جی اُٹھنے کے وقت غير فانی ہونے کے 

روح ۔ )4 ، 3ٓايات ( زندگی کا لقمہ ہو جاتی ہے ساتھ ملبس ہوتے ہيں جب موت 
۔ ہم جانتے ہيں کہ اگر چہ )5ٓايت ( کی زر پيشگی  ہے وعده کی گئی غير فانيت 

آيت ( ہم اپنی موجوده اجسام ميں رہتے ہيں ہم خداوند سے غير حاضر ہوتے ہيں 
ہماری خواہش ہے کہ ہم اِس بدن ميں اپنے گھر کو چھوڑيں اور خداوند کے ۔ )6

 کو جYلی بد ، يہ کہ ، پروسيہ پر اپنے عارضی بدن)8آيت ( ساتھ اپنا گھر بنائيں 

ن ميں تبديل کرتے ہوئے ِاسے حاصل کريں ، کيونکہ ہم سب جب وه آتا ہے اُس 
۔ )10آيت  ( کی عدالت کی ُکرسی کے سامنے عياں کيے جاتے ہيں ۔  
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اِس ساری دليل کا تعلق اب ہماری حالت کے ساتھ ہے ۔ موجوده اور پاروسيہ 
ی موزوں ہوتا ہے اگر کوئی ايک اِس کے مابين کا درميانی وقفہ صرف تب ہ

موت کی حالت پولس کی طرف سے برخاست ہو کے آنے تک قائم رہتا ہے ۔ 
وه خارج کی گئی حالت " ُچکی ہے ، اب ، جيسے ايف۔ ايف ۔ بروس کہتا ہے ، 

Qفانيت پر ديا گيا ليکچر، سکاٹش "( ميں با خبر وجود کا قياس نہيں کر سکتا 
برخاست کی ہوئی روح کے ۔ )471 صفحہ 4، نمبر 24 جرنل آف سٹيٹ، واليم

!طور پر بچنا ايک ايسی چيز ہے جس سے وه سکڑ جاتا ہے  

تاہم ، جبکہ ہماری روايتی سکيم مو ت کے لمحے بغير بدن کے بچنے کے 
منظر ميں پائی جاتی ہے ، کYم ايسی حالت کا ايک حوالہ ديتا ہے ، اور اِسے 

ہماری غلطی ِاسے اِس طرح پڑھنے سے رتا ہے ۔ ناقابِل خيال کے طور پر رد ک
جيسے کہ اگر " بدن ميں غير حاضر ہونا خداوند ميں حاضر ہونا ہے " ہے کہ 

بدن ميں غير حاضر ہونا اور پس خداوند کے ساتھ " اِس کا يہ مطلب تھا 
بہر کيف ، اگر ہم پولس کی تحريرونميں کہيں اور نظر " برخاست ہونا ہے
کہ وه پاروسيہ پر جی اُٹھنے کے وسيلہ خداوند کے پائيں گے دوڑائيں ، تو ہم 

کيونکہ پولس کا ، بدن ميں ) 17 : 4 تھسلينکيوں 1( ساتھ ہونے کی اُميد کرتا ہے 
غير حاضر ہونے کا مطلب نئے بدن کے ساتھ خداوند ميں حاضر ہونے کا ہے ۔ 

مفہوم پيش جو ظاہری طور پر بدن کی حالت کا ) 8ٓايت ( مسيح کے ساتھ رہنا 
کيونکہ اِس سارے اقتباس کی بنيار بدن کے خاکوں کے طور پر کرتا ہے ، 

پولس اِسی ليے ذہن ميں رہنے ، سکونت کرنے اور بسنے کے طور پر ہے ۔ 
اُس د ن ہم بY ُشبہ اُس کی مانند بن " نئے  کے ليے پُرانے کی تبديلی رکھتا تھا ۔
۔ )2 :3 يوحنا 1" (ں گے جيسا وه ہے جائيں گے ، کيونکہ ہم اُسے ويسا ہی ديکھي

مسيح کے ساتھ مYپ کا انتظار ہو گا ۔ " اُس دن"  

 
23- 21 : 1فلپيوں   

جب يہ ديکھا گيا کہ نيند کی يہ ساده سی سکيم قيامت کے ساتھ جی اُٹھنے کی 
اِس کے ( پيروی کرتی ہے تو يہ اکيلی بائبل کے مواد کے ساتھ انصاف کرتی ہے 

ی کليسيا کی تاريخ کے وسيلہ کی جانے والی مدد کو وسيع کرنے ساتھ ساتھ ابتدائ
 مسيح کے ساتھ فوری موجودگی کے اِس نظريہ کو 23- 21 : 1، فلپيوں )سے 

اِن آيات سے درپيش مشکل سہارا دينے کے ليے بمشکل طور پر ليا جا سکتا ہے۔ 
کے ليے جو کو آسانی کے ساتھ حل کيا جاتا ہے جب اِسے يوں سمجھا گيا کہ اُن 

موت کی نيند سوتے ہيں ، وقت کے ساتھ ساتھ اِس کے کوئی خاطر خواه نتيجہ 
 نہيں ِمY ۔ ايک ايماندار جو قيامت کے وقت زنده ہوتا ہے 
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 وه ،موت اور جی اُٹھنے کے درميانی وقفے کی سمجھ نہيں رکھے گا ۔ 

کيونکہ مرنا، : " کرتا ہے پولس اپنے ليے موت کا اراده  ميں ، 23 : 1فلپيوں 
وه فطرتی طو ر پر، فوری مسيح کے ساتھ حضوری کا " ميرے ليے نفع ہے ۔

سوچتا ہے ۔ کيونکہ مرتا ہوا شخص ، موت کے وقت اپنی آنکھيں بند کرنے کے 
وقت پچھY نرسنگا پھونکے جانے کے وقت فوری طور پر کامياب ہو گا ۔ وه 

 کا تجربہ نہيں رکھے گا جو کہ اُس کا موت اور جی اُٹھنے کے درميان وقفے
۔ بہر حال ،ہم آسکر کالمن کے ساتھ اصرار کرتے ہيں )11 :3فلپيوں ( مقصد ہے 

روح کی غير فانيت يا مردوں کی قيامت ؟ "( ، کہ ُمرده اب بھی وقت پر ہی ہيں 
 ايف 13 : 4 تھسلينکيوں 1، جيسے کالمن اضافہ کرتا ہے ، " ، ورنہ )49صفحہ 
کيونکہ اُن کے " وقت ميں ہی رہتے "  کچھ مطلب نہ ہوتا ۔ اگرچہ مرده ايف کا

ليے موت سے جی اُٹھنے کی طرف وقفے کی کچھ آگاہی نہ ہے ۔ اِس سمجھ ميں 
، اور صرف اِسی سمجھ ميں ، مرنے واQ ايماندار اِس دور سے خدا کی بادشاہی 

 کی طرف بڑھتا ہے جو کہ پاروسيہ پر پہنچتا ہے ۔ 

 عصر ايماندار مستقبل ميں پولس کے ساتھ اُس کے رويا اور ايمان کی اگر ہم
صراحت کو بانٹتے ، تو يہاں اُس کی تحريروں ميں با ضمير پہلے سے جی 
اُٹھنے کے نظريہ کو پڑھنے ميں آزمائش پيدا نہ ہوتی ۔ کيونکہ پولس ، اور 

اِس کے بعد  ۔ ابتدائی کليسيا کے ليے ، پاروسيہ پر جی اُٹھنا ہی صرف مقصد ہے
 ميں وه 4 تھسلينکيوں 1ہونے کی اُميد کرتا ہے ، اور " خداوند کے ساتھ " و ه 

اور " اُس واقع ہو بيان کرتا ہے جو مسيح کی حضوری ميں اُس کا نقيب ہو گا ، 
۔ )17 : 4 تھسلينکيوں 1" (اِس طرح ہم ہميشہ خداوند کے ساتھ رہيں گے   

ے ہوئے کہ زندگی ايک برخاست کی گئی کچھ ہم عصر تبصره نگار ، يہ جانت
روح کی مانند ہے وه پولس کے ليے قائل نہيں ہوتے ، وه اِس صYح کاری کی 

 ميں رسول نے 5 کرنتھيوں 2لے جاتے ہيں کہ شيديد مناسبت سے کھنچے چ
مکمل ايسٹالوجيکل سکيم کو زير و زبر کيا جسے اُس نے کچھ ہی عرصہ پہلے  

اُن کا مقصد تھا کہ مکاشفہ کے طور پر حاصل کيا تھا ۔  ميں الہی 15 کرنتھيوں 1
۔  ميں وه مو ت پرنہ کہ پاروسيہ  پر  نئے بدن کی اُميد رکھتا تھا 5 کرنتھيوں 2

پاروسيہ پر جی اُٹھنے سے ہٹ کر ، مُردوں کے ليے " حل" بہر حال ، ايسے 
ہيں ۔ روايتی با خبر وجود کو ہر قيمت پر محفوظ رکھنے کی طرف اشاره کرتے   
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5باب نمبر   
 

 
 

 دولتمند اور لعزر اور
 صليب پر ڈاکو

 
 

دولتمند اور لعزر کی تمثيل کو کYم کے کسی اور اقتباس سے بڑھ کر ، 
مشہور تعليم کے طور پر ہضم کيا جا سکتا ہے کہ جی اُٹھنے سے پہلے سزا اور 

 کی قسمت کے نظريہ کو مہر اجر کو مُرده کے ہاتھ ميں کيا جاتا ہے ۔ اب بدکار
کيا گيا ہے اور اُن کی سزا کی پيمائش کو عدالت سے پہلے بے ترتيب ہونے کے 

کYم يہ غير فانيت کو کسی پر بھی اور قيامت سے الگ طور پر بيان کيا گيا ہے ۔ 
 20 ، مکاشفہ 29، 28 : 5يوحنا ( عدالت کے ليے کسی کو اِسے عطا نہيں کرتا 

يہاں اِس اقتباس ميں ايک " ی۔ ليڈ ، اِس پر غور کرتا ہے کہ جی  ۔ ا۔ )15- 11:
جو کہ ثالثی حالت کے بارے بائبل ] دولتمند اور لعزر کی تمثيل ميں [ تعليم ہے 

کی مکمل تعليم کی ترديد کرتی ہے ، جيسے کہ عدالت اور اجر موت کے فوری 
" ( نما ہوتی ہے  دوسری آمدپر کہيں اور عدالت ہميشہ روبعد رونما ہوتے ہيں ۔ 

۔ )، ميری تاکيد 34دی Qسٹ تھينگز، صفحہ   

 

 غير بائبلی تصور پيش از وقوع

 

درحقيقت ، دولتمند اور لعزر کی کہانی کو مکمل طور پر دو مختلف نقطہ 
نگاه سے پڑھا جا سکتا ہے ۔ ہر ايک چيز اُس پر انحصار کرتی ہے جوتصو ر 

ل دينے والے حصے کو برداشت کYم کے اِس حيرت ميں ڈاپيش از وقوع کو 
جبکہ کچھ ہم عصر فريسی اصYح کاری کو اُدھار کرنے کے ليے Qتے ہيں ۔ 

لينے کے ليے ، يسوع نے دراصل غير بائبلی ذرائع کی حمايت نہيں کی تھی 
 جسے فريسيوں نے يونانی سوچ کے اثر نيچے ِاسے گلے سے لگائے رکھا ۔  
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ٹھوس طور پر قائل ہوتے ہوئے تمثيل تک پہنچتے ہيں ہم پُرانے عہد نامے سے 
 کے ، اور يہ با خبر انسانی روح يہ کہ عالِم ارواع اِس وقت  بدکار انسانی روحوں

جسے اُس کے بدن سے نکاQ گيا ، يہ بائبل کے ليے اذيت کی جگہ نہيں ہے ، 
 بن ی جگہمصنفين کے ليے ناقابِل تصور ہے ۔ عالِم ارواع مستقبل ميں سزا ک

۔)17 : 9زبور ( سکتی ہے   

يہ ہميں مسر ف بيٹے کی کہانی  اور " اب يہاں ايک انسان تھا ۔۔۔" ابتدائيہ الفاظ ، 
 بے انصاف مالک کی کہانی کی ياد دQتا ہے ، جو بالکل ايسے ہی جملے کے 

اور ہميں خبردار کرتی ہے کہ ہم ايسٹالوجی پر مستقيم ساتھ شروع ہوتی ہے ، 
ايف ۔ ڈبليو ۔ " ئے ايک اخYقی کہانی کے ساتھ برتاو کر رہے ہيں۔ گفتگو کی بجا

يہ قائل نہ " کہتا ہے ، ) 1038، صفحہ 2سمتھ کی بائبل ڈکشنزی ، واليم ( فارر 
ہونے کی مانند ہے کہ اِس مقام پر اہم الہياتی تعليم کو ثابت کرنے کے ليے 

ہوئے پابند کيا گيا مستحکم کيا جا سکے جسے يہودی استعارے ميں تسليم کرتے 
  " ہو ۔ 

 ميں 41جی ۔ ايم ۔ گواٹکن ، روحانی چيزوں کے ليے آنکھ ، ميں صفحہ نمبر 
کہ مجھے آپ کو خبردار کرنے ديں کہ تمثيل تمثيل ہے کوئی لغوی : " لکھا 

حقيقت نہيں ہے ۔ يہ اُس سبق کے ليے ٹھيک ہے جسے خدانے ہميں سکھانے کے 
ہر س سے يہ ضمانت نہيں لی جا سکتی کہ اُس کا مطلب ليے استعمال کيا ، ليکن اِ 

ايک چيز کو سکھانا تھا جو کچھ وه کہتا تھا ، مثال کے طور پر يہ ايک جنت ہے 
عبرانيوں کا ايک ريگيو س " جس ميں ہم ابراہام کی گود ميں بيٹھيں گے ۔
اوند يہ قياس کرنا ہے کہ يہ کام خد: " پروفيسر ايسے ہی نظريہ کو پيش کرتا ہے 

کی طرف سے ہے کہ ہميں درميانی مقام کی تعليم کو دينا ہے جس سے تمثيل کو 
ڈاکڑ ۔ سی ۔ ايچ۔ رائٹ۔ دی انٹرميڈيٹ  سٹيٹ ، ( مکمل طور پر غلط سمجھا گيا 

۔ )278صفحہ   

مستقبل ميں آنے والی ! کتنا شاذ و نادر ايسی خبرداريوں کی طرف توجہ دی گئی 
ميں فريسيوں نے کچھ افYطونی فلسفے کو جذب سزا کے بارے اُن کی تعليم 

جس کا انحصار بہت کرتے ہوئے پُرانے عہد نامے کی سوچ کو انقYبی بنايا 
بہت سی اسفاِر محرفہ  اور  جعلی تصانيف  زياده ہماری اپنی الہيات پر ہے ۔ 

دکھاتی ہيں کہ برزخ يا عالِم ارواع خارج کی ہوئی روحوں رہنے کی جگہ کے 
 کر ُچکی تھی ، جو ايک مقام کے طور پر قبر کے ليے پُرانے عہد ليے متحرک

کيونکہ وہاں نہ کام  ہے نہ منصوبہ ، نہ ِعلم "نامے کی تفصيل کے بر عکس ہے۔
، اور جہاں مُردے خاموشی کے عالم ميں نيچے )10 :9واعظ " ( نہ حکمت ۔ 

خاک ميں " ، جبکہ وه )5 :9واعظ "( وه کچھ نہيں جانتے " چلے جاتے ہيں اور 
۔)2 :12دانی ايل ( ہيں " سو جاتے   
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/ ميں راستبازی کو موافق ٹھراہنے کے ليے برزخ " ابراہام کی گود " فريسی 

لعنت، سزا ، " عالِم ارواع کو دو خانوں ميں تقسيم کر ُچکےتھے ، اور بدکار کو 
 تمثيل يہاں لوقا کی۔ )13-  9 : 22 حنوک 1( برداشت کرنے ميں " اور عذاب 

اور فريسيوں کی تعليم کی زبان کے مابين  دو واضح نقاط ہيں ۔ اب طرِز تحرير 
کہ ٓايت کو حاصل کرنے کے سوا، تمثيل کہيں خاص طور پر يہ بيان نہيں کرتی 

 ميں اجر اور سزا کی سمجھ کو بيان کيا گيا ہے اور وه بھی قيامت سے 26- 22
ے ليے افYطونی نظام ميں فٹ کيا پہلے۔اگرچہ کہانی کو موت پر فوری بچاو ک

گيا ہے ، يہ  بہت معنی خيز ہے کہ لعزر اور دولتمند شخص کو خارج کی گئی 
روحوں کے طور پر نہيں ديکھا گيا ، بلکہ کہانی کو ذہن ميں بائبل کی سکيم کے 

جيسے کہ کم ازکم ( ساتھ سراسر  اطمينان حاصل کرنے کے ليے پڑھا جاتا ہے 
ہميں اِس ليے کہنے کی ضرورت نہيں کہ يسوع نے اُس ۔ ) ٓايات تک26 سے 19

واقعيات کے درست کی کہانی کو موت کے بعد فريسی تعليم کو موافق ٹھہرايا۔ 
پروگرام کو کسی بھی معاملے ميں بمشکل طور پر تمثيل ميں توقع کی گئی ہے ۔ 

س اِس کا مقصد کہيں اور جگہ پايا جاتا ہے ۔ صرف اِس کہانی کا استعمال اُ 
شخص کے ليے جس کی بنياد اِس چيز پر ہے کہ موت کے بعد کيا رونما ہوتا ، 

جب کYم ميں کہيں بہت زياده ہدايت دی گئی ہے ، يہ مشکل سے معقول بنتی ہے 
 ۔ 

 
 مسيحی ضيافت 

اگر ہم ذہن ميں بائبلی ايسٹالوجی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہيں ، ہم غريب آدمی کے 
کے حوالے کو سمجھيں گے  اُس تمثيل کے طور پر جب ابراہام کی گود ميں ہونے 

فرشتے ايماندار کو خدا کی بادشاہت ميں Qتے اور پاروسيہ پر مسيحی ضيافت ميں 
وه ابراہام ،اضحاق اور يعقوب اور ،  )15 : 14، لوقا 31 : 24متی ( شامل کرتے ہيں 

راست " اجر کو ۔ اِس )11 : 8متی (  گے ديگر ايمانداروں  کے ساتھ کہاں ٹھہريں 
۔ يہ ہماری )14 :14لوقا ( يسوع کی طرف سے قائم کيا گيا ہے " بازوں کی قيامت پر 

کی بنياد پر صYح دينا گير دانشمندانہ ہوگا کہ لوقا اب موت کے لمحے اجر کو کہانی 
کی پيروی کرتا " اُس کی آنکھيں اوپر اُٹھانے" قائم کرتا ہے ۔ دولتمند کا دفن کيا جانا 

جو آگ ميں )  کيا يہ قيامت پر آنکھوں کے پردے کھولنے کا حوالہ ہو سکتا ہے ؟(ہے 
۔ يہاں ہميں ياد دQيا جاتا ہے )24 : 16لوقا ( اذيت برداشت کرنے کی پيروی کرتا ہے 

"يہاں رونا اور دانت پيسنا ہو گا " کہ    
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( ء کو خدا کی بادشاہی ميں جب آپ ابراہا م اور اضحاق اور يعقوب اور تمام انبيا

، )28 :13لوقا ( ديکھتے ہيں  اور آ پ کو باہر نکاQ جاتا ہے ) پاروسيہ کے وقت
 آيت واضح طور پر بيان کرتی ہے کہ اِس عذاب کا تجربہ عالم ِ ارواح 23شايد 

ميں کيا جاتا ہے ، اگرچہ اِسے اِس سمجھ ميں پڑھا جا سکتا ہے ۔ يہ دلچسپ ہے 
ات ، جس ميں وال گيٹ شامل ہے ، اُن الفاظ کو ساتھ جوڑتے ہوئے کہ کچھ عبار

، اور اپنی آنکھوں " جس ميں عالِم ارواح شامل ہے جہاں آدمی کو دفن کيا جاتا ہے
جيسے کہ ايٹ  سپلويٹ اسٹ " ( کو اوپر اُٹھانے کو رکھنے کا حکم ديا گيا ہے ۔۔۔۔

ے پڑھنے سے يہاں صYح دينے اِس")اِن اِنفرينو۔ ايلوانس اسٹن اکلوس سوس ۔۔۔
 کے ليے کچھ نہيں ہو گا کہ عالِم ارواح سزا کا مقام ہے ۔ 

بہر حال ، اگر ، سزا کو عالِم ارواح کے ساتھ جوڑا گيا ہے پھر آگ کی جھيل کا 
مکاشفہ ( حوالہ ، دوسری ، سزا کے مقام کے حوالے کا بھی اراده ہو سکتا ہے 

ت اور عالِم ارواح کو آگ کی جھيل ميں ڈاQ گيا ۔ اِس اقتباس ميں پہلی مو)14 :20
سزا کے مقام کےطور پر عذاب کے ساتھ ہے ،اِسی طرح ، دوسری موت کو ، 

، اگرچہ ابدی عذاب کے بارے کچھ )10 :20 ، 10 : 14مکاشفہ ( جوڑا گيا ہے 
کے " نئے برزخ " يہ بہتر ہو گا کہ يسوع دوسری موت کے ليے نہيں کيا گيا ۔ 

رے کنائے ميں کہتا ہے ، جو کہ مردوں کی نئی ُدنيا ہے ، جو کہ پہلی بارے اشا
موت کے عالِم ارواح سے بہت مختلف ہو گی، جو کہ پورے اقتباس ميں نيک و بد 
کے ليے خاموشی اور آرام کی جگہ ہو گی ، اور بYشبہ وه جگہ جہاں خود يسوع 

ر درست نہيں کہ ساری موت يہ کہنا سراس۔ )31 : 2اعمال ( گيا تھا جب وه مرا تھا 
( کا خاتمہ ہو جاتا ہے جب موت اور عالِم ارواح آگ کی جھيل ميں ڈالے جاتے ہيں 

 21مکاشفہ ( ۔ کيونکہ آگ کی جھيل کو دوسری موت کہا گيا ہے )14 :20مکاشفہ 

اور اِسی ليے موت نئی شکل ميں قائم رہتی ہے ، جلنے والی جگہ کے طور ۔ )8: 
 پر ۔ 

 
صورتيں ؟شاعرانہ   

بY شبہ يہ سمجھنا سراسر ممکن ہو گا اُس بات چيت کو جو شاعرانہ صورت کے 
  کے اقتباس کے مساوی ہے 11 : 14ن ہوئی جو کہ يسعياه طور پر مردوں کے درميا

جہاں مردے ايک دوسرے سے بات کرنے کی نمائندگی کرتے ہيں ۔ کسی کو اِس بيان 
ھرکت اور بات کر سکتا ہے " مارا ہوا" ہ کو لغوی طور پر لينے کی ضرورت نہيں ک

ہماری تمثيل کے کسی معاملے ميں !   
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يہ افYطونی نظريہ ميں روح کے خارج ہو جانے کے طور پر بچنے کی مراعات 
 شامل نہيں ہيں ، اگرچہ فريسيوں کی زبان کو موثر طور پر اُدھار ليا گيا ہے ۔ 

نگلی ، اور زبان کا ذکر ہے جو يہ دکھا رہا سب سے زياد ه معنی خيز آنکھوں ، اُ 
کے طور پر بچنے کا کوئی اشاره نہيں ہے " روح " ہے کہ يہاں خارج کی گئی 

اگرچہ روايتی الہيات ہميشہ اِس کہانی کے ليے درخواست کرتی ہے اُس تعليم کی 
ے بنياد پر اُس گزشتہ فانی حالت کے لے۔ بہر حال ، کيا کوئی ايک ، ايمان رکھتا ہ
کہ کوئی ايک آسمان پر ابراہام کے ساتھ لغوی طور پر بات چيت کر سکتا ہے ؟ 

تفصيل کے ساتھ لغوی طور پر اِس کہانی کو پڑھنا اِسے بہت زياده ثابت کرتا ہے 
! 

اِس تمثيل کو دور تک پھيYو يہ سيکھاتا ہے کہ اجر اور سزا موت کے فوری بعد 
 کے وقت کا عکس  ہے جو دوسری ہمارے ايسٹالوجی تصوير ميں بڑی منتقلی

صدی کے ابتدا ميں مسيحی کليسيا پر اثر انداز ہونا شروع ہوا ، اور يہ يونانی 
ہم ايک مرتبہ پھر کعنانی  گوج کے قو ل کو دہراتے فلسفہ کے اثر نيچے تھا  ۔ 

" مسيحی کليسيا ميں رومی اور يونانی مقطر کے نظريات ہيں جس نے قياس کيا 

مائندگی کرتے ہيں جس سے ہم کبھی بچ نہيں سکتے ، خواه تعليم ايک طوفان کی ن
 پاروسيہ اور جی مسيحی منظر  کی تبديلی ايک خطرناک مداخلت کو" ہو ياعمل ۔

" پہلے سے تاريخ ڈالنا " واقعيات کی ۔  عائد کرتی ہے اُٹھنے کی تعليم کے ساتھ 

ے عہد نامے کے جو کہ پہلی قيامت اور پاروسيہ کYم کی سکيم ميں ہے وه نئ
جو کہ خدا کی ايسٹالوجی خاکے کے ڈھير ہو جانے کی طرف راہنمائی کرتی ہے، 

وہی رجحان جو بادشاہی کے مسيحی پيغا کے دل پر چوٹ لگا رہی تھی۔ 
فرقہ  کے طور پر 1914جو پاروسيہ ايسٹالوجيکل ترتيب کو ادل بدل کر  ديتا ہے 

ڑی مصيبت پر اُٹھائے جانے کے طور ، اور کچھ مبشرانہ دائره کار کو ، ب بندی 
وہی قسم ميں جا  موت کے وقت روح کے بچنے کی تعليم 12پر بيان کيا گيا ہے  ۔ 

کر ِگرتی ہے ۔ لہذا خدا کی بادشاہت کو سمجھنےکے ليے ثابت قدم لغوی رجحان 
کو پيش کرنے کے طور پر ہے  ماسوائے " دلوں ميں حکمرانی " ايمانداروں کے 
کےجو پاروسيہ پر قوی تر ہونے کے طور پر ايسٹالوجيکل نئے عہد نامے 

بادشاہت کے طور پر عياں کيا گيا ہے ۔ ہر معاملے ميں جی اُٹھنے کی مرکزی 
 15 کرنتھيوں 1جيسا يہ پولس کے دنوں ميں تھا۔ ( تعليم اُس حملے کے نيچے ہے 

۔)2:18 تيمتھيس  2،  12:  
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  کی تعليم جو اُس کی بادشاہت کو قائم کرنا تھا  ۔ اور اِس کے ساتھ مسيحا کے آنے

 
 صليب پر ڈاکو 

لوقا کے مطابق انجيل ميں ايک واحد آيت يہ گواہی مہيا کرتی ہےکہ  يسوع نے 
اپنے ليے اور صليب پر ڈاکو کےليے آسمان ميں فوری موجودگی کی توقع کی 

ی تشريحا ت کو قياس اِس ميں زير نہ ہونے والتھی ، جس دن وه مصلوب ہوا تھا ۔ 
کيا گيا  ۔ اQن رچڈسن  اِس طرح اِس آيت کو پڑھنے کے ليے خبردار کرتا ہے جو 

نئے عہد نامے کی الہيات کا ( نئے عہد نامے کے نظريہ کی ترديد کرتا ہے 
۔ )346تعارف، صفحہ   

يسوع کے " ح خبردار کرتا ہے کہ عام تشريح ای۔ آرلی ، ايلس ہميں اِسی طر
اور اُس تعليم اور موت کےمطابق يا انسان کے عام نئے عہد " يں ہےمطابق نہ

لوقا پر کی گئی  نئی صدی پر کيا گيا بائبل پر " ( نامے کے نظريہ کے ساتھ 
 کا حوالہ پيش 40 ۔27 : 20پھر وه ہميں درست طور پر لوقا ۔ )269تبصره، صفحہ 

اُس کے مستقبل قيامت کرتا ہے جو دکھاتا ہے کہ ابراہام  کے ليے زندگی کے بعد 
کے جی اُٹھنے اُس کی قيامت ر انحصار ہے ۔ ہمارے ترجموں کے مطابق ، يسوع 

ميں تُجھ سے سچ کہتا ہوں ، آج ہی تو ميرے ساتھ فردوس : " نے ڈاکو سے کہا
جس ميں ( کيا يہ درحقيقت وہی ہے جو ہميں سمجھايا جاتاہے ؟ "  ميں ہو گا ۔ 

قيامت سے الگ ہو کے ) 14 : 4 گيا ۔ عبرانيوں کہاگزر جانے کو يسوع اکيلے کو 
"  ميں 34 :2، اور پيشگی اُن سب ايمانداروں کے ليے جن ميں داود ، جو اعمال 

؟ شامل ہے ، بY ُشبہ ، کيس يسوع بذاتِ خود اُس دن "آسمان پر اُٹھايا نہيں گيا تھا 
 بيان کے نظريہ باپ کے ساتھ ہونے کی اُميد کر رہا تھا ، يہوديوں کے ليے اِس

جيسے يوناه تين دن اور تين رات بڑی مچھلی کے پيٹ ميں رہا ، اِسی " ميں کہ 
؟ بY )40 : 12متی "( زمين کے دل ميں رہا طرح ابِن آدم تين دن اور تين رات 

ُشبہ کيسے وه مصلوب کيے جانے کے دن فردوس ميں رہا ، جب اُس کی موت کی 
تھی تو کيا وه جی اُٹھنے تک عالِم ارواح نبوت  پطرس کی جانب سے کہی گئی 

؟ يہاں تک کہ اتوار کے دن جی اُٹھنے پر وه ابھی تک )31 :2اعمال ( ميں تھا 
13۔ )17 :20يوحنا ( باپ کے پاس اوپر اُٹھايا نہيں گيا تھا    

جن ميں   سکيم کو محفوظ رکھنے کے ليے کی گئيں  جنہيں روايتیوه کوششيں
امل تھے ۔  شکچھ قابِل سوال آئين  
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اِس کی صYح دی گئی کہ جنت الفردوس يہاں باپ کی حضوری ميں نہيں تھی 
زمين کے دل ميں نہيں پايا بلکہ مُردوں کی ُدنيا ميں تھی ۔ ليکن کYم کی جنت کو 

جو :" گيا ، بلکہ باِغ عد ن کی تجديد ميں پايا گيا ، جس ميں حيات کا درخت تھا 
ے اُس زندگی کے درخت ميں سے جو خدا کے فردوس ميں ہے غالب آئے ميں اُس

کوئی اِس کی تجويز نہ دے سکا کہ )2 : 22، 7 :2مکاشفہ "( پھل کھانے کو دونگا
!زندگی کا درخت مُردوں کی رياست ميں پھل پھول رہا ہے   

مسئلے کا حل يسوع کے ڈاکو کے ساتھ کيے گئے وعدے کے خاص انداز ميں 
جارج  آر۔ بيری ، جو کہ انٹر لينير  ے ٹھہراو ميں ہے ۔  ک43 :23ہے جو لوقا 

يہاں ٹھہراو  کے ليے يونانی " ايڈيٹر  ہے ، اُس نے لکھا ، ليٹرل ترجمے کا 
آج " فعل متعلق " يہاں ايل ايکس ايکس ميں " عبارت ميں کہيں اختيار نہيں ہے ۔ 

 واقعيات 170اِن  مرتبہ ہے ۔ 221پيش کيا گيا ہے اور يہ نئے عہد نامے ميں " 
تاہم پُرانے عہد : فعل کی پيروی کرتا ہے جو اِسے تبديل کرتا ہے ميں فعل متعلق 

آج ميں تيرے " ، "آج ميں تُجھ سے کہتا ہوں :" نامے ميں ہم اِسے رکھتے ہيں 
 ، 17 ،  8 :11 ، 13 :10، 11: 8، 6 :6يہ مثاليں استثنا ء " ليے گواہی ديتا ہوں ۔

يہ غير فطرتی ہے ،  ميں پائی گئيں ہيں ۔ 2: 31،  4 :27، 19:9،  8 :13 ، 23
ميں تُجھ سے ":  ميں اوقاف لگانا چاہيے 43 :23اِسی ليے ، ہميں اِسی طرح لوقا 

 26 :20پولس اعمال " سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تُو ميرے ساتھ فردوس ميں ہو گا ۔ 

ن قطعی کہتا ہوں کہ ميں آج کے د": ميں ايسے ہی ُجملے کو استعمال کرتا ہے 
 23چند قرين قياس ابتدائی رسم الخط لوقا " سب آدميوں کے خون سے پاک ہوں ۔

۔ 14  ميں کومہ لگاتے ہيں جيسا کہ ہم صYح ديتے ہيں ۔43:   

يسوع کا جواب اِس توقف کی بہترين سمجھ ڈاکو کی درخواست کے نظريہ ميں ، 
ے ياد رکھنا جب وه اپنی بادشاہت بناتا ہے ۔ اُس نے پوچھا تھا کہ اے يسوع مجھ

جب بادشاہی جYل ميں عياں ہو ۔ خداوند کا دعویٰ ميں آئے  يہ کہ ، پاروسيہ پر ، 
وه اُسے يقين دQتا ہے کہ اُسے ڈاکو کی درخواست کو مزيد بے باق کرتا ہے ، 

بادشاہت آنے سے پہلے ، پيشگی اُسے ياد رکھا جائے گا ۔ وه آنے والی بادشاہت 
  يسوع کے ساتھ جنت الفردوس ميں ہو گا ۔ميں
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26 :11يوحنا   

"  ميں يسوع کا بيان ، 26 :11 يوحنا س کے ساتھ ہم چشم ہونا پڑا ہے اِ بعض اوقات 

يہ ثابت کرتا ہے کہ مُردے " وه جو مجھ پر ايمان Qتا ہے وه ابد تک کبھی نہ مرے گا ،
اتے ہيں ۔ لہذا ترجمہ کيا گيا ، اور يہ بيان ايسا فوری طور پر خدا کی حضوری ميں آ ج

جو کوئی مجھ پر :"  کہنے سے جھگڑا کا سبب بنتا ہے جو اِس طرح آگے بڑھتا ہے 
 ميں ، يسوع 24 :5يوحنا " ايمان Qتا ہے ، اگرچہ وه مر جائے ، تو بھی زنده رہے گا۔

يہ آخری دن  ليکن 15 ايماندار آنے والے زمانے ميں زندگی رکھتا ہے ،کہتا ہے کہ 
جو ميرے بھيجنے والے کا يقين کرتا ہے :" قيامت کی ضرورت کی ممانت نہيں کرتا 

س کی ہے، وه موت سے نکل کر زندگی ميں داخل ہو گيا ہے ، اور ہميشہ کی زندگی اُ 
آخری دن کی قيامت کا تعلق ۔ )40 :6يوحنا "( ميں اُسے آخری دن پھر زند ه کروں گا ۔ 

 ميں قيامت کا موضوع 54 ، 44 ، 39لے زمانہ کی زندگی کے ساتھ ہے ۔ آيات آنے وا
قبر ميں سے آنے والے زمانے کے ليے ہم آہنگی کی قسم کے طور پر رونما ہوتا ہے ۔ 

 ميں واضح طور پر بيان کيا گيا ہے ۔ اِن 29 :5يوحنا زندگی  کے ليے جی اُٹھنے کو 
لغوی  کو 26 :11 صYح ديتے ہيں کہ يوحنا اقتباسات کو ذہن ميں رکھتے ہوئے ہم

اے ۔ ايچ۔ ميک ہيلے ، مقدس پولس رسول کی روشنی ميں ( طور پر انجام دينا چاہيے 
ہر کوئی جو مجھ ميں رہتا اور ايمان رکھتا ): " 268نئے عہد نامے کی تعليم ، صفحہ 

 آيت کو 35:  8ہم اِس کے مساوی ۔ ايس ٹون  آئونا۔ "ہے ، ابد تک کبھی نہ مرے گا 
ايس ٹون آئونا، يہ ہميشہ ہميشہ کے "( ُغYم اُس وقت گھر ميں نہ رہے گا رکھتے ہيں ، 
16۔ ")ليے نہيں ہے   

 
؟ہوناقيامت سے پہلے زنده   

کYم کے مزيد تين اقتباسات بعض اوقات پيشگی اِس نظريہ کو تقويت ديتے 
کے ساتھ متعلقہ داستان  28 سيموئيل 1مُردے قيامت سے پہلے زنده ہيں ۔ ہيں کہ 

يہاں ايمان سيموئيل کی موت کے بعد اُس کے ظاہر ہونے کے متعلق ہے ۔ 
درميانی ، شيطانی روح کی مدد کے ساتھ رکھنے کی بہترين وجوہات ہيں يہ کہ 

 ، سيموئيل کے فرضی شخص بننے پر اثر انداز ہونے کے قابل تھی۔ اگر ہم اِس 
ئی سمجھ نہيں بناتی ، کسی قانونی ذرائع کے کا قياس کرتے ہيں تو يہ بالکل کو

 28 سيموئيل 1( وسيلہ ساول کے ساتھ بات کرنے سے انکاری ہوتے ہوئے  

، خداوند کو سيموئيل کے وسيلہ بات کرناتھی ، اُن مداوات کو استعمال کرتے )6:
سے منع کيا گيا تھا ۔ کسی بھی معاملے " مکروہات" ہوئے جس کے ليے اُسے 

ے  کچھ نہيں ديکھا   تھا ۔ ميں ساول  ن  
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" ديکھا اور " ديوتاو ں کو زمين سے اوپر جاتے "يہ صرف درميانی تھا جس نے 

يہ ساری کہانی " ايک بوڑھے شخص کو ۔۔۔ جو چوغے کے ساتھ ڈھکا ہوا تھا ۔ 
 ميں 13 :10 تواريخ 1ايک دھوکہ دہی کے معاملے جيسے دکھائی ديتی ہے ، اور 

جسے خالص طور پر پڑھا جاتا ہے ، صYح ديتی ہے کہ جس کی ساول  رائے 
ايک ميل مYپ رکھنے والی روح نے رائے لی وه اُس کی بجائے جو سوچا تھا  

سيموئيل برخاست کی گئی روح تھی ۔ تھی ۔ اور   

تبديلی صور ت  کے وقت موسٰی اور ايلياه يسوع کے ساتھ ظاہر ہوئے ۔ اِس واقع 
اور يوحنا کے مکاشفہ کی  )9 :17متی ( پر بيان کيا گيا ہے کو رويا کے طور 

کو موسٰی اور ايلياه کے اصل کتاب ميں پور ے نہ ہونے والے واقعيات کی رويا ، 
کہ وه يسوع ايسا بمشکل ہو سکتا ہے بچاو کے بيان کے طور پر نہيں ليا جا سکتا ۔ 

اور پُرانے عہد ،، پہلے پھل سے پہلے Q فانی ہونے کے ليے جی اُٹھے تھے  
نامے ميں عبرانيوں کا مصنف ايمان کے بہادروں کے بارے سوچتا ہے ، جس ميں 

موسٰی اور انبيا ء شامل ہيں ، جو مر ُچکے تھے ، جنہوں نے اُس اجر کے وعده 
۔ اِس تبديلی صورت کو پطرس )39 ، 13 : 11عبرانيوں ( کو حاصل نہيں کيا تھا  

۔ )18 ، 17 : 1 پطرس 2( ور پر سمجھا گيا سے پاروسيہ کا رويا ہونے کے ط  

بعض اوقات يہ دليل پيش کی گئی ہے کہ يسو ع اور صدوقيوں کے مابين قيامت پر 
ہونے والی بحث دکھاتی ہے کہ يسوع نے ابراہام ، اضحاق ، اور يعقوب کے 

بہر حال ، يہ خداوند کی بارے قيامت سے پہلے زنده ہونے کے  بارے سوچا تھا ۔ 
ے نقطے کو کھو دينے کی مانند ہے ۔ اُس کا مقصد قيامت کی مکمل تعليم ک

، ) اور اب بھی ہيں ( اب بزرگ مُرده تھے ضرورت  کی طرف اشاره کرنا تھا ۔ 
يہاں آنے والی قيامت ہو گی ، کيونکہ خداوند مُردوں کا خدا نہيں بلکہ زندوں کا 

!خدا ہے  

)33 -29 : 22متی  (  
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6باب نمبر   

 
 

 برزخ اور رسولوں کا عقيده
 

 
 

ہمارا يہ دکھانا مقصد رہا ہے کہ برزخ  کا  روايتی نظريہ ايک ايسی جگہ کے طور 
پر ہے جہاں موت کے وقت سزا يا جزا ملتی ہے کيونکہ ُجدا ہوئی انسانی روحوں کا 

تھا کہ کYم ايسا نئے عہد نامے کے اوقات ميں کYم سے استخراج نہيں کيا جا سکتا ۔ 
کا عالم ارواح اُن  مسيحی مذہبی دعوے داروں کے وسيلہ ايک ايسا مقا م اختيار کر گيا 

بائبل کی انسان کی فطرت کے بارے جہاں روحوں کو جسموں سے الگ کيا جاتا ہے ۔ 
 تعليم  يونانی نظريات ميں ڈوبی ہوئی تھی ۔

ور رسولوں کے اِس دلچسپ تصديق کو اضافی طور پر پايا گيا ہے جسے مشہ
کتاب نمبر " ليسيا کی قديم رسومات مسيحی ک" عقيدے کے ليے بنايا گيا تھا ۔ بينگم  کے

جہنم ميں ہونا قديم طور پر عقيدے ميں نہيں  "  کے مطابق ، 7 ، سيکشن 3، باب 10
عقيدے کی اصل قسم کو خداوند کی موت اور جی " تھا ، يا آفاقی طور پر آرام تھا ۔ 

وه : " حاQت بارے مکمل اور درست ترتيب کے ساتھ بيان کيا گيا ہے اُٹھنے کے 
يہا " مصلوب ہوا ، مر گيا اور دفن کيا گيا ، اور تيسرے دن مُردوں ميں سے جی اُٹھا ۔ 

اب مسيح کی موت کے ں اِس مقام پر اِس بات کا کوئی ذکر نہيں کہ وه برزخ ميں اُترا ۔ 
اِسے اکيولين " وه برزخ ميں اُترا" کو پاتے ہيں ، ہم اِس ُجملے  سال بعد 400قريبا ً 

وه دفن کيا " عقيد ے ميں استعمال کيا گيا  ہے ، جس ميں ، بہر کيف، يہ ُجملہ ہے کہ ، 
ميں مشاہده کرتا ہوں کہ  اکيلولين " بشپ پيرسن کہتا ہے ، " ظاہر نہيں ہوتا ۔" گيا 

يہاں مسيح ہلے بيان کيا گيا تھا ، کو پ] برزخ ميں اُترا[ عقيدے ميں ، جہاں يہ مضمون 
کے دفن کيے جانے کا ذکر نہيں ہے ، ليکن اُن کے اقرار کے الفاظ چلتے رہتے ہيں 

پينطوس پYطوس کے عہد ميں مصلوب ہوا ، :" ؟  
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ميں اُترا ، اِس طرح يہاں کوئی سوال نہيں کہ اگرچہ رومن ) اِنفرنو( برزخ ميں وه 
ميں اُن کی ' دفن کيے جانے ' د ميں يہ الفاظ نہيں ، اب وه لفظ اور اورئينٹل عقائ

اِن الفاظ کو سمجھ رکھتے تھے ۔ يہ اِس ليے ، ظاہر کرتا ہے کہ اِس عقيدے  ميں 
 يا رکھنے کا قصد محض اپنے نجات دہنده کے دفن کيے جانے کو بيان کرنا تھا ، 

، ميری تاکيد ، 5 آرٹ ۔ عقيدے پر شخصيات " ( اپنے بدن کے ساتھ قبر ميں اُترا
۔ ) ايف ايف323ايچ۔ برزخ يا درميانی حالت کو بيان کرتا ہے ، صفحہ   

" کو رکھتا تھا ، ليکن اِسے " دفن کيے جانے" تاہم رومن عقيده اِس اسلوِب بيان 

کو چھوڑ ُچکا تھا ، جبکہ اکيولين عقيدی اِس ُجملے کا حامل ہے " برزخ ميں اُترا
الجھاو يہ ہے کہ نہيں ہے ۔ " دن کيا جانا " ليکن اِس ميں ، "را وه برزخ ميں اُت"کہ

اِس وقت برزخ ميں اُترنا قبر ميں دفن کيے جانے کو سمجھنے کے عYوه کچھ 
اب ايک نيا خيال کليسيا ميں جڑ پکڑ رہا تھا کو کہ ايک حقيقی انسان نہيں ہے ۔ 

 نظريہ تھا ۔ کے موت کے ساتھ بے تصنع ہونے کے طور پر روح کا افYطونی
مخالفت جاری رکھے تاکہ الہی کYم کے ليے اپنی سانپ نے بہکايا ايک مرتبہ پھر 
يہ جبلتی  Q فانيت کا نعره تھا جوکہ انسان " تُم يقينا نہيں مرو گے " ۔ يہ جھوٹ کہ 

کی فطرت کے  خاص فلسفے کے بھيس ميں متعارف کرايا گيا تھا ۔ افYطون بائبل 
کو فيہدو کے ليے 15 کرنتھيوں 1: " سکر کالمن کے ُجملے ميں کو ہٹا رہا تھا ۔ آ 

 قُربان کيا گيا تھا ۔ جب آدمی سوئے ہوئے تھے  ، اور دشمن ٹوٹ پڑے تھے۔ 
 

 اف0طون کی فتح 
درميانی مقام کی يہ تعليم ، غير فانی انسان کے نظريہ کو مطابق بنا رہی ہے 

Yديا گيا تھا ۔ روح برزخ ميں اُتر ، جسے بائبل کی قيامت کی تعليم کے ساتھ م 
، اب روح نہيں مر سکتی ، اِس طرح )31 : 2اعمال ( گئی ، جيسے کYم نے کہا 

برزخ قبر نہيں ہو سکتا ، اَس ليے بدن اکيY قبر ميں چY جاتا ہے ، جبکہ وه 
اور بعد ازاں ، راستبازی کے ( بچنے والی روح برزخ ميں چلی جاتی ہے 

اِيسے ۔ ) ہوشمندی کے ساتھ ، ٓاسمان پر چلی جاتی ہے معاملے ميں ، مکمل
عقيدے کے بيان کو نئے ايما ن کے عکس کے ليے ٓاراستہ کيا گيا ہے ۔ اِس 

طرح رومی بيان کو اکيولين فارموQ ميں شامل کيا گيا جو کہ برزخ ميں اُترنے 
ا يہ کے بارے تھا اور وه افYطون کی فتح کا دن تھا ۔ تھيو فليکٹ  سے ليا ہو

 مختصر ُجملہ 
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آپ نہيں پاو گے کہ يہاں " وه کہتا ہے ، : نئی الہيات کا خYصہ پيش کرتا ہے 
موت اور برزخ کے مابين کوئی فرق ہے ، جيسے کہ ، يہ برزخ روحوں کا 

اُشر کے " ( حامل ہے ، ليکن موت جسموں کی ۔ کيونکہ روحيں غير فانی ہيں 
۔ )8، باب )الہ  ، تھيو فليکٹجوابات ميں ليا گيا حو  

افYطون کے  شامل کيے گئے اثرات ، بپتسمہ کے بغير ، کو مسيح ميں 
بيسويں صدی کی الہيات ميں ہر جگہ ديکھا گيا ہے  ۔ ہمارا مقصد بائبل کے 

عقيدے کو تازه دم کرنا ہے ، اپنے ذہنوں کو مُردوں کی قيامت کی سچائی  کے 
ه حاصل کرنا ہے ۔ ايسا کرنے سے ہم ليے افYطونی جھوٹ سے چھٹکار

ايسٹالوجيکل سکيم  کے زور سے دستبردار ہو جائيں گے جس کے ساتھ ہمارے 
  نامے کی دستاويز بھری پڑی ہيں ۔نئے عہد

جہاں " عالِم ارواح مُردوں کی قيامت کو ترتيب ديتا ه / جبکہ  کYم کا برزخ  
ور تھکے ماندے آرام پاتے بدکار مشکYت پيدا کرنے سے دستبردار ہوتے ہيں ا

دانی    ( 17"زمين کی خاک ميں سو جاتے ہيں " اور مردے ) 17 :3ايوب "( ہيں 
يہ دہشت زده لفظ گينا   جس کا تعلق آگ سے ہے جو  پاروسيہ پر ۔ )2 :12ايل 

جو اُس ( بدکار کے ليے آنے والی سزا کے  مقام کے طور پر بيان کيا گيا ہے ، 
  يا اُس ہزار سالہ عرصہ  کے ساتھ ، جب عدالت کے ليے )وقت زنده ہو نگے

۔ جيسے جيسے انسان کی فطرتی غير )15- 11 :20مکاشفہ ( قيامت ہو گی 
اُن کے ليے جو بادشاہت فانيت ميں اعتقاد ثابت قدم رہتا ہے ، کYم کے طالِب علم 

ی کے قابل نہ پائے گئے مکمل  ہوشمندی ميں اُس نہ ختم ہونے والے عذاب  ک
يہ موثر دکھائی ديتا ہے کہ اُن سب کے ليے تعليم کے خوف کا ھوالہ ديں گے ۔

اِس نا ختم ہونے والی اذيت کا نظريہ اُن کے ليے جو پہلی قيامت ميں غير بائبلی 
تعليم کی بنياد پر انحصار کرنے کے ليے شراکت نہيں تھی روح کے Qفانی 

18ہونے کو ديکھيں گے ۔   

ايک " ، ٓارچ بشپ آف کينٹبری ، نے لکھا ، )1944- 1882 ( ڈاکڑ وليم ٹيمپل 
ہميشہ کی سزا کی بحث کو ختم کيا : چيز جو ہم اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہيں 

گيا ہے ، اگر لوگ انفرادی روح کی فطرتی غير فانيت کے يونانی اور  غير فانی 
ھ نئے عہد نظريہ کو درٓامد نہيں کرتے ، تو پھر اُن کے ذہنوں ميں اِس کے سات

نامے کو پڑھيں ، وه اِس ميں سے اِس اعتقاد کو کہ ہميشہ کی سزا نہيں ، بلکہ 
ايس سی : مسيحی ايمان اور زندگی ، لنڈن" ( ہYکت ہے کو اخذ کر ُچکے  ہيں 

۔ )81ايم پريس ، صفحہ   
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7باب نمبر   
 

 
 

 قديم اور جديد 
 مفکرين کی گواہی

 
 

ی بھُولی ہوئی تقليد پسندیارينيس اور جسٹن شہيد ک  

 الہيا يہ تھوڑی سی جانی مانی حقيقت ہے کہ دوسری صدی کے ابتدائی  يونانی ماہر
ت نے اِس فوری بيان کے رسم الخط نظريات کے خYف احتجاج کيا جو ہمارے الہياتی نظاموں 

 ہے ، ميں بہت زياده محفوظ رہا ۔ يہ نظريہ کہ جان نکلی ہوئی صورت ميں موت سے بچ سکتی
اور يہ خدا کی حضوری ميں مکمل طور پر با خبر ہے ، اور جسم سے ُجدا ہوئے حقيقی انسان 
کی نمائندگی کرتی ہے ، جسے جسٹن شہيد اور ارينيس سے ايک خطرناک بدعت کے طور پر 

دونوں مصنفين  يونانی فلسفہ سے مندرجہ ذيل اقتباسات اُن کی بات کرتے ہيں ۔ رد کيا گيا تھا ۔ 
جانے والے حملے کے خYف بائبل کی قيامت کی تعليم ميں ماہر تھے ۔ کيے   

 

بدعتوں کے خ0ف : ارينيس   

جن کا شمار آرتھوڈکس  کے درميان ہوتا ہے وه پہلے سے منظم کچھ لوگ " 
کر ده  اوپر اُٹھائے  جانے کے منصوبے سے باQ تر جاتے ہيں ، اور اُن طريقہ 

ں نے پہلے ہی سے Qزوال ہونے کے ليے منتظم کار سے بے بہره ہيں جنکو اُنہو
تاہم وه بدعتی آراء سے لطف اندوز ہوتے ہيں ۔ بدعتوں کے ليے ۔۔۔ يہ کيا تھا ، 

تصديق ہے کہ فوراً اُن کی موت پر وه آسمان سے اوپر گزر جائيں گے ۔ وه 
 ہو اشخاص ، اِسی ليے ، جو قيامت کو ر د کرتے ہيں وه تمام انسانيت پر اثر انداز
اور رہے ہيں ، اور وه اِس مسيحی سکيم کو مٹانے کی بھر پور کوشش کرتے ہيں 

وه قيامت کے منصوبے بارے بالکل کچھ نہيں جانتے ۔ کيونکہ وه اِسے سمجھنے 
کا انتخاب نہيں کرتے ہيں ، اگر يہ چيزيں ويسے ہی ہيں جيسے وه کہتے ہيں ، تو 

راف کرتے ہيں ، خداوند خود ، جس پر وه ايمان رکھنے کا اعت  
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زمين پر سے اپنے کہ وه تيسرے دن دوباره جی نہيں اُٹھا ، ليکن فوری طور پر 
بدن کو چھوڑتے ہوئے اپنے آخری وقت پر آسمان پر چY گيا ۔ ليکن حقيقتيں اُن 

جيسے يوناه تين تين دنوں کے ليے ہيں ، وه اُس مقام پر رہا جہاں مُردے تھے ، 
جب ۔۔۔ داود کہتا ہے ، )40 :12متی ( ين رات مچھلی کے پيٹ ميں رہا  دن اور ت

تُو نے ميری جان کو گہری دوزخ سے بچايا " وه اُس کی نبوت کر رہا تھا کہ ، 
مجھے مت چھو ، " ۔ اور تيسرے دن زنده ہونے پر ، اُس نے مريم سے کيا ، 'ہے 

کيسے پھر اِن ۔۔۔ )17 :20يوحنا ( 'کيونکہ ہنوز ميں اپنے باپ کے پاس نہيں گيا 
آدميوں کو اِس اُلجھن کا شکار ہونا چاہيے ، جو الزام ديتے ہيں ۔۔۔ کہ اُن کا 

اندرونی انسان ، بدن کو يہی پر چھوڑتا ہے ، اور اُس سماوی جگہ پر اُٹھا ليا جاتا 
( 'موت کے سايہ کی وادی ميں سے گزر گيا " کيوجے جيسے خداوند ، ہے ؟ 

ہاں مُردوں کی روحيں تھيں ، اور اِس کے بعد بدن ميں جی ، ج)4 :23زبور 
اُٹھے ، اور بعد ازاں آسمان پر قيامت رونما ہونے کے طعد ، يہ واضح ہے کہ 
اُس کے شاگردوں کی روحيں بھی ۔۔۔ اُس نا قابل ِ ديد مقام پر چلی جائيں گيں ۔۔۔ 

اور اپنے بدنوں اور قيامت تک وہيں رہيں گے ، اُس واقع کا انتظار کرنے تک، 
کو حاصل کريں گيں ، اور جسمانی طور پر ، اپنی ابديت ميں جی اُٹھيں ھيں ، 

بالکل جيسے خداوند جی اُٹھا ، اِس طرح وه خدا کی حضوری ميں آئيں گيں 
جيسے ہمارے آقا  جلد ہی آسمان کی طرف نہيں گيا تھا ، بلکہ اپنی قيامت کا ۔

  ی Qزماً اپنی قيامت کا انتظار کرنا ہے ۔ انتظار کيا تھا ۔۔۔ لہذا ہميں بھ

چونکہ ، اِسی ليے ، جيسے کئی آرتھو ڈکس شخصيات کی آراء  کو بدعتی بات 
چيت سے اخذ کيا گيا ہے ، وه دونوں خدا کے معافی نامے سے بے بہره ہيں ، 

راست بازوں کی قيامت کے بھيد سے ، اور زمينی بادشاہت سے جو کہ Qزوال 
جو قابل ہيں  وه آہستہ آہستہ الہی تدا ہے ، اِس بادشاہت کے وسيلہہ وه ہونے کی اب

، انٹی ، 32 ، 31، ابواب 5کتاب " ( فطرت ميں شريک ہونے  کے خوگر ہونگے 
۔ )561 ،  560، صفحات 1نيسن  فادرز ، فرڈمنس ، واليم   

 

 
ٹرائيفو کے ساتھ باپ چيت : جسٹن شہيد   

ِگرتے ہيں جنہيں مسيحی کہا گيا ہے ، ليکن ہو کيونکہ اگر آپ اُن کے ساتھ "
قيامت کی سچائی کو قبول نہيں کرتے ہيں ابراہام ، اسحاق  اور يعقوب کے خدا 

 کے کفر بکنے کی جرات کرتے ہيں ، جو کہتے ہيں کہ 
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يہاں مُردوں کی کوئی قيامت نہيں ہے ، اور يہ کہ اُن کی روحيں جب وه مرتے 
ٹھائی جاتی ہيں ، وه اِس چيز کا تصور نہيں کرتے کہ وه مسيحی ہيں آسمان پر اُ 

ہيں ، بالکل اُس ايک کی مانند ، اگر وه درست طور پر اِس کا قياس کرے ، وه يہ 
قبول نہيں کرے گا کہ  صدوقی  ، يا جينسٹس ، مرسٹی ، گليلی ، ہلينيس ، فريسی 

 کہا جاتا ہے ، جو اپنے ، بيپٹسٹس  عقائد ، يہود ی ہيں ليکن اُنہيں صرف يہودی
ہونٹوں سے خدا کی عبادت کر رہے ہيں ، جيسے خداوند نے بيان کيا ، ليکن اُن 

ليکن ميں اور ديگر جو کہ تمام نقاط پر درست ذہن کے دل اُس سے دور ہيں ۔ 
رکھنے والے مسيحی ہيں ، اُنہيں يقين ہے کہ يہاں مُردوں کی قيامت ہو گی ، اور 

ل  تک ، جو اُس وقت تعمير ہو جائے گا ، جو بہت وسيع اور يروشليم ميں ہزار سا
آرائش و زبائش سے آراستہ ہو گا جيسے حقی ايل اور يسعياه اور ديگر انبيا ء نے 

، 1 ، ٹيفو ۔ نيسن فادرز، واليم 80ٹيفو  کے ساتھ بات چيت ، باب" ( بتايا ہے 
۔ )239صفحہ   

 
 مفکرين کی گواہی 

 کی طرف سے بولنے والے آدميوں کے الفاظ اQن ايمان کے ليے ِان دوسروں
رچرڈسن  ، ڈی۔ ڈی۔ کے مشاہدات کے وسيلہ ہمارے اپنے وقت ميں اپنی گونج 

 پيدا کرتے ہيں ۔
بائبل کے مصنفين ، اِس احساِس ُجرم کو تھامے ہوئے کہ تخليق کی ترتيب 

يہ حکمت اور خدا کی محبت کے ليے اپنے وجود کی مقروض ہے اور اِسی ليے 
بنيادی طور پر بہتر ہے ، اور ِاسے موت کے بعد وجود سے باہر نکالے جانے 

تاکہ ملبس ہونے کے باعث ننگے نہ " ( کے طور پر حمل ميں نہيں ليا جا سکتا  
ليکن روح اور بدن کی واقف واحدانيت کی ، )3 : 5 کرنتھيوں 2۔ "پائے جائيں

 زندگی تھی جسے وه جو کہ انسانیتجديد کے طور پر نئی شرطوں کے تحت 
پس موت ايسا خيال تھا جيسے ساری انسانيت کی موت کا ہو ، اور جانتے تھے۔ 

، Qزوال يا غير فانيت کو مناسب " موت سے آزادی" ايسے فقرات جيسے کہ 
طور پر ِاسے بيان کرنے کے ليے استعمال کيا جا سکتا ہے جواِس کی ابدی يا 

انسان ۔ )16 :6 تيمتھيس 1" ( فانی ہے وه جو Q"زنده خداوند سے مراد ہے ، 
اپنے آپ ميں موت کی صفت پر قابض نہيں ہوتا ، ليکن ، اگر وه موت کی تباه 

کن طاقت پر غالب ٓاتا ہے ، اور ِاسے خدا کے تحفے کے طور پر قبول کرتا ہے 
، اور ڈھانپنے والے کپڑ ے کی " مسيح کو مُردوں ميں سے ِجYيا جس نے" ، 

۔ يہ يسوع مسيح کی )54 ،15:53 کرنتھيوں1( و ايک طرف رکھا مانند موت ک
 2 (کہ انسان کے ليے يہ امکان موت اور جی اُٹھنے کے وسيلہ سے ہے 

( زندگی کے ليے Qيا گيا اور اُميد نے تصديق کی کہ بگاڑ )10 :1تيمتھيس 

جو انسانی زندگی کی کائناتی  وضع قطع ہے  يہ موثر طور پر )7 :11روميوں 
، ميری 112، 111بائبل کی الہياتی کYم کی کتاب ، صفحات ( ب آئے گی غال

۔ )تاکيد   

فلوڈ فلسن ہميں يونانی فلسفے کے خطرے سے خبردار کرتا ہے ۔ وه دعویٰ 
سے کہتا ہے کہ يہ ہماری الہيات ميں داخل ہو ُچکا ہے ، جسے پھر نئے عہد 

 نامے سے سزا کا حکم ملنا چاہيے ۔ 
  بنيادی قربت داری غير قوم ماحول  کے ساتھ نہيں ہے نئے عہد نامے کی
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ہماری اکثر ہمار ے بلکہ اِس کی بجائے يہودی ميراث  اور ماحول کے ساتھ ہے ۔۔۔ 
روايتی عقائد کی طرف سے راہنمائی کی جاتی ہے اور اِس اصطYحات ميں سوچنے 

کر يونانی تصورات کے ساتھ کے ليے اِس الہيات کے ساتھ جنہيں غير قوم اور خاص 
ہم جانتے ہيں کہ دوسری صدی کے اوائل ميں يہاں  دQئل پيش بيان کيا گيا ہوتا ہے ۔ 

کرنے والوں کی دانستہ کوشش يہ دکھانے کے ليے شروع ہوئی کہ مسيحی ايمان 
نئے عہد نامے کا ايک محتاط  مطالعہ نئے يونانی فلسفہ ميں بہتر طور پر کامل ہے ۔۔۔ 

مے کی ترکيم کے ليے کسی بھی رجحان کو روکتا ہے ايک ايسی دستاويز کے عہد نا
اِس کتاب کی اقربا پروری گروه کے طور پر جسے غير قوم ذہن سے بيان کيا گيا ہو ۔ 

 بنيادی اور زبردست طور پر يہوديت اور پُرانے عہد نامے کے ساتھ ہے ۔۔۔
م کےعقائد او ر فلسفوں کی صاف نيا عہد نامہ ہميشہ نا رضامندی او ر عموماً غير قو

گو  بد زبانی کے ساتھ بات کرتی ہے ۔ يہ بنيادی طور پر مشرک ُدنيا کے يہودی 
 ، 26نيا عہد نامہ اپنے ماحول کے بر خYف، صفحات ( استغاثہ کے ساتھ متفق ہے 

۔ )27  

موت کے بعد زندگی کی بنيادی الجھن جو ہماری سوچوں ميں سرايت کر 
ميں " ٹر۔ پال التھيس  نے اپنی کتاب ، مارٹن لوتھر کی الہيات ُچکی ہےِاسے ڈاک

، 1966فورٹرس پريس، : فYڈلفيہ( بڑے اچھے طريقے سے بيان کيا گيا ہے 
): 414، 413صفحات   

جسے ابدی يہی ہے کا مرکز آخری دن کی قيامت پر ہے ۔ ابتدائی کليسيا کی اُميد 
يہ ۔ )21 :3، فلپيوں 1 کرنتھيوں 1( ہے زندگی ميں مُردوں کا پہY بYُوه کہا جاتا

پولس انسان کے ليے رونما ہوتا ہے نا کہ صرف بدن کے ليے ۔ ) جی اُٹھنا ( قيامت 
۔ کے جی اُٹھنے کی بات کرتا ہے " ُمرده " جی اُٹھنے  بلکہ " نا صرف بدن کے " 

 قيامت کی يہ سمجھ مکمل طور پر موت کی سمجھ بناتی ہے اور يہ پورے انسان پر
بھی اثر انداز ہوتی ہے ۔۔۔ تاہم اصل بائبل کے تصورات ہيلنسٹک گنوسٹک ڈيوQزم 
کے خياQت سے تبديل کئے گئے ہيں ۔ جی اُٹھنے کا نئے عہد نامے کا نظريہ جو 
پورے انسان پر اثر انداز ہوتا ہے وه روح کے غير فانی ہونے کے طريقہ کار کو 

 ديتا ہے ، کيونکہ روحيں اُس سب کچھ کو ديتا ہے ۔ آخر دن بھی اپنے معنی کو کھو
جو اِ س سے بہت عرصہ پہلے اہم ہيں ۔ ايسٹالوجيکل تناو مزيد حاصل کر ُچکی ہيں 

مستحکم طور پر يسوع کی ٓامد کی ہدايت نہيں ديتا ۔ نئے عہد نامے اور اِس کے 
۔ )ميری تاکيد " ( مابين امتياز بہت اہم ہے   

 
م ہماری معلومات کی تصديق کرتی ہيں ۔ بائبل کے ماہرين انواع و اقسا  

کوئی بائبلی عبارت ايسے بيان کے ليے با : " بائبل کی تشريح کرنے والی لغت 
، صفحہ 1واليم " ( روح بدن سے الگ ہوتی ہے اختيار نہيں کہ موت کے وقت 

۔ )802  
فاظ ايسے ال"  پر ، بلينگر 8 :5وں  کرنتھي2ای ۔ ڈبليو کی طرف سے کمپينين بائبل ۔ 

، کو لينا کسی کےليے ُجرم سے کچھ ہی کم تر ہے اور اُنہيں جملے ميں قائم کرنا 
يہ نا صرف سکوپ اور سياق و اسباق کی بد لحاظی کرتا ہے ، بلکہ آيت ميں ديگر 

بدن سے " الفاظ کو بھی نظر انداز کرتا ہے ، اور الفاظ کو يوں حوالہ ديتا ہے ، 
ايسے نظريہ کے ساتھ جو قيامت " ر ہونا ہے غير حاضر ہونا ، خداوند ميں حاض

) جو کہ سارے اقتباس کا موضوع ہے ( کی اُميد کو غير ضروری قرار ديتا ہے  
 اگرچہ يہ غير ضروری ہے ، اور اگرچہ ، 
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" اِس کے بغير حاصل کرنے کے قابل ہے ۔ " خداوند ميں حاضر ہونا                                   "  

:چوراہے پر خاندان) 97 ، 95صفحات ( کليپ کی جانب سے ، وڈنی ر  

ہم اکثر تيزی سے يونانی اور قروِن وسطٰی  کی مسيحی سوچ کی پيروی کرتے ہوئے ، 
روح اور بدن کو الگ کرتے ہيں ،اور اِس پر زور ديتے ہيں کہ انفرداری روح موت 

 رکھتے ہيں وه يہ کہ خارج مزيد جس پر ہم ايما ن رکھنے کا ميYنسے بچ جاتی ہے ۔ 
ہوئی روح ٓاسمان سے بچ ُچکی ہے ، اور يہ مزيد مکمل طور پر زنده رہنے اور 

ہم غلط طور پر مسيحی اُميد کا انفرداری معاملے طور خوشگوار وجود کے ليے ہے ۔ 
پر سامنا کرتے ہيں ، الگ روحوں کے معاملے کے آسمان کی طرف جانے کے ليے ۔ 

"ليوں کے ليے ايسا کوئی معاملہ نہيں تھا ۔ ليکن قديم اسرائي  

ميرا خيال ہے کہ يہاں مردوں پر زور دينے کے ليے کYم ميں مزيد : " مارٹن لوتھر 
) ' مُرد ے بالکل کچھ نہيں جانتے '  (5 :9جگہ نہيں ہے جو نيند ميں ہيں ، استثنا ء 

ستدعا کے خYف  ہمارےمقام اور حالت کی کچھ سمجھ نہيں ہوتی  ، مقدسوں کی اُس ا
"مقاِم کفار ه کی کہانی کے خYف ۔   

: "  چرچ کا بانی ، لعزر کی تمثيل پر اپنے واعظ ميں کہتا ہے ميتھوڈسٹجان ويسلے ، 
بY ُشبہ ، اِس کا بہت عام طور پر قياس کيا گيا  ہے کہ نيک آدميوں کی روحيں ، 

 چلی جاتی ہيں ، ليکن يہ جيسے ہی وه بدن سے الگ ہوتی ہيں ، براهِ راست ٓاسمان پر
خيال خدا کے حکم ميں کمزور بنياد ہے ۔ اِس کے برعکس ہمارا خداوند مريم سے کہتا 

مجھے نہ چھو ، کيونکہ ميں ابھی اپنے باپ " ہے ، اور وه بھی جی اُٹھنے کے بعد ، 
" کے پاس نہيں گيا ۔   

يسٹيميٹک ڈاکڑ گوتھرے س: ( 378شريلے گوتھرے ، مسيحی تعليم  ميں ، صفحہ 
الہيات کا پروفيسر ہے ، جو کہ کولمبيا تھيالوجيکل سيمنری ميں ہے ۔ اُس کی کتاب 

۔")کے طور پر جانا جاتا ہے " کYسک عبارت " جس ميں سے حوالہ کو   

 نقطہ نظر بارے بات کر ُچکے ہيں جس پہلو سے مسيحی ايمان جھوٹے  طور ہم اُس " 
کيونکہ حالت  اتنا سنجيدگی سے نہيں ليتا ہے ۔۔۔ پر خوش ٓائيند  ہے کيونکہ يہ مو ت کو

جس بارے ہم تنقيد کرنے کو ہيں اور جسے رد  کرتے ہيں وه ہے جس پر  بہت سے 
ايمان رکھتے ہيں کہ يہ مستقبل ميں مسيحی اُميد کی بنياد ہے ۔۔۔ ہم ابدی زندگی کی اُميد 

طور پر بائبلی مسيحی با اختيار تباه کرنے کے ليے اِسے رد نہيں کرتے ہيں ، بلکہ 
اُميد کی حفاظت کرتے ہيں ۔۔۔ ہم روح کے غير فانی ہونے پر ايمان رکھنے کا حوالہ 

خدا کو ( اِس تعليم کو بائبل کے مصنفين نے نہيں سکھايا ،  بلکہ يہ  پيش کرتے ہيں ۔ 
ميں عام تھا جس ميں مسيحی يونانی اور مشرقی مذاہب کی قديم ُدنيا ) نہ ماننے والوں 

کچھ ابتدائی مسيحی ماہِر الہيا ت اِس کے زيِر اثر تھے ، اور بائبل کا ۔ ليسيا پيدا ہوئی ک
اور اُنہوں نے اِسے کليسيائی سوچ ميں اِس کی روشنی ميں مطالعہ کرتے تھے ، 

يہ ہميشہ سے ہمارے ساتھ رہا ۔ کيلون نے اِسے قبول کيا اور اِس طرح متعارف کرايا ۔ 
اِس ياوں کا اقرار کيا م جسے ويسٹ منسٹر اقرار کہا گيا ہے ۔ کYسيکل  ريفارمڈ کليس

موت کے ليکن ميرا وجود نہيں مرے گا ۔۔۔ ميرا بدن مر جائے گا تعليم کے مطابق ، 
وقت ميرے ساتھ کيا ہوتا ہے ، پھر ، کيا يہ ميری غير فانی روح ہے جو ميرے فانی 

ا خود زنده رہتا ہے اور وہاں ميرا بدن مر جاتا ہے ليکن ميربدن سے بچ جاتی ہے ۔ 
واپس روحانی رياست ميں لوٹ جاتا ہے جہا ں سے ميں ٓايا تھا اور جس سے ميں 

اگر ہم پروٹسٹنٹ  ريفارميشن کی پيروی کرتے ہيں ، تو ہم درحقيقت تعلق رکھتا تھا ۔ 
 مستقبل کی اِس روايتی اُميد کو رد کرتے ہيں ، 
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کا يہ مطلب نہيں کہ ] موت[ ر فانی ہونے پر ہوتی ہے ۔۔۔جس کی بنيا د روح کے غي
غير فانی الہی ہمارا حصہ ہے جسے زنده رہنے کے ليے کہيں اور  الگ رکھا جاتا 

اِس کا يہ مطلب ہے کہ زندگی ہميں چھوڑ ُچکی ہے ، يہ کہ ہماری زندگياں ہے ۔ 
کYم کے مطابق ۔۔۔ ' اختتام کو پہنچ ُچکی ہيں ،يہ کہ ہم مر ُچکے  اور جا ُچکے ہيں ۔

ميری روح انسان کی مانند ہے ، تخليقی طور پر ، فانی ، اور محدود ، ميرے بدن کی 
يہ ساده طرح ميری بدن کی زندگی ہے ۔۔ ۔ ہمارے پاس بالکل کوئی اُميد نہيں طرح ۔ 

" ہوتی  اگر ہماری اُميد  ہماری اپنی تيار کرده غير فانيت ميں ہے ۔   
جسمانی موت ) جان / روح ( افYطونی نظريہ کہ ضروری شخص ):" 2000بريل  (  

ہے اور يہ لوقا کی سيحيت  اور اُس کی الہيات کے ليے سنجيده الجھاو پيدا سے بچ جاتی 
يہ افYطونی مسيحی  کيونکہ ايسٹالوجیکرتی ہے جو کہ تاريخ ميں نجات پر مبنی ہے ۔۔۔ 

اِس کے بر اُميد کی نمائندگی کرتی ہے ، اور يہ وقت اور معاملے  سے چھٹکاره ہے ۔ 
عکس لوقا ،  آخری دن وقت اور معاملے ميں قيامت پر  انفردای نجات کو قائم کرتا ہے ۔ 

ا  ميں سے پہلوٹھمردوںوه نشاندہی کرتا ہے کہ يسوع بدن ميں جی اُٹھا تھا اور وه اِسے 
کو سمجھا گيا ہے ۔ ' جYل کے سارے داخلے' نمونہ جس پر بناتا ہے ، ايسا  

 
علِم انسانيت کی دوہريت  نے قديم کليسيا کے  خيال کو داخل کيا ، سردارانہ طور " 

پر ، ميں علٰی پيمانے پر تجويز کی ہوئی مسيحی آميزش اور يونانی فلسفے  کے ساتھ  
يہ مسيح کی واپسی اور مردوں کی قيامت کی ا ہوں ۔ کليمنٹ اور ٓارگن کے وسيلہ بنات

ليکن ۔ ] اور زمين پر خدا کی بادشاہت کو [ ابتدائی مسيحی اُميد  کو بے نور کرتا ہے  
اِس  نے نئے عہد نامے کی مسيحيت کو  موسوم نہيں کيا اور اِسے عبارات کو پڑھنے 

صفحہ "( فادرز نے کيا ، کے ليے صرف لوقا ميں پايا جا سکتا ہے ، جيسے اُن مسيحی 
۔ )127  

 
نجات کی انفرادی بھر پوری موت نہيں ہے ، موت کے دوران وه ايک مسيح کی ۔۔۔"

جبکہ مسيحی مردے وقت ميں رہتے ) ليکن( جاگير اور اُس کی حفاظت ميں رہتا ہے ۔۔۔ 
 ہيں ، وه وقت کو شمار نہيں کرتے ۔ اِس زمانہ کے آخری دن پر اُن کی قيامت اور موت

اُن کی انفراديت ٹوٹی ہوئی کڑی ہوتی ہے ، جو اُن کے با خبر ضمير ميں کے درميان 
صرف مسستبل کے ہوتی ہے ۔ اُن کے ليے مسيح کے پاروسيہ کا عظيم اور جYلی دن 

کچھ ايسی ہوتی ہے جو مرده کے اعتبار سے زنده ' درميانی حالت' لمحہ پر ہوتا ہے ۔ 
، جو زنده رہنے يا مسيح کے ليے رہنے کے يسی چيز رہنے کا تجربہ ہے ، نہ کہ کچھ ا

 ساتھ مرده ہونے کا تجربہ کرتا ہے ۔ 
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وه جو بے دينی ميں ہوتے ہيں ، جو مسيحی روايت ميں بے شمار ہيں ، وه سراسر 
فرق تصوير کو ديکھتے ہيں ۔ وه قيا س کرتے ہيں کہ ايک شخص کا حصہ ، روح  آرام 

بدن کی موت پر بلکہ ) اور تاہم يہ فطرتی ُدنيا کا عنصر نہيں ہے ( ہے کا موضوع نہيں 
يہ اُس مسرت سے الگ ہو جاتا ہے  ياں ، اُس موضوع سے ، کہ يہاں موت کے طور جی 

 ميں 15 کرنتھيوں 1يہ [ اُٹھنا ہے  جس ميں مادی بدن روحانی بدن ميں تبديل ہو جاتا ہے 
۔ ]ور اکثر اوقات ايسا ہی ہو گاديے گئے پروگرام کو تباه کر دے گا ا  

کے پاس بہت سی روايتی جڑيں اور منسلک چيزيں ہيں ، جيسے ميرا اگرچہ اُن " 
خيال ہے کہ ماہرِ الہيات رکھتے ہيں جسے وه ايسٹالوجی کی تاريخ ميں پولس کی نجات 

پولس بدن کا لحاظ رکھتا ہے ايک ايسے کو سنجيده طور پر غلط خيال کرتے تھے ۔ 
جسے وه  قيامت ہر جی اُٹھنے کے بدن کے طور پر اصرار  طور پر جو شخص کے

 کرتا ہے ، اِسے پاروسيہ پر مسيح کے ساتھ قائم کرتے ہوئے جس ميں شخصی چھٹکاره 
اور جو سارے مادی نظا م کائنات کی تبديلی سے چھٹکارے کا حصہ ہے ۔ وابستہ ہے 

ے تخليقی کYم کے وسيلہ زمين پر سے ايمانداری کا تبديل ہوا بدن  قادرِ مطلق خداوند ک
اور پيدائش کی جو مسيح کے مادی بدن کے تبديلی سے کم تر نہ ہو گا بYُيا جائے گا ، 

۔ )178 ،  177صفحات "( تخليق کے ساتھ مرده بدن ہو گا   
 

 
  

 ايک استدعا
روايت کے درميان فرق ميں ، جس کا ہم کYم کی تعليم اور حاصل کی گئی 

ہيں ، اُس ميں سچائی اور جھوٹ کے مابين فرق شامل ہے ، جو کہ اراده کرتے 
ہوئے دور تک پھيلے  ۔19 زہر کے درميان ہے گناسٹکرسولوں کی تعليم اور 

غلطی  ايمان کے ليے مضر ہے ۔ اختيارات جس کا ہم حوالہ  اور بنيادی اثرات 
ض  ہميں جن کا اعتراديتے ہيں ، اِس کے ساتھ اُن دوسرے بے شمار کا جو اِس 

اِسے شامل کرنے کی اجازت نہيں ديتا ، يہ دکھاتا ہے کہ جس کی ہمارے مطالعہ 
سے تجويز دی گئی ہے يہ کوئی ذاتی رائے نہيں ہے ، ليکن کوئی ايک کYم کی 

جو سنجيده تشريح کرنے کا ذمہ دار ہے ۔ يہ درحقيقت تعليمی خليج کا وقت ہے 
عصر مذہب کو الگ کرتا ہے ۔طور پر لينے کے ليے نئے عہد نامے سے ہم   

اً ظاہری  ہے کہ روايتی الہياتی نظريات ، جنہيں اُنہوں نے مشہور يہ يقين
منظوری کے ساتھ لطف اُٹھايا ، يہ نئے عہد نامے کی تعليمات کے ليے 

( ضروری بے ضرر راہنما نہيں ہيں ۔ چند چوتھائيوں ميں الہيات کا سارا نظام 

م آسمان پر ثالثہ کے طور پر مکمل طور پر جس ميں يہ ايمان شامل ہے مري
جھوٹی تمہيد کے طور پر نصب کيا گيا تھا کہ مُردے آسمان پر ) متحرک ہے 

 2اعمال ( اب کYم کہتا ہے کہ داود کبھی ٓاسمان پر اُٹھايا نہيں گيا تھا زنده ہيں ۔ 

۔ )34:  
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، اور يہ کہ پُرانے )13 :3يوحنا ( يہ کہ سوائے يسوع کے کوئی آسمان پر نہيں گيا 
عبرانيوں "( ايمان ميں وعدوں کو حاصل کيے بغير مرے " عہد نامے کے بہادر ، 

يہ بہت معنی خيز ہے کہ  پہY قلمبند کيا گيا جھوٹ انسان کی جبلتی غير ۔ )13 :11
 تُم يقينا نہيں" يہ سانپ تھا ، شيطان ، جس نے يہ کہا ، فانيت کی حمايت کرتا ہے ۔ 

تُم يقينا ً مرو " " يہ اُس الہی بيان کی سيدھی سيدھی ترديد ہے کہ " مرو گے ، 
يہ مريم اور مقدسين کے ليے رسولی تعليم کے ساتھ ايک ۔ )17 :2پيدائش " ( گے 

جب وه دونوں مريم اور وه ، نئے موافقتت کی دعا کے ليے بالکل نا ممکن ہے ، 
"  پر بے خبر  ہيں ، اور موت ميں عہد نامے کی اصطYحات ميں ، موجوده طور

 : 5، يوحنا 2 : 12دانی ايل ( رہے ہيں ، جو پہلی قيامت کے انتظار ميں ہيں " سو 

۔ )29 ، 28  

 کيا گيا ہے کہ آسمان پر فوری موجودگی کا وعده  يسوع کی اگر اِس کا اعتراض 
م جواب  تو ، ہدوسری آمد پر قيامت کی ضمانت سے زياده بڑھ کر تسلی بخش ہے 

ديتے ہيں تو يہ منبر پر سے انتظام کرنے والے کے ليے بے سود ہے جو خدا کے 
بY ُشبہ يہاں بائبل ميں ٹھوس خبردارياں ہيں کہ اُن کی کYم ميں بے بنياد ہے ۔ 

-  16 : 23يرمياں ( عدالت ہو گی جو خدا کے فرمان کے مطابق بات نہيں کرتے  
کرنے سے ہے کہ مبلغ اپنے آپ کو يہ محض سچ کو مشتہر ۔ )22 ، 21، 18

 1( محفوظ کرنے کی  يا اپنے ُسننے والوں کو بچانے کی اُميد کر سکتا ہے  

اور کوئی شک نہيں کہ بعد ازاں اُن کے انتظام کرنے والے  کا ۔ )16 :4تيمتھيس 
ُشکريہ ادا کرنا اُنہيں يہ بتاتے ہوئے کہ انہيں بائبل ميں سے ُسننے کی ضرورت 

تياز کے طور پر جسے وه ُسننا چاہتے ہيں ۔ ہے اُس ام  

يمان کی سچائی کے بعد ہر تحقيق کرنے والے کا يہ فرض ہے کہ وه مسيحی ا
يسوع کی غير تسلی بخش خبرداری کو دل سے لے يہ کہ وه ايک انسانی روايت 

کيونکہ اُن کے ليے جو ۔ )9 :15متی  ( کے فريم ورک کے ساتھ عبادت کرے 
ميں ايسا کرے " روح اور سچائی " رکھتے ہيں خداوند يقينا ًٍ◌ خداوند تک رسائی 

ہم اِس امکان کو يہ خيال ديتے ہيں کہ ہماری روايت  قيامت  ۔ )24 :4يوحنا ( گا 
اور بY ُشبہ بائبل کی ايسٹالوجی کی مسيحی تعليم کو غير واضح کر ُچکی ہے ، 

سرے سے آغاز کرتی جس ميں خداوند کی بادشاہت اِس قيامت کے ساتھ اپنا نئے 
بائبل ہم اِسی ليے اِس اہم معاملے کی دوباره جانچ کی درخواست کرتے ہيں ، ہے ۔ 

 کے ايمان کی تجديد کی دلچسپيوں کے ساتھ ۔ 
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کليسيائی تاريخ کی جان پہچان والی حقيقتوں  کے نظريہ ميں ، ہمارے ذمے لگايا 
ی ہماری روايتی تعليمات کو صاف کرنے کے اُن اجنبی نظريات ک: گيا کام واضح ہے

ليے جنہيں نئے عہد نامے کے اوقات کے فوری بعد حاصل کيا گيا اور جو بائبل کے 
:خالص ايمان کے ساتھ تعلق نہيں رکھتے ہيں   

پُرانے اور نئے عہد نامے کے صفحات  کے پار عياں کی گئی سچائی کے شفاف پانی 
يہ خداوند ہے ، جو غير فانيت کو رکھتا ہے ، لوگوں کو شاندار دريا کی مانند بہتے ہيں ۔ 

پيشکش کرتا ہے اور ايمانداروں کے ساتھ اپنی الہيات ، ناقابِل ہYک زندگی کی بات کرتا 
 ہے ۔ 

 Yدريا جو کہ مشرک فلسفہ کا ہے ، جو کہ انسانی ليکن اِس بہاو کے مساوی گدھ 
ہلے سے وجود کا اور اِس کے بچاو کا ۔ روح کا ہے ، الہی جو ہر  کا ، ابدی ، بدن کے پ  

رسولوں کی موت کے بعد دو دريا اِن مشکل پيدا کرنے والے پانيوں کو يکجا کرنے 
کے ليے مل گئے ۔ تھوڑا تھوڑا کر کے انسانی فلسفے کا سوچ بچار الہی تعليم کے ساتھ 

 مل گيا ۔ 
اُن کو ُجدا  گيا ہے ،  الہيات  کا کام  دو  متضاد عناصر ميں الگ کر ديااب مبشرانہ 

کرنے کے ليے ، بے دين عنصر کو الگ کرنے کے ليے  جسے روايتی الہيات ميں 
جو بالجبر قبضہ جمانے کے ليے شامل کيا گيا تھا ، تاکہ بائبل کے عنصر کی تجديد ہو ، 

جو اکيلی خدا اور انسان کی ، جو کہ اُس کی مخلوق ہے کی کہ سچائی پر مبنی ہے ، 
20افق بناتی ہے ۔ فطرت  کو مو  
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 اختتامی نوٹس
 

کا يہاں " روح"رکھتا ہے ۔ ليکن " روح" يا " زندگی " نسان  يہ بھی سچ ہے کہ ا۔1
نہيں ہے ۔ " غير فانی روح" مطلب   

حکمت کے الہی بھيدوں يسوع کے ايسا کہنے پر ٓاسمان پر جانا شايد متبادل طور پر ۔ 2
۔ 12 :30 شراکت کرنا ہے ، استثنا ميں  

 کا حوالہ دے رہا ہے جہاں داود ، جو مرنے 5 :31متبادل طور پر ، استفنس زبور ۔ 3
استفنس " کے قريب نہيں تھا ، کہتا ہے ، ميں اپنی روح تيرے ہاتھوں ميں سونپتا ہوں ۔ 

۔ )23 ،22 : 15 کرنتھيوں 1( ايمانداری کے ساتھ قيامت پر زنده رہے گا   

 بيان کرتی ہے کہ پوری کليسيا ٓاسمان پر درج ہے اور يہ اُن پر 23 :12عبرانيوں ۔ 4
مشتعمل ہے جن کی روحيں کامل ہيں ۔ يہ ايسا نہيں کہتی کہ خارج کی ہوئی روحوں کے 

!طور پر مُردے قيامت سے پہلے آسمان پر زنده ہيں   

، يا اِس ٹارٹاروس ے ہوا ۔ سٹارٹاروس   تيسرے لفظ   جہنم کےمزيد الجھاو کا اضافہ۔ 5
 ميں رونما ہوتا ہے 4 :2 پطرس 2کی فعلی قسم کو اِس ميں سے اخذ کيا گيا ، جو صرف 

اور اِسے گرائے گئے فرشتوں  کے ليے قيد خانے کی جگہ کے طور پر بيان کيا گيا ہے 
 نہ کہ انسانی مخلوقات کے ۔ 

دشاه سے مخاطب ہونے کے برزخ ميں بادشاه شاعرانہ طور پر بابل کے برباد با۔ 6
۔ )11 ، 10 : 14يسعياه ( جيسے کيڑوں کا فرش ہو طور پر پيش کيے گئے ہيں   

زمين پر مسيح کی ٓانے والے زمانے ميں " ابدی زندگی "  کی 2 :12 دانی ايل ۔ 7
ابدی " نئے عہد نامے کے مساوی، ۔ )10 :5 ، مکاشفہ 5 :5متی ( بادشاہت کی زندگی ہے  

آنے والے " ايک ٹيکنيکل اصطYح ہے جس کا حوالہ " شہ کی زندگی ہمي" زندگی ، 
۔ )15سی پی ۔ نوٹ ( کے ساتھ انجام ديا جانا چاہيے ۔ " زمانے ميں زندگی  

 کی جانب سے ، مقدس پطرس کے پہلے خط 199۔ 198ای ۔ جی ، سيلون، صفحات ۔ 8
 پر کی گئی شاندا ر بحث کو ديکھيے ۔ 

۔ 91ہ اِن دی اينڈ گاڈ ، صفح۔ 9  

مشہور عقائد کی جانب سے کيے گئے کام سے سيکھ سکتے کو " ٓارتھوڈکسی " اہم ۔ 10
جس کی کYم کے متعلق سچائيوں کی فکر کو  چرچ جانے والوں کی مرده دلی اور ہيں ، 

 جاہليت کے ساتھ عياں کيا گيا ہے ۔ 

کے ساتھ کيسے آ  ميں ، پولس بيان کرتا ہے کہ ہم خداوند 17 ،16 : 4 تھسلينکيوں 1۔ 11
۔ دوسری آمد پر قيامت کے وسيلہ ۔ "سکتے ہيں   

 موجوده ميں مستقبل کی ايسٹالوجی کو دوسری جگہ 18 : 2 تيمتھيس  2۔ سی ايف ۔ 12
 ليجانے کی ويسی کوشش کرنا ۔ 

يہ صYح کے جنت ولفردوس عالِم ارواع ميں تھی اِسے کYم ميں کوئی حمايت ۔ 13
اح ميں جنت کے مقام کا مطلب  يہ ہو گا کہ يسوع اور وه ڈاکو عالِم اروحاصل نہيں ۔ 

اُس کے جی ! اکٹھے وہاں تھے ، ليکن دونوں مرده تھے ، صرف تين دنوں کے ليے 
اُٹھنے پر ، يسوع کو اُس ڈاکو کو جنت ميں چھوڑنا تھا ، کيونکہ اکيY مسيح مردوں ميں 

۔ )23 :15 کرنتھيوں 1( سے جی اُٹھا تھا   

، 19347نيا عہد نامہ ، ويلہيلم  ميکYس سے ترجمہ کيا گيا ، کنور وررQ گ ، داس ۔ 14
: ميں سچ سچ ٓاج تُجھے يقين دQتا ہوں " يسوع نے اُس سے کہا ، :" يوں پڑھا جاتا ہے   
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آج کا غالبا  ًتعلق ُجملے کے پہلے حصے کے ساتھ ' تُو ايک دن ميرے ساتھ فردوس ميں ہو گا ۔
" ۔ ہے   

سی "  آنے والے زمانے کی زندگی ہے ۔" کو مناسب انجام دينا " ابدی زندگی" اے وی ۔ 15
مرقس پر کيا گيا ، ونسنٹ ٹيلر ، 179، 26باراٹ ، انجيل مقدس يوحنا کے مطابق ، صفحہ 

  ايف ايف۔ 455، نيگل ٹرنر، کرسچن ورڈز ، صفحات 426تبصره ، صفحہ 

ھی نہ مرنے کے ليے کہا گيا شايد وه ہيں جو پاروسيہ تک قائم متبادل طور پر وه جنہيں کب۔ 16
 ميں پولس کی طرف سے بيان کيا گيا ہے 15 :4 تھسلينکيوں 1رہتے ہيں ۔ اِنہيں واضح طور پر 

 ۔ 
ہم نے ڈی۔ ای۔ ايچ ۔ کی باتوں پر دلچسپی کے ساتھ غور کيا ۔ وائٹلے ، يہ کہ اِس کا مطلب ۔ 17

 موت 2 :12۔ ليکن دانی )266مقدس پولس کی الہيات ، صفحہ ( صرف بے ہوشی کی نيند  ہے 
 اور جی اُٹھنے کی بائبلی تعليم کے ليے لوکس کYسکس ہے ۔ 

اضافہ کی گئی اذيت ، شيطان، حيوان ، اور جھوٹے نبيوں  کے " زمانوں کے زمانوں ميں " ۔ 18
يست ہونے کی بات ۔ يسوع گيونا ميں روح کے ن)28 :10مکاشفہ ( ليے وعده کی گئی  ہے۔ 

۔ )28 :10متی ( کرتا ہے   

اِس پر غور کيا جانا چاہيے کہ گنوسس کے خطرات کے خYف خاص خبرداری کو پولس ۔ 19
اپنی اور اپنی تعليم :" کی طرف سے تيمتھيس کو لکھے جانے والے اپنے پہلے خط ميں ديا گيا 

تُو اپنی اور اپنے سُننے والوں کی کی خبرداری کر۔ اِن باتوں پر قائم ره کيونکہ ايسا کرنے سے 
اِس امانت کو حفاظت سے رکھ اور جس " ۔ ) 16 :4 تيمتھيس 1" ( بھی نجات کا باعث ہو گا ۔

 6 تيمتھيس 1" ( علم کو علم کہنا ہی غلط ہے اُسکی بيہوده بکواس اور مخالفت پر توجہ نہ کر ۔ 
۔ )20:  

۔ 6، صفحہ 1957الفريڈ واچر ، لی پرابليم ڈی ايل امارٹلی ، ۔ 20  
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 ک0م کی فہرست
 

 پيدائش
1:20 16, 17 
1:21 16, 17 

1:24 16, 17 
1:30 16, 17 

2:7 16, 20 

2:17 69 

7:14 20 
7:22 20 

37:35 25 

 
 احبار
17:11 17 
21:11 18 

 
 گنتی
6:6 9 
16:31, 32 24 

 
 استثناء 
6:6 56 
8:11 56 

10:13 56 
11:8 56 

11:17 56 
11:23 56 

13:8 56 

19:9 56 

27:4 56 

30:12 71 

31:2 56 

 
  سيموئيل 1

28 57 
28:6 57 

  س0طين 1

2:10 25 

 
  تواريخ1

10:13 58 

 
 ايوب
3:17 61 
14:11-15 26 

34:14, 15 21 

 
 زبور 

6:5 9, 25 
9:17 51 
13:3 9, 25 

16:10 25 

23:4 63 
31:5 71 

49:12 17 

89:48 24 
104:29 20 

115:17 25 

146:4 9, 21, 25 

 
 واعظ

3:19 20 
3:19, 20 17 

3:20 20 

9:5 9, 25, 51, 66 

9:10 51 

12:7 20 

 
 يسعياه
5:14 25 
14:10, 11 71 

14:11 25, 53 
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 يسعياه 
14:15 25 
14:18 25 

14:19 25 
14:20 25 

 
 يرمياه
23:16-18 69 
23:21 69 

23:22 69 

 
 حزقی ايل

18:4 9, 18 
18:20 9, 18 

 
 دانی ايل
12:2 10,11,22,26 

51,61,69,71 

12:13 23 

 
 متی

5:5 71 
7:22, 23 8 

8:11 52 

10:28 72 

11:29 18 

12:40 55, 63 
15:6 8 

15:9 8, 69 

17:9 58 

22:29-33 58 

24:31 52 

27:52 26 

 
 لوقا
13:28 52, 53 
14:14 52 

14:15 52 

 لوقا
16:19-26 52 
16:19-31 50-54 

16:22-26 52 
16:23 53 

16:24 52 

20:27-40 55 

23:43 55-56 

23:46 21 

 
 يوحنا
3:13 10, 69 
4:24 69 

5:21 29 

5:24 57 

5:28, 29 10,50,69 
5:29 57 

6:39 57 

6:40 57 

6:44 57 

6:54 57 

8:35 57 
11:11 22, 26 

11:14 22 

11:26 57 

11:43 22 

11:44 22 
20:17 55, 63 

 
 اعمال
2:27 25, 29 
2:29 10, 27 

2:31 25,53,55,60 
2:34 10,27,55,69 

2:41 18 

2:43 18 

3:23 18 
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کرنتھيوں1  اعمال   
7:59, 60 21 15:47 16, 44, 45 
7:60 27 15:50-54 37 
10:41 4 15:51, 52 46 
13:36 27 15:52 11 
20:26 56 15:52, 53 46 

  15:53, 54 64 
 44 15:54  روميوں
2:7 9   
   کرنتھيوں2 18 2:9
8:11 29 4:13-5:2 45 
8:17 46 4:14 44, 47 
8:23 46 4:16 44, 47 
8:28 46 4:17 47 
8:29 46 4:18 47 
11:7 64 
13:1 18 
16:3 18 

 
  کرنتھيوں1

7:39 27 

11:30 27 
15 12,37,38,39,43, 

44,45,49,60,65 

15:3-8 3, 4 

15:6 27 

15:11-19 3, 4 
15:12 55 

15:18 27 

15:20 10 

15:22 29, 37 

15:22, 23 10, 71 

15:23 6,37,42,46,71 
15:29 37 

15:37 47 

15:42 37 

15:45 18 

5 35,42,44,47-48,49 
5:1-8 13, 39 
5:2 44, 47 

5:3 64 

5:3, 4 23, 47 

5:4 44, 46 

5:5 47 
5:6 47 

5:6-8 46 
5:8 42, 47, 48 

5:10 48 

5:11 47 
7:3 46 

 
 گلتيوں
1:4 47 

 
يوںافس  

4:18 30 
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 فلپيوں
1:21-23 35, 48, 49 
1:23 42,43,46,49 

3:11 43,46,49 
3:11-14 36 

3:11-21 43 

3:20 36, 43, 45 

3:21 36, 65 

 
 ُکلسيوں
3:4 46 

 
  تھسلينکيوں1

4 38,42,43,49 
4:13 27 

4:13ff 49 
4:13-18 12 

4:14 38 
4:15 72 

4:16, 17 46, 71 

4:17 48, 49 

5:10 38 

 
  تيمتھيس1

4:8 47 
4:16 69, 72 

6:15, 16 9 
6:16 64 

6:20 72 

 
  تيمتھيس2

1:10 9, 64 
2:18 55, 71 
4:1 33 

 عبرانيوں
4:14 10, 55 
11:13 27, 58, 69 

11:13, 14 10 
11:39 27, 58 

12:23 71 

 
 يعقوب
2:26 21 

 
  پطرس1

3:19 29 
3:20 18, 30 

 
  پطرس2

1:17, 18 58 
2:4 30, 71 

2:14 18 

3:4 27 

 
  يوحنا1

3:2 48 

 
 مکاشفہ

2:7 56 
5:10 71 

14:10 53 
16:3 17, 18 

20:1-6 6 
20:4 18 

20:10 53, 72 

20:11-15 50, 61 

20:13 25 
20:14 53 

21:8 53 
22:2 56 
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ميرا اسلوِب بيان يہ ہے کہ کليسيا ميں موافقت ابھی تک روح کے غير فانی 
 نظريہ کے وسيلہ قابو ميں ہے ، ماسوائے اُس قياس کے ہونے کے اضافی مسيحی

جسے نئے عہد نامے کے گواہوں کو ايمانداری سے ُسننے کے بعد تشکيل ديا گيا 
۔ )1930، تشريح ، اپريل "آخری دہائی کی آخری چيزيں " نيل  کيو ۔ ہميلٹن ، "(   

 
نی فطرت اور مسيحی لوگ اب اِس بات کی تحقيق کر رہے ہيں کہ آيا کہ انسا" 

آنے والی سزا کے قبول کرد ه نظريات کو فلسفہ اور روايت سے ، يا کYم سے 
وه شک کرنے کا آغاز کرتے ہيں کہ موجوده الہيات کی وسيع اخذ کيا گيا ہے ۔ 

مذہنی خيال کی فيلڈ ميں تعداد اِس کے ماخذ کے ليے انسانی فلسفہ کو رکھتی ہے ۔ 
يح، اُس کے نبيوں ، اور اُس کے رسولوں  کی جسے اُنہوں نے مسصورِت حال ، 

وضع کے ليے استعمال کيا ، وه يہ شک کرنا شروع کر رہے ہيں کہ يہ بد روح 
ہے ، افYطون کا خاکہ ہے ، اور اُن بہت سے آباو اجداد کی جنہوں نے اُس کے 

رواح، کينن ايچ۔ کانسٹيبل ، عالِم ا"( ليے بڑی پيمائش ميں اُن کی الہيات کو اخذ کيا 
۔ )278، صفحہ 1893يا انسان نی درميانی حالت ،   

 
ايک مسيحی کے ليے موت کا مطلب ايک طرز سے دوسری طرز کی طرف 

اور کسی چيز کی طرف بہاو نہيں منتقل ہونا نہيں بلکہ زندگی کی بربادی ہے ، 
ہے ۔ مسيحيت کے تمام مفکرين زندگی کی مکمل تباہی کے طور پر موت کے 

ے کی کوشش کرتے رہے ۔ جہاں وه کاميا ب ہوئے ، جی اُٹھنے يا نظريہ سے بچن
سيچائی ہٹانو، وقت اور ابديت ، "( قيامت  کے نظريہ کا مطلب کچھ نہيں ہے 

۔ )214، صفحہ 1949  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:اِس کتابچے کی مزيد نقول کو يہاں سے حاصل کيا جا سکتا ہے   
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