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عورت کی نسل   کے درمیان   گا بلکہ تیری نسل  اور ں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالُوں"می  

                    (۔15: 3رے سر کو ُکچلے گی ۔ اور تُو  اُس کی ایڑی کی تاک میں  رہے گا")تکوینوہ تی

                                                                                                                               

وا  سے جو موروثی ُگناہ ہُوا  کی بابت ہے۔ہماری آج کی تالوت  پہلے اِنسان  یعنی آدم اور ح    

ندگی کی غلطی  زِ  "اپنیکیا ۔ موت ُگناہ کی سزا کی مانند ُدنیا میں داخل  ہوئی۔نہیں  ُخدا نے موت کو پیدا 

ور اپنے ہاتھ  کے کاموں  سے اپنے  اُوپر  ہالکت نہ  کھینچو۔کیونکہ  موت  سے موت کی تالش کرو۔ ا  

ندوں  کی موت سے  اُسے  ُخوشی ہوتی ُخدا کی بنائی ہُوئی  چیزوں میں سے نہیں ہے۔  اور نہ زِ 

                                                                                                     (۔ 14۔12: 1ہے")حکمت

                                                                             

اُس نے ُخدا   اُس کی باتوں میں آگئی ۔  وہ اور مگر شیطان  نے سانپ کے بھیس میں  حوا کو ورغالیا 

جب اُس نے کہا تھا کہ نیک وبد  کی پہچان کے درخت کو نہ کھانا ۔ ولی کی جو کہ کے حکم کی عدُ 

"کیونکہ ُخد ا نے اُنہوں نے اُس میں سے کھایا اُنہوں نے اپنی غیر فانیت  کو کھودیا اور  فانی بن گئے ۔ 

ے اِنسان  کو بقا کے لئے پیدا کیا۔ ا ور اُسے  اپنی  ذات  کی ُصورت پر  بنایا۔کیونکہ ابلیس کے حسد  س 

 2کے ہیں۔  وہ اُسے  چکھ لیں گے ")حکمت  موت ُدنیا میں داخل ہوئی ۔ پس جو اُس کے گروہ

(۔"عورت کی شرارت  اُس کی شکل کو تبدیل  کرتی ہے  اور  اُس کے چہرے کو ٹاٹ  کی طرح 24۔23:

                                                                           (۔   24: 25سیاہ بناتی ہے ")یُشوع بن سیراخ 

                                                                                                               

نافرمانی کرے  ُخدا نے آدم کو حکم دیا کہ وہ    اُس درخت  کے پھل سے نہ کھائے  اگروہ   

ہر درخت  کا پھل کھا سکتا ہے ۔   کے گا"اور ُخداوند ُخدا نے انسان  کو ُحکم   دے کر کہا ،"کہ تُو  باغ 

لیکن  نیک و بد  کی پہچان  کے درخت  کاپھل  نہ کھانا۔  کیونکہ جس دن تُو اُس کا  کھائے گا۔  تُو 

وا نے اُس17: 2ُضرور  مرے گا")تکوین میں سے کھایا  اور وہ غیر فانی سے فانی بن  (۔مگر آدم اور ح 

                                                                             گئے ۔ 
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اِس طرح  ُخدا نے شیطان کو  اُس کے ُگناہ کی سزا کا اعالن کیا "تُو اپنے ُمنہ  کے پسینےسے روٹی  

آدم کی زندگی (۔ 19: 3")تکویننہ لوٹے۔ جہاں سے تُو لیا گیامین  میں پھر ۔جب تک کہ تُو زِ کھائے گا

                                                                       مشقت سے بھرپور زندگی ہو گی اور وہ  مر گا ۔

                

وہ ُخدا کے ساتھ   ہم جس میں کھو دی اور اُس کی حقیقی  صداقت  آدم اور حوا نے ُخدا  کی  شفقت  

اُنہیں اُس کا خوف ہُوا  ، اپنے آ پ کو چھپایا  اور اُس کی حُضور آہنگی اور  سالمتی میں  رہتے تھے ۔

"اور اُنہوں نے  ُخداوند کی ، جو شام   کے وقت  باغ میں پھرتا  تھا آواز میں  شرمندگی محسوس کی ۔

 3میں  ُخدا کے حُضور  سے ُچھپ گئے ")تکوین ُسنی  تو آدی  اور اُس کی  بیوی  باغ کے درختوں 

                                                                                                   (۔8:

مگر ُخدا نے وعدہ کیا  کہ وہ ایک نجات دہندہ بھیجے گا جو عورت کی نسل سے ہو گا  جو شیطان کی 

ں "می  کے پاس ایک سانپ کے بھیس میں گیا ۔  ُخدا نے  شیطان سے کہا "گردن کچلے گا   جو حوا 

تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالُونگا بلکہ تیری نسل  اور عورت کی نسل   کے درمیان  وہ 

یہ ُخدا  کا ابلیس  (۔15: 3تیسرے سر کو ُکچلے گی ۔ اور تُو  اُس کی ایڑی کی تاک میں  رہے گا")تکوین

جو کہ  انجیل کا پہال  اعالن تھا جو کہ  موت اور  ُگناہ   کے لئے  اُمید کی پہلی  کرن تھی     کو کہنا تھا

                                                                                        جو ہم نے آدم اور حوا سے پائی ۔ ۔ 

                                                     

،جو  ُمنجی   ا ب ہم اِنجیل ُمقدس کی تالوت کی طرف بڑھتے ہیں  جس میں  ہم آدم کی نسل دیکھتے ہیں 

جو بد  لوگوں سے  بدُروحوں کو نکالتا ہے فقط ُحکم دینے سے۔ اگر چہ  فلیسطین  میں  جادوگر تھے 

جو کہ یُسوع کی طرح نہ تھا  جو کبھی ُسنا گیا  یا  روحوں کو  نکالتے تھے  رسومات سے نکالتے تھے 

اُس کی  عام روزمرہ کی سرگرمی کی مانند۔  فقط ُحکم دینے سے جو بد روحوں کو نکالتا  تھا  دیکھا گیا

                                                                                                               

جزات   عالمتیں ہیں کہ  ُخدا کی بادشاہی   ہم پر موجود ہے اُس کے معُ  وع نے ُخود اشار ہ کیا کہ یسُ 

ں ُخدا کی قُدرت سے  بد ُروحوں کو نکالتا ہُوں  تو بے شک  ُخدا کی بادشاہی  تمہارے "لیکن اگر می  ۔

کہ وہ شیطان کو  باندھتا ہے اور  ُخدا کی بادشاہی کو  ۔یُسوع وضاحت کرتا ہے درمیان موجود ہے 

پھیالتا ہے ۔"جب کوئی زور آور  اپنی حویلی  کی حفاظت  کرے۔  تو اُس  کا مال  محفوظ  رہتا ہے ۔ 

لیکن اگر کوئی   اُس  سے بھی زور آور  آکر  اُس پر غالب  آئے  تو  اُس کے  سب ہتھیار  جن پر اُس  

اور  اُس کامال  لُوٹ  کر بانٹ دیتا ہے۔ جو میرے  ساتھ نہیں  وہ میرا  مخالف    بھروسہ تھا چھین لیتا

آخر کار شیطان  کو (۔ 23۔21: 11یرے ساتھ  جمع  نہیں   کرتا  وہ بکھیرتا ہے")لُوقامہے  اور جو 

ئے اور ور لوگ اُس کی قید سے رہا ہُوا  شکست ہوئی،  اُس کا زور ختم ہُوا  اُس کی  بادشاہی نیست ہوئی 

لوگ شیطان  کے ُچنگل  میں تھے  اور ُگناہوں سے  رہا ۔ ب   اُس کے معجزات میں دیکھتے ہیںہم یہ س  

                                                             ہُوئے ۔

  جتنا یہ  عظیم تھا  اِس میں یُسوع کی خدمت کے دوران     فلسطین  کےکم لوگ  شامل تھے ۔مگر اِس

اُس کی موت میں   شیطان کا انسان پر  غلبہ ختم نے اُس کی موت اور  جی اُٹھنے  سے اُسے بدل دیا ۔

یمان  سے   یُسوع اور ُخداوند اور جو اِ موروثی ُگناہ کے  اثرات ختم  ہُوئے ۔ہُوا اور نیا دور شروع ہُوا ۔

ری  اور  موت سے نجات ا سے دوُ اِس  سے ُمراد ہے کہ وہ ُخدکی طرف  بڑھتے ہیں  نجات  پائیں گے ۔

                                                       پائیں گے اور آزاد ہونگے ۔ 

یُسوع کی موت صلیب پر یُسوع کی موت  نُور میں  ُخدا  کے ساتھ  ہمیں   غیر فانیت میں  بحال کرےگی۔

اور اِس طرح  ہمیں موت اور  ُخدا سے ُدوری سے  رہا  ارہ دیتی ہے آدم  اور ہمارے ُگناہوں کا  کف   

کرتی ہے ۔ا ب جب لوگ   یُسوع  پر اِیمان  میں  اُس کے ساتھ  مرتے ہیں  وہ ا ندھیرے میں  اِنتظار 

اور وہ سب جو اُس پر ایمان التے ہیں اور  صادق ٹھہرائے  کرنے کی بجائے   نُور میں چلتے ہیں ۔ 



              ے  جنت میں جاتے ہیں ا ور  وہاں  ُخدا کے ساتھ  ہمیشہ  رہیں گے ۔جاتے ہیں وہ عالم اسفل س

                                                                                                                                     

                   

دیہ ہونے کے واسطے فِ  وہ ہمارا ے ۔جو ہم پر یہ س ب ظاہر کرتی ہے ۔ یہ صلیب پر ُخدا کی موت  ہی ہ

 "کیونکہ ابنِ وہ جو اُس پر ایمان الئیں گے  وہ  اُس کی موت کے  فضائل سے  برکت پائیں  گے ۔مرا ۔ 

انسان بھی  اِس لئےنہیں  آیا ۔ کہ  خدمت کرائے  بلکہ اِس لئے  کہ خدمت  کرے۔  اور اپنی جان  بُہتئروں 

                                                                                 (۔45: 10دیہ میں دے")مرقسے بدلے فِ ک

                                                         

کا   دیہ کی قیمت جو اُس نے ہمیں  آزا د کرانے ور صادق ٹھہرانے کے لئے دی وہ  ہمارے ُگناہوںفِ 

جس نے فِدئیے کی قیمت  شیطان کو ادا نہیں کی گئی کامل  فدیہ دینے لئے  صلیب پر اُس کا  ُخون تھا۔ 

اُس کے ا بدی سزا کے  بلکہ ُخدا کو جو ہمارا باپ ہے کیونکہ ہم اپنے ُگناہوں کے سبب    ہمیں  قید کیا

اُس کے ُدکھونکو قبول کیا    یُسوع نے صلیب پر اِس  سزا کے ُدکھ سہے اور ُخدا نےقرض دار تھے۔

                                       جس کے  وہ ُخدا  کے قرض دا ر تھے ۔

ات کے جب می ں  نے جانا جو کچھ  یُسوع  نے صلیب پر ہمارے واسطے کیا اِسے مان لیا اور  اپنی نج

ہمیں رہا کیا  اور یُسوع ن الیا ۔ ُخدا نے ہمارے ُگناہوں کے واسطے  واسطے  یسوع کی موت پر ایم

صداقت اُس سے  اِیمان سےھہرایا ۔ پس  ابراہیم کے ُخدا پر مسیح ہی کی صداقت سے  ہمیں   صادق ٹ

         ( پس یُسوع  پر ہمارا  ایمان  صداقت کی مانند  ہم  سے  ُمحسوب ہُوا ۔6: 15مُحسوب ہُوئی)تکوین 

                                                                                                                       

وب ہُوا۔۔۔مگر جو شخص  کام نہیں  ور یہ   اُس کے لئے  صداقت   محسُ "ابراہیم  ُخداوند پر اِیمان الیا ۔ ا  

وب  ن  صداقت محسُ کرتا بلکہ بے دین  کے ٹھہرانے  والے پر  اِیمان التا ہے ۔ اُس کے لئے  اُس کا اِیما

لکھا گیا  کہ  یہ اُس کے واسطے  صداقت  نہیں  اُسی کے لئے صرف "اور(۔5،  3: 4ومیوںہوتا ہے")رُ 

بلکہ ہمارے لئے بھی جن کے لئے محسوب کیا جائے گا یعنی  ہمارے  لئے  جو اُس  پر  وب ہُوامحسُ 

ایمان التے ہیں  جس نے  ہمارے  ُخداوند یُسوع مسیح  کو ُمردوں  میں سے زندہ کیا ۔ وہ ہمارے  ُگناہوں 

 4میوں")روندہ کیا  گیاادق  ٹھہرنے  کے واسطے زِ صکے واسطے  حوالہ کردیا   گیا اور  ہمارے   

یہ اِس لئے ہُوا کیونکہ یُسوع نے ہمارے ُگناہوں کا فدیہ دیا ، کیونکہ وہ"ہمارے  ُگناہوں  کے  (۔24۔23:

  (۔  25: 4ومیوںواسطے  حوالہ کردیا   گیا اور  ہمارے  صادق  ٹھہرنے  کے واسطے ِزندہ کیا  گیا")رُ 

                                                                                                                                     

                 

پس ُگناہ اور موت  ُدنیا میں ایک آدمی کے وسیلے سے آئے"پس جس طرح  ایک آدمی  کے وسیلے  

موت سب  آدمیوں   سے  ُگناہ  نے اِس ُدنیا  میں  دخل  پایا  اور ُگناہ   کے سبب  موت  نے اور  اس طرح

                                                                                            (۔12: 5میں پھیل گئی ")ُرومیوں

"کیونکہ جب ایک ہی کی خطا  داقت ایک آدمی  یعنی یُسوع مسیح کے وسیلے سے بحال ہُوئی ۔صمگر 

زرگ  فضل  اور کے وسیلے  سے  سلطنت کی  ہے۔ تو جو بُ  کے سبب سے  موت  نے اُسی  ایک ہی 

داقت  کی نعمت افراط سے  پاتے ہیں  وہ ایک  ہی  کے یعنی  یُسوع مسیح  کے وسیلے  سے حیات ص

                                                              (۔17: 5میں کتنی  زیادہ   سلطنت  کریں گے ")ُرومیوں

                                                                                           

ارہ  کے لئے ایک ہی راست عمل  اُن کو رہائی اور  یُسوع مسیح کا صلیب پر ہمارے ُگناہوں کے کف  

 صداقت کی طرف لے جاتا ہے جو اُس پر ایمان التے ہیں  ٹھیک اُسی طرح  جس طرح  ُجدائی اور 

موت   آدم کی اوالد  پر آئی ۔ "پس ۔ جیسا  ایک ہی کی خطا  کے سبب  سے سب  آدمیوں  پر عذاب   کا 



ب آدمیوں  نے صادق  ٹھہر کر  حیات   ہی کی  صداقت  کے سبب  سے س   فتوی  ہُوا۔  ویسا  ہی ایک 

                                                          (۔18: 5حاصل کی")ُرومیوں

لوگ ُخدا سے ُدور اور نافرمان  ہُوئے ، پس اب ایک آدمی کی جیسا ایک آدمی کے سبب سے   سب 

کیونکہ جیسے  ایک  یمان التے ہیں  راستباز ٹھہرے ۔"س پر اِ سب جو اُ  صلیب پر فرمان برداری  سے 

فرمانبرداری  سے بہت   سے صادق  کی  ہی نافرمانی  سے بہت  ُگناہگار ٹھہریں گے ۔ ویسے  ایک  ہی

                                                                                              (۔19: 5ٹھہریں گے ")ُرومیوں

                                                                         

ا ب ایک آدمی کی ہمارے ُگناہوں کی  حقیقی  راستباز کھوئی جیسا ایک آدمی کے وسیلہ سے ہم نے 

خاِطر کف ارہ بخش موت سے  ہم جو اُس پر اِیمان التے ہیں  یُسوع مسیح کی صداقت ہم سے محُسوب 

جب ہم اُس پر کی صلیب پر موت سے پھر حاصل ہُوا کچھ  آدمی نے کھویا تھا وہ یسوع ہوتی  ہے ۔ جو 

ہمیں ُگناہ گار ٹھہرایا اور   ہم ُخدا  آدمی ُخدا سے اپنی  زندگی  سے محروم ہُوا جیسے ۔ اِیمان التے ہیں 

ندگی حاصل کی ۔ بدی زِ اور ا     سے ُدور ہوئے پس یُسوع  میں  ہم اُس پر اپنے ایمان سے صادق ٹھہرے

                                                                                                                                     

                           

آؤ ایسی ِزندگی بسر کریں   جو  اُس کے الئق ہو جو یُسوع نے ہمارے واسطے کیا ۔ہم ایسا  ُخدا کی 

کی پیروی کرتے  کریں گے   جو اُس  نے    شریعت میں  ناِزل کی ہے جس کی ہمیں  "نیا مرضی 

                                                                                         اِنسان"کی مانند  پیروی کرنی ہے ۔

                          

بہت سارے   کیتھولک  ئے  دینا چاہتا ہُوں  کہ آج کہ دور  میں جب می ں اِس وعظ کے آخر پر اپنی را

چرچ کو چھو ڑ رہے ہیں  ا ور  اُس میں کوئی دلچسپی  نہیں لیتے  تو ہمیں  یُسوع مسیح کی انجیل کی 

جو آدم کے  ہے بحال کیا  جوخدا نے   یُسوع  مسیح میں  اُس کی موت اور  قیامت میں  ُمنادی کرنی ہے 

سبب سے  کھو گیا تھا ۔ ہمیں یُسوع  مسیح کی انجیل   کی واضح  ُمنادی کرنی ہے ، دریافت  ُگناہ کے

کرنی ہے اور  بحال کرنی ہے  کہ ُخدا نے ہمارے ُگناہ اُس پر الدے ، صلیب پر اُس کے بدن میں اُن کو 

صداقت  ہم سے  کی(اور  ہمیں رہا کیا اور  ہمیں  راستباز کیا   یُسوع مسیح 4۔3: 8نیست کیا)رومیوں

دی ُگناہ کے سبب سے کھوکبھی  رکھتا تھا  اورا ب  آدم اور  اُس کی اوالد نے  آدموب کرتے  جو محسُ 

                                                                                                                            ۔ تھی 

  

 

 

 

 

 

 


