
 موت کے بعد ... کیا؟
 اس انتہائی اہم سوال کا بائبل کا جواب 

 

کیا کوئی مزید متعلقہ سوال کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ ہم سب تنگ راہداری سے گزرتے ہیں جو پتلی زندگی سے  
ریں  اگلی زندگی کی طرف جاتے ہیں۔ اس گزرگاہ کو ہم موت کہتے ہیں۔ ہم سب ایک نئے دائرے میں تبدیلی کا تجربہ ک

 گے ، اس زندگی اور اس دنیا سے ماوراء ایک اور وجود جس کو ہم آج جانتے ہیں۔ 
 

موت کے ساتھ ہوگا۔ ایک دن ہمارے ہاتھ ہماری بے   اآئیے ہم ایک لمحہ کے لئے ذاتی تجربے پر غور کریں جو ہمار
  قبرستان تک اپنی آخری سواری جان چھاتی میں بند ہوجائیں گے اور ہماری آنکھیں بند ہوجائیں گی کیونکہ ہمارے جسم 

موت کا سیاہ اونٹ ، اپنے دروازے پر ہم  ’’گے۔ ایک نے کہا ،  نے جائیں  جاتا ہے۔ جامنی رنگ کے پردے تا  کیلئے 
چڑھنے اور سوار ہونے    اُس پر  میں سے ہر ایک کے لئے گھٹنے ٹیکے گا ، اور ہمارے پاس تاریکی کے صحرا میں

 نہیں کرتی۔   متیاز موت افراد کا کوئی ا ۔ ‘‘کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا
 

 کیا؟  پرے سے زندگی
  اس ہم   کہ ہے  شرط  ، ہے  کیا  پاس کے  اس  کہ ہو   جانتے نہ  ، ہیں  کرسکتے  قیاس پر  پہلوؤں  کچھ  کے  مستقبل  صرف ہم 
  سامنے ہمارے حصہ  بیشتر  کا  مستقبل   نے  جس  ہے  وہی  اور ۔ ہے رکھتا  میں  ہاتھ  اپنے  کو  مستقبل جو  ہیں   جانتے کو
  موت  کہ ہے  کرتا انکشاف  یہ  میں  کالم  اپنے ۔ ہے جانتا  بھی   کو ماضی ساتھ  ساتھ کے  مستقبل  ، ابتداء جو وہ ۔ کیا ہرظا

  ہم ۔  ہے جاتی   پر  منزل عارضی  لئے  کے کرنے انتظار کا فیصلے حتمی روح  جبکہ ، ہے   لوٹتا پر  زمین  جسم  وقت  کے
  ہمارے پر  منصوبے  والے  کرنے انحصار یہ۔  ہوگا ا کی مقدر ہمارا کہ  ہے  کرتا  طے  میں  زندگی اس ایک  ہر  سے  میں 

 ۔ تھا  کیا وضع   لئے  کے  نجات   سے عذاب   ابدی  کو  گنہگار  نے   خدا جو  ہوگا  منحصر پر  ردعمل
 

۔  تھا  کیا اعالن  میں  8: 5 کرنتھیوں  2 نے س وپول  کہ جیسا   ، ہیں سکتے چڑھ  پر  جگہ  کی امن میں  موجودگی  کی  خدا ہم 
  مکمل فدیہ ہمارا  کہ ہوئے   جانتے یہ  ، ہے   امکان  کا  رہنے  ہمیشہ میں  جگہ کی  راحت  اور مسرت  ، خوشی  لئے  ہمارے 
  جگہ  کی  تکلیف  کسی ہم یا ۔  ہے  جارہا   دیا اجر ہمیں   کہ یہ  اور ، ہے کیا  ختم  کام اپنا  ساتھ کے ایمان  نے   ہم ،  ہے  ہوچکا 

  سزا  الزوال  ی ک جھیل ی ک آگ  پھر  اور گا جائے  رکھا  میں  حراست  تک   فیصلے حتمی وہاں   ،  ہیں  سکتے  ہو  داخل میں 
 (۔ دیکھیں 15-11: 20 ُمکاشفہ   26-22: 16 ؛ لُوقا   46:25)متی ۔گی جائے  سنائی

 

  روحیں  ہماری  کہ تک  جب  گے کریں انتظار تک  وقت  اس  ہم کہ  کیوں ،  ہیں عارضی   ،  سے لحاظ  ایک ، مقامات  دونوں 
  ، کیا  بیان میں   بارے   کے قیامت  میں  29-28 : 5 یُوحنا   نے  یسوع ۔ گی  جائیں نہیں  مل  ساتھ کے جسموں  اپنے میں  قیامت 

 ۔ بتایا  سے تفصیل  میں  بارے   کے قیامت  پہلی  میں  17۔16: 4 تھسلنیکیوں   1 نے   سوپول  اور
 

(۔  7-2: 20 مکاشفہ ) ہے  ہوئی   جدا سے  امن  تک   سال ہزار  ایک  پر زمین  قیامت  یک  دینوں بے  اور قیامت  کی باز  راست 
  ہے  لیا بپتسمہ  پر  نام  کے  ساُ  جس نے  اور  ہے گیا   چھڑایا سے خون کے  برے   جو ہوگا   وہی   راست باز  کا دور موجودہ 

  حوالے کے شرائط کی  خوشخبری  اپنے آپ کو نے جنہوں  گے  ہوں  لوگ  وہ  دین  بے ۔  ہے  معمور سے  روح  کی  اس  اور
 ۔ ہے کیا  انکار سے کرنے

 

 انعام آخری کا راستبازوں
  کو  شہر اس۔ یروشلم  نیا   -  تھا  گیا بنایا   نہیں  سے ہاتھوں   جو ہوگا شہر ایسا وہاں   ، ہیں  گئے  بچائے جو   لئے کے لوگوں ان

 ۔ ہے  گیا بتایا  گھر ابدی کا والوں   نجات پانے  میں  21 ُمکاشفہ
 

۔  ہوگاجا ُچکا  تشدد  اور  جرائم  تمام ۔  ہیں  جاتی  پائی میں  شہر زمینی   بڑے  ہر  جو  گی ہوں نہیں   چیزیں  ریبُ  میں  شہر اس
 ۔گے چلیں  میں  گلیوں سنہری  بغیر   کے خوف  ےک ہراساں کئے جانے   لوگ کے خدا

 

  وہاں ۔ ہے  کرتا بیان سے  حیثیت  کی  سونے خالص  کو  شہرُخود  اور یشب   کو فصیل کی شہر  اس  میں  18: 21 مکاشفہ
 (۔ 23: 21 مکاشفہ) اہوگ   ا چراغ ک شہر برا  کیونکہ  ،  ہوگی  نہیں ضرورت  کی  چاند  یا  سورج 

 

  شاعر۔ گے اٹھائیں  لطف  سے برکتوں  کی شہر اس  لئے کے ہمیشہ الے و نجات پانے   ، کہ ہے   بات   کی حیرت   ، اور
 :ہوئے  خوش 

 

 ،  ہیں رہے  سال  ہزار  دس وہاں   ہم جب 
 ،  واال  چمکنے   طرح  کی سورج 
 ہے  نہیں   کم  دن  کوئی  لئے  کے گانے  حمد  کی خدا پاس  ہمارے 



 ۔ زیادہ سے  اس  تھے کرتے شروع بار  پہلی  ہم جب 
 

 قسمت کی شریر
  جذبات  صرف وہاں (۔  8: 21 مکاشفہ)  ‘ ہے  جلتی سے  ک گندھ اور آگ  جو ہے   جھیل وہ’  لئے کے  کافروں ، میں  تضاد 
 ۔ گا سکے  نہیں  بچ کوئی  سے  جگہ  اس اور  گے  ہوں  یپشیمان   اور اذیت 

 

 ہے  کرتا تعین کا مستقبل حال
 ہے  منحصر پر  حال  سے  طرح  پوری  حالت  کی  شخص   کسی موجود  وہاں !  دور  واال ہونے   ختم  نہ  کبھی ابدیت 
  پر  خون والے  دینے  فدیہ  کے مسیح وہ   آیا کہ  گا جائے کیا  ذریعہ کے اس فیصلہ  کا  تقدیر   دائمی کی اس دوران  کے  وقت 

 ۔ ہے  کرتا حاصل ذریعہ  کے اطاعت  اور ایمان  خود  کو  خوبیوں  کی  اس  اور ہے کرتا  بھروسہ 
 

  ، کیا  اعالن سے  نجیدگی س پوری  نے  داؤد ۔ کریں غور پر  قربت  کی روحوں  اپنی والی  ملنے  ساتھ کے  موت  ہم  آج آئیے 
  پھر  اور  ، ہے   قدم خاص  ایک  موت (۔ 3: 20 سموئیل  1) ‘‘ مجُھ میں اور َموت میں ِصرف ایک ہی قدم کا فاِصلہ ہے’’

  تک  جہاں ہے  اقدام ایک ایک  ،  تک اب   اور ، یہ ۔ ہے اقدام  یقینی غیر  ایک یہ  میں بارے کے  انداز اور  جگہ ،  وقت   بھی
 ۔ ہے  سکتا جا ساتھ ہمارے   ہی مسیح  صرف  میں وادی  تاریک  سا۔ ہے  تعلق  کا  انسانوں  دوسرے

 

 ہیں؟  تیار لئے کے پیروی کی ہمیشہ اور لمحے اس آپ کیا
:  اٹھائیں لطف کا زندگی ابدی ساتھ کے مسیح  اور کریں تیاری   ئے ل کے  ہمیشگی  طرح  کس کہ ہے   کرتی اعالن  بائبل

کے لئِے یُِسوع مِسیح کے نام پر بپتِسمہ لے تو تُم ُروُح القُدس   تُوبہ کرو اور تُم میں سے ہر ایک ُگناہوں کی ُمعافی ’’
 (۔ 38:   2 اعمال)۔  ‘‘اِنعام میں پاو گے
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