
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 یسوع کی دوسری آمد کے بارے میں حقیقت
 

 :تعارف
 

انسان مستقبل کو جاننا چاہتا ہے۔ اگر ہم مستقبل جانتے ہیں ، تو ہم اس کے لئے تیاری کر سکتے ہیں۔  
لوگ لوگوں کو بڑی رقم دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ انہیں اپنا مستقبل بتاسکتے ہیں۔ وہ خراب واقعات  

 سے بچنے اور اچھے واقعات سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔ 
 

صرف مستقبل کی پیش گوئی کرسکتا ہے۔ تاہم ، خدا نے    انسانصرف خدا ہی مستقبل کو جانتا ہے۔ 
مستقبل کے بارے میں اپنے نبیوں پر کچھ چیزیں ظاہر کرنے کا انتخاب کیا ہے۔ یہ پیشن گوئیاں اس کی  

 درج ہیں۔ مقدس تحریروں ، بائبل میں 
 

ی  اپناگال دلچسپ واقعہ جس کے بارے میں بائبل ہمیں بتاتی ہے وہ یسوع مسیح کی واپسی ہوگی۔ وہ 
واپس آ رہا ہے۔ کوئی بھی دن صحیح   ئے لیجانے کیلئے اپنے ساتھ رہنے کے ل آسمان پر کو  کلیسیا 

 ت جلد ہوگا۔ وقت یا گھنٹہ نہیں جانتا ہے ، لیکن اس کے سبھی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بہ 
 

 :وعدہ کا آمد دوسری کی اس
 

  آئے  پر  زمین سے آسمان  بار پہلی  سے  حیثیت   کی  انسان  قبل سال ہزار  2  تقریبا   مسیح یسوع خداوند 
۔  جاسکے بچایا   سے سزا کی گناہوں کے  ان کو انسانوں مراہ  گُ  تاکہ   ُموا، پر  صلیب  کی  کلوری  وہ۔  تھے
آسمان   پھر  اور  گزارے دن چالیس  ساتھ  کے  یروکاروں پ  اپنے  نے یسوع  ، بعد   کے اٹھنے  جی  سے  قبر
  افسردہ بہت  پیروکار  کے  اس  ، تو   کی  بات  کی  ہونے  رخصت  نے یسوع  جب ۔ چلے گئے   واپس کو  

ِکیُونکہ َمیں جاتا ہُوں تاکہ تُمہارے لئِے جگہ   ’’  دی، تسلی انھیں  سے الفاظ ان نے اس ۔ ہوگئے
ے جگہ تیّار کُروں تو پِھر آ کر تُمہیں اپنے ساتھ لے لُوں گا  تیّارکُروں۔اور اگر َمیں جا کر تُمہارے لئِ 

  این  4-2: 14 یُوحنا )‘‘۔ تاکہ جہاں َمیں ہُوں تُم بھی ہو۔اور جہاں َمیں جاتا ہُوں تُم وہاں کی راہ جانتے ہو 
 (۔ ٹی ایل

 

  ، لیا  ہبپتسم  پر  نام  کے یسوع   ، ہے  کی  توبہ  نے   جنہوں لوگ  کے  خدا۔  ہے امید  بڑی   کی کلیسیا وعدہ یہ
  کے  واپسی   کی  اس  اب  دن بھی   کسی وہ  ہیں رہے  گزار زندگی  مقدس اور ،ئے ہُوئے بھر  سے  روح  پاک 

اور اُس ُمبارک اُِمید یعنی اپنے بُزُرگ ُخدا اور ُمنّجی یُِسوع مِسیح کے جالل کے ظاہِر ہونے  ’’۔ہیں منتظر 



دیہ ہوکر ہمیں ہر طرح کی بے  کے ُمنتِظر رہیں۔ِجس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے ِدیا تاکہ فِ 
ِدینی سے چُھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ِملِکیت کے ِلئے ایک اَیسی اُّمت بنائے جو نیک کاموں  

  کن پر  زمین  ہمیں  کہ ہے پڑتا  نہیں   فرق کوئی  سے اس (۔  14۔ 13:2)طیطس ۔‘‘میں سرگرم ہو
  لئے ہمارے   خدا ہمارا  جب  ہے   امید  بڑی   بہت  ایک کی دن اس  ہمیں  ہے   پڑتا کرنا  سامنا  کا  پریشانیوں

 ۔ گا آئے
 

  تباہ جسے   ایسے بدن تبدیل پائیں گے  ایک  کو  بدنوں ہمارے   ذریعہ کے  خدا وہ ہیں   زندہ جو   سے  میں ہم 
  کے ہمیشہ   جو  گی  جائیں نئے بدن دئیے   انہیں ہیں   چکے مر ہی   پہلے  جو مسیحی۔ ہے  جاسکتا  کیا نہیں 
  ، تھے   رکھتے تعلق  سے کلیسیا  ، بدن   کے خدا جو وہ(۔ 54-52: 15 کرنتھیوں1) ے گ رہیں زندہ لئے
ِکیُونکہ ُخداوند ُخود آسمان سے للکار اور ُمقّرب    ’’ گے،  ہوں  کھڑے  اٹھ  پہلے تو   گے مرجائیں وہ  جب 

فِرشتہ کی آواز اور ُخدا کے نرِسنگے کے ساتھ اُتر آئے گا اور پہلے تو وہ جو مِسیح میں ُموئے جی  
و ِزندہ باقی ہوں گے اُن کے ساتھ بادلوں پر اُٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں ُخداوند  پِھر ہم ج اُٹھیں گے۔ 

این ایل   17۔  16:4تھسلنیکیوں  1)۔‘‘کا اِستقبال کریں اور اِس طرح ہمیشہ ُخداوند کے ساتھ رہیں گے
 ٹی(۔ 

 

 غم؟  یا خوشی
 

  رہے آ  واپس یسوع  کہ  کہا  لئے کے  دینے  تسلی   کو دوسرے  ایک  سے الفاظ  ان  کو  مسیحیوں  نے   سوپول 
  لے سے اُ  کہ ہو  رہی  کر انتظار کا  آنے  کے  شوہر   پنے  ا  وج  ہے  مانند  کی دلہن ایسی   ایک  کلیسیا ۔ ہیں

  کو آپ  اپنے ،  دلہن کی  مسیح  ، کلیسیا  ، لہذا۔ ہوگا موقع  خوشگوار اور اچھا  بہت  ایک  یہ۔ جائے
  اس  قصور بے  اور  پاک   ہمیں ۔  گاہو خوش  یسوع سے جس  جائے  بن   دلہن وہ  تاکہ   گی  بنائے   خوبصورت 

 ۔این ایل ٹی( 27: 5 افسیوں )  گا پڑے   ہونا  کھڑا سامنے  کے
 

  پیچھے  وہ ۔  گے ہوں  افسردہ بہت  وہ  کیا  نہیں  تیار ئے ل  کے آنے  کے یسوع  کو خود  نے  جنہوں  لوگ  وہ
  کے  یشہہم  سزا  یہ  ، گا  جائے  دیا ڈال میں جہنم  انہیں اور گا جائے سمجھا  گناہگار کو ان ۔ گے جائیں رہ

  ’’بادلوں پر اُٹھائے جائیں گے‘‘  اکثر جسے ، ہیں   ی آمد کو کھو دیتے دوسر  کے یسوع  آپ  اگر ۔ ہے  لئے
 ۔ ہے نہیں   امید  کوئی کو  آپ  تو  ، ہے   جاتا کہا

 

  کی  مسیح  یسوع   لوگ سے بہت  ،  بھی پھر ۔ ہے دیتا  انتباہ  کا رہنے تیار  کو  ایک  ہر  پاک   کالم لئے  اسی
  یسوع کہ  ہے  نہیں  یقین  کو لوگوں  کچھ ۔ ہیں کرتےنہیں  تیار   کو خود  راو  مانتے  نہیں  کو  خوشخبری 

  یسوع  جو   گے کریں  حاصل نجات   بغیر کیے  کچھ سب  وہ  کہ  ہے  خیال کا  لوگوں  دوسرے ۔ گا آئے  واپس 
  نہیں  خوشی کی  امید   بڑی   کی کلیسیا انہیں ۔ ہے کیا  یقین پر  تعلیمات   جھوٹی  نے   لوگوں ان ۔ تھا کہا  نے
  ہو دیر  بہت   تب تک  لیکن  ، گے ہوں غمزدہ بہت   وہ  تو گا  جائے  چل  پتہ کا  غلطی   اپنی انہیں جب ۔ ہے

 ۔گیُچکی ہو
 
 
 
 
 
 
 
 

 :نتیجہ
 

  نہیں   کو وعدوں   اپنے وہ   اور ، گا  آئے  وہ  کہ ہے  کیا  وعدہ   سے ہم نے   اس۔ گے آئیں  لوٹ  مسیح یسوع
َمجھتے ہیں بلکہ تُمہارے بارے  ُخداوند اپنے وعدہ میں دیر نِہیں کرتا َجیسی دیر بعض لوگ سَ ’’۔ہے  توڑتا

ل کرتا ہے اِس ِلئے کہ ِکسی کی ہالکت نِہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی تَوبہ تک نوبت   میں تحمُّ
 این ایل ٹی (۔  9:3پطرس  2)۔‘‘پُہنچے

 



  کریں  ایسا  آپ  جب ۔ ہیں  کرسکتے  ایسا بھی   پھر آپ  تو   آئے نہیں   باز  سے  گناہوں  اپنے  تک ابھی  آپ  اگر
  گناہوں  کے  آپ  وہ  تو  ، گے  لیں  بپتسمہ  پر  نام  کے یسوع  آپ  جب  ، پھر ۔ گا کرے معاف  کو  آپ  خدا ، گے
اور اگر اُسی کا ُروح تُم میں بسا ہُؤا   ’’۔گا کرے پُر بھی   سے القدس روح  اپنی کو آپ  وہ ۔ گا دے مٹا  کو

میں سے ِجالیا وہ   ہے ِجس نے یُِسوع کو ُمردوں میں سے ِجالیا تو ِجس نے مِسیح یُِسوع کو ُمردوں 
‘‘  تُمہارے فانی بََدنوں کو بھی اپنے اُس ُروح کے وِسیلہ سے ِزندہ کرے گا جو تُم میں بسا ہُؤا ہے 

کہ وہ واپس آ کر آپ کو آسمان پر   ہوگی  امید   بڑی کی  یسوع   کو آپ  این ایل ٹی(۔ 11:8(رومیوں ۔
یں تُم سے کہتا ہُوں کہ اُس رات دو  مَ  یہ عام سی بات ہے لیکن پھر بھی لوگ رہ جائیں گے۔ ’’۔لیجائے

دو َعورتیں   آدِمی ایک چار پائی پر َسوتے ہوں گے۔ ایک لے ِلیا جائے گا اور ُدوسرا چھوڑ ِدیا جائے گا۔
دو آدِمی کھیت  ’]ایک ساتھ چّکی پِستی ہوں گی۔ ایک لے لی جائے گی اور ُدوسری چھوڑ دی جائے گی۔

این ایل ٹی(۔یہ   36۔  34:17)لُوقا ۔[‘‘وسرا چھوڑ ِدیا جائے گامیں ہوں گے ایک لے ِلیا جائے گا اور دُ 
انتخاب آپ کا اپنا ہے۔ یسوع ّپ کو آسمان پر لیجانا چاہتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جانے کیلئے تیار  

 رہیں جب وہ آئے گا اور وہ آپ کو اپنے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے رہنے کیلئے  لیجائے گا۔
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