
 پاכ روح ۽ برאبري
جي تعليمات  هڻي قدر پاכ روح گذאريندڙ ۽ كجھ بائيبلجڎهن مون هي ويبسائيٹ شروع كئي، مون گ

ويب (ته هتي ) ويب سائيٹ جي אنگ אکرن جي مدد سان(جلدئي مونکي خبر پئي . مضامين لکڻ لڳس تي
ن جا تمام وڏو آماده توڙي گهر ۾ مرد ۽ عورتن جي برאبري تي لکيل منهنجن مضمون كليسيا) سائيٹ

 .جو طبقو آهيٿيل پڑهندڙ 
 هه سوچي ڇا مونکي אيتريقدر برאبري جي אن معاملي تي ڌيان ڏيڻكڎهن كڎهن مون אها ڳال 

אن وقت مون تي ظاهر ٿيڻ لڳو  ؟متگذאري تي گهڻو لکڻ گهرجيگهرجي شايد مونکي پاכ روح جي خد
 .آهي برאبريلوته پاכ روح جي خدمت گذאري جو نتيجو ۽ هك وאضع په

عاشري ۾ مسيحي م. مسيحين جي شروعاتي ڏينهن ۾ پاכ روح جي خدمتگذאري جا جلد ۽ گهرא אثر هئا
 .گذאري אعلٰي برאبري كندڙ هئيدگي ۽ خدمتوپاכ روح جي موج

تي مهر ٿيو ) مردن توڙي عورتن(جي پوئلڳن مسيح  پينتيكوست ڏينهن تي پاכ روح جو 
ترت ئي  .)1: 5 -4رسولن جا كم . (جي تابعدאري جي אنتظار ۾ هو دאيتنهجي  مسيحجيكو يروشلم ۾ 
אكثر گڎ ٿيندא هئا ۽ هن هك وڏي  يمسيحجتي  .جي אڱڻ ۾ بيٺل هو كليسياس رمهر ٿيڻ کانپو پط

ٻڌي متوجه هئا  پنهنجي غير ٻولين ۾ ي عجائب جي بيانهجوم کي خطاب كندي چيو جيكي خدא ج
 )2: 11 رسولن جا كم(
جوم کي ٻڌאيو ته پاכ روح سڀني ال آهي جو جي ه مسيحين بر يوئيل جو حوאلو ڏينديپيغم پطرس 
پرאڻي عهدنامي  .ن توڙي پوڙهن ال مرد توڙي عورتن ال پاכ روح كجھ چونڈيل ماڻهن ال نه آهيهאن

 .لکيل آهي جي دور ۾
 

وح אنسان ذאت تي ته خدא ٿو فرمائي ته پوين ڏينهن ۾ هيئن ٿيندو جو آئون پنهنجو ر) 17. (
۽ אوهان جا جوאن رويا . ۽ אوهان جا پٹ ۽ אوهان جون ڌيئون نبوت كنديون. نازل كندس

بلكه ُאنهن ڏينهن ۾ آئون پنهنجي ٻانهن ۽ ) 18( .ڏسندא ۽ אوهان جا پير مرد خوאب ڏسندא
 -17ا كم رسولن ج( . پنهنجين ٻانهين تي پنهنجو روح نازل كندس، ۽ ُאهي به نبوت كندא

18: 2(  
 

هر نئين . ال تيار كري ٿو يروح مردن ۽ عورتن پنهي تي خدمت گذאر پاכكليسيا جي دور ۾ 
۾ جتي روحاني אنعامات جو ذكر ٿيل آهي אتي جنسي متڀيد نه الڳو ٿيل آهي نه ئي  عبارتعهدنامي جي 

ي فرق روح كنهن به ظاهر جنس پاכ) 1(ذكر كيل آهي ڀلي אهي אڳوאڻي يا تدريسي عمل سان هن 
 )2:4 عبرאنين: 12.11كرنٿين . 1. (کانسوא ئي پنهنجا אنعامات بخشي ٿو

سخاوت ۽ برאبري سان هفتن ۽ مهينن ۾ مسيحي جماعت  کانپو جي كجهه مسيحي حلقو پينٹيكوست 
کپائي كري אن مان جيكا آمدني ٿي غريبن ۾ ورهائي كوبه אمير ماڻهن پنهنجون ملكيتون  .هئي ٹمٹار

) 2( .אيتريقدر جو ختم ٿي وئي گهٹ کان گهٹ ٿي خاطريسپادولت جو فرق گهٹ ٿيو ۽  .هيومحتاج نه ر
 .روح کان متاثر ٿيل هئا אنهن خلوص دل ۽ خوشي سان تعليمات جو جوאب ڏنوپاכ  جيكي ماڻهو

 



۽ هو ) 45(۽ جن אيمان آندو، سي سڀ گڎ گذאريندא هئا، ۽ سڀني شين ۾ شريك ٿي رهندא هئا؛ 
ي جيكي ملندو هو، سو پاڻ ۾ هر كنهن کي سندس گُهرج آهر ڻپنهنجو مال ملكيت وك

 )2: 44 -45رسولن جا كم. (ورهائي ڏيندא هئا
 

سيکارڻ جي كوشش كندي کي  پطرسباب ۾ אسان پڑهيو ته خدא  ڏهينجي كتاب جي رسولن جا كم 
جي گهر  يا ۾ هك رومن آفيسر كرنيليسقيصرپطرس . ۾ دאخل كيا وياکي نئون عهد ته غير قومن 

 .......ڳالهائيندي ويو אن دورאن پطرس 3 )10:19 رسولن جا كم(.وڃي ٿو
 

۽ جيكي مختون אيمان وאرא پطرس سان گڎجي آيا . سڀني تي پاכ روح אچي نازل ٿيو...........
ڇاال جو אنهن کي . سي سڀئي حيرאن ٿي ويا ته روح جي بخشش غير قومن کي به ملي هئا،

تڎهن پطرس ورندي ڏيئي چيو ته . جدא جدא ٻوليون ڳالهائيندو ۽ خدא جي وڏאئي كندو ٻڌאئون
كو ماڻهو پاڻي روكي ٿو سگهي ڇا، ته جن کي אسان وאنگر پاכ روح مليو آهي، تن کي 

تنهن . مسيح جي نالي تي بپتسما ڏيو يسوعنائين ته هنن کي بيپتسما نه ملي؟ سو حكم ڏ
 )10: 44 -48رسولن جو كم  .کانپو هنن عرض كيس ته كي ڏينهن אسان وٽ ٹكي پئو

 
 جي  رنيليسڇاكاڻ ته ك .ل كيون ويونخאن كري دא ۾ پطرس کي يقين ٿيو ته غير قومون نئين ُعهد

 .پاכ روح جو אئين دאخل ٿيڻ غلطي کان پاכ هو .روح سان ڀرجي وئيپاכ دل  جي قومن غير۾  رگه
يهودي  روح مردن ۽ عورتن אمير ۽ غريبن پاכ ۾ ا جي אوאئلي ڏينهنيروح جو אئين كليس پاכ 

روح جي تازي لهر  پاכ بهوقتاً جڎهن با جي تاريخ ۾ وقتاً يليسوچ ۾ برאبري آندي ۽ ك توڙي غير قومن
۽ برאبري کي حوصله אفزאئي آهي ۽ אصلي ۽ حقيقي ٻڌي  يوڇڎات کي وساري پآئي آهي پرאڻو ساڙ ۽ ذאت 

 .ملي آهي
 .روح جي موجودگي ۽ خدمتگذאري  אعلٰي برאبري جو سبب هئي ۽ رهي آهي پاכا ۾ يكليس 

ات کان پاכ سچي ۽ برאبري وאري مسيحت کي پروح سان كم كندي ذאت  پاכآئون אميد كيان ٿو ته 
ظالم نقصان پڄائيندڙ نسلي پيروي ۽ ذאت پات مسيح جي بدن ۾ دنيا ۽  .حوصله אفزאئي ۽ هٿي وٺرאيان

 .روح جي خالف ورزي نٿو كرڻ چاهيان پاכتي خاموش رهي كري 
 

 :אختتامي نوٽ
مردن ) אڳوאڻي ۽ تعليم به شامل(هي ته روحاني אنعامات آيوناني زبان ۾ كنهن به آيت جو אشارو نه ڏنل 

آيت ٻڌאئي ٿي ته يوناني  نئين عهدنامي جي هر ناني ۾يو .ورتن کان وڌيك الڳو متحرכ ٿين ٿاتي ع
 .אد آهيآززبان روحاني אنعامات، ظهور ۽ خدمتگذאري كنهن به جنس کان مكمل 
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 .پر ماڻهن جي طرف کان طهريل نه آهي. ٿيو آهي


