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 دوسـری چـیزوں کـے عـالوہ ، جـو مـجھ پـر روزانـہ آتـا ہـے: تـمام گـرجـا گـھروں کـے لـئے مـیری گہـری ..."


"تشویش ہے۔


پولس پول ، 2 کورینتیاں 11: 28

 مـجھے ایـک گہـری تـشویـش ہـے - ایـک بـوجـھ کـم از کـم اس طـرح مـیں یـقین کـرتـا ہـوں کـہ خـدا چـاہـتا ہـے

 کـہ مـیں اس کـے بـارے مـیں سـوچـوں۔ یـہ ان تـمام گـرجـا گـھروں مـیں مـسیح کـے پـیروکـاروں اور ہـمارے

 رب نــے جــو کــام ہــمیں خــتم کــرنــے کــے لــئے دیــا ہــے اســے مــکمل کــرنــے کــے لــئے ، تــمام چــرچــوں کــے لــئے


بوجھ ہے۔

 ســے نــکال ہــے۔ اس کــا مــطلب ہــے "ایــک from پــولــس نــے مــحسوس کــیا "گہــری تــشویــش" یــونــانــی لــفظ

 فــکر ، نگہــداشــت ، اضــطراب جــو پــوری طــرح ســے الــگ ہــوجــاتــا ہــے۔" یــہ ایــک ایــسا بــوجــھ ہــے جــو اتــنا

 گہــرا ہــوتــا ہــے کــہ در حــقیقت یــہ مــحسوس ہــوتــا ہــے کــہ کــوئــی چــیز آپ کــو انــدر ســے چــیر رہــی ہــے۔ کــیا

 آپ یــہ مــحسوس کــرتــے ہــیں کــہ کــلیسیا کــے بــارے مــیں ، ســاتــھی مــسیحیوں کــے بــارے مــیں ، دنــیا مــیں


گمشدہ لوگوں کے بارے میں؟


بطور عیسائی ہمارا بوجھ ایک ہی بوجھ ہونا چاہئے جس نے عیسیٰ کو جنت سے زمین پر الیا۔


" وقت پورا ہوچکا ہے ، اور خدا کی بادشاہی قریب ہے۔ توبہ کرو ، اور خوشخبری پر یقین کرو۔“


یسوع مسیح ، مارک 1: 15
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 انـجیلوں کـو پـڑھـیں اور آپ دیـکھیں گـے کـہ عـیسیٰ ، خـدا کـا ابـدی بـیٹا ، زمـین پـر اپـنے وقـت کـے دوران

 انــتہائــی تــوجــہ مــرکــوز تــھا۔ اس کــا ایــک مــقصد تــھا۔ اور یــہ ہــر کــسی کــو اپــنے جــیسا بــنانــا یــا اپــنے


بارے میں اچھا محسوس کرنا نہیں تھا۔

 یـسوع نـے اپـنا بـوجـھ اپـنے ہـی گـاؤں کـے عـبادت خـانـے کـے لـوگـوں کـے سـاتـھ بـانـٹ لـیا اور وہ اس کـی


باتوں کے سبب اسے مارنا چاہتے تھے۔

 چـنانـچہ وہ نـاصـرت آیـا ، جـہاں اس کـی پـرورش ہـوئـی تـھی۔ اور جـیسا کـہ اس کـا دسـتور تـھا ، وہ“

 سـبت کـے دن عـبادت خـانـے مـیں گـیا اور پـڑھـنے کـو کـھڑا ہـوا۔ اور اسـے یـسعیاہ نـبی کـی کـتاب سـونـپ

 دی گــئی۔ اور جــب اس نــے کــتاب کــھولــی تــو اســے وہ جــگہ مــلی جــہاں لــکھا ہــوا تــھا: ‘خــداونــد کــا روح

 مــجھ پــر ہــے ، کــیوں کــہ اس نــے مــجھے مــسح کــیا ہــے تــاکــہ غــریــبوں کــو خــوشــخبری کــی مــنادی کــروں۔

 اس نـــے مـــجھے ٹـــوٹ پـــڑے دلـــوں کـــو شـــفا بـــخشنے کـــے لـــئے بـــھیجا ہـــے ، اســـیروں کـــو آزادی کـــا اعـــالن

 کـرنـے اور انـدھـوں کـو نـگاہ کـی بـازیـابـی کـے لـئے ، مـظلومـوں کـو آزاد کـرنـے کـے لـئے۔ خـداونـد کـے قـابـل


" قبول سال کا اعالن کرنا۔

LUKE 4: 16-19


 یـسوع نـے کـتاب کـو بـند کـیا ، اسـے واپـس یـہودی عـبادت گـاہ کـے پـاس دیـا اور بـیٹھ گـیا۔ یـاد رکـھنا یـہ

 وہ عـبادت خـانـہ ہـے جـو عـیسیٰ نـے بـچپن سـے ہـی شـرکـت کـی تـھی۔ سـب لـوگ اسـے دیـکھ رہـے تـھے۔


- اس نے آگے کیا کہا یہ یہاں ہے


"آج یہ صحیفہ آپ کی سماعت میں پورا ہوا ہے۔"
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واہ! یسعیاہ کی پیشگوئی اس عبادت خانہ میں بیٹھے لوگوں کی سماعت میں پوری ہوئی؟

 یـــسعیاہ نـــے اپـــنی کـــتاب کـــے بـــاب 61 مـــیں جـــو کـــچھ لـــکھا وہ اس تـــناظـــر مـــیں تـــھا کـــہ خـــدا نـــے اســـے


ابواب 59 اور 60 میں بتایا تھا۔

 نـــجات دہـــندہ صـــیون مـــیں آئـــے گـــا ، اور ان لـــوگـــوں کـــے لـــئے جـــو یـــعقوب مـــیں ســـرکـــشی اخـــتیار کـــریـــں"


"گے۔


اشاع 59 59: 20

 اُٹــــھ ، چــــمک؛ کــــیونــــکہ تــــیرا نــــور آگــــیا! اور خــــداونــــد کــــا جــــالل آپ پــــر طــــلوع ہــــوا۔ کــــیونــــکہ دیــــکھتے ہــــی“

 دیـکھتے انـدھـیرے زمـین پـر چـھا جـائـیں گـے۔ لـیکن خـداونـد آپ پـر چـڑھ آئـے گـا ، اور آپ کـی شـان آپ

 کـو دکـھائـے گـی۔ غـیر قـومـیں تـیرے نـور کـے سـامـنے آئـیں گـی ، اور بـادشـاہ تـیرے عـروج کـی چـمک کـے


ل.۔


اشاع 60 60: 3-1


یسعیاہ 59 ، 60 اور 61 مصائب مسیحا کے سابقہ سیاق و سباق کا تسلسل تھے۔

 وہ انــسانــوں کــے ذریــعہ حــقیر اور نــاجــائــز ہــے ، ایــک غــموں کــا آدمــی اور غــم ســے واقــف ہــے۔ اور ہــم"

 چــھپے ، جــیسا کــہ تــھا ، ہــمارے چہــرے اســی کــی طــرف ســے تــھے۔ اســے حــقیر جــانــا گــیا ، اور ہــم نــے

 اس کـا احـترام نـہیں کـیا۔ یـقینا اس نـے ہـمارے دکـھوں کـو بـرداشـت کـیا اور ہـمارے دکـھوں کـو بـرداشـت

 کــیا۔ پــھر بــھی ہــم اس کــو گــھسے ہــوئــے ، خــدا کــی طــرف ســے مــارے ، اور تــکلیف دیــتے ہــیں۔ لــیکن وہ
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 ہـماری خـطاؤں کـے سـبب زخـمی ہـوا ، وہ ہـماری خـطاؤں کـے لـئے کچـل گـیا۔ ہـماری سـالمـتی کـا عـذاب

 اســی پــر تــھا ، اور اس کــی پــٹیوں ســے ہــم شــفا پــا چــکے ہــیں۔ ہــم ســب بــھیڑوں کــی طــرح بــھٹکے ہــوئــے

 ہــیں۔ ہــم ہــر ایــک نــے اپــنے اپــنے راســتے کــی طــرف رجــوع کــیا ہــے۔ اور خــداونــد نــے ہــم ســب کــی بــدکــاری


اس پر عائد کردی ہے۔


اشاع 53 53: 6-3

 حــضرت عــیسیٰ عــلیہ الســالم دعــویٰ کــر رہــے تــھے کــہ وہ اســرائــیل کــا پــیش گــوئــی کــرنــے واال ہــے! وعــدہ


!کیا ہوا مسیحا

 لــوگــوں نــے حــیرت ســے اس کــی بــات کــہی ، پــھر ایــک دوســرے ســے پــوچــھا ، "کــیا یــہ یــوســف کــا بــیٹا

 نـہیں ہـے؟" یـسوع نـے لـوگـوں کـے لـئے بـوجـھ اور اپـنے آسـمانـی بـاپ کـی مـرضـی پـر عـمل کـرنـے پـر اس

 کـی شـدیـد تـوجـہ کـی وجـہ سـے ، اس نـے اپـنے بـارے مـیں یـسعیاہ کـی پـیش گـوئـی کـے دعـوے سـے ایـک


انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا اور لوگوں کو گناہوں کی معافی کی اشد ضرورت ہے۔

 اس نـے ان سـے کـہا ،‘ تـم مـجھ سـے یـہ کـہاوت ضـرور کـہیں گـے ، ‘مـعالـج ، اپـنے آپ کـو ٹـھیک کـرو!“

 ہـم نـے جـو کـچھ بـھی سـنا ہـے اس مـیں کـاپـٹنم ، اپـنے مـلک مـیں بـھی کـرو۔ ’پـھر اس نـے کـہا ،‘ یـقینا ،

 مــیں تــم ســے کہــتا ہــوں ، کــسی نــبی کــو اپــنے ہــی مــلک مــیں قــبول نــہیں کــیا جــاتــا ہــے۔ لــیکن مــیں تــم کــو

 سـچ کہـتا ہـوں ، ایـلیاہ کـے ِدنـوں مـیں بہـت سـاری بـیوائـیں اسـرائـیل مـیں تـھیں ، جـب آسـمان تـین سـال

 اور چـھ مـہینے بـند ہـوا تـھا ، اور پـورے مـلک مـیں زبـردسـت قحـط پـڑا تـھا۔ لـیکن ان مـیں سـے کـسی کـے

 لـئے بـھی ایـلیاہ کـو سـوائـے سـدون کـے عـالقـے صـرافـت مـیں بـیوہ ہـونـے والـی عـورت کـے پـاس بـھیجا گـیا۔

 اور الـــیشع نـــبی کـــے زمـــانـــے مـــیں بہـــت ســـے کـــوڑھـــی اســـرائـــیل مـــیں تـــھے ، اور ان مـــیں ســـے کـــسی کـــو

 شـامـی نـعمان کـے سـوا صـاف نـہیں کـیا گـیا تـھا۔ “چـنانـچہ یـہودی عـبادت گـاہ مـیں سـب نـے یـہ سـن کـر
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 غـصے سـے بـھر دیـا ، اور اٹـھ کـھڑے ہـوئـے اور اس پـر زور دیـا۔ شہـر سـے بـاہـر؛ اور وہ اس کـو پـہاڑی

 کـے کـنارے پـر لـے گـئے جـس پـر ان کـا شہـر تـعمیر ہـوا تـھا تـاکـہ وہ اسـے پـہاڑ کـے نـیچے پـھینک دیـں۔


پھر ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے وہ اپنے راستے پر چال گیا۔


لیوک 4

 ہـمیں لـوگـوں پـر بـھی اتـنا ہـی بـوجـھ ہـونـے کـی ضـرورت ہـے ، اسـی آسـمانـی بـاپ کـی مـرضـی پـر تـوجـہ

 مـرکـوز کـرنـا۔ یـہ بـوجـھ کـھوئـے ہـوئـے لـوگـوں تـک انـجیل مـسیح کـے سـاتـھ پـہنچ رہـا ہـے اور شـاگـرد بـنا رہـا

 ہـے۔ صـرف ہـمارے شہـر ، ریـاسـت (صـوبـہ) یـا مـلک مـیں نـہیں۔ یـہ "تـمام دنـیا" مـیں گمشـدہ لـوگـوں تـک


پہنچ رہا ہے۔

 اور بــادشــاہــی کــی یــہ خــوشــخبری ســاری دنــیا مــیں تــمام قــومــوں کــے لــئے بــطور گــواہ تــبلیغ کــی جــائــے"


"گی ، اور پھر انجام قریب آجائے گا۔


میتھیو 14:24

 یـسوع مـسیح کـی خـوشـخبری ہـی لـوگـوں کـو ابـدی زنـدگـی کـی امـید ہـے۔ وہ ، ہـماری طـرح ہـی ، یـہ کـما

 نــہیں ســکتے ہــیں اور یــقینی طــور پــر اس کــے مســتحق نــہیں ہــیں۔ نــجات ایــک تــحفہ ہــے ، لــیکن یــہ ایــک

 بـوجـھ کـے سـاتـھ آتـا ہـے۔ اس بـوجـھ نـے خـدا کـے بـیٹے کـو جـنت سـے زمـین پـر ال کـر ہـمارے گـناہـوں کـی

 ادائـــیگی کـــی۔ اس بـــوجـــھ نـــے پہـــلی صـــدی مـــیں مـــسیح کـــے شـــاگـــردوں کـــو دنـــیا مـــیں بـــھیجا اور وہ اب


بھی دو ہزار سال بعد چل رہے ہیں۔


…لیکن
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ونڈو 10/40

 بہـت سـارے افـراد اور لـوگـوں کـے گـروہ ہـیں جـنہوں نـے انـجیل کـو نـہیں سـنا ہـے۔ کـتنے لـوگـوں نـے کـبھی

 نــہیں ســنا اس کــے بــارے مــیں حــقیقت حــیرت زدہ ہــے۔ بــوجــھ کــے بــارے مــیں مــزیــد جــانــنے کــے لــئے بــراہ


کرم ذیل لنکس پر کلک کریں۔


مشن کے اعدادوشمار


مشن کے اعدادوشمار کے بارے میں

 دولـت مـند حـصوں (جـیسے ریـاسـتہائـے متحـدہ wealth افـسوسـناک حـقیقت یـہ ہـے کـہ دنـیا کـے نسـبتا

 امــریــکہ ، کــینیڈا ، بــرطــانــیہ ، یــورپ) کــے بہــت ســے عــیسائــی بہــت کــم ســوچ ، فــکر ، وقــت یــا پــیسہ دنــیا

 وں مـیں گمشـدہ لـوگـوں تـک پـہنچنے کـی طـرف دیـتے ہـیں (جـیسے in10 نـاقـص حـص poor کـے نسـبتا

 / 40 ونـڈو)۔ کـیا اس لـئے کـہ ان پـر کـھوئـے ہـوئـے لـوگـوں کـے لـئے بـوجـھ نـہیں ہـے؟ یـسوع مـسیح نـے اپـنے

 چــرچ کــو جــو ٹــاســک دیــا ہــے اس کــو ســمجھنے والــے عــیسائــی کــیوں اس کــام کــو خــتم کــرنــے کــا بــوجــھ


محسوس نہیں کریں گے؟

 اس 10/40 ونــڈو مــیں دنــیا کــی نــصف ســے زیــادہ آبــادی مــقیم ہــے۔ دنــیا کــے اس عــالقــے مــیں بــسنے

 والـــے لـــوگـــوں کـــی اکـــثریـــت (تـــقریـــبا 90 90٪) نـــے یـــسوع مـــسیح کـــی زنـــدگـــی بـــچانـــے والـــی انـــجیل نـــہیں

 سـنی ہـے۔ 10/40 ونـڈو مـیں اسـالم ، ہـندو مـت اور بـدھ مـت سـب سـے اہـم مـذاہـب ہـیں۔ ملحـد اشـتراکـی

 دنــیا کــے اس خــطے مــیں بــھی ایــک بہــت بــڑی رکــاوٹ ہــے۔ مــسیحیوں کــے لــئے واقــعی وہــاں انــجیل کــی


تبلیغ ایک نامکمل کام ہے۔
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 مـجھے یـقین ہـے ، تـمام عـیسائـیوں کـو یـہ بـوجـھ مـحسوس کـرنـا اور اٹـھانـا چـاہـئے ، یـہ ہـے کـہ ہـمیں ایـک

 نــامــکمل کــام کــا ســامــنا کــرنــا پــڑتــا ہــے۔ یــسوع نــے ہــمیں "تــمام قــومــوں کــو شــاگــرد بــنانــے" کــے لــئے کــہا

 (مـتی 28: 19) اور "زمـین کـے آخـر تـک" اس کـے گـواہ رہـیں (اعـمال 1: 8)۔ یـسوع نـے اپـنا کـام کـیا ،

 لــیکن ہــم اپــنا کــام نــہیں کــررہــے ہــیں۔ ہــم نــے اپــنا کــام خــتم نــہیں کــیا۔ جــب ہــمارا کــام ہــو جــائــے گــا تــو ہــم

 کـــــیسے جـــــانـــــیں گـــــے؟ جـــــیسا کـــــہ یـــــسوع نـــــے مـــــیتھیو 24 مـــــیں اپـــــنے شـــــاگـــــردوں ســـــے کـــــہا تـــــھا - "اور

 بـادشـاہـی کـی یـہ خـوشـخبری سـاری دنـیا مـیں تـمام قـومـوں کـے لـئے بـطور گـواہ تـبلیغ کـی جـائـے گـی ،


اور تب انجام ہوگا۔ ہم تب جان لیں گے۔

 ونــڈو مــیں مــسیح کــی خــوشــخبری کــی تــبلیغ کــرنــے والــے بہــت ســے مــقامــی پــادری اور انــجیلی 10/40


بشارت ہیں ، لیکن انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔


میں کیا کر سکتا ہوں؟


پہال - نگہداشت۔ دعا کرو۔ دے دو۔


دوسرا - خدا سے دعا گو ہیں کہ وہ آپ کو دنیا کے کسی خاص حصے کا بوجھ دے۔

 تیسـرا - اپـنے روحـانـی تـحائـف کـا اسـتعمال دنـیا کـے اس خـطے مـیں پـادریـوں اور انـجیلی بـشارت کـی


کریں جو خدا آپ پر بوجھ ڈالتا ہے۔ God حمایت کے ل

 چـوتـھا - اپـنے اثـر و رسـوخ کـے دوسـرے عـیسائـیوں کـو دعـوت دیـں کـہ خـدا اپـنے بـیٹے مـیں جـو روحـانـی


آزادی ہمیں دیتا ہے اس کے ساتھ غیر رسائ تک پہنچنے میں شامل ہوجائیں۔
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 آپ اپـنے اہـل خـانـہ اور دوسـتوں کـو بـھی ہـدایـت کـرسـکتے ہـیں کـہ وہ فـائـیٹہندسـیلف ڈیـفنس ڈاٹ کـام

 مــیں مــضامــین پــڑھــیں اور ان کــے ســاتــھ ســاتــھ دوســری آن الئــن وزارتــوں کــو بــھی پــڑھــیں اور ان کــا

 اشـتراک کـریـں۔ ہـم نـے حـال ہـی مـیں ایـک نـیا سـلسلہ شـروع کـیا ہـے جـس کـے عـنوان سـے کـام کـرنـا ہـے


جو ہمارے سامنے نامکمل کاموں سے نمٹنے کے لئے ہے۔

 ہـماری دعـائـیں آپ کـے سـاتـھ ہـیں جـب آپ مـسیح کـی پـیروی کـریـں گـے اور اس کـی مـرضـی کـا بـوجـھ


بانٹیں گے۔

 نـیو کـنگ جـیمز ورژن® سـے لـیا گـیا صـحیفہ۔ تـھامـس نـیلسن کـے ذریـعہ کـاپـی رائـٹ 2 1982 اجـازت
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