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 عــیسائــی اور ان کــے گــرجــا گــھروں ، فــرقــوں ، کــانــفرنــسوں ، اســکولــوں ، کــالــجوں اور یــونــیورســٹیوں کــو


.آج بہت خطرہ ہے۔ وہ کیسے؟ عاملی نظام سے۔ مجھے وضاحت کا موقع دیں

 عــاملــی نــظام" کــے فــقرے کــو ســمجھنے کــا ایــک بہــتریــن طــریــقہ یــہ ہــے کــہ پــولــس نــے 2 کــرنــتھیوں اور"

 افــسیوں مــیں کــیا لــکھا ، جــان نــے اپــنے پہــلے خــط مــیں کــیا لــکھا ، اور لــوقــا کــی انــجیل مــیں یــسوع نــے


کیا کہا۔

 اگـرچـہ ہـماری خـوشـخبری پـر پـردہ ڈال دیـا گـیا ہـے ، تـب بـھی یـہ ان لـوگـوں کـے لـئے پـردہ کـیا جـاتـا ہـے

 جـو تـباہ ہـو رہـے ہـیں ، جـن کـے دمـاغـوں کـو اس دور کـا خـدا نـے انـدھـا کـردیـا ہـے ، جـو یـقین نـہیں کـرتـے

 ہـیں ، ایـسا نـہ ہـو کـہ مـسیح کـی شـان کـی خـوشـخبری کـی روشـنی ، جـو اس کـی تـصویـر ہـے۔ خـدا ،


ان پر چمکائے۔


کورینتھین 4: 4-3 2

 اور آپ نـے زنـدہ کـیا ، جـو گـناہـوں اور گـناہـوں مـیں مـردہ ہـوئـے تـھے ، جـس مـیں آپ ایـک بـار ہـوا کـی ''

 طــاقــت کــے شہــزادہ ، روح کــے مــطابــق ، جــو اب نــافــرمــانــی کــے فــرزنــدوں مــیں کــام کــرتــا ہــے ، دنــیا کــے

 راسـتے پـر چـلتے ہـیں۔ جـن مـیں ہـم سـب نـے بـھی ایـک بـار اپـنے جـسم کـی خـواہـشوں کـو اپـنے جـسم اور

 دمــاغ کــی خــواہــشات کــو پــورا کــرتــے ہــوئــے اپــنے آپ کــو مــنایــا ، اور دوســروں کــی طــرح فــطری طــور پــر


قہر کے بچے تھے۔


افسیوں 2: 3-1
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 خـدا کـے پـورے ہـتھیار پـہنے ، تـاکـہ تـم شـیطان کـی چـالـوں کـے مـقابـلہ مـیں کـھڑے ہـوسـکتے ہـو۔ کـیونـکہ

 ہـم گـوشـت اور خـون کـے خـالف نـہیں لـڑتـے بـلکہ سـلطنتوں ، طـاقـتوں کـے خـالف ، اس دور کـے انـدھـیرے

 کـے حـکمرانـوں کـے خـالف ، آسـمانـی جـگہوں پـر بـد روح کـے روحـانـی لـشکروں کـے خـالف لـڑائـی نـہیں

 کـــرتـــے ہـــیں۔ لہـــذا خـــدا کـــے پـــورے ہـــتھیار کـــو اٹـــھا لـــو ، تـــاکـــہ آپ بـــرے دن مـــیں مـــقابـــلہ کـــرنـــے کـــے قـــابـــل


ہوسکیں ، اور سب کرنے کے بعد ، کھڑے ہوسکیں۔


افسیوں 6: 11۔13

 جـــو گـــناہ کـــرتـــا ہـــے وہ شـــیطان کـــا ہـــے ، کـــیونـــکہ شـــیطان نـــے ابـــتدا ہـــی ســـے ہـــی گـــناہ کـــیا ہـــے۔ ِاســـی“


مقصد کے لئے بیٹا خدا ظاہر ہوا ، تاکہ وہ شیطان کے کاموں کو ختم کرے۔


جان 3: 8 1

 پـھر شـیطان نـے اسـے ایـک اونـچے پـہاڑ پـر اٹـھا لـیا ، اور ایـک ملـحہ مـیں دنـیا کـی سـاری بـادشـاہـتوں“

 کـو دکـھایـا۔ اور شـیطان نـے اس سـے کـہا ، ‘یـہ سـب اخـتیار مـیں تـمہیں اور ان کـی شـان کـو دوں گـا۔

 کــیونــکہ یــہ مــجھے پــہنچا دیــا گــیا ہــے ، اور مــیں جــس کــو چــاہــتا ہــوں اســے دیــتا ہــوں۔ لہــذا ، اگــر آپ

 مــجھ ســے پہــلے عــبادت کــریــں گــے تــو ســب آپ کــے ہــوں گــے۔ '' اور عــیسیٰ نــے جــواب دیــا ، 'شــیطان!


“کیونکہ یہ لکھا ہے ، ’تم اپنے خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت کرو۔

LUKE 4: 5-8


 عـیسائـی اب خـود کـو کـائـناتـی جـنگ کـے درمـیان پـائـے ہـوئـے ہـیں۔ ہـم اسـے خـدا کـے کـالم کـے آغـاز سـے

 ہــی واضــح طــور پــر دیــکھتے ہــیں۔ عــیسیٰ ، خــدا کــا ابــدی بــیٹا ، شــیطان کــے کــامــوں کــو خــتم کــرنــے کــے
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 مـقصد کـے لـئے ظـاہـر ہـوا (ظـاہـر ہـوا ، ظـاہـر کـیا گـیا ، ظـاہـر کـیا گـیا) ، جـسے پـولـس نـے "ہـوا کـی طـاقـت

 کـا شہـزادہ" کـہا تـھا۔ یـونـانـی لـفظ جـان ، جـس نـے لـفظ "تـباہ" کـیا تـھا ، کـے لـئے اسـتعمال کـیا تـھا ،


جس کا مطلب ہے ، آزاد کرنا ، ڈھیل دینا ، بند کرنا ، تحلیل کرنا۔

 غـور کـریـں کـہ جـب شـیطان نـے یـسوع کـو بـیابـان مـیں آزمـایـا اور خـداونـد کـو بـتایـا کـہ اس (شـیطان) کـو

 دنــیا کــی بــادشــاہــت دیــنے کــا اخــتیار حــاصــل ہــے "جــس کــی خــواہــش ہــے" ، یــسوع نــے اس ســے اتــفاق

 نــہیں کــیا۔ شــیطان نــے کــہا کــہ ایــسا کــرنــے کــا اخــتیار "مــجھے دے دیــا گــیا ہــے۔" حــضرت عــیسی عــلیہ


السالم اس سے متفق نہیں تھے۔ کیوں نہیں؟ ہم ایک منٹ میں دیکھیں گے۔

 پہــلے ، آئــیے دیــکھتے ہــیں کــہ شــیطان نــے کــس طــرح عــیسیٰ کــو "دنــیا کــی تــمام ریــاســتوں" پــر اخــتیار


دینے کے خیال سے آزمایا۔


"لہذا ، اگر آپ مجھ سے پہلے عبادت کریں گے تو سب آپ کے ہوں گے۔"

LUKE 4: 7


 ہــمارے رب کــا ردعــمل ســخت اور بــراہ راســت تــھا۔ اس نــے خــدا کــا کــالم اســتعمال کــرکــے شــیطان کــا


مقابلہ کیا۔

 شـیطان! کـیونـکہ یـہ لـکھا ہـے ، 'تـم اپـنے خـداونـد اپـنے خـدا کـی عـبادت کـرو اور اسـی کـی عـبادت کـرو۔'


لوقا 4: 8
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 یــسوع نــے شــیطان کــے ســچے دعــوے کــو چــیلنج نــہیں کــیا تــھا کــہ دنــیا کــی بــادشــاہــتوں پــر اخــتیار اس

 کــے ســپرد کــردیــا گــیا تــھا۔ کــیوں؟ کــیونــکہ شــیطان ٹــھیک تــھا۔ خــدا نــے اســے دنــیا کــی بــادشــاہــتوں پــر

 اخـتیار دیـا تـھا۔ اسـی لـئے پـولـس نـے شـیطان کـو "اس دور کـا خـدا" کـہا۔ جـو کـچھ یـسوع نـے کـیا وہ

 شـیطان کـے اخـتیار اور کـام کـو خـتم کـرنـے کـے لـئے زمـین پـر آیـا تـھا۔ یـسوع نـے یـہ کـیسے کـیا؟ صـلیب

 پـر مـر کـر ، مُــردوں مـیں سـے جـی اُٹـھا اور جـنت مـیں چـڑھ گـیا جـہاں وہ اپـنے بـاپ کـے داہـنے ہـاتـھ پـر


بیٹھا ہے۔

 یــہی وجــہ ہــے کــہ پــولــوس رســول نــے اپــنے الــفاظ مــیں ِافــسس کــے چــرچ کــو لــکھے گــئے خــط مــیں یــہ دعــا


- کی

 کــہ ہــمارے خــداونــد یــسوع مــسیح کــا خــدا ، جــالل کــا بــاپ ، آپ کــو اس کــے عــلم مــیں حــکمت اور …“

 وحـی کـی روح عـطا کـرے ، آپ کـی سـمجھ کـی آنـکھیں روشـن ہـوں گـی۔ تـاکـہ آپ جـان سـکیں کـہ اس

 کــے پــکارنــے کــی امــید کــیا ہــے ، اولــیاء کــرام مــیں اس کــی وراثــت کــی شــان کــی دولــت کــیا ہــے ، اور جــو

 ہـمارے ایـمان الئـے ہـیں اس کـی قـدرت کـی قـدرت سـے کـیا مـراد ہـے جـو اس نـے اپـنی طـاقـت کـے سـاتـھ

 کــام کــیا ہــے۔ مــسیح مــیں کــام کــیا جــب اُس نــے مُـــردوں مــیں ســے جــی اُٹــھایــا اور اپــنے دائــیں ہــاتــھ پــر

 آسـمانـی مـقامـات پـر بـٹھایـا ، وہ تـمام تـر سـلطنت ، طـاقـت ، طـاقـت اور اقـتدار سـے بـاالتـر ہـے ، اور ہـر


نام جس کا نام لیا گیا ہے ، نہ صرف اس دور میں بلکہ اس میں بھی آنا ہے۔


افسیوں 1: 21-17
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 آج ہــمارے لــئے بــھی یــہ ایــک اچــھی دعــا ہــے۔ ہــمیں یــہ یــاد رکــھنا ضــروری ہــے کــہ شــیطان نــے کــوشــش

 کــی کــہ یــسوع کــو شــیطان کــے قــابــو مــیں دنــیا کــے نــظام مــیں شــامــل ہــونــے کــی آســان راہ کــا انــتخاب

 کـرنـے کـی بـجائـے ہـمارے پـروردگـار کـو اپـنے بـاپ کـی کـامـل قـربـانـی کـے طـور پـر پـیش کـرتـے ہـوئـے اپـنے

 بــاپ کــی ابــدی خــواہــش کــو پــورا کــرنــے کــا ســامــنا کــرنــا پــڑا۔ کــراس شــیطان عــیسائــیوں کــے ســاتــھ بــھی

 ایـسا ہـی کـرتـا ہـے۔ کـیا ہـم شـیطان کـے عـاملـی نـظام کـے سـاتـھ شـراکـت کـا آسـان راسـتہ مـنتخب کـریـں


گے یا خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرنے کے لئے ضروری سخت انتخاب کریں گے؟

 حــضرت عــیسیٰ عــلیہ الســالم نــے پہــلے ہــی صــلیب پــر اپــنے آپ کــو قــربــان کــر کــے بــھاری بــھرکــم لــفٹنگ

 کــی تــھی۔ وہ عــیسائــیوں ســے جــو کــچھ کــرنــے کــو کہــتا ہــے وہ ہــے شــاگــرد بــنائــے اور ان شــاگــردوں کــو

 اس کـــی اطـــاعـــت کـــرنـــا ســـکھائـــے (مـــتی 28: 18۔20)۔ عـــیسیٰ عـــیسائـــیوں ســـے قـــومـــوں کـــو انـــجیل کـــی

 مــنادی کــرنــے ، اس کــا نــام دنــیا مــیں مــشہور کــرنــے کــے لــئے کہــتے ہــیں۔ ہــم اس کــے ســاتــھ کــیا کــر رہــے

 ہـیں؟ اگـر ہـم اپـنے سـاتـھ اور اپـنے رب کـے سـاتـھ ایـمانـدار ہـیں تـو بہـت اچـھا نـہیں۔ ہـم دیـکھیں گـے کـہ


یسوع چند منٹ میں ہماری کوششوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔


عیسائیوں کے لئے خطرہ

 عــیسائــیوں کــے لــئے خــطرہ ہــر اس عہــد ســے صــاف ہــے جــو ہــم عہــد نــامــہ مــیں پــڑھــتے ہــیں۔ یــسوع نــے


- اپنے پیروکاروں سے کہا

 دیــکھو ، مــیں بــھیڑیــوں کــے درمــیان بــھیڑوں کــی طــرح آپ کــو بــھیج رہــا ہــوں۔ لہــذا ســانــپوں کــی طــرح


عقلمند اور کبوتروں کی طرح بے ضرر ہو۔


میتھیو 10: 16
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 یـــسوع نـــے اپـــنے شـــاگـــردوں کـــو کـــبھی نـــہیں بـــتایـــا کـــہ اس کـــی پـــیروی کـــرنـــا آســـان ہـــوگـــا۔ ہـــمارا رب ان

 خــطرات کــے بــارے مــیں ہــمیشہ ایــمانــدار تــھا آپ نــے اســے انــجیلوں مــیں پــڑھــا ہــے۔ آپ نــے اســے کــتاب

 اعـمال مـیں پـڑھـا۔ آپ اسـے رسـول کـے خـطوط مـیں پـڑھـیں۔ عـیسائـیوں کـو شـیطان اور عـاملـی نـظام کـے


ساتھ لڑنے کے لئے کہا جاتا ہے جس کی وہ ہدایت کرتا ہے ، اس میں حصہ نہ لیں۔


یسوع مسیح نے صلیب پر مرنے سے پہلے کی رات کی دعا کی تھی۔

 مــیں نــے انــہیں تــمہارا کــالم دیــا ہــے۔ اور دنــیا نــے ان ســے نــفرت کــی ہــے کــیوں کــہ وہ دنــیا ســے نــہیں“

 ہـیں جـیسا کـہ مـیں دنـیا کـا نـہیں ہـوں۔ مـیں دعـا نـہیں کـرتـا کـہ آپ انـہیں دنـیا سـے نـکالـیں ، لـیکن یـہ کـہ

 آپ ان کــو شــر ســے بــچائــیں۔ وہ دنــیا ســے نــہیں ، جــس طــرح مــیں دنــیا ســے نــہیں ہــوں۔ اپــنی ســچائــی

 ســے ان کــو تــقدیــس بــخش۔ آپ کــی بــات ســچ ہــے۔ جــیسا کــہ آپ نــے مــجھے دنــیا مــیں بــھیجا ، مــیں نــے

 بـــھی انـــہیں دنـــیا مـــیں بـــھیجا۔ اور ان کـــی خـــاطـــر مـــیں اپـــنے آپ کـــو مـــقدس کـــرتـــا ہـــوں ، تـــاکـــہ وہ بـــھی


سچائی کے ذریعہ تقدیس حاصل کریں۔


جان 17: 19-14

 کـیا تـم اسـے دیـکھ رہـے ہـو؟ عـاملـی نـظام ہـم سـے نـفرت کـرتـا ہـے کـیونـکہ وہ یـسوع سـے نـفرت کـرتـا ہـے۔ ہـم

 دنـیا کـے نـہیں ہـیں کـیونـکہ عـیسیٰ دنـیا کـا نـہیں ہـے۔ ہـمارا تـعلق عـیسیٰ عـلیہ السـالم سـے ہـے ، دنـیا کـے


نظام سے نہیں۔

 تــاہــم ، یــسوع نــے یــہ دعــا نــہیں کــی تــھی کــہ اس کــا بــاپ ہــمیں دنــیا ســے بــاہــر لــے جــائــے لــیکن وہ ہــمیں

 "شــــیطان" ســــے بــــچائــــے (حــــفاظــــت ، حــــفاظــــت ، حــــفاظــــت) کــــرے گــــا۔ کــــون شــــیطان ہــــے؟ آپ نــــے اس کــــا


اندازہ لگایا - شیطان۔
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 پــــیٹر اور جــــیمس نــــے مــــسیحیوں کــــو شــــیطان ســــے نــــمٹنے کــــے بــــارے مــــیں بــــتایــــا - تــــوجــــہ ، چــــوکــــسی ،


مزاحمت اور ثابت قدمی کے ذریعے۔

 مـــحتاط رہـــو ، چـــوکـــس رہـــو؛ کـــیونـــکہ آپ کـــا دشـــمن شـــیطان گـــرجـــتے ہـــوئـــے شـــیر کـــی طـــرح چـــلتا ہـــے ،"

 جـسے ڈھـونـڈ سـکتا ہـے۔ ایـمان سـے ثـابـت قـدم رہـو ، اس کـا مـقابـلہ کـرو ، یـہ جـانـتے ہـو کـہ دنـیا مـیں آپ


کے بھائی چارے کے ذریعہ وہی تکلیفیں آرہی ہیں۔


پیٹر 5: 9-8 1

 بــراہ کــرم نــوٹ کــریــں کــہ تــمام عــیسائــیوں کــے ســاتــھ شــیطان کــے ســاتــھ یــہ مشــترکــہ تجــربــہ ہــے - "یــہ

 جـانـتے ہـوئـے کـہ دنـیا مـیں آپ کـے بـھائـی چـارے کـے ذریـعہ وہـی تـکلیفیں آتـی ہـیں۔" پـیٹر نـے لـکھا ہـے

 کــہ ہــر عــیسائــی کــو "عــقیدے پــر ثــابــت قــدم رہــتے ہــوئــے" شــیطان کــا مــقابــلہ کــرنــے کــے لــئے ، مــحتاط اور


تیار رہنا چاہئے۔

 جــیمز نــے شــیطان کــے خــالف مــزاحــمت کــے بــارے مــیں بــھی لــکھا ، لــیکن اس نــے ہــمیں ایــک بہــت اہــم


اشارہ دیا جب ہم ایسا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔


لہذا خدا کے آگے تسلیم کرو۔ شیطان کا مقابلہ کرو اور وہ تم سے بھاگ جائے گا۔


جیمز 4: 7
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 تـو ، یـہ ہـے؟ ہـمیں صـرف شـیطان کـے خـالف مـزاحـمت مـیں شـامـل ہـونـا ہـے اور وہ ہـم سـے بـھاگـتا ہـے؟

 نــہیں ، اس مــیں اور بــھی بہــت کــچھ ہــے ، جــس کــی ابــتدا خــدا کــے ســامــنے مــکمل طــور پــر کــرنــے کــے


ساتھ ہے۔

 خـدا کـے قـریـب آؤ اور وہ تـمہارے قـریـب آجـائـے گـا۔ اے گـنہگار ، اپـنے ہـاتـھ صـاف کـرو۔ اور اپـنے دلـوں

 کـو پـاک کـرو۔ آہ و زاری اور مـاتـم کـرو! آپ کـی ہـنسی مـاتـم کـی طـرف مـوڑ دیـجئے اور آپ کـی خـوشـی


مسکراہٹ میں بدل جائے۔ خداوند کے حضور عاجزی کرو ، اور وہ آپ کو بلند کرے گا۔


جیمز 4: 10-8

 جــیمز کــے خــط کــی ان آیــات کــا ســیاق و ســباق جــس کــی وجــہ یــہ ہــے کــہ عــیسائــی دنــیا کــے نــظام مــیں


- پھنس چکے ہیں۔ دیکھو جیمس نے کچھ ہی جملے پہلے کیا لکھا تھا

 زانـی اور زانـی! کـیا آپ نـہیں جـانـتے کـہ دنـیا سـے دوسـتی خـدا کـی دشـمنی ہـے؟ لہـذا جـو بـھی دنـیا“

 کــا دوســت بــننا چــاہــتا ہــے وہ اپــنے آپ کــو خــدا کــا دشــمن بــنا دیــتا ہــے۔ یــا کــیا آپ کــو لــگتا ہــے کــہ کــالم

 پــاک بــیکار کہــتا ہــے ، ‘جــو روح ہــم مــیں رہــتا ہــے وہ دل ســے تــرس جــاتــا ہــے’؟ لــیکن وہ اور فــضل کــرتــا


“ہے۔ لہذا وہ کہتا ہے: ‘خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے ، لیکن عاجز لوگوں پر فضل کرتا ہے۔


جیمز 4: 6-4

 ان الــفاظ کــو ایــک بــار پــھر پــڑھــیں اور انــہیں ڈوبــنے دیــں کــیونــکہ ہــم پــر غــور ہــے کــہ مــسیحی اس وقــت


دنیا میں کیا کررہے ہیں۔
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 زانـی اور زانـی! کـیا آپ نـہیں جـانـتے کـہ دنـیا سـے دوسـتی خـدا کـی دشـمنی ہـے؟ لہـذا جـو بـھی دنـیا“


کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بنا دیتا ہے۔

 نــیز ، پــولــوس رســول کــے ان الــفاظ کــو یــاد رکــھیں جــو ہــم نــے پہــلے ذکــر کــیا ہــے۔ شــیطان اور اس کــی

 روحــانــی قــوتــیں (جــیسے شہــزادے ، طــاقــتیں ، اس دور کــے انــدھــیروں کــے حــکمران ، آســمانــی مــقامــات

 پــر بــد روح کــے روحــانــی لــشکر) ہــمارے اصــل دشــمن ہــیں اور ہــمیں جــنگ کــو دنــیا کــے نــظام کــے دوســت


- کی حیثیت سے نہیں ، بلکہ فوجیوں کی حیثیت سے لڑنا ہوگا۔ خدا

 خـدا کـے پـورے ہـتھیار پـہنے ، تـاکـہ تـم شـیطان کـی چـالـوں کـے مـقابـلہ مـیں کـھڑے ہـوسـکتے ہـو۔ کـیونـکہ

 ہـم گـوشـت اور خـون کـے خـالف نـہیں لـڑتـے بـلکہ سـلطنتوں ، طـاقـتوں کـے خـالف ، اس دور کـے انـدھـیرے

 کـے حـکمرانـوں کـے خـالف ، آسـمانـی جـگہوں پـر بـد روح کـے روحـانـی لـشکروں کـے خـالف لـڑائـی نـہیں

 کـــرتـــے ہـــیں۔ لہـــذا خـــدا کـــے پـــورے ہـــتھیار کـــو اٹـــھا لـــو ، تـــاکـــہ آپ بـــرے دن مـــیں مـــقابـــلہ کـــرنـــے کـــے قـــابـــل


ہوسکیں ، اور سب کرنے کے بعد ، کھڑے ہوسکیں۔


افسیوں 6: 11۔13


منتخب کرنے کا وقت

 بـدقـسمتی سـے ، دنـیا بـھر مـیں بہـت سـارے لـوگ جـو عـیسیٰ مـسیح کـے پـیروکـار ہـونـے کـا دعـوی کـرتـے

 ہــیں وہ عــاملــی نــظام کــے اچــھے دوســت ہــیں۔ وہ مــسیح کــی چــیزوں ســے زیــادہ دنــیا کــی چــیزوں مــیں

 شـامـل ہـیں۔ وہ مـسیح کـے سـوچـنے اور اس پـر عـمل کـرنـے سـے کـہیں زیـادہ دنـیا کـے سـوچـنے اور کـام

 کــرنــے کــے طــریــقوں ســے زیــادہ مــتاثــر ہــیں۔ وہ راہ ، حــقیقت اور زنــدگــی ســے زیــادہ دنــیا کــی راہ کــے

 مـطابـق ہـیں۔ اتـنے سـارے مـسیحی اور ان کـے قـائـدیـن دراصـل عـاملـی نـظام کـے سـاتـھ 'بـچھڑ چـکے ہـیں'
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 اور ان کـے سـاتـھ 'بسـتر پـر' ہـیں۔ اسـی لـئے جـیمز نـے انـھیں زانـی اور زانـی کـہا۔ اسـی لـئے جـیمز نـے

 لــکھا ہــے کــہ "دنــیا کــے ســاتــھ دوســتی خــدا ســے دشــمنی ہــے" اور "لہــذا جــو بــھی دنــیا کــا دوســت بــننا


"چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔

 یـہ ان لـوگـوں کـے سـاتـھ اسـتعمال کـرنـے کـے لـئے بہـت people یـکم صـدی کـے ایـک بـزرگ بـزرگ کـے ل

 مــــضبوط زبــــان ہــــے جــــو یــــسوع مــــسیح کــــے پــــیروکــــار ہــــونــــے کــــا دعــــوی کــــرتــــے ہــــیں ، لــــیکن خــــداونــــد اپــــنے


پیروکاروں پر بھی سخت تھا۔

 مـیں جـانـتا ہـوں کـہ یـہ الـفاظ آپ مـیں سـے بہـت سـے لـوگـوں کـو واقـف ہـوں گـے ، لـیکن بـراہ کـرم ان کـو


پڑھیں جیسے یسوع یہ آپ سے اور آپ کے چرچ کے رہنماؤں سے براہ راست کہہ رہا ہو۔

 پـــھر بـــھی مـــیرے پـــاس یـــہ آپ کـــے خـــالف ہـــے ، کـــہ آپ نـــے اپـــنی پہـــلی مـــحبت“ (افـــسس کـــے چـــرچ کـــو)

 چــھوڑ دی ہــے۔ اس لــئے یــاد کــرو جــہاں ســے تــم گــر چــکے ہــو۔ تــوبــہ کــرو اور پہــلے کــام کــرو ، ورنــہ مــیں

 جــلدی ســے آپ کــے پــاس آؤں گــا اور آپ کــے چــراغــوں کــو اس جــگہ ســے ہــٹا دوں گــا ، جــب تــک کــہ آپ


توبہ نہ کریں۔


انتباہ 2: 5-4

 لـیکن مـیرے پـاس آپ کـے خـالف کـچھ چـیزیـں ہـیں ، کـیوں کـہ آپ کـے پـاس" (گـرجـا گـھر پـرگـامـوس کـو)

 وہ لـوگ ہـیں جـو بـلعام کـے عـقیدہ پـر قـائـم ہـیں ، جـنہوں نـے بـلق کـو بـنی اسـرائـیل کـے سـامـنے ٹـھوکـریـں

 کـھڑا کـرنـے کـا درس دیـا ، اور بـتوں کـو قـربـان کـی جـانـے والـی چـیزوں کـو کـھانـا تـھا۔ اور جـنسی بـے

 حـیائـی کـا ارتـکاب کـرنـا۔ اس طـرح آپ کـے پـاس وہ لـوگ بـھی ہـیں جـو نـیکوالئـٹن کـے نـظریـہ پـر فـائـز ہـیں



‘عیسائی اور ’عاملی نظام  of 13 16

 ، جــس ســے مــجھے نــفرت ہــے۔ تــوبــہ کــرو ورنــہ مــیں جــلدی ســے آپ کــے پــاس آؤں گــا اور اپــنے مــنہ کــی


تلوار سے ان کا مقابلہ کروں گا۔


انتباہ 2: 15-14

 اس کـے بـاوجـود مـیرے پـاس آپ کـے خـالف کـچھ چـیزیـں ہـیں ، کـیونـکہ آپ اس“ (تـھیاٹـیرا کـے چـرچ کـو)

 ت کہـتی ہـے ، اپـنے نـوکـروں کـو جـنسیprophe عـورت ایـجبیل کـو اجـازت دیـتے ہـیں ، جـو خـود کـو نـبو

 بـدکـاری کـا درس دیـتی ہـے اور بـتوں کـو قـربـان کـی جـانـے والـی چـیزوں کـو کـھاتـی ہـے۔ اور مـیں نـے اس

 کـو اس کـی جـنسی بـدکـاری پـر تـوبـہ کـرنـے کـا وقـت دیـا ، اور اس نـے تـوبـہ نـہیں کـی۔ بـے شـک مـیں اس

 کـو ایـک بـیمار اور ان کـے سـاتـھ زنـا کـرنـے والـوں مـیں ڈال دوں گـا ، جـب تـک کـہ وہ ان کـے اعـمال سـے

 تـوبـہ نـہ کـریـں۔ مـیں اس کـے بـچوں کـو مـوت کـے سـاتـھ قـتل کـروں گـا ، اور تـمام گـرجـا گـھروں کـو مـعلوم

 ہـــوگـــا کـــہ مـــیں وہـــی ہـــوں جـــو ذہـــنوں اور دلـــوں کـــو تـــالش کـــرتـــا ہـــے۔ اور مـــیں تـــم مـــیں ســـے ہـــر ایـــک کـــو


تمہارے کاموں کے مطابق دوں گا۔


انتباہ 2: 23-20

 مـیں آپ کـے کـامـوں کـو جـانـتا ہـوں ، آپ کـا نـام ہـے کـہ آپ زنـدہ ہـیں ، لـیکن" (چـرچ آف سـارڈیـس کـو)

 آپ مــر چــکے ہــیں۔ ہــوشــیار رہــو ، اور بــاقــی رہ جــانــے والــی چــیزوں کــو تــقویــت دو ، جــو مــرنــے کــے لــئے

 تـیار ہـیں ، کـیوں کـہ خـدا کـے حـضور مـیں تـمہارے کـامـوں کـو کـامـل نـہیں پـایـا۔ اس لـئے یـاد رکـھیں کـہ

 آپ نــے کــس طــرح وصــول کــیا اور ســنا ہــے۔ مــضبوطــی ســے تــھام لــو اور تــوبــہ کــرو۔ لہــذا اگــر تــم نــہیں

 دیـکھو گـے تـو مـیں چـور کـی طـرح آپ کـے پـاس آؤں گـا ، اور آپ کـو مـعلوم نـہیں ہـوگـا کـہ مـیں کـس وقـت


آپ پر آؤں گا۔
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انتباہ 3: 3-1

 مـیں آپ کـے کـامـوں کـو جـانـتا ہـوں ، کـہ آپ نـہ تـو سـرد ہـیں اور نـہ ہـی گـرم۔" (الؤڈیـسیہ کـے چـرچ کـو)

 کــاش آپ کــو ســردی ہــو یــا گــرم۔ تــو ، کــیونــکہ آپ گــدھــے ہــیں ، اور نــہ ہــی ســردی ہــے اور نــہ ہــی گــرم ،

 لہــذا مــیں آپ کــو اپــنے مــنہ ســے قــے کــروں گــا۔ کــیوں کــہ آپ کہــتے ہــیں ، 'مــیں امــیر ہــوں ، دولــت مــند

 ہـــوگـــیا ہـــوں ، اور مـــجھے کـــسی چـــیز کـــی ضـــرورت نـــہیں ہـــے —' اور یـــہ نـــہیں جـــانـــتا کـــہ تـــم بـــدبـــخت ،

 دکــھی ، غــریــب ، نــابــینا اور نــنگے ہــو۔ ، آپ کــو مــالــدار ہــو ســکتا ہــے کــہ؛ اور ســفید پــوشــاک ، تــاکــہ آپ

 پــوشــاک پــہنے ، تــاکــہ آپ کــی بــرہــنگی کــا شــرمــندہ نــہ ہــو۔ اور اپــنی آنــکھوں کــو نــمکین ســے مــسح کــرو

 تــاکــہ تــم دیــکھ ســکو۔ جــتنے بــھی مــجھے پــیار ہــیں ، مــیں نــے ســرزنــش کــی اور عــذاب دیــا۔ لہــذا جــوش


اور توبہ کرو۔


انتشار 3: 15۔19

 کــیا اس ســے آپ کــی تــوجــہ حــاصــل ہــوتــی ہــے؟ یــہ ہــونــا چــاہــیے. یــسوع مــسیح کــی طــرف ســے آپ کــے

 چــرچ یــا مســلک کــو ایــک خــط آج کــیا کــہیں گــے؟ کــیا اس مــیں تــعریــف یــا نــصیحت کــے الــفاظ ہــوں گــے؟


کیا یسوع ہمیں جوش دل اور توبہ کرنے کا کہے گا؟ وہ کیا کہے گا؟

 دنـیا کـے بیشـتر حـصوں کـے عـیسائـیوں نـے پـچھلی کـئی دہـائـیوں مـیں بہـت سـارے بـرے انـتخابـات کـیے

 ہــیں۔ وہ مــملکت خــداداد کــے مــقابــلے مــیں دنــیا کــے نــظام مــیں کــیا ہــورہــا ہــے اس کــے بــارے مــیں زیــادہ

 فـکر مـند ہـیں۔ وہ آنـے والـے دنـیا کـے راسـتبازی اور انـصاف کـے مـقابـلے مـیں اس دنـیا کـے فـلسفہ اور


سیاست میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔


یاد رکھیں کہ ہم نے پال سے کیا پڑھا ہے کہ آج دنیا میں کیا ہورہا ہے؟
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 اگـرچـہ ہـماری خـوشـخبری پـر پـردہ ڈال دیـا گـیا ہـے ، تـب بـھی یـہ ان لـوگـوں کـے لـئے پـردہ کـیا جـاتـا ہـے

 جـو تـباہ ہـو رہـے ہـیں ، جـن کـے دمـاغـوں کـو اس دور کـا خـدا نـے انـدھـا کـردیـا ہـے ، جـو یـقین نـہیں کـرتـے

 ہـیں ، ایـسا نـہ ہـو کـہ مـسیح کـی شـان کـی خـوشـخبری کـی روشـنی ، جـو اس کـی تـصویـر ہـے۔ خـدا ،


ان پر چمکائے۔


کورینتھین 4: 4-3 2

 شــیطان ، جــو اس دور کــا خــدا ہــے ، نــے نــہ صــرف کــافــروں ، بــلکہ مــومــنوں کــو بــھی انــدھــا کــردیــا ہــے!


یہاں تک کہ ان الفاظ کو لکھنا پڑا اس سے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔

 بہـت سـے گـرجـا گـھروں اور فـرقـوں کـا نـظام دنـیا کـے نـظام مـیں سـب سـے پہـلے پـڑ گـیا ہـے اور اسـے پـتہ

 تــک نــہیں ہــے۔ شــیطان نــے مــسیح کــے دمــاغ کــی بــجائــے دنــیا کــے نــظام کــو ذہــن مــیں رکــھنے مــیں بہــت

 ســـارے مـــسیحی رہـــنماؤں کـــو کـــامـــیابـــی کـــے ســـاتـــھ انـــدھـــا کـــردیـــا ہـــے۔ اگـــر چـــرواہـــے انـــدھـــے ہـــیں تـــو وہ


بھیڑوں کو کہاں لے کر جائیں گے؟


آنے واال فیصلہ

 مـیری دعـا ہـے کـہ ہـم سـب اپـنے آپ کـو سـنجیدہ سـواالت کـی بـنیاد پـر ان سـواالت سـے پـوچـھیں گـے جـو

 خـدا نـے اپـنے کـالم مـیں واضـح طـور پـر ہـمارے لـئے رکـھے ہـیں۔ بـراہ کـرم چـرچ کـے نـابـینا رہـنماؤں کـی

 پـیروی دنـیا کـی گـند مـیں نـہ کـریـں۔ آئـیے یـاد رکـھیں کـہ مسـتقبل مـیں ہـم سـب کـو آج کـے انـتخابـات پـر


کون فیصلہ کرے گا۔
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 کـیونـکہ بـاپ کـسی کـا انـصاف نـہیں کـرتـا ، بـلکہ اس نـے تـمام فـیصلے بـیٹے کـے سـاتـھ کـیا ہـے ، تـاکـہ“

 ســـب اپـــنے بـــیٹے کـــا اســـی طـــرح احـــترام کـــریـــں جـــس طـــرح وہ بـــاپ کـــا احـــترام کـــرتـــے ہـــیں۔ جـــو بـــیٹے کـــا


احترام نہیں کرتا وہ باپ کی عزت نہیں کرتا جس نے اسے بھیجا ہے۔


جان 5: 23-22

 وہ دن آرہـا ہـے جـب یـسوع مـسیح ہـر اس انـسان کـا انـصاف کـرے گـا جـو زنـدہ ہـے یـا ہـمیشہ زنـدہ رہـے


گا - "ہر ایک اپنے کاموں کے مطابق" (مکاشفہ 20: 13)۔

 پــھر کــیا؟ خــدا آنــے والــے زمــانــوں مــیں دکــھائــے گــا "مــسیح یــسوع مــیں ہــم پــر اپــنی مہــربــانــی ســے اپــنے

 فـــضل کـــی حـــد ســـے زیـــادہ دولـــت" (افـــسیوں 2: 7)۔ ہـــم بـــطور خـــدا کـــے بـــچے ہـــمیشہ کـــے لـــئے اس کـــی


محبت اور فضل کا تجربہ کریں گے۔

 عـیسائـیوں کـو واضـح طـور پـر سـمجھنے کـی ضـرورت ہـے کـہ مـوجـودہ عـاملـی نـظام صـرف ایـک مـختصر


وقت کے لئے ہوگا۔ اس دنیا کے دن گنے ہوئے ہیں ، یہاں تک کہ شیطان کے۔


یسوع مسیح ہمیشہ کے لئے ہے۔


مسیح میں بھائیو ، ہمیں اپنی وفاداری اور ترجیحات پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔

 از تـھامـس نـیلسن۔ اجـازت سـے by 1982 نـیا کـنگ جـیمز ورژن® سـے لـیا گـیا صـحیفہ۔ کـاپـی رائـٹ
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