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ع88یسائ88ی اور ان ک88ے گ88رج88ا گ88ھروں  ،ف88رق88وں  ،ک88ان88فرن88سوں  ،اس88کول88وں  ،ک88ال88جوں اور ی88ون88یورس88ٹیوں ک88و
.آج بہت خطرہ ہے۔ وہ کیسے؟ عاملی نظام سے۔ مجھے وضاحت کا موقع دیں
ع88امل88ی ن88ظام" ک88ے ف88قرے ک88و س88مجھنے ک88ا ای88ک بہ88تری88ن ط88ری88قہ ی88ہ ہ88ے ک88ہ پ88ول88س ن88ے  2ک88رن88تھیوں اور"
اف88سیوں م88یں ک88یا ل88کھا  ،ج88ان ن88ے اپ88نے پہ88لے خ88ط م88یں ک88یا ل88کھا  ،اور ل88وق88ا ک88ی ان88جیل م88یں ی88سوع ن88ے
کیا کہا۔

اگ8رچ8ہ ہ8ماری خ8وش8خبری پ8ر پ8ردہ ڈال دی8ا گ8یا ہ8ے  ،ت8ب ب8ھی ی8ہ ان ل8وگ8وں ک8ے ل8ئے پ8ردہ ک8یا ج8ات8ا ہ8ے
ج8و ت8باہ ہ8و رہ8ے ہ8یں  ،ج8ن ک8ے دم8اغ8وں ک8و اس دور ک8ا خ8دا ن8ے ان8دھ8ا ک8ردی8ا ہ8ے  ،ج8و ی8قین ن8ہیں ک8رت8ے
ہ8یں  ،ای8سا ن8ہ ہ8و ک8ہ م8سیح ک8ی ش8ان ک8ی خ8وش8خبری ک8ی روش8نی  ،ج8و اس ک8ی ت8صوی8ر ہ8ے۔ خ8دا ،
ان پر چمکائے۔

کورینتھین 2 4-3 :4

اور آپ ن8ے زن8دہ ک8یا  ،ج8و گ8ناہ8وں اور گ8ناہ8وں م8یں م8ردہ ہ8وئ8ے ت8ھے  ،ج8س م8یں آپ ای8ک ب8ار ہ8وا ک8ی ''
ط88اق88ت ک88ے شہ88زادہ  ،روح ک88ے م88طاب88ق  ،ج88و اب ن88اف88رم88ان88ی ک88ے ف88رزن88دوں م88یں ک88ام ک88رت88ا ہ88ے  ،دن88یا ک88ے
راس8تے پ8ر چ8لتے ہ8یں۔ ج8ن م8یں ہ8م س8ب ن8ے ب8ھی ای8ک ب8ار اپ8نے ج8سم ک8ی خ8واہ8شوں ک8و اپ8نے ج8سم اور
دم88اغ ک88ی خ88واہ88شات ک88و پ88ورا ک88رت88ے ہ88وئ88ے اپ88نے آپ ک88و م88نای88ا  ،اور دوس88روں ک88ی ط88رح ف88طری ط88ور پ88ر
قہر کے بچے تھے۔

افسیوں 3-1 :2
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خ8دا ک8ے پ8ورے ہ8تھیار پ8ہنے  ،ت8اک8ہ ت8م ش8یطان ک8ی چ8ال8وں ک8ے م8قاب8لہ م8یں ک8ھڑے ہ8وس8کتے ہ8و۔ ک8یون8کہ
ہ8م گ8وش8ت اور خ8ون ک8ے خ8الف ن8ہیں ل8ڑت8ے ب8لکہ س8لطنتوں  ،ط8اق8توں ک8ے خ8الف  ،اس دور ک8ے ان8دھ8یرے
ک8ے ح8کمران8وں ک8ے خ8الف  ،آس8مان8ی ج8گہوں پ8ر ب8د روح ک8ے روح8ان8ی ل8شکروں ک8ے خ8الف ل8ڑائ8ی ن8ہیں
ک 88رت 88ے ہ 88یں۔ لہ 88ذا خ 88دا ک 88ے پ 88ورے ہ 88تھیار ک 88و اٹ 88ھا ل 88و  ،ت 88اک 88ہ آپ ب 88رے دن م 88یں م 88قاب 88لہ ک 88رن 88ے ک 88ے ق 88اب 88ل
ہوسکیں  ،اور سب کرنے کے بعد  ،کھڑے ہوسکیں۔

افسیوں 11 :6۔13
ج 88و گ 88ناہ ک 88رت 88ا ہ 88ے وہ ش 88یطان ک 88ا ہ 88ے  ،ک 88یون 88کہ ش 88یطان ن 88ے اب 88تدا ہ 88ی س 88ے ہ 88ی گ 88ناہ ک 88یا ہ 88ے۔ ِاس 88ی“
مقصد کے لئے بیٹا خدا ظاہر ہوا  ،تاکہ وہ شیطان کے کاموں کو ختم کرے۔

جان 1 8 :3

پ8ھر ش8یطان ن8ے اس8ے ای8ک اون8چے پ8ہاڑ پ8ر اٹ8ھا ل8یا  ،اور ای8ک مل8حہ م8یں دن8یا ک8ی س8اری ب8ادش8اہ8توں“
ک8و دک8ھای8ا۔ اور ش8یطان ن8ے اس س8ے ک8ہا ‘ ،ی8ہ س8ب اخ8تیار م8یں ت8مہیں اور ان ک8ی ش8ان ک8و دوں گ8ا۔
ک88یون88کہ ی88ہ م88جھے پ88ہنچا دی88ا گ88یا ہ88ے  ،اور م88یں ج88س ک88و چ88اہ88تا ہ88وں اس88ے دی88تا ہ88وں۔ لہ88ذا  ،اگ88ر آپ
م88جھ س88ے پہ88لے ع88بادت ک88ری88ں گ88ے ت88و س88ب آپ ک88ے ہ88وں گ88ے۔ '' اور ع88یسیٰ ن88ے ج88واب دی88ا ' ،ش88یطان!
“کیونکہ یہ لکھا ہے ’ ،تم اپنے خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت کرو۔
LUKE 4: 5-8
ع8یسائ8ی اب خ8ود ک8و ک8ائ8نات8ی ج8نگ ک8ے درم8یان پ8ائ8ے ہ8وئ8ے ہ8یں۔ ہ8م اس8ے خ8دا ک8ے ک8الم ک8ے آغ8از س8ے
ہ88ی واض88ح ط88ور پ88ر دی88کھتے ہ88یں۔ ع88یسیٰ  ،خ88دا ک88ا اب88دی ب88یٹا  ،ش88یطان ک88ے ک88ام88وں ک88و خ88تم ک88رن88ے ک88ے
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م8قصد ک8ے ل8ئے ظ8اہ8ر ہ8وا )ظ8اہ8ر ہ8وا  ،ظ8اہ8ر ک8یا گ8یا  ،ظ8اہ8ر ک8یا گ8یا(  ،ج8سے پ8ول8س ن8ے "ہ8وا ک8ی ط8اق8ت
ک8ا شہ8زادہ" ک8ہا ت8ھا۔ ی8ون8ان8ی ل8فظ ج8ان  ،ج8س ن8ے ل8فظ "ت8باہ" ک8یا ت8ھا  ،ک8ے ل8ئے اس8تعمال ک8یا ت8ھا ،
جس کا مطلب ہے  ،آزاد کرنا  ،ڈھیل دینا  ،بند کرنا  ،تحلیل کرنا۔
غ8ور ک8ری8ں ک8ہ ج8ب ش8یطان ن8ے ی8سوع ک8و ب8یاب8ان م8یں آزم8ای8ا اور خ8داون8د ک8و ب8تای8ا ک8ہ اس )ش8یطان( ک8و
دن88یا ک88ی ب88ادش88اہ88ت دی88نے ک88ا اخ88تیار ح88اص88ل ہ88ے "ج88س ک88ی خ88واہ88ش ہ88ے"  ،ی88سوع ن88ے اس س88ے ات88فاق
ن88ہیں ک88یا۔ ش88یطان ن88ے ک88ہا ک88ہ ای88سا ک88رن88ے ک88ا اخ88تیار "م88جھے دے دی88ا گ88یا ہ88ے۔" ح88ضرت ع88یسی ع88لیہ
السالم اس سے متفق نہیں تھے۔ کیوں نہیں؟ ہم ایک منٹ میں دیکھیں گے۔
پہ88لے  ،آئ88یے دی88کھتے ہ88یں ک88ہ ش88یطان ن88ے ک88س ط88رح ع88یسیٰ ک88و "دن88یا ک88ی ت88مام ری88اس88توں" پ88ر اخ88تیار
دینے کے خیال سے آزمایا۔

"لہذا  ،اگر آپ مجھ سے پہلے عبادت کریں گے تو سب آپ کے ہوں گے۔"
LUKE 4: 7
ہ88مارے رب ک88ا ردع88مل س88خت اور ب88راہ راس88ت ت88ھا۔ اس ن88ے خ88دا ک88ا ک88الم اس88تعمال ک88رک88ے ش88یطان ک88ا
مقابلہ کیا۔

ش8یطان! ک8یون8کہ ی8ہ ل8کھا ہ8ے ' ،ت8م اپ8نے خ8داون8د اپ8نے خ8دا ک8ی ع8بادت ک8رو اور اس8ی ک8ی ع8بادت ک8رو۔'
لوقا 8 :4
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ی88سوع ن88ے ش88یطان ک88ے س88چے دع88وے ک88و چ88یلنج ن88ہیں ک88یا ت88ھا ک88ہ دن88یا ک88ی ب88ادش88اہ88توں پ88ر اخ88تیار اس
ک88ے س88پرد ک88ردی88ا گ88یا ت88ھا۔ ک88یوں؟ ک88یون88کہ ش88یطان ٹ88ھیک ت88ھا۔ خ88دا ن88ے اس88ے دن88یا ک88ی ب88ادش88اہ88توں پ88ر
اخ8تیار دی8ا ت8ھا۔ اس8ی ل8ئے پ8ول8س ن8ے ش8یطان ک8و "اس دور ک8ا خ8دا" ک8ہا۔ ج8و ک8چھ ی8سوع ن8ے ک8یا وہ
ش8یطان ک8ے اخ8تیار اور ک8ام ک8و خ8تم ک8رن8ے ک8ے ل8ئے زم8ین پ8ر آی8ا ت8ھا۔ ی8سوع ن8ے ی8ہ ک8یسے ک8یا؟ ص8لیب
پ8ر م8ر ک8ر 8ُ ،م8ردوں م8یں س8ے ج8ی اُٹ8ھا اور ج8نت م8یں چ8ڑھ گ8یا ج8ہاں وہ اپ8نے ب8اپ ک8ے داہ8نے ہ8ات8ھ پ8ر
بیٹھا ہے۔
ی88ہی وج88ہ ہ88ے ک88ہ پ88ول88وس رس88ول ن88ے اپ88نے ال88فاظ م88یں ِاف88سس ک88ے چ88رچ ک88و ل88کھے گ88ئے خ88ط م88یں ی88ہ دع88ا
 کیک88ہ ہ88مارے خ88داون88د ی88سوع م88سیح ک88ا خ88دا  ،ج88الل ک88ا ب88اپ  ،آپ ک88و اس ک88ے ع88لم م88یں ح88کمت اور …“
وح8ی ک8ی روح ع8طا ک8رے  ،آپ ک8ی س8مجھ ک8ی آن8کھیں روش8ن ہ8وں گ8ی۔ ت8اک8ہ آپ ج8ان س8کیں ک8ہ اس
ک88ے پ88کارن88ے ک88ی ام88ید ک88یا ہ88ے  ،اول88یاء ک88رام م88یں اس ک88ی وراث88ت ک88ی ش88ان ک88ی دول88ت ک88یا ہ88ے  ،اور ج88و
ہ8مارے ای8مان الئ8ے ہ8یں اس ک8ی ق8درت ک8ی ق8درت س8ے ک8یا م8راد ہ8ے ج8و اس ن8ے اپ8نی ط8اق8ت ک8ے س8ات8ھ
ک88ام ک88یا ہ88ے۔ م88سیح م88یں ک88ام ک88یا ج88ب اُس ن88ے ُم88ردوں م88یں س88ے ج88ی اُٹ88ھای88ا اور اپ88نے دائ88یں ہ88ات88ھ پ88ر
آس8مان8ی م8قام8ات پ8ر ب8ٹھای8ا  ،وہ ت8مام ت8ر س8لطنت  ،ط8اق8ت  ،ط8اق8ت اور اق8تدار س8ے ب8االت8ر ہ8ے  ،اور ہ8ر
نام جس کا نام لیا گیا ہے  ،نہ صرف اس دور میں بلکہ اس میں بھی آنا ہے۔

افسیوں 21-17 :1
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آج ہ88مارے ل88ئے ب88ھی ی88ہ ای88ک اچ88ھی دع88ا ہ88ے۔ ہ88میں ی88ہ ی88اد رک88ھنا ض88روری ہ88ے ک88ہ ش88یطان ن88ے ک88وش88ش
ک88ی ک88ہ ی88سوع ک88و ش88یطان ک88ے ق88اب88و م88یں دن88یا ک88ے ن88ظام م88یں ش88ام88ل ہ88ون88ے ک88ی آس88ان راہ ک88ا ان88تخاب
ک8رن8ے ک8ی ب8جائ8ے ہ8مارے پ8روردگ8ار ک8و اپ8نے ب8اپ ک8ی ک8ام8ل ق8رب8ان8ی ک8ے ط8ور پ8ر پ8یش ک8رت8ے ہ8وئ8ے اپ8نے
ب88اپ ک88ی اب88دی خ88واہ88ش ک88و پ88ورا ک88رن88ے ک88ا س88ام88نا ک88رن88ا پ88ڑا۔ ک88راس ش88یطان ع88یسائ88یوں ک88ے س88ات88ھ ب88ھی
ای8سا ہ8ی ک8رت8ا ہ8ے۔ ک8یا ہ8م ش8یطان ک8ے ع8امل8ی ن8ظام ک8ے س8ات8ھ ش8راک8ت ک8ا آس8ان راس8تہ م8نتخب ک8ری8ں
گے یا خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرنے کے لئے ضروری سخت انتخاب کریں گے؟

ح88ضرت ع88یسیٰ ع88لیہ الس88الم ن88ے پہ88لے ہ88ی ص88لیب پ88ر اپ88نے آپ ک88و ق88رب88ان ک88ر ک88ے ب88ھاری ب88ھرک88م ل88فٹنگ
ک88ی ت88ھی۔ وہ ع88یسائ88یوں س88ے ج88و ک88چھ ک88رن88ے ک88و کہ88تا ہ88ے وہ ہ88ے ش88اگ88رد ب88نائ88ے اور ان ش88اگ88ردوں ک88و
اس ک 88ی اط 88اع 88ت ک 88رن 88ا س 88کھائ 88ے )م 88تی 18 :28۔(20۔ ع 88یسیٰ ع 88یسائ 88یوں س 88ے ق 88وم 88وں ک 88و ان 88جیل ک 88ی
م88نادی ک88رن88ے  ،اس ک88ا ن88ام دن88یا م88یں م88شہور ک88رن88ے ک88ے ل88ئے کہ88تے ہ88یں۔ ہ88م اس ک88ے س88ات88ھ ک88یا ک88ر رہ88ے
ہ8یں؟ اگ8ر ہ8م اپ8نے س8ات8ھ اور اپ8نے رب ک8ے س8ات8ھ ای8مان8دار ہ8یں ت8و بہ8ت اچ8ھا ن8ہیں۔ ہ8م دی8کھیں گ8ے ک8ہ
یسوع چند منٹ میں ہماری کوششوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔

عیسائیوں کے لئے خطرہ

ع88یسائ88یوں ک88ے ل88ئے خ88طرہ ہ88ر اس عہ88د س88ے ص88اف ہ88ے ج88و ہ88م عہ88د ن88ام88ہ م88یں پ88ڑھ88تے ہ88یں۔ ی88سوع ن88ے
 اپنے پیروکاروں سے کہادی88کھو  ،م88یں ب88ھیڑی88وں ک88ے درم88یان ب88ھیڑوں ک88ی ط88رح آپ ک88و ب88ھیج رہ88ا ہ88وں۔ لہ88ذا س88ان88پوں ک88ی ط88رح
عقلمند اور کبوتروں کی طرح بے ضرر ہو۔

میتھیو 16 :10
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ی 88سوع ن 88ے اپ 88نے ش 88اگ 88ردوں ک 88و ک 88بھی ن 88ہیں ب 88تای 88ا ک 88ہ اس ک 88ی پ 88یروی ک 88رن 88ا آس 88ان ہ 88وگ 88ا۔ ہ 88مارا رب ان
خ88طرات ک88ے ب88ارے م88یں ہ88میشہ ای88مان88دار ت88ھا آپ ن88ے اس88ے ان88جیلوں م88یں پ88ڑھ88ا ہ88ے۔ آپ ن88ے اس88ے ک88تاب
اع8مال م8یں پ8ڑھ8ا۔ آپ اس8ے رس8ول ک8ے خ8طوط م8یں پ8ڑھ8یں۔ ع8یسائ8یوں ک8و ش8یطان اور ع8امل8ی ن8ظام ک8ے
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۔

م88یں ن88ے ان88ہیں ت88مہارا ک88الم دی88ا ہ88ے۔ اور دن88یا ن88ے ان س88ے ن88فرت ک88ی ہ88ے ک88یوں ک88ہ وہ دن88یا س88ے ن88ہیں“
ہ8یں ج8یسا ک8ہ م8یں دن8یا ک8ا ن8ہیں ہ8وں۔ م8یں دع8ا ن8ہیں ک8رت8ا ک8ہ آپ ان8ہیں دن8یا س8ے ن8کال8یں  ،ل8یکن ی8ہ ک8ہ
آپ ان ک88و ش88ر س88ے ب88چائ88یں۔ وہ دن88یا س88ے ن88ہیں  ،ج88س ط88رح م88یں دن88یا س88ے ن88ہیں ہ88وں۔ اپ88نی س88چائ88ی
س88ے ان ک88و ت88قدی88س ب88خش۔ آپ ک88ی ب88ات س88چ ہ88ے۔ ج88یسا ک88ہ آپ ن88ے م88جھے دن88یا م88یں ب88ھیجا  ،م88یں ن88ے
ب 88ھی ان 88ہیں دن 88یا م 88یں ب 88ھیجا۔ اور ان ک 88ی خ 88اط 88ر م 88یں اپ 88نے آپ ک 88و م 88قدس ک 88رت 88ا ہ 88وں  ،ت 88اک 88ہ وہ ب 88ھی
سچائی کے ذریعہ تقدیس حاصل کریں۔
جان 19-14 :17

ک8یا ت8م اس8ے دی8کھ رہ8ے ہ8و؟ ع8امل8ی ن8ظام ہ8م س8ے ن8فرت ک8رت8ا ہ8ے ک8یون8کہ وہ ی8سوع س8ے ن8فرت ک8رت8ا ہ8ے۔ ہ8م
دن8یا ک8ے ن8ہیں ہ8یں ک8یون8کہ ع8یسیٰ دن8یا ک8ا ن8ہیں ہ8ے۔ ہ8مارا ت8علق ع8یسیٰ ع8لیہ الس8الم س8ے ہ8ے  ،دن8یا ک8ے
نظام سے نہیں۔

ت88اہ88م  ،ی88سوع ن88ے ی88ہ دع88ا ن88ہیں ک88ی ت88ھی ک88ہ اس ک88ا ب88اپ ہ88میں دن88یا س88ے ب88اہ88ر ل88ے ج88ائ88ے ل88یکن وہ ہ88میں
"ش 88یطان" س 88ے ب 88چائ 88ے )ح 88فاظ 88ت  ،ح 88فاظ 88ت  ،ح 88فاظ 88ت( ک 88رے گ 88ا۔ ک 88ون ش 88یطان ہ 88ے؟ آپ ن 88ے اس ک 88ا
اندازہ لگایا  -شیطان۔
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پ 88یٹر اور ج 88یمس ن 88ے م 88سیحیوں ک 88و ش 88یطان س 88ے ن 88مٹنے ک 88ے ب 88ارے م 88یں ب 88تای 88ا  -ت 88وج 88ہ  ،چ 88وک 88سی ،
مزاحمت اور ثابت قدمی کے ذریعے۔
م 88حتاط رہ 88و  ،چ 88وک 88س رہ 88و؛ ک 88یون 88کہ آپ ک 88ا دش 88من ش 88یطان گ 88رج 88تے ہ 88وئ 88ے ش 88یر ک 88ی ط 88رح چ 88لتا ہ 88ے "،
ج8سے ڈھ8ون8ڈ س8کتا ہ8ے۔ ای8مان س8ے ث8اب8ت ق8دم رہ8و  ،اس ک8ا م8قاب8لہ ک8رو  ،ی8ہ ج8ان8تے ہ8و ک8ہ دن8یا م8یں آپ
کے بھائی چارے کے ذریعہ وہی تکلیفیں آرہی ہیں۔

پیٹر 1 9-8 :5

ب88راہ ک88رم ن88وٹ ک88ری88ں ک88ہ ت88مام ع88یسائ88یوں ک88ے س88ات88ھ ش88یطان ک88ے س88ات88ھ ی88ہ مش88ترک88ہ تج88رب88ہ ہ88ے " -ی88ہ
ج8ان8تے ہ8وئ8ے ک8ہ دن8یا م8یں آپ ک8ے ب8ھائ8ی چ8ارے ک8ے ذری8عہ وہ8ی ت8کلیفیں آت8ی ہ8یں۔" پ8یٹر ن8ے ل8کھا ہ8ے
ک88ہ ہ88ر ع88یسائ88ی ک88و "ع88قیدے پ88ر ث88اب88ت ق88دم رہ88تے ہ88وئ88ے" ش88یطان ک88ا م88قاب88لہ ک88رن88ے ک88ے ل88ئے  ،م88حتاط اور
تیار رہنا چاہئے۔

ج88یمز ن88ے ش88یطان ک88ے خ88الف م88زاح88مت ک88ے ب88ارے م88یں ب88ھی ل88کھا  ،ل88یکن اس ن88ے ہ88میں ای88ک بہ88ت اہ88م
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 7 :4
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ت8و  ،ی8ہ ہ8ے؟ ہ8میں ص8رف ش8یطان ک8ے خ8الف م8زاح8مت م8یں ش8ام8ل ہ8ون8ا ہ8ے اور وہ ہ8م س8ے ب8ھاگ8تا ہ8ے؟
ن88ہیں  ،اس م88یں اور ب88ھی بہ88ت ک88چھ ہ88ے  ،ج88س ک88ی اب88تدا خ88دا ک88ے س88ام88نے م88کمل ط88ور پ88ر ک88رن88ے ک88ے
ساتھ ہے۔
خ8دا ک8ے ق8ری8ب آؤ اور وہ ت8مہارے ق8ری8ب آج8ائ8ے گ8ا۔ اے گ8نہگار  ،اپ8نے ہ8ات8ھ ص8اف ک8رو۔ اور اپ8نے دل8وں
ک8و پ8اک ک8رو۔ آہ و زاری اور م8ات8م ک8رو! آپ ک8ی ہ8نسی م8ات8م ک8ی ط8رف م8وڑ دی8جئے اور آپ ک8ی خ8وش8ی
مسکراہٹ میں بدل جائے۔ خداوند کے حضور عاجزی کرو  ،اور وہ آپ کو بلند کرے گا۔
جیمز 10-8 :4

ج88یمز ک88ے خ88ط ک88ی ان آی88ات ک88ا س88یاق و س88باق ج88س ک88ی وج88ہ ی88ہ ہ88ے ک88ہ ع88یسائ88ی دن88یا ک88ے ن88ظام م88یں
 -پھنس چکے ہیں۔ دیکھو جیمس نے کچھ ہی جملے پہلے کیا لکھا تھا

زان8ی اور زان8ی! ک8یا آپ ن8ہیں ج8ان8تے ک8ہ دن8یا س8ے دوس8تی خ8دا ک8ی دش8منی ہ8ے؟ لہ8ذا ج8و ب8ھی دن8یا“
ک88ا دوس88ت ب88ننا چ88اہ88تا ہ88ے وہ اپ88نے آپ ک88و خ88دا ک88ا دش88من ب88نا دی88تا ہ88ے۔ ی88ا ک88یا آپ ک88و ل88گتا ہ88ے ک88ہ ک88الم
پ88اک ب88یکار کہ88تا ہ88ے ‘ ،ج88و روح ہ88م م88یں رہ88تا ہ88ے وہ دل س88ے ت88رس ج88ات88ا ہ88ے’؟ ل88یکن وہ اور ف88ضل ک88رت88ا
“ہے۔ لہذا وہ کہتا ہے‘ :خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے  ،لیکن عاجز لوگوں پر فضل کرتا ہے۔

جیمز 6-4 :4

ان ال88فاظ ک88و ای88ک ب88ار پ88ھر پ88ڑھ88یں اور ان88ہیں ڈوب88نے دی88ں ک88یون88کہ ہ88م پ88ر غ88ور ہ88ے ک88ہ م88سیحی اس وق88ت
دنیا میں کیا کررہے ہیں۔
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زان8ی اور زان8ی! ک8یا آپ ن8ہیں ج8ان8تے ک8ہ دن8یا س8ے دوس8تی خ8دا ک8ی دش8منی ہ8ے؟ لہ8ذا ج8و ب8ھی دن8یا“
کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بنا دیتا ہے۔
ن88یز  ،پ88ول88وس رس88ول ک88ے ان ال88فاظ ک88و ی88اد رک88ھیں ج88و ہ88م ن88ے پہ88لے ذک88ر ک88یا ہ88ے۔ ش88یطان اور اس ک88ی
روح88ان88ی ق88وت88یں )ج88یسے شہ88زادے  ،ط88اق88تیں  ،اس دور ک88ے ان88دھ88یروں ک88ے ح88کمران  ،آس88مان88ی م88قام88ات
پ88ر ب88د روح ک88ے روح88ان88ی ل88شکر( ہ88مارے اص88ل دش88من ہ88یں اور ہ88میں ج88نگ ک88و دن88یا ک88ے ن88ظام ک88ے دوس88ت
 کی حیثیت سے نہیں  ،بلکہ فوجیوں کی حیثیت سے لڑنا ہوگا۔ خداخ8دا ک8ے پ8ورے ہ8تھیار پ8ہنے  ،ت8اک8ہ ت8م ش8یطان ک8ی چ8ال8وں ک8ے م8قاب8لہ م8یں ک8ھڑے ہ8وس8کتے ہ8و۔ ک8یون8کہ
ہ8م گ8وش8ت اور خ8ون ک8ے خ8الف ن8ہیں ل8ڑت8ے ب8لکہ س8لطنتوں  ،ط8اق8توں ک8ے خ8الف  ،اس دور ک8ے ان8دھ8یرے
ک8ے ح8کمران8وں ک8ے خ8الف  ،آس8مان8ی ج8گہوں پ8ر ب8د روح ک8ے روح8ان8ی ل8شکروں ک8ے خ8الف ل8ڑائ8ی ن8ہیں
ک 88رت 88ے ہ 88یں۔ لہ 88ذا خ 88دا ک 88ے پ 88ورے ہ 88تھیار ک 88و اٹ 88ھا ل 88و  ،ت 88اک 88ہ آپ ب 88رے دن م 88یں م 88قاب 88لہ ک 88رن 88ے ک 88ے ق 88اب 88ل
ہوسکیں  ،اور سب کرنے کے بعد  ،کھڑے ہوسکیں۔
افسیوں 11 :6۔13

منتخب کرنے کا وقت

ب8دق8سمتی س8ے  ،دن8یا ب8ھر م8یں بہ8ت س8ارے ل8وگ ج8و ع8یسیٰ م8سیح ک8ے پ8یروک8ار ہ8ون8ے ک8ا دع8وی ک8رت8ے
ہ88یں وہ ع88امل88ی ن88ظام ک88ے اچ88ھے دوس88ت ہ88یں۔ وہ م88سیح ک88ی چ88یزوں س88ے زی88ادہ دن88یا ک88ی چ88یزوں م88یں
ش8ام8ل ہ8یں۔ وہ م8سیح ک8ے س8وچ8نے اور اس پ8ر ع8مل ک8رن8ے س8ے ک8ہیں زی8ادہ دن8یا ک8ے س8وچ8نے اور ک8ام
ک88رن88ے ک88ے ط88ری88قوں س88ے زی88ادہ م88تاث88ر ہ88یں۔ وہ راہ  ،ح88قیقت اور زن88دگ88ی س88ے زی88ادہ دن88یا ک88ی راہ ک88ے
م8طاب8ق ہ8یں۔ ات8نے س8ارے م8سیحی اور ان ک8ے ق8ائ8دی8ن دراص8ل ع8امل8ی ن8ظام ک8ے س8ات8ھ 'ب8چھڑ چ8کے ہ8یں'
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اور ان ک8ے س8ات8ھ 'بس8تر پ8ر' ہ8یں۔ اس8ی ل8ئے ج8یمز ن8ے ان8ھیں زان8ی اور زان8ی ک8ہا۔ اس8ی ل8ئے ج8یمز ن8ے
ل88کھا ہ88ے ک88ہ "دن88یا ک88ے س88ات88ھ دوس88تی خ88دا س88ے دش88منی ہ88ے" اور "لہ88ذا ج88و ب88ھی دن88یا ک88ا دوس88ت ب88ننا
"چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔
ی8ہ ان ل8وگ8وں ک8ے س8ات8ھ اس8تعمال ک8رن8ے ک8ے ل8ئے بہ8ت  peopleی8کم ص8دی ک8ے ای8ک ب8زرگ ب8زرگ ک8ے ل
م 88ضبوط زب 88ان ہ 88ے ج 88و ی 88سوع م 88سیح ک 88ے پ 88یروک 88ار ہ 88ون 88ے ک 88ا دع 88وی ک 88رت 88ے ہ 88یں  ،ل 88یکن خ 88داون 88د اپ 88نے
پیروکاروں پر بھی سخت تھا۔
م8یں ج8ان8تا ہ8وں ک8ہ ی8ہ ال8فاظ آپ م8یں س8ے بہ8ت س8ے ل8وگ8وں ک8و واق8ف ہ8وں گ8ے  ،ل8یکن ب8راہ ک8رم ان ک8و
پڑھیں جیسے یسوع یہ آپ سے اور آپ کے چرچ کے رہنماؤں سے براہ راست کہہ رہا ہو۔

پ 88ھر ب 88ھی م 88یرے پ 88اس ی 88ہ آپ ک 88ے خ 88الف ہ 88ے  ،ک 88ہ آپ ن 88ے اپ 88نی پہ 88لی م 88حبت“ )اف 88سس ک 88ے چ 88رچ ک 88و(
چ88ھوڑ دی ہ88ے۔ اس ل88ئے ی88اد ک88رو ج88ہاں س88ے ت88م گ88ر چ88کے ہ88و۔ ت88وب88ہ ک88رو اور پہ88لے ک88ام ک88رو  ،ورن88ہ م88یں
ج88لدی س88ے آپ ک88ے پ88اس آؤں گ88ا اور آپ ک88ے چ88راغ88وں ک88و اس ج88گہ س88ے ہ88ٹا دوں گ88ا  ،ج88ب ت88ک ک88ہ آپ
توبہ نہ کریں۔

انتباہ 5-4 :2

ل8یکن م8یرے پ8اس آپ ک8ے خ8الف ک8چھ چ8یزی8ں ہ8یں  ،ک8یوں ک8ہ آپ ک8ے پ8اس" )گ8رج8ا گ8ھر پ8رگ8ام8وس ک8و(
وہ ل8وگ ہ8یں ج8و ب8لعام ک8ے ع8قیدہ پ8ر ق8ائ8م ہ8یں  ،ج8نہوں ن8ے ب8لق ک8و ب8نی اس8رائ8یل ک8ے س8ام8نے ٹ8ھوک8ری8ں
ک8ھڑا ک8رن8ے ک8ا درس دی8ا  ،اور ب8توں ک8و ق8رب8ان ک8ی ج8ان8ے وال8ی چ8یزوں ک8و ک8ھان8ا ت8ھا۔ اور ج8نسی ب8ے
ح8یائ8ی ک8ا ارت8کاب ک8رن8ا۔ اس ط8رح آپ ک8ے پ8اس وہ ل8وگ ب8ھی ہ8یں ج8و ن8یکوالئ8ٹن ک8ے ن8ظری8ہ پ8ر ف8ائ8ز ہ8یں
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 ،ج88س س88ے م88جھے ن88فرت ہ88ے۔ ت88وب88ہ ک88رو ورن88ہ م88یں ج88لدی س88ے آپ ک88ے پ88اس آؤں گ88ا اور اپ88نے م88نہ ک88ی
تلوار سے ان کا مقابلہ کروں گا۔
انتباہ 15-14 :2

اس ک8ے ب8اوج8ود م8یرے پ8اس آپ ک8ے خ8الف ک8چھ چ8یزی8ں ہ8یں  ،ک8یون8کہ آپ اس“ )ت8ھیاٹ8یرا ک8ے چ8رچ ک8و(
ت کہ8تی ہ8ے  ،اپ8نے ن8وک8روں ک8و ج8نسی propheع8ورت ای8جبیل ک8و اج8ازت دی8تے ہ8یں  ،ج8و خ8ود ک8و ن8بو
ب8دک8اری ک8ا درس دی8تی ہ8ے اور ب8توں ک8و ق8رب8ان ک8ی ج8ان8ے وال8ی چ8یزوں ک8و ک8ھات8ی ہ8ے۔ اور م8یں ن8ے اس
ک8و اس ک8ی ج8نسی ب8دک8اری پ8ر ت8وب8ہ ک8رن8ے ک8ا وق8ت دی8ا  ،اور اس ن8ے ت8وب8ہ ن8ہیں ک8ی۔ ب8ے ش8ک م8یں اس
ک8و ای8ک ب8یمار اور ان ک8ے س8ات8ھ زن8ا ک8رن8ے وال8وں م8یں ڈال دوں گ8ا  ،ج8ب ت8ک ک8ہ وہ ان ک8ے اع8مال س8ے
ت8وب8ہ ن8ہ ک8ری8ں۔ م8یں اس ک8ے ب8چوں ک8و م8وت ک8ے س8ات8ھ ق8تل ک8روں گ8ا  ،اور ت8مام گ8رج8ا گ8ھروں ک8و م8علوم
ہ 88وگ 88ا ک 88ہ م 88یں وہ 88ی ہ 88وں ج 88و ذہ 88نوں اور دل 88وں ک 88و ت 88الش ک 88رت 88ا ہ 88ے۔ اور م 88یں ت 88م م 88یں س 88ے ہ 88ر ای 88ک ک 88و
تمہارے کاموں کے مطابق دوں گا۔
انتباہ 23-20 :2

م8یں آپ ک8ے ک8ام8وں ک8و ج8ان8تا ہ8وں  ،آپ ک8ا ن8ام ہ8ے ک8ہ آپ زن8دہ ہ8یں  ،ل8یکن" )چ8رچ آف س8ارڈی8س ک8و(
آپ م88ر چ88کے ہ88یں۔ ہ88وش88یار رہ88و  ،اور ب88اق88ی رہ ج88ان88ے وال88ی چ88یزوں ک88و ت88قوی88ت دو  ،ج88و م88رن88ے ک88ے ل88ئے
ت8یار ہ8یں  ،ک8یوں ک8ہ خ8دا ک8ے ح8ضور م8یں ت8مہارے ک8ام8وں ک8و ک8ام8ل ن8ہیں پ8ای8ا۔ اس ل8ئے ی8اد رک8ھیں ک8ہ
آپ ن88ے ک88س ط88رح وص88ول ک88یا اور س88نا ہ88ے۔ م88ضبوط88ی س88ے ت88ھام ل88و اور ت88وب88ہ ک88رو۔ لہ88ذا اگ88ر ت88م ن88ہیں
دی8کھو گ8ے ت8و م8یں چ8ور ک8ی ط8رح آپ ک8ے پ8اس آؤں گ8ا  ،اور آپ ک8و م8علوم ن8ہیں ہ8وگ8ا ک8ہ م8یں ک8س وق8ت
آپ پر آؤں گا۔
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انتباہ 3-1 :3

م8یں آپ ک8ے ک8ام8وں ک8و ج8ان8تا ہ8وں  ،ک8ہ آپ ن8ہ ت8و س8رد ہ8یں اور ن8ہ ہ8ی گ8رم۔" )الؤڈی8سیہ ک8ے چ8رچ ک8و(
ک88اش آپ ک88و س88ردی ہ88و ی88ا گ88رم۔ ت88و  ،ک88یون88کہ آپ گ88دھ88ے ہ88یں  ،اور ن88ہ ہ88ی س88ردی ہ88ے اور ن88ہ ہ88ی گ88رم ،
لہ88ذا م88یں آپ ک88و اپ88نے م88نہ س88ے ق88ے ک88روں گ88ا۔ ک88یوں ک88ہ آپ کہ88تے ہ88یں ' ،م88یں ام88یر ہ88وں  ،دول88ت م88ند
ہ 88وگ 88یا ہ 88وں  ،اور م 88جھے ک 88سی چ 88یز ک 88ی ض 88رورت ن 88ہیں ہ 88ے —' اور ی 88ہ ن 88ہیں ج 88ان 88تا ک 88ہ ت 88م ب 88دب 88خت ،
دک88ھی  ،غ88ری88ب  ،ن88اب88ینا اور ن88نگے ہ88و۔  ،آپ ک88و م88ال88دار ہ88و س88کتا ہ88ے ک88ہ؛ اور س88فید پ88وش88اک  ،ت88اک88ہ آپ
پ88وش88اک پ88ہنے  ،ت88اک88ہ آپ ک88ی ب88رہ88نگی ک88ا ش88رم88ندہ ن88ہ ہ88و۔ اور اپ88نی آن88کھوں ک88و ن88مکین س88ے م88سح ک88رو
ت88اک88ہ ت88م دی88کھ س88کو۔ ج88تنے ب88ھی م88جھے پ88یار ہ88یں  ،م88یں ن88ے س88رزن88ش ک88ی اور ع88ذاب دی88ا۔ لہ88ذا ج88وش
اور توبہ کرو۔

انتشار 15 :3۔19
ک88یا اس س88ے آپ ک88ی ت88وج88ہ ح88اص88ل ہ88وت88ی ہ88ے؟ ی88ہ ہ88ون88ا چ88اہ88یے .ی88سوع م88سیح ک88ی ط88رف س88ے آپ ک88ے
چ88رچ ی88ا مس88لک ک88و ای88ک خ88ط آج ک88یا ک88ہیں گ88ے؟ ک88یا اس م88یں ت88عری88ف ی88ا ن88صیحت ک88ے ال88فاظ ہ88وں گ88ے؟
کیا یسوع ہمیں جوش دل اور توبہ کرنے کا کہے گا؟ وہ کیا کہے گا؟

دن8یا ک8ے بیش8تر ح8صوں ک8ے ع8یسائ8یوں ن8ے پ8چھلی ک8ئی دہ8ائ8یوں م8یں بہ8ت س8ارے ب8رے ان8تخاب8ات ک8یے
ہ88یں۔ وہ م88ملکت خ88داداد ک88ے م88قاب88لے م88یں دن88یا ک88ے ن88ظام م88یں ک88یا ہ88ورہ88ا ہ88ے اس ک88ے ب88ارے م88یں زی88ادہ
ف8کر م8ند ہ8یں۔ وہ آن8ے وال8ے دن8یا ک8ے راس8تبازی اور ان8صاف ک8ے م8قاب8لے م8یں اس دن8یا ک8ے ف8لسفہ 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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اگ8رچ8ہ ہ8ماری خ8وش8خبری پ8ر پ8ردہ ڈال دی8ا گ8یا ہ8ے  ،ت8ب ب8ھی ی8ہ ان ل8وگ8وں ک8ے ل8ئے پ8ردہ ک8یا ج8ات8ا ہ8ے
ج8و ت8باہ ہ8و رہ8ے ہ8یں  ،ج8ن ک8ے دم8اغ8وں ک8و اس دور ک8ا خ8دا ن8ے ان8دھ8ا ک8ردی8ا ہ8ے  ،ج8و ی8قین ن8ہیں ک8رت8ے
ہ8یں  ،ای8سا ن8ہ ہ8و ک8ہ م8سیح ک8ی ش8ان ک8ی خ8وش8خبری ک8ی روش8نی  ،ج8و اس ک8ی ت8صوی8ر ہ8ے۔ خ8دا ،
ان پر چمکائے۔

کورینتھین 2 4-3 :4

ش88یطان  ،ج88و اس دور ک88ا خ88دا ہ88ے  ،ن88ے ن88ہ ص88رف ک88اف88روں  ،ب88لکہ م88وم88نوں ک88و ب88ھی ان88دھ88ا ک88ردی88ا ہ88ے!
یہاں تک کہ ان الفاظ کو لکھنا پڑا اس سے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔

بہ8ت س8ے گ8رج8ا گ8ھروں اور ف8رق8وں ک8ا ن8ظام دن8یا ک8ے ن8ظام م8یں س8ب س8ے پہ8لے پ8ڑ گ8یا ہ8ے اور اس8ے پ8تہ
ت88ک ن88ہیں ہ88ے۔ ش88یطان ن88ے م88سیح ک88ے دم88اغ ک88ی ب88جائ88ے دن88یا ک88ے ن88ظام ک88و ذہ88ن م88یں رک88ھنے م88یں بہ88ت
س 88ارے م 88سیحی رہ 88نماؤں ک 88و ک 88ام 88یاب 88ی ک 88ے س 88ات 88ھ ان 88دھ 88ا ک 88ردی 88ا ہ 88ے۔ اگ 88ر چ 88رواہ 88ے ان 88دھ 88ے ہ 88یں ت 88و وہ
بھیڑوں کو کہاں لے کر جائیں گے؟

آنے واال فیصلہ

م8یری دع8ا ہ8ے ک8ہ ہ8م س8ب اپ8نے آپ ک8و س8نجیدہ س8واالت ک8ی ب8نیاد پ8ر ان س8واالت س8ے پ8وچ8ھیں گ8ے ج8و
خ8دا ن8ے اپ8نے ک8الم م8یں واض8ح ط8ور پ8ر ہ8مارے ل8ئے رک8ھے ہ8یں۔ ب8راہ ک8رم چ8رچ ک8ے ن8اب8ینا رہ8نماؤں ک8ی
پ8یروی دن8یا ک8ی گ8ند م8یں ن8ہ ک8ری8ں۔ آئ8یے ی8اد رک8ھیں ک8ہ مس8تقبل م8یں ہ8م س8ب ک8و آج ک8ے ان8تخاب8ات پ8ر
کون فیصلہ کرے گا۔

16 of 16

‘عیسائی اور ’عاملی نظام

ک8یون8کہ ب8اپ ک8سی ک8ا ان8صاف ن8ہیں ک8رت8ا  ،ب8لکہ اس ن8ے ت8مام ف8یصلے ب8یٹے ک8ے س8ات8ھ ک8یا ہ8ے  ،ت8اک8ہ“
س 88ب اپ 88نے ب 88یٹے ک 88ا اس 88ی ط 88رح اح 88ترام ک 88ری 88ں ج 88س ط 88رح وہ ب 88اپ ک 88ا اح 88ترام ک 88رت 88ے ہ 88یں۔ ج 88و ب 88یٹے ک 88ا
احترام نہیں کرتا وہ باپ کی عزت نہیں کرتا جس نے اسے بھیجا ہے۔
جان 23-22 :5

وہ دن آرہ8ا ہ8ے ج8ب ی8سوع م8سیح ہ8ر اس ان8سان ک8ا ان8صاف ک8رے گ8ا ج8و زن8دہ ہ8ے ی8ا ہ8میشہ زن8دہ رہ8ے
گا " -ہر ایک اپنے کاموں کے مطابق" )مکاشفہ (13 :20۔

پ88ھر ک88یا؟ خ88دا آن88ے وال88ے زم88ان88وں م88یں دک88ھائ88ے گ88ا "م88سیح ی88سوع م88یں ہ88م پ88ر اپ88نی مہ88رب88ان88ی س88ے اپ88نے
ف 88ضل ک 88ی ح 88د س 88ے زی 88ادہ دول 88ت" )اف 88سیوں (7 :2۔ ہ 88م ب 88طور خ 88دا ک 88ے ب 88چے ہ 88میشہ ک 88ے ل 88ئے اس ک 88ی
محبت اور فضل کا تجربہ کریں گے۔

ع8یسائ8یوں ک8و واض8ح ط8ور پ8ر س8مجھنے ک8ی ض8رورت ہ8ے ک8ہ م8وج8ودہ ع8امل8ی ن8ظام ص8رف ای8ک م8ختصر
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۔
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