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 پيش لفظ

 
ڪيترن ئيي سيالين کيان مينيهينيجيي خيواهيش هي يي تي  
روحاني جنگ جي موضوع تيي هيڪ ڪيتياب ليکيان. جي هين 
مسيحيي اشياعيت خيانيي وارن هين ميوضيوع تيي ليکي  جيي 
فرمائش ڪ ي ت  مان سمجھي ويس ت  هياڻيي قيليم کي ي  جيو 
وقت اچي ويو آهي. پاڪستان ۾ خدمت جي پهرين اٺن سالن 
۾ مون کي جيادو مينيتير جيي خيراب ابيرن ۽ بيد روحين جيي 
مخالفت جو ڪوب  تجربو ن  هو. اهڙيون ڳاليهيييون مينيهينيجيي 
مغربي عيليم االهيييا  جيي ن ياب ۾ ني  هيييون، ۽ ني  وري 
منهنجي مشرقي تجربي ۾. پوِء مون کي ٿل جي عالئقي ۾، 
هڪ پنجابي آباديَء ۾ ٻن ميهييينين تيائييين خيدميت ڪير  جيو 
موقعو مليو. اتي جن تجربن کي منهن ڏي و پيو، ميان انيهين 
الِء بلڪل تيار ني  هيييس. اتيي ووي  جيو ميقي يد هيي هيو تي  
پنجابي ٻولي، ڳوٺاڻي زندگي ۽ وهمن جو ميطياليعيو ڪيرييان. 
منهنجي ره  سان اتي روحاني بيداريَء جيي هيڪ ليهير آئيي. 

خيانيدان هي يا. انيهين ۾ اڪي يرييت  31هن آبياديَء ۾ تيقيرييبيا  
مسيحين جي ه ي، جيڪي گھ و ڪري گوجره جي عيالئيقيي 

“ معياشيي ميهياجيرن” مان اچي اتي آباد ٿيا ه ا. حڪومت انهن 
کي زمين ڏني ه ي. انهن پنهنجن هٿن سان گاري ميٽييَء جيا 
گھر ٺاهيا ه ا. اهڙيَء طرح هڪ ڪچو عبياد  خيانيو تيعيمييير 

 ڪيو ه ائون، جنهن جي ڇت ڪاٺين جي اڏيل ه ي.
ع جي اونهاري ۾ ج هن مان اتي رهندي هيس 0624
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ت هن خدا جو پاڪ روح تمام گھ و ڪم ڪيو ۽ انهن 
مسيحين کي مسيح جي قربت ۽ قو  جو هڪ ن ون تجربو 
حاصل ٿيو. هو روزانو را  جو گ  ٿي دعا ۽ عباد  ڪندا 
ه ا. هر روز واريَء واريَء سان مختلف گھرن ۾ عباد  

ه پنهنجو رنگ بڪ ي ويندي ه ي. هاڻي شيطاني طاقتون 
ڏيکار  لڳيون. ڪاري ۽ اڇي جادوَء جا عمل، ڪ هن بنا 
ڪنهن سبب جي ر  جا دٻا نظر اچ ، ڪ هن اوچتو ڀؤ ۽ 
خوف ڇائنجي ويندو هو ۽ شيطان جي دهشتناڪ موجودگيَء 
جو احساس ٿي  لڳندو هو. نيڪي ۽ بدي جي ان جنگ کان 
ت  واقف هيس، جيڪا اسان جي چوڌاري ڪائنا  ۾ هر وقت 
جاري رهندي آهي. هتي اهي قوتون ۽ اختيار موجود ه ا جن 

خدا حڪومتن ۽ ”تي صليب ذريعي فتح حاصل ڪ ي. 
اختيار وارن کان هٿيار کسي کين کليو کاليو تماشو ب ايو 
۽ صليب جي وسيلي انهن تي، جيڪي قيدين وانگر ه ا، 

 (05:4)ڪلسين “ فتحيابيَء جو شاد مانو وڄايائين.
ُان کان اڳ ين سال مون اڍائي مهينا ضلعي رحيم ييار 
خييان ۾ گييااريييا. هيين عييالئييقييي جييي ڳييوٺيين ۾ مسيييييح جييي 
خوشخبريَء جيي مينيادي )اعيالن( ڪينيدي، عيجيييب و  يرييب 
حالتون اسان جي سامهون آيون. شيطانيي ۽ ميافيول اليفيطير  
طاقتن سان هڪ جنگ ۽ ڪشمڪش جي ڪيييفيييت هي يي. ُان 
کان پوِء مختلف عالئقن ۽ ملڪن ۾ ميون کيي ڪييي يي ڀيييرا 
اهڙين ئي حالتن کي مينيهين ڏيي يو پيييو آهيي. پياڪسيتيانيي ۽ 
 يرملڪي دوستن ب  گھ ن ئي اهڙن تجربين جيو ذڪير ڪيييو 
آهي. مان انهن سڀني جي شڪر گذار آهيييان، جيو انيهين ميون 
کي پنهنجي تجربن ۾ شريڪ ڪيو ۽ هن ڪتاب جي لکي  ۾ 

5 

مدد ڪ ي. مان انهن عاييان جيي بي  شيڪير گيذار آهيييان جين 
منهنجي هن ڪتاب جي لک  الِء دعا ڪ ي. خيا  ڪيري ميان 
ڊاڪٽر رو  ڪاگن جي مشڪور آهيان، جنهن پنهنجي تنيقيييد 

 ۽ حوصل  افاائيَء سان منهنجي الڳيتي مدد ڪ ي.
جيستائين مون کيي عيليم آهيي تي  هين ميوضيوع تيي 
پاڪستان ۾ ڪو ب  مسيحي ڪتاب شايع ن  ٿييو آهيي، جينيهين 
سان شيطان ۽ ان جي فوجن جو مقابلو ڪير  الِء عيميليي ميدد 
حاصل ٿي سگھي. مون ۽ ڪتاب شايع ڪر  وارن ميحيسيوس 
ڪيو آهي ت  اهڙي عملي ڪتاب جيي تيميام گيھي يي ضيرور  
آهي، جيڪو انهن ڳالهين جي بياري ۾ بيائيييبيل ميقيدس جيي 
تعليم کي وضاحت سان پيش ڪندو هيجيي. اسيان کيي اهيڙي 

 قسم جي سوالن جا عملي جواب کپن جھڙوڪ:
اسان کي ڪهڙيَء طرح معلوم ٿي سگھي ٿو تي  ڪيو 
ماڻهو بدروح جي قبضي ۾ آهي يا ن ؟ جيڪ هن آهيي تي  هين 

 جو عالج ڇا آهي؟ اسان کي عملي طرح ڇا ڪر  گھرجي؟
ڇييا ڪييو گييھيير بييدروحيين جييو اڏو ٿييي سييگييھييي ٿييو؟ 
جيڪ هن آهي ت  ان کي ڪهڙيَء طرح پاڪ ڪيري سيگيھيجيي 

 ٿو؟
ڪهڙيَء طرح معلوم ڪيري سيگيهيجيي ٿيو تي  اهيڙيين 
حالتن ۾ انسان جي عام گيميراهييَء جيو ڪيييتيرو ابير آهيي ۽ 

 شيطاني قوتون براه راست ڪيترو ابر ڪري رهيون آهن؟
وَهم ۽ شيطاني طاقت ۾ اميتييياز ڪييي ين ٿيو ڪيري 

 سگھجي؟
ذهني بيماري ۽ شيطاني قبضي ۾ ڪهڙيَء طرح فرل 
معلوم ڪري سگھجي ٿو؟ پوِء اهو ب  ڏس و آهي ت  آيا شيطان 
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فقط دٻاُء وڌو آهي، زور ۽ زبيردسيتيي ڪيري رهيييو آهيي ييا 
 پوريَء طرح ڪنهن تي قابض ٿي چڪو آهي؟

ڪيهيڙا شيييطييانيي حيربيا )داَء( ييا رسيم آهين، جيييڪييي 
 پاڪستان ۾ مسيحين تي خا  طور ابر انداز ٿين ٿا؟
 مسيحي، پيرن فقيرن جي پويان ڇو ڀڄندا آهن؟

 ير مسيحي رسم ۽ رواج، ڪليسيا ۽ ان جي خدميت 
 تي ڪهڙي طرح ابرانداز ٿي سگهن ٿا؟

ڇا پاڪ ڪالم جون اهڙيون خا  آييتيون، دعيائيون ۽ 
عبادتون آهن، جيڪي هن روحاني جينيگ ۾ خيا  طيور تيي 

 ڪارائتيون بابت ٿي سگھن ٿيون؟ 
ج هن خدا ڪنهن کي شيييطيان جيي قيبيضيي ميان آزاد 
ڪندو آهي ت  ان کي ڪهڙي تعليم ڏي  کيپيي، تي  جييي ين هيو 

 (03-01:2خراب ڏينهن ۾ قائم رهي سگھي؟ )افسين 
اهي ۽ اهڙيَء طرح ٻيا ب  ڪي ي سيوال آهين، جين الِء 

 عملي جواب تمام ضروري آهن.
شايد منهنجا ڪجه  پياڪسيتيانيي ۽  ييير پياڪسيتيانيي 
دوست اتيفيال ني  ڪين تي  اهيڙي ڪيتياب جيي ضيرور  آهيي. 
ڪجه  ماڻهو ت  منهنجي ڳالهين کي وهم قرار ڏيندا، جين جيو 
عالج گھ ي تعليم ۽ خا  ڪري بائيبل مقدس جيي تيعيليييم 
آهي ۽ ڪي شاييد اهيو چيون تي  اهيڙيين سيميوريين قيوتين جيي 
ڪشمڪش جو تعلق پهريين صيدي عيييسيويَء سيان ئيي آهيي. 
ڪجه  ماڻهو الديني ۽ سائنسي سوچ کان اييتيري قيدر ميتيابير 
آهيين جييو انييهيين جييي مييطييابييق ايييڪييويييهييييين صييديَء ۾ اهييڙن 

 موضوعن جي ڪاب  گنجائش ن  آهي. 
اهڙن سڀني ماڻهن کي درخواست آهي ت  اهيي تيعيجيب 
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۽ بي يقينيَء کي پاسيرو رکي، في اليحيال پينيهينيجيو فييي يليو 
ملتوي ڪن ۽ بائيبل هي  ۾ جيھيليي دعيا ۽  يور سيان هينين 
صفحن جو مطالعو ڪن. هي ڪتاب حرف آخري ن  آهيي، ميان 
پڙهندڙن جي راِء ۽ تنقيد کي خيوشييَء سيان قيبيول ڪينيدييس. 
جيييييڪيي هيين اهييي اهييڙا وڌيييڪ واقييعييا ۽ گييهييربييل واسييطيييييدار 

 معلوما  موڪليندا ت  مان سندن شڪر گذار رهنديس.
آخر ۾ مان پڙهندڙن کي التجيا ڪيرييان ٿيي تي  ڄياڻيي 
واڻي ڪ هن ب  لڪل طاقتن سان ملوث ٿييي  ييا ڳينييجي  جيي 
ڪوشش ن  ڪن. ٿي سگھي ٿو ت  ڪنهن کي تجسيس ٿي يي تي  
ڏسان ت  ڪجه  ٿ ي ٿو يا ن . رڳو تجربي يا شغل جي طيور بي  
ڪ هن اهڙي حرڪت ن  ڪريو. بائيبل مقدس انهين حيرڪيتين 
کان چٽيَء طرح مينيع ڪيري ٿيو. جيادو، افسيون گيري، ٽيوڻين 

کان سڀني ايماندارن کيي  )palmistry(ٽوٽڪن ۽ دست شناسيَء 
بلڪل منع ڪيو ويو آهي. اهڙيَء طرح هر اهڙي حرڪت کيان 

 بچ  گھرجي، جنهن ۾ توهم پرستي شامل هجي.
هدايت ۽ رهنمائيَء جي خاطر بائيبل کي اتفاقي م ال: 

طور کول ، عشاِء رباني جي مانييَء جيو ٽيڪيرو بيچيائيي گيھير 
ک ي وو ، ت  جي ن ُان مان گھر ۾ برڪت ٿ يي، تيعيوييذ پيائي  
و يره . اهڙي ڪا ب  ڳاله  انهن ماڻهن کيي ني  ٿيي سيونيهييين، 
جنهن ۾ پاڪ روح جي وسيلي سان خيدا جيي قيربيت وسينيدي 

 هجي.
آٌء پنھنجو ھڪ پيغمبر موڪل  وارو آھييان، جيييڪيو ” 

منھنجي الِء راھ  تيار ڪندو. اھو پيغمبر جنھن جي اوھان کيي 
آرزو آھي، سيو اچيي اوھيان کيي ميون سيان ڪيييل عيھيد يياد 
ڏياريندو. پوِء آٌء خداوند جنھن جي اوھييين عيبياد  ڪيرييو ٿيا، 
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قيادِرميطيليق خيداونيد .....  سو اوچتو پنھنجي ھيڪل ۾ ايينيدس.
آٌء اوھيان و  ايينيدس ۽ جيادوگيرن، زنياڪيارن، ’ فرمائي ٿو ت  

ڪوڙا قسم ک ندڙن، پورھيت کي پوري ماوري ني  ڏيينيدڙن، 
رنن زالن ۽ يتيمن تي ظلم ڪندڙن ۽ اوھيان مينيجيھي  رھينيدڙ 
ڌارين سان ناحق ڪندڙن، انھن سڀني جيو آٌء تيڪيڙو فييي يليو 
ڪيينييدس ڇييوتيي  ھييو اھييي ڪييم ڪيينييدي مييون کييان ڪييييين ٿييا 

 (5،0:8)مالڪي .“ ڊڄن
 

  0632ووين اسٽيسي، بنون، جنوري 
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 باب پهريون

 
 عيسٰي مسيح عمارتن کي

 پاڪ صاف ڪندو آهي 
 

هڪ دفعي ڏک  آمريڪيا جيي هيڪ عيور  ميون کيي 
پنهنجي ٻالڪپ ي جو هڪ واقعو ٻڌايو. هن جي پيُء تبيليييغيي 
دوري تي گھر کان پري ويل هو. گھر ۾ صرف ماُء ۽ ٻار ه يا. 
ڪجھ چورن، انهن جي گھر کي ڦر  جو من وبو ٺاهيو، مگير 
ج هن هو را  جو آيا ت  انهن ڏٺو ت  ڪي ي ماڻهو اڇن ڪپيڙن 
۾ گھر جي چوڌاري پهرو ڏي يي رهيييا آهين. هيو مياييوس ٿيي 
واپس هليا ويا. پوِء انهن ماڻهن، انهيَء عور  جي واليد کيان، 
انهن پهريدارن جي باري ۾ معلوم ڪيييو تي  هيو حيييران ٿيي 
ويو. گھر وارن مان ڪنهن ب  اهڙي پهريدار کي ڪي هين بي  ني  

ڇيا ” ڏٺو هو. شايد اهي فرشتا ه ا، جيڪي خدمتگار روح آهن. 
اهييي سييڀ مييالئييڪ خييدمييت ڪيينييدڙ روح نيي  آهيين، جيييييڪييي 

)عبرانيين “  ڇوٽڪاري حاصل ڪر  وارن الِء موڪليا وون ٿا؟
02:0) 

 41مون يونائيٽڊ بائيبل ٽريننگ سينٽر گوجرانواال ۾ 
سالن تائين خدمت ڪ ي آهي. اتي ڪوب  باقاعده چوڪييدار ني  
هوندو هو. شاگردياڻيون دل و جان سان دعا ڪنديون هييون تي  
خدا پنهنجن فرشتن کي اسان جي حفاظت الِء موڪلي ۽ ميون 
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کي يقين آهي ت  خدا جا فرشتا واقعي اسان جي حفاظت ڪنيدا 
ه ا. اڪ ر اوقا  اسان کي توفيق ني  ٿيي ٿي يي جيو جسيميانيي 
اکين سان خداوند جي انهن لشڪرن کي ڏسي سگھون، ميگير 
بائيبل مقدس انهن جي موجودگيَء جي باري ۾ واضح تعلييم 

 ڏي ٿو.
۾ يروشلم جي چوڌاري باهي  جيي ڀيت جيو  5:4زڪريا 

آٌء پا  انهيَء جي حفاظت ’ خداوند ٿو فرمائي ت  ”.....  بيان آهي: 
الِء ان جيي چيوڌاري بياهي  جيي ڀيت وانيگير ٿييينيدس ۽ آٌء ئيي 

هيڪ دفيعيي “  منجهس رهي ان جو شان َو شوڪت وڌائيينيدس.
مون ب  باه  جي ڀِت ڏٺي ه ي. اسان ٽي عورتون ڏهين ڏيينيهين 
تائيين رحيييم ييار خيان جيي وييجيھيو هيڪ ڳيو  ۾ تيرسيييل 
هييونسييين. را  جيو اسييين مسيييحييين سيان گي جيي عيبياد  
ڪنديون هيونسين ۽ ڏينهن جي وقت مسيحيين ۽ مسيليميانين 
جي گھر ۾ وويي خيداونيد عيييسيٰي مسيييح جيي خيوشيخيبيري 
ٻڌائينديون هيونسين. اسان کي خبر ه ي ت  اسان جيي پيييغيام 
جي مخالفت ٿي رهي آهي. ڪجھ ميقياميي مياڻيهيو جيادوَء جيي 
مدد سان اسان جي ڪوششين کيي بيي ابير ڪير  ۾ لڳيا پيييا 
هوندا ه ا. نيڪي ۽ بدي، نور ۽ اونيدهي ، خيدا جيي لشيڪير ۽ 
جهنم جي طاقتن جي وچ ۾ ڪشميڪيش وڏي شيد  اخيتيييار 

انسيان ” ڪري وئي. اسان تي ظاهر ٿي ويو ت  اسان جو مقابليو 
سان ن  آهي. پر اسين هن اونداهيَء دنييا واريين طياقيتين سيان، 
اختياريَء وارن سيان، حياڪيمين سيان ۽ آسيميانيي جيايين وارن 

( 04:2)افسييين “  بڇڙن روحين جيي لشيڪيرن سيان وڙهيون ٿيا.
اسان کي يقين هو ت  فتح خداونيد جيي آهيي، ميگير اسيان خيدا 
جي فضل الِء دعا ڪ ي ت  جي ن هنين خيراب ڏيينيهين ۾ قيائيم 

 رهي سگھون.
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بجي آٌء بيت الخال ۾ ويس. جي هين  4هڪ را  تقريبا  
ڪمري جو دروازو کوليم ۽ ٻاهر نهاريم ت  مون کي باه  جيي 
هڪ ڀت نظر آئي. آٌء جلديَء ۾ ڄاڻي ويس ت  اها هن دنيييا جيي 
روشني ناهي. آٌء  ور سان ان کي ڏس  لڳس. ڀت جي اوچيائيي 

فو  ه ي. ڳو  جي چونڪ ۾ هيڪ عيميار  هي يي،  2تقريبا  
جنهن جي ڪري ُان نوراني ڀت جو هڪ ح و منهينيجيي نيظير 
کان اوجھل هو، مگر ان عمار  کان اڳتي اها ڀت ڪيترن ئي 
فوٽن تائين نظر اچي رهي ه ي. اهڙيَء طرح مون ُان ڀت جيي 
ڊيگھ جو اندازو لڳايو ت  اها ڪٿان کان شيروع ٿيي ۽ ڪيٿيي 
ختم ٿي رهي ه ي. ڪجھ منٽن کان پوِء جي هين ميان ڪيميري 
ڏانهن واپس آيس ت  منيهينيجيون اکيييون ُان ڀيت کيي ني  ڏسيي 

 سگھيون.
ٻ ي صبح آٌء پنهنجي هڪ ساٿي سان گي جيي ڏسي  الِء 
نڪتيس ت  اهو ڪهڙو گهير آهيي جيييڪيو االهيي حيفياظيت ۾ 
آهي. انهن ڏينهن ۾ اسييين هيڪ خيانيدان جيي الِء خيا  دعيا 
ڪنديون هيونسين. اهو خاندان شيطيان جيي پيرسيتيش ڪينيدو 
هو. اسان جي التجا ه ي ت  اهي توبه  ڪن،  مسيييح و  اچين 
۽ نجا  حاصل ڪن. اسان کي عليم ني  هيو تي  اهيي پينيهينيجيو 
پهريون گهر ۽ چارديواريَء وارا باغ ڇ ي ٻ يي گيهير ۾ هيليييا 
ويا آهن. باه  واري ڀت، انهيَء گهر جي چوڌاري ه يي، جينيهين 
۾ اهي هاڻي رهن پيا. اسيين ان جيي انيدر وييونسييين انيهييَء 
ماڻهن سان مليونسين ۽ انهن کي ٻڌايوسييين تي  هين گيهير ۾ 
نجا  اچيي وئيي آهيي. خيانيدان جيي هيڪ فيرد، انيهييَء وقيت 
عيسٰي مسيح کي پنهنجو خداوند ۽ نجا  ڏيندڙ قبول ڪيييو. 
پوِء ڪجه  مهينن ۾ هڪ هڪ ٿي بياقيي فيرد بي  خيداونيد جيي 

 قدمن ۾ اچي ويا.
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سيوال پيييدا ٿي يي ٿيو تي  اهيڙو نييظيارو ميون کيي ڇييو 
ڏيکاريو ويو؟ ڪ هن ڪ هن خيداونيد اهيڙي طيرح اسيان جيي 
حوصل  افاائي فرمائيندو آهي ۽ هم  بيخيشييينيدو آهيي. انيهين 
ڏينهن ۾ شيطاني قوتن سان مقابلو تمام ڏکيييو هيو. ڪييي يي 
ڀيرا اسين اوچتو تمام گه و بيمار ٿي پيونيدييون هيييونسييين. 
ڪ هن ڪمري ۾ ڪارا ڪارا پاڇا نظر اچ  لڳندا ه ا. سيميهي  
وقت اوچتو منهنجي کٽ هل  لڳندي ه ي. ڊيڄياريينيدڙ خيواب 
نظر اچ  لڳندا ه ا. ڪي ي ڀيرا کڙ کڙا هٽ جا آواز اسان کيي 
ڊيڄاري ڇ يندا ه ا ۽ ڪمري ۾ بنا سبب جي ر  جيا دٻيا پيييا 
هوندا ه ا. اهڙيَء ريت خداوند اسان تي ظاهر ڪيري ڇي ييو تي  
آخرڪار فيتيح  خيدا جيي آهيي. ڪي هين ڪي هين خيداونيد خيدا 
پنهنجي نوڪرن کي رويا جي ذريعي همٿائيندو آهيي، جييي ين 

( ۽ 01-6:03پولس رسول کي ڪرنٿييس ۾ )رسيولين جيا ڪيم 
-05:2بيادشياهي   -4اليشع نبيَء جي نوڪر کي رويا بخشيائين )

( ڪي ي ڀيرا مسيحي ايماندار هن قسم جيي حيفياطيت کيان 02
بي خبر رهيا آهن. اهي بي حوصل  ٿي ويندا آهن. ميگير اسييين 
ايمان رکندا آهييون. اييميان جيي ذرييعيي اسييين ڄياڻيون ٿيا تي : 

جيڪي خداوند جو خوف رکن ٿا، تن کي سندس مالئيڪ هير ” 
خطري کان دور ٿو رکي. هو انهن جيي چيوڌاري پيهيرو ڏيي يي 

( جيڪو ڪجه  ٿي يي ٿيو، 2:82)زبور “ سندن حفاظت ٿو ڪري.
خداوند جي مرضيَء ۽ اجاز  سان ٿيندو آهي. ايوب نبيَء جي 

 (.04-00:0ڪهاڻيَء مان اها ڳاله  بلڪل واضح آهي )ايوب 
ڪ هن ڪ هن ڪنهن گيهير تيي شيييطيانيي قيوتين جيو 
ايترو شديد حملو هوندو آهيي ۽ اهيي ان ۾ اييتيري تيعيداد ۾ 
رهندا آهن، جو انهن کي باقاعده ڪيي  جيي ضيرور  پي يجيي 
ويندي آهي. مون کي ان ڳاله  جو ظاهري تجربو انهن ڏيينيهين 
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۾ ٿيو، ج هن مان سلطنت عمان جي مسيقيط شيهير ۾ هي يس. 
پيٽر زويمر جيڪو مشهور خادم سموئل زويمر جيو ڀياُء هيو، 

۾ هڪ گهر تمام گيهيٽ قيييميت ۾ ميليي وييو.  0368تنهن کي 
مقامي عربن جو خيال هو ت  هي گهر بدروحين جيي جياِء آهيي. 
ڪوب  هن ۾ ره  الِء تيار ني  هيو. انيهييَء الِء انيهين ميعيميوليي 

 قيمت ۾ گهر پيٽر زويمر کي وڪ ي ڏنو.
پوِء ڇا ٿيو؟ گه ن سالين تيائين ان ۾ رهي  وارن کيي 
اهڙين مشڪالتن ۽ تڪليفن کي منهن ڏي و پييو، جينيهين جيو 

 46ڪار  شايد شيطاني قوتن جو نيتيييجيو هيو. پيييٽير زوييمير 
سالن جي گهٽ عمر ۾ مالڪ حقيقيَء سان ووي ميليييو. هيڪ 
ٻ ي مشنريَء جو مو  وڏي پراسرار حالت ۾ ٿيييو. شياييد هين 
خودڪشي ڪ ي ه ي. هڪ ٻ ي مشنيريَء تيي دميا يي مير  
جو حملو ٿيو، ان کي اهو گهر ڇ ڻو پييو ۽ هيڪ ٻيييو جيوڙو 

 تمام مايوس ٿي اتان هليو ويو.
ڪجه  عرصو اڳ تائين عربن جو اهو ئي خيال هو تي  
اوا تائين بدروح هن گهر ۾ موجود آهن ۽ خا  طيور ڏاڪي  
۽ ڇت تي انهن جو قبضو آهي. ج هن مون کي خيبير پي يي تي  
عماني مسلمان اهو چون ٿا ت  جنهين گيهير ۾ مسيييحيي خيادم 
رهندا آهن، ان تي بدروحن جو قبضو آهي، تي  ميون کيي ڏاڍي 
 ير  آئي. ڪجه  مهينن کان پوِء مان ٻيو دفعو مسقط وويي 
رهيس، ت  خداوند مون کي خا  طور تيي حيڪيم ڏنيو تي  ان 

 جي نالي سان ان جي باري ۾ قدم ک ان.
اهڙو حڪم ڪيهيڙيَء طيرح پيورو ڪيييو وويي؟ اتيي 
منهنجي ره  جو وقت صرف ا  ڏينهن هو ۽ ميون کيي هيڪ 
آمريڪي نرس سان گ  انهيَء گهر ۾ رهي يو هيو. پيهيريين ئيي 
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را  مانيَء جي مهل مون ان موضوع تي ڳاله  ٻيوليهي  شيروع 
ڪ ي. مون پنهنجي ميابان کي چيو ت  مون کي پنهنجي گيهير 
جي متعلق ڪجه  ٻڌائي ۽ خا  ڪري اهو ت  عيربين جيو اهيو 

 خيال ڇو آهي ت  هن تي بدروحن جو قبضو آهي.
هوَء گه و حيران ٿي ت  پوِء مون پا  ئيي ان ميوضيوع 
تي ڳاله  شروع ڪ ي ه ي، ڇيا الِء جيو هين بي  ڪيجيهي  اهيڙن 
مريضن جي بياري ۾ ميون کيان مشيورو وٺي  چياهيييو پي يي، 
جيڪي بدروحن جي قبضي ۾ ه ا. مون واعدو ڪيييو تي  ميان 
پا  اڪيلي سر بي  ۽ ان سيان گي  پي  انيهين ميريضين الِء دعيا 
ڪنديس. مگر هي واضح ڪيو ويو ت  خداوند جيڪو مون کي 
حڪم ڏنو آهي، اهو گهر جي باري ۾ آهي، ماڻهين جيي بياري 
۾ ناهي. مان اهو ب  واضح ڪري ڇ ييو تي  هين ڪيم ۾ اسيان 
ٻنهي جيو ميڪيميل اتيفيال ضيروري آهيي. اهيڙي طيرح اسيان 
في لو ڪيو ت  اسان ٻنهي مان ج هن ب  ڪنهن کيي ضيرور  
پوي ت  اها ٻ ي کي آواز ڏي. هن ڳاله  جو خييال ني  ڪيري تي  
ڏينهن آهي يا را . اسان فارغ وقيت کيي دعيا ۽ بيائيييبيل جيو 
مطالعو ڪر  ۾ گذارينديونسين. عام طور تي اسيان کيي هير 
روز ٻن ٽن ڪالڪن جو وقفو ملي ويندو هو جنهن ۾ اسييين 
خدا جي ساراه  ۽ بنيا ڪينيدييون هيييونسييين، دعيا گيهيرنيدييون 
هيونسين ۽ بائيبل جو ميطياليعيو ڪينيدييون هيييونسييين. اسيان 

 انهن ڏينهن ۾ يسعياه نبيَء جو پورو صحيفو پڙهي پڄايو.
مسقط جي ٽن طرفن کان جبل آهن ۽ چيوٿييين طيرف 
سمنڊ ڇوليون ه ي رهيو آهي. هڪڙي شام اسان ڇت تي دعيا 
گهري رهيون هيييونسييين، تي  هيڪيدم ميون واري سياٿييياڻيي 

هن ڇپ کي ڏس! اهيا ” اوچتو رڙيون ڪر  لڳي ۽ چو  لڳي: 
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مون کي ڪاري ڇپ کان سيواِء ٻيييو “  ڪيتري ن  روشن آهي!
ڪجه  ب  نظر ن  اچي رهيييو هيو. هين کيي اهيا ڇيپ ٽيي دفيعيا 
روشن ڏس  ۾ آئي ۽ ٽ ين دفعي مون ب  ان کيي ڏٺيو تي  پيٿير 

شيييطيانيي ” تي آسماني نور وسي رهيو هو. مون يڪدم چييو، 
قوتن جي باوجود  هيي ٽيڪيرييون خيداونيد جيي لشيڪير سيان 

 (02-05:2بادشاه  -4“ )ڀريون پيون آهن.
پهريون ڪم هي هو ت  معلوم ڪريان ت  گهر ۾ اصيل 
خرابي ڇا آهي؟ تشخيص گهي يي اهيميييت رکينيدي آهيي. ميون 
خداوند کي درخواست ڪ ي ۽ هي معيليوم ڪير  الِء ڪيجيهي  
عملي قدم ب  کنيا ت  شيطاني قو  خا  طور ڪيٿيي ميوجيود 
ه ي. مان گهر جي مختلف ح ن ۾ ووي  ور ويچار ڪينيدي 
هيس ۽ دعا گھرندي هيس ڪ هن بيورچيي خيانيي ۾، ڪي هين 
ويه  واري جاِء ۽ ڪ هن ڏاڪ ن تي. ڪييي يي ڀيييرا را  جيو 
شيطاني قوتن مون کي سمه  واري ڪمري مان ٻياهير ڌڪيي 
ڇ يو. ڪنهن وقت کٽ جي ڀرسان گوڏا کوڙي ويهيي رهينيدي 
هيس، پوِء ب  خيوف ميحيسيوس ٿييينيدو هيو ۽ ميان اٿيي ٻياهير 
نڪري ويندي هيس. هڪ را  مون پنهينيجيي سياٿييياڻييَء کيي 
پڪاريو. اسان ملي دعا ڪ ي ۽ بياقيي سيڄيي را  آٌء سينيدس 
ڪمري ۾ فرش تي ستيس. انهن اٺن ڏينهن ۾ هڪ ڏينهين بي  
مسلسل هڪ ڪالڪ کان وڌيڪ ن  سمهي سگھيس. چووييهين 
ڪالڪن ۾ مشڪل سان پنج ڪالڪ سمهي سگھندي هيييس. 
خداوند مون کي وڌيڪ قو  ۽ طاقت عيطيا ڪينيدو رهيييو، آٌء 
دعا ۽  ور ويچار سان گ وگ  انهييَء عيالئيقيي ۾ رهي  وارن 
پاڪستانين ۾ بائيبل جي تعليم ڏيندي، تبليغي سرگرمين ۾ 

 ح و وٺندي رهيس.
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هڪ را  ڄ  ت  قيامت اچي وئي. ائين لڳي رهيو هيو 
ڄ  ت  جھنم جون سڀ طاقتون منهنجي مقابلي ۾ اچيي وييون 
آهن. مون في لو ڪيو ت  اوطال ۾ ويهي يسعيياهي  نيبيي جيي 
ڪتاب جي خادم جي گييتين جيو ميطياليعيو ڪيرييان جينيهين ۾ 

ڏسو، منيهينيجيو ” خداوند عيسٰي جي مو  ۽ فتح جو بيان آهي. 
ٻانهو ڪامياب ٿيندو. هو سرفراز ۽ سربلينيد ڪيييو ويينيدو، ۽ 

( مييون ارادو 04:58-08:54)يسييعيييياه “  وڏي درجييي کييي رسيينيدو.
ڪري ڇ يو ت  ڪجھ ب  ٿ ي سڄو وقت خدا پييُء جيي حيميد ۽ 
ساراه  ۾ گذارينديس. مون کي خبير هي يي تي  ميقياميي مياڻيهيو 
اڪ ر چوندا ه ا ت  اسان بدروحن کي ڇت تي ڏٺو آهي. انهييَء 
الِء مون ب  هڪ ڏينهن ڇت تي جاڳ  ۽ دعا ڪر  جو پروگيرام 

 ٺاهيو.
انهيَء وقت خداوند مون کي چڱيَء طرح آگياهي  ڪيييو 
ت  جيڪ هن مان ڇيت تيي وييس تي  مياري ويينيدييس. هيڪيدم 
منهنجي ذهن ۾ اهي لفظ گونج  لڳا، جيييڪيي عشياِء ربيانيي 

شيل هيو اوهيان ” جي موقعي تي استعمال ڪيا ويندا آهين تي : 
جي روح، جان ۽ بدن.... خداوند عيسٰي مسيح جي اچي  تيائييين 

۽ مون کيي ييقييين ٿيي وييو تي  ميان بيليڪيل “  بي عيب رکي،
 محفوظ رهنديس، بشرطيڪ ان وقت ڇت تي ن  ووان.

ڪجھ ڏينهن کيان، ميان خيا  اهيا دعيا گيهيري رهيي 
هيس ت  مون کي ٻڌايو ووي ت  هن گهر ۽ هن جي با يچي ۾ 
ڪهڙي قسم جي بدروحن جو ٺڪاڻو آهي. آخرڪار ميون کيي 
بلڪل صاف طور تي ٻڌايو ويو ت  هتي خيودڪشيي، خيوف ۽ 
بي دلين جي بدروحين جيي رهيائيش گياهي  آهيي. ميون خيداونيد 
عيسٰي مسيح جي نالي ۾ انهن کي حڪم ڏنو ت  هيتيان هيليييا 
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وون. انهن جي نڪر  جو ڪوب  واضيح بيبيو  ني  هيو ۽ اويا 
تائين شيطاني حرڪتن جو ڪجه  اظيهيار ٿييينيدو رهينيدو هيو. 
م ال طور هڪ را  منهنجي ساٿياڻييَء جيو سياهي  بيري طيرح 
منجه  لڳو. مون ان جي اجياز  سيان ان جيي ڳيليي تيي هي  
رکي عيسٰي مسيح جي نالي ۾ دعا گيهيري تي  جيليدي ان جيي 
حالت بلڪيل ٺيييڪ ٿيي وئيي. ان کيان اڳ ۾ هين پينيهينيجيي 
ڪمري ۽ اوطال جي وچ ۾ عجييب و  يرييب گيوڙ ٻيڌو هيو. 
اوطال جي ڀت ۾ هڪ ڪٻٽ هو. ٻ ي صبيح ميون ان ڪيٻيٽ 
جي ۽ ان جي سڀني شين جيي ڇينيڊ ڦيوڪ ڪي يي. انيهين ميان 
ڪيي يي شيييون آفيرييڪيا جيون سيوکيڙييون هيييون. مينيهينيجيي 
ساٿياڻيَء پڇيو ت  تون ڇا ڪري رهي آهين؟ مون ٻڌايو ت  مان 
هر هڪ ش ي تي دعا ڪري رهي آهيان ت  جييي ين اهيا خيداونيد 
عيسٰي مسيح جي ر  سان پاڪ صاف ٿي ووي. هوَء بي  ميون 
سان گ  ٿي ويٺي. ڪجھ هفتن کان پوِء ان ميون ڏانيهين هيڪ 
خط لکيو ۽ ٻڌايو ت  هڪ شيِء مليي آهيي، جينيهين جيي ڪيري 
شايد ان جي ڪمري اندر تڪليف وارا واقعيا ظياهير ٿيييا هي يا. 
اهو هڪ ُمڙيل عماني خنجر هو، جيڪو ڪنهن وقت هڪ مياُء 
۽ پٽ کي بدروحن کان بچائ  جي عيميل ۾ اسيتيعيميال ڪيييو 
ويو هو. ان نرس انهيَء مريض کان حاصل ڪيو هو ۽ ان کيي 
منهنجي ڪمري ۾ لڪائي ڇ يو هو ۽ هن کيان ڳياليهي  وسيري 

 وئي ه ي. 
مسقط ڇ   کان پهرين مون کي ان ڳالهي  جيي تسيليي 
ٿي وئي ه ي ت  خداوند عيسٰي مسيح جي ر  جي قيدر  جيي 
وسيلي، هي گھر بلڪل پاڪ صاف ٿي ويو آهي. تينيهينيڪيري 

جيييڪي هين ” مون پنهنجي ميابان کي اهو ئي ڪجھ ٻڌاييو تي  
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اوا ب  ڪو شيطاني ابر نظر اچي ت  اهو گهر کان ٻياهير هيونيدو 
۽ عيسٰي مسيح جي نالي ۾ آسانيَء سان پري، بلڪ رد ڪيري 
سگھجي ٿو. هاڻي عربن و  ڪوب  بهانو ن  هوندو ت  هو چ يي 
سيگيھيين تي  مسيييحيييين جييي گييھير ۾ بيدوحين جيو ديييرو آهييي. 
پاڪستان اچي، مون ان کي خط لکيو ۽ ان ڳاله  جي ت يدييق 

جو حواليو صيحيييح  03:21ڪ ي ت  ان گهر جي باري ۾ يسعياه 
سي ييو ‘  خيداونيد جيو بيچياُء’ تنھينيجيي ڀيتييين کيي ” ٿو چوي ت ، 

“ چييو ويينيدو.‘  خداوند جي واکا ’ويندو، تنھنجي دروازن کي 
خداوند ان طويل ڪشمڪيش کيان پيوِء ميون کيي بي  تيقيوييت 
بخشي آجو ڪيو. مون کي ڇهن هفتن تائين مسلسل ميوقيعيو 
ملندو رهيو ت  عشاِء ربانيَء ۾ شرڪت ڪريان. ج هن آٌء مانيي 

خيداونيد عيييسيٰي ” ۽ م ي ک   وقت هي لفظ ٻڌندي هيييس تي : 
مسيح جو بدن، جيڪو تنهنجي واسيطيي ڏنيو وييو، تينيهينيجيي 
“ روح ۽ بيدن کيي هيميييشي  جيي زنيدگييَء الِء پينياهي  ۾ رکيي.

منهنجي جسم، جان ۽ روح کي ن ييين طياقيت حياصيل ٿييينيدي 
ه ي. سچي پچي عيسيٰي مسيييح حيفياظيت ڪيري ٿيو ۽ پياڪ 

 صاف رکندو آهي.
 مٿي ڄاڻايل واقعن مان هيٺيان نقطا واضح ٿين ٿا:

هن قسم جي هر خدمت الِء خداوند جو فرمان ضروري  .1
 هوندو آهي.

هيَء خدمت ٽِيم جي خدمت آهي ۽ ان جو بنياد خداوند  .2
جي فرمان ۽ حڪم تي هوندو آهيي. ان جيي الِء دعيا، 
حييمييد، سيياراهيي ، بييائيييييبييل مييقييدس جييو مييطييالييعييو ۽ 

 فرمانبرداريَء جي سخت ضرور  هوندي آهي.

ج هن خداوند ضروري سمجهندو آهي ت هن سمجيھ ۽  .3
 ساواه  عطا ڪندو آهي.
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شيطيان ۽ بيدروحين کيي ڄياڻيي واڻيي ليليڪيار  سيان  .4
جوابي حملو ٿيندو آهي ۽ جينيگ ۾ وڏي شيد  پيييدا 

 ٿي ويندي آهي.

فتح عيسٰي مسيييح جيي آهيي. ان فيتيح جيو داروميدار  .5
خداوند جي ڪالم، ان جي قدر ، اختيار ۽ ايميان تيي 

 آهي.

پنهنجي خادمن جي مدد، تسلي ۽ حوصل  افياائييَء جيي  .6
الِء، ڪنهن وقت خداونيد روييا )خيواب( بي  بيخيشييينيدو 

 آهي.

جالل فقط خداوند جو ئي آهي. اهوئي سر بلند ٿييينيدو.  .7
آٌء پنھنجي عظمت ۾ ڪنھن ٻي يي کيي شيرييڪ ٿييي  ” 

( انهن سيڀينيي واقيعين ۾ 00:23)يسعياه .“ ڪون  ڏيندس
 حمد ۽ ساراه  کي مرڪاي مقام حاصل هو.

اهڙن واقعن ميتيعيليق  ييير ضيروري ڳياليهيييون ڪير   .8
دانائي ن  آهي. مون يارهين سيالين کيان پيوِء ئيي انيهين 
تجربن جو ذڪر ڪيو آهي. يا هڪ اڌ دفيعيو پيهيرييون 
 ڪيو هو ۽ اهو ب  ج هن خا  ضرور  محسوس ٿي.

عيسٰي مسيح جي حڪم جيي ميڪيميل پيييرويَء سيان  .9
گهر جو بدروحن کان پياڪ ٿييي  مسيتيقيبيل ۾ عيميان 
وڏي برڪت ۽ بمر جو باعث ٿيو. هڪ سال کيان پيوِء 
مان واپس عمان ويس. هن دفعي منهنجي ذمي بائيبيل 
مقدس جي تعليم ڏي  جي خدمت ه ي. منهنجو ترسي  
انهيَء ساڳ ي گهر ۾ ٿيييو. هياڻيي اتيي بيييحيد امين ۽ 
سڪيون هيو ۽ ڪيالم جيي ڳياليهييين ڪير  ۾ ڪيابي  

 رڪاو  ن  ٿيندي ه ي.
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خداوند اسان کي جيڪو حيڪيم ڏيينيدو آهيي، ان کيي  .10
پوري ڪر  الِء جسماني ۽ روحاني طاقت ب  بخشينيدو 

 آهي.
 

هڪ دفعي، سعودي عرب ۾ هڪ پاڪسيتيانيي جيوڙي 
و  مانيَء جي دعو  ه ي. انهن جا ٻ  نينييڙا ٻيار هي يا. انيهين 
ڪي ي سال اتان جي گاديَء واري هنڌ ريا  ۾ خييير خيييرييت 
سان گذاريا ه ا. پنهنجي ميوجيوده گيهير ۾ ايينيدي، انيهين کيي 
ڪجه  ئي مهينا ٿيا ه ا. هاڻي هيو اڪي ير بيييميار رهينيدا هي يا. 
انهن جي ننيڙي ڇوڪري تي  ڪيافيي بيييميار هي يي. مينيهينيجين 
ميابانن هن صورتحال متعلق مون کان راِء پڇي. ميون جيواب 
ڏنو ت  بيماري ڪنهن ب  سبب جي ڪري ٿي سگهي ٿي. م يال : 
ممڪن آهي ت  هن جڳه  جو پاڻي ميرو هجي ۽ اهو ب  ممڪين 
آهي ت  بيماري اهڙين شيطاني قوتن جي ڪري هجي، جيڪيي 
هن گھر ۾ رهنديون هجن. ان ڳاله  تي هڪ مهمان کيلي  لڳيو 
۽ مون وڌيڪ ڳالهائ  مناسب ن  سمجھيو. ميون واعيدو ڪيييو 
ت  انهن الِء دعا ڪنديس. واپس ووي انهن مياڻيهين کيي بي  هين 
مس لي جي ڄا  ڏنم، جن و  آٌء ترسييل هيييس. اهيڙيَء طيرح 
اسان انهن جي صحتيابيَء جي الِء ۽ خا  ڪري هن ڳالهي  الِء 

 دعا گھر  شروع ڪ ي ت  خداوند جي فتح ٿ ي.
ٻ ي ڏينهن اوچتو انيهين جيي گيهير هيليي وييس ميذال 
ڪر  وارو شخص موجود ن  هو، ننيڙي ڇيوڪيري اويا تيائييين 
بيمار ه ي. ٽي ٻيا ب  مهمان موجود ه ا. مون انهن کي صيالح 
ڏني ت  اچو اسان گ جي هن گهر جي هڪ هڪ ڪمري الِء دعيا 
گهرون ت   جي ن اهي پياڪ صياف ٿيي ووين. اسيان هير هيڪ 
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ڪمري ۾ ووي دعا گهري ت  مسيح جي ر  جي صيدقيي اهيي 
بدروح اتان نڪري وون ۽ اهيي پياڪ صياف ٿيي ووين. پيوِء 
اسان خداوند جي حمد ۽ واکا  ڪ ي ۽ انيهين الِء دعيا ڪي يي 
جيڪي خا  طور اهو ڪمرو اسيتيعيميال ڪينيدا هي يا ۽انيهين 
ڳالهين يا مق دن الِء ب  جن جي الِء ڪيميرو اسيتيعيميال ڪيييو 
ويندو هو. م ال :  بورچي خاني ۾ اسيان انيهين الِء دعيا ڪي يي 
جيڪي اتي کاڌو پچائيندا ه ا ۽ جيييڪيو کياڌو اهيي کيائييينيدا 

 ه ا .                       
بييدروحيين کييي ڪيييي  جييي هيين عييبيياد  جييي ڪييجييهيي  
ڪالڪن کان پوِء هڪ مسلمان پاڙيسرياڻي اوچتو اچيي وئيي. 

تيوهيان جيي نينييي ” وڏي حيرانيَء ۽ تيعيجيب ميان چيو  لڳيي 
ڇوڪري ها  بلڪل تندرست آهي ۽ توهان جي گهر جيي هيوا 

گهر جيي مياليڪييياڻييَء ان “  ئي بدلجي وئي آهي. ڇا ٿيو آهي؟
کي خداوند عيسٰي مسيح جي قدر  جي باري ۾ ٻڌايو ۽ اهيو 
ب  ٻڌايو ت  ايماندارن جي دعائن سان بدروح هي گهر ڇ ي وييا 
آهن. اهڙيَء طرح مؤبر طور تي ان کيي عيييسيٰي مسيييح جيي 
خوشخبري ٻڌائي وئي ۽ ٻڌايو ويو ت  اهو گينياهي  ۽ شيييطيانيي 

 قوتن تي هميش  فتحمند آهي.  
 
 مختلف هنڌن تان بدروحن کي ڪي  الِء دعائون

 پهرين دعا:
 اي خداوند عيسٰي!

 تون جيڪو خداوند جو فرزند آهين،
 تو پنهنجي مو  جي وسيلي مو  کي برباد ڪيو، 
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 ۽ ان تي فتح حاصل ڪ ي، 
 جنهن کي مو  تي قدر  حاصل ه ي، 

 تون هاڻي شيطان کي ماري ڀڄاِء، 
هن جاِء )گهر، ڪمري ۽ ڪليسيا( کي سڀينيي بيدروحين کيان 

 آزاد ڪر، 
اجاين خيالن، شيطاني ميني يوبين ۽ ڌوڪيي بيازي کيي دور 

 هٽاِء! 
 بخشش ڏي ت  اهي ڪنهن کي ب  نق ان ن  پهچائين،

بلڪ هن جاِء مان نڪري انهييَء ڏانيهين هيليييا ووين جيييڪيا 
 انهن الِء مقرر آهي، 

 ۽ هميش  هميش  الِء اتي قيد ۾ رهن.
اي خدوند عيسٰي؛ تون جو امين ۽ سيڪيون عيطيا ڪير  الِء 

 آئين، هن جاِء تي مڪمل امن ۽ سڪون قائم ڪر. )آمين(
 

 ٻي دعا:
 عيسٰي ناصريَء جي نالي ۾،

 قادر مطلق جي پٽ جي نالي ۾، 
 اي بدروح! آٌء تو کي ٻڌايان ٿو، 

 ۽ تو کي حڪم ڏيان ٿو ت 
 جلدي هن جاِء مان نڪري وڃ.

 ڪنهن کي ب  نق ان ن  پهچاِء ۽
 انهي جاِء ڏانهن هليو وڃ جيڪا تو الِء مقرر آهي،

 ۽ وري واپس ن  اچ. 
 )آمين(                       
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 بدروحن کي ڪي  کان پوِء واريون دعائون 
 پهرين دعا:

 خدا، 
 قادر مطلق پيُء،

 پٽ ۽ روح القدس جي برڪت 
 هن جاِء تي هجي،

 ۽ هميش  رهي. )آمين(
 

 ٻي دعا:
 اي خداوند!

 اسين من  ٿا ڪريون
 ت  تو هن هنڌ )گهر يا جڳه  و يره ( تي حاضر ره !
 دشمنن جي سمورن من وبن کي ختم ڪري ڇ ،

 تنهنجا پاڪ فرشتا هتي قيام ڪن،
 ۽ اسان کي امن ۽ حفاظت ۾ رکن.

 تنهنجي برڪت هميش  اسان تي ٿيندي رهي،
 پنهنجي خداوند عيسٰي مسيح جي وسيلي سان. )آمين(

 
 ٽين دعا:

 اي خدا، قادرمطلق پيُء!
 اسين وڏي عاجايَء سان تنهنجي حضوريَء ۾

 هن گهر ۽ هن گهر جي سمورين شين،
 ۽ هن ۾ ره  وارن جي الِء من  ڪريون ٿا،

ت  زندگيَء جي الِء جيييڪيي زمييينيي ۽ آسيميانيي بيرڪيتيون 
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 درڪار آهن، 
 تون عنايت فرماِء،

انهن جي خواهشن ۽ آرزوئين کيي اهيڙيَء طيرح پينيهينيجيي 
 ضابطي ۾ رک،

 ت  جي ن اهي تنهنجو فضل ۽ رحم حاصل ڪري سگهن،
 هن جاِء کي پاڪ ڪر ۽ برڪت ڏي،

 بخشش ڏي ت  جي ن نوراني فرشتا هتي قيام ڪن،
 ۽ هن جي ۽ هن ۾ ره  وارن جي حفاظت ڪن،
 پنهنجي عيسٰي مسيح جي وسيلي سان. )آمين( 
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 باب ٻيون 

 

 عيسٰي مسيح ماڻهن کي آزاد 
 ڪندو آهي 

     
۾ هيڪ اهيڙي شيخيص جيو ذڪير آهيي  43-40:0مرقس 

جنهن ۾ ناپاڪ روح هو. خداوند عييسيٰي مسيييح ان کيي آزاد 
ڪيو. اسين سڀ کان پهرين انهيَء واقعي تي  ور ڪنداسييين 
۽ ڏسنداسين ت  ڪهڙا اصول اسان جي ساميهيون اچين ٿيا. پيوِء 
اسين ڏسنداسين ت  ٻين واقيعين ۾ مسيييح بيدروحين سيان ڇيا 
ڪيو، ۽ آخر ۾ اسين پنهنجي زماني جي ڪجه  اهڙن ماڻيهين 
جي حالتن جو تجايو ڪنداسين، جن کي بيدروح تينيگ ڪينيدا 
ه ا. اهڙيَء طرح اسين ڪجه  اهڙيون ڳياليهيييون سيکينيداسييين 
جيڪي مسيحين جي ان خدمت طيور اسيتيعيميال ٿيي سيگيهين 

 ٿيون، جن جو تعلق بدروحن کان آزادي ڏيار  سان آهي. 
مرقس خداوند عيسٰي مسييح ۽ ان جيي شياگيردن جيي 

پوِء هو ڪفيرنياحيوم شيهير ۾ آييا ۽ عيييسيٰي ”متعلق لکي ٿو: 
خانيي ۾ وويي تيعيليييم ڏيي  لڳيو. سبت جي ڏينهن تي عباد 

هيو انيهين ه  ماڻهو هن جي تعليم تي حيران ٿي ويا، ڇياڪيا 
پر اخيتييياريَء سيان تيعيليييم ه کي شريعت جي عالمن وانگر ن

خانيي ايتري ۾ ڀو  ورتل هڪڙو ماڻهو عباد   ڏئي رهيو هو.
اي عيسٰي نياصيري! تينيهينيجيو ’ ه ۾ آيو ۽ رڙ ڪري چيائين  
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اسان سان ڪهڙو واسطو آهي؟ تون اسان کي ناس ڪير  آييو 
تون ڪير آهين، تون خيدا جيي هيڪ ه آهين ڇا؟ آٌء ڄاڻان ٿو  

ه پر عيسٰي هين کيي ڇييينيڀيي چيييو  ‘  ئي پاڪ هستي آهين.
ڀيو  مياڻيهيوَء کيي خيوب ‘  ما  ڪير، هين ميان نيڪيري وڃ.’ 

جھنجھوڙيو ۽ وڏي واڪي رڙ ڪيري هين ميان نيڪيري وييو. 
حيران ٿي ويا جو هڪٻ ي کيان ه تنهن تي سڀ ماڻهو ايترو  

ني ييين تيعيليييم آهيي. هيو ه هي آهي ڇا؟ هييَء  ’ ه پڇ  لڳا  
اختياريَء سان حڪيم هيالئيي ٿيو ۽ اهيي کيييس ه ڀوتن تي ب

جلد ئي هن جي هاڪ سڄي گليل جيي عيالئيقيي ۾ ‘  مڃين ٿا.
 (43-40:0)مرقس “ جتي ڪٿي پ جي وي ي.

 مرقس جي هن بيان مان هيٺيان نقطا سامهون اچن ٿا:
عيسٰي مسيح وڏي اختياريَء سان تعلييم ڏيينيدو ۽ ڪيم  .1

( خدا زمين ۽ آسمان جو ڪل اختيييار 42، 44:0ڪندو هو. )
( ڪيفيرنياحيوم 03:43انهيَء کي سونپي ڇ يو هيو. )ميتيي 

 شهر جا ماڻهو ان جي  اختيار کي ڏسي حيران ٿي ويا.
ممڪن آهي ت  عيسٰي مسيح جي انهيَء صاحيب اخيتيييار   .2

جهڙي تعليم ۽ حضوريَء جي سبب، اهيو بيدروح )ڀيو ( 
عباد  خاني ۾ آيو هجي، ت  ٻنهي قوتن جو ميقيابيليو ٿيي 

 (.42، 48:0ووي )مرقس 
هو )ليوقيا ‘  ڀو  جو پاڇو’ انهيَء ماڻهوَء ۾ ناپاڪ روح يا  .3

(. بدروحن جا ڪيي يي عيام قسيم آهين، مي يال طيور: 88:2
(،  يييب دان روح )رسيولين جيا 02:00گونگو روح  )لوقا 

 (.00:08( ۽ هي ائي جو روح )لوقا 02:02ڪم 
اهو ماڻهو ن ، بلڪ هن جي اندر جيڪو ناپاڪ روح هيو،  .4
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 (42:0اهو خداوند عيسٰي مسيح سان مخاطب ٿيو. )مرقس 
انهيَء ناپاڪ روح ڄياڻيي ورتيو تي  عيييسيٰي ڪييير آهيي.  .5

 (42:0عيسٰي ناصري خدا جو قدوس آهي. )مرقس 
ناپاڪ روح پنهنجي شڪار کي بريَء طرح ستيائييينيدو ۽  .6

تنگ ڪندو هو، ان هين کيي ميروڙييو ۽ جي هين ميالميت 
ڪ ي وئي ت  وڏي آواز سان رڙيون ڪير  لڳيو )ميرقيس 

42:0.) 
خداوند عيسٰي مسيح ناپاڪ روح کي حڪم ڏنو تي  چيپ  .7

ره ! يعني ان جو وا  بند ٿيي وويي ۽ ان ميان نيڪيري 
 (45:0ووي. )مرقس 

ڪشمڪش اچانڪ وڌيڪ ٿي، مگير نياپياڪ روح )ڀيو (  .8
 (.42:0کي ان ماڻهوَء مان نڪرڻو پيو )مرقس 

چ ي ڳالهايو مگير عيييسيٰي “  اسان کي” جيتوڻيڪ بدروح  .9
مسيح ڄاتو ٿي ت  اهو اڪيلو آهي، ان سان گ  ٻيا بدروح 

 (.42:0ن  ه ا )مرقس 
عيسٰي مسيح کي پنيهينيجيي شيهير  جيي سيوال کيي بي    .10

 (.43:0منهن ڏي و پيو )مرقس 
پاڪ ڪالم ۾ ست ٻيا اهڙا واقعا بيان ٿيل آهين، جين 
۾ خداوند عيسٰي مسيح ميخيتيليف مياڻيهين کيي بيدروحين جيي 
قبضي مان ڇ ايو. انهن بيانن جي مطالعي مان انيهين اصيولين 
جي ت ديق ۽ وضاحت ٿ ي ٿيي. انيهين ميان ڪين واقيعين جيو 
ذڪر هڪ يا ٻن پاڪ انجيلن جي ڪتيابين ۾ ۽ ڪين جيو ٽين 
پاڪ انجيلن جي ڪتابن ۾ موجود آهيي. انيهين جيي فيهيرسيت 

 هيٺين نموني سان مرتب ڪري سگهجي ٿي:  
( مريم مگدليني جنهن مان ست بدروح نڪتا ه ا. )مرقس 0) 

28 

 بدروحن تي فتح بدروحن تي فتح



 (4:3۽ لوقا   6:02
 (02-01:08( ڪٻڙي عور  کي شفا ڏي . )لوقا 4)
، 40-02:02( ڇوڪري کي مرگهيَء مان آزاد ڪرائ . )ميتيي 8)

 (28-82:6، لوقا 46-02:6مرقس 
 (02:00، لوقا 88-84:6( گونگي بدروح کي ڪي .  )متي 2)
( هڪڙي ماڻهوَء کي انيڌي ۽ گيونيگيي روح کيان ڇي ائي . 5) 

 (44:04)متي 
-0:5( هڪڙي ماڻهوَء مان تمام گه ا بدروح ڪي . )مرقس 2) 

 (88-42:3، لوقا 41
سورفينڪي قوم جي ڇوڪريَء ميان نياپياڪ روح کيي  (7)

 (81-42:2ڪي . )مرقس 
اهي اهڙا واقعا آهن، جن ۾ هيڪ هيڪ فيرد کيي آزاد  

ڪيو ويو. انهيَء کيان عيالوه پياڪ انيجيييل ۾ بيدروحين کيي 
 ڪي  جا ٻيا ب  عام حواال آهن:  

 سان ڪريو. 02-02:3جي ڀيٽ متي  86-84:0مرقس 
، ميتيي 40:2، لوقا 03:2، لوقا 20-21:2، لوقا 04-00:8مرقس 

42:2 
( جيي تيجياييي کيان پيوِء 43-40:0پهرين واقعي )مرقس 

مون ڪجه  اصول پيش ڪيا ه ا. عيسٰي مسيح جيي خيدميتين 
جي مطالعي کان پوِء ڪجه  ٻيا اصول ب  سامهون اچن ٿا، جين 

 جي تجايي ۾ ناهي ٿيو.  43-40:0جو ذڪر مرقس 
ماڻهوَء ميان بيدروح جيي نيڪيري ووي  جيي حيڪيم کيي  .1

اسيتيعيميال ٿيييو “  نيڪيري اچ” ۾ فيعيل  3:5دهرائ ، مرقس 
آهي. پاڪ انجيل جي اصل زبان يوناني ۾ جيييڪيو فيعيل 
استعمال ٿيو آهي سو فعل استمراري )جاري( آهي، جنهين 
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 مان حڪم جو دهرائج  ظاهر ٿ ي ٿو. 
ن ين عهدنامي ۾ ج هن ب  ضرور  محسوس ڪ ي وئيي  .2

ت  اڪ ر بدروحن کي عام ماڻهن جي سامهون ڪييو ويو. 
( يا کليل جاِء تيي. هيڪ 48:0م ال: عباد  خاني ۾ )مرقس 

دفعي بدروح کي ائين ڪييو ويو، ج هن ُسور سه  وارو 
( ان جيي ڀيييٽ ميتيي 81-42:2پا  خود موجود ن  هو. )مرقس

 سان ڪريو.  40:05-43
بدروحن کان آزاد ٿي  کان پيوِء، پياڪ روح سيان ميعيميور  .3

)شيطيان( جيي ‘  بعل زبول’ ٿي  جي ضرور  هوندي آهي. 
( ميان اهيو اصيول بي  چڱييَء طيرح 42-02:00جهڳڙي )لوقا 

 واضح ٿي ووي ٿو.
عيسٰي مسيح جي بدروحن کيي ڪيي  جيو وڏو ۽ گيهيرو  .4

، ان سان گي  46۽  06:6تعلق دعا ۽ ايمان سان آهي. )مرقس 
 پ  ڏسو( 20:6۽ لوقا  41۽  02:02متي 

خداوند عيسٰي جي صاحب اختيار ه   جو وڏو ببو  اهيو  .5
آهي تي  هيو وڏي تيييايَء سيان صيحيييح تشيخيييص ڪيري 

ڪيهيڙي ني  ” معاملي جي ته  تائين پهيچينيدو هيو. واقيعيي، 
)ميرقيس “  سه ي نموني سان هو هر هڪ ڪيم ڪيري ٿيو.

82:2  ) 
ساوه  يا سڃاڻپ يا تميا تمام ضروري آهيي. عيييسيٰي 
مسيح پنهنجي خادمن کيي اخيتيييار ڏيينيدو آهيي ۽ انيهين کيي 
هدايت ۽ رهينيميائييَء الِء پياڪ روح عيطيا ڪينيدو آهيي، ميگير 
جيستائين تشخيص يا اميتييياز جيي صيحيت تيي پيورو پيورو 
يقين ن  هجي تيستائين بدروحن کي ڪي  جي خدمت ۾ هي  
وجه  دانائيَء جي ڳاله  ن  آهي، ڇاالِء جو اهيو وڏو خيطيرنياڪ 
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شيفيا ڏيي  ۽ بيدروحين کيان ” ڪم آهي. هڪ مسيحي ڪتابڙو 
شايع  ڪ ي جنيھين  * “  ڇوٽڪاري ڏيار  واري مسيحي خدمت

جي تشخيص جي موضوع تي ان جو مطالعيو تيميام ضيروري 
ٿيندو. ان جو واسطيدار ح و هتي پيش ڪجي ٿو، جينيهين ۾ 

طيبيي ميعيائينيي ييا ” وڏي احتياط جي تاڪيد ڪ ي وئي آهيي: 
تشخيص سان گ وگ  ٻي خدمت مي يال طيور: روحيانيي صيالح 
ڪاريَء  مان پ  الڀ پرائ  کپي. تنهن بعيد ئيي بيدروحين کيي 
ڪي  جو في لو ڪجي. ڪن حياليتين ۾ تي  شيروعيا  ۾ ئيي 
يعني پهرين قدم طور ئي ان عمل جي ضرور  پيونيدي آهيي. 
مگر اڪ ر، بدروحن کي ڪي  هڪ ڊگهي روحاني سارسنيڀيال 

 “ ۽ خبر گيريَء جي عمل جو ح و ب جيو پوي.
تشخيص جي قابليت سان گ  تميا ڪري سيگيهي  جيي 
روحاني نعمت ب  ضروري آهي. هڪ مسيحيَء کي گهي ين ئيي 
طريقن سان اهڙي توفيق ملي سگهي ٿي. م يال:  يور وييچيار 
ڪر ، بيمار جي حالت جي سيڀينيي پيهيليوئين تيي گيهيري نيظير 
رک ، دعا يا اندازي لڳائ  وسيييليي. ميٿيي ڄياڻياييل ڪيتياب ۾ 

روح ڀيرييل پيادريَء کيي بي  ڪي هين ” بيان ڪيو ويو آهيي تي  
ڪ هن رسڪ ک   ۽ سڀ ڪم عاجايَء سان خداوند جي هيٿين 
۾ ڏي  واسطي تيييار رهي  گيهيرجيي........ جيهيڙيَء طيرح اهيڙو 
ماڻهو ڄاڻي ويندو آهي ت  ڪنهن شيخيص ۾ پياڪ روح ڪيم 
ڪري رهيو آهي يا ن  )اهو پياڪ ڪيالم جيي روشينييَء ۾ ان 
جي هلت چلت، حرڪتن ۽ ڪردار کي پرکينيدو آهيي(، اهيڙيَء 
طرح ُاهو اِهو ب  ڄاڻي وٺندو آهي ت  ڪنهن شخص تي بيدروح 
جو قبضو آهي يا ن  .... بي ڍنگيون حرڪيتيون، هيليت چيليت ۽ 
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ڪردار پنهنجي ذا  ۾ شيطاني عمل جي نشاندهيي ني  ڪينيدا 
آهن. مگر جيڪ هن انهن سان گ ، خواه  ڪ هين ڪي هين ئيي 
ڇو ن  هجي، جيڪ هن عيسٰي جي ۽ پاڪ روحين جيي ڪيمين 
جي مخالفت ب  شياميل هيجيي، تي  پيوِء ان خيييال کيي تيقيوييت 
پهچندي آهي ت  بيماريَء ۾ شيطاني قيوتين جيو هي  آهيي. ان 
سان گ  اهو ب  ڏس  کپي ت  ان شخص جو ڪٿي ليڪيل قيوتين 
سان ڪ هن ڪو تعلق ت  ن  رهيو آهي م ال: قسيميت جيو حيال 

 “  ٻڌائ  ۽ نجومي و يره سان.
ع جو ذڪر آهي تي  آٌء پياڪسيتيان جيي هيڪ وڏي 0622

شهر ۾ ڪجه  ڏينهن الِء  ير ملڪي ماڻهن و  مهمان هييس. 
اسين منيجيهينيد جيي ميانيي کيائيي رهيييا هي ياسييين. پياڙي  ۾ 
ڇوڪرين جو هڪ اسڪول هو. اسڪول جي هييڊمياسيتيريياڻيي 

ميهيربيانيي ” تيايَء سان گهٻرائيندي ڀڄندي آئي ۽ چو  لڳي ت  
ڪري مون سان گ  هلو. توهان جيي ميدد جيي فيورا  ضيرور  
آهي. هڪ ڇوڪريَء ۾ بدورح آهن ۽ مون کي سيميجيهي  ۾ ني  

منهنجي ميابان مون کي ب  گ  هلي  الِء “  ٿو اچي ت  ڇا ڪريان.
چيو. اسين جلديَء ۾ هاسٽل وياسين جتي پاڪستاني ميييٽيرن 
هڪ چوڏهن سالن جي نوجوان ڇوڪريَء جي کٽ جي ڀيرسيان 
موجود ه ي. ڇوڪري هاسٽل ۾ ئي رهندي هي يي. ان جيا مياُء 
پيُء وچ اوڀر ۾ مالزم ه ا. مون ڇوڪريَء جي خانيدان بيابيت 
پڇيو، ت  معلوم ٿيو ت  خاندان جو تعلق ليڪيل قيوتين سيان بي  
رهيو آهي. ڪ هن ڪ هن ڇوڪريَء کي بدروح ستائيندا هي يا 
۽ ڪ هن اها بلڪل صحيح رهندي آهيي. ڪي هين اهيا بيليڪيل 
ننين ٻارن وانگر حرڪتون ڪير  لڳينيدي آهيي ۽ ڪي هين ان 
جي زبان ڪم ڪر  ڇ ي ڏيندي آهي. ڪ هن ان کي هسيٽيرييا 
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* The York Group,  The Christian Ministry of deliverance and healing, The York Group, p.8. 



جا دورا پوندا آهن ۽ ڪ هن ائين لڳندو آهيي تي  ڄي  بيييهيوش 
آهي، مگر هن جون اکيون کليل رهندييون آهين. ائييين لڳينيدو 
آهي ڄ  ڪنهن کي  ور سان ڏسي رهيي آهيي. اهيو بي  ٻيڌاييو 
ويو ت  هن ۾ چار بدروح آهن. جيترا ب  ماڻهو اتي موجود هي يا 
انهن کي اهيا اميييد هي يي تي  آٌء ان صيورتيحيال ۾ انيهين جيي 
رهنمائي ڪريان، ڇاالِء جو هاسٽل ۽ اسڪول تي ان جو خراب 

 ابر پ جي رهيو هو. 
مون پهريون اهو معلوم ڪر  چاهيو ٿي ت  ڇيا ڳياليهي  
آهي؟ ڇوڪري پوريَء طرح پنهنجي حواسن  ۾ ن  هي يي. هين 
جي زبان اٽڪي رهي ه ي پر ٻين جون ڳالهيون سمجه  جيي 
قابل ه ي. مون هن کان ڪجه  سوال پڇيا ۽ پوِء چيومانس تي  
يوحنا جي پهرين خط جي پيهيريين  بياب جيون ڪيجيهي  آييتيون 

پر جيڪي هين اسييين روشينييَء ۾ ” پڙه . ستين آيت تي پهتي. 
هلون ٿا، جي ن خدا پا  ب  روشنيَء  ۾ آهي، ت  پيوِء اسيان جيي 
هڪ ٻ ي سان صحبت آهي ۽ سندس فرزند عيسٰي مسيح جيو 

هياڻيي “  ر  اسان کي سڀني گناهن کان پاڪ ڪيري ٿيو ڇي ي.
ان جي زبان وڌيڪ اٽڪ  لڳي. هو ائين پيڙهي  لڳيي، جييي ين 
پهرين ڪالس جو ٻار پڙهندو آهي. ان کي خداوند عيسٰي جيي 
ر  جي باري ۾ پڙهينيدي ڏاڍي پيريشيانيي ٿيي رهيي هي يي ۽ 
خودبخود بيهندي بيهندي وئي. وڏي ڪوشش کان پوِء ان آييت 
مڪمل ڪ ي. ٻيون قوتون ان تي حاوي ٿي رهييون هيييون ۽ 
هوَء تقريبا  بيهوش ٿي چڪي ه ي. مون سڌو سن ون بدروحين 
سان ڳالهائ  جو في لو ڪيو. انيهين کيي آزميائي  جيي خياطير 

ميون کيي پيهيريين ئيي ٻيڌاييو “  توهان پنج آهيو ن ؟”مون چيو: 
ويو هو ت  ڇوڪريَء ۾ چار بيدروح  آهين. پيوِء ان جيليديَء ۾ 
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ميگير آواز  ڇيوڪيريَء جيي “  اسين چار آهييون.” جواب ڏنو ت  
آواز کان بلڪل مختلف هو. پوِء مون انهن کي حڪم ڏنيو تي  
پنهنجا ناال ٻڌايو. هڪڙي جو نالو متي، ٻ ي جو فرعون، ٽ ين 
جو پرڪاش، ۽ چوٿين جو نالو ڪانتا هو. هي نياال عيام طيور 
تي ٽن مخ و  مذهبي گروهن سان تعلق رکن ٿا، مسيييحيي 
يا يهودي، قديم م ري ۽ هندو. هاڻي مون کي يقين ٿيي وييو 
هو ت  ڇوڪري بدروحن جي قبضي ۾ آهي. اسين ان جي کيٽ 
جي چوڌاري ويهي رهياسين، دعا ڪر  ۽ خدا جي تعرييف جيا 
گيت ڳائ  لڳاسين. هاڻي ان جي دوري ۾ شيد  اچيي وئيي ۽ 
هسٽريا جهڙي ڪيفيت تيا ٿي وئي. منجهس عام حالتن کيان 
وڌيڪ طاقت اچي وئي ۽ مون محسوس ڪييو تي  ٻين مياڻيهين 

 کي هن سان گ  ره  کپي. 
اهڙي صورتحال ۾ مضيبيوط اييميان وارن مسيييحييين 
جي ٽيم جي ضرور  پوندي آهي. جيڪي ماڻهو موجود هي يا، 
انهن مان ٻن جي باري ۾ مون کيي ڪيا خيا  ڄيا  ني  هي يي. 
ميٽرن وهم  عور  ه ي جي ن تي  هيوَء چي يي رهيي هي يي تي  
هيتييي ميييي  بييتييييون ٻيار  ۽ پيياڻيي ڇييڙڪي  کييپييي. مييون کييي 
هيڊماسترياڻي صاحب  جي روحاني حالت جي متعلق ڪاب  خبير 
ن  ه ي، مگر انهيَء مدد جي درخيواسيت ڪي يي هي يي. پيوِء بي  
خداوند مون کي قائل ڪيو ت  انيهييَء مياڻيهين کيي اسيتيعيميال 
ڪرڻو آهي. تنهنڪري مون مشنري صاحب  ۽ هييڊمياسيتيريياڻيي 
صاحب  کي موڪليو ت  اسڪول ۽ هاسٽل جي سيڀينيي ڪيميرن 
مان بدروحين کيي ڪيي  الِء ۽ خيداونيد جيي بيرڪيت الِء دعيا 
گهرن. ميٽرن ۽ آٌء ڇوڪريَء و  ويٺيون رهيونسين. بيعيد ۾ 
هڪ ٻي مشنري عور  اسان سيان اچيي ميليي. اسييين ڪيالم 
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پياڪ پيڙهيي ، خييدا جيي تيعييريييف جييا گييييت ڳييائي  ۾ مشييغييول 
رهيونسين ۽ ڇوڪريَء جي حالت اوا بي  وڌييڪ بيگيڙ  لڳيي. 
ڪالڪ کن کان پوِء هوَء ڪجه  خاموش ٿي وئيي. هياڻيي هيوَء 

جي هر آييت  082ٿوري هوش ۾ آئي. مون ان کي چيو ت  زبور 
انهيَء جو رحم هيميييشي  ”کان پوِء وراڻي اسان سان گ  چ و ت : 

اسييين هير آييت جيو پيهيرييون ح يو “  هميش  تائين قائم آهيي.
پڙهي ٻڌائيندا رهياسين ۽ هوَء وراڻي اسان سان پڙهندي آئيي. 
آهستي آهستي ان جو ذهين صيحيييح ٿييي  لڳيو، ميگير جي هين 

هين فيرعيون کيي لشيڪير ” اسين پندرهين آيت تي پهتاسييين: 
تي  اهيا تيميام بيريَء “  سوڌو ڳاڙهي سمنڊ ۾  رل ڪري ڇ يو.

طرح ڏڪ  لڳي. اسان کي ياد آيو ت  بدروحن مان هڪيڙي جيو 
نالو فرعون هو. مون خا  انهيَء سبب ڪري زبيور چيونيڊييو 
هو بلڪ مون کي ياد ب  ن  هو ت  هن زبور ۾ فرعون جو ذڪير 
ايندو آهي. مون ت  هي زبور انهيَء ڪري پسند ڪييو هيو جيو 
ڇوڪريَء الِء هڪ ئي سٽ وري وري ورجائ  سولو ٿيندو. ان 
جي حالت اهڙي ه ي جو ڪالم جو ڪوب  ح و يا واري سيان 

 آيتون پڙه  ان جي الِء ممڪن ن  ٿي سگهي ها. 
اسان ڇوڪريَء سان وڌيڪ ڳالهي  ٻيوليهي  ڪي يي ۽ ان 
کان پڇيو ت  ڇا تون بدروحن کان آزاد ٿي  چياهييين ٿيي؟ هيوَء 
انهن کان تمام گه ي خوفاده  ه ي. اهي کييس ايينيدڙ واقيعين 
جي خبر ڏيندا ه ا. م ال فالڻو ماڻهو فالڻي وقيت تيي ايينيدو، 
جيتوڻيڪ ڪنهن کي ان جي اچ  جي ڪا اميد بي  ني  هيونيدي 
ه ي. عام طور تي هي پيشنگويون بلڪل درست بابت ٿييون. 
اڳ ين را  بدروحن کيس ٻڌايو ت  تيون سيانيجيهيي ٻييين وڳيي 
مري ويندي ن. پوين واقعن جي بينييياد تيي هين ان تيي ييقييين 
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ورتو. اسان کيس ٻڌايو ت  اهو سراسر ڪيوڙ آهيي. بيدروح تيو 
کي خوفاده ڪر  الِء اهو چ ي رهيا آهن. انهن تي يقين ڪير  
جي بجاِء عيسٰي مسيح تي اييميان رکي  کيپيي. ڇيا الِء جيو ان 
صليب تي مو  ۽ اونداهيَء سڀني طاقتن تي همييشي  جيي الِء 
فتح حاصل ڪ ي آهي. اسان ان کي ٻڌايو ت  اسين سڀ تيو الِء 
دعا ٿيون ڪريون ت  بدروح تو کيي آزاد ڪين. اسيان ميان هير 
هڪ کين حڪم ڏنو ت  ڇيوڪيريَء کيي ڇي ي انيهييَء جياِء تيي 
وون جيڪا قيامت تائين انهن الِء مقرر ڪ ي وئي آهي. ميگير 

خيبير پيوي تي  بيدروح   ڪوب  اهڙو نشان نظر ن  آيو جنهن ميان
نڪري ويا آهن. اسان واعدو ڪيو تي  سيڄيي را  سياڻيس گي  
رهنديونسين ۽ دعا گهرنديونسين. اسان کيس يقين ڏياريو تي  

 تون بلڪل تندرست ٿي ويندينَء. 
هن جي حالت جي ڪري هاسٽل ۽ اسيڪيول ۾ خيوف 
پکڙجي ويو هو. مون هيڊ ماسترياڻييَء کيان اجياز  ورتيي تي  
اسييڪييول ۾ خييطيياب ڪييريييان. اهييڙيَء طييرح مييون اسييٽيياف ۽ 
شاگردياڻييين جيي سياميهيون وضياحيت ڪي يي تي  شيييطيان هين 
ڇوڪريَء کي ستائي رهيو آهي مگر عيسٰي مسيح جيي نياليي 
۾، ان جي تعريف، ان جي خون ۽ قدر  جي سياميهيون طياقيت 
ن  ٿي بيهي سگهي. )انهن عنوانن تي بائيبل جي مطاليعيي الِء 
هيين ڪييتيياب جييو يييارهييون بيياب مييالحييظ فييرمييايييو.( جيييييڪييي 
ڇوڪريون هاسٽل ۾ رهنديون هيون انهن کي تياڪيييد ڪي يي 
وئي ت  ج هن ب  خوف محسوس ڪيرييو تي  خيدا جيي تيعيرييف 
ڪر  شروع ڪريو. مون انهن کي عيسٰي مسيح جي ميتيعيليق 
ڪيتريون ئي ڳالهيييون يياد ڪيراييون ۽ انيهين کيي ٻيڌاييو تي  
خداوند عيسٰي جي هر صفت جيو بيييان ڪير  کيان پيوِء زور 
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ائين هڪيڙي ڇيوڪيري چيوي “ عيسٰي بادشاه آهي!”سان چ و: 
عيسٰي ” ۽ پوِء پٺيان ٻيون چون: “  عيسٰي نجا  ڏيندڙ آهي” ت : 

عيييسيٰي ” ۽ سيڀ چي يو: “  عيسٰي سٺو ڌنار آهي” ، “ بادشاه  آهي
اسان اسڪول جي ڇوڪرين سان اڪيالئييَء ۾ “  بادشاه  آهي!

ڳاله  ٻوله  ڪ ي ۽ ائين ڪين عيييسيٰي مسيييح کيي پينيهينيجيو 
خداوند ۽ نجا  ڏيندڙ قيبيول ڪيري ورتيو. انيهين سيڀينيي جيو 
تعلق مسيحي گهراڻي سان هو، ليڪن زنده  ايمان جو تجربيو 

 ن  رکنديون هنيون.
اسيان مييان ٻي  عيورتييون، ٻي  ڏيينيهيين ۽ ٻي  راتييييون ان 
ڇوڪريَء سان گ  رهيون. اسان ان جيي سينيڀيال ڪير  ۽ دعيا 
گهر  الِء وارا مقرر ڪيا. ان کي اوا ب  دورا پوندا ه ا، ليڪين 
اسان جو ايمان هو ت  فتح خداوند عيسٰي جيي ئيي آهيي. اسيان 

( 0کي احساس ٿيو ت  انهن دورن جا ٽي سبب ٿي سگهيا ٿي: )
( 8( دورا ڪيوڙا آهين. )4نون بدروحن اچي ديرو ڄمايو آهي. )

چ ني بدروحن اوا تائين قبضو ن  ڇ يو آهيي. ميگير اسيان کيي  
 ذرو ب  شڪ ن  هو، ت  آخر فتح عيسٰي مسيح جي ئي آهي.

ڇوڪري بائيبل مقدس جي تيعيليييم تيي ڌييان ڏيينيدي 
ه ي ۽ ڪجه  ابر ب  قبول ڪندي ه ي، پر رڳيو ڪيييتيرن ئيي 
هفتن کان پوِء هين عيييسيٰي مسيييح کيي پينيهينيجيو خيداونيد ۽ 
ڇوٽڪارو ڏيندڙ قبول ڪيو ۽ ساڻس پنهنجو ذاتي تعلق قائيم 
ڪيو. ان دير جا ڪافي سبب ه ا. پهريون، ڇوڪريَء جي گهير 
وارن جو ابر جيڪي جادو ڪر  ۽ اونداهيَء جي لڪيل قوتين 
سان رابطو رکندا ه ا. ٻيو اسڪول ۽ هاسٽل ۾ بي  اهيڙا ڪيم 
ڪيا ويندا ه ا. ٻيون ب  جنگون وڙه يييون پيييون. ٻيييا بيدروح 
ڪيڻا پيا، ڪيي ٻيييون بي  فيتيحيون حياصيل ڪيرڻيييون پيييون. 
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تنهنڪري ڪجه  ميهييينين تيائييين، خيداونيد جيي خيادمين جيون 
 آزمائشون ٿينديون رهيون. آخر ڪار سڪون ۽ امن ٿي ويو.

ان واقعيي جيي سيليسيليي ۾ تي  اسيان کيي جيليدي ئيي 
معلوم ٿي ويو ت  اصيل ڳياليهي  ڇيا آهيي، ميگير بيدروحين کيان 
آزادي وٺ  الِء تمام گه و وقت لڳو. هاڻي ميان اهيڙي واقيعيي 
جو ذڪر ڪنديس، جنهن جي ته  تائين پيهيچي  ۾ هيفيتيا لڳيي 
ويا، پر آزادي ڏاڍي تڪڙي ۽ تيايَء سان ملي. پنجاب ۾ هيڪ 
ڳو  جي مک اڳواڻن مان هڪ بارگ اسان و  آيو. ان ٻڌاييو 
ت  منهنجي ڇوڪريَء سيالڪو  ڪنويينيشين ۾، ڪينيهين کيي 
بدروحن کان آزاد ٿيندي ڏٺو هو. ت هن کان ان کي عيجيييب و 
 ريب پاڇا نظر اچ  لڳا آهن ۽ هوَء ڊڄندي رهيي هي يي. اسيان 
چيو ت  اسين ڇوڪريَء ۽ ان جي خاندان جي ٻين ماڻيهين سيان 
مل  چاهيون ٿا. اهو بارگ پا  ب  خداپرست انسيان هيو. اسييين 
ڇوڪريَء سان مليونسين پر في لو ڪري ن  سگهييوسييين تي  
هن تي بدروحن جو قبضو آهي يا هن جي تڪلييف جيو سيبيب 
اوا ڪو ٻيو آهي. تنهنڪيري اسيان فييي يليو ڪيييو تي  دعيا ۾ 
خداوند جي هدايت معلوم ڪنديونسين ۽ گ و گ  خاندان سيان 

 ب  ملنديونسين.
ٻن هيفيتين کيان پيوِء اسيان مينياسيب سيميجيهيييو تي  ان 
پاڪستاني ليييڊي ڊاڪيٽير جيي ميدد حياصيل ڪيرييون، جينيهين 
سييياليڪيو  ڪيينيويينيشين ۾ بيدروحين کيي ڪيييييو هيو. هيييَء 
ڊاڪٽرياڻي نجا  يافت  مسيحي ه ي. جي هين هيوَء اسيان سيان 
مل  آئي ت  اسان سڄو ميعياميليو ان کيي ٻيڌاييو ۽ گي جيي دعيا 
گهري. اوا ڊاڪٽرياڻي ان ڇوڪريَء جي گيهير وئيي تي  جييي ين 
هوَء جائاو وٺي ت  پا  ان الِء ڇا ٿي ڪري سگهي. اسييين ٻي يي 
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دعا ۾ لڳيي وييونسييين. هياڻيي اسيان کيي ييقييين ٿيي وييو تي  
ڇوڪريَء تي بدروحن جو قبضو آهي. تنهن ڪري خا  طيور 
تي ان جي آزاديَء جي الِء دعيا گيهيرنيدييون رهيييونسييين. پيوِء 
اسان کي خبر پ ي ت  جينيهين وقيت اسيان دعيا گيهيري رهيييون 
هيونسين، انهيَء وقيت ليييڊي ڊاڪيٽير عيييسيٰي جيي نياليي ۾ 
بدروحن کي حڪم ڏنو هو ت  ڇوڪريَء کي ڇ ي ڏيو. انيهييَء 
کان پوِء ڇوڪري روحاني ڳالهين جي تعليم وٺي وئي ۽ هين 
جي روحاني پرورش ڪ ي وئي. جيسيتيائييين ميون کيي خيبير 

 آهي، انهيَء کان پوِء ان کي ڪ هن ب  اهڙي تڪليف ن  ٿي. 
هاڻي سوال پيدا ٿ ي ٿو ت  ڪهڙيَء طرح ميعيليوم ٿيي 
سگهي ٿو ت  ڪنهن شخص تي بيدروحين جيو قيبيضيو آهيي ييا 

( يا اهيي 83:01رڳو شيطان يا بدروحن جو دٻاُء )رسولن جا ڪم 
ٻ ي ڳالهيون هڪ ئي عمل جا مختلف درجا آهن؟ ڇيا ڪينيهين 
ايماندار جنهن ۾ پاڪ روح رهي ٿو تنهن تي ب  بيدروحين جيو 
قبضو ٿي سگهي ٿو؟ ڪ هين بيدروحين جيو قيبيضيو عيارضيي 

 هوندو آهي ۽ ڪ هن مستقل؟
انهن سوالن جا جواب ڏيي  آسيان ني  آهيي. جيييڪي هين 
جواب ن  ملي ت  ڪن اهڙين ڳالهين تي  ور ڪيري سيگيهيجيي 
ٿو، جن مان اسان جي رهنمائي ٿي سگهي ٿي. اهيڙن ميعياميلين  
۾ دانائي اهائي آهي ت  حليمي اختيار ڪريون. هر معياميليي ۾ 
اسان کي خداوند کان حيڪيميت ۽ هيداييت حياصيل ڪير  جيي 
ضرور  آهي. اسان انهيَء وقت عملي طور تي هي  وجيهيون، 
ج هن ڄاڻي وٺون ۽ ج هن اسان کي خداوند جي رهينيميائيي ۽ 
هدايت جي تسلي ٿي ووي. شييطيان جيي دٻياَء ۽ قيبيضيي کيان 
آزاديَء جو يقينا  هڪ ئي مق د هيونيدو آهيي تي  اهيو شيخيص 
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پاڪ روح سان معمور ٿ ي. جييڪي هين اهيڙي خيدميت صيرف 
بدروحن کي ڪي  تائين محدود رکي وئي ت  اها ڳالهي  سيڀينيي 
الڳاپيل ماڻهن جي الِء نق ان جو باعيث ٿييينيدي. انيهييَء سيان 
خدا کي جالل ن  ٿو ملي سيگيهيي. جيييڪي هين پيهيريين تييياري 
ڪ ي ووي، شخ ي گفتگو، ن يحت ۽ تيعيليييم ڏنيي وويي، 
پوِء تعليم جاري رکي ووي ۽ هيَء ڳاله  پيييش نيظير رهيي تي  
بدروحن کان مڪمل ڇوٽڪاري جو مق د ۽ مطلب اهيو آهيي 
ت  انساني بدن ۽ روح مڪمل آزادي ماڻي، ت  صيحيييح ميعيني  
۾ نشانن، اشارن ۽ عجيب ڪيمين ذرييعيي پياڪ انيجيييل جيي 
خوشخبريَء جي ت ديق ٿيندي. خدا انهيَء آزاديَء کي ڪينيهين 
شخص جي نجا  جي گهري تجربي جي الِء اسيتيعيميال ڪيري 
سگهي ٿو. صحيح پرک ۽ پاڪ روح جي ڪم کان سواِء اهيي 
ڳالهيون فائديمند ه   جي بجاِء نق انڪار بابيت ٿيي سيگيهين 
ٿيون. هر دفعي روحاني سمجهي  ۽ خيدا جيي ارادي جيو عيليم 
ه   ضروري آهي. بيشڪ اسين پيڇينيداسييين تي  ڪييير اهيڙي 
خدمت ۾ ح ي وٺ  جي الئق آهي؟ خدا ئي اسان کي ان الئيق 
ب ائي ٿو. انهيَء جي حڪمت جو طياليب ٿييي يو آهيي، جيييڪيو 
بغير ڪنهن ميييالمت جيييي سڀني کي فياضيَء سان ڏيندو آهيي 

 (.5:0۽ يعقوب  5:8، 02:4ڪرنٿين  -4)
مگر وڏي احتياط جي ضرور  آهي. جيسيتيائييين 
خدا کان صاف طور تي هدايت ن  ملي ۽ ڪليسيا جيي بيارگين 
۽ ٻين ايماندارن جي مدد حاصل ن  هجي، تيستائيين هين ڪيم 

 ۾ ڪ هن ب  ه  ن  وجهو.
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 باب ٽيون

 

 فرشتا ۽ بدروح
 

بديَء جي ابتدا ڪي ن ۽ ڪٿان شروع ٿيي؟ اهيو هيڪ 
اهيڙو سيوال آهيي جيينيهين نيي  صيرف عيام مياڻييهين کييي بيلييڪ 
فالسفرن ۽ علم االهيا  جي ماهرن کي ب  حيران ڪري ڇ ييو 
آهي. بائيبل مقدس ۾ ب  هين جيو واضيح جيواب ني  ٿيو ميليي. 
بائيبل مقدس جو اهو مق د ب  ن  آهي ت  انسان جي هر سيوال 
جو جواب ڏنو ووي. هڪ دفعي منهنجو واسطو ڪين تيعيليييم 
يافت  ماڻهن سان پيو. اهي ان سوال گيهي يو زور پي يي ڏنيو تي  
قائن جي زال ڪير ه ي؟ مون انهن کان پڇيو تي  جيييڪي هين 
ان سوال جو جواب مليي بي  وويي، تي  کييين ڪيهيڙو روحيانيي 
فائدو حاصل ٿيندو؟ ڇا ايمان ۽ روحيانيييت ۾ تيرقيي ٿييينيدي؟ 
اهڙين ڳالهين تي وقت ضايع ڪر  مان ڪهڙو فيائيدو، جينيهين 
جو ڪوب  حتمي جواب ميوجيود ني  آهيي ۽ جينيهين جيو ڪيوبي  
روحاني فائدو حاصل ن  ٿيندو هجي. ڪيييتيرائيي دفيعيا مياڻيهيو 
بائيبل مقدس کان اهڙن سوالن جي جوابين جيي تيوقيع رکينيدا 
آهن، جن جو جواب ڏي  بائيبل مقدس جي مق د ۾ شياميل ني  
آهي. پنهنجي نوجوان هم خدمت تيميٿيييس جيي ٻي يي خيط ۾ 
پولس رسول واضح طور بيان ڪري ٿو ت  پاڪ صحيييفين جيو 

تون ننيپ  کان انهن پاڪ ليکيتين کيان واقيف ” مق د ڇا آهي؟ 
آهين، جييڪيي تيو کيي عيييسيٰي مسيييح تيي اييميان آڻي  سيان 
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ڇوٽڪاري حاصل ڪر  الِء دانائي بخشي ٿيييون سيگيهين. هير 
ڪا پاڪ لکت )صحيفو( الهامي آهي ۽ اها تعليم ڏي ، تنبييهي  
ڪر ، سڌار  ۽ سچائيَء جي تربيت ڏي  الِء فائدي واري آهيي. 
انهيَء الِء ت  خدا جو بندو ڪامل ٿ ي ۽ هير چڱيي ڪيم ڪير  

( بيائيييبيل 02-05:8تيييميٿيييس  -4“ ) الِء پوريَء طرح تيييار رهيي.
مقدس ۾ صرف اهي ڳالهيييون درج آهين، جيييڪيي خيدا کيي 

 بهتر طور تي ڄاڻ  ۾ اسان جي مدد ڪن ٿيون.
 

 :فرشتا
خدا پنهنجي ڪنهن خا  حڪمت يا رميا جيي سيبيب، 
اسيييان کييي بييديَء ييييا بييييرائيَء جي ابتدا ۽ آ ياز جيي بياري ۾ 
نيي  ٻڌايييو آهي. جيڪو ڪجيهي  بيييي  پيييدا ڪيييو سيو چڱيو هيو 

(. رتبي جي لحاظ کان فرشتا، انسان کان نسبتين 80:0)پيدائش 
(، ت  ب  فرشتا ازلي ن  آهن، صيرف خيدا 2:4اعل  آهن )عبرانين 

ازلي آهي. پاڪ ڪالم مان اهو پتو ن  ٿو پوي ت  خدا فيرشيتين 
 5۽  4:023کي ڪ هن خلقيو، مگر آهن اهي ب  مخلول. زبيور 

 ۾ اسين پڙهون ٿا ت 
 اي انهيَء جا آسماني لشڪرؤ! ”

 اوهين سندس تعريف ڪريو،
 هائو، اي انهيَء جا سڀي ي مالئڪؤ! 

 اوهين کيس سڳورو چ و....
 ڀلي ت  اهي خداوند جي نالي جي واکا  پيا ڪن،

ڇو جو هن جي حڪم سان ئي سڀ ڪو پيدا 
 “ٿيو آهي.
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بائيبل مقدس مان اسين فرشتن جي باري ۾ هيٺيييون 
 ڳالهيون سکون ٿا:

فرشتا انسان ن  آهن. انسان فيرشيتين جيهيڙا ٿييينيدا، ميگير  .1
اوان ب  اهي فرشتا ن  ٿيندا، بلڪ انهين جيهيڙا ئيي هيونيدا 

(. ت هن ب  فرشتا عقل و فهيم ۽ ارادي ڪير  81:44)متي 
 (.04:0پطرس  -0جي صالحيت رکندا آهن )

فرشتين کيي جسيم ني  هيونيدا آهين، ليييڪين ڪي هين  .2
ڪ هن اهي جسميانيي صيور  ۾ ظياهير ٿييينيدا آهين. 
اهي مادي ۽ مڪيانيي حيدن جيي قيانيونين کيان بياالتير 

 (.02۽  2:0آهن )عبرانين 
فرشتا هڪ لشڪر آهن. انهن جيو ڪيوبي  نسيل ييا خيا   .3

قسم ن  آهي. جيڪ هن انهن جو ڪو نسيل هيجيي هيا تي  
جهڙيَء طرح آدم جي پهرين گناه  تمام انساني نسل تيي 
ابر ڪيو، اهڙيَء طرح پهرين فيرشيتيي جيي گينياهي  سيان، 
تمام فرشتن کي گنياهي  جيو ابير خيراب ڪيري ڇي ي هيا. 
جي ن ت  فرشتا نسل جي بجاِء لشڪر سان تعلق رکين ٿيا، 
انهيَء ڪري انهن مان هر هڪ فردا   فردا  پنهنجي گينياهي  
جو ذميوار آهيي ۽ انيهييَء جيي ميطيابيق ان جيي عيداليت 
ٿيندي. اهي ن  نر آهن ن  ميادي ۽ ني  ئيي انيهين ۾ شيادي 

 .(82-82:41و يره ٿيندي آهي )لوقا 
فرشتن جو علم انسانن کان وڌيڪ آهي، مگر انيهين کيي  .4

 (.82:0سڀني ڳالهين جو علم ن  آهي )لوقا 
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فرشتا انسان کان وڌيڪ طاقتور آهن. اهيي فيول اليبيشير  .5
 (.4:43، متي 00:4پطرس -4آهن )

 فرشتن جو گناه  ۾ ِڪر :
خدا هر ش ي کي ڪامل ٺاهيو هو. ڪين فيرشيتين خيدا 

 .( 2:4پيطيرس  -4جي خالف بغاو  ڪ ي. انهن گينياهي  ڪيييو )
اهي مغرور ٿي ويا ۽ پنهنجي رعايت کان وڌييڪ اڳيييان وڌي 

(. ان بغاو  جيو سيردار شيييطيان هيو. شيييطيان ۽ 2ويا )يهوداه 
بغاو  ۾ سندس پيروي ڪر  وارا فرشتا، انسيان جيي گينياهي  
۾ ڪر  کان پهرين گناه  ۾ ڪريا ه ا. تنهينيڪيري انيهين کيي 
آسمان کان هيٺ ڪيرايو ويو هو. ان ڳاله  جو دليل اهيو آهيي 
ت  شيطان نانگ جي ذريعي پهرين بيييبيي حيوا کيي آزمياييو ۽ 
پوِء حضر  آدم کي. فرشتا يقينن فعل اليميخيتيار هي يا. ييعينيي 
اهي في لو ڪري سگهيا ٿي ت  گناه  ڪريون ييا ني  ڪيرييون، 
بغاو  ۾ ح و وٺون يا ن  وٺيون. انيهين جيي فيطير  ڪينيهين 
خا  طرف مائل ن  ه ي، بلڪ انهن جيي فيعيل جيو انيحي يار 
انهن جي ارادي تي هو. انهن گنياهي  جيو انيتيخياب ڇيو ڪيييو؟ 
بائيبل مقدس ۾ ان جو اشارو ملي ٿو، مگر صاف صاف بيان 
ن  آهي. هڪڙو سبب ت  برابر اهو ٿي سيگيهيي ٿيو تي  انيهين ۾ 
بلندي نظر اچي وئي ۽ انهن خدا جي بيرابير ٿييي  چياهيييو ٿيي. 
انهن جي پسيتييَء َهيَوس، خيود  يرضيي، بيي صيبيري ۽ اللي  
و يره ب  ٿي سگهي ٿي. انهن جي ڪير  سيان انيهين جيي اهيا 
پاڪياگي ختم ٿي وئي. انهن جيي فيطير  ۽ چيال ۾ خيرابيي 
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پيدا ٿي وئي. انهن مان ڪن کي جهنم جي اونداهين  ارن ۾ 
وجهي، زنجيرن سان ٻڌو ويو جتي اهيي عيداليت جيي ڏيينيهين 

(. انيهين ميان ڪيي 2:4پيطيرس  -4جو انتظار ڪري رهيا آهن )
( آخيري 6-2:04نيڪ فرشتن سان مقابيليو ڪين ٿيا )ميڪياشيفيو 

عدالت کان پوِء انهن کي هميش  واري باه  جي ڍني ۾ وجيهيي 
 (.20:45ڇ بو )متي 

 
 مالئڪن جا قسم:

 نيڪ فرشتا ۽ بدڪار فرشتا ٻ ي ٿيندا آهن.
 

 نيڪ مالئڪ
“ اييليچيي” جو ميطيليب آهيي “  مالئڪ” يا “ فرشتي”لفظ 

)Ambassador) .  عبرانين جي خط جي م نف ميطيابيق انيهين
(. نيييڪ فيرشيتين ۾ 44:04جو شمار ا  کٽ  آهيي )عيبيرانييين 

فرشتن جو هيٺيون گروه  شامل آهي. انهن جيو بيييان ڪيجيهي  
 هن طرح ڪري سگهجي ٿو:

 ( آسماني مخلول )ڪروبيم(:0)
جمع جو صيغو آهيي. ان ‘  ڪروبيم’عبراني ٻوليَء ۾ 

آهي. جي هين خيدا آدم ۽ حيوا کيي ‘ ڪروبي’جو واحد 
باغ عدن مان ٻياهير ڪييييو تي  زنيدگييَء جيي و  جيي 
حفاظت الِء آسماني مخلول کي ئيي ميقيرر ڪيييو هيو 

(. خيم ِء، اجتماع ۽ هيڪيل ۾ عيهيد جيي 42:8)پيدائش 
صندول جي مٿان پ  ٻ  آسماني ميخيليول هي يا )خيروج 
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(. زبور نويس بييان ڪيري ٿيو تي  خيدا آسيميانيي 2:82-6
 (.0:66مخلول تي تخت نشين آهي )زبور 

 ( شعلي جيان ڀڙڪندڙ مخلول )سرافيم(:4)
جيو جيميع آهيي. بيائيييبيل ‘  سيييراف’ هي عبراني ليفيظ 

مقدس ۾ انهن جو ذڪر صرف هڪ جاِء تي آييو آهيي 
. اهي خدا جيي اردگيرد بيييٺيا هيونيدا 2-4:2يعني يسعياه 

آهن. آسمان ۾ سندس تعريف ۽ حمد ۾ رهبري ڪينيدا 
 آهن.

 ( وڏو مالئڪ:8)
۽  02:2ٿسلونيڪين  -0وڏي مالئڪن جو ذڪر صرف 

۾ آيو آهي. ٿسيليونيييڪييين جيي خيط ۾  6يهوداه آيت 
پولس رسول بيان ڪري ٿو ت  خداوند عيييسيٰي مسيييح 
جي ٻيهر آمد ڪي ين ٿييينيدي. اهيو وڏي ميالئيڪ جيي 
للڪار ۽ خدا جي بيگيل سيان گي  ليهيي ايينيدو. ييهيوداه 
پنهنجي خط ۾ حضر  موسي  جيي الش بيابيت، وڏي 
مالئڪ ميڪائيل ۽ ابليس جي وچ ۾ بحث و تيڪيرار 
جو بيان ڪيو آهي. بائيبل مقدس ۾ صرف هڪ ٻ يي 
فرشتي جي نالي جو ذڪر آهيي. اهيو آهيي جيبيرائيييل. 

 مگر ان کي وڏو مالئڪ ناهي چيو ويو.
 خداوند جو مالئڪ:

بائيبل مقدس ۾ خداوند جي مالئڪ جو ذڪر ڪييي يي 
 دفعا آيو آهي، خ وصا  پراڻي عهدنامي ۾.

 نيڪ مالئڪن جا ڪم:

آسمان ۾ خدا جي حمد ۽ ان جي تعريف ڪر   .1
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 (.04، 00:5)مڪاشفو 

 (.00:60خدا جي ماڻهن جي حفاظت ڪر  )زبور  .2

 (.43:8خدا جي خادمن کي م يبت مان ڇ ائ  )دانيال  .3

انسان کي خدا جي ارادي جي باري ۾ سمجهائ   .4
 (.00۽  5:01)دانيال 

خدا جي خادمن جي رهنمائي ڪر  )رسولن جا ڪم  .5
42:3.) 

خدا جي خادمن جي حوصل  افاائي ڪر  )رسولن جا  .6
 (.42، 48:43ڪم 

ماڻهن جي حق ۾ خدا جي عدالت جي تعميل ڪر   .7
 (.48:04)رسولن جا ڪم 

 -4قومن جي حق ۾ خدا جي عدالت جي تعميل ڪر  ) .8
 (.02:42سموئيل 

اهي انهن واقعن ۾ شامل ٿيندا، جن جو تعلق خداوند  .9
، 80:42عيسٰي مسيح جي ٻيهر اچ  سان آهي )متي 

 (.04:40۽ مڪاشفو  86:08متي 

 
 خداوند عيسٰي مسيح جي زندگي ۽ خدمت

 ۾ مالئڪن جو ڪردار 
بائيبل مقدس بيان ڪري ٿو ت  مالئڪ خداوند عيسيٰي 
مسيح جي زندگيَء ۾ ان جي خدمت ۽ مدد ڪنيدا هي يا جينيهين 

ڪم جي اهميت جيو پيتيو پيوي ٿيو. نيييڪ فيرشيتيا  nمان سند
ايماندارن جي جيڪا مدد ڪندا آهن، اڄڪلهي  گيهي يا مسيييحيي 
ان کي ڪاب  خا  اهميت نٿا ڏين. وڏي صفيائييَء سيان ٻيڌاييو 
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وييو آهيي تي  فيرشيتيا ُاهيي خيدميت گيذار روح آهين، جيييڪييي 
ڇييوٽييڪيياري حيياصييل ڪيير  وارن جييي الِء مييوڪييليييييا وويين ” 
يعني ڇوٽڪارو ڏيينيدڙ جيي “  منجي”(. انهن 02:0)عبرانين “ ٿا.

 خدمت ۾ ب  وڏو ح و ادا ڪيو.
( مالئڪ جبرائيل، ڪنواري مريم کي خبير ڏنيي تي  0) 

 (.83-42:0تون عيسٰي جي ماُء ٿيندينَء )لوقا 
( هڪ مالئڪ يوسف کي يقييين ڏييارييو تي  جيييڪيو 4) 

مريم جي پيٽ ۾ آهي، اهو پاڪ روح جيي قيدر  سيان آهيي 
 (.41:0)متي 

( مالئڪ ڌنارن کي خبر ڏني ت  عيسٰي مسيييح بيييت 8) 
 (.05-3:4الحم ۾ پيدا ٿيو آهي )لوقا 

( بيابيان ۾ ابيليييس جيي آزميائي  کيان پيوِء ميالئيڪ 2) 
 (.00:2خداوند عيسٰي مسيح جي خدمت ڪر  لڳا )متي 

( گٿسيمنيي بياغ ۾ هيڪ ميالئيڪ خيداونيد عيييسيٰي 5) 
 (.28:44مسيح کي ڏڍ ڏنو )لوقا 

( جيييييڪيي هيين خييداونييد عيييييسييٰي مسيييييح پيييُء کييي 2) 
درخواست ڪري ها ت  ان جيي ميدد الِء ميالئيڪين جيا ٻيارنيهين 

 (.58:42لشڪر اچن ها )متي 
( هڪ مالئڪ عيسيٰي مسيييح جيي قيبير تيان ڳيرو پيٿير 2) 

هٽائي ڇي ييو، ۽ جيييڪيي عيورتيون صيبيح سيوييري اتيي وييون، 
 (.2-4:43انهن کي مسيح جي زنده ٿي اٿ  جي خبر ٻڌائي )متي 

( ج هن خداوند عيسٰي مسيح کي آسميان تيي کينيييو 3) 
ويو ت  ٻ  مالئڪن جهڙيون نوراني هستيون اتيي اچيي حياضير 

 (.00-01:0ٿيون )رسولن جا ڪم 
( ان جي ٻيهر اچ  جي موقعي تي ميالئيڪ ان سيان 6) 
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 (.42:02گ  ايندا )متي 
 : بدڪار مالئڪ

( ڪجه  بدڪار مالئيڪين کيي دوز  ۾ بينيد ڪيييو 0)  
 -4ويو آهي ۽ اهي عدالت جي ڏينهن تيائييين اتيي ئيي رهينيدا )

(. انهن فرشتن پنهنجي خا  مقام کيي ڇي ي ڏنيو، 2:4پطرس 
 (.2جنهن جي ڪري انهن کي ساا ڏني وئي آهي )يهوداه 

( ڪن بدڪارن مالئڪن کي دوز  ۾ بينيد ني  ڪيييو 4) 
ويو آهي پر اهي ڪائنا  ۾ هر جڳه  تي اچي ووي سگهن ٿيا. 
اهي نيڪ مالئڪن جي خالف پنهنجي سردار شيطان جي ميدد 
ڪندا آهن، خدا جي بندن جي خيالف ڪيم ڪينيدا آهين ۽ خيدا 
جي مرضي ۽ ارادن کي ناڪام ڪر  جيي ڪيوشيشين ۾ لڳيا 

 (.83:3رهن ٿا )رومين 
(. ممڪن آهيي 02:3( جن ۽ ڀو  ب  بدروح آهن )متي 8) 

ت  هي اهي ئي فرشتا هجن جن کي آسميان تيان ڪيييراييو وييو 
هو. بائيبل مقدس مان هڪ ڳاله  يقيني طور تي بابت آهي تي  
بدروح ب  شرار  جي انهن لشڪرن جيو ح يو آهين جيييڪيي 

 (.04:2آسماني جڳهن ۾ آهن )افسين 
( ابليس يا شيطان شرار  جيي سيڄيي فيوج جيو 2)  

سردار آهي. انهن قوتن جا ڪييي يي نياال آهين. مي يال: جين، 
بڇڙائييَء جيا روحيانيي لشيڪير، بيدڪيار فيرشيتيا ، نياپياڪ 
روح، ميوجيوده جيهيان ۾ اونيداهييَء جيا حياڪيم، تيخيت ۽ 
حيڪييوميتييون، اخييتييييار وارا، قييوتيون يييا طيياقيتييون و يييييره 

 (.04:2، افسين 05:4)ڪلسين 
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 بدڪار فرشتن ۽ بدروحن جا ڪم:
ڪ هن ڪ هن خدا انهين کيي قيومين کيي سياا ڏيي  الِء  .1

 (.26:23استعمال ڪندو آهي )زبور 
اهي نجا  يافت  ماڻهن کي خداوند عيسيٰي مسيييح ۽ ان  .2

جي محبيت کيان جيدا ڪير  جيي ڪيوشيش ڪينيدا آهين 
 (.86-83:3)رومين 

اهي نيڪ فرشتن جي خالف جنگ ڪندا آهن )مڪاشفو  .3
2:04.) 

اهي شيطان جي من وبن ۽ ارادن کيي پيورو ڪير  ۾  .4
 (.04:2مدد ڪندا آهن )افسين 

اهي ڪوڙي تعليم ڦهالئيندا آهن. ڪ هن ڪي هين ليفيظ  .5
ت  اهي ئي هوندا آهن جيڪي سچي تعليم الِء استيعيميال 
ٿيندا آهن، مگر هو انهن جي معن  تبديل ڪري ڇ يينيدا 

 (.0:2تيمٿيس  -0، 48-40:44بادشاه   -0آهن )
ڪ هن ڪ هن اهي انسانن کي بيمارين ۾ مبتال ڪيري  .6

ڇ يندا آهن. لوقا رسول هڪ طبيب هو. ان اهڙن سيڀينيي 
واقعن جو ذڪر ڪيو، جن ۾ ابليس ۽ ان جا پيييروڪيار 

-00:08، 24-82:6سن ون سڌو بيماريَء جو باعث ه ا )لوقا 
(. ت هن ب  بائيبل مقدس اهڙي تعليم هرگا ن  ٿو ڏي، 02

 ت  سڀني بيمارين جي پويان ابليس جو ه  هوندو آهي.
ڪنهن وقت اهي دما ي بيمارييون پيييدا ڪينيدا آهين  .7

 (.  85-42:3)لوقا 
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اهي انسانن کي اخالقي ۽ جينيسيي بيرايين تيي اڀياريينيدا  .8
آهن. انهن مان ڪن کي نياپياڪ روح چيييو ويينيدو آهيي 

 (.82-88:2)لوقا 
، 4:3اهي انسانن ۽ جانورن تي قبضا ڪينيدا آهين )ليوقيا  .9

(. بدروح بي جان شين ۾ بي  رهيي سيگيهين 02-3:5مرقس 
ٿا، مگر ائين ڪ هن ڪي هين ئيي ٿييينيدو آهيي. بيائيييبيل 
مقدس ۾ اهيڙي ڪينيهين بي  واقيعيي جيو ذڪير ني  آهيي. 
پاڪستان ۾ هڪ ٻي ملڪ جو بدروح آرسيي ۾ رهينيدو 
هو. خداوند عيسٰي مسيح جيي نياليي ۾ ان کيي آرسييَء 
مان ڪييو ويو. مون صيرف اهيڙو هيڪيڙو ٻيييو واقيعيو 
پڙهيو آهي جنهن موجب ڪيو بيدروح ڪينيهين شييِء ۾ 

 رهندو هو.
سيميوئيييل  -0اهي ماڻهن کي بد دل ڪيري سيگيهين ٿيا ).10

01:03.) 
ڪ هن ڪ هن خدا انهن کي ڪنهن فرد تيي نيازل قيهير .11

سيميوئيييل  -0، 48:6ڪر  الِء استعمال ڪندو آهي )رهبر 
02:02.) 

آخري زماني ۾ هن دنيا ۾ انهن جيو تيميام گيهي يو زور .12
( پير آخيرڪيار هينين جيي آقييا 04-0:6هيونيدو )ميڪياشيفييو 

شيطان وانگر هنن جي بي  عيداليت ٿييينيدي ۽ هينين کيي 
(. ايميانيدار 20:45جهنم جي ابدي باه  ۾ وڌو ويندو )متي 
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(. 8:2ڪيرنيٿييين  -0ان جي عدالت ڪر  ۾ شامل هوندا )
 (.04:40نيڪ فرشتا فردوس ۾ موجود رهندا )مڪاشفو 

مالئڪن بابت مطالعو ڪر  نهياييت ضيروري آهيي تي  
اسين سمجهون ت  االهي من وبي ۾ انهن جو ڪردار ڪيهيڙي 
اهميت رکي ٿو. مغرب ۾ مسيحي، بائيييبيل ميقيدس جيي هين 
موضوع کي خا  اهميت نٿا ڏين. اهي اڪ ر هن ڳياليهي  کيي 
نظر انداز ڪريو ڇ يين تي  روحيانيي جينيگ ۾ نيييڪ ميالئيڪ 
اسان جا ڪيترائيي وڏا ميددگيار آهين. اسيان جيا دشيمين ڪييير 
آهن؟ ن  صرف هيَء دنيا، جسماني خواهشون ۽ ابيليييس بيليڪ 
مالئڪ ۽ ڀو  ب . اهي مشرقي ماڻهو، جين ميغيرب ۾ ليکيييل 
ڪتاب پڙهيا آهن، اهي ب  هن موضوع تي بائيبل ميقيدس جيي 
تعليم کي ايتري اهميت نيٿيا ڏيين ۽ ني  ئيي خيداونيد عيييسيٰي 
مسيح جي خدمت ۾ مالئڪن ۽ بدروحن جي مقام تي وڌييڪ 

  ور ڪن ٿا.
 Systematic“ايييس سييٽييرونييگ پيينييهيينييجييي -جيينيياب اي

Theology”   معجان وانگر مالئڪن جيو ظيهيور ” ۾ لکي ٿو ت
ب  عموما  خدا جي من وبي جي ڪنهن اهم دؤر جي شروع ۾ 
ڏس  ۾ ايندو آهي. اسين گه ن ئي اهم موقعن تيي ميالئيڪين 
جي ظهور متعلق پڙهندا آهيون. م ال : شريعيت جيي ڏيي  تيي 

(، بيييابيان ۽ 08:4(، مسيح جي پييدائيش تيي )ليوقيا 06:8)گلتين 
۽ ليوقيا  00:2گٿسيمنيَء ۾ آزمائيش جيي ميوقيعيي تيي )ميتيي 

(، ۽ آخري عدالت تي )ميتيي 4:43(، زنده ٿي اٿ  تي )متي 28:44
ممڪن آهي ت  خداوند عيييسيٰي مسيييح جيو وري اچي  (.“ 80:45

بلڪل ويجهو هجي ۽ جي ن روحاني فوجون ان آخيري جينيگ 
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الِء گ  ٿين ٿيون تي ن اڄوڪو روحاني مقابلو ب  وڌندو ويندو. 
ليڪن ڪي ي ب  شيد  وڌي، مسيييحييين کيي هيميت ني  هيار  

شيطان، جيڪو خدا جي سامهون اسان تيي ۽ انسيان ” گهرجي. 
جي سامهون خدا تي الاام لڳائي ٿو، ان جي مقابيليي ۾ پياڪ 
روح آهي، جيڪو اسان جو شافي آهي. اهو خدا جي سياميهيون 
انسان جي شفاعت ڪندو آهي ۽ انسيان کيي خيدا جيي طيرف 

ڪبوتر نانگ تي فتح پائيندو، سچائيَء *   “   مائل ڪندو آهي.
جو روح ڪوڙن جي پيُء تي  ياليب ٿييينيدو، زنيدگيي بيخيشي  
وارو روح ان قاتل کي دسي ماري ڇ يندو. خدا شيييطيان ۽ ان 

 جي تمام لشڪرن تي فتحياب ٿيندو.
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 باب چوٿون

 

 ابليس جا ناال
 

اچو ت  هياڻيي ابيليييس ۽ ان جيي ڪيمين جيي بياري ۾ 
بائيبل مقدس جي تعليم تي هڪ نظر وجهون. هيَء ڳالهي  يياد 
رک  تمام مفيد آهي ت  خداوند عيييسيٰي مسيييح جيو جسيميانيي 
صور  وٺ  ۽ هن دنيا ۾ اچي  جيو هيڪ ميقي يد اهيو هيو تي  

 (.3:8يوحنا  -0ابليس ۽ ان جي ڪمن کي ناس ڪري )
 
 ابليس

ابليس هڪ الڳ ڪردار آهي. اهو هڪ شخ يييت جيو 
مالڪ آهي. اهو پا  قدم ک ي اسان سان ملندو آهي. اسييين ان 
کي ڳولهي سگهون ٿا ۽ اهو اسان کيي ميليي ويينيدو آهيي. ان 
خداوند عيسٰي مسيييح کيي صيرف بيپيتيسيميا کيان پيوِء ئيي ني  
آزمايو بلڪ سموري زندگي ان جي پيوييان پيييو رهيييو )ليوقيا 

(. صليب تي ڏاڍي سخت ڪشيميڪيش ٿيي، 2:5، عبرانين 43:44
مگر صليبي مو  ۽ ان کيان پيوِء مي يلين ميان زنيده ٿيي اٿي ، 
ابليس الِء ڪاري ضرب بابت ٿي. ان جو مٿو چٿيو وييو ۽ ان 

(. عيييسيٰي مسيييح 05:8جي ڪمن کي ناس ڪيو ويو )پيدائش 
جي مو  ۽ زنده ٿي اٿ  کان پوِء اوا تيائييين ابيليييس جيييڪيو 
ڪجه  ڪندو رهيو آهيي، اهيا ميحيض هيڪ شيڪيسيت خيورده 
دشمن جي سڪراتي تڙپ آهيي. هيڪ اهيڙي ڪيڪيڙ جيي ڊوڙ 
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*  A. H. Strong, Systematic Theology, pp. 453-454. 



 آهي، جنهن جو سر ڌڙ کان ڌار آهي.
جيڪي ماڻهو ابليس کي شخ يت طور نيٿيا ميڃييين، 
انهن جي سامهون هو شخ ي صور  ۾ ن  ٿو اچي. هو بيحيد 
چاالڪ آهي. جيييڪي هين چياالڪييَء ۽ ميڪياريَء سيان ان جيو 
مق د حل ٿيندي نظر اچي، ت  سڌو سن ون مقابيليي تيي ني  ٿيو 

 لهي. مان ابليس جي وجود کي مڃان ٿي، ڇاالِء جو:
 بائيبل مقدس ان جي باري ۾ ٻڌائي ٿو. .1

خداوند عيسٰي مسيح ان کي هڪ شخيص ۽ پينيهينيجيو  .2
 دشمن مڃي ٿو.

مون کي ان جي حملن ۽ آزميائشين جيو ذاتيي تيجيربيو  .3
 آهي.

 دنيا ۾ ان جي ڪمن جا عام ببو  موجود آهن. .4
 

 ابليس جا ناال ۽ لقب:
بائيبل مقدس جي بيانن ۾ ناال ۽ لقب خيا  اهيميييت 

جي شخ يت کي ظاهر ڪينيدا آهين. “  نالي واري”رکن ٿا. ناال 
يعني نالي سان ان جي صفتن ۽ ڪم جو اظيهيار ٿييينيدو آهيي. 
ابليس جا گهٽ ۾ گهٽ ويه  ناال ۽ لقب آهن. ڪيجيهي  تي  اسيم 

ڪيجيهي  اسيتيعياري نياال “.  اپليون” معرف  )ذاتي ناال( آهن، م ال: 
ڪجه  اهڙا ناال آهن جن سان ان جي ڪيم “. نانگ”آهن، م ال: 

ڪيجيهي  نياال ان جيي “.  ڪيوڙو” جو اظهار ٿينيدو آهيي، مي يال: 
۽ “  هين جيهيان جيو خيدا” اختيار کي ظاهر ڪينيدا آهين، مي يال: 

55 

ڪجه  نالن سان ان جي طريقي ڪار جو پتو پيوي ٿيو جييي ين 
 “.نور جو فرشتو”
 . ابليس:0

بيدنيام ” ييا “  الاام لڳائ  وارو”لفظ ابليس جي معن  آهي: 
ابييلييييس خييدا جيي سيياميهييون انسييانين تييي ۽ “  ڪير  وارو.

انسانن جي سامهون خدا تي الاام ه ي ٿو. م ال: هن خيدا 
کي بدنام ڪيو ج هن ان بيبي حوا کي چيو ت  جيڪي هين 
تون منع ڪيل و  جيو ڦيل کيائييينيديينَء تي  تيون هيرگيا ني  

 (.2-0:8مرندينَء )پيدائش 
 . شيطان:4

شيطان اول تي  خيدا “.  مخالف” لفظ شيطان جو مطلب آهي 
 (.80:44، لوقا 2:0جو مخالف آهي، پوِء انسانن جو )ايوب 

 . اپليون:8
عيبيرانيي. ميڪياشيفيو “  ابدون” يوناني نالو آهي ۽ “  اپليون” 

۾ لکيل آهي ت  اپليون جناتي ت ين جو بادشياهي  آهيي.  00:6
پراڻي عهيدنياميي “.  مار  وارو”لفظ اپليون جي معن  آهي 

۾ ابدون لفيظ اسيتيعيميال ٿيييل آهيي. ان ميان اونيهيي کي  
)Sheol(  جييي گييهييرائيييَء مييان مييراد آهييي ۽ مييعيينيي  آهييي

 (.44:43)ايوب “ بربادي”
 . بعلابول يا بعلابوب:2

هن لفظ جي صحيح معن  جي خبر ن  آهي. بائيبل مقيدس 
۾ اهو نالو صرف ان موقعي تي استعمال ٿيو آهي ج هين 
عيسٰي مسيح جي مخالفن الاام لڳايو ت  هيي تي  بيدروحين 
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کي بيعيليابيول جيي ميدد سيان ڪيينيدو آهيي ۽ بيعيليابيول 
بدروحن جو سردار آهي. هي مشهور واقعو ٽنيهيي انيجيييل 
جي ڪتابن ۾ آهي يعني متي، مرقس ۽ لوقا ۾ درج آهيي 

(. ممڪن آهي تي  بيعيليابيوب جيو نياليو 06،03:00)م ال: لوقا 
مان ورتو ويو هيجيي جينيهين “ بعلابوب”فلستين جي ديوتا 

۾ آيو آهي ۽ جييڪيو ميکييين جيو  4:0بادشاه    -4جو ذڪر 
ديوتا آهي. يهودي اهو ئي نياليو شيييطيان جيي نياليي الِء بي  

رهيائيش ” استعمال ڪندا ه ا. بعلابول جو مطيليب آهيي تي  
يعينيي آسيميانيي رهيائيش جيو دييوتيا بي  ٿيي “  گاه  جو ديوتا

ب  ممڪين “  ڇي ي جو بادشاه ” سگھي ٿو، يا هن جو مطلب 
 آهي، يعني بت پرستيَء جي مڪروها .

 اجگر نانگ: يا. ازدها بال 5
۾ نبي نبو  جي طور تيي مسيتيقيبيل ييعينيي  0:42يسعياه 

ٿي  وارين ڳالهين جو بيييان ڪيري ٿيو. ميميڪين آهيي تي  
ازدها بال يا اجگر نانگ، اسُور، م ر ييا بيابيل کيي ظياهير 
ڪندا هجن، يا ان مان ميراد بيديَء جيون طياقيتيون ييا خيود 

 ابليس هجي.
 . صبح جو روشن تارو:2

اهو نالو بائيبل مقدس ۾ صيرف انيهييَء  04:02يسعياه 
جاِء تي ئي استعمال ٿيو آهيي. هين آييت ۾ بيابيل جيي 
بادشياهي  کيي ميخياطيب ڪيييو وييو آهيي ڇيو جيو اهيو 
ابليس جھڙو هو. ج هن ابلييس کيي صيبيح جيو روشين 
تاري جو نالو ڏنو ووي ٿو ت  ان کي نور جيي ميالئيڪ 

 جي روپ ۾ ڏيکاريو ووي ٿو. 
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 . نانگ:2
باغ عدن ۾ ابليس حضر  آدم ۽ بيبي حوا تي نانگ جيي 

۾ ان  4:41(. ميڪياشيفيو 0:8صور  ۾ ظاهر ٿيو )پيدائش 
چيييو “  قديمي نانگ جنهن جا نياال شيييطيان ۽ ابيليييس” کي 

ويو آهي. ان نالي سان ان جيي ميڪياري ۽ عييياري ظياهير 
 ٿ ي ٿي.

 . ڌوڪي باز:3
(. 2-0:8ابليس آدم ۽ حيوا کيي ڌوڪيو ڏنيو هيو )پيييدائيش 

انسان جي تاريخ ۾ ڌوڪيي بيازي ئيي ان جيي سيڀ کيان 
وڏي چال رهي آهي. هو ماڻهن کي الپرواهيي جيي نينيڊ ۾ 
سمهاري ڇ يندو آهيي. ڪيجيھ مياڻيهين کيي تي  ان اييتيري 
صفائيَء سان ڌوڪيو ڏنيو آهيي، جيو هيو سيميجيھين ٿيا تي  

 شيطان جو ڪوب  وجود ئي ن  آهي.
 :. آزمائ  وارو6

۾ اشارو واضح طور تيي ابيليييس جيي  5:8ٿسلونيڪين  -0
طرف آهي جيڪو انسان کي آزمائيندو آهي ۽  يليط راهي  

 تي هالئيندو آهي.
 . خوني:01

يوحنا رسول ابليس کي شروع کان ئيي خيونيي جيي نياليي 
(. هو هميشي  انسيان کيي ميار  22:3سان س يو آهي )يوحنا 

جي ُڌن ۾ رهي ٿو، جيڪو خدا جي تمام مخليول ۾ سيڀ 
 کان اعل  آهي.
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 . ڪوڙو:00
۾ ييوحينيا رسيول ان کيي  22:3ساڳي آيت، يعينيي ييوحينيا 

ڪوڙو، بلڪ ڪوڙن جو پيُء قرار ڏئيي ٿيو. بياغ عيدن ۾ 
ان بيبي حوا سان ڪوڙ ڳالهايو. بيابان ۾ عيييسيٰي مسيييح 
جي آزمائش جي وقت ان ڪوڙ ڳالهايو. ڪوڙ ڳياليهيائي  ۽ 

 س  سان نفر  رک  ان جو شيوو )عاد ( آهي.
 . الاام لڳائ  وارو يا بهتان باز:04

۾ ابليس کي الاام لڳائ  وارو چيييو وييو  01:04مڪاشفو 
اسان جيي ڀيائيرن ۽ ڀييينيرن تيي الياام هي ي  وارو، ” آهي. 

جيڪو را  ڏينهن اسان جي خيدا جيي اڳيييان ميٿين الياام 
 “ه ي رهيو هو، سو هيٺ اڇاليو ويو آهي.

 . شرير:08
سيارو جيهيان ” يوحنا پنهنجي پهرين خط ۾ ليکيي ٿيو تي ،  

ڏسيو  - 06:5ييوحينيا  -0“ ) انهيَء بڇڙي جي قبضي ۾ آهيي
پراڻو ترجمو(. دعاِء ربانيَء ۾ يونانيَء جو متبيادل تيرجيميو 

)متيي “  اسان کي شرير کان بچاِء!”هي ن ب  ممڪن آهي ت : 
08:2.) 

 . هن زماني جو خدا:02
۾ ابليس کيي هين زميانيي جيو خيدا چيييو  2:2ڪرنٿين  -4

آهي. انهيَء مان هر گا اها مراد ن  آهي ت  هيَء دنيا مڪمل 
طور تي هن جي اختيار ۾ آهي. مڪمل اخيتيييار ۽ قيدر  
ت  صرف خدا جي ه  ۾ آهي، ميگير شيييطيان کيي اجياز  
ڏني ويندي آهي ت  ٿورو گه و اختيار استيعيميال ڪيري ۽ 
تمام شرارتن ۽ براين جي پاڙ اهو ئي آهي. هو چياهيي ٿيو 
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ت  انسان منهنجي عباد  ڪري. انهيَء طيرح هين خيداونيد 
عيسٰي کي ب  آزمايو ت  مون کي جيهيڪيي سيجيدو ڪير ۽ 
چيائين ت  هن سيجيدي جيي بيدليي ۾ دنيييا جيي سيليطينيت، 
حشمت ۽ شان و شوڪت تيو کيي ڏئيي ڇي يينيدس. جي هين 
انسان، شيطان جي پرستش واري ان سن ين سيڌي دعيو  
کي قبول ن  ٿو ڪري، ت  هو هر انهيَء ش ي جي ميعيرفيت 
انسان کي ضابطي ۾ ڪري ٿو، جنهن کيي هيو پينيهينيجيي 
زندگيَء ۾ خدا جو درجو ڏئي ٿو. م ال: روپيا پ سا ييعينيي 

۾ دولت کي ميعيبيود جيي  08:02دنياوي مال و دولت. لوقا 
حي يت ڏني وئي آهي. ان جي عباد  الل  مان ظاهر ٿي يي 

 (.5:8ٿي، جيڪا بت پرستي جي  برابر آهي )ڪلسين 
 . دنيا جو سردار:05

هاڻي هين دنيييا جيي سيردار کيي ” يوحنا رسول چوي ٿو ت  
(. اها ڳاله  صياف آهيي تي  80:04)يوحنا “ لوڌي ڪييو ويندو

دنيا جو سردار ابليس آهي ۽ ان کي ڪيي ڇ   جو مطليب 
ج هن آٌء مٿي چاڙهيييو ”اڳ ين جملي مان واضح ٿ ي ٿو ت  

خيداونيد “  ويندس ت  سڀني کي پا  ڏانهين ڇيڪيي وٺينيدس.
عيسٰي مسيح جي صليبي مو  ۽ م لن مان جي اٿي  جيي 
وسيلي ئي قومون ابليس جي چنبي مان آزاد ٿيي سيگيهين 
ٿيون. هن دنيا جي سردار خداوند عيسٰي مسييح تيي فيتيوا 

 81:02لڳائ  ۾ در اصل پنهنجو پا  تي فتوا لڳائي )يوحنا 
(. يوحنا رسول جي انجيل جي، انهين ٻين آييتين ۾ 00:02۽ 

مسلمانن کي باني اسالم جي آمد جيي پيييشينيگيوئيي نيظير 
 اچي ٿي.
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 . هوا ۾ اختياري هالئيندڙ حڪمران:02
هوا ۾ اختياري هالئيندڙ حڪمران يعني شيطان جيا ” اهي 

پوئلڳ ه ا. هيُء اهو ئي روح آهي، جيييڪيو هياڻيي انيهين 
ماڻهن تي حڪومت ڪري ٿو، جيييڪيي خيدا جيا نيافيرميان 

(. اهو حاڪم، جنهن کي دنيييا ۾ ڪيجيهي  4:4)افسين “ آهن
روحاني اختيار حاصل آهيي، اهيو ابيليييس آهيي. نيفيسيانيي 
ماڻهو، شرار  جي انهن قوتن جي مياتيحيت رهينيدو آهيي، 
انهن قوتن جي واڳ ابليس جي هٿن ۾ آهي. اهڙيَء طيرح 

 نفساني ماڻهو نافرمانيَء جو فرزند ب بو آهي.
 . نوراني مالئڪ:02

ڪ هن ابليس نوراني ميالئيڪ جيو روپ اخيتيييار ڪيرييو 
(. ايندڙ باب ۾ اسان شيطان جيي 05-08:00ڪرنٿين -4وٺي )

اهڙين ڌوڪي بازين جو ذڪر ڪنداسين، جيييڪيي بيظياهير 
روحاني ڳالهييون ميعيليوم ٿييينيدييون آهين، ميگير بيائيييبيل 
مقدس جي روشنيَء ۾  ور سان ڏسبو ت  انيهين جيو پيول 

 کلي ويندو.
 . گجندڙ شينهن:03

پطرس رسول ابليس کي گيجينيدڙ شييينيهين سيان تشيبيييهي  
ڏني، ڄ  اهو هڪ خونخوار جهنگلي جيانيور آهيي. انيهييَء 
ڪري رسول ايماندارن کيي هيوشيييار ۽ بيييدار رهي  جيي 

 (.3:5پطرس  -0تلقين ڪري ٿو )
 

ابليس جي نالن ۽ لقبن تي هڪ نظر وجيهي  کيان پيوِء 
هاڻي اسين ڏسينيداسييين تي  ڪيالم پياڪ ان جيي ڪيمين جيي 
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متعلق ڇا ٿو چوي. هو خدا تي سڌو سن ون حملو ن  ٿيو ڪيري 
سگهي. انهيَء ڪري هو انسان تي حملو ڪندو آهيي، ڇيو جيو 
انسان کي خدا جي صور  تي ب ايو ويو آهي. هيييٺيييان حيواال 
پڙهو ۽ انهن جي ساميهيون اهيي ڪيم ليکيو جيييڪيي ابيليييس 

 ڪندو آهي.
 22:3يوحنا  .1

 0:2متي  .2

 2:04ڪرنٿين  -4 .3

 03:4ٿسلونيڪين  -0 .4

 80:44لوقا  .5

 0:8زڪريا  .6

 02:08لوقا  .7

 42:08يوحنا  .8

 22:3يوحنا  .9

 8:00ڪرنٿين  -4 .10

 8:00ڪرنٿين  -4 .11

 3:5پطرس  -0 .12

 06:08متي  .13

 04-2:0ايوب  .14

 2:2ڪرنٿين  -4 .15

 2:2يعقوب  .16

 
مٿي ڏنل سوالن جا جواب هيٺ ڏنل آهن، پنهنجا جواب انهن 

 سان ڀيٽي ڏسو.
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 ابليس ڪوڙ ڳالهائي ٿو. .1
 ابليس آزمائي ٿو. .2
 اهو تنگ ڪندو آهي. .3
 اهو رنڊڪون وجهندو آهي. .4
 اهو اناج جي ان ڳاهيندو آهي. .5
 اهو الاام مڙهيندو آهي. .6
 اهو بيمارين ۾ ٻڌي سوگهو ڪندو آهي. .7
 اهو ماڻهوَء ۾ اندر سمائجو ووي. .8
 اهو ماريندو آهي. .9

 اهو دوکو ڏئي ٿو. .10
 اهو بر الئي ٿو. .11
 اهو چيري ڦاڙي کائي ٿو. .12
 اهو خدا جو ڪالم کسيو وٺي. .13
 اهو آزمائيندو آهي. .14
 اهو عقل کان انڌو ڪريو ڇ ي. .15
اهو ڀڄيو ووي. بنيادي طرح اهو ڊڄ و آهي. اهيو ڄياڻيي  .16

 ٿو ت  پا  شڪست کائي چڪو آهي.
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 باب پنجون

 

 ابليس جا ڪم
 

ابليس جي نالن ۽ لقبن جو مطالعو ڪر  کانپوِء اسان 
ان جي ڪمن تي ويچارينداسين. ڪافي ماڻهو مسيحيي هيجين 
يا  ير مسيحيي مسيتيقيبيل ڄياڻي ، ڪياميييابيي حياصيل ڪير ، 
مستقبل جي الِء من وب  بنيدي ٺياهي  ۽ ڪينيهين ميوقيعيي تيي 
ڏوهي يا بي ڏوهي بابت ڪر  جي خواهش ۾ شيطاني ڪيمين 
۾ شامل ٿيندا آهن. پير اهيا ڏاڍي  يليط ڳياليهي  آهيي. بيائيييبيل 
مقدس اسان کي ٻڌائي ٿو ت  خدا ماڻهوَء کيي ڪيهيڙن ڪيهيڙن 
ڪمن کان منع ڪ ي آهي ۽ ابليس خا  طور تي ماڻهين کيي 
اهڙن ئي ڪمن جي الِء اڀاريندو آهي. انهن ڪمن جي فهيرسيت 

اوھان منجھي  ڪيوبي  اھيڙو مياڻيھيو ني  ” توهان کي ٻڌائجي ٿي. 
ھجي جيڪو پنھنجي پٽ يا ڌيَء کي قربانيَء طيور سياڙي، ييا 
جيڪو  يب جون ڳالھيون ڪري، قسمت جو حال ٻڌائي، فيال 
وجھي، جادوگري ڪري، يا جييڪيو مينيتير پيڙھيي، مي يلين جيي 
 روحن کان پڇاڳاڇا ڪري ۽ ساڻن صالح مشورو ڪري. ڇياالِء
جو جيڪي اھي ڪم ڪن ٿا، سي سيڀ خيداونيد جيي نيظير ۾ 
نفر  جي الئق آھن. اھڙن ئي ڪراھت جھڙن ڪمن جي ڪري 
خداوند اوھان جو خدا انھن کي اوھان جي اڳيان اتيان ڀيڄيائيي 

ق يور   ڪيندو. اوھين خداوند پنھنجي خدا جي حضيور ۾ بيي
( جيڪ هن هن آيت جيي 04-01:03)شريعت جو دؤر “ ٿي رھجو.
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تشريح ڪجي ت  هيَء ٿيندي ت  اوهان جي درميان ڪيوبي  اهيڙو 
ماڻهو ن  هجي جيڪو عددن يا رمل جي ذريعن سان مستيقيبيل 
جو احوال معلوم ڪر  جي ڪوشش ڪندو هجي، يا قربيانييَء 
جي جانور يا  پکيَء جي عضون کيي ڏسيي، قسيميت جيو حيال 
بيان ڪندو هجي. هنن ڳالهين ۾ ه  ڏس ، ستارن جيو عيليم، 
لڪيرن يا ڍاري جي مدد سان قسمت جو حال ٻڌائ  يا چيانيهين 
جي پتي يا اويجا بورڊ جو استعمال و يره. اوهان جيي وچ ۾ 
اهڙو ب  شخص ن  هجي جيڪو ڳنيا ڦي ا يا ميحيبيت ييا شياديَء 
جي الِء تعويذن جو استعمال ڪندو هجي ييا روحين سيان ڪيو 
تعلق رکندڙ هجي. ڪو جادوگر يا جادوگرياڻي ن  هجي، ييعينيي 
جيڪي مردن جي روحن کي گهرائي انهن کان احوال معيليوم 
ڪن ٿا. ڪنهن ٻ ي روح سان صالح ڪير  وارو ني  هيجيي ۽ 
اهڙو عامل ن  هجي، جيڪو ڪنهن معمول جي ميعيرفيت، جيو 
ڪنهن روح جي اختيار ۾ هجي، ان کان مستقبل جيو احيوال 

 وٺ  جي ڪوشش ڪندو هجي.
جنهن بت پرستي ۽ جادوگريَء جو ذڪر شيرييعيت جيو 

آيت ۾ ميليي ٿيو تي  اهيي سيڀ ڳياليهيييون  00۽  01باب  03دؤر 
موجوده دؤر جي پاڪستيانيي مسيييحييين ۾ نيظير اچين ٿيييون. 
صرف هڪ ڳاله  انساني قرباني کان هو بچيييل آهين. ڪيجيهي  
اهڙيون بت پرستيَء جون رسمون ب  نظر اچن ٿيييون، جين جيو 
ذڪر مٿي ڏنل فهرست ۾ ن  آهي، پر وسيع ميعيني  ۾ ضيرور 
شامل آهن. اچو ت  پنهنجي اردگيرد انيهين شيييطيانيي رسيمين ۽ 
عقيدن جو جائاو وٺون، جيييڪيي اسيان جيي اڄيوڪيي حياال  

 سان ٺهڪن ٿا.
اوھان منجھ  ڪوب  اھڙو ماڻھو ن  ھجي جيييڪيو پينيھينيجيي ”   -0

65 

انيهين ليفيظين جيو “  پٽ يا ڌيَء کي قيربيانييَء طيور سياڙي.
مطلب انساني قرباني آهي. هي قيربيانيي خيدا جيي حيڪيم 

وچي يييين “  تيون خيون ني  ڪير!” جيي سيراسير خيالف آهيي. 
زماني ۾ يورپ ۾ اهيو دسيتيور هيو تي  ڪينيهين جيي بيي 
گناهي يا ڏوهي  بيابيت ڪير  الِء هين کيي ڪينيهين سيخيت 
آزمائش مان گذاريو ويندو هو. ڪيترين ئي جادوگريياڻييين 
کي ائين ئي آزمايو ويو. جيڪ هين ميليام اهيڙي ڪينيهين 
آزمائش مان بچي نڪتو تي  ان کيي بيييگينياهي  سيميجيهيييو 
ويندو هو. جيتري قدر مون کي خيبير آهيي، پياڪسيتيان ۾ 

 اهو رواج ها  ناهي رهيو.
جيڪو  يب جون ڳالھيون ڪري، قسمت جو حال ٻيڌائيي، ” -4

:....“ فال وجھي  اڄ ڪله  ان جا ڪيترائي طريقا آهن، م ال 
a شيشي جا گوال يا آئيني ۾  ور سان ڏس  .: 

خيال ڪيو ويندو آهي ت  گولي يا آئيينيي  ۾ پيييغيام ييا 
حالتن جي ت وير نظر اچي ٿي ۽ هن ڪيم ۾ ميخيتيليف 
روح ب  مدد ڪن ٿا. مسيحي ماڻهن الِء ڪنهن ب  طريقيي 
سان قسمت جو حال معلوم ڪر  ييا ڏسي   يليط ڳياليهي  

 آهي. 
b:علم نجوم  .  

خيال آهي ت  سج، چنڊ، تارن ۽ ٻين ستارن جيي حيرڪيت 
جو، انساني زندگييَء تيي ابير ٿي يي ٿيو. انيهين آسيميانيي 
جسمن جي حرڪتن ۽ ماڳن جي نيقيشيي جيي ميدد سيان 
ايندڙ وقت جي اڳڪٿي ڪ يي وويي ٿيي. مياڻيهيو عيليم 
نجوم ۾ دلچسپي رکن ٿا. ڪجه  اخبارون ۽ رسياال هين 
موضوع تي باقاعده ڪالم ۽ مضمون شاييع ڪينيدا آهين. 
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م ال  نواِء وقت هر جمعي تي اهڙيون اڳيڪيٿيييون شياييع 
ڪندي آهي. هن ڪتاب جي آخير ۾ ضيميييميو ڏنيو وييو 
آهي، جيڪو خود علم نجوم سان الڳاپيييل رهيييو آهيي. 
زائچن جيو اسيتيعيميال بي  عيليم نيجيوم ۾ شياميل آهيي. 
مسيحي ماڻهن کي هر گا اهڙين ڳالهين ۾ دلچسپيي ني  

 وٺ  گهرجي.
c:زائچو يا جنم پتري  . 

زائچو هڪ نقشو هوندو آهيي، جينيهين ۾ ڪينيهين جيي 
پيدائش جي موقعي تي، ستارن جا ماڳ ۽ هنيڌ ڏييکيارييا 
وون ٿا. ان جي مدد سان ان شخص جي قسمت جيو حيال 
ٻييڌايييو وييينييدو آهييي. مييذال جييي لييحيياظ کييان بيي  ان جييو 

 استعمال ڏوه  آهي.
d:تاش  . 

ڪ هن ڪ هن تاش جي پتن سان قسمت جو حال ٻيڌاييو 
ويندو آهي. پتن کي پيکيييڙبيو آهيي ۽ قسيميت جيو حيال 
ٻڌائبو آهي ۽ حال ٻڌائ  وارو پنهنجن خيالن ميطيابيق ان 
مان مستقبل جو حال بيان ڪنيدو آهيي. تياش جيو اهيڙو 

 استعمال گناه  آهي.
e: ه  ڏس  . 

هن ۾ ه  جون لڪيرون ڏسيي قسيميت جيو حيال بيييان 
ڪبو آهي. لڪييرن سيان گي  هي  جيي بينياو ، تيري ۽ 
آڱرين جي بيهڪ و يره کي ب  مد نظر رکبيو آهيي. هين 
سان عمر، زندگي، ڪاميابي، نياڪياميي ييا عيام ڪيردار 
جي باري ۾ اڳڪٿي ڪ ي ويندي آهي، پير دل لڳيي ييا 
ڀوڳن ۾ ب  مسيحي ماڻهن کي ه  ڏيکيار  ييا ڏسي  ني  
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 گهرجي. اها ڳاله   لط بلڪ خطرناڪ آهي.
 . نجومي يا جادوگر:8

نجومي يا جادوگر اهڙو شخص هوندو آهي، جيڪو خيواب 
رويا، سو  سان يا ڪنهن اهڙين ڳالهين جي تشريح ڪندو 
آهي. ان جي باري ۾ اهو ب  ڪي هين ڪي هين چيييو ويينيدو 
آهي، ت  ان جي قبضي ۾ بدروح هونيدا آهين، جيييڪيي ان 
کي مطلب ٻڌائين ٿا. مسيحي ماڻهن کي اهيڙيين ڳياليهييين 
کان محتاط ره  گهرجيي. هير خيواب  ۽ روييا کيي پياڪ 

 ڪالم ۽ ان جي تعليم جي روشنيَء ۾ پرک  گهرجي.
 قياف  شناسي:. 2

قياف  شناس ب  قسمت جو حال ٻڌائيندا آهين. مي يال : سيو ، 
نشانيون، جانورن جي آنڊن، چانهن جي پتيَء جيي شيڪيل 
۽ صور ، پکييين جيي اڏام، ڪي ين جيي ذرييعيي، ڇيڪيو 
اڇالئ  يا اهڙيون ٻيون ڳالهيون جين ۾ اتيفيال ييا حيادبيي 

 جو دخل هجي. اهڙيون تمام ڳالهيون گناه  آهن.
 ساحر:. 5

ساحر، سحر يا جادو ذريعي عمل ڪري ٿو. ان جي ذرييعيي 
روحن کي پنهنجي قبضي هيٺ آڻ  ۽ انهن تي ابر وجيهي  
جي ڪوشش ڪ ي ووي ٿي. پر ڪنهن بي  مسيييحييَء کيي 
مذال ۾ يا تجربي جي شول کان ب  اهيڙيين ڳياليهييين سيان 

 واسطو ن  رک  گهرجي.
 جادوگر:. 2

جادوگري يا شعبده بازيَء ۾ ڪارو علم اسيتيعيميال ڪيييو 
ويندو آهي. ان ۾ ڪجه  شين يا ماڻهن تيي پيڙهي ، جينيتير 
منتر ڪر ، تعويذن جو استعيميال ڪير  ۽ شيعيبيده بيازي 
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و يره شامل آهي. هن ۾ بدروحن جيي ميدد سيان گيهيربيل 
نتيجا ڪي  جيي ڪيوشيش ڪي يي ويينيدي آهيي،  جييي ين 
بيمارين جي سڃاڻپ ۽ انهن بيييمياريين ميان شيفيا ڪييي ين 
حاصل ڪجي. ووايل شين جي ڳولها وارا عمل يا ڪنيهين 
ايندڙ خطري يا نق يان کيان ڪييي ين بيچياُء ڪيجيي. ائييين 
جيڪ هن ڪا ووايل شييِء هي  اچيي بي  وويي، تي هين بي  
اهڙو عمل ڪر  ناجائا آهي. مسيييحييين کيي هير حيال ۾ 

 اهڙين ڳالهين کان بچ  گهرجي.
 روحن سان ڳالهائيندڙ. 2

اهو شخص آهي جيڪو عارضي ييا  روحن سان ڳالهائيندڙ
مستقل طور تي پنهنجي مرضيَء سان هڪ يا ڪيترن ئيي 
بدروحن جي قبضي هيٺ اچي ووي ٿيو. بيدروح هين جيي 
معرفت ٻين ماڻهن سان رابطيو ڪين ٿيا اهيڙي وييهيڪ ييا 
اجالس دوران جي معمول تي بيخودي طياري ٿيي ويينيدي 
آهي. روحن جي دنيا سيان تيعيليق رکي  وارييون ڳياليهيييون 
سمجه  الِء اهڙيون حرڪتون ڪيون وينديون آهين. انيهين 
مان ڪي ماڻهو سمجهندا آهن ت  هو سچيائييَء جيا طياليب   
خادم آهن. اهي نٿا ڄياڻين تي  دراصيل انيهين جيي وسيييليي 
جيڪو جن ڀو  ڳالهيائيي ٿيو سيو ٻييين جينين ڀيوتين سيان 
ڳالهيون ڪندو آهي، جن جي دعوى هيونيدي آهيي تي  اهيي 

 مردن  جا روح آهن.
  يب دان:. 3

 يب دان ڪاري عيليم ييا جيادوَء جيي ميدد سيان راز جيي 
ڳالهين معلوم ڪر  جيي دعيوى ڪينيدا آهين. ڪياروجيادو 
رڳو نق ان ڏيندڙ ۽ خيراب مياڻيهين الِء اسيتيعيميال ڪيري 
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سگهجي ٿو. جي ن ڪنهن کان بدلو وٺ . اڇي جيادوَء سيان 
ٻين جي مدد ڪر  جي ڪوشش ڪي يي ويينيدي آهيي. هيي 
ٻ ي جادو بلڪ هر قسم جو جيادو گينياهي  آهيي ۽ بيائيييبيل 

 مقدس ۾ ان جي استعمال کان منع ڪيل آهي.
 جنن سان تعلقا :. 6

اهڙو شخص م لن جي روحن کي گهرائي ٿو. ميقي يد اهيو 
 -0هيونيدو آهيي تي  مسيتييقيبييل جييو حييال دريييافيت ڪيجييي. 

۾ اهيڙو مي يال ميليي ٿيو. عييين دؤر جيي  45-8:43سموئيل 
جادوگيريياڻييَء هيڪ جين کيي سي ييو، جينيهين جيي شيڪيل 

 سموئيل نبيَء جهڙي ه ي.
 

هي تمام علم گناه  آهن. بائيبل مقدس جي ڪييتيريين 
ئي آيتن مان بابت ٿ ي ٿو ت  اهي ڪييي ا ني  خيطيرنياڪ گينياهي  

. ني  صيرف 42:41، 42:06؛ الوي سرشتو 03:44آهن. م ال  خروج 
انهن خفي  علمن جو استعمال خطرناڪ ۽ سنگين آهيي ييعينيي 
جادوگر ساحر يا جنن کان واقف ٿي  ب  گناه  آهي، بيليڪ اهيڙن 
ماڻهن سان ميل ميالپ رک  ب  خيدا جيي ڪيالم جيي بيليڪيل 

اوهين م ل ماڻهن جي روحن سان ڳياليهيائييينيدڙن ” خالف آهي. 
ڏانهن مائل ن  ٿجو.، نڪيي ڀيوپين جيي ڳيوليهيا ۾ رهيجيو، ڇيا 
الِءجو اوهين انهن کان ناپاڪ ٿيندا. آٌء خداوند اوهيان جيو خيدا 

 ب  پڙهو( 2:41هن سان گ   - 80:06)الوي سرشتو “ آهيان.
ن ين عهدنامي ۾ بي  انيهين خيفييي  عيليمين ۽ پيوشيييده 

هياڻيي ” طاقتن سان ميل ميييالپ رکي  جيي مينيع ڪيييل آهيي. 
انساني فطر  جا ڪم ظاهر آهن يعني حرامڪياري، نياپياڪيي 
۽ شهو  پرستي، بت پرستي، جادوگري...... جيڪي اهڙا ڪيم 
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)گيليتييين “  ڪن ٿا سي خدا جي بادشاهت جا وارث ڪين ٿييينيدا
۾ درج ٿيل اهڙا تمام گناهي   00-01:03( شريعت جو دؤر 06:5-40

خدا جي اڳيان نهايت ميڪيروه آهين. ييوحينيا رسيول، آسيميانيي 
پر انهيَء شيهير ۾ ڪيابي  ” يروشلم جو بيان ڪندي چوي ٿو ت  

ناپاڪ شيِء يا ڪوب  نفر  ۽ ڪوڙ جهڙو ڪيم ڪينيدڙ هيرگيا 
داخل ٿي ن  سيگيهينيدو ۽ رڳيو اهيي داخيل ٿييينيدا جين جيا نياال 
زنيدگييَء جيي ڪيتياب ۾ ليکيييل آهين، جيييڪيو گيهيييٽيي جييو 

(. جيڪي ماڻهو اهڙين ڳالهين ۾ ڦياٿيل 42:40)مڪاشفو “ آهي.
آهن، انهن الِء صرف هڪڙو ئي رستو آهي ت  اهي توبه  ڪين، 

يعني عيسٰي مسيح جي خون سيان ڌوپيجيي صياف “  گهيٽي”۽ 
ٿين. صرف ُاهي ماڻهو ئي ابليييس جيي ڪيمين کيان ميحيفيوظ 
رهي سگهندا ۽ ابليس جي ڪمن کي نيسيت ۽ نيابيود ڪيري، 

 سندس هر ٻنڌ  کان پا  کي ڇ ائي سگهن ٿا.
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 باب ڇهون

 

 لڪل طاقتن جي دلفريبي
 

اسان ابليس جي ڪجه  ڪمن جو بيان ڪيو آهيي. اڄ 
ب  ماڻهو انهن ۾ م روف ۽ مشغول نظر اچن ٿا، بلڪ ڪجه  
مسيحي ماڻهو ب  انهن ڪمن ۾ ڦاٿل آهن ۽ انهين ڪيمين کيي 
ڇ   الِء تيار ن  آهن. انهن ڳالهين جي سبيبين تيي  يور ڪير  

 مفيد ٿيندو.
 . تجسس:0

ڪ هن ڪ هن ڪجيهي  نيوجيوان رڳيو تيجيسيس خياطير 
لڪل طاقتن جي ڄيار ۾ ڦياسيي پيونيدا آهين. خيا  طيور تيي 

هيينيين جييي تييوجيي  جييو مييرڪييا  OUIJA BOARD‘  اويييجييا بييورڊ’ 
ب بو آهي. اها شيروع ۾ ئيي هيڪ نيقي يان واري رانيد آهيي. 
شروع ۾ مق د صرف اهو هيونيدو آهيي تي  ڏسيون تي  اوييجيا 
بورڊ سان مستقبل جو حال ڪي ن معليوم ٿي يي. اوييجيا هيڪ 
تختو هوندو آهيي، جينيهين تيي حيروف تيهيجيي ليکيييل هيونيدا 
آهن. هڪ ننيي تيخيتيي هيونيدي آهيي جينيهين جيي شيڪيل دل 
جييهييڙي هييونييدي آهييي ۽ ٻيين هيينييڌن تييان ڪييلييييين سييان جييڙيييل 
هوندي آهي. هڪ ٽ ين هنڌ تي عمودي نيقيطيو جيڙييل هيونيدو 
آهي. سوالن جيا جيواب هيا ييا ني  ۾ ڏنيل هيونيدا آهين. اوييجيا 

سيان “  ييا” ۽ جيرمين ليفيظ “  ِوي”بورڊ جو نالو فرانسيسي لفظ 
 آهي.“ ها”ملي ُجڙيو آهي. ٻنهي جو مطلب 
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 . شول4
شول، عام تجسس جي جذبي سان وڌيڪ گهرو ٿيندو 
آهي. قدرتي طور انسان پنهنجيو پيا  ۾ دليچيسيپيي رکيي ٿيو. 
تنهنڪري ڪو اهڙو ڪيم ييا عيميل، جينيهين سيان انسيان کيي 
پنهينيجيي بياري ۾ ڪيجيهي  ميعيليوميا  ميليي، ان ۾ هين جيي 
دلچسپي ۽ شيول پيييدا ٿيي ويينيدو آهيي. اهيڙي آزميائيش جيو 
مقابلو سختيَء سان ڪر  گهرجي ن  ت  ان ۾ ڦياسي  ۾ ديير ني  

 ٿي لڳي.
 

 . تحقيق:8
ڪ هن ڪ هن تيجيسيس جيو ميادو شيول جيي شيڪيل 
اختيار ڪري وٺندو آهي، ۽ پوِء تحقيق جي راهي  تيي مياڻيهيوَء 
کي وٺي ويندو آهي. ان جا سبيب ڪيهيڙا آهين؟ خيطيرو تي هين 

تي  ميافيول   آهي ج هن تيحيقيييق جيو ميقي يد اهيو ورتيو وويي
الفطر  قوتن تي وڌيڪ قدر  حاصل ڪ يي وويي. ان عيميل 
جي دوران انسان آهستي آهستي شيييطيان جيي قيبيضيي هيييٺ 

 اچي ووي ٿو.
 

 . فيشن:2
مختلف زمانن ۽ مختلف تهذيبن ۾ اهو فيشين رهيييو 
آهي ت  لڪل طاقتن سان تعلق رکيو ووي. م ال  ميغيرب ۾ اڄ 
ڪله  فيشن آهي ت  اهڙين طاقتن سان تيعيليق پيييدا ڪير  جيو 
مشرقي فن سکجي ۽ اهڙين طاقتن کي قبضي هييٺ آڻي  جيو 
فن سکجي. ماڻهو يوگا جيي طيرف ڌييان ڏيين ٿيا ۽ ميخيتيليف 
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 گروهن جا چيال ب جن ٿا.
ان ۾ “  ييگيانيگيت ييا ميييالپ.” يوگا جيو ميطيليب آهيي 

ڪيتريون ئي جسماني ۽ نفسياتي مشقون ۽ عمل ڪبيا آهين. 
مغرب ۾ ان رياضت جي ورزشي پهلوئن تي وڌيڪ زور ڏنيو 
ويندو آهي ۽ مافول الفطير  دنيييا ڏانيهين ييا روحيانيي پيهيليو 
ڏانهن ايترو ڌيان ڪون  ڏيندا آهن. يوگا جو بنيادي مق د خيدا 
سان ميالپ ڪر  آهيي پير ان جيو جسيميانيي پيهيليو ۽ ليڪيل 
طاقتن جي پهلوَء کي آسيانييَء سيان نيظير انيداز ني  ٿيو ڪيري 
سگھجي. اهڙو يوگا ب  آهي جنهن جو تعلق سيتيارن جيي عيليم 
نجوم سان ب  آهي. جي ن ت  مغرب ۾ ييوگيا جسيميانيي ورزش 
الِء استعمال ٿيندو آهي ۽ ائين يوگا کي مافول الفطر  شييين 
کي قبضي هيٺ آڻ  الِء ب  استعمال ڪيري سيگيھيجيي ٿيو، ان 
ڪري ا  ڄا  ماڻهو آهستي آهستي ان عمل سان ابليييس جيي 

 ڄار ۾ ڦاسي پون ٿا.
 

 . روحاني َخال:5
ڪيترن ئي ماڻهن جو زنده ايمان ن  آهيي ۽ ان ڪيري 
انهن جو  عيسٰي مسيح جي وسيلي سان زنده خدا سان ڪيوبي  
تعلق ن  ٿو رهي. انهن جي زندگين ۾ هيڪيڙي روحيانيي خيال 
هوندو آهي. ڪيترائي ڀيرا انهن کي ان ڳاله  جيو احسياس بي  
ن  ٿيندو آهي. اهو ئي هڪ وڏو سيبيب آهيي جيو اهيي اهيڙيين 
خطرناڪ قوتن جي ور چڙهيييو ووين ٿيا. انسيان جيي تيخيليييق 
اهڙي ٿي آهي جو جانورن وانگر هين جيو ميادي دنيييا سيان بي  
واسطو آهي ۽ فرشتن وانگر روحاني دنيا سان پ . جييڪي هين 
هو پنهنجي روحاني ح يي جيون ضيرورتيون پيورييون ني  ٿيو 
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ڪري، ت  سندس زندگيَء ۾ هيڪ خيال پيييدا ٿيي پي يي ٿيو ۽ 
مٿس خال حمل  آور ٿ ي ٿي ۽ هين کيي ڪي هين بي  اطيمييينيان 

 حاصل ن  ٿو ٿ ي.
 

 . خوف:2
اڪ ر ماڻهيو بيديَء، مسيتيقيبيل ۽ ميو  کيان خيوفياده 

جو ليکڪ بيان ڪري ٿو تي  “  عبرانين ڏانهن خط” هوندا آهن. 
ڪي ن خداوند عيسٰي مسيح مو  جي خوف کيان آزاد ڪيري 

جهڙيَء طرح هن جا اهي ٻار انسيانيي آهين، اهيڙيَء طيرح ” ٿو. 
عيسٰي ب  انهن وانگر ٿيو ت  جي ن پنهنجي مو  جي وسيييليي 
شيطان کي ناس ڪري، جنهن کي مو  تيي اخيتيييار آهيي. ان 
سان گ  هو انهن سڀني کي آزاد ڪري، جيڪي مو  جيي ڊپ 

( 05-02:4)عيبيرانييين “  کان سڄي عمر  الميَء ۾ گرفتيار هي يا.
جيڪي خداوند عيسيٰي مسيييح جيي وسيييليي سيان ميو  جيي 
خوف کان آزاد ٿيل ن  آهن ت  اهي ماڻهو هييي انيهين هيوڏانيهين 
ه  پير ه ندا رهن ٿا. هو اهڙن ماڻهن جو سهارو ڳوليندا آهن 
جيڪي مذهب جي آڙ ورتل هيونيدا آهين. مي يال طيور ڪيافيي 
ماڻهو پيرن فقيرن و  ووي ڪپڙو پڙهائي پنهينيجين بسين ييا 
ٽيڪسين تي ٻڌندا آهن ت  جي ن هو محفوظ رهن. ڪنهن پيير 
فقير جو دم ڪيل ڪوب  عمل هيونيدو آهيي تي  ان تيي ييقييين 
ڪندا آهن. اهي پنهنجي ڪنهن مس لي يا ٻار جيي صيحيت الِء 

 فقير يا عامل کي ٻڪرو، دنبو يا پيسا باسيندا آهن.
پاڪستان جي سرحد صوبي جي بنون شهر ۾ ڪييي يي 

 اهڙا عمل ڪيا ويندا آهن.
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a هڪ بيمار خاتون جي مائٽن ٻيڪيرو قيربيان ڪيري، ان .
جو گوشت اسپتال جي ٻين ميريضين ۾ ورهياييو. ذبيح 
ڪر  کان پهرئين، خاتون مريض  ٻڪر جيي ميٿيي تيي 
ه  رکيو. اهو مريض  جي الِء صدقي جيو ٻيڪيرو هيو، 

 ع(.0622ت  جي ن بچي ووي )اپريل 
 .b هڪ ڇوڪريَء جي شاديَء ٿي ت  هن جي والديين ڦياٽيل

ع(. 0623ڪپڙا پاتا ت  جي ن نظر ني  لڳيي وويي )مي يي 
ڪنوار جي ڳل تي صليييب جيي شيڪيل جيھيڙو نشيان 
لڳايو ويو ت  جي ن نظر ن  لڳي وويس. هين جيي هينيج 
۾ هڪ ڇوڪيرو وييهيارييو وييو تي  هين کيي سينيڀياليي 

 ويهي. ان جو مطلب اهو هو ت  هن کي ب  اوالد ٿي.
بدروحن کان بچ  ۽ ابليس جيي ابير کيي خيتيم ڪير  
الِء، بي شمار ماڻهو خدا تي ڀروسو ڪر  بجاِء شيطاني طريقيا 
استعمال ڪندا آهن. بري نظر جو اڪي ير خيوف ڪيييو ويينيدو 
آهي. ڪيترائي ڀيرا ڇوڪرن کي زنانو لباس پيهيراييو ويينيدو 
آهي ت  جي ن بدروح هنن ۾ دلچسپي ني  وٺين ييا ڪيو دشيمين 

 ساڙ مان بري نظر ن  لڳائي. اهو رواج پنجاب ۾ گه و آهي.
۾ مون ڪابل جي ويجھو هڪ ڳيو  ۾ هيڪ  0622جوالِء 

رسم ڏٺي ت  هڪ عور  ٻار ڄ   مهل تڪليف ۾ ه يي. هيڪ 
ڪڪڙ کي قربان ڪيو ويو ۽ ان جو ر  عور  مٿان اڇيالييو 
ويو ت  جي ن ٻار ڄ   ۾ هن کي آساني ٿ ي. ميميڪين آهيي تي  
هن جو سبب جھالت ۽ وهم پرستي هجي، پر اهو بي  ميميڪين 
 آهي ت  بدروحن کي خوش ڪر  جي الِء ائين ڪيو ويو هجي.
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 :. وهم پرستي2
وهم پرستي ۽ ليڪيل طياقيتين سيان رابيطيي ۾ فيرل 
ڪر  مشڪل آهي. پٺا  پنهنجي ڇيوڪيري جيي سير وييجيهيو 
چاقو رکي ڇ يندا آهن. هڪ دفعي ان جو سبب پيڇيييو وييو تي  
ٻڌايو ويو ت  ٻار بهادر ٿيندو. ڇا هن ڳاله  جو مقي يد بيدروحين 
کي دور ڪر  هو يا ٻنهي ميقي يدن الِء؟ ان جيو سيبيب وهيم 
پرستيَء جي ڄار ۾ ڦاس  هو. وهم پيرسيتيي آهسيتيي آهسيتيي 

 لڪل طاقتن سان رابطي طرف وٺي ووي ٿي.
 

 . اڳواڻيَء جي کو :3
پنجاب جي هڪ مسيحي اسپتال ۾، ڪا شييِء چيوري 
ٿي وئي جنهن تي ڪيترن ئي ماڻهن تيي شيڪ ڪيييو. نيرسين 
هن معاملي کي صياف ڪير  الِء اوييجيا بيورڊ جيو اسيتيعيميال 

۾ ملندو رهيو. آخر ڪيار هيڪ “  ن ”ڪيو. هر سوال جو جواب 
۾ مليو. جنهن ماڻهو ڏانهين اهيو اشيارو “  ها” سوال جو جواب 

ڪيل هو، اهو ماڻهو واقعي چور بابت ٿيو. هتي بيگناهييَء ۽ 
ڏوه  بابت ڪر  الِء اهو  لط طريقو استعمال ڪيو وييو. هين 
واقعي کانپوِء نرسن جي زندگيَء ۾ شيطيان اهيڙو ابير ڪيري 
سگهي ٿو، توبه  ڪر  ۽ مسيح ڏانهن رجوع ڪر  کان سيواِء 

 بچ  ناممڪن ٿي سگهي.
 

 . بائيبل جي تعليم جي گهٽتائي:6
مٿ ين واقعي جو هي ب  سبب ٿي سگهي ٿو ت  نيرسين 
کي بائيبل مقدس جي سٺي تعليم ن  ملي هجي. مون ڪي هين 
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ب  اهڙو پيغام يا بائيبل اسٽڊي ن  ٻڌي آهي ت  وهم پرسيتيي ۽ 
لڪل طاقتن سان رابطو ڪر  خطرناڪ ۽ گناه  آهي. ڪي هين 
ڪ هن مسيحي ماڻهو بي  مياارن تيي ويينيدا آهين ۽ مسيليميان 
پيرن کان تعويذ ب  ڪرائيندا آهن. انهن کي ڪ هن ب  بيائيييبيل 
مقدس جي روشنيَء ۾ ن  سمجهايو وييو آهيي تي  اهيڙي رسيم 
 لط آهي. ضرور  آهي ت  عباد  جي صحيح ۽ گهري ميعيني  
ورتي ووي ۽ بت پرستي ۽ جادوگريَء جي گناهن کيان تيوبيهي  
جي تعليم ڏني ووي. ا  پڙهيل ۽ پڙهيل مسيحي ماڻهن جيي 
روحاني خوراڪ ناڪافي آهي. اڪي ير ڪيليييسيييائين ۾ اهيڙي 
تعليم ۽ عمل جي گهٽتائي آهيي. هين گيهيٽيتيائييَء جيي سيبيب 
پنهنجي پاڙيسريَء جي طور طريقن ۽ رسم رواج جيي طيرف 
را ب ٿي  ڪا وڏي حيران ڪندڙ ڳاله  ن  آهي. بائيبل ميقيدس 
جي تعليم جي هن گهٽتائيَء جي ڪري ماڻهيو ليڪيل طياقيتين 

 ڏانهن متوج  ٿين ٿا، جيڪو سندن الِء وڏو خطرو آهي.
 
. فول الفطر  ڳالهين جي باري ۾  لط 01

 فهمي:
ڪي ي ماڻهو فول الفطر  ڳالهيين کيي سيميجيهيي تي  
وٺندا آهن پر سڃاڻي ڪون  سگهندا آهن ت  اهو شيطان طيرفيان 
آهي يا خدا طرفان.  انهن ماڻهن کي اها خبر ن  پوندي آهيي تي  
حقيقي خدا جي ڳالهين ۽ نقلي شيطان جي ڳياليهييين ۾ فيرل 
ڪي ن ڪري سگهن ۽ ائين هو شيييطيانيي ڳياليهييين ۾ ڦياسيي 
ويندا آهن. اڳ ين باب ۾ حقيقي ۽ نقلي ڳالهييين جيي تشيرييح 

 ڪ ي وي ي آهي.
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 . ُمردن سان رابطي قائم ڪر  جي ڪوشش:00
ڪي ي ماڻهو تنهائي ۽ بوريت جو شڪار هونيدا آهين. 
اهيڙا مياڻييهيو ڪي هيين ڪي هيين ميردن سييان رابيطيو ڪير  جييي 
ڪوشش ڪندا آهن. هڪ معمول يا ڪنهن اهڙي مياڻيهيوَء جيي 
معرفت جيڪو پنيهينيجيو پيا  تيي بيييخيوديَء واري ڪيييفيييت 
طاري ڪري ٿو وٺي ۽ پا  کي ڪنهن روح جي حوالي ڪيري 
ٿو. اهو شخص بظاهر ڪنهن م ل ماڻهوَء سان ڳالهائيي رهيييو 
هوندو آهي. مون کي يقين آهي ت  خيدا ڪينيهين کيي بي  اهيڙي 
اجاز  ن  ڏيندو ت  ڪن مرحوم ايميانيدارن کيي هين طيرح بيي 
آرام ڪر  جي ڪوشش ڪ ي ووي. تنهن ڪري اهو اميڪيان 
رهي ٿو ت  بدروح، انهن ميرحيوم مياڻيهين جيي آواز جيو نيقيل 
ڪندا آهن ۽ فول اليفيطير  قيوتين جيي ميدد سيان سيوالين جيا 
جواب ڏيندا آهن. در اصل اهڙو سڄو عمل شيطان جي طيرفيان 
هوندو آهي. ڪوب  عمل محض ان الِء درست ن  هوندو آهيي تي  
ان مان گهربل نتيجو نڪري ٿو. هن ڳاله  جيي تشيرييح اسيان 

 جي تحت ڪ ي آهي. 3مٿي م ال نمبر 
 
 . موروبي ابرا :04

جن ماڻهن جا ڏاڏا پڙ ڏاڏا، اهڙا شييطيانيي ڪيم ڪينيدا 
رهيا آهن ت  اهي ماڻهو ٻين جي نسيبيت وڌييڪ آسيانييَء سيان 
شيطاني طاقتن جي ابر ۾ اچي ويندا آهن. ٻين گنياهين وانيگير 
لڪل طاقتن جو ابر بي  ٽي ييين ۽ چيوٿييين نسيل تيائييين وويي 

(. اهڙن ماڻهن کيي کيپيي تي  ني  فيقيط 5:41پهچندو آهي )خروج 
اهڙن عملن کان پاسو ڪن پر ان جي ترديد ڪن. ڪ هين ڪيو 
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ايماندار ننيي هوندي اهڙي ڪينيهين عيميل ۾ شيرييڪ ٿييينيدو 
رهيو )بي سمجهيَء ۾(. شايد هو شاگرديَء واري زماني ۾ دل 
لڳي خاطر قسمت جو حال ٻڌائ  ۾ شيرييڪ رهيييو هيجيي، ۽ 
هاڻي کيس پنهنجين اهڙين حرڪتن جيي ڪيري شيڪ شيبيهيا 
تنگ ڪن ٿا، يا ڪو ا  ڄاتل خوف اٿس. اهڙين ڳياليهييين ميان 
جان ڇ ائ  الِء ضروري آهيي تي  اهيڙن سيڀينيي عيميلين کيي رد 
ڪري هن معاملي ۾ ڦاٿل مسيحي ٻين ٻين ييا ٽين اييميانيدارن 
سان دعا گهري، اهيڙن سيڀينيي شييين کيي رد ڪيري جيييڪيي 
شيطاني يا لڪل قوتن سان وابست  هجين. انيهييَء دعيا ۾ هين 
کي خداوند عيييسيٰي مسيييح جيي ر  جيي ذرييعيي ميعيافيي ۽ 
روحاني سچائي جي الِء دعا گهر  کپي. ٻيا ماڻهو هن تي هي  
رکي، برڪت ۽ رهائيَء جي دعيا ڪين تي  مياضييَء جيو ڪيوبي  
عمل هن تي ابر انداز ڪون  ٿيندو. ڪي هين ڪي هين بيپيتيسيميا 
جي عباد  ۾ اهو سوال پڇيو ويندو آهي ت  ڇا توهان شييطيان 
۽ ان جي سمورن ڪمن کي تيرڪ ڪيرييو ٿيا؟ ان سيوال جيو 

 مناسب جواب آهي.
 

 . بڇڙي صحبت:08
 -0“ ) بري صحبت سٺيون عيادتيون بيگياڙي ڇي ي ٿيي” 
جيي “  مييينيانيدر” (. پولس رسول يوناني م ينيف 88:05ڪرنٿين 

اسيتيعيميال “  اييٿيي” لفظن جو حوالو ڏنو آهي. يونانيَء ۾ ليفيظ 
ٿيو آهي، جنهن جي ميعيني  عيادتيون، ڪيردار ييا اخيالل آهيي. 
پولس رسول هن محاوري جي مدد سان ان ڳاله  جي وضياحيت 
ڪ ي آهي ت   لط صحبت مان مراد انهن ماڻهن ڏانهن اشيارو 
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آهي، جيڪي مسيح جي مر  کان پوِء وري جي رو ٿي اٿ  جيو 
انڪار ڪن ٿا. اهڙيَء طرح انيهين مياڻيهين سيان ميييل ميييالپ 
رک ، جيڪي جادوگريَء يا ليڪيل عيميل رکين ٿيا، انيهين سيان 
رابطو رک  تباه  ڪينيدڙ آهيي. انيهين مياڻيهين کيان پيري رهي  

 گهرجي.

 
 . مالي فائدو:02

پير، فقير، جادوگر ۽ تعويذ ڪر  وارا پينيهينيجيي هين 
لڪل فن مان پ سا ڪمائن ٿا. هنن ماڻهين ميذهيب جيو حيواليو 
ڏي ي ماڻهن کي ڦر  جو سليسيليو شيروع ڪيييو آهيي. اهيڙيَء 
طرح تعويذ ٺاه  وارا، ه  ڏس  وارا، قسمت جيو حيال ٻيڌائي  
وارا ۽ ان ڪم جا استاد جيڪي ٻين کي پنهنجي ضيابيطيي ۾ 
رکن ٿا، گھ و پيسو ڪمائن ٿا. ڊاڪٽر لوقا اهڙو واقعو ٻڌائيي 
ٿو جنهن جو تعلق مالي فيائيدي سيان آهيي. )رسيولين جيا ڪيم 

(. پييولييس رسييول  يييييب دان روح کييي حييڪييم ڏنييو تيي  02:02
ڇوڪريَء مان نڪري وڃ، ۽ اهو نڪري ويو. ان تيي هين جيا 
مالڪ نارا  ٿيا، ڇو ت  هنن جي ڪمائي ختم ٿي ويي يي. بيت 
پرستي ۽ جادوگريَء جي اهيڙيين رسيمين پيوييان گيھي يو ڪيري 
اهڙن ماڻهن جيو هي  هيونيدو آهيي جين کيي فيقيط پينيهينيجيي 
ڪمائيَء سان دلچسپي هوندي آهي. افسس شهر ۾ دميييتيرييس 

ديويَء جا چانديَء جا ‘  ارتمس’ نالي سونارو هوندو هو، جيڪو 
مندر ٺاهي وڪ ندو هو. ان ڪم ميان هين کيي ڪيافيي نيفيعيو 

(. ُاتر آفيرييقيا جيي سيميوري 42-48:06ٿيندو هو )رسولن جا ڪم 
عالئقي ۾ جوهري زيورن جي نمائش ۽ فروخيت ڪينيدا آهين. 
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اهي زيور ان ڪري پاتا ويندا آهن ت  جي ن بري نيظير، بيدروح 
۽ بيييميارييون و يييره دور رهين. ظياهير آهيي تي  اهيڙيَء وهيم 
پرستيَء کي زور وٺرائ  سان، اهڙن مفاد پيرسيت مياڻيهين جيو 

 ئي فائدو آهي.
 

 . منع ٿيل ڳالهين جي دلفريبي:05
ابليس بيبي حوا کي اهيا ڳياليهي  ٻيڌائيي تي  مينيع ٿيييل  

ميوو سٺو آهي. ان کيي کياُء. اهيڙيَء طيرح اڄ بي  اهيي تيميام 
ڳالهيون، جن جيي مينيع ٿيييل آهيي، انيهين ۾ ڪشيش آهيي ۽ 
ڪييي ييي مياڻييهيو ان ڪشيش جيي ڪيري لييڪيل طياقيتيين سييان 

 (.2:8الڳاپجن ٿا )پيدائش 
 

 . نافرماني:02
جن ماڻهن بائيبل مقدس جو مطالعو ڪيييو آهيي، تين 
کي خبر آهي ت  بائيبل مقدس جادوگريَء کي گنياهي  سيميجيهيي 
ٿو ۽ ان کان منع ڪري ٿو. پر پوِء ب  ُاهي ماڻيهيو ڄياڻيي واڻيي 
ابليس جي پيروي ڪن ٿا، ايستائين جو ابليس جي عيبياد  ۽ 
پوڄا ڪن ٿا. پهرين باب ۾ ڄاڻايو ويو آهي ت  رحيم ييار خيان 
جي هڪ عالئقي ۾ بشارتي ٽيم جو هڪ اهڙي خيانيدان سيان 

 واسطو پيو، جيڪي ابليس جي پوڄا ڪندا ه ا.
 

 . ٻين تي اختيار رک  جو جنون:02
ڪي ي دفعا ماڻهن کي جنون جاڳندو آهي ت  ٻيا ماڻهيو 
هن جي قبضي هيٺ رهن ۽ ائييين اهيي شيييطيانيي عيميلين جيا 
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شڪار ب جيو وون. جادوگر جي هي  ۾ خيا  قيو  هيونيدي 
جنيهين  آهي. هو ماڻهن ۽ حالتن تي گه و ابر انداز ٿيندو آهي.

ڳو  جو ذڪر پيهيرئييين بياب ۾ ڪيييو وييو آهيي، اتيي هيڪ 
جادوگر رهندو هو. هن وڏي ڪوشش ڪ ي ت  جادوَء جيي زور 
سان اسان کي هتان ڀڄائي ڪيي. اسان روزانو پياڪ انيجيييل 
جي خوشخبيريَء جيي مينيادي ڪينيدا هي ياسيون ۽ هين کيي ان 
خوشخبريَء تي چڙ وٺندي هي يي. هين ڪيييتيرن ئيي رڪياوٽين 
وجه  جي ڪوشش ڪ ي ۽ مخياليفيت ڪي يي. هين جيي اسيان 
سان مخالفت ڪر  ۾ اهيڙو بيڇيڙن قيوتين سيان هيييبيت نياڪ 
واقعو ٿيو جهڙو منهنجي سموري اڳوڻي تجربي ۾ ڪ هن بي  
ن  ٿيو. دعا گهر  ۽ روزو رک ، عيسيٰي مسيييح جيي ر  جيي 
وسيلي اسين ڪامياب ٿياسون. خدا هن ڳو  ۾ ڪم ڪييو ۽ 
ڪيتريون ئي زندگيون تبديل ٿيون. اهو ابليس جي طياقيت ۽ 
خدا جي وچ ۾ مقابلو هو. ابليس جي طياقيت کيي ڪيمياور ني  
سمجه  گهرجي پر ان کان خوف زده ٿي  جي بي  ضيرور  ني  
آهي، ڇو ت  خدا جي طاقت هن کان ڪافي وڌيڪ آهي. عييسيٰي 
مسيح خداوند ۽ فاتح آهي. روح القدس جي وسييليي خيدا جيي 

خدا جيو شيڪير آهيي جيو ” طاقت ايماندارن جي اندر رهي ٿي. 
هو اسان کي خيداونيد عيييسيٰي مسيييح جيي وسيييليي فيتيح ٿيو 

 (52:05ڪرنٿين  -0“ )ڏئي.

 
 . بداخالقي:03

اهڙين ڳجهين سرگرمين جو گه و ڪري ڀيرا ڪيرييل 
اخالقي حرڪت سان گهرو تعلق رهي ٿو. جينيهين ڪيري خيبير 
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ئيي ني  پيونيدي آهيي تيي  بيداخيالقييي جيي ڪيري، انسييان انيهيين 
شيطاني ڪمن ۾ ڦاسي پوي ٿو يا انهن ڳالهين جو نتيجو بيد 
اخالقي آهي. ڪيترن ئي جادوَء جي رسمن ۾ لڪيل جنسي ۽ 

 شهوتي حرڪتون ب  ضروري شامل آهن.
 

 . مذهب جي طرفان اجاز :06
ڪي مذهب انهن شيطاني رسمن جي خالف ني  هيونيدا 
آهن، بلڪ انهن جي نظام جو هڪ ح و هونديون آهن. بينيون 

جيو  0622جي هڪ اسپتال ۾ مون هڪ رسم ڏٺي. فيييبيروري 
هڪ واقعو آهي: ڪجه  سڪل ڪاٺيين کيي پياڻييَء ۾ پسياييو 
ويو ۽ اهو پاڻي ُان مريض  کي پياريو ويو ت  جي ن کيييس ٻيار 

 48جيي  06ڄ   ۾ آساني ٿ ي ۽ گ وگ  قرآن مجيد جي سورة 
آيت جي تالو  ڪ يي ويي يي، جينيهين جيي حيواليي ۾  42کان 

ڪنواري مريم جي ٻار ڄ   جيو ذڪير هيو. هيوَء کيجييَء جيي 
هڪ و  هيٺان ويم جي سورن ۾ ورتل ه ي. خدا هڪ چشمو 
پيدا ڪيو ۽ مريم کي چيو تي  کيجييَء کيي ليوڏي ۽ جيييڪيي 
پڪل کجيون ڪرن، سي ک ي کائي ۽ چشمي جو پاڻي پي يي. 
اهڙيَء طرح سندس درد ۽ تڪليف ختم ٿي وي ي. چيييو وويي 
ٿو ت  اهي سڪل ڪاٺيون انهيَء کجييَء جيي و  ميان هيييون، 
جنهن کي بيبي مريم لوڏيو هو، ت  جي ن سندس ٻار ڄ   جيي 

 تڪليف ختم ٿ ي، جي ن مٿي ذڪر اچي چڪو آهي.
 

 نتيجو:
جادوگريَء ۽ لڪل طاقتن سان رابطيو پيييدا ڪير  جيا 
ٻيا ب  ڪيترائي سبب ٿي سگهن ٿا جيڪي مٿي ذڪر هيٺ ني  
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آيا آهن. پر جي ن پراڻي عهدنامي ۾ اسيان شيرييعيت جيي دور 
۾ پڙهيو آهي ت  بائيبل مقدس انهن سيڀينيي ڳياليهييين  01:03-00

جي مذمت ڪري ٿو. جي هين خيدا افسيس ۾ پياڪ روح سيان 
ڪم ڪيو اها ڪا حير  جي ڳاله  ن  آهي تي  خيداونيد عيييسيٰي 

ڪيترن ئي جن ايمان آندو هيو، تين ” جي نالي جي بارگي ٿي. 
ُکلي عام پنهنجا ڪيل بڇڙا ڪم باسيا. انهن مان ڪيييتيرائيي 
جيڪي جادوگري ڪندا هي يا، تين پينيهينيجيا ڪيتياب گي  ڪيري 
سڀني جي اڳيان ساڙي ڇ يا. انهن ڪيتيابين جيي رقيم جيوڙي 
وي ي ت  اها پنجاه هاار چانديَء جا سڪا ٿي. اهڙيَء طيرح خيدا 

-02:06)رسولن جا ڪيم “  جو ڪالم پکڙبو ۽ زور وٺندو ويو.
( ٽي سال اڳ هندستان جي شهر پونا ۾ هڪ لييڊي ڊاڪيٽير 41

مسيح تي ايمان آندو. پر هن کي مڪمل اطمييينيان ۽ سيڪيون 
ت هن ن يب ٿيو ج هن هن پنهنجا جادوَء جا سيڀ ڪيتياب گي  
ڪري سڀني جي سامهون ساڙي ڇ يا. مسيح کي قبيول ڪير  
کان اڳ ۾ هوَء هڪ معمول جيو ڪيردار ادا ڪينيدي هي يي ۽ 
ماڻهن کي مستيقيبيل جيي بياري ۾ ٻيڌائييينيدي هي يي. سينيدس 
شيطاني قوتن کان منڪر ٿي  الِء جادوئي ڪيتيابين کيي سياڙ  

 الزمي هو.
ج هن ب  ڪنهين مسيييحيي مياڻيهيوَء کيي ميعيليوم ٿي يي تي  
سندس لڪيييل طياقيتين سيان رابيطيو رهيييو آهيي تي  هين کيي 
پنهنجي  لطيَء جو اظهار ڪر  گهرجي، توبه  ڪر  گهيرجيي 
۽ خداوند مسيح و  کيييس تيردييد ڪير  گيهيرجيي ۽ ان کيان 

 معافي وٺي ن ين زندگي حاصل ڪر  کپي.
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 باب ستون

 

 حقيقت ۽ جعل سازي
 

ابلييس هيڪ نيورانيي فيرشيتيي جيي روپ ۾ بي  اچيي 
(. هو جعل سازي ۽ ٻهروپ ڌار  02:00ڪرنٿين  -4سگهي ٿو )

جو ماهر آهي. هو خدا جي قدر  جي مظهر جو ب  نيقيل ڪيري 
سگهي ٿو. هو انسان کي دوکو ڏي  الِء، ان تيي پينيهينيجيو ابير 
ويهار  الِء ۽ هن کي پا  سان ميالئي  الِء هير طيرح جيو روپ 
ڌاري سگيهيي ٿيو ۽ دوکيو ڪيري سيگيهيي ٿيو. هيو ميخيتيليف 
نشانيون، عجائب ۽ معجاا ڏييکياري ٿيو. هيو روييا ييا خيواب، 
آوازن ۽ پيشنگوئين کي ب  استعمال ڪري ٿو، ايستائيين جيو 
بائيبل مقدس جون آيتون ب  استعمال ڪري ٿو. ڪا حيييرانييَء 
جي ڳاله  ن  آهي جو جيڪي مياڻيهيو پياڪ روح جيي وسيييليي 
ن ين سر پيدا ن  ٿا ٿين، اهي ماڻهو هن جي ڄار ۾ ڦاسي پيون 
ٿا. پر وڏي خوفناڪ ڳاله  اها آهي جو ابليس انهن ماڻهين کيي 
ب  ڪ هن ڪ هن دوکو ڏي ي ويندو آهيي جيييڪيي پياڪ روح 
جي وسيلي پيدا ٿيا آهن. هو حقيقت ۽ سيچيائييَء کيان مينيهين 
موڙي جعلي ۽ نقلي ڳالهيين جيي پيوييان لڳيي پيونيدا آهين ۽ 
االهي ڳاله  کي ڇ ي، شيطاني ڳالهين جي پوييان لڳيي پيونيدا 
آهن. بس ضروري آهي ت  اسان جاڳندا ۽ دعائون گهرندا رهيون 

 (.  83:02ت  جي ن آزمائش ۾ ن  پ ون )مرقس 
فول الفطير  ڳياليهيييون تي  ڏاڍييون دليڪيش ۽ تيميام 
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دلفريب آهن. اهيا ڳياليهي  نيهياييت اهيم آهيي تي  اسيان سيڃياڻيپ 
ڪريون ت  اهي فول الفطر  ڳالهيون خدا جي طرفيان آهين ييا 
ابليس جي طرفان آهن. اهي نفساني ماڻهو جن جي ن ييين سير 
پيدائش ن  ٿي آهي، اهي انهن ڳالهين ۾ فرل محسيوس ني  ٿيا 
ڪري سگهن. در اصل شايد کين فرل ڪر  جي پرواهي  بي  ني  
آهي. م ال  ڪن فريسين جون دليون نهايت سخت ۽ اوندهي  ۾ 
هيون. انهن عيسٰي مسيح تي الاام لڳياييو تي  هين ۾ بيدروح 
آهي ۽ هو بدروحين جيي سيردار جيي ميدد سيان بيدروحين کيي 

(. اهي پاڪ روح ۽ بدروح ۾ فيرل ني  48-02:00ڪيي ٿو )لوقا 
سمجهي سگهيا آهن. انهن کيي اونيداهي  بي  نيور جيهيڙي لڳيي 
ٿي! انهن اهڙو ڪفر ڪيو جنهن جيي ميعيافيي ني  آهيي )ليوقيا 

01:04.) 
انقالبي انگيا بييداريَء جيي ميوقيعيي تيي پياڪ روح 
اڪ ر نازل ٿ ي ٿو  ۽ نشانيون، معجاا ۽ عجائبا  ظاهر ٿين 
ٿا. پر اهڙي موقعي تي بنيادي سوال اهو پيدا ٿ ي ٿو ت  انيهين 
جو بنيادي ماخذ ڇا آهي، يعني اهي ڪٿان ظهور پاير ٿيين ٿيا. 
پاڪ روح جي قدر  سان يا ڪينيهين ٻيي قيو  سيان؟ اچيو تي  
اصلي ۽ نقليَء تيي  يور ڪيرييون، ۽ انيهين  جيو فيرل بيييان 

 ڪريون.
  
 نبو :

آٌء پينيهينيجيو ”  يوايل نبيَء جي معرفت ٻيڌاييو وييو تي  
روح سڀني انسانن تي اوتي وجهندس ۽ اوهانجا پٽ ۽ اوهيان 
جون ڌي رون نبو  ڪنديون، اوهان جا ٻيا ماڻهو خواب لهنيدا، 

( بيائيييبيل 43:4)ييو اييل “  ۽ اوهان جا جوان ماڻهو رويا ڏسينيدا.
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 مقدس سچن ۽ ڪوڙن نبين جو فرل ٻڌائي ٿو.
 

 سچي نبيَء جون نشانيون:
 اهو پاڪ روح جي مدد سان ڳالهائيندو آهي. .1

ڪرنٿييين  -0نبيَء جو روح نبيَء جي تابع هوندو آهي ) .2
84:02.) 

نبي جيڪا نبو  ڪندو آهي، اهيا نيبيو  اکير بي  اکير  .3
 درست ٿيندي آهي.

هن جي نبو  کان س اڳ خدا جي ڏنل مڪاشفي جيي  .4
 ترديد ن  ٿي ڪري.

 
 ڪوڙي نبيَء جون نشانيون:

اهو فول الفطر  طاقتن جي مدد سان ڳالهائيندو  .1
 آهي.

ڪوڙي نبيَء جو روح پنهنجي تابع ن  هوندو آهي، پير  .2
ج هن هو پيغام ڏيندو آهي تي  هين جيي دل دمياغ تيي 

 بدروحن جو قبضو هوندو آهي.

 هن جون ڳالهيون  لط ب  ٿي سگھن ٿيون. .3

هن جون ڳالهيون خدا جي ڏنل اڳوڻي مڪاشفي جي  .4
 خالف ب  ٿي سگھن ٿيون.

 
ٿيي سيگيھيي ٿيو جيو اوھيان ” حضر  موس  فرمايو ت  

جي وچ ۾ ڪو نبي س ائيندڙ يا خوابن جي تعبير ڪر  وارو 
ظاھر ٿ ي ۽ اھو اوھان کي ڪاب  نشاني يا معجاو ٻڌائي. پيوِء 
ٿي سگھي ٿو ت  جنھن نشانيَء يا معجاي جيي ھين خيبير ڏنيي 
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اچيو تي  اسييين ’ ھجي سو پورو ٿ ي ۽ ھو اوھان کي چيوي تي  
جين کيان ‘   ير معبودن جي پٺيان لڳي سندن پيوڄيا ڪيرييون،

اوھين واقف ن  آھيو. ت ھن اوھين انھييَء نيبيي سي ائييينيدڙ ييا 
 خوابن جي تعبير ڪر  واري جي ڳالھ  اصيل ني  ٻيڌجيو. ڇياالِء
جو خداوند اوھان جو خدا اوھان کي آزمائي ٿو، انيھييَء الِء تي  
معلوم ڪري ت  اوھين خداونيد پينيھينيجيي خيدا کيي پينيھينيجيي 
پوري دل َو جان سيان پيييار ڪيرييو ٿيا ييا ني . اوھييين خيداونيد 
پنھنجي خدا جو خوف رکندي سندس راھي  تيي ھيليجيو. ھيائيو، 
سندس حڪمن تي عمل ڪجو، سندس ڳياليھي  ٻيڌجيو، سينيدس 
ئي عباد  ڪجو ۽ ساڻس ئيي ُچيھيٽيييل رھيجيو. انيھييَء نيبيي 
س ائيندڙ يا خوابن جي تعبير ڪر  واري کي مو  جيي سياا 

جو جنھن خداوند اوھان جي خدا، اوھان کيي   ڏي ي ڇ جو. ڇاالِء
م ر جي ملڪ مان ڪيي آندو جتي اوھين  الم ھي يا، تينيھين 
جي خالف ھن بغاو  جي ڳالھ  ڪ ي آھي. سندس مق د اھيو 
ھو ت  اوھان کي انھيَء رستي کان ڦيرائي ٻ يي پياسيي ڪيري، 
جنھن رستي تي ھل  الِء خيداونيد اوھيان جيي خيدا اوھيان کيي 
حڪم ڏنو آھي. تنھنڪيري اوھييين پينيھينيجيي وچ ميان اھيڙي 

 (.5-0:08)شريعت جو دؤر  “بڇڙائيَء کي ڪيي ڇ جو
 

 خواب:
خدا ڪنهن شخص سان خيواب جيي ذرييعيي ڳياليهيائيي 
سگھي ٿو. هن حضر  يوسف سان خوابن جي ذريعي ڳالهياييو 
هو، جنهن جي ڪيري هين جيا ڀيائير هين ميان گيهي يو بييياار ۽ 

(. حضير  ييوسيف کيي 00-5:82ڪاوڙيل رهندا هي يا )پيييدائيش 
خواب جي تعبير ڪر  جيي قيابيليييت بي  خيدا ڏنيي هي يي. هين 
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فرعون جي ساقي ۽ نان پا جي خوابن جي ۽ پوِء خود فيرعيون 
(. اڄ 82-05:20، 48-3:21جي خواب جي ب  تعبير ڪ ي )پيدائش 

ڪله  ڪافي مسيحي ماڻيهيو پيڙهيييل ليکيييل آهين ۽ بيائيييبيل 
مقدس آسانيَء سان پڙهي سگھن ٿا، تنهن ڪيري خيدا خيوابين 

 جو ايترو استعمال ڪون  ٿو ڪري. 
مان هڪ مسيحي ڪارڪن کي سيڃياڻيان ٿيي، جينيهين 
پاڪستان ۽ ڀار  جي تقسيم ٿي  وقت ڪيييتيرن ئيي مياڻيهين 
جون حياتيون بچايون. هن جو گھر سرحد جيي وييجيھيو هيو ۽ 
هوَء م يبت زده ۽ حياتي بچائ  وارن مياڻيهين کيي پينيهينيجيي 
گھر ۾ پناه  ڏيندي ه ي. هوَء را  جو سوير سمهندي هي يي ۽ 
ج هن ننڊ ۾ هوندي ه ي ت  خدا خيواب ۾ هين کيي هيداييتيون 
ڏيندو هو ت  سڀاڻي جيڪي ماڻهو هن جي گھر ۾ پناه  وٺينيدا، 
انهن ماڻهن جي ڪيي ين ميدد ڪير. جي هين م يييبيت جيا اهيي 

 ڏينهن گذري ويا ت  خواب ب  ڏسج  بند ٿي ويا. 
ڪ هن ڪ هن اهيا آزميائيش ايينيدي هي يي تي  ڪينيهين 
خواب جو مطلب ڪيجي. ممڪن آهي ت  خواب عام معمول ۽ 
فطري عمل جو نتيجو هيجيي. اهيڙي صيور  ۾ تيعيبييير جيي 
ڪاب  ضرور  ن  آهي. ممڪن آهي ت  اهو خواب فول الفطير  
هجي ۽ هاڻي اهو في لو ڪر  ضيروري آهيي تي  اهيو خيواب 
خدا جي طرفان هو، يا شيطان جي طرفان هيو. ان الِء هيييٺيييان 

 اصول ذهن ۾ رکو:
ڇا خواب پريشان ڪندڙ ۽ ڊپ وارو هو؟ جيييڪي هين ڊپ  .1

 وارو هو ت  خدا جي طرفان ن  هو.

ڇا ڪا خا  ڳياليهي  آهيي جينيهين ڪيري خيدا خيواب جيي  .2
ذريعي ڳالهائي؟ ڇيو تي  هيو ڪيالم پياڪ، ُدعيا، ڪينيهين 
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مسيحي دوستن جي صالح مشوري ييا حياليتين جيي ميدد 
 سان ڪالم ڪري سگھي ٿو.

ڇا پوِء جي حالتن ۽ واقعن منجھان هن ڳاله  جي ت يدييق  .3
 ٿ ي ٿي ت  خواب ۽ ان جي تعبير خدا جي طرفان ه ي؟

 

 رويا:
خدا پطرس رسول سان رويا ۾ ڪالم ڪيييو )رسيولين 

(. پاڪ روح هن کي چيو ت  جيڪي ٽي مياڻيهيو 02-6:01جا ڪم 
اچي رهيا آهن، انهن سان وڃ. ج هن ُاهي آيا تي  بيابيت ٿيييو تي  
رويا خدا جي طرفيان هي يي. انيهين مياڻيهين بي  فيرمياييو تي  خيدا 
ڪرنيليس نالي شخص کي بي  روييا ۾ فيرشيتيي جيي ذرييعيي 

“ رسيولين جيا ڪيم” هدايت ڪ ي ه ي، ت  پطرس کي سي ائيي. 
ڪتاب جي ڏهين باب ۾ پورو واقعو ڏنل آهي ت  خيدا ڪييي ين 
 ير يهودي ڪرنيليس ۽ يهودي پطرس ۾ ڪم ڪيييو ۽ هين 

  ير يهوديَء کي ب  پاڪ روح جي مهر حاصل ٿي.
پولس رسول خوشخبري ٻڌائ  الِء يورپ تائين پهيچيي 
ويو ڇو ت  خداوند رويا ۾ هن کي هدايت ڪ ي ه ي )رسيولين 

(. رويا جي ڪري پولس رسول فييي يليو ڪيييو 01-6:02جا ڪم 
هو ت  ڪرنٿس شهر ۾ ڪجھ دير َاوان وڌيڪ رهندو )رسيولين 

(. دمشق جي رستي تي تبيدييلييَء جيي وقيت بي  00-6:03جا ڪم 
پولس عيسٰي مسيح کي خواب ۾ ڏٺيو هيو )رسيولين جيا ڪيم 

6:42.) 
ڪجھ ماڻهن جو خيال آهي ت  ها  اسيان و  ميڪيميل 
بائيبل مقدس موجيود آهيي، تي  هياڻيي خيدا روييا جيي ذرييعيي 
ڪالم ن  ٿو ڪري سگھي، ڇو ت  هر ڳياليهي  جينيهين جيي اسيان 
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کي ضرور  پوي ٿي، اها ڳاله  ڪالم مقدس ۾ موجود آهيي. 
پر خدا پابند ت  ن  آهي. هو جيڪ هن چاهي ت  اڄ بي  روييا جيي 
ذريعي ڪالم ڪري سگھي ٿو. ڪنهن وقت مياڻيهيو ان ميهيل 
تائين يقين ن  ڪندا آهن، جييسيييتيائييين ڪيو ڊراميائيي واقيعيو 

 پيش ن  اچي.
مون کي پا  ب  تجربو ٿيو آهي ت  خداوند ڪنهن ميهيل 
رويا کي استعمال ڪندو آهي. ج هن مون خداوند عيسٰي کيي 
قبول ڪيييو تي  ميان ييونيييورسيٽييَء جيي شياگيرديياڻيي هي يس. 
منهنجي تبديليَء جي موقيعيي تيي خيداونيد روييا ۾ ميون تيي 
ظاهر ٿيو هو. ورهين کانپوِء مان هڪ ٽيم سان گ  رحيم ييار 
خان جي هڪ ڳو  ۾ ه س. اسان اتي ٻ  ميهييينيا ڪيم ڪيييو. 
اسان جي ٽيم کي سخت مخالفت کي منهن ڏي و پيو هيو، پير 
اتي ب  مون تي خداوند رويا ۾ ظاهر ٿيو ت  هو ڪنهن شيخيص 
کي بچائ  ۽ نجا  جو تجربو بخش  انهيَء ڳيو  ۾ آييو هيو. 
هن کانپوِء ڪيترن ئي ماڻهن توبه  ڪ ي ۽ هن جي قيدمين ۾ 
اچي ويا. انهيَء رويا جو مق د هو ت  اسان جي حوصل  افياائيي 
ٿ ي، بلڪل اهڙيَء طرح جي ن ڪرنٿين ۾ پولس رسيول جيي 

(. 01-6:03حوصل  افاائي ڪ ي وي ي هي يي )رسيولين جيا ڪيم 
عمان جي گاديَء جي هنڌ مسقط ۾ ميون کيي ٽيي ڀيييرا روييا 
ملي. ان جو مق د ب  حوصل  افاائي ۽ طريقي  ڪيار ۾ هيداييت 

 ۽ رهنمائي عطا ڪر  هو.
مسا جَي پين لوئيس پنهنجيي ڪيتياب جيي ضيميييميي 

االهيي روييا کيي حياصيل ڪير  ۾ انسيانيي ”  ۾ لکي ٿيي تي  
خواهش جو ڪوبي  دخيل ني  آهيي. ان روييا جيو خيا  ميقي يد 
هميش  روحاني ترقي ٿي يي ٿيو ۽ انسيانيي دل دمياغ ۽ ٻيييون 
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صالحيتيون ان سان گ  برابر ڪم ڪينيدييون رهين ٿيييون. ان 
جي ابتڙ شيطاني رويا ۾ انسانيي دل و دمياغ بيرطيرف ڪيييا 
ويندا آهن. جيڪ هن دماغ ڪم ڪر  لڳي تي  روييا خيتيم ٿيي 
ويندي. اهو شيطاني رويا   سپنو اڪي ير سيچيائيي ۽ حيقيييقيت 
جي خالف هوندو آهي ۽ ڪي ي ڀييرا ان جيو نيتيييجيو ڪيجيھ 
ب  ن  نڪرندو آهي. خدا تي اعتمياد کيي مضيبيوط ڪير  بيجياِء 
اهييڙي رويييا ان اعييتييميياد کييي نييقيي ييان پييهييچييائييييينييدي آهييي ۽ 

 *“  ڪماور ڪندي آهي.
 

 آواز:
خدا جو آواز انساني ضمير ذريعي ٻيڌي سيگيھيجيي 
ٿو. جيڪو ماڻهو روحاني طرح جي رو آهيي، ان جيو روح 
خدا جي آواز کي سيڃياڻيي وٺيي ٿيو. جي هين خيدا بيائيييبيل 
مقدس جي ذريعيي ڪيالم ڪيري ٿيو تي هين ُان جيو آواز 
ڪاب  مونجه  پيدا ڪون  ٿو ڪيري، ذهين کيي پيريشيان ني  
ڪندو آهي ۽ انسان جي في لي جي قيو  ۾ رڪياو  ني  
وجييهيينييدو آهييي. خييدا جييو آواز انسييان کييي بييي جييواز 
فرميانيبيرداريَء تيي ميجيبيور ني  ڪينيدو آهيي، ييعينيي اهيو 

 انسان جي آزاد مرضيَء تي ابر انداز ڪون  ٿيندو آهي.
بائيبل مقدس ۾ ڪجه  اهڙا واقعا ب  آهن جي هين خيدا 
جو آواز بلڪل انساني آواز وانگر ٻيڌ  ۾ آييو. مي يال  جي هين 

(. پيوليس 02-4:8سموئيل  -0خدا هيڪل ۾ سموئيل کي س يو )
رسول جي تبديليَء جي موقعي تي هن جي ساٿييين آواز ٻيڌو، 

(. مسيا پييين 2:6پر ڪنهن کيي بي  ني  ڏٺيو )رسيولين جيا ڪيم 
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اهيو ” لوئيس، شيطان جي آواز جي متعلق هي ن لکيو آهي تي  
اڪ ر بلند آواز هوندو آهيي، ۽ اهيو انسيان جيي ٻياهيران کيان 
ايندو آهي. ان جو انيداز جيارحياني  هيونيدو آهيي ۽ انسيان کيي 
ڪنهن فوري قدم ک   تي مجبور ڪندو آهي. اهو آواز گيوڙ 
گهمسان سان گ  پريشان ڪندو آهي ۽ ڪ هن چياالڪييَء سيان 
اهڙو انداز اختيار ڪنيدو آهيي، ڄي  تي  مشيورو ڏيي يي رهيييو 
هجي. اصرار ۽ تاڪيد سان گ وگ  اهو خيوف بي  پيييدا ڪينيدو 
آهي ۽ ڪوشش ڪندو آهي ت  انسان هن جو  يالم ٿيي وويي. 
هڪ ٻي سڃاڻپ اها ب  آهي ت  ڪ هن ڪي هين شيييطيانيي آواز 
جو مق د بلڪل معمولي ۽ فضول هوندو آهي. ڪييي يي ڀيييرا 
هن جي فرمانبرداري ت  فضول ۽ وقت جو زييان هيونيدي آهيي 

 “ڇو ت  ان جو ڪوب  نتيجو ن  نڪرندو آهي.
منهنجي هڪ مسيحي دوست جييڪيا مضيبيوط اييميان 
واري ۽ روحاني ڳالهين جي سمجه  رکي ٿي تنهن اهو واقعو 

مان ِمني بيس ۾ راوليپينيڊيَء کيان الهيور وويي ” بيان ڪيو ت  
رهي ه س. اهو تقريبا  ڇهن ڪالڪن جيو سيفير هيو. ميان اويا 
مني بس ۾ ويٺس ت  مون کي آواز آييو تي  هين سيفير ۾ تيون 
مري ويندينَء. مون فورن سڃاتو ت  اهو آواز شيطان جيو آهيي 
۽ هڪدم مون دعا گهري ۽ خداوند عيسٰي مسيح جي نالي ۾ 
هن کي ڀڄائي ڪييو. مون وري بس الِء ۽ هر هڪ مسافير الِء 
ب  دعا گهري. اسان اوا اڌ پنڌ تيي ئيي هي ياسيون تي  پياڪ روح 
مون کي خاموشيَء سان قائل ڪيو ت  ڪجه  دير کانپوِء حادبيو 
ٿيندو ۽ تون پنهنجي مٿي جي حفاظت ڪيجيانِء، ان کيان پيوِء 
سويٽر ڪيي پنهنجي مٿي تي ويڙهي ڇ يو، ت  جي ن منهنيجيو 
مٿو محفوظ رهي. ان کانپوِء حادبو ٿيو، ۽ مينيي بيس تيييايَء 
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*  Mrs J. Penn-Lewis, War on the Saints, Supplementary Notes, p. 320. 



سان هڪ ک  ۾ ڪري پ ي. مينيهينيجيي پياسيي واري دريَء جيا 
شيشا بلڪل چڪنا چور ٿي وييا هي يا، پير سيوييٽير ميٿيي کيي 
ويڙه  جي ڪري، منهنجو مٿو محفوظ رهييو. پيوئييين سيييٽ 
تي ويٺل ٽي مسافر ب  جھٽڪي لڳ  ڪري ٻاهر وويي ڪيرييا، 
پر ڪنهن کي وڏو زخم ن  آيو، هاڻي پهريون ۽ ٻاهريون آواز 
شيطان جو هيو، پر ٻيو آواز جيڪو اندروني آواز هو ۽ قائيل 
ڪر  وارو آواز هو، اهو خداوند جو هو. هڪ خادم جي دعا ۽ 
خدا جي قدر  سان هيڪ وڏي حيادبيي کيان مسيافير ميحيفيوظ 

 “رهيا.
 

 بائيبل مقدس جو استعمال:
بائيبل مقدس خدا جي الهام جيي ذرييعيي ليکيييو وييو 
آهي ۽ هو هن کي مسلسل استعمال ڪري رهيو آهي. شيطيان 
ب  ڪي ي دفعا ان کي استيعيميال ڪينيدو آهيي. الهيور ۾ هيڪ 
شخص هو جيڪو وڏو ايمانداري جي لحاظ کان مشيهيور هيو. 
هڪ دفعي هڪ بارگ مسيحي هڪ نيوجيوان کيي سيا  وٺيي 
ويو ت  جي ن هو کيس ان اييميانيدار سيان ميالئيي. اهيو مياڻيهيو 
جيڪو بائيبل کي اڳيان رکيو ويٺو هوندو هو ۽ اتيفيال سيان 
جتان ب  بائيبل کي کوليندو هو، اتان هيڪ آييت پيڙهينيدو هيو. 
پوِء هو بائيبل مقدس بند ڪيري ڇي يينيدو هيو. بيعيد ۾ ميٿيس 
ڏڪ ي طاري ٿيندي ه ي ۽ پوِء اهو هر سوال جو جيواب ڏيي  
لڳندو هو. مگر اهو سڀ فيول اليفيطير  عيليم ذرييعيي جيواب 

 ڏيندو هو.
خدا اسان کي پنهنجي شڪل تي پيدا ڪييو آهيي. هين 
اسان کي ايمان کان عالوه عقل ۽ شعيور بي  ڏنيو آهيي. گيھي يا 
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مسيحي ماڻهو اهو چوندا ه ا ت  جي ن ت  هيو بيائيييبيل ميقيدس 
استعمال ڪري ٿو، ان ڪري هو جيڪي ڳالهييون ڪيري ٿيو، 
انهن ۾ سندس ايمان جي قدر  جي ڪري االهي طاقت شاميل 
آهي. مگر ياد رک  گھرجي ت  بائيبيل ميقيدس کيي شيييطيان بي  
استعمال ڪندو آهي، پر اهيو روحيانيي ني  پير جيادوگيريَء جيو 
استعمال آهي. بائيبل مقدس انيهييَء ڪيري ني  آهيي تي  کيييس 
اتفال سان کوليو ووي ۽ ان مان اهڙين ڳالهين جيي بياري ۾ 
معلوم ڪر  جي ڪوشش ڪجي، جن کي ڄاڻ  يا تي  بيليڪيل 
بي فائده آهي يا خدا ن  ٿو چاهي ت  اهي ڳالهيون اسان ڄياڻيون. 

 هن ماڻهو کي ب  شيطاني طاقت ه ي، االهي طاقت ن  ه ي.
شيطان مقدس صحيفن کي پينيهينيجيو ميطيليب حياصيل 
ڪر  الِء اسيتيعيميال ڪيري ٿيو. خيداونيد عيييسيٰي مسيييح جيي 
آزمائش واري بيان ۾ اسان اهو ئي ڪجھ پڙهي چڪا آهيييون 

(. شيييطيان هير ميوقيعيي تيي پياڪ صيحيييفين کيي 00-0:2)متي 
استعمال ڪيو، پر هن انهن جي اصل ميعيني  کيي ليڪيائي  ۽ 
بدالئ  جي ڪوشش ڪ ي. بدروح ب  انهن االهي ڳياليهييين جيو 

تون ايمان ٿو آڻين ت  خيدا هيڪيڙو آهيي، ”درست علم رکن ٿا. 
ٺيڪ آهي. اها ڳاله  ت  بدروح بي  ميڃييين ٿيا ۽ اهيي ڏڪين بي  

(. ممڪن آهيي تي  ڪيو ميذهيبيي رهينيميا پياڪ 06:4)يعقوب “ ٿا
لکتن جي سٺي ڄيا  رکينيدو هيجيي، ليييڪين پيوِء بي  هين جيو 
خداوند عيسٰي مسيح سان ڪوب  شخ ي تعلق ن  هجي )يوحينيا 

(. ايماندارن کي مٿي ڄاڻايل ماڻهين کيان خيبيردار ٿييي  86:5-21
 گھرجي.

 بدروحن کي ڪي :
اسيان ڏسيي چيڪيا آهيييون تي  بيدروح، خيدا جيي بي  ۽ 
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شيطان جي طاقت ذريعي ب  ڪييي سيگيھيجين ٿيا. لڳيي ٿيو تي  
ج هن ڪنهن بري طاقت وسيلي بدروح ڪييا وون ٿا تي  اهيي 
ڪجھ دير کان پوِء انهيَء شخص ۾ واپس اچي، ان کيي تينيگ 
ڪن ٿا ۽ هن تي قبضو ڪن ٿا. خداوند عيييسيٰي مسيييح پياڪ 
روح جي مدد سان بدروحن کي ڪييو، پر هن ان ڳالهي  جيو بي  
ذڪر ڪيو آهي ت  ڪجھ ماڻهن ڪينيهين ٻي يي قيدر  سيان بي  

 (.  48-02:00بدروحن کي ڪييو آهي )لوقا 
۾ ڪين اهيڙن ييهيوديين جيو  02-08:06رسولن جا ڪم 

ذڪر آهي، جيييڪيي بيدروحين کيي ڪيينيدا هي يا. جي هين هينين 
پنهنجي ڪم جي استعمال الِء خداوند عيسٰي مسيح جيو نياليو 

آٌء تو کي عيسٰي جو واسطو ڏيان، جنهن جي پيوليس ”  ورتو ت  
عيييسيٰي جيي تي  ” ت  ڀو  جيواب ڏنيو “  تبليغ ڪري رهيو آهي.

مون کي خبر آهي ۽ آٌء پولس کي ب  سيڃياڻيان ٿيو، پير اوهييين 
پوِء ان آسيب زده شخص انهن سياڻن ماڻهن تيي “  ڪير آهيو؟

حملو ڪيو ۽ انيهين کيي سيخيت زخيميي ڪيري وڌو. خيداونيد 
عيسٰي مسيح پنهنجي طاقت ڪنهن اهڙي شخيص کيي ڪيوني  

 ڏيندو آهي جيڪو ان جو  لط استعمال ڪري.
 

 شيطاني رقص:
پنجاب ۾ ظفروال جي هڪ ڳو  جو ق و آهي: هنيدو 
ڌرم جو هڪ مشهور مذهبي ڏينهن بيييسياکيي، جيييڪيو بيهيار 
جي موسم اچ  تي ملهايو ويندو آهي. ان ڏيينيهين ميون ڳيو  
کان ٻاهر هڪڙو شيطاني ناچ ڏٺو. هر روز تقيرييبيا  ٽيييهي  کين 
ماڻهو ملي پا  ۾ ڪيترائي ڪالڪ ابليس جي عيا  افياائيي 
الِء اهو رقص ڪندا ه ا. جي ن ئي ڪو ماڻيهيو ان نيچي  واري 
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جاِء جي ويجهو پهچندو هو ت  ان کي شيطان جيي ميوجيودگييَء 
جو شديد احساس ٿيندو هو. اسان ڳو  ۾ عباد  ڪرائ  کيان 
پوِء واپس اچي رهيا ه اسون ۽ اسان کي پنهنجي قيييام گياهي  
تي پهچ  الِء ان هنڌ تان گذرڻو پيو، جتي اهو نياچ ٿيي رهيييو 
هو. اسان کي ڪجه  معلوم ڪر  جو شيول ني  هيو پير اسيان 
اتان لنگه  الِء مجبور ه اسون، ڇو ت  ٻيو ڪو متبيادل رسيتيو 
ن  هو. اسان اهو نظارو ڏٺو جيڪو انتهيائيي خيوفينياڪ نيظيارو 
هو. اهڙن ناچن جو سرچشمو شيطان هو، ڇو تي  اهيي سيڀ ان 
جي عباد  جو هڪ ح و ه ا ۽ اهيي خيداونيد جيي حضيور ۾ 
نچ  جو نقل ڪري رهيا ه ا. حضر  دائود خدا جيي جيالل الِء 

(. هن جيي زال 02:2سموئيل  -4ان جي سامهون ناچ ڪيو هو )
ميڪل هن کي حقير سمجهيو هو ت  ڪي ن ن  هو خداوند جيي 
حضور ۾ بي ڊپائيَء سان پينيهينيجين جيذبين جيو اظيهيار ڪيري 
رهيو هو! خدا دائود جي حمايت ڪ ي ۽ ميڪل کي ساا ڏنيي 

 (.48-41:2سموئيل  -4ت  اها بي اوالد رهي )
 

 ڌاريون ٻوليون ڳالهائ :
ڌاري ٻولي ڳالهائ  روح القدس جي هڪ نعيميت آهيي 

(. ڪ هن ڪ هن ج هن ڪنهن شيخيص کيي 01:04ڪرنٿين  -0)
پاڪ روح جي معموري حاصل ٿي ت  پوِء هن کي ڌاري ٻيوليي 
ڳالهائ  جي نعمت ملي پوي ٿي. شيطان ان نيعيميت جيو نيقيل 
ڪندو آهي، تنهن ڪري ضروري آهي ت  پيرکيييو وويي تي  اهيا 
نعمت خدا جي طرفان آهي ييا شيييطيان جيي طيرفيان آهيي. اهيا 
نعمت اصلي آهي يا نقليي آهيي. اهيو ڄياڻي  ضيروري آهيي تي  
هڪ اهڙي ٻوليَء ۾ ڳالهائ ، جنهن جي ڳالهائ  کان پهريائيين 
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ڳالهائ  وارو اها ٻولي ڄاڻندو ئيي ني  هيجيي، اهيا هيڪ اهيڙي 
صالحيت آهي جيڪا مخيتيليف ميذهيبين جيي پيييروڪيارن کيي 
حاصل ٿي ووي ٿي. پر جي هين اهيا نيعيميت روح اليقيدس جيي 
طرفان حاصل ٿ ي ٿي، ت  ان جو ميقي يد اهيو هيونيدو آهيي تي  
ايماندار کي پنهنجيي شيخي يي عيبياد  ۾ ميدد ميليي ۽ ٻييين 
ايماندارن جي ترقي ٿ ي. پر شرط اهو آهيي تي  ان وقيت ڪيو 
ترجمو ڪر  وارو ب  موجود هجي. ڌاري ٻولي  ييير مسيييحيي 

 (.44:02ڪرنٿين  -0ماڻهن الِء ب  هڪ نشاني آهي. )
 

 معجاا:
بائيبل مقدس ۾ گه ا ئي معجاا بيان ٿيل آهن. گيهي يا 
معجاا ان دؤر ۾ ٿيا آهن ج هن نيور ۽ اونيداهيي، نيييڪيي ۽ 
بديَء جو سخت مقابلو هو، يعني حضر  ميوسي  جيي زميانيي 
۾، الياس، اليشع ۽ پوِء خداوند عيسٰي مسيح جي زميانيي ۾. 
عيسٰي جي شاگردن کيي بي  پياڪ روح جيي وسيييليي ميعيجياا 
ڪر  جي طاقت ملي ه ي. پولس رسول ب  معجاا ڪنيدو هيو. 
اڄ جي دؤر ۾ معجاا ٿينيدا آهين، خيا  طيور وڏي بيييداريَء 

ع جيي درميييانيي عيرصيي 0621ع ۽ 0621جي موقعي تي جي ن 
۾ انڊونيشيا ۾ ٿيو. هڪ نهايت قابل اعتبار شخص ٻڌاييو تي  
اتي خداوند عيسٰي مسيح جي نالي ۾ گهي يا ئيي ميعيجياا ٿيييا. 
ڪجه  سال پهريان مون ٻڌو هو ت  افغانستان جيي هيڪ ڳيو  
۾ هڪ بيواه  ۽ سندس ٻار کي هر روز اهڙيَء طرح خيوراڪ 

بيادشياهي   -0ملندي رهي، جي ن الياس جي ڏينهن ۾ ٿيييو هيو )
(. هن افغان عور  عيسٰي مسيح تيي اييميان آنيدو هيو. 3:02-02

ج هن هن الِء ضرورتون پوريون ڪر  الِء تمام وسيييال خيتيم 
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ٿي ويا ه ا ۽ هيوَء سيخيت تيريين م يييبيت ۾ هي يي ۽ انيهين 
م يبتن جي باوجود ايمان تي قائم رهي ت  معجاان  طور هين 
جون ضرورتون پوريون ٿينديون هيون. پر جي ن فرعيون جيي 
جادوگرن حضر  موس  جي معجان جو نقل ڪيو. تييي ين اڄ 

 (.04-3:2ب  شيطان نقلي معجاا ڏيکاري سگهي ٿو )خروج 
 

 شفا ڏي :
شفا ڏي  ميعيجيان ۾ شياميل آهيي، پير پيوِء بي  ان تيي 
وڌيڪ تف يل سان روشينيي وجيهي  جيي ضيرور  آهيي. خيدا 
ڊاڪٽرن ۽ نرسن جي هنر کي اسيتيعيميال ڪينيدو آهيي ۽ اهيي 
جيڪ هن گهرن ت  انهن کي وڌييڪ دانيائيي ۽ حيڪيميت عيطيا 
ڪييري ٿييو. ڪيي هيين ڪيي هيين خييداونييد اهييڙو مييعييجيياو ڪييري 
ڏيکاريندو آهيي جينيهين جيو ڪيوبي  سيبيب بيييان نياهيي ڪيري 
سگهيو، سواِء ان جي جو چ جي ت  خيدا جيي اهيا ئيي ميرضيي 

ڀيرا هو ڪنهن ايماندار کي ب  اسيتيعيميال    ه ي. ان الِء ڪي ي
ڪندو آهي، جنهين کيي عيارضيي ييا مسيتيقيل طيور تيي روح 

 -0القدس واري اها شفا ڏي  واري نعمت مليل هيونيدي آهيي )
(. ڪ هن ڪ هين شيييطيان ڪينيهين مياڻيهيوَء کيي 6:04ڪرنٿين 

بيماريَء ۾ مبتال ڪري ڇ يندو آهي ۽ خيدا ڪينيهين اييميانيدار 
کي موڪليندو آهي ت  مريض جي الِء يا ان مريض سان گي جيي 
دعا ڪري ۽ خدا دعا جي جواب ۾ هين کيي تينيدرسيت ڪينيدو 

 آهي. 
ع ۾ مون کي ٻن مهينين جيي الِء ٿيل جيي 0624ج هن 

عالئقي ۾ ره  جيو اتيفيال ٿيييو، تي  خيدا اتيي جيي مسيييحيي 
جماعت ۾ گه و ڪم ڪري رهيو هو. اتي نوجوان ڇيوڪيريين 
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جج هڪ دعائي  گروپ هو. هڪ ڏينهن هڪ ڇوڪريَء کي تييا 
بخار ٿي پيو. هن جي والد مون کي ۽ بارگياڻيي صياحيبي  کيي 
چوائي موڪليو ت  اوهان فورا  اچو. اسان ٻنهي ڄي ييين جي هين 
پا  ۾ مشورو ڪيو ت  اهو نتيجو ڪييوسين  ت  اهيا بيييمياري 
شيطان جي طرفان آهي. اسان ڇوڪريَء کيي بي  ٻيڌاييو ۽ هين 
کي يقين ڏياريو ت  خداوند عيسٰي مسيح هن کي شيفيا ڏيينيدو. 
اسان هن کان پڇيو ت  ڇا تون هن ڳاله  تي ايمان رکين ٿيي ۽ 
اسان کي اجاز  ڏيندينَء ت  اسان تنهنجي مٿي تيي هي  رکيي 
دعا گهرون؟ هوَء ايتري بيمار ه ي جو اسان کي خبر ني  پي يي 
پوي ت  هوَء اسان جون ڳالهيون سمجهي رهي آهيي ييا ني ، پير 
اسان کي خبر ه ي ت  هوَء ايماندار آهي. تنهن ڪري اسان هين 
جي مٿي تي ه  رکي، عيسٰي مسيييح جيي نياليي ۾ هين جيي 
شفايابي جي الِء دعا گهري ۽ پيوِء هيوَء اسيانيجيي ڏسينيدي ئيي 
ڏسندي تندرست ٿي وي ي. سڄو ڳو  حيييران رهيجيي وييو ۽ 
ڪيترائي ماڻهو اسان کي چو  لڳا ت  ٻين بيمار ماڻهين الِء بي  
دعا گهرو. اسان هنن کي ٻڌايو ت  ٻين بيمار ماڻهن جي الِء دعا 
ڪر  الِء اسان کي خداوند جي طرفان ڪوبي  حيڪيم ني  ميليييو 

 آهي.
ڪ هن ڪ هن مسيحي ماڻهو ب  مسلمان ييا مسيييحيي 
پيرن فقيرن و  ويندا آهن ۽ انهن کي درخواست ڪينيدا آهين 
ت  اسان جي بيمار ماڻهن جو عالج ڪريو. هو هينين کيي هيڪ 
آيت لکي ڏيندا آهن ت  هيَء آيت پياڻييَء ۾ پسيائيي، اهيو پياڻيي 
مريض کي پياريو ۽ پوِء ڪ هن  ڪ هن اهو مريض تينيدرسيت 
ٿي ويندو آهي. سوال اهو ٿو پيدا ٿي يي تي  اهيڙو عيميل االهيي 
عمل آهي يا شيطاني عمل آهي؟ ان جي استعمال جو طيرييقيو 
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۽ ان سان الڳاپيل ڪجه  رسمون ۽ انهن رسمن جيي پيابينيديَء 
مان صاف ظاهر آهي ت  اهو عمل االهي ن  آهيي، پير شيييطيانيي 

 عمل آهي.
 

 هدايتون ۽ رهنمائي:
مسا پين لوئيييس االهيي ۽ شيييطيانيي رهينيميائييَء جيو 

االهيي هيداييتيون ييا ” مقابلو ييا ڀيييٽ هين طيرح ڪي يي آهيي: 
رهنمائي روح ۽ ذهن جي وسيلي سان ٿ يي ٿيي. روح ۽ ذهين 
بائيبل مقدس جي اصولن سان بلڪل هم آهنگ يا يڪجا ٿيي 
ويندا آهن. پر شيطاني هدايتن ۾ فيول اليفيطير  آواز، روييا، 
اشارا ۽ ڪشش جو احساس و يره شامل هوندا آهين. شيييطيان 
جي ڪوشش هوندي آهي ت  انسان مڪمل طيرح ان کيي چيپ 
چاپ قبول ڪري. اهو سمورو عمل حقيقي ۽ روحيانيي عيميل 
جو نقل طور احساس ۽ شعور تي ابرانداز ٿيندو آهيي. االهيي 
اشارن جو تعلق روح سان هوندو آهي ۽ اهيي اشيارا روحيانيي 
سوچ، سمجه  ۽ دل و دماغ جي سگه  جيو سيهيڪيار چياهييينيدا 
آهن. انسان جي ميرضيي ۽ هين جيي ارادي تيي ڪيابي  جيبيري 
ڪيفيت واري صورتحال ن  هونيدي آهيي. هيو جييي ين وڻيييس 
تي ن ڪري سگهندو آهي ۽ اهي روحاني اشارا يا هيداييتيون ۽ 
اشارا مجبور ڪندا آهن ت  انسان پنهنجي مرضي ۽ ارادي کيي 
ڇ ي ڏي. انهن ۾ جبر ۽ مجبوري شامل هوندي آهي ۽ انهيَء 
مان ئي هن ڳاله  جو واضح اشارو ملي ٿو ت  اهو شيييطيانيي ۽ 

  *“  دوکو ڏيندڙ مافول الفطر  شين جو ڪم آهي.
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*   War on the Saints, Supplementary Notes, p. 302. 



 :اطاعت گذاري
اسان خدا جيي اطياعيت ڪيري سيگيهيون ٿيا. اهيو ڏاڍو 
سادو عمل آهي. اسان پنهنجي بدن، جان ۽ روح کيي هين جيي 
سپرد ڪري ڇ يون ۽ هن جي مرضيَء جي تيابيع ٿيي هين جيي 
خدمت جي الِء تيار ٿي ووون ٿا. خدا چاهي ٿو ت  اسان عقيل ۽ 
شعور سان پنهنجون تمام صالحيتون هن جيي جيالل جيي الِء 
استعمال ڪيرييون. هيو اسيان جيو ميڪيميل تيعياون چياهيي ٿيو 

(. پر شيطاني فول الفطر  قوتن جي سيليسيليي 4، 0:04)رومين 
۾ جسم، روح ۽ جان کي انهن جي ماتحت ڪرڻو پيوي ٿيو ۽ 
اکين کي بند ڪري انهن جي اطاعت ڪرڻي پوي ٿي. بيدروح 
انسان تي مڪمل قبضو ڪن ٿا ۽ چاهيين ٿيا تي  انسيان بيغييير 

 سوچ  ۽ سمجه  جي انهن جي  الميَء ۾ اچي.
آخر ۾ اسان هن نتيجي تي پهتا آهيون تي  خيدا انسيان 
کي پنهنجي صور  تي ٺاهيو آهي ۽ هو انسان کي وڏي قيدر 
جي نگاه  سان ڏسي ٿو. هو انسيان جيي ارادي، روح ۽ دل و 
دماغ کي اپيل ڪري ٿو. پر شيطان انسان جي حواسن ذريعيي 
اپيل ڪري ٿو ۽ تجربي کيي اهيميييت ڏئيي ٿيو. هيو خيدا جيي 
جالل کي اهميت ڏي  بدران انساني تجربن کي اهيميييت ڏئيي 
ٿو. اسان کي آسماني، ازلي ۽ ابدي ڳالهيين ڏانيهين ڌييان ڏيي  

(. اسان جا روحاني تجربيا اسيان کيي خيدا 0:8گهرجي )ڪلسين 
جي وڌيڪ ويجهو ڪن ٿيا. ضيرور  هين ڳياليهي  جيي آهيي تي  
اسان نعمتن کان وڌيڪ نعمتين ڏيي  واري کيي يياد رکيون ۽ 

 اسان جون نظرون هن تي ڄميل رهن.
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 باب اٺون

 

 عوامي يا لوڪ مذهب
 

لڪل طاقتن جا دلفريبيَء واري باب ۾ اسيان عيواميي 
يا لوڪ مذهب جو ذڪر ڪيو هيو. اهيو وڏو وسيييع ميوضيوع 
آهي ۽ ان الِء هيڪ اليڳ بياب جيي ضيرور  آهيي. اسيان کيي 
ڪتابن ۾ اعل  ۽ آئيڊيل مذهب ۽ عام رواجي مذهب ۾ فرل 
ڪر  گهرجي. ان الِء ضيروري آهيي تي  حيقيييقيي اسيالم کيي 
سمجه  الِء قرآن مجيد ۽ يهودين جي الِء پيراڻيو عيهيدنياميو ۽ 
مسيحيت کي سمجه  الِء پوري بائيبل مقدس کيي سياميهيون 
رکيو ووي. اڪ ر اهو خطرو هوندو آهي ت ، اسان هڪ ميذهيب 
جي آئيڊيل ڳالهين کي، ٻين مذهبين جيي بيگيڙييل ۽ مينيسيو  
شده ڳالهين سان ڀيٽيندا آهيون. ڪ هين ڪي هين هيڪ ميذهيب 
جي پيروڪارن کي اسان الڳ الڳ گروپن ۾ تيقيسيييم ڪينيدا 
آهيون. هڪڙا اهي جيڪي اعل  ۽ آڌرشي ڳالهين جي پييروي 
ڪن ٿا، ٻيا ُاهي جيڪيي عيواميي ڳياليهييين کيي ميذهيب جيون 
بنيادي ڳالهيون سمجهن ٿا ۽ مڃييين ٿيا. ان کيان عيالوه عيام 
ماڻهو، حقيقي تعليم ۽ عوامي رسم ۽ رواج واريين ڳياليهييين 
کي پا  ۾ مالئين ٿا. انهن کي ان ڳاله  جو احساس ئي ڪوني  
ٿيندو آهي ت  انيهين ڳياليهييين جيو پيا  ۾ تضياد آهيي. ڪي هين 
ڪ هن هڪ گروه  جا عقيدا ۽ رسمون ٻ يي سيان ڪيافيي حيد 
تائين ملندا جلندا آهن. هڪ دفيعيو پيونيا ۾ ميون ڪيييتيرا ئيي 
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هندو ڏٺا جيڪي مسلمانن جيي مياارن تيي ويينيدا هي يا. هيتيي 
پاڪستان ۾ ڪيترائي مسيحي آهن جيڪي بياقيائيدگييَء سيان 
ڪليسيائن ۾ ووي عباد  ڪن ٿا ۽ پاڪ عشاِء ۾ شيرييڪ بي  
ٿين ٿا، پر ج هن هنن تي ڪا م يبت يا بيماري ايندي آهي ت  
اهي مسلمانن جي پيرن و  انهين جيي آسيتيانين تيي حياضيري 
ڏيندا آهن. عوامي يا لوڪ مذهب نفسانيي مياڻيهيوَء کيي اپيييل 
ڪري ٿو. خيا  ضيرور  پيو  تيي مسيييحيي مياڻيهين تيي بي  
آزمائش ايندي آهي، جيو اهيي پينيهينيجيي اردگيرد مياڻيهين جيي 
نموني تي عمل ڪر  لڳندا آهن. خا  طور تيي تي هين انيهين 
کي روح القدس جي ذرييعيي ني ييين پيييدائيش جيو تيجيربيو ني  

 (.4-0:04هوندو آهي )رومين 
روايتي مذهب جو هڪ چٽو م ال اهو آهي تي  ميقيدس 
ڪتابن کي جادو ۽ تعويذن الِء اسيتيعيميال ڪيييو ويينيدو آهيي. 
اهڙين حالتن ۾ حقيقت ۾ ڪتاب جي پرستش ڪي يي ويينيدي 
آهي )ڪتاب پرستي ب  بت پرستيَء جي هيڪ شيڪيل آهيي( ۽ 
آيتن کي جادو ۽ تعويذن الِء استعمال ڪيو ويندو آهي. مق يد 
اهو هوندو آهي ت  ڪنهن خا  شخص کي برڪت ملي يا هين 
تي لعنت هجي. مان ڄاڻان ٿيي تي  بيائيييبيل ميقيدس جيي هيڪ 
خا  آيت اهڙن مق دن الِء الڳيتي اسيتيعيميال ڪي يي ويينيدي 
آهي. خدا جا ناال ب  بيرڪيت، حيفياظيت، شيفيا ييا انيتيقيام الِء بي  

۾ اهيڙي  02-08:06استعمال ڪيا ويندا آهن. رسولن جيا ڪيم 
گناه  جو بيان ٿيل آهي. ڪجه  يهودي گهيميي ڦيري، بيدروحين 
کي ڪي  جو ڪم ڪندا هي يا. انيهين بيدروحين کيي ڪيي  الِء 
خداوند عيسٰي مسيح جو نالو ب  استعمال ڪيييو پير ان ڳياليهي  
جو نتيجو خطرناڪ نڪتو. بدروحن انهن سياڻن مياڻيهين کيي 
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ئي زخمي ڪري وڌو. انهن ماڻهن پوليس رسيول جيي خيدميت 
۾ خداوند عيسٰي مسيح جي قدر  کي ڪم ڪنيدي ڏٺيو هيو، 
تنهن ڪري هنن ب  سوچيو ت  جنهن عيسٰي جي مينيادي پيوليس 
ڪري ٿو، ان جي نالي تي اسان ب  انسانن ۽ روحين کيي قيابيو 

 ڪري سگهون ٿا.
رواجييي يييا عييوامييي مييذهييب جييو هييڪ ميي ييال پييراڻييي 
عهدنامي ۾ ملي ٿو. يهودي هر طرح جو گنياهي  ڪينيدا هي يا ۽ 
اعتقاد اهو رکندا ه ا ت  خدا صرف ان الِء کين معاف ڪندو تي  
خدا جي مقدس هيڪل سندن دارالحڪومت يروشليم ۾ واقيع 
آهي. انهين جيو خيييال هيو تي  جيييڪي هين اهيي ليفيظ بيار بيار 

خداوند جي هيڪل، خداوند جي هيڪل، خيداونيد ” ورجائجن ت  
، اسانجو شيهير خيدا جيي  ضيب ۽ تيبياهييَء کيان “ جي هيڪل

بچيل رهندو. پر يرمياه نبيَء هنن کي مالمت ڪ ي تي  تيوهيان 
سچي خدا سان حقيقيي عيبياد  ۽ رفياقيت خيتيم ڪيري ڇي ي 
آهي. هن ان ڳاله  جي ترديد ڪ ي ت  ڪنهن پاڪ عميار  جيي 
موجودگي ئيي خيدا جيي  ضيب کيي روڪيي ني  ٿيي سيگيهيي 

(. خدا جي نالي يا پاڪ لفيظين کيي دهيرائي  سيان 05-0:2)يرمياه 
پاڪ خدا تي ڪوب  ابر ن  پوندو، پر ان جي دهرائي  واري کيي 

 ئي نق ان رسي ٿو.
مسيحيت ۽ يهودين جا ٻ  م ال ڏي  کانپوِء هياڻيي اچيو 
ت  اسالم تي نظر وجهون. وهابي فقه  جا مياڻيهيو، جيدييد قسيم 
جي روايتي يا رواجي اسيالم جيا ميخياليف آهين. هيو قيدييم ۽ 
حقيقي اسالم جي پيرويَء تي زور ڏين ٿا. هنن جي تعلييميا  
مان رواجي اسالم جيي هيڪ واضيح ت يويير نيظير اچيي ٿيي. 

ع( وهابي تحيرييڪ جيو 0264ع کان 0212محمد بن عبدالوهاب )
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باني هو. هن زيارتن تيي ووي ، بيارگين، پيييرن، فيقيييرن جيي 
پوئلڳي ڪر  ۽ شفاعت يا تندرستي جي طيليب ڪير  واريين 
ڳالهين تي بندش وجھي ڇ ي ه يي. وهيابيي تيحيرييڪ ۽ ٻييين 
ڪيترين اصالحي تحريڪن جي بياوجيود اڄ بي  اهيو رواييتيي 
اسالم گھ و مقبول آهي. اهڙو اسالم گھ و ڪري صوفيين ۽ 
مسلمان مذهبي مفيڪيرن جيي ڪيري وڌييڪ ميقيبيول ٿيييو ۽ 
پکڙيو. بشپ جان سبحان صاحب خداوند عيييسيٰي مسيييح کيي 
پنهنجو خداوند قبول ڪر  کان اڳ ۾ خيود بي  هيڪ صيوفيي 

ان جيا  -ت يوف”هو. هن هڪ ڪتاب لکيو آهي جنهن جو نالو 
آهي. ان ڪتاب جي هڪ باب ۾ بيارگين ۽ “  بارگ ۽ زيارتون

َولين جي زيار  ۽ صوفين جي عا  ۽ تعظيم جيي بياري ۾ 
مسلمانن ۾ اوليييائين ” ڪافي ڪجھ لکيل آهي. هو لکي ٿو ت  

)واحد ولي، معن  دوست( ۽ پيرن فقيرن تي ايميان هيڪ عيام 
ڳاله  آهي، جيڪا صوفين جيي تيعيليييم جيي ڪيري ٿيي آهيي. 
صوفين کي هڪ خا  درجو حاصل آهي ڇو ت  کييين خيدا جيا 
چونڊيل ٻانها قبول ڪيو ووي ٿو. اولياَء خدا جا دوست آهن ۽ 
اهي صوفين جا خا  چونڊيل هوندا آهن. انهن صيوفييين جيي 
اوليائين جيي زنيدگييَء جيا حياال ، انيهين جيون ڪيراميتيون ۽ 
معجاا، انهن جون چوڻيون ۽ متعيليق رواييتيون مسيليميانين ۾ 
قبول ۽ مروج آهن. انهن جون چوڻيون ۽ قول ستر سيييڪيڙو 
مسلمانن کي ياد هوندا آهن. م يبت جي وقت هر طيبيقيي جيا 
مسلمان انهن جي نالن جو ورد ڪندا آهن ۽ انهين جيي مياارن 
۽ ماارن تي باقاعدگيَء سان حاضري ڏيندا آهين. حيقيييقيت اهيا 
آهي جو مسلمانين جيي وڏي اڪي يرييت ميذهيبيي فيرضين جيي 
پوئواري جي ڀيٽ ۾ انهن صوفين ۽ اوليييائين طيرف وڌييڪ 

 *“ ڌيان ڏين ٿا.
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هتي هيَء ڳاله  ڪر  ب  ضروري آهي ت  بشپ سبيحيان 
ع ۾ 0683ليکيييو، اهيو “  بحوال  هند و پياڪسيتيان” هي ڪتاب 

ع ۾ ان جي نيظيربيانيي ڪي يي. تينيهين 0621لکي پورو ڪيو ۽ 
هوندي ب  لڳي ٿو ت  حالتن ۾ ڪا خا  تبدييليي ني  آئيي آهيي. 

ع ۾ هڪ مضمون ليکيييو 0623جوالِء  M Geijbels ايم گيجبلا
“ اسالم ۾ اوليائن جي عا  بحوال  هند و پياڪسيتيان.” بعنوان 

پاڪستان ۾ ماڻهن جيي ميذهيبيي رجيحيان تيي ” هو لکي ٿو ت  
 ور ڪر  سان پتو پوي ٿو ت  انهن ماڻهن کي ٻن گيروپين ۾ 
ورهائي سگهجي ٿو: هڪ اهل مسجد ۽ ٻيا اهل ماار. پهرئين 
گروپ  جا ماڻهو پنهنجي مذهبي اعتيقياد، رسيم و رواج جيي 
پابنديَء ۾ واضح طور تي منطقي ۽ رواييتيي روييو رکين ٿيا. 
نظرياتي طور تي ئي سهي مگر اهي پنهينيجيي اييميان ۾ پينيج 
بنيادي اسالمي رڪنن جي پرچار ڪندا آهين. ٻي يي گيروپ جيا 
ماڻهو مذهبي معاملن ۾ منطقي گهٽ ۽ جذباتيي وڌييڪ آهين. 
کين ان ڳاله  جي پرواه  ناهي ت  اهي پڪا سچا ميذهيبيي آهين 

ٻنهي گروهن کي هون ن ت  زندگيَء جي الڳ الڳ خيانين  .يا ن 
۾ تقسيم ڪر  مشڪل ڪم آهن. زنيدگييَء کيي بيليڪيل ئيي 
جدا خانن ۾ بند ن  ٿو ورهائي سيگيهيجيي. پير هين ڳياليهي  کيان 
انڪار ڪري ن  ٿو سگهجي ت  پاڪستان ۾ زيارتون، ميقيبيرا، 
پير ۽ اولياَء ڪرام وڏي اهميييت رکين ٿيا. پياڪسيتيان اهيڙيين 
زيار  گاهن ۽ درگاهن سان ڀريو پيو آهي. هي زيار  گاهيون 
۽ درگاهون اڪ ر گذاري ويل ماڻهن جا هيونيدا آهين، ييا وري 
جي را پير فقير انهن جا گادي نشين هوندا آهن. اهو اعتقاد بي  
عام آهي ت  جي رو پيير گيادي نشييين آهيي ۽ هين کيي پيييري 
فقيري وربي ۾ ملي آهي. هن پير جي پيُء يا ڏاڏي جيي قيبير 
ب  اتي ئي هوندي آهيي جيتيي هين جييي يري پييير جيي رهيائيش 
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 هوندي آهي ۽ جتي اهو جي رو پير درٻار لڳائيندو آهي. 
عام طور اهو خيال ڪيو ويندو آهي تي  هين پييير و  
وڏي ڪرامت آهي ۽ هو معجاا ب  ڪيري سيگيهينيدو آهيي. هين 
جي معجان کي ڪرامتون چيو ويندو آهي جنهين جيي ميعيني  

 ‘.“ڪرم’يا ‘ نوازش’آهي 
اهيي بيارگ ۽ ” آخر ۾ گيجبلا هن نتيجي تي پهتو ت  

پير ٽن قسمن جون مذهبي ضرورتون پوريون ڪن ٿيا، ييعينيي 
تعليم ڏي  )ارشادا (، ڪنهن جي حق ۾ دعا ڪير  )شيفياعيت( 
۽ برڪت بخش  )رحمت(. جيتوڻيڪ اهي پير پنهنجن ميرييدن 
کي مذهبي تعليم ڏيندا آهن ت  ب  اسيان جيو مشياهيدو آهيي تي  
انهن جي تيعيليييم صيرف شيروعياتيي ڳياليهييين ۽ اسيالم جيي 
ظاهري رسمن تائين محيدود هيونيدي آهيي. عيليم االهيييا  جيا 
مس ال سندن تشريح يا روحاني ترقي الِء رهنمائي و يره هينين 

 *“  جي وس جي ڳاله  ن  هوندي آهي.
پياڪ و هينيد ” َمري ٽِي طيطس صاحب پنهنجي ڪتاب 

عام ماڻهين ۾ ” ۾ لکي ٿو ت  “  پيرپرستي” جي باب “ ۾ اسالم
پختو يقين ۽ ايمان آهي ت  پير اسانجي درخواسيتين، اسيانيجين 
خواهشن ۽ حاجتن کيي پيوري ڪير  جيي طياقيت رکين ٿيا ۽ 
معجاا ڪمال ڏيکاري سگهن ٿا. اهو اعتقاد تي  بيارگ ۽ اليهي  
لوڪ ماڻهو اسيان جيي ميدد ڪيري سيگيهين ٿيا ۽ شيفيا ڏيي يي 
سگهن ٿا. ان ۾ سيميورييون انسيانيي ضيرورتيون شياميل آهين. 
مختلف مقدمن ۾ ڦاٿل ماڻهو هنين جيي قيبيرن ۽ روضين تيي 
حاضري ڀريندا آهن ت  جي ن مقدمي ۾ ڪاميابي حاصل ڪير  
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الِء، ٻييارن جييي شييفييا الِء، گييم ٿيييييل گييهييوڙي کييي ڳييوليي  الِء، 
ڪاروبار وڌائ  الِء، شڪار ڪر  جي خوشن يبييَء الِء، جيوئيا 

 *“  کي   وارا ۽ چور ب  پيرن جي قبرن تي ويندا آهن.
مون سبحان، گيجبلا ۽ طيطس صياحيب جيي ڪيتيابين 
مان ڪافي حواال پيش ڪيا ڇو ت  اهي ماهر آهن پر مينيهينيجيي 
گذريل ٽيييهين سيالين کيان پياڪسيتيان ۽ بيرصيغييير جيي ٻييين 
عالئقن، وچ اوڀر آفريڪا ۾ ره  ميان جيييڪيي ڪيجيهي  ميون 
ڏٺو، ان مان هنن مٿي بيان ڪيل ڳالهين جي ت ديق ٿ ي ٿي. 
روايتي اسالم جا گه ائي پوئلڳ آهن ۽ اهي ڳالهيييون سينيدن 
مذهب جي ماڻهن کان عالوه ٻين مذهيبين جيي مياڻيهين تيي بي  
ابرانداز ٿين. گه ا مسلمان هن ڳاله  تيي اعيتيبيار رکين ٿيا تي  
معجاا )ڪراميتيون( ڏييکيار  جيي طياقيت خيدا جيي نيعيميت ۽ 

 برڪت جو نشان آهي.
پاڪستان جي اترين عالئقي ۾ هڪ مسيحي اسيپيتيال 
آهي. اتي اچ  وارا ميرييض پيهيريين فيول اليفيطير  طياقيتين ۽ 
ماڻهن تي ڦوڪ  ۽ پڙه  و يره سان شفيا حياصيل ڪير  جيي 
ڪوشش ڪن ٿا. ڪنهن پير فقير يا سياڻي و  ويينيدا آهين ۽ 
تعويذ وٺندا آهن. گهي يو ڪيري ڪينيهين ميذهيبيي ڪيتياب جيي 
ڪنهن آيت کي ڪا ذ جي ٽيڪيري تيي ليکيي تيعيوييذ ۾ بينيد 
ڪري ڏني ويندي آهي. سندن ايمان اهو هوندو آهيي تي  االهيي 
ڪالم جا الفاظ خود بخود برڪت ۽ شفا بيخيشييينيدا آهين. پير 
جيڪ هن مريض تندرست ني  ٿي يي تي  پيوِء پييير کييين اجياز  
ڏيندو آهي ت  ووي ڪنهن مسيحي اسپتال ۾ عالج ڪيرائييين. 
انهن کي اهو ب  چوندو آهي ت  کين چند هفتن ۾ شفا ميلينيدي. 
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اهڙين حالتن ۾ ظاهر آهي ت  جيستائين مريض کي اهو بيبيو  
ن  ملي ت  مسيحي اسپتال  ۾ مسيحي عمليي جيي عيالج جيي 
سهولت سبب ۽ خداوند جيي قيدر  ذرييعيي شيفيا ميليي آهيي، 

 تيستائين مريض تعريف وري ب  پير جي ئي ڪندو آهي!
اهڙي روايتي مذهب جي سلسلي ۾ مسيييحيي مياڻيهين 
کي ٻن قسمن جون مشڪالتون درپيش اينيدييون آهين. گيهي يو 
ڪري اهڙا ماڻهو، جيڪي رڳو نالي ۾ مسييحيي هيونيدا آهين، 
اهڙن رسمن ۽ رواجن ۾ ڦاسي پوندا آهن. پوِء پينيهينيجيو هيڪ 

جهان جو نمونو اخيتيييار ” روايتي مذهب گهڙي وٺندا آهن. هي 
۾  4:04جو گناه  آهي جنهن کان پولس رسول رومييين “  ڪر 

منع ڪ ي آهي. ٻي مشڪل اها آهي ت  ماڻهو خيدا جيي قيدر  
کي سمجهي ناهن سگهندا. جيڪ هن مسيحي مياڻيهيو پيوليس 
رسول جي اڳ ين حڪم تي عيميل ڪينيدا هيجين هيا تي  اهيڙي 

خيدا جيي ” صورتحال ئي پيدا ن  ٿ ي ها. اهو حڪم هي آهي ت  
 (4:04)رومين “ ڏنل ن ين سمجه  وسيلي بدلجي ووو.

ڪ هن ڪ هن خيدا جيي خيادمين جيي دعيا جيي ڪيري 
معجاان  طيور شيفيا ميليي ويينيدي آهيي تي  ميريضين کيي روح 
القدس جي قدر  نظر ايندي آهي ۽ ائين ڪيتريون زندگيييون 
تبديل ٿي وينديون آهن. مان اوهان جيي سياميهيون هيڪ مي يال 
پيش ڪريان ٿي. هڪ سرحدي ڳو  جي آبادي تقريبيا  چياليييهي  
هاار آهي. انهن ۾ اڪ ريت مسيليميانين جيي آهيي. انيهين ميان 
ڪجه  هندو آهن ۽ ڪجه  ٻين ذاتين جا مياڻيهيو آهين. تيقيرييبيا  
سؤ خانيدان مسيييحيي آهين. انيهين ميان اڪي ير رڳيو نياليي جيا 
مسيحي آهن. اهي ب  پنهنجي مسلمانن پاڙيسرين وانگر پييرن 
۽ فقيرن جي پويان ڊوڙندا آهن، ماارن ۽ درگياهين تيي ويينيدا 
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آهن ۽ بري نظر کان بچ  الِء تعويذن جو استعمال ڪنيدا آهين. 
انهن مان هڪ عور  حقيقي طور مسيح جا پييير پيڪيڙييا. ان 
کي ن ين زندگي ملي ۽ جنهين اداري ۾ ڪيم ڪينيدي هي يي، 
اتي پنهنجي اييميان جيو ذڪير ٻييين سيان بي  ڪير  لڳيي. هين 
پنهنجي گهر مان اهڙين خراب ت ويرن ۽ تعيوييذن کيي ڪيي  
شروع ڪيو جن جو تعلق بت پرستيَء وارين رسمن سيان هيو. 
سڀ ڪجه  ڪي  کان پوِء هن پنهينيجيي گيهير کيي اڇيو رنيگ 
ڪرايو ۽ پوِء چند ايماندارن کي دعيو  ڏنيي تي  اچين ۽ اچيي 
عباد  ڪن. هن جي خيواهيش هي يي تي  گيهير جيي صيفيائيي ۽ 
پاڪائيَء الِء، سندس مڙس ۽ ٻارن جيي صيحيت الِء دعيا ڪين. 
ايماندارن کي خبر ن  ه ي ت  خداونيد هين جيي ڪيهيڙيَء طيرح 

هين کيي زبيانيي يياد  03:21مدد ڪندو. هنن يسعياه نبيَء ميان 
سي ييو ‘  خيداونيد جيو بيچياُء’ پوِء تنهنجي ڀيتييين کيي ” ڪرائي: 

چييييو ‘  خيداونيد جيي واکي ’ ويينيدو، ۽ تينيهينيجيي دروازن کيي 
ڪنهن وقت هوَء شيطاني خطرن هيٺ پي  آييل هي يي، “  ويندو.

۽ زبيور  41-03:5ييوحينيا  -0سو هين جيي حيوصيلي  افياائيي الِء 
مان ڪالم پيش ڪيو ويو. هڪ مسلميان پياڙيسيري  04:015-05

عور  ب  موجود ه ي، ۽ هاڻي اها بائيبل مقدس جو ميطياليعيو 
ڪندي آهي. ٻيون پاڙيسري عورتون ب  هييون، جيييڪيي پياڪ 
ڪالم ٻڌي رهيييون هيييون. ڪيميري کيي پياڪ صياف ڪير  
کانپوِء ايماندارن پنهنجن پنهنجن موجوده ٻارن کي سيييکيارييو 
ت  ج هن مسيح جو بيان ڪيو ووي ت  ڇا جواب ڏي  گيهيرجيي. 

۽ سڀني حاضرين  “  عيسٰي مسيح بادشاه  آهي” پوِء اڳوا  چيو: 
عيييسيٰي ” پيوِء اڳيوا  چيييو “  هن جي تعريف ٿي يي.” جواب ڏنو 

“ هن جي تعريف ٿي يي.” سڀني جواب ڏنو، “  مسيح خداوند آهي.
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اهڙيَء طرح ٻيا بيان ب  ڪيا ويا ۽ اهيو ئيي جيواب ڏنيو وييو. 
خيدا ” اڱ  کي صاف ڪر  کانپوِء اڳوا  دعا گهري. هين چيييو 

هين جيي تيعيرييف ” ۽ سيڀينيي جيواب ڏنيو، “  بارگ ۽ برتر آهي
۽ سيڀينيي “  خيدا اسيان جيو پييُء آهيي” پوِء اڳوا  چيييو، “  ٿ ي.

ان کان پوِء ڇيت کيي صياف “  سندس تعريف ٿ ي.”جواب ڏنو، 
روح اليقيدس ” ڪيو ويو ۽ اڳوا  دعا گهر  لڳو ۽ چيائين تي  

هن جي تيعيرييف ” ۽ جماعت جواب ۾ چيو “  رهنمائي ڪري ٿو
۽ جيمياعيت “  روح القدس االهي ذا  آهيي” پوِء هن چيو “ ٿ ي.
 و يره، و يره.“ هن جي تعريف ٿ ي”چيو 

ٻين پاڙيسرين ب  اهي جمال ٻڌا. گهر ڌياڻيي اڳيي بي  ۽ 
ها  ب  سڀني پاڙي وارين سان پنهنجو زنده  اييميان جيو ذڪير 
ڪندي رهي ٿي. هن جي ن ين زندگيَء ۾ خدا جي قيدر  جيو 
ڪمال سڀني کي نظر اچي ٿو ۽ آهستي آهستي خداوند سڄيي 
خاندان کي تبديل ڪر  لڳو آهي. هاڻي خوف جي جاِء خداونيد 

 جي حمد ۽ تعريف واالر  لڳي آهي.
اسان مسيحي هوندي ب  شفاعت جي کلي عام خيدميت 
کان ڪيٻايون ٿا جيتوڻيڪ بائيبل مقدس ۾ هن موضوع تيي 
ڪافي تعليم موجود آهيي. ڪي هين اسيان اهيا تيوقيع نياهيييون 
رکندا ت  خدا ڪو معجاو ڪندو ۽ ائين اسان پينيهينيجيي گيهيٽ 
اعتقاد جي ڪري سندس ڪم کي محدود ڪر  جي ڪيوشيش 
ڪندا آهيون. پنهنجي رحم جيي ڪيري هيو ڪي هين اسيانيجيي 
گهٽ اعتقاديَء جي باوجود ب  پينيهينيجيي قيدر  ظياهير ڪينيدو 
آهي. اسان بائيبل مقدس جون ڳالهيون سيييکيار  تيي زور تي  
ڏيندا آهيون، پر اسان جون ڳالهيون تي هين ئيي شيول ۽ ڌييان 
سان ٻڌيون وينديون، جي هين اسيان اهيو ڏييکياري سيگيهيون تي  
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خداوند عيسٰي مسيح پنهنجي ماڻهن جي دعائن جو جواب ڏي 
ٿو ۽ معجاا ب  ڪري ٿو. مسيح جيا جيييڪيي پيييروڪيار  ييير 
مسيحي ماڻهن جي درمييان ۾ رهين ٿيا، ييا انيهين سيان ميييل 
ميالپ رکن ٿا، جيڪ هن اهي وڌيڪ دعائي  زندگيي گيذاريين، 
شفاعي  خدمت کي پنهنجي زندگيَء جو مق د سميجيهين ۽ ان 
ڪم ۾ سرگرم ٿين، ت  پوِء مسيييح جيي قيدر  ضيرور ظياهير 
ٿيندي ۽ ماڻهو هنن کي تسليم ب  ڪندا. ضيرور  هين ڳياليهي  
جي آهي ت  عباد  ۽ ٻين جي شفاعيت ڪير  جيا اهيڙا طيرييقيا 
استعمال ڪر  گهرجن جيڪي اسيان جيي مياحيول ۽ تيهيذييب 
سان مطابقت رکندا هجن. جي هين ٻييين سيان گي  ييا ٻييين جيي 
خا  ضرورتن جي الِء دعا ڪينيدا ۽ مياڻيهين کيي جي هين هين 
ڳاله  جي خبر پوندي ت  خداوند پنهنجو جالل ظياهير ڪينيدو ۽ 
خود جواب ڏيندو، اهڙيَء طرح ٻيا بي  مياڻيهيو پينيهينيجيا مسي يال 
ک ي ايندا ۽ پنهنجن تڪليفين الِء دعيا ڪير  جيي درخيواسيت 
ڪندا. جيڪ هن ماڻهن کي اها خبر پوي ت  اسان جيي خيداونيد 
عيسٰي مسيح جو خدا ۽ پيُء اهڙو خدا آهي جيڪو شفا ڏيينيدو 
آهي، شيطان جي قيبيضيي ميان آزاد ڪيرائييينيدو آهيي، ڏک ۽ 
تڪليف ۾ سهارو ٿينيدو آهيي ۽ اييميان جيي دعيا جيو واضيح 
جواب ڏيندو آهي ت  شايد عيييسيٰي مسيييح کيي سيڀ کيان وڏو 

ڪري تسيلم ڪيو ووي ها. جن مسيييحيي مياڻيهين جيي ‘  پير’ 
زندگيَء ۾ روح القدس جي قدر  هوندي، اهيي مياڻيهيو ٻييين 
کي ب  قائل ڪري سگهندا ت  مسييح انسيان جيي هير ضيرور  
پوري ڪري سگهي ٿو. ج هن دعائن جي جواب ۾ ميعيجياا ۽ 
واضح نشان ظاهر ٿيندا ت هن ماڻيهيو پيا  بي  خيداونيد عيييسيٰي 
مسيح جي تعليم طرف ن  صرف ڌييان ڏيينيدا، پير اوهيان کيي 

 درخواست ڪندا ت  اها تعليم هنن کي ب  ڏني ووي.

114 

 بدروحن تي فتح بدروحن تي فتح



ليري سي لينينيگ پينيهينيجيي ڪيتياب ۾ بيرڪيت جيي 
موضوع تي ڪافي سٺيو بيحيث ڪيييو آهيي ۽ ٻيڌاييو آهيي تي  
اسالم ۽ مسيحيت ۾ بيرڪيت جيو ڪيهيڙو ت يور آهيي. هين 
ٻڌايو آهي ت  حضر  ابراهيم کي خدا برڪت جي طياقيت ڏنيي 
ه ي. عيسٰي ناصريَء تي خدا جي برڪت ه ي ۽ هين ڪي ير  

(. 42-44:4سان ُان ۾ ٻين کي شريڪ ڪيو )رسولين جيا  ڪيم 
روح القدس عيسٰي مسيح کي اهيڙي خيدميت الِء مسيح ڪيييو 

( 8( شيفيا )4( تعليييم ۽ تيبيليييغ )0هو جنهن  جا ٽي پهلو آهن: )
خدمت. ماڻهن الِء هن مان قو  ۽ بيرڪيت ٻي يي شيييون ظياهير 
ٿينديون هيون. هاڻي هيَء ذميواري ڪليسيا کيي ڏنيي ويي يي 
آهي ۽ ڪليسيا کي هن خدمت الِء مسح ڪيو ويو آهيي )ليوقيا 

(. پنهنجي ڪتاب جي ڇهين باب ۾ ليننگ بييان ڪيييو 03:2-06
آهي ت  ڪي ن هيَء برڪت ٻين تائين پهيتيي آهيي. پيهيرييائييين 
زباني ڪالم سان م ال  برڪت ڀرين ڳاليهييين سيان، مسيييحيي 
سالم چو  ۽ مبارڪباد ڏي  سان. ٻيييون پياڪ رسيميون مي يال  
ه  رک ، شفا ڏي ، مخ و  ڪير ، پياڪ روح ڏيي ، مسيح 
ڪر  ۽ پاڪ عشاِء ڪر  سان ب  اها برڪت ٻين تائين پيهيچيي 
ويندي آهي. اڳتي هلي م نف خبردار ڪيو آهي ت  ڪيليييسيييا 
کي هي امتياز حاصل هجي ت  ڪهڙي برڪت جو ذرييعيو خيدا 
آهي ۽ ڪهڙي شيِء شيطان جي دوکي بازي آهي. اهو اميتييياز 
گه و مشڪل هوندو آهي ڇو تي  ٻينيهيي ۾ قيدر  جيو اظيهيار 
ٿيندو آهي. جيتوڻيڪ بيظياهير اهيا هيڪ رڪياو  آهيي، تي  بي  
ممڪن آهي ت  ڪوئي مسيليميان، قيدر  جيو احسياس رکينيدي 
شايد مسيح ۾ خدا جي برڪت محسوس ڪري. ائيين م ينيف 
جي دعوى آهي ت  بيدار ۽ ن ين سر پيدا ٿيل ڀرپور ڪيليييسيييا 
خدا جي برڪت جو ذريعو ٿي سگهي ٿي. ڪليسيييا جيو اهيڙو 
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ڪردار هجي جو جيڪر روح القدس کيس پنهنجي مق يد الِء 
بهترين طريقي طور استعمال ڪري سگهي. جنهن ڪيليييسيييا 
۾ بيداري ن  آئي هجي ۽ جنهن جو ايمان تازو ن  هجي، ت  اهيا 
ڪليسيا هين قيدر  ۽ بيرڪيت جيي اهيميييت کيي ڪي هين بي  
سمجهي ن  سگهندي ڇيو تي  اهيا هين تيعيليييم ۽ تيجيربيي کيي 
وساري چڪي آهي ت  خيداونيد ڪيييتيرو قيادر ۽ عيظيييم آهيي. 
جيڪي هن بيرڪيت جيي تيجيربيي کيان ميحيروم آهين جينيهين 
برڪت جو سرچشمو خيدا آهيي، تي  اهيي هييي انيهين هيوڏانيهين 
ڀٽڪندا رهن ٿا ۽ برڪت حاصل ڪر  الِء ٻييين راهين ڏانيهين 
هلي پون ٿا. اهيي ٻيييون راهيون ڪيهيڙييون آهين؟ عيواميي ييا 
روايتي يييييييييا ليوڪ ميذهيب وارييون بيييڪيار ۽ نيقي يانيڪيار 

  *رسمون. 
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*   Larry G. Lenning, Blessing in Mosque and Mission. 



 
 باب نائون

 

 عيسٰي مسيح فتحمند آهي
 

روحاني جنگ ۾ فتح هميش  عيسٰي مسيح جي ٿينيدي 
آهي. هن کانسواِء ڪوب  شخص فتحمنديَء جو ت ور ب  ني  ٿيو 
ڪري سگهي. ڪنهن ماڻهوَء هڪ سٺو م يال ڏيي يي وضياحيت 
سان ان ڳاله  کي بيان ڪيو آهي تي  اسيان ڪييي ين مسيييح جيا 
ٿي، فتحمند ٿي سگهون ٿا؟ ڪينيڊا ۾ گاه  جا وسيييع ميييدان 
آهن، جتي وڏا و  ناهن هوندا. انيهين ميييدانين ۾ اڪي ير بياهي  
لڳي ويندي آهي ۽ هر طرف تباهي ۽ بربادي پکيڙي ڇي يينيدي 
آهي. انهن ميدانن ۾ باه  تميام تيييايَء سيان ڦيهيليجيي ويينيدي 
آهي، جنهن کان بچاُء ناممڪن آهي. ان کان بچ  جو هيڪ ئيي 
طريقو آهي ت  انسان پنهنجي آس پاس باه  لڳائي ڇ ي. ائييين 
ڪجه  عالئقو سڙي صاف ٿي ويندو ۽ انسيان پيوِء ان صياف 
عالئقي ۾ رهي. ائين تيايَء سان وڌنيدڙ بياهي  هين کيان پيري 
رهندي. خداوند عيسٰي مسيح اسانجو اهڙو ئي هڪ بياهي  کيان 
صاف ٿيل عالئقو آهي. جيڪ هن اسان هن تي اعتمياد رکيون 
۽ صليب تي جيڪو ڪم هن اسيان الِء ڪيييو، ان کيي قيبيول 
ڪريون ۽ ان ۾ پناه  وٺون ت  خوفناڪ ڏيينيهين کيان ميحيفيوظ 
رهي سگهون ٿا. شيطان هر طرف تيبياهيي ۽ بيربيادي ميچيائيي 
ڇ ي آهي. خداوند عيسٰي مسيح ئي ان الِء بيهيتير پينياهي  گياهي  
آهي. خدا جو پٽ ان الِء ظاهر ٿيو هو ت  جي ن اهو ابلييس جيي 
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(. هين صيليييب تيي 3:8يوحنا  -0ڪمن کي نيست ڪري ڇ ي )
آخري في لو ڪري فتح حياصيل ڪي يي. عيييسيٰي مسيييح اهيو 
گهيٽو آهي جيڪو ڪائنا  ۽ هن دنيا جي تخليق کيان اڳ ۾ 

(. عيسٰي مسيح خدا جيو 04، 6، 2:5ئي ڪٺو ويو هو )مڪاشفو 
گهيٽو ۽ ازلي ڪالم آهي سو ميجيسيم ٿيييو، صيليييبيي ميو  
سٺو ۽ ٽن ڏينهن کان پوِء ُمردن مان جي رو ٿي اٿيو تي  جييي ين 
خدا جا ازلي ارادا پورا ٿين. هو پنهنجي مو  ۽ جييي يري ٿيي 
اٿ  جي وسيلي سيان اسيان کيي سيڀ کيان خيطيرنياڪ دشيمين 
ابليس کان بچائي ٿو. صليبي ميو  ۽ ٽي ييين ڏيينيهين سينيدس 
جي رو ٿي اٿ  حيقيييقيت ۾ مسيييح جيي فيتيح ۽ ابيليييس جيي 
شڪست آهي. گناه  ۽ مو  تي فتح حاصل ٿي آهيي ۽ هياڻيي 

 هو فقط شڪست کاڌل دشمن آهي.
پولس رسول ُڪلسي شيهير جيي اييميانيدارن کيي هييَء 

ج هن اوهين پنهنجين گينياهين جيي ڪيري ۽ ” ڳاله  لکي ٿو ت  
پنهنجن گناهن سان ڀريل فطر  جي ا  طيهيرييل هيجي  ڪيري 
م ل ه ا، ت هن خدا اوهان کي مسيح سان گي  جييي يرو ڪيييو. 
هن اسان جا سڀ ي گناه  بخشي ڇ يا، ۽ پنهنجي حڪيمين جيي 
انهيَء دستاويا کي رد ڪري ڇ يائين جيييڪيو اسيان بيابيت ۽ 
اسان جي خالف هو. هن انهيَء کي صليب تيي ڪيوڪيا هي يي 
پري ڪري ڇ يو. خدا حڪومتن ۽ اخيتيييار وارن کيان هيٿيييار 
کسي کين کليو کاليو تماشو بي ياييو ۽ صيليييب جيي وسيييليي 
انهن تي، جيڪي قيدين وانگر ه ا، فيتيحيييابييَء جيو شيادميانيو 

( اچيو تي  اسيان انيهين آييتين تيي 05-08:4)ڪلسييين “  وڄايائين.
 ڪجه   ور ڪريون جيڪي اسان الِء آهن.
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 توهان جيڪي پنهنجن گناهن جي ڪري م ل ه ا.
 (08:4)ڪلسين 

اسين سڀ گناهن جي ڪري م ل ڄياول آهيييون. اسيان 
ڄائي ڄم کان م ل آهيون. اسان ساه  ک ون ٿا، هلنيدا گيهيمينيدا 
رهون ٿا، کائون ٿا، سمهون ٿا ۽ جاڳون ٿا، پير اسيان روحيانيي 
لحاظ کان مي يل آهيييون. اهيو ميميڪين آهيي تي  ڪيو شيخيص 
پنهنجي سڄي دنياوي زندگي دوران خيدا کيان پيري هيجيي ۽ 

 م ل هجي.
هڪ دفعي مون کي سيالڪو  جيل ڏس  جو ميوقيعيو 
مليو. مون جيل جي اهلڪارن کي چيو ت  مان اهڙا ٽيي قيييدي 
ڏس  چاهيان ٿي جن کي مو  جي ساا ملي هجيي. اهيي ٽي يي 
ماڻهو اسان وانگر ئي هليا، گهميا ۽ کاڌائون پيتيائيون ٿيي پير 
هڪ لحاظ کان هو مري چڪا ه ا. انهن کي مو  جيو حيڪيم 
ٿي چڪو هو ۽ هاڻي کين ڪو معجاو ئي بچائي سگهيو ٿيي 
۽ عدالت جي مقرر ڪيل وقت جي مطابق هنن کي ڦاسيي تيي 

 چڙه و هو. 
روحاني لحاظ کان اسان سڀني جيي حياليت بي  بيليڪيل 
انهن مٿي ڄاڻايل قيدين جهڙي آهي ۽ رڳو ڪيو ميعيجياو ئيي 
اسان کي بچائي سگيهيي ٿيو. اهيو ميعيجياو اسيان جيي نيجيا  
خاطر، خداوند عيسٰي مسيح جو مو  ۽ پوِء وري جييي يرو ٿيي 
اٿ  آهي. اسين پنهنجن ڪال ڪيوٺييين )جين ڪيميرن ۾ سيااِء 
مو  وارا قيدي هوندا آهن. انهن کي ڪيال ڪيوٺيييون چي يبيو 
آهي.( ۾ گهمي ڦري سگهون ٿا يعني پنهنجن گناهن ۾ آزاداني  
زندگي گذاري سگهون ٿا ۽ اسين چاهيون ت  اتيان ڇيٽيي، آزاد 

جيڪيو اييميان ني  ” ٿي ٻاهر جي هوا ۾ گهمي ڦري سگهون ٿا. 
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ٿو آڻي تنهن کي ساا اڳي ئي ملي چڪي آهي، ڇا الِء جيو هين 
(. 03:8)ييوحينيا “  خدا جي هڪڙي ئي فرزند تيي اييميان ني  آنيدو

جيڪ هن اسان خداوند عيسٰي مسيييح کيي قيبيول ڪيرييون ۽ 
جيڪو ڪجه  هن اسانجي الِء ڪيو آهي، ان تي ايميان آڻيييون 
۽ توبه  ڪريون، تي  خيدا اسيان کيي ضيرور بيچيائييينيدو. اسيان 

 جيڪي م ل آهيون ت  اسان کي جي رو ڪري سگهي ٿو. 
 

خدا توهان کي ب  جيڪي م ل ه ا.... ُهن سان گ  جي رو 
 (08:4)ڪلسين  ڪيو.

خدا مسيح کي قبر مان جي رو ڪيو. ان مان بابت ٿيو 
ت  خدا هن کي قبيول ڪيييو ۽ سينيدس زنيدگييَء کيي ت يدييق 
ڪيو. جي ن يسعياه نبي هن واقعي کيان سيويين سيال اڳ ۾ 

اها منهنجي مرضيي هي يي تي  هيو ڏک ” اڳڪٿي ڪ ي ه ي ت  
سهي، بييشيڪ هين جيو ميو  گينياهين جيي ميعيافييَء واسيطيي 
ڪفارو هو. سو ها  هو وڏي عمر ماڻييينيدو ۽ پينيهينيجيو نسيل 

)يسيعييياه “  ڏسندو. هنجي وسيلي منهنجي مرضي پوري ٿيندي
(. جيڪي پنهنجي بدحاليي ڏسيي ۽ ان جيو اقيرار ڪيري 01:58

عيسٰي کي رحم جي درخواست ڪن ٿا ت  انهن کي پناه  ميليي 
ٿي. روح القدس جي قدر  انهن کي ن ين زندگي ڏئي ٿيي ۽ 
اهي روحاني مو  کان جييي يرا ٿيي اٿين ٿيا. مسيييح قيبير ميان 
جي رو ٿي اٿيو ۽ ٻيهر وري مر  جو ناهي. جيييڪيي هين تيي 
ايمان آڻين ٿا اهي هن جي ميو  ۽ وري جييي يرو ٿيي اٿي  ۾ 

 شامل آهن ۽ اهي روحاني لحاظ کان وري ڪون  مرندا.
اسان روحاني طور مرده ڄاڻايل آهيون. اسيان شيييطيان 
جي بادشاهيَء جيا مياڻيهيو آهيييون ۽ هين جيي رعيييت آهيييون. 
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خداوند عيسٰي مسيح منجه  اسان ن ين پيدائش حاصيل ڪيري 
خدا جا دوست ۽ هن جي بادشاهيَء جا ُرڪين ٿيي سيگيهيون ٿيا. 
نيڪديمس ڏاڍو نيڪ، خدا ترس ۽ مذهبي ماڻهو هو. عيييسيٰي 

آٌء تيو کيي سي  ٿيو ٻيڌاييان تي  ” مسييح پيا  هين کيي چيييو تي  
جيستائين ڪو ماڻهو پاڻيَء ۽ پاڪ روح مان پيييدا ني  ٿييينيدو،  
تيييييسييتييائييييين اهييو خييدا جييي بييادشيياهييت ۾ داخييل ٿييي نيي  

(. جسيميانيي پيييدائيش وانيگيي انسيان جيي 5:8)يوحنا “  سگهندو
روحاني پيدائش ب  خيدا جيي بيخيشيش آهيي. انسيان پينيهينيجيي 
جسماني پيدائش جو ت  ذميوار ني  آهيي پير روحيانيي پيييدائيش 
حاصل ڪر  کان انڪاري ٿي سگهي ٿيو. انيجيييل شيرييف ۾ 

اوهين پاڪ لکتيون ” فريسين سان ڳالهائيندي مسيح فرمايو ت  
جو سمجهو ٿا ت  انيهين ۾ اوهيان  ,انهيَء الِء ڌيان سان ٿا پڙهو

کي دائمي زندگي ملندي ۽ اهي پياڪ ليکيتيون ئيي مينيهينيجيي 
شاهدي ڏين ٿيون. ت هن ب  اوهين مون و  ن  ٿا اچو ت  دائيميي 

( خدا اسان جي نجا  جو انتيظيام 21-86:5)يوحنا “ زندگي مليَو.
ب  ڪيو آهي پر جيڪ هن اسين هن کي نظرانداز بي  ڪيرييون 
ت  اهو انتظام اسان الِء بيڪار بابت ٿييينيدو. اسيان ان کيي رد 
ڪري سگهون ٿا ۽ ائيين اسيان پينيهينيجيي ڏوهين سيبيب ميرده 

 ب جي پونداسين.
مون هڪ دفعي هڪ  ريب عور  جو واقعيو پيڙهيييو 
هو. اها هڪ ننيي چله  تي سوجي گرم ڪري رهي ه ي. تييل 
ٿورو هو ۽ هن و  گاسليٽ الِء پ سا ڪوني  هي يا. هيڪ ميائيٽ 
هن کي ڪجه  پ سا ڏنا ت  هو ڪجهي  کياڌو ۽ گياسيليييٽ وٺيي 
اچي. هن ڇا ڪيو جو مائٽ جي وو  کانپوِء هين انيهين نيوٽين 
سان باه  ٻاريائين. هن کي نوٽن جي اهميت جو ڪيو احسياس 
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ن  هو. هن اهو تحفو وٺ  کان انڪار ت  ن  ڪيو پر ان جو قيدر 
ن  ڄاتو. گه ا ماڻهو اهڙا آهن. اهي عيسٰي مسيح جو انڪار تي  

 ڪون  ٿا ڪن پر هنن کي هن جو قدر ن  آهي.
ٻن ماڻهن جي زندگيَء تي  يور ڪيرييو. ٻي يي مياڻيهيو 
باقاعدگيَء سان دعا گهرن ٿا. بائيبل مقدس جو ميطياليعيو ڪين 
ٿا. آچر تي عباد  ڪر  ب  وون ٿا ۽ بظاهر ڏاڍي سٺي زندگي 
گذارين ٿا. ماڻهو ٻنهي ڄ ن کي عا  جي نگاه  سان ڏسن ٿيا. 
انهن مان هڪ ڄ و پنهنجي ڏوهن ۽ گينياهين سيبيب ميرده ٿيي 
رهي ٿو ڇو جو سنيدس خيييال ميوجيب ني ييين پيييدائيش ڪيابي  
اهميت ن  ٿي رکي حاالنڪ  عيسٰي مسييح ان ڳياليهي  تيي زور 
ڏنو آهي. ٻيو شخص گناه  جي بار کي محسوس ڪيري ٿيو ۽ 
هو قائل ٿ ي ٿو. هن کي خدا جي پاڪياگيَء جيو پيورو پيورو 
احساس آهي. هو خدا کان رحم جو طلبگار آهي ۽ گناهين جيي 
معافي گهري ٿو. هو دعا ڪري ٿو ت  مون کي خداوند عيييسيٰي 
ذريعي ن ين زندگي ملي. هو روحاني طور تي ني يي پيييدائيش 
جي قريب اچي ووي ٿو ۽ هو ني ييين پيييدائيش حياصيل ڪيري 
وٺي ٿو. اها پيدائش گوشت ۽ ر  سيان ني  پير روحيانيي طيور 
حاصل ٿ ي ٿي. هن جي زندگيَء ۾ روح اليقيدس ڪيم ڪيري 
ٿو ۽ ان ۾ ن ين زندگي سر  لڳي ٿي. دعا ۽ بائيييبيل ميقيدس 
جي مطالعي سبب اهو ٻوٽو وڌندو رهي ٿو ۽ ٻييين اييميانيدارن 
جي صحت سبب اهو ٻوٽو مضبوط ٿيندو رهي ٿيو. جييي ين تي  
روح القدس هن ۾ رهي ٿو، ان ڪري خدا بي  هين کيي قيبيول 
ڪري ٿو. جيڪي ڪجه  هو پاڪ روح جي طاقت سان ڪيري 
ٿو، خدا تنهن کي قبول فرمائي ٿو، ڇو ت  خيدا خيود پينيهينيجيو 

 انڪار ن  ٿو ڪري سگهي.
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ڪ هن ڪ هن اهو ٻيو ماڻهو پينيهينيجيي انيدر رهينيدڙ 
پيياڪ روح کييي نييارا  ڪييري وجييهييي ٿييو ۽ پييوِء هيين کييي 
ضرور  پوي ٿي ت  عيسٰي مسيح جي ر  جيي وسيييليي خيدا 
کان ن ي زندگي ن  پر رڳو معافي گهري. ن ين پيدائش ت  هين 
کي پهريان ئي ملي چڪي آهي ۽ روحاني پيدائش ب  جسمانيي 
پيدائش وانگر صرف هڪ دفعو ئي ميلينيدي آهيي. پياڪ روح 
هن کان جدا ت  ڪون  ٿيينيدو پير هين جيي انيدر خيدا جيو ڪيم 
رڪجي ويندو. روحاني پيدائش کان پهرين هن جي ۽ خدا جيي 

تيعيليق “  هيو ميرده هيو.” وچ ۾ ڪوب  سن ون سڌو تعلق ني  هيو. 
پيدا ڪندڙ وسيلو موجود ني  هيو ۽ هين ۾ زنيدگيي ني  هي يي. 
روحاني پيدائش کانپوِء عارضي طور تيي رابيطيو رڪيجيي تي  
سگهي ٿو پر ختم ن  ٿو ٿي سگهي. پر پهريون ماڻهيو، خيواهي  
ڪجه  ب  ڪري وجهي پر اهو م ل آهي. اهو پنهنجيو پيا  کيي 
ڪي و ب  چڱو ۽ نيڪ ب ائي ت  جييي ين عيييسيٰي مسيييح کيييس 
قبول ڪري، مگر اهو ڪ هن بي  ڪيامييياب ني  ٿيي سيگيهينيدو. 
ضرور  ان امر جي آهي ت  اهو پنهنجي بري حالت کي ڄياڻيي 
وٺي. اهو ڪو سخت بيمار يا مو  کي ويجهيو ڪيونيهيي، پير 

 بلڪل ئي مرده آهي.

 
ج هن اوهين پنهنجن گناهن جي ڪري ۽ پنهنجن 
گناهن سان ڀريل فطر  جي ا  طهريل هج  ڪري 

 (08:4)ڪلسين  م ل ه ا.
اسانجا گناه  هن ڳاله  جو ببو  آهن ت  اسان گناهن ۾ 
م ل آهيون. اسان گناه  ڪر  کان اڳ ۾ ئيي گينيهيگيار هيونيدا 
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آهيون، ائين ن  ت  گناه  ڪر  جي ڪري گنهگار آهيييون. اسيان 
ت  پيدا ئي گينياهي  جيي حياليت ۾ ٿيييا آهيييون. اسيان پينيهينيجيو 
جسماني طور ا  طهريل هج  جي لحاظ کان پيدا ئي مڪيميل 
ٿيا آهيون. خداوند ُڪلسي شهر جيي تيائيب ٿيييل مياڻيهين کيي 
عيسٰي مسيح جي نالي ۾ ٻيهر جي رو ڪيو. جنهن ليميحيي ۾ 
هنن خداوند عيسٰي مسيح تي اييميان آنيدو، انيهييَء ليميحيي ۾ 
هنن جا ق ور معاف ٿيا. شريعت جو دستاويا هنن جي خيالف 
هو ۽ قانوني لحاظ کان هنن کي ڏوهاري قرار ڏنائين ٿيي. ان 
دستاويا کي منيسيو  ڪيييو وييو. هينين تيي اهيڙو قير  هيو 
جيڪو هو پنهنجي ڪوشش سان ادا ن  پ ي ڪري سگھيييا. ان 
دستاويا جي منسوخيَء سان گي  خيداونيد عيييسيٰي مسيييح اهيو 
قر  ب  مينيسيو  ڪيري ڇي ييو. گينياهي  ميعياف ٿيييا، الياام ۽ 
ساائون سڀ منيسيو  ٿيييون. دسيتياوييا بيييڪيار ٿيي وييو. ان 
دستاويا کي ڪوڪا ه ي صليب تي چاڙهيو ويو ۽ پيوِء اهيي 
ڪوڪا مسيح جي هٿن ۽ پيرن ۾ ٽنبيا ويا ۽ دسيتياوييا ۽ ان 
۾ آيل تمام تحريرن جي ذميواري هن پا  تي ک ي ورتي. هين 
صليب تي انسانن جي گناه  ک   سيان گي  انسيان جيي گينياهي  
واري حالت کي ب  ک ي ورتو. مسيح گناه  کان واقيف ني  هيو. 
پوِء ب  خدا کيس انسان جي بدلي گناه  جي قربانيي ٺيهيراييو تي  
جي ن مسيح سان گ جي هڪ هي ي  ڪيري اسييين خيدا ڏانيهين 

(. ان سيان گي  شيييطيان ۽ ان 40:5ڪرنٿين  -4سچار ٿي پ ون )
جي فوجن تي ڪاري ضرب هنيائين ۽ ان جي سڀنيي هيٿيييارن 
کي ب  ختم ڪري ڇ يائييين. هين انيهين جيا پيول پيڌرا ڪيري. 
اصليت ظاهر ڪ ي. هين صيليييب تيي هينين تيي فيتيح حياصيل 
ڪ ي، ج هن ت  هن جو خيال هو ت  صليب کيس ڏئي هين کيي 

 هميش  جي الِء ختم ڪيو ويو آهي.
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خدا حڪومتن ۽ اختيار وارن کان هٿيار کسي کين 
کليو کاليو تماشو ب ايو ۽ صليب جي وسيلي انهن 
تي، جيڪي قيدين وانگر ه ا، فتحيابيَء جو شادمانو 

 (05:4)ڪلسين وڄايائين. 
ج هن عيسٰي مسيح صليب تي مري وييو تي  ان وقيت 
اتي سمورا بدروح موجود ه ا. انهن سڀني کيي ڪياري ضيرب 
لڳي ۽ سڀني کي شڪست ن يب ٿي. انهن مان ڪنهين هيڪ 
سان ب  اوهان جو مقابيليو ٿيي سيگيهيي ٿيو. جيييڪي هين اوهيان 
مسيح منجهان آهيو ت  هن جي نالي تي اوهان انيهين بيدروحين 
کي حڪم ڏئي سگهو ٿا ت  اوڏانهن هيليييا ووين، جيييڪيا جياِء 
انهن الِء مقرر ڪ ي وئي آهي. اهيي بيدروح خيداونيد عيييسيٰي 
مسيح جي ٻيهر اچ  ۽ عدالت ڪر  تائين اتي ئيي رهينيدا. ان 
کانپوِء اهي ڪ هن ب  ڪنهن کي تنگ ن  ڪندا. عيسٰي مسيييح 
جي صليب تي مر  وقت ابليس پا  موجود هيو. انيهييَء وقيت 
ئي هن کي شڪست ن يب ٿي ه ي ۽ هو تباهي  ٿيي وييو. تي  
پوِء هن جيي طياقيت ڇيو ٿيي نيظير اچيي؟ اوهيان ڪيڪيڙ ڏٺيو 
هوندو، ج هن هن کي ذبح ڪيو ويندو آهي ت  اهيو تيڙپينيدو ۽ 
ڦڙڪندو آهي. ابليس جي حالت ب  اهڙي ئي آهي. جن کيي خيدا 
مسيح ۾ ن ين زندگي عطا ڪ ي آهي انيهين تيي ابيليييس جيو 
ڪوب  ابر ن  ٿيندو آهي پر ج هن هو پاڪ روح جيي چيو  تيي 
ن  ٿا هلن ۽ شيطان کي موقعو ڏيندا آهن ت  هو انيهين تيي وار 

(. اهيي مي يل هي يا پير هياڻيي 03:5ڪري سگھندو آهيي )افسييين
 جي را آهن. ابليس جي رو هو مگر هاڻي م لن وانگر آهي.
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 خدا جا هٿيار
 

روحاني جنگ ۾ خدا جي سڀني هٿييارن کيي پيائي  ييا 
استعمال ڪر  جي ضرور  آهي جي ن پولس رسيول افسييين 

(. روم 03-01:2جي ڪليسيا کي تاڪييد ڪي يي آهيي )افسييين 
شهر جي ايماندارن ڏانهن لکندي هيو هيڪ خيا  عيالميت ييا 

خداوند عيسٰي مسيح کي پيوشياڪ ” اشارو استعمال ڪري ٿو. 
(. ڇا ڪ هن ڪنيهين مياڻيهيوَء کيي 02:08)رومين “ وانگر ڍڪيو

پا  تي ڪپڙي وانگر پاتو ويينيدو آهيي؟ ڪييي يي دفيعيا ني ييين 
عهدنامي جي م الن ۽ علم االهي جي مس لن کي سمجهي  الِء 
پراڻو عهدنامو گه و مددگار بابت ٿييينيدو آهيي. يسيعييياه نيبيي 
نجا  جو لباس پائ  جي ڳالهي  ڪيري ٿيو. ييقييينين اهيا ڳياليهي  

کي پائ  کيان ميخيتيليف ڪيانيهيي. خيداونيد جيي “  نجا  ڏيندڙ” 
ڪيل ڪمن سبب آٌء بيحد خيوش ٿييينيدس، ۽ مينيهينيجيي جيان 
پنهنجي خدا کان راضي رهندي. ڇا الِء جو جيي ين گيهيو  کيي 
تاج سان سينگاريو ووي، يا جي ن ڪنهن ڪنيوار جيو زييورن 
سان سينگار ڪيو ووي، تي ن هن اسان کي بچاُء ڄ  پوشياڪ 
وانگر پهرائي ڇ يو آهي، ۽ حق س  ڄ  اسان کيي هيڪ جيبيي 

 (.01:20)يسعياه “ وانگر ڍڪايو آهي
حضر  دائود رييار هو ج هن جاتيي جياليو  تيي فيتيح 
حاصل ڪ ي. هن واقعي مان ب  پولس رسول جي هنن ڳالهيين 
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بياب ۾ ليکيييون وييو  2تي روشني پوي ٿي، جيڪي افسييين 
آهن. اچو ت  اسان ان واقعي جو تف يلي جائاو وٺون، جيييڪيو 

 ۾ لکيل آهي. 03.:5کان  43:02سموئيل  -0
اسرائيلي فوجون جبل تي ڇيانيوڻيي ٺياهيييو جينيگ الِء 
تيار هيون ۽ واديَء جي ٻ ي پاسي فلستي فوجون تيار هيييون 
ج هن فلستي پهلوان ميدان ۾ لٿو ٿي ت  اسرائيييليي فيوج تيي 
 6خوف ۽ هيبت ڇان جي ٿي وي ي. هو ديوقاميت هيو ميطيليب 

فٽ کان ب  وڌيڪ هن جو قد هو. هو جاتي چوائيندو هو تي  هيو 
جا  شهر جو ويٺل هو. هن جي مٿي تي پتل جو ٽيوپ هيو ۽ 
پتل جي زره  پيل هيس. ان جو وزن سيتيونيجياهي  ڪيليوگيرام 
هو. هن جي ٽنگ تي پتل جا جهياڙوال هي يا ۽ هين جيي ٻينيهيي 
ڪلهن جي وچ ۾ پتل جي ب ڇي هي يي. هين جيي نييياي جيي 
لوهي ڦر جو وزن ست ڪلوگرام هو ۽ هڪ شخص ڍال کنييو 

 (.2-5:02سموئيل -0هن جي اڳيان اڳيان هلندو هو )
هي فلستي پهلوان اسرائيلي فوجن تي طنا ڪندو هيو 

اوهين جنگ جيي الِء صيفيون ٻيڌي ڇيو بيييهيي ” ۽ چوندو هو، 
رهيا آهيو؟ ڇا  آٌء فلستيي نياهيييان؟ ۽ ڇيا اوهييين سيائيول جيا 
 الم ڪين آهيو؟ اوهين پا  منجھان هڪڙو مياڻيهيو چيونيڊي 
ڪيو، جيڪو مون سان اچي ميقيابيليو ڪيري. جيييڪي هين اهيو 
مون سان وڙهي سگھيي ۽ ميون کيي مياري ڇي ي  تي  اسييين 
اوهان جا  الم ٿينداسين. پر جيڪ هن آٌء هن تي  الب ٿييس، 
۽ کيس ماري ڇ يم، ت  پوِء اوهييين اسيان جيا  يالم ٿييينيدا ۽ 
اسان جي خدمت چاڪري ڪينيدا ... اڄ آٌء بينيي اسيرائيييل جيي 
لشڪر کي للڪاريان ٿو ت  منهينيجيي الِء ڪيو ميرد ميوڪيليييو 

(. 01-3:02سييمييوئييييل   -0“  جييييڪييو ميون سييان ميقييابييلييو ڪييري
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اسرائيلن کي تجربو هو ت  خدا ميدد ڪيري ٿيو ۽ ڇي ائيي ٿيو، 
 مگر هو پوِء ب  خوفاده ه ا. 

جالو  چاليه  ڏينهن اها نفسياتي جينيگ جياري رکيي. 
هر روز صبح ۽ شام هو اسرائيليين جيي اڳيييان ايينيدو هيو ۽ 

جيو سيڀ کيان “  يسيي” انهن کي للڪاريندو هو. هيڪ ڏيينيهين 
ننيو پٽ حضر  دائود اوڏانهن اچي نڪتو. هين جيا ٽيي ڀيائير 
فوج ۾ ه ا. پيُء هن کي ماني ڏي ي موڪليو ت  ووي ڀائرن ۽ 
سندن آفيسر کي ڏي ي اچ. سندس پيُء کيس هدايت ڪي يي تي  
سڀ شيون هنن کي پهچائي کان ن خيريت پڇي واپس ميوٽيي 
اچ. ج هن حضر  دائود اتي پهتو ت  اسرائيلي فيوجيون جينيگ 
الِء پنهنجون صفون درست ڪري رهيون هيون ۽ جنگي نيعيرا 
ه ي رهيون هيون. حضير  دائيود ُاهيي شيييون دارو يي جيي 
حوالي ڪريون ۽ ڀائرن سان مل  الِء ميداِن جنگ ڏانيهين ليوهيَ  
ڪ ي. ج هن هو انهن سان ڳالهائي رهييو هيو تي  ٻي يي طيرف 
جالو  اچي پهتو. هن کي ڏسي اسرائيييليي خيوفياده ٿيي ڀيڄي  
لڳا. حضر  دائود سڄي صورتيحيال جيي بياري ۾ ميعيليوميا  
حاصل ڪ ي ۽ چو  لڳو ت  هيي ڪيافير فيليسيتيي ڪييير آهيي، 
جيڪو جي ري خدا جي فوجن تي کلون ۽ چٿرون ڪري رهييو 
آهي ۽ هنن جي بي عاتي ڪري رهيييو آهيي؟ هين کيي ٻيڌاييو 
ويو ت  هي ديو قامت پيهيليوان هير روز هين طيرح اسيرائيييليي 
فوجن کي گاريون ڏيندو آهي ۽ للڪاريندو آهي. انيهين انيهييَء 
کي اهو ب  ٻڌايو ت  جيڪو ب  هن پهيليوان کيي قيتيل ڪينيدو تي  
سائول بادشاه  هن کي انعام ڏيندو ۽ پنهنجي ڌيُء جيي شيادي 
هن سان ڪرائيندو ۽ آئينده هن جي خاندان تي رکيييل فيوجيي 

 خدمتون ب  معاف ڪندو.
ج هين حضير  دائيود جيي وڏي ڀياُء، الييياب هين کيي 

128 

 بدروحن تي فتح بدروحن تي فتح



مختلف ماڻهن سان ڳالهائيندي ڏٺو ت  هن تيي نيارا  ٿيييو ۽ 
کيس چيائين ت  تون ڇو رڍن کي بيابان ۾ اڪيلو ڇ ي لڙائيي 
ڏس  هليو آيو آهييين؟ حضير  دائيود جيون ڳياليهيييون سيائيول 
بادشاه  تائين پهتيون ۽ کيس بادشاه  س ائي چييو تي  تيون ڇيا 
ٿو چاهين؟ حضر  دائود کيييس جيواب ڏنيو تي  دل ني  الهيييو، 
توهان جو هي خادم ووي هن فلستيَء سيان وڙهينيدو. سيائيول 
هن کي جواب ڏنو ت  تون ان قابل ناهين. تيون اويان ڇيوڪيرو 

سيميوئيييل  -0آهين ۽ هو ننيي هوندي کان جنگي مڙس آهيي )
84:02-88.) 

ت هن حضر  دائود بادشاه  کي جھنگل ۾ شييينيهين ۽ 
رڇ کي مار  جو واقعو ٻڌايو. ان جي دعيوى هي يي تي  جينيهين 
خدا مون کي ٻيلي ۾ شينهن ۽ رڇ جھڙن درندن کيان بيچياييو، 
اهو خدا مون کي هن فلستي پهلوان کان ب  ضرور بيچيائييينيدو. 
پوِء سائول بادشاه  کيس وڙه  جي اجياز  ڏنيي ۽ پينيهينيجيي 
زره ، بڪتر ۽ تلوار کيس ڏني. حضر  دائود چييو جييي ين تي  
مون پهرين ڪ هن ب  هنن هٿيارن کي ن  آزمياييو آهيي، تينيهين 
ڪري انهن کي استعمال ن  ٿو ڪري سگهيان. انيهين هيٿيييارن 
جي جاِء تي هن پنهنجي لٺ ۽ رڍن چار  وارو ٿيلهو کينيييو ۽ 
هن جي مقابلي الِء ميدان ۾ لهي آيو. ويندي ميهيل هين واديَء 

 مان پنج س ڀا پٿر ب  کنيا.
جالو  هن کي ڏسي هن کي حقير سيميجيھيي هين تيي 

آٌء ڪو ڪتو آهييان ڇيا جيو تيون ميون ” طنا ڪندي چو  لڳو، 
( جياليو  هين تيي 28:02سموئيييل  -0“ ) تي لٺ ک ي آيو آهين؟

لعنت وڌي ۽ چو  لڳو ت  مان تو کي اڄ جانورن ۽ پکين جيي 
تيون ميون ” خوراڪ ب ائيندس. حضر  دائود هن کي چيييو تي  
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تي تليوار، نييياو ۽ بي يڇيي کينيييو پيييو اچييين. پير آٌء تيو تيي 
قادِرمطلق خداوند، بني اسرائيل جي لشڪر جي خدا جي نياليي 
سان پيو اچان، جنھن کيان تيو حيقيار  ڪي يي آھيي. اڄيوڪيي 
ڏينھن خداوند تو کي منھنجي ھ  ۾ ڏيندو ۽ آٌء تو کي مياري 
تنھنجي سسي ڌڙ کان ڌار ڪندس. اڄوڪي ڏينھن آٌء فلستييين 
جييي لشييڪيير جييا الشييا پييکييييين ۽ جييھيينييگييلييي جييانييورن ڏانييھيين 
اڇالئيندس. اھڙيَء طرح سڄيَء دنيا کي خبير پيونيدي تي  بينيي 
اسرائيل جو ھڪڙو خدا آھي ۽ ھنن سڀني ماڻيھين کيي اھيا بي  
 خبر پوندي ت  خداوند تلوار ۽ نياي سان ن  ٿيو بيچيائيي، ڇياالِء
جو جنگ جي فتح يا شڪست ت  خيداونيد جيي ھي  ۾ آھيي ۽ 

 -0)   “  اھيو ئيي اوھيان کيي اسيان جيي ھي  ۾ ڏيي يي ڇي يينيدو.
 (.22-25:02سموئيل 

حضر  دائود پوِء جاتي جالو  کيي قيتيل ڪيييو. سيڀ 
هن واقعي کي ڄاڻن ٿا، پر هن مان جيڪو روحاني جينيگ الِء 
سبق ملي ٿو، ان تي  ور ڪر  جي ضيرور  آهيي. مسيييحيي 
ماڻهن کي شيطان وڏو خوفناڪ طاقتور ۽ ميتيڪيبير ڏسي  ۾ 
اچي سگھي ٿو، بلڪل ائين جي ن جاتيي جياليو  اسيرائيييلييين 
کي نظر ايندو هو. جاتي جالو  اسرائيلين کي للڪاريندو هيو 
۽ هو فلستين جو نمائيندو هو. کين چوندو هو ت  ڪو شيخيص 
اچي ۽ اسرائيلين جيي نيميائينيدگيي ڪيري. جياليو  ۽ حضير  
دائود جو مقابلو م ال آهي، شيطان ۽ عيسٰي جي مقابيليي جيو. 
جيڪو انجام جالو  جو ٿيو اهڙو ئي انجام هن جيي مياڻيهين 
جو ٿيندو ۽ جهڙو انيجيام حضير  دائيود جيو ٿيييو، اهيڙو ئيي 
انجام حضر  دائود جي ماڻهن جو ٿيندو. انهن ڏينيهين ۾ ٻين 
نمائندن جي ذريعي ويڙه  جو في لو ڪيييو ويينيدو هيو. اهيڙو 
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في لو انهن جي عام دستور وٽان هو. جيڪو انجيام شيييطيان 
جو ٿيو اهڙو ئي انجام انهن ماڻهن جو ٿيندو، جيڪي ان جيي 
پويان هلن ٿا ۽ جو انجام ابن دائود عييسيٰي مسيييح جيو آهيي، 

 اهڙو ئي انجام هن جي پيروي ڪر  وارن جو آهي.
ايلن ريڊپاٿ حضر  دائود تيي هيڪ دليچيسيپ ڪيتياب 

هيو ليکيي ٿيو تي  حضير  “.  مردِ خدا جي تشيڪيييل”لکيو آهي 
دائود هيتيي خيداونيد عيييسيٰي مسيييح جيو مي يال آهيي، جينيهين 
ڪلوري جي جبل تي شيطان جي مٿان فتح حياصيل ڪي يي، ۽ 
اهو م ال خداوند جي هر هڪ شخص جو ب  م ال آهي، جيڪيو 
ايمان ۽ فرمانبيرداريَء ذرييعيي هين سيان هيڪ ٿيي وويي ٿيو. 
مسيح مٿو آهي ۽ اسان ان جو بيدن آهيييون. هين شيييطيان تيي 

ان ۾ اسان بي  فيتيح حياصيل   * جيڪا فتح حاصل ڪ ي آهي،  
ڪ ي آهي. ريڊپاٿ حضر  دائود ۽ جالو  جيي ميقيابيليي ميان 
ڪيترائي م ال ڏنا آهن، جيڪي عيسٰي مسيح ۽ شييطيان جيي 
جنگ سان مطابقت رکن ٿا. هن حضر  دائود کي ڪيترن ئيي 
م الن ۾ عيسٰي مسيح سان برابر ڪري پيش ڪيو آهيي. ميان 
هن طرح هيٺ انهن خيالن جو خالصو اوهان جي اڳيان پيييش 

 ڪريان ٿي.
حضر  دائود پاڪ روح جي وسيلي معمور ٿي ويو هيو.  .1

ج هن سموئيل نبيَء هن کي اسرائيل جو بادشاه  بينيائي  
خيداونيد جيو روح دائيود تيي هيميييشي  ” الِء مسح ڪيو ت  
( کلي عيام خيدميت 08:02سموئيل  -0“ )نازل ٿيندو رهي.

ڪر  کان اڳ عيسٰي بپتسما ورتي. ان وقت هن کي بي  
 (.02-02:8پاڪ روح جو مسح ڪيو ويو )متي 
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حضر  دائود کي هن جي پيُء گهر مان ميدان جينيگ ۾  .2
(. خدا ب  عيسٰي کي آسيميانيي 02:02سموئيل  -0موڪليو )

گهر مان هن گنهگار دنيا ۾ موڪليو ت  جي ن شيطان ۽ 
هن جي ڪمن کي نيست و نابود ڪيري، پييُء پيٽ کيي 

ييوحينيا  -0دنيا جو ڇوٽڪيارو ڏيينيدڙ ڪيري ميوڪيليييو )
02:2.) 

حضر  دائود جي ڀائرن هن تي کلون ۽ چٿرون ڪيرييون  .3
(. هن جي بي عاتي ڪ ي وئي ۽ هين 43:02سموئيل  -0)

کي جنگ ڪر  جي قابل ن  ڄاتو وييو. عيييسيٰي سيان بي  
حقار  ڪ ي وئي ۽ ماڻهن هن کي رد ڪيو هو)يسعيياه 

8:58.) 
جالو  سيان ميقيابيليي کيان پيهيرييان حضير  دائيود کيي  .4

آزمايو ويو ۽ پنهنجي پيُء جي رڍن جي رکوالي ڪنيدي 
هن بيابان ۾ شينهن ۽ رڇ کي ختم ڪيو هو. چياليييهين 
ڏينهن جي روزي جي دوران عيسٰي ب  بيابان ۾ شييطيان 
تي  الب ٿيو هو. سڄي زندگي عيسيٰي کيي بي  آزمياييو 

(. شيخي يي ڇيڪيتيا  ۽ فيتيحيييابيي 3-2:5ويو )عبرانييين 
حضر  دائود ۽ عيسٰي ٻنهي ڄ ن کي اعالني  جينيگ الِء 
تياري عطيا ڪي يي. حضير  دائيود اييليبي  جيي واديَء ۾ 
جالو  تي فتح حاصل ڪ ي ۽ عيييسيٰي وري ييروشيليم 
شهر جي ٻاهر صليييب تيي شيييطيان ميٿيان فيتيح حياصيل 

 ڪ ي.
حضر  دائود جو ڀروسو خدا تيي هيو. هين جياليو  کيي  .5

تون مون تي تلوار، نياو ۽ ب ڇي کينيييون پيييو ” چيو ت  
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*   Alan Redpath, The Making of a Man of God, p. 24. 



اچين. پر آٌء تو تي قادِرمطلق خداوند، بني اسيرائيييل جيي 
لشڪر جي خدا جي نالي سان پيو اچان .... اھيڙيَء طيرح 
سڄيَء دنيا کي خبر پوندي ت  بني اسرائيل جيو ھيڪيڙو 
خدا آھي ۽ ھنن سڀني ماڻھن کي اھا ب  خيبير پيونيدي تي  

جيو جينيگ   خداوند تلوار ۽ نياي سان ن  ٿو بچائي، ڇاالِء
جي فتح يا شڪست ت  خداوند جيي ھي  ۾ آھيي ۽ اھيو 

 -0)   “ ئي اوھيان کيي اسيان جيي ھي  ۾ ڏيي يي ڇي يينيدو.
(. اهڙيَء طرح عيسٰي پنهنجو پا  کيي 22، 25:02سموئيل 

خدا جي حوالي ڪندو هو ۽ خدا هن جي حيمياييت ڪينيدو 
 (.2:0۽ رومين  22:48هو )لوقا 

حضر  دائود روحانيي اصيولين ۽ هيٿيييارن تيي ڀيروسيو  .6
ڪيو ۽ اهڙيَء طرح ئي هين  يليبيو حياصيل ڪيييو. هين 
دنياوي طيرييقين کيي رد ڪيييو. سيائيول چياهيييو هيو تي  
حضر  دائود سندس زره بڪتر پائي تي  جييي ين جياليو  
وانگر ٿي ووي. حضر  دائود ان خييال کيي بيليڪيل رد 
ڪري ڇ يو. هن ڄاتو ٿي ت  جالو  جو نقل ڪر  اجياييو 

(. هين کيي خيدا جيي 5-8:01ڪرنٿين  -4، 2:2آهي )ذڪريا 
طريقن ۽ خدا جي روح تيي ڀيروسيو هيو. اهيو ئيي حيال 
عيسٰي مسيح جو هو. عيسٰي فرشتن جي لشڪر کيي بي  
س ي سگھيو ٿي ت  جي ن هين الِء اچيي وڙهين، پير هين 
فتح جي الِء اهو رستو اختيار ڪيييو، جيييڪيو هين جيي 

 (.00-2:4، فلپين 58:42آسماني پيُء مقرر ڪيو هو )متي 
سڀ اسرائيلي حضير  دائيود جيي فيتيح ۾ شياميل ٿيييا.  .7

اهڙيَء طرح سڀ ايماندار شيطان تي مسيح جي فيتيح ۾ 
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 شامل ٿي سگھن ٿا.
جيڪ هن اڄ اسين شيطان تي فتح ڪر  چياهيييون ٿيا 
ت  حضير  دائيود وانيگير دنييياوي طيور طيرييقين ۽ جسيميانيي 
هٿيارن کي ترڪ ڪرڻو پوندو ۽ عيييسيٰي جيي فيتيح ۾ اسيان 
کي داخل ٿي و پوندو. ن ين عهدنامي ۾ پولس رسول اهيا ئيي 
تعليم ڏئي ٿو ۽ اهو ئي سبق ڏئي ٿو، جيڪو حضر  دائود ۽ 
جاتي جالو  جي ڪهاڻيَء مان اسان کي ملي ٿو. اچو تي  اسيان 
افسين ڏانهن خط ۾ ان روحاني جنگ جي باري ۾ هيڪ اهيم 

 .03 - 01:2ح ي تي  ور ڪريون. ڏسو افسين 
افسين جي خط جي شروع ۾ پولس رسول پاڪ روح 
جو ذڪر ڪيو آهي. اسان کي مسيح ۽ پاڪ روح جي حيواليي 
کان ان جنگ جي باري ۾ بي  سيوچي  گيھيرجيي. خيدا واحيد جيا 
هٿيار پائ  گھرجن. پهرين ئي باب ۾ پيوليس رسيول عيقيييدي 
ت ليث جو بيان ڪيو آهي. خدا پيُء مسيح ۾ سڀني ايميانيدارن 
کي تمام روحاني برڪتون ڏئي ٿو ۽ جي ين ئيي اهيي مسيييح 
سان هڪ ٿي ويندا آهن ت  پياڪ روح جيي طياقيت ۽ ان جيون 
بيشمار نعمتون کين ڏنيون وينديون آهن. انهين نيعيميتين کيي 
بار بار ن ين طريقي سان قبول ڪر  جي ضرور  آهي. پياڪ 
روح ايماندار تي خدا جي مهر هوندو آهي، يعني هين جيي آقيا 
۽ مالڪ جو ذاتي نشان هن تي لڳي ويندو آهي. هڪ مسيحيي 
خدا جي ملڪيت هوندو آهي، شيطان جيي ني . پيوِء وري ٻي يي 

مسيييح جيي ” باب جي ارڙهين آيت ۾ ت لييث جيو بيييان آهيي. 
وسيلي اسان ٻنهي يعني يهودي ۽  ير ييهيوديين کيي هيڪيڙي 

 “ئي پاڪ روح جي ڪري پيُء تائين په  حاصل ٿي آهي.
باب چوٿين جي ٽ ين کان پنيجييين آييت ۾ اييميانيدارن 
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کي تاڪيد ڪيو ويو آهي ت  پاڪ روح ۾ ايڪو برقيرار رکيو. 
هڪ ئي روح آهي. هڪ ئي بدن آهي ۽ هڪ اميييد آهيي. هيڪ 
ئي خداوند آهي. هڪ ئي ايمان ۽ هڪ ئي بپتسما ۽ سڀني جو 
خدا ب  هڪ ئي آهي. ايماندار کي موقعو آهي ت  هيو خيدا پييُء، 
فرزند ۽ روح القدس جي هيڪڙائيَء وسيلي فتح پائي. پيوري 
خط ۾ پولس رسول هن ڳاله  تيي زور ڏئيي ٿيو تي  اييميانيدار 
پاڪ روح ۽ مسيح ۾ آهي. افسيين جيوخيط ييونيانيي زبيان ۾ 
آهي. اصلي زبان جي باب ٻ ي جي ايڪهين آيت هينين ليفيظين 

۽ ان کان اڳين آييت جيي آخيري “  خداوند ۾”تي ختم ٿ ي ٿي 
انسيان مسيييح ۾ “  پياڪ روح ۾.” لفظن جو هڪ ح يو آهيي 

آهي ۽ مسيح پاڪ روح جي وسيييليي انسيان ۾ رهينيدو آهيي. 
 ٻ ي هڪ ٿين ٿا.

يوحنا جي انجيل جي پندرهين باب ۾ انگيور جيي و  
۽ ان جي شاخن جو م ال هن ڳالهي  جيي وضياحيت ڪيري ٿيي. 
ن ين عهدنامي جي هيَء دعوى آهي ۽ هين ۾ ان تيعيليييم تيي 
خا  زور ڏنل آهي، ت  مسيييحيي زنيدگييَء ۾ طياقيت صيرف 
هڪ طرح سان حاصل ٿي سگھي ٿي ت  پاڪ روح ذاتي ليحياظ 
کان مسيح ۾ سڪونت ڪري. اسان ڪ هن ڪ هن ڪياوڙ ۾ 
ڪجه  چ ي ڇ يندا آهيون ييا اسيانيجيي سيوچ ۾ تيليخيي اچيي 
ويندي آهي تن ڳالهين سان اسان آسانيَء سان خدا کي نيارا  
ڪري ڇ يندا آهيون. اسان کي حڪم ڏنو ويو آهي ت  ڪيبيوتير 

 (.81:2وانگر نازڪ پاڪ روح کي رنجيده ن  ڪريو )افسين 
۾ فعل حال جياري )تياڪيييدي( اسيتيعيميال  03:5افسين 

روزانيي “  پاڪ روح سان ڀرپور ٿيندا وويو.” ٿيو آهي ت  جي ن 
زندگيَء جي دٻاَء ۽ ڇڪ تيي فيتيح ۽ خيوشيي، شيراب نيوشييَء 
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سان حاصل ن  ٿي ٿ ي، پر خدا جي پاڪ روح سان حاصل ٿ ي 
ٿي، ڇو ت  هو هر لمحي تيار آهيي تي  اسيان هين سيان ميعيميور 
ٿيندا ووون. پر شرط اهو آهي ت  اسان هن جي خالف گناهي  ني  

 ڪريون ۽ ن  ئي هن کي نارا  ڪريون.
تنهن ڪري ت ليث ۽ خدا سان تعلق جو گيهيرو تيجيربيو 
ضروري آهي ۽ هن طرح ئي اسان هين جيا سيپياهيي ٿيي رهيي 
سگهون ٿا. اهو ئي سبب آهي ت  پولس رسول اهيڙيين هيداييتين 
۽ تعليم کان پوِء خط جي آخر ۾ روحاني جنگ جيي بياري ۾ 
سيکاري ٿو. ج هن هن اهو خط ليکيييو ييا ڪينيهين ٻي يي کيان 
لکايو انهيَء وقت پولس خود هيڪ روميي سيپياهييَء سيان گي  
زنجيرن سان ٻڌل هو ۽ قيد ۾ هو. جيڪيا ت يويير هين پيييش 
ڪ ي آهي، سا انهن ئي حالتن جي عيڪياسيي ڪيري ٿيي. هين 
جي مراد هرگا ن  ه ي ت  هڪ مسيحي، روحانيي هيٿيييار هيڪ 
هڪ ڪري پائي. هن جيي ت يور ۾ هيڪ ميڪيميل حيفياظيتيي 
لباس هو. يونانيَء ۾ هٿيارن الِء جيڪو ليفيظ اسيتيعيميال ٿيييو 
آهي، سو واحد آهي. اهو ايماندار کي تر يب ڏئي ٿو ت  مسييح 
کي پايو يعني هڪ شخص کي ن  ڪنهن شيِء کي. شيطان تي 
فتح حاصل ڪر  الِء ضروري آهي ت  اسيان مسيييح جيو ليبياس 
پايون. حضر  دائود جي ري خدا تي ڀيروسيو رکيييو ۽ جياليو  
تي فتح حاصل ڪ ي. جيڪ هن اسين پاڪ روح جي وسيييليي 
عيسٰي مسيح ۾ آهيون ت  پوِء اسان ڪ هن ب  شيڪيسيت ني  ٿيا 
کائي سگھون. اسان جو مقابلو گيوشيت ۽ ر  واري جياليوتين 
سان ن  آهي، پر انيهين شيييطيانيي طياقيتين سيان آهيي، جيييڪيي 
جالوتن کي ڪنٽرول ڪن ٿيييون. جينيهين گيوشيت ۽ ر  کيي 
شيطان استعمال ڪري ٿو، ان سان اسان جي ڪاب  دشيمينيي ني  
آهي. اسان شيطان کان نفر  ڪريون، ن  انيهين کيان جين کيي 
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شيطان استعمال ڪري ٿو. اسان کي پنهنجن دشيمينين الِء دعيا 
ڪر  گھرجي ۽ جيڪي اسان جي ميخياليفيت ڪين ٿيا ۽ اسيان 

 کي تنگ ڪن ٿا انهن الِء برڪت گھرون.
خدا ئي آهيي جيييڪيو مينيهينيجيي ”حضر  دائود چيو ت  

ڪمر تي سندرو ٻڌي ٿو .... ُهن منهنجي هٿن کيي جينيگ جيي 
 (.82، 84:03)زبور “ سکيا ڏني آهي

خدا اسان کي ستن هٿيارن تي مشتمل بارود ڏئيي ٿيو. 
ست ڪامليت جو انگ آهي. خدا جا اهيي هيٿيييار ان جينيگ ۾ 
مڪميل دفياع فيراهيم ڪين ٿيا ۽ اهيو خيود مسيييح آهيي. هير 
ايماندار ان جنگ ۾ شامل آهي. چند لميحين الِء پيوليس رسيول 
سپاهيَء جي ت وير تبديل ڪري، هيڪ پيهيليوان جيي ت يويير 
پيش ڪري ٿو ت  مون کي ۽ اوهان کي ڪشتي وڙه يي آهيي. 

 جنگ هجي يا ڪشتي اسان اڪيال ن  آهيون.
کي وڌيڪ  يور سيان ڏسيون ۽  03-01:2اچو ت  افسين 

 هر آيت تي الڳ الڳ سوچيون:
 :01آيت 
آهن، يعني اهي هٿيار جيڪي هيو “  خدا جا هٿيار” اهي 
يونيانييَء ۾ فيعيل حيال ميجيھيول   -“  زورآور ٿيو” پا  ڏئي ٿو. 

 استعمال ٿيو آهي، يعني الڳيتو طاقت حاصل ڪندا رهو.
 :00آيت 

ابليس طياقيت سيان گي وگي  ڌوڪيي ۽ فيرييب کيي بي  
استعمال ڪري ٿو. هتي جيڪا ب  ت وير اڳيان اچيي ٿيي، اهيا 
فوج جي مارچ ڪر  يا حملو ڪر  واري ن  آهي، پر آسيميانيي 
بادشاه  جي الِء روح ۽ ڪليسيا جي قلعي جي حيفياظيت ڪير  

 واري آهي.
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 :04آيت 
اسان جي ڪشتي ر  ۽ گوشت سان ن ، پر شيييطيان ۽ 

 ان جي نمائندن سان آهي.
 :08آيت 

يونانيَء ۾ جيڪو فيعيل   -“  سڀ ڪجھ ڪر  کان پوِء”
استعمال ٿيو آهي. اها ت وير جنيگ ييا ييونيانيي رانيديين کيان 

 آهي، ۽ ان جو مطلب ڪامياب ٿي .
 :02آيت 

س  جو سندرو چيله  سيان ٻيڌو ييعينيي اهيڙي سيپياهيي 
وانگر، جيڪو پنهنجي ڊيوٽيَء الِء تيار آهي ۽ پينيهينيجين عيام 
ڪپڙن تي پٽڪو ٻڌي ٿو ت  جي ن ان جي مٿان جنيگيي هيٿيييار 

 “.سچائيَء جي زره”ه ي سگھي، جي ن 
 :05آيت 

 پيرن ۾ صلح جي خوشخبريَء جي تياريَء جا جوتا.
 :02آيت 

 ايمان جي ڍال
 :02آيت 

 نجا  جو لوهي ٽوپ ۽ روح جي تلوار.
سڀ هٿيار انهيَء تيرتيييب سيان بيييان ڪيييا وييا آهين، 
جنهن ترتيب سان هڪ سپاهي انهن کي پائينيدو آهيي. جي هين 

تي  ور ڪيرييون ٿيا تي  پيوِء هيييٺيييون “  مسيح کي پائ ” اسان 
 ڳالهيون ياد رکون:

هو چاهي ٿو تي  اسيان جيي بياطين ۾  هن جي سچائي:
 سچائي هجي، ديانتداري ۽ خلو  هجي.
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اسيان جيا عيميل سيچيا ۽ صيحيييح هن جي راستبازي: 
هجن. سٺن عملن سان  فلت سان زره بڪيتير ۾ سيورا  ٿيي 

 ووي ٿو.
جيڪو اطمينان هو اسان جي هن جي صلح يا اطمينان: 

دل ۾ عطا ڪري ٿو، اهو هر طرح جي تڪليف ۽ م يبيت ۾ 
 (.88:02اسان کي سنڀالي ٿو )يوحنا 

جيڪو ايمان هو عنايت ڪري ٿيو، اهيو هن جو ايمان: 
 خدا تي توڪل آهي.

ماضيَء جيي گينياهين کيان بيچيائي  جيو هن جي نجا : 
 بندوبست ۽ هاڻي ڪ ر  واري زندگي ۽ ابدي محافظت.

جيڪيو پياڪ ليکيتين جيا راز اسيان تيي هن جو روح: 
 ظاهر ڪري ٿو ۽ مسيح ڏانهن را ب ڪري ٿو.

ارڙهين آيت ۾ پيوليس رسيول هير وقيت ۽ هير طيرح 
سڀني ايماندارن جي واسطي روزانو بنا وقفي جي دعيا ڪير  
جو تاڪيد ڪري ٿو. سڀني هٿيارن کي دعا سان پائ  ضروري 
آهي. هن جنگ ۾ موڪل يا ٻي ڪا ڳاله  جائا ن  آهي. نحمييياه 
۽ هن جي ساٿين ج هن يروشلم جي ديوار کي ٻيييهير تيعيمييير 
ڪيو ت  هر ماڻهو هڪ ه  سان ڪم ڪندو هو ۽ ٻ ي ه  ۾ 
هٿيار جھليندو هو. اهڙيَء طرح اسيان کيي هين جينيگ ۾ هير 
طرح سان چوڪس ۽ تيار ره  گهرجي ڇو ت  ڪا خبر ني  آهيي 
ت  دشمن ڪنهين ميهيل وار ڪيري. ان الِء سيڀينيي ڪيمين کيي 
انجام ڏي ي اسان کي مضبوطيَء سان تيييار رهي  گيھيرجيي تي  
جي ن شيطان کي موقعو ن  ملي. شيطان کيي ميوقيعيو ني  ڏيي  
ئي دنيا تي فتح آهي. شيييطيان اسيان کيي ڪينيهين  يليط ڪيم 
ڪر  جي آزمائش ۾ ن  ٿو وجھي پر هن کي اسان جي درسيت 
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ڪم ڪر  تي اعترا  آهي. ان الِء هو اسان تي حميليو ڪيري 
ٿو. اسان کي هن جو مقابلو ڪر  گهرجي ۽ هن کيي پيٺيي ني  

ج هن  لط ڪيم ڪير  ” ڏيکار  گهرجي. ڪنهن لکيو آهي ت  
جي آزمائش ٿ ي ت  حضر  يوسف وانگر ڀڄ  گهرجي جييي ين 
هو فوطيفار جي زال کان ڀڳو هو. ج هن درسيت ڪيم ڪير  
جي ڪري اوهان کي ڌمڪي ملي ت  ائيين قيائيم رهيو، جييي ين 
نبي دانيال بادشاه  نبوڪدنضر جي شينهن جي  يار ۾ قيائيم 

 “رهيو هو.
ج هن اسان ٻين سان ميليي ڪينيهين کيي شيييطيان جيي 
قبضي مان ڇ ائ  جي ڪوشش يا خدمت ۾ ح و وٺيون ٿيا تي  
اسان تي ضرور حمال ٿيندا. جيڪي گناه  يا شييطيان کيان آزاد 
هوندا، انهن تي ب  حمال ٿيندا. مون ڏٺيو آهيي تي  افسييين جيي 
خط جو اهو ح و ۽ پاڪ ڪالم جا ٻيا ح ا زباني يياد ڪير  
سان پڙهيل يا ا  پڙهيل هر قسم جي ماڻهن کي تميام گيهي يو 
فائدو ٿ ي ٿو. اهو ڪالم شيطاني حملي جي وقت گه و ڪيم 
اچي ٿو. مسيح خود آزمائش دوران ۽ مر  وقيت پياڪ ليکيتين 
کي استعمال ڪيو هو. اسان پي  پياڪ ڪيالم جيي ميدد سيان 

 فتح حاصل ڪري سگهون ٿا.
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 باب يارهون

 

 شيطان جي ڇوٽڪاري کان پوِء تعليم
 

خداوند عيسٰي مسيح هن ڳاله  کان خبردار ڪيو آهيي 
ت  ڪنهن روحاني جاِء کي خالي ني  ڇي ييو. روحيانيي گيهير کيي 
خالي ڇ   ڪيترو ن  خطرناڪ آهي. ڪنهن روحاني گيهير کيي 
پاڪ صاف ڪيو ووي ۽ پوِء ان ۾ سٺيون شييون جيييڪي هين 
ن  رکيون وون ت  شيطاني طاقتون ٻيهر ان تي قيبيضيو ڪيري 
وٺن ٿيون. پاڪ صاف ڪر  جي عمل ۾ شيييطيانيي طياقيتيون 
نارا  ٿي وينديون آهن ۽ ڪوشش ڪينيدييون آهين تي  وڌييڪ 
تعداد ۾ گه ي قو  سان وري قبيضيو ڪين. شيييطيان خيداونيد 
عيسٰي مسيح جي اختيار، هين جيي نياليي ۽ هين جيي حيميد ۽ 
ستائش جي سامهون بيهي ني  سيگيهينيدو آهيي. جينيهين مياڻيهيو 
شيطان جي قبضي مان ڇوٽڪارو حاصل ڪيو آهي يا ڪينيهين 
ب  طرح جيڪو شخص پهريان شييطيان جيي قيبيضيي ۾ هيو ۽ 
هاڻي آزاد ٿي چڪو آهي، ضروري آهي ت  ان شخص جيي ميدد 
ڪ ي ووي ت  جي ن اهو ابليس جي حميلين کيان ميحيفيوظ ٿيي 
سگهي. ڪي ي ڳالهيون اهڙيون آهن جييڪيي هين کيي فيورن 

 سک  گهرجن ۽ ان تي عمل ڪر  گهرجي.
مسيح ۾ وڌ  ۽ پنهنجي مسيحي زندگيَء ۾ مسليسيل 
فتح حاصل ڪر  جي سلسلي ۾ ڪجه  اهيڙييون ڳياليهيييون بي  
آهن جن کي سک  ۾ ڪافي دير لڳي ٿي. بائيييبيل ميقيدس جيا 
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ڪي ي سبق، عقيدا ۽ آيتون آهين جيييڪيي هين ڪيم ۾ ميدد 
ڪن ٿيون ۽ خا  طور تي فائدي مند ٿين ٿيون. مان بائيييبيل 
مقدس جي مطالعي الِء چار خاڪيا پيييش ڪيييان ٿيي جيييڪيي 
اهڙن ماڻهن الِء استعمال ٿي سگهن ٿا جن شيطان جي قبيضيي 
مان ڇوٽڪارو حاصل ڪيو آهي. هن جي مطالعي جيي طيرييقي  
ڪار الِء ضروري آهي ت  اهي ماڻهو، جن الِء خاڪا پيش ڪيان 
ٿي، اهي پڙهيل لکيل هيجين. پير سياڳي ييين وقيت ا  پيڙهيييل 
ماڻهو ڪيسٽين جيي ميدد سيان ان ميان فيائيدو حياصيل ڪيري 

 سگهن ٿا.
 

 :0مطالعو نمبر 
 خداوند عيسٰي مسيح جو اختيار

 41-02:43متي  حوالو:
 03:43متي  زباني ياد ڪر  جي آيت:

 : سڄو اختيار عيسٰي مسيح جو آهي.مرڪاي خيال
 

 مطالعي جو خاڪو:
 (02:43هن ميٽنگ جو انتظام ڪنهن ڪيو؟ )متي  .1
 (02:43هن ميٽنگ ۾ ڪير ڪير حاضر هو؟ )متي  .2
 هيَء ميٽنگ ڪ هن ٿي؟ .3
شاگردن ج هن عيسٰي مسيح کي ڏٺو ت  هينين ڇيا ڪيييو؟  .4

 (02:43)متي 
 (02:43ڪجه  شاگردن ڇا ڪيو؟ )متي  .5
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اوهان جي خيال مطابق انهن شڪ ڪيو ت  عيسٰي ڪييير  .6
آهي، يا هو واقعي ٻيهر جي رو ٿيو آهي، يا هو اختيار ۽ 

 (43-42:41قو  جو مالڪ آهي؟ )يوحنا 
عيسٰي ڪيترن شاگردن سان ڳاله  ٻولهي  ڪي يي؟ )ميتيي  .7

03:43) 
ڇا عيسٰي ڪو واعيظ ڪيييو ييا بيي تيڪيليفييَء وارييون  .8

 (03:43ڳالهيون ڪريون؟ )متي 
 (03:43عيسٰي ڪيترو اختيار رکي ٿو؟ )متي  .9

 عيسٰي کي اهو اختيار ڪنهن ڏنو آهي؟ .10
هيٺين ڳالهين تي عيسٰي مسيح جيي اخيتيييار جيا مي يال  .11

 ڏيو:
.a (45-44:3طوفان تي )لوقا 

 .b (04-0:4گناه  تي )مرقس 
 .c (22-28:00مو  تي )يوحنا 
.d  (00:06حڪمرانن تي )يوحنا 
.e  (03:02پنهنجي ڪليسيا تي )متي 
.f  (00-01:2ابليس تي )متي 
ڇا عيسٰي پنهنجو اخيتيييار ٻييين کيي ڏئيي ٿيو؟ )ميتيي 12. 

06:43) 
 لفظ شاگرد جو مطلب ڇا آهي؟. 08
 (06:43. ڪير شاگرد ب ائي ٿو؟ )متي 02
. شاگردن کي ڪنهن جي نالي سان بپتسما ڏي يي آهيي؟ 05

 (06:43)متي 
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 (41:43. انهن کي ڪهڙي تعليم ڏي ي آهي؟ )متي 02
 مان هيٺ ڏنل ڳالهين تي  ور ڪريو: 41-03:43. متي 02

 .aعيسٰي مسيح جو واعدو 
.b عيسٰي مسيح جو حڪم 
.c عيسٰي مسيح جي دعوى 
 . عيسٰي مسيح جي حڪم جا چار ح ا ڪهڙا آهن؟03
. ڇا عيسٰي مسيح تمام ملڪن، قومن، قبيلن ۽ مياڻيهين 06

 جو خداوند آهي؟
. ڇا عيسٰي مسيح سڀني ڏينهن، مهينن، سالن ۽ صيديين 41

 جو خداوند آهي؟
 

 دعا:
اي خداوند عيسٰي مسيح، تنهنجي ڪل اختيار جي الِء 

 اسان تنهنجي ساراه  ڪريون ٿا.
اي خداوند عيسٰي مسيح، ڪيل ڪيائينيا  تيي اخيتيييار 

 جي الِء اسان تنهنجي ساراه  ڪريون ٿا.
اي خداوند عيسٰي مسيح، گناه  تي تينيهينيجيي اخيتيييار 

 جي الِء اسان تنهنجي تعريف ۽ بنا ڪريون ٿا.
اي خداوند عيسٰي مسيح، مو  تي تينيهينيجيي اخيتيييار 

 جي الِء اسان تنهنجي حمد ڪريون ٿا.
اي خداوند عيسٰي مسيييح، حيڪيميرانين تيي تينيهينيجيي 

 اختيار جي الِء اسان تنهنجي ساراه  ڪريون ٿا.
اي خداوند عيسٰي مسيح، ڪليسيا تي تنهنجي اختييار 

 جي الِء اسان تنهنجي ساراه  ڪريون ٿا.
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اي خداوند عيسٰي مسيح، ابليس تي تنهينيجيي اخيتيييار 
 جي الِء اسان تنهنجي تعريف ڪريون ٿا.

اي خداوند عيسٰي مسيح، اسان تنهنجو شڪر ڪرييون 
 ٿا ت  تون هيٺ ڏنل ڳالهين تي اختيار رکين ٿو:

 
............................................................................................................ 
........................................................................................................... 
............................................................................................................. 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
............................................................................................................ 

 آمين 
 

 :4مطالعو نمبر 
 خداوند عيسٰي مسيح جو نالو

 48-05:0۽ ڪلسين  48-03:0متي  حوالو:
 40:0متي  زباني ياد ڪر  جي آيت:

: ڪنهن ب  ٻ ي جي ه  ۾ ڇوٽڪارو ن  آهي، ڇا مرڪاي خيال
الِء جو آسمان جي هيٺان ماڻهن کي ٻييو ڪيو بي  نياليو 
ڏنل ڪونهي جنهن جي وسيلي اسيان کيي ڇيوٽيڪيارو 

 (.04:2ملي )رسولن جا ڪم 
 

 مطالعي جو خاڪو:
 پڙهو ۽ هيٺ ڏنل سوالن جا جواب ڏيو:  48-03:0متي 
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 ٻار جو نالو عام طور تي ڪير رکندو هو؟ .1
 بيبي مريم جي پٽ جو نالو ڪنهن چونڊيو؟ .2
بيبي مريم ۽ يوسف کي ڪي ن معلوم ٿيو تي  ٻيار جيو  .3

 نالو ڪهڙو رک و آهي؟
 هن نالي جو مطلب ڇا آهي؟ .4
 هي نالو ڇو رکيو ويو؟ .5
 ٻار کي ڪهڙو ٻيو نالو ڏنو ويو؟ .6
 ڪنهن اڳڪٿي ڪ ي ه ي ت  ٻار جو نالو هي هوندو؟ .7
 هن ٻ ي نالي جو ڇا مطلب آهي؟ .8
 اوهان ٻار جا ڪي ٻيا ناال ڄاڻو ٿا؟ اهي ناال ڪهڙا آهن؟ .9

اوهان کي هن جا جيترا ناال ياد آهن، هر هڪ ناليو کي يي  .10
 سندس ساراه  ڪريو.

 پڙهو پوِء هيٺ ڏنل ڪم ڪريو: 48-05:0ڪلسين 
. هن ح ي ۾ جيڪي ڳالهيون خداوند عيسٰي مسيح جيي 00

 باري ۾ چيون ويون آهن، انهن جي فهرست ٺاهيو.
 . ها  هر ڳاله  جو مطلب ٻڌايو.04
. انهن سڀني نيالين جيي الِء خيداونيد عيييسيٰي مسيييح جيي 08

 ساراه  ڪريو.
 

 دعا:
اي خداوند عيسٰي مسيح، تون جيڪو ا  ڏٺل خدا جيي 

 صور  آهين، اسين تنهنجي تعريف ٿا ڪريون.
اي خداوند عيسٰي مسيح، تون جيڪيو تيميام ميخيليول 
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 کان اڳ پيدا ٿيل آهين، اسين تنهنجي بنا ڪريون ٿا.
اي خداوند عيسٰي مسيح، تو مان ئي سڀ شييون پيييدا 
ڪيون ويون آهن، آسمان جون هجن يا زمين جون، ڏٺل هجين 
يا ا  ڏٺل، تخت هجن يا رياستون، حڪومتون يا اختيار، سيڀ 
شيون تنهنجي وسيلي ۽ تنهنجي واسطي پيييدا ٿيييون، اسييين 

 تنهنجي بنا ٿا ڪريون.
اي خداوند عيسٰي مسيح، تون سڀني شين کان اڳ ۾ 

 آهين، اسين تنهنجي بنا ٿا ڪريون.
اي خداوند عيسٰي مسيح، تو ۾ ئي سڀ شيييون قيائيم 

 رهن ٿيون، اسين تنهنجي بنا ٿا ڪريون.
اي خداوند عيسٰي مسيح، تون بدن يعني ڪليسييا جيو 

 سر آهين، اسين تنهنجي بنا ٿا ڪريون.
اي خداوند عيسٰي مسيح، تون شيروع ۽ آخير آهييين،  

 اسين تنهنجي بنا ٿا ڪريون.
اي خداوند عيسٰي مسيح، تيون ميردن ميان زنيدهي  ٿيي 
اٿ  ۾ پهريتو آهين، تنهنجو درجو اول آهي، اسييين تينيهينيجيي 

 بنا ٿا ڪريون.
اي خداوند عيسٰي مسيح، پيُء جي سڄي معموري تيو 

 ۾ سڪونت ڪري ٿي، اسين تنهنجي بنا ٿا ڪريون.
اي خداوند عيسٰي مسيح، تو پنهنجيي ر  جيي سيبيب 
سان جيڪو صليب تي وهيو، صلح ڪيري، سيڀينيي شييين جيو 

 خدا سان الڳاپو ڪرايو، اسين تنهنجي بنا ٿا ڪريون.
هڪڙي ئي خدا، پيُء، پيٽ ۽ پياڪ روح جيي 

 بنا ٿ ي. آمين.
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 :8مطالعو نمبر 
 خداوند عيسٰي مسيح جو ر 

 04-2:04مڪاشفو  حوالو:
 00:04مڪاشفو  زباني ياد ڪر  جي آيت:

مسيح جي ر  وسيلي اسان ابلييس تيي فيتيح  مرڪاي خيال :
 حاصل ڪريون ٿا.

 مطالعي جو خاڪو:
 (2:04ڪنهن ڪنهن جي وچ ۾ لڙائي ٿي؟ )مڪاشفو  .1
 (2:04ميڪائيل ڪير آهي؟ )مڪاشفو  .2
ابليس کي ڪيهيڙا ڪيهيڙا نياال ۽ ليقيب ڏنيا وييا آهين؟  .3

 (01-6:04)مڪاشفو 
هر نالو يا لقب ڪهڙي ڳاله  جي وضياحيت ڪيري ٿيو؟  .4

 (01-6:04)مڪاشفو 
ايماندار، ابليس تي ڪي ن فتح حاصيل ڪيري سيگيهيي  .5

 (00:04ٿو؟ )مڪاشفو 
پطرس  -0عيسٰي مسيح کي گهيٽو ڇو چيو ويو آهي؟ ) .6

03:0-41) 
فسيح جييو گييهيييييٽييو ڪييهيڙييين ڳييالييهييييين جييي ڪييري  .7

عيسٰي مسيح جيي ت يويير ييا مي يال آهيي؟ )خيروج 
5:04 ،2 ،04 ،08.) 

يوحنا بپتسما ڏي  واري، خدا جي گهيٽي جيي بياري ۾  .8
 (46:0ڇا چيو آهي؟ )يوحنا 

يييوحيينييا رسييول گييهيييييٽييي جييي بيياري ۾ ڇييا چييوي ٿييو؟  .9
 (01-2:5)مڪاشفو 
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اسين خدا جي مرضي پوري ڪر  جيي قيابيل ڪيهيڙيَء  .10
 (40-41:08طرح ب ايا ووون ٿا؟  )عبرانين 

ابيليييييس جييي حييمييليين ۾ ڇييو شييد  پيييييدا ٿييي وييينييدي؟  .11
 (04:04)مڪاشفو 

 (02:02آخري فتح ڪنهن کي حاصل ٿيندي؟ )مڪاشفو  .12
 

 دعا:
اي خداوند خدا، اسين تنهنجي سياراهي  ڪيرييون ٿيا تي  

 اسان جا گناه  تنهنجي گهيٽي جي ر  سان صاف ڪيا ويا.
اي خداوند خدا، اسين تنهنجي سياراهي  ڪيرييون ٿيا تي  
تون اسان کي پنهنجي ر  جي وسيليي هير روز پياڪ صياف 

 ڪرين ٿو.
اي خداوند خدا، اسين تنهنجي سياراهي  ڪيرييون ٿيا تي  

 اسين گهيٽي جي خون جي ڪري ابليس تي  الب اچون ٿا.
هڪڙي ئي خدا پيُء، پٽ ۽ پياڪ روح جيي بينيا ٿي يي. 

 آمين.
 

 :2مطالعو نمبر 
 خداوند عيسٰي مسيح جي بنا

)هڪ گروپ هر آيت جو پهريون ح و پڙهي  082زبور  حوالو:
 ۽ ٻيو گروپ جواب پڙهي.(

 05:08عبرانين  زباني ياد ڪر  جي آيت:
جيڪ هن خدا واقعي آهي ت  ان جيي بينيا مرڪاي خيال: 
 ٿي  کپي.
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 مطالعي جو خاڪو:
ڇا اسين پاڪ دل کانسواِء خدا جي ستائش يا بينيا ڪيري  .1

 (05، 01:50سگهون ٿا؟ )زبور 
 (05:50ڇا حمد و بنا ڪر  خدا جي نعمت آهي؟ )زبور  .2
ڇا اسان کي هر روز ۽ هر حال ۾ خدا جيي حيميد و بينيا  .3

 (0:82ڪر  گهرجي؟ )زبور 
جيڪي اهڙيَء طرح خدا جي حمد و بنا ڪين ٿيا، پيوليس  .4

رسول ۽ سيالس ڪهيڙيَء طيرح انيهين جيي الِء نيميونيو 
 (45-48:02آهن؟ )رسولن جا ڪم 

ڇا اسين پاڪ روح کانسواِء ييا ان جيي ميدد جيي بيغييير  .5
اهڙي حمد ۽ ستائش ڪري سگهون ٿا، جييڪيا خيدا کيي 

 (8-0:20مقبول هجي؟ )يسعياه 
جيڪ هن اسين خداوند عيسٰي مسيح کيي ني  سيڃياڻينيدا  .6

هجون، ت  ڇا اسين الئق يا درست طور خيدا جيي حيميد ۽ 
 (5:4پطرس  -0ستائش ڪري سگهون ٿا؟ )

خدا گه و ڪري ٻارن ذريعي حمد ۽ ستيائيش ڇيو قيبيول  .7
 (02:40ڪندو آهي؟ )متي 

ڇا اسين رڳو پنهنجن چپن سان الئق ييا درسيت نيميونيي  . 3
 (2-2:2خدا جي عباد  ڪري سگهون ٿا؟ )مرقس 

رکي  جيو ڇيا ميطيليب “  حيميد” گهر جي دروازن جو نياليو  . 6
 (03:2آهي؟ )يسعياه 

ڇا حمد ۽ سيتيائيش صيرف خيدا جيي الِء آهيي؟  .01
 (3:24)يسعياه 
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 دعا:
 خدا پيُء، پٽ ۽ روح القدس جي نالي سان. سڀ: 

 خدا اسان جو پيُء آهي.  هادي : 
 اي خدا اسان جا پيُء اسين تنهنجي حمد ڪريون ٿا. جواب: 
 خدا اسان جو خالق آهي.  هادي: 
 اي خدا اسان جا خالق اسين تنهنجي حمد ڪريون ٿا. جواب: 
 خدا اسان جو سهارو آهي.  هادي: 
 اي خدا اسان جا سهارا، اسين تنهنجي حمد ڪريون ٿا. جواب: 
 خدا اسان جو مددگار آهي.  هادي: 
اي خدا اسان جا مددگار، اسين تنهنجيي حيميد ڪيرييون  جواب: 

 ٿا.
 خدا اسان جو بادشاه  آهي.  هادي: 
اي خدا اسان جا بادشاه ، اسين تنهنجي حيميد ڪيرييون  جواب: 

 ٿا.
 خدا اسان جو خداوند آهي.  هادي: 

جواب: اي خدا اسان جا خداوند، اسين تنهنيجيي حيميد ڪيرييون 
 ٿا.

 عيسٰي مسيح اسان جو رييار آهي.  هادي: 
اي عيسٰي مسيح اسان جا رييار، اسين تنهينيجيي حيميد  جواب: 

 ڪريون ٿا.
 عيسٰي مسيح اسان جو ڇوٽڪارو ڏيندڙ آهي.  هادي: 
اي عيسٰي مسيح اسيان جيا ڇيوٽيڪيارو ڏيينيدڙ، اسييين  جواب:

 تنهنجي حمد ڪريون ٿا.
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 عيسٰي مسيح اسان جو مالڪ آهي.  هادي: 
اي عيسٰي مسيح اسان جا مالڪ، اسين تنهنيجيي حيميد  جواب: 

 ڪريون ٿا.
 عيسٰي مسيح اسان جو خداوند آهي.  هادي: 
اي عيسٰي مسيح اسان جا خداوند، اسين تنهنجي حيميد  جواب: 

 ڪريون ٿا.
 روح القدس اسان جو مددگار آهي.  هادي: 
اي روح القدس اسان جا مددگار، اسين تنهينيجيي حيميد  جواب: 

 ڪريون ٿا.
 روح القدس اسان جو رهنما آهي.  هادي: 
اي روح القدس اسان جا رهنما، اسين تينيهينيجيي حيميد  جواب: 

 ڪريون ٿا.
 روح القدس اسان کي زندگي بخش  وارو آهي.  هادي: 

جواب: اي روح القدس اسان کي زندگي بيخيشي  وارا، اسييين 
 تنهنجي حمد ڪريون ٿا.

 روح القدس اسان جو خداوند آهي.  هادي: 
جواب: اي روح القدس، اسان جا خداوند، اسين تنهينيجيي حيميد 

 ڪريون ٿا.
 جالل، خدا پيُء، پٽ ۽ روح القدس الِء آهي. آمين
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 علم نجوم تي ضميمو

 
 علم نجوم منهنجو مشغلو هو
 )آسولڊ چڪراورتي جي زندگيَء جي ڪهاڻي(

 

 ڪتاب ۽ چار 
مان ج هن پندرنهن سالن جو هيوس تي هين مينيهينيجيي 
چاچي مون کي عليم نيجيوم تيي ڪيجيهي  ابيتيدائيي ڳياليهيييون 
سيکار  شروع ڪيييون. ميون کيي ڪيتياب ۽ زائيچيا و يييره 
پڙهندي چند مهينا ٿيا ه ا ت  منهنيجيي هيڪ دوسيت ميون کيي 
پنهنجو ه  ڏيکاريو. مون في لو ڪيو ت  هين جيو هي  ڏسي  
جي بجاِء ان وقت جو زائچو ٺاهيان، جنهن وقت هن مون کيان 
عر  ڪيو هو. ج هن مون هن جو ه  ڏسي  کيان سيواِء هين 
جي ماضيَء جيون ڪيييتيرييون ئيي ڳياليهيييون هين کيي ٻيڌائيي 
ڇ يون ت  هو ڏاڍو حيران ٿيو. مون اڳڪٿي ڪ ي تي  هين کيي 
هڪ ڪارخاني ۾ نوڪري ملي ويندي ت  هن منهنجو يقيين ني  
ڪيو. پر چند هفتن کان پوِء هو اچيي ميون کيي ميبيارڪ ڏيي  
لڳو ڇو ت  منهنجي ڪيل اڳڪٿي درست بابت ٿي ه يي. اهيڙا 
واقعا منهنجي حوصل  افاائي ڪندا رهيا تي  عيليم نيجيوم جيو 

 وڌيڪ مطالعو ڪندو رهان.
پر پوِء خدا مون کي روحاني طور تي جي رو ڪيييو ۽ 
ڪجه  مهينن تيائييين مينيهينيجيي عيليم نيجيوم ميان دليچيسيپيي 
گهٽجي وي ي. مون ڪجه  دوستن سان مشورو ڪيو تي  ميون 
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کي هن علم جو ميطياليعيو جياري رکي  گيهيرجيي ييا ني . انيهين 
دوستن جو خيال هو ت  علم نجوم هڪ سائنسي عليم آهيي ۽ 
ان کي پڙه  سان ڪوب  حرج ن  آهي، پر ان سان ت  ماڻهن جيي 

 مدد ڪري سگهجي ٿي. پر اها انهن جي وڏي  لطي ه ي.
مون هن علم جا گه ا ئي ڪتاب پڙهيا. جي هين ڪيوبي  
مون و  صالح جي الِء ايندو هو ت  مان ان وقيت جيو زائيچيو 
تيار ڪندو هوس، جنهن جي باري ۾ مون کيان سيوال ڪيييل 
هوندو هو. زائچي ۾ جيڪو ڪيجيهي  ظياهير هيونيدو هيو، ميان 
سوال کي ذهن ۾ رکي انهن تمام ڳياليهييين تيي  يور ڪينيدو 
هوس. منهنجي دماغ ۾ ڪيترائي خيال ايينيدا هي يا ۽ ييڪيدم 
جواب منهنجي زبان تيي اچيي ويينيدو هيو. مينيهينيجيون ڪيييل 
اڳڪٿيون خود مون کي عجيب ۽  ريب معلوم ٿيندو هيييون 
۽ مييان پييا  حييييران هييونيدو هيوس تي  اهييي ڪيييي يين پييوريييون 

 ٿينديون. پر اهي درست بابت ٿينديون هيون.
ان وقت تائييين ميان عيليم نيجيوم ۾ گيم ٿيي چيڪيو 
هوس. مان هر ڳاله  کي علم نجوم جي روشنيَء ۾ ڏس  جيي 
ڪوشش ڪندو هوس، ۽ مون کي اهو خيال بي  ٿييينيدو هيو تي  
هاڻي بائيبل مقدس مون کي بور ڪر  لڳو آهي ۽ دعا گهير  
تي منهنجي دل بي  ني  چيونيدي هي يي. ان کيان پيوِء مينيهينيجيي 
دلچسپي صرف ۽ صرف علم نجوم، ه  ڏس ، عيليم هينيدسي  
۽ علم االعدان تائين محدود ٿي چڪي ه ي، ۽ جيليد ئيي پيوِء 

 مان تنتر جو ب  مطالعو ڪر  لڳس.
 

 حير :
ع ۾ منهنجي ڪاليج جيي هيڪ اسيتياد ميون کيي 0621

پنهنجو ه  ڏيکاريو ۽ جيڪي ڪجھ هن پيڇي  چياهيييو، اهيو 
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مون هن کي ٻڌايو. هن مون کيي ٻيڌاييو تي  مينيهينيجيو پييُء بي  
نجومي آهي ۽ هن مون کي پينيهينيجيي گيھير اچي  جيي دعيو  

 ڏني.
هن جو پيُء واقعي هڪ ڪامياب نجوميي هيو پير جيا 
وقتي نجومي هو. اڳڪٿي ڪير  کيان پيهيرييان هيو ميخيتيليف 
ستارن جي ديوتائن جي پوڄا ڪندو هيو تي  جييي ين انيهين کيي 
خوش ڪري ت  جي ن اهي ديوتا ميٿيس ۽ سينيدس خيانيدان تيي 

 ڪو خراب ابر ن  وجھن.
هن اها ڳاله  ب  ٻڌائي ت  علم نجوم کي گيھي يو پيڙهي  
ڪري هن جو ڀاُء فائنل امتحان پاس ني  ڪيري سيگيھيييو. پيوِء 
ڪجھ عرصي جي الِء هن علم نجوم ڇ ي ڏنو ۽ ديوتائن جي 
پوڄا ڪر  لڳو. ائين ميطياليعيي ۾ سينيدس ڌييان پيخيتيو ٿييي  
شروع ٿيو ۽ ان کان پوِء ج هن هن امتحيان ڏنيو تي  هيو پياس 

 ٿي ويو.
ان ڳاله  کان پوِء مون کيي بي  پينيهينيجيي هيڪ پيراڻيي 
ڳاله  ياد آئي ت  مان ب  امتحان ۾ هڪ دفيعيو ڪيامييياب ني  ٿيي 
سگھيو هوس. جيڪو ڪجھ هن نجومي ميون کيي ٻيڌاييو ان 
ڳاله  جي شاهدي ڪتابن ۾ ب  ه ي. پر مان ڄياڻينيدو هيوس تي  
 ير معبودن جي عيبياد  ڪير  سيان خيدا جيي حيڪيمين جيي 
خالف ورزي ٿ ي ٿي. ڏهن حڪمن مان پهريان ٻ  حيڪيم هين 

 ڳاله  جي ئي باري ۾ ٻڌايا ويا آهن:
مون کان سواِء اوهان جي الِء ٻيييو ڪيوبي  ميعيبيود ني  ”

هجي. اوهين پنهنجي الِء ڪاب  تيراشيييل ميور  ييا ڪينيهين بي  
شيِء جي صور  ن  جوڙيو، جيڪيا آسيميان ۾، زمييين تيي ييا 

( سيو ميون بي  2-8:41)خيروج “  زمين جي هيٺان پاڻيَء ۾ آهي.
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 ستارن جي ديوتائن جي پوڄا ن  ڪ ي.
انهن ڏينهن ۾ منهنجي مااج ۾ ڪياوڙ ۽ چيڙ شياميل 
ٿي وي ي ه ي. ڪي ي دفعا منهنجي دماغ ۾ شيطانيي خيييالين 
جو طوفان اٿندو هو ۽ مان سوچ  لڳندو هيوس تي  ميان چيرييو 
ٿي چڪو آهيان. ڪيترائي ڀيرا منهنجيي دل ۾ خيييال آييو تي  
مان ماڻهن کي قتل ڪيان ۽ پوِء مان پنهنجو پا  کي ڪيميري 
۾ بند ڪري ڇ يندو هوس. ج هن طبيعت ۾ ڪيجيھ سيڪيون 
ايندو هو ت  مان ٻاهر نڪري ايندو هوس. مٿي ۾ سور لڳينيدو 
هو ۽ گهٻراهٽ جو شڪار هوندو هوس. ج هن ب  ڪنهن ٻي يي 
الِء علم نجوم جي قدر  استعمال ڪي يي تي  پيا  ڪيمياور ۽ 

 ٿڪيل ٿيس.
هڪ ڳاله  اها ب  منهنجي مشاهدي ۾ آئي ت  جيتيرا بي   

ماڻهو علم نجوم جي باري ۾ مون کان صالح مشورو ڪينيدا 
ه ا، اهي ب  بائيبل مقدس کيان پيري ٿيي وييا هي يا ۽ اهيي بي  
بائيبل مقدس جو مطالعو ن  ڪندا ه ا ۽ خداوند عيسٰي مسيح 
جي ڳاله  کان پنهنجي بيااريَء جو اظهار ڪندا ه ا. مون کيي 
اها ڳاله  سمجھ ۾ ن  ٿي آئي ت  جيڪي آٌء انهن کي ڳياليهيييون 
ٻڌائيندو هوس اهي درست بابت ٿينيدييون هيييون. تي  پيوِء هين 

 ڪم ۾  لطي يا برائي ڪهڙي ه ي؟
 

 مشغلو منهنجو آقا:
منهنجي ڪاليج ۾ مون سان گ  هڪ ڇوڪرو پڙهنيدو 
هو. اسان ٻ ي ڄ يا ڪياليييج اچي  الِء گي  بيس ۾ سيفير ڪينيدا 
ه اسون. هڪ ڏينهن مون ڏٺو ت  هين جيي چيهيري جيي حياليت 
نهايت عجيب ٿي چڪي ه ي. مون کي لڳو ت  هيو جيليد مير  
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وارو آهي. ٻ ي ڏينهين اسيان ٻي يي هيڪ اسيتياد سيان گي  بيس 
اسٽاپ تيي بيييٺيا هي ياسييين تي  هيڪ تيييا رفيتيار ٽيرڪ کيييس 

 چيڀاٽيندي هلي وئي ۽ اهو ڇوڪرو ان وقت ئي مري ويو.
ان کان پوِء هڪ مهيني جي اندر مون پينيهينيجيي هيڪ 
دوست جي اکين ۾ ب  اهڙي ئي حالت ڏٺيي هي يي، جيييڪيا ان 
مري ويل ڇوڪري جي چهري تي مون ڏٺي ه ي. ان کان پيوِء 
مون ج هن ٻ ي ڏيينيهين جيي اخيبيار پيڙهيي تي  ان ۾ سينيدس 
ڪنهن حادبي ۾ مري وو  جي خبر ه ي. پوِء مون تيي خيوف 
ڇان جي ويو. مون ۾ هڪ دهشت ناڪ طاقت اچي وي ي ه يي 
۽ مان ان طياقيت ميان ڇيوٽيڪيارو حياصيل ڪير  ۾ بيي وس 

 هوس.
ڪيترا ئي ڀيرا مون کي خيال آيو تي  ميان خيودڪشيي 
ڪريان. پر خدا مون کي روڪيو ۽ سيميجيھياييو تي  اهيو خيييال 
 لط آهي ۽ مون کي ان مان آزادي حاصل ڪر  جي ڪوشش 
ڪر  گھرجي.  ائين لڳندو هو ڄ  ت  مون کي پنهنجو پا  تيي 
ڪوب  اختيار ن  آهي، پر ڪنهن بيروني طاقت مون تي قبيضيو 
ڪيو آهي ۽ اها مون کي تباه  ۽ برباد ڪر  گھري ٿيي. ميون 
علم نجوم کي هڪ مشغلي طيور کينيييو هيو، پير هياڻيي هيو 
منهنجو آقا ٿي ويو هو. هاڻي مان ان مان جند ڇ ائ  الِء بيتاب 

 هوس. 
هاڻي اهو نجومي مون کي ياد آييو، جينيهين ميون کيي 
نجوم ڇ   جي ن يحت ڪ ي. آئون ساڻس ميليييس. ان ميون 
کي صالح ڏني ت  علم نجوم ڪجھ وقت جي الِء ڇي ي ڏييان 

 ۽ ستارن جي ديوتائن جي پوڄا ڪر  الِء چيو.
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هاڻي مون کي خبر پييي يي تي  ميان هيڪ م يييبيت ۾ 
مبتال ٿي چڪو آهيان ۽ شيطان جي ڄيار ميان ني  ٿيو نيڪيري 
سگھان. مان ڪوشش ڪندو هوس ت  خيداونيد عيييسيٰي مسيييح 
کان دعا گھران پر ميون کيي گيوڏن ڀير بيييهي  ۽ جيھيڪي  ۾ 
تڪليف ٿيندي ه ي. پر خدا ڏاڍو رحيم آهي. ج هين خيدا ڏٺيو 
ت  مان دل سان چاهيان ٿو ت  شيطان جي ڄيار ميان نيڪيران، تي  
پوِء هن منهنجي دل ۾ بائيبل مقدس جي مطياليعيي جيو شيول 

 جاڳايو. 
پهريان مون پنهنجو فائنل جو امتيحيان پياس ڪيييو ۽ 
پوِء اوان وڌيڪ سنجيدگيَء سان بائيبل ميقيدس جيو ميطياليعيو 
ڪر  لڳس. چند مهينن ۾ مون کي معلوم ٿييو تي  ميان عيليم 
نجوم ڇ ي چڪو هوس. هاڻي مون ۾ همت ۽ جرئت پيدا ٿي 
ت  جيڪي ب  ماڻهو مون سان مشورو ڪر  ۽ قسمت جيو حيال 
معلوم ڪر  الِء مون و  ايينيدا هي يا، ميان انيهين کيي صياف 
انڪار ڪري ڇ يندو هوس. هو گه و حيران ٿيندا ه ا، پر مان 
ڄاڻندو هوس ت  شيطانيي طياقيتين کيي اسيتيعيميال ڪير  سيان 
ڪهڙو نق ان ٿي سگھي ٿو ۽ انهن جيو ڪيييتيرو خيراب ابير 
ٿي سگھي ٿو. ٻيو ت  خداوند انهن کيي اسيتيعيميال ڪير  کيان 

اوهان منجه   ڪو ب  اهڙو ماڻهو ن  هجيي جيو ” منع ڪيو آهي: 
پنهنجي پٽ يا ڌيَء کي قرباني طور ساڙي، ييا جيييڪيو  يييب 
جون ڳالهيون ڪيري، قسيميت جيو حيال ٻيڌائيي، فيال وجيھيي، 
جادوگري ڪري، يا جيڪو منتر پڙهي،م لين جيي روحين کيان 
پيڇييا ڳيياڇييا ڪييري ۽ سيياڻين صييالح مشييورو ڪييري. ڇيياالِءجييو  
جيڪي اهي ڪم ڪن ٿا، سي سڀ خداوند جي نظر ۾ نيفير  
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جي الئق آهين. اهيڙن ئيي ڪيراهيت جيهيڙن ڪيمين جيي ڪيري 
خداوند اوهان جو خدا انهن کي اوهان جي اڳيان اتيان ڀيڄيائيي 

 (04-01:03)شريعت جو دؤر “ ڪيندو.
 

 ڪتابن کي ساڙ :
۾ منهنجي وڏي خواهيش هي يي تي  ليڪيل  0620ڊسمبر 

طاقتن جي متعلق سڀ ڪتاب ساڙي ڇ يان. پير مينيهينيجيي دل 
ان ڳاله  کي قبول ن  ڪيو، ڇو جو مون انهن نقشين ۽ نيوٽين 
کي تيار ڪر  ۾ ڪافي وقت لڳايو هو. تنيهينيڪيري ميون دل 
مان اهو خيال ڪيي ڇ يو. ٻن هفتن گذر  کان پوِء ميون کيي 
ٻيهر اهو خيال آيو ت  لڪل طاقتن متعلق جيڪو ب  مواد ميون 
و  آهي ان کي ساڙ  گھيرجيي. هياڻيي ميون خيداونيد عيييسيٰي 
مسيح کان دعا گھري ت  جيڪ هن هي خييال تينيهينيجيي طيرف 
کان آهي ت  پوِء قائم رهي ن  ت  ختيم ٿيي وويي. هيڪ ميهييينيو 
گذري ويو، پر اهو ساڳيو خيال جي ن جو تيي ين قيائيم رهيييو. 
تنهنڪري مون سڀ ڪيتياب ڪييي سياڙي ڇي ييا. پير ان را  
مون کي ننڊ ن  آئي. بار بار هيَء خواهش ه ي ت  عيليم نيجيوم 
جا سڀ ي نشان ختم ڪريان. ان ڳاله  جيو اهيو ميطيليب هيو تي  
اهي چار  ۽ نقشا جيڪي مون وڏي محنت ۽ دمياغ سيوزيَء 

 سان ٺاهيا ه ا انهن کي ب  ساڙي ڇ يان.
ٻ ي ڏينهن صبح جو مون سڀ ڪجيھ آخيري صيفيحيي 
تائين ساڙي ڇ يو. پوِء منهنجي دل ۽ دماغ تان ڄ  بار هليڪيو 
ٿي پيو ۽ مون کي سڪون مليو. هاڻيي بيائيييبيل ميقيدس جيي 
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مطالعي ۽ دعا ڪر  ۾ مون کي ماو اچ  لڳيو ۽ پيوِء مسيييح 
جي فرمانبرداري ڪر  سان، هن جي ۽ منهنجي دوستي بحيال 

 ٿي وي ي.
هن مرحلي تي مون في لو ڪيو ت  پنهينيجيو پيا  کيي 
ن ين سر خداوند عيسٰي مسيح جي سپرد ڪريان جنهن ڪيري 
آٌء تمام خوش ۽ شادمان ٿيس. منهنجي گيهيٻيراهيٽ ۽ پيريشيان 
خيالن جو طوفان ختم تي ويو. مون الوي سرشتي ۾ هي آيت 

جيڪو ماڻهو م ل ماڻهن جي روحن سان ڳالهائينيدڙن ” پڙهي: 
۽ ڀوپن ڏانهن مائل ٿيندو ۽ انهن جي پيروي ڪري مون سيان 
بي وفائي ڪندو، ت  آٌء انهييَء مياڻيهيوَء جيي خيالف ٿييينيدس ۽ 

( مينيهينيجيي 2:41“ ) انهيَء کي قوم مان خارج ڪري ڇي يينيدس.
زندگي ۾ اهو ئي ٿيو هيو. مينيهينيجيي تيجيربيي هين آييت جيي 

 سچائي کي بابت ڪيو.
مون شيطان جي ڪمن کي ڇ ي ڏنيو هيو ۽ خيدا جيي 
طرف رجوع ڪيو، تنهن تي جيڪي ڳالهيون منهنجي معتيليق 
پيشنگوئيون ٿيل هيون سي س  بابت ن  ٿيون. هاڻي منهنيجيو 
مستقبل انهيَء هستيَء جيي هيٿين ۾ هيو جيييڪيو مسيتيقيبيل 
آسانيَء سان تبديل ڪري سگهي ٿو. هن منهنجي ماضيَء جيي 
خطائن کي معاف ڪيو هو ۽ منهنجي مستقيبيل جيو زميييوار 

 ٿيو هو.
پر چند مهينن کان پوِء مون وري  لطي ڪ ي جي هين 
مون ڪنهن شخص جو ه  ڏٺو ۽ هن جي ماضي ۽ مسيتيقيبيل 
جي باري ۾ ڳالهيون ٻڌايون. انهيَء را  ۽ ٻي صبح جيو دعيا 
گهر  ۽ بائيبل مقدس پڙه  جو شول ني  هيو، سيو ميون کيي 
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پنهنجي  لطي جو احساس ٿيو. ميون وري خيدا کيان ميعيافيي 
گهري ۽ في لو ڪيو ت  اڳتي ڪ هن ب  وري ڪنهن جيو هي  

 يا زائچو ن  ڏسندس. 
ج هن مان پنهنجي ماضيَء تي  ور ڪريان ٿو ۽ ميان 
ڏسان ٿو ت  علم نجوم منهنجي روحاني زندگِيَء کي ميفيليوج 
ڪيو هو. عيسٰي مسيح مون کي معاف ڪري منهنجيي روح، 
بدن ۽ دماغ کي صحت ۽ تازگي عطا ڪي يي. ان کيان وڌييڪ 
هن مون کي هڪ ن ون روح ڏنو آهيي جيييڪيو شيييطيان جيي 
مڪاري ۽ دوکيبازيَء جو اعيالن ڪير  ۽ ٻيڌائي  چياهيي ٿيو. 
بائيبل مقدس جي نيافيرميانييَء سيان ڪيييتيرو ني  نيقي يان ٿيي 
سگهي ٿو. هي اهو ئي ڪتاب آهي جيڪو اسانجي بيهيتيري ۽ 

 فائدي الِء ڏنو ويو آهي.
قادِر مطلق خداوند عيسٰي مسيييح جيو شيڪير ۽ حيميد 
ٿ ي. هن جي محبت ۽ قدر  مون کي انيهين قيوتين کيان آزاد 

 ڪيو جيڪي مون تي  الب رهيون هيون. 
 

 ) پورو ٿيو (
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 آخري صحفي تي ڏسو!
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زبيور ۽ پاڪ ، شريف ڇا، اوهان توريت
جي واقفيت حاصل ڪر  چاهييو مقدس  انجيل 

 ٿا؟ 
۾ آهيي تي  پيوِء “  هيائيو” جيڪ هن جواب 

هيٺ صاف اکرن ۾ پنهنجو نالو ۽ مڪمل پيتيو 
لکي، هي پنو ڦاڙي لفافي ۾ وجهي اسان ڏانهن 
موڪليو. اسين مفت ڪورس جو پهريون سيبيق 

 جلدي اوهان ڏانهن موڪلينداسين.
مهرباني ڪري لفافي تي بڪ پوسٽ جي 

 موجب ٽڪلي ه ندا.
 

 نالو.....................................................................................
 پتو.....................................................................................
 تعلقو..................... ضلعو...................... عمر..............

 ميل.............................................................................-اي
 فون...................................................................................

 
سيياليين کييان گييهييٽ عييميير وارن  03)نييو : 

 دوستن ڏانهن ڪورس ن  موڪليو ويندو(
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