
  
 

 اِس دنیا میں شیطان کا 
ٰالئحہ عمل کا خالصہ   

 
 نیرون
 مدینہ

 
 ہمارا مقالہ دنیا میں ہر ایک انفرادی شخص کو قابو کرنے کے لیے ابلیس کے الئحہ عمل کا خالصہ ہے ۔ 

 
ہمارا مقالہ دنیا میں ہر ایک انفرادی شخص کو قابو کرنے کے لیے ابلیس کے الئحہ عمل کا خالصہ ہے۔ وه ِکسی نہ 

ُس نے اپنے بُہت سارے مددگار برائی کے  کسی طرح اِس بات کا دعٰوی کرتا ہے کہ وه ُخدا کے ساتھ ُخدا ہے۔ ا
فرشتوں کے ذریعے بُہت سارے فریب ، علم اور اعمال کی شکل میں رکھے ہیں۔ تمام کا ایک ہی مقصڈ ہے کہ وه 

ُس دعٰوے کو ثابت کریں ابلیس ُخدا کے ساتھ ُخدا ہے ۔ بنی نوح انسان کو ابلیس کے اِس ُجھوٹ کے خالف کام  ا
ُس کے چیلوں کے اِس دعوے کو جھوٹ ثابت کرنا ہے اگر ہم اِس دعٰوے میں شامل نہیں  ُس کے اور ا کرتے ہوئے ا
ہوتے تو پھر ہم        یہ دعٰوی کرتے ہیں کہ یہواه ہی ُخدا ہے   ہمیں کہیں بھی درمیان میں نہیں ہونا ہمیں یا تو ُخدا 
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کی ِخدمت کرنی ہے یا شیطان کی بھی درمیانی جگہ نہیں ہے اور یہاں تک کہ اگر ہم یہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ 
کوئی ُخدا نہیں اور بائبل کے بارے ساری چیزیں فرضی ہیں تو بھی ہم ابلیس کے اِس جھوٹے دعٰوے کا حصہ بنتے 
ُسے دیکھتے نہیں ہیں ہم ابلیس کے اِس دعٰوے کی فطرت اور  ہیں کہ وه ُخدا کے ساتھ ایک اور ُخدا ہے اگرچہ ہم ا

ُس میں شریک  ُس کے استعارے اور علم کی ِخدمت کرتے ہوئے ا اخالقیات کو نہیں سمجھتے ہم فطری طور پر ا
ٓنا ہے؟ یہ سب کُچھ ُخدا کی کائنات میں پہلے گناه  ہوتے ہیں ۔ اب ہمیں ِکس سے اِس غالمانہ صورت ِحال سے باہر ا

ُن کے گرائے جانے کا  سے واقع شروع ہوا یہ ابلیس ہی تھا جو تمام فرشتوں اور ُخدا کی بنائی ہوئی زمین پر ا
 علمبردار تھا جو ُخدا کی بنائی ہوئی تمام تر مخلوقات میں ذہین ترین اور سر بلند کیا گیا تھا ۔ 

کی طرح ہو گا۔ ‘‘ قادِرمطلق ’’وه ایک ایسا مخلوق تھا جو اپنے ذہن میں منصوبے بناتا اور یہ تصور کرتا کہ وه 
) ۔  ١۔  ١٢:  ١( یسعیاه   

ٓسمان کی ترتیب اور اِس کے کام  ایک طرح سے یہ ُخدا کے ساتھ ُخدا ہونا ہے وه یہ بات سمجھ ُچکا تھا کہ کیسے ا
ٓتا ۔ (  ٓشنا تھا کہ ُخدا نظر نہیں ا ٓتے ہیں اور اِس حقیقت سے ا ۔  ١۵:  ٦۔ تمتھیس ١؛  ١:  ١۔ تمتھیس  ١عمل میں ا

) اِس طرح سے اشخاص جو جسم سے باپ بنا اور کلمہ جو جسم بنا اور روح القدس جو شخصیت بنا وه ُخدا نہ  ١٦
) اور  :  ١۔ پطرس  ٢) ، اور الہی فطرت (  ٢:  ) ، روح ( یوحنا  ٢٠:  ٣تھا کیونکہ ُخدا تو ایک تھا ( گلتیوں 

تمام زہین مخلوقات میں سکونت کرتا تھا باپ نے بھی کلمے میں بھی اور روح القدس میں بھی اور یہ وه تمام 
ٓج اپنی ایک تعلیم بڑھا لی ہے ِجس کو  ُس نے ا اصنام ’’ مکاشفاتی الہی دفاتر تھے جن میں صرف ُخدا ره سکتا  تھا ا ا

کہتے ہیں اور اِسی میں یہ ُخدا کے ساتھ ُخدا ہونے کا دعٰوی کرتا ہے ابلیس دعوٰی کرتا ہے کہ ُخدا نے ہر ‘‘ پرستی 
چیز میں نفوذ کیا ہے اور اِس طرح سے ہر ایک چیز وه جاندار ہو یا بے جان ُخدا ہے اِس طرح سے سب چیزیں ُخدا 

 کے ساتھ ُخدا ہیں ۔ 
یہ وه تعلیم تھی ِجس نے فرشتوں کو دھوکہ دیا جو تمام سابقہ اچھے مکاشفات پر بھروسہ کرتے تھے جو ُخدا سے 
ٓخرکار ایک تہائی فرشتگان اِس نا ُمعاف ہونے والے گناه میں ِگر گئے۔ ( مکاشفہ   ١٢نکلتے تھے اور اِس طرح سے ا

ُس کو ایک نیا کائناتی کام اِس بات کو ثابت کرنے کے لیے دیا  ٩۔  ؛  ۔  ٣:  )  جب ُخدا نے انسان کو خلق کیا تو ا
)۔ ١٢۔  ١٠:  ٣گیا کہ ُخدا کے ساتھ اور کوئی ُخدا نہیں اور یہواه اکیال ُخدا ہے ( یسعیاه   

ُس پھل کا حصہ بننا  اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ِکس طرح سے انسان ابلیس کے پیدا کیے ہوئے گناه میں  ِگر گیا۔ ہوا ا
ُس کو ُخدا کی طرح کر دے یا وه ُخدا کے ساتھ ُخدا بن جائے ( پیدائش  ) ، اور ِاس طرح  ۵۔  ١:  ٣چاہتی تھی جو ا

سے انسان نے بغاوت کی اِس شکل میں شیطان کا ساتھ دیا۔ گناه میں ِگرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کہہ رہا ہے کہ 
ُس وقت سے تمام انسان ابلیس کے  ُخدا کی مخلوق ُخدا کے ساتھ ُخدا ہے اور وه یعنی انسان یہ گواہی دیتا ہے اور ا

اِس ُجھوٹ کو دہراتے ہوئے گناه میں گرتے جاتے ہیں ۔ یہی ہر قسم کی بُت پرستی ہے ۔ اور یہ ہزاروں سالوں سے 
ٓ رہا ہے شیطان دنیا کے کونے کونے میں یہی الئحہ عمل  بھر رہا ہے کہ سب اِس بات کا دعوٰی کریں کہ  ہوتا ا

مخلوقات ُخدا کے ساتھ ُخدا ہے ۔ بہت سارے جھوٹے مذاہب اِس سے متاثر ہیں  اور یہ اِسی نے پیدا کیے ہیں جو کہ 
یہہ دعوٰی کر رہے ہیں ۔ کُچھ مذاہب اگرچہ یہ سکھاتے ہیں کہ ایک ہی ُخدا ہے لیکن وه ُخدا تاریخ کا سچا ُخدا نہیں 
ہے بلکہ جھوٹا ہے اِس طرح سے مذاہب ابھی تک یہ دعوٰی کر رہا ہے کہ ُخدا کے ساتھ ُخدا ہے اگرچہ وه مذاہب 

اِس سے غافل ہیں ہر گناه یہ دعوٰی کرتا ہے کہ مخلوق ُخدا کے ساتھ ُخدا ہے ۔ یہواه زمین کے ایک سچے ُخدا کا نام 
ُس کا نام ہمیشہ سے ہے ( خروج  ُس حقیقی نشان ساتویں دن کا سبت ہے  ۵:  ١٢؛ ہوسیع  ١۵:  ٣ہے اور یہ ا ) اور ا

)  ٢٠،  ١٢:  ٢٠۔ ( حزقی ایل   
آخری دنیا کی لڑائیاں زمین کی حکومتوں میں دیکھی جائیں گئیں اور یہ بھی اِس لیے ہونگی کہ مخلوق ُخدا کے ساتھ 
ٓپ کو اِس دھوکے میں جانے کی اجازت نہیں دینی اور نہ ہی ہمیں شیطان کو ُخدا کے ساتھ  بطور خُدا ہیں۔ ہمیں اپنے ا
ُخدا ہونے کے لیے مجبور ہونا ہے یہ مسیح کی حقیقی یا اختیار بشارت ہے اور ہمیں اِس بات کے لیے تیار کرتی ہے 
کہ ہم شیطان کے اِس دعوٰے کے خالف بدل جائیں کہ ُخدا کے ساتھ کوئی ُخدا ہے جب ہم صرف ُخدا کے سبب سے 
راستباز ٹھہرے تو ہمیں ُخدا کے احکامات کو پورا کرنا ہے جو کہتے ہیں اکیال یہواه ُخدا ہے کاش کہ یہ تجربہ آپ 

ٓمین   کے ساتھ ہو یسوع مسیح کے پاک نام میں ۔ ا
 
 

 

Thusia Seventh-Day Adventist Church 
Lady Young Road, P.O. Bag 59, Morvant,  
Port of Spain, Trinidad & Tobago. 
 
Tel#:1-868-625-0446 
YouTube: Thusia SDA Gospel 
Website: www.thusiasdagospel.com  
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