                                                        آٹھواں باب 
                                                     آر بی ٹو بی ای 

خداوند کا مقصد ہمیں ایسے ڈھالنا ہے کہ ہم یسوع جیسے دکھیں. 

منادی کرنا تھکا دیتا ہے جب اپ چار پیغام ایک ساتھ لگاتار دیتے ہیں  . یہ پانچ سال کے لئے کیجئے اور اتوار کی دوپہر کے ساتھ ہی الفاظ تھکاوٹ کو بیان کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں . مجھے جلدی سے دوپہر کا کھانا چاہیے اور مسلسل چار گھنٹے کی نیند چاہیے. 

سو ، جولی ، ہمارے بچے اور میں گراندے فاسٹ-فوڈ ریسٹورینٹ میں ایک قطار میں کھڑے ہیں اوراپنی تجویز دینے کی بری کا انتظار کر رہے ہیں . ہمیں بلکل پتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے . ہم اکثر وہا دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں. 

        دو کالج کی لڑکیاں ہمارے سامنے کھڑی فہرست طعام کو دیکھ رہی تھیں اور یکیناً یہ فیصلہ ان کے لئے مشکل تھا کہ کیا تجویز کی جائے . میں تھاکہ ، بھوکا اور تھوڑا زیادہ بےچین تھا. آخر کار میں زیادہ برداشت نہ کر سکا ، میں ان دونوں لڑکیوں کے سامنے آیا اور جو عورت کونٹر کے پیچھے تھی اس سے کہا ،"ٹھیک ہے ، اگر وہ تیار نہیں تو ہم تیار ہیں ، کیا میں تجویز کر سکتا ہوں ؟" اس نے میری تجویز لی . ایک کلگ کی لڑکی مجھ پر مسکرائی ، اپنا ہاتھ نکالا اور کہا ، "ہیلو میرا نام جال اور یہ میری دوست امنڈا ہے ." ہم اریزونا یونیورسٹی کی طلب علم ہیں اور ہم آپکو بتانا چاہتے ہیں کہ  "آج سبھا ہم آپ کے خطاب سے کتنا لطف اندوز ہوۓ !" یسوع کی طرح دکھنے کی بجاے میں پانچ سالہ روحانی لڑکی جیسی دکھی . یسوع کی طرح دکھنا اور یسوع کی طرح پیار کرنے کا مطلب ہے کہ (١ کرنتھیوں ١٣ باب میں لکھا ہے ) دوسری چیزوں میں محبت کی خصوصیات ظاہر کرو . مَثَلاً ،" پیار کٹھور نہیں ." اوہ ، مجھے کٹھورپن اور اخلاق پر مزید کم کرنا ہوگا. 
    
خدا ہماری زندگیوں میں مسیح کو صرف گناہوں کی معافی اور جنت میں گھر دینے کے لئے نہیں لاتا . نباہ مسیح ہمارے اندر رہتا ہے تاکہ وہ ہمارے درمی طرزعمل کے ذریعے اپنے آپکو ہم میں ظاہر کرے ، پوری دنیا کو دیکھانے کے لئے. 
       
  خدا نے ،  پیدائش ٢ باب میں کہا ،" انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا جائے . وہ اپنی جسمانی تصویر کی طرف اشارہ نہیں کر رہا تھا . خدا روح ہے . وہ اپنے اخلاقی اور روحانی شبیہ کی طرف اشارہ کر رہا رہا. 

   اپنے طور پر ہم مسیح کی زیادہ سے زیادہ عکس بندی کی کوشش نہیں کرتے . ہمارے نقطہ نظر سے مسیح جیسا لگنا ناممکن ہے . خوش قسمتی سے یسوع نے متی ١٩:٢٦ میں کہا ،"یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے." امید ہے کہ ہم اپنی روحانی نشونما میں رومیوں ٨:٢٨-٢٩ کا درست مطلب دریافت کر لیں . رومیوں ٨:٢٨-٢٩ "اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لئے بھلائی پیدا کرتی ہیں یعنی ان کے لئے جو کہنا کا ارادہ کے موافق بلے گئے ." خدا کی طرف سے یہ بہترین محبت والا ، نہایت تسلی بخش ، ہمیشہ سے پسندیدہ وعدہ اکثر غلط سمجھا جاتا ہے . "سب چیزیں جو اچھے کے لئے ہیں " ہم اس پر دھیان لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اس بات تک نہیں پہنچتے جو خدا کا مقصد ہے.

   ایک دفعہ مہینے سنا کہ یل نیک نیت روحانی بچا کینسر میں مبتلہ عورت سے کہتا ہے ،"گھبراؤ نہیں ، خدا نے وعدہ کیا ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لئے بھلائی پیدا کرتی ہیں یعنی ان کے لئے جو خدا کے ارادے کے موافق بلاے گئے ہیں . خدا اور ہم سب جانتے ہیں کہ تم خدا سے پیار کرتی ہو . حوصلہ رکھو ، تم بلکل ٹھیک ہو جو گی !" پانچ مہینے بعد مہینے اس کا جنازہ پڑھا . اس کے باوجود سب چیزیں اچھی نہیں ہوئیں. 

      
ایک ہفتے کی صبح سویرے میں نے  اخبار میں پڑھا کہ میرے دو کشور دوستوں کو ایک تباہ کن گری کے ڈھانچے میں چوٹ لگی جب وہ پیچھلی رات جھیل سے واپس آ رہے تھے . دونو دللاس کے پارک لنڈ ہسپتال میں بہت نازک حالت میں تھے . میں نے کپڑے پہنے اور جلدی سے ہسپتال گیا ، ان دونو کے والددیں کو ڈھونڈنے جو آنسوؤں سے شرا بور تھے . سرجن نے ابھی بتایا ہی تھا کہ ایک لڑکا بچے گا اور دوسرا مار جائے گا . بعد قسمتی سے ان کے بٹوے گری آگے والے خانے میں پڑے ہوۓ تھے . چونکہ دونو نے لباس تیراکی پہنے ہوۓ تھے . دونو پہچانے نہیں جا رہے تھے اور اور ڈاکٹر بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کون کن ہے اور کون جارج ، کون مر جائے گا اور کون بچ جائے گا.   
	
عام طور پر میں اسے حالت میں رومیوں ٨:٢ کا حوالہ دی کہ یکین دلاتا ہوں کہ سب ٹھیک ہوجتے گا.تاہم میں اس منظر سے حیران تھا جو میرے تھا.چارو والدین نے خدا سے پیار کیا. لکن ایک جوڑے کے لئے سب چیزیں اچھی نہیں ہو رہی تھی . رومیوں ٨:٢٨ کا حوالہ دینا تب جھوٹی تسلیاں دینے کے لئے مفید لگا . میں نے اپنا منہ بند رکھا اور کچھ سنجیدگی سے سوچا اور بعد میں اس آیت کے بارے میں دوا کرنے کا فیصلہ کیا. 

میں نے یہ سمجھنا شرو کیا کہ بہت سے مسیحی ، مجھے ملا کر ، یہ سمجھتے ہیں کہ رومیوں ٨:٢٨ کی "بھلائی" تنہا ہے .، ایسا نہیں ہے ، بھلائی ہمیشہ کے لئے ٢٨ اور ٢٩ آیت کے آخر تک منسلک ہے ( ٢٩ آیت : کیونکہ جنکو اس نے پہلے سے جانا ، انکو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہمشکل ہوں تا کہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹھا ٹھہرے). 

    خدا نے رومیوں ٨:٢٨ میں وعدہ نہیں کیا کہ ولیرے کینسر سے صحت یاب ہو جائے گی یا جارج کی موت اچھا نتیجہ دی گی . خدا نے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ اگر ہم اس پیار کریں تو زندگی کا ہر معملا اسی طرح ٹھیک ہو جائے گا جیسا کہ ہم سوچتے ہیں . اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہر واقعہ باپ سے مقرر کیا جائے گا جو کہ ایک اچھے مقصد ( ہمیں ایسے سانچے میں ڈھالنا کہ ہم یسو جیسے دکھیں) کے لئے تھا. 

    میلز سٹن فورڈ نے روحانی نشو نما کے قوانین کا مشاہدہ کیا. 

   صحت مند روحانی نشو نما کا خلا راز یہ ہے کہ جو حقیقت رومیوں ٨:٢٨-٢٩ میں واضے ہے اس کو جانا جائے اور اس پر قائم رہا جائے . جب ہم دیکھتے ہیں کہ سب چیزیں ایک ساتھ ہمیں خداوند یسوع کی طرح بنانے کے لئے کم کر رہی ہیں ، اگر ان میں سے کچھ چیزیں کٹھن اور سمجھنے میں مشکل یا اکثر موت کا عنصر رکھتی ہوں تو ہم مایوس یا اداس نہیں ہوتے . ہم خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ کر سکیں گے اور باپ سے کہیں گے کہ " تیری مرضی پوری ہو " . اور ہمارے ایمان کا مستقل رویہ یہ ہوگا " دیکھو وہ مجھے قتل کری گا میں انتظار نہیں کروں گا ہر حال میں اپنی راہوں کی تائید اس کے حضور کروں گا ." ایوب ١٣:١٥)) 
   .یہ ہماری روحانی جوانی کی ابتدا ہے  

   ایڈ مرے دفتر میں گھستے ہوۓ آیا اور سانس لینے کے لئے زور لگا رہا تھا : وہ حال ہے میں چار مہینے ہسپتال رہنے کے بعد آزاد ہوا تھا . اس کے گلے کا کانسر تقریبن اسکی زندگی ہے مانگتا ہے ." میری بیوی ، سمانتھا ، ہر دیں مرے ساتھ تھی " اس نے کہا ،" بڑے ہے عجیب طریقے سے کانسر نے میری ازدواجی زندگی بچے اور مجھے خدا کے پاس لے کر آیا. 

     پہلی دفعہ ایڈ ہمارے چرچ اس وقت آیا جب وہ شدید تکلیف میں تھا اور حقیقت میں روحانی طور پر برباد تھا . وہ درد میں زور زور سے سانس لیتا ، جب وہ ان سوالوں اور وسوسوں کو بیان کرتا جو اسے پریشان کرتے تھے. ہم نے اس بارے میں بات کی کہ " بائبل کی دنی کے نظریہ سی دکھ اور مصیبت اور باپ کا ان مصیبتوں پر رونا جو کہ آج کی دنیا میں واقعی ہو رہی ہیں ." پھر ہم نے بحث کی کہ کیسے خدا نے ہماری سری مشکالات کو حل کرنے کا وعدہ کیا ہے . تاہم ، اس نے اس کے درمیاں   شاندار طریقے سے رہنے کے لئے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے .(فلپپیوں٤:١٠-١٣)!

    اگلے چند سالوں میں میں نے ایک شاندار تبدیلی دیکھی . اب جب کہ ایڈ مرے دفتر میں بیٹھا ابھی بھی کوشش کر رہا تھا ، جیسا کہ ہم سب کرتے ہیں لیکن وہ کافی واضح طور پر خدا میں اعتماد بڑھا رہا ہےتھا ." میرا بیٹا شدید طبی مسائل کے ساتھ چند ماہ  پہلے پیدا ہوا" ، اس نے کہا ، " روجر ، میں اس کی ظاہری صورت سے اتنا خوف زدہ اور پریشان تھا کہ پہلے کچھ دیں میں اسے پکڑ بھی نہ سکا . لیکن خدا کے فضل سے میں اب اس بچے سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ شائد ہے اس دنیا میں کسی چیز سے کروں . مایکل کا آپریشن اس بدھ کی صبح کو ہے ، میں شائد دو سال پہلے یہ درد نہ لیتا ،پچھلے چند ماہ کے واقعیات نے مجھے ٹال دیا. 

  میں نے کہا ، ایڈ میں جانتا ہوں ، اس سے پہلے کہ وہ میری آنکھوں میں دیکھتا وہ تھوڑی دائر کے لئے چپ کر کے بیٹھا اور یقین سے کہا ،" لیکن خدا نے مجھے سکھایا کہ جو وہ اچھے مقصد کے لئے بھی استمال کر سکتا ہے .میں خدا سے پیار کرتا ہوں، اس سے بھی زیادہ کہ جتنا پہلے کرتا تھا ." میں اس اماندر آدمی کے سامنے عاجزی سے بیٹھا اور امید ظاہر کی کہ جو یسوع اسکی زندگی میں ہے شائد مجھ پر اثر انداز ہو. 

      پس ، اگر خدا کا مقصد ہمیں مسیح کی شبیہ کے مطابق تیار کرنا ہے تو ، ہمیں اچھی طرح سے غور کرنا چاہیے کہ یسوع کس طرح دیکھتے ہیں . قبل از تیسری صدی میں" لینتلس کے خط" نے جانی ہی ظاہری صورت کی وضاحت کی ہے . ہولمن ہنٹ نے یہ وضاحت اپنی مشہور تصویر کے لئے استمال کی جس میں یسوع سکوں سے اپنے ہاتھ باندھے دعا کر رہے ہیں. 

      ایک عظیم طاقت والا انسان ہمارے وقت میں ظاہر ہوا ، ابھی بھی یہاں رہتا ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے . لوگ اسے سچائی کا نبی اور اس کے شاگرد اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں .اس کا ایسا مقدس چہرہ ہے کہ جو لوگ اسے دیکھتے ہیں وہ ان میں پیار اور خوف جگا دیتا ہے . اس کے بال پکے ہوۓ شاہ بلوط کے رنگ کے ہیں ، اس کے بال کانوں کے برابر لیکن ان کے اوپر لھردار اور ہلکے نیلے رنگ کے چمکنے والے اور اس کے کندھوں تک بہتے ہیں . اس کے بال سر کے درمیان سے دو حصوں میں تھے جو اس وقت ناصرت کے لوگوں کا رواج تھا . اسکی پیشانی بہت ملائم اور شانت ہے . چہرے پر کوئی داغ دھبہ یا جھری نہیں ہے ،بہت ہلکے لال رنگ کا ہے . اس کے ناک اور منہ میں کوئی خرابی نہیں اس دہاڑی غنی ہے ، بلکل اس کے بالوں کے رنگ کے جیسی ، پوری نہیں ہے پر ٹھوڈی پر کہیں کہیں ہے . اسکی آنکھیں اظہار کرنے والی اور شاندار ہیں . وہ جھڑکنے میں خوفناک ہے ، نصیحت دینے میں نرم اور میٹھا ہے . اور قبر میں نا روکنے سے خوش ہے . اسے کبھی ہنستے ہوۓ نہیں دیکھا گیا لیکن روتے ہوۓ دیکھا گیا ہے . اس کا جسم نازک اور سیدھا ہے . اس کے کے ہاتھ اور بازو دکھانے میں حسین ہیں . اسکی گفتگو سنجیدہ .کِفایت شعار ، خاکسار ہے. وہ انسانوں کے بچوں میں سے سب سے پیارا ہے. 

    کچھ مانتے تھے کہ یسوع کی نقاشی پولیس کی وضاحت سی زیادہ کچھ نہ تھی جب یسوع کو گرفتار کرنا تھا ، ورنہ زیادہ تر مانتے ہیں کہ لینتلس کا خط صاف طور پر جعلی ہے . تاہم یہ ناممکن نہیں ہے کہ یہ ایک حقیقی روایت کو ٹھوس شکل دے . یقیناً مسیح کی جسمانی وضاحت اس کے جی اٹھانے کے کئی سالوں بعد اچانک منظور کی گی تھی لیکن یہ بات دماگ پر سوچنے کے لئے زور ڈالتی ہے کہ ایک درست وضاحت ٢٠٠ سال سے بغیر بڑے پیمانے کی خرابی کے کیسے بچ سکتی ہے .یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ کہنا چاہئیے کہ یسوع کی شکل اگستیں سے ملتی ہے . ہم بلکل ناواقف ہیں. 

    دوسری طرف کچھ لوگ یسحیاہ ٥٣ :٢-٥ دیکھتے ہیں اور کتے ہیں کہ یسوع بدصورت اور پرکشش نہیں تھا. 

    وہ ایک نرم شاخ کی طرح اس کے حضور بڑھتا،
    اور خشک زمین سے بہار ایک جڑ کی طرح ،
    اس کے پاس کوئی حسںوجمال نہیں کہ ہم کو اپنی طرف متوجہ کرے،
    اس کے اظہار میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم اسکی خواہش
 کریں ، 
    لوگوں نے اس کا انکار اور اسے ذلیل کیا ،
    دکھوں کا آدمی اور مصیبتوں سے واقف ،
    ٹھیک اس طرح کا جس سے آدمی منہ پھرتے ہیں ،
    وہ ذلیل کیا گیا اور جسے ہم عزت نہیں دیتے ،
    بیشک اس نے ہماری کمزوریاں ہمارے سر لے لیں ،
    اور ہمارے دکھ اٹھاے ،
    ابھی تک ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ناقابل ہے ،
    خدا کی طرف سی گرویدہ اور مثبت زدہ ہے ،
    لیکن وہ ہمارے گناہوں کی خاطر چیدہ گیا ،
    وہ ہمارے گناہوں کی واسطے کچل دیا گیا ،
    جو سزا ہم پر امن لائی وہ سزا اس نے پائی ، 
    اور اس کے زخموں کی وجہ سی ہم نے نجات پائی ،

    ان آیات کی بنا پر یسوع کو بدصورت قرار دینا ، اس حوالے کو غلط سمجھنا ہے . یسحیاہ نے یہاں پیش گوئی کی کہ یسوع کس طرح دکھائی دیا تھا جب وہ صلیب پر مصیبت زدہ تھا . جب کہ زبور ٢٢ ، صلیب کا زبور ، بیان کرتا ہے کہ یسوع نے کیا دیکھا جب اس نے نیچے نظر کی .یسحیاہ ٥٣ ، مصیبت زدہ غلام ، بیان کرتا ہے کہ یسوع ان کو کیسا دکھائی دیا جنھوں نے اپر صلیب کی بنیاد پر دیکھا. 

   یقیناً مسیح کی شبیہ ہمارے بیرونی دکھاوے سی کچھ نہیں کرنا . ماسوا ، ہو سکتا ہے کہ ان سی جن کے روشن چہروں اور چمکتی ہی آنکھوں نے اس کے جی اٹھانے اور ہمیشہ کی زندگی کا تجربہ کیا (یوحنا ٧ :٣٧ -٣٨ ; ١٠ :١٠ ; فلیپیوں ٣ : ١) 

     متی ١١:٢٩ میں یہی بات لکھی گی ہے کہ جب یسوع نے خود اپنے اندر کے قردار کا پہلو بیان کیا . یسوع نے کہا ، "میرا جوا اپنے اپر اٹھا اور مجھ سی سیکھو کیوں کہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ." یسوع کی طرح دکھانے کا مطلب ہے کہ اپنے اندر کے رویے میں شرافت اور حلیمی پیدا کرنا. 

    میں مانتا ہوں کہ روح کے پھل کے لئے جو پولوس کا نمونہ (گلتیوں ٥:٢٢-٢٣) میں استمال ہوا ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ یسوع مسیح تھا . مگر روح کا پھل محبت ، خوشی ، اطیمنان ، تحمل ، مہربانی ، نیکی ، ایمانداری ، حلیم اور پرہیزگاری ہے . میں نے یہ بھی تصور کیا کہ جو نمونہ پولوس نے استمال کیا (١ کرنتھیوں ١٣:٤-٨) میں محبت کا مطلب بڑھانے کے لئے وہ کوئی اور نہیں بلکہ یسوع مسیح تھا . ١ کرنتھیوں ١٣:٤-٨ "محبت حسد نہیں کرتی. محبت شیخی نہیں مارتی اور پھلتی نہیں. نازیبا کام نہیں کرتی . اپنی بہتری نہیں چاہتی . جنجھلاتی نہیں . بدگمانی نہیں کرتی بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے .سب کچھ سہ لیتی ہے . سب کچھ یقین کرتی ہے . سب باتوں کی امید رکھتی ہے سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. 

   جب ہم روحانی ماں اور باپ میں بڑھتے ہیں تو ہم نہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ روح کا پھل ہمارے اندر کھلتا ہے بلکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں مقدس محبت کا بہاؤ بڑھتا ہے. 

      کیا کوئی بھی آدم اور ہوا کے انے سے پہلے اس باغ میں گیا اور اس آدم میں خداوند باپ کا عکس دیکھا کیوں کہ آدم کو خدا کی شبیہ پر بنایا گیا تھا . بدقسمتی سے جب ہم پیدائش ٣:١-٦ آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آدم اور ہوا کے گناہ نے جذباتی ،ذہنی ،جسمانی اور روحانی بم دھماکہ کیا ہے .آدم اور ہوا اب شیطان کی شبیہ پر ہیں . خدا کی نہیں ! پھر پیدائش ٥:١-٣ میں آدم اور ہوا نے سیت نام کے بیٹے کو جنم دے جو انسان کی شبے پر پیدا ہوا ، خدا کی نہیں ! گناہ کا ایک نیتجہ یہ بھی تھا کہ خدا کی شبیہ اس زمین پر نہ رہی . جب یسوع خدا کی شبیہ پر پیدا ہوا تو پھر سے ظاہر ہوا . یوحنا نے اعلان کیا کہ " ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا ." (یوحنا ١:١)

     "کلمہ" یونانی میں "لوگوس" ایک یونانی فلسفیانہ اصطلاح تھی جو "خدا کی خفیہ حکمت" کے لئے مختص کی گئی تھی . یوحنا نے پھر کہا "اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا (یوحنا ١:١٤)." دوسرے الفاظ میں ، ایک تاریخی لمحے میں ، "خدا کی خفیہ حکمت "، یسوع مسیح کا جسم ڈھالنا اور انسان بن جانا تھا . خدا کی شبیہ زمین پر واپس ا گئی تھی. 

   عبرانیوں ١:١-١٣ واضع کیا ہے کہ  " اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے . اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا ." وہ صرف خدا کی طرح دیکھتا ہی نہیں بلکہ ، وہ خدا ہے ، وہی صحیح وارث ہے یا یونانی میں اکثر ترجمہ کیا جاتا ہے ، وہ باپ کی علامت تھا . خدا کی شبیہ پھر سے گیب ہوگی جب گناہگار انسانوں نے خدا کو مصلوب کیا . تین دیں تک خدا کی شبیہ درگاہ کے اندر چھپی رہی. 

     جی اٹھنے پر شبیہ ایک مرتبہ پھر ظاہر ہوئی . اگلے چالیس دنوں میں وہ پانچ سو مختلف بندوں کو ظاہر ہوا . لیکن جب کہ وہ آسمان پر چڑھ گیا ، خدا کی شبیہ ایک مرتبہ پھر منظر سے گیب ہوگئی. 

       اب یہ وہ مقام  ہے جہاں ہم آے ہیں ! پینتیکوست پر ، آسمان پر جانے سے دس دِن بعد ، پاک روح ، جو کہ مسیح کی روح کے جیسے انجیل میں ظاہر ہوئی ہے ، ایسے نازل ہوئی جیسے کہ آگ کی زندہ زبانیں اور پھر قیام کیا اور پھر ایک سو بیس ایمانداروں میں جو یروشلم کی ہیکل میں سلیمان کے ایوان میں انتظار کر رہے تھے ان میں سما گئی . ایک بار پھر خدا کی شبیہ زمین پر واپس آ گئی. 

      آج یسوع کی روح اس کے زمینی جسم تک محدود نہیں رہی . شبیہ صرف ایک ہی مقام پر نظر نہیں آتی بلکہ پوری دنیا میں سینکڑوں اور ہزاروں مقاموں پر جہاں پر بھی مسیح کے پیروکار ہیں. 

        اٹاری گفتگو میں (یوحنا ١٣:١٧) میں یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ  یہ اس کے لئے اچھا ہے کہ وہ (یسوع) دور چلا جائے ! وہ (شاگرد) اس کے جذبے میں شامل نہ ہو سکے کیوں کہ وہ بڑی تصویر دیکھنے سے ناکام ہو گئے تھے . جب یسوع گلیلیا کے سمندر میں طوفاں کو روک رہا تھا تب وہ یروشلم میں نیکودیمس کو یہ بتانے کے لئے مجود نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ (نیکودیمس) دوبارہ کیسے پیدا ہوگا . وہ ایک ہی وقت میں ، ایک ہی جگہ اپنے زمینی جسم میں محدود تھا اب پیروںکاروں کی زندگیوں کے ذریعے ، وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. 

      ٢ کرنتھیوں ٣:١٨ میں پولوس نے لکھا " مگر جب ہم سب کے بےنقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں. 

          :بھیڑ چھوڑ کی کہانی 

       مختصراً ، میں کہانی ڈھونڈو گا اور اپنے جسم سے اچھی طرح باہر نکلوں گا. 
    دو بھی چوراتے ہوۓ پکڑے گئے . انکی پیشانی پر"ST" کا نشان چھاپ دیا گیا . نشان ہمیشہ کے لئے چھپ گیا تھا . ایک بھی شرم سے ہی چلا گیا تھا اور ایک نے فیصلہ کیا کہ گھر پر ہی رہے گا اور شرم اور اذیت کو اپنا لے گا. 
      سالوں بعد ایک نیا خاندان قصبہ میں آیا . ایک لڑکا کسی سے پوچھتا ہے کہ " اس لڑکے کی پیشانی پر جو "ST" ہے اس کا کیا مطلب ہے ." میں سچ نہیں جانتا لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ بہت عرصہ پہلے ہوا تھا ، مجھے لگتا ہو کہ اس کا مطلب "ولی" ہے. 
      جوان ہونے میں بہت وقت لگتا ہے . تبدیلی آہستہ آہستہ ہوتی ہے . بظاہر ہمیں کسی دِن احساس ہوا کہ ہم کہا تک ا گئے ہیں . تبدیلی کا آہستہ آہستہ بڑھنے کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ خدا اور ہمارے درمیان کے لامحدود فاصلے کی بہت کام قدروقیمت ہے. 

      ایک شام کو رچرڈ نے مرے کمرے میں دعا کی کہ  ، "خداوند یسوع ، مہربانی کر کہ ہم خود کو تیرے نظریے سے دیکھیں ." میں نے دائر بعد اس کے الفاظ کا اثر سمجھا . بہت دفع ہم یہ دیکھنے کے لئے خود کا موازانہ دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں کہ ، " ہم کیا کر رہے ہیں." یہ ہماری سمجھ کو کیا کر سکتا ہے کہ ہم  خود کو اس کے نظریے سے دیکھیں. 

      جب میں دس سال کا تھا تو میرا باپ مجھے ڈلاس میں جو برانفف عمارت ہے وہاں لے گیا جہاں وہ کام کرتا تھا . جب ہم فٹ پتہ پر چل رہے تھے تو انھوں نے میرا دھیان لوگوں کے مختلف قدوں پر لگایا . کچھ پانچ فٹ لمبے تھے کچھ چھہ فٹ چھہ انچ باقی سب ان کے درمیان تھے . کچھ دیر بعد ، جب ہم دسویں منزل کی بالکونی کے جنگلے کے باہر دیکھ رہے تھے ، والد نے کہا اب لوگوں کی طرف دیکھو جو فٹ پتہ پر ہیں ، کیا تم مجھے پانچ فٹوں ، چھہ فٹوں اور ڈیڑھ فٹوں میں فرق بتا سکتے ہو ؟ نہیں ! دسویں منزل سے نہیں ! وہ سب ایک جیسے دکھاتے تھے. 

     یہ تمھارے لئے ایک سبق بنایا جائے . اس نے بہت کہا " لوگ ہمارے نظریے سے اچھے اور برے اور ان کے درمیان سب کچھ دیکھتے ہیں . لیکن خدا کے نظریه سب لوگ ایک جیسے دکھتے ہیں .اس لئے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں (رومیوں ٣:٢٣). ہم سے کوئی بھی خدا کے برابر نہیں ہے . ہم سب کو ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے. 

     انسان نسل کا ٹھوکر کھا کر گناہ میں گرنے کے نتائج کو حل کرنے کے لئے سی .ایس.لیوس نے اپنی فلاحی مُثَلّثیات میں سائنسی مفروضہ جنس کا استعمال کیا (پیدائش ٣). پہلی جلد میں " خاموش سیارے کے باہر" لوئس نے یہ سوچا کہ انسانی نسل کس طرح کی ہوتی اگر گناہ نے زمین کو آلودہ نہ کیا ہوتا . لوئس نے تصور کیا کہ کاینات کا ہر سیارہ ایک ملکوتی " ایرئیسہ" کی نگرانی میں تھا . سلل میں ایک دفع پوری کائنات میں سے "ایرئیسہ" سالانہ تقریب کے لئے اکٹھے ہوتے تھے . تاہم ، لسیفر جو کہ زمین کی رکھوالی کرنے والا " ایرئیسہ" تھا کبھی تقریب میں شامل نہ ہوا . درحقیقت ، زمین سے کبھی بھی کوئی ذرایح ابلاغ جاری نہ ہوۓ . ہمارے سیارے کو "خاموش سیارے " کے طور پر سب جانتے تھے . سب " ایرئیسہ" جانتے تھے کہ ایک دفعہ کچھ خوفناک چیز امین پر واقع ہی تھی اور یہ کہ خدا کی تخلیق اب وہاں راہ راست سے منحرف تھی . لیکن وہ راہ راست سے منحرف ہونے کے نتیجہ نہیں جانتے تھے . تہاں وہ یہ جان کر بہت حیران ہوۓ کہ زمین پر انسان راہ راست سے اتنا منحرف ہو گئے تھے کہ وہ فرشتے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے!  

      ہم جانتے ہیں کہ راہ راست سے منحرف نسل کس طرح کی دکھتی ہے . ہم ایک ہیں ! اولین ، ابتدائی زمانے کی ، پاک غیر خمیدہ کیسی ہو سکتی ہے ؟ ہم کتنا گر چکے ہیں ؟ 

     " خاموش سیارے کے باہر" میں ایک "ملاکاندرا" نامی سیارے کا ذکر کیا گیا ہے . جس چار معصوم انسانی نسلیں رہتی تھیں . لسیفر ڈاکٹر ویسٹن (شیطانی مجسم) کے بنے ہوۓ راکٹ طیارے پر "ملاکاندرا" بھگ گیا . "ملاکاندرا" کی نسلیں جنھوں نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا ، انھیں گناہ کرنے پر اکسانے کے لئے مصروف ہو گیا . خدا کے فضل سے فدیہ قریب ہے. 
  
        "پیریلندرا" دونوں کا نام ہے . مسلسیات میں دوسری کتاب اور پانی سے دھکے ہوۓ جزائر سے ٹھہرتے ہوۓ طیارے کا جن میں دونوں بشیدے رہتے ہیں ، جنھوں نے نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا . زمین پر انے کے بعد ڈاکٹر ویسٹن پیریلندرا روانہ ہو گئے . یہ مقصد لی کر کہ ان دونوں کو گناہ کے لئے اکسایا جائے . ملکہ اور ماں دو راستوں میں سے ایک راستے کے انتخاب کا سامنا کرتی ہے . پہلا راستہ خدا سے فرنمبرداری کا اور دوسرا خاموش سیارے کا ، خمیدہ راستے پر چلنے کا . ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں گناہ کرنے اور نہ کرنے کا انتخاب پہلے سے ہو چکا ہے . ہمیں کچھ معلومات نہیں کہ وہ دنیا جو گناہ میں گری ہی نہ ہو کیسی ہو گی ؟ 
        
       خدا اور ہمارے درمیان لامحدود فرق کے بارے میں سوچیے . ہمیں مسیح کی شیبہ پر ڈھالنا ، خدا اور ہمارے درمیان کے فرق کو کم کرتا ہے. 
       یوحنا ١٥ : ٥-٦ میں یسوع نے کہا ،"میں انگور کا درخت ہوں تم ڈالیاں ہو . جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں ووہی بہت پھل لاتا ہوںکیوں کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے." یہاں پر خدا اور مرے درمیان چلتی ہی بحث ہے . میں " بیشک کوئی چیز" کہنا کھاتا ہوں  . وہ بار بار دوہراتا  ہے . "نہیں ، کچھ نہیں ." ہم اس کی پاکیزگی ! قدرت ! کردار ! سے کتنا دور ہیں ؟ وہ صرف ہمارے باپ اور اس کائنات کا تخلیق کرنے والا نہیں بلکہ اسی طرح بہت سی کائناتوں کا باپ اور تخلیق کرنے والا ہے . بہت سی کینٹین ہیں ہر ایک کی اپنی حدود ہیں . یہ کون سمجھ سکتا ہے ! وہ صرف پاکیزگی کا خدا اور باپ نہیں . وہ بغیر گناہ کے کمال کا خدا اور موجد ہے . ہماری گناہگار گری ہی حالت میں ، ہم بلکل اس جیسے نہیں دکھتے. 
     
      خوش قسمتی سے ، خدا نے ہماری بحالی کا منصوبہ بنایا ہے . کلسیوں ١:٢٧ " جن پر خدا نے ظاہر کرنا چاہا کہ غیر قوموں میں اس بھید کے جلال کی دولت کیسی کچھ ہے اور یہ ہے کہ مسیح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے ." مسیح کے کوہ تصور پر پیغام کو پورا کرنے کے لئے ، مسیح ہم میں ضروری وسائل مہیا کرتا ہے . متی ٥:٤٨ " پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے ." "کامل " کے لئے یونانی لفظ " ٹیلییوس" ہے جو سب سے بہتر ترجمہ ہو سکتا ہے ."ہم وہ اچھی طرح سسے کر رہے ہیں جو کرنے کے لئے ہم پیدا ہوۓ ہیں " مَثَلاً ایک ربڑ ٹیلییوس ہے ، اگر یہ اچھا مٹاتا ہے . یہ معنی نہیں رکھتا کہ کتنا برا ہے یا کس رنگ کا ہے. 

      پطرس نے نباہ مسیح کی بحالی کا تصور بیان کرتا ہے . ٢ پطرس ١:٤ " جنکے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کئے تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریک ہو جو." 
      
        پاک روح اسے پورا کرتی ہے ، جس کی طرف بائبل اس (خدا) کے کم کو دوبارہ تشکیل دینے کے طور پر اشارہ کرتی ہے . وہ ہماری اندرونی انسانی روح پر روشنی ڈالتا ہے تا کہ ہم روحانیت میں زندہ ہو جایئں اور مثبت طریقے سے روحانی چیزوں کی طرف مائل ہو جاییں. 
 
           پولوس مسیح کی زندگی کو بیان کیا . ہم لفظ “کینوسس” یا "خالی کرنا " کو استحمل کرتے ہوۓ (فلپیوں ٢:١-١١) کی پیروی کرتے ہوۓ یہ بیاں کری گیں کہ مسیح نے کیسے اپنے زیادہ سے زیادہ جلال کو مطیع تا کہ وہ انسانی جسم میں سما جائے اور زمین پر اپنے مقصد کا آغاز کرے . میں نے پورے حوالے کو دوبارہ شایع کیا کیوں کہ مجھے ڈر ہے کہ تم اس کو پڑھ نہیں سکو گے اگر تمھارے پاس تمہاری بائبل نہیں ہے . مسیح کا دل وہ عاجزی بندگی ہے جسکا خدا ہمارے دلوں میں گہرا رواج دیکھنا چاہتا ہے . جب اپ اگلے کچھ پیرے پڑھتے ہیں تو جلدی مت کیجئے. پڑھیے اور سوچئے . اور غور کیجئے کہ موت خاتمہ نہیں ہے . یہ سر بلندی اور دوبارہ سے جی اٹھنے والی زندگی کا ذریعہ ہے.
 
       پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمحی اور 
روح کی شراکت اور رحم دلی اور درد مندی ہے . تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو . یکساں محبت رکھو . ایک جان ہو . ایک ہے خیال رکھو . تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے . ہر ایک اپنے ہے احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے . . ویسا ہے مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا . اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کو چیز نہ سمجھا . بلکہ اپنے اپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا . اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے اپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرنمبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی . اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے تا کہ یسوع کے نام پر ہر گھٹنا جھکے . خواہ اسمنیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا. خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں . اور خدا باپ کے جلال کے لئے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. 

         بدقسمتی سے یہ میرا تاثر ہے کہ بہت سے مسیحی یسوع کی طرح نہیں دکھتے . جب میری ماں کا پٹھا ٹوٹا تو میں اس کی صحت یابی کی مادہ کے لئے ڈیلاس پرواز کر گیا . تین دیں اور تین راتوں کے بغیر ہسپتال چھوڑے میں وقفے کے لئے تیار ہوا . جب ماں سو رہی تھی تو میں ایک اطوار کی صبح ہے ناشتے کے لئے مکڈونلڈز روانہ ہو گیا. 

         جب میں اپنی ٹرے کے کھلے میز کی طرف چلا ، ایک جوڑا اچھے کپڑے پہنے ہوۓ ، یقیناً چرچ جانے کے لئے تیار تھا . مجھے شفقت سے سلام کی . وہ پاس ہے بیٹھے تھے . فوری طور پر میں نے چوری چپے سنا کہ شوہر اپنی بیوی کو شکایت کر رہا ہے کہ انڈا مکمففن تازہ نہیں ہے . وہ کاؤنٹر پر واپس گیا . اس نے نو عمر خاتون سے کہا " یہ انڈا مکمففن باسی ہے . وہ اس کے لئے دوسرے انڈا مکمففن کا بندوبست کرنے کے لئے پہنچی . اس نے اپنی آواز بلند کی اور اس تارہ بولا کہ اسکی بیوی سچ مچ پریشن ہی ہوگی . سچ میں جو اس نے کہا اس سے مجھے بھی بہت شرم ہوئی ! کیا وہ بھی زیادہ دائر تک کاؤنٹر پر بیٹھا رہا ؟ اگر مرے پاس باسی والا ہے تو اپ کیا سوچتے ہو کہ مجھے یہ باسی والا چاہئیے ہوگا ؟ مجھے تازہ والا لا کے دو ! اس نے مطالبہ کیا . وہ اپنا تازہ انڈا -سینڈوچ لے کر واپس آیا اور میں نے اس کو اسکی بیوی کے ساتھ شیخی بکھیرتے ہوۓ چوری چپے سنا کہ کیسے اس نے اسکی  لڑکی کے ساتھ تنقید کی. 
   
         میں جھک گیا . کاونٹر کے پیچھے ہائی سکول کی لڑکی کی بےعزتی  پر بہت افسوس ہوا . مجھے مسیحت کے لئے افسوس ہوا . میں امید کرتا ہوں کہ وہ لڑکی اسے مسیح کے ساتھ منسلک کری گی حالانکہ وہ اتوار کے لئے اچھے کپڑے پہنے ہوۓ تھا . ہمیں اس قسم کی تشہیر کی ضرورت نہیں . مجھے خدا کے لئے افسوس ہوا کہ اس نے ایسا گھمنڈی اور اذیت رساں حملہ دیکھا . آخر میں ، مجھے اس مکمففن والے آدمی پر افسوس ہوا کہ اس کی روحانی نشونما بہت کھوکھلی تھی. 

           میں نے کیسے اسکی روحانیت کے بارے میں فیصلہ قرار دے دیا . ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے یہ ایک برا دیں تھا ؟ نہیں ، جیسے ہے اس نے روحانی بچوں والی پولس کی تفصیل پر عمل کیا ، اس میں ایک روحانی بچے کا دل ظاہر ہوا. 

        اور اے بھائیو ! میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روہنیوں سے بلکہ جیسے جسمانیوں سی اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں . میں نے تمھیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا کیوں کہ تم کو اسکی برداشت نہ تھی بلکہ اب بھی برداشت نہیں . کیوں کہ ابھی تک جسمانی ہو . اس لئے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوۓ اور انسانی طریقہ پر نہ چلے ؟ 

         مکڈونلڈس میں جو آدمی تھا وہ اپنے دل میں عیب رکھتا تھا . وہ شائد کرسچن رہا ہوگا ، صرف  اسکی بیوی کے لئے نہیں بلکہ مرے اور اس جوان لڑکی کے لئے جس پر اس نے لفظوں سے چھیڑ چار کی تھی ، بیشک وہ کافی حد تک یسوع کی طرح نہیں دکھتا تھا. 

           ویسے ، اپ کتنا یسوع کی طرح دکھتے ہیں ؟ کیا اپ کا رویہ اپ کی زندگی کے اندر رہنے والے مسیح کی شہادت دیتا ہے ؟ لوگ کیا سوچتے ہونگے جب وہ اپ کے بارے میں سوچتے ہیں ؟ وہ یہ کہ سکتے ہیں کہ شائد وہ ایک "سیلز ویمن" ہے یا وہ "محاسب" ہے . شائد وہ یہ غور کریں کہ اس کے نو بچے ہیں . شائد وہ سب سے پہلے اپ کے سیاسی فائل یا ازدواجی حثیت کے بارے میں سوچتے ہوں .لیکن کیا یہ خوش گوار نہیں کہ اپ کا نام اس گفتگو میں آتا ہو کہ جب لوگ اپ کے بارے میں سوچتے ہوں اور کہتے ہوں کے وہ مجھے یسوع کا بہت یاد دلاتی ہے ، وہ روحانی آدمی ہے یا مذہبی عورت ہے .
   
        جب آپ الگزنڈر گراہم  بال کا نام سنتے ہیں تو سب سے پہلے کیا چیز سوچتے ہیں ؟ یقیناً اپ کے ذہن میں ٹیلیفون آتا ہے . میں رایٹ برادرز کا ذکر کرتا ہوں تو اپ جہاز کا سوچتے ہیں . بل گیٹس کا ذکر کرتا ہوں تو کمپوٹر ذہن میں آتا ہے . کچھ لوگ کسی ایک چیز سے یا کسی اور سے اس قدر گہرا تعلق رکھتے ہیں کہ جب ہم ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو قدرتی طور پر وہ چیز یا واقعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے . اگر میں “برنم اوربیلے” ، کا نام لوں تو آپ کے ذہن میں شائد "سرکس" آے . جب آپ کا نام آتا ہے تو لوگ کیا چیز سب سے پہلے سوچتے ہونگے ؟ کیا یہ خوشگوار نہیں کہ آپ انکو یسوع کی یاد دلاتے ہوں ؟ 

      شنامتھے عورت اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی تھی جب پرانے عہد نامے کا نبی الیسہ قصبہ میں پہنچا . وہ ابھی تک اس سے ملی نہیں تھی لیکن اس نے یک خاص چیز اس کے برتاؤ میں محسوس کی ، جس چیز نے اسے اکسایا کہ اپنے خاوند کو بتاے ،"مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں خدا کا بندہ ہے." یہ کتنا مقدس ہو سکتا ہے کہ اگر لوگ ہمارے بارے میں بھی یہی کہیں! 

         منادی کرنے والوں میں سے میرا پسندیدہ چارلس سپرگیوں ہے . وہ انیسویں صدی کے آخری نصف میں لندن میں پادری رہا . ہر ہفتے اس کے اٹھارہ ہزار نقلیں پوری دنیا میں شایع ہوتیں . وہ اس دنیا کے عظیم جانے مانے منادی کرنے والوں میں سے ایک تھا. 

          جوزف پارکر نے بھی اسی مدت کے دوران لندن میں تبلیغ کی . جوزف پارکر کی منادی سنانے کے بعد جب لوگ چرچ سے روانہ ہوتے تو اکثر یہی تبصرہ سنانے میں آتا کہ " جوزف پارکر ایک شاندار منادی کرنے والا ہے ".  سپرگیوں کو سنانے کے لئے ان میں سے بہت سے لوگ بعد میں مقدس شہر کو روانہ ہو گئے .  سپرگیوں کو سننے کے بعد سب سے زیادہ سنا جانے والا فقرہ یہ تھا کہ " او ، وہ یسوع ! کیسا شاندار نجات دہندہ ہے." 

    کیا آپ نے فرق دیکھا ؟ ہمیں نمایاں کرنے میں خدا دلچسپی نہیں رکھتا . وہ جانتا ہے کہ یسوع مسیح نمایاں ہے . جیسے ہماری مسیح صفتی بڑھاتی ہے ، باپ کے ساتھ ہماری گہری دلچسپی پھلتی ہے . جب ہماری زندگیاں دونوں ، مسیح کی فطرت اور باپ کے ساتھ ہماری گہری دلچسپی کی عکسبندی کرتی ہیں تو پھر مسیح کی خوبصورتی کا اتنا تقاضا ہوتا ہے کہ دوسروں کے لئے مشکل ہو جاتا ہے کہ اپنی خواہش کی اس قسم کے تعلق کے لئے مخالفت کریں. 

        اس سے پہلے کہ ہم اس سیشن کو بند کریں ، ایک لمحہ فکریہ کے لئے روکیے. 

       سوچیے خدا کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی اگر یسوع آپ کی زندگی میں مسلسل نمایاں ہو رہے ہوں ؟ کیا تم یسوع کے لوگوں کو یاد دلاتے ہو ؟ جب لوگ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیا پہلی چیز ان کے دماغ میں آتی ہے ؟ 

         جیسا کہ خدا ہمیں مسیح کی شیبہ پر ڈھلتا ہے ، ہم قدرتی طور پر اسکا دوسرا مقصد پورا کرتے ہیں ، جیسے اکیلا مسیح باپ کے ساتھ تھا ، ویسے ہی ہم بھی وحدت اور تعلق میں باپ کے ساتھ ہیں . آپ کے دل کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ کائنات کے خالق اور کفیل کی یقینن پوری ہونے والی اور قائم رہنے والی دوستی کا تصور کرتے ہیں. 

         اوووووووووووووو 

         برونوین شہزادی کی کہانی ، وہ یورپ میں ایک ریل گاڑی میں ایک انگریزی کے پروفیسر سے باتیں کر رہی تھی . اس کی دو بیٹیاں آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہیں ہیں . ایک ڈاکٹر بنے کے لئے اور ایک وقیل بنے کے لئے . خوفزدہ کرنے کے علاوہ ! بڑے مضامین کون سے رکھنے جا رہے ہو ؟ 
    "ابھی سوچا نہیں."
     ٹھیک ہے ، جب تم بڑی ہو جو گی تو کچھ بنے کی خواہش ہے ؟ 
     "ایک شہزادی"

      تم کتنی عورتیں یا نوجوان جب بڑے ہو جو گے تو شہزادی بنا چاہو گے . لیکن امید ہے کہ ایسا ہو جائے جب ہم بڑے ہو جاییں گے. 

       ایک بڑا مسلہ اٹھارہ سے چوبیس سلل کے جوانوں کے لئے یہ ہے کہ : کردار/شناخت کے مرحلے کی چھانٹھی کرنا ہے . کوشش بہتری کے لئے ہے. 

         .برونوین اس جگہ زندگی کے مقاصد پورے کر رہی ہے                  
                              
 
      
      

  
 

       

