
دوست سایہ دار درخت ہیں۔
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1663۔ایس
،آیت ہمیں بتاتی ہے کہ17:باب25امثال 

ں کو روک۔مبادا وہ دق ہو کر تجھ سے ؤاپنے دوست کے گھر بار بار جانے سے اپنے پا"
۔"نفرت کرے

Samuel Coleridge ایک نہایت ہی شہرت آفاق برطانوی شاعر تھے،ُاس نے ایک
مرنے والے ایک سفر " لکھی تھی جو کہتی ہے کہ" مالحوں کا قافیہ "م مشہور زمانہ نظ

کالرج کی بیوی جوانی کے ایام میںہی کینسر کے " پر نکلتے ہیں۔ُمردے چپو چالتے ہیں
مرض میں مبتال ہو کر رحلعت فرما گئی تھیں۔اس سے ُاسکو ایک بہت بڑی تنہائی ملی 

نے اسے افیون سے حل کرنے کی کوشش کی ُاس ۔تھی جس کا وہ سامنا نہیں کر پایا تھا
اپنے نشے کے باعث وہ اپنے اندر جنم لینے والی ۔تھی اور نشہ میں مبتال ہو گیا تھا

" ولیم ورڈز ورتھ"آوازوں کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ ُاس ایک دوست مال جس کا نام 
ہیں گھنٹیاں بج اگر آپ شاعری سے دلچسپی رکھتے ہیں تو ُاس کا نام کانوں میں پڑتے ۔تھا

ُاٹھتی ہیں۔ ورڈز ورتھ نے ان مشکل اوقات میں اپنے دوست کالرج کی مددکرنے کی 
دوستی ایک سایہ دار درخت "کوشش کی تھی۔ جس میں سب سے بہترین الئن یہی ہے کہ 

۔"ہے 
دوستوں کے بارے میں وہ ُا ن بڑے درختوں کے طورپر ۔کتنی خوبصورت تصویر ہے

پوش باہیںاپنے گھیرے میں لیتی ہیں اور ہمیں ڈھانپ لیتی ہیں، سوچتے ہیں جن کی برک
اور وہ ہمیں دھوپ سے بچاتے ہیں، اور وہ ہمیں ُدکھ اور مصیبت کے غلبہ سے بچاتے 

دوست ۔ں سے بچاتے ہیںؤاور وہ ہمیں موسمِ  سرما کی تنہا کردینے والی سرد ہوا،ہیں
۔ایک نہایت ہی عظیم اور سایہ دار درخت ہے

۔:ی بے شمار ضرب المثل ہیں جو کہ صرف دوستوں اور ہمسایوں کے نام وقف ہیںایس
)ra'a (ہم دونوں معانی استعمال ۔ایک عبرانی لفظ ہے جس کا مطلب دوست یا ہمسایہ ہے

کریں گے کیونکہ جو کچھ ایک دوست کے بارے میں درست ہے وہ ایک ہمسایہ کے 
سپنوں کی تکمیل میں میں ایک بہت دوست ہمارے ادھورے ۔بارے میں بھی درست ہے

۔الزمی حصہ ہے

چلیں امثال میں سے چند آوازوں کے بارے میں بات کر تا ہوں۔ 

:دوست نہایت ہی اہم ہوتے ہیں1
دوست اختیاری نہیں ہوتے ہیں۔دوستوں کے متبادل ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہماری 

میں سن سکے۔جو ہمارے لیے کچھ تنہائی کو کم کر سکے۔جو ہمار ی فکر کر سکے اورہ
محسوس کر سکے اور ہمیں تسلی دے سکے اور بوقتِ  ضرورت ہماری تنبہیہ کر سکے۔



:آیت کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے 17:باب17امثال 
۔دوست ہر وقت محبت دکھاتا ہے اور بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے

:آیت ہمیں بتاتی ہے 24:باب18امثال 
پرایسا دوست بھی ہے جو ،وں سے دوستی کرتا ہے اپنی بربادی کے لیے کرتا ہےجوبہت

۔بھائی سے زیاد ہ محبت رکھتا ہے

bushmanکو یاد کیجیے جو کہ آسڑیلیا کے ایک Crocodile Dundee Movieپہلی 
کے بارے میں بنائی گئی تھی جو کہ نیویارک میں آیا ہوا تھا ؟وہ ایک نیوز رپورٹر 

ساتھ پارٹی میں شریک تھا جو کہ ُاسے وہاں الئی تھی۔وہ اور نیوز رپورٹر عورت کے 
ایک ایسی خاتون کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے جو کہ بہت سے معاشی مسائل کے 

نے اخبار والی عورت Dundeeجب عورت نے اپنی گفتگو ختم کی تو ۔سے دوچار تھی
اس عورت کو کیا مسلہ تھا ؟،سے پوچھا

کچھ مسائل سے دوچار تھی،لیکن سب سے بڑا مسلہ یہ ہے کہ ُاس نے ابھی ہاں، وہ " 
۔"ابھی اعتراف کیا ہے 

Dundee،نے پوچھا"Shrinks ? یہ"Shrinksکیا ہوتی ہیں؟
وہ ایک شخص ہے جس کے پاس آپ جاتے ہیں اور ُاسے اپنے مسائل سے آگا ہ کرتے 

ہیں۔ کیا ُاس کا کوئی جیون ساتھی نہیں ہے ؟

"ساتھی؟جیون"
دوست۔ جیون ساتھی اسی کام کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم پیچھے اپنے تمام ،جی ہاں مطلب

باقی تمام لوگوں کو بتاتا ہے اور وہی ہمارے تمام Wallyکو بتاتے ہیں Wallyمسائل 
۔مسائل کا خیال رکھتا ہے

۔ہم ایک وقت ایسا تھا جب ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے ہمسایوں سے واقف ہوتے تھے
لیکن ہم میں ،باڑ کے دوسری جانب کھڑے ہو کر اپنے ہمسایوں سے باتیں کیا کرتے تھے

سے بہت ساروں کے لیے وہ دن باقی نہیں رہے ہیں۔میں جانتا ہوں کہ ہم اپنے معاشرے 
میں اس مشکل سے دوچار ہیں کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ دوست کیسے ہوتے ہیں اور 

دوست کیسے بنائے جاسکتے ہیں۔
ہم ایک ۔میں تھے جو کہ ایک بہت ہی اچھا ائیر پورٹ ہےDallas-Ftویلیاہ اور میں ج

شخص سے ملے اور ُاس کے ساتھ بات چیت شروع کر دی۔ُاس نے اس بات کا اظہار کیا 
کہ ُاس کے کوئی زیادہ دوست نہیں ہیں۔در اصل اس شخص کی بیوی نے اسے بتایا تھا کہ 

اور ُاسے مزیددوستوں کی ضرورت ہے۔ُاس کے کوئی زیادہ دوست نہیں ہیں
میںنے یہ سن رکھا تھا کہ کتا انسان کا ایک بہت ہی ۔تو میں نے ُاس کا مسلہ حل کر دیا"

"تو میں باہر گیا اور ایک کتا لے آیا،اچھا دوست ہے
۔یہ ایک سچی کہانی ہے

لیکن وہ میرے اچھے دوست نہیں ہیں۔وہ میری ۔مجھے اپنے کتوں سے بہت محبت ہے
لیکن ہمارے ۔بیوی جویلیاہ کے ناقص متبادل ہیں۔وہ میری سب سے قریبی دوست ہے



معاشرے کے اندر ہمیں اس میں مشکل پیش آتی ہے کہ دوست کیسے بنائے جائیںاور 
حتی ٰ کہ اس بات میں مشکل درپیش ہے کہ دوست کیسے دکھائی دیتے ہیں۔ توہمیں دینی 

باب کی طرف جانے کی 2پیدائش طورپر پیچھے اس کی طرف جانا چاہیے۔ہمیں 
تو بھی پہلے ہی سے وہاں پر ،جہاں پر ابھی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں تھا،ضرورت ہے

ایک مسلہ موجود تھا۔

آیت کے اندر ہم پڑھتے ہیںکہ خدا اور آدم اکیلے ہی باِغ عدن کے اندر 18:باب2پیدائش 
:گئے اور خداوند خدا نے فرمایا

۔اور جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے خود سے "اچھا نہیں ہے انسان کا اکیال رہنا" 
پوچھنا پڑھتا ہے کہ خدا کس طرح سے جانتا تھا کہ انسان کا اکیال رہنا اچھا نہیں ہے ؟

میرے خیال میں بائبل کے ایسے چند اچھے ،اور جو کچھ میںسو چتا ہوں وہ یہاں پر ہے
تے ہیں کہ خدا کبھی بھی تنہا ہونا نہیں چاہتا پیرے موجود ہیں جو اس بات کی نشاندہی کر

،اے خدا"،کیونکہ صلیب پر یسوع چالیا تھا،میں اس لیے جانتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے۔تھا
۔"تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ! اے خدا

وہ آدم کو آوازیں دیتے ہوے ،باغ کے اندر،گناہ کے ُدنیا کے اندر سرایت کر نے کے بعد
ُاس نے رشتہ توڑ لیا تھا۔بالکل فورًا سے ہی وہ خداوند یسوع مسیح ۔رتا ہےباغ میں سے گذ

جو کہ ُدنیا کو ُاس کے گناہوں سے نجات دالے گا، ،کی آمد کے بارے میں بات کر تا ہے
خدا ُاس رشتے ۔تو یسو ع مسیح کے وسیلے سے ہم ُاس رشتے کو بحا ل کر سکتے تھے

اس لیے آپ کے واسطے بھی تنہا ۔یں رہنا چاہتا ہےکو بحال کرنا چاہتا ہے۔وہ بھی تنہا نہ
۔رہنا اچھا نہیں ہے

لیڈر نے ایک ایسی عورت کا ذکر کیا جس نے ایک شرابی ،ے ہفتے کی کانفرس میںلپچھ
وہ تین بچوں کے ساتھ تنہا ر ہ گئی ہے۔وہ ایک ۔ڈرائیور کے ہاتھو ں اپنا شوہر کھو دیا تھا

پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔مسیحی خاتون تھی جو کہ اپنے غم 
ایک سال بعد ُاس نے ایک گروپ کے ساتھ وقت گذارنا شروع کیا اور بائبل سٹڈی کے 

میر ے من میں کچھ ایسے " دوران دوسروں کو اپنے جذبات سے آگاہ کرنا شروع کیا 
میں خود کو ،جن کا مجھے پہلے کبھی احساس نہیں ہوا تھا،احساسات جنم لے رہے ہیں

ہے کہ نہیں ؟ کیا ،تمہارے پاس خدا ہے،۔مسیحی دوست نے کہا"تنہا محسوس کرتی ہوں
اگر تم ایک اچھی مسیحی ۔مسلہ درپیش ہے ؟اگر تمہارے پاس خدا ہے تو وہ کافی ہے

کیا اس سے کچھ مدد ملی ہے؟ جو ُاسے درکار تھا وہ ۔ہوتی تو تم کبھی بھی تنہا نہ ہوتی
کی ضرورت تھی کیونکہ وہ غمزدہ ہو رہی تھی۔ُاسے چند دوست تھے۔ُاس کچھ سکون

کچھ تسلی درکار تھی لیکن جو ُاسے مال وہ ایک طرح کی مالمت تھی۔چھ ماہ بعد ُاس نے 
خود کشی کرنے کی کوشش کی۔یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کا خدا کےساتھ 

کی ضرورت ہے۔ ہم ہمیں خدا ۔ایک بہت ہی قریبی تعلق ہو سکتا ہے لیکن و ہ ناکافی ہے



اس کے بارے سوال نہیں کر سکتے ہیں۔لیکن ہمیں بڑی شد ت کے ساتھ ایک دوسرے کی 
بھی ضرورت ہے۔

ں گا۔ یہ ایک عبرانی ؤمیں ُاس کے لیے ایک مدد گا ر بنا۔انسان کا اکیال رہنا اچھا نہیں ہے
رجمہ بنانے کے لفظ کا اچھا ترجمہ ہے جو کہ انگریز ی زبان کے اندر نہیں ملتا ہے۔ یہ ت

یہ یہاں پر ایسے ہے جیسے آپ بھی آدم ۔لیے ایک پورے فقرے کی ضرورت ہوتی ہے
کی طرح اکیلے ہیں۔ یہ یہاں پر اس طرح سے معلوم ہوتا ہے جیسے یہ یہاں پر مکمل ہو 

لیکن تم نامکمل ہو۔جو کہ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ میں ایک اور ہاتھ بنانے ،چکا ہے
میں تمہیں یکجا کرنے جا رہاہوںتاکہ تم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر نامکمل یعنی،جا رہا ہوں

اس لیے خدا نے ُاس کے ،کو مکمل بنا سکو۔ آدم کے لیے اکیال رہنا اچھا نہیں ہے
واسطے ایک ایسے ساتھی کا ختتام کیا جو ُاس کی کمزوری ُاس کا سہارا بن سکے اور 

نھیں یکجا کیا کہ وہ ایک ہو گئے۔ُاس کی ہمت بڑھا سکے۔خدا نے اس طرح سے ُا

اگر آپکی شادی یہ تنہائی کو دورکرنے کے لیے ہے۔۔شادی کا بنیاد ی مقصد دوستانہ ہے
ایک اچھے دوست سے ہوجاتی ہے تو آپ بہت بابرکت ہیں۔آپ کو اپنے بہترین دوست 
سے شادی کرنی چاہیے، اگر آپ کی شادی اپنے بہترین دوست سے نہیں ہوئی تو چند 

لوں میں آپ اچھا دوست بننے کی کوشش کیجیے۔شادی کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے۔سا
لیکن ایک تو ،خدا نے تنہائی کو دور کرنے کے لیے ہی شادی کے رشتے کا ختتام کیا تھا

ہر کسی کی شادی ہوتی نہیں ہے دوسرا ساری شادیاں کامیاب نہیں ہوتیں۔ہر کسی کو 
ل کی تعلیم ہے۔اگر ہم شادی نہیں کرتے تو بھی خدا شادی کرنی بھی نہیں چاہیے یہ بائب

وہ والدین بہت ہی دانا ہوتے ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ۔ہمیں خاندان عطا کر تا ہے
ہیں کہ ُان کے بچوں کی پرورش تنہائی میں نہ ہو۔

لیکن سب لوگوں کو اچھے خاندان نہیں ملتے ہیں، اس لیے خدا ہمیں کلیسیاءعطا کرتا ہے۔ 
امثال ۔پنی کلیسیاءکے اندر ہمیں اپنی گہری تنہائی کو پرچارکرنے کا رشتہ عطا ہوتا ہےا

کے اندر ہر طرف سے ہماری تنہائی کو کم کرنے کے لیے ہم اپنے دوستوں کی اہمیت کو 
بھی دیکھتے ہیں۔

جس طرح کی زندگیاں ہم بسر کرنا چاہتے ہیں ُاس کے لیے دوست بہت ہی ضروری ہیں۔
اس لیے ُان کا انتخاب ذرا سوچ سمجھ کر ،ری زندگیوں پر اثر چھوڑتے ہیںدوست ہما۔2

کیجیے۔

ں کے ساتھ چلتا ہے وہ دانا ہو گا۔ پر احمقوں کا ؤجودانا"،آیت کہتی ہے20:باب13امثا ل 
"ساتھ ہالک کیا جائے گا

اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں تو دوستوں کے اثرات بے اثر نہیں ہوتے ہیں۔
پ ایک اچھے انسان بن جاتے ہیں۔ اگر آپ ُبڑے لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ ُبرے آ

انسان بن جاتے ہیں۔
اسی وجہ سے ہی ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے ہیں۔تیرہ سے 
ُانیس برس کی عمر میں اگر آپ کے والدین آ پ کے ساتھ آپ کے دوستوں کے بارے میں 



تو غصہ مت کیجیے۔آپ کے والدین اس بارے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ بات کرتے ہیں 
آپ کے دوست آپ کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔

تعلیم پر علم کرنے واال دانا بیٹا ہے۔ لیکن ُمسرفوں کا "آیت ہمیں بتاتی ہے،7:باب28امثال 
ہمنشین اپنے باپ کو رسوا کرتا ہے۔

صادق اپنے ہمسایہ کی راہنمائی کرتا در ہم سیکھتے ہیں،آیت کے ان26:باب12امثال 
لیکن شریروں کی روش ُانکو گمراہ کر دیتی ہے۔ہے۔

اگر آپ بکواسی ہیں تو آپ دوستوں کا انتخاب دھیان سے اور دانائی سے کیجیے۔
بکواسیوں کے ساتھ ہی بھاگیں گے۔ اگر آپ باغی ہیں تو آپ باغیوں کا انتخاب کریں گے 

یا اگر آپ باغیوں کےسا تھ بھا گتے ہیں تو آپ بھی یوں کے ساتھ ہی بھاگیں گے۔اور باغ
اگر آپ دانا بننا چاہتے ہیں تو دانا لوگوں کے ساتھ بھاگو، تم بھی ایک باغی بن جاتے ہیں۔

یہ بہت ہی حیر ت والی بات ہے کہ ایسا کس طرح سے ہوتا ہے۔گے۔ؤ دانا بن جا

چاہیے تاکہ ہمارے دوست توانا ہوں جو کہ ہماری آنکھوں کو ہمیں دھیان سے انتخاب کرنا 
جب ہم درستی کے ساتھ انتخاب کر تے ہیں تو یہ ایک خوشی اور تسکین فراہم کر سکیں۔

ہمارے دل کے لیے خوشبو کی مانند ہے۔

جیسے تیل اور عطر سے دل کو فرحت ہوتی " آیت ہمیں یہ بتاتی ہے،9:باب27امثال 
۔"ت کی دلی مشورت کی شیرینی سےویسے ہی دوسہے۔

یسوع نے دھیان سے انتخاب کیا۔بارہ کا انتخاب کرنے سے پہلے ُاس نے ُان کے ساتھ 
ُان کا انتخاب کرنے سے ایک رات پہلے ُاس نے روز ہ رکھا تھا اور دعا وقت گذارا تھا۔

ہم یہ بھول ھا۔ُاس نے بڑے احتیاط کے ساتھ بارہ کا انتخاب کیا تکرنے میں وقت گذارا تھا۔
ایک مثال تھامس کے جاتے ہیں کہ ُان کی دوستی کتنی گہری اور کتنی دور تک گئی ہے۔

تھامس کو ُبرا نام ملتا ہے کیونکہ ُاس نے یسوع کی پسلی کے زخم ۔شک کرنے کی ہے
میں ہاتھ ڈال کر دیکھنا چاہا تھا۔

تو وشلم جانا پڑے گا،لیکن جب یسوع نے شاگردوں ایک ماہ پہلے بتایا تھا کہ ُاسے یر
لیکن ہمیں یوحنا نہیں۔ یروشلم میں حاالت اچھے نہیں ہیں۔دوسرے شاگردوں نے کہا تھا،

چلیں ہم بھی " آیت میں بتایا گیا ہے، پھر تھامس نے باقی شاگردوں کو بتایا، 16:باب11
یے اس ل۔۔ جو کہ ایک اچھا دوست ہے"ساتھ چلتے ہیں تاکہ ہم بھی اسکے ساتھ مر سکیں

یسوع نے دوستوں کا انتخاب بڑے دھیان سے کیا تھا۔

۔ایک طرح کے نہیں۔دوست چار طرح کے ہو سکتے ہیں
چار ایسے ہیں جو امثال سے نکلتے ہوے معلوم ہوتے ہیں۔ 



آیت کہ ُاس دوست اور ساتھ کے درمیان فرق ہے جو ایک بھائی سے 24:باب18امثا ل 
جوبہتوں سے دوستی کرتا ہے اپنی بربادی ،کہتی ہےبھی زیادہ قریب رہتا ہے جب یہ 

۔پرایسا دوست بھی ہے جو بھائی سے زیاد ہ محبت رکھتا ہے،کے لیے کرتا ہے

امثال مختلف قسم کے دوست رکھنے اور مختلف قسم کے دوستوں درجات کے بارے میں 
ندگی میں بات کرتی ہے۔ چلیں ُان چار درجات پر نظر ڈالتے ہیںاور ُانھیں یسوع کی ز

دیکھتے ہیں۔

دوستوں کا ایک درجہ واقف کار کہالتا ہے،یہی کچھ ہی ہم زیادہ تر کلیسیائیوں کے اندر 
ہیں۔ جان پہچان والے وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا کچھ تعلق ہوتا ہے اور بس عارضی 

میں" اور ہم کوئی سخت قسم کے سواالت نہیں پو چھ سکتے ہیں۔کہ،سا واسطہ ہوتا ہے
"درحقیقت ایسا نہیں ہوں لیکن میں تمہیں بتا نہیں سکتا ہوں۔ 

آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ُاس 25سے 23: باب2:یسوع کے بہت سے واقف کار تھے،یوحنا
جب وہ یروشلم میں فسح کے وقت عید "۔نے ان واقف کاروں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا

ہ دکھاتا تھا ُاس کے نام پر ایمان میں تھا تو بہت سے لو گ ُان معجزوں کو دیکھ کر جو و
لیکن یسوع اپنی نسبت ُان پر ِاعتبار نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی ´۔الئے

"۔۔دے کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے

لیکن وہ اپنی زندگی کا خالصہ ۔وہ ُان سے واقف تھا اور ُان کے ساتھ مخاطب ہوتا تھا
پوری طرح سے ُان کے سامنے نہیں کھولتا تھا۔

:اگال درجہ عارضی دوست ہیں
ہمارے عام فہم شو ق ہیں۔ہم زیادہ خاص سواالت زیادہ آسانی ۔ہمارا رابطہ تھوڑا زیادہ ہے

کے ساتھ پو چھ سکتے ہیں۔ ہم شائد کہ عارضی دوستوں کی بھی رائے لینا چاہتے 
خیال رکھتے ہیں۔پھر بھی ہم ایک خاص حدکا،ہوں۔البتہ

یسوع "،آیت میں یہ کہتی ہے19: باب11متی ۔یسوع کے بہت سے عارضی دوست تھے
۔اس کا مطلب ہے کہ وہ ان لوگو ں کے "گنہگاروں اورمحصول لینے والوں کا دوست ہے

ساتھ بہت زیادہ وقت صرف کرتا تھا۔

یک جیسی ہوتی زیادہ گہرا درجہ وہ ہے جسے ہم قریبی دوست کہتے ہیں،ہماری منازل ا
یہ وہ دوست ۔ہیں۔ہمیں مشکل سواالت پوچھنے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے

ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ ہر ہفتے والی بال اور ٹینس کھیلتے ہیں۔آپ ُان کے ساتھ زیادہ 
یہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ یہ سب کر ۔سے زیادہ ُدکھ سکھ بانٹنا شروع کرتے ہیں

سکتے ہیں۔



قریبی 72آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے 23آیت اور 4سے 1: باب 10لوقا 
دوستوںکو ُدنیا کے اندر فصل کاٹنے کے لیے بھیجا تھا۔پھر ُاس نے قریبی دوستوں پر 
مزید معلومات بھی آشکارا کی۔ُاس کے شاگرد ُاس کے قریبی دوست تھے۔ یوحنا 

ے میں تمہیں نوکر نہ کہونگا کیونکہ اب س"،آیت کے اندر یسوع فرماتا ہے15:باب15
نوکر نہیں جانتا کہ ُاسکا مالک کیا کرتا ہے بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے۔ اس لیے کہ 

"´ں۔ؤجو باتیں میں نے اپنے باپ سے ُسنیں وہ سب تمکو بتا

وہ بہت قریبی دوست ہیں، لیکن اتنے قریبی نہیں ہیں جتنے قریبی چوتھے درجے کے 
دوست ہیں۔

جگری دوستوں کے ساتھ آپ کے باقائدہ رابطے ہوتے ،چوتھا درجہ جگری دوست ہیں
ہیں۔ آپ کا ُان کے ساتھ ایک گہری عقیدت ہوتی ہے اور ُان کے ساتھ ایک ہم آہنگی ہوتی 

بلکہ آپ کو بڑی بے ،آپ صرف ُان کے ساتھ کھل کر اظہار ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ہے
آپ بال تکلف ُانھیں ۔ہیہ کی بھی ضرورت ہوتی ہےچینی سے ُان صالح و مشورے اور تنب

گلے لگا سکتے ہیں ُان کی ُدرستی کر سکتے ہیں اور ُان کی ،پر تنقید کر سکتے ہیں
کیونکہ آپ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔،حوصہ افزائی کر سکتے ہیں

جگری (ت تھےلیکن ُاس کے تین نہایت ہی عزیز دوس: یسوع کے بارہ قریبی دوست تھے 
پر ُاس نے اپنے پرچار کے سب سے اہم تھے۔ صلیب پر چڑھنے سے پہلے زمین) دوست

آیت کے اندر 2سے 1:باب17لمحات کا تجربہ کرنے کے لیے ُانھیں دعوت دی۔یہ متی 
۔۔۔۔۔۔۔یسوع نے پطرس اور یقعوب اور ُاسکے بھائی یوحناکو ہمراہ لیا اور "فرماتی ہے 

اور ُانکے سامنے ُاسکی صورت بدل گئی اور ´۔الگ لے گیاانہیںایک اونچے پہاڑ پر
"´ُاسکا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور ُاسکی پوشاک نورکی مانند سفید ہوگئی۔

یہ تین ُاسکی جگری دوست تھے۔
قوماز کے اندر ( کے بارے میں سوچتے ہوے اس کی وضاحت کرتے جو" v"چلیں اس 
" واقف کار"لکھیں، ایک جانب اوپر لفظ openکے اوپر لفظ " v"۔ لفظ )بند ہے 

قریبی اور جگری لکھیں۔آپ واقف کاروں کے ساتھ ،لکھیں،اور نیچے کی جانب روایتی
اور روایتی دوستوں کے ساتھ ذرا تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں،اور ،تھوڑے کم اوپن ہوتے ہیں

ستوں قریبی دوستوں کے ساتھ ذرا زیادہ بہتر تعلقات ہوتے ہیں،اور اپنے جگری دو
کا دائیں ُرخ اوپر کی جانب کر " v"کےساتھ آپ کو کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔اب اس 

ہمارے شائد بہت سے .لکھیں" اعداد" کے دائیں جانب اوپر کی طرف لفظ" v"دیں،لفظ 
شائد کہ روایتی طورپرہماری بہت سے لوگوں کے ساتھ ہماری ،بہت واقف کار ہوں

ی دوست بھی ہوں؛ لیکن بہت ہی تھوڑے ہمارے قریبی دوستی ہو۔ہمارے شائد کہ کچھ قریب
دو یا تین ایسے جگری دوست ،دوست ہوں گے۔آپ کی پوری زندگی میں شائد کوئی ایک

ہو ںگے جن کے سامنے آپ زندگی کی تمام حقیقتوں کا خالصہ کھوال ہوگا۔



تو آپ اگر آپ اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں اور آپ کے دو یا تین ایسے جگری دوست ہوں
نہایت ہی خوش قسمت انسان ہیں۔زیادہ تر لوگ ساری زندگی بھی گذار دیتے ہیں اور ایک 

اگر آپ شادی شدہ ہوں تو آپ ،بھی ایسا دوست حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔سب سے بہترین
۔لیکن بعض اوقات وہ نہیں بن پاتا ہے،کا جیون ساتھی ہے

پ میں سے بعض کا کوئی جگر ی دوست اب میں آپ کو ایک ُدکھ والی بات بتاتا ہوں۔آ
تو آپ آج یہاں پر سب سے تنہا ترین شخص ہیں۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہے ۔نہیں ہوتا ہے

جس کے ساتھ آپ اپنے کا کھل کر اظہار کر سکیں۔اسی وجہ سے زندگی بہت مشکل 
میری ۔یسوع کے پاس یہ تمام درجات موجود تھے۔وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے!ہے 

ہید کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے دوست کافی نہیں ہیں۔ساری تم

۔یہ دھوکہ دہی ہے۔بالشبہ اس کو ماننا مشکل ہے،ایک چوتھی قسم بھی ہے

دوست باز اوقات ہمیں دھوکا دیتے ہیں اور یا ہمیں مایوس کرتے ہیں۔۔4
ت کرتے ہیں، کیونکہ ایسے بہت سے ضرب المثل ہیں جو دھوکہ دہی کے بارے میں با

باز اوقات دوست ہمیں دغا دے جاتے ہیں۔

کا سب سے بڑا صالح گیر تھا ؤ داAhithophelتھا۔Ahithophelد کے پاس ایک ؤدا
د سے غداری کی ؤد کے بیٹے ابی سلوم کی پیروی کرنے کی خاطر داؤجس نے دا

رکیب تک دی د کی بادشاہی گرانے کی تؤتھی۔یہاں تک کہ ُاس نے ابی سلوم کو دا
عنی یہوداہ تھا۔ یJudasتھا۔ یسوع کے پاس ُاس کاBrutusتھی۔قیصر کے پاس ُاس کا 

یہاں تک کہ میرے "کے بارے میں یسوع نے ایک آیت کہی ہے،Ahithophelدرحقیقت 
۔"سب سے قریبی دوست نے بھی مجھے اپنی ایڑی سے کچال

ں۔ہم سب کے ایسے دوست موجود ہیں اور آپ کا کوئی اپنا ہوگا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔خالی جگہ پر کری
۔جنہوں نے ہمیں مات دی ہے اور ہمیں ُدکھ پہنچایا ہے

G.K. Chestersonخدا نے ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں دونوں کو "،نے لکھا ہے
۔"پیار کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ عام طورپر وہ دونوں ایک ہی طرح کے لوگ ہیں

امثا ،ہے کہ دھوکہ دہی دوستوں کے درمیان ہی جنم لیتی ہےامثال اس بات کو تسلیم کرتی 
۔"دوست کو ترک نہ کر"،آیت کہتی ہے10:باب27ل 

Julie اور میں حال ہی میں منادوں اور بیویوں کے لیے ایک کانفرنس کا اختتا م کر رہے
اپنی ،ایک عورت نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوے،شہادت کے وقت کے دوران۔تھے

باپ کہیں پر بھیجنا چاہتا تھا اور ماں نہیں ۔کے ساتھ بچپن کا ایک تجربہ شعر کیاوالدین
لڑکی کو ہمسایوں کے گھر ذرا دیکھ بھال کے لیے ۔بھیجنا چاہتی تھی۔ماں غصہ تھی



بھیجا گیا تھا ماں اور باپ گھر پر نہیں تھے۔ جب وہ ہمسایوں کے گھر پر تھی تو ُاس پر 
۔کتے نے حملہ کر دیا

میرا دل خوف سے بھرا ہو ،مجھے خون میں لت پت اپنا چہرہ اور چھاتی یاد ہے"،بولیوہ
ا تھا۔

اب وہ عورت جو کہانی سنا رہی تھی ُاس ،جب ماں گھرو اپس آئی تو وہ بہت غصہ تھیں
۔سسکیاں بھرنا شروع کر دیا

ُاس نے ،اُاس ہمسایوں پہ یا ہمسایوں کے ُکتے پر غصہ نہیں تھا، ُاسے مجھ پر غصہ تھ
مجھ سے پوچھا کہ میں نے ایسا کیسے ہونے دیا ؟

جو کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ بچے جذباتی طورپر والدین کا غصہ برداشت کرنے 
کی صالحیت نہیں رکھتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جس پر آپکو پیار کرنے اور آپ کا خیال 

۔ہیں ہےرکھنے کی ذمہ داری عائد ہو ُاس کا آپ پہ خفا ہونا روا ن

ُاس نے اپنی بات جاری رکھی،کتے کو ٹیکے نہیں لگے "لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے "
ہوے تھے،میں اپنے والدین کو اس بارے میں بات کرتے ہوے سنا تھا کہ کیا کیا جاے۔بہت 

پر کوئی اثار ظاہر نہیں ہوے۔اگر وہ مجھے دکھانے کے Rabiesدیر ہونے سے پہلے 
ائے پریشان ہوں اور وہ شائد کتے کوماردیں۔اس لیے ُانھوں نے لیے لے جاتے ہیں تو ہمس

مجھے چیک نا کروانے کا فیصلہ کیا۔ ُاس نے سسکیاں بھرنا شروع کردیں جب ُاس نے 
مجھے پتہ چال کہ ہمسایوں کا کتامیرے ماں باپ کے لیے مجھ سے زیادہ اہمیت "کہا، 

۔رکھتا تھا

رے میں با ت چیت۔مایوسی اور ُدکھ کے با،دھوکہ بازی،انکار
یہاں تک کہ وہ جو ہمارے سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں وہی ہمیں سب سے زیادہ 

دھوکہ دے سکتے ہیں اور ُدکھ پہنچا سکتے ہیں۔

امثا ل ایسے راستے مہیا کرتی ہے جن طریقوں سے دوست ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں یا 
س طرح سے ہم اپنے دوستوںکو ہمیں بھول سکتے ہیں۔یا وہ شائد کہ ایسے طریقے ہوں ج

دھوکہ دے سکتے ہیں۔

جب تیرے پاس دینے کو کچھ ہو تو اپنے ہمسایہ سے یہ نہ کہنا اب " ،آیت28:باب3امثال 
"پھر آنا۔میں تجھے کل دوں گا۔۔جا

یہ ُاس کے بارے میں بات کر رہی ہے جب آپ کے دوست کو کسی چیز کی ضرورت ہو 
اپنے پاس ہی رکھتے ہیں۔بعض اوقات ہمارے دوست جو کہ آپ کے پاس ہو لیکن آپ وہ

میں آج "تکلیف میں ہوتے ہیں اور ُانھیں سکون کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں،
۔ ہم وہ چیز نہیں دیتے جو ہمیں دے دینی چاہیے تھی۔"بہت مصروف ہوں



بے دین اپنی باتوں سے اپنے پڑوسی کو ہالک کرتا "،آیت کہتی ہے9:باب11امثال 
کیا آپ کو کبھی کسی ایسے شخص ۔"ے،لیکن صادق علم کے ذریعہ سے رہائی پائیگا ہ

سے تکلیف پہنچی ہے جو آپ کے بارے میں بکواس کر رہا ہو۔

،آیت کہتی ہے19سے18:باب26امثال
جیسا وہ دیوانہ جو جلتی لکڑیاں اور موت کے تیر پھینکتا ہے۔ ویسا ہی وہ شخص ہے "

۔"تا ہے اور کہتا ہے میں تودل لگی کر رہا تھاجو اپنے ہمسایہ کو دغا دی
کسی کو تنگ کرنے یا کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے بارے میں ،یہ دھوکہ دینے

بات کر رہی ہے۔ اس سے بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ 
شخص کب سنجیدہ ہوگا۔

۔ہےایک ٹوٹے ہوے دوستانے کو جوڑنا بہت مشکل کا م
رنجیدہ بھائی کو راضی کرنا محکم شہر لے "،آیت میں یہ کہتی ہے19:باب 18امثال 

۔"اور جھگڑے قلعہ کے بینڈوں کی مانند ہیں۔لینے سے زیادہ مشکل ہے

یہ بات بڑی عجیب و غریب ہے لیکن حقیقت ہے بعض خدا کے بندے غیرایمانداورں سے 
دیتے ہیں جو کہ اگر کسی مسیحی دوست سر زد ہونے والی ُان کوہتائیوں کو معاف کر 

اس میں ایک قابِل بھروسہ دوست سے زیادہ ۔سرزد ہوتی تو وہ کبھی بھی معاف نہ کرتے
تکلیف ملتی ہے۔اس لیے امثا ل کہتی ہے کہ دوستوں کو تکلیف پہنچانے یا دھوکہ دینے 

یک کے بارے میں ذرا احتیاط سے کا م لیجیے، کیونکہ بعض اوقات سب کچھ ٹھیک ٹھ
۔طریقے سے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے

جب ہم کسی دوست سے کوئی زخم کھاتے ہیں یا ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کیسا 
ردعمل ظاہر کرتے ہیں۔

بے سبب اپنے ہمسایہ کے خالف گواہی نہ دینا اوراپنے " آیت 29سے 28:باب24امثال 
نگا جیسا ُاس نے مجھ سے ؤکرلبوں سے فریب نہ دینا۔یوں نہ کہہ میں ُاس سے ویسا ہی

"میں ُاس آدمی سے ُاسکے کام کے مطابق سلوک کرونگا۔کیا

جو خطا پوشی کرتا ہے وہ دوستی کا جویان "،آیت کہتی ہے9: باب17اس کی بجاے،امثال 
۔"ہے

آپ کو شائد کسی دوست سے تکلیف پہنچی ہو،لیکن ُاس کا حل تالش کرنا بہت ضروری 
ُان پر خفا مت ہوں جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ ۔ہت ہی قیمتی ہےدوستانہ کو کھونا ب،ہے

شائد آپ بذاتِ  خود بھی ایسا کچھ کر چکے ہوں۔

نیز ُاس سب باتو ں کے سننے پر جو کہی " ،آیت ہمیں بتاتی ہے22سے 21:باب 7واعظ 
نکہ توتو کیو´۔ایسا نہ ہو کہ تو سن لے کہ تیرا نوکر تجھ پر لعنت کرتا ہے۔جائیں کان نہ لگا



آپ یقینا " ´۔اپنے دل سے جانتا ہے کہ تو نے آپ اسی طرح سے اوروں پر لعنت کی ہے
اپنی زندگی میں ایسا کر چکے ہوں گے۔

دوستوں کو کھونا بہت بھاری ہے اور ُاس دوستی کا پرورش بہت دھیان سے کرنی 
۔کیونکہ وہ دوست اپنے آپ ہی نہیں آ جاتے ہیں،چاہیے

کا انتخاب دھیان سے کرنا چاہیے۔۔ دوستوں۵
جو شخص دوست رکھتا ہے ُاسے دوستوں کی طرح پیش "،آیت کہتی ہے24:باب18امثال 

میں نے منصوبہ ۔۔ میں ہسپتال میں رہنے کے بعد گھر واپس لوٹا"آنا بھی سیکھنا چاہیے
ہو چکا تھا بنایا کہ اندر بیٹھوں اور فٹبال کا میچ دیکھوں۔ میں شام کامنتظر تھا۔میچ شروع

ایک دوست نے فون کر کے پوچھا کہ کیا میں ۔اور ٹیموں کو متعارف کروایا جار ہا تھا
ُاس کے ساتھ فلم دیکھنے کے لیے جا سکتا ہوں۔میں نے وضاحت پیش کی کہ میں گھر 

مجھے گھٹن سی محسوس ہونا ،میں رک کر میچ دیکھنا چاہتا ہوں۔انکار کرنے کے بعد
محسوس کیا کہ مجھے گھٹن اس وجہ سے ہورہی ہے کیونکہ شروع ہوگئی۔میں نے یہ

میں نے ُاس رات جب ُاسے میری ضرورت تھی ُاس کا ساتھ دینے کی بجاے گھر میں 
اکیال رہنے کو ترجیح دی تھی۔

ویگن میں سوار ۔کے دروازے کے سامنے آکر ایک ویگن ُرکیJonesایک دن کسان 
کیا آپ ہمیں بتائیں ۔جا رہے ہیںVirginia Cityسے Jamestownہم ،لوگوں نے پوچھا

نے جواب Jonesمیں ہمیں کس طرح کا پڑوس ملے گا؟ کسان Virginia Cityگے کہ 
وہ " بد ترین"کے اندر آپ کو کس طرح سے کا پڑوس میسر ہے ؟ Jamestown،دیا

بے رحم اور بد تمیز تھے۔ہمیں وہاں سے خوشی کے ساتھ نکل جانا چاہیے۔کسان ،بکواسی
Jones نے ُان کو بتایا آپ کوVirginia Cityمیں بھی ایسے ہی لوگ ملیں گے۔

کیا آپ ہمیں بتا "اگلے دن ایک اور ویگن گذری اور بالکل ویسی ہی بات چیت ہوئی،
نے Jonesکسان "میں کس طرح کا پڑوس ملے گا؟Virginia Cityسکتے ہیںکہ ہمیں 

بہت ہی "ا پڑوس میسر ہے ؟ کے اندر آپ کو کس طرح سے کJamestown،جواب دیا
نہایت ہی دھیان رکھنا واال اور رحم دل۔اس سے ُاس جگہ کو چھوڑنے کے لیے ،اچھا

کے اندر بھی آپ Virginia Cityنے جواب دیا Jonesتقربیًا ہمارے دل ٹوٹ گئے۔کسان 
کو بالکل ایسے ہی ہمسائے ملیں گے۔

۔د تک ہمارے اپنے اوپر ہےہمارے دوست ہیں یا نہیں اس کا انحصار بہت زیادہ ح

دوست موسمی ہوتے ہیں۔

دوست آتے جاتے رہتے ہیں۔وہ کسی خاص موسم تک ساتھ رہتے ہیں۔ہم میںسے بہت 
تھوڑے لوگوں کے ایسے دوست ہوتے ہیں جو زندگی بھر کا ساتھ نبھاتے ہیں۔



Gary Courtneyمیں میری مالقات kindergartenدوست سدا کے لیے نہیں رہتے ہیں۔
ہم سب کچھ مل بانٹ کر کرتے ۔سے ہوئی۔ وہ ہائی سکول کے زمانہ میں میرا دوست تھا

میں رہتا ہوں۔ہم سال میں تقریبًا دو Tucsonمیں رہتا تھا۔میں Oklahomaاب Garyتھے۔
کے اندر میرے دو Tucsonدفعہ اپنی سالگروں پر بات کرتے ہیں۔ بہت سال پہلے یہاں 

میں رہتا ہے اور )Texas(ٹیکسسزMike۔بہت قریبی دوست تھےہم۔قریبی دوست تھے
Ernie ابMinnesotaوہ یہاں رہتے تھے لیکن اب وہ جا چکے ہیں۔دوست ۔میں رہتا ہے

جو ۔برس سے ہے30موسمی ہوتے ہیں۔میرا ایک دوست ہے جس کے ساتھ میری دوستی 
ھ بسر کرنے کا خواہش اور میں بہت سے اور سال ُاس کے سات۔کہ میری بیوی جویلیاہ ہے

۔مند ہوں

کہ یہ خیال کریں گے کہ اگر دوست موسمی ہوتے ہیں تو دوست بنا نے " بعض لوگ شائد
اس طرح سے مت سوچیں، امثال کہتی ہے کہ متواتر طورپر " کی کیا ضرورت ہے ؟
نئے دوست بناتے رہو۔

Samuel Johnsonنئے لوگوں اگر انسان اپنے زندگی کے اندر نئے"،نے فرمایا ہے
۔ ہر کسی کو اپنے دوستوں کا "سے واقف نہیں بنتا ہے تو وہ بہت جلد ہی تنہا ہو جائے گا

۔ہمارا مقصد ایک سایہ دار درخت بنا نا ہے۔دوستانہ بحال رکھنا چاہیے
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔یہاں پر حتمی بات یہ ہے
میں ہمیں ایک کتنا پیارا دوست مال ہے۔یسوع 

اس لیے وہ ہمارے تمام ،یسوع ہمارا دوست بننا چاہتا ہے۔ کیونکہ یسوع صلیب پر موا تھا
یہ خداوند کے ساتھ ہمارا رشتہ بحال کرنے میں مدد فراہم ۔گناہ اٹھا کر لے جاسکتا ہے

۔کرتا ہے

یہ ایک ۔نا پیارا دوست مال ہےہم سب اس قافیہ سے واقف ہیں، یسوع میں ہمیں ایک کت
ءمیں کیننڈا میں 1845جو ،کا لکھا ہوا ہےJoseph Scrivenآئرس قوم کے باشندہ 
ُاس کے تعلقات ایک جوان لڑکی کے ساتھ تھے۔ وہ ایک بہت ۔تشریف لے کر گیا تھا

لیکن ُا ن کی شادی کے روز وہ لڑکی بد قسمتی کے ساتھ ڈوب گئی۔! خوشحا ل تھے 

اگلے دن ُاس نے شادی میں ۔وت نے ُاس کو گہر ے صدمے میں مبتال کر دیا ہےُاس کی م
جانے کی بجاے یہ الفاظ لکھے،

یسوع ہمارا کتنا ہی پیارا دوست ہے 
ہمارے سب ُدکھ درد برداشت کرنے کے لیے۔

سب کچھ دعا میں خدا کے لیے کرنا 



۔کتنے ہی فخر کی بات ہے

ؤاور انھیں بھول جا،ڑوُاس کے دوستو ان سب چیزوں کو چھو
۔ؤیہ سب دعا میں خداوند کے سامنے لے جا

وہ اپنی باہوں میں تم کو لے گا اور تم کو سہارا دے گا۔
آپ کو وہاں پر سکون ملے گا۔

۔اور وہ تم سے دوستی کرنا چاہتا ہے،یسوع تمہارا دوست بننا چاہتا ہے

ہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا ہے اس سے زیاد" ،آیت ہمیں بتاتی ہے13: باب 15یوحنا 
"´کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دیدے۔


