
 لاہباب پ

 ےدرج

  
مسیحی بالیدگی ، انسانی ترقی کی مانند ، بتدریج 

 تمام ۔ ہےو تی ہ رونما ے ذریعے مراحل کے والےنڑھب
 ھ کچ۔ ںیہ ںیہ پر نے روحانی درجےمسیحی ایک جیس
 ۔ ںیہ یا کم بالغ ںیہت بالغ ہ کی نسبت بںدوسرو

 ہ کا یے کو سپرد کر دینں اپنی زندگیوے لیےمسیح ک
م روحانی طور پر مسیح کی جلالی ہ ہ کںیہمطلب ن

 روحانی بالیدگی ۔ ںیہ تیار ے لیے کےزندگی گُزارن
 روحانی مادر پدر کی جانب ایک ےروحانی شیر خوارگی س

 بیان کیا ں خط میےلہ پے اُس کے یوحنا سے جیسہےعمل 
 "ہےگیا 

  
 نام ے اُس کہ کںوہتا ھ لکے اِس لیںیہ تُمں بچو میےا
 اِس ں تُمیں بزرگو !میے اے۔وئہمعاف  ہ گناےار ہ تمےس
 ے تُم جان گئے اُسہے ے جو ابتدا سہ کںوہتا ھ لکےلی

 تُم اُس ہ کںوہتا ھ لکے اِس لیںیہ تُمں جوانو! میے ا۔و ہ
� گئ  ںیہ تُمے نںکو ! میڑ لے ا۔و ہ ےشریر پر غالب ا
 بزرگو ے ا۔و ہ ے تُم باپ کو جان گئہا کھ لکےا،س لی
 تُم ے اُسہے ے جو ابتدا سہا کھلک ے اِس لیں تُمیں!می
 ہا کھ لکے اِس لیںیہ تُمے نں جوانو! میے ا۔وہ ےجان گئ
 اور ہےتا ہ قائم رںتُم مضبوط پو اور خدا کا کلام تُم می
� گئ  ( 14 ۔نا 2 : 12 ھ )1 یو۔و ہ ےتُم اُس شریر پر غالب ا

 ۔
  

 اُن کی ھ ساتے کں طور پر لوگوں یکساےیسوع ن



 ے گلیل ک۔ پر برتاو کیا ےنقط ےروحانی بلوغت ک
 پطرس کو ے 17 ( اُس ن۔ساحلِ سمندر پر )یوحنا 21: 10 
 ہ ذریعےکے کو قبول کرنے مناسب روحانی درجےاُس ک

 تازم ے لیے بعد شراکت کے انکار کہ بزدلانے اُس کےس
ا، ھ پوچے ، " یسوع نٹے بیے " شعمون ، یوحنا ک۔دم کیا 

؟" ہےتا ھمحبت رکے سھ مُج ہ زیادے" کیا تُو اِن س
 ہ طور پر کیا گیا ترجمےیونانی لفظ " سچی محبت" ک
ی ھ غیر مشروط ، کبے اگاپ۔ ہے ےیونانی لفظ "اگاپ
 محبت ے قابل سے کے کرنہ والا ، محبت نےونہ ہختم ن

 ے پطرس کیس۔ ہے کرتا ہ معنی کی طرف اشارے کےکرن
 ےفتہ ھ کچے بعد جو اُس نے" اُس کںاہا " ھ سکتا تہہک

 ا ؟ھ کیا تےلہپ
  

 ے یونانی لفظ فیلوس کے کی بجائے اگاپےپطرس ن
 درمیان ےر اور بیوی کہ فیلوس شو۔ جواب دیا ھسات

 درمیان تعلق کو ے کںپیار کو ، یا دو قریبی دوستو
 ۔ ہے کم ے محبت سے لیکن فیلوس اگاپہے۔بیان کرتا 
 ، خداوند تُو تو ںا ہ " ، ےا ، افسردگی سہ کےپطرس ن

 ے"یسو ع نں۔وہتا ھ عزیز رکھے تُجں میہ کہے یہجانتا 
 ہ" دوبار۔ چراے برےر پطرس کو حکم دیا ، " تُو میرھپ
 ، کیا تُو ٹے بیےا ، شعمون ، یوحنا کھ پوچےیسوع ن

 جواب دیا ، ے ؟" پطرس نہےتا ھ( رکے محبت)اگاپے سھمُج
 عزیز ھے تُجں میہ کہےی ہ ، خداوند تُو تو جانتا ںا ہ "
دایت دی ، ہ پطرس کو ے یسوع ن۔) فیلوس( "ں۔وہتا ھرک

" تیسری ۔ بانی کر ہ کی گلںوڑیھ" تُو میری ب
 ے لیے کے درجے پطرس کی محبت کے یسوع نہمرتب
 ، ٹے بیےا ، " شعمون ، یوحنا کھ پوچےا ، یسوع نہک

 ے) فیلوس( ؟" پطرس اپنہےتا ھ عزیز رکھےکیا تُو مُج



ا ہی بار ک تیسرے یسوع نہوا ، کیونکہ دلگیر ںدل می
 ے) فیلوس(؟" اہےتا ھ عزیز رکھے ، " کیا تُو مُجہا کھت
 ،" پطرس رُک رُک کر ہے جانتا ھخداوند ، تُو تو سب کچ
تا ھ عزیز رکھے تُجں میہ کہےی ہ معلوم ھےبولا، " تُج

 " تُو میری   جواب دیاے یسوع ن۔ ") فیلوس( ںوہ
 ۔ ( 19 ۔ چرا" ) یوحنا 21 : 15 ںیڑیھب

  
�دمی کوےسیا ) چرچ( یسوع کمسیحی کلی �دمیو ا  ں ا
وا، " ہ شروع ھ ساتے کےنہلی کھ مچے لیے کںکی روحو
 ے اور برڑیھ" ب۔ بنو ہےی چرواھ ، تُم بںوہا ہ چرواںمی
 روحانی ے یسوع نہے۔وتی ہ کی ضرورت ہےکو چروا

 ، ںی کی : بروہ کی نشاندں تین واضح درجوےبلوغت ک
 جب ںیہ ںیہی بالغ نھ ابے بر۔ کی ںوہ اور چرواںوڑیھب

 بن جاتی ، مکمل ںیہ نڑیھ پوری طرح جوان بہتک و
تی  � یسوع کی مانند   ہ جب ایک دن وہےبلوغت اُس وقت ا

 ں۔یہ ےوتہ ہےچروا

  
چان کی جب ہ درجات کی پے بکثرت بلوغت کےپولس ن

 ے کو اپنےا :" کمزور ایمان والھ کو لکں رومیوےاُس ن
 ے کں کی تکراروہب شامل تو کر لو مگرشک وی شُںمی
 ے سں مسیحی دوسروھ کچ۔ ( 1 : 14ں ")رومیوںیہ نےل

 کی نسبت کمزور ں مسیحی دوسروھ کچ۔ ںیہمضبوط 
ا : " ھ موضوع کو جاری رکے ایک باب بعد اُس ن۔ ںیہ

�وروہغرض   ں کی کمزوریوں ناتواہ کےیہ کو چاںم زور ا
 15ں ) رومیو۔ ں اپنی خوشی کریہ کہ نںکی رعایت کری

 ے لیے کو اپنی مختلف ضروریات کں مسیحیو۔ ( 1 :
و ہبانی کی ضرورت ہقابلِ تبدیل درجات پر مناسب نگ

 کو ے المیے کں مسیحیوےر حال، پولس نہ ب۔ ہےتی 



 ے لے کےونہ بالغ ں 3 می۔ 1 : 3 ںیوھبیان کیا 1 کرنت
 سخت ے لیے طور پر نا صرف خدا کہ ممکنہ و۔ا ہناکام ر
 ے کں لوگوے ارد گر دکےپن اہ بلکے حس بنےدل اور ب
 ے اِس بیان کرنھ ساتے کے تجربھے مُج۔ی ھ بےلی

 ے والےنڑھ چروان چے اپنےت سارہ بے سںم میہ ہ کےدیجی
 لوگ اکثر ے سنِ بلوغت وال۔ ھے تےتھ کو رکںسالو
 ے اکیلی ضروریات سے سےونہ ں میہم سر گروہ ےاپن
�مدید کھ کچ۔ فارم  یہ گرو۔ ںیہ ےمِلت ا ہ کو خوش ا
 کو ں دوسرو۔ ہے شامل کر لیا جاتا ں میہجاتا اور گرو
�مدید ن  ہے۔ا جاتا اور رد کر دیا جاتا ہ کںیہخوش ا

  
 اپنا ے جس نہےانی یا ہکی کی کڑ ایک جوان لھےمُج

ی اور ھت خوبصور ت تہ تو بہ نہ و۔سکول شروع کیا 
 ے لیے سماجی تعلقات کے اُس ن۔ی ھ تںت نمایاہی بہ ہن
ر نکال دیا ہ باے سں بچوے دوسرے، اُسد کی ہت جدوجہب
 ے کلاس کںکیاڑ تر کہ زیدہ جبک۔ایا گیاڑگیا، مذاق اُ
 ے ، کسی نںیہس دیتی ٹ نوے کو اپےدوران ایک دوسر
 ۔ سوچا ہی نھ کبے لیے کےنھ لکے لیےی اُس کھب
لگ ھ قریب ایک الگ تے اختتام کےلی کلاس کہپ

�گےا ، لیکن ، اِسھ لکٹ ایک نوےکی نڑل  ےیجنھ بے ا
کی ڑ لگائی اور اُس لہہ اِس کی تے، اُس نےکی بجائ

یل ھ کے اِسے بعد اُس نے کلام ک۔ دیا ھ رکںکی جیب می
ر نکالا اور درخت کی ہ باےوئہ ے میدان کی طرف جاتےک

 ۔ لگا دیا ے پر اِسںشاخو
  

 کیا اور طوفان ےا جو اُس نھ دیکے اِسے نںکیوڑ لھکچ
 ۔ حاصل کر لیا رھ کو پٹ نوے اُُس کےسی تیزی س
ی اِس ھولا : " جو بھ کے لیے کےنڑھ پے اِسے نںوہاُن



پ سں می ، ہے کو پاتا ٹنو �  "۔ ںوہ محبت کر تی ے ا

و ہ حس ےیا ، سخت اور بھٹ گے لیے کں دوسروےبچ
 ے دوسرے جتنںیہ قابلِ قبول نے جو اتنںیہ ےسکت

 رنج اور ھ کچہےو سکتا ہ ے نںکیوڑ لھ کچ۔ ںیہ ےوتہ
 کو ٹ اِس نوے نںوہو جب اُنہو محسوس کیا خدا ترسی ک
 ےی اُسہ چند ے سں ، اُن میےا ، لیکن بد قسمتی سڑھپ
 ہ و۔ گی ںایٹھ اقدام اُے کے شامل کرنں میہ گروےاپن

 ےر نکالہ باے سہ کی وجں سخت دلوے کںکیوڑدوسری ل
 جوان ہ پُر اُمید طور پر ، ی۔ گیھے کو جاری رکےجان
 ے ، اُن کںونگیہنرم دل  ایک دن ہ ایک نںمحترمائی

 تک ں زخمی لوگوھ جو کچے گں کریھ کچہ دل وٹےوٹ
 ہ حلقے اپنںیہ اور اُنہے ضروری ے لیے کےنچنہپ

یکساس ٹ ں می۔ ہے ضروری ے کے شامل کرنںاحباب می
 ۔ا ھا تہا رڑھ پں کلیسیائی کیمپ پر سیمنری میںمی

 ھڑےیریا پر کٹ ے وقت کیفے کےانھ کےر کہدوپ
پ نہ کے سھ مُجےر نٹیکائرڈ ےکیمپ ک �  ےا ، " کیا ا
 ہےی ہ کی خدمت کر رںکی سبز لوگوڑ ایک لہا کھدیک

 ؟"
 ۔"ںاہ" جی 

  
پ اُس ک �  ہ ، وںیہ ےتہ کںیہ نںا کیوھ اچھ کچے لیےا
 "۔ ہے کی طرح ایک رحم دل ں لوگوےوئہ ے گزرتےت سہب
 ے کں اور باپ لوگوں روحانی مائی۔ کیا ے نںاِس طرح می

   ۔ ںیہ ے مداخلت کر تں محبت میھسات
نا پُر تجسس ڑھ بے لیے بلوغت کںمسیحی زندگی می
 یا انکار ے غلفت کر تے لیے کےنڑھ مسیحی کو ب۔ ہے
 ے سخت دل اور بے لیے خدا کی تحریص کہ وںیہ ےکر ت

 بد ہ تک کںاہ ، یا یںیہ ں میے خطرےوئہ ےو تہحس 



 ہے نکل رے سے اور چُپکے جاتھے پیچےترین ، مسیح س
 ں والوےنڑھ پےا اپنہ بار ے مصنف نے کں عبرانیو۔ ںیہ
 اور مسیح ں کریہ باز گشت نہ وہ عذر پیش کیا کےس
 ۔ 1 : 4 ،14 ۔ 12 : 3 ں ) عبرانیوں کریہ دوری اختیار نےس

 ے باب کں پانچیوی۔( 27 ۔ 6 اور 10 : 26 ۔ 4 : 6 ،  16
 جو ہے محدود ں اُس میہ وہ کہےوتا ہ غمگین ہاختتام پر و
ی تک اپنی ھ ابہ وہا کیونکھا سکتا تھ سکںیہ اُنہو
 اور ملکِ ہنانہ مسیح کی کاہ وں۔یہ ںشیر خوارگی می
 ں متعلق عمیق سچایوےس صدق کی گفتگو و شنید 

 ! ںیہ ںیہ نں کی حالت میےکو حاصل کر ن

 ے لیے ک ےنڑھ کو چروان چں والوے سُننے اپنےپطرس ن
 ںر گی میی تک شیر خواھ ابہ وہ جبک۔درخواست کی 

 ھے۔ تے کو پی سکتھ دودے کلام کے صرف خدا کہ وھےت
 مسیح کی ہ وہ تاکںیڑھ بہ وہ جُرات دی کںیہ اُنےاُس ن
 )1 پطرس2 : ۔ ں کو چبا اور نگل سکیںعمیق سچائیو

 ۔(2
  

م 1 ہ جب ںیہ ےلانگ لگاتھم پر چہدات ہ مشاےت سہب
  طورے مثال ک۔ ںیہ ےو تہ مبتلا ں 14 می۔یوحنا 2 : 12 
ری پیش روی ہ تعلق کی گے اپنھ ساتےم خدا کہپر ، 
 ابتدائی مراحل ےماری بالیدگی کہ ۔ ںیہ ےپر غور کر ت
 ےوئہ ےم مطلع کیہ جب ہےتا ھ خدا مزید شناسائی رک ںمی

 ےم ایک دن اُس کہ ںیہ ے کر تہ موازنھ ساتےتعلق ک
 ٹھے اکے طور تے کےونہ اور باپ ں روحانی مائیھسات
 اور باپ کو بیان کر ںماوے یوحنا نہب دو مرت۔ ےونگہ
رایا :" تُم ہ ایک وجود کی قاءل کیفیت کو دےوئہ ےت
 ہ کہے" میرا ایمان ۔ ہے ےو جو ابتدا سہ ے جان چُکےاُس
م ہ قابلِ فے اِس غیر فانی کردار کےیوحنا خدا ک



 کسی طرح ہ کسی نے سے اِس جملے کںرئیوہگ
 ا !ھا تہ کی کوشش کر رےگفتگو کرن

  
 14 کی ۔ تکلفی زبور 103: 8 ےماری بہ ھ ساتےکاپس 
 :" خداوند رحیم اور کریم ہےی ہ گواںمانند اقتباسات می

 ۔۔۔۔ ہے غنی ںیما اور شفقت میھ دں میےر کرنہ ق۔ ہے
سمان زمین سہکیونک �  ے جیس۔۔۔۔۔ ہے بُلند ے جس قدر ا
ی خداوند ہ ے ویسہےاتا ھ پر ترس کںوٹ بیےباپ اپن
 ہ کیونک۔ ہےاتا ھ ترس کںیہ ےرتڈ ےاُن پر جو اُس س

 ںیہم خاک ہ ہ کہےاد ے ے اپسہے واقف ےماری سرشت سہ ہو
 " ۔

  
�دمیوٹے بیے اپنڈل فورٹفل لی  ں کو لیا اور مزید دو ا

 ے لیے شکار کی سیاحت کےلی کھکو الاسکن پچ
 خلیج ہ وںلی کی اُن کی تلا ش میھ سامن مچ۔ لیا ھسات
 ںاہ جڑے اُں میےطیار سمندری ے اپنے لیےول کڈ شیےک
ی ھ کبے نںوہا جس کا اُنھر چیز تہلی کا شکار ھمچ

 ۔ا ھتصور کیا ت
 ںوہ کام کو ختم کیا اُنے دن کے سارے اپنے نںوہجب اُن
از کو ہ جے اُن کےا جس نھر کو دیکہوئی لہگمگاتی ڈ ےن
 ے نںوہا،اِس طرح ، انڑوھ کی دوسری پر چٹ 23 فےپانی 
 اور ں بنائیںلیاھ مچھ کچے لیے کےانھ کے رات کےاپن

 ۔ ے سو گئںاز میہج
  

 ے۔لکا کیا اور چل دئہ انجین کو ے نںوہاگلی صبح اُن
 ں طور پر ، کشتیوہ نا دیدے لیے ، اُن کےبد قسمتی س

 ے پانی سہو گیا اور وہ سوراخ ںکی پُل کشتی می
از چند لمحات ہ اضافی وزن سمندری ج۔وئیہرنا شروع ھب
 ہر ایک بچ گیا لیکن وہ ۔ بنا سبب  کا ےونہ ہ تباںمی



 ے نںوہ اُن۔ ھے تےتھ رکںیہکشتی پر حفاظتی اوزار ن
 کا ستعمال ں چپووے طور پر اپنے واکی چیز کےرنہت
و ا ہ چلتا ۔اھ والا تےمکانھت دہ لیکن سرد پانی ب کیا
 ے کےرنہ تے کےکڑ لہ سالہ بارے کڈل فورٹپانی لی
�دمیوے دوسر۔اھت مضبوط تہمخالف ب  ےر کہ لے نں دو ا
 دو ۔نچایا ہ ساحل تک پےائی کی اور بمشکل اِسڑخلاف ل
 ے کو اور اُس کڈل فورٹ واپس فل لیے نں والوےبچان

 ۔ا ھ دیکے مارت ھاتہ ں مارک کو سمندر میٹےبی
  

 پانی ڈےنٹھ ہ وہ بتایا کے نڈ گارھڑے کے کنارےدریا ک
 ے گںیہ رںیہ نہ زندہ زیادے سٹےنھ غالبا ایک گہ وںمی
 جسمانی اعضا ے اُن کے رحمی سے بےیریا نھائیپوتہ ۔
 ےیر کڈھ جسمانی ٹےوھ مارک ، چ۔ حس کر دیا ےکر ب
 ۔ مر گیا ں میںوھاتہ ے باپ کےی اپنہ ےلہ ، پھسات
ا ، ھ جا سکتا تے ساحل تک لے اِسڈل فورٹ لی۔ ڑاکڈ
 انکار ےوئہ ےتڑوھ کو چٹے بیے اُس کےلیکن اُس ن

 ۔کیا 
  

 ہ ، کہےو جا تی ہن ٹھت کہببعض اوقات ، زندگی 
 مسیح ہ وںیہ ے سکتڑم مُہ جس طرف ہی جگہصرف ایک 

ح کی طرف ے باپ خداوند یسوع مسےمارہ ": ہےکی جانب 
 ں می۔ ہےوتا رہ فضل اور اطمینان حاصل ںیہ تمےس

 باعث جو مسیح ے اُس فضل کے خدا کں میے بارےارہتم
 تا  خدا کا شُکر کرے اپنہمیشہواہ تُم پر ںیسوع می

سمانی باپ ہ ۔ ( 4 ۔ 3 : 1 ںیوھ ") 1 کرنتںوہ � مارا ا
 کی اجازت ےسلنھ پے سںوھاتہ ے اپنںمیہو جو ہمبارک 

 ۔ دیتا ںیہن
  

م وجدانی طور ہ ںیہ ےتڑھم 1 یوحنا 2 باب کو پہ ےجیس



مارا ہ تجربات ے بکثرت بلوغت کہ کںیہ ےپر جانت
ح  مسیےم نہ اکثر کو ے سں اُن می۔ ںیہ ےانتظار کر ت
 ںیہی قیاس نھی کبھ کبں ایام میے اپنی جوانی کںمی

 ہ جبک۔ ے گںیجان پیدا کر یہ ےت سارہ ب۔وتا ہکیا 
 طور پر ، روحانی ے مثال ک۔ ے گں تقاضا کریےدوسر
نںجوان مرد اور عورتی � " کو ے" بُرائی پر غالب ا

ت سی ہ بںائیاڑ روحانی ل۔ )1 یوحنا 2 : 14 (ںیہ ےتھرک
و ہ عیار ےی سہ دہوکھ د ےت سارہ ب۔ ںیہاشکال لیتی 
شکارہ بے دوسر۔ ںیہ ےت �  ے نں می۔ ںیہ ےو تہ ہت ا
نےلہ پےی اپنھ کبںروحانی جنگ و جدل می �  والی ے ا
 ے کالج کے اپنے نں می۔ا ھ دیکںیہ کو نہ مقابلںعیا
ر ٹ پاسںاتی چرچ میہ ، دیٹےوھ دوران ایک چے کںسالو
�دمیو مسیحی اھے اچےمارہ ۔ طور پر خدمت کی ےک  ں میں
 دل ڑے بے ، اُس نے گں بُلائیڈ ریچرےم اُسہ ایک ، ےس
 ںوشی کی نیند میہ ے کو برداشت کیا اور بے دورےک
� جولی ، اور میے سوموار وال۔ا ھت  اُس ں دن ، میری بیوی
� کو تسلی دین  اُس ںسپتال میہ ے لیے کےکی بیوی
� ک  ۔ ے گں جین بُلائیےم اُسہ ، ے پاس گئےکی بیوی
 ے اپنے اُسےم نہا ھ کا وقت تےانھ کےر کہ دوپہی ہجبک
 اُس ہ کی پیشکش کی جبکےنٹھ بیھ ساتےدوست ک

 ۔ کیاہ ایک وقفےن
  

 قابل ے کےوش اور بات چیت کرنہ ے بڈی تک ریچرھاب
ر ھ بات کی اور پٹھے اکے نںا ، جولی اور میھ تںیہن
 ںماری دعا میہ ۔ کیا ہ کا فیصلے دعا کرنے لیےاُس ک
 بُری طرح چِلایا ،" ڈ ، ریچرں میںوٹ پانچ منتقریبا ً
�یا ںیہ نں بدن میےیسوع مسیح میر  ےوئہ ے" چونکت۔ ا

 میری طرف ےا ، اُس نھ جولی کی طرف دیکے نں، می



 : ھے تے 3 کو جانت۔1 یوحنا 4 : 2 ںم دونوہا ، ھدیک
 جو ہو کہ ےچان سکتہ روح کو تُم اِس طرح پےخدا ک 

یا ہوع مسیح مجسم  یسہ کےکوئی روح اقرار کر � و کر ا
 اورجو کوئی روح یسوع کا اقرار ۔ ہے ے خدا کی طرف سہو
ی مخالفِ مسیح ہ اور یںیہ نے خدا کی طرف سہ وے کرہن

نہ وہو کہ ے جس کی خبر تُم سن چُکہےکی روح  �  ے ا
 ۔ ہے موجود ںی دُنیا میھ اب بہ بلکہےوالی 

 ، ہ کاہ کے ، " کیا اُس ن  سرگوشی کیے"راجر " جولی ن
�یا؟"ںیہ نں بدن میے" یسوع مسیح میر   ا

 "! ںوہ ایسا سوچتا ں" می

پ سوچت �  مخالفِ مسیح کی ہ وہ کںیہ ے" کیا ا
 ا ؟"ھتا تھشیطانی روح کو رک

 "۔ جانتا ںیہ نں' می

  
ماری مسیح کی تعلیم اور ہ ، اُس صبح ےخوش قسمتی س
 یسو ع پر ے پروفیسر نےمارہ ، ںزندگی کی کلاس می

ائی ڑ لھ ساتےیمونیاک کڈ ےیرنڈایا ، گرھک سںمیہ
ا ہ کےرس نڈ فلینڑ۔اکڈا ، " ہ کے جولی سے نں می۔ ںمی
وت کا سامنا کیا ، ھ جن بےی یسوع نھ جب کبہا کھت

وت( ھ جن )بہ اگر ی۔ جن کا نام دریافت کیا ےلہ پےاُس ن
�ئیہے  دعا کر ے لیے کے نام کو عیان کرنے اِس کں ، ا
 ! ھے تہےم کیا کر رہ ہ کںیہ ہ پتھ کچںمیہ ؟ ںیہ ےت

 ںوھ کندے ، اُس کےُکائھ سر جے ، اپنےائٹھ اُھاتہ ےم نہ
م ہ ، ہے شیطانی روح ہُوا ، او دعا کی ، " اگر یھکو چ

 ے یسوع مسیح کہ ، کںیہ ےتہ نام چاےیسوع مسیح ک
  ؟"ے کرں تُو اپنا نام عیاہ ، کے سہ وسیلےخون ک

 ںوٹونہ ے اپنےن دوست ےوشی کی نیند والہ ے بےپمار
 ہے ، "" میرا نام کلریسیس ہےکو حرکت دی اور الفاظ ک



 او ! اُس کا نام ہے کلریسیس " کیا تُم مذاق کر ر "
 ہ حیرت زدںو گئی ، میہا ! جولی رونا شروع ھ تڈریچر
پ کو سنبے اپنے اُس ن۔ا ھا تھڑک � ا ، " ھالا اور پوچھ ا

 ؟"ںم کیا کریہاب 
س کا لیچکر ختم ڈ فلین۔ ڑاکڈ جانتا ! ںیہ نں" می

 سب ۔ی بجی ٹنھ کی گےونہ کلاس ختم ےلہ پے سےونہ
 ھ اُس جن کو کچے یسوع نہ کہ یںوہ جانتا ں جو میھکچ
ر ہوت کو باھ بںمیہا ! کیا ھینک دیا تھ پں میںسورو

ن �  اپنی حالت ےم نہ ؟" ےیہ دعا کرنی چاے لیے کےا
ر بعد  دیھا ، کچھ تہ رونما نھ کچ۔ اور دعا ک ںالیھسنب
 گا ؟" اُس ے جائے کیسہا ، یھ " اچ۔ی ڑ، اُس کی بیوی مُ
 میری ےا ، اُس نھ جولی کی طرف دیکے نں می۔ا ھ پوچےن
م اُس بتا ہ ے کیس۔ کیا ے نںا " ، میھ " اچ۔ا ھطرف دیک
 کیا ھ ساتےوش خاوند کہ ے بے اُس کہ کھے تےسکت

 ا ؟ھوا تہواقع رونما 
  

 ےسپتال کہ  ب جین جھے تں میہ احاطںجولی اور می
�مد �ئی ، " وہ چِلاتی ے سں میہبرا ا ھوا تہ کیا ںاہوئی ا

 ا ؟"ھوا تہ کیا ںاہ؟ و
ا ھ میری طرف دیکےا ، اُ س نھ جولی کی طرف دیکے نںمی
 "۔ دعا کی ے لیے کڈ محض ریچرےم نہ ، ںیہ نھ کچ۔، " ام 
 ہٹی مسکراڑ پر اِس بےرہ چے اپنہا ، وہ کےا" اُس نھ"اچ

 وا !"ہ رونما ھ کچہ نھ کچںاہ و۔ ہےتا ھکو رک

  
نکے نڈ ، ریچرےاُس رات تقریبا ً دس بج �  ںیھ اپنی ا

 ایک خوفناک خواب ے نںا جین ، " میہ اور کںولیھل
سمان کی سیں می۔ا ھدیک � ا ، اور ھا تہ رڑھ پر چںیوڈھ ا
 ، " تُم اب  اہ کےا ، پطرس نھ دیکہ ایک دروازے نںجب می



 ںیوڑھ سیں میے' ایس لی۔ ےکتو سہ ںیہ داخل نںاِس می
 ہ اِس کا مطلب کہ کہے میری صلاح ۔ اُترا ے نیچےس

تا ھ کو رکں خاص چیزوھ کچے لیے کے کرنےخداوند میر
 "۔ ہے

 ں می۔کا لگا اور مر گیا ھٹ کو ایک جڈ بعد ریچرٹدس من
 سوال ےت سارہ اِس طرح ب۔ تین دن بعد دفن کیا ے اُسےن
م ہ جب ھے تہےردش کر ر گںن میہ ذے میرےبغیر جواب ک
 تر جوابات اُس ہ ، زیادے بد قسمتی س۔ دفنایا ےاُسےن

 ھے۔ تےو گئہ دفن ھ ساتےک

  
  

ا جب ھ کیا تںیہ تصور نےلیےی دعا کھ کبے نںمی
 کسی ھے یسوع ، مُجے ، " اہاکھ بر س کا تہارٹھ اںمی
و سکتا ہ ںی قیمت پر روحانی شخص بنا ،" اِس میھب

نا " شامل  " بُرائی پر غالبہے �  ں سالوے تعاقب ک۔و ہ ا
ت سی دل شکن ہات اور بہ والی فتوے شاد کرنے نںمی
 ۔ ںیڑ لںائیاڑا روحانی لہ انتے بھ ساتےشکست ک

 ھ ساتے کں اور اُس کی فوجوھ ساتےرحال ، بُرائی کہب
ی ھ تر مسیحی کبہ زیاد۔ ںیہت شازو نادر ہ بںائیاڑل
م ہ ےس جیے گںیھ رکںیہائی کو نڑاِس قسم کی ل

 تر روحانی ہ زیاد۔ ھے تےتھ رکھ ساتےکلیریسس ک
 ے جو بائبل کںیہو تی ہد کی ہدوجہ اندرونی جںائیاڑل
 کو استعمال ہے سپرد کر چُکا ےمارہ خدا ںیہ جنںاوزارو
 ے جیتتے سہ ذریعے اور شاگردیت کے ذریعے کےکرن

 ۔ ںیہ
  

 اِس ں باب میےلہ پے نں میہ ایک کے سںات میہوجو
 منسلک ھ ساتےم اِس حقیقت کہ ہا تاکٹبانانی کو ہک
 واضح طور پر ہ منصوبے لیے خدا کا بلوغت کہ کںوہ



 ہ پر تجربےر مرحلہم ہ اسباق جن کا ہے۔مرتب کیا گیا 
 ، ںیہ ےتہ مسیحی کےت سہ ب۔ ںیہ ضروری ںیہ ےکر ت
 ں ، لیکن ، میںوہتا ہ بننا چاں روحانی باپ یا ماں" می
ا ، روحانی جنگ و جدل ، اس تہ چاںیہ بُرائی کرنا نہی

 کو شکست ے بُر۔ ےتھ سمجںیہ نہ" و۔قسم کا اسباب 
 یا باپ ںی روحانی ماھ کوئی ب۔ ہے ہدینا عمل کا حص
 ںوھاتہ ھ ساتےو سکتا اور شیطان کہ ںیہ بالغ نںمی
 ھ ساتے کہ ضروری تجربے کے اور جیتنےنڑ ل ھاتہ
ی ھ کسی ب۔ کر سکتا ںیہ اختیار نہضمنی رست

 کا ے دعا کرنے لیے کے یا باپ بننںپر روحانی ماقیمت 
 اور عمل ے اُس منصوبے لیےمطلب روحانی بالیدگی ک

 مرتب کر چُکا ے لیےم سب کہ خدا ے جسہےکو داخل کرنا 
 ہےریل ٹائکنگ ہ باب جس کا موضوع ، دی ےم اگلہ ہے۔
 1 ۔ ے گں کی جانچ کریے مکمل طور پر اِس منصوبںمی
 ے بچہے۔میت ہی بنیاد کی اھقش اچیوحنا 2 کا ایک اور ن
 ے جانتہ ، وہے اُن کا باپ کون ہ کے جانتںیہ نہصرف ی
 ں دو چیزیہ ی۔ ںیہ ے گئے معاف کیہ گناے اُن کہ کںیہ
یا کر تی ہ ابتدائی بنیاد کو مے لیےمسیحی زندگی ک

 ۔ ںیہ
 صرف اِس ہ گناے اُن کہ کہ کںیہ ے جانتےروحانی بچ
 ذاتی ے نںوہ اُنہ کیونکںیہ ے گئے کئںیہ معاف نےلی

 ہ کیا ، بلکہ پیغام کا تجربےطور پر انجیل ک
 ے مطلب اور سیاق و اسباق کے خود پیغام کہ وہکیونک
�گاھسات  ابتدائی ے اِسے پیغام جیس۔ ںیہ ےو تہ ہ ا
ا ہ کریگاما کے پیش کیا گیا اِسے ذریعےکلیسیا ک

 ے بائبل کہ جبکہے ضروری ھ کاریگاما کی سمج۔گیا 
یات اور ہن کی خاص طور پر اُن کی تمام المصنفی

 ہے کاریگاما یونانی لفظ ۔ ہے کی بنیاد اِس پر  تعلیم



 کا منادی ے اِس۔ ہے اعلان کو بیان کرتا ےجو انجیل ک
ووا یونانی لفظ ہیے ایو۔و گا ہ کرنا ہ طور پر ترجمےک

 جس کا ہے طور پر کیا جاتا ے انجیل ک ہ جس کا ترجمہے
 ۔انی (ہ) مسیح کا پیغام اور ک ہےمطلب خوشخبری 

 انجیل ۔ ںیہ ےتھکاریگاما اور انجیل نزدیکی تعلق رک
 کا بنیادی انجیل ں مسیحیوے نئہے۔کاریگاما کا موا د 

 کی ےر کرنہ اور مشتے گفتگو کرنے لیے پیغام کےک
 ، ے بد قسمتی سہ کیونکہےو تی ہقابلیت تنقیدی 

 ے نئےقت اپن وہ زیادے سہ اپنا زیادے بچےوئہ پیدا ےنئ
 ے اور کم سں یے صَرف کر تھ ساتے کںمسیحی دوستو
انجیل ۔ ھ ساتے کں غیر مسیحی دوستوےکم وقت اپن

وتا ہت کم واقع ہ بےلہ پے کا موقع تغیر سےنٹکو بان
 ےوئہ ے ابتدائی کلیسیا کریگاما کو شامل کر ت۔ ہے

 ۔ 3 : 15 ںیوھ 32 اور 1 کرنت۔پانچ اشکال کو اعمال5 : 29 
 ۔ ہے طور پر بیان کر تی ے کہ خاکں8 می

  
�دمیوںمیہ ہا کہ کں جواب میے نںپطرس اور رسولو  ں ا
 باپ ےمارہ ۔ ہے فرض ہکی نسبت خدا کا حکم ماننا زیاد
 صلیب پر ے تُم نے یسوع کو جِلایا جسے خدا نےدادا ک
را ٹھہ مالک اور منجی ے اُسی کو خدا ن۔الا ڈکا کر مار ٹل
ل مو ے اسراءہسر بُلند کیا تاک ے سھاتہ ےنہ دےکر اپن
م ہ اور ۔ ے کی معافی بخشںوہ کی تقفیق اور گناہتوب
 ے خدا نےی جسھ اور روح القدس بںیہ ہ گواے کںاِن باتو
 ) اعمال 5 : 29 ۔ ںیہ ے جو اُس کا حکم مانتہے بخشا ںیہاُن

 (32 ۔

  
نچا دی ہی بات پہ تُم کو وےلہ پے سب سے نں میہچنانچ
 مطابق ے مسیح کتابِ مقدس کہی کھتنچی ہ پھےجو مُج



 دن ےوا اور تیسرہ اور دفن ۔ مُوا ے لیے کںوہ گناےمارہ
 اور کیفا کو اور اُس ۔ا ٹھ مطابق جی اُےکتابِ مقدس ک
 ےرپانچ سو سھ پ۔ائی دیا ھ کو دکہ بعد اُن بارےک

 ے سںائی دیا ، جن میھ دکھ کو ایک ساتںائیوھ بہزیاد
ر یعقوب ھ پے۔عض سو گئ اور بںیہاکثر اب تک موجود 

 ے اور سب س۔ کو ںر سب رسولوھ پ۔ائی دیا ھکو دک
 ںوہ کی پیداش ں دنوےورھ کو جو گویا ادھ مُجھےپیچ

 ۔ ( 8 ۔ 3 : 15 ںیوھ ) 1 کرنت۔ائی دیا ھدک
یات سےم مسیح سہ �  ے بنیادی تعلیم کے متعلق ان ا
 ، مصلوبیت ، ںیہ ےچان کر سکتہپانچ عناصرکی پ

ایا جانا ٹھونا ، اور مسیح کا اُہر ہقیامت ، ظادفنایا جانا ، 
 کاریگاما ، مسیح تک  ی اصطلاحھشک ، کوئی بے ب۔
 ۔ ںیہ واقف نھ ساتے کےنٹ یا انجیل کو بانےنچنہپ
 ے کھ کی معنی خیز سمجے باوجود ، اعلان کرنےاِس ک
 تعلق کی یقین ےوئہ ےتڑھ بھ ساتےبغیر مسیح ک

 ۔ ہےانی کرنا مُشکل ہد
  

 ے کےونہ مصلوب ۔ ہےلا جُز مصلوبیت ہا کا پکاریگام
 ےر وقت کہ ے کں لوگوے دُنیا کےدوران خدا باپ ن

کنا ٹ صلیب پر ل۔ کو یسوع مسیح پر لاد دیا ںوہگنا
 ے کرنا ، بنی نوع انسان کہی کاروائی کا تجربہ، ال

 ہ گناے تمام بنی نو ع انسان کےم ، اُس نہ ناقابلِ فےلی
 ںیہ ے جانتےم کیسہ ۔یا  سزا کو برداشت کے لیےک

ا ؟ ثبوت کاریگاما ھ صلیب پر اُس کا کام کامیاب تہک
 ۔ ہے ں میں دو حصوے اگلےک

  
 ے اُسے جس نھ ساتے کےالا مارنھمسیح کا کفن دفن ) ب

 ۔ا ھ تہ درحقیقت مُردہ وہ ثابت کیا کےید دیا ( نھچ



 ے لیے قیامت کںاہ بغیر یے کے جانے دفنائےتین دن ک
 ہ ثابت کیا کے قیامت ن۔ی ھ تںیہ نہکوئی اصل وج

 بائبل ۔ا ھ مطمئن تے کی قُربانی سٹےخدا باپ خدا بی
 قیامت پر ے خدا باپ اور خدا روح القدس نہ کہےاتی ھسک

و تا ، ہ ناکام ں اِس کام میے اگر یسوع اپن۔اثر کیا 
 قیامت انسانی دل ۔ا ھنا تڑوھی چہ ں قبر میے اُسںیہاُن
ی :" اگر ایک ھکی بات کرتی ت ے قدیم ترین چِلانےک

 ؟" اِس ہےو سکتا ہ ہ زندہ دوبارہ ، کیا وہےانسان مرتا 
 ں ، میہ ! بلا شُبںاہ یسوع چِلایا ، " جی ے سےنٹھجی اُ
 ۔ گا ںوٹھ جی اُے سں میں مُردوں میہا کھ کیا تہ وعدےن

 پر ایمان ھی جو مُجھ کوئی بہ کہے اب ضمانت ےمج
 ے لیے کہمیشہ سکتا اور ے دہوکھ موت کو دہ وہےتا ھرک

 "! ۔ ہے سکتا ہ رہزند

  
 اور ابتائی ں شاگردوںموجودگی قیامت اور دونو

م اُن کی ہ ۔ ہےی کی تصدیق کر تی ہ کی گواںمسیحیو
 بائبل کی ۔ ںیہ ے کر سکتہروسھی پر بہگوا

 ں شاگروےوئہ ے قانون کو شامل کر تے کلام کںکتابی
 ےنٹھ جی اُے مسیح کے نںوہ جنںیھ تںی گئیھ لکےس

 جن کا ے سہ وسیلےا ) یا اُن اشخاص کھا تھکو دیک
 ۔ا ( ھ تہ رابطھ ساتے کںرسولو

  
سمان پر اُ � �خر کار ، یسوع مسیح کا ا ایا جانا ٹھا

 ے کےم صرف مسیحی زندگی بسر کرنہ ہا کھضمانت ت
 ہ کیا کہ وعدے یسوع ن۔ ںیہ ے گئے کیںیہ مامور نےلی
سمان پر اُس ک �  روح القدس ہ بعد وے کےن جاےائٹھ اُےا

 ں میں اُن تمام حواریوےر وقت اپنہکو شخصی طور 
 اُس کی زندگی ۔ گا ےیجھ بے لیے کےسکنوت کرن



 اِس زمین پر مسیحی زندگی بسر ںمیہ جس کی ہےطاقت 
 ںیہم ہ جُز اں پانچوے کاریگاما ک۔ ہے کی ضرورت ےکرن
 کی ںوہ گناےمارہ صیب پرہ کیا جب وہ وے اگر مسیح ن۔
سمان کںمیہ ےر اُس نھ مرا ، پے لیےمعافی ک �  ے لیے ا

 ۔ بنادیا ہ ناکارے لیے زمین کںمیہیک کیا ، لیکن ٹھ
ا ٹھ جی اُے لیے مسیح زندگی کہ کہے ہساری انجیل ی
 طاقت ںمیہ ےوئہ ےیلتڈ انںم میہاوراپنی زندگی کو 

سمان پر چےوئہ ےدیت �  ےنہ زمین پر رںمیہ گیا جو ڑھ ا
 صرف ے کاریگاما کہ کے غور کیجی۔ ےہ قابل بناتا ےک
 ں ناتواہ نتیج۔ ںیہ ے گئٹےی بانھ بے تین حصےلہپ

 ۔ ہےمسیحیت 
  

 ہ کہے کرتا  ہوم کی طرف اشارہ ،1 یوحنا 2 اِس مفہدوبار
 ں تک کی بالیدگی میے لیکر والدین بننےبچپن س
 ۔ ہے غرضی تک بلوغت شامل ے لیکر بےخود غرضی س
 طور پر ادراک ے کےومنھرد گ چوگے دُنیا کو اُن کےبچ

 دوسری جانب ، والدین اکثر اپنی ۔ ںیہ ےکر ت
 ےانی کہ اِس یقین دںیہ ےو تہ تسخیر ے کںضرورتو
 ایک ۔ ںوہ پوری ےلہ کی ضروریات پں بچوہ کےلی

 ےا جس کھا شخص تڑھ ایک بوںاہ یہ کہے کا ذکر ہدفع
 چیخ چیخ کر ہاتا وھ کہ جب و۔ ھے تے کانپتھاتہ

سل ھانا پھ کے سں میہ منےتا ، اُس کہمال کچاندی کا 
 ہ شادی شُدے اپنہ و۔تا ڑ پر گِر پڑے کپےکر میز ک

 ہا اور اُس کی بیوی جس کی یھتا تہ رھ ساتے کٹےبی
�دمی اُن کڑھ بوہ یہی کھش تہخوا  " ۔ ہے رہ نھ ساتےا ا

 اُس ے سہا ،" منہ کے " اُس ن۔ سکتی ھ رکںیہ نے اِسںمی
�ور بناتا ے قھےنا مُجپکٹانا رِسنا اور ھک  " ۔ ہے ا

  



�دمی کو ڑھے اُس بوےر نہ شوے اور اُس کےاِس طرح اُس ن  ا
 اُس ےاور اُس۔ا دیا ٹھ کی ایک نُکر پر بےباروچی خان

 کیا ں میہ پیالےی کٹ مے اُس کںاہلایا ، یھانا کھکا ک
ایا ، ھ کں میے اُسی کونہمیشہ ے بعد اُس نے اِس ک۔ا ھت

نک �  اُس میز کی طرف ے سںوھاپنی پُر حسرت ا
ی کا ٹ اور مے کانپھاتہ ے ایک دن اُس ک۔ ےوئہ ےتھدیک
پ خنزیر ۔ گیا ٹوٹ گِرا اور ہپیال �  ،" اُس ںیہ" اگر ا
پ کو ہ کےو نہکی ب �  "۔ ہےانا ھر کہ باےسےونگڈا ،" ا
ا اور اِس ےونگا بنا دڈی کا ڑ لکے اُسے نںوہاِس طرح اُن

 ۔ ےلاتھانا کھ کے اُسںمی
 ٹ نوےو نہ اور بٹے وقت بیے کےانھ کے رات کایک شام
 ٹےوھ کسی چےی کڑا لکٹ بیہ اُن کا چار سالہکیا ک

 و ؟"ہ ہے " تُم کیا کر ر۔ا ھا تہیل رھ کھ ساتے کڑےکٹ

 ےان ، منظوری کہ کے ،" اُس نںوہا ہونگا بنا رڈ ں" می
پ کو اور ماما کو کےوئہ ے مسکراتےلی � انا ھ ، " ا

 "   گاںو جاوہا ڑب ں جب میے لیے کےلانھک

�دمی اور اُس کی بیوی ن  ایک ے لیے کے ایک لمحےا
ا ڑوھ تہر ، وھ پ۔ا ہ کہ نھا اور کچھ کی طرف دیکےدوسر
 ٹےوھ اور اُس چے نُکر کی طرف گئہر ، وھ پ۔ ےسا چِلائ

�دمی کو اپنڑھےبو ایا اور واپس ٹھ اُں میںوھاتہ ے ا
�ئےیبل کی طرف لٹ رام دے اُسے نںوہاُن۔ ے ا �  ہ ا

انا دیا ھ اُس کا کے اُسں میٹایا اور پلیٹھکُرسی پر ب
 ے سہ منےا جب اُس کہ کہلا نھ بُرا بےر کسی نھ، اور پ

ا اور اُس کی ٹ بی۔ ںسلیھ پںوئی چیزیہی ٹوٹ
�خر کار چروان چ � ا  ے بچپن س۔ ھے تہے رڑھبیوی

 والدین تک پیش روی ےو تری جوانی سڑھجوانی تک ب
� کی 120 سال  تین اوقات کی روحانی ے ک زندگیہموسی
� ن۔ ہے مساوی ےوتری کڑھب  چالیس ےلہ پے اپنے موسی



�خر ۔ا ھ خاص تھ کچہ وہ کے گزار دیںسال اِس سوچ می  ا
 ےی کٹا ، فرعون کی بیھ تہزادہ مصر کا شہکار ، و

 ہ کہے بتاتی ںمیہ روایت ۔ا ھو اتہ جوان ں محل میےذریع
 خلاف ے کں مصریوےا جس نھی تہ ایک طاقت ور سپاہو
 جنوبی ےمصر کے نںوہکامیاب تحریک چلائی جب اُن
� ن۔ر پر مداخلت کی ڈبار  چالیس ےلہ پے اپنے موسی

 ھ ساتے مکمل خود غرضی اور خود اعتمادی کںسال مصر می
 ۔ ےبسر کی

  
 عبرانی ے اپنےا اُس نھ چالیس برس کا تہجب و

 اور اذیت کو محسوس کرنا ھ دُکے کںنوہ اور بںائیوھب
لا جو ایک ڈ ایک مصری کو مار ے اُس ن۔ کیا شروع

 اور سزا ے جانڑے پک۔ا ھا تہعبرانی غلام کو چابک مار ر
 ۔اگاھ مصر کی طرف بہ ، وےر سڈ ےک

  
� ن  ےنھ سیکہ تک یں اَسی سالوے چالیس سےموسی
 جب تک ۔ا ھ تںیہ نھ کچہ وہ کے صَر ف کیے لیےک
�دمی کو ، خود سزا کی کمزوری سہک  ںیہ نرھ بے خدا، ا
 کر کیا ہٹ ے سہ کا رجحان اُس جگںوڑیھ بےاُس ن۔دیتا
 ہ چالیس سالے دوسرےم اُس کہ  ۔ ہےا گیا ہ مدیان کےجس
 کو ے رویے اُس کے جواب سے پر اُس کے خاتمے کہعرص
 ے اُسے جب خداوند ن ںیہ ےاز سرِ نو تعمیر کر سکت

 ے لیے کےنمائی کرنہ کی راں لوگوےر اپنہ باےمصر س
وئی ہ جلتی ں اَسی سال کی عمر می۔ا ھیا ت بُلاےاُس

 اقرار کیا ، " خدا ےونا ، اُس نہ دوزانو ھ ساتےی کڑاھج 
 یقینی طور پر ، تُو ۔ کر سکتا ںیہ ایسا نںوند ، می
 ںارون کو کیوہائی ھ بےتا ! تُو میرہ چاںیہ نھےمُج

� نںیہن  چالیس سال ے تیسرے اپنے بُلا لیتا؟" موسی



 ے جو خدا کسی کہ کےگُزار دئ ں میے دریافت کرنہی
� ھ ساتےی کھڑ خدا کی چ۔ کر سکتا ںیہ نھسات  موسی
 ھ ساتے کں کُن وباوہ فرعون کا سامنا کیا ، تباےن
 ےوئہ ے کر تے ، بحرِ قُلزم کو دو حصے پوئےاُکسات
 ہ اور وعدےر لیجانہ باے کی مصر سںاور عبرانی قیدیو

 ے۔ئوہ ےنمائی کر تہ کی ابتدا تک را کی سرزمین

  
 ںیہ ے جو سوچتہے کو لینا پسند کر تا ںخدا اُن لوگو
 ہے کرتا ں ، اور محتاط طور پر اُن پر عیاںیہ ھ کچہ وہک
 ۔ ںیہ ںیہی نھ بھی تک کچھ ابہ بغیر وے اُس کہک

 کر ھساتے کسی شخص کہ جو وہے بیان کرتا ہر ، وھپ
 کا ایک ےنڑھ پروان چے روحانی بلوغت کہ ! یہےسکتا 
 ۔ ہے ہروحانی بلوغت ایک لمبی زندگی کا معامل ۔ ہےعمل 
 ہ عرصہ یوحنا کا خاکے لیےوتری کڑھبالیدگی کی ب
 دل ے پور۔ ہے کرتا ہ کی طرف اشارںد و پیماہ عےدراز ک

م ہ ے جیس۔و گی ہی دینداری کافی ھ بھ کم کچےک
ی پر ٹ کی چوڑاہ روحانی پںیہ ے کر تہ تجربٹھےاک
 ے گںو جائیہستبردار  دےم اِس خیال سہ ے لیے کےنڑھچ
سان نڑھ اوپر چہک � ت ہ بںیہ کی جگےوکھ د۔ ہے ںیہنا ا

 ۔ ہے ںیہ نے لیے کے عمل کمزور دل والہ ی۔ ںیہسی 
م مسیح کی قیامت کی طاقت اور ہ ھ ساتےلیکن اِس ک
 ے اُس ک۔ ںیہ ے کر تہ تجربہ زیادے سہمحبت کا زیاد
مت م ناقابلِ مزاحہ ہےتی ڑھری دوستی بھماری کہ ھسات
 ےی قیمت پر مسیح کی مانند بننھترغیب کو کسی ب

 ں۔یہ ے قائم کرتے لیےک

  
 میری مائل ے خدا نں روحانی سفر کی ابتدا میےمیر
ی گئی روحانی ھ لکے کی جانب سڈین فورٹس



 کی کتاب کی طرف میری ں اصولوےبالیدگی ک
پ کںنمائی کی ، میہرا � نا ٹ اقتباس بانہ یھ ساتے ا
کالف کی طرف ٹ می  سیے۔ جےُس ن جس کا اںوہتا ہچا
ماری بلوغت کی طرف ہ دیاجو واضح طور پرہ حوالےس
 ۔ ہے عمل کو بیان کرتا ے خدا کے لیے کےمائل کرن

  
رام دہ زیادے سے محسوس کرنہی �  ہے ہ وہ یہ کہے ہ ا

رائی کو عمودی ہ گے لیے اپنی ذاتی ناکامی کے نںوہجن
 ں پر دوسرو طورے خداوند ناقابلِ تبدیلی کےبنایا جس

 ے تحفہ بُلاواہ ی۔ ہے دیتا ہ کو بُلاوہے چرواے لےک
� تربیت یافے لیے کےدین  ے کےذب بنانہ ، مہ ، اعلی

 ۔ ہے ںیہ نےلی
  

 ے کے تلخ تجربےی اور مُفلسی کہاپنی ذاتی کوتا
 ے وزن کو برداشت کرنے بالکل روحانی خدمت کہبغیر و
ص درکار  ایسا شخے لیے اِس ک۔ ںیہ ں غیر موزوے لیےک
 کی ے صابر بننھ ساتے کں قصوروےکں جو دوسروہے

 ہےاپنی ذاتی کمزوری کی پیمائش کو دریافت کر چُکا 
 ے سلوک کےرھ شفقت بے کہے ایسا شخص حاکم چروا۔
 دیتا ، " ںیہ خداوند قیمت ن۔۔۔۔ ےتا پھی رکھعلم کو ب
" پطرس کی ۔ کو چراںوڑیھ اور بں۔۔۔۔۔ بروےتُو میر

 پر ، ےکی پُر اعتماد تصدیق سُننلازوال وفاداری 
و ہ ناکام ں میےنھد کو جاری رکہ عے اپنے اِسہلیکن و
 ۔ زار زار رویا ں میںا اور یروشلم کی گلیوھچُکا ت

  
 ں چار اناجیل میے جسہے ہلانا معجزھاناکھ5000کو ک
 اپنی ے اُس نہ غالبا ً کیونک۔ ہےقلمبند کیا گیا 

� نقطےزمینی خدمت ک  اپنی خدمت ۔ کیا  کو بیانے اعلی
�خری سال کےک  ڑاہ پےلیےر چیز صلیب کہ دوران ے ا



 ۔ی ھ تے نیچےک
  

 ےی کٹ روے بعد یسوع نے کےسارا دن تعلیم دین
 کو لیا اور ںلیوھی مچٹوھ اور دو چںوڑکٹبمُشکل پانچ 
ی کو برکت دی ) یوحنا 6 ( ، تصور ٹ اور روںلیوھاُن مچ
 طور ےی گندم کھا جو کبھا تہی کو بنا رٹ روہ وےکیجی
ار کیا یا پکایا ےی تھ کبےی اور جسھ اُگی تںیہپر ن
 ہ و۔ ہے ں میںوھاتہ ے بالکل اُس کہ ی۔ا ھ کیا تںیہن
وئی ہ ںیہی پیا نھا جو کبھا تہ کو بنا رںلیوھمچ

 ں میںوھاتہ ے ، اس کںیھ تہری نہی تھ اور کبںیھت
زار ہ بائیس ےی ، اُس نڑھ خوراک بے ! جیسںیھت

 5000 ۔ایا ٹھ اوپر کی طرف اُے کےلانھ کو کںلوگو
�دمیو  اگلی ۔ایا ھ کے نں اور بچوں عورتوہ علاوے کںا
 "ے نکلے لیے کی تلاش کے اور ناشتےصبح لوگ جاگ
یل کی ھ چلا اور جہ دوران وے ؟" رات کہے ںاہیسوع ک
 ے گلیل کےت سہ اِس طرح ، ب۔دوسری جانب چل دیا 

تلاش ےُس کی  اے نں والوے چوگرد سفر کرنےسمندر ک
 ے کے پانے کو پایا اور اُسں کشتیوے نں دوسرو۔کی 
 ۔ بحری سفر کیا ے لیے کےیل کو عبور کرنھ جےلی

  
 واعظ کیا جس کی ہت مطلوبہ بے یسوع نےنچہ پہجب و
 ےلہ ایک دن پے اُس ن۔ی ھی تلقین کرنا تھ کبےاُس

 ے یسوع ن۔ی ھ واعظ کی بنیاد رکے اپنھ ساتے کےمعجز
 پاس ے جو میر۔ ںوہ ںی میٹ زندگی کی رواعلان کیا ،

ء �  ے پر ایمان لاءھوگا اور جو مُجہ ہوکا نھر گز بہ ہ وےا
 اُن ے "یسوع ن۔ )یوحنا 6: 35 (۔و گا ہ ہی پیاسا نھ کبہو

 تُم ہ کںوہتا ہ سچ کے تُم سںا میہ کں جواب میےک
 ہ بلکھے دیکے معجزہ کےتڈونڈھ ںیہ نے اِس لیھےمُج



 فانی خوراک ے۔وئہا کر سیر ھ کںیاٹ تُم روہ کےاِس لی
 جو ے لیے اُس خوراک کہ کرو بلکہ محنت نے لیےک

�دم ے جسہےتی ہ کی زندگی تک باقی رہمیشہ  ابنِ ا
ر ہ اُسی پر مے باپ یعنی خدا نہ گا کیونکے دںیہتُم

 ۔ ( 27 ۔" )یوحنا 6 : 25 ۔ ہےکی 
  

ر ھ قابلِ تصور ذاتی تعلق کی بںیہ اُنےیسوع ن
 خود ہ و۔ مدعو کیا ے لیے کے کرنہربپوری کا تج
 ، ہ پانی ، نجات کا رستہ ، زندہےی ٹزندگی کی رو

 ھا ، دُنیا کا نور اور اِس طرح سب کچہ کو چرواںوڑیھب
 محسوس کیا ے نںوہ جب اُنےائڑبڑ لیکن ، لوگ ب۔ ہے
 ںیہ نہ کو کوئی ارادےلانھ کہ ناشتںیہ اُنہ وہک

 ۔ا ھتا تھرک
ی جو ٹ زندگی کی روہ وںوہ ں میا ، "ھ جا ری رکےاُس ن
سمان س �  ےائھ کے سںی میٹ اُتری اگر کوئی اِس روےا
ان کی زندگی ہی جٹ جو روہ گا بلکہے رہتو ابد تک زند
 ۔ ( 52۔ ")یوحنا 6 : 51 ہے میرا گوشت ہ دونگا وے لیےک
 " ، ںیہ ے دلیل پیش کر تے پر لوگ جلدی سےاِس نقط
 ےکیونکر د کو ےانھ کںمیہ گوشت ے شخص اپناہی

 ںد و پیماہر مکمل عھ ؟:) یوحنا 6: 52( یسو ع پہےسکتا 
 جب تک ہ :" کہےتا ہ کےوئہ ے بولتے زور سے لیےک
�دم کا گوشت ن  پئو ہاو اور اُس کا خون نھ کہتُم ابنِ ا
اتا اور میرا ھ جو میرا گوشت ک۔ ںیہ زندگی نںتُم می

 ے اُسں اور میہے کی زندگی اُس کی ہمیشہ ہےخون پیتا 
�خری دن پ ی ٹ رو۔ ( 54 ۔")یوحنا 6 : 53 ۔ کرونگا ہر زندھا
ی ٹ ! روہےر اُگل دینا ایک چیز ہ باےر اِسھچکنا اور پ
 جب ہےوتی ہو چکی ہت دیر ہ بہ یہے۔د ہنگل جانا ایک ع
ی اُس کی ھ کوئی بںجوم میہ ! ہےر اُگلا جاتا ہ باےاِس



 ںاہ یواہ مزید کیا ۔ا ھتا تہ چاںیہدعوت کو قبول کرنا ن
 ے : اِس پر اُس کھے تے والےنڑ دل توے لیےیسوع ک

 بعد ے اور اِس کےر گئھ پٹ اُلےترہ بے سں میںشاگردو
 ۔) یوحنا 6: 6 (۔ ہے رہ نھ ساتےاُس ک

  
 ں کی جذباتی بُلندیوےلانھانا کھایک دن 5000 کو ک
 ہر منادی جبکھ اور پے کا تصور کیجیںیوہاور کوتا
وا صرف ہ جب واعظ ختم ۔ی و ئہ ہ دن علیحدے اگلڑیھب

 نزدیکی ے اپنے یسوع ن۔ ھے تںاہ لوک وہبار
ا ،" ہ کےا اور افرسدگی سھ کی طرف دیکںپیروکارو

؟" ) یوحنا 6 : ںیہو ، تُم نہ ےتہی چلا جانا چاھکیا تُم ب
 ے سں اِس سوال کو ایک یا دو طریقوں یونانی می۔ ( 67
 اُس ہ کہے کر سکتا ہ والا اشارےنھ پوچ۔ا گیا ھپوچ

�دمی یا عورت ن  کی ےونہ" درست" یا "غلط" ے جواب کےا
  ا منفی او ویھ " تںاہ اگر جواب " ۔ی ھتوقع کی ت
ر ، ہ طور ے مثال ک۔ ہے سوال شروع کرتا ںیونانی می
 ےتہ شاگرد جاننا چاں طوفان میے سمندر کےگلیل ک
 ۔ ہے کرتا ہ اگر یسوع ان کی حفاظت کی پرواھےت

" اِس طرح ںاہ کی توقع کی " جی ےنہ کے اُسے نںوہاُن
 ہ شروع کیا : " کھ ساتے اپنا سوال او وی کے نںوہاُن
 ؟ ) ںیہ ے جاتےوئہلاک ہم ہ ہ کںیہ فکر نھےکیا تُج

ا ھ ایسا تہ ، بلا شُبںاہا ، جی ھ اچ۔مرقس 4 : 38 ( 
 کی توقع ںیہ والا جواب نےنھدوسری جانب ، اگر پوچ۔

 شروع کر ھ ساتے این ک سوال کو یوے اپنہ ، وہےکرتا 
 ےتہ ، کیا تُم چاےتہ چاںیہا نہ رھ ساتے گا : تُم میرے

 ۔: کی توقع کی ہ جواب " نے اُن کےو " اُس نہ
  

پ ن � �واز میےکیا ا ا مایوسی کو سُنا ہ تنں یسوع کی ا



 شدید ے اُس ن۔ا ھنا تڑوھ چںیہ اُنہ سوچا کے؟ اُس ن
ا کیا ، نا  پن ، اُداسی اور ناپسندیدگی کا سامنےاکیل

 ے جس پر اُس نےر شخص سہ ہجوم کا ، بلکہصرف 
 کسی کا قیاس ں می۔ی ھیلی تڈاپنی حقیقی زندگی اُن
 ھ اُس جذباتی افسردگی اور دُکے کر سکتا جس نںیہن

 ۔ا ھ نکلا تے دل سےو جو اُس کہکا تصور کیا 
  

 اُس کا دل ے کیسہ گا کےی جانھصرف یسوع کب
 جواب دیا ، " ےمون پطرس نا جب ، شعھبُلندی پر گیا ت
 ں کی زندگی کی باتیہمیشہ ؟ ں پاس جائیےم کس کہ
 اور ں ")یوحنا 6 : 68(! روحانی ما۔ ںیہی پاس ہ ےتو تیر
 ے سفر کےم اپنہ جب ہےو سکتا ہا ھر اچہباپ کا جو

 کوئی او ر ے لیے کے جانںاہ یہ کںیہ ےتھدوران سیک
 ۔ ہے صرف یسوع ہ بلکںیہ نہجگ

  
د ہ سوالات ، جدوجے اپنےلہ پہت عرصہ باپ بںروحانی ما
 ے، شکوک ، خود اعتمادی ، محو بالذات ، اور خود ضبطی ک
 ںتروہ جو بںیہ ے گُزر چُکے دشواری سے ذریعےحکم ک
نے سفر سے لیےک �  کا ے یا پس و پیش کرنے واپس ا
ی ھ کسی بھ ساتے اور باپ مسیح کں مائی۔ ےسبب بن
 ں تعلق میےرھ اور کقیمت پر یسو ع کی جلالی زندگی

�خر کار ، و۔ ہےر  ںیہ الفاظ نے صرف زندگی کہ ا
 ے داود اور سوسن کں می۔ ہے زندگی کا کلام ہتا ، وھرک
نھ ساتے اُن کی خدمت کےلی �  والی شادی کی ے اُن کی ا
 ں دو موم بتیوے نںوہ اُن۔ ںوہ سوچتا ے بارےتقریب ک
 روشنی کی روایت ے اشخاص سےو الےکی روشنی کرن

 کی علامت ےونہ اکثر ایک ڑے جو۔ بات چیت کی ے لیےک
 خادم ے اُن ک۔ ںیہ ے کو جِلاتں طور پر دو موم بتیوےک



 ں لوگ اب اپنی شخصی موم بتیوےت سہ بہا کہ کےن
زادی اور ذاتی چ �  ے کہ پیش خیمے کےکارھٹکو اپنی ا
 موم بتی کو ہا اگر وھ پوچے اُس ن۔ ںیہ ہے رڑوھ چےلی
نا ڑوھوا چہ جلتا ںیہ یا اُنںیہ ےتہسرانجام دینا چا

 جواب دیا ے بعد ، داود نے کے سوچنے اِس بار۔ ںیہ ےتہچا
ور اور اُس ہاتا ھ اپنی بُجں اگر میہے کیا ے، " اِس بار

 کا ے کرنہ توجے دل سے ؟" پورںوہعورت کی جلاتا 
 ایک ٹھےوتا جب دو لوگ اکہ ںیہتصور صرف ذاتی ن
تے لیے کےونہ �  ہمیشہ ھ ساتےح کے مسہ ی۔ ںیہ ے ا

 ۔ ہےوتا ہ تعلق کا قائم کرنا ےرھ اور کےک
  

 اور ہے سونپنا شازو نادر ے لیے ، مسیح کہبلا شُب
 طور پر ، ے مثال ک۔ ہے ے لیے کے مکمل لمحےپابندی ک

 ے لیے مسیح کہ داود پر غور کیا جب وےیسوع ن
 " ، ہا کھا تہد کر رہ کی جدوجےنہ اور کےسپردگی کرن
�گہایمان ، یا ڑوھاو ، ت د ہ عھ ساتے تیرا میرے ایک قدم ا
�ئیہے۔کا وقت  پ کں ا �  ے کے ایمان کو تقویت دینے ا
 ے سںم میہ "۔ ںیہ ے واقعیات کی بات کر تھ کچےلی
د ہ کی جدوجہونا روز مرہ دستبردار ے لیے کںت ساروہب
�گں سفر میےم اپنہ ے جیسہے  ۔ ںیہ ےتڑھ بے مزید ا

�دمیوے ع ن یسوںاپنی ابتدائی خدمت می  کی کاشت ں ا
 ۔ا ھی بننا تھ قریبی ساتے ایک دن اُس کںیہکی جن

 ے اُن کہ طور پر مستقل بُلاوے کںاُن کا شاگرو
 ے کںینوہ چوبیس مے سہارٹھ بعد اےابتدائی تعارف ک

 دوران ے اُن کی شراکت کھ ساتے مسیح ک۔ا ھ تےلی
 پس و پیش کیا ے سےنھ ایمان رکہ صرف یہ نے نںوہاُن
 ہےو سکتا ہ ہ وہی کھ بں اِس میہا بلکھ کون تہ وہک
 ںاہ یں۔یھ رکہ یا نںیھ اور تعلق رکہروسھاُس پر ب



 یسوع ہ بعد کے کے اقرار کرنے پطرس کہتک ک
ی اپنی پابندی ھ اب بہا وھتا تھ رکںزندگی کی باتی
 ہ وہ انکار کیا کہ تین مرتبے پطرس ن۔ ےگمگائڈ ںمی
و ہ سب تتر بتر ےسر اور دو۔ا ھ مِلا تےی مسیح سھکب
 یسوع ے توما ن۔ ےنچہ پںاہی وہی رومی سپاہ ے جیسےگئ
 ے اپنے اُس نہ انکار کیا جب تک کے سےکو قبول کرن
 ںاہ ی۔ لیا ھ رکہ نں میںوھاتہ ے والں کو کیلوںوھاتہ
 ے انتظار کرنں یروشلم میںیہ اُنے یسو ع کہتک ک

 روح القدس کو حاصل ہ وہ بعد جب تکے کےنہ کے لیےک
 یسوع کو ے نں دوستوے پطرس اور اُس کں کرلیہن
 ے لیے کاروبار کے کںلیوھ مچےترک کیا اور اپن

 ۔ ے گئٹ سمندر پر لوےگلیل ک
  

 حمتی طور پر ے لیےر ایک کہ ے سںر حال ، جب اُن میہب
یا ) سوائ �  جو قدرتی ے یوحنا کےقُربانی کا وقت ا
  اور مسیح کیےوئہ ھڑے کھے سیدہ مرا( وےات سہوجو

 یعقوب ، ۔ کی قیمت ادا کی ےونہید ہ شے لیےپیروی ک
 قتل کیا ں ، کو یروشلم میے سں میںوٹ بیےزبدی ک
 ے کےمتی کویسوع مسیح کی پیروی کرن۔ا ھا تےگ
 ۔الاڈ مار ے کں والوے اقتصادی حفاظت کرنں میہمعامل

ا ھ ذبح کیا گیا تے تلوار سے اُسہ کہےروایت قلمبند 
 فلپ ۔ا ھا تہیل کی منادی کر ر انجںوپیا میھ ایتہجب و

 برتلمائی کی ۔ا ھکایا گیا تٹ لں میہکو فروگی
 اندریا س ۔ی ھال اُتاری گئی تھ کی کہ زندں میہارمینی
 " ایکس" شکل کی صلیب پر مصلوب ںکو گریس می
یا ڈ توما کو مشرقی انے والے شک کرن۔ا ھکیا گیا ت

 ۔ا ھ مارا گیا تھ ساتے کےی مانھ برچںمی
  



 ۔ا ھ بنا یا گیا تہ نشانے سں تیروںو لبنان میتدی ک
 ۔ا ھ مصلوب کیا گیا تںشعمون قتانی کو فارس می

 مصلوب ہ وںاہ انجیل کی منادی کی جں روم میےپطرس ن
پ کو یسوع کی مانند ے اپنے اُس ن ۔ا ھکیا گیا ت �  ا
 یوحنا زبد ی کا ۔ا ھ کیا تںیہ قیاس نے لیے کےمرن

 ےا جو قدرتی اسباب سھتا صرف اکیلا ٹایک دوسرا بی
�خری کتاب کو ںیھ لکں پانچ کتابیے اُس ن۔مرا   ا

 ۔ ختم کیا ں سال کی عمر میےانوھپچ
  

 اعلان ےا جب اُس نھا تہ کر رںیہ بات نہ فاءدےیسوع ب
 ھے پیچےا اگر کوئی میرہ کے سب سےکیا " اور اُس ن
نا چا � ر روز اپنی ہ اور ے انکار کرے تو اپنی خودی سہےا

 جو ہ کیونکےو لہ ے پیچے اور میرےائٹھاُصلیب 
 گا اور جو ےوئھ کے اُسہ وہےکوئی اپنی جان بچانا چا

 ۔ گا ے بچائےی اُسہ وےوئھکوئی میری خاطر اپنی جان ک
�دمی اگر ساری دُنیا کو حاصل کر  اور اپنی جان ےاور ا

 ہ کیا فاءدے تو اُسےائٹھ یا ُس کا نقصان اُےو دھکو ک
 ۔ ے سوچیے بارے قُربانی ک۔ ( 25 ۔ 23 و گا ؟" )لوقا 9 :ہ
ی ھ مسیح کی پیروی کسی ب۔ ے سوچیے بارےفوائد ک

 ۔ ہےقیمت پر اِس کی مستحق 
  

  باپ،ےپیار
 روحانی ں میے جسہ تیرا شُکریے لیےاُس ترقی ک

ربانی ہ م۔ ںوہ کر چُکا ٹھے اکھ ساتے تیرںسفر می
 ) یا باپ( ں روحانی ماھےی قیمت پر مُجھ کسی بےس

مین ۔ بالغ کر ے لیے کےونہ �  ۔ ا
  
  
 


