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ایک شاگرد ایک سیکھنے واال ہے

جو لوگ عیسیٰ مسیح کی پیروی کرتے ہیں وہ شاگرد کہالتے ہیں۔
 اور مجــمع کــو دیــکھ کــر ، وہ پــہاڑ پــر چــڑھ گــیا ، اور جــب وہ بــیٹھا تــھا تــو اس کــے شــاگــرد اس کــے"

پاس آئے۔" میتھیو 5: 1
 اس کـے شـاگـرد اس کـے پـاس آئـے۔ شـاگـرد یـہی کـرتـے ہـیں - وہ جـاتـے ہـیں جـہاں خـداونـد جـاتـا ہـے۔ وہ
 اســـی کـــی پـــیروی کـــرتـــے ہـــیں۔ وہ اس کـــے ســـاتـــھ رہـــنا چـــاہـــتے ہـــیں۔ ان کـــی ہـــر ســـوچ اس کـــے پـــیچھے
 چـلنے کـی خـواہـش سـے گـھری ہـوئـی ہـے۔ زنـدگـی مـیں ان کـا سـب سـے بـلند مـقصد اس کـے سـاتـھ رہـنا

ہے۔

اب جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو گئے۔" میتھیو 8: 3"
 عہـد نـامـہ کـے بـنیادی پـیغامـات مـیں سـے ایـک یـہ ہـے کـہ جـو لـوگ عـیسیٰ مـسیح پـر یـقین رکـھتے ہـیں وہ

اس کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ، سنتے ، سوچتے ، سیکھتے اور پیروی کرتے ہیں۔
 لـفظ "شـاگـرد" کـا مـطلب ایـک سـیکھنے واال ہـے۔ نـئے عہـد نـامـے مـیں اصـل لـفظ یـونـانـی ریـاضـی کـا ہـے -
 "ایـک سـیکھنے واال ، اس سـوچ کـی نـشانـدہـی کـرتـا ہـے جـس کـی سـعی کـے سـاتـھ سـاتـھ کـوشـش بـھی
 کــی جــاتــی ہــے۔" یــسوع مــسیح کــا شــاگــرد اپــنے رب کــے بــارے مــیں ســیکھتا ہــے اور وہ کــیا کــرنــا چــاہــتا

ہے ، پھر وہ ان کے بارے میں کچھ کرتا ہے

سیکھنا شاگرد کوئی ایسا نہیں جو بس جانتا ہو۔ شاگرد سنتے ہیں ، سیکھتے ہیں اور کرتے ہیں۔ 
 مـیرے خـیال مـیں عـیسائـی مـفکریـن نـہیں تـھے۔ کـہ انـہوں نـے صـرف وہـی کـیا جـس کـے بـارے مـیں ان کـو
 بـتایـا گـیا تـھا کـہ وہ ان کـے دمـاغ کـو تـالش کـرنـے اور اس پـر غـور کـرنـے کـے لـئے کـہ کـیا سـچ ہـے۔ مـیں
 نـے عـیسائـیوں کـو غـیر مـفکریـن سـمجھا۔ مـیں نـے اپـنے الـحاد پـر یـقین رکـھتے ہـوئـے فخـر کـیا کـہ اس نـے
 مـجھے ایـک "آزاد مـفکر" بـنا دیـا ہـے۔ تـب مـیں ایـک مـسیحی ہـوگـیا اور مـجھے مـعلوم ہـوا کـہ جـب مـیں
 نـے خـدا پـر یـقین کـیا تـو مـیرا دمـاغ مـشکوک نـہیں ہـوا۔ در حـقیقت ، مـیں نـے اپـنی زنـدگـی مـیں پہـلی بـار
 ســیکھا مــیں واقــعتا اپــنے لــئے ســوچ ســکتا ہــوں۔ مــیں دنــیا کــے مــانــنے ، کــہنے اور کــرنــے والــی بــاتــوں پــر
 عـمل نـہیں کـر رہـا تـھا۔ خـدا نـے اپـنے روح الـقدس کـو اپـنے انـدر رکـھ دیـا اور مـجھ سـے اپـنے کـالم کـے
 ذریــعے بــات کــی۔ مــیں نــے خــدا کــی طــرف ســے ســنا ، اس کــی دانــشمندی کــو پــکڑا اور اپــنی زنــدگــی

!سے کسی بھی چیز سے کہیں بہتر زندگی گزارا۔ آزاد مفکر ہونے کی بات کریں
 خـدا کـی طـرف سـے سـننا صـرف مـسیح کـے شـاگـرد بـننے کـے مـعنیٰ کـا آغـاز ہـے۔ سـننے سـے سـوچـنے

کا باعث بننا چاہئے۔ سوچنے سے سیکھنے کا باعث بنے۔

سیکھنے کے نتیجے میں ہونا چاہئے۔

سماعت 2. سوچنا 3. سیکھنا 4. کرنا .1

 یـہ ایـک سـادہ عـمل ہـے ، لـیکن یـہ آسـان نـہیں ہـے - اور یـہ تـیز نـہیں ہـے۔ یـسوع مـسیح کـے شـاگـرد کـی 
 حــیثیت ســے تــرقــی کــرنــے مــیں کــوشــش اور وقــت درکــار ہــوتــا ہــے۔ تــاہــم ، مــیں زمــین پــر اپــنا وقــت گــزارنــے
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 کـے کـسی اور بہـتر طـریـقہ کـے بـارے مـیں نـہیں سـوچ سـکتا۔ جـب ہـم اس کـے شـاگـرد بـن جـاتـے ہـیں تـو
 عـیسیٰ ہـمیں "ابـدی زنـدگـی کـا تـحفہ" دیـتا ہـے۔ زمـین پـر ہـمارا مـختصر وقـت یـسوع کـے سـاتـھ ہـمارے

دل کے تخت پر ایک الزوال محبت کے گانے کی شروعات ہے۔


ایک شاگرد فرمانبردار ہے 
 ایـک شـاگـرد یـسوع کـے کـہنے کـو سـنتا ہـے اور دانـشمندی اور ہـدایـت کـے ان الـفاظ پـر سـنجیدگـی سـے

غور کرتا ہے۔ لیکن یہ وہیں نہیں رکتا۔
 یــسوع مــسیح کــا شــاگــرد بــھی ایــک ایــسا کــرنــے واال ہــے۔ وہ ســنتے ہــیں کــہ خــدا کــیا کہــتا ہــے اور پــھر
 اس کـے احـکامـات کـی تـعمیل کـرتـے ہـیں۔ یـسوع نـے اپـنے پـیروکـاروں پـر یـہ واضـح کـر دیـا کـہ اس کـی

اطاعت کرنا شاگرد بننے کا ایک اہم حصہ تھا۔
 اور یـسوع آئـے اور ان سـے بـات کـرتـے ہـوئـے کـہا ،‘ ‘آسـمان اور زمـین پـر سـارا اخـتیار مـجھے دیـا گـیا“
 ہــے۔ تــب جــاکــر تــمام قــومــوں کــے شــاگــرد بــن کــر بــاپ ، بــیٹے اور روح الــقدس کــے نــام پــر بــپتسمہ دیــں ،
 اور ان سـب بـاتـوں پـر عـمل کـرنـے کـی تـعلیم دیـں جـو مـیں نـے تـمہیں دیـا ہـے۔ اور دیـکھو ، مـیں ہـمیشہ

آپ کے ساتھ ہوں ، یہاں تک کہ عمر کے آخری حصے تک۔ ’آمین۔“ میتھیو 28: 20-18
 عــیسی عــلیہ الســالم نــے شــاگــردی کــے عــمل کــے بــارے مــیں کــچھ بــھی کــہنے ســے پہــلے ، انــہوں نــے ان
 کــو شــاگــردی کــی طــاقــت کــی طــرف اشــارہ کــیا: "تــمام اخــتیار مــجھے جــنت مــیں اور زمــین پــر دیــا گــیا
 ہـے۔" ہـم اتـنا مـصروف ہـو سـکتے ہـیں جـتنا ہـم یـسوع مـسیح کـی پـیروی کـرنـے کـے عـمل مـیں رہـنا چـاہـتے
 ہــیں ، لــیکن ہــماری کــوشــشیں اس کــے اقــتدار کــے بــغیر کــچھ بــھی نــہیں ہــیں۔ عــیسیٰ عــلیہ الســالم کــا
 ہـے اور اس کـا مـطلب ہـے "عـمل کـرنـے کـا exousia جـنت اور زمـین مـیں تـمام اخـتیار ہـے۔ یـونـانـی لـفظ
 حـق ، عـمل کـرنـے کـا اخـتیار ، عـمل کـرنـے کـی اجـازت ، عـمل کـی آزادی"۔ یـہاں خـیال یـہ ہـے کـہ یـسوع
 مـسیح کـو اپـنی مـرضـی کـے مـطابـق کـرنـے کـا حـق اور طـاقـت حـاصـل ہـے۔ حـضرت عـیسیٰ کـو یـہ اخـتیار
 حــاصــل ہــے کــہ وہ جــو بــھی کــرنــا چــاہــتا ہــے وہ کــریــں اور اپــنے پــیروکــاروں ســے جــو کــچھ وہ چــاہــیں

وصول کریں۔ یسوع ہم سے کیا چاہتا ہے؟

 کـیا؟ "لہـذا جـاؤ اور تـمام مـمالـک کـو شـاگـرد بـناؤ۔" یـسوع چـاہـتا ہـے کـہ ہـم اس کـے اخـتیار مـیں جـائـیں 
 اور ہـر قـوم کـے لـوگـوں کـو شـاگـرد بـنائـیں۔ ہـم لـوگـوں کـو کـس طـرح شـاگـرد بـناتـے ہـیں؟ ہـم انـہیں ان سـب

چیزوں پر عمل کرنا سکھاتے ہیں جو اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔
 کـیا آپ نـے دیـکھا کـہ عـیسیٰ ہـم کـیا بـننا چـاہـتا ہـے؟ اسـاتـذہ! "ان سـب چـیزوں پـر عـمل کـرنـے کـی تـعلیم
 جـس کـا مـیں نـے آپ کـو حـکم دیـا ہـے۔" شـاگـرد وہ ہـوتـا ہـے جـو سـیکھنے اور اطـاعـت کـی بـنیاد پـر جـانـتا
 ہــو۔ یــسوع نــے یــہ نــہیں کــہا ، "ان ســب چــیزوں کــا مــشاہــدہ کــرنــے کــی تــعلیم دیــنا جــو مــیں نــے آپ ســے
 کــرنــے کــو کــہا ہــے۔" انــہوں نــے کــہا کــہ "ان ســب چــیزوں پــر عــمل کــرنــے کــی تــعلیم دیــنا جــو مــیں نــے آپ



… ایک شاگرد ہے  of 5 7

 کـــو حـــکم دیـــا ہـــے۔" اســـتاد وہ ہـــوتـــا ہـــے جـــس نـــے اپـــنے پـــروردگـــار اور نـــجات دہـــندہ کـــے احـــکامـــات کـــی

تعمیل کی ہو اور دوسروں کو بھی اسی طرح کی ہدایت کی ہو۔
 یـــسوع چـــاہـــتا ہـــے کـــہ ہـــم پہـــلے ان کـــی پـــوری اطـــاعـــت کـــے ســـاتـــھ پـــیروی کـــریـــں ، پـــھر دوســـروں کـــو یـــہ

سکھائیں کہ مکمل اطاعت میں اس کی پیروی کیسے کریں۔

یسوع لیڈ کرتا ہے - ہم پیروی کرتے ہیں۔ .1

یسوع سکھاتا ہے - ہم سیکھتے ہیں۔ .2
Jesus. یسوع نے حکم دیا ہے۔

Jesus. یـــسوع ہـــمیں اقـــوام عـــالـــم مـــیں شـــاگـــرد بـــنانـــے کـــا اخـــتیار دیـــتا ہـــے - ہـــم دوســـروں کـــو اس کـــی 

پیروی اور اطاعت کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔

 بہـت آسـان ، پـھر بـھی اتـنا پـیچیدہ۔ یـہ خـیال بہـت ہـی آسـان ہـے ، لـیکن اس کـام کـو مـکمل کـرنـے مـیں 
 پــــوری زنــــدگــــی عــــقیدت اور اطــــاعــــت کــــی ضــــرورت ہــــے۔ کــــیا آپ چــــیلینج کــــے لــــئے تــــیار ہــــیں؟ مــــیں اپــــنی
 یـسوع مـسیح پـر بـھروسـہ کـرنـے اور ان کـی اطـاعـت کـرنـے سـے بہـتر کـچھ نـہیں Jesus زنـدگـیوں کـے ل

سوچ سکتا۔
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ایک شاگرد اکیال نہیں ہے
 پـھر گـیارہ شـاگـرد گـلیل گـئے ، اس پـہاڑ پـر جـو عـیسیٰ نـے ان کـے لـئے مـقرر کـیا تـھا۔ جـب انـہوں نـے“
 اســـے دیـــکھا تـــو اس کـــی عـــبادت کـــی۔ لـــیکن کـــچھ کـــو شـــک ہـــوا۔ اور یـــسوع نـــے آکـــر ان ســـے کـــہا ، ‘‘
 آسـمان اور زمـین پـر سـارا اخـتیار مـجھے دیـا گـیا ہـے۔ تـب جـاکـر تـمام قـومـوں کـے شـاگـرد بـن کـر بـاپ ،
 بــیٹے اور روح الــقدس کــے نــام پــر بــپتسمہ دیــں ، اور ان ســب بــاتــوں پــر عــمل کــرنــے کــی تــعلیم دیــں جــو
 مــیں نــے تــمہیں دیــا ہــے۔ اور دیــکھو ، مــیں ہــمیشہ آپ کــے ســاتــھ ہــوں ، یــہاں تــک کــہ عــمر کــے آخــری

حصے تک۔ ’آمین۔“ میتھیو 28: 20-16
 کــیا آپ نــے کــبھی ســوچــا ہــے کــہ 11 شــاگــردوں مــیں ســے کــچھ کــیوں شــک کــرتــے ہــیں؟ وہ جــی اُٹــھے
 ہـوئـے مـسیح کـی مـوجـودگـی مـیں ہـیں۔ انـہوں نـے سـب کـو دیـکھا ہـے ، وہ اس کـے سـاتـھ چـل چـکے ہـیں ،
 اس کـے سـاتـھ بـات چـیت کـرتـے ہـیں ، اس کـی بـاتـیں سـنتے ہـیں ، اس کـے سـاتـھ دعـا کـرتـے ہـیں ، اس
 کـے سـاتـھ کـھاتـے ہـیں ، اور اس کـو چـھوتـے ہـیں۔ وہ جـانـتے ہـیں کـہ عـیسیٰ فـوت ہـوا اور وہ جـانـتے ہـیں

کہ وہ مردوں میں سے جی اُٹھا۔ تو ، کیوں انہوں نے شک کیا؟ انہیں کیا شبہ تھا؟
 یـونـانـی زبـان کـا تـرجـمہ "شـکوہ" ایـڈیـٹاسـن ہـے۔ اس کـا مـطلب ہـے "ڈبـل اسـٹینڈنـگ ، دو طـریـقوں سـے
 کـھڑا ہـونـا" اور اس سـے بـے یـقینی اور ہـچکچاہـٹ کـا اشـارہ ہـے کـہ کـون سـا راسـتہ اخـتیار کـرنـا ہـے۔
 یـہ ایـک ایـسے شـخص کـی تـصویـر ہـے جـہاں کـھڑے ہـیں جـہاں دو راسـتے مـلتے ہـیں اور نـہیں جـانـتے
 کــہ کــون ســا انــتخاب کــرنــا ہــے۔ "ہــچکچاہــٹ" کــا لــفظ "شــکوہ" ســے بہــتر تــرجــمہ ہــوگــا۔ ســبھی شــاگــرد

مسیح کی پرستش کرتے تھے ، لیکن کچھ "ہچکچاتے" تھے۔
 اس کـے بـارے مـیں سـوچـئے کـہ وہ ابـھی گـزر چـکے ہـیں۔ ان کـی زنـدگـی کـے آخـری پـانـچ ہـفتے تـکلیف 
 دہ تــھے۔ عــیسیٰ کــو گــرفــتار کــیا گــیا تــھا۔ ســب شــاگــرد اپــنی جــان کــے لــئے بــھاگــے۔ یــسوع کــو آزمــایــا
 گــیا ، مــارا پــیٹا گــیا اور ســولــی پــر چــڑھــایــا گــیا۔ وہ مــر گــیا اور رومــی فــوجــیوں کــے زیــر نــگرانــی ایــک
 مـقبرے مـیں دفـن ہـوا۔ انـہیں اپـنی جـان سـے خـوف تـھا۔ مـسیحی بـادشـاہـی کـے لـئے ان کـی امـیدوں اور
 خــوابــوں کــو کچــل دیــا گــیا تــھا۔ وہ نــہیں جــانــتے تــھے کــہ ان کــے اور ان کــے اہــل خــانــہ کــے لــئے ان کــا
 مســتقبل کــیا ہــے۔ پــھر ، عــیسیٰ مُـــردوں مــیں ســے جــی اُٹــھا اور کــئی بــار اپــنے شــاگــردوں کــے ســامــنے
 حــاضــر ہــوا۔ اس نــے انــہیں زمــین پــر اپــنے مــشن کــے بــارے مــیں بــتایــا اور وہ حــکمرانــی اور حــکمرانــی

کے لئے جنت میں واپس جا رہا ہے۔
 کـیا یـہ تـعجب کـی بـات ہـے کـہ اس کـے کـچھ شـاگـرد اس راسـتے پـر "ہـچکچاہـٹ" کـرتـے جـس راسـتے پـر
 عــیسیٰ انــہیں چــلنے کــے لــئے بــال رہــا تــھا؟ کــیا وہ یــہ کــرســکتے ہــیں؟ کــیا وہ چــیلنج کــا مــقابــلہ کــر رہــے
 تــھے؟ کــیا ان مــیں طــاقــت ہــوگــی؟ کــیا ان مــیں دانــشمندی ہــوگــی؟ وہ اپــنے ســامــنے رکــھے ہــوئــے عــظیم

کام کو کیسے پورا کرسکتے ہیں؟ وہ کھڑے ہوئے جہاں دو راستے ملے اور وہ ہچکچاتے ہیں۔
 ہـم اپـنی شـاگـردی مـیں کـہاں ہـچکچاتـے ہـیں؟ ہـم ابـھی کـن دو رسـتوں کـا سـامـنا کـر رہـے ہـیں جـو ہـمیں
 خـدا کـے بـیٹے کـی پـیروی کـرنـے پـر روکـنے کـا سـبب بـن رہـے ہـیں؟ مـجھے شـک ہـے کـہ ہـم مـیں سـے بہـت
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 سـارے چـیلنجوں کـی گہـرائـی کـا سـامـنا کـر رہـے ہـیں جـس کـی وجـہ سـے 11 شـاگـردوں مـیں سـے کـچھ

ہچکچاہٹ کا شکار ہیں ، تو ہم اپنے عقیدے میں آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے ہیں؟
 سـنو یـسوع آپ کـو کـیا کـہہ رہـا ہـے۔ اس کـے پـاس تـمام اخـتیار ہـے ، تـمام طـاقـت ہـے ، تـو جـاو اور اپـنے
 کــنبہ ، اپــنے پــڑوســیوں ، آپ کــے اســکول ، اپــنے کــام کــی جــگہ ، اپــنی بــرادری کــو جــا کــر پــیروی کــرو۔
 اور اس کـے حـیرت انـگیز وعـدہ کـو فـرامـوش نـہ کـریـں: "اور دیـکھو ، مـیں ہـمیشہ آپ کـے سـاتـھ ہـوں ،

"حتی کہ اس عمر کے آخر تک۔

 اس ســـے مـــجھے یـــاد آتـــا ہـــے کـــہ پـــولـــس نـــے 2 کـــرنـــتھیوں 4: 9 مـــیں کـــیا لـــکھا ہـــے۔ انـــہوں نـــے کـــہا کـــہ
 یــسوع مــسیح کــے پــیروکــاروں پــر ظــلم کــیا جــاســکتا ہــے ، لــیکن وہ کــبھی بــھی فــرامــوش نــہیں ہــوں گــے۔
 یـسوع آپ کـے سـاتـھ رہـا ہـے ، آپ کـے سـاتـھ ہـے ، اور عـمر کـے اخـتتام تـک آپ کـے سـاتـھ ہـوگـا۔ تـم تـنہا
 نــــہی ہــــو. یــــسوع آپ کــــو کــــبھی نــــہیں چــــھوڑے گــــا۔ وہ آپ کــــو کــــبھی تــــرک نــــہیں کــــرے گــــا۔ وہ راســــتہ

اپنائیں جو وہ چاہتا ہے کہ آپ چلیں اور وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ ہمیشہ

 کــــالم نــــیو کــــنگ جــــیمز ورژن ســــے لــــیا گــــیا ہــــے۔ کــــاپــــی رائــــٹ 2 1982 کــــے ذریــــعہ تــــھامــــس نــــیلسن ،"
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