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ایک شاگرد ایک سیکھنے واال ہے
جو لوگ عیسیٰ مسیح کی پیروی کرتے ہیں وہ شاگرد کہالتے ہیں۔
اور مجLLمع کLLو دیLLکھ کLLر  ،وہ پLLہاڑ پLLر چLLڑھ گLLیا  ،اور جLLب وہ بLLیٹھا تLLھا تLLو اس کLLے شLLاگLLرد اس کLLے"
پاس آئے۔" میتھیو 1 :5
اس کLے شLاگLرد اس کLے پLاس آئLے۔ شLاگLرد یLہی کLرتLے ہLیں  -وہ جLاتLے ہLیں جLہاں خLداونLد جLاتLا ہLے۔ وہ
اس LLی ک LLی پ LLیروی ک LLرت LLے ہ LLیں۔ وہ اس ک LLے س LLات LLھ رہ LLنا چ LLاہ LLتے ہ LLیں۔ ان ک LLی ہ LLر س LLوچ اس ک LLے پ LLیچھے
چLلنے کLی خLواہLش سLے گLھری ہLوئLی ہLے۔ زنLدگLی مLیں ان کLا سLب سLے بLلند مLقصد اس کLے سLاتLھ رہLنا
ہے۔
اب جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو گئے۔" میتھیو "3 :8
عہLد نLامLہ کLے بLنیادی پLیغامLات مLیں سLے ایLک یLہ ہLے کLہ جLو لLوگ عLیسیٰ مLسیح پLر یLقین رکLھتے ہLیں وہ
اس کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے  ،سنتے  ،سوچتے  ،سیکھتے اور پیروی کرتے ہیں۔
لLفظ "شLاگLرد" کLا مLطلب ایLک سLیکھنے واال ہLے۔ نLئے عہLد نLامLے مLیں اصLل لLفظ یLونLانLی ریLاضLی کLا ہLے -
"ایLک سLیکھنے واال  ،اس سLوچ کLی نLشانLدہLی کLرتLا ہLے جLس کLی سLعی کLے سLاتLھ سLاتLھ کLوشLش بLھی
کLLی جLLاتLLی ہLLے۔" یLLسوع مLLسیح کLLا شLLاگLLرد اپLLنے رب کLLے بLLارے مLLیں سLLیکھتا ہLLے اور وہ کLLیا کLLرنLLا چLLاہLLتا
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۔
مLیرے خLیال مLیں عLیسائLی مLفکریLن نLہیں تLھے۔ کLہ انLہوں نLے صLرف وہLی کLیا جLس کLے بLارے مLیں ان کLو
بLتایLا گLیا تLھا کLہ وہ ان کLے دمLاغ کLو تLالش کLرنLے اور اس پLر غLور کLرنLے کLے لLئے کLہ کLیا سLچ ہLے۔ مLیں
نLے عLیسائLیوں کLو غLیر مLفکریLن سLمجھا۔ مLیں نLے اپLنے الLحاد پLر یLقین رکLھتے ہLوئLے فخLر کLیا کLہ اس نLے
مLجھے ایLک "آزاد مLفکر" بLنا دیLا ہLے۔ تLب مLیں ایLک مLسیحی ہLوگLیا اور مLجھے مLعلوم ہLوا کLہ جLب مLیں
نLے خLدا پLر یLقین کLیا تLو مLیرا دمLاغ مLشکوک نLہیں ہLوا۔ در حLقیقت  ،مLیں نLے اپLنی زنLدگLی مLیں پہLلی بLار
سLLیکھا مLLیں واقLLعتا اپLLنے لLLئے سLLوچ سLLکتا ہLLوں۔ مLLیں دنLLیا کLLے مLLانLLنے  ،کLLہنے اور کLLرنLLے والLLی بLLاتLLوں پLLر
عLمل نLہیں کLر رہLا تLھا۔ خLدا نLے اپLنے روح الLقدس کLو اپLنے انLدر رکLھ دیLا اور مLجھ سLے اپLنے کLالم کLے
ذریLLعے بLLات کLLی۔ مLLیں نLLے خLLدا کLLی طLLرف سLLے سLLنا  ،اس کLLی دانLLشمندی کLLو پLLکڑا اور اپLLنی زنLLدگLLی
!سے کسی بھی چیز سے کہیں بہتر زندگی گزارا۔ آزاد مفکر ہونے کی بات کریں
خLدا کLی طLرف سLے سLننا صLرف مLسیح کLے شLاگLرد بLننے کLے مLعنیٰ کLا آغLاز ہLے۔ سLننے سLے سLوچLنے
کا باعث بننا چاہئے۔ سوچنے سے سیکھنے کا باعث بنے۔
سیکھنے کے نتیجے میں ہونا چاہئے۔
سماعت  .2سوچنا  .3سیکھنا  .4کرنا 1.
یLہ ایLک سLادہ عLمل ہLے  ،لLیکن یLہ آسLان نLہیں ہLے  -اور یLہ تLیز نLہیں ہLے۔ یLسوع مLسیح کLے شLاگLرد کLی
حLLیثیت سLLے تLLرقLLی کLLرنLLے مLLیں کLLوشLLش اور وقLLت درکLLار ہLLوتLLا ہLLے۔ تLLاہLLم  ،مLLیں زمLLین پLLر اپLLنا وقLLت گLLزارنLLے
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کLے کLسی اور بہLتر طLریLقہ کLے بLارے مLیں نLہیں سLوچ سLکتا۔ جLب ہLم اس کLے شLاگLرد بLن جLاتLے ہLیں تLو
عLیسیٰ ہLمیں "ابLدی زنLدگLی کLا تLحفہ" دیLتا ہLے۔ زمLین پLر ہLمارا مLختصر وقLت یLسوع کLے سLاتLھ ہLمارے
دل کے تخت پر ایک الزوال محبت کے گانے کی شروعات ہے۔
ایک شاگرد فرمانبردار ہے
ایLک شLاگLرد یLسوع کLے کLہنے کLو سLنتا ہLے اور دانLشمندی اور ہLدایLت کLے ان الLفاظ پLر سLنجیدگLی سLے
غور کرتا ہے۔ لیکن یہ وہیں نہیں رکتا۔
یLLسوع مLLسیح کLLا شLLاگLLرد بLLھی ایLLک ایLLسا کLLرنLLے واال ہLLے۔ وہ سLLنتے ہLLیں کLLہ خLLدا کLLیا کہLLتا ہLLے اور پLLھر
اس کLے احLکامLات کLی تLعمیل کLرتLے ہLیں۔ یLسوع نLے اپLنے پLیروکLاروں پLر یLہ واضLح کLر دیLا کLہ اس کLی
اطاعت کرنا شاگرد بننے کا ایک اہم حصہ تھا۔
اور یLسوع آئLے اور ان سLے بLات کLرتLے ہLوئLے کLہا ‘ ‘،آسLمان اور زمLین پLر سLارا اخLتیار مLجھے دیLا گLیا“
ہLLے۔ تLLب جLLاکLLر تLLمام قLLومLLوں کLLے شLLاگLLرد بLLن کLLر بLLاپ  ،بLLیٹے اور روح الLLقدس کLLے نLLام پLLر بLLپتسمہ دیLLں ،
اور ان سLب بLاتLوں پLر عLمل کLرنLے کLی تLعلیم دیLں جLو مLیں نLے تLمہیں دیLا ہLے۔ اور دیLکھو  ،مLیں ہLمیشہ
آپ کے ساتھ ہوں  ،یہاں تک کہ عمر کے آخری حصے تک۔ ’آمین۔“ میتھیو 20-18 :28
عLLیسی عLLلیہ السLLالم نLLے شLLاگLLردی کLLے عLLمل کLLے بLLارے مLLیں کLLچھ بLLھی کLLہنے سLLے پہLLلے  ،انLLہوں نLLے ان
کLLو شLLاگLLردی کLLی طLLاقLLت کLLی طLLرف اشLLارہ کLLیا" :تLLمام اخLLتیار مLLجھے جLLنت مLLیں اور زمLLین پLLر دیLLا گLLیا
ہLے۔" ہLم اتLنا مLصروف ہLو سLکتے ہLیں جLتنا ہLم یLسوع مLسیح کLی پLیروی کLرنLے کLے عLمل مLیں رہLنا چLاہLتے
ہLLیں  ،لLLیکن ہLLماری کLLوشLLشیں اس کLLے اقLLتدار کLLے بLLغیر کLLچھ بLLھی نLLہیں ہLLیں۔ عLLیسیٰ عLLلیہ السLLالم کLLا
ہLے اور اس کLا مLطلب ہLے "عLمل کLرنLے کLا  exousiaجLنت اور زمLین مLیں تLمام اخLتیار ہLے۔ یLونLانLی لLفظ
حLق  ،عLمل کLرنLے کLا اخLتیار  ،عLمل کLرنLے کLی اجLازت  ،عLمل کLی آزادی"۔ یLہاں خLیال یLہ ہLے کLہ یLسوع
مLسیح کLو اپLنی مLرضLی کLے مLطابLق کLرنLے کLا حLق اور طLاقLت حLاصLل ہLے۔ حLضرت عLیسیٰ کLو یLہ اخLتیار
حLLاصLLل ہLLے کLLہ وہ جLLو بLLھی کLLرنLLا چLLاہLLتا ہLLے وہ کLLریLLں اور اپLLنے پLLیروکLLاروں سLLے جLLو کLLچھ وہ چLLاہLLیں
وصول کریں۔ یسوع ہم سے کیا چاہتا ہے؟
کLیا؟ "لہLذا جLاؤ اور تLمام مLمالLک کLو شLاگLرد بLناؤ۔" یLسوع چLاہLتا ہLے کLہ ہLم اس کLے اخLتیار مLیں جLائLیں
اور ہLر قLوم کLے لLوگLوں کLو شLاگLرد بLنائLیں۔ ہLم لLوگLوں کLو کLس طLرح شLاگLرد بLناتLے ہLیں؟ ہLم انLہیں ان سLب
چیزوں پر عمل کرنا سکھاتے ہیں جو اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔
کLیا آپ نLے دیLکھا کLہ عLیسیٰ ہLم کLیا بLننا چLاہLتا ہLے؟ اسLاتLذہ! "ان سLب چLیزوں پLر عLمل کLرنLے کLی تLعلیم
جLس کLا مLیں نLے آپ کLو حLکم دیLا ہLے۔" شLاگLرد وہ ہLوتLا ہLے جLو سLیکھنے اور اطLاعLت کLی بLنیاد پLر جLانLتا
ہLLو۔ یLLسوع نLLے یLLہ نLLہیں کLLہا " ،ان سLLب چLLیزوں کLLا مLLشاہLLدہ کLLرنLLے کLLی تLLعلیم دیLLنا جLLو مLLیں نLLے آپ سLLے
کLLرنLLے کLLو کLLہا ہLLے۔" انLLہوں نLLے کLLہا کLLہ "ان سLLب چLLیزوں پLLر عLLمل کLLرنLLے کLLی تLLعلیم دیLLنا جLLو مLLیں نLLے آپ
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ک LLو ح LLکم دی LLا ہ LLے۔" اس LLتاد وہ ہ LLوت LLا ہ LLے ج LLس ن LLے اپ LLنے پ LLروردگ LLار اور ن LLجات دہ LLندہ ک LLے اح LLکام LLات ک LLی
تعمیل کی ہو اور دوسروں کو بھی اسی طرح کی ہدایت کی ہو۔
ی LLسوع چ LLاہ LLتا ہ LLے ک LLہ ہ LLم پہ LLلے ان ک LLی پ LLوری اط LLاع LLت ک LLے س LLات LLھ پ LLیروی ک LLری LLں  ،پ LLھر دوس LLروں ک LLو ی LLہ
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.
یسوع نے حکم دیا ہے۔ Jesus.
ی LLسوع ہ LLمیں اق LLوام ع LLال LLم م LLیں ش LLاگ LLرد ب LLنان LLے ک LLا اخ LLتیار دی LLتا ہ LLے  -ہ LLم دوس LLروں ک LLو اس ک LLی Jesus.
پیروی اور اطاعت کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔
بہLت آسLان  ،پLھر بLھی اتLنا پLیچیدہ۔ یLہ خLیال بہLت ہLی آسLان ہLے  ،لLیکن اس کLام کLو مLکمل کLرنLے مLیں
پ LLوری زن LLدگ LLی ع LLقیدت اور اط LLاع LLت ک LLی ض LLرورت ہ LLے۔ ک LLیا آپ چ LLیلینج ک LLے ل LLئے ت LLیار ہ LLیں؟ م LLیں اپ LLنی
یLسوع مLسیح پLر بLھروسLہ کLرنLے اور ان کLی اطLاعLت کLرنLے سLے بہLتر کLچھ نLہیں  JesusزنLدگLیوں کLے ل
سوچ سکتا۔
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ایک شاگرد اکیال نہیں ہے
پLھر گLیارہ شLاگLرد گLلیل گLئے  ،اس پLہاڑ پLر جLو عLیسیٰ نLے ان کLے لLئے مLقرر کLیا تLھا۔ جLب انLہوں نLے“
اس LLے دی LLکھا ت LLو اس ک LLی ع LLبادت ک LLی۔ ل LLیکن ک LLچھ ک LLو ش LLک ہ LLوا۔ اور ی LLسوع ن LLے آک LLر ان س LLے ک LLہا ‘‘ ،
آسLمان اور زمLین پLر سLارا اخLتیار مLجھے دیLا گLیا ہLے۔ تLب جLاکLر تLمام قLومLوں کLے شLاگLرد بLن کLر بLاپ ،
بLLیٹے اور روح الLLقدس کLLے نLLام پLLر بLLپتسمہ دیLLں  ،اور ان سLLب بLLاتLLوں پLLر عLLمل کLLرنLLے کLLی تLLعلیم دیLLں جLLو
مLLیں نLLے تLLمہیں دیLLا ہLLے۔ اور دیLLکھو  ،مLLیں ہLLمیشہ آپ کLLے سLLاتLLھ ہLLوں  ،یLLہاں تLLک کLLہ عLLمر کLLے آخLLری
حصے تک۔ ’آمین۔“ میتھیو 20-16 :28
کLLیا آپ نLLے کLLبھی سLLوچLLا ہLLے کLLہ  11شLLاگLLردوں مLLیں سLLے کLLچھ کLLیوں شLLک کLLرتLLے ہLLیں؟ وہ جLLی اُٹLLھے
ہLوئLے مLسیح کLی مLوجLودگLی مLیں ہLیں۔ انLہوں نLے سLب کLو دیLکھا ہLے  ،وہ اس کLے سLاتLھ چLل چLکے ہLیں ،
اس کLے سLاتLھ بLات چLیت کLرتLے ہLیں  ،اس کLی بLاتLیں سLنتے ہLیں  ،اس کLے سLاتLھ دعLا کLرتLے ہLیں  ،اس
کLے سLاتLھ کLھاتLے ہLیں  ،اور اس کLو چLھوتLے ہLیں۔ وہ جLانLتے ہLیں کLہ عLیسیٰ فLوت ہLوا اور وہ جLانLتے ہLیں
کہ وہ مردوں میں سے جی اُٹھا۔ تو  ،کیوں انہوں نے شک کیا؟ انہیں کیا شبہ تھا؟
یLونLانLی زبLان کLا تLرجLمہ "شLکوہ" ایLڈیLٹاسLن ہLے۔ اس کLا مLطلب ہLے "ڈبLل اسLٹینڈنLگ  ،دو طLریLقوں سLے
کLھڑا ہLونLا" اور اس سLے بLے یLقینی اور ہLچکچاہLٹ کLا اشLارہ ہLے کLہ کLون سLا راسLتہ اخLتیار کLرنLا ہLے۔
یLہ ایLک ایLسے شLخص کLی تLصویLر ہLے جLہاں کLھڑے ہLیں جLہاں دو راسLتے مLلتے ہLیں اور نLہیں جLانLتے
کLLہ کLLون سLLا انLLتخاب کLLرنLLا ہLLے۔ "ہLLچکچاہLLٹ" کLLا لLLفظ "شLLکوہ" سLLے بہLLتر تLLرجLLمہ ہLLوگLLا۔ سLLبھی شLLاگLLرد
مسیح کی پرستش کرتے تھے  ،لیکن کچھ "ہچکچاتے" تھے۔
اس کLے بLارے مLیں سLوچLئے کLہ وہ ابLھی گLزر چLکے ہLیں۔ ان کLی زنLدگLی کLے آخLری پLانLچ ہLفتے تLکلیف
دہ تLLھے۔ عLLیسیٰ کLLو گLLرفLLتار کLLیا گLLیا تLLھا۔ سLLب شLLاگLLرد اپLLنی جLLان کLLے لLLئے بLLھاگLLے۔ یLLسوع کLLو آزمLLایLLا
گLLیا  ،مLLارا پLLیٹا گLLیا اور سLLولLLی پLLر چLLڑھLLایLLا گLLیا۔ وہ مLLر گLLیا اور رومLLی فLLوجLLیوں کLLے زیLLر نLLگرانLLی ایLLک
مLقبرے مLیں دفLن ہLوا۔ انLہیں اپLنی جLان سLے خLوف تLھا۔ مLسیحی بLادشLاہLی کLے لLئے ان کLی امLیدوں اور
خLLوابLLوں کLLو کچLLل دیLLا گLLیا تLLھا۔ وہ نLLہیں جLLانLLتے تLLھے کLLہ ان کLLے اور ان کLLے اہLLل خLLانLLہ کLLے لLLئے ان کLLا
مسLLتقبل کLLیا ہLLے۔ پLLھر  ،عLLیسیٰ ُمLLردوں مLLیں سLLے جLLی اُٹLLھا اور کLLئی بLLار اپLLنے شLLاگLLردوں کLLے سLLامLLنے
حLLاضLLر ہLLوا۔ اس نLLے انLLہیں زمLLین پLLر اپLLنے مLLشن کLLے بLLارے مLLیں بLLتایLLا اور وہ حLLکمرانLLی اور حLLکمرانLLی
کے لئے جنت میں واپس جا رہا ہے۔
کLیا یLہ تLعجب کLی بLات ہLے کLہ اس کLے کLچھ شLاگLرد اس راسLتے پLر "ہLچکچاہLٹ" کLرتLے جLس راسLتے پLر
عLLیسیٰ انLLہیں چLLلنے کLLے لLLئے بLLال رہLLا تLLھا؟ کLLیا وہ یLLہ کLLرسLLکتے ہLLیں؟ کLLیا وہ چLLیلنج کLLا مLLقابLLلہ کLLر رہLLے
تLLھے؟ کLLیا ان مLLیں طLLاقLLت ہLLوگLLی؟ کLLیا ان مLLیں دانLLشمندی ہLLوگLLی؟ وہ اپLLنے سLLامLLنے رکLLھے ہLLوئLLے عLLظیم
کام کو کیسے پورا کرسکتے ہیں؟ وہ کھڑے ہوئے جہاں دو راستے ملے اور وہ ہچکچاتے ہیں۔
ہLم اپLنی شLاگLردی مLیں کLہاں ہLچکچاتLے ہLیں؟ ہLم ابLھی کLن دو رسLتوں کLا سLامLنا کLر رہLے ہLیں جLو ہLمیں
خLدا کLے بLیٹے کLی پLیروی کLرنLے پLر روکLنے کLا سLبب بLن رہLے ہLیں؟ مLجھے شLک ہLے کLہ ہLم مLیں سLے بہLت
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سLارے چLیلنجوں کLی گہLرائLی کLا سLامLنا کLر رہLے ہLیں جLس کLی وجLہ سLے  11شLاگLردوں مLیں سLے کLچھ
ہچکچاہٹ کا شکار ہیں  ،تو ہم اپنے عقیدے میں آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے ہیں؟
سLنو یLسوع آپ کLو کLیا کLہہ رہLا ہLے۔ اس کLے پLاس تLمام اخLتیار ہLے  ،تLمام طLاقLت ہLے  ،تLو جLاو اور اپLنے
کLLنبہ  ،اپLLنے پLLڑوسLLیوں  ،آپ کLLے اسLLکول  ،اپLLنے کLLام کLLی جLLگہ  ،اپLLنی بLLرادری کLLو جLLا کLLر پLLیروی کLLرو۔
اور اس کLے حLیرت انLگیز وعLدہ کLو فLرامLوش نLہ کLریLں" :اور دیLکھو  ،مLیں ہLمیشہ آپ کLے سLاتLھ ہLوں ،
"حتی کہ اس عمر کے آخر تک۔
اس س LLے م LLجھے ی LLاد آت LLا ہ LLے ک LLہ پ LLول LLس ن LLے  2ک LLرن LLتھیوں  9 :4م LLیں ک LLیا ل LLکھا ہ LLے۔ ان LLہوں ن LLے ک LLہا ک LLہ
یLLسوع مLLسیح کLLے پLLیروکLLاروں پLLر ظLLلم کLLیا جLLاسLLکتا ہLLے  ،لLLیکن وہ کLLبھی بLLھی فLLرامLLوش نLLہیں ہLLوں گLLے۔
یLسوع آپ کLے سLاتLھ رہLا ہLے  ،آپ کLے سLاتLھ ہLے  ،اور عLمر کLے اخLتتام تLک آپ کLے سLاتLھ ہLوگLا۔ تLم تLنہا
ن LLہی ہ LLو .ی LLسوع آپ ک LLو ک LLبھی ن LLہیں چ LLھوڑے گ LLا۔ وہ آپ ک LLو ک LLبھی ت LLرک ن LLہیں ک LLرے گ LLا۔ وہ راس LLتہ
اپنائیں جو وہ چاہتا ہے کہ آپ چلیں اور وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ ہمیشہ

ک LLالم ن LLیو ک LLنگ ج LLیمز ورژن س LLے ل LLیا گ LLیا ہ LLے۔ ک LLاپ LLی رائ LLٹ  1982 2ک LLے ذری LLعہ ت LLھام LLس ن LLیلسن "،
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