
 آپ کس چيز کی ت�ش ميں ہيں؟
 

خدا جانتا ہے کہ ميں “ ايک دفعہ الزبت ٹيلر نے ايک بہت معروف رسالے ميں اس فقرے کا حوالہ پيش کيا کہ، 
نے بہت کوشش کی؛ ميں نے خوراک، آدمی، شہرت، منشيات کا بہت استعمال کيا، ليکن مجھے کبھی سکون 

ہتی ہے کہ جب ٹيلر نے اپنی قريب المرگ ماں کو سوتے ہوئے يہ کہانی اس بيان کے ساتھ جاری ر”نہيں م�۔
 “شايد موت ہی واحد سکون ہے۔“ديکھا تواس نے افسردگی کے ساتھ يہ کہا،

 

ايلوس، جب آپ نے موسيقی کا “نے ايلوس پريسلی سے، اسکی موت سے چھ ہفتے قبل، پوچھا، رپوٹر کسی 
تين چيزيں چاہتے ہی؛ آپ دولتمند ہونا چاہتے تھے، آپ شہرت آغاز کيا تو آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنی زندگی ميں 

 “چاہتے تھے اور آپ خوش رہنا چاہتے تھے۔کيا آپ خوش ہيں ايلوس؟

 

 “نہينميں اتنا تنہا ہوں جيسے جہنم ميں ہوں ۔“ ايلوس نے جواب ديا، 

 

O زماً آپ کی زندگی ايسا محسوس ہوتا ہے کہ شہرت، دولت، دوست احباب اور حتٰی کہ جوانی اور صحت بھی
کچھ بہتات سے تھا ، سوائے سب ميں امن اور خوشی نہيں O سکتے۔ الزبت ٹيلر اور ايلوس پريسلی کے پاس يہ 

 امن اور خوشی کے۔

 

اور وه ايسے اکيلے نہيں ہيں۔يہ جہان ايسے لوگوں سے بھرا پڑا ہے جو دولتمند اور شہرت يافتہ ہيں، ليکن پھر 
کرنے والے لوگوں کی تعداد، جن ميں خاص طور پر  ُکشی ۔ زندگی کے اوائل ميں خودبھی تنہا اور مايوس ہيں

نوجوان شامل ہيں، ہميشہ سے بڑھتی جا رہی ہے۔تنہائی اور پريشانی سب سے بڑے مسائل ہيں۔صرف بيمارا ور 
جوان، غريب لوگ ہی تنہائی، مايوسی، خوف اور پريشانی کا شکار نہيں ہيں۔مرد اور عورتيں، بوڑھے اور 

 دولتمند اور غريب سب خوشی اور امن کی خواہشمند ہيں۔بدقسمتی سے صرف چند لوگ يہ حاصل کر پاتے ہيں۔

 

 ہے۔عليحدگی  کيوں؟ کيوں ہم خوشی او امن حاصل نہيں کر پاتے؟اصل مسئلہ کيا ہے؟ مسئلہ ہماری خدا سے

 

اور اسرائيل کی سلطنت سے خارج  اگلے زمانہ ميں مسيح سے جدا“کی تصديق کرتی ہے، عليحدگی  بائبل اس
کا  عليحدگی آيت۔12باب2افسيوں ” اور وعده کے عہدوں سے ناواقف اور نااميد اور دنيا ميں خدا سے جدا تھے۔

سب نے گناه کيا اور خدا کے ج�ل سے محروم “يہ مسئلہ تمام انسانيت پر اثر انداز ہوتا ہے کيونکہ، 
اہگار مخلوق ہيں جو پاک خدا سے الگ کھڑے ہيں۔گناه کا يہ مسئلہ ہم آيت۔ فطرتاً ہم گن23باب3روميوں ” ہيں۔

  سب کو ايک خالی پن کے ساتھ ترک کرديتا ہے جس کو بھرپور کرنا ضروری ہے۔

  

اند ر خدا کی صورت کےلئے ايک کے  ہم ميں سے ہر ايک “ پاسکل، ايک عظيم رياضی دان نے ايک بار کہا، 
ہم اس گناه کے مسئلے پر کيسے قابو پا سکتے ہيں؟ اس مسئلے کا ” ۔خ� ہے جس کو پورا کرنا ضروری ہے

طرف سے ہونا چاہئے، کيونکہ ہم سب تو پہلے سے گناہگار ہيں۔خدا کا حل يسوع مسيح ہے، خدا کی حل يقيناً 
استعمال کيا گيا ہے  “Sar Shalom ” آيت۔اس کے لئے عبرانی لفظ6باب9ہے ۔ يسعياه ” امن کا شہزاده“جو 

کی اصط�ح سے کہيں زياده وسيع ہيں۔جنگ اور مشک�ت سے مبرا ہونا ہی اس کا واحد ” امن“س کے معنی ج
معنی نہيں بلکہ اس کے معنونميں خوشحالی، اچھائی، آپ ميں ہم آہنگی، کسی کے دل ميں اور خدا کے ساتھ امن 

 ہونا شامل ہيں۔يہ انسان کی کامل حالت ہے۔

 

کيونکہ خدا نے دنيا سے ايسی محبت “ س کے پاک ک�م ميں پڑھتے ہيں کہ ،خدا کے حل کے بارے ميں ہم ا
کہ اس نے اپنا اکلوتا بيٹا بخش ديا تاکہ جو کوئی اس پر ايمان Oئے ہ�ک نہ ہو )مجھ سے اور آپ سے(رکھی 

ہے کہ آپ  آيت۔ خدا نے آپ تک پہنچنے ميں اپنا کام کر ليا۔وه چاہتا16باب3يوحنا ” بلکہ ہميشہ کی زندگی پائے۔
کے پاس امن، خوشی اور ہميشہ کی زندگی ہو۔کيا آپ کے پاس امن اور خوشی ہے؟ يا کيا شکوک اور خوف آپ 

  کی زندگی کی راه ميں حائل ہيں؟

 



اگر آپ خوشی، مسرت اور امن کی ت�ش ميں ہيں تو يہ صرف آپ کو يسوع مسيح ميں ملے گا جو ہم ميں سے 
آپ کی زندگی اور دل ميں آنے کی اجازت ديں گے توآپ ابھی اور اسی وقت ہر کسی کے لئے مرا۔اگر آپ اسے 
 خدا ميں امن حاصل کر سکتے ہيں ۔

 

 :آپ يہ دعا کرنے سے کر سکتے ہيں اور يہ ساده دعا يوں ہے

 

کرم ميری مدد کر۔ميں گناہگار ہوں اور مجھے ميری زندگی  ارے يسوع مجھے مدد درکار ہے،براهِ پي” 
ضرورت ہے، اور ميں جانتا ہوں کہ ميں يہ اکي� نہيں کر سکتا۔ ميں نے کوشش کی اور  کو مرتب کرنے کی

بہت بار ناکام ہو گيا۔برائے مہربانی مجھے معاف کر دے اور مجھے نئی شروعات عطا کر۔ميرا يقين ہے کہ تو 
اور نجات دہنده  مجھے پيار کرتا ہے اور تو ميرے گناہوں کی خاطر موا۔ميری زندگی ميں آ اور ميرا خداوند

ہو۔مجھے تيرے امن اور طاقت کی ضرورت ہے۔ميں اپنی زندگی اور اپنا اب کچھ تجھے سونپتا ہوں۔ميں اب يہ 
 “!ايمان رکھتا ہوں کہ تو نے ميرے گناه بخش ديے ہيں اور ميری جان کو نجات دی ہے۔شکريہ

 

دعا کی ہے يا اگر آپ  ہوئےرکھتے ان اگر آپ نے يسوع مسيح پر بطور آپ کے خداوند اور نجات دہنده کے ايم
 کرم درج ذيل پتہ پر لکھيں۔ کو مزيد ادبی مواد کی ضرورت ہے تو براهِ 
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