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HE WHO LOVES HIS LIFE LOSES IT, 

AND HE WHO HATES HIS LIFE IN THIS WORLD 

WILL KEEP IT FOR ETERNAL LIFE 

  

Fr. Steven Scherrer, MM, Th.D. 

www.DailyBiblicalSermons.com 
 

Homily of the Fifth Sunday of Lent, March 18, 2018 

Jeremiah 31:31-34; Psalm 50; Hebrews 5:7-9; John 12:20-23 

 

 جو کوئی اپنی جان سے پیار کرتا ہے اُسے کھوتا ہے

ندگی کے بدی ز  نہ رکھتا ہے ا  ندگی سے کی  س ُدنیا میں اپنی ز  ور جو کوئی ا  ا  

سے  محفوظ رکھتا ہے واسطے اُ   
 

ایم ایم ، ٹی ایچ ڈین سکرر، ٹیوفادر س  

www.DailyBiblicalSermons.com 

 

2018مارچ 18روزوں کے پانچویں  اتوار کا وعظ،   

23۔20: 12؛ یُوحنا 9۔7: 5؛عبرانیوں 50؛ مزُمور 34۔31: 31ارمیا  
 

مین  میں گر کر مر نہیں جاتا۔  اکیال رہتا ہے  ونکا دانہ ز  جب تک گہیُ ں تُم سے ّسچ ّسچ  کہتا ہُوں کہ "می  

وہ اُسے کھو دیتا ہے ۔  لیکن جب مرجاتا  ہے تو بُہت  سا پھل التا ہے۔ جو اپنی  جان کو پیار کرتا ہے 

وظ ندگی کے لئے محفُ ہ رکھتا ہے  ۔ وہ اُسے ہمیشہ  کی ز  مگر جو ا س  ُدنیا میں اپنی  جان سے کین  

                                                                                               (۔25۔24: 12کھے گا")یُوحنار

                                                                                    

"وقت آگیا ہے  کہ ابن   انسان  جالل ۔پُکارتا ہے  جالل ُسوع  اپنی موت پر ُغور  کرتا ہےمگر ا سے آج ی

 (۔یہ اُس کے جالل کا وقت ہوگا  کیونکہ ا س کے وسیلہ سے  وہ ُدنیا کو بچائے گا 23: 12پائے")یُوحنا

یمان التے ہیں ۔ پس اُس کی  ُمصلوبیت کی یہ یعنی کہ وہ س ب قومیں،  قبائل، لوگ  جو کوئی  اُس پر ا  

کیونکہ  اُس کی موت میں  ُدنیا کے س ب ُگناہ جو کہ اُس پر  جالل کی گھڑی ہے  گھڑی  اُس کے خوفناک

تاکہ وہ س ب جو  ا یمان اور توبہ میں  اُسے پُکارتے ہیں  ُخدا  کی طرف سے   الدے گئے  نیست ہونگے 

۔ گے اور اُس سے  صادق ٹھہرائے جائیں اپنے ُگناہوں ، خطا اور  اُن کی سزا سے  رہا کئے جائیں گے 

پس اُس کی موت کی یہ گھڑی   دراصل  اُس کے جالل کی گھڑی ہے ۔ ا ور یہی  وہ حقیقی  مقصد  ہے 

                                                               جس کے واسطے وہ ُدنیا میں  آیا۔
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ں کیا کہوں؟ کہ اور می   "ا ب میری جان  گھبراتی ہے ہے ع  اپنی  موت کے خیال  سے گھبراتاتاہم یُسو

 12ں ا سی سبب  سے ا س  گھڑی  تک پُہنچا ہُوں")یُوحنامجھے ا س گھڑی سے  بچا۔ لیکن می  ا ے باپ !

نند اُس کا بشری خیال  اپنے باپ سے ُدعا کرنا ہے  تاکہ وہ مصلُوبیت کے وسیلہ  سے موت  کی ما(۔27:

بُری قسمت سے  اُسے  بچائے ، جبکہ یہی وہ   سبب ہے جس کے واسطے وہ  ُدنیا میں پیدا ہُوا ؟ باپ  

جس میں   نے  جالل کی ا س گھڑی کے واسطے اُسے  ُدنیا میں بھیجا تھا ۔ یہی وہ دراصل  گھڑی ہے 

ا ے باپ !مجھے ا س  "گا ۔  وہ ُدنیا کو  بچائے گا ۔ وہ گھڑی  جب وہ درحقیقت  ُدنیا کا نجات دہندہ بنے

                       (۔27: 12گھڑی سے  بچا۔ لیکن می ں ا سی سبب  سے ا س  گھڑی  تک پُہنچا ہُوں")یُوحنا

                                                                                                

ا ب ا س ُدنیا کا سردار نکال  دیا جائے گا ۔ اور می ں  جب  ز مین سے  "ا ب ا س ُدنیا کی عدالت ہوئی ہے ۔

(۔ُدنیا کی صلیب پر یُسوع 32۔31: 12اُوپر  اُٹھایا  جا ُونگا  تو س ب  کو اپنے پاس کھینچونگا ")یُوحنا

۔ا س ہیں کی مخالفت کرتے ُخداہے وہ س ب  جوے ُمراد "سمسیح کی موت سے عدالت ہوگی۔یہاں" ُدنیا 

شیطان اور  ُگناہ کی موت  میں  عدالت  ہُوگی کیونکہ اُس کی موت   بدکار اور ُگناہ آلودہ   ُدنیا کی یُسوع

یُسوع  ہر ایک کے   کو شکست دے گی ا ور اُس کی گرفت سے  اُن ُگناہگاروں کو  رہا کرے گی ۔

ل ف دیہ دیتے بشری  ُگناہ  کے لئے  سزا میں   ُخدا ا کرتے  ُگناہوں  کے واسطے کام  کے حُضور قیمت اد 

ا کرتیُگناہگارو ۔اُس کی موت   ُخدا کے حُضور ایسا کرے گا پس ُخدا ہے ۔ ں کی مانند   ہمارا قرض اد 

حض ا س  لئے کیونکہ  یہ ہماری م ہمارے ُگناہوں کی   خطا  اور  اُن کی سزا  سے رہا کرتا ہے ہمیں 

                                                                                                             مددگار موت ہے ۔ 

                                          

ر  موت ہے  ۔ُچونکہ  وہ  مددگار موت کا  مطلب ہے  کہ یہ ہمارے  ُگناہوں کے واسطے  ہماری خاط 

دا  اُس کی مددگار موت کو قبول کرتا ہے  ا ور ہمیں رہا کرتا ہے  جب  ہم اُس پر ا یمان ہمارا بدلہ  ہُوا ، خُ 

                                  قرار  کرتے  ہیں  اور اُنہیں چھُوڑتے ہیں ۔رکھتے  ہیں  اور اپنے ُگناہوں کا ا   

                      

،  ن  کی ُمصبیتوں  سے  آزاد کئے جاتے اُ ُگناہگار گے۔ ہم  ا سی طرح  ُدنیا کے سردار نک ال دئیے جائیں

صادق ٹھہرائے جاتے اور آزاد کئے جاتے ہیں اور   "نئی ز ندگی میں  قدم مارنے   ،رہا کئے جاتے

"اور  یُسوع کے ساتھ   جی اُٹھنے  کے  واسطے    رہا کئے جاتے ہیں ۔ یُسوع مسیح کی موت  ہم  پر 

سردار "ا ب ا س ُدنیا کی عدالت ہوئی ہے ۔ ا ب ا س ُدنیا کا ُگناہ اور  شیطان کی طاقت  کی شکست  ہے ۔

                                                      (۔31: 12نکال  دیا جائے گا")یُوحنا

ب لفظ عدالت  کا یونانی  ُزبان میں  مطلب  فتوٰی اور  سزا ہے۔ یُسوع  مسیح کی موت  س  ا س آیت  میں 

ر الدے گئے  ا ور صلیب پر اُس اور سزا ہے ۔  بنی نوع ا نسان کے سارے ُگناہ اُس پ بشری ُگناہ کا فتویٰ 

ذاتی طور پر  اپنے نجات دہندہ کی کی موت میں  نیست ہُوئے۔ س ب جو ا یمان  کے عمل  کے وسیلہ سے  

ُخدا سے صادق ا ور     ،مانند  اُسے قبول کرتے ہیں حقیقی طور پر  اپنے  ُگناہوں سے توبہ کرتے

کفّارہ  دینے  کے واسطے صلیب  پر یُسوع  مسیح کے راستباز ٹھہراتے ہیں  کیونکہ بشر ی ُگناہوں کا  

جواُس پر ا یمان التے ہیں  اور  اُن کے واسطے  شمار کئے جاتے ہیں  ُدکھوں ا ور موت  کے فضائل

 منص   ا ن  ٰشمار کئے جاتے ہیں  جیسا کہ  ہمارے ُگناہوں   کی سزا میں  ُدکھ اور موت  ہو ۔لہذا  الہی 

ر پہلے ہی پا لی سککرہیں آزاد ر اُناو لوگوں کو  رہا  تا ہے کیونکہ اُن کی موت کی سزا   اُن کی خاط 

گئی ہے۔ ا سی لئے وہ ُخدا سے  راست ٹھہرائے جاتے ہیں اور آزاد کئے جاتے ہیں ۔اُن کے خالف مقدمہ 

                                          ختم ہو گیا ہے ۔

 (۔32: 12اُٹھایا  جا ُونگا  تو س ب  کو اپنے پاس کھینچونگا ")یُوحنااور می ں  جب  ز مین سے اُوپر  " 

یمان التے ہیں ، اپنے ُگناہوں کو  ترک یعنی کہ پس ُخدا  اُن کو اپنی طرف کھینچ لے گا  جو اُس پر ا  

یہ ہر جگہ ہر ایک کو  شامل کرتی ہے  چاہے وہ یہودی  ہیں یا اور اُن سے توبہ کرتے ہیں ۔  کرتے ہیں 
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 غیر قوم  جب تک کہ وہ توبہ کرتے ہیں  اور یُسوع مسیح پر اپنےنجات دہندہ کی مانند  ا یمان التے ہیں ۔ 

                                                                                                   

جب وہ ُسنتا تا ہے میں شامل ہویُسوع اپنی موت اور اُس  کی  نجات  بخش طاقت   کی بابت  ا ن  افکار  

کی بابت  سوچتا ا ب تک یُسوع  صرف  یہودیوں  ہے  کہ کچھ  یونانی  اُس سے ملنا  چاہتے ہیں ۔ 

غیر قوم کا بھی یعنی و گا)بھی  نجات دہندہ ہ اپنی موت  کے بعد وہ یونانیوں کا تھامگر وہ جانتا ہے  کہ 

اُس کے خیاالت  اُس کی زندگی ، اُس کے کفارہ  ، ُدنیا کی نجات کے واسطے  کہ  (۔پس یہی وجہ ہو گی 

            صلیب پر   نجات  بخش موت  کے بھید اور  عروج  کی طرف  راغب ہوئے ۔ 

میں گر کر مر نہیں جاتا۔  اکیال رہتا ہے ں تُم سے ّسچ ّسچ  کہتا ہُوں کہ جب تک گہیونکا دانہ زمین  می   "

موت میں  وہ گہیوں کا دانہ یسوع کی (۔24: 12لیکن جب مرجاتا  ہے تو بُہت  سا پھل التا ہے")یُوحنا 

ہے  جو پھل النے کے واسطے مرتا ہے ۔ کوئی مرنا  نہیں چاہتا  ہے ۔ حتٰی کہ یُسوع  بھی  صلیب پر  

گھبراتی ہے  اور می ں کیا کہوں؟ کہ ا ے باپ !مجھے ا س گھڑی سے   "ا ب میری جاننہیں مرنا چاہتا تھا

لوب ہونے کے خیال (۔ وہ مصُ 27: 12بچا۔ لیکن می ں ا سی سبب  سے ا س  گھڑی  تک پُہنچا ہُوں")یُوحنا 

ُخدا کا دیا ہُوا  رستہ ہے اُس کی ز ندگی کا مشن اور  یہ ۔مگر وہ محسوس کرتا ہے  کہ  سے گھبراتا ہے

یمان  التے ہیں  مقصد ۔پس وہ اُن سب کو  جو نجات دہندہ کی مانند  اُسے قبول کرتے ہیں  اور اُس پر ا  

ر  ُدکھ  سہنا اور  مرنا کو  بچانے  کے                                      قبول  کرتا  ہے ۔ لئے  ُدنیا  کی خاط 

                                                                                                                                     

            

نیا سے اور  یہ ہمارے لئے دُ  ہم ا س ُدنیا میں  پُورا کریں ہے  جو ُخدا چاہتا ہے ہمیں بھی  مشن قبول کرنا

یتیں اور ُمصبتیں  الئے گا ۔ مگر ہماری باُلہٹ  ُخدا  یذایا کی  طرح  سوچنے والوں   سے اور ُدن 

جو اپنی  جان کو پیار ۔ پس یُسوع  ہمیں  بتاتا ہے "اور ہمیں ا سے قبول کرنا چاہیئے کیطرف سے ہے 

۔ وہ اُسے ہمیشہ  کرتا ہے  وہ اُسے کھو دیتا ہے ۔ مگر جو ا س  ُدنیا میں اپنی  جان سے کینہ رکھتا ہے 

ُدکھوں اور  پریشانیوں   ُدنیا سے  یعنی  کہ اگر ہم(۔25: 12وظ رکھے گا")یُوحناندگی کے لئے محفُ کی ز  

ہم ُخدا کے ساتھ    تو  کے ڈر سے  یُسوع اور  اُس کی سچائی کی گواہی دینے  میں   ناکام ہو جاتے ہیں

اپنی زندگی سے  پیار کر رہے ہیں  اور ہم ا سی  سے ہم  ڈرپوک اور فریب ندگی کھو دیں گے ۔اپنی ز  

جو ا س  ُدنیا میں اپنی  جان سے کینہ رکھتا ہے  ۔ وہ اُسے  "مگرسبب سے  اپنی زندگی کھو دیں گے ۔ 

یہی  ہے جو  یُسوع  اور  اُس کی سچائی  (۔25: 12ندگی کے لئے محفوظ رکھے گا")یُوحناہمیشہ  کی ز  

اور خطرات  کی بالہٹ کی پیروی کرتا ہے  جو اُس نے ظاہر کی ہے  کی گواہی  دینے کے لئے  ُخدا

کا درست  رستہ ہے ، یہی راہ ہے جس کی  ایسا کرتے  نیست  ہونگے اور ایذیت پائیں گے ۔یہی پیروی 

        یُسوع نے پیروی کی ۔

ں ہُوں وہی میرا خادم  بھی ہو گا۔ "اگر کوئی میری خدمت  کرنا چاہے  تو میری تقلید کرے  اور جہاں  می  

(۔ یہی ہمیں کرنا  ہے ۔ 26: 12اگر کوئی  میری خدمت  کرے  تو باپ  اُس کی عزت  کرے گا")یُوحنا

اذیتوں   میں  اُس کی پیروی کرتے خدمت  کرنی  خطرات اور   یُسوع  کی  ُدنیا  اور لوگوں سے  ہمیں  

س کے ُدنیاوی اور فانی  ایجنڈے اور اقدار کو قبول  کرتے ہیں چاہیئے جو   ُدنیا میں شامل  ہیں اور اُ   

ا ور ایسے لوگ  غّصے اور نئے عہد نامے کی سچائی کو ُسننا  نہیں چاہتے ہیں ۔ایسے لوگ ُخدا

اگر ہم  اُن سے نئے  عہد نامے کی سچائیوں اور اقدار کی  ہیں ہم پر طعنہ زنی  کرتے  سےاورحقارت 

                                 ہمیں  اپنانا  ہے  ۔  ایک خطرناک رستہ ہے جوگر  یہ مبابت  بات کرتے ہیں ۔ 

                                                                                                                   

اگر ہم یُسوع کی خدمت کرتے ہیں  تو ہمیں اُس کی پیروی کرنی چاہیئے اگر  ہم اُس کی پیروی  کرتے 

ُدکھوں میں ۔۔ پھر جالل میں ۔۔۔ تو پھر ہم باپ سے  عزت پہلے ۔۔ ہیں  تو ہم وہاں  ہونگے جہاں وہ ہے 

یں ہُوں وہی میرا خادم  پائیں گے"اگر کوئی میری خدمت  کرنا چاہے  تو میری تقلید کرے  اور جہاں  م
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                 (۔26: 12بھی ہو گا۔ اگر کوئی  میری خدمت  کرے  تو باپ  اُس کی عزت  کرے گا")یُوحنا

                                                                    

کی کے واسطے  اُس نے اگر ہم  خطروں   اور یُسوع  اور  اُس کی سچائی   کی گواہی اور شہادت  دی

"ا س لئے جو کوئی آدمیوں ندگی کھو دیتے ہیں ۔تو ہم ُخدا کے ساتھ اپنی ز   ہوتے ہیںباُلہٹ  میں  ناکام 

وں گا۔ قرار  کرُ ہے  اُس کا ا  پر ں بھی  اپنے باپ  کے آگے  جو آسمان قرار  کرے گا۔ می  کے آگے میرا ا  

ہے پر  سمان  آں بھی اپنے باپ کے آگے  جو کرے گا می  نکار  مگر  جو کوئی  آدمیوں کے  آگے میرا ا  

                                         (۔33۔32: 10نکار  کُروں گا")متیاُس کا ا  


