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یوحنا
زندگی کا کلام

1 ابتدا میں کلام تھا۔ کلام الله ساتھکے تھا اور کلام الله تھا۔ یہی2 ابتدا
میں الله کے ساتھ تھا۔ سب3 کچھ کلام کے وسیلے سے پیدا ہوا۔ مخلوقات
ایککی بھی چیز اُس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اُس4 میں زندگی تھی، اور یہ
انسانوںزندگی کا نور تھی۔ یہ5 نور یکی تار میں چمکتا اورہے، یکی تار اُسنے
پر قابو نہ پایا۔

ایک6 دن الله نے اپنا پیغمبر بھیج ایکدیا، جسآدمی کا نام یحیٰی تھا۔
7 وہ نور کی گواہی دینے کے لئے آیا۔ مقصد یہ تھا لوگکہ اُس کی گواہی
کی بنا پر ایمان لائیں۔ 8 وہ خود تو نور نہ تھا بلـکہ صرفاُسے نور کی گواہی
دینی تھی۔ 9 حقیقی نور جو شخصہر کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو
تھا۔

10 گو کلام دنیا میں تھا اور دنیا اُس وسیلےکے سے پیدا ہوئی توبھی دنیا
نے اُسے نہ پہچانا۔ 11 وہ اُس میں آیا جو اُس کا اپنا تھا، لیکن اُس اپنوںکے
نے اُسے قبول نہ کیا۔ توبھی12 کچھ اُسے قبول کر کے اُس کے نام پر ایمان
لائے۔ اُنہیں اُس نے الله فرزندکے بننے کا بخشحق دیا، ایسے13 فرزند جو
نہ فطری طور پر، نہ انسانکسی کے منصوبے تحتکے پیدا ہوئے بلـکہ سے۔الله

انسانکلام14 بن رہائشدرمیانہمارےکر پذیر ہوا اور ہم اُسنے کے
جلال کا مشاہدہ کیا۔ وہ فضل اور سچائی سے معمور تھا اور اُس کا جلال
باپ کے اکلوتے فرزند کا سا تھا۔
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15 اُسیحیٰی پکارکردےگواہیمیںبارےکے یہ”اُٹھا، وہی جسہے

بارےکے میں مَیں نے کہا، میرےایک’ بعد آنے والا ہے مجھجو سے بڑا
ہے، کیونکہ وہ مجھ پہلےسے “۔‘تھا

فضلنےسبہمسےکثرتکیاُس16 شریعتکیونکہ17پایا۔فضلپر
موسٰی کی معرفت دی گئی، لیکن الله کا فضل اور سچائی عیسٰی مسیح کے
وسیلے سے قائم ہوئی۔ کسی18 نے کبھی بھی الله کو نہیں دیکھا۔ لیکن
اکلوتا فرزند جو الله کی گود میں اُسیہے نے الله کو ہم پر ظاہر کیا ہے۔

یحیٰی بپتسمہ دینے والے کا پیغام
19 یہ یحیٰی کی گواہی ہے جب یروشلم کے یہودیوں نے اماموں اور

یوں لاو کو اُس پاسکے بھیج کر پوچھا، کونآپ” “ہیں؟
اُس20 نے انکار نہ کیا صافبلـکہ تسلیم کیا، مَیں” مسیح نہیں “ہوں۔
اُنہوں21 نے پوچھا، تو” آپپھر کون ہیں؟ الیاسآپکیا “ہیں؟
اُس جوابنے دیا، نہیں،” مَیں وہ نہیں “ہوں۔
اُنہوں سوالنے کیا، آپکیا” آنے والا نبی “ہیں؟
اُس نے کہا، “نہیں۔”
تو”22 پھر ہمیں بتائیں آپکہ کون ہیں؟ جنہوں ہمیںنے بھیجا اُنہیںہے

ہمیں کوئی نہ کوئی جواب دینا ہے۔ آپ خود اپنے بارے میں کیا کہتے
“ہیں؟

23 یحیٰی نے یسعیاہ نبی کا دےحوالہ جوابکر مَیں”دیا، یگستان ر میں
وہ آواز ہوں جو پکار رہی ربہے، کا راستہ سیدھا “بناؤ۔

24 بھیجے گئے لوگ فریسی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ 25 اُنہوں نے
پوچھا، اگر” آپ نہ مسیح ہیں، نہ الیاس یا آنے والا نبی تو پھر آپ بپتسمہ
دےکیوں رہے “ہیں؟
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26 یحیٰی مَیں”دیا،جوابنے تو پانی بپتسمہسے دیتا تمہارےلیکنہوں،

ایکہیدرمیان کھڑا کوجسہے نہیںتم جانتے۔ بعدمیرےوہی27 آنے
والا ہے اور مَیں اُس جوتوںکے تسمےکے بھی لنے کھو لائقکے “نہیں۔

28 یہ یردن کے بیتپار عنیاہ میں ہوا جہاں یحیٰی دےبپتسمہ رہا تھا۔

الله کا لیلا
29 اگلے دن یحیٰی نے عیسٰی کو اپنے پاس آتے دیکھا۔ اُس نے کہا،

دیکھو،” یہ الله کا لیلا ہے جو دنیا کا گناہ اُٹھا لے جاتا ہے۔ 30 یہ وہی
بارےکےجسہے میں مَیں نے کہا، میرےایک’ بعد آنے والا ہے جو
مجھ سے بڑا ہے، کیونکہ وہ مجھ پہلےسے ‘تھا۔ مَیں31 تو اُسے نہیں جانتا تھا،
لیکن مَیں اِس لئے آ کر پانی سے بپتسمہ دینے لگا تاکہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو
“جائے۔

32 اور یحیٰی نے یہ گواہی دی، مَیں” نے دیکھا القدسروحکہ کبوتر
کی طرح آسمان پر سے اُتر کر اُس پر ٹھہر گیا۔ مَیں33 تو اُسے نہیں جانتا تھا،
اللهجبلیکن مجھےنے بپتسمہ دینے لئےکے بھیجا تو اُس مجھےنے بتایا، تُو’
دیکھے گا القدسروحکہ اُتر کسیکر پر ٹھہر جائے گا۔ یہ وہی ہو گا جو
القدسروح سے دےبپتسمہ ‘گا۔ اب34 مَیں نے دیکھا ہے اور گواہی
دیتا ہوں کہ یہ الله کا فرزند “ہے۔

عیسٰی کے پہلے شاگرد
اگلے35 دن یحیٰی دوبارہ وہیں کھڑا تھا۔ اُس کے دو شاگرد ساتھ تھے۔

36 اُس نے عیسٰی کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا تو کہا، دیکھو،” یہ
الله کا لیلا “!ہے
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37 اُس کی یہ بات سن کر اُس کے دو شاگرد عیسٰی کے پیچھے ہو لئے۔

38 عیسٰی نے مُڑ کر دیکھا کہ یہ میرے پیچھے چل رہے ہیں تو اُس نے
پوچھا، تم” کیا ہتے چا “ہو؟

اُنہوں نے کہا، آپاُستاد،” ٹھہرےکہاں ہوئے “ہیں؟
39 اُس جوابنے دیا، آؤ،” خود دیکھ “لو۔ چنانچہ وہ اُس کے ساتھ

اُنہوںگئے۔ نے وہ دیکھیجگہ جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا اور دن وقتباقیکے
اُس پاسکے رہے۔ شام ًکے تقریبا چار بج گئے تھے۔

40 شمعون پطرس کا بھائی یاس اندر اُن دو شاگردوں میں سے ایک تھا
جو یحیٰی باتکی سن کر عیسٰی کے پیچھے ہو لئے تھے۔ اب41 اُس کی پہلی
ملاقات اُس کے اپنے بھائی شمعون سے ہوئی۔ اُس نے اُسے بتایا، ہمیں”
مسیح مل گیا “ہے۔ مسیح) کا مطلب مسح’ کیا ہوا ‘شخص (ہے۔
42 پھر وہ اُسے عیسٰی پاسکے لے گیا۔

اُسے دیکھ کر عیسٰی نے کہا، تُو” یوحنا کا بیٹا شمعون ہے۔ تُو کیفا
کہلائے “گا۔ اِس) کا یونانی پطرسترجمہ یعنی پتھر (ہے۔

عیسٰی فلپّس اور نتن ایل کو بُلاتا ہے
اگلے43 دن عیسٰی نے گلیل جانے کا ارادہ کیا۔ فلپّس سے ملا تو اُس

سے کہا، میرے” پیچھے ہو “لے۔ یاس44 اندر پطرساور کی طرح فلپّس
کا وطنی بیتشہر تھا۔صیدا فلپّس45 نتن ایل سے ملا، اور اُس اُسنے سے
کہا، ہمیں” ملشخصوہی جسگیا کا ذکر موسٰی توریتنے اور نبیوں نے
اپنے میںصحیفوں کیا اُسہے۔ کا نام عیسٰی یوسفبن اورہے ناصرتوہ کا
ہنے ر والا “ہے۔

46 نتن ایل نے کہا، ناصرت؟” کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل
سکتی “ہے؟
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فلپّس جوابنے دیا، آ” اور خود دیکھ “لے۔
جب47 عیسٰی نے نتن ایل کو آتے دیکھا تو اُس نے کہا، لو،” یہ سچا

اسرائیلی میںجسہے مکر “نہیں۔
نتن48 ایل نے پوچھا، مجھےآپ” کہاں سے جانتے “ہیں؟
عیسٰی جوابنے دیا، اِس” سے پہلے کہ فلپّس نے تجھے بُلایا مَیں نے

تجھے دیکھا۔ تُو انجـیر درختکے کے سائے میں “تھا۔
نتن49 ایل نے کہا، اُستاد،” آپ الله کے فرزند ہیں، آپ اسرائیل کے

بادشاہ “ہیں۔
50 عیسٰی نے اُس سے پوچھا، اچھا،” میری یہ بات سن کر کہ مَیں نے

تجھے انجـیر درختکے کے سائے میں دیکھا تُو ایمان لایا ہے؟ تُو اِس سے
بڑیکہیں باتیں دیکھے “گا۔ اُس51 جاریباتنے مَیں”رکھی، تم کو سچ
بتاتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور الله کے فرشتوں کو اوپر ھتے چڑ اور ابِن
آدم پر اُترتے دیکھو “گے۔

2
قانا میں شادی

تیسرے1 گلیلدن گاؤںکے قانا شادیایکمیں ہوئی۔ عیسٰی کی ماں
وہاں تھی اور2 عیسٰی اور اُس شاگردوںکے دیدعوتبھیکو گئی تھی۔
3 َمے ختم ہو گئی تو عیسٰی ماںکی اُسنے اُن”کہا،سے پاسکے َمے نہیں
“رہی۔

عیسٰی4 جوابنے خاتون،اے”دیا، آپمیرا سے کیا واسطہ؟ وقتمیرا
ابھی نہیں “آیا۔

لیکن5 اُس کی ماں نے نوکروں کو بتایا، جو” کچھ وہ تم کو بتائے وہ
“کرو۔ وہاں6 پتھر کے چھ پڑےمٹکے تھے جنہیں یہودی دینی غسل کے
لئے استعمال کرتے تھے۔ ایکہر ًمیں تقریبا 100 لٹر کی گنجائش تھی۔
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7 عیسٰی نے نوکروں سے کہا، مٹکوں” کو پانی سے بھر “دو۔ چنانچہ اُنہوں
نے اُنہیں لبالب بھر دیا۔ 8 پھر اُس نے کہا، اب” کچھ نکال ضیافتکر کا
انتظام چلانے والے پاسکے اُنہوں“جاؤ۔لے نے ایسا کیا۔ہی ہیجوں9
ضیافت کا انتظام چلانے والے نے وہ پانی چکھا جو َمے میں بدل گیا تھا تو
اُس نے دُولھے کو بُلایا۔ اُسے) معلوم نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے،
اگرچہ اُن نوکروں کو پتا تھا جو اُسے نکال کر لائے (تھے۔ اُس10 نے ہر”کہا، میزبان پہلے اچھی قسم کی َمے پینے کے لئے پیش کرتا ہے۔ پھر جب
لوگوں کو نشہ ھنے چڑ لـگے تو ًوہ نسبتا گھٹیا قسم کی َمے پلانے لگتا ہے۔
آپلیکن اچھینے تکابَمے چھوڑیرکھ “ہے۔

یوں11 عیسٰی گلیلنے کے قانا میں یہ پہلا الٰہی نشان دکھا کر جلالاپنے
کا اظہار کیا۔ یہ دیکھ کر اُس کے شاگرد اُس پر ایمان لائے۔

12 اِس کے بعد وہ اپنی ماں، اپنے بھائیوں اور اپنے شاگردوں کے ساتھ
کفرنحوم کو چلا گیا۔ وہاں تھوڑےوہ دن رہے۔

عیسٰی بیت المُقّدس میں جاتا ہے
یہودیجب13 عیدِ فسح قریب آ گئی تو عیسٰی یروشلم چلا گیا۔ بیت14

المُقّدس میں جا کر اُس نے دیکھا کہ لوگکئی اُس میں گائےبَیل، بھیڑیں
اور بیچکبوتر رہے دوسرےہیں۔ میز پر بیٹھے غیرملـکی المُقّدسبیتِسکے
ِسکوںکے میں بدل ہیں۔رہے 15 پھر عیسٰی رّسیوںنے کا کوڑا بنا سبکر
کو بیت المُقّدس سے نکال دیا۔ اُس نے بھیڑوں اور گائےبَیلوں کو باہر
ہانک دیا، پیسے لنے بد والوں کے ِسکے بکھیر دیئے اور اُن کی میزیں ُلٹ ا
دیں۔ 16 کبوتر بیچنے والوں کو اُس نے کہا، اِسے” لے میرےجاؤ۔ باپ
کے گھر منڈیکو متمیں “بدلو۔ یہ17 دیکھ کر عیسٰی شاگردوںکے کو



یوحنا 2:18 vii یوحنا 3:2

مُقّدسکلاِم کا یہ حوالہ یاد آیا کہ تیرے” گھر غیرتکی مجھے کھا جائے
“گی۔

یہودیوں18 جوابنے میں پوچھا، آپ” ہمیں کیا الٰہی نشان دکھا سکتے
ہیں تاکہ ہمیں یقین آئے آپکہ کو یہ کرنے کا اختیار “ہے؟

عیسٰی19 اِس”دیا،جوابنے مقدِس کو ڈھا دو تو مَیں اِسے تین دن کے
اندر دوبارہ تعمیر کر دوں “گا۔

یہودیوں20 نے کہا، المُقّدسبیت” کو تعمیر کرنے میں 46 لـگسال
گئے تھے آپاور اِسے تین دن میں تعمیر کرنا ہتے چا “ہیں؟

لیکن21 جب عیسٰی نے اِس” “مقدِس الفاظکے استعمال کئے تو اِس
مطلبکا اُس کا اپنا بدن تھا۔ اُس22 مُردوںکے میں سے جی اُٹھنے کے بعد
اُس کے شاگردوں کو اُس کی یہ بات یاد آئی۔ پھر وہ مُقّدسکلاِم اور اُن
باتوں پر ایمان لائے جو عیسٰی نے کی تھیں۔

عیسٰی انسانی فطرت سے واقف ہے
عیسٰیجب23 فسح کی عید کے لئے یروشلم میں تھا بہتتو لوگسے اُس

پیشکے کردہ الٰہی نشانوں کو دیکھ کر اُس کے نام پر ایمان لانے لـگے۔
لیکن24 اُس کو اُن پر اعتماد نہیں تھا، کیونکہ سبوہ کو جانتا تھا۔ 25 اور
اُسے انسان بارےکے میں کسی کی گواہی ضرورتکی نہیں تھی، کیونکہ
وہ جانتا تھا کہ انسان کے اندر کیا کچھ ہے۔

3
نیکدیمس کے ساتھ ملاقات

فریسی1 فرقے کا ایک آدمی بنام نیکدیمس تھا جو یہودی عدالِت عالیہ
کا رُکن تھا۔ 2 وہ رات وقتکے عیسٰی پاسکے آیا اور کہا، اُستاد،” ہم
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جانتے ہیں آپکہ ایسے اُستاد ہیں جو الله طرفکی سے آئے ہیں، کیونکہ
جو الٰہی نشان آپ دکھاتے ہیں وہ صرف ایسا شخص ہی دکھا سکتا ہے
ساتھکےجس الله “ہو۔

3 عیسٰی جوابنے مَیں”دیا، تجھے سچ بتاتا صرفہوں، شخصوہ الله کی
بادشاہی کو دیکھ سکتا ہے جو سرےنئے سے پیدا ہوا “ہو۔

نیکدیمس4 نے اعتراض کیا، کیا” مطلب؟ بوڑھا آدمی کس طرح نئے
سرے سے پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں جا کر
پیدا ہو سکتا “ہے؟

5 عیسٰی جوابنے مَیں”دیا، تجھے سچ بتاتا صرفہوں، شخصوہ الله کی
بادشاہی داخلمیں ہو سکتا پانیجوہے روحاور سے پیدا ہوا ہو۔ 6 کچھجو
جسم سے پیدا ہوتا ہے وہ جسمانی لیکنہے، روحجو سے پیدا ہوتا ہے وہ
اِس7ہے۔روحانی لئے تعجبتُو نہ کر مَیںکہ ہوں،کہتا تمہیں’ سرےنئے
سے پیدا ہونا ضرور ‘ہے۔ 8 ہَوا جہاں چاہے چلتی ہے۔ تُو اُس کی آواز تو
سنتا لیکنہے، یہ نہیں جانتا کہاںکہ آتیسے اور کہاں یہیہے۔جاتیکو
حالت ہر شخصاُس کی ہے روحجو سے پیدا ہوا “ہے۔

نیکدیمس9 نے پوچھا، طرحکسیہ” ہو سکتا “ہے؟
10 عیسٰی نے جواب دیا، تُو” تو اسرائیل کا اُستاد ہے۔ کیا اِس کے

باوجود بھی یہ باتیں نہیں سمجھتا؟ 11 مَیں تجھ کو سچ بتاتا ہوں، ہم وہ کچھ
بیان ہیںکرتے ہمجو ہیںجانتے اور اُس کی گواہی ہیںدیتے ہمجو نے
خود توبھیہے۔دیکھا نہیںقبولگواہیہماریلوگتم کرتے۔ مَیں12 نے
تم دنیاویکو باتیں سنائی ہیں اور تم اُن پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو پھر تم کیونکر
ایمان لاؤ گے اگر تمہیں آسمانی باتوں بارےکے میں بتاؤں؟ آسمان13 پر کوئی
نہیں چڑھا سوائے ابِن آدم کے، آسمانجو سے اُترا ہے۔
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14 اور جس طرح موسٰی نے یگستان ر میں سانپ کو لـکڑی پر لٹکا کر

اونچا کر اُسیدیا طرح ضرور کہہے ابِن آدم بھیکو اونچے پر چڑھایا جائے،
15 تاکہ ہر ایک کو جو اُس پر ایمان لائے گا ابدی زندگی مل جائے۔
16 کیونکہ الله نے دنیا رکھیمحبتاِتنیسے اُسکہ نے اپنے اکلوتے فرزند
بخشکو دیا، تاکہ بھیجو اُس پر ایمان ہلاکلائے نہ ہو بلـکہ ابدی زندگی
پائے۔ 17 کیونکہ الله نے اپنے فرزند کو اِس لئے دنیا میں نہیں بھیجا کہ وہ
دنیا کو مجرم ٹھہرائے بلـکہ اِس لئے کہ وہ نجاتاُسے دے۔

18 جو بھی اُس پر ایمان لایا ہے اُسے مجرم نہیں قرار دیا جائے گا، لیکن
جو ایمان نہیں رکھتا اُسے مجرم ٹھہرایا جا چکا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ الله
کے اکلوتے فرزند کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ اور19 لوگوں کو مجرم ٹھہرانے
سببکا یہ ہے کہ گو الله کا نور اِس دنیا میں آیا، لیکن لوگوں نے نور کی
اندھیرےنسبت کو یادہ ز پیار کیا، کیونکہ اُن کے بُرےکام تھے۔ 20 جو
بھی غلط کام کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور اُس قریبکے نہیں
آتا تاکہ اُس بُرےکے کاموں کا پول نہ کھل جائے۔ لیکن21 جو سچا کام
کرتا ہے وہ نور پاسکے آتا ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ اُس کے کام الله
کے وسیلے سے ہوئے “ہیں۔

عیسٰی اور یحیٰی
22 اِس کے بعد عیسٰی اپنے شاگردوں کے ساتھ یہودیہ کے علاقے میں

گیا۔ وہاں وہ کچھ دیر کے لئے اُن ساتھکے ٹھہرا اور لوگوں کو بپتسمہ دینے
وقتاُس23لگا۔ بھییحیٰی شالیم میںعینونمقامواقعقریبکے دےبپتسمہ
رہا تھا، تھا۔بہتپانیوہاںکیونکہ اُس جگہ لوگپر بپتسمہ لینے لئےکے آتے
رہے۔ 24 ( یحییٰ جیلتکابکو میں نہیں ڈالا گیا (تھا۔
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ایک25 دن یحیٰی کے شاگردوں کا کسی یہودی کے ساتھ مباحثہ چھڑ

گیا۔ زیرِ غور مضمون دینی غسل تھا۔ 26 وہ یحیٰی کے پاس آئے اور کہنے
لـگے، جساُستاد،” آدمی آپسے کی یائے در یردن کے ملاقاتپار ہوئی
اور جس کے بارے میں آپ نے گواہی دی کہ وہ مسیح ہے، وہ بھی
لوگوں کو بپتسمہ دے رہا ہے۔ اب سب لوگ اُسی کے پاس جا رہے
“ہیں۔

27 یحیٰی جوابنے دیا، ایکہر” صرفکو وہ کچھ ملتا ہے جو اُسے
آسمان سے دیا جاتا ہے۔ 28 تم خود اِس کے گواہ ہو مَیںکہ نے کہا، مَیں’
مسیح نہیں ہوں بلـکہ مجھے اُس کے آگے آگے بھیجا گیا ‘ہے۔ 29 دُولھا ہی
دُلھن سے شادی کرتا ہے، اور دُلھن اُسی کی ہے۔ اُس کا صرفدوست
ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور دُولھے کی آواز سن سن دوستکر خوشیکی کی
انتہا نہیں مَیںہوتی۔ بھی ایسا پوریخوشیکیجسہوںدوستہی ہو گئی
ہے۔ لازم30 ہے کہ وہ بڑھتا جائے جبکہ مَیں گھٹتا جاؤں۔

آسمان سے آنے والا
31 جو آسمان پر سے آیا ہے اُس کا اختیار سب پر ہے۔ جو دنیا سے ہے

اُس کا تعلق دنیا سے ہی ہے اور وہ دنیاوی باتیں کرتا لیکنہے۔ جو آسمان
پر سے آیا اُسہے کا سباختیار پر ہے۔ 32 کچھجو اُس خودنے دیکھا اور
سنا اُسیہے کی گواہی دیتا توبھیہے۔ اُسکوئی کی گواہی قبولکو نہیں
کرتا۔ جسلیکن33 نے اُسے قبول کیا اُس نے اِس کی تصدیق کی ہے کہ
الله سچا ہے۔ جسے34 الله نے بھیجا ہے وہ الله کی باتیں سناتا ہے، کیونکہ
الله اپنا ناپروح تول کر نہیں دیتا۔ باپ35 اپنے فرزند کو پیار کرتا ہے، اور
اُس سبنے کچھ اُس کے سپرد کر دیا ہے۔ 36 چنانچہ جو الله کے فرزند
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پر ایمان لاتا ابدیہے زندگی اُس کی لیکنہے۔ جو فرزند کو کرےرد وہ
اِس زندگی کو نہیں دیکھے گا بلـکہ الله غضبکا اُس پر ٹھہرا رہے “گا۔

4
عیسٰی اور سامری عورت

فریسیوں1 کو اطلاع ملی کہ عیسٰی یحیٰی کی نسبت یادہ ز شاگرد بنا رہا
اور لوگوں کو دےبپتسمہ رہا ہے، 2 حالانکہ وہ خود بپتسمہ نہیں دیتا تھا
بلـکہ اُس کے شاگرد۔ جب3 خداوند عیسٰی کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ
یہودیہ کو چھوڑ کر گلیل واپسکو چلا گیا۔ وہاں4 پہنچنے کے لئے اُسے
سامریہ میں سے گزرنا تھا۔

5 چلتے چلتے ایکوہ شہر پہنچپاسکے جسگیا کا نام سوخار تھا۔ یہ اُس
زمین کے قریب تھا جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دی تھی۔ وہاں6
یعقوب کا کنواں تھا۔ عیسٰی سفر تھکسے گیا تھا، اِس لئے وہ کنوئیں پر
بیٹھ گیا۔ دوپہر ًکے تقریبا بارہ بج گئے تھے۔

عورتسامریایک7 پانی بھرنے آئی۔ عیسٰی نے اُس سے کہا، مجھے”
ذرا پانی “پلا۔ 8 اُس) کے شاگرد کھانا خریدنے کے لئے شہر گئے ہوئے
(تھے۔

عورتسامری9 تعجبنے کیا، یہودیکیونکہ سامریوں تعلقساتھکے
رکھنے سے انکار کرتے ہیں۔ اُس نے کہا، آپ” تو یہودی ہیں، اور مَیں
سامری عورت ہوں۔ کسآپ طرح مجھ سے پانی پلانے کی درخواست
کر سکتے “ہیں؟

عیسٰی10 اگر”دیا،جوابنے تُو ہوتیواقفسےبخششاُس جو الله تجھ
کو دینا چاہتا اورہے تُو اُسے جانتی تجھجو مانگپانیسے رہا توہے تُو اُس
سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی “دیتا۔
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خاتون11 آپخداوند،”کہا،نے پاسکے تو بالٹی نہیں اورہے یہ کنواں

گہرا آپہے۔ کو زندگی کا یہ پانی کہاں سے ملا؟ 12 باپہمارےآپکیا
یعقوب بڑےسے ہیں جس نے ہمیں یہ کنواں دیا اور جو خود بھی اپنے
بیٹوں اور یوڑوں سمیتر اُس کے پانی لطفسے اندوز “ہوا؟

13 عیسٰی نے جواب دیا، جو” بھی اِس پانی میں سے پیئے اُسے دوبارہ
پیاس لـگے گی۔ لیکن14 جسے مَیں پانی پلا دوں اُسے بعد میں کبھی بھی
پیاس نہیں لـگے گی۔ بلـکہ جو پانی مَیں اُسے دوں گا وہ اُس ایکمیں چشمہ
بن جائے پھوٹپانیسےجسگا ابدیکر زندگی کرےمہیا “گا۔

عورت15 نے اُس سے کہا، خداوند،” مجھے یہ پانی پلا دیں۔ پھر مجھے
کبھی پیاسبھی نہیں لـگے گی اور مجھے بار بار یہاں آ کر پانی بھرنا پڑےنہیں
“گا۔

16 عیسٰی نے کہا، جا،” اپنے خاوند کو بُلا “لا۔
عورت17 جوابنے دیا، میرا” کوئی خاوند نہیں “ہے۔
عیسٰی نے کہا، تُو” نے صحیح کہا کہ میرا خاوند نہیں ہے، 18 کیونکہ

تیری شادی پانچ مردوں سے ہو چکی آدمیجساورہے ساتھکے ابتُو رہ
رہی ہے وہ تیرا شوہر نہیں باتتیریہے۔ بالکل درست “ہے۔

19 عورت نے کہا، خداوند،” مَیں دیکھتی ہوں کہ آپ نبی ہیں۔
باپہمارے20 دادا اِسیتو پہاڑ عبادتپر تھےکرتے لوگیہودیآپجبکہ
اصرار کرتے ہیں کہ یروشلم وہ مرکز جہاںہے عبادتہمیں کرنی “ہے۔

21 عیسٰی جوابنے دیا، اے” خاتون، یقین جان کہ وہ وقت آئے گا
جب تم نہ تو اِس پہاڑ پر باپ کی عبادت کرو گے، نہ یروشلم میں۔ 22 تم
سامری اُس پرستشکی کرتے ہو جسے نہیں جانتے۔ اِس کے مقابلے میں
اُسہم پرستشکی ہیں،جانتےجسےہیںکرتے میںیہودیوںنجاتکیونکہ
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ہے۔سے لیکن23 وقتوہ آ رہا ہے بلـکہ پہنچ چکا حقیقیجبہے پرستار
روح اور سچائی باپسے پرستشکی کریں گے، باپکیونکہ ایسے ہی پرستار
چاہتا ہے۔ 24 الله روح اِسہے، لئے لازم ہے اُسکہ کے پرستار روح اور
سچائی سے اُس پرستشکی “کریں۔

عورت25 نے اُس سے کہا، مجھے” معلوم ہے کہ مسیح یعنی مسح کیا
شخصہوا آ رہا جبہے۔ وہ آئے گا تو سبہمیں کچھ دےبتا “گا۔

اِس26 پر عیسٰی نے اُسے بتایا، مَیں” ہی مسیح ہوں تیرےجو باتساتھ
کر رہا “ہوں۔

اُسی27 لمحے شاگرد پہنچ گئے۔ اُنہوں نے جب دیکھا کہ عیسٰی ایک
عورت باتسے کر رہا تعجبتوہے کیا۔ کسیلیکن پوچھنےنے جرأتکی
نہ کی آپ”کہ کیا ہتے “ہیں؟چا باتیںکیوںسےعورتاِسآپ”یا کر “ہیں؟رہے

عورت28 اپنا چھوڑگھڑا کر میںشہر چلی لوگوںوہاںاورگئی سے کہنے
لـگی، ایکآؤ،”29 آدمی کو کچھسبمجھےنےجسدیکھو بتا دیا ہے جو
مَیں نے کیا مسیحوہہے۔ نہیںتو وہچنانچہ30“ہے؟ شہر نکلسے کر عیسٰی
پاسکے آئے۔

31 اِتنے میں شاگرد زور دے کر عیسٰی سے کہنے لـگے، اُستاد،” کچھ
کھانا کھا “لیں۔

لیکن32 اُس نے جواب دیا، میرے” پاس کھانے کی ایسی چیز ہے
سےجس واقفتم نہیں “ہو۔

33 شاگرد آپس میں کہنے لـگے، کیا” کوئی اُس پاسکے کھانا لے کر
“آیا؟

لیکن34 عیسٰی نے اُن سے کہا، میرا” کھانا یہ ہے کہ اُس کی مرضی
پوری جسکروں مجھےنے بھیجا ہے اور اُس کا تکتکمیلکام پہنچاؤں۔
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35 تم تو خود ہو،کہتے مزید’ چار مَیںلیکن‘گی۔جائےپکفصلتکمہینے
تم کو بتاتا ہوں، اپنی نظر اُٹھا کھیتوںکر پر غور پکفصلکرو۔ گئی اورہے
کٹائی کے لئے تیار ہے۔ فصل36 کی کٹائی شروع ہو چکی کٹائیہے۔ کرنے
والے مزدوریکو مل رہی ہے اور وہ فصل ابدیکو زندگی کے لئے جمع
کر رہا تاکہہے بیج بونے والا اور کٹائی کرنے والا ملدونوں خوشیکر منا
سکیں۔ یوں37 یہ ثابتدرستکہاوت ہو جاتی ہے کہ ایک’ بیج بوتا اور
دوسرا فصل کاٹتا ‘ہے۔ مَیں38 نے تم کو اُس فصل کی کٹائی کرنے کے
لئے بھیج دیا تیارجسےہے کرنے لئےکے تم نہیںمحنتنے اَوروںکی۔ نے
محنتخوب کی ہے اور تم اِس سے فائدہ اُٹھا کر فصل جمع کر سکتے “ہو۔

39 اُس شہر بہتکے سے سامری عیسٰی پر ایمان لائے۔ وجہ یہ تھی کہ
عورتاُس اُسنے میںبارےکے یہ اُس”تھی،دیگواہی سبمجھےنے
کچھ بتا دیا مَیںجو نے کیا “ہے۔ وہجب40 اُس پاسکے آئے تو اُنہوں نے
منت کی، پاسہمارے” “ٹھہریں۔ چنانچہ وہ دو دن وہاں رہا۔

41 اور اُس کی باتیں سن کر مزید بہت لوگسے ایمان لائے۔ اُنہوں42
عورتنے سے تیریہماب”کہا، باتوں کی بنا پر ایمان نہیں رکھتے بلـکہ اِس
لئے ہمکہ سنخودنے اور جان لیا ہے واقعیکہ دنیا نجاتکا دہندہ یہی
“ہے۔

افسر کے بیٹے کی شفا
وہاں43 دو دن گزارنے کے بعد عیسٰی گلیل کو چلا گیا۔ 44 اُس نے

خود دےگواہی کر کہا تھا کہ نبی کی اُس کے اپنے وطن نہیںعزتمیں
ہوتی۔ اب45 جب وہ گلیل پہنچا تو مقامی لوگوں نے اُسے خوش آمدید
کہا، کیونکہ وہ فسح کی عید منانے کے لئے یروشلم آئے تھے اور اُنہوں نے
کچھسب دیکھا جو عیسٰی وہاںنے کیا تھا۔
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46 پھر وہ دوبارہ قانا میں آیا جہاں اُس نے پانی کو َمے میں بدل دیا تھا۔

اُس علاقے ایکمیں شاہی افسر جستھا کا بیٹا کفرنحوم میں بیمار پڑا تھا۔
جب47 اُسے اطلاع ملی کہ عیسٰی یہودیہ سے گلیل پہنچ گیا ہے تو وہ اُس
پاسکے گیا گزارشاور کی، قانا” پاسمیرےسے آ میرےکر بیٹے کو شفا
دیں، کیونکہ وہ مرنے کو “ہے۔ 48 عیسٰی نے اُس سے کہا، تکجب”
لوگتم الٰہی نشان معجزےاور نہیں دیکھتے ایمان نہیں “لاتے۔

49 شاہی افسر نے کہا، خداوند” آئیں، اِس سے پہلے کہ میرا لڑکا مر
“جائے۔

50 عیسٰی جوابنے دیا، جا،” تیرا بیٹا زندہ رہے “گا۔
آدمی عیسٰی باتکی پر ایمان لایا اور اپنے گھر چلا گیا۔ 51 وہ ابھی راستے

میں تھا کہ اُس کے نوکر اُس سے ملے۔ اُنہوں نے اُسے اطلاع دی کہ بیٹا
زندہ ہے۔

اُس52 نے اُن پوچھسے کیگچھ اُسکہ وقتکسطبیعتکی سے بہتر
ہونے لـگی تھی۔ اُنہوں جوابنے بخار”دیا، کل ایکدوپہر بجے اُتر “گیا۔
53 پھر باپ نے جان لیا کہ اُسی وقت عیسٰی نے اُسے بتایا تھا، تمہارا” بیٹا
زندہ رہے “گا۔ اور وہ پورےاپنے سمیتگھرانے اُس پر ایمان لایا۔

یوں54 عیسٰی نے اپنا دوسرا الٰہی نشان اُس وقت دکھایا جب وہ یہودیہ
گلیلسے میں آیا تھا۔

5
بیت المُقّدس کے حوض پر شفا

کچھ1 دیر کے بعد عیسٰی یہودیکسی عید کے موقع پر یروشلم گیا۔ 2 شہر
حوضایکمیں تھا جس کا نام اَرامی زبان میں بیت حسدا تھا۔ اُس کے
برآمدےبڑےپانچ تھے اور وہ شہر دروازےاُسکے قریبکے جستھا کا
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نام بھیڑوں’ کا ‘دروازہ ہے۔ 3 اِن برآمدوں میں بےشمار پڑےلوگمعذور
ہتے ر تھے۔ یہ لنگڑےاندھے، اور مفلوج پانی کے ہلنے کے انتظار میں ہتے ر
تھے۔ 4 کیونکہ] گاہے بگاہے رب کا فرشتہ اُتر کر پانی کو ہلا
دیتا تھا۔ جو بھی اُس وقت اُس میں پہلے داخل ہو جاتا اُسے شفا مل جاتی
تھی بیماریکیاُسخواہ نہکیوںبھیکوئی میںمریضوں5[ہوتی۔ ایکسے
تھا۔معذورسےسال38آدمی عیسٰیجب6 وہاںاُسےنے پڑا دیکھا اور اُسے
معلوم ہوا کہ یہ اِتنی دیر سے اِس حالت میں ہے تو اُس نے پوچھا، کیا” تُو
تندرست ہونا چاہتا “ہے؟

7 اُس جوابنے دیا، خداوند،” یہ مشکل ہے۔ میرا کوئی ساتھی نہیں
جو مجھے اُٹھا کر پانی میں جب اُسے ہلایا جاتا ہے لے جائے۔ اِس لئے
میرے وہاں پہنچنے میں اِتنی لـگدیر جاتی ہے کہ کوئی اَور مجھ سے پہلے
پانی میں اُتر جاتا “ہے۔

8 عیسٰی نے کہا، اُٹھ،” اپنا بستر اُٹھا کر چل “!پھر 9 وہ ًآدمی فورا بحال
ہو گیا۔ اُس نے اپنا بستر اُٹھایا اور چلنے پھرنے لگا۔

یہ واقعہ سبت کے دن ہوا۔ 10 اِس لئے یہودیوں شفایابنے آدمی کو
بتایا، سبتآج” کا دن آجہے۔ بستر اُٹھانا منع “ہے۔

لیکن11 اُس جوابنے دیا، جس” آدمی نے مجھے شفا دی اُس نے
مجھے بتایا، اپنا’ بستر اُٹھا کر چل “۔‘پھر

12 اُنہوں نے سوال کیا، وہ” کون ہے جس نے تجھے یہ کچھ “بتایا؟
لیکن13 شفایاب آدمی کو معلوم نہ تھا، کیونکہ عیسٰی ہجوم سببکے سے
چپکے وہاںسے سے چلا گیا تھا۔

بعد14 میں عیسٰی المُقّدسبیتاُسے میں ملا۔ اُس نے اب”کہا، تُو بحال
ہو گیا ہے۔ پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تیرا حال پہلے سے بھی بدتر ہو
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“جائے۔
آدمیاُس15 اُسےنے یہودیوںکرچھوڑ اطلاعکو عیسٰی”دی، مجھےنے

اِس16“دی۔شفا اُسیہودیپر لـگے،ستانےکو اُسکیونکہ آدمیاُسنے
کو سبت کے دن بحال کیا تھا۔ لیکن17 عیسٰی نے اُنہیں جواب دیا، میرا”
باپ تکآج کام کرتا آیا ہے، اور مَیں بھی ایسا کرتا “ہوں۔

18 یہ سن کر یہودی اُسے قتل کرنے کی مزید کوشش کرنے لـگے،
کیونکہ اُس نے سبتصرفنہ دنکے منسوخکو قرار دیا تھا بلـکہ الله کو
باپاپنا کہہ کر آپاپنے کو الله کے برابر ٹھہرایا تھا۔

فرزند کا اختیار
19 عیسٰی نے اُنہیں جواب دیا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں کہ فرزند اپنی

مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ صرف وہ کچھ کرتا ہے جو وہ باپ
کو کرتے دیکھتا ہے۔ جو کچھ باپ کرتا ہے وہی فرزند بھی کرتا ہے،
20 باپکیونکہ فرزند کو پیار کرتا اور کچھسباُسے دکھاتا ہے جو وہ خود
کرتا ہے۔ ہاں، وہ فرزند کو اِن سے بھی عظیم کام دکھائے گا۔ پھر تم اَور
بھی یادہ حیرتز زدہ ہو گے۔ 21 باپطرحجسکیونکہ مُردوں کو زندہ
کرتا فرزندطرحاُسیہے بھی جنہیں چاہتا زندہہے کر دیتا ہے۔ باپاور22
عدالتبھیکیکسی نہیں کرتا بلـکہ اُس عدالتنے کا پورا انتظام فرزند کے
سپرد کر دیا ہے 23 تاکہ سب اُسی طرح فرزند عزتکی طرحجسکریں
باپوہ عزتکی ہیں۔کرتے فرزندجو نہیںعزتکی کرتا باپوہ بھیکی
عزت نہیں جسکرتا نے اُسے بھیجا ہے۔

مَیں24 تم کو سچ بتاتا ہوں، باتمیریبھیجو سن کر اُس پر ایمان لاتا ہے
جس نے مجھے بھیجا ابدیہے زندگی اُس کی ہے۔ اُسے مجرم نہیں ٹھہرایا
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جائے گا بلـکہ موتوہ گرفتکی نکلسے کر زندگی داخلمیں ہو گیا ہے۔
مَیں25 تم کو سچ بتاتا ہوں وقتایککہ آنے والا ہے بلـکہ آ چکا جبہے
مُردے الله کے فرزند کی آواز سنیں گے۔ اور جتنے سنیں گے وہ زندہ ہو
جائیں گے۔ 26 جسکیونکہ طرح باپ زندگی کا منبع ہے اُسی طرح اُس
نے اپنے فرزند کو زندگی کا منبع بنا دیا ہے۔ 27 ساتھ ساتھ اُس نے اُسے
عدالت کرنے کا اختیار دےبھی دیا ہے، کیونکہ وہ ابِن آدم ہے۔ 28 یہ
سن تعجبکر نہ کرو وقتایککیونکہ آ رہا مُردےتمامجبہے اُس کی
آواز سن کر قبروں29 میں نکلسے آئیں جنہوںگے۔ نیکنے کام کیا وہ جی
اُٹھ کر زندگی پائیں گے جبکہ جنہوں نے بُرا کام کیا وہ جی تو اُٹھیں لیکنگے
اُن عدالتکی کی جائے گی۔

عیسٰی کے گواہ
مَیں30 اپنی مرضی نہیںکچھسے کر سکتا بلـکہ باپکچھجو سے ہوںسنتا

اُس کے عدالتمطابق کرتا ہوں۔ اور راستعدالتمیری ہے کیونکہ مَیں
اپنی مرضی کرنے نہیںکوششکی کرتا بلـکہ اُسی مجھےنےجسکی ہے۔بھیجا

31 اگر مَیں خود اپنے بارے میں گواہی دیتا تو میری گواہی معتبر نہ
ہوتی۔ ایکلیکن32 اَور ہے بارےمیرےجو میں دےگواہی رہا ہے
اور مَیں ہوںجانتا بارےمیرےکہ میں اُس کی سچیگواہی اور معتبر ہے۔
33 تم نے پتا کرنے کے لئے اپنے لوگوں کو یحیٰی کے پاس بھیجا ہے اور
اُس حقیقتنے کی تصدیق کی ہے۔ مجھےبےشک34 کسی انسانی گواہ
ضرورتکی نہیں ہے، لیکن مَیں یہ اِس لئے بتا رہا ہوں تاکہ تم نجاتکو
مل جائے۔ 35 ایکیحیٰی جلتا ہوا چراغ تھا جو روشنی دیتا تھا، اور کچھ دیر
کے لئے تم نے اُس کی روشنی میں خوشی منانا پسند کیا۔ لیکن36 میرے
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ایکپاس اَور گواہ ہے جو یحیٰی نسبتکی یادہ ز اہم ہے یعنی وہ کام جو
باپ مجھےنے مکمل کرنے کے لئے دیا۔دے یہی کام مَیںجو کر رہا ہوں
بارےمیرے میں گواہی دیتا باپکہہے مجھےنے بھیجا ہے۔ اِس37 کے
علاوہ باپ نے جسخود نے مجھے بھیجا بارےمیرےہے میں گواہی
دی ہے۔ افسوس، تم نے کبھی اُس کی آواز نہیں سنی، نہ اُس کی شکل
صورتو دیکھی، 38 اور اُس کا تمہارےکلام اندر نہیں رہتا، کیونکہ تم
اُس پر ایمان نہیں رکھتے جسے اُس نے بھیجا ہے۔ 39 تم اپنے صحیفوں میں
ڈھونڈتے ہتے ر ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اُن سے تمہیں ابدی زندگی حاصل
ہے۔ لیکن یہی میرے بارے میں گواہی دیتے !ہیں 40 توبھی تم زندگی
پانے کے لئے پاسمیرے آنا نہیں ہتے۔ چا

مَیں41 انسانوں عزتسے نہیں چاہتا، لیکن42 مَیں تم کو جانتا ہوں کہ
تم میں الله محبتکی نہیں۔ اگرچہ43 مَیں باپاپنے نامکے میں آیا توبھیہوں
تم مجھے قبول نہیں کرتے۔ اِس کے مقابلے میں اگر کوئی اپنے نام میں آئے
گا تو تم اُسے قبول کرو گے۔ 44 عجبکوئی نہیں کہ تم ایمان نہیں لا سکتے۔
کیونکہ دوسرےایکتم عزتسے ہتے چا ہو جبکہ تم وہ عزت پانے کی
کوشش ہی نہیں کرتے جو واحد خدا سے ملتی ہے۔ لیکن45 یہ نہ سمجھو
کہ مَیں باپ کے منے سا تم پر الزام لگاؤں گا۔ ایک اَور ہے جو تم پر الزام
لگا رہا ہے یعنی جسموسٰی، سے تم اُمید رکھتے ہو۔ 46 اگر تم واقعی موسٰی
پر ایمان رکھتے تو ضرور مجھ پر بھی ایمان رکھتے، کیونکہ اُس میرےنے ہی
بارے میں لـکھا۔ لیکن47 چونکہ تم وہ کچھ نہیں مانتے جو اُس نے لـکھا
ہے تو میری باتیں کیونکر مان سکتے “!ہو

6
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عیسٰی بڑے ہجوم کو کھانا کھلاتا ہے
اِس1 بعدکے عیسٰی پارکوجھیلکیگلیلنے کیا۔ جھیل) کا دوسرا

نام یاس تبر (تھا۔ ایک2 بڑا ہجوم اُس کے پیچھے لـگ گیا تھا، کیونکہ اُس
نے الٰہی نشان دکھا کر مریضوں کو شفا دی تھی اور لوگوں نے اِس کا
مشاہدہ کیا تھا۔ پھر3 عیسٰی پہاڑ پر چڑھ کر شاگردوںاپنے بیٹھساتھکے گیا۔
4 یہودی) عیدِ فسح قریب آ گئی (تھی۔ وہاں5 بیٹھے عیسٰی نے اپنی نظر
اُٹھائی تو دیکھا ایککہ بڑا ہجوم پہنچ رہا ہے۔ اُس نے فلپّس سے ہم”پوچھا، کہاں سے کھانا خریدیں تاکہ اُنہیں “کھلائیں؟ 6 یہ) اُس نے فلپّس
کو آزمانے کے لئے کہا۔ خود تو وہ جانتا تھا کہ کرےکیا (گا۔

7 فلپّس نے جواب دیا، اگر” ہر ایک کو صرف تھوڑا سا ملے توبھی
چاندی کے ِسکے200 کافی نہیں ہوں “گے۔

8 پھر شمعون پطرس کا بھائی یاس اندر بول اُٹھا، 9 یہاں” ایک لڑکا ہے
جس پاسکے َجو کی پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں ہیں۔ مگر اِتنے لوگوں میں
یہ کیا “!ہیں

10 عیسٰی نے کہا، لوگوں” کو بٹھا “دو۔ اُس جگہ بہت گھاس تھی۔
بیٹھسبچنانچہ گئے۔ مردوںصرف) (تھی۔5,000تعدادکی عیسٰی11
نے روٹیاں لے کر شکرگزاری کی دعا کی اور اُنہیں بیٹھے ہوئے لوگوں میں
تقسیم کروایا۔ یہی کچھ اُس نے مچھلیوں کے ساتھ بھی کیا۔ اور سب نے
جی بھر کر روٹی کھائی۔ سبجب12 سیر ہو گئے تو عیسٰی نے شاگردوں
کو بتایا، اب” بچے ٹکڑےہوئے جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو “جائے۔
جب13 اُنہوں نے بچا ہوا کھانا اکٹھا کیا تو َجو کی پانچ روٹیوں کے ٹکڑوں
سے ٹوکرےبارہ بھر گئے۔
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لوگوںجب14 نے عیسٰی کو یہ الٰہی نشان دکھاتے دیکھا تو اُنہوں نے
کہا، یقیناً” یہ وہی نبی ہے جسے دنیا میں آنا “تھا۔ 15 عیسٰی کو معلوم ہوا
کہ وہ آ کر اُسے زبردستی بادشاہ بنانا ہتے چا ہیں، اِس لئے وہ دوبارہ اُن سے
الـگ ہو کر اکیلا کسیہی پہاڑ پر چڑھ گیا۔

عیسٰی پانی پر چلتا ہے
شام16 جھیلشاگردکو پاسکے گئے اور17 کشتی پر سوار ہو جھیلکر

پارکے شہر کفرنحوم کے لئے روانہ ہوئے۔ اندھیرا ہو چکا تھا اور ابعیسٰی
تک اُن نہیںواپسپاسکے آیا 18تھا۔ تیز ہَوا لہریںمیںجھیلباعثکے اُٹھنے
لـگیں۔ کشتی19 کو کھیتے کھیتے شاگرد چار یا پانچ کلو میٹر کا سفر طے کر
تھےچکے اچانککہ عیسٰی نظر آیا۔ وہ پانی پر چلتا ہوا کشتی بڑھطرفکی
رہا تھا۔ دہشتشاگرد زدہ ہو گئے۔ لیکن20 اُس نے اُن سے کہا، مَیں”
ہی خوفہوں۔ نہ “کرو۔ 21 وہ اُسے کشتی میں بٹھانے پر آمادہ ہوئے۔
اور اُسیکشتی لمحے اُس پہنچجگہ گئی جہاں وہ جانا ہتے چا تھے۔

لوگ عیسٰی کو ڈھونڈتے ہیں
22 ہجوم تو جھیل کے پار رہ گیا تھا۔ اگلے دن لوگوں کو پتا چلا کہ

ایکشاگرد ہی کشتی لے کر چلے گئے ہیں اور کہ وقتاُس عیسٰی کشتی
میں نہیں تھا۔ 23 پھر کچھ یاسکشتیاں تبر سے اُس مقام کے قریب پہنچیں
خداوندجہاں عیسٰی روٹینے لئےکے کیشکرگزاری دعا کر لوگوںاُسےکے
کو کھلایا تھا۔ 24 جب لوگوں نے دیکھا کہ نہ عیسٰی اور نہ اُس کے
ہیںوہاںشاگرد تو وہ کشتیوں پر سوار ہو کر عیسٰی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے
کفرنحوم پہنچے۔

عیسٰی زندگی کی روٹی ہے
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جب25 اُنہوں نے اُسے جھیل کے پار پایا تو پوچھا، اُستاد،” کسآپ

طرح یہاں پہنچ “گئے؟
26 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں، تم مجھے اِس لئے نہیں

ڈھونڈ رہے کہ الٰہی نشان دیکھے ہیں بلـکہ اِس لئے کہ تم نے جی بھر کر
روٹی کھائی ہے۔ خوراکایسی27 کے لئے جد و جہد نہ کرو جو گل سڑ
جاتی ہے، بلـکہ ایسی کے لئے ابدیجو تکزندگی قائم رہتی ہے اور جو ابِن
آدم تم دےکو گا، کیونکہ باپخدا نے اُس پر اپنی تصدیق کی مُہر لگائی
“ہے۔

اِس28 پر اُنہوں نے پوچھا، ہمیں” کیا کرنا ہئے چا تاکہ الله کا مطلوبہ کام
“کریں؟

29 عیسٰی جوابنے الله”دیا، کا کام یہ ہے کہ تم اُس پر ایمان لاؤ جسے
اُس نے بھیجا “ہے۔

اُنہوں30 نے کہا، تو” پھر آپ کیا الٰہی نشان دکھائیں گے جسے دیکھ
کر ہم آپ پر ایمان لائیں؟ آپ کیا کام سرانجام دیں گے؟ ہمارے31 باپ
دادا نے تو یگستان ر میں مَن کھایا۔ چنانچہ مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے کہ
موسٰی اُنہیںنے آسمان سے روٹی “کھلائی۔

32 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں کہ خود موسٰی نے تم
کو آسمان سے روٹی نہیں کھلائی بلـکہ میرے باپ نے۔ وہی تم کو آسمان
سے حقیقی روٹی دیتا ہے۔ 33 کیونکہ الله کی روٹی شخصوہ ہے جو آسمان
پر سے اُتر کر دنیا کو زندگی بخشتا “ہے۔

اُنہوں34 نے کہا، خداوند،” ہمیں یہ روٹی وقتہر دیا “کریں۔
میںجواب35 عیسٰی ہوں۔روٹیکیزندگیہیمَیں”کہا،نے میرےجو

پاس اُسےآئے لـگےنہیںبھوککبھیپھر اورگی۔ مجھجو ایمانپر اُسےلائے
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پھر پیاسکبھی نہیں لـگے گی۔ مَیںطرحجسلیکن36 تم کو بتا چکا ہوں،
تم مجھےنے دیکھا اور پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ 37 جتنے باپبھی مجھےنے
دیئے ہیں پاسمیرےوہ آئیں گے اور جو پاسمیرےبھی آئے گا اُسے مَیں
نکالہرگز نہ گا۔دوں مَیںکیونکہ38 پوریمرضیاپنی کرنے لئےکے آسمان
نہیںسے اُترا بلـکہ اُس مجھےنےجسکی بھیجا ہے۔ مجھےنےجساور39
بھیجا اُس مرضیکی یہ کہہے بھیجتنے اُس مجھےنے ہیںدیئے اُن میں سے
ایکمَیں بھیکو کھو نہ دوں سببلـکہ قیامتکو مُردوںدنکے میں سے
پھر زندہ کروں۔ باپمیرےکیونکہ40 یہیمرضیکی بھیجوکہہے فرزند
دیکھکو کر اُس پر ایمان لائے ابدیاُسے شخصایسےہو۔حاصلزندگی کو
قیامتمَیں دنکے مُردوں میں سے پھر زندہ کروں “گا۔

41 یہ سن کر یہودی اِس لئے بڑبڑانے لـگے کہ اُس نے کہا تھا، مَیں”
ہی وہ روٹی ہوں جو آسمان پر سے اُتر آئی “ہے۔ اُنہوں42 اعتراضنے کیا”کیا، یہ عیسٰی یوسفبن باپکےجسنہیں، اور ماں واقفہمسے ہیں؟ وہ
کیونکر کہہ سکتا ہے کہ مَیں’ آسمان سے اُترا “؟‘ہوں

عیسٰی43 میںجوابنے بڑاؤ۔متمیںآپس”کہا، شخصوہصرف44بڑ
میرے پاس آ سکتا ہے جسے باپ جس نے مجھے بھیجا ہے میرے پاس
کھینچ لایا ہے۔ ایسے شخص کو مَیں قیامت کے دن مُردوں میں سے پھر
زندہ گا۔کروں نبیوں45 میںصحیفوںکے لـکھا ہے، اللهسب’ سے تعلیم پائیں
‘گے۔ بھیجو الله اُسکرسنکی سے سیکھتا پاسمیرےوہہے آ ہے۔جاتا
اِس46 مطلبکا یہ نہیں کسیکہ باپکبھینے کو ایکصرفدیکھا۔
ہی باپنے کو دیکھا ہے، وہی جو الله طرفکی سے ہے۔ مَیں47 تم کو
سچ بتاتا ہوں کہ ایمانجو رکھتا ہے اُسے ابدی زندگی حاصل ہے۔ زندگی48
کی روٹی مَیں ہوں۔ باپتمہارے49 دادا یگستان ر میں مَن کھاتے رہے،
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توبھی وہ مر گئے۔ لیکن50 یہاں آسمان سے اُترنے والی ایسی روٹی جسےہے
کھا انسانکر نہیں مرتا۔ مَیں51 زندگیہی کی وہ ہوںروٹی آسمانجو سے اُتر
آئی ہے۔ جو اِس روٹی سے کھائے وہ تکابد زندہ رہے گا۔ اور یہ روٹی
میرا گوشت ہے جو مَیں دنیا کو زندگی مہیا کرنے کی خاطر پیش کروں
“گا۔

یہودی52 بڑی سرگرمی ایکسے دوسرے سے بحث کرنے لـگے، یہ”
آدمی طرحکسہمیں گوشتاپنا کھلا سکتا “ہے؟

53 عیسٰی نے اُن سے کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں صرفکہ ابِن آدم کا
گوشت کھانے اور اُس کا خون پینے ہی سے تم میں زندگی ہو گی۔ 54 جو
گوشتمیرا کھائے اور میرا خون ابدیپیئے زندگی اُس کی اورہے مَیں اُسے
قیامت کے دن مُردوں میں سے پھر زندہ کروں گا۔ 55 کیونکہ میرا گوشت
خوراکحقیقی اور میرا خون حقیقی پینے کی چیز ہے۔ 56 جو گوشتمیرا
اورکھاتا خونمیرا پیتا میںمجھوہہے قائم رہتا مَیں57میں۔اُسمَیںاورہے
اُس باپزندہ کی وجہ سے زندہ جسہوں مجھےنے بھیجا۔ اِسی طرح جو
مجھے کھاتا زندہسےوجہہیمیریوہہے یہی58گا۔رہے روٹیوہ جوہے
آسمان سے اُتری تمہارےہے۔ باپ دادا مَن کھانے کے باوجود مر گئے،
لیکن جو یہ روٹی کھائے گا وہ تکابد زندہ رہے “گا۔

عیسٰی59 باتیںیہنے عبادتیہودیمیںکفرنحوموہجبکیںوقتاُس
خانے میں دےتعلیم رہا تھا۔

ابدی زندگی کی باتیں
سنیہ60 اُسکر بہتکے شاگردوںسے یہ”کہا،نے باتیں ناگوار ہیں۔

کون اِنہیں سن سکتا “!ہے
61 عیسٰی کو معلوم تھا کہ میرے شاگرد میرے بارے میں بڑا بڑ رہے

ہیں، اِس لئے اُس نے کہا، کیا” تم کو اِن باتوں ٹھیسسے لـگی ہے؟ 62 تو
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پھر تم کیا سوچو جبگے ابِن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے
تھا؟ 63 الله کا روح ہی زندہ کرتا ہے جبکہ طاقتجسمانی کا کوئی فائدہ
نہیں ہوتا۔ باتیںجو مَیں نے تم بتائیکو ہیں روحوہ اور زندگی ہیں۔ لیکن64
تم میں سے کچھ ہیں جو ایمان نہیں “رکھتے۔ عیسیٰ) تو شروع سے ہی
جانتا تھا کہ کون کون ایمان نہیں رکھتے اور کون مجھے دشمن کے حوالے
کرے (گا۔ 65 پھر اُس نے کہا، اِس” لئے مَیں نے تم کو بتایا صرفکہ
پاسمیرےشخصوہ آ سکتا باپجسےہے طرفکی سے یہ توفیق “ملے۔

وقتاُس66 اُسسے بہتکے شاگردسے لٹے ُ ا پاؤں پھر گئے اور آئندہ کو
اُس کے ساتھ نہ چلے۔ تب67 عیسٰی نے بارہ شاگردوں سے پوچھا، کیا” تم
بھی چلے جانا ہتے چا “ہو؟

پطرسشمعون68 جوابنے دیا، خداوند،” کسہم پاسکے جائیں؟
ابدی زندگی کی باتیں تو آپ ہی پاسکے ہیں۔ 69 اور ہم نے ایمان لا کر
جان لیا ہے آپکہ الله قدوسکے “ہیں۔

جواب70 میں عیسٰی نے کہا، کیا” مَیں نے تم بارہ کو نہیں چنا؟ توبھی
تم میں “ہے۔شیطانشخصایکسے 71 شمعونوہ) یوتی اسکر کے بیٹے یہوداہ
اشارہطرفکی کر رہا تھا جو بارہ میںشاگردوں ایکسے تھا نےجساور
بعد میں اُسے دشمن کے حوالے کر (دیا۔

7
عیسٰی اور اُس کے بھائی

1 اِس کے بعد عیسٰی نے گلیل کے علاقے میں اِدھر اُدھر سفر کیا۔ وہ
یہودیہ میں پھرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہاں یہودیکے اُسے قتل کرنے کا
موقع ڈھونڈ رہے تھے۔ 2 لیکن جب یہودی عید بنام یوں جھونپڑ کی عید
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قریب آئی 3 تو اُس کے بھائیوں نے اُس سے کہا، یہ” جگہ چھوڑ کر یہودیہ
چلا جا تیرےتاکہ پیروکار بھی معجزےوہ دیکھ لیں جو تُو کرتا ہے۔ 4 جو
شخص چاہتا ہے کہ عوام اُسے جانے وہ پوشیدگی میں کام نہیں کرتا۔ اگر
تُو اِس قسم کا معجزانہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر “کر۔
5 اصل) میں عیسٰی کے بھائی بھی اُس پر ایمان نہیں رکھتے (تھے۔

عیسٰی6 اُنہیںنے ابھی”بتایا، نہیںوقتوہ آیا میرےجو لئے موزوں ہے۔
لیکن تم جا سکتے تمہارےہو، لئے موزوںوقتہر ہے۔ 7 دنیا تم سے دشمنی
نہیں رکھ سکتی۔ لیکن مجھ سے وہ دشمنی رکھتی ہے، کیونکہ مَیں اُس کے
بارے میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اُس کے بُرےکام ہیں۔ 8 تم خود عید پر
مَیںجاؤ۔ نہیں جاؤں گا، ابھیکیونکہ نہیںوقتوہ آیا میرےجو لئے موزوں
“ہے۔ 9 یہ کہہ کر وہ گلیل میں ٹھہرا رہا۔

عیسٰی یوں جھونپڑ کی عید پر
لیکن10 بعد جبمیں، اُس کے بھائی عید پر جا چکے تھے تو وہ بھی گیا،

اگرچہ علانیہ نہیں بلـکہ خفیہ طور پر۔ یہودی11 عید موقعکے پر تلاشاُسے
کر رہے تھے۔ وہ پوچھتے رہے، وہ” آدمی کہاں “ہے؟

12 ہجوم میں سے لوگکئی عیسٰی بارےکے میں بڑا بڑ رہے بعضتھے۔
نے کہا، وہ” اچھا بندہ لیکن“ہے۔ دوسروں اعتراضنے کیا، نہیں،” وہ
عوام کو بہکاتا “ہے۔ لیکن13 کسی بھینے اُس بارےکے میں کھل کر
بات نہ کی، کیونکہ وہ یہودیوں سے ڈرتے تھے۔

14 عید کا آدھا حصہ گزر چکا تھا جب عیسٰی بیت المُقّدس میں جا کر
تعلیم دینے لگا۔ اُسے15 سن حیرتیہودیکر زدہ ہوئے اور یہ”کہا، آدمی
کس طرح اِتنا علم رکھتا ہے حالانکہ اِس نے کہیں سے بھی تعلیم حاصل
نہیں “!کی
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16 عیسٰی جوابنے دیا، جو” تعلیم مَیں دیتا ہوں میریوہ اپنی نہیں بلـکہ

اُس کی جسہے مجھےنے بھیجا۔ 17 جو اُس پوریمرضیکی کرنے کے
لئے تیار جانوہہے لے گا میریکہ تعلیم الله سےطرفکی ہے یا میریکہ
بولتاسےطرفاپنیجو18سے۔طرفاپنی اپنیوہہے ہے۔چاہتاعزتہی
لیکن جو اپنے بھیجنے والے عزتکی جلالو بڑھانے کوششکی کرتا ہے
وہ سچا ہے اور اُس میں ناراستی نہیں ہے۔ 19 کیا موسٰی نے تم شریعتکو
نہیں دی؟ تو پھر تم مجھے قتل کرنے کیوںکوششکی کر رہے “ہو؟

ہجوم20 جوابنے بدروحکسیتم”دیا، میںگرفتکی تمہیںکونہو۔
قتل کرنے کوششکی کر رہا “ہے؟

عیسٰی21 اُننے مَیں”کہا،سے معجزہہیایکدنکےسبتنے کیا اور
تم حیرتسب زدہ ہوئے۔ لیکن22 تم بھی سبت کے دن کام کرتے ہو۔
تم اُس دن اپنے بچوں کا ختنہ کرواتے ہو۔ اور یہ رسم موسٰی کی شریعت
مطابقکے ہی اگرچہہے، یہ موسٰی نہیںسے باپہمارےبلـکہ دادا ابراہیم،
اسحاق یعقوباور شروعسے ہوئی۔ 23 شریعتکیونکہ مطابقکے لازم ہے
بچےکہ دنآٹھویںختنہکا کروایا اورجائے، اگر ہوسبتدنیہ تو تم بھیپھر
اپنے بچے کا ختنہ کرواتے ہو شریعتتاکہ ورزیخلافکی نہ ہو جائے۔
تو پھر تم مجھ ناراضکیوںسے ہو کہ مَیں سبتنے ایکدنکے آدمی کے
پورے جسم کو شفا دی؟ ظاہری24 صورت کی بنا پر فیصلہ نہ کرو بلـکہ
حالتباطنی پہچان کر منصفانہ فیصلہ “کرو۔

کیا عیسٰی ہی مسیح ہے؟
وقتاُس25 یروشلم کچھکے ہنے ر والے کہنے کیا”لـگے، یہ وہ آدمی نہیں

قتللوگجسےہے کوششکیکرنے کر ہیں؟رہے تاہم26 کھلیہاںوہ
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باتکر کر رہا ہے اور کوئی بھی اُسے روکنے کوششکی نہیں کر رہا۔ کیا
ہمارے راہنماؤں حقیقتنے میں جان لیا ہے کہ یہ مسیح ہے؟ لیکن27
مسیحجب آئے گا کسیتو بھیکو نہیںمعلوم ہو گا کہ ہے۔سےکہاںوہ
یہ آدمی فرق ہمہے۔ تو جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے “ہے۔

28 المُقّدسبیتعیسٰی میں دےتعلیم رہا ابتھا۔ وہ پکار اُٹھا، تم” مجھے
جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو لیکنہوں۔سےکہاںمَیںکہ مَیں طرفاپنی
سے نہیں جسآیا۔ نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے اور اُسے تم نہیں جانتے۔
لیکن29 مَیں اُسے جانتا ہوں، کیونکہ مَیں اُس طرفکی سے ہوں اور اُس
مجھےنے بھیجا “ہے۔

تب30 اُنہوں نے اُسے گرفتار کرنے کوششکی کی۔ لیکن کوئی بھی
اُس ہاتھکو نہ لگا سکا، ابھیکیونکہ اُس نہیںوقتکا آیا تھا۔ توبھی31 ہجوم
لوگکئیکے اُس پر ایمان لائے، اُنہوںکیونکہ نے مسیحجب”کہا، آئے
گا تو کیا وہ اِس آدمی سے یادہ ز الٰہی نشان دکھائے “گا؟

پہرے دار اُسے گرفتار کرنے آتے ہیں
فریسیوں32 نے دیکھا میںہجومکہ اِس قسم باتیںکی دھیمیدھیمی آواز

کے ساتھ پھیل رہی ہیں۔ چنانچہ اُنہوں نے راہنما اماموں کے ساتھ مل
کر بیت المُقّدس پہرےکے دار عیسٰی کو گرفتار کرنے کے لئے بھیجے۔
لیکن33 عیسٰی نے کہا، مَیں” صرف تھوڑی دیر اَور تمہارے ساتھ رہوں
گا، پھر مَیں اُس پاسکے واپس چلا جاؤں جسگا نے مجھے بھیجا ہے۔
وقتاُس34 تم مجھے ڈھونڈو گے، مگر نہیں پاؤ گے، کیونکہ جہاں مَیں ہوں
وہاں تم نہیں آ “سکتے۔
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آپسیہودی35 میں کہنے یہ”لـگے، کہاں جانا چاہتا ہمجہاںہے اُسے

نہیں پا سکیں گے؟ کیا وہ ملـکبیروِن جانا چاہتا وہاںہے، ہمارےجہاں
لوگ یونانیوں میں حالتبکھری میں ہتے ر ہیں؟ کیا وہ یونانیوں کو تعلیم دینا
چاہتا ہے؟ مطلب36 کیا جبہے وہ کہتا ہے، تم’ مجھے ڈھونڈو گے مگر
نہیں پاؤ ‘گے اور جہاں’ مَیں ہوں وہاں تم نہیں آ “۔‘سکتے

زندگی کے پانی کی نہریں
37 عید کے آخری دن جو سب سے اہم ہے عیسٰی کھڑا ہوا اور اونچی

آواز سے پکار اُٹھا، جو” پیاسا ہو پاسمیرےوہ آئے، اور38 جو مجھ پر ایمان
لائے پیئے۔وہ مُقّدسکلاِم مطابقکے اُس’ اندرکے زندگیسے پانیکے کی
نہریں بہہ نکلیں “۔‘گی 39 زندگی’) کے ‘پانی سے وہ القدسروح طرفکی
اشارہ کر رہا تھا جو اُن کو حاصل ہوتا ہے جو عیسٰی پر ایمان لاتے ہیں۔
لیکن وہ نازلتکوقتاُس نہیں ہوا تھا، کیونکہ تکابعیسٰی اپنے جلال
کو نہ پہنچا (تھا۔

سننے والوں میں نااتفاقی
40 عیسٰی کی یہ باتیں سن کر ہجوم کے کچھ لوگوں نے کہا، یہ” آدمی

واقعی وہ نبی جسہے کے انتظار میں ہم “ہیں۔
دوسروں41 نے کہا، یہ” مسیح “ہے۔
بعضلیکن اعتراضنے کیا، مسیح” گلیل طرحکسسے آ سکتا !ہے

پاک42 کلام تو بیان کرتا ہے مسیحکہ داؤد خاندانکے بیتاور لحم سے
آئے اُسگا، گاؤں داؤدجہاںسے بادشاہ پیدا “ہوا۔ یوں43 عیسٰی کی وجہ
لوگوںسے پھوٹمیں پڑ گئی۔ کچھ44 تو اُسے گرفتار کرنا ہتے چا تھے، لیکن
کوئی بھی اُس کو ہاتھ نہ لگا سکا۔
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یہودی راہنما عیسٰی پر ایمان نہیں رکھتے
45 اِتنے المُقّدسبیتمیں پہرےکے دار راہنما اماموں اور فریسیوں کے

واپسپاس آئے۔ وہ عیسٰی کو لے نہیںکر آئے تھے، اِس لئے راہنماؤں نے
پوچھا، تم” اُسے کیوں نہیں “لائے؟

پہرے46 داروں جوابنے دیا، کسی” نے کبھی اِس آدمی کی طرح
بات نہیں “کی۔

47 فریسیوں نے ً طنزا کہا، کیا” تم کو بھی بہکا دیا گیا ہے؟ 48 کیا
راہنماؤں یا فریسیوں میں کوئی ہے جو اُس پر ایمان لایا ہو؟ بھیکوئی !نہیں
شریعتلیکن49 ناواقفسے یہ ہجوم لعنتی “!ہے

50 اِن راہنماؤں نیکدیمسمیں بھی شامل تھا جو کچھ دیر پہلے عیسٰی کے
پاس گیا تھا۔ اب وہ بول اُٹھا، 51 کیا” ہماری شریعت کسی پر یوں فیصلہ
دینے اجازتکی دیتی ہے؟ نہیں، لازم ہے کہ اُسے عدالتپہلے پیشمیں
کیا جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اُس سے کیا کچھ سرزد ہوا “ہے۔

دوسروں52 اعتراضنے کیا”کیا، گلیلبھیتم ہنےکے ر والے ہو؟ کلاِم
مُقّدس تفتیشمیں کر کے خود دیکھ لو کہ گلیل سے کوئی نبی نہیں آئے
“گا۔ 53 یہ کہہ کر ایکہر اپنے اپنے گھر چلا گیا۔

8
زناکار عورت پر پہلا پتھر

عیسٰی1 زیتونخود پہاڑکے پر گیا۔چلا دناگلے2 پَو وقتپھٹتے وہ دوبارہ
المُقّدسبیت اُسلوگسبوہاںآیا۔میں اورہوئےجمعگردکے بیٹھوہ کر
اُنہیں تعلیم دینے لگا۔ اِس3 شریعتدوران کے علما اور عورتایکفریسی
کو لے کر جسےآئے زنا وقتکرتے پکڑا گیا تھا۔ اُسے بیچ میں کھڑا کر کے
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اُنہوں4 نے عیسٰی سے کہا، اُستاد،” عورتاِس کو زنا وقتکرتے پکڑا گیا
ہے۔ موسٰی5 ہمیںمیںشریعتنے حکم دیا لوگوںایسےکہہے سنگسارکو
کرنا آپہے۔ کیا کہتے “ہیں؟ 6 اِس سوال سے وہ اُسے پھنسانا ہتے چا تھے
تاکہ اُس پر الزام لگانے کا کوئی بہانہ اُن کے ہاتھ آ جائے۔ لیکن عیسٰی
جھک گیا اور اپنی اُنگلی سے زمین پر لـکھنے لگا۔

جب7 وہ اُس سے جواب کا تقاضا کرتے رہے تو وہ کھڑا ہو کر اُن
سے مخاطب ہوا، تم” میں سے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، وہ پہلا پتھر
“مارے۔ 8 پھر وہ جھکدوبارہ کر زمین پر لـکھنے لگا۔ سنجوابیہ9 کر
الزام لگانے والے یکے بعد دیگرے وہاں کھسکسے گئے، پہلے بزرگ،
پھر باقی آخرکارسب۔ عیسٰی اور درمیان کھڑیمیں اکیلےعورتوہ رہ گئے۔
10 پھر اُس کھڑےنے ہو کر کہا، اے” عورت، کہاںسبوہ گئے؟ کیا
کسی تجھنے پر فتوٰی نہیں “لگایا؟

عورت11 جوابنے دیا، نہیں” “خداوند۔
عیسٰی تجھبھیمَیں”کہا،نے پر نہیںفتوٰی لگاتا۔ جا، آئندہ گناہ نہ “کرنا۔

عیسٰی دنیا کا نور ہے
12 پھر عیسٰی دوبارہ لوگوں مخاطبسے ہوا، دنیا” کا نور مَیں ہوں۔ جو

میری کرےپیروی وہ یکی تار میں نہیں چلے گا، کیونکہ اُسے زندگی کا نور
حاصل ہو “گا۔

فریسیوں13 اعتراضنے آپ”کیا، تو بارےاپنے میں دےگواہی رہے
ایسیہیں۔ گواہی معتبر نہیں “ہوتی۔

14 عیسٰی جوابنے دیا، اگرچہ” مَیں بارےاپنے میں ہی دےگواہی
رہا ہوں توبھی وہ معتبر ہے۔ کیونکہ مَیں جانتا ہوں کہ مَیں کہاں سے آیا
ہوں اور کہاں کو جا رہا لیکنہوں۔ تم کو تو معلوم نہیں مَیںکہ کہاں سے
آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ 15 تم سوچانسانی لوگوںمطابقکے کا فیصلہ
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کرتے لیکنہو، کسیمَیں بھیکا فیصلہ نہیں کرتا۔ اور16 اگر فیصلہ کروں
بھی تو میرا فیصلہ درست ہے، کیونکہ مَیں اکیلا نہیں جسباپہوں۔ نے
مجھے بھیجا میرےہے ساتھ ہے۔ تمہاری17 شریعت میں لـکھا ہے کہ دو
آدمیوں کی گواہی معتبر ہے۔ مَیں18 خود بارےاپنے میں گواہی دیتا ہوں
جبکہ دوسرا باپگواہ جسہے مجھےنے “بھیجا۔

اُنہوں19 نے پوچھا، آپ” باپکا کہاں “ہے؟ عیسٰی جوابنے تم”دیا، نہ مجھے جانتے ہو، باپمیرےنہ کو۔ اگر تم مجھے جانتے تو میرےپھر
باپ کو بھی “جانتے۔

20 عیسٰی نے یہ باتیں اُس وقت کیں جب وہ اُس جگہ کے قریب تعلیم
دے رہا تھا لوگجہاں اپنا ہدیہ لتے ڈا تھے۔ لیکن کسی نے اُسے گرفتار
نہ کیا کیونکہ ابھی اُس وقتکا نہیں آیا تھا۔

جہاں مَیں جا رہا ہوں تم وہاں نہیں جا سکتے
ایک21 اَور بار عیسٰی اُن مخاطبسے ہوا، مَیں” جا رہا ہوں اور تم مجھے

ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے گناہوں میں مر جاؤ مَیںجہاںگے۔ جا رہا ہوں وہاں
تم نہیں پہنچ “سکتے۔

یہودیوں22 نے پوچھا، کیا” وہ خود کشی کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہ اِسی
وجہ سے کہتا ہے، جہاں’ مَیں جا رہا ہوں وہاں تم نہیں پہنچ “؟‘سکتے

23 عیسٰی نے جاریباتاپنی رکھی، تم” نیچے سے ہو جبکہ مَیں اوپر سے
ہوں۔ تم اِس دنیا کے ہو جبکہ مَیں اِس دنیا کا نہیں ہوں۔ مَیں24 تم کو بتا
ہوںچکا کہ تم اپنے گناہوں میں مر کیونکہگے۔جاؤ اگر تم ایمان نہیں لاتے
کہ مَیں وہی ہوں تو ًتم یقینا اپنے گناہوں میں مر جاؤ “گے۔

اُنہوں25 سوالنے کیا، کونآپ” “ہیں؟
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عیسٰی مَیں”دیا،جوابنے ہوںوہی ہیسےشروعمَیںجو بتاتا آیا ہوں۔
بارےتمہارےمَیں26 میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں۔ بہت سی ایسی باتیں
ہیں جن کی بنا پر مَیں تم کو مجرم ٹھہرا سکتا ہوں۔ لیکن جس نے مجھے
بھیجا ہے وہی سچا اور معتبر ہے اور مَیں دنیا صرفکو وہ کچھ سناتا ہوں
جو مَیں نے اُس سے سنا “ہے۔

27 سننے والے نہ سمجھے کہ عیسٰی باپ کا ذکر کر رہا ہے۔ 28 چنانچہ
اُس نے کہا، جب” تم ابِن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تب ہی تم جان لو
گے کہ مَیں وہی ہوں، کہ مَیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا بلـکہ صرف
وہی سناتا ہوں باپجو مجھےنے سکھایا ہے۔ جساور29 مجھےنے بھیجا
ہے میرےوہ ساتھ ہے۔ اُس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ مَیں ہر
وقت وہی کچھ کرتا ہوں جو اُسے پسند آتا “ہے۔

30 یہ باتیں سن بہتکر لوگسے اُس پر ایمان لائے۔
سچائی تم کو آزاد کرے گی

31 جو یہودی اُس کا یقین کرتے تھے عیسٰی اب اُن سے ہم کلام ہوا،
اگر” تم میری تعلیم کے تابع رہو تبگے ہی میرےتم سچے شاگرد ہو گے۔
32 پھر تم سچائی کو جان لو گے اور سچائی تم کو آزاد دےکر “گی۔

اُنہوں33 اعتراضنے کیا، ہم” تو ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم کبھی بھی
کسی کے غلام نہیں رہے۔ طرحکسآپپھر کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد
ہو جائیں “گے؟

34 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں کہ جو بھی گناہ کرتا
وہہے گناہ کا غلام ہے۔ غلام35 عارضیتو طور پر میںگھر رہتا لیکنہے،
مالـک کا بیٹا ہمیشہ تک۔ 36 اِس لئے اگر فرزند تم کو آزاد کرے تو تم
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ً حقیقتا آزاد ہو گے۔ مجھے37 معلوم ہے کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو۔ لیکن
تم مجھے قتل کرنے کے درپَے ہو، تمہارےکیونکہ اندر میرے پیغام کے
لئے گنجائش نہیں ہے۔ مَیں38 تم کو وہی کچھ بتاتا ہوں جو مَیں باپنے
کے ہاں دیکھا ہے، جبکہ تم وہی کچھ سناتے ہو جو تم نے باپاپنے سے
سنا “ہے۔

اُنہوں39 نے باپہمارا”کہا، ابراہیم “ہے۔ عیسٰی جوابنے اگر”دیا،
تم ابراہیم کی اولاد ہوتے تو تم اُس کے نمونے پر چلتے۔ اِس40 کے بجائے تم
مجھے قتل کرنے تلاشکی میں ہو، اِس لئے کہ مَیں نے تم کو وہی سچائی
سنائی ہے جو مَیں نے الله کے حضور سنی ہے۔ ابراہیم نے کبھی بھی اِس
قسم کا کام نہ کیا۔ 41 نہیں، تم باپاپنے کا کام کر رہے “ہو۔

اُنہوں اعتراضنے کیا، ہم” زادےحرام نہیں ہیں۔ الله ہی ہمارا واحد
باپ “ہے۔

42 عیسٰی نے اُن سے کہا، اگر” الله تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ محبتسے
رکھتے، مَیںکیونکہ الله میں نکلسے آیا مَیںہوں۔ نہیںسےطرفاپنی آیا بلـکہ
اُسی مجھےنے بھیجا ہے۔ 43 تم میری زبان کیوں نہیں سمجھتے؟ اِس لئے کہ
باتمیریتم نہیںسن سکتے۔ 44 تم ابلیسباپاپنے سے ہو اور باپاپنے کی
خواہشوں پر عمل کرنے کے خواہاں ہتے ر ہو۔ وہ شروع ہی سے قاتل ہے
اور سچائی پر قائم نہ رہا، کیونکہ اُس میں سچائی ہے نہیں۔ جب وہ جھوٹ
بولتا ہے تو یہ باتفطری ہے، کیونکہ جھوٹوہ لنے بو والا جھوٹاور کا
باپ ہے۔ لیکن45 مَیں سچی باتیں سناتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ تم کو مجھ
پر یقین نہیں آتا۔ 46 کیا تم میں سے ثابتکوئی کر سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی
گناہ سرزد ہوا مَیںہے؟ تو تم حقیقتکو بتا رہا ہوں۔ پھر تم کو مجھ پر یقین
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کیوں نہیں آتا؟ 47 جو الله سے ہے وہ الله کی باتیں سنتا ہے۔ تم یہ اِس لئے
نہیں سنتے کہ تم الله سے نہیں “ہو۔

عیسٰی اور ابراہیم
یہودیوں48 جوابنے دیا، کیا” ہم ٹھیکنے نہیں کہا کہ تم سامری

ہو اور بدروحکسی قبضےکے میں “ہو؟
49 عیسٰی نے کہا، مَیں” بدروح کے قبضے میں نہیں ہوں بلـکہ باپاپنے

کی عزت کرتا ہوں جبکہ تم میری بےعزتی کرتے ہو۔ 50 مَیں خود اپنی
عزت کا خواہاں نہیں ہوں۔ ایکلیکن ہے عزتمیریجو اور جلال کا
خیال رکھتا اور انصاف کرتا ہے۔ 51 مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ جو بھی
میرے کلام پر عمل کرتا رہے موتوہ کو کبھی نہیں دیکھے “گا۔

52 یہ سن کر لوگوں نے کہا، اب” ہمیں پتا چل گیا ہے کہ تم کسی
بدروح قبضےکے میں ہو۔ ابراہیم اور انتقالسبنبی کر گئے جبکہ تم دعوٰی
کرتے ہو، جو’ میرےبھی کلام پر عمل کرتا رہے وہ موت کا مزہ کبھی
نہیں چکھے ‘گا۔ 53 کیا باپہمارےتم ابراہیم بڑےسے ہو؟ وہ مر گیا، اور
نبی بھی مر گئے۔ تم آپاپنے کو کیا سمجھتے “ہو؟

54 عیسٰی نے جواب دیا، اگر” مَیں اپنی عزت اور جلال بڑھاتا تو میرا
جلال باطل ہوتا۔ لیکن باپمیرا ہی عزتمیری و جلال بڑھاتا ہے، وہی
جس بارےکے میں تم دعوٰی کرتے ہو کہ وہ’ ہمارا خدا ‘ہے۔ لیکن55
حقیقت میں تم نے اُسے نہیں جانا جبکہ مَیں اُسے جانتا ہوں۔ اگر مَیں کہتا
مَیںکہ اُسے نہیں جانتا تو تمہاریمَیں طرح جھوٹا ہوتا۔ لیکن مَیں اُسے جانتا
اُساور کلامکے عملپر باپتمہارے56ہوں۔کرتا ابراہیم منائیخوشینے
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جب اُسے معلوم ہوا کہ وہ میری آمد کا دن دیکھے گا، اور وہ اُسے دیکھ
کر مسرور “ہوا۔

یہودیوں57 اعتراضنے کیا، تمہاری” عمر تو پچاسابھی سال بھی نہیں،
تو پھر طرحکستم کہہ سکتے ہو کہ تم نے ابراہیم کو دیکھا “ہے؟

58 عیسٰی نے اُن سے کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں، ابراہیم پیدائشکی
سے پیشتر مَیں’ “۔‘ہوں

59 اِس پر لوگ اُسے سنگسار کرنے کے لئے پتھر اُٹھانے لـگے۔ لیکن
عیسٰی غائب ہو المُقّدسبیتکر نکلسے گیا۔

9
اندھے کی شفا

چلتے1 چلتے عیسٰی آدمیایکنے کو دیکھا پیدائشجو کا اندھا اُس2تھا۔
شاگردوںکے اُسنے سے اُستاد،”پوچھا، یہ آدمی اندھا کیوں پیدا ہوا؟ کیا
اِس کا کوئی گناہ ہے یا اِس والدینکے “کا؟

3 عیسٰی جوابنے دیا، نہ” اِس کا کوئی گناہ ہے اور نہ اِس والدینکے
کا۔ یہ اِس لئے ہوا اِسکہ میںزندگیکی الله کا کام ظاہر جائے۔ہو ابھی4
دن ہے۔ لازم ہے کہ ہم جتنی تکدیر دن ہے اُس کا کام کرتے رہیں
مجھےنےجس بھیجا راتکیونکہہے۔ آنے والی کامکوئیوقتاُسہے،
نہیں کر سکے گا۔ لیکن5 جتنی تکدیر مَیں دنیا میں ہوں اُتنی تکدیر مَیں
دنیا کا نور “ہوں۔

6 یہ کہہ کر اُس نے زمین تھوکپر کر مٹی سانی اور اُس کی آنکھوں پر
لگا دی۔ 7 اُس نے اُس سے کہا، جا،” ِشلوخ حوضکے میں نہا “لے۔
شِلوخ) مطلبکا بھیجا’ (ہے۔‘ہوا اندھے نے جا کر واپسجبلیا۔نہا
آیا تو وہ دیکھ سکتا تھا۔
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اُس8 کے ہم سائے اور وہ جنہوں پہلےنے بھیکاُسے مانگتے دیکھا تھا

پوچھنے لـگے، کیا” یہ وہی نہیں جو بھیکبیٹھا مانگا کرتا “تھا؟
بعض9 نے کہا، ہاں،” وہی “ہے۔
اَوروں نے انکار کیا، نہیں،” صرفیہ اُس کا ہم شکل “ہے۔
لیکن آدمی نے خود اصرار کیا، مَیں” وہی “ہوں۔
اُنہوں10 اُسنے سوالسے تیری”کیا، بحالطرحکسآنکھیں “ہوئیں؟
اُس11 جوابنے وہ”دیا، آدمی جو عیسٰی کہلاتا اُسہے سانمٹینے

کر میری آنکھوں پر لگا دی۔ پھر اُس نے مجھے کہا، ِشلوخ’ حوضکے پر
جا اور نہا ‘لے۔ مَیں وہاں گیا اور نہاتے میریہی آنکھیں بحال ہو “گئیں۔

اُنہوں12 نے پوچھا، وہ” کہاں “ہے؟
اُس جوابنے دیا، مجھے” نہیں “معلوم۔

فریسی شفا کی تفتیش کرتے ہیں
تب13 شفایابوہ اندھے کو فریسیوں پاسکے لے گئے۔ دنجس14

عیسٰی نے مٹی سان کر اُس کی آنکھوں کو بحال کیا تھا سبتوہ کا دن تھا۔
15 اِس لئے فریسیوں نے بھی اُس سے پوچھ گچھ کی کہ اُسے کس طرح
بصارت مل گئی۔ آدمی جوابنے دیا، اُس” میرینے آنکھوں پر مٹی لگا
دی، پھر مَیں نے نہا لیا اباور دیکھ سکتا “ہوں۔

فریسیوں16 میں بعضسے نے کہا، شخصیہ” الله طرفکی سے نہیں
ہے، سبتکیونکہ دنکے کام کرتا “ہے۔

دوسروں اعتراضنے کیا، گناہ” گار اِس قسم الٰہیکے طرحکسنشان
دکھا سکتا یوں“ہے؟ اُن پھوٹمیں پڑ گئی۔
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17 پھر وہ دوبارہ اُس آدمی مخاطبسے ہوئے پہلےجو اندھا تُو”تھا، خود
اِس بارےکے میں کیا کہتا ہے؟ اُس نے تو تیری ہی آنکھوں کو بحال “ہے۔کیا

اُس جوابنے دیا، وہ” نبی “ہے۔
یہودیوں18 کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی اندھا تھا اور پھر بحال ہو

گیا ہے۔ اِس لئے اُنہوں نے اُس کے والدین کو بُلایا۔ اُنہوں19 نے اُن سے
پوچھا، کیا” یہ تمہارا بیٹا ہے، جسوہی بارےکے میں تم کہتے ہو کہ وہ
اندھا پیدا ہوا ابتھا؟ طرحکسیہ دیکھ سکتا “ہے؟

اُس20 کے والدین جوابنے دیا، ہم” جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے
اور کہ یہ پیدا ہوتے وقت اندھا تھا۔ لیکن21 ہمیں معلوم نہیں کہ اب یہ
دیکھطرحکس سکتا یاہے آنکھوںکیاِسنےکسکہ بحالکو کیا ہے۔
اِس سے خود پتا کریں، یہ بالغ ہے۔ یہ خود بارےاپنے میں بتا سکتا “ہے۔
22 اُس کے والدین نے یہ اِس لئے کہا کہ وہ یہودیوں سے ڈرتے تھے۔
کیونکہ وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ جو بھی عیسٰی کو مسیح دےقرار اُسے
یہودی جماعت سے نکال دیا جائے۔ 23 یہی وجہ تھی کہ اُس کے والدین
نے کہا تھا، یہ” بالغ ہے، اِس سے خود پوچھ “لیں۔

ایک24 بار پھر اُنہوں شفایابنے اندھے کو الله”بُلایا، جلالکو دے،
ہم تو جانتے ہیں کہ یہ آدمی گناہ گار “ہے۔

25 آدمی جوابنے دیا، مجھے” کیا پتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے یا نہیں،
ایکلیکن بات مَیں جانتا ہوں، پہلے مَیں اندھا تھا، اور اب مَیں دیکھ سکتا
“!ہوں

26 پھر اُنہوں نے اُس سے سوال کیا، اُس” تیرےنے ساتھ کیا کِیا؟ اُس
تیریطرحکسنے آنکھوں کو بحال کر “دیا؟
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اُس27 جوابنے دیا، مَیں” پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں آپاور نے

سنا نہیں۔ آپکیا بھی اُس کے شاگرد بننا ہتے چا “ہیں؟
اِس28 پر اُنہوں نے اُسے بُرا بھلا کہا، تُو” ہی اُس کا شاگرد ہمہے، تو

موسٰی کے شاگرد ہیں۔ ہم29 تو جانتے ہیں کہ الله نے موسٰی باتسے کی
ہے، لیکن اِس بارےکے میں ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے آیا
“ہے۔

آدمی30 باتعجیب”دیا،جوابنے اُسہے، آنکھوںمیرینے کو شفا
دی ہے اور پھر بھی آپ نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے ہے۔ 31 ہم جانتے
ہیں کہ الله گناہ گاروں کی نہیں سنتا۔ وہ تو اُس کی سنتا ہے جو اُس کا
خوف مانتا اور اُس مرضیکی مطابقکے چلتا ہے۔ 32 ابتدا ہی سے باتیہ
سننے میں نہیں آئی کہ کسی پیدائشینے اندھے کی آنکھوں کو بحال کر دیا
ہو۔ 33 اگر یہ آدمی الله طرفکی سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر “سکتا۔

جواب34 میں اُنہوں نے اُسے بتایا، تُو” جو گناہ آلودہ حالت میں پیدا ہوا
ہے کیا تُو ہمارا اُستاد بننا چاہتا “ہے؟ یہ کہہ اُنہوںکر جماعتاُسےنے میں
نکالسے دیا۔

روحانی اندھا پن
عیسٰیجب35 کو پتا چلا کہ اُسے نکال دیا گیا ہے تو وہ اُس کو ملا اور

پوچھا، کیا” تُو ابِن آدم پر ایمان رکھتا “ہے؟
36 اُس نے کہا، خداوند،” وہ کون ہے؟ مجھے بتائیں تاکہ مَیں اُس ایمانپر “لاؤں۔
37 عیسٰی جوابنے تُو”دیا، نے اُسے دیکھ لیا ہے بلـکہ وہ تجھ باتسے

کر رہا “ہے۔
اُس38 نے کہا، خداوند،” مَیں ایمان رکھتا “ہوں اور اُسے سجدہ کیا۔
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39 عیسٰی نے کہا، مَیں” عدالت کرنے کے لئے اِس دنیا میں آیا ہوں،

اِس لئے کہ اندھے دیکھیں اور دیکھنے والے اندھے ہو “جائیں۔
فریسیکچھ40 تھےکھڑےساتھجو یہ سنکچھ کر پوچھنے اچھا،”لـگے،

ہم بھی اندھے “ہیں؟
41 عیسٰی نے اُن سے کہا، اگر” تم اندھے ہوتے تو تم قصوروار نہ

ٹھہرتے۔ ابلیکن چونکہ تم دعوٰی کرتے ہو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اِس
لئے تمہارا گناہ قائم رہتا ہے۔

10
چرواہے کی تمثیل

1 مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ جو دروازے سے بھیڑوں کے باڑے میں
داخل نہیں ہوتا بلـکہ پھلانگ کر اندر گھس آتا ہے وہ چور اور ڈاکو
ہے۔ لیکن2 دروازےجو سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔
اُسچوکیدار3 کے لئے کھولدروازہ دیتا اورہے بھیڑیں اُس کی آواز سنتی
ہیں۔ وہ اپنی ایکہر بھیڑ کا نام لے کر اُنہیں بُلاتا اور باہر لے جاتا ہے۔
4 پورےاپنے گلے کو باہر لنے نکا کے بعد وہ اُن کے آگے آگے چلنے لگتا ہے
بھیڑیںاور اُس پیچھےکے پڑتیچلپیچھے ہیں، کیونکہ اُسوہ کی آواز پہچانتی
ہیں۔ لیکن5 وہ کسی اجنبی کے پیچھے نہیں چلیں گی بلـکہ اُس بھاگسے
جائیں گی، کیونکہ وہ اُس کی آواز نہیں “پہچانتیں۔

6 عیسٰی نے اُنہیں یہ پیشتمثیل کی، لیکن وہ نہ سمجھے کہ وہ اُنہیں کیا
بتانا چاہتا ہے۔

اچھا چرواہا
اِس7 لئے عیسٰی دوبارہ اِس پر بات کرنے لگا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں

کہ بھیڑوں کے لئے دروازہ مَیں ہوں۔ 8 جتنے بھی مجھ پہلےسے آئے وہ چور
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اور ڈاکو ہیں۔ لیکن بھیڑوں نے اُن کی نہ سنی۔ 9 مَیں ہی دروازہ ہوں۔
جو بھی میرے یعے ذر اندر آئے اُسے نجات ملے گی۔ وہ آتا جاتا اور ہری
چراگاہیں پاتا رہے گا۔ چور10 چوریصرفتو کرنے، ذبح کرنے اور تباہ
کرنے آتا ہے۔ لیکن مَیں اِس لئے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں، بلـکہ کثرت
کی زندگی پائیں۔

11 اچھا چرواہا مَیں ہوں۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لئے اپنی جان
دیتا ہے۔ 12 مزدور چرواہے کا کردار ادا نہیں کرتا، کیونکہ بھیڑیں اُس کی
اپنی نہیں ہوتیں۔ اِس لئے جوں ہی کوئی یا بھیڑ آتا ہے تو مزدور اُسے دیکھتے
ہی بھیڑوں کو چھوڑ بھاگکر جاتا ہے۔ نتیجے میں یا بھیڑ کچھ بھیڑیں پکڑ
لیتا اور باقیوں کو منتشر کر دیتا ہے۔ 13 وجہ یہ ہے کہ وہ مزدور ہی ہے
اور بھیڑوں کی فکر نہیں کرتا۔ 14 اچھا چرواہا مَیں ہوں۔ مَیں اپنی بھیڑوں کو
ہوںجانتا اور مجھےوہ جانتی ہیں، اُسیبالکل15 باپطرحجسطرح مجھے
جانتا اورہے باپمَیں کو جانتا ہوں۔ اور مَیں بھیڑوں کے لئے اپنی جان دیتا
ہوں۔ میری16 اَور بھی بھیڑیں ہیں جو باڑےاِس میں نہیں ہیں۔ لازم ہے
کہ اُنہیں بھی لے آؤں۔ وہ بھی میری آواز سنیں گی۔ ایکپھر ہی گلہ اور
ایک ہی گلہ بان ہو گا۔

17 باپمیرا مجھے اِس لئے پیار کرتا ہے کہ مَیں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ
اُسے پھر لے لوں۔ 18 کوئی میری جان مجھ سے چھین نہیں سکتا بلـکہ مَیں
اُسے مرضیاپنی دےسے دیتا مجھےہوں۔ اُسے دینے کا اختیار اورہے اُسے
واپس لینے کا بھی۔ یہ حکم مجھے باپاپنے طرفکی سے ملا “ہے۔

19 اِن باتوں پر یہودیوں میں پھوٹدوبارہ پڑ گئی۔ بہتوں20 نے کہا، یہ”
بدروح گرفتکی میں ہے، یہ دیوانہ اِسہے۔ کی کیوں “!سنیں

لیکن21 اَوروں نے ایسییہ”کہا، باتیں نہیں ہیں بدروحجو شخصگرفتہ
کر سکے۔ کیا بدروحیں اندھوں کی آنکھیں بحال کر سکتی “ہیں؟
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عیسٰی کو رد کیا جاتا ہے
سردیوں22 کا موسم تھا اور عیسٰی بیت المُقّدس کی مخصوصیت کی عید

بنام حنوکا دورانکے یروشلم میں تھا۔ 23 المُقّدسبیتوہ کے برآمدےاُس
میں پھر رہا جستھا کا نام سلیمان کا برآمدہ تھا۔ یہودی24 اُسے گھیر کر
کہنے اُلجھنتککبہمیںآپ”لـگے، میں رکھیں گے؟ مسیحآپاگر ہیں
تو صافصافہمیں بتا “دیں۔

25 عیسٰی نے جواب دیا، مَیں” تم کو بتا چکا ہوں، لیکن تم کو یقین
نہیں آیا۔ جو کام مَیں باپاپنے کے نام سے کرتا ہوں میرےوہ گواہ ہیں۔
لیکن26 تم ایمان نہیں رکھتے کیونکہ میریتم بھیڑیں نہیں ہو۔ میری27 بھیڑیں
میری آواز سنتی ہیں۔ مَیں اُنہیں جانتا ہوں اور میرےوہ پیچھے چلتی ہیں۔
مَیں28 اُنہیں ابدی زندگی دیتا ہوں، اِس لئے وہ نہیںہلاککبھی ہوں گی۔
کوئی اُنہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا، 29 میرےکیونکہ باپ نے
اُنہیں میرے سپرد کیا ہے اور وہی سب سے بڑا ہے۔ کوئی اُنہیں باپ کے
ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ مَیں30 ایکباپاور “ہیں۔

31 یہ سن کر یہودی دوبارہ پتھر اُٹھانے لـگے تاکہ عیسٰی کو سنگسار
کریں۔ 32 اُس نے اُن سے کہا، مَیں” نے تمہیں باپ کی طرف سے کئی
الٰہی نشان دکھائے ہیں۔ تم مجھے اِن میں سے کس نشان کی وجہ سے
سنگسار کر رہے “ہو؟

33 یہودیوں نے جواب دیا، ہم” تم کو کسی اچھے کام کی وجہ سے
سنگسار نہیں کر رہے بلـکہ کفر بکنے کی وجہ سے۔ تم صرفجو انسان ہو
الله ہونے کا دعوٰی کرتے “ہو۔

عیسٰی34 کیا”کہا،نے میںشریعتتمہارییہ نہیں لـکھا کہہے الله نے
فرمایا، تم’ خدا ؟‘ہو اُنہیں35 ‘خدا’ کہا گیا تکجن الله کا یہ پیغام پہنچایا
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گیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مُقّدسکلاِم منسوخکو نہیں کیا جا سکتا۔ 36 تو
پھر تم کفر بکنے باتکی کیوں کرتے مَیںجبہو کہتا ہوں کہ مَیں الله کا
فرزند ہوں؟ آخر باپ نے خود مخصوصمجھے کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔
37 اگر مَیں اپنے باپ کے کام نہ کروں تو میری بات نہ مانو۔ لیکن38 اگر
اُس کے کام کروں باتمیریبےشکتو نہ مانو، لیکن کم از کم اُن کاموں
کی گواہی تو مانو۔ پھر تم جان لو گے اور سمجھ جاؤ گے باپکہ مجھ میں
ہے اور باپمَیں میں “ہوں۔

ایک39 بار پھر اُنہوں نے اُسے گرفتار کرنے کوششکی کی، لیکن وہ
اُن کے ہاتھ نکلسے گیا۔

40 پھر عیسٰی دوبارہ یائے در یردن کے پار اُس جگہ چلا گیا جہاں یحیٰی
شروع میں بپتسمہ دیا کرتا تھا۔ وہاں وہ کچھ دیر ٹھہرا۔ بہت41 لوگسے
اُس پاسکے آتے اُنہوںرہے۔ نے یحیٰی”کہا، کبھینے الٰہیکوئی نشان
نہ لیکندکھایا، اُسکچھجو اِسنے بارےکے بیانمیں کیا، صحیحبالکلوہ
“نکلا۔ 42 اور بہتوہاں لوگسے عیسٰی پر ایمان لائے۔

11
لعزر کی موت

1 اُن دنوں ایکمیں آدمی بیمار پڑ جسگیا کا نام لعزر تھا۔ وہ اپنی بہنوں
مریم اور مرتھا کے بیتساتھ عنیاہ میں رہتا تھا۔ 2 یہ وہی مریم جستھی
بعدنے میں خداوند پر ُنڈیلخوشبو ا کر اُس پاؤںکے اپنے بالوں خشکسے
کئے تھے۔ اُسی کا بھائی لعزر بیمار تھا۔ 3 چنانچہ بہنوں نے عیسٰی کو اطلاع
دی، خداوند،” آپجسے پیار کرتے ہیں وہ بیمار “ہے۔
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جب4 عیسٰی کو یہ خبر ملی تو اُس نے کہا، اِس” بیماری کا موتانجام

نہیں ہے، بلـکہ یہ الله جلالکے واسطےکے ہوا ہے، تاکہ اِس سے الله کے
فرزند کو جلال “ملے۔

5 عیسٰی مرتھا، مریم اور لعزر سے محبت رکھتا تھا۔ توبھی6 وہ لعزر کے
بارے میں اطلاع ملنے کے بعد دو دن اَور وہیں ٹھہرا۔ 7 پھر اُس نے اپنے
شاگردوں باتسے کی، آؤ،” ہم دوبارہ یہودیہ چلے “جائیں۔

شاگردوں8 اعتراضنے کیا، اُستاد،” ابھی ابھی وہاں کے یہودی آپ
کو سنگسار کوششکیکرنے کر رہے تھے، پھر واپسآپبھی جانا ہتے چا
“ہیں؟

9 عیسٰی جوابنے دیا، کیا” دن میں روشنی کے بارہ گھنٹے نہیں ہوتے؟
دنشخصجو وقتکے چلتا پھرتا بھیکسیوہہے چیز نہیںسے ٹکرائے گا،
کیونکہ اِسوہ دنیا روشنیکی یعےکے دیکھذر ہے۔سکتا لیکن10 راتجو
وقتکے چلتا چیزوںوہہے سے ٹکرا جاتا کیونکہہے، اُس پاسکے روشنی
نہیں “ہے۔ 11 پھر اُس نے کہا، دوستہمارا” لعزر سو گیا لیکنہے۔ مَیں
جا کر اُسے جگا دوں “گا۔

خداوند،”کہا،نےشاگردوں12 اگر وہ سو رہا توہے وہ بچ “گا۔جائے
13 اُن کا خیال تھا کہ عیسٰی لعزر فطریکی نیند کا ذکر کر رہا ہے جبکہ

حقیقت میں وہ اُس موتکی طرفکی اشارہ کر رہا تھا۔ اِس14 لئے اُس
نے اُنہیں صاف بتا دیا، لعزر” وفات پا گیا ہے۔ 15 اور تمہاری خاطر مَیں
ہوںخوش مَیںکہ اُس کے وقتمرتے وہاں نہیں تھا، ابکیونکہ تم ایمان
لاؤ گے۔ آؤ، ہم اُس پاسکے “جائیں۔

16 توما نے جس کا لقب جُڑواں تھا اپنے ساتھی شاگردوں سے کہا،
چلو،” ہم بھی وہاں جا کر اُس کے ساتھ مر “جائیں۔
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عیسٰی قیامت اور زندگی ہے
وہاں17 پہنچ کر عیسٰی کو معلوم ہوا کہ لعزر کو قبر میں رکھے چار دن

ہو عنیاہبیت18ہیں۔گئے کا یروشلم تینفاصلہسے کلو میٹر سے اور19تھا،کم
بہت یہودیسے مرتھا اور مریم کو اُن کے بھائی بارےکے میں تسلی دینے
کے لئے آئے ہوئے تھے۔

سنیہ20 عیسٰیکہکر آ رہا مرتھاہے اُسے ملنے لیکنگئی۔ مریم میںگھر
بیٹھی رہی۔ 21 مرتھا نے کہا، خداوند،” آپاگر یہاں ہوتے تو میرا بھائی
نہ مرتا۔ لیکن22 مَیں ہوںجانتی بھیابکہ آپالله کو بھیجو مانگیں گے
“گا۔دے

23 عیسٰی نے اُسے بتایا، تیرا” بھائی جی اُٹھے “گا۔
24 مرتھا جوابنے دیا، جی،” مجھے معلوم ہے کہ وہ قیامت کے دن

اُٹھےجی اُٹھیںجیسبجبگا، “گے۔
25 عیسٰی نے اُسے بتایا، قیامت” اور زندگی تو مَیں ہوں۔ جو مجھ پر ایمان

رکھے وہ زندہ رہے گا، چاہے وہ مر بھی جائے۔ 26 اور جو زندہ ہے اور
مجھ پر ایمان رکھتا ہے مرےنہیںکبھیوہ گا۔ مرتھا، کیا تجھے باتاِس یقینکا “ہے؟

27 مرتھا نے جواب دیا، جی” خداوند، مَیں ایمان رکھتی ہوں کہ آپ
خدا کے فرزند مسیح ہیں، جسے دنیا میں آنا “تھا۔

عیسٰی روتا ہے
یہ28 کہہ کر واپسمرتھا سےچپکےاورگئیچلی مریم اُستاد”بُلایا،کو

آ گئے ہیں، وہ تجھے بُلا رہے “ہیں۔ 29 یہ سنتے ہی مریم اُٹھ کر عیسٰی کے
پاس گئی۔ 30 وہ ابھی گاؤں کے باہر اُسی جگہ ٹھہرا تھا جہاں اُس کی
ملاقات مرتھا سے ہوئی تھی۔ 31 یہودیجو گھر میں مریم کے ساتھ بیٹھے
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اُسے دےتسلی رہے تھے، جب اُنہوں نے دیکھا کہ وہ جلدی سے اُٹھ کر
نکل گئی ہے تو وہ اُس کے پیچھے ہو لئے۔ کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ
وہ ماتم کرنے کے لئے اپنے بھائی کی قبر پر جا رہی ہے۔

32 مریم عیسٰی پاسکے پہنچ گئی۔ اُسے دیکھتے ہی وہ اُس پاؤںکے میں
گر گئی اور کہنے خداوند،”لـگی، یہاںآپاگر ہوتے تو میرا بھائی نہ “مرتا۔

جب33 عیسٰی نے مریم اور اُس کے ساتھیوں کو روتے دیکھا تو اُسے
بڑی رنجش ہوئی۔ مضطرب حالت میں 34 اُس نے پوچھا، تم” نے اُسے
کہاں رکھا “ہے؟

اُنہوں جوابنے دیا، آئیں” خداوند، اور دیکھ “لیں۔
35 عیسٰی رو پڑا۔ یہودیوں36 نے کہا، دیکھو،” وہ اُسے کتنا عزیز “تھا۔
لیکن37 اُن میں بعضسے اِس”کہا،نے آدمی نے اندھے کو دی۔شفا

کیا یہ لعزر کو مرنے نہیںسے بچا سکتا “تھا؟
لعزر کو زندہ کر دیا جاتا ہے

38 پھر عیسٰی نہایتدوبارہ رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا۔ ایکقبر غار جستھی
کے منہ پر پتھر رکھا گیا تھا۔ 39 عیسٰی نے کہا، پتھر” کو ہٹا “دو۔

لیکن مرحوم کی بہن مرتھا اعتراضنے کیا، خداوند،” بدبو آئے گی،
کیونکہ اُسے پڑےیہاں چار دن ہو گئے “ہیں۔

40 عیسٰی نے اُس سے کہا، کیا” مَیں نے تجھے نہیں بتایا کہ اگر تُو ایمان
رکھے تو الله کا جلال دیکھے “گی؟ 41 چنانچہ اُنہوں نے پتھر کو ہٹا دیا۔
پھر عیسٰی نے اپنی نظر اُٹھا کر کہا، اے” باپ، مَیں تیرا شکر کرتا ہوں کہ
تُو میرینے سن لی ہے۔ مَیں42 تو جانتا ہوں کہ تُو ہمیشہ میری سنتا ہے۔
لیکن مَیں نے لوگوںکھڑےپاسباتیہ کی خاطر کی، تاکہ وہ ایمان لائیں
کہ تُو نے مجھے بھیجا “ہے۔ 43 پھر عیسٰی زور سے پکار اُٹھا، لعزر،” نکل
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“!آ 44 اور مُردہ نکل آیا۔ تکابھی اُس کے ہاتھ اور پاؤں پٹیوں سے بندھے
ہوئے تھے جبکہ اُس کا کپڑےچہرہ میں لپٹا ہوا تھا۔ عیسٰی نے اُن سے
کہا، اِس” کفنکے کھولکو کر اِسے جانے “دو۔

عیسٰی کے خلاف منصوبہ بندی
45 اُن یہودیوں میں سے جو مریم پاسکے بہتتھےآئے عیسٰیسے پر ایمان

لائے جب اُنہوں نے وہ دیکھا جو اُس نے کیا۔ لیکن46 بعض فریسیوں
پاسکے گئے اور اُنہیں بتایا کہ عیسٰی نے کیا کِیا ہے۔ تب47 راہنما اماموں
اور فریسیوں یہودینے عدالِت عالیہ اجلاسکا منعقد کیا۔ اُنہوں ایکنے
دوسرے سے پوچھا، ہم” کیا کر رہے ہیں؟ یہ آدمی بہت سے الٰہی نشان
دکھا رہا ہے۔ 48 اگر ہم اُسے کھلا چھوڑیں تو آخرکار سب اُس پر ایمان
لے آئیں گے۔ پھر رومی آ ہمارےکر بیت المُقّدس اور ہمارے ملـک کو
تباہ کر دیں “گے۔

49 اُن میں ایکسے کائفا تھا جو اُس سال اماِم اعظم تھا۔ اُس نے نہیںکچھآپ”کہا، سمجھتے اور50 اِس بھیخیالکا نہیں کرتے اِسکہ پہلےسے
کہ پوری ہلاکقوم ہو جائے بہتر یہ ہے ایککہ آدمی اُمّت کے لئے مر
“جائے۔ 51 اُس نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی تھی۔ اُس سال کے
اماِم اعظم حیثیتکی سے ہی اُس نے پیشیہ گوئی کی کہ عیسٰی یہودی
قوم کے لئے مرے گا۔ 52 اور صرفنہ اِس کے لئے بلـکہ الله بکھرےکے
ہوئے فرزندوں کو جمع کر ایککے کرنے کے لئے بھی۔

اُس53 دن سے اُنہوں نے عیسٰی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اِس54
لئے اُس ابنے سے علانیہ یہودیوں کے درمیان وقت نہ گزارا، بلـکہ اُس
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جگہ کو چھوڑ کر یگستان ر ایکقریبکے علاقے میں گیا۔ وہاں وہ اپنے
ایکسمیتشاگردوں گاؤں بنام افرائیم میں ہنے ر لگا۔

یہودیوںپھر55 کی قریبفسحعیدِ آ لوگسےبہتسےدیہاتگئی۔ اپنے
آپ پاککو کروانے کے لئے عید پہلےسے پہلے یروشلم پہنچے۔ وہاں56 وہ
عیسٰی کا پتا المُقّدسبیتاورکرتے باتمیںآپسکھڑےمیں کرتے کیا”رہے، خیال ہے؟ کیا وہ تہوار پر نہیں آئے “گا؟ لیکن57 راہنما اماموں اور
فریسیوں نے حکم دیا تھا، اگر” کسی کو معلوم ہو جائے کہ عیسٰی کہاں
ہے تو وہ دےاطلاع تاکہ ہم اُسے گرفتار کر “لیں۔

12
عیسٰی کو بیت عنیاہ میں مسح کیا جاتا ہے

ابھیمیںعیدکیفسح1 باقیدنچھ تھے کہ بیتعیسٰی عنیاہ پہنچا۔ یہ وہ
جگہ تھی جہاں اُس لعزر کا گھر تھا جسے عیسٰی نے مُردوں میں سے زندہ
کیا تھا۔ وہاں2 اُس کے لئے خاصایک کھانا بنایا گیا۔ مرتھا والوںکھانے
خدمتکی کر رہی تھی جبکہ لعزر عیسٰی اور باقی مہمانوں کے ساتھ کھانے
میں شریک تھا۔ 3 پھر مریم نے آدھا لٹر خالص جٹاماسی کا نہایت قیمتی
عطر لے کر عیسٰی کے پاؤں پر ُنڈیل ا دیا اور اُنہیں اپنے بالوں سے پونچھ کر
خشک کیا۔ پورےخوشبو گھر میں پھیل گئی۔ لیکن4 عیسٰی کے شاگرد
یہوداہ یوتی اسکر اعتراضنے کیا اُسیمیںبعد) نے عیسٰی دشمنکو کے
حوالے کر ۔(دیا اُس نے کہا، 5 اِس” عطر کی قیمت چاندی کے 300
ِسکے تھی۔ اِسے کیوں نہیں بیچا گیا تاکہ اِس کے پیسے غریبوں کو دیئے
“جاتے؟ اُس6 نے باتیہ اِس لئے نہیں کی کہ اُسے غریبوں کی فکر تھی۔
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اصل میں وہ چور تھا۔ وہ شاگردوں کا خزانچی تھا اور جمع شدہ پیسوں میں
سے بددیانتی کرتا رہتا تھا۔

7 لیکن عیسٰی نے کہا، اُسے” چھوڑ !دے اُس نے میری تدفین کی
تیاری کے لئے یہ کیا ہے۔ غریب8 تو پاستمہارےہمیشہ رہیں لیکنگے،
مَیں پاستمہارےہمیشہ نہیں رہوں “گا۔

لعزر کے خلاف منصوبہ بندی
9 اِتنے میں یہودیوں کی بڑی تعداد کو معلوم ہوا کہ عیسٰی وہاں ہے۔

وہ نہ صرف عیسٰی سے ملنے کے لئے آئے بلـکہ لعزر سے بھی جسے اُس نے
مُردوں میں زندہسے کیا تھا۔ اِس10 لئے اماموںراہنما لعزرنے قتلبھیکو
کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 11 کیونکہ اُس کی وجہ بہتسے یہودیسے اُن میں
چلےسے گئے اور عیسٰی پر ایمان لے آئے تھے۔

یروشلم میں عیسٰی کا پُرجوش استقبال
اگلے12 دن عید کے لئے آئے ہوئے لوگوں کو پتا چلا کہ عیسٰی یروشلم

آ رہا ایکہے۔ بڑا ہجوم 13 کھجور کی پکڑےڈالیاں شہر سے نکل کر اُس
سے ملنے آیا۔ چلتے چلتے وہ چلّا نعرےکر لگا رہے *!ہوشعنا”تھے،

مبارک ہے وہ ربجو کے نام سے آتا !ہے
اسرائیل کا مبارکبادشاہ “!ہے
14 عیسٰی کو کہیں ایکسے جوان گدھا مل گیا اور وہ اُس پر بیٹھ گیا،

طرحجس مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے،
صیوناے”15 متبیٹی، !ڈر

* 12:13 :ہوشعنا ہوشعنا :عبرانی) مہربانی کر کے ہمیں ۔(بچا یہاں اِس میں حمد و ثنا کا
عنصر بھی پایا جاتا ہے۔
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دیکھ، تیرا بادشاہ گدھے بچےکے پر سوار آ رہا “ہے۔
وقتاُس16 اُس شاگردوںکے کو باتاِس کی سمجھ نہ آئی۔ لیکن بعد

میں جب عیسٰی اپنے جلال کو پہنچا تو اُنہیں یاد آیا کہ لوگوں نے اُس کے
ساتھ یہ کچھ کیا تھا اور وہ سمجھ گئے کہ مُقّدسکلاِم میں اِس کا ذکر بھی
ہے۔

17 جو ہجوم وقتاُس عیسٰی کے ساتھ تھا جب اُس نے لعزر کو مُردوں
میں زندہسے کیا تھا، دوسروںوہ اِسکو میںبارےکے بتاتا اِسی18تھا۔رہا
وجہ سے لوگاِتنے عیسٰی سے ملنے کے لئے آئے تھے، اُنہوں اُسنے اِسکے
نشانالٰہی میںبارےکے دیکھیہ19تھا۔سنا میںآپسفریسیکر دیکھآپ”لـگے،کہنے ہیںرہے باتکہ نہیں بن رہی۔ دیکھو، تمام دنیا اُس پیچھےکے
ہو لی “ہے۔

کچھ یونانی عیسٰی کو تلاش کرتے ہیں
یونانیکچھ20 بھی اُن تھےمیں عیدکیفسحجو موقعکے پرستشپر کرنے

کے لئے آئے ہوئے تھے۔ اب21 وہ فلپّس سے ملنے آئے گلیلجو بیتکے
صیدا سے تھا۔ اُنہوں نے کہا، جناب،” ہم عیسٰی سے ملنا ہتے چا “ہیں۔

فلپّس22 یاسنے اندر کو باتیہ بتائی اور پھر وہ مل کر عیسٰی پاسکے
گئے اور اُسے یہ خبر پہنچائی۔ لیکن23 عیسٰی جوابنے دیا، وقتاب” آ
گیا ہے کہ ابِن آدم کو جلال ملے۔ مَیں24 تم کو سچ بتاتا ہوں تکجبکہ
گندم کا دانہ میںزمین گر مرکر نہ جائے وہ اکیلا ہی رہتا جبلیکنہے۔
وہ مر جاتا ہے بہتتو پھلسا لاتا ہے۔ 25 جو اپنی جان کو پیار کرتا ہے وہ
اُسے دےکھو گا، اور جو اِس دنیا میں اپنی جان سے دشمنی رکھتا ہے وہ
اُسے محفوظتکابد رکھے گا۔ 26 اگر خدمتمیریکوئی کرنا چاہے تو وہ
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میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جہاں مَیں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہو گا۔
اور کرےخدمتمیریجو باپمیرا اُس کرےعزتکی گا۔

عیسٰی اپنی موت کا ذکر کرتا ہے
مَیںہے۔مضطربدلمیرااب27 کیا کہوں؟ مَیںکیا کہوں، باپ،اے’

مجھے اِس وقت سے بچائے ؟‘رکھ نہیں، مَیں تو اِسی لئے آیا ہوں۔ اے28
باپ، اپنے نام کو جلال “دے۔

آسمانتب ایکسے آواز سنائی مَیں”دی، اُسے دےجلال ہوںچکا اور
دوبارہ بھی جلال دوں “گا۔

ہجوم29 اُنہوںتھےکھڑےوہاںلوگجوکے سنیہنے کر بادل”کہا،
گرج رہے “ہیں۔ اَوروں نے خیال پیش کیا، کوئی” فرشتہ اُس سے ہم
کلام ہوا “ہے۔

30 عیسٰی نے اُنہیں بتایا، یہ” آواز میرے واسطے نہیں بلـکہ تمہارے
واسطے تھی۔ اب31 دنیا عدالتکی کرنے وقتکا آ گیا ابہے، دنیا کے
حکمران نکالکو دیا گا۔جائے اور32 مَیں زمینخود اونچےسے پر چڑھائے
لوںکھینچپاساپنےکوسببعدکےجانے 33“گا۔ الفاظاِن اُسسے نے
طرفاِس اشارہ کیا کہ طرحکسوہ مرےموتکی گا۔

ہجوم34 بول اُٹھا، مُقّدسکلاِم” سے ہم نے سنا ہے مسیحکہ تکابد
قائم گا۔رہے تو باتکیسییہکیآپپھر کہہے ابِن آدم اونچےکو پر چڑھایا
جانا ہے؟ آخر ابِن آدم ہے “کون؟

35 عیسٰی نے جواب دیا، نور” تھوڑی دیر اَور تمہارے پاس رہے گا۔
دیرجتنی موجودوہ میںنوراِسہے رہوچلتے تاکہ یکی تار تم پر جائے۔نہچھا
اندھیرےجو میں چلتا اُسےہے نہیں معلوم کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ نور36
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پاستمہارےکے سے چلے جانے پہلےسے پہلے اُس پر ایمان لاؤ تاکہ تم نور
کے فرزند بن “جاؤ۔

لوگ ایمان نہیں رکھتے
یہ کہنے کے بعد عیسٰی چلا گیا اور غائب ہو گیا۔ 37 اگرچہ عیسٰی نے یہ

تمام الٰہی نشان اُن کے منے سا ہی دکھائے توبھی وہ اُس پر ایمان نہ لائے۔
یوں38 یسعیاہ نبی پیشکی پوریگوئی اے”ہوئی، ہمارےکونرب، پیغام پر ایمان لایا؟

رباور کسقدرتکی پر ظاہر “ہوئی؟
چنانچہ39 ایمانوہ نہ لا یسعیاہطرحجسسکے، نبی اَورکہیںنے فرمایا

ہے،
الله”40 نے اُن کی آنکھوں کو اندھا
اور اُن دلکے بےحسکو کر دیا ہے،
ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں،
اپنے دل سے سمجھیں،
طرفمیری رجوع کریں
اور مَیں اُنہیں شفا “دوں۔
41 یسعیاہ نے یہ اِس لئے فرمایا کیونکہ اُس نے عیسٰی دیکھجلالکا کر

اُس بارےکے باتمیں کی۔
بہتتوبھی42 لوگسے عیسٰی پر ایمان رکھتے تھے۔ اُن میں کچھ راہنما بھی

شامل تھے۔ لیکن وہ اِس کا علانیہ اقرار نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ ڈرتے
تھے فریسیکہ جماعتیہودیہمیں خارجسے کر دیں گے۔ اصل43 میں وہ
الله عزتکی نسبتکی انسان عزتکی کو یادہ ز عزیز رکھتے تھے۔

عیسٰی کا کلام لوگوں کی عدالت کرے گا
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پھر44 عیسٰی پکار مجھجو”اُٹھا، پر ایمان رکھتا وہہے مجھصرفنہ پر بلـکہ

اُس پر ایمان رکھتا جسہے نے مجھے بھیجا ہے۔ 45 اور جو مجھے دیکھتا
ہے وہ اُسے دیکھتا جسہے نے مجھے بھیجا ہے۔ مَیں46 نور کی حیثیت
سے اِس دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو بھی مجھ پر ایمان لائے وہ یکی تار میں نہ
رہے۔ 47 میریجو باتیں سن کر اُن پر عمل نہیں کرتا مَیں اُس عدالتکی نہیں
کروں گا، مَیںکیونکہ دنیا عدالتکی کرنے لئےکے نہیں آیا بلـکہ نجاتاُسے
دینے کے لئے۔ ایکتوبھی48 ہے جو اُس عدالتکی کرتا ہے۔ جو مجھے
رد کر میریکے باتیں قبول نہیں کرتا پیشمیرا کیا گیا کلام قیامتہی کے
دن اُس کی کرےعدالت گا۔ 49 کیونکہ جو کچھ مَیں نے بیان کیا ہے وہ
طرفمیری سے نہیں میرےہے۔ بھیجنے باپوالے ہی نے مجھے حکم دیا
کہ کیا کہنا اور کیا سنانا ہے۔ 50 اور مَیں جانتا ہوں کہ اُس کا حکم ابدی
تکزندگی پہنچاتا چنانچہہے۔ مَیںکچھجو کچھوہیہوںسناتا باپجوہے
مجھےنے بتایا “ہے۔

13
عیسٰی اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے

فسح1 کی ابعید شروع ہونے والی تھی۔ عیسٰی جانتا تھا کہ وقتوہ آ
گیا ہے مجھےکہ اِس دنیا کو چھوڑ باپکر پاسکے جانا ہے۔ اُسگو نے
ہمیشہ دنیا میں اپنے لوگوں محبتسے رکھی تھی، لیکن اب اُس آخرینے
تکحد اُن پر محبتاپنی کا اظہار کیا۔

2 پھر شام کا کھانا تیار ہوا۔ اُس ابلیسوقت شمعون یوتی اسکر کے بیٹے
یہوداہ کے دل میں عیسٰی کو دشمن کے حوالے کرنے کا ارادہ ڈال چکا
تھا۔ 3 عیسٰی جانتا تھا باپکہ میرےکچھسبنے سپرد کر دیا ہے اور کہ
مَیں الله میں سے نکل آیا اباور اُس واپسپاسکے جا رہا ہوں۔ 4 چنانچہ
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اُس نے دسترخوان سے اُٹھ کر اپنا لباس اُتار دیا اور کمر پر تولیہ باندھ لیا۔
5 پھر وہ باسن میں پانی ڈال شاگردوںکر پاؤںکے دھونے اور بندھے ہوئے
تولیہ پونچھسے لگا۔کرنےخشککر پطرسجب6 باریکی آئی تو اُس نے
کہا، میرےآپخداوند،” پاؤں دھونا ہتے چا “ہیں؟

7 عیسٰی نے جواب دیا، اِس” وقت تُو نہیں سمجھتا کہ مَیں کیا کر رہا
ہوں، لیکن بعد میں یہ تیری سمجھ میں آ جائے “گا۔

پطرس8 اعتراضنے کیا، مَیں” کبھی آپبھی میرےکو پاؤں دھونے
نہیں دوں “!گا

عیسٰی جوابنے اگر”دیا، مَیں تجھے نہ دھوؤں میرےتو ساتھ تیرا کوئی
نہیںحصہ ہو “گا۔

یہ9 سن پطرسکر نے کہا، تو” پھر خداوند، میرےصرفنہ پاؤں بلـکہ
میرے ہاتھوں اور سر کو بھی “!دھوئیں

10 عیسٰی جوابنے دیا، شخصجس” نے نہا لیا ہے صرفاُسے اپنے
پاؤں کو دھونے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ پورے طور پر پاک
ہے۔صاف “نہیں۔سبکےسبلیکنہو،صافپاکتم 11 عیسیٰ)
کو معلوم تھا کہ کون اُسے دشمن کے کرےحوالے گا۔ اِس لئے اُس نے
کہا سبکہ صافپاکسبکے نہیں (ہیں۔

12 اُن سب پاؤںکے دھونے کے بعد عیسٰی دوبارہ لباساپنا پہن کر بیٹھ
گیا۔ اُس نے سوال کیا، کیا” تم سمجھتے ہو کہ مَیں تمہارےنے لئے کیا کِیا
ہے؟ 13 تم مجھے ‘اُستاد’ اور ‘خداوند’ کہہ کر مخاطب کرتے ہو اور یہ
صحیح ہے، کیونکہ مَیں یہی کچھ ہوں۔ 14 تمہارےمَیں، خداوند اور اُستاد
نے تمہارے پاؤں دھوئے۔ اِس لئے اب تمہارا فرض بھی ہے کہ ایک
دوسرے کے پاؤں یا دھو کرو۔ 15 مَیں نے تم ایککو نمونہ دیا ہے تاکہ
تم بھی وہی کرو جو مَیں تمہارےنے ساتھ کیا ہے۔ 16 مَیں تم کو سچ بتاتا
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ہوں غلامکہ مالـکاپنے سے بڑا نہیں ہوتا، نہ پیغمبر اپنے بھیجنے والے سے۔
17 اگر تم یہ جانتے ہو تو اِس پر عمل بھی کرو، پھر ہی مبارکتم ہو گے۔

مَیں18 باتکیسبتم نہیں کر رہا۔ مَیںجنہیں چننے لیا اُنہیںہے مَیں
جانتا ہوں۔ لیکن کلاِم مُقّدس کی اِس بات کا پورا ہونا ضرور ہے، جو’
میری روٹی کھاتا ہے اُس نے مجھ پر لات اُٹھائی ‘ہے۔ مَیں19 تم کو اِس
سے پہلے کہ پیشوہ آئے یہ ابھی بتا رہا ہوں، تاکہ جب پیشوہ آئے تو
تم ایمان لاؤ کہ مَیں وہی ہوں۔ مَیں20 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ شخصجو اُسے
قبول کرتا مَیںجسےہے نے بھیجا قبولمجھےوہہے کرتا اورہے۔ مجھےجو
قبول کرتا ہے وہ اُسے قبول کرتا مجھےنےجسہے بھیجا “ہے۔

عیسٰی کو دشمن کے حوالے کیا جاتا ہے
21 اِن الفاظ کے بعد عیسٰی مضطربنہایت ہوا اور کہا، مَیں” تم کو سچ

بتاتا ہوں کہ تم میں ایکسے مجھے دشمن کے حوالے “گا۔دےکر
شاگرد22 اُلجھن دوسرےایکمیں کو دیکھ کر سوچنے لـگے کہ عیسٰی

باتکیکس کر رہا ہے۔ ایک23 عیسٰیجسےشاگرد پیار کرتا تھا اُس کے
قریب ترین بیٹھا تھا۔ پطرس24 نے اُسے اشارہ کیا کہ وہ اُس یافتسے در
کرے کہ باتکیکسوہ کر رہا ہے۔

25 اُس شاگرد نے عیسٰی کی طرف سر جھکا کر پوچھا، خداوند،” یہ
کون “ہے؟

26 عیسٰی جوابنے دیا، جسے” مَیں روٹی کا لقمہ شوربے میں ڈبو کر
دوں، وہی “ہے۔ پھر لقمے کو ڈبو کر اُس نے شمعون یوتی اسکر کے بیٹے
یہوداہ دےکو دیا۔ جوں27 ہی یہوداہ نے یہ لقمہ لے ابلیسلیا اُس میں
سما گیا۔ عیسٰی نے اُسے بتایا، جو” کچھ کرنا ہے وہ جلدی سے کر “لے۔
لیکن28 میز پر بیٹھے لوگوں میں کسیسے کو معلوم نہ ہوا کہ عیسٰی نے یہ
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کیوں کہا۔ بعض29 کا خیال تھا کہ چونکہ یہوداہ خزانچی تھا اِس لئے وہ
اُسے بتا رہا ہے کہ عید کے لئے درکار چیزیں خرید لے یا غریبوں میں کچھ
تقسیم کر دے۔

30 چنانچہ عیسٰی سے یہ لقمہ لیتے ہی یہوداہ باہر نکل گیا۔ رات وقتکا
تھا۔

عیسٰی کا نیا حکم
31 یہوداہ کے چلے جانے کے بعد عیسٰی نے کہا، اب” ابِن آدم نے

جلال پایا اور الله نے اُس میں جلال پایا ہے۔ 32 ہاں، چونکہ الله کو اُس
میں جلال مل گیا ہے اِس لئے الله اپنے میں فرزند کو دےجلال گا۔ اور
وہ یہ ًجلال دےفورا گا۔ میرے33 بچو، مَیں تھوڑی دیر پاستمہارےاَور
ٹھہروں گا۔ تم مجھے تلاش کرو گے، اور جو کچھ مَیں یہودیوں کو بتا چکا
ہوں ابوہ تم بھیکو بتاتا مَیںجہاںہوں، جا وہاںہوںرہا نہیںتم آ سکتے۔
مَیں34 تم ایککو نیا حکم دیتا ہوں، یہ دوسرےایککہ محبتسے رکھو۔
مَیںطرحجس نے تم اُسیرکھیمحبتسے طرح تم دوسرےایکبھی سے
محبت کرو۔ 35 اگر دوسرےایکتم محبتسے رکھو گے تو سب جان لیں
گے کہ میرےتم شاگرد “ہو۔

پطرس کے انکار کی پیش گوئی
پطرس36 نے پوچھا، آپخداوند،” کہاں جا رہے “ہیں؟
عیسٰی جوابنے مَیںجہاں”دیا، جا وہاںہوںرہا میرےتُو پیچھے نہیں

آ سکتا۔ لیکن بعد میں میرےتُو پیچھے آ جائے “گا۔
پطرس37 نے سوال کیا، خداوند،” مَیں آپ کے پیچھے ابھی کیوں نہیں

جا سکتا؟ آپمَیں کے لئے اپنی تکجان دینے کو تیار “ہوں۔
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لیکن38 عیسٰی جوابنے دیا، میرےتُو” لئے اپنی جان دینا چاہتا ہے؟
مَیں تجھے سچ بتاتا ہوں کہ مرغ بانگکے دینے سے پہلے پہلے تُو تین مرتبہ
مجھے جاننے سے انکار کر چکا ہو گا۔

14
عیسٰی باپ کے پاس جانے کی راہ ہے

1 تمہارا دل نہ گھبرائے۔ تم الله پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔
باپمیرے2 کے گھر میں مکانبےشمار ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا مَیں تم
کو بتاتا کہ تمہارےمَیں لئے جگہ تیار کرنے کے لئے وہاں جا رہا ہوں؟
3 اور اگر مَیں جا تمہارےکر لئے جگہ تیار کروں تو واپس آ کر تم کو اپنے
ساتھ لے جاؤں گا تاکہ جہاں مَیں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ 4 اور جہاں مَیں
جا رہا ہوں اُس کی راہ تم جانتے “ہو۔

5 توما بول اُٹھا، خداوند،” ہمیں معلوم نہیں آپکہ کہاں جا رہے ہیں۔
تو پھر ہم اُس کی طرحکسراہ “جانیں؟

6 عیسٰی جوابنے دیا، راہ” اور حق اور زندگی مَیں ہوں۔ میرےکوئی
وسیلے کے بغیر باپ پاسکے نہیں آ سکتا۔ 7 اگر تم نے مجھے جان لیا ہے تو
اِس مطلبکا ہے کہ باپمیرےتم کو بھی جان لو گے۔ اباور سے ایسا
ہے بھی۔ تم اُسے جانتے ہو اور تم نے اُس کو دیکھ لیا “ہے۔

8 فلپّس نے کہا، اے” خداوند، باپ کو ہمیں دکھائیں۔ بس یہی
ہمارے لئے کافی “ہے۔

9 عیسٰی جوابنے دیا، فلپّس،” مَیں اِتنی دیر تمہارےسے ساتھ ہوں،
کیا اِس کے باوجود تُو مجھے نہیں جسجانتا؟ مجھےنے دیکھا اُس باپنے
کو دیکھا ہے۔ تو پھر تُو کیونکر کہتا ہے، باپ’ کو ہمیں ؟‘دکھائیں 10 کیا
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تُو ایمان نہیں رکھتا باپمَیںکہ میں ہوں باپاور مجھ میں ہے؟ باتیںجو مَیں
تم کو بتاتا ہوں وہ میری نہیں بلـکہ مجھ میں ہنے ر والے باپ طرفکی سے
ہیں۔ وہی اپنا کام کر رہا ہے۔ باتمیری11 کا یقین کرو باپمَیںکہ میں
ہوں باپاور مجھ میں ہے۔ یا کم از کم اُن کاموں کی بنا پر یقین کرو جو مَیں
نے کئے ہیں۔ مَیں12 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھے وہ وہی
کرےکچھ گا مَیںجو کرتا ہوں۔ صرفنہ یہ بلـکہ وہ اِن بڑےبھیسے کام
کرے گا، باپمَیںکیونکہ پاسکے جا رہا ہوں۔ اور13 کچھجو میرےتم
نام میں مانگو مَیں دوں گا باپتاکہ کو فرزند میں ملجلال جائے۔ 14 جو
کچھ میرےتم نام میں مجھ سے چاہو وہ مَیں کروں گا۔

روح القدس دینے کا وعدہ
15 اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو میرے احکام کے مطابق زندگی گزارو

گے۔ 16 اور مَیں باپ گزارشسے کروں گا تو وہ تم ایککو اَور مددگار
دے گا جو ابد تمہارےتک ساتھ رہے گا 17 یعنی سچائی کا روح، جسے
دنیا پا نہیں سکتی، کیونکہ وہ نہ تو اُسے دیکھتی نہ جانتی لیکنہے۔ تم اُسے
جانتے ہو، کیونکہ تمہارےوہ ساتھ رہتا ہے اور تمہارےآئندہ اندر رہے
گا۔

مَیں18 تم کو یتیم چھوڑ کر نہیں جاؤں گا تمہارےبلـکہ پاس واپس آؤں
گا۔ تھوڑی19 دیر کے بعد دنیا مجھے نہیں دیکھے گی، لیکن تم مجھے دیکھتے
رہو گے۔ چونکہ مَیں زندہ ہوں اِس لئے تم بھی زندہ رہو گے۔ جب20 وہ
دن آئے گا تو تم جان لو گے کہ مَیں باپاپنے میں ہوں، تم مجھ میں ہو اور
مَیں تم میں۔
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میرےپاسکےجس21 احکام ہیں اور جو اُن مطابقکے زندگی گزارتا

ہے، وہی مجھے پیار کرتا ہے۔ اور جو مجھے پیار کرتا ہے اُسے باپمیرا پیار
کرے گا۔ مَیں بھی اُسے پیار کروں گا اور اپنے آپ کو اُس پر ظاہر کروں
“گا۔

22 یہوداہ یہوداہ) یوتی اسکر (نہیں نے پوچھا، خداوند،” کیا وجہ ہے
آپکہ آپاپنے صرفکو ہم پر ظاہر کریں گے اور دنیا پر “نہیں؟

23 عیسٰی جوابنے دیا، اگر” کوئی مجھے کرےپیار تو میرےوہ کلام
کے مطابق گزارےزندگی گا۔ میرا باپ شخصایسے کو کرےپیار گا اور
ہم اُس کے پاس آ کر اُس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ 24 جو مجھ سے
محبت نہیں کرتا میریوہ باتوں مطابقکے زندگی نہیں گزارتا۔ اور جو کلام تم
مجھ سے سنتے ہو وہ میرا اپنا کلام نہیں ہے باپبلـکہ کا جسہے مجھےنے
بھیجا ہے۔

25 یہ سب کچھ مَیں نے تمہارے ساتھ ہتے ر ہوئے تم کو بتایا ہے۔
لیکن26 بعد میں روح القدس، میرےباپجسے نام سے بھیجے گا تم کو
سب کچھ سکھائے گا۔ یہ مددگار تم کو باتہر کی یاد دلائے گا جو مَیں
نے تم کو بتائی ہے۔

پاستمہارےمَیں27 چھوڑےسلامتی جاتا ہوں، اپنی ہی سلامتی تم کو
دے دیتا ہوں۔ اور مَیں اِسے یوں نہیں طرحجسدیتا دنیا دیتی ہے۔ تمہارا
دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ 28 تم نے مجھ سے سن لیا ہے کہ مَیں’ جا
رہا ہوں واپسپاستمہارےاور آؤں ‘گا۔ اگر تم مجھ محبتسے رکھتے تو تم
اِس بات پر خوش ہوتے کہ مَیں باپ پاسکے جا رہا ہوں، کیونکہ باپ
مجھ سے بڑا ہے۔ مَیں29 نے تم پہلےکو سے بتا دیا اِسہے، سے پیشتر کہ یہ
ہو، تاکہ پیشجب آئے تو تم ایمان لاؤ۔ اب30 سے مَیں تم سے یادہ ز باتیں
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نہیں کروں گا، کیونکہ اِس دنیا کا حکمران آ رہا اُسےہے۔ مجھ پر کوئی قابو
نہیں ہے، لیکن31 دنیا یہ جان لے کہ باپمَیں کو پیار کرتا ہوں اور وہی
کچھ کرتا جسہوں کا حکم وہ مجھے دیتا ہے۔

اب اُٹھو، ہم یہاں سے چلیں۔
15

عیسٰی انگور کی حقیقی بیل ہے
1 مَیں انگور کی حقیقی بیل ہوں اور میرا باپ مالی ہے۔ 2 وہ میری ہر

شاخ کو جو پھل نہیں لاتی کاٹ پھینککر دیتا ہے۔ لیکن جو شاخ پھل
لاتی ہے اُس کی وہ کانٹ چھانٹ کرتا ہے تاکہ یادہ ز پھل لائے۔ 3 اُس
کلام یعےکے ذر مَیںجو نے تم کو سنایا ہے تم صافپاکتو ہو۔چکےہو
مجھ4 میں قائم رہو تو مَیں بھی تم میں قائم رہوں گا۔ جو شاخ بیل کٹسے
گئی ہے وہ پھل نہیں لا سکتی۔ بالکل اِسی طرح تم بھی اگر تم مجھ میں قائم
نہیں ہتے ر پھل نہیں لا سکتے۔

مَیں5 ہی انگور بیلکی ہوں، اور تم اُس کی شاخیں ہو۔ جو مجھ میں قائم
رہتا اورہے مَیں اُس میں بہتوہ پھلسا لاتا ہے، کیونکہ مجھ الـگسے ہو
کر نہیںکچھتم سکتے۔کر میںمجھجو6 قائم نہیں رہتا اور نہ مَیں اُس میں اُسے
بےفائدہ شاخ کی طرح پھینکباہر دیا جاتا ایسیہے۔ شاخیں سوکھ جاتی
ہیں لوگاور اُن کا ڈھیر لگا کر آگاُنہیں جھونکمیں دیتے ہیں جہاں وہ
جل جاتی ہیں۔ 7 اگر تم مجھ میں قائم رہو اور مَیں تم میں تو جو جی چاہے
مانگو، وہ تم کو دیا جائے گا۔ جب8 بہتتم سا پھل لاتے اور میرےیوں
شاگرد ثابت ہوتے ہو تو اِس میرےسے باپ کو جلال ملتا ہے۔ جس9
باپطرح مجھنے محبتسے رکھی اُسیہے مَیںطرح نے تم محبتبھیسے
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رکھی ابہے۔ میری محبت میں قائم رہو۔ جب10 میرےتم احکام کے
مطابق زندگی گزارتے ہو تو تم میری محبت میں قائم ہتے ر ہو۔ مَیں بھی اِسی
طرح اپنے باپ کے احکام کے مطابق چلتا ہوں اور یوں اُس کی محبت میں
قائم رہتا ہوں۔

مَیں11 نے تم کو یہ اِس لئے بتایا ہے تاکہ میری خوشی تم میں ہو بلـکہ
تمہارا دل خوشی سے بھر کر چھلـک اُٹھے۔ 12 میرا حکم یہ ہے کہ ایک
دوسرے کو ویسے پیار کرو جیسے مَیں نے تم کو پیار کیا ہے۔ اِس13 سے
بڑی محبت ہے نہیں کہ کوئی اپنے دوستوں کے لئے اپنی دےجان دے۔
14 دوستمیرےتم ہو اگر تم وہ کچھ کرو جو مَیں تم کو بتاتا ہوں۔ اب15
مَیںسے نہیں کہتا کہ تم غلام ہو، کیونکہ غلام نہیں جانتا اُسکہ مالـککا
کیا کرتا ہے۔ اِس کے بجائے مَیں نے کہا ہے کہ تم دوست ہو، کیونکہ
مَیں نے تم سبکو کچھ بتایا ہے جو مَیں نے باپاپنے سے سنا ہے۔ 16 تم
نے مجھے نہیں چنا بلـکہ مَیں نے تم کو چن لیا ہے۔ مَیں نے تم کو مقرر کیا
کہ جا کر پھل لاؤ، ایسا پھل جو قائم رہے۔ باپپھر تم کو وہ دےکچھ گا
جو میرےتم نام میں مانگو گے۔ 17 میرا حکم یہی ہے دوسرےایککہ
محبتسے رکھو۔

دنیا کی دشمنی
18 اگر دنیا تم سے دشمنی رکھے تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ اُس نے تم

پہلےسے مجھ ہے۔رکھیدشمنیسے 19 اگر تم دنیا ہوتےکے تو دنیا تم کو اپنا
سمجھ کر پیار لیکنکرتی۔ تم دنیا نہیںکے ہو۔ مَیں نے تم کو دنیا الـگسے
کر کے چن لیا ہے۔ اِس لئے دنیا تم سے دشمنی رکھتی ہے۔ 20 باتوہ یاد
کرو مَیںجو نے تم بتائیکو غلامکہ مالـکاپنے سے بڑا نہیں ہوتا۔ اُنہوںاگر
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مجھےنے ستایا ہے تو تمہیں بھی ستائیں گے۔ اور اگر اُنہوں میرےنے کلام
مطابقکے گزاریزندگی تو تمہاریوہ باتوں پر بھی عمل کریں گے۔ لیکن21
تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کریں میرےگے، نام کی وجہ سے کریں گے،
کیونکہ وہ اُسے نہیں مجھےنےجسجانتے بھیجا ہے۔ 22 اگر مَیں آیا نہ ہوتا
اور اُن سے بات نہ کی ہوتی تو وہ قصوروار نہ ٹھہرتے۔ لیکن اب اُن کے
گناہ کا کوئی بھی عذر باقی نہیں رہا۔ 23 جو مجھ سے دشمنی رکھتا ہے وہ
باپمیرے سے بھی دشمنی رکھتا ہے۔ 24 اگر مَیں نے اُن کے درمیان ایسا
کام نہ کیا ہوتا جو کسی اَور نے نہیں کیا تو وہ قصوروار نہ ٹھہرتے۔ لیکن
اب اُنہوں کچھسبنے دیکھا ہے اور پھر بھی مجھ سے باپمیرےاور سے
دشمنی رکھی ہے۔ 25 اور ایسا ہونا بھی تھا تاکہ کلاِم مُقّدس کی یہ پیش
پوریگوئی ہو جائے کہ اُنہوں’ نے بلاوجہ مجھ سے کینہ رکھا ‘ہے۔

جب26 وہ مددگار آئے گا جسے باپمَیں طرفکی پاستمہارےسے
بھیجوں گا تو بارےمیرےوہ میں دےگواہی گا۔ وہ سچائی کا روح ہے
میںباپجو سے نکلتا 27ہے۔ تم گواہیمیںبارےمیرےبھیکو دینا ہے،
کیونکہ تم ابتدا میرےسے ساتھ رہے ہو۔

16
مَیں1 نے تم کو یہ اِس لئے بتایا ہے تاکہ تم گم راہ نہ ہو جاؤ۔ 2 وہ تم کو

یہودی جماعتوں سے نکال دیں گے، بلـکہ وقتوہ بھی آنے والا ہے کہ جو
بھی تم کو مار ڈالے گا وہ سمجھے گا، مَیں’ نے الله خدمتکی کی ‘ہے۔
3 وہ اِس قسم کی حرکتیں اِس لئے یں کر گے کہ اُنہوں نے نہ باپ کو جانا
ہے، نہ مجھے۔ 4 مَیں نے تم کو یہ باتیں اِس لئے بتائی ہیں کہ جب اُن کا
وقت آ جائے تو تم کو یاد آئے کہ مَیں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا۔
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روح القدس کی خدمت
مَیں تکابنے تم یہکو نہیں بتایا تمہارےمَیںکیونکہ تھا۔ساتھ لیکن5

اب مَیں اُس پاسکے جا رہا جسہوں مجھےنے بھیجا توبھیہے۔ تم میں
مجھکوئیسے نہیںسے پوچھتا، کہاںآپ’ جا ‘ہیں؟رہے اِس6 بجائےکے
غمدلتمہارے ہیںزدہ مَیںکہ نے تم ایسیکو باتیں بتائی ہیں۔ لیکن7 مَیں
تم کو سچ بتاتا ہوں تمہارےکہ لئے فائدہ مند ہے کہ مَیں جا رہا ہوں۔ اگر
مَیں نہ جاؤں تو مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ لیکن اگر مَیں جاؤں
تو مَیں اُسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ 8 اور جب وہ آئے گا تو گناہ،
راست بازی اور عدالت بارےکے میں دنیا کی غلطی بےنقابکو کر کے
یہ کرےظاہر :گا 9 گناہ بارےکے میں یہ لوگکہ مجھ پر ایمان نہیں رکھتے،
راست10 بازی بارےکے میں یہ کہ باپمَیں پاسکے جا رہا ہوں اور تم
ابمجھے نہیںسے دیکھو گے، 11 عدالتاور بارےکے میں یہ کہ اِس دنیا
حکمرانکے عدالتکی ہو چکی ہے۔

مجھے12 تم کو بہتمزید کچھ بتانا لیکنہے، وقتاِس تم برداشتاُسے
نہیں کر سکتے۔ جب13 سچائی کا روح آئے گا تو وہ پوری سچائی طرفکی
تمہاری راہنمائی کرے گا۔ وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرے گا بلـکہ
کہےکچھوہیصرف سنےخودوہجوگا وہیگا۔ تم مستقبلکو بارےکے
بھیمیں بتائے گا۔ اور14 وہ اِس دےجلالمجھےمیں گا وہکہ تم وہیکو
کچھ سنائے گا جو اُسے مجھ سے ملا ہو گا۔ 15 جو کچھ باپبھی کا ہے وہ
میرا ہے۔ اِس لئے مَیں نے کہا، روح’ تم کو وہی کچھ سنائے گا جو اُسے
مجھ سے ملا ہو ‘گا۔

اب دُکھ پھر ُسکھ
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تھوڑی16 دیر کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد تم
مجھے دوبارہ دیکھ لو “گے۔

اُس17 کے کچھ آپسشاگرد باتمیں کرنے لـگے، عیسٰی” کے یہ کہنے
سے کیا مراد کہہے تھوڑی’ دیر بعدکے تم مجھے نہیں دیکھو گے، تھوڑیپھر
دیر بعدکے مجھے دوبارہ دیکھ لو ؟‘گے اور اِس کا مطلبکیا ہے، باپمَیں’
پاسکے جا رہا “؟‘ہوں اور18 وہ سوچتے قسمکسیہ”رہے، کی تھوڑی’
‘دیر جسہے کا ذکر وہ کر رہے ہیں؟ ہم اُن باتکی نہیں “سمجھتے۔

عیسٰی19 جاننے لیا کہ مجھوہ اِسسے بارےکے سوالمیں کرنا ہتے چا
ہیں۔ اِس لئے اُس نے کہا، کیا” دوسرےایکتم سے پوچھ رہے ہو کہ
میری باتاِس کا مطلبکیا ہے کہ تھوڑی’ دیر بعدکے تم مجھے نہیں دیکھو
گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے دوبارہ دیکھ لو ؟‘گے 20 مَیں تم کو سچ
بتاتا ہوں کہ تم رو رو کر ماتم کرو گے جبکہ خوشدنیا ہو گی۔ تم غم کرو
لیکنگے، تمہارا خوشیغم میں بدل جائے گا۔ عورتکسیجب21 کے
بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اُسے غم تکلیفاور ہوتی ہے کیونکہ اُس کا
وقت آ گیا لیکنہے۔ بچہہیجوں پیدا ہو جاتا توہے خوشیماں مارےکے
ایککہ انسان دنیا میں آ گیا ہے اپنی تمام مصیبت بھول جاتی ہے۔ 22 یہی
حالتتمہاری ہے۔ ابکیونکہ تم غمزدہ ہو، لیکن مَیں تم سے دوبارہ ملوں
گا۔ اُس وقت تم کو خوشی ہو گی، ایسی خوشی جو تم سے کوئی چھین نہ
لے گا۔

دناُس23 مجھتم نہیںکچھسے پوچھو مَیںگے۔ تم کو سچ بتاتا ہوں کہ جو
کچھ میرےتم نام میں باپ سے مانگو گے وہ تم دےکو گا۔ تکاب24
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تم میرےنے نام میں کچھ نہیں مانگا۔ مانگو تو تم کو ملے گا۔ پھر تمہاری
پوریخوشی ہو جائے گی۔

دنیا پر فتح
مَیں25 نے تم کو یہ تمثیلوں میں بتایا ہے۔ ایکلیکن دن آئے گا جب

مَیں ایسا نہیں کروں گا۔ اُس وقت مَیں تمثیلوں میں بات نہیں کروں گا بلـکہ
تم باپکو بارےکے میں صافصاف بتا دوں گا۔ 26 اُس دن تم میرا نام
لے کر مانگو میرےگے۔ کہنے مطلبکا یہ نہیں کہ مَیں تمہاریہی خاطر
باپ سے درخواست کروں گا۔ 27 کیونکہ باپ خود تم کو پیار کرتا ہے،
اِس لئے کہ تم نے مجھے پیار کیا ہے اور ایمان لائے ہو کہ مَیں الله میں سے
نکل آیا ہوں۔ باپمَیں28 میں نکلسے کر دنیا میں آیا ہوں۔ اباور مَیں دنیا
کو چھوڑ باپکر واپسپاسکے جا تا “ہوں۔

29 اِس پر اُس کے شاگردوں نے کہا، آپاب” تمثیلوں میں نہیں بلـکہ
باتصافصاف کر رہے ہیں۔ اب30 ہمیں سمجھ آئی ہے آپکہ سب
کچھ جانتے ہیں اور کہ اِس ضرورتکی نہیں کہ آپکوئی کی پوچھ گچھ
اِسکرے۔ لئے ایمانہم ہیںرکھتے اللهآپکہ میں نکلسے “ہیں۔آئےکر

31 عیسٰی جوابنے دیا، اب” تم ایمان رکھتے ہو؟ 32 دیکھو، وہ وقت آ
رہا ہے بلـکہ آ چکا جبہے تم تتر بتر ہو جاؤ گے۔ مجھے اکیلا چھوڑ کر ہر
ایک اپنے گھر چلا جائے گا۔ توبھی مَیں اکیلا نہیں ہوں گا کیونکہ باپ
میرے ساتھ ہے۔ مَیں33 نے تم کو اِس لئے یہ بات بتائی تاکہ تم مجھ میں
سلامتی پاؤ۔ دنیا میں تم مصیبت میں پھنسے ہتے ر ہو۔ لیکن حوصلہ رکھو،
مَیں دنیا غالبپر آیا “ہوں۔
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17
عیسٰی اپنے شاگردوں کے لئے دعا کرتا ہے

یہ1 کہہ کر عیسٰی اپنینے نظر آسمان اُٹھائیطرفکی اور دعا اے”کی،
باپ، وقت آ گیا ہے۔ اپنے فرزند کو دےجلال تاکہ فرزند تجھے جلال
دے۔ 2 کیونکہ تُو نے اُسے تمام انسانوں پر اختیار دیا ہے تاکہ وہ اُن سب
ابدیکو جودےزندگی تُو اُسےنے ہیں۔دیئے ابدیاور3 زندگی یہ کہہے
لیںجانتجھےوہ جو واحد اور سچا خدا اورہے مسیحعیسٰی بھیکو لیںجان
جسے تُو نے بھیجا ہے۔ مَیں4 نے تجھے زمین پر جلال دیا اور اُس کام کی
تکمیل جسکی کی ذمہ داری تُو نے مجھے دی تھی۔ 5 اور اب مجھے اپنے
جلالحضور اےدے، باپ، وہی جلال مَیںجو دنیا تخلیقکی سے پیشتر
تیرے حضور رکھتا تھا۔

مَیں6 نے تیرا نام اُن لوگوں پر ظاہر کیا جنہیں تُو نے دنیا الـگسے کر کے
مجھے دیا ہے۔ تیرےوہ ہی تھے۔ تُو اُنہیںنے مجھے دیا اور اُنہوں تیرےنے
کلام کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ اب7 اُنہوں نے جان لیا ہے کہ جو
کچھ بھی تُو نے مجھے دیا ہے وہ تیری طرف سے ہے۔ 8 کیونکہ جو باتیں تُو
نے مجھے دیں مَیں نے اُنہیں دی ہیں۔ نتیجے میں اُنہوں نے یہ باتیں قبول کر
کے حقیقی طور پر جان لیا کہ مَیں تجھ میں نکلسے کر آیا ہوں۔ ساتھ ساتھ
وہ ایمان بھی لائے کہ تُو مجھےنے بھیجا ہے۔

مَیں9 اُن کے لئے دعا کرتا ہوں، دنیا کے لئے نہیں بلـکہ اُن کے لئے جنہیں
تُو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ تیرےوہ ہی ہیں۔ 10 جو بھی میرا ہے وہ تیرا
اورہے جو تیرا وہہے میرا مجھےچنانچہہے۔ اُن ملاجلالمیں ہے۔ اب11
مَیںسے دنیا میں نہیں ہوں لیکنگا۔ یہ دنیا میں رہ ہیںگئے تیرےمَیںجبکہ
پاس آ رہا قدوسہوں۔ باپ، اپنے نام میں اُنہیں محفوظ رکھ، اُس نام میں
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جو تُو مجھےنے دیا تاکہہے، جتنی12ہیں۔ایکہمجیسےہوںایکوہ دیر
مَیں اُن کے ساتھ رہا مَیں تیرےاُنہیںنے نام محفوظمیں اُسیرکھا، نام میں
جو تُو مجھےنے دیا تھا۔ مَیں یوںنے اُن کی نگہبانی کی کہ اُن میں ایکسے
بھی ہلاک نہیں ہوا سوائے ہلاکت کے فرزند کے۔ یوں کلام پیشکی
پوریگوئی ہوئی۔ اب13 تو پاستیرےمَیں آ رہا ہوں۔ لیکن مَیں دنیا میں
ہوتے ہوئے یہ بیان کر رہا ہوں تاکہ اُن کے دل میری خوشی سے بھر کر
اُٹھیں۔چھلـک مَیں14 اُنہیںنے تیرا کلام دیا اورہے دنیا نے اُن سے دشمنی
رکھی، کیونکہ یہ دنیا نہیںکے طرحجسہیں، مَیں بھی دنیا کا نہیں ہوں۔
میری15 دعا یہ نہیں ہے کہ تُو اُنہیں دنیا سے اُٹھا لے بلـکہ یہ کہ ابلیساُنہیں
محفوظسے رکھے۔ 16 وہ دنیا نہیںکے طرحجسہیں مَیں بھی دنیا کا نہیں
ہوں۔ اُنہیں17 سچائی کے وسیلے مخصوصسے مُقّدسو کر۔ تیرا کلام ہی
سچائی ہے۔ طرحجس18 تُو مجھےنے دنیا میں بھیجا اُسیہے طرح مَیں نے
اُنہیںبھی میںدنیا بھیجا ہے۔ 19 اُن کی مَیںخاطر آپاپنے مخصوصکو کرتا
ہوں، تاکہ اُنہیں بھی سچائی وسیلےکے مخصوصسے مُقّدسو کیا جائے۔

میری20 دعا نہ صرف اِن ہی کے لئے ہے، بلـکہ اُن سب کے لئے بھی
جو اِن کا پیغام سن کر مجھ پر ایمان لائیں گے 21 ایکسبتاکہ جسہوں۔
طرح اےتُو باپ، مجھ میں ہے اور مَیں تجھ میں ہوں اُسی طرح وہ بھی ہم
میں ہوں تاکہ دنیا کرےیقین کہ تُو نے مجھے بھیجا ہے۔ مَیں22 نے اُنہیں
وہ جلال دیا ہے جو تُو نے مجھے دیا ہے تاکہ ایکوہ طرحجسہوں ہم
ایک ہیں، مَیں23 اُن میں اور تُو مجھ میں۔ وہ کامل طور ایکپر ہوں تاکہ
دنیا جان لے کہ تُو نے مجھے بھیجا اور کہ تُو نے اُن محبتسے رکھی ہے
طرحجس مجھ رکھیسے ہے۔
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مَیںباپ،اے24 ہوںچاہتا جوکہ تُو مجھےنے ہیںدیئے میرےبھیوہ
ساتھ ہوں، وہاں جہاں مَیں ہوں، کہ وہ میرے جلال کو دیکھیں، وہ
جلال جو تُو نے اِس لئے مجھے دیا ہے کہ تُو نے مجھے دنیا کی تخلیق سے
پیشتر پیار کیا ہے۔ اے25 راست باپ، دنیا تجھے نہیں جانتی، لیکن مَیں
تجھے ہوں۔جانتا اور یہ شاگرد ہیںجانتے کہ تُو مجھےنے بھیجا ہے۔ مَیں26
نے تیرا نام اُن پر ظاہر کیا اور اِسے ظاہر کرتا رہوں گا تاکہ تیری مجھ سے
محبت اُن میں ہو اور مَیں اُن میں “ہوں۔

18
عیسٰی کی گرفتاری

یہ1 کہہ کر عیسٰی اپنے شاگردوں ساتھکے نکلا اور قدرونوادٔی کو پار
کر ایککے باغ میں داخل ہوا۔ 2 یہوداہ جو اُسے دشمن کے حوالے کرنے
والا تھا وہ بھی اِس جگہ واقفسے تھا، کیونکہ عیسٰی وہاں اپنے شاگردوں
کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ 3 راہنما اماموں اور فریسیوں نے یہوداہ کو رومی
فوجیوں کا دستہ اور بیت المُقّدس کے پہرےکچھ دار دیئے تھے۔ اب یہ
لالٹینمشعلیں، اور ہتھیار لئے باغ میں پہنچے۔ عیسٰی4 معلومکو تھا کہ اُسے
کیا پیش آئے گا۔ چنانچہ اُس نے نکل کر اُن سے پوچھا، تم” کس کو
ڈھونڈ رہے “ہو؟

اُنہوں5 جوابنے دیا، عیسٰی” ناصری “کو۔
عیسٰی نے اُنہیں بتایا، مَیں” ہی “ہوں۔
یہوداہ جو اُسے دشمن کے حوالے کرنا چاہتا تھا، وہ بھی اُن کے ساتھ

کھڑا تھا۔ جب6 عیسٰی نے اعلان کیا، مَیں” ہی “ہوں، تو سب پیچھے ہٹ
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کر زمین پر گر پڑے۔ ایک7 اَور بار عیسٰی نے اُن سے سوال کیا، کستم”
کو ڈھونڈ رہے “ہو؟

اُنہوں جوابنے دیا، عیسٰی” ناصری “کو۔
اُس8 نے کہا، مَیں” تم کو بتا چکا ہوں کہ مَیں ہی ہوں۔ اگر تم مجھے

ڈھونڈ ہورہے تو اِن اُسیوں9“دو۔جانےکو پوریباتیہکی مَیں”ہوئی،
نے اُن میں سے جو تُو مجھےنے دیئے ایکہیں کو بھی نہیں یا۔ “کھو

شمعون10 پطرس پاسکے تلوار تھی۔ اب اُس نے اُسے میان سے نکال
کر اماِم اعظم کے غلام کا دہنا کان اُڑا دیا غلام) کا نام ملُخس ۔(تھا
لیکن11 عیسٰی پطرسنے سے کہا، تلوار” کو میان میں رکھ۔ کیا مَیں وہ
پیالہ نہ پیوں باپجو مجھےنے دیا “ہے؟

عیسٰی حنّا کے منے سا
12 پھر فوجی دستے، اُن کے افسر اور بیت المُقّدس کے یہودی پہرے

داروں نے عیسٰی کو گرفتار کر باندھکے لیا۔ پہلے13 وہ اُسے حنّا پاسکے
لے گئے۔ حنّا اُس سال کے اماِم اعظم کائفا کا ُسسر تھا۔ 14 کائفا ہی نے
یہودیوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ بہتر یہ ہے ایککہ ہی آدمی اُمّت کے لئے
مر جائے۔

پطرس عیسٰی کو جاننے سے انکار کرتا ہے
اَورکسیپطرسشمعون15 شاگرد ساتھکے عیسٰی پیچھےکے ہو لیا تھا۔ یہ

دوسرا شاگرد اماِم اعظم کا جاننے والا تھا، اِس لئے وہ عیسٰی ساتھکے اماِم
اعظم کے صحن میں داخل ہوا۔ پطرس16 دروازےباہر پر کھڑا رہا۔ پھر
اماِم اعظم کا جاننے والا شاگرد دوبارہ نکل آیا۔ اُس گیٹنے کی نگرانی
عورتوالیکرنے باتسے کی تو پطرساُسے کو اپنے ساتھ اندر لے جانے
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اجازتکی ملی۔ 17 اُس عورت پطرسنے سے پوچھا، تم” بھی اِس آدمی
کے شاگرد ہو کہ “نہیں؟

اُس جوابنے دیا، نہیں،” مَیں نہیں “ہوں۔
18 ٹھنڈ تھی، اِس لئے غلاموں پہرےاور داروں لـکڑینے کے کوئلوں

آگسے ابجلائی۔ وہ اُس تاپکھڑےپاسکے رہے پطرستھے۔ بھی
اُن کے ساتھ تاپکھڑا رہا تھا۔

اماِم اعظم عیسٰی کی پوچھ گچھ کرتا ہے
19 اِتنے میں اماِم اعظم عیسٰی کی پوچھ گچھ کر کے اُس کے شاگردوں

اور تعلیم بارےکے تفتیشمیں کرنے لگا۔ 20 عیسٰی جوابنے میں مَیں”کہا، نے دنیا میں کھل باتکر کی مَیںہے۔ ہمیشہ عبادتیہودی خانوں
اور المُقّدسبیت میں تعلیم دیتا رہا، وہاں جہاں تمام یہودی جمع ہوا کرتے
ہیں۔ پوشیدگی میں تو مَیں نے کچھ نہیں کہا۔ آپ21 مجھ سے کیوں پوچھ
رہے ہیں؟ اُن سے یافت در کریں جنہوں نے میری باتیں سنی ہیں۔ اُن کو
معلوم ہے کہ مَیں نے کیا کچھ کہا “ہے۔

22 اِس پر ساتھ کھڑے بیت المُقّدس کے پہرے داروں میں سے ایک
نے عیسٰی کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا، کیا” یہ اماِم اعظم باتسے کرنے کا
یقہ طر جبہے وہ تم سے کچھ “پوچھے؟

23 عیسٰی نے جواب دیا، اگر” مَیں نے بُری بات کی ہے تو ثابت کر۔
لیکن اگر سچ کہا، تو تُو نے مجھے کیوں “مارا؟

پھر24 حنّا عیسٰینے بندھیکو میںحالتہوئی اماِم اعظم کائفا پاسکے
بھیج دیا۔

پطرس دوبارہ عیسٰی کو جاننے سے انکار کرتا ہے
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25 شمعون پطرس اب آگتک پاسکے کھڑا تاپ رہا تھا۔ اِتنے میں

دوسرے اُس سے پوچھنے لـگے، تم” بھی اُس کے شاگرد ہو کہ “نہیں؟
پطرسلیکن نے انکار کیا، نہیں،” مَیں نہیں “ہوں۔
26 پھر اماِم اعظم کا ایک غلام بول اُٹھا جو اُس آدمی کا رشتے دار تھا

جس کا کان پطرس نے اُڑا دیا تھا، کیا” مَیں نے تم کو باغ میں اُس کے
ساتھ نہیں دیکھا “تھا؟

پطرس27 ایکنے بار پھر انکار کیا، اور انکار کرتے ہی مرغ بانگکی
سنائی دی۔

عیسٰی کو پیلاطس کے منے سا پیش کیا جاتا ہے
28 پھر یہودی عیسٰی کو کائفا سے لے کر رومی گورنر کے محل بنام

پریٹوریُم پاسکے پہنچ ابگئے۔ صبح ہو چکی تھی اور یہودیچونکہ فسح
عیدکی شریکمیںکھانےکے ہونا ہتے چا تھے، اِس لئے داخلمیںمحلوہ
نہ ہوئے، ورنہ ناپاکوہ ہو جاتے۔ 29 پیلاطسچنانچہ نکل کر اُن کے
پاس آیا اور پوچھا، تم” اِس آدمی پر کیا الزام لگا رہے “ہو؟

اُنہوں30 جوابنے اگر”دیا، یہ مجرم نہ ہوتا تو ہم آپاِسے کے حوالے
نہ “کرتے۔

پیلاطس31 نے کہا، پھر” اِسے لے جاؤ اور اپنی شرعی عدالتوں میں
پیش “کرو۔

لیکن یہودیوں اعتراضنے کیا، ہمیں” کسی کو موتسزائے دینے کی
اجازت “نہیں۔ 32 عیسٰی نے اِس طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ کس طرح
مرے گا اباور اُس کی باتیہ پوری ہوئی۔

پیلاطستب33 پھر اپنے محل میں گیا۔ وہاں سے اُس نے عیسٰی کو بُلایا
اور اُس سے پوچھا، کیا” تم یہودیوں کے بادشاہ “ہو؟
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34 عیسٰی نے پوچھا، کیا” آپ اپنی طرف سے یہ سوال کر رہے ہیں، یا

اَوروں آپنے بارےمیرےکو میں بتایا “ہے؟
پیلاطس35 جوابنے دیا، کیا” مَیں یہودی تمہاریہوں؟ اپنی قوم اور

راہنما اماموں ہی نے میرےتمہیں حوالے کیا ہے۔ تم سے کیا کچھ سرزد
ہوا “ہے؟

36 عیسٰی نے کہا، میری” بادشاہی اِس دنیا کی نہیں ہے۔ اگر وہ اِس
دنیا کی ہوتی میرےتو جدسختخادم و جہد کرتے تاکہ یہودیوںمجھے کے
حوالے نہ کیا جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ابہے۔ میری بادشاہی یہاں کی “ہے۔نہیں

پیلاطس37 نے کہا، تو” پھر تم واقعی بادشاہ “ہو؟
عیسٰی جوابنے دیا، صحیحآپ” کہتے ہیں، مَیں بادشاہ ہوں۔ مَیں اِسی

مقصد کے لئے پیدا ہو کر دنیا میں آیا کہ سچائی کی گواہی دوں۔ جو بھی
سچائی طرفکی سے ہے میریوہ سنتا “ہے۔

پیلاطس38 نے پوچھا، سچائی” کیا “ہے؟
عیسٰی کو سزائے موت سنائی جاتی ہے

پھر وہ دوبارہ نکل کر یہودیوں پاسکے گیا۔ اُس نے اعلان کیا، مجھے”
اُسے مجرم ٹھہرانے کی کوئی وجہ نہیں ملی۔ ایکتمہاریلیکن39 رسم ہے
مجھےمطابقکےجس فسحعیدِ موقعکے تمہارےپر لئے قیدیایک کو رِہا
کرنا ہے۔ کیا تم ہتے چا ہو کہ مَیں یہودیوں’ کے ‘بادشاہ کو رِہا کر “دوں؟

لیکن40 جواب لوگمیں چلّانے لـگے، نہیں،” اِس کو نہیں بلـکہ برابا
“کو۔ برابا) ڈاکو (تھا۔

19
پیلاطسپھر1 عیسٰینے لـگوائے۔کوڑےکو فوجیوں2 کانٹےدارنے

ٹہنیوں ایککا تاج بنا کر اُس کے سر پر رکھ دیا۔ اُنہوں نے اُسے ارغوانی
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رنگ لباسکا بھی پہنایا۔ 3 پھر اُس کے منے سا آ کر وہ کہتے، یہودیوںاے”
کے “!آداببادشاہ، اور اُسے تھپڑ مارتے تھے۔

ایک4 بار پیلاطسپھر نکل آیا اور یہودیوں باتسے کرنے دیکھو،”لگا،
مَیں تمہارےاِسے پاس باہر لا رہا ہوں تاکہ تم جان لو کہ مجھے اِسے مجرم
ٹھہرانے کی کوئی وجہ نہیں “ملی۔ 5 پھر عیسٰی کانٹےدار تاج اور ارغوانی
رنگ لباسکا پہنے باہر پیلاطسآیا۔ نے اُن سے لو”کہا، یہ “آدمی۔وہہے

6 اُسے دیکھتے ہی راہنما امام اور اُن کے ملازم چیخنے لـگے، اِسے”
مصلوب کریں، مصلوباِسے “!کریں

پیلاطس نے اُن تم”کہا،سے ہی اِسے لے جا کرو۔مصلوبکر کیونکہ
مجھے اِسے مجرم ٹھہرانے کی کوئی وجہ نہیں “ملی۔

7 یہودیوں نے اصرار کیا، ہمارے” پاس شریعت ہے اور اِس شریعت
کے مطابق لازم ہے کہ وہ مارا جائے۔ کیونکہ اِس نے اپنے آپ کو الله
کا فرزند قرار دیا “ہے۔

8 یہ سن پیلاطسکر مزید ڈر گیا۔ 9 دوبارہ محل میں جا کر عیسٰی سے
پوچھا، تم” کہاں سے آئے “ہو؟

لیکن عیسٰی خاموش رہا۔ پیلاطس10 نے اُس سے کہا، اچھا،” تم
باتساتھمیرے نہیں کرتے؟ کیا تمہیں نہیںمعلوم تمہیںمجھےکہ رِہا کرنے
مصلوباور کرنے کا اختیار “ہے؟

11 عیسٰی جوابنے دیا، آپ” کو مجھ پر اختیار نہ ہوتا اگر وہ آپ کو
اوپر سے نہ دیا گیا ہوتا۔ اِس وجہ سے شخصاُس سے یادہ ز سنگین گناہ ہوا
مجھےنےجسہے دشمن کے حوالے کر دیا “ہے۔

12 اِس کے بعد پیلاطس نے اُسے آزاد کرنے کوششکی کی۔ لیکن
یہودی چیخ چیخ کر کہنے لـگے، اگر” آپ اِسے رِہا کریں تو آپ رومی
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شہنشاہ قیصر کے دوست ثابت نہیں ہوں گے۔ جو بھی بادشاہ ہونے کا
کرےدعوٰی وہ شہنشاہ مخالفتکی کرتا “ہے۔

اِس13 طرح کی باتیں سن پیلاطسکر عیسٰی کو باہر لے آیا۔ پھر وہ جج
کرسیکی پر بیٹھ گیا۔ اُس جگہ کا نام “کاریپچی” تھا۔ زباناَرامی) میں
وہ (تھی۔کہلاتیگبتا دوپہراب14 ًکے تقریبا بارہ بج تھے۔گئے عیددناُس
کے لئے یاں تیار کی جاتی تھیں، کیونکہ اگلے دن عید کا آغاز پیلاطستھا۔
بول اُٹھا، لو،” تمہارا “!بادشاہ

لیکن15 وہ چلّاتے رہے، لے” جائیں اِسے، لے !جائیں اِسے مصلوب
“!کریں

پیلاطس تمہارےمَیںکیا”کیا،سوالنے بادشاہ پرصلیبکو “چڑھاؤں؟
راہنما اماموں جوابنے دیا، سوائے” شہنشاہ کے ہمارا کوئی نہیںبادشاہ “ہے۔
16 پیلاطسپھر نے عیسٰی کو اُن کے حوالے کر دیا تاکہ مصلوباُسے

کیا جائے۔
عیسٰی کو مصلوب کیا جاتا ہے

چنانچہ وہ عیسٰی کو لے کر چلے گئے۔ 17 وہ اپنی صلیب اُٹھائے شہر
سے نکلا اور اُس جگہ جسپہنچا کا نام کھوپڑی زباناَرامی) میں (گلگتا
تھا۔ وہاں18 اُنہوں نے اُسے صلیب پر چڑھا دیا۔ ساتھ ساتھ اُنہوں نے اُس
کے بائیں اور دائیں ہاتھ دو اَور آدمیوں کو مصلوب کیا۔ پیلاطس19 نے
ایک تختی بنوا کر اُسے عیسٰی صلیبکی پر لـگوا دیا۔ تختی پر لـکھا تھا، عیسٰی’
ناصری، یہودیوں کا ‘بادشاہ۔ بہت20 سے یہودیوں نے یہ پڑھ لیا، کیونکہ
مصلوبیت کا مقام شہر کے قریب تھا اور یہ جملہ اَرامی، لاطینی اور یونانی
زبانوں میں لـکھا تھا۔ یہ21 دیکھ یہودیوںکر کے اماموںراہنما اعتراضنے
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کیا، یہودیوں’ ” کا ‘بادشاہ نہ لـکھیں بلـکہ یہ کہ اِس’ آدمی نے یہودیوں کا
بادشاہ ہونے کا دعوٰی “۔‘کیا

پیلاطس22 جوابنے دیا، جو” کچھ مَیں نے لـکھ دیاسو لـکھ “دیا۔
عیسٰی23 صلیبکو پر چڑھانے بعدکے فوجیوں اُسنے کپڑےکے لے

کر چار حصوں میں بانٹ لئے، ہر فوجی کے لئے ایک حصہ۔ لیکن چوغہ
بےجوڑ تھا۔ وہ اوپر سے لے کر نیچے تک بُنا ہوا ایک ٹکڑےہی کا تھا۔
اِس24 لئے فوجیوں نے کہا، آؤ،” اِسے پھاڑ کر تقسیم نہ کریں بلـکہ اِس پر
قرعہ “ڈالیں۔ یوں مُقّدسکلاِم کی پیشیہ پوریگوئی ہوئی، اُنہوں” نے
آپس بانٹکپڑےمیرےمیں لئے لباسمیرےاور پر قرعہ “ڈالا۔ فوجیوں
نے یہی کچھ کیا۔

بھیخواتینکچھ25 :تھیںکھڑیقریبکےصلیبکیعیسٰی ماں،کیاُس
اُس کی کلوپاسخالہ، بیویکی مریم اور مریم مگدلینی۔ عیسٰیجب26 نے
اپنی ماں اُسکو شاگرد کھڑےساتھکے دیکھا اُسےجو پیارا تھا تو اُس نے
کہا، اے” خاتون، آپدیکھیں کا بیٹا یہ “ہے۔

27 اور اُس شاگرد سے اُس نے کہا، دیکھ،” تیری ماں یہ “ہے۔ اُس
وقت سے اُس شاگرد نے عیسٰی کی ماں کو اپنے گھر رکھا۔

عیسٰی کی موت
اِس28 عیسٰیجببعدکے جاننے لیا کہ پہنچتکتکمیلمشنمیرا چکا

ہے تو اُس نے کہا، پیاسمجھے” لـگی “ہے۔ اِس) سے بھی مُقّدسکلاِم
پیشایککی پوریگوئی (ہوئی۔

قریب29 َمے کے سرکے سے بھرا برتن پڑا تھا۔ اُنہوں نے ایک اسپنج
سرکے میں ڈبو کر اُسے زوفے کی شاخ پر لگا دیا اور اُٹھا کر عیسٰی کے منہ
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یہ30پہنچایا۔تک سرکہ پینے بعدکے بولعیسٰی مکملکام”اُٹھا، ہو گیا “ہے۔
اور سر جھکا کر اُس نے اپنی جان الله کے سپرد کر دی۔

عیسٰی کا پہلو چھیدا جاتا ہے
فسح31 کی تیاری کا دن تھا اور اگلے دن عید کا آغاز خاصایکاور

تھا۔سبت اِس لئے نہیںیہودی ہتے تھےچا دناگلےلاشیںہوئیمصلوبکہ
تک صلیبوں پر لٹکی رہیں۔ چنانچہ اُنہوں پیلاطسنے گزارشسے کی کہ
وہ اُن ٹانگیںکی تڑوا اُنہیںکر صلیبوں اُتارنےسے دے۔ فوجیوںتب32 نے
آ کر عیسٰی کے مصلوبساتھ کئے جانے والے آدمیوں کی ٹانگیں توڑ دیں،
ایکپہلے کی کی۔دوسرےپھر وہجب33 عیسٰی پاسکے آئے تو اُنہوں نے
دیکھا کہ فوتوہ ہو چکا اِسہے، لئے اُنہوں اُسنے ٹانگیںکی نہ توڑیں۔
34 اِس کے ایکبجائے نیزےنے سے عیسٰی کا پہلو چھید دیا۔ زخم سے
ً فورا خون اور پانی بہہ نکلا۔ 35 جس) نے یہ دیکھا ہے اُس نے گواہی
دی ہے اور اُس کی گواہی سچی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حقیقتوہ بیان کر
رہا اورہے اُس کی گواہی کا مقصد یہ ہے بھیآپکہ ایمان (لائیں۔ یہ36
یوں ہوا تاکہ پوریگوئیپیشیہکیمُقّدسکلاِم ہو ایککیاُس”جائے،
ہڈی بھی توڑی نہیں جائے “گی۔ 37 مُقّدسکلاِم میں یہ بھی لـکھا ہے،
وہ” اُس پر نظر ڈالیں اُنہوںجسےگے نے چھیدا “ہے۔

عیسٰی کو دفنایا جاتا ہے
38 بعد میں ارمتیہ کے ہنے ر والے یوسف نے پیلاطس سے عیسٰی کی

لاش اُتارنے کی اجازت مانگی۔ یوسف) عیسٰی کا خفیہ شاگرد تھا،
کیونکہ وہ یہودیوں سے ڈرتا (تھا۔ اِس اجازتکی ملنے پر وہ آیا لاشاور کو
اُتار لیا۔ نیکدیمس39 بھی ساتھ تھا، وہ آدمی گزرےجو دنوں راتمیں کے
وقت عیسٰی سے ملنے آیا تھا۔ نیکدیمس اپنے ساتھ مُر اور عود ًکی تقریبا 34
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کلو گرام خوشبو لے کر آیا تھا۔ جنازےیہودی40 رسوماتکی مطابقکے
اُنہوں لاشنے پر خوشبو لگا کر اُسے پٹیوں سے لپیٹ دیا۔ صلیبوں41 کے
ایکقریب باغ تھا اور باغ ایکمیں نئی قبر تھی تکابجو استعمال نہیں
کی گئی تھی۔ اُس42 قریبکے ہونے سببکے سے اُنہوں نے عیسٰی کو
اُس میں رکھ دیا، فسحکیونکہ تیاریکی دنکا تھا اور اگلے عیددن کا آغاز
تھا۔

20
خالی قبر

1 ہفتے دنکا گزر گیا تو اتوار کو مریم سویرےصبحمگدلینی قبر پاسکے
آئی۔ ابھی اندھیرا تھا۔ پہنچوہاں کر اُس نے دیکھا کہ قبر کے منہ پر کا پتھر
طرفایک ہٹایا گیا ہے۔ 2 مریم دوڑ پطرسشمعونکر اور عیسٰی پیارےکو
شاگرد پاسکے آئی۔ اُس اطلاعنے دی، وہ” خداوند کو قبر سے لے گئے
ہیں، اور ہمیں معلوم نہیں کہ اُنہوں نے اُسے کہاں رکھ دیا “ہے۔

دوسرےپطرستب3 سمیتشاگرد قبر چلطرفکی پڑا۔ دونوں4 دوڑ
رہے تھے، لیکن دوسرا شاگرد یادہ ز تیز رفتار تھا۔ وہ پہلے قبر پر پہنچ گیا۔
اُس5 اندرکرجھکنے جھانکا پٹیاںکیکفنتو پڑیوہاں نظر آئیں۔ لیکن
وہ اندر نہ گیا۔ 6 پھر پطرسشمعون اُس پیچھےکے پہنچ کر قبر داخلمیں ہوا۔
اُس بھینے دیکھا پٹیاںکیکفنکہ پڑیوہاں ہیں اور7 ساتھ وہ بھیکپڑا
میںجس عیسٰی کا سر لپٹا ہوا تھا۔ یہ کپڑا تہہ کیا گیا تھا اور پٹیوں الـگسے
پڑا تھا۔ 8 پھر دوسرا شاگرد جو پہلے پہنچ گیا تھا، وہ بھی داخل ہوا۔ جب
اُس نے یہ دیکھا تو وہ ایمان لایا۔ 9 بھیابلیکن) وہ مُقّدسکلاِم
کی پیشیہ گوئی نہیں سمجھتے تھے کہ اُسے مُردوں میں سے جی اُٹھنا (ہے۔
10 پھر دونوں شاگرد واپسگھر چلے گئے۔
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عیسٰی مریم مگدلینی پر ظاہر ہوتا ہے
لیکن11 مریم رو رو کر قبر کے منے سا کھڑی رہی۔ اور روتے ہوئے

اُس جھکنے کر قبر میں جھانکا 12 تو کیا دیکھتی ہے کہ دو فرشتے سفید
لباس پہنے ہوئے وہاں بیٹھے ہیں جہاں پہلے عیسٰی پڑیلاشکی ایکتھی،
اُس کے سرہانے اور دوسرا وہاں جہاں پہلے اُس کے پاؤں تھے۔ اُنہوں13
نے مریم سے پوچھا، اے” خاتون، تُو کیوں رو رہی “ہے؟

اُس نے کہا، میرےوہ” خداوند کو لے گئے ہیں، اور معلوم نہیں کہ
اُنہوں نے اُسے کہاں رکھ دیا “ہے۔

14 پھر اُس نے پیچھے مُڑ کر عیسٰی کو کھڑےوہاں دیکھا، لیکن اُس
نے اُسے نہ پہچانا۔ 15 عیسٰی نے پوچھا، اے” خاتون، تُو کیوں رو رہی
کسہے، کو ڈھونڈ رہی “ہے؟

سوچیہ کر کہ وہ مالی اُسہے جناب،”کہا،نے آپاگر اُسے لے گئے
ہیں تو مجھے بتا دیں کہ اُسے کہاں رکھ دیا ہے تاکہ اُسے لے “جاؤں۔

16 عیسٰی نے اُس سے کہا، “!مریم”
وہ اُس کی طرف مُڑی اور بول اُٹھی، “!ربونی” اِس) کا مطلب اَرامی

زبان میں اُستاد (ہے۔
17 عیسٰی نے میرے”کہا، ساتھ چمٹی نہ رہ، ابھیکیونکہ مَیں باپاوپر،

پاسکے نہیں گیا۔ لیکن بھائیوں پاسکے جا اور اُنہیں بتا، مَیں’ باپاپنے اور
تمہارے باپ واپسپاسکے جا رہا ہوں، اپنے خدا تمہارےاور خدا کے
“۔‘پاس

18 چنانچہ مریم مگدلینی شاگردوں پاسکے گئی اور اُنہیں اطلاع مَیں”دی، نے خداوند کو دیکھا ہے اور اُس نے مجھ سے یہ باتیں “کہیں۔
عیسٰی اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے
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اُس19 اتوار کی شام کو شاگرد جمع تھے۔ اُنہوں دروازوںنے پر تالے لگا

دیئے تھے کیونکہ وہ یہودیوں سے ڈرتے اچانکتھے۔ عیسٰی اُن درمیانکے
آ کھڑا ہوا اور کہا، تمہاری” سلامتی “ہو، 20 اور اُنہیں اپنے ہاتھوں اور
پہلو کو دکھایا۔ خداوند دیکھکو کر ہوئے۔خوشنہایتوہ 21 عیسٰی نے
دوبارہ کہا، تمہاری” سلامتی !ہو جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اُسی
طرح مَیں تم کو بھیج رہا “ہوں۔ 22 پھر اُن پر پھونک کر اُس نے روح”فرمایا، القدس کو پا لو۔ 23 اگر تم کسی کے گناہوں کو معاف کرو تو وہ
معاف کئے جائیں گے۔ اور اگر تم اُنہیں معاف نہ کرو تو معافوہ نہیں کئے
جائیں “گے۔

توما شک کرتا ہے
24 بارہ شاگردوں میں سے جستوما لقبکا جُڑواں تھا عیسٰی کے آنے

پر موجود نہ تھا۔ 25 چنانچہ دوسرے شاگردوں نے اُسے بتایا، ہم” نے
خداوند کو دیکھا لیکن“!ہے توما یقینمجھے”کہا،نے نہیں آتا۔ پہلے مجھے
اُس کیلوںمیںہاتھوںکے نشانکے آئیںنظر مَیںاور اُن میں اپنی اُنگلی ڈالوں،
پہلے مَیں اپنے ہاتھ کو اُس کے پہلو کے زخم میں ڈالوں۔ پھر ہی مجھے یقین
آئے “گا۔

ایک26 ہفتہ گزر گیا۔ شاگرد دوبارہ مکان میں جمع تھے۔ اِس مرتبہ
توما بھی ساتھ تھا۔ اگرچہ دروازوں پر تالے لـگے تھے پھر بھی عیسٰی اُن کے
درمیان آ کر کھڑا ہوا۔ اُس نے کہا، تمہاری” سلامتی “!ہو 27 پھر وہ توما
مخاطبسے اپنی”ہوا، اُنگلی ہاتھوںمیرےکو اور اپنے ہاتھ میرےکو پہلو
کے زخم میں ڈال اور بےاعتقاد نہ ہو بلـکہ ایمان “رکھ۔
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28 توما میںجوابنے اُس میرےاے”کہا،سے “!خدامیرےاے!خداوند
29 پھر عیسٰی نے اُسے بتایا، کیا” تُو اِس لئے ایمان لایا ہے کہ تُو مجھےنے

دیکھا مبارکہے؟ ہیں وہ جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لاتے “ہیں۔
اِس کتاب کا مقصد

30 عیسٰی نے اپنے شاگردوں کی موجودگی میں بہتمزید ایسےسے الٰہی
نشان دکھائے کتاباِسجو درجمیں نہیں ہیں۔ لیکن31 ہیںدرججتنے اُن
کا مقصد یہ ہے آپکہ ایمان لائیں کہ عیسٰی ہی مسیح یعنی الله کا فرزند
آپاورہے اِسکو ایمان وسیلےکے اُسسے نامکے ہو۔حاصلزندگیسے

21
عیسٰی جھیل پر شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے

1 اِس کے بعد عیسٰی ایک بار پھر اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا جب وہ
یاس تبر یعنی گلیل جھیلکی پر تھے۔ یہ یوں ہوا۔ کچھ2 پطرسشمعونشاگرد
ساتھکے جمع تھے، توما جُڑواںجو کہلاتا تھا، نتن ایل گلیلجو کے قانا سے
تھا، زبدی کے دو بیٹے اور مزید دو شاگرد۔

پطرسشمعون3 نے کہا، مَیں” مچھلی پکڑنے جا رہا “ہوں۔
دوسروں بھیہم”کہا،نے “گے۔جائیںساتھ چنانچہ نکلوہ کشتیکر

پر سوار ہوئے۔ لیکن اُس پوری ایکرات بھی مچھلی ہاتھ نہ آئی۔ صبح4
سویرے عیسٰی جھیل کنارےکے پر آ کھڑا ہوا۔ لیکن شاگردوں کو معلوم
نہیں تھا کہ وہ عیسٰی ہی ہے۔ 5 اُس نے اُن سے پوچھا، بچو،” کیا تمہیں
کھانے کے لئے کچھ مل “گیا؟

اُنہوں جوابنے دیا، “نہیں۔”
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اُس6 نے کہا، اپنا” جال کشتی دائیںکے ہاتھ ڈالو، پھر تم کو کچھ ملے

اُنہوں“گا۔ نے ایسا کیا تو مچھلیوں کی اِتنی بڑی تعداد تھی کہ وہ جال کشتی
تک نہ لا سکے۔

اِس7 پر خداوند پیارےکے شاگرد پطرسنے سے کہا، یہ” تو خداوند
“ہے۔ یہ سنتے ہی کہ خداوند ہے شمعون پطرس اپنی چادر اوڑھ کر پانی
میں کود پڑا اُس) نے چادر کو کام کرنے کے لئے اُتار لیا (تھا۔ دوسرے8
شاگرد کشتی پر سوار اُس کے پیچھے آئے۔ کنارےوہ سے یادہ ز دُور نہیں
ًتھے، تقریبا َسو میٹر کے فاصلے پر تھے۔ اِس لئے وہ مچھلیوں بھرےسے جال
کو پانی میں کھینچ کھینچ کر خشکی تک لائے۔ جب9 وہ کشتی سے
اُترے تو دیکھا لـکڑیکہ کے کوئلوں آگکی پر مچھلیاں بُھنی جا رہی ہیں
اور ساتھ روٹی بھی ہے۔ 10 عیسٰی نے اُن سے کہا، اُن” مچھلیوں میں سے
کچھ لے آؤ جو تم ابھینے پکڑی “ہیں۔

پطرسشمعون11 پرکشتی گیا لایا۔گھسیٹپرخشکیکوجالاور جالیہ
بڑی153 مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا، توبھی وہ نہ پھٹا۔ 12 عیسٰی نے اُن سے
کہا، آؤ،” ناشتہ کر کسی“لو۔ بھی شاگرد نے سوال کرنے جرأتکی نہ
کی کہ آپ” کون “ہیں؟ کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ یہ خداوند ہی ہے۔
13 پھر عیسٰی آیا اور روٹی لے کر اُنہیں دی اور اِسی طرح مچھلی بھی اُنہیں
کھلائی۔

14 عیسٰی کے جی اُٹھنے کے بعد یہ تیسری بار تھی کہ وہ اپنے شاگردوں پر
ظاہر ہوا۔

عیسٰی کا پطرس سے سوال
15 ناشتے کے بعد عیسٰی شمعون پطرس سے مخاطب ہوا، یوحنا” کے بیٹے

شمعون، کیا تُو اِن نسبتکی مجھ سے یادہ محبتز کرتا “ہے؟
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اُس آپخداوند،جی”دیا،جوابنے تو ہیںجانتے آپمَیںکہ پیارکو
کرتا “ہوں۔

عیسٰی لیلوںمیرےپھر”بولا، “چَرا۔کو عیسٰیتب16 ایکنے اَور مرتبہ
پوچھا، شمعون” یوحنا کے بیٹے، کیا تُو مجھ محبتسے کرتا “ہے؟

اُس آپخداوند،جی”دیا،جوابنے تو ہیںجانتے آپمَیںکہ پیارکو
کرتا “ہوں۔

عیسٰی میریپھر”بولا، بھیڑوں کی گلہ بانی “کر۔ تیسری17 بار عیسٰی نے
اُس سے پوچھا، شمعون” یوحنا کے بیٹے، کیا تُو مجھے پیار کرتا “ہے؟

تیسری دفعہ یہ سوال سننے پطرسسے کو بڑا دُکھ ہوا۔ اُس نے آپخداوند،”کہا، سبکو کچھ معلوم آپہے۔ تو جانتے ہیں کہ آپمَیں کو
پیار کرتا “ہوں۔

عیسٰی نے اُس سے کہا، میری” بھیڑوں کو چَرا۔
مَیں18 تجھے سچ بتاتا ہوں جبکہ تُو جوان تھا تو تُو خود اپنی کمر باندھ

کر جہاں جی چاہتا گھومتا پھرتا تھا۔ لیکن جب تُو بوڑھا ہو گا تو تُو اپنے
ہاتھوں کو آگے بڑھائے گا اور کوئی تیریاَور باندھکمر تجھےکر جائےلے
گا جہاں تیرا دل کرےنہیں “گا۔ 19 ( عیسیٰ کی یہ بات اِس طرف
اشارہ تھا کسپطرسکہ قسم موتکی سے الله کو دےجلال (گا۔ پھر
اُس نے اُسے بتایا، میرے” پیچھے “چل۔

عیسٰی اور دوسرا شاگرد
پطرس20 نے مُڑ کر دیکھا کہ جو شاگرد عیسٰی کو پیارا تھا وہ اُن کے

چلپیچھے شاگردوہییہہے۔رہا دورانکےکھانےکےشامنےجستھا
عیسٰی طرفکی سر جھکا کر پوچھا تھا، خداوند،” آپکون کو دشمن کے
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کرےحوالے “گا؟ اب21 اُسے دیکھ پطرسکر سوالنے کیا، خداوند،”
اِس کے ساتھ کیا ہو “گا؟

22 عیسٰی جوابنے دیا، اگر” مَیں چاہوں کہ واپسمیرےیہ تکآنے
زندہ رہے تو تجھے بسکیا؟ میرےتُو پیچھے چلتا “رہ۔

نتیجے23 میں بھائیوں میں یہ پھیلخیال گیا کہ یہ شاگرد مرےنہیں گا۔
لیکن عیسٰی نے باتیہ نہیں کی تھی۔ اُس صرفنے یہ کہا تھا، اگر” مَیں
چاہوں کہ واپسمیرےیہ تکآنے زندہ رہے تو تجھے “کیا؟

24 یہ وہ شاگرد جسہے نے اِن باتوں کی دےگواہی کر اِنہیں قلم بند
کر دیا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اُس کی گواہی سچی ہے۔

خلاصہ
25 عیسٰی اِسنے کے علاوہ بہتبھی کچھ کیا۔ اگر اُس کا ہر کام قلم بند

کیا جاتا تو میرے خیال میں پوری دنیا میں یہ کتابیں رکھنے کی گنجائش نہ
ہوتی۔
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