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لوقا
لفظپیش

محـترم1 بہتتھیُفِلُس، لوگسے لـکھکچھسبوہ ہیںچکے ہمارےجو
درمیان واقع ہوا ہے۔ 2 اُن کوششکی یہ تھی کہ وہی کچھ بیان کیا جائے
وہگواہیکیجس ہیںدیتے تھےساتھسےہیشروعجو تکآجاور الله کا
کلام سنانے کی خدمت سرانجام دے رہے ہیں۔ مَیں3 نے بھی ہر ممکن
کوشش کی ہے کچھسبکہ شروع سے اور حقیقتعین مطابقکے معلوم
ابکروں۔ مَیں یہ باتیں ترتیب آپسے کے لئے لـکھنا چاہتا ہوں۔ آپ4 یہ
پڑھ لیںجانکر گے کہ آپباتیںجو سکھائیکو ہیںگئی وہ سچ ہیں۔درستاور
یحیٰی بارےکے پیشمیں گوئی

5 یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانے میں ایک امام تھا جس کا
نام یاہ زکر تھا۔ بیت المُقّدس میں اماموں کے مختلف گروہ خدمت سرانجام
دیتے تھے، اور یاہ زکر کا تعلق ابیاہ کے گروہ سے تھا۔ اُس کی بیوی اماِم
اعظم ہارون کی نسل سے تھی اور اُس کا نام الیشبع تھا۔ میاں6 بیوی الله
کے نزدیک راست باز تھے اور رب کے تمام احکام اور ہدایات کے مطابق
بےالزام زندگی گزارتے تھے۔ لیکن7 وہ تھے۔بےاولاد الیشبع بچےکے پیدا
نہیں ہو سکتے ابتھے۔ وہ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے۔

ایک8 دن بیت المُقّدس میں ابیاہ کے گروہ کی باری تھی اور یاہ زکر الله
دستور9تھا۔رہادےسرانجامخدمتاپنیحضورکے اُنہوںمطابقکے نے
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قرعہ ڈالا تاکہ معلوم کریں کہ رب کے مقدِس میں جا کر بخور کی قربانی
کون جلائے۔ یاہ زکر کو چنا گیا۔ جب10 وہ مقررہ وقت پر بخور جلانے
لئےکے المُقّدسبیت داخلمیں ہوا تو جمع ہونے والے تمام پرستار میںصحن
دعا کر رہے تھے۔

رباچانک11 ایککا فرشتہ ظاہر ہوا جو بخور جلانے کی قربان گاہ
کے طرفدہنی کھڑا تھا۔ اُسے12 دیکھ کر یاہ زکر گھبرایا بہتاور ڈر گیا۔
لیکن13 فرشتے نے اُس سے کہا، یاہ،” زکر مت !ڈر الله نے تیری دعا سن
لی ہے۔ تیری بیوی الیشبع کے بیٹا ہو گا۔ اُس کا نام یحیٰی رکھنا۔ 14 وہ نہ
صرف تیرے لئے خوشی اور مسرت کا باعث ہو گا، بلـکہ بہت سے لوگ
اُس کی پیدائش پر خوشی منائیں گے۔ 15 کیونکہ وہ رب کے نزدیک عظیم
ہو گا۔ لازم ہے کہ وہ َمے شراباور سے پرہیز کرے۔ وہ پیدا ہونے سے
پہلے ہی روح القدس سے معمور ہو گا 16 اور اسرائیلی قوم میں سے بہتوں
کو رب اُن کے خدا کے پاس واپس لائے گا۔ 17 وہ الیاس کی روح اور
قوت سے خداوند کے آگے آگے چلے گا۔ اُس کی خدمت سے والدوں کے
دل اپنے بچوں کی طرف مائل ہو جائیں گے اور نافرمان لوگ راست بازوں
کی دانائی رجوعطرفکی کریں یوںگے۔ وہ اِس قوم ربکو کے لئے تیار
کرے “گا۔

18 یاہ زکر نے فرشتے سے پوچھا، مَیں” کس طرح جانوں کہ یہ بات سچ
مَیںہے؟ خود بوڑھا ہوں اور بیویمیری بھی عمر رسیدہ “ہے۔

19 فرشتے نے جواب دیا، مَیں” جبرائیل ہوں جو الله کے حضور کھڑا
رہتا ہوں۔ اِسیمجھے مقصد کے لئے بھیجا گیا ہے تجھےکہ خبریخوشیہ
سناؤں۔ لیکن20 چونکہ تُو باتمیرینے یقینکا نہیں کیا اِس لئے خاموشتُو
رہے گا اور بولتکوقتاُس سکےنہیں تیرےتکجبگا بیٹا پیدا نہ ہو۔
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میری یہ باتیں وقتمقررہ پر پوریہی ہوں “گی۔
اِس21 دوران باہر لوگکے یاہ زکر انتظارکے میں تھے۔ وہ حیران ہوتے

جا تھےرہے کہ واپساُسے آنے میں کیوں اِتنی دیر ہو رہی ہے۔ آخرکار22
وہ باہر آیا، لیکن وہ اُن سے بات نہ کر سکا۔ تب اُنہوں نے جان لیا کہ اُس
المُقّدسبیتنے میں یا اُسہے۔دیکھیرو ہاتھوںنے اشارےسے تو کئے،
خاموشلیکن رہا۔

23 یاہ زکر المُقّدسبیتتکوقتمقررہ میں اپنی خدمت انجام دیتا رہا،
پھر اپنے واپسگھر چلا گیا۔ تھوڑے24 دنوں کے بعد اُس بیویکی الیشبع
حاملہ ہو گئی اور وہ پانچ ماہ تک گھر میں چھپی رہی۔ 25 اُس نے کہا،
خداوند” میرےنے لئے کتنا بڑا کام کیا اُسابکیونکہہے، میرینے فکر
کی اور لوگوں کے منے سا میریسے رُسوائی دُور کر “دی۔
عیسٰی پیدائشکی پیشکی گوئی

الیشبع27- 26 چھ ماہ سے اُمید سے تھی جب الله نے جبرائیل فرشتے کو
ایک کنواری کے پاس بھیجا جو ناصرت میں رہتی تھی۔ ناصرت گلیل کا
ایک شہر ہے اور کنواری کا نام مریم تھا۔ اُس کی منگنی ایک مرد کے
ساتھ ہو چکی تھی جو داؤد بادشاہ کی نسل سے تھا اور جس کا نام یوسف
تھا۔ 28 فرشتے نے اُس کے پاس آ کر کہا، اے” خاتون جس پر رب کا
فضلخاص ہوا ہے، تیرےرب!سلام ساتھ “ہے۔

29 مریم یہ سن کر گھبرا گئی اور سوچا، طرحکسیہ” کا سلام “ہے؟
لیکن30 فرشتے نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا، اے” مریم، مت ڈر،
کیونکہ تجھ پر الله کا فضل ہوا ہے۔ 31 تُو اُمید سے ہو ایککر بیٹے کو جنم
دے گی۔ تجھے اُس کا نام عیسٰی نجات) دینے (والا رکھنا ہے۔ 32 وہ
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عظیم ہو گا اور الله تعالیٰ کا فرزند ربگا۔کہلائے ہمارا خدا اُسے اُس کے
باپ داؤد کے تخت پر بٹھائے گا 33 اور وہ ہمیشہ تک اسرائیل پر حکومت
کرے گا۔ اُس سلطنتکی کبھی ختم نہ ہو “گی۔

34 مریم نے فرشتے سے کہا، یہ” کیونکر ہو سکتا ہے؟ ابھی تو مَیں
کنواری “ہوں۔

35 فرشتے جوابنے دیا، القدسروح” تجھ پر نازل ہو گا، الله تعالیٰ کی
قدرت کا تجھسایہ پر چھا اِسگا۔جائے لئے یہ قدوسبچہ ہو گا اور الله کا
فرزند کہلائے گا۔ 36 اور دیکھ، تیری رشتے دار الیشبع کے بھی بیٹا ہو گا
حالانکہ وہ عمر رسیدہ ہے۔ گو اُسے بانجھ قرار دیا گیا تھا، لیکن وہ چھ ماہ
اُمیدسے ہے۔سے 37 کیونکہ الله نزدیککے کوئی ناممکنکام نہیں “ہے۔

38 مریم نے جواب دیا، مَیں” رب کی خدمت کے لئے حاضر ہوں۔
میرے ساتھ ویسا ہی ہو آپجیسا نے کہا “ہے۔ اِس پر فرشتہ چلا گیا۔
مریم الیشبع سے ملتی ہے

39 اُن دنوں میں مریم یہودیہ کے پہاڑی علاقے کے ایک شہر کے لئے
روانہ ہوئی۔ اُس جلدیجلدینے سفر کیا۔ پہنچوہاں40 کر وہ یاہ زکر کے
گھر میں داخل ہوئی اور الیشبع کو سلام کیا۔ 41 مریم کا یہ سلام سن کر
الیشبع کا بچہ اُس کے پیٹ میں اُچھل پڑا اور الیشبع خود روح القدس سے
بھر گئی۔ اُس42 بلندنے آواز تُو”کہا،سے تمام مبارکمیںعورتوں اورہے
مبارک ہے تیرا !بچہ مَیں43 کون ہوں کہ میرے خداوند کی ماں میرے
پاس !آئی مَیںہیجوں44 نے تیرا سلام سنا پیٹمیرےبچہ سےخوشیمیں
اُچھل پڑا۔ 45 تُو مبارککتنی کیونکہہے، تُو ایمان لائی کہ نےربکچھجو
فرمایا ہے وہ تکتکمیل پہنچے “گا۔
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مریم گیتکا
اِس46 پر مریم نے میری”کہا، ربجان کی تعظیم کرتی ہے
47 اور میری روح نجاتاپنے دہندہ الله خوشنہایتسے ہے۔
48 کیونکہ اُس نے اپنی خادمہ کی پستی پر نظر کی ہے۔
ابہاں، سے تمام نسلیں مبارکمجھے کہیں گی،
49 کیونکہ قادرِ مطلق میرےنے لئے بڑےبڑے کام کئے ہیں۔
اُس کا قدوسنام ہے۔
50 جو اُس خوفکا مانتے ہیں
اُن پر پشتوہ پشتدر رحمتاپنی کرےظاہر گا۔
اُس51 قدرتکی نے عظیم کام کر دکھائے ہیں،
اور دل سے لوگمغرور تتر بتر ہو گئے ہیں۔
اُس52 حکمرانوںنے کو اُن تختکے سے ہٹا کر
پست حال لوگوں کو سرفراز کر دیا ہے۔
بھوکوں53 کو اُس اچھینے چیزوں سے مالا مال کر کے
امیروں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا ہے۔
54 وہ اپنے خادم اسرائیل کی مدد کے لئے آ گیا ہے۔
ہاں، اُس نے رحمتاپنی کو یاد کیا ہے،
55 یعنی وہ دائمی وعدہ جو اُس ہمارےنے بزرگوں کے ساتھ کیا تھا،
ابراہیم اور اُس کی اولاد کے “ساتھ۔
56 ًمریم تقریبا تین ماہ الیشبع کے ہاں ٹھہری رہی، پھر اپنے گھر لوٹ

گئی۔
یحیٰی بپتسمہ دینے والے پیدائشکی
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57 پھر الیشبع کا بچے کو جنم دینے کا دن آ پہنچا اور اُس کے بیٹا ہوا۔

اُسجب58 ہمکے سایوں اور رشتے داروں کو اطلاع ملی ربکہ کی اُس
پر رحمتبڑیکتنی ہوئی ہے تو اُنہوں نے اُس کے خوشیساتھ منائی۔

جب59 بچہ آٹھ دن کا تھا تو وہ اُس کا ختنہ کروانے کی رسم کے لئے
آئے۔ بچےوہ نامکا اُس باپکے نامکے پر یاہ زکر رکھنا ہتے لیکن60تھے،چا
اُس کی ماں اعتراضنے کیا۔ اُس نے کہا، نہیں،” اُس کا نام یحیٰی “ہو۔

اُنہوں61 نے کہا، آپ” کے رشتے داروں میں تو ایسا نام کہیں بھی نہیں
پایا “جاتا۔ تب62 اُنہوں نے اشاروں سے بچے باپکے سے پوچھا کہ وہ کیا
نام رکھنا چاہتا ہے۔

جواب63 میں یاہ زکر نے تختی منگوا کر اُس پر لـکھا، اُس” کا نام یحیٰی
“ہے۔ یہ دیکھ حیرانسبکر ہوئے۔ اُسی64 لمحے یاہ زکر دوبارہ لنے بو کے
قابل ہو گیا، اور وہ الله کی تمجید کرنے لگا۔ 65 تمام ہم سایوں خوفپر چھا
گیا اور باتاِس کا چرچا یہودیہ پورےکے علاقے میں پھیل گیا۔ جس66
نے بھی سنا اُس نے سنجیدگی سے اِس پر غور کیا اور سوچا، اِس” بچے کا
کیا بنے “گا؟ ربکیونکہ قدرتکی اُس کے ساتھ تھی۔
یاہ زکر کی نبوّت

67 اُس کا باپ یاہ زکر روح القدس سے معمور ہو گیا اور نبوّت کر کے
کہا،

اسرائیلرب”68 کے الله کی تمجید !ہو
کیونکہ وہ اپنی قوم کی مدد کے لئے آیا ہے،
اُس نے دےفدیہ کر اُسے چھڑایا ہے۔
اُس69 نے اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں
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ہمارے لئے ایک نجاتعظیم دہندہ کھڑا کیا ہے۔
70 ایسا ہی طرحجسہوا اُس نے قدیم زمانوں میں
مُقّدساپنے نبیوں معرفتکی فرمایا تھا،
71 کہ وہ ہمارےہمیں دشمنوں نجاتسے دلائے گا،
سباُن ہاتھکے سے
جو ہم نفرتسے رکھتے ہیں۔
72 کیونکہ اُس نے فرمایا تھا کہ باپہمارےوہ دادا پر کرےرحم گا
73 اور مُقّدساپنے عہد کو یاد رکھے گا،
وعدےاُس کو جو اُس قَسمنے کھا کر
ابراہیم کے ساتھ کیا تھا۔
اب74 اُس کا یہ وعدہ پورا ہو جائے :گا
ہم اپنے دشمنوں مخلصیسے پا کر
خوف کے بغیر الله خدمتکی کر سکیں گے،
75 جیتے جی اُس کے مُقّدسحضور راستاور زندگی گزار سکیں گے۔
76 اور میرےتُو، بچے، الله تعالیٰ کا نبی کہلائے گا۔
کیونکہ تُو خداوند کے آگے آگے
اُس کے راستے کرےتیار گا۔
77 تُو اُس کی قوم نجاتکو کا راستہ دکھائے گا،
کہ طرحکسوہ اپنے گناہوں کی معافی پائے گی۔
ہمارے78 الله رحمتبڑیکی کی وجہ سے
ہم پر الٰہی نور چمکے گا۔
اُس79 کی روشنی اُن پر پھیل جائے گی
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اندھیرےجو موتاور کے سائے میں بیٹھے ہیں،
ہاں ہمارےوہ قدموں کو سلامتی کی راہ پر پہنچائے “گی۔
80 یحیٰی پروان چڑھا اور اُس روحکی تقویتنے پائی۔ اُس وقتاُسنے

تک یگستان ر میں تکجبگزاریزندگی اُسے اسرائیل خدمتکی کرنے
کے لئے بُلایا نہ گیا۔

2
عیسٰی پیدائشکی

1 اُن ایام میں روم کے شہنشاہ اَوگوستُس نے فرمان جاری کیا پوریکہ
سلطنت کی شماریمردم کی جائے۔ 2 یہ پہلی شماریمردم وقتاُس ہوئی
جب کورِنیئس شام کا گورنر تھا۔ 3 ہر کسی کو اپنے وطنی شہر میں جانا
پڑا تاکہ وہاں رجسٹر میں اپنا نام درج کروائے۔

4 چنانچہ یوسف گلیل کے شہر ناصرت سے روانہ ہو کر یہودیہ کے شہر
بیت لحم پہنچا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ داؤد بادشاہ کے گھرانے اور نسل سے
تھا، بیتاور لحم داؤد کا شہر تھا۔ چنانچہ5 وہ اپنے نام کو درجمیںرجسٹر
کروانے لئےکے گیا۔وہاں اُس کی منگیتر بھیمریم تھی۔ساتھ وقتاُس وہ
اُمید سے تھی۔ جب6 وہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو بچے کو جنم دینے کا
وقت آ پہنچا۔ 7 بیٹا پیدا ہوا۔ یہ مریم کا پہلا بچہ تھا۔ اُس نے اُسے *کپڑوں
لپیٹمیں ایککر چرنی میں لٹا دیا، کیونکہ اُنہیں سرائے میں ہنے ر کی نہیںجگہ ملی تھی۔
چرواہوں خبریخوشکو

* 2:7 :کپڑوں لفظی :ترجمہ پوتڑوں
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8 اُس رات کچھ چرواہے قریب کے کھلے میدان میں اپنے یوڑوں ر کی

پہرا داری کر رہے تھے۔ اچانک9 رب کا ایک فرشتہ اُن پر ظاہر ہوا، اور
اُن کے ارد ربگرد جلالکا چمکا۔ یہ دیکھ کر سختوہ ڈر گئے۔ لیکن10
فرشتے نے اُن !متڈرو”کہا،سے مَیںدیکھو تم کیخوشیبڑیکو خبر دیتا
ہوں جو تمام لوگوں کے لئے ہو گی۔ آج11 ہی داؤد کے شہر میں تمہارے
لئے نجات دہندہ پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداوند۔ 12 اور تم اُسے اِس نشان
سے پہچان لو گے، ایکتم شیرخوار بچے کو کپڑوں میں لپٹا ہوا پاؤ گے۔ وہ
چرنی میں پڑا ہوا ہو “گا۔

اچانک13 آسمانی لشکروں کے بےشمار فرشتے اُس فرشتے کے ساتھ ظاہر
ہوئے جو الله کی حمد و ثنا کر کے کہہ رہے تھے،

14 آسمان” کی بلندیوں پر الله کی عزت و جلال، زمین پر اُن لوگوں کی
سلامتی جو اُسے منظور “ہیں۔

اُنہیںفرشتے15 چھوڑ آسمانکر چلےواپسپر توگئے میںآپسچرواہے کہنے
لـگے، آؤ،” بیتہم لحم جا کر باتیہ دیکھیں ہوئیجو اورہے نےربجو
ہم پر ظاہر کی “ہے۔

16 وہ بھاگ کر بیت لحم پہنچے۔ وہاں اُنہیں مریم اور یوسف ملے اور
ساتھ ہی چھوٹا بچہ جو چرنی میں پڑا ہوا تھا۔ 17 یہ دیکھ کر اُنہوں سبنے
کچھ بیان کیا جو اُنہیں اِس بچے بارےکے میں بتایا گیا تھا۔ بھینےجس18
اُن باتکی سنی حیرتوہ زدہ ہوا۔ لیکن19 مریم کو یہ تمام باتیں یاد رہیں
اور وہ اپنے دل میں اُن پر غور کرتی رہی۔

20 پھر لوٹچرواہے گئے اور چلتے چلتے اُن تمام باتوں کے لئے الله کی تعظیم
یفو تعر کرتے رہے اُنہوںجو نے سنی اور دیکھی تھیں، کچھسبکیونکہ
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ویسا ہی پایا تھا جیسا فرشتے نے اُنہیں بتایا تھا۔
بچے کا نام عیسٰی رکھا جاتا ہے

آٹھ21 دن کے بعد بچے کا ختنہ کروانے وقتکا آ گیا۔ اُس کا نام عیسٰی
رکھا گیا، یعنی وہی نام جو فرشتے نے مریم کو اُس کے حاملہ ہونے سے
پہلے بتایا تھا۔
عیسٰی المُقّدسبیتکو پیشمیں کیا جاتا ہے

جب22 موسٰی کی شریعت کے مطابق طہارت کے دن پورے ہوئے
تب وہ بچے کو یروشلم لے گئے تاکہ اُسے رب کے حضور پیش کیا جائے،
23 جیسے رب کی شریعت میں لـکھا ہے، ہر” پہلوٹھے کو رب کے لئے
مخصوص مُقّدسو کرنا “ہے۔ ساتھ24 ہی اُنہوں نے مریم طہارتکی کی
رسم کے لئے وہ قربانی پیش کی جو رب کی شریعت بیان کرتی ہے، دو”یعنی یاں قمر یا دو جوان “کبوتر۔

وقتاُس25 یروشلم ایکمیں آدمی بنام شمعون رہتا تھا۔ راستوہ باز اور
ترسخدا تھا اور اِس انتظار میں تھا مسیحکہ آ اسرائیلکر بخشے۔سکونکو
روح القدس اُس پر تھا، 26 اور اُس نے اُس پر یہ بات ظاہر کی تھی کہ وہ
جیتے جی رب کے مسیح کو دیکھے گا۔ اُس27 دن روح القدس نے اُسے
یک دیتحر کہ المُقّدسبیتوہ میں جائے۔ جبچنانچہ مریم یوسفاور
بچے ربکو شریعتکی پیشمطابقکے کرنے کے لئے المُقّدسبیت میں
آئے 28 تو شمعون موجود تھا۔ اُس نے بچے کو اپنے بازوؤں میں لے کر الله
کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہا،

اے”29 ابآقا، تُو بندےاپنے اجازتکو دیتا ہے
کہ وہ سلامتی رِحلتسے کر طرحجسجائے، تُو نے فرمایا ہے۔
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30 کیونکہ مَیں نے اپنی آنکھوں سے تیری اُس نجات کا مشاہدہ کر ہےلیا
31 جو تُو نے تمام قوموں کی موجودگی میں تیار کی ہے۔
ایسیایکیہ32 روشنی غیریہودیوںسےجسہے جائیںکھلآنکھیںکی

گی
اور تیری قوم اسرائیل کو حاصلجلال ہو “گا۔
بچے33 باپماںکے اپنے بیٹے بارےکے میں اِن الفاظ پر حیران ہوئے۔

شمعون34 اُنہیںنے برکت دی اور مریم سے کہا، یہ” بچہ مقرر ہوا ہے کہ
اسرائیل بہتکے لوگسے اِس سے ٹھوکر کھا کر گر جائیں، بہتلیکن سے
اِس سے اپنے پاؤں پر کھڑے بھی ہو جائیں گے۔ گو یہ الله کی طرف سے
ایک اشارہ توبھیہے اِس مخالفتکی کی جائے گی۔ یوں35 بہتوں دلیکے
خیالات ظاہر ہو جائیں گے۔ اِس سلسلے میں تلوار تیری جان میں سے بھی
گزر جائے “گی۔

المُقّدسبیتوہاں36 ایکمیں عمر رسیدہ نبیہ بھی جستھی نامکا حناہ
تھا۔ وہ فنوایل کی بیٹی اور آشر کے قبیلے سے تھی۔ شادی کے سات سال
بعد اُس کا شوہر مر گیا تھا۔ اب37 وہ بیوہ حیثیتکی سے سال84 کی ہو
چکی تھی۔ وہ المُقّدسبیتکبھی کو نہیں چھوڑتی تھی، بلـکہ راتدن الله
کو سجدہ کرتی، روزہ رکھتی اور دعا کرتی تھی۔ 38 اُس وقت وہ مریم اور
یوسف پاسکے آ کر الله کی تمجید لـگی۔کرنے ساتھ ساتھ وہ ایکہر کو جو
اِس انتظار میں تھا کہ الله دےفدیہ کر یروشلم کو بچےچھڑائے، بارےکے
میں بتاتی رہی۔
واپسناصرتوہ چلے جاتے ہیں
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جب39 عیسٰی کے والدین ربنے شریعتکی میں درج فرائضتمام ادا

کر لئے تو وہ گلیل میں اپنے شہر ناصرت کو لوٹ گئے۔ وہاں40 بچہ پروان
چڑھا اور تقویت پاتا گیا۔ حکمتوہ و دانائی سے معمور تھا، اور الله کا فضل
اُس پر تھا۔
بارہ سال کی عمر المُقّدسبیتمیں میں

41 عیسٰی کے والدین ہر سال فسح کی عید کے لئے یروشلم جایا کرتے
تھے۔ 42 اُس سال بھی وہ معمول کے مطابق عید کے لئے گئے جب عیسٰی
بارہ سال کا تھا۔ عید43 کے اختتام پر واپسناصرتوہ جانے لـگے، لیکن
عیسٰی یروشلم میں رہ گیا۔ پہلے اُس والدینکے کو معلوم نہ تھا، 44 کیونکہ وہ
تھےسمجھتے کہ قافلےوہ میں کہیں موجود لیکنہے۔ چلتے چلتے پہلا دن گزر
گیا اور وہ اب تک نظر نہ آیا تھا۔ اِس پر والدین اُسے اپنے رشتے داروں اور
عزیزوں میں ڈھونڈنے لـگے۔ جب45 وہ وہاں نہ ملا تو مریم اور یوسف
یروشلم واپس گئے اور وہاں ڈھونڈنے لـگے۔ تین46 دن کے بعد وہ آخرکار
المُقّدسبیت میں پہنچے۔ وہاں عیسٰی دینی اُستادوں درمیانکے بیٹھا اُن کی
باتیں سن رہا اور اُن سے سوالات پوچھ رہا تھا۔ جس47 نے بھی اُس کی
باتیں سنیں وہ اُس کی سمجھ اور جوابوں سے دنگ رہ گیا۔ 48 اُسے دیکھ
کر اُس کے والدین گھبرا گئے۔ اُس کی ماں نے کہا، بیٹا،” تُو ہمارےنے
ساتھ یہ کیوں کیا؟ باپتیرا اور مَیں تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوفتشدید
کا شکار “ہوئے۔

49 عیسٰی نے جواب دیا، آپ” کو مجھے تلاش کرنے کی کیا ضرورت
تھی؟ کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور
“ہے؟ لیکن50 وہ اُس باتکی نہ سمجھے۔
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51 پھر وہ اُن ساتھکے روانہ ہو واپسناصرتکر آیا اور اُن کے تابع رہا۔

لیکن اُس ماںکی یہنے تمام باتیں محفوظمیںدلاپنے رکھیں۔ یوں52 عیسٰی
جوان ہوا۔ اُس کی سمجھ حکمتاور بڑھتی گئی، اور اُسے الله اور انسان کی
مقبولیت حاصل تھی۔

3
یحیٰی بپتسمہ دینے والے خدمتکی

1 پھر روم کے شہنشاہ تبریُس کی حکومت کا پندرھواں سال آ گیا۔ اُس
وقت پنطیُس پیلاطس صوبہ یہودیہ کا گورنر تھا، ہیرودیس انتپاس گلیل
کا حاکم تھا، اُس کا بھائی فلپّس یہ اتور ترخونیتساور علاقےکے کا، جبکہ
لسانیاس ابلینے کا۔ 2 حنّا اور کائفا دونوں اماِم اعظم تھے۔ اُن دنوں میں الله
یحیٰی بن یاہ زکر کلامہمسے یگستانوہجبہوا ر میں تھا۔ 3 پھر وہ یائے در
یردن پورےکے علاقے میں سے گزرا۔ ہر جگہ اُس نے اعلان کیا کہ توبہ
کر کے بپتسمہ لو تاکہ تمہیں اپنے گناہوں کی معافی مل جائے۔ یوں4 یسعیاہ
نبی پورےالفاظکے ہوئے جو اُس کتابکی میں درج یگستان’:ہیں ر ایکمیں آواز پکار رہی ہے،

رب کی راہ تیار !کرو
اُس کے راستے سیدھے بناؤ۔
لازم5 ہے کہ وادیہر بھر دی جائے،
ضروری ہے کہ ہر پہاڑ اور بلند جگہ میدان بن جائے۔
جو ٹیڑھا ہے اُسے سیدھا کیا جائے،
جو ناہموار ہے اُسے ہموار کیا جائے۔
6 اور تمام انسان الله نجاتکی دیکھیں ‘گے۔
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بہتجب7 لوگسے یحیٰی پاسکے آئے تاکہ اُس سے بپتسمہ لیں تو اُس

نے اُن سے کہا، یلےاے” سانپزہر کے نےکس!بچو تم کو آنے والے
سےغضب بچنے ہدایتکی کی؟ اپنی8 زندگی سے ظاہر کرو کہ تم واقعینے
توبہ کی ہے۔ یہ خیال مت کرو کہ ہم تو بچ جائیں گے کیونکہ ابراہیم ہمارا
باپ ہے۔ مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ الله اِن پتھروں سے بھی ابراہیم کے لئے
اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اب9 تو عدالت کی کلہاڑی درختوں کی جڑوں پر
درختہرہے۔ہوئیرکھی جو پھلاچھا نہ لائے کاٹا میںآگاور جھونکا
جائے “گا۔

لوگوں10 نے اُس سے پوچھا، پھر” ہم کیا “کریں؟
اُس11 جوابنے دیا، پاسکےجس” دو کُرتے ہیں ایکوہ اُس کو

پاسکےجسدےدے کچھ نہ ہو۔ پاسکےجساور کھانا وہہے اُسے
پاسکےجسدےکھلا کچھ نہ “ہو۔

ٹیکس12 لینے والے بھی بپتسمہ لینے کے لئے آئے تو اُنہوں نے اُستاد،”پوچھا، ہم کیا “کریں؟
اُس13 جوابنے دیا، صرف” ٹیکساُتنے لینا حکومتجتنے مقررنے

کئے “ہیں۔
کچھ14 فوجیوں نے پوچھا، ہمیں” کیا کرنا ہئے؟ “چا
اُس جوابنے دیا، ًسےکسی” جبرا غلطیا الزام لگا کر پیسے نہ لینا بلـکہ

اپنی جائز آمدنی پر اکتفا “کرنا۔
لوگوں15 بہتتوقعاتکی بڑھ گئیں۔ وہ اپنے دلوں میں لـگےسوچنے کہ

کیا یہ مسیح تو نہیں ہے؟ اِس16 پر یحیٰی سباُن مخاطبسے ہو کر کہنے مَیں”لگا، تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن ایک آنے والا ہے جو مجھ
سے بڑا ہے۔ مَیں اُس کے جوتوں کے تسمے لنے کھو کے بھی لائق نہیں۔
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وہ تمہیں القدسروح آگاور سے دےبپتسمہ گا۔ 17 وہ ہاتھ میں چھاج
پکڑے ہوئے اناج کو بھوسے سے الـگ کرنے کے لئے تیار کھڑا ہے۔ وہ
ہنے گا کی جگہ صافبالکلکو کر اناجکے کو اپنے میںگودام کرےجمع
گا۔ لیکن بھوسے کو آگایسیوہ میں جھونکے گا جو بجھنے کی “نہیں۔

اِس18 قسم بہتکی سی اَور باتوں سے اُس نے قوم نصیحتکو کی اور
اُسے الله کی خوش خبری سنائی۔ لیکن19 ایک دن یوں ہوا کہ یحیٰی نے
گلیل کے حاکم ہیرودیس انتپاس کو ڈانٹا۔ وجہ یہ تھی کہ ہیرودیس نے
اپنے بھائی ہیرودیاسبیویکی شادیسے کر لی تھی اور اِس کے علاوہ اَور
بہت سے غلط کام کئے تھے۔ 20 یہ ملامت سن کر ہیرودیس نے اپنے غلط
کاموں میں اَور اضافہ یہ کیا کہ یحیٰی جیلکو میں ڈال دیا۔
عیسٰی کا بپتسمہ

ایک21 بہتجبدن سے لوگوں کو بپتسمہ دیا جا رہا تھا تو عیسٰی نے
بھی بپتسمہ جبلیا۔ وہ دعا کر رہا تھا تو آسمان کھل گیا اور22 القدسروح
جسمانی صورت میں کبوتر کی طرح اُس پر اُتر آیا۔ ساتھ ساتھ آسمان سے
ایک آواز سنائی دی، تُو” میرا پیارا فرزند تجھہے، خوشمَیںسے “ہوں۔
عیسٰی نسبکا نامہ

23 ًعیسٰی تقریبا تیس سال کا تھا جب اُس نے خدمت شروع کی۔ اُسے
یوسف کا بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ اُس نسبکا نامہ یہ بنیوسف:ہے عیلی بن24
متات لاویبن بن ملـکی بن ینّا یوسفبن بن25 متِتیاہ عاموسبن بن ناحوم بن
اسلیاہ بن نوگہ ماعتبن26 بن متِتیاہ بن شمعی بن یوسیخ بن یوداہ بن27 یوحناہ
بن ریسا بن ُبابل زر بن سیالتی ایل بن نیری بن28 ملـکی بن ادّی بن قوسام بن
اِلمودام بن عیر بن29 یشوع بن اِلی بنعزر یوریم متاتبن لاویبن شمعونبن30
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بن یہوداہ بن یوسف بن یونام بن اِلیاقیم بن31 ملیاہ بن مِنّاہ بن متّتاہ بن ناتن بن
داؤد بن32 یسّی بن عوبید بن بوعز بن سلمون بن نحسون بن33 عمی نداب بن
ادمین بن ارنی بن حصرون بن فارص بن یہوداہ 34 بن یعقوب بن اسحاق بن
ابراہیم بن تارح بن نحور بنسروجبن35 رعو بن فلج بن عِبر بن سلح بن36 قینان
بن ارفکسد بن سِم بن نوح بن لمک بن37 متوسلح بن حنوک بن یارد بن مہلل
ایل بن قینان انوسبن38 سیتبن بن آدم۔ آدم کو الله نے پیدا کیا تھا۔

4
عیسٰی کو آزمایا جاتا ہے

عیسٰی1 یائے یردندر واپسسے آیا۔ القدسروحوہ سے معمور جستھا
اُسےنے یگستان ر میں لا کر اُس کی راہنمائی کی۔ وہاں2 دنچالیساُسے
تک ابلیس سے آزمایا گیا۔ اِس پورے عرصے میں اُس نے کچھ نہ کھایا۔
آخرکار بھوکاُسے لـگی۔

3 پھر ابلیس نے اُس سے کہا، اگر” تُو الله کا فرزند ہے تو اِس پتھر کو
دےحکم کہ روٹی بن “جائے۔

لیکن4 عیسٰی نے انکار کر کے کہا، ہرگز” نہیں، کیونکہ کلاِم مُقّدس
میں لـکھا ہے انسانکہ کی صرفزندگی روٹی پر منحصر نہیں “ہوتی۔

اِس5 پر ابلیس نے اُسے کسی بلند جگہ پر لے جا کر ایک لمحے میں دنیا
ممالـکتمامکے وہ6دکھائے۔ تجھےمَیں”بولا، ممالـکاِن شوکتوشانکی
اور اِن پر تمام اختیار دوں گا۔ کیونکہ میرےیہ سپرد کئے ہیںگئے اور جسے
دےچاہوں سکتا ہوں۔ 7 لہٰذا سبیہ کچھ تیرا ہی ہو شرطگا۔ یہ ہے کہ
تُو مجھے سجدہ “کرے۔
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لیکن8 عیسٰی جوابنے دیا، ہرگز” نہیں، کیونکہ مُقّدسکلاِم میں یوں
لـکھا ہے، رب’ اپنے الله کو سجدہ کر اُسیصرفاور عبادتکی “۔‘کر

9 ابلیسپھر نے اُسے یروشلم لے جا المُقّدسبیتکر سبکی اونچیسے
جگہ پر کھڑا کیا اور کہا، اگر” تُو الله کا فرزند ہے تو یہاں چھلانگسے لگا
دے۔ 10 کیونکہ کلاِم مُقّدس میں لـکھا ہے، وہ’ اپنے فرشتوں کو تیری
حفاظت کرنے کا دےحکم گا، اور11 وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اُٹھا لیں گے
تیرےتاکہ پاؤں کو پتھر ٹھیسسے نہ “۔‘لـگے

لیکن12 عیسٰی نے تیسری بار انکار کیا اور کہا، کلاِم” مُقّدس یہ بھی
فرماتا ہے، رب’ اپنے الله کو نہ “۔‘آزمانا

13 اِن آزمائشوں ابلیسبعدکے نے عیسٰی کچھکو دیر کے لئے چھوڑ دیا۔
خدمت کا آغاز

14 پھر عیسٰی واپس گلیل میں آیا۔ اُس میں روح القدس کی قوت تھی،
اور اُس کی شہرت اُس پورے علاقے میں پھیل گئی۔ وہاں15 وہ اُن کے
عبادت خانوں میں تعلیم دینے لگا، سباور اُسنے یفکی تعر کی۔
عیسٰی ناصرتکو میں رد کیا جاتا ہے

ایک16 دن وہ ناصرت پہنچا جہاں وہ پروان چڑھا تھا۔ وہاں بھی وہ
معمول کے مطابق سبت کے دن مقامی عبادت خانے میں جا کر کلاِم
مُقّدس میں سے ھنے پڑ کے لئے کھڑا ہو گیا۔ 17 اُسے یسعیاہ نبی کی کتاب
دی گئی تو اُس نے طومار کھولکو کر یہ حوالہ ڈھونڈ نکالا،

رب”18 روحکا مجھ پر ہے،
کیونکہ اُس مجھےنے تیل مسحسے کر کے
غریبوں خبریخوشکو سنانے کا اختیار دیا ہے۔
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اُس مجھےنے یہ اعلان کرنے کے لئے بھیجا ہے
قیدیوںکہ کو رِہائی ملے گی
اور اندھے دیکھیں گے۔
اُس مجھےنے بھیجا ہے
کہ مَیں کچلے ہوؤں کو آزاد کراؤں
19 رباور طرفکی سے بحالی سالکے کا اعلان “کروں۔
یہ20 کہہ کر عیسٰی طومارنے لپیٹکو عبادتکر خانے ملازمکے کو

واپس کر دیا اور بیٹھ جماعتساریگیا۔ آنکھیںکی اُس پر لـگی تھیں۔ 21 پھر
وہ بول اُٹھا، آج” الله کا یہ تمہارےفرمان سنتے ہی پورا ہو گیا “ہے۔

22 سب عیسٰی کے حق میں باتیں کرنے لـگے۔ وہ اُن پُرفضل باتوں پر
حیرت تھےزدہ اُسجو منہکے نکلیں،سے اور وہ کہنے کیا”لـگے، یوسفیہ
کا بیٹا نہیں “ہے؟

اُس23 نے اُن سے کہا، بےشک” تم مجھے یہ کہاوت بتاؤ گے، اے’
ڈاکٹر، پہلے اپنے آپ کا علاج ‘کر۔ یعنی سننے میں آیا ہے کہ آپ نے
کفرنحوم میں معجزے کئے ہیں۔ اب ایسے معجزے یہاں اپنے وطنی شہر
میں بھی دکھائیں۔ لیکن24 مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ کوئی بھی نبی اپنے
وطنی شہر میں مقبول نہیں ہوتا۔

25 یہ حقیقت ہے کہ الیاس نبی کے زمانے میں اسرائیل میں بہت سی
ضرورت مند بیوائیں تھیں، اُس وقت جب ساڑھے تین سال تک بارش نہ
ہوئی ملـکپورےاور سختمیں کال پڑا۔ اِس26 کے الیاسباوجود کو اُن
میں کسیسے پاسکے نہیں بھیجا گیا غیریہودیایکبلـکہ بیوہ پاسکے جو
صیدا کے شہر صارپت میں رہتی تھی۔ اِسی27 طرح الیشع نبی کے زمانے
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میں اسرائیل میں کوڑھ بہتکے مریضسے تھے۔ لیکن اُن میں کسیسے
کو شفا نہ ملی نعمانصرفبلـکہ کو جو ملـِک شام شہریکا “تھا۔

عبادتجب28 لوگوںجمعمیںخانے باتیںیہنے سنیں تو طیشبڑےوہ
میں آ گئے۔ 29 وہ اُٹھے اور اُسے شہر نکالسے کر پہاڑیاُس کنارےکے لے
پرجسگئے شہر کو تعمیر کیا گیا تھا۔ وہاں نیچےاُسےوہسے گرانا ہتے چا تھے،
لیکن30 عیسٰی اُن میں سے گزر کر وہاں سے چلا گیا۔
آدمی کا بدروح گرفتکی سے رِہائی

31 اِس کے بعد وہ گلیل کے شہر کفرنحوم کو گیا اور سبت کے دن
عبادت خانے میں لوگوں کو سکھانے لگا۔ 32 وہ اُس کی تعلیم سن کر ہکا
بکا رہ گئے، کیونکہ وہ اختیار کے ساتھ تعلیم دیتا تھا۔ عبادت33 خانے میں
ایک آدمی تھا جو کسی ناپاک روح کے قبضے میں تھا۔ اب وہ چیخ چیخ
کر لنے بو لگا، ارے”34 ناصرت کے عیسٰی، ہمارا آپ کے ساتھ کیا واسطہ
ہے؟ کیا آپ ہمیں ہلاک کرنے آئے ہیں؟ مَیں تو جانتا ہوں کہ آپ کون
آپہیں، الله قدوسکے “ہیں۔

35 عیسٰی نے اُسے ڈانٹ کر کہا، !خاموش” آدمی میں سے نکل “!جا
اِس پر بدروح آدمی کو جماعت کے بیچ میں فرش پر پٹک کر اُس میں سے
نکل لیکنگئی۔ وہ آدمی زخمی نہ ہوا۔

36 تمام لوگ گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لـگے، اِس” آدمی
کے الفاظ میں کیا اختیار اور قوت ہے کہ بدروحیں اُس کا حکم مانتی اور
اُس کے کہنے پر نکل جاتی “ہیں؟ 37 اور عیسٰی کے بارے میں چرچا اُس
پورے علاقے میں پھیل گیا۔
بہت مریضوںسے کی شفا یابی
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38 پھر عیسٰی عبادت خانے کو چھوڑ کر شمعون کے گھر گیا۔ وہاں

شمعون کی ساس شدید بخار میں مبتلا تھی۔ اُنہوں نے عیسٰی سے گزارش
کی کہ وہ اُس کی مدد کرے۔ 39 اُس نے اُس کے سرہانے کھڑے ہو
کر بخار کو ڈانٹا تو وہ اُتر گیا اور شمعون کی ساس اُسی وقت اُٹھ کر اُن کی
خدمت کرنے لـگی۔

جب40 دن ڈھل گیا تو سب مقامی لوگ اپنے مریضوں کو عیسٰی کے
پاس لائے۔ خواہ اُن کی یاں بیمار کچھ بھی کیوں نہ تھیں، اُس نے ہر ایک
پر اپنے ہاتھ رکھ کر اُسے شفا دی۔ بہتوں41 میں بدروحیں بھی تھیں جنہوں
نے وقتنکلتے چلّا کر کہا، تُو” الله کا فرزند “ہے۔ لیکن چونکہ وہ جانتی
تھیں کہ وہ مسیح اِسہے لئے اُس نے اُنہیں ڈانٹ کر لنے بو نہ دیا۔
خبریخوش ایکہر کے لئے ہے

جب42 اگلا دن چڑھا تو عیسٰی شہر سے نکل کر کسی ویران جگہ چلا
گیا۔ لیکن ہجوم اُسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار اُس پاسکے لوگپہنچا۔
اُسے اپنے پاس سے جانے نہیں دینا ہتے چا تھے۔ لیکن43 اُس نے اُن سے
کہا، لازم” ہے کہ مَیں دوسرے شہروں میں بھی جا کر الله کی بادشاہی
خبریخوشکی سناؤں، کیونکہ اِسیمجھے مقصد کے لئے بھیجا گیا “ہے۔

44 چنانچہ وہ یہودیہ عبادتکے خانوں منادیمیں کرتا رہا۔
5

پہلے شاگردوں بُلاہٹکی
دنایک1 گلیلعیسٰی گنیسرتجھیلکی کنارےکے پر کھڑا ہجوم کو

الله کا کلام سنا رہا تھا۔ لوگ سنتے سنتے اِتنے قریب آ گئے کہ اُس کے لئے
جگہ کم ہو گئی۔ 2 پھر اُسے دو کشتیاں نظر آئیں جھیلجو کنارےکے لـگی



لوقا 5:3 xxi لوقا 5:11

تھیں۔ مچھیرے اُن میں سے اُتر چکے تھے اور اب اپنے جالوں کو دھو رہے
تھے۔ 3 عیسٰی ایک کشتی پر سوار ہوا۔ اُس نے کشتی کے مالـک شمعون
سے درخواست کی کہ وہ کشتی کو کنارے سے تھوڑا سا دُور لے چلے۔
پھر وہ کشتی میں بیٹھا اور ہجوم کو تعلیم دینے لگا۔

4 تعلیم دینے اختتامکے پر اُس شمعوننے وہاںکوکشتیاب”کہا،سے
لے جہاںجا پانی گہرا ہے اور اپنے جالوں مچھلیاںکو پکڑنے کے لئے ڈال
“دو۔

5 لیکن شمعون نے اعتراض کیا، اُستاد،” ہم نے تو پوری رات بڑی
کوشش کی، ایکلیکن بھی نہ پکڑی۔ آپتاہم کے کہنے پر مَیں جالوں کو
ڈالوںدوبارہ “گا۔ یہ6 کہہ اُنہوںکر پانیگہرےنے میں جا کر اپنے جال
ڈال دیئے۔ اور واقعی، مچھلیوں کا اِتنا بڑا غول جالوں میں پھنس گیا کہ وہ
پھٹنے لـگے۔ 7 یہ دیکھ کر اُنہوں نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر کے بُلایا
تاکہ وہ دوسری کشتی میں آ کر اُن کی مدد کریں۔ وہ آئے اور سب نے
مل کر دونوں کشتیوں کو اِتنی مچھلیوں سے بھر دیا کہ آخرکار دونوں ڈوبنے
میںخطرےکے تھیں۔ پطرسشمعونجب8 نے سبیہ کچھ دیکھا تو اُس
نے عیسٰی کے منے سا منہ کے بل گر کر کہا، خداوند،” مجھ سے دُور چلے
جائیں۔ مَیں تو گناہ گار “ہوں۔ 9 کیونکہ وہ اور اُس ساتھیکے اِتنی مچھلیاں
پکڑنے زبدیاور10تھے۔حیرانسختسےوجہکی یعقوببیٹےکے اور یوحنا
حالتکی بھی یہی تھی جو شمعون کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے۔

لیکن عیسٰی نے شمعون سے کہا، مت” ڈر۔ اب سے تُو آدمیوں کو پکڑا
کرے “گا۔

11 وہ اپنی کشتیوں کنارےکو پر لے آئے سباور کچھ چھوڑ کر عیسٰی
پیچھےکے ہو لئے۔
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کوڑھ سے شفا
ایک12 دن عیسٰی کسی شہر میں سے گزر رہا تھا کہ مریضایکوہاں

جسملا کا پورا جسم کوڑھ سے متاثر تھا۔ جب اُس نے عیسٰی کو دیکھا
تو وہ منہ بلکے گر پڑا اور التجا کی، اے” خداوند، آپاگر چاہیں تو مجھے
صافپاک کر سکتے “ہیں۔

عیسٰی13 نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اُسے اورچھوا مَیں”کہا، چاہتا پاکہوں،
صاف ہو “جا۔ اِس پر بیماری ً فورا دُور ہو گئی۔ 14 عیسٰی نے اُسے ہدایت
کی کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ کیا ہوا ہے۔ اُس نے کہا، سیدھا” بیت
المُقّدس میں امام پاسکے جا تاکہ وہ تیرا معائنہ کرے۔ اپنے ساتھ وہ قربانی
لے جسجا کا تقاضا موسٰی شریعتکی اُن کرتیسے کوڑھجنہیںہے سے
شفا ملتی یوںہے۔ علانیہ تصدیق ہو جائے گی کہ تُو صافپاکواقعی ہو
گیا “ہے۔

تاہم15 عیسٰی بارےکے میں خبر اَور یادہ تیزیز پھیلتیسے لوگوںگئی۔
بڑےکے گروہ اُس پاسکے آتے رہے تاکہ اُس باتیںکی سنیں اور اُس کے
ہاتھ سے پائیں۔شفا 16 پھر بھی وہ کئی بار اُنہیں چھوڑ کر دعا کرنے کے لئے
ویران جگہوں پر جایا کرتا تھا۔
مفلوج کے لئے چھت کھولی جاتی ہے

ایک17 دن وہ لوگوں کو دےتعلیم رہا تھا۔ فریسی شریعتاور کے عالِم
بھی گلیل اور یہودیہ کے ہر گاؤں اور یروشلم سے آ کر اُس کے پاس بیٹھے
تھے۔ اور رب کی قدرت اُسے شفا دینے کے لئے یک تحر دے رہی تھی۔
اِتنے18 مفلوجایکآدمیکچھمیں چارپائیکو ڈالپر اُنہوںپہنچے۔وہاںکر
نے اُسے گھر کے اندر عیسٰی کے منے سا رکھنے کی کوشش کی، لیکن19
بےفائدہ۔ گھر میں اِتنے لوگ تھے کہ اندر جانا ناممکن تھا۔ اِس لئے وہ
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چڑھپرچھتآخرکار ٹائلیںکچھاورگئے اُدھیڑ چھتکر ایککا کھولحصہ
دیا۔ پھر اُنہوں نے چارپائی کو مفلوج سمیت ہجوم کے درمیان عیسٰی کے
منے سا اُتارا۔ جب20 عیسٰی نے اُن کا ایمان دیکھا تو اُس نے مفلوج سے
کہا، اے” تیرےآدمی، معافگناہ کر دیئے گئے “ہیں۔

یہ21 سن شریعتکر کے عالِم فریسیاور سوچ بچار میں پڑ گئے، کسیہ”
طرح کا بندہ ہے جو اِس قسم کا کفر بکتا ہے؟ صرف الله ہی گناہ معاف
کر سکتا “ہے۔

لیکن22 عیسٰی نے جان لیا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، اِس لئے اُس نے
پوچھا، تم” دل میں اِس طرح کی باتیں کیوں سوچ رہے ہو؟ 23 کیا مفلوج
سے یہ کہنا یادہ ز آسان ہے کہ تیرے’ گناہ معاف کر دیئے گئے ‘ہیں یا یہ
کہ اُٹھ’ کر چل ؟‘پھر لیکن24 مَیں تم کو دکھاتا ہوں کہ ابِن آدم کو واقعی
میںدنیا معافگناہ کرنے اختیارکا “ہے۔ یہ کہہ کر مفلوجوہ مخاطبسے
ہوا، اُٹھ،” اپنی چارپائی اُٹھا کر اپنے گھر چلا “جا۔

لوگوں25 کے دیکھتے دیکھتے وہ آدمی کھڑا ہوا اور اپنی چارپائی اُٹھا کر
الله کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اپنے گھر چلا گیا۔ 26 یہ دیکھ سختسبکر
حیرت زدہ ہوئے اور الله کی تمجید کرنے لـگے۔ اُن خوفپر چھا گیا اور وہ
کہہ اُٹھے، آج” ہم نے ناقابِل یقین باتیں دیکھی “ہیں۔
عیسٰی متی کو بُلاتا ہے

اِس27 کے بعد عیسٰی نکل ٹیکسایککر لینے والے پاسکے سے گزرا
جو اپنی چوکی پر بیٹھا تھا۔ اُس کا نام لاوی تھا۔ اُسے دیکھ کر عیسٰی نے
کہا، میرے” پیچھے ہو “لے۔ 28 وہ اُٹھا اور سب کچھ چھوڑ کر اُس کے
پیچھے ہو لیا۔
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بعد29 میں اُس نے اپنے گھر میں عیسٰی کی بڑی ضیافت کی۔ بہت سے

ٹیکس لینے والے اور دیگر مہمان اِس میں شریک ہوئے۔ 30 یہ دیکھ کر
کچھ فریسیوں اور اُن سے تعلق رکھنے والے شریعت کے ِموں عال نے عیسٰی
کے شاگردوں سے شکایت کی۔ اُنہوں نے کہا، تم” ٹیکس لینے والوں اور
گناہ گاروں کے ساتھ کیوں کھاتے پیتے “ہو؟

31 عیسٰی نے جواب دیا، صحت” مندوں کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں
ہوتی بلـکہ مریضوں کو۔ راستمَیں32 بازوں کو نہیں بلـکہ گناہ گاروں کو
بُلانے آیا ہوں تاکہ وہ توبہ “کریں۔
شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟

33 کچھ لوگوں نے عیسٰی سے ایک اَور سوال پوچھا، یحیٰی” کے شاگرد
اکثر روزہ ہیں۔رکھتے اور ساتھساتھ وہ بھیدعا کرتے ہتے ر فریسیوںہیں۔
اِسیبھیشاگردکے طرح کرتے آپلیکنہیں۔ شاگردکے کھانے پینے کا
جاریسلسلہ رکھتے “ہیں۔

34 عیسٰی جوابنے دیا، کیا” تم شادی کے مہمانوں کو روزہ رکھنے کو
کہہ سکتے جبہو دُولھا اُن درمیانکے ہے؟ ہرگز !نہیں ایکلیکن35 دن
آئے دُولھاجبگا اُن لیالےسے وقتاُسگا۔جائے وہ رکھیںروزہضرور
“گے۔

اُس36 اُنہیںنے بھیمثالیہ لباسنئےکسیکون”دی، پھاڑکو اُسکر
کا ایک ٹکڑا کسی پرانے لباس میں لگائے گا؟ کوئی بھی !نہیں اگر وہ ایسا
کرے تو صرفنہ خرابلباسنیا ہو گا بلـکہ اُس سے لیا گیا ٹکڑا لباسپرانے
خراببھیکو گا۔دےکر اِسی37 طرح بھیکوئی انگور کا رستازہ پرانی
مشکوںبےلچکاور میں نہیں ڈالے گا۔ اگر وہ کرےایسا تو پرانی مشکیں
پیدا نتیجےگی۔جائیںپھٹباعثکےگیسوالیہونے میں َمے اور مشکیں
دونوں ضائع ہو جائیں گی۔ اِس38 لئے انگور کا تازہ رس نئی مشکوں میں
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ڈالا جاتا ہے جو لچک دار ہوتی ہیں۔ لیکن39 جو بھی پرانی َمے پینا پسند
وہکرے انگور کا نیا اور پسندرستازہ گا۔کرےنہیں کہےوہ گا ہیپرانیکہ بہتر “ہے۔

6
سبت بارےکے میں سوال

ایک1 دن عیسٰی اناج کے کھیتوں میں سے گزر رہا تھا۔ چلتے چلتے اُس
کے شاگرد اناج کی بالیں توڑنے اور اپنے ہاتھوں سے مَل کر کھانے لـگے۔
سبت تھا۔دنکا یہ2 دیکھ فریسیوںکچھکر نے کہا، تم” یہ کیوں کر رہے
سبتہو؟ دنکے ایسا کرنا منع “ہے۔

3 عیسٰی نے جواب دیا، کیا” تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کِیا
جب اُسے اور اُس کے ساتھیوں بھوککو لـگی تھی؟ 4 وہ الله کے گھر میں
داخل ہوا اور رب کے لئے مخصوص شدہ روٹیاں لے کر کھائیں، اگرچہ
اماموںصرف اِنہیںکو اجازتکیکھانے اورہے۔ اُس نے اپنے ساتھیوں
کو بھی یہ روٹیاں “کھلائیں۔ 5 پھر عیسٰی نے اُن سے کہا، ابِن” آدم سبت
مالـککا “ہے۔
سوکھے ہاتھ کی شفا

سبت6 ایککے اَور دن عبادتعیسٰی خانے میں جا کر سکھانے لگا۔
وہاں ایک آدمی تھا جس کا دہنا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ شریعت7 کے عالِم
اور بڑےفریسی غور دیکھسے تھےرہے کہ کیا عیسٰی اِس آدمی آجکو بھی
گا؟دےشفا کیونکہ وہ اُس پر الزام لگانے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔
لیکن8 عیسٰی نے اُن کی سوچ کو جان لیا اور اُس سوکھے ہاتھ والے آدمی
سے کہا، اُٹھ،” درمیان میں کھڑا “ہو۔ چنانچہ وہ آدمی کھڑا ہوا۔ 9 پھر
عیسٰی نے اُن سے پوچھا، مجھے” شریعتبتاؤ، سبتہمیں دنکے کیا کرنے
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کی اجازت دیتی ہے، نیک کام کرنے کی یا غلط کام کرنے کی، کسی
کی جان بچانے کی یا اُسے تباہ کرنے “کی؟ 10 وہ خاموش ہو کر اپنے ارد
گرد کے تمام لوگوں طرفکی دیکھنے لگا۔ پھر اُس نے کہا، اپنا” ہاتھ آگے
“بڑھا۔ اُس نے ایسا کیا تو اُس کا ہاتھ بحال ہو گیا۔

لیکن11 وہ میںآپے نہ دوسرےایکاوررہے باتسے لـگےکرنے کہ
ہم عیسٰی نپٹطرحکسسے سکتے ہیں؟
عیسٰی بارہ رسولوں کو مقرر کرتا ہے

12 اُن ہی دنوں میں عیسٰی نکل کر دعا کرنے کے لئے پہاڑ پر چڑھ گیا۔
دعا کرتے راتپوریکرتے گزر گئی۔ 13 پھر اُس نے اپنے شاگردوں کو
پاساپنے بُلا کر اُن میں بارہسے لیا،چنکو اُسجنہیں رسولاپنےنے مقرر
کیا۔ اُن کے نام یہ :ہیں جسشمعون14 لقبکا اُس پطرسنے رکھا، اُس
کا بھائی یاس، اندر یعقوب، یوحنا، فلپّس، برتلمائی، 15 متی، یعقوبتوما، بن
حلفئی، شمعون مجاہد، 16 یہوداہ بن یعقوب اور یہوداہ یوتی اسکر جس نے
بعد میں اُسے دشمن کے حوالے کر دیا۔
عیسٰی تعلیم اور شفا دیتا ہے

17 پھر وہ اُن کے ساتھ پہاڑ سے اُتر کر ایک کھلے اور ہموار میدان میں
کھڑا ہوا۔ وہاں شاگردوں کی بڑی تعداد نے اُسے گھیر لیا۔ ساتھ ہی
بہت سے لوگ یہودیہ، یروشلم اور صور اور صیدا کے ساحلی علاقے سے
اُس18 کی تعلیم سننے اور یوں بیمار سے شفا پانے کے لئے آئے تھے۔ اور جنہیں
بدروحیں تنگ کر رہی تھیں اُنہیں بھی شفا ملی۔ 19 تمام لوگ اُسے چھونے
کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ اُس میں سے قوت نکل کر سب کو دےشفا رہی تھی۔
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مبارککون ہے؟
20 پھر عیسٰی نے اپنے شاگردوں طرفکی دیکھ کر مبارک”کہا، ہو تم ضرورتجو مند ہو،
کیونکہ الله کی بادشاہی تم کو حاصلہی ہے۔
مبارک21 ہو تم جو وقتاِس بھوکے ہو،
کیونکہ سیر ہو جاؤ گے۔
مبارک ہو تم جو وقتاِس روتے ہو،
خوشیکیونکہ سے ہنسو گے۔
مبارک22 ہو لوگجبتم اِس لئے تم نفرتسے کرتے اور تمہارا حقہ

پانی بند ہیںکرتے کہ تم ابِن آدم کے پیروکار بن گئے ہو۔ مبارکہاں، ہو تم
اِسیوہجب وجہ تمہیںسے طعنلعن تمہاریاورکرتے بدنامی ہیں۔کرتے
وہجب23 ایسا کرتے ہیں تو شادمان ہو خوشیکر سے ناچو، آسمانکیونکہ
پر تم کو بڑا اجر ملے گا۔ اُن باپکے دادا نے نبیوںسلوکیہی ساتھکے کیا
تھا۔

24 مگر تم افسوسپر دولتابجو مند ہو،
کیونکہ تمہارا سکون یہیں ختم ہو جائے گا۔
25 تم افسوسپر جو خوبوقتاِس سیر ہو،
کیونکہ بعد میں تم بھوکے ہو گے۔
تم افسوسپر ہنسابجو رہے ہو،
وقتایککیونکہ آئے گا کہ رو رو کر ماتم کرو گے۔
26 تم پر افسوس جن کی تمام لوگ یف تعر کرتے ہیں، کیونکہ اُن کے

باپ دادا نے سلوکیہی جھوٹے نبیوں کے ساتھ کیا تھا۔
اپنے دشمنوں محبتسے رکھنا
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لیکن27 تم کو سنجو رہے ہو مَیں یہ بتاتا ہوں، اپنے دشمنوں محبتسے

رکھو، اور اُن بھلائیسے کرو جو تم نفرتسے ہیں۔کرتے جو28 تم لعنتپر
کرتے ہیں برکتاُنہیں دو، اور جو تم سے سلوکبُرا کرتے ہیں اُن کے لئے
دعا کرو۔ 29 اگر ایکتمہارےکوئی گال پر مارےتھپڑ تو اُسے دوسرا گال
پیشبھی طرحاِسیدو۔کر اگر تمہاریکوئی چھینچادر تولے قمیصاُسے
لینے سے بھی نہ روکو۔ 30 جو بھی تم سے کچھ مانگتا ہے اُسے دو۔ اور جس
نے تم کچھسے لیا اُسہے سے واپساُسے دینے کا تقاضا نہ کرو۔ لوگوں31
کے ساتھ سلوکویسا کرو جیسا تم ہتے چا ہو کہ تمہارےوہ ساتھ کریں۔

32 اگر صرفتم اُن ہی محبتسے کرو جو تم سے کرتے ہیں تو اِس میں
تمہاری کیا خاص مہربانی ہو گی؟ گناہ گار بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ 33 اور
اگر صرفتم اُن ہی بھلائیسے کرو جو تم بھلائیسے ہیںکرتے تو اِس میں
تمہاری خاصکیا مہربانی ہو گی؟ گناہ گار بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اِسی34
طرح اگر صرفتم اُن ہی کو اُدھار دو جن بارےکے میں تمہیں اندازہ ہے
کہ وہ واپس کر دیں گے تو اِس میں تمہاری کیا خاص مہربانی ہو گی؟ گناہ
گار بھی گناہ گاروں کو اُدھار دیتے ہیں جب اُنہیں سب کچھ واپس ملنے کا
یقین ہوتا ہے۔ 35 نہیں، اپنے دشمنوں سے محبت کرو اور اُن ہی سے بھلائی
اُنہیںکرو۔ اُدھار جندو بارےکے میں واپستمہیں ملنے کی اُمید نہیں ہے۔
پھر تم کو بڑا اجر ملے گا اور تم الله تعالیٰ کے فرزند ثابت ہو گے، کیونکہ وہ
بھی ناشکروں بُرےاور لوگوں پر نیکی کا اظہار کرتا ہے۔ لازم36 ہے کہ تم
رحم دل ہو کیونکہ باپتمہارا بھی رحم دل ہے۔

منصف نہ بننا
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37 دوسروں کی عدالت نہ کرنا تو تمہاری بھی عدالت نہیں کی جائے

گی۔ دوسروں کو مجرم قرار نہ دینا تو تم کو بھی مجرم قرار نہیں دیا جائے
گا۔ معاف کرو تو تم کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ 38 دو تو تم کو بھی
دیا جائے گا۔ ہاں، جس حساب سے تم نے دیا اُسی حساب سے تم کو
دیا جائے گا، بلـکہ پیمانہ دبا دبا اور ہلا ہلا کر اور یز لبر کر کے تمہاری
میںجھولی ڈال دیا جائے گا۔ پیمانےجسکیونکہ سے تم ناپتے اُسیہو سے
تمہارے لئے ناپا جائے “گا۔

39 پھر عیسٰی نے یہ پیشمثال کی۔ ایککیا” دوسرےاندھا اندھے کی
راہنمائی کر سکتا ہے؟ ہرگز !نہیں اگر وہ ایسا کرے تو دونوں گڑھے میں
گر جائیں گے۔ 40 شاگرد اپنے اُستاد سے بڑا نہیں ہوتا بلـکہ جب اُسے پوری
ٹریننگ ملی ہو تو وہ اپنے اُستاد ہی کی مانند ہو گا۔

41 تُو کیوں غور سے اپنے بھائی کی آنکھ میں پڑے تنکے پر نظر کرتا ہے
جبکہ تجھے وہ شہتیر نظر نہیں آتا جو تیری اپنی آنکھ میں ہے؟ 42 تُو کیونکر
اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہے، بھائی،’ ٹھہرو، تمہاریمجھے آنکھ میں پڑا تنکا
لنے نکا ‘دو جبکہ تجھے اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا؟ یاکار !ر پہلے اپنی
آنکھ کے شہتیر کو نکال۔ تب ہی تجھے بھائی کا صافتنکا نظر آئے گا اور
تُو اُسے اچھی طرح سے دیکھ کر نکال سکے گا۔

درخت اُس پھلکے سے پہچانا جاتا ہے
43 نہ اچھا درخت خراب پھل لاتا ہے، نہ خراب درخت اچھا پھل۔

44 ہر قسم کا درخت اُس کے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ خاردار یوں جھاڑ
سے انجـیر یا انگور توڑےنہیں جاتے۔ شخصنیک45 کا اچھا پھل اُس کے
دل کے اچھے خزانے سے نکلتا ہے جبکہ بُرے شخص کا خراب پھل اُس
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بُرائیکیدلکے سے نکلتا چیزجسکیونکہہے۔ دلسے بھرا ہوتا وہیہے
چھلـک کر منہ سے نکلتی ہے۔
دو قسم مکانکے

46 تم کیوں مجھے خداوند،’ ‘خداوند کہہ کر پکارتے ہو؟ میری بات پر
تو تم عمل نہیں کرتے۔ لیکن47 مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ وہ شخص کس کی
مانند ہے پاسمیرےجو آ کر باتمیری سن لیتا اور اُس پر عمل کرتا ہے۔
وہ48 اُس آدمی کی مانند نےجسہے اپنا مکان بنانے کے لئے بنیادگہری
کی کروائی۔کھدائی کھودکھود کر پہنچتکچٹانوہ اُسیگیا۔ پر اُس نے
مکان کی بنیاد رکھی۔ مکان مکمل ہوا ایکتو سیلابدن آیا۔ زور سے بہتا
ہوا پانی مکان سے ٹکرایا، لیکن وہ اُسے ہلا نہ سکا کیونکہ وہ مضبوطی سے
بنایا گیا تھا۔ لیکن49 جو میری بات سنتا اور اُس پر عمل نہیں کرتا وہ اُس
شخص کی مانند جسہے نے اپنا مکان بنیاد کے بغیر زمین پر ہی تعمیر کیا۔
جوں ہی زور سے بہتا ہوا پانی اُس سے ٹکرایا تو وہ گر گیا اور سراسر تباہ ہو
“گیا۔

7
رومی افسر کے غلام کی شفا

لوگوںکچھسبیہ1 کو سنانے بعدکے عیسٰی گیا۔چلاکفرنحوم وہاں2
َسو فوجیوں پر مقرر ایک افسر رہتا تھا۔ اُن دنوں میں اُس کا ایک غلام
جو اُسے بہت عزیز تھا بیمار پڑ گیا۔ اب وہ مرنے کو تھا۔ 3 چونکہ افسر نے
عیسٰی کے بارے میں سنا تھا اِس لئے اُس نے یہودیوں کے کچھ بزرگ یہ
درخواست کرنے کے لئے اُس کے پاس بھیج دیئے کہ وہ آ کر غلام کو
شفا دے۔ 4 وہ عیسٰی کے پاس پہنچ کر بڑے زور سے التجا کرنے لـگے،
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یہ” آدمی اِس لائق ہے کہ آپ اُس کی درخواست پوری کریں، 5 کیونکہ
ہماریوہ قوم سے پیار کرتا تکیہاںہے، کہ اُس ہمارےنے لئے عبادت
خانہ بھی تعمیر کروایا “ہے۔

6 چنانچہ عیسٰی اُن کے ساتھ چل پڑا۔ جبلیکن وہ گھر قریبکے پہنچ
گیا تو افسر نے اپنے کچھ دوست یہ کہہ کر اُس کے پاس بھیج دیئے خداوند،”کہ میرے گھر میں آنے کی تکلیف نہ کریں، کیونکہ مَیں اِس لائق
نہیں ہوں۔ اِس7 لئے مَیں نے خود کو آپ کے پاس آنے کے لائق بھی نہ
وہیںبسسمجھا۔ دیںکہہسے تو میرا غلام شفا پا گا۔جائے مجھےکیونکہ8
خود اعلٰی افسروں کے حکم پر چلنا پڑتا بھیماتحتمیرےاورہے فوجی ہیں۔
ایک کو کہتا ہوں، ‘!جا’ تو وہ جاتا دوسرےاورہے کو ‘!آ’ تو وہ آتا ہے۔
اِسی طرح مَیں اپنے نوکر کو حکم دیتا ہوں، یہ’ ‘!کر تو وہ کرتا “ہے۔

سنیہ9 کر نہایتعیسٰی اُسہوا۔حیران نے مُڑ کر پیچھےاپنے آنے والے
ہجوم سے کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں، مَیں اسرائیلنے میں بھی اِس قسم
کا ایمان نہیں “پایا۔

افسرجب10 کا پیغام پہنچانے والے واپسگھر آئے تو اُنہوں نے دیکھا
کہ غلام بحالصحتکی ہو چکی ہے۔
بیوہ کا بیٹا زندہ کیا جاتا ہے

کچھ11 دیر بعدکے عیسٰی شاگردوںاپنے نائنساتھکے شہر کے لئے روانہ
ایکہوا۔ بڑا بھیہجوم چلساتھ رہا تھا۔ وہجب12 شہر دروازےکے کے
قریب پہنچا تو ایک جنازہ نکلا۔ جو نوجوان فوت ہوا تھا اُس کی ماں بیوہ
تھی اور وہ اُس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں کے ساتھ شہر بہتکے لوگسے چل
رہے تھے۔ 13 اُسے دیکھ کر خداوند کو اُس پر بڑا ترس آیا۔ اُس نے اُس
سے کہا، مت” “رو۔ 14 پھر جنازےوہ پاسکے گیا اور اُسے چھوا۔ اُسے
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اُٹھانے والے رُک گئے تو عیسٰی نے کہا، اے” نوجوان، مَیں تجھے کہتا
ہوں کہ “!اُٹھ 15 مُردہ اُٹھ بیٹھا اور لنے بو لگا۔ عیسٰی نے اُسے اُس کی ماں
کے سپرد کر دیا۔

16 یہ دیکھ کر تمام لوگوں پر خوف طاری ہو گیا اور وہ الله کی تمجید کر
کے کہنے لـگے، ہمارے” ایکدرمیان بڑا نبی پا بر ہوا اللهہے۔ اپنینے قوم
پر نظر کی “ہے۔

اور17 عیسٰی بارےکے میں یہ پورےخبر یہودیہ اور ارد گرد علاقےکے
میں پھیل گئی۔
یحیٰی کا عیسٰی سوالسے

18 یحیٰی کو بھی اپنے شاگردوں کی معرفت اِن تمام واقعات کے بارے
میں پتا چلا۔ اِس پر اُس نے دو شاگردوں کو بُلا کر اُنہیں19 یہ پوچھنے کے
لئے خداوند پاسکے بھیجا، آپکیا” وہی ہیں جسے آنا ہے یا کسیہم اَور
کے انتظار میں “رہیں؟

20 چنانچہ یہ شاگرد عیسٰی کے پاس پہنچ کر کہنے لـگے، یحیٰی” بپتسمہ
دینے والے ہمیںنے یہ پوچھنے کے لئے بھیجا کہہے آپکیا جسےہیںوہی
آنا ہے یا کسیہم اَور کا انتظار “کریں؟

21 عیسٰی بہتوقتاُسینے لوگوںسے کو تھیدیشفا مختلفجو قسم
کی یوں، بیمار مصیبتوں اور بدروحوں میںگرفتکی تھے۔ اندھوں آنکھیںکی
بھی بحال ہو گئی تھیں۔ اِس22 لئے اُس نے جواب میں یحیٰی کے قاصدوں
سے کہا، یحیٰی” کے پاس واپس جا کر اُسے سب کچھ بتا دینا جو تم نے
دیکھا اور سنا ہے۔ اندھے’ دیکھتے، لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑھیوں
صافپاککو کیا جاتا بہرےہے، سنتے ہیں، مُردوں کو زندہ کیا جاتا ہے
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اور غریبوں کو الله کی خوش خبری سنائی جاتی ‘ہے۔ 23 یحیٰی کو مبارک’بتاؤ، ہے وہ سببمیرےجو سے ٹھوکر کھا کر برگشتہ نہیں “۔‘ہوتا
24 یحیٰی یہکے قاصد چلے گئے تو عیسٰی ہجوم سے یحیٰی بارےکے باتمیں

کرنے لگا، تم” یگستان ر میں کیا دیکھنے گئے ایکتھے؟ سرکنڈا جو ہَوا کے
ہر جھونکے سے ہلتا ہے؟ بےشک نہیں۔ 25 یا کیا وہاں جا کر ایسے آدمی
کی توقع کر رہے تھے جو نفیس اور ملائم لباس پہنے ہوئے ہے؟ نہیں، جو
شاندار کپڑے پہنتے اور عیش و عشرت میں زندگی گزارتے ہیں وہ شاہی
محلوں میں پائے جاتے ہیں۔ 26 تو پھر تم کیا دیکھنے گئے ایکتھے؟ نبی کو؟
بالکل بلـکہصحیح، مَیں تم کو بتاتا ہوں نبیوہکہ بھیسے بڑا اُسی27ہے۔ کے
بارے میں کلاِم مُقّدس میں لـکھا ہے، دیکھ’ مَیں اپنے پیغمبر کو تیرے
آگے آگے بھیج دیتا ہوں جو تیرے منے سا راستہ تیار کرے ‘گا۔ 28 مَیں
تم کو بتاتا ہوں کہ اِس دنیا میں پیدا ہونے والا کوئی بھی شخص یحیٰی سے
بڑا نہیں ہے۔ توبھی الله کی بادشاہی میں داخل ہونے والا سب سے چھوٹا
شخص اُس سے بڑا “ہے۔

بات29 یہ تھی کہ تمام قوم ٹیکسبشمول لینے والوں نے یحیٰی کا پیغام سن
کر الله کا انصاف مان لیا اور یحیٰی سے بپتسمہ لیا تھا۔ صرف30 فریسی اور
شریعت کے علما نے اپنے بارے میں الله کی مرضی کو رد کر کے یحیٰی کا
بپتسمہ لینے سے انکار کیا تھا۔

31 عیسٰی نے بات جاری رکھی، چنانچہ” مَیں اِس نسل کے لوگوں کو
سےکس تشبیہ دوں؟ مطابقتسےکسوہ رکھتے ہیں؟ 32 وہ اُن بچوں کی
مانند ہیں جو بازار میں بیٹھے کھیل رہے ہیں۔ اُن میں سے کچھ اونچی آواز
بچوںدوسرےسے شکایتسے کر رہے ہیں، ہم’ بانسرینے بجائی تو تم نہ
ناچے۔ پھر ہم نے نوحہ کے گیت گائے، لیکن تم نہ ‘روئے۔ 33 دیکھو،
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یحیٰی بپتسمہ دینے والا آیا اور نہ روٹی کھائی، نہ َمے پی۔ یہ دیکھ کر تم کہتے
ہو کہ اُس میں بدروح ہے۔ 34 پھر ابِن آدم کھاتا اور پیتا ہوا آیا۔ اب تم
کہتے ہو، دیکھو’ یہ کیسا پیٹو اور شرابی ہے۔ اور وہ ٹیکس لینے والوں اور
گناہ گاروں کا دوست بھی ‘ہے۔ لیکن35 حکمت اپنے تمام بچوں سے ہی
ثابتصحیح ہوئی “ہے۔
عیسٰی فریسیشمعون کے گھر میں

فریسیایک36 نے عیسٰی کو کھانا کھانے دعوتکی دی۔ عیسٰی اُس
کے گھر جا کر کھانا کھانے کے لئے بیٹھ گیا۔ اُس37 شہر بدچلنایکمیں
اُسےجبتھی۔رہتیعورت پتا فریسیاُسعیسٰیکہچلا میںگھرکے کھانا
کھا رہا ہے تو وہ قیمتبیشمیںعطردان عطر لا کر پیچھے38 اُسسے کے
پاؤں کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ رو پڑی اور اُس کے آنسو ٹپک ٹپک کر
عیسٰی پاؤںکے کو تر کرنے لـگے۔ پھر اُس اُسنے پاؤںکے کو اپنے بالوں
پونچھسے اُنہیںکر اورچوما اُن پر عیسٰیجب39ڈالا۔عطر میزبانفریسیکے
نے یہ دیکھا تو اُس نے دل میں کہا، اگر” یہ آدمی نبی ہوتا تو اُسے معلوم
ہوتا کہ قسمکسیہ عورتکی ہے جو اُسے چھو رہی ہے، کہ یہ گناہ گار
“ہے۔

40 عیسٰی نے اِن خیالات کے جواب میں اُس سے کہا، شمعون،” مَیں
تجھے کچھ بتانا چاہتا “ہوں۔

اُس نے کہا، جی” اُستاد، “بتائیں۔
41 عیسٰی نے کہا، ایک” ساہو کار کے دو قرض دار تھے۔ ایک کو

اُس نے چاندی کے 500 ِسکے دیئے تھے اور دوسرے کو 50 ِسکے۔
لیکن42 دونوں اپنا قرض ادا نہ کر سکے۔ یہ دیکھ کر اُس نے دونوں کا
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قرض معاف کر دیا۔ اب مجھے بتا، دونوں قرض داروں میں سے کون اُسے
یادہ ز عزیز رکھے “گا؟

شمعون43 نے جواب دیا، میرے” خیال میں وہ جسے یادہ ز معاف کیا
“گیا۔

عیسٰی نے کہا، تُو” نے ٹھیک اندازہ لگایا “ہے۔ 44 اور عورت کی
طرف مُڑ کر اُس شمعوننے باتسے جاری رکھی، کیا” تُو عورتاِس کو
دیکھتا ہے؟ جب45 مَیں اِس گھر میں آیا تو تُو نے مجھے پاؤں دھونے کے
لئے پانی نہ دیا۔ لیکن اِس نے میرے پاؤں کو اپنے آنسوؤں سے تر کر کے
اپنے بالوں سے پونچھ خشککر کر دیا ہے۔ تُو نے مجھے بوسہ نہ دیا، لیکن
میرےیہ اندر آنے سے لے میرےتکابکر پاؤں کو منے چو سے باز نہیں
رہی۔ 46 تُو نے میرے سر پر زیتون کا تیل نہ ڈالا، لیکن اِس نے میرے
پاؤں پر عطر ڈالا۔ اِس47 لئے مَیں تجھے بتاتا ہوں اِسکہ گناہوںکے کو گو
بہتوہ معافہیں کر دیا گیا ہے، کیونکہ اِس محبتبہتنے کا اظہار کیا
لیکنہے۔ جسے معافکم کیا گیا ہو وہ محبتکم رکھتا “ہے۔

48 پھر عیسٰی نے عورت سے کہا، تیرے” گناہوں کو معاف کر دیا گیا
“ہے۔

49 یہ سن کر جو ساتھ بیٹھے آپستھے میں کہنے لـگے، قسمکسیہ” کا
شخص ہے گناہوںجو کو معافبھی کرتا “ہے؟

لیکن50 عیسٰی نے خاتون سے کہا، تیرے” ایمان نے تجھے بچا لیا ہے۔
سلامتی سے چلی “جا۔

8
خدمت گزار خواتین عیسٰی کے ساتھ سفر کرتی ہیں

اِس1 کے کچھ دیر بعد عیسٰی مختلف شہروں اور دیہاتوں میں سے گزر کر
سفر کرنے لگا۔ ہر جگہ اُس نے الله کی بادشاہی کے بارے میں خوش
خبری سنائی۔ اُس کے بارہ شاگرد اُس ساتھکے تھے، 2 نیز کچھ خواتیں بھی
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جنہیں اُس نے بدروحوں سے رِہائی اور یوں بیمار سے شفا دی تھی۔ اِن میں
سے ایک مریم تھی جو مگدلینی کہلاتی تھی جس میں سے سات بدروحیں
نکالی تھیں۔گئی 3 پھر یُوأنّہ جو بیویکیخوزہ تھی خوزہ) ہیرودیس بادشاہ
کا ایک افسر ۔(تھا سوسناہ اور دیگر کئی خواتین بھی تھیں جو اپنے مالی
وسائل سے اُن خدمتکی کرتی تھیں۔
بیج بونے والے کی تمثیل

دنایک4 عیسٰی بڑےایکنے ہجوم تمثیلایککو مختلفلوگسنائی۔
شہروں سے اُسے سننے کے لئے جمع ہو گئے تھے۔

ایک”5 بیجکسان بونے کے لئے بیججبنکلا۔ اِدھر اُدھر بکھر گیا تو
کچھ دانے راستے پر اُنہیںوہاںگرے۔ پاؤں تلے کچلا گیا اور پرندوں اُنہیںنے
لیا۔چگ یلیکچھ6 پتھر زمین پر وہاںگرے۔ وہ اُگنے تو لـگے، لیکن نمی کی
کمی تھی، اِس لئے پودے کچھ دیر بعدکے گئے۔سوکھ کچھ7 دانے خود رَو
کانٹےدار پودوں درمیانکے بھی وہاںگرے۔ وہ اُگنے تو لـگے، لیکن خود
رَو پودوں نے ساتھ ساتھ بڑھ کر اُنہیں پھلنے لنے پھو کی جگہ نہ دی۔ چنانچہ
وہ بھی ختم ہو گئے۔ لیکن8 ایسے دانے بھی تھے جو زرخیز زمین پر گرے۔
وہاں وہ اُگ سکے پکفصلجباور گئی تو َسو گُنا یادہ ز پھل پیدا “ہوا۔

یہ کہہ کر عیسٰی پکار اُٹھا، جو” سن سکتا ہے وہ سن “!لے
تمثیلوں کا مقصد

اُس9 شاگردوںکے اُسنے سے پوچھا کہ اِس تمثیل کا مطلبکیا ہے؟
جواب10 میں اُس نے کہا، تم” کو تو الله کی بادشاہی کے بھید سمجھنے
کی لیاقت دی گئی ہے۔ لیکن مَیں دوسروں کو سمجھانے کے لئے تمثیلیں
استعمال کرتا ہوں تاکہ پاک کلام پورا ہو جائے کہ وہ’ اپنی آنکھوں سے
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دیکھیں گے مگر کچھ نہیں جانیں گے، وہ اپنے کانوں سے سنیں گے مگر کچھ
نہیں سمجھیں ‘گے۔
بیج بونے والے کی تمثیل مطلبکا

تمثیل11 یہمطلبکا :ہے بیج مرادسے الله راہ12ہے۔کلامکا گرےپر
ہوئے دانے وہ لوگ ہیں جو کلام سنتے تو ہیں، لیکن پھر ابلیس آ کر اُسے
اُن کے دلوں سے چھین لیتا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان لا کر نجات پائیں۔
13 یلی پتھر زمین پر گرے ہوئے دانے وہ لوگ ہیں جو کلام سن کر اُسے
خوشی قبولسے تو کر لیتے ہیں، لیکن جڑ نہیں پکڑتے۔ نتیجے میں اگرچہ وہ
کچھ دیر کے لئے ایمان رکھتے ہیں آزمائشکسیجبتوبھی کا سامنا کرنا پڑتا
ہے تو وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ 14 خود رَو کانٹےدار پودوں کے درمیان
گرے ہوئے دانے لوگوہ ہیں جو سنتے تو ہیں، جبلیکن وہ چلے جاتے
ہیں تو روزمرہ کی دولتپریشانیاں، اور زندگی عیشکی عشرتو اُنہیں پھلنے
لنے پھو نہیں دیتی۔ نتیجے میں وہ پھل لانے تک نہیں پہنچتے۔ 15 اِس کے
مقابلے میں زرخیز زمین میں گرے ہوئے دانے وہ لوگ ہیں جن کا دل
دیانت دار اور اچھا وہجبہے۔ کلام سنتے ہیں تو وہ اُسے اپناتے ثابتاور
قدمی سے ترقی کرتے پھلکرتے لاتے ہیں۔

کوئی چراغ کو برتن نیچےکے نہیں چھپاتا
جب16 کوئی چراغ جلاتا ہے تو وہ اُسے کسی برتن یا چارپائی کے نیچے

نہیں رکھتا، بلـکہ اُسے دانشمع پر رکھ دیتا تاکہہے اُس کی روشنی اندر آنے
والوں کو نظر آئے۔
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17 جو بھیکچھ وقتاِس پوشیدہ ہے وہ آخر میں ظاہر ہو جائے گا، اور

جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے وہ معلوم ہو جائے گا اور روشنی میں لایا جائے
گا۔

چنانچہ18 اِس پر دھیان دو کہ طرحکستم سنتے ہو۔ کےجسکیونکہ
پاس کچھ اُسےہے اَور دیا جائے گا، پاسکےجسجبکہ نہیںکچھ اُسہے
سے وہ بھی چھین لیا جائے گا جس کے بارے میں وہ خیال کرتا ہے کہ
اُس کا “ہے۔
عیسٰی کی ماں اور بھائی

ایک19 دن عیسٰی کی ماں اور بھائی اُس کے پاس آئے، لیکن وہ ہجوم
کی وجہ تکاُسسے نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ20 عیسٰی کو دیاطلاع آپ”گئی، کی ماں اور بھائی کھڑےباہر ہیں آپاور سے ملنا ہتے چا “ہیں۔

اُس21 ماںمیری”دیا،جوابنے اور بھائی ہیںسبوہ اللهجو کلامکا
سن کر اُس پر عمل کرتے “ہیں۔
عیسٰی آندھی کو تھما دیتا ہے

ایک22 دن عیسٰی نے اپنے شاگردوں سے کہا، آؤ،” ہم جھیل کو پار
“کریں۔ چنانچہ وہ کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ جب23 کشتی چلی
جا رہی تھی تو عیسٰی سو گیا۔ اچانک جھیل پر آندھی آئی۔ کشتی پانی سے
بھرنے لـگی اور ڈوبنے کا تھا۔خطرہ 24 پھر اُنہوں نے عیسٰی پاسکے جا کر
اُسے جگا دیا اور کہا، اُستاد،” اُستاد، ہم تباہ ہو رہے “ہیں۔

جاگوہ اُٹھا اور آندھی اور موجوں کو ڈانٹا۔ آندھی تھم گئی اور لہریں
بالکل ساکت ہو گئیں۔ 25 پھر اُس شاگردوںنے سے پوچھا، تمہارا” ایمان
کہاں “ہے؟
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اُن طاریخوفپر ہو گیا اور سختوہ حیران ہو آپسکر میں کہنے آخر”لـگے، یہ کون ہے؟ وہ ہَوا اور پانی کو بھی حکم دیتا ہے، اور وہ اُس کی
مانتے “ہیں۔
ایکعیسٰی گراسینی آدمی سے بدروحیں نکال دیتا ہے

پھر26 وہ ہوئےرکھتےجاریسفر کنارےکےعلاقےکےگراسا پہنچےپر
جھیلجو پارکے گلیل مقابلکے ہے۔ عیسٰیجب27 سےکشتی اُترا تو شہر
آدمیایککا عیسٰی ملاکو تھا۔میںگرفتکیبدروحوںجو کافیوہ سےدیر
کپڑے پہنے بغیر چلتا پھرتا تھا اور اپنے گھر کے بجائے قبروں میں رہتا تھا۔
28 عیسٰی کو دیکھ کر وہ چلّایا اور اُس کے منے سا گر گیا۔ اونچی آواز سے
اُس عیسٰی”کہا،نے الله تعالیٰ فرزند،کے آپمیرا ساتھکے کیا واسطہ ہے؟
منتمَیں کرتا میںعذابمجھےہوں، نہ “ڈالیں۔ کیونکہ29 عیسٰی ناپاکنے
روح کو حکم دیا تھا، آدمی” میں نکلسے “!جا بدروحاِس بڑینے دیر سے
اُس پر قبضہ کیا ہوا تھا، اِس لئے لوگوں نے اُس ہاتھکے پاؤں زنجـیروں سے
باندھ کر اُس کی داریپہرا کیکوششکیکرنے تھی، لیکن بےفائدہ۔ وہ
زنجـیروں کو توڑ ڈالتا اور بدروح اُسے ویران علاقوں میں بھگائے پھرتی تھی۔

30 عیسٰی نے اُس سے پوچھا، تیرا” نام کیا “ہے؟ اُس نے جواب “لشکر۔”دیا، اِس نام کی وجہ یہ تھی کہ اُس میں بہت سی بدروحیں گھسی
ہوئی تھیں۔ اب31 منتیہ کرنے لـگیں، ہمیں” اتھاہ گڑھے میں جانے کو
نہ “کہیں۔

قریبوقتاُس32 پہاڑیکی پر سؤروں کا بڑا غول چر رہا تھا۔ بدروحوں
نے عیسٰی سے التماس کی، ہمیں” اُن سؤروں میں داخل ہونے “دیں۔ اُس
دی۔دےاجازتنے چنانچہ33 وہ اُس آدمی میں نکلسے میںسؤروںکر
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جا اِسگھسیں۔ پورےپر غول بھاگبھاگسؤرکے پہاڑیکر ڈھلانکی
پر اُترےسے اور جھیل جھپٹمیں ڈوبکر مرے۔

یہ34 دیکھ سؤروںکر بھاگبانگلہکے اُنہوںگئے۔ شہرنے دیہاتاور
میں باتاِس کا چرچا کیا 35 لوگتو یہ معلوم کرنے کے لئے کہ کیا ہوا ہے
اپنی جگہوں سے نکل کر عیسٰی کے پاس آئے۔ اُس کے پاس پہنچے تو وہ
آدمی بدروحیںسےجسملا نکل گئی ابتھیں۔ کپڑےوہ پہنے عیسٰی کے
پاؤں میں بیٹھا تھا اور اُس کی ذہنی حالت ٹھیک تھی۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر
گئے۔ جنہوں36 نے سب کچھ دیکھا تھا اُنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اِس
بدروح گرفتہ آدمی کو کس طرح رِہائی ملی ہے۔ 37 پھر اُس علاقے کے
تمام لوگوں نے عیسٰی درخواستسے کی کہ وہ اُنہیں چھوڑ کر چلا جائے،
کیونکہ اُن پر خوفبڑا چھا گیا تھا۔ چنانچہ عیسٰی کشتی پر سوار ہو واپسکر
گیا۔چلا آدمیجس38 نکلبدروحیںسے تھیںگئی اُس اُسنے التماسسے
کی، مجھے” بھی اپنے ساتھ جانے “دیں۔

لیکن عیسٰی نے اجازتاُسے دینہ بلـکہ کہا، اپنے”39 واپسگھر چلا
جا اور دوسروں کو کچھسبوہ بتا جو الله تیرےنے لئے کیا “ہے۔

چلاواپسوہچنانچہ گیا پورےاور لوگوںمیںشہر بتانےکو لگا عیسٰیکہ
میرےنے لئے کیا کچھ کیا ہے۔
یائیر کی بیٹی اور بیمار خاتون

جب40 عیسٰی جھیل کے دوسرے کنارے پر واپس پہنچا تو لوگوں نے
اُس کا استقبال کیا، کیونکہ وہ اُس کے انتظار میں تھے۔ 41 اِتنے میں ایک
آدمی عیسٰی کے پاس آیا جس کا نام یائیر تھا۔ وہ مقامی عبادت خانے کا
راہنما تھا۔ وہ عیسٰی کے پاؤں میں گر کر منت کرنے لگا، میرے” گھر
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“چلیں۔ 42 کیونکہ اُس کی اکلوتی بیٹی ًجو تقریبا بارہ سال کی تھی مرنے
کو تھی۔

عیسٰی چل پڑا۔ ہجوم نے اُسے یوں گھیرا ہوا تھا سانسکہ لینا بھی مشکل
تھا۔ ہجوم43 ایکمیں تھیخاتون جو بارہ سال خونسے بہنے مرضکے سے
رِہائی نہ پا تھی۔سکی اُسےکوئی شفا دےنہ تھا۔سکا اُساب44 پیچھےنے
سے آ کر عیسٰی کے لباس کے کنارے کو چھوا۔ خون ًبہنا فورا بند ہو گیا۔
لیکن45 عیسٰی نے پوچھا، مجھےنےکس” چھوا “ہے؟

سب نے انکار کیا اور پطرس نے کہا، اُستاد،” یہ تمام لوگ تو آپ کو
گھیر کر دبا رہے “ہیں۔

لیکن46 عیسٰی اصرارنے مجھےضرورنےکسی”کیا، کیونکہہے،چھوا
محسوسمجھے ہوا توانائیسےمیںمجھکہہے خاتوناُسجب47“ہے۔نکلی
دیکھانے کھلبھیدکہ گیا تو لرزتیوہ آئیہوئی اور اُس منےکے سا گئی۔گر
پورے ہجوم کی موجودگی میں اُس بیاننے کیا کہ اُس نے عیسٰی کو کیوں
چھوا تھا اور کہ چھوتے ہی اُسے شفا مل گئی تھی۔ 48 عیسٰی نے تیرےبیٹی،”کہا، ایمان نے تجھے بچا لیا ہے۔ سلامتی سے چلی “جا۔

49 عیسٰی باتیہنے ابھی نہیںختم تھیکی عبادتکہ خانے کے راہنما
یائیر کے گھر شخصکوئیسے آ پہنچا۔ اُس نے کہا، کیآپ” فوتبیٹی ہو
چکی ابہے، اُستاد کو تکلیفمزید نہ “دیں۔

لیکن50 عیسٰی نے یہ سن کر کہا، فقطگھبرا۔مت” ایمان رکھ تو وہ بچ
جائے “گی۔

51 وہ گھر پہنچ گئے تو عیسٰی نے کسی کو بھی سوائے پطرس، یوحنا،
یعقوب اور بیٹی والدینکے اندرکے اجازتکیآنے نہ دی۔ لوگتمام52 رو
اوررہے پیٹپیٹچھاتی کر ماتم کر تھے۔رہے عیسٰی کہا،نے !خاموش”
وہ مر نہیں گئی بلـکہ سو رہی “ہے۔
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لوگ53 ہنس کر اُس کا مذاق اُڑانے لـگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ

لڑکی مر گئی ہے۔ لیکن54 عیسٰی نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اونچی آواز سے
کہا، بیٹی،” جاگ “!اُٹھ 55 لڑکی کی جان واپس آ گئی اور وہ ً فورا اُٹھ
کھڑی ہوئی۔ پھر عیسٰی نے حکم دیا کہ اُسے کچھ کھانے کو دیا جائے۔
56 سبیہ کچھ دیکھ کر اُس کے حیرتوالدین زدہ ہوئے۔ لیکن اُس نے
اُنہیں کہا کہ اِس بارےکے میں کسی بھیکو نہ بتانا۔

9
عیسٰی بارہ رسولوں کو تبلیغ بھیجکرنے دیتا ہے

1 اِس کے بعد عیسٰی نے اپنے بارہ شاگردوں کو اکٹھا کر کے اُنہیں
بدروحوں کو لنے نکا اور مریضوں کو شفا دینے کی قوت اور اختیار دیا۔
2 پھر اُس اُنہیںنے الله کی بادشاہی منادیکی کرنے اور شفا دینے کے لئے
بھیج دیا۔ اُس3 نے کہا، سفر” پر کچھ ساتھ نہ لینا۔ نہ لاٹھی، نہ سامان کے
لئے بیگ، نہ روٹی، نہ پیسے اور ایکنہ سے یادہ ز سوٹ۔ میںگھرجس4
بھی تم جاتے ہو اُس میں اُس مقام سے چلے جانے تک ٹھہرو۔ 5 اور اگر
مقامی لوگ تم کو قبول نہ کریں تو پھر اُس شہر سے نکلتے وقت اُس کی گرد
اپنے پاؤں سے جھاڑ دو۔ یوں تم اُن خلافکے گواہی دو “گے۔

6 چنانچہ وہ نکل کر گاؤں گاؤں جا کر الله خبریخوشکی سنانے اور
مریضوں کو شفا دینے لـگے۔
انتپاسہیرودیس پریشان ہو جاتا ہے

گلیلجب7 کے انتپاسہیرودیسحکمران سبنے کچھ سنا جو عیسٰی
کر رہا تھا تو وہ اُلجھن میں پڑ گیا۔ بعض تو کہہ رہے تھے کہ یحیٰی بپتسمہ
دینے والا جی اُٹھا ہے۔ اَوروں8 کا خیال تھا الیاسکہ نبی عیسٰی میں ظاہر
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ہوا ہے یا کہ قدیم زمانے کا کوئی اَور نبی جی اُٹھا ہے۔ لیکن9 ہیرودیس
نے کہا، مَیں” نے خود یحیٰی کا سر قلم کروایا تھا۔ تو پھر یہ کون جسہے
کے بارے میں مَیں اِس قسم کی باتیں سنتا “ہوں؟ اور وہ اُس سے ملنے کی
کوشش کرنے لگا۔
عیسٰی 5000 افراد کو کھانا کھلاتا ہے

واپسرسول10 آئے تو اُنہوں نے عیسٰی کچھسبکو سنایا اُنہوںجو نے
کیا تھا۔ پھر وہ اُنہیں الـگ لے جا کر بیت صیدا نامی شہر میں آیا۔ لیکن11
جب لوگوں کو پتا چلا تو وہ اُن کے پیچھے وہاں پہنچ گئے۔ عیسٰی نے اُنہیں
آنے دیا اور الله کی بادشاہی کے بارے میں تعلیم دی۔ ساتھ ساتھ اُس نے
مریضوں کو بھیشفا دی۔ دنجب12 ڈھلنے لگا تو بارہ شاگردوں پاسنے آ
کر اُس سے کہا، لوگوں” رُخصتکو کر دیں تاکہ وہ ارد گرد دیہاتوںکے
اور بستیوں میں جا کر رات ٹھہرنے اور کھانے کا بندوبست کر سکیں،
کیونکہ اِس ویران جگہ میں کچھ نہیں ملے “گا۔

لیکن13 عیسٰی نے اُنہیں کہا، تم” خود اِنہیں کچھ کھانے کو “دو۔
اُنہوں نے جواب دیا، ہمارے” پاس صرف پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں

ہیں۔ یا کیا ہم جا کر اِن تمام لوگوں کے لئے کھانا خرید “لائیں؟ 14 وہاں)
ً تقریبا 5,000 مرد (تھے۔

عیسٰی نے اپنے شاگردوں سے کہا، تمام” لوگوں کو گروہوں میں تقسیم
کر کے بٹھا دو۔ ہر پچاسگروہ افراد پر مشتمل “ہو۔

شاگردوں15 نے ایسا ہی کیا اور سب کو بٹھا دیا۔ 16 اِس پر عیسٰی نے
اُن پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں کو لے کر آسمان طرفکی نظر اُٹھائی اور اُن
کے لئے شکرگزاری کی دعا کی۔ پھر اُس نے اُنہیں توڑ توڑ کر شاگردوں کو
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دیا تاکہ وہ لوگوں میں تقسیم کریں۔ 17 سباور نے جی بھر کر کھایا۔ اِس
کے بچےجببعد ٹکڑےہوئے جمع کئے گئے تو ٹوکرےبارہ بھر گئے۔
پطرس کا اقرار

اکیلاعیسٰیدنایک18 دعا کر اُسشاگردصرفتھا۔رہا تھے۔ساتھکے
اُس نے اُن سے پوچھا، مَیں” عام لوگوں نزدیککے کون “ہوں؟

اُنہوں19 جوابنے دیا، کچھ” کہتے ہیں یحیٰی بپتسمہ دینے والا، کچھ یہ
الیاسآپکہ نبی ہیں۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ قدیم زمانے کا کوئی نبی
جی اُٹھا “ہے۔

20 اُس نے پوچھا، لیکن” تم کیا کہتے ہو؟ تمہارے نزدیک مَیں کون
“ہوں؟

پطرس جوابنے دیا، آپ” الله مسیحکے “ہیں۔
عیسٰی موتاپنی کا ذکر کرتا ہے

21 یہ سن کر عیسٰی نے اُنہیں یہ بات کسی کو بھی بتانے سے منع کیا۔
22 اُس نے کہا، لازم” ہے کہ ابِن آدم بہت دُکھ اُٹھا کر بزرگوں، راہنما
اماموں شریعتاور کے علما سے رد کیا جائے۔ اُسے قتل بھی کیا جائے گا،
تیسرےلیکن دن وہ جی اُٹھے “گا۔

پھر23 اُس پیچھےمیرےجو”کہا،سےسبنے آنا وہچاہے آپاپنے کا
کرےانکار اور ہر روز صلیباپنی اُٹھا میرےکر پیچھے ہو لے۔ 24 کیونکہ
اپنیجو جان کو بچائے رکھنا چاہے وہ اُسے لیکنگا۔دےکھو میریجو
خاطر اپنی جان کھو دے وہی اُسے بچائے گا۔ 25 کیا فائدہ ہے اگر کسی
پوریکو دنیا حاصل ہو جائے مگر وہ اپنی جان سے محروم ہو جائے یا اُسے
اِس کا نقصان اُٹھانا پڑے؟ 26 جو بھی میرے اور میری باتوں کے سبب
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سے شرمائے اُس سے ابِن آدم بھی اُس وقت شرمائے گا جب وہ اپنے اور
باپاپنے کے مُقّدساور فرشتوں جلالکے میں آئے گا۔ مَیں27 تم کو سچ
بتاتا ہوں، یہاں کچھ ایسے لوگ کھڑے ہیں جو مرنے سے پہلے ہی الله کی
بادشاہی کو دیکھیں “گے۔
عیسٰی بدلصورتکی جاتی ہے

28ً تقریبا آٹھ دن گزر گئے۔ پھر عیسٰی پطرس، یعقوب اور یوحنا کو ساتھ
لے کر دعا کرنے کے لئے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں29 دعا کرتے کرتے اُس
بدلصورتکیچہرےکے گئی اور اُس کپڑےکے سفید ہو کر بجلی کی
طرح چمکنے لـگے۔ اچانک30 دو مرد ظاہر ہو کر اُس مخاطبسے ہوئے۔
ایک موسٰی اور دوسرا الیاس تھا۔ 31 اُن کی شکل و صورت پُرجلال تھی۔
وہ عیسٰی سے اِس بارےکے باتمیں لـگےکرنے کہ طرحکسوہ الله کا
مقصد پورا کر کے یروشلم میں اِس دنیا سے کوچ کر جائے گا۔ پطرس32
اور اُس کے ساتھیوں گہریکو نیند آ گئی تھی، لیکن جب جاگوہ اُٹھے
تو عیسٰی کا جلال دیکھا اور یہ کہ دو آدمی اُس کے ساتھ کھڑے ہیں۔
جب33 وہ مرد عیسٰی کو چھوڑ کر روانہ ہونے لـگے تو پطرس نے اُستاد،”کہا، کتنی اچھی بات ہے کہ ہم یہاں ہیں۔ آئیں، ہم تین یاں جھونپڑ
بنائیں، ایک آپ کے لئے، ایک موسٰی کے لئے اور ایک الیاس کے لئے۔ “
لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے۔

34 یہ کہتے ہی ایک بادل آ کر اُن پر چھا گیا۔ جب وہ اُس میں داخل
ہوئے تو دہشت زدہ ہو گئے۔ 35 پھر بادل سے ایک آواز سنائی دی، یہ”
میرا چنا ہوا فرزند اِسہے، کی “سنو۔



لوقا 9:36 xlvi لوقا 9:45
36 آواز ختم ہوئی تو عیسٰی اکیلا ہی تھا۔ اور اُن دنوں میں شاگردوں نے

کسی بھیکو اِس واقعے بارےکے میں نہ بتایا خاموشبلـکہ رہے۔
عیسٰی لڑکے میں بدروحسے نکالتا ہے

پہاڑوہدناگلے37 اُترسے آئے ایکتو بڑا ہجوم ہجوم38آیا۔ملنےسےعیسٰی
میں ایکسے آدمی اونچینے آواز سے کہا، اُستاد،” مہربانی کر میرےکے
بیٹے پر نظر کریں۔ وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ ایک39 بدروح اُسے بار بار اپنی
گرفت میں لے لیتی ہے۔ پھر وہ اچانک چیخیں مارنے لگتا ہے۔ بدروح
اُسے جھنجھوڑ کر اِتنا تنگ کرتی ہے کہ اُس کے منہ سے جھاگ نکلنے
لگتا ہے۔ وہ اُسے کچل کچل کر مشکل سے چھوڑتی ہے۔ 40 مَیں نے آپ
کے شاگردوں سے درخواست کی تھی کہ وہ اُسے نکالیں، لیکن وہ ناکام
“رہے۔

41 عیسٰی نے کہا، ایمان” سے خالی اور ٹیڑھی !نسل مَیں کب تک
تمہارے پاس رہوں، کب تک تمہیں برداشت “کروں؟ پھر اُس نے آدمی
سے کہا، اپنے” بیٹے کو لے “آ۔

42 بیٹا عیسٰی پاسکے آ رہا تھا بدروحتو اُسے زمین پٹخپر کر جھنجھوڑنے
لـگی۔ لیکن عیسٰی نے ناپاک روح کو ڈانٹ کر بچے کو شفا دی۔ پھر اُس
نے باپواپساُسے کے سپرد کر دیا۔ لوگتمام43 الله کی قدرتعظیم کو
دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔
عیسٰی موتکی کا دوسرا اعلان

اُنسبابھی کاموںتمام تعجبپر کر تھےرہے عیسٰیجو میںہیحالنے
کئے تھے کہ اُس نے اپنے شاگردوں سے کہا، میری”44 باتاِس خوبپر
دھیان دو، ابِن آدم کو آدمیوں کے حوالے کر دیا جائے “گا۔ 45 لیکن
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شاگرد اِس کا مطلب نہ سمجھے۔ یہ بات اُن سے پوشیدہ رہی اور وہ اِسے
سمجھ نہ سکے۔ نیز، وہ عیسٰی سے اِس کے بارے میں پوچھنے سے بھیڈرتے تھے۔
سبکون سے بڑا ہے؟

46 پھر شاگرد بحث کرنے لـگے کہ ہم میں سے کون سب سے بڑا ہے۔
لیکن47 عیسٰی جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ اُس نے ایک چھوٹے
بچے کو لے کر پاساپنے کھڑا کیا 48 اور اُن سے کہا، میرےجو” نام میں
اِس بچے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے ہی قبول کرتا ہے۔ اور جو مجھے قبول
کرتا وہہے قبولاُسے کرتا مجھےنےجسہے بھیجا چنانچہہے۔ میںتم سے
سبجو سے چھوٹا وہیہے بڑا “ہے۔
خلافتمہارےجو نہیں تمہارےوہ حق میں ہے

49 یوحنا بول اُٹھا، اُستاد،” ہم کسینے کو دیکھا آپجو کا نام لے کر
بدروحیں نکال رہا تھا۔ ہم نے اُسے منع کیا، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ مل
آپکر پیرویکی نہیں “کرتا۔

لیکن50 عیسٰی نے کہا، اُسے” منع نہ کرنا، کیونکہ خلافتمہارےجو
نہیں تمہارےوہ حق میں “ہے۔
سامریایک گاؤں عیسٰی کو ٹھہرنے نہیں دیتا

قریبوقتوہجب51 آیا کہ عیسٰی آسمانکو پر اُٹھا لیا جائے تو بڑےوہ
عزم کے ساتھ یروشلم کی طرف سفر کرنے لگا۔ 52 اِس مقصد کے تحت
اُس نے اپنے آگے قاصد بھیج دیئے۔ چلتے چلتے وہ سامریوں ایککے گاؤں
میں پہنچے جہاں وہ اُس کے لئے ٹھہرنے کی جگہ تیار کرنا ہتے چا تھے۔
لیکن53 گاؤں کے لوگوں نے عیسٰی کو ٹکنے نہ دیا، کیونکہ اُس کی منزِل
مقصود یروشلم تھی۔ 54 یہ دیکھ کر اُس کے شاگرد یعقوب اور یوحنا نے
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کہا، خداوند،” کیا الیاس] کی [طرح ہم کہیں کہ آسمان پر سے آگ
نازل ہو کر اِن کو بھسم کر “دے؟

لیکن55 عیسٰی نے مُڑ کر اُنہیں ڈانٹا اور] کہا، تم” نہیں جانتے کہ تم
کس قسم کی روح کے ہو۔ ابِن آدم اِس لئے نہیں آیا کہ لوگوں کو ہلاک
کرے بلـکہ اِس لئے کہ اُنہیں [“بچائے۔ 56 چنانچہ کسیوہ اَور گاؤں میں
چلے گئے۔

پیروی کی سنجیدگی
57 سفر کرتے کسیکرتے نے راستے میں عیسٰی سے کہا، جہاں” بھی

آپ جائیں آپمَیں پیچھےکے چلتا رہوں “گا۔
58 عیسٰی نے جواب دیا، لومڑیاں” اپنے بھٹوں میں اور پرندے اپنے

گھونسلوں میں آرام کر سکتے ہیں، لیکن ابِن آدم کے پاس سر رکھ کر آرام
کرنے کی کوئی جگہ “نہیں۔

کسی59 اَور سے اُس نے کہا، میرے” پیچھے ہو “لے۔
لیکن اُس آدمی نے کہا، خداوند،” مجھے پہلے جا کر باپاپنے کو دفن

کرنے اجازتکی “دیں۔
لیکن60 عیسٰی دیا،جوابنے مُردوں” کو مُردےاپنے دفنانے دے۔

تُو جا کر الله کی بادشاہی منادیکی “کر۔
ایک61 اَور آدمی نے یہ معذرت چاہی، خداوند،” مَیں ضرور آپ کے

پیچھے ہو لوں گا۔ لیکن پہلے مجھے اپنے گھر والوں کو خیرباد کہنے “دیں۔
لیکن62 عیسٰی نے جواب دیا، جو” بھی ہل چلاتے ہوئے پیچھے کی

طرف دیکھے وہ الله کی بادشاہی لائقکے نہیں “ہے۔
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10

عیسٰی شاگردوں72 منادیکو کے لئے بھیجتا ہے
اِس1 کے بعد خداوند نے مزید 72 شاگردوں کو مقرر کیا اور اُنہیں دو

دو کر کے اپنے آگے ہر اُس شہر اور بھیججگہ دیا جہاں وہ ابھی جانے کو
تھا۔ 2 اُس نے اُن سے کہا، فصل” بہت ہے، لیکن مزدور تھوڑے۔ اِس
لئے فصل مالـککے درخواستسے کرو کہ فصلوہ کاٹنے کے لئے مزید
مزدور بھیج دے۔ اب3 روانہ ہو جاؤ، لیکن ذہن میں باتیہ رکھو کہ تم
بھیڑ کے بچوں کی مانند ہو جنہیں مَیں یوں بھیڑ کے درمیان بھیج رہا ہوں۔
4 اپنے ساتھ نہ بٹوا لے جانا، نہ سامان کے لئے بیگ، نہ جوتے۔ اور راستے
میں کسی کو بھی سلام نہ کرنا۔ جب5 بھی تم کسی کے گھر میں داخل
ہو تو پہلے یہ کہنا، اِس’ گھر کی سلامتی ‘ہو۔ 6 اگر اُس میں سلامتی کا
کوئی بندہ ہو گا برکتتمہاریتو اُس ٹھہرےپر گی، ورنہ وہ تم لوٹپر آئے
گی۔ 7 سلامتی کے ایسے گھر میں ٹھہرو اور وہ کچھ کھاؤ پیو جو تم کو دیا
جائے، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حق دار ہے۔ مختلف گھروں میں
متے گھو نہ پھرو بلـکہ ایک ہی گھر میں رہو۔ جب8 بھی تم کسی شہر میں
داخل ہو اور لوگ تم کو قبول کریں تو جو کچھ وہ تم کو کھانے کو دیں
اُسے کھاؤ۔ وہاں9 کے مریضوں کو دےشفا کر بتاؤ کہ الله کی بادشاہی
قریب آ گئی ہے۔ لیکن10 اگر تم کسی شہر میں جاؤ اور لوگ تم کو قبول
نہ یں کر تو پھر شہر کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر کہو، 11 ہم’ اپنے جوتوں
سے تمہارے شہر کی گرد بھی جھاڑ دیتے ہیں۔ یوں ہم تمہارے خلاف
گواہی دیتے ہیں۔ لیکن یہ جان لو کہ الله کی بادشاہی قریب آ گئی ‘ہے۔
مَیں12 تم کو بتاتا ہوں کہ اُس دن اُس شہر کی نسبت سدوم کا حال یادہ ز
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برداشتقابِل ہو گا۔
توبہ نہ کرنے والے شہروں افسوسپر

اے13 خرازین، تجھ پر !افسوس بیت صیدا، تجھ پر !افسوس اگر صور
اور صیدا میں وہ معجزے کئے گئے ہوتے جو تم میں ہوئے تو وہاں کے
کبلوگ ٹاٹکے اوڑھ کر اور سر پر راکھ ڈال کر توبہ کر چکے ہوتے۔
14 جی ہاں، عدالت کے دن تمہاری نسبت صور اور صیدا کا حال یادہ ز
قابِل برداشت ہو گا۔ 15 اور تُو اے کفرنحوم، کیا تجھے آسمان تک سرفراز
کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بلـکہ تُو اُترتا اُترتا تکپاتال پہنچے گا۔

تمہارینےجس16 سنی اُس میرینے بھی سنی۔ جساور نے تم کو
رد کیا اُس مجھےنے بھی رد کیا۔ اور مجھے رد کرنے والے نے اُسے بھی رد
جسکیا مجھےنے بھیجا “ہے۔

شاگردوں72 واپسیکی
1772 لوٹشاگرد آئے۔ تھےخوشبہتوہ اور کہنے لـگے، خداوند،”

آپہمجب کا نام لیتے ہیں تو بدروحیں ہمارےبھی تابع ہو جاتی “ہیں۔
18 عیسٰی جوابنے دیا، ابلیس” مجھے نظر آیا اور وہ بجلی آسمانطرحکی

سے گر رہا تھا۔ 19 دیکھو، مَیں نے تم کو سانپوں اور بچھوؤں پر چلنے کا
اختیار دیا ہے۔ تم دشمنکو طاقتپوریکی پر بھیکچھہے۔حاصلاختیار
تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لیکن20 اِس وجہ خوشیسے نہ مناؤ کہ
تمہارےبدروحیں تابع ہیں، بلـکہ اِس تمہارےکہسےوجہ نام آسمان درجپر
کئے گئے “ہیں۔
باپ کی تمجید

اُسی21 وقت عیسٰی روح القدس میں خوشی منانے لگا۔ اُس نے کہا،
اے” باپ، آسمان و زمین کے !مالـک مَیں تیری تمجید کرتا ہوں کہ تُو نے
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یہ بات داناؤں اور عقل مندوں سے چھپا کر چھوٹے بچوں پر ظاہر کر دی
میرےہاںہے۔ باپ، کیونکہ یہی تجھے پسند آیا۔

میرے22 باپ نے سب کچھ میرے سپرد کر دیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا
کونفرزندکہ باپسوائےہے اورکے۔ نہیںکوئی جانتا کونباپکہ ہے
سوائے فرزند کے اور اُن لوگوں جنکے پر فرزند یہ ظاہر کرنا چاہتا “ہے۔

23 پھر عیسٰی شاگردوں طرفکی مُڑا اور علیٰحدگی میں اُن سے کہنے مبارک”لگا، ہیں وہ آنکھیں جو وہ کچھ دیکھتی ہیں جو تم نے دیکھا ہے۔
مَیں24 تم کو بتاتا ہوں بہتکہ سے نبی اور بادشاہ یہ دیکھنا ہتے چا تھے جو
تم دیکھتے ہو، لیکن اُنہوں نے نہ دیکھا۔ اور وہ یہ سننے کے آرزومند تھے جو
تم سنتے ہو، لیکن اُنہوں نے نہ “سنا۔
سامرینیک تمثیلکی

ایک25 موقع شریعتپر ایککا عالِم عیسٰی کو پھنسانے کی خاطر کھڑا
ہوا۔ اُس نے پوچھا، اُستاد،” مَیں کیا کیا کرنے میراثسے ابدیمیں زندگی
پا سکتا “ہوں؟

26 عیسٰی نے اُس سے کہا، شریعت” میں کیا لـکھا ہے؟ تُو اُس میں کیا
پڑھتا “ہے؟

27 آدمی نے جواب دیا، رب’ ” اپنے خدا سے اپنے پورے دل، اپنی
پوری طاقتپوریاپنیجان، اور ذہنپورےاپنے پیارسے ‘کرنا۔ اور اپنے’
پڑوسی محبتویسیسے جیسیرکھنا تُو آپاپنے سے رکھتا “۔‘ہے

28 عیسٰی نے کہا، تُو” نے ٹھیک جواب دیا۔ ایسا ہی کر تو زندہ رہے
“گا۔

لیکن29 عالِم نے آپاپنے ثابتدرستکو تو”پوچھا،سےغرضکیکرنے میرا پڑوسی کون “ہے؟
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30 عیسٰی نے جواب میں کہا، ایک” آدمی یروشلم سے یریحو کی طرف

جا رہا تھا کہ وہ ڈاکوؤں ہاتھوںکے میں پڑ گیا۔ اُنہوں اُسنے کپڑےکے
اُتار کر خوباُسے مارا اور اَدھ مُوا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاق31 ایکسے
اُسیبھیامام راستے پر یریحو چلطرفکی اُسجبلیکنتھا۔رہا زخمینے
آدمی کو دیکھا تو راستے کی طرفپرلی ہو کر آگے نکل گیا۔ لاوی32 قبیلے
کا ایک خادم بھی وہاں سے گزرا۔ لیکن وہ بھی راستے کی پرلی طرف سے
آگے نکل گیا۔ 33 پھر سامریہ ایککا مسافر وہاں سے اُسجبگزرا۔ نے
زخمی آدمی کو دیکھا تو اُسے اُس پر ترس آیا۔ 34 وہ اُس کے پاس گیا اور
اُس زخموںکے پر تیل اور َمے لگا کر اُن پر پٹیاں باندھ دیں۔ پھر اُس کو اپنے
گدھے پر بٹھا کر سرائے تک لے گیا۔ وہاں اُس نے اُس کی مزید دیکھ
بھال کی۔ اگلے35 دن اُس نے چاندی کے دو ِسکے نکال کر سرائے کے
مالـک کو دیئے اور کہا، اِس’ بھالدیکھکی کرنا۔ اگر اِسخرچہ بڑھسے
کر ہوا تو مَیں واپسی پر ادا کر دوں “۔‘گا

پھر36 عیسٰی اب”پوچھا،نے تیرا میںزدکیڈاکوؤںہے،خیالکیا آنے
والے آدمی پڑوسیکا کون تھا؟ امام، لاوی یا “سامری؟

37 عالِم جوابنے دیا، جسوہ” اُسنے پر رحم “کیا۔
عیسٰی نے کہا، بالکل” ابٹھیک۔ تُو بھی جا کر ایسا ہی “کر۔
عیسٰی مریم اور مرتھا کے گھر جاتا ہے

38 پھر عیسٰی شاگردوں ساتھکے آگے نکلا۔ چلتے چلتے ایکوہ گاؤں میں
پہنچا۔ وہاں عورتایککی بنام مرتھا نے اُسے اپنے آمدیدخوشمیںگھر
کہا۔ 39 مرتھا ایککی بہن جستھی کا نام مریم تھا۔ وہ خداوند پاؤںکے
میں بیٹھ کر اُس باتیںکی سننے لـگی 40 جبکہ مرتھا مہمانوں خدمتکی کرتے
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تھککرتے گئی۔ آخرکار وہ عیسٰی پاسکے آ کر کہنے لـگی، خداوند،” کیا
آپ کو پروا نہیں میریکہ بہن نے مہمانوں خدمتکی کا پورا انتظام مجھ پر
چھوڑ دیا اُسہے؟ سے کہیں کہ میریوہ مدد “کرے۔

لیکن41 خداوند عیسٰی جوابنے میں کہا، مرتھا،” مرتھا، تُو بہت سی
فکروں پریشانیوںاور میں پڑ ہے۔گئی مریمہے۔ضروریباتایکلیکن42
نے بہتر چنحصہ لیا ہے اور یہ اُس سے چھینا نہیں جائے “گا۔

11
طرحکسدعا کرنی ہے

کہیںعیسٰیدنایک1 دعا کر فارغوہجبتھا۔رہا ہوا تو اُس کسیکے
شاگرد نے کہا، خداوند،” ہمیں دعا کرنا سکھائیں، جس طرح یحیٰی نے
بھی اپنے شاگردوں کو دعا کرنے کی تعلیم “دی۔

2 عیسٰی نے کہا، دعا” وقتکرتے یوں کہنا،
اے باپ،
تیرا مُقّدسنام مانا جائے۔
تیری بادشاہی آئے۔
3 ہر روز ہماریہمیں روز کی روٹی دے۔
ہمارے4 گناہوں معافکو کر۔
کیونکہ ہم بھی ایکہر معافکو کرتے ہیں
جو ہمارا گناہ کرتا *ہے۔
اور آزمائشہمیں میں نہ پڑنے “دے۔
مانگتے رہو

* 11:4 جو ہمارا گناہ کرتا :ہے لفظی :ترجمہ جو قرضہمارا دار ہے۔
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5 پھر اُس نے اُن سے کہا، اگر” تم میں سے کوئی آدھی رات کے وقت

دوستاپنے کے گھر جا کر کہے، بھائی،’ مجھے تین روٹیاں دے، بعد میں
مَیں واپسیہ کر دوں گا۔ 6 کیونکہ دوستمیرا سفر کر پاسمیرےکے آیا
ہے اور مَیں اُسے کھانے کے لئے کچھ نہیں دے ‘سکتا۔ اب7 فرض کرو
کہ یہ دوست اندر سے جواب دے، مہربانی’ کر کے مجھے تنگ نہ کر۔
دروازے پر تالا لگا ہے اور میرے بچے میرے ساتھ بستر پر ہیں، اِس لئے
مَیں تجھے دینے کے لئے اُٹھ نہیں ‘سکتا۔ لیکن8 مَیں تم کو یہ بتاتا ہوں کہ
اگر وہ کیدوستی بھینہخاطر اُٹھے، توبھی وہ اصراربےجاکےدوستاپنے
کی وجہ سے اُس کی کرےپوریضرورتتمام گا۔

9 چنانچہ مانگتے رہو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈتے رہو تو تم کو مل
جائے گا۔ کھٹکھٹاتے رہو تو تمہارے لئے دروازہ کھول دیا جائے گا۔
کیونکہ10 بھیجو مانگتا وہہے پاتا جوہے، ڈھونڈتا اُسےہے ملتا اورہے جو
کھٹکھٹاتا اُسہے کے لئے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ 11 تم باپوں میں سے
کون اپنے بیٹے دےسانپکو گا اگر وہ مچھلی مانگے؟ 12 یا کون اُسے بچھو
دے گا اگر وہ انڈا مانگے؟ !نہیںکوئی جب13 بُرےتم ہونے باوجودکے
اِتنے سمجھ دار ہو کہ اپنے بچوں اچھیکو دےچیزیں سکتے ہو تو پھر کتنی
یادہ ز باتیقینی ہے باپآسمانیکہ اپنے مانگنے والوں دےالقدسروحکو
“گا۔
عیسٰی اور بدروحوں کا سردار

دنایک14 عیسٰی بدروحایسیایکنے دینکال جبتھی۔گونگیجو
وہ گونگے آدمی میں سے نکلی تو وہ لنے بو لگا۔ وہاں پر لوگجمع ہکا بکا رہ
گئے۔ لیکن15 بعض نے کہا، یہ” تو بدروحوں کے سردار بعل زبول کی
مدد بدروحوںسے کو نکالتا “ہے۔
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16 اَوروں نے اُسے آزمانے کے لئے کسی الٰہی نشان کا مطالبہ کیا۔
لیکن17 عیسٰی نے اُن خیالاتکے جان کر کہا، بادشاہیجس” میں بھی
پھوٹ پڑ جائے وہ تباہ ہو جائے گی، اور جس گھرانے کی ایسی حالت
ہو وہ بھی خاک میں مل جائے گا۔ 18 تم کہتے ہو کہ مَیں بعل زبول کی
مدد بدروحوںسے کو نکالتا لیکنہوں۔ ابلیساگر پھوٹمیں پڑ گئی ہے تو
پھر اُس کی طرحکسبادشاہی قائم رہ سکتی ہے؟ 19 دوسرا سوال یہ ہے،
اگر مَیں بعل زبول کی مدد بدروحوںسے کو نکالتا ہوں تمہارےتو بیٹے اُنہیں
کس کے یعے ذر لتے نکا ہیں؟ چنانچہ وہی اِس بات میں تمہارے منصف
ہوں گے۔ لیکن20 اگر مَیں الله کی قدرت سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو
پھر الله کی پاستمہارےبادشاہی پہنچ چکی ہے۔

تکجب21 کوئی زورآور آدمی ہتھیاروں لیسسے ڈیرےاپنے کی پہرا
داری کرے اُس وقت تک اُس کی ملـکیت محفوظ رہتی ہے۔ لیکن22
اگر کوئی یادہ طاقتز شخصور حملہ کر اُسکے غالبپر آئے تو وہ اُس کے
اسلحہ پر قبضہ کرے گا جس پر اُس کا بھروسا تھا، اور لُوٹا ہوا مال اپنے
لوگوں میں تقسیم دےکر گا۔

23 جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے اور جو میرے ساتھ جمع
نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔
بدروح واپسیکی

میںشخصکسیبدروحکوئیجب24 سے نکلتی ہے تو وہ ویران علاقوں
میں سے گزرتی ہوئی آرام کی تلاشجگہ کرتی لیکنہے۔ جب اُسے کوئی
ایسا مقام نہیں ملتا تو وہ کہتی ہے، مَیں’ اپنے اُس واپسمیںگھر جاؤںچلی
گی جس میں سے نکلی ‘تھی۔ 25 وہ واپس آ کر دیکھتی ہے کہ کسی نے
جھاڑو دے کر سب کچھ سلیقے سے رکھ دیا ہے۔ 26 پھر وہ جا کر سات
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اَور بدروحیں ڈھونڈ لاتی ہے جو اُس سے بدتر ہوتی ہیں، اور وہ سب اُس
گھسمیںشخص کر ہنے ر لـگتی ہیں۔ ابچنانچہ اُس آدمی حالتکی پہلے
نسبتکی یادہ ز بُری ہو جاتی “ہے۔
مبارککون ہے؟

27 عیسٰی ابھی باتیہ کر ہی رہا تھا عورتایککہ اونچینے آواز سے
کہا، مبارکماںکیآپ” آپنےجسہے کو جنم دیا آپاور دودھکو
“پلایا۔

28 لیکن عیسٰی نے جواب دیا، بات” یہ نہیں ہے۔ حقیقت میں وہ
مبارک ہیں جو الله کا کلام سن کر اُس پر عمل کرتے “ہیں۔
الٰہی نشان کا تقاضا

29 سننے والوں کی بہتتعداد بڑھ گئی تو وہ کہنے لگا، یہ” نسل شریر ہے،
کیونکہ یہ مجھ الٰہیسے نشان کا تقاضا کرتی لیکنہے۔ اِسے بھیکوئی الٰہی
پیشنشان نہیں کیا جائے گا یونسسوائے نشانکے کے۔ 30 جسکیونکہ
یونسطرح نینوہ شہر باشندوںکے کے لئے نشان تھا بالکل اُسی طرح ابِن آدم
اِس نسل کے لئے نشان ہو گا۔ قیامت31 ملـکجنوبیدنکے سبا کی ملـکہ
نسلاِس لوگوںکے ہوکھڑیساتھکے اُنہیںکر کیونکہگی۔دےقرارمجرم
وہ ملـکدُوردراز سے سلیمان حکمتکی سننے کے لئے آئی تھی جبکہ یہاں
وہ ہے سلیمانجو بھیسے بڑا ہے۔ اُس32 دن نینوہ باشندےکے بھی اِس
نسل کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اُنہیں مجرم ٹھہرائیں گے۔ کیونکہ
یونس کے اعلان پر اُنہوں نے توبہ کی تھی جبکہ یہاں وہ ہے جو یونس سے
بھی بڑا ہے۔
بدن کی روشنی
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جب33 کوئی شخص چراغ جلاتا ہے تو نہ وہ اُسے چھپاتا، نہ برتن کے

نیچے رکھتا بلـکہ اُسے شمع دان پر رکھ دیتا ہے تاکہ اُس کی روشنی اندر آنے
والوں کو نظر آئے۔ تیری34 تیرےآنکھ بدن کا چراغ ہے۔ اگر تیری آنکھ
ٹھیک ہو تو تیرا پورا جسم روشن ہو گا۔ لیکن اگر آنکھ خراب ہو تو پورا
جسم اندھیرا ہی اندھیرا ہو گا۔ 35 !خبردار ایسا نہ ہو کہ جو تیرےروشنی
اندر ہے حقیقتوہ میں یکی تار ہو۔ 36 چنانچہ اگر تیرا پورا جسم روشن ہو
اور بھیکوئی تاریکحصہ نہ ہو تو پھر روشنبالکلوہ ہو گا، ایسا اُسجیسا
وقت ہوتا چراغجبہے تجھے اپنے چمکنے دمکنے روشنسے کر دیتا “ہے۔
فریسیوں افسوسپر

37 عیسٰی ابھی بات کر رہا تھا کہ کسی فریسی نے اُسے کھانے کی
دعوت دی۔ چنانچہ وہ اُس کے گھر میں جا کر کھانے کے لئے بیٹھ گیا۔
میزبان38 بڑا حیران ہوا، کیونکہ اُس نے دیکھا کہ عیسٰی ہاتھ دھوئے بغیر
کھانے کے لئے بیٹھ گیا ہے۔ لیکن39 خداوند اُسنے سے کہا، دیکھو،”
تم فریسی باہر سے ہر پیالے اور برتن کی صفائی کرتے ہو، لیکن اندر سے تم
لُوٹ مار اور شرارت سے بھرے ہوتے ہو۔ 40 !نادانو الله نے باہر والے
خلقکوحصے کیا، تو کیا اُس نے اندر والے نہیںکوحصے بنایا؟ چنانچہ41
برتنکچھجو کے اندر اُسےہے غریبوں دو۔دےکو تمہارےپھر لئے سب
صافپاککچھ ہو گا۔

42 فریسیو، تم پر !افسوس کیونکہ ایک طرف تم پودینہ، سداب اور باغ
کی ہر قسم کی ترکاری کا دسواں حصہ الله کے لئے مخصوص کرتے ہو،
لیکن دوسری طرف تم انصاف اور الله کی محبت کو نظرانداز کرتے ہو۔
لازم ہے کہ تم یہ کام بھی کرو اور پہلا بھی نہ چھوڑو۔
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فریسیو،43 تم !افسوسپر کیونکہ کرسیوںکیعزتکیخانوںعبادتتم

پر بیٹھنے کے لئے بےچین ہتے ر اور بازار میں لوگوں کا سلام سننے کے لئے
تڑپتے ہو۔ 44 ہاں، تم !افسوسپر کیونکہ تم پوشیدہ قبروں کی مانند ہو جن
پر لوگسے نادانستہ طور پر گزرتے “ہیں۔

شریعت45 ایککے عالِم اعتراضنے آپاُستاد،”کیا، یہ کہہ ہماریکر
بھی بےعزتی کرتے “ہیں۔

46 عیسٰی جوابنے دیا، شریعتتم” ِموںکے عال پر !افسوسبھی کیونکہ
تم لوگوں پر بھاری بوجھ ڈال دیتے ہو جو مشکل سے اُٹھایا جا سکتا ہے۔ نہ
صرف یہ بلـکہ تم خود اِس بوجھ کو ایکاپنی اُنگلی بھی نہیں لگاتے۔ 47 تم
پر !افسوس کیونکہ تم نبیوں کے مزار بنا دیتے ہو، اُن کے جنہیں تمہارے
باپ دادا نے مار ڈالا۔ اِس48 سے تم گواہی دیتے ہو کہ تم وہ کچھ پسند
کرتے ہو باپتمہارےجو دادا اُنہوںکیا۔نے نبیوںنے قتلکو کیا جبکہ تم
اُن کے مزار تعمیر کرتے ہو۔ اِس49 لئے الله حکمتکی نے کہا، مَیں’ اُن
میں نبی اور بھیجرسول گی۔دوں اُن میں بعضسے کو قتلوہ کریں اورگے
بعض کو ستائیں ‘گے۔ نتیجے50 میں یہ نسل تمام نبیوں قتلکے کی ذمہ دار
ٹھہرے گی — دنیا کی تخلیق سے لے کر آج تک، 51 یعنی ہابیل کے قتل
سے لے کر یاہ زکر کے قتل تک، جسے بیت المُقّدس کے صحن میں موجود
قربان گاہ المُقّدسبیتاور دروازےکے قتلدرمیانکے کیا گیا۔ ہاں، مَیں
تم کو بتاتا ہوں کہ یہ نسل ضرور اُن کی ذمہ ٹھہرےدار گی۔

شریعت52 کے ِمو، عال تم پر !افسوس کیونکہ تم نے علم کی کنجی کو
چھین لیا صرفنہہے۔ یہ کہ تم داخلخود نہیں ہوئے، بلـکہ تم داخلنے
ہونے والوں کو روکبھی “لیا۔
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جب53 عیسٰی وہاں سے نکلا تو عالِم اور فریسی اُس کے سخت مخالف ہو

گئے بڑےاور غور اُسسے کی پوچھ گچھ کرنے لـگے۔ 54 وہ تاکاِس میں
رہے کہ اُسے منہ سے نکلی باتکسی کی وجہ سے پکڑیں۔

12
یاکاری ر سے خبردار !رہو

1 اِتنے میں کئی ہزار لوگ جمع ہو گئے تھے۔ بڑی تعداد کی وجہ سے وہ
ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے۔ پھر عیسٰی اپنے شاگردوں سے یہ بات
کرنے لگا، فریسیوں” کے خمیر یعنی یاکاری ر سے !خبردار 2 جو کچھ بھی
ابھی چھپا ہوا ہے اُسے آخر میں ظاہر کیا جائے گا اور جو کچھ بھی اِس
وقت پوشیدہ اُسہے کا راز آخر میں کھل جائے گا۔ اِس3 لئے جو کچھ تم
اندھیرےنے میں کہا وہہے روزِ روشن میں سنایا جائے گا اور کچھجو تم
نے اندرونی کمروں کا دروازہ بند کر کے آہستہ آہستہ کان میں بیان کیا ہے
اُس کا چھتوں اعلانسے کیا جائے گا۔
سےکس ڈرنا ہئے؟ چا

میرے4 عزیزو، اُن متسے ڈرنا قتلکوجسمصرفجو ہیںکرتے اور
مزید نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مَیں5 تم کو بتاتا ہوں سےکسکہ ڈرنا ہے۔
الله سے ڈرو، جو تمہیں ہلاک کرنے کے بعد جہنم میں پھینکنے کا اختیار
بھی رکھتا جیہے۔ اُسیہاں، خوفسے کھاؤ۔

6 کیا پانچ یاں چڑ دو پیسوں میں نہیں بِکتیں؟ توبھی الله ایکہر کی فکر کر
ایککے بھیکو نہیں بھولتا۔ ہاں،7 تمہارےبلـکہ سر بالسبکے بھی گنے
ہوئے ہیں۔ متلہٰذا تمہاریڈرو۔ قدر یوںسیبہتقیمتو چڑ کہیںسے
یادہ ز ہے۔
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مسیح کا اقرار یا انکار کرنے نتیجےکے
مَیں8 تم کو بتاتا ہوں، بھیجو لوگوں کے منے سا میرا کرےاقرار اُس کا

اقرار ابِن فرشتوںبھیآدم منےکے لیکن9گا۔کرےسا لوگوںجو منےکے سا
میرا کرےانکار اُس کا بھی الله فرشتوںکے کے منے سا انکار کیا جائے گا۔

10 اور جو بھی ابِن آدم کے خلاف بات کرے اُسے معاف کیا جا سکتا
لیکنہے۔ القدسروحجو خلافکے بکےکفر نہیںمعافاُسے کیا جائے
گا۔

لوگجب11 تم عبادتکو خانوں میں اور حاکموں اور اختیار والوں کے
منے گھسیٹسا کر لے جائیں گے تو یہ سوچتے سوچتے پریشان نہ ہو جانا کہ
مَیں کس طرح اپنا دفاع کروں یا کیا کہوں، 12 کیونکہ روح القدس تم کو
وقتاُسی دےسکھا گا کہ تم کو کیا کہنا “ہے۔
نادان امیر کی تمثیل

13 کسی نے بھیڑ میں سے کہا، اُستاد،” میرے بھائی سے کہیں کہ
میراث کا میرا مجھےحصہ “دے۔

14 عیسٰی جوابنے دیا، کسبھئی،” مجھےنے تم پر جج یا تقسیم کرنے
والا مقرر کیا “ہے؟ پھر15 اُس نے اُن مزیدسے کہا، !خبردار” قسمہر کے
لالچ بچےسے رہنا، انسانکیونکہ کی زندگی اُس مالکے دولتو کثرتکی
پر منحصر “نہیں۔

اُس16 تمثیلایکاُنہیںنے امیرکسی”سنائی۔ آدمی اچھیمیںزمینکی
فصل پیدا ہوئی۔ 17 چنانچہ وہ سوچنے لگا، مَیںاب’ کیا پاسمیرےکروں؟
تو اِتنی جگہ نہیں جہاں سبمَیں کچھ جمع کر کے ‘رکھوں۔ 18 پھر اُس نے
کہا، مَیں’ یہ کروں گا کہ اپنے گوداموں کو ڈھا کر اِن سے بڑے تعمیر
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کروں گا۔ اُن میں اپنا تمام اناج اور باقی پیداوار جمع کر لوں گا۔ 19 پھر مَیں
اپنے آپ سے کہوں گا کہ لو، اِن اچھی چیزوں سے تیری یات ضرور بہت
سالوں تک پوری ہوتی رہیں گی۔ اب آرام کر۔ کھا، پی اور خوشی ‘منا۔
لیکن20 الله نے اُس سے کہا، !احمق’ راتاِسی تُو مر جائے گا۔ تو پھر جو
چیزیں تُو نے جمع کی ہیں کیکسوہ ہوں ‘گی؟

21 یہی شخصاُس کا انجام ہے صرفجو اپنے لئے چیزیں جمع کرتا ہے
جبکہ وہ الله کے منے غریبسا “ہے۔
الله پر بھروسا

22 پھر عیسٰی نے اپنے شاگردوں سے کہا، اِس” لئے اپنی زندگی کی
یات پوریضرور کرنے کے لئے پریشان نہ رہو کہ ہائے، مَیں کیا کھاؤں۔
اور جسم کے لئے فکرمند نہ رہو کہ ہائے، مَیں کیا پہنوں۔ 23 زندگی تو
کھانے سے یادہ ز اہم ہے اور جسم پوشاک سے یادہ۔ ز کوّوں24 پر غور
نہکرو۔ بیجوہ بوتے، فصلیںنہ ہیں۔کاٹتے اُن پاسکے نہ سٹور ہوتا نہہے،
توبھیگودام۔ الله خود اُنہیں کھانا کھلاتا ہے۔ تمہاریاور قدر قیمتو تو
پرندوں سے کہیں یادہ ز ہے۔ 25 کیا تم میں سے کوئی فکر کرتے کرتے اپنی
زندگی میں ایک لمحے کا بھی اضافہ کر سکتا ہے؟ 26 اگر تم فکر کرنے سے
اِتنی چھوٹی سی تبدیلی بھی نہیں لا سکتے تو پھر تم باقی باتوں کے بارے میں
کیوں فکرمند ہو؟ غور27 کرو سوسنکہ طرحکسپھولکے اُگتے ہیں۔ نہ
محنتوہ کرتے، نہ کاتتے لیکنہیں۔ مَیں تمہیں بتاتا ہوں سلیمانکہ بادشاہ
پوریاپنی شان شوکتو باوجودکے ایسے کپڑوںشاندار ملبّسسے نہیں تھا
جیسے اُن میں سے ایک۔ 28 اگر الله اُس گھاس کو جو آج میدان میں ہے
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اور کل آگ میں جھونکی جائے گی ایسا شاندار لباس پہناتا ہے تو اے کم
اعتقادو، وہ تم کو پہنانے کے لئے کیا کچھ کرےنہیں گا؟

اِس29 کی تلاش میں نہ رہنا کہ کیا کھاؤ گے یا کیا پیو گے۔ ایسی باتوں
کی وجہ سے بےچین نہ رہو۔ 30 کیونکہ دنیا میں جو ایمان نہیں رکھتے وہی
اِن تمام چیزوں پیچھےکے بھاگتے ہتے ر ہیں، باپتمہارےجبکہ کو پہلے سے
معلوم ہے کہ تم کو اِن ضرورتکی ہے۔ 31 چنانچہ اُسی کی بادشاہی کی
تلاش میں رہو۔ پھر یہ تمام چیزیں بھی تم ملکو جائیں گی۔
آسمان دولتپر جمع کرنا

32 اے چھوٹے گلے، مت ڈرنا، کیونکہ تمہارے باپ نے تم کو
بادشاہی دینا پسند کیا۔ اپنی33 ملـکیت بیچ کر غریبوں دےکو دینا۔ اپنے
لئے بٹوےایسے بنواؤ جو نہیں گھستے۔ اپنے لئے آسمان پر ایسا خزانہ جمع کرو
جو کبھی ختم نہیں ہو گا اور جہاں نہ کوئی چور آئے گا، نہ کوئی کیڑا
اُسے خراب کرے گا۔ 34 کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل
بھی لگا رہے گا۔
وقتہر تیار نوکر

خدمت35 کے لئے تیار کھڑے رہو اور اِس پر دھیان دو کہ تمہارے
چراغ جلتے رہیں۔ یعنی36 ایسے نوکروں کی مانند جن مالـککا شادیکسی
سے واپس آنے والا ہے اور وہ اُس کے لئے تیار کھڑے ہیں۔ جوں ہی
وہ آ کر دستک دے وہ دروازے کو کھول دیں گے۔ 37 وہ نوکر مبارک
ہیں جنہیں مالـک آ کر جاگتے ہوئے اور چوکس پائے گا۔ مَیں تم کو سچ
بتاتا ہوں کہ یہ دیکھ مالـککر بدلکپڑےاپنے کر اُنہیں بٹھائے گا اور میز
پر اُن کی خدمت کرے گا۔ 38 ہو سکتا ہے مالـک آدھی رات یا اِس کے
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بعد آئے۔ اگر وہ میںصورتاِس بھی اُنہیں مستعد پائے تو مبارکوہ ہیں۔
یقین39 جانو، اگر کسی گھر کے مالـک کو پتا ہوتا کہ چور کب آئے گا
تو وہ ضرور اُسے گھر میں نقب لگانے نہ دیتا۔ 40 تم بھی تیار رہو، کیونکہ
ابِن آدم وقتایسے آئے جبگا تم اِس کی توقع نہیں کرو “گے۔
وفادار نوکر

پطرس41 نے پوچھا، خداوند،” کیا یہ تمثیل صرف ہمارے لئے ہے یا
سب کے لئے؟ “

42 خداوند نے جواب دیا، کون” سا نوکر وفادار اور سمجھ دار ہے؟
فرض کرو کہ گھر کے مالـک نے کسی نوکر کو باقی نوکروں پر مقرر کیا
ہو۔ اُس کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اُنہیں وقت پر مناسب کھانا
کھلائے۔ 43 وہ مبارکنوکر ہو گا مالـکجو کی واپسی پر یہ سب کچھ کر
رہا ہو گا۔ مَیں44 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ یہ دیکھ مالـککر اُسے اپنی پوری
جائیداد پر گا۔کرےمقرر فرضلیکن45 کرو کہ نوکر میںدلاپنے مالـک’سوچے، واپسیکی میں ابھی دیر ‘ہے۔ وہ نوکروں اور نوکرانیوں کو پیٹنے لـگے
اور کھاتے پیتے وہ نشے میں رہے۔ 46 اگر وہ کرےایسا مالـکتو ایسے دن
اور وقت آئے گا جس کی توقع نوکر کو نہیں ہو گی۔ اِن حالات کو دیکھ
کر وہ نوکر ٹکڑےٹکڑےکو کر ڈالے گا اور اُسے غیرایمان داروں میں شامل
کرے گا۔

47 جو نوکر اپنے مالـک کی مرضی کو جانتا ہے، لیکن اُس کے لئے
یاں تیار نہیں کرتا، نہ پوریاُسے کوششکیکرنے کرتا اُسہے، خوبکی
پٹائی کی جائے گی۔ 48 اِس کے مقابلے میں وہ جو مالـک کی مرضی کو
نہیں جانتا اور اِس بنا پر کوئی قابِل سزا اُسکرےکام کی کم پٹائی کی جائے
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گی۔ کیونکہ جسے بہت دیا گیا ہو اُس سے بہت طلب کیا جائے گا۔ اور
جس کے بہتسپرد کچھ کیا گیا ہو اُس سے کہیں یادہ ز مانگا جائے گا۔
عیسٰی کی وجہ اختلافسے پیدا ہو گا

49 مَیں زمین پر آگ لگانے آیا ہوں، اور کاش وہ پہلے ہی بھڑک رہی
!ہوتی لیکن50 اب تک میرے منے سا ایک بپتسمہ ہے جسے لینا ضروری
ہے۔ اور مجھ پر کتنا دباؤ تکجبہے اُس کی تکمیل نہ ہو جائے۔ 51 کیا
تم سمجھتے ہو مَیںکہ دنیا میں صلح سلامتی قائم کرنے آیا ہوں؟ نہیں، مَیں تم
کو بتاتا ہوں کہ اِس کی بجائے اختلافمَیں پیدا کروں گا۔ 52 ابکیونکہ
سے ایک گھرانے کے پانچ افراد میں اختلاف ہو گا۔ تین دو کے خلاف
اور دو تین ہوںخلافکے گے۔ باپ53 بیٹے خلافکے ہو گا اور باپبیٹا
کے خلاف، ماں بیٹی کے خلاف اور بیٹی ماں کے خلاف، ساس بہو کے
خلاف اور ساسبہو کے “خلاف۔
حالاتموجودہ کا صحیح نتیجہ نکالنا ہئے چا

عیسٰی54 ہجومنے یہسے بھی کہا، بادلکوئیہیجوں” اُفقمغربی سے
چڑھتا ہوا نظر آئے تو تم کہتے ہو کہ بارش ہو گی۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے۔
جنوبیجباور55 لُو چلتی توہے تم کہتے ہو گرمیسختکہ ہو گی۔ اور ایسا
ہی ہوتا ہے۔ اے56 یاکارو !ر تم آسمان و زمین حالاتکے پر غور کر کے
صحیح نتیجہ نکال لیتے ہو۔ تو پھر تم موجودہ زمانے حالاتکے پر غور کر کے
صحیح نتیجہ کیوں نہیں نکال سکتے؟
مخالفاپنے سے سمجھوتا کرنا

57 تم خود صحیح فیصلہ کیوں نہیں کر سکتے؟ فرض58 کرو کہ کسی
تجھنے پر مقدمہ اگرہے۔چلایا ایسا ہو میںکچہریکہکرکوششپوریتو
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پہنچنے پہلےپہلےسے حلمعاملہ مخالفکےکر فارغسے جائے۔ہو ایسا نہ ہو
کہ وہ تجھ کو جج کے منے گھسیٹسا کر لے جائے، جج پولیستجھے افسر
کے کرےحوالے پولیساور افسر میںجیلتجھے ڈال دے۔ مَیں59 تجھے
بتاتا ہوں، وہاں سے تُو اُس تکوقت نہیں نکل پائے تکجبگا جرمانے
پوریکی پوری رقم ادا نہ کر “دے۔

13
توبہ کرو ہلاکورنہ ہو جاؤ گے

اُس1 وقت کچھ لوگ عیسٰی کے پاس پہنچے۔ اُنہوں نے اُسے گلیل کے
کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا جنہیں پیلاطس نے اُس وقت قتل کروایا
تھا جب وہ بیت المُقّدس میں قربانیاں پیش کر رہے تھے۔ یوں اُن کا خون
قربانیوں خونکے ساتھکے ملایا گیا تھا۔ 2 عیسٰی نے یہ سن کر پوچھا، کیا”
تمہارے خیال میں لوگیہ گلیل باقیکے لوگوں سے یادہ ز گناہ گار تھے کہ
اِنہیں اِتنا دُکھ اُٹھانا پڑا؟ 3 ہرگز !نہیں بلـکہ مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ اگر تم توبہ
نہ کرو تو تم بھی اِسی طرح تباہ ہو جاؤ گے۔ 4 یا 18اُن افراد بارےکے میں
تمہارا کیا خیال ہے جو مر گئے جب ِشلوخ کا بُرج اُن پر گرا؟ کیا وہ یروشلم
کے باقی باشندوں نسبتکی یادہ ز گناہ گار تھے؟ 5 ہرگز !نہیں مَیں تم کو بتاتا
ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو تو تم بھی تباہ ہو جاؤ “گے۔
بےپھل انجـیر درختکا

6 پھر عیسٰی نے اُنہیں یہ تمثیل سنائی، کسی” نے اپنے باغ میں انجـیر کا
درخت جبلگایا۔ وہ اُس پھلکا توڑنے کے لئے آیا تو پھلکوئی نہیں تھا۔
یہ7 دیکھ اُسکر مالینے کہا،سے تینمَیں’ اِسسےسال پھلکا توڑنے آتا
ہوں، لیکن تکآج کچھ بھی نہیں ملا۔ کاٹاِسے ڈال۔ یہ زمین طاقتکی
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کیوں ‘کرے؟ختم لیکن8 مالی کہا،نے اَورسالایکاِسےجناب،’ ہنے ر
مَیںدیں۔ اِس اردکے گوڈیگرد کر ڈالوںکھادکے گا۔ 9 پھر اگر یہ اگلے
سال پھل لایا تو ٹھیک، ورنہ اِسے کٹوا “۔‘ڈالنا
سبت عورتکبڑیدنکے کی شفا

10 سبت کے دن عیسٰی کسی عبادت خانے میں تعلیم دے رہا تھا۔
11 وہاں ایک عورت تھی جو 18 سال سے بدروح کے باعث بیمار تھی۔
وہ کبڑی ہو گئی تھی اور سیدھی کھڑی ہونے کے بالکل قابل نہ تھی۔
عیسٰیجب12 نے اُسے دیکھا تو پکار کر کہا، اے” عورت، تُو اپنی بیماری
گئیچھوٹسے “!ہے اُس13 اپنےنے ہاتھ اُس پر رکھے تو ًوہ سیدھیفورا
کھڑی ہو کر الله کی تمجید کرنے لـگی۔

عبادتلیکن14 خانے کا ناراضراہنما ہوا عیسٰیکیونکہ کےسبتنے
دن شفا دی تھی۔ اُس نے لوگوں سے کہا، ہفتے” کے چھ دن کام کرنے
کے لئے ہوتے ہیں۔ اِس لئے اتوار سے لے کر تکجمعہ شفا پانے کے لئے
آؤ، نہ سبتکہ کے “دن۔

15 خداوند نے جواب میں اُس سے کہا، تم” کتنے یاکار ر !ہو کیا تم
میں سے ہر کوئی سبت کے دن اپنے بَیل یا گدھے کو کھول کر اُسے تھان
سے باہر نہیں لے جاتا تاکہ اُسے پانی پلائے؟ اب16 عورتاِس کو دیکھو
جو ابراہیم کی بیٹی ہے اور جو 18 سال سے ابلیس کے بندھن میں تھی۔
جب تم سبت کے دن اپنے جانوروں کی مدد کرتے ہو تو کیا یہ ٹھیک نہیں
کہ عورت کو اِس بندھن سے رِہائی دلائی جاتی، چاہے یہ کام سبت کے
دن ہی کیوں نہ کیا “جائے؟ 17 عیسٰی کے جواباِس سے اُس مخالفکے
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شرمندہ ہو گئے۔ لیکن عام لوگ اُس کے اِن تمام شاندار کاموں سے خوش
ہوئے۔
رائی کے دانے تمثیلکی

18 عیسٰی نے کہا، الله” کی بادشاہی کس چیز کی مانند ہے؟ مَیں اِس
کا موازنہ کس سے کروں؟ 19 وہ رائی کے ایک دانے کی مانند ہے جو
کسی نے اپنے باغ میں بو دیا۔ ھتے بڑ ھتے بڑ وہ درخت سا بن گیا اور پرندوں
نے اُس کی شاخوں میں اپنے گھونسلے بنا لئے۔ “
خمیر کی مثال

20 اُس نے دوبارہ پوچھا، الله” کی بادشاہی کا کس چیز سے موازنہ
کروں؟ 21 وہ اُس خمیر کی مانند ہے عورتکسیجو نے لے ًکر 27تقریبا
کلو گرام آٹے میں ملا دیا۔ گو وہ اُس میں چھپ گیا توبھی ہوتے ہوتے
پورے ُگندھے ہوئے آٹے کو خمیر کر “گیا۔
تنگ دروازہ

22 عیسٰی تعلیم دیتے دیتے مختلف شہروں اور دیہاتوں میں سے گزرا۔ اب
اُس کا رُخ یروشلم ہی تھا۔طرفکی 23 اِتنے کسیمیں اُسنے سے پوچھا،
خداوند،” کیا کم لوگوں نجاتکو ملے “گی؟

اُس دیا،جوابنے میںدروازےتنگ”24 داخلسے سرتوڑکیہونے
کوشش کرو۔ کیونکہ مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ بہت سے لوگ اندر جانے
کی کوشش کریں گے، لیکن بےفائدہ۔ 25 ایک وقت آئے گا کہ گھر
کا مالـک اُٹھ کر دروازہ بند کر دے گا۔ پھر تم باہر کھڑے رہو گے اور
کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے التماس کرو گے، خداوند،’ ہمارے لئے دروازہ
‘دیں۔کھول لیکن گا،دےجوابوہ نہ’ مَیں تم کو جانتا ہوں، نہ یہ کہ تم
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کہاں ‘ہو۔کے 26 پھر تم کہو گے، ہم’ نے آپتو کے منے سا ہی کھایا اور
پیا آپاور ہماریہی سڑکوں پر تعلیم دیتے ‘رہے۔ لیکن27 دےجوابوہ
گا، نہ’ مَیں تم کو جانتا ہوں، نہ یہ کہ تم کہاں کے ہو۔ اے تمام بدکارو،
مجھ دُورسے ہو ‘!جاؤ وہاں28 تم روتے دانتاور پیستے کیونکہگے۔رہو تم
دیکھو گے کہ ابراہیم، یعقوباسحاق، اور تمام نبی الله کی بادشاہی میں ہیں
جبکہ تم نکالکو دیا گیا ہے۔ 29 لوگاور مشرق، مغرب، شمال جنوباور
سے آ کر الله کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ 30 اُس وقت
ایسےکچھ ہوں گے پہلےجو آخر تھے، اّولابلیکن ہوں اورگے۔ ایسےکچھ
بھی ہوں گے پہلےجو اّول تھے، ابلیکن آخر ہوں “گے۔
یروشلم افسوسپر

وقتاُس31 فریسیکچھ عیسٰی پاسکے آ کر اُس سے کہنے لـگے، اِس”
مقام کو چھوڑ کر کہیں اَور چلے جائیں، کیونکہ ہیرودیس آپ کو قتل
کرنے کا ارادہ رکھتا “ہے۔

32 عیسٰی جوابنے دیا، جاؤ،” لومڑیاُس کو بتا دو، آج’ اور کل مَیں
بدروحیں نکالتا اور مریضوں کو شفا دیتا رہوں گا۔ تیسرےپھر دن مَیں پایہ
تکمیل کو پہنچوں ‘گا۔ 33 اِس لئے لازم ہے کہ مَیں آج، کل اور پرسوں
آگے چلتا رہوں۔ کیونکہ ممکن نہیں کہ کوئی نبی یروشلم سے باہر ہلاک
ہو۔

34 ہائے یروشلم، !یروشلم تُو جو نبیوں کو قتل کرتی اور پاساپنے بھیجے
پیغمبروںہوئے مَیںہے۔کرتیسنگسارکو تیریبارہیکتنینے اولاد کو
جمع کرنا چاہا، بالکل اُسی طرحجسطرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پَروں
تلے جمع کر محفوظکے کر لیتی لیکنہے۔ تُو نہنے چاہا۔ تیرےاب35 گھر
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کو ویران و سنسان چھوڑا جائے گا۔ اور مَیں تم کو بتاتا ہوں، تم مجھے اُس
تکوقت دوبارہ نہیں دیکھو تکجبگے تم نہ کہو مبارککہ وہہے جو
رب کے نام سے آتا “ہے۔

14
سبت مریضدنکے کی شفا

سبت1 کے ایک دن عیسٰی کھانے کے لئے فریسیوں کے کسی راہنما
کے گھر آیا۔ لوگ اُسے پکڑنے کے لئے اُس کی ہر حرکت پر نظر رکھے
تھے۔ہوئے ایکوہاں2 آدمی عیسٰی منےکے سا بازوکےجستھا اور ٹانگیں
پھولے ہوئے تھے۔ 3 یہ دیکھ کر وہ فریسیوں اور شریعت کے ِموں عال سے
پوچھنے لگا، سبتشریعتکیا” دنکے شفا دینے اجازتکی دیتی “ہے؟

لیکن4 وہ خاموش رہے۔ پھر اُس نے اُس آدمی پر ہاتھ رکھا اور اُسے
دےشفا رُخصتکر کر دیا۔ حاضرین5 سے وہ کہنے لگا، اگر” تم میں سے
کسی کا بیٹا یا سبتبَیل میںکنوئیںدنکے گر جائے تو کیا تم ًاُسے فورا نہیں
نکالو “گے؟

اِس6 پر وہ جوابکوئی دےنہ سکے۔
عزت اور اجر حاصل کرنے کا یقہ طر

عیسٰیجب7 نے دیکھا مہمانکہ میز چنکرسیاںکیعزتپر ہیںرہے
تو اُس اُنہیںنے یہ تمثیل سنائی، شادیکسیتجھےجب”8 ضیافتکی میں
شریک ہونے کی دعوت دی جائے تو وہاں جا کر عزت کی کرسی پر نہ
بیٹھنا۔ ایسا نہ ہو اَورکسیکہ ہوگئیدیدعوتبھیکو یادہسےتجھجو ز
عزت دار ہے۔ 9 جبکیونکہ وہ پہنچے گا تو بان پاستیرےمیز آ کر کہے
گا، ذرا’ اِس آدمی کو یہاں بیٹھنے ‘دے۔ یوں تیری بےعزتی ہو جائے گی
اور تجھے وہاں سے اُٹھ کر آخری کرسی پر بیٹھنا پڑے گا۔ 10 اِس لئے ایسا
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مت کرنا بلـکہ جب تجھے دعوت دی جائے تو جا کر آخری کرسی پر بیٹھ
جا۔ وہاںتجھےمیزبانجبپھر بیٹھا دیکھےہوا گا تو گا،کہےوہ دوست،’
منے سا کرسیوالی پر ‘بیٹھ۔ طرحاِس تمام مہمانوں کے منے عزتتیریسا ہو
جائے گی۔ 11 کیونکہ جو بھی اپنے آپ کو سرفراز کرے اُسے پست کیا
جائے گا اور جو آپاپنے کرےپستکو اُسے سرفراز کیا جائے “گا۔

12 پھر عیسٰی نے میزبان سے بات کی، جب” تُو لوگوں کو دوپہر یا شام
کا کھانا کھانے دعوتکی دینا چاہتا ہے تو اپنے دوستوں، بھائیوں، رشتے
داروں یا امیر ہم سایوں کو نہ بُلا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اِس کے عوض تجھے
دیں۔دعوتبھی کیونکہ اگر وہ ایسا یں کر تو یہی تیرا معاوضہ ہو گا۔ اِس13
کے ضیافتبجائے وقتکرتے غریبوں، لنگڑوں، مفلوجوں اور اندھوں کو
دعوت دے۔ 14 ایسا کرنے برکتتجھےسے ملے گی۔ کیونکہ تجھےوہ اِس
عوضکے کچھ سکیںدےنہیں گے، بلـکہ تجھے اِس کا معاوضہ وقتاُس
ملے راستجبگا باز جی اُٹھیں “گے۔
ضیافتبڑی تمثیلکی

15 یہ سن کر مہمانوں میں سے ایک نے اُس سے کہا، مبارک” ہے وہ
جو الله کی بادشاہی میں کھانا “کھائے۔

16 عیسٰی نے جواب میں کہا، کسی” آدمی نے ایک بڑی ضیافت
کا انتظام کیا۔ اِس کے لئے اُس نے بہت سے لوگوں کو دعوت دی۔
ضیافتجب17 وقتکا آیا تو اُس نے اپنے نوکر مہمانوںکو اطلاعکو دینے
کے لئے بھیجا کہ آئیں،’ سب کچھ تیار ‘ہے۔ لیکن18 وہ سب کے سب
معذرت ہنے چا لـگے۔ پہلے نے کہا، مَیں’ نے کھیت خریدا ہے اور اب
ضروری ہے کہ نکل کر اُس کا معائنہ کروں۔ مَیں معذرت چاہتا ‘ہوں۔
دوسرے19 نے کہا، مَیں’ نے بَیلوں کے خریدےجوڑےپانچ ابہیں۔
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مَیں اُنہیں آزمانے جا رہا ہوں۔ مَیں معذرت چاہتا ‘ہوں۔ تیسرے20 نے
کہا، مَیں’ شادینے کی اِسہے، لئے نہیں آ ‘سکتا۔

21 نوکر نے واپس آ کر مالـک کو سب کچھ بتایا۔ وہ غصے ہو کر نوکر
سے کہنے لگا، جا،’ سیدھے شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں جا کر وہاں کے
غریبوں، لنگڑوں، اندھوں اور مفلوجوں کو لے ‘آ۔ نوکر نے ایسا ہی کیا۔
22 پھر واپس آ کر اُس نے مالـک کو اطلاع دی، جناب،’ جو کچھ آپ
نے کہا تھا پورا ہو چکا ابلیکنہے۔ بھی مزید لوگوں کے لئے گنجائش
‘ہے۔ مالـک23 اُسنے سے کہا، پھر’ شہر نکلسے دیہاتکر سڑکوںکی
پر اور باڑوں پاسکے جا۔ ملبھیجو شریکمیںخوشیہماریاُسےجائے
ہونے پر مجبور کر تاکہ میرا گھر بھر جائے۔ 24 کیونکہ مَیں تم کو بتاتا ہوں
کہ جن کو پہلے دعوت دی گئی تھی اُن میں سے کوئی بھی میری ضیافت
شریکمیں نہ ہو “۔‘گا
شاگرد ہونے قیمتکی

ایک25 بڑا ہجوم عیسٰی چلساتھکے تھا۔رہا اُن طرفکی مُڑ اُسکر نے
کہا، اگر”26 پاسمیرےکوئی آ کر اپنے باپ، ماں، بیوی، بچوں، بھائیوں،
بہنوں بلـکہ آپاپنے بھیسے دشمنی نہ رکھے تو وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔
27 اور جو اپنی صلیب اُٹھا میرےکر پیچھے نہ ہو لے وہ میرا شاگرد نہیں ہو
سکتا۔

28 اگر تم میں بُرجکوئیسے تعمیر کرنا چاہے تو کیا پہلےوہ بیٹھ پورےکر
اخراجات کا اندازہ نہیں لگائے گا تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ اُسے تکمیل
تک سکےپہنچا گا یا ورنہ29نہیں؟ خطرہ بنیادکیاُسکہہے لنے ڈا بعدکے
پیسے ختم ہو جائیں اور وہ آگے کچھ نہ بنا سکے۔ پھر جو کوئی بھی دیکھے
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گا وہ اُس کا مذاق اُڑا کر کہے30 گا، اُس’ نے عمارت کو شروع تو کیا،
ابلیکن اُسے مکمل نہیں کر ‘پایا۔

31 یا اگر کوئی بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ کے ساتھ جنگ کے لئے
نکلے تو کیا بیٹھپہلےوہ نہیںاندازہکر لگائے گا وہکہ فوجیوںہزاردساپنے
سے بیساُن ہزار فوجیوں غالبپر آ سکتا ہے اُسجو سے لڑنے آ رہے ہیں؟
32 اگر وہ اِس نتیجے پر پہنچے غالبکہ نہیں آ سکتا تو صلحوہ کرنے کے لئے
اپنے نمائندے دشمن کے پاس بھیجے گا جب وہ ابھی دُور ہی ہو۔ اِسی33
طرح تم میں سے جو بھی اپنا سب کچھ نہ چھوڑے وہ میرا شاگرد نہیں ہو
سکتا۔
نمکبےکار

نمک34 اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر اُس کا ذائقہ جاتا رہے تو پھر اُسے
کیونکر دوبارہ نمکین کیا جا سکتا ہے؟ 35 نہ وہ زمین کے لئے مفید ہے، نہ
کھاد کے لئے بلـکہ اُسے نکال کر باہر پھینکا جائے گا۔ سنجو سکتا ہے وہ
سن “لے۔

15
کھوئی ہوئی بھیڑ

اب1 ایسا تھا کہ تمام ٹیکس لینے والے اور گناہ گار عیسٰی کی باتیں سننے
کے لئے اُس کے پاس آتے تھے۔ 2 یہ دیکھ کر فریسی اور شریعت کے عالِم
بڑبڑانے لـگے، یہ” آدمی گناہ گاروں کو خوش آمدید کہہ کر اُن کے ساتھ
کھانا کھاتا “ہے۔ اِس3 پر عیسٰی نے اُنہیں یہ تمثیل سنائی،

فرض”4 کرو کہ تم میں کیکسیسے َسو بھیڑیں ہیں۔ ایکلیکن گم ہو
جاتی مالـکابہے۔ کرےکیا گا؟ کیا وہ بھیڑیں99باقی میدانکھلے میں
چھوڑ کر گم شدہ بھیڑ کو ڈھونڈنے نہیں جائے گا؟ ضرور جائے گا، بلـکہ
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جب تک اُسے وہ بھیڑ مل نہ جائے وہ اُس کی تلاش میں رہے گا۔ 5 پھر
وہ خوش ہو کر اُسے اپنے کندھوں پر اُٹھا لے گا۔ یوں6 چلتے چلتے وہ اپنے
پہنچگھر جائے گا اور وہاں اپنے دوستوں اور ہم سایوں کو بُلا کر اُن سے
کہے گا، میرے’ خوشیساتھ !مناؤ کیونکہ مجھے اپنی کھوئی ہوئی بھیڑ مل
گئی ‘ہے۔ مَیں7 تم کو بتاتا ہوں کہ آسمان پر بالکل اِسی طرح خوشی منائی
جائے ایکجبگی ہی گناہ گار کرےتوبہ گا۔ اور یہ خوشی اُس خوشی
کی نسبت یادہ ز ہو گی جو اُن 99 افراد کے باعث منائی جائے گی جنہیں
توبہ کرنے ضرورتکی ہی نہیں تھی۔
گم شدہ ِسکہ

8 یا فرض کرو کہ کسی عورت کے پاس دس ِسکے ہوں لیکن ایک
ِسکہ گم ہو عورتابجائے۔ کرےکیا گی؟ کیا وہ چراغ جلا کر اور گھر
میں دےدےجھاڑو احتیاطبڑیکر ِسکےسے تلاشکو کرےنہیں گی؟
کرےضرور گی، بلـکہ وہ تکوقتاُس ڈھونڈتی رہے تکجبگی اُسے
ملِسکہ نہ جائے۔ اُسےجب9 ملِسکہ جائے گا تو وہ اپنی سہیلیوں اور ہم
سایوں کو بُلا کر اُن سے کہے گی، میرے’ خوشیساتھ !مناؤ کیونکہ مجھے
اپنا گم شدہ ملِسکہ گیا ‘ہے۔ مَیں10 تم کو بتاتا ہوں اِسیبالکلکہ طرح الله
کے فرشتوں کے منے سا خوشی منائی جاتی ہے جب ایک بھی گناہ گار توبہ
کرتا “ہے۔
گم شدہ بیٹا

11 عیسٰی نے اپنی بات جاری رکھی۔ کسی” آدمی کے دو بیٹے تھے۔
12 اِن میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے’ باپ، میراث کا میرا
حصہ دے ‘دیں۔ اِس پر باپ نے دونوں میں اپنی ملـکیت تقسیم کر دی۔
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دنوںتھوڑے13 بعدکے چھوٹا بیٹا اپنا سمیٹسامانسارا کر کسیساتھاپنے
دُوردراز ملـک میں لے گیا۔ وہاں اُس نے عیاشی میں اپنا پورا مال و متاع
اُڑا دیا۔ سب14 کچھ ضائع ہو گیا تو اُس ملـک میں سخت کال پڑا۔ اب وہ
ضرورت مند ہونے لگا۔ نتیجے15 میں وہ اُس ملـک کے کسی باشندے
ہاںکے جا جسپڑا اُسےنے سؤروں کو چَرانے کے لئے اپنے کھیتوں میں
بھیج وہاں16دیا۔ وہ پیٹاپنا پھلیوںاُن بھرنےسے خواہششدیدکی رکھتا
تھا جو سؤر کھاتے تھے، لیکن اُسے اِس کی بھی اجازت نہ ملی۔ 17 پھر وہ
میںہوش آیا۔ وہ کہنے لگا، باپمیرے’ کے مزدوروںکتنے کثرتکو سے
کھانا ملتا ہے جبکہ مَیں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ 18 مَیں اُٹھ کر اپنے باپ
کے پاس واپس چلا جاؤں گا اور اُس سے کہوں گا، اے” باپ، مَیں نے
آسمان کا اور آپ کا گناہ کیا ہے۔ اب19 مَیں اِس لائق نہیں رہا کہ آپ کا
بیٹا کہلاؤں۔ مہربانی کر کے مجھے اپنے مزدوروں میں رکھ ‘۔“لیں 20 پھر
وہ اُٹھ کر باپاپنے واپسپاسکے چلا گیا۔

لیکن وہ گھر سے ابھی دُور ہی تھا کہ اُس باپکے نے اُسے دیکھ لیا۔
اُسے ترس آیا اور وہ بھاگ کر بیٹے کے پاس آیا اور گلے لگا کر اُسے بوسہ
دیا۔ 21 بیٹے نے کہا، باپ،اے’ مَیں آسماننے کا آپاور کا گناہ کیا ہے۔
مَیںاب اِس لائق نہیں رہا آپکہ کا بیٹا ‘کہلاؤں۔ باپلیکن22 نے اپنے
نوکروں کو بُلایا اور کہا، جلدی’ کرو، بہترین سوٹ لا کر اِسے پہناؤ۔ اِس
کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتے پہنا دو۔ 23 پھر موٹا تازہ بچھڑا
لا کر اُسے ذبح کرو تاکہ ہم کھائیں اور خوشی منائیں، 24 کیونکہ یہ میرا بیٹا
مُردہ ابتھا زندہ ہو گیا ہے، گم ہو گیا ملابتھا گیا ‘ہے۔ اِس پر خوشیوہ
منانے لـگے۔
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اِس25 دوران باپ کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ اب وہ گھر لوٹا۔ جب وہ

گھر کے قریب پہنچا تو اندر سے موسیقی اور ناچنے کی آوازیں سنائی دیں۔
26 اُس نے کسی نوکر کو بُلا کر پوچھا، یہ’ کیا ہو رہا ‘ہے؟ 27 نوکر نے
جواب دیا، آپ’ کا بھائی آ گیا ہے اور آپ کے باپ نے موٹا تازہ بچھڑا ذبح
کروایا ہے، کیونکہ اُسے اپنا بیٹا واپسسلامتصحیح مل گیا ‘ہے۔

28 یہ سن کر بڑا بیٹا غصے ہوا اور اندر جانے سے انکار کر دیا۔ پھر باپ
گھر سے نکل کر اُسے سمجھانے لگا۔ 29 لیکن اُس نے جواب میں اپنے
باپ سے کہا، دیکھیں،’ مَیں نے اِتنے آپسال محنتسختمیںخدمتکی
مشقت کی ہے اور ایک دفعہ بھی آپ کی مرضی کی خلاف ورزی نہیں
کی۔ توبھی آپ نے مجھے اِس پورے عرصے میں ایک چھوٹا بکرا بھی نہیں
دیا کہ اُسے ذبح کر کے اپنے دوستوں ضیافتساتھکے کرتا۔ لیکن30 جوں
آپہی کا یہ بیٹا جسآیا آپنے دولتکی کسبیوں میں اُڑا آپدی، نے
اُس کے لئے موٹا تازہ بچھڑا ذبح ‘کروایا۔ باپ31 جوابنے دیا، بیٹا،’ آپ
تو پاسمیرےوقتہر رہے ہیں، اور جو کچھ میرا ہے آپوہ ہی کا ہے۔
ابلیکن32 ضروری تھا کہ ہم جشن منائیں خوشاور ہوں۔ آپکیونکہ
کا یہ بھائی جو مُردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے، جو گم ہو گیا تھا اب مل گیا
“۔‘ہے

16
چالاک ملازم

1 عیسٰی شاگردوںنے سے کہا، کسی” امیر آدمی ایکنے ملازم رکھا
تھا جو اُس کی جائیداد کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ایسا ہوا کہ ایک دن اُس
پر الزام لگایا گیا کہ وہ اپنے مالـک کی دولت ضائع کر رہا ہے۔ مالـک2
نے اُسے بُلا کر کہا، یہ’ کیا ہے جو مَیں تیرے بارے میں سنتا ہوں؟ اپنی
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تمام ذمہ یوں دار حسابکا دے، کیونکہ مَیں برخاستتجھے کر دوں ‘گا۔
ملازم3 میںدلنے کہا، مَیںاب’ کیا کروں جبکہ مالـکمیرا یہ داریذمہ
مجھ چھینسے گا؟لے کھدائی سختجیسا کام مجھ نہیںسے ہوتا بھیکاور
مانگنے آتیشرمسے ہے۔ مَیںہاں،4 ہوںجانتا کہ کروںکیا مجھےلوگتاکہ
برخاست کئے جانے کے بعد اپنے گھروں خوشمیں آمدید ‘کہیں۔

5 یہ کہہ کر اُس نے اپنے مالـک کے تمام قرض داروں کو بُلایا۔ پہلے
سے اُس نے پوچھا، تمہارا’ قرضہ کتنا ‘ہے؟ اُس6 نے جواب دیا، مجھے’
مالـک کو زیتون کے تیل کے َسو کنستر واپس کرنے ‘ہیں۔ ملازم نے
کہا، اپنا’ بِل لے لو اور بیٹھ کر جلدی سے َسو کنستر پچاس میں بدل ‘لو۔
دوسرے7 سے اُس نے پوچھا، تمہارا’ کتنا قرضہ ‘ہے؟ اُس نے جواب
دیا، مجھے’ گندم کی ہزار یاں بور واپس کرنی ‘ہیں۔ ملازم نے کہا، اپنا’
بِل لے لو اور ہزار کے بدلے آٹھ َسو لـکھ ‘لو۔

یہ8 دیکھ مالـککر ملازمبےایماننے یفکی تعر کی اُسکہ عقلنے
کامسے لیا اِسکیونکہہے۔ دنیا فرزندکے نسلاپنی لوگوںکے سے نپٹنے میں
نور فرزندوںکے سے یادہ ز ہوشیار ہوتے ہیں۔

مَیں9 تم کو بتاتا ہوں کہ دنیا دولتناراستکی سے اپنے لئے دوست بنا
لو یہجبتاکہ ختم ہو جائے لوگتو تم رہائشابدیکو گاہوں خوشمیں
آمدید کہیں۔ 10 جو تھوڑے میں وفادار ہے وہ یادہ ز میں بھی وفادار ہو
گا۔ اور جو تھوڑے میں بےایمان ہے وہ یادہ ز میں بھی بےایمانی کرے
گا۔ 11 اگر تم دنیا دولتناراستکی کو لنے سنبھا میں وفادار نہ رہے تو پھر
تمہارےدولتحقیقیکون گا؟کرےسپرد اور12 اگر تم دوسروںنے کی
دولت لنے سنبھا میں بےایمانی دکھائی ہے تو پھر کون تم کو تمہارے ذاتی
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استعمال کے لئے دےکچھ گا؟
بھیکوئی13 غلام مالـکوںدو نہیںخدمتکی سکتا۔کر یا تو ایکوہ سے

نفرت کر کے دوسرے سے محبت رکھے گا، یا ایک سے لپٹ کر دوسرے
کو حقیر گا۔جانے ایکتم میںوقتہی الله دولتاور نہیںخدمتکی کر
“سکتے۔
عیسٰی کی چند کہاوتیں

فریسیوں14 نے کچھسبیہ سنا تو وہ اُس مذاقکا اُڑانے لـگے، کیونکہ
اُس15تھے۔لالچیوہ اُننے تم”کہا،سے وہہی ہو آپاپنےجو لوگوںکو
منےکے راستسا باز قرار دیتے لیکنہو، تمہارےالله دلوں ہے۔واقفسے
کیونکہ لوگ جس چیز کی بہت قدر کرتے ہیں وہ الله کے نزدیک ہے۔مکروہ

16 یحیٰی کے آنے تک تمہارے راہنما موسٰی کی شریعت اور نبیوں کے
پیغامات تھے۔ لیکن اب الله کی بادشاہی کی خوش خبری کا اعلان کیا جا
رہا ہے اور تمام لوگ زبردستی اِس میں داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن17 اِس
کا یہ مطلب نہیں شریعتکہ منسوخ ہو گئی ہے بلـکہ آسمان و زمین جاتے
رہیں شریعتلیکنگے، کی زیر تکزبر کوئی باتبھی نہیں بدلے گی۔

18 چنانچہ جو آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے کر کسی اَور سے شادی
کرے وہ زنا کرتا ہے۔ اِسی طرح جو کسی طلاق شدہ عورت سے شادی
کرے وہ بھی زنا کرتا ہے۔
امیر آدمی اور لعزر

ایک19 امیر آدمی کا ذکر ہے جو ارغوانی رنگ کے کپڑے اور نفیس
کتان پہنتا اور ہر روز عیش و عشرت میں گزارتا تھا۔ 20 امیر کے گیٹ پر
ایک غریب آدمی پڑا تھا جس کے پورے جسم پر ناسور تھے۔ اُس کا نام
لعزر تھا 21 اور اُس کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ وہ امیر کی میز سے
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گرے ٹکڑےہوئے کھا کر سیر ہو جائے۔ ُکتے اُس پاسکے آ کر اُس کے
ناسور چاٹتے تھے۔

22 پھر ایسا ہوا کہ غریب آدمی مر گیا۔ فرشتوں نے اُسے اُٹھا کر ابراہیم
کی میںگود بٹھا دیا۔ امیر آدمی فوتبھی ہوا اور دفنایا گیا۔ 23 وہ میںجہنم
پہنچا۔ عذاب کی حالت میں اُس نے اپنی نظر اُٹھائی تو دُور سے ابراہیم اور
اُس کی میںگود لعزر کو دیکھا۔ 24 وہ پکار اُٹھا، باپمیرےاے’ ابراہیم،
مجھ پر مہربانیکریں۔رحم کر لعزرکے بھیجپاسمیرےکو دیں تاکہ وہ اپنی
اُنگلی کو پانی میں ڈبو میریکر زبان کو ٹھنڈا کرے، کیونکہ مَیں آگاِس
میں تڑپتا ‘ہوں۔

لیکن25 ابراہیم نے جواب دیا، بیٹا،’ یاد رکھ کہ تجھے اپنی زندگی میں
بہترین چیزیں مل چکی ہیں جبکہ لعزر کو بدترین چیزیں۔ لیکن اب اُسے
آرام اور تسلی مل گئی ہے جبکہ تجھے اذیت۔ 26 نیز، ہمارے اور تمہارے
درمیان ایک وسیع خلیج قائم ہے۔ اگر کوئی چاہے بھی تو اُسے پار کر کے
یہاں سے تمہارے پاس نہیں جا سکتا، نہ وہاں سے کوئی یہاں آ سکتا ‘ہے۔
27 امیر آدمی کہا،نے باپ،میرے’ ایکمیریپھر مہربانیہے،گزارشاَور
کر لعزرکے والدمیرےکو بھیجگھرکے دیں۔ میرے28 پانچ بھائی ہیں۔ وہ
وہاں جا کر اُنہیں آگاہ کرے، ایسا نہ ہو کہ اُن کا انجام بھی یہ ناکاذیت
مقام ‘ہو۔

لیکن29 ابراہیم جوابنے دیا، اُن’ پاسکے موسٰی توریتکی اور نبیوں
صحیفےکے تو ہیں۔ وہ اُن کی ‘سنیں۔ 30 امیر عرضنے کی، میرےنہیں،’
باپ ابراہیم، اگر کوئی مُردوں میں سے اُن کے پاس جائے تو پھر وہ ضرور
توبہ یں کر ‘گے۔ 31 ابراہیم نے کہا، اگر’ وہ موسٰی اور نبیوں کی نہیں سنتے
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تو وہ اُس وقت بھی قائل نہیں ہوں گے جب کوئی مُردوں میں سے جی اُٹھ
کر اُن پاسکے جائے “۔‘گا

17
گناہ

1 عیسٰی نے اپنے شاگردوں سے کہا، آزمائشوں” کو تو آنا ہی آنا ہے،
لیکن اُس معرفتکیجسافسوسپر وہ آئیں۔ 2 اگر وہ اِن میںچھوٹوں سے
کسی کو گناہ کرنے پر اُکسائے تو اُس کے لئے بہتر ہے کہ اُس کے گلے
میں بڑی چکّی کا پاٹ باندھا جائے اور اُسے سمندر میں پھینک دیا جائے۔
3 خبردار !رہو

اگر تمہارا بھائی گناہ کرے تو اُسے سمجھاؤ۔ اگر وہ اِس پر توبہ کرے تو
معافاُسے دو۔کر کروفرضاب4 دنایکوہکہ بارساتاندرکے تمہارا
گناہ کرے، لیکن ہر دفعہ واپس آ کر توبہ کا اظہار کرے، توبھی اُسے ہر
معافدفعہ کر “دو۔
ایمان

رسولوں5 نے خداوند سے کہا، ہمارے” ایمان کو بڑھا “دیں۔
6 خداوند نے جواب دیا، اگر” تمہارا ایمان رائی کے دانے جیسا چھوٹا

بھی ہو تو شہتوتتم درختاِسکے کہہکو سکتے ہو، اُکھڑ’ کر میںسمندر
‘لـگجا تو باتتمہاریوہ پر کرےعمل گا۔
غلام فرضکا

فرض7 کرو کہ تم میں سے کسی نے ہل چلانے یا جانور چَرانے کے
لئے ایک غلام رکھا جبہے۔ یہ کھیتغلام سے گھر آئے گا تو کیا اُس
مالـککا کہے گا، اِدھر’ آؤ، کھانے کے لئے بیٹھ ؟‘جاؤ 8 ہرگز نہیں، بلـکہ
وہ یہ کہے گا، میرا’ کھانا تیار ڈیوٹیکرو، پہنکپڑےکے خدمتمیریکر
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مَیںتکجبکرو پیکھا نہ لوں۔ اِس بعدکے بھیتم اورکھا پی ‘گے۔سکو
9 اور کیا وہ اپنے غلام کی اِس خدمت کا یہ شکر ادا کرے گا جو اُس نے
اُسے کرنے کو کہا تھا؟ !نہیںہرگز جبطرحاِسی10 کچھسبتم تمہیںجو
کرنے کو کہا گیا ہے کر چکو تب تم کو یہ کہنا ہئے، چا ہم’ نالائق نوکر
ہیں۔ ہم صرفنے فرضاپنا ادا کیا “۔‘ہے
کوڑھ مریضوںدسکے کی شفا

11 ایسا ہوا کہ یروشلم کی طرف سفر کرتے کرتے عیسٰی سامریہ اور
گلیل میں سے گزرا۔ ایک12 دن وہ کسی گاؤں میں داخل ہو رہا تھا کہ
کوڑھ مریضدسکے اُس کو ملنے آئے۔ وہ کچھ فاصلے کھڑےپر ہو کر
اونچی13 آواز سے کہنے لـگے، اے” عیسٰی، اُستاد، ہم پر رحم “کریں۔

14 اُس نے اُنہیں دیکھا تو کہا، جاؤ،” اپنے آپ کو اماموں کو دکھاؤ
تاکہ وہ تمہارا معائنہ “کریں۔

اور ایسا ہوا کہ وہ چلتے چلتے اپنی بیماری سے پاک صاف ہو گئے۔ 15 اُن
میں سے ایک نے جب دیکھا کہ شفا مل گئی ہے تو وہ مُڑ کر اونچی آواز
سے الله کی تمجید کرنے لگا، اور16 عیسٰی کے منے سا منہ بلکے گر کر یہ شکر
ادا کیا۔ یہ آدمی سامریہ کا باشندہ تھا۔ 17 عیسٰی نے پوچھا، کیا” دس کے
آدمیدس بیماریاپنی نہیںصافپاکسے ہوئے؟ باقی نو کہاں ہیں؟ 18 کیا
اِس غیرملـکی علاوہکے واپساَورکوئی آ کر الله تمجیدکی کرنے لئےکے تیار
نہیں “تھا؟ 19 پھر اُس نے اُس سے کہا، اُٹھ” کر چلا تیرےجا۔ ایمان نے
تجھے بچا لیا “ہے۔
الله کی کببادشاہی آئے گی



لوقا 17:20 lxxxi لوقا 17:33
فریسیوںکچھ20 الله”پوچھا،سےعیسٰینے “گی؟آئےکببادشاہیکی

اُس نے جواب دیا، الله” کی بادشاہی یوں نہیں آ رہی کہ اُسے ظاہری
نشانوں سے پہچانا جائے۔ لوگ21 یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے، وہ’ یہاں
‘ہے یا وہ’ وہاں ‘ہے کیونکہ الله کی تمہارےبادشاہی درمیان “ہے۔

پھر22 اُس آئیںدنایسے”کہا،سےشاگردوںاپنےنے کہگے تم ابِن آدم
کا ازکم دنایککم کیدیکھنے تمنا کرو نہیںلیکنگے، گے۔دیکھو لوگ23
تم بتائیںکو گے، وہ’ وہاں ‘ہے یا وہ’ یہاں ‘ہے۔ متلیکن جانا اور اُن کے
پیچھے نہ لگنا۔ 24 کیونکہ جب ابِن آدم کا دن آئے گا تو وہ بجلی کی مانند
ہو گا جس کی چمک آسمان کو ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے
تک روشن کر دیتی ہے۔ لیکن25 پہلے لازم ہے کہ وہ بہت دُکھ اُٹھائے
اور اِس نسل ہاتھوںکے رد کیا جائے۔ جب26 ابِن آدم وقتکا آئے گا تو
حالات نوح کے دنوں جیسے ہوں گے۔ لوگ27 اُس دن تک کھانے پینے
اور شادی کرنے کروانے میں لـگے رہے جب تک نوح کشتی میں داخل
نہ ہو گیا۔ پھر سیلاب نے آ کر اُن سب کو تباہ کر دیا۔ بالکل28 یہی کچھ
لوط کے ایام میں ہوا۔ لوگ کھانے پینے، خرید و فروخت، کاشت کاری
اور تعمیر کے کام میں لـگے رہے۔ لیکن29 جب لوط سدوم کو چھوڑ کر
نکلا تو آگ اور گندھک نے آسمان سے برس کر اُن سب کو تباہ کر دیا۔
30 ابِن آدم کے ظہور وقتکے ایسے حالاتہی ہوں گے۔

31 شخصجو اُس چھتدن پر ہو وہ گھر کا سامان ساتھ لے جانے کے
لئے نیچے نہ اُترے۔ اِسی طرح جو کھیت میں ہو وہ اپنے پیچھے پڑی چیزوں
کو ساتھ لے جانے کے لئے گھر نہ لوٹے۔ لوط32 بیویکی کو یاد رکھو۔
اپنیجو33 جان بچانے کرےکوششکی گا وہ اُسے گا،دےکھو اور جو
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اپنی جان کھو دے گا وہی اُسے بچائے رکھے گا۔ مَیں34 تم کو بتاتا ہوں
کہ راتاُس دو ایکافراد بستر میں ہوںسوئے ایکگے، کو ساتھ لے لیا
جائے گا دوسرےجبکہ پیچھےکو چھوڑ دیا گا۔جائے دو35 خواتین چکّی
پر پیسگندم رہی ہوں ایکگی، کو ساتھ لے لیا جائے گا دوسریجبکہ
کو پیچھے چھوڑ دیا جائے گا۔ 36 دو] کھیتافراد میں ہوں ایکگے، کو
ساتھ لے لیا جائے گا دوسرےجبکہ کو پیچھے چھوڑ دیا جائے “[گا۔

اُنہوں37 نے پوچھا، خداوند،” یہ کہاں ہو “گا؟
اُس نے جواب دیا، جہاں” لاش پڑی ہو وہاں گِدھ جمع ہو جائیں

“گے۔
18

بیوہ اور جج تمثیلکی
1 پھر عیسٰی تمثیلایکاُنہیںنے سنائی مسلسلجو دعا کرنے ہمتاور نہ

ہارنے کی ضرورت کو ظاہر کرتی ہے۔ اُس2 نے کہا، کسی” شہر میں
ایک جج رہتا تھا جو نہ خدا خوفکا مانتا، انسانکسینہ لحاظکا کرتا تھا۔
اب3 اُس شہر میں ایک بیوہ بھی تھی جو یہ کہہ کر اُس کے پاس آتی رہی
کہ مخالفمیرے’ کو جیتنے نہ دیں بلـکہ انصافمیرا ‘کریں۔ کچھ4 دیر کے
لئے جج نے انکار کیا۔ لیکن پھر وہ دل میں کہنے لگا، مَیںبےشک’ خدا کا
نہیںخوف مانتا، نہ لوگوں کی پروا کرتا ہوں، لیکن5 یہ بیوہ مجھے بار تنگبار
کر رہی ہے۔ اِس لئے مَیں اُس انصافکا کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ آخرکار
وہ آ میرےکر منہ پر “۔‘مارےتھپڑ

6 خداوند نے بات جاری رکھی۔ اِس” پر دھیان دو جو بےانصاف جج
نے کہا۔ 7 اگر اُس نے انصافآخرکار کیا تو کیا الله اپنے چنے ہوئے لوگوں
کا انصاف نہیں کرے گا جو دن رات اُسے مدد کے لئے پکارتے ہیں؟ کیا
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وہ اُن باتکی ملتوی کرتا رہے گا؟ 8 ہرگز !نہیں مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ وہ
جلدی سے اُن کرےانصافکا لیکنگا۔ کیا ابِن جبآدم دنیا میں آئے گا
تو ایمان دیکھ پائے “گا؟
فریسی ٹیکساور لینے والے کی تمثیل

9 بعض لوگ موجود تھے جو اپنی راست بازی پر بھروسا رکھتے اور
دوسروں کو حقیر تھے۔جانتے اُنہیں عیسٰی تمثیلیہنے سنائی، دو”10 آدمی
بیت المُقّدس میں دعا کرنے آئے۔ ایک فریسی تھا اور دوسرا ٹیکس لینے
والا۔

فریسی11 کھڑا ہو یہکر دعا لگا،کرنے مَیںخدا،اے’ تیرا شکر ہوںکرتا
کہ مَیں باقی لوگوں کی طرح نہیں ہوں۔ نہ مَیں ڈاکو ہوں، نہ بےانصاف،
نہ زناکار۔ مَیں اِس ٹیکس لینے والے کی مانند بھی نہیں ہوں۔ مَیں12 ہفتے
میں دو مرتبہ روزہ رکھتا ہوں اور تمام آمدنی کا دسواں حصہ تیرے لئے
مخصوص کرتا ‘ہوں۔

لیکن13 ٹیکس لینے والا دُور ہی کھڑا رہا۔ اُس نے اپنی آنکھیں آسمان
طرفکی تکاُٹھانے جرأتکی نہ کی بلـکہ اپنی پیٹپیٹچھاتی کر کہنے
لگا، اے’ خدا، مجھ گناہ گار پر رحم ‘!کر مَیں14 تم کو بتاتا ہوں کہ جب
دونوں اپنے اپنے لوٹےگھر نہیںفریسیتو بلـکہ یہ آدمی الله راستنزدیککے
باز ٹھہرا۔ کیونکہ جو بھی اپنے آپ کو سرفراز کرے اُسے پست کیا جائے
گا اور جو آپاپنے کرےپستکو اُسے سرفراز کیا جائے “گا۔
عیسٰی چھوٹے بچوں کو پیار کرتا ہے

ایک15 لوگدن اپنے بچوںچھوٹے بھیکو عیسٰی پاسکے لائے تاکہ
وہ اُنہیں چھوئے۔ یہ دیکھ کر شاگردوں نے اُن کو ملامت کی۔ لیکن16
عیسٰی نے اُنہیں اپنے پاس بُلا کر کہا، بچوں” کو میرے پاس آنے دو اور
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اُنہیں نہ روکو، کیونکہ الله کی بادشاہی اِن جیسے لوگوں کو حاصل ہے۔
17 مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں، جو الله کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ
کرے وہ اُس میں داخل نہیں ہو “گا۔
امیر مشکل سے الله کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں

کسی18 راہنما نے اُس سے پوچھا، نیک” اُستاد، مَیں کیا کروں تاکہ
میراث ابدیمیں زندگی “پاؤں؟

19 عیسٰی نے جواب دیا، تُو” مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کوئی نیک
نہیں ایکسوائے اورکے وہ الله۔ہے 20 شریعتتُو احکامکے واقفتوسے
ہے کہ زنا نہ قتلکرنا، نہ چوریکرنا، نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، اپنے
باپ اور اپنی ماں عزتکی “کرنا۔

آدمی21 جوابنے دیا، مَیں” نے جوانی تکآجسے اِن تمام احکام کی
پیروی کی “ہے۔

یہ22 سن کر عیسٰی نے کہا، ایک” تکابکام رہ گیا اپنیہے۔ پوری
جائیداد فروخت کر کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دے۔ پھر تیرے لئے
آسمان پر خزانہ جمع ہو جائے گا۔ اِس کے بعد آ کر میرے پیچھے ہو “لے۔
23 یہ سن کر آدمی بہتکو دُکھ ہوا، کیونکہ دولتنہایتوہ مند تھا۔

24 یہ دیکھ کر عیسٰی نے کہا، دولت” مندوں کے لئے الله کی بادشاہی
میں داخل ہونا کتنا مشکل !ہے 25 امیر کے الله کی بادشاہی میں داخل
ہونے کی نسبت یہ یادہ ز آسان ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر
“جائے۔

باتیہ26 سن کر سننے والوں نے پوچھا، کسپھر” ملنجاتکو سکتی
“ہے؟

27 عیسٰی جوابنے دیا، جو” انسان کے لئے ناممکن ہے وہ الله کے لئے
ممکن “ہے۔
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پطرس28 اُسنے ہم”کہا،سے تو چھوڑکچھسباپنا آپکر پیچھےکے

ہو لئے “ہیں۔
29 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں جسکہ بھینے الله

کی بادشاہی کی خاطر اپنے گھر، بیوی، بھائیوں، والدین یا بچوں کو چھوڑ
دیا ہے 30 اُسے اِس زمانے میں کئی گُنا یادہ ز اور آنے والے زمانے میں
ابدی زندگی ملے “گی۔
عیسٰی موتکی پیشتیسریکی گوئی

31 عیسٰی شاگردوں کو ایک طرف لے جا کر اُن سے کہنے لگا، سنو،”
ہم یروشلم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہاں سب کچھ پورا ہو جائے گا جو
نبیوں کی معرفت ابِن آدم کے بارے میں لـکھا گیا ہے۔ 32 اُسے غیریہودیوں
کے حوالے کر دیا جائے گا اُسجو مذاقکا اُڑائیں اُسگے، کی بےعزتی
کریں گے، اُس پر تھوکیں گے، اُس33 کوڑےکو ماریں گے اور اُسے قتل
کریں تیسرےلیکنگے۔ دن وہ جی اُٹھے “گا۔

لیکن34 شاگردوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ باتاِس مطلبکا اُن سے
چھپا رہا اور وہ نہ سمجھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔
اندھے کی شفا

35 عیسٰی یریحو قریبکے پہنچا۔ وہاں راستے ایککنارےکے اندھا بیٹھا
مانگبھیک رہا تھا۔ بہت36 لوگسے اُس کے منے سا سے لـگےگزرنے تو
اُس نے یہ سن کر پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے۔

اُنہوں37 نے کہا، عیسٰی” ناصری یہاں سے گزر رہا “ہے۔
38 اندھا چلّانے لگا، اے” عیسٰی ابِن داؤد، مجھ پر رحم “کریں۔
39 آگے چلنے والوں نے اُسے ڈانٹ کر کہا، “!خاموش” لیکن وہ مزید

اونچی آواز سے پکارتا رہا، اے” ابِن داؤد، مجھ پر رحم “کریں۔
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رُکعیسٰی40 گیا اور پاسمیرےاُسے”دیا،حکم قریبوہجب“لاؤ۔ آیا
تو عیسٰی تُو”41پوچھا،سےاُسنے کیا چاہتا تیرےمَیںکہہے لئے “کروں؟

اُس جوابنے دیا، خداوند،” یہ کہ مَیں دیکھ “سکوں۔
42 عیسٰی نے اُس سے کہا، تو” پھر !دیکھ تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا

“ہے۔
جوں43 ہی اُس نے یہ کہا اندھے کی آنکھیں بحال ہو گئیں اور وہ الله

کی تمجید کرتے اُسہوئے پیچھےکے ہو لیا۔ یہ دیکھ پورےکر ہجوم نے الله
کو جلال دیا۔

19
عیسٰی اور زکائی

1 پھر عیسٰی یریحو میں داخل ہوا اور اُس میں سے گزرنے لگا۔ اُس2 شہر
میں ایک امیر آدمی بنام زکائی رہتا تھا جو ٹیکس لینے والوں کا افسر تھا۔
3 وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ عیسٰی کون لیکنہے، کوششپوری کرنے کے
باوجود اُسے دیکھ نہ سکا، کیونکہ عیسٰی کے ارد گرد بڑا ہجوم تھا اور زکائی
کا قد چھوٹا تھا۔ 4 اِس لئے وہ دوڑ کر آگے نکلا اور اُسے دیکھنے کے لئے
انجـیر *توت کے درخت پر چڑھ گیا جو راستے میں تھا۔ جب5 عیسٰی وہاں
پہنچا تو اُس نے نظر اُٹھا کر کہا، جلدیزکائی،” سے اُتر آ، آجکیونکہ مجھے
تیرے گھر میں ٹھہرنا “ہے۔

6 ًزکائی فورا اُتر آیا اور خوشی سے اُس کی مہمان نوازی کی۔ 7 یہ دیکھ
کر باقی لوگتمام بڑبڑانے لـگے، اِس” کے گھر میں جا کر ایکوہ گناہ گار
مہمانکے بن گئے “ہیں۔
* 19:4 ایک:توتانجـیر سایہ میںجسدرختدار انجـیر طرحکی کا پھلخوردنی لگتا اِسہے۔
پھولکے زرد اور آرائشی ہوتے مصریہیں۔ توت۔ ficusجمیز۔ sycomorus۔
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لیکن8 زکائی خداوندنے منےکے کھڑےسا ہو کر کہا، مَیںخداوند،”

اپنے مال کا آدھا حصہ غریبوں دےکو دیتا ہوں۔ جساور مَیںسے نے
ناجائز طور سے کچھ لیا ہے اُسے چار واپسگُنا کرتا “ہوں۔

عیسٰی9 اِسآج”کہا،سےاُسنے اِسہے،گئیملنجاتکوگھرانے
لئے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے۔ 10 کیونکہ ابِن آدم گم شدہ کو ڈھونڈنے
نجاتاور دینے کے لئے آیا “ہے۔
پیسوں میں اضافہ

اب11 عیسٰی یروشلم کے قریب آ چکا تھا، اِس لئے لوگ اندازہ لگانے
لـگے کہ الله کی بادشاہی ظاہر ہونے والی ہے۔ اِس کے پیِش نظر عیسٰی
نے اپنی یہ باتیں سننے والوں کو ایک تمثیل سنائی۔ اُس12 نے کہا، ایک”
نواب کسی دُوردراز ملـک کو چلا گیا تاکہ اُسے بادشاہ مقرر کیا جائے۔
پھر اُسے واپس آنا تھا۔ 13 روانہ ہونے سے پہلے اُس نے اپنے نوکروں میں
دسسے کو بُلا کر اُنہیں سونے ایکایککا ِسکہ دیا۔ ساتھ ساتھ اُس نے
کہا، یہ’ پیسے لے کر تکوقتاُس کاروبار میں واپسمَیںتکجبلگاؤ
نہ ‘آؤں۔ لیکن14 اُس کی رعایا اُس نفرتسے رکھتی تھی، اِس لئے اُس نے
اُس کے پیچھے وفد بھیج کر اطلاع دی، ہم’ نہیں ہتے چا کہ یہ آدمی ہمارا
بادشاہ ‘بنے۔

15 توبھی اُسے بادشاہ مقرر کیا گیا۔ اِس کے بعد جب واپس آیا تو اُس
نے اُن نوکروں کو بُلایا جنہیں اُس نے پیسے دیئے تھے تاکہ معلوم کرے
کہ اُنہوں نے یہ پیسے کاروبار میں لگا کر کتنا اضافہ کیا ہے۔ 16 پہلا نوکر
آیا۔ اُس نے کہا، جناب،’ آپ کے ایک ِسکے سے دس ہو گئے ‘ہیں۔
مالـک17 نے کہا، شاباش،’ اچھے نوکر۔ تُو تھوڑے میں وفادار رہا، اِس
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لئے اب شہروںدستجھے پر اختیار ملے ‘گا۔ 18 پھر دوسرا نوکر آیا۔ اُس نے
کہا، جناب،’ آپ کے ایک ِسکے سے پانچ ہو گئے ‘ہیں۔ مالـک19 نے
اُس سے کہا، تجھے’ پانچ شہروں پر اختیار ملے ‘گا۔

20 ایکپھر اَور نوکر آ کر کہنے لگا، جناب،’ آپیہ کا ِسکہ مَیںہے۔ نے
اِسے کپڑے میں لپیٹ کر محفوظ رکھا، 21 کیونکہ مَیں آپ سے ڈرتا تھا،
اِس لئے کہ آپ سخت آدمی ہیں۔ جو پیسے آپ نے نہیں لگائے اُنہیں لے
لیتے ہیں اور جو آپبیج نے نہیں یا بو اُس کی فصل کاٹتے ‘ہیں۔ مالـک22
نے کہا، شریر’ !نوکر مَیں تیرے اپنے الفاظ کے مطابق تیری عدالت کروں
جبگا۔ تُو جانتا تھا کہ سختمَیں آدمی ہوں، کہ وہ پیسے لے لیتا ہوں جو
خود نہیں لگائے اور وہ فصل کاٹتا ہوں جس کا بیج نہیں یا، بو 23 تو پھر تُو
نے میرے پیسے بینک میں کیوں نہ جمع کرائے؟ اگر تُو ایسا کرتا تو واپسی
پر مجھے کم از کم وہ پیسے سمیتسود مل ‘جاتے۔

یہ24 کہہ کر وہ حاضرین مخاطبسے ہوا، یہ’ ِسکہ اِس سے لے کر اُس
نوکر ‘ہیں۔ِسکےدسپاسکےجسدودےکو اُنہوں25 اعتراضنے اُسجناب،’کیا، پاسکے تو پہلے ِسکےدسہی ‘ہیں۔ اُس26 جوابنے تمہیںمَیں’دیا، بتاتا ہوں کہ پاسکےجسشخصہر کچھ اُسےہے اَور دیا جائے
گا، لیکن جس کے پاس کچھ نہیں ہے اُس سے وہ بھی چھین لیا جائے گا
جو اُس پاسکے ہے۔ اب27 اُن دشمنوں کو لے آؤ جو نہیں ہتے چا تھے کہ
مَیں اُن کا بادشاہ بنوں۔ میرےاُنہیں منے دےپھانسیسا “۔‘دو
یروشلم میں عیسٰی پُرجوشکا استقبال

28 اِن باتوں کے بعد عیسٰی دوسروں کے آگے آگے یروشلم طرفکی ھنے بڑ
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لگا۔ بیتوہجب29 فگے بیتاور عنیاہ قریبکے پہنچا زیتونجو کے پہاڑ
پر تھے تو اُس شاگردوںدونے کو اپنے بھیجآگے کر کہا،30 منے” سا والے
گاؤں میں جاؤ۔ وہاں تم ایک جوان گدھا دیکھو گے۔ وہ بندھا ہوا ہو گا
اور اب تک کوئی بھی اُس پر سوار نہیں ہوا ہے۔ اُسے کھول کر لے آؤ۔
31 اگر پوچھےکوئی کہ گدھے کھولکیوںکو رہے ہو تو اُسے بتا دینا کہ
خداوند کو اِس ضرورتکی “ہے۔

دونوں32 شاگرد گئے تو دیکھا کچھسبکہ ویسا ہی ہے جیسا عیسٰی نے
اُنہیں بتایا تھا۔ جوانوہجب33 لنےکوگدھے لـگےکھو تو اُس مالـکوںکے
نے پوچھا، تم” گدھے کیوںکو کھول رہے “ہو؟

اُنہوں34 نے جواب دیا، خداوند” کو اِس کی ضرورت “ہے۔ 35 وہ
اُسے عیسٰی کے پاس لے آئے، اور اپنے کپڑے گدھے پر رکھ کر اُس کو
اُس پر سوار کیا۔ جب36 وہ چل پڑا تو لوگوں نے اُس کے آگے آگے راستے
میں کپڑےاپنے بچھا دیئے۔

37 چلتے چلتے وہ اُس جگہ قریبکے پہنچا جہاں راستہ زیتون کے پہاڑ پر
سے اُترنے لگتا اِسہے۔ پر شاگردوں کا پورا خوشیہجوم مارےکے اونچی
آواز سے اُن معجزوں کے لئے الله کی تمجید کرنے لگا جو اُنہوں نے تھے،دیکھے

مبارک”38 ہے وہ بادشاہ
ربجو کے نام سے آتا ہے۔
آسمان پر سلامتی ہو اور بلندیوں عزتپر و “جلال۔
39 کچھ فریسی بھیڑ میں تھے۔ اُنہوں نے عیسٰی سے کہا، اُستاد،” اپنے

شاگردوں کو “سمجھائیں۔
اُس40 جوابنے دیا، مَیں” تمہیں بتاتا ہوں، اگر جائیںہوچپیہ تو پتھر

پکار اُٹھیں “گے۔
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عیسٰی شہر کو دیکھ کر رو پڑتا ہے
وہجب41 یروشلم قریبکے پہنچا تو شہر کو دیکھ کر رو پڑا اور42 کہا،

کاش” تُو بھی اِس دن جان لیتی تیریکہ میںکسسلامتی ابلیکنہے۔
یہ بات تیری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے۔ 43 کیونکہ تجھ پر ایسا وقت آئے
گا کہ تیرے دشمن تیرے ارد گرد بند باندھ کر تیرا محاصرہ کریں گے اور
یوں تجھے چاروں طرف سے گھیر کر تنگ کریں گے۔ 44 وہ تجھے تیرے
سمیتبچوں زمین پر پٹکیں گے تیرےاور ایکاندر بھی دوسرےپتھر پر نہیں
چھوڑیں گے۔ اور وجہ یہی ہو گی کہ تُو نے وہ وقت نہیں پہچانا جب الله
نجاتتیرینے کے لئے تجھ پر نظر “کی۔
المُقّدسبیتعیسٰی میں جاتا ہے

45 پھر عیسٰی بیت المُقّدس میں جا کر اُنہیں لنے نکا لگا جو وہاں قربانیوں
کے لئے درکار چیزیں بیچ رہے تھے۔ اُس نے کہا، کلاِم”46 مُقّدس میں
لـکھا ہے، میرا’ گھر دعا کا گھر ہو ‘گا جبکہ تم نے اُسے ڈاکوؤں کے
اڈّے میں بدل دیا “ہے۔

47 اور وہ المُقّدسبیتروزانہ میں تعلیم دیتا رہا۔ المُقّدسبیتلیکن کے
راہنما امام، شریعت کے عالِم اور عوامی راہنما اُسے قتل کرنے کے لئے
کوشاں رہے، 48 البتہ اُنہیں کوئی موقع نہ ملا، کیونکہ تمام لوگ عیسٰی کی
باتہر سنسن کر اُس سے لپٹے ہتے ر تھے۔

20
عیسٰی کا اختیار
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المُقّدسبیتوہجبدنایک1 میں لوگوں کو دےتعلیم رہا اور الله کی
خبریخوش سنا رہا تھا تو راہنما شریعتامام، کے علما بزرگاور اُس کے
پاس آئے۔ اُنہوں2 نے کہا، ہمیں” آپبتائیں، اختیارکسیہ سے کر رہے
کسہیں؟ آپنے کو یہ اختیار دیا “ہے؟

3 عیسٰی نے جواب دیا، میرا” بھی تم سے ایک سوال ہے۔ تم مجھے بتاؤ
کہ 4 کیا یحیٰی کا بپتسمہ آسمانی تھا یا “انسانی؟

5 وہ آپس میں بحث کرنے لـگے، اگر” ہم کہیں ‘آسمانی’ تو وہ پوچھے
گا، تو’ پھر تم اُس پر ایمان کیوں نہ ‘لائے؟ لیکن6 اگر ہم کہیں ‘انسانی’ تو
لوگتمام ہمیں کریںسنگسار گے، کیونکہ وہ تو یقین ہیںرکھتے کہ یحیٰی نبی
“تھا۔ 7 اِس لئے اُنہوں نے جواب دیا، ہم” نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے
“تھا۔

8 عیسٰی نے کہا، تو” پھر مَیں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ مَیں یہ سب کچھ
کس اختیار سے کر رہا “ہوں۔
انگور کے باغ مزارعوںکے بغاوتکی

9 پھر عیسٰی لوگوں کو یہ تمثیل سنانے لگا، کسی” آدمی نے انگور کا
باغایک لگایا۔ پھر وہ مزارعوںاُسے سپردکے کر بہتکے دیر لئےکے بیروِن
ملـک چلا گیا۔ پکانگورجب10 گئے تو اُس نے اپنے نوکر کو اُن پاسکے
بھیج دیا تاکہ مالـکوہ کا لیکنکرے۔وصولحصہ مزارعوں اُسنے کی
پٹائی کر کے اُسے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اِس11 مالـکپر ایکنے اَور نوکر کو
اُن مزارعوںلیکنبھیجا۔پاسکے بھیاُسےنے مار مار اُسکر بےعزتیکی
کی اور خالی ہاتھ نکال دیا۔ 12 پھر مالـک نے تیسرے نوکر کو بھیج دیا۔
اُسے بھی اُنہوں نے مار کر زخمی کر دیا اور نکال دیا۔ باغ13 مالـککے نے
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کہا، مَیںاب’ کیا کروں؟ مَیں پیارےاپنے بیٹے کو بھیجوں گا، شاید وہ اُس
لحاظکا ‘کریں۔ مالـکلیکن14 کے بیٹے دیکھکو آپسمزارعکر میں کہنے
لـگے، یہ’ زمین کا وارث ہے۔ آؤ، ہم اِسے مار ڈالیں۔ پھر اِس کی میراث
ہماری ہی ہو ‘گی۔ اُنہوں15 نے اُسے باغ سے پھینکباہر کر قتل “کیا۔

عیسٰی نے پوچھا، اب” بتاؤ، باغ مالـککا کرےکیا گا؟ 16 وہ وہاں جا
کر مزارعوں کو ہلاک کرے گا اور باغ کو دوسروں کے سپرد کر دے
یہ“گا۔ سن کر لوگوں نے کہا، خدا” ایسا کبھی نہ “کرے۔

17 عیسٰی نے اُن پر نظر ڈال کر پوچھا، تو” پھر کلاِم مُقّدس کے اِس
حوالے کا مطلبکیا ہے پتھرجس’کہ کو مکان بنانے والوں نے رد کیا،

وہ کونے بنیادیکا پتھر بن ؟‘گیا
18 جو اِس پتھر پر گرے گا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، جبکہ جس

پر وہ گرےخود گا پیساُسے ڈالے “گا۔
ٹیکسکیا دینا جائز ہے؟

19 شریعت کے علما اور راہنما اماموں نے اُسی وقت اُسے پکڑنے کی
کوشش کی، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ تمثیل میں بیان شدہ مزارع ہم
ہی ہیں۔ لیکن وہ عوام سے ڈرتے تھے۔ 20 چنانچہ وہ اُسے پکڑنے کا موقع
مقصداِسرہے۔ڈھونڈتے اُنہوںتحتکے اُسنے بھیججاسوسپاسکے
دیئے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو دیانت دار ظاہر کر کے عیسٰی کے پاس آئے
تاکہ اُس کی کوئی بات پکڑ کر اُسے رومی گورنر کے حوالے کر سکیں۔
21 اِن جاسوسوں نے اُس سے پوچھا، اُستاد،” ہم جانتے ہیں آپکہ وہی
بیانکچھ کرتے اور ہیںسکھاتے جانبآپہے۔صحیحجو دار نہیں ہوتے
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بلـکہ داریدیانت سے الله کی راہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہمیںاب22 بتائیں کہ
کیا رومی شہنشاہ ٹیکسکو دینا جائز ہے یا “ناجائز؟

لیکن23 عیسٰی نے اُن کی بھانپچالاکی لی اور کہا، مجھے”24 چاندی
ایککا رومی ِسکہ صورتکیکسدکھاؤ۔ اور نام اِس پر کندہ “ہے؟

اُنہوں جوابنے دیا، شہنشاہ” “کا۔
اُس25 کہا،نے تو” جو شہنشاہ کا شہنشاہہے کو دو اور جو الله کا ہے

الله “کو۔
یوں26 وہ عوام کے منے سا اُس کی کوئی بات پکڑنے میں ناکام رہے۔

اُس سنجوابکا کر وہ ہکا بکا رہ گئے اور مزید باتکوئی نہ کر سکے۔
کیا ہم جی اُٹھیں گے؟

پھر27 اُسصدوقیکچھ پاسکے نہیںصدوقیآئے۔ مانتے کہ قیامتروزِ
مُردے جی اُٹھیں گے۔ اُنہوں نے عیسٰی سے ایک سوال کیا، 28 اُستاد،”
موسٰی نے ہمیں حکم دیا کہ اگر شادیکوئی شدہ آدمی بےاولاد مر جائے
اور اُس کا بھائی ہو تو بھائی فرضکا ہے کہ وہ بیوہ شادیسے کر کے اپنے
بھائی کے لئے اولاد پیدا کرے۔ اب29 فرض کریں کہ سات بھائی تھے۔
پہلے شادینے لیکنکی، فوتبےاولاد ہوا۔ اِس30 دوسرےپر اُسنے
شادیسے کی، لیکن وہ بھی بےاولاد مر گیا۔ 31 تیسرےپھر نے اُس سے
یہکی۔شادی دیگرےبعدیکےرہا۔جاریتکبھائیساتویںسلسلہ بھائیہر
بیوہ سے شادی کرنے کے بعد مر گیا۔ 32 آخر میں بیوہ بھی فوت ہو گئی۔
بتائیںاب33 قیامتکہ دنکے بیویکیکسوہ ہو گی؟ ساتکیونکہ کے
سات بھائیوں نے اُس شادیسے کی “تھی۔

34 عیسٰی نے جواب دیا، اِس” زمانے میں لوگ بیاہ شادی کرتے اور
کراتے ہیں۔ لیکن35 جنہیں الله آنے والے زمانے میں شریک ہونے اور
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میںمُردوں جیسے اُٹھنے لائقکے سمجھتا نہیںشادیوقتاُسوہہے کریں
گے، نہ اُن کسیشادیکی کرائیسے جائے گی۔ 36 وہ مر بھی نہیں سکیں
گے، کیونکہ وہ فرشتوں کی مانند ہوں گے قیامتاور کے فرزند ہونے کے
باعث الله اور37گے۔ہوںفرزندکے باتیہ اُٹھیںجیمُردےکہ موسٰیگے
بھیسے ظاہر کی گئی ہے۔ جبکیونکہ وہ جھاڑیکانٹےدار پاسکے آیا
تو اُس ربنے کو یہ نام دیا، ابراہیم’ کا اسحاقخدا، کا خدا یعقوباور کا
‘خدا، حالانکہ وقتاُس بہتتینوں پہلے مر چکے تھے۔ اِس مطلبکا ہے
کہ حقیقتیہ میں زندہ ہیں۔ 38 کیونکہ الله مُردوں کا نہیں بلـکہ زندوں کا
خدا اُسہے۔ نزدیککے سبیہ زندہ “ہیں۔

39 یہ سن کر شریعت کے کچھ علما نے کہا، شاباش” اُستاد، آپ نے
اچھا کہا “ہے۔ اِس40 کے بعد اُنہوں نے اُس سے بھیکوئی سوال کرنے
جرأتکی نہ کی۔
مسیح بارےکے میں سوال

41 پھر عیسٰی نے اُن سے پوچھا، مسیح” کے بارے میں کیوں کہا جاتا
داؤدوہکہہے فرزندکا میںکتابکیزبورخودداؤدکیونکہ42ہے؟ رب’ہے،فرماتا ربمیرےنے سے کہا،

میرے ہنے د ہاتھ بیٹھ،
تکجب43 تیرےمَیں دشمنوں تیرےکو پاؤں کی چوکی نہ بنا ‘دوں۔
44 داؤد تو خود مسیح کو رب کہتا ہے۔ تو پھر وہ کس طرح داؤد کا

فرزند ہو سکتا “ہے؟
شریعت کے علما سے خبردار

45 جب لوگ سن رہے تھے تو اُس نے اپنے شاگردوں سے کہا،
46 شریعت” کے علما سے خبردار !رہو کیونکہ وہ شاندار چوغے پہن کر
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اِدھر اُدھر پھرنا پسند کرتے ہیں۔ جب لوگ بازاروں میں سلام کر کے اُن
کی عزت کرتے ہیں تو پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اُن کی بس ایک ہی
خواہش ہوتی ہے کہ عبادت خانوں اور ضیافتوں میں عزت کی کرسیوں
پر بیٹھ جائیں۔ 47 یہ لوگ بیواؤں کے گھر ہڑپ کر جاتے اور ساتھ ساتھ
دکھاوے کے لئے لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں نہایتکو سخت
سزا ملے “گی۔

21
بیوہ کا چندہ

1 عیسٰی نے نظر اُٹھا کر دیکھا کہ امیر لوگ اپنے ہدیئے بیت المُقّدس
کے چندے کے بکس میں ڈال رہے ہیں۔ ایک2 غریب بیوہ بھی وہاں
سے گزری جس نے اُس میں تانبے کے دو معمولی سے ِسکے ڈال دیئے۔
عیسٰی3 کہا،نے مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں غریباِسکہ بیوہ تمامنے لوگوں
نسبتکی یادہ ز کیونکہ4ہے۔ڈالا سےکثرتکیدولتاپنیتونےسباِن
کچھ ڈالا جبکہ اِس ضرورتنے مند ہونے کے باوجود بھی گزارےاپنے
سارےکے دےپیسے دیئے “ہیں۔
المُقّدسبیت پر آنے والی تباہی

5 اُس وقت کچھ لوگ بیت المُقّدس کی یف تعر میں کہنے لـگے کہ وہ
صورتخوبکتنے پتھروں اور مَنت کے تحفوں سے سجی ہوئی ہے۔ یہ سن
کر عیسٰی نے کہا، کچھجو”6 تم یہاںکو نظر آتا اُسہے کا پتھر پر پتھر نہیں
رہے گا۔ آنے والے دنوں سبمیں کچھ ڈھا دیا جائے “گا۔
مصیبتوں اور ایذا رسانی پیشکی گوئی
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اُنہوں7 نے پوچھا، اُستاد،” کبیہ ہو گا؟ کیا کیا نظر آئے سےجسگا

معلوم ہو کہ ابیہ ہونے کو “ہے؟
عیسٰی8 جوابنے دیا، خبردار” رہو تمہیںکوئیکہ گم راہ نہ کر دے۔

لوگسےبہتکیونکہ میرا نام آئیںکرلے گے،کہیںاورگے مسیحہیمَیں’
‘ہوں اور کہ قریبوقت’ آ لیکن‘ہے۔چکا اُن پیچھےکے نہ لگنا۔ جباور9
جنگوں اور فتنوں کی خبریں پہنچیںتکتم گی متتو گھبرانا۔ کیونکہ لازم
ہے کہ سبیہ کچھ پیشپہلے آئے۔ توبھی آخرتابھی نہ ہو “گی۔

اُس10 نے اپنی بات جاری رکھی، ایک” قوم دوسری کے خلاف اُٹھ
کھڑی ہو گی، اور ایک بادشاہی دوسری کے خلاف۔ 11 شدید زلزلے
آئیں گے، جگہ جگہ کال پڑیں گے اور وبائی یاں بیمار پھیل جائیں گی۔ ہیبت
واقعاتناک اور آسمان بڑےپر نشان دیکھنے میں آئیں گے۔ لیکن12 اِن تمام
واقعات سے پہلے لوگ تم کو پکڑ کر ستائیں گے۔ وہ تم کو یہودی عبادت
خانوں کے حوالے کریں گے، قیدخانوں میں ڈلوائیں گے اور بادشاہوں اور
حکمرانوں کے منے سا پیش کریں گے۔ اور یہ اِس لئے ہو گا کہ تم میرے
پیروکار دینےگواہیمیریتمہیںمیںنتیجے13ہو۔ لیکن14گا۔ملےموقعکا
ٹھان لو کہ تم پہلے سے اپنا دفاع کرنے کی تیاری نہ کرو، 15 کیونکہ مَیں تم
کو ایسے الفاظ حکمتاور عطا کروں گا تمہارےکہ مخالفتمام نہ اُس کا
مقابلہ اور نہ اُس کی تردید کر سکیں گے۔ تمہارے16 والدین، بھائی، رشتے
دار اور دوست بھی تم کو دشمن کے حوالے کر دیں گے، بلـکہ تم میں سے
بعض کو قتل کیا جائے گا۔ سب17 تم سے نفرت کریں گے، اِس لئے کہ
میرےتم پیروکار ہو۔ توبھی18 ایکتمہارا بال بھی بیکا نہیں ہو گا۔ ثابت19
قدم ہنے ر سے ہی تم اپنی جان بچا لو گے۔
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یروشلم کی تباہی
جب20 تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو جان لو کہ اُس کی

قریبتباہی آ ہے۔چکی وقتاُس21 یہودیہ بھاگباشندےکے پہاڑیکر
میںعلاقے پناہ لیں۔ شہر کے ہنے ر والے اُس نکلسے جائیں میںدیہاتاور
آباد لوگ شہر میں داخل نہ ہوں۔ 22 کیونکہ یہ الٰہی غضب کے دن ہوں
میںجنگے کچھسبوہ پورا ہو جائے گا جو مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے۔
23 اُن خواتین افسوسپر جو اُن دنوں میں حاملہ ہوں یا اپنے بچوں کو دودھ
پلاتی ہوں، کیونکہ ملـک میں بہت مصیبت ہو گی اور اِس قوم پر الله کا
نازلغضب ہو گا۔ اُنہیںلوگ24 تلوار کریںقتلسے اورگے قید کر تمامکے
غیریہودی ممالـک میں لے جائیں گے۔ غیریہودی یروشلم کو پاؤں تلے کچل
ڈالیں یہگے۔ سلسلہ جاریتکوقتاُس رہے غیریہودیوںتکجبگا کا
دور پورا نہ ہو جائے۔

ابِن آدم کی آمد
25 سورج، چاند اور ستاروں میں عجیب و غریب نشان ظاہر ہوں گے۔

قومیں سمندر کے شور اور ٹھاٹھیں مارنے سے حیران و پریشان ہوں گی۔
لوگ26 اِس اندیشے سے کہ کیا کیا مصیبت دنیا پر آئے گی اِس قدر خوف
کھائیں گے کہ اُن کی جان میں جان نہ رہے گی، کیونکہ آسمان کی قوتیں
ہلائی جائیں گی۔ 27 اور پھر وہ ابِن آدم قدرتبڑیکو اور جلال کے ساتھ
بادل میں آتے ہوئے دیکھیں گے۔ 28 جبچنانچہ یہ پیشکچھ آنے لـگے
تو سیدھے کھڑے ہو کر اپنی نظر اُٹھاؤ، کیونکہ تمہاری نجات نزدیک ہو
“گی۔
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انجـیر درختکے تمثیلکی
میںسلسلےاِس29 عیسٰی تمثیلایکاُنہیںنے سنائی۔ انجـیر” درختکے

اور باقی درختوں پر غور کرو۔ جوں30 ہی کونپلیں نکلنے لـگتی ہیں تم جان
لیتے ہو کہ گرمیوں کا موسم نزدیک ہے۔ اِسی31 طرح جب تم یہ واقعات
دیکھو گے تو جان لو گے کہ الله کی بادشاہی قریب ہی ہے۔

مَیں32 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ اِس نسل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ
کچھسب واقع ہو گا۔ آسمان33 و زمین تو رہیںجاتے میریلیکنگے، باتیں
تکہمیشہ قائم رہیں گی۔
خبردار رہنا

خبردار34 رہو تمہارےتاکہ دل عیاشی، بازینشہ اور روزانہ فکروںکی
دبتلے نہ جائیں۔ ورنہ یہ اچانکدن تم پر پڑےآن گا، 35 پھندےاور کی
طرح تمہیں جکڑ لے گا۔ کیونکہ وہ دنیا کے تمام باشندوں پر آئے گا۔ 36 ہر
چوکسوقت رہو اور دعا کرتے رہو کہ تم کو آنے والی باتوںسباِن سے
بچ نکلنے کی توفیق مل جائے اور تم ابِن آدم کے منے کھڑےسا ہو “سکو۔

37 ہر روز عیسٰی بیت المُقّدس میں تعلیم دیتا رہا اور ہر شام وہ نکل کر
اُس پہاڑ پر رات گزارتا جستھا کا نام زیتون کا پہاڑ ہے۔ 38 اور لوگتمام
اُس باتیںکی سننے لئےکے المُقّدسبیتسویرےصبح اُسمیں پاسکے تھے۔آتے

22
عیسٰی خلافکے منصوبہ بندیاں
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بےخمیری1 روٹی کی عید یعنی فسح کی عید قریب آ گئی تھی۔ 2 راہنما

امام شریعتاور کے علما عیسٰی کو قتل کرنے کا کوئی موزوں موقع ڈھونڈ
رہے تھے، کیونکہ وہ عوام کے ردِ عمل سے ڈرتے تھے۔

عیسٰی کو دشمن کے حوالے کرنے کا منصوبہ
3 اُس وقت ابلیس یہوداہ یوتی اسکر میں سما گیا جو بارہ رسولوں میں سے

تھا۔ اب4 وہ راہنما اماموں المُقّدسبیتاور پہرےکے داروں افسروںکے
سے ملا اور اُن سے بات کرنے لگا کہ وہ عیسٰی کو کس طرح اُن کے
حوالے اورہوئےخوشوہ5گا۔سکےکر پیسےاُسے دینے ہوئے۔متفقپر
یہوداہ6 میںتلاشاِسوہسےابہوا۔رضامند رہا عیسٰیکہ ایسےکو موقع
پر اُن کے ہجومجبکرےحوالے اُس پاسکے نہ ہو۔

فسح کی عید کے لئے یاں تیار
بےخمیری7 روٹی کی عید آئی جب فسح کے لیلے کو قربان کرنا تھا۔

8 عیسٰی نے پطرس اور یوحنا کو آگے بھیج کر ہدایت کی، جاؤ،” ہمارے
لئے فسح کا کھانا تیار کرو تاکہ ہم جا کر اُسے کھا “سکیں۔

اُنہوں9 نے پوچھا، ہم” اُسے کہاں تیار “کریں؟
10 اُس نے جواب دیا، جب” تم شہر میں داخل ہو گے تو تمہاری

ملاقات ایک آدمی سے ہو گی جو پانی کا گھڑا اُٹھائے چل رہا ہو گا۔
اُس پیچھےکے چل کر اُس گھر میں داخل ہو میںجسجاؤ وہ جائے گا۔
وہاں11 مالـککے کہنا،سے آپاُستاد’ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاںکمرا
مَیںجہاںہے شاگردوںاپنے فسحساتھکے کا ‘کھاؤں؟کھانا وہ12 تم کو
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دوسری منزل پر ایک بڑا اور سجا ہوا کمرا دکھائے گا۔ فسح کا کھانا وہیں
تیار “کرنا۔

چلےدونوں13 گئے کچھسبتو ویسا ہی پایا جیسا عیسٰی اُنہیںنے بتایا تھا۔
پھر اُنہوں فسحنے کا کھانا تیار کیا۔
فسح آخریکا کھانا

14 مقررہ وقت پر عیسٰی اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانے کے لئے بیٹھ
گیا۔ 15 اُس نے اُن سے کہا، میری” شدید آرزو تھی کہ دُکھ اُٹھانے سے
پہلے تمہارے ساتھ مل کر فسح کا یہ کھانا کھاؤں۔ 16 کیونکہ مَیں تم کو
بتاتا ہوں کہ تکوقتاُس اِس کھانے شریکمیں نہیں ہوں تکجبگا
اِس کا مقصد الله کی بادشاہی میں پورا نہ ہو گیا “ہو۔

17 پھر اُس نے َمے کا پیالہ لے شکرگزاریکر کی دعا کی اور کہا، اِس”
کو لے آپسکر میں بانٹ لو۔ مَیں18 تم کو بتاتا ہوں ابکہ سے مَیں انگور
کا رس نہیں پیوں گا، کیونکہ اگلی دفعہ اِسے الله کی بادشاہی کے آنے پر
پیوں “گا۔

پھر19 اُس روٹینے لے کیشکرگزاریکر دعا کی اور ٹکڑےاُسے کر کے
اُنہیں دے دیا۔ اُس نے کہا، یہ” میرا بدن ہے، جو تمہارے لئے دیا جاتا
مجھےہے۔ یاد کرنے کے لئے یہی کیا “کرو۔ طرحاِسی20 اُس نے کھانے
کے بعد پیالہ لے کر کہا، َمے” کا یہ پیالہ وہ نیا عہد ہے جو میرے خون
یعےکے ذر قائم کیا جاتا ہے، وہ خون تمہارےجو لئے بہایا جاتا ہے۔

شخصجسلیکن21 ساتھمیرےہاتھکا کھانا شریکمیںکھانے ہے
وہ مجھے دشمن کے حوالے کر دے گا۔ 22 ابِن آدم تو الله کی مرضی کے
کوچمطابق کر جائے لیکنگا، شخصاُس وسیلےکےجسافسوسپر سے
اُسے دشمن کے حوالے کر دیا جائے “گا۔
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23 یہ سن کر شاگرد ایک دوسرے سے بحث کرنے لـگے کہ ہم میں

سے یہ کون ہو سکتا ہے جو اِس قسم کرےحرکتکی گا۔
کون بڑا ہے؟

24 ایکپھر باتاَور بھی چھڑ گئی۔ دوسرےایکوہ بحثسے کرنے
لـگے میںہمکہ سےسبکونسے بڑا جائے۔سمجھا لیکن25 عیسٰی نے اُن
سے کہا، غیریہودی” قوموں میں بادشاہ وہی ہیں جو دوسروں پر حکومت
کرتے ہیں، اور اختیار والے ہیںوہی جنہیں ‘محسن’ لقبکا دیا جاتا ہے۔
لیکن26 تم کو ایسا نہیں ہونا ہئے۔ چا اِس کے بجائے سےسبجو بڑا ہے وہ
سب سے چھوٹے لڑکے کی مانند ہو اور جو راہنمائی کرتا ہے وہ نوکر جیسا
ہو۔ 27 کیونکہ عام طور پر کون یادہ ز بڑا ہوتا ہے، وہ جو کھانے کے لئے
بیٹھا ہے یا وہ لوگوںجو خدمتکی کے لئے حاضر ہوتا ہے؟ کیا وہ نہیں جو
کھانے کے لئے بیٹھا ہے؟ بےشک۔ لیکن مَیں خدمت کرنے والے کی
حیثیت سے تمہارےہی درمیان ہوں۔

28 دیکھو، تم وہی ہو جو میری تمام آزمائشوں کے دوران میرے ساتھ
رہے ہو۔ چنانچہ29 مَیں تم کو بادشاہی عطا کرتا باپطرحجسہوں نے
بادشاہیبھیمجھے 30ہے۔کیعطا میریمیںبادشاہیمیریتم میز پر بیٹھ کر
میرے ساتھ کھاؤ اور پیو گے، اور تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں
انصافکا کرو گے۔
پطرس کے انکار پیشکی گوئی

31 شمعون، !شمعون ابلیس نے تم لوگوں کو گندم کی طرح پھٹکنے کا
مطالبہ کیا ہے۔ لیکن32 مَیں تیرےنے لئے دعا کی ہے تاکہ تیرا ایمان جاتا
نہ رہے۔ جباور تُو مُڑ واپسکر آئے تو وقتاُس اپنے بھائیوں مضبوطکو
“کرنا۔
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پطرس33 جوابنے دیا، خداوند،” مَیں آپتو کے ساتھ جیل میں بھی

جانے بلـکہ مرنے کو تیار “ہوں۔
34 عیسٰی نے کہا، پطرس،” مَیں تجھے بتاتا ہوں کہ کل صبح مرغ کے

بانگ دینے پہلےسے پہلے تُو تین بار مجھے جاننے سے انکار کر چکا ہو “گا۔
اب بیگبٹوے، اور تلوار ضرورتکی ہے

35 پھر اُس نے اُن سے پوچھا، جب” مَیں نے تم کو بٹوے، سامان کے
لئے بیگ اور جوتوں کے بغیر بھیج دیا تو کیا تم کسی بھی چیز سے محروم
“رہے؟

اُنہوں جوابنے دیا، کسی” سے “نہیں۔
اُس36 نے کہا، جسابلیکن” پاسکے بٹوا بیگیا ہو وہ اُسے ساتھ

لے جائے، جسبلـکہ پاسکے تلوار نہ ہو وہ اپنی چادر بیچ کر تلوار خرید
لے۔ 37 مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، اُسے’ مجرموں میں شمار کیا ‘گیا اور مَیں
تم کو بتاتا ہوں، لازم ہے کہ باتیہ مجھ میں پوری ہو جائے۔ کیونکہ جو
بارےمیرےکچھ میں لـکھا ہے اُسے پورا ہی ہونا “ہے۔

38 اُنہوں نے کہا، خداوند،” یہاں دو تلواریں “ہیں۔ اُس نے !بس”کہا، کافی “!ہے
زیتون کے پہاڑ پر عیسٰی کی دعا

39 پھر وہ شہر سے نکل کر معمول کے مطابق زیتون کے پہاڑ کی طرف
چل دیا۔ اُس کے شاگرد اُس کے پیچھے ہو لئے۔ وہاں40 پہنچ کر اُس نے
اُن سے کہا، دعا” کرو آزمائشتاکہ میں نہ “پڑو۔

41 پھر وہ اُنہیں چھوڑ کر کچھ آگے ًنکلا، تقریبا اِتنے فاصلے پر جتنی دُور
تک پتھر پھینکا جا سکتا ہے۔ وہاں وہ جھک کر دعا کرنے لگا، اے”42
باپ، اگر تُو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے۔ لیکن میری نہیں بلـکہ تیری
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پوریمرضی “ہو۔ ایکوقتاُس43 فرشتے آسماننے پر اُسسے پر ظاہر ہو
کر اُس تقویتکو دی۔ 44 سختوہ پریشان ہو کر یادہ ز سوزیدل سے دعا
کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ اُس کا پسینہ خون کی بوندوں کی طرح زمین پر ٹپکنے
لگا۔

جب45 وہ دعا سے فارغ ہو کر کھڑا ہوا اور شاگردوں کے پاس واپس
آیا تو دیکھا کہ وہ غم مارےکے سو ہیں۔گئے اُس46 نے اُن سے کہا، تم”
کیوں سو رہے ہو؟ اُٹھ کر دعا کرتے رہو آزمائشتاکہ میں نہ “پڑو۔
عیسٰی گرفتاریکی

47 وہ ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ ایک ہجوم آ پہنچا جس کے آگے
آگے یہوداہ چل رہا تھا۔ وہ عیسٰی کو بوسہ دینے کے لئے اُس پاسکے آیا۔
لیکن48 اُس نے کہا، یہوداہ،” کیا تُو ابِن آدم کو دےبوسہ کر دشمن کے
حوالے کر رہا “ہے؟

اُسجب49 ساتھیوںکے بھانپنے لیا ابکہ کیا ہونے والا اُنہوںتوہے
نے کہا، خداوند،” کیا ہم تلوار “چلائیں؟ اور50 اُن میں ایکسے اپنینے
تلوار سے اماِم اعظم کے غلام کا دہنا کان اُڑا دیا۔

لیکن51 عیسٰی نے کہا، بس” “!کر اُس نے غلام کا کان چھو کر اُسے
شفا دی۔ 52 پھر وہ اُن راہنما اماموں، بیت المُقّدس کے پہرے داروں کے
افسروں اور بزرگوں سے مخاطب ہوا جو اُس کے پاس آئے تھے، کیا” مَیں
ڈاکو ہوں کہ تم تلواریں اور لاٹھیاں لئے خلافمیرے نکلے ہو؟ مَیں53 تو
المُقّدسبیتروزانہ پاستمہارےمیں تھا، مگر تم نے وہاں مجھے ہاتھ نہیں
لگایا۔ لیکن اب یہ تمہارا وقت ہے، وہ وقت جب یکی تار حکومت “ہے۔کرتی
پطرس عیسٰی کو جاننے سے انکار کرتا ہے
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54 پھر وہ اُسے گرفتار کر کے اماِم اعظم کے گھر لے گئے۔ پطرس کچھ

فاصلے پر اُن کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ گیا۔ لوگ55 صحن میں آگ جلا
اُسکر اردکے بیٹھگرد پطرسگئے۔ بھی اُن درمیانکے بیٹھ گیا۔ کسی56
نوکرانی بیٹھےپاسکےآگوہاںاُسےنے اُسدیکھا۔ہوئے اُسےنے گھور
کر کہا، یہ” بھی اُس کے ساتھ “تھا۔

لیکن57 اُس نے انکار کیا، خاتون،” مَیں اُسے نہیں “جانتا۔
تھوڑی58 دیر کے بعد کسی آدمی نے اُسے دیکھا اور کہا، تم” بھی اُن

میں سے “ہو۔
پطرسلیکن جوابنے دیا، نہیں” !بھئی مَیں نہیں “ہوں۔
59ً تقریبا ایک گھنٹا گزر گیا تو کسی اَور نے اصرار کر کے کہا، یہ”

ًآدمی یقینا اُس کے ساتھ تھا، کیونکہ یہ بھی گلیل کا ہنے ر والا “ہے۔
پطرسلیکن60 جوابنے دیا، یار،” مَیں نہیں جانتا کہ تم کیا کہہ رہے

“!ہو
وہ ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک مرغ کی بانگ سنائی دی۔

خداوند61 نے مُڑ پطرسکر پر نظر ڈالی۔ پطرسپھر کو خداوند کی باتوہ
یاد آئی جو اُس نے اُس سے کہی تھی کہ صبحکل” مرغ بانگکے دینے
سے پہلے پہلے تُو تین بار مجھے جاننے سے انکار کر چکا ہو “گا۔ پطرس62
وہاں نکلسے کر ٹوٹے دل خوبسے یا۔ رو
لعن طعن اور پٹائی

63 پہرے دار عیسٰی کا مذاق اُڑانے اور اُس کی پٹائی کرنے لـگے۔
اُنہوں64 اُسنے آنکھوںکی پر باندھپٹی کر نبوّت”پوچھا، کر نےکسکہ
تجھے “مارا؟ 65 اِس طرح کی اَور بہت سی باتوں سے وہ اُس کی بےعزتی
کرتے رہے۔
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یہودی عدالِت عالیہ کے منے پیشیسا
دنجب66 چڑھا تو راہنما اماموں شریعتاور کے علما پر مشتمل قوم کی

مجلس نے جمع ہو کر اُسے یہودی عدالِت عالیہ میں پیش کیا۔ اُنہوں67 نے
کہا، اگر” تُو مسیح ہے تو ہمیں “!بتا

عیسٰی مَیںاگر”دیا،جوابنے تم بتاؤںکو تو نہیںباتمیریتم مانو گے،
اور68 اگر تم پوچھوںسے تو نہیںجوابتم گے۔دو ابلیکن69 سے ابِن آدم
الله تعالیٰ کے ہنے د ہاتھ بیٹھا ہو “گا۔

سب70 نے پوچھا، تو” پھر کیا تُو الله کا فرزند “ہے؟
اُس جوابنے دیا، جی،” تم خود کہتے “ہو۔
71 اِس پر اُنہوں نے کہا، اب” ہمیں کسی اَور گواہی کی کیا ضرورت

رہی؟ کیونکہ ہم نے باتیہ اُس کے اپنے منہ سنسے لی “ہے۔
23

پیلاطس کے منے سا
1 پھر پوری مجلس اُٹھی اور اُسے پیلاطس کے پاس لے آئی۔ وہاں2 وہ

اُس پر الزام لگا کر کہنے لـگے، ہم” معلومنے کیا ہے یہکہ ہماریآدمی قوم
کو گم راہ کر رہا ہے۔ یہ شہنشاہ ٹیکسکو دینے سے منع کرتا اور دعوٰی
کرتا ہے مَیںکہ مسیح اور بادشاہ “ہوں۔

پیلاطس3 نے اُس سے پوچھا، اچھا،” تم یہودیوں کے بادشاہ “ہو؟
عیسٰی جوابنے دیا، آپجی،” خود کہتے “ہیں۔
4 پیلاطسپھر نے راہنما اماموں اور ہجوم سے کہا، مجھے” اِس آدمی پر

الزام لگانے کی کوئی وجہ نظر نہیں “آتی۔
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لیکن5 اَڑےوہ اُنہوںرہے۔ نے کہا، پورےوہ” یہودیہ میں تعلیم دیتے

ہوئے قوم کو اُکساتا ہے۔ وہ گلیل سے شروع کر کے یہاں تک آ پہنچا
“ہے۔
ہیرودیس کے منے سا

6 یہ سن کر پیلاطس نے پوچھا، کیا” یہ شخص گلیل کا “ہے؟ جب7
اُسے معلوم ہوا کہ عیسٰی گلیل یعنی اُس علاقے سے جسہے ہیرودیسپر
انتپاس کی حکومت ہے تو اُس نے اُسے ہیرودیس کے پاس بھیج دیا،
بھیوہکیونکہ وقتاُس یروشلم ہیرودیس8تھا۔میں عیسٰی دیکھکو بہتکر
ہوا،خوش اُسکیونکہ اُسنے کچھبہتمیںبارےکے سنا تھا اور اِس لئے
کافی دیر اُسسے سے ملنا اُسابتھا۔چاہتا تھیخواہشبڑیکی عیسٰیکہ
معجزہکوئیکو اُس9سکے۔دیکھہوئےکرتے اُسنے سارےبہتسے
سوال کئے، لیکن عیسٰی نے ایک کا بھی جواب نہ دیا۔ 10 راہنما امام اور
شریعت کے علما ساتھ کھڑے بڑے جوش سے اُس پر الزام لگاتے رہے۔
11 پھر ہیرودیس اور اُس کے فوجیوں نے اُس کی تحقیر کرتے ہوئے اُس
مذاقکا اُڑایا اور چمکاُسے لباسدار پہنا پیلاطسکر بھیجواپسپاسکے
دیا۔ اُسی12 دن ہیرودیس اور پیلاطس دوست بن گئے، کیونکہ اِس سے
پہلے اُن کی دشمنی چل رہی تھی۔
موتسزائے کا فیصلہ

13 پھر پیلاطس نے راہنما اماموں، سرداروں اور عوام کو جمع کر کے
14 اُن سے کہا، تم” نے اِس شخص کو میرے پاس لا کر اِس پر الزام لگایا
ہے کہ یہ قوم کو اُکسا رہا ہے۔ مَیں نے تمہاری موجودگی میں اِس کا
جائزہ لے کر ایسا کچھ نہیں پایا جو تمہارے الزامات کی تصدیق کرے۔
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ہیرودیس15 بھی کچھ نہیں معلوم کر سکا، اِس لئے اُس نے اِسے ہمارے
واپسپاس بھیج دیا اِسہے۔ آدمی سے بھیکوئی ایسا قصور نہیں ہوا کہ یہ
موتسزائے لائقکے ہے۔ اِس16 لئے مَیں اِسے کوڑوں کی دےسزا کر
رِہا کر دیتا “ہوں۔

17 اصل] میں یہ اُس فرضکا تھا کہ وہ عید کے موقع پر اُن کی خاطر
ایک قیدی کو رِہا کر [دے۔

ملسبلیکن18 کر شور مچا کر کہنے لـگے، اِسے” !جائیںلے اِسے نہیں
بلـکہ برابا کو رِہا کر کے ہمیں “دیں۔ 19 برابا) کو اِس لئے جیل میں
ڈالا گیا تھا کہ قاتلوہ تھا اور اُس نے شہر حکومتمیں بغاوتخلافکے
کی (تھی۔

20 پیلاطس عیسٰی کو رِہا کرنا چاہتا تھا، اِس لئے وہ دوبارہ اُن سے
لیکن21ہوا۔مخاطب وہ چلّاتے مصلوباِسے”رہے، مصلوباِسےکریں،
“کریں۔

22 پیلاطسپھر تیسرینے دفعہ اُن سے کہا، کیوں؟” اِس نے کیا جرم
کیا مجھےہے؟ اِسے موتسزائے دینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اِس لئے
مَیں کوڑےاِسے لـگوا کر رِہا کر دیتا “ہوں۔

لیکن23 وہ بڑا شور مچا کر مصلوباُسے کرنے کا تقاضا کرتے اوررہے،
آخرکار اُن کی غالبآوازیں آ گئیں۔ 24 پیلاطسپھر نے فیصلہ کیا کہ اُن کا
مطالبہ پورا کیا جائے۔ اُس25 نے اُس آدمی کو رِہا کر دیا جو اپنی باغیانہ
حرکتوں اور قتل کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا گیا تھا جبکہ عیسٰی کو اُس
نے اُن مرضیکی مطابقکے اُن کے حوالے کر دیا۔
عیسٰی مصلوبکو کیا جاتا ہے
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جب26 فوجی عیسٰی کو لے جا رہے تھے تو اُنہوں نے ایک آدمی کو

پکڑ لیا جو لبیا کے شہر کرین کا ہنے ر والا تھا۔ اُس کا نام شمعون تھا۔ اُس
وقت وہ دیہات سے شہر میں داخل ہو رہا تھا۔ اُنہوں نے صلیب کو اُس
کندھوںکے پر رکھ کر اُسے عیسٰی پیچھےکے چلنے کا حکم دیا۔

ایک27 بڑا ہجوم اُس کے پیچھے ہو لیا جس میں کچھ ایسی عورتیں بھی
شامل تھیں جو سینہ پیٹ پیٹ کر اُس کا ماتم کر رہی تھیں۔ 28 عیسٰی نے
مُڑ کر اُن سے کہا، یروشلم” کی !بیٹیو میرے واسطے نہ روؤ بلـکہ اپنے اور
اپنے بچوں کے واسطے روؤ۔ 29 کیونکہ ایسے دن آئیں لوگجبگے کہیں
گے، مبارک’ ہیں وہ جو بانجھ ہیں، جنہوں نے نہ تو بچوں کو جنم دیا، نہ
دودھ ‘پلایا۔ 30 پھر لوگ پہاڑوں سے کہنے لـگیں گے، ہم’ پر گر ‘پڑو، اور
یوں پہاڑ سے کہ ہمیں’ چھپا ‘لو۔ 31 کیونکہ لـکڑیہریاگر سے سلوکایسا
کیا جاتا ہے تو پھر لـکڑیسوکھی کا کیا بنے “گا؟

دو32 اَور مردوں پھانسیبھیکو دینے کے لئے باہر لے جایا جا رہا تھا۔
دونوں مجرم تھے۔ 33 چلتے چلتے وہ اُس جسپہنچےجگہ کا تھا۔کھوپڑینام
وہاں اُنہوں نے عیسٰی کو دونوں مصلوبسمیتمجرموں ایککیا۔ مجرم کو
اُس ہاتھدائیںکے دوسرےاور اُسکو بائیںکے ہاتھ لٹکا دیا گیا۔ عیسٰی34
معافاِنہیںباپ،اے”کہا،نے کر، یہکیونکہ نہیںجانتے کہ کیا کر “ہیں۔رہے

اُنہوں نے قرعہ ڈال کر اُس کے کپڑے آپس میں بانٹ لئے۔ 35 ہجوم
وہاں کھڑا تماشا دیکھتا رہا جبکہ قوم کے سرداروں نے اُس کا مذاق بھی
اُڑایا۔ اُنہوں نے کہا، اُس” نے اَوروں کو بچایا ہے۔ اگر یہ الله کا چنا ہوا
اور مسیح ہے تو آپاپنے کو “بچائے۔
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فوجیوں36 بھینے اُسے لعن اُسکی۔طعن پاسکے آ اُنہوںکر اُسےنے

َمے کا پیشسرکہ کیا اور37 کہا، اگر” تُو یہودیوں کا بادشاہ توہے آپاپنے
کو بچا “لے۔

اُس38 کے سر کے ایکاوپر تختی لگائی گئی جستھی پر لـکھا تھا، یہ”
یہودیوں کا بادشاہ “ہے۔

39 جو مجرم اُس مصلوبساتھکے ہوئے تھے اُن میں ایکسے نے کفر
بکتے ہوئے کہا، کیا” تُو مسیح نہیں توہے؟ پھر آپاپنے کو اور ہمیں بھی بچا
“لے۔

دوسرےلیکن40 سنیہنے اُسےکر کیا”ڈانٹا، تُو الله نہیںبھیسے ڈرتا؟
جو سزا اُسے دی گئی ہے وہ تجھے بھی ملی ہے۔ ہماری41 سزا تو واجبی
ہے، کیونکہ ہمیں اپنے کاموں کا بدلہ مل رہا لیکنہے، اِس نے کوئی بُرا
نہیںکام “کیا۔ 42 پھر اُس نے عیسٰی سے کہا، اپنیآپجب” بادشاہی میں
آئیں تو مجھے یاد “کریں۔

43 عیسٰی نے اُس سے کہا، مَیں” تجھے سچ بتاتا ہوں کہ تُو آج میرےہی
فردوسساتھ میں ہو “گا۔
عیسٰی موتکی

44 بارہ بجے سے دوپہر تین تکبجے اندھیرےملـکپورا ڈوبمیں گیا۔
تاریکسورج45 ہو گیا المُقّدسبیتاور کمرےترینمُقّدسکے منےکے سا
لٹکا ہوا پردہ دو حصوں میں پھٹ گیا۔ 46 عیسٰی اونچی آواز سے پکار اے”اُٹھا، باپ، مَیں اپنی تیرےروح ہاتھوں میں سونپتا “ہوں۔ یہ کہہ کر اُس
نے دم چھوڑ دیا۔

یہ47 دیکھ کر کھڑےوہاں فوجی *افسر نے الله کی تمجید کر کے یہ”کہا، آدمی راستواقعی باز “تھا۔
* 23:47 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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48 اور ہجوم کے لوگتمام جو یہ تماشا دیکھنے کے لئے جمع ہوئے تھے یہ

سب کچھ دیکھ کر چھاتی پیٹنے لـگے اور شہر واپسمیں چلے گئے۔ لیکن49
عیسٰی کے جاننے والے کچھ فاصلے پر کھڑے دیکھتے رہے۔ اُن میں وہ
خواتین بھی شامل تھیں جو گلیل میں اُس کے پیچھے چل کر یہاں تک اُس
کے ساتھ آئی تھیں۔
عیسٰی کو دفن کیا جاتا ہے

نیکایکوہاں50 راستاور باز آدمی یوسفبنام تھا۔ یہودیوہ عدالِت
عالیہ کا رُکن تھا لیکن51 دوسروں کے فیصلے اور حرکتوں پر رضامند نہیں
ہوا تھا۔ یہ آدمی یہودیہ کے شہر ارمتیہ کا ہنے ر والا تھا اور اِس انتظار میں
تھا کہ الله کی بادشاہی آئے۔ اُساب52 پیلاطسنے پاسکے جا کر اُس
سے عیسٰی کی لاش لے جانے کی اجازت مانگی۔ 53 پھر لاش کو اُتار کر
اُس کتاناُسےنے لپیٹمیںکفنکے تراشیمیںچٹانکر ایکہوئی قبر میں
رکھ کسیتکابمیںجسدیا کو دفنایا نہیں گیا تھا۔ 54 یہ تیاری کا دن
یعنی جمعہ تھا، سبتلیکن شروعدنکا ہونے †تھا۔کو 55 عورتیںجو عیسٰی
کے ساتھ گلیل سے آئی تھیں وہ یوسف کے پیچھے ہو لیں۔ اُنہوں نے قبر کو
دیکھا اور یہ بھی کہ عیسٰی کی لاش کس طرح اُس میں رکھی گئی ہے۔
56 پھر وہ شہر میں واپس چلی گئیں اور اُس کی لاش کے لئے خوشبودار
مسالے تیار کرنے لـگیں۔ لیکن بیچ میں سبت کا دن شروع ہوا، اِس لئے
اُنہوں شریعتنے مطابقکے آرام کیا۔

24
عیسٰی جی اُٹھتا ہے

† 23:54 شروع ہونے کو یہودی:تھا دن سورج غروبکے ہونے شروعسے ہوتا ہے۔
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1 اتوار دنکے یہ عورتیں اپنے تیار شدہ مسالے لے سویرےصبحکر قبر

پر گئیں۔ پہنچوہاں2 اُنہوںکر نے دیکھا کہ قبر پر کا طرفایکپتھر لُڑھکا
ہوا ہے۔ لیکن3 جب وہ قبر میں گئیں تو وہاں خداوند عیسٰی کی لاش نہ
پائی۔ ابھیوہ4 اُلجھن تھیںکھڑیوہاںمیں اچانککہ دو مرد اُن پاسکے
آ کھڑے ہوئے جن کے لباس بجلی کی طرح چمک رہے تھے۔ 5 عورتیں
دہشت کھا کر منہ کے بل جھک گئیں، لیکن اُن مردوں نے کہا، تم”
کیوں زندہ کو مُردوں میں ڈھونڈ رہی ہو؟ 6 وہ یہاں نہیں ہے، وہ تو جی
اُٹھا ہے۔ باتوہ یاد کرو جو اُس نے تم سے وقتاُس جبکہی وہ گلیل
میں تھا۔ 7 لازم’ ہے کہ ابِن آدم کو گناہ گاروں کے حوالے کر دیا جائے،
مصلوب کیا جائے اور کہ تیسرےوہ دن جی “۔‘اُٹھے

8 پھر اُنہیں باتیہ یاد آئی۔ اور9 قبر واپسسے آ کر اُنہوں نے کچھسبیہ
گیارہ رسولوں اور باقی شاگردوں کو دیا۔سنا 10 مریم مگدلینی، یعقوبیُوأنّہ،
ماںکی مریم اور ایکچند اَور عورتیں اُن تھیںشاملمیں جنہوں یہنے باتیں
رسولوں کو بتائیں۔ لیکن11 اُن کو یہ باتیں لـگسیبےتُکی رہی تھیں، اِس
لئے اُنہیں یقین نہ آیا۔ توبھی12 پطرس اُٹھا اور بھاگ کر قبر کے پاس آیا۔
جب پہنچا تو جھک کر اندر جھانکا، لیکن صرف *کفن ہی نظر آیا۔ یہ
حالات دیکھ کر وہ حیران ہوا اور چلا گیا۔
اماؤس کے راستے میں عیسٰی ملاقاتسے

اُسی13 دن عیسٰی کے دو پیروکار ایک گاؤں بنام اماؤس کی طرف چل
رہے تھے۔ یہ گاؤں یروشلم ًسے دستقریبا کلو میٹر دُور تھا۔ 14 چلتے چلتے وہ
آپس میں واقعاتاُن کا ذکر کر تھےرہے جو ہوئے تھے۔ اور15 ایسا ہوا کہ
* 24:12 :کفن لفظی :ترجمہ کتان کی پٹیاں جو کفن کے لئے استعمال ہوتی تھیں۔
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باتیںوہجب دوسرےایکاور بحثساتھکے مباحثہ کر تھےرہے تو عیسٰی
خود قریب آ کر اُن کے ساتھ چلنے لگا۔ لیکن16 اُن کی آنکھوں پر پردہ ڈالا
گیا تھا، اِس لئے وہ اُسے پہچان نہ سکے۔ 17 عیسٰی نے کہا، باتیںکیسییہ”
ہیں جن بارےکے میں تم چلتے چلتے تبادلہ خیال کر رہے “ہو؟

یہ سن کر وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے۔ 18 اُن میں سے ایک بنام
کلیوپاس نے اُس سے پوچھا، کیا” آپ یروشلم میں واحد شخص ہیں جسے
معلوم نہیں کہ اِن دنوں میں کیا کچھ ہوا “ہے؟

اُس19 نے کہا، کیا” ہوا “ہے؟
اُنہوں وہ”دیا،جوابنے ناصریعیسٰیجو ساتھکے نبیوہہے۔ہوا تھا

جسے کلام اور کام میں الله اور تمام قوم کے منے سا زبردست قوت حاصل
تھی۔ ہمارےلیکن20 راہنما اماموں اور سرداروں نے اُسے حکمرانوں کے
حوالے کر دیا تاکہ اُسے سزائے موت دی جائے، اور اُنہوں نے اُسے
مصلوب کیا۔ 21 لیکن ہمیں تو اُمید تھی کہ وہی اسرائیل کو نجات دے
گا۔ اِن واقعات کو تین دن ہو گئے ہیں۔ لیکن22 ہم میں سے کچھ خواتین
بھینے حیرانہمیں کر دیا سویرےصبحآجوہہے۔ قبر پر گئیں تو23 دیکھا
لاشکہ وہاں نہیں اُنہوںہے۔ لوٹنے کر ہمیں بتایا کہ ہم پر فرشتے ظاہر
ہوئے جنہوں نے کہا کہ عیسٰی زندہ ہے۔ 24 ہم میں سے کچھ قبر پر گئے
اور اُسے ویسا ہی پایا جس طرح اُن عورتوں نے کہا تھا۔ لیکن اُسے خود
اُنہوں نے نہیں “دیکھا۔

25 پھر عیسٰی نے اُن سے کہا، ارے” !نادانو تم کتنے ُکند ذہن ہو کہ
تمہیں اُن تمام باتوں پر یقین نہیں آیا جو نبیوں نے فرمائی ہیں۔ 26 کیا لازم نہیں
تھا پھر27“جائے؟ہوداخلمیںجلالاپنےکرجھیلکچھسبیہمسیحکہ
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موسٰی اور تمام نبیوں سے شروع کر کے عیسٰی نے کلاِم مُقّدس کی ہر بات
کی تشریح کی جہاں جہاں اُس کا ذکر ہے۔

28 چلتے چلتے وہ اُس گاؤں کے قریب پہنچے جہاں اُنہیں جانا تھا۔ عیسٰی
نے ایسا کیا یا گو کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن29 اُنہوں نے اُسے مجبور
پاسہمارے”کہا،کےکر ٹھہریں، کوہونےشامکیونکہ ڈھلدناورہے
گیا “ہے۔ چنانچہ وہ اُن کے ساتھ ٹھہرنے کے لئے اندر گیا۔ 30 اور ایسا ہوا
جبکہ وہ کھانے کے لئے بیٹھ گئے تو اُس نے روٹی لے کر اُس کے لئے
کیشکرگزاری کی۔دعا پھر اُس ٹکڑےاُسےنے کر اُنہیںکے دیا۔ اچانک31
اُن کی آنکھیں کھل گئیں اور اُنہوں نے اُسے پہچان لیا۔ لیکن اُسی لمحے وہ
اوجھل ہو گیا۔ 32 پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لـگے، کیا” ہمارے دل
نہسےجوش بھر وہجبتھےگئے راستے میں ہم باتیںسے کرتے ہمیںکرتے
صحیفوں مطلبکا سمجھا رہا “تھا؟

33 اور وہ وقتاُسی اُٹھ کر واپسیروشلم چلے جبگئے۔ وہ وہاں پہنچے
تو گیارہ رسول اپنے ساتھیوں سمیت پہلے سے جمع تھے 34 اور یہ کہہ رہے
تھے، خداوند” واقعی جی اُٹھا !ہے وہ شمعون پر ظاہر ہوا “ہے۔

35 اماؤسپھر شاگردوںدوکے اُنہیںنے بتایا گاؤںکہ طرفکی جاتے
ہوئے کیا ہوا تھا اور کہ عیسٰی کے روٹی وقتتوڑتے اُنہوں نے اُسے کیسے
پہچانا۔
عیسٰی اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے

ابھیوہ36 یہ باتیں سنا تھےرہے کہ عیسٰی خود اُن درمیانکے آ کھڑا ہوا
اور کہا، تمہاری” سلامتی “ہو۔

37 وہ گھبرا کر بہت ڈر گئے، کیونکہ اُن کا خیال تھا کہ کوئی بھوت
پریت دیکھ رہے ہیں۔ 38 اُس نے اُن سے کہا، تم” کیوں پریشان ہو گئے
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ہو؟ کیا وجہ ہے تمہارےکہ دلوں شکمیں اُبھر آیا ہے؟ میرے39 ہاتھوں
اور پاؤں کو دیکھو کہ مَیں ہی ہوں۔ مجھے ٹٹول کر دیکھو، کیونکہ بھوت
کے گوشت اور ہڈیاں نہیں ہوتیں جبکہ تم دیکھ رہے ہو کہ میرا جسم
“ہے۔

40 یہ کہہ کر اُس نے اُنہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے۔ اُنہیںجب41
خوشی کے مارے یقین نہیں آ رہا تھا اور تعجب کر رہے تھے تو عیسٰی نے
پوچھا، کیا” یہاں تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز “ہے؟ اُنہوں42 نے
اُسے بُھنی ہوئی مچھلی ایککا ٹکڑا دیا۔ اُس43 اُسےنے لے کر اُن کے منے سا
ہی کھا لیا۔

44 پھر اُس نے اُن سے کہا، یہی” ہے جو مَیں نے تم کو وقتاُس بتایا
تھا جب تمہارے ساتھ تھا کہ جو کچھ بھی موسٰی کی شریعت، نبیوں کے
صحیفوں اور زبور کی کتاب میں میرے بارے میں لـکھا ہے اُسے پورا ہونا
“ہے۔

45 پھر اُس نے اُن کے ذہن کو کھول دیا تاکہ وہ الله کا کلام سمجھ
سکیں۔ اُس46 نے اُن سے کہا، کلاِم” مُقّدس میں یوں لـکھا ہے، مسیح
دُکھ اُٹھا کر تیسرے دن مُردوں میں سے جی اُٹھے گا۔ 47 پھر یروشلم سے
شروع کر کے اُس کے نام میں یہ پیغام تمام قوموں کو سنایا جائے گا کہ وہ
توبہ کر گناہوںکے کی معافی پائیں۔ 48 تم اِن باتوں کے گواہ ہو۔ 49 اور مَیں
پاستمہارے اُسے بھیج دوں جسگا کا باپمیرےوعدہ نے کیا پھرہے۔
تم کو آسمان قوتکی سے ملبّس کیا جائے گا۔ تکوقتاُس شہر سے باہر
نہ “نکلنا۔
عیسٰی کو آسمان پر اُٹھایا جاتا ہے
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50 پھر وہ شہر سے نکل کر اُنہیں بیت عنیاہ تک لے گیا۔ وہاں اُس نے

اپنے ہاتھ اُٹھا کر برکتاُنہیں دی۔ اور51 ایسا ہوا برکتکہ دیتے ہوئے وہ
اُن سے جدا ہو آسمانکر پر اُٹھا لیا گیا۔ اُنہوں52 نے اُسے سجدہ کیا اور بڑیپھر
خوشی سے یروشلم واپس چلے گئے۔ وہاں53 وہ اپنا پورا وقت بیت المُقّدس
میں گزار کر الله کی تمجید کرتے رہے۔
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