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متی
عیسٰی مسیح نسبکا نامہ

1 عیسٰی مسیح بن داؤد بن ابراہیم نسبکا :نامہ
2 ابراہیم اسحاق باپکا تھا، اسحاق یعقوب باپکا اور یعقوب یہوداہ اور

اُس بھائیوںکے کا باپ۔ 3 یہوداہ کے دو فارصبیٹے اور زارح تھے اُن) کی
ماں تمر فارص۔(تھی حصرون باپکا اور حصرون رام باپکا تھا۔ 4 رام
عمی نداب کا باپ، عمی نداب نحسون کا باپ اور نحسون سلمون کا باپ
تھا۔ سلمون5 بوعز باپکا تھا بوعز) کی راحبماں ۔(تھی بوعز عوبید
باپکا تھا عوبید) کی روتماں ۔(تھی عوبید یسّی باپکا اور 6 یسّی
داؤد بادشاہ باپکا تھا۔

داؤد سلیمان کا باپ تھا سلیمان) کی ماں پہلے یاہ اُور کی بیوی
۔(تھی سلیمان7 رحبعام کا باپ، رحبعام ابیاہ باپکا اور ابیاہ آسا باپکا
تھا۔ 8 آسا یہوسفط کا باپ، یہوسفط یورام باپکا اور یورام یّاہ عُز باپکا
تھا۔ 9 یّاہ عُز یوتام کا باپ، یوتام آخز کا باپ اور آخز ِحزقیاہ کا باپ تھا۔
10 ِحزقیاہ منسّی کا باپ، منسّی امون کا باپ اور امون یوسیاہ کا باپ تھا۔
یوسیاہ11 یاکین *یہو اور اُس بھائیوںکے باپکا تھا بابلیہ) کی جلاوطنی
دورانکے پیدا ۔(ہوئے

بابل12 کی جلاوطنی کے بعد یاکین †یہو سیالتی ایل کا باپ اور سیالتی
ایل ُبابل زر باپکا تھا۔ ُبابل13 زر ابیہود کا باپ، ابی ہود اِلیاقیم باپکا اور
اِلیاقیم عازور باپکا تھا۔ صدوقعازور14 کا صدوقباپ، اخیم باپکا اور
* 1:11 یاکین :یہو یونانی یاکینمیں یہو مترادفکا ہے۔مستعملیکونیاہ † 1:12 یاکین :یہو
یونانی میں یاکین یہو مترادفکا یکونیاہ مستعمل ہے۔
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اخیم اِلیہود باپکا تھا۔ اِلیہود15 اِلی عزر کا باپ، اِلی عزر متان باپکا اور
متان یعقوبباپکا تھا۔ یعقوب16 مریم کے یوسفشوہر باپکا تھا۔ اِس
مریم سے عیسٰی پیدا ہوا، مسیحجو کہلاتا ہے۔

یوں17 ابراہیم سے 14تکداؤد نسلیں ہیں، داؤد بابلسے کی جلاوطنی
تک 14 نسلیں ہیں اور جلاوطنی تکمسیحسے 14 نسلیں ہیں۔

عیسٰی مسیح پیدائشکی
18 عیسٰی مسیح کی پیدائش یوں :ہوئی اُس وقت اُس کی ماں مریم کی

منگنی یوسف کے ساتھ ہو چکی تھی کہ وہ روح القدس سے حاملہ پائی
ابھیگئی۔ اُن نہیںشادیکی ہوئی تھی۔ اُس19 کا راستیوسفمنگیتر باز
تھا، وہ علانیہ مریم کو بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اِس لئے اُس خاموشینے
سے یہ رشتہ توڑنے کا ارادہ کر لیا۔ 20 وہ باتاِس پر ابھی غور و فکر کر ہی
رہا تھا ربکہ کا میںخوابفرشتہ اُس پر ظاہر ہوا اور فرمایا، یوسف” بن
داؤد، مریم شادیسے کر اُسےکے اپنے گھر لے آنے متسے ڈر، کیونکہ
پیدا ہونے والا بچہ روح القدس سے ہے۔ 21 اُس کے بیٹا ہو گا اور اُس
کا نام عیسٰی رکھنا، کیونکہ وہ اپنی قوم کو اُس گناہوںکے سے دےرِہائی
“گا۔

22 یہ سب کچھ اِس لئے ہوا تاکہ رب کی وہ بات پوری ہو جائے جو
اُس نے اپنے نبی کی معرفت فرمائی تھی، 23 ایکدیکھو” کنواری حاملہ
ہو گی۔ اُس سے بیٹا پیدا ہو گا اور وہ اُس کا نام عمانوایل رکھیں “گے۔
عمانوایل) مطلبکا ہمارےخدا’ ‘ساتھ (ہے۔

جب24 یوسف جاگ اُٹھا تو اُس نے رب کے فرشتے کے فرمان کے
مطابق مریم سے شادی کر لی اور اُسے اپنے گھر لے گیا۔ 25 لیکن جب
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اُستک کے بیٹا پیدا نہ ہوا وہ مریم ہمسے بستر نہ ہوا۔ یوسفاور بچےنے
کا نام عیسٰی رکھا۔

2
مشرق مجوسیسے عالِم

1 ہیرودیسعیسٰی بادشاہ کے زمانے میں صوبہ یہودیہ کے بیتشہر لحم
میں پیدا ہوا۔ اُن دنوں میں مجوسیکچھ عالِم مشرق سے آ کر یروشلم پہنچ گئے۔
اُنہوں2 نے پوچھا، یہودیوں” کا وہ بادشاہ کہاں ہے جو حال ہی میں پیدا
ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے مشرق میں اُس کا ستارہ دیکھا ہے اور ہم اُسے
سجدہ کرنے آئے “ہیں۔

سنیہ3 ہیرودیسکر پورےبادشاہ سمیتیروشلم گیا۔گھبرا تمام4 راہنما
اماموں شریعتاور کے علما کو جمع کر اُسکے نے اُن یافتسے در کیا کہ
مسیح کہاں پیدا ہو گا۔

اُنہوں5 جوابنے دیا، یہودیہ” کے شہر بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی
معرفت یوں لـکھا ہے، 6 اے’ ملـِک یہودیہ میں واقع بیت لحم، تُو یہودیہ
کے حکمرانوں میں ہر گز سب سے چھوٹا نہیں۔ کیونکہ تجھ میں ایکسے
حکمران نکلے گا میریجو قوم اسرائیل کی گلہ کرےبانی “۔‘گا

اِس7 ہیرودیسپر نے خفیہ طور پر مجوسی ِموں عال کو بُلا کر تفصیل سے
پوچھا کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا۔ 8 پھر اُس نے اُنہیں بیت”بتایا، لحم جائیں اور تفصیل سے بچے کا پتا لگائیں۔ آپجب اُسے پا لیں تو
مجھے اطلاع دیں تاکہ مَیں بھی جا کر اُسے سجدہ “کروں۔

9 بادشاہ کے اِن الفاظ کے بعد وہ چلے گئے۔ اور دیکھو جو ستارہ اُنہوں
مشرقنے میں دیکھا تھا وہ اُن کے آگے آگے چلتا گیا اور چلتے چلتے اُس مقام
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کے اوپر ٹھہر گیا جہاں بچہ تھا۔ ستارے10 کو دیکھ کر وہ بہت خوش
ہوئے۔ 11 وہ گھر میں داخل ہوئے اور بچے کو ماں کے ساتھ دیکھ کر
اُنہوں نے اوندھے منہ گر کر اُسے سجدہ کیا۔ پھر اپنے ڈبے کھول کر اُسے
سونے، لُبان اور مُر پیشتحفےکے کئے۔

جب12 روانگی وقتکا آیا تو وہ یروشلم سے ہو کر نہ گئے ایکبلـکہ اَور
راستے سے ملـکاپنے چلے گئے، کیونکہ خواباُنہیں میں آگاہ کیا گیا تھا کہ
ہیرودیس واپسپاسکے نہ جاؤ۔

مصر ہجرتجانبکی
13 اُن کے چلے جانے کے رببعد کا خوابفرشتہ یوسفمیں پر ظاہر

ہوا اور کہا، اُٹھ،” بچے کو اُس کی ماں سمیت لے کر مصر ہجرتکو کر
جا۔ تکجب مَیں تجھے اطلاع نہ دوں وہیں ٹھہرا رہ، کیونکہ ہیرودیس
بچے کرےتلاشکو گا تاکہ اُسے قتل “کرے۔

یوسف14 اُٹھا اور راتاُسی بچے کو اُس کی سمیتماں لے کر مصر کے
لئے روانہ ہوا۔ وہاں15 ہیرودیسوہ یوںرہا۔تکانتقالکے پوریباتوہ
ہوئی ربجو نبینے معرفتکی فرمائی مَیں”تھی، نے اپنے فرزند مصرکو
سے “بُلایا۔

بچوں کا قتل
ہیرودیسجب16 معلومکو ہوا ِموںمجوسیکہ عال فریبمجھےنے دیا ہے

تو اُسے طیشبڑا آیا۔ اُس نے اپنے فوجیوں بیتکو لحم بھیج کر اُنہیں حکم
دیا کہ بیت لحم اور ارد گرد کے علاقے کے اُن تمام لڑکوں کو قتل کریں
کیجن عمر تکسالدو ہو۔ کیونکہ اُس مجوسیوںنے بچےسے کی عمر کے
بارے میں یہ معلوم کر لیا تھا۔
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یوں17 یرمیاہ نبی پیشکی گوئی پوری ہوئی، 18 رامہ” میں شور مچ گیا

ہے، رونے پیٹنے اور شدید ماتم کی آوازیں۔ راخل اپنے بچوں کے لئے رو
رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کر رہی، کیونکہ ہلاکوہ ہو گئے “ہیں۔

مصر واپسیسے
ہیرودیسجب19 انتقال کر گیا تو رب کا فرشتہ خواب میں یوسف پر

ظاہر ہوا جو ابھی مصر ہی میں تھا۔ 20 فرشتے نے اُسے بتایا، اُٹھ،” بچے کو
اُس سمیتماںکی لے واپساسرائیلملـِککر چلا جا، کیونکہ بچےجو کو
جان سے مارنے کے تھےدرپَے وہ مر گئے “ہیں۔ یوسفچنانچہ21 اُٹھا اور
بچے اور اُس کی ماں کو لے کر ملـِک اسرائیل لوٹمیں آیا۔

لیکن22 جب اُس نے سنا ارخلاؤسکہ اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ
یہودیہ میں تخت نشین ہو گیا ہے تو وہ وہاں جانے سے ڈر گیا۔ پھر خواب
ہدایتمیں پا کر وہ گلیل کے علاقے کے لئے روانہ ہوا۔ وہاں23 ایکوہ
شہر میں جا جسبسا کا نام ناصرت تھا۔ یوں نبیوں باتکی پوری ہوئی ناصریوہ’کہ کہلائے ‘گا۔

3
یحیٰی بپتسمہ دینے والے خدمتکی

1 اُن دنوں میں یحیٰی بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے یگستان ر
میں اعلان کرنے لگا، 2 توبہ” کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی قریب آ
گئی “ہے۔ 3 یحیٰی وہی ہے جس کے بارے میں یسعیاہ نبی نے یگستان’فرمایا، ر میں ایک آواز پکار رہی ہے، رب کی راہ تیار !کرو اُس کے
راستے سیدھے ‘بناؤ۔

4 اونٹوںیحیٰی بالوںکے لباسکا پہنے اور کمر چمڑےپر کا پٹکا باندھے رہتا
خوراکتھا۔ طورکے پر وہ ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا۔ لوگ5 یروشلم،
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پورے یہودیہ اور یائے یردندر پورےکے نکلسےعلاقے اُسکر پاسکے
آئے۔ 6 اور اپنے گناہوں کو تسلیم کر کے اُنہوں نے یائے در یردن میں یحیٰی
سے بپتسمہ لیا۔

بہت7 فریسیسے اور صدوقی بھی وہاں آئے جہاں وہ دےبپتسمہ رہا
تھا۔ اُنہیں دیکھ کر اُس نے کہا، یلےاے” زہر سانپ کے !بچو نےکس
تمہیں آنے سےغضبوالے بچنے ہدایتکی کی؟ اپنی8 زندگی سے ظاہر کرو
کہ تم نے واقعی توبہ کی ہے۔ 9 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۔ اب10 تو عدالت کی کلہاڑی
درختوں کی جڑوں پر رکھی ہوئی ہے۔ ہر درخت جو اچھا پھل نہ لائے
کاٹا آگاور میں جھونکا جائے گا۔ مَیں11 تو تم توبہ کرنے والوں کو پانی
سے بپتسمہ دیتا ایکلیکنہوں، آنے والا مجھجوہے سے بڑا مَیںہے۔ اُس
کے جوتوں کو اُٹھانے کے بھی لائق نہیں۔ وہ تمہیں القدسروح آگاور
سے دےبپتسمہ گا۔ 12 وہ ہاتھ میں پکڑےچھاج ہوئے اناج کو بھوسے
الـگسے کرنے کے لئے تیار کھڑا وہہے۔ ہنے گا کی صافبالکلجگہ کر
اناجکے کو اپنے گودام میں کرےجمع گا۔ لیکن بھوسے کو آگایسیوہ
میں جھونکے گا جو بجھنے کی “نہیں۔

عیسٰی کا بپتسمہ
پھر13 گلیلعیسٰی یائےسے یردندر کنارےکے آیا تاکہ یحیٰی بپتسمہسے

لے۔ لیکن14 یحیٰی نے اُسے روکنے کوششکی کر کے کہا، مجھے” آپتو
سے بپتسمہ لینے ضرورتکی ہے، تو پاسمیرےآپپھر کیوں آئے “ہیں؟
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15 عیسٰی جوابنے اب”دیا، ہونے ہی دے، مناسبکیونکہ ہے کہ

ہم یہ کرتے ہوئے الله راستکی مرضی پوری *“کریں۔ اِس پر یحیٰی مان
گیا۔

16 بپتسمہ لینے پر عیسٰی ً فورا پانی سے نکلا۔ اُسی لمحے آسمان کھل گیا اور
اُس نے الله کے روح کو دیکھا جو کبوتر کی طرح اُتر کر اُس پر ٹھہر گیا۔
ساتھ17 ساتھ آسمان ایکسے آواز سنائی دی، یہ” میرا پیارا فرزند ہے، اِس
سے خوشمَیں “ہوں۔

4
عیسٰی کو آزمایا جاتا ہے

1 پھر القدسروح عیسٰی کو یگستان ر میں لے گیا تاکہ ابلیساُسے سے
آزمایا جائے۔ چالیس2 دن اور چالیس رات روزہ رکھنے کے بعد اُسے
بھوکآخرکار لـگی۔ 3 پھر آزمانے والا اُس پاسکے آ کر کہنے لگا، اگر”
تُو الله کا فرزند ہے تو اِن پتھروں کو دےحکم کہ روٹی بن “جائیں۔

لیکن4 عیسٰی نے انکار کر کے کہا، ہرگز” نہیں، کیونکہ مُقّدسکلاِم
میں لـکھا ہے کہ انسان کی صرفزندگی روٹی پر منحصر نہیں ہوتی بلـکہ ہر
باتاُس پر ربجو کے منہ سے نکلتی “ہے۔

5 اِس پر ابلیس نے اُسے مُقّدس شہر یروشلم لے جا بیتکر المُقّدس کی
سب سے اونچی جگہ پر کھڑا کیا اور کہا، 6 اگر” تُو الله کا فرزند ہے تو
یہاں چھلانگسے لگا کیونکہدے۔ مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، تیریوہ’
خاطر اپنے فرشتوں کو گا،دےحکم اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اُٹھا لیں گے
تیرےتاکہ پاؤں کو پتھر ٹھیسسے نہ “۔‘لـگے
* 3:15 پوری…ہم :کریں لفظی :ترجمہ ہم بازیراستتمام پوری کریں۔
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لیکن7 عیسٰی نے جواب دیا، کلاِم” مُقّدس یہ بھی فرماتا ہے، رب’
اپنے خدا کو نہ “۔‘آزمانا

8 پھر ابلیس نے ایکاُسے نہایت اونچے پہاڑ پر لے جا کر اُسے دنیا کے
ممالـکتمام اور اُن کی شان شوکتو دکھائی۔ 9 وہ بولا، سبیہ” کچھ مَیں
دوںدےتجھے شرطگا، یہ ہے کہ تُو گر کر مجھے سجدہ “کرے۔

لیکن10 عیسٰی نے تیسری بار انکار کیا اور کہا، ابلیس،” دفع ہو !جا
کیونکہ کلاِم مُقّدس میں یوں لـکھا ہے، رب’ اپنے خدا کو سجدہ کر اور
اُسیصرف عبادتکی “۔‘کر

11 اِس پر ابلیس اُسے چھوڑ کر چلا گیا اور فرشتے آ کر اُس کی خدمت
کرنے لـگے۔

گلیل میں عیسٰی خدمتکی کا آغاز
جب12 عیسٰی کو خبر ملی کہ یحیٰی کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے تو وہ

وہاں سے چلا گیا اور گلیل میں آیا۔ ناصرت13 کو چھوڑ کر وہ جھیل کے
کنارے پر واقع میںکفرنحومشہر ہنے ر لگا، زبولونیعنی نفتالیاور علاقےکے
میں۔ یوں14 یسعیاہ نبی پیشکی پوریگوئی ہوئی،

زبولون”15 کا علاقہ، نفتالی کا علاقہ،
جھیل ساتھکے کا راستہ، یائے در یردن کے پار،
غیریہودیوں کا :گلیل
اندھیرے16 میں بیٹھی قوم ایکنے تیز روشنی دیکھی،
موت میںسائےکے ملـکہوئےڈوبے باشندوںکے پر “چمکی۔روشنی
17 اُس وقت سے عیسٰی اِس پیغام کی منادی کرنے لگا، توبہ” کرو،

کیونکہ آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی “ہے۔
عیسٰی چار مچھیروں کو بُلاتا ہے
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ایک18 عیسٰیجبدن گلیل جھیلکی کنارےکنارےکے چل رہا تھا

تو اُس نے دو بھائیوں کو —دیکھا شمعون جو پطرس بھی کہلاتا تھا اور
یاس اندر کو۔ وہ پانی میں جال ڈال رہے تھے، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔
19 اُس نے کہا، میرےآؤ،” پیچھے ہو لو، مَیں تم کو آدم گیر بناؤں “گا۔
20 یہ سنتے ہی وہ اپنے جالوں کو چھوڑ کر اُس پیچھےکے ہو لئے۔

21 آگے جا کر عیسٰی نے دو اَور بھائیوں کو یعقوبدیکھا، بن زبدی اور
اُس بھائیکے یوحنا کو۔ وہ بیٹھےمیںکشتی زبدیباپاپنے ساتھکے اپنے
جالوں مرمتکی کر تھے۔رہے عیسٰی اُنہیںنے بُلایا 22 تو ًوہ فورا کشتی اور
باپاپنے کو چھوڑ کر اُس پیچھےکے ہو لئے۔

عیسٰی تعلیم دیتا، منادی کرتا اور شفا دیتا ہے
23 اور عیسٰی گلیل پورےکے علاقے میں پھرتا رہا۔ جہاں بھی وہ جاتا

عبادتیہودیوہ خانوں میں تعلیم دیتا، بادشاہی خبریخوشکی سناتا اور
ہر قسم کی بیماری اور علالت سے شفا دیتا تھا۔ 24 اُس کی خبر ملـِک شام
کے کونے پہنچتککونے گئی، لوگاور اپنے تمام مریضوں کو اُس کے
پاس لانے لـگے۔ قسم قسم کی یوں بیمار تلے دبے لوگ، ایسے جو شدید درد
کا شکار تھے، بدروحوں کی گرفت میں مبتلا، مرگی والے اور فالج زدہ،
غرض جو بھی آیا عیسٰی نے اُسے شفا بخشی۔ 25 گلیل، دکپلس، یروشلم،
یہودیہ اور یائے در یردن کے پار کے علاقے بڑےبڑےسے ہجوم اُس کے
پیچھے چلتے رہے۔

5
پہاڑی وعظ
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1 بھیڑ کو دیکھ کر عیسٰی پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اُس کے شاگرد اُس

پاسکے آئے 2 اور وہ اُنہیں یہ تعلیم دینے :لگا
خوشیحقیقی

3 مبارک” ہیں وہ جن کی روح ضرورت مند ہے، کیونکہ آسمان کی
بادشاہی اُن ہی کی ہے۔

مبارک4 ہیں وہ جو ماتم کرتے ہیں، اُنہیںکیونکہ دیتسلی جائے گی۔
مبارک5 ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین ورثے میں پائیں گے۔
مبارک6 ہیں وہ بازیراستجنہیں بھوککی پیاساور کیونکہہے، وہ

سیر ہو جائیں گے۔
مبارک7 ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ اُن پر رحم کیا جائے گا۔
مبارک8 ہیں وہ خالصجو دل ہیں، کیونکہ وہ الله کو دیکھیں گے۔
ہیںمبارک9 وہ کراتےصلحجو ہیں، کیونکہ وہ الله فرزندکے کہلائیں

گے۔
ہیںمبارک10 راستکوجنوہ باز ہونے سےسببکے ستایا جاتا ہے،

کیونکہ اُنہیں آسمان کی بادشاہی ورثے میں ملے گی۔
مبارک11 ہو میریلوگجبتم وجہ تمہیںسے لعن طعن تمہیںکرتے،

ستاتے بارےتمہارےاور میں قسمہر بُریکی اور باتجھوٹی ہیں۔کرتے
مناؤخوشی12 اور باغ باغ ہو جاؤ، تم آسمانکو پر بڑا ملےاجر گا۔ اِسیکیونکہ
طرح اُنہوں نے تم پہلےسے نبیوں کو بھی ایذا پہنچائی تھی۔

نمکتم اور روشنی ہو
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13 تم دنیا کا نمک ہو۔ لیکن اگر نمک کا ذائقہ جاتا رہے تو پھر اُسے

کیونکر دوبارہ نمکین کیا جا سکتا ہے؟ وہ کسی بھی کام کا نہیں رہا بلـکہ
باہر پھینکا جائے گا جہاں وہ لوگوں پاؤںکے تلے روندا جائے گا۔

14 تم دنیا کی روشنی ہو۔ پہاڑ پر واقع شہر کی طرح تم کو چھپایا نہیں جا
سکتا۔ جب15 کوئی چراغ جلاتا ہے تو وہ اُسے برتن کے نیچے نہیں رکھتا
بلـکہ شمع دان پر رکھ دیتا ہے جہاں سے وہ گھر کے تمام افراد کو روشنی
دیتا ہے۔ اِسی16 تمہاریطرح روشنی بھی لوگوں کے منے سا چمکے تاکہ وہ
نیکتمہارے کام دیکھ تمہارےکر باپآسمانی کو جلال دیں۔

شریعت
17 یہ نہ سمجھو کہ مَیں موسوی شریعت اور نبیوں کی باتوں کو منسوخ

کرنے آیا منسوخہوں۔ نہیںکرنے بلـکہ اُن تکمیلکی کرنے آیا ہوں۔ مَیں18
تم کو سچ بتاتا تکجبہوں، آسمان و زمین قائم رہیں شریعتتکتبگے
بھی قائم رہے —گی نہ اُس کا کوئی حرف، نہ اُس کا کوئی زیر یا زبر
منسوخ ہو گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ 19 جو اِن سب سے
چھوٹے احکام میں ایکسے بھیکو کرےمنسوخ اور لوگوں کو ایسا کرنا
سکھائے اُسے آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا قرار دیا جائے گا۔
اِس مقابلےکے میں جو اِن احکام پر عمل کر اِنہیںکے سکھاتا اُسےہے آسمان
کی بادشاہی میں بڑا قرار دیا جائے گا۔ 20 کیونکہ مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ
اگر تمہاری راست بازی شریعت کے علما اور فریسیوں راستکی بازی سے
یادہ ز نہیں تو تم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے لائقکے نہیں۔

غصہ
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21 تم نے سنا ہے باپکہ دادا کو فرمایا گیا، قتل’ نہ کرنا۔ اور جو قتل

کرے عدالتاُسے جوابمیں دینا ہو ‘گا۔ لیکن22 مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ
جو بھی اپنے بھائی پر کرےغصہ اُسے عدالت میں جواب دینا ہو گا۔ اِسی
طرح جو اپنے بھائی کو ‘احمق’ کہے اُسے یہودی عدالِت عالیہ میں جواب
دینا اورگا۔ہو اُسجو کو وہکہے‘!وقوفبے’ پھینکےمیںآگکیجہنم
ٹھہرےلائقکےجانے 23گا۔ لہٰذا المُقّدسبیتتجھےاگر میں پیشقربانی
یادوقتکرتے آئے تیرےکہ بھائی شکایتکوئیسےتجھکو تو24ہے اپنی
قربانی کو وہیں قربان گاہ کے منے سا ہی چھوڑ کر اپنے بھائی پاسکے چلا
جا۔ پہلے اُس صلحسے کر اور واپسپھر آ کر الله کو اپنی پیشقربانی کر۔

فرض25 کرو کہ کسی نے تجھ پر مقدمہ چلایا ہے۔ اگر ایسا ہو تو
کچہری میں داخل ہونے سے پہلے پہلے جلدی سے جھگڑا ختم کر۔ ایسا نہ
ہو کہ وہ تجھے جج کے حوالے کرے، جج پولیستجھے افسر کے حوالے
کرے اور نتیجے میں تجھ کو جیل میں ڈالا جائے۔ 26 مَیں تجھے سچ بتاتا
ہوں، وہاں سے تُو اُس تکوقت نہیں نکل پائے تکجبگا جرمانے کی
پوری پوری رقم ادا نہ کر دے۔

زناکاری
27 تم نے یہ حکم سن لیا ہے کہ زنا’ نہ ‘کرنا۔ لیکن28 مَیں تمہیں بتاتا

ہوں، جو عورتکسی کو بُری خواہش سے دیکھتا ہے وہ اپنے دل میں
اُس کے ساتھ زنا کر چکا ہے۔ 29 اگر تیری دائیں آنکھ تجھے گناہ کرنے
پر اُکسائے تو اُسے نکال پھینککر دے۔ اِس سے پہلے پورےتیرےکہ
جسم کو میںجہنم ڈالا جائے بہتر یہ ہے کہ ایکتیرا ہی عضو جاتا رہے۔
اور30 اگر تیرا تجھےہاتھدہنا گناہ کرنے پر اُکسائے تو کاٹاُسے پھینککر



متی 5:31 xiii متی 5:41

دے۔ اِس سے پہلے کہ تیرا پورا جسم جہنم میں جائے بہتر یہ ہے کہ تیرا
ایک ہی عضو جاتا رہے۔

طلاق
بھییہ31 فرمایا گیا ہے، بیویاپنیبھیجو’ طلاقاُسےوہدےطلاقکو

نامہ لـکھ ‘دے۔ لیکن32 مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی کی بیوی نے
زنا نہ کیا ہو توبھی شوہر اُسے دےطلاق تو وہ اُس سے زنا کراتا ہے۔ اور
طلاقجو عورتشدہ کرےشادیسے وہ زنا کرتا ہے۔

متقَسم کھانا
33 تم نے یہ بھی سنا ہے باپکہ دادا کو فرمایا گیا، جھوٹی’ قَسم مت

کھانا بلـکہ وعدےجو تُو قَسمسےربنے کھا کر اُنہیںہوںکئے پورا ‘کرنا۔
لیکن34 مَیں تمہیں بتاتا قَسمہوں، بالکل نہ کھانا۔ نہ آسمان’ ‘قَسمکی کیونکہ
آسمان الله نہ35ہے،تختکا ‘کیزمین’ اُسزمینکیونکہ پاؤںکے چوکیکی
ہے۔ یروشلم’ کی بھی‘قَسم نہ کھانا کیونکہ یروشلم عظیم بادشاہ کا شہر ہے۔
تکیہاں36 کہ اپنے سر کی قَسم بھی نہ کھانا، کیونکہ تُو ایکاپنا بال بھی
کالا یا نہیںسفید سکتا۔کر صرف37 اِتنا ہی کہنا، ‘ہاںجی’ یا ‘نہیں۔جی’
اگر اِس سے یادہ ز کہو تو ابلیسیہ طرفکی سے ہے۔

بدلہ لینا
38 تم نے سنا ہے کہ یہ فرمایا گیا ہے، آنکھ’ کے بدلے دانتآنکھ، کے

بدلے ‘دانت۔ لیکن39 مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ بدکار کا مقابلہ مت کرنا۔
اگر تیرےکوئی ہنے د گال پر مارےتھپڑ تو اُسے دوسرا گال پیشبھی کر
دے۔ 40 اگر قمیصتیریکوئی لینے کے لئے تجھ پر مقدمہ کرنا چاہے تو اُسے
اپنی چادر دےبھی دینا۔ 41 اگر کوئی تجھ کو اُس کا سامان اُٹھا ایککر
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کلو میٹر جانے پر کرےمجبور تو اُس ساتھکے دو کلو میٹر چلا جانا۔ 42 جو
تجھ مانگےکچھسے دےاُسے دینا اور تجھجو قرضسے لینا اُسچاہے سے
انکار نہ کرنا۔

دشمن محبتسے
43 تم نے سنا ہے کہ فرمایا گیا ہے، اپنے’ پڑوسی سے محبت رکھنا اور

اپنے دشمن نفرتسے ‘کرنا۔ لیکن44 مَیں تم کو بتاتا ہوں، اپنے دشمنوں سے
محبت رکھو اور اُن کے لئے دعا کرو جو تم کو ستاتے ہیں۔ 45 پھر تم اپنے
آسمانی باپ کے فرزند ٹھہرو گے، کیونکہ وہ اپنا سبسورج پر طلوع ہونے
دیتا ہے، خواہ وہ اچھے ہوں یا بُرے۔ اور سبوہ بارشپر برسنے دیتا ہے،
خواہ راستوہ باز ہوں یا ناراست۔ 46 اگر صرفتم اُن ہی محبتسے کرو
جو ہیںکرتےسےتم تو تم کو کیا ملےاجر ٹیکسگا؟ لینے بھیوالے تو ایسا ہی
کرتے ہیں۔ 47 اور اگر صرفتم اپنے بھائیوں کے لئے سلامتی کی دعا کرو
تو کون باتخاصسی کرتے ہو؟ غیریہودی بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں۔
48 چنانچہ ویسے کاملہی ہو جیسا تمہارا باپآسمانی کامل ہے۔

6
خیرات

1 !خبردار نیکاپنے کام لوگوں کے منے دکھاوےسا کے لئے نہ کرو،
ورنہ تم کو اپنے باپآسمانی سے کوئی اجر نہیں ملے گا۔

خیراتچنانچہ2 وقتدیتے یاکاروں ر طرحکی نہ کر عبادتجو خانوں
اور گلیوں میں بِگل بجا کر اِس کا اعلان کرتے ہیں لوگتاکہ اُن عزتکی
کریں۔ مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں، جتنا اجر اُنہیں ملنا تھا اُنہیں مل چکا ہے۔
اِس3 کے جببجائے دےخیراتتُو تیرےتو دائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے کہ
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بایاں ہاتھ کیا کر رہا ہے۔ خیراتتیری4 یوں پوشیدگی دیمیں جائے تو تیرا
باپ جو پوشیدہ باتیں دیکھتا تجھےہے اِس کا دےمعاوضہ گا۔

دعا
5 دعا کرتے وقت یاکاروں ر کی طرح نہ کرنا جو عبادت خانوں اور

میںچوکوں جا کر دعا پسندکرنا اُنہیںسبجہاںہیں،کرتے سکیں۔دیکھ
مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں، جتنا اجر اُنہیں ملنا تھا اُنہیں مل چکا ہے۔ اِس6 کے
جببجائے تُو دعا کرتا ہے تو اندر کمرےکے میں جا کر دروازہ بند کر اور
پھر باپاپنے سے دعا کر جو پوشیدگی میں ہے۔ پھر باپتیرا جو پوشیدہ باتیں
دیکھتا تجھےہے اِس کا دےمعاوضہ گا۔

7 دعا کرتے وقت غیریہودیوں کی طرح یل طو اور بےمعنی باتیں نہ
رہو۔دہراتے وہ ہیںسمجھتے باتوںسیبہتہماریکہ ہماریسےسببکے
سنی جائے گی۔ 8 اُن کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ پہلے سے تمہاری
یات ضرور واقفسے ہے، 9 بلـکہ یوں دعا کیا کرو،

ہمارےاے آسمانی باپ،
تیرا مُقّدسنام مانا جائے۔
تیری10 بادشاہی آئے۔
آسمانطرحجسمرضیتیری پوریمیں ہوتی زمینہے پر پوریبھی ہو۔
ہماری11 روز کی روٹی آج ہمیں دے۔
ہمارے12 گناہوں معافکو کر
طرحجس ہم معافاُنہیںنے *کیا
جنہوں نے ہمارا گناہ کیا ہے۔
13 اور آزمائشہمیں میں نہ دےپڑنے
بلـکہ ابلیسہمیں سے بچائے رکھ۔

* 6:12 معاف…گناہوںہمارے :کیا لفظی معافہمیںقرضہمارے:ترجمہ ہمطرحجسکر
نے قرضاپنے داروں معافکو کیا۔
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کیونکہ] [ہیں۔ہیتیرےتکابدجلالاورقدرتبادشاہی،
لوگوںتمجبکیونکہ14 معافگناہکے کرو توگے تمہارا بھیباپآسمانی

تم گا۔کرےمعافکو لیکن15 اگر تم معافاُنہیں نہ کرو تو باپتمہارا بھی
تمہارے معافگناہ کرےنہیں گا۔

روزہ
16 روزہ وقترکھتے یاکاروں ر کی طرح منہ لٹکائے نہ پھرو، کیونکہ وہ

روپایسا بھرتے ہیں تاکہ لوگوں معلومکو ہو جائے وہکہ روزہ ہیں۔سے
مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں، جتنا اجر اُنہیں ملنا تھا اُنہیں مل ہے۔چکا 17 متایسا
کرنا بلـکہ روزہ کے وقت اپنے بالوں میں تیل ڈال اور اپنا منہ دھو۔ 18 پھر
لوگوں کو معلوم نہیں ہو گا کہ تُو روزہ سے ہے باپتیرےصرفبلـکہ کو
پوشیدگیجو میں اورہے۔ باپتیرا جو پوشیدہ باتیں دیکھتا تجھےہے اِس کا
دےمعاوضہ گا۔

آسمان پر خزانہ
اِس19 دنیا میں اپنے لئے خزانے جمع نہ کرو، جہاں کیڑا زنگاور اُنہیں

اورجاتےکھا نقبچور لگا کر چُرا لیتے اِس20ہیں۔ بجائےکے اپنے خزانے
آسمان پر جمع جہاںکرو کیڑا زنگاور اُنہیں تباہ نہیں کر سکتے، نہ نقبچور
لگا کر چُرا سکتے ہیں۔ 21 کیونکہ جہاں تیرا خزانہ وہیںہے تیرا دل بھی لگا
رہے گا۔

جسم کی روشنی
بدن22 کا چراغ آنکھ ہے۔ اگر تیری ٹھیکآنکھ ہو تو پھر تیرا پورا بدن

روشن ہو گا۔ لیکن23 اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا پورا بدن اندھیرا ہی
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اندھیرا ہو گا۔ اور تیرےاگر اندر کی روشنی یکی تار ہو تو یہ یکی تار کتنی
شدید ہو !گی

بےفکر ہونا
24 کوئی بھی دو مالـکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ یا تو وہ ایک سے

نفرت کر دوسرےکے محبتسے رکھے گا یا ایک لپٹسے دوسرےکر
کو حقیر گا۔جانے ایکتم میںوقتہی الله دولتاور نہیںخدمتکی کر
سکتے۔

اِس25 لئے مَیں تمہیں بتاتا ہوں، اپنی زندگی یاتکی ضرور پوری کرنے
کے لئے پریشان نہ رہو کہ مَیںہائے، کیا کھاؤں اور کیا پیوں۔ اور جسم کے
لئے فکرمند نہ رہو کہ ہائے، مَیں کیا پہنوں۔ کیا زندگی کھانے پینے سے اہم
نہیں ہے؟ اور کیا پوشاکجسم سے یادہ ز اہمیت نہیں رکھتا؟ پرندوں26 پر
غور کرو۔ نہ وہ بیج بوتے، نہ کاٹفصلیں کر اُنہیں گودام میں جمع کرتے
ہیں۔ تمہارا آسمانی باپ خود اُنہیں کھانا کھلاتا ہے۔ کیا تمہاری اُن کی
نسبت یادہ ز قدر قیمتو نہیں ہے؟ 27 کیا تم میں کوئیسے فکر کرتے کرتے
اپنی زندگی ایکمیں لمحے کا بھی اضافہ کر سکتا ہے؟

28 اور تم اپنے کپڑوں کے لئے کیوں فکرمند ہوتے ہو؟ غور کرو کہ
سوسن طرحکسپھولکے اُگتے ہیں۔ نہ محنتوہ کرتے، نہ کاتتے ہیں۔
لیکن29 مَیں تمہیں بتاتا ہوں سلیمانکہ بادشاہ پوریاپنی شان شوکتو کے
باوجود ایسے شاندار کپڑوں سے ملبّس نہیں تھا جیسے اُن میں سے ایک۔
30 اگر الله گھاساُس کو آججو میدان میں ہے اور آگکل میں جھونکی
جائے گی ایسا لباسشاندار پہناتا ہے اےتو کم اعتقادو، وہ تم کو پہنانے
کے لئے کیا کچھ کرےنہیں گا؟
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چنانچہ31 پریشانی کے عالم میں فکر کرتے کرتے یہ نہ کہتے رہو، ہم’ کیا

کھائیں؟ ہم کیا پئیں؟ ہم کیا ‘پہنیں؟ 32 کیونکہ جو ایمان نہیں رکھتے وہی
اِن تمام چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہتے ر ہیں جبکہ تمہارے آسمانی باپ کو
پہلے سے معلوم ہے کہ تم کو اِن تمام چیزوں ضرورتکی ہے۔ پہلے33 الله
کی بادشاہی اور اُس بازیراستکی تلاشکی میں رہو۔ پھر یہ تمام چیزیں
بھی تم کو مل جائیں گی۔ اِس34 لئے کل بارےکے میں فکر کرتے کرتے
پریشان نہ ہو کلکیونکہ دنکا اپنے لئے آپ فکر کر گا۔لے ہر دن کی اپنی
مصیبتیں کافی ہیں۔

7
اَوروں منصفکا بننا

دوسروں1 متعدالتکی کرنا، بھیعدالتتمہاریورنہ کی گی۔جائے
2 کیونکہ جتنی سختی سے تم دوسروں کا فیصلہ کرتے ہو اُتنی سختی سے تمہارا
بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ جساور پیمانے سے تم ناپتے اُسیہو پیمانے سے تم
بھی ناپے جاؤ گے۔ 3 تُو کیوں غور سے اپنے بھائی کی آنکھ پڑےمیں تنکے
پر نظر کرتا ہے جبکہ تجھے وہ شہتیر نظر نہیں آتا تیریجو اپنی آنکھ میں ہے؟
4 تُو کیونکر اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہے، ٹھہرو،’ تمہاریمجھے آنکھ میں پڑا
تنکا لنے نکا ‘دو، جبکہ تیری اپنی آنکھ میں شہتیر ہے۔ 5 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۔

ُکتوں6 متخوراکمُقّدسکو کھلانا اور سؤروں کے آگے اپنے موتی
نہ پھینکنا۔ ایسا نہ ہو کہ اُنہیںوہ پاؤں تلے روندیں اور مُڑ کر تم کو پھاڑ ڈالیں۔

مانگتے رہنا
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مانگتے7 رہو تو تم کو دیا تورہوڈھونڈتےگا۔جائے تم گا۔جائےملکو

کھٹکھٹاتے رہو تمہارےتو لئے کھولدروازہ دیا گا۔جائے 8 کیونکہ جو
بھی مانگتا ہے وہ پاتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے اُسے ملتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا
ہے اُس کے لئے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ 9 تم میں سے کون اپنے بیٹے
کو دےپتھر گا اگر وہ روٹی مانگے؟ 10 یا کون اُسے دےسانپ گا اگر وہ
مچھلی مانگے؟ کوئی !نہیں جب11 بُرےتم ہونے کے باوجود اِتنے سمجھ
دار ہو کہ اپنے بچوں اچھیکو دےچیزیں سکتے ہو تو پھر کتنی یادہ ز یقینی
بات ہے کہ تمہارا باپآسمانی مانگنے والوں کو اچھی دےچیزیں گا۔

12 باتہر میں دوسروں کے ساتھ سلوکوہی کرو جو تم ہتے چا ہو کہ
تمہارےوہ ساتھ کریں۔ کیونکہ شریعتیہی اور نبیوں تعلیماتکی کا لُِب
لباب ہے۔

تنگ دروازہ
دروازےتنگ13 داخلسے ہو، ہلاکتکیونکہ طرفکی لے جانے

والا راستہ کشادہ اور اُس کا دروازہ چوڑا بہتہے۔ لوگسے اُس میں
داخل ہو ہیں۔جاتے لیکن14 زندگی طرفکی جانےلے والا تنگراستہ
ہے اور اُس کا دروازہ چھوٹا۔ کم لوگہی اُسے پاتے ہیں۔

درختہر کا اپنا پھل ہوتا ہے
15 جھوٹے نبیوں سے خبردار !رہو گو وہ بھیڑوں کا بھیس بدل کر

تمہارے پاس آتے ہیں، لیکن اندر سے وہ غارت گر بھیڑیئے ہوتے ہیں۔
16 اُن پھلکا دیکھ کر اُنہیںتم پہچان لو گے۔ کیا یوںخاردار انگورسےجھاڑ
توڑے جاتے ہیں یا اونٹ کٹاروں سے انجـیر؟ ہرگز نہیں۔ اِسی17 طرح اچھا
درخت پھلاچھا لاتا نہ18پھل۔خرابدرختخراباورہے درختاچھا
خراب پھل لا سکتا ہے، نہ خراب درخت اچھا پھل۔ 19 جو بھی درخت
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اچھا پھل نہیں لاتا کاٹاُسے میںآگکر جھونکا جاتا ہے۔ یوں20 تم اُن کا
پھل دیکھ کر اُنہیں پہچان لو گے۔

اصلصرف پیروکار داخل ہوں گے
21 جو مجھے خداوند،’ ‘خداوند کہتے ہیں اُن میں سے سب آسمان کی

بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے بلـکہ صرف وہ میرےجو آسمانی باپ کی
مرضی پر عمل کرتے ہیں۔ عدالت22 بہتدنکے لوگسے مجھ کہیںسے
گے، اے’ خداوند، !خداوند کیا ہم تیرےنے ہی نام میں نبوّت نہیں کی،
تیرے ہی نام سے بدروحیں نہیں نکالیں، تیرے ہی نام معجزےسے نہیں
‘کئے؟ وقتاُس23 مَیں اُن صافصافسے دوںکہہ گا، میری’ کبھی تم
جانسے پہچان نہ اےتھی۔ میرے!بدکارو منے سا چلےسے ‘جاؤ۔

دو قسم مکانکے
24 لہٰذا میریبھیجو یہ باتیں سن کر اُن پر عمل کرتا اُسوہہے سمجھ دار

آدمی کی مانند جسہے نے اپنے مکان کی بنیاد چٹان پر رکھی۔ بارش25
ہونے سیلابلـگی، آیا اور آندھی مکان کو جھنجھوڑنے لـگی۔ لیکن وہ نہ
گرا، کیونکہ اُس کی بنیاد چٹان پر رکھی گئی تھی۔

لیکن26 جو بھی میری یہ باتیں سن کر اُن پر عمل نہیں کرتا وہ اُس احمق
کی مانند جسہے نے اپنا مکان صحیح بنیاد ڈالے بغیر ریت پر تعمیر کیا۔
بارشجب27 ہونے لـگی، سیلاب آیا اور آندھی مکان کو جھنجھوڑنے
لـگی تو یہ مکان دھڑام سے گر “گیا۔

عیسٰی کا اختیار
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جب28 عیسٰی نے یہ باتیں ختم کر لیں لوگتو اُس کی تعلیم سن کر ہکا

بکا رہ گئے، 29 کیونکہ وہ اُن کے علما کی طرح نہیں بلـکہ اختیار کے ساتھ
سکھاتا تھا۔

8
کوڑھ سے شفا

عیسٰی1 پہاڑ سے اُترا بڑیتو بھیڑ اُس پیچھےکے چلنے لـگی۔ 2 ایکپھر آدمی
اُس پاسکے آیا جو کوڑھ مریضکا تھا۔ منہ بلکے گر کر اُس نے خداوند،”کہا، آپاگر چاہیں تو صافپاکمجھے کر سکتے “ہیں۔

3 عیسٰی نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اُسے چھوا اور کہا، مَیں” چاہتا پاکہوں،
صاف ہو “جا۔ اِس پر ًوہ فورا اُس بیماری صافپاکسے ہو گیا۔ 4 عیسٰی
نے اُس سے کہا، !خبردار” باتیہ کسی کو نہ بتانا المُقّدسبیتبلـکہ میں
امام پاسکے جا تاکہ وہ تیرا ساتھاپنےکرے۔معائنہ قربانیوہ لے جسجا
کا تقاضا موسٰی شریعتکی اُن کرتیسے سےکوڑھجنہیںہے ملیشفا ہے۔
یوں علانیہ تصدیق ہو جائے گی کہ تُو صافپاکواقعی ہو گیا “ہے۔

رومی افسر کے غلام کی شفا
جب5 عیسٰی کفرنحوم میں داخل ہوا تو َسو فوجیوں پر ایکمقرر افسر

اُس پاسکے آ کر اُس کی منت کرنے لگا، 6 خداوند،” میرا غلام مفلوج
حالت میں گھر میں پڑا ہے، اور اُسے شدید درد ہو رہا “ہے۔

7 عیسٰی نے اُس سے کہا، مَیں” آ کر اُسے شفا دوں “گا۔
افسر8 جوابنے دیا، نہیں” خداوند، مَیں اِس لائق نہیں میرےآپکہ

گھر بسجائیں۔ یہیں سے کریںحکم تو میرا غلام شفا پا جائے گا۔ 9 کیونکہ
مجھے خود اعلٰی افسروں کے حکم پر چلنا پڑتا ہے ماتحتمیرےاور بھی فوجی
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ایکہیں۔ کو کہتا ہوں، ‘!جا’ تو وہ جاتا ہے دوسرےاور کو ‘!آ’ تو وہ
آتا اِسیہے۔ مَیںطرح اپنے نوکر کو حکم دیتا ہوں، یہ’ ‘کر تو وہ کرتا “ہے۔

10 یہ سن کر عیسٰی نہایت حیران ہوا۔ اُس نے مُڑ کر اپنے پیچھے آنے
والوں سے کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں، مَیں نے اسرائیل میں بھی اِس
قسم کا ایمان نہیں پایا۔ 11 مَیں تمہیں بتاتا ہوں، بہت سے لوگ مشرق اور
مغرب سے آ کر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی
ضیافت شریکمیں ہوں گے۔ لیکن12 بادشاہی اصلکے وارثوں نکالکو
اندھیرےکر میں ڈال دیا جائے گا، اُس جگہ لوگجہاں روتے اور دانت
پھر13“گے۔رہیںپیستے افسرعیسٰی مخاطبسے ساتھتیرےجا،”ہوا، ویسا
ہی ہو جیسا تیرا ایمان “ہے۔

اور افسر کے غلام اُسیکو گھڑی شفا مل گئی۔
بہت مریضوںسے کی شفا

14 عیسٰی پطرس کے گھر میں آیا۔ وہاں اُس پطرسنے کی ساس کو
بستر پڑےپر دیکھا۔ اُسے بخار تھا۔ 15 اُس نے اُس کا ہاتھ چھو لیا تو بخار
اُتر گیا اور وہ اُٹھ کر اُس خدمتکی کرنے لـگی۔

شام16 ہوئی تو بدروحوں گرفتکی بہتپڑےمیں لوگوںسے کو عیسٰی
کے پاس لایا گیا۔ اُس نے بدروحوں کو حکم دے کر نکال دیا اور تمام
مریضوں کو شفا دی۔ یوں17 یسعیاہ نبی کی پیشیہ پوریگوئی ہوئی اُس”کہ ہمارینے یاں کمزور لیںلے اور ہماری یاں بیمار اُٹھا “لیں۔

پیروی کی سنجیدگی
جب18 عیسٰی نے اپنے گرد بڑا ہجوم دیکھا تو اُس نے شاگردوں کو

جھیل پار کرنے کا حکم دیا۔ 19 روانہ ہونے شریعتپہلےسے ایککا عالِم
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اُس پاسکے آ کر کہنے لگا، اُستاد،” آپبھیجہاں جائیں آپمَیںگے کے
پیچھے چلتا رہوں “گا۔

20 عیسٰی نے جواب دیا، لومڑیاں” اپنے بھٹوں میں اور پرندے اپنے
گھونسلوں میں آرام کر سکتے ہیں، لیکن ابِن آدم پاسکے سر رکھ کر آرام
کرنے کی کوئی جگہ “نہیں۔

کسی21 اَور شاگرد نے اُس سے کہا، خداوند،” مجھے پہلے جا کر اپنے
باپ کو دفن کرنے اجازتکی “دیں۔

لیکن22 عیسٰی نے اُسے بتایا، میرے” پیچھے ہو لے اور مُردوں کو اپنے
مُردے دفن کرنے “دے۔

عیسٰی آندھی کو تھما دیتا ہے
23 پھر وہ کشتی پر سوار ہوا اور اُس کے پیچھے اُس کے شاگرد بھی۔

جھیلاچانک24 آندھیسختپر لـگیچلنے اور میںلہروںکشتی لـگی۔ڈوبنے
لیکن عیسٰی سو رہا تھا۔ شاگرد25 اُس پاسکے گئے اور اُسے جگا کر کہنے
لـگے، خداوند،” ہمیں بچا، ہم تباہ ہو رہے “!ہیں

26 اُس نے جواب دیا، اے” کم !اعتقادو گھبراتے کیوں “ہو؟
کھڑے ہو کر اُس نے آندھی اور موجوں کو ڈانٹا تو لہریں بالکل ساکت
ہو گئیں۔ حیرانشاگرد27 ہو کر کہنے قسمکسیہ”لـگے، شخصکا ہے؟
ہَوا اور جھیل بھی اُس کا حکم مانتی “ہیں۔

دو بدروح گرفتہ آدمیوں کی شفا
28 وہ جھیل کے پار گدرینیوں کے علاقے میں پہنچے تو بدروح گرفتہ

دو آدمی قبروں میں سے نکل کر عیسٰی کو ملے۔ وہ خطرناکاِتنے تھے کہ
وہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا۔ 29 چیخیں مار مار کر اُنہوں نے کہا،
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الله” کے فرزند، ہمارا آپ کے ساتھ کیا واسطہ؟ کیا آپ ہمیں مقررہ وقت
عذابپہلےسے میں لنے ڈا آئے “ہیں؟

کچھ30 فاصلے پر سؤروں کا بڑا غول چر رہا تھا۔ بدروحوں31 نے عیسٰی
سے التجا کی، اگر” آپ ہمیں لتے نکا ہیں تو سؤروں کے اُس غول میں بھیج
“دیں۔

32 عیسٰی نے اُنہیں حکم دیا، “جاؤ۔” بدروحیں نکل کر سؤروں میں جا
اِسگھسیں۔ پورےپر کا بھاگبھاگغولپورا پہاڑیکر ڈھلانکی پر سے
اُترا اور جھپٹمیںجھیل مرا۔ڈوبکر یہ33 دیکھ سؤروںکر بانگلہکے
بھاگ گئے۔ شہر میں جا کر اُنہوں نے لوگوں سبکو کچھ سنایا اور وہ بھی
بدروحجو آدمیوںگرفتہ ساتھکے ہوا تھا۔ 34 پھر پورا شہر نکل کر عیسٰی کو
ملنے آیا۔ اُسے دیکھ کر اُنہوں نے اُس منتکی کی ہمارےکہ علاقے چلےسے جائیں۔

9
مفلوج آدمی کی شفا

1 کشتی میں بیٹھ کر عیسٰی نے جھیل کو پار کیا اور اپنے شہر پہنچ گیا۔
ایکوہاں2 مفلوج آدمی کو چارپائی پر ڈال کر اُس پاسکے لایا گیا۔ اُن
کا ایمان دیکھ کر عیسٰی نے بیٹا،”کہا، تیرےرکھ۔حوصلہ معافگناہ کر
دیئے گئے “ہیں۔

3 یہ سن شریعتکر کے کچھ علما دل میں کہنے لـگے، یہ” بککفر رہا
“!ہے

4 عیسٰی نے جان لیا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، اِس لئے اُس نے اُن سے
پوچھا، تم”5 دل بُریمیں باتیں سوچکیوں رہے ہو؟ کیا مفلوج سے یہ کہنا
یادہ ز آسان ہے کہ تیرے’ معافگناہ کر دیئے گئے ‘ہیں یا یہ کہ اُٹھ’ اور
چل ؟‘پھر لیکن6 مَیں تم کو دکھاتا ہوں کہ ابِن آدم کو واقعی دنیا میں گناہ
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معاف کرنے کا اختیار “ہے۔ یہ کہہ کر مفلوجوہ مخاطبسے ہوا، اُٹھ،”
اپنی چارپائی اُٹھا کر گھر چلا “جا۔

7 وہ آدمی کھڑا ہوا اور اپنے گھر چلا گیا۔ 8 یہ دیکھ کر ہجوم پر الله کا
طاریخوف ہو گیا اور وہ الله کی تمجید کرنے لـگے کہ اُس نے انسان کو
اِس قسم کا اختیار دیا ہے۔

متی بُلاہٹکی
9 آگے جا کر عیسٰی ایکنے آدمی کو دیکھا ٹیکسجو لینے والوں کی

چوکی پر بیٹھا تھا۔ اُس کا نام متی تھا۔ عیسٰی نے اُس سے کہا، میرے”
پیچھے ہو “لے۔ اور متی اُٹھ کر اُس پیچھےکے ہو لیا۔

بعد10 میں عیسٰی متی کے گھر میں کھانا کھا رہا تھا۔ بہت ٹیکسسے
لینے والے اور گناہ گار بھی آ کر عیسٰی اور اُس کے شاگردوں کے ساتھ
شریکمیںکھانے ہوئے۔ یہ11 دیکھ فریسیوںکر اُسنے شاگردوںکے
سے پوچھا، آپ” کا ٹیکساُستاد لینے والوں اور گناہ گاروں ساتھکے کیوں
کھاتا “ہے؟

12 یہ سن کر عیسٰی نے کہا، صحت” مندوں کو ڈاکٹر کی ضرورت
نہیں ہوتی بلـکہ مریضوں کو۔ 13 پہلے جاؤ اور کلاِم مُقّدس کی اِس بات
کا مطلب جان لو کہ مَیں’ قربانی نہیں بلـکہ رحم پسند کرتا ‘ہوں۔ کیونکہ
راستمَیں بازوں کو نہیں بلـکہ گناہ گاروں کو بُلانے آیا “ہوں۔

شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟
14 پھر یحیٰی کے شاگرد اُس پاسکے آئے اور پوچھا، آپ” کے شاگرد

روزہ کیوں نہیں رکھتے جبکہ ہم اور فریسی روزہ رکھتے “ہیں؟
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15 عیسٰی جوابنے دیا، شادی” کے مہمان کس طرح ماتم کر سکتے

تکجبہیں دُولھا اُن درمیانکے ایکلیکنہے؟ دن آئے جبگا دُولھا
اُن سے لے لیا جائے گا۔ وقتاُس وہ ضرور روزہ رکھیں گے۔

بھیکوئی16 کپڑےنئے کا لباسپرانےکسیٹکڑا نہیںمیں لگاتا۔ اگر وہ
توکرےایسا نیا ٹکڑا بعد میں سکڑ کر لباسپرانے الـگسے ہو یوںگا۔جائے
لباسپرانے کی پھٹی ہوئی جگہ پہلے نسبتکی یادہ خرابز ہو جائے گی۔
اِسی17 طرح انگور کا تازہ رس پرانی اور بےلچک مشکوں میں نہیں ڈالا
جاتا۔ اگر ایسا کیا جائے تو پرانی مشکیں پیدا ہونے والی گیس باعثکے
پھٹ جائیں گی۔ نتیجے میں َمے اور مشکیں دونوں ضائع ہو جائیں گی۔ اِس
لئے انگور کا تازہ رس نئی مشکوں میں ڈالا جاتا ہے لچکجو دار ہوتی
ہیں۔ رسیوں اور مشکیں دونوں محفوظہی ہتے ر “ہیں۔

یائیر کی بیٹی اور بیمار عورت
18 عیسٰی ابھی یہ بیان کر رہا تھا ایککہ یہودی راہنما نے گر کر اُسے

سجدہ کیا اور کہا، میری” بیٹی ابھی ابھی مری لیکنہے۔ آ کر اپنا ہاتھ اُس
پر رکھیں تو وہ دوبارہ زندہ ہو جائے “گی۔

19 عیسٰی اُٹھ کر اپنے سمیتشاگردوں اُس کے ساتھ ہو لیا۔
20 چلتے ایکچلتے عورت نے پیچھے سے آ کر عیسٰی لباسکے کا کنارہ

چھوا۔ عورتیہ بارہ سال خونسے بہنے کی تھیمریضہ اور21 رہیسوچوہ
تھی، اگر” صرفمَیں اُس لباسکے کو ہی چھو لوں تو شفا پا لوں “گی۔

22 عیسٰی نے مُڑ کر اُسے دیکھا اور کہا، بیٹی،” حوصلہ !رکھ تیرے
ایمان نے تجھے بچا لیا “ہے۔ عورتاور وقتاُسیکو شفا مل گئی۔

23 پھر عیسٰی راہنما کے گھر میں داخل ہوا۔ بانسری بجانے والے اور
بہت پہنچلوگسے تھےچکے بہتاور شور شرابہ تھا۔ یہ دیکھ کر 24 عیسٰی



متی 9:25 xxvii متی 9:34

نے کہا، نکل” !جاؤ لڑکی مر نہیں گئی بلـکہ سو رہی ہنسلوگ“ہے۔
کر اُس مذاقکا اُڑانے لـگے۔ سبجبلیکن25 نکالکو دیا گیا تو وہ اندر
گیا۔ اُس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا تو وہ اُٹھ کھڑی ہوئی۔ معجزےاِس26 کی
خبر پورےاُس علاقے میں پھیل گئی۔

دو اندھوں کی شفا
جب27 عیسٰی وہاں سے روانہ ہوا تو دو اندھے اُس کے پیچھے چل کر

چلّانے لـگے، ابِن” داؤد، ہم پر رحم “کریں۔
جب28 عیسٰی کسی کے گھر میں داخل ہوا تو وہ اُس پاسکے آئے۔

عیسٰی نے اُن سے پوچھا، کیا” تمہارا ایمان ہے کہ مَیں یہ کر سکتا “ہوں؟
اُنہوں جوابنے دیا، جی،” “خداوند۔
اُسپھر29 آنکھیںکیاُننے ایمانتمہارےساتھتمہارے”کہا،کرچھو

مطابقکے ہو “جائے۔ 30 اُن کی آنکھیں بحال ہو گئیں اور عیسٰی نے سختی
اُنہیںسے کہا، کسیخبردار،” بھیکو اِس کا پتا نہ “!چلے

لیکن31 وہ نکل پورےکر علاقے میں اُس کی خبر پھیلانے لـگے۔
گونگے آدمی کی شفا

نکلوہجب32 تھےرہے ایکتو گونگا آدمی عیسٰی پاسکے لایا گیا جو
بدروحکسی قبضےکے میں تھا۔ بدروحجب33 کو نکالا گیا تو گونگا لنے بو
لگا۔ ہجوم حیران رہ گیا۔ اُنہوں نے کہا، ایسا” کام اسرائیل میں کبھی نہیں
دیکھا “گیا۔

لیکن34 فریسیوں نے کہا، وہ” بدروحوں کے سردار ہی کی مدد سے
بدروحوں کو نکالتا “ہے۔

عیسٰی کو لوگوں ترسپر آتا ہے
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جہاں بھی وہ پہنچا وہاں اُس نے اُن کے عبادت خانوں میں تعلیم دی،
بادشاہی خبریخوشکی سنائی اور ہر قسم مرضکے علالتاور سے شفا
دی۔ ہجوم36 دیکھکو کر اُسے اُن پر ترسبڑا آیا، کیونکہ وہ پِسے ہوئے اور
بےبس تھے، ایسی بھیڑوں کی طرح جن کا چرواہا نہ ہو۔ اُس37 نے اپنے
شاگردوں سے کہا، فصل” بہت ہے، لیکن مزدور کم۔ 38 اِس لئے فصل
مالـککے گزارشسے کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لئے مزید مزدور
بھیج “دے۔

10
بارہ رسولوں کو اختیار دیا جاتا ہے

1 پھر عیسٰی نے اپنے بارہ رسولوں کو بُلا کر ناپاکاُنہیں روحیں لنے نکا
اور قسمہر علالتاورمرضکے سے شفا دینے رسولوںبارہ2دیا۔اختیارکا
کے نام یہ :ہیں پہلا شمعون جو پطرس بھی کہلاتا ہے، پھر اُس کا بھائی
یاس، یعقوباندر بن زبدی اور اُس کا بھائی یوحنا، 3 فلپّس، برتلمائی، توما،
متی ٹیکسجو) لینے والا یعقوب،(تھا بن حلفئی، تّدی، شمعون4 مجاہد اور
یہوداہ یوتی جساسکر بعدنے میں اُسے دشمنوں کے حوالے کر دیا۔

رسولوں کو تبلیغ کے لئے بھیجا جاتا ہے
5 اِن بارہ مردوں عیسٰیکو بھیجنے اُسساتھساتھدیا۔ ہدایتاُنہیںنے

دی، غیریہودی” آبادیوں میں نہ جانا، نہ کسی سامری شہر میں، 6 بلـکہ
صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس۔ 7 اور چلتے چلتے منادی
جاؤکرتے کہ آسمان’ قریببادشاہیکی آ ‘ہے۔چکی بیماروں8 کو شفا دو،
مُردوں کو زندہ کرو، کوڑھیوں صافپاککو کرو، بدروحوں کو نکالو۔
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تم کو مفت میں ملا مفتہے، میں ہی بانٹنا۔ 9 اپنے کمربند میں پیسے نہ
—رکھنا نہ سونے، نہ چاندی اور نہ تانبے کے ِسکے۔ 10 نہ سفر کے لئے
بیگ ہو، ایکنہ یادہسے ز نہسوٹ، نہجوتے، لاٹھی۔ کیونکہ مزدور اپنی
روزی کا حق دار ہے۔

شہرجس11 یا گاؤں میں داخل ہوتے ہو اُس میں شخصلائقکسی کا
پتا کرو اور روانہ ہوتے تکوقت اُسی کے گھر میں ٹھہرو۔ 12 گھر میں
داخل وقتہوتے اُسے دعائے خیر دو۔ 13 اگر وہ گھر اِس لائق ہو گا تو
جو سلامتی تم نے اُس کے لئے مانگی ہے وہ اُس پر آ کر ٹھہری رہے گی۔
اگر نہیں تو یہ تمہارےسلامتی پاس لوٹ آئے گی۔ 14 اگر کوئی گھرانا یا
شہر تم کو قبول نہ کرے، نہ تمہاری سنے تو روانہ وقتہوتے اُس جگہ کی
گرد پاؤںاپنے دینا۔جھاڑسے تمہیںمَیں15 سچ بتاتا عدالتہوں، اُسدنکے
شہر نسبتکی سدوم اور عمورہ کے علاقے کا حال یادہ ز قابِل برداشت ہو
گا۔

آنے والی ایذا رسانیاں
مَیںدیکھو،16 تم بھیڑوں یوںکو بھیڑ بھیجمیں رہا اِسہوں۔ لئے سانپوں

کی طرح ہوشیار اور کبوتروں کی طرح معصوم بنو۔ لوگوں17 سے خبردار
رہو، وہکیونکہ تم عدالتوںمقامیکو حوالےکے خانوںعبادتاپنےکےکر
میں کوڑے لـگوائیں گے۔ میری18 خاطر تمہیں حکمرانوں اور بادشاہوں
کے منے پیشسا کیا جائے گا اور یوں تم اُنہیںکو اور غیریہودیوں گواہیکو
دینے ملےموقعکا گا۔ تمہیںوہجب19 کریںگرفتار توگے یہ سوچتے سوچتے
پریشان نہ ہو جانا کہ مَیں کیا کہوں باتطرحکسیا کروں۔ اُس وقت تم
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کو بتایا جائے گا کہ کیا کہنا ہے، کیونکہ20 تم نہیںباتخود کرو بلـکہگے
باپتمہارے کا معرفتتمہاریروح بولے گا۔

21 بھائی اپنے بھائی کو اور باپ اپنے بچے کو موت کے کرےحوالے
گا۔ بچے اپنے والدین کے خلاف کھڑے ہو کر اُنہیں قتل کروائیں گے۔
سب22 تم نفرتسے کریں گے، اِس لئے کہ میرےتم پیروکار ہو۔ لیکن
جو آخر تک قائم رہے گا اُسے نجات ملے گی۔ جب23 وہ ایک شہر میں
تمہیں ستائیں گے تو دوسرےکسی شہر کو ہجرت کر جانا۔ مَیں تم کو سچ
بتاتا ہوں کہ ابِن آدم کی تکآمد تم اسرائیل کے تمام تکشہروں نہیں پہنچ
پاؤ گے۔

24 شاگرد اپنے اُستاد سے بڑا نہیں ہوتا، نہ غلام اپنے مالـک سے۔
شاگرد25 کو اِس پر اکتفا کرنا ہے کہ وہ اپنے اُستاد کی مانند ہو، اور اِسی
طرح غلام کو کہ وہ مالـکاپنے کی مانند ہو۔ گھرانے سرپرستکے کو
اگر بدروحوں کا سردار بعل زبول قرار دیا گیا ہے تو اُس کے گھر والوں کو
کیا کچھ نہ کہا جائے گا۔

سےکس ڈرنا ہے؟
26 اُن سے مت ڈرنا، کیونکہ جو کچھ ابھی چھپا ہوا ہے اُسے آخر میں

ظاہر کیا جائے گا، اور جو کچھ بھی اِس وقت پوشیدہ ہے اُس کا راز آخر
میں کھل جائے گا۔ 27 جو کچھ مَیں اندھیرےتمہیں میں سنا رہا ہوں اُسے
روزِ روشن میں سنا دینا۔ اور جو کچھ آہستہ آہستہ تمہارے کان میں بتایا
گیا ہے اُس کا چھتوں سے اعلان کرو۔ 28 اُن سے خوف مت کھانا جو
تمہاری روح کو نہیں تمہارےصرفبلـکہ جسم قتلکو کر سکتے ہیں۔ الله
سے ڈرو جو روح اور جسم دونوں کو جہنم میں ڈال کر ہلاک کر سکتا
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ہے۔ 29 کیا یوں چڑ کا جوڑا کم پیسوں میں نہیں بِکتا؟ تاہم اُن میں ایکسے
باپتمہارےبھی اجازتکی کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتی۔ 30 صرفنہ
یہ بلـکہ تمہارے سر سبکے بال بھی گنے ہوئے ہیں۔ 31 لہٰذا مت ڈرو۔
تمہاری قدر بہتقیمتو سی یوں چڑ کہیںسے یادہ ز ہے۔

مسیح کا اقرار یا انکار کرنے کا نتیجہ
32 جو بھی لوگوں کے منے سا میرا کرےاقرار اُس کا اقرار مَیں خود بھی

باپآسمانیاپنے منےکے لیکن33گا۔کروںسا لوگوںبھیجو منےکے سا میرا
کرےانکار اُس کا مَیں بھی اپنے باپآسمانی کے منے سا انکار کروں گا۔

عیسٰی صلح سلامتی باعثکا نہیں
34 متیہ سمجھو کہ مَیں دنیا میں صلح سلامتی قائم کرنے آیا ہوں۔ مَیں

صلح سلامتی نہیں بلـکہ تلوار چلوانے آیا ہوں۔ مَیں35 بیٹے کو اُس باپکے
خلافکے کھڑا کرنے آیا ہوں، بیٹی کو اُس کی ماں خلافکے اور بہو
اُسکو ساسکی خلاف۔کے انسان36 اُسدشمنکے کے اپنے گھر والے
ہوں گے۔

جو37 باپاپنے یا ماں یادہسےمجھکو ز لائقمیرےوہکرےپیار نہیں۔
جو اپنے بیٹے یا بیٹی مجھکو یادہسے ز کرےپیار لائقمیرےوہ نہیں۔ 38 جو
اپنی صلیب اُٹھا میرےکر پیچھے نہ ہو لے میرےوہ لائق نہیں۔ 39 جو بھی
اپنی جان کو بچائے وہ اُسے دےکھو گا، لیکن جو اپنی جان کو میری
خاطر دےکھو وہ اُسے پائے گا۔

عیسٰی اور اُس پیروکاروںکے کو قبول کرنے کا اجر
40 جو تمہیں کرےقبول وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا

ہے وہ اُس کو قبول کرتا جسہے نے مجھے بھیجا ہے۔ 41 جو کسی نبی
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کو کرےقبول اُسے نبی کا سا اجر ملے گا۔ اور راستکسیجو شخصباز
اُسکو بازیراستکی راستاُسےکرےقبولسےسببکے شخصباز کا
سا اجر ملے گا۔ مَیں42 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ جو اِن چھوٹوں میں کسیسے
ایک کو میرا شاگرد ہونے کے باعث ٹھنڈے پانی کا گلاس بھی پلائے
اُس کا اجر قائم رہے “گا۔

11
یحیٰی کا عیسٰی سوالسے

1 اپنے شاگردوں کو یہ ہدایات دینے کے بعد عیسٰی اُن کے شہروں میں
تعلیم دینے اور منادی کرنے کے لئے روانہ ہوا۔

2 یحیٰی نے جو اُس وقت جیل میں تھا سنا کہ عیسٰی کیا کیا کر رہا ہے۔
اِس پر اُس نے اپنے شاگردوں کو اُس پاسکے بھیج دیا 3 تاکہ وہ اُس سے
پوچھیں، کیا” آپ وہی ہیں جسے آنا ہے یا ہم کسی اَور کے انتظار میں
“رہیں؟

4 عیسٰی جوابنے دیا، یحیٰی” پاسکے واپس جا کر اُسے سب کچھ بتا
دینا جو تم نے دیکھا اور سنا ہے۔ 5 اندھے’ لنگڑےدیکھتے، چلتے پھرتے
ہیں، کوڑھیوں صافپاککو کیا جاتا بہرےہے، سنتے ہیں، مُردوں کو
زندہ کیا جاتا ہے اور غریبوں کو الله کی خوش خبری سنائی جاتی ‘ہے۔
مبارک6 ہے وہ سببمیرےجو سے ٹھوکر کھا کر برگشتہ نہیں “ہوتا۔

7 یحیٰی یہکے چلےشاگرد 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 بےشکہے؟ نہیں۔ 8 یا کیا وہاں جا کر ایسے آدمی
کی توقع کر رہے تھے نفیسجو اور ملائم لباس پہنے ہوئے ہے؟ نہیں، جو
کپڑےشاندار پہنتے ہیں وہ محلوںشاہی میں پائے جاتے ہیں۔ 9 تو پھر تم کیا
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دیکھنے گئے ایکتھے؟ نبی کو؟ بالکل صحیح، بلـکہ مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ
وہ نبی بھیسے بڑا ہے۔ اُسی10 بارےکے میں مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے،
دیکھ،’ مَیں اپنے پیغمبر تیرےکو آگے بھیجآگے دیتا ہوں تیرےجو منے سا
راستہ ‘گا۔کرےتیار مَیں11 تم کو سچ بتاتا ہوں اِسکہ دنیا میں پیدا ہونے
والا کوئی شخصبھی یحیٰی سے بڑا نہیں ہے۔ توبھی آسمان کی بادشاہی میں
داخل ہونے والا سب سے شخصچھوٹا اُس سے بڑا ہے۔ 12 یحیٰی بپتسمہ
دینے والے خدمتکی سے لے کر تکآج آسمان کی بادشاہی پر زبردستی
کی جا رہی ہے، اور زبردست اُسے چھین رہے ہیں۔ 13 کیونکہ تمام نبی
اور توریت نے یحیٰی کے تکدور اِس بارےکے پیشمیں گوئی کی ہے۔
14 اور اگر تم یہ ماننے کے لئے تیار ہو تو مانو کہ الیاسوہ نبی ہے جسے آنا
تھا۔ 15 جو سن سکتا ہے وہ سن !لے

مَیں16 اِس نسل سےکسکو تشبیہ دوں؟ وہ اُن بچوں کی مانند ہیں جو
بازار میں بیٹھے کھیل رہے ہیں۔ اُن میں سے کچھ اونچی آواز دوسرےسے
بچوں شکایتسے کر رہے ہیں، 17 ہم’ بانسرینے بجائی تو تم نہ ناچے۔ پھر
ہم نے نوحہ کے گیت گائے، لیکن تم نے چھاتی پیٹ کر ماتم نہ ‘کیا۔
18 دیکھو، یحیٰی آیا اور نہ کھایا، نہ پیا۔ یہ دیکھ لوگکر کہتے ہیں کہ اُس
بدروحمیں ہے۔ پھر19 ابِن آدم کھاتا اور پیتا ہوا ابآیا۔ کہتے ہیں، دیکھو’
یہ کیسا پیٹو اور شرابی ہے۔ اور وہ ٹیکس لینے والوں اور گناہ گاروں کا
بھیدوست حکمتلیکن‘ہے۔ اعمالاپنے ثابتصحیحہیسے ہوئی “ہے۔

توبہ نہ کرنے والے شہروں افسوسپر
20 پھر عیسٰی اُن شہروں کو ڈانٹنے لگا جن میں اُس نے یادہ ز معجزے

کئے تھے، کیونکہ اُنہوں نے توبہ نہیں کی تھی۔ 21 اے” خرازین، تجھ پر
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!افسوس بیت صیدا، تجھ پر !افسوس اگر صور اور صیدا میں معجزےوہ
کئے گئے ہوتے جو تم میں ہوئے تو وہاں کبلوگکے ٹاٹکے اوڑھ کر
اور سر پر راکھ ڈال کر توبہ کر چکے ہوتے۔ جی22 عدالتہاں، کے دن
نسبتتمہاری اورصور صیدا حالکا یادہ ز برداشتقابِل ہو گا۔ اےاور23
کفرنحوم، کیا تجھے تکآسمان سرفراز کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بلـکہ تُو اُترتا
اُترتا پہنچےتکپاتال گا۔ اگر میںسدوم معجزےوہ کئے گئے ہوتے تجھجو
میں ہوئے ہیں تو وہ تکآج قائم رہتا۔ 24 عدالتہاں، نسبتتیریدنکے
سدوم کا حال یادہ ز برداشتقابِل ہو “گا۔

باپ کی تمجید
وقتاُس25 عیسٰی نے کہا، باپ،اے” آسمان و زمین !مالـککے مَیں

تیری تمجید کرتا ہوں کہ تُو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپا کر
بچوںچھوٹے پر ظاہر ہیں۔دیکر میرےہاں26 باپ، یہی تجھے پسند آیا۔

باپمیرے27 سبنے میرےکچھ سپرد کر دیا ہے۔ کوئی بھی فرزند
کو نہیں جانتا باپسوائے کے۔ اور باپکوئی کو نہیں جانتا سوائے فرزند
کے اور اُن لوگوں جنکے پر باپفرزند کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔

ماندےتھکےاے28 اور بوجھ تلے دبے ہوئے پاسمیرےسبلوگو،
!آؤ مَیں تم کو آرام دوں گا۔ 29 میرا جوا اپنے اوپر اُٹھا کر مجھ سے سیکھو،
کیونکہ مَیں حلیم اور نرم دل ہوں۔ یوں کرنے تمہاریسے جانیں آرام پائیں
گی، 30 کیونکہ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا “ہے۔

12
سبت بارےکے میں سوال
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1 اُن دنوں میں عیسٰی اناج کے کھیتوں میں سے گزر رہا تھا۔ سبت کا

دن تھا۔ چلتے چلتے اُس کے شاگردوں بھوککو لـگی اور وہ اناج کی بالیں
توڑ توڑ کر کھانے لـگے۔ یہ2 دیکھ فریسیوںکر نے عیسٰی شکایتسے آپدیکھو،”کی، شاگردکے ایسا کام کر ہیںرہے منعدنکےسبتجو “ہے۔

عیسٰی3 کیا”دیا،جوابنے تم نہیںنے پڑھا داؤدکہ کیانے اُسےجبکِیا
اور اُس کے ساتھیوں بھوککو لـگی؟ 4 وہ الله کے گھر میں داخل ہوا اور
لئےکےربسمیتساتھیوںاپنے روٹیاںشدہمخصوص اُنہیںاگرچہکھائیں،
اِس اجازتکی نہیں تھی صرفبلـکہ اماموں کو؟ 5 یا کیا تم توریتنے میں
نہیں پڑھا کہ گو امام سبت کے المُقّدسبیتدن خدمتمیں کرتے ہوئے
آرام کرنے کا حکم توڑتے ہیں توبھی وہ بےالزام ٹھہرتے ہیں؟ مَیں6 تمہیں
بتاتا ہوں کہ یہاں وہ ہے المُقّدسبیتجو سے افضل ہے۔ 7 مُقّدسکلاِم
میں لـکھا ہے، مَیں’ قربانی نہیں بلـکہ رحم پسند کرتا ‘ہوں۔ اگر تم اِس کا
مطلب سمجھتے تو بےقصوروں کو مجرم نہ ٹھہراتے۔ 8 کیونکہ ابِن سبتآدم
مالـککا “ہے۔

سوکھے ہاتھ والے آدمی کی شفا
وہاں9 سے چلتے چلتے وہ اُن عبادتکے خانے میں داخل ہوا۔ 10 اُس

ایکمیں آدمی جستھا کا ہاتھ سوکھا ہوا لوگتھا۔ عیسٰی پر الزام لگانے
کا کوئی تلاشبہانہ کر رہے تھے، اِس لئے اُنہوں نے اُس سے پوچھا، کیا”
سبتشریعت دنکے شفا دینے اجازتکی دیتی “ہے؟

11 عیسٰی جوابنے دیا، اگر” تم میں سے کسی کی بھیڑ سبت کے دن
گڑھے میں گر جائے تو کیا اُسے نہیں نکالو گے؟ 12 اور بھیڑ نسبتکی انسان
کی کتنی یادہ ز قدر و قیمت !ہے غرض شریعت نیک کام کرنے کی
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اجازت دیتی “ہے۔ 13 پھر اُس نے اُس آدمی جسسے کا ہاتھ سوکھا ہوا
تھا کہا، اپنا” ہاتھ آگے “بڑھا۔

اُس نے ایسا کیا تو اُس کا دوسرےہاتھ ہاتھ کی تندرستمانند ہو گیا۔
اِس14 پر فریسی نکل آپسکر میں عیسٰی کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے
لـگے۔

الله کا چنا ہوا خادم
عیسٰیجب15 یہنے جان لیا تو وہ وہاں بہتگیا۔چلاسے لوگسے اُس

کے پیچھے چل رہے تھے۔ اُس نے اُن کے تمام مریضوں کو دےشفا کر
16 اُنہیں تاکید کی، کسی” بارےمیرےکو میں نہ “بتاؤ۔ یوں17 یسعیاہ
نبی کی پیشیہ پوریگوئی ہوئی،

18 دیکھو،’ میرا خادم مَیںجسے چننے لیا ہے،
میرا پیارا جو مجھے پسند ہے۔
مَیں اپنے روح کو اُس پر ڈالوں گا،
اور وہ اقوام انصافمیں کا کرےاعلان گا۔
19 وہ نہ جھگڑےتو گا، نہ چلّائے گا۔
گلیوں میں اُس کی آواز سنائی دےنہیں گی۔
20 نہ وہ کچلے سرکنڈےہوئے توڑےکو گا،
نہ بجھتی ہوئی بتی کو بجھائے گا
تکجب انصافوہ کو غلبہ نہ بخشے۔
اُسی21 کے نام سے قومیں اُمید رکھیں ‘گی۔
عیسٰی اور بدروحوں کا سردار

آدمیایکپھر22 عیسٰیکو پاسکے لایا گیا تھا۔میںگرفتکیبدروحجو
وہ اندھا اور گونگا تھا۔ عیسٰی نے اُسے شفا دی تو گونگا لنے بو اور دیکھنے
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لگا۔ ہجوم23 لوگتمامکے ہکا بکا رہ گئے اور پوچھنے کیا”لـگے، یہ ابِن داؤد
“نہیں؟

فریسیوںجبلیکن24 یہنے سنا تو اُنہوں بدروحوںصرفیہ”کہا،نے
کے سردار بعل زبول معرفتکی بدروحوں کو نکالتا “ہے۔

25 اُن کے یہ خیالات جان کر عیسٰی نے اُن سے کہا، بادشاہیجس”
پھوٹمیں پڑ جائے وہ تباہ ہو گی۔جائے شہرجساور یا ایسیکیگھرانے
حالت ہو وہ بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اِسی26 طرح اگر ابلیس اپنے آپ کو
نکالے تو پھر اُس پھوٹمیں پڑ گئی صورتاِسہے۔ میں اُس کی بادشاہی
طرحکس قائم رہ سکتی ہے؟ 27 اور اگر مَیں بدروحوں کو بعل زبول کی
مدد سے نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے اُنہیں کس کے یعے ذر لتے نکا ہیں؟
چنانچہ وہی باتاِس منصفتمہارےمیں ہوں گے۔ لیکن28 اگر مَیں الله
کے روح کی معرفت بدروحوں کو نکال دیتا ہوں تو پھر الله کی بادشاہی
پاستمہارے پہنچ چکی ہے۔

کسی29 زورآور آدمی کے گھسمیںگھر کر اُس کا مال اسبابو لُوٹنا
کس طرح ممکن تکجبہے کہ اُسے باندھا نہ جائے؟ پھر ہی اُسے لُوٹا
جا سکتا ہے۔

30 میرےجو ساتھ نہیں خلافمیرےوہ ہے اور میرےجو ساتھ جمع
نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ مَیںغرض31 تم کو بتاتا ہوں انسانکہ کا ہر گناہ
اور معافکفر کیا جا سکے گا سوائے القدسروح خلافکے کفر بکنے
کے۔ معافاِسے نہیں کیا جائے گا۔ 32 جو ابِن آدم کرےباتخلافکے
معافاُسے کیا جا سکے گا، لیکن جو القدسروح کرےباتخلافکے
اُسے نہ اِس جہان میں اور نہ آنے والے جہان معافمیں کیا جائے گا۔

درخت اُس پھلکے سے پہچانا جاتا ہے
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33 اچھے پھل کے لئے اچھے درخت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خراب

درخت خرابسے پھل ملتا درختہے۔ اُس کے پھل سے ہی پہچانا جاتا
ہے۔ سانپاے34 !بچوکے تم بُرےجو باتیںاچھیطرحکسہو کر سکتے
ہو؟ جسکیونکہ چیز سے دل لبریز ہوتا ہے چھلـکوہ کر زبان پر آ جاتی
ہے۔ 35 شخصاچھا اپنے دل اچھےکے خزانے اچھیسے چیزیں نکالتا ہے
جبکہ شخصبُرا بُرےاپنے خزانے بُریسے چیزیں۔

مَیں36 تم کو بتاتا ہوں کہ قیامت کے دن لوگوں کو بےپروائی سے کی
گئی باتہر حسابکا پڑےدینا گا۔ تمہاری37 اپنی باتوں کی بنا پر تم کو
راست ناراستیا ٹھہرایا جائے “گا۔

الٰہی نشان کا تقاضا
شریعتپھر38 کچھکے علما فریسیوںاور عیسٰینے باتسے اُستاد،”کی،

آپہم طرفکی الٰہیسے نشان دیکھنا ہتے چا “ہیں۔
اُس39 جوابنے شریرصرف”دیا، اور نسلزناکار الٰہی نشان کا تقاضا

کرتی لیکنہے۔ اُسے کوئی بھی الٰہی پیشنشان نہیں کیا جائے گا سوائے
یونس نبی کے نشان کے۔ 40 یونسطرحجسکیونکہ تین دن اور تین رات
مچھلی کے پیٹ میں رہا اُسی طرح ابِن آدم بھی تین دن اور تین رات زمین
کی گود میں پڑا رہے گا۔ قیامت41 کے دن نینوہ باشندےکے اِس نسل
کھڑےساتھکے ہو کر اِسے مجرم ٹھہرائیں گے۔ یونسکیونکہ اعلانکے پر
اُنہوں نے توبہ کی تھی جبکہ یہاں وہ ہے یونسجو بھیسے بڑا ہے۔ اُس42
دن ملـکجنوبی سبا کی ملـکہ بھی اِس نسل کے ساتھ کھڑی ہو کر اِسے
مجرم گی۔دےقرار کیونکہ وہ ملـکدُوردراز سلیمانسے حکمتکی سننے
کے لئے آئی تھی جبکہ یہاں وہ ہے سلیمانجو بھیسے بڑا ہے۔
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بدروح واپسیکی
شخصکسیبدروحکوئیجب43 نکلتیسے ہے تو وہ ویران علاقوں میں

سے گزرتی ہوئی آرام کی تلاشجگہ کرتی لیکنہے۔ جب اُسے کوئی ایسا
مقام نہیں ملتا 44 تو وہ کہتی ہے، مَیں’ اپنے اُس گھر واپسمیں چلی جاؤں
میںجسگی سے نکلی ‘تھی۔ واپسوہ آ کر دیکھتی ہے کہ گھر خالی ہے
اور کسی نے دےجھاڑو کچھسبکر سلیقے سے رکھ دیا ہے۔ 45 پھر وہ
جا اَورساتکر بدروحیں ڈھونڈ لاتی اُسجوہے سے بدتر ہوتی ہیں، اور وہ
سب شخصاُس گھسمیں کر ہنے ر لـگتی ہیں۔ ابچنانچہ اُس آدمی کی
حالت پہلے کی نسبت یادہ ز بُری ہو جاتی ہے۔ اِس شریر نسل کا بھی یہی
حال ہو “گا۔

عیسٰی کی ماں اور بھائی
46 عیسٰی ابھی ہجوم باتسے کر ہی رہا تھا کہ اُس ماںکی اور بھائی باہر

اُسکھڑے باتسے کرنے کوششکی کرنے لـگے۔ کسی47 نے عیسٰی
سے کہا، آپ” کی ماں اور بھائی باہر کھڑے ہیں اور آپ باتسے کرنا
ہتے چا “ہیں۔

48 عیسٰی نے پوچھا، کون” میریہے ماں اور میرےہیںکون “بھائی؟
49 پھر اپنے ہاتھ سے شاگردوں کی طرف اشارہ کر کے اُس نے دیکھو،”کہا، یہ میری ماں اور میرے بھائی ہیں۔ 50 کیونکہ جو بھی میرے
باپآسمانی پوریمرضیکی کرتا ہے وہ میرا بھائی، میری بہن اور میری ماں
“ہے۔

13
بیج بونے والے کی تمثیل

اُسی1 دن عیسٰی گھر سے نکل کر جھیل کنارےکے بیٹھ گیا۔ 2 اِتنا بڑا
ہجوم اُس کے گرد جمع ہو گیا کہ آخرکار ایکوہ کشتی میں بیٹھ گیا جبکہ
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کنارےلوگ رہے۔کھڑےپر 3 پھر اُس باتیںسیبہتاُنہیںنے تمثیلوں میں
ایک”سنائیں۔ بیجکسان بونے کے لئے نکلا۔ بیججب4 اِدھر اُدھر بکھر گیا تو
کچھ دانے راستے گرےپر اور پرندوں نے آ کر لیا۔چگاُنہیں کچھ5 یلی پتھر
زمین مٹیجہاںگرےپر تھی۔کمیکی وہ اُگجلد آئے گہریمٹیکیونکہ
نہیں تھی۔ نکلاسورججبلیکن6 ُجھلسپودےتو گئے اور چونکہ وہ نہجڑ
پکڑ سکے اِس لئے سوکھ گئے۔ کچھ7 خود رَو کانٹےدار پودوں کے درمیان
بھی وہاںگرے۔ وہ اُگنے تو لـگے، لیکن خود رَو پودوں ساتھنے ساتھ بڑھ
کر اُنہیں پھلنے لنے پھو نہ دیا۔ چنانچہ وہ بھی ختم ہو گئے۔ لیکن8 ایسے دانے
بھی تھے جو زرخیز زمین گرےمیں اور ھتے بڑ ھتے تیسبڑ گُنا، ساٹھ گُنا بلـکہ
َسو تکگُنا یادہ ز پھل لائے۔ 9 جو سن سکتا ہے وہ سن “!لے

تمثیلوں کا مقصد
10 شاگرد اُس پاسکے آ کر پوچھنے لـگے، آپ” لوگوں سے تمثیلوں میں

بات کیوں کرتے “ہیں؟
11 اُس نے جواب دیا، تم” کو تو آسمان کی بادشاہی کے بھید سمجھنے

لیاقتکی دی گئی ہے، لیکن اُنہیں یہ لیاقت نہیں دی گئی۔ جس12 کے
پاس کچھ اُسےہے اَور دیا جائے گا اور اُس ہوںچیزیںکیکثرتپاسکے
گی۔ جسلیکن پاسکے کچھ نہیں ہے اُس سے وہ بھی چھین لیا جائے گا
جو اُس پاسکے ہے۔ اِس13 لئے مَیں تمثیلوں میں اُن باتسے کرتا ہوں۔
کیونکہ وہ دیکھتے ہوئے کچھ نہیں دیکھتے، وہ سنتے ہوئے کچھ نہیں سنتے اور
نہیںکچھ سمجھتے۔ 14 اُن میں یسعیاہ نبی کی پیشیہ پوریگوئی ہو رہی تم’:ہے اپنے کانوں سے سنو گے

مگر کچھ نہیں سمجھو گے،
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تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے
مگر کچھ نہیں جانو گے۔
15 کیونکہ اِس قوم کا بےحسدل ہو گیا ہے۔
وہ مشکل سے اپنے کانوں سے سنتے ہیں،
اُنہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے،
ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں،
اپنے کانوں سے سنیں،
اپنے دل سے سمجھیں،
طرفمیری رجوع کریں
اور مَیں اُنہیں شفا ‘دوں۔
16 لیکن تمہاری آنکھیں مبارک ہیں کیونکہ وہ دیکھ سکتی ہیں اور

تمہارے مبارککان ہیں کیونکہ وہ سن سکتے ہیں۔ مَیں17 تم کو سچ بتاتا
ہوں کہ جو کچھ تم دیکھ رہے بہتہو سے نبی راستاور باز اِسے دیکھ نہ
پائے اگرچہ وہ اِس کے آرزومند تھے۔ اور جو کچھ تم سن رہے ہو اِسے وہ
سننے نہ پائے، اگرچہ وہ اِس خواہشکے مند تھے۔

بیج بونے والے کی تمثیل مطلبکا
اب18 سنو کہ بیج بونے والے کی تمثیل مطلبکا کیا ہے۔ 19 راستے پر

گرے ہوئے دانے لوگوہ ہیں جو بادشاہی کا کلام سنتے تو ہیں، لیکن
اُسے نہیں۔سمجھتے ابلیسپھر آ کر چھینکلاموہ لیتا اُنجوہے میںدلوںکے
یا بو گیا ہے۔ 20 یلی پتھر زمین گرےپر ہوئے دانے لوگوہ ہیں جو کلام
سنتے ہی اُسے خوشی سے قبول تو کر لیتے ہیں، لیکن21 وہ جڑ نہیں پکڑتے
اور اِس لئے یادہ ز تکدیر قائم نہیں ہتے۔ ر جوں ہی وہ کلام پر ایمان لانے
باعثکے مصیبتکسی یا ایذا رسانی سے دوچار ہو جائیں تو وہ برگشتہ ہو



متی 13:22 xlii متی 13:30

ہیں۔جاتے خود22 رَو پودوںکانٹےدار ہوئےگرےدرمیانکے دانے وہ
لوگ ہیں جو کلام سنتے تو ہیں، لیکن پھر روزمرہ کی پریشانیاں اور دولت
فریبکا کلام کو پھلنے لنے پھو نہیں دیتا۔ نتیجے میں وہ پھل تکلانے نہیں
پہنچتا۔ اِس23 مقابلےکے میں زمینزرخیز گرےمیں ہوئے دانے لوگوہ
ہیں جو کلام کو سن کر اُسے سمجھ لیتے اور ھتے بڑ ھتے تیسبڑ گُنا، ساٹھ گُنا
بلـکہ َسو تکگُنا پھل لاتے “ہیں۔

خود رَو پودوں کی تمثیل
عیسٰی24 ایکاُنہیںنے تمثیلاَور آسمان”سنائی۔ بادشاہیکی کساناُس

مطابقتسے رکھتی میںکھیتاپنےنےجسہے بیجاچھا بو دیا۔ لیکن25
جب لوگ سو رہے تھے تو اُس کے دشمن نے آ کر اناج کے پودوں کے
درمیان خود رَو پودوں کا بیج بو دیا۔ پھر وہ چلا گیا۔ جب26 اناج پھوٹ
نکلا اور فصل پکنے لـگی تو خود پودےرَو بھی نظر آئے۔ 27 مالـکنوکر کے
پاس آئے اور کہنے لـگے، جناب،’ کیا آپ نے اپنے کھیت میں اچھا بیج
نہیں یا بو تھا؟ تو پھر یہ خود پودےرَو کہاں سے آ گئے ‘ہیں؟

اُس28 جوابنے دیا، دشمنکسی’ نے یہ کر دیا ‘ہے۔
نوکروں نے پوچھا، کیا’ ہم جا کر اُنہیں ‘اُکھاڑیں؟
29 اُس‘نہیں،’ کہا۔نے ایسا’ نہ ہو خودکہ پودوںرَو ساتھساتھکے تم

اناج پودےکے بھی اُکھاڑ ڈالو۔ اُنہیں30 فصل کی تککٹائی مل کر ھنے بڑ
دو۔ وقتاُس مَیں فصل کی کٹائی کرنے والوں سے کہوں گا کہ پہلے خود
رَو پودوں چنکو لو اور اُنہیں جلانے کے لئے گٹھوں میں باندھ لو۔ پھر ہی
اناج کو جمع کر کے گودام میں “۔‘لاؤ

رائی کے دانے تمثیلکی
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31 عیسٰی نے ایکاُنہیں اَور تمثیل سنائی۔ آسمان” کی بادشاہی رائی کے

دانے کی مانند ہے کسیجو نے لے کر کھیتاپنے میں بو دیا۔ 32 گو یہ
بیجوں میں سب سے چھوٹا دانہ ہے، لیکن ھتے بڑ ھتے بڑ یہ یوں سبز میں سب
سے بڑا ہو جاتا ہے۔ بلـکہ درختیہ سا بن جاتا ہے پرندےاور آ کر اُس کی
شاخوں میں گھونسلے بنا لیتے “ہیں۔

خمیر کی تمثیل
اُس33 ایکاُنہیںنے اَور تمثیل بھی آسمان”سنائی۔ کی بادشاہی خمیر کی

مانند عورتکسیجوہے لےنے ًکر 27تقریبا کلو گرام میںآٹے ملا دیا۔
گو اُسوہ چھپمیں توبھیگیا ہوتے پورےہوتے ُگندھے ہوئے آٹے کو
خمیر بنا “دیا۔

تمثیلوں باتمیں کرنے سببکا
34 عیسٰی نے یہ تمام باتیں ہجوم کے منے سا تمثیلوں صورتکی میں کیں۔

تمثیل بغیرکے اُس اُننے یوں35کی۔نہیںہیباتسے نبی گوئیپیشیہکی
پوری ہوئی کہ مَیں” تمثیلوں باتمیں کروں گا، مَیں دنیا کی تخلیق سے لے
تکآجکر چھپی ہوئی باتیں بیان کروں “گا۔

خود رَو پودوں کی تمثیل مطلبکا
36 پھر عیسٰی ہجوم رُخصتکو کر کے گھر کے اندر چلا گیا۔ اُس کے

شاگرد اُس پاسکے آ کر کہنے لـگے، میںکھیت” خود رَو پودوں تمثیلکی
مطلبکا ہمیں “سمجھائیں۔

37 اُس نے جواب دیا، اچھا” بیج بونے والا ابِن آدم ہے۔ کھیت38
دنیا ہے اچھےجبکہ بیج سے مراد بادشاہی کے فرزند ہیں۔ خود پودےرَو
ابلیس کے فرزند ہیں 39 اور اُنہیں بونے والا دشمن ابلیس ہے۔ فصل کی
کٹائی مطلبکا دنیا کا اختتام ہے جبکہ فصل کی کٹائی کرنے والے فرشتے
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ہیں۔ تمثیلطرحجس40 میں خود اُکھاڑےپودےرَو میںآگاورجاتے
طرحاُسیہیںجاتےجلائے دنیا اختتامکے بھیپر کیا 41گا۔جائے ابِن آدم
اپنے فرشتوں دےبھیجکو گا، اور وہ اُس کی بادشاہی برگشتگیسے کا ہر
ورزیخلافکیشریعتاورسبب والےکرنے لتےکوشخصہر نکا جائیں
گے۔ 42 وہ اُنہیں بھڑکتی بھٹی میں پھینک دیں گے لوگجہاں روتے اور
دانت پیستے رہیں گے۔ 43 پھر راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں سورج
طرحکی چمکیں گے۔ سنجو سکتا ہے وہ سن !لے

چھپے ہوئے خزانے تمثیلکی
آسمان44 میںکھیتبادشاہیکی کسیجبہے۔مانندکیخزانےچھپے

آدمی اُسکو بارےکے میں معلوم ہوا تو اُس اُسےنے دوبارہ دیا۔چھپا پھر
وہ خوشی مارےکے چلا گیا، اپنی تمام ملـکیت فروخت کر دی اور اُس
کھیت کو خرید لیا۔

موتی کی تمثیل
45 نیز، آسمان کی بادشاہی ایسے سوداگر کی مانند ہے جو اچھے موتیوں

نہایتایکاُسےجب46تھا۔میںتلاشکی موتیقیمتی معلوممیںبارےکے
ہوا تو وہ چلا گیا، اپنی تمام فروختملـکیت دیکر اور اُس موتی کو خرید
لیا۔

جال تمثیلکی
آسمان47 کی بادشاہی جال کی مانند بھی ہے۔ اُسے جھیل میں ڈالا گیا

تو ہر قسم کی مچھلیاں پکڑی گئیں۔ جب48 وہ بھر گیا تو مچھیروں نے اُسے
کنارے پر کھینچ لیا۔ پھر اُنہوں نے بیٹھ کر قابِل استعمال مچھلیاں چن کر
یوں ٹوکر میں ڈال دیں اور ناقابِل استعمال مچھلیاں پھینک دیں۔ 49 دنیا کے
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اختتام پر ایسا گا۔ہوہی آئیںفرشتے لوگوںبُرےاورگے بازوںراستکو سے
الـگ کر کے اُنہیں50 بھڑکتی بھٹی پھینکمیں دیں گے لوگجہاں روتے
اور دانت پیستے رہیں “گے۔

نئی اور پرانی سچائیاں
51 عیسٰی نے پوچھا، کیا” تم کو اِن تمام باتوں کی سمجھ آ گئی “ہے؟
شاگردوں“جی،” جوابنے دیا۔
52 اُس نے اُن سے کہا، اِس” لئے شریعت کا ہر عالِم جو آسمان کی

بادشاہی میں شاگرد بن گیا ہے ایسے مالـِک مکان کی مانند ہے جو اپنے
خزانے سے نئے اور پرانے جواہر نکالتا “ہے۔

عیسٰی ناصرتکو میں رد کیا جاتا ہے
53 یہ تمثیلیں سنانے کے بعد عیسٰی وہاں سے چلا گیا۔ 54 اپنے وطنی شہر

ناصرت پہنچ کر وہ عبادت خانے میں لوگوں کو تعلیم دینے لگا۔ اُس کی
باتیں سن کر حیرتوہ زدہ ہوئے۔ اُنہوں نے پوچھا، اُسے” یہ حکمت اور
معجزے کرنے کی یہ قدرت کہاں سے حاصل ہوئی ہے؟ 55 کیا یہ بڑھئی
کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا اُس کی ماں کا نام مریم نہیں ہے، اور کیا اُس کے بھائی
یعقوب، یوسف، شمعون اور یہوداہ نہیں ہیں؟ 56 کیا اُس کی ہمارےبہنیں
ساتھ نہیں رہتیں؟ تو پھر اُسے کہاںکچھسبیہ ملسے “گیا؟ یوں57 وہ اُس
سے ٹھوکر کھا کر اُسے قبول کرنے قاصرسے رہے۔

عیسٰی نے اُن سے نبی”کہا، عزتکی ہر جاتیکیجگہ اُسسوائےہے
کے وطنی شہر اور اُس کے اپنے خاندان “کے۔ 58 اور اُن ایمانکے کی کمی
باعثکے اُس وہاںنے یادہ معجزےز نہ کئے۔
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14
یحیٰی کا قتل

گلیلوقتاُس1 انتپاسہیرودیسحکمرانکے کو عیسٰی بارےکے میں
اطلاع ملی۔ اِس2 پر اُس نے یوںاپنے دربار یہ”کہا،سے یحیٰی بپتسمہ دینے
والا ہے جو مُردوں میں سے جی اُٹھا ہے، اِس لئے اُس کی معجزانہ طاقتیں
اِس میں نظر آتی “ہیں۔

3 وجہ یہ تھی کہ ہیرودیس نے یحیٰی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا
تھا۔ یہ ہیرودیاس کی خاطر ہوا تھا جو پہلے ہیرودیس کے بھائی فلپّس کی
بیوی تھی۔ 4 یحیٰی ہیرودیسنے کو بتایا تھا، ہیرودیاس” سے تیری شادی
ناجائز “ہے۔ ہیرودیس5 یحیٰی کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن عوام سے ڈرتا
تھا کیونکہ وہ اُسے نبی سمجھتے تھے۔

ہیرودیس6 کی سال گرہ کے موقع پر ہیرودیاس کی بیٹی اُن کے منے سا
ہیرودیسناچی۔ اُسکو کا ناچنا اِتنا پسند آیا 7 اُسکہ قَسمنے کھا کر اُس
سے وعدہ کیا، جو” بھی تُو مانگے گی مَیں تجھے دوں “گا۔

اپنی8 ماں کے سکھانے پر بیٹی نے مجھے”کہا، یحیٰی بپتسمہ دینے والے
کا ٹرےسر میں منگوا “دیں۔

9 یہ سن کر بادشاہ کو دُکھ ہوا۔ لیکن اپنی قَسموں اور مہمانوں کی
موجودگی کی وجہ اُسسے اُسےنے دینے کا دیا۔دےحکم چنانچہ10 یحیٰی
کا سر قلم کر دیا گیا۔ 11 ٹرےپھر میں رکھ کر اندر لایا گیا اور لڑکی دےکو
دیا گیا۔ لڑکی اُسے اپنی ماں پاسکے لے گئی۔ بعد12 میں یحیٰی کے شاگرد
آئے اور اُس کی لاش لے کر اُسے دفنایا۔ پھر وہ عیسٰی پاسکے گئے اور
اُسے اطلاع دی۔

عیسٰی مردوں5000 کو کھانا کھلاتا ہے
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13 یہ خبر سن کر عیسٰی لوگوں الـگسے ہو کر کشتی پر سوار ہوا اور

کسی ویران جگہ چلا گیا۔ لیکن ہجوم کو اُس کی خبر لوگملی۔ پیدل چل
کر شہروں سے نکل آئے اور اُس کے پیچھے لـگ گئے۔ جب14 عیسٰی نے
کشتی پر سے اُتر بڑےکر ہجوم کو دیکھا تو اُسے لوگوں پر ترسبڑا آیا۔ وہیں
اُس نے اُن مریضوںکے کو شفا دی۔

دنجب15 ڈھلنے لگا تو اُس کے شاگرد اُس پاسکے آئے اور کہا، یہ”
جگہ ویران ہے اور دن ڈھلنے لگا ہے۔ اِن کو رُخصت کر دیں تاکہ یہ ارد
گرد دیہاتوںکے میں جا کر کھانے کے لئے کچھ خرید “لیں۔

16 عیسٰی جوابنے دیا، اِنہیں” جانے ضرورتکی نہیں، تم خود اِنہیں
کھانے کو “دو۔

اُنہوں17 صرفپاسہمارے”دیا،جوابنے روٹیاںپانچ اور مچھلیاںدو
“ہیں۔

18 اُس نے کہا، اُنہیں” یہاں میرے پاس لے “آؤ، 19 اور لوگوں کو
گھاس پر بیٹھنے کا دیا۔حکم عیسٰی نے اُن پانچ روٹیوں اور مچھلیوںدو کو لے
آسمانکر طرفکی دیکھا کیشکرگزاریاور پھرکی۔دعا اُس روٹیوںنے کو
توڑ توڑ دیا،کوشاگردوںکر میںلوگوںروٹیاںیہنےشاگردوںاور تقسیم کر
دیں۔ سب20 جینے بھر کر شاگردوںجبکھایا۔ بچےنے ٹکڑےہوئے
جمع کئے تو بارہ ٹوکرے بھر گئے۔ 21 خواتین اور بچوں کے علاوہ کھانے
ًوالے تقریبا 5,000 مرد تھے۔

عیسٰی پانی پر چلتا ہے
22 اِس کے عین بعد عیسٰی نے شاگردوں کو مجبور کیا کہ وہ کشتی پر

سوار ہو کر آگے نکلیں اور جھیل کے پار چلے جائیں۔ اِتنے میں وہ ہجوم کو
رُخصت کرنا تھا۔چاہتا اُنہیں23 باد خیر کہنے بعدکے وہ دعا کرنے لئےکے
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اکیلا پہاڑ گیا۔چڑھپر شام اکیلاوہاںوہوقتکے کنارےکشتیجبکہ24تھا
کافیسے دُور ہو تھی۔گئی لہریں کشتی تنگبہتکو تھیںرہیکر کیونکہ
ہَوا اُس چلخلافکے رہی تھی۔

25ً تقریبا تین راتبجے وقتکے عیسٰی پانی پر چلتے ہوئے اُن پاسکے آیا۔
پرسطحکیجھیلاُسےنےشاگردوںجب26 چلتے ہوئے دیکھا اُنہوںتو نے
دہشت کھائی۔ یہ” بھوتکوئی “ہے، اُنہوں نے کہا اور ڈر مارےکے
چیخیں مارنے لـگے۔

لیکن27 ًعیسٰی فورا اُن مخاطبسے ہو کر بولا، حوصلہ” !رکھو مَیں ہی
متہوں۔ “گھبراؤ۔

اِس28 پطرسپر بول اُٹھا، خداوند،” آپاگر ہی ہیں تو مجھے پانی پر اپنے
پاس آنے کا حکم “دیں۔

29 عیسٰی نے جواب دیا، پطرس“آ۔” کشتی پر سے اُتر کر پانی پر چلتے
چلتے عیسٰی طرفکی ھنے بڑ لگا۔ لیکن30 جب اُس نے تیز ہَوا پر غور کیا تو
وہ گھبرا گیا اور ڈوبنے لگا۔ وہ چلّا اُٹھا، خداوند،” مجھے “!بچائیں

31 عیسٰی ًنے فورا اپنا ہاتھ بڑھا کر اُسے پکڑ لیا۔ اُس نے کہا، اے” کم
!اعتقاد میںشکتُو کیوں پڑ گیا “تھا؟

دونوں32 کشتی پر سوار ہوئے تو ہَوا تھم گئی۔ 33 پھر میںکشتی موجود
شاگردوں نے اُسے سجدہ کر کے کہا، آپیقیناً” الله کے فرزند “!ہیں

گنیسرت میں مریضوں کی شفا
جھیل34 کو پار کر کے گنیسرتوہ شہر پاسکے پہنچ گئے۔ جب35

اُس جگہ لوگوںکے نے عیسٰی پہچانکو لیا تو اُنہوں اردنے گرد پورےکے
علاقے میں اِس کی خبر پھیلائی۔ اُنہوں نے اپنے تمام مریضوں کو اُس کے
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پاس لا کر اُس36 منتسے کی کہ وہ صرفاُنہیں لباساپنے دامنکے کو
چھونے دے۔ جساور بھینے اُسے چھوا اُسے شفا ملی۔

15
باپ دادا کی تعلیم

1 پھر کچھ فریسی اور شریعت کے عالِم یروشلم سے آ کر عیسٰی سے پوچھنے
لـگے، 2 آپ” کے شاگرد باپ دادا کی روایت کیوں توڑتے ہیں؟ کیونکہ
وہ ہاتھ دھوئے بغیر روٹی کھاتے “ہیں۔

3 عیسٰی جوابنے دیا، اور” تم روایاتاپنی کی خاطر الله کا حکم کیوں
توڑتے ہو؟ 4 کیونکہ الله نے فرمایا، باپاپنے’ اور اپنی ماں عزتکی ‘کرنا
اور جو’ اپنے باپ یا ماں پر لعنت کرے اُسے سزائے موت دی ‘جائے۔
لیکن5 جب کوئی اپنے والدین سے کہے، مَیں’ آپ کی مدد نہیں کر سکتا،
کیونکہ مَیں مَنتنے مانی ہے کہ جو کچھ آپمجھے کو دینا تھا وہ الله کے
لئے وقف ‘ہے تو تم اِسے جائز قرار دیتے ہو۔ یوں6 تم کہتے ہو کہ اُسے اپنے
باپماں عزتکی کرنے ضرورتکی نہیں ہے۔ اور اِسی طرح تم الله کے
کلام کو اپنی روایت کی خاطر منسوخ کر لیتے ہو۔ 7 یاکارو !ر یسعیاہ نبی
بارےتمہارےنے میں خوبکیا نبوّت کی ہے،

8 یہ’ قوم اپنے ہونٹوں سے تو میرا احترام کرتی ہے
لیکن اُس کا دل مجھ سے دُور ہے۔
9 پرستشمیریوہ کرتے تو ہیں، لیکن بےفائدہ۔
کیونکہ انسانصرفوہ ہی کے احکام سکھاتے “۔‘ہیں
انسان کو کیا ناپاککچھ کر دیتا ہے؟
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10 پھر عیسٰی نے ہجوم کو اپنے پاس بُلا کر کہا، میریسب” بات سنو
اور اِسے سمجھنے کرو۔کوششکی ایسیکوئی11 نہیںچیزہے انسانجو کے
منہ میں داخل ہو کر ناپاکاُسے کر سکے، بلـکہ جو کچھ انسان کے منہ سے
نکلتا ہے وہی ناپاکاُسے کر دیتا “ہے۔

اِس12 پر شاگردوں اُسنے پاسکے آ کر آپکیا”پوچھا، معلومکو ہے
فریسیکہ باتیہ سن ناراضکر ہوئے “ہیں؟

13 اُس جوابنے دیا، جو” بھی میرےپودا آسمانی باپ نے نہیں لگایا
اُسے جڑ سے اُکھاڑا جائے گا۔ اُنہیں14 چھوڑ دو، وہ اندھے راہ دکھانے
والے ہیں۔ اگر ایک اندھا دوسرے اندھے کی کرےراہنمائی تو دونوں
گڑھے میں گر جائیں “گے۔

پطرس15 بول اُٹھا، اِس” تمثیل مطلبکا ہمیں “بتائیں۔
عیسٰی16 نے کیا”کہا، تم تکابھی اِتنے ناسمجھ ہو؟ 17 کیا تم نہیں سمجھ

سکتے کہ جو کچھ انسان کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے وہ اُس معدےکے
میں جاتا ہے اور وہاں سے نکل کر ضرورتجائے میں؟ لیکن18 جو کچھ
انسان کے منہ سے نکلتا ہے وہ دل سے آتا ہے۔ وہی انسان ناپاککو کرتا
ہے۔ دل19 ہی بُرےسے قتلخیالات، و غارت، زناکاری، حرام کاری،
بہتاناورگواہیجھوٹیچوری، نکلتے ہیں۔ انسانکچھیہی20 ناپاککو کر
دیتا لیکنہے، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے سے ناپاکوہ نہیں “ہوتا۔

عورتغیریہودی کا ایمان
21 پھر عیسٰی گلیل سے روانہ ہو کر شمال میں صور اور صیدا کے علاقے

میں آیا۔ اِس22 علاقے ایککی کنعانی خاتون اُس پاسکے آ کر چلّانے
لـگی، خداوند،” ابِن داؤد، مجھ پر رحم ایککریں۔ بدروح میری بیٹی کو
بہت ستاتی “ہے۔
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لیکن23 عیسٰی نے جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہا۔ اِس پر اُس کے

اُسشاگرد پاسکے آ اُسکر گزارشسے کرنے اُسے”لـگے، فارغ کر دیں،
کیونکہ ہمارےوہ پیچھے پیچھے چیختی چلّاتی “ہے۔

24 عیسٰی جوابنے دیا، اسرائیلصرفمجھے” کی کھوئی ہوئی بھیڑوں
پاسکے بھیجا گیا “ہے۔

اُسعورت25 پاسکے آ کر منہ گئیجھکبلکے اور خداوند،”کہا،
میری مدد “!کریں

اُس26 نے اُسے بتایا، مناسبیہ” نہیں کہ بچوں سے کھانا لے کر ُکتوں
کے منے پھینکسا دیا “جائے۔

اُس27 جوابنے دیا، جی” خداوند، لیکن ُکتے بھی ٹکڑےوہ کھاتے
ہیں جو اُن مالـککے کی میز پر فرشسے پر گر جاتے “ہیں۔

28 عیسٰی نے کہا، اے” عورت، تیرا ایمان بڑا ہے۔ تیری درخواست
پوری ہو اُسی“جائے۔ عورتلمحے کی بیٹی کو شفا مل گئی۔

بہتعیسٰی مریضوںسے کو شفا دیتا ہے
پھر29 وہاںعیسٰی روانہسے ہو جھیلکیگلیلکر پہنچکنارےکے گیا۔

وہاں وہ پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ لوگوں30 بڑیکی تعداد اُس پاسکے آئی۔
وہ اپنے لنگڑے، اندھے، مفلوج، گونگے اور کئی اَور قسم مریضکے بھی
ساتھ لے آئے۔ اُنہوں نے اُنہیں عیسٰی کے منے سا رکھا تو اُس نے اُنہیں شفا
دی۔ حیرتہجوم31 زدہ گیا۔ہو بولگونگےکیونکہ رہے اپاہجوںتھے، کے
اعضا بحال ہو لنگڑےگئے، چلنے اور اندھے دیکھنے لـگے تھے۔ یہ دیکھ کر
بھیڑ اسرائیلنے کے خدا کی تمجید کی۔

عیسٰی مردوں4000 کو کھانا کھلاتا ہے
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32 پھر عیسٰی نے اپنے شاگردوں بُلاکو کر اُن سے مجھے”کہا، اِن لوگوں
پر ترس آتا ہے۔ اِنہیں میرے ساتھ ٹھہرے تین دن ہو چکے ہیں اور اِن
پاسکے کھانے کی کوئی چیز نہیں لیکنہے۔ مَیں اِنہیں اِس حالتبھوکی
رُخصتمیں نہیں کرنا چاہتا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ راستے تھکمیں کر ُچور ہو
“جائیں۔

اُس33 شاگردوںکے ویراناِس”دیا،جوابنے سےکہاںمیںعلاقے
اِتنا ملکھانا سکے گا کہ لوگیہ کھا کر سیر ہو “جائیں؟

34 عیسٰی نے پوچھا، تمہارے” پاس کتنی روٹیاں “ہیں؟ اُنہوں نے
جواب دیا، سات،” اور ایکچند چھوٹی “مچھلیاں۔

35 عیسٰی نے ہجوم کو زمین پر بیٹھنے کو کہا۔ 36 پھر سات روٹیوں اور
مچھلیوں کو لے کر اُس شکرگزارینے کی دعا کی اور اُنہیں توڑ توڑ کر اپنے
شاگردوں کو تقسیم لئےکےکرنے بھرجینےسب37دیا۔دے کھایا۔کر
بعد میں جب کھانے کے بچے ہوئے ٹکڑے جمع کئے گئے تو سات بڑے
ٹوکرے بھر گئے۔ خواتین38 اور بچوں کے علاوہ کھانے 4,000والے تھے۔مرد

39 پھر عیسٰی لوگوں رُخصتکو کر کے کشتی پر سوار ہوا اور مگدن کے
علاقے میں چلا گیا۔

16
فریسی الٰہی نشان کا تقاضا کرتے ہیں

ایک1 دن فریسی اور صدوقی عیسٰی کے پاس آئے۔ اُسے پرکھنے کے
لئے اُنہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ اُنہیں آسمان طرفکی سے کوئی الٰہی نشان
دکھائے تاکہ اُس کا اختیار ثابت ہو جائے۔ لیکن2 اُس جوابنے شام”دیا، کو تم کہتے ہو، کل’ موسم صاف ہو گا کیونکہ آسمان سرخ نظر آتا
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‘ہے۔ 3 اور صبح وقتکے کہتے ہو، آج’ طوفان ہو گا کیونکہ آسمان سرخ
اورہے بادل چھائے ہوئے غرض‘ہیں۔ تم آسمان حالتکی پر غور کر کے
نکالنتیجہصحیح لیتے علامتوںکیزمانوںلیکنہو، پر غور نتیجےصحیحکےکر
تک تمہارےپہنچنا بس باتکی نہیں ہے۔ صرف4 شریر اور زناکار نسل
الٰہی نشان کا تقاضا کرتی لیکنہے۔ اُسے بھیکوئی الٰہی پیشنشان نہیں کیا
جائے گا یونسسوائے نبی نشانکے “کے۔

یہ کہہ کر عیسٰی اُنہیں چھوڑ کر چلا گیا۔
فریسیوں اور صدوقیوں کا خمیر

جھیل5 کو پار وقتکرتے شاگرد اپنے ساتھ کھانا لانا بھول گئے تھے۔
6 عیسٰی نے اُن سے کہا، خبردار،” فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے
ہوشیار “رہنا۔

7 آپسشاگرد میں بحث کرنے لـگے، وہ” اِس لئے کہہ رہے ہوں گے
کہ ہم کھانا ساتھ نہیں “لائے۔

8 عیسٰی کو معلوم ہوا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ اُس نے کہا، تم”
آپس میں کیوں بحث کر رہے ہو ہمارےکہ پاس روٹی نہیں ہے؟ 9 کیا تم
ابھی تک نہیں سمجھتے؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ مَیں نے پانچ روٹیاں لے کر
آدمیوں5,000 کو کھلاکھانا دیا اور کہ تم بچےنے ٹکڑوںہوئے کے کتنے
ٹوکرے اُٹھائے تھے؟ 10 یا کیا تم بھول گئے ہو کہ مَیں ساتنے روٹیاں لے
کر 4,000 آدمیوں کو کھانا کھلایا اور کہ تم نے بچے ہوئے ٹکڑوں کے
ٹوکرےکتنے اُٹھائے تھے؟ 11 تم کیوں نہیں سمجھتے کہ مَیں تم سے کھانے
باتکی نہیں کر رہا؟ سنو !باتمیری فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر ہوشیارسے “!رہو
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12 پھر اُنہیں سمجھ آئی کہ عیسٰی اُنہیں روٹی کے خمیر سے آگاہ نہیں کر رہا

تھا بلـکہ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے۔
پطرس کا اقرار

جب13 عیسٰی قیصریہ فلپی کے علاقے میں پہنچا تو اُس نے شاگردوں
سے پوچھا، ابِن” آدم لوگوں نزدیککے کون “ہے؟

اُنہوں14 نے جواب دیا، کچھ” کہتے ہیں یحیٰی بپتسمہ دینے والا، کچھ
یہ الیاسآپکہ نبی ہیں۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یرمیاہ یا نبیوں میں سے
“ایک۔

اُس15 نے پوچھا، نزدیکتمہارےلیکن” مَیں کون “ہوں؟
پطرس16 جوابنے دیا، آپ” زندہ خدا کے فرزند مسیح “ہیں۔
عیسٰی17 بنشمعون”کہا،نے یونس، مبارکتُو انسانکسیکیونکہہے،

تجھنے پر یہ ظاہر نہیں کیا میرےبلـکہ باپآسمانی نے۔ مَیں18 تجھے یہ بھی
بتاتا ہوں کہ پطرستُو یعنی پتھر اِسیاورہے، پتھر پر مَیں جماعتاپنی تعمیرکو
کروں پاتالپرجسجماعتایسیگا، نہیںغالببھیدروازےکے آئیں گے۔
مَیں19 تجھے آسمان کی بادشاہی دوںدےکنجیاںکی گا۔ کچھجو تُو زمین
پر باندھے گا وہ آسمان پر بھی بندھے گا۔ اور جو کچھ تُو زمین پر کھولے گا
وہ آسمان پر بھی کھلے “گا۔

20 پھر عیسٰی نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا، کسی” کو بھی نہ بتاؤ کہ
مَیں مسیح “ہوں۔

عیسٰی موتاپنی کا ذکر کرتا ہے
وقتاُس21 عیسٰیسے اپنے شاگردوں پر واضح کرنے لازم”لگا، کہہے

مَیں یروشلم جا کر قوم کے بزرگوں، راہنما اماموں اور شریعت کے علما کے
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ہاتھوں بہت دُکھ اُٹھاؤں۔ مجھے قتل کیا جائے گا، لیکن تیسرے دن مَیں
جی اُٹھوں “گا۔

22 اِس پر پطرس اُسے ایک طرف لے جا کر سمجھانے لگا۔ اے”
خداوند، الله کرےنہ کہ یہ کبھی آپبھی کے ساتھ “ہو۔

23 عیسٰی نے مُڑ پطرسکر سے کہا، میرےشیطان،” منے سا ہٹسے
!جا تُو میرے لئے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تُو الله کی سوچ نہیں رکھتا
بلـکہ انسان “کی۔

24 پھر عیسٰی نے اپنے شاگردوں سے کہا، میرےجو” پیچھے آنا چاہے
وہ اپنے آپ کا انکار کرے اور اپنی صلیب اُٹھا کر میرے پیچھے ہو لے۔
جاناپنیجوکیونکہ25 بچائےکو رکھنا اُسےوہچاہے لیکنگا۔دےکھو
جو میری خاطر اپنی جان دےکھو وہی اُسے پا لے گا۔ 26 کیا فائدہ ہے
اگر کسی پوریکو دنیا حاصل ہو جائے، لیکن وہ اپنی جان سے محروم ہو
جائے؟ انسان اپنی جان کے بدلے کیا دے سکتا ہے؟ 27 کیونکہ ابِن آدم
اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اور اُس وقت وہ
ایکہر کو اُس کے کام کا دےبدلہ گا۔ مَیں28 تمہیں سچ بتاتا ہوں، یہاں
کچھ ایسے لوگ کھڑے ہیں جو مرنے سے پہلے ہی ابِن آدم کو اُس کی
بادشاہی میں آتے ہوئے دیکھیں “گے۔

17
پہاڑ پر عیسٰی بدلصورتکی جاتی ہے

چھ1 دن کے بعد صرفعیسٰی یعقوبپطرس، اور یوحنا کو اپنے ساتھ
لے اونچےکر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں2 اُس شکلکی صورتو اُن کے منے سا
بدل اُسگئی۔ کا طرحکیسورجچہرہ چمکنے لگا، اور اُس کپڑےکے نور
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کی مانند سفید ہو گئے۔ اچانک3 الیاس اور موسٰی ظاہر ہوئے اور عیسٰی
سے باتیں کرنے لـگے۔ پطرس4 بول اُٹھا، خداوند،” کتنی اچھی بات ہے
کہ ہم یہاں ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مَیں تین یاں جھونپڑ بناؤں آپایکگا،
کے لئے، ایک موسٰی کے لئے الیاسایکاور کے لئے۔ “

5 وہ ابھی بات کر ہی رہا تھا چمکایککہ دار بادل آ کر اُن پر چھا گیا
اور بادل میں ایکسے آواز سنائی دی، یہ” میرا پیارا فرزند جسہے، سے
خوشمَیں ہوں۔ اِس کی “سنو۔

6 یہ سن کر شاگرد دہشت کھا کر اوندھے منہ گر گئے۔ لیکن7 عیسٰی
نے آ کر اُنہیں چھوا۔ اُس نے کہا، اُٹھو،” مت “ڈرو۔ جب8 اُنہوں نے
نظر اُٹھائی تو عیسٰی کے کسیسوا کو نہ دیکھا۔

9 وہ پہاڑ سے اُترنے لـگے تو عیسٰی نے اُنہیں حکم دیا، جو” کچھ تم نے
دیکھا اُسےہے کسیتکوقتاُس نہکو تکجببتانا کہ ابِن آدم مُردوں
میں سے جی نہ “اُٹھے۔

شاگردوں10 اُسنے سے پوچھا، شریعت” کے علما کیوں کہتے ہیں کہ
مسیح کی آمد الیاسپہلےسے کا آنا ضروری “ہے؟

عیسٰی11 جوابنے الیاس”دیا، تو بحالکچھسبضرور کرنے کے لئے
آئے گا۔ لیکن12 مَیں تم کو بتاتا ہوں الیاسکہ تو آ چکا ہے اور اُنہوں نے
اُسے نہیں پہچانا بلـکہ اُس کے ساتھ جو چاہا کیا۔ اِسی طرح ابِن آدم بھی اُن
ہاتھوںکے دُکھ اُٹھائے “گا۔

13 پھر شاگردوں کو سمجھ آئی کہ وہ اُن کے ساتھ یحیٰی بپتسمہ دینے
والے باتکی کر رہا تھا۔

عیسٰی لڑکے میں بدروحسے نکالتا ہے
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نیچےوہجب14 ہجوم پہنچےپاسکے ایکتو آدمی عیسٰینے کے منے سا آ

کر گھٹنے ٹیکے 15 اور کہا، میرےخداوند،” بیٹے پر رحم کریں، اُسے مرگی
دورےکے پڑتے ہیں اور اُسے شدید تکلیف اُٹھانی پڑتی ہے۔ کئی بار وہ
آگ یا پانی میں گر جاتا ہے۔ مَیں16 اُسے آپ کے شاگردوں پاسکے لایا
تھا، لیکن وہ اُسے شفا دےنہ “سکے۔

17 عیسٰی جوابنے ایمان”دیا، خالیسے اور ٹیڑھی !نسل تککبمَیں
تمہارے ساتھ برداشتتمہیںتککبرہوں، کروں؟ لڑکے پاسمیرےکو
“آؤ۔لے عیسٰی18 بدروحنے کو ڈانٹا، تو وہ لڑکے میں نکلسے اُسیگئی۔
لمحے اُسے شفا مل گئی۔

بعد19 میں شاگردوں نے علیٰحدگی میں عیسٰی پاسکے آ کر پوچھا، ہم”
بدروح کو کیوں نہ نکال “سکے؟

اُس20 جوابنے اپنے”دیا، ایمان کمیکی مَیںسے۔سببکے تمہیں سچ
بتاتا ہوں، اگر تمہارا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو پھر تم اِس پہاڑ
کہہکو گے،سکو اِدھر’ سے ‘جا،کھسکاُدھر تو گا۔جائےکھسکوہ
تمہارےاور لئے ناممکنبھیکچھ نہیں ہو گا۔ قسماِسلیکن]21 کی
بدروح دعا روزےاور کے بغیر نہیں “[نکلتی۔

عیسٰی دوسری بار موتاپنی کا ذکر کرتا ہے
جب22 وہ گلیل میں جمع ہوئے تو عیسٰی نے اُنہیں بتایا، ابِن” آدم کو

آدمیوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ 23 وہ اُسے قتل کریں گے، لیکن تین
دن کے بعد وہ جی اُٹھے “گا۔

یہ سن کر نہایتشاگرد غمگین ہوئے۔
المُقّدسبیت ٹیکسکا
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وہ24 پہنچےکفرنحوم المُقّدسبیتتو جمعٹیکسکا پطرسوالےکرنے
پاسکے آ کر پوچھنے آپکیا”لـگے، المُقّدسبیتاُستادکا ٹیکسکا نہیںادا
“کرتا؟

جی،”25 وہ کرتا پطرس“ہے، جوابنے دیا۔ وہ گھر میں آیا تو عیسٰی
پہلے ہی لنے بو کیا”لگا، خیال شمعون،ہے دنیا بادشاہکے ڈیوٹیسےکن اور
ٹیکس لیتے ہیں، اپنے فرزندوں سے یا اجنبیوں “سے؟

پطرس26 جوابنے دیا، اجنبیوں” “سے۔
عیسٰی تو”بولا پھر اُن ٹیکسفرزندکے بَریسےدینے ہملیکن27ہوئے۔

ناراضاُنہیں نہیں کرنا ہتے۔ چا اِس لئے جھیل پر جا کر اُس ڈوریمیں ڈال
دینا۔ جو مچھلی تُو پکڑےپہلے گا اُس کا منہ کھولنا تو اُس میں چاندیسے
کا ِسکہ نکلے گا۔ اُسے لے کر میرےاُنہیں اور اپنے لئے ادا کر “دے۔

18
سبکون سے بڑا ہے؟

وقتاُس1 شاگرد عیسٰی پاسکے آ کر پوچھنے آسمان”لـگے، بادشاہیکی
میں سبکون سے بڑا “ہے؟

میںجواب2 عیسٰی ایکنے بچےچھوٹے بُلاکو کر اُن درمیانکے کھڑا
کیا اور3 مَیں”کہا، تم کو سچ بتاتا ہوں اگر تم بدل کر بچوںچھوٹے کی مانند
نہ بنو تو تم کبھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو گے۔ اِس4 لئے جو
بھی آپاپنے اِسکو بچے طرحکی چھوٹا بنائے گا آسمانوہ سےسبمیں بڑا
ہو گا۔ اور5 میرےبھیجو نام میں اِس جیسے بچےچھوٹے کرےقبولکو
وہ مجھے قبول کرتا ہے۔

آزمائشیں



متی 18:6 lix متی 18:13
لیکن6 جو کوئی اِن چھوٹوں میں سے کسی کو گناہ کرنے پر اُکسائے

اُس کے لئے بہتر ہے کہ اُس کے گلے میں بڑی چکّی پاٹکا باندھ کر اُسے
سمندر کی گہرائیوں میں ڈبو دیا جائے۔ 7 دنیا پر اُن چیزوں کی وجہ سے
افسوس جو گناہ کرنے پر اُکساتی ہیں۔ لازم ہے کہ ایسی آزمائشیں آئیں،
لیکن شخصاُس معرفتکیجسافسوسپر وہ آئیں۔

8 اگر تیرا ہاتھ یا پاؤں تجھے گناہ کرنے پر اُکسائے تو کاٹاُسے پھینککر
دینا۔ اِس پہلےسے تجھےکہ ہاتھوںدو یا سمیتپاؤںدو آگابدیکیجہنم
میں پھینکا جائے، بہتر یہ ہے ایککہ ہاتھ یا پاؤں سے محروم ہو کر ابدی
زندگی میں داخل ہو۔ 9 اور اگر تیری آنکھ تجھے گناہ کرنے پر اُکسائے تو
اُسے نکال پھینککر دینا۔ اِس سے پہلے کہ تجھے دو آنکھوں سمیت جہنم
آگکی میں پھینکا جائے بہتر یہ ہے ایککہ آنکھ سے محروم ہو کر ابدی
زندگی میں داخل ہو۔

کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل
10 !خبردار تم اِن چھوٹوں میں کسیسے کو بھی حقیر نہ جاننا۔ کیونکہ

مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ آسمان پر اِن کے فرشتے ہر وقت میرے باپ کے
چہرے کو دیکھتے ہتے ر ہیں۔ 11 کیونکہ] ابِن آدم کھوئے
ہوؤں کو ڈھونڈنے نجاتاور دینے آیا [ہے۔

12 تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر کسی آدمی کی 100 بھیڑیں ہوں ایکاور
بھٹک کر گم ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ باقی 99 بھیڑیں پہاڑی
علاقے میں چھوڑ کر بھٹکی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈنے نہیں جائے گا؟ 13 اور
مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ بھٹکی ہوئی بھیڑ کے ملنے پر وہ اُس بارےکے میں
اُن باقی 99 بھیڑوں نسبتکی کہیں یادہ ز خوشی منائے گا جو بھٹکی نہیں۔
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بالکل14 اِسی طرح آسمان پر تمہارا باپ نہیں چاہتا کہ اِن چھوٹوں میں سے
ایک ہلاکبھی ہو جائے۔

گناہ پڑےمیں بھائی سلوکسے
15 تیرےاگر بھائی نے تیرا گناہ کیا ہو تو اکیلے اُس پاسکے جا کر اُس پر

اُس کا گناہ ظاہر کر۔ اگر وہ باتتیری مانے تو تُو نے اپنے بھائی جیتکو
لیا۔ لیکن16 اگر وہ نہ مانے ایکتو یا دو اَور لوگوں کو اپنے ساتھ لے جا
تمہاریتاکہ باتہر کی دو یا تین گواہوں تصدیقسے ہو جائے۔ 17 اگر وہ
اُن باتکی بھی نہ مانے تو جماعت کو بتا دینا۔ اور اگر وہ جماعت کی بھی
نہ مانے تو اُس کے ساتھ غیرایمان دار ٹیکسیا لینے والے کا سلوکسا کر۔

ھنے باند اور لنے کھو کا اختیار
مَیں18 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ جو کچھ بھی تم زمین پر باندھو گے آسمان پر

بھی بندھے گا، اور جو کچھ زمین پر کھولو آسمانگے پر بھی کھلے گا۔
مَیں19 تم کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اگر تم میں سے باتکسیشخصدو کو

مانگنے پر متفق ہو جائیں تو میرا باپآسمانی تم بخشےکو گا۔ 20 جہاںکیونکہ
بھی دو یا تین افراد میرے نام میں جمع ہو جائیں وہاں مَیں اُن کے درمیان
ہوں “گا۔

معاف نہ کرنے والے نوکر کی تمثیل
21 پطرسپھر نے عیسٰی پاسکے آ کر پوچھا، جبخداوند،” میرا بھائی

میرا کرےگناہ تو مَیں کتنی بار معافاُسے ساتکروں؟ بار “تک؟
22 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تجھے بتاتا ہوں، سات بار نہیں بلـکہ 77

اِس23بار۔ لئے آسمان ایکبادشاہیکی بادشاہ مانندکی نوکروںاپنےجوہے
قرضوںکے کتابحسابکا کرنا چاہتا تھا۔ کتابحساب24 شروع کرتے
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ایکوقت آدمی اُس کے منے پیشسا کیا گیا جو اربوں حسابکے اُسسے
قرضکا دار تھا۔ 25 وہ یہ رقم ادا نہ کر سکا، اِس لئے اُس مالـککے نے
قرضیہ وصول کرنے کے لئے حکم دیا کہ اُسے بال بچوں اور تمام ملـکیت
سمیت فروخت کر دیا جائے۔ 26 یہ سن کر نوکر منہ کے بل گرا اور منت
کرنے لگا، مہلتمجھے’ دیں، پوریمَیں رقم ادا کر دوں ‘گا۔ 27 بادشاہ کو
اُس ترسپر آیا۔ اُس نے اُس معافقرضکا کر کے اُسے جانے دیا۔

جبلیکن28 یہی نوکر باہر نکلا ایکتو خدمتہم ملا جو اُس کا چند
ہزار روپوں قرضکا دار تھا۔ اُسے پکڑ کر وہ اُس کا گلا دبا کر کہنے قرضاپنا’لگا، ادا ‘!کر 29 دوسرا نوکر گر منتکر کرنے لگا، مہلتمجھے’ دیں،
مَیں آپ کو ساری رقم ادا کر دوں ‘گا۔ لیکن30 وہ اِس کے لئے تیار نہ
ہوا، بلـکہ جا کر اُسے جیلتکوقتاُس میں تکجبڈلوایا پوریوہ رقم
ادا نہ کر دے۔ باقیجب31 نوکروں نے یہ دیکھا تو اُنہیں شدید دُکھ ہوا اور
اُنہوں نے مالـکاپنے پاسکے جا سبکر کچھ بتا دیا جو ہوا تھا۔ اِس32
مالـکپر نے اُس نوکر کو پاساپنے بُلا لیا اور کہا، شریر’ جب!نوکر تُو نے
منتمیری کی تو مَیں نے تیرا معافقرضپورا کر دیا۔ 33 کیا لازم نہ تھا کہ
تُو بھی اپنے ساتھی نوکر پر اُتنا رحم کرتا جتنا مَیں تجھنے پر کیا ‘تھا؟ غصے34
مالـکمیں نے اُسے جیل کے افسروں کے حوالے کر دیا تاکہ اُس پر اُس
تکوقت تشدد کیا تکجبجائے قرضوہ پوریکی رقم ادا نہ کر دے۔

35 میرا آسمانی باپ تم میں سے ایکہر کے ساتھ بھی ایسا کرےہی گا
اگر تم نے اپنے بھائی پورےکو دل معافسے نہ “کیا۔

19
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طلاق بارےکے میں تعلیم
یہ1 کہنے بعدکے عیسٰی گلیل کو چھوڑ کر یہودیہ میں یائے در یردن کے

پار چلا گیا۔ 2 بڑا ہجوم اُس پیچھےکے ہو لیا اور اُس اُنہیںنے وہاں شفا دی۔
فریسیکچھ3 آئے اور اُسے پھنسانے غرضکی سوالسے کیا، کیا” جائز

ہے کہ مرد اپنی بیوی بھیکسیکو وجہ طلاقسے “دے؟
4 عیسٰی جوابنے دیا، کیا” تم نے مُقّدسکلاِم میں نہیں پڑھا کہ ابتدا

میں خالق نے اُنہیں مرد اور عورت بنایا؟ 5 اور اُس نے فرمایا، اِس’ لئے
مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے۔
وہ ایکدونوں ہو جاتے ‘ہیں۔ یوں6 وہ مُقّدسکلاِم کے مطابق دو نہیں
ہتے ر ایکبلـکہ ہو جاتے ہیں۔ جسے الله نے جوڑا ہے اُسے انسان جدا نہ
“کرے۔

اُنہوں7 اعتراضنے تو”کیا، پھر موسٰی کیوںیہنے فرمایا طلاقآدمیکہ
نامہ لـکھ بیویکر رُخصتکو کر “دے؟

8 عیسٰی جوابنے دیا، موسٰی” نے تمہاری سخت دلی کی وجہ سے تم
کو اپنی بیوی کو طلاق دینے اجازتکی دی۔ لیکن ابتدا میں ایسا نہ تھا۔
مَیں9 تمہیں بتاتا ہوں، جو اپنی بیوی جسکو نے زنا نہ کیا ہو دےطلاق
اور کسی اَور شادیسے کرے، وہ زنا کرتا “ہے۔

شاگردوں10 اُسنے اگر”کہا،سے شوہر بیویاور آپسکا تعلقکا ایسا
ہے تو شادی نہ کرنا بہتر “ہے۔

11 عیسٰی جوابنے دیا، ہر” کوئی باتیہ سمجھ نہیں سکتا صرفبلـکہ
وہ جسے اِس قابل بنا دیا گیا ہو۔ 12 کیونکہ کچھ پیدائش ہی سے شادی
کرنے قابلکے نہیں بعضہوتے، کو دوسروں نے یوں بنایا ہے بعضاور
نے آسمان کی بادشاہی کی خاطر شادی کرنے سے انکار کیا ہے۔ لہٰذا جو
یہ سمجھ سکے وہ سمجھ “لے۔
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عیسٰی چھوٹے بچوں برکتکو دیتا ہے
ایک13 دن چھوٹے بچوں کو عیسٰی پاسکے لایا گیا تاکہ وہ اُن پر اپنے

ہاتھ رکھ کر دعا لیکنکرے۔ شاگردوں نے لانے والوں ملامتکو کی۔
14 یہ دیکھ کر عیسٰی نے کہا، بچوں” پاسمیرےکو آنے دو اور اُنہیں نہ
روکو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی اِن جیسے لوگوں حاصلکو “ہے۔

اُس15 نے اُن پر اپنے ہاتھ رکھے اور پھر وہاں سے چلا گیا۔
امیر مشکل سے الله کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں

16 ایکپھر آدمی عیسٰی پاسکے آیا۔ اُس نے کہا، اُستاد،” مَیں کون
نیکسا کام کروں تاکہ ابدی زندگی مل “جائے؟

17 عیسٰی جوابنے دیا، تُو” مجھے نیکی بارےکے میں کیوں پوچھ رہا
ایکصرفہے؟ نیکہی ہے۔ لیکن اگر تُو ابدی زندگی میں داخل ہونا
چاہتا ہے تو احکام مطابقکے زندگی “گزار۔

آدمی18 نے پوچھا، کون” سے “احکام؟
عیسٰی جوابنے دیا، قتل” نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جھوٹی

گواہی نہ دینا، 19 باپاپنے اور اپنی ماں عزتکی کرنا اور پڑوسیاپنے سے
محبتویسی جیسیرکھنا تُو آپاپنے سے رکھتا “ہے۔

20 جوان آدمی نے جواب دیا، مَیں” نے اِن تمام احکام کی پیروی کی
ابہے، کیا رہ گیا “ہے؟

21 عیسٰی نے اُسے بتایا، اگر” تُو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اور اپنی پوری
فروختجائیداد کر کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دے۔ تیرےپھر لئے
آسمان پر خزانہ جمع ہو جائے گا۔ اِس کے بعد آ میرےکر پیچھے ہو “لے۔

22 یہ سن کر مایوسنوجوان ہو کر چلا گیا، کیونکہ دولتنہایتوہ مند
تھا۔
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اِس23 پر عیسٰی نے اپنے شاگردوں مَیں”کہا،سے تم کو سچ بتاتا ہوں کہ

دولت مند کے لئے آسمان کی بادشاہی داخلمیں ہے۔مشکلہونا مَیں24 یہ
دوبارہ کہتا ہوں، امیر کے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے نسبتکی
یادہ ز آسان یہ ہے اونٹکہ سوئی کے ناکے میں سے گزر “جائے۔

25 یہ سن کر شاگرد نہایت حیرت زدہ ہوئے اور پوچھنے لـگے، پھر”
کس نجاتکو حاصل ہو سکتی “ہے؟

26 عیسٰی نے غور سے اُن طرفکی دیکھ جوابکر دیا، یہ” انسان کے
لئے تو ناممکن لیکنہے، الله کے لئے سب کچھ ممکن “ہے۔

27 پھر پطرس بول اُٹھا، ہم” تو اپنا سب کچھ چھوڑ آپکر کے پیچھے ہو
لئے ہیں۔ ہمیں کیا ملے “گا؟

28 عیسٰی نے اُن سے کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں، دنیا کی نئی تخلیق پر
جب ابِن آدم اپنے تختجلالی پر بیٹھے گا تو تم بھی جنہوں میرینے پیروی
کی ہے بارہ تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں کی عدالت کرو گے۔
جساور29 میریبھینے خاطر اپنے گھروں، بھائیوں، بہنوں، باپ، ماں،
بچوں یا کھیتوں کو چھوڑ دیا اُسےہے َسو گُنا یادہ ز مل جائے گا میراثاور
ابدیمیں زندگی پائے بہتلیکن30گا۔ لوگسے وقتاُسہیںاّولابجو
آخر ہوں گے اور ابجو آخر ہیں وہ اّول ہوں گے۔

20
انگور کے باغ میں مزدور

1 کیونکہ آسمان کی بادشاہی اُس زمین دار سے مطابقت رکھتی ہے
ایکجو دن سویرےصبح نکلا تاکہ اپنے انگور کے باغ کے لئے مزدور
ڈھونڈے۔ 2 وہ اُن دِہاڑیسے کے لئے چاندی ایککا ِسکہ دینے پر متفق
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ہوا اور اُنہیں اپنے انگور کے باغ میں بھیج دیا۔ 3 نو بجے وہ دوبارہ نکلا تو
دیکھا لوگکچھکہ منڈیتکابھی میں فارغ بیٹھے ہیں۔ اُس4 نے اُن سے
کہا، تم’ بھی جا میرےکر انگور کے باغ میں کام کرو۔ مَیں تمہیں مناسب
اُجرت دوں ‘گا۔ 5 چنانچہ وہ کام کرنے کے لئے چلے گئے۔ بارہ بجے اور
تین بجے دوپہر وقتکے بھی وہ نکلا اور اِس طرح کے فارغ مزدوروں کو
کام پر لگایا۔ 6 پھر شام کے پانچ بج گئے۔ وہ نکلا تو دیکھا کہ تکابھی کچھ
لوگ فارغ بیٹھے ہیں۔ اُس نے اُن سے پوچھا، تم’ کیوں پورا دن فارغ بیٹھے
رہے ‘ہو؟ اُنہوں7 جوابنے دیا، اِس’ لئے کسیکہ ہمیںنے کام پر نہیں
‘لگایا۔ اُس نے اُن سے کہا، تم’ بھی جا میرےکر انگور کے باغ میں کام
‘کرو۔

دن8 ڈھل گیا تو زمین دار نے اپنے افسر کو بتایا، مزدوروں’ کو بُلا کر
اُنہیں دےمزدوری دے، آخر میں آنے والوں سے شروع کر کے پہلے آنے
والوں ‘تک۔ 9 جو مزدور پانچ بجے آئے تھے اُنہیں چاندی ایکایککا ِسکہ
مل گیا۔ 10 اِس لئے جب وہ آئے جو پہلے کام پر لگائے گئے تھے تو اُنہوں
نے یادہ ز ملنے کی توقع لیکنکی۔ اُنہیں چاندیبھی ایکایککا ِسکہ ملا۔
اِس11 پر وہ زمین دار خلافکے بڑبڑانے لـگے، 12 یہ’ آدمی جنہیں آخر میں
لگایا گیا اُنہوں ایکصرفنے گھنٹا کام کیا۔ توبھی آپ نے ہمارےاُنہیں
برابر کی مزدوری دی حالانکہ ہمیں دن کا پورا بوجھ دھوپاور شدتکی
برداشت کرنی ‘پڑی۔

لیکن13 زمین دار نے اُن میں ایکسے باتسے کی، یار،’ مَیں غلطنے
کام نہیں کیا۔ کیا تُو چاندی ایککے ِسکے کے لئے مزدوری کرنے پر متفق
نہ ہوا تھا؟ 14 اپنے پیسے لے کر چلا جا۔ مَیں آخر میں کام پر لـگنے والوں کو
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اُتنا ہی دینا ہوںچاہتا جتنا تجھے۔ 15 کیا میرا نہیںحق مَیںکہ چاہوںجیسا
اپنے پیسے خرچ کروں؟ یا کیا تُو اِس لئے حسد کرتا ہے کہ فیاضمَیں دل
‘ہوں؟

یوں16 اّول آخر میں آئیں گے اور آخریجو ہیں وہ اّول ہو جائیں “گے۔
عیسٰی تیسری مرتبہ موتاپنی کا ذکر کرتا ہے

عیسٰیجباب17 یروشلم بڑھطرفکی رہا تھا تو بارہ شاگردوں ایککو
طرف لے جا کر اُس نے اُن سے کہا، ہم”18 یروشلم طرفکی بڑھ رہے
ہیں۔ وہاں ابِن آدم کو راہنما اماموں اور شریعت کے علما کے حوالے کر
دیا جائے گا۔ وہ اُس پر موتسزائے کا دےفتوٰی کر اُسے19 غیریہودیوں
حوالےکے دیںکر تاکہگے وہ اُس مذاقکا اُڑائیں، اُس ماریںکوڑےکو
اور مصلوباُسے کریں۔ تیسرےلیکن دن وہ جی اُٹھے “گا۔

یعقوب اور یوحنا کی ماں گزارشکی
20 زبدیپھر یعقوببیٹوںکے اور یوحنا ماںکی اپنے بیٹوں ساتھکو لے

کر عیسٰی پاسکے آئی اور سجدہ کر گزارشایکسےآپ”کہا،کے “ہے۔
21 عیسٰی نے پوچھا، تُو” کیا چاہتی “ہے؟
اُس جوابنے دیا، اپنی” بادشاہی میرےمیں اِن بیٹوں میں ایکسے

کو اپنے دائیں ہاتھ بیٹھنے دیں دوسرےاور کو بائیں “ہاتھ۔
22 عیسٰی نے کہا، تم” کو نہیں معلوم کہ مانگکیا رہے ہو۔ کیا تم وہ

پیالہ پی سکتے ہو جو مَیں پینے کو جی،”“ہوں؟ ہم پی سکتے اُنہوں“ہیں، جوابنے دیا۔
23 پھر عیسٰی نے اُن سے کہا، تم” میرا پیالہ تو ضرور پیو گے، لیکن یہ

فیصلہ کرنا میرا کام نہیں کہ میرےکون دائیں ہاتھ بیٹھے گا اور کون بائیں
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باپمیرےہاتھ۔ نے یہ مقام اُن ہی کے لئے تیار کیا جنہے کو اُس نے
خود مقرر کیا “ہے۔

دسباقیجب24 شاگردوں نے یہ سنا تو اُنہیں یعقوب اور یوحنا پر غصہ
اِس25آیا۔ پر عیسٰی بُلاکوسباُننے کر تم”کہا، جانتے ہو قوموںکہ کے
اپنیحکمران رعایا رُعبپر لتے ڈا ہیں اور اُن بڑےکے افسر اُن پر اپنے اختیار
کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تمہارےلیکن26 درمیان ایسا نہیں ہے۔ جو
تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے 27 اور جو تم میں اّول ہونا چاہے
وہ تمہارا غلام بنے۔ 28 کیونکہ ابِن آدم بھی اِس لئے نہیں آیا خدمتکہ لے
بلـکہ اِس لئے اورکرےخدمتکہ اپنی جان فدیہ طورکے دےپر بہتوںکر
کو “چھڑائے۔

دو اندھوں کی شفا
جب29 وہ یریحو شہر سے نکلنے لـگے تو ایک بڑا ہجوم اُن کے پیچھے چل

رہا تھا۔ 30 دو اندھے راستے کے کنارے بیٹھے تھے۔ جب اُنہوں نے سنا
کہ عیسٰی گزر رہا ہے تو وہ چلّانے لـگے، خداوند،” ابِن داؤد، ہم پر رحم
“کریں۔

31 ہجوم نے اُنہیں ڈانٹ کر کہا، “!خاموش” لیکن وہ اَور بھی اونچی
آواز سے پکارتے رہے، خداوند،” ابِن داؤد، ہم پر رحم “کریں۔

گیا۔رُکعیسٰی32 اُس اُنہیںنے پاساپنے بُلایا اور تم”پوچھا، کیا ہتے چا
ہو کہ تمہارےمَیں لئے “کروں؟

اُنہوں33 جوابنے دیا، خداوند،” یہ کہ ہم دیکھ “سکیں۔
34 عیسٰی کو اُن پر ترس آیا۔ اُس نے اُن کی آنکھوں کو چھوا تو ًوہ فورا

بحال ہو گئیں۔ پھر وہ اُس پیچھےکے چلنے لـگے۔
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21
یروشلم پُرجوشمیں استقبال

1 وہ یروشلم بیتقریبکے فگے پہنچے۔ یہ گاؤں زیتون کے پہاڑ پر واقع
تھا۔ عیسٰی نے دو شاگردوں کو بھیجا 2 اور کہا، منے” سا والے گاؤں میں
وہاںجاؤ۔ تم ًکو نظرگدھیایکفورا بندھیساتھکےبچےاپنےجوگیآئے
ہوئی کھولاُنہیںگی۔ہو یہاںکر 3آؤ۔لے اگر دیکھیہکوئی کر تم کچھسے
کہے تو اُسے بتا دینا، خداوند’ کو اِن ضرورتکی ‘ہے۔ یہ سن کر ًوہ فورا
اِنہیں دےبھیج “گا۔

یوں4 نبی کی پیشیہ پوریگوئی ہوئی،
5 صیون’ بیٹی کو بتا دینا،
دیکھ، تیرا پاستیرےبادشاہ آ رہا ہے۔
وہ حلیم ہے اور گدھے پر،
ہاں گدھی بچےکے پر سوار ‘ہے۔
دونوں6 شاگرد چلے گئے۔ اُنہوں نے ویسا ہی کیا جیسا عیسٰی نے اُنہیں

بتایا تھا۔ 7 وہ گدھی کو بچے سمیت لے آئے اور اپنے کپڑے اُن پر رکھ
دیئے۔ پھر عیسٰی اُن پر بیٹھ گیا۔ جب8 وہ چل پڑا تو بہت یادہ ز لوگوں نے
اُس کے آگے آگے راستے میں کپڑےاپنے بچھا بعضدیئے۔ بھیشاخیںنے
اُس کے آگے آگے راستے میں بچھا دیں جو اُنہوں نے درختوں کاٹسے لی
تھیں۔ لوگ9 عیسٰی کے آگے اور پیچھے چل رہے تھے اور چلّا کر نعرےیہ
لگا رہے ابِن”تھے، داؤد کو *!ہوشعنا
* 21:9 :ہوشعنا ہوشعنا :عبرانی) مہربانی کر کے ہمیں ۔(بچا یہاں اِس میں حمد و ثنا کا
عنصر بھی پایا جاتا ہے۔
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مبارک ہے وہ ربجو کے نام سے آتا ہے۔
آسمان کی بلندیوں پر †“ہوشعنا۔
عیسٰیجب10 یروشلم میں داخل ہوا تو پورا شہر ہل سبگیا۔ نے یہ”پوچھا، کون “ہے؟
ہجوم11 یہ”دیا،جوابنے عیسٰی نبیوہہے، گلیلجو ناصرتکے سے

“ہے۔
المُقّدسبیتعیسٰی میں جاتا ہے

12 اور عیسٰی بیت المُقّدس میں جا کر اُن سب کو لنے نکا لگا جو وہاں
قربانیوں کے لئے درکار چیزوں کی خرید فروختو کر رہے تھے۔ اُس نے
ِسکوں کا تبادلہ والوںکرنے میزیںکی اور کبوتر بیچنے والوں ُلٹکرسیاںکی ا
اور13دیں اُن میںمُقّدسکلاِم”کہا،سے لـکھا ہے، میرا’ گھر دعا کا گھر
کہلائے لیکن‘گا۔ تم نے اُسے ڈاکوؤں اڈّےکے میں بدل دیا “ہے۔

14 اندھے لنگڑےاور بیت المُقّدس میں اُس پاسکے آئے اور اُس نے
اُنہیں دی۔شفا لیکن15 راہنما امام شریعتاور کے ناراضعلما جبہوئے
اُنہوں نے اُس حیرتکے انگیز کام دیکھے اور یہ کہ المُقّدسبیتبچے ابِن”میں داؤد کو “ہوشعنا چلّا رہے ہیں۔ اُنہوں16 نے اُس سے پوچھا، کیا”
آپ سن رہے ہیں کہ یہ بچے کیا کہہ رہے “جی،”“ہیں؟ عیسٰی جوابنے دیا، کیا” تم نے مُقّدسکلاِم میں کبھی نہیں
پڑھا کہ تُو’ نے بچوںچھوٹے اور شیرخواروں کی زبان کو تیار کیا ہے تاکہ
تیریوہ تمجید “؟‘کریں

17 پھر وہ اُنہیں چھوڑ کر شہر نکلاسے بیتاور عنیاہ پہنچا اُسجہاں نے
رات گزاری۔
† 21:9 :ہوشعنا ہوشعنا :عبرانی) مہربانی کر ہمیںکے یہاں۔(بچا میںاِس حمد و ثنا عنصرکا
بھی پایا جاتا ہے۔
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انجـیر درختکے لعنتپر
وہجبسویرےصبحدناگلے18 لوٹیروشلم رہا تھا تو عیسٰی بھوککو

لـگی۔ 19 راستے قریبکے انجـیر درختایککا دیکھ کر وہ اُس پاسکے
گیا۔ جبلیکن وہ وہاں پہنچا تو دیکھا پھلکہ نہیں لگا صرفبلـکہ پتے ہی
پتے ہیں۔ اِس پر اُس درختنے سے کہا، اب” سے کبھی بھی تجھ میں
پھل نہ ًدرخت“!لـگے فورا سوکھ گیا۔

20 یہ دیکھ کر شاگرد حیران ہوئے اور کہا، انجـیر” کا درخت اِتنی
جلدی طرحکسسے سوکھ “گیا؟

21 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں، اگر شکتم نہ کرو
بلـکہ ایمان رکھو تو پھر تم نہ صرف ایسا کام کر سکو گے بلـکہ اِس سے بھی
بڑا۔ تم اِس پہاڑ سے کہو گے، اُٹھ،’ آپاپنے کو سمندر میں ‘دےگرا تو یہ
ہو جائے گا۔ 22 اگر تم ایمان رکھو تو جو کچھ بھی تم دعا میں مانگو گے وہ
تم ملکو جائے “گا۔

نےکس عیسٰی کو اختیار دیا؟
23 المُقّدسبیتعیسٰی میں داخل ہو کر تعلیم دینے لگا۔ اِتنے میں راہنما

امام اور قوم کے بزرگ اُس کے پاس آئے اور پوچھا، آپ” یہ سب کچھ
کس اختیار سے کر رہے کسہیں؟ آپنے کو یہ اختیار دیا “ہے؟

24 عیسٰی نے جواب دیا، میرا” بھی تم سے ایک سوال ہے۔ اِس کا
جواب دو تو پھر تم کو بتا دوں گا کہ مَیں کسیہ اختیار سے کر رہا ہوں۔
مجھے25 بتاؤ کہ یحیٰی کا بپتسمہ کہاں سے —تھا کیا وہ آسمانی تھا یا “انسانی؟

آپسوہ بحثمیں کرنے لـگے، اگر” ہم کہیں ‘آسمانی’ تو وہ پوچھے گا،
تو’ پھر تم اُس پر ایمان کیوں نہ ‘لائے؟ لیکن26 ہم کیسے کہہ سکتے ہیں
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کہ وہ انسانی تھا؟ ہم تو عام لوگوں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ سب مانتے
ہیں کہ یحیٰی نبی “تھا۔ اُنہوںچنانچہ27 جوابنے نہیںہم”دیا، “جانتے۔

عیسٰی نے کہا، پھر” مَیں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ مَیں یہ سب کسکچھ
اختیار سے کر رہا ہوں۔

دو بیٹوں کی تمثیل
28 تمہارا کیا خیال ایکہے؟ آدمی کے دو بیٹے تھے۔ بڑےباپ بیٹے کے

پاس گیا اور کہا، بیٹا،’ آج انگور کے باغ میں جا کر کام ‘کر۔ 29 بیٹے نے
جواب دیا، مَیں’ جانا نہیں ‘چاہتا، لیکن بعد میں اُس نے اپنا خیال بدل لیا
اور باغ میں چلا گیا۔ 30 اِتنے باپمیں چھوٹے بیٹے پاسکے بھی گیا اور اُسے
باغ میں کہا۔کوجانے ‘گا،جاؤںمَیںجناب،جی’ بیٹےچھوٹے کہا۔نے
لیکن وہ نہ گیا۔ مجھےاب31 بتاؤ بیٹےکسکہ باپاپنےنے پوریمرضیکی
پہلے”“کی؟ بیٹے اُنہوں“نے، جوابنے دیا۔

عیسٰی مَیں”کہا،نے تم کو سچ بتاتا ہوں ٹیکسکہ لینے والے کسبیاںاور
تم پہلےسے الله کی بادشاہی میں داخل ہو رہے ہیں۔ 32 کیونکہ یحیٰی تم کو
بازیراست کی راہ دکھانے آیا اور تم اُس پر ایمان نہ ٹیکسلیکنلائے۔ لینے
والے اور کسبیاں اُس پر ایمان لائے۔ اور یہ دیکھ کر بھی تم نے اپنا خیال
نہ بدلا اور اُس پر ایمان نہ لائے۔

انگور کے باغ میں مزارعوں بغاوتکی
ایک33 اَور تمثیل ایکسنو۔ زمین دار جستھا نے انگور کا باغ لگایا۔

اُس نے اُس کی چاردیواری بنائی، انگوروں کا رس لنے نکا کے لئے ایک
گڑھے کی کھدائی کی پہرےاور داروں کے لئے بُرج تعمیر کیا۔ پھر وہ اُسے
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مزارعوں کے سپرد کر کے ملـکبیروِن چلا گیا۔ جب34 انگور کو توڑنے
کا وقت قریب آ گیا تو اُس نے اپنے نوکروں کو مزارعوں پاسکے بھیج دیا
تاکہ وہ اُن مالـکسے کا حصہ وصول کریں۔ لیکن35 مزارعوں نے اُس
نوکروںکے کو پکڑ لیا۔ اُنہوں ایکنے پٹائیکی دوسرےکی، قتلکو کیا اور
تیسرے کو سنگسار کیا۔ 36 پھر مالـک نے مزید نوکروں کو اُن پاسکے
بھیج دیا پہلےجو نسبتکی یادہ ز تھے۔ لیکن مزارعوں نے اُن ساتھکے بھی
سلوکوہی کیا۔ 37 آخرکار زمین دار نے اپنے بیٹے کو اُن پاسکے بھیجا۔
اُس کہا،نے میرےآخر’ بیٹے کا ‘گے۔کریںلحاظتو لیکن38 بیٹے دیکھکو
کر دوسرےایکمزارع سے کہنے لـگے، یہ’ زمین وارثکا ہے۔ آؤ، ہم
اِسے قتل کر کے اُس میراثکی پر قبضہ کر ‘لیں۔ اُنہوں39 نے اُسے پکڑ کر
باغ سے پھینکباہر دیا اور قتل “کیا۔

عیسٰی40 باغبتاؤ،اب”پوچھا،نے آئےجبمالـککا توگا مزارعوںاُن
کے ساتھ کرےکیا “گا؟

اُنہوں41 جوابنے دیا، وہ” اُنہیں بُری طرح کرےتباہ گا اور باغ کو
دوسروں کے سپرد دےکر گا، ایسے مزارعوں کے سپرد وقتجو پر اُسے
فصل کا اُس کا دیںحصہ “گے۔

42 عیسٰی نے اُن سے کہا، کیا” تم کبھینے کلام کا یہ حوالہ نہیں پتھرجس’پڑھا، کو مکان بنانے والوں نے رد کیا،
وہ کونے بنیادیکا پتھر بن گیا۔
ربیہ نے کیا
اور دیکھنے میں حیرتکتنا انگیز ؟‘ہے
اِس43 لئے مَیں تمہیں بتاتا ہوں کہ الله کی بادشاہی تم سے لے لی جائے

گی ایسیایکاور قوم دیکو گیجائے اِسجو پھلمطابقکے لائے گی۔
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44 اِسجو پتھر گرےپر گا ٹکڑےٹکڑےوہ ہو جائے گا، پرجسجبکہ وہ
گرےخود گا اُسے پیسوہ ڈالے “گا۔

45 عیسٰی کی تمثیلیں سن کر راہنما امام اور فریسی سمجھ گئے کہ وہ
بارےہمارے باتمیں کر رہا ہے۔ اُنہوں46 نے عیسٰی کو گرفتار کرنے
کوششکی کی، لیکن وہ عوام سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ
عیسٰی نبی ہے۔

22
ضیافتبڑی تمثیلکی

1 عیسٰی نے ایک بار پھر تمثیلوں میں اُن سے بات کی۔ 2 آسمان” کی
ایکبادشاہی بادشاہ مطابقتسے رکھتی اپنےنےجسہے بیٹے شادیکی
یاںکیضیافتکی تیار ضیافتجب3کروائیں۔ وقتکا آ گیا تو اُس اپنےنے
نوکروں مہمانوںکو پاسکے یہ اطلاع دینے کے لئے بھیجا کہ وہ آئیں، لیکن
وہ آنا نہیں ہتے چا تھے۔ 4 پھر اُس نے مزید کچھ نوکروں کو بھیج کر مہمانوں’کہا، کو بتانا کہ مَیں نے اپنا کھانا تیار کر رکھا ہے۔ بَیلوں اور موٹے
تازے بچھڑوں کو ذبح کیا گیا ہے، سب5 کچھ تیار ہے۔ آئیں، ضیافت میں
شریک مہمانوںلیکن‘جائیں۔ہو نے پروا نہ کی بلـکہ میںکاموںمختلفاپنے
لـگ ایکگئے۔ کھیتاپنے چلاکو گیا، دوسرا اپنے مصروفمیںکاروبار
باقیوں6گیا۔ہو بادشاہنے نوکروںکے کو پکڑ لیا اور اُن سے سلوکبُرا کےکر
اُنہیں قتل کیا۔ 7 میںطیشبڑےبادشاہ آ گیا۔ اُس اپنینے فوج بھیجکو کر
قاتلوں کو تباہ کر دیا اور اُن کا شہر جلا دیا۔ 8 پھر اُس نے اپنے نوکروں سے
کہا، شادی’ ضیافتکی تو تیار لیکنہے، مہمانوںجن مَیںکو دعوتنے
تھیدی وہ آنے لائقکے نہیں تھے۔ وہاںاب9 جاؤ سڑکیںجہاں شہر سے
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نکلتی ہیں ملاقاتبھیسےجساور ہو ضیافتاُسےجائے لئےکے دعوت
‘دینا۔دے 10 چنانچہ نوکر سڑکوں پر نکلے جساور ملاقاتبھیسے ہوئی
اُسے لائے، خواہ وہ اچھا تھا یا بُرا۔ یوں شادی ہال مہمانوں سے بھر گیا۔

جبلیکن11 بادشاہ مہمانوں سے ملنے کے لئے اندر آیا تو ایکاُسے آدمی
نظر آیا جس نے شادی کے لئے کپڑےمناسب نہیں پہنے تھے۔ 12 بادشاہ
نے پوچھا، دوست،’ تم شادی لباسکا پہنے بغیر طرحکساندر ‘آئے؟ وہ
آدمی جوابکوئی دےنہ سکا۔ 13 پھر بادشاہ نے اپنے یوں دربار کو حکم
دیا، اِس’ ہاتھکے اور پاؤں باندھ کر اِسے باہر یکی تار پھینکمیں دو، وہاں
لوگجہاں روتے اور دانت پیستے رہیں ‘گے۔

14 کیونکہ بُلائے ہوئے بہتتو ہیں، لیکن چنے ہوئے “کم۔
ٹیکسکیا دینا جائز ہے؟

15 پھر فریسیوں نے جا کر آپس میں مشورہ کیا کہ ہم عیسٰی کسکو
باتایسیطرح کرنے لئےکے اُسےسےجساُبھاریں پکڑا جا سکے۔ اِس16
مقصد کے تحت اُنہوں نے اپنے شاگردوں کو ہیرودیس کے پیروکاروں
سمیت عیسٰی پاسکے بھیجا۔ اُنہوں نے کہا، اُستاد،” ہم جانتے ہیں کہ
ہیںسچےآپ داریدیانتاور سے الله کی راہ کی تعلیم دیتے کسیآپہیں۔
کی پروا نہیں کرتے آپکیونکہ غیرجانب دار ہیں۔ اب17 ہمیں اپنی رائے
بتائیں۔ کیا رومی شہنشاہ ٹیکسکو دینا جائز ہے یا “ناجائز؟

لیکن18 عیسٰی نے اُن نیتبُریکی پہچان لی۔ اُس نے کہا، یاکارو،” ر
تم مجھے کیوں پھنسانا ہتے چا ہو؟ 19 مجھے وہ ِسکہ دکھاؤ جو ٹیکس ادا
کرنے کے لئے استعمال ہوتا “ہے۔

وہ اُس کے پاس چاندی کا ایک رومی ِسکہ لے آئے 20 تو اُس نے
پوچھا، صورتکیکس” اور نام اِس پر کندہ “ہے؟
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اُنہوں21 جوابنے دیا، شہنشاہ” “کا۔
اُس نے کہا، تو” جو شہنشاہ کا ہے شہنشاہ کو دو اور جو الله کا ہے

الله “کو۔
22 اُس کا یہ جواب سن کر وہ ہکا بکا رہ گئے اور اُسے چھوڑ کر چلے

گئے۔
کیا ہم جی اُٹھیں گے؟

23 اُس دن صدوقی عیسٰی کے پاس آئے۔ صدوقی نہیں مانتے کہ روزِ
قیامت مُردے جی اُٹھیں گے۔ اُنہوں نے عیسٰی سے ایک سوال کیا۔
اُستاد،”24 موسٰی ہمیںنے حکم دیا کہ اگر شادیکوئی آدمیشدہ بےاولاد
مر اورجائے اُس کا بھائی ہو تو بھائی فرضکا وہکہہے بیوہ شادیسے کر
کے اپنے بھائی کے لئے اولاد پیدا کرے۔ فرضاب25 کریں ہمارےکہ
بھائیساتدرمیان پہلےتھے۔ لیکنکی،شادینے اِسہوا۔فوتبےاولاد
لئے دوسرے بھائی نے بیوہ سے شادی کی۔ لیکن26 وہ بھی بےاولاد مر
گیا۔ تیسرےپھر بھائی نے اُس شادیسے کی۔ یہ سلسلہ ساتویں تکبھائی
یکےرہا۔جاری دیگرےبعد ہر بھائی بیوہ شادیسے کرنے بعدکے مر گیا۔
27 آخر میں بیوہ فوتبھی ہو گئی۔ بتائیںاب28 قیامتکہ دنکے کسوہ
کی بیوی ہو گی؟ کیونکہ سات ساتکے بھائیوں نے اُس سے شادی “تھی۔کی

29 عیسٰی جوابنے دیا، تم” اِس لئے غلطی پر ہو کہ نہ تم مُقّدسکلاِم
سے واقف ہو، نہ الله کی قدرت سے۔ 30 کیونکہ قیامت کے لوگدن نہ
شادی کریں گے نہ اُن کی شادی کرائی جائے گی بلـکہ وہ آسمان پر فرشتوں
کی مانند ہوں گے۔ رہی31 باتیہ مُردےکہ جی اُٹھیں گے، کیا تم نے وہ
بات نہیں پڑھی جو الله نے تم سے کہی؟ اُس32 نے فرمایا، مَیں’ ابراہیم کا
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اسحاقخدا، کا خدا یعقوباور کا خدا ‘ہوں، حالانکہ تینوںوقتاُس کافی
عرصے مرسے تھے۔چکے اِس مطلبکا ہے کہ میںحقیقتیہ زندہ ہیں۔
کیونکہ الله مُردوں کا نہیں بلـکہ زندوں کا خدا “ہے۔

33 یہ سن کر ہجوم اُس کی تعلیم باعثکے حیران رہ گیا۔
اّول حکم

جب34 فریسیوں نے سنا کہ عیسٰی نے صدوقیوں کو لاجواب کر دیا
ہے تو وہ جمع ہوئے۔ 35 اُن میں ایکسے نے شریعتجو کا عالِم تھا اُسے
پھنسانے کے لئے سوال کیا، شریعتاُستاد،”36 سبمیں سے بڑا حکم کون
سا “ہے؟

37 عیسٰی نے جواب دیا، رب’ ” اپنے خدا سے اپنے پورے دل، اپنی
پوری جان اور پورےاپنے ذہن سے پیار ‘کرنا۔ 38 یہ اّول اور سب سے بڑا
حکم ہے۔ 39 اور دوسرا حکم اِس کے برابر یہ ہے، اپنے’ پڑوسی سے ویسی
محبت رکھنا جیسی تُو اپنے آپ سے رکھتا ‘ہے۔ 40 تمام شریعت اور نبیوں
تعلیماتکی اِن دو احکام پر مبنی “ہیں۔

مسیح بارےکے میں سوال
فریسیجب41 اکٹھے تھے تو عیسٰی نے اُن سے پوچھا، تمہارا”42 مسیح

بارےکے میں کیا خیال ہے؟ کسوہ کا فرزند “ہے؟
اُنہوں جوابنے دیا، وہ” داؤد کا فرزند “ہے۔
عیسٰی43 تو”کہا،نے پھر القدسروحداؤد معرفتکی ‘رب’طرحکساُسے کہتا ہے؟ کیونکہ وہ فرماتا ہے،
44 رب’ ربمیرےنے سے کہا،
میرے ہنے د ہاتھ بیٹھ،
تکجب تیرےمَیں دشمنوں کو
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تیرے پاؤں نیچےکے نہ کر ‘دوں۔
45 داؤد تو خود مسیح ربکو کہتا ہے۔ تو پھر کسوہ طرح اُس کا

فرزند ہو سکتا “ہے؟
46 کوئی بھی جواب دےنہ سکا، اور اُس دن سے کسی نے بھی اُس

سے مزید کچھ پوچھنے جرأتکی نہ کی۔
23

علما اور فریسیوں سے خبردار
1 پھر عیسٰی ہجوم اور اپنے شاگردوں مخاطبسے ہوا، شریعت”2 کے علما

اور فریسی موسٰی کی کرسی پر بیٹھے ہیں۔ 3 چنانچہ جو کچھ وہ تم کو بتاتے
ہیں وہ کرو اور اُس کے مطابق زندگی گزارو۔ لیکن جو کچھ وہ کرتے ہیں
وہ نہ کرو، کیونکہ وہ خود اپنی تعلیم کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ 4 وہ
بھاری یاں باندھگٹھڑ باندھ لوگوںکر کندھوںکے پر رکھ دیتے لیکنہیں،
اُنہیںخود اُٹھانے لئےکے ایک تکاُنگلی ہلانے تیارکو نہیں ہوتے۔ جو5
بھی کرتے دکھاوےہیں کے لئے کرتے ہیں۔ جو *تعویذ وہ اپنے بازوؤں
اور پیشانیوں پر ھتے باند اور جو پُھندنے لباساپنے سے لگاتے ہیں خاصوہ
بڑے ہیں۔ہوتے 6 اُن ایکبسکی ہوتیخواہشہی ضیافتوںکہہے اور
عبادت خانوں میں عزت کی کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ لوگجب7 بازاروں
سلاممیں اورکرتےعزتکیاُنکےکر کہہ‘اُستاد’ کر اُن باتسے کرتے
ہیں تو پھر خوشوہ ہو ہیں۔جاتے لیکن8 تم کو اُستاد نہیں کہلانا ہئے، چا
کیونکہ تمہارا ایکصرف ہی اُستاد ہے جبکہ تم سب بھائی ہو۔ 9 اور دنیا
میں کسی کو ‘باپ’ کہہ کر اُس باتسے نہ کرو، کیونکہ ایکتمہارا ہی
* 23:5 :تعویذ تعویذوں میں توریت کے جاتحوالہ لـکھ کر رکھے جاتے تھے۔
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باپ اورہے وہ آسمان پر ہے۔ ہادی10 نہ کہلانا کیونکہ ایکصرفتمہارا
ہادیہی یعنیہے المسیح۔ 11 تم میں سےسبسے شخصبڑا تمہارا خادم ہو
گا۔ 12 کیونکہ جو بھی آپاپنے کو کرےسرفراز گا اُسے پست کیا جائے
گا اور جو آپاپنے کرےپستکو گا اُسے سرفراز کیا جائے گا۔

اُن یاکاریکی ر افسوسپر
شریعت13 کے ِمو عال اور فریسیو، تم پر !افسوس یاکارو !ر تم لوگوں کے

منے سا آسمان کی بادشاہی پر تالا لگاتے ہو۔ نہ تم خود داخل ہوتے ہو، نہ
اُنہیں داخل ہونے دیتے ہو جو اندر جانا ہتے چا ہیں۔

شریعت]14 ِموکے عال اور فریسیو، تم !افسوسپر یاکارو !ر بیواؤںتم
گھروںکے پر قبضہ کر لیتے دکھاوےاور لئےکے لمبی لمبی نماز ھتے پڑ اِسہو۔
لئے تمہیں یادہ ز سزا ملے [گی۔

شریعت15 کے ِمو عال اور فریسیو، تم !افسوسپر یاکارو !ر ایکتم نومرید
بنانے کی خاطر خشکی اور تری کے لمبے سفر کرتے ہو۔ اور جب اِس میں
کامیاب ہو جاتے ہو تو تم شخصاُس نسبتاپنیکو جہنم کا دُگنا شریر فرزند
بنا دیتے ہو۔ 16 اندھے راہنماؤ، تم !افسوسپر تم کہتے ہو، اگر’ بیتکوئی
المُقّدس کی قَسم کھائے تو ضروری نہیں کہ وہ اُسے پورا کرے۔ لیکن
اگر وہ بیت المُقّدس کے سونے کی قَسم کھائے تو لازم ہے کہ اُسے پورا
17‘کرے۔ اندھے !احمقو یادہ اہمز کیا سوناہے، المُقّدسبیتیا سونےجو
مخصوصکو مُقّدسو بناتا ہے؟ 18 تم یہ بھی کہتے ہو، اگر’ قربانکوئی گاہ
قَسمکی کھائے نہیںضروریتو کہ وہ اُسے پورا لیکنکرے۔ اگر وہ قربان
گاہ پڑےپر ہدیئے کی قَسم کھائے تو لازم ہے کہ وہ اُسے پورا ‘کرے۔
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19 !اندھو یادہ ز اہم کیا ہے، ہدیہ یا قربان گاہ جو ہدیئے مخصوصکو و
مُقّدس بناتی ہے؟ 20 غرض، جو قربان گاہ کی قَسم کھاتا ہے وہ اُن تمام
چیزوں کی قَسم بھی کھاتا ہے جو اُس پر پڑی ہیں۔ 21 اور المُقّدسبیتجو
کی قَسم کھاتا ہے وہ اُس کی بھی قَسم کھاتا ہے جو اُس میں سکونت کرتا
ہے۔ اور22 آسمانجو قَسمکی کھاتا وہہے الله اورکیتختکے اُس پر بیٹھنے
والے کی قَسم بھی کھاتا ہے۔

شریعت23 کے ِمو عال اور فریسیو، تم پر !افسوس یاکارو !ر گو تم بڑی
احتیاط سے پودینے، اجوائن اور زیرے کا دسواں حصہ ہدیئے کے لئے
مخصوص کرتے ہو، لیکن تم شریعتنے کی یادہ ز اہم باتوں کو نظرانداز
کر دیا یعنیہے انصاف، رحم وفاداریاور کو۔ لازم ہے کہ تم یہ بھیکام
کرو اور پہلا بھی نہ چھوڑو۔ 24 اندھے !راہنماؤ تم مشروباپنے چھانتے ہو
تاکہ غلطی سے مچھر نہ پی لیا لیکنجائے، ساتھ اونٹساتھ نگلکو لیتے ہو۔

شریعت25 کے ِمو عال اور فریسیو، تم پر !افسوس یاکارو !ر تم باہر سے ہر
پیالے اور برتن کی صفائی کرتے ہو، لیکن اندر سے وہ لُوٹ مار عیشاور
پرستی بھرےسے ہوتے ہیں۔ 26 اندھے فریسیو، پہلے اندر سے پیالے اور
برتن کی صفائی کرو، اور پھر وہ باہر سے صافپاکبھی ہو جائیں گے۔

شریعت27 کے ِمو عال اور فریسیو، تم پر !افسوس یاکارو !ر تم ایسی قبروں
مطابقتسے رکھتے جنہو کیسفیدیپر ہو۔گئی گو وہ باہر کشدلسے
نظر آتی ہیں، لیکن اندر سے وہ مُردوں کی ہڈیوں اور ہر قسم کی ناپاکی سے
بھری ہوتی ہیں۔ 28 تم بھی باہر راستسے باز دکھائی دیتے ہو جبکہ اندر
سے یاکاریتم ر اور بےدینی سے معمور ہوتے ہو۔

شریعت29 ِموکے عال اور فریسیو، تم !افسوسپر یاکارو !ر تم نبیوں کے لئے
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قبریں تعمیر کرتے راستاور بازوں کے مزار سجاتے ہو۔ اور30 تم کہتے اگر’ہو، ہم باپاپنے دادا کے زمانے میں زندہ ہوتے تو نبیوں کو قتل کرنے
شریکمیں نہ ‘ہوتے۔ لیکن31 یہ کہنے سے تم خلافاپنے گواہی دیتے
ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کی اولاد ہو۔ اب32 جاؤ، وہ کام مکمل کرو جو
تمہارے باپ دادا نے ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ 33 سانپو، یلے زہر سانپوں کے
!بچو تم کس طرح جہنم کی سزا سے بچ پاؤ گے؟ 34 اِس لئے مَیں نبیوں،
دانش مندوں اور شریعت کے ِموں عال تمہارےکو پاس بھیج دیتا ہوں۔ اُن
میں بعضسے کو تم قتل اور مصلوب کرو گے بعضاور کو اپنے عبادت
خانوں میں لے جا کوڑےکر لـگواؤ گے اور شہر بہ شہر اُن کا تعاقب کرو
گے۔ نتیجے35 میں تم راستتمام بازوں قتلکے کے ذمہ دار ٹھہرو —گے
راست باز ہابیل کے قتل سے لے کر یاہ زکر بن برکیاہ کے تکقتل جسے تم
المُقّدسبیتنے دروازےکے اور اُس میںصحنکے قربانموجود گاہ کے
درمیان مار ڈالا۔ مَیں36 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ اِسیکچھسبیہ نسل پر آئے
گا۔

یروشلم افسوسپر
37 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۔ تم نے نہ چاہا۔ تمہارےاب38
گھر ویرانکو سنسانو چھوڑا گا۔جائے 39 مَیںکیونکہ تم کو بتاتا ہوں، تم
مجھے تکوقتاُس دوبارہ نہیں دیکھو تکجبگے تم نہ کہو مبارککہ
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ہے وہ ربجو کے نام سے آتا “ہے۔
24

المُقّدسبیت پر آنے والی تباہی
1 عیسٰی بیت المُقّدس کو چھوڑ کر نکل رہا تھا کہ اُس کے شاگرد اُس

پاسکے آئے اور المُقّدسبیت مختلفکی عمارتوں طرفکی اُس کی توجہ
دلانے لـگے۔ لیکن2 عیسٰی جوابنے میں کہا، کیا” تم کو یہ سب کچھ
نظر آتا ہے؟ مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ یہاں پتھر پر پتھر نہیں رہے گا بلـکہ
سب کچھ ڈھا دیا جائے “گا۔

مصیبتوں اور ایذا رسانیوں پیشکی گوئی
3 بعد میں عیسٰی زیتون کے پہاڑ پر بیٹھ گیا۔ شاگرد اکیلے اُس کے پاس

آئے۔ اُنہوں نے کہا، ہمیں” ذرا بتائیں، یہ کب ہو گا؟ کیا کیا نظر آئے گا
جس سے پتا چلے گا کہ آپ آنے والے ہیں اور یہ دنیا ختم ہونے والی
“ہے؟

عیسٰی4 جوابنے خبردار”دیا، رہو تمہیںکوئیکہ گم راہ نہ کر دے۔
5 کیونکہ بہت لوگسے میرا نام لے کر آئیں گے اور کہیں گے، مَیں’ ہی
مسیح یوں‘ہوں۔ وہ بہتوں کو گم راہ کر دیں گے۔ جنگوں6 کی خبریں اور
افواہیں تکتم پہنچیں گی، لیکن محتاط رہو تاکہ تم گھبرا نہ جاؤ۔ کیونکہ
لازم پیشکچھسبیہکہہے توبھیآئے۔ آخرتابھی نہیں ہو گی۔ ایک7
قوم دوسری خلافکے اُٹھ کھڑی ہو گی، ایکاور بادشاہی دوسری کے
پڑیںکالخلاف۔ اورگے جگہ جگہ زلزلے آئیں گے۔ لیکن8 صرفیہ دردِ
زہ کی ابتدا ہی ہو گی۔
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9 پھر وہ تم کو بڑی مصیبت میں ڈال دیں گے اور تم کو قتل کریں
گے۔ تمام قومیں تم سے اِس لئے نفرت کریں گی کہ میرےتم پیروکار ہو۔
بہتوقتاُس10 ایمانلوگسے برگشتہسے ہو دوسرےایککر دشمنکو
کے حوالے کریں گے اور ایک دوسرے سے نفرت کریں گے۔ بہت11
سے جھوٹے نبی کھڑے ہو کر بہت سے لوگوں کو گم راہ کر دیں گے۔
12 بےدینی کے بڑھ جانے کی وجہ سے بیشتر لوگوں کی محبت ٹھنڈی پڑ
جائے گی۔ لیکن13 جو تکآخر قائم رہے گا اُسے نجات ملے گی۔ 14 اور
بادشاہی کی خبریخوشاِس کے پیغام کا اعلان پوری دنیا میں کیا جائے
گا تاکہ تمام قوموں کے منے سا اِس کی گواہی دی جائے۔ پھر ہی آخرت
آئے گی۔

المُقّدسبیت کی بےحرمتی
ایک15 دن آئے گا جب تم مُقّدس مقام میں وہ کچھ کھڑا دیکھو گے

جس کا دانیالذکر نبی نے کیا اور جو بےحرمتی اور تباہی باعثکا “ہے۔
قاری) اِس پر (!دےدھیان وقتاُس”16 یہودیہ کے ہنے ر بھاگوالے
پہاڑیکر علاقے میں پناہ لیں۔ 17 جو اپنے گھر چھتکی پر ہو وہ میںگھر
سے کچھ ساتھ لے جانے کے لئے نہ اُترے۔ 18 کھیتجو میں ہو وہ اپنی
ساتھچادر لے جانے کے لئے واپس نہ جائے۔ 19 اُن خواتین افسوسپر جو
میںدنوںاُن ہوںحاملہ یا بچوںاپنے پلاتیدودھکو ہوں۔ 20 دعا کرو کہ تم
کو سردیوں موسمکے میں سبتیا ہجرتدنکے نہ کرنی پڑے۔ 21 کیونکہ
اُس وقت ایسی مصیبتشدید ہو گی کہ دنیا کی تخلیق سے تکآج دیکھنے
میں نہ آئی ہو گی۔ اِس قسم مصیبتکی بعد میں بھی کبھی نہیں آئے گی۔
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22 اور اگر اِس مصیبت کا دورانیہ مختصر نہ کیا جاتا تو کوئی نہ بچتا۔ لیکن
الله کے چنے ہوؤں کی خاطر اِس کا دورانیہ مختصر کر دیا جائے گا۔

23 اُس وقت اگر کوئی تم کو بتائے، دیکھو،’ مسیح یہاں ‘ہے یا وہ’
وہاں ‘ہے تو اُس باتکی نہ ماننا۔ 24 کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے
نشانغریبوعجیببڑےجوگےہوںکھڑےاُٹھنبی دکھائیںمعجزےاور
گے تاکہ الله کے چنے ہوئے لوگوں کو بھی غلط راستے پرڈال —دیں اگر یہ
ممکن ہوتا۔ 25 دیکھو، مَیں نے تمہیں پہلے سے اِس سے آگاہ کر دیا ہے۔

چنانچہ26 کوئیاگر تم بتائے،کو دیکھو،’ یگستانوہ میںر ‘ہے وہاںتو
لئےکےجانے نہ نکلنا۔ اور اگر کہے،کوئی دیکھو،’ میںکمروںاندرونیوہ
‘ہے تو اُس کا یقین نہ کرنا۔ 27 بادلطرحجسکیونکہ کی مشرقبجلی میں
کڑک تکمغربکر چمکتی اُسیہے طرح ابِن آدم کی آمد بھی ہو گی۔

پڑیلاشبھیجہاں28 ہو وہاں گِدھ جمع ہو جائیں گے۔
ابِن آدم کی آمد

مصیبت29 دنوںاُنکے تاریکسورجبعدعینکے ہو جائے اورگا چاند
روشنیکی آسمانستارےگی۔جائےہوختم پر پڑیںگرسے کیآسماناورگے
قوتیں ہلائی جائیں گی۔ وقتاُس30 ابِن آدم کا نشان آسمان پر نظر آئے گا۔
تب دنیا کی تمام قومیں ماتم کریں گی۔ وہ ابِن آدم قدرتبڑیکو اور جلال
آسمانساتھکے بادلوںکے پر آتے اور31گی۔دیکھیںہوئے وہ فرشتوںاپنے
کو بِگل کی اونچی آواز کے ساتھ دےبھیج گا تاکہ اُس کے چنے ہوؤں کو
طرفچاروں سے جمع کریں، آسمان سرےایککے سرےدوسرےسے
تک اکٹھا کریں۔
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انجـیر درختکے سبقسے
32 انجـیر درختکے سبقسے سیکھو۔ جوں ہی اُس کی شاخیں نرم اور

لچک دار ہو جاتی ہیں اور اُن سے پھوٹکونپلیں نکلتی ہیں تو تم کو معلوم
ہو جاتا ہے کہ گرمیوں کا موسم قریب آ گیا ہے۔ اِسی33 طرح جب تم یہ
واقعات دیکھو گے تو جان لو گے کہ ابِن آدم کی آمد قریب دروازےبلـکہ
پر ہے۔ مَیں34 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ اِس نسل کے ختم ہونے پہلےسے پہلے
یہ سب کچھ واقع ہو گا۔ آسمان35 و زمین تو جاتے رہیں گے، لیکن میری
باتیں تکہمیشہ قائم رہیں گی۔

کسی بھیکو اُس کی آمد وقتکا معلوم نہیں
لیکن36 کسی کو بھی علم نہیں کہ دنکسیہ یا گھڑیسیکون رونما

ہو گا۔ آسمان کے فرشتوں اور فرزند کو بھی علم نہیں بلـکہ باپصرف کو۔
ابِنجب37 آدم آئے نوححالاتتوگا کیونکہ38گے۔ہوںجیسےدنوںکے
سیلاب پہلےسے دنوںکے لوگمیں تکوقتاُس کھاتے پیتے اور شادیاں
کرتے کراتے تکجبرہے نوح کشتی میں داخل نہ ہو گیا۔ 39 وہ اُس
تکوقت آنے مصیبتوالی بارےکے میں لا علم سیلابتکجبرہے آ
کر سباُن کو بہا نہ لے جبگیا۔ ابِن آدم آئے گا تو اِسی قسم حالاتکے
ہوں گے۔ وقتاُس40 دو میںکھیتافراد ہوں ایکگے، ساتھکو لے لیا
جائے گا دوسرےجبکہ پیچھےکو چھوڑ دیا گا۔جائے دو41 خواتین چکّی
پر پیسگندم رہی ہوں ایکگی، کو ساتھ لے لیا جائے گا دوسریجبکہ
کو پیچھے چھوڑ دیا جائے گا۔
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اِس42 لئے چوکس رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا کسخداوند

دن آ جائے گا۔ یقین43 جانو، کسیاگر گھر مالـککے کو معلوم ہوتا کہ
چور کب آئے گا تو وہ چوکسضرور رہتا اور اُسے اپنے گھر میں نقب
لگانے نہ دیتا۔ 44 تم بھی تیار رہو، کیونکہ ابِن آدم ایسے وقت آئے جبگا
تم اِس کی توقع نہیں کرو گے۔

وفادار نوکر
کونچنانچہ45 سا نوکر وفادار کےگھرکہکروفرضہے؟دارسمجھاور

مالـک کسینے نوکر باقیکو نوکروں پر مقرر کیا ہو۔ اُس ایککی داریذمہ
یہ بھی ہے کہ اُنہیں وقت پر کھانا کھلائے۔ 46 وہ مبارکنوکر ہو گا جو
واپسیکیمالـک پر کرکچھسبیہ رہا مَیں47گا۔ہو تم کو سچ ہوںبتاتا یہکہ
دیکھ مالـککر اُسے اپنی پوری جائیداد پر کرےمقرر گا۔ فرضلیکن48
کرو کہ نوکر اپنے دل میں سوچے، مالـک’ کی واپسی میں ابھی دیر ‘ہے۔
49 وہ اپنے ساتھی نوکروں کو پیٹنے اور شرابیوں کے ساتھ کھانے پینے لـگے۔
50 اگر وہ کرےایسا مالـکتو ایسے دن وقتاور آئے توقعکیجسگا نوکر
کو نہیں ہو گی۔ 51 اِن حالات کو دیکھ کر وہ نوکر ٹکڑےکو ٹکڑے کر
ڈالے گا اور اُسے یاکاروں ر میں کرےشامل گا، وہاں لوگجہاں روتے
اور دانت پیستے رہیں گے۔

25
یوںدس کنوار تمثیلکی

آسمانوقتاُس1 یوںدسبادشاہیکی جوگیرکھےمطابقتسےکنوار
اپنے چراغ لے کر دُولھے کو ملنے کے لئے نکلیں۔ 2 اُن میں سے پانچ ناسمجھ
تھیں اور پانچ سمجھ دار۔ ناسمجھ3 یوں کنوار نے پاساپنے چراغوں کے لئے
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فالتو تیل نہ رکھا۔ لیکن4 سمجھ دار یوں کنوار نے ُکپّی میں تیل ڈال کر
اپنے ساتھ لے لیا۔ 5 دُولھے کو آنے میں بڑی دیر لـگی، اِس لئے وہ سب
اونگھ اونگھ کر سو گئیں۔

راتآدھی6 کو شور مچ گیا، دیکھو،’ دُولھا پہنچ رہا ہے، اُسے ملنے کے
لئے ‘!نکلو اِس7 پر تمام یاں جاگکنوار اُٹھیں اور اپنے چراغوں درستکو
کرنے لـگیں۔ ناسمجھ8 یوں کنوار سمجھنے دار یوں کنوار سے کہا، اپنے’
تیل میں سے ہمیں بھی کچھ دے دو۔ ہمارے چراغ بجھنے والے ‘ہیں۔
یوںدوسری9 کنوار جوابنے دیا، نہیں،’ ایسا نہ ہو کہ تمہارےصرفنہ
لئے ہمارےبلـکہ لئے تیلبھی کافی نہ دکانہو۔ پر جا کر اپنے لئے ‘لو۔خرید
10 چنانچہ ناسمجھ یاں کنوار چلی گئیں۔ لیکن اِس دوران دُولھا پہنچ گیا۔
جو یاں کنوار تیار تھیں وہ اُس کے ساتھ شادی ہال میں داخل ہوئیں۔ پھر
دروازے کو بند کر دیا گیا۔

11 کچھ دیر کے بعد باقی یاں کنوار آئیں اور چلّانے لـگیں، !جناب’
ہمارے لئے دروازہ ‘دیں۔کھول لیکن12 اُس جوابنے دیا، یقین’ جانو،
مَیں تم کو نہیں ‘جانتا۔

اِس13 لئے چوکس رہو، کیونکہ تم ابِن آدم کے آنے کا دن وقتیا نہیں
جانتے۔

تین نوکروں کی تمثیل
وقتاُس14 آسمان کی بادشاہی یوں ہو ایک:گی آدمی کو ملـکبیروِن

جانا تھا۔ اُس نے اپنے نوکروں کو بُلا کر ملـکیتاپنی اُن کے سپرد کر دی۔
پہلے15 کو اُس نے سونے ِسکے5,000کے دوسرےدیئے، 2,000کو
تیسرےاور کو ۔1,000 ایکہر کو اُس نے اُس کی قابلیت کے مطابق
پیسے دیئے۔ پھر وہ روانہ ہوا۔ نوکرجس16 ِسکے5,000کو ملے تھے اُس
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نے سیدھا جا اُنہیںکر کسی کاروبار میں لگایا۔ اِس سے اُسے 5,000مزید
ِسکے حاصل ہوئے۔ اِسی17 دوسرےطرح کو بھی جسے 2,000 ِسکے
آدمیجسلیکن18ہوئے۔حاصلِسکے2,000مزیدتھےملے 1,000کو
تھےملےِسکے وہ چلا گیا اور میںزمینکہیں کھودگڑھا کر مالـکاپنے کے
پیسے اُس میں چھپا دیئے۔

بڑی19 دیر کے بعد اُن کا مالـک لوٹ آیا۔ جب اُس نے اُن کے ساتھ
کتابحساب کیا 20 تو پہلا نوکر جسے 5,000 ِسکے ملے تھے مزید 5,000
ِسکے لے کر آیا۔ اُس نے کہا، جناب،’ آپ نے 5,000 ِسکے میرے
سپرد کئے تھے۔ یہ دیکھیں، مَیں نے مزید ِسکے5,000 حاصل کئے ‘ہیں۔
اُس21 مالـککے جوابنے دیا، میرےشاباش،’ اچھے اور وفادار نوکر۔
تھوڑےتم میں وفادار رہے، اِس لئے مَیں بہتتمہیں کچھ پر مقرر کروں گا۔
اندر آؤ اور مالـکاپنے خوشیکی شریکمیں ہو ‘جاؤ۔

22 پھر دوسرا نوکر آیا جسے 2,000 ِسکے ملے تھے۔ اُس نے آپجناب،’کہا، میرےِسکے2,000نے سپرد کئے تھے۔ یہ دیکھیں، مَیں نے
مزید 2,000 ِسکے حاصل کئے ‘ہیں۔ اُس23 مالـککے جوابنے میرےشاباش،’دیا، اچھے اور وفادار نوکر۔ تم تھوڑے میں وفادار رہے، اِس
لئے مَیں بہتتمہیں کچھ پر گا۔کروںمقرر اندر آؤ اور مالـکاپنے خوشیکی
شریکمیں ہو ‘جاؤ۔

پھر24 تیسرا نوکر آیا اُستھے۔ملےِسکے1,000جسے کہا،نے جناب،’
مَیں جانتا تھا آدمیسختآپکہ ہیں۔ آپبیججو نہیںنے یا بو اُس فصلکی
آپ کاٹتے ہیں اور جو کچھ آپ نے نہیں لگایا اُس کی پیداوار جمع کرتے
ہیں۔ اِس25 لئے مَیں ڈر گیا اور جا آپکر پیسےکے زمین میں چھپا دیئے۔
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آپاب اپنے واپسپیسے لے سکتے ‘ہیں۔
اُس26 مالـککے جوابنے دیا، شریر’ ُسستاور !نوکر کیا تُو جانتا تھا

کہ جو بیج مَیں نے نہیں یا بو اُس کی فصل کاٹتا ہوں اور جو کچھ مَیں نے
نہیں لگایا اُس کی پیداوار جمع کرتا ہوں؟ 27 تو پھر تُو میرےنے بینکپیسے
میں کیوں نہ جمع کرا دیئے؟ اگر ایسا کرتا تو واپسی پر مجھے کم از کم وہ پیسے
ملسمیتسود ‘جاتے۔ یہ28 کہہ مالـککر دوسروں مخاطبسے ہوا، یہ’
پیسے اِس سے لے کر اُس نوکر دےکو جسدو ِسکے10,000پاسکے
ہیں۔ 29 پاسکےجسکیونکہ کچھ اُسےہے اَور دیا جائے گا اور اُس کے
پاسکےجسلیکنگی۔ہوںچیزیںکیکثرتپاس نہیںکچھ اُسہے سے
وہ بھی چھین لیا جائے گا جو اُس پاسکے ہے۔ اب30 اِس بےکار نوکر
کو نکال کر باہر کی یکی تار میں پھینک دو، وہاں لوگجہاں روتے اور
دانت پیستے رہیں ‘گے۔

عدالتآخری
ابِنجب31 آدم جلالاپنے ساتھکے آئے گا اور تمام فرشتے اُس ساتھکے

ہوں گے تو وہ اپنے تختجلالی پر بیٹھ گا۔جائے تمامتب32 قومیں اُس کے
منے سا جمع کی جائیں گی۔ اور جس طرح چرواہا بھیڑوں کو یوں بکر سے
الـگ کرتا اُسیہے طرح وہ لوگوں دوسرےایککو گا۔کرےالـگسے
33 وہ بھیڑوں کو اپنے ہنے د ہاتھ کرےکھڑا گا اور یوں بکر کو اپنے بائیں
ہاتھ۔ 34 پھر بادشاہ ہنے د ہاتھ والوں سے کہے گا، آؤ،’ میرے باپ کے
مبارک !لوگو جو بادشاہی دنیا کی تخلیق سے تمہارے لئے تیار ہے اُسے
میراث میں لے لو۔ 35 کیونکہ مَیں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانا کھلایا،
مَیں پیاسا تھا اور تم مجھےنے پانی پلایا، مَیں اجنبی تھا اور تم میرینے مہمان
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نوازی کی، مَیں36 ننگا تھا اور تم نے کپڑےمجھے پہنائے، مَیں بیمار تھا اور
تم میرینے دیکھ بھال کی، مَیں جیل میں تھا اور تم مجھ سے ملنے ‘آئے۔

37 پھر یہ راست لوگباز جواب میں کہیں گے، خداوند،’ ہم آپنے
دیکھبھوکاکبکو کر دیکھپیاساکبکوآپکھلایا،کھانا پانیکر پلایا؟
ہم38 آپنے اجنبیکبکو دیکھسےحیثیتکی نوازیمہمانکیآپکر
کی، آپ کبکو ننگا دیکھ کپڑےکر پہنائے؟ آپہم39 کبکو بیمار
میںحالت میںجیلیا پڑا دیکھ ملنےسےآپکر دےجواببادشاہ40‘گئے؟
گا، مَیں’ تمہیں سچ بتاتا ہوں کہ جو کچھ تم میرےنے اِن سب سے چھوٹے
بھائیوں میں ایکسے کے لئے کیا وہ تم میرےنے ہی لئے ‘کیا۔

41 پھر وہ بائیں ہاتھ والوں کہےسے گا، لعنتی’ لوگو، مجھ سے دُور ہو جاؤ
اور چلےمیںآگابدیاُس جاؤ ابلیسجو اور اُس فرشتوںکے کے لئے تیار
ہے۔ 42 کیونکہ مَیں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کچھ نہ کھلایا، مَیں پیاسا تھا
اور تم مجھےنے پانی نہ پلایا، مَیں43 اجنبی تھا اور تم میرینے مہمان نوازی
نہ مَیںکی، ننگا تھا اور تم کپڑےمجھےنے نہ پہنائے، مَیں بیمار اور میںجیل
تھا اور تم مجھ سے ملنے نہ ‘آئے۔

44 پھر پوچھیںمیںجوابوہ گے، ہمخداوند،’ آپنے بھوکا،کبکو
پیاسا، اجنبی، ننگا، بیمار یا جیل میں پڑا دیکھا اور آپ کی خدمت نہ ‘کی؟
45 وہ دےجواب گا، مَیں’ تم کو سچ بتاتا ہوں کہ جب کبھی تم نے اِن
سب چھوٹوںسے میں ایکسے کی مدد کرنے سے انکار کیا تو تم میرینے
خدمت کرنے سے انکار ‘کیا۔ 46 پھر یہ ابدی سزا بھگتنے کے لئے جائیں گے
راستجبکہ باز ابدی زندگی میں داخل ہوں “گے۔

26
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عیسٰی خلافکے منصوبہ بندیاں
1 یہ باتیں ختم کرنے پر عیسٰی شاگردوں مخاطبسے ہوا، تم”2 جانتے ہو

کہ دو دن کے بعد فسح کی عید شروع ہو گی۔ وقتاُس ابِن آدم کو دشمن
کے حوالے کیا جائے گا تاکہ مصلوباُسے کیا “جائے۔

3 پھر راہنما امام اور قوم بزرگکے کائفا نامی اماِم اعظم کے محل میں
جمع ہوئے 4 اور عیسٰی کسیکو چالاکی سے گرفتار کر قتلکے کرنے کی
سازشیں کرنے لـگے۔ اُنہوں5 نے کہا، لیکن” یہ عید دورانکے نہیں ہونا
ہئے، چا ایسا نہ ہو کہ عوام میں ہل چل مچ “جائے۔

خاتون عیسٰی پر خوشبو ُنڈیلتی ا ہے
6 اِتنے میں عیسٰی بیت عنیاہ آ ایککر آدمی کے گھر میں داخل ہوا جو

کسی وقت کوڑھ کا مریض تھا۔ اُس کا نام شمعون تھا۔ 7 عیسٰی کھانا
کھانے کے لئے بیٹھ گیا تو ایک عورت آئی جس کے پاس نہایت قیمتی
عطر کا عطردان تھا۔ اُس نے اُسے عیسٰی کے سر پر ُنڈیل ا دیا۔ 8 شاگرد یہ
دیکھ ناراضکر ہوئے۔ اُنہوں نے کہا، اِتنا” قیمتی عطر ضائع کرنے کی
مہنگیبہتیہ9تھی؟ضرورتکیا اگرہے۔چیز اِسے بیچا جاتا تو اِس پیسےکے
غریبوں کو دیئے جا سکتے “تھے۔

لیکن10 اُن کے خیال پہچان کر عیسٰی نے اُن سے کہا، تم” اِسے کیوں
تنگ کر رہے ہو؟ اِس نے میرےتو لئے نیکایک کام کیا ہے۔ غریب11
تو پاستمہارےہمیشہ رہیں گے، لیکن مَیں پاستمہارےتکہمیشہ نہیں
رہوں گا۔ مجھ12 پر عطر ُنڈیلنے ا سے اُس میرےنے بدن دفنکو ہونے کے
لئے تیار کیا ہے۔ مَیں13 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں بھی الله
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خوشکی خبری کا اعلان کیا جائے گا لوگوہاں اِس خاتون کو یاد کر
کے وہ کچھ سنائیں گے جو اِس نے کیا “ہے۔

عیسٰی کو دشمن کے حوالے کرنے کا منصوبہ
14 پھر یہوداہ یوتی اسکر جو بارہ میںشاگردوں ایکسے تھا راہنما اماموں

کے پاس گیا۔ 15 اُس نے پوچھا، آپ” مجھے عیسٰی کو آپ کے حوالے
کرنے عوضکے کتنے پیسے دینے کے لئے تیار “ہیں؟ اُنہوں نے اُس کے
لئے چاندی ِسکے30کے متعین کئے۔ وقتاُس16 سے یہوداہ عیسٰی کو اُن
کے حوالے کرنے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔

فسح کی عید کے لئے یاں تیار
بےخمیری17 روٹی کی عید آئی۔ پہلے دن عیسٰی کے شاگردوں نے اُس

پاسکے آ کر پوچھا، ہم” آپکہاں کے لئے فسح کا کھانا تیار “کریں؟
18 اُس نے جواب دیا، یروشلم” شہر میں فلاں آدمی کے پاس جاؤ اور

اُسے بتاؤ، اُستاد’ نے کہا کہہے میرا قریبوقتمقررہ آ گیا مَیںہے۔ اپنے
شاگردوں ساتھکے فسح کی عید کا آپکھانا کے گھر میں کھاؤں “۔‘گا

شاگردوں19 نے وہ کچھ کیا جو عیسٰی اُنہیںنے بتایا تھا اور فسح کی عید
کا کھانا تیار کیا۔

کون غدار ہے؟
20 شام وقتکے عیسٰی بارہ شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لئے

بیٹھ گیا۔ جب21 وہ کھانا کھا رہے تھے تو اُس نے کہا، مَیں” تم کو سچ
بتاتا ہوں کہ تم میں ایکسے مجھے دشمن کے حوالے “گا۔دےکر

شاگرد22 یہ سن نہایتکر غمگین باریباریہوئے۔ وہ اُس سے پوچھنے
لـگے، خداوند،” مَیں تو نہیں “ہوں؟
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میں ڈالا ہے وہی مجھے دشمن کے کرےحوالے گا۔ 24 ابِن آدم تو کوچ
کر جائے جسگا طرح کلاِم مُقّدس میں لـکھا ہے، لیکن اُس شخص پر
وسیلےکےجسافسوس اُسےسے دشمن کے حوالے کر دیا گا۔جائے اُس
کے لئے یہ بہتر ہوتا کہ وہ کبھی پیدا ہی نہ “ہوتا۔

25 پھر یہوداہ نے جو اُسے دشمن کے حوالے کرنے کو تھا اُستاد،”پوچھا، مَیں تو نہیں “ہوں؟
عیسٰی جوابنے دیا، جی،” تم نے خود کہا “ہے۔
فسح آخریکا کھانا

26 کھانے دورانکے عیسٰی نے روٹی لے شکرگزاریکر کی دعا کی اور
ٹکڑےاُسے کر شاگردوںکے دیا۔دےکو اُس نے یہ”کہا، لو اور یہکھاؤ۔ میرا بدن “ہے۔

27 پھر اُس نے َمے کا پیالہ لے کر شکرگزاری کی دعا کی اور اُسے اُنہیں
دے کر کہا، سبتم” اِس میں سے پیو۔ 28 یہ میرا خون ہے، نئے عہد کا
وہ خون جو بہتوں کے لئے بہایا جاتا ہے تاکہ اُن کے گناہوں معافکو کر
دیا جائے۔ مَیں29 تم کو سچ بتاتا ہوں ابکہ مَیںسے انگور کا رسیہ نہیں
پیوں گا، کیونکہ اگلی دفعہ تمہارےاِسے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں
ہی پیوں “گا۔

30 ایکپھر زبور گا کر وہ نکلے اور زیتون کے پہاڑ پاسکے پہنچے۔
پطرس کے انکار پیشکی گوئی

عیسٰی31 اُنہیںنے راتآج”بتایا، بابتمیریسبتم برگشتہ ہو گے،جاؤ
کیونکہ مُقّدسکلاِم میں الله فرماتا ہے، مَیں’ چرواہے کو مار ڈالوں گا اور
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یوڑ ر کی بھیڑیں تتر بتر ہو جائیں ‘گی۔ لیکن32 اپنے جی اُٹھنے کے بعد مَیں
تمہارے آگے آگے گلیل پہنچوں “گا۔

33 پطرس نے اعتراض کیا، دوسرے” بےشک سب آپ کی بابت
برگشتہ ہو جائیں، لیکن مَیں کبھی نہیں ہوں “گا۔

34 عیسٰی نے جواب دیا، مَیں” تجھے سچ بتاتا ہوں، اِسی رات مرغ کے
بانگ دینے پہلےسے پہلے تُو تین بار مجھے جاننے سے انکار کر چکا ہو “گا۔

پطرس35 نے !نہیںہرگز”کہا، آپمَیں کو جاننے کبھیسے انکار نہیں
کروں گا، چاہے آپمجھے کے ساتھ مرنا بھی “پڑے۔

دوسروں بھینے یہی کچھ کہا۔
گتسمنی باغ میں عیسٰی کی دعا

36 عیسٰی اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک باغ میں پہنچا جس کا نام
گتسمنی تھا۔ اُس نے اُن سے کہا، یہاں” بیٹھ کر میرا انتظار کرو۔ مَیں
دعا کرنے کے لئے آگے جاتا “ہوں۔ اُس37 پطرسنے اور زبدی کے دو
یعقوببیٹوں اور یوحنا ساتھکو لیا۔ وہاں وہ غمگین اور بےقرار لگا۔ہونے
اُس38 نے اُن مَیں”کہا،سے دُکھ سے اِتنا دبا ہوںہوا کہ مرنے ہوں۔کو
یہاں ٹھہر میرےکر ساتھ جاگتے “رہو۔

آگےکچھ39 جا وہکر اوندھے زمینمنہ پر گر یوںکر دعا اے”لگا،کرنے
میرے باپ، ممکناگر ہو تو دُکھ یہکا پیالہ مجھ میریلیکنجائے۔ہٹسے
نہیں بلـکہ تیری پوریمرضی “ہو۔

40 وہ اپنے شاگردوں پاسکے واپس آیا تو دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں۔
اُس پطرسنے سے پوچھا، کیا” ایکلوگتم گھنٹا میرےبھی ساتھ نہیں
سکے؟جاگ 41 جاگتے اور دعا کرتے رہو آزمائشتاکہ میں نہ پڑو۔ کیونکہ
روح تو تیار لیکنہے جسم “کمزور۔
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ایک42 بار پھر اُس نے جا کر دعا کی، میرے” باپ، اگر یہ میرےپیالہ

پیئے بغیر ہٹ نہیں سکتا تو پھر تیری مرضی پوری “ہو۔ جب43 واپسوہ آیا
تو دوبارہ دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں، کیونکہ نیند بدولتکی اُن کی بوجھلآنکھیں تھیں۔

چنانچہ44 اُنہیںوہ دوبارہ چھوڑ چلاکر گیا تیسریاور بار یہی دعا کرنے
لگا۔ 45 پھر عیسٰی شاگردوں واپسپاسکے آیا اور اُن سے کہا، تکابھی”
سو اور آرام کر رہے ہو؟ وقتدیکھو، آ گیا ہے کہ ابِن آدم گناہ گاروں کے
حوالے کیا جائے۔ 46 !اُٹھو آؤ، چلیں۔ دیکھو، مجھے دشمن کے حوالے
کرنے والا قریب آ چکا “ہے۔

عیسٰی گرفتاریکی
47 وہ ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ یہوداہ پہنچ گیا، جو بارہ شاگردوں

میں ایکسے تھا۔ اُس کے ساتھ تلواروں اور لاٹھیوں لیسسے آدمیوں کا
بڑا ہجوم تھا۔ اُنہیں راہنما اماموں اور قوم کے بزرگوں نے بھیجا تھا۔ اِس48
غدار یہوداہ امتیازیایکاُنہیںنے نشان دیا تھا مَیںکوجسکہ بوسہ دوں
وہی عیسٰی ہے۔ اُسے گرفتار کر لینا۔

49 جوں ہی وہ پہنچے یہوداہ عیسٰی کے پاس گیا اور اُستاد،” السلام
“!علیکم کہہ کر اُسے بوسہ دیا۔

50 عیسٰی نے کہا، دوست،” کیا تُو اِسی مقصد سے آیا “ہے؟
پھر اُنہوں نے اُسے پکڑ کر گرفتار کر لیا۔ اِس51 پر عیسٰی ایککے ساتھی

اپنینے تلوار میان نکالیسے اور اماِم اعظم غلامکے کو مار کر اُس کانکا
اُڑا دیا۔ لیکن52 عیسٰی نے کہا، اپنی” تلوار کو میان میں رکھ، کیونکہ جو
بھی تلوار چلاتا اُسےہے تلوار سے مارا گا۔جائے 53 یا کیا تُو نہیں سمجھتا کہ
باپمیرا مجھے ہزاروں ًفرشتے فورا دےبھیج گا اگر مَیں اُنہیں طلب کروں؟
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لیکن54 اگر مَیں ایسا کرتا تو پھر مُقّدسکلاِم پیشکی طرحکسگوئیاں
پوری ہوتیں جن مطابقکے یہ ایسا ہی ہونا “ہے؟

وقتاُس55 عیسٰی نے ہجوم سے کہا، کیا” مَیں ڈاکو ہوں کہ تم تلواریں
اور لاٹھیاں لئے مجھے گرفتار نکلےکرنے ہو؟ مَیں تو المُقّدسبیتروزانہ میں
بیٹھ کر تعلیم دیتا رہا، مگر تم مجھےنے گرفتار نہیں کیا۔ لیکن56 کچھسبیہ
اِس لئے ہو رہا ہے تاکہ نبیوں صحیفوںکے میں پیشدرج پوریگوئیاں ہو
“جائیں۔

پھر تمام شاگرد اُسے چھوڑ بھاگکر گئے۔
عیسٰی یہودی عدالِت عالیہ کے منے سا

جنہوں57 نے عیسٰی کو گرفتار کیا تھا وہ اُسے کائفا اماِم اعظم کے گھر
لے گئے شریعتجہاں کے تمام علما اور قوم بزرگکے جمع تھے۔ 58 اِتنے
میں پطرس کچھ فاصلے پر عیسٰی کے پیچھے پیچھے اماِم اعظم کے تکصحن
پہنچ گیا۔ اُس میں داخل ہو کر وہ ملازموں کے آگساتھ پاسکے بیٹھ
گیا تاکہ اِس سلسلے کا انجام دیکھ سکے۔ مکان59 کے اندر راہنما امام اور
یہودی عدالِت عالیہ کے تمام افراد عیسٰی خلافکے جھوٹی گواہیاں ڈھونڈ
رہے تھے تاکہ اُسے سزائے موت دلوا سکیں۔ بہت60 سے جھوٹے گواہ
منے سا آئے، لیکن ایسیکوئی گواہی نہ ملی۔ آخرکار دو آدمیوں نے منے سا
آ کر 61 یہ پیشبات کی، اِس” نے کہا ہے کہ مَیں الله المُقّدسبیتکے
کو ڈھا کر اُسے تین دن کے اندر اندر دوبارہ تعمیر کر سکتا “ہوں۔

پھر62 اماِم اعظم ہوکھڑےنے کر عیسٰی کیا”کہا،سے تُو جوابکوئی
نہیں دے گا؟ یہ کیا گواہیاں ہیں جو یہ لوگ تیرے خلاف دے “ہیں؟رہے
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لیکن63 خاموشعیسٰی رہا۔ اماِم اعظم اُسنے ایکسے اَور سوال کیا،

مَیں” تجھے زندہ خدا کی قَسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تُو الله کا فرزند
مسیح “ہے؟

64 عیسٰی نے کہا، جی،” تُو نے خود کہہ دیا ہے۔ اور مَیں سبتم کو
بتاتا ہوں کہ آئندہ تم ابِن آدم کو قادرِ مطلق کے ہنے د ہاتھ بیٹھے اور آسمان
بادلوںکے پر آتے ہوئے دیکھو “گے۔

65 اماِم اعظم رنجشنے اظہارکا پھاڑکپڑےاپنےکےکر لئے اور اِس”کہا، نے کفر بکا !ہے ہمیں مزید گواہوں کی ضرورتکیا آپ!رہی نے
سنخود لیا ہے کہ اِس نے کفر بکا ہے۔ آپ66 کا کیا فیصلہ “ہے؟

اُنہوں جوابنے دیا، یہ” موتسزائے لائقکے “ہے۔
67 پھر وہ اُس پر تھوکنے اور اُس کے مُکے مارنے بعضلـگے۔ نے اُس

کے تھپڑ مار مار کر 68 کہا، اے” مسیح، نبوّت کر کے ہمیں بتا کہ تجھے
کس “مارا۔نے

پطرس عیسٰی کو جاننے سے انکار کرتا ہے
اِس69 پطرسدوران باہر صحن میں بیٹھا ایکتھا۔ نوکرانی اُس پاسکے

آئی۔ اُس نے کہا، تم” بھی گلیل کے اُس آدمی عیسٰی کے ساتھ “تھے۔
پطرسلیکن70 نے اُن سب کے منے سا انکار کیا، مَیں” نہیں جانتا کہ تُو

باتکیا کر رہی “ہے۔ یہ کہہ کر 71 وہ گیا۔تکگیٹباہر ایکوہاں اَور
نوکرانی نے اُسے دیکھا اور پاس کھڑے لوگوں سے کہا، یہ” آدمی عیسٰی
ناصری کے ساتھ “تھا۔

72 دوبارہ پطرس نے انکار کیا۔ اِس دفعہ اُس نے قَسم کھا کر مَیں”کہا، اِس آدمی کو نہیں “جانتا۔



متی 26:73 xcvii متی 27:5
تھوڑی73 دیر کے بعد کھڑےوہاں کچھ لوگوں پطرسنے پاسکے آ

کر کہا، تم” ضرور اُن میں سے ہو کیونکہ تمہاری بولی صافسے پتا چلتا
“ہے۔

اِس74 پطرسپر قَسمنے کھا کر مجھ”کہا، لعنتپر اگر بولجھوٹمَیں
رہا ہوں۔ مَیں اِس آدمی کو نہیں “!جانتا ً فورا مرغ بانگکی سنائی دی۔
75 پطرسپھر کو باتوہ یاد آئی جو عیسٰی نے کہی تھی، مرغ” بانگکے
دینے سے پہلے پہلے تُو تین بار مجھے جاننے سے انکار کر چکا ہو “گا۔ اِس پر
وہ باہر نکلا اور ٹوٹے دل خوبسے یا۔ رو

27
عیسٰی پیلاطسکو کے منے پیشسا کیا جاتا ہے

سویرےصبح1 تمام راہنما امام اور قوم کے بزرگتمام اِس تکفیصلے
پہنچ گئے کہ عیسٰی کو موتسزائے دی جائے۔ 2 وہ اُسے باندھ کر وہاں
سے لے گئے اور رومی پیلاطسگورنر کے حوالے کر دیا۔

یہوداہ کی کشیخود
یہوداہجب3 اُسےنےجسنے دشمن کے حوالے کر دیا تھا دیکھا کہ

اُس پر موتسزائے کا دےفتوٰی دیا گیا توہے اُس نے پچھتا چاندیکر کے
ِسکے30 راہنما اماموں اور قوم بزرگوںکے واپسکو کر دیئے۔ اُس4 نے
کہا، مَیں” نے گناہ کیا ہے، ایککیونکہ بےقصور آدمی کو موتسزائے
دی گئی ہے اور مَیں ہی نے آپاُسے کے حوالے کیا “ہے۔

اُنہوں ہمیں”دیا،جوابنے !کیا یہ تیرا “ہے۔مسئلہ چاندییہوداہ5 کے
ِسکے المُقّدسبیت پھینکمیں کر چلا گیا۔ پھر اُس نے جا کر پھانسی لے
لی۔
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6 راہنما اماموں ِسکوںنے کو جمع کر کے کہا، شریعت” یہ بیتپیسے

المُقّدس کے خزانے میں لنے ڈا اجازتکی نہیں دیتی، کیونکہ یہ ریزیخوں
کا معاوضہ “ہے۔ آپس7 میں مشورہ کرنے کے بعد اُنہوں نے کمہار کا
کھیت خریدنے کا فیصلہ کیا تاکہ پردیسیوں کو دفنانے کے لئے جگہ ہو۔
اِس8 لئے تکآجکھیتیہ خون کھیتکا کہلاتا ہے۔

یوں9 یرمیاہ نبی کی پیشیہ پوریگوئی ہوئی اُنہوں”کہ چاندینے کے
ِسکے30 لئے یعنی وہ رقم اسرائیلیوںجو اُسنے کے لئے لگائی تھی۔ 10 اِن
سے اُنہوں نے کمہار کا کھیت خرید لیا، بالکل ایسا جس طرح رب نے
مجھے حکم دیا “تھا۔

پیلاطس عیسٰی کی پوچھ گچھ کرتا ہے
11 اِتنے میں عیسٰی رومیکو پیلاطسگورنر کے منے پیشسا کیا گیا۔ اُس

نے اُس سے پوچھا، کیا” تم یہودیوں کے بادشاہ “ہو؟
عیسٰی جوابنے خودآپجی،”دیا، “ہیں۔کہتے جبلیکن12 راہنما

اماموں اور قوم بزرگوںکے نے اُس پر الزام لگائے تو خاموشعیسٰی رہا۔
پیلاطسچنانچہ13 دوبارہنے اُس سوالسے کیا”کیا، تم یہ الزاماتتمام

نہیں سن رہے جو تم پر لگائے جا رہے “ہیں؟
لیکن14 عیسٰی ایکنے الزام نہجواببھیکا دیا، اِس لئے نہایتگورنر

حیران ہوا۔
موتسزائے کا فیصلہ

15 اُن دنوں یہ رواج تھا کہ گورنر فسحسالہر کی عید قیدیایکپر کو
آزاد کر دیتا تھا۔ یہ قیدی ہجوم منتخبسے کیا جاتا تھا۔ اُس16 وقت جیل
ایکمیں بدنام قیدی تھا۔ اُس کا نام برابا تھا۔ 17 ہجومجبچنانچہ جمع ہوا
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پیلاطستو اُسنے سے پوچھا، تم” کیا ہتے چا ہو؟ مَیں برابا کو آزاد کروں یا
عیسٰی کو مسیحجو کہلاتا “ہے؟ 18 وہ تو جانتا تھا کہ اُنہوں نے عیسٰی کو
صرف حسد کی بنا پر اُس کے حوالے کیا ہے۔

پیلاطسجب19 یوں عدالت کے تخت پر بیٹھا تھا تو اُس کی بیوی نے
اُسے پیغام اِس”بھیجا، آدمیبےقصور ہاتھکو نہ لگائیں، پچھلیمجھےکیونکہ
رات اِس خوابباعثکے میں تکلیفشدید “ہوئی۔

لیکن20 راہنما اماموں اور قوم کے بزرگوں نے ہجوم کو اُکسایا کہ وہ
برابا کو مانگیں اور عیسٰی طلبموتکی کریں۔ گورنر نے دوبارہ پوچھا،
مَیں”21 اِن دونوں میں کسسے تمہارےکو لئے آزاد “کروں؟

وہ چلّائے، برابا” “کو۔
پیلاطس22 نے پوچھا، پھر” مَیں عیسٰی کے ساتھ کیا کروں جو مسیح

کہلاتا “ہے؟
وہ چیخے، مصلوباُسے” “کریں۔
پیلاطس23 نے پوچھا، کیوں؟” اُس نے کیا جرم کیا “ہے؟
لوگلیکن مزید شور مچا کر چیختے رہے، مصلوباُسے” “!کریں
پیلاطس24 نے دیکھا پہنچنہیںتکنتیجےکسیوہکہ رہا بلـکہ ہنگامہ

پا بر ہو رہا ہے۔ اِس لئے اُس نے پانی لے کر ہجوم کے منے سا اپنے ہاتھ
دھوئے۔ اُس نے کہا، اگر” اِس آدمی کو قتل کیا جائے تو مَیں بےقصور
ہوں، تم ہی اُس کے لئے جواب دہ “ٹھہرو۔

25 تمام لوگوں جوابنے دیا، ہم” اور ہماری اولاد اُس کے خون کے
جواب دہ “ہیں۔
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26 پھر اُس نے برابا کو آزاد کر کے دےاُنہیں دیا۔ لیکن عیسٰی کو اُس

کوڑےنے لگانے کا حکم دیا، پھر اُسے مصلوب کرنے کے لئے فوجیوں
کے حوالے کر دیا۔

فوجی عیسٰی کا مذاق اُڑاتے ہیں
27 گورنر فوجیکے عیسٰی محلکو بنام پریٹوریُم میںصحنکے لے گئے اور

پوری پلٹن کو اُس کے ارد گرد اکٹھا کیا۔ اُس28 کپڑےکے اُتار کر اُنہوں
نے اُسے رنگارغوانی لباسکا پہنایا، 29 پھر کانٹےدار ٹہنیوں ایککا تاج
بنا کر اُس کے سر پر رکھ دیا۔ اُس کے ہنے د ہاتھ میں چھڑی پکڑا کر اُنہوں
نے اُس کے منے سا ٹیکگھٹنے کر اُس کا مذاق اُڑایا، اے” یہودیوں کے
“!آداببادشاہ، وہ30 اُس پر تھوکتے بارکرلےچھڑیرہے، بار اُس سرکے
کو مارا۔ 31 پھر اُس کا مذاق اُڑانے تھکسے کر اُنہوں نے لباسارغوانی
اُتار کر اُسے دوبارہ اُس کے کپڑےاپنے پہنائے اور اُسے مصلوب کرنے
کے لئے لے گئے۔

عیسٰی مصلوبکو کیا جاتا ہے
32 شہر سے نکلتے وقت اُنہوں ایکنے آدمی کو دیکھا جو لبیا کے شہر

کرین کا ہنے ر والا تھا۔ اُس کا نام شمعون تھا۔ اُسے اُنہوں صلیبنے اُٹھا کر
لے جانے پر مجبور کیا۔ یوں33 چلتے چلتے ایکوہ تکمقام پہنچ جسگئے
نامکا گلگتا کھوپڑییعنی) کا تھا۔(مقام اُنہوںوہاں34 اُسےنے َمے
پیش میںجسکی کڑویکوئی چیز ملائی گئی تھی۔ لیکن چکھ کر عیسٰی
نے اُسے پینے سے انکار کر دیا۔

35 پھر فوجیوں نے مصلوباُسے کیا اور اُس آپسکپڑےکے میں بانٹ
لئے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لئے کوکسکہ کیا کیا ملے اُنہوں نے قرعہ ڈالا۔
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یوں36 وہ وہاں بیٹھ کر اُس کی پہرا داری کرتے رہے۔ صلیب37 پر عیسٰی
ایکاوپرکےسرکے تختی پرجسگئیدیلگا یہ الزام لـکھا یہودیوںیہ”تھا،
کا بادشاہ عیسٰی “ہے۔ 38 دو ڈاکوؤں کو بھی عیسٰی کے مصلوبساتھ کیا
ایکگیا، کو اُس کے ہنے د ہاتھ دوسرےاور کو اُس کے بائیں ہاتھ۔

وہاںجو39 اُنہوںگزرےسے نے بککفر اُسکر تذلیلکی کی اور سر
ہلا ہلا کر اپنی حقارت کا اظہار کیا۔ اُنہوں40 نے کہا، تُو” نے تو کہا
تھا کہ مَیں المُقّدسبیت کو ڈھا کر اُسے تین دن کے اندر اندر دوبارہ تعمیر
کر دوں ابگا۔ آپاپنے کو !بچا اگر تُو واقعی الله کا فرزند ہے صلیبتو پر
سے اُتر “آ۔

41 راہنما شریعتاماموں، کے علما اور قوم بزرگوںکے بھینے عیسٰی کا
مذاق اُڑایا، اِس”42 اَوروںنے کو بچایا، لیکن آپاپنے کو نہیں بچا سکتا۔
یہ اسرائیل کا بادشاہ !ہے ابھی یہ صلیب پر سے اُتر آئے تو ہم اِس پر ایمان
لے آئیں گے۔ اِس43 نے الله پر بھروسا رکھا ابہے۔ الله اِسے بچائے اگر
وہ اِسے چاہتا ہے، کیونکہ اِس نے کہا، مَیں’ الله کا فرزند “۔‘ہوں

44 اور جن ڈاکوؤں کو اُس کے مصلوبساتھ کیا گیا تھا اُنہوں نے بھی
اُسے لعن طعن کی۔

عیسٰی موتکی
45 دوپہر بارہ بجے پورا ملـک اندھیرے میں ڈوب گیا۔ یہ یکی تار تین

تکگھنٹوں رہی۔ 46 پھر تین بجے عیسٰی اونچی آواز سے پکار اُٹھا، ایلی،”
ایلی، لما مطلبکاجس“شبقتنی میرےاے”ہے، میرےاےخدا، خدا،
تُو مجھےنے ترککیوں کر دیا “ہے؟

47 یہ سن کھڑےپاسکر لوگکچھ کہنے لـگے، الیاسوہ” نبی کو بُلا
رہا “ہے۔ 48 اُن میں ایکسے ًنے فورا دوڑ ایککر اسفنج کو َمے کے
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سرکے میں یا ڈبو اور ڈنڈےاُسے پر لگا کر عیسٰی کو ُچسانے کوششکی
کی۔

دوسروں49 نے کہا، آؤ،” ہم دیکھیں، الیاسشاید آ کر اُسے “بچائے۔
لیکن50 عیسٰی نے بڑےدوبارہ زور سے چلّا کر دم چھوڑ دیا۔
اُسی51 وقت بیت المُقّدس مُقّدسکے کمرےترین کے منے سا لٹکا ہوا

پردہ اوپر تکنیچےکرلےسے پھٹمیںحصوںدو گیا۔ زلزلہ آیا، پھٹچٹانیں
گئیں اور52 قبریں کھل گئیں۔ کئی مرحوم مُقّدسین جسموںکے کو زندہ
کر دیا گیا۔ 53 وہ عیسٰی کے جی اُٹھنے کے بعد قبروں میں نکلسے مُقّدسکر
شہر میں داخل ہوئے اور بہتوں کو نظر آئے۔

کھڑےپاسجب54 رومی *افسر اور عیسٰی کی داریپہرا کرنے والے
فوجیوں زلزلہنے اور یہ دیکھےواقعاتتمام تو زدہدہشتنہایتوہ گئے۔ہو
اُنہوں نے کہا، یہ” واقعی الله کا فرزند “تھا۔

بہت55 سی خواتین بھی وہاں تھیں جو کچھ فاصلے پر اِس کا مشاہدہ کر
رہی تھیں۔ وہ گلیل میں عیسٰی کے پیچھے چل کر تکیہاں اُس خدمتکی
کرتی آئی تھیں۔ 56 اُن میں مریم مگدلینی، یعقوب اور یوسف کی ماں مریم
اور زبدی یعقوببیٹوںکے اور یوحنا کی ماں بھی تھیں۔

عیسٰی کو دفن کیا جاتا ہے
شامجب57 ہونے تھیکو تو ارمتیہ دولتایککا مند آدمی یوسفبنام

آیا۔ وہ بھی عیسٰی کا شاگرد تھا۔ اُس58 پیلاطسنے پاسکے جا کر عیسٰی
کی لاش مانگی، اور پیلاطس نے حکم دیا کہ وہ اُسے دے دی جائے۔
یوسف59 لاشنے کو لے کر اُسے کتان ایککے صاف کفن میں لپیٹا
60 اور اپنی ذاتی غیراستعمال شدہ قبر میں رکھ دیا جو چٹان تراشیمیں گئی
* 27:54 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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تھی۔ آخر میں اُس ایکنے بڑا پتھر لُڑھکا کر قبر کا منہ بند کر دیا اور چلا
گیا۔ وقتاُس61 مریم مگدلینی دوسریاور مریم قبر مقابلکے بیٹھی تھیں۔

قبر کی پہرا داری
اگلے62 دن، سبتجو کا دن تھا، راہنما امام اور پیلاطسفریسی کے

پاس آئے۔ اُنہوں“جناب،”63 نے کہا، ہمیں” یاد آیا جبکہ وہ دھوکے
باز ابھی زندہ تھا تو اُس نے کہا تھا، تین’ دن کے بعد مَیں جی اُٹھوں ‘گا۔
اِس64 لئے حکم دیں کہ قبر تیسرےکو محفوظتکدن رکھا جائے۔ ایسا
نہ ہو کہ اُس کے شاگرد آ کر اُس کی لاش کو چُرا لے جائیں اور لوگوں
بتائیںکو کہ وہ مُردوں میں جیسے اُٹھا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو آخرییہ دھوکا
پہلے دھوکے بھیسے یادہ ز بڑا ہو “گا۔

پیلاطس65 داروںپہرے”دیا،جوابنے کرلےکو قبر کو محفوظاِتنا
کر دو جتنا تم کر سکتے “ہو۔

اُنہوںچنانچہ66 نے جا کر قبر محفوظکو کر لیا۔ قبر کے منہ پڑےپر پتھر
پر مُہر لگا کر اُنہوں نے اُس پہرےپر دار مقرر کر دیئے۔

28
عیسٰی جی اُٹھتا ہے

1 اتوار کو صبح سویرے ہی مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو
دیکھنے کے لئے نکلیں۔ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ایکاچانک2 شدید زلزلہ
آیا، ربکیونکہ ایککا فرشتہ آسمان سے اُتر آیا اور قبر پاسکے جا اُسکر پر
پڑے پتھر طرفایککو لُڑھکا دیا۔ پھر وہ اُس پر بیٹھ گیا۔ اُس3 وشکلکی
صورت بجلی چمکطرحکی رہی تھی اور اُس برفلباسکا کی مانند سفید
تھا۔ پہرے4 دار اِتنے ڈر گئے کہ وہ لرزتے لرزتے مُردہ سے ہو گئے۔
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5 فرشتے نے خواتین سے کہا، مت” ڈرو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم عیسٰی

ڈھونڈکو رہی ہو مصلوبجو ہوا تھا۔ وہ6 یہاں نہیں وہہے۔ جی اُٹھا ہے،
طرحجس اُس نے فرمایا تھا۔ آؤ، اُس جگہ کو خود دیکھ لو جہاں وہ پڑا
تھا۔ جلدیاباور7 سے جا کر اُس شاگردوںکے کو بتا دو کہ وہ جی اُٹھا
ہے تمہارےاور آگے آگے پہنچگلیل جائے گا۔ وہیں تم اُسے دیکھو گے۔
اب مَیں نے تم کو اِس سے آگاہ کیا “ہے۔

جلدیخواتیں8 سے قبر سے چلی گئیں۔ وہ سہمی ہوئی لیکن خوشبڑی
تھیں اور دوڑیدوڑی اُس شاگردوںکے کو یہ خبر سنانے گئیں۔

اچانک9 عیسٰی اُن سے ملا۔ اُس نے کہا، “سلام۔” وہ اُس پاسکے
آئیں، اُس کے پاؤں پکڑے اور اُسے سجدہ کیا۔ 10 عیسٰی نے اُن سے مت”کہا، ڈرو۔ جاؤ، میرے بھائیوں کو بتا دو کہ وہ گلیل کو چلے جائیں۔
وہاں وہ مجھے دیکھیں “گے۔

پہرے داروں رپورٹکی
خواتین11 ابھی راستے میں تھیں پہرےکہ داروں میں سے کچھ شہر میں

گئے اور راہنما اماموں سبکو کچھ بتا دیا۔ 12 راہنما اماموں نے قوم کے
بزرگوں کے میٹنگایکساتھ منعقد کی پہرےاور داروں رشوتکو کی
بڑی رقم دینے کا فیصلہ کیا۔ 13 اُنہوں نے اُنہیں بتایا، تم” کو کہنا ہے،
راتہمجب’ وقتکے سو رہے تھے تو اُس کے شاگرد آئے اور اُسے چُرا
‘گئے۔لے 14 اگر یہ خبر پہنچےتکگورنر تو ہم اُسے لیںسمجھا گے۔ تم کو
فکر کرنے ضرورتکی “نہیں۔

15 پہرےچنانچہ داروں رشوتنے لے کر وہ کچھ کیا جو اُنہیں سکھایا
گیا تھا۔ اُن کی یہ کہانی یہودیوں کے بہتدرمیان پھیلائی گئی اور تکآج
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اُن میں رائج ہے۔
عیسٰی اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے

16 پھر گیارہ شاگرد گلیل کے اُس پہاڑ پاسکے پہنچے جہاں عیسٰی نے
اُنہیں جانے کو کہا تھا۔ وہاں17 اُسے دیکھ کر اُنہوں نے اُسے سجدہ کیا۔
لیکن میںشککچھ پڑ گئے۔ 18 پھر عیسٰی نے اُن پاسکے آ کر کہا، آسمان”
اور زمین کا کُل اختیار دےمجھے دیا گیا ہے۔ اِس19 لئے جاؤ، تمام قوموں
کو شاگرد بنا کر اُنہیں باپ، فرزند اور القدسروح کے نام سے بپتسمہ دو۔
اور20 اُنہیں یہ سکھاؤ کہ وہ اُن تمام احکام مطابقکے زندگی گزاریں مَیںجو
نے تمہیں دیئے ہیں۔ اور دیکھو، مَیں دنیا کے تکاختتام تمہارےہمیشہ
ساتھ “ہوں۔
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