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مرقس
یحیٰی بپتسمہ دینے والے کی خدمت

1 یہ الله کے فرزند عیسٰی مسیح بارےکے خبریخوشمیں ہے، 2 جو
یسعیاہ نبی پیشکی گوئی مطابقکے یوں شروع :ہوئی
دیکھ،’ مَیں اپنے پیغمبر تیرےکو آگے آگے بھیج دیتا ہوں
تیرےجو لئے راستہ کرےتیار گا۔
یگستان3 ر ایکمیں آواز پکار رہی ہے،
رب کی راہ تیار !کرو
اُس کے راستے سیدھے ‘بناؤ۔
یہ4 پیغمبر یحیٰی بپتسمہ دینے والا تھا۔ یگستان میںر رہ اُسکر اعلاننے

کیا کہ لوگ توبہ کر کے بپتسمہ لیں تاکہ اُنہیں اپنے گناہوں کی معافی مل
جائے۔ یہودیہ5 پورےکے علاقے لوگکے یروشلم سمیتباشندوںتمامکے
نکل کر اُس کے پاس آئے۔ اور اپنے گناہوں کو تسلیم کر کے اُنہوں نے
یائے در یردن میں یحیٰی سے بپتسمہ لیا۔

6 یحیٰی اونٹوں کے بالوں کا لباس پہنے اور کمر پر چمڑے کا پٹکا باندھے
رہتا خوراکتھا۔ کے طور پر وہ ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا۔ اُس7 نے
اعلان کیا، میرے” ایکبعد آنے والا ہے مجھجو سے بڑا جھکمَیںہے۔
کر اُس کے جوتوں تسمےکے لنے کھو بھیکے لائق نہیں۔ مَیں8 تم کو پانی
سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن وہ تمہیں القدسروح سے دےبپتسمہ “گا۔

عیسٰی کا بپتسمہ اور آزمائش
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9 اُن دنوں میں ناصرتعیسٰی سے آیا اور یحیٰی نے اُسے یائے در یردن میں

بپتسمہ دیا۔ 10 پانی سے نکلتے ہی عیسٰی نے دیکھا کہ آسمان پھٹ رہا ہے
اور القدسروح کبوتر مجھطرحکی پر اُتر رہا ہے۔ ساتھ11 ساتھ آسمان سے
ایک آواز سنائی دی، تُو” میرا پیارا فرزند تجھہے، خوشمَیںسے “ہوں۔

12 اِس کے ً فورا بعد روح القدس نے اُسے یگستان ر میں بھیج دیا۔
وہاں13 چالیسوہ دن جسرہا کے ابلیسدوران اُس کی آزمائش کرتا
رہا۔ وہ جنگلی جانوروں درمیانکے رہتا اور فرشتے اُس خدمتکی تھے۔کرتے

عیسٰی چار مچھیروں کو بُلاتا ہے
جب14 یحیٰی کو جیل میں ڈال دیا گیا تو عیسٰی گلیل کے علاقے میں آیا

اور الله خبریخوشکی اعلانکا کرنے لگا۔ 15 وہ وقتمقررہ”بولا، آ گیا
ہے، الله کی بادشاہی قریب آ گئی ہے۔ توبہ کرو اور الله خبریخوشکی
پر ایمان “لاؤ۔

ایک16 دن جب عیسٰی گلیل کی جھیل کنارےکے کنارے چل رہا
تھا تو اُس نے شمعون اور اُس کے یاسبھائی اندر کو دیکھا۔ وہ جھیل میں
ڈالجال تھےرہے کیونکہ وہ ماہی تھے۔گیر اُس17 میرےآؤ،”کہا،نے
پیچھے ہو لو، مَیں تم کو آدم بناؤںگیر “گا۔ یہ18 سنتے ہی وہ اپنے جالوں کو
چھوڑ کر اُس پیچھےکے ہو لئے۔

19 تھوڑا سا آگے جا کر عیسٰی زبدینے کے بیٹوں یعقوب اور یوحنا کو
دیکھا۔ وہ کشتی میں بیٹھے اپنے جالوں کی مرمت کر رہے تھے۔ 20 اُس
نے ًاُنہیں فورا بُلایا تو وہ باپاپنے کو سمیتمزدوروں کشتی میں چھوڑ کر
اُس پیچھےکے ہو لئے۔

آدمی کی بدروح کے قبضے سے رِہائی
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21 وہ کفرنحوم شہر میں داخل ہوئے۔ اور سبت کے دن عبادتعیسٰی

خانے میں جا کر لوگوں کو سکھانے لگا۔ 22 وہ اُس کی تعلیم سن کر ہکا
بکا رہ گئے کیونکہ وہ شریعتاُنہیں ِموںکے عال نہیںطرحکی بلـکہ اختیار کے
ساتھ سکھاتا تھا۔

23 اُن عبادتکے خانے ایکمیں آدمی تھا جو ناپاککسی روح کے
قبضے میں تھا۔ عیسٰی کو دیکھتے ہی وہ چیخ چیخ کر لنے بو لگا، اے”24
ناصرت کے عیسٰی، آپہمارا ساتھکے کیا واسطہ ہے؟ آپکیا ہلاکہمیں
کرنے آئے ہیں؟ مَیں تو جانتا ہوں آپکہ کون ہیں، آپ الله “ہیں۔قدوسکے

عیسٰی25 ڈانٹاُسےنے کر !خاموش”کہا، آدمی نکلسے “!جا اِس26
پر بدروح آدمی کو جھنجھوڑ کر اور چیخیں مار مار کر اُس میں سے نکل
گئی۔

لوگتمام27 گھبرا گئے دوسرےایکاور سے کہنے لـگے، یہ” کیا ہے؟
ایک نئی تعلیم جو اختیار کے ساتھ دی جا رہی ہے۔ اور وہ بدروحوں کو
حکم دیتا ہے تو وہ اُس کی مانتی “ہیں۔

28 اور عیسٰی بارےکے میں چرچا جلدی سے گلیل پورےکے علاقے
میں پھیل گیا۔

بہت سے مریضوں کی شفا
عبادت29 خانے سے نکلنے کے عین بعد وہ یعقوب اور یوحنا کے ساتھ

شمعون اور یاس اندر کے گھر گئے۔ 30 وہاں شمعون کی ساس بستر پر پڑی
تھی، کیونکہ اُسے بخار تھا۔ اُنہوں نے عیسٰی کو بتا دیا 31 تو وہ اُس کے
نزدیک گیا۔ اُس کا ہاتھ پکڑ کر اُس نے اُٹھنے میں اُس کی مدد کی۔ اِس
پر بخار اُتر گیا اور وہ اُن خدمتکی کرنے لـگی۔
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ہوئیشامجب32 غروبسورجاور ہوا لوگتو تمام مریضوں بدروحاور

اشخاصگرفتہ کو عیسٰی پاسکے لائے۔ 33 پورا دروازےشہر پر جمع ہو گیا
34 اور عیسٰی نے بہت سے مریضوں کو مختلف قسم کی یوں بیمار سے شفا
دی۔ اُس بہتنے سی بدروحیں بھی نکال دیں، لیکن اُس نے اُنہیں لنے بو
نہ دیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ وہ کون ہے۔

گلیل میں منادی
اگلے35 دن جبسویرےصبح ابھی اندھیرا ہی تھا تو عیسٰی اُٹھ کر دعا

کرنے کے لئے کسی ویران جگہ چلا گیا۔ 36 بعد میں شمعون اور اُس کے
ساتھی اُسے ڈھونڈنے نکلے۔ جب37 معلوم ہوا کہ وہ کہاں ہے تو اُنہوں
نے اُس سے کہا، آپلوگتمام” تلاشکو کر رہے “!ہیں

لیکن38 عیسٰی آؤ،”دیا،جوابنے آبادیوںوالیساتھہم جائیںمیں تاکہ
مَیں وہاں بھی منادی کروں۔ کیونکہ مَیں اِسی مقصد نکلسے آیا “ہوں۔

39 چنانچہ پورےوہ گلیل میں سے گزرتا عبادتہوا خانوں میں منادی
کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔

کوڑھ سے شفا
ایک40 آدمی عیسٰی پاسکے آیا جو کوڑھ مریضکا تھا۔ گھٹنوں کے

جھکبل کر اُس منتنے کی، اگر” آپ چاہیں تو پاکمجھے صاف کر
سکتے “ہیں۔

عیسٰی41 آیا۔ترسکو اُس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اُسے اورچھوا مَیں”کہا،
چاہتا ہوں، پاک صاف ہو “جا۔ 42 اِس پر بیماری ً فورا دُور ہو گئی اور
پاکوہ صاف ہو گیا۔ 43 عیسٰی نے اُسے ً فورا رُخصت کر کے سختی سے
سمجھایا، !خبردار”44 یہ بات کسی کو نہ بتانا بلـکہ بیت المُقّدس میں امام
پاسکے جا تاکہ وہ تیرا معائنہ کرے۔ اپنے ساتھ وہ قربانی لے جسجا کا
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تقاضا موسٰی شریعتکی اُن کرتیسے سےکوڑھجنہیںہے ملیشفا یوںہو۔
علانیہ تصدیق ہو جائے گی کہ تُو صافپاکواقعی ہو گیا “ہے۔

45 آدمی چلا گیا، لیکن وہ ہر جگہ اپنی کہانی سنانے لگا۔ اُس نے یہ
خبر اِتنی پھیلائی کہ عیسٰی کھلے طور پر بھیکسی شہر میں داخل نہ ہو سکا
بلـکہ اُسے ویران میںجگہوں رہنا پڑا۔ لیکن لوگبھیوہاں ہر جگہ اُسسے
پاسکے پہنچ گئے۔

2
مفلوج کے لئے چھت کھولی جاتی ہے

دنوںکچھ1 بعدکے عیسٰی واپسمیںکفرنحوم آیا۔ ہیجلد پھیلخبر گئی
وہکہ میںگھر ہے۔ اِس2 پر لوگاِتنے جمع ہو گئے کہ پورا گھر بھر گیا بلـکہ
دروازے کے منے سا بھی جگہ نہ رہی۔ وہ اُنہیں مُقّدسکلاِم سنانے لگا۔
3 اِتنے میں لوگکچھ پہنچے۔ اُن میں سے چار ایکآدمی مفلوج کو اُٹھائے
عیسٰی پاسکے لانا ہتے 4تھے۔چا مگر وہ اُسے نہتکعیسٰیسےوجہکیہجوم
پہنچا سکے، اِس لئے اُنہوں کھولچھتنے دی۔ عیسٰی کے اوپر کا حصہ
اُدھیڑ کر اُنہوں نے چارپائی جسکو پر مفلوج لیٹا تھا اُتار دیا۔ عیسٰیجب5
نے اُن کا ایمان دیکھا تو اُس نے مفلوج سے کہا، تیرےبیٹا،” معافگناہ
کر دیئے گئے “ہیں۔

شریعت6 کے کچھ عالِم وہاں بیٹھے تھے۔ وہ یہ سن کر سوچ بچار میں پڑ
گئے۔ ایسیطرحکسیہ”7 باتیں کر سکتا ہے؟ بککفر رہا صرفہے۔
الله ہی معافگناہ کر سکتا “ہے۔

عیسٰی8 ًمیںروحاپنینے فورا جان لیا کہ وہ سوچکیا اِسہیں،رہے لئے
اُس نے اُن سے تم”پوچھا، میںدل باتیںکیطرحاِس سوچکیوں رہے ہو؟
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9 کیا مفلوج سے یہ کہنا آسان ہے کہ تیرے’ معافگناہ کر دیئے گئے ‘ہیں
یا یہ کہ اُٹھ،’ اپنی چارپائی اُٹھا کر چل ؟‘پھر لیکن10 مَیں تم کو دکھاتا ہوں
کہ ابِن آدم واقعیکو دنیا میں معافگناہ کرنے کا اختیار “ہے۔ یہ کہہ کر
مفلوجوہ مخاطبسے ہوا، مَیں”11 تجھ سے ہوںکہتا کہ اُٹھ، اپنی چارپائی
اُٹھا کر گھر چلا “جا۔

12 وہ آدمی کھڑا ہوا ًاور فورا اپنی چارپائی اُٹھا کر اُن کے دیکھتے دیکھتے
چلا گیا۔ حیرتسختسب زدہ ہوئے اور الله کی تمجید کر کے کہنے ایسا”لـگے، کام ہم کبھینے نہیں “!دیکھا

عیسٰی متی کو بُلاتا ہے
13 پھر عیسٰی نکل کر دوبارہ جھیل کنارےکے ایکگیا۔ بڑی بھیڑ اُس

پاسکے آئی تو وہ اُنہیں سکھانے لگا۔ 14 چلتے چلتے اُس نے حلفئی کے بیٹے
لاوی کو دیکھا ٹیکسجو لینے کے لئے اپنی چوکی پر بیٹھا تھا۔ عیسٰی نے
اُس سے کہا، میرے” پیچھے ہو “لے۔ اور لاوی اُٹھ کر اُس کے پیچھے لیا۔ہو

15 بعد میں عیسٰی لاوی کے گھر میں کھانا کھا رہا تھا۔ اُس کے ساتھ
نہ صرف اُس کے شاگرد بلـکہ بہت ٹیکسسے لینے والے اور گناہ گار بھی
تھے، کیونکہ اُن میں بہتیرےسے اُس کے پیروکار بن تھے۔چکے شریعت16
کے کچھ فریسی ِموں عال نے اُسے یوں ٹیکس لینے والوں اور گناہ گاروں کے
ساتھ کھاتے دیکھا تو اُس کے شاگردوں سے پوچھا، ٹیکسیہ” لینے والوں
اور گناہ گاروں کے ساتھ کیوں کھاتا “ہے؟

عیسٰیکرسنیہ17 مندوںصحت”دیا،جوابنے ضرورتکیڈاکٹرکو
نہیں ہوتی بلـکہ مریضوں بازوںراستمَیںکو۔ نہیںکو بلـکہ گناہ گاروں کو
بُلانے آیا “ہوں۔
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شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟
18 یحیٰی کے شاگرد اور فریسی روزہ رکھا کرتے ایکتھے۔ موقع پر کچھ

لوگ عیسٰی کے پاس آئے اور پوچھا، آپ” کے شاگرد روزہ کیوں نہیں
رکھتے جبکہ یحیٰی اور فریسیوں کے شاگرد روزہ رکھتے “ہیں؟

عیسٰی19 جوابنے شادی”دیا، طرحکسمہمانکے روزہ رکھ سکتے
ہیں جب دُولھا اُن کے درمیان تکجبہے؟ دُولھا اُن کے ساتھ ہے وہ
روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ایکلیکن20 دن آئے جبگا دُولھا اُن سے لے لیا
جائے گا۔ وقتاُس وہ ضرور روزہ رکھیں گے۔

21 کوئی بھی کپڑےنئے کا ٹکڑا کسی پرانے لباس میں نہیں لگاتا۔ اگر
وہ کرےایسا تو نیا ٹکڑا بعد میں سکڑ کر لباسپرانے الـگسے ہو گا۔جائے
یوں پرانے لباس کی پھٹی ہوئی جگہ پہلے کی نسبت یادہ ز خراب ہو جائے
گی۔ اِسی22 طرح کوئی بھی انگور کا رستازہ پرانی مشکوںبےلچکاور
میں نہیں ڈالتا۔ اگر وہ کرےایسا تو پرانی مشکیں پیدا ہونے گیسوالی کے
نتیجےگی۔جائیںپھٹباعث میں َمے ضائعدونوںمشکیںاور گی۔جائیںہو
اِس لئے انگور کا نئیرستازہ میںمشکوں ڈالا جاتا لچکجوہے دار “ہیں۔ہوتی

سبت کے بارے میں سوال
ایک23 دن عیسٰی اناج کے کھیتوں میں سے گزر رہا تھا۔ چلتے چلتے اُس

کے شاگرد کھانے کے لئے اناج کی بالیں توڑنے لـگے۔ سبت کا دن تھا۔
24 یہ دیکھ کر فریسیوں نے عیسٰی سے پوچھا، دیکھو،” یہ کیوں ایسا کر
رہے سبتہیں؟ دنکے ایسا کرنا منع “ہے۔

25 عیسٰی جوابنے دیا، کیا” تم کبھینے نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کِیا
جب اُسے اور اُس کے ساتھیوں بھوککو لـگی اور اُن خوراکپاسکے
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نہیں تھی؟ 26 اُس وقت ابیاتر اماِم اعظم تھا۔ داؤد الله کے گھر میں داخل
ہوا اور رب کے لئے مخصوص شدہ روٹیاں لے کر کھائیں، اگرچہ صرف
اماموں اِنہیںکو اجازتکیکھانے اورہے۔ اُس ساتھیوںاپنےنے بھیکو
یہ روٹیاں “کھلائیں۔

27 پھر اُس نے کہا، انسان” سبتکو دنکے کے لئے نہیں بنایا گیا بلـکہ
سبت کا دن انسان کے لئے۔ چنانچہ28 ابِن سبتآدم کا مالـکبھی “ہے۔

3
سوکھے ہوئے ہاتھ کی شفا

کسی1 اَور وقت جب عیسٰی عبادت خانے میں گیا تو ایکوہاں آدمی
جستھا کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ سبت2 کا دن تھا بڑےلوگاور غور سے
دیکھ تھےرہے کہ کیا عیسٰی اِس آدمی آجکو بھی گا۔دےشفا کیونکہ وہ
اُس پر الزام لگانے کا کوئی تلاشبہانہ کر رہے تھے۔ 3 عیسٰی نے سوکھے
ہاتھ والے آدمی سے اُٹھ،”کہا، درمیان میں کھڑا “ہو۔ 4 پھر عیسٰی نے اُن
سے پوچھا، مجھے” بتاؤ، شریعت ہمیں سبت کے دن کیا کرنے اجازتکی
دیتی نیکہے، کام کیکرنے غلطیا کام کرنے جانکیکسیکی، بچانے
کی یا اُسے تباہ کرنے “کی؟

خاموشسب رہے۔ 5 وہ غصے سے اپنے ارد گرد کے لوگوں طرفکی
دیکھنے لگا۔ اُن سختکی دلی اُس کے لئے بڑے دُکھ باعثکا بن رہی تھی۔
پھر اُس نے آدمی سے کہا، اپنا” ہاتھ آگے “بڑھا۔ اُس نے ایسا کیا تو اُس
کا ہاتھ بحال ہو گیا۔ اِس6 پر فریسی باہر نکل ہیرودیسکرسیدھے کی پارٹی
کے افراد کے ساتھ مل کر عیسٰی قتلکو کرنے کی سازشیں کرنے لـگے۔

جھیل کے کنارے پر ہجوم
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لیکن7 عیسٰی وہاں ہٹسے کر اپنے شاگردوں جھیلساتھکے پاسکے

ایکگیا۔ بڑا ہجوم اُس کے پیچھے ہو لیا۔ لوگ نہ صرف گلیل کے علاقے
سے آئے بلـکہ بہت سی اَور جگہوں یعنی یہودیہ، 8 یروشلم، ادومیہ، یائے در
یردن کے پار اور صور اور صیدا کے علاقے سے بھی۔ وجہ یہ تھی کہ عیسٰی
کے کام کی خبر اُن تکعلاقوں بھی پہنچ تھیچکی اور نتیجے بہتمیں سے
لوگ وہاں سے بھی آئے۔ 9 عیسٰی نے شاگردوں سے کہا، ایکاحتیاطاً”
وقتاُسکشتی کے لئے تیار کر مجھےہجومجبرکھو حد یادہسے ز دبانے
لـگے “گا۔ 10 کیونکہ اُس دن اُس نے بہتوں کو شفا دی تھی، اِس لئے
جسے بھی تکلیفکوئی تھی وہ دےدےدھکے کر اُس پاسکے آیا تاکہ
اُسے چھو سکے۔ 11 ناپاکبھیجباور روحوں نے عیسٰی کو دیکھا تو وہ
اُس کے منے سا گر کر چیخیں مارنے لـگیں، آپ” الله کے فرزند “ہیں۔

12 لیکن عیسٰی نے اُنہیں سختی سے ڈانٹ کر کہا کہ وہ اُسے ظاہر نہ
کریں۔

عیسٰی بارہ رسولوں کو مقرر کرتا ہے
13 اِس کے بعد عیسٰی نے پہاڑ پر چڑھ کر جنہیں وہ چاہتا تھا اُنہیں اپنے

پاس بُلا لیا۔ اور وہ اُس پاسکے آئے۔ اُس14 نے اُن میں سے بارہ چنکو
لیا۔ اُنہیں اُس نے اپنے رسول مقرر کر لیا تاکہ وہ اُس ساتھکے چلیں اور وہ
اُنہیں منادی کرنے کے لئے بھیج سکے۔ اُس15 نے اُنہیں بدروحیں لنے نکا
کا اختیار بھی دیا۔

بارہجن16 کو اُس نے مقرر کیا اُن نامکے یہ :ہیں جسشمعون لقبکا
اُس پطرسنے رکھا، زبدی17 کے یعقوببیٹے اور یوحنا جن لقبکا عیسٰی
نے بادل’ گرجکی کے ‘بیٹے رکھا، 18 یاس، اندر فلپّس، برتلمائی، متی، توما،
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یعقوب بن حلفئی، تّدی، شمعون مجاہد 19 اور یہوداہ یوتی جساسکر بعدنے
میں اُسے دشمن کے حوالے کر دیا۔

عیسٰی اور بدروحوں کا سردار
20 پھر عیسٰی کسی گھر میں داخل ہوا۔ اِس بار بھی اِتنا ہجوم جمع ہو

گیا کہ عیسٰی کو اپنے شاگردوں سمیت کھانا کھانے کا موقع بھی نہ ملا۔
جب21 اُس کے خاندان کے افراد نے یہ سنا تو وہ اُسے پکڑ کر لے جانے
کے لئے آئے، کیونکہ اُنہوں نے کہا، ہوشوہ” میں نہیں “ہے۔

لیکن22 شریعت کے جو عالِم یروشلم سے آئے تھے اُنہوں نے کہا، یہ”
بدروحوں کے سردار بعل زبول کے قبضے میں ہے۔ اُسی کی مدد سے
بدروحوں کو نکال رہا “ہے۔

23 پھر عیسٰی نے اُنہیں پاساپنے بُلا کر تمثیلوں جوابمیں دیا۔ ابلیس”
ابلیسطرحکس نکالکو سکتا ہے؟ بادشاہیجس24 پھوٹمیں پڑ جائے
وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ 25 جساور گھرانے حالتایسیکی ہو وہ بھی قائم
نہیں رہ سکتا۔ اِسی26 طرح ابلیساگر اپنے آپ کرےمخالفتکی اور یوں
اُس پھوٹمیں پڑ جائے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا بلـکہ ختم ہو چکا ہے۔

کسی27 زورآور آدمی کے گھسمیںگھر کر اُس کا مال اسبابو لُوٹنا
اُس تکوقت ممکن نہیں تکجبہے اُس آدمی کو باندھا نہ جائے۔ پھر
ہی اُسے لُوٹا جا سکتا ہے۔

28 مَیں تم سے سچ کہتا ہوں کہ لوگوں کے تمام گناہ اور کفر کی باتیں
معاف کی سکیںجا گی، خواہ وہ کتنا ہی کیوںکفر نہ بکیں۔ لیکن29 جو
القدسروح خلافکے بکےکفر اُسے نہیںمعافیتکابد ملے گی۔ ایکوہ
ابدی گناہ کا ٹھہرےقصوروار “گا۔ 30 عیسٰی نے یہ اِس لئے کہا کیونکہ
عالِم کہہ رہے تھے کہ بدروحکسیوہ گرفتکی میں ہے۔
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عیسٰی کی ماں اور بھائی
31 پھر عیسٰی کی ماں اور بھائی پہنچ گئے۔ کھڑےباہر ہو کر اُنہوں نے

اُسےکوکسی بُلانے بھیجکو دیا۔ اُس32 اردکے ہجومگرد بیٹھا تھا۔ اُنہوں
نے کہا، آپ” کی ماں اور بھائی آپباہر کو بُلا رہے “ہیں۔

33 عیسٰی نے پوچھا، کون” میری ماں اور کون میرے بھائی “ہیں؟
اور34 اپنے بیٹھےگرد لوگوں پر نظر ڈال کر اُس نے کہا، دیکھو،” میرییہ
ماں میرےاور بھائی ہیں۔ 35 جو بھی الله کی پوریمرضی کرتا ہے وہ میرا
بھائی، میری بہن اور میری ماں “ہے۔

4
بیج بونے والے کی تمثیل

1 پھر عیسٰی دوبارہ جھیل کنارےکے تعلیم دینے لگا۔ اور اِتنی بڑی بھیڑ
اُس پاسکے جمع ہوئی کہ وہ جھیل میں ایککھڑی کشتی میں بیٹھ گیا۔
جھیللوگباقی کنارےکے رہے۔کھڑےپر اُس2 باتیںسیبہتاُنہیںنے
تمثیلوں میں سکھائیں۔ اُن میں ایکسے یہ :تھی

بیجکسانایک!سنو”3 بونے کے لئے نکلا۔ بیججب4 اِدھر اُدھر بکھر
گیا تو کچھ دانے راستے گرےپر اور پرندوں نے آ کر چگاُنہیں لیا۔ کچھ5
یلی پتھر زمین مٹیجہاںگرےپر تھی۔کمیکی وہ اُگجلد آئے مٹیکیونکہ
گہری نہیں تھی۔ سورججبلیکن6 نکلا ُجھلسپودےتو گئے اور چونکہ
وہ نہجڑ اِسسکےپکڑ لئے خوددانےکچھ7گئے۔سوکھ رَو پودوںکانٹےدار
کے درمیان بھی گرے۔ وہاں وہ اُگنے تو لـگے، لیکن خود رَو پودوں نے
ساتھ ساتھ بڑھ کر اُنہیں پھلنے لنے پھو کی جگہ نہ دی۔ چنانچہ وہ بھی ختم ہو
گئے اور پھل نہ لا سکے۔ لیکن8 ایسے دانے بھی تھے جو زرخیز زمین میں
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گرے۔ وہاں پھوٹوہ نکلے اور ھتے بڑ ھتے تیسبڑ گُنا، ساٹھ گُنا بلـکہ َسو گُنا
تک پھل “لائے۔

9 پھر اُس نے کہا، جو” سن سکتا ہے وہ سن “!لے
تمثیلوں کا مقصد

وہجب10 اکیلا تھا تو لوگجو اُس کے ارد گرد جمع تھے اُنہوں نے بارہ
سمیتشاگردوں اُس سے پوچھا تمثیلاِسکہ کا مطلبکیا ہے؟ اُس11 نے
جواب دیا، تم” کو تو الله کی بادشاہی کا بھید سمجھنے کی لیاقت دی گئی
لیکنہے۔ مَیں دائرےاِس سے باہر کے لوگوں کو باتہر سمجھانے کے
لئے تمثیلیں استعمال کرتا ہوں 12 پاکتاکہ کلام پورا ہو جائے کہ
وہ’ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے مگر کچھ نہیں جانیں گے،
وہ اپنے کانوں سے سنیں گے مگر کچھ نہیں سمجھیں گے،
ایسا نہ ہو کہ طرفمیریوہ رجوع کریں
اور معافاُنہیں کر دیا “۔‘جائے

بیج بونے والے کی تمثیل کا مطلب
13 پھر عیسٰی نے اُن سے کیا”کہا، تم یہ تمثیل نہیں سمجھتے؟ تو پھر باقی تمام

سمجھطرحکستمثیلیں پاؤ گے؟ بیج14 بونے والا الله کا کلام بو دیتا ہے۔
15 راستے پر گرنے والے دانے لوگوہ ہیں جو کلام کو سنتے تو لیکنہیں،
ًابلیسپھر فورا آ کر وہ چھینکلام لیتا جوہے اُن میں یا بو گیا ہے۔ یلی16 پتھر
زمین پر گرنے والے دانے لوگوہ ہیں جو کلام سنتے ہی اُسے خوشی سے
قبول تو کر لیتے ہیں، لیکن17 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 جاتے ہیں۔ خود18 رَو
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پودوںکانٹےدار دانےہوئےگرےدرمیانکے ہیںلوگوہ کلامجو سنتے
تو ہیں، لیکن19 پھر روزمرہ کی پریشانیاں، دولت کا فریب اور دیگر چیزوں
کا لالچ کلام کو پھلنے لنے پھو نہیں دیتے۔ نتیجے میں وہ پھل تکلانے نہیں
پہنچتا۔ اِس20 مقابلےکے میں زمینزرخیز گرےمیں ہوئے دانے لوگوہ
ہیں جو کلام سن کر اُسے قبول کرتے اور ھتے بڑ ھتے بڑ تیس گُنا، ساٹھ گُنا
بلـکہ َسو تکگُنا پھل لاتے “ہیں۔

کوئی چراغ کو برتن کے نیچے نہیں چھپاتا
21 عیسٰی رکھیجاریباتنے اور کہا، کیا” چراغ کو اِس لئے جلا کر

لایا جاتا ہے کہ وہ کسی برتن یا چارپائی کے نیچے رکھا جائے؟ ہرگز !نہیں
اُسے شمع دان پر رکھا جاتا ہے۔ 22 کیونکہ جو کچھ بھی اِس وقت پوشیدہ
ہے اُسے آخرکار ظاہر ہو جانا ہے اور تمام بھیدوں ایککو دن کھل جانا
ہے۔ 23 اگر کوئی سکےسن تو سن “لے۔

24 اُس نے اُن سے یہ بھی کہا، اِس” پر دھیان دو کہ تم کیا سنتے ہو۔
حسابجس سے تم دوسروں کو دیتے ہو اُسی حساب سے تم کو بھی دیا
جائے گا بلـکہ تم کو اُس بڑھسے کر ملے گا۔ 25 کیونکہ حاصلکچھجسے
ہوا ہے اُسے اَور بھی دیا جائے گا، جبکہ جسے کچھ حاصل نہیں ہوا اُس
سے وہ بہتتھوڑا بھی چھین لیا جائے گا جو اُسے حاصل “ہے۔

خودبہ خود اُگنے والے بیج کی تمثیل
26 پھر عیسٰی نے الله”کہا، کی بادشاہی یوں سمجھ زمینکسانایک:لو

میں بیج بکھیر دیتا ہے۔ 27 یہ بیج پھوٹ کر دن رات اُگتا رہتا ہے، خواہ
کسان سو رہا یا جاگ رہا ہو۔ اُسے معلوم نہیں کہ یہ کیونکر ہوتا ہے۔
28 زمین خود بخود اناج کی فصل پیدا کرتی ہے۔ پہلے پتے نکلتے ہیں، پھر
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بالیں نظر آنے لـگتی ہیں اور آخر میں دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ 29 اور جوں
اناجہی پکفصلکی جاتی کسانہے آ کر درانتی سے کاٹاُسے لیتا ہے،
کیونکہ فصل کی کٹائی وقتکا آ چکا ہوتا “ہے۔

رائی کے دانے کی تمثیل
30 پھر عیسٰی نے کہا، ہم” الله کی بادشاہی کا موازنہ کس چیز سے

کریں؟ یا ہم کون سی تمثیل سے اِسے بیان کریں؟ 31 وہ رائی کے دانے کی
مانند ہے جو زمین میں ڈالا گیا ہو۔ رائی بیجوں سبمیں سے چھوٹا دانہ ہے
لیکن32 ھتے بڑ ھتے بڑ یوں سبز میں سب سے بڑا ہو جاتا ہے۔ اُس کی شاخیں
اِتنی لمبی ہو ہیںجاتی پرندےکہ اُس کے میںسائے اپنے گھونسلے بنا سکتے
“ہیں۔

33 عیسٰی اِسی قسم بہتکی سی تمثیلوں کی مدد سے اُنہیں کلام یوں سناتا
تھا کہ وہ اِسے سمجھ سکتے تھے۔ 34 ہاں، عوام کو وہ صرف تمثیلوں کے
یعے ذر سکھاتا تھا۔ لیکن جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اکیلا ہوتا تو وہ
باتہر کی تشریح کرتا تھا۔

عیسٰی آندھی کو تھما دیتا ہے
35 اُس دن جب شام ہوئی تو عیسٰی نے اپنے شاگردوں سے کہا، آؤ،”

ہم جھیل کے پار “چلیں۔ 36 چنانچہ وہ بھیڑ رُخصتکو کر کے اُسے لے
کر چل بعضپڑے۔ اَور کشتیاں بھی ساتھ گئیں۔ اچانک37 سخت آندھی
آئی۔ لہریں کشتی سے ٹکرا کر اُسے پانی سے بھرنے لـگیں، لیکن38 عیسٰی
ابھی تک کشتی کے پچھلے حصے میں اپنا سر گدی پر رکھے سو رہا تھا۔
شاگردوں نے اُسے جگا کر کہا، اُستاد،” کیا آپ کو پروا نہیں کہ ہم تباہ
ہو رہے “ہیں؟
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39 جاگوہ اُٹھا، آندھی کو ڈانٹا اور جھیل سے کہا، !خاموش” چپ

“!کر اِس پر آندھی تھم گئی اور لہریں ساکتبالکل ہو گئیں۔ 40 پھر عیسٰی
شاگردوںنے تم”پوچھا،سے کیوں ہو؟گھبراتے کیا ایمانتکابھیتم نہیں
“رکھتے؟

41 اُن طاریخوفسختپر ہو گیا اور دوسرےایکوہ سے کہنے آخر”لـگے، یہ کون ہے؟ ہَوا اور جھیل بھی اُس کا حکم مانتی “ہیں۔
5

عیسٰی ایک گراسینی آدمی سے بدروحیں نکال دیتا ہے
پھر1 پارکےجھیلوہ گراسا پہنچے۔میںعلاقےکے عیسٰیجب2 کشتی

سے اُترا ایکتو آدمی ناپاکجو روح گرفتکی میں تھا قبروں میں نکلسے
عیسٰیکر یہ3ملا۔کو میںقبروںآدمی رہتا اور پہنچتکنوبتاِس گیا تھا کہ
کوئی بھی اُسے باندھ نہ سکتا تھا، چاہے اُسے زنجـیروں سے بھی باندھا جاتا۔
4 اُسے بہت دفعہ یوں بیڑ اور زنجـیروں سے باندھا گیا تھا، لیکن جب بھی ایسا
ہوا تو اُس زنجـیروںنے کو توڑ یوںکر بیڑ ٹکڑےٹکڑےکو کر دیا تھا۔ کوئی
بھی اُسے کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ راتدن5 وہ چیخیں مار مار کر قبروں
پہاڑیاور علاقے میں گھومتا پھرتا اور آپاپنے پتھروںکو زخمیسے کر لیتا
تھا۔

6 عیسٰی کو دُور سے دیکھ کر وہ دوڑا اور اُس کے منے سا منہ کے بل
گرا۔ 7 وہ زور سے چیخا، اے” عیسٰی الله تعالیٰ کے فرزند، میرا آپ کے
ساتھ کیا واسطہ ہے؟ الله کے نام آپمیں کو قَسم دیتا ہوں کہ عذابمجھے
میں نہ “ڈالیں۔ 8 کیونکہ عیسٰی نے اُسے کہا تھا، ناپاکاے” روح، آدمی
میں نکلسے “!جا

9 پھر عیسٰی نے پوچھا، تیرا” نام کیا “ہے؟
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اُس جوابنے لشکر،”دیا، بہتہمکیونکہ “ہیں۔سے اور10 وہ بار بار
منت کرتا رہا کہ عیسٰی اُنہیں اِس علاقے سے نہ نکالے۔

11 اُس وقت قریب کی پہاڑی پر سؤروں کا بڑا غول چر رہا تھا۔
بدروحوں12 نے عیسٰی التماسسے کی، ہمیں” سؤروں میں بھیج دیں، ہمیں
اُن میں داخل ہونے “دیں۔ اُس13 نے اُنہیں اجازت دی تو بدروحیں اُس
آدمی میں نکلسے میںسؤروںکر جا اِسگھسیں۔ پورےپر غول ًکے تقریبا
2,000 بھاگبھاگسؤر پہاڑیکر ڈھلانکی پر اُترےسے میںجھیلاور
جھپٹ ڈوبکر مرے۔

یہ14 دیکھ سؤروںکر بھاگبانگلہکے اُنہوںگئے۔ شہرنے دیہاتاور
میں اِس بات کا چرچا کیا لوگتو یہ معلوم کرنے کے لئے کہ کیا ہوا ہے
اپنی جگہوں نکلسے کر عیسٰی پاسکے آئے۔ اُس15 پاسکے پہنچے تو وہ
آدمی بدروحوںپہلےمیںجسملا کا وہاںپہنےکپڑےوہابتھا۔لشکر بیٹھا
تھا اور اُس کی ٹھیکحالتذہنی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ جنہوں16
کچھسبنے دیکھا تھا اُنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ بدروح گرفتہ آدمی اور
سؤروں ساتھکے کیا ہوا ہے۔

17 لوگپھر عیسٰی منتکی کرنے لـگے کہ وہ اُن کے علاقے سے چلا
جائے۔

عیسٰی18 کشتی پر سوار ہونے لگا تو بدروحوں آزادسے کئے آدمیگئے نے
اُس التماسسے کی، مجھے” بھی اپنے ساتھ جانے “دیں۔

لیکن19 عیسٰی نے اُسے ساتھ جانے نہ دیا بلـکہ کہا، اپنے” واپسگھر
چلا جا اور اپنے عزیزوں سبکو کچھ بتا ربجو تیرےنے لئے کیا ہے،
کہ اُس نے تجھ پر کتنا رحم کیا “ہے۔
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20 چنانچہ آدمی چلا گیا دکپلساور کے علاقے میں لوگوں کو بتانے لگا

کہ عیسٰی میرےنے لئے کیا کچھ کیا ہے۔ حیرتسباور زدہ ہوئے۔
یائیر کی بیٹی اور بیمار عورت

21 عیسٰی نے کشتی میں بیٹھے جھیل کو دوبارہ پار کیا۔ دوسرےجب
کنارے پہنچا ایکتو ہجوم اُس گردکے جمع ہو گیا۔ وہ ابھی جھیل پاسکے
ہی تھا 22 کہ مقامی عبادت خانے ایککا راہنما اُس پاسکے آیا۔ اُس
کا نام یائیر تھا۔ عیسٰی کو دیکھ کر وہ اُس کے پاؤں میں گر گیا 23 اور بہت
منت کرنے لگا، میری” چھوٹی بیٹی مرنے والی ہے، براہِ کرم آ کر اُس پر
اپنے ہاتھ رکھیں تاکہ وہ شفا پا کر زندہ “رہے۔

چنانچہ24 عیسٰی اُس بڑیایکپڑا۔چلساتھکے بھیڑ اُس لـگپیچھےکے
گئی لوگاور اُسے گھیر کر طرفہر سے دبانے لـگے۔

ہجوم25 عورتایکمیں تھی جو بارہ سال خونسے بہنے مرضکے سے
رِہائی نہ پا سےڈاکٹروںبہت26تھی۔سکی علاجاپنا کروا کروا اُسےکر کئی
طرح مصیبتکی پڑیجھیلنی تھی اور اِتنے میں اُس کے تمام پیسے بھی خرچ
ہو گئے تھے۔ توبھی کوئی فائدہ نہ ہوا تھا بلـکہ اُس کی حالت مزید خراب
ہوتی گئی۔ 27 عیسٰی بارےکے میں سن کر وہ بھیڑ میں شامل ہو تھی۔گئی
اب پیچھے سے آ کر اُس نے اُس لباسکے کو چھوا، 28 کیونکہ اُس نے
سوچا، اگر” مَیں صرف اُس لباسکے کو ہی چھو لوں تو مَیں شفا پا لوں
“گی۔

خون29 بہنا ً فورا بند ہو گیا اور اُس نے اپنے جسم میں محسوس کیا کہ
مجھے اِس اذیت ناک حالت سے رِہائی مل گئی ہے۔ 30 لیکن اُسی لمحے
عیسٰی محسوسخودکو ہوا میںمجھکہ توانائیسے نکلی اُسہے۔ نے مُڑ کر
پوچھا، میرےنےکس” کپڑوں کو چھوا “ہے؟



مرقس 5:31 xviii مرقس 5:41
31 اُس کے شاگردوں نے جواب دیا، آپ” خود دیکھ رہے ہیں کہ

ہجوم آپ کو گھیر کر دبا رہا ہے۔ تو پھر کسآپ طرح پوچھ سکتے ہیں
کسکہ مجھےنے “چھوا؟

لیکن32 عیسٰی اپنے طرفچاروں دیکھتا رہا کسکہ نے یہ کیا ہے۔
اِس33 پر عورتوہ جانیہ کر ساتھمیرےکہ کیا ہوا مارےکےخوفہے
لرزتی ہوئی اُس کے پاس آئی۔ وہ اُس کے منے سا گر پڑی اور اُسے پوری
کھولحقیقت بیانکر کی۔ 34 عیسٰی اُسنے سے کہا، تیرےبیٹی،” ایمان
نے تجھے بچا لیا ہے۔ سلامتی سے جا اور اپنی ناکاذیت حالت سے “رہ۔بچی

35 عیسٰی باتیہنے ابھی نہیںختم تھیکی عبادتکہ خانے کے راہنما
یائیر کے گھر طرفکی سے لوگکچھ پہنچے اور کہا، آپ” کی بیٹی فوت
ہو چکی ابہے، اُستاد کو تکلیفمزید دینے کی کیا “ضرورت؟

36 اُن کی باتیہ نظرانداز کر عیسٰیکے نے یائیر سے گھبراؤ،مت”کہا،
فقط ایمان “رکھو۔ 37 پھر عیسٰی نے ہجوم روککو لیا اور صرف پطرس،
یعقوب اور اُس کے بھائی یوحنا کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت دی۔
عبادتجب38 خانے کے راہنما کے گھر پہنچے تو وہاں بڑی افرا تفری
نظر خوبلوگآئی۔ یہ گر و زاری کر رہے تھے۔ 39 اندر جا کر عیسٰی نے
اُن یہ”کہا،سے کیسا شور شرابہ روکیوںہے؟ لڑکیہو؟رہے نہیںمر گئی
بلـکہ سو رہی “ہے۔

ہنسلوگ40 اُسکر مذاقکا اُڑانے لیکنلـگے۔ اُس باہرکوسبنے
نکال دیا۔ لڑکیصرفپھر والدینکے اور اپنے تین شاگردوں ساتھکو لے کر
وہ کمرےاُس میں داخل میںجسہوا لڑکی پڑی تھی۔ اُس41 نے اُس کا
ہاتھ پکڑ کر طلتھا”کہا، اِس“!قُوم مطلبکا چھوٹی”ہے، لڑکی، مَیں تجھے
حکم دیتا ہوں جاگکہ “!اُٹھ
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ًلڑکی42 فورا اُٹھ کر چلنے پھرنے لـگی۔ اُس کی عمر بارہ تھی۔سال یہ دیکھ

لوگکر گھبرا کر حیران رہ گئے۔ 43 عیسٰی اُنہیںنے سنجیدگی سے سمجھایا
کہ کسیوہ بھیکو اِس بارےکے میں نہ بتائیں۔ پھر اُس اُنہیںنے کہا کہ
اُسے کھانے کو کچھ دو۔

6
عیسٰی کو ناصرت میں رد کیا جاتا ہے

1 پھر عیسٰی وہاں سے چلا گیا اور اپنے وطنی شہر ناصرت میں آیا۔ اُس
کے شاگرد اُس کے ساتھ تھے۔ سبت2 کے دن عبادتوہ خانے میں تعلیم
دینے لگا۔ بیشتر لوگ اُس کی باتیں سن کر حیرت زدہ ہوئے۔ اُنہوں نے
اِسے”پوچھا، یہ کہاں حاصلسے ہوا حکمتیہہے؟ اِسےجو ملی اورہے،
معجزےیہ اِسجو ہاتھوںکے سے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ 3 کیا یہ وہ بڑھئی
نہیں جوہے مریم کا بیٹا بھائیکےجساورہے یعقوب، یوسف، یہوداہ اور
شمعون ہیں؟ اور کیا اِس کی بہنیں یہیں نہیں “رہتیں؟ یوں اُنہوں نے اُس سے
ٹھوکر کھا کر اُسے قبول نہ کیا۔

4 عیسٰی نے اُن سے کہا، نبی” کی ہر عزتجگہ ہوتی ہے سوائے اُس
کے وطنی شہر، اُس کے رشتے داروں اور اُس کے اپنے خاندان “کے۔

وہاں5 وہ کوئی معجزہ نہ کر سکا۔ اُس صرفنے ایکچند مریضوں
پر ہاتھ رکھ کر اُن کو شفا دی۔ اور6 وہ اُن بےاعتقادیکی سببکے بہتسے حیران تھا۔

عیسٰی بارہ شاگردوں کو تبلیغ کرنے بھیجتا ہے
اِس بعدکے عیسٰی اردنے گرد گاؤںگاؤںمیںعلاقےکے جا لوگوںکر

کو تعلیم دی۔ 7 بارہ شاگردوں کو بُلا کر وہ اُنہیں دو دو کر کے مختلف
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جگہوں پر بھیجنے لگا۔ اِس کے لئے اُس ناپاکاُنہیںنے روحوں کو لنے نکا
کا دےاختیار کر 8 یہ ہدایت کی، سفر” پر اپنے ساتھ کچھ نہ لینا سوائے
نہکے۔لاٹھیایک لئےکےساماننہروٹی، بیگ،کوئی نہ کوئیمیںکمربند
پیسہ، 9 ایکنہ سے یادہ ز سوٹ۔ تم جوتے پہن سکتے ہو۔ جس10 گھر
میں بھی داخل ہو اُس میں اُس مقام چلےسے ٹھہرو۔تکجانے اور11 اگر
کوئی مقام تم کو قبول نہ کرے یا تمہاری نہ سنے تو پھر روانہ ہوتے وقت
اپنے پاؤں سے گرد جھاڑ دو۔ یوں تم اُن خلافکے گواہی دو “گے۔

12 چنانچہ شاگرد وہاں سے نکل کر منادی کرنے لـگے لوگکہ توبہ
کریں۔ اُنہوں13 بہتنے سی بدروحیں نکال دیں اور بہت سے مریضوں پر
زیتون کا تیل مَل کر اُنہیں شفا دی۔

یحیٰی بپتسمہ دینے والے کا قتل
14 بادشاہ انتپاسہیرودیس نے عیسٰی بارےکے میں سنا، کیونکہ اُس

نامکا مشہور ہو گیا تھا۔ کچھ کہہ یحیٰی”تھے،رہے بپتسمہ دینے مُردوںوالا
میں سے جی اُٹھا اِسہے، لئے اِس قسم کی معجزانہ طاقتیں اُس میں نظر آتی
“ہیں۔

اَوروں نے سوچا، الیاسیہ” نبی “ہے۔
15 یہ خیال پیشبھی کیا جا رہا تھا کہ وہ قدیم زمانے کے نبیوں جیسا

کوئی نبی ہے۔
لیکن16 ہیرودیسجب نے اُس بارےکے میں سنا تو اُس نے جسیحیٰی”کہا، کا مَیں نے سر قلم کروایا ہے مُردوں میں سے جی اُٹھا “ہے۔

17 وجہ یہ تھی کہ ہیرودیس کے حکم پر ہی یحیٰی کو گرفتار کر کے جیل
میں ڈالا گیا تھا۔ ہیرودیاسیہ کی خاطر ہوا تھا جو ہیرودیسپہلے کے بھائی
فلپّس کی بیوی تھی، جسلیکن سے اُس ابنے شادیخود کر لی تھی۔
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18 یحیٰی نے ہیرودیس کو بتایا تھا، اپنے” بھائی کی بیوی سے تیری شادی
ناجائز “ہے۔

19 اِس وجہ سے ہیرودیاس اُس سے کینہ رکھتی اور اُسے قتل کرانا
چاہتی تھی۔ لیکن اِس میں وہ ناکام رہی 20 ہیرودیسکیونکہ یحیٰی سے ڈرتا
تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راستآدمی باز مُقّدساور ہے، اِس لئے وہ اُس کی
حفاظت کرتا بھیجبتھا۔ اُس باتسے ہوتی سنسنہیرودیستو بڑیکر
اُلجھن میں پڑ جاتا۔ توبھی وہ اُس کی باتیں سننا پسند کرتا تھا۔

21 آخرکار ہیرودیاس ہیرودیسکو کی سال گرہ پر اچھا موقع مل گیا۔
سال گرہ کو منانے کے لئے ہیرودیس نے اپنے بڑے سرکاری افسروں،
ملٹری کمانڈروں اور گلیل کے اّول درجے کے یوں شہر کی ضیافت کی۔
ضیافت22 کے دوران ہیرودیاس کی بیٹی اندر آ کر ناچنے لـگی۔ ہیرودیس
اور اُس مہمانوںکے کو بہتیہ پسند آیا اور اُس لڑکینے سے جیجو”کہا،
چاہے مجھ مانگسے تو مَیں وہ تجھے دوں “گا۔ 23 بلـکہ اُس نے قَسم کھا
کر کہا، جو” بھی تُو مانگے گی مَیں تجھے دوں گا، خواہ بادشاہی کا آدھا
حصہ ہی کیوں نہ “ہو۔

لڑکی24 نکلنے کر اپنی ماں سے پوچھا، مَیں” کیا “مانگوں؟
ماں جوابنے دیا، یحیٰی” بپتسمہ دینے والے کا “سر۔
25 لڑکی پُھرتی سے اندر جا کر بادشاہ واپسپاسکے آئی اور کہا، مَیں”

ہوںچاہتی ابھیمجھےآپکہ ابھی یحیٰی بپتسمہ دینے والے میںٹرےسرکا
منگوا “دیں۔

یہ26 سن کر بادشاہ بہتکو دُکھ لیکنہوا۔ اپنی قَسموں اور مہمانوں کی
موجودگی کی وجہ سے وہ انکار کرنے کے لئے بھی تیار نہیں تھا۔ چنانچہ27
اُس ًنے فورا جلاد بھیجکو کر حکم دیا کہ وہ یحیٰی کا سر لے آئے۔ جلاد
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میںجیلنے جا کر یحیٰی سرکا قلم کر دیا۔ 28 پھر وہ ٹرےاُسے میں رکھ کر
لے آیا اور لڑکی دیا۔دےکو لڑکی نے اُسے اپنی ماں سپردکے کیا۔ جب29
یحیٰی کے شاگردوں کو یہ خبر پہنچی تو وہ آئے اور اُس کی لاش لے کر
اُسے قبر میں رکھ دیا۔

عیسٰی 5000 افراد کو کھانا کھلاتا ہے
واپسرسول30 آ کر عیسٰی پاسکے جمع ہوئے اور کچھسباُسے سنانے

لـگے جو اُنہوں نے کیا اور سکھایا تھا۔ 31 اِس دوران اِتنے لوگ آ اور جا
رہے تھے کہ اُنہیں کھانا کھانے کا موقع بھی نہ ملا۔ اِس لئے عیسٰی نے
بارہ شاگردوں سے کہا، آؤ،” ہم لوگوں الـگسے ہو کسیکر غیرآباد جگہ
جائیں اور آرام “کریں۔ چنانچہ32 وہ کشتی پر سوار ہو ویرانکسیکر جگہ
چلے گئے۔

لیکن33 بہت سے لوگوں نے اُنہیں وقتجاتے پہچان لیا۔ وہ پیدل چل
کر تمام شہروں نکلسے آئے اور دوڑ دوڑ کر اُن سے پہلے منزِل تکمقصود
پہنچ گئے۔ جب34 عیسٰی نے کشتی پر سے اُتر بڑےکر ہجوم کو دیکھا تو
اُسے لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ اُن بھیڑوں کی مانند تھے جن کا کوئی
چرواہا نہ ہو۔ وہیں وہ اُنہیں بہت سی باتیں سکھانے لگا۔

دنجب35 ڈھلنے لگا تو اُس کے شاگرد اُس پاسکے آئے اور کہا، یہ”
ویرانجگہ اورہے دن ڈھلنے لگا ہے۔ 36 اِن رُخصتکو دیںکر تاکہ یہ ارد
گرد کی بستیوں اور دیہاتوں میں جا کر کھانے کے لئے کچھ خرید “لیں۔

لیکن37 عیسٰی نے اُنہیں کہا، تم” خود اِنہیں کچھ کھانے کو “دو۔
اُنہوں نے اِسہم”پوچھا، کے لئے چاندیدرکار کہاںِسکے200کے

سے لے کر روٹی خریدنے جائیں اور اِنہیں “کھلائیں؟
اُس38 نے کہا، پاستمہارے” کتنی روٹیاں ہیں؟ جا کر پتا “!کرو
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اُنہوں نے معلوم کیا۔ پھر دوبارہ اُس پاسکے آ کر کہنے لـگے، ہمارے”
پاس پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں “ہیں۔

اِس39 پر عیسٰی ہدایتاُنہیںنے تمام”دی، لوگوں ہریمیںگروہوںکو
گھاس پر بٹھا “دو۔ لوگچنانچہ40 َسو َسو پچاسپچاساور میںصورتکی
بیٹھ گئے۔ 41 پھر عیسٰی نے اُن پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں کو لے کر آسمان
طرفکی دیکھا اور شکرگزاری کی دعا کی۔ پھر اُس نے روٹیوں کو توڑ توڑ
شاگردوںکر کو دیا تاکہ میںلوگوںوہ تقسیم اُسکریں۔ مچھلیوںدونے کو
ٹکڑےٹکڑےبھی کر شاگردوںکے یعےکے ذر اُن میں تقسیم کروایا۔ اور42
سب نے جی بھر کر کھایا۔ شاگردوںجب43 روٹیوںنے اور مچھلیوں کے
بچے ٹکڑےہوئے جمع کئے تو ٹوکرےبارہ بھر گئے۔ کھانے44 مردوںوالے
کی کُل تعداد 5,000 تھی۔

عیسٰی پانی پر چلتا ہے
اِس45 کے عین بعد عیسٰی نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ وہ کشتی

پر سوار ہو کر آگے نکلیں اور جھیل کے پار کے بیتشہر صیدا جائیں۔ اِتنے
میں وہ ہجوم کو رُخصت کرنا چاہتا تھا۔ اُنہیں46 باد خیر کہنے کے بعد وہ
دعا کرنے کے لئے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ 47 شام وقتکے شاگردوں کی کشتی
جھیل کے بیچ تک پہنچ گئی تھی جبکہ عیسٰی خود خشکی پر اکیلا رہ گیا
تھا۔ وہاں48 اُسسے نے دیکھا کہ شاگرد کشتی کو کھینے بڑیمیں جد و
جہد کر رہے ہیں، کیونکہ ہَوا اُن ًتھی۔رہیچلخلافکے تقریبا تین بجے
رات وقتکے عیسٰی پانی پر چلتے ہوئے اُن پاسکے آیا۔ وہ اُن سے آگے نکلنا
چاہتا تھا، اُنہوںجبلیکن49 سطحکیجھیلاُسےنے پر چلتے ہوئے دیکھا
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تو سوچنے لـگے، یہ” بھوتکوئی “ہے اور چیخیں مارنے لـگے۔ 50 کیونکہ
سب نے اُسے دیکھ دہشتکر کھائی۔

لیکن عیسٰی ً فورا اُن سے مخاطب ہو کر بولا، حوصلہ” !رکھو مَیں ہی
متہوں۔ “گھبراؤ۔ 51 پھر وہ اُن پاسکے آیا اور میںکشتی بیٹھ گیا۔ اُسی
وقت ہَوا تھم گئی۔ شاگرد نہایت حیرتہی زدہ ہوئے۔ 52 جبکیونکہ
روٹیوں کا معجزہ کیا گیا تھا تو وہ اِس مطلبکا نہیں سمجھے تھے بلـکہ اُن کے
بےحسدل ہو گئے تھے۔

گنیسرت میں مریضوں کی شفا
جھیل53 کو پار کر کے وہ گنیسرت شہر کے پاس پہنچ گئے اور لنگر

ڈال دیا۔ جوں54 ہی وہ کشتی اُترےسے لوگوں نے عیسٰی کو پہچان لیا۔
55 بھاگوہ بھاگ کر اُس پورے علاقے میں گزرےسے اور مریضوں
کو چارپائیوں پر اُٹھا اُٹھا کر وہاں لے آئے جہاں کہیں اُنہیں خبر ملی کہ
وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ بھیجہاں56 وہ گیا چاہے گاؤں، شہر یا بستی میں، وہاں
لوگوں بیماروںنے میںچوکوںکو رکھ اُسکر منتسے کی کہ وہ کم از کم
اُنہیں لباساپنے دامنکے کو چھونے دے۔ جساور بھینے اُسے چھوا
اُسے شفا ملی۔

7
باپ دادا کی تعلیم

ایک1 دن فریسی اور شریعت کے کچھ عالِم یروشلم سے عیسٰی سے ملنے
آئے۔ جب2 وہ وہاں تھے تو اُنہوں نے دیکھا کہ اُس کے کچھ شاگرد اپنے
صافپاکہاتھ کئے بغیر یعنی دھوئے بغیر کھانا کھا رہے ہیں۔
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3 یہودیکیونکہ) خاصاور کر فریسی فرقے لوگکے اِس
معاملے میں اپنے باپ دادا کی روایت کو مانتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ اچھی
طرح دھوئے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ اِسی4 جبطرح وہ کبھی بازار سے
ہیںآتے تو غسلوہ کر ہیکے کھانا ہیں۔کھاتے سیبہتوہ اَور روایتوں
پر بھی عمل کرتے ًہیں، مثلا اورجگکپ، کیتلی کو دھو صافپاککر
کرنے کی رسم (پر۔

فریسیوںچنانچہ5 شریعتاور ِموںکے عال عیسٰینے کےآپ”پوچھا،سے
باپشاگرد روایتوںکیدادا نہیںکیوںزندگیمطابقکے گزارتے بلـکہ روٹی
بھی صافپاکہاتھ کئے بغیر کھاتے “ہیں؟

6 عیسٰی نے جواب دیا، یسعیاہ” نبی نے تم یاکاروں ر کے بارے میں
ٹھیک اُسجبکہا نے یہ نبوّت یہ’کی، قوم اپنے ہونٹوں سے تو میرا احترام کرتی ہے

لیکن اُس کا دل مجھ سے دُور ہے۔
7 پرستشمیریوہ کرتے تو ہیں، لیکن بےفائدہ۔
کیونکہ انسانصرفوہ ہی کے احکام سکھاتے ‘ہیں۔
8 تم الله کے احکام کو چھوڑ کر روایاتانسانی پیرویکی کرتے “ہو۔
9 عیسٰی نے اپنی بات جاری رکھی، تم” کتنے سلیقے سے الله کا حکم

منسوخ کرتے ہو تاکہ اپنی روایات کو قائم رکھ سکو۔ 10ً مثلا موسٰی نے
فرمایا، اپنے’ باپ اور اپنی ماں کی عزت ‘کرنا اور جو’ اپنے باپ یا ماں
پر لعنت کرے اُسے سزائے موت دی ‘جائے۔ لیکن11 جب کوئی اپنے
والدین کہے،سے آپمَیں’ نہیںمددکی کر سکتا، مَیںکیونکہ مَنتنے مانی
ہے کہ جو آپمجھے کو دینا تھا وہ الله کے لئے قربانی ‘ہے تو تم اِسے جائز
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قرار دیتے ہو۔ یوں12 تم اُسے اپنے ماں باپ کی مدد کرنے روکسے لیتے
ہو۔ طرحاِسیاور13 تم الله کلامکے اپنیکو روایتاُس منسوخسے کر لیتے
ہو جو تم نسلنے در نسل منتقل کی ہے۔ تم اِس قسم سیبہتکی حرکتیں
کرتے “ہو۔

کیا کچھ انسان کو ناپاک کر دیتا ہے؟
14 پھر عیسٰی نے دوبارہ ہجوم کو اپنے پاس بُلایا اور کہا، میریسب”

بات سنو اور اِسے سمجھنے کرو۔کوششکی ایسیکوئی15 چیز نہیںہے جو
انسان میں داخل ہو کر ناپاکاُسے کر سکے، بلـکہ جو کچھ انسان کے اندر
سے نکلتا ہے وہی ناپاکاُسے کر دیتا “ہے۔ 16 اگر] کوئی سن سکتا
ہے تو وہ سن [لے۔

17 پھر وہ ہجوم کو چھوڑ کر کسی گھر میں داخل ہوا۔ وہاں اُس کے
شاگردوں نے پوچھا، اِس” تمثیل کا مطلبکیا “ہے؟

اُس18 نے کہا، کیا” تم بھی اِتنے ناسمجھ ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ جو
کچھ باہر سے انسان میں داخل ہوتا ہے وہ ناپاکاُسے نہیں کر سکتا؟ 19 وہ
تو اُس کے دل میں نہیں جاتا بلـکہ اُس معدےکے میں اور وہاں سے نکل
کر ضرورتجائے “میں۔ یہ) کہہ کر عیسٰی نے ہر قسم کا پاککھانا
صاف قرار (دیا۔

اُس20 نے یہ بھی انسانکچھجو”کہا، کے اندر سے نکلتا وہیہے اُسے
ناپاک کرتا ہے۔ 21 لوگوںکیونکہ کے اندر سے، اُن دلوںکے ہی بُرےسے
خیالات، حرام کاری، قتلچوری، و غارت، 22 زناکاری، لالچ، بدکاری،
شہوتدھوکا، پرستی، حسد، بہتان، غرور اور حماقت نکلتے ہیں۔ 23 یہ تمام
بُرائیاں اندر ہی نکلسے کر انسان ناپاککو کر دیتی “ہیں۔

غیریہودی عورت کا ایمان
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24 پھر عیسٰی گلیل سے روانہ ہو کر شمال میں صور کے علاقے میں آیا۔

وہاں کسیوہ داخلمیںگھر ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کسیکہ کو پتا چلے،
لیکن وہ پوشیدہ نہ رہ سکا۔ 25ً عورتایکفورا اُس پاسکے نےجسآئی
اُس بارےکے میں سن رکھا تھا۔ وہ اُس کے پاؤں میں گر گئی۔ اُس کی
روحناپاککسیبیٹیچھوٹی میںقبضےکے تھی، اور26 اُس عیسٰینے سے
گزارش کی، بدروح” کو میری بیٹی میں سے نکال “دیں۔ لیکن وہ عورت
یونانی تھی اور سورفینیکے کے علاقے میں پیدا ہوئی تھی، اِس27 لئے عیسٰی
نے اُسے بتایا، پہلے” بچوں کو جی بھر کر کھانے دے، کیونکہ یہ مناسب
نہیں کہ بچوں سے کھانا لے کر ُکتوں کے منے پھینکسا دیا “جائے۔

28 اُس جوابنے دیا، جی” خداوند، لیکن میز کے نیچے کے ُکتے بھی
بچوں گرےکے ٹکڑےہوئے کھاتے “ہیں۔

29 عیسٰی نے کہا، تُو” نے اچھا جواب دیا، اِس لئے جا، بدروح تیری
بیٹی میں نکلسے گئی “ہے۔

عورت30 اپنے واپسگھر چلی گئی تو دیکھا لڑکیکہ بستر پڑیپر اورہے
بدروح اُس میں نکلسے چکی ہے۔

گونگے بہرے کی شفا
جب31 عیسٰی صور سے روانہ ہوا تو وہ پہلے شمال میں واقع شہر صیدا

کو چلا گیا۔ پھر وہاں سے بھی فارغ ہو کر وہ دوبارہ گلیل کی جھیل کے
کنارے دکپلسواقع کے علاقے میں پہنچ گیا۔ وہاں32 اُس ایکپاسکے
بہرا آدمی لایا گیا مشکلجو ہی بولسے سکتا تھا۔ اُنہوں منتنے کی کہ وہ
اپنا ہاتھ اُس پر رکھے۔ 33 عیسٰی اُسے ہجوم سے دُور لے گیا۔ اُس نے اپنی
اُنگلیاں اُس کے کانوں میں ڈالیں اور تھوک کر آدمی کی زبان کو چھوا۔
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34 پھر آسمان کی طرف نظر اُٹھا کر اُس نے آہ بھری اور اُس سے “!اِفتح”کہا، اِس) مطلبکا ہے کھل” (“!جا

35ً فورا آدمی کے کان کھل گئے، زبان کا بندھن ٹوٹ گیا اور ٹھیکوہ
ٹھیک لنے بو لگا۔ عیسٰی36 حاضریننے کو حکم دیا کہ کسیوہ باتیہکو
نہ بتائیں۔ لیکن جتنا وہ منع کرتا تھا اُتنا لوگہی اِس کی خبر پھیلاتے تھے۔
37 وہ نہایت ہی حیران ہوئے اور کہنے لـگے، اِس” سبنے کچھ اچھا کیا
ہے، یہ بہروں کو سننے طاقتکی دیتا ہے اور گونگوں کو لنے بو “کی۔

8
عیسٰی 4000 افراد کو کھانا کھلاتا ہے

1 اُن دنوں ایکمیں اَور مرتبہ ایسا ہوا بہتکہ لوگسے جمع جنہوئے
پاسکے کھانے کا بندوبست نہیں تھا۔ چنانچہ عیسٰی نے اپنے شاگردوں
بُلاکو کر اُن سے کہا، مجھے”2 اِن لوگوں ترسپر آتا میرےاِنہیںہے۔ ساتھ
ٹھہرے تین دن ہو چکے ہیں اور اِن پاسکے کھانے کی کوئی چیز نہیں
ہے۔ لیکن3 اگر مَیں اِنہیں رُخصت کر دوں اور وہ اِس بھوکی حالت میں
اپنے اپنے گھر چلے جائیں تو وہ راستے تھکمیں کر ُچور ہو جائیں گے۔ اور
اِن میں سے کئی دُوردراز سے آئے “ہیں۔

اُس4 شاگردوںکے جوابنے دیا، اِس” ویران علاقے میں کہاں سے
اِتنا ملکھانا سکے گا کہ یہ کھا کر سیر ہو “جائیں؟

5 عیسٰی نے پوچھا، پاستمہارے” کتنی روٹیاں “ہیں؟
اُنہوں جوابنے دیا، “سات۔”
6 عیسٰی ہجومنے زمینکو پر بیٹھنے کو کہا۔ روٹیوںساتپھر کو لے کر

اُس شکرگزارینے کی دعا کی اور اُنہیں توڑ توڑ کر اپنے شاگردوں کو تقسیم
کرنے کے لئے دے دیا۔ 7 اُن پاسکے دو چار چھوٹی مچھلیاں بھی تھیں۔
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عیسٰی نے اُن پر بھی شکرگزاری کی دعا کی اور شاگردوں کو اُنہیں بانٹنے کو
کہا۔ لوگوں8 نے جی بھر کر کھایا۔ بعد جبمیں کھانے بچےکے ہوئے
ٹکڑے جمع کئے گئے تو ٹوکرےبڑےسات بھر گئے۔ 9ً تقریبا 4,000 آدمی
حاضر تھے۔ کھانے کے بعد عیسٰی نے اُنہیں رُخصت کر دیا 10 اور ً فورا
کشتی پر سوار ہو کر اپنے شاگردوں کے ساتھ دلمنوتہ کے علاقے میں پہنچ
گیا۔

فریسی الٰہی نشان طلب کرتے ہیں
11 اِس پر فریسی نکل کر عیسٰی پاسکے آئے اور اُس سے بحث کرنے

لـگے۔ اُسے آزمانے لئےکے اُنہوں مطالبہنے کیا آسماناُنہیںوہکہ طرفکی
سے کوئی الٰہی نشان دکھائے تاکہ اُس کا ثابتاختیار ہو جائے۔ لیکن12
اُس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، یہ” نسل کیوں الٰہی نشان کا مطالبہ کرتی
مَیںہے؟ تم کو سچ بتاتا ہوں کہ اِسے کوئی نشان نہیں دیا جائے “گا۔

13 اور اُنہیں چھوڑ کر وہ دوبارہ کشتی میں بیٹھ گیا اور جھیل کو پار
کرنے لگا۔

فریسیوں اور ہیرودیس کا خمیر
لیکن14 شاگرد اپنے ساتھ کھانا لانا بھول گئے تھے۔ کشتی میں اُن کے

پاس صرف ایک روٹی تھی۔ 15 عیسٰی نے اُنہیں ہدایت کی، خبردار،”
فریسیوں ہیرودیساور کے خمیر سے ہوشیار “رہنا۔

آپسشاگرد16 بحثمیں کرنے لـگے، وہ” اِس لئے کہہ رہے ہوں گے
پاسہمارےکہ روٹی نہیں “ہے۔

17 عیسٰی کو معلوم ہوا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ اُس نے کہا، تم”
آپس میں بحثکیوں کر رہے ہو پاسہمارےکہ روٹی نہیں ہے؟ کیا ابتم
تک نہ جانتے، نہ سمجھتے ہو؟ تمہارےکیا دل بےحساِتنے ہو گئے ہیں؟
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تمہاری18 آنکھیں تو ہیں، کیا تم دیکھ نہیں تمہارےسکتے؟ کان تو ہیں، کیا
تم سن نہیں سکتے؟ اور کیا تمہیں یاد نہیں جب19 مَیں نے 5,000 آدمیوں
کو پانچ روٹیوں سے سیر کر دیا تو تم نے بچے ہوئے ٹکڑوں کے ٹوکرےکتنے
اُٹھائے “تھے؟

اُنہوں جوابنے دیا، ۔“بارہ”
اور”20 جب مَیں نے 4,000 آدمیوں ساتکو روٹیوں سے سیر کر دیا

تو تم بچےنے ہوئے ٹکڑوں کے ٹوکرےکتنے اُٹھائے “تھے؟
اُنہوں جوابنے دیا، “سات۔”
اُس21 نے پوچھا، کیا” تم تکابھی نہیں “سمجھتے؟

بیت صیدا میں اندھے کی شفا
22 وہ بیت صیدا پہنچے تو لوگ عیسٰی کے پاس ایک اندھے آدمی کو

لائے۔ اُنہوں التماسنے کی کہ وہ اُسے چھوئے۔ 23 عیسٰی اندھے کا ہاتھ
پکڑ کر اُسے گاؤں سے باہر لے گیا۔ وہاں اُس نے اُس کی آنکھوں تھوکپر
کر اپنے ہاتھ اُس پر رکھ دیئے اور پوچھا، کیا” تُو کچھ دیکھ سکتا “ہے؟

آدمی24 نے نظر اُٹھا کر کہا، ہاں،” مَیں لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں۔ وہ
پھرتے ہوئے درختوں کی مانند دےدکھائی رہے “ہیں۔

25 عیسٰی نے دوبارہ اپنے ہاتھ اُس آنکھوںکی پر رکھے۔ اِس پر آدمی کی
پورےآنکھیں طور کھلپر اُسگئیں، کی بحالنظر ہو گئی اور کچھسبوہ
دیکھصافصاف سکتا تھا۔ عیسٰی26 رُخصتاُسےنے کر اِس”کہا،کے
گاؤں واپسمیں نہ جانا بلـکہ سیدھا اپنے گھر چلا “جا۔

پطرس کا اقرار
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27 پھر عیسٰی وہاں نکلسے کر اپنے شاگردوں ساتھکے قیصریہ فلپی کے

قریب کے دیہاتوں میں گیا۔ چلتے چلتے اُس نے اُن سے پوچھا، مَیں” لوگوں
نزدیککے کون “ہوں؟

اُنہوں28 جوابنے دیا، کچھ” کہتے ہیں یحیٰی بپتسمہ دینے والا، کچھ یہ
الیاسآپکہ نبی ہیں۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبیوں میں سے “ایک۔

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

پطرس جوابنے دیا، مسیحآپ” “ہیں۔
30 یہ سن کر عیسٰی نے اُنہیں کسی بھیکو باتیہ بتانے سے منع کیا۔

عیسٰی اپنی موت کا ذکر کرتا ہے
31 پھر عیسٰی اُنہیں تعلیم دینے لازم”لگا، کہہے ابِن بہتآدم دُکھ اُٹھا کر

بزرگوں، اماموںراہنما شریعتاور کے علما ردسے کیا بھیقتلاُسےجائے۔
کیا جائے گا، لیکن تیسرےوہ دن اُٹھےجی “گا۔ اُس32 اُنہیںنے باتیہ
بتائی۔صافصاف اِس پطرسپر لےطرفایکاُسے جا کر لگا۔سمجھانے
33 عیسٰی مُڑ کر شاگردوں طرفکی دیکھنے لگا۔ اُس پطرسنے کو میرےشیطان،”ڈانٹا، منے سا ہٹسے !جا تُو الله کی سوچ نہیں رکھتا بلـکہ انسان
“کی۔

34 پھر اُس نے شاگردوں کے علاوہ ہجوم کو بھی اپنے پاس بُلایا۔ اُس
نے کہا، میرےجو” پیچھے آنا چاہے وہ اپنے آپ کا کرےانکار اور اپنی
صلیب اُٹھا پیچھےمیرےکر بچائےکوجاناپنیجوکیونکہ35لے۔ہو رکھنا
چاہے وہ اُسے دےکھو گا۔ لیکن جو میری اور الله خبریخوشکی کی
خاطر اپنی جان دےکھو وہی اُسے بچائے گا۔ 36 کیا فائدہ ہے اگر کسی
کو پوری دنیا حاصل ہو جائے، لیکن وہ اپنی جان سے محروم ہو جائے؟
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انسان37 اپنی جان کے بدلے دےکیا سکتا ہے؟ 38 جو بھی اِس زناکار اور
گناہ آلودہ نسل کے منے سا میرے اور میری باتوں کے سبب سے شرمائے
اُس سے ابِن آدم بھی وقتاُس شرمائے وہجبگا باپاپنے میںجلالکے
مُقّدس فرشتوں کے ساتھ آئے “گا۔

9
1 عیسٰی نے اُنہیں یہ بھی بتایا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں، یہاں کچھ ایسے

کھڑےلوگ ہیں جو مرنے سے پہلے ہی الله کی بادشاہی قدرتکو کے
ساتھ آتے ہوئے دیکھیں “گے۔

پہاڑ پر عیسٰی کی صورت بدل جاتی ہے
چھ2 دن کے بعد صرفعیسٰی یعقوبپطرس، اور یوحنا کو اپنے ساتھ

لے کر اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں اُس کی شکل صورتو اُن کے منے سا
بدل گئی۔ اُس3 کپڑےکے چمکنے لـگے اور نہایت سفید ہو گئے۔ دنیا میں
کوئی بھی کپڑےدھوبی اِتنے سفید نہیں کر سکتا۔ 4 پھر الیاس اور موسٰی
ظاہر ہوئے اور عیسٰی سے بات کرنے لـگے۔ پطرس5 بول اُٹھا، اُستاد،”
باتاچھیکتنی ہے یہاںہمکہ ہیں۔ آئیں، ہم تین یاں جھونپڑ ایکبنائیں،
آپ کے لئے، ایک موسٰی کے لئے الیاسایکاور کے لئے۔ “ اُس6 نے یہ
اِس لئے کہا کہ تینوں شاگرد سہمے ہوئے تھے اور وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا
کہے۔

7 اِس ایکپر بادل آ کر اُن پر چھا گیا اور بادل میں ایکسے آواز سنائی
دی، یہ” میرا پیارا فرزند ہے۔ اِس کی “سنو۔ اچانک8 موسٰی اور الیاس
غائب ہو گئے۔ شاگردوں نے طرفچاروں دیکھا، صرفلیکن عیسٰی نظر
آیا۔
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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۔

10 چنانچہ اُنہوں نے یہ بات اپنے تک محدود رکھی۔ لیکن وہ کئی بار
آپس میں بحث کرنے لـگے کہ مُردوں میں سے جی اُٹھنے سے کیا مراد ہو
سکتی ہے۔ 11 پھر اُنہوں اُسنے سے پوچھا، شریعت” کے علما کیوں کہتے
ہیں مسیحکہ کی آمد الیاسپہلےسے کا آنا ضروری “ہے؟

عیسٰی12 الیاس”دیا،جوابنے تو بحالکچھسبپہلےضرور کرنے کے
لئے آئے گا۔ لیکن مُقّدسکلاِم میں ابِن آدم بارےکے میں یہ کیوں لـکھا
ہے کہ اُسے بہت دُکھ اُٹھانا اور حقیر سمجھا جانا ہے؟ لیکن13 مَیں تم کو
بتاتا الیاسہوں، تو آ چکا ہے اور اُنہوں نے اُس کے ساتھ جو چاہا کیا۔ یہ
بھی مُقّدسکلاِم مطابقکے ہی ہوا “ہے۔

عیسٰی لڑکے میں سے بدروح نکالتا ہے
جب14 وہ باقی شاگردوں واپسپاسکے پہنچے تو اُنہوں نے دیکھا کہ

اُن کے ایکگرد بڑا ہجوم جمع ہے اور شریعت کے کچھ علما اُن کے ساتھ
بحث کر رہے ہیں۔ 15 عیسٰی کو دیکھتے ہی لوگوں نے بڑی بےچینی سے
اُس طرفکی دوڑ کر اُسے سلام کیا۔ اُس16 شاگردوںنے سوالسے تم”کیا، اُن کے کسساتھ بارےکے بحثمیں کر رہے “ہو؟

17 ہجوم میں ایکسے آدمی نے جواب دیا، اُستاد،” مَیں اپنے بیٹے کو
آپ پاسکے لایا تھا۔ ایسیوہ بدروح قبضےکے میں اُسےجوہے لنے بو نہیں
دیتی۔ 18 اور جب بھی وہ اُس پر غالب آتی ہے وہ اُسے زمین پٹکپر دیتی
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ہے۔ بیٹے کے منہ جھاگسے نکلنے لگتا اور دانتوہ پیسنے لگتا ہے۔ پھر اُس
کا جسم اکڑ جاتا ہے۔ مَیں نے آپ کے شاگردوں سے کہا تو تھا کہ وہ
بدروح کو نکال دیں، لیکن وہ نہ نکال “سکے۔

عیسٰی19 نے اُن سے ایمان”کہا، !نسلخالیسے تمہارےتککبمَیں
ساتھ رہوں، کب تک تمہیں برداشت کروں؟ لڑکے کو میرے پاس لے
“آؤ۔ 20 وہ اُسے عیسٰی پاسکے لے آئے۔

عیسٰی کو دیکھتے بدروحہی لڑکے کو جھنجھوڑنے لـگی۔ وہ زمین پر گر
گیا اور اِدھر اُدھر لُڑھکتے ہوئے منہ جھاگسے لنے نکا لگا۔ 21 عیسٰی نے
باپ سے پوچھا، اِس” کے کبساتھ سے ایسا ہو رہا “ہے؟

اُس نے جواب دیا، بچـپن” سے۔ بہت22 دفعہ اُس نے اِسے ہلاک
کرنے کی آگخاطر یا پانی میں گرایا ہے۔ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو
ترس کھا ہماریکر مدد “کریں۔

23 عیسٰی نے کیا”پوچھا، مطلب، آپاگر’ کچھ کر ؟‘ہیںسکتے ایمانجو
رکھتا اُسہے کے لئے سب کچھ ممکن “ہے۔

24 لڑکے کا باپ ً فورا چلّا اُٹھا، مَیں” ایمان رکھتا ہوں۔ میری
بےاعتقادی علاجکا “کریں۔

25 عیسٰی نے دیکھا بہتکہ لوگسے دوڑ دوڑ کر دیکھنے آ رہے ہیں،
اِس لئے اُس ناپاکنے روح کو گونگیاے”ڈانٹا، بہریاور بدروح، مَیں
تجھے حکم دیتا ہوں کہ اِس میں سے نکل جا۔ کبھی بھی اِس میں دوبارہ
داخل نہ “!ہونا

26 اِس پر بدروح چیخ اُٹھی اور لڑکے شدتکو سے جھنجھوڑ کر نکل
گئی۔ لاشلڑکا زمینطرحکی پر پڑا رہا، اِس لئے سب وہ”کہا،نے مر گیا
“ہے۔ لیکن27 عیسٰی نے اُس کا ہاتھ پکڑ کر اُٹھنے میں اُس کی مدد کی اور
وہ کھڑا ہو گیا۔
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28 بعد میں جب عیسٰی کسی گھر میں جا کر اپنے شاگردوں کے ساتھ

اکیلا تھا تو اُنہوں اُسنے بدروحہم”پوچھا،سے نکالنہکیوںکو “سکے؟
29 اُس جوابنے دیا، اِس” قسم کی بدروح صرف دعا سے نکالی جا

سکتی “ہے۔
عیسٰی دوسری دفعہ اپنی موت کا ذکر کرتا ہے

وہاں30 نکلسے کر وہ گلیل میں گزرے۔سے عیسٰی نہیں چاہتا تھا کہ
کسی کو پتا چلے کہ وہ کہاں ہے، 31 کیونکہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم
دے رہا تھا۔ اُس نے اُن سے ابِن”کہا، آدم آدمیوںکو کے حوالے کر دیا
جائے گا۔ وہ اُسے قتل کریں لیکنگے، تین دن کے بعد وہ جی اُٹھے “گا۔

لیکن32 اِسشاگرد مطلبکا سمجھےنہ اور وہ عیسٰی اِسسے بارےکے
میں پوچھنے سے ڈرتے بھی تھے۔

کون سب سے بڑا ہے؟
33 چلتے چلتے وہ کفرنحوم پہنچے۔ جب وہ کسی گھر میں تھے تو عیسٰی

نے شاگردوں سے سوال کیا، راستے” میں تم کس بات پر بحث کر رہے
“تھے؟

لیکن34 خاموشوہ رہے، کیونکہ وہ میںراستے اِس بحثپر کر تھےرہے
کہ ہم میں سے بڑا کون ہے؟ 35 عیسٰی بیٹھ گیا اور بارہ شاگردوں کو بُلا کر
کہا، جو” اّول ہونا چاہتا ہے سبوہ سے آخر میں آئے اور سب کا خادم
“ہو۔ پھر36 اُس ایکنے بچےچھوٹے کرلےکو اُن درمیانکے کیا۔کھڑا
اُسے گلے لگا کر اُس نے اُن سے کہا، میرےجو”37 نام میں اِن بچوں میں
کسیسے قبولکو کرتا ہے وہ مجھے ہی قبول کرتا ہے۔ اور جو مجھے قبول
کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلـکہ اُسے قبول کرتا مجھےنےجسہے بھیجا “ہے۔

جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہمارے حق میں ہے
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38 یوحنا بول اُٹھا، اُستاد،” ہم شخصایکنے کو دیکھا آپجو کا نام

لے نکالبدروحیںکر تھا۔رہا ہم اُسےنے منع کیا، پیرویہماریوہکیونکہ
نہیں “کرتا۔

39 لیکن عیسٰی نے کہا، اُسے” منع نہ کرنا۔ جو بھی میرے نام میں
کرےمعجزہ وہ اگلے بارےمیرےلمحے بُریمیں باتیں نہیں گا۔سکےکہہ
40 کیونکہ خلافہمارےجو نہیں ہمارےوہ حق میں ہے۔ مَیں41 تم کو
سچ بتاتا ہوں، بھیجو تمہیں اِس وجہ سے پانی گلاسکا پلائے کہ تم مسیح
کے پیروکار ہو اُسے ضرور اجر ملے گا۔

آزمائشیں
42 اور جو کوئی مجھ پر ایمان رکھنے والے اِن چھوٹوں میں کسیسے کو

گناہ کرنے پر اُکسائے اُس کے لئے بہتر ہے اُسکہ گلےکے بڑیمیں چکّی
باندھپاٹکا کر اُسے پھینکمیںسمندر دیا جائے۔ 43-44 اگر تیرا تجھےہاتھ
گناہ کرنے پر اُکسائے تو اُسے کاٹ ڈالنا۔ اِس سے پہلے کہ تُو دو ہاتھوں
سمیت جہنم کی کبھی نہ بجھنے آگوالی میں چلا جائے یعنی] وہاں
جہاں لوگوں کو کھانے کیڑےوالے کبھی نہیں مرتے آگاور کبھی
نہیں [بجھتی بہتر یہ ہے کہ تُو ایک ہاتھ سے محروم ہو کر ابدی زندگی میں
داخل ہو۔ 45-46 اگر تیرا پاؤں تجھے گناہ کرنے پر اُکسائے تو اُسے کاٹ
ڈالنا۔ اِس پہلےسے تجھےکہ سمیتپاؤںدو میںجہنم پھینکا جائے جہاں]
لوگوں کو کھانے والے کیڑے کبھی نہیں مرتے اور آگ کبھی نہیں
[بجھتی بہتر یہ ہے کہ ایکتُو پاؤں سے محروم ہو ابدیکر زندگی میں داخل
ہو۔ اور47-48 تیریاگر آنکھ تجھے گناہ کرنے پر اُکسائے تو نکالاُسے دینا۔
اِس پہلےسے سمیتآنکھوںدوتجھےکہ میںجہنم پھینکا لوگوںجہاںجائے
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کو کھانے کیڑےوالے کبھی نہیں مرتے آگاور کبھی نہیں بجھتی بہتر
یہ ہے کہ ایکتُو آنکھ سے محروم ہو کر الله کی بادشاہی میں داخل ہو۔

49 کیونکہ ایکہر آگکو نمکینسے کیا جائے گا اور] ایکہر قربانی
نمک سے نمکین کی جائے ۔[گی

اچھینمک50 چیز لیکنہے۔ اگر اُس کا ذائقہ جاتا رہے تو اُسے کیونکر
دوبارہ نمکین کیا جا سکتا اپنےہے؟ نمکدرمیان خوبیاںکی برقرار رکھو اور
صلح سلامتی دوسرےایکسے کے ساتھ زندگی “گزارو۔

10
طلاق کے بارے میں تعلیم

1 پھر عیسٰی اُس جگہ کو چھوڑ کر یہودیہ کے علاقے میں اور یائے در
یردن کے پار چلا گیا۔ وہاں بھی ہجوم جمع ہو گیا۔ اُس اُنہیںنے معمول کے
مطابق تعلیم دی۔

فریسیکچھ2 آئے اور اُسے پھنسانے غرضکی سوالسے کیا، کیا” جائز
ہے کہ مرد اپنی بیوی طلاقکو “دے؟

3 عیسٰی نے اُن سے پوچھا، موسٰی” شریعتنے میں تم کو ہدایتکیا کی
“ہے؟

اُنہوں4 نے کہا، اُس” اجازتنے دی ہے کہ آدمی طلاق نامہ لـکھ
بیویکر رُخصتکو کر “دے۔

5 عیسٰی نے جواب دیا، موسٰی” نے تمہاری سخت دلی کی وجہ سے
تمہارے لئے یہ حکم لـکھا تھا۔ لیکن6 ابتدا میں ایسا نہیں تھا۔ دنیا کی تخلیق
وقتکے الله نے اُنہیں مرد عورتاور بنایا۔ 7 اِس’ لئے مرد اپنے باپماں
کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے پیوستساتھ ہو جاتا ہے۔ 8 وہ ایکدونوں ہو
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جاتے ‘ہیں۔ یوں وہ کلاِم مُقّدس کے مطابق دو نہیں ہتے ر بلـکہ ایک ہو
جاتے ہیں۔ 9 تو جسے الله نے خود جوڑا ہے اُسے انسان جدا نہ “کرے۔

کسی10 گھر میں آ کر شاگردوں نے باتیہ دوبارہ چھیڑ کر عیسٰی سے
یافتمزید در کیا۔ اُس11 اُنہیںنے جو”بتایا، بیویاپنی دےطلاقکو کر
اَورکسی اُسوہکرےشادیسے ساتھکے زنا ہے۔کرتا اور12 عورتجو
اپنے خاوند دےطلاقکو کسیکر اَور کرےشادیسے وہ بھی زنا کرتی
“ہے۔

عیسٰی چھوٹے بچوں کو برکت دیتا ہے
ایک13 لوگدن اپنے چھوٹے بچوں کو عیسٰی پاسکے لائے تاکہ وہ

اُنہیں اُننےشاگردوںلیکنچھوئے۔ دیکھیہ14کی۔ملامتکو عیسٰیکر
ناراض ہوا۔ اُس نے اُن سے کہا، بچوں” پاسمیرےکو آنے دو اور اُنہیں
نہ روکو، کیونکہ الله کی بادشاہی اِن جیسے لوگوں کو حاصل ہے۔ مَیں15
تم کو سچ بتاتا ہوں، جو الله کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول کرےنہ وہ
اُس میں داخل نہیں ہو “گا۔ یہ16 کہہ کر اُس اُنہیںنے گلے لگایا اور اپنے
ہاتھ اُن پر رکھ کر اُنہیں برکت دی۔

امیر مشکل سے بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں
جب17 عیسٰی روانہ ہونے لگا ایکتو آدمی دوڑ کر اُس پاسکے آیا اور

اُس کے منے سا گھٹنے ٹیک کر پوچھا، نیک” اُستاد، مَیں کیا کروں تاکہ
ابدی میراثزندگی میں “پاؤں؟

18 عیسٰی نے پوچھا، تُو” نیکمجھے کیوں کہتا ہے؟ نیککوئی نہیں
ایکسوائے کے اور وہ ہے الله۔ 19 تُو شریعت کے احکام سے تو واقف
قتلہے۔ نہ کرنا، زنا نہ چوریکرنا، نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، دھوکا
نہ دینا، باپاپنے اور اپنی ماں عزتکی “کرنا۔
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20 آدمی نے جواب دیا، اُستاد،” مَیں نے جوانی سے آج تک اِن تمام

احکام پیرویکی کی “ہے۔
21 عیسٰی نے غور سے اُس طرفکی دیکھا۔ اُس کے دل میں اُس کے

لئے پیار اُبھر آیا۔ وہ بولا، ایک” کام رہ گیا ہے۔ جا، اپنی پوری جائیداد
فروخت 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۔ یہ22 سن
آدمیکر لٹکمنہکا گیا اور مایوسوہ ہو گیا،چلاکر دولتنہایتوہکیونکہ
مند تھا۔

23 عیسٰی نے اپنے ارد گرد دیکھ کر شاگردوں سے کہا، دولت” مندوں
کے لئے الله کی بادشاہی میں داخل ہونا کتنا مشکل “!ہے

اُسشاگرد24 سنالفاظیہکے لیکنہوئے۔حیرانکر عیسٰی دوبارہنے
کہا، !بچو” الله کی بادشاہی میں داخل ہونا کتنا مشکل ہے۔ 25 امیر کے
الله کی بادشاہی میں داخل ہونے کی نسبت یادہ ز آسان یہ ہے کہ اونٹ
سوئی کے ناکے میں سے گزر “جائے۔

26 اِس پر شاگرد مزید حیرت زدہ ہوئے اور دوسرےایک سے کہنے
لـگے، کسپھر” نجاتکو مل سکتی “ہے؟

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

28 پھر پطرس بول اُٹھا، ہم” تو اپنا سب کچھ چھوڑ آپکر کے پیچھے ہو
لئے “ہیں۔

29 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تم کو سچ بتاتا جسہوں، بھینے میری
اور الله کی خوش خبری کی خاطر اپنے گھر، بھائیوں، بہنوں، ماں، باپ،
بچوں یا کھیتوں کو چھوڑ دیا ہے 30 اُسے اِس زمانے میں ایذا رسانی کے
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ساتھ ساتھ َسو گُنا یادہ ز گھر، بھائی، بہنیں، مائیں، بچے ملکھیتاور جائیں
گے۔ اور آنے والے زمانے میں اُسے ابدی زندگی ملے گی۔ لیکن31 بہت
لوگسے ابجو اّول ہیں اُس وقت آخر ہوں گے اور ابجو آخر ہیں وہ
اّول ہوں “گے۔

عیسٰی تیسری دفعہ اپنی موت کا ذکر کرتا ہے
اب32 وہ یروشلم کی طرف بڑھ رہے تھے اور عیسٰی اُن کے آگے آگے

چل رہا تھا۔ شاگرد حیرت زدہ تھے جبکہ اُن کے پیچھے چلنے والے لوگ
سہمے ہوئے ایکتھے۔ اَور دفعہ بارہ شاگردوں طرفایککو لے جا کر
عیسٰی اُنہیں وہ کچھ بتانے لگا جو اُس کے ساتھ ہونے کو تھا۔ اُس33 نے
کہا، ہم” یروشلم بڑھطرفکی 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 اُسے غیریہودیوں کے حوالے کر دیں گے، 34 جو اُس کا
مذاق اُڑائیں گے، اُس پر تھوکیں گے، اُس کوڑےکو ماریں گے اور اُسے
قتل کریں لیکنگے۔ تین دن کے بعد وہ جی اُٹھے “گا۔

یعقوب اور یوحنا کی گزارش
زبدیپھر35 یعقوببیٹےکے اور یوحنا اُس آئے۔پاسکے وہ آپاُستاد،”لـگے،کہنے گزارشایکسے “ہے۔
اُس36 نے پوچھا، تم” کیا ہتے چا ہو کہ تمہارےمَیں لئے “کروں؟
اُنہوں37 جوابنے آپجب”دیا، اپنے تختجلالی پر بیٹھیں گے تو ہم

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

پیالہ پی سکتے ہو جو مَیں پینے کو ہوں یا وہ بپتسمہ لے سکتے ہو جو مَیں لینے
کو “ہوں؟

اُنہوں39 ہمجی،”دیا،جوابنے کر “ہیں۔سکتے پھر عیسٰی اُننے سے
تم”کہا، ضرور وہ پیالہ پیو گے مَیںجو پینے ہوںکو اور وہ بپتسمہ لو گے جو
مَیں لینے کو ہوں۔ لیکن40 یہ فیصلہ کرنا میرا نہیںکام میرےکونکہ دائیں
ہاتھ بیٹھے گا اور کون بائیں ہاتھ۔ الله نے یہ مقام صرف اُن ہی کے لئے
تیار کیا جنہے کو اُس نے خود مقرر کیا “ہے۔

دسباقیجب41 شاگردوں نے یہ سنا تو اُنہیں یعقوب اور یوحنا پر غصہ
اِس42آیا۔ پر عیسٰی بُلاکوسباُننے کر تم”کہا، جانتے ہو قوموںکہ کے
اپنیحکمران رعایا رُعبپر لتے ڈا اورہیں، اُن افسربڑےکے اُن پر اپنے اختیار
کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تمہارےلیکن43 درمیان ایسا نہیں ہے۔ جو
تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے 44 اور جو تم میں اّول ہونا چاہے
وہ سب کا غلام بنے۔ 45 کیونکہ ابِن آدم بھی اِس لئے نہیں آیا کہ خدمت
لے بلـکہ اِس لئے کرےخدمتکہ اور اپنی جان فدیہ کے طور دےپر کر
بہتوں کو “چھڑائے۔

اندھے برتمائی کی شفا
46 وہ یریحو پہنچ گئے۔ اُس میں سے گزر کر عیسٰی شاگردوں اور ایک

بڑے ہجوم ساتھکے باہر نکلنے لگا۔ ایکوہاں بھیکاندھا مانگنے والا راستے
کنارےکے بیٹھا تھا۔ اُس کا نام برتمائی تمائی) کا (بیٹا تھا۔ جب47
اُس نے سنا کہ عیسٰی ناصری قریب ہی ہے تو وہ چلّانے لگا، عیسٰی” ابِن
داؤد، مجھ پر رحم “!کریں
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بہت48 سے لوگوں نے اُسے ڈانٹ کر کہا، “!خاموش” لیکن وہ مزید

اونچی آواز سے پکارتا رہا، ابِن” داؤد، مجھ پر رحم “!کریں
49 عیسٰی رُک کر بولا، اُسے” “بُلاؤ۔
چنانچہ اُنہوں نے اُسے بُلا کر کہا، حوصلہ” رکھ۔ اُٹھ، وہ تجھے بُلا “ہے۔رہا
برتمائی50 اپنینے زمینچادر دیپھینکپر اُچھلاور کر عیسٰی پاسکے

آیا۔
51 عیسٰی نے پوچھا، تُو” کیا چاہتا ہے تیرےمَیںکہ لئے “کروں؟
اُس جوابنے دیا، اُستاد،” یہ کہ مَیں دیکھ “سکوں۔
52 عیسٰی نے کہا، تیرےجا،” ایمان نے تجھے بچا لیا “ہے۔
جوں ہی عیسٰی نے یہ کہا اندھے کی آنکھیں بحال ہو گئیں اور وہ عیسٰی

پیچھےکے چلنے لگا۔
11

یروشلم میں عیسٰی کا پُرجوش استقبال
1 وہ یروشلم کے قریب بیت فگے اور بیت عنیاہ پہنچنے لـگے۔ یہ گاؤں

زیتون کے پہاڑ پر واقع تھے۔ عیسٰی نے اپنے شاگردوں میں سے دو کو بھیجا
اور2 کہا، منے” سا والے گاؤں میں جاؤ۔ وہاں ایکتم جوان گدھا دیکھو
گے۔ وہ بندھا ہوا ہو گا اور تکاب کوئی بھی اُس پر سوار نہیں ہوا ہے۔
اُسے کھول یہاںکر آؤ۔لے 3 اگر پوچھےکوئی کہ یہ کیا کر رہے ہو تو اُسے
بتا دینا، خداوند’ اِسکو بھیجواپساِسےہیجلدوہہے۔ضرورتکی دیں
“۔‘گے

دونوں4 شاگرد وہاں گئے تو ایک جوان گدھا دیکھا جو باہر گلی میں
دروازےکسی ساتھکے بندھا ہوا وہجبتھا۔ اُس کی رسّی لنے لـگےکھو
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5 تو وہاں کھڑے کچھ لوگوں نے پوچھا، تم” یہ کیا کر رہے ہو؟ جوان
گدھے کیوںکو کھول رہے “ہو؟

اُنہوں6 جوابنے میں وہ کچھ بتا دیا جو عیسٰی نے اُنہیں کہا تھا۔ اِس
پر لوگوں نے اُنہیں لنے کھو دیا۔ 7 وہ جوان گدھے کو عیسٰی پاسکے لے
آئے اور کپڑےاپنے اُس پر رکھ دیئے۔ پھر عیسٰی اُس پر سوار ہوا۔ جب8
چلوہ پڑا بہتتو لوگوںسے نے اُس کے آگے آگے راستے میں کپڑےاپنے
بچھا بعضدیئے۔ بھیشاخیںہرینے اُس کے آگے بچھا دیں اُنہوںجو نے
کھیتوں کے درختوں کاٹسے لی تھیں۔ لوگ9 عیسٰی کے آگے اور پیچھے
چل رہے تھے اور چلّا چلّا نعرےکر لگا رہے *!ہوشعنا”تھے،

مبارک وہہے ربجو نامکے سے آتا ہے۔ مبارک10 باپہمارےہے
داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے۔

آسمان کی بلندیوں پر †“ہوشعنا۔
یوں11 عیسٰی یروشلم میں داخل ہوا۔ المُقّدسبیتوہ میں گیا اور اپنے ارد

گرد نظر دوڑا کر سب کچھ دیکھنے کے بعد چلا گیا۔ چونکہ شام کا پچھلا
وقت تھا اِس لئے وہ بارہ سمیتشاگردوں شہر نکلسے بیتکر واپسعنیاہ
گیا۔

انجـیر کے درخت پر لعنت
اگلے12 دن جب وہ بیت عنیاہ سے نکل رہے تھے تو عیسٰی بھوککو

لـگی۔ 13 اُس نے کچھ فاصلے پر انجـیر ایککا درخت دیکھا جس پر پتے
تھے۔ اِس لئے وہ یہ دیکھنے کے لئے اُس پاسکے گیا کہ آیا کوئی پھل لگا
* 11:9 :ہوشعنا ہوشعنا :عبرانی) مہربانی کر کے ہمیں ۔(بچا یہاں اِس میں حمد و ثنا کا
عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ † 11:10 :ہوشعنا ہوشعنا :عبرانی) مہربانی کر ہمیںکے ۔(بچا
یہاں اِس میں حمد و ثنا کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔
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ہے یا نہیں۔ وہاںوہجبلیکن پہنچا تو دیکھا کہ پتے ہی ہیں۔پتے وجہ یہ
تھی کہ انجـیر کا موسم نہیں تھا۔ اِس14 پر عیسٰی درختنے سے کہا، اب”
تجھتکہمیشہسے پھلسے نہکھایا اُس“!سکےجا شاگردوںکے اُسنے
کی باتیہ سن لی۔

عیسٰی بیت المُقّدس میں جاتا ہے
15 وہ یروشلم پہنچ گئے۔ اور عیسٰی بیت المُقّدس میں جا کر اُنہیں لنے نکا

لگا جو وہاں قربانیوں کے لئے درکار چیزوں کی خرید و فروخت کر رہے
تھے۔ اُس نے ِسکوں کا تبادلہ کرنے والوں کی میزیں اور کبوتر بیچنے والوں
کی ُلٹکرسیاں ا دیں 16 اور جو تجارتی مال لے المُقّدسبیتکر کے صحنوں
میں سے گزر رہے تھے روکاُنہیں لیا۔ 17 دےتعلیم کر اُس نے کہا، کیا”
مُقّدسکلاِم میں نہیں لـکھا ہے، میرا’ گھر تمام قوموں کے لئے دعا کا گھر
کہلائے ؟‘گا لیکن تم نے اُسے ڈاکوؤں اڈّےکے میں بدل دیا “ہے۔

18 راہنما اماموں شریعتاور کے علما یہجبنے سنا تو اُسے قتل کرنے
کا موقع ڈھونڈنے لـگے۔ کیونکہ وہ اُس سے ڈرتے تھے اِس لئے کہ پورا
ہجوم اُس کی تعلیم نہایتسے حیران تھا۔

شامجب19 ہوئی تو عیسٰی اور اُس کے شاگرد شہر نکلسے گئے۔
انجـیر کے درخت سے سبق

سویرےصبحوہدناگلے20 انجـیر گزرےسےپاسکےدرختاُسکے
جس پر عیسٰی لعنتنے بھیجی اُنہوںجبتھی۔ نے اُس پر غور کیا تو معلوم
ہوا کہ وہ تکجڑوں سوکھ گیا ہے۔ پطرستب21 کو باتوہ یاد آئی جو
عیسٰی نے کل انجـیر کے درخت سے کی تھی۔ اُس نے کہا، اُستاد،” یہ
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!دیکھیں انجـیر درختجسکے پر آپ لعنتنے بھیجی تھی وہ سوکھ “ہے۔گیا
22 عیسٰی جوابنے دیا، الله” پر ایمان رکھو۔ مَیں23 تم کو سچ بتاتا ہوں

کہ اگر کوئی اِس پہاڑ سے کہے، اُٹھ،’ آپاپنے کو سمندر میں ‘دےگرا تو
یہ ہو جائے صرفشرطگا۔ یہ ہے کہ کرےنہشکوہ بلـکہ ایمان رکھے
کہ اُسکچھجو نے کہا وہہے اُس کے لئے ہو گا۔جائے اِس24 لئے مَیں
تم کو بتاتا بھیجبہوں، تم دعا کر کچھکے مانگتے ہو ایمانتو رکھو کہ تم کو
مل گیا ہے۔ پھر وہ تمہیں ضرور مل جائے گا۔ 25 اور جب کھڑےتم ہو
کر دعا کرتے ہو تو اگر تمہیں کسی شکایتسے ہو تو پہلے معافاُسے کرو
تاکہ آسمان پر تمہارا باپ بھی تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ 26 اور]
اگر معافتم نہ کرو تو تمہارا تمہارےباپآسمانی گناہ معافبھی کرےنہیں
“[گا۔

کس نے عیسٰی کو اختیار دیا؟
27 ایکوہ اَور دفعہ یروشلم پہنچ گئے۔ اور جب المُقّدسبیتعیسٰی میں

پھر رہا تھا تو راہنما امام، شریعت کے علما بزرگاور اُس پاسکے آئے۔
اُنہوں28 اختیارکسکچھسبیہآپ”پوچھا،نے سے کر کسہیں؟رہے
آپنے کو یہ کرنے کا اختیار دیا “ہے؟

29 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۔
مجھے30 بتاؤ، کیا یحیٰی کا بپتسمہ آسمانی تھا یا “انسانی؟

31 آپسوہ بحثمیں کرنے لـگے، اگر” ہم کہیں ‘آسمانی’ تو وہ پوچھے
گا، تو’ پھر تم اُس پر ایمان کیوں نہ ‘لائے؟ لیکن32 ہم کیسے کہہ سکتے
ہیں انسانیوہکہ تھییہوجہ“تھا؟ لوگوںعاموہکہ تھے،ڈرتےسے کیونکہ
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تھےمانتےسب کہ واقعییحیٰی نبی اُنہوںچنانچہ33تھا۔ ہم”دیا،جوابنے
نہیں “جانتے۔

عیسٰی تو”کہا،نے پھر مَیں بھی تم نہیںکو بتاتا مَیںکہ کسکچھسبیہ
اختیار سے کر رہا “ہوں۔

12

انگور کے باغ کے مزارعوں کی بغاوت
1 پھر وہ تمثیلوں میں اُن باتسے کرنے لگا۔ کسی” آدمی نے انگور کا

ایک باغ لگایا۔ اُس نے اُس چاردیواریکی بنائی، انگوروں رسکا لنے نکا
کے لئے ایک گڑھے کی کھدائی کی پہرےاور داروں کے لئے بُرج تعمیر
کیا۔ پھر وہ اُسے مزارعوں کے سپرد کر کے بیروِن ملـک چلا گیا۔ جب2
پکانگور گئے تو اُس نے اپنے نوکر کو مزارعوں پاسکے بھیج دیا تاکہ وہ
اُن مالـکسے کا حصہ وصول کرے۔ لیکن3 مزارعوں نے اُسے پکڑ کر
اُس کی پٹائی کی اور اُسے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ 4 مالـکپھر ایکنے اَور نوکر
کو بھیج دیا۔ لیکن اُنہوں نے اُس کی بھی بےعزتی کر کے اُس کا سر پھوڑ
دیا۔ مالـکجب5 تیسرےنے نوکر کو بھیجا تو اُنہوں نے اُسے مار ڈالا۔
یوں اُس نے ایککئی کو بعضبھیجا۔ کو اُنہوں نے مارا بعضپیٹا، کو
قتل کیا۔ 6 آخرکار ایکصرف باقی رہ گیا تھا۔ وہ تھا اُس کا پیارا بیٹا۔ اب
اُس نے اُسے بھیج کر کہا، میرےآخر’ بیٹے کا تو لحاظ کریں ‘گے۔ لیکن7
دوسرےایکمزارع سے کہنے لـگے، یہ’ زمین وارثکا ہے۔ آؤ ہم اِسے
مار ڈالیں تو پھر اِس میراثکی ہماری ہی ہو ‘گی۔ اُنہوں8 نے اُسے پکڑ کر
قتل کیا اور باغ سے پھینکباہر دیا۔
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اب9 بتاؤ، باغ مالـککا کرےکیا گا؟ وہ جا کر مزارعوں ہلاککو

کرے گا اور باغ کو دوسروں کے سپرد دےکر گا۔ 10 کیا تم نے کلاِم
مُقّدس کا یہ حوالہ نہیں پتھرجس’پڑھا، کو مکان بنانے والوں نے رد کیا

وہ کونے بنیادیکا پتھر بن گیا۔
11 ربیہ نے کیا
اور دیکھنے میں حیرتکتنا انگیز “۔‘ہے
12 اِس پر دینی راہنماؤں نے عیسٰی کو گرفتار کرنے کوششکی کی،

کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ تمثیل میں بیان شدہ مزارع ہم ہی ہیں۔ لیکن
وہ ہجوم سے ڈرتے تھے، اِس لئے وہ اُسے چھوڑ کر چلے گئے۔

کیا ٹیکس دینا جائز ہے؟
بعد13 میں اُنہوں نے کچھ فریسیوں ہیرودیساور پیروکاروںکے کو اُس

پاسکے بھیج دیا تاکہ وہ اُسے کوئی ایسی بات کرنے پر جساُبھاریں سے
اُسے پکڑا جا سکے۔ 14 وہ اُس پاسکے آ کر کہنے لـگے، اُستاد،” ہم جانتے
ہیں کہ آپ سچے ہیں اور کسی کی پروا نہیں کرتے۔ آپ جانب دار نہیں
ہوتے بلـکہ داریدیانت سے الله کی راہ کی تعلیم دیتے ابہیں۔ ہمیں بتائیں
کہ کیا رومی شہنشاہ ٹیکسکو دینا جائز ہے یا ناجائز؟ کیا ہم ادا کریں یا نہ
“کریں؟

لیکن15 عیسٰی نے اُن کی یاکاری ر جان کر اُن سے کہا، مجھے” کیوں
پھنسانا ہتے چا چاندیہو؟ ایککا رومی پاسمیرےِسکہ لے “آؤ۔

16 ایکوہ ِسکہ اُس پاسکے لے آئے تو اُس نے پوچھا، کس” کی
صورت اور نام اِس پر کندہ اُنہوں“ہے؟ جوابنے دیا، شہنشاہ” “کا۔
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اُس17 تو”کہا،نے جو شہنشاہ کا شہنشاہہے کو دو اور جو الله کا ہے

الله “کو۔
اُس کا سنجوابیہ کر اُنہوں نے تعجببڑا کیا۔

کیا ہم جی اُٹھیں گے؟
18 پھر کچھ صدوقی عیسٰی کے پاس آئے۔ صدوقی نہیں مانتے کہ روزِ

قیامت مُردے جی اُٹھیں گے۔ اُنہوں نے عیسٰی سے ایک سوال کیا،
اُستاد،”19 موسٰی ہمیںنے حکم دیا کہ اگر شادیکوئی آدمیشدہ بےاولاد
مر اورجائے اُس کا بھائی ہو تو بھائی فرضکا وہکہہے بیوہ شادیسے کر
اپنےکے بھائی لئےکے اولاد پیدا کرے۔ کریںفرضاب20 بھائیساتکہ
تھے۔ پہلے نے شادی کی، لیکن بےاولاد فوت ہوا۔ 21 اِس پر دوسرے
نے اُس سے شادی کی، لیکن وہ بھی بےاولاد مر گیا۔ تیسرےپھر بھائی
نے اُس سے شادی کی۔ 22 یہ سلسلہ ساتویں بھائی تک جاری رہا۔ یکے
دیگرےبعد ہر بھائی بیوہ شادیسے کرنے بعدکے مر گیا۔ آخر میں بیوہ بھی
فوت ہو گئی۔ اب23 بتائیں قیامتکہ کے دن کسوہ کی بیوی ہو گی؟
ساتکیونکہ ساتکے بھائیوں نے اُس شادیسے کی “تھی۔

24 عیسٰی جوابنے دیا، تم” اِس لئے غلطی پر ہو کہ نہ تم مُقّدسکلاِم
واقفسے ہو، نہ الله قدرتکی سے۔ 25 مُردےجبکیونکہ اُٹھیںجی گے
تو نہ وہ شادی کریں گے نہ اُن کی شادی کرائی جائے گی بلـکہ وہ آسمان پر
فرشتوں مانندکی گے۔ہوں رہی26 باتیہ مُردےکہ اُٹھیںجی گے۔ کیا تم
نے موسٰی کتابکی میں نہیں پڑھا کہ الله جلتی ہوئی جھاڑی میں کسسے
طرح موسٰی سے ہم کلام ہوا؟ اُس نے فرمایا، مَیں’ ابراہیم کا خدا، اسحاق
کا خدا یعقوباور کا خدا ‘ہوں، حالانکہ وقتاُس تینوں کافی عرصے سے
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مر چکے تھے۔ اِس27 مطلبکا ہے کہ حقیقتیہ میں زندہ ہیں، کیونکہ
الله مُردوں کا نہیں، بلـکہ زندوں کا خدا ہے۔ تم بڑیسے غلطی ہوئی “ہے۔

اّول حکم
28 اِتنے میں شریعت ایککا عالِم اُن پاسکے آیا۔ اُس نے اُنہیں بحث

کرتے ہوئے سنا تھا اور جان لیا کہ عیسٰی نے اچھا جواب دیا، اِس لئے
اُس نے پوچھا، تمام” احکام میں کونسے سا سبحکم اہمسے “ہے؟

29 عیسٰی نے جواب دیا، اّول” حکم یہ :ہے اےسن’ !اسرائیل رب
ہمارا ایکخدا ربہی ہے۔ رب30 اپنے خدا سے پورےاپنے دل، اپنی
پوری جان، ذہنپورےاپنے اور طاقتپوریاپنی پیارسے ‘کرنا۔ 31 دوسرا
یہحکم :ہے پڑوسیاپنے’ محبتویسیسے جیسیرکھنا تُو آپاپنے سے رکھتا
‘ہے۔ دیگر کوئی بھی حکم اِن دو احکام سے اہم نہیں “ہے۔

اُس32 عالِم نےآپ!اُستادشاباش،”کہا،نے سچ کہا صرفاللهکہہے
ایک ہی اورہے اُس کے سوا کوئی اَور نہیں ہے۔ ہمیں33 اُسے پورےاپنے
دل، پورےاپنے ذہن اور اپنی پوری طاقت سے پیار کرنا ہئے چا اور ساتھ
ساتھ اپنے پڑوسی سے ویسی محبت رکھنی ہئے چا جیسی اپنے آپ سے رکھتے
ہیں۔ یہ دو احکام بھسم ہونے والی تمام قربانیوں اور دیگر نذروں سے یادہ ز
اہمیت رکھتے “ہیں۔

جب34 عیسٰی نے اُس کا یہ جواب سنا تو اُس سے کہا، تُو” الله کی
بادشاہی سے دُور نہیں “ہے۔

اِس کے بعد کسی بھینے اُس سوالسے پوچھنے جرأتکی نہ کی۔
مسیح کے بارے میں سوال



مرقس 12:35 l مرقس 12:43

جب35 عیسٰی بیت المُقّدس میں تعلیم دے رہا تھا تو اُس نے پوچھا،
شریعت” کے علما کیوں دعوٰی کرتے ہیں کہ مسیح داؤد کا فرزند ہے؟
36 کیونکہ داؤد نے تو القدسروحخود معرفتکی یہ رب’فرمایا، ربمیرےنے سے کہا،

میرے ہنے د ہاتھ بیٹھ،
تکجب تیرےمَیں دشمنوں تیرےکو پاؤں کے نیچے نہ کر ‘دوں۔
37 داؤد تو خود مسیح ربکو کہتا ہے۔ تو پھر طرحکسوہ داؤد کا

فرزند ہو سکتا “ہے؟
یعت شر کے علما سے خبردار رہنا

ایک بڑا مزےہجوم سے عیسٰی کی باتیں سن رہا تھا۔ اُنہیں38 تعلیم دیتے
وقت اُس نے علما”کہا، سے خبردار !رہو کیونکہ وہ شاندار پہنچوغے کر
اِدھر اُدھر پھرنا پسند کرتے ہیں۔ لوگجب بازاروں میں سلام کر کے اُن
ہیںکرتےعزتکی تو پھر ہوخوشوہ ہیں۔جاتے 39 اُن ایکبسکی ہی
خواہش ہوتی ہے عبادتکہ خانوں اور ضیافتوں میں عزت کی کرسیوں
پر بیٹھ جائیں۔ 40 یہ لوگ بیواؤں کے گھر ہڑپ کر جاتے اور ساتھ ساتھ
دکھاوے کے لئے لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں نہایتکو سخت
سزا ملے “گی۔

بیوہ کا چندہ
المُقّدسبیتعیسٰی41 بکسکےچندےکے بیٹھمقابلکے گیا اور ہجوم

کو ہدیئے لتے ڈا ہوئے دیکھنے لگا۔ کئی بڑیبڑیامیر رقمیں ڈال تھے۔رہے
42 ایکپھر غریب بیوہ بھی وہاں جسگزریسے نے اُس میں تانبے کے
دو معمولی سے ِسکے ڈال دیئے۔ 43 عیسٰی نے شاگردوں کو پاساپنے بُلا
کر کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں کہ اِس غریب بیوہ نے تمام لوگوں کی
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نسبت یادہ ز ڈالا ہے۔ 44 کیونکہ اِن سب نے اپنی دولت کی کثرت سے
دے دیا جبکہ اُس ضرورتنے مند ہونے کے باوجود بھی گزارےاپنے
سارےکے دےپیسے دیئے “ہیں۔

13
بیت المُقّدس پر آنے والی تباہی

اُس1 جبدن المُقّدسبیتعیسٰی نکلسے رہا تھا تو اُس شاگردوںکے
نے کہا، اُستاد،” دیکھیں کتنے شاندار پتھر اور عمارتیں “!ہیں

2 عیسٰی جوابنے دیا، کیا” تم کو یہ بڑی بڑی عمارتیں نظر آتی ہیں؟ پتھر
پر پتھر نہیں رہے کچھسبگا۔ ڈھا دیا جائے “گا۔

مصیبتوں اور ایذا رسانی کی پیش گوئی
3 بعد میں عیسٰی زیتون کے پہاڑ پر بیت المُقّدس کے مقابل بیٹھ گیا۔

پطرس، یعقوب، یوحنا اور یاس اندر اکیلے اُس کے پاس آئے۔ اُنہوں نے
کہا، ہمیں”4 ذرا بتائیں، کبیہ ہو گا؟ کیا کیا نظر آئے معلومسےجسگا
ہو گا کہ ابیہ پورا ہونے کو “ہے؟

عیسٰی5 جوابنے خبردار”دیا، رہو تمہیںکوئیکہ گم راہ نہ کر دے۔
بہت6 سے لوگ میرا نام لے کر آئیں گے اور کہیں گے، مَیں’ ہی مسیح
‘ہوں۔ یوں وہ بہتوں کو گم راہ کر دیں گے۔ جنگوںجب7 کی خبریں اور
افواہیں تکتم پہنچیں گی متتو گھبرانا۔ کیونکہ لازم ہے کہ کچھسبیہ
پیش آئے۔ توبھی آخرتابھی نہیں ہو گی۔ ایک8 دوسریقوم خلافکے
کھڑیاُٹھ ہو گی ایکاور دوسریبادشاہی خلاف۔کے جگہ جگہ زلزلے
آئیں کالگے، پڑیں لیکنگے۔ صرفیہ دردِ زہ کی ابتدا ہی ہو گی۔
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9 تم خود خبردار رہو۔ تم کو مقامی عدالتوں کے حوالے کر دیا جائے

گا لوگاور یہودی عبادت خانوں میں کوڑےتمہیں لـگوائیں گے۔ میری
خاطر تمہیں حکمرانوں اور بادشاہوں کے منے پیشسا کیا جائے گا۔ یوں تم
اُنہیں میری گواہی دو گے۔ لازم10 ہے آخرتکہ سے پہلے الله خوشکی
خبری تمام اقوام کو سنائی جائے۔ لوگجبلیکن11 تم کو گرفتار کر کے
عدالت میں پیش کریں گے تو یہ سوچتے سوچتے پریشان نہ ہو جانا کہ مَیں
کیا کہوں۔ بس وہی کچھ کہنا جو الله تمہیں اُس وقت بتائے گا۔ کیونکہ
وقتاُس تم نہیں بلـکہ القدسروح لنے بو والا ہو گا۔ بھائی12 اپنے بھائی کو
اور باپ اپنے بچے موتکو کے حوالے دےکر گا۔ بچے اپنے والدین کے
کھڑےخلاف ہو کر اُنہیں قتل کروائیں گے۔ سب13 تم نفرتسے کریں
اِسگے، لئے کہ میرےتم پیروکار ہو۔ لیکن جو تکآخر قائم رہے گا اُسے
نجات ملے گی۔

بیت المُقّدس کی بےحرمتی
ایک14 دن آئے گا جب تم وہاں جہاں اُسے نہیں ہونا ہئے چا وہ کچھ

کھڑا دیکھو گے جو بےحرمتی اور تباہی کا باعث “ہے۔ قاری) اِس پر
(!دےدھیان اُس” وقت یہودیہ کے ہنے ر بھاگوالے کر پہاڑی علاقے
میں پناہ لیں۔ 15 جو اپنے گھر چھتکی پر ہو وہ نہ اُترے، نہ کچھ ساتھ لے
جانے کے لئے گھر میں داخل ہو جائے۔ 16 جو کھیت میں ہو وہ اپنی
ساتھچادر لے جانے کے لئے واپس نہ جائے۔ 17 اُن خواتین افسوسپر جو
اُن دنوں میں حاملہ ہوں یا اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں۔ 18 دعا کرو کہ
یہ واقعہ سردیوں کے موسم پیشمیں نہ آئے۔ 19 کیونکہ اُن دنوں میں ایسی
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مصیبت ہو گی کہ دنیا تخلیقکی تکآجسے دیکھنے میں نہ آئی ہو گی۔ اِس
قسم مصیبتکی بعد میں بھی کبھی نہیں آئے گی۔ 20 اور اگر خداوند اِس
مصیبت کا دورانیہ مختصر نہ کرتا تو کوئی نہ بچتا۔ لیکن اُس نے اپنے چنے
ہوؤں کی خاطر اُس کا دورانیہ مختصر کر دیا ہے۔

21 اُس وقت اگر کوئی تم کو بتائے، دیکھو،’ مسیح یہاں ‘ہے، یا وہ’
وہاں ‘ہے تو اُس باتکی نہ ماننا۔ 22 کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے
نبی ہوںکھڑےاُٹھ گے عجیبجو نشانغریبو معجزےاور دکھائیں گے
تاکہ الله کے چنے ہوئے لوگوں کو غلط راستے پر ڈال —دیں اگر یہ ممکن
ہوتا۔ اِس23 لئے !خبردار مَیں نے تم پہلےکو ہی باتوںسباِن سے آگاہ کر
دیا ہے۔

ابِن آدم کی آمد
مصیبت24 کے اُن دنوں تاریکسورجبعدکے ہو جائے گا اور چاند کی

روشنی ختم ہو جائے گی۔ ستارے25 آسمان پر سے گر پڑیں گے اور آسمان
کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ 26 اُس لوگوقت ابِن آدم کو بڑی قدرت اور
جلال بادلوںساتھکے میں آتے دیکھیںہوئے گے۔ اور27 وہ اپنے فرشتوں
دےبھیجکو گا تاکہ اُس کے ہوؤںچنے طرفچاروںکو جمعسے کریں،
دنیا کے کونے کونے آسمانسے کی تکانتہا اکٹھا کریں۔

انجـیر کے درخت سے سبق
28 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۔ اِسی29 طرح جب تم یہ
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واقعات دیکھو گے تو جان لو گے کہ ابِن آدم کی آمد قریب دروازےبلـکہ
پر ہے۔ مَیں30 تم کو سچ بتاتا ہوں، اِس نسل کے ختم ہونے پہلےسے پہلے یہ
کچھسب واقع ہو گا۔ آسمان31 و زمین تو رہیںجاتے میریلیکنگے، باتیں
تکہمیشہ قائم رہیں گی۔

کسی کو بھی اُس کی آمد کا وقت معلوم نہیں
لیکن32 کسی کو بھی علم نہیں کہ دنکسیہ یا گھڑیسیکون رونما

ہو گا۔ آسمان کے فرشتوں اور فرزند کو بھی علم نہیں بلـکہ باپصرف کو۔
اورخبردارچنانچہ33 !رہوچوکنے کیونکہ تم نہیںکو معلوم کبوقتیہکہ
آئے گا۔ 34 ابِن آدم کی آمد اُس آدمی مطابقتسے رکھتی کسیجسےہے
سفر پر جانا تھا۔ گھر وقتچھوڑتے اُس نے اپنے نوکروں کو انتظام چلانے
کا دےاختیار کر ایکہر کو اُس کی اپنی ذمہ داری سونپ دی۔ دربان
کو اُس نے حکم دیا کہ وہ چوکس رہے۔ 35 تم بھی اِسی چوکسطرح
رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالـک کب واپس آئے گا، شام
کو، راتآدھی کو، مرغ بانگکے دیتے یا پَو پھٹتے وقت۔ 36 ایسا نہ ہو کہ
اچانکوہ آ کر تم کو پائے۔سوتے باتیہ37 مَیں صرفنہ تم کو سببلـکہ
کو بتاتا چوکسہوں، “!رہو

14
عیسٰی کے خلاف منصوبہ بندیاں

1 فسح اور بےخمیری روٹی کی عید قریب آ گئی تھی۔ صرف دو دن
رہ گئے تھے۔ راہنما امام اور شریعت کے علما عیسٰی کو کسی چالاکی سے
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گرفتار کر کے قتل کرنے تلاشکی میں تھے۔ اُنہوں2 نے کہا، لیکن” یہ
عید نہیںدورانکے ہونا ہئے، چا ایسا نہ ہو چلہلمیںعوامکہ “جائے۔مچ

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

کوڑھوقتکسی تھا۔مریضکا اُس تھا۔شمعوننامکا عیسٰی کھانےکھانا
کے لئے بیٹھ گیا تو ایک عورت آئی۔ اُس کے پاس خالص جٹاماسی کے
نہایت قیمتی عطر کا عطردان تھا۔ اُس کا سر توڑ کر اُس نے عطر عیسٰی کے
سر پر ُنڈیل ا دیا۔ حاضرین4 میں سے ناراضکچھ ہوئے۔ اِتنا” قیمتی عطر
ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 5 اِس کی قیمت کم از کم چاندی کے
300 ِسکے تھی۔ اگر اِسے بیچا جاتا تو اِس کے پیسے غریبوں کو دیئے جا
سکتے ایسی“تھے۔ باتیں کرتے ہوئے اُنہوں نے اُسے جھڑکا۔

لیکن6 عیسٰی اِسے”کہا،نے دو،چھوڑ تم تنگکیوںاِسے کر ہو؟رہے
اِس نے میرےتو لئے نیکایک کام کیا ہے۔ غریب7 تو تمہارےہمیشہ
پاس رہیں گے، اور تم جب بھی چاہو اُن کی مدد کر سکو گے۔ لیکن مَیں
تمہارےہمیشہ ساتھ نہیں رہوں گا۔ 8 جو کچھ وہ کر تھیسکتی اُس نے کیا
مجھہے۔ پر عطر ُنڈیلنے ا سے وہ وقتمقررہ میرےپہلےسے بدن کو دفنانے
کے لئے تیار کر چکی ہے۔ مَیں9 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں
بھی الله خبریخوشکی 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
10 پھر یہوداہ یوتی اسکر جو بارہ میںشاگردوں ایکسے تھا راہنما اماموں

پاسکے گیا تاکہ عیسٰی کو اُن کے حوالے کرنے باتکی کرے۔ اُس11
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کے آنے کا مقصد سن کر وہ خوش ہوئے اور اُسے پیسے دینے کا وعدہ
کیا۔ چنانچہ وہ عیسٰی کو اُن کے حوالے کرنے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔

فسح کی عید کے لئے یاں تیار
روٹیبےخمیری12 کی عید فسحلوگجبآئی لیلےکے قربانکو کرتے

تھے۔ عیسٰی شاگردوںکے اُسنے آپکہاںہم”پوچھا،سے لئےکے فسح
کا کھانا تیار “کریں؟

13 چنانچہ عیسٰی نے اُن میں سے دو کو یہ دےہدایت کر یروشلم بھیج
دیا تمجب”کہ شہر داخلمیں ہو گے ایکملاقاتتمہاریتو آدمی سے ہو
گی پانیجو کا گھڑا اُٹھائے چل رہا ہو گا۔ اُس پیچھےکے ہو لینا۔ جس14
میںگھر داخلوہ ہو اُس مالـککے سے کہنا، آپاُستاد’ سے پوچھتے ہیں
کہ وہ کمرا کہاں ہے جہاں مَیں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کا کھانا
‘کھاؤں؟ وہ15 منزلدوسریتمہیں ایکپر بڑا اور سجا ہوا کمرا گا۔دکھائے
وہ تیار ہو ہمارےگا۔ لئے فسح کا کھانا وہیں تیار “کرنا۔

دونوں16 چلے گئے تو شہر میں داخل ہو سبکر کچھ ویسا ہی پایا جیسا
عیسٰی نے اُنہیں بتایا تھا۔ پھر اُنہوں فسحنے کا کھانا تیار کیا۔

غدار کون ہے؟
شام17 وقتکے عیسٰی بارہ سمیتشاگردوں وہاں پہنچ گیا۔ وہجب18

میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو اُس نے کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں،
تم میں ایکسے میرےجو ساتھ کھانا کھا رہا دشمنمجھےہے کے حوالے
“گا۔دےکر

سنیہشاگرد19 باریباریہوئے۔غمگینکر اُنہوں اُسنے مَیں”پوچھا،سے تو نہیں “ہوں؟
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20 عیسٰی نے جواب دیا، تم” بارہ میں ایکسے ہے۔ میرےوہ ساتھ

اپنی روٹی سالن برتنکے میں ڈال رہا ہے۔ 21 ابِن آدم تو کوچ کر جائے گا
طرحجس مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، لیکن شخصاُس پر جسافسوس
کے وسیلے سے اُسے دشمن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اُس کے لئے بہتر
یہ ہوتا کہ وہ کبھی پیدا ہی نہ “ہوتا۔

فسح کا آخری کھانا
22 کھانے دورانکے عیسٰی نے روٹی لے شکرگزاریکر کی دعا کی اور

اُسے ٹکڑے کر کے شاگردوں دےکو دیا۔ اُس نے کہا، یہ” لو، یہ بدنمیرا “ہے۔
23 پھر اُس نے َمے کا پیالہ لے کر شکرگزاری کی دعا کی اور اُسے اُنہیں

دے دیا۔ سب نے اُس میں سے پی لیا۔ 24 اُس نے اُن سے کہا، یہ” میرا
خون ہے، نئے عہد کا وہ خون جو بہتوں کے لئے بہایا جاتا ہے۔ مَیں25 تم
کو سچ بتاتا ہوں ابکہ سے مَیں انگور رسکا نہیں پیوں گا، کیونکہ اگلی
دفعہ اِسے سرےنئے سے الله کی بادشاہی میں ہی پیوں “گا۔

26 پھر ایکوہ زبور گا کر نکلے اور زیتون کے پہاڑ پاسکے پہنچے۔
پطرس کے انکار کی پیش گوئی

27 عیسٰی نے اُنہیں بتایا، تم” سب برگشتہ ہو جاؤ گے، کیونکہ کلاِم
مُقّدس میں الله فرماتا ہے، مَیں’ چرواہے کو مار ڈالوں گا اور بھیڑیں تتر بتر
ہو جائیں ‘گی۔ لیکن28 اپنے جی اُٹھنے کے بعد تمہارےمَیں آگے آگے گلیل
پہنچوں “گا۔

پطرس29 اعتراضنے کیا، برگشتہسببےشکدوسرے” ہو جائیں،
لیکن مَیں کبھی نہیں ہوں “گا۔
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30 عیسٰی نے جواب دیا، مَیں” تجھے سچ بتاتا ہوں، اِسی رات مرغ کے

دوسری بانگدفعہ دینے سے پہلے پہلے تُو تین بار مجھے جاننے سے انکار کر
چکا ہو “گا۔

پطرس31 اصرارنے !نہیںہرگز”کیا، آپمَیں کو انکارکبھیسےجاننے
نہیں کروں گا، چاہے آپمجھے کے ساتھ مرنا بھی “پڑے۔

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

32 وہ ایک باغ میں پہنچے جس کا نام گتسمنی تھا۔ عیسٰی نے اپنے
شاگردوں سے کہا، یہاں” بیٹھ کر میرا انتظار کرو۔ مَیں دعا کرنے کے لئے
آگے جاتا “ہوں۔ اُس33 نے یعقوبپطرس، اور یوحنا کو ساتھ لیا۔ وہاں
وہ گھبرا کر بےقرار لگا۔ہونے اُس34 نے اُن سے مَیں”کہا، دُکھ سے اِتنا
دبا ہوا ہوں کہ مرنے کو ہوں۔ یہاں ٹھہر کر جاگتے “رہو۔

کچھ35 آگے جا کر وہ زمین پر گر گیا اور دعا کرنے لگا کہ اگر ممکن ہو
تو مجھے آنے والی یوں گھڑ تکلیفکی سے گزرنا نہ پڑے۔ اُس36 نے اے”کہا، !باپاےابّا، تیرے لئے سب کچھ ممکن ہے۔ دُکھ کا یہ پیالہ مجھ
سے ہٹا لیکنلے۔ میری نہیں بلـکہ تیری پوریمرضی “ہو۔

37 وہ اپنے شاگردوں پاسکے واپس آیا تو دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں۔
اُس پطرسنے سے کہا، شمعون،” کیا تُو سو رہا ہے؟ کیا ایکتُو گھنٹا بھی
جاگنہیں سکا؟ 38 جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائشتم میں نہ پڑو۔
روحکیونکہ تو تیار لیکنہے، جسم “کمزور۔

ایک39 بار پھر اُس نے جا کر وہی دعا کی جو پہلے کی تھی۔ جب40
واپس آیا تو دوبارہ دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں، کیونکہ نیند بدولتکی اُن کی
آنکھیں بوجھل تھیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جوابکیا دیں۔
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تیسریعیسٰیجب41 واپسبار آیا تو اُس نے اُن سے کہا، تم” تکابھی

سو اور آرام کر رہے بسہو؟ کافی وقتہے۔ آ گیا دیکھو،ہے۔ ابِن آدم کو
گناہ گاروں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ 42 اُٹھو۔ آؤ، چلیں۔ دیکھو، مجھے
دشمن کے حوالے کرنے والا قریب آ چکا “ہے۔

عیسٰی کی گرفتاری
43 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
ہجوم تھا۔ اُنہیں راہنما اماموں، شریعت کے علما اور بزرگوں نے بھیجا تھا۔
44 اِس غدار یہوداہ نے اُنہیں ایک امتیازی نشان دیا تھا جسکہ کو مَیں
بوسہ دوں وہی عیسٰی ہے۔ اُسے گرفتار کر کے جائیں۔لے

جوں45 ہی وہ پہنچے یہوداہ عیسٰی پاسکے گیا اور “!اُستاد” کہہ کر
اُسے بوسہ دیا۔ اِس46 پر اُنہوں نے اُسے پکڑ کر گرفتار کر لیا۔ لیکن47 عیسٰی
شخصایککھڑےپاسکے نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور اماِم اعظم
کے غلام کو مار کر اُس کا کان اُڑا دیا۔ 48 عیسٰی نے اُن سے پوچھا، کیا”
مَیں ڈاکو ہوں کہ تم تلواریں اور لاٹھیاں لئے مجھے گرفتار کرنے نکلے ہو؟
مَیں49 تو المُقّدسبیتروزانہ پاستمہارےمیں تھا اور تعلیم دیتا رہا، مگر تم
نے مجھے گرفتار نہیں کیا۔ لیکن یہ اِس لئے ہو رہا ہے تاکہ مُقّدسکلاِم
کی باتیں پوری ہو “جائیں۔

50 سبپھر سبکے اُسے چھوڑ بھاگکر گئے۔
لیکن51 ایک نوجوان عیسٰی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا صرفجو چادر

اوڑھے ہوئے تھا۔ لوگوں نے اُسے پکڑنے کی کوشش کی، 52 لیکن وہ
چادر چھوڑ کر حالتننگی بھاگمیں گیا۔
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یہودی عدالِت عالیہ کے منے سا
53 وہ عیسٰی کو اماِم اعظم کے پاس لے گئے جہاں تمام راہنما امام،

بزرگ شریعتاور کے علما بھی جمع تھے۔ 54 اِتنے پطرسمیں کچھ فاصلے پر
عیسٰی پیچھےکے پیچھے اماِم اعظم پہنچتکصحنکے گیا۔ وہاں وہ ملازموں
کے ساتھ بیٹھ آگکر تاپنے لگا۔ مکان55 کے اندر راہنما امام اور یہودی
عدالِت عالیہ کے تمام افراد عیسٰی گواہیاںخلافکے ڈھونڈ تھےرہے تاکہ
اُسے موتسزائے دلوا سکیں۔ لیکن کوئی گواہی نہ ملی۔ 56 کافی لوگوں
اُسنے گواہیجھوٹیخلافکے تو لیکندی، اُن دوسرےایکبیانکے
کے متضاد تھے۔

57 بعضآخرکار کھڑےنے ہو کر یہ جھوٹی گواہی دی، ہم”58 نے
اِسے یہ کہتے سنا انسانمَیںکہہے ہاتھوںکے المُقّدسبیتاِسبنےکے کو
ڈھا کر تین دن کے اندر اندر نیا مقدِس تعمیر کر دوں ایکگا، ایسا مقدِس
جو انسان کے ہاتھ نہیں بنائیں “گے۔ 59 لیکن اُن کی گواہیاں بھی ایک
دوسری سے متضاد تھیں۔

60 پھر اماِم اعظم نے حاضرین کے منے سا کھڑے ہو کر عیسٰی سے
پوچھا، کیا” تُو جوابکوئی دےنہیں گا؟ یہ کیا گواہیاں ہیں جو لوگیہ
دےخلافتیرے رہے “ہیں؟

لیکن61 عیسٰی خاموش رہا۔ اُس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اماِم اعظم
نے اُس ایکسے اَور سوال کیا، کیا” تُو الحمید کا فرزند مسیح “ہے؟

62 عیسٰی نے کہا، جی،” مَیں ہوں۔ اور آئندہ تم ابِن آدم کو قادرِ مطلق
کے ہنے د ہاتھ بیٹھے اور آسمان بادلوںکے پر آتے ہوئے دیکھو “گے۔
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63 اماِم اعظم رنجشنے اظہارکا پھاڑکپڑےاپنےکےکر لئے اور ہمیں”کہا، مزید گواہوں کی ضرورتکیا !رہی آپ64 سنخودنے لیا ہے کہ

اِس نے کفر بکا آپہے۔ کا کیا فیصلہ “ہے؟
سب نے اُسے موتسزائے لائقکے قرار دیا۔
65 پھر کچھ اُس پر تھوکنے لـگے۔ اُنہوں نے اُس کی آنکھوں پر پٹی باندھی

اور اُسے مُکے مار مار کر کہنے لـگے، نبوّت” “!کر ملازموں نے بھی اُسے
تھپڑ مارے۔

پطرس عیسٰی کو جاننے سے انکار کرتا ہے
تھا۔میںصحننیچےپطرسدوراناِس66 اماِم اعظم ایککی وہاںنوکرانی

گزریسے 67 اور دیکھا پطرسکہ تاپآگوہاں رہا ہے۔ اُس نے غور
سے اُس پر نظر کی اور کہا، تم” ناصرتبھی کے اُس آدمی عیسٰی کے ساتھ
“تھے۔

لیکن68 اُس نے انکار کیا، مَیں” نہیں جانتا یا سمجھتا کہ تُو کیا بات کر
رہی “ہے۔ یہ کہہ کر گیٹوہ قریبکے چلا گیا۔ اُسی] لمحے مرغ نے
بانگ [دی۔

جب69 نوکرانی نے اُسے وہاں دیکھا تو اُس نے دوبارہ پاس کھڑے
لوگوں سے کہا، یہ” بندہ اُن میں سے “ہے۔ 70 دوبارہ پطرس نے انکار
کیا۔

تھوڑی دیر پطرسبعدکے لوگوںکھڑےساتھکے اُسبھینے تم”کہا،سے ضرور اُن میں سے ہو کیونکہ تم گلیل کے ہنے ر والے “ہو۔
اِس71 پطرسپر قَسمنے کھا کر مجھ”کہا، لعنتپر اگر بولجھوٹمَیں

رہا ہوں۔ مَیں اُس آدمی کو نہیں جسجانتا کا ذکر تم کر رہے “ہو۔
72ً فورا مرغ بانگکی دوسری مرتبہ سنائی دی۔ پطرسپھر کو باتوہ

یاد آئی جو عیسٰی نے اُس سے کہی تھی، مرغ” کے دوسری دفعہ بانگ
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دینے سے پہلے پہلے تُو تین بار مجھے جاننے سے انکار کر چکا ہو “گا۔ اِس پر
وہ رو پڑا۔

15
پیلاطس کے منے سا

1 صبح سویرے ہی راہنما امام بزرگوں، شریعت کے علما اور پوری
یہودی عدالِت عالیہ کے ساتھ مل کر فیصلے تک پہنچ گئے۔ وہ عیسٰی کو
باندھ کر وہاں سے لے گئے اور رومی پیلاطسگورنر کے حوالے کر دیا۔
پیلاطس2 نے اُس سے پوچھا، کیا” تم یہودیوں کے بادشاہ “ہو؟

عیسٰی جوابنے دیا، آپجی،” خود کہتے “ہیں۔
3 راہنما اماموں نے اُس پر بہت الزام لگائے۔ 4 چنانچہ پیلاطس نے

دوبارہ اُس سوالسے کیا، کیا” تم جوابکوئی نہیں دو گے؟ یہ تو تم پر بہت
الزاماتسے لگا رہے “ہیں۔

لیکن5 عیسٰی نے اِس پر بھی جوابکوئی نہ دیا، پیلاطساور بڑا حیران
ہوا۔

سزائے موت کا فیصلہ
6 اُن دنوں یہ رواج تھا کہ ہر سال فسح کی عید ایکپر قیدی کو رِہا کر

دیا جاتا تھا۔ یہ قیدی عوام منتخبسے کیا جاتا تھا۔ 7 اُس وقت کچھ آدمی
جیل میں تھے حکومتجو خلافکے کسی یکانقلابی تحر شریکمیں
ہوئے تھے اور جنہوں نے بغاوت کے موقع پر قتل و غارت کی تھی۔ اُن
میں ایکسے کا نام برابا تھا۔ اب8 ہجوم پیلاطسنے پاسکے آ کر اُس
سے گزارش کی کہ وہ معمول کے مطابق ایک قیدی کو آزاد کر دے۔
پیلاطس9 نے پوچھا، کیا” تم ہتے چا ہو کہ مَیں یہودیوں کے بادشاہ کو
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آزاد کر “دوں؟ وہ10 جانتا تھا کہ راہنما اماموں نے عیسٰی حسدصرفکو
کی بنا پر اُس کے حوالے کیا ہے۔

لیکن11 راہنما اماموں نے ہجوم کو اُکسایا کہ وہ عیسٰی کے بجائے برابا
کو مانگیں۔ پیلاطس12 نے سوال کیا، پھر” مَیں اِس کے ساتھ کیا کروں
جس کا نام تم یہودیوںنے کا بادشاہ رکھا “ہے؟

13 وہ چیخے، مصلوباُسے” “کریں۔
پیلاطس14 نے پوچھا، کیوں؟” اُس نے کیا جرم کیا “ہے؟
لوگلیکن مزید شور مچا کر چیختے رہے، مصلوباُسے” “!کریں
15 پیلاطسچنانچہ نے ہجوم کو مطمئن کرنے کی خاطر برابا کو آزاد

دیا۔کر اُس عیسٰینے لگانےکوڑےکو کو کہا، پھر مصلوباُسے کرنے
کے لئے فوجیوں کے حوالے کر دیا۔

فوجی عیسٰی کا مذاق اُڑاتے ہیں
16 فوجی عیسٰی کو گورنر کے محل بنام پریٹوریُم کے صحن میں لے گئے

اور پوری پلٹن کو اکٹھا کیا۔ اُنہوں17 نے اُسے رنگارغوانی لباسکا پہنایا
اور کانٹےدار ٹہنیوں ایککا تاج بنا کر اُس کے سر پر رکھ دیا۔ 18 پھر وہ
اُسے سلام کرنے لـگے، یہودیوںاے” کے بادشاہ، “!آداب لاٹھی19 سے
اُس کے سر پر مار مار کر وہ اُس پر تھوکتے رہے۔ ٹیکگھٹنے کر اُنہوں نے
اُسے سجدہ کیا۔ 20 پھر اُس کا مذاق اُڑانے تھکسے کر اُنہوں نے ارغوانی
لباس اُتار کر اُسے دوبارہ اُس کے پہنائے۔کپڑےاپنے پھر وہ مصلوباُسے
کرنے کے لئے باہر لے گئے۔

عیسٰی کو مصلوب کیا جاتا ہے
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وقتاُس21 لبیا کے کرینشہر کا ہنے ر ایکوالا آدمی بنام دیہاتشمعون

سے شہر کو آ رہا تھا۔ وہ سکندر روفساور باپکا جبتھا۔ وہ عیسٰی اور
فوجیوں پاسکے سے گزرنے لگا تو فوجیوں نے صلیباُسے اُٹھانے پر مجبور
کیا۔ یوں22 چلتے چلتے وہ عیسٰی ایککو مقام پر لے جسگئے کا نام گلگتا
کھوپڑییعنی) کا (مقام تھا۔ وہاں23 اُنہوں نے اُسے پیشَمے کی
جس میں مُر ملایا گیا تھا، لیکن اُس نے پینے سے انکار کیا۔ 24 پھر فوجیوں
نے اُسے مصلوب کیا اور اُس کے کپڑے آپس میں بانٹ لئے۔ یہ فیصلہ
کرنے کے لئے کسکہ کو کیا کیا ملے گا اُنہوں نے قرعہ ڈالا۔ 25 نو بجے
صبح وقتکا اُنہوںجبتھا پرصلیبتختیایک26کیا۔مصلوباُسےنے لگا
دی جسگئی پر یہ الزام لـکھا تھا، یہودیوں” کا “بادشاہ۔ 27 دو ڈاکوؤں
کو بھی عیسٰی کے ساتھ مصلوب کیا گیا، ایک کو اُس کے ہنے د ہاتھ اور
دوسرے کو اُس بائیںکے ہاتھ۔ 28 مُقّدسیوں] کلام کا وہ حوالہ پورا
میںجسہوا لـکھا ہے، اُسے’ مجرموں میں شمار کیا [‘گیا۔

29 جو وہاں گزرےسے اُنہوں نے بککفر کر اُس کی تذلیل کی اور
سر ہلا ہلا کر اپنی حقارت کا اظہار کیا۔ اُنہوں نے کہا، تُو” نے تو کہا
تھا کہ مَیں المُقّدسبیت کو ڈھا کر اُسے تین دن کے اندر اندر دوبارہ تعمیر
کر دوں گا۔ صلیباب30 پر سے اُتر کر آپاپنے کو “!بچا

31 اماموںراہنما شریعتاور علماکے بھینے عیسٰی مذاقکا اُڑا کر اِس”کہا، نے اَوروں کو بچایا، لیکن آپاپنے کو نہیں بچا سکتا۔ اسرائیل32 کا
یہ بادشاہ صلیبابمسیح پر سے اُتر آئے تاکہ ہم یہ دیکھ ایمانکر “لائیں۔
اور آدمیوںجن کو اُس مصلوبساتھکے کیا گیا تھا اُنہوں بھینے اُسے لعن
طعن کی۔
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عیسٰی کی موت
33 دوپہر بارہ بجے پورا ملـک اندھیرے میں ڈوب گیا۔ یہ یکی تار تین

اونچیعیسٰیبجےتینپھر34رہی۔تکگھنٹوں آواز پکارسے ایلی،”اُٹھا، ایلی،
لما جس“شبقتنی؟ مطلبکا ہے، میرےاے” میرےاےخدا، خدا، تُو
مجھےنے ترککیوں کر دیا “ہے؟

35 یہ سن کھڑےپاسکر لوگکچھ کہنے لـگے، الیاسوہ” نبی کو بُلا
رہا “ہے۔ کسی36 نے دوڑ کر َمے کے سرکے ایکمیں اسفنج یا ڈبو اور
ڈنڈےاُسے پر لگا کر عیسٰی کو ُچسانے کوششکی کی۔ وہ بولا، آؤ” ہم
دیکھیں، الیاسشاید آ کر صلیباُسے پر سے اُتار “لے۔

لیکن37 عیسٰی بڑےنے زور سے چلّا کر دم چھوڑ دیا۔
اُسی38 وقت بیت المُقّدس مُقّدسکے کمرےترین کے منے سا لٹکا ہوا

پردہ اوپر سے لے کر تکنیچے دو حصوں پھٹمیں گیا۔ جب39 عیسٰی کے
مقابل کھڑے رومی *افسر نے دیکھا کہ وہ کس طرح مرا تو اُس نے
کہا، یہ” آدمی واقعی الله کا فرزند “!تھا

کچھ40 خواتین بھی وہاں تھیں جو کچھ فاصلے پر اِس کا مشاہدہ کر رہی
تھیں۔ اُن میں مریم مگدلینی، یعقوبچھوٹے یوسیساور کی ماں مریم اور
سلومی بھی تھیں۔ گلیل41 میں یہ عورتیں عیسٰی کے پیچھے چل کر اُس کی
خدمت کرتی رہی تھیں۔ کئی اَور خواتین بھی وہاں تھیں جو اُس کے ساتھ
یروشلم آ گئی تھیں۔

عیسٰی کو دفن کیا جاتا ہے
جمعہکچھسبیہ42 کو ہوا دناگلےجو سبتکے لئےکے تیاری دنکا

شامجبتھا۔ ہونے تھیکو 43 تو ارمتیہ ایککا آدمی ہمتیوسفبنام کر
* 15:39 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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پیلاطسکے پاسکے گیا اور اُس سے عیسٰی لاشکی مانگی۔ یوسف)
یہودی عدالِت عالیہ کا نامور ممبر تھا اور الله کی بادشاہی کے آنے کے انتظار
میں (تھا۔ پیلاطس44 یہ سن کر حیران ہوا کہ عیسٰی مر چکا ہے۔ اُس
نے رومی افسر کو بُلا کر اُس سے پوچھا کہ کیا عیسٰی واقعی مر چکا ہے؟
افسرجب45 اِسنے تصدیقکی کی پیلاطستو یوسفنے دےلاشکو
دی۔ یوسف46 خریدکفننے لیا، پھر عیسٰی لاشکی اُتار کر اُسے کتان کے
کفن میں لپیٹا ایکاور قبر میں رکھ دیا جو چٹان میں تراشی گئی تھی۔ آخر
میں اُس ایکنے بڑا پتھر لُڑھکا کر قبر کا منہ بند کر دیا۔ 47 مریم مگدلینی
یوسیساور ماںکی مریم دیکھنے لیا کہ عیسٰی لاشکی رکھیکہاں گئی
ہے۔

16
عیسٰی جی اُٹھتا ہے

1 ہفتے کی شام کو سبتجب کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی، یعقوب
کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار مسالے خرید لئے، کیونکہ وہ قبر
پاسکے جا کر اُنہیں عیسٰی لاشکی پر لگانا چاہتی تھیں۔ 2 چنانچہ وہ اتوار
کو سویرےصبح ہی قبر پر گئیں۔ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ 3 راستے میں وہ
دوسرےایک سے پوچھنے لـگیں، ہمارےکون” لئے قبر کے منہ سے پتھر
کو لُڑھکائے “گا؟ لیکن4 جب وہاں پہنچیں اور نظر اُٹھا کر قبر پر غور کیا
تو دیکھا کہ پتھر ایککو طرف لُڑھکایا جا چکا ہے۔ یہ پتھر بہت بڑا تھا۔
5 وہ قبر میں داخل ہوئیں۔ ایکوہاں جوان آدمی نظر آیا جو لباسسفید پہنے
ہوئے طرفدائیں بیٹھا تھا۔ وہ گھبرا گئیں۔

6 اُس نے کہا، مت” گھبراؤ۔ تم عیسٰی ناصری کو ڈھونڈ رہی ہو جو
مصلوب ہوا تھا۔ وہ جی اُٹھا یہاںوہہے، نہیں اُسہے۔ جگہ دیکھخودکو
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لو جہاں اُسے رکھا گیا تھا۔ اب7 جاؤ، اُس شاگردوںکے پطرساور کو بتا
دو تمہارےوہکہ آگے پہنچگلیلآگے وہیںگا۔جائے تم اُسے دیکھو گے،
طرحجس اُس نے تم کو بتایا “تھا۔

خواتین8 لرزتی اور اُلجھی حالتہوئی میں قبر سے نکل بھاگکر گئیں۔
اُنہوں کسینے بھیکو کچھ نہ بتایا، کیونکہ نہایتوہ سہمی ہوئی تھیں۔

عیسٰی مریم مگدلینی پر ظاہر ہوتا ہے
جب9 عیسٰی اتوار کو سویرےصبح جی اُٹھا تو پہلا جسشخص پر وہ

ظاہر ہوا مریم مگدلینی جستھی سے اُس ساتنے بدروحیں نکالی تھیں۔
10 مریم عیسٰی ساتھیوںکے پاسکے جوگئی ماتم کر اوررہے رو تھے۔رہے
اُس اُنہیںنے کچھجو ہوا تھا بتایا۔ لیکن11 اُنہوںگو نے سنا کہ عیسٰی زندہ
ہے اور کہ مریم نے اُسے دیکھا توبھیہے اُنہیں یقین نہ آیا۔

عیسٰی مزید دو شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے
12 اِس کے بعد عیسٰی دوسری صورت میں اُن میں سے دو پر ظاہر ہوا

جب وہ یروشلم سے دیہات کی طرف پیدل چل رہے تھے۔ دونوں13 نے
واپس جا کر باتیہ باقی لوگوں کو بتائی۔ لیکن اُنہیں اِن کا بھی یقین نہ آیا۔

عیسٰی گیارہ رسولوں پر ظاہر ہوتا ہے
14 آخر میں عیسٰی گیارہ شاگردوں پر بھی ظاہر ہوا۔ اُس وقت وہ میز پر

بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اُس اُنہیںنے اُن بےاعتقادیکی سختاور دلی
کے سبب سے ڈانٹا، کہ اُنہوں نے اُن کا یقین نہ کیا جنہوں نے اُسے زندہ
دیکھا تھا۔ 15 پھر اُس نے اُن سے کہا، پوری” دنیا میں جا کر مخلوقاتتمام
کو الله سناؤ۔خبریخوشکی 16 بھیجو ایمان لا کر بپتسمہ نجاتاُسےلے
ملے لیکنگی۔ ایمانجو نہ لائے اُسے مجرم قرار دیا جائے گا۔ اور17 جہاں
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لوگجہاں ایمان رکھیں گے وہاں یہ الٰہی نشان ظاہر ہوں :گے میرےوہ
نام سے بدروحیں نکال دیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے 18 اور سانپوں کو
اُٹھا رہیںمحفوظکر مہلـکگے۔ زہر پینے اُنہیںسے نقصان نہیں پہنچے گا اور
جب وہ اپنے ہاتھ مریضوں پر رکھیں گے تو شفا پائیں “گے۔

عیسٰی کو آسمان پر اُٹھایا جاتا ہے
19 اُن باتسے کرنے بعدکے خداوند عیسٰی آسمانکو پر اُٹھا لیا گیا اور وہ

الله کے ہنے د ہاتھ بیٹھ گیا۔ اِس20 پر شاگردوں نکلنے کر ہر منادیجگہ
کی۔ اور خداوند نے اُن حمایتکی کر الٰہیکے نشانوں تصدیقکیکلامسے
کی۔
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