
کیزندگی   یسوع
تعليمات اور واقعيات اہم سے       بائبل

خط    ُسرخ

مرقس٬متی لوقا٬  سے٬  کتابوں کی اعمال اور        یوحنا
بائبل معياری پبلشرز٬  مسيحی بائبل ہولميں بذریعہ تصنيف ٬      حِق

شده استعمال کا بائبل معياری جي ®       مسيحی ايس ®     اور

طريق تجارتی وفاقي کا پبلشرز بائبل هولمين شده درج سے         ے
ہيں حاصل حقوق اور تحفظات سارے کو :نشان        

کو وزارت ہيں2021   زندگی حاصل حقوق سارے      کے
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      مرتبکنندهکیطرفسے

کو کام زندگی٬  اس کی عہدنامہ٬   یسوع پرانے شاید     یا
سکتا۔ جا کيا نہيں موازنہ ساته کے مواد دوسرے کے طرح            اسی
والوں پڑهنے کو مسيح یسوع کہ ہوں رہا کر کوشش صرف            ميں

کروں پيش سے طریقے ساده اور آسان سامنے پاک٬        کے   صرف
ہوں رہا کر استعمال کو وقائع٬ حاالنکہ٬     آیتوں تاریخی درست     بلکل

نہيں ممکن عام٬  نگاری جو مواد موجوده مبنی پر وقت نے          ميں
انجيلوں ہے۔۔۔ کی کوشش کی کرنے پيش ہے دستياب ميں           بازار

آہنگی ہم اے٬  ميں کے٬ ٹی٬  برائے۔ زندگی کی مسيح اور       رابرٹ
پہلو سے٬ تاریخی طرف کی ہوایہنز اولڈ سے۔٬       ہار نام کے     دونوں

یعقوب کرے استعمال خدا کو کام اس کہ ہے دعا یہ            (ميری
کيلئے5  باب1 کرنے حاصل اسے کو والوں پڑهنے اپنے اور )         آیات  

کرے زندگی٬ متاثر سے طرح پوری پر کالم کے اُس اور           پہنچانيں
چليں۔  ميں

بورس 2021 ٬ مائيکل
ميں’’ بارے کے وقت انسان٬    اُس عقلمند ایک یسوع      جب

تها رہتا طرح نے٬   کی اُس کہ ليئے اس کہے ایک اُسے کوئی           اگر
جو تها استاد کا لوگوں اُن وه اور کيئے کام معمولی غير سے              بہت
یہودیوں سے بہت نے اُس ہيں۔ کرتے قبول سے خوشی کو            سچ
کی اُس جب تها۔ مسيحا وه تهے۔ ليئے جيت دل کے یونانيوں             اور
نے پالطس اور کی نشاندہی نے کاہنوں سردار درميان          ہمارے
کرنے پيار ميں اصل اُسے جو اور دیا حکم کا کرنے مصلوب             اُسے
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پائے نہ روک سے کرنے ایسا تهے دباره٬       لگے وه ليے کے      اُن
ہوگيا زنده دن پيشن٬   تيسرے اپنی نے نبيوں کے خدا کہ         جيسا

تهيں۔ بتائی ميں بارے کے اُس باتيں گنت ان اور تهيں کی             گوئياں
نام کا جس قبيلہ کا مسيحوں رکها٬       اور پر نام کے اُس ميں        بعد

ہے۔٬گيا ہوا نہيں غائب تک       آج

3



جدول   مضمونکا
)یسوعکیزندگیکیتينبڑیتقسيم       )

.  i      ابتدائيزندگي           پيدائشاور
یوحنا.1 کالم کا )آیات13-1  باب1   ( خدا  
یوحنا.2 کالم کا خدا )آیات13-1  باب1     ( یسوع  
لوقا.3 )آیات25-1  باب1 ( زکریاه  
لوقا.4 )آیات36-26   باب1 ( مریم  
لوقا.5 )آیات45-39  باب1 ( اليشبع  
لوقا.6 خوشی کی )آیات56-46  باب1   ( مریم  
لوقا.7 واال دینے بپتسمہ )آیت66-57  باب1    ( یوحنا  
لوقا.8 خوشی کی )آیات80-67  باب1   ( زکریاه  
متی.9 )آیات25-18  باب1 ( یوسف  

لوقا.10 پيدائش کی )آیات20-1  باب2   ( یسوع  
متی.11 )آیات23-1  باب2 ( مجوسی  
لوقا.12 ہيکل کی )آیات40-21  باب2   ( یہویوں  
لوقا.13 جانا ہو گم کا )آیات52-41  باب2     ( یسوع  

 .  i i      فرمائی          خدمتکار
متی.14 واال دینے بپتسمہ )آیات17-1  باب3    ( یوحنا  
متی.15 آزمانا بار تين کا )آیات11-1  باب4     ( شيطان  
یوحنا.16 گواہی کی )آیات34-19  باب1   ( یوحنا  
یوحنا.17 شاگرد کے )آیات42-35  باب1   ( یوحنا  
یوحنا.18 ایل نتن اور )آیات51-43  باب1    ( فلپس  
یوحنا.19 معجزا ایک ليئے کے )آیات12-1  باب2     ( مریم  
یوحنا.20 صفائی پہلی کی )آیات25-15  باب2    ( ہيکل  
یوحنا.21 )آیات21-1  باب3 ( نيکذیمس  
یوحنا.22 دینا بپتسمہ ميں )آیات36-22  باب3    ( یہودیہ  
یوحنا.23 عورت ایک کی )آیات42-1  باب4    ( سامریہ  
لوقا.24 انکار ميں )آیات30-14  باب4   ( ناصرت  

4



متی.25 نُحوم )17-12  باب4  ( کفر
لوقا.26 روح )آیات37-31  باب4  ( ناپاک  
لوقا.27 ساس کی پطرس )آیات44-38  باب4    ( شمعون  
متی.28 )آیات4-1  باب8 ( کوڑهی  
لوقا.29 اندریاس اور )آیات11-1  باب5   ( پطر  
لوقا.30 آدمی )آیات26-17  باب5  ( مفلوج  
لوقا.31 )آیات32-27  باب5 ( متی  
لوقا.32 مشکيزه کا )آیات39-33  باب5   ( مے  
یوحنا.33 اختالف پہال پر )آیات47- 1  باب5    ( سبت  
متی.34 اختالف کا سبت )آیات8-1  باب12    ( دوسرا  
لوقا.35 اختالف کا سبت )آیات11-6  باب6    ( تيسرا  
مرقس.36 بهيڑ )آیات12-7  باب3  ( بڑی  
متی.37 ہونا مکمل کا )آیات21-15  باب12    ( نبوت  
لوقا.38 توثيق کی شاگردوں اور )آیات16-12  باب6     ( ُدعا  
متی.39 واعظ )آیات40  اور12-1  باب5  ( پہاڑی  
متی.40 تعليمات - آیت13  باب5  ( اہم )آیت29  باب7   
یوحنا.41 بيٹا کا مالزم کے )آیات54-43  باب4     ( بادشاه  
لوقا.42 بيٹا کا بيوه )آیات17-11  باب7    ( ایک  
متی.43 ميں قيد )آیات19-2  باب11   ( یوحنا  
متی.44 کرنا نہ )آیات24-20  باب11   ( توبہ  
متی.45 بالنا کو ماندو )آیات30-25  باب11    ( تهکے  
لوقا.46 پر ں پاؤ کے )آیات50-36  باب7      ( یسوع  
متی.47 الزام )آیات37-22  باب12  ( احمقانہ  
متی.48 نشان )آیات45-38  باب12  ( ایک  
متی.49 خاندان کا )آیات50-46  باب12   ( یسوع  
متی.50 تمثيليں پر )آیات59-1  باب13   ( جهيل  
مرقس.51 طوفان پر )آیات41-35  باب4   ( گليل  

5



مرقس.52 آدمی گرفتہ )آیات20-1  باب5   ( بدروح  
مرقس.53 چهونا کا عورت )آیات42-21  باب5    ( بيمار  
متی.54 گونگا اور )آیات34-27  باب9   ( اندها  
متی.55 دوره کا خاص )آیت42: 10= 35  باب9    ( پہلے  
مرقس.56 دیس )آیات29-14  باب6  ( ہيرو  
مرقس.57 ہزار )آیات56-30  باب6  ( پانچ  
متی.58 چلنا پر )آیات33-22  باب14   ( پانی  
یوحنا.59 دینا تعليم کو لوگوں ہزار )آیات71-22  باب6      ( پانچ  
مرقس.60 گندگی )آیات23-1  باب7  ( حقيقی  
متی.61 بيٹی کی عورت )آیات28-21  باب15    ( کنعانی  
مرقس.62 گونگا اور )آیت9  باب8+ 31  باب7   ( بہرا  
مرقس.63 ہزار )آیات9-1  باب8  ( چار  
متی.64 کمی کی کرنے )آیات12-1  باب16    ( فرق  
متی.65 ہے؟ کون )آیات28-13  باب16   ( یسوع  
لوقا.66 جانا )آیات36-28  باب9  ( بدل  
متی.67 )آیات13-9  باب17 ( ایلياه  
مرقس.68 قبضہ کا )آیات29-14  باب9   ( بدروح  
مرقس.69 گوئی پيشن دوسری کی      ( موت
متی.70 )آیات27-24  باب17 ( محصول   
مرقس.71 ہے بڑا )آیات37-33  باب9   ( کون  
مرقس.72 ہيں نکالتے بدروحيں )آیات50-38  باب9    ( دوسرے  
متی.73 )آیات35-15  باب18 ( معافی  
لوقا.74 آگ سے )آیات56-51  باب9   ( آسمان  
لوقا.75 گهر )آیات58-57  باب9  ( بے  
لوقا.76 آ پيچهے )آیات62-59    ( ميرے  
یوحنا.77 عيد کی )آیات52-11  باب7   ( خيمہ  
یوحنا.78 گئی پکڑی ميں کاری )آیات11-1  باب8     ( زنا  

6



یوحنا’’.79 نور کا ‘‘ ( دنيا )آیات20-12  باب8    
یوحنا.80 مرنا ميں )آیات59-21  باب8   ( گناه  
یوحنا.81 اختالف چوتها کا )آیات14- 1  باب9    ( سبت  
یوحنا.82 چرواہا )آیات21-1  باب10  ( اچها  
لوقا.83 دورا کا مقصد خاص )آیات24-1  باب10     ( دوسرا  
لوقا.84 شرح عالم )آیات37-25  باب10   ( ایک  
لوقا.85 مریم اور )آیات42-38  باب10   ( مارتها  
لوقا.86 مانگنا پر )آیات13-1  باب11   ( ُدعا  
لوقا.87 الزام )آیات27-14  باب11  ( احمقانہ  
لوقا.88 )آیات36-29  باب11 ( یوناه  
لوقا.89 کهانا کهانا ساته کے )آیات54-37  باب11      ( فریبی  
لوقا.90 تعليمات )آیات59-1  باب12  ( مزید  
لوقا.91 )آیات9-1  باب13 ( توبہ  
لوقا.92 اختالف پانچواں پر )آیات17-10  باب13    ( سبت  
یوحنا’’.93 بهيڑ ‘‘ ( ميری )آیات39-22  باب10   
لوقا.94 دروازه )آیات35-22  باب13  ( تنگ  
لوقا.95 اختالف چهٹا ميں )آیات24-1  باب14    ( سبت  
لوقا.96 تمثيليں )آیات36: 16-1  باب15  ( مزید  
لوقا.97 دینا دکه کو )آیات10-1  باب17    ( دوسروں  
یوحنا.98 )آیات57-1  باب11 ( لعزر  
لوقا.99 ہے آتا واپس ایک سے ميں )آیات19-11  باب17       ( دس  

لوقا.100 بادشاہی کی )آیات36-20   ( خدا  
لوقا.101 کرنا ُدعا )آیات14-1  باب18   ( زیاده  
مرقس.102 )آیات16-13  باب10 ( بچے  
مرقس.103 حاکم نوجوان )آیات34-17   باب10   ( ایک  
متی.104 مزدور کے )آیات16-1  باب20   ( تاکستان  
مرقس.105 گوئی پيشن تيسری کی )آیات34-32  باب10     ( موت  

7



متی.106 درخواست کی )آیات28-20  باب20   ( ماں  
مرقس.107 )آیات52-46  باب10 ( برتمائی  
لوقا.108 )آیات28-1  باب19 ( زکائی  
یوحنا.109 سفر آخری کا )آیات19-12  باب12    ( یروشليم  
لوقا.110 افسوس پر )آیات44-36  باب19   ( یروشليم  
متی.111 صفائی کی ہيکل )آیات46-10  باب21    ( دوسری  
یوحنا.112 گواہی چوتهی کی )آیات50-20  باب12    ( موت  
متی.113 ضيافت کی )آیات14-1  باب22   ( شادی  
متی.114 سوال پہال کا )آیات22-15  باب22    ( پهنسانے  
لوقا.115 سوال دوسرا کا )آیات40-27  باب20     ( پهنسانے  
مرقس.116 اول )آیات34-28  باب12  ( حکم  
لوقا.117 سوال ایک کا )آیات47 – 41  باب20    ( یسوع  
متی.118 عدالت پر ں )آیات39-1  باب23     ( رہنماؤ  
مرقس.119 بيوه )آیات44-41  باب12  ( غریب  
متی.120 آنا دفعہ )آیات51-1  باب24   ( دوسری  
متی.121 تمثيليں )آیات46-1  باب25  ( مزید  
یوحنا.122 جانا پاس کے )آیت11  باب12 ٬55  باب11    ( لعزر  
متی.123 )آیات16-14  باب26 ( سازش  
لوقا.124 )آیات13-7  باب22 ( تياری  
یوحنا.125 کهانا )آیت33  باب16  آیت1  باب13  ( آخری  
یوحنا.126 ُدعا بڑی کی )آیات26-1  باب17    ( یسوع  
مرقس.127 ازیت ميں )آیات42-32  باب14   ( ازیت  

 .  i i i      ہونا      ٬    آزمائشموت زندہ دوبارہ           اور
یوحنا.128 جانا )آیات14-1  باب18  ( پکڑا  
یوحنا.129 طُس پيال )آیات14-1  باب18   ( پينطس  
یوحنا.130 )آیات16-1  باب19 ( عدالت  
متی.131 )آیات10-3  باب27 ( یہوداه  

8



لوقا.132 )آیات43-26  باب23 ( صليب  
یوحنا.133 مریم اور )آیات27-25  باب19   ( یسوع  
متی.134 موت کی )آیات56-45  باب27   ( یسوع  
یوحنا.135 کرنا )آیات42-31  باب19  ( دفن  
متی.136 پہرا کا )آیات66-62  باب27   ( سپاہيوں  
یوحنا.137 اٹهنا )آیات18-1  باب20  ( جی  
متی.138 دینا رشوت کو سپاہيوں )آیات15-11  باب28     ( پہریدار  
لوقا.139 س )آیات35-13  باب24   ( اماؤ  
یوحنا.140 پر جهيل کی )آیات25-1  باب21    ( گليل  
یوحنا.141 مقصد کا )آیات31-30  باب20   ( اناجيل  
متی.142 حکم )آیات20-16  باب28  ( بڑا  
اعمال.143 جانا اٹهایا اوپر کا )آیات11-3  باب1     ( یسوع  
اعمال.144 القدوس )آیات47-1  باب2  ( روح  

لکھیگئیتحریریں      ساتھ
نامے نسب دو کے یسوع      اے۔

فہرست کی تمثيلوں    بی۔
فہرست کی معجزات    سی۔

فہرست کی تعليمات بڑی ی۔      ڈ
نمبر صفحہ کے ُسرخيوں سرخياں٬    ای۔ عہدنامہ٬  چهوٹی پرانے     اور

جات حوالہ   کے
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تھا گیا دیا بتا میں عہدنامہ ُپرانے سے پہل آنا کا              یسوع

سے’’ زمين خوشک اور طرح کی کونپل آگے کے اُس وه            پر
ہے صورت و شکل کوئی کی اُس نہ ہے۔ نکال پهوٹ مانند کی              جڑ
جمال و ُحسن کچه تو کریں نگاه پر اُس ہم جب اور خوبصورتی               نہ
مردود و حقير ميں آدميوں وه ہوں۔ مشتاق کے اُس ہم کہ ٬            نہيں

تها آشنا کا رنج اور ناک غم تهے۔٬       مرِد روپوش گویا سے اُس       لوگ
تو جانی۔ نہ قدر کچه کی اُس نے ہم اور گئی کی تحقير کی               اُس
کو غموں ہمارے اور اُٹهاليں مشقتيں ہماری نے اُس          بهی
ہوا ستایا اور کوٹا مارا کا خدا ُاسے نے ہم پر کيا۔              برداشت
گيا کيا گهایل سے سبب کے ں خطاؤ ہماری وه حاالنکہ             سمجها۔
کے سالمتی ہی ہماری گيا۔ ُکچال باعث کے بدکرداری ہماری           اور
شفا ہم سے کهانے مار کے اُس تاکہ ہوئی سياست پر اُس             ليئے

‘‘ پائيں۔
]آیات6-2  باب53[ یسعياه  

چيزیں’’ مرغوب کی اُن اور گا دوں ہال کو قوموں سب            ميں
رب گا کروں معمور سے جالل کو گهر اُس ميں اور گی             آئيں

ہے۔ فرماتا ‘‘ االفواج   
]آیت7  باب2[ َحجی  

    یسوعکیزندگی
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گی’’ ٹهہرے پر اُس روح کی خداوند ِخرد٬       اور اور    حکمت
خوف کے خداوند اور معرفت روح۔ کی قدرت اور مصلحت روح            کی
اور ہوگی ميں خوف کے خداوند شادمانی کی اُس اور روح -           کی  
نہ اور گا کرے انصاف مطابق کے دیکهنے کے آنکهوں اپنی نہ             وه
راستی وه بلکہ گا۔ کرے فيصلہ موافق کے ُسننے کے کانوں            اپنے
کے زمين سے عدل اور گا کرے انصاف کا مسکينوں           سے
کو زمين سے عصا کے زبان اپنی اور گا کرے فيصلہ کا             خاکساروں
گا۔ الے ڈ کر فنا کو شریروں سے دم کے لبوں اپنے اور گا               مارے
وفاداری پر پہلو کے اُس اور ہوگی راستبازی پٹکا کا کمر کی             اُس
کے بکری چيتا اور گا رہے ساته کے برّه یا بهيڑ پس ہوگا۔ پٹکا               کا
مل بيل ہوا پال اور بچہ شير اور بچهڑا اور گا بيٹهے ساته کے               بچے
اور گائے گا۔ کرے روی پيش کی اُن بچہ ننها اور گے رہيں کر                جل
شير اور گے بيٹهيں اکٹهے بچے کے اُن گی چریں کر مل             ریچهنی
کے سانپ بچہ پيتا دوده اور گا۔ کهائے بهوسا طرح کی بيل             ببر
ہو گيا چهڑایا دوده کا جس لڑکا وه اور گا کهيلے پاس کے              بل
نہ پر مقدس کوه تمام ميرے وه گا۔ الے ڈ ہاته ميں بل کے               افعی
سمندر طرح جس کيونکہ گے کریں ہالک نہ گے پہنچائيں           ضرر
سے عرفان کے خداوند زمين طرح اُسی ہے بهرا سے           پانی

ہوگی۔ ‘‘ معمور  
]آیات10-2  باب11[ یسعياه  
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ابتدائیزندگی      1 یسوعکیپيدائشاور             ۔

کالم1 کا .   خدا
کے٬13-1  باب1  یوحنا خدا کالم اور تها کالم ميں         ابتدا

سب تها۔ ساته کے خدا ميں ابتدا یہی تها۔ خدا کالم اور تها              ساته
ہے ہوا پيدا کچه جو اور ہوئيں پيدا سے وسيلے کے اُس             چيزیں
اُس ہوئی۔ نہيں پيدا بغير کے اُس بهی چيز کوئی سے ميں             اُس
تاریکی نور اور تهی نور کا آدميوں زندگی وه اور تهی زندگی             ميں
یوحنا آدمی ایک کيا۔ نہ قبول اُسے نے تاریکی اور ہے چمکتا             ميں
گواہی یہ تها۔ گيا بهيجا سے طرف کی خدا جو ہوا موجود آ              نام
وسيلہ کے اُس سب تاکہ دے گواہی کی نور کہ آیا ليئے             کے
کو دینے گواہی کی نور مگر تها نہ نور تو خود وه الئيں۔ ایمان               سے

ہے کرتا روشن کو آدمی ایک ہر جو نور حقيقی تها۔ ميں٬           آیا   دنيا
ہوئی پيدا سے وسيلہ کے اُس دنيا اور تها ميں دنيا وه تها۔ کو               آنے
نے اپنوں کے اُس اور آیا گهر اپنے وه پہچانا۔ نہ اُسے نے دنيا               اور
اُنہيں نے اُس کيا قبول اُسے نے جتنوں ليکن کيا۔ نہ قبول             اُسے
پر نام کے اُس جو انہيں یعنی بخشا حق کا بننے فرزند کے              خدا
نہ سے خواہش کی جسم نہ سے خون نہ وه ہيں۔ التے             ایمان

ہوئے۔ پيدا سے خدا بلکہ سے اراده کے         انسان

ميں  ’’ عہدنامہ پرانا کالم کا ‘‘   خدا         

پيدائش ہے اسموئيل4 ٬1  باب15    ملتا 15: 7 ٬1  باب3  ؛
1  ـ؛11  باب24 ؛ـ4  باب7  سموئيل2 ٬26  ٬23 ٬10 باب

دفعہ24  باب12 ٬11  باب6 سالطين بہت کالم کا خدا       وغيره۔
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یسعياه ہے زیاده بہت ليئے کے بنانے فہرست ہے گيا کيا     (       ) بيان
ایل٬ یرمياه٬ميں ميں۔٬ ہوسيع٬  حزقی کتابوں دوسری اور      زکریاه

کالم٬.یسوع2 کا    خدا

-14  باب1 یوحنا اور٬18  فضل اور ہوا مجسم کالم        اور
کا اُس نے ہم اور رہا درميان ہمارے ہوکر معمور سے             سچائی
اُس نے یوحنا جالل۔ کا اکلوتے کے باپ جيسا دیکها جالل              ایسا
ميں کا جس ہے وہی یہ کہ کہا کر پکار اور دی گواہی بابت               کی
کيونکہ ٹهہرا ُمقدم سے مجه وه ہے آتا بعد ميرے جو کيا ذکر              نے
ہم سے ميں معموری کی اُس کيونکہ تها۔ پہلے سے مجه            وه
موسٰیکی تو شریعت کہ اس فضل۔ پر فضل یعنی پایا نے             سب
معرفت کی مسيح یسوع سچائی اور فضل مگر گئی دی           معرفت
باپ جو بيٹا اکلوتا دیکها۔ نہيں کبهی نے کسی کو خدا            پہنچی۔

کيا۔ ظاہر نے اُسی ہے ميں گود        کی
]7 ٬6  باب9[ یسعياه

بيٹا’’ ایک کو ہم اور ہوا تولد لڑکا ایک ليئے ہمارے ليے             اس
نام کا اُس اور گی ہو پر کندهے کے اُس سلطنت اور گيا              بخشا
ہوگا۔ شہزاده کا سالمتی باپ کا ابدیت قادر ئے خدا شير            عجيب
ہوگی۔ نہ انتہا کچه کی سالمتی اور اقبال کے سلطنت کی            اُس
حکمران تک ابد سے آج پر مملکت کی اُس اور تخت کے د داؤ                وه
کی االفواج رب گا بخشے قيام سے صداقت اور عدالت اور             رہيگا

گی۔ کرے یہ    غيوری
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.زکریاه3

ہے25-1  باب1 لوقا باندهی کمر پر اُس نے بہتوں چونکہ         ؛
کریں۔ بيان وار ترتيب کو اُن ہوئيں واقع درميان ہمارے باتيں جو              کہ
کالم اور والے دیکهنے خود سے شروع جو نے انہوں کہ            جيسا
تهينلُس معزز اے ليے اس پہنچایا۔ تک ہم کو اُن تهے خادم              کے
سے شروع سلسلہ کا باتوں سب کہ جانا مناسب بهی نے            ميں
لکهوں۔ سے ترتيب ليئے تيرے کو اُن کرکے دریافت ٹهيک           ٹهيک
تجهے پختگی کی اُن ہے پائی تعليم تُونے کو باتوں جن            تاکہ
ابياه ميں زمانہ کے دیس ہيرو بادشاه کے یہودیہ جائے۔ ہو            معلوم
بيوی کی اُس اور تها کاہن ایک نام زکریاه سے ميں فریق             کے
وه اور تها۔ اليشبع نام کا اُس اور تهی سے ميں اوالد کی              ہارون
قوانين و احکام سب کے خداوند اور راستباز حضور کے خدا            دونوں
دونوں اور تهی نہ اوالد کے اُن اور تهے۔ والے چلنے عيب بے              پر
پر باری کی فریق اپنے حضور کے خدا وه جب تهے۔ رسيده             عمر
کے دستور کے کہانت کہ ہوا ایسا تو تها دیتا انجام کام کا               کہانت
جاکر ميں مقدس کے خداوند کہ نکال قرعہ کا نام کے اُس             موافق
وقت جالتے خوشبو جماعت ساری کی لوگوں اور جالئے۔          خوشبو
کی مزبع کے خوشبو فرشتہ کا خداوند کہ تهی۔ رہی کر ُدعا             باہر
گهبرایا کر دیکه زکریاه اور دیا دکهائی کو اُس ہوا کهڑا طرف             دہنی
اے کہا سے اُس نے فرشتہ مگر گئی۔ چها دہشت پر اُس             اور
ليئے تيرے اور گئی لی ُسن ُدعا تيری کيونکہ کر نہ خوف !             زکریاه
اور رکهنا یوُحنا نام کا اُس تو ہوگا بيٹا کے اليشبع بيوی             تيری
کی اُس لوگ سے بہت اور ہوگی ُخرمی و خوشی           تجهے
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کے خداوند وه کيونکہ گے۔ ہوں خوش سے سبب کے           پيدائش
اور پيئگا شراب اور کوئی نہ مے نہ ہرگز اور ہوگا بزرگ ميں              حضور
اور گا۔ جائے بهر سے القدوس روح سے ہی پيٹ کے ماں             اپنی
ہے خدا کا اُن جو طرف کی خداوند کو اسرائيل بنی سے             بہت
چلے آگے آگے کے اُس ميں قوت اور روح کی ایلياه وه اور              پهيریگا۔
راستبازوں کو نافرمانوں اور طرف کی اوالد دل کے والدوں کہ            گا
ایک ليئے کے خداوند اور پهيرے طرف کی چلنے پر دانائی             کی
کو بات اس ميں کہا سے فرشتہ نے زکریاه کرے۔ تيار قوم             مستعد
عمر بيوی ميری اور ہوں بوڑها بوڑها ميں کيونکہ جانوں؟ طرح            کس
ہوں جبرائيل ميں کہا سے اُس ميں جواب نے فرشتہ ہے            رسيده
کہ ہوں گيا بهيجا ليئے اس اور ہوں رہتا کهڑا حضور کے خدا              جو
اور دوں۔ خوشخبری کی باتوں ان تجهے اور کروں کالم سے            تجه
بول اور گا۔ رہے چپکا تو ليں ہو نہ واقع باتيں یہ تک دن جس                دیکه
پر وقت اپنے جو کا باتوں ميری تونے کہ ليئے اس گا۔ سکے              نہ
اور دیکهتے راه کی زکریاه لوگ اور کيا۔ نہ یقين گی ہوں             پوری
وه جب لگی۔ دیر کيوں ميں مقدس اُسے کہ تهے کرتے            تعجب
اُس کہ کيا معلوم نے انہوں پس سکا۔ نہ بول سے اُن تو آیا               باہر
اور تها کرتا اشارے سے اُن وه اور ہے دیکهی رویا ميں مقدس              نے
پورے دن کے خدمت کی اُس جب کہ ہوا ایسا پهر رہا۔ ہی              گونگا
اليشبع بيوی کی اُس بعد کے دنوں اِن گيا۔ گهر اپنے وه تو              ہوگئے
کر کہہ یہ تئيں اپنے تک مہينے پانچ نے اُس اور ہوئی             حاملہ
سے ميں لوگوں رسوائی ميری نے خداوند جب کہ رکها           چهپائے
ميرے نے اُس ميں دنوں اُن کی نظر پر مجه ليئے کے کرنے               دور

کيا۔ ایسا ‘‘ليئے   
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: باب4[ مالکی ]آیت5   

سے’’ آنے کے دن ہولناک اور بزرگ کے خداوند          دیکهو
گا۔ بهيجوں پاس تمہارے کو نبی ایلياه ميں ‘‘پيشتر         

.مریم4

فرشتہ35-26  باب1 لوقا جبرائيل ميں مہينے چهٹے      ؛
ناصرت نام کا جس ميں شہر ایک کے گليل سے طرف کی             خدا
کے د داؤ منگنی کی جس گيا۔ بهيجا پاس کے کنواری ایک              تها
کنواری اُس اور تهی ہوئی سے نام یوسف مرد ایک کے             گهرانے
سالم کہا آکر اندر پاس کے اُس نے فرشتوں اور تها۔ مریم نام              کا
کالم اس وه ہے۔ ساته تيرے خداوند ہے ہوا فضل پر جس کو !       تجه       
ہے۔ سالم کيسا یہ کہ لگی سوچنے اور گئی گهبرا بہت            سے
کی خداوند کيونکہ کر نہ خوف مریم اے کہا سے اُس نے !      فرشتہ       
تيرا اور ہوگی حاملہ تو دیکه اور ہے۔ ہوا فضل پر تجه سے              طرف
بيٹا کا خداوند اور ہوگا بزرگ وه رکهنا۔ یسوع نام کا اُس ہوگا۔              بيٹا
دے اُسے تخت کا د داؤ باپ کے اُس خدا خداوند اور گا                کہالئے
اُس اور گا کرے بادشاہی تک ابد پر گهرانے کے یعقوب وه اور              گا۔
مریم ہوگا۔ نہ آخر کا بادشاہی کی اُس اور گا کرے بادشاہی             کی
نہيں کو مرد ميں جبکہ ہوگا کيونکر یہ کہ کہا سے فرشتہ             نے
القدس روح کہ کہا سے اُس ميں جواب نے فرشتہ اور            جانتی۔
گی الے ڈ سایہ پر تجه قدرت تعالٰیکی خدا اور ہوگا نازل پر               تجه
اور گا۔ کہالئے بيٹا کا خدا مقدس مولوِد وه سے سبب اس             اور

16



واال ہونے بيٹا ميں ہے بڑها بهی کے اليشبع دار رشتہ تيری             دیکه
کيونکہ ہے۔ مہينہ چهٹا تهی کہالتی بهانجه جو کو اُس اب اور             ہے
نے مریم ہوگا۔ نہ تاثير بے ہرگز وه ہے سے طرف کی خدا قول                جو
کے قول تيرے ليئے ميرے ہوں۔ بند کی خداوند ميں دیکه            کہا

گيا۔ چال پاسسے کے اُس فرشتہ تب ہے۔          موافق
]14  باب7[ یسعياه

ایک دیکهو گا۔ بخشے نشان ایک کو تم آپ خداوند           ليکن
عمانوائيل نام کا اُس وه اور گی جنے بيٹا اور ہوگی حاملہ             کنواری

گی۔  رکهے

. اليشبع5

سے45-39  باب1 لوقا جلدی اور اُٹهی مریم دنوں ہی :        اُن
گهر کے زکریاه اور گئی۔ کو شہر ایک کے یہوداه ميں ُملک             پہاڑی
مریم نے اليشبع ُجونہی اور کيا۔ سالم کو اليشبع ہوکر داخل            ميں
اور پڑا اُچهل ميں پيٹ کے اُس بچہ کہ ہوا ایسا تو ُسنا سالم               کا
کہنے کر ُپکار سے آواز بلند اور گئی بهر سے القدِس روح             اليشبع
اور ہے۔ مبارک پهل کا پيٹ تيرے اور مبارک ميں عورتوں تو کہ              لگی
ميرے ماں کی خداوند ميرے کہ ہوا سے کہاں فضل یہ پر             مجه
کان ميرے آواز کی سالم تيرے ُجونہی دیکه کيونکہ آئی؟           پاس
اور پڑا۔ اُچهل ميں پيٹ ميرے کے خوشی مارے بچہ پہنچی            ميں
طرف کی خداوند باتيں جو کيونکہ الئی ایمان جو وه ہے            مبارک

گی ہوں پوری وه تهيں گئی کہی سے اُس !‘‘سے          
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.   مریمکیخوشی6

کہا؛56-46  باب1 لوقا نے مریم :اور     
روح ميری اور ہے۔ کرتی بڑائی کی خداوند جان ميری           کہ
بندی اپنی نے اُس کيونکہ ہوئی۔ خوش سے خدا منجی           ميرے
کے زمانہ ہر کر لے سے اب دیکه اور کی نظر پر خالی پست               کی
ليئے ميرے نے قادر اُس کيونکہ گے۔ کہيں مبارک کو مجه            لوگ
اُن رحم کا اُس اور ہے پاک نام کا اُس اور ہيں کيئے کام بڑے                بڑے
اپنے نے اُس ہے۔ رہتا درپشت پشت ہيں رتے ڈ سے اُس جو              پر
پرا کو اُن تهے سمجهتے بڑا تئيں اپنے جو اور دکهایا زور سے              بازو
پست اور گرادیا سے تخت کو والوں اختيار نے اُس کيا۔            گنده
دیا کر سير سے چيزوں اچهی کو بهوکوں اُس کيا۔ بلند کو              حالوں
اسرائيل خادم اپنے نے اُس دیا۔ لوٹا ہاته خالی کو دولتمندوں            اور
اور ابرہام جو فرمائے یاد کو رحمت اُس اپنی تاکہ ليا سنبهال             کو
دادا باپ ہمارے نے اُس جيسا گی رہے تک ابد پر نسل کی              اُس
کر ره ساته کے اُس قریب کے مہينے تيں مریم اور تها۔ کہا              سے

گئی۔ لوٹ گهر    اپنے

دینےواال7 بپتسمہ .    یوحنا

آ66-57  باب1 لوقا وقت کا حمل وضع کے اليشبع اور         ؛
داروں رشتہ اور پڑوسيوں کے اُس اور ہوا۔ بيٹا کے اُس اور             پہنچا
کے اُس کی رحمت بڑی پر اُس نے خداوند کہ کر ُسن یہ              نے
ختنہ کا لڑکے وه کہ ہوا ایسا دن آٹهویں اور منائی۔ خوشی             ساته
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رکهنے زکریاه پر نام کے باپ کے اُس نام کا اُس اور آئے              کرنے
رکها یوحنا نام کا اُس بلکہ نہيں کہا نے ماں کی اُس مگر              لگے
نام یہ کا کسی ميں ُکنبے تيرے کہ کہا سے اُس نے انہوں              جائے
کيا نام کا اس تو کہ کيا اشاره کو باپ کے اُس نے انہوں اور                نہيں
نام کا اس کہ لکها یہ کر منگا تختی نے اُس ہے چاہتا                رکهنا
زبان اور ُمنہ کا اُس دم اُسی کيا تعجب نے سب اور ہے              یوحنا
آس کے اُن اور لگا کرنے حمد کی خدا اور بولنے وه اور گئی               کُهل
تمام کے یہودیہ اور گئی چها دہشت پر والوں رہنے سب کے             پاس
ُسننے سب اور گيا۔ پهيل چرچا کا باتوں سب ان ميں ملک             پہاڑی
واال ہونے کيسا لڑکا یہ تو کہا کر سوچ ميں دل کو اُن نے               والوں

تها۔ پر اُس ہاته کا خداوند کيونکہ        ہے؟

.   زکریاهکیخوشی8

گيا80-67  باب1 لوقا بهر سے القدس روح باپ کا اُس اور          ؛
کی خدا کے اسرائيل خداوند کہ لگا کہنے سے راه کی نبوت             اور
را چهٹکا اُسے کے کر توجہ پر اُمت اپنی نے اوس کيونکہ ہو              حمد
کا نجات ليئے ہمارے ميں گهرانے کے د داؤ خادم اپنے اور               دیا۔
جو تها کہا زبانی کی نبيوں پاک اپنے نے اُس جيسا نکاال۔             سينگ
ہمارے کو ہم یعنی ہيں۔ آئے ہوتے سے شروع کے دنيا            کہ
نجات سے ہاتهوں کے والوں رکهنے کينہ سب اور سے           دشمنوں
یاد کو عہد پاک اپنے اور کرے رحم پر دادا باپ ہمارے تاکہ              بخشی۔
سے ابرہام باپ ہمارے نے اُس جو کو قسم اُس یعنی            فرمائے۔
کے دشمنوں اپنے کہ گا کرے عنایت یہ ہميں وه کہ تهی۔             کهائی
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سے راستبازی اور پاکيزگی حضور کے اُس کر چهوٹ سے           ہاتهوں
تعالٰی خدا تو لڑکے اے اور کریں۔ عبادت کی اُس بيخوف بهر             عمر
اُس کو کرنے تيار راہيں کی خداوند تو کيونکہ گا کہالئے نبی             کا
بخشے علم کا نجات کو اُمت کی اُس تاکہ گا۔ چلے آگے آگے              کے
کی خدا ہمارے یہ ہو حاصل سے معافی کی گناہوں کو اُن             جو
ہم آفتاب کا باال عالِم سے سبب کے جس ہوگا سے رحمت             عين
ميں سائے کے موت اور اندهيرے جو کو اُن تاکہ گا۔ کرے طلع              پر
راه کی سالمتی کو قدموں ہمارے اور بخشے روشنی ہيں           بيٹهے
پر اسرائيل اور گيا پاتا قوت ميں روح اور بڑهتا لڑکا وه اور الے ڈ                 پر

رہا۔ ميں جنگلوں تک دن کے ہونے        ظاہر

. یوسف9

اس25-18  باب1 متی پيدائش کی مسيح یسوع اب       ؛
کے یوسف منگنی کی مریم ماں کی اُس جب کہ ہوئی             طرح
القدس روح وه پہلے سے ہونے اکٹهے کے اُن تو ہوگئی            ساته
نے یوسف شوہر کے اُس پس گئی پائی حاملہ سے قدرتی            کی
چپکے اُسے تها چاہتا نہيں کرنا بدنام اُسے اور تها راستباز            جو
کہ تها رہا ہی سوچ کو باتوں ان وه کيا۔ اراده کا دینے چهوڑ               سے
اے کہا کر دے دکهائی ميں خواب اُسے نے فرشتہ کے            خداوند
ر ڈ نہ سے آنے لے ہاں اپنے کو مریم بيوی اپنی د داؤ ابِن                 یوسف
سے قدرت کی القدس روح وه ہے ميں پيٹ کے اُس جو             کيونکہ
وہی کيونکہ رکهنا یسوع نام کا اُس تو اور ہوگا بيٹا کے اُس              ہے
اس کچه سب یہ گا۔ دے نجات سے گناہوں کے اُن کو لوگوں              اپنے
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کہ ہو پورا وه تها کہا معرفت کی نبی نے خداوند جو کہ ہوا               ليئے
نام کا اُس اور گی جنے بيٹا اور ہوگی حاملہ کنواری ایک ‘‘            دیکهو
پس ساته۔ ہمارے خدا ہے ترجمہ کا جس گے رکهيں           عمانوایل
کے خداوند جيسا کيا ہی ویسا کر جاگ سے نيند نے            یوسف
اور آیا لے ہاں اپنے کو بيوی اپنی اور تها دیا حکم اُسے نے               فرشتہ
یسوع نام کا اُس اور ہوا نہ بيٹا کے اُس تک جب جانا نہ کو                اُس

رکها۔

.   یسوعکیپيدائش10

اوگو20- 1  باب2 لوقا قيصر کہ ہوا ایسا ميں دنوں اُن          ؛
لوگوں کے دنيا ساری کہ ہوا جاری حکم یہ سے طرف کی             ستس
حاکم کے سوریہ نویسی اسم پہلی یہ جائيں۔ لکهے نام           کے
ليئے کے لکهوانے نام لوگ سب اور ہوئی ميں عہد کے            کورنيئس
ناصرت شہر کے گليل بهی یوسف پس گئے کو شہر اپنے            اپنے
اس ہے۔ ميں یہودیہ جو گيا کو الحم بيت شہر کے د داؤ               سے
منگيتر اپنی تاکہ تها۔ سے اوالد اور گهرانے کے د داؤ وه کہ                ليئے
تو تهے وہاں وه جب لکهوائے نام تهی حاملہ جو ساته کے             مریم
پہلوٹا کا اُس اور پہنچا۔ آ وقت کو حمل وضع کے اُس کہ ہوا               ایسا
رکها ميں چرنی کر لپيٹ ميں کپڑے کو اُس نے اُس اور ہوا پيدا               بيٹا

تهی۔ نہ جگہ ميں سرای واسطے کے اُن         کيونکہ
ثنا و حمد کی : باب  1    عبرانيوں  ٬      فرشتوں ممکنہ      6     (آیت     

زبور پر حوالہ      48     طور )کا         
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کہ’’ ہے کہتا تو ہے التا پهر ميں دنيا کو پہلوٹهے جب             اور
کریں۔ سجده اُسے فرشتے سب کے ‘‘خدا       

کہ ره ميں ميدان کو رات جو تهے چرواہے ميں عالقے            اُسی
کے اُن فرشتہ کا خداوند اور تهے رہے کر نگہبانی کی گلہ             اپنے
نہایت ه اور چمکا چوگرد کے اُن جالل کا خداوند اور ہوا کهڑا آ               پاس
ميں دیکهو کيونکہ مت رو ڈ کہا سے اُن نے فرشتہ مگر گئے۔ ر                ڈ
کے اُمت ساری جو ہوں دیتا بشارت کی خوشی بڑی           تمہيں
ایک ليئے تمہارے ميں شہر کے د داؤ آج کہ ہوگی۔             واسطے
ليئے تمہارے کا اُس اور خداوند۔ مسيح یعنی ہے ہوا پيدا            منجی
پڑا ميں چرنی اور لپٹا ميں کپڑے کو بچے ایک تم کہ ہے نشان               یہ
کی لشکر آسمانی ساته کے فرشتے اُس یک یکا اور گے پاؤ              ہوا

کہ ہوئی ظاہر کہتی یہ اور کرتی حمد کی خدا گروه عالِم            ایک
ميںجنسے آدميوں اُن پر زمين اور ہو کیتمجيد خدا پر              باال

ُصلح ہے راضی پر    وه آسمان سے پاس کے اُن فرشتے        جب
بيت آؤ کہ کہا ميں آپس نے چرواہوں کہ ہوا ایسا تو گئے                چلے
ہم نے خداوند کی جس اور ہے ہوئی جو بات یہ اور چليں کو               الحم
اور مریم جاکر سے جلدی نے انہوں پس دیکهيں۔ ہے دی خبر              کو
دیکه اُنہيں اور پایا۔ پڑا ميں چرنی کو بچے اُس اور دیکها کو              یوسف
تهی گئی کہی سے اُن ميں حق کے لڑکے اُس جو بات وه              کر
نے چرواہوں جو پر باتوں اِن نے والوں سننے سب اور کی۔             مشہور
رکه ميں دِل اپنے کو باتوں اِن مریم مگر کيا۔ تعجب کہيں سے              اُن
ویسا تها گيا کہا سے اُن جيسا چرواہے اور رہی۔ کرتی غور             کر
کرتے حمد اور تمجيد کی خدا کر دیکه اور کر ُسن کچه سب              ہی

گئے۔ لوٹ   ہوئے
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.   یسوعکیپيدائش11

: باب2 متی کے1-23  بادشاه دیس ہيرو یسوع جب        ؛
کئی دیکهو تو ہوا پيدا ميں الحم بيت کے یہودیہ ميں            زمانہ
یہودیوں کہ آئے ہوئے کہتے یہ ميں یروشليم سے پورب           مجومی
کا اُس ميں پورب کيونکہ ہے؟ کہاں وه ہے ہوا پيدا جو بادشاه              کا
ہيرو کر ُسن یہ ہيں آئے کرنے سجده اُسے ہم کر دیکه             ستاره
گهبرا لوگ سب کے یروشليم ساته کے اُس اور بادشاه           دیس
جمع کو فقيہوں اور کاہوں سردار سب کے قوم نے اُس اور             گئے۔
چاہيے؟ ہونی کہاں پيدائش کی مسيح کہ پوچها سے اُن کے            کر
نبی کيونکہ ميں الحم بيت کے یہودیہ کہا سے اُس نے            انہوں

کہ ہے لکها یوں معرفت ٬     کی

حاکموں’’ کے یہوداه تو عالقے کے یہوداه الحم بيت          اے
ایک سے ميں تجه کيونکہ نہيں۔ چهوٹا سے سب ہرگز           ميں
گا۔ کرے بانی گلہ کی اسرائيل اُمت ميری جو گا نکلے ‘‘سردار            

)آیت2  باب5( ميکاه  

اُن ُبالکر سے ُچپکے کو مجوسيوں نے دیس ہيرو پر           اس
یہ اور تها۔ دیا دکهائی وقت کسی ستاره وه کہ کی تحقيق             سے
بابت کی بچے اُس جاکر کہ بهيجا کو الحم بيت اُنہيں کر             کہہ
تاکہ دو خبر مجهے تو ملے وه جب اور کرو دریافت ٹهيک             ٹهيک
کر ُسن بات کی بادشاه وه کروں۔ سجده اُسے آکر بهی            ميں
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وه تها دیکها ميں پورب نے انہوں ستاره جو دیکهو اور ہوئے             روانہ
گيا ٹهہر جاکر اُوپر کے جگہ اُس کہ تک یہاں چال۔ آگے آگے کے               اُن
اور ہوئے خوش نہایت کر دیکه کو ستارے وه تها۔ بچہ وه             جہاں
دیکها پاس کے مریم ماں کی اُس کو بچے کر پہنچ ميں گهر              اُس
اور سونا کر کهول بے ڈ اپنے اور کيا سجده کر گر آگے کے اُس                اور
کی جانے نہ پهر پاس کے ہيرودیس اور کيا۔ نذر کو اُس ُمر اور               لُبان
ہوئے۔ روانہ کو ملک اپنے سے راه دوسری پاکر ميں خواب            ہدایت

ميںُچهپنا     مصر

یوسف نے فرشتہ کے خداوند دیکهو تو ہوگئے روانہ وه           جب
کو ماں کی اُس اور بچے اٹه کہا کر دے دکهائی ميں خواب              کو
نہ سے تجه ميں کہ تک جب اور جا بهاگ کو مصر کر لے               ساته
ہے کو کرنے تالش کو بچے اس ہيرودیس کيونکہ رہنا وہيں            کہوں
اُس اور بچے وقت کے رات اور اٹها وه پس کرے۔ ہالک اسے              تاکہ
کے دیس ہيرو اور ہوگيا۔ روانہ کو مصر کر لے ساته کو ماں              کی
جو تاکہ رہا وہيں تک مرنے کے ہيرودیس اور رہا وہيں تک              مرنے

کہ ہو پورا وه تها کہا معرفت کی نبی نے ميںسے           خداوند   مصر
ُبالیا۔      ميںنےاپنےبيٹےکو

: باب11[ ہوسيع : باب4  خروج٬1   22-23[

ساته ميرے نے مجوسيوں کہ دیکها نے دیس ہيرو           جب
اور الحم بيت کر بهيج آدمی اور ہوا غصے نہایت تو کی             ہنسی
کروا قتل کو لڑکوں سب اُن کے اندر کے سرحدوں سب کی              اُس
کے وقت اُس تهے چهوٹے سے اس یا کے برس دو دو جو              دیا
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سو تهی۔ کی تحقيق سے مجوسيوں نے اُس جو سے           حساب
گئی کہی معرفت کی نبی یرمياه جو ہوئی پوری بات وه وقت             اُس

کہ ٬ تهی

اپنے’’ راخل ماتم۔ بڑا اور رونا سنائیدی۔ آواز ميں           المہ
اس کرتی نہيں قبول تسلی اور ہے رہی رو کو           بچوں

نہيںہيں۔ وه     ليئےکہ
: باب31[ یرمياه   15[

         ميںواپسی  ة    پهرسےناصر

مصر نے فرشتہ کے خداوند دیکهو تو مرگيا ہيرودیس          جب
کہ کہا کر دے دکهائی ميں خواب کو یوسف بچے٬         ميں اس  ’’  اٹه

کيونکہ جا چال ميں ُملک کے اسرائيل کر لے کو ماں کی اس              اور
اور اٹها وه پس گئے۔ مر وه تهے خواہاں کے جان کی بچے              جو
آگيا۔ ميں ُملک کے اسرائيل کر لے ساته کو ماں کی اُس اور              بچے
یہودیہ جگہ کی ہيرودیس باپ اپنے س ارخالؤ کہ ُسنا جب             مگر
ميں خواب اور را ڈ سے جانے وہاں تو ہے کرتا بادشاہی             ميں

ناصر اور ہوگيا۔ روانہ کو عالقے کے گليل پاکر ایکة         ہدایت    نام
ہو پورا وه تها گيا کہا معرفت کی نبيوں جو تاکہ بسا جا ميں               شہر

ناصریکہالئےگا۔ کہ    وه
پرعاموس : باب2[    ممکنہطور  10-12[

.   یہودیوںکیہيکل12
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: باب2 لوقا کے21-41  اُس اور ہوئے پورے دن آٹه جب          ؛
اُس نے فرشتہ جو گيا رکها یسوع نام کا اُس تو آیا وقت کا                ختنہ
موسٰیکی جب پهر اور تها۔ رکها پہلے سے پڑنے ميں رحم             کے
وه تو ہوگئے پورے دن کے ہونے پاک کے اُن موافق کے             شریعت
کریں حاضر آگے کے خداوند تاکہ الئے ميں یروشليم کو           اُس
پہلوٹا ایک ہر کہ ہے لکها ميں شریعت کی خداوند کہ (            جيسا

گا ٹهہرے مقدس ليئے کے ) خداوند      
: باب13[ خروج  2[

قربانی موافق کے قول اس کے شریعت کی خداوند          اور
کہ ۔  کریں بچےالؤ کبوترکےدو یا ایکجوڑا            قمریوںکا

: باب5[ اجبار  7[

جانا پيشکيا         یسوعکاشمعوںکو

وه اور تها آدمی ایک نام شمعون ميں یروشليم دیکهو           اور
تها منتظر کا تسلی کی اسرائيل اور ترس خدا اور راستباز            آدمی
تو تک جب کہ تهی ہوئی آگاہی سے القدس روح کو اُس             اور
روح وه گا۔ دیکهے نہ کو ُموت لے نہ دیکهو کو مسيح کے              خداوند
لڑکے اس باپ ماں وقت جس اور آیا ميں ہيکل سے ہدایت             کی
پر دستور کے شریعت ليئے کے اس تاکہ الئے اندر کو            یسوع
حمد کی خدا اور ليا ميں گود اپنی اُسے نے اُس تُو کریں۔              عمل
ُموافق کے قول اپنے کو خادم اپنے تو اب مالک اے کہ کہا کے               کر
تيری نے آنکهوں ميری کيونکہ ہے۔ کرتا ُرخصت سے          سالمتی
ہے۔ کی تيار روبرو کے امتوں سب تونے جو ہے۔ لی دیکه             نجات
کا اسرائيل اُمت تيری اور نور واال دینے روشنی کو قوموں غير             تاکہ

26



کے اُس جو پر باتوں ان ماں کی اُس اور باپ کا اُس اور بنے۔                جالل
اُن نے شمعون اور تهے کرتے تعجب تهيں جاتی کہی ميں            حق
یہ دیکهو کہا سے مریم ماں کی اُس اور کی خير ُدعاِی ليئے              کے
نشان ایسا اور ليئے کے اُٹهنے اور گرنے کے بہتوں ميں             اسرائيل
گی جائے کی مخالفت کی جس ہے ہوا مقرر ليئے کے            ہونے
بہت تاکہ گی جائے چهيدی سے تلوار بهی جان تيری خود            بلکہ

جائيں۔ ُکهل خيال کے دلوں کے ‘‘لوگوں       

: باب49 یسعياه ؛6 

تو’’ ہلکیسیباتہےکہ تو یہ ہےکہ فرماتا خداوند             ہاں
کو اسرائيليوں محفوظ اور کرنے برپا کو قبال کے          یعقوب
قوموں کو تجه ميں بلکہ ہو خادم ميرا ليئے کے            واپسالنے
کے زمين نجات ميری سے تجه کہ گا ں بناؤ نور ليئے              کے

‘‘کناروںتکپہنچے۔   

کےسامنے ّحنا      یسوع

جو بيٹی کی فنوایل نام ّحنا سے ميں قبيلہ کے آشر            اور
کنوارے اپنے نے اُس اور تهی رسيده عمر بہت وه تهی۔ نبيہ             ایک
وه تهے گذارے ساته کے شوہر ایک برس سات بعد کے            پن
تهی ہوتی نہ ُجدا سے ہيکل اور تهی بيوه سے برس            چوراسی
تهی۔ کرتی کيا عبادت ساته کے ں ُدعاؤ اور روزوں دن رات              بلکہ
اُن اور لگی کرنے ادا ُشکر کا خدا آکر وہاں گهڑی اُسی وه              اور
کی اُس تهے منتظر کے ُچهٹکارے کے یروشليم جو سے            سب
مطابق کے شریعت کی خداوند وه جب اور لگی۔ کرنے باتيں            بابت
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ناصر شہر اپنے ميں گليل تو ُچکے کر کچه اورة         سب پهرگئے۔    کو
اور گيا ہوتا معمور سے حکمت اور گيا پاتا قوت اور بڑهتا لڑکا              وه

تها۔ پر اُس فضل کا      خدا

ہے13 جاتا .     یسوعگمہو

: باب2 لوقا پر41-52  فسح عيد برس ہر باپ ماں کے اُس          ؛
عيد وه تو ہوا کا برس باره وه جب اور تهے کرتے جایا کو               یروشليم
پورا کو دنوں اُن وه جب گئے۔ کو یروشليم ُموافق کے دستور              کے
کے اُس اور گيا ره ميں یروشليم یسوع لڑکا وه تو لوٹے کے              کر
ہے ميں قافلہ وه کہ کر سمجه یہ مگر ہوئی۔ نہ خبر کو باپ               ماں
پہچان جان اور داروں رشتہ اپنے اُسے اور گئے نکل منزل             ایک
ہوئے تے هونڈ ڈ اُسے تو مال نہ جب لگے۔ نے هونڈ ڈ              ميں
نے انہوں کہ ہوا ایسا بعد کے روز تين اور گئے واپس تک              یروشليم
اور سنتے کی اُن بيٹهے ميں بيچ کے اُستادوں ميں ہيکل            اُسے
تهے رہے ُسن کی اُس جتنے اور پایا۔ ہوئے کرتے سوال سے             اُن
اُسے وه تهے دنگ سے جوابوں کے اُس اور سمجه کی            اُس
تونے کہا سے اُس نے ماں کی اُس اور ہوئے حيران کر ! دیکه            
ہوئے ُکڑهتے ميں اور باپ تيرا دیکه کيا؟ ایسا سے ہم            کيوں
ڈ کيوں مجهے تم کہا سے اُن نے اُس تهے۔ تے هونڈ ڈ              تجهے
ہاں کے باپ اپنے مجهے کہ تها نہ معلوم کو تم تهے؟ تے              هونڈ
نہ اُسے کہی سے اُن نے اُس بات جو مگر ہے؟ ضرور             ہونا

ناصر ہوکر روانہ ساته کے اُن وه اور کےة        سمجهے۔ اُن اور آیا      ميں
اور رکهيں ميں دل اپنے باتيں سب یہ نے ماں کی اُس اور رہا               تابع
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کی انسان اور کی خدا اور ميں قامت قدو اور حکمت            یسوع
گيا۔ کرتا ترقی ميں      مقبوليت

IIیسوعکیوزارت   .
دینےواال14 بپتسمہ -یوحنا     .

: باب3 متی دینے1-17   بپتسمہ یوحنا ميں دونوں اُن        ؛
کرو توبہ کہ لگا کرنے منادی یہ ميں بيامان کے یہودیہ اور آیا               واال
ہے وہی یہ لوقا ہے۔ آگئی نزدیک بادشاہی کی آسمان           کيونکہ

ہوا یوں معرفت کی نبی یسعياه ذکر کا : جس ميں         بيابان   کہ
اُس کرو تيار کیراه خداوند کہ آتیہے آواز والےکی             ُپکارنے

۔      کےراستےسيدهےبناؤ
: باب40[ یسعياه  3[

کا چمڑے اور پہنے پوشاک کی بالوں کے اُونٹ یوحنا           یہ
اور یاں ٹڈ خوراک کی اُس اور تها رہتا باندهے سے کمر              پٹکا
یرون اور یہودیہ سارے اور یروشليم وقت اُس تها۔ شہد           جنگلی
اپنے اور گئے۔ پاس کے اُس کر نکل لوگ سب کے نواح و گرد               کے
مگر ليا۔ بپتسمہ سے اُس ميں یرون دریاِی کرکے اقرار کا            گناہوں
کے بپتسمہ کو صدوقيوں اور فریسيوں سے بہت نے اُس           جب
بچو کے سانپ اے کہ کہا سے اُن تو دیکها آتے پاس اپنے !ليئے              
توبہ پس بهاگو؟ سے غضب والے آنے کہ دیا بتا نے کس کو              تم
کرو نہ خيال کا کہنے یہ ميں دلوں اپنے اور الؤ پهل موافق                کے
اُن خدا کہ ہوں کہتا سے تم ميں کيونکہ ہے باپ ہمارا ابرہام              کہ
درختوں اب اور ہے سکتا کر پيدا اوالد ليئے کے ابرہام سے             پتهروں
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کاٹا وه التا نہيں پهل اچها درخت جو پس ہے۔ ہوا رکها کلہاڑا               کی
سے پانی ليئے کے توبہ کو تم تو ميں ہے جاتا اال ڈ ميں آگ                اور
آور زور سے مجه وه ہے آتا بعد ميرے جو ليکن ہوں دیتا              بپتسمہ
روح کو تم وه نہيں۔ الئق کے اُٹهانے جوتياں کی اُس ميں             ہے۔
ہاته کے اُس چهاج کا اُس گا دے بپتسمہ سے آگ اور             القدس
گيہوں اپنے اور گا کرے صاف خوب کو کهليہان اپنے وه اور ہے              ميں
ميں آگ اُس کو بهوسی مگر گا کرے جمع ميں کتهے تو             کو

نہيں۔ کی بجهنے جو گا       جالئے

ہے دیتا بپتسمہ یسوعکو        یوحنا

پاس کے یوحنا کنارے کے یردن سے گليل یسوع وقت           اُس
کرنے منع اُسے کر کہہ یہ یوحنا مگر آی لينے بپتسمہ سے             اُس
ميرے تو اور ہوں محتاج کا لينے بپتسمہ سے تجه آپ ميں کہ              لگا
ہی ہونے تو اب کہا سے اُس ميں جواب نے یسوع ہے؟ آیا              پاس
کرنا پوری بازی راست ساری طرح اسی ہميں کيونکہ          دے
کر لے بپتسمہ یسوع اور دیا ہونے نے اُس پر اس ہے۔              مناسب
ليئے کے اُس دیکهو اور گيا اُوپر سے پاس کے پانی الفور             فی
اُترتے مانند کی کبوتر کو روح کے خدا نے اُس اور گيا ُکهل              آسمان
یہ کہ آئی آواز یہ سے آسمان دیکهو اور دیکها۔ آتے اوپر اپنے              اور

ہوں۔ خوش ميں جسسے ہے بيٹا پيارا         ميرا

. تينآزمائشيں15
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: باب4 متی ميں1-11  جنگل کو یسوع روح وقت اُس اور         ؛
چاليس اور دن چاليس اور جائے۔ آزمایا سے ابليس تاکہ گيا            لے
پاس نے والے آزمانے اور لگی بهوک اُسے کو آخر کے کر فاقہ              رات
روٹياں پتهر یہ کہ فرما تو ہے بيٹا کا خدا تو اگر کہا سے اُس                آکر

کہا ميں جواب نے اُس جائيں صرف٬      بن آدمی کہ ہے ’’  لکها  :  ’’  
ُمنہ کے خدا جو سے بات ہر بلکہ گا رہے نہ جيتا سے ہی               روٹی

ہے۔ نکلتی ‘‘ سے   
]3  : باب8[ استثنا

کے ہيکل اور گيا لے ميں شہر مقدس اُسے ابليس           تب
کہ کہا سے اُس کرکے کهڑا پر تو٬       ُکنگرے ہے بيٹا کا خدا تو  ’’      اگر

اپنے بابت تيری وه کہ ہے لکها کيونکہ دے گرا نيچے تُيں :    اپنے         
ایسا گے ليں اُٹها پر ہاتهوں تجهے وه اور گا دے حکم کو              فرشتوں
اُس نے یسوع لگے۔ ٹهيس سے پتهر کو ں پاؤ تيرے کہ ہو ‘‘   نہ            

کہا کیآزمائش  سے اپنےخدا خداوند تو ہےکہ ’’          یہبهیلکها
کر۔ ‘‘ نہ  

: باب6[ استثنا  16[
کی دنيا اور گيا لے پر پہاڑ اُونچے بہت ایک اُسے ابليس             پهر
اُس اور دکهائی۔ اُسے شوکت و شان کی اُن اور سلطنتيں            سب
کچه سب یہ تو کرے سجده مجهے کر ُجهک تو اگر کہ کہا              سے
ہو۔ دور شيطان اے کہا سے اُس نے یسوع گا۔ ُدوں دے             تجهے

کہ ہے لکها     : کيونکہ
اُسیکی’’ صرف اور کر سجده کو خدا اپنے خداوند           تو

‘‘عبادتکر۔  
آکر فرشتے دیکهو اور گيا چال سے پاس کے اُس ابليس            تب

لگے۔ کرنے خدمت کی     اُس
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کیگواہی16 .   یوحنا

جب ـ؛34-19  باب1  یوحنا کہ ہے یہ گواہی کی یوحنا         اور
کے اُس کو پوچهے یہ الوی اور کاہن سے یروشليم نے            یہودیوں
کيا نہ انکار اور کيا اقرار نے اُس تو ہے؟ کون تو کہ بهيجے               پاس
سے اُس نے انہوں ہوں۔ نہيں مسيح تو ميں کہ کيا اقرار             بلکہ
ہوں۔ نہيں ميں کہا نے اُس ہے؟ ایلياه تو کيا ہے؟ کون پهر               پوچها
اُس نے انہوں پس نہيں۔ کہ دیا جواب نے اُس ہے؟ نبی وه تو               کيا
جواب کو والوں بهيجنے اپنے ہم تاکہ ہے؟ کون تو پهر کہا             سے
جيسا ميں کہا نے اُس ہے۔ کہتا کيا ميں حق اپنے تو             دیں۔

ہے کہا نے نبی ہوں     یسعياه والےکیآواز پکارنے ميں ’’      بيابان
کرو۔ تمخداوندکیراهکوسيدها ‘‘کہ        

: باب40[ یسعياه  3[
اُس نے انہوں تهے۔ گئے بهيجے سے طرف کی فریسوں           یہ
تو نبی وه نہ ایلياه نہ ہے مسيح نہ تو اگر کہ کيا سوال یہ                سے
کہ کہا سے اُن ميں جواب نے یوحنا ہے۔ دیتا کيوں بپتسمہ             پهر
کهڑا شخص ایک درميان تمہارے ہوں دیتا بپتسمہ سے پانی           ميں
کی جس واال آنے کا بعد ميرے یعنی جانتے۔ نہيں تم جسے             ہے
پار کے یرون باتيں یہ نہيں۔ الئق کے کهولنے ميں تسمہ کا             جوتی

تها۔ دیتا بپتسمہ یوحنا جہاں ہوئيں واقع ميں عنياه          بيت

بّره کا     خدا
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کہا کر دیکه آتے طرف اپنی کو یسوع نے اُس دن            دوسرے
ہی وه یہ ہے جاتا لے اُٹها گناه کا دنيا جو ہے برّه کا خدا یہ                 دیکهو
آتا بعد ميرے شخص ایک کہ تها کہا نے ميں بابت کی جس              ہے
تها۔ پہلے سے مجه وه کيونکہ ہے ٹهہرا مقدم سے مجه جو             ہے
بپتسمہ سے پانی ليئے اس مگر تها نہ پہنچانتا اُسے تو ميں             اور
گواہی یہ نے یوحنا اور جائے ہو ظاہر پر اسرائيل وه کہ آیا ہوا               دیتا
دیکها اُترتے سے آسمان طرح کی کبوتر کو روح نے ميں کہ             دی
اُسے تو ميں اور گيا۔ ٹهہر پر اُس وه اور ٹهہرا پر اُس وه اور                ہے
دینے بپتسمہ سے پانی مجهے نے جس مگر تها نہ           پہچانتا
اور اُترتے کو روح تو پر جس کہ کہا سے مجه نے اُسی              بهيجا
ہے۔ واال دینے بپتسمہ سے القدس روح وہی دیکهے          ٹهہرتے

ہے۔ بيٹا کا خدا یہ کہ ہے دی گواہی اور دیکها نے ميں              چنانچہ

کےشاگرد17 .   یوحنا

: باب1 یوحنا کے ـ؛35-42  اُس اور یوحنا پهر دن        دوسرے
جو پر یسوع نے اُس تهے کهڑے شخص دو سے ميں            شاگردوں
دونوں وه ہے برّه کا خدا یہ دیکهو کہا کے کر نگاه تها رہا ‘‘  جا      ’’        
یسوع لئے ہو پيچهے کے یسوع کر ُسن کہتے یہ کو اُس             شاگرد
هونڈ ڈ کيا تم کہا سے اُن کر دیکه آتا پيچهے انہيں اور کر پهر                 نے
کہاں تُو اُستاد اے یعنی ربی اے کہا سے اُس نے انہوں ہو؟ )  تے   )         
آکر نے اُنہوں پس گے۔ لو دیکه چلو کہا سے اُن نے اُس ہے؟               رہتا
اور رہے ساته کے اُس روز اُس اور دیکهی جگہ کی رہنے کے               اُس
کی یوحنا جو سے ميں دونوں اُن تها۔ قریب کے گهنٹے دسویں             یہ
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پطرس شمعون ایک تهے لئے ہو پيچهے کے یسوع کر ُسن            بات
شمعون بهائی سگے اپنے پہلے نے اُس تها۔ اندریاس بهائی           کا
مل مسيح یعنی خرستس کو ہم کہ کہا سے اُس کر مل             سے
کے کر نگاه پر اُس نے یسوع الیا۔ پاس کے یسوع اسے وه              گيا۔
کہالئے پطرس یعنی کيفا تو ہے۔ شمعون بيٹا کا یوحنا تُو کہ ) کہا  )          

گا۔

نتنایل18 .    فلپساور

: باب1 یوحنا ميں ـ؛43-51  گليل نے یسوع دن        دوسرے
فلپس ہولے۔ پيچهے ميرے کہا کر مل سے فلپس اور چاہا            جانا
نتن نے فلپس تها۔ باشنده کا صيدا شہر کے پطرس اور            اندریاس
توریت موسٰینے ذکر کا جس کہ کہا سے اُس کر مل سے              ایل
یسوع بيٹا کا یوسف وه گيا۔ مل کو ہم وه ہے کيا نے نبيوں اور                ميں

ناصر کيا کہا سے اُس نے ایل نتن ہے۔ اچهیة         ناصری کوئی    سے
نتن یسوع لے۔ دیکه کر چل کہا نے فلپس ہے۔ سکتی نکل             چيز
فی یہ دیکهو کہا ميں حق کے اُس کر دیکه آتے طرف اپنی کو               ایل
سے اُس نے ایل نتن نہيں۔ مکر ميں اس ہے۔ اسرائيلی            الحقيقت
اُس کہا ميں جواب نے یسوع ہے؟ جانتا سے کہاں مجهے تو              کہا
کے درخت کے انجير تو جب بالیا مجهے نے فلپس کہ پہلے             سے
اے دیا جواب کو اُس نے ایل نتن دیکها۔ تجهے نے ميں تها              نيچے
نے یسوع ہے۔ بادشاه کا اسرائيل تو ہے۔ بيٹا کا خدا تو !            ربی
انجير کو تجه کہ کہا سے تجه نے ميں کہا سے اُس ميں              جواب
ان تو ہے؟ الیا ایمان ليئے اسی تو کيا دیکها نيچے کے درخت              کے
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سے تم ميں کہا سے اُس پهر گا۔ دیکهے ماجرے بڑے بهی             سے
اُوپر کو فرشتوں کے خدا اور ُکهال کو آسمان تم کہ ہوں کہتا              سچ

گے۔ دیکهو اُترتے پر آدم ابِن اور ‘‘جاتے        

.     مریمکےليئےایکمعجزه19

: باب2 یوحنا ایک؛1-12  ميں گليل قاناِی دن تيسرے        پهر
کے اُس اور یسوع اور تهی۔ وہاں ماں کی یسوع اور ہوئی             شادی
ہو مے جب اور تهی۔ دعوت ميں شادی اُس بهی کی            شاگردوں
مے پاس کے ان کہ کہا سے اُس نے ماں کی یسوع تو               چکی
سے تجه مجهے عورت اے کہا سے اُس نے یسوع رہی۔            نہيں
خادموں نے ماں کی اُس آیا نہيں وقت ميرا ابهی ہے؟ کام             کيا
کی یہودیوں وہاں کرو۔ وه کہے سے تم یہ کچه جو کہا             سے
اور تهے رکهے مٹکے چه کے پتهر موافق کے دستور کے            طہارت
سے اُن نے یسوع تهی۔ گنجائش کی من تين تين دو دو ميں              اُن
پهر دیا بهر لبالب کو اُن نے انہوں پس دو بهر پانی ميں مٹکوں               کہا
۔ جاؤ لے پاس کے مجلس مير کر نکال اب کہا سے اُن نے                اُس
گيا بن مے جو چکها پانی وه نے مجلس ميِر جب گئے لے وه               پس
نے جنہوں خادم مگر ہے آئی سے کہاں یہ کہ تها نہ جانتا اور            (   تها
اُس کر ُبال کو ُدلہا نے مجلس مير تو تهے جانتے تها بهرا )         پانی     
اُس ناقص اور ہے کرتا پيش مے اچهی پہلے شخص ہر کہا۔             سے
رکه تک اب مے اچهی تونے مگر گئے چهگ کر پی جب              وقت
اپنا کر دکها ميں گليل قاناِی نے یسوع معجزه پہال یہ ہے۔             چهوڑی
بعد کے اس الئے۔ ایمان پر اُس شاگرد کے اُس اور کيا ظاہر              جالل
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کو نجوم کفر شاگرد کے اُس اور بهائی اور ماں کی اُس اور              وه
رہے۔ روز چند وہاں اور       گئے

.    ہيکلکیپہلیصفائی20

: باب2 یوحنا اور13-25  تهی نزدیک ضع عيد کی یہودیوں        ؛
کبوتر اور بهيڑ اور بيل ميں ہيکل نے اُس گيا۔ کو یروشليم             یسوع
کر بنا کوڑا کا رسيوں اور پایا۔ بيٹهے کو صرافوں اور کو والوں              بيچنے
صرافوں اور دیا نکال سے ہيکل کو بيلوں اور بهيڑوں یعنی کو             سب
کبوتر اور دیئے۔ اُلٹ تختے کے اُن اور دی بکهير نقدی            کی
گهر کے باپ ميرے ۔ جاؤ لے سے یہاں کو ان کہا سے               فروشوں
ہے۔ لکها کہ آیا یاد کو شاگردوں کے اُس بناؤ۔ نہ گهر کا تجارت               کو

جائےگی۔ ‘‘تيرےگهرکیغيرتمجهےکها        ’’
]9: 69[ زبور

کاموں ان جو تو کہا سے اُس ميں جواب نے یہودیوں            پس
ميں جواب نے یسوع ہے؟ دکهاتا نشان کونسا ہميں ہے کرتا            کو
ميں دن تين اُسے ميں تو دو ها ڈ کو مقدس اِس کہا سے               اُن
بنا مقدس یہ ميں برس چهياليس کہا نے یہودیوں گا۔ کردوں            کهڑا
اپنے نے اُس مگر گا۔ دے کر کهڑا ميں دن تين اُسے تو کيا اور                ہے
سے ميں مردوں وه جب پس تها۔ کہا بابت کی مقدس کے             بدن
اور تها کہا یہ نے اُس کہ آیا یاد کو شاگردوں کے اُس تو اٹها                 جی
یقين تها کہا نے یسوع جو کا قول اُس اور مقدس کتاب نے              انہوں
کہ ليئے اِس تها کرتا نہ اعتبار پر اُن نسبت اپنی یسوع ليکن              کيا۔
انسان کوئی کہ رکهتا نہ حاجت کی اُس اور تها جانتا کو سب               وه
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دل کے انسان کہ تها جانتا آپ وه کيونکہ دے گواہی ميں حق              کے
ہے۔ کيا   ميں
: باب3[ مالکی آگاہی1-5  ميں عہدنامہ پرانے دیکهو٬    ؛  

گا کرے رست راه آگے ميرے وه اور گا بهيجوں کو رسول اپنے              ميں
موجود آ ميں ہيکل اپنی ناگہان ہو طالب تم کے جس خداوند             اور
االفواج رب گا آئے ہو مند آرزو تم کے جس رسول کا عہد ہاں                ہوگا۔
کا اُس ہے؟ تاب ميں کس کی دن کے آنے کے اس پر ہے۔               فرماتا
اور آگ کی سنار وه کيونکہ گا؟ سکے ره کهڑا کون تو ہوگا              ظہور
پاک اور تانے کو چاندی وه اور ہے۔ مانند کی صابون کے             دهوبی
اور سونے کو الوی بنی اور گا بيٹهے مانند کی والے کرنے             صاف
کے خداوند سے راستبازی وه تاکہ گا کرے صاف پاک           چاندی
کو خداوند ہدیہ کا یروشليم اور یہوداه تب گذرانيں۔ ہدیئے            حضور
ميں اور ميں۔ زمانہ گذشتہ اور اور قدیم ایام جيسا گا آئے             پسند
بدکاروں اور جادوگروں اور گا ں آؤ نزدیک تمہارے ليئے کے              عدالت
بهی خالف کے اُن اور خالف کے والوں کهانے قسم جهوٹی            اور
ستم پر یتيموں اور ں بيواؤ اور دیتے نہيں مزدوری کو مزدوروں              جو
ڈ نہيں سے مجه اور ہيں کرتے تلفی حق کی مسافروں اور             کرتے

ہے۔ فرماتا االفواج رب گا ہوں گواه مستعد         رتے

. نيُکدیمس21

: باب3 یوحنا شخص ؛ـ1-21  ایک سے ميں       فریسوں
یسوع کو رات نے اُس تها سردار ایک کا یہودیوں نام            نيُکدیمس
کی خدا تو کہ ہيں جانتے ہم ربی اے کہا سے اُس آکر پاس               کے
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ہے دکهاتا تو معجزے جو کيونکہ ہے آیا ہوکر استاد سے            طرف
ہو۔ نہ ساته کے اُس خدا تک جب سکتا دکها نہيں شخص             کوئی
ہوں کہتا سچ سے تجه ميں کہا سے اُس ميں جواب نے             یسوع
بادشاہی کی خدا وه ہو نہ پيدا سے سرے نئے کوئی تک جب              کہ
بوڑها جب آدمی کہا سے اُس نے نيُکدیمس سکتا۔ نہيں دیکه            کو
کے ماں اپنی دوباره وه کيا ہے؟ سکتا ہو پيدا کر کيوں تو ہو               ہوگيا
کہ دیا جواب نے یسوع ہے؟ سکتا ہو پيدا کر ہو داخل ميں               پيٹ
روح اور پانی آدمی کوئی تک جب ہوں کہتا سچ سے تجه             ميں
سکتا۔ ہو نہيں داخل ميں بادشاہی کی خدا وه ہو نہ پيدا             سے
ہے ہوا پيدا سے روح جو اور ہے جسم ہے ہوا پيدا سے جسم               جو
سرے نئے تمہيں کہا سے تجه نے ميں کہ کر نہ تعجب ہے              روح
اُس تو اور ہے چلنی ہے چلتی جدهر ہوا ہے۔ ضرور ہونا پيدا              سے
کہاں اور آتی سے کہاں وه کہ جانتا نہيں مگر ہے ُسنتا آواز              کی
نيُکدیمس ہے۔ ہی ایسا ہوا پيدا سے روح کوئی جو ہے جاتی             کو
ہيں؟ سکتی ہو کيونکر باتيں یہ کہا سے اُس ميں جواب            نے
ہوکر استاد کا اسرائيل بنی کہا سے اُس ميں جواب نے            یسوع
جو کہ ہوں کہتا سچ سے تجه ميں جانتا؟ نہيں کو باتوں ان تو               کيا
کی اُس ہے دیکها نے ہم جسے اور ہيں کہتے وه ہيں             جانتے
ميں جب کرتے نہيں قبول گواہی ہماری تم اور ہيں دیتے            گواہی
اگر تو کيا نہيں یقين نے تم اور کہيں باتيں کی زمين سے تم               نے
گے؟ کرو یقين کر کيوں تو کہوں باتيں کی آسمان سے تم             ميں
اُترا سے آسمان جو کے اُس سوا چڑها نہيں کوئی پر آسمان             اور
موسٰینے طرح جس اور ہے۔ ميں آسمان جو آدم ابِن            یعنی
کہ ہے ضرور طرح اُسی چڑهایا پر اُونچے ميں بيابان کو             سانپ
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الئے ایمان کوئی جو تاکہ جائے۔ چڑهایا پر اُونچے بهی آدم            ابِن
سے دنيا نے خدا کيونکہ پائے زندگی کی ہميشہ ميں           اُس
جو تاکہ دیا بخش بيٹا اکلوتا اپنا نے اُس کہ رکهی محبت             ایسی
پائے۔ زندگی کی ہميشہ بلکہ ہو نہ ہالک الئے ایمان پر اُس             کوئی
پر دنيا کہ بهيجا نہيں ليئے اس ميں دنيا کو بيٹے نے خدا              کيونکہ
سے وسيلہ کے اُس دنيا کہ ليئے اس بلکہ کرے حکم کا             سزا
ہوتا۔ نہيں حکم کا سزا پر اُس ہے التا ایمان پر اُس جو پائے۔               نجات
ليئے اس چکا ہو ُحکم کا سزا پر اُس التا نہيں ایمان پر اُس                جو
سزا اور الیا۔ نہيں ایمان پر نام کے بيٹے اکلوتے کے خدا وه              کہ
نے آدميوں اور ہے آیا ميں دنيا نور کہ ہے یہ سبب کا حکم               کے
ُبرے کام کے اُن کہ ليئے اس کيا۔ پسند زیاده سے نور کو              تاریکی
رکهتا دشمنی سے نور وه ہے کرتا بدی کوئی جو کيونکہ            تهے۔
پر کاموں کے اُس کہ ہو نہ ایسا آتا۔ نہيں پاس کے نور اور               ہے
کے نور وه ہے کرتا عمل پر سچائی جو مگر جائے۔ کی             مالمت
گئے کيئے ميں خدا وه کہ ہوں ظاہر کام کے اُس تاکہ ہے آتا               پاس

ہيں۔

: باب36  حزقیایل بخشوں؛26-27  دل نيا کو تم ميں          اور
ميں جسم تمہارے اور گا الوں ڈ ميں باطن تمہارے روح نئی اور              گا
عنایت کو تم دل گوشتين اور گا الوں ڈ نکال کو دل سنگين              سے
تم اور گا الوں ڈ ميں باطن تمہارے روح اپنی ميں اور گا۔              کروں
عمل پر احکام ميرے تم اور گا ں کراؤ پيروی کی آئين اپنے                سے

گے۔ الؤ بجا کو اُن اور گے          کرو
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دینا22 ميںبپتسمہ .    یہودیہ

: باب3 یوحنا کے  ـ؛22-36  اُس اور یسوع بعد کے باتوں         ان
کر ره ساته کے اُن وہاں اور آئے ميں ُملک کے یہودیہ             شاگرد
ميں عينون نزدیک کے شاليم بهی یوحنا اور لگا۔ دینے           بپتسمہ
بپتسمہ آکر لوگ اور تها بہت پانی وہاں کيونکہ تها دیتا            بپتسمہ
پس تها گيا نہ اال ڈ ميں قيدخانہ وقت اُس یوحنا کيونکہ تهے              ليتے
بابت کی تہارت ساته کے یہودی کسی کی شاگردوں کے           یوحنا
شخص جو ربی اے کہا آکر پاس کے یوحنا نے انہوں ہوئی۔             بحث
دیکه ہے دی گواہی تونے کی جس تها ساته تيرے پار کے             یردن

ہيں۔ آتے پاس کے اُس سب اور ہے دیتا بپتسمہ            وه

ہے اپنیگواہیبيانکرتا        یوحنا

تک جب سکتا پا نہيں کچه انسان کہا ميں جواب نے            یوحنا
ميں کہ ہو گواه ميرے خود تم جائے دیا نہ سے آسمان کو              اُس
جس ہوں۔ گيا بهيجا آگے کے اُس مگر نہيں مسيح ميں کہا             نے
کی اُس ہوا کهڑا جو دوست کا ُدلہا مگر ہے دلہا وه ہے ُدلہن               کی
یہ ميری پس ہے ہوتا خوش بہت سے آواز کی ُدلہا ہے              ُسنتا
جو گهٹوں۔ ميں اور بڑهے وه کہ ہے ضرور ہوگئی پوری            خوشی
زمين وه ہے سے زمين جو ہے اوپر سے سب وه ہے آتا سے               اُوپر
وه ہے آتا سے آسمان جو ہے۔ کہتا کی ہی زمين اور ہے سے               ہی
کی اُسی ُسنا اور دیکها نے اُس جوکچه ہے اوپر سے             سب
نے جس کرتا۔ نہيں قبول گواہی کی اُس کوئی اور ہے دیتا             گواہی
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خدا کہ دی کر ُمہر پر بات اِس نے اُس کی قبول گواہی کی               اُس
ہے۔ کہتا باتيں کی خدا وه بهيجا نے خدا جسے کيونکہ ہے             سچا
محبت سے بيٹے باپ دیتا نہيں کر ناپ ناپ روح وه کہ ليئے              اس
ہيں دی دے ميں ہاته کے اُس چيزیں سب نے اُس اور ہے              رکهتا
ليکن ہے کی اُس زندگی کی ہميشہ ہے التا ایمان پر بيٹے             جو
خدا پر اُس بلکہ گا دیکهے نہ کو زندگی مانتا نہيں کی بيٹے              جو

ہے۔ رہتا غضب     کا

.    سامریہکیایکعورت23

: باب4  یوحنا کہ  ـ؛1-42  ہوا معلوم کو خداوند جب        پهر
اور کرتا شاگرد زیاده سے یوحنا یسوع کہ ہے ُسنا نے            فریسيوں
شاگرد کے اُس بلکہ نہيں آپ یسوع گو ہے۔ دیتا (       بپتسمہ    
گيا چال کو گليل پهر کر چهوڑ کو یہودیہ وه تو ۔ تهے دیتے )           بپتسمہ   
کے سامریہ وه پس تها۔ ضرور جانا ہوکر سے سامریہ کو اُس             اور
نزدیک کے قطعہ اُس وه ہے۔ کہالتا ُسوخار جو آیا تک شہر             ایک
ُکنواں کا یعقوب اور تها۔ دیا کو یوسف بيٹے اپنے نے یعقوب جو              ہے
پر کنوئيں اُس ہوکر مانده تهکا سے سفر یسوع چنانچہ تها            وہيں
ایک کی سامریہ تها۔ قریب کے گهنٹے چهٹے یہ گيا۔ بيٹه            یونہی
پال۔ پانی مجهے کہا سے اُس نے یسوع آئی بهرنے پانی            عورت
تهے۔ گئے کو لينے مول کهانا ميں شہر شاگرد کے اُس            کيونکہ
مجه ہوکر یہودی تو کہ کہا سے اُس نے عورت کی            سامریہ
یہودی کيونکہ ہے؟ مانگتا کيوں پانی سے عورت ( سامری        
نے یسوع ۔ رکهتے نہيں برتاؤ کا طرح کسی سے )  سامریوں          
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یہ اور کوجانتی بخشش کی خدا تو اگر کہا سے اُس ميں             جواب
پال پانی مجهے ہے کہتا سے تجه جو ہے کون وه کہ جانتی              بهی
عورت دیتا۔ پانی کا زندگی تجهے وه اور مانگتی سے اُس تُو             تو
کچه تو کو بهرنے پانی پاس تيرے خداوند اے کہا سے اُس             نے
پاس تيرے پانی کا زندگی وه پهر ہے گہرا ُکنواں اور نہيں              ہے
ہم نے جس ہے بڑا سے یعقوب باپ ہمارے تو کيا آیا سے              کہاں
کے اُس اور نے بيٹوں کے اُس اور نے اُس ُخود اور دیا کنواں یہ                کو
سے اُس ميں جواب نے یسوع پيا؟ سے ميں اُس نے             مویشی
مگر ہوگا۔ پياسا پهر وه ہے پيتا سے ميں پانی اس کوئی جو              کہا
ابد وه گا دوں اُسے ميں جو گا پئے سے ميں پانی اُس کوئی               جو
ایک ميں اُس وه گا دوں اُسے ميں پانی جو بلکہ ہوگا نہ پياسا               تک
رہے جاری لئے کے زندگی کی ہميشہ جو گا جائے بن            چشمہ
تاکہ دے کو مجه پانی وه خداوند اے کہا سے اُس نے عورت              گا۔
نے یسوع ں۔ آؤ تک یہاں کو بهرنے پانی نہ ہوں پياسی نہ               ميں
ميں جواب نے عورت ال۔ ُبال یہاں کو شوہر اپنے جا کہا سے              اُس
کہا سے اُس نے یسوع ہوں۔ شوہر بے ميں کہ کہا سے              اُس
ُچکی کر شوہر پانچ تو کيونکہ ہوں۔ شوہر بے کہ کہا خوب             تونے
سچ تونے یہ نہيں۔ شوہر تيرا وه ہے اب تو پاس کے جس اور               ہے
تو کہ ہوتا معلوم مجهے خداوند اے کہا سے اُس نے عورت             کہا۔
کہتے تم اور کی پرستش پر پہاڑ اس نے دادا باپ ہمارے ہے۔              نبی
یسوع ہے۔ ميں یروشليم چاہيے کرنا پرستش جہاں جگہ وه کہ            ہو
آتا وقت وه کہ کر یقين کا بات ميری عورت اے کہا سے اُس               نے
نہ اور کروگے پرستش کی باپ پر پہاڑ اس تو نہ تم کہ              ہے
ہو۔ کرتے پرستش کی اُس جانتے نہيں جسے تم ميں۔           یروشليم
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نجات کيونکہ ہيں کرتے پرستش کی اُس ہيں جانتے جسے           ہم
کہ ہے ہی اب بلکہ ہے آتا وقت وه مگر ہے سے ميں              یہودیوں
گے کریں سے سچائی اور روح پرستش کی باپ پرستار           سچے
روح خدا ہے۔ تا هونڈ ڈ پرستار ہی ایسے ليئے اپنے باپ             کيونکہ
سے سچائی اور روح پرستار کے اُس کہ ہے ضرور اور             ہے
خرستس جو مسيح کہ کہا سے اُس نے عورت کریں۔           پرستش
دے بتا باتيں سب ہميں تو گا آئے وه جب ہے واال آنے ہے               کہالتا
وہی ہوں رہا بول سے تجه جو ميں کہا سے اُس نے یسوع              گا۔
وه کہ لگے کرنے تعجب اور آگئے شاگرد کے اُس ميں اتنے             ہوں۔
کيا تو کہ کہا نہ نے کسی بهی تو ہے رہا کر باتيں سے                عورت
اپنا عورت پس ہے؟ کرتا باتيں ليئے کس سے اُس یا ہے؟             چاہتا
آؤ لگی۔ کہنے سے لوگوں اور گئی چلی ميں شہر کر چهوڑ             گهڑا
دیئے۔ بتا مجهے کام سب ميرے نے جس دیکهو کو آدمی ایک             ۔
کے اُس کر نکل سے شہر وه ہے؟ یہی مسيح کہ ہے ممکن              کيا
درخواست یہ سے اُس شاگرد کے اُس ميں اتنے لگے۔ آنے            پاس
کہا سے اُن نے اُس ليکن کهالے۔ کچه ربی اے کہ لگے             کرنے
نہيں تم جسے ہے کهانا ایسا ليئے کے کهانے پاس           ميرے
ليئے کے اس کوئی کيا کہا ميں آپس نے شاگردوں پس            جانتے۔
ہے یہ کهانا ميرا کہا سے اُن نے یسوع ہے۔ الیا کچه کو               کهانے
اُس اور کروں عمل موافق کے مرضی کی والے بهيجنے اپنے             کہ
چار ابهی ميں آنے فضل کہ نہيں کہتے تم کيا کروں۔ پورا کام              کا
اٹها آنکهيں اپنی ہوں کہتا سے تم ميں دیکهو ہيں؟ باقی             مہينے
مزدوری واال کاٹنے اور ہے گئی پک فصل کہ کرو نظر پر کهيتوں              کر
بونے تاکہ ہے کرتا جمع پهل ليئے کے زندگی کی ہميشہ اور             پاتا
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یہ پر اس کہ کيوں کریں۔ خوشی کر مل دونوں واال کاٹنے اور              واال
نے ميں اور۔ واال کاٹنے ہے۔ اور واال بونے کہ ہے آتی ٹهيک              مثل
محنت نے تم پر جس بهيجا ليئے کے کاٹنے کهيت وه            تمہيں
پهل کے محنت کی اُن تم اور کی محنت نے اوروں کی۔             نہيں

ہوئے۔ شریک   ميں

ایمانالنا        بہتسےسامریوںکا

کہنے کے عورت اُس سامری سے بہت کے شہر اُس           اور
بتا مجهے کام سب ميرے نے اُس کہ دی گواہی نے جس             سے
آئے پاس کے اُس سامری وه جب پس الئے۔ ایمان پر اُس             دیئے
وه چنانچہ ره پاس ہمارے کہ لگے کرنے درخواست سے اُس            تو
بہتيرے بهی اور سے سبب کے کالم کے اُس اور رہا۔ وہاں روز              دو
سے ہی کہنے تيرے ہم اب کہا سے عورت اُس اور الئے۔             ایمان
یہ کہ ہيں جانتے اور ليا ُسن خود نے ہم کيونکہ التے نہيں              ایمان

ہے۔ منّجی کا ُدنيا الحقيقت      فی

جانا24 کيا .     ناصرتميںرد

: باب4 لوقا بهرا30- 14  سے قوت کی روح یسوع پهر          ؛
پهيل شہرت کی اُس ميں نواح گرِد سارے اور لوٹا کو گليل             ہوا
اُس سب اور رہا دیتا تعليم ميں خانوں عبادت کے اُن وه اور               گئی۔
پرورش نے اُس جہاں آیا ميں ناصرة وه اور رہے کرتے بڑائی                کی
خانہ عبادت دن کے سبت موافق کے دستور اپنے اور تهی            پائی
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کو اُس کتاب کی نبی یسعياه اور ہوا۔ کهڑا کو پڑهنے اور گيا              ميں
لکها یہ جہاں نکاال مقام وه نے اُس کر کهول کتاب اور گئی              دی

کہ ہے ٬ تها پر روحمجه ‘‘خداوندکا مجهے’’      نے اُس کہ ليئے       اس
مجهے نے اُس کيا۔ مسيح ليئے کے دینے خوشخبری کو            غریبوں
خبر کی پانے بينائی کو اندهوں اور رہائی کو قيدیوں کہ ہے             بهيجا

ں کراؤ آزاد کو ہوں کچلے ں۔ مقبول٬        ُسناؤ ساِل کے خداوند      اور
دے واپس کو خادم اور کے کر بند کتاب وه پهر کروں۔ منادی              کی
اُس آنکهيں کی سب تهے ميں خانہ عبادت جتنے اور گيا بيٹه             کر
تمہارے نوشتہ یہ آج کہ لگا کہنے سے اُن وه تهيں۔ لگی             پر

دی۔ گواہی اُس نے سب اور ہوا پوارا         سامنے
]2-1: 61[ یسعياه

تهيں نکلتی سے منہ کے اُس جو پر باتوں فضل پر اُن             اور
اُن نے اُس نہيں۔ بيٹا کا یوسف یہ کيا لگے کہنے کرکے             تعجب
کو آپ اپنے حکيم اے کہ کہوگے پر مچه مثل یہ البتہ تم کہا               سے
یہاں گيا کيا ميں نجوم کفر کہ ہے ُسنا نے ہم کچه جو کر اچها                تو
کہتا سچ سے تم ميں کہا نے اُس اور کر بهی ميں وطن              اپنے
تم ميں اور ہوتا۔ نہيں مقبول ميں وطن اپنے نبی کوئی کہ             ہوں
تين ساڑهے جب ميں دنوں کے ایلياه کے ہوں کہتا سچ            سے
پڑا کال سخت ميں ُملک سارے کہ تک یہاں رہا بند آسمان             برس
سے ميں اُن ایلياه ليکن تهيں۔ ميں اسرائيل بيوائيں سے           بہت
ميں صارپت شہر کے صيدا ملِک مگر گيا بهيجا نہ پاس کے             کسی
کے اسرائيل ميں وقت کے نبی اليشع اور پاس کے بيوه             ایک
پاک کوئی سے ميں اُن ليکن تهے کوڑهی سے بہت           درميان
تهے ميں خانہ عبادت جتنے سوریانی۔ نعمان مگر گيا کيا نہ            صاف
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شہر کو اُس کر اُٹه اور گئے بهر سے قہر ہی ُسنتے کو باتوں                ان
کا اُن پر جس گئے لے پر چوٹی کی پہاڑ اُس اور نکاال باہر               سے
بيچ کے اُن وه مگر گرادیں۔ بل کے سر اُسے تاکہ تها آباد              شہر

گيا۔ چال کر نکل     سے

نحوم25 .  کفر

: باب4 متی دیا ـ؛12-17  پکڑوا ُیوحنا کے ُسنا نے اُس         جب
جا ميں نحوم کفر کر چهوڑ کو ناصرة اور ہوا۔ روانہ کو گليل تو                گيا
جو تاکہ ہے۔ پر سرحد نفتالی اور زبولُون کے جهيل جو            بسا

ہوکہ پورا وه تها گيا کہا معرفت کی نبی :یسعياه          
کے یردن راه کی دریا عالقہ کا نفتالی اور عالقہ کا             زبولُون
تهے بيٹهے ميں اندهيرے لوگ جو یعنی گليل۔ کی قوموں غير            پار
سایہ اور ُملک کے موت جو اور دیکهی روشنی بڑی نے            اُنہوں
یسوع سے وقت اُسی چمکی۔ روشنی پر اُن تهے بيٹهے           ميں
آسمان کيونکہ کرو توبہ کہ کيا شروع کہنا یہ اور کرنا منادی              نے

ہے۔ آگئی نزدیک بادشاہی     کی

.  ناپاکروح26

کو؛37-31  : باب4 لوقا نحوم کفر شہر کے گليل وه          پهر
کی اُس لوگ وه اور تها۔ رہا دے تعليم انہيں دن کے سبت اور               گيا
تها۔ ساته کے اختيار کالم کا اُس کيونکہ تهے حيران سے            تعليم
روح کی دیو ناپاک ميں جس تها آدمی ایک ميں خانہ عبادت             اور
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بڑی وه چ    تهی سے تجه   آواز ہميں ناصری یسوع اے کہ        اُٹها
جانتا تجهے ميں ہے؟ آیا کرنے ہالک ہميں تو کيا کام؟ کيا              سے
کر جهڑک اُسے نے یسوع ہے۔ قدوس کا خدا ہے۔ کون تو کہ              ہوں
ميں بيچ اُسے بدروح پر اُس جا نکل سے ميں اُس اور ره ُچپ               کہا
حيران سب اور گئی نکل سے ميں اُس پہنچائے ضرر بغير کر             پٹک
اختيار وه کيونکہ ہے؟ کالم کيسا یہ کہ لگے کہنے ميں آپس             ہوکر
جاتی نکل وه اور ہے دیتا حکم کو روحوں ناپاک سے قدرت             اور

گئی۔ مچ دهوم کی اُس جگہ ہر ميں نواح اورگرد           ہيں۔

.   پطرسکیساس27

: باب4 لوقا کر؛38-44  اُٹه سے خانہ عبادت وه         پهر
بڑی کو ساس کی شمعون اور ہوا داخل ميں گهر کے            شمعون
عرض سے اُس ليئے کے اُس نے انہوں اور تهی ہوئی چڑهی             تپ
گئی اُتر تو جهڑکا کو تب اور جهکا طرف کی اُس ہوکر کهڑا وه               کی۔
ڈ کے سورج اور لگی کرنے خدمت کی اُن کر اُٹه دم اُسی وه :    اور           
کے بيماریوں کی طرح طرح ہاں کے جن لوگ سب وه وقت             وبتے
ہر سے ميں اُن نے اُس اور الئے پاس کے اُس اُنہيں تهے              مریض
یہ اور چالکر بهی بدروحين اور کيا اچها انہيں کر رکه ہاته پر              ایک
وه اور گئيں نکل سے ميں بہتوں ہے بيٹا کا خدا تو کہ کر               کہہ
یہ کہ تهيں جانتی وه کيونکہ تها دیتا نہ بولنے اور جهڑکتا             انہيں
اور گيا ميں جگہ ویران ایک کر نکل وه تو ہوا دن جب ہے۔               مسيح
اُس اور آئی پاس کے اُس ہوئی تی هونڈ ڈ کو اُس بهيڑ کی               بهيڑ
کہا سے اُن نے اُس جا۔ نہ سے پاس ہمارے کہ لگی روکنے              کو
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کی بادشاہی کی خدا بهی ميں شہروں اور مجهے          کہ
ہوں گيا بهيجا ليئے اسی ميں کيونکہ ہے ضرور ُسنانا           خوشخبری

رہا۔ کرتا منادی ميں خانوں عبادت کے گليل وه           اور

. کوڑهی28

سی؛4-1  باب8 متی بہت تو اُترا سے پہاڑ اُس وه          جب
آکر پاس نے کوڑهی ایک دیکهو اور ہولی۔ پيچهے کے اُس            بهيڑ
پاک مجهے تو چاہے تو اگر خداوند اے اورکہا کيا سجده            اُسے
ميں کہا اور ُچهوا اُسے کر بڑها ہاته نے اُس ہے۔ سکتا کر              صاف
نے یسوع ہوگيا۔ صاف پاک فوراََ وه جا۔ ہو صاف پاک تو ہوں               چاہتا
تئيں اپنے جاکر بلکہ کہنا نہ سے کسی خبردار کہا سے            اُس
گذران اُسے ہے کی مقرر موسٰینے نذر جو اور دکها کو             کاہن

ہو۔ گواہی ليئے کے اُن       تاکہ
-احبار ]13-14[

اندریاس29 .   پطرساور

: باب5 لوقا خدا ؛1-11  اور تهی پڑتی گری پر اُس بهيڑ          جب
کهڑا کنارے کے جهيل کی گنيسرت وه اور تهی ُسنتی کالم            کا
لگی کشتياں دو کنارے کے جهيل نے اُس کہ ہوا ایسا تو             تها
رہے دهو جال کر اُتر سے پر اُن والے پکڑنے مچهلی ليکن             دیکهيں
جو کر چڑه پر ایک سے ميں کشتيوں اُن نے اُس اور              تهے۔
ذرا سے کنارے کہ کی درخواست سے اُس تهی کی           شمعون
لگا۔ دینے تعليم سے پر کشتی کو لوگوں کر بيٹه وه اور چل              ہٹالے
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تم اور چل لے ميں گہرے کہا سے شمعون تو ُچکا کر کالم              جب
اے کہا ميں جواب نے شمعون الو۔ ڈ جال اپنے ليئے کے             شکار
تيرے مگر آیا نہ ہاته کچه اور کی محنت بهر رات نے ہم              اُستاد
گهير غول بڑا کا مچهليوں وه اور کيا یہ ہوں۔ التا ڈ جال سے               کہنے
کو شریکوں اپنے نے انہوں اور لگے۔ پهٹنے جال کے اُن اور              الئے
پس کرو۔ مدد ہماری آؤ کہ کيا اشاره تهے پر کشتی دوسری               جو
لگيں۔ ڈوبنے کہ دیں بهر تک یہاں کشتياں دونوں آکر نے            اُنہوں
اے کہا اور گرا ميں ں پاؤ کے یسوع کر دیکه یہ پطرس               شمعون
ہوں۔ آدمی گنہگار ميں کيونکہ جا چال سے پاس ميرے !          خداوند
اُس اور وه کيا نے انہوں جو سے شکار اس کے مچهليوں             کيونکہ
کے زبدی ہی ویسے اور ہوئے۔ حيران بہت ساتهی سب           کے
حيران تهے شریک کے شمعون جو بهی یوحنا اور یعقوب           بيٹے
آدميوں تو سے اب کر۔ نہ خوف کہا سے شمعون نے یسوع             ہوئے۔
سب اور آئے لے پر کنارے کو کشتيوں وه گا۔ کرے کيا شکار              کا

ہوليئے۔ پيچهے کے اُس کر چهوڑ       کچه

.  مفلوجآدمی30

: باب5 لوقا دے؛17-26  تعليم وه کہ ہوا ایسا دن ایک           اور
گليل جو تهے بيٹهے وہاں معلم کے شرع اور فریسی اور تها             رہا

تهے آئے سے یروشليم اور یہودیہ اور ں گاؤ ہر قدرت٬           کے   اور
ایک مرد کئی دیکهو اور تهی۔ ساته کے اُس کو بخشنے             شفا
کہ کی کوشش اور الئے پر پائی چار تها مفلوج جو کو             آدمی
اُس سبب کے بهيڑ جب اور رکهيں۔ آگے کے اُس الکر اندر             اُسے
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کهيریل کر چڑه پر کوٹهے تو پائی نہ راه کی جانے لے اندر              کو
اُتار سامنے کے یسوع ميں بيچ سميت کهٹولے کو اُس سے            ميں
معاف گناه تيرے آدمی کہ کہا کر دیکه ایمان کا اُن نے اُس              دیا۔
کفر جو ہے کون یہ کہ لگے سوچنے فریسی اور فقيہ پر اس              ہوئے
یسوع ہے؟ سکتا کر معاف گناه کون اور سوا کے خدا ہے؟             بکتا
تم کہا سے اُن ميں جواب کے کر معلوم کو خيالوں کے اُن               نے
تيرے کہ کہنا یہ ہے؟ کيا آسان ہو؟ سوچتے کيا ميں دلوں             اپنے
کہ ليئے اس ليکن پهر؟ چل اور اٹه کہ کہنا یہ یا ہوئے معاف               گناه
اُس ہے اختيار کا کرنے معاف گناه پر زمين کو آدم ابِن کہ جانو               (تم
اُٹها کهٹوال اپنا اور اُٹه ہوں کہتا سے تجه ميں کہا سے مفلوج )          نے    
پر جس اور اُٹها سامنے کے اُن دم اُسی وه اور جا۔ گهر اپنے               کر
اور گيا چال گهر اپنے ہوا کرتا تمجيد کی خدا کر اٹها اُسے تها               پڑا
لگے کرنے تمجيد کی خدا اور ہوئے حيران بڑے سب کے سب             وه
دیکهيں۔ باتيں عجيب نے ہم آج کہ لگے کہنے اور رگئے ڈ بہت              اور

. متی31

: باب5 لوقا الوی ـ؛27-32  اور گيا باہر وه بعد کے باتوں          ان
دیکها بيٹهے پر چوکی کی محصول کو والے لينے محصول ایک            نام
اُٹها کر چهوڑ کچه سب وه ہولے۔ پيچهے ميرے کہا سے اُس             اور
کی اُس ميں گهر اپنے نے الوی پهر ليا۔ ہو پيچهے کے اُس              اور
کے اُن جو کا اوروں اور والوں لينے محصول اور کی ضيافت              بڑی
اُن اور فریسی اور تها۔ مجمع بڑا تهے بيٹهے کهانے کهانا            ساته
تم کہ لگے بڑبڑانے کر کہہ یہ سے شاگردوں کے اُس فقيہ              کے
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ہو؟ پيتے کهاتے ساته کے گنہگاروں اور والوں لينے محصول           کيوں
کی طبيب کو تندرستوں کہا سے اُس ميں جواب نے           یسوع
بلکہ نہيں کو بازوں راست ميں کو۔ بيماروں بلکہ نہيں ’’     ضرورت      

ہوں۔ آیا بالنے ليئے کے توبہ کو ‘‘گنہگاروں        

.   مےکےمشکيزے32

: باب5 لوقا یوحنا ـ؛33-39  کہ کہا سے اُس نے اُنہوں          اور
طرح اسی اور ہيں کرتے کيا ُدعا اور رکهتے روزه اکثر شاگرد             کے
نے یسوع ہيں۔ پيتے کهاتے شاگرد تيرے مگر بهی کے           فریسيوں
ہے ساته کے اُن ُدلہا تک جب سے براتيوں تم کيا کہا سے              اُن
سے اُن ُدلہا جب اور گے آئيں دن وه مگر ہو؟ سکتے رکهوا              روزه
نے اُس اور گے۔ رکهيں روزه وه ميں دنوں اُن تب گا جائے کيا               جدا
ميں پوشاک نئی آدمی کوئی کہ کہی بهی تمثيل ایک سے            اُن
بهی نئی ورنہ لگاتا نہيں پيوند ميں پوشاک پُرانی کر پهاڑ            سے
اور گا کهائے نہ بهی ميل ميں پرانی پيوند کا اُس اور گی              پهٹے
تو نہيں بهرتا نہيں ميں مشکوں پرانی مے نئی شخص           کوئی
مشکيں اور گی جائے بہہ بهی خود کر پهاڑ کو مشکوں مے             نئی
بهرنا ميں مشکوں نئی مے نئی بلکہ گی جائيں ہو برباد            بهی
نہيں خواہش کی نئی کر پی مے پرانے آدمی کوئی اور            چاہيے۔

ہے۔ اچهی ہی ُپرانی کہ ہے کہتا کيونکہ         کرتا

پہالاختالف33 .    سبتپر
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: باب5 یوحنا ایک1-47  کی یہودیوں بعد کے باتوں ان         ؛
دروازه بهيڑ ميں یروشليم گيا۔ کو یروشليم یسوع اور ہوئی           عيد
اور ہے کہالتا حسدا بيت ميں عبرانی جو ہے حوض ایک پاس             کے
اور اندهے اور بيمار سے بہت ميں اُن ہيں۔ برآمدے پانچ کے             اُس
تهے۔ پڑے ہوکر منتظر کے ہلنے کے پانی جو لوگ پژمرده ]  لنگڑے       ]    
تها۔ کرتا ہالیا پانی کر اُتر پر ہوض فرشتہ کا خداوند پر وقت [             کيونکہ
کچه جو کی اُس پاتا شفا سو اُترتا پہلے کوئی جو ہی ہلتے              پانی
سے برس اڑتيس جو تها شخص ایک وہاں ہو نہ کيوں ]        بيماری    
کر جان یہ اور دیکها پڑا نے یسوع کو اُس تها مبتال ميں              بيماری
تو کہا سے اُس ہے ميں حالت اس سے مدت بڑی وه             کے
خداوند اے دیا۔ جواب اُسے نے بيمار اُس ہے؟ چاہتا ہونا             تندرست
مجهے تو جائے ہالیا پانی جب کہ نہيں آدمی کوئی پاس            ميرے
سے مجه دوسرا پہنچتے پہنچتے ميرے بلکہ دے اُتار ميں           حوض
پائی چار اپنی اور اٹه کہا سے اُس نے یسوع ہے۔ پڑتا اُتر              پہلے
پائی چار اپنی اور ہوگيا تندرست فوراََ شخص وه پهر۔ چل کر             اٹها

لگا۔ پهرنے چلنے کر     اٹها
شفا نے جس سے اُس یہودی پس تها۔ کا سبت دن            وه
پائی چار تجهے ہے۔ دن کا سبت آج کہ لگے کہنے تهی             پائی
تندرست مجهے نے جس دیا جواب انہيں نے اُس نہيں۔ روا            اُٹهانا
انہوں پهر۔ چل کر اُٹها پائی چار اپنی کہ فرمایا مجه نے اُسی              کيا
کہا سے تجه نے جس ہے شخص کون وه کہ پوچها سے اُس              نے
تها جانتا نہ وه تها پاگيا شفا جو ليکن پهر؟ چل کر اٹها پائی               چار
گيا ٹل سے وہاں یسوع سے سبب کے بهيڑ کيونکہ ہے کو             کہ
اُس نے اُس مال۔ ميں ہيکل کو یسوع وه بعد کے باتوں ان              تها۔
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ہو نہ ایسا کرنا۔ نہ گناه پهر ہے۔ ہوگيا تندرست تو دیکه کہا              سے
جاکر نے آدمی اُس آئے۔ آفت زیاده بهی سے اس پر تجه             کہ
یسوع وه کيا تندرست مجهے نے جس کہ دی خبر کو            یہودیوں
کام ایسے وه کيونکہ لگے ستانے کو یسوع یہودی ليئے اس            ہے۔
اب باپ ميرا کہا سے اُن نے یسوع ليکن تها کرتا دن کے               سبت
سے سبب اس ہوں۔ کرتا کام بهی ميں اور ہے کرتا کام             تک
کہ لگے کرنے کوشش کی کرنے قتل اُسے زیاده بهی اور            یہودی

ہے توڑتا حکم کا سبت فقط نہ کہہ٬       وه باپ اپنا خاص کو خدا        بلکہ
کہا سے اُن نے یسوع پس ہے۔ بناتا برابر کے خدا کو آپ اپنے               کر
سکتا کر نہيں کچه سے آپ بيٹا کہ ہوں کہتا سچ سے تم              ميں
وه کو کاموں جن کيونکہ ہے دیکهنا کرتے کو باپ جو کے اُس              سوا
باپ کہ ليئے اس ہے۔ کرتا طرح اُسی بهی بيٹا اُنہيں ہے               کرتا
دکهاتا اُسے ہے کرتا خود کام جتنے اور ہے رکهتا عزیز کو             بيٹے
تعجب تم تاکہ گا دکهائے اُسے کام بڑے بهی سے اُن بلکہ              ہے
اسی ہے کرتا زنده اور اُٹهاتا کو مردوں باپ طرح جس کيونکہ             کرو۔
کی کسی کيونکہ ہے۔ کرتا زنده ہے چاہتا جنہيں بهی بيٹا            طرح
کے بيٹے کام سارا کا عدالت نے اُس بلکہ کرتا نہيں بهی             عدالت
کی باپ طرح جس کریں عزت کی بيٹے لوگ تاکہ ہے۔ کيا              ُسپرد
نے جس کی باپ وه کرتا نہيں عزت کی بيٹے جو ہيں۔ کرتے              عزت

جو۔ ہوں کہتا سچ تم ميں کرتا۔ نہيں عزت بهيجا           اُسے

کالمُسنتا     ميرا
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زندگی کی ہميشہ ہے کرتا یقين کا والے بهيجنے ميرے           اور
سے موت وه بلکہ ہوتا نہيں حکم کا سزا پر اُس اور ہے کی               اُس
ہوں کہتا سچ سے تم ميں ہے۔ گيا ہو داخل ميں زندگی کر              نکل
آواز کی بيٹے کے خدا ُمردے کہ ہے ابهی بلکہ ہے آتا وقت وه               کہ
باپ طرح جس کيونکہ گے۔ جئيں وه گے ُسنيں جو اور گے             ُسنيں
بهی کو بيٹے نے اُس طرح اُسی ہے گذارتا زندگی ميں آپ             اپنے
کرنے عدالت اُسے بلکہ رکهے۔ زندگی ميں آپ اپنے کہ بخشا            یہ
تعجب سے اس ہے زاد آدم وه کہ ليئے اس بخشا۔ بهی اختيار              کا
کی اُس ہيں ميں قبروں جتنے کہ ہے آتا وقت وه کيونکہ کرو              نہ
کی زندگی ہے کی نيکی نے جنہوں گے۔ نکليں کر ُسن            آواز
قيامت کی سزا ہے کی بدی نے جنہوں اور واسطے کے            قيامت
ُسنتا جيسا سکتا۔ کر نہيں کچه سے آپ اپنے ميں واسطے۔            کے
اپنی ميں کيونکہ ہے راست عدالت ميری اور ہوں کرتا عدالت            ہوں
اگر ہوں۔ چاہتا مرضی کی والے بهيجنے اپنے بلکہ نہيں           مرضی
اور ایک نہيں۔ سچی گواہی ميری تو دوں گواہی اپنی خود             ميں
جو گواہی ميری کہ ہوں جانتا ميں اور ہے دیتا گواہی ميری جو              ہے
اوس اور بهيجا پيام پاس کے یوحنا نے تم ہے۔ سچی ہے دیتا              وه
انسان نسبت اپنی ميں ليکن ہے۔ دی گواہی کی سچائی           نے
کہتا ليئے اس باتيں یہ ميں بهی تو کرتا نہيں منظور گواہی             کی
کو تم اور تها چراغ ہوا چمکتا اور جلتا وه ۔ پاؤ نجات تم کہ                 ہوں
ليکن ہوا۔ منظور رہنا خوش ميں روشنی کی اُس تک عرصہ            کچه
ہے بڑی سے گواہی کی یوحنا وه ہے گواہی جو پاس            ميرے
یہی یعنی دیئے کو کرنے پورے مجهے نے باپ کام جو            کيونکہ
بهيجا مجهے نے باپ کہ ہيں گواه ميرے وه ہوں کرتا ميں جو              کام
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دی گواہی ميری نے اُسی ہے بهيجا مجهے نے جس باپ اور             ہے۔
صورت کی اُس نہ اور ہے ُسنی آواز کی اُس کبهی نہ نے تم               ہے۔
رکهتے نہيں قائم ميں دلوں اپنے کو کالم کے اُس اور            دیکهی۔
کتاِب تم کرتے نہيں یقين کا اُس ہے بهيجا نے اُس جسے             کيونکہ
ميں اُس کہ ہو سمجهتے کيونکہ ہو تے هونڈ ڈ ميں            مقدس
گواہی ميری جو ہے وه یہ اور ہے ملتی تمہيں زندگی کی             ہميشہ
نہيں آنا پاس ميرے ليئے کے پانے زندگی تم بهی پهر ہے۔              دیتی
جانتا کو تم ميں ليکن چاہتا۔ نہيں عزت سے آدميوں ميں            چاہتے۔
سے نام کے باپ اپنے ميں نہيں۔ محبت کی خدا ميں تم کہ              ہوں
نام ہی اپنے اور کوئی اگر کرتے۔ نہيں قبول مجهے تم اور ہوں              آیا
عزت سے دوسرے ایک جو تم لوگے۔ کر قبول اُسے تو آئے             سے
ہے ہوتی سے طرف کی واحد خداِی جو عزت وه اور ہو             چاہتے
باپ ميں کہ سمجهو نہ یہ ہو السکتے ایمان کيونکہ چاہتے            نہيں
ہے تو واال کرنے شکایت تمہاری گا۔ کروں شکایت تمہاری             سے
تم اگر کيونکہ ہے۔ رکهی لگا اُميد نے تم پر موسٰیجس             یعنی
اُس کہ ليئے اس کرتے۔ یقين بهی ميرا تو کرتے یقين             موسٰیکا
کا نوشتوں کے اُس تم جب ليکن ہے۔ لکها ميں حق ميرے             نے

گے؟ کرو یقين کر کيوں کا باتوں ميری تو کرتے نہيں            یقين

اختالف34 دوسرا .    سبتپر

: باب12 متی کهيتوں1-8  دن کے سبت یسوع وقت اُس         ؛
توڑ باليں وه اور لگی بهوک کو شاگردوں کے اُس اور گيا ہوکر              ميں
دیکه کہ کہا سے اُس کر دیکه نے فریسيوں لگے۔ کهانے کر             توڑ
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نہيں۔ روا کرنا دن کے سبت جو ہيں کرتے کام وه شاگرد             تيرے
اور د داؤ جب کہ پڑها نہيں یہ نے تم کيا کہا سے اُن نے                  اُس
خدا کيونکر وه کيا؟ کيا نے اُس تو تهے بهوکے ساتهی کے              اُس
تها روا کو اُس نہ کهانا کو جن کهائيں روٹياں کی نذر اور گيا گهر                کا
توریت نے تم کيا کو؟ کاہنوں صرف مگر کو ساتهيوں کے اُس             نہ
بے کی سبت ميں ہيکل دن کے سبت کاہن کہ پڑها نہيں             ميں
ہوں کہتا سے تم ميں ہيں۔ رہتے قصور بے اور ہيں کرتے             ُحرمتی
کے اس تم اگر ليکن ہے۔ بڑا بهی سے ہيکل جو ہے وه یہاں               کہ

کہ ميں کہ کرتا    معنٰیجانتے پسند رحم بلکہ قربانینہيں        ميں
ہوں۔

: باب6[ ہوسيع  6[
ٹهہراتے۔ نہ قصوروار کو قصوروں ‘‘توبے      

اختالف35 تيسرا .    سبتپر

: باب6 لوقا وه6-11  کو سبت اور کسی کہ ہوا یوں اور            ؛
تها آدمی ایک وہاں اور لگا دینے تعليم ہوکر داخل ميں خانہ             عبادت
تاک کی اُس فریسی اور فقيہ اور تها۔ گيا ُسوکه ہاته دہنا کا              جس
پر اُس تاکہ نہيں یا ہے کرتا اچها دن کے سبت آیا کہ تهے               ميں
تهے معلوم خيال کے اُن کو اُس مگر پائيں۔ موقع کا لگانے             الزام
اور اُٹه کہا تها سوکها ہاته کا جس سے آدمی اُس نے اُس              پس
ميں کہا سے اُس نے یسوع ہوا۔ کهڑا کر اٹه وه ہو۔ کهڑا ميں               بيچ
یا ہے روا کرنا نيکی دن کے سبت آیا کہ ہوں پوچهتا یہ سے               تم
اُس کرے نظر پر سب اُن اور کرنا؟ ہالک یا بچانا جان کرنا؟              بدی
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ہوگيا۔ درست ہاته کا اُس اور بڑهایا نے اُس بڑها۔ ہاته اپنا کہا              سے
یسوع ہم کہ لگے کہنے سے دوسرے ایک ہوکر باہر سے آپے             وه

کریں؟ کيا ساته    کے

.  بڑیبهيڑیں36

ساته12: 7  باب3 مرقس کے شاگردوں اپنے یسوع اور       ؛
پيچهے بهيڑ بڑی ایک سے گليل اور گيا چال طرف کی             جهيل
اور صور اور پار یردن سے ادوميہ اور یروشليم اور یہودیہ اور             ہولی۔
کيسے وه کہ کر ُسن یہ بهيڑ بڑی ایک سے پاس آس کے               صيدا
شاگردوں اپنے نے اُس پس آئی۔ پاس کے اُس ہے کرتا کام             بڑے
تيار ليئے ميرے کشتی چهوٹی ایک سے وجہ کی بهيڑ کہا            سے
کو لوگوں بہت نے اُس کيونکہ اليں۔ ڈ نہ دبا مجهے وه تاکہ              رہے
تهے گرفتار ميں بيماریوں سخت لوگ جتنے چنانچہ تها کيا           اچها
اُسے جب روحيں ناپاک اور چهوليں۔ اُسے کہ تهے پڑتے گر پر             اُس
تو کہ تهيں کہتی کر ُپکار اور پڑتی گر آگے کے اُس تهيں              دیکهتی
نہ ظاہر مجهے کہ تها کرتا تاکيد بڑی کو اُن وه اور ہے۔ بيٹا کا                خدا

کرنا۔

مکملہونا37 .    نبوتکا

: باب12 متی سے15-21  وہاں کے کر معلوم یہ یسوع         ؛
نے اُس اور ہوليئے پيچهے کے اُس لوگ سے بہت اور ہوا             روانہ
کرنا نہ ظاہر مجهے کہ کی تاکيد کو اُن اور دیا۔ کر اچها کو               سب
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یہ دیکهو کہ ہو پورا وه تها گيا کيا معرفت کی نبی یسعياه جو               تاکہ
دل ميرا سے جس پيارا ميرا ُچنا۔ نے ميں جسے ہے خادم             ميرا
کو قوموں غير یہ اور گا الوں ڈ پر اُس روح اپنا ميں ہے۔               خوش
بازاروں نہ اور شور نہ گا کرے جهگڑا نہ یہ گا۔ دے خبر کی               انصاف
نہ کو ے سرکنڈ ہوئے ُکچلے یہ ُسنيگا۔ آواز کی اُس کوئی             ميں
کہ تک جب گا بجهائے نہ کو سن ہوئے اُٹهتے ُدهواں اور گا              توڑے
اُميد قوميں غير سے نام کے اُس اور کرائے۔ نہ فتح کی             انصاف

گی۔  رکهيں
]4-1: 42[ یسعياه

اورشاگردوںکیتوفيق38 .     دعا

: باب6 لوقا پر12-16  پہاڑ وه کہ ہوا ایسا ميں دنوں اُن اور            ؛
ُگذاری۔ رات ساری ميں کرنے ُدعا سے خدا اور نکال کو کرنے             ُدعا
باره سے ميں اُن ُبالکر پاس کو شاگردوں نے اُس تو ہوا دن              جب
نام کا جس شمعون یعنی دیا۔ لقب کا رسول کو اُن اور ليئے              ُچن
اور یعقوب اور اندریانس بهائی کا اُس اور رکها بهی پطرس نے             اُس
بيٹا کا حلفئی اور توما اور متی اور برتلمانی اور فليس اور             یوحنا
یہوداه بيٹا کا یعقوب اور تها۔ کہالتا زیلوتيس جو شمعون اور            یعقوب

ہوا۔ واال پکڑوانے کا اُس جو اسکریوتی یہوداه         اور

.  پہاڑیواعظ39
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: باب5 متی چڑه1-12  پر پہاڑ کر دیکه کو بهيڑ اُس وه           ؛
وه اور آئے۔ پاس کے اُس شاگرد کے اُس تو گيا بيٹه جب اور               گيا

لگا۔ دینے تعليم ُیوں کو اُن کر کهول زبان          اپنی

  برکتيں
کی آسمان کيونکہ ہيں غریب کے دل جو وه ہيں           مبارک

ہے۔ کی ہی اُن     بادشاہی
گے۔ پائيں تسلی کيونکہ ہيں غمگين جو وه ہيں          مبارک

ہوں وارث کے زمين وه کيونکہ ہيں حليم جو وه ہيں            مبارک
گے۔

ہيں پياسے اور بهوکے کے راستبازی جو وه ہيں          مبارک
گے۔ ہوں آسوده وه      کيونکہ

گا۔ جائے کيا رحم پر اُن کيونکہ ہيں رحمدل جو وه ہيں             مبارک
دیکهيں کو خدا وه کيونکہ ہيں دل پاک جو وه ہيں            مبارک

گے۔
بيٹے کے خدا وه کيونکہ ہيں کراتے صلح جو وه ہيں            مبارک

گے۔  کہالئيں
گئے ستائے سے سبب کے راستبازی جو وه ہيں          مبارک

ہے۔ کی ہی اُن بادشاہی کی آسمان کيونکہ         ہيں
اور گے کریں طعن لعن کو تم لوگ سے سبب ميری            جب
کہيں ناحق نسبت تمہاری باتيں ُبری کی طرح ہر اور گے            ستائيں

ہوگے۔ مبارک تم تو     گے
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تمہارا پر آسمان کيونکہ ہونا شادمان نہایت اور کرنا          خوشی
سے تم جو بهی کو نبيوں اُن نے لوگوں کہ ليئے اس ہے بڑا               اجر

تها۔ ستایا طرح اسی تهے      پہلے

.  اہمتعليمات40

: باب5 متی   ؛29: 13-7 
نور    نمکاور

وه تو رہے جاتا مزه کا نمک اگر ليکن ہو نمک کے زمين              تم
ہوا نہيں کا کام کسی وه پهر گا؟ جائے کيا نمکين سے چيز              کس
روندا نيچے کے ں پاؤ کے آدميوں اور جائے پهينکا باہر کہ کے               اس
نہيں چهپ وه ہے بسا پر پہاڑ شہر جو ہو۔ نور کے دنيا تم                جائے۔
پر چراغدان بلکہ نہيں نيچے کے پيمانہ جالکر چراغ اور           سکتا۔
پہنچتی روشنی کو لوگوں سب کے گهر سے اُس تو ہيں            رکهتے
تاکہ چمکے سامنے کے آدميوں روشنی تمہاری طرح اسی          ہے۔
پر آسمان جو کی باپ تمہارے کر دیکه کو کاموں نيک تمہارے             وه

کریں۔ تمجيد   ہے

ہونا پورا      شریعتکا

منسوخ کو کتابوں کی نبيوں یا توریت ميں کہ سمجهو نہ            یہ
کيونکہ ہوں۔ آیا کرنے پورا بلکہ نہيں کرنے منسوخ ہوں۔ آیا            کرنے
نہ ٹل زمين اور آسمان تک جب کہ ہوں کہتا سچ سے تم              ميں
جب گا ٹلے نہ ہرگز سے توریت شوشہ ایک یا نقطہ ایک             جائيں
سے چهوٹے ان کوئی جو پس جائے۔ ہو نہ پورا کچه سب             تک
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ہی یہ اور گا توڑے کو کسی بهی سے ميں حکموں             چهوٹے
سے سب ميں بادشاہی کی آسمان وه گا سکهائے کو           آدميوں
دے تعليم کی اُن اور گا کرے عمل پر اُن جو ليکن گا کہالئے               چهوٹا
تم ميں کيونکہ گا۔ کہالئے بڑا ميں بادشاہی کی آسمان وه            گا
کی فریسيوں اور فقيہوں راستبازی تمہاری اگر کہ ہوں کہتا           سے
ميں بادشاہی کی آسمان تم تو ہوگی نہ زیاده سے           راستبازی

ہوگے۔ نہ داخل    ہرگز

  قتل

۔ کرنا نہ خون کہ تها گيا کہا سے اگلوں کہ ہو چکے ُسن               تم
]13: 20[ خروج

ہوگا۔ الئق کے سزا کی عدالت وه گا کرے خون کوئی جو             اور
غصے پر بهائی اپنے کوئی جو کہ ہوں کہتا یہ سے تم ميں              ليکن
کو بهائی اپنے کوئی جو اور ہوگا کےالئق سزا کی عدالت وه             ہوگا
کو اُس جو اور ہوگا الئق کے سزا کی عدالت صِدر وه گا کہے               پاگل
قربان تو اگر پس ہوگا۔ وار سزا کا جہنم آتش وه گا کہے               احمق
بهائی ميرے کہ آئے یاد تجهے وہاں اور ہو گذرانتا نذر اپنی پر              گاه
نذر اپنی آگے کے قربان وہيں تو ہے۔ شکایت کچه سے مجه             کو
نذر اپنی آکر تب کر ميالپ سے بهائی پہلے جاکر اور دے             چهوڑ
جلدی سے اُس ہے ميں راه ساته کے مدعی اپنے تو جب             گذران۔
حوالے کے منصف تجهے مدعی کہ ہو نہ ایسا کہيں کرلے۔            ُصلح
قيد تو اور دے کر حوالے کے سپاہی تجهے منصف اور دے              کر
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تو تک جب کہ ہوں کہتا سچ سے تجه ميں جائے۔ اال ڈ ميں               خانہ
گا۔ چهوٹے نہ ہرگز سے وہاں کرے نہ ادا کوڑی           کوڑی

   حرامکاری

کہ تها گيا کہا کہ ہو چکے ُسن کرنا۔        تم نہ    زنا
]14: 20[ خروج

ُبری نے کسی جس کہ ہوں کہتا یہ سے تم ميں            ليکن
کے اُس ميں دل اپنے وه کی نگاه پر عورت کسی سے             خواہش
تو کهالئے ٹهوکر تجهے آنکه دہنی تيری اگر پس چکا۔ کر زنا              ساته
یہی ليئے تيرے کيونکہ دے پهينک سے پاس اپنے کر نکال            اُسے
بدن سارا تيرا اور رہے جاتا ایک سے ميں اعضا تيرے کہ ہے              بہتر

جائے۔ اال ڈ نہ ميں      جہنم

  طالق

اُسے چهوڑے کو بيوی اپنی کوئی جو کہ تها گيا کہا بهی             یہ
کوئی جو کہ ہوں کہتا یہ سے تم ميں ليکن دے۔ لکه نامہ              طالق
چهوڑ سے سبب اور کسی سوا کے حرامکاری کو بيوی           اپنی
سے ہوئی چهوڑی اُس کوئی جو اور ہے کراتا زنا سے اُس وه              دے

ہے۔ کرتا زنا وه کرے      بياه

  قسم
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جهوٹی کہ تها گيا کہا سے انگلوں ہوکہ چکے ُسن تم            پهر
کرنا۔ پوری ليئے کے خداوند قسميں اپنی بلکہ کهانا نہ           قسم
]4: 5[ احبار

تو نہ کهانا۔ نہ قسم بالکل کہ ہوں کہتا یہ سے تم ميں              ليکن
وه کيونکہ کی زمين نہ ہے۔ تخت کا خدا وه کيونکہ کی             آسمان
بزرگ وه کيونکہ کی یروشليم نہ ہے۔ چوکی کی ں پاؤ کے              اُس
ایک تو کيونکہ کهانا قسم کی سر اپنے نہ ہے۔ شہر کا             بادشاه
ہاں ہاں کالم تمہارا بلکہ سکتا۔ کر نہيں کاال یا سفيد بهی کو              بال
ہے۔ سے بدی وه ہے زیاده اسسے جو کيونکہ ہو نہيں نہيں              یا

     آنکهکےبدلےآنکه

اور آنکه بدلے کے آنکه کہ تها گيا کہا ہوکہ چکے ُسن             تم
دانت بدلے کے ٬   دانت

]20: 24  احبار٬24: 21  خروج٬21: 19[ استثنا
کرنا نہ مقابلہ کا شریر کہ ہوں کہتا یہ سے تم ميں             ليکن
اُس بهی دوسرا مارے طمانچہ پر گال دہنا تيرے کوئی جو            بلکہ
لينا ُکرتا تيرا کرے نالش پر تجه کوئی اگر دے۔ پهير طرف             کی
ایک تجهے کوئی جو اور دے۔ لينے لے اُسے بهی چوغہ تو             چاہے
جو جا۔ چال کونس دو ساته کے اُس جائے لے ميں بيگار             کوس
چاہے قرض سے تجه جو اور دے اُسے مانگے سے تجه            کوئی

موڑ۔ نہ ُمنہ سے     اُس

    دشمنوںسےپيار
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تها گيا کہا ہوکہ ُچکے ُسن       تم
    اپنےپڑوسیسےمحبترکهنا

: باب19[ احبار  18[
کہتا یہ سے تم ميں ليکن عداوت۔ سے دشمن اپنے           اور
والوں ستانے اپنے اور رکهو محبت سے دشمنوں اپنے کہ           ہوں
بيٹے ہے پر آسمان جو کے باپ اپنے تم تاکہ کرو۔ ُدعا ليئے              کے
چمکاتا پر دونوں نيکوں اور بدوں کو سورج اپنے وه کيونکہ            ٹهہرو
کہ کيوں ہے برساتا مينہ پر دونوں ناراستوں اور راستبازوں اور             ہے
تمہارے تو رکهو محبت سے ہی والوں رکهنے محبت اپنے تم            اگر
کرتے؟ نہيں ایسا بهی والے لينے محصول کيا ہے؟ اجر کيا            ليئے
کرتے زیاده کيا تو کرو سالم کو ہی بهائيوں اپنے فقط تم اگر              اور
چاہيے پس کرتے؟ نہيں ایسا بهی لوگ کے قوموں غير کيا             ہو؟

ہے۔ کامل باپ آسمانی تمہارا جيسا ہو کامل تم          کہ

متی دینا )باب      6      ( ضرورتمندکو        

نے دکها سامنے کے آدميوں کام کے راستبازی اپنے          خبردار
ہے پر آسمان جو پاس کے باپ تمہارا تو نہيں کرو۔ نہ ليئے              کے
اپنے تو کرے خيرات تو جب پس ہے۔ نہيں اجر کچه ليئے             تمہارے
ميں ُکوچوں اور خانوں عبادت ریاکار جيسا بجوا نہ نرسنگا           آگے
کہتا سچ سے تم ميں کریں۔ ُبرائی کی اُن لوگ تاکہ ہيں             کرتے
دہنا تيرا جو تو کرے خيرات تو جب بلکہ ُچکے۔ پا اجر اپنا وه کہ                ہوں
پوشيده خيرات تيری تاکہ جانے۔ نہ ہاته بایا تيرا اُسے ہے کرتا             ہاته
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تجهے ہے دیکهتا ميں پوشيدگی جو باپ تيرا ميں صورت اس            رہے
گا۔ دے   بدلہ

کيسےکرو     ُدعا

وه کيونکہ بنو نہ مانند کی ریاکاروں تو کرو ُدعا تم جب              اور
ہيں کرتے ُدعا ہوکر کهڑے پر موڑوں کے بازاروں اور ميں            عبادتخانوں
اجر اپنا وه کہ ہوں کہتا سچ سے تم ميں دیکهيں۔ کو اُن لوگ               تاکہ
دروازه اور جا ميں کوٹهری اپنی تو کرے ُدعا تو جب بلکہ ُچکے۔               پا
اس ُدعاکر۔ ہے ميں پوشيدگی جو سے باپ اپنے کے کر            بند
دے بدلہ تجهے ہے دیکهتا ميں پوشيدگی جو باپ تيرا ميں            صورت
نہ بک بک طرح کی لوگوں کے قوموں غير وقت کرتے ُدعا اور               گا۔
سبب کے بولنے بہت ہمارے کہ ہيں سمجهتے وه کيونکہ           کرو
کيونکہ بنو نہ مانند کی اُن پس گی۔ جائے ُسنی ہماری            سے
کِن کِن تم کہ ہے جانتا ہی پہلے سے مانگنے تمہارے باپ             تمہارا

ہو۔ محتاج کے     چيزوں

    خداوندکیُدعا

کہ کرو کيا ُدعا طرح اس تم :پس         
ہے۔ پر آسمان جو تو باپ ہمارے        اے

جائے۔ مانا پاک نام     تيرا
آئے۔ بادشاہی   تيری

ہو۔ بهی پر زمين ہے ہوتی پر آسمان جيسی مرضی           تيری
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دے۔ ہميں آج روٹی کی روز       ہمارے
تو ہيں کرتے معاف کو داروں قرض اپنے ہم طرح جس            اور

کر۔ معاف ہميں قرض ہمارے      بهی
بچا سے ُبرائی بلکہ دے پڑنے نہ ميں آزمائش ہميں            اور
آمين ہيں۔ ہی تيرے ہميشہ جالل اور قدرت اور بادشاہی ]کيونکہ           ]

تو گے کرو معاف قصور کے آدميوں تم اگر کہ ليئے            اس
آدميوں تم اگر اور گا۔ کرے معاف کو تم بهی باپ آسمانی             تمہارا
معاف قصور تمہارے بهی باپ تمہارا تو کروگے نہ معاف قصور            کے

گا۔ کرے     نہ

  روزه

صورت  اپنی طرح کی کاروں ریا تو رکهو روزه تم جب            اور
روزه کو اُن لوگ تاکہ ہيں بگاڑتے منہ اپنا وه کيونکہ بناؤ نہ                اُداس
بلکہ ُچکے۔ پا اجر اپنا وه کہ ہوں کہتا سچ سے تم ميں جانيں۔               دار
تاکہ دهو۔ ُمنہ اور ال ڈ تيل ميں سر اپنے تو رکهے روزه تو               جب
دار روزه تجهے ہے ميں پوشيدگی جو باپ تيرا بلکہ نہيں            آدمی
روزه تجهے ہے ميں پوشيدگی جو باپ تيرا ميں صورت اس            جانے۔
ہے دیکهتا ميں پوشيدگی جو باپ تيرا ميں صورت اس جانے۔            دار

گا۔ دے بدلہ    تجهے

    آسمانميںخزانہ
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زنگ اور کيڑا جہاں کرو نہ جمع مال پر زمين واسطے            اپنے
اپنے بلکہ ہيں۔ ُچراتے اور لگاتے نقب چور جہاں اور ہے کرتا             خراب
زنگ نہ ہے کرتا خراب کيڑا نہ جہاں کرو جمع مال پر آسمان              ليئے
مال تيرا جہاں کيونکہ ہيں۔ اورُچراتے لگاتے نقب چور وہاں نہ            اور
اگر پس ہے۔ آنکه چراغ کا بدن گا۔ رہے لگا بهی دل تيرا وہيں               ہے
تيری اگر اور گا۔ جائے ہو روشن بدن سارا تو ہو درست آنکه              تيری
جو روشنی وه اگر پس ہوگا۔ تاریک بدن سارا تيرا تو ہو خراب              آنکه
مالکوں دو آدمی کوئی ہوگی۔ بڑی کيسی تاریکی ہے ميں           تجه
گا رکهے عداوت سے ایک تو یا کيونکہ سکتا کر نہيں خدمت             کی
کو دوسرے اور گا رہے مال سے ایک یا محبت۔ سے دوسرے             اور
کر نہيں خدمت کی دونوں دولت اور خدا تم گا جانے             ناچيز

 سکتے۔

  اندیشہ

نہ فکر کی جان اپنی کہ ہوں کہتا سے تم ميں لئے             اس
کی بدن اپنے نہ اور گے؟ پيئيں کيا یا گے کهائيں کيا ہم کہ               کرنا
بڑه سے پوشاک بدن اور سے خوراک جان کيا گے؟ پہنيں کيا             کہ
نہ ہيں۔ کاٹتے نہ ہيں بوتے نہ دیکهو کو پردوں کے ہوا نہيں؟              کر
کو اُن باپ آسمانی تمہارا بهی تو ہيں کرتے جمع ميں            کوٹهيوں
ایسا ميں تم رکهتے؟ نہيں قدر زیاده سے ان تم کيا ہے             کهالتا
بڑها بهی گهڑی ایک ميں عمر اپنی کے کر فکر جو ہے             کون
سوسن جنگلی ہو؟ کرتے فکر کيوں ليئے کے پوشاک اور           سکے؟
نہ وه ہيں۔ بڑهتے طرح کس وه کہ دیکهو سے غور کو درختوں              کے
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کہ ہوں کہتا سے تم ميں بهی تو ہيں۔ کاتتے نہ کرتے              محنت
ميں اُن کے شوکت و شان ساری اپنی باوجود بهی           سليمان
کی ميدان خدا جب پس تها۔ نہ ملبس مانند کی کسی            سے
ایسی گی جائے جهونکی ميں تندور کل اور ہے آج جو کو             گهاس
اس گا؟ پہنائے نہ کيوں کو تم اعتقادو کم اے تو ہے پہناتا              پوشاک
گے پئيں کيا یا گے کهائيں کيا ہم کہ کہو نہ یہ ہوکر مند فکر                ليئے
غير ميں تالش کی چيزوں سب ان کيونکہ گے؟ پہنيں کيا             یا
سب ان تم کہ ہے جانتا باپ آسمانی تمہارا اور ہيں رہتی             قوميں
کی اُس اور بادشاہی کی اُس پہلے تم بلکہ ہو۔ محتاج کے             چيزوں
جائيں مل کو تم بهی چيزیں سب یہ تو کرو تالش کی             راستبای
ليئے اپنے دن کا کل کيونکہ کرو نہ فکر ليئے کے کل پس               گی۔

ہے۔ کافی دکه کا ہی آج ليئے کے آج گا۔ کرلے فکر             آپ

    دوسروںکےعيب

کی نہ ئی جو عيب بهی تمہاری کہ کرو نہ جوئی            عيب
طرح اُسی ہو کرتے جوئی عيب تم طرح جس کيونکہ           جائے۔
تم سے پيمانہ جس اور گی۔ جائے کی جوئی عيب بهی            تمہاری
اپنے کيوں تو گا۔ جائے ناپا واسطے تمہارے سے اُسی ہو            ناپتے
شہتير کے آنکه اپنی اور ہے دیکهتا کو تنکے کے آنکه کی             بهائی
اپنے تو تو ہے شہتير ميں آنکه ہی تيری جب اور کرتا؟ نہيں غور               پر
نکال تنکا سے آنکه تيری ال کہ ہے سکتا کہہ کيونکر سے             بهائی
اپنے پهر نکال شہتير تو سے ميں آنکه اپنی پہلے ریاکار اے             دوں؟
نکال کر دیکه طرح اچهی کو تنکے سے ميں آنکه کی             بهائی
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آگے کے سوروں موتی اپنے اور دو نہ کو کتوں چيز پاک گا۔              سکے
کر پلٹ اور روندیں تلے کے ں پاؤ کو اُن وه کہ ہو نہ ایسا الو۔ ڈ                    نہ

پهاڑیں۔ کو   تم

ميںمانگنا کهٹکهٹانا      ٬    دعا اور نا            ڈهونڈ

دروازه گے۔ پاؤ تو و هونڈ ڈ گا۔ جائے دیا کو تم تو                مانگو
کوئی جو کيونکہ گا۔ جائے کهوال واسطے تمہارے تو            کهٹکهٹاؤ
جو اور ہے پاتا وه ہے تا هونڈ ڈ جو اور ہے ملتا اُسے ہے                مانگتا
کون ایسا ميں تم گا۔ جائے کهوال واسطے کے اُس ہے             کهٹکهٹاتا
وه تو مانگے روٹی سے اُس بيٹا کا اُس اگر کہ ہے آدمی              سا
پس دے؟ سانپ اُسے تو مانگے مچهلی اگر یا دے۔ پتهر            اُسے
تو ہو جانتے دینا چيزیں اچهی کو بچوں اپنے ہوکر بُرے تم             جبکہ
چيزیں اچهی کو والوں مانگنے اپنے ہے پر آسمان جو باپ            تمہارا
ساته تمہارے لوگ کہ ہو چاہتے تم کچه جو پس گا؟ دے نہ              کيوں
کی نبيوں اور توریت کيونکہ کرو ساته کے اُن بهی تم وہی              کریں

ہے۔ یہی   تعليم

دروازه      تنگاورکشاده

وه اور ہے چوڑا دروازه وه کيونکہ ہو داخل سے دروازے            تنگ
داخل سے اُس اور ہے پہچانتا کو ہالکت جو ہے کشاده            استہ
راستہ وه اور ہے تنگ دروازه وه کہ کيوں ہيں۔ بہت والے             ہونے
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تهوڑے والے پانے کے اُس اور ہے پہنچاتا کو زندگی جو ہے             ُسکڑا
ہيں۔

جهوٹےنبی      سچےاور

کے بهيڑوں پاس تمہارے جو رہو خبردار سے نبيوں          جهوٹے
اُن ہيں۔ بهيڑیے والے نے پهاڑ ميں باطن مگر ہيں آتے ميں             بهيس
انگور سے جهاڑیوں کيا لوگے۔ پہنچان کو اُن تم سے پهلوں            کے
اچها ایک ہر طرح اسی ہيں؟ توڑتے انجير سے کٹاروں اُونٹ            اور
ُبرا السکتا نہيں پهل ُبرا درخت اچها ہے التا پهل اچها            درخت
کاٹا وه التا نہيں پهل اچها درخت جو ہے۔ السکتا پهل اچها             درخت
کو اُن تم سے پهلوں کے اُن پس ہے۔ جاتا اال ڈ ميں آگ               اور

گے۔ لو   پہنچان

چهوٹےشاگرد      سچےاور

سے ميں اُن ہيں کہتے خداوند اے خداوند اے سے مجه            جو
جو ہی وه مگر ہوگا نہ داخل ميں بادشاہی کی آسمان ایک             ہر
مجه بہتيرے دن اُس ہے۔ چلتا پر مرضی کی باپ آسمانی            ميرے
سے نام تيرے نے ہم کيا خداوند اے خداوند اے گے کہيں !      سے       
تيرے اور نکاال نہيں کو بدروحوں سے نام تيرے اور کی نہيں             نبوت
اُن ميں وقت اُس دکهائے؟ نہيں معجزے سے بہت سے            نام
تهی نہ واقفيت سے تم کبهی ميری کہ گا دوں کہہ صاف             سے

۔ جاؤ چلے پاسسے ميرے بدکارو         اے
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بنانےواال احمقگهر اور         عقلمند

وه ہے کرتا عمل پر اُن اور ُسنتا باتيں یہ ميری کوئی جو              پس
گهر اپنا پر چٹان نے جس گا ٹهہرے مانند کی آدمی مند عقل              اُس
پر گهر اُس اور چليں آندهياں اور چڑها پانی اور برسا مينہ اور              بنایا۔
الی ڈ پر چٹان بنياد کی اُس کيونکہ گرا نہ وه ليکن لگيں              ٹکریں
نہيں عمل پر اُن اور ُسنتا باتيں یہ ميری کوئی جو اور تهی۔              گئی
ریت گهر اپنا نے جس ٹهہریگا مانند کی آدمی بيوقوف اُس وه             کرتا
گهر اُس اور چليں آندهياں اور چڑها پانی اور برسا مينہ اور بنایا۔              پر
نے یسوع جب ہوگيا۔ برباد بلکل اور گيا گر وه اور پہنچایا صدمہ              کو
حيران سے تعليم کی اُس بهيڑ اکہ ہو ایسا تو کيں ختم باتيں              یہ

ہوئی۔

بيٹا41 کا .     بادشاهکےنوکر

: باب4 یوحنا سے ـ؛43-54  وہاں وه بعد کے دنوں دو اُن          پهر
نبی کہ دی گواہی خود نے یسوع کيونکہ گيا۔ کو گليل ہوکر             روانہ
تو آیا ميں گليل وه جب پس پاتا۔ نہيں عزت ميں وطن             اپنے
نے اُس کام جتنے کہ ليے اس کيا۔ قبول اُسے نے            گليليوں
بهی وه کيونکہ دیکها کو اُن نے انہوں تهے کيئے ميں            یروشليم
نے اُس جہاں آیا ميں گليل قاناِی پهر وه پس تهے گئے ميں              عيد
کفر بيٹا جسکا تها مالزم ایک کا بادشاه اور تها بنایا مے کو              پانی
گليل سے یہودیہ یسوع کہ کر ُسن یہ وه تها۔ بيمار ميں             نحوم
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لگا کرنے خرخواست سے اُس اور گيا پاس کے اُس ہے آگيا              ميں
تها۔ کو مرنے وه کيونکہ بخش شفا کو بيٹے ميرے کہ چل             کہ
نہ کام عجيب اور نشان تم تک جب کہا سے اُس نے             یسوع
کہا سے اُس نے مالزم کے بادشاه گے۔ الؤ نہ ایمان ہرگز                دیکهو
اُس نے یسوع چل۔ پہلے سے مرنے کے بچہ ميرے خداوند             اے
کيا یقين کا بات اُس نے شخص اُس ہے۔ جيتا بيٹا تيرا جا کہا               سے
تها ميں ہی راستہ وه گيا۔ چال اور کہی سے اُس نے یسوع              جو
ہے۔ جيتا بيٹا تيرا کہ لگے کہنے اور ملے اُسے نوکر کے اُس              کہ
لگا ہونے آرام سے وقت کس اُسے کہ پوچها سے اُن نے             اُس
اُتر تپ کی اُس ميں گهنٹے ساتویں کل کہ کہا نے انہوں              تها؟
سے اُس نے یسوع جب تها وقت وہی کہ گيا جان باپ پس              گئی۔
ایمان گهرانا سارا کا اُس اور خود وه اور ہے جيتا بيٹا تيرا تها               کہا
آکر ميں گليل سے یہودیہ نے یسوع جو ہے معجزه دوسرا یہ             الیا۔

دکهایا۔

بيٹا42 کا .    ایکبيوه

: باب7 لوقا نائين ـ؛11-17  وه کہ ہوا ایسا بعد عرصہ         تهوڑے
اُس لوگ سے بہت اور شاگرد کے اُس اور گيا کو شہر ایک              نام
ایک تو پہنچا نزدیک کے پهاٹک کے شہر وه جب تهے۔ ہمراه             کے
وه اور تها بيٹا اکلوتا کا ماں اپنی وه تهے۔ جاتے ليئے باہر کو                مرده
اُسے تهے۔ ساته کے اُس لوگ بہتيرے کے شہر اور تهی            بيوه
نے اُس پهر رو۔ مت کہا سے اُس اور آیا ترس کو خداوند کر               دیکه
نے اُس اور ہوگئے کهڑے والے اُٹهانے اور ُچهوا کو جنازه آکر             پاس
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اور بيٹها اُٹه مرده وه اور اُٹه۔ ہوں کہتا سے تجه ميں جوان اے                کہا
سب اور دیا۔ سونپ کو ماں کی اُس اُسے نے اُس اور لگا              بولنے
کہ لگے کہنے کرکے تمجيد کی خدا اور گئی چها دهيشت             پر
کی توجہ پر اُمت اپنی نے خدا اور ہے ہوا برپا ميں ہم نبی بڑا                ایک
ميں گرونواح تمام اور یہودیہ سارے خبر یہ نسبت کی اُس اور             ہے

گئی۔  پهيل

قيدميں43 .   یوحنا

: باب11 متی مسيح؛2-19  ميں خانہ قيد نے یوحنا          اور
سے اُس معرفت کی شاگردوں اپنے کر ُسن حال کا کاموں            کے
دیکهيں؟ راه کی دوسرے ہم یا ہے ہی تو واال آنے کہ             پچهوابهيجا
اور ُسنتے تم کچه جو کہ کہا سے اُن ميں جواب نے             یسوع
اور دیکهتے اندهے کہ کردو۔ بيان سے یوحنا جاکر ہو           دیکهتے
بہرے اور جاتے کئے صاف پاک کوڑی ہيں پهرتے چلتے           لنگڑے
کو غریبوں اور ہيں جاتے کئے زنده مردے اور ہيں           ُسنتے
سبب ميرے جو وه ہے مبارک اور ہے۔ جاتی ُسنائی           خوشخبری
کی یوحنا نے یسوع تو ہوئے روانہ وه جب کهائے۔ نہ ٹهوکر             سے
دیکهنے کيا ميں بيابان تم کہ کيا شروع کہنا سے لوگوں            بابت
کيا پهر تو کو؟ ے سرکنڈ ہوئے ہلتے سے ہوا کيا تهے؟             گئے
دیکهو کو؟ شخص ہوئے پہنے کپڑے مہين کيا تهے؟ گئے           دیکهنے
ہيں۔ ہوتے ميں گهروں کے بادشاہوں وه ہيں پہنتے کپڑے مہين            جو
تم ميں ہاں کو؟ دیکهنے نبی ایک کيا تهے؟ گئے کيوں پهر              تو
بابت کی جس ہے وہی یہ کو۔ بڑے سے نبی بلکہ ہوں کہتا              سے
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تيری جو ہوں بهيجتا آگے تيرے پيغمبر اپنا ميں دیکه کہ ہے             لکها
گا۔ کرے تيار آگے تيرے      راه

: باب3[ مالکی  1[

ہوئے پيدا سے عورتوں جو کہ ہوں کہتا سچ سے تم            ميں
ہوا نہيں کوئی بڑا سے والے دینے بپتسمہ یوحنا ميں اُن            ہيں
بڑا سے اُس وه ہے چهوٹا ميں بادشاہی کی آسمان جو            ليکن
آسمان تک اب سے دنوں کے والے دینے بپتسمہ یوحنا اور            ہے۔
ہيں۔ ليتے چهين اُسے آور زور اور ہے رہا ہوتا زور پر بادشاہی              کی
تو چاہو اور کی۔ نبوت تک یوحنا نے توریت اور نبيوں سب             کيونکہ
ہوں کان کے ُسننے کے جس ہے۔ یہی تها واال آنے جو ایلياه              مانو۔
تشبيہ سے کس ميں کو لوگوں کے زمانے اس پس لے۔ ُسن             وه
اپنے ہوئے بيٹهے ميں بازاروں جو ہيں مانند کی لڑکوں اُن وه             دوں؟
بانسلی ليئے تمہارے نے ہم ہيں۔ کہتے کر پکار کو           ساتهيوں
پيٹی۔ نہ چهاتی نے تم اور کيا ماتم نے ہم ناچے۔ نہ ت اور               بجائی
ميں اُس کہ ہيں کہتے وه اور پيتا نہ آیا کهاتا نہ یوحنا              کيونکہ
اور کهاؤ دیکه ہيں کہتے وه اور آیا پيتا کهاتا آدم ابِن ہے۔                بدروح
مگر یار کا گہنگاروں اور والوں لينے محصول آدمی۔ ! شرابی         

ہوئی۔ ثابت راست سے کاموں اپنے       حکمت

کرنےوالےلوگ44 نہ .     توبہ

: باب11 متی مالمت؛20-24  کو شہروں اُن وقت اُس         وه
کيونکہ تهے ہوئے ظاہر معجزے اکثر کے اُس ميں جن لگا             کرنے
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بيت اے افسوس پر تجه ُخرازین اے کہ تهی کی نہ توبہ نے              انہوں
اگر ہوئے ظاہر ميں تم معجزے جو کيونکہ افسوس پر تجه !           صيدا
کر بيٹه ميں خاک اور کر اوڑه ٹاٹ وه تو ہوتے ميں صيدا اور               صور
کے عدالت کہ ہوں کہتا سے تم ميں مگر ليتے۔ کر توبہ کے              کب
کے برداشت زیاده سے حال تمہارے حال کا صيدا اور صور            دن
تو گا جائے کيا بلند تک آسمان تو کيا نحوم کفر اے اور ہوگا۔               الئق
ہوئے ظاہر ميں تجه معجزے جو کيونکہ اُتریگا ميں ارواح عالِم            تو
کہتا سے تم ميں مگر رہتا۔ قائم تک آج تو ہوتے ميں صدوم               اگر
سے حال تيرے حال کا عالقہ کے صدوم دن کے عدالت کہ             ہوں

ہوگا۔ الئق کے برداشت     زیاده

ُبالنا45 .    تهکےماندوںکو

: باب11  متی باپ ـ؛25-30  اے کہا نے یسوع وقت        اُس
یہ تونے کہ ہوں کرتا حمد تيری ميں خداوند کے زمين اور             آسمان
کيں۔ ظاہر پر بچوں اور چهپائيں سے مندوں عقل اور ں داناؤ              باتيں
طرف کی باپ ميرے آیا۔ پسند تجهے ہی ایسا کيونکہ باپ اے             ہاں
جانتا نہيں کو بيٹے کوئی اور گيا سونپا مجهے کچه سب             سے
اُس اور کے بيٹے سوا جانتا نہيں کو باپ کوئی اور کے باپ              سوا
اور والو اُٹهانے محنت اے چاہے۔ کرنا ظاہر اُسے بيٹا پر جس             کے
آرام کو تم ميں ۔ آؤ پاس ميرے سب لوگو ہوئے دبے سے               بوجه
کيونکہ سيکهو۔ سے مجه اور لو اُٹها اُوپر اپنے ُجوا ميرا گا۔             دوں
گی۔ پائيں آرام جانيں تمہاری تو فروتن۔ کا دل اور ہوں حليم             ميں

ہلکا۔ بوجه ميرا اور ہے مالئم ُجوا ميرا         کيونکہ
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ںپر46 .      یسوعکےپاؤ

: باب7 لوقا سے  ـ؛36-50  اُس نے فریسی کسی       پهر
فريسی اُس وه پس کها۔ کهانا ساته ميرے کہ کی            درخواست
جو عورت بدچلن ایک دیکهو تو بيٹها۔ کهانے کهانا جاکر گهر            کے
ميں گهر کے فریسی اُس وه کہ کر جان یہ تهی۔ کی شہر              اُس
اور الئی۔ عطر ميں عطردان کے مرمر سنگ ہے بيٹها کهانے            کهانا
کے اُس ہوکر کهڑی پيچهے ہوئی روتی پاس کے ں پاؤ کے              اُس
سے بالوں کے سر اپنے اور لگی بهگونے سے ں آنسوؤ ں               پاؤ
اال۔ ڈ عطر پر اُن اور چومے بہت ں پاؤ کے اُس اور پونچا کو                 اُن
ميں جی اپنے کر دیکه یہ فریسی والے کرنے دعوت کی            اُس
چهوتی اُسے جو کہ جانتا تو ہوتا نبی شخص یہ اگر کہ لگا              کہنے
نے یسوع ہے۔ بدچلن کيونکہ ہے عورت کيسی اور کون وه            ہے
کہنا کچه سے تجه مجهے شمعون اے کہا سے اُس ميں            جواب
قرضدار دو کے شاہوکار کسی کہہ۔ اُستاد اے کہا نے اُس            ہے۔
کے اُن جب کا۔ دینار پچاس دوسرا کا دینار سو پانچ ایک             تهے۔
پس دیا۔ بخش کو دونوں نے اُس تو رہا نہ کچه کو کرنے ادا               پاس
نے شمعون گا؟ رکهے محبت زیاده سے اُس کون سے ميں            اُن
نے اُس جسے وه ميں دانست ميری کہا سے اُس ميں            جواب
اُس اور کيا۔ فيصلہ ٹهيک تونے کہا سے اُس نے اُس بخشا۔             زیاده
اس تو کيا کہا سے شمعون نے اُس کر پهر طرف کی             عورت
ں پاؤ ميرے تونے آیا۔ ميں گهر تيرے ميں ہے؟ دیکهتا کو              عورت
بهگو سے آنسوں ں پاؤ ميرے نے اس مگر دیا نہ پانی کو               دهونے
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مگر دیا نہ بوسہ کو جه تونے پونچے۔ سے بالوں اپنے اور             دیئے
تونے چهوڑا۔ نہ چومنا ں پاؤ ميرے ہوں آیا ميں سے جب نے               اس
اال ڈ عطر پر ں پاؤ ميرے نے اس مگر اال ڈ نہ تيل پر سر                  ميرے
بہت جو گناه کے اس کہ ہوں کہتا سے تجه ميں ليئے اسی              ہے۔
کے جس مگر کی محبت بہت نے اس کيونکہ ہوئے معاف            تهے
عورت اُس اور ہے۔ کرتا محبت تهوڑی وه ہوئے معاف گناه             تهوڑے
کهانا ساته کے اُس جو وه پر اس ہوئے۔ معاف گناه تيرے کہا              سے
جو ہے کون یہ کہ لگے کہنے ميں جی اپنے تهے بيٹهے             کهانے
ایمان تيرے کہا سے عورت نے اُس مگر ہے؟ کرتا معاف بهی             گناه

جا۔ چلی سالمت ہے ليا بچا تجهے        نے

الزام47 .  احمقانہ

: باب12 متی ایک؛22-37  پاس کے اُس لوگ وقت         اُس
اچها اُسے نے اُس تهی۔ بدروح ميں جس الئے کو گونگے            اندهے
بهيڑ ساری اور لگا۔ دیکهنے اور بولنے گونگا وه چنانچہ دیا۔            کر
کر ُسن نے فریسيوں ہے؟ د داؤ ابِن یہ کيا لگی کہنے ہوکر               حيران
کو بدروحوں بغير کے مدد کی بعلزبول سردار کے بدروحوں یہ            کہا
جس کہا سے اُن کر جان کو خيالوں کے اُن نے اُس نکالتا۔              نہيں
شہر جس اور ہے جاتی ہو ویران وه ہے پڑتی پهوٹ ميں             بادشاہی
ہی شيطان اگر اور گا۔ رہے نہ قائم وه گی پڑے پهوٹ ميں گهر               یا
کی اُس پهر ہوگيا۔ مخالف اپنا آپ وه تو نکاال کو شيطان             نے
مدد کی بعلزبول ميں اگر اور گی؟ رہے قائم کيونکہ           بادشاہی
سے مدد کی کس بيٹے تمہارے تو ہوں نکالتا کو بدروحوں            سے
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خدا ميں اگر ليکن گے۔ ہوں منصف تمہارے وہی پس ہيں؟             نکالتے
کی خدا تو ہوں نکالتا کو بدروحوں سے مدد کی روح            کی
کسی آدمی کوئی کيونکہ یا پہنچی۔ آ پاس تمہارے          بادشاہی
جب ہے سکتا لُوٹ اسباب کا اُس کر ُگهس ميں گهر کے             زورآور
گهر کا اُس وه پهر لے؟ بانده نہ کو آور زور اُس پہلے کے                 تک
ميرے جو اور ہے خالف ميرے وه نہيں ساته ميرے جو گا۔ لے              لُوٹ
کہتا سے تم ميں ليئے اس ہے۔ بکهيرتا وه کرتا نہيں جمع             ساته
ُکفر جو مگر گا جائے کيا معاف تو ُکفر اور گناه ہر کا آدميوں کہ                ہوں
ابن کوئی جو اور گا۔ جائے کيا نہ معاف وه ہو ميں حق کے               روح
جائے کی معاف اُسے تو وه گا کہے بات کوئی برخالف کے             آدم
وه گا کہے بات کوئی برخالف کے القدس روح کوئی جو مگر             گی
ميں۔ والے آنے نہ ميں عالم اس نہ گی جائے کی نہ معاف              اُسے
یا اچها بهی کو پهل کے اُس اور کہو اچها بهی کو درخت تو               یا
درخت کيونکہ ُبرا بهی کو پهل کے اُس اور کہو ُبرا بهی کو              درخت
ہوکر ُبرے تم بچو کے سانپ اے ہے۔ جاتا پہچانا سے ہی             پهل
ہے بهرا ميں دل جو کيونکہ ہو؟ سکتے کہہ باتيں اچهی            کيونکر
چيزیں ُبری سے نہ خدا اچهے آدمی اچها ہے۔ آتا پر ُمنہ             وہی
کہيں لوگ بات نکمی جو کہ ہوں کہتا سے تم ميں اور ہے۔              نکالتا
باتوں اپنی تو کيونکہ گے۔ دیں حساب کا اُس دن کے عدالت             گے

گا۔ جائے ٹهہرایا قصوروار سے سبب       کے

.  ایکنشان48
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: باب12 متی فریسيوں؛38-45  اور فقہيوں بعض پر        اس
نشان ایک سے تجه ہم اُستاد اے کہا سے اُس ميں جواب             نے
زمانے اس کہا سے اُن کر دے جواب نے اُس ہيں۔ چاہتے             دیکهنا
کے نبی یوناه مگر ہيں کرتے طلب نشان لوگ زناکار اور ُبرے             کے
کيونکہ گا۔ جائے دیا نہ کو اِن نشان اور کوئی سوا کے             نشان
ابِن ہی ویسے رہا ميں پيٹ کے مچهلی دن رات تين یوناه             جيسے
کے عدالت لوگ کے نينوه گا۔ رہے اندر کے زمين دن رات تين               آدم
مجرم کو ان ہوکر کهڑے ساته کے لوگوں کے زمانے اس            دن
اور کرلی توبہ پر منادی کی یوناه نے انہوں کيونکہ گے            ٹهہرائيں
ملکہ کی دکهن ہے۔ بڑا بهی سے یوناه جو ہے وه یہاں             دیکه
مجرم کو ان کر اٹه ساته کے لوگوں کے زمانہ اس دن کے              عدالت
حکمت کی سليمان سے کنارے کے دنيا وه کيونکہ گی۔           ٹهہرائے
بڑا بهی سے سليمان جو ہے وه یہاں دیکهو اور آئی کو             ُسننے
مقاموں ُسوکهے تو ہے نکلتی سے آدمی روح ناپاک جب           ہے۔
ميں ہے کہتی تب پاتی۔ نہيں اور ہے پهرتی تی هونڈ ڈ آرام               ميں
آکر اور تهی نکلی سے جس گی ں جاؤ پهر ميں گهر اُس               اپنے
سات اور جاکر پهر ہے۔ پاتی آراستہ اور ہوا جهڑا اور خالی             اُسے
وہاں ہوکر داخل اور ہے۔ آتی لے ہمراه ُبری سے اپنے            روُحيں
ہو بدتر بهی سے پہلے حال پچهال کا آدمی اُس اور ہيں             بستی
ہوگا۔ ہی ایسا بهی حال کا لوگوں بُرے کے زمانے اس ہے۔             جاتا

خاندان49 .   یسوعکا
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: باب12 متی اُس؛46-50  تها رہا کہہ یہ سے بهيڑ وه           جب
چاہتے کرنا بات سے اُس اور تهے کهڑے باہر بهائی اور ماں             کی
باہر بهائی تيرے اور ماں تيری کہا کر دیکه انہيں نے کسی             تهے۔
دینے خبر نے اُس ہيں۔ چاہتے کرنا بات سے تجه اور ہيں             کهڑے
ميرے ہيں کون اور ماں ميری ہے کون کہا ميں جواب کو             والے
ميری دیکهو کہا کر بڑها ہاته طرف کی شاگردوں اپنے اور            بهائی؟
باپ آسمانی ميرے کوئی جو کيونکہ ہيں۔ یہ بهائی ميرے اور            ماں

ہے۔ ماں اور بہن ميری اور بهائی ميرا وہی چلے پر مرضی             کی

تمثيل50 .   جهيلپر

: باب13 متی کر1-58  نکل سے گهر یسوع روز اُسی         ؛
جمع بهيڑ بڑی ایسی پاس کے اُس اور بيٹها جا کنارے کے              جهيل
کهڑی پر کنارے بهيڑ ساری اور بيٹها چڑه پر کشتی وه کہ             ہوگئی
کہ کہيں ميں تمثيليوں باتيں سی بہت سے اُن نے اُس اور             رہی۔

٬دیکهو

      بيجبونےوالےکیتمثيل

راه دانے کچه وقت بوتے اور نکال۔ بونے بيج واال بونے            ایک
پتهریلی کچه اور ليا۔ ُچگ انہيں آکر نے پرندوں اور گرے کنارے             کے
نہ مٹی گہری اور ملی نہ مٹی بہت کو اُن جہاں گرے پر              زمين
جل تو نکال سورج جب اور آئے۔ اُگ جلد سے سبب کے             ملنے
کچه اور گئے۔ ُسوکه سے سبب کے ہونے نہ جڑ اور            گئے
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کچه اور دباليا۔ کو اُن کر بڑه نے جهاڑیوں اور گرے ميں             جهاڑیوں
ُگنا ساٹه کچه سوگنا کچه الئے۔ پهل اور گرے ميں زمين            اچهی
پاس نے شاگردوں لے۔ ُسن وه ہوں کان کے جس گنا۔ تيس             کچه
ہے؟ کرتا باتيں کيوں ميں تمثيلوں سے اُن تو کہ کہا سے اُس              آکر
کی آسمان کو تم کہ ليئے اس کہا سے اُن ميں جواب نے              اُس
نہيں کو اُن مگر ہے گئی دی سمجه کی بهيدوں کے            بادشاہی
اُس اور گا جائے دیا اُسے ہے پاس کے جس کيونکہ گئی۔             دی
سے اُس ہے نہيں پاس کے جس اور گا جائے ہو زیاده پاس              کے
سے اُن ميں ہے۔ پاس کے اُس جو گا جائے ليا لے بهی              وه
نہيں ہوئے دیکهتے وه کہ ہوں کرتا بات ليئے اس ميں            تمثيلوں
ان اور سمجهتے نہيں اور ُسنتے نہيں ہوئے ُسنتے اور           دیکهتے
تم کہ ہے ہوتی پوری گوئی پيشن یہ کی یسعياه ميں حق             کے
سے آنکهوں اور گے سمجهو نہ ہرگز پر گے ُسنو سے            کانوں
چربی پر دل کے اُمت کيونکہ گے۔ کرو نہ معلوم ہرگز پر گے              دیکهو
نے انہوں اور ہيں سنتے اُونچا سے کانوں وه اور ہے گئی             چها
معلوم سے آنکهوں کہ ہو نہ ایسا تاکہ ہيں لی کر بند آنکهيں              اپنی
الئيں رجوع اور سمجهيں سے دل اور ُسنيں سے کانوں اور            کریں

بخشوں۔ شفا کو اُن ميں       اور
: باب6[ یسعياه  9-10[

دیکهتیہيں        مبارکہيںآنکهيںجو

دیکهتی وه کہ ليئے اس آنکهيں تمہاری ہيں مبارک          ليکن
تم یں کيونکہ ہيں۔ ُسنتے وه کہ ليئے اس کان تمہارے اور             ہيں
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تهی آرزو کو راستبازوں اور نبيوں سے بہت کہ ہوں کہتا سچ             سے
تم باتيں جو اور دیکها نہ مگر دیکهيں ہو دیکهتے تم کچه جو              کہ
سنو۔ تمثيل کی والے بونے پس ُسنيں۔ نہ مگر ُسنيں ہو             ُسنتے
جو تو نہيں سمجهتا اور ہے ُسنتا کالم کا بادشاہی کوئی            جب
ہے۔ جاتا لے چهيں آکر شریر وه اُسے تها گيا بویا ميں دل کے               اُس
ميں زمين پتهریلی جو اور تها۔ گيا بویا کنارے کے راه جو ہے وه               یہ
خوشی الفور فی اُسے اور ہے ُسنتا کو کالم جو ہے وه یہ گيا               بویا
چند بلکہ رکهتا نہيں جڑ اندر اپنے ليکن ہے۔ ليتا کر قبول             سے
ہے ہوتا برپا ظلم یا مصيبت سے سبب کے کالم جب اور ہے               روزه
ہے وه یہ گيا بویا ميں جهاڑیوں جو اور ہے۔ کهاتا ٹهوکر الفور فی               تو
کالم اُس فریب کا دولت اور فکر کی ُدنيا اور ہے ُسنتا کو کالم               جو
ميں زمين اچهی جو اور ہے۔ جاتا ره پهل بے وه اور ہے دیتا دبا                کو
بهی پهل اور ہے سمجهتا اور ُسنتا کو کالم جو ہے وه یہ گيا                بویا

گنا۔ تيس کوئی گنا ساٹه کوئی ہے پهلتا سوگنا کوئی ہے            التا

کڑوےدانے      گيہوںاور

کہ کہا کے کر پيش سامنے کے اُن تمثيل اور ایک نے             اُس
اپنے نے جس ہے مانند کی آدمی اُس بادشاہی کی           آسمان
کا اُس ميں سوتے کے لوگوں مگر بویا۔ بيج اچها ميں            کهيت
پتياں جب پس بوگيا۔ بهی دانے کڑوے ميں گيہوں اور آیا            دشمن
نوکروں ِدئے۔ دکهائی بهی دانے کڑوے وه تو آئيں باليں اور            نکليں
کهيت اپنے تونے کيا خداوند اے کہا سے مالک کے گهر آکر             نے
آگئے؟ سے کہاں دانے کڑوے ميں اس تها؟ بویا نہ بيج اچها             ميں
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اُس نے نوکروں ہے۔ کام کا دشمن کسی یہ کہا سے اُن نے              اُس
نے اُس کریں؟ جمع کو اُن جاکر ہم کہ ہے چاہتا تو کيا تو کہا                سے
کے اُن تم ميں کرنے جمع دانے کڑوے ہوکہ نہ ایسا نہيں             کہا
دو۔ بڑهنے اکٹها کو دونوں تک کٹائی لو۔ اُکهاڑ بهی گيہوں            ساته
پہلے کہ گا دوں کہہ سے والوں کاٹنے بس وقت کے کٹائی             اور

کردو۔ جمع ميں کهتے ميرے گيہوں اور کرلو جمع دانے           کڑوے

      رائیکےدانےکیتمثيل

کہ کہا کے کر پيش سامنے کے اُن تمثيل اور ایک نے             اُس
جسے ہے مانند کی دانے کے رائی اُس بادشاہی کی           آسمان
بيجوں سب وه دیا بو ميں کهيت اپنے کر لے نے آدمی             کسی
اور بڑا سے ترکاریوں سب تو ہے بڑهتا جب مگر ہے تو چهوٹا              سے
پر اليوں ڈ کی اُس آکر پرندے کے ہوا کہ ہے جاتا ہو درخت               ایسا

ہيں۔ کرتے   بسيرا
کی آسمان کہ ُسنائی کو اُن تمثيل اور ایک نے           اُس
کر لے نے عورت کسی جسے ہے مانند کی خمير اُس            بادشاہی

ہوگيا۔ خمير سب ہوتے ہوتے وه اور مالدیا ميں آٹے پيمانہ            تين
اور کہيں ميں تمثيلوں سے بهيڑ نے یسوع باتيں سب           یہ
کی نبی جو تاکہ تها۔ کہتا نہ کچه سے اُن وه کے تمثيل              بغير
کهولوں ُمنہ اپنا ميں تمثيلوں ميں ہوکہ پورا وه تها گيا کہا             معرفت
رہی پوشيده سے عالم بناِی جو گا کروں ظاہر کو باتوں اُن ميں              گا۔

ہيں۔
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ہے        یسوعکسانکیتمثيلسمجهاتا

کے اُس اور گيا ميں گهر کر چهوڑ کو بهيڑ وه وقت             اُس
کی دانوں کڑوے کے کهيت کہ کہا آکر پاس کے اُس نے             شاگردوں
کا بيج اچهے کہ کہا ميں جواب نے اُس سمجهادے ہميں            تمثيل
کے بادشاہی بيج اچها اور ہے دنيا کهيت اور ہے۔ آدم ابِن واال              بونے
نے دشمن جس ہيں۔ فرزند کے شریر اُس دانے کڑوے اور            فرزند
والے کاٹنے اور ہے آخر کا دنيا کٹائی اور ہے ابليس وه بویا کو               اُن
آگ اور جاتے کيئے جمع دانے کڑوے جيسے پس ہيں۔           فرشتے
آدم ابِن ہوگا۔ ميں آخر کے دنيا ہی ویسے ہيں جاتے جالئے             ميں
چيزوں والی کهانے ٹهوکر سب وه اور گا بهيجے کو فرشتوں            اپنے
کو اُن اور گے۔ کریں جمع ميں بادشاہی کی اُس کو بدکاروں             اور
ہوگا۔ پيسنا دانت اور رونا وہاں گے۔ دیں ال ڈ ميں بهٹی کی              آگ
مانند کی آفتاب ميں بادشاہی کی باپ اپنے راستباز وقت           اُس

لے۔ ُسن وه ہوں کان کے جس گے۔          چمکيں

موتیکیتمثيليں خزانےاور        پوشيده

ہے مانند کی خزانہ ُچهپے ميں کهيت بادشاہی کی          آسمان
جاکر مارے کے خوشی اور دیا چهپا پاکر نے آدمی کسی             جسے
پهر ليا۔ لے مول کو کهيت اُس اور اال ڈ بيچ تها کا اُس کچه                جو
موتيوں عمده جو ہے مانند کی سوداگر اُس بادشاہی کی           آسمان
اُس تو مال موتی قيمت بيش ایک اُسے جب تها ميں تالش             کی
ليا۔ لے مول اُسے اور اال ڈ بيچ سب تها کا اُس کچه جو جاکر                نے
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    جالکیتمثيل

جو ہے مانند کی جال بڑے اُس بادشاہی کی آسمان           پهر
ليں۔ سميٹ مچهلياں کی قسم ہر نے اُس اور گيا اال ڈ ميں              دریا
اچهی کر بيٹه اور الئے کهينچ پر کنارے اُسے تو گيا بهر جب              اور
دیں۔ پهينک تهيں خراب جو اور ليں کر جمع ميں برتنوں تو             اچهی
کو شریروں اور گے نکليں فرشتے ہوگا۔ ہی ایسا ميں آخر کے             دنيا
ال ڈ ميں بهٹی کی آگ کو اُن اور گے کریں ُجدا سے              راستبازوں
باتيں سب یہ تم کيا ہوگا۔ پيسنا دانت اور رونا وہاں گے۔             دیں
جو فقيہ ہر لئے اس ہاں۔ کہا سے اُس نے انہوں گئے؟             سمجه
کی مالک کے گهر اُس ہے بنا شاگرد کا بادشاہی کی            آسمان
ہے۔ نکالتا چيزیں ُپرانی اور نئی سے ميں خزانہ اپنے جو ہے             مانند

      ایکنبیعزتکےبغير

سے وہاں کہ ہوا ایسا تو چکا کر ختم تمثيليں یہ یسوع             جب
کو اُن ميں خانہ عبادت کے اُن آکر ميں وطن اپنے اور ہوگيا۔              روانہ
یہ ميں اس لگے کہنے ہوکر حيران وه کہ لگا دینے تعليم             ایسی
نہيں؟ بيٹا کا بڑهئی یہ کيا آئے؟ سے کہاں معجزے اور             حکمت
یوسف اور یعقوب بهائی کے اس اور مریم نام کا ماں کی اُس              اور
ہاں ہمارے بہنيں سب کی اُس اور نہيں؟ یہوداه اور شمعون            اور
اُس نے انہوں اور آیا؟ سے کہاں ميں اس کچه سب یہ پهر              نہيں؟
نبی کہ کہا سے اُن نے یسوع مگر کهائی۔ ٹهوکر سے سبب             کے
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اور ہوتا۔ نہيں عزت بے کہيں اور سوا کے گهر اپنے اور وطن              اپنے
سے بہت وہاں سے سبب کے اعتقادی بے کی اُن نے            اُس

دکهائے۔ نہ   معجزے

.   گليلپرطوفان51

: باب4 مرقس اُس؛35-41  تو ہوئی شام جب دن         اُسی
جس اُسے کر چهوڑ کو بهيڑ وه اور چليں۔ پار آؤ کہا سے اُن                 نے
اور ساته کے اُس اور چلے لے ساته پر تهاکشتی وه ميں             حال
پر کشتی لہریں اور چلی آندهی بڑی تب تهيں۔ بهی           کشتياں
خود وه اور تهی جاتی بهر سے پانی کشتی کہ آئيں تک              یہاں
کر جگا اُسے نے انہوں پس تها رہا سو پر گدی طرف کی              پيچهے
ہيں؟ جاتے ہوئے ہالک ہم کہ نہيں فکر تجهے کيا اُستاد اے             کہا
جا۔ تهم ہو۔ ساکت کہا سے پانی اور انٹا ڈ کو ہوا کر اُٹه نے                 اُس
ڈ کيوں تم کہا سے اُن پهر ہوگيا۔ امن بڑا اور ہوگئی بند ہوا               پس
آپس اور گئے ر ڈ نہایت وه اور رکهتے؟ نہيں ایمان تک اب ہو؟               رتے
حکم کا اس بهی پانی اور ہوا کہ ہے کون یہ لگے کہنے              ميں

ہيں؟  مانتے

آدمی52 .    ایکبدروحگرفتہ

: باب5 مرقس کے؛1-20  گراسينيوں پار کے جهيل وه          اور
ایک الفور فی تو اُترا سے کشتی وه جب اور پہنچے۔ ميں             عالقہ
مال۔ سے اُس کر نکل سے قبروں تهی روح ناپاک ميں جس             آدمی
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بهی سے زنجيروں اُسے کوئی اب اور تها کرتا رہا ميں قبروں             وه
سے زنجيروں اور بيڑیوں بار بار وه کيونکہ تها۔ سکتا بانده             نہ

تها گيا ٹُکڑے٬  باندها کو بيڑیوں اور توڑا کو زنجيروں نے اُس           ليکن
وه اور تها۔ سکتا ال نہ ميں قابو اُسے کوئی اور تها کيا              ٹُکڑے
پتهروں تئيں اپنے اور چالتا ميں پہاڑوں اور قبروں دن رات            ہميشہ
اُسے اور دوڑا کر دیکه سے دور کو یسوع وه تها۔ کرتا زخمی              سے
تعالٰیکے خدا یسوع اے کہا کر چال سے آواز بڑی اور کيا              سجده
ہوں دیتا قسم کی خدا تجهے کام؟ کيا سے تجه مجهے            فرزند
اے تها کہا سے اُس نے اُس کيونکہ ال۔ ڈ نہ ميں عذاب              مجهے
پوچها سے اُس نے اُس پهر آ۔ نکل سے ميں آدمی اس روح              ناپاک
کيونکہ ہے لشکر نام ميرا کہا سے اُس نے اُس ہے؟ کيا نام              تيرا
اس ہميں کہ کی منت بہت کی اُس نے اُس پهر ہيں۔ بہت              ہم
غول بڑا ایک کا روں سؤ پر پہاڑ وہاں اور بهيج۔ نہ باہر سے               عالقہ
ان کو ہم کہ کہا کے کر منت کی اُس نے انہوں پس تها۔ رہا                چر
اُن نے اُس پس ہوں داخل ميں اُن ہم تاکہ دے بهيج ميں              سئوروں
ہوگئيں داخل ميں سئوروں کر نکل روحيں ناپاک اور دی اجازت            کو
جهيل کر جهپٹ سے پر کڑاڑے تها کا ہزار دو کوئی جو غول وه               اور
نے والوں چرانے کے اُن اور مرا۔ وب ڈ ميں جهيل اور پڑا جا               ميں
ماجرا یہ لوگ پس پہنچائی۔ خبر ميں دیہات اور شہر کر            بهاگ
بدروحيں ميں جس اور آئے پاس کے یسوع کر نکل کو             دیکهنے
اور پہنے کپڑے اور بيٹهے کو اُس تها لشکر کا بدروحوں            یعنی
حال کا اُس نے والوں دیکهنے اور گئے۔ ر ڈ کر دیکه ميں               ہوش
کيا۔ بيان سے اُن ماجرا کا سئوروں اور تهيں بدروحيں ميں            جس
اور جا چال سے سرحد ہماری کہ لگے کرنے منت کی اُس             وه
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تهيں بدروحيں ميں جس تو لگا ہونے داخل ميں کشتی وه            جب
نے اُس ليکن رہوں ساته تيرے ميں کہ کی منت کی اُس نے              اُس
پاس کے لوگوں اپنے کہ کہا سے اُس بلکہ دی نہ اجازت             اُسے
بڑے کيسے ليئے تيرے خداوند کہ دے خبر کو اُن اور جا گهر              اپنے
کا بات اس ميں دکپلس اور گيا وه کيا۔ رحم پر تجه اور کئے               کام
کئے کام بڑے کيسے ليئے کے اُس نے یسوع کہ لگا کرنے              چرچا

تهے۔ کرتے تعجب لوگ سب      اور

چهونا53 .    ایکعورتکا

: باب5  مرقس گيا؛21-43  پار ميں کشتی پهر یسوع         جب
تها کنارے کے جهيل وه اور ہوئی جمع پاس کے اُس بهيڑ بڑی              تو
آیا نام یائير شخص ایک سے ميں سرداروں کے خانہ عبادت            اور
کے اُس کر کہہ یہ اور گرا پر قدموں کے اُس کر دیکه اُسے               اور
اپنے آکر تو ہے کو مرنے بيٹی چهوٹی ميری کہ کی منت              بہت
اُس وه پس رہے۔ زنده اور جائے ہو اچهی وه تاکہ رکه پر اُس               ہاته
اُس اور ہوليئے پيچهے کے اُس لوگ سے بہت اور چال ساته             کے
خون سے برس باره کے جس عورت ایک پهر تهے۔ پڑتے گرے              پر
اور تهی چکی اٹها تکليف بڑی سے طبيبوں کئی اور تها            جاری
بلکہ تها ہوا نہ فائده کچه اُسے بهی کے کر خرچ مال ب               اپناس
کے اُس ميں بهيڑ کر ُسن حال کا یسوع تهی۔ ہوگئی بيمار             زیاده
کہتی وه کيونکہ ُچهوا۔ کو پوشاک کی اُس اور آئی سے            پيچهے
تو گی لوں چهو ہی پوشاک کی اُس صرف ميں اگر کہ             تهی
اور ہوگيا بند بہنا خون کا اُس الفور فی اور گی۔ ں جاؤ ہو                اچهی
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سے بيماری اس نے ميں کہ کيا معلوم ميں بدن اپنے نے             اُس
مجه کہ کے کر معلوم ميں اپنے الفور فی نے یسوع پائی۔             شفا
نے کس کہا کر مڑ پيچهے ميں بهيڑ اُس نکلی قوت سے             ميں
تو کہا سے اُس نے شاگردوں کے اُس چهوئی؟ پوشاک           ميری
مجهے ہے کہتا تو پهر ہے پڑتی گری پر تجه بهيڑ کہ ہے              دیکهتا
یہ نے جس تاکہ کی نگاه طرف چاروں نے اُس ُچهوا؟ نے             کس
تها ہوا سے اُس کچه جو عورت وه دیکهے۔ اُسے تها کيا             کام
گر آگے کے اُس اور آئی ہوئی کانپتی اور رتی ڈ کرکے             محسوس
سے اُس نے اُس دیا۔ کہہ سے اُس سچ سچ حال سارا اور              پڑی
اپنی اور جا سالمت ملی۔ شفا تجهے سے ایمان تيرے بيٹی            کہا
خانہ عبادت کہ تها رہا ہی کہہ یہ وه ره۔ بچی سے بيماری              اس
مرگئی بيٹی تيری کہ کہا آکر نے لوگوں سے ہاں کے سردار              کے
اُس تهے رہے کہہ وه بات جو ہے؟ دیتا تکليف کيوں کو اُستاد              اب
کہا سے سردار کے خانہ عبادت کے کر نہ توجہ نے یسوع             پر

رکه۔ اعتقاد فقط کر۔ نہ      خوف

ہے اُٹهاتا لڑکیکو        یسوعمرده

یوحنا بهائی کے یعقوب اور یعقوب اور پطرس نے اُس            پهر
وه اور دی۔ نہ اجازت کی چلنے ساته اپنے کو کسی اور سوا              کے
ُہلڑ کہ دیکها نے اُس اور آئے ميں گهر کے سردار کے خانہ              عبادت
کہا سے اُن جاکر اندر اور ہيں رہے روپيٹ بہت لوگ اور ہے رہا               ہو
سوتی بلکہ نہيں مری لڑکی ہو؟ روتے اور مچاتے ُغل کيوں            تم
کے لڑکی کر نکال کو سب وه ليکن لگے ہسنے پر اُس وه              ہے۔
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اندر تهی پڑی لڑکی جہاں کر لے کو ساتهيوں اپنے اور کو باپ              ماں
کا جس قومی۔ تليتا کہا سے اُس کر پکڑ ہاته کا لڑکی اور               گيا۔
فی لڑکی وه اُٹه۔ ہوں کہتا سے تجه ميں لڑکی اے ہے              ترجمہ
اس تهی۔ کی برس باره وه کيونکہ لگی پهرنے چلنے کر اُٹه             الفور
حکم سی تاکيد کو اُن نے اُس پهر ہوئے۔ حيران ہی بہت لوگ              پر
دیا کو کهانے کچه کو لڑکی کہ فرمایا اور جانے نہ کوئی یہ کہ               دیا

جائے۔

گونگا54 اور .   اندها

: باب9 متی تو ـ؛27-34  بڑها آگے سے وہاں یسوع        جب
ہم د داؤ ابِن اے کہ چلے ہوئے ُپکارتے یہ پيچهے کے اُس               اندهے
آئے پاس کے اُس اندهے وه تو پہنچا ميں گهر وه جب کر۔ رحم               پر
کر یہ ميں کہ ہے اعتقاد کو تم کيا کہا سے اُن نے یسوع                اور
اُن نے اُس تب خداوند۔ ہاں کہا سے اُس نے انہوں ہوں؟             سکتا
ہو۔ ليئے تمہارے ُموافق کے اعتقاد تمہارے کہا چهوکر آنکهيں           کی
کہا کے کر تاکيد کو اُن نے یسوع اور گئيں ُکهل آنکهيں کی اُن               اور
تمام اُس کر نکل نے انہوں مگر جانے۔ نہ کو بات اس کوئی              خبردار
تو تهے رہے جا باہر وه جب دی۔ پهيال شہرت کی اُس ميں              عالقہ
پاس کے اُس تهی بدروح ميں جس کو گونگے ایک لوگ            دیکهو
اور لگا بولنے گونگا وه تو گئی دی نکال بدروح وه جب اور               الئے
نہيں کبهی ایسا ميں اسرائيل کہ کہا کرکے تعجب نے            لوگوں
کی سردار کے بدروحوں تو یہ کہ کہا نے فریسيوں مگر گيا۔             دیکها

ہے۔ نکالتا کو بدروحوں سے      مدد
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دوره55 کا .     پہلےخاصمقصد

: باب10  سے35: باب9 متی شہروں42  سب یسوع اور      ؛
دیتا تعليم ميں خانوں عبادت کے اُن اور رہا پهرتا ميں ں گاؤ               اور
کی طرح ہر اور کرتا منادی کی خوشخبری کی بادشاہی            اور
بهيڑ نے اُس جب اور رہا۔ کرتا دور کمزوری کی طرح ہر اور              بيماری
کی بهيڑوں اُن وه کيونکہ آیا ترس پر لوگوں کو اُس تو دیکها              کو
نے اُس تب تهے۔ گنده پرا اور حال خستہ ہو نہ چرواہا کا جن               مانند
تهوڑے مزدور ليکن ہے بہت تو فصل کہ کہا سے شاگردوں            اپنے
کاٹنے فصل اپنی وه کہ کرو منت کی مالک کے فصل پس              ہيں۔
پاس کو شاگردوں باره اپنے نے اُس پهر دے۔ بهيج مزدور ليئے             کے
ہر اور نکاليں کو اُن کہ بخشا اختيار پر روحوں ناپاک کو اُن              ُبالکر
باره اور کریں۔ دور کو کمزوری کی طرح ہر اور بيماری کی             طرح
اُس اور ہے کہالتا پطرس جو شمعون پہال ہيں۔ یہ نام کے             رسولوں

اندریاس بهائی یوحنا۔٬  کا بهائی کا اُس اور یعقوب بيٹا کا          زبدی
بيٹا کا خلفئی واال۔ لينے محصول متی اور توما برتلمائی اور            فليس
اُسے نے جس اسکریوتی یہوده اور قنانی شمعون تدئی۔          یعقوب
کر دے حکم کو اُن اور بهيجا نے یسوع کو باره ان دیا۔ بهی               پکڑوا
شہر کسی کے سامریوں اور جانا نہ طرف کی قوموں غير            کہا
ہوئی کهوئی کی گهرانے کے اسرائيل بلکہ ہونا۔ نہ داخل            ميں
آسمان کہ کرنا منادی یہ چلتے چلتے اور جانا۔ پاس کے             بهيڑوں
کو مردوں کرنا اچها کو بيماروں ہے۔ آگئی نزدیک بادشاہی           کی

کرنا٬جالنا صاف پاک کو مفت٬     کوڑهيوں نے تم نکالنا۔ کو       بدروحوں
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نہ چاندی نہ رکهنا ميں بند کمر اپنی سونا نہ دینا۔ مفت             پایا
جوتياں نہ ُکرتے دو دو نہ لينا جهولی نہ ليئے کے راستہ             پيسے۔
یا شہر جس اور ہے۔ حقدار کا خوراک اپنی مزدور کيونکہ الٹهی             نہ
اور ہے الئق کون ميں اُس کہ کرنا دریافت ہو داخل ميں ں               گاؤ
ميں گهر اور رہنا۔ ہاں کے اُسی ہو نہ روانہ سے وہاں تک              جب
تو ہو الئق گهر وه اگر اور دینا۔ خير دعاِی اُسے وقت ہوتے              داخل
اور کرے نہ قبول کو تم کوئی اگر اور آئے۔ پهر پر تم سالم               تمہارا
نکلتے باہر سے شہر اُس یا گهر اُس تو ُسنے نہ باتيں             تمہاری
کہ ہوں کہتا سچ سے تم ميں دینا جهاڑ گرد کی ں پاؤ اپنے                وقت
عالقہ کے عموراه اور سدوم نسبت کی شہر اُس دن کے            عدالت

ہوگا۔ الئق کے برداشت زیاده حال       کا
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      بهيڑوںکےبيچميںبهيڑیئے

بيچ کے بهيڑیوں کو بهيڑوں گویا ہوں بهيجتا کو تم ميں            دیکهو
آزاد بے مانند کی کبوتروں اور ہوشيار مانند کی سانپوں پس            ميں۔
حوالے کے کوعدالت تم وه کيونکہ رہو خبردار سے آدميوں مگر            بنو۔
کریں حوالہ کے عدالت کو تم ميں خانوں عبادت اپنے اور گے             کریں
تم اور گے۔ ماریں کوڑے کو تم ميں خانوں عبادت اپنے اور             گے
کئے حاضر سامنے کے بادشاہوں اور حاکموں سے سبب          ميرے
جب ليکن ہو۔ گواہی ليئے کے قوموں غير اور کے اُن تاکہ گے               جاؤ
کيا اور کہيں طرح کس ہم کہ کرنا نہ فکر تو پکڑوائيں کو تم               وه
گا۔ جائے بتایا کو تم گهڑی اُسی ہوگا کہنا کچه جو کيونکہ             کہيں
تم جو ہے روح کا باپ تمہارے بلکہ نہيں تم والے بولنے             کيونکہ
اور گا کرے حوالہ ليئے کے قتل بهائی کو بهائی ہے۔ بولتا             ميں
کو اُن ہوکر کهڑے برخالف کے باپ ماں اپنے بيٹے اور باپ کو              بيٹے
سے تم لوگ سب سے باعث کے نام ميرے اور گے۔ اليں ڈ              مروا
نجات وہی گا کرے برداشت تک آخر جو مگر گے رکهيں            عداوت
کو دوسرے تو ستائيں ميں شہر ایک کو تم جب ليکن گا۔             پائے

جاؤ کے٬  بهاگ اسرائيل تم کہ ہوں کہتا سچ سے تم ميں            کيونکہ
گا۔ آجائے آدم ابِن کہ گے ُچکو پهر نہ ميں شہروں             سب

نہيںہے استادسےبڑا        شاگرد

مالک اپنے نوکر نہ اور ہوتا نہيں بڑا سے استاد اپنے            شاگرد
ہو مانند کی استاد اپنے کہ ہے کافی یہ ليئے کے شاگرد             سے۔

93



گهر نے انہوں جب مانند۔ کی مالک اپنے کہ یہ ليئے کے نوکر              اور
کيوں کو لوگوں کے گهرانے کے اُس تو کہا بعلزبول کو مالک             کے
هکی ڈ چيز کوئی کيونکہ رو ڈ نہ سے اُن پس گے؟ کہيں              نہ
جو ہے چهپی چيز کوئی نہ اور گی جائے نہ کهولی جو             نہيں
ہوں کہتا ميں اندهيرے سے تم ميں کچه جو گی۔ جائے نہ             جانی
اُس پر کوٹهوں ہو ُسنتے سے کان تم کچه جو اور کہو ميں              اُجالے
کر نہيں قتل کو روح اور ہيں کرتے قتل کو بدن جو کرو۔ منادی               کی
بدن اور روح جو رو ڈ سے اُسی بلکہ رو ڈ نہ سے اُن               سکتے
چڑیاں دو کی پيسے کيا ہے۔ سکتا کر ہالک ميں جہنم کو             دونوں
مرضی کی باپ تمہارے بهی ایک سے ميں اُن اور بکتيں؟            نہيں
بهی بال کے سر تمہارے بلکہ سکتی۔ گر نہيں پر زمين بغير             کے
سی بہت تو قدر تمہاری نہيں۔ رو ڈ پس ہيں۔ ہوئے گنے             سب
ميرا سامنے کے آدميوں کوئی جو پس ہے۔ زیاده سے           چڑیوں
ہے پر آسمان جو سامنے کے باپ اپنے بهی ميں گا کرے             اقرار
انکار ميرا سامنے کے آدميوں کوئی جو مگر گا۔ کروں اقرار کا             اُس
کا اُس ہے پر آسمان جو سامنے کے باپ اپنے بهی ميں گا              کرے
صلح ہوں۔ آیا کرانے صلح پر زمين کہ سمجهو نہ یہ گا۔ کروں              انکار
آیا ليئے اس ميں کيونکہ ہوں۔ آیا چلوانے تلوار بلکہ نہيں            کروانے
سے ماں کی اُس کو بيٹی اور سے باپ کے اُس کو آدمی کہ               ہوں
دشمن کے آدمی اور کروں جدا سے ساس کی اُس کو بہو              اور

گے۔ ہوں لوگ کے ہی گهر کے        اُس
: باب7[ مالکی  6[
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وه ہے عزیزرکهتا زیاده سے مجه کو ماں یا کو باپ کوئی             جو
زیاده سے مجه کو بيٹی یا بيٹے کوئی جو اور نہيں الئق             ميرے
نہ صليب اپنی کوئی جو اور نہيں۔ الئق ميرے وه ہے رکهتا             عزیز
کوئی جو نہيں۔ الئق ميرے وه چلے نہ پيچهے ميرے اور            اٹهائے
اپنی خاطر ميری کوئی جو اور گا کهوئے اُسے ہے بچاتا جان             اپنی

گا۔ بچائے اُسے ہے کهوتا      جان

پيالہ       ٹهنڈےپانیکا

جو اور ہے کرتا قبول مجهے وه ہے کرتا قبول کو تم             جو
جو ہے۔ کرتا قبول کو والے بهيجنے ميرے وه ہے کرتا قبول             مجهے
اور گا پائے اجر کا نبی وه ہے کرتا قبول کو نبی سے نام کے                نبی
کا راستباز وه ہے کرتا قبول کو راستباز سے نام کے راستباز              جو
ميں چهوٹوں اُن سے نام کے شاگرد کوئی جو اور گا۔ پائے             اجر
تم ميں گا پالئے ہی پانی ا ٹهنڈ پيالہ ایک صرف کو کسی              سے

گا۔ کهوئے نہ ہرگز اجر اپنا وه ہوں کہتا سچ           سے

.  ہيرودیس56

کا اُس کيونکہ سنا ذکر کا اُس نے بادشاه دیس ہيرو            اور
واال دینے بپتسمہ یوحنا کہ کہا نے اُس اور تها ہوگيا            مشہور
ہوتے ظاہر معجزے سے اُس کيونکہ ہے اُٹها جی سے ميں            مردوں
ميں نبيوں کہ یہ بعض اور ہے ایلياه کہ تهے کہتے بعض مگر              تهے۔
کر ُسن نے دیس ہيرو مگر ہے نبی ایک مانند کی کسی             سے
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کيونکہ ہے۔ اُٹها جی وہی کٹوایا نے ميں سر کا جس یوحنا کہ              کہا
اپنے اور پکڑوایا کو ُیوحنا کر بهيج کو آدمی اپنے نے دیس             ہيرو
قيدخانہ اُسے سے سبب کے دیاس ہيرو بيوی کی فلپس           بهائی
تها ليا کر بياه سے اُس نے دیس ہيرو کيونکہ تها رکها بانده              ميں
رکهنا کو بيوی کی بهائی اپنے کہ تها کہا سے اُس نے یوحنا              اور
اور رکهتی ُدشمنی سے اُس دیاس ہيرو پس نہيں۔ روا           تجهے
دیس ہيرو کيونکہ سکا۔ ہو نہ مگر کرائے قتل اُسے کہ تهی             چاہتی
اُسے اور رتا ڈ اُسے کر جان آدمی مقدس اور راستباز کو             ُیوحنا
تها جاتا ہو حيران بہت کر ُسن باتيں کی اُس اور تها رکهتا               بچائے
نے دیس ہيرو جب دن کے موقع اور تها۔ سے خوشی ُسنتا             مگر
کے گليل اور سرداروں فوجی اور اميروں اپنے ميں سالگره           اپنی
آئی اندر بيٹی کی دیاس ہيرو اُسی اور کی ضيافت کی            رئيسوں
بادشاه تو کيا خوش کو مہمانوں کے اُس اور دیس ہيرو کر ناچ              اور
تجهے ميں مانگ سے مجه چاہيے جو کہا سے لڑکی اُس            نے
گی مانگے سے مجه تو جو کہ کهائی قسم نے اُس اور گا۔              دوں
اپنی جاکر باہر نے اُس اور گا۔ ُدوں تجهے تک سلطنت آدهی             اپنی
دینے بپتسمہ یوحنا کہا نے اُس مانگوں؟ کيا ميں کہا سے             ماں
سے اُس اور آئی اندر پاس کے بادشاه الفور فی وه سر۔ کا              والے
سر کا والے دینے بپتسمہ یوحنا تو کہ ہوں چاہتی ميں کی             عرض
مگر ہوا غمگيں بہت بادشاه منگوادے۔ مجهے ابهی ميں تهال           ایک
نہ کرنا انکار سے اُس سے سبب کے مہمانوں اور قسموں            اپنی
بهيجا کر دے حکم کو سپاہی ایک الفور فی نے بادشاه پس             چاہا۔
کاٹا۔ سر کا اُس ميں خانہ قيد جاکر نے اُس الئے۔ سر کا اُس               کہ
دیا۔ کو ماں اپنی نے لڑکی اور دیا کو لڑکی الکر ميں تهال ایک               اور
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ميں قبر کر اُٹها الش کی اُس اور آئے کر ُسن شاگرد کے اُس               پهر
رکهی۔

کتاب کی زمانہ پرانے کی آیت18      یوسف  ميں2   باب
واقعہ کٹوانےکا سر دینےوالےکا بپتسمہ یوحنا           ہيرودیسکا

جہے۔   در

.  پانچہزار57

ہوئے ؛56-30  باب6 مرقس جمع پاس کے یسوع رسول       اور
کيا۔ بيان سے اُس سب تها سکهایا اور کيا نے انہوں کچه جو               اور
ذرا اور آؤ چلے ميں جگہ ویران الگ آپ تم کہا سے اُن نے                اُس
کهانا کو اُن اور تهے جاتے آتے لوگ بہت کہ ليئے اس کرو۔               آرام
بيٹه ميں کشتی وه پس تهی۔ ملتی نہ فرصت بهی کی            کهانے
جاتے کو اُن نے لوگوں اور گئے۔ چلے ميں جگہ ویران ایک الگ              کر
ہوکر اکٹهے سے شہروں سب اور ليا پہچان نے بہتيروں اور            دیکها
کر اُتر نے اُس اور پہنچے۔ جا پہلے سے اُن اور دوڑے اُدهر              پيدل
کی بهيڑوں اُن وه کيونکہ آیا ترس پر اُن اُسے اور دیکهی             بهيڑ
کی باتوں سی بہت کو اُن وه اور ہو نہ چرواہا کا جن تهے               مانند
کے اُس شاگرد کے اُس تو گيا هل ڈ بہت دن جب لگا دینے               تعليم
ہے۔ گيا هل ڈ بہت دن اور ہے ویران جگہ یہ لگے کہنے آکر               پاس
جاکر ميں ں گاؤ اور بستيوں طرف چاروں تاکہ کر رخصت کو              ان
ميں جواب سے اُن نے اُس ليں۔ مول کو کهانے کچه ليئے             اپنے
ہم کيا کہا سے اُس نے انہوں دو۔ کو کهانے انہيں ہی تم              کہا
اُس کهالئيں؟ کو ان اور الئيں مول روٹياں کی دینار سو دو             جاکر
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دیکهو۔ جاؤ ہيں؟ روٹياں کتنی پاس تمہارے کہا سے اُن             نے
کو اُن نے اُس مچهلياں۔ دو اور پانچ کہا کے کر دریافت نے              انہوں
جائيں۔ بيٹه ہوکر دستہ دستہ پر گهاس ہری سب کہ دیا            حکم
گئے۔ بيٹه کر بانده قطاریں کی پچاس پچاس اور سو سو وه             پس
کی آسمان اور ليں مچهلياں دو اور روٹياں پانچ وه نے اُس              پهر
کہ گيا دیتا کو شاگردوں کر توڑ روٹياں اور دی برکت کر دیکه              طرف
بانٹ ميں سب اُن بهی مچهلياں دو وه اور رکهيں آگے کے             اُن
اور ٹکڑوں نے انہوں اور ہوگئے سير کهاکر سب وه پس            دیں۔
ہزار پانچ والے کهانے اور اُٹهائيں۔ بهرکر ٹوکریاں باره سے           مچهليوں

تهے۔

چلنا58 .   پانیپر

: باب14 متی کيا؛22-33  مجبور کو شاگردوں فوراََ اُس         اور
جب جائيں چلے پار پہلے سے اُس ہوکر سوار ميں کشتی            کہ
پہاڑ تنہا کرکے ُرخصت کو لوگوں اور کرے۔ ُرخصت کو لوگوں وه             تک
اُس کشتی مگر تها۔ اکيال وہاں تو ہوئی شام جب اور گيا چڑه              پر
تهی رہی گمگگا ڈ سے لہروں اور تهی ميں بيچ کے جهيل             وقت
چلتا پر جهيل پہر چوتهے کے رات وه اور تهی۔ مخالف ہوا             کيونکہ
چال کر ر ڈ اور ہے بهوت کہ لگے کہنے اور گئے گهبرا کر دیکه                ہوا
رو ڈ ہوں۔ ميں رکهو۔ جمع خاطر کہا سے اُن فوراََ نے یسوع              اٹهے۔
تو ہے تو اگر خداوند اے کہا ميں جواب سے اُس نے پطرس              مت۔
کہا نے اُس ں۔ آؤ پاس تيرے کر چل پر پانی کہ دے حکم                مجهے
پانی لئے کے جانے پاس کے یسوع کر اُتر سے کشتی پطرس             آ۔
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تو لگا وبنے ڈ جب اور گيا ر ڈ تو دیکهی ہوا جب مگر لگا۔ چلنے                 پر
کر بڑها ہاته فوراََ نے یسوع بچا۔ مجهے خداوند اے کہا            چالکر
کيا؟ شک کيوں تونے اعتقاد کم اے کہا سے اُس اور ليا پکڑ              اُسے
پر کشتی جو اور گئی۔ تهم ہوا تو آئے چڑه پر کشتی وه جب               اور
ہے۔ بيٹا کا خدا تو یقيناََ کہا کے کر سجده اُسے نے انہوں              تهے

تعليمدینا59 کو .     پانچہزار

: باب6 یوحنا جهيل؛22-71  جو نے بهيڑ اُس دن         دوسرے
کوئی اور سوا کے ایک یہاں کہ دیکها یہ تهی کهڑی پار             کے
ساته کے شاگردوں اپنے یسوع اور تهی نہ کشتی          چهوٹی
گئے چلے شاگرد کے اُس صرف بلکہ تها ہوا نہ سوار پر             کشتی
کے جگہ اُس سے تبریاس کشتياں چهوٹی بعض ليکن (        تهے۔  
روٹی بعد کے کرنے شکر کے خداوند نے انہوں جہاں آئيں            نزدیک
نہ ہے یسوع نہ یہاں کہ دیکها نے بهيڑ جب بس ۔ تهی )           کهائی  
یسوع کر بيٹه ميں کشتيوں چهوٹی خود وه تو شاگرد کے            اُس

آئے۔ کو نحوم کفر ميں تالش       کی

     یسوعزندگیکیروٹی

کب یہاں تو ربی اے کہا کر مل سے اُس پار کے جهيل !   اور           
ہوں کہتا سچ سے تم ميں کہا ميں جواب کے اُن نے یسوع               آیا؟
بلکہ دیکهے معجزے کہ تے هونڈ ڈ نہيں ليئے اس مجهے تم             کہ
ليئے کے خوراک فانی ہوئے۔ سير کر کها روٹياں تم کہ ليئے             اس
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تک زندگی کی ہميشہ جو ليئے کے خوراک اُس کرو نہ            محنت
یعنی باپ کيونکہ گا دے تمہيں آدم ابِن جسے ہے رہتی             باقی
ہم کہ کہا سے اُس نے انہوں پس ہے۔ کی مہر پر اُس نے               خدا
اُن ميں جواب نے یسوع دیں؟ انجام کام کے خدا تاکہ کریں             کيا
پر اُس ہے بهيجا نے اُس جسے کہ ہے یہ کام کا خدا کہا               سے
نشان کونسا تو پهر کہا سے اُس نے اُنہوں پس ۔ الؤ              ایمان
ہے؟ کرتا کام کونسا تو کریں؟ یقين تيرا کر دیکه ہم تاکہ ہے              دکهاتا

کہ ہے لکها چنانچہ کهایا۔ من ميں بيابان نے دادا باپ :ہمارے            
         اُسنےانہيںکهانےکےليئےآسمانسےروٹیدی۔

]40-105  زبور٬ باب8[ استثنا
 

کہ ہوں کہتا سچ سے تم ميں کہا سے اُن نے            یسوع
باپ ميرا ليکن دی نہ تمہيں سے اسمان روٹی وه تو             موسٰینے
روٹی کی خدا کيونکہ ہے۔ دیتا روٹی حقيقی سے آسمان           تمہيں
اُنہوں ہے۔ بخشتی زندگی کو دنيا کر اُتر سے آسمان جو ہے              وه
کر۔ دیا ہميشہ کو ہم روٹی یہ خداوند اے کہا سے اُس !       نے      

ہوں ميں روٹی کی زندگی کہا سے اُن نے پاس٬         یسوع ميرے    جو
کبهی وه الئے ایمان پر مجه جو اور ہوگا نہ بهوکا ہرگز وه              آئے
دیکه مجهے نے تم کہ کہا سے تم نے ميں ليکن ہوگا۔ نہ              پياسا
ہے دیتا مجهے باپ کچه جو التے۔ نہيں ایمان بهی پهر ہے             ليا
ميں اُسے گا آئے پاس ميرے کوئی جو اور گا آجائے            ميرےپاس
اُترا نہيں ليئے اس سے آسمان ميں کيونکہ گا۔ دوں نہ نکال             ہرگز
کہ ليئے اس بلکہ کروں عمل موافق کے مرضی اپنی کہ            ہوں
ميرے اور کروں عمل موافق کے مرضی کی والے بهيجنے           اپنے
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دیا مجهے نے اُس کچه جو کہ ہے یہ مرضی کی والے             بهيجنے
پهر دن آخری اُسے بلکہ دوں کهونہ کچه سے ميں اُس ميں              ہے
بيٹے کوئی جو کہ ہے یہ مرضی کی باپ ميرے کيونکہ کروں۔             زنده
ميں اور پائے زندگی کی ہميشہ الئے ایمان پر اُس اور دیکهے              کو
لگے۔ بڑانے ُبڑ پر اُس یہودی پس کروں۔ زنده پهر دن آخری             اُسے
ہے اُتری سے آسمان روٹی جو کہ تها کہا نے اُس کہ ليئے              اس
نہيں یسوع بيٹا کا یسوف یہ کيا کہا نے اُنہوں اور ہوں۔ ميں              وه
کہ ہے کہتا کيونکر یہ اب ہيں؟ جانتے ہم کو ماں اور باپ کے               جس
کہا سے اُن ميں جواب نے یسوع ہوں؟ اُترا سے آسمان             ميں
باپ تک جب سکتا آ نہيں پاس ميرے کوئی ۔ ُبڑاؤ ُبڑ نہ ميں                آپس
اُسے ميں اور لے نہ کهينچ اُسے ہے بهيجا مجهے نے            جس
ہے لکها یہ ميں صحيفوں کے نبيوں گا۔ کروں زنده پهر دن             آخری
باپ نے کسی جس گے۔ ہوں یافتہ تعليم سے خدا سب وه              کہ
کسی کہ نہيں یہ ہے۔ آتا پاس ميرے وه ہے سيکها اور ُسنا              سے
نے اُسی ہے سے طرف کی خدا جو مگر ہے دیکها کو باپ              نے
ہے التا ایمان جو کہ ہوں کہتا سچ سے تم ميں ہے۔ دیکها کو               باپ
ہوں۔ ميں روٹی کی زندگی ہے۔ کی اُس زندگی کی           ہميشہ
روٹی وه یہ مرگئے۔ اور کهایا من ميں بيابان نے دادا باپ             تمہارے
اور کهائے سے ميں اُس آدمی تاکہ ہے اُتری سے آسمان جو             ہے
اگر اُتری۔ سے آسمان جو روٹی کی زندگی وه ہوں ميں مرے۔             نہ
جو بلکہ گا رہے زنده تک ابد تو کهائے سے ميں روٹی اُس               کوئی
پس ہے۔ گوشت ميرا وه گا دوں ليئے کے زندگی کی جہان             ميں
اپنا شخص یہ کہ لگے جهگڑنے ميں آپس کر کہہ یہ             یہودی
سے اُن نے یسوع ہے؟ سکتا دے کو کهانے کيونکر ہميں            گوشت
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گوشت کا آدم ابِن تم تک جب کہ ہوں کہتا سچ سے تم ميں               کہا
ميرا جو نہيں۔ زندگی ميں تم پيو نہ خون کا اُس اور کهاؤ                نہ
اور ہے رہتا قائم ميں مجه وه ہے پيتا خون ميرا اور کهاتا              گوشت
باپ ميں اور بهيجا مجهے نے باپ زنده طرح جس ميں اُس             ميں
گا کهائے مجهے جو بهی وه طرح اسی ہوں زنده سے سبب             کے
یہی اُتری سے آسمان روٹی جو گا۔ رہے زنده سے سبب            ميرے
روٹی یہ جو مرگئے۔ اور کهایا کہ نہيں طرح کی دادا باپ             ہے۔
کے نحوم کفِر نے اُس باتيں یہ گا۔ رہے زنده تک ابد وه گا                کهائے

کہيں۔ وقت دیتے تعليم ميں خانہ عبادت        ایک

زندگیہيں اور         یسوعکےالفاظروح

کر ُسن نے بہتوں سے ميں شاگردوں کے اُس ليئے           اس
نے یسوع ہے؟ سکتا ُسن کون اسے ہے۔ ناگوار کالم یہ کہ             کہا
پر بات اس ميں آپس شاگرد ميرے کہ کر جان ميں جی             اپنے
اگر ہو؟ کهاتے ٹهوکر سے بات اس تم کيا کہا سے اُن ہيں              ُبرُبڑاتے
ہوگا؟ کيا تو تها پہلے وه جہاں گے دیکهو اُوپرجاتے کو آدم ابِن              تم
باتيں جو نہيں۔ فائده کچه سے جسم ہے۔ روح تو والی کرنے             زنده
مگر ہيں۔ بهی زندگی اور ہيں روح وه ہيں کہی سے تم نے                ميں
یسوع کيونکہ الئے نہيں ایمان جو ہيں ایسے بعض سے ميں            تم
کون اور ہيں کون وه التے نہيں ایمان جو کہ تها جانتا سے              شروع
سے تم نے ميں ليئے اسی کہا نے اُس پهر گا۔ پکڑوائے             مجهے
طرف کی باپ تک جب سکتا آ نہيں کوئی پاس ميرے کہ تها              کہا
ميں شاگردوں کے اُس پر اس جائے۔ دی نہ توفيق یہ اُسے             سے
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رہے۔ نہ ساته کے اُس بعد کے اُس اور گئے پهر اُلٹے بہتيرے              سے
ہو؟ چاہتے جانا چال بهی تم کيا کہا سے باره اُن نے یسوع              پس
پاس کے کس ہم خداوند اے دیا جواب اُسے نے پطرس !    شمعون        
اور ہيں۔ پاس ہی تيرے تو باتيں کی زندگی کی ہميشہ            جائيں؟
ہے۔ توہی قدوس کا خدا کہ ہيں گئے جان اور الئے ایمان             ہم
ليا؟ ُچن نہيں کو باره تم نے ميں کيا دیا جواب انہيں نے               یسوع
شمعون نے اُس ہے۔ شيطان شخص ایک سے ميں تم           اور
اُن جو یہی کيونکہ کہا نسبت کی یہوداه بيٹے کے           اسکریوتی

تها۔ کو پکڑوانے اُسے تها سے ميں        باره

.  حقيقیناپاکی60

: باب7 مرقس کے؛1-23  اُس فقيہ بعض اور فریسی        پهر
دیکها نے انہوں اور تهے۔ آئے سے یروشلم وه ہوئے۔ جمع            پاس
کهانا سے ہاتهوں دهوئے بن یعنی ناپاک شاگرد بعض کے اُس            کہ
روایت کی بزرگوں یہودی سب اور فریسی کيونکہ ہيں۔          کهاتے
اور کهاتے نہيں ليں نہ دهو خوب ہاته اپنے تک جب مطابق             کے
سی بہت اور کهاتے نہيں کرليں نہ غسل تک جب آکر سے              بازار
اور پيالوں جيسے ہيں پابند ہيں پہنچی کو اُن جو کے باتوں             اور
نے فقہيوں اور فریسوں بس دهونا۔ کو برتنوں کے تانبے اور            لوٹوں
روایت کی بزرگوں شاگرد تيرے کہ ہے سبب کيا پوچها سے            اُس
نے اُس ہيں۔ کهاتے کهانا سے ہاتهوں ناپاک بلکہ چلتے نہيں            پر
نبوت خوب کيا ميں حق کے ریاکاروں تم نے یسعياه کہا سے             اُن

ہے لکها کہ جيسا ہے :کی      
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کے اُن ليکن ہيں کرتے تعظيم ميری تو سے ہونٹوں لوگ            یہ
ہيں۔ دور سے مجه      دل

: باب29[ یسعياه  13[

انسانی کيونکہ ہيں کرتے پرستش ميری فائده بے لوگ          یہ
کے کر ترک کو حکم کے خدا تم ہيں۔ دیتے تعليم کی             احکام
تم کہا سے اُن نے اُس اور ہو۔ رکهتے قائم کو روایت کی              آدميوں
دیتے کر رد بلکل حکم کے خدا ليئے کے ماننے کو روایت              اپنی

ہے فرمایا موسٰینے کيونکہ :ہو۔      
یا باپ کوئی جو اور کر عزت کی ماں اپنی اور باپ اپنے              کہ

گا۔ جائے مارا سے جان ضرور وه کہے ُبرا کو           ماں
: باب20[ خروج  12[

جس کہ کہے سے ماں یا باپ کوئی اگر ہو کہتے تم             ليکن
خدا یعنی قربان وه تها سکتا پہنچ فائده سے مجه تجهے کا             چيز
کرنے مدد کچه کی ماں یا باپ پهر اُسے تم تو چکی۔ ہو نذر               کی
نے تم جو سے روایت اپنی کو کالم کے خدا تم یوں دیتے۔               نہيں
اور ہو۔ کرتے کام بہتيرے ایسے اور ہو دیتے کر باطل ہے کی              جاری
ُسنو ميری سب تم لگا کہنے سے اُن بالکر پاس پهر کو لوگوں              وه
ناپاک اُسے ہوکر داخل ميں آدمی سے باہر چيز کوئی سمجهو            اور
وہی ہيں نکلتی سے ميں آدمی چيزیں جو مگر سکتی کر            نہيں
تو ہوں کان کے ُسننے کے کسی اگر ہيں۔ کرتی ناپاک کو [       اُس      
کے اُس تو گيا ميں گهر سے پاس کے بهيڑ وه جب اور لے۔ ]             ُسن  
اُن نے اُس معنٰیپوچهے۔ کے تمثيل اُس سے اُس نے            شاگردوں
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سمجهتے نہيں تم کيا ہو؟ سمجه بے ایسے بهی تم کہا            سے
ناپاک اُسے ہے جاتی اندر کے آدمی سے باہر جو چيز کوئی             کہ
پيٹ بلکہ نہيں ميں دل کے اُس وه کہ ليئے اس سکتی۔ کر              نہيں
نے اُس کر کہہ یہ ہے؟ جاتی نکل ميں مزبلہ اور ہے جاتی               ميں
کچه جو کہا نے اُس پهر ٹهہرایا۔ پاک کو چيزوں کی کهانے             تمام
اندر کيونکہ ہے۔ کرتا ناپاک کو اُس وہی ہے نکلتا سے ميں             آدمی
حرامکاریاں ہيں نکلتے خيال ُبرے سے دل کے آدمی یعنی ٬          سے

پرستی٬ مکر٬ بدکاریاں٬ اللچ٬ زناکاریاں٬ خونریزیاں٬چوریاں   شہوت
بدنطری٬ بدگوئی٬  شيخی٬  اندر٬  باتيں ُبری سب یہ       بيواقوفی۔

ہيں۔ کرتی ناپاک کو آدمی کر نکل        سے

.    ایکعورتکیبيٹی61

: باب15 متی اور؛21-28  صور کر نکل سے وہاں یسوع          پهر
اُن عورت کنعانی ایک دیکهو اور ہوا۔ روانہ کو عالقے کے            صيدا
د داؤ ابِن خداوند اے لگی کہنے کر پکار اور نکلی سے              سرحدوں
مگر ہے ستاتی بہت کو بيٹی ميری بدروح ایک کر۔ رحم پر             مجه
پاس نے شاگردوں کے اُس اور دیا نہ جواب کچه اُسے نے             اُس
وه کيونکہ دے کر رخصت اُسے کہ کی عرض یہ سے اُس             آکر
اسرائيل ميں کہ کہا ميں جواب نے اُس ہے۔ چالتی پيچهے            ہمارے
کے کسی اور سوا کے بهيڑوں ہوئی کهوئی کی گهرانے           کے
اے کہا اور کيا سجده اُسے آکر نے اُس مگر گيا۔ بهيجا نہيں              پاس
لے روٹی کی لڑکوں کہا ميں جواب نے اُس کر۔ مدد ميری              خداوند
کيونکہ خداوند ہاں کہا نے اُس نہيں۔ اچها دینا ال ڈ کو کتوں              کر
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کی مالکوں کے اُن جو ہيں کهاتے سے ميں ٹکڑوں اُن بهی              ُکتے
کہا سے اُس ميں جواب نے یسوع پر اس ہيں۔ گرتے سے ٬            ميز
ليئے تيرے ہے چاہتی تو جيسا ہے۔ بڑا بہت ایمان تيرا عورت             اے

پائی۔ شفا گهڑی اُسی نے بيٹی کی اُس اور ہوا ہی            ویسا

گونگا62 اور .   بہرا

: باب7 مرقس سے ـ؛31-37  سرحدوں کی ُصور پهر وه        اور
ہوا ہوتا سے سرحدوں کی دکپلس سے راه کی صيدا کر            نکل
ہکال جو کو بہرے ایک نے لوگوں اور پہنچا۔ پر جهيل کی             گليل
پر اُس ہاته اپنا کہ کی منت کی اُس الکر پاس کے اُس تها               بهی
اُس انگلياں اپنی اور گيا لے الگ سے ميں بهيڑ کو اُس وه              رکه۔
اور چهوٹی۔ زبان کی اُس کر تهوک اور اليں ڈ ميں کانوں             کے
افتح کہا سے اُس اور بهری آه ایک کے کر نظر طرف کی              آسمان
کی زبان کی اس اور گئے ُکهل کان کے اُس اور جا۔ ُکهل              یعنی
دیا حکم کو اُن نے اُس اور لگا۔ بولنے صاف وه اور گئی ُکهل               گره
ہی اُتنا رہا دیتا حکم کو اُن وه جتنا ليکن کہنا۔ نہ سے کسی               کہ
کہا ہوکر حيران ہی نہایت نے انہوں اور رہے۔ کرتے چرچار وه             زیاده
اور کی ُسننے کو بہروں وه کيا۔ اچها سب کيا نے اُس کچه              جو

ہے۔ دیتا طاقت کی بولنے کو       گونگوں

ہزار63 .  چار
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: باب8 مرقس جمع؛1-9  بهيڑ بڑی پهر جب ميں ِدنوں         اُن
اپنے نے اُس تو تها نہ کو کهانے ُکچه پاس کے اُن اور              ہوئی
آتا ترس پر بهيڑ اِس مجهے کہا سے ان کر ُبال پاس کو              شاگِردوں
کے ان اور ہے رہی ساته ميرے برابر سے ِدن تين یہ کيونکہ              ہے
ُرخصت کو گهر ُبهوکا کو ان ميں اگر ۔ نہيں کو کهانے کچه               پاس
ُدور سے ميں اِن بعض اور گے جائيں ره کر تهک ميں راه تو               کُروں
ميں بيابان اِس کہ دیا جواب اُسے نے شاگردوں کے اُس ہيں              کے
اُس سکے کر سہر کو ان کہ الئے روٹياں اتنی کوئی سے             کہاں
کہا نے اُنہوں ہيں۔ روٹياں کتنی پاس تمہارے ُپوچها سے اُن            نے
وه اُس اور جائيں بيٹه پر کہ دیا ُحکم کو لوگوں نے اُس پهر               سات
گيا دیتا کو شاگردوں اپنے اور ٹوڑیں کے کر شکر اور ليں             روٹياں
اُن اور دیں رکه آگے کے لوگوں نے انہوں اور رکهيں آگے کے ان               کہ
برکت پر اُن نے اس تهيں۔ مچهلياں چهوٹی سی تهوڑی پاس            کے
سہر کهاکر وه پس دو۔ رکه آگے کے اُن بهی یہ کہ کہا کر               دے
چار لوگ اور اُٹهائے۔ ٹوکڑے سات کے ٹکڑوں ہوئے بچے اور              ہوئے۔

کيا۔ رخصت کو ان نے اُس پهر تهے۔ قریب کے           ہزار

.    شناختکرنےکیکمی64

: باب16 متی پاس؛1-12  نے ُصروقيوں اور فریسيوں         پهر
کوئی کہيں کہ کی درخواست سے اُس ليے کے آزمانے           آکر
تم کو شام کہا سے ان ميں جواب نے اس دکها۔ نشان              آسمانی
کہ یہ کو صبح اور ہے۔ الل آسمان کيونکہ گا رہے کهال ہوکہ              کہتے
آسمان تم ہے۔ ُدهندال اور الل آسمان کيونکہ گی چلے آندهی            آج
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عالمتوں کی زمانوں مگر ہو جانتے کرنا تميز تو ميں ُصورت            کی
نشان لوگ زناکار اور ُبرے کے زمانے اس سکے کر نہيں تميز             ميں
اُن نشان اور کوئی ِسوا کے نشان کے یوناه مگر ہيں کرتے             طلب
پار شاگرد اور گيا۔ چال کر چهوڑ کو اُن وه اور گا جائے دیا نہ                کو
سے اُن نے یسوع تهے۔ گئے ُبهول لينا ساته روٹی وقت            جاتے
وه رہنا ہوشيار سے خمير کے ُصروقيوں اور فریسيوں خبردار           کہا
یہ نے یسوع الئے نہيں روٹی ہم کہ لگے کرنے چرچا ميں             آپس
کرتے چرچار کيوں ميں آپس تم اعتقادو کم اے کہا کے کر             معلوم
ان اور سمجهتے نہيں تک اب کيا نہيں روٹی پاس ہمارے کہ             ہو
کتنی کہ یہ نہ اور نہيں یاد کو تم روٹياں پانچ کی آدميوں ہزار               پانچ
یہ نہ اور روٹياں سات کی آدميوں ہزار چار اُن نہ اور اُٹهائيں              ٹوکریاں
کہ سمجهتے نہيں یہ تم کہ ہے وجہ کيا اُتهائے ٹوکرے کتنے             کہ
ُصروقيوں اور فریسيوں کہا؟ نہيں بابت کی روٹی سے تم نے            ميں
نے اُس کہ آیا ميں سمجه کی اُن تب رہو؟ خبردار سے خمير              کے
تعليم کی ُصروقيوں اور فریسيوں بلکہ نہيں سے خمير کے           روٹی

تها۔ کہا کو رہنے خبردار       سے

.   یسوعکونہے؟65
 

: باب16  متی کے؛13-28  فلپی یہ قيصر یسوع        جب
لوگ کہ پوچها یہ سے شاگردوں اپنے نے اُس تو آیا ميں             عالقہ
دینے بپتسمہ یوحنا بعض کہا نے انہوں ہيں؟ کہتے کيا کو آدم             ابِن

اُن٬واال نے اُس کوئی۔ سے ميں نبيوں یا یرمياه بعض ایلياه             بعض
جواب نے پطرس شمعون ہو؟ کہتے کيا مجهے تم مگر کہا            سے
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اُس ميں جواب نے یسوع ہے۔ مسيح بيٹا کا خدا زنده تو کہا              ميں
اور گوشت بات یہ کيونکہ بریوناه شمعون تو ہے مبارک کہا            سے
ظاہر پر تجه ہے پر آسمان جو نے باپ ميرے بلکہ نہيں نے              خون
اس ميں اور ہے پطرس تو کہ ہوں کہتا سے تجه ميں اور ہے۔               کی
پر اُس دروازے کے ارواح عالم اور گا ں بناؤ کليسيا اپنی پر               پتهر
تجهے کنجياں کی بادشاہی کی آسمان ميں گے۔ آئيں نہ           غالب
اور بندهيگا پر آسمان وه گا باندهے پر زمين تو کچه جو اور گا               دوں
وقت اُس گا۔ ُکهلے پر آسمان وه گا کهولے پر زمين تو کچه              جو
مسيح ميں کہ بتانا نہ کو کسی کہ دیا حکم کو شاگردوں نے              اُس

ہوں۔

      موتکیپہلیپيشنگوئی

کہ لگا کرنے ظاہر پر شاگردوں اپنے یسوع سے وقت           اُس
سرداروں اور بزرگوں اور جائے کو یروشليم کہ ہے ضرور           اُسے
کيا قتل اور اُٹهائے دکه بہت سے طرف کی فقہيوں اور            کاہنوں
لے الگ کو اُس پطرس پر اس اُٹهے۔ جی دن تيسرے اور             جائے
ہرگز پر تجه یہ کرے۔ نہ خدا خداوند اے کہ لگا کرنے مالمت               جاکر
ميرے شيطان اے کہا سے پطرس پهر نے اُس کا۔ آنے            نہيں
تو کيونکہ ہے باعث کا ٹهوکر ليئے ميرے تو ہو۔ دور سے              سامنے
ہے۔ رکهتا خيال کا باتوں کی آدميوں بلکہ نہيں کا باتوں کی             خدا
ميرے کوئی اگر کہ کہا سے شاگردوں اپنے نے یسوع وقت            اُس
صليب اپنی اور کرے انکار کا خودی اپنی تو چاہے آنا            پيچهے
بچانا جان اپنی کوئی جو کيونکہ ہولے۔ پيچهے ميرے اور           اٹهائے
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کهوئے جان اپنی خاطر ميری کوئی جو اور گا کهوئے اُسے            چاہے
اپنی اور کرے حاصل دنيا ساری آدمی اگر اور گا۔ پائے اُسے             گا
جان اپنی آدمی یا ہوگا؟ فائده کيا اُسے تو اُٹهائے نقصان کا              جان
ميں جالل کے باپ اپنے آدم ابِن کيونکہ گا؟ دے کيا بدلے              کے
کے اُس کو ایک ہر وقت اُس گا۔ آئے ساته کے فرشتوں             اپنے
جو کہ ہوں کہتا سچ سے تم ميں گا۔ دے بدلہ مطابق کے              کاموں
آدم ابِن تک جب کہ ہيں ایسے بعض سے ميں اُن ہيں کهڑے              یہاں
مزه کا موت گے ليں نہ دیکه ہوئے آتے ميں بادشاہی کی اُس              کو

گے۔ چکهيں نہ    ہرگز

جانا66 .   تبدیلہو
: باب9 لوقا بعد؛28-36  روز آٹه کوئی کے باتوں اِن          پهر

پر پہاڑ کر لے ہمراه کو یعقوب اور یوحنا اور پطرس وه کہ ہوا               ایسا
چہره کے اُس کہ ہوا ایسا تو تها رہا کر ُدعا وه جب گيا۔ کرنے                ُدعا
اور ہوگئی۔ تراق سفيد پوشاک کی اُس اور گئی بدل صورت            کی
رہے کر باتيں سے اُس ایلياه موسٰیاور یعنی شخص دو            دیکهو
کرتے ذکر کا انتقال کے اُس اور دئے دکهائی ميں جالل یہ             تهے۔
کے اُس اور پطرس مگر تها۔ کو ہونے واقع ميں یروشليم جو             تهے
اُس تو ہوئے بيدار طرح اچهی جب اور تهے پڑے ميں نيند             ساتهی
کهڑے ساته کے اُس جو دیکها کو شخصوں دو اُن اور کو جالل              کے
نے پطرس کہ ہوا ایسا تو لگے ہونے جدا سے اُس وه جب              تهے۔
ڈ تين ہم پس ہے۔ اچها رہنا یہاں ہمارا اُستاد اے کہا سے              یسوع

ليئے تيرے ایک بنائيں۔ کے٬    یرے ایلياه ایک ليئے موسٰیکے        ایک
بادل کہ تها ہی کہتا یہ وه ہے۔ کہتا کيا کہ تها جانتا وه ليکن                ليئے۔
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ر ڈ تو لگے گهرنے ميں بادل وه جب اور ليا کر سایہ پر اُن آکر                 نے
ہے۔ بيٹا برگزیده ميرا یہ کہ آئی آواز ایک سے ميں بادل اور              گئے۔
چپ وه اور دیا دکهائی اکيال یسوع ہی آتے آواز یہ ُسنو۔ کی              اس
نہ خبر کچه کی اُن کو کسی ميں دنوں اُن تهيں باتيں جو اور               رہے

دی۔

. ایلياه67

: باب17 متی یسوع؛9-13  تهے رہے اُتر سے پہاڑ وه          جب
جی نہ سے ميں مردوں آدم ابِن تک جب کہ دیا حکم انہيں              نے
کرنا۔ نہ ذکر کا اُس سے کسی ہے دیکها نے تم کچه جو              اُٹهے
کہ ہيں کہتے کيوں فقہيہ پهر کہ پوچها سے اُس نے            شاگردوں
آئے البتہ ایلياه کہا ميں جواب نے اُس ہے؟ ضرور آنا پہلے کا              ایلياه
کہ ہوں کہتا سے تم ميں ليکن گا۔ کرے بحال کچه سب اور              گا
اُس چاہا جو بلکہ پہچانا نہيں اُسے نے انہوں اور آچکا تو              ایلياه
دکه سے ہاته کے اُن بهی آدم ابِن طرح اسی کيا۔ ساته             کے
یوحنا سے اُن نے اُس کہ گئے سمجه شاگرد تب گا۔            اُٹهائے

ہے۔ کہا بابت کی والے دینے       بپتسمہ

.  بدروحگرفتہ68

: باب9 مرقس آئے؛14-29  پاس کے شاگردوں وه جب         اور
سے اُن فقہيہ اور ہے بهيڑ بڑی طرف چاروں کی اُن کہ دیکها               تو
نہایت کر دیکه اُسے بهيڑ ساری الفور فی اور ہيں۔ رہے کر             بحث
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اُس لگی۔ کرنے سالم اُسے کر دوڑ طرف کی اُس اور ہوئی             حيران
ميں بهيڑ اور ہو؟ کرتے بحث کيا سے اُن تم پوچها سے اُن              نے
کو بيٹے اپنے ميں اُستاد اے کہ دیا جواب اُسے نے ایک             سے
اُسے جہاں وه تها۔ الیا پاس تيرے ہے روح گونگی ميں            جس
اور پيستا دانت اور التا بهر کف وه اور ہے۔ دیتی پٹک ہے              پکڑتی
وه کہ تها کہا سے شاگردوں تيرے نے ميں اور ہے جاتا              سوکهتا
سے اُن ميں جواب نے اُس سکے۔ نکال نہ وه مگر دیں نکال              اُسے
کب گا؟ رہوں ساته تمہارے تک کب ميں قوم اعتقاد بے اے             کہا
وه پس ۔ الؤ پاس ميرے اُسے گا؟ کروں برداشت تمہاری             تک
الفور فی تو دیکها اُسے نے اُس جب اور الئے پاس کے اُس              اُسے
اُس لگا۔ لوٹنے الکر بهر کف گرا پر زمين وه اور مروڑا اُسے نے               روح
اُس ہے؟ سے مدت کتنی کو اِس یہ پوچها سے باپ کے اُس              نے
ڈ ميں پانی اور آگ اُسے اکثر نے اُس اور سے ہی بچپن کہا               نے
پر ہم تو ہے سکتا کر کچه تو اگر ليکن کرے۔ ہالک اُسے تاکہ               اال
کر تو اگر کيا کہا سے اُس نے یسوع کر۔ مدد ہماری کر کها !   ترس            
سکتا ہو کچه سب ليئے کے اُس ہے رکهتا اعتقاد جو ہے !           سکتا  
رکهتا اعتقاد ميں کہا کر چال الفور فی نے باپ کے لڑکے اُس              ہے۔
کہ دیکها نے یسوع جب کر۔ عالج کا اعتقادی بے ميری تو             ہوں۔
کر جهڑک کو روح ناپاک اُس تو ہيں رہے ہو جمع کر دوڑ دوڑ               لوگ
ہوں۔ کرتا حکم تجهے ميں روح بہری گونگی اے کہا سے !     اُس       
چال وه ہو۔ نہ داخل کبهی پهر ميں اس اور آ نکل سے ميں                اس
کہ ایسا ہوگيا سا مرده وه اور آئی نکل کر مروڑ بہت اُسے اور               کر
کر پکڑ ہاته کا اُس نے یسوع مگر مرگيا۔ وه کہ کہا نے               اکثروں
کے اُس تو آیا ميں گهر وه جب ہوا۔ کهڑا کر اُٹه وه اور اُٹهایا                 اُسے
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نہ کيوں اُسے ہم کہ پوچها سے اُس ميں تنہائی نے            شاگردوں
سوا کے ُدعا قسم یہ کہ کہا سے اُن نے اُس سکے؟             نکال

سکتی۔ نکل نہيں طرح اور      کسی

متی : باب17:  موازنہ کے؛19-20  یسوع نے شاگردوں       تب
نے اُس سکے؟ نکال نہ کيوں کو اس ہم کہا ميں خلوت آکر              پاس
ميں کہ کيوں سے سبب کے کمی کی ایمان اپنے کہا سے             اُن
برابر کے دانے کے رائی ميں تم اگر کہ ہوں کہتا سچ سے              تم
سے یہاں کہ گے سکو کہہ سے پہاڑ اس تو ہوگا ایمان             بهی
تمہارے بات کوئی اور گا جائے چال وه اور جا چال وہاں کر              سرک

ہوگی۔ نہ ناممکن    ليئے

.     موتکیدوسریپيشنگوئی69

: باب9 مرقس گليبل؛30-32  اور ہوئے روانہ سے وہاں         پهر
جانے کوئی کہ تها چاہتا نہ وه اور گذرے ہوکر وه٬          سے لئے    اس

آدم ابِن کہ تها کہتا سے اُن اور دیتا تعليم کو شاگردوں              اپنے
وه اور گے کریں قتل اُسے وه اور گا جائے کيا حوالہ کے              آدميوں
کو بات اس وه ليکن گا۔ اُٹهے جی بعد دن تين کے ہونے              قتل

تهے۔ رتے ڈ ہوئے پوچهتے سے اُس اور تهے نہ           سمجهتے

. محصول70
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: باب17 متی نيم؛24-27  تو آئے ميں نحوم کفر جب          اور
اُستاد تمہارا کيا کہا آکر پاس کے پطرس نے والوں لينے            مثقال
ميں گهر وه جب اور ہے دیتا ہاں کہا نے اُس دیتا؟ نہيں مثقال               نيم
تو شمعون اے کہا ہی پہلے سے بولنے کے اُس نے یسوع تو              آیا
ليتے جزیہ یا محصول سے کن بادشاه کے دنيا ہے؟ سمجهتا            کيا
غيروں کہا نے اُس جب سے؟ غيروں یا سے بيٹوں اپنے             ہيں؟
ليکن ہوئے۔ بری بيٹے پس کہا سے اُس نے یسوع تو            سے
ڈ بنسی جاکر پر جهيل تو ہوں باعث کا ٹهوکر ليئے کے اُن              مباداہم
ُمنہ کا اُس تو جب اور لے اُسے نکلے پہلے مچهلی جو اور              ال
انہيں ليئے اپنے اور ميرے کر لے وه گا۔ پائے مثقال ایک تو              کهولے

دے۔

کونہے؟71 .   بڑا

: باب9 مرقس جب33-37  اور آئے ميں نجوم کفر وه پهر          ؛
بحث کيا ميں راه تم کہ پوچها سے اُن نے اُس تو تها ميں گهر                وه
دوسرے ایک ميں راه نے انہوں کيونکہ رہے چپ وه تهے؟            کرتے
باره اُن کر بيٹه نے اُس پهر ہے؟ کون بڑا کہ تهی کی بحث               سے
سب وه تو چاہے ہونا اول کوئی اگر کہ کہا سے اُن اور بالیا               کو

بنے۔ خادم کا سب اور پچهال سے         ميں
اُسے پهر کيا ا کهڑ ميں بيچ کے اُن کر لے کو بچے ایک               اور
بچوں ایسے پر نام ميرے کوئی جو کہا سے اُن کر لے ميں              گود
کرتا قبول مجهے کوئی جو اور ہے کرتا مقبول کو ایک سے             ميں
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قبول ہے بهيجا مجهے نے جس اُسے بلکہ نہيں مجهے وه            ہے
ہے۔  کرتا

.    دوسرےبدروحيںنکالتےہيں72

: باب9 مرقس اُستاد38-50  اے کہا سے اُس نے یوحنا         ؛
اور دیکها نکالتے کو بدروحوں سے نام تيرے کو شخص ایک نے             ہم
تها۔ کرتا نہيں پيروی ہماری وه کيونکہ لگے کرنے منع اُسے            ہم
نہيں کوئی ایسا کيونکہ کرنا نہ منع اُسے کہا نے یسوع             ليکن
سکے۔ کہہ ُبرا جلد مجهے اور دکهائے معجزه سے نام ميرے            جو
ایک کوئی جو اور ہے طرف ہماری وه نہيں خالف ہمارے جو             کيونکہ
تم ميں ہو۔ کے مسيح تم کہ پالئے ليئے اس کو تم پانی              پيالہ
کوئی جو اور گا۔ کهوئے نہ ہرگز اجر اپنا وه کہ ہوں کہتا سچ               سے
ٹهوکر کو کسی ہيں الئے ایمان پر مجه جو سے ميں چهوٹوں             ان
اُس پاٹ کا چکی بڑی ایک کہ ہے بہتر یہ ليئے کے اُس               کهالئے
اور جائے۔ دیا پهينک ميں سمندر وه اور جائے لٹکایا ميں گلے             کے
ہوکر ا ٹُنڈ ال۔ ڈ کاٹ اُسے تو کهالئے ٹهوکر تجهے ہاته تيرا              اگر
ہاته دو کہ ہے بہتر سے اس ليئے تيرے ہونا داخل ميں             زندگی
کی بجهنے کبهی جو جائے ميں آگ اُس بيچ کے جہنم            ہوتے
تيرا اگر اور ۔ بجهتی نہيں آگ اور مرتا نہيں کيڑا کا اُن جہاں ]   نہيں۔          ] 
ہونا داخل ميں زندگی ہوکر لنگڑا ال۔ ڈ کاٹ اُسے تو تجهے ں               پاؤ
ڈ ميں جہنم ہوئے ہوتے ں پاؤ دو کہ ہے بہتر اسسے ليئے                تيرے
اگر اور ۔ بجهتی نہيں آگ اور مرتا نہيں کيڑا کا اُن جہاں جائے۔ ]  اال          ]  
خدا ہوکر کانا ال۔ ڈ نکال اُسے تو کهالئے ٹهوکر تجهے آنکه             تيری
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دو کہ ہے بہتر سے اس ليئے تيرے ہونا داخل ميں بادشاہی             کی
اور مرتا نہيں کيڑا کا اُن جہاں جائے۔ اال ڈ ميں جہنم ہوتے              آنکهيں
گا جائے کيا نمکين سے آگ شخص ہر کيونکہ بجهتی۔ نہيں            آگ
اچها نمک ۔ گی جائے کی نمکين سے نمک قربانی ایک ہر ]  اور          ]
چيز کس کو اُس تو رہے جاتی نمکينی کی نمک اگر ليکن             ہے
کے دوسرے ایک اور رکهو نمک ميں اپنے گے؟ کرو دار مزه             سے

رہو۔ سے مالپ ميل     ساته

. معافی73

: باب18 متی اور  ؛15-35  جا تو کرے گناه تيرا بهائی تيرا         اگر
تو ُسنے تيری وه اگر سمجها۔ اُسے کے کر چيت بات ميں             خلوت
کو آدميوں دو ایک تو ُسنے نہ اگر اور پاليا۔ کو بهائی اپنے               تُونے
سے زبان کی گواہوں تين دو بات ایک ہر تاکہ جا لے ساته              اپنے

جائے۔ ہو    ثابت
: باب19[ استثنا  15[

سے کليسيا تو کرے انکار بهی سے ُسننے کی اُن وه            اگر
اُسے تُو تو کرے انکار بهی سے ُسننے کی کليسيا اگر اور             کہہ
سے تم ميں جان۔ برابر کے والے لينے محصول اور والے قوم              غير
تم کچه جو کہ ہوں کہتا سچ سے تم کچه جو کہ ہوں کہتا               سچ
پر زمين تم کچه جو اور بندهيگا پر آسمان وه گے باندهو پر              زمين
کہ ہوں کہتا سے تم ميں پهر گا۔ ُکهلے پر آسمان وه کے              کهولو
جسے ليئے کے بات کسی پر زمين شخص دو سے ميں تم             اگر
جو سے طرف کی باپ ميرے وه تو کریں اتفاق ہوں چاہتے              وه
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تين یا دو جہاں کيونکہ گی۔ جائے ہو ليئے کے اُن ہے پر              آسمان
ہوں۔ ميں بيچ کے اُن ميں وہاں ہيں اکٹهے پر نام            ميرے

کرنےوالےنوکرکیتمثيل         معافنہ

اگر خداوند اے کہا سے اُس آکر پاس نے پطرس وقت            اُس
کروں؟ معاف اُسے دفعہ کتنی ميں تو رہے کرتا ُگناه بهائی            ميرا
نہيں یہ سے تجه ميں کہا سے اُس نے یسوع تک؟ بار سات              کيا
آسمان پس تک۔ بار ستر کے دفعہ سات بلکہ بار سات کہ             کہتا
نوکروں اپنے نے جس ہے مانند کی بادشاه اُس بادشاہی           کی
کے اُس تو لگا لينے حساب جب اور چاہا۔ لينا حساب            سے
توڑے ہزار دس کے اُس پر جس گيا کيا حاضر قرضدار ایک              سامنے
اس تها نہ کچه کو کرنے ادا پاس کے اُس چونکہ مگر تهے۔              آتے
اور بچے بيوی کی اُس اور یہ کہ دیا حکم نے مالک کے اُس               ليئے
جائے۔ ليا کر وصول قرض اور جائے بيچا سب ہے کا اس کچه              جو
مجهے خداوند اے کہا اور کيا سجده اُسے کر گر نے نوکر             پس
مالک کے نوکر اُس گا۔ کروں ادا قرض سارا تيرا ميں دے۔             مہلت
وه جب دیا۔ بخش قرض کا اُس اور دیا چهوڑ اُسے کر کها ترس               نے
مال کو اُس ایک سے ميں خدمتوں ہم کے اُس تو نکال باہر              نوکر

تهے آتے دینار سو کے اُس پر اُس٬       جس کر پکڑ کو اُس نے        اُس
کے اُس پس کردے۔ ادا ہے آتا ميرا جو کہا اور گهونٹا گال              کا
کہا اور کی منت کی اُس کر گر سامنے کے اُس نے             ہمخدمت
بلکہ مانا نہ نے اُس گا۔ کروں ادا تجهے ميں دے۔ مہلت             مجهے
دے کر نہ ادا قرض تک جب کہ دیا ال ڈ ميں خانہ قيد اُسے                جاکر
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غمگين بہت کر دیکه حال یہ ہمخدمت کے اُس پس رہے۔            قيد
پر اس دیا۔ ُسنا تها ہوا جو کچه سب کو مالک اپنے آکر اور               ہوئے
نوکر شریر اے کہا سے اُس بالکر پاس کو اُس نے مالک کے !اُس              
ميری تونے کہ دیا بخش تجهے ليئے اس قرض سارا وه نے             ميں
پر تجه نے ميں جيسا کہ تها نہ الزم تجهے کيا تهی۔ کی               منت
نے مالک کے اُس اور کرتا؟ رحم پر ہمخدمت اپنے بهی تو کيا              رحم
ادا قرض تمام تک جب کہ کيا حوالے کے جالدوں کو اُس ہوکر              خفا
اسی ساته تمہارے بهی باپ آسمانی ميرا رہے۔ قيد کردے           نہ
نہ معاف سے دل کو بهائی اپنے ہر سے ميں تم اگر گا کرے               طرح

کرے۔
کو نوکر نے نوکر1.2[    بادشاه مگر کيئے معاف الر ڈ        ملين

کيا۔17 نے انکار سے کرنے معاف الر ]ڈ        

.   آسمانسےآگ74

: باب9 لوقا اُٹهایا؛51-56  اوپر وه کہ آئے نزدیک دن وه           جب
اور باندهی۔ کمر کو جانے یروشليم نے اُس کہ ہوا ایسا تو             جائے
ميں ں گاؤ ایک کے سامریوں جاکر وه بهيجے۔ قاصد آگے             اپنے
کو اُس نے انہوں ليکن کریں۔ تياری ليئے کے اُس تاکہ ہوئے             داخل
کر دیکه یہ تها۔ طرف کی یروشليم ُرخ کا اُس کيونکہ دیا نہ              ٹکنے
ہے چاہتا تو کيا خداوند اے کہا نے یوحنا اور یعقوب شاگرد کے              اُس
کر بهسم انہيں ہوکر نازل آگ سے آسمان کہ دیں حکم ہم             کہ
اور جهڑا انہيں کر پهر نے اُس مگر کيا؟ نے ایلياه جيسا [دے         [    ]   

ہو کے روح کيسی تم کہ جانتے نہيں تم آدم٬         کہا ابن    کيونکہ
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اور کسی وه پهر آیا۔ بچانے بلکہ نہيں کرنے برباد جان کی ]    لوگوں         
گئے۔ چلے ميں ں      گاؤ

.  بےگهر75

: باب9 لوقا تو؛57-58  تهے جاتے چلے ميں راه وه          جب
پيچهے تيرے ميں جائے تو کہيں جہاں کہا سے اُس نے            کسی
ہيں ہوتے بهٹ کے لومڑیوں کہ کہا سے اُس نے یسوع گا۔             چلوں
ليئے کے آدم ابِن مگر گهونسلے کے پرندوں کے ہوا           اور

نہيں۔ جگہ بهی کی     سردهرنے

.   ميرےپيچهےآ76

: باب9  لوقا ميرے ـ؛59-62  کہا سے دوسرے نے اُس        پهر
پہلے کہ دے اجازت مجهے خداوند اے کہا نے اُس چل۔ !     پيچهے       
کو مردوں کہ کہا سے اُس نے اُس کروں۔ دفن کو باپ اپنے              جاکر
کی بادشاہی کی ُخدا کر توجا ليکن دے کرنے دفن مردے            اپنے
پيچهے تيرے ميں خداوند اے کہا بهی نے اور ایک پهيال۔            خبر
لوگوں کے گهر اپنے کہ دے اجازت مجهے پہلے ليکن گا            چلوں
ہاته اپنا کوئی جو کہا سے اُس نے یسوع ں۔ آؤ ہو رخصت               سے
الئق کے باشاہی کی خدا وه ہے دیکهتا پيچهے کر رکه پر              ہل

نہيں۔

.   خيمہکیعيد77
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: باب7 یوحنا ميں؛10-52  عيد بهائی کے اُس جب          ليکن
پوشيده۔ گویا بلکہ نہيں ظاہر گيا۔ بهی وه وقت اُس گئے            چلے
کہاں وه کہ لگے نے ڈهونڈ کر کہہ یہ ميں عيد اُسے یہودی               پس
گفتگو سی بہت ُچپکے ُچپکے بابت کی اُس ميں لوگوں اور            ہے؟
بلکہ نہيں تهے کہتے بعض اور ہے نيک وه تهے کہتے بعض             ہوئی۔
کوئی سے ر ڈ کے یہودیوں بهی تو ہے۔ کرتا گمراه کو لوگوں              وه
کے عيد جب اور تها۔ کہتا نہ صاف صاف بابت کی اُس             شخص
پس لگا۔ دینے تعليم جاکر ميں ہيکل یسوع تو گئے گذر دن             آدهے
آ علم کيونکر پڑهے بغير کو اس کہ کہا کے کر تعجب نے              یہودیوں
نہيں ميری تعليم ميری کہ کہا سے اُن ميں جواب نے یسوع             گيا؟
پر مرضی کی اُس کوئی اگر ہے۔ کی والے بهيجنے ميرے            بلکہ
خدا کہ گا جائے جان بابت کی تعليم کی اُس وه تو چاہے              چلنا
اپنی جو ہوں۔ کہتا سے طرف اپنی ميں یا ہے سے طرف             کی
اپنے جو ليکن ہے چاہتا عزت اپنی وه ہے کہتا کچه سے             طرف
ميں اُس اور ہے سچا وه ہے چاہتا عزت کی والے            بهيجنے
بهی تو دی؟ نہيں شریعت تمہيں موسٰینے کيا نہيں۔           ناراستی
ميرے کيوں تم کرتا۔ نہيں عمل پر شریعت کوئی سے ميں             تم
بدروح تو ميں تجه دیا جواب نے لوگوں ہو؟ ميں کوشش کی              قتل
ميں جواب نے یسوع ہے؟ ميں کوشش کی قتل تيرے کون            ہے۔
اس ہو۔ کرتے تعجب سب تم اور کيا کام ایک نے ميں کہا سے               اُن
وه حاالنکہ ہے۔ دیا حکم کا ختنہ تمہيں موسٰینے سے            ( سبب
تم اور ہے آیا چال سے دادا باپ بلکہ نہيں سے طرف )  موسٰیکی            
کا آدمی کو سبت جب ہو۔ کرتے ختنہ کا آدمی دن کے             سبت
کيا تو ٹوٹے نہ حکم کا شریعت موسٰیکی تاکہ جاتا کيا             ختنہ
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ایک دن کے سبت نے ميں کہ ہو ناراض ليئے اس سے             مجه
کرو نہ فيصلہ مواقف کے ظاہر ہے۔ دیا کر تندرست بلکل کو             آدمی

کرو۔ فيصلہ سے انصاف     بلکہ

  مسيح؟

کے جس نہيں وہی یہ کيا لگے کہنے یروشليمی بعض           تب
ہے کہتا صاف صاف یہ دیکهو ليکن ہے؟ رہی ہو کوشش کی             قتل
سرداروں کہ ہے سکتا ہو کيا کہتے۔ نہيں کچه سے اس وه             اور
جانتے ہم تو کو اس ہے؟ یہی مسيح ہوکہ ليا جان سچ ہی یہ               نے
نہ توکوئی کوئی تو گا آئے جب مسيح مگر ہے کا کہاں کہ               ہيں
دیتے تعليم ميں ہيکل نے یسوع پس ہے۔ کا کہاں وه کہ گا               جانے
ہو جانتے بهی یہ اور ہو جانتے بهی مجهے تم کہ کہا کر پکار               وقت
نے جس مگر آیا نہيں سے آپ ميں اور ہوں کا کہاں ميں              کہ
اُسے ميں جانتے۔ نہيں تم کو اُس ہے۔ سچا وه ہے بهيجا             مجهے
نے اُس اور ہوں سے طرف کی اُس ميں کہ ليئے اس ہوں               جانتا
لگے کرنے کوشش کی پکڑنے اُسے وه پس ہے۔ بهيجا           مجهے
پر اُس نے کسی تها آیا نہ ابهی وقت کا اُس کہ ليئے اس               ليکن
اور الئے ایمان پر اُس بہتيرے سے ميں بهيڑ مگر اال۔ ڈ نہ               ہاته
معجزے زیاده سے ان کيا تو گا آئے جب مسيح کہ لگے             کہنے
کہ ُسنا کو لوگوں نے فریسيوں دکهائے؟ نے اس جو گا            دکهائے
سردار پس ہيں۔ کرتے گفتگو یہ ُچپکے ُچپکے بابت کی           اُس
نے یسوع بهيجے۔ پيادے کو پکڑنے اُسے نے فریسيوں اور           کاہنوں
بهيجنے اپنے پهر ہوں۔ پاس تمہارے تک دنوں تهوڑے اور ميں            کہا
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پاؤ نہ مگر گے و هونڈ ڈ مجهے تم گا۔ ں جاؤ چال پاس کے                  والے
ميں آپس نے یہودیوں سکتے۔ آ نہيں تم ہوں ميں جہاں اور             گے
پاس کے اُن کيا گے؟ پائيں نہ اُسے ہم کہ گا جائے کہاں یہ               کہا
تعليم کو یونانيوں اور ہيں رہتے بجا جا ميں یونانيوں جو گا             جائے
وں هونڈ ڈ مجهے تم کہ کہی نے اُس جو ہے بات کيا یہ گا؟                دے
عيد پهر سکتے؟ آ نہيں تم ہوں ميں جہاں اور گے پاؤ نہ مگر                 گے
اگر کہا کر ُپکار اور ہوا کهڑا یسوع ہے دن خاص جو دن آخری               کے
گا الئے ایمان پر مجه جو پئے۔ آکر پاس ميرے تو ہو پياسا              کوئی
کے زندگی ہے آیا ميں مقدس کتاب کہ جيسا سے اندر کے              اُس
کہی بابت کی روح بات یہ نے اُس گی ہوں جاری ندیاں کی              پانی
تک اب روح کيونکہ الئے ایمان پر اُس جو تهے کو پانے وه              جسے
پہنچا نہ کو جالل اپنے ابهی یسوع کہ ليئے اس تها ہوا نہ              نازل
وه یہی بيشک کہا کر ُسن باتيں یہ نے بعض ميں بهيڑ پس              تها۔
کيا کيوں؟ کہا نے بعض اور ہے مسيح یہ کہا نے اوروں ہے۔              نبی
کہ آیا نہيں یہ ميں مقدس کتاب کيا گا؟ آئے سے گليل             مسيح
گا آئے سے ں گاؤ کے الحم بيت اور نسل کی د داؤ                مسيح
اختالف سے سبب کے اُس ميں لوگوں پس تها؟ د داؤ کا              جہاں
نے کسی مگر تهے چاہتے پکڑنا کو اُس بعض سے ميں اُن اور              ہوا۔
کے فریسيوں اور کاہنوں سردار پيادے پس اال۔ ڈ نہ ہاته پر             اُس
پيادوں الئے۔ نہ کيوں اُسے تم کہا سے اُن نے انہوں اور آئے              پاس
فریسيوں کيا۔ نہيں کالم ایسا کبهی نے انسان کہ دیا جواب            نے
یا سرداروں بهال ہوگئے؟ گمراه بهی تم کيا دیا جواب انہيں            نے
لوگ عام یہ مگر الیا۔ ایمان پر اُس کوئی بهی سے ميں              فریسيوں
پہلے جو نے نيکدیمس ہيں۔ لعنتی نہيں واقف سے شریعت           جو
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کيا کہا۔ سے اُن تها سے ميں اُنہی اور تها آیا پاس کے              اُس
تک جب ہے ٹهہراتی مجرم کو شخص کسی شریعت          ہماری
نے اُنہوں ہے؟ کرتا کيا وه کہ لے نہ جان کر ُسن کی اُس               پہلے
دیکه اور کر تالش ہے؟ کا گليل بهی تو کيا کہا ميں جواب کے               اُس

ہونيکا۔ نہيں برپا نبی کوئی سے ميں گليل         کہ

.    زناکاریميںپکڑیگئی78

: باب8 یوحنا صبح؛1-11  گيا۔ پر پہاڑ کے زیتون یسوع         مگر
آئے پاس کے اُس لوگ سب اور آیا ميں ہيکل پهر وه ہی              سویرے
ایک فریسی اور فقيہ اور لگا۔ دینے تعليم انہيں کر بيٹه وه             اور
کهڑا ميں بيچ اُسے اور تهی گئی پکڑی ميں زنا جو الئے کو              عورت
کے فعل عين ميں زنا عورت یہ اُستاد اے کہا۔ سے یسوع کے !       کر       
ہے دیا حکم کو ہم موسٰینے ميں توریت ہے۔ گئی پکڑی              وقت
کی عورت اس تو پس کریں۔ سنگسار کو عورتوں ایسی           کہ
تاکہ کہا یہ ليئے کے آزمانے اُسے نے انہوں ہے؟ کہتا کيا             نسبت
کر ُجهک یسوع مگر نکاليں سبب کوئی کا لگانے الزام پر            اس
رہے جا ہی کرتے سوال سے اُس وه جب لگا۔ لکهنے پر             زمين
بيگناه ميں تم جو کہ کہا سے اُن ہوکر سيدهے نے اس تو              تهے
انگلی پر زمين کر ُجهک پهر اور مارے۔ پتهر کے اُس پہلے وہی              ہو
ایک تک چهوٹوں کر لے سے بڑوں کر ُسن یہ وه لگا۔ لکهنے              سے
بيچ وہيں عورت اور گيا ره اکيال یسوع اور گئے نکل کے کر               ایک
یہ عورت اے کہا سے اُس ہوکر سيدهے نے یسوع گئی۔ ره             ميں
نے اُس لگایا؟ نہيں حکم پر تجه نے کسی کيا گئے؟ کہاں             لوگ
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پر تجه بهی ميں کہا نے یسوع نہيں۔ نے کسی خداوند اے              کہا
جا لگاتا۔ نہيں کرنا۔٬   حکم نہ گناه     پهر

نور79 کا .   دنيا

: باب8 یوحنا ہوکر؛12-20  مخاطب سے اُن پهر نے          یسوع
ميں اندهيرے وه گا کرے پيروی ميری جو ہوں۔ ميں نور کا دنيا              کہا
کہا سے اُس نے فریسيوں گا۔ پائے نور کا زندگی بلکہ گا چلے              نہ
نے یسوع نہيں۔ سچی گواہی تيری ہے۔ دیتا آپ گواہی اپنی            تو
تو ہوں دیتا آپ گواہی اپنی ميں اگرچہ کہا سے اُن ميں             جواب
ميں کہ ہے معلوم مجهے کيونکہ ہے سچی گواہی ميری           بهی
کہ نہيں معلوم کو تم ليکن ہوں جاتا کو کہاں اور ہوں آیا سے               کہاں
مطابق کے جسم تم ہوں۔ جاتا کو کہاں یا ہوں آتا سے کہاں              ميں
فيصلہ ميں اگر اور کرتا۔ نہيں فيصلہ کا کسی ميں ہو۔ کرتے             فيصلہ
بلکہ نہيں اکيال ميں کيونکہ ہے سچا فيصلہ ميرا تو بهی            کروں
توریت تمہاری اور ہے۔ بهيجا مجهے نے جس ہے باپ اور ہوں             ميں
ہوتی سچی کر مل گواہی کی آدميوں دو کہ ہے لکها بهی             ميں
نے جس باپ ایک اور ہوں دیتا گواہی اپنی خود ميں تو ایک              ہے۔
تيرا کہا سے اُس نے اُنہوں ہے۔ دیتا گواہی ميری بهيجا            مجهے
نہ ہو جانتے مجهے تم نہ دیا جواب نے یسوع ہے؟ کہاں             باپ
اُس ۔ جانتے بهی کو باپ ميرے تو جانتے مجهے اگر کو باپ              ميرے
اور کہيں ميں المال بيت باتيں یہ وقت دیتے تعليم ميں ہيکل             نے
تها۔ آیا نہ وقت کا اُس تک ابهی کيونکہ پکڑا نہ کو اُس نے               کسی
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ميںمرنا80 .   گناه

: باب8  یوحنا جاتا21-59  ميں کہا سے اُن پهر نے اُس          ؛
جہاں مروگے۔ ميں گناه اپنے اور گے و هونڈ ڈ مجهے تم اور               ہوں
اپنے وه کيا کہا نے یہودیوں پس سکتے۔ آ نہيں تم ہوں جاتا              ميں
آ نہيں تم ہوں جاتا ميں جہاں ہے کہتا جو گا الے ڈ مار کو                آپ
تم ہوں۔ کا اوپر ميں ہو۔ کے نيچے تم کہا سے اُن نے اُس               سکتے؟
یہ سے تم نے ميں ليئے اس ہوں۔ نہيں کا دنيا ميں ہو۔ کے               دنيا
گے الؤ نہ ایمان تم اگر کيونکہ گے مرو ميں گناہوں اپنے کہ               کہا
سے اُس نے انہوں مروگے۔ ميں گناہوں اپنے تو ہوں وہی ميں             کہ
سے شروع جو ہوں وہی کہا سے اُن نے یسوع ہے؟ کون تو              کہا
اور کہنا کچه بہت نسبت تمہاری مجهے ہوں۔ آیا کہتا سے            تم
جو اور ہے سچا وه بهيجا مجهے نے جس ليکن ہے کرنا             فيصلہ
سمجهے نہ وه ہوں۔ کہتا سے دنيا وہی ُسنا سے اُس نے             ميں
جب کہ کہا نے یسوع پس ہے۔ کہتا نسبت کی باپ سے ہم              کہ
ہوں وہی ميں کہ گے جانو تو گے چڑهاؤ پر اونچے کو آدم ابِن                تم
مجهے نے باپ طرح جس بلکہ کرتا نہيں کچه سے طرف اپنی             اور
بهيجا مجهے نے جس اور ہوں۔ کہتا باتيں یہ طرح اُسی            سکهایا
ميں کيونکہ چهوڑا نہيں اکيال مجهے نے اُس ہے۔ ساته ميرے            وه
یہ وه جب ہيں۔ آتے پسند اُسے جو ہوں کرتا کام وہی             ہميشہ

الئے۔ ایمان پر اُس بہتيرے تو تها رہا کہہ          باتيں

آزادکرےگی  ’’ سچائیتمکو ‘‘۔۔۔۔             
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یقين کا اُس نے جنہوں کہا سے یہودیوں اُن نے یسوع            پس
ميرے ميں حقيقت تو رہوگے قائم پر کالم ميرے تم اگر کہ تها              کيا
کو تم سچائی اور ہوگے واقف سے سچائی اور ٹهہروگے            شاگرد
کی ابرہام تو ہم دیا جواب سے اُس نے انہوں گی۔ کرے              آزاد
تو رہے نہيں ميں غالمی کی کسی کبهی اور ہيں سے            نسل
جواب انہيں نے یسوع گے؟ جاؤ کيئے آزاد تم کہ ہے کہتا               کيونکر
کا گناه ہے کرتا گناه کوئی جو کہ ہوں کہتا سچ سے تم ميں               دیا
ہے۔ رہتا تک ابد بيٹا رہتا نہيں ميں گهر تک ابد غالم اور ہے۔               غالم
جانتا ميں ہوگے۔ آزاد واقعی تم تو گا کرے آزاد تمہيں بيٹا اگر              پس
کی قتل ميرے بهی تو ہو سے نسل کی ابرہام تم کہ             ہوں
پاتا۔ نہيں گہ ميں دل تمہارے کالم ميرا کيونکہ ہو ميں            کوشش
جو نے تم اور ہوں کہتا وه ہے دیکها ہاں کے باپ اپنے جو نے                ميں

ہو۔ کرتے وه ہے ُسنا سے باپ        اپنے

      باپہونےکیسچیحالت

ہے۔ ابرہام تو باپ ہمارا کہا سے اُس ميں جواب نے            انہوں
کے ابرہام تو ہوتے فرزند کے ابرہام تم اگر کہا سے اُن نے              یسوع
کی قتل کے شخص جيسے مجه تم اب ليکن کرتے۔ کام            سے
سے خدا جو بتائی بات حق وہی کو تم نے جس ہو ميں              کوشش
کام سے کے باپ اپنے تم تها۔ کيا نہيں تویہ نے ابرہام             ُسنی
ہوئے۔ نہيں پيدا سے حرام ہم کہا سے اُس نے انہوں ہو۔             کرتے
تمہارا خدا اگر کہا سے اُن نے یسوع خدا۔ یعنی ہے باپ ایک              ہمارا
ميں خدا ميں کہ ليئے اس رکهتے محبت سے مجه تم تو ہوتا              باپ
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نے اُسی بلکہ نہيں سے آپ ميں کيونکہ ہوں آیا اور نکال             سے
کہ ليئے اس سمجهتے؟ نہيں کيوں باتيں ميری تم بهيجا۔           مجهے
اپنے اور ہو ابليسسے باپ اپنے تم سکتے۔ نہيں ُسن کالم              ميرا
سے ہی شروع وه ہو۔ چاہتے کرنا پورا کو خواہشوں کی            باپ
سچائی ميں اُس کيونکہ رہا نہيں قائم پر سچائی اور ہے            خونی
ہے کہتا سی ہی اپنی تو ہے بولتا جهوٹ وه جب نہيں۔             ہے
سچ جو ميں ليکن ہے۔ باپ کا جهوٹ بلکہ ہے جهوٹا وه             کيونکہ
پر مجه کون ميں تم کرتے۔ نہيں یقين ميرا تم ليئے اس ہوں              بولتا
نہيں کيوں یقين ميرا تو ہوں بولتا سچ ميں اگر ہے کرتا ثابت              گناه
اس تم ہے۔ ُسنتا باتيں کی خدا وه ہے ہوتا سے خدا جو              کرتے؟

ہو۔ نہيں سے خدا کہ ُسنتے نہيں        ليئے

‘‘ميںہوں  ’’        

کہ کہتے نہيں خوب ہم کيا کہا سے اُس نے           یہودیوں
مجه کہ دیا جواب نے یسوع ہے؟ روح بد ميں تجه اور ہے               سامری
ميری تم اور ہوں کرتا عزت کی باپ اپنے ميں مگر نہيں بدروح              ميں
ایک ہاں۔ چاہتا۔ نہيں بزرگی اپنی ميں ليکن ہو۔ کرتے عزتی             بے
ہوں کہتا سچ سے تم ميں ہے۔ کرتا فيصلہ اور چاہتا اُسے جو              ہے
کبهی تک ابد تو گا کرے عمل پر کالم ميرے شخص کوئی اگر              کہ
جان نے ہم اب کہ کہا سے اُس نے یہودیوں گا۔۔ دیکهے کونہ              موت
کہتا تو مگر مرگئے نبی اور مرگيا ابرہام ہے بدروح ميں تجه کہ              ليا
موت کبهی ابدتک تو گا کرے عمل پر کالم ميرے کوئی اگر کہ              ہے
بڑا سے اُس تو کيا مرگيا جو ابرہام باپ ہمارا چکهيگا۔ نہ مزه              کا
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مرگئے بهی نبی اور یسوع٬    ہے؟ ہے؟ ٹهہراتا کيا کو آپ اپنے         تو
کچه بڑائی ميری تو کروں بڑائی اپنی آپ ميں اگر دیا جواب             نے
ہوکہ کہتے تم جسے ہے کرتا باپ ميرا بڑائی ميری ليکن            نہيں
ہوں جانتا اُسے ميں ليکن جانا نہيں اُسے نے تم ہے۔ خدا             ہمارا
گا بنوں جهوٹا طرح تمہاری تو جانتا نہيں اُسے کہ کہوں اگر             اور
باپ تمہارا ہوں۔ کرتا عمل پر کالم کے اُس اور جانتا اُسے ميں              مگر
نے اُس چانچہ تها خوش بہت پر اُميد کی دیکهنے دن ميرا             ابرہام
ابهی تو عمر تيری کہا سے اُس نے یہودیوں ہوا۔ خوش اور             دیکها
یسوع ہے؟ دیکها کو ابرہام نے تو کيا پهر نہيں کی برس             پچاس
سے اُس پيشتر کہ ہوں کہتا سچ سے تم ميں کہا سے اُن              نے
پتهر کو مارنے اُسے نے انہوں پس ہوں ميں ہوا پيدا ابرہام             کہ

گيا۔ نکل سے ہيکل کر چهپ یسوع مگر         اُٹهائے

اختالف81 چوتها .    سبتکا

: باب9 یوحنا کو؛1-41  شخص ایک وقت جاتے نے اُس          پهر
سے اُس نے شاگردوں کے اُس اور تها۔ اندها کا جنم جو              دیکها
اس ہوا۔ پيدا اندها یہ جو تها کيا گناه نے کس ربی اے کہ !           پوچها    
نہ کہ دیا جواب نے یسوع نے؟ باپ ماں کے اس یا نے              شخص
ہوا ليئے اس یہ بلکہ نے باپ ماں کے اس نہ تها کيا گناه نے                اس
ہے بهيجا مجهے نے جس ہوں۔ ظاہر ميں اُس کام کے خدا             کہ
والی آنے رات وه ہے۔ ضرور کرنا کو دن ہی دن کام کے اُس               ہميں
دنيا ميں تک جب سکتا۔ کر نہيں کام شخص کوئی ميں جس             ہے
تهوک اور تهوکا پر زمين نے اُس کر کہہ یہ ہوں۔ نور کا دنيا ہوں                ميں
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اُس کر لگا پر آنکهوں کی اندهے مٹی وه اور سانی مٹی             سے
ترجمہ کا جس شيلوخ جا کہا حوض٬    (  سے کے ہے ہوا )  بهيجا  ‘‘  ’’ 

پس آیا۔ واپس کر جو بينا اور دهویا جاکر نے اُس پس دهولے۔              ميں
دیکها مانگتے بهيک کو اُس پہلے نے لوگوں جن جن اور            پڑوسی
بعض تها؟ کرتا مانگا بهيک بيٹها جو نہيں وه یہ کيا لگے کہنے              تها
ہم کا اُس کوئی ليکن نہيں کہا نے اوروں ہے وہی یہ کہا              نے
لگے کہنے سے اُس وه پس ہوں وہی ميں کہا نے اُس ہے۔              شکل
اُس کہ دیا جواب نے اُس گئيں؟ ُکهل کيونکر آنکهيں تيری            پهر
پر آنکهوں ميری اور سانی مٹی ہے یسوع نام کا جس نے             شخص
اور گيا ميں پس دهولے۔ جاکر ميں شيلوخ کہا سے مجه کر             لگار
کہا نے اُس ہے؟ کہاں وه کہا سے اُس نے انہوں ہوگيا۔ بينا              دهوکر

جانتا۔ نہيں    ميں

   دریافتکرنا

پاس کے فریسوں تها اندها پہلے جو کو شخص اُس           لوگ
آنکهيں کی اُس کر سان مٹی نے یسوع روز جس اور گئے۔             لے
سے اُس بهی نے فریسوں پهر تها۔ دن کا سبت وه تهيں             کهولی
ميری نے اُس کہا سے اُن نے اُس ہوا؟ بينا طرح کس تو              پوچها

لگائی مٹی پر پس٬   آنکهوں ہوں۔ بينا اب اور دهوليا نے ميں          پهر
نہيں سے طرف کی خدا آدمی یہ لگے کہنے فریسی           بعض
گنہگار کہ کہا نے بعض مگر مانتا نہيں کو دن کے سبت             کيونکہ
اختالف ميں اُن پس ہے؟ سکتا دکها معجزے ایسے کيونکر           آدمی
تيری جو نے اُس کہ کہا سے اندهے اُس پهر نے انہوں             ہوا۔
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وه کہا نے اُس ہے؟ کہتا کيا ميں حق کے اُس تو کهوليں               آنکهيں
ہوگيا بينا اور تها اندها یہ کہ آیا نہ یقين کو یہودیوں ليکن ہے۔                نبی
بالکر تها ہوگيا بينا جو کو باپ ماں کے اُس نے انہوں تک جب               ہے
کہ ہو کہتے تم جسے ہے بيٹا تمہارا یہ کيا کہ ليا پوچه سے               اُن
باپ ماں کے اُس ہے؟ دیکهتا کيونکر اب وه پهر تها؟ ہوا پيدا              اندها
پيدا اندها اور ہے بيٹا ہمارا یہ کہ ہيں جانتے ہم کہا ميں جواب               نے
نہ اور ہے دیکهتا کيونکر وه اب کہ جانتے نہيں ہم یہ ليکن تها۔               ہوا
ہے۔ بالغ تو وه کهوليں۔ آنکهيں کی اُس نے کس کہ ہيں جانتے              یہ
باپ ماں کے اُس یہ گا۔ دے کہہ آپ حال اپنا وه پوچهو۔ سے               اُس
کہ تهے ُچکے کر ایکا یہودی کيونکہ کہا سے ر ڈ کے یہودیوں               نے
سے خانہ عبادت تو کرے اقرار کا ہونے مسيح کے اُس کوئی             اگر
بالغ وه کہ کہا نے باپ ماں کے اُس واسطے اس جائے۔ کيا              خارج
تها اندها جو کو شخص اُس نے اُنہوں پس پوچهو۔ سے اُسی             ہے
یہ کہ ہيں جانتے تو ہم کر۔ تمجيد کی خدا کہ کہا ُبالکر              دوباره
گنہگار وه کہ جانتا نہيں ميں دیا جواب نے اُس ہے۔ گنہگار             آدمی
پهر ہوں۔ بينا اب تها۔ اندها ميں کہ ہوں جانتا بات ایک نہيں۔ یا               ہے
طرح کس کيا؟ کيا ساته تيرے نے اُس کہ کہا سے اُس نے              انہوں
سے تم تو ميں دیا جواب اُنہيں نے اُس کهوليں؟ آنکهيں            تيری
کيا ہو؟ چاہتے ُسننا کيوں دوباره ُسنا۔ نہ نے تم اور ہوں ُچکا              کہہ
کر کہہ بهال ُبرا اُسے وه ہو؟ چاہتے ہونا شاگرد کے اُس بهی              تم
موسٰیکے تو ہم ہے۔ شاگرد کا اس ہی تو کہ لگے              کہنے
کيا کالم موسٰیکےساته نے خدا کہ ہيں جانتے ہم ہيں۔            شاگرد
آدمی اُس ہے۔ کا کہاں کہ جانتے نہيں کو شخص اُس مگر             ہے
نہيں تم کہ ہے بات کی تعجب تو یہ کہا سے اُن ميں جواب               نے
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کهوليں۔ آنکهيں ميری نے اُس حاالنکہ ہے کا کہاں وه کہ            جانتے
کوئی اگر ليکن ُسنتا نہيں کی گنہگاروں خدا کہ ہيں جانتے            ہم
ُسنتا کی اُس وه تو چلے پر مرضی کی اُس اور ہو پرست              خدا
کسی کہ آیا نہيں ميں ُسننے کبهی سے شروع کے دنيا            ہے۔
خدا شخص یہ اگر ہوں۔ کهولی آنکهيں کی اندهے کے جنم            نے
ميں جواب نے انہوں سکتا کر نہ کچه تو ہوتا نہ سے طرف              کی
سکهاتا کيا کو ہم تُو ہوا۔ پيدا ميں گناہوں بلکل تو تو کہا سے               اُس
انہوں کہ ُسنا نے یسوع دیا۔ نکال باہر کو اُس نے انہوں اور              ہے؟
خدا تو کيا کہا تو مال سے اُس جب اور دیا نکال باہر کو اُس                 نے
وه خداوند اے کہا ميں جواب نے اُس ہے؟ التا ایمان پر بيٹے              کے
کہا سے اُس نے یسوع ں؟ الؤ ایمان پر اُس ميں کہ ہے                 کون
ہے۔ وہی ہے کرتا باتيں سے تجه جو اور ہے دیکها اُسے تو              تونے
کيا۔ سجده اُسے اور ہوں التا ایمان ميں خداوند اے کہا نے             اُس
نہيں جو تاکہ ہوں آیا ليئے کے عدالت ميں دنيا ميں کہا نے              یسوع
جو ہوجائيں۔ اندهے وه ہيں دیکهتے جو اور دیکهيں وه           دیکهتے
سے اُس کر ُسن باتيں یہ نے انہوں تهے ساته کے اُس             فریسی
تم اگر کہ کہا سے اُن نے یسوع ہيں؟ اندهے بهی ہم کيا               کہا
دیکهتے ہم کہ ہو کہتے اب مگر ٹهہرتے۔ نہ گنہگار تو ہوتے             اندهے

ہے۔ رہتا قائم گناه تمہارا پس       ہيں۔

چرواہا82 .  اچها

: باب10  یوحنا جو1-21  کہ ہوں کہتا سچ سے تم ميں          ؛
کسی اور بلکہ ہوتا نہيں داخل ميں خانے بهيڑ سے دروازے            کوئی
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دروازه جو ليکن ہے۔ اکو ڈ اور چور وه ہے جاتا چڑه سے              طرف
دربان ليئے کے اُس ہے۔ چرواہا کا بهيڑوں وه ہے ہوتا داخل             سے
وه اور ہيں سنتی آواز کی اُس بهيڑیں اور ہے دیتا کهول             دروازه
اپنی وه جب ہے۔ جاتا لے باہر ُبالکر بنام نام نام کو بهيڑوں              اپنی
اور ہے چلتا آگے آگے کے اُن تو ہے ُچکتا نکال باہر کو              بهيڑوں
کی اُس وه کيونکہ ہيں ليتی ہو پيچهے پيچهے کے اُس            بهيڑیں
گی جائيں نہ پيچهے کے شخص غير وه مگر ہيں۔ پہنچانتی            آواز
پہچانتيں۔ نہيں آواز کی غيروں کيونکہ گی بهاگيں سے اُس           بلکہ
کيا یہ کہ سمجهے نہ وه ليکن کہی تمثيل یہ سے اُن نے              یسوع
کہا پهر سے اُن نے یسوع پس ہے۔ کہتا سے ہم جو ہيں              باتيں
جتنے ہوں۔ ميں دروازه کا بهيڑوں کہ ہوں کہتا سچ سے تم             ميں
اُن نے بهيڑوں مگر ہيں اکو ڈ اور چور سب آئے پہلے سے              مجه
تو ہو داخل سے مجه کوئی اگر ہوں ميں دروازه ُسنی نہ              کی
چور گا۔ پائے چارا اور گا کرے جایا آیا باہر اندر اور گا پائے               نجات
اس ميں کو۔ کرنے ہالک اور النے ڈ مار اور ُچرانے مگر آتا              نہيں
ميں چرواہا اچها پائيں۔ سے کثرت اور پائيں زندگی وه کہ آیا              ليئے
نہ جو مزدور ہے۔ دیتا جان اپنی ليئے کے بهيڑوں چرواہا اچها             ہو۔
کو بهيڑوں کر دیکه آتے کو بهيڑئے مالک۔ کا بهيڑوں نہ ہے              چرواہا
ہے۔ کرتا پراگنده اور پکڑتا کو اُن بهيڑیا اور ہے جاتا بهاگ کر              چهوڑ
کی بهيڑوں کو اُس اور ہے مزدور کہ ہے جاتا بهاگ ليئے اس              وه
ہے جانتا مجهے باپ طرح جس ہوں۔ ميں چرواہا اچها نہيں۔            فکر
جانتا کو بهيڑوں اپنی ميں طرح اسی ہوں جانتا کو باپ ميں             اور
ليئے کے بهيڑوں اور ہيں جانتی مجهے بهيڑیں ميری اور            ہوں
بهيڑ اس جو ہيں بهيڑیں بهی اور ميری اور ہوں۔ دیتا جان             اپنی
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آواز ميری وه اور ہے ضرور النا بهی کو ان مجهے نہيں۔ کی              خانہ
سے مجه باپ ہوگا۔ چرواہا ہی ایک اور گلہ ہی ایک پهر گی              سنيں
اُسے تاکہ ہوں دیتا جان اپنی ميں کہ ہے رکهتا محبت ليئے             اس
اُسے ميں بلکہ نہيں چهينتا سے مجه اُسے کوئی لوں۔ لے            پهر
اُسے اور ہے اختيار بهی کا دینے کے اُس مجهے ہوں دیتا ہی              آپ
مال۔ مجهے سے باپ ميرے حکم یہ ہے اختيار بهی کا لينے             پهر
ميں اُن ہوا اختالف پهر ميں یہودیوں سے سبب کے باتوں            ان
دیوانہ وه اور ہے بدروح ميں اُس کہ لگے کہنے تو بہتيرے              سے
شخص ایسے یہ کہا نے اوروں ہو؟ سنتے کيوں کی اُس تم             ہے۔
آنکهيں کی اندهوں بدروح کيا ہو۔ بدروح ميں جس نہيں باتيں            کی

ہے؟۔ سکتی   کهول

دوره83 کا .     دوسرےخاصمقصد

: باب10 لوقا ستر؛1-24  نے خداوند بعد کے باتوں          ان
جانے خود کو جگہ اور شہر جس جس اور کيئے مقرر اور              آدمی
سے اُن وه اور بهيجا۔ آگے اپنے کے کر دو دو انہيں وہاں تها               واال
ليئے اس ہيں تهوڑے مزدور ليکن ہے بہت تو فصل کہ لگا             کہنے
مزدور ليئے کے کاٹنے فصل اپنی کہ کرو منت کی مالک کے             فصل
ميں بيچ کے بهيڑوں کو بروں گویا کو تم ميں دیکهو ۔ جاؤ               بهيجے۔
ميں راه نہ اور جوتياں نہ جهولی نہ جاؤ لے بٹوا نہ ہوں۔                بهيجتا
کہ کہو پہلے ہو داخل ميں گهر جس اور کرو۔ سالم کو              کسی
تو ہوگا فرزند کا سالمتی کوئی وہاں اگر ہو۔ سالمتی کی گهر             اس
گهر اُسی گا۔ آئے لوٹ پر تم تو نہيں ٹهہریگا پر اُس سالم              تمہارا
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اپنی مزدور کيونکہ پيو کهاؤ ملے سے اُن کچه جو اور رہو               ميں
داخل ميں شہر جس اور پهرو۔ نہ گهر گهر ہے۔ حقدار کا             مزدوری
سامنے تمہارے کچه جو تو کریں قبول تمہيں لوگ کے وہاں اور             ہو
سے اُن اور کرو اچها کو بيماروں کے وہاں اور ۔ کهاؤ جائے               رکها
ليکن ہے۔ پہنچی آ نزدیک تمہارے بادشاہی کی خدا کہ            کہو
تو کریں نہ قبول تمہيں لوگ کے وہاں اور ہو داخل ميں شہر              جس
تمہارے جو بهی کو گرد اس ہم کہ کہو جاکر ميں بازاروں کے              اُس
دیتے جهاڑ سامنے تمہارے ہے لگی ميں ں پاؤ ہمارے سے             شہر
ميں ہے پہنچی آ نزدیک بادشاہی کی خدا کہ لو جان یہ مگر              ہيں
حال کے شہر اُس حال کا سدوم دن اُس کہ ہوں کہتا سے              تم
افسوس پر تجه خرازین اے ہوگا۔ الئق کے برداشت زیاده !سے           
ظاہر ميں تم معجزے جو کيونکہ افسوس پر تجه صيدا بيت !      اے      
خاک اور کر اوڑه ٹاٹ وه تو ہوتے ظاہر ميں صيدا اور صور اگر               ہوئے
صيدا اور صور ميں عدالت مگر ليتے۔ کر توبہ کے کب کر بيٹه              ميں
کفر اے اور ہوگا۔ الئق کے برداشت زیاده سے حال تمہارے حال             کا
ارواح عالِم تو بلکہ نہيں گا؟ جائے کيا بلند تک آسمان تو کيا              نحوم
جو اور ہے ُسنتا ميری وه ہے ُسنتا تمہاری جو گا۔ جائے اُتارا              ميں
کو والے بيهجنے ميرے وه مانتا نہيں مجهے وه مانتا نہيں            تمہيں

مانتا۔  نہيں

آنا دوباره کا      ستر

تيرے خداوند اے لگے کہنے اور آئے پهر ہوکر خوش ستر            اور
ميں کہا سے اُن نے اُس ہيں۔ تابع ہمارے بهی بدروہيں سے             نام
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تها۔ رہا دیکه ہوا گرا سے آسمان طرح کی بجلی کو             شيطان
کچلو کو ں بچهوؤ اور سانپوں کہ دیا اختيار کو تم نے ميں               دیکهو
کسی ہرگز کو تم اور آؤ غالب پر قدرت ساری کی دشمن               اور
روحيں ہوکہ نہ خوش سے اس بهی تو پہنچيگا۔ نہ ضرر سے             چيز
پر آسمان نام تمہارے ہوکہ خوش سے اس بلکہ ہيں تابع            تمہارے
ميں خوشی سے القدس روح وه گهڑی اُسی ہيں۔ ہوئے           لکهے
ميں خداوند کے زمين اور آسمان باپ اے لگا کہنے اور گيا             بهر
سے عقلمندوں اور ں داناؤ باتيں یہ تونے کہ ہوں کرتا حمد              تيری
ہی ایسا کيونکہ باپ اے ہاں کيں۔ ظاہر پر بچوں اور              چهپائيں
مجهے کچه سب سے طرف کی باپ ميرے آیا۔ پسند           تجهے
اور کے باپ سوا ہے کون بيٹا کہ جانتا نہيں کوئی اور گيا              سونپا
شخص اُس اور کے بيٹے سوا ہے کون باپ کہ جانتا نہيں              کوئی
طرف کی شاگردوں اور چاہے۔ کرنا ظاہر اُسے بيٹا پر جس             کے
یہ جو آنکهيں وه ہيں مبارک کہا سے ہی اُن خاص ہوکر             متوجہ
سے تم ميں کيونکہ ہو۔ دیکهتے تم جنہيں ہيں۔ دیکهتی           باتيں
تم باتيں جو کہ چاہا نے بادشاہوں اور نبيوں سے بہت کہ ہوں              کہتا
ُسنيں۔ نہ مگر ُسنيں ہو سنتے تم باتيں جو اور دیکهيں ہو             دیکهتے

.   ایکعالمشرح84

: باب10 لوقا یہ ـ؛25-37  اور اٹها شرح عالم ایک دیکهو         اور
کہ کروں کيا ميں اُستاد اے کہ لگا کرنے آزمائش کی اُس کر !    کہہ          
توریت کہا سے اُس نے اُس بنوں؟ وارث کا زندگی کی            ہميشہ
کہا ميں جواب نے اُس ہے؟ پڑهتا طرح کس تُو ہے؟ لکها کيا              ميں
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اور جان ساری اپنی اور دل سارے اپنے سے خدا اپنے خداوند             کہ
اپنے اور رکه محبت سے عقل ساری اپنی اور طاقت ساری             اپنی
تونے کہا سے اُس نے اُس رکه۔ محبت برابر اپنے سے            پڑوسی
تئيں اپنے نے اُس مگر گا۔ جئے تو تو کر یہی دیا جواب              ٹهيک
ميرا پهر پوچها سے یسوع سے عرض کی ٹهہرانے          راستباز

ہے؟ کون    پڑوسی

     نيکسامریکیتمثيل

بریحو سے یروشليم آدمی ایک کہ کہا ميں جواب نے           یسوع
کے اُس نے اُنہوں گيا۔ گهر ميں ں اکوؤ ڈ کہ تها رہا جا طرف                 کی
اتفاقاََ گئے۔ چلے کر چهوڑ ادهموا اور بهی مارا اور ليئے اُتار             کپڑے
چال کر کترا کر دیکه اُسے اور تها رہا جا سے راه اُس کاہن               ایک
کترا کر دیکه اُسے بهی وه آیا۔ جگہ اُس الوی ایک طرح اسی              گيا۔
اور نکال آ وہاں کرتے کرتے سفر سامری ایک ليکن گيا چال             کر
کے اُس آکر پاس کے اُس اور کهایا۔ ترس نے اُس کر دیکه              اُسے
کے کر سوار پر جانور اپنے اور باندها کر لگا مے اور تيل کو               زخموں
دو دن دوسرے کی۔ گيری خبر کی اُس اور گيا لے ميں             سرائے
اور کرنا گيری خبر کی اس کہا اور دیئے کو ُبهيارے کر نکال              دینار
گا۔ کروں ادا تجهے آکر پهر ميں ہوگا خرچ زیاده سے اس کچه              جو
تها گيا گهر ميں ں اکوؤ ڈ جو کا شخص اُس سے ميں تينوں                ان
نے جس وه کہا نے اُس ٹهہرا؟ پڑومی کون ميں دانست            تيری

کہا سے اُس نے یسوع کيا۔ رحم پر کر۔٬        اُس ہی ایسا بهی تو       جا
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مریم85 اور .   مارتها

: باب10 لوقا گاؤ ـ؛38-42  ایک وه تو تهے رہے جا جب           پهر
ميں گهر اپنے اُسے نے عورت ایک نام مارتها اور ہوا داخل ميں              ں
کے ں پاؤ کے یسوع وه تهی۔ بہن ایک کی اُس نام مریم اور                اُتارا۔
خدمت مرتها ليکن تهی۔ رہی ُسن کالم کا اُس کر بيٹه             پاس
اے لگی کہنے آکر پاس کے اُس پس گئی۔ گهبرا کرتے            کرتے
کو کرنے خدمت نے بہن ميری کہ نہيں خيال تجهے کيا !           خداوند
کرے۔ مدد ميری کہ فرما اُسے پس ہے؟ دیا چهوڑ اکيال            مجهے
چيزوں سی بہت تو تو مرتها کہا سے اُس ميں جواب نے !     خداوند        
وه نے مریم اور ہے۔ ضرور چيز ایک ليکن ہے۔ ميں ترؤ ُو و فکر                کی

گا۔ جائے نہ چهينا سے اُس جو ہے ليا ُچن حصہ            اچها

کسطرحکریں86 .    ُدعا

: باب11 لوقا کر؛1-13  ُدعا جگہ کسی وه کہ ہوا ایسا           پهر
اُس نے ایک سے ميں شاگردوں کے اُس تو ُچکا کر جب تها۔              رہا
کرنا ُدعا کو شاگردوں اپنے نے یوحنا جيسا خداوند اے کہا            سے
ُدعا تم جب کہا سے اُن نے اُس سکها۔ ہميں بهی تو              سکهایا
آئے۔ بادشاہی تيری جائے۔ مانا پاک نام تيرا باپ اے کہو تو              کرو
کر معاف گناه ہمارے اور دے۔ ہميں روز ہر روٹی کی روز             ہمارے
ہميں اور ہيں کرتے معاف کو قرضدار ہر اپنے بهی ہم            کيونکہ
ہے کون سے ميں تم کہا سے اُن نے اُس پهر ال۔ نہ ميں                آزمائش
جاکر پاس کے اُس کو رات آدهی وه اور ہو دوست ایک کا              جس
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ميرا کيونکہ دے۔ روٹياں تيں مجهے دوست اے کہے سے           اُس
کچه پاس ميرے اور ہے آیا پاس ميرے کے کر سفر دوست             ایک
مجهے دے جواب سے اندر وه اور رکهوں آگے کے اُس کہ              نہيں
پاس ميرے لڑکے ميرے اور ہے بند دروازه اب دے۔ نہ            تکليف
سے تم ميں سکتا۔ نہيں دے تجهے کر اٹه ميں ہيں۔ پر             بچهونے
اٹه ہے دوست کا اُس کہ سے سبب اس وه اگرچہ کہ ہوں              کہتا
اٹه سے سبب کے حيائی بے کی اُس بهی تو دے نہ اُسے              کر

گا۔ دے اُسے ہيں درکار جتنی       کر

نا      ٬  مانگنا        کهٹکهٹانا      ٬    ڈهونڈ

گا۔ جائے دیا تہميں تو مانگو کہ ہوں کہتا سے تم ميں             پس
واسطے تمہارے تو کهٹکهٹاؤ دروازه گے۔ ں پاؤ تو و هونڈ               ڈ
ڈ جو اور ہے ملتا اُسے ہے مانگتا کوئی جو کيونکہ گا۔ جائے              کهوال
کهوال واسطے کے اُس ہے کهٹکهٹاتا جو اور ہے پاتا وه ہے تا              هونڈ
بيٹا کا اُس جب کہ ہے باپ کونسا ایسا سے ميں تم گا۔              جائے
کے مچهلی تو مانگے مچهلی یا دے؟ پتهر اُسے تو مانگے            روٹی
پس دے؟ بچهو اُسے تو مانگے ا انڈ یا دے؟ سانپ اُسے             بدلے
تو ہو جانتے دینا چيزیں اچهی کو بچوں اپنے ہوکر بڑے تم             جب
گا؟ دے نہ کيوں القدس روح کو والوں مانگنے اپنے باپ             آسمانی

الزام87 احمقانہ .    ایکاچها
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: باب11 لوقا رہا؛14-28  نکال کو بدروح گونگی ایک وه          پهر
لوگوں اور بوال گونگا کہ ہوا ایسا تو گئی نکل بدروح وه جب اور               تها
کے بدروحوں تو یہ کہا نے بعض سے ميں اُن ليکن کيا۔ تعجب              نے
اور بعض ہے۔ نکالتا کو بدروحوں سے مدد کی زبول بعل            سردار
کرنے طلب نشان آسمانی ایک سے اُس ليئے کے آزمائش           لوگ
جس کہا سے اُن کر جان کو خيالوں کے اُن نے اُس مگر              لگے۔
ميں گهر جس اور ہے جاتی ہو ویران وه پڑے پهوٹ ميں             سلطنت
ہو مخالف اپنے بهی شيطان اگر اور ہے۔ جاتا ہو برباد وه پڑے              پهوٹ
تم کيونکہ گی؟ رہے قائم طرح کسی سلطنت کی اُس تو            جائے
سے مدد کی زبول بعل کو بدروحوں یہ کہ ہو کہتے بابت             ميری
نکالتا سے مدد کی زبول بعل کو بدروحوں ميں اگر اور ہے۔             نکالتا
وہی پس ہيں؟ نکالتے سے مدد کی کس بيٹے تمہارے تو            ہوں
قدرت کی خدا کو بدروحوں ميں اگر ليکن گے۔ ہوں منصف            تمہارے
جب پہنچی۔ آ پاس تمہارے بادشاہی کی خدا تو ہوں نکالتا            سے
کرتا رکهوالی کی حویلی اپنی ہوئے باندهے ہتهيار آدمی آور           زور
کوئی سے اُس جب ليکن ہے۔ رہتا محفوظ مال کا اُس تو             ہے
جن ہتهيار سب کے اُس تو ہے آتا غالب پر اُس کرے حملہ              زورآور
دیتا بانٹ کر لوٹ مال کا اُس اور ليتا چهين تها بهروسہ کا اُس               پر
ساته ميرے جو اور ہے خالف ميرے وه نہيں طرف ميری جو             ہے۔

ہے۔ بکهيرتا وه کرتا نہيں      جمع

    بدروحکیواپسی
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مقام سوکهے تو ہے نکلتی سے ميں آدمی روح ناپاک            جب
کہ ہے کہتی تو پاتی نہيں جب اور ہے پهرتی هونڈتی ڈ آرام              ميں
ہوں۔ نکلی سے جس گی ں جاؤ لوٹ ميں گهر اُسی اپنے              ميں
سات اور جاکر پهر ہے۔ پاتی آراستہ اور ہوا جهڑا اُسے آکر             اور
داخل ميں اُس وه اور ہے آتی لے ہمراه ُبری سے اپنے             روحيں
بهی سے پہلے حال پچهال کا آدمی اُس اور ہيں بستی وہاں             ہوکر

ہے۔ جاتا ہو    خراب

    مریمکیتعریف

سے ميں بهيڑ کہ ہوا ایسا تو تها رہا کہہ باتيں یہ وه              جب
ميں جس رحم وه ہے مبارک کہا سے اُس کر پکار نے عورت              ایک
زیاده مگر ہاں۔ کہا نے اُس چوسيں۔ تونے جو چهاتياں وه اور رہا              تو
ہيں۔ کرتے عمل پر اُس اور سنتے کالم کا خدا جو ہيں وه              مبارک

. یوناه88

: باب11 لوقا تهی ـ؛29-36  جاتی ہوتی جمع بهيڑ بڑی        جب
طلب نشان وه ہيں۔ ُبرے لوگ کے زمانہ اس کہ لگا کہنے وه              تو
نہ کو اُن نشان اور کوئی سوا کے نشان کے یوناه مگر ہيں              کرتے
ليئے کے لوگوں کے نينوه یوناه طرح جس کيونکہ گا۔ جائے            دیا
کے لوگوں کے زمانہ اسی بهی آدم ابِن طرح اُسی ٹهہرا            نشان
ساته کے آدميوں کے زمانہ اس ملکہ کی دکهن ٹهہریگا۔           ليئے
کے دنيا وه کيونکہ گی ٹهہرائے مجرم کو ان کر اٹه دن کے              عدالت
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یہاں دیکهو اور آئی کو ُسننے حکمت کی سليمان سے            کنارے
زمانہ اس لوگ کے نينواه ہے بڑا بهی سے سليمان جو ہے             وه
مجرم کو ان ہوکر کهڑے دن کے عدالت ساته کے لوگوں             کے
اور کرلی توبہ پر منادی کی یوناه نے انہوں کيونکہ گے            ٹهہرائيں

ہے۔ بڑا بهی سے یوناه جو ہے وه یہاں          دیکهو

ایکچراغہے بدنکا        آنکه

نيچے کے پيمانہ یا ميں خانہ تہ جالکر چراغ شخص           کوئی
کو والوں آنے اندر تاکہ ہے رکهتا پر دان چراغ بلکہ رکهتا             نہيں
تيری جب ہے۔ آنکه تيری چراغ کا بدن تيرے دے۔ دکهائی            روشنی
خراب جب اور ہے روشن بهی بدن سارا تيرا تو ہے درست             آنکه
ميں تجه روشنی جو دیکهنا پس ہے۔ تاریک بهی بدن تيرا تو             ہے
کوئی اور ہوا روشن بدن سارا تيرا اگر پس نہيں۔ تو تاریکی             ہے
وقت اُس جيسا ہوگا روشن ایسا تمام وه تو رہے نہ تاریک              حصہ

ہے۔ کرتا روشن تجهے سے چمک اپنی چراغ جب ہے           ہوتا

کهانا89 کهانا .     فریسیکےساته

: باب11 لوقا کسی37-54  تو تها رہا کر باتيں وه جب         ؛
کهانے کهانا جاکر اندر وه پس کی۔ دعوت کی اُس نے            فریسی
سے کهانے نے اُس کہ کيا تعجب کر دیکه یہ نے فریسی             بيٹها۔
تم فریسو اے کہا سے اُس نے خداوند کيا نہيں غسل            پہلے
اندر تمہارے ليکن ہو کرتے صاف تو سے اوپر کو رکابی اور              پيالے
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اُس کيا بنایا کو باہر نے جس نادانوں اے ہے۔ بهری بدی اور               لوٹ
دیکه تو کردو خيرات چيزیں کی اندر ہاں بنایا؟ نہيں کو اندر             نے
افسوس پر تم فریسو اے ليکن ہوگا۔ پاک ليئے تمہارے کچه            سب
اور ہو دیتے یکی وه پر ترکاری ایک ہر اور سداب اور بودینے              کہ
بهی یہ کہ تها الزم ہو۔ رہتے غافل سے محبت کی خدا اور              انصاف
تم کہ افسوس پر تم فریسو اے چهوڑتے۔ نہ بهی وه اور              کرتے
سالم ميں بازاروں اور کرسياں کی اعلٰیدرجہ ميں خانوں           عبادت
ہو مانند کی قبروں پوشيده اُن تم کيونکہ افسوس پر تم ہو۔             چاہتے
پهر نہيں۔ خبر کی بات اس کو اُن اور ہيں چلتے آدمی پر              جن
اے کہا سے اُس ميں جواب نے ایک سے ميں عالموں کے             شرع
ہے۔ کرتا عزت بے بهی ہميں تو سے کہنے کے باتوں ان             استاد
تم کہ افسوس بهی پر تم عالموں کے شرع اے کہا نے             اُس
آپ اور ہو الدتے پر آدميوں ہے مشکل اٹهانا کو جن بوجه             ایسے
تم کہ افسوس پر تم لگاتے۔ نہيں کو بوجهوں اُن بهی انگلی             ایک
کيا قتل کو اُن نے دادا باپ تمہارے اور ہو بناتے کو قبروں کی               نبيوں
ہو کرتے پسند کو کاموں کے دادا باپ اپنے اور ہو گواه تم پس               تها۔
بناتے قبریں کی اُن تم اور تها کيا قتل کو اُن تو نے اُنہوں               کيونکہ
اور نبيوں ميں کہ ہے کہا نے حکمت کی خدا ليئے اس             ہو۔
کو بعض سے ميں اُن وه گی۔ بهيجوں پاس کے اُن کو             رسولوں
خون کے نبيوں سب تاکہ گے ستائيں کو بعض اور گے کریں              قتل
باز سے لوگوں کے زمانے اس گيا بہایا سے عالم بناِی جو              کی
جو تک خون کے ذکریاه اُس کر لے سے خون کے ہابل ہو۔              ُپرس
سچ سے تم ميں ہوا۔ ہالک ميں بيچ کے مقدس اور گاه             قربان
کی ُپرس باز کی سب سے لوگوں کے زمانہ اسی کہ ہوں             کہتا
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معرفت نے تم کہ افسوس پر تم عالموں کے شرع اے گی۔             جائے
ہونے داخل نہ اور ہوئے نہ داخل بهی آپ تم لی چهين ُکنجی              کی
فریسی اور فقيہ تو نکال سے وہاں وه جب روکا۔ بهی کو             والوں
باتوں سی بہت وه تاکہ لگے چهيڑنے اور چمٹنے طرح بے             اُسے
کی منہ کے اُس تاکہ رہے ميں گهات کی اُسی اور کرے۔ ذکر              کا

پکڑیں۔ بات   کوئی
بڑیتعليمات90 .   مزید

: باب12 لوقا کی ـ؛1-59  آدميوں ہزاروں جب ميں       اتنے
نے ُاس تو تها پڑتا گرا پر دوسرے ایک کہ تک یہاں گئی لگ               بهيڑ
ُاس کہ کيا شروع کہنا یہ سے شاگردوں اپنے پہلے سے            سب
کيونکہ ہے۔ ریاکاری کی فریسيوں جو رہنا ہوشيار سے          خمير
کوئی نہ اور گی جائے نہ کهولی جو نہيں هکی ڈ چيز             کوئی
نے تم کچه جو ليئے اس گی۔ جائے نہ جانی جو ہے ُچهپی              چيز
تم کچه جو اور گا جائے ُسنا ميں ُاجالے وه کہا ميں             اندهيرے
کی ُاس پر کوٹهوں ہے کہا ميں کان اندر کے کوٹهڑیوں            نے

گی۔ جائے کی    منادی

خوف کا     خدا

جو رو ڈ نہ سے اُن کہ ہوں کہتا ميں سے دوستوں تم              مگر
سکتےـ۔ کر نہيں کچه اور بعد کے ُاس اور ہيں کرتے قتل کو              بدن
سے ُاس ۔ چاہيے ڈرنا سے کس کہ ہوں بتاتا تمہيں ميں             ليکن
ہاں الے۔ ڈ ميں جہنم بعد کے کرنے قتل کہ ہے اختيار جس رو               ڈ
کی پيسے دو کيا رو۔ ڈ سے اُسی کہ ہوں کہتا سے تم              ميں
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سے ميں ُان حضور کے خدا بهی تو بکتيں؟ نہيں چڑیاں            پانچ
بهی سارےبال کے سر بلکہ ہوتی۔ نہيں فراموش بهی          ایک
سے چڑیوں سی بہت تو قدر تمہاری مت۔ رو ڈ ہيں۔ ہوئے             گئے
کے آدميوں کوئی جو کہ ہوں کہتا سے تم ميں اور ہے              زیاده
کے فرشتوں کے خدا بهی آدم ابِن کرے اقرار ميرا           سامنے
ميرا سامنے کے آدميوں جو مگر گا۔ کرے اقرار کا ُاس            سامنے
جائے کيا انکار کا ُاس سامنے کے فرشتوں کے خدا کرے            انکار
کو ُاس کہے بات کوئی خالف کے آدم ابِن کوئی جو اور             گا۔
بکے کفر ميں حق کے الُقدس روح جو ليکن گا جائے کيا             معاف
خانوں عبادت کو تم وه جب اور گا۔ جائے کيا نہ معاف کو              ُاس
نہ فکر تو جائيں لے پاس کے والوں اختيار اور حاکموں اور             ميں
روح کيونکہ کہيں۔ کيا یا دیں جواب کيا طرح کس ہم کہ             کرنا
چاہيئے۔ کہنا کيا کہ گا دے سکها تمہيں گهڑی ُاسی           الُقدس

احمقکیتمثيل      امير

ميرے اُستاد اے کہا سے ُاس نے ایک سے ميں بهيڑ            پهر
اُس نے ُاس دے۔ مجهے حصہ ميرا کا ميراث کہ کہہ سے             بهائی
مقرر واال بانٹنے یا منصف تمہارا مجهے نے کس مياں کہا۔            سے
طرح ہر کو آپ اپنے خبردار کہا سے اُس نے ُاس اور ہے؟          !     کيا
کے ُاس زندگی کی کسی کيونکہ رکهو بچائے سے اللچ           کے
تمثيل ایک سے ُان نے اُس اور نہيں۔ موقوف پر کثرت کی             مال
پس ہوئی۔ فصل بڑی ميں زمين کی مند دولت کسی کہ            کہی
ميرے کيونکہ کروں کيا ميں لگا کہنے کر سوچ ميں دل اپنے             وه
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ميں کہا نے ُاس رکهوں۔ بهر پيداوار اپنی جہاں نہيں جگہ            ہاں
اور گا۔ ں بناؤ بڑی سے ُان هاکر ڈ کوٹهياں اپنی کہ گا کروں               یوں
سے جان اپنی اور گا رکهوں بهر مال اور اناج سارا اپنا ميں              ُان
سا بہت ليئے کے برسوں بہت پاس تيرے جان اے گا !        کہوں    

کر چين ہے۔ جمع پی٬    مال ُاس٬  کها نے خداوند مگر ره۔       خوش
کرلی طلب سے تجه جان تيری رات اسی نادان اے کہا !        سے    
ایسا ہوگا؟ کا کس وه ہے کيا تيار تونے کچه جو پس گی۔              جائے
کے خدا اور ہے کرتا جمع خزانہ ليئے اپنے جو ہے شخص وه              ہی

نہيں۔ مند دولت    نزدیک

کرو نہ     فکر

سے تم ميں ليئے اس کہا سے شاگرد اپنے نے ُاس            پهر
اور گے کهائيں کيا ہم کہ کرو نہ فکر کی جان اپنی کہ ہوں               کہتا
کر بڑه سے خوراک جان کيونکہ گے۔ پہنيں کيا کہ کی بدن             نہ
نہ ہيں بوتے نہ کہ کرو غور پر ں ُکوؤ سے پوشاک بدن اور                ہے
ُانہيں خدا بهی تو کوٹهی نہ ہے ہوتا کهتا کے اُن نہ ہيں              کاٹتے
ميں تم ہے۔ زیاده کہيں سے پرندوں تو قدر تمہاری ہے۔            کهالتا
گهڑی ایک ميں عمر اپنی کے کر فکر جو ہے کون ایسا             سے
تو سکتے کر نہيں بات چهوٹی سے جب پس سکے؟           بڑها
پر درختوں کے سن سو ہو؟ کرتے کيوں فکر کی چيزوں            باقی
نہ ہيں کرتے محنت نہ وه ہيں۔ بڑهتے طرح کس کہ کرـو             غور
بهی سليمان کہ ہوں کہتا سے تم ميں بهی تو ہيں            کاٹتے
کی کسی سے ميں ُان کے شوکت و شان ساری اپنی            باوجود
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آج جو کو کهاس کی ميدان خدا جب پس تها۔ نہ ُملبس             مانند
پہناتا پوشاک ایسی گی جائے جهونکی ميں تنور کل اور           ہے
کی اس تم اور گا؟ پہنائے نہ کيوں کو تم اعتقادو کم اے تو               ہے
شکی نہ اور گے پہنيں کيا گے کهائيں کيا کہ رہو نہ ميں              تالش

رہتی٬بنو قوميں کی دنيا ميں تالش کی چيزوں سب ان            کيونکہ
ہاں ہو۔ محتاج کے چيزوں ان تم کہ ہے جانتا باپ تمہارا ليکن              ہيں
تمہيں بهی چيزیں یہ تو رہو ميں تالش کی بادشاہی کی             ُاس
کو باپ تمہارے کيونکہ ر ڈ نہ گلے چهوٹے اے ۔ گی جائيں              مل
خيرات کر بيچ اسباب مال اپنا دے۔ بادشاہی تمہيں کہ آیا            پسند
یعنی ہوتے نہيں ُپرانے جو بناؤ بٹوے ایسے ليئے اپنے اور              کردو
نہيں نزدیک چور جہاں ہوتا نہيں خالی جو خزانہ ایسا پر            آسمان
وہيں ہے خزانہ تمہارا جہاں کيونکہ کرتا۔ نہيں خراب کپڑا اور            جاتا

گا۔ رہے لگا بهی دل      تمہارا

  تياری

رہيں۔ جلتے چراغ تمہارے اور رہيں بندهی کمریں         تمہاری
دیکهتے راه کی مالک اپنے جو بنو مانند کی آدميوں ُان تم             اور
دروازه آکر وه جب تاکہ گا لوٹے کب سے ميں شادی وه کہ               ہوں
وه ہيں مبارک دیں۔ کهول واسطے کے اُس فوراََ تو           کهٹکهٹائے
کے رات وه اگر اور گا۔ کرے خدمت کی ُان آکر مالک کا جن               نوکر
نوکر وه تو پائے ميں حال ایسے کو ُان آکر ميں پہر             دوسرے
معلوم کو مالک کے گهر اگر کہ رکهو جان یہ ليکن ہيں۔             مبارک
ميں گهر اپنے اور رہتا جاگنا تو گا آئے گهڑی کس چور کہ              ہوتا
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تمہيں گهڑی جس کيونکہ رہو تيار بهی تم دیتا نہ لگنے            نقب
خداوند اے کہا نے پطرس گا۔ جائے آ آدم ابِن ہوگا نہ بهی              گمان
کہا نے خداوند سے؟ سب یا ہے کہتا ہی سے ہم تمثيل یہ              تو
کے اُس مالک کا جس داروغہ مند عقل اور دیانتدار وه ہے               کون
پر وقت خوراک کی ایک ہر کہ کرے مقرر پر چاکروں نوکر             اپنے
ایسا کو ُاس آکر مالک کا جس نوکر وه ہے مبارک کرے؟ دیا              بانٹ
اپنے ُاسے وه کہ ہوں کہتا سچ سے تم ميں پائے۔ کرتے             ہی
یہ ميں دل اپنے نوکر وه اگر ليکن گا کرے مختار پر مال              سارے
یوں لونڈ اور غالموں ہے دیر ميں آنے کے مالک ميرے کہ کر              کہہ
کا نوکر ُاس تو کرے۔ شروع ہونا متواال کر پی کها اور مارنا              کو
گهڑی ایسی اور ہو دیکهتا نہ راه کی ُاس وه کہ دن اسے              مالک
بے ُاسے کر لگا کوڑے خوب اور ہوگا۔ موجود آ ہو جانتا نہ وه               کہ
کی مالک اپنے نے جس نوکر وه اور گا۔ کرے شامل ميں             ایمانوں
موافق کے مرضی کی ُاس نہ کی نہ تياری اور لی جان             مرضی
کهانے مار کر جان نہ نے جس مگر گا۔ کهائے مار بہت کيا              عمل
گيا دیا بہت جسے اور گا کهائے مار تهوڑی وه کيئے کام             کے
اُس گيا سونپا بہت جسے اور گا جائے کيا طلب بہت سے             ُاس

گے۔ کریں طلب زیاده     سے

    تقسيمامننہيں

تو ہوتی ُچکی لگ اگر اور ہوں آیا بهڑکانے آگ پر زمين             ميں
اور ہے لينا بپتسمہ ایک مجهے ليکن ہوتا خوش ہی کيا            ميں
گمان تم کيا گا رہوں تنگ ہی بہت ميں ہولے نہ وه تک !   جب           
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کہتا سے تم ميں ہوں؟ آیا کرانے صلح پر زمين ميں کہ ہو              کرتے
کرانے ئی جدا بلکہ نہيں کہ کے٬      ہوں گهر ایک سے اب       کيونکہ

تين اور تين سے دو گے۔ رکهيں مخالفت ميں آپس آدمی            پانچ
ماں سے۔ باپ بيٹا اور گا رکهے مخالفت سے بيٹے باپ دو۔             سے
ساس بہو اور سے بہو ساس سے۔ ماں بيٹی اور سے            بيٹی
سے پچهم کو بادل جب کہا بهی سے لوگوں نے اُس پهر             سے۔
ہی ایسا اور برسيگا مينہ کہ ہو کہتے فوراََ تو ہو دیکهتے             ُاٹهتے
تو ہے رہی چل دکهنا کہ ہو کرتے معلوم تم جب اور ہے۔              ہوتا
اور زمين ریاکارو اے ہے۔ ہوتا ہی ایسا اور گی لُوچلے ہوکہ             کہتے
ُاس ليکن ہے آتا تمہيں کرنا امتياز تو ميں صورت کی            آسمان
ہی آپ اپنے تم اور آتا؟ نہيں کيوں کرنا امتياز بابت کی             زمانے
مدعی اپنے تو جب ہے۔ واجب کيا کہ ليتے کر نہيں کيوں             فيصلہ
کہ کر کوشش ميں راه تو ہے رہا جا پاس کے حاکم ساته              کے
کے منصف کو تجه وه کہ ہو نہ ایسا جائے۔ چهوٹ سے             ُاس
حوالہ کے سپاہی کو تجه منصف اور جائے لے کے کهينچ            پاس
ہوں کہتا سے تجه ميں الے۔ ڈ ميں قيد تجهے سپاہی اور             کرے
نہ ہرگز سے وہاں گا کرے نہ ادا دمڑی دمڑی تو تک جب               کہ

گا۔  چهوٹے

. پشيمانی91

: باب13 لوقا جنہوں ـ؛1-9  تهے حاضر لوگ بعض وقت        ُاس
ُان نے پيالُطس خون کا جن خبردی کی گليلوں ُان ُاسے            نے
کہا سے اُن ميں جواب نے اُس تها۔ مالیا ساته کے زبيعوں             کے

148



دانست تمہاری ليئے اس وه کيا پایا دکه ایسا نے گليلوں ان              کہ
کہتا سے تم ميں تهے؟ گنہگار زیاده سے گليلوں سب اور            ميں
طرح اسی سب تو گے کرو نہ توبہ تم اگر بلکہ نہيں کہ              ہوں
اور گرا ُبرج کا شيلوخ پر جن آدمی اٹهاره وه کيا یا ہوگے۔              ہالک
رہنے سب اور کے یروشليم ميں دانست تمہاری گئے مر کر            دب
نہيں کہ ہوں کہتا سے تم ميں تهے؟ قصوروار زیاده سے            والوں

ہوگے۔ ہالک طرح اسی سب تو گے کرو نہ توبہ تم اگر             بلکہ

      انجيرکےدرختکیتمثيل

تاکستان اپنے نے کسی کہ کہی تمثيل یہ نے ُاس           پهر
اور آیا نے هونڈ ڈ پهل ميں اُس وه لگایا۔ درخت کا انجير ایک               ميں
سے برس تين دیکه کہ کہا سے باغبان نے ُاس پر اس پایا۔              نہ
نہيں اور ہوں آتا نے هونڈ ڈ پهل ميں درخت کے انجير اس              ميں
نے ُاس رہے؟ روکے کيوں بهی کو زمين یہ ال۔ ڈ کاٹ اسے              پاتا۔
دے رہنے ُاسے بهی اور تو سال اس خداوند اے کہا ميں             جواب
کو آگے اگـر الوں۔ ڈ کهاد اور کهوُدوں تهاال گرد کے ُاس ميں              تاکہ

ڈالنا۔ کاٹ ُاسے تو نہيں خير تو        پهال

پانچواںاختالف92 .    سبتپر

: باب13 لوقا عبادت:10-17  کسی دن کے سبت وه        پهر
کو جس تهی عورت ایک دیکهو اور تها۔ دیتا تعليم ميں            خانہ
وه تهی۔ کمزوری باعث کے بدروح کسی سے برس          اٹهاره
تهی۔ سکتی ہو نہ سيدهی طرح کسی اور تهی ہوگئی           کُبری

149



تو عورت اے کہا سے ُاس اور ُبالیا کر دیکه ُاسے نے             یسوع
رکهے ہاته پر ُاس نے اُس اور گئی۔ ُچهوٹ سے کمزوری            اپنی
لگی۔ کرنے تمجيد کی خدا اور ہوگئی سيدهی وه دم           ُاسی
دن کے سبت نے یسوع کہ ليئے اس سردار کا خانہ            عبادت
جن ہيں دن چه لگا کہنے سے لوگوں ہوکر خفا بخشی            شفا
سبت کہ نہ پاؤ شفا آکر ميں ُانہيں پس چاہيے کرنا کام              ميں
ہر کيا ریاکارو اے کہ کہا ميں جواب کے ُاس نے خداوند دن۔ !  کے            
تهان کو گدهے یا بيل اپنے دن کے سبت سے ميں تم             ایک
تها نہ وجاب کيا پس جاتا؟ لے نہيں پالنے پانی کر کهول             سے
برس اٹهاره نے شيطان کو جس ہے بيٹی کی ابرہام جو یہ             کہ
جاتی؟ ُچهڑائی سے بند اس دن کے سبت تها رکها بانده            سے
شرمنده مخالف سب کے ُاس تو کہيں باتيں یہ نے ُاس            جب
ہوتے سے ُاس جو سے کاموں عاليشان ُان بهيڑ ساری اور            ہوئے

ہوئی۔ خوش   تهے

.  ميریبهيڑیں93

: باب10 یوحنا اور؛22-42  ہوئی تجدید عيد ميں        یروشليم
برآمده سليمانی اندر کے ہيکل یسوع اور تها۔ موسم کا            جاڑے
ُاس ہوکر جمع گر کے اُس نے یہودیوں پس تها۔ رہا ٹہل             ميں
تو اگر گا؟ رکهے ول انوانڈ ڈ کو دل ہمارے تک کب تو کہا               سے
دیا جواب ُانہيں نے یسوع دے۔ کہہ صاف سے ہم تو ہے             مسيح
کام جو کرتے نہيں یقين تم مگر دیا کہہ سے تم تو نے ميں                کہ
ليکن ہيں۔ گواه ميرے وہی ہوں کرتا سے نام کے باپ اپنے             ميں
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نہيں سے ميں بهيڑوں ميری کہ کرتے نہيں یقين ليئے اس            تم
ہوں جانتا ُانہيں ميں اور ہيں سنتی آواز ميری بهيڑیں ميری            ہو۔
ہميشہ ُانہيں ميں اور ہيں چلتی پيچهے پيچهے ميرے وه           اور
اور گی ہوں نہ ہالک کبهی تک ابد وه اور ہوں بخشتا زندگی              کی
نے جس باپ ميرا گا۔ لے نہ چهيں سے ہاته ميرے ُانہيں             کوئی
کے باپ ُانہيں کوئی اور ہے بڑا سے سب ہيں دی وه             مجهے
نے یہودیوں ہيں۔ ایک باپ اور ميں سکتا۔ نہيں چهيں سے            ہاته
ُانہيں نے یسوع ُاٹهائے۔ پتهر پهر ليئے کے کرنے سنگسار           ُاسے
اچهے بہتيرے سے طرف کی باپ کو تم نے ميں کہ دیا             جواب
سے سبب کے کام کسی سے ميں ُان ہيں۔ دکهائے           کام
اچهے کہ دیا جواب اسے نے یہودیوں ہو؟ کرتے سنگسار           مجهے
تجهے سے سبب کے ُکفر بلکہ نہيں سے سبب کے           کام
کو آپ اپنے ہوکر آدمی تو کہ ليئے اس اور ہيں کرتے             سنگسار
شریعت تمہاری کيا دیا جواب انہيں نے یسوع ہے۔ بناتا            خدا

ہو؟ خدا تم کہا نے ميں کہ ہے لکها نہيں یہ             ميں

ہو؟ تممعبود        ميںنےکہا

آیا  کالم کا خدا پاس کے جن کہا خدا ُانہيں نے ُاس             جبکہ
شخص ُاس تم نہيں۔ ممکن ہونا باطل کا مقدس کتابِ )     اور        )
کہ ہو کہتے بهيجا ميں دنيا کے کر مقدس نے باپ جسے             سے
ہوں؟ بيٹا کا خدا ميں کہا نے ميں کہ ليئے اس ہے بکتا کفر               تو
ليکن کروـ۔ نہ یقين ميرا تو کرتا نہيں کام کے باپ اپنے ميں               اگر
تو کا کاموں ُان مگر کرو نہ یقين ميرا گو تو ہوں کرتا ميں               اگر
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ميں اور ہے ميں مجه باپ کہ سمجهو اور جانو تم تاکہ کرو              یقين
وه ليکن کی کوشش کی پکڑنے اُسے پهر نے انہوں ميں۔            باپ
گيا چال جگہ ُاس پار کے یردن پهر وه گيا۔ نکل سے ہاته کے               ُان
بہتيرے اور رہا وہيں اور تها کرتا دیا بپتسمہ پہلے یوحنا            جہاں
معجزه کوئی نے یوحنا کہ تهے کہتے اور آئے پاس کے            ُاس
وه تها کہا ميں حق کے ُاس نے یوحنا کچه جو مگر دکهایا              نہيں

الئے۔ ایمان پر اُس بہتيرے وہاں اور تها۔         سچ
]6: 82[ زبور

.  تنگدروازه94

: باب13 لوقا ں؛22-35  گاؤ ں گاؤ اور شہر شہر            وه
نے شخص کس اور تها۔ رہا کر سفر کا یروشليم ہوا دیتا             تعليم
ہيں؟ تهوڑے والے پانے نجات کيا خداوند اے کہ پوچها سے !      ُاس      
داخل سے دروازه تنگ کہ کرو نفشانی جا کہا سے اُن نے             ُاس
کی ہونے داخل بہتيرے کہ ہوں کہتا سے تم ميں کيونکہ            ہو
کر اٹه مالک کا گهر جب گے۔ سکيں ہو نہ اور گے کریں              کوشش
کہنا یہ کر کهٹکهٹا دروازه کهڑے باہر تم اور ہو ُچکا کر بند              دروازه
جواب وه اور دے کهول ليئے ہمارے خداوند اے کہ کرو            شروع
کہنا تم وقت اُس ہو۔ کے کہاں کہ جانتا نہيں کو تم ميں کہ               دے
ہمارے تونے اور پيا کهایا روبرو تيرے تو نے ہم کہ گے کرو              شروع
ہوں کہتا سے تم ميں گا کہے وه مگر دی۔ تعليم ميں              بازاروں
مجه سب تم ریاکارو اے ہو۔ کے کہاں تم کہ جانتا نہيں ميں !   کہ           
اور ابرہام تم جب ہوگا پيسنا دانت اور رونا وہاں رہو۔ دور             سے
ميں بادشاہی کی خدا کو نبيوں سب اور یعقوب اور           اصحاق
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ُاتر پچهم پورب اور گے۔ دیکهو ہوا نکاال باہر کو آپ اپنے اور               شامل
شریک ميں ضيافت کی بادشاہی کی خدا آکر لوگ سے           دکهن
اور گے ہوں اول جو ہيں ایسے آخر بعض دیکهو اور گے۔             ہوں
نے فریسوں بعض گهڑی ُاسی گے۔ ہوں آخر جو ہيں اول            بعض
ہيرو کيونکہ دے چل سے یہاں کر نکل کہ کہا سے اُس             آکر
جاکر کہ کہا سے اُن نے ُاس ہے۔ چاہتا کرنا قتل تجهے             دیس
کو بدروحوں کل اور آج ميں دیکه کہ دو کہہ سے لومڑی             اُس
دن تيسرے اور گا رہوں دیتا انجام کام کا بخشنے شفا اور             نکالتا
پر راه اپنی پرسوں اور کل اور آج تجهے مگر گا۔ پہنچوں کو              کمال
باہر سے یروشليم نبی کہ نہيں ممکن کيونکہ ہے ضرور           چلنا

ہو۔  ہالک

     یروشليمکےليئےدکه

ہے کرتی قتل کو نبيوں جو تو یروشليم اے یروشليم !       اے   !  
کتنی ہے کرتی سنگسار کو اُن گئے بهيجے پاس تيرے جو            اور
پروں کو بچوں اپنے مرغی طرح جس کہ چاہا نے ميں بار             ہی
جمع کو بچوں تيرے بهی ميں طرح ُاسی ہے کرتی جمع            تلے
ليئے ہی تمہارے گهر تمہارا دیکهو چاہا نا نے تم مگر !      کرلوں      
وقت اُس کو مجه کہ ہوں کہتا سے تم ميں اور ہے جاتا              چهوڑا

کہ کہوں نہ تک جب گے دیکهو نہ ہرگز :تک          
ہے آتا سے نام کے خدا جو وه ہے !‘‘مبارک          ’’
]26: 118[ زبور 
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اختالف95 .    سبتپرچهٹا

: باب14 لوقا دن؛1-24  کے سبت وه کہ ہوا ایسا          پهر
کهانے کهانا گهر کے کسی سے ميں سرداروں کے          فریسيوں
ُاس شخص ایک دیکهو اور رہے۔ ميں تاک کی ُاس وه اور گيا              کو
فریسيوں اور عالموں کے شروع نے یسوع تها۔ سامنے          کے
چپ وه نہيں؟ یا ہے روا بخشنا شفا دن کے سبت کہ کہا               سے
کيا۔ رخصت اور بخشی شفا کر لگا ہاته ُاسے نے ُاس گئے۔             ره
بيل یا گدها کا جس ہے کون ایسا سے ميں تم کہا سے ُان               اور
لے؟ نکال نہ فوراََ کو اُس دن کے سبت وه اور پڑے گر ميں               ُکوئيں

سکے۔ دے نہ جواب کا باتوں       وه

تعليم     فروتنیپر

پسند طرح کس جگہ صدر مہمان کہ دیکها نے اُس           جب
تجهے کوئی جب کہ۔ کہی تمثيل ایک سے ُان تو ہيں            کرتے
نے ُاس شاید کہ بيٹه نہ پر جگہ صدر تو ُبالئے ميں             شادی
نے جس اور ہو۔ ُبالیا کو دار عزت زیاده بهی سے تجه             کسی
کو اس کہ کہے سے تجه آکر ہے ُبالیا کو دونوں ُاسے اور              تجهے
پڑے۔ بيٹهنا نيچے سے سب ہوکر شرمنده تجهے پهر دے۔           جگہ
ُان تب بيٹه جا جگہ نيچی سے سب تو جائے ُبالیا تو جب !  بلکہ            
تيری ہيں بيٹهے کهانے کهانا ساته تيرے جو ميں نظر کی            سب
بڑا وه گا بنائے بڑا کو آپ اپنے کوئی جو کيونکہ ہوگی۔ عزت              تيری
کہ کہا یہ بهی سے والے ُبالنے اپنے نے ُاس پهر گا۔ جائے              کيا
یا دوستوں اپنے تو کرے تيار کهانا کا رات یا کا دن تو              جب
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ایسا تاکہ ُبال نہ کو پڑوسيوں دولتمند یا داروں رشتہ یا            بهائيوں
تو جب بلکہ جائے۔ ہو بدلہ تيرا اور ُبالئيں تجهے بهی وه کہ ہو               نہ
پر تجه اور ُبال۔ کو اندهوں لنگڑوں ُلنجوں غریبوں تو کرے            ضيافت
نہيں کچه کو دینے بدلہ تجهے پاس کے ان کيونکہ ہوگی            برکت

گا۔ ملے بدلہ ميں قيامت کی راستبازوں تجهے         اور

     بڑیضيافتکیتمثيل

سے ميں ُان تهے بيٹهے کهانے کهانا ساته کے ُاس           جو
خدا جو وه ہے مبارک کہا سے ُاس کر ُسن باتيں یہ نے              ایک
ایک کہا سے ُاس نے ُاس کهائے۔ کهانا ميں بادشاہی           کی
اور ُبالیا۔ کو لوگوں سے بہت اور کی ضيافت بڑی نے            شخص
کہے سے ں ہوؤ بالئے کہ بهيجا کو نوکر اپنے وقت کے             کهانے
کيا شروع کرنا عزر کر مل نے سب پر اس ہے۔ تيار کهانا اب ۔                 آؤ
ضرورت مجهے ہے خریدا کهيت نے ميں کہا سے ُاس نے            پہلے
مجهے کہ ہوں کرتا منت تيری ميں دیکهوں اُسے جاکر کہ            ہے
بيل جوڑی پانچ نے ميں کہا سے ُاس نے دوسرے رکه۔            معذور
ہوں کرتا منت تيری ميں ہوں۔ جاتا آزمانے انہيں اور ہيں            خریدے
اس ہے۔ کيا بياه نے ميں کہا نے اور ایک رکه۔ معذور مجهے              کہ
ان کو مالک اپنے آکر نے نوکر اُس پس سکتا۔ آ نہيں سے              سب
اپنے ہوکر غصے نے مالک کے گهر پر اس دی۔ خبر کی             باتوں
غریبوں جاکر ميں کوچوں اور بازاروں کے شہر جلد کہا سے            نوکر
خداوند اے کہا نے نوکر آ۔ لے یہاں کو لنگڑوں اور اندهوں             لنجوں
مالک ہے جگہ بهی اب اور ہوا ہی ویسا تها فرمایا نے تو              جيسا
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لوگوں اور باڑوں کی کهيت اور سڑکوں کہ کہا سے نوکر ُاس             نے
سے تم ميں کيونکہ جائے۔ بهر گهر ميرا تاکہ ال کے کر مجبور              کو
ميرا شخص کوئی سے ميں ُان تهے گئے بالئے جو کہ ہوں             کہتا

پائے۔ نہ چکهنے    کهانا

    شاگردیتکیقيمت

نے ُاس تو تهے رہے جا ساته کے ُاس لوگ سے بہت             جب
ماں اور باپ اپنے اور آئے پاس ميرے کوئی اگر کہا سے اُن              پهر
بهی سے جان اپنی بلکہ بہنوں اور بهائيوں اور بُچن اور بيوی             اور
اپنی کوئی جو سکتا۔ ہو نہيں شاگرد ميرا تو کرے نہ            دشمنی
سکتا ہو نہيں شاگرد ميرا وه آئے نہ پيچهے ميرے کر اُٹها             صليب
تو چاہے بنانا برج ایک وه جب کہ ہے کون ایسا ميں تم              کيونکہ
کے اُس پاس ميرے آیا کہ لے کر نہ اندازه کا الگت کر بيٹه               پہلے
کر ال ڈ نيو جب کہ ہو نہ ایسا نہيں؟ یا ہے سامان کا کرنے                تيار
ہنسنا پر اُس کر کہہ یہ والے دیکهنے سب تو سکے کر نہ              تيار
مگر کی شروع تو عمارت نے شخص اس کہ۔ کریں           شروع
بادشاه دوسرے جو ہے بادشاه ایسا کون یا سکا۔ کـر نہ            تکميل
ميں آیا کہ کرلے نہ مشوره کر بيٹه پہلے اور ہو جاتا لڑنے              سے
ہزار بيس جو نہيں یا ہوں سکتا کر مقابلہ کا ُاس سے ہزار              دس
ہے ہی دور ہنوز وه جب تو نہيں ہے؟ آتا چڑها پر مجه کر               لے
اسی بس گا۔ کرے درخواست کی ُصلح شرائط کر بهيج           ایلچی
ميرا وه کرے نہ ترک کچه سب اپنا کوئی جو سے ميں تم              طرح

سکتا۔ ہو نہيں    شاگرد
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تمثيليں96 .  مزید

: باب15 لوقا گنہگار؛1-16  اور والے لينے محصول        سب
فریسی اور ُسنيں باتيں کی ُاس تاکے تهے آتے پاس کے            ُاس
اور ملتا سے گنہگاروں آدمی یہ کہ لگے کہنے کر ُبڑبڑا فقيہہ             اور
کہ۔ کہی تمثيل یہ سے اُن نے ُاس ہے۔ کهاتا کهانا ساته کے              ُان

      کهوئیہوئیبهيڑکیتمثيل

بهيڑیں سو پاس کے جس ہے آدمی ایسا کون ميں           تم
ميں بيابان کو ننانوے تو جائے کهو ایک سے ميں ُان اور             ہوں
نہ تا هونڈ ڈ جائے نہ مل تک جب کو ہوئی کهوئی اُس کر               چهوڑ
پر کندهے ُاسے ہوکر خوش وه تو ہے جاتی مل جب پهر             رہے؟
اور ُبالتا کو پڑوسيوں اور دوستوں کر پہنچ گهر اور ہے۔ ليتا              ُاٹها
ہوئی کهوئی ميری کيونکہ کرو خوشی ساته ميرے ہے          کہتا
ننانوے طرح اسی کہ ہوں کہتا سے تم ميں گئی۔ مل            بهيڑ
ایک رکهتے نہيں حاجت کی توبہ جو نسبت کی بازوں           راست
ہوگی۔ خوشی زیاده پر آسمان باعث کے گہنگار والے کرنے           توبہ

     گمشدهسکہکیتمثيل

اور ہوں درہم دس پاس کے جس ہے عورت ایسی کون            یا
جب اور دے نہ جهاڑو ميں گهر کر جال چراغ وه تو جائے کهو               ایک
مل جب اور رہے؟ نہ تی هونڈ ڈ سے کوشش جائے نہ مل              تک
ميرے کہ کہے نہ کر ُبال کو پڑوسيوں اور دوستوں اپنی تو             جائے
تم ميں گيا۔ مل درہم ہوا کهویا ميرا کيونکہ کرو خوشی            ساته
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کے گنہگار والے کرنے توبہ ایک طرح اسی کہ ہوں کہتا            سے
ہے۔ ہوتی خوشی سامنے کے فرشتوں کے خدا         باعث

      کهوئےہوئےبيٹےکیتمثيل

ُان تهے بيٹے دور کے شخص کسی کہ کہا نے ُاس            پهر
حصہ جو کا مال باپ اے کہا سے باپ نے چهوٹے سے !    ميں          
ُانہيں متاع مال اپنا نے اُس دے۔ دے مجهے ہے پہنچا            مجهے
جمع کچه سب اپنا بيٹا چهوٹا کہ گذرے نہ دن بہت اور دیا۔              بانٹ
ميں بدچلنی مال اپنا وہاں اور ہوا روانہ کو ُملک دراز دور کے              کر
پڑا کال سخت ميں ُملک ُاس تو ُچکا کر خرچ سب جب اور دیا               ُاڑا
جا ہاں کے باشندے کے ُملک اُس پهر لگا۔ ہونے محتاج وه             اور
اور بهيجا۔ چرانے ُسور ميں کهيتوں اپنے کو اُس نے ُاس            پڑا۔
اپنا سے انہی تهے کهاتے ُسور پهلياں جو کہ تهی آرزو            ُاسے
ميں ہوش نے ُاس پهر تها۔ دیتا نہ ُاسے کوئی مگر بهرے             پيٹ
روٹی سے افراط کو مزدوروں سے بہت کے باپ ميرے کہا            آکر
باپ اپنے کر ُاٹه ميں ہوں رہا مر بهوکا یہاں ميں اور ہے !     ملتی         
آسمان ميں باپ اے گا کہوں سے ُاس اور گا ں جاؤ پاس !  کے             
تيرا پهر کہ رہا نہيں الئق اس اب ہوا۔ گنہگار ميں نظر تيری اور               کا
کر اٹه وه پس لے۔ کر جيسا مزدوروں اپنے مجهے ں۔ کہالؤ              بيٹا
کر دیکه ُاسے کہ تها ہی دور ابهی وه چال۔ پاس کے باپ              اپنے
ُچوما۔ اور ليا لگا گلے کو ُاس کر دوڑ اور آیا ترس کو باپ کے                ُاس
کا نظر تيری اور کا آسمان ميں باپ اے کہا سے اُس نے !       بيٹے       
باپ ں۔ کہالؤ بيٹا تيرا پهر کہ رہا نہيں الئق اس اب ہوا۔               گنہگار
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کر نکال جلد لباس اچها سے اچهے کہا سے نوکروں اپنے            نے
جوتی ميں ں پاؤ اور انگوٹهی ميں ہاته کے ُاس اور پہناؤ               ُاسے
کر کها ہم تاکہ کرو زبح الکر کو بچهڑے ہوئے پلے اور ۔               پہناؤ
گيا کهو ہو۔ زنده اب تها۔ مرده بيٹا ميرا کيونکہ منائيں۔            خوشی
بيٹا بڑا کا اُس ليکن لگے۔ منانے خوشی وه پس ہے۔ مال اب              تها۔
بجانے گانے تو پہنچا نزدیک کے گهر آکـر وه جب تها ميں              کهيت
لگا کرنے دریافت کر ُبال کو نوکر ایک اور ُسنی آواز کی ناچنے              اور
اور ہے آگيا بهائی تيرا کہا سے اُس نے اُس ہے؟ رہا ہو کيا یہ                کہ
چنگا بهال ُاسے کيونکہ ہے کرایا ذبح بچهڑا ہوا پال نے باپ             تيرے
جاکر باہر باپ کا ُاس مگر چاہا نہ جانا اندر اور ہوا غصے وه               پایا۔
دیکه کہا ميں جواب سے باپ اپنے نے ُاس لگا۔ منانے            ُاسے
تيری کبهی اور ہوں کرتا خدمت تيری ميں سے برسوں            اتنے
کا بکری ایـک کبهی تونے مجهے مگر کی نہيں عدولی           حکم
ليکن مناتا۔ خوشی ساته کے دوستوں اپنے کہ دیا نہ بهی            بچہ
تو دیا ُارا ميں کسبيوں متاع مال تيرا نے جس آیا بيٹا یہ تيرا               جب
کہا سے ُاس نے ُاس کرایا ذبح بچهڑا ہوا پال تونے ليئے کے              ُاس
ہی تيرا وه ہے ميرا کچه جو اور ہے پاس ميرے ہميشہ تو ُتو !              بيٹا
یہ تيرا کيونکہ تها مناسب شادمان اور منانا خوشی ليکن            ہے۔

ہے۔ مال اب تها ہوا کهویا ہوا زنده اب تها مرده            بهائی

       معامہشناسمنتظمکیتمثيل

)باب16( لوقا   
مند دولت کسی کہ کہا بهی سے شاگردوں نے اُس           پهر
کہ کی شکایت سے ُاس نے لوگوں کی ُاس تها۔ مختيار ایک             کا
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ہے کيا یہ کہ کہا کر ُبال کو ُاس نے ُاس پس ہے۔ ُاڑاتا مال تيرا                 یہ
دے حساب کا مختاری اپنی ہوں؟ ُسنتا ميں حق تيرے ميں            جو
جی اپنے نے مختار ُاس سکتا۔ ره نہيں مختار تو کو آگے             کيونکہ
مختاری سے مجه مالک ميرا کيونکہ کروں؟ کيا کہ کہا           ميں
بهيک اور جاتی نہيں کهودی سے مجه تو مٹی ہے۔ ليتا            چهينے
تاکہ کروں کيا کہ گيا سمجه ميں ہے آتی شرم سے            مانگنے
گهروں اپنے مجهے لوگ تو ں جاؤ ہو موقوف سے مختاری             جب
دار قرض ایک ایک کے مالک اپنے نے ُاس پس دیں۔ جگہ              ميں
ہے؟ آتا کيا کا مالک ميرے پر تجه کہ پوچها سے پہلے ُبالکر              کو
دستاویز اپنی کہا سے اُس نے اُس تيل۔ من سو کہا نے               ُاس
پر تجه کہا سے دوسرے پهر دے۔ لکه پچاس کـر بيٹه جلد اور              لے
کہا سے ُاس نے اُس گيُہوں۔ من سو کہا نے ُاس ہے؟ آتا              کيا
ایمان بے نے مالک اور دے۔ لکه اسی کر لے دستاویز            اپنی
تهی کی ہوشياری نے ُاس کہ ليئے ُاس کی تعریف کی            مختار
معامالت ساته کے جنسوں ہم اپنے فرزند کے جہاں اس           کيونکہ
سے تم ميں اور ہيں۔ ہوشيار زیاده سے فرزندوں کے نور            ميں
پيدا دوست ليئے اپنے سے دولت کی ناراستی کہ ہوں           کہتا
مسکنوں کے ہميشہ کو تم یہ تو رہے جاتی وه جب تاکہ             کرو
ميں تهوڑے جو اور ہے دار دیانت ميں تهوڑے جو دیں۔ جگہ             ميں
تم جب پس ہے۔ بددیانت بهی ميں بہت وه ہے           بددیانت
کون دولت حقيقی تو ٹهہرے نہ دار دیانت ميں دولت           ناراسات
نہ دار دیانت ميں سال بيگانہ تم اگر اور گا؟ کرے سپرد             تمہارے
دو نوکر کوئی گا؟ دے کون ُاسے ہے اپنا جو تمہارا تو             ٹهہرے
عداوت سے ایک تو یا کيونکہ سکتا کر نہيں خدمت کی             مالکوں
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اور گا رہے مال سے ایک یا محبت سے دوسرے اور گا             رکهے
خدمت کی دونوں دولت اور خدا تم گا۔ جانے ناچيز کو            دوسرے
کو باتوں سب ان تهے دوست زر جو فریسی سکتے۔ کر            نہيں
تم کہ کہا سے اُن نے اُس لگے۔ اڑانے ميں ٹهٹهے ُاسے              ُسن
ہو ٹهہراتے باز راست کو آپ اپنے سامنے کے آدميوں کہ ہو              وه
کی آدميوں چيز جو کيونکہ ہے جانتا کو دلوں تمہارے خدا            ليکن

ہے۔ مکروه نزدیک کے خدا وه ہے قدر عالی ميں           نظر

  شریعت

کی خدا سے وقت ُاس رہے تک یوحنا انبيا اور           شریعت
ُاس مارکر زور ایک ہر اور ہے جاتی دی خوشخبری کی            بادشاہی
کے شریعت جانا ٹل کا زمين اور آسان ليکن ہے۔ ہوتا داخل             ميں
بيوی اپنی کوئی جو ہے۔ آسان سے جانے مٹ کے نقطہ            ایک
جو اور ہے کرتا زنا وه کرے بياه سے دوسری کر چهوڑ             کو
بهی وه کرے بياه سے عورت ہوئی چهوڑی کی شوہر           شخص

ہے۔ کرتا   زنا

کیتمثيل لعزر آدمیاور         دولتمند

ہر اور پہنتا کپڑے مہين اور ارغوانی جو تها مند دولت            ایک
نام لعزر اور تها رہتا سے شوکت و شان اور مناتا خوشی             روز
تها۔ گيا اال ڈ پر دروازه کے اُس ہوا بهرا سے ناسوروں غریب              ایک
ٹکڑوں ہوئے گرے سے ميز کی مند دولت کہ تهی آرزو            ُاسے
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چاٹتے ناسور کے ُاس آکر بهی ُکتے بلکہ بهرے پيٹ اپنا            سے
تهے۔

لے اُس نے فرشتوں اور مرگيا غریب وه کہ ہوا ایسا            اور
اور ُموا بهی مند دولت اور دیا پہنچا ميں گود کی ابراہام             جاکر
ہوکر مبتال ميں عذاب درميان کے ارواح عالم نے ُاس ہوا۔            دفن
کی ُاس اور دیکها سے دور کو ابرہام اور اٹهائيں آنکهيں            اپنی
پر مجه ابرہام باپ اے کہا کر ُپکار نے ُاس اور کو۔ لعزر ميں               گود
بهگو ميں پانی سرا کا ُانگلی اپنی کہ بهيج کو لعزر کے کر              رحم
ابرہام ہوں تڑپتا ميں آگ اس ميں کيونکہ کرے تر زبان ميری             کر
چيزیں اچهی اپنی ميں زندگی اپنی تو کہ کر یاد بيٹا کہا !          نے   
تسلی یہاں وه اب ليکن چيزیں ُبری لعزر طرح ُاسی اور ُچکا             لے
تمہارے ہمارے سوا کے باتوں سب ان اور ہے۔ تڑپتا تو اور ہے              پاتا
تمہاری سے یہاں جو کہ ایسا ہے۔ واقع گڑها بڑا ایک            درميان
ہماری سے ادهر کوئی نہ اور سکيں جا نہ چاہيں جانا پار             طرف
تاہوں کر منت تيری ميں باپ اے پس کہا نے ُاس سکے آ !     طرف         
بهائی پانج ميرے کيونکہ بهيج۔ گهر کے باپ ميرے ُاسے تو            کہ
ہو نہ ایسا دے۔ گواہی کی باتوں ان سامنے کے ُان وه تاکہ              ہيں
سے اُس نے ابرہام آئيں۔ ميں جگہ کی عذاب اس بهی وه             کہ
نے اُس ُسنيں۔ کی ُان ہيں۔ تو انبيا موسٰیاور پاس کے اُن              کہا
کے اُن سے ميں مردوں کوئی اگـر ہاں ابرہام۔ باپ اے نہيں             کہا
جب کہ کہا سے ُاس نے اُس گے۔ کریں بہ تو وه تو جائے               پاس
ميں مردوں اگر تو ُسنتے نہيں کی ہی نبيوں اور موسٰی            وه

گے۔ مانيں نہ بهی کی ُاس تو ُاٹهے جی کوئی           سے
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تکليفدینا97 .    دوسروںکو

: باب17 لوقا یہ؛1-10  کہا سے شاگردوں نے ُاس         پهر
لگيں نہ ٹهوکریں کہ سکتا ہو ہے٬      نہيں افسوس پر ُاس      ليکن

ٹهوکر کو ایک سے ميں چهوٹوں لگيں۔ سے باعث کے           جس
کہ ہوتا بہتر یہ ليئے کے شخص اُس نسبت یہ کی            کهالنے
تيرا اگر رہو خبردار جاتا۔ لٹکایا ميں گلے کے ُاس پات کا             چکی
ُاسے تو کرے توبہ اگر کر۔ مالمت اُسے تو کرے گناه            بهائی
اور کرے گناه تيرا دفعہ سات ميں دن ایک وه اگر اور کر              معاف
ُاسے تو ہوں کرتا بہ تو کہ کہے آکر پهر پاس تيرے دفعہ              ساتوں

کر۔  معاف

ایمانبڑها ہمارا      خداوند

بڑها کو ایمان ہمارے کہا سے خداوند نے رسولوں پر           اس
بهی برابر کے دانے کے برائی ميں تم اگر کہ کہا نے             خداوند
سے جڑ کہ کہتے سے درخت کے توت اس تم اور ہوتا             ایمان
سے ميں تم مگر مانتا۔ تمہاری تو لگ جا ميں سمندر کر             ُاکهڑ
جب اور ہو کرتا بانی گلّہ یا جوتتا ہل نوکر کا جس ہے کون                ایسا
کهانے کهانا آکر جلد کہ کہے سے ُاس تو آئے سے کهيت             وه
کهاؤں ميں تک جب اور کر تيار کهانا ميرا کہ کہے نہ یہ اور               بيٹه؟
کها خود تو بعد کے ُاس کر۔ خدمت ميری کر بانده کمر             پيٹوں
ُاس کہ گا مانے احساس کا نوکر اُس ليئے اس وه کيا لينا؟              پی
تم طرح اسی کی؟ تعميل ہوا حکم کا جن کی باتوں ُان             نے
اسی کی؟ تعميل ہوا حکم کا جن کی باتوں سب ُان جب             بهی
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ہوا حکم تمہيں کا جن کی باتوں سب ُان جب بهی تم             طرح
فرض کرنا پر ہم جو ہيں۔ نوکر نکمے ہم کہ کہو تو چکو کر               تعميل

ہے۔ کيا وہی    تها

. لعزر98

: باب11 لوحنا گاؤ؛1-57  کے مرتها بہن کی ُاس اور          مریم
تهی مریم وہی یہ تها۔ بيمار آدمی ایک نام لعزر کا عنياه بيت               ں
ں پاؤ کے ُاس سے بالوں اپنے کر ال ڈ عطر پر خداوند نے                جس
نے بہنوں کی ُاس پس تها۔ بيمار لعزر بهائی کا اس            پونچے۔
رکهتا عزیز تو جسے دیکه خداوند اے کہ بهيجا کہال یہ !     ُاسے       
کی موت ہماری یہ کہ کہا کر ُسن نے یسوع ہے۔ بيمار وه              ہے
سے وسيلہ کے ُاس تاکہ ہے ليئے کے جالل کے خدا بلکہ             نہيں
بہن کی ُاس اور مرتها یسوع اور ہو۔ ظاہر جالل کا بيٹے کے              خدا
وه کہ سنا نے اُس جب پس تها۔ رکهتا محبت سے لعزر             اور
بعد کے ُاس پهر رہا۔ اور دن دو وہيں تها جگہ جس تو ہے               بيمار
ُاس نے شاگردوں چليں۔ کو یہودیہ پهر آؤ کہا سے            شاگردوں
چاہتے کرنا سنگسار تجهے یہودی تو ابهی ربی اے کہا !       سے    
باره کے دن کيا دیا جواب نے یسوع ہے؟ جاتا وہاں پهر اور              تهے
کهاتا نہيں ٹهوکر تو چلے کو دن کوئی اگـر ہوتے؟ نہيں            گهنٹے
کو رات کوئی اگـر ليکن ہے۔ دیکهتا روشنی کی دنيا وه            کيونکہ
نے ُاس نہيں روشنی ميں اُس کيونکہ ہے کهاتا ٹهوکر تو             چلے
ہمارا کہ لگا کہنے سے اُن بعد کے اس اور کہيں باتيں             یہ
پس ہوں۔ جاتا جگانے ُاسے ميں ليکن ہے گيا سو لعزر            دوست
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بچ تو ہے گيا سو اگر خداوند اے کہا سے ُاس نے !      شاگردوں       
وه مگر تها کہا بابت کی موت کی ُاس تو نے یسوع گا۔              جائے
سے ُان نے یسوع تب کہا۔ بابت کی نيند کی آرام کہ             سمجهے
خوش سے سبب تمہارے ميں اور گيا۔ مر لعزر کہ دیا کہہ             صاف
پاس کے ُاس ہم آؤ ليکن الؤ ایمان تم تاکہ تها نہ وہاں کہ                  ہوں
کے ساته اپنے تهے کہتے توام جسے نے توّما پس           چليں۔
ساته کے ُاس تاکہ چليں بهی ہم آـؤ کہ کہا سے             شاگردوں
دن چار رکهے ميں قبر ُاسے کہ ہوا معلوم کو یسوع پس             مریں۔
فاصلے کے ميل دو تقریباََ نزدیک کے یروشليم عنياه بيت            ہوئے۔
کے بهائی کے ان کو مریم اور مرتها یہودی سے بہت اور تها۔              پر
آنے کے یسوع مرتها پس تهے۔ آئے دینے تسلی ميں            بارے
ميں گهر مریم ليکن گئی کو ملنے سے ُاس کر سن خبر             کی
یہاں تو اگر خداوند اے کہا سے یسوع نے مرتها رہی۔            بيٹهی
جو کہ ہوں جانتی ميں بهی اب اور مرتا۔ نہ بهائی ميرا تو              ہوتا

گا۔ دے تجهے وه گا مانگے سے خدا تو          کچه

ہے مریمکوتسلیدیتا اور          یسوعمرتها

نے مرتها گا۔ ُاٹهے جی بهائی تيرا کہا سے اُس نے            یسوع
جی دن آخری ميں قيامت کہ ہوں جانتی ميں کہا سے            ُاس
ہوں۔ ميں تو زندگی اور قيامت کہا سے ُاس نے یسوع گا۔             ُاٹهے
گا۔ رہے زنده بهی تو جائے مر وه گوه ہے التا ایمان پر مجه               جو
کبهی ابدتک وه ہے التا ایمان پر مجه اور ہے زنده کوئی جو              اور
اے ہاں کہا نے ُاس ہے؟ رکهتی ایمان پر اس تو کيا گا۔ مرے               نہ
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دنيا جو مسيح بيٹا کا خدا کہ ہوں ُچکی ال ایمان ميں             خداوند
ُچپکے اور گئی چلی وه کر کہہ یہ ہے۔ ہی تو تها واال آنے               ميں
تجهے اور ہے یہيں استاد کہ کہا کر ُبال کو مریم بہن اپنی              سے
یسوع آئی پاس کے اُس کر ُاٹه جلد ہی ُسنتے وه ہے۔ (ُبالتا             
مرتها جہاں تها جگہ ُاسی بلکہ تها پہنچا نہيں ميں ں گاؤ              ابهی
پاس کے ُاس ميں گهر یہودی جو پس تهی ملی سے )        ُاس    
ُاٹه جلد مریم کہ کر دیکه یہ تهے رہے دے تسلی ُاسے اور              تهے
پر قبر وه کہ لئے ہو پيچهے کے ُاس سے خيال اس گئی۔ باہر               کر
اور تها یسوع جہاں پہنچی جگہ ُاس مریم جب ہے۔ جاتی            رونے
خداوند اے کہا سے ُاس کر گر پر قدموں کے اُس تو دیکها              ُاسے
ُان اور ُاسے نے یسوع جب مرتا نہ بهائی ميرا تو ہوتا یہاں تو               اگر
ميں دل تو دیکها روتے تهے آئے ساته کے ُاس جو کو             یہودیوں
ہے؟ رکها کہاں ُاس نے تم کہا۔ کر گهبرا اور ہوا رنجيده             نہایت
بہنے آنسو کے یسوع لے۔ دیکه کر چل خداوند اے کہا نے             انہوں
ليکن تها۔ عزیز کيسا کو ُاس وه دیکهو کہا نے یہودیوں پس             لگے۔
کی اندهے نے جس شخص یہ کيا کہا نے بعض سے ميں             ُان

مرتا؟ نہ آدمی یہ کہ سکا کر نہ اتنا کهوليں           آنکهيں

جانا کيا زنده کو       لعزر

وه آیا۔ پر قبر ہوکر رنجيده نہایت ميں دل اپنے پهر            یسوع
ہٹاؤ کو پتهر کہا نے یسوع تها۔ دهرا پتهر پر ُاس اور تها غار               ایک
اے کہا سے ُاس نے مرتها بہن کی شخص ہوئے مرے ُاس                ۔
کيونکہ ہے آتی بدبو اب تو سے ميں ُاس خداوند اے !         خداوند   
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نے ميں کيا کہا سے ُاس نے یسوع ہوگئے۔ دن چار            ُاسے
جالل کا خدا تو گی الئے ایمان تو اگر کہ تها نہ کہا سے               تجهے
نے یسوع پهر دیا ہٹا کو پتهر ُاس نے انہوں پس گی؟             دیکهے
ميری تونے کہ ہوں کرتا شکر تيرا ميں باپ اے کہا کر ُاٹها              آنکهيں
ہے۔ ُسنتا ميری ہميشہ تو کہ تها معلوم تو مجهے اور لی۔             سن
کہا یہ نے ميں ہيں کهڑے پاس آس جو باعث کے لوگوں ان              مگر
کر کہہ یہ اور ہے۔ بهيجا مجهے نے ہی تو کہ الئيں ایمان وه               تاکہ
وه تها گيا مر جو آ۔ نکل لعزر اے کہ پکارا سے آواز بلند نے                ُاس
چہره کا ُاس اور آیا نکل ہوئے بندهے ں پاؤ ہاته سے              کفن
دو۔ جانے کر کهول ُاسے کہا نے یسوع تها۔ ہوا لپٹا سے              رومال

جانا کيا زنده کو       لعزر

ہوئے؛19-11: 17 لوقا جاتے کو یروشليم کہ ہوا ایسا          اور
ں گاؤ ایک اور تها۔ رہا جا ہوکر سے بيچ کے گليل اور سامریہ                وه
دور نے انہوں ملے۔ کو ُاس کوڑهی دس وقت ہوتے داخل            ميں
رحم پر ہم صاحب اے یسوع اَے کہا سے آواز بلند ہوکر !     کهڑے        
دکهاؤ کو کاہنوں تئيں اپنے ؟ جاؤ کہا کر دیکه ُانہيں نے ُاس               کر
ميں ُان پهر ہوگئے۔ صاف پاک جاتے جاتے وه کہ ہوا ایسا             اور
کی خدا سے آواز بلند گيا پا شفا ميں کہ کر دیکه یہ ایک               سے
کر گر پر ں پاؤ کے یسوع بل کے ُمنہ اور لوٹا۔ ہوا کرتا                تمجيد
ميں جواب نے یسوع تها۔ سامری وه اور لگا کرنے شکر کا             ُاس
اس کيا ہيں؟ کہاں نو وه پهر ہوئے؟ نہ صاف پاک َدسوں کيا              کہا
تمجيد کی خدا کر لوٹ جو نکلے نہ اور سوا کے            پردیسی
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تجهے نے ایمان تيرے جا۔ چال کر اٹه کہا سے ُاس پهر             کرتے؟
ہے۔ کيا   اچها

کیباشاہت100 .   خدا

پوچها ـ؛37-20 : باب17 لوقا سے اُس نے فریسيوں      جب
ُاس ميں جواب نے ُاس تو گی؟ آئے کب بادشاہت کی خدا             کہ
اور گی۔ آئے نہ پر طور ظاہری بادشاہت کی خدا کہ کہا             سے
خدا دیکهو کيونکہ ہے وہاں یا ہے یہاں کہ گے کہيں نہ یہ !   لوگ           
کہا سے شاگردوں نے اُس ہے۔ درميان تمہارے بادشاہی          کی
کو دن ایک سے ميں دنوں کے آدم ابِن کو تم کہ گے آئيں دن                وه
کہيں سے تم لوگ اور گے دیکهو نہ اور ہوگی آرزو کی             دیکهنے
یا ہے وہاں دیکهو کہ گے کہيں سے تم لوگ اور دیکهو۔ کہ              گے
لينا۔ ہو پيچهے کے اُن نہ جانہ نہ چلے تم مگر ہے یہاں !           دیکهو   
کر گوند سے طرف ایک کی آسمان بجلی جيسی          کيونکہ
ميں دن اپنے آدم ابِن ہی ویسے ہے چمکتی طرف           دوسری
اس اور اُٹهائے۔ دکه بہت وه کہ ہے ضرور پہلے ليکن ہوگا۔             ظاہر
ہوا ميں دنوں کے نوح جيسا اور کریں۔ رد ُاسے لوگ کے             زمانے
لوگ کہ گا۔ ہو بهی ميں دنوں کے آدم ابِن طرح ُاسی              تها۔
تک دن ُاس تهی۔ ہوتی شادی بياه ميں اُن اور تهے پيتے             کهاتے
ہالک کو سب آکر نے طوفان اور ہوا داخل ميں کشتی نوح             جب
اور پيتے کهاتے لوگ کہ تها ہوا ميں دنوں کے لوط جيسا اور              کيا۔
ليکن تهے بناتے گهر اور لگاتے درخت اور کرتے فروخت           خریدو
سے آسمان نے گندهک اور آگ نکال سے سدوم لوط دن            جس
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بهی دن کے ہونے ظاہر کے آدم ابِن کيا۔ ہالک کو سب کر              برس
گهر اسباب کا اُس اور ہوا پر کوٹهے جو دن ُاس ہوگا۔ ہی              ایسا
ميں کهيت جو طرح اسی اور ُاترے نہ کو ليتے ُاسے وه ہو              ميں
کوئی جو رکهو۔ یاد کو بيوی کی لوط لوٹے۔ نہ کو پيچهے وه              ہو
جو اور گا کهوئے ُاسے وه کرے کوشش کی بچانے جان            اپنی
کہتا سے تم ميں گا رکهے زنده کو ُاس وه کهوئے ُاسے             کوئی
ایک ہونگے۔ سوتے پر پائی چار ایک آدمی دو رات ُاس کہ             ہوں
ایک عورتيں دو گا۔ جائے دیا چهوڑ دوسرا اور گا جائے جایا             لے
اور گی جائے لی لے ایک گی۔ ہوں پيستی چکی           ساته
گے ہوں ميں کهيت جو آدمی دو گی۔ جائے دی چهوڑ      [      دوسری
نے انہوں گا جائے دیا چهوڑ دوسرا اور گا جائے ليا لے ]  ایک           
نے اُس ہوگا۔ کہاں یہ خداوند اے کہ کہا سے ُاس ميں !     جواب        

گے۔ ہوں جمع بهی گده وہاں ہے مردار جہاں کہا سے            ُان

کرنا101 ُدعا .   زیاده

: باب18 لوقا ہر؛1-14  کہ سے غرض اس نے اُس          پهر
تمثيل یہ سے ُان چاہيے ہارنا نہ ہمت اور رہنا کرتے ُدعا             وقت
رتا ڈ سے خدا وه نہ تها قاضی ایک ميں شہر کسی کہ              کہی
بيوه ایک ميں شہر ُاسی اور تها۔ کرتا پروا کچه کی آدمی             نہ
کر انصاف ميرا کہ تهی کرتی کہا یہ آکر پاس کے ُاس جو              تهی
چاہا نہ تو تک عرصہ کچه نے ُاس بچا۔ سے ُمدعی مجهے              کے
ڈ سے خدا نہ ميں گو کہ کہا ميں جی اپنے نے اُس آخر               ليکن
یہ کہ ليئے اس بهی تو ہوں۔ کرتا پروا کچه کی آدميوں نہ اور               رتا
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ہو نہ ایسا گا۔ کروں انصاف کا اس ميں ہے ستاتی مجهے             بيوه
کہا نے خداوند کرے۔ دم ميں ناک ميرا کو آخر آکر بار بار یہ               کہ
اپنے خدا کيا پس ہے۔ کہتا کيا قاضی انصاف بے یہ !           ُسنو
کرتے فریاد سے ُاس دن رات جو گا کرے نہ انصاف کا             برگزیدوں
سے تم ميں گا؟ کرے دیر ميں بارے کے ُان وه کيا اور               ہيں؟
آدم ابِن جب بهی تو گا۔ کرے انصاف کا ُان جلد وه کہ ہوں               کہتا

گا؟ پائے ایمان پر زمين کيا تو گا         آئے

        فریسیاورمحصوللينےوالےکیتمثيل

رکهتے بهروسہ پر اپنے جو سے لوگوں بعض نے اُس           پهر
یہ تهے جانتے ناچيز کو آدميوں باقی اور ہيں راستباز ہم کہ             تهے
ایک گئے۔ کرنے ُدعا ميں ہيکل شخص دو کہ کہی۔           تمثيل
جی اپنے ہوکر کهڑا فریسی واال۔ لينے محصول دوسرا          فریسی۔
باقی کہ ہوں کرتا شکر تيرا ميں خدا اے کہ لگا کہنے یوں !       ميں       
لينے محصول اس یا کار زنا انصاف بے ظالم طرح کی            آدميوں
اور رکهتا روزه بار دو ميں ہفتہ ميں ہوں نہيں مانند کی              والے

ہوں۔ دیتا یکی ده پر آمدنی ساری         اپنی
نہ بهی اتنا ہوکر کهڑے دور نے والے لينے محصول           ليکن
کر پيٹ پيٹ چهاتی بلکہ آنکهاُٹهائے طرف کی آسمان کہ           چاہا
کہ ہوں کہتا سے تم ميں کر۔ رحم پر گنہگار مجه خدا اے !           کہا   
گيا کو گهر اپنے کر ٹهہر راستباز نسبت کی دوسرے شخص            یہ
گا۔ جائے کيا چهوٹا وه گا بنائے بڑا کو آپ اپنے کوئی جو              کيونکہ

گا۔ جائے کيا بڑا وه گا بنائے چهوٹا کو آپ اپنے جو             اور
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. بچے102

کے آیات؛16-13  باب10 مرقس اُس کو بچوں لوگ       پر
کو ُان نے شاگردوں مگر چهوئے کو اُن وه تاکہ لگے النے              پاس
ميرے کو بچوں کہا سے ُان اور ہوا خفا کر دیکه یہ یسوع              جهڑکا۔
ایسوں بادشاہی کی خدا کيونکہ کرو نہ منع کو ُان دو۔ آنے             پاس
کی خدا کوئی جو کہ ہوں کہتا سچ سے تم ميں ہے۔ کی              ہی
داخل ہرگز ميں ُاـس وه کرے نہ قبول طرح کی بچے کو             بادشاہی
کر رکه ہاته پر ُان اور ليا ميں گود اپنی ُانہيں نے ُاس پهر ہوگا۔                نہ

دی۔ برکت کو    ُان

آدمی103 .   ایکمالدار

: باب10 مرقس راه آیات؛17-31  کـر نکل باہر وه جب         اور
ُاس اور آیا پاس کے اُس ہوا تا دوڑ شخص ایک تو تها رہا جا                ميں
نيک اے کہ لگا پوچهنے سے ُاس کر ٹيک ُگهٹنے آگے            کے
بنوں؟ وارث کا زندگی کی ہميشہ کہ کروں کيا ميں           ُاستاد
کوئی ہے؟ کہتا نيک کيوں مجهے ُتو کہ کہا سے اُس نے             یسوع

ہے۔ جانتا کو حکموں تو خدا۔ یعنی ایک مگر نہيں           نيک
کر نہ کر٬  خون نہ کر٬   زنا نہ دے۔٬   چوری نہ گواہی     جهوٹی

کر نہ نقصان کر دے کر۔٬     فریب عزت کی ماں اور کی باپ         اپنے
]آیات17-12  باب20[ خروج  

ان سے لڑکپن نے ميں اُستاد اے کہا سے ُاس نے            ُاس
پر اُس ُاسے اور کی نظر پر ُاس نے یسوع ہے۔ کيا عمل پر               سب
جو جا ہے۔ کمی ميں تجه کی بات ایک کہا سے ُاس اور آیا               پيار
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ملے خزانہ پر آسمان تجهے دے کو غریبوں کر بيچ ہے تيرا             کچه
پر چہرے کے ُاس سے بات اس ہولے۔ پيچهے ميرے آکر اور             گا
مالدار بڑا کيونکہ گيا چال ہوکر غمگين وه اور گئی چها            ُاداسی
سے شاگردوں اپنے کے کر نظر طرف چاروں نے یسوع پهر            تها۔
کيسا ہونا داخل ميں بادشاہی کی خدا کا دولتمندوں          کہا
نے یسوع ہوئے۔ حيران سے باتوں کی ُاس شاگرد ہے !         مشکل  
بهروسہ پر دولت لوگ جو بچو کہا سے ُان ميں جواب !     پهر        
کيا ہونا داخل ميں بادشاہی کی خدا ليئے کے ُان ہيں            رکهتے
جانا گذر سے ميں ناکے کے سوئی کا ُاونٹ ہے۔ مشکل            ہی
داخل ميں بادشاہی کی خدا مند دولت کہ ہے آسان سے            اِس
نجات کون پهر لگے کہنے سے ُاس ہوکر حيران ہی نہایت وه             ہو۔
آدميوں یہ کہا کے کر نظر طرف کی ُان نے یسوع ہے؟ سکتا              پا
خدا کيونکہ ہے سکتا ہو سے خدا ليکن سکتا ہو نہيں تو             سے
دیکه لگا کہنے سے ُاس پطرس ہے۔ سکتا ہو کچه سب            سے
ہيں ليئے ہو پيچهے تيرے اور دیا چهوڑ کچه سب تو نے             ہم
نہيں کوئی ایسا کہ ہوں کہتا سچ سے تم ميں کہا نے             یسوع
کهيتوں یا بچوں یا باپ ماں یا بہنوں یا بهائيوں یا گهر نے              جس
زمانہ اس اب اور ہو۔ دیا چهوڑ خاطر کی انجيل یا خاطر ميری              کو
بچے اور مائيں اور بہنيں اور بهائی اور گهر پائے۔ نہ گنا سو               ميں
ہميشہ ميں عالم والے آنے اور ساته۔ کے ظلم مگر کهيت            اور
اول۔ آخر اور گے جائيں ہو آخر اول سے بہت ليکن زندگی۔             کی

مزدور. 104   تاکستاناور
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: باب20 متی اُس ـ؛1-16  بادشاہی کی آسمان      کيونکہ
تاکستان اپنے تاکہ نکال سویرے جو ہے مانند کی مالک کے            گهر
روز دینار ایک سے مزدوروں سے اُس اور لگائے۔ مزدور           ميں
چڑهے دن پہر پهر دیا۔ بهيج ميں تاکستان اپنے انہيں کر             ٹهہرا
دیکها کهڑے بيکار ميں بازار کو اوروں نے ُاس کر نکل قریب             کے
ہے جواب جو ۔ جاؤ چلے ميں تاکستان بهی تم کہا سے اُن               اور
تيسرے اور دوپہر نے ُاس پهر گئے۔ چلے وه پس گا۔ دوں کو              تم
رہے دن گهنٹہ ایک کوئی اور کيا۔ ہی ویسا کر نکل قریب کے              پہر
یہاں کيوں تم کہا سے ُان اور پایا کهڑے کو اوروں کر نکل              پهر
کہ ليئے اس کہا سے اُس نے انہوں رہے؟ کهڑے بيکار دن             تمام
تم کہا سے ُان نے ُاس لگایا نہيں پر مزدوری کو ہم نے               کسی
کے تاکستان تو ہوئی شام جب ۔ جاؤ چلے ميں تاکستان              بهی
پچهلوں اور ُبال کو مزدوروں کہ کہا سے کارنده اپنے نے            مالک
جو آئے وه جب دے۔ دے مزدوری کی اُن تک پہلوں کر لے              سے
مال۔ دینار ایک ایک کو ُان تو تهے گئے لگائے رہے دن بهر              گهنٹہ
زیاده کو ہم کہ سمجها یہ نے انہوں تو آئے مزدور پہلے             جب
گهر تو مال جب مال۔ دینار ایک ہی ایک بهی کو ُان اور گا               ملے
نے پچهلوں ان کہ لگے کرنے شکایت کر کہہ یہ سے مالک             کے
دیا کر برابر ہمارے کو ُان تونے اور ہے کيا کام گهنٹہ ہی              ایک
اُس سہی۔ دهوپ سخت اور ُاٹهایا بوجه کا بهر دن نے            جنہوں
تيرے ميں مياں کہا سے ایک سے ميں ُان کر دے جواب             نے
نہيں دینار ایک سے مجه تيرا کيا کرتا نہيں انصافی بے            ساته
کہ ہے یہ مرضی ميری جا۔ چال اور ُاٹهالے ہے تيرا جو تها؟              ٹهہرا
کيا دوں۔ ہی اُتنا بهی کو پچهلے اس ہوں دیتا تجهے            جتنا
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تو یا کروں؟ سو چاہوں جو سے مال اپنے کہ نہيں روا             مجهے
اسی ہے؟ دیکهتا سے نظر ُبری ہوں نيک ميں کہ ليئے            اس

آخرـ۔ اول اور گے جائيں ہو اول آخر         طرح

    موتکیتيسریپيشنگوئی. 105

: باب10 مرقس ہوئے؛33-34  جاتے کو یروشليم وه        اور
حيران وه تها رہا جا آگے آگے کے اُن یسوع اور تهے ميں              رستہ
وه پس لگے۔ رنے ڈ تهے چلتے پيچهے پيچهے جو اور لگے             ہونے
پر اُس جو لگا بتانے باتيں وه کو ُان کر لے ساته کو باره ُان                پهر
آدم ابِن اور ہيں جاتے کو یروشليم ہم دیکهو تهيں۔ والی            آنے
کے ُاس وه اور گا جائے کيا حوالہ کے فقيہوں اور کاہنوں             سردار
گے۔ کریں حوالے کے قوموں غير ُاسے اور گے دیں حکم کا             قتل
اور گے تهوکيں پر ُاس اور گے اڑائيں ميں ٹهٹهوں ُاسے وه             اور
وه بعد کے دن تين اور گے کریں قتل اور گے ماریں کوڑے              ُاسے

گا۔ ُاٹهے   جے

   ایکماںکیدرخواست. 106

: باب20 متی ماں؛20-28  کی بيٹوں کے زبدی وقت        ُاس
اور کيا سجده آکر سامنے کے ُاس ساته کے بيٹوں اپنے            نے
کيا تو کہ کہا سے ُاس نے ُاس لگی۔ کرنے عرض کچه سے              ُاس
بيٹے دونوں ميرے کہ فرما کہا سے ُاس نے اُس ہے؟            چاہتی
یسوع بيٹهيں۔ طرف بائيں اور دہنی تيری ميں بادشاہی          تيری
پيالہ جو ہو۔ مانگتے کيا کہ جانتے نہيں تم کہا ميں جواب             نے

174



کہا سے ُاس نے انہوں ہو؟ سکتے پی تم کيا ہوں کو پينے              ميں
ليکن پيوگے تو پيالہ ميرا کہا سے اُن نے ُاس ہيں۔ سکتے             پی
کے جن مگر نہيں کام ميرا بٹهانا کو کسی بائيں دہنے            اپنے
ہے۔ ليئے کے ہی ُان گيا کيا تيار سے طرف کی باپ ميرے              ليئے
مگر ہوئے۔ خفا سے بهائيوں دونوں ُان تو ُسنا نے دسوں جب             اور
کے قوموں غير کہ ہو جانتے تم کہا ُبالکر پاس ُانہيں نے             یسوع
تم ہيں۔ جتاتے اختيار پر ُان امير اور چالتے حکم پر ُان             سردار
خادم تمہارا وه چاہے ہونا بڑا ميں تم جو بلکہ ہوگا نہ ایسا              ميں
چنانچہ بنے۔ غالم تمہارا وه چاہے ہونا اول ميں تم جو اور             بنے۔
کہ ليئے اس بلکہ لے خدمت کہ آیا نہيں ليئے اس آدم             ابِن

دے۔ ميں فدیہ بدلہ کے بہتيروں جان اپنی اور کرے           خدمت

برتمائی. 107

: باب10 مرقس وه؛46-52  جب اور آئے ميں یریحو وه         اور
تو تهی نکلتی سے یریحو بهيڑ بڑی ایک اور شاگرد کے اُس             اور
اور تها ہوا بيٹها کنارے کے راه فقير اندها برتمائی بيٹا کا             تمائی
داؤ ابن اے لگا کہنے کر چال چال ہے ناصری یسوع کہ کر ُسن               یہ
چپ کہ انٹا ڈ ُاسے نے بہتوں اور کر۔ رحم پر مجه یسوع اے !              د  
کر۔ رحم پر مجه د داؤ ابن کہ چالیا زیاده بهی اور وه مگر                رہے
ُاس نے انہوں پس ۔ ُبالؤ ُاسے کہا ہوکر کهڑے نے یسوع               پس
ُبالتا تجهے وه اٹه رکه۔ جمع خاطر کہ ُبالیا کر کہہ یہ کو               اندهے
آیا۔ پاس کے یسوع اور پڑا ُاچهل کر پهينک کپڑا اپنا وه             ہے۔
ليئے تيرے ميں کہ ہے چاہتا کيا تو کہا سے ُاس نے             یسوع
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جاؤ ہو بينا ميں کہ یہ ربونی اے کہا سے ُاس نے اندهے !      کروں۔        
کر اچها تجهے نے ایمان تيرے جا کہا سے ُاس نے یسوع              ں۔

ہوليا۔ پيچهے کے ُاس ميں راه اور ہوگيا بينا الفور فی وه             دیا۔

زکائی. 108

: باب19 لوقا اور؛1-28  تها۔ رہا جا ہوکر داخل ميں یریحو          وه
سردار کا والوں لينے محصول جو تها آدمی ایک نام زکائی            دیکه
کہ تها کرتا کوشش کی دیکهنے کے یسوع وه تها مند دولت             اور
کہ ليئے اس تها۔ سکتا نہ دیکه سبب کے بهيڑ ليکن ساہے             کون
ایک کر دوڑ آگے ليئے کے دیکهنے ُاس پس تها۔ چهوٹا قد کا              ُاس
تها۔ کو جانے سے راه ُاسی وه کيونکہ گيا چڑه پر پيڑ کے              ُگولر
اے کہا سے ُاس کرکے نگاه اوپر تو پہنچا جگہ ُاس یسوع             جب
وه ہے۔ ضروـر رہنا گهر تيرے مجهے آج کيونکہ آ اُتر جلد             زکائی
لوگوں جب گيا۔ لے گهر اپنے سے خوشی کو ُاس کر ُاتر             جلد
گنہگار ایک تو وه کہ لگے کہنے کر بُڑبڑا سب تو دیکها یہ              نے
سے خداوند ہوکر کهڑے نے زکائی اور ُاترا۔ جا ہاں کے            شخص
اور ہوں۔ دیتا کو غریبوں مال آدها اپنا ميں دیکه خداوند اے             کہا
ہوں۔ کرتا ادا چوگنا کو ُاـس تو ہے ليا لے ناحق کاکچه کسی              اگر
اس ہے۔ آئی نجات ميں گهر سے آج کہا سے اُس نے             یسوع
ں ہوؤ کهوئے آدم ابِن کيونکہ ہے۔ بيٹا کا ابرہام بهی یہ کہ               ليئے

ہے۔ آیا دینے نجات اور نے هونڈ ڈ         کو

     دساشرفيوںکیتمثيل
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تمثيل ایک نے اُس تو تهے رہے ُسن کو باتوں ان وه             جب
کرتے گمان وه اور تها نزدیک کے یروشليم ليئے اس کہی۔             بهی
اُس پس ہے۔ چاہتی ہوا ظاہر ابهی بادشاہی کی خدا کہ            تهے
حاصل بادشاہی تاکہ چال کو ُملک دراز دور امير ایک کہ کہا             نے
کـر ُبال کو دس سے ميں نوکروں اپنے نے ُاس آئے۔ پهر کے              کر
تک آنے واپس ميرے کہ کہا سے ُان اور دیں اشرفياں دس             انہيں
عداوت سے ُاس آدمی کے شہر کے ُاس ليکن کرنا۔ دین            لين
بهيجا کہال زبانی کی ایلچيوں پيچهے کے ُاس اور تهے           رکهتے
بادشاہی وه جب کرے۔ بادشاہی پر ہم یہ کہ چاہتے نہيں ہم             کہ
جن بهيجا ُبال کو نوکروں ُان کہ ہوا ایسا تو آیا پهر کے کر               حاصل
کيا سے دین لين نے انہوں کہ کرے معلوم تاکہ تها۔ دیا روپيہ              کو
اشرفی تيری خداوند اے کہا ہوکر حاضر نے پہلے کمایا۔           کيا
اچهے اے کہا سے ُاس نے اُس ہوئيں۔ پيدا اشرفياں دس            سے
نکال دار دیانت ميں تهوڑے نہایت تو کہ ليئے اس شاباس !          نوکر   
خداوند اے کہا آکر نے دوسرے رکه۔ اختيار پر شہروں دس تو             اب
سے ُاس نے اُس ہوئيں پيدا اشرفياں پانچ سے اشرفی           تيری
اے کہا آکر نے تيسرے ہو۔ حاکم کا شہروں پانچ بهی تو کہ              کہا
ميں رومال نے ميں کو جس ہے یہ اشرفی تيری دیکه            خداوند
تو کہ ليئے اس تها۔ رتا ڈ سے تجه ميں کيونکہ رکها۔             بانده
جو اور ہے ليتا ُاٹها ُاسے رکها نہيں تونے جو ہے۔ آدمی             سخت
شریر اے کہا سے ُاس نے ُاس ہے۔ کاٹتا ُاسے بویا نہيں             تونے
مجهے تو ہوں۔ ٹهہراتا ملزم سے منہ ہی تيرے کو تجه ميں             نوکر
ُاسے رکها نہيں نے ميں جو اور ہوں آدمی سخت کہ تها              جانتا
روپيہ ميرا تونے پهر ہوں۔ کاٹتا اُسے بویا نہيں جو اور ہوں ليتا              ُاٹها
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سميت سود ُاسے آکر ميں دیا رکه نہ کيوں ہاں کے             ساہوکار
وه کہ تهے کهڑے پاس جو کہا سے ُان نے اُس اور ليتا؟              لے
دو۔ دے کو والے اشرفی دس اور لو لے سے اُس             اشرفی
اشرفياں دس پاس کے ُاس خداوند اے کہا سے ُاس نے (           انہوں
دیا کو ُاس ہے پاس کے جس کہ ہوں کہتا سے تم ميں ۔ ہيں )             تو  
ليا لے بهی وه سے اُس نہيں پاس کے جس اور گا              جائے
جنہوں کو دشمنوں ُان ميرے مگر ہے۔ پاس کے ُاس جو گا             جائے
ميرے الکر یہاں کروں بادشاہی پر ُان ميں کہ تها چاہا نہ             نے

کرو۔ قتل   سامنے

آخریسفر. 109    یروشليمکا

: باب12 یوحنا نے  ـ؛12-19  لوگوں سے بہت دن      دوسرے
ہے آتا ميں یروشليم یسوع کہ کـر ُسن یہ تهے آئے ميں عيد              جو
پکارنے کر نکل کو استقبال کے ُاس اور ليں الياں ڈ کی             کهجور
اور ہے آتا پر نام کے خداوند جو وه ہے مبارک ہوشعنا کہ !           لگے   
ُاس تو مال بچہ کا گدهے کو یسوع جب ہے۔ بادشاه کا             اسرائيل

ہے۔ لکها کہ جيسا ہوا سوار       پر
]آیت9  باب9[ ذکریاه  

جب ليکن سمجهے نہ باتيں یہ تو پہلے شاگرد کے           اُس
کے اُس باتيں یہ کہ آیا یاد کو ُان تو پہنچا کو جالل اپنے               یسوع
یہ ساته کے ُاس نے لوگوں اور تهيں ہوئی لکهی ميں            حق
اُس وقت اُس جو دی گواہی نے لوگوں ُان پس تها۔ کيا             سلوک
مردوں اور ُبالیا باہر سے قبر کو لعزر نے ُاس جب تهے ساته              کے
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کو استقبال کے ُاس لوگ سے سبب اسی تها۔ جالیا سے            ميں
بس ہے۔ دکهایا معجزه یہ نے ُاس کہ تها ُسنا نے انہوں کہ              نکلے
بن نہيں کچه سے تم تو سوچو کہا ميں آپس نے !      فریسوں       

چال۔ ہو پيرو ُاسکا جہان دیکهو       پڑتا۔

رونا. 110 پر   یروشليم

: باب19 لوقا راه  ـ؛36-44  کپڑے اپنے وه تو تها رہا جا         جب
کے زیتون نزدیک کے شہر وه جب اور تهے جاتے بچهاتے            ميں
سب ُان جماعت ساری کی شاگردوں تو پہنچا پر ُاتار کے            پہاڑ
ہوکر خوش تهے دیکهے نے انہوں جو سے سبب کے           معجزوں
وه ہے مبارک کہ لگی۔ کرنے حمد کی خدا سے آواز            بلند
عالِم اور ُصلح پر آسمان ہے۔ آتا سے نام کے خداوند جو             بادشاه

جالل۔ پر    باال
]26: 118[ زبور

اے کہا سے اُس نے فریسيوں بعض سے ميں          بهيڑ
کہا ميں جواب نے ُاس دے۔ انٹ ڈ کو شاگردوں اپنے !           ُاستاد
ُاٹهيں چال پتهر تو رہيں چپ یہ اگر کہ ہوں کہتا سے تم              ميں
کاش کہا۔ اور رویا پر ُاس تو دیکها کو شہر آکر نزدیک جب              گے۔
وه اب مگر جانتا باتيں کی سالمتی ميں دن اسی اپنے تو !   کہ          
آئيں پر تجه دن وه کيونکہ ہيں۔ گئی ُچهپ سے آنکهوں            تيری
ليں گهير تجهے کر بانده مورچہ گرد تيرے دشمن تيرے کہ            گے
بچوں تيرے اور کو تجه اور گے۔ کریں تنگ سے طرف ہر اور              گے
سے ميں تجه اور گے پٹکيں دے پر زمين ہيں ميں تجه جو              کو

179



ُاس تونے کہ ليئے اس گے چهوڑیں نہ باقی پتهر پر پتهر             کسی
گئی۔ کی نگاه پر تجه جب پہچانا نہ کو          وقت

ہيکلصافکرنا. 111    دوسرا

تو  ـ؛46-10  باب21 متی ہوا داخل ميں یروشليم وه       جب
کون یہ لگے کہنے لوگ اور گئی پڑ چل ہل ميں شہر             سارے
یسوع نبی کا ناصرَه کے گليل یہ کہا نے لوگوں کے بهيڑ              ہے؟
کو سب ُان ہوکر داخل ميں ہيکل کی خدا نے یسوع اور              ہے۔
صرافوں اور تهے رہے کر فروخت و خرید ميں ہيکل جو دیا             نکال
سے ُان اور دیں۔ اُلٹ چوکياں کی فروشوں کبوتر اور تختے            کے
ڈ ُاسے تم مگر گا کہالئے گهر کا ُدعا گهر ميرا کہ ہے لکها               کہا

ہو۔ بتاتے کهوه کی     اکوں
: باب56[ یسعياه  7[

ُاس اور آئے پاس کے اُس ميں ہيکل لنگڑے اور اندهے              اور
ُان نے فقيہوں اور کاہنوں سردار جب ليکن کيا۔ اچها ُانہيں            نے
ابن ميں ہيکل کو لڑکوں اور کيئے نے ُاس جو کو کاموں              عجيب
لگے۔ کہنے سے اُس ہوکر خفا تو دیکها پکارتے ہوشعنا کو د              داؤ
ہاں کہا سے اُن نے یسوع ہيں؟ کہتے کيا یہ کہ ہے ُسنتا ٬             تو
منہ کے خواروں شير اور بچوں کہ پڑها نہيں کبهی یہ نے تم              کيا

کرایا؟ کامل کو حمد ُتونے      سے
]2: 8[ زبور

درخت کا     انجير
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لگی بهوک ُاسے تها رہا جا کو شہر پهر کو صبح جب             اور
گيا پاس کے اُس کر دیکه درخت ایک کا انجير کنارے کے راه               اور
آئنده کہ کہا سے ُاس کر پا نہ کچه ميں اُس سوا کے پتوں               اور
سوکه دم ُاسی درخت کا انجير اور لگے نہ پهل کبهی ميں             تجه
درخت کا انجير یہ کہا اور کيا تعجب کر دیکه یہ نے شاگردوں              گيا
کہا سے ُان ميں جواب نے یسوع گيا۔ ُسوکه دم ایک             کيونکر
کرو نہ شبک اور رکهو ایمان اگر کہ ہوں کہتا سچ سے تم              ميں
بلکہ ہوا ساته کے درخت کے انجير جو گے کرو وہی صرف نہ              تو
پڑ جا ميں سمندر اور ُاکهڑ تو کہ کہوگے بهی سے پہاڑ اس              اگر
ساته کے ایمان ميں ُدعا کچه جو اور گا۔ جائے ہو ہی یوں              تو

گا۔ ملے کو تم سب وه گے        مانگو

ایکسوال کا      اختيار

کاہنوں سردار تو تها رہا دے تعليم آکـر ميں ہيکل وه جب             اور
کو کاموں ان تو کہا آکر پاس کے اُس نے بزرگوں کے قوم              اور
دیا؟ نے کس تجهے اختيار یہ اور ہے؟ کرتا سے اختيار            کس
بات ایک سے تم بهی ميں کہا سے ُان ميں جواب نے             یسوع

ہوں گا٬ پوچهتا ں بتاؤ کو تم بهی ميں تو گے بتاؤ مجهے وه                اگر
بپتسمہ کا یوحنا ہوں۔ کرتا سے اختيار کس کو کاموں ان            کہ
طرف کی انسان یا سے طرف کی آسمان تها؟ سے           کہاں
کی آسمان کہيں ہم اگر کہ لگے کہنے ميں آپس وه            سے؟
یقين کا اُس کيوں نے تم پهر گا کہے سے ہم پهر تو سے               طرف
ڈ سے عوام تو سے طرف کی انسان کہيں ہم اگر اور کيا؟              نہ
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نے انہوں بس ہيں۔ جانتے نبی کو یوحنا سب کيونکہ ہيں             رتے
ُان بهی نے اُس جانتے۔ نہيں ہم کہا سے یسوع ميں             جواب
اختيار کس کو باتوں ان کہ بتاتا نہيں کو تم بهی ميں کہا              سے

ہوں۔ کرتا   سے

بيٹوںکیتمثيل      دو

نے ُاس تهے بيٹے دو کے آدمی ایک ہو؟ سمجهتے کيا            تم
ُاس کر۔ کام ميں تاکستان آج جا بيٹا کہا جاکر پاس کے             پہلے
گيا۔ کر پچهتا پيچهے مگر گا ں جاؤ نہيں ميں کہا ميں جواب               نے
نے ُاس کہا۔ طرح ُاسی نے ُاس جاکر پاس کے دوسرے            پهر
کون سے ميں دونوں ان نہيں۔ گيا مگر جناب۔ اچها دیا            جواب

الیا؟ بجا مرضی کی باپ      اپنے
سے تم ميں کہا سے ُان نے یسوع پہال۔ کہا نے            انہوں
پہلے سے تم کسبياں اور والے لينے محصول کہ ہوں کہتا            سچ
راستبازی یوحنا کيونکہ ہيں۔ ہوتی داخل ميں بادشاہی کی          خدا
مگر کيا نہ یقين کا اُس نے تم اور آیا پاس تمہارے پر طریقے               کے
یہ تم اور کيا یقين کا ُاس نے کسبيوں اور والوں لينے             محصول

ليتے۔ کر یقين کا ُاس کہ پچهتائے نہ بهی پيچهے کر            دیکه

کےمالککیتمثيل       گهر

نے جس تها مالک کا گهر ایک سنو۔ تمثيل اور           ایک
ميں ُاس اور گهيرا احاطہ طرف چاروں کی ُاس اور لگایا            تاکستان
کر دے پر ٹهيکے کو باغبانوں ُاسے اور بنایا ُبرج اور کهودا             حوض
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اپنے نے ُاس تو آیا قریب موسم کا پهل جب اور گيا چال              پردیس
اور بهيجا۔ کو لينے پهل اپنا پاس کے باغبانوں کو           نوکروں
کسی اور پيٹا کو کسی کر پکڑ کو نوکروں کے ُاس نے             باغبانوں
کو نوکروں اور نے ُاس پهر کيا۔ سنگسار کو کسی اور کيا قتل              کو
بهی ساته کے ُان نے انہوں اور تهے زیاده سے پہلوں جو             بهيجا
کہہ یہ پاس کے اُن کو بيٹے اپنے نے ُاس آخر کيا۔ سلوک              وہی
باغبانوں جب گے۔ کریں لحاظ تو کا بيٹے ميرے وه کہ بهيجا             کر
اسے آؤ ہے وارث ہی یہ کہا ميں آپس تو دیکها کو بيٹے                نے
کر پکڑ ُاسے اور کرليں۔ قبضہ پر ميراث کی اس کرکے             قتل
کا تاکستان جب بس دیا۔ کـر قتل اور نکاال باہر سے            تاکستان
نے انہوں گا؟ کرے کيا ساته کے باغبانوں ُان تو گا آئے             مالک
کا باغ اور گا کرے ہالک طرح ُبری کو بدکاروں ُان کہا سے              ُاس
دیں۔ پهل کو اُس پر موسم جو گا دے کو باغبانوں دوسرے             ٹهيکہ
نہيں کبهی ميں مقدس کتابِ نے تم کيا کہا سے ُان نے             یسوع
سرے کے کونے وہی کيا رد نے معماروں کو پتهر جس کہ             پڑها
ميں نظر ہماری اور ہوا سے طرف کی خداوند یہ ہوگا پتهر             کا

ہے؟  عجيب
]23-22: 118[ زبور

تم بادشاہی کی خدا کہ ہوں کہتا سے تم ميں ليئے            اس
الئے پهل کے اُس جو کو قوم ُاس اور گی جائے لی لے              سے
ہو ٹکڑے ٹکڑے گا گرے پر پتهر اُس جو اور گی جائے دی              دے
جب اور گا۔ الے ڈ پيس ُاسے گا گرے وه پر جس ليکن گا                 جائے
سمجه تو ُسنيں تمثيل کی اُس نے فریسيوں اور کانہوں           سردار
کی پکڑنے ُاسے وه اور ہے۔ کہتا ميں حق ہمارے کہ            گئے
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ُاسے وه کيونکہ تهے رتے ڈ سے لوگوں ليکن تهے ميں            کوشش
تهے۔ جانتے   نبی

    موتکیچوتهیپيشنگوئی. 112

: باب12 یوحنا کرنے؛20-50  پرستش ميں عيد لوگ        جو
کے فلپس نے ُانہوں بس تهے۔ یونانی بعض ميں ُان تهے            آئے
درخواست سے ُاس آکر تها کا گليل صيدای بيت جو جو            پاس
آکر نے فلپس ہيں چاہتے دیکهنا کو یسوع ہم جناب کہ            کی
خبر کو یسوع آکـر نے فلپس اور اندریاس پهر کہا۔ سے            اندریاس
آدم ابِن کہ آگيا وقت وه کہا سے ُان ميں جواب نے یسوع              دی۔
کا گيہوں تک جب کہ ہوں کہتا سچ سے تم ميں پائے۔             جالل
مر جب ليکن ہے رہتا اکيال جاتا نہيں مر کر گر ميں زمين               دانہ
ہے رکهتا عزیز کو جان اپنی جو ہے۔ التا پهل سا بہت تو ہے               جاتا
عداوت سے جان اپنی ميں دنيا جو اور ہے دیتا کهو ُاسے             وه
رکهے محفوظ ليئے کے زندگی کی ہميشہ ُاسے وه ہے           رکهتا
ہولے پيچهے ميرے تو کرے خدمت ميری شخص کوئی اگر           گا
ميری کوئی اگر ہوگا۔ بهی خادم ميرا وہاں ہوں ميں جہاں            اور
جان ميری اب گا۔ کرے عزت کی اُس باپ تو کرے            خدمت
گهڑی اس مجهے باپ اے کہوں؟ کيا ميں بس ہے۔ !   گهبراتی        
پہنچا کو گهڑی ُاس تو سے سبب اسی ميں ليکن بچا            سے
آئی آواز سے آسمان بس دے۔ جالل کو نام اپنے باپ اے !          ہوں۔   
لوگ جو گا۔ دوں بهی پهر اور ہے دیا جالل کو ُاس نے ميں               کہ
کہا نے اوروں گرجا۔ بادل کہ کہا نے انہوں تهے رہے ُسن             کهڑے
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یہ کہ کہا ميں جواب نے یسوع ہوا۔ کالم ہم سے ُاس فرشتہ              کہ
کی دنيا اب ہے۔ آئی ليئے تمہارے بلکہ نہيں ليئے ميرے            آواز
اور گا۔ جائے دیا نکال سردار کا دنيا اب ہے۔ جاتی کی             عدالت
اپنے کو سب تو گا ں جاؤ چڑهایا پر اونچے سے زمين اگر               ميں
کس ميں کہ کيا اشاره سے بات اس نے ُاس گا۔ کهينچوں             پاس
نے ہم کہ دیا جواب کو ُاس نے لوگوں ہوں۔ کو مرنے سے              موت
تو پهر گا۔ رہے تک ابد مسيح کہ ہے ُسنی بات یہ کی              شریعت
ہے؟ ضرور جانا چڑهایا پر اونچے کا آدم ابِن کہ ہے کہتا کر              کيوں
تهوڑی اور کہ کہا سے ُان نے یسوع ميں ہے؟ کون آدم ابِن              یہ
ہے ساته تمہارے نور تک جب ہے۔ درميان تمہارے نور تک            دیر
تاریکی جو اور پکڑے آ تمہيں تاریکی کہ ہو نہ ایسا ۔ جاؤ               چلے
نور تک جب ہے۔ جاتا کدهر کہ جانتا نہيں وه ہے چلتا             ميں
یسوع بنو۔ فرزند کے نور تاکہ الؤ ایمان پر نور ہے ساته               تمہارے

ُچهپایا۔ کو آپ اپنے سے ُان اور گيا چال کر کہہ باتيں             یہ

   بےاعتقادی

تو دکهائے معجزے اتنے سامنے کے ُان نے ُاس اگرچہ           اور
ہو پورا کالم کا نبی یسعياه تاکہ الئے نہ ایمان پر ُاس وه              بهی
کيا یقين نے کس کا پيغام ہمارے خداوند اے کہ کہا نے ُاس               جو
وه سے سبب اس ہے؟ ہوا ظاہر پر کس ہاته کا خداوند اور              ہے؟

کہا۔ پهر نے یسعياه کہ سکے ال نہ         ایمان
سخت کو دل کے ُان اور اندها کو آنکهوں کی ُان نے             ُاس
سے دل اور دیکهيں سے آنکهوں وه کہ ہو نہ ایسا دیا۔             کر
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یسعياه بخشوں۔ شفا انہيں ميں اور کریں رجوع اور          سمجهيں
کہيں باتيں یہ :نے    

]آیت10  باب6[ یسعياه  
بارے کے اُسی نے ُاس اور دیکها جالل کا ُاس نے اُس             کہ
پر اُس بہتيرے بهی سے ميں سرداروں بهی تو کيا کالم            ميں
تا تهے کرتے نہ اقرار سے سبب کے فریسيوں مگر الئے            ایمان
وه کيونکہ جائيں۔ کيئے خارج سے خانہ عبادت کہ ہو نہ            ایسا
حاصل عزت سے انسان نسبت کی کرنے حاصل عزت سے           خدا
پر مجه جو کہ کہا کر پکار نے یسوع تهے۔ چاہتے زیاده             کرنا
ایمان پر والے بهيجنے ميرے بلکہ نہيں پر مجه وه ہے التا             ایمان
ہوں آیا ميں دنيا ہوکر نور ميں ہے۔ دیکهتا مجهے جو اور ہے۔              التا
اگر رہے۔ نہ ميں اندهيرے الئے ایمان پر مجه کوئی جو            تاکہ
کو ُاس ميں تو کرے نہ عمل پر ُان کر ُسن باتيں ميری              کوئی
بلکہ نہيں ٹهہرانے مجرم کو دنيا ميں کيونکہ ٹهہراتا نہيں           مجرم
باتوں ميری اور مانتا نہيں مجهے جو ہوں۔ آیا دینے نجات کو             دنيا
جو یعنی ہے واال ٹهرانے مجرم ایک کا ُاس کرتا نہيں قبول             کو
گا۔ ٹهہرائے مجرم ُاسے وہی دن آخری ہے کيا نے ميں             کالم
جس باپ بلکہ کہا نہيں سے طرف اپنی کچه نے ميں            کيونکہ
اور کہوں کيا کہ ہے دیا حکم کو مجه نے اُسی بهيجا مجهے              نے
زندگی کی ہميشہ حکم کا ُاس کہ ہوں جانتا ميں اور بولوں             کيا
سے مجه نے باپ طرح جس ہوں کہتا ميں کچه جو پس             ہے۔

ہوں۔ کہتا طرح ُاسی ہے      فرمایا

  شادیکیضيافت. 113
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: باب22 متی ميں  ـ؛1-14  تمثيلوں سے ُان پهر یسوع       اور
کہ لگا ہے۔٬  کہنے مانند کی بادشاه ُاس بادشاہی کی         آسمان

بهيجا کو نوکروں اپنے اور کی شادی کی بيٹے اپنے نے            جس
نہ آنا نے انہوں مگر الئيں ُبال ميں شادی کو ں ہوؤ ُبالئے               کہ
ں ہوؤ بالئے کہ بهيجا کر کہہ یہ کو نوکروں اور نے ُاس پهر                چاہا۔
بيل ميرے ہے۔ لی کر تيار ضيافت نے ميں دیکهو کہ کہو             سے
ہے۔ تيار کچه سب اور ہيں ُچکے ہو زبع جانور موٹے موٹے             اور
اپنے کوئی دئے۔ چل کے کر پروائی بے وه مگر ۔ آؤ ميں                شادی
کے ُاس نے باقيوں اور کو۔ سوداگری اپنی کوئی کو            کهيت
ہوا غضبناک بادشاه اال۔ ڈ مار اور کيا عزت بے کر پکڑ کو              نوکروں
ُان اور دیا کر ہالک کو خونيوں اُن کر بهيج لشکر اپنا نے اُس               اور
شادی کہ کہا سے نوکروں اپنے نے اُس تب دیا۔ جال شہر             کا
بس تهے۔ نہ الئق ہوئے ُبالئے مگر ہے تيار تو ضيافت            کی
ميں شادی مليں تمہيں جتنے اور جاؤ پر ناکوں کے            راستوں
کيا ُبرے کيا ملے ُانہيں جو جاکر پر راستوں نوکر وه اور               ُبالؤ
مہمانوں محفل کی شادی اور الئے کر جمع کو سب           بهلے
تو آیا اندر کو دیکهنے کو مہمانوں بادشاه جب اور گئی بهر             سے
نہ ميں لباس کے شادی جو دیکها کو آدمی ایک وہاں نے             ُاس
پہنے پوشاک کی شادی تو مياں کہا سے ُاس نے ُاس اور             تها
بادشاه پر اس ہوگيا۔ بند ُمنہ کا اُس ليکن گيا؟ آ کيونکر یہاں              بغير
اندهيرے باہر کر بانده ں پاؤ ہاته کے اس کہا سے خادموں              نے
بالئے کيونکہ ہوگا۔ پيسنا کا دانتوں اور رونا وہاں دو۔ ال ڈ             ميں

تهوڑے۔ برگزیده مگر ہيں بہت      ہوئے
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پہالسوال. 114      فریبسےپهنسانےکا

: باب22 متی جاکر ؛ــ15-22  نے فریسيوں وقت      اُس
انہوں بس پهنسائيں۔ ميں باتوں کر کيوں اُسے کہ کيا           مشوره
بهيجا پاس کے اُس ساته کے ہيرودیوں کو شاگردوں اپنے           نے
اور ہے سچا تو کہ ہيں جانتے ہم ُاستاد اے کہا نے انہوں              اور
کی کسی اور ہے دیتا تعليم کی راه کی خدا سے            سچائی
بس نہيں۔ دار طرف کا آدمی کسی تو کيونکہ کرتا نہيں            پرواه
نہيں؟ یا ہے روا دینا جزیہ کو فقير ہے؟ سمجهتا کيا تو بتا۔              ہميں
کيوں مجهے ریاکارو اے کہا کر جان شرارت کی ُان نے            یس
کے اُس دینار ایک وه ۔ دکهاؤ مجهے سکہ کا جزیہ ہو؟              آزماتے
ہے؟ کا کس نام اور صورت یہ کہا سے ُان نے ُاس الئے۔              پاس
پس کہا سے ُان نے ُاـس پر اس کا فيصر کہا سے ُاس نے               انہوں
انہوں کرو۔ ادا کو خدا ہے خداکا جو اور کو قيصر ہے کا قيصر               جو

گئے۔ چلے کر چهوڑ ُاسے اور کيا تعجب کر ُسن یہ            نے

سوال. 115 دوسرا      فریبسےپهنسانےکا

: باب20 لوقا کہ آیات؛27-40  ہيں کہتے جو صدوقی       پهر
یہ آکر پاس کے ُاس نے بعض سے ميں ُان ہوگی نہيں             قيامت
اگر کہ ہے لکها ليئے ہمارے موسٰینے اُستاد اے کہ۔ کيا             سوال
ُاس بهائی کا ُاس تو جائے مر اوالد بے بهائی ہوا بياہا کا              کسی
کرے۔ پيدا نسل ليئے کے بهائی اپنے اور کرلے کو بيوی            کی
اوالد بے اور کی بيوی نے پہلے تهے۔ بهائی سات           چنانچہ
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اسی بهی۔ نے تيسرے اور ليا ُاسے نے دوسرے پهر           مرگيا۔
بس مرگئی۔ بهی عورت وه کو آخر مرگئے۔ اوالد بے ساتوں            طرح
کيونکہ ہوگی؟ بيوی کی کس سے ميں ُان عورت وه ميں            قيامت
اس کہ کہا سے ُان نے یسوع تهی۔ بنی بيوی کی ساتوں             وه
لوگ جو ليکن ہے ہوتی شادی بياه تو ميں فرزندوں کے             جہان
مردوں اور کریں حاصل کو جہان ُاس کہ گے ٹهہریں الئق            اس
پهر وه کيونکہ ہوگی نہ شادی بياه ميں ُان ُاٹهيں جی سے             ميں
اور ہونگے برابر کے فریشتوں کہ ليئے اس نہيں بهی کے            مرنے
اس ليکن گے۔ ہوں فرزند بهی کے خدا کر ہو فرزند کے             قيامت
کے جهاڑی بهی موسٰینے ہيں ُاٹهتے جی ُمردے کہ کو            بات
اور خدا کا ابرہام کو خداوند وه چنانچہ ہے۔ کيا ظاہر ميں             ذکر
کا ُمردوں خدا ليکن ہے۔ کہتا خدا کا یعقوب اور خدا کا             اصحاق
زنده سب نزدیک کے اُس کيونکہ ہے کا زندوں بلکہ نہيں            خدا

ہيں۔
: باب3[ خروج  2-6[

اے کہ کہا سے ُاس ميں جواب نے فقيہوں بعض           تب
کوئی پهر سے ُاس کو اُن کيونکہ فرمایا۔ خوب تونے            ُاستاد

ہوئی۔ نہ ُجرات کی کرنے      سوال

ُحکم. 116    سبسےبڑا

: باب12 مرقس کرتے ـ؛28-34  بحث کو اُن نے فقيہوں        اور
پاس وه ہے۔ دیا جواب خوب کو اُن نے ُاس کہ ليا جان کر                ُسن
ہے؟ سا کون اول ميں حکموں سب کہ پوچها سے ُاس اور             آیا
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خداوند ُسن۔ اسرائيل اے ہے یہ اول کہ دیا جواب نے            یسوع
اپنے سے خدا اپنے خداوند تو اور ہے۔ خداوند ہی ایک خدا             ہمارا
ساری اور عقل ساری اپنی اور جان ساری اپنی اور دل            سارے
محبت برابر اپنے سے پڑوسی اپنے اور رکهنا محبت سے           طاقت
جب ہے۔ کر بڑه سے زبچوں اور قربانيوں سوختنی سب           رکهنا
سے اُس تو دیا جواب سے دانائی نے ُاس کہ دیکها نے             یسوع
ُاس نے کسی پهر اور نہيں دور سے بادشاہی کی خدا تو             کہا

کی۔ نہ ُجرات کی کرنے سوال       سے

ہے. 117     یسوعایکسوالکرتا

: باب20 لوقا کو ـ؛41-47  مسيح کہا سے اُن نے ُاس        پهر
کہتا آپ ميں زبور تو د داؤ ہيں؟ کہتے بيٹا کا د داؤ طرح                 کس

کہ  ٬ ہے
بيٹه۔ طرف دہنی ميری کہا سے خداوند ميرے نے           خداوند

]11-110[ زبور
کی تلے ں پاؤ تيرے کو دشمنوں تيرے ميں تک            جب
وه پهر ہے کہتا خداوند ُاسے تو د داؤ بس دوں۔ کر نہ               چوکی
نے ُاس تو تهے رہے ُسن لوگ جب ٹهہرا؟ کيونکر بيٹا کا             ُاس
لمبے جو رہنا خبردار سے فقيہوں کہ کہا سے شاگردوں           اپنے
ميں بازاروں اور ہيں رکهتے شوق کا پهرنے پہنکر جامے           لمبے
اور ُکرسياں کی درجہ اعلٰی ميں خانوں عبادت اور          سالم
کے ں بيواؤ وه ہيں۔ کرتے پسند نشينی صدر ميں            ضيافتوں

190



طول کو نماز ليئے کے دکهاوے اور ہيں بيٹهتے دبا کو            گهروں
ہوگی۔ سزا زیاده انہيں ہيں۔      دیتے

فریسيوںکےخالفعدالت. 118        شرعکےعالموںاور

: باب23 متی اور  ـ؛1-39  سے بهيڑ نے یسوع وقت       ُاس
موسٰی فریسی اور فقيہ کہ کہيں باتيں یہ سے شاگردوں           اپنے
سب وه بتائيں تمہيں وه کچه جو پس ہيں۔ بيٹهے پر گدی             کی
ہيں کہتے وه کيونکہ کرو نہ کام سے کے ُان ليکن مانو اور              کرو
ہے مشکل اٹهانا کو جن بوجه بهاری ایسے وه نہيں۔ کرتے            اور
اپنی کو ُان آپ مگر ہيں رکهتے پر کندهوں کے لوگوں کر             بانده
کو لوگوں کام سب اپنے وه چاہتے۔ نہيں ہالنا بهی سے            انگلی
اپنی اور بناتے بڑے تعویز اپنے وه کيونکہ ہيں کرتے کو             دکهانے
صدر ميں صيافتوں اور ہيں۔ رکهتے چوڑے کنارے کے          پوشاک
اور ُکرسياں کی درجے اعلٰی ميں خانوں عبادت اور          نشينی
ہيں۔ کرتے پسند کہالنا ربی سے آدميوں اور سالم ميں           بازاروں
سب تم اور ہے ہی ایک ُاستاد تمہارا کيونکہ کہالؤ نہ بی              مگر
تمہارا کيونکہ کہو نہ باپ اپنا کو کسی پر زمين اور ہو۔             بهائی
کيونکہ کہالؤ ہادی تم نہ اور ہے۔ آسمانی جو ہے ہی ایک               باپ
ہے بڑا ميں تم جو ليکن مسيح۔ یعنی ہے ہی ایک ہادی             تمہارا
وه گا بنائے بڑا کو آپ اپنے کوئی جو اور بنے خادم تمہارا              وه
کيا بڑا وه گا بنائے چهوٹا کو آپ اپنے جو اور گا جائے کيا               چهوٹا

گا۔  جائے

   ساتغم
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کی آسمان کہ افسوس پر تم فریسيو اور فقيہو ریاکار !   اے        
اور ہو ہوتے داخل آپ تو نہ کيونکہ ہو کرتے بند پر لوگوں              بادشاہی
پر تم فریسيو اور فقيہو ریاکار اے ہو۔ دیتے ہونے داخل            نہ
اور ہو بيٹهتے دبا کو گهروں کے ں بيواؤ تم کہ !            افسوس
ہوگی۔ سزا زیاده تمہيں ہو۔ دیتے طول کو نماز ليئے کے            دکهاوے
کرنے ُمرید ایک کہ افسوس پر تم فریسيو اور فقيہو ریاکار !    اے        
ہو ُمرید وه جب اور ہو کرتے دوره کا خشکی اور تری ليئے              کے
اے ہو۔ دیتے بنا فرزند کا جہنم دونا سے اپنے اُسے تو ہے              چکتا
کوئی اگر ہوکہ کہتے جو افسوس پر تم والو بتانے راه !     اندهے       
اور احمقو اے ہوگا۔ پابند کا ُاس تو کهائے قسم کی            مقدس
کو سونے نے جس مقدس یا سونا ہے بڑا سا کون            اندهو
قسم کی گاه قربان کوئی اگر کہ ہو کہتے پهر اور کيا؟             مقدس
ُاس اگر ہو چڑهی پر ُاس نذر جو ليکن نہيں بات کچه تو              کهائے
بڑی سی کون اندهوں اے ہوگا۔ پابند کا ُاس تو کهائے قسم             کی
قربان جو پس ہے؟ کرتی مقدس کو ترر جو گاه قربان یا نذر              ہے؟
جو کی چيزوں سب اُن اور کی ُاس وه ہے کهاتا قسم کی              گاه
ہے کهاتا قسم کی مقدس جو اور ہے۔ کهاتا قسم ہيں پر             ُاس
جو اور ہے کهاتا قسم کی والے رہنے کے اُس اور کی ُاس              وه
پر ُاس اور کی تخت کے خدا وه ہے کهاتا قسم کی             آسمان
فریسيو اور فقيہو ریاکار اے ہے۔ کهاتا قسم کی والے            بيٹهنے
ہو دیتے یکی ده تو زیره اور سونف اور پودینہ کہ افسوس پر !           تم   
رحم اور انصاف یعنی باتوں بهاری زیاده کی شریعت نے تم             پر
بهی وه اور کرتے بهی یہ کہ تها الزم ہے۔ دیا چهوڑ کو ایمان               اور
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ہو چهانتے تو کو مچهر جو والو بتانے راه اندهے اے چهوڑتے۔             نہ
پر تم فریسيو اور فقيہو ریاکار اے ہو۔ جاتے نگل کو ُانٹ !  اور           
وه مگر ہو کرتے صاف سے اوپر کو رکابی اور پيالے کہ !            افسوس
فریسی اندهے اے ہيں۔ بهرے سے ناپرہيزگاری اور لوٹ !اندر          
بهی سے اوپر تاکہ کر صاف سے اندر کو رکابی اور پيالے             پہلے
کہ افسوس پر تم فریسيو اور فقيہو ریاکار اے جائيں۔ ہو ! صاف           
تو سے اوپر جو ہو مانند کی قبروں ہوئی پهری سفيدی            تم
ہر اور یوں ہڈ کی ُمردوں اندر مگر ہيں دیتی دکهائی            خوبصورت
ميں ظاہر بهی تم طرح اسی ہيں۔ بهری سے نجاست کی            طرح
اور ریاکاری ميں باطن مگر ہو دیتے دکهائی راستباز کو لوگوں            تو
پر تم فریسيو اور فقيہو ریاکار اے ہو۔ بهرے سے دینی            بے
مقبرے کے راستبازوں اور ہو بتاتے قبریں کی نبيوں کہ            افسوس
زمانہ کے دادا باپ اپنے ہم اگر کہ ہو کہتے اور ہو۔ کرتے              آراستہ
اس ہوتے۔ نہ شریک کے ُان ميں خون کے نبيوں تو ہوتے             ميں
کے قاتلوں کے نبيوں تم کہ ہو دیتے گواہی نسبت اپنی تم             طرح
اے سانيو اے بهردو۔ پيمانہ کا دادا باپ اپنے غرض ہو۔ ! فرزند           
اس گے؟ بچو کيونکر سے سزا کی جہنم تم بچو کے !         افعی   
پاس تمہارے کو فقيہوں اور ں داناؤ اور نبيوں ميں دیکهو              ليئے
پر صليب اور گے کرو قتل کو بعض تم سے ميں ُان ہوں۔              بهيجتا
گے مارو کوڑے ميں خانوں عبارت اپنے کو بعض اور گے             چڑهاؤ
کا بازوں راست سب تاکہ پهروگے۔ ستاتے بشہر شہر شہر           اور
سے خون کے ہابل راستباز آئے پر تم گيا بہایا پر زمين جو              خون
مقدس نے تم جيسے تک خون کے ذکریاه بيٹے کے برکياه            ليکر
ہوں کہتا سچ سے تم ميں کيا۔ قتل ميں درميان کے قربانگاه             اور
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یروشليم اے گا۔ آئے پر لوگوں کے زمانہ ُاس کچه سب یہ !کہ             
پاس تيرے جو اور کرتی قتل کو نبيوں جو تو یروشليم !          اے  
چاہا نے ميں بار کتنی ہے کرتی سنگسار کو اُن گئے !     بهيجے       
ہے ليتی کر جمع تلے پروں کو بچوں اپنے مرغی طرح            جس
نہ نے تم مگر کرلوں جمع کو لڑکوں تيری بهی ميں طرح             ُاسی
ہوں۔ جاتا چهوڑا ویران ليئے تمہارے گهر تمہارا دیکهو !         چاہا
نہ ہرگز پهر مجهے سے اب کہ ہوں کہتا سے تم ميں             کيونکہ

کہ گے   دیکهو
ہے۔ آتا سے نام کے خداوند جو وه ہے          مبارک

]20: 118[ زبور

 کنگالبيوه. 119

: باب12 مرقس کے؛41-44  خزانہ کے ہيکل وه        پهر
پيسے ميں خزانہ کے ہيکل لوگ کہ تها رہا دیکه بيٹها            سامنے
رہے ال ڈ کچه بہت دولتمند بہتيرے اور ہيں التے ڈ طرح             کس
ایک یعنی دمڑیاں دو آکر نے بيوه کنگال ایک ميں اتنے            تهے۔
ميں کہا سے ُان ُبالکر پاس کو شاگردوں نے اُس اال۔ ڈ              دهيال
ہيں رہے ال ڈ ميں خزانہ کے ہيکل جو ہوں کہتا سچ سے              تم
نے سبهوں کيونکہ اال۔ ڈ زیاده سے سب ُان نے بيوه کنگال             اس
کی ناداری اپنی نے اس مگر اال ڈ سے بہتات کی مال             اپنے
دی۔ اـل ڈ روزی ساری اپنی یعنی تها کا ُاس کچه جو ميں              حالت

 دوسریآمد. 120
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: باب24  متی رہا؛1-51  جا کر نکل سے ہيکل یسوع          اور
کی ہيکل ُاسے تاکہ آئے پاس کے ُاس شاگرد کے اُس کہ             تها
سب اِن تم کيا کہا سے اُن ميں جواب نے ُاس دکهائيں             عمارتيں
یہاں کہ ہوں کہتا سچ سے تم ميں دیکهتے؟ نہيں کو            چيزوں
جب اور گا۔ جائے نہ گرایا جو گا رہے نہ باقی پتهر پر پتهر               کسی
ُاس الگ نے شاگردوں کے ُاس تها بيٹها پر پہاڑ کے زیتون             وه
تيرے اور گی؟ ہوں کب باتيں یہ کہ بتا کو ہم کہا آکر پاس               کے
جواب نے یسوع ہوگا؟ نشان کيا کا ہونے آخر کے دنيا اور             آنے

کہ کہا سے ُان      ميں

کیآخرتکےنشانات       دنيا

ميرے بہتيرے کيونکہ دے۔ کر نہ گمراه کو تم کوئی !          خبردار
بہت اور ہوں مسيح ميں کہ گے کہيں اور گے آئيں سے             نام
کی لڑائيوں اور لڑائياں تم اور گے کریں گمراه کو لوگوں            سے
ہوانا واقع کا باتوں ان کيونکہ جانا گهبرانہ خبردار سنوگے۔ !        افواه   
اور قوم پر قوم کيونکہ ہوگا۔ نہ خاتمہ وقت ُاس ليکن ہے             ضرور
پڑیں کال جگہ جگہ اور گی کرے چڑهائی سلطنت پر           سلطنت
شروع کا مصيبتوں باتيں سب یہ ليکن گے۔ آئيں بهونچال اور            گے

ہونگی۔  ہی

    دکهکیپيشنگوائی

اور گے پکڑوائيں ليئے کے دینے ایزا کو تم لوگ وقت            ُاس
تم قوميں سب خاطر کی نام ميرے اور گے کریں قتل کو             تم
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گے کهائيں ٹهوکر بہتيرے وقت ُاس اور گی۔ رکهيں عداوت           سے
عداوت سے دوسرے ایک اور گے پکڑوائيں کو دوسرے ایک           اور
اور گے ہوں کهڑے ُاٹه نبی جهوٹے سے بہت اور گے۔            رکهيں
سے جانے بڑه کے دینی بے اور گے۔ کریں گمراه کو            بہتيروں
تک آخر جو مگر گی۔ جائے پڑ ی ٹهنڈ محبت کی            بہتيروں
ُاس کی بادشاہی اور گا۔ پائے نجات وه گا کرے           برداشت
کے قوموں سب تاکہ ہوگی ميں دنيا تام منادی کی           خوشخبری
والی ُاجاڑنے ُاس تم جب بس ہوگا۔ خاتمہ تب ہو۔ گواہی             ليئے
مقدس ہوا۔ معرفت کی نبی ایل دانی ذکر کا جس کو چيز             مُکرو

۔ لے سمجه واال پڑهنے دیکهو ہوا کهڑا ميں )مقام    )     
ایل ]27: 9[  دانی

کوٹهے جو جائيں۔ بهاگ پر پہاڑوں وه ہوں ميں یہودیہ جو            تو
کهيت جو اور ُاترے۔ نہ کونيچے لينے اسباب کا گهر اپنے وه ہو              پر
پر ُان افسوس مگر لوٹے۔ نہ پيچهے کو لينے کپڑا اپنا وه ہو              ميں
ُدعا پس ہوں پالتی دوده جو اور ہوں حاملہ ميں دنوں ُان !  جو           
کيونکہ پڑے۔ نہ بهاگنا دن کے سبت یا ميں جاڑوں کو تم کہ              کرو
نہ سے شروع کے دنيا کہ ہوگی مصيبت بڑی ایسی وقت            ُاس
تو جاتے نہ گهٹائے دن وه اگر اور ہوگی۔ کبهی نہ ہوئی تک              اب
گهٹائے دن وه خاطر کی برگزیدوں مگر بچتا۔ نہ بشر           کوئی
مسيح دیکهو کہ کہے سے تم کوئی اگر وقت ُاـس گے۔            جائيں
اور مسيح جهوٹے کيونکہ کرنا۔ نہ یقين تو ہے وہاں یا ہے             یہاں
عجيب اور نشان بڑے ایسے اور گے ہوں کهڑے اٹه نبی            جهوٹے
کر گمراه بهی کو برگزیدوں تو ہو ممکن اگر کہ گے دکهائيں             کام
وه اگر پس ہے۔ دیا کہ سے تم ہی پہلے نے ميں دیکهو               ليں۔
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یا جانا نہ باہر تو ہے ميں بيابان وه دیکهو کہ کہيں سے              تم
جيسے کيونکہ کرنا۔ نہ یقين تو ہے ميں کوٹهڑیوں وه           دیکهو
ویسے ہے دیتی دکهائی تک پچهم کر کوند سے بورب           بجلی
جائيں ہو جمع گده وہاں ہے ُمردار جہان ہوگا۔ آنا کا آدم ابن              ہی

گے۔

آنا کا آدم    ابن

جائے ہو تاریک سورج بعد کے مصيبت کی دنوں ُان فوراََ            اور
سے آسمان ستارے اور گا دے نہ روشنی اپنی چاند اور            گا
اُس اور گی جائيں ہالئی قوتيں کی آسمانوں اور گے            گریں
وقت ُاس اور گا دے دکهائی پر آسمان نسان کا آدم ابِن              وقت
بڑی کو آدم ابِن اور گی پيٹيں چهاتی قوتيں سب کی            زمين
دیکهيں آتے پر بادلوں کے آسمان ساته کے جالل اور            قدرت
کو فرشتوں اپنے ساته کے آواز بڑی کی نرسنگے وه اور            گی۔
آسمان سے طرف چاروں کو پرگزیدوں کے ُاس وه اور گا            بهيجے

گے۔ کریں جمع تک کنارے ُاس سے کنارے اُس          کے

درختکیتمثيل کـے      انجير

ُاس جونہی سيکهو۔ تمثيل ایک سے درخت کے انجير           اب
کہ ہو ليتے جان تم ہيں نکلتے پتے اور ہوتی نرم الی ڈ               کی
تو دیکهو کو باتوں سب ان تم ج طرح اسی ہے۔ نزدیک             گرمی
کہتا سچ سے تم ميں ہے۔ پر دروازه بلکہ نزدیک وه کہ لو              جان
نہ تمام ہرگز نسل یہ ليں ہو نہ باتيں سب یہ تک جب کہ               ہوں
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نہ ہرگز باتيں ميری ليکن گے جائيں ٹل زمين اور آسمان             ہوگی۔
گی۔  ٹليں

کوئینہيںجانتـا گهڑیکو اور        ُاسدـن

نہ جانتا۔ نہيں کوئی بابت کی گهڑی اُس اور دن اُس            ليکن
دنوں کے نوح جيسا باپ صرف مگر بيٹا نہ فرشتے کے            آسمان
جس کيونکہ ہوگا۔ وقت کے آنے کے آدم ابِن ہی ویسا ہوا              ميں
بياه اور پيتے کهاتے لوگ ميں دنوں کے پہلے سے طوفان            طرح
اور ہوا۔ داخل ميں کشتی نوح کہ تک دن ُاس تهے کرتے             شادی
دوسرا اور گا جائے لے نہ بہا کو سب ُان آکر طوفان تک              جب
لے ایک گی۔ ہوں پيستی چکی عورتيں دو گا۔ جائے دیا            چهوڑ
رہو جاگتے پس گی۔ جائے دی چهوڑ دوسری اور گی جائے            لی
ليکن گا۔ آئے دن کس خداوند تمہارا کہ جانتے نہيں تم            کيونکہ
کے رات چور کہ ہوتا معلوم کو مالک کے گهر اگر کہ رکهو جان               یہ
نہ نقب ميں گهر اپنے اور رہتا جاگتا تو گا آئے پہر سے              کون
کو تم گهڑی جس کيونکہ رہو تيار بهی تم ليئے اس دیتا۔             لگانے

گا۔ آجائے آدم ابِن ہوگا نہ بهی        گمان

ہے۔۔۔؟ بددیانتنوکر یا کوندیانتدار          پهر

مالک جسے ہے سا کون نوکر عقلمند اور دیانتدار وه           بس
دے؟ کهانا کو ُان پر وقت تاکہ کيا مقرر پر چاکروں نوکر اپنے              نے
پائے۔ کرتے ہی ایسا آکر مالک کا ُانس جسے نوکر وه ہے             مبارک
کا مال سارے اپنے اُسے وه کہ ہوں کہتا سچ سے تم             ميں
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کر کہہ یہ ميں دل اپنے نوکر خراب وه اگر ليکن گا۔ کردے              مختار
مارنا کو خدمتوں ہم اپنے ہے۔ دیر ميں آنے کے مالک ميرے             کہ
کا نوکر اُس تو پئے۔ کهائے ساته کے شرابيوں اور کرے            شروع
گهڑی ایسی اور ہو دیکهتا نہ راه کی ُاس وه کہ دن ایسے              مالک
کو اُس کر لگا کوڑے خوب اور ہوگا۔ موجود آ ہو جانتا نہ وه               کہ

ہوگا۔ پيسنا دانت اور رونا وہاں گا۔ کرے شامل ميں            ریاکاروں

تمثيليں. 121   اور
   دسکنواریوںکیتمثيل

: باب25 متی ُان  ـ؛1-46  بادشاہی کی آسمان وقت      اُس
دلہا کر لے مشعليں اپنی جو ہوگی مانند کی کنواریوں            دس
نے انہوں تهيں بيوقوف پانچ ميں اُن نکليں۔ کو استقبال           کے
مگر ليا۔ نہ ساته اپنے تيل مگر ليں لے تو مشعليں            اپنی
جب اور ليا بهی تيل ساته کے مشعلوں اپنی نے           عقلمندوں
نے وقوفوں بے اور لگيں۔ اونگنے سب تو لگائی دیر نے            دلہا
دے بهی کو ہم کچه سے ميں تيل اپنے کہ کہا سے             عقلمندوں
نے عقلمندوں ہيں۔ جاتی بجهی مشعليں ہماری کيونکہ         دو
ہو۔ نہ کافی ليئے کے دونوں تمہارے ہمارے شاید کہ دیا            جواب
مول واسطے اپنے جاکر پاس کے والوں بيچنے کہ ہے یہ            بہتر
تيار جو اور پہنچا آ دلہا تو تهيں رہی جا لينے مول وه جب لو۔                لے
گئيں چلی اندر ميں جشن کے شادی ساته کے اُس وه            تهيں
کہنے اور آئيں بهی کنواریاں باقی وه پهر ہوگيا۔ بند دروازه            اور
ُاس دے۔ کهول دروازه ليئے ہمارے خداوند اے خداوند اے !       لگيں   !   
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کو تم ميں کہ ہوں کہتا سچ سے تم ميں کہا ميں جواب              نے
نہ ہو جانتے کو دن ُاس نہ تم کيونکہ رہو جاگتے پس جانتا۔              نہيں

کو۔ گهڑی   ُاس

      سونےکےتهيلوںکیتمثيل

پردیس نے جس ہے حال سا کا آدمی ُاس یہ           کيونکہ
سپرد کے ُان مال اپنا کر ُبال کو نوکروں کے گهر اپنے وقت              جاتے
کو تيسرے اور دو کو دوسرے دیئے۔ توڑے پانچ کو ایک اور             کيا۔
پردیس اور دیا مطابق کے لياقت کی اُس کو ایک ہر یعنی             ایک
سے ُان جاکر فوراََ نے اُس تهے ملے توڑے پانچ کو جس گيا۔              چال
دو جسے طرح اسی ليئے۔ کر پيدا اور توڑے پانچ اور کيا دین              لين
تها مال ایک کو جس مگر کمائے۔ اور دو بهی نے ُاس تهے              ملے
بڑی دیا ُچهپا روپيہ کا مالک اپنے اور کهودی زمين جاکر نے             ُاس
لگا لينے حساب سے ُان اور آیا مالک کا نوکروں ُان بعد کے              مدت
کہا اور آیا کر لے اور توڑے پانچ وه تهے ملے توڑے پانچ کو               جس
ميں دیکهو تهے کئے سپرد مجهے توڑے پانچ تونے خداوند !         اے  
اے کہا سے ُاس نے مالک کے ُاس کمائے۔ اور توڑے پانچ             نے
ميں رہا۔ دیانتدار ميں تهوڑے تو شاباش نوکر دیانتدار اور !      اچهے     
خوشی کی مالک اپنے گا۔ ں بناؤ مختار کا چيزوں بہت             تجهے
بهی نے اُس تهے ملے توڑے دو کو جس اور ہو۔ شریک             ميں
تهے کيئے سپرد مجهے توڑے دو تونے خداوند اے کہا آکر            پاس
سے ُاـس نے مالک کے ُاس کمائے۔ اور توڑے دو نے ميں             دیکه
دیانتدار ميں تهوڑے تو شاباش نوکر دیانتدار اور اچهے اے !    کہا       
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کی مالک اپنے گا۔ ں بتاؤ مختار کا چيزوں بہت تجهے ميں             رہا۔
بهی وه تها مال توڑا ایک کو جس اور ہو۔ شریک ميں             خوشی
سخت تو کہ تها جانتا تجهے ميں خداوند اے لگا کہنے آکر             پاس
نہيں جہاں اور ہے کاٹتا سے وہاں بویا نہيں جہاں اور ہے             آدمی
توڑا تيرا جاکر اور را ڈ ميں پس ہے۔ کرتا جمع سے وہاں              بکهيرا
کے ُاس ہے۔ موجود وه ہے تيرا جو دیکه دیا۔ چهپا ميں              زمين
تو نوکر ُسست اور شریر اے کہا سے ُاس ميں جواب نے ! مالک            
ہوں۔ کرتا جمع سے وہاں بویا نہيں نے ميں جہاں کہ تها             جانتا
آکر ميں تو دیتا کو شاہوکاروں روپيہ ميرا کہ تها الزم تجهے             پس
جس اور لو لے توڑا وه سے اس پس ليتا۔ سميت سود مال              اپنا
ہے پاس کے جس کيونکہ دو۔ دے اُسے ہيں توڑے دس پاس             کے
کے جس گا جائے ہو زیاده پاس کے ُاس اور گا جائے دیا              ُاسے
ليا لے ہے پاس کے اُس جو بهی وه سے اُس ہے نہيں               پاس
وہاں دو۔ ال ڈ ميں اندهيرے باہر کو نوکر نکمے ُاس اور گا              جائے

ہوگا۔ پيسنا دانت اور     رونا

بکریوںکیتمثيل       بهيڑوںاور

ُاس فرشتے سب اور گا آئے ميں جالل اپنے آدم ابِن            جب
سب اور گا۔ بيٹهے پر تخت کے جالل اپنے وه تب آئيں ساته              کے
کو ایک وه اور گی جائيں کی جمع سامنے کے ُاس            قوميں
بکریوں کو بهيڑوں چرواہا جيسے گا کرے جدا سے          دوسرے
بائيں کو بکریوں اور دینے اپنے کو بهيڑوں اور ہے۔ کرتا جدا             سے
سے والوں طرف دہنی اپنی بادشاه وقت ُاس گا۔ کرے           کهڑا
عالم بنای بادشاہی جو لوگو مبارک کے باپ ميرے آؤ گا             کہے
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لو۔ ميں ميراث ُاسے ہے گئی کی تيار ليئے تمہارے           سے
پردیسی ميں پالیا۔ پانی مجهے نے تم تها۔ بهوکا ميں           کيونکہ
مجهے نے تم تها۔ ننگا ُاتارا۔ ميں گهر اپنے مجهے نے تم             تها۔
تم تها۔ ميں قيد لی۔ خبر ميری نے تم تها بيمار پہنایا۔             کپڑے
اے گے کہيں سے ُاس ميں جواب راستباز تب آئے۔ پاس            ميرے
پياسا یا کهالیا کهانا کر دیکه بهوکا تجهے کب نے ہم !           خداوند
گهر کر دیکه پردیسی تجهے کب نے ہم پالیا؟ پانی کر            دیکه
قيد یا بيمار تجهے کب ہم پہنایا؟ کپڑے کر دیکه ننگا یا ُاتارا؟              ميں
کہے سے ُان ميں جواب بادشاه آئے؟ پاس تيرے کر دیکه            ميں
سب ان ميرے نے تم چونکہ ہوں کہتا سچ سے تم ميں              گا
کيا سلوک یہ ساته کے ایک کسی سے ميں بهائيوں           چهوٹے
سے والوں طرف بائيں وه پهر کيا۔ ساته ہی ميرے ليئے            اس
ميں آگ کی ہميشہ ُاس سے سامنے ميرے ملعونو اے گا            کہے
کی تيار ليئے کے فرشتوں کے ُاس اور ابليس جو جاؤ             چلے
کهالیا۔ نہ کهانا مجهے نے تم تها۔ بهوکا ميں کيونکہ ہے۔            گئی
نے تم تها۔ پردیسی پالیا۔ نہ پانی مجهے نے تم تها۔            پياسا
پہنایا۔ نہ کپڑا مجهے نے تم تها۔ ننگا ُاتارا۔ نہ ميں گهر             مجهے
بهی وه تب لی۔ نہ خبر ميری نے تم تها۔ ميں قيد اور              بيمار
یا بهوکا تجهے کب نے ہم خداوند اے گے کہيں ميں !      جواب      
کی؟ نہ خدمت تيری کر دیکه ميں قيد یا بيمار یا ننگا یا              پياسا
کہتا سچ سے تم ميں گا کہے ميں جواب سے ُان وه وقت              ُاس
ایک کسی سے ميں چهوٹوں سے سب ان نے تم چونکہ            ہوں
یہ اور کيا۔ نہ ساته ميرے ليئے اس کيا نہ سلوک یہ ساته              کے

زندگی۔ کی ہميشہ راستباز مگر گے پائيں سزا کی           ہميشہ

202



کےپاسجانا. 122    لعزر

: باب11 یوحنا : باب55-12  فسح؛11  عيد کی یہودیوں      اور
یروشليم سے دیہات پہلے سے فسح لوگ بہت اور تهی           نزدیک
اور نے هونڈ ڈ کو یسوع وه کریں۔ پاک کو آپ اپنے تاکہ گئے               کو
حال کيا تمہارا کہ لگے کہنے ميں آپس ہوکر کهڑے ميں            ہيکل
اور کاہنوں سردار اور گا؟ آئے نہيں ميں عيد وه کيا            ہے؟
کہ ہو معلوم کو کسی اگـر کہ تها رکها دے حکم نے              فریسيوں
فسح یسوع پهر ليں۔ پکڑ اُسے تاکہ دے اطالع تو ہے کہاں             وه
یسوع جسے تها لعزر جہاں آیا ميں عنيا بہت پہلے روز چه             سے
واسطے کے ُاس نے انہوں وہاں تها۔ بالیا سے ميں مردوں            نے
ميں اُن لعزر مگر تهی کرتی خدمت مرتها کيا تيار کهانا کا             شام
مریم پهر تهے بيٹهے کهاتے کهانا ساته کے اُس جو تها            سے
کر لے عطر قيمت بيش اور خالص سير آده کا ماسی جٹا             نے
ں پاؤ کے ُاس سے بالوں اپنے اور اال ڈ پر ں پاؤ کے                  یسوع
کے ُاس مگر گيا۔ مہک سے خوشبو کی عطر گهر اور            پونچهے
ُاسے جو اسکریوتی یہوداه شخص ایک سے ميں         شاگردوں
کر بيچ ميں دینار سو تين عطر یہ لگا۔ کہنے تها کو             پکڑوانے
کو ُاس کہ کہا ليئے اس یہ نے ُاس گيا؟ دیا نہ کيوں کو               غریبوں
کے ُاس چونکہ اور تها چور کہ اسلئے بلکہ تهی فکر کی             غریبوں
نکال وه پڑتا کچه جو ميں ُاس تهی رہتی تهپلی کی ُان             پاس
دن کے دفن ميرے عطر یہ اُسے کہ کہا نے یسوع پس تها۔              ليتا
پاس تمہارے ہميشہ تو ُغربا غریب کيونکہ دے۔ رکهنے ليئے           کے
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یہودیوں بس گا۔ رہوں نہ پاس تمہارے ہميشہ ميں ليکن            ہيں
یسوع صرف نہ ہے وہاں وه کہ کرکے معلوم یہ عوام سے             ميں
دیکهيں کو لعزر کہ بهی اسلئے بلکہ آئے سے سبب           کے
کاہنوں سردار ليکن تها۔ جالیا سے ميں مردوں نے ُاس           جسے
کے ُاس کيونکہ اليں۔ ڈ مار بهی کو لعزر کہ کيا مشوره             نے

الئے۔ ایمان پر یسوع اور گئے چلے یہودی سے بہت           باعث

 ایکسازش. 123

: باب26 متی نے ـ؛14-16  ایک سے ميں باره ُان وقت         ُاس
جاکر پاس کے کاہنوں سردار تها اسکریوتی یہوداه نام کا           جس
کيا مجهے تو دوں کرا حوالہ تمہارے ُاسے ميں اگر کہ            کہا
اُس وه اور دیدئے۔ کر تول روپے تيس ُاسے نے انہوں             دوگے؟

لگا۔ نے هونڈ ڈ موقع کو پکڑوانے کے ُاس سے           وقت

تياری. 124

: باب22 لوقا ميں؛7-13  جس آیا دن کا فطير عيِد          اور
یہ کو یوحنا اور پطرس نے یسوع اور تها۔ فرض کرنا زبح             فسح
کرو۔ تيار فسح ليئے کے کهانے ہمارے کر جا کہ بهيجا کر             کہہ
ُاس کریں؟ تيار ہم کہ ہے چاہتا کہاں تو کہا سے ُاس نے              انہوں
ایک تمہيں ہی ہوتے داخل ميں شہر دیکهو کہا سے ُان            نے
جائے وه ميں گهر جس گا۔ ملے ہوئے لئے گهڑا کا پانی             آدمی
کہ کہنا سے مالک کے گهر اور جانا۔ چلے پيچهے کے            ُاس
ميں جس ہے کہاں خانہ مہمان وه ہے کہتا سے تجه            استاد
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بڑا ایک تمہيں وه ں؟ کهاؤ فسح ساته کے شاگردوں اپنے             ميں
نے انہوں کرنا۔ تياری وہيں گا۔ دکهائے ہوا کيا آراستہ خانہ            باال
تيار فسح اور پایا ہی ویسا تها کہا سے اُن نے ُاس جيسا               جاکر

کيا۔

 آخریکهانا. 125

: باب13 یوحنا جب ـ؛33: 1-16  پہلے سے منسح      عيد
رخصت سے دنيا کہ پہنچا آ وقت وه ميرا کہ ليا جان نے              یسوع
ميں دنيا جو سے لوگوں ُان اپنے تو ں جاؤ پاس کے باپ               ہوکر
جب اور رہا۔ رکهتا محبت تک آخر تها رکهتا محبت جيسی            تهے
ال ڈ ميں دل کے اسکریوتی یہوداه بيٹے۔ کے شمعون            ابليس
یسوع وقت کهاتے کهانا کا شام تو پکڑوائے اُسے کہ تها            ُچکا
ہيں کردی ميں ہاته ميرے چيزیں سب نے باپ کہ کر جان یہ              نے
ہوں۔ جاتا پاس کے ہی خدا اور آیا سے پاس کے خدا ميں              اور
کمر اپنی کر لے رومال اور ُاتارے کپڑے کر اٹه سے            دسترخوان
کے شاگردوں کر ال ڈ پانی ميں برتن بعد کے اس باندها۔             ميں
پونچنے سے اُس تها بندها ميں کمر رومال جو اور دهونے ں              پاؤ
سے اُس نے ُاس پہنچا۔ تک پطرس شمعون وه پهر کئے۔            شروع
جواب نے یسوع ہے؟ دهوتا ں پاؤ ميرے تو کيا خداوند اے !            کہا   
بعد مگر جانتا نہيں اب تو ہوں ميں جو کہ کہا سے ُاس              ميں
ں پاؤ ميرے تو کہ کہا سے ُاس نے پطرس گا۔ سمجهے              ميں
کہ دیا جواب ُاسے نے یسوع گا۔ پائے نہ دهونے کبهی            ابدتک
نہيں۔ شریک ساته ميرے تو تو ں دهوؤ نہ تجهے ميں             اگر
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ں پاؤ ميرے صرف خداوند اے کہا سے اُس نے پطرس !     شمعون        
سے ُاس نے یسوع دے۔ دهو بهی سر اور ہاته بلکہ نہيں             ہی
کی دهونے کچه اور سوا کے ں پاؤ کو ُاس ہے ُچکا نہا جو                کہا
کے سب ليکن ہو پاک تم اور ہے پاک سراسر بلکہ نہيں             حاجت
ليئے اس تها جانتا کو والے وانے پکڑ اپنے وه کيونکہ نہيں۔             سب

ہو۔ پاک سب تم کہا نے       ُاس

ںدهونا      پاؤ

پهر کر پہن کپڑے اور ُچکا دهو ں پاؤ کے ُان وه جب               بس
تمہارے نے ميں کہ ہو جانتے تم کيا کہا سے ُان تا گيا              بيٹه
خوب اور ہو کہتے خداوند اور ُاستاد مجهے تم کيا؟ کيا            ساته
نے استاد اور خداوند مجه جب بس ہوں۔ ميں کيونکہ ہو            کہتے
ں پاؤ کے دوسرے ایک کہ ہے فرض بهی پر تم تو دهوئے                پاؤں
جيسا کہ ہے دکهایا نمونہ ایک کو تم نے ميں کيونکہ کرو۔             دهویا
سے تم ميں کرو۔ کيا بهی تم ہے کيا ساته تمہارے نے             ميں
بهيجا نہ اور ہوتا نہيں بڑا سے مالک اپنے نوکر کہ ہوں کہتا              سچ
تو ہو جانتے کو باتوں ان تم اگر سے۔ والے بهيجنے اپنے              ہوا

کرو۔ بهی عمل پر ُان بشرطيکہ ہو        مبارک

    دهوکےسےپکڑوانا

ُچنا نے ميں کو جن کہتا۔ نہيں بابت کی سب تم            ميں
ہو پورا نوشتہ یہ کہ ہے ليئے اس یہ ليکن ہوں جانتا ميں              ُانہيں

ُاٹهائی۔ الت پر مجه نے اُس ہے کهاتا روٹی ميری جو            کہ
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]14:9[ زبور
ہوں دیتا جتائے کو تم پہلے سے ہونے کو اُس ميں            اب
تم ميں ہوں۔ وہی ميں کہ الؤ ایمان تم تو جائے ہو جب               تاکہ
ہے کرتا قبول کو ہوئے بهيجے ميرے جو کہ ہوں کہتا سچ             سے
ميرے وه ہے کرتا قبول مجهے جو اور ہے کرتا قبول مجهے             وه
دل اپنے یسوع کـر کہہ باتيں یہ ہے۔ کرتا قبول کو والے             بهيجنے
کہ ہوں کہتا سچ سے تم ميں کہ دی گواہی یہ اور گهبرایا              ميں
کرکے ُشبہ شاگرد گا۔ پکڑوائے مجهے شخص ایک سے ميں           تم
لگے۔ دیکهنے کو دوسرے ایک ہے۔ کہتا نسبت کی کس وه            کہ
یسوع سے جس شخص ایک سے ميں شاگردوں کے          ُاس
کهانا ہوا ُجهکا طرف کی سينہ کے یسوع تها رکهتا           محبت
کر اشاره سے اُس نے پطرس شمعون بس تها۔ بيٹها           کهانے
طرح ُاسی نے اُس ہے۔ کہتا نسبت کی کس وه بتا کہ کہا              کے
ہے؟ کون وه خداوند اے کہا کر لے سہارا کا چهاتی کی !   یسوع          
وہی گا دوں کردے بو ڈ نوالہ ميں جسے کہ دیا جواب نے              یسوع
کے تی اسکریو شمعون کر لے اور بویا ڈ نوالہ نے ُاس پهر              ہے۔
سما ميں ُاس شيطان بعد کے نوالہ اس دیا۔ دے کو یہوداه             بيٹے
جلد ہے کرتا تو کچه جو کہ کہا سے ُاس نے یسوع             گيابس
کو کسی سے ميں ُان تهے بيٹهے کهانے کهانا جو مگر            کرلے۔
چونکہ کہا۔ ليئے کس سے ُاس یہ نے اُس کہ ہوا نہ             معلوم
سمجها نے بعض ليئے اس تهی رہتی تهيلی پاس کے           یہوداه
ليئے کے عيد ہميں کچه جو کہ ہے کہتا یہ سے ُاس یسوع              کہ
نوالہ وه پس دے۔ کچه کو محتاجوں کہ یہ یا لے خرید ہے              درکار
چال باہر وه جب تها۔ وقت کا رات اور گيا چال باہر النور فی کر                لے
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نے خدا اور پایا جالل نے آدم ابنء اب کہ کہا نے یسوع تو               گيا
پایا۔ جالل ميں    ُاس

   شمعونپطرسکیپيشنگوئی

فی ُاسے بلکہ گا دے جالل ميں اپنے ُاسے بهی خدا            اور
ساته تمہارے دیر تهوڑی اور ميں بچو اے گا۔ دے جالل !      الفور      
سے یہودیوں نے ميں جيسا اور وگے هونڈ ڈ مجهے تم             ہوں
تم اب ہی ویسا سکتے آ نہيں تم ہوں جاتا ميں جہاں کہ              کہا
ایک کہ ہوں دیتا حکم نيا ایک تمہيں ميں ہوں۔ کہتا بهی             سے
محبت سے تم نے ميں جيسے کہ رکهو محبت سے           دوسرے
ميں آپس اگر رکهو۔ محبت سے دوسرے ایک بهی تم           رکهی
ميرے تم کہ گے جانيں سب سے اس تو رکهوگے           محبت
کہاں تو خداوند اے کہا سے ُاس نے پطرس شمعون ہو۔            شاگرد
ميرے ُتو تو اب ہوں جاتا ميں جہاں دیا جواب نے یسوع ہے؟              جاتا
پطرس گا۔ آئے پيچهے ميرے ميں بعد مگر سکتا نہيں آ            پيچهے
آ نہيں کيوں اب پيچهے تيرے ميں خداوند اے کہا سے ُاس !       نے      
دیا جواب نے یسوع گا۔ دوں جان اپنی ليئے تيرے تو ميں             سکتا؟
کہتا سچ سے تجه ميں گا؟ دے جان اپنی ليئے ميرے تو             کيا
کرلے نہ انکار ميرا بار تين تو تک جب گا دے نہ بانگ ُمرغ کہ                ہوں

گا۔

گهبرائے دلنہ      تمہارا

پر مجه ہو رکهتے ایمان پر خدا تم گهبرائے۔ نہ دل            تمہارا
ہيں مکان سے بہت ميں گهر کے باپ ميرے رکهو۔ ایمان            بهی
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تاکہ ہوں جاتا ميں کيونکہ دیتا کہہ سے تم ميں تو ہوتے نہ              اگر
ليئے تمہارے جاکر ميں اگر اور کروں۔ تيار جگہ ليئے           تمہارے
جہاں تاکہ گا لوں لے ساته اپنے تمہيں آکر پهر تو کروں تيار              جگہ
راه کی وہاں تم ہوں جاتا ميں جہاں اور ہو۔ بهی تم ہوں              ميں
تو کہ جانتے نہيں ہم خداوند اے کہا سے ُاس تومانے ہو۔             جانتے
سے ُاس نے یسوع جانيں؟ طرح کس راه پهر ہے۔ جاتا            کہاں
کے واسيلے ميرے کوئی ہوں ميں زندگی اور حق اور راه کہ             کہا
ميرے تو ہوتا جانا مجهے نے تم اگر آتا۔ نہيں پاس کے باپ               بغير

ہے۔ ليا دیکه اور ہو جانتے بهی کو         باپ

ہميںباپدکها۔۔۔  ’’ ‘‘۔۔۔          

دکها۔ ہميں کو باپ خداوند اے کہا سے اُس نے !    فلپس       
اتنی فلپس۔ اے کہا سے اُس نے یسوع ہے کافی ہميں            یہی
جس جانتا؟ نہيں مجهے تو کيا ہوں ساته تمہارے سے            مدت
کو باپ کہ ہے کہتا کيونکر تو دیکها کو نے ُاس دیکها مجهے              نے
مجه باپ اور ہوں باپ ميں کہ کرتا نہيں یقين تو کيا دکها؟              ہميں
سے طرف اپنی ہوں کہتا سے تم جو ميں باتين یہ ہے؟             ميں
یقين ميرا ہے۔ کرتا کام اپنے کر ره ميں مجه باپ ليکن کہتا              نہيں
کاموں ميرے تو نہيں ميں۔ مجه باپ اور ہوں ميں باپ ميں کہ              کرو

کروـ۔ یقين ميرا سے سبب کے        ہی

گے۔۔۔  ’’ بهیميرےنامسےمانگو جو ‘‘۔۔۔          
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ہے رکهتا ایمان پر مجه جو کہ ہوں کہتا سچ سے تم             ميں
بڑے بهی سے اِن بلکہ گا کرے بهی وه ہوں کرتا ميں جو کام               یہ
تم کچه جو اور ہوں۔ جاتا پاس کے باپ ميں کيونکہ گا کرے              کام
ميں بيٹے باپ تاکہ گا کروں وہی ميں چاہوگے سے نام            ميرے
ميں تو چاہوگے کچه سے مجه سے نام ميرے اگر پائے۔            جالل

گا۔ کروں    وہی

مددگار  دوسرا

پر حکموں ميرے تو ہو رکهتے محبت سے مجه تم            اگر
تمہيں وه تو گا کروں درخواست سے باپ ميں اور کروگے۔            عمل
یعنی رہے۔ ساته تمہارے ابدتک کہ گا بخشے مددگار          دوسرا
ُاسے نہ کيونکہ سکتی کر نہيں حاصل دنيا جسے حق           روح
تمہارے وه کيونکہ ہو جانتے اُسے تم ہے۔ جانتی نہ اور            دیکهتی
چهوڑوں نہ یتيم تمہيں ميں ہوگا۔ اندر تمہارے اور ہے رہتا            ساته
دنيا کہ ہے باقی دیر تهوڑی گا۔ ں آؤ پاس تمہارے ميں              گا۔
اُس رہوگے۔ دیکهتے مجهے تم مگر گی دیکهے نہ پهر           مجهے
اور ميں مجه تم اور ہوں ميں باپ اپنے ميں کہ گے جانو تم               روز
عمل پر ُان وه اور ہيں حکم ميرے پاس کے جس ميں۔ تم              ميں
سے مجه جو اور ہے رکهتا محبت سے مجه وہی ہے            کرتا
سے اُس ميں اور ہوگا پيارا کا باپ ميرے وه ہے رکهتا             محبت
یہوده ُاس گا۔ کروں ظاہر پر ُاس کو آپ اپنے اور گا رکهوں              محبت
تو کہ ہوا کيا خداوند اے کہا سے ُاس تها نہ اسکریوتی جو !     نے          
نے یسوع نہيں؟ پر دنيا مگر ہے چاہتا کيا ظاہر پر ہم کو آپ                اپنے
رکهے محبت سے مجه کوئی اگر کہ کہا سے ُاس ميں            جواب
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محبت سے اُس باپ ميرا اور گا کرے عمل پر کالم ميرے وه              تو
ساته کے ُاس اور گے آئيں پاس کے ُاس ہم اور گا             رکهے
ميرے وه رکهتا نہيں محبت سے مجه جو گے۔ کریں           سکونت
نہيں ميرا وه ہو ُسنتے تم کالم جو اور کرتا نہيں عمل پر              کالم
تمہارے باتيں یہ نے ميں بهيجا۔ مجهے نے جس ہے کا باپ             بلکہ
جسے القدس روح یعنی مددگار ليکن ہيں۔ سے تم کر ره            ساته
سکهائے باتيں سب تمہيں وہی گا بهيجے سے نام ميرے           باپ
گا۔ دالئے یاد تمہيں سب وه کہا سے تم نے ميں کچه جو اور               گا

تحفہ     اطمينانکا

تمہيں اطمينان اپنا ہوں۔ جاتا دیئے اطمينان تمہيں          ميں
نہيں طرح اُس تمہيں ميں ہے دیتی دنيا طرح جس ہوں۔             دیتا
ميں کہ ہو ُچکے ُسن تم رے۔ ڈ نہ اور گهبرائے نہ دل تمہارا               دیتا۔
تم اگـر ہوں۔ آتا پهر پاس تمہارے اور ہوں جاتا کہ کہا سے تم               نے
پاس کے باپ ميں کہ سے بات اس تو رکهتے محبت سے             مجه
ميں اب اور ہے۔ بڑا سے مجه باپ کيونکہ ہوتے خوش ہوں             جاتا
ہو جب تاکہ ہے دیا کہہ پہلے سے ہونے کے اس سے تم              نے
نہ باتيں سی بہت سے تم ميں بعد کے اس کرو۔ یقين تو              جائے
کچه کا ُاس ميں مجه اور ہے آتا سردار کا دنيا کيونکہ گا              کروں
سے باپ ميں کہ جانے دنيا کہ ہے ہوتا اسليئے یہ ليکن             نہيں۔
ميں دیا حکم مجهے نے باپ طرح جس اور ہوں رکهتا             محبت

چليں۔ سے یہاں اٹهو ہوں۔ کرتا ہی        ویسا
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: باب14[ مرقس پر26  پہاڑ کے زیتون باہر گاکر گيت پهر          ؛
تهے۔ رہے کر باتيں ہوئے جاتے پر پہاڑ ہے ممکن ]گئے۔           

 اصلسے

جو ہے باغبان باپ ميرا اور ہوں ميں درخت حقيقی کا            انگور
اور ہے التا ڈ کاٹ وه ُاسے نہيں پهل اور ہے ميں مجه الی               ڈ
اس تم اب الئے۔ پهل زیاده تاکہ ہے چهانٹتا ُاسے ہے التی              پهل
مجه تم ہو۔ پاک کيا سے تم نے ميں جو سے سبب کے              کالم
کے انگور اگر الی ڈ طرح جس ميں۔ تم ميں اور رہو قائم              ميں
السکتی نہيں پهل سے آپ اپنے تو رہے نہ قائم ميں            درخت
ال نہيں پهل تو رہو نہ قائم ميں مجه اگر بهی تم طرح              ُاسی
قائم ميں مجه جو ہو۔ الياں ڈ تم ہوں درخت کا انگور ميں              سکتے۔
مجه کيونکہ ہے التا پهل بہت وہی ميں ُاس ميں اور ہے             رہتا
قائم ميں مجه کوئی اگر سکتے۔ کر نہيں کچه تم ہوکر جدا             سے
انہيں لوگ اور ہے جاتا دیا پهينک طرح کی الی ڈ وه تو رہے               نہ
اگر ہيں۔ جاتی جل وه اور ہيں دیتے جهونک ميں آگ کرکے             جمع
جو تو رہيں قائم ميں تم باتيں ميری اور رہو قائم ميں مجه              تم
جالل کا باپ ميرے گا۔ جائے ہو ليئے تمہارے وه مانگو۔            چاہو
ميرے تم ہی جب ۔ الؤ پهل سے بہت تم کہ ہے ہوتا سے               اسی

گے۔ ٹهہرو    شاگرد

ہے۔۔۔ باپمجهسےمحبترکهتا        جسطرح

ميں ہی ویسے رکهی۔ محبت سے مجه نے باب          جيسے
تم اگر رہو۔ قائم ميں محبت ميری تم رکهی۔ محبت سے تم             نے
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گے۔ رہو قائم ميں محبت ميری تو کروگے عمل پر حکموں            ميرے
اُس اور ہے کيا عمل پر حکموں کے باپ اپنے نے ميں             جيسے
سے تم ليئے اس باتيں یہ نے ميں ہوں۔ قائم ميں محبت              کی
پوری خوشی تمہاری اور ہو ميں تم خوشی ميری کہ ہيں            کہی
محبت سے تم نے ميں جيسے ہے یہ حکم ميرا جائے۔            ہو
زیاده سے اس رکهو۔ محبت سے دوسرے ایک بهی تم           رکهی
کے دوستوں اپنے جان اپنی کہ کرتا نہيں شخص وئی           محبت
کرو ُاسے تم اگر ہوں دیتا حکم کو تم ميں کچه جو دیدے              ليئے
کيونکہ گا کہوں نہ نوکر تمہيں ميں سے اب ہو۔ دوست ميرے             تو
نے ميں تمہيں بلکہ ہے کرتا کيا مالک کا ُاس کہ جانتا نہيں              نوکر
سے باپ اپنے نے ميں باتيں جو کہ ليئے اس ہے۔ کہا              دوست
ميں بلکہ ُچنا نہيں مجهے نے تم دیں۔ بتا کو تم سب وه              ُسنيں
تمہارا اور الؤ پهل جاکـر کہ کيا مقرر کو تم اور ليا ُچن تمہيں                نے
وه مانگو سے باپ کچه جو سے نام ميرے تاکہ رہے قائم             پهل
تم کہ ہوں دیتا ليئے اس حکم کا باتوں ان کو تم ميں دے۔ کو                تم

رکهو۔ محبت سے دوسرے     ایک

سےنفرت   دنيا

اُس کہ ہو جانتے تم تو ہے رکهتی عداوت سے تم دنيا             اگر
کے دنيا تم اگر ہے۔ رکهی عداوت سے مجه پہلے سے تم             نے
نہيں کے دنيا تم چونکہ ليکن رکهتی عزیز کو اپنوں دنيا تو             ہوتے
دنيا واسطے اس ہے۔ ليا ُچن سے ميں دنيا کو تم نے ميں              بلکہ
تهی کہی سے تم نے ميں بات جو ہے۔ رکهتی عداوت سے             تم
انہوں اگر ہوتا۔ نہيں بڑا سے مالک اپنے نوکر کہ رکهو یاد             ُاسے
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گے۔ کریں عمل بهی پر بات تمہاری تو کيا عمل پر بات ميری              نے
ساته تمہارے سے سبب کے نام ميرے وه کچه سب یہ            ليکن
اگر جانتے۔ نہيں کو والے بهيجنے ميرے وه کيونکہ گے           کریں
ليکن ٹهہرتے نہ گنہگار وه تو کرتا نہ کالم سے ُان اور آتا نہ               ميں
عداوت سے مجه جو نہيں۔ ُعزر کا گناه کے ُان پاس کے ُان               اب
ُان ميں اگر ہے۔ رکهتا عداوت بهی سے باپ ميرے وه ہے             رکهتا
وه تو کئے نہيں نے دوسرے کسی جو کرتا نہ کام وه             ميں
باپ ميرے اور مجهے نے انہوں تو اب مگر ٹهہرتے نہ            گنہگار
ليئے اس یہ ليکن رکهی۔ عداوت سے دونوں اور دیکها کو            دونوں
نے انہوں کہ لکها ميں شریعت کی ُان جو ہو پورا قول وه کہ               ہوا

رکهی۔ عداوت مفت سے     مجه
]3: 109 ؛4: 69 ؛19: 35[ زبور

کام القدوسکا    روح

باپ پاس تمہارے ميں کو جس گا آئے مددگار وه جب            ليکن
ہوتا صادر سے باپ جو حق روح یعنی گا بهيجوں سے طرف             کی
شروع کيونکر ہو گواه بهی تم اور گا۔ دے گواہی ميری وه تو              ہے
کہيں ليئے اس سے تم باتيں یہ نے ميں ہو۔ ساته ميرے             سے
خارج سے خانوں عبادت کو تم لوگ ۔ کهاؤ نہ ٹهوکر تم              کہ
گا کرے قتل کو تم کوئی جو کہ ہے آتا وقت وه بلکہ گے               کردیں
وه اور ہوں۔ کرتا خدمت کی خدا ميں کہ گا کرے گمان             وه
ليکن مجهے۔ نہ جانا کو باپ نہ نے ُانہوں کہ گے کریں یہ              اسلئے
آئے وقت کا ُان جب کہ کہيں سے تم اسلئے باتيں یہ نے              ميں
نے ميں اور تها دیا کہہ سے تم نے ميں کہ آجائے یاد کو تم                تو

214



تمہارے ميں کہ کہيں نہ اسلئے باتيں یہ سے تم ميں            شروع
اور ہوں جاتا پاس کے والے بهيجنے اپنے ميں اب مگر تها۔              ساته
جاتا کہاں تو کہ پوچهتا نہيں سے مجه کوئی سے ميں             تم
تمہارا کہيں سے تم باتيں یہ نے ميں کہ ليئے اس بلکہ             ہے؟
ميرا کہ ہوں کہتا سچ سے تم ميں ليکن گيا۔ بهر سے غم              دل
وه تو جاؤں نہ ميں اگـر کيونکہ ہے مند فائده ليئے تمہارا             جانا
اُسے تو گا ں جاؤ اگر ليکن گا آئے نہ پاس تمہارے              مددگار
راستبازی اور گناه کو دنيا کر آ وه اور گا۔ دوں بهيج پاس              تمہارے
بارے کے گناه گا۔ ٹهہرائے وار قصور ميں بارے کے عدالت            اور
کے راستبازی التے۔ نہيں ایمان پر مجه وه کہ ليئے اس            ميں
تم اور ہوں جاتا پاس کے باپ ميں کہ ليئے اس ميں             بارے
دنيا کہ ليئے اس ميں بارے کے عدالت گے۔ دیکهو نہ پهر             مجهے
بہت بهی اور سے تم مجهے ہے۔ گيا ٹهہرایا مجرم سردار            کا
سکتے۔ کر نہيں برداشت کی اُن تم اب مگر ہے کہنا باتيں             سی
کی سچائی تمام کو تم تو گا آئے حق روح یعنی وه جب              ليکن
ليکن گا کہے نہ سے طرف اپنی وه کہ ليئے اس گا۔ دکهائے              راه
گا۔ دے خبریں کی آئنده تمہيں اور گا کہے وہی ُسنيگا کچه             جو
سے ہی مجه کہ ليئے اس گا۔ کرے ظاہر جالل ميرا            وه
سب وه ہے کا باپ کچه جو گا۔ دے خبر تمہيں کے کر              حاصل
کرتا حاصل سے ہی مجه وه کہ کہا نے ميں ليئے اس ہے۔              ميرا

گا۔ دے خبریں تمہيں اور      ہے

   دکهسےخوشیتک
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دیر تهوڑی پهر اور گے دیکهو نہ مجهے تم ميں دیر            تهوڑی
آپس نے شاگردوں بعض کے ُاس بس لوگے۔ دیکه مجهے           ميں
ميں دیر تهوڑی کہ ہے کہتا سے ہم وه جو ہے کيا یہ کہا               ميں
دیکه مجهے ميں دیر تهوڑی پهر اور گے دیکهو نہ مجهے            تم
پس ہوں؟ جاتا پاس کے باپ ميں کہ ليئے اس کہ یہ اور              لوگے
ہم ہے؟ بات کيا یہ ہے کہتا وه جو دیر تهوڑی کہ کہا نے               انہوں
مجه وه کہ کر جان یہ نے یسوع ہے۔ کہتا کيا کہ جانتے              نہيں
ميری ميں آپس تم کيا کہا سے ُان ہيں چاہتے کرنا سوال             سے
تم ميں دیر تهوڑی کہ ہو کرتے پاچه پوچه نسبت بات            اس
لوگے؟ دیکه مجهے ميں دیر تهوڑی پهر اور گے دیکهو نہ            مجهے
مگر کروگے ماتم اور رووگے تم کہ ہوں کہتا سچ سے تم             ميں
ہی غم تمہارا ليکن ہوگے تو غمگين تم ہوگی۔ خوش           دنيا
غمگين تو ہے لگتی جننے عورت جب گا۔ جائے بن           خوشی

پہنچی آ گهڑی کی ُدکه کے اُس کہ ليئے اس ہے  ليکن٬            ہوتی
ایک ميں دنيا کہ سے خوشی اس تو ہے ُچکتا ہو پيدا بچه              جب
بهی تمہيں پس کرتی۔ نہيں یاد پهر کو درد ُاس ہوا پيدا             آدمی
خوش دل تمہارا اور گا ملوں پهر سے تم ميں مگر ہے غم تو               اب
دن ُاس گا۔ لے نہ چهين سے تم کوئی خوشی تمہاری اور             ہوگا
کہ ہوں کہتا سچ سے تم ميں گے۔ پوچهو نہ کچه سے مجه              تم
گا۔ دے کو تم سے نام ميرے وه تو گے مانگو کچه سے باپ               اگر
گے پاؤ تو مانگو مانگا۔ نہيں کچه سے ميرےنام نے تم تک               اب
سے تم باتيں نے ميں جائے۔ ہو پوری خوشی تمہاری           تاکہ
ميں تمثيلوں سے تم جو کہ ہے آتا وقت وه کہيں ميں              تمثيلوں
دن اُس گا۔ دوں خبر کی باپ تمہيں صاف صاف بلکہ گا کہوں               نہ
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کہ کہتا نہيں یہ سے تم ميں اور گے مانگو سے نام ميرے              تم
تو باپ کہ ليئے اس گا۔ کروں درخواست ليئے تمہارے سے            باپ
ہے رکها عزیز کو مجه نے تم کيونکہ ہے رکهتا عزیز کو تم ہی               آپ
باپ ميں نکال۔ سے طرف کی باپ ميں کہ ہو الئے ایمان             اور
باپ ہوکر رخصت سے دنيا پهر ہوں۔ آیا ميں دنيا اور نکال             سے
صاف تو اب دیکهو کہا نے شاگردوں کے ُاس ہوں۔ جاتا پاس             کے
تو کہ گئے جان ہم اب کہتا۔ نہيں تمثيل کوئی اور ہے کہتا              صاف
سے تجه کوئی کہ نہيں محتاج کا اس اور ہے۔ جانتا کچه             سب
نکال سے خدا تو کہ ہيں التے ایمان ہم سے سبب اس             پوچهے۔
دیکهو ہو؟ التے ایمان اب تم کيا دیا جواب اُنہيں نے یسوع             ہے۔
اپنے ہوکر اگندا پر سب تم کہ پہنچی آ بلکہ ہے آتی گهڑی              وه
تو گے دو چهوڑ اکيال مجهے اور گے لوٹو کو راه کی گهر              اپنے
نے ميں ہے۔ ساته ميرے باپ کيونکہ ہوں نہيں اکيال ميں            بهی
۔ پاؤ اطمينان ميں مجه تم کہ کہيں ليئے اس باتيں یہ سے               تم
پر دنيا ميں رکهو جمع خاطر ليکن ہو اٹهاتے مصيبت ميں             دنيا

ہوں۔ آیا   غالب

.    یسوعکیبڑیُدعا126

طرف کی آسمان آنکهيں اپنی اور کہيں باتيں یہ نے           یسوع
جالل کا بيٹے اپنے پہنچی۔ آ گهڑی وه باپ اے کہ کہا کر !        ُاٹها      
پر بشر ہر ُاسے تونے چنانچہ کرے جالل تيرا بيٹا تاکہ کر             ظاہر
وه کو سب ُان ہے۔ بخشا ُاسے تونے جنہيں تاکہ ہے دیا              اختيار
وه کہ ہے یہ زندگی کی ہميشہ اور دے۔ زندگی کی            ہميشہ
تونے جسے کو مسيح یسوع اور کو برحق اور واحد ی خدا             تجه
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کو ُاس تها دیا کو کرنے ُمجهے تونے کام جو جانيں ہے             بهيجا
باپ اے اب اور کيا۔ ظاہر جالل تيرا پر زمين نے ميں کے کر               تمام
تيرے پيشتر سے پيدائش کی ُدنيا ميں جو سے جالل ُاس            تو
تيرے نے ميں دے۔ بنا جاللی ساته اپنے ُمجهے تها رکهتا            ساته
دیا۔ ُمجهے سے ُدنيا تونے جنہيں کيا ظاہر پر آدميوں ُان کو             نام
کالم تيرے نے ُانہوں اور دیا ُمجهے ُانہيں تونے اور تهے تيرے             وه
ہے دیا ُمجهے تونے ُکچه جو کہ گئے جان وه اب ہے۔ کيا عمل               پر
ُمجهے تونے کالم جو کيونکہ ہے سے طرف ہی تيری سب            وه
کيا قبول کو ُاس نے ُانہوں اور دیا پہنچا کو ُان نے ميں وه               پہنچایا
ایمان وه اور ُہوں نکال سے طرف تيری ميں کہ ليا جان سچ              اور
درخواست لئے کے ُان ميں بهيجا۔ ُمجهے نے ہی تو کہ            الئے
لئے کے ُان بلکہ کرتا نہيں درخواست ليئے کے اُن ميں ہوں             کرتا
کچه جو اور ہيں۔ تيرے وه کيونکہ ہے دیا ُمجهے تونے            جہيں
سے ان اور ہے ميرا وه ہے تيرا جو اور ہے تيرا سب وه               ميراہے
ُدنيا یہ مگر گا ہوں نہ ُدنيا کو آگے ميں ہے۔ ہوا ظاہر جالل               ميرا
ُاس اپنے باپ وس ُمڈ اے ہوں۔ آتا پاس تيرے ميں اور ہيں              ميں
حفاظت کی ُان ہے بخشا ُمجهے تونے جو سے وسيلہ کے            نام
رہا ساته کے ُان ميں تک جب ہوں ایک طرف ہماری وه تاکہ              کر
بخشا ُمجهے تونے جو سے وسيلہ کے نام اُس تيرے نے            ميں
ہالکت اور کی نگہبانی کی اُن نے ميں کی۔ حفاظت کی ُان             ہے
کتاب تاکہ ہوا نہ ہالک کوئی سے ميں اُن سوا کے فرزند             کے
یہ اور ہوں آتا پاس تيرے ميں اب ليکن ہو۔ پورا لکها کا              مقدس
پوری پوری ُانہيں خوشی ميری تاکہ ہوں کہتا ميں ُدنيا           باتيں
سے ُان نے دنيا اور دیا پہنچا اُنہيں کالم تيرا نے ميں ہو۔              حاصل
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دنيا بهی وه نہيں کا دنيا ميں طرح جس لئے اِس رکهی۔             عداوت
سے دنيا ُانہيں تو کہ کرتا نہيں درخواست یہ ميں نہيں            کے
طرح جس کر۔ حفاظت کی ُان سے شریر اس کہ یہ بلکہ             ُاٹهالے
کے سچائی ُانہيں نہيں۔ کے ُدنيا بهی وه نہيں کا ُدنيا            ميں
تونے طرح جس ہے۔ سچائی کالم تيرا کر۔ مقدس سے           وسيلہ
ميں ُدنيا ُانہيں بهی نے ميں طرح ُاسی بهيجا ميں دنيا            ُمجهے
وه تاکہ ُہوں کرتا مقدس کو آپ اپنے ميں خاطر کی اُن اور              بهيجا۔

جائيں۔ کئے مقدس سے وسيلہ کے سچائی        بهی

داروںکےليئےیسوعکیُدعائيں       ایمان

اُن بلکہ کرتا نہيں درخواست ليئے کے ہی اِن صرف           ميں
ایمان پر مجه سے وسيلہ کے کالم کے ان جو بهی لئے             کے
تو باپ اے طرح جس یعنی ہوں ایک سب وه تاکہ گے۔             الئيں
دنيا اور ہوں ميں ہم بهی وه ہوں ميں تجه ميں اور ہے ميں               مجه
تونے جو جالل وه اور بهيجا۔ مجهے نے توہی کہ الئے            ایمان
ہم جيسے ہوں ایک وه تاکہ ہے دیا ُانہيں نے ميں ہے دیا              ُمجهے
ہو ایک ہوکر کامل وه تاکہ ميں ُمجه تو اور ميں ُان ميں ہيں               ایک
طرح جس اور بهيجا ُمجهے نے ہی تو کہ جانے ُدنيا اور             جائيں
رکهی۔ محبت بهی سے ُان رکهی محبت سے ُمجه تونے           کہ
ميں جہاں ہے دیا ُمجهے تونے جنہيں کہ ہوں چاہتا ميں باپ             اے
دیکهيں کو جالل ُاس ميرے تاکہ ہوں ساته ميرے بهی وه            ہوں
پيشتر سے عالم بناِی تونے کيونکہ ہے دیا ُمجهے تونے           جو
نہيں ُتجهے تو نے ُدنيا باپ عادل اے رکهی۔ محبت سے            ُمجه
تونے کہ جانا بهی نے انہوں اور جانا تُجهے نے ميں مگر              جانا
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کرتا اور کيا واقف سے نام تيرے اُنہيں نے ميں اور بهيجا۔             مجهے
اور ہو ميں ُان وه تهی سے ُمجه کو ُتجه محبت جو تاکہ گا               رہوں

ہوں۔ ميں ُان    ميں

ُدعا127 .    جانکنیميں

: باب14 مرقس  نام ؛32-42  کا جس آئے جگہ ایک وه         پهر
بيٹهے یہاں سےکہا شاگردوں اپنے نے اُس اور تها          گستمنی
کو یوحنا اور یعقوب اور پطرس اور کروں۔ ُدعا ميں تک جب              رہو۔
سے ُان اور لگا۔ ہونے قرار بے اور حيران نہایت کر لے ساته              اپنے
نوبت کی مرنے کہ تک یہاں ہے۔ غمگين نہایت جان ميری            کہا
آگے تهوڑا وه اور رہو۔ جاگتے اور ٹهہرو بياں تم ہے گئی              پہنچ
گهڑی یہ تو سکے ہو اگر کہ لگا کرنے ُدعا کر گر پر زمين اور                بڑها
ہو کچه سب سے ُتجه باپ اے ابا کہا اور جائے۔ ٹل سے پر               ُمجه
ميں جو بهی تو ہٹالے سے پاس ميرے کو پيالہ اِس ہے             سکتا
اور آیا وه پهر ہو۔ وہی ہے چاہتا تو جو بلکہ نہيں وه ہوں               چاہتا
تو کيا ہے؟ سوتا تو شمعون اے کہا سے پطرس پاکر ہوتے             ُانہيں
آزمائش تاکہ کرو ُدعا اور جاگو سکا۔ جاگ نہ بهی گهڑی            ایک
پهر وه ہے۔ کمزور جسم مگر ہے مسعل تو روح پڑو۔ نہ             ميں
پایا سوئے اُنہيں آکر پهر اور کی ُدعا کر کہہ بات وہی اور              چالگيا
جانتے نہ وه اور تهيں بهری سے نيند آنکهيں کی ُان            کيونکہ
اب کہا سے ُان آکر بار تيسری پهر دیں۔ جواب کيا ُاسے کہ              تهے
آدم ابن دیکهو ہے۔ پہنچا آ وقت بس کرو۔ آرام اور رہو             سوتے
ميرا دیکهو چليں۔ ُاٹه ہے کياجاتا حوالہ ميں ہاته کے           گنہگاروں

ہے۔ پہنچا آ نزدیک واال وانے       پکڑ
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IIIیسوعکیآزمائش جیُاٹهنا  ٬     ۔ پهر        موتاور

. گرفتاری128
: باب18 یوحنا اپنے؛1-14  کر کہہ باتيں یہ نے         یسوع

باغ ایک وہاں گيا۔ پار کے نالے کے قدرون ساته کے             شاگردوں
پکڑ کا ُاس اور ہوئے۔ داخل شاگرد کے اُس اور وه ميں ُاس              تها۔
اکثر یسوع کيونکہ تها جانتا کو جگہ ُاس بهی یہوداه واال            وانے
سپاہيوں یہوداه بس تها۔ کرتا جایا وہاں ساته کے شاگردوں           اپنے
کر لے پيادے سے فریسيوں اور کاہنوں سردار اور پلٹن            کی
ُان یسوع آیا۔ وہاں ساته کے ہتهياروں اور چراغوں اور           مشعلوں
باہر کر جان تهيں والی ہونے ساته کے ُاس جو کو باتوں             سب
نے انہوں ہو؟ تے هونڈ ڈ کسے کہ لگا کہنے سے ُان اور              نکال
ہی ميں کہا سے ُان نے یسوع ناصری۔ یسوع دیا جواب            ُاسے
تها۔ کهڑا ساته کے ُان بهی یہوداه واال پکڑوانے کا اُس اور             ہوں
پر زمين کر ہٹ پيچهے وه ہوں ہی ميں کہ ہی کہتے یہ کے               ُاس
هونڈ ڈ کسے تم کہ پوچها پهر سے ُان نے اُس پس پڑے۔              گر
کہ دیا جواب نے یسوع کو۔ ناصری یسوع کہا نے انہوں ہو؟             تے
ڈ مجهے اگر پس ہوں۔ ہی ميں کہ ُچکا تو کہہ سے تم              ميں
اُس کہ کہا لئے اس نے ُاس یہ دو۔ جانے انہيں تو ہو تے                هونڈ
ميں ُان نے ميں دیا مجهے نے تو جنہيں ہوکہ پورا قول وه              کا
جو تلوار نے پطرس شمعون پس کهویا۔ نہ بهی کو کسی            سے
چالکر پر نوکر کے کاہن سردار اور کهينچی تهی پاس کے            ُاس
نے یسوع تها۔ ملُخس نام کا نوکر اُس دیا۔ ُاڑا کان دہنا کا              ُاس
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کو مجه نے باپ پيالہ جو رکه۔ ميں ميان کو تلوار کہا سے              پطرس
اور دار صوبہ کے ُان نے سپاہيوں تب پيوں۔ نہ ُاسے ميں کيا              دیا
اُسے اورپہلے ليا۔ بانده کر پکڑ کو یسوع نے پيادوں کے            یہودیوں
کا کائفا کاہن سردار کے برس وه کيونکہ گئے لے پاس کے              خدا
تهی دی صالح کو یہودیوں نے جس تها کائفا وہی یہ تها۔             ُسسر

ہے۔ بہتر مرنا کا آدمی ایک واسطے کے ُامت          کہ

.  پينطسپالطُس129

: باب18 یوحنا کے ـ؛15-40  یسوع پطرس شمعون      اور
کا کاہن سردار شاگرد یہ بهی۔ شاگرد اور ایک اور ہوليا            پيچهے
دیوان کے کاہن سردار ساته کے یسوع اور تها کا پہنچان            جان
دوسرا وه بس رہا۔ کهڑا باہر پر دروازه پطرس ليکن گيا۔ ميں             خانہ
دربان اور نکال باہر تها واال پہنچان جان کا کاہن سردار جو             شاگرد
جو نے ی لونڈ اُس گيا۔ لے اندر کو پطرس کر کہہ سے              عورت
کے شخص ُاس بهی تو کيا کہا سے پطرس تهی           دربان

ہوں۔ نہيں ميں کہا نے ُاس ہے؟ سے ميں ( پطرسکا          شاگردوں
انکار )پہال  

تاپ کهڑے کر دہکا کوئلے سبب کے جاڑے پيادے اور           نوکر
تها۔ رہا تاپ کهڑا ساته کے اُن بهی پطرس اور تهے            رہے

  عدالتکیُسنوائی

اور شاگردوں کے ُاس سے یسوع نے کاہن سردار           پهر
کہ دیا جواب ُاسے نے یسوع پوچها۔ بابت کی تعليم کی            ُاس
عبادت ہميشہ نے ميں ہيں۔ کی باتيں عالنيہ سے دنيا نے            ميں
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دی تعليم ہيں ہوتے جمع یہودی سب جہاں ميں ہيکل اور            خانوں
ہے؟ پوچهتا کيوں سے مجه تو کہا۔ نہيں کچه پوشيده           اور
کو ُان دیکه کہا۔ کيا سے ُان نے ميں پوچه سے والوں             ُسننے
پيادوں تو کہا یہ نے ُاس جب کہا۔ کيا کيا نے ميں کہ ہے               علوم
طمانچہ کو یسوع تها کهڑا پاس جو نے شخص ایک سے            ميں
نے یسوع ہے؟ دیتا جواب ایسا کو کاہن سردار تو کہا کر             مار
گواہی پر ُبرائی ُاس تو کہا ُبرا نے ميں اگر کہ دیا جواب               ُاسے
نے خدا پس ہے؟ کيوں مارتا مجهے تو کہا اچها اگر اور             دے

دیا۔ بهيج پاس کے کائفا کاہن سردار ہوا بندها          ُاسے

انکار تيسرا اور دوسرا        پطرسکا

سے ُاس نے ُانہوں پس تها۔ رہا تاپ کهڑا پطرس           شمعون
انکار نے ُاس ہے؟ سے ميں شاگردوں کے اس بهی تو کيا             کہا
دیا اڑا کان نے پطرس کا شخص جس ہوں۔ نہيں ميں کہا کے              کر
کہا تها نوکر کا کاہن سردار جو نے دار رشتہ ایک کے ُاس              تها
پطرس دیکها؟ نہيں ميں باغ ساته کے ُاس تجهے نے ميں            کيا

دی۔ بانگ نے ُمرغ فوراََ اور کيا انکار          نے

  پيالطسکیعدالت

اور گئے لے کو قلعہ سے پاس کے کائفا کو یسوع وه             پهر
ہوں نہ ناپاک تاکہ گئے نہ ميں قلعہ خود وه اور تها وقت کا               صبح
آکر باہر پاس کے ُان نے پيالُطس پس سکيں۔ کها فسح            بلکہ
ُاس ميں جواب نے انہوں ہو؟ لگاتے الزاـم کيا پر آدمی اس تم              کہا
نہ حوالے تيرے اسے ہم تو ہوتا نہ بدکار یہ اگر کہ کہا              سے
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اپنی ہی تم جاکر لے اسے کہا سے اُن نے پيالُطس            کرتے۔
کہا سے ُاس نے یہودیوں کرو۔ فيصلہ کا اس موافق کے            شریعت
کہ ہوا ليئے اس یہ ماریں۔ سے جان کو کسی کہ نہيں روا              ہميں
کی طریق کے موت اپنی نے ُاس جو ہو پوری بات وه کی              یسوع

تهی۔ کہی کرکے اشاره     طرف

ہو؟  ’’ یہودیوںکےبادشاه تم ‘‘کيا        

کر ُبال کو یسوع اور ہوا داخل پهر ميں قلعہ پيالطس            پس
دیا جواب نے یسوع ہے؟ بادشاه کا یہودیوں تو کيا کہا سے              اُس
تجه ميں حق ميرے نے اوروں یا ہے کہتا ہی آپ بات یہ تو               کہ
تيری ہوں؟ یہودی ميں کيا دیا جواب نے پيالطس کہی؟           سے
کيا تونے کيا۔ حوالہ ميرے کو تجه نے کاہنوں سردار اور قوم              ہی
کی ُدنيا اس بادشاہی ميری کہ دیا جواب نے یسوع ہے؟            کيا
لڑتے خادم ميرے تو ہوتی کی دنيا بادشاہی ميری اگر           نہيں۔
بادشاہی ميری اب مگر جاتا۔ کيا نہ حوالہ کے یہودیوں ميں            تاکہ
بادشاه ُتو کيا پس کہا سے ُاس نے پيالطس نہيں۔ کی            یہاں
ہوں۔ بادشاه ميں کہ ہے کہتا خود تو دیا جواب نے یسوع              ہے؟
حق کہ ہوں آیا ميں دنيا واسطے اس اور ہوا پيدا ليئے اس              ميں
پيالطس ہے۔ سنتا آواز ميری ہے حقانی کوئی جو دوں گواہی            پر
پاس کے یہودیوں وه کر کہہ یہ ہے؟ کيا حق کہا سے ُاـس              نے
پاتا۔ نہيں جرم کچه کا ُاس ميں کہ کہا سے ُان اور گا باہر               پهر

برابا
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ایک خاطر تمہاری پر فسح ميں کہ ہے دستور تمہارا           مگر
ميں کہ ہے منظور کو تم کيا پس ہوں۔ کرتا دیا چهوڑ             آدمی
چال نے انہوں دوں؟ چهوڑ کو بادشاه کے یہودیوں خاطر           تمہاری
تها۔ اکو ڈ ایک برابا اور کو۔ برابا ليکن نہيں کو اس کہ کہا پهر                کر

. عدالت130
: باب19 یوحنا کر؛1-16  لے کو یسوع نے پيالُطس        تب

سر کے اُس کر بنا تاج کا کانٹوں نے سپاہيوں اور لگوائے             کوڑے
ُاسے نے انہوں اور پہنائی۔ پوشاک ارغوانی ُاسے اور رکها           پر
کہ کہا سے ُان جاکر باہر پهر نے پيالُطس تب مارے۔             طمانچے
کہ جانو تم تاکہ ہوں آیا لے باہر پاس تمہارے اُسے ميں             دیکهو
تاج کا کانٹوں یسوع بس پاتا۔ نہيں قصور کچه ميں اس            ميں
ُاس نے پيالُطس اور آیا باہر پہنے پوشاک ارغوانی اور           رکهے
ُاسے نے پيادوں اور کاہنوں سردار جب آدمی۔ یہ دیکهو کہا            سے
کہا۔ سے ُان نے پيالُطس صليب دے صليب کہا کر چال تو !     دیکها        
کچه ميں اس ميں کيونکہ دو صليب اور جاؤ لے اسے ہی               تم
شرع ایک ہماری کہ دیا جواب اُسے نے یہودیوں پاتا نہيں             قصور
اپنے نے اـس کيونکہ ہے الئق کے قتل یہ مطابق کے اُس اور              ہے
اور تو ُسنی بات یہ نے پيالطُس جب ہے۔ بنایا بيٹا کا خدا کو               آپ
تو کہا۔ سے یسوع آکر اندر پهر ميں قلعے اور گيا۔ ر ڈ               بهی
تب دیا۔ نہ جواب کچه ُاسے نے یسوع مگر ہے؟ کا            کہاں
تو کيا بولتا؟ نہيں سے مجه تو کہ کہا سے ُاس نے             پيالُطس
یہ اور دوں۔ چهوڑ تجهے کہ ہے اختيار مجهے کہ جانتا            نہيں
دیا جواب نے یسوع دوں؟ دے صليب تجهے کہ ہے بهی            اختيار
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نہ اختيار کچه تيرا پر مجه تو جاتا دیا نہ سے اوپر تجهے اگر               کہ
کا ُاس کيا حوالہ تيرے مجهے نے جس سے سبب اس            ہوتا۔
کوشش ميں دینے چهوڑ ُاسے پيالطس پر اس ہے۔ زیاده           گناه
ہے دیتا چهوڑ اُسے تو اگر کہا کر چال نے یہودیوں مگر لگا              کرنے
ہے بناتا بادشاه کو آپ اپنے کوئی جو نہيں۔ خواه خير کا قيصر              تو
باہر کو یسوع کر ُسن باتيں یہ پيالُطس ہے۔ مخالف کا قيصر             وه
ہے کہالتی گبتا ميں عبرانی اور چبوتره جو جگہ ُاس اور            الیا
چهٹے اور دن کا تياری کی فسح یہ بيٹها۔ پر عدالت            تخت
ہے یہ دیکهو کہا سے یہودیوں نے ُاس پهر تها قریب کے             گهنٹے
مصلوب اُسے جا لے جا لے کہ چالئے وه پس بادشاه۔ !  تمہارا   !        
مصلوب کو بادشاه تمہارے ميں کيا کہا سے ُان نے پيالطس !           کر

کروں؟
کوئی ہمارا سوا کے قيصر کہ دیا جواب نے کاہنوں           سردار

نہيں۔  بادشاه
: باب27[ متی کچه24-25  کہ دیکها نے پيالطُس جب        ؛

کے لوگوں کر لے پانی تو ہے جاتا ہوتا بلوا ُالٹا بلکہ پڑتا نہيں               بن
سے خون کے راستباز اس ميں کہا اور دهوئے ہاته اپنے            روبرو

جانو۔ تم ہوں۔ ]بری    
کيا مصلوب کہ کيا حوالہ کے ُان کو ُاس نے ُاس پر             اس

جائے۔

. یہوداه131
: باب27 متی یہوداه ـ؛3-10  والے پکڑوانے کے ُاس       جب

روپے تيس وه اور پچهتایا تو گيا ٹهہرایا مجرم وه کہ دیکها             نے
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گناه نے ميں کہا۔ الکر واپس پاس کے بزرگوں اور کاہنوں            سردار
ہميں کہا نے انہوں پکڑوایا۔ ليئے کے قتل کو قصور بے کہ             کيا
اور گيا چال کر پهينک ميں مقدس کو روپيوں وه اور جان تو              کيا؟
لے روپے نے کاہنوں سردار دی۔ دے پهانسی کو آپ اپنے            جاکر
خون یہ کيونکہ نہيں روا النا ڈ ميں خزانہ کے ہيکل کو ان کہا               کر
سے روپيوں ُان کے کر مشوره نے انہوں پس ہے۔ قيمت            کی
اس خریدا۔ ليئے کے کرنے دفن کے پردیسيوں کهيت کا           کمہار
وقت ُاس ہے۔ کہالتا کهيت کا خون تک آج کهيت وه سے             سبب
کی جس کہ تها گيا کہا معرفت کی نبی یرمياه جو ہوا پورا              وه
ليئے لے روپے تيس وه کے قيمت کی ُاس نے انہوں            قيمت
کو ُان اور ۔ تهی ٹهہرائی نے اسرائيل بنی بعض قيمت کی )   ُاس         )
حکم مجهے نے خداوند جيسا دیا ليئے کے کهيت کے           کمہار

دیا۔
: باب11[ ذکریاه  13[

. صليب132

: باب23 لوقا تو؛26-43  تهے جاتے لئے کو ُاس جب          اور
تها آتا سے دیہات جو کو کرینی ایک نام شمعون ایک نے             انہوں
لے پيچهے پيچهے کے یسوع کہ الدی پر ُاس صليب کر            پکڑ
ُاس جو عورتيں سی بہت اور بهيڑ بڑی ایک کی لوگوں اور             چلے۔
چليں۔ پيچهے پيچهے کے اُس تهيں پٹتی روتی واسطے          کے
ميرے بيٹيو کی یروشليم اے کہا کر پهر طرف کی ُان نے ! یسوع            
دن وه کيونکہ رو ليئے کے بچوں اپنے اور اپنے بلکہ رو نہ              لئے
جو رحم وه اور بانجهيں ہيں مبارک گے کہيں ميں جن ہيں             آتے
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وقت اُس پالیا۔ نہ ُدوده نے جنہوں چهاتياں وه اور ہوئے            بارَورنہ
اورہئلوں گِرپڑو ہر ہم کہ گے کریں شروع کہنا سے پہاڑوں            وه
ایسا ساته کے درخت ہرلے جب کيونکہ لو چهپا ہميں کہ            سے

گا۔ جائے کيا نہ کچه کيا ساته کے سوکهے تو ہيں            کرتے

انہيںمعاف   باپ

جاتے لئے تهے بدکار جو بهی کو آدميوں روز دو وه             اور
پر جگہ اُس وه جب جائيں کئے قتل ساته کے ُاس کہ             تهے
اور کيا مصلوب کو ُاس وہاں تو ہيں کہتے کهوپڑی جسے            ُپہنچے
یسوع طرف۔ پائيں کو دوسرے اور دہنی کو ایک بهی کو            بدکاروں
کيا کہ نہيں جانتے یہ کيونکہ کر معاف کو ُان باپ اے کہا              نے
پر ُان اور کئے حصے کے کپڑوں کے ُاس نے اُنہوں اور ہيں۔              کرتے
ٹهٹهے بهی سردار اور تهے رہے دیکه کهڑے لوگ اور اال ڈ             قرعہ
کا خدا یہ اگر بچایا کو اوروں نے اس کہ تهے کہتے کر مار               مار
نے سپاہيوں بچائے۔ کو آپ اپنے تو ہے برگزیده کا ُاس اور             مسيح
کہا اور مارا ٹهٹها پر ُاس کے کر پيش سرکہ اور آکر پاس              بهی
ایک اور بچا۔ کو آپ اپنے تو ہے بادشاه کا یہودیوں تو اگر               کہ
بادشاه کا یہودیوں یہ کہ تها گيا لگایا اُوپر کے ُاس بهی             نوُسنہ

ہے۔

اکو ڈ    صليبپر

ایک سے ميں اُن تهے۔ گئے لٹکائے پر صليب بدکار جو            پهر
کو آپ اپنے تو نہيں؟ مسيح تو کيا کہ لگا دینے طعنہ یوں              ُاسے
کيا کہ دیا جواب کر جهڑک ُاسے نے دوسرے مگر بچا۔ کو ہم               اور
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ہے گرفتار ميں سزا ُاسی حاالنکہ رتا۔ ڈ نہيں بهی سے خدا             تو
رہے پا بدلہ کا کاموں اپنے کيونکہ ہے واجبی تو سزا ہماری             اور
اے کہا نے اُس پهر کيا۔ نہيں کام جا بے کوئی نے ُاس ليکن               ہيں
نے ُاس کرنا یاد ُمجهے تو آئے ميں بادشاہی اپنی تو جب             یسوع
ميرے تو ہی آج کہ ہوں کہتا سچ سے تجه ميں کہا سے              ُاس

ہوگا۔ ميں فردوس    ساته

مریم133 اور .   یسوع

: باب19 یوحنا پاس ـ؛25-27  کے صليب کی یسوع      اور
بيوی کی طلوپاس مریم بہن کی ماں کی اس اور مان کی             ُاس
اس اور ماں اپنی نے یسوع تهيں۔ کهڑی لينی مگر مریم            اور
ماں کر دیکه کهڑے پاس تها رکهتا محبت سے جس کو            شاگرد
کہا سے شاگرد پهر ہے۔ یہ بيٹا تيرا دیکه عورت اے کہ کہا !         سے     
اپنے ُاسے شاگرد وه سے وقت ُاسی اور ہے۔ یہ ماں تيری             دیکه

گيا۔ لے   گهر

.   یسوعکیموت134

: باب27 متی پہر  ـ؛45-56  تيسرے کر لے سے دوپہر       اور
قریب کے پہر تيسرے اور رہا۔ چهایا اندهيرا ميں ُملک تمام            تک
شبقتنی؟ لما اہلی اہلی کہا چالکر سے آواز بڑی نے           یسوع
دیا۔ چهوڑ کيوں مجهے تونے خدا ميرے اے خدا ميرے اے !         یعنی    

]11: 22[ زبور
یہ کہا کر ُسن نے بعض سے ميں ُان تهے کهڑے وہاں             جو
اور دوڑا شخص ایک سے ميں ُان فوراََ اور ہے۔ پکارتا کو             ایلياه
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ُاسے کر رکه پر ے سرکتڈ اور بویا ڈ ميں سرکہ کـر لے              سپنج
ُاسے ایلياه تو دیکهيں جاؤ ٹهہر کہا نے باقيوں مگر            ُچسایا
جان کر چال سے آواز بڑی پهر نے یسوع نہيں یا ہے آتا              بچانے
ٹکڑے دو کر پهٹ تک نيچے سے ُاوپر پرده کا مقدس اور دی              دے
گئيں ُکهل قبریں اور گئيں۔ تڑک چٹانيں اور لرزی زمين اور            ہوگيا
جی تهے گئے سو جو کے مقدسوں ُان جسم سے بہت            اور
کر نکل سے قبروں بعد کے ُاٹهنے جی کے ُاس اور            ُاٹهے۔
ُسوبہ پس دئے۔ دکهائی کو ُبتوں اور گئے ميں شہروں           مقدس
بهونچال تهے کرتے نگہبانی کی یسوع ساته کے جواس اور           دار
یہ بيشک کہ لگے کہنے کر ر ڈ ہی بہت کر دیکه ماجرا تمام               اور
یسوع سے گليل جو عورتيں سی بہت وہاں اور تها۔ بيٹا کا             خدا
ُدور تهيں آئی پيچهے پيچهے کے اس ہوئی کرتی خدمت            کی
اور یعقوب اور تهی مکدلينی مریم ميں ُان تهيں۔ رہی دیکه            سے

ماں۔ کی بيٹوں کے زبدی اور مریم مان کی          یویس

کیپيشنگوئـی    ُپرانےعہدنامہ

چهوڑ کيوں مجهے تونے خدا ميرے اے خدا ميرے !    اے    !   
ہے؟ رہتا ُدور کيوں سے فریاد و نالہ ميرے اور مدد ميری تو               دیا؟
اور دیتا نہيں جواب تو پر ہوں پکارتا کو دن ميں خدا ميرے !           اے   
جو تو ہے۔ قدوس تو ليکن ہوتا۔ نہيں خاموش اور بهی کو              رات
نے دادا باپ ہمارے ہے۔ نشين تخت پر ثنا و حمد کی             اسرائيل
انہوں چهڑایا کو ُان تونے اور کيا توکل نے ُانہوں کيا۔ توکل پر              تجه
توکل پر تجه نے انہوں پائی رہائی اور کی فریاد سے تجه             نے
آدميوں نہيں۔ انسان ہوں کيڑا تو ميں پر ہوئے نہ شرمنده اور             کيا
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مجهے جو سب وه حقير ميں لوگوں اور نماہوں انگشت           ميں
ہال سر وه چڑاتے۔ ُمتہ وه ہيں۔ ُاڑاتے مضحکہ ميرا ہيں             دیکهتے
ُاسے وہی کردے۔ ُسپرد کے خداوند کہ ہيں کہتے کر           ہال
پر چهڑائے اسے وہی تو ہے خوش سے اس وه جبکہ            چهوڑائے۔
تو تها۔ ہی خوار شير ميں جب الیا۔ باہر سے پيٹ مجهے             توہی
پر تجه سے ہی پيدائش ميں سکهایا۔ کرنا طوکل مجهے           نے
مجه ہے۔ خدا ميرا تو سے ہی پيٹ کی ماں ميری گيا۔             چهوڑا
کوئی کہ لئے اس ہے۔ قریب مصيبت کيونکہ ره نہ دور            سے
بسن ہے۔ ليا گهير مجهے نے وں سانڈ سی بہت نہيں            مددگار
گرجنے اور پهاڑ وه ہيں۔ ہوئے گهيرے مجهے سانڈ آور زور             کے
پانی ميں ہيں۔ ہوئے پسارے منہ اپنا پر مجه طرح یرکی            والے
کی موم دل ميرا گئيں ُاکهڑ یاں ہڈ سب ميری گيا بہہ طرح              کی
ٹهيکرے قوت ميری گيا پگهل ميں سينہ ميرے وه ہوگيا           مانند
چپک سے تالو ميرے زبان ميری اور ہوگئی خشک مانند           کی
ُکتوں کيونکہ مالدیا۔ ميں خاک کی مدت مجهے تونے اور           گئی
ہوئے گهيرے مجهے ُگروه کی بدکاروں ہے۔ ليا گهير مجهے           نے
سب اپنی ميں ہيں۔ چهيرتے ں پاؤ ميرے اور ہاته ميرے وه              ہے۔
ميرے وه ہيں گهورتے اور تاکتے مجهے وه ہوں سکتا گن یاں             ہڈ
ہيں۔ التے ڈ قعہ پر پوشاک ميری اور ہيں بانٹتے ميں آپس             کپڑے
کے مدد ميری ساز چاره ميرے اے ره نہ دور خداوند اے تو              ليکن
کتے کو جان ميری بچا سے تلوار کو جان ميری کر۔ جلدی             لئے
وں سانڈ تونے بلکہ بچا سے منہ کے ببر مجهے سے۔ قابو             کے
بهائيوں اپنے ميں ہے۔ چهڑایا مجهے سے ميں سينگوں          کے
کروں ستائش تيری ميں جماعت کرونگا۔ اظہار کا نام تيرے           سے
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یعقوب اے کرو۔ ستائش کی اس والو ڈرنے سے خداوند اے !      گا      
نسل کی اسرائيل اے اور و کر تمجيد کی ُاس بس اوالد !کی            !  
کی زده مصيبت تو نہ نے اُس کيونکہ مانو ر ڈ کا ُاس              سب
منہ اپنا سے ُاس نہ کی۔ نفرت سے اُس نہ حقرجانا کو             مصيبت
سن نے ُاس تو کی فریاد سے خدا نے اُس جب بلکہ              چهپایا۔
ميں ہے۔ توہی باعث کا خوانی تنا ميری ميں مجمع بڑے            لی۔
حليم کرونگا۔ ادا نذریں اپنی ُروبرو کے والوں رنے ڈ سے            اس
ستائش کی اس طالب کے خداوند ہونگے سير اور          کهائينگے
یاد کو خداوند دنيا ساری رہے۔ زنده ابدتک دل تمہارا           کرینگے۔
سب کے قوموں اور الئيگی رجوع طرف کی ُاس اور           کریگی
کی خداوند سلطنت کيونکہ کرینگی سجده حضور تيرے         گهرانے
لوگ حال آسوده سب کے دنيا ہے۔ حاکم پر قوموں وہی            ہے۔
جاتے مل ميں خاک جو سب وه کرینگے سجده اور           کهائينگے
کو جان اپنی جو بهی وه بلکہ جهکينگے۔ حضور کے اُس            ہيں
کریگی بندگی کی ُاس نسل ایک سکتا۔ رکه نہيں           جيتا
اور آئينگے وه گی جائے خبردی کی خداوند کو پشت           دوسری
ظاہر کر کہہ یہ ہوگی پيدا جو پر قوم ایک کو صداقت کی              اس

ہے۔ کيا کام یہ نے ُاس کہ        کرینگے

. دفنانا135
: باب19 یوحنا تها ؛ــ31-42  دن کا تياری چونکہ       پس

توڑ ٹانگيں کی ان کہ کی درخواست سے پيالطس نی           یہودیوں
پر صليب دن کے سبت تاکہ جائيں ُاتارلی الشيں اور جائيں            دی
آکر نے سپاہيوں پس تها۔ دن خاص ایک سبت وه کيونکہ رہيں             نہ
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ساته کے اُس جو توڑیں ٹانگيں کی شخص ُدوسرے اور           پہلے
آکر پاس کے یسوع نے ُانہوں جب ليکن تهے۔ ہوئے           مصلوب
ميں ُان مگر توڑیں۔ نہ ٹانگيں کی اس تو ہے چکا مر وه کہ               دیکها
اور چهيدی پسلی کی ُاس سے جهالے نے سپاہی ایک           سے
ہے دیکها یہ نے جس نکال۔ بہ اورپانی خون سے اُس الفور             فی
اور ہے۔ سچی گواہی کی اس اور ہے دی گواہی نے ُاسی             اور
باتيں یہ ۔ الؤ ایمان بهی تم تاکہ ہے کہتا سچ کہ ہے جانتا                 وه
نہ ی ہڈ کوئی کی اس کہ ہو پورا نوشتہ کہ ہوئيں ليئے              اس

جائيگی۔  توڑی
: باب12[ خروج ]20-34  زبور٬46 

چهيدا نے انہوں جيسے کہ ہے کہتا نوشتہ اور ایک           پهر
گے۔ کریں نظر پر     ُاس

]17 ٬16: 22  زبور٬10: 12[ ذکریا
یسوع جو نے یوسف والے رہنے کے ارتيہ بعد کے باتوں            ان
پيالُطس پر طور خفيہ سے ر ڈ کے یہودیوں ليکن تها شاگرد ) کا         )   
نيکڑیمس اور گيا۔ لے الش کی ُاس آکر وه پس دی اجازت             نے
پچاس اور تها گيا کو رات پاس کے یسوع پہلے جو ۔ آیا              بهی
کی یسوع نے انہوں پس الیا۔ ہوا مال ُعور اور ُصرا قریب کے              سپر
ساته کے چيزوں خوشبودار ميں کپڑے سوتی ُاسے کر لے           الش
جس ہے۔ دستور کا کرنے دفن ميں یہودیوں کہ طرح جس            کفنایا
قبر نئی ایک ميں باغ اس اور تها باغ ایک وہاں ہوا صلوب وه               جگہ
نے ُانہوں پس تها۔ گيا رکها نہ کوئی کبهی ميں جس            تهی
دیا رکه وہيں کو یسوع باعث کے دن کے تياری کی            یہودیوں

تهی۔ نزدیک قبر یہ     کيونکہ
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ميںپيشنگوئـی     ُپرانےعہدنامہ

: باب53  یسعياه اور ـ؛1-12  الیا ایمان کون پر پيغام        ہمارے
کی پنل کو آئے کے اُس وه پر ہوا ظاہر پر کسی بازو کا               خداوند
کی اُس نہ ہے نکال بهوٹ مانند جڑکی سے زمين خشـک             طرح
نگاه پر ُاس ہم جب اور صورتی خوب نہ ہے وصورت شکل             کوئی
ہوں۔ مشتاق کے اُس ہم کہ نہيں جمال و ُحسن کچه تو             کریں
تها۔ آشنا کا رنج اور ناک مردغم ُمردور و حقير ميں آدميوں             وه
ہم اور گئی کی حقير کی ُاس تهے روپوش گویا سے ُاس             لوگ
مشقتيں ہماری نے ُاس بهی تو جانی۔ نہ قدر کچه کی ُاس             نے
کا خدا ُاسے نے ہم پر کيا۔ برداشت کو غموں ہمارے اور ليں              ُاٹها
کے ں خطاؤ ہماری وه حاالنکہ سمجها۔ ہوا ستایا اور ُکوٹا             مارا
ُکچال باعث کے بدکرداری ہماری اور گيا کيا کهایل سے           سبب
تاکہ ہوئی سياست پر ُاس لئے کے سالمتی ہی ہماری           گيا۔
کی بهيڑوں سب ہم پائيں۔ شفا ہم سے کهانے مار کے            ُاس
خداوند پر پهرا کو راه اپنی ایک ہر سے ميں ہم گئے۔ بهٹک              مانند
بهی تو گيا ستایا وه الدی۔ پر اُس بدکرداری کی سب ہم             نے
جسے بره طرح جس کهوال۔ نہ منہ اور کی برداشت نے            ُاس
کترنے بال اپنے بهيڑ طرح جس اور ہيں جاتے لے کو کرنے             ذبح
وه رہا۔ خاموش وه طرح ُاسی ہے زبان بے سامنے کے            والوں
کے زمانہ کے ُاس پر گئے لے ُاسے کر لگا فتونی اور کرکے              ظلم
زمين کی زندوں وه کہ کيا خيال نے کسی سے ميں            لوگوں
سے سبب کے ں خطاؤ کی لوگوں ميرے گيا۔ اال ڈ کاٹ              سے
ٹهہرائی درميان کے شریروں بهی قبر کی ُاس پڑی مار پر            ُاس

234



حاالنکہ ُموا ساته کے مندوں دولت ميں موت اپنی وه اور            گئی
چهل ہرگز ميں منہ کے ُاس کيا نہ ظلم کا طرح کسی نے              ُاس
اُسے نے اُس کُچلے ُاسے کہ آیا پسند کو خداوند ليکن تها۔             نہ
گذرانی لئے کے قربانی کی گناه جان کی ُاس جب کيا            غمگيں
دراز عمر کی ُاس گا۔ دیکهے کو نسل اپنی وه تو گی             جائے
سے وسيلہ کے ہاته کے اُس مرضی کی خداوند اور           ہوگی
اور گا دیکهے ُاسے وه کر ُاٹها ُدگه کا ہی جان اپنی ہوگی              پوری
کو ُبہتوں خادم صادق ميرا سے عرفان ہی اپنے ہوگا۔           سير
گا ُاٹهائے خود بدکرداری کی ُان وه کيونکہ گا ٹهہرائے باز            راست
کا لوٹ وه اور گا دوں حصہ ساته کے بزرگوں ُاسے ميں لئے              اس
جان اپنی نے ُاس کيونکہ گا لے بانٹ ساته کے زورآواروں            مال
کيا شمار ساته کے خطاکاروں وه اور دی یل انڈ لئے کے             موت
کی خطاکاروں اور لئے ُاٹها گناه کے ُبہتوں نے ُاس بهی تو             گيا

۔ کی   شفاعت

پہره136 کا سپاہيوـں پر .     قبر

: باب27 متی کا؛62-66  بعد کے تياری جو روز        دوسرے
جمع پاس کے پيالطس نے فریسيوں اور کاہنوں سردار ہے           دن
جيتے اپنے نے دغاباز اُس کہ ہے یاد ہميں خداوند اے کہا             ہوکر
حکم پس گا۔ اٹهوں جی بعد کے دن تيں ميں کہ تها کہا              جی
کہ ہو نہ ایسا جائے کی نگہبانی کی قبر دن تيسرے کہ             دے
کہيں سے لوگوں اور جائيں۔ لے ُچرا ُاسے آکر شاگرد کے            ُاس
سے پہلے فریب پچهال یہ تو ہے۔ ُاٹها جی سے مرُدوں وه             کہ
ہيں۔ والے پہرے پاس تمہارے کہا نے پيالطس ہوگا۔ بدتر           بهی
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انہوں کرو۔ نگرانی کی ُاس سمجهو مناسب طرح جس            جاؤ
نگہبانی کی قبر کر بٹها پہره اور کردی ُمہر پر پتهر ُاس جاکر              نے

کی۔

.  قيامِتمسيح137

: باب20 یوحنا مجدلی ـ؛1-29  مریم دن پہلے کے       ہفتہ
قبر کو پتهر اور آئی پر قبر تها ہی اندهيرا ہنوز کہ تڑکے              ایسے
دوسرے ُاس اور پطرس شمعون وه تب دیکها۔ ہوا ہٹا           سے
ُان اور تها کرتا پيار یسوع جسے آئی دوڑی پاس کے            شاگرد
نہيں ہم اور ہيں گئے لے نکال سے قبر کو خداوند کہ کہا              سے
وه اور پطرس تب ہے رکها کہاں ُاسے نے انہوں کہ            جانتے
دونوں وه چنانچہ گئے۔ طرف کی قبر اور نکلے شاگرد           دوسرا
پر قبر اور گيا بڑه سے پطرس شاگرد دوسرا مگر دوڑے            اکٹهے
دیکهے ہوئے پڑے کپڑے کتانی کر ُجهک نے اُس پہنچا۔            پہلے
پيچهے کے اُس بهی پطرس سمعون تب گيا۔ نہ اندر وه            مگر
دیکهے ہوئے پڑے کپڑے کتانی اور گيا اندر کے قبر اور آیا             پيچهے
ساته کے کپڑوں کتانی ُان تها پر سر کے اُس جو رومال وه               اور
بهی شاگرد دوسرا تب تها۔ پڑا جگہ ایک ہوا ليٹا جدا مگر             نہيں
وه کيونکہ کيا۔ یقين کر دیکه اور گيا اندر تها آیا پہلے پر قبر               جو
جی ُاسکا سے ميں مردوں کہ تهے جانتے نہ کو نوشتہ            ُہنوز

گئے۔ چلے واپس کو گهر اپنے شاگرد وه تب ہے۔ ضرور            ُاٹهنا

ہے۔ ہوتا ظاہر مریممجدلیپر       یسوع
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ہوئی روتی اور رہی روتی کهڑی پر قبر باہر مریم           ليکن
رکهی الش کی یسوع جہاں اور کی۔ نظر ميں قبر اور            ُجهکی
ایک پہنے پوشاک سفيد کو فرشتوں دو نے ُاس تهی           گئی
کہا۔ سے ُاس نے جنہوں دیکها۔ بيٹهے ہائينتی ایک اور            سرہانے
وه کہ ليئے اس کہا۔ سے اُن نے ُاس ہے؟ روتی کيوں تو بی               بی
انہوں کہ جانتی نہيں ميں اور ہيں گئے اٹهالے کو خداوند            ميرے
کهڑے کو یسوع اور ُمڑی وه کر کہہ یہ ہے۔ رکهنا کہاں ُاسے              نے
کہا سے ُاس نے یسوع ہے۔ یسوع یہ کہ پہنچانا نہ اور ٬            دیکها۔
نے ُاس ہے؟ تی دهونڈ کو کس ہے؟ روتی کيوں ُتو بی             بی
یہاں کو اُس تونے اگر مياں۔ کہا۔ سے ُاس کر سمجه            باغبان
ميں تاکہ ہے رکها کہاں اُسے کہ دے بتا مجهے تو ہو ُاٹهایا              سے
ُاس نے ُاس مریم۔ کہا سے اُس نے یسوع ں۔ جاؤ لے              ُاسے
استاد اے یعنی ربونی کہا۔ ميں زبان عبرانی کر پهر طرف )کی   )         
ہنوز ميں کيونکہ چمٹنا نہ سے مجه کہا۔ سے اُس نے            یسوع
اور جا پاس کے بهائيوں ميرے مگر گيا۔ نہيں پاس کے باپ             اپنے
یعنی پاس کے باپ تمہارے اور باپ اپنے ميں کہ کہہ سے             ُان
مجدلی مریم ہوں۔ جاتا اوپر پاس کے خدا تمہارے اور خدا            اپنے
اور ہے دیکها کو خداوند نے ميں کہ خبردی کو شاگردوں آکر             نے

ہيں۔ کہی باتيں یہ سے مجه نے        ُاس

ہونـا ظاہر پر شاگردوں کا      یسوع

اُس جب وقت کے شام دن پہلے کے ہفتہ روز ُاسی            اور
خوف کے یہودیوں تهے۔ ہوئے جمع شاگرد جہاں دروازے           جگہ
کہا سے ُان اور ہوگيا کهڑا ميں بيچ آکر یسوع تهے۔ بند             سے
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پسلی اور ہاتهوں اپنے کر کہہ یہ اور ہو۔ حاصل سالمتی            تمہيں
اور ہوئے۔ خوش کـر دیکه کو خداوند شاگرد پس دکهایا۔ انہيں            کو
جس ہو۔ حاصل سالمتی تمہيں کہا۔ سے ُان پهر نے           یسوع
بهيجتا تمہيں طرح ُاسی ميں ہے بهيجا مجهے نے باپ           طرح
القدس روح تم کہ کہا اور پهونکا پر ُان کر کہہ یہ نے ُاس                ہوں۔
جن ہيں گئے کئے معاف کے ُان کرو معاف تم گناه جنکے             لو۔

ہيں۔ گئے رکهے قائم کے ُان رکهو قائم گناه          کے

ظہور پر تومـا کا     یسوع

یسوع دیدیمس ُعرف توما یعنی ایک سے ميں باره ُان           مگر
سے ُاس شاگرد باقی تب تها۔ نہ ساته کے ُان وقت آتے             کے
کہا سے ُان نے ُاس مگر ہے دیکها کو خداوند نے ہم لگے              کہنے
دیکه نہ سوراخ کے ميخوں ميں ہاتهوں کے اُس ميں تک            جب
اور لوں ال ڈ نہ انگلی اپنی ميں سوراخوں کے ميخوں اور             لوں
آٹه گا۔ کروں نہ یقين ہرگز الوں ڈ نہ ميں پسلی کی اُس ہاته               اپنا
ساته کے ُان توما اور تهے اندر پهر شاگرد کے ُاس جب بعد              روز
کہا ہوکر کهڑا ميں بيچ اور آکر نے یسوع تهے بند دروازے اور              تها
پاس انگلی اپنی کہا سے توما نے ُاس پهر ہو۔ سالمتی            تمہاری
پسلی ميری الکر پاس ہاته اپنا اور دیکه کو ہاتهوں ميرے             الکر
ميں جواب تومانے رکه۔ اعتقاد بلکہ ہو نہ اعتقاد بے اور ال ڈ              ميں
مجهے ُتو تو خدا ميرے اے خداوند ميرے اے کہا سے !   ُاس    !      
الئے۔ ایمان دیکهے بغير جو ہيں وه مبارک ہے۔ الیا ایمان کر             دیکه

.    پہرےداروںکیرشوت138
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: باب28 متی پہرے ـ؛11-15  دیکهو تو تهيں ری جا وه        جب
کاہنوں سردار ماجرا تمام آکر ميں شير نے بعض سے ميں            والوں
مشہوره ہوکر جمع ساته کے بزرگوں نے ُانہوں اور کيا۔ بيان            سے
کہ دینا کہہ یہ کہا۔ کر دے روپيہ سے بہت کو سپاہيوں اور              کيا
اسے آکر شاگرد کے اس تو تهے ہے سور ہم جب کو             رات
اسے ہم تو پہنچی تک کان کے حاکم بات یہ اگر اور گے              ُچرالے
روپيہ نے اُنہوں بس گے۔ ليں بچا سے خطره کو تم کر             سمجها
تک آج بات یہ اور کيا ہی ویسا تها گيا سکهایا جيسا کر              لے

ہے۔ مشہور ميں    یہودیوں

س139 .   اماؤ

: باب24 لوقا دو؛13-35  سے ميں دن ُاسی دیکهو        اور
س اماؤ نام کا جس تهے رہے جا طرف کی ں گاؤ ُاس                آدمی
وه اور ہے پر فاصلہ کے ميل سات تقریبا سے یروشليم وه             ہے
چيت بات ميں آپس تهيں ہوئی واقع جو بابت کی باتوں سب             ان

تهے جاتے تو٬  کرتے تهے رہے پاچه پوچه اور چيت بات وه           جب
ُان ليکن ليا۔ ہو ساته کے ان آکر نزدیک آپ یسوع کہ ہوا              ایسا
ُان نے اس پہچانيں۔ کونہ اس کہ تهيں گئی کی بند آنکهيں             کی
کرتے ميں آپس چلتے چلتے تم جو ہيں باتيں کيا یہ کہا              سے
نام کا جس نے ایک پهر ہوگئے۔ کهڑے سے غمگين وه            ہو؟
اکيال ميں یروشليم تو کيا کہا سے ُاس ميں جواب تها۔            کليپاس
ہے؟ ہوا کيا کيا ميں ُاس دنوں ان کہ جانتا نہيں جو ہے              مسافر
یسوع کہا سے اس نے ُانہوں ہے؟ ہوا کيا کہا سے ان نے              اس
کالم اور کام نزدیک کے اُمت ساری اور خدا جو ماجره کا             ناوری
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نے حاکموں ہمارے اور کاہنوں سردار اور تها۔ نبی واال قدرت            ميں
ُاسے اور جائے دیا حکم کا قتل پر ُاس تاکہ دیا پکڑوا کو              ُاس
اور گا دی یہی مغلمی کہ تهی ُاميد کو ہم ليکں کيا             مصلوب
ہے۔ گيا ہو دن تيسرا آج کو ماجرے اس کے باتوں سب ان              عالوه
ہے دیا کر حيران کو ہم بهی نے عورتوں چند سے ميں ہم              اور
پائی نہ الش کی ُاس جب اور تهيں۔ گئيں پر قبر ہی سویرے              جو
دیکها کو فرشتوں ميں رویا نے ہم کہ آئيں ہوئيں کہتی یہ             تو
سے ميں ساتهيوں ہمارے بعض اور ہے۔ زنده وه کہا نے            ُانہوں
نہ کو اُس مگر پایا ویساہی کہا نے عورتوں جيسا اور گئے پر              قبر
باتوں سب کی نبيوں اور نادانوں اے کہا سے ُان نے اُس             دیکها
کر ُاٹها دکه یہ کو مسيح کيا اعتقادوں ُست ميں ماننے !       کے     
اور موسٰیسے پهر تها۔ نہ ضرور ہونا داخل ميں جالل            اپنے
باتيں جتنی ميں نوشتوں سب کے کر شروع سے نبيوں           سب
اتنے سمجهادیں کو ان وه ہيں ہوئيں لکهی ميں حق کے            اُس
اور تهے جاتے جہاں گئے پہنچ نزدیک کے ں گاؤ اس وه              ميں
ہے۔ چاہتا بڑهنا آگے وه کہ ہوا معلوم ایسا سے هنگ ڈ کے              اس
کيونکہ ره ساته ہمارے کيا مجبور کـر کہہ یہ ُاسے نے            ُانہوں
گيا اندر وه بس گيا۔ هل ڈ بہت آب دن اور ہے۔ چاہتی ہوا               شام
کهانے کهانا ساته کے ُان وه تک جب رہے ساته کے ُان             تاکہ
اُن کر توڑ اور دی برکت کر لے روٹی نے ُاس کہ ہوا ایسا تو                بيٹها
اُس نے ُانہوں اور گئيں ُکهل آنکهيں کی ان پر اس لگا۔ دینے              کو
نے ُانہوں ہوگيا۔ غائب سے نظر کی ُان وه اور ليا پہنچان              کو
پر ہم اور کرتا باتيں سے ہم ميں راه وه جب کہ کہا ميں               آپس
بهر نہ سے جوش دل ہمارے کيا تو تها کهولنا جهپر کا             نوشتوں
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اور گئے لوٹ کو یروشليم کر اُٹه گهڑی ُاسی وه بس تهے              گئے
کہ تهے رہے کہہ وه پایا اکٹها کو ساتهيوں کے ُان اور گياره              ُان
اور ہے۔ دیا دکهائی کو شمعون اور اُٹها جی بيشک           خداوند
توڑتے روٹی اُسے کہ بهی یہ اور کيا۔ بياں حال کا راه نے              ُانہوں

پہچاتا۔ طرح کس    وقت

.   گليلکیجهيل140

: باب21 یوحنا اپنے؛1-25  پهر نے یسوع بعد کے باتوں         ان
اور کيا ظاہر پر شاگردوں کنارے کے جهيل کی ُسبرباس کو            آپ
اور ہے کہالتا توام جو توما اور پطرس شمعون کيا۔ ظاہر طرح             اس
کے اُس اور بيٹے کے زبدی اور تها کا گليل قانامی جو ایل              نتن
پطرس شمعون تهے۔ جمع شخص اور دو سے ميں          شاگردوں
نے ُانہوں ہوں۔ جاتا کو شکار کے مچهلی ميں کہا سے ُان             نے
کشتی کر نکل وه ہيں۔ چلتے ساته تيرے بهی ہم کہا سے             ُاس
ہی ہوتے صُبح اور پکڑا نہ کچه کو رات ُاس مگر ہوئے سوار              پر
یہ کہ پہچانا نہ نے شاگردوں مگر ہوا کهڑا آ پر کنارے              یسوع
کچه پاس تمہارے بچو کہا سے ُان نے یسوع بس ہے۔ !   یسوع         
کہا سے اُن نے ُاس نہيں کہ دیا جواب نے انہوں ہے؟ کو              کهانے
اور اال ڈ نے ُانہوں پس پکڑو۔ تو الو ڈ جال طرف رہنی کی               کشتی
اُس ليے اس سکے۔ نہ کهينچ پهر سے کثرت کی           مچهليوں
کہا سے پطرس تها رکهتا محبت یسوع سے جس نے           شاگرد
کہ کر ُسن یہ نے پطرس شمعون پس ہے خداوند تو یہ             کہ
ميں جهيل اور تها ننگا کيونکہ باندها سے کمر ُکرتہ ہے             خداوند
کا مچهليوں سوار پر کشتی چهوٹی شاگرد باقی اور پڑا           کود
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تهے نہ ُدور کچه سے کنارے وه کيونکہ آئے ہوئے کهينچتے            جال
تو ُاترے پر کنارے وقت جس تها۔ فاصلہ کا ہاته دوسو تخچنا             بلکہ
اور ہوئی رکهی مچهلی پر ُاس اور آگ کی کوئلوں نے            ُانہوں
ابهی نے تم مچهلياں جو کہا سے ُان نے یسوع دیکهی۔            روٹی
کر چڑه نے پطرس شمعون ۔ الؤ کچه سے ميں ُان ہيں              پکڑی
کهينچا پر کنارے جال ہوا بهرا سے مچهليوں بڑی ٹرپن سو             ایک
ُان نے یسوع پهٹا۔ نہ جال کے کثرت کی مچهليوں باوجود            مگر
ُجرات کو کسی سے ميں شاگردوں اور لو کهانا آؤ کہا                سے
جانتے وه کيونکہ ہے؟ کون تو کہ پوچهتا سے ُاس کہ ہوئی             نہ
دی۔ اُنہيں کر لے روٹی اور آیا یسوع ہے۔ ہی خداوند کہ             تهے
جی سے ميں مردوں یسوع دی۔ بهی مچهلی طرح          اسی

ہوا۔ ظاہر پر شاگردوں بار تيسری یہ بعد کے          ُاٹهنے

ہے معافکرتا پطرسکو      یسوع

سے پطرس شمعون نے یسوع تو ُچکے کها کهانا جب           اور
سے مجه زیاده سے ان تو کيا بيٹے کے یوحنا شمعون اے             کہا
جانتا تو کو خداوند ہاں کہا سے ُاس نے ُاس ہے رکهتا              محبت
تو کہا سے ُاس نے ُاس ہوں رکهتا عزیز تجهے ميں کہ ہے              ہی
یوحنا شمعون اے کہا سے ُاس دوباره نے ُاس چرا۔ بره            ميرے
ہاں کہا نے اُس ہے رکهتا محبت سے مجه تو کيا بيٹے             کے
اُس ہوں۔ رکهتا عزیز کو تجه ميں کہ ہے ہی جانتا تو ُتو              خداوند
نے ُاس کر قربانی کی بهيڑوں ميری تو کہا سے ُاس            نے
تو کيا بيٹے کے یوحنا شمعون اے کہا سے اُس بار            تيسری
کہا سے اُس بار تيسری نے ُاس چونکہ ہے۔ رکهتا عزیز            مجهے
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دلگير نے پطرس سے سبب اس ہے رکهتا عزیز مجهے تو            کيا
تجهے ہے۔ جانتا کچه سب تو ُتو خداوند اے کہا سے اُس             ہوکر
ُاس نے یسوع ہوں۔ رکهتا عزیز تجهے ميں کہ ہے ہی            معلوم
ہوں کہتا سچ سے تجه ميں چراـ۔ بهيڑیں ميری تو کہ کہا             سے
جہاں اور تها باندهتا کمر اپنی ہی آپ تو تها جوان تو جب              کہ
گا کرے لمبے ہاته اپنے تو ہوگا بوڑها جب مگر تها پهرتا تها              چاہتا
گا جائے تونہ جہاں اور گا باندهے کمر تيری شخص دوسرا            اور
کہ دیا کر اشاره سے باتوں ُان نے ُاس گا۔ جائے لے تجهے              وہاں
یہ اور گا کرے ظاہر جالل کا خدا سے موت کی طرح کس              وه

ہولے۔ پيچهے ميرے کہا سے ُاس کر        کہہ

ہوگا کيا کا    یوحنا

جس دیکها آتے پيچهے کو شاگرد اُس کر مڑ نے           پطرس
کے کهانے کے شام نے جس اور تها رکهتا محبت یسوع             سے
تيرا خداوند اے کہ تها پوچها کر لے سہارا کا سينہ کے ُاس              وقت
کہا سے یسوع کر دیکه ُاسے نے پطرس ہے؟ کون واال            پکڑوانے
اگر کہا سے ُاس نے یسوع ہوگا؟ حال کيا کا اس خداوند !           اے  
تو کيا؟ کو تجه تو رہے ٹهہرا تک آنے ميرے یہ کہ چاہوں              ميں
کہ ہوگئی مشہور بات یہ ميں بهائيوں پس لے۔ ہو پيچهے            ميرے
تها کہا نہيں یہ سے ُاس نے یسوع ليکن گا مرے نہ شاگرد              وه
تک آنے ميرے یہ کہ چاہوں ميں اگر کہ یہ بلکہ گا مرے نہ یہ                کہ
کی باتوں ان جو ہے شاگرد وہی یہ کيا۔ کو تجه تو رہے              ٹهہرا
کہ ہيں جانتے ہم اور ہے لکها کو ان نے جس اور ہے دیتا                گواہی
جو ہيں کام سے بہت بهی اور ہے۔ سچی گواہی کی            ُاس
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سمجهتا ميں تو جاتے لکهے جدا جدا وه اگر گئے۔ نے             یسوع
گنجائش ميں دنيا ليئے کے ُان جاتيں لکهی کتابيں جو کہ            ہوں

ہوتی۔  نہ

مقصد141 کا انجيلوں    ۔

: باب20 یوحنا سے؛30-31  بہت اور نے یسوع       اور
لکهے ميں کتاب اس جو دکهائے سامنے کے شاگردوں          معجزے
کہ الؤ ایمان تم کہ گئے لکهے ليئے اس یہ ليکن گئے۔              نہيں
سے نام کے ُاس الکر ایمان اور ہے مسيح بيٹا کا خدا ہی              یسوع

۔ پاؤ    زندگی

اختيار142 بڑا     ۔

: باب28 متی پہاڑ ـ؛16-20  اس کے گليل شاگرد گياره        اور
دیکه نے ُانہوں اور تها کيا مقرر لئے کے ان نے یسوع جو گئے               پر
ُان آکر پاس نے یسوع کيا شک نے بعض مگر کيا سجده             کر
مجهے اختيار کل کا زمين اور آسمان کہ کہا اور کيں باتيں             سے
باپ کو ان اور بناؤ شاگرد کو قوموں سب جاکر تم پس گيا۔                دیا
یہ کو ان اور دو بپتسمہ سے نام کے القدس روح اور بيٹے              اور
کو تم نے ميں کا جن کریں عمل پر باتوں سب ان کہ دو               تعليم
ساته تمہارے ہميشہ تک آخر کے دنيا ميں دیکهو اور دیا             حکم

ہوں۔
ميں نامہ عہد : باب49  یسعياه٬   ُپرانے ؛1-7 

خداوند لگاؤ کان ہو دور جو امتو اے سنو ميری جزیرو !          اے    
ميرے نے اس ہی سے مادر بطن بالیا ہی سے رحم مجهے             نے
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اور بنایا مانند کی تلوار تيز کو منہ ميرے نے اس کيا ذکر کا                نام
برابر تيرا مجهے نے اس چهپایا تلے سایہ کے ہاته اپنے کو             مجه
کہا سے مجه نے اس رکها چهپا مجهے ميں ترکش اپنے اور             کيا
کرونگا ظاہر جالل اپنا ميں اسرائيل اے ميں تجه ہے خادم ميرا             تو
نے ميں ُاٹهائی۔ مشقت قائده بے نے ميں کہا نے ميں            تب
حق ميرا یقيناََ بهی تو کی صرف ميں بطالت فائده بے قوت             اپنی
خدا ميں کيونکہ ہے۔ پاس کے خدا اجر ميرا اور ساته کے             خداوند
ليے اس ہے توانائی ميری وه اور ہوں القدر جلبل ميں نظر             کی
ہوکر خادم اسکا تاکہ بنایا ہی سے رحم مجهے نے جس            وه
کے اس کو اسرائيل اور ں الؤ واپس پاس اسکے کو             یعقوب
تو یہ کہ ہے فرماتا خداوند ہاں ہے۔ فرماتا یوں کروں جمع             پاس
اور کرنے برپا کو قبائل کے یعقوب تو کہ ہے بات سی             ہلکی
بلکہ ہو خادم ميرا ليے کے النے واپس کو اسرائيليوں            محفوظ
ميری سے تجه کہ نگا بناؤ نور ليے کے قوموں کو تجه             ميں
فدیہ کا اسرائيل خداوند پہنچے۔ تک کناروں کے زمين          نجات
ہے جانتا حقير انسان جسے اسکو قدوس اسکا اور واال           دینے
یوں ہے چاکر کا حاکموں جو اور ہے نفرت کو قوم سے جس              اور
امرا اور ہونگے کهڑے ُاٹه اور گے دیکهيں بادشاه کہ ہے            فرماتا
کا اسرائيل اور القول صادق جو ليے کے خداوند کرینگے           سجده

ہے۔ کيا برگزیده تجهے نے جس ہے        قدوس

صعود143  ۔
: باب1 اعمال بہت  ـ؛3-11  بعد کے سہنے دکه نے       ُاس

چنانچہ کيا۔ بهی ظاہر زنده پر ان کو آپ اپنے سے تبوتوں             سے
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باتيں کی بادشاہی کی خدا اور آتا نظر ُانہيں تک دن چاليس             وه
باہر سے یروشيلم کہ دیا حکم کو ُان کر مل سے ُان اور رہا۔               کہتا
رہو منتظر کے ہونے پورا کے وعده ُاس کے باپ بلکہ جاؤ               نہ
پانی تو یوحنا کيونکہ ہو۔ چکے سن سے مجه تم ذکر کا             جس
سے القدس روح بعد کے دنوں تهوڑے تم مگر دیا بپتسمہ            سے
پوچها یہ سے ُاس ہوکر جمع نے ُانہوں پس گے پاؤ              بپتسمہ
عطا پهر بادشاہی کو اسرائيل وقت اس تو کيا خداوند اے            کہ
جاننا کا ميعادوں اور وقتوں ان کہا سے ُان نے ُاس گا؟             کرے
نہيں۔ کام تمہارا ہے رکها ميں اختيار ہی اپنے نے باپ            جنہيں
اور گے پاؤ قوت تم تو ہوگا نازل پر تم القدس روح جب               ليکن
انتہا کی زمين بلکہ ميں ساسریہ اور یہودیہ تمام اور           یروشليم
اوپر دیکهتے دیکهتے کے اُن وه کـر کہہ یہ ہوگے۔ گواه ميرے             تک
اور ليا۔ چهپا سے نظروں کی ُان اسے نے بدلی اور گيا ليا              ُاٹها
دیکه سے غور طرف کی آسمان وه جب وقت جاتے کے            ُاس
آ پاس کے ان پہنے پوشاک سفيد مرد دو یکهو تو تهے             رہے
کهڑے کيوں تم مردو گليلی اے لگے کہنے اور ہوئے۔           کهڑے
جاتے پر آسمان ُاسے نے تم طرح اسی ہے گيا اٹهایا پر             آسمان

ہے۔  دیکها

پاکروح144   ۔

: باب2 اعمال وه ـ؛1-47  تو آیا دن کا پينکُست عيد         جب
آئی آواز ایسی سے آسمان کہ تهے جمع جگہ ایک           سب
گهر سارا سے اس اور ہے ہونا سناٹا کا آندهی کی زور             جيسے
کی شعلہ کے آگ ُانہيں اور گيا۔ گونج تهے بيٹهے وه            جہاں
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پر ایک ہر سے ميں ان اور دیں دکهائی زبانيں ہوئی پهٹتی             سی
زبانيں غير اور بهرگئے سے القدس روح سب وه اور ٹهہریں            آ
بخشی طاقت کی بولنے ُانہيں نے ُروح طرح جس لگے           بولنے
یہودی ترس خدا ہے تلے کے آسمان جو سے ميں قوم ہر              اور
اور کتی لگے بهبڑ تو آئی آواز تہ جب تهے رہتے ميں             یروشيلم
یہ کہ تها دیتا ُسنائی یہی کو ایک ہر کيونکہ ہوگئے دنگ             لوگ
متقب اور حيران سب اور ہيں رہے بول بولی ہی           ميری
پهر نہيں۔ گيلی سب کيا والے بولنے یہ دیکهو لگے           ہوکرکہنے
ہے۔ ُسنتا بولی کی وطن اپنے اپنے ایک ہر سے ميں ہم             کيونکر
اور پتاميہ مسو اور عيالسی اور مادی اور پارتهی ہم            حاالنکہ
اور پمغيایہ اور خروگيد اور آیسہ اور پنطس اور کيرکيہ اور            یہودیہ
طرف کی کرینے جو ہيں والے رہنے کے عالفہ لبوطگے اور            مصر
کریتی اور مدیہ کے ان خوان یہودی خواه مسافر رومی اور            ہے
بڑے بڑے کے خدا سے اُن زبان اپنی اپنی مگر ہيں عرب             اور
ایک کر گهبرا اور ہوئے حيران سب اور ہيں ُسنتے بيان کا             کاموں
نے بعض اور ہے؟ چاہتا ہوا کيا یہ کہ لگے کہنے سے             دوسرے

ہيں۔ ميں نشہ کے مے نازه تو یہ کہ کہا کے کر              ٹهٹها

ہے دیتا    پطرستعليـم

آواـز اپنی ہوکر کهڑے ساته کے گياره ُان نے پطرس           تب
سب کے یروشليم اور مردو یہودی اے کہا سے ُان اور کی             بلند
جيسا کہ سنو باتيں ميری کر لگا کان اور لو جان یہ والو !            رہنے  
دن تو ابهی کہ ليئے اس نہيں ميں نشہ یہ ہو سمجهتے             تم
نبی یوئيل جو ہے بات وه یہ بلکہ ہے۔ گهڑی ہی تيسری             کی
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ایسا ميں دنوں آخری ہے فرماتا خدا کہ گئی کہی معرف )    کی   )     
تمہارے اور گا۔ ُانڈیلوں پر بشر ہر سے روح اپنی ميں کہ              ہوگا
نوجوان تمہارے اور گی۔ کریں نبوت بيٹياں تمہاری اور          بيٹے
بلکہ گے آئيں خواب کو بوڑهوں تمہارے اور گے۔ دیکهيں           رویتيں
انڈ سے روح اپنی پر بندیوں اور بندوں اپنے ميں دنوں ُان             ميں

عجائبات ميں آسمان اوپر ميں گے۔ کریں نبوت اور گا۔  اور٬          یلوں
اور آگ اور خون یعنی گا ں دکهاؤ کرشمے پر زمين             نيچے
بيشتر گا جائے بن خون چاند اور تاریکی سوج ُغبار کا            ُدهویں
کہ ہوگا ایسا اور آئے جليل و عظيم روِز کا خداوند کہ کے              اس
اے گا۔ کرے حاصل نجات وه گا لے نام کا خداوند کوئی             جو
تها شخص ایک ناصری یسوع کہ سنو باتيں یہ مردو !         اسرائيلی  
اور عجائبات اور معجزوں اُن ہونا۔ سے طرف کی خدا کا            جس
تم معرفت کی ُاس نے خدا جو ہوا ثابت پر تم سے             کرشموں
کے خدا وه جب ہو۔ جانتے بهی خود تم کہ جيسا دکهائے              ميں
نے تم تو گيا پکڑوایا مطابق کے سابق علم اور ارادے            قائم
کيا۔ قتل دلواکر صليب سے ہاته کے آدميوں شرع بے کو            ُاسی
کيا۔ زنده اُسے کرکے آزاد سے ُدکهوں کے موت نے خدا            مگر
د داؤ کيونکہ رہتا۔ ميں قبضے ُاسکے وه کہ تها نہ ممکن              کيونکہ
نگاه اپنی کو خداوند وقت ہر ميں کہ ہے کہتا ميں حق کے              ُاس
جنبش ميں تاکہ ہے طرف دہنی ميری وه کيونکہ رہا۔ رکهتا             ميں
ہے۔ شادمان زبان ميری اور خوش دل ميرا ليئے اس ں۔ کهاؤ               نہ
جان ميری تو کيونکہ گا کرے رہا سے امن بهی جسم ميرا             بلکہ
کو مقدس اپنے تو نہ اور گا چهوڑے نہ ميں اسفل عالم             کو
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تو بتائيں۔ راہيں کی زندگی مجهے تونے گا دے ہی           سڑنے
گا۔ دے بهر سے خوشی سے سبب کے دیدار اپنے           مجهے

]11-8: 16[ زبور
سے تم ميں حق کے د داؤ بزرگ کے قوم ميں بهائيو              اے
اور ہوا بهی دفن اور ُموا وه کہ ہوں سکتا کہہ ساته کے              دليری
پر اور ہوکر نبی پس ہے۔ موجود ميں ہم تک آج قبر کی               ُاس
نسل تيری کہ ہے کهائی قسم سے مجه نے خدا کہ کر             جان
پيشن نے ُاس گا۔ ں بٹهاؤ پر تخت تيرے کو شخص ایک              سے
وه نہ کہ کيا ذکر کا ُاٹهنے جی کے مسيح پر طور کے              گوئی
کی سڑنے کے جسم کے ُاس نہ گيا چهوڑا ميں ارواح            عالم
سب ہم کے جس جالیا نے خدا کو یسوع اسی پہنی۔            نوبت
باپ اور ہوکر بلند سر سے ہاته رہنے کے خدا یس ہيں۔             گواه
تها گيا کيا وعده کا جسم کے کر حاصل القدس روح وه             سے
تو د داؤ کيونکہ ہو۔ ُسنتے اور دیکهتے تم جو کيا نازل یہ نے                ُاس
ميرے نے خداوند کہ ہے کہتا خود وه ليکن چڑها نہيں پر             آسمان
تيرے ميں تک جب بيٹه۔ طرف دہنی ميری کہا سے           خداوند
کا اسرائيل پس کردوں۔ نہ جوکی کی ں پاؤ تيرے کو             دشمنوں
تم جسے کو یسوع ُاسی نے خدا کہ لے جان یقين گهرانا             سارا
ُانہوں جب بهی۔ مسيح اور کيا کبهی نہ اور خدا کيا معلوب              نے
باقی اور پطرس اور لگی چوٹ پر دلوں کے ُان تو ُسنا یہ              نے
ُان نے پطرس کریں؟ کيا ہم بهائيو اے کہ کہا سے !      رسولوں      
کی گناہوں اپنے ایک ہر سے ميں تم اور کرو توبہ کہ کہا              سے
روح تم تو لے بپتسمہ پر نام کے مسيح یسوع لئے کے             معافی
اوالد تمہاری اور تم وعده یہ لئے اس گے پاؤ ميں انعام              القدس
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ہمارا خداوند کو جن ہے بهی سے لوگوں کے ُدور سب اُن              اور
جتا جتا باتيں سی بہت اور نے ُاس اور گا۔ ُبالئے پاس اپنے              خدا
سے قوم ٹيٹرهی اس کو آپ اپنے کہ کی نصيحت یہ اُنہيں              کہ
نے ُانہوں کيا قبول کالم کا ُاس نے لوگوں جن پس ۔              بچاؤ
مل ميں ُان فریب کے آدميوں ہزار تين روز ُاسی اور ليا             بپتسمہ
اور ميں رکهنے رفاقت اور پانے تعليم سے رسولوں ہر اور            گئے
پر شخص ہر اور رہے۔ مشغول ميں کرنے ُدعا اور توڑنے            روٹی
کے رُسولوں نشان اور کام عجيب سے بہت اور گيا چها            خوف
ایک سب وه تهے الئے ایمان جو اور تهے ہوتے ظاہر سے بعد              ذر
و مال اپنا اور تهے شریک ميں چيزوں سب اور تهے رہتے             جگہ
بانٹ کو سب مورفق کے ضرورت کی ایک ہر کر بيچ بيچ             اسباب
کرتے ہوا جمع ميں ہيکل ہوکر دل ایک روز ہر اور تهے۔ کرتے              دیا
کهانا سے دلی ساده اور خوشی کر توڑ روٹی ميں گهروں            اور
عزیز کو لوگوں سب اور کرتے حمد کی خدا اور تهے۔ کرتے             کهایا
مال ميں ُان روز ہر وند خدا کو ُان تهے پاتے نجات جو اور               تهے

تها۔  دیتا

کیشروعات      یسوعمسيحکیکليسياء

:اختتام

اس کی مسيح یسوع خداوند آپ کہ ہے یقين          مجهے
کی اُس زندگی کی اُس گے۔ ہوں ُچکے پا برکت سے            بخشش

تهی محيط پر تاریخ کی نئے٬     کليسياء شروعات کی (جس     
ميں بعد اور ہے گئی دی ميں کتاب کی اعمال ميں )          عہدنامہ  
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کی۔ نے یوسيبيس تاریخدان پيروی کی لکهائی کی         اس
مگر تهی۔ نہ سے ضوابط و قواعد مذہبی لکهائی کی           یوسيبيس

جو تها ذریعہ اکيال تک آخر کے کتاب کی اعمال سال300           یہ  
تها۔ موجود کے موت کی مسيح       بعد

تحفہ٬بہرحال کا نجات ہميں سے آیتوں موجود ميں          کتاب
ہے۔ وابستہ سے قبوليت کی مسيح یسوع خداوند جو ہے           مال
اس ہے۔ نجات ہماری ماننا حکم کے اُس اور ایمان ہمارا پر             ُاس
کو ُان ہيں رکهتے ایمان جو وه اور ہے۔ نہيں نجات باہر             سے
ُجڑیں ساته کے جماعت کی ایمانداروں کہ ہے گئی کی ٬          ہدایت

ہے جاتی جانی سے نام کے کليسياء مزید٬       جو ُانہيں    جہاں
ہے۔ جاتی دی ہدایت کی      آگے

دهوئی اور خریدی سے خون کے مسيح یسوع         کليسياء
ہے ہيں٬ گئی تعليمات کی ُاس کی٬     جہاں روح کے اُس      اور

کہ ُسنيں آواز کی اُس آپ اگر آج ہے۔ سخت٬         طاقت کو دل     اپنے
اعمال کرو کریں۔3: 7  ( نہ فریاد سے یسوع ميں ں ُدعاؤ )          اپنی

مانگيں معافی کی گناہوں بچائے٬    اپنے سے موت تمہيں ٬     تاکہ
کی ُاس بهی جو ميں زندگی کی آپ دے روح پاک کو آپ              اور

مانگيں معافی کی اُس تها خالف کے دوسرے٬       تعليم   اور
کریں۔ ُدعا کی رفاقت کی لوگوں       مسيحی

کی ُاس پڑهيں۔ سے باقائدگی کو گواہی کی         مسيح
رہيں واقف سے کے٬   باتوں ماننے حکم سے ُاسی روز ہر         اور

ادا سکریہ بهی کا نعمتوں ہوئی دی کی ُاس کریں ُدعا             ليئے
کے٬کریں دوسروں اور کریں ُدعا ليئے کے ہدایت اپنی سے            ُاس

اُس اور ماننے حکم کا مسيح یسوع روز ہر کریں۔ ُدعا بهی             لئے
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کریں کوشش کی کرنے خدمت ہے٬     کی زندگی نئی نيا٬    یہ  
ہے٬جنم جاتا منایا سے بپتسمہ کی پانی ہمارا٬        جسے یہ    اور

جس ہے زندگی وه یہ ہے۔ ثبوت بهی کا بپتسمہ ميں روح             پاک
ہوگی۔ نہ ختم کبهی جو اور ہے کيا وعہد نے خداوند ہمارے             کا

اور حصہ بہ حصہ سے دادا باب نے خدا ميں زمانہ            اگلے
آخر کے زمانہ اس کرکے کالم معرفت کی نبيوں طرح بہ            طرح
سب نے ُاس جسے کيا کالم معرفت کی بيٹے سے ہم            ميں
عالم نے اُس سے وسيلہ کے جس اور ٹهہرایا وارث کا            چيزوں
کا ذات کی ُاس اور پرتو کا جالل کے ُاس وه کئے پيدا              بهی
سنبهالتا سے کالم کے قدرت اپنی کو چيزوں سب ہوکر             نقش
جا طرف دہنی کی کبریا پر باال عالم دهوکر کا گناہوں وه             ہے۔
نے ُاس قدر جس ہوگيا بزرگ قدر اسی سے فرشتوں اور            بيٹها

پایا۔ نام افضل سے ُان ميں       ميراث
: باب1[ عبرانيوں  1-4[

ہوگا بلند نہایت اور سرفراز وه ہوگا برومند خادم ميرا           دیکه
کا ُاس کيونکہ ہوگئے دنگ سے تجه کر دیکه بہتيرے طرح          (  جس
انسان نوع بنی صورت کی ُاس اور سے چہرے کے انسان            چہره
قوميں بہتيری طرح ُاسی ہوگئی معيوب زیاده سے صورت )    کی      
سامنے کے اُس بادشاه اور گی کریں تعجب کر دیکه کو            اُس
ُاسے وه تها گيا نہ بتایا ُانہيں کچه جو کيونکہ گے کریں بند              منہ
نظر پر ُاس وه تها ُسنا نہ نے ُانہوں کچه جو اور گے              دیکهيں

گے۔   کریں
باب ]15-13: 52[  یسعياه
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کيونکہ تها۔ کا یسوع مسيح جو ہو وہی مزاج تمہارا           پس
نہ غنيمت ہونا برابر کے خدا ہوکر ميں دات کی خدا نے              ُاس
ذات کی غالم اور دیا کر خالی کو آپ اپنے نے ُاس بلکہ              جانا۔
پایا ميں شکل انسانی ہوگيا۔ مشابہ کا انسانوں کے کر           اختيار
تک موت صليبی بلکہ موت اور دیا کر فروتن کو آپ اپنے             جاکر
کيا۔ بلند ہدایت اسے نے خدا واسطے اِسی اور رہا۔           فرمابردار
یسوع تاکہ اعلٰیہے۔ سے نام ایک ہر جو بخشا نام وه اُسے              اور
کيا پر زميں کيا ميں آسمان کيا جهگے گهٹنا ایک ہر پر نام              کے
زبان ایک ہر ليئے کے جالل کے باپ خدا اور ميں۔ اسفل              عالم

ہے۔ خداوند مسيح یسوع کہ کرے       اقرار
: باب2[ فلپيوں  5-11[

الحقہ
یسوعکےدوشجرے     الف۔

: باب1 متی کا ـ؛1-17  ابراہيم ابن د داؤ ابِن مسيح          یسوع
نامہ :نسب  

تک د داؤ      ابراہيمسـے
پيدا یعقوب سے اسحاق اور ہوا پيدا اسحاق سے          ابراہيم
یہوده اور ہوئے۔ پيدا بهائی کے اس اور یہوده سے یعقوب اور             ہوا
حصرون سے فارص اور ہوئے۔ پيدا تامار زارح سے فارص           سے
ناداب عمی سے ارام اور ہوا پيدا ارام سے حصرون اور ہوا۔             پيدا
سے نحشون اور ہوا پيدا نحشوں سے ناداب عمی اور ہوا۔            پيدا
اور ہوا۔ پيدا سے احاب بوعزر سے سلمون اور ہوا پيدا             سلمون
پيدا یسی سے بوعز اور ہوا پيدا سے داعوت عوبيد سے            عوبيد
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سليمان سے د داؤ اور ہوا پيدا بادشاه د داؤ سے یسی اور                ہوا
تهی۔ چکی ره بيوی کی پاه ُاوری جو ہوا پيدا سے عورت             ُاس

دسےبابلتک      داؤ

یاه ابی سے رحبعام اور ہوا پيدا رحبعام سے سليمان           اور
فاطہ پوشا سے آسا اور ہوا۔ پيدا آسا سے یاه ابی اور ہوا              پيدا
یاه ُعزی سے یورام اور ہوا۔ پيدا یورام سے پوشافاطہ اور ہوا۔             پيدا
پيدا آحاز سے یوتام اور ہوا۔ پيدا یوتام سے یاه عزی اور ہوا۔              پيدا
پيدا منسے سے یاه حزقی ہوا۔ پيدا یاه حزقی سے آحاز اور             ہوا۔
ہوا۔ پيدا یاه یوشی سے آمون ہوا پيدا آمون سے منسے اور             ہوا
بابل ہوکر جالوطن بهائی کے اُس اور یکن سے یاه یوشی            اور

ہوئے۔ پيدا ميں زمانے کے      جانے

   بابلسےمسيحتک

سيالتی سے بلونياه بعد کے جانے بابل ہوکر گرفتار          اور
سے قيم اليا اور ہوا۔ پيدا زدہابل سے اہل سيالی اور ہوا۔             پيدا
سے اليسہود اور ہواـ۔ پيدا صدوق سے عازور اور ہوا۔ پيدا             عازور
سے متان اور ہوا پيدا مستان سے العيزر اور ہوا۔ پيدا            العيزر
کا مریم اُس یہ ہوا پيدا یوسف سے یعقوب اور ہوا پيدا             یعقوب
بس ہے۔ کہالتا مسيح جو ہوا پيدا یسوع سے جس تها            شوہر
داؤ اور ہوئيں پشتيں چوده تک د داؤ سے ابراہيم پشتيں              سب
گرفتار اور ُپشتيں چوده تک جانے بابل ہوکر گرفتار کر لے سے             د

ہوئيں۔ ُپشتيں چوده تک مسيح کر لے سے جانے بابل           ہوکر
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: باب3 لوقا تقریبا23-38ََ  لگا دینے تعليم خود یسوع جب         ؛
بيٹا کا یوسف تها جاتا سمجها کہ جيسا اور تها کا برس )   تيس     )     

کا عيلی وه اور ملکی٬    تها وه اور کا الوی وه اور کا متات وه            اور
کا عاموس وه اور کا منتياه وه اور کا یوسف وه اور کا بنا وه اور                 کا
کا عاعت وه اور کا۔ لوکہ وه اور کا اسلپاه وه اور کا ناُحوم وه                اور
یوداه وه اور کا بدسبخ وه اور کا شمص وه اور کا متخياه وه                اور
سيالتی وه اور کا زربابل وه اور کا ریسا وه اور کا یوحنا وه اور                کا
وه اور کا ادی وه اور کا ملکی وه اور کا نيری وه اور کا                اہل
وه اور کا یشوع وه اور کا عبر وه اور کا المودام وه اور کا                قوسام
وه اور کا الوی وه اور کا متات وه اور کا مریم وه اور کا                البزر
وه اور کا یونان وه اور کا یوسف وه اور کا یہوداه وه اور کا                شمعون
وه اور کا متناه وه اور کا مناه وه اور کا آه ملے وه اور کا                 الياقيم
بوعز وه اور کا عوبيد وه اور کا بسی وه اور کا د داؤ اور کا                  ناتن
وه اور کا عمينداب وه اور کا نحسون وه اور کا سلمون وه اور               کا
وه اور کا یہوداه وه اور کا فارص وه اور کا حصرون وه اور کا                ارنی
وه اور کا تارا وه اور کا ابراہيم وه اور کا افحاق وه اور کا                یعقوب
کا عبر وه اور کا فلج وه اور کا ُرعو وه اور کا سروج وه اور کا                  نحور
کا سم وه اور کا ارفکسد وه اور کا قينان وه اور کا سلم وه                 اور
کا حنوک وه اور کا متوسلم وه اور کا لمک وه اور کا نوح وه                اور
کا اُنوس وه اور کا قبنان وه اور کا اہل مہکل وه اور کا بارد وه                 اور

تها۔ کا خدا وه اور کا آدم وه اور کا سبت وه             اور
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یسوعکیتمثيليں :ب۔    
تمثيل۔. 32 کی شکيزوں کے     مے
نمک. 40 کے نور٬  زمين کے معمار۔٬   دنيا عقل بے اور مند       عقل
تمثيل. 50 سے کسان٬  سمندر دانے٬  کڑوے اور رائی٬    گيہوں  

دانے خمير٬ کے خزانہ٬  کی٬  چهپا جال اور موتی      سچا
ہيں۔ شامل   تمثيليں

بهيڑیئے۔.55 درميان کے    بهيڑوں
نوکر۔. 73 رحم   بے
نور۔٬یسوع. 79 کا    دنيا
تمثيل۔.84 کی سامری    نيک
تمثيل۔.90 کی عقل بے     امير
تمثيل۔.91 کی درخت کے     انجير
تمثيل۔.93 کی دانے کے رائی اور       خمير
تمثيل۔.95 کی ضيافت    بڑی
ميں.96 جن تمثيليں اور کئی سے طرف کی کوئی٬        یسوع  

مشقال بيٹا٬ ہوئی ہوا مختار٬   کهویا اور٬  سست آدمی    امير
ہيں۔ شامل   لعزر

تمثيليں۔٬بيوه. 101 کی فریسی اور والے لينے        محصول
تمثيل۔. 104 کی مزدوروں کے     تاکستان
تمثيل۔. 108 کی نوکروں    دس
تمثيل۔.112 کی بيٹوں دو اور      زميندار
تمثيل۔. 113 کی ضيافت کی     شادی
کنواریوں.121 تهيلے٬ دس کے کی٬   سونے بکریوں بهيڑ     اور

تمثيليں۔
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یسوعکےمعجزے    پ۔
ہے۔.19 بناتا مے کو پانی ليئے کے مریم         یسوع
ہے۔.27 دیتا شفا کو ماں کی پطرس        یسوع
ہے۔.28 دیتا شفاء کو کوڑهی      یسوع
پکڑنا۔. 29  مچهلياں
ہے۔. 30 دیتا شفا کو معزور      یسوع
ہے.36 دیتا شفا کو ہجوم بڑے ایک یسوع پر جهيل کی            گليل
ہے۔.41 دیتا شفا کو بيٹے کے آدمی معتبر         یسوع
ہے۔. 42 کرتا زنده کو بيٹے مردے کے بيوه         یسوع
ہے۔.51 دیتا تهما کو طوفان ميں جهيل کی گليل          یسوع
ہے۔.52 دیتا شفاء کو گرفتار بدروح       یسوع
چهونا.53 کو یسوع کا عورت ُاٹهانا۔٬     ایک کو لڑکی مرده      اور
دینا۔.54 شفاء کو اندهوں دو اور گونگے        ایک
ہے۔.57 کهالتا کهانا کو ہزار پانچ       یسوع
چلتاہے.58 پر پانی    یسوع
شفاِء۔.61 کی بيٹی کی     عورت
تها۔.62 سکتا نہيں بول اور ُسن جو شفاء کی شخص           ایک
ہے۔.63 کهالتا کهانا کو ہزار چار       یسوع
ہے۔.66 ہوتا ظاہر ساته کے ایلياه موسٰیاور         یسوع
سکے۔.68 دے نہ شفاء شاگرد جسے لڑکا        ایک
ہے۔.81 دیتا شفاء کو اندهے پيدائشی       یسوع
ہے۔.92 دیتا شفاء دن کے سبت کو عورت معزور ایک           یسوع
ہے۔.98 کرتا زنده سے ميں ُمردوں کو لعزر         یسوع
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کوڑهی.99  دس
برتمائی.107
ُاٹهنا.137  جی
س.139   اماؤ
ہے۔.140 ہوتا ظاہر پر جهيل کی گليل        یسوع
جانا۔.143 ُاٹهایا اوپر کا     یسوع
ہے۔.144 بهيجتا کو القدس روح      یسوع

ہونـا روبرـو کـا یسوع     ت۔
ہے۔.20 کرتا صاف کو ہيکل کی یہودیوں        یسوع
کرنا۔.24 ناپسند کو یسوع ميں      ناصرت
اختالف۔.33 پہال کا دن کے      سبت
اختالف۔.34 دوسرا کا دن کے      سبت
اختالف۔.35 تيسرا کا دن کے      سبت
۔.44 بدُدعا کو شہروں والے کرنے انکار کا         یسوع
ہے۔.47 دیتا جواب کو والوں لگانے الزام        یسوع
عيد۔.77 کی   خيمہ
مرنا۔.80 ميں   گناه
اختالف۔.81 چوتها کا دن کے      سبت
ہے۔.87 دیتا جواب کا الزام احمکانہ       یسوع
کهاتاہے۔.89 کهانا ساته کے فریسی      یسوع
اختالف۔.92 پانچواں کا دن کے      سبت
اختالف۔.95 چهٹا کا دن کے      سبت

ہے۔.110 کرتا افسوس پر یروشليم      یسوع
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ہے۔.111 دیتا تعليم ميں اس اور کرتا صاف کو ہيکل           یسوع
سوال۔.114 واال پهنسانے پر     محصول
سوال۔.115 واال بهنسانے پر اٹهنے      زنده
سوال۔.117 ليئے کے کاہنوں سردار کا       یسوع
ہے۔.118 بتاتا کا عدالت پر رہنماؤں       یسوع

یسوعکیبڑیتعليماـت     ٹ۔
تعليم۔.32 پر مشکينرے کے     مے
واعظ۔.39  پہاڑی
تعليمات۔.40 بڑی کی    یسوع
ہے۔.59 دیتا تعليم کو لوگوں ہزار پانچ        یسوع
ہے۔.60 آتی سے اندر گندگی      حقيقی
ہيں۔.64 جاتے بهول النا روٹی      شاگرد
ہوں؟.65 کون ميں ہے پوچهتا ‘یسوع   ’   
سوال۔.67 ایک ميں بارے کے آنے کے        ایلياه
ہے۔.69 کرتا گوئی پيش کی ُاٹهنے جی اور موت اپنی           یسوع
ہے۔.70 دیتا محصول    یسوع
ہوگا؟.71 ہے بڑا کون کہ بحث کی ‘‘شاگردوں    ’’    
نکالنا۔.72 بدروحيں کا    دوسروں
سبق۔.73 ایک پر کرنے     معاف
عيد۔.77 کی   خيمہ
نور۔٬یسوع.79 کا    دنيا
گے۔.80 مریں ميں گناہوں اپنے یہودی ہے کہتا         یسوع
چرواہا۔٬یسوع.82   اچها
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ہے۔.84 دیتا جواب پر زندگی دائمی کو شرح عالم ایک           یسوع
ہے۔.86 دیتا تعليم کی ُدعا      یسوع
نشان.88 کا   یوناه
ر٬فریب.90  بيداری٬ فکرمندی٬ اللچ٬  ڈ
ہے۔.91 دیتا تعليم پر توبہ      یسوع
سکتا۔.93 نہيں چهين بهيڑ ميری سے ہاته ميرے ’’        کوئی
دروازه۔.94  تنگ
غلطی۔.97 کی دینے دکه کو      دوسروں

آمد۔.100 کی بادشاہت کی     خدا
کرتا.101 استعمال کا تمثيلوں دو ليئے کے سکهانے ُدعا          یسوع
ہے۔

ہے۔.102 کرتا پيار کو بچوں چهوٹے       یسوع
حکمران۔.103 جوان امير    ایک
ہے۔.112 کرتا گوئی پيشن کی موت اپنی        یسوع
ہے؟.116 کيا حکم بڑا کا      خدا
حدیہ۔.119 کا بيوه    غریب
آنا.120 دفعہ   دوسری
کهانا.125  آخری
ہے۔.126 کرتا ُدعا ليئے کے والوں النے ایمان         یسوع
حکم.142  بڑا

اعدادث۔ کے عنوان٬   عنواناـت پرانے٬  چهوٹـے   اور
جات کےحوالہ نامہ      عہد

تعارف
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حجی6-2: باب53 یسعياه : باب2  ؛ یسعياه7  : باب11  ؛  2-
٬10

Iابتدائیزندگی یسوعکیپيدائشاور       ۔
کالم. 1 کا پيدائش13-1: باب1  یوحنا٬  خدا ٬4-1: باب15  ؛

: باب3 سموئيل 26 ٬23 ٬10: 15 ؛1-7 
کالم٬یسوع.2 کا : باب1  یوحنا٬   خدا :باب4  یسعياه٬18-14   
6-7
: باب1   لوقا٬زکریاه.3 مالکی1-25  : باب4  ؛  5
: باب7  یسعياه٬20 مریم.4  14
: باب1  لوقا٬اليشبع.5  39-45
خوشی.6 کی 56-46: باب1  لوقا٬  مریم
واال.7 دینے بپتسمہ : باب1  لوقا٬   یوحنا  57-66
خوشی.8 کی : باب1  لوقا٬  زکریاه  67-80
متی.9 سے18  باب1  یویسف : باب7  یسعياه٬25   آیت  14

پيدائش.10 کی : باب2  لوقا٬  یسوع :باب1  عبرانيوں٬20-1   -
148  زبور٬6

: باب2  متی٬مجوسی.11 چهپنا٬23-1  ميں 5  ميکاه٬   مصر
: باب11  ہوسيع٬ آیت2 باب : باب31  یرمياه٬1   15

ہيکل.12 کی : باب2  لوقا٬  یہودیوں شمعون٬40-21    یسوع
خروج ہے۔ کرتا پيش کو اننا یسوع ہے۔ کرتا خدمت 13           کی

: باب5  احبار٬2: باب : زبور٬7  :باب49  یسعياه٬7   ٬6
جانا.13 ہو گم کا : باب2  لوقا٬    یسوع  41-52 
IIفرمائی یسوعکیکار :۔      
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واال.14 دینے بپتسمہ : باب3  متی٬   یوحنا یسوع1-17  یوحنا   ؛
صفحہ ہے۔ دیتا بپتسمہ : باب40:  یسعياه20     کو  3

آزمانا.15 بار : باب4  متی٬  تين استثنا1-11  : باب8  ؛  ٬3
استثنا20 صفحہ : باب6  ؛  16-13

گواہی.16 کی : باب1  یوحنا٬  یوحنا بره19-34  کا خدا ٬    ؛
یسعياه22 صفحہ : باب40  ؛  3

شاگرد.17 کے : باب1  یوحنا٬  یوحنا  35-42
ایل.18 نتن اور : باب1  یوحنا٬   فلپس -43-51
معجره.19 ایک ليئے کے : باب2  یوحنا٬    مریم  1-٬12
صفائی.20 پہلی کی : باب2  یوحنا٬   ہيکل :69  زبور٬25-13 

: باب3  مالکی٬9  1-5
: باب3  یوحنا٬نيکدیمس.21 ایل25  صفحہ٬21-1  حزقی 36   ؛

27-26: باب
دینا.22 بپتسمہ ميں : باب3  یوحنا٬   یہودیہ یوحنا22-36   ؛

ہے۔ کرتا بيان گواہی     اپنی
عورت.23 ایک کی : باب4  یوحنا٬   سامریہ سے1-42  بہت   ؛

الئے۔ ایمان   سامری
انکار.24 ميں : باب4  لوقا٬  ناصرت یسعياه14-30  :باب61  ؛  

1-2
نحوم.25 : باب4  متی٬ کفر صفحہ12-17  9  یسعياه٬29  ؛

2-1: باب
روح.26 : باب4  لوقا٬ ناپاک  31-37
ماں.27 کی : باب4  لوقا٬  پطرس  38-44
: باب8  متی٬کوڑه.28  1-4
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اندریاس.29 اور : باب5  لوقا٬  پطرس  1-11
آدمی.30 : باب5  لوقا٬ مفلوج  17-26
: باب5  لوقا٬متی.31  27-32
مشکيزه.32 کا : باب5  لوقا٬  مے  33-39
اختالف.33 پہال پر : باب5  یوحنا٬   سبت ميرا٬47-1  بهی  ’’  جو

ہے۔۔۔۔ ُسنتا ‘‘کالم   
اختالف.34 دوسرا پر : باب12  متی٬   سبت صفحہ1-8  ؛35  ؛

: باب6 ہوسيع  6
اختالف.35 کا سبت : باب6  لوقا٬   تيسرا  6-11
بهيڑ.36 : باب3  مرقس٬ بڑی  7-12
بهرنا.37 کا : باب12  متی٬  نبوت یسعياه15-21  :باب42  ؛  

1-4
توثيق.38 اور : باب6  لوقا٬  ُدعا  12-16
واعظ.39 : باب5  متی٬ پہاڑی برکات۔1-12   ؛
تعليمات.40 : باب5  متی٬ اہم صفحہ29: 13-7  نور اور نمک     ؛

قتل38 ہونا۔ مکمل کا شریعت زنا38  صفحہ٬     ؛ صفحہ٬ ؛  
قسم39 طالق آنکه٬  ؛ بدلے کے ليئے٬    آنکه کے    دشمنوں
دینا٬پيار کو مند جائے٬    ضرورت کی ُدعا طرح ُدعا٬     کس  

روزه٬زبانی خزانہ٬  پر خوف٬   آسمان فيصلہ٬  کا ٬   دوسروں
نا٬پوچهنا هونڈ ٹهوکر٬   ڈ دروازه٬  تنگ اور سچے٬    کشاده  

نبی جهوٹے شاگرد٬  اور جهوٹے اور اور٬    سچے مند    عقل
معمار۔ عقل   بے

: باب20 خروج صفحہ13  خروج38  ؛ : باب2  ؛ استثنا14   ؛
: باب24 صفحہ1  احبار39  ؛ : باب5  ؛ آیت4  21  خروج٬ 

263



احبار24: باب : باب24  ؛ استثنا20  : باب19  ؛ احبار21   ؛
: باب19  ؛18 

بيٹا.41 کا مالزم کے : باب4  یوحنا٬    بادشاه  43-54
بيٹا.42 کا : باب7  لوقا٬  بيوه  11-17
ميں.43 قيد : باب11  متی٬  یوحنا مالکی2-19  : باب3  ؛  1
کرنا.44 نہ : باب11  متی٬  توبہ  20-24
ُبالنا.45 کو ماندو : باب11  متی٬   تهکے  25-30
پر.46 ں پاؤ کے : باب7  لوقا٬     یسوع  36-50
الزام.47 : باب12  متی٬ احمکانہ  22-37
نشان.48 : باب12  متی٬ ایک  38-45
خاندان.49 کا : باب12  متی٬  یسوع  46-50
تمثيليں.50 پر : باب13  متی٬  جهپل تمثيل٬58-1  کی    کسان

ہيں٬ بابرکت وه ہيں دیکهتی آنکهيں کڑوے٬       جو اور    گيہوں
تمثيل کی تمثيل٬  دانوں کی دانے کے رائی اور  بيج٬       خمير

بيان کا تمثيل کی والے چهپے٬     بونے اور موتی     سچے
تمثيليں کی تمثيل٬52  صفحہ٬  خزانے کی جو٬   جال   نبی

پاتا نہيں : باب6  یسعياه٬  عزت زبور٬50  صفحہ٬10 ٬9   
78-2

طوفان.51 پر : باب4  مرقس٬  گليل  35-41
گرفتہ.52 : باب5  مرقس٬ بدروح  1-20
چهونا.53 کا : باب5  مرقس٬  عورت ميں21-43  ُمردوں یسوع    ؛

ہے۔ کرتا زنده کو لڑکی      سے
گونگا.54 اور : باب9  متی٬  اندها  27-34
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دوره.55 کا مقصد خاص : باب9  متی٬    پہلے  35-10 :٬42
بهيڑیئے ميں نہيں٬  بهيڑوں بڑا سے استاد اپنے       شاگرد

مرقس.56 : باب6  ہيرودیس  14-29
ہزار.57 : باب6  مرقس٬ پانچ  30-56
چلنا.58 پر : باب14  متی٬  پانی  22-33
دینا.59 تعليم کو ہزار : باب6  یوحنا٬    پانچ یسوع٬71-22   

روٹی کی ہيں٬  زندگی زندگی اور روح باتيں کی ٬       یسوع
: باب8 استثنا : باب2  یسعياه٬40: 105  زبور٬3   ٬3 54:

13
گندگی.60 : باب7  مرقس٬ اصل یسعياه1-23  : باب29  ؛ ؛13 

خروج63 صفحہ : باب20  ؛  12
بيٹی.61 کی عورت : باب15  متی٬   ایک  1-28
بہرا.62 اور 37-31: باب7  مرقس٬  گونگا
ہزار.63 : باب8  مرقس٬ چا  1-9
کمی.64 کی کرنے : باب16  متی٬   فرق  1-12
متی.65 ہے؟ کون : باب16    یسوع پہلی13-28  کی موت    ؛

گوئی۔  پيشن
جانا.66 : باب9  لوقا٬ بدل  28-36
: باب17  متی٬ایلياه. 67  9-13
قبضہ.68 کا : باب9  مرقس٬  بدروح  14-29
گوئی.69 پيشن دوسری کی : باب9  مرقس٬    موت  30-32
: باب17  متی٬محصول.70  24-27
مرقس.71 ہے؟ کون : باب9    بڑا  33-37
نکالنا.72 بدروحيں کا : باب9  مرقس٬   دوسروں  38-50
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: باب18  متی٬معافی.73 تمثيل15-35  کی نوکر رحم بے ٬     ؛
: باب19 استثنا  15

آگ.74 سے : باب9  لوقا٬  آسمان  15-56
گهر.75 : باب9  لوقا٬ بے  57-58
آ.76 پيچهے : باب9  لوقا٬  ميرے  59-62
عيد.77 کی : باب7  یوحنا٬  خيمہ  مسيح10-52 
گئی.78 پکڑی ميں : باب8  یوحنا٬   زناکاری  1-11
نور.79 کا : باب8  یوحنا٬  دنيا  12-20
مرنا.80 ميں : باب8  یوحنا٬  گناه تمہيں21-59  سچ ۔۔۔۔۔ـ۔ ’’  ؛  

باپ سچا گا دے ‘‘  آزادی ہوں76  صفحہ٬   ميں ‘‘؛  ’’ 
اختالف.81 چوتها کا : باب9  یوحنا٬   سبت تفتيش1-41  ٬  ؛

اندهاپن۔78 صفحہ حقيقی   ؛
چرواہا.82 : باب10  یوحنا٬ اچها  1-21
دوره.83 کا مقصد خاص : باب10  لوقا٬    دوسرے ستر1-24   ؛

واپسی۔  کی
شرح.84 عالم : باب10  لوقا٬  ایک کی25-37  سامری نيک    ؛

تمثيل۔
مریم.85 اور : باب10  لوقا٬  مارتها  38-42
چاہيے.86 کرنی ُدعا طرح : باب11  لوقا٬    کس مستقل1-13   ؛

تمثيل۔ کی دوست    مزاج
الزام.87 : باب11  لوقا٬ احمقانہ واپس14-28  کا روح ناپاک     ؛

تعریف۔٬آنا کی    مریم
: باب11  لوقا٬یونا.88 ہے۔29-36  چراغ    آنکه
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تعليمات.90 بڑی : باب12  لوقا٬  مزید خوف1-59  کا خدا ٬   ؛
تمثيل86 صفحہ کی وقوف بے امير کرنا٬     ؛ نہ  صفحہ٬   فکر

تياری87 نہيں٬ ؛ امن سمجهنا٬   تقسيم کو اپنے٬   وقت  
کرو ادا ٬  قرض

: باب13 لوقا٬توبہ.91 تمثيل1-9  کی درخت کے انجير ) 1      (؛
اختالف.92 پانچواں پر 17-10: باب13  لوقا٬   سبت
بهيڑیں.93 : باب10  یوحنا٬ ميری  22-42
دروازه.94 : باب13  لوقا٬ تنگ افسوس22-35  پر یروشليم ٬   ؛

زبور92 صفحہ 26: 118  ؛
اختالف.95 چهٹا پر : باب14  لوقا٬   سبت کی1-24  فروتنی   ؛

تمثيل٬تعليم کی ضيافت النا٬    بڑی بجا حکم کو      شاگردوں
چاہيے۔

تمثيليں.96 : باب15  لوقا٬ زیاده بهيڑ31: 1-16  ہوئی کهوئی    ؛
تمثيل تمثيل٬ کی کی زر ہوئے بيٹے٬     کهوئے ہوئے    کهوئے
تمثيل تمثيل٬ کی کی مختار آدمی٬ شریعت٬    سست   امير

تمثيل۔ کی لعزر    اور
دینا.97 دکه کو : باب17  لوقا٬   دوسروں  1-10
: باب11  یوحنا٬لعزر.98 کو1-57  مریم اور مارتها یسوع      ؛

ہے دیتا کرنا٬  تسلی زنده کو سے274  صفحہ٬    لعزر بہت   ؛
الئے۔  ایمان

ایک.99 سے ميں : باب17  لوقا٬   دس  11-19
بادشاہت.100 کی : باب17  لوقا٬  خدا  20-37
ميں.101 ُدعا : باب18  لوقا٬  اور اور1-14  قاضی انصاف بے     ؛

تمثيل کی تمثيل٬  بيوه کی والے لينے محصول اور        فریسی

267



: باب10  مرقس٬بچے.102  13-16
حاکـم.103 نوجوان : باب10  مرقس٬  امير خروج17-31  20  ؛

17-12: باب
مزدور.104 کے : باب20  متی٬  تاکستان  1-16
گوئی.105 پيشن تيسری کی : باب10  مرقس٬    موت  32-34
درخواست.106 کی ماں : باب20  متی٬   ایک  20-28
: باب10  مرقس٬برتمائی.107  26-52
: باب19  لوقا٬زکائی.108 تمثيل1-28  کی نوکروں دس     ؛
سفر.109 آخری کا : باب12  یوحنا٬   یروشليم زبور12-19  :18  ؛

26
افسوس.110 پر : باب19  لوقا٬  یروشليم  36-44
صفائی.111 کی ہيکل : باب21  متی٬   دوسری انجير10-46   ؛

درخت سوال109  صفحہ٬ کا ایک کا مختاری بيٹوں٬    ؛   دو
تمثيل تمثيل٬ کی کی : باب56  یسعياه٬   زميندار صفحہ7   ؛

زبور108 : ؛ صفحہ8-2   زبور109  ؛ 23-22: 110  ؛
گوئی.112 پيشن چوتهی کی : باب12  یوحنا٬    موت ؛20-50 

ایمان ہوں۔۔۔۔111  صفحہ٬ کم آیا طرح کی نور ميں ‘‘؛      ’’  
: باب53 یسعياه : باب6-  یسعياه1   10

ضيافت.113 کی : باب22  متی٬  شادی  1-14
سوال.114 ساز جال : باب22  متی٬   پہال  15-22
سوال.115 ساز جال : باب20  لوقا٬   دوسرا خروج27-40  3  ؛

6-2: باب
حکم.116 : باب12  مرقس٬ بڑا استثنا28-34  : باب6  ؛ ؛4-5 

: باب19 احبار  18
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سوال.117 کا : باب20  لوقا٬  یسوع زبور41-47   ؛1: 110  ؛
عدالت.118 پر ں : باب23  متی٬   رہنماؤ دکه1-39  سات ٬  ؛

زبور116 صفحہ 26-118  ؛
بيوه.119 : باب12  مرقس٬ غریب  41-44
آنا.120 دفعہ : باب24  متی٬  دوسری اختتام1-51  کے دنيا    ؛

شان گوئی٬ کے پيشن کی آنا٬    دکه کا آدم کے٬    ابِن   انجير
تمثيل کی نہيں٬  درخت کو دن یا گهڑی ُاس بهی         کوئی

ہے٬جانتا۔۔۔ـ۔ نوکر مند عقل اور وفادار کون ایل٬        پهر 9   دانی
27: باب

تمثيليں.121 : باب25  متی٬ مزید کی1-46  کنواریوں دس    ؛
تمثيل٬تمثيل کی تهيلوں کے کی٬     سونے بکریوں    بهيڑ
تمثيل

جانا.122 پاس کے : باب11  یوحنا٬   لعزر کا11: 55-12  لعزر   ؛
قتل؟

سازش.123 : باب26  متی٬ ایک  14-16
: باب22  لوقا٬تياری.124  7-13
کهانا.125 دهونا٬ آخری ں جانا124  صفحہ٬    پاؤ پکڑوایا ٬  ؛

گوئی پيشن کی انکار کے نہ٬     پطرس دل ’’  تمہارے  
ِدکها۔۔۔٬‘‘گهبرائيں باپ ہميں ‘‘۔۔۔ـ۔    ’’ ميرے٬  تم بهی ’’   جو  

گے۔۔۔۔ مانگو سے ‘‘نام واال٬    دینے صالح صفحہ٬    دوسرا  
تحفہ126 کا امن مے٬   ؛ مجه٬  اصل نے باپ طرح ’’    جس  

رکهی۔۔۔ محبت ‘‘سے عداوت٬   سے کام٬   دنيا کے روح     پاک
تک٬ خوشی سے صفحہ9: 41  زبور٬    دکه زبور125  ؛  ؛

3: 109 ؛4: 69 ؛19: 35
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ُدعا.126 بڑی کی : باب17  یوحنا٬   یسوع سب1-26  یسوع   ؛
ہے کرتا دعا ليئے کے ٬     ایمانداروں

کنی. 127 جان ميں : باب14  مرقس٬   دعا  32-42
IIIجیُاٹهنا اور یسوعکیموـت       ۔

: باب18  یوحنا٬گرفتاری.128  1-14
پالطس.129 : باب18  یوحنا٬ پينطس پہال15-40  کا پطرس    ؛

سنوائی٬انکار کی تيسرا٬   عدالت اور دوسرا کا      پطرس
عدالت٬انکار کی بادشاه٬   پيالطس کا یہودیوں تو ’’    کيا  
 برابا۔٬‘‘ہے؟

: باب19  یوحنا٬عدالت.130  1-16
: باب27   متی٬یہوداه.131 ذکریا3-10  : باب11  ؛  11-13
: باب23  لوقا٬صليب.132 رو۔۔۔26-43  پر آپ اپنے ۔۔۔ـ۔ ‘‘؛     ’’   ٬

کر۔۔۔ معاف انہيں باب ‘‘اے اکو٬’’     ڈ پر  ٬    صليب
مریم.133 اور : باب19  یوحنا٬  یسوع  25-27
مرنا.134 کا : باب27  متی٬  یسوع زبور45-46  31-1: 22  ؛
کرنا.135 : باب19  یوحنا٬ دفن خروج31-42  : باب12  ؛ زبور46   ؛

ذکریاه20: 34 : باب12  ؛ زبور10  یسعياه17-16: 22  ؛  ؛
: باب53  1-12

تعناتی.136 کی : باب27  متی٬  سپاہيوں  62-66
اٹهنا.137 : باب20  یوحنا٬ جی پر1-29  مگدلينی مریم یسوع     ؛

ہے ہوتا ظاہر پر شاگردوں یسوع ہوتاہے۔ توما٬       ظاہر   یسوع
ہے۔ ہوتا ظاہر    پر

دینا.138 رشوت کو داروں 15-11: باب28  متی٬    پہره
س.139 35-13: باب24  لوقا٬  اماؤ
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پر.140 جهيل کی : باب21  یوحنا٬   گليل پطرس1-25  یسوع   ؛
ہے کرتا معاف ہے۔٬   کو کيا ميں بارے کے       یوحنا

مقصد.141 کا : باب20  یوحنا٬  انجيل ؛30-31 
حکم.142 : باب28  متی٬ بڑا یسعياه16-20  7-1: باب49  ؛
جانا.143 ُاٹهایا اوپر کا : باب1  اعمال٬    یسوع  3-11
القدس.144 : باب2  اعمال٬ روح تو1-47  تعليمات کی پطرس      ؛

رہو یافتہ بپتسمہ اور کرو رفاقت٬     بہ کی  یو٬ اتمام٬   کليسياء
: باب2 ایل زبور28-32  زبور11-8: 16  ؛ ؛1-110  ؛

: باب52 یسعياه عبرانيوں13-15  : باب1  ؛ فلپيوں1-4  2  ؛
11-5: باب
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٬کتاب

  یسوعکیزندگی
سکتیہے :استعمالکیجا     

بشارت- کی   انجيل
شاگردی-
مشورت-
عبادت-  خاندانی
عبادت-  ذاتی
اسکول- ے   سنڈ

استعمالکرنےکےليئےمشتملہے       مواد

کيونکہ’’ نہيں نجات سے وسيلے دوسرے کسی        اور
نہيں نام دوسرا کوئی کو آدميوں تلے کے         آسمان
سکيں۔ نجاتپا جسکےوسيلہسےہم گيا ‘‘بخشا          

: باب4[ اعمال  12[

کارفرمائی کی کالم کے بکس٬    زندگی او برگ٬1464    پی   پٹس
٬ CA94565 ٹيکسٹ توضيح؟ 925726-4007   سواالت؟
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