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عیسٰی یک دیپاشئ اوز نپچب

انک ایسی اہکین وج ا ت یک زدنیگ دبل یتکس ےہ !
عیسٰی حیسم اِس رکنہ ازض رپ ہر دوز یک یسک یھب دی زوح یک تبسن سب ےس بڑھ رک رپ ارث تیصخش ںیہ ۔ دنچ
ولگ وج اُن یک میلح رشواعت وک اجےتن ےھت وہ اِس نات اک ادزاک رک سکتے ےھت ہک عیسٰی حیسم لسن انساین یک
نازخی وک دبل دںی ےگ ۔ نکیل ا ُن ےک زنادہ قریبی زاقفء اِس نات وک زنادہ ایھچ رطح اجےتن ےھت ہک وہ انک
رفنمد تیصخش ےک احلم ےھت ۔ وہ اجےتن ےھت ہک وہ انک انسان ےک زوت ںیم دیپا وہےئ  ،نکیل اُنہون ےن
اِس وگایہ وک اچسیئ ےس اجنا ہک وہ خدا یکرطف ےس ےھت۔
اچز اھکلزی نج ےک نام یتم  ،رمسق ،ولاق اوز ویانح ںیہ وہ اینپ اچز اتکوبن ںیم عیسٰی یک زمینی زدنیگ ےس
قلعتم امہ وااعقت وک دنبملق رکےت ںیہ ںیہنج“انالیج” اہک اجنا ےہ  ،وج وہ ظفل ےہ سج اک بلطم
“وخربخشی”ےہ ۔ وہ اےنپ دایت رجتنات ےس نا اقنل نیقی وگاوہن یک اطالاعت یک زو ےس وخد یک عیسٰی ےک
قریبی ریپواکز وہےن یک شقن اگنزی رکےت ںیہ۔ وگ ہک دو اھکلزی اُس یک دیپاشئ اوز نس رمعی اک ندرکہ رکےت
ںیہ  ،نکیل زنادہ رت وتہج عیسٰی یک زدنیگ ےک ا رخی نیت ساولن رپ دی یئگ ےہ  ،جب اُےس وعیس امیپےن رپ انک
میظع ااتسد ،امسیج ااصنف ےک احیم ،اقدز سایف اوز زانک زواحین وشیپا ےک وطز رپ اجنا ایگ۔
رمسق اینپ الیجن وک اِس نات اک ندرکہ رکےت وہےئ رشوع رکنا ےہ ہک عیسٰی خدا اک وہ ودعہ وپزا رکنا ےہ وج
اُس ےن دصوین ےلہپ اےنپ ربمغیپون یک وہلیس ےس اےنپ ولوگن ےک ساھت ایک اھت  ،ہک وہ امتم ولوگن وک اینپ
خکومب نا“نادساہب” ںیم ااٹھک رکےن ےک وصنمےب یک لیمکت ےئلیک انک اجنت ددنہہ (“احیسم” نا بڑزگندہ
نادساہ) وک ےجیھب اگ۔ ویانح اینپ الیجن یک رشواعت اِس اجنت ددنہہ وک “ہملک” ےک وطز رپ اخمبط رک ےک رکنا
ےہ وج انبےئ اعمل ےس رتشیپ خدا ےک ساھت اھت ۔ ولاق وج اےنپ ندرکہ اکااصحنز مشچ دند وگاوہن رپ رکنا ےہ  ،وہ
اِن اافلظ ےک ساھت رشواعت رکنا ےہ۔
ن
“زعمّز ھتفلس یئک ولوگن ےن وکشش یک ےہ ہک مہ ںیم شیپ ا ےئ وہےئ وااعقت وک رتبیت
دںی۔  2یہی ناںیت ان ولوگن یک رعم تف اتبیئ ںیئگ اوز یھکل ںیئگ نج وااعقت وک مہ ےن ھچک
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دورسے ولوگن ےس انس اوز اھکیس وہنجن ےن ادتبا ںیم ان وک اینپ ا وھکنن ےسداھکی اوز ولوگن نک
خدا اک اغیپم اچنہپ رک ان اک اخدم وہا۔  3وچہکن ںیم ےن وخد ادتبا ےس یہ قیقحت رک ےک رتبیت ےس اھکل
اوز اںیہن اہمتزے ساےنم اتکیب لکش ںیم رت بیت ےس شیپ رکزاہ وہن۔  4مت واحض وطز ےس اجن
اجوےگ ہک وج میلعت ںیہمت دی یئگ ےہ وہ یچس ےہ۔
عیسٰی یک زدنیگ اوز میلعت اک دزح دلی درک اچزون انالیج ےک بختنم وصحن وک انک ہلسلس واز دااتسن ےک وطز
رپ نامہ وجزنا ےہ ۔ ہی اُیس وادح دصقم وک ااجرگ رکنا ےہ وج ویانح اینپ اہکین ںیم ایبن رکنا ےہ  ،ینعی وہ دصقم
وجواحض وطز رپ اچزون انالیج اک اینبدی ندرکہ ےہ ۔
“عیسٰی ےن اوز یئک زجعمے داھک ےئ وج اےکس سارگدون ےن دےھکی وہ امتم زجعمے اس اتکت ںیم
ںیہن ےھکل ےئگ۔ نکیل ہی اس ےئل ےھکل ےئگ ہک مت اامین ال و ہک عیسٰی یہ حیسم ےہ وج خدا اک اٹیب ےہ
نا ہک اس رطح اامین الرک مت اےکس نام ےس زدنیگ نا و۔” ( ویانح (20:30, 31
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 1.1ادتبا

ُداین یک ادتبا ء ےس ےلہپ کالم واہن اھت کالم خدا ےک ساھت اھت اوز کالم خدا اھت۔ وہ ادتبا ء ںیم خدا ےک ساھت اھت۔
سب زیچںی اس ےک دزےعی دیپا وہ ںیئ۔ اس ےک ریغب وک یئ زیچ ںیہن ینب۔ ا ُ س ںیم ایحت یھت اوز وہ زدنیگ
ُداین ےک ولوگن ےک ےئل ونُز یھت۔ ونُز نازیکی ںیم ہ اتک ےہ نکیل نازیکی اس ونز رپ ق یھ اقوب پ  نا ی۔
ویجنّا نایم انک ا دیم اھت اس وک خدا ےن اجیھب اھت۔ ویانحّ ولوگن ےس اس ونُز ےک قلعتم ےنہک ا نا نا ہک ویانحّ
ےک دزہعی ولگ ونُز ےک قلعتم اجن ںیکس اوز امن ںیکس۔ ویانحّ وخُد ونُزپ  اھت نکیل وہ ولوگن وک ونُز ےک قلعتم
اتب ےن ا نا۔ سچّا یقیقح ونز ُداین ںیم ا زاہ اھت۔ہی ونز سج ےن امتم ولوگن وک زوینش دی۔
وہ ُداین ںیم ےلہپ یہ ےس وم وجد اھت ُداین ایس ےک وےلیس ےس دیپا وہ یئ نکیل ُداین ےک ول وگن ےن اےس ںیہن
اچہپ نا۔ وہ اینپ ُداین ںیم ا نا نکیل اس ےک اےنپ ولوگن ےن اےس وبقل پ  ایک۔ ھچک ول وگن ےن اےس وبقل ایک
وہنجن ےن وبقل ایک وہ اامین ال ےئ اوزوج اامین ال ےئ ان وک ھچک اطع ایک ایگ اس ےن ان وک خدا یک اوال د وہ ےن
اک قح دنا۔ ہی ےچب اس رطح ںیہن دیپا وہ ےئ سج رطح اعم نّچے دیپا وہ ےت ںیہ۔ وہ اس رطح ںیہن دیپا
وہےئ اسیج ہک یسک امن نات یک یانمنا وخا  ش ےس دیپا وہ ےت ںیہ۔ ا ن ںوچن وک خداےن وخد دیپا ایک۔
کال م ےن انسان یک لکش ایل اوز مہ ولوگن ںیم زاہ۔ مہ ےن اس اک خال ل داھکی۔ اسیج ہک نا ت ےک اولکےت
ےٹیب اک خال ل۔ کال م اچس یئ اوز لضف ےس رھب وپز اھت۔ ویانحّ ےن اےنپ نازے ںیم ولوگن ےس اہک۔ ویانحّ ےن واحض
ایک “،ہی ویہ ےہ سج ےک قلعتم ںیم نات رک زاہ اھت ’،وہ وج ریمے دعب ا نا ےہ وہ ھجم ےس زنادہ میظع ےہ
اےئلس ہک وہ ھجم ےس ےلہپ اھت۔‘”
کالم اچس یئ اوز لضف ےس رھب وپز اھت اوز مہ امتم ےن اُس ےس زنادہ ےس زنادہ لضف نانا۔ رشتعی وت
ومٰیس ےک دز ہعی دی یئگ نکیل لضف اوز اچس یئ عیسٰی حیسم ےک دزہعی یلم۔ یسک ےن ق یھ یھب خدا وک ںیہن داھکی
1
نکیل اولکنا اٹیب خدا ےہ وہ نات ےس قربی ےہ اوز ےٹیب ےن ںیمہ اتب نا ہک خدا اسیک ےہ۔
 1.2نییسمہ دےنی واےل ویانح یک دیپاشئ ےس قلعتم فرہتش اک اعالن
ناد ساہ ریہودسی بب وہیداہ رپ خکومب رکز ےہ ےھت واہن ز رکنا نایم انک اکنہ ےھت۔ اوز زرکنا ا ایبّ ہ ایہن ےک رگوہ
لی
لی
ےس اھت۔ز رکنا یک ویبی اہزون ےک اخدنان ےس یھت۔ اوز اس اک نام ا سیع (ازیل ابب )اھت۔ زرکنا اوز ا سیع دوونن
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تقیقح ںیم خدا یک رظن ںیم تہب اےھچ ےھت۔ وہ ہشیمہ خدا ےک امتم ااکح امت یک ا طا عب رک ےن واےل ےھت اوز وہ
لی
ویطلغن ےس ناک اصف ےھت۔ ان یک اوالد پ  یھت۔ اوز ا سیع ناھجن یھت اوز وہ دوونن تہب رمعم ےھت۔
انک رمہبت جب اےکس رگوہ یک نازی ا یئ وتزرکنا خدا یک خدمب وطبز اکنہ ااجنم دے زےہ ےھت۔ اکنہ
ولگ وعد خال ےن ےئلیک اےکن زمس وزواح ےک اطم قب قرہع دال رک انک اکنہ اک ااختنت رکےت ےھت۔اس رمہبت
زرکنا اک نام نکال۔اس وہج ےس زرکناوخوبش خال ےن ےک ےئل لکیہ ںیم ےلچ ےئگ۔ ناہر ولوگن یک بڑی ڑیھب
یھت۔ وعد خال ےت وقب وہ داع رک زےہ ےھت۔
اس وقب وعد شیپ رک ےن ےک دوزان داینہ اجبب خدا ودن اک انک فرہتش زرکنا ےک ساےنم طاہر وہا۔
خداودن ےک فرےتش وک دھکی رک زرکنا مہس ےئگ اوز ان رپ دہشب اھچ یئگ۔ نکیل فرہتش ےن ان ےس اہک “ ،اے
لی
زرکنا مب دز ریتی داع خدا ےن نس یل اوز ریتی ویبی ا سیع انک ڑلےک وک منج دے یگ۔ اوز وت اےس ویانحّ اک نام
دانی۔ اوز اس یک دیپاشئ ےس ںیہمت وخیش ورسمت وہیگ اوز یئک ولگ یھب وخس وہن ےگ۔ خداودن یک رظن
ںیم ویانحّ انک میظع ا دیم وہاگ۔ وہ پ  ےئم ےئپ اگ اوز پ  یہ رشات ٰ ،یتح ےک دیپا شئ ےک وقب ےس یہ زوح
ادقلس ےس رھبے وہےئ وہن ےگ۔
“وہ یئک وہیدوین وکخداودن وج ان اک خدا ےہ یک رطف زوجع وہ ےن ںیم دمد رکے اگ۔ وہ ےلہپ خداودن
ےک ساےنم ایپربم ےک وطز ےس اج ےئ اگ اس ےک ناس زوح اوز اایلیہ یک وقت وہ یگ وہ نات اوز وٹیبن ےک
دزایمن سالیتم ال ےئ اگ۔یئک نا فرامونن وک وقتٰی یک زاہ رپ خال ےئ اگ اوز ولوگن وک خداودن یک ا دم ےک ےئل ایتز
رکے اگ۔”
زرکنا ےن فرےتش ےس اہک “ ،ںیم ےسیک اجونن ہک وج وت ہہک زاہ ےہ وہ چس ےہ ںیم وت وبزاھ وہ ایگ وہن اوز
ریمی ویبی یھب وبزیھ ےہ۔”
فرےتش ےن وجات دنا“ ،ںیم ربجالیئ وہن ںیم ہشیمہ خدا ےک وضحز ڑھکا زاتہ وہن خدا ےن ےھجم
ریتے ناس کال م رک ےن ےئلیک اجیھب ےہ ہک ےھجت ان ناوتن یک وخربخشی دون۔ ات نس وت اینپ رقتری وھک دے اگ
اوز وت اس دن نک نات ںیہن رکے اگ جب نک ہی زیچںی وہ پ  اج ںیئ ویکن ہک وت ےن ریمی ناوتن رپ نیقی پ 
ایک نکیل ریمی ناںیت وپزی وہن یگ۔”
ولگ زرکنا اک ااظتنز رک زےہ ےھت اوز ریحت رک ےن ےگل ہک لکیہ ےس ناہر نکلتے ںیم اس وک اینت ناریخ
ویکن وہ زیہ ےہ۔ جب زرکنا ناہر ا ےئ وت وہ ان ےس نات ںیہن رک ےکس وت ولوگن ےن ہی ھجمس رک ہک ساند
انہون ےن لکیہ ںیم وخات داھکی وہاگ واہن ڑھکے زےہ ویکن ہک وہ اسازہ رکنا اھت اوز وباتل ںیہن اھت۔ تیثیحب
اک نہ اس یک مالزمب اک دوز لمکم وہازرکنا اےنپ رھگ وک ولنا۔
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لی
لی
بب ااسی وہ ا ہک زرکنا یک ویبی ا سیع احملہ وہ یئگ نکیل وہ ناچن امہ نک اےنپ رھگ ےس ناہر پ  یئگ۔ ا سیع
ےن اہک“ ،دوھکی خدا ےنریمی یسیک رطدفازی یک ہک ےھجم ےچب پ  وہ ےن ےس ولوگن ےک ساےنم وج رش گدنیگ
2
یھت اس وک اس ےن دوز رکدنا۔”
 1.3عیسٰی یک دیپاشئ ےس قلعتم فرہتش اک اعالن
لی
ا سیع جب ھچ امہ یک احملہ یھت وت خدا ےن اےنپ فرےتش ربجالیئ وک گلنل رہش ےک انک اگون نارصت ںیم زےنہ
وایل انک ناک دانم ونکازی ڑل یک ےک ناس اجیھب سج یک داود ےک اخدنان ےک انک ویفس نایم ا دیم ےس
اگسیئ وہیئ یھت اوز اس اک نام رممی اھت۔ فرہتش ےن اس ےک ناس ا رک اہک “ ،سالم! ھجت رپ خدا اک لضف و رکم وہ
ہی نات ابمزک وہ ہک خدا ریتے ساھت ےہ۔”
فرہتش یک نات نس رک رممی تہب رپاشین وہیئ“ ،سالم ےک ایک ینعم ںیہ؟۔”
فرےتش ےن اس ےس اہک“ ،اے رممی وخزفدہ مب وہ خدا ھجت رپ تہب زنادہ لضف رکے اگ۔ نس ےل!
وتاحملہ وہ رک انک ڑل ےک وک منج دے یگ ےھجت اس اک نام عیسٰی زانھک وہ اگ۔ وہ انک میظع ا دیم ےنب اگ اوز ولگ اس
وک خدا ےئ اعتیلٰ اک اٹیب ںیہک ےگ خداودن خدا ان وک اےکن اخداد داود اک اایتخز دے اگ۔ عیسٰی نادساہ یک رطح
وقعیت یک زاعنا رپ ہشیمہ رمکحاین رکںی ےگ۔ اوز اس یک نادساہب ق یھ متخ وہ ےن وایل پ  وہ یگ۔”
رممی ےن فرہتش ےس اہک“ ،ہی ےسیک نکمم ےہ ںیم وت سا دی دشہ ںیہن وہن؟”
گ
فرہتش ےن رممی ےس اہک “ ،زوح ا دقلس ھجت رپ ا اگیئ اٰیلع رتنی خدا یک طاقب ےھجت ھیر ےل یگ ایس ےئل
لی
دقمس ہچب دیپا وہ ےن واال خدا اک اٹیب کہال اگیئ۔ اس ےک عالوہ ریتی قرابب داز ا سیع یھب احملہ ےہ وہ تہب رمع
زدیسہ ےہ اوز وہ رمد ےچب وک منج دے یگ وہ وعزت ناھجن کہال یت یھت ات ھچ امہ یک احملہ ےہ۔ خدا ےک ےئل
وک یئ نات نا نکمم ںیہن ےہ۔”
رممی ےن اہک “ ،ںیم خدا یک اخدہم وہن اوز اسیج وت ےن اہک ےہ واسی یہ ریمے ےئل وہ ےن دے۔ ” بب
3
فرہتش واہ ن ےس خال ایگ۔
لی
 1.4رممی یک ا سیع ےس مالاقت
اس ےک دعب دلجی رممی ایھٹ ا وز وہیداہ ےک اہپزی عال ےق ںیم انک اگون یک رطف یلچ یئگ۔ وہ زرکنا ےک
لی
لی
لی
م
رھگ یئگ اوز ا سیع وک سالم یک۔ جب ا سیع ےن رممی اک سالم انس وت اس ےک ٹیپ اک ہچب چلتے اگل۔بب ا سیع ُزو ح
ادقلس ےس رھب وپز وہیئ۔
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بب وہ اویچن ا واز ںیم وبیل“ ،خدا ےن ھجت وک درگی امتم وعزوتن ےس بڑی تیلضف یشخب ےہ اوز ھجت ےس
دیپا وہ ےن واال ہچب یھب تیلضف واال وہاگ۔ ریمے ساھت ہی اسیک امرجا وہا ہک ریمے خداودن یک ام ن ھجم ےس
ےنلم ا یئ ےہ ںیم ینتک وخس بیصن وہن ہک ریمے خداودن یک امن ھجم ےس ےنلم ا یئ ےہ۔ ےسیج یہ ریتے
سالم یک ا واز ریمے اکونن نک  یچنہ وت ریمے ٹیپ اک ہچب وخیش ےس  لچ ایگ۔ مت رپ لضف وہا ویکن ہک اہمتزا
اامین ےہ ہک خداودن ےن مت ےس وج اہک ےہ وہ وپزا وہ رک زےہ اگ۔”

4

 1.5رممی اک خدا یک دمح و انث رکنا
بب رممی ےن اہک۔
“ریمی اجن خدا ودن یک دمحوانث رکیت ےہ۔
ریما دل وخس ےہ ویکن ہک خدا ریما اجنت ددنہہ ےہ۔
خدا ےن اینپ رہم ناین ریمے ےئل،
اس خدمب ذگاز ڑل یک ےئلیک داھک یئ ےہ۔
امتم ولگ ا ح ےس ےھجم ںیہک ےگ
ہک ھجم رپ لضف وہا ےہ۔
ویکن ہک وہ وج دقزت واال ےہ اس ریمے ےئل میظع اکم ایک ےہ
اوزاس اک نام تہبدقمس ےہ۔
وج ولگ خدا ےس دزےت ںیہ ان ولوگن رپ لسن دز لسن اس اک زمح و رکم زاتہ ےہ۔
اس ےن اینپ وقت نازو داھک رک رغموزون وک رشتنم رکدنا
اوز ان ےک وصنموبن وک وج ان ےک داموغن ںیم ےھت تسین وناوبد رک دنا۔
خد ا ےن بڑے بڑے احومکن وک تخت ےس ےچین اناز دناےہ
اوز اعزجون وک اورپ ااھٹنا ےہ۔
اس ےن وھبوکن وک نئمطم ایکےہ
اوز دودنمتلون وک اخیل اہھت ولنانا ےہ۔
خدا ےن اینپ خدمب ےک ےئل ےنچ وہےئ ینب ارساویلیئن یک دمد یک ےہ
وہ مہ رپ زمح رک ےن ےک اےنپ ودعے وک ںیہن وھبال۔

5
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خدا ےن ہشیمہ ویہ ایک ےہ وج ودعہ اس ےن امہ زے ا ناء و اخدا د ،ابڑامیہ اوز ایکن اوالدون ےک ساھت ایک
5
اھت۔”
 1.6نییسمہ دےنی واےل ویانح یک دیپاشئ

ح
لی
ا سیع ےک وعض مل اک وقب ا ایگ اوز اس وک انک ڑل اک دیپا وہا۔ خدا یک اس رپ وج رہم ناین وہیئ اس ےک ڑپوویسن
ےن اوز اس ےک زہتش دازون ےن داھکی۔ اوز وہ سب اس ےک ساھت وخیش ںیم سالم وہےئ۔
ہچب جب ا ھٹ دن اک وہا وت وہ ہنتخ ےک ےئل ا ےئ اوز وہ اس ہچب اک نام زرکنا زانھک اچےتہ ےھت ویکن ہک ویہ
ےچب ےک نات اک نام اھت۔ نکیل ےچب یک امن ےناہک“ ،ںیہن اس اک نام ویانحُ زانھک اچےئہ۔”
لی
ولوگن ےن ا سیع ےس اہک“،ریتے اخدنان ںیم ہی نام وت یسک اک ںیہن ےہ۔” بب وہ اس ےک نات وک
اسازہ رک ےک وپاھچ “ ،مت اس اک ایک نام زانھکاچےتہ وہ؟”
بب ز رکنا ےن اسازہ رک ےک انک یتخت اگنمنا اوز اھکل “،اس اک نام وی جنّا” ےہ۔ سب ولوگن وک بڑی ریحت
وہیئ۔ ایس وقب ےس ز رکنا دونازہ رھپ ناںیت رک ےن اگل اوز خدا یک رعتفی رشوع یک۔ ہی سب نس رک
ڑپوویسن وک وخف وہا وہیداہ ےک اہپزی عال ےق ںیم ولگ اس واہعق ےک نازے ںیم ا سپ ںیم وگتفگ رک ےن
ےگل۔ اس واہعق وک سیتے واےل امت م ولگ اتم رث وہےئ اوز اہک “ ،ہی ڑلاک بڑا وہ ےن ےک دعب یبن نیتگا؟ ” ویکن ہک
6
خدا اس ےچب ےک ساھت اھت۔
 1.7زرکناہ اک خدا یک رعتفی رکنا
بب ویانحّ اکنات زرکنا زوح ادقلس ےس ومعمز یبن یک رطح اخمبط وہا۔
“ارسالیئ ےک خداودن خدا یکرعتفی وہ
اس ےن ا رک اےنپ ولوگن وک اکٹھچزا دالنا ےہ۔
اوز اےنپ اخدم داود ےکرھگا ےن ںیم
امہزے ےئل اجنت اک گنیس اکنال۔
خدا ےن اہک اس نات وک رک ےن اک ودعہ
اس ےن اےنپ دقم س ویبنن ےک دز ےعی تہب ےلہپ ایک ےہ۔
خدا ےن مہ وک امہزے دونمشن ےس
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اوز مہ ےس رفنت رکےن واےل ولوگن ےس اچبنا ےہ۔
اےنپ زمح وک طاہر رک ےن ےکےئل
امہزے ا ناء واخداد ےس ےئک وہ ےئ اےنپدقمس ودعے وک اس ےن نا دایکےہ۔
خدا ےن امہزے ا ناو واخداد ںیم ابڑامیہ وک مسق ےک ساھت ودعہ ایک ےہ ہک وہ مہ وک امہزے دونمشن یک
رگتف ےس ڑھچا اگیئ۔
ویکن ہک اس اک اشنمء ےہ ہک مہ اس یک خدمب نال وخف رپزیہ اگزی
اوز ناابک زی ےک ساھت سازی زدنیگ ذگازںی۔
“ اے ڑل ےکوت خدا ےئ اعتیلٰ اک یبن کہال ےئ اگ۔
وت خداودن ےک ا ےگ ولوگن وک اس یک ا دم ےکےئل ایتز رک ےن اجاگیئ۔
وت اس ےک ولوگن وک اھجمس ےئ اگ ہک اںیہن اُن ےک گناوہن یک اعم یف ےک دزےعی اجنت دی اج یگیئ۔
“امہزے خدا ےک بڑے لضف ورکم ےک دزےعی
ا امسن ےس امہزے ےئل انک این دن ولطع وہاگ۔
اوز ہی ادنھیرے ںیم زےنہ واولن ےک ےئل اوز ومت اک وخف رکےن واولن ےک ےئل ےکمچ اگ
وہ ںیمہ سال یتم اک زاہتس اتبےئ اگ۔”
وہ ڑل اک بڑا وہ زاہ اھت اوز بڑی زواحین وطز رپ وقت گدن وہ زاہاھت۔ ویانحّ ارساویلیئن ےک ساےنم ےلھک اعم ا ےن
7
نک ولوگن ےس دوز ولگنجن ںیم زاتہ اھت۔
 1.8عیسٰی یک دیپاشئ
اس زامےن ںیم رصیق اووگسیس ےن زوہم ےک ادتقاز یک دحود ںیم ا ےن واےل امتم رہشون ںیم رمدم امشزی
ن
رکواےن اک مکح دنا۔ ہی ہلی رمدم امشزی یھت ہکبج وکزسین کلم وسزہی اک وگزرن اھت۔ سب ولگ اےنپ اےنپ
ناومن وک ادنزاح رکواےن ےئلیک اےنپ اےنپ اگون وک اج نا رشوع ےئک۔
اس وہج ےس ویفس یھب گلنل ےک نارصت نام ےک اگون ےس لکن رک وہیدا ہ ےک تیب امحللاگون وک ےئگ۔
تیب امحلل داود اک رہش کہالنا ےہ ویفس وچہکن داود ےک اخ دنان اک اھت ایس ےئل داود ےک اگون تیب امحلل وک ایگ۔ وہ
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اےنپ ساھت رممی وک یھب ادنزاح ےک ےئل ےل ایگ۔ ہکبج اس ےس اس یک اگسیئ وہ ت ی یھت وہ احملہ یھب یھت۔ وہ
ح
جب تیب امحلل ںیم ےھت وت رممی ےک وعض مل اک وقب ا ایگ۔ اس اک ولہپاھٹ ہچب دیپا وہا اںیہن رسا ےئ ںیم وکیئ
ہگج پ  یلم۔ ایس ےئل رممی ےن ہچب وک ڑپکے ںیم ٹیپل رک اجونزون ےک نادن ھتے یک وہ ہگج اہجن اجونز اھگس
8
وریغہ اھکےت ںیہ ےچب وک اس ںیم سال دنا۔
 1.9رچواوہن وک عیسٰی یک ربخانلم
ک
اس زات ایس عالےق ںیم دنچ رچواےہ ھیتون ےس قربی اےنپ زویز یک رگناین رک زےہ ےھت۔ خداودن اک انک
گ
فرہتش رچواوہن ےک ساےنم وموجد اھت اےکن ارطاف خداودن اک خالل کمچ زاہاھت۔رچواےہ تہب زنادہ ھیرا
ےئگ۔ فرہتش ےن ان ےس اہک “ ،وخزفدہ مب وہ ںیم اہمتزے ےئل وخس ربخی ال زاہوہن وجمت سب ولوگن
ےک ےئل بڑی وخ ایشن ال ےئ یگ۔ ا ح ےک دن اہمت زے ےئل داود ےک اگون ںیم انک اجنت ددنہہ دیپا وہا ےہ
ہی حیسم یہ خداودن ےہ۔ ڑپکے ںیم اٹیپل وہا انک ہچب رچین ںیم وسنا وہا مت دوھکیےگ مت وک اچہپ  ےن ےئلیک یہی
نساین وہ یگ۔”
ااچنک ا امسن ےس فروتشن یک تہب بڑی دعتاد ا یئ اوز ےلہپ واےل فرہتش ےک ساھت سب سالم وہ

ےئگ۔ سب فرےتش خدا یک دمحوانث ےتہک ےھت۔

“اعملِ ناال ںیم خدا یک دیجمتوہ
ُصل
اوز زنیم رپ ان ا د ویمن ںیم نج ےس وہ زایض ےہ ح۔”
فرہتش رچواوہن ےک ناس ا امسن رپ ولےٹ وت رچواوہن ےن انک دورسے ےس اہک “ ،مہ ایس وقب تیب
امحلل اجںیئ ےگ اوز خداودن ےن ںیمہ سج واہعق وک ولعمم رکانا ےہ اس وک دںیھکی ےگ۔”
سپ انہون ےن دلجی اجرک رممی اوز ویفس وک داھکی اوز رچین ںیم ےچب وک داھکی۔ جب رچواوہن ےن ہچب
وک داھکی اس ےک نازے ںیم فروتشن ےن وج ھچک ولعمم رکوانا اھت ےچب ےک قلعتم اس وک ایبن ایک۔ وہ سب
رچواوہن ےن ان ےس وج ھچک اہک اس وک نس رک وہ ریحت زدہ وہےئ۔ رممی ےن ان وااعقت وک اےنپ دل یہ
ںیم زاھک اوز اےکن نازے ںیم وسانچ رشوع ایک۔ رچواوہن ےن نج وااعقت وک انس اوز داھکی اھت اس ےک ےئل وہ
خدا یک رعتفی اوز رکش رک ےت وہےئ اینپ ہگج ےلچ ےئگ اہجن ایکن رکبنان ںیھت۔اوز ہی سب ھچک واسی یہ وہا اھت
اسیج ہک فرہتش ےن اہک اھت۔
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جب ہچب ا ھٹ دن اک وہا وت ااکس ہنتخ ایک ایگ۔رھپ ااکس نام عیسٰی زاھک ایگ۔رممی ےک احملہ وہےن ےس ےلہپ
9
فرےتش ےن یھب ااکس یہی نام زےنھک ےک ےئل اہک اھت۔
 1.10لکیہ ںیم عیسی اک وموجد وہنا
نایک ےک نازے ںیم ومسٰی یک رشتعی ںیم دی یئگ میلعت وک رممی اوز ویفس ےک ےئل وپزا رکےن اک وقب
ا نا۔عیسٰی وک خدا ودن یک ندز رکےن ےک ےئل ویفس اوز رممی دوونن اوکس ریوملش ےل ا ےئ۔ ویکن ہک خدا ےک
اقونن ںیم اھکل ےہ“،ہر اخدنان ںیم ولہپاھٹ ڑلاک وہ وت اوکس ’خدا ودن ےک ےئل ندزاپ  ‘ےک وطز رپ شیپ رکنا
اچےئہ۔” خدا ودن اک اقونن ہی یھب اتہک ےہ“ ،دو وبکرتون نا دو افاتخون وک وطبز قرناین شیپ رکنا اچےئہ۔” اس
وہج ےس ویفس اوز رممی دوونن ریوملش وک ےئگ۔
وعمشن نام اک انک ا دیم ریوملش ںیم زاتہ اھت وہ تہب یہ ااھچ او ز ذمیبہ ا دیم اھت وعمشن اس نات اک رظتنم
اھت ہک بک خدا ارسالیئ یک دمد رکاگی۔اُس ںیم زوح ادقلُس اھت۔ زوح ا دقلس ےن وعمشن ےس اہک ہک خداودن
یک اجبب ےس ےجیھب اجےن واےل حیسم وک ریغب دےھکی وت ںیہن رماگی۔ وعمشن زوح ادقلس یک زامنہیئ ےس لکیہ
وک ا نا ناہک وہیدی رشتعی یک رضوزوتن وک وپزا رکے رممی اوز ویفس دوونن لکیہ وک ےئگ اوز وہ نچّہ عیسٰی وک
یھب لکیہ ںیم ےل ا ےئ۔ وعمشن نچّہ وک اےنپ اہوھتن ںیم ااھٹ رک خدا یکرعتفی اس رطحرکےن اگل:
“خدا ودن ےن اےنپ ودعہ ےک اطمقب وکسن ےس رمےن ےک ےئل اےنپ اخدم وک ااجزت دے دی۔
ںیم ےن وخد اینپ ا وھکنن ےس ریتی اجنت وک داھکی ےہ۔
وت ےن امتم ولوگن ےک ےئل اوکس ب ّناز رکدنا ےہ۔
وہ ریغ وہیدوین وک ریتا زاہتس اتب ےن ےک ےئلونز وہاگ
اس یک وہج ےس ریتے ولوگن وک ارسالیئ ںیم خالل ملتگا۔”
وعمشن ےن نچّے ےس وج ناںیت ںیہک ان ناوتن وک نس رک اس ےک امن نات وک بڑا بجعت وہا۔ بب وعمشن
ےن ان وک داعںیئ دںی عیسٰی یک امن رممی ےس اہک “ ،اس نچّے یک وہج ےس وہیدوین ںیم یئک رگےگنی اوز یئک اںیھٹ
ےگ۔ اوز ضعب اوکس وبقل پ  رکںی ےگ۔ ہی خدا یک اجبب ےس نساین وہیگ سج وک ھچک ولگ زد رکںی ےگ۔ ولگ نج
وپدیشہ ناوتن وک وسںیچ ےگ وہ طاہر وہ اجےئ یگ۔اوز انک ولتاز ریتی اجن وک یھب دیھچ دیگی۔”
لکیہ ںیم انحّ ہ نایم انک ہیبن یھت۔ وہ ا رث نام ہلیبق ےک ونف الی ےک اخ دنان ےس قلعت زیتھک یھت۔انحّہ
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تہب رمع زدیسہ وہ ت ی یھت۔ وہ اینپ سادی ےک سات سال ںیم اےنپ وشہر وک وھک ت ی یھت۔ بب اینپ نایق سازی
رمع ویبہ زہ رک ذگازی اس وقب وہ وچزایس سال یک یھت۔ انحّ ہ ہشیمہ لکیہ یہ ںیم زیتہ یھت وہ اوز ںیہک ںیہن
اجیت یھت۔ وہ زوزہ زیتھک یھت اوز زات دن ُداع رکےت وہےئ خدا یک ابعدت رکیت یھت۔
می
ت
وہ ایس وقب واہن چنہپ رک خدا اک رکش ادا یک اوز ولوگن وک عیسٰی ےک نازے ںیم یہک وج اس اجنت ےک طر
10
ےھت وج خدا ریوملش وک دےنی واال اھت۔
 1.11اعوملن یک عیسٰی ےس مالاقت
ریہودسی نادساہ ےکزامےن ںیم عیسٰی وہیداہ ےک تیب امحلل اگون ںیم دیپا وہا۔عیسٰی یک دیپاشئ ےک دعب
رشمیق مماکل ےک دنچ اعمل ریوملش ا ےئ۔
ان اعوملن ےن ولوگن ےس وپاھچ اہکن ےہ“ ،وہیدوین اک نادساہ وج اہین دیپا وہا ےہ ؟ اس یک دیپاشئ
اتب ےن واال انک اتسزہ رشمق ںیم ولطع وہا ےہ سج وک دھکی رک مہ اس وک دجسہ رکےن ےک ےئل ا ےئںیہ۔”
جب ریہودسی اوز ریوملش ےک امتم ولوگن وک وہیدوین ےک ےئن نادساہ ےک نازے ںیم ولعمم وہا وت
وفزاامتم وہیدی اکونہن ےک زامنہ اوز نیملعم رشتعی وک عمج ایک ،اوز ان ےس
رپاشین وہ ےئگ۔ ریہودسی ےن ً
عی
ن
دزناتف ایک ہک سٰی ےک دیپا وہےن یک ہگج وک یس ےہ؟ ا ہون ےن اہک“ ،وہ وہیداہ ےک تیب امحلل رہش ںیم دیپا
وہاگ۔ویکن ہک یبن ےن وفیحصن ںیم ایس رطح اھکل ےہ۔
’اے تیب امحلل ،وہیداہ ےک عالہق ںیم ،وہیداہرپ
رمکحاین رکےن واولن ںیم وت یہ امہ ےہ
اوز اہن انک رمکحان ھجت ےس ا اگیئ اوز
ویہ رمکحان ریمے ولگ ینب ارساویلیئن رپ رمکحاین رکاگی۔‘”
بب ریہودسی ےن ہیفخ وطز رپ رشمیق مماکل ےک ذمیبہ اعوملن وک نالنا اوز ان ےس دزناتف ایک ہک اس
ےن اس اتسزے وکحیحص وطز رپ سک وقب رپ داھکی۔ ریہودسی ےن ان ذمیبہ اعوملن ےس اہک“ ،مت سب اجو اوز
وہایشزی ےس دوھندو ہک وہ نچّہ اہکن ےہ رھپ نچّہ ےلم وت ا رک ےھجم اتبو نا ہک ںیم یھب اج رک اسوک دجسہ رکون۔”
وہ ذمیبہ املعءنادساہ یک نات نس رک جب واہن ےس ےلکن ،انہون ےن رشمق ںیم ولطع دشہ اس
اتسزے وک داھکی۔ اوز وہ ولگ اس اتسزے ےک ےھچیپ وہ ےئل اوز وہ اتسزہ ان ےک ساےنم خال اوز اس ہگج رپ اج رک
رہھٹ ایگ اہجن رپ وہ نچّہ اھت۔ وہ اس اتسزے وک دھکی رک ےب دح وخس وہےئ۔

عیسٰی یک دیپاشئ اوز نپچب

01

جب وہ ولگ اس رھگ ںیم ا ےئ اوز ہچب وک اینپ امن رممی ےک ناس نانا وت اےکس ساےنم رگ رک دجسہ ایک ،اوز اےنپ
یتمیق ےفحت وھکل رک اس ںیم ےس وسنا ،ابلن اوز مُر اس وک ندز ایک۔ نکیل خدا ےن ان ذمیبہ اعوملن وک وخات ںیم
11
دہابب دی ہک مت ریہو دسی ےک ناس دونازہ پ  اجو۔ ہکلب وہ املعء دورسی زاہ ےس اےنپ کلم وک ےئگ۔
 1.12عیسٰی ےک اخدنان اک رصم فراز وہنا
ذمیبہ اعوملن ےک ےلچ اجےن ےک دعب خداودن اک فرہتش ویفس وک وخات ںیم رظنا نااوز اہک “ ،اھٹ اج اس ےچب وک
اوز اس یک امن وک ساھت رکیل رصم وک اھبگ اج۔ویکہکن ریہودسی اس ےچب یک نالس ںیم ےہ ہک اس وک امز
داےل۔اوزجب نک ںیم پ  وہکن وت رصم یہ ںیم ا زام ےس زانہ۔”
وفزا دعب ویفس ااھٹ ہچب اوز ای امن وک ساھت رکیل زات ےک وقب ںیم رصم وک خال ایگ۔
اس ےک ً
ریہودسی ےک رمےن نک ویفس رصم یہ ںیم زاہ خدا ودن اتہک ےہ“ ،ںیم ےن اےنپ ےٹیب وک رصم ےس نالنا۔”
یبن ےکقلعتم خدا یک یہک وہیئ ہی نات وپزی وہیئ۔
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 1.13تیب امحلل ںیم ریشوخاز ںوچن اک لتق
ریہودسی وک جب ہی ولعمم وہا ہک اعوملن ےن اےس ویبوقف انبنا ےہ وت وہ تہب انبضغک وہا۔احالہکن اس
ےچب ےک دیپا وہےن اک وقب ریہودسی ےن ان اعوملن ےس اجن ایل اھت۔اوز ات اس ےچب وک دیپا وہےئ دو سال
بن
زگز ےئگ ےھت۔اس وہج ےس ریہودسی ےن تیب امحلل اوز اےکس ارطاف ںیم دو سال یک مک رمع ےک امتم ھّے
ںوچن وک لتق رکےن اک مکح دنا۔ اس رطح ریایمہ یبن ےک دزہعی خدا یک یہک وہیئ ہی نات وپزیوہیئ۔
“زاہم ںیم اممت اوز زاز و اطقززونا انسیئ دنا
وہ تہب زوےن اوز مغ و ادنوہ یک ا واز یھت۔
زالخ اےنپ ںوچن ےک ےئل زو زیہ یھت
13
ان ےک رماجےن یک وہج ےس انکو یلست پ  دےاکس۔”
 1.14عیسٰی ےک اخدنان یک رصم ںیم وایسپ
ریہودسی ےک رمےن ےک دعب خداودن اک فرہتش ویفس وک وخات ںیم رھپ رظن ا نا۔اوز ویفس ےک رصم ںیم
زےنہ ےک وقب یہ ہی نات شیپ ا یئ یھت۔ فرہتش ےن اس ےس اہک“ ،اھٹ اج ہچب وک اوز ای امن وک ساھت رکیل
ارسالیئ وک خال اج۔ اوز اہک ہک ہچب وک لتق رکےنیک وکشش رکےن واےل ات رمےئگ ںیہ۔”
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بب ویفس ااھٹ اوز ہچب وک اوز ای امن وک ساھت رکیل ارسالیئ وک خال ایگ۔ نکیل اوکس ولعمم وہا ہک
ریہودسی ےک رماج ےن ےک دعب اس اک اٹیب از خالوس،وہیداہ اک نادساہ نب ایگ ےہ۔وت وہ واہن اج ےن ےس دز ایگ
اوز وخات ںیم دی یئگ دہابب یک انب رپ وہ اس ہگج وکوھچز رک گلنل ےک عالےق وک خال ایگ۔ نارصت نایم اقمم رپ
14
اج رک میقم وہ ایگ۔ اےئلس حیسم نارصی کہالنا۔اس رطح وج ھچک ویبنن ےن اہک اھت وہ وپزا وہا۔
اس دوزان نچّہ بڑا اوز طاوتقز وہ زاہ اھت۔ اوز تمکح ےس یھب ومعمز وہ زاہ اھت اوز خدا اک لضف و رکم اےکس

ساھت اھت۔
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 1.15ہچب عیسٰی لکیہ ںیم

فس
ہر سال عیسٰی ےک امن نات ح یک رقتبی انمےن ریوملش وک اجنا رکےت ےھت۔ جب عیسٰی یک رمع نازہ بڑس یک
فس
وہیئ وت وہ ہشیمہ یک رطح ح یک رقتبی انمےن ےک ےئل ریوملش وک ےئگ۔ رقتبی اک دن زگز اجےن ےک دعب وہ
اےنپ رھگ ےک رفس رپ زواپ  وہےئ نکیل نچّہ عیسٰی ریوملش یہ ںیم زک ایگ اےکس امن نات وک اس نات اک ملع پ  اھت
اوز وہ ےھجمس ہک ساند وہ اسمفرنی ےک رگوہ ںیم وہاگ۔ ویفس اوز رممی دوونن ےن د ن رھب اک رفس ایک جب وہ نچّہ
وک پ  ناےئ وت اےنپ اخدنان اوز اےنپ دووتسن زہتش دازون ںیم اوکس نالس رکےن ےگل۔ نکیل وہ ںیہک یھب
عیسٰی وک پ  ناےئ وت وہ دونازہ اوکس دوھندےن ےک ےئل ریوملش ےئگ۔
معلمیّ
نیت دن زگز ےن ےک دعب انہون ےن اس وک داھکی۔ عیسٰی لکیہ ںیم ن رشتعی ےک ساھت نینھ رک
ایکن میلعت وک وغبز نس زاہ اھت۔ اوز جشب رضوزت ان ےس وساالت یھب رک زاہ اھت۔ اس یک ناوتن وک نس رک مرند
ای ھجمس و مہف اوز اےکس دادنمشناپ  وجانات رپ وہ سب ریحت ںیم ڑپ ےئگ۔ عیسٰی ےک امن نا ت اس وک واہن
نارک بجعت وہ ےئگ۔ رممی ےن اس ےس اہک “ ،ےٹیب وت ےن مہ ےس ااسی ویکن ایک ؟ ریتے نات اوز ںیم ریتے
نازے ںیم بڑے رکف گدن وہےئ ےھت۔ اوز مہ ےھجت دوھندےت زےہ۔”
عیسٰی ےن ان ےس اہک “،مت ےن ےھجم ویکن نالس ایک ؟ ریمے نات اک اکم اہجن وہنا ےہ واہن ےھجم زانہ

اچےئہ۔” نکیل وج ھچک اس ےن اہک ااکس بلطم ان یک ھجمس ںیم پ  ا نا۔
عی
سٰی اےکن ساھت نارصت وک ا نا اوز ااکن فرامن بڑداز زاہ اس یک امن ےن ان امتم ناوتن وک اےنپ دل یہ
ںیم زاھک اھت۔ عیسٰی یملع صالجتب ںیم اوز امسجین وطز رپ دن دبن بڑاتھ زاہ خدا اوز ولگ اس ےس وخس
وہےئ۔
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 2.1نییسمہ دےنی واےل ویانح اک زاہ ایتز رکنا
احمک وقب ربتسی رصیق یک خکومب ےک دنپزوہںی سال ہی ا دیم رصیقہی یک زری خکومب ےھت:
ب
ُتطیس بنالطس وہیداہ ےک عالےق ےئلیک،
ریہودسی گلنل ےک ےئل
اوز ریہو دسی اک اھبیئ سپلف اوتزہی اوز رتوخیت ست ےک ےئل
اوز اسلاینس اہلیتے ےئلیک احمک ےھت۔
انحّہ اکنفا  ،رسداز اکنہ ےھت۔ اس وقب زرکنا اک اٹیب ویانحوک خدا اک مکح مال ویجنّا رحصا ںیم اھت۔ ویجنّا دزناےئ ریدن ےک
ارطاف و اانکف ےک عالوقن ںیم دوزہ رکنا زاہ۔ اوز ولوگن ںیم غیلبت رکنا اھت نا ہک مت گناوہن یک اعمیف ےک ےئل خدا
یک رطف وتمہج وہاجو اوز نییسمہ ول۔ نشعناہ یبن ےن اینپ اتکت ںیم اسیج اھکل ےہ واسی یہ واعق وہا۔
“’وہ ہی ےہ خدا ےک ےئل زاہ وک ومہاز رکو اےکسزاوتسن وک دیسےھ انبو۔
ہر انک وادی وک دنب رکدنا اجاگیئ ہر انک اہپز اوز ہلیٹ حطس رک دنا اجاگیئ
ڑیٹےھ زاےتس دیسےھ رکد بتے اجںیئ ےگ۔
نا ومہاز اوز کچّے زاےتس ومہاز انب ےئ اجںیئ ےگ۔
17
ہر انک ا دیم خدا یک اجنت وک دےھکی اگ اسرطح ایبنان ںیم انک ا دیم اکپز زاہ ےہ۔‘”
ویانح اک ابلس اوبب ےک ناولن ےس ایتزوہا اھت۔اوز ای رمک ںیم ڑمچے اک انک رمک دنب اگل وہا اھت۔ اوز وہ
ن ّدنان اوز یلگنج دہش وک وطبز ذغا اامعتسل رکنا اھت۔ ولگ ویانح یک انم دی وک سیتے ےئلیک ریوملش اوزوہیداہ
ےکوپزے عالےق اوز دزناےئ ریدن ےک ا س ناس ےکیھبس عالوقن ےس ا ےت ےھت۔ جب ولگ اےنپ گناوہن
اک اقراز رکےت ےھت وت ویانح انکو دزناےئ ریدن ںیم نییسمہ داتی اھت۔
یئک فریسی اوز دصویق ویانح ےس نییسمہ ےنیل ےک ےئل ا ےئ ویانح ےن انکو دھکی رک اہک“ ،مت سب سابب وہ خدا
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ےک ا ےن واےل بضغ ےس مت وک ا اگہ رکےن واال وکن ےہ؟ مت اےنپ حیحص اکومن اوزاےھچ اامعل ےک دزہعی
نابب رکو ہک تقیقح ںیم مت اانپ دل و اجن دبل ےکچ وہ۔ ابڑامیہ امہزا نات ےہ ہی ےتہک وہےئ اےنپ ا ت وک
فربی پ  دو ںیم مت ےس اتہک وہن ہک ارگ خدا اچاتہ وت ابڑامیہ ےئلیک اہین ناےئ اجےن وایل اٹچونن ےک رھتپون
ےس اوالد وک دیپا رکاتکس ےہ۔ ات دزوتخن وک اکےنٹ ےک ےئل اہلکزی ب ّناز ےہ۔ اےھچ لھپ پ  دےنی واےل امتم
18
دزوتخن وک اکت رک ا گ ںیم خال دنا اجاگیئ۔”
اس ےئل ولوگن ےن وپاھچ“ ،ات ںیمہ ایک رکنااچےئہ؟”
ویجنّا ےن اہک “ ،ارگ اہمتزے ناس دو رکےت وہن وت سج ےک ناس ھچک پ  وہ اوکس انک رکنا دندو ارگ
اہمتزے ناس اھکنا وہ وت اس ںیم ےس ناببرک دو۔”
وصحمل ےنیل واےل یھب نییسمہ ےنیل ےئلیک ویجنّا ےک ناس ا ےئ اوز اس ےس وپاھچ“ ،اے ااتسد ںیمہ ایک

رکنا اچ ھتے؟”
ویجنّا ےن ان ےس اہک “ ،مت رقمّزہ اگلن ےس بڑھکڑ ولوگن ےس زنادہ ووصل پ  رکنا۔”
اپسویہن ےن یھب ویانح ےس وپھچ “ ،مہ وک ایک رک نا اچےئہ ؟”
ویانح ےن ا ُ ن ےس اہک“ ،ولوگن ےک ساھت زبڑ دیتس پ  رکو ہک وہ ںیہمت زمق دںی اوز دزوع وگیئ رکےک
وصقز مب رہھٹاو ںیہمت وج وخنتاہ یتلم ےہ ایسرپ انقعب رکو۔”
امتم ولگ وچہکن حیسم یک ا دم اک ااظتنز رک زےہ ےھت وہ ویانح ےک نازے ںیم ریحت ںیم ڑپ ےئگ اوز وسےنچ
ےگل “ ،ویہ حیسم وہ۔”
ن
اس نات رپ ویانح ےن اہک “ ،ںیم مت وک ناین ےس ییسمہ دواگن نکیل ھجم ےس زنادہ انک طاوتقز ا اگیئ ںیم ای
وجیت اک ہمست وھکےنل ےک یھب القئ ںیہن۔ وہ وت مت وک زوح ادقلس ےس اوز ا گ ےس نییسمہ داگی۔ وہ علّے ےک
اابنز وک اصف رک ےن ےک ےئل ب ّناز وہ رک ا اگیئ۔ اوز وہ اےھچ وجیبن وک رخات وجیبن ےس اگل رکاگی۔ اوز اوکس اےنپ
نچ
ایلھکن اوز وگداومن ںیم زکھتگا اوز اس ےک دعب وھب ےس وک پ  ھتے وایل ا گ ںیم خالےئ اگ۔” ویانح ےن ان
19
ےس اوز تہب یس ناںیت ںیک ایکن ہمّب ازفایئرک ےن ےک ےئل اوز انکو وخربخشی یک میلعت دی۔
 2.2عیسٰی اک نییسمہ
بب ااسی وہا ہک ویانح ےس نییسمہ ےنیل ےئلیکعیسٰی گلنل ےسدزناےئ ریدن ےک ناس ا ےئ۔ نکیل ویانح ےن اہک،
“ںیم اس القئ ںیہن ہک ےھجت نییسمہ دون نکیل وت ےھجم نییسمہ دے اوز ںیم ااکس اتحمح وہن۔ وت رھپ وت ھجم ےس
نییسمہ ےنیل ویکن ا نا ؟ اس رطح ےتہک وہےئ اس ےن اس وک زوےنک یک وکشش یک۔”
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عی
سٰی ےن وجات دنا“ ،یف اولقب ااسی یہ وہےن دے اوز ںیمہ وہ امتم اکم وج اےھچ اوز بنک ںیہ رکنا
اچےئہ۔” بب ویانح ےن عیسٰی وک نییسمہ دانی وظنمز رکایل۔
ےئ۔وتوفزا یہ ا امسن لھک ایگ۔ اوز عیسٰی اےنپ اورپ خدا یک زوح
عیسٰی نییسمہ ےنیل ےک دعب ناین ےس اورپ ا
ً
وک وبکرت یک لکش ںیم اُرتےت وہےئ داھکی۔ بب ا امس ن ےس انک ا واز ا یئ “،ہی وہ ریما ایپزا اتیہچ اٹیب ےہ اوز اس
20
ےس ںیم تہب وخس وہن۔”
21
عیسٰی ےن جب اس اک اکم رشوع ایک وت اس وقب رقتابی سیت بڑس اک اھت۔
 2.3عیسٰی یک ا زامشئ
بب زوح عیسٰی وک لگنج ںیم اطیشن ےس ا زامےن ےئلیک ےل یئگ۔ عیسٰی ےن اچسیل دن اوز اچسیل زات ھچک
پ  اھکنا بب اےس تہب وھبک یگل۔ بب ااکس ااحتمن ےنیل ےئلیک اطیشن ےن ا رک اہک“ ،ارگ وت خدااک اٹیب یہ ےہ وت ان
رھتپون وک مکح رک ہک وہ زوایٹن نب اجںیئ۔”
عیسٰی ےن اس وک وجات دنا ہی “ہفیحص ںیم اھکل ےہ:
’انسان رصف زویٹ یہ ےس ںیہن اتیج،
ہکلب خدا ےک ہر انک کالم ےس وج اس ےنںیہک۔‘”
بب اطیشن عیسٰی وک دقمس رہش ریوملش ںیم ےل اجرک لکیہ ےک ااہتنیئ دنلبہگج رپ ڑھکا رکےک اہک۔
اطیشن ےن اہک“ ،ارگ وت خدا اک اٹیب ےہ وت ےچین وکد اج ویکن؟ اےئلس ہک ہفیحص ںیم اھکل ےہ ،
’خدا اےنپ فروتشن وک ریتے ےئلمکح داگی
ہک رھتپون ےس ریتے ریپ وک وچت پ  ا ےئ
اوز وہ اےنپ اہوھتن رپ ےھجت ااھٹ ےگنیل۔‘”
بب عیسٰی ےن وجات دنا“ ،ہی یھب کالم ںیماھکل ےہ’ ،خدا ودن اےنپ خدا اک وت ااحتمن پ  ےل۔‘”
رھپ اس ےک دعب اطیشن عیسٰی وک یسک اہپز یک اویچن وچیٹ رپ ےل اجرک داین یک امتم خکووتمن وک اوز ایکن سان
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و وشتک وک داھکنا۔ اطیشن ےن اس ےس اہک“ ،ارگ وت ریمے ساےنم دجسہ رکے وت ںیم ےھجت ہی امتم زیچںی اطع
رکواگن۔”
عیسٰی ےن اطیشن ےس اہک“ ،اے اطیشن! وتاہین ےس دوز وہ اج ااسی کالم ںیم اھکل وہا ےہ۔
’خداودن اےنپ خدا وک یہ دجسہ رکنا اوز
اس انک یہ یک ابعدت رکنا۔‘”
بب اسیلب عیسٰی وک وھچز رک خال ایگ۔ رھپ فرےتش ا ےئ اوز ای خدمب ںیم گل ےئگ۔

22

 2.4نییسمہ دےنی واےل ویانح اک احیسم یک نابب نات رکنا
ریوملش ےک وہیدوین ےن دنچ اک ونہن اوز ال وی وک ویانحّےک ناس اجیھب ہی وپےنھچ ےک ےئل “ ،وہ وکن ےہ ؟”
ویانحّ ےن ےلھک وطز رپ اہک اوز اقرا ز ایک“ ،ںیم حیسم ںیہن وہن۔”
وہیدوین ےن ویانحّ ےس وپاھچ“ ،رھپ مت وک ن وہ ؟ ایکمت اایلیہ وہ ؟”
ویانحّ ےن وجات دنا“ ،ںیم اایلیہ ںیہن وہن۔”
رھپ وہیدوین ےن وپاھچ“ ،ایک مت یبن وہ؟”
ویانح ےن اہک“ ،ںیہن ںیم یبن ںیہن وہن۔”
بب وہید وین ےن وپاھچ “ ،رھپ مت وکن وہ؟ اےنپ نازے ںیم اتب و” اوز وہک نا ہک اںیہن وجات دے
ںیکس۔ سج ےن ںیمہ اجیھب ےہ۔ مت اےنپ نازے ںیم ایک ےتہک وہ۔”
ویانحّ ےن نشعناہ یبن ےک اافل ظ ےہک،
“ںیم رحصا ںیم اکپ ز ےن واےل یک ا واز وہن
’خداودن یک زاہ دیسیھ رکو۔‘”
ہی وہیدی فرویسین یک رطف ےس ےجیھب ےئگ ےھت۔ ان ولوگن ےن ویانحّ ےس وپاھچ “ ،مت ےتہک وہ ہک مت حیسم
ںیہن وہ اوز ہی یھب ےتہک وہ ہک مت اایلیہ ںیہن وہ اوز یبن یھب ںیہن رھپ مت نییسمہ ولوگن وک ویکن دےتی وہ؟”
ویانحّ ےن وجات دنا“ ،ںیم ولوگن وک ناین ےس نییسمہ داتی وہن نکیل مت ںیم انک ا دیم ےہ ےسج مت ںیہن
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اچہپےتن۔ وہ ا دیم ریمے دعب ا ےئ اگ ںیم وت اس یک وج ویتن ےک ےمست وھک ےنل ےک یھب اقنلںیہن وہن۔”
23
ہی سب ھچک دزناےئ ریدن ےک ناز تیب عیناہ ےک عال ےق ںیم وہا اہجن ویانحّ ولوگن وک نییسمہ دے زاہ اھت۔
 2.5عیسٰی خدا اک ہنمیم

دورسے دن ویانحّ ےن داھکی ہک عیسٰی ای رطف ا زےہ ںیہ۔ویانحّ ےن اہک“ ،دوھکی ہی خدا اک ہنمیم ےہ ہی داین
ےس گنا وہن وک ےل اج ےن ا نا ےہ۔ ہی ویہ ا دیم ےہ سج یک نات ںیم مت ےس ہہک زاہ اھت ’ ،انک صخش
ریمے دعب ا ےئ اگ اوز وہ ھجم ےس میظع وہ اگ ویکن ہک وہ ھجم ےس ےلہپ اھت۔ اوز واہن ہشیمہ ےس زاہ اھت۔‘ ٰیتح ہک
ںیم اےس اجاتن پ  اھتوہ وکن اھت نکیل ںیم ولوگن وک نا ین ےس نییسمہ دےنی ےئلیک ا نا۔ارطسح ارسایلیئ اجن سکتے
ع
ںیہ ہک یسٰی یہ حیسم ںیہ۔”
ویانحّ ےن اہک“ ،ںیم ہی یھب ںیہن اجاتن ہک حیسم وک ن ےہ نکیل خدا ےن ےھجم ناین ےس نییسمہ دےنی ےک ےئل
اجیھب اوز خدا ےن ھجم ےس اہک’ ،زوح انک ا دیم رپ نازل وہ یگ اوز وہ ویہ ا دیم وہ اگ وج ولوگن وک دقمس زوح
ےس نییسمہ داگی۔” ویانحّ ےن اہک“ ،ںیم ےن داھکی ہک وہ زوح ا امسن ےس ےچین ا یئ وہ زوح انک وبکرت یک امدنن
24
یھت اوز اس رپ نینھ یئگ ایس ےئل ںیم ولوگن ےس اتہک وہن ’ ،وہ خدا اک اٹیب ےہ۔‘”
 2.6ویانحّ اک اےنپ سارگدون ےس عیسٰی اک اعتزف رکانا

ُدورسے دن ویانحّ دونازہ واہن اےنپ دو سارگدون ےک ساھت ےھت۔ جب وی انح ےن داھکی ہک عیسٰی واہن ا زےہ
ںیہ وت اس ےن اہک “ ،خدا ےک ہنمیم وک دوھکی۔”
عی
عی
س
س
جب ان دوونن سارگدون ےن ویانح وک ہی ےتہک وہےئ انس وت ٰی ےک ےھچیپ وہ ےئل۔ جب ٰی ےن ٹلپ
رک داھکی ہک دوونن ای دیلقت رک زےہ ںیہ وت عیسٰی ےن وپ اھچ“ ،مت ایک اچےتہ وہ ؟”
دوونن ےن اہک“ ،اے زبّی (ینعی’ااتسد‘) ا ت اہکن رہھٹے ںیہ ؟”
عیسٰی ےن وجات دنا“ ،مت ریمے ساھت ا و اوز دوھکی۔”
بب دوونن عیسٰی ےک ساھت ےئگ اوز اس ہگج وک داھکی اہجن عیسٰی رہھٹے ےھت۔ اوز اس دن وہ عیسٰی ےک
ساھت رہھٹے ہی رقتابیً اچز ےجب اک وقب اھت۔
وہ دوونن ا دیم عیسٰی ےک قلعتم ویانح ےس نس رک عیسٰی ےک ساھت وہ ےئگ ان دوونن ںیم ےس انک ا دیم
سج اک نام ادنز ناس وج وعمشن رطپس اک اھب یئ اھت۔ اس ےن سب ےس الہپ اکم ہی ایک ہک وہ اےنپ اھب یئ وعمشن
یک نالس ںیم نکال اوز اس ےس اہک“ ،مہ ےناحیسم ( سج ےک ینعم ’حیسم‘) وک نا ایل۔”
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رھپ ادنز ناس وعمشن وک عیسٰی ےک ناس ال نا عیسٰی ےن وعمشن وک داھکی اوز اہک“،ایک مت وی انح ےک ےٹیب
25
وعمشن وہ ؟” ( مت کتفا ینعی رطپس کہالو ےگ۔)
 2.7عیسٰی اک پلف اوز نین الی وک نالنا
دورسے دن عیسٰی ےن ےط ایک ہک گلنل اجےئ اوز اس ےن پلف ےس لم رک اہک“ ،ریمے ساھت وہ ےل” پلف اک
قلعت رہش تیب دیصا ےس اھت ہی رہش ادنزناس اوز رطپس اک یھب اھت۔ پلف ےن نین الی ےس لم رک اہک“ ،ناد رکو ہک

رشتعی ںیم ومسٰی ےن ایک اھکل اھت ومٰیس ےن اھکل اھت ہک انک صخش ا ےن واال ےہ۔ اوز دورسے ویبنن ےن یھب اس
ےک قلعتم اھکل اھت مہ ےن اوکس نا ایل اس اک نام عیسٰی ےہ وج ویفس اک اٹیب ےہ اوز وہ نارصی ےہ۔”
نکیل نین الی ےن پلف ےس اہک “ ،نارصت! ایک وک یئ ایھچ زیچ نارصت ےس ا یتکس ےہ ؟”
پلف ےن وجات دنا“ ،ا و اوز دوھکی۔”
عیسٰی ےن داھکی نین الی ای رطف ا زاہ ےہ وت اہک“ ،ہی صخش وج ا زاہ ےہ تقیقح ںیم ارسایلیئ ےہ اس
ںیم وک یئ اخیم ںیہن ےہ”۔
نین الی ےن وپاھچ“ ،مت ےھجم ےسیک اجےتن وہ ؟”
عیسٰی ےن وجات دنا“ ،ںیم ےن ںیہمت اس وقب داھکی جب مت اریجن ےک دزجب ےک ےچین ےھت ہکبج پلف
ےن ںیہمت ریمے قلعتم اتب نا اھت۔”
بب نین الی ےن عیسٰی ےس اہک“ ،اے ااتسد ا ت خدا ےک ےٹیب ںیہ ا ت ارسالیئ ےک نادساہںیہ۔”
عیسٰی ےن نین الی ےس اہک“ ،ںیم ےن مت ےس اہک اھت ہک ںیم ےن ںیہمت اریجن ےک دزجب ےک ےچین داھکی
اھت۔ یہی وہج ےہ ہک مت ھجم رپ نیقی زےتھک وہ۔ نکیل! مت اس ےس یھب زنادہ میظع زیچںی دوھکی ےگ۔” عیسٰی
ےن مرند اہک“ ،ںیم مت ےس چس اتہک وہن مت سب وک یئ دوھکی ےگ ہک ا امسن کھال ےہ اوز خدا ےک فرےتش اورپ اج
26
زےہ ںیہ اوز انب ا دم رپ ےچین ا زےہ ںیہ۔”
مع
 2.8عیسٰی اک الہپ جڑایت نسان
دو دن دعب گلنل ںیم رہش اقنا ںیم انک سادی وہ یئ اہجن عیسٰی یک امن یھت۔ عیسٰی اوز اےکس سایھت یھب
سادی ںیم دموع ےئک ےئگ ےھت۔ سادی یک رقتبی ںیم جب ےئم متخ وہ یئگ بب عیسٰی یک امن ےن اہک “ ،ان
ےک ناس مرند ےئم ںیہن ےہ۔”
عیسٰی ےن اس ےس اہک“ ،اے وعزت مت ہی پ وہک ہک ےھجم ایک رک نا ےہ ؟ ریما وقب ایھب ںیہن ا نا ےہ۔”
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عیسٰی یک امن ےن ونرکون ےس اہک “ ،مت ویہ رکو وج عیسٰی رکےن وک ےہک۔”
اس ہگج ھچ رھتپ ےک بڑے ےکٹم زےھک ےھت ںیہنج وہیدی افصیئ اہطزت ےک ےئل اامعتسل رکےت ےھت ہر
ےکٹم ںیم ۰۲نا  ۰۲نلیگ نا ین یک اجنگ شئ یھت۔
عی
سٰی ےن خدمب ذگا زون ےس اہک “ ،ا ن بڑونتن وک نا ین ےس رھب دو۔” اوز خدمب اگزون ےن بڑونتن
وک نا ین ےس ربلبڑ رک دنا۔
عی
سٰی ےن ان خدمب اگزون ےس اہک“ ،اس ںیم ےس وھت زا نا ین اکنول اوز اس وک دوعت ےک ریم ےک ناس
ےل اجو۔”
انچہچن خدمب اگزون ےن ناین وک دوعت ےک ریم ےک ناس شیپ ایک۔ اوز جب دوعت ےک ریم ےن اس اک
مرہ اھکچ وت ولعمم وہا ہک نا ین ےئم ںیم دبتلی وہ ایگ اھت ان ولوگن ےن ہی ںیہن اجنا ہک ےئم اہکن ےس ا یئ نکیل
خدمب اگز وج نا ین الےئ ےھت اںیہن ولعمم اھت ہک ےئم ےسیک ا یئ۔ دوعت ےک ریم ےن دواہل وک بلط ایک۔ اوز
دواہل ےس اہک “ ،ولگ ہشیمہ ےلہپ رتہبنی ےئم ےس وتاعض رکےت ںیہ اوز جب یپ رک ریس وہ اج ےت ںیہ بب
ناصق ےئم دےتی ںیہ نکیل مت ےن دمعہ ےئم ات نک اچب زیھک ےہ۔”
ہی الہپ زجعمہ اھت وج عیسٰی ےن ایک۔ اس زجعمے وک اس ےن گلنل ےک رہش اق نا ںیم ایک اوز ارطسح اینپ
تمظع وک داھک نا اوز اےکس سایھت اامین ال ےئ۔
27
بب عیسٰی اینپ امن اھبویئن اوز سارگدون ےک ساھت رفک وحنم وک ایگ اوز واہن ھچک دن رہھٹا۔
 2.9عیسٰی لکیہ ںیم
فس
وہیدوین یک ح قربی یھت انچہچن عیسٰی ریوملش ےئگ۔ عیسٰی ریوملش ںیم لکیہ ےئگ واہن اس ےن داھکی ہک ولگ
واہن ومیشی ڑیھب وبکرت فروجب رک زےہ ںیہ۔ اوز دورسے ولگ زیم رپ ےھٹیب وہ ےئ وسیپن اک ابتدہل رک زےہ
ںیہ۔ عیسٰی ےن ز ّسیون ےس وک زا ایتز ایک اوز ولوگن وک دزا رک اںیہن اوز امتم ومیشی ڑیھبون اوز وبکرتون وک
لکیہ ےک ناہر رک دنا اوز زیم رپ ےھٹیب ولوگن ےک ناس اج رک ان یک زیمون وک الب دنا اوز نا ہر رک دنا اوز ایکن زمق
ن
عی
وک ھنال دنا۔ بب سٰی ےن ان ولوگن ےس اہک وج وبکرت فروجب رک زےہ ےھت “ ،ہی سب ھچک رکیل اہین ےس لکن
اجو۔ ریمے نات ےک رھگ وک اجتزت یک ہگجپ  انبو۔”
جب ہی واہعق شیپ ا نا بب عیس ٰی ےک سارگدون ےن ناد ایک ہک وفیحصن ںیم وج اھکل ےہ:
“ریتے رھگ یک ریغت ےھجم ابتہ رک دیگی۔”
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وہیدوین ےن عیسٰی ےس اہک“ ،مہ وک وکنسا ااسی زجعمہ داھک و ےگ وج ہی نابب رکے ہک مت ااسی رک ےن اک قح
زےتھک وہ۔”
عیسٰی ےن وجات دنا“ ،اس لکیہ وک ابتہ رک دو ںیم اوکس رھپ نیت دن ںیم انبدواگن۔”
وہیدوین ےن اہک“ ،ولوگن ےن اس لکیہ وک انبےن ںیم  ۶۴سال اگل ےئ ںیہ ایک ںیہمت نیقی ےہ ہک
دونازہ اوکس نیت دن ںیم انبو ےگ؟”
نکیل لکیہ ےنہک ےس عیسٰی یک رماد اانپ دبن اھت۔ جب وہ رمدون ںیم ےس زدنہ وہا بب اےکس سارگدون وک
ناد ا نا ہک اس ےن ااسی اہک اھت اوز انہون ےن ےفیحص رپ اوز عیسٰی ےک وقل رپ اامین النا۔
فس
جب عیسٰی ح یک رقتبی رپ ریوملش ںیم ےھت یئک ولوگن ےن اُس ےک زجعمون وک دھکی رک عیسٰی رپ اامین
الےئ۔ نکیل عیسٰی ےن ان رپ رھبوہس ںیہن ایک ویکن ہک عیسٰی وک وہ امتم ولگ ولعمم ےھت۔ عیسٰی ہی رضوزی
ںیہن اھجمس ہک وکیئ اےس ولوگن ےک نازے ںیم اتب ےئ اس ےئل ہک اےس ولعمم اھت ہک ان ولوگن ےک داموغن
28
ںیم ایک ےہ۔
ن
 2.10عیسٰی اوز وکین د مُس

ن
ن
فرویسین ںیم ےس وکین د مس نایم انک صخش اھت۔ وہ وہیدوین اک انک امہ رس بڑاہ اھت۔ انک زات وکین د مس
عیسٰی ےک نا س ا نا اوز اہک“ ،اے ااتسد! مہ اجےتن ںیہ ہک مت ااتسد وہ وج خدا یک رطف ےس ےجیھب ےئگ وہ۔ وک یئ
اوز ا دیم ان زجعمون وک ریغب خدا یک دمد ےکںیہن داھک اتکس۔”
عیسٰی ےن وجات دنا “ ،ںیم مت ےس چس اتہک وہن ہک ا دیم وک دونا زہ دیپا وہ نا اچےئہ ارگ وہ دونازہ ںیہن
دیپا وہنا وت وہ خدا یک نادساہب ںیم ںیہن زہاتکس ےہ۔”
ن
وکین د مس ےن اہک“ ،نکیل انک ا دیم وج ےلہپ یہ وب زاھ ےہ وہ سک رطح دیپا وہ اتکس ےہ۔ ا دیم دونازہ
اینپ امن ےک مسج ںیم دا لخ ںیہن وہ اتکس ایسےئل وک یئ ا دیم دونازہ دیپا ںیہن وہ اتکس۔”
نکیل عیسٰی ےن اہک“ ،ںیم مت ےس چس اتہک وہن ہک ا دیم وک نا ین اوز زوح ےس دیپا وہ نا اچےئہ ارگ ا دیم
ناین اوز زوح ےس دیپا ںیہن وہ نا ےہ۔ وت خدا یک نادساہب ںیم دالخ ںیہن وہ اتکس۔ انک ا دیم اک مسج اےکس
وادلنی ےک دزےعی دیپا وہ نا ےہ نکیل انک ا دیم یک زواح ین زدنیگ رصف زوح ےس دیپا وہ یت ےہ۔ ریمے
ےنہک ےس ریحان مب وہ’ مت وک دونازہ دیپا وہ نا اچےئہ۔‘ وہا اک وھجاکن ںیہک ےس یھب لچ اتکسےہ مت وہا ےک
وھجےکن وک نس سکتے وہ نکیل ہی ںیہن اجےتن ہک وہا ا یئ اہکن ےس اوز اہکن اجیگیئ یہی ہر اس ا دیم ےک ساھت
وہ نا ےہ وج زوح ےس دیپا وہ نا ےہ۔”
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ن
وکین د مس ےن وپاھچ“ ،ہی سب سک رطح نکمم ےہ۔”
عیسٰی ےن اہک“ ،ارگ ہچ ہک مت انک وہیدوین ےک امہ ااتسد وہ رھپ یھب مت ان ناوتن وک ںیہن ھجمس سکتے۔
ںیم مت ےس چس اتہک وہن ہک :مہ وج ھچک اج ےتن ںیہ اس ےک قلعتم نات رک ےت ںیہ مہ ویہ ےتہک ںیہ وج مہ
دےتھکی ںیہ نکیل مت ولگ ہی ںیہن وبقل رک ےت وج مہ مت ےس ےتہک ںیہ۔ ںیم مت ےس ان زیچون ےک قلعتم وج
زنیم رپ ںیہ ہہک اکچ وہن نکیل مت ھجم رپ نیقی ںیہن رک ےت وہ وت رھپ مت سک رطح اس نات اک نیقی رکو ےگ ارگ
ںیم ںیہمت ا امسین ناوتن ےک قلعتم اتب ون۔ وک یئ یھب ا امسن نک ںیہن ایگ وسا ےئ اس ےک وج ا امسن ےس ا نا
ینعی انب ا دم۔
“ومٰیس ےن رحصا ےس سابب ااھٹ ایل ایس رطح انب ا دم وک یھب ااھٹ ایل اجےئ اگ۔ اےئلس وہ ا دیم وج انب
ا دم رپ اامین ال نا ےہ وہ دایمئ زدنیگ نانا ےہ۔”
اہن! خدا ےن داین ےس تبحم زیھک ےہ ایس ےئل اس ےن اوکس اانپ اٹیب دناےہ۔ خدا ےن اانپ اٹیب دنا نا ہک ہر
ا دیم وج اس رپ اامین ال ےئ وج وھکنا ںیہن رگم ہشیمہ یک زدنیگ نانا ےہ۔ خدا ےن اانپ اٹیب داین ںیم اےئلس ںیہن اجیھب
ہک وہ وصقز وازون اک ہلصیف رکے ہکلب خدا ےن اانپ اٹیب اس ےئل اجیھب ہک اس ےک دزہعی داین یک اجنت وہ۔ وج
صخش خدا ےک ےٹیب رپ اامین ال نا ےہ اس رپ زسا اک مکح ںیہن وہاگ نکیل وج اس رپ اامین ںیہن ال نا اس یک ُبڑس ِس
وہیگ اس ےئل ہک وہ خدا ےک ےٹیب رپ اامین ںیہن النا۔ ولوگن یک دعالب اس رطح وہ یگ ہک ونز ُداین ںیم ا نا
نکیل انسان یکین یک رطف ںیہن ا نا وہ گناہ یک رطف ام لئ وہا۔ویکن ہک وہ بڑی رحںیتک رکنا ےہ۔ ہر ا دیم وج
بڑی زیچ رک نا ےہ وہ یکین ںیہن رکنا اوز یکین یک رطف ںیہن ا نا ویکن ہک یکین یک رطف ا ےن ےس اس یک
بڑاایئن طا ہر وہ یت ںیہ۔ نکیل وج صخش اچس زاہتس اایتخز رک نا ےہ ونز یک رطف بڑاتھ ےہ وہ اجاتن ےہ ہک بنک
اکم وہ وج رکنا ےہ خدا یک رطف ےس ےہ۔
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 2.11عیس ٰی اوز نییسمہ دےنی واےل ویانح

اس ےک دعب عیسٰی اوز اس ےک سایھت وہیداہ عال ہق یک رطف زواپ  وہ ےئ واہن عیسٰی ےن ایقم رک ےک ولوگن وک
ع
ع
نییسمہ دنا۔ ویانحّ ےن یھب ولوگن وک نین ںیم نییسمہ دنا۔ نین سامل ےک قربی ےہ۔ ویانحّ ےن واہن ےک
ولوگن وک نییسمہ دنا ویکن ہک واہن ناین یک اتہبت یھت۔ ولگ واہن نییسمہ ےک ےئل اج ےت ےھت ہی واہعق ویانحّ
ےک دیق ںیم داےل اج ےن ےس ےلہپ اک ےہ۔
ویانحّ ےک ھچک سارگدون ےن دورسے وہیدی ےس ثحب و ابم ہشح ایک ذم یبہ نازیکیگ ےس قلعتم و اض جب
اچےتہ ےھت۔ ویانحّ ےک سا رگد اس ےک ناس ا ےئ اوز اہک“ ،اے ااتسد ایک ا ت وک وہ ا دیم ناد ےہ وج دزناےئ
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ریدن ےک اُس ناز ا ت ےک سا ھت اھت ا ت ولوگن وک اس ےک قلعتم ہہک زےہ ےھت۔ وہ صخش نییسمہ دے زاہ اھت
اوز یئک ولگ اس ےک ناس اج زےہ ےھت۔”
ویانحّ ےن اہک“ ،ا دیم ویہ ےل اتکسےہ خدا اےس وج اطع رکے۔ وج ھچک ںیم ےن اہک مت ولوگن ےن نس
ایل’ ،ںیم عیسٰی ںیہن وہن ںیم ویہ وہن ےسج خدا ےن ای زاہ اتب ےن ےک ےئل اجیھب۔‘ دنہل رصف دواہل ےک
ےئل وہ یت ےہ۔ دوسب وج دواہل یک دمد رک ےت ںیہ سیتے ںیہ اوز دواہل یک ا دم اک ااظتنز رک ےت ںیہ اوز ہی دوسب
وج دواہل یک ا واز سیتے ںیہ وت وخس وہ ےت ںیہ اوز ویہ وخیش ںیم وسحم س رک نا وہن اوز ریمی وخیش ات لمکم
وہ یئگ ےہ۔ وہ تہب تمظع وا ال وہاگ اوز ریمی اتیمہ مک وہ یگ۔
ک
“وج ا امسن ےس ا نا ےہ دورسے امتم ولوگن ےس زنا دہ میظع ےہ اوز وہ ا دیم وج زنیم ےس قلعت ز ھنا
ےہ زنیم اک ےہ وہ زنیم یک زیچون ےک قلعتم یہ ےہک اگ۔ نکیل وج ا امسن ےس ا نا ےہ وہ سب ےس میظع ےہ۔
اس ےن وج ھچک داھکی اوز انس ےہ ویہ اتہک ےہ نکیل ولگ اس ےک ےنہک وک ںیہن امےتن۔ وہ ا دیم وج عیسٰی اک اہک اماتن
ےہ ہی وبثت ےہ اس نات اک ہک خدا ہشیمہ چس یہ اتہک ےہ۔ خدا ےن اوکس اجیھب اوز ویہ اتہک ےہ وج خدا ےن اہک خدا
ےن اس وک زوح اک وپ زا اایتخز لمکم وطز رپ دنا۔ نات ےٹیب ےس تبحم زکھنا ےہ اوز اوکس ہر زیچ رپ اایتخز دنا ےہ۔
وج صخش ےٹیب رپ اامین ال ےئ ای زدنیگ ہشیمہ یک زدنیگ اوز وج صخش ےٹیب یک اطا عب پ  رکے ای ادبی زدنیگ
ںیہن اوزخدا اک بضغ اےسی انسان رپ وہ نا ےہ۔”
عی
ن
فرویسین ےن انس ہک ویانح ےس زنادہ عیسٰی اےنپ سارگد انب زاہ ےہ اوز اںیہن ییسمہ دے زاہ ےہ۔ نکیل سٰی
ےن ندات وخد ولوگن وک نییسمہ ںیہن دنا اےکس سارگدون ےن ای رطف ےس ولوگن وک نییسمہ دنا۔ عیسٰی ےن
انس ہک فرویسین ےن اس ےک قلعتم انس ےہ۔
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 2.12عیسٰی اک انک سارمی وعزت ےس وگتفگ رکنا
عیسٰی وہیدا ہ ےس واسپ وہ رک گلنل اچنہپ گلنل ےک زاےتس ےس اج ےت وقب عیسٰی وک سارمہی ےس ذگزنا ڑپا۔
سارمہی ںیم عیسٰی یک ا دم رہش وساخز ںیم وہ یئ ہی رہش ایس تیھک ےک قربی ےہ ےسج وقعیت ےن اےنپ
ےٹیب ویفس وک دنا اھت۔ وقعیت اک ونکان وںیہ اھت۔ عیسٰی اےنپ ےبمل رفس ےس کھت ےکچ ےھت وہ دورہپ اک وقب اھت
اوز وہ ونکںیئ ےک قربی نینھ ےئگ۔ انک سارمی وعزت ونکںی ےک قربی نا ین ےنیل ا یئ عیسٰی ےن اس ےساہک
“ ،بڑاہ رکم ےھجم ےنیپ ےکےئل نا ین دو۔” اس وقب عیسٰی ےک سارگد رہش اھک نا ال ےن ےک ےئلےئگ ےھت۔
سارمی وعزت ےن اہک“ ،ےھجم بجعت ےہ ہک مت ھجم ےس ےنیپ ےک ےئل نا ین امنگ زےہ وہ۔ مت وہیدی وہ
اوز ںیم سارمی وعزت وہن” (وہیدی سارموین ےک دوسب ںیہن ںیہ )
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عیسٰی ےن اہک“ ،وج خدا داتی ےہ اےکس نازے ںیم ںیہن اجےتن اوز ےھجت ںیہن ولعمم ہک ںیم وکن وہن۔
اوز ھجت ےس نا ین امنگ زاہ وہن ارگ ان ناوتن وک نُو اجیتن وت نُو ھجم ےس وپ یتھچ اوز ںیم ےھجت زدنیگ اک نا ین
داتی۔”
وعزت ےن اہک“ ،انجت! ا ت ےک ناس وک یئ زیچ ںیہن سج ےس نا ین ںیل اوز ونکان تہب رہگا ےہ رھپ
سک رطح ا ت ےھجم زدنیگ اک نا ین دںی ےگ۔ ایک وت امہزے نات وقعیت ےس بڑا ےہ سج ےن ںیمہ ہی ونکان
دنا ےہ ؟اوز وخد وہ اےکس ےٹیب اوز اےکس ومیشیےن اس ےس ناین ایپ ےہ۔”
عیسٰی ےن وجات دنا “ ،ہر ا دیم وج اس ےس نا ین ےئپ اگ وہ رھپ یھب ایپ سا وہ اگ۔ نکیل وج وک یئ اس نا ین وک وج
ںیم اوکس دواگن ےئپ اگ وہ ادب نک ایپ سا پ  وہاگ اوز ریما دنا وہا اس ےک ےئل انک ہمشچ نب اجاگیئ وج ہشیمہ یک زدنیگ
ےک ےئل وہاگ۔”
عی
س
وعزت ےن ٰی ےس اہک “ ،وت رھپ وہ ناین ےھجم دے ناہک رھپ ق یھ ایپ یس پ  زوہن اوز پ  یہ رھپ ق یھ نا ین
ےنیل اہین ا و ن۔”
عیسٰی ےن اہک “ ،اج اوز اجرک اےنپ وشہر وک ےل ا ۔”
وعزت ےن وجات ںیم اہک“ ،ںیم وشہر ںیہن زیتھک۔”
عیسٰی ےن اہک “ ،وتُ ےن چس اہک ہک ریتا وشہرںیہن۔ جب ہک وت ناچن وشہر رک ت ی ےہ اوز وت سج ےک ساھت
ات ےہ وہ ریتا وشہر ںیہن اوز ہی وت ےن چس اہک۔”
وعزت ےن اہک “،ںیم دھکی زیہ وہن ہک مت یبن وہ۔ امہزے نات دادا ےن اس اہپزی رپ ابعدت یک نکیل
مت وہیدی ہی ےتہک وہ ہک ریوملش یہ وہ حیحص ہگج ےہ اہجن ابعدت یک اجیناچےئہ۔”
عیسٰی ےن اہک “ ،اے وعزت نیقی رک ہک وہ وقب ا زاہ ےہ ہک پ  مت ریوملش اجو یگ اوز پ  یہ اہپزی رپ خدا
یک ابعدت رکو یگ۔ سارمی ولگ ھچک ایسی زیچون یک ابعدت رک ےت ںیہ وج مت وخد ںیہن اجےتن ،مہ وہیدی
اجےتن ںیہ سک یک ابعدت رکےت ںیہ ویکہکن اجنت وہیدوین ےس ےہ۔ وہ وقب ا زاہ ےہ اوز وہ ات اہین
ےہ جب ہک ےچس رپاتسز نات یک رپشتس زوح اوزاچسیئ ےس رکےگنی۔ وت دقمس نات اےسی یہ ولوگن وک اچاتہ
ےہ وج اےکس رپاتسز وہن۔ خدا زوح ےہ اوز اےکس رپاتسزون وک زوح اوز اچسیئ ےس رپشتس رک ین وہ یگ۔”
وعزت ےن وجات دنا “،ںیم اجیتن وہن ہک احیسم ” (ینعی حیسم)“ ا زےہ ںیہ اوز جب وہ ا ںیئ ےگ ںیمہ
ہر زیچ اھجمس ںیئ ےگ۔”
31
عیسٰی ےن اہک “ ،ویہ صخش مت ےس نات رک زاہ ےہ اوز ںیم یہ حیسم وہن۔”
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 2.13عیسٰی ےک سارگدون یک وایسپ

اس وقب عیسٰی ےک سارگد رہش ےس واسپ ا ےئ وہ ولگ تہب ریحان وہ ےئ ہک عیسٰی انک وعزت ےس ناترک
زاہ ےہ نکیل یسک ےن یھب ہی پ  وپ اھچ “ ،ا ت وک ایک اچ ےئہ” اوز “ا ت اس وعزت ےس ویکن نات رک زےہ
وہ۔”
بب وہ وعزت ناین اک اکٹم وھچز رک واسپ رہش یلچ یئگ اوز اس ےن رہش ںیم ولوگن ےس اہک“ ،انک ا دیم
ےن ھجم ےس ہر وہ نات یہک ےہ وج ںیم ےن ںیک ا و اوز اوکس دوھکی نکمم ےہ وہ حیسم وہ۔” اوز ولگ عیسٰی وک
دےنھکی رہش ےس ا ےن ےگل۔
عی
س
جب وہ وعزت رہش ںیم یھت ٰی ےک سارگ دون ےن ااجتل یک “ ،اے ااتسد ھچک اھک ےیئ۔”
نکیل عیسٰی ےن وجات دنا “ ،ریمے ناس اھکےن ےک ےئل ااسی اھک نا ےہ ےسج مت ںیہن اجےتن۔”
رھپ سارگد ا سپ ںیم وسال رک ےن ےگل “ ،ایک وک یئ عیسٰی ےک اھک ےن ےک ےئل ھچک ال نا ےہ؟”
عیسٰی ےن اہک “ ،ریما اھک نا یہی ےہ ہک اس یک رمیض ےک اطم قب اک م رکون سج ےن ےھجم اجیھب ےہ۔
ریمی ذغا یہی ےہ ہک ںیم اس اکم وک متخ رکون وج خدا ےن ریمے دہم ایک ےہ۔ جب مت وبےت وہ وت ےتہک وہ ،
’لصف ا ےن ںیم اچز ےنیہم اچےئہ‘ نکیل ںیم مت ےس اتہک وہن اینپ ا ںیھکن وھکول اوز ولوگن وک دوھکی وہ لصف یک
امدنن ےنٹک ےک ےئل ایتز ںیہ۔ اوز لصف اکےنٹ واال اینپ ارجت نا نا اوز نوروین زدن یگ ےک ےئل اناح عمج رک نا ےہ
ناہک لصف وبےن اوز اکےنٹ واال دوونن وخس زںیہ۔ ولگ وج ےتہک ںیہ وہ حیحص ےہ ’ ،لصف وک یئ وبنا ےہ اوز
افدئہ دورسا ااھٹ نا ےہ۔‘ ںیم ےن ںیہمت لصف یک اکسب ےک ےئل اجیھب سج ےک وبےن ںیم مت ےن تنحم ںیہن
32
یک نکیل دورسون ےن تنحم یک اوز مت ایکن تنحم اک لھپ نا ےت وہ۔”
 2.14تہب ےس سارموین اک اامین النا

اس رہش ےک یئک سارمی ولگ عیسٰی رپ اامین ےل ا ےئ ان ولوگن ےن اس وعزت یک نات رپ نیقی ایک وج اس
ےن اہک اھت“ ،عیسٰی ےن وہ سب ھچک اہک وج ںیم ےن ایک۔” سارمی عیسٰی ےک نا س ا ےئ اوز اس ےس دزوخاسب
یک ہک وہ اےکن ناس رہھٹے اس رطح عیسٰی ےن اےکن ناس دو دن ایقم ایک۔ وج ھچک عیسٰی ےن اہک اس رپ تہب
سازے ولگ ےن اامین الےئ۔
عی
س
ولوگن ےن وعزت ےس اہک“ ،سب ےس ےلہپ مہ ٰی رپ اامین الےئ ویکن ہک مت ےن مہ ےس اہک۔ نکیل
مہ نیقی زےتھک ںیہ ویکن ہک مہ وخد ان ےس نس ےکچ ںیہ۔ ںیمہ اچس یئ ولعمم ےہ ہک ویہ اجنت ددنہہ ےہ وج
33
داین وک اچب لتگا۔”
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 2.15عیسٰی یک گلنل ںیم وایسپ
دو دن دعب عیسٰی ےن رہش وھچ زا اوز گلنل زوا پ  وہ ےئگ۔ عیسٰی ہہک ےکچ ےھت ہک اس ےس لبق ولوگن ےن اےنپ
یہ رہش ںیم یسک یبن یک  تت ںیہن یک یھت۔ جب عیسٰی گلنل ےچنہپ وت ولوگن ےن اںیہن وخس ا دمند اہک۔ ان
فس
ولوگن ےن وہ سب ھچک اینپ ا وھکن ن ےس داھکیاھت وج ریوملش ںیم عیسٰی ےن ح یک رقتبی رپ ان ےک ساےنم ےئک
ےھت۔

34

 2.16عیسٰی اکانک ارسف ےک ےٹیب وک افشدانی
عیسٰی دونازہ گلنل رہش اقنا زواپ  وہےئ۔ اق نا یہ وہ رہش ےہ اہجن عیسٰی ےن نا ین وک ےئم ںیم دبتلی ایک اھت۔
نادساہ ےک ارسفون ںیم انک امہ ارسف رفک وحنم ےک رہش ںیم زاتہ اھت اس ارسف اک انک ڑل اک امیبز اھت۔ ولوگن وک
گل
ولعمم وہا ہک عیسٰی وہیداہ ےس ا ےئ ںیہ اوز نلی ںیم ںیہ اوز وہ ولگ رہش اقنا ںیم عیسٰی ےک ناس ےئگ اوز
ادتس اع یک ہک عیسٰی رہش رفک وحنم وک ا ےئ اوز اس ےکڑلےک اک عال ح رکے۔ ارسف اک ڑل اک قربی رم اکچ اھت۔ عیسٰی
ےن اس ےس اہک “ ،جب نک مت ولگ زجعمات اوز بیجع ورغبی زیچںی ںیہن دوھکی ےگ ھجم رپ اامین ںیہن الو
ےگ۔”
ناد ساہ ےک وزری ےن دزوخاسب یک ہک“ریما ہچب رم ےن ےک قربی ےہ ای ومت ےس ےلہپ ںیلچ۔”
عیسٰی ےن اہک “ ،اجو اہمت زا ہچب زدنہ زاگیہ!”
اوز اس صخش وک عیسٰی ےک نات رپ اامین اھت عیسٰی ےک ےنہک رپ اےنپ رھگ زواپ  ُہوا۔ زاےتس یہ ںیم اس
ا دیم اک اخدم مال اس ےن اہک “ ،اہمت زا ڑلاک ات تحص نات ےہ۔”
بب اس ےن اخدم ےس وپاھچ “ ،ریما ہچب سکوقب ااھچ وہا۔”
اخدم ےن وجات دنا “ ،ذگہتش لک رقتابیً انکےجب اس اک اخب ز مک وہا۔”
عی
س
اس ڑلےک ےک نات (ارسف) ےن ایخل ایک انک ےجب اک وقب ویہ وقب اھت سج وقب ٰی ےن اہک اھت ،
“اہمتزا ڑلاک زدنہ زاگیہ ” ،بب وہ اوز اس ےکرھگ ےک امتم ولگ عیسٰی رپ اامین ال ےئ۔
35
ہی دورسا زجعمہ اھت وج عیسٰی ےن وہیداہ ےس گلنل ا ےن ےک دعب ایک اھت۔
 2.17عیسٰی اک ولوگن وک وخربخشی دےنی اک ا اغز
لیھج ےس قربی رفک وحنم ےک اگون ںیم اج رک زےنہ ےگل۔اوز ہی اگون ُزوبولن اوز نفنایل یک رسدح ون ےس
قربی ےہ۔ نشعناہ یبن ےک دزہعی ےس خدا یکیہک وہیئ نات اس رطح وپزی وہیئ:
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“ ُزنُوولن رسدح ،نفنایل رسدح،
دنمسز یک رطف اجےن وایل ڑسک ےک انکزے یک زنیم ریدن دنی ےک م رسدح اوز
گلنل ےک ریغ وہیدی ولوگن وک دوھکی
نچھ

ولگ ادنھیرے ںیم زدنیگ ذگاز ےہ ےھت۔
بب انکو انک بڑی زیت زوینش رظن ا یئ
ربق یک رطح پھگ ادنھیرے کلم ںیم زدنیگ زگازےنواےل
ا ن ولوگن ےک ےئل زوینش بیصن وہیئ”

اس دن ےس عیسٰی انمدی دانی رشوع ایک“ 36:وقب وپزا وہ ایگ ےہ۔خدا یک ناد سا ہب قربی ا یئگ ےہ
اےنپ گنا وہن رپ وتہب رک ےک خداودن یک رطف وتمہج وہاجو اوز وخس ربخی رپ اامین الو۔” 37عیسٰی یک ربخ گلنل
ن
ےک ارطاف واےل عالےق ںیم ھنل یئگ۔عیسٰی ےن وہیدی ابعدت اگوہن ںیم میلعت دینی رشوع یک یھبس
ولگ اس یک رعتفی رک ےن ےگل۔

38

 2.18عیسٰی اک اےکن اےنپ ونط ںیم ااکنز

عیسٰی اینپ رپ وزس ناےئ وہےئ اقمم نارصت ےک رفس رپ ےلکن۔ زواح ےک اطمقب وہ سیب ےک دن وہیدی
ابعدت اگہ ےچنہپ عیسٰی ڑپ ھتے ےک ےئل اھٹ ڑھکے وہےئ۔ نشعناہ یبن یک اتکت اس وک ڑپ ھتے ےک ےئل دی یئگ
یھت اوز عیسٰی ےن اس اتکت وک وھکال اوز اسےفیحص وک داھکی سج ںیم اھکل اھت:
“خداودن یک زوح ھجم ںیم ےہ
رغبی ولوگن نک ای وخربخشی وک اچنہپےن ےک ےئل
خدا ےن ےھجم بختنم ایک ےہ اگہنگز ولوگن ےک ےئل مت اکٹھچزہ ناےئ
اوز ادنوھن وک انیبیئ نا ےن یک ربخ انسون۔
ےلچک وہون وک ا زاد رکون۔
اوز سال وبقمل یک انمدی ےک ےئل سج ںیم خداودن اینپ ااھچایئن داھکےن ےک ےئل اس ےن ےھجم
اجیھب ےہ۔”
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اس ج ّصہ وک ڑپ ھتے ےک دعب عیسٰی اس اتکت وک دنب رک ےک وہیدی ابعدت اگہ ےک اخدم ےک اہھت ںیم درکی
نینھ ےئگ اس وہیدی ابعدت اگہ ںیم وموجد ہر صخش عیسٰی یہ وک وتہج ےس دھکی زےہ ےھت۔ بب عیسٰی ےن ان
ےس اہک “ ،ںیم ایھب نج ناوتن وک ڑپھ زاہ اھت ان ناوتن وک مت ولوگن ےن انس اوز ا ح ہی لمکموہ یئگ۔”
امتم ولوگن ےن عیسٰی یک رعتفی رکین رشوع یک وہ اس یک یھٹیم اوز ؤمرث ناوتن وک نس رک ےنہک ےگل“ ،ان
اک اس مسق یک ناںیت رک نا سک رطح نکمم وہاتکس ےہ ؟ اوز ایک ہی ویفس اک اٹیب ںیہن ےہ ؟”
عیسٰی ےن ان ےس اہک “ ،ںیم اجاتن وہن ہک مت ہی اکحبب ھجم ےس وہکےگ مت وت میکح وہ اس ےئل ےلہپ اےنپ
ا وکپ وت ااھچ رکول ہی رضت الثمل ںیم اجاتن وہن ہک مت انہک اچےتہ وہ ’ ،وت ےن رفک وحنم ںیم نج نساوینن وک اتب نا
اھت ان ےک نازے ںیم مہ ےن انس اھت اںیہن نساوینن وک وت اےنپ اخض اگون ںیم رک داھک ‘ ،ا س رطح مت انہک
اچےتہ وہ۔ ںیم مت ےس چس اتہک وہن ہک یبن اےنپ اخض اگون ںیم وبقمل ںیہن وہنا۔
“ںیم چس اتہک وہن ہک اایلیہ ےک دوز ںیم سازےھ نیت سال ےک ےئل ارسالیئ ےک عال ےق ںیم نازس
ںیہن وہیئ۔ کلم ےک یسک ج ّصہ ںیم اناح پ  زاہ اس وقب ارسالیئ ںیم تہب یس ویباںیئ ںیھت۔ نکیل اایلیہ
وک یسک ویبہ ےک ناس ںیہن اجیھب نکیل دیصا کلم ےس مال وہا اصزبب اگون یک رصف انک ویبہ ےک ناس اجیھب
ایگ۔
لی
ش
“ ا ع یبن ےک زامےن ںیم ارسالیئ ںیم یئک وکزیھ زےتہ ےھت نکیل ان ںیم ےس کلم سا م ےک نامعن
ےک وساےئ یسک وک افشء پ  وہیئ۔”
عی
س
ن
امتم ولگ وج وہیدی ابعدت اگہ ںیم وموجد ےھت ا ہون ےن ان ناوتن وک انس اوز تہب ع ّصہ وہےئ۔ ٰی
وک رہش ےس ناہر اکنل دنا اوز وہ رہش انک اہپ زی عالےق رپ انب وہا اھت وہ ولگ عیسٰی وک اہپز یک وچیٹ رپ ےل اجرک
39
واہن ےس ےچین دلیکھ دانی اچےتہ ےھت۔ نکیل عیسٰی ان ےک دزایمن ےس وہےت وہےئ لکن ےئگ۔
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 3.1عیسٰی اک اےنپھچک سارگدون وک ُخینا

گلنل لیھج ےک انک زے رپ عیسٰی لہٹ زےہ ےھت۔ اس ےن وعمشن ( اس وک رطپس ےک نام ےس یھب اجنا اجناےہ)
اوز اُاکس اھب یئ ادنز ناس وک داھکی۔ ہی دوونن ریھچمے اس دن لیھج ےک انکزے رپ اجل دال رک ایلھچمن ڑکپ زےہ
ےھت۔ عیسٰی ےن ان ےس اہک “ ،ا و ریمے ےھچیپوہ ول ںیم مت وک دورسی رطح اک امیہ ریگ انبواگن۔ وکمت وج عمج رکنا ےہ
وفزا وعمشن اوز ادنزناس اےنپ اجولن وک وھچزرک اس ےک ےھچیپ وہ ےئل۔
وہ ایلھچمن ںیہن ہکلب ولوگن وک۔” ً
عیسٰی گلنل یک لیھج ےک انکزے ا ےگ ےنلچ ےگل وت زدبی ےک دو ےٹیب وقعیت اوز ویانح دوونن وک داھکی۔وہ
دوونن اےنپ نات زدبی ےک ساھت یتشک رپ وساز ےھت۔اوز وہ ویلھچمن اک اکشز رکےن ےئلیکاےنپ اجولن یک رممب
40
رک زےہ ےھت عیسٰی ےن انکو نالنا۔ بب وہ یتشکوک اوز اےنپ نات وک وھچز رک عیسٰی ےک ساھت وہےئل۔
گ
جب عیسٰی نیسرت یک لیھج ےک ناس ڑھکے ےھت وت خدا یک امیلعتت سیتے ےک ےئل یئک ولگ دھکّا لیپ
رکےت وہےئ اس ےک ارطاف عمج وہےئ۔ لیھج ےک انکزے دو ایتشکن عیسٰی ےن داھکی ریھچمے اینپ ویتشکن
ےس ناہر ا رک لیھج ےک انکزے اجل دوھ زےہ ےھت۔ عیسٰی ان ںیم ےس انک یتشک ںیم وساز وہےئ
نین
وجوعمشن یک یھت اوز اس ےس اہک ہک یتشک وک انکزے ےس سک دقز دوز نک دانلیکھ۔ عیسٰی ےن یتشک رپ ھکڑ
ولوگن وک میلعت دینی رشوع یک۔
نات متخ یک وت عیسٰی ےن وعمشن ےس اہک“ ،یتشک وک ناین ںیم رہگایئ یک ہگج نک خالںیئ اوز ایلھچمن
ن
ڑکپےن ےک ےئل ناین ںیم اجل ھنال دںی۔”
وعمشن ےن اہک “ ،اے ااتسد! مہ زات رھب تنحم رک ےک کھت ےئگ نکیل انک یلھچم یھب پ  یلم۔ نکیل
ن
ںیم اجل وک ھنالدواگن ویکن ہک ا ت ااسی ےتہک ںیہ۔” جب ریھچمون ےن اےنپ اجولن وک ناین ںیم دال دنا وت ااکن
اجل اینت زنادہ ویلھچمن ےس رھب ایگ اھت ہک ںیہک اجل ٹھپ پ  اجےئ۔ بب وہ اےنپ دووتسن وک وج ہک دورسے
یتشک ںیم وساز ےھت ان وک اینپ دمد ےک ےئل نالےئ اوز وہ ا ےئ اوز دوونن ویتشکن وک ویلھچمن ےس رھب ےن
ےگل۔ دوونن ایتشکن ویلھچمن ےس اس رطحرھب ںیئگ ہک وہ دوےنب ےک قربی ںیھت۔
اینت ویلھچمن وک وج انہون ےن ڑکپے ےھت دھکی رک رطپس اوز سب ریھچمے اوز وج اس ےک ساھت ےھت ریحت
زدہ وہ ےئگ۔وعمشن رطپس ےن عیسٰی ےک ساےنم ےنٹھگ کیٹ رک اہک “ ،خداودن ےھجم وھچزرک خال اج ویکن ہک ںیم اگہنگز
وہن۔” زدبی ےک ےٹیب وقعیت اوز وی ّجنا انک ساھت بجعت رک ےن ےگل ہی دوونن وعمشن ےک ساھت ج ّصہ داز ےھت ۔
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عیسٰی ےن وعمشن ےس اہک “ ،وخزفدہ مب وہ ا ح ےک دن ےس وت ایلھچمن ںیہن ڑکپاگی ہکلب ولوگن وک عمج
رکےن ےئلیک وت تخس تنحم رکاگی۔”
عی
جب وہ اینپ ایتشکن انکزے الےئ سب ھچکوھچز اھچز رک سٰی ےک ےھچیپ وہ ےئل۔
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 3.2عیسٰی اک دبزوح ےس اتمرث ا دیم وک اکٹھچزا دالنا

سیب ےک دن عیسٰی اوز اس ےک سارگد رفک وحنم ےئگ۔ سیب ےک دن وہی دی ابعدت اگہ ںیم اجرک وہ ولوگن وک
وظع رک ےن ےگل۔ عیسٰی یک امیلعتت نس رک ولگ ریحان وہےئ۔وہ ان وک رشتعی ےک ااتسد یک تیثیح ےس
ںیہن ہکلب انک احمک یک رطح میلعت دےنی اگل۔ عیسٰی جب وہیدی ابعدت اگہ ںیم ےھت وت دبزوح ےک ارثات ےس
اتمرث انک ا دیم واہن وموجد اھت۔ وہ خالنا “،اے عیسٰی نارصی! وت مہ ےس ایک اچاتہ ےہ؟ایک وت ںیمہ ابتہ رک ےن
ےک ےئل ا نا ےہ؟ےھجم ولعمم ےہ وت خدا یک اجبب ےس ا نا وہادقمس ےہ۔”
عیسٰی ےن دااٹن“ ،جب زہ اس ںیم ےس لکن رک ناہر ا اج۔” دبزوح اس ےس ہجنپ ا ز امیئ رک ےت وہےئ
اوز وپزے زوزو وشز ےس خال ےت وہےئ اس ںیم ےس لکن رک ناہر ا یئ۔
احرضنی ریحان و دششز وہےئگ۔وہ ا سپ ںیم وسال رک ےن ےگل“ ،ہی ایک اعمملہ ےہ؟ ہی انک یئن میلعت
ےہ۔ہی اصجب دتقمز وہ رک نیقلت رکنا ےہ!ٰیتح ےک دبزووحن نک رپ مکح خالنا ےہ اوز وہ زوںیح
ن
42
فرامربندازوہ اجیت ںیہ ”-عیسٰی یک ہی سازی ربخ گلنل ےک عال ےق ںیم ہر تمس ھنل یئگ۔
 3.3عیسٰی اک یئک ولوگن وک افش دانی

عیسٰی اوز اےکن سارگد وہی دی ابعدت اگہ ےس لکن رک وقعیت اوز ویانح ےک ساھت وعمشن اوز ادنزناس ےک رھگ
ےئگ۔ وعمشن یک ساس اخبز ںیم مینال یھت۔واہن ےک ولوگن ےن اس ےک نازے ںیم عیسٰی ےس رعض یک۔
اس رطح عیسٰی ےن رمہضی ےک رتسب ےک قربی اجرکاس اک اہھت ڑکپ ایلاوز اوکس رتسب ےس اورپ ا ےنھ ںیم اس یک
دمد یک وف زا ًوہ افشنات وہ یئگ۔اوز وہ اھٹ رک ای میظعت رک ےن یگل۔
اس سام رغوت ا اتفت ےک دعبولوگن ےن رموضین وک اوز ان ولوگن وک وج دب زووحن ےس اتمرث ےھت
اےکن ناس الےئ۔ اگون ےک امتم ولگ اےکس رھگ ےک دزوازہ ےک ساےنم عمج وہےئ۔ عیسٰی ےن فلتخم امیبزوین
ںیم مینال ولوگن وک افشء یشخب ،دبزووحن ےس اتمرث یئک ولوگن وک اس ےس اکٹھچزا دالنا۔نکیل ان دبزووحن وک
43
عیسٰی ےن نات رکےن اک ومعق یہ ںیہن دنا۔ویکن ہک دبزووحن وک ولعمم اھت ہک عیسٰی وکن ےہ۔
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 3.4عیسٰی اک اہنت یئ ںیم ابعدت رکنا
ُدورسے دن حبص اصدق یہ اھٹ رک عیسٰی ناہر ےلچ ےئگ۔وہ اہنت اقمم رپ ےئگ اوز ابعدت رک ےن ےگل۔ اس ےک
دعب وعمشن اوز اس ےک سایھت عیسٰی یک نالس ںیم ےلکن۔ وہ عیسٰی وک نانااوز ےنہک ےگل “،ولگ اہمتزی یہ زاہ
دھکی زےہ ںیہ ۔”
عیسٰی ےن اہک“ ،اہین ےس قریبی قروین وک ںیمہ اج نا اچےئہ ان اقمامت رپ ےھجم غیلبت رک ین ےہ اس یک
44
اخرط ںیم اہین ا نا وہن۔”
 3.5عیسٰی اک ولوگن وک افش اوزمیلعت دانی
عیسٰی گلنل ےک امتم عالوقن ںیم ایگ۔ عیسٰی وہیدوین یک ابعدت اگوہن ںیم میلعت دےنی اگل اوز خدا یک
نادساہب ےک نازے ںیم وخس ربخی یک انمدی دےنی اگل۔عیسٰی امتم ولوگن یک امیبزوین اوز رخاویبن وک ُدوز
ن
رک ےک افشءدی۔ عیسٰی یک ربخںی امتم کلم وسزہی ںیم ھنل یئگ۔ولگ امتم امیبزون وک عیسٰی ےک ناس النا
رشوع ےئک۔وہ ولگ وج فلتخم مسق ےک ارماض اوز اوز اکتفیل ںیم مینال ےھت۔اوز ضعب وت دشند فیلکت اوز
دزد ںیم ےب نیچ ےھت۔اوز ضعب دب زووحن ےک ارثات ےس اتمرث ےھت ان ںیم ضعب رمیگ یک امیبزی ںیم مینال
ےھت۔اوز ضعب افجل ےک رمضی ےھت عیسٰی ےن ان سب وک افشء یشخب۔ ےب امشز ولگ عیسٰی ےک ےھچیپ وہ
ےئل۔ہی ولگ گلنل ےس ،دس داہیوتن ےس ،ریوملش ےس،وہیداہ ےس اوز دزناےئ ریدن ےک اُس ناز واےل
45
عالےق ےس ا ےئ وہےئ ےھت۔
 3.6عیسٰی اک انک امیبز ا دیم وک افش دانی

انک وکزیھ عیسٰی ےک ناس احرض وہااوز ےنٹھگ کیٹ رک رعض رک ےن اگل“ ،ارگ ا ت اچںیہ وت ےھجم تحص شخب
سکتے ںیہ۔”
عیسٰی ےن اس رپ زمح ےک اقتےض ےس وھچ رکاہک“ ،ریتی تحص نا یب ریمی ا ززوےہ۔ےھجت تحص بیصن
وہ۔” اس ےک ساھت یہ وفزا ًاےس دنتزیتس بیصن وہیئ۔ وکزھ وھچت ایگاوز وہ وکزیھ خال ایگ۔
 عیسٰی ےن اس وک زواپ  ایک اوز یتخس ےس نا دیک یک “ ،اس زیچ ےک قلعتم یسک ےس پ  انہک رگم اجرک اےنپب
نین اک نہ وک داھک اوز اےنپ ناک اصف وہ اج ےن یک نابب اُن زیچون اک وج م ُوٰیس ےن مُر ّرز یک ند زاپ  شیپ رک
ناہک ان ےک ےئل وگایہ وہ۔” وہ واہن ےس اجرک ولوگن ےس اہک ہک عیسٰی یہ ےن اس وک افش دی۔ اس رطح
ن
عیسٰی ےک نازے ںیم ربخ ہر رطف ھنل یئگ۔ اوز ایس ےئل جب ولگ دھکی زےہ وہےت ںیہ ،اس وقب عیسٰی
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رہش ںیم دالخ پ  وہ اکس۔عیسٰی ایسی ہگج ایقم رکنا اہجن ولگ پ  رسب رکےت وہن۔ نکیل ولگ امتم رہشون
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ےس ا ےت اوز واہن ےتچنہپ اہجن عیسٰی وہےت۔
 3.7عیسٰی اک انک ولفمح ا دیم وک افش دانی
ن
دنچ دن زگز ےن ےک دعب عیسٰی رفک وحنم وک واسپ ا ےئ۔ ہی ربخ ھنل یئگ ہک عیسٰی رھگ واسپ ا ےئگ ںیہ۔ ولگ
ب
ریثک دعتاد ںیم عیسٰی یک نلتع سیتے ےک ےئل عمج وہےئ۔ ولوگن ےس رھگ رھب ایگ اھت۔ واہن یسک انک ےک
رہھٹےن ےک ےئل دزوازے ےک ناہر یھب ہگج پ  یھت۔ عیسٰی اںیہن میلعت دے زےہ ےھت۔ دنچ ولوگن ےن انک
ولفمح ا دیم وک اس ےک ناس النا اےس اچز ا دیم ااھٹےئ وہےئ ےھت۔ رھگ وچہکن ولوگن یک ڑیھب ےس رھبا وہا اھت
اےئلس وہ اس وک عیسٰی نک پ  ال ےکس۔ اس وہج ےس وہ ولگ عیسٰی سج رھگ ںیم ےھت اس ےک تھچ رپ ڑچ ھ ےئگ
اوز تھچ اک وہ ج ّصہ ادھیر دنا سج ےک ےچین عیسٰی اھٹیب وہا اھت۔ اس رطح واہن ےس ہگج انب رک رمضی وک رتسب
تیمس سج رپ وہ لینا وہا اھت اناز دنا۔ ان ولوگن ےک اس رہگے اامین وک دھکی رک عیسٰی ےن ولفمح ا دیم ےس
اہک“ ،اے ونوجان! ریت ے گناہ اعمف وہےئگںیہ۔”
معل ّ
عی
دنچ رشتعی ےک مین واہن ےھٹیب وہےئ ےھت وہنجن ےن سٰی یک یہک وہیئ ناوتن وک انس اوز وساچ “ ،ہی
ااسی ویکن ےتہک ںیہ ؟ہی املکت خدا یک ےب  تّیت رکےن واےل ںیہ! ویکن ہک رصف خدا یہ گناوہن وک اعمف
رک اتکس ےہ۔”
معل ّ
می
عیسٰی ےن اھجمس ہک رشتعی ےک ن اس ےک قلعتم وسح زےہ ںیہ وت اہک“ ،مت ااسی ویکن وسےتچ وہ ؟
اس ولفمح ا دیم وک ایک انہک ا سان رتنی ےہ ؟ ’ریتے گناہ اعمف رک د بتے ےئگ ںیہ‘ نا اس رطح انہک اچےئہ،
’ اھٹ اوز اانپ رتسب ااھٹ ےل اج۔‘ نکیل انب ا دم وک زنیم رپ گناوہن وک اعمف رک ےن اک قح ےہ۔ ہی ںیہمت انھجمس
وہاگ۔” بب عیسٰی ےن رمضی ےس اس رطح اہک“ ،ںیم ھجت ےس ہہک زاہ وہن اھٹ اوزاانپ رتسب ےل اوز رھگ
اج۔”
وفزا ًوہ رمضی اھٹ ڑھکا وہا اوز اانپ رتسب ےتیل وہےئ سب ےک ساےنم واہن ےس ناہر خال ایگ۔ اس متطر وک
دھکی رک ولوگن ےن ریحان وہرک اہک“ ،مہ ےن ااسی وکیئ واہعق ےلہپ ق یھ پ  داھکی ۔” اوز وہ خدا یک رعتفی رکےن
ےگل۔
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 3.8الوی اک عیسٰی ےک ےھچیپ وہ انیل
عیسٰی دونازہ لیھج ےک ناس ےئگ یئک ولگ اےکن ےھچیپ ےئگ انہون ےن ان وک میلعت دی۔ جب عیسٰی لیھج ےک
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خلف
انکزے ےس ذگز زےہ ےھت انک وصحمل ووصل رک ےن واےل ےن چی ےک ےٹیب الوی وک داھکی۔ الوی وصحمل
ووصیل ےک وبچرتے رپ اھٹیب اھت۔ عیسٰی ےن اہک “ ،ریمے ےھچیپ ا و” بب وہ اھٹ رک عیسٰی ےک ےھچیپ وہ ایل۔
ایس دن ھچک یہ دری دعب عیسٰی الوی ےک رھگ ںیم اھکنا اھک زےہ ےھت۔ واہن یئک انک وصحمل ووصل رکےن
واےل اوز درگی دب رکداز ولگ یھب عیسٰی اوز ان ےک سارگ دون ےک ساھت اھکنا اھک زےہ ےھت۔ ان ولوگن ںیم
معل
دعتمد عیسٰی ےک نانیعب ےھت۔ رشتعی ےک مّین وج فریسی ےھت دےھکی ہک وصحمل ووصل رک ےن واےل دہعند
عی
ازون اوز درگی دب رکداز ول وگن ےک ساھت سٰی اھک زےہ ےھت وت انہون ےن عیسٰی ےک سارگدون ےس وپاھچ“ ،وہ
ویکن اگہنگزون اوز وصحمل ووصل رکےن واےل دہعندا زون ےک ساھت اھک نا اھکناےہ ؟”
عیسٰی ےن ہی انسُ اوز ان ےس اہک“ ،تحص گدنون ےک ےئل بیبط یک رضوزت ںیہن۔ امیبزون ےک ےئل
بیبط یک رضوزت وہیت ےہ۔ ںیم رشفی ولوگن وک نال ےن ےک ےئل ںیہن ا ناوہن ںیم اگہنگزون وک نال ےن
48
ےک ےئل ا نا وہن۔”
 3.9زوزے یک قلعتم وسال رپ عیسی اک وجات

انہون ےن عیسٰی ےس اہک “ ،ویانح ےک سارگد اکیر زوزہ ےس زہ رک داع رکےت ںیہ اوز فرویسین ےک سارگد یھب
ویہ رکےت ںیہ نکیل ریتے سارگد ہشیمہ اھکےت ےتیپ زےتہ ںیہ۔”
عیسٰی ےن ان ےس اہک “ ،سادی ںیم دو ےہل ےک ساھت زےنہ واےل دووتسن وک مت زوزہ زوھکا ںیہن

سکتے۔ نکیل وقب ا نا ےہ ہک سج ںیم د و اہل دووتسن ےس اگل وہنا ےہ بب اس ےک دوسب زوزہ زےتھک
ںیہ۔”
عی
س
بب ٰی ےن ان ےس ہی لیثمت ایبن یک“ ،وکیئ ا دیم یئن وپساک ےس ڑپکا اھپز رک رپاین وپساک ںیم
ویپدن ںیہن اگل نا ارگ ااسی وکیئ رک یھب اتیل ےہ وت وگنا اس ےن اینپ یئن وپساک وک اگبز ایل اس ےک عالوہ یئن وپساک اک
ڑپکا رپاین وپساک ےک ےئل زبی یھب ںیہن داتی۔ ایس رطح یئن ےئم وک رپاین ےئم ےک وکشمن ںیم وکیئ رھب رک
ںیہن زکھنا ارگ اافتق ےس وکیئ رھب یھب دے وت یئن ےئم وکشمن وک اھپز رک وخد یھب ہہب اجیگیئ اوز ںیکشم یھب
اضعئ وہ اج ںیئ یگ۔ ولگ ہشیمہ یئن ےئم وک ےئن وکشمن ںیم رھب دےتی ںیہ۔ سج ےن رپاین ےئم یپ وہ یئن ےئم
49
ںیہن اچاتہ ویکن ہک وہ اتہک ےہ ’رپاین ےئم ایھچ ےہ۔‘”
 3.10عیسٰی اک وحض رپ انک ا دیم وک افش دانی
اس ےک دعب وہیدوین یک انک رقتبی رپ ریوملش زواپ  وہ ےئ۔ ریوملش ںیم ڑیھب دزوازہ ےک ناس انک
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وحض ےہ وج ناچن بڑا دمون رپ لمتشم ےہ اوز ربعاین زنان ںیم تیب دسحا کہال نا ےہ۔ یئک امیبز ادنےھ
ڑگنلے اوز افجل زدہ ولگ اس وحض ےک ناس زےتہ ںیہ اوز نا ین ےک ےنلہ ےک رظتنم زےتہ ںیہ ایس اقمم رپ
انک صخش اھت وج رقتابیً ازسیت سال ےس امیبز اھت۔ جب عیسٰی ےن اوکس واہن ڑپے وہ ےئ داھکی اوز ہی اجن رک
ہک وہ ازسیت سال ےس امیبز ےہ اس ےس وپ اھچ“ ،ایک وت تحص نا نا اچاتہ ےہ۔”
اس ا دیم ےن وجات دنا “ ،انجت ریمے ناس وک یئ ا دیم ںیہن وج ےھجم اس وقب دمد دے ےکس جب
فرہتش نا ین وک ہال نا ےہ اوز جب نک ںیم اجونوکیئ دورسا اس ںیم ارت اجنا ےہ۔”
عیسٰی ےن اس ےس اہک“ ،اھٹ اانپ رتسب ااھٹ اوز لچ۔” وہ صخش وفزا ًااھچ دنتزسب وہ ایگ اوز اانپ رتسب ااھٹ رک
ےنلچ اگل۔
ہی واہعق سج وقب وہا وہ دن سیب اک دن اھت۔ اس ےئل وہیدوین ےن وج ا دیم دنتزسب وہا اھت اس ےس
اہک“ ،ا ح سیب اک دن ےہ امہزی رشتعی ےک خالف ےہ ہک مت اانپ رتسب سیب ےک دن ااھٹو۔”
نکیل اس ا دیم ےن اہک “ ،سج ا دیم ےن ےھجم افش دی اس ےن اہک  ’ ،اانپ رتسب ااھٹ و اوز ولچ۔‘”
وہیدوین ےن اس ےس دزناتف ایک “ ،وکن ےہ وہ ا دیم سج ےن ںیہمت رتسب ااھٹ رک ےنلچ ےک ےئل اہک۔”
نکیل وہ ا دیم سج وک افشء یلم یھت ںیہن اجاتن اھت ہک وہ وکن اھت اس اقمم رپ یئک ا دیم ےھت اوز عیسٰی واہن
ےس اج ےکچ ےھت۔
عی
دعب ںیم عیسٰی اس ا دیم ےس لکیہ ںیم ےلم سٰی ےن اس ےس اہک“ ،دوھکی مت ات دنتزسب وہ ےکچ وہ
نکیل ات گناوہن ےس اوز بڑی ناوتن ےس انچب  ،وزپ  اہمتزا ُبڑاوہاگ۔”
عی
بب وہ ا دیم واہن ےس لکن رک ان وہیدوین ےک ناس نہو اچن اوز اہک سٰی یہ وہ ا دیم ےھت سج ےن ےھجم

دنتزسب ایک۔
عی
عیسٰی ےن اس رطح یک افشء سیب ےک دن یک یھت۔اس وہج ےس اوز وہیدوین ےن سٰی ےک ساھت بڑا
رکنا رشوع ایک۔ نکیل عیسٰی ےن وہیدوین ےس اہک “ ،ریما نات ق یھ اکم ےس ںیہن ُزاتک اےئلس ںیم یھب اکم رکنا
زوہاگن۔”
عی
س
ان ناوتن ےن وہیدوین وک وبجمز رکدنا ہک وہ اےس لتق رکےن یک وکشش رکںی۔ ےلہپ وت ٰی ےن
رشتعی یک خالف وززی یک رھپ خدا وک اانپ نات ہہک رک اےنپ ا ت وک خدا ےک بڑابڑ انبنا۔

50

 3.11اٹیب زدنیگ داتی ےہ

عیسٰی ےن اہک“ ،ںیم مت ےس چس اتہک وہن ہک اٹیب اےنپ ا ت ےس ھچک ںیہن رکاتکس اٹیب ویہ رکنا ےہ وج وہ اےنپ
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نات وک رکےت دےھکی۔ نات ےٹیب ےس تبحم رک نا ےہ اےئلس وہ سب ھچک اےنپ ےٹیب وک اتب نا ےہ وج وہ رکنا ےہ۔
اےکس عالوہ وہ اس ےس یھب بڑے اکم دکھال نا ےہ سج ےس مت ریحان وہ اجو ےگ۔ ےسیج نات رمدون وک زدنہ
ااھٹ نا ےہ۔اس رطح اٹیب ےسج اچےہ وہ یھب رمدون وک زدنہ ااھٹ نا ےہ۔
“ویکن ہک نات یسک یک دعایتل اکز زوایئ ںیہن رک نا اےئلس سب ھچک ےٹیب ےک رپسد رک نا ےہ۔ اس ےئل
ولگ سج رطح نات یک  تت رک ےت ںیہ ایس رطح ےٹیب یک یھب  تت رکںی ےگ اوز وج ےٹیب یک  تت ںیہن
رکنا وگ نا وہ نات یک  تت ںیہن رک نا۔ وہ نات یہ ےہ سج ےن ےٹیب وک اجیھب ےہ۔
“ںیم مت ےس چس اتہک وہن ارگ وک یئ ریما کالم نس رک وج یھب ںیم ےن اہک ےہ ،اس رپ اامین ال ناےہ سج
ےن ےھجم اجیھب ےہ وت اوکس ہشیمہ یک زدنیگ بیصن وہ یت ےہ۔ اس رپ یسک یھب مسق یک زسا اک مکح ںیہن وہنا۔ ویکن
ہک وہ ومت ےس لکن رکزدنیگ ںیم دالخ وہ اکچ وہنا ےہ۔ ںیم مت ےس چس اتہک وہن ہک انک امہ وقب ا ےن
واال ےہ ہکلب ایھب یھب ےہ وج ولگ گناہ ںیم رمے ںیہ وہ خدا ےک ےٹیب یک ا واز ںینس ےگ اوز وج نس زےہ ںیہ
وہ زںیہ ےگ۔ زدنیگ یک دنی نات یک رطف ےس ےہ اس ےئل نات ےن ےٹیب وک ااجزت دی ےہ ہک زدنیگ
دے۔ نات ےن ےٹیب وک دعالب اک یھب اایتخز دنا ےہ ویکن ہک ویہ انب ا دم ےہ۔
“اس رپ بجعت رک ےن یک رضوزت ںیہن ویکن ہک وہ وقب ا زاہ ےہ جب ہک رمے وہ ےئ ولگ وج
ربقون ںیم ںیہ اس یک ا واز نس ںیکس ےگ۔ بب وہ ولگ اینپ ربقون ےس ںیلکن ےگ اوز وہنجن ےن اےھچ
اامعل ےئک ںیہ اںیہن ہشیمہ یک زدنیگ ےلمیگ اوز نج ولوگن ےن بڑاایئن ںیک ںیہ اںیہن رجمم قراز دنا اجاگیئ۔
“ںیم اےنپ ا ت ےس ھچک ںیہن رک اتکس سج رطح ےھجم مکح اتلم ےہ ایس رطح ہلصیف رکنا وہن ایس ےئل
ریما ہلصیف حیحص ےہ ویکن ہک ںیم اینپ وخیش نا رمیض ےس ںیہن رک نا۔ نکیل ںیم ویہ رک نا وہن سج ےن ےھجم
51
اینپ وخیش ےس اجیھب ےہ۔
 3.12عیسٰی اک اےنپ اایتخز اک وبثت دانی
“ ارگ ںیم ولوگن ےس اےنپ قلعتم ھچک وہکن وت وہ ریمی وگایہ رپ ق یھ نیقی ںیہن رکںی ےگ اوز وج ںیم اتہک
وہن وہ ںیہن امںین ےگ۔ نکیل انک دورسا ا دیم ےہ وج ولوگن ےس ریمے نازے ںیم اتہک ےہ اوز ںیم اجاتن
وہن وہ وج ریمے نازے ںیم اتہک ےہ وہ چس ےہ۔
“مت ےن ولوگن وک ویانحّ ےک ناس اجیھب اوز اس ےن مت وک اچسّیئ اتبیئ۔ ںیم رضوزی ںیہن اتھجمس ہک وکیئ
ریمی تبسن ولوگن ےس ےہک رگم ںیم ہی سب ھچک مت وک اتبنا وہن ناہک مت ےچب زوہ۔ ویانحّ انک رچاع یک امدنن
اھت وج وخد لج رک دورسون وک زوینش اچنہپ نا زاہ اوز مت ےن دنچ دن ےک ےئل اس زوینش ےس اافتسدہ احلص ایک۔
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“نکیل ںیم اےنپ نازے ںیم وبثت زکھنا وہ ن وج ویانحّ ےس بڑھ رک ےہ وج اکم ںیم رکنا وہن ویہ ریما
وبثت ےہ اوز یہی زیچںی ریمے نات ےن ےھجم اطع یک ںیہ وج ہی طاہر رکیت ںیہ ہک ریمے نات ےن ےھجم اجیھب
ےہ۔ سج نات ےن ےھجم اجیھب ےہ ریمے ےئل وبثت یھب د بتے ںیہ نکیل مت ولوگن ےن ای ا واز ںیہن ینس
اوز مت ےن ہی یھب ںیہن داھکی ہک وہ اسیک ےہ۔ ریمے نات یک امیلعتت اک وک یئ ارث مت ںیم ںیہن ویکن ہک مت اس
ںیم نیقی ںیہن زےتھک سج وک نات ےن اجیھب ےہ۔ مت وفیحصن ںیم وغبز دوھندےت وہ ہی ےتھجمس وہ ہک اس ںیم
ںیہمت ادبی زدنیگ ےلم یگ۔ نکیل ان وفیحصن ںیم ںیہمت ریما یہ وبثت ےلم اگ۔ وج ریمی رطف اسازہ ےہ۔
نکیل مت ولگ سج رطح یک زدنیگ اچےتہ وہ اس وک نا ےن ےک ےئل ریمے ناس ںیہن ا ےت۔
“ںیم ںیہن اچاتہ ہک ولگ ریمی رعتفی رکںی۔ نکیل ںیم ںیہمت اجاتن وہن ہک ںیہمت خدا ےس تبحم
ںیہن۔ ںیم اےنپ نات یک رطف ےس ا نا وہن ںیم ایس یک رطف ےس اتہک وہن رھپ یھب ےھجم وبقل ںیہن
رکےت نکیل جب دورسا ا دیم وخد اےنپ نازے ںیم اتہک ےہ وت مت اےس وبقل رک ےت وہ۔ مت اچےتہ وہ ہر انک
اہمتزی رعتفی رکے نکیل ای وکشش ںیہن رکےت وج رعتفی خدا یک رطف ےس وہ یت وہ۔ رھپ مت سک
رطح نیقی رکوےگ۔ ہی پ  انھجمس ہک ںیم نات ےک ساےنم ڑھکا وہ رک ںیہمت زلمم رہھٹاواگن ومسٰی یہ وہ صخش
ےہ وج ںیہمت زلمم رہھٹا ےئ اگ۔ اوز مت طلغ یمہف ںیم ان ےس ادیم اگل ےئ ےھٹیب وہ۔ ارگ مت تقیقح ںیم ومسٰی
رپ نیقی زےتھک وہ وت ںیہمت ھجم رپ یھب اامین ال نا اچےئہ اےئلس ہک ومسٰی ےن ریمے نازے ںیم اھکل ےہ۔

ںیہمت ااکس نیقی ںیہن ہک ومسٰی ےن ایک اھکل ےہ اےئلس وج ںیم اتہک وہن ان زیچون ےک قلعتم مت ےسیک نیقی
52
رکوےگ ؟”

 3.13عیسٰی سیب ےک دن اک خداودن
ک
سیب ےک دن عیسٰی اےنپ سارگدون ےک ساھت دنچ ھیتون ےس ذگز زےہ ےھت۔جب وہ لچ زےہ ےھت وت
سارگدون ےن اھک ےن ےک ےئل داےن یک دنچ ناایلن وتز ںیل۔ فرویسین ےن ہی داھکی اوز عیسٰی ےس وپاھچ،
“ریتے سارگد ااسی ویکن رکےت ںیہ؟ سیب ےک دن ااسی رکنا ایک وہیدوین یک رشتعی ےکخالف ںیہن ےہ۔”
عیسٰی ےن ان وک وجات دنا“ ،ایک مت ےن ںیہن ڑپاھےہ ہک داود اوز اےکس ولگ جب وھبےک ےھت اوز جب
انہون ےن اھک نا اماگن وت اس ےن ان ےک ےئل ایک ایک اھت۔ وہ اٰیلع اکنہ ایب نارت اک دوز اھت۔ داود لکیہ ںیم ایگ اوز
اےنس خداودن ےک ےئل شیپ یک وہیئ زویٹ اھکیئ۔ ومسٰی یک رشتعی یتہک ےہ رصف اکنہ یہ زویٹ اھک اتکس ےہ
داود ےن اےنپ ساھت وموجد ولوگن وک یھب زویٹ دی۔
“ایک مت ےن رشتعی ومسٰی ںیم ںیہن ڑپاھ ہک؟ ہر سیب ےک دن اک نہ لکیہ ےک اوصولن ےک خالف
53
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وززی رکےن ےک نا ووجد ےب وصقز کہال ےت ںیہ۔ نکیل لکیہ ےک اقمےلب ںیم الضف رتنی انسان اہین وہ ےن
یک نات ںیم مت وک اتبنا وہن۔ ہفیحص یتہک ےہ  ’ ،ےھجم اجونزون یک قرناین ںیہن اچےئہ ہکلب ےھجم زمح و رکم یہ
اچےئہ۔‘ اس ےئل ہک اےکس یقیقح ینعم مت ںیہن اجےتن۔ ارگ مت اےکس ینعم ےس واہ  وہ ےت وت ان ےب وصقزون
54
وک مت وصقز واز وہ ےن اک ہلصیف پ  دےتی۔”
اس ےک دعب عیسٰی ےن فرویسین ےس اہک “ ،سیب اک دن اس ےئل رقمّز وہا ہک اس ںیم ولوگن یک دمد وہ
پ  ہک ولوگن یک قیلخت اک دصقم ہی ےہ ہک وہ سیب ےک دن اس ےک وحا ےل وہ اجںیئ۔ ایس ےئل انب ا دم سیب
55
ےک دن ےک ےئل اوز امتم دونن ےک ےئل خداودن ےہ۔”
عیسٰی اس ہگج وک وھچ ز رک وہیدوین یک ابعدت اگہ ںیم ےئگ۔ وہیدوین یک اس ابعدت اگہ ںیم انک ا دیم
اھت وج اہھت ےس ذعموز اھت۔ وہیدوین ںیم ضعب وہ ولگ ےھت وہنجن ےن عیسٰی رپ ازلام درھ ےن ےئلیک وہج
نالس رک ےن ےگل۔ اس وہج ےس انہون ےن عیسٰی ےس وپ اھچ“ ،ایک سیب ےک دن افشء دانی دزسب ےہ؟”
عیسٰی ےن ان ےس اہک“ ،ارگ مت ںیم ےس یسک ےک ناس انک ڑیھب وہ اوز وہ ڑیھب سیب ےک دن انک گڑےھ

ںیم رگ اج ےئ وت ایک مت اس ڑیھب وک اس گڑےھ ےس پ  اکن ول ےگ ؟ ًانیقی انسان اس ڑیھب ےس یئک گنا بڑھکڑ  تت و دقز
ےک ال قئ ےہ۔ اےئلس سیب ےک دن اےھچ اوز یکین ےک اکم رکنا ومسٰی یک رشتعی ےک اطمقب یہ ےہ۔”
بب عیسٰی ےن اہھت ےک اس ذعموز ا دیم ےس اہک“ ،وت اانپ اہھت داھک۔” بب اس ا دیم ےن اےنپ اہھت وک
ای رطف ا ےگ بڑاھ نا۔ وفزا ًااکس اہھت دورسے اہھت یک رطح  کیھ وہ ایگ۔ بب فریسی ےلچ ےئگ اوز عیسٰی وک
لتق رکےن یک دتنورںی رک ےن ےگل۔
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 3.14انک بڑی یس ڑیھب اک عیسٰی ےک ےھچیپ وہ انیل
عیسٰی اےنپ سارگدون ےک ساھت لیھج یک رطف ےئگ۔ گلنل ےک یئک ولگ اس ےک ساھت وہ ےئل۔ وہیداہ،
ریوملش اوز ادوہین ےس دزناےئ ریدن ےک اس ناز ےک عالےق ےس وصز اوز دیصا ےک ارطاف و اانکف وایل
وہگجن ےس ریثک دعتاد ںیم ولگ ا ےئ۔ عیسٰی یک اکز ذگازوین وک نس رک وہ ولگ ا ےئ ےھت۔
عیسٰی ےن ولوگن یک اس ڑیھب وک دھکی رک اےنپ سارگدون ےس اہک اس ےک ےئل انک یتشک ایتز رکے نا ہک
وہ ولگ لچک پ  دںی۔ عیسٰی ےن یئک ولوگن وک افشنات ایک۔ اس ےئل امتم رمضی اس وک وھچ ےن ےک ےئل اس
رپ رگ ڑپے ےھت۔ ناناک زووحن ےس اتمرث یئک ولگ واہن ےھت۔ دب زوںیح عیسٰی وک دھکی رک اس ےک ساےنم ےچین
رگےت اوز زوز ےس ےتخیچ ےھت “ ،وت خدا اک اٹیب ےہ۔” اس ےئل عیسٰی ےن ان وک اس نات یک یتخس ےس نادیک یک یھت
ہک ولوگن وک ولعمم پ  وہ ہک وہ وکن ےہ۔
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نشعناہ یبن یک یہک وہیئ نات وپ زی وہ ےن ےک ےئل عیسٰی ےن ہی سب ایک۔ نشعناہ ےن وج اہک ےہ وہ ہی ےہ:
“ہی وت ریما اخدم ےہ۔
ن
ب
اوز ںیم ےن ااکسا چات ایک ےہ۔
ںیم اس ےس ایپ ز رکنا وہن۔
ںیم اس ےس وخس وہن۔
ںیم اینپ زوح وک اس رپ انازواگن۔
اوز ہی وقومن وک افصنم پ  ہلصیف داگی۔
پ  ہی ڑگھجا رکاگی اوز پ  خیچ و اکپز رکاگی۔
اوز پ  ویلگن ںیم ای ا واز انسیئ دیگی۔
وہ پ  وت ےکھج وہےئ رس ڈنکے وکوتزاگی۔
اوز پ  یہ امٹمٹےت وہ ےئ رچاع وک اھجب ےئ اگ۔
وہ بب نک دم پ  لتگا جب نک ااصنف وک حتف پ شخب دے۔
58
اوز امتم ولگ اس رپ ادیم رکںی ےگ”-
 3.15عیسٰی اک نازہ زوسولن وک اننچ

اس وقب عیسٰی داع رک ےن ےک ےئل انک اہپز رپ ےئگ خدا ےس داع ںیئ رکےت وہےئ وہ زات رھب وںیہ زےہ۔
دورسے دن حبص عیسٰی اےنپ سارگدون وک نال ےئ اوز ان ںیم ےس اس ےن نازہ وک نچ ےئل عیسٰی ان نازہ
ا دویمن وک زوسولن اک نام د بتے۔ 59اس ےن اچاہ ہک ہی نازہ ا دیم اس ےک ساھت زںیہ اوز ان وک دورسے
اقمامت رپ ولوگن یک میلعت ےک ےئل اجیھب اجےئ۔ اس ےک عالوہ ان وک دب زووحن ےس اتمرث ولوگن وک دب زووحن
ےس اکٹھچزہ دالےن یک ےئل اایتخزات دانی اچاہ۔ ان نازہ ا دویمن وک عیسٰی ےن نچ ایل وہ ہی ںیہ:
وعمشن ،عیسٰی ےن اوکس رطپس نام دنا۔
زدبی ےک ےٹیب وقعیت اوز ویانحّ ،عیسٰی ےن انکو نُوارنسگ اک نام دنا۔ اس اک بلطم “رگح ےک ےٹیب۔”
ادنزناس
،پلف اوز بڑنلڑامیئ،
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ّ
منی ،
وتام ،
یفلح اک اٹیب وقعیت،
دتّی
اوز وعمشن وقم رپسب۔
عی
60
س
اوز وہیداہ ارکسوییت ویہ ےہ سج ےن ٰی وک اس ےک دونمشن ےکوحاےل ایک۔
اہپزی رپ وظع )(3.16-24
 3.16خدا ےس بڑتک ناےن واےل ولگ
عیسٰی ےن جب ولوگن یک اس ڑیھب وک داھکی وت اہپز ےک اورپ ڑچھکڑ نینھ ےئگ۔اےکس سارگد یھب اےکس ناس ا ےئ۔
بب عیسٰی ےن ہی میلعت دینی رشوع یک۔ اوز اہک،
“ابمزک ںیہ وہ ولگ وج دل ےک رغبی ںیہ
ویکہکن ا امسین نادساہب ان یہ ےک ےئلےہ۔

ن
ابمزک ںیہ وہ ولگ ےہ وج مغ زدہ ںیہ ویکہکن خدا یک رطف ےس سلّی ملنگی۔
ابمزک ںیہ وہ ولگ وج میلح ںیہ
ویکہکن وہ خدا ےک ودعےےس زنیم ےک وازت وہےگن۔
ابمزک ںیہ وہ ولگ وج زاسیناز وھبےک اوز ایپےس ںیہ
ویکہکن خدا انکو ا وسدہ اوز وخاحشل رکاگی۔
ابمزک ںیہ وہ ولگ وج زمح دل ںیہ
ویکہکن ان رپ زمح ےئکاجےگنیئ۔
ابمزک ںیہ وہ ولگ وج ناک ںیہ
نک
ویکہکن وہ خدا وک د ھینگے۔
ابمزک ںیہ وہ ولگ وج حلص رکاےت ںیہ
وہ وت خدا ےک ےٹیب کہالےگنیئ۔
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ابمزک ںیہ وہ ولگ وج زاسینازی رک ےن ےک سیب ےس اتس ےئےئگ
ویکن ہک ا امسین نادساہب ان یہ ےک ےئل وہیگ۔
“ولگ ریمی ریپوی رکےن یک وہج ےس اہمتزا ذماق اُزاےگنیئاوز ملظ و زنادیت رکںی ےگ اوز مت رپ طلغ اوز
وھجیٹ ناوتن ےک ازلام اگلےگنیئ ،وت مت اقنل ابمزک ناد وہےگ۔ وخیش رکنا اوز سادامن وہنا اس ےئل ہک جتب
ںیم مت ااکس بڑا دبہل ناوےگ۔ویکہکن مت ےس ےلہپ زگزے وہےئ ویبنن ےک ساھت یھب ولگ ااسی یہ ولسک ایک
رکےت ےھت۔

61

 3.17عیسٰی اک اےنپ سارگدون وک کمن اوز زوینش انہک
“مت زنیم ےک ےئلکمن یک امدنن وہ۔ ارگ کمن اانپ مرہ وھکدے وت دونازہ اےس نیکمن ںیہن انب سکتے۔اوز اس
کمن ےس وکیئ افدئہ پ  وہاگ ولگ اوکس ناہرکنیھپ رک ریپون ےلت زودنےگنی۔
“مت سازی داین ےک ےئل زوینش وہ وج رہش اہپز یک وچیٹ رپ انبنا اجنا ےہ وہ پھچ ںیہن اتکس۔ ولگ زوینش وک
بڑنت ےک ےچین ںیہن زےتھک۔ہکلب ولگ اس رچاع وک دعمشان ںیم زےتھک ںیہ۔بب ںیہک زوینش امتم رھگ ےک
ولوگن وک یتچنہپ ےہ۔ ایس رطح مت ولوگن وک زوینش دےنی واےل ونب۔ہک اہمتزی ویکینن وک دھکی رک وہ اہمتزے
نات یک دمحاوز رعتفی و وتفیص رکںی ہک وج ا امسونن ںیم ےہ۔
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3.18عیسٰی اوز ومسٰی یک رشتعی
“ہی پ  وھجمس ہک ںیم ومٰیس یک اتکت رشتعی اوز ویبنن یک امیلعتت وک وسنمح نا اکیبز رکےن ےئلیک ا نا وہن
ںیم ان وک وسنمح رک ےن ےک اجبےئان وک وپزا رکےن ےئلیکا نا وہن۔ ںیم مت ےس چس یہ اتہک وہن ہک زنیم و
ا امسن ےک انف وہےن نک رشتعی ےس ھچک یھب اغبب پ  وہاگ۔رشتعی اک انک رحف نا ااکس انک ظفل یھب
اغبب پ  وہاگ جب نک سب ھچک وپزا پ  وہاجےئ۔
“ہر انسان وک اچےئہ ہک وہ ہر مکح ہکلب وھچےٹ ااکحم یک یھب لیمعت ںیم فرامربنداز ںینب۔ارگ وکیئ ان ااکحامت

ںیم ےس یسک انک یک لیمعت ںیم نافرامین رکے اوز دورسےولوگن وک یھب اس نا فرامین یک میلعت دے وت وہ خدا یک
نادساہب ںیم ااہتنیئ ریقح وہاگ۔نکیل ارگ وہ رشتعی اک فرامربنداز وہرک زدنیگ زگازےن اوز دورسون وک رشتعی اک
نادنب وہےن یک نیقلت رکےن واال خدا یک نادساہب ںیم تہب امہ وہاگ۔ نکیل ںیم مت ےس اتہک وہن ہک نیملعم
63
رشتعی ےس اوز فرویسین ےس رتہب اکم یہ مت وک رکنا اچےئہ وزپ  مت خدا یک نادساہب ںیم دالخ پ  وہ وکس ےگ۔
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 3.19ع ّصہ ےک متعلّق عیسٰی یکمیلعت
“وہ نات انک رعہص ےس ےلہپ ولوگن ےس یہک یئگ یھت سج وک مت ےن انس اھت۔ ’یسک اک لتق ںیہن رکنا اچےئہ
وج صخش یسک اک لتق رکے اس اک ااصنف ایک اجاگیئ۔‘ نکیل ںیم مت ےس وج اتہک وہن ہک مت یسک رپ ع ّصہ پ  رکو ہر
انک اہمتزا اھبیئ ےہ ارگ مت دورسون رپ ہصغ رکوےگ وت اہمتزا ہلصیف وہاگ اوز ارگ مت یسک وک بڑا وہکےگ وت مت ےس
وہیدوین یک دعالب ںیم اچزا وجیئ وہیگ۔ارگ مت یسک وک نادان نا ا ُخد ےک نام ےس اکپزوےگ وت دوزح یک ا گ
ےک قحتسم وہےگ۔
“اس ےئل جب مت اینپ ندز قرنان اگہ ںیم شیپ رکےن ا و اوز نہناد ا اجےئ ہک مت رپ اہمتزے اھبیئ یک
نازایگض ےہ وت ،بب اینپ ندز قرنان اگہ ےک بڑدنک یہ وھچز دواوز ےلہپ اج رک اےکس ساھت لیم مالت دیپا رکو
اوز رھپ اےکس دعب ا رک اینپ ندز شیپ رکو۔
“ارگ اہمتزا دنمش ںیہمت دعالب ںیم چنیھک ےل اجزاہ وہ وت مت دلج اےکس دوسب وہ اج و۔اوز مت وک دعالب
اجےن ےس رتشیپ یہ ااسی رکنا اچےئہ۔ارگ مت اےکس دوسب پ  ونبےگ وت وہ ںیہمت فصنم ےک ساےنم ےلاجاگیئ
فصنم ںیہمت اپسیہ ےک وحاےل رکاگی ناہک ںیہمت دیق ںیم داال اجےئ۔ ںیم مت ےس چس اتہک وہن ہک جب نک
64
مت وکزی وکزی وک ادا پ  رکو مت دیق ےس زاہ پ  وہےگ۔
 3.20رحام اکزی ےک قلعتم عیسٰی یک میلعت
“اس نات وک مت نس ےکچ وہ ہک ہی اہک ایگ ےہ ’ ،مت زنا ےک رمبکت پ  وہ۔‘ ںیم مت ےس اتہک وہن ہک ارگ وکیئ
صخش یسک ریغ وعزت وک زنا یک رظن ےس دےھکی اوز اس ےس ت یس قلعت اقک  رکنا اچےہ وت وگنااس ےن اےنپ
دنہ ںیم وعزت ےس زنا ایک۔ ارگ ریتی داینہ ا ھکن ےھجت گناہ ےک اکومن ںیم ولمت رکدے وت وت اس وک اکن ل
رک کنیھپ دے۔اس ےئل ہک ریتا وپزا دبن منہج ںیم اجےن ےک اجبےئ رتہب یہی وہاگ ہک دبن ےک انک ہصح وک
اگل رک دنا اجےئ۔ ارگ ریتا داانہ اہھت ےھجت گناہ اک رمبکت رکے وت اس وک اکت رک کنیھپ دے۔ اس ےئلہک
65
ریتا وپزا دبن منہج ںیم اجےن ےک اجبےئ رتہبیہی وہاگ ہک دبن ےک انک ہصح وک اگل رکدنا اجےئ۔
 3.21طالق ےک قلعتم عیسٰی یکمیلعت
“ہی نات یہک یئگ ےہ  ’ ،وجوک یئ اینپ ویبی وک طالق دانی اچےہ وت اوکس اچےئہ ہک وہ اوکس رحتریی طالق ناہم
دے۔‘ نکیل ںیم مت ےس اتہک وہن  ،وکیئ یھب صخش وج اینپ ویبی وک طالق داتی ےہ وت وہ اینپ ویبی وک رحام اک زی
رک ےن ےک گناہ اک وصقز واز انبنا ےہ۔یسک یھب صخش وک اینپ ویبی وک طالق دےنی اک رصف انک یہ وہج ےہ۔ وہ
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ہی ہک ای ویبی ےن یسک ریغ رمد ےس ت یس اقلعتت اقک  یک وہ۔اوز وک یئ یھب صخش اس طالق دشہ وعزت
66
ےس سادی رک نا ےہ وت وہ رحام اکزی اک گناہ رک ےن اک وصقز واز ےہ۔
 3.22ودعون ےس قلعتم عیسٰی یک میلعت
“دو نازہ مت نس ےکچ وہ اہمتزے اخداد ےس یہک وہیئ نات ہک ومسقن وک مب وتزو وج مت ےن اھکیئ ےہ اوز
خداودن ےک نام رپ اھکیئ وہیئ مسق وک وپزا رکو۔ نکیل ںیم مت ےس اتہک وہن ہک مسق ہر زگ پ  اھک و۔جتّب ےک نام
رپ یھب مسق پ  اھکو ویکن ہک جتب خدا اک تخت ےہ۔ زنیم ےک نام رپ یھب مسق پ  اھکوویکن ہک زنیم خدا ےک
ریپون یک وچیک ےہ ریوملش ےک نام رپ یھب مسق پ  اھکو ویکن ہک وہ میظع اشنہشہ اک رہش ےہ۔ مت اےنپ رسون یک
یھب ںیمسق پ  اھکو ویک ن ہک اہمتزے رس اک انک نال یھب ایسہ نا دیفس رکنا اہمتزے ےئل نکمم ںیہن۔ ’ارگ حیحص
ےہ‘ وت وہک ’  کیھ ےہ‘ اوز ارگ’ حیحص ںیہن ےہ‘ وت وہک ’ کیھ ںیہن ےہ‘ مت اس ےس بڑھ رک وج ےتہک وہ وت وہ
67
دبی ےس ےہ۔
 3.23دبہل ےنیل ےس قلعتم عیسٰی یک میلعت
“مت نس ےکچ وہ ہک اہک ایگ اھت  ’ ،ا ھکن ےک دبےل ا ھکن اوز دابب ےک دبےل دابب۔‘ ںیم مت ےس انہک اچاتہ وہن
وہ ہی ہک بڑے صخش ےک اقمےلب ںیم ڑھکے پ  وہ۔ارگ وکیئ اہمتزے داںیئ اگل رپ ڑپھت امزے وت اس ےک
ےئل دورسا نانان اگل یھب شیپ رکو۔ ارگ مت ےس وکیئ رکنا ےنیل ےئلیک مت وک دعالب ںیم چنیھک ےل اجےئ ،وت مت
اوکس اانپ جعّہ یھب دے دو۔ ارگ وکیئ مت وک زبڑدیتس انک لیم اکیبز ےنلچ ےئلیک ےہک وت اس ےک ساھت دو لیم ےلچ
اجو۔ وکیئ یھب مت ےس ارگ وکیئ زیچ وپےھچ وج اہمتزے ناس ےہ ،وت وہ اوکس دندو ارگ وکیئ مت ےس قرض ےنیل

ےئلیک ا ےئ وت مت اوکس ااکنز پ  رکو۔
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 3.24اےنپ دونمشن ےس تبحم رکےن ےک قلعتم عیسٰی یک میلعت
“’وت اےنپ ڑپویس ےس تبحم رک اوز اےنپ دنمش ےس رفنت رک۔‘ اس یہک وہیئ نات وک مت ےن انس ےہ۔ نکیل
ںیم مت ےس ہہک زاہ وہن ہک مت اےنپ دونمشن ےس تبحم رکو اوز اہمتزا اصقنن نہواچنےن واےل ےک ےئل مت داع
رکو۔ بب مت ا امسن ںیم زےنہ واےل اہمتزے نات ےک یقیقح نچّے وہےگ۔ویکن ہک اہمتزا نات وسزح وک
اکناتل اوز اکمچنا ےہ دوونن ےک ےئل بڑون اوز وکینن دوونن ےک ےئل نازس اتجیھب ےہ دوونن ےک ےئل زاسیناز
اوز ریغ زاسیناز۔ مت ےس تبحم زےنھک واولن ےس ارگ مت یھب تبحم زوھک ےگ وت مت وک اس ےس ایک ہلص ملتگا ؟ اس
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ےئل ہک وصحمل ووصل رکےن واےل یھب وت ااسی یہ رکےت ںیہ۔ ارگمت رصف اےنپ دووتسن ےک قح ںیم
ح
ا ھّے اننب اچےتہ وہ وت اےسی ںیم مت دورسون ےس وکیئ اےنت اےھچ ںیہن وہ۔اس ےئل ہک خدا وک پ  اچہپ ےن واےل
ولگ یھب اےنپ دووتسن ےس اےھچ زےتہ ںیہ۔ اےئلس اسیج ہک اہمتزا نات ا امسونن ںیم ےہ ایس رطح مت وک
69
یھب اکلم اننب اچےئہ۔
 3.25دےنی ےک نازے ںیم عیسٰی یک میلعت
“وہایشز زوہ! مت اےھچ اکم ولوگن ےک ساےنم اس ایخل ےس پ  رکو ہک ولگ اوکس دںیھکی وت ا امسن ںیم زےنہ
واےل اہمتزے نات یک رطف ےس ںیہمت اس اک وکیئ ارج پ  ےلم اگ-
“جب مت رغبی وک ریخات دو وت ای ریہشت پ  رکو۔انموقفن یک رطح پ  ونب۔جب ق یھ زنا اکز ریخات دےتی
ںیہ وہیدی ابعدت اگوہن ںیم اوز یلگ وکوچ ن ںیم رن وگنسن وک اجب رک اعالن رکےت ںیہ اوز ولوگن ےس رعتفی
احلص رکنا یہ ااکن دصقم وہنا ےہ۔ںیم اتہک وہن یہی وت وہ ہلص ےہ وج وہ احلص رکےت ںیہ۔ اوز جب یھب رغوبین
وک مت ھچک دو وت وہ ہیفخ وطز رپ دو نا ہک اس ےک قلعتم یسک وک اس نات اک ملع پ  وہ۔ اس رطح اہمتزا ریخات دانی
70
وپدیشہ وہاگ نکیل اہمتزا نات داتھکی ےہ ہک وپدیشہ ایک ایک ایگ ےہ اوزوہ مت وک ااکس احھّا ہلص داگی۔
 3.26ابعدت ےک قلعتم عیسٰی یک میلعت
“جب مت ابعدت رکو وت زنا اکزون یک رطح پ  رکو۔زنا اکز ولگ وہیدوین یک ابعدت اگ وہن ںیم اوزویلگن
ےک وکونن رپ رہھٹ رک زوز ےس داع رکےن وک دنسپ رکےت ںیہ اوز ایکن ہی وخا ش وہ یت ےہ ہک ولگ ایکن ابعدت
وک دںیھکی۔ںیم مت ےس چس اتہک وہن ہک وگنا وہ ایس وقب اےنپ ہلص وک نا ےئل۔ ارگ مت ابعدت رکنا اچوہ وت مت
اےنپ رمکے ںیم اجرک دزوازہ دنب رکول اوز اہمتزے نات یک ابعدت رکو سج وک مت ںیہن دھکی سکتے اہمتزا نات
داتھکی ےہ وج وپدیشہ ایک ایگ ےہ اوز وہ مت وک ہلص داگی۔
“جب مت ابعدت رکو وت زنا اکزون یک رطح ابعدت پ  رکو۔ویکن ہک وہ ےب ینعم ناوتن وک دہراےت
زےتہ ںیہ۔اس مسق یک ابعدت مت پ  رکو۔ اوز وہ ہی یھب ےتھجمس ںیہ ہک ارگ زنادہ ناںیت رکںی وت خدا ایکن داع وک
سینا ےہ۔ مت ایکن رطح پ  ونب۔اس ےئل ہک اہمتزے امےنگن ےس ےلہپ اہمتزے نات وک ولعمم ےہ ہک ںیہمت
ایک اچےئہ۔ اس وہج ےس مت اس رطح ابعدترکو:
’ ا امسن ںیم زےنہ واےل اے امہزے نات ریتا نامدقمس ےہ۔
ریتی نادسایہ ا ےئ،
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سج رطح ہک ریتا اشنم ا امسن ںیم وپزا وہنا ےہ ایس رطح ایس داین ںیم یھب وپزا وہ۔
امہزی ہر زوز یک زویٹ مہ وک ایس دن دے۔
امہزے گناوہن وک اعمف رک
سج رطح مہ ےس یطلغ رکےن واولن وک مہ اعمف رکےت ںیہ۔
ںیمہ ا زامشئ ںیم پ  دال نکیل بڑایئ ےسامہزی افختظ فرام۔‘
اہن ،دورسون یک ویطلغن وک مت اعمف رکوےگوت اہمتزا نات یھب وج جتب ںیم ےہ اہمتزی ویطلغن وک
اعمف رکاگی۔ ارگ ولوگن یک ویطلغن وک اعمف پ  رگوےگ وت ا امسونن ںیم زےنہ واال اہمتزا نات یھب اہمتزی
71
ویطلغن وک اعمف پ  رکاگی۔
 3.27زوزہ ےک قلعتم عیسٰی یک میلعت
“جب مت زوزہ زوھک وت مت اےنپ رہچون وک ےکیھپ اوز اداس پ  انبو۔زنا اکز واےل واسی یہ رکےت ںیہ۔وت مت ان زنا
اکزون یک رطح پ  ونب۔ وہ زوزہ یک احلب ںیم ولوگن وک داھکوا رکےن ےئلیک وہ اےنپ رہچون یک تئیہ وک اگبز ےتیل
ںیہ ںیم مت ےس چس اتہک وہن ان زنا اکزون وک اےنپ ےئک اک وپزا دبہل لم اکچ ےہ۔ اس ےئل جب مت زوزہ زوھک وت
ھنم وک وخت دوھنا رکو اوز رس ںیم لیت اگلو۔ بب ولوگن وک ہی نات ولعمم ںیہن وہیگ ہک مت زوزے ےس
وہ۔نکیل اہمتزی رظنون ےس وپدیشہ اہمتزا نات وت رضوز مت وک داتھکی ےہ۔اوز وہ وپدیشیگ ںیم زوہ ا وہےن
72
واےل امتم احالت وک اجاتن ےہ اوز اہمتزا نات مت وک ااھچ دبہل داگی۔
 3.28رضوزی ایک ےہ اِس ےک قلعتم عیسٰی یک میلعت
“اےنپ ےئل اس زنیم رپ زخاےن پ  زوھک۔ویکن ہک اس ںیم ڑیکا گل اج ےئ اگ اوز زنگ ا ولد وہرک ہی اضعئ وہ
اجےئ اگ۔وچز اہمتزے رھگون ںیم دالخ وہ سکتے ںیہ اوز وج زیچںی مت زےتھک وہ وہ رچا سکتے ںیہ۔ اس ےئل مت
اےنپ زخاونن وک جتب ےئلیک ایت ز رکو ہک اہجن ان وک پ  وت وکیئ ڑیکا ابتہ رکاگی اوز پ  وکیئ زنگ ڑکپاگی۔ اوز پ  وکیئ
وچز بقن زین ےک دزےعی اس وک رچااگیئ۔ ویکن ہک اہجن ریتا زخاپ  وہاگ وںیہ رپ ریتا دل یھب اگل زاگیہ۔
“ ا ھکن دبن ےک ےئل زوینش ےہ۔ ارگ ریتی ا ںیھکن ایھچ وہن وت ریتا سازا دبن زونش وہاگ۔ ارگ ریتی
ا وھکنن ںیم رخا یب وہ وت ریتا سازا دبن نازیکی ےس رھب اجاگیئ۔ھجت ںیم نایئ اجےن وایل انک زوینش ارگ وہ
نازنک وہ اجےئ وت انتک پھگ ادنھیرا وہ اجاگیئ۔
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“وکیئ صخش انک وقب دو اموکلن یک خدمب ںیہن رک اتکس۔وہ انک ےس رفنت رکےک دورسے ےس
تبحم رک ےکس اگ ،نا ارگ انک امکل یک ریپوی رکاگی وت دورسے وک رظن ادناز رکاگی۔وت کیب وقب خدا اوز امل و
73
دولب یک خدمب ںیہن رکاتکس۔
 3.29رکف گدنی ےک قلعتم عیسٰی یک میلعت
“اس ےئل ںیم مت ےس اتہک وہن ہک مت وک ذغا ےک ےئل رکف گدن وہےن یک رضوزت ںیہن اوز دبن وک داھےنکن
ےک ےئل وبلمسات ےک ےئل مت رکف گدن پ  وہ نا۔ویکن ہک زدنیگ ذغا ےس اوز دبن ڑپکون ےس بڑھ رک امہ ےہ۔
رپدنون رپ انک رظن داول۔پ  وت وہ جیب وبےت ںیہ اوز پ  لصف اکےتٹ ںیہ۔اوز پ  وک ںوین ںیم اناح ےک داخبڑ عمج
رکےت ںیہ نکیل اس ےک نا ووجد ا امسونن ںیم زےنہ واال اہمتزا نات اںیہن ذغا فرامہ رکنا ےہ اوز مت اجےتن وہ
ہک ان رپدنون ےس بڑھ رک مت ینتک دقز و تمیق ےک القئ وہ۔ اوز اہمتزی رکف گدنی یک وہج ےس اہمتزی رمع
دزاز پ  وہیگ۔
ک
“ابلس یک رکف ویکن رکےت وہ ؟ہکبج ھیتون ںیم ناےئ اجےن واےل وھپولن رپ وغز رکو۔اوز اےکن
بڑ ھتے رپ وغز رکو۔وہ تنحم مشرّب یھب ںیہن رکےت۔اوز پ  اےنپ ےئل وکیئ ڑپکے ےتنب ںیہ۔ ںیم مت ےس وج
انہک اچاتہ وہن وہ ہی ہک امیلسن وج اینت ا ن نان و تمظع ےک ساھت زاہ۔بب یھب وہ یسک انک وھپل یک
وخوصبزیت ےک بڑابڑ ابلس زبی نت پ  ایک۔ دیمان ںیم اُےنگ وایل اھگس وک خدا وپساک انہپ نا ےہ۔ہکبج
اھگس وج ات ےہ اوز لک وک ا گ ںیم ےلجیگ اس ےئل خدا مت وک انتک زنادہ انہپےئ اگ۔ مک اامین واےل پ  ونب۔
ب
“مت اس نات یک رکف پ  رکو ’ ،مہ ایک اھک ےگنیئ ؟‘ ’اوز ایک نینگے؟‘ ’اوز ایک ںینہپ ےگ؟‘ ولگ وج خدا وک ںیہن
اجےتن وہ ان اایشء وک نا ےن یک وکشش رکےت ںیہ۔مت رکف پ  رکو ویکن ہک جتّب ںیم زےنہ واال اہمتزا نات اجاتن ےہ
ہک مت وک ہی امتم زیچںی اچےئہ۔ اس ےئل مت وک خدا یک نادساہب ےک ےئلاوز ای رمیض ےک اطمقب اکومن یک وخا ش
رکنا اچےئہ۔بب ںیہمت دورسی زیچںی یھب دی اجںیئ یگ وج مت اچےتہ وہ۔ اس ےئل مت وک لک یک رکف پ  رکین اچےئہ
74
ویکن ہک ہر دن ےک اےنپ مشکالت وہےتںیہ لک یھب اےکس اےنپ ااکفز وہن ےگ۔
 3.30دورسون یک بیع وجیئ ےس قلعتم عیسٰی یک میلعت
“دورسون ےک قلعتم ہلصیف پ  دو۔بب خدا اہمتزے قح ںیم یھب ہلصیف پ  داگی۔ ارگ مت دورسون ےک قح
ںیم ہلصیف دوےگ وت اہمتزے قح ںیم یھب اس مسق اک ہلصیف وہاگ۔ارگ مت دورسون ےک ساھت وج ادقام رکو وت
ویہ ادقام اہمتزے ساھت یھب وہاگ۔
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“ریتی اینپ ا ھکن ںیم ناےئ اجےن واےل سہنیر وک وت ںیہن داتھکی۔ وت ویکن اےنپ اھبیئ یک ا ھکن ںیم ناےئ اج ےن
واےل ےکنت وک داتھکی ےہ۔ نُو اےنپ اھبیئ ےس ےسیک ہہک اتکس ےہ  ’ ،نُو ےھجم اینپ ا ھکن اک اکنت اکنےنل دے ‘ ہکبج ےلہپ وت اینپ
ا ھکن وک دھکی! ہک ات نک ریتی ا ھکن ںیم سہنیر وموجد ےہ۔ نُو وت انک زنا اکز ےہ! ےلہپ وتُاینپ ا ھکن ےک سہنیر وک
اکنل بب اےنپ اھبیئ یک ا ھکن ںیم ناےئ اج ےن واےل ےکنت وک اکنےنل ےئلیک ےھجت اصف رظن ا اگیئ۔
“دقمس زیچون وک مت کُتون ےک ا ےگ پ  داول۔اےئلس ہک وہ ٹلپ رک ںیہمت اکت ںیل ےگ۔سُوّزون ےک
75
ساےنم اےنپ ومویتن وک پ  داول۔ویکن ہک وہ ومویتن وک ریپون ےلت زودن داںیل ےگ۔
 3.31خدا ےس اینپ احجب امانگن
“اموگن،بب خدا ںیہمت داگی۔نالس رکو ،بب ںیہک مت ناوےگ۔دزوازہ اٹھکٹھکوبب ںیہک وہ اہمتزے ےئل ےلھک
اگ۔ اہن ہشیمہ وپےتھچ زےنہ واےل یہ وک اتلم ےہ اوز اگلناز دوھندےن واال نا یہ اتیل ےہ اوز اگلناز اٹھکٹھک ےن واےل
ےک ےئل دزوازہ لھک یہ اجنا ےہ۔
“ارگ اہمتزا نچّہ زویٹ امےگن وت ایک مت اس وک رھتپ دوےگ۔ ارگ وہ یلھچم وپ ےھچ وت ایک اس وک سابب دو ےگ۔ مت
خدا یک رطح اےھچ ںیہن وہ۔ہکلب رخات وہ نکیل اس ےک نا ووجد مت اےنپ ںوچن وک ایھچ زیچںی دانی اچےتہ
وہ۔اس رطح اہمتزا نات یھب جتّب ںیم ےہ وپےنھچ واولن وک ایھچ زیچںی داگی۔
“دورسون ےک ساھت مت ااھچ بڑناو رکو سج یک مت ان ےس اےنپ ےئل رکےن یک ادیم رکےت وہ۔ہی ومٰیس
یک رشتعی اوز ویبنن یک امیلعتت اک ُخالہص ےہ۔

76

 3.32گنت دزوازہ اوز وچزا دزوازہ
“گنت دزوازے ےک زاےتس ےس جتّب ںیم دالخ وہاجو۔منہج وک اجےن واال زاہتس ا سان اوز تہب زناہ وچزا
ےہ۔یئک ولگ اےکس دزےعی دا لخ وہےت ںیہ۔ نکیل ادبی زدنیگ ےک داےلخ اک دزوازہ تہب وھچنا ےہ اوزوہ
77
زاہتس لکشم ےہ رصف دنچ یہ ولگ اس زاہتس وک ناےت ںیہ۔
 3.33ولوگن ےک اکم یہ اتبےت ںیہ ہک وہ ےسیک ںیہ
“وھجےٹ ویبنن ےک نازے ںیم وہایشز زوہ۔وہ ڑیھبون یک رطح اہمتزے ناس ا ےگنیئ۔نکیل تقیقح ںیم
وہ ڑیھبےیئ یک رطح جطرناک وہ ن ےگ۔ مت ان ےک اکومن وک دھکی رکاُن وک اچہپن ولےگ۔سج رطح مت
اکےٹن داز اھجزوین ےس اوگنز ںیہن نا سکتے۔ اوز اک ےٹن داز دزجب ےس اریجن ںیہن نا سکتے -ایس رطح ایھچ زیچںی
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ُبڑے ولوگن ںیم ںیہن وہیت۔  کیھ ایس رطح ہر انک ااھچ دزجب ااھچ لھپ یہ داتی ےہ۔ ااھچ دزجب
رخات لھپ ںیہن داتی۔ اوز رخات دزجب ااھچ لھپ ںیہن داتی ۔ ہراس دزجب وک وج ااھچ لھپ ںیہن داتی اس وک
اکت رک ا گ ںیم خالدنا اجےئاگ۔ اس ےئلوھجیٹ میلعت دےنی واولن وک اُن ےک ولھپن ےس اچہپن ول ےگ۔
“رصف اانت ےنہک ےس وکیئ ا دیم خدایک نادساہب ںیم دالخ ںیہن وہ اتکس وج رصف ےھجم خدا ودن اے
خدا ودن ہہک رک اکپزے ا امسن ںیم زےنہ واےل امہزے نات یک رمیض ےک اطمقب زِدنیگ زگازےن واےل یہ
ُخدا یک نادساہب ںیم دالخ وہن ےگ۔ ا رخی دن یئک ولگ ھجم ےس ںیہک ےگ  ’ ،وت یہ امہزا خداودن ےہ!
ریتے یہ نازے ںیم مہ ےن وبنّت دی ےہ۔ریتے یہ نام ےس مہ ےندب ُزووحن وک ڑھچانا ےہ اوز فلتخم
ریغ ومعمیل اک ومن وک ااجنم دنا ےہ۔‘ نکیل ںیم اصف وطز رپ ان ےس ہہک دون اگہک اے دب اکز ولوگ!ھجم ےس
78
دوز وہ اجوںیم ےن ںیہمت ق یھ ںیہن اج نا ؟
 3.34دو مسق ےک ولگ
“ریمی ان ناوتن وک نس رک اس یک فرامن بڑدازی رکےن واال ہر صخش اُس دنملقع یک رطح وہاگ ہک وج اانپ رھگ
ن
ب ّھر یک اٹچن رپ انب نا وہ۔ تخس اوز دشند نازس وہیئ اوز نازس اک ناین اورپ ڑچ ھتے اگل۔زیت وہاںیئ اس رھگ ےس
ن
رکٹاےن ںیگل۔وچہکن وہ رھگ ب ھّر یک اٹچن رپ انبنا ایگ ےہ سج یک وہج ےس وہ رگا ںیہن۔
“وج وک یئ ریمی ان ناوتن وک سیتے ےک ناووجد اس یک اطاعب پ  رکے وہ ےب ووقف وہاگ اوز مک لقع
ا دیم یہ ااسی ےہ ہک سج ےن زبب رپ اانپ رھگ انبنا۔ دشند نازس وہ یئ اوز ناین اورپ ڑچ ھتے اگل اوز زیت وہاںیئ

اس رھگ ےسرکٹاںیئ اوز وہ رھگ زوزداز ا واز ےس رگ ایگ۔”
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 3.35عیسٰی اک انک ارسف ےک اخدم وک افش دانی

عیسٰی ولوگن ےس ان امتم وااعقت وک انس ےن ےک دعب رفک وحنم وک ےلچ ےئگ۔ واہن انک وف یج ارسف اھت۔ ان اک
انک اتیہچ اخدم اھت وج امیب زی ےس رم ےن ےک قربی اھت۔ جب اس ےن عیسٰی یک ربخ ینس وت وہ دنچ وہی دی بڑزگ
وک اس ےک ناس زواپ  ایک اوز اےنپ اخدم یک اجن اچب ےن ےک ےئل ذگازس رک ےن اگل۔ وہ ولگ عیسٰی ےک نا س ا
ےئ اوز ےنہک ےگل “ ،ہی وف یج ارسف ا یکپ دمد اک اتحمح ےہ۔ وہ وت امہزے ولوگن ےس تہب تبحم رک نا ےہ اوز امہ
زے ےئل انک وہیدی ابعدت اگہ انب رکدی ےہ۔”
عی
اس وہج ےس عیسٰی ان ےک ساھت ےلچ ےئگ۔جب سٰی رھگ ےک قربی ےھت وتاس ارسف ےن اےنپ انک
دوسب ےک دزےعی اغیپم اجیھب“ ،اے خدا! ںیم اس القئ ںیہن وہن ہک ا ت وک اےنپ رھگ الون۔ ںیم ا ےکپ
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ناس ا ےن ےک اقنل ںیہن وہن اےئلس ںیم ندات وخد ںیہن ا نا۔ا ت رصف زنان ےس ہہک دںی وت ریما اخدم
دنتزسب وہ اجاگیئ۔ ا ےکپ اایتخزات وک وت ںیم ےن اج ن ایل ےہ جب ہک ںیم وت یسک اک ناعب وہن اوز ریمے
امتحت یئک اپسیہ ںیہ۔ ںیم انک اپسیہ ےس وہکن’ ،خال اج‘ وت وہ خال اجنا ےہ اوز انک اپسیہ ےس وہکن’ ا اج‘ وت
وہ ا اجنا ےہ ریمے ونرک وک ہی وہکن ہک ’ااسی رک‘ وت وہ ریمے ےئل اطاعب ذگاز وہ اجاگیئ۔”
عیسٰی ےن اوکس انس اوز بجعت رک ےن ےگل اوز اےنپ ےھچیپ ےنلچ واےل ولوگن وک دھکی رک اہک“ ،اینت بڑی
دیقعت زےنھک واےل انک ا دیم وک یھب ارسالیئ ںیم ںیہک یھب ںیہن داھکی۔”
80
اس ارسف ےن نج ولوگن وک اجیھب اھت جب وہ رھگواسپ وہےئ ایس وقب اس ونرک وک دنتزسب نانا۔
 3.36عیسٰی اک انک وعزت ےک ےٹیب وک زدنہ رکنا
دورسے دن عیسٰی نانیئ نام ےک اگون وک ےئگ عیسٰی ےک ساھت اےکن سارگد یھب ےھت۔ ان ےک ساھت تہب ےس
ولگ بڑے اامتجع یک لکش ںیم اج زےہ ےھت۔ جب عیسٰی اگون ےک دصز دزوازے ےک ناس ا ےئ وت انہون ےن داھکی
ہک ھچک ولگ انک رمے وہےئ ا دیم وک دانفےن ےک ےئل ےل اج زےہ ںیہ۔ وہ یسک ویبہ اک اولکنا اٹیب اھت جب ای الس
وک ےل اجنا اج زاہ اھت وت اگون ےک تہب ےس ولگ اس ویبہ وعزت ےک ساھت ےھت۔ جب خدا ودن ےن اس وعزت وک
داھکی اوز اےنپ دل ںیم رتس اھک رک اہک “ ،مب زو۔” عیسٰی ناوبت ےک قربی ےئگ اوز اوکس وھچ ےئ اس ناوبت وک
ےل اج ےن واےل ولگ زک ےئگ عیسٰی ےن اس رمدہ صخش ےس اہک “ ،اے وج ان ںیم ھجت ےس اتہک وہن اھٹ اج!”
بب وہ رمدہ صخش اھٹ رک نینھ ایگابب عیسٰی اوکس ای امن ےک وحاےل رک د بتے۔
سب ولگ ریحان و دششز وہ ےئگ وہ خدا یک رعتفی ایبن رک ےت وہےئ ےنہک ےگل“ ،انک تہب بڑے
یبن امہزے دزایمن ا ےئ ںیہ وہ ےتہک ںیہ خدا اےنپ ولوگن یک دمد رکےن ےک ےئل ا نا ےہ۔”
ن
81
وج ھچک عیسٰی ےن ایک وہ ربخ وہیداہ ںیم اوز اےکس ارطاف و اانکف یک وہگجن ںیم ھنل یئگ۔
 3.37عیسٰی اوز نییسمہ دےنی واےل ویانح
ویانح ےک سارگدون ےن ان یلیصفت وااعقت وک وی انح ےس ایبن ایک وت ویانح ےن اےنپ سارگدون ںیم ےس دو وک
نالنا اوز اںیہن خدا ودن ےس ہی وپ ےنھچ اجیھب“ ،وہ ےسج ا نا اچےئہ اھت وہ ا ت یہ ںیہ نا دورسے صخش اک ںیمہ
ااظتنز رکنا وہاگ ؟۔”
عی
اس وہج ےس وہ سٰی ےک ناس ا ےئ اوز وپاھچ“ ،ویانح نییسمہ دےنی واےل ےن ا ت ےس وپےنھچ وک اجیھب
ےہ۔ ’نج وک ا نا اچےئہ وہ ا ت یہ ںیہ نا یسک دورسے اک ںیمہ ابتطاز رک نا وہ اگ ؟‘”
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اس وقب عیسٰی ےن یئک ولوگن وک ایکن امیبزوین ےس اوز فلتخم ارماض ےس افشء دی۔ اوز دبزووحن ےک
دب ارثات ےس وج اتمرث ےھت انکو وہ ا زاد رکاےئ عیسٰی ےن یئک ادنوھن وک ا وھکنن یک انیبیئ دی۔ بب عیسٰی ےن
ویانح ےک سارگدون ےس اہک“ ،مت نج وااعقت وک اہین ےنس اوز دےھکی وہ ان وک اجرک ویانح ےس انس دانی۔ہک
ادنوھن وک انیبیئ یلم اوز ڑگنلے ےک ریپ  کیھ وہےئ وہ لچ سکتے ںیہ۔ اوز وکزیھ افشء ناےئ اوز رہبے سیتے
ےگل اوز رمدے زدنہ ےئک اجےت ںیہ اوز خدا یک نادساہب یک وخربخشی رغبی ولوگن وک دی یئگ۔ ریغب کش و
ہبش ےک وج وکیئ ےھجم وبقل رکاگی وہ اقنل ابمزک ناد وہاگ ۔”
جب ویانح ےک سارگد ےلچ ےئگ ،وتعیسٰی ولوگن ےس ویانحّ ےک نازے ںیم نات رک ین رشوع یک اوز اہک“ ،مت
رحصاون ںیم ویکن ےئگ ےھت؟ اوز ایک دانھکی اچےتہ ےھت ایک وہا ےس ےنلہ واےل رس ڈنکے؟۔ مت ایک دانھکی اچ ےتہ ےھت
جب مت ناہر ےئگ ےھت؟ ایک یئن رط ز یک وپ ساک زبی نت رک ےن واول ن وک ؟ ںیہن وہ وج دمعہ مسق ےک ابلس ےننہپ واےل
ا زام ےس نادساوہن ےک ولحمن ںیم زےتہ ںیہ۔ ا رخ اکز مت ایک زیچںی دےنھکی ےئلیک ناہر ےئگ؟ ایک یبن وک ؟ اہن ویانحّ یبن
ےہ۔ نکیل ںیم ںیہمت اتب دون ویانحّ یبن ےس یھب بڑھکڑ ےہ۔ اس رطح ویانحّ ےک نازے ںیم اھکل وہا ےہ:
’ونس! ںیم اےنپ فرےتش وک ےلہپ ریتے ناساتجیھب وہن وہ وت ریتے ےئل زاوہن وک ومہاز رکے اگ۔‘
ںیم مت ےس اتہک وہن اس داین ںیم دیپا وہ ےن وا ےل ولوگن ںیم ویانحّ ےس بڑا وکیئ ںیہن نکیل خدا یک
نادساہب ںیم سب ےس رتمک ا دیم یھب اس ےس اواچن اوز بڑا یہ وہ اگ۔”
(ویانحّ ےن خدا ےک کال م یک وج میلعت دی وت سب ولوگن ےن اےس وبق ل رک ایل وصحمل ووصل رک ےن واےل ےن
یھب اس نات وک میلست ایک اوز ہی سب ویانحّ ےس نییسمہ ےئل۔ نکیل فریسی اوز نیملعم رشتعی ےن خدا ےک اس
وصنمہب وک زد رک ےک ویانحّ ےس نییسمہ ںیہن ایل۔)
“اس دوز ےک ولوگن ےک نازے ںیم ایک اتبون اوز ںیم انکو نک ےس ہیبشت دون ہک وہ سک ےک ہباہب
ںیہ۔ وموجدہ دوز ےک ولگ نازاز ںیم ےھٹیب وہےئ ںوچن یک امدنن ںیہ انک زرمہ ےک ےچب دورسے زرمہ ےک
ںوچن وک نال رک ےتہک ںیہ،
’ مہ ےن اہمتزے ےئل رم یل اجبیئ
نکیل مت ولوگن ےن نااچ ںیہن
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مہ زجن و مغ اک اگنا اگےئ
نکیل مت ںیہن زوےئ۔‘
جب ہک نییسمہ دےنی واال ویانح ا نا وہ دورسون یک رطح اھکنا ںیہن نا ےئم ںیہن یپ۔ نکیل مت اےکس نازے
ںیم ےتہک وہ ہک اس رپ دب زوح ےک ارثات ںیہ۔ انب ا دم ا ےئ وہ دورسے ا دویمن یک رطح اھکنا اھکےت
ںیہ اوز ےئم یھب ےتیپ ںیہ نکیل مت ےتہک وہ وہ انک وٹیپ ےہ ےئم وخز!وصحمل ووصل رکےن واےل اوز
دورسے بڑے ولگ یہ اےکس دوسب ںیہ۔ نکیل تمکح اےنپ اکومن ےس یہ اےنپ ا ت وک طاوتقز اوز
مکحتسم انب یت ےہ۔”
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 3.38عیسٰی اک اےنپ ولوگن اک ا زام دانی

عی
بب سٰی ےن اہک “ ،اے زنیم و ا امسن ےک خدا ودن اوز نات ںیم ریتا رکش ادا رک ناوہن۔ںیم ریتی رعتفی
رکنا وہن۔ ویکن ہک وت ےن ان وااعقت وک داناون اوز دنملقعون ےس اپھچ ےئ زاھک۔ نکیل ان ولوگن رپ وت طاہر
رکدناےہ وج ہک وھچےٹ ںوچن یک رطح ںیہ۔ اہن ریمے نات تقیقح ںیم ہی ریتی رمیض اوز دنسپ وہ ےن
یک وہج ےس وت ےن ااسی ایک ےہ۔
“ریمے نات ےن ےھجم ہر زیچ اطع یک ےہ۔ وک یئ یھب ےٹیب وک ںیہن اجاتن۔ رصف نات یہ اےنپ ےٹیب وک
ایھچ رطح اجاتن ےہ۔ اوز وک یئ صخش نات وک ںیہن اجاتن اٹیب یہ رصف نات وک اجاتن ےہ۔ اٹیب نات وک سج رپ
طاہر رک ےن یک وخا ش رک نا ےہ وت ویہ اےنپ نات وک اچہپن ےتیل ںیہ۔
“اے تنحم تقشم رک ےن واول! اوز وزین وب ھج ااھٹ ےن واول مت سب ریمے ناس ا اج و۔ ںیم ںیہمت
ا زام اچنہپ ون اگ۔ ریمے وجےئ وک دنکےھ دےتی وہ ےئ ھجم ےس ناںیت وھکیس۔ ںیم رشفی اوز
اخاسکزوہن۔ اوز مت اینپ اجونن ےک ےئل یفشت نا وےگ۔ اہن! وج اکم ںیم مت ےس وبقل رک ےن ےک ےئل اتہک
83
وہن ا سان ےہ۔ ںیہمت ااھٹ ےن ےک ےئل وجوب ھج دے زاہ وہن وہ وزین ںیہن ےہ۔”
 3.39عیسٰی اوز انک اگہنگز وعزت
انک فریسی عیسٰی وک اھکےن رپ دموع ایک اوز عیسٰی اس ےک رھگ اج رک اھکےن رپ نینھ ےئگ۔
اس اگون ںیم انک اگہنگز وعزت یھت اس ےن انس ہک عیسٰی فریسی ےک رھگ ںیم اھک نا اھک ےن ےھٹیب ںیہ وت

وہ گنس رمرم یک انک یشیش ںیم رطع الیئ۔ وہ اےکس ناس ےھچیپ ےس نہویچن اوز دقومن ےک ناس یھٹیب وہیئ
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زویت زیہ اوز اےنپ ا وسنون ےس ان ےک دقومن وک وگھبیت زیہ اوز اےنپ رس ےک ناولن ےس عیسٰی ےک دقومن
وک وپےنھچ یگل وہ دعتمد رمہبت اےکن دقومن وکوچم رک اس رپ رطع اگل ےن یگل۔
وہ فریسی سج ےن اےنپ رھگ ںیم عیسٰی وک اھکےن یک دوعت دی یھت اس نات وک دےتھکی وہےئ اےنپ دل
ںیم اہک“ ،ارگ ہی ا دیم یہ وہنا وت وخد ےک دقومن وک وھچےن وایل وعزت ےک نازے ںیم اجاتن ہک وہ اگہنگز
ےہ۔”
عی
س
اس نات رپ ٰی ےن فریسی ےس اہک“ ،اےوعمشن ںیم ےھجت انک نات اتب نا وہن۔”
وعمشن ےن اہک“ ،ےئہک ااتسد۔”
عیسٰی ےن اہک“ ،دو ا دیم ےھت وہ دوونن یسک انک امدلاز ےس زمق ےئل انک ےن ناچن وس اچدنی ےک سکےّ
ےئل اوز دورسے ےن اچپس اچدنی ےک سکّے ےئل۔ اےکن ناس زمق پ  زیہ سج یک وہج ےس قرض یک ادایگیئ ان

ےس نکمم پ  وہی بب اریم ا دیم ےن قرض وک اعمف رک دنا بب اس ےن ان ےس وپ اھچ ہک ان دوونن ںیم
ےس وکن امدلاز ےس زنادہ تبحم رکنا ےہ؟”
وعمشن ےن اہک“ ،ںیم اتھجمس وہن زنادہ قرض ےنیل واال یہ ولعمم وہنا ےہ۔”
عیسٰی ےن وعمشن ےس اہک“ ،وت ےن  کیھ یہ اہک ےہ۔” بب عیسٰی وعزت یک رطف دھکی رک وعمشن ےس
اتہک ےہ “ ،ایک مت اس وعزت وک دھکی سکتے وہ ںیم جب ریتے رھگ ا نااھت وت وتےن ریمے دقومن وک ناین نک پ 

دنا نکیل اس وعزت ےن اینپ ا وھکنن ےک ا وسنون ےس ریمے دقومن وک وگھبنا اےنپ رس ےک ناولن ےس
وپیھچن۔ وت ےن ریمے دقومن وک ںیہن وچام نکیل وہ وعزت جب ےس ںیم رھگ ںیم ا نا وہن بب ےس وہ
ریمے دقومن وک وچم زیہ ےہ! وت ےن ریمے رس ںیم لیت یھب ںیہن اگل نا نکیل اس وعزت ےن وت ریمے
دقومن رپ رطع اگلنا۔ ںیم اتہک وہن ہک اس ےک یئک گناہ اعمف وہ ےئگ ویکن ہک اس ےن ھجم ےس تہب تبحم
یک۔ سج وک وھتزی اعمیف یتلم ےہ وہ وھتزی یس تبحم اک ااہظز رکنا ےہ۔”
بب عیسٰی ےن اس ےس اہک “ ،ریتے گناہ اعمف رک د بتے ےئگ ںیہ۔”
دورسے وج عیسٰی ےک ساھت اھک نا اھک زےہ ےھت وہ ا سپ ںیم ےنہک ےگل“ ،ہی اےنپ ا وکپ ایک ھجمس ایل ےہ؟ اوز
گناوہن وک اعمف رکنا اس ےک ےئل سک رطح نکمم وہ اتکس ےہ ؟”
عیسٰی ےن اس وعزت ےس اہک“ ،ریتے اامین یک دبولب یہ وت چب یئگ سالیتم ےس یلچ اج۔”
 3.40عیسٰی گلنل ںیم
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نادساہب یک وخربخشی دےنی ےگل نازہ زوسل یھب اےکن ساھت ےھت۔ دنچ وعزںیت یھب اےکن ساھت ںیھت ہی
وعزںیت ان ےس امیبزوین ںیم تحص نایئ وہیئ ںیھت اوز دب زووحن ےس اکٹھچزہ نایئ وہیئ ںیھت ان وعزوتن
ںیم ےس انک رممی یھت وج دگمینیل اگون یک یھت عیسٰی اس رپ ےس سات دب زووحن وک اکنل ناہر ایک اھت۔ اس ےک
عالوہ وخزہ (ریہودسی اک دمد اگز) سج یک ویبی ویاپ  ،وسانسہ اوز دورسی تہب یس وعزںیت ںیھت ہی وعزںیت
85
عیسٰی یک اوز اےکس زوسولن یک اینپ زمق ےس دمدایک رکیت ںیھت۔
 3.41عیسٰی اک اایتخز خدا یک رطف ےس
بب ااسی وہا ہک دنچ ولگ انک ا دیم وک عیسٰی ےک ناس ال ےئ وہ دب زوح ےک ارثات یک وہج ےس ادناھ اوز وگاگن
وہایگ اھت۔ عیسٰی ےن اس صخش وک افشء یشخب اوز وہ دےنھکی اوز وبےنل اگل۔ ولگ ریحان وہ ےئگ۔ اوز ا سپ ںیم
ناںیت رک ےن ےگل“ ،ایک ہی ا دیم انب داود وہ اتکس ےہ؟”
ل
ن
عی
ولوگن یک ا یسپ نات جتب نس رک فرویسین ےن اہک “ ،سٰی جنل یک وقت ےک دزہعی ولوگن وک
نل
دب زووحن ےس اجنت دالنا ےہ۔ جنل دبزووحن اک رسداز ےہ۔”
فریسی نج وااعقت رپ وغز رکےت ےھت وہ عیسٰی وک ولعمم اھت سج یک وہج ےس عیسٰی ےن ان ےس اہک“ ،سج
خکو مب ںیم ا یسپ اجنال افت وہن وہ ابتہ و بڑناد وہ اج یت ےہ۔ دایلخ اجنالافت ےس وھپت اک اکشز وہ ےن واال

رہش اوز اخدنان اقک  اوز دری نا نابب پ  وہ اگ۔ ایسی وصزت ںیم ارگ اطیشن یہ دب زووحن وک اےنپ ا ت ےس
ناہر اگھب دے وت وگنا وہ اےنپ ا ت یہ ںیم اجنالافت دیپا رکاگی۔ اوز ای تنطلس ہشیمہ ےک ےئل اقک  ںیہن وہ
ےکس یگ۔ مت ےتہک وہ ہک ںیم اطیشن نعلڑوبل یک وقت ےس دب زووحن وک اکن اتل وہن ارگ ہی نات تقیقح رپ ینبم
وہ وت اہمت زے ولگ سک یک وقت ےس دب زووحن ےس اجنت دال ےت ںیہ۔ نج یک وہج ےس اہمت زے اےنپ
اخض ولگ یہ ہی نابب رکںی ےگ ہک مت طلغ وہ۔ نکیل ںیم خدا یک زوح یک وقت ےک دزہعی دب زووحن وک اکن اتل
وہن۔ اوز اس نات ےس اس تقیقح اک ہتپ اتلچ ےہ ہک خدا یک نادسا ہب اہمت زے ناس ا یئ ےہ۔ ارگ وک یئ
طاوتقز و وتا نا ےک رھگ ںیم سھگ رک اس ےک ام ل اابست وک رچا نا ےہ وت ےلہپ اس وک اچےئہ ہک وہ اس وبضمظ ووتانا
صخش وک سک رک نادنےھ۔بب ںیہک اج رک اس ےک ےئل طا وتقز صخش ےک رھگ ےک ام ل و اابست اک رچانا نکمم وہ

ےکس اگ۔ وج ریما سایھت ںیہن ےہ وہ ریما اخمفل وہ ایگ ےہ۔ اوز ریمے ساھت وج دریخہ رک ےن واال ںیہن ےہ
ویہ ریھکبےن اوز رشتنم رک ےن واال وہ نا ےہ۔
“ ان امتم ناوتن یک اینب د رپ ںیم مت ےس اتہک وہن ہک ولوگن ےس رس زد وہ ےن واال ہر گناہ اوز یہک اج ےن
وایل ہر نات یک بڑایئ اوز ازلام ےک ےئل اعم یف ےہ۔ اس ےک بڑ خالف دقمس زوح ےس اتسگیخ ےک ےئل اعم یف
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ہر زگ ںیہن۔ انب ا دم یک اخمتفل ںیم ارگ وک یئ اتہک ےہ وت اےکس ےئل اعمیف ےہ نکیل دقمس زوح یک اخمتفل
ںیم ارگ وک یئ وبلن وک شبنج دے وت اس ےکےئل پ  اس داین ںیم اوز پ  ا ےن وایل داین ںیموک یئ اعمیف ےہ۔
“ارگ ںیہمت دمعہ ویمہ اچےئہ وت اےھچ مسق اک دزجب اگل نا وہ اگ۔ ارگ اےھچ مسق اک دزجب پ  وہ وت وہ نا اک زہ اوز
رخات لھپ یہ داگی اوز اس ںیم ا ےن واےل لھپ یہ ےس اوکس اچہپ نا اج اتکس ےہ۔ مت سب سابب وہ! اوز مت
سب طامل وہ وت اےسی ںیم مت ویکن رک ایھچ نات ہہک وکس ےگ ؟ اہمتزا دل نج ناوتن ےس رھبا وہا ےہ اہمتزی
زنان ویہ نات رکیگی۔ انک رشفی اسفنل ا دیم اےنپ دل ںیم بنک اوز ایھچ ناوتن یہ وک ہگج داتی ےہ۔ اس
وہج ےس وہ اےنپ دل ےس نکلتے وایل ایھچ ناوتن وک یہ وباتل ےہ۔ نکیل انک وہ صخش وج بڑا اوز طامل وہ وت وہ اےنپ
دل ںیم رصف بڑاویئن یہ اک دریخہ رک نا ےہ۔ اس وہج ےس وہ ویہ بڑی ناںیت زنان ےس اکن ےل اگ وج اےکس
دل ےس نکلنی ںیہ۔ اوز ںیم مت ےس اتہک وہن ہک ولگ تلفغ اوز ال رپ وایہ ےس وج ناںیت رک ےت ںیہ انکو

ااصنف اوز ہلصیف ےک دن ہر نات یک وجات دیہ وہ یگ۔ اہمتزے یہ اافلظ ںیہمت زاسیناز نابب رک ےن ےک
ےئل اامعتسل وہےگن۔ اہمتزی ناوتن یہ ےس اہمتزا بنک اوز زاسب ناز اوز اگہنگز وصقز واز وہ ےن اک ہلصیف ایک
86
اجاگیئ”-
 3.42ھچک ولوگن اک عیسٰی ےک اایتخز رپ کش
بب دنچ فریسی اوز نیملعم رشتعی ےن عیسٰی ےس اہک“ ،اے امہزے ااتسد وت ےن نج ناوتن وک اہک ےہ انکو
نابب رکےن ےک ےئل انک زجعمہ شیپ رک۔”
عیسٰی ےن اہک“ ،بڑے اوز اگہنگز ولگ زجعمہ وک دےنھکی یک ا ززو رک ےت ںیہ۔ نکیل ان ےک ےئل وکیئ زجعمہ

داھکنا پ  اج ےئ۔ وساےئ وج یبن ویناہ( ویسن) رپ طا ہر ایک ایگ اھت۔ سج رطح ویناہ یبن لسلسم نیت دن اوز نیت
زات انک بڑی یلھچم ےک ٹیپ ںیم زےہ  کیھ ایس رطح انب ا دم یھب لسلسم نیت دن اوز نیت زات ربق ںیم
زےہ اگ۔ اس ےک عال وہ انکو اوز وک یئ نساین پ  داھکیئ اجیگیئ۔ قح و ااصنف ےک ہلصیف ےک دن رہش ہونیہ ےک ولگ
اہمتزے ساھت ڑھکے وہ ےئ زدنہ ولوگن ےک نازے ںیم رجمم وہ ےن اک اعالن رکںی ےگ۔ ویکن ہک ویناہ
جب غیلبت رک نا اھت وت وہ اینپ زدنیگ ںیم دبتیلی ال یئ یھت۔ نکیل ںیم مت ےس اتہک وہن ںیم ویناہ ےس زنادہ
دقمم وہن۔
“ ااصنف و ہلصیف ےک دن ونجیب عال ےق یک ہکلم مت سب ےک ساھت اھٹ ڑھکی وہ یگ اوز مت سب وک وصقز
واز رہھٹاےئ یگ۔ویکن ہک وہ ہکلم امیلسن یک تمکح یک میلعت سیتے ےک ےئل تہب دوز ےس ا یئ یھت۔ اوز ںیم
امیلسن ےس زنادہ دقمم وہن۔
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“بڑی زوح جب ا دیم ےس ناہر ا یت ےہ اوز ا زام و وکسن نا ےن ےک ےئل ہگج یک نالس رک یت وہ یئ نا ین پ 
نا ےئ اج ےن وایل کشخ وسیھک ہگج رپ رفس رکیت ےہ۔ بب یھب اس بڑی زوح وک وکسن نا ےن ےک ےئل وک یئ ہگج
ک
ںیہن یتلم۔ بب وہ زوح ہنگی ’ ،ںیم ےلہپ سج رھگ وک وھچ ز رک ا یئ وہن ات رھپ دونازہ اس رھگ وک اجون یگ۔‘
جب رھپ زوح دونازہ اےکس ناس ا یگیئ وت وہ رھگ اخیل زاگیہ اصف رھتسا اھجزو دنا وہا اوز ا زاہتس و ریپاہتس ایک وہا
وہ اگ۔ بب وہ بڑی زوح ناہر اج رک وخد ےس زنادہ تخس طامل سات بڑی زووحن وک ساھت ےئل وہےئ ا یت ےہ۔
رھپ وہ زوںیح اس ا دیم ںیم سھگ رک زےنہ یتگل ںیہ۔ اوز اس ا دیم وک ےلہپ ےک اقمےلب ںیم مرند اصمبب اک
87
ساانم رک نا وہاگ اوز اہک ہک اس زامپ  ںیم طامل اوز بڑے ولوگن اک رشح یھب ایس رطح وہ اگ۔”
 3.43عیسٰی ےک سارگد یہ ااکس اچس اخدنان

عیسٰی جب ولوگن ےس ناںیت رک زےہ ےھت بب ای امن اوز ااکس اھب یئ ناہر ا رک ڑھکے وہ ےئگ اوز وہ اس ےس
ناںیت رک نا اچےتہ ےھت۔ یسک ےن عیسٰی ےس اہک“ ،ا یکپ امن اوز اھب یئ ا ےکپ ےئل ناہر ااظتنز ںیم ڑھکے ںیہ
اوز وہ ا ت ےس ناںیت رک نا اچےتہ ںیہ۔”
عیسٰی ےن اس ا دیم وک وجات دنا“ ،ریمی امن وکن ؟ اوز ریمے اھب یئ وکن ؟” اےنپ سارگدون یک
رطف اسازہ رکےت وہےئ اہک “ ،دوھکی یہی ریمی امن اوز یہی ریمے اھب یئ ںیہ۔ ا امسونن ںیم زےنہ واےل
ریمے نات یک رمیض ےک اطم قب زدنیگ زگازےن واال یہ یقیقح ونعمن ںیم ریما اھبیئ وہ اگ اوز اہک ،ویہ
88
ریمی امن اوز ریمی نہب یھب وہ یگ۔”
عی
انک دن عیسٰی ےن ان وااعقت وک اہک وت واہن ےک ولوگن ںیم ےس انک وعزت ےن دنلب ا وا ز ےس سٰی
ےس اہک“ ،ےھجت دیپا رک ےک اوز ریتی رپ وزس رک ےن وایل ریتی امن یہ لضف وایل وہ یگ۔”
نکیل عیسٰی ےن اہک“ ،ولگ وہنجن ےن خدا یک امیلعت ت نس رک اس ےک فرامربن داز وہ ےن واےل ولگ
89
یہ وخیش ےس ومعمز وہےگن۔”
 3.44جیب وبےن واےل یک لیثمت
عی
ایس دن عیسٰی رھگ ےس لکن رک لیھج ےک انکزے اجرک نینھ ےئگ۔ اوز یئک ولگ سٰی ےک ارطاف عمج وہ ےئگ۔
بب عیسٰی یتشک ںیم اج ےھٹیب اوز امتم ولگ لیھج ےک انکزے ڑھکے ےھت۔ بب عیسٰی ےن ولیثمتن ےک دزہعی
یئک زیچںی اںیہن اھکس ںیئ۔ اوز عیسٰی انکو ہی لیثمت دےنی ےگل ہک انک اسکن جیب وبےن ےکےئل ایگ:
“جب وہ مخت زبڑی رکزاہ اھت وت دنچ جیب زاےتس ےک انکزے رپ رگے۔ اوز رپدنے ا رک ان امتم وجیبن وک خگ ےئگ۔
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دنچ جیب رھتپیلی زنیم ںیم رگ ےئگ۔ اس زنیم ںیم زنا دہ یٹم پ  وہ ےن ےک وہج ےس جیب تہب دلج اگ ا ےئ۔ نکیل
جب وسزح ارھبا ،اس ےن وپدون وک اسلھج دنا۔ وت وہ اُےگ وہےئ وپ دے وسھک ےئگ۔ اس ےئل ہک ان یک ڑجںی رہگا یئ
نک پ  اج ںیکس۔ درگی دنچ جیب اخ ز داز اھج زوین ںیم رگ ےئگ۔اوز وہ اخ ز داز اھج زوین ےن ان وک دنا رک ان اےھچ وجیبن
یک لصف وک ا ےگ بڑ ھتے ےس زوک دنا۔ دورسے دنچ جیب ایھچ زز زیخ زنیم ںیم رگ ےئگ۔ اوز وہ وشن ہ ا نا رک رمث ا وز
وہےئ ضعب وپدے دص دصیف جیب د بتے ،اوز ضعب وپدے ساھٹ دصیف ےس زنادہ اوز ضعب ےن سیت دصیف ےس زادئ جیب
دےیئ۔ ریمی ناوتن رپ اکن درھ ےن واےل ولوگن ےن یہ وغز ےس انس۔”
بب سارگد عیسٰی ےک نا س ا رک وپےنھچ ےگل “ ،ا ت ولیثمتن ےک دزہعی ول وگن وک ویکن میلعت دےتی ںیہ؟”
عیسٰی ےن اہک“ ،خدا یک نادساہب یک وپ دیشہ اچس یئ وک ےنھجمس یک رصف مت ںیم صال جتب ےہ۔ اوز ان وپدیشہ
اچسیئ وک درگی ولگ ھجمس ںیہن ناےت سج وک وھتزا ملع و تمکح دی یئگ ےہ وہ مرند ملع اح لص رک ےک ملع و تمکح وا ال
ےنب اگ۔ نکیل وج ملع وتمکح ےس اع زی وہ اگ۔ وہ اےنپ ناس اک ومعم یل نام ملع یھب وھک دے اگ۔ ایس ےئل ںیم ان
ولیثمتن ےک دزہعی ول وگن وک میلعت داتی وہن۔ ان ولوگن اک اح ل ہی ےہ ہک ہی دھکی رک یھب ںیہن دےنھکی ےک بڑا بڑ اوز
نس رک یھب پ  سیتے ےک بڑا بڑ ںیہ۔ اےسی ول وگ ن ےک نازے ںیم نشعناہ ےن وج اہک وہ چس وہا:
’مت وغزو رکف رک ےت وہ ،اوز سیتے وہ
نکیل مت ےتھجمس ںیہن
اح ال ہکن مت دےتھکی وہ
نکیل وج ھچک مت دےتھکی وہ اس ےک ینعم مت ےتھجمسںیہن وہ۔
اہن ان ولوگن ےک دنہ دنک وہ ےئگ ںیہ اوز اکن رہبے وہ ےئگ ںیہ اوز ا وھکنن یک زوینش امدن ڑپ یئگ ےہ۔
وہ اینپ ا وھکنن ےس دھکی رک یھب پ  دےنھکی وا ولن یک رطح
اوز اےنپ اکونن ےس نس رک یھب پ  سیتے واولن یک رطح
اوز دل زےتھک وہےئ یھب پ  ھجمس ںیم ا ےن وا ولن یک رطح
ریمی رطف وتمہج پ  وہ ےن واولن یک رطح
اوز ریمی رطف ےس افش ء پ  نا ےن یک وہج ےس ااسی وہا۔‘
مت وت اقنل ابمزک ناد وہ۔ اےنپ ساےنم رظن ا ےن واےل وااعقت اوز ےنس اجےن واےل احالت وک ایھچ رطح
ھجمس سکتے وہ۔ ںیم مت ےس چس اتہک وہ ن ہک وج ھچک مت ایھب دےتھکی وہ اےس تہب سازے یبن اوز تہب سازے
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زاسیناز ولگ دےنھکی ےک وخادنمشہ ےھت۔ نکیل انہون ےن ق یھ ںیہن داھکی۔ اوز یئک ویبنن اوز بنک ولوگن ےن
وہ ناںیت سینی اچںیہ وج مت نس زےہ وہ نکیل انہون ےن ق یھ ںیہن ںینس
“ایسی وصزت ںیم اسکن ےک قلعتم یہک یئگ لیثمت ےک ینعم ونس۔
“ڑسک ےک انکزے ںیم رگ ےن واےل جیب ےس رما د ایک ےہ ؟زاےتس ےک انکزے رگے جیب اس ا دیم یک
امدنن ںیہ وج ا امسین نادساہب ےک قلعتم امیلعتت وک نس زاہ ےہ نکیل ھجمس ںیہن زاہ ےہ۔ اوکس پ  ےنھجمس واال
انسان یہ زاےتس ےک انکزے رگے وہ ےئ جیب یک رطح ےہ۔ بڑا صخش ا رک اس ا دیم ےک دل ںیم وبےئ ےئگ
وجیبن وک اکنل رک ناہر کنیھپ داتی ےہ۔
“اوز رھتپیلی زنیم ںیم رگے وہ ےئ جیب ےس رماد ایک ےہ ؟ وہ جیب اس صخش یک امدنن ےہ وج وخبیش
امیلعتت وک سینا ےہ اوز ان امیلعتت وک وخبیش وفزا ًوبقل رک اتیل ےہ۔ نکیل وہ ا دیم وج کالم وک اینپ زدنیگ ںیم
مکحتسم ںیہن انب نا اوز وہ اس کالم رپ انک رصتخم وقب ےک ےئل لمع رکنا ےہ۔ اوز اس کالم وک وبقل رک ےن یک وہج
ےس وخد رپ وک یئ فیلکت نا تبیصم ا یت ےہ وت وہ اوکس دلج یہ وھچز داتی ےہ۔
“اخز داز اھج زوین ےک چیب ںیم رگ ےن واےل جیب ےس ایک رماد ےہ میلعت وک سیتے ےک دعب زدنیگ ےک
نفکّڑات ںیم اوز دولب یک تبحم ںیم میلعت وک اےنپ ںیم رپ وان پ  ڑچاھ ےن واال یہ اخز داز زنیم ںیم جیب ےک
رگےن یک رطح ےہ۔یہی وہج ےہ ہک میلعت اس ا دیم یک زدنیگ ںیم ھچک لھپ پ  دیگی۔
“اوز اہک ہک ایھچ زنیم ںیم رگےن واےل جیب ےس ایک رماد ےہ ؟میلعت وک نس رک اوز اوکس ھجمس رک اج ےن
واال صخش یہ ایھچ زنیم رپ رگے وہ ےئ جیب یک رطح وہ اگ۔ وہ ا دیم رپ وان ڑچھکڑ ضعب اواقت وس دصیف اوز
90
ضعب اواقت ساھٹ دصیف اوز ضعب اواقت سیت دصیف لھپ داگی۔”
 3.45اینپ وخدیک لقع ھجمس اک اامعتسل
رھپ عیسٰی ےن اہک“ ،ایک مت ےتلج رچاع وکیسک بڑنت ےک ادنز نا یسک گنلپ ےک ےچین زوھکےگ؟ ںیہن ہکلب رچاع
وکرچاع دان ںیم زےتھک وہ۔ ہر وہ زیچ وج یپھچ وہ یئ ےہ اےس طاہر رک دی اجےئ یگ اوز ہر وہ زیچوج وپدیشہ اوز
زاز ںیم وہ اس رپ ےس رپدہ ااھٹ دنا اجاگیئ اوز وہ واحض وہاجیگیئ۔ ریمی نات سیتے واےل وتہج ےس ونس! مت

نج ناوتن وک نس زےہ وہ وغز ےس ونس۔مت نج نانُون ےس ناےتپ وہ ان یہ ںیم مت ناےپ اجوےگ مت ےن انتج
دنا ےہ اس ےس بڑھ رک وہ دےگنی۔ سج ےک ناس ھچک ےہ اس وک اوز زنادہ دنا اجاگیئ۔ سج ےک ناس ھچک پ  وہ
91
اس ےس وج یھب ےہ ےل ایل اجاگیئ۔”
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 3.46اےتگ وہےئ جیب ےک قلعتم عیسی یک لیثمت
رھپ عیسٰی ےن اہک“ ،خدا یک نادساہب زنیم ںیم مخت زبڑی رک ےن واےل ا دیم یک امدنن ےہ۔ اسکن وس زاہ وہ نا

اجاتگ وہ داپ  زات دن بڑاتھ یہ زاتہ ےہ۔ اسکن ںیہن اجاتن ہک داپ  سک رطح بڑاتھ ےہ۔ زنیم ےلہپ وپدے
وک رھپ ناویلن وک اوز اےکس دعب داونن ےس رھبی نایل وک وخد وخبد دیپا رکیت ےہ۔ رھپ اہک جب نایل ںیم دا پ  ہتخ
92
وہنا ےہ وت اسکن لصف اکاتٹ ےہ اس وک لصفاکےنٹ اک زامپ  ےتہک ںیہ۔”
 3.47وہیگن اوز اھگس وھپس یکلیثمت

بب عیسٰی انکو انک اوز لیثمت ےک دزہعی میلعت دےنی ےگل۔ وہ ہی  “ ،ا امسن یک نادساہب ےس رماد انک
اےھچ جیب وک اےنپ تیھک ںیم وبےن واےل انک اسکن یک رطح ےہ۔ اس زات جب ہک سب ولگ وس
زےہ ےھت وت ااکس انک دنمش ا نا اوز وہیگن ںیم اھگس وھپس وک وبدنا۔ جب وہیگن اک وپ دا وشن ہ ا نا رک داپ 
داز نب ایگ وت اےکس ساھت اھگ س وھپس ےک وپ دے یھب بڑ ھتے ےگل۔ بب اس اسکن ےک اخدم ےن اےکس
ناس ا رک دزناتف ایک ’ ،وت اےنپ تیھک ںیم اےھچ داونن وک وبنا۔ رگم وہ اھگس وھپس اک وپ دا اہکن ےس ا
ایگ ؟‘
“اس ےن وجات دنا’ ،ہیدنمش اک اکم ےہ۔‘
“ بب ان اخدومن ےن وپ اھچ  ’ ،ایک مہ اجرک اس اھگس وھپس ےک وپ دے وک ااھکز ںیکنیھپ؟‘
“اس ا دیم ےن اہک  ’ ،ااسی مب رکو ویکن ہک مت اھگس وھپس وک اکنےتل وقب وہیگن وک یھب اکنل وکنیھپ
ےگ۔ لصف یک اٹک یئ نک وگرھک و داےن اوز وہیگن دوونن وک انک ساھت اےنگ دو۔ لصف یک اٹکیئ ےک وقب

ںیم مردوزون ےس اتہک وہن ہک ےلہپ اھگ س وھپس وجیبن وک عمج رکو اوز خالےن ےک ےئل ان ےک ےھٹگ نادنھ دو
93
اوز رھپ اےکس دعب وہیگن وک اجکی رک ےک اوکس ریمے وگدام ںیم زوھک”‘-
 3.48زایئ ےک داےن اوز ریمخ یک لیثمت

بب عیسٰی ےن انک اوز لیثمت ولوگن ےس یہک“ ،ا امس ین ناد ساہب زا یئ ےک دا ےن ےک ہبا ہب ےہ۔ یسک ےن
اےنپ تیھک ںیم اس یک مخت زبڑی یک۔ وہ ہر مسق ےک داونن ںیم تہب وھچ نا داپ  ےہ۔ اوز جب وہ وشن ہ ا نا رک
بڑاتھ ےہ وت تیھک ےک دورسے دزوتخن ےس ابمل وہ نا ےہ۔ جب وہ دزجب وہ نا ےہ وت رپدنے ا رک اس یک
ساوخن ںیم وھگےلسن انبےت ںیہ۔”
رھپ عیسٰی ےن ولوگن ےس انک اوز لیثمت یہک“ ،ا امس ین نادساہب ریمخ یک امدنن ےہ ےسج انک وعزت
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جس
ےن زویٹ اکپ ےن ےک ےئل انک بڑے بڑنت مین ا نا ےہ اوز اس ںیم ریمخ مال دی ےہ۔ وگ نا وہ وپزا ا نا ریمخ
یک رطح وہ ایگ ےہ۔”
عیسٰی ان امتم ناوتن وک ولیثمتن ےک دزےعی ایبن رک ےن ےگل۔ جب یھب وہ میلعت ونیقلت رک ےت وت
ولیثمتن ےک دزہعی یہ اھجمس ےت۔ یبن یک یہکوہ یئ ہی نات  ع ولیثمتن ےک اس رطح وپ زی وہیئ:
“ںیم ولیثمتن اک اامعتس ل رک ےک کال م رکو اگن،
ںیم ان ناوتن وک نج رپ داین ےک ووجد ےس ات نک رپ دے ڑپے ںیہ ایبن رکواگن۔”

94

 3.49عیسٰی اک اھگس وھپس یک لیثمت یک واضجب رکنا

بب عیسٰی ولوگن وک وھچز رک رھگےلچ ےئگ۔ اےکن سارگد اےکن قربی ےئگ اوز ا ن ےس اہک ”،وگ رھک و وجیبن ےس
قلعتم لیثمت مہ وک اھجمسو۔”
عیسٰی ےن وجات دنا “ ،اس رطح تیھک ںیم اےھچ مسق ےک وجیبن یک مخت زبڑی رک ےن وا ال یہ انب ا دم
ےہ۔ تیھک ہی داین ےہ۔ اےھچ جیب یہ ا امس ین نادساہب ںیم سا لم وہ ےن وا ےل خدا ےک ےچب ںیہ اوز بڑ ے ودب
اک زون ےس زےتش زےنھک وا ےل یہ وہ وگ رھک وےک جیب ںیہ۔ کڑ وے جیب وک وب ےن وا ال دنمش یہ وہ اطیش ن ےہ۔

لصف یک اٹک یئ اک وم مس یہ داین اک ااتتخم ےہ اوز اس وک عمج رک ےن وا ےل مر دوز یہ خدا ےک فرےتش ںیہ۔
“کڑ وے داونن ےک وپدون وک ااھک ز رک اس وک ا گ ںیم خال دےتی ںیہ اوز داین ےک ااتتخ م رپ وہ ےن وا ال یہی
اکم ےہ۔ انب ا دم اےنپ فروتشن وک ےجیھب اگ۔اوز اس ےک فرےتش گنا وہن ںیم ولمت بڑے اوز رش دنسپ ول وگن وک عمج

رکںی ےگ۔ اوز وہ انکو اس یک نادساہب ےس ناہر اکنل دںی ےگ۔ فرےتش ان ولوگن وک ا گ ںیم کنیھپ دںی ےگ۔اوز
واہن وہ فیلکت ےس زو ےت وہےئ اےنپ داوتنن وک ےتسیپ زںیہ ےگ۔ بب اےھچ ولگ وسزح یک امدنن ںیکمچ ےگ۔ وہ
95
اےنپ نات یک نادسا یہ ںیم وہ ن ےگ۔ ریمی ناوتن رپ وتہج دےنی واےل ولوگ وغز ےس ونس۔
 3.50زخاےن اوز ومویتن یک لیثمت

“ا امس ین نادساہب تیھک ںیم گڑے وہ ےئ زخا ےن یک امدنن ےہ۔انک دن یسک ےن اس زخا ےن وک نا ایل۔ اوز
ےب ااہتن رسم ّت ووخیش ےس اس وک تیھک یہ ںیم اپھچ رک زھک دنا۔ بب رھپ اس ا دیم ےن اینپ سا زی اج دیئاد وک
چیب رک اس تیھک وک رخند ایل۔
“ا امس ین نادساہب دمعہ اوز ایلص ومویتن وک دوھند ےن وا ےل ا نک وسدارگ یک رطح ےہ وج یتمیق
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ومویتن یک نال س رک نا ےہ۔ انک دن اس نا رج وک تہب یہ یتمیق انک وم یت مال۔بب وہ ایگ اوز اینپ امتم اجدیئاد
96
وک فروجب رک ےک اس ومیت وک رخند ایل۔
 3.51یلھچم ےک اجل یک لیثمت
“ا امس ین نادساہب دنمسز ںیم داےل ےئگ اس یلھچم ےک اجل یک رطح ےہسج ںیم فلتخم مسق یک
ایلھچمن سنھپ ںیئگ۔ بب وہ اجل ویلھچمن ےس رھب ایگ۔ ریھچمے اس اجل وک لیھج ےک انک زے الےئ
اوز اس ےس ایھچ ایلھچمن وٹرکوین ںیم دال ںیل اوز رخات ویلھچمن وک کنیھپ دےیئ۔ اس داین ےک
ااتتخم رپ یھب واسی یہ وہاگ۔فرےتش ا ںیئ ےگ اوز بنک اک زون وک دب اکزون ےس اگل رکںی ےگ۔ فرےتش
بڑے ولوگن وک ا گ یک یٹھب ںیم کنھپ دںی ےگ۔ اس ہگج ولگ زوںیئ ےگ۔دزد وفیلکت ںیم اےنپ
داوتنن وک ںیسیپ ےگ۔”
عیسٰی ےن اےنپ سارگدون ےس وپاھچ“ ،ایک مت ان امتم ناوتن وک ھجمس ےئگ وہ؟”
سارگدون ےن وجات دنا “مہ ھجمس ےئگ ںیہ۔”
بب عیسٰی ےن اےنپ سارگدون ےس اہک “،ا امس ین ناد ساہب ےک نازے ںیم میلعت دےنی وا ال ہر انک ملعم
رشتعی ام کل اکمن یک رطح وہاگ وج رپاین زیچو ن وک اس رھگ ںیم عمج رک ےک ان وک رھپ ناہراکن ےل اگ۔”
97
عیسٰی ان ولیثمتن ےک دزےعی میلعت دےنی ےک دعب واہن ےس ےلچ ےئگ۔
 3.52عیسٰی اک وطافن اک زوانک

اس زوز سام عیسٰی ےن اےنپ سارگدون ےس اہک “،ریمے ساھت ا و لیھج ےک اس انکزے رپ اجےگنیئ۔” عیسٰی
اوز اےکن سارگد واہن ےک ولوگن وک وںیہ رپ وھچز رک ےلچ ےئگ۔ سج یتشک ںیم نینھ رک عیسٰی میلعت دے زےہ
ےھت وہ ایس یتشک ںیم ےلچ ےئگ۔ ان ےک ےئل دورسی تہب یس ایتشکن وموجد ںیھت۔ وہ اج یہ زےہ ےھت ہک
لیھج رپ ایھب نک ا دنیھ ینلچ رشوع وہ یئگ۔ اویچن اویچن رہلںی یتشک ےس رکٹا ےن ںیگل۔ یتشک رقتابیً ناین
ک
ےس رھب یئگ۔ عیسٰی یتشک ےک ےلھچپ جصّے ںیم ہیکت رپ رس ز ھکڑ وس زےہ ےھت سارگد ان ےک قربی اج رک اںیہن
اگجنا اوز اںیہن اہک “ ،اے ااتسد! ایک ا اکپ مہ ےس قلعت ںیہن؟ مہ ناین ںیم دوےب اج زےہ ںیہ۔”
عیسٰی ےن دنین ےس دیباز وہرک ا دنیھ اوز رہلون وک مکح دنا“ ،رپُ وجس پ  وہ اخومس زوہ!” بب ا دنیھ
مھت یئگ اوز لیھج رپ ومت اک سا وکست اھچ ایگ۔
گ
عیسٰی ےن اےنپ سارگ دون ےس اہک“ ،مت ویکن ھیراےت وہ؟ ایک مت ںیم ایھب نیقی دیپا ںیہنوہا ۔”
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سارگد وخزفدہ وہ ےئگ اوز انک دورسے ےس اہک“ ،ہی وکن وہ اتکس ےہ؟ وہا اوز ناین رپ یھب اس اک نص ّرف
98
ےہ۔”
 3.53عیسٰی اک دبز ووحن ےس اتمرث ا دیم وک اکٹھچزا دالنا
عیسٰی اوز اےکن سارگدون ےن گلنل ےس لیھج ناز رک ےک رگاوینیسن ےک عالےق اک رفس ایک۔ جب عیسٰی یتشک ےس
ارتے وت اس رہش اک انک ا دیم عیسٰی ےک بڑدنک ا نا اس ا دیم رپ دب زوح وساز یھت انک ےبمل رعہص ےس وہ
99
ڑپکے یہ پ  اتنہپ اھت اوز رھگ ںیم ںیہن زاتہ اھت اوز ربقون ےک دزایمن زاتہ اھت۔
اس وک نادنھ رک زانھک یسک ےک ےئل نکمم پ  اھت اس وک زریجنون ںیم ڑکج دانی یھب وکیئ افدئہ گدن نابب پ 
وہا۔ ولوگن ےن یئک رمہبت اس ےک اہھت ریپ نادن ھتے ےئلیک زریجنون اک اامعتسل ایک۔ نکیل وہ ان وک ااھک ز کنیھپ
دنا۔یسک ںیم اینت وقّت ںیہن یھت ہک اس وک اقوب ںیم رکے۔ وہ زات دن ربقاتسن ںیم ربقون ےک
ارطاف اوز اہپزون رپ اتلچ رھپنا اھت اوز ےتخیچ وہےئ اےنپ ا ت وک رھتپون ےس لچک داتی اھت۔
عیسٰی اس ےس تہب دوز ےک افےلص رپ ےھت اس صخش ےن اُےس داھکی اوز دوز ےت وہےئ اجرک اس ےک
ساےنم دزاز وہا ا دات اجب النا اوز دجسہ ایک عیسٰی ےن اس ےس اہک“ ،اے دب زوح اس ےک ادنز ےس وت ناہر
ا اج”اس صخش ےن اویچن ا واز ںیم خلّا ےت وہےئ اہک“ ،اوز رعض ایک اے عیسٰی سب ےس میظع خدا اک اٹیب ھجم
ےس وت ایک اچاتہ ےہ ؟ خداودن یک مسق اھک رک اتہک وہن ےھجم فیلکت پ  دے۔”
رھپ عیسٰی ےن اس ےس وپاھچ“ ،ریتا نام ایک ےہ؟”
اس ےن وجات دنا “ریما نام رکشل ےہ ویکن ہک ھجم ںیم یئک دب زوںیح ںیہ۔” اس ا دیم ےک ادنز یک
دبزوںیح عیسٰی ےس ناز ناز ااجتل رکےن ںیگل ہک ےھجم اس عالےق ےس ناہر اکن ال پ  اج ےئ۔
وسزون اک انک وغل رچ زاہ اھت۔ دب زووحن ےن ہی ےتہک وہےئ عیسٰی ےس رعض
واہن ےس قربی اہپزی رپ ّ
وسزون ےک ساھت جیھب دے۔ اوز ںیمہ ان ںیم دالخ وہےن یک ااجزت دے ۔” وجیہن ان
ایک “ ،مہ سب وک ّ
وک عیسٰی ےس ااج زت یلم وت وہ اس ا دیم ںیم ےس لکن رک وسّزون ںیم سھگ یئگ۔ بب امتم وسّز اہپز ےس ارت رک
لیھج ںیم رگ رک دوت ےئگ۔ اس وغل ںیم رقتابیً دو ہراز وسّز ےھت۔
وسّز یک دھکی اھبل رکےن واےل ولگ رہش ںیم ا ےئ اوز نااغت ںیم ےئگ اوز ولوگن وک واہ  رکانا۔ بب
ولگ وج واہعق شیپ ا نا اس وک دےنھکی ےک ےئل ا ےئ۔ وہ عیسٰی ےک ناس ا ےئ انہون ےن داھکی ہک انک ا دیم وج
فلتخم دب زووحن ےس اتمرث اھت اوز ڑپکے ےنہپ وہےئ واہن اھٹیب ےہ۔ وہ ا دیم وہس و وحاس ںیم اھت وہ ولگ
اس وک دھکی رک دز ےئگ۔ ضعب ولگ واہن وموجد ےھت اوز عیسٰی ےن وج ایک اس وک داھکی ان ول وگن ےن دورسے
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ولوگن ےس اہک ہک اس صخش وک سج ےک ادنز دب زوںیح ںیہ اُس وک ایک شیپ ا نا۔اوز انہون ےن سوزون ےک
نازے ںیم یھب اہک۔ بب ولوگن ےن عیسٰی وک اانپ کلم وھچز رک اج ےن یک ذگازس یک۔
جب عیسٰی واہن ےس اجےن ےک ےئل یتشک ںیم وساز وہ ےن یک ب ّنازی رک زےہ ےھت وت اس وقب وہ ا دیم وج
دب زووحن ےس اجنت نانا اھت۔عیسٰی ےس دزوخاسب یک ہک ںیم یھب ا ت ےک ساھت ولچاگن۔ نکیل عیسٰی ےن
اس وک اےنپ ساھت ےل اج ےن ےس ااکنز رکدنا اوز اہک “ ،وت اےنپ رھگ اج اوز اےنپ دووتسن ےک ناس اج۔ اوز خدا
ودن ےن ریتے ساھت وج نھالیئ یک ےہ اوز اسےن ریتے ساھت وج رہمناین اک ولسک ایک ےہ ان وک اتب۔”
ک
اس وقب وہ واہن ےس خال ایگ اوز عیسٰی ےن اس ےک ساھت وج ااسحن ایک اھت اےس اس ےن د ُنلس ےک

ولوگن وک ولعمم رکا دنا۔ وت وہ ولگ اہنبب بجعتم وہےئ۔
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 3.54عیسٰی اک انک رمی وہیئ ڑلیک وک زدنہ رکنا اوز انک امیبز وعزت وک افش دانی

عیسٰی دونازہ یتشک ںیم لیھج ےک اس نازانک زے ےچنہپ لیھج ےک انکزے تہب سازے ولگ ان ےک ارطاف
عمج وہ ےئگ۔ وہیدی ابعدت اخپ  اک انک دہعنداز واہن ا نا۔اس اک نام نابڑ اھت اس ےن عیسٰی وک داھکیاوز اسےک
ساےنم رگ رک دجسہ ایک اوز تہب ااجتل یک۔ “ریمی وھچ یٹ یٹیب رم زیہ ےہ بڑاےئ رہم ناین ا ت ا ںیئ اوز اےنپ

اہوھتن ےس اس وک وھچ ںیئ بب وہ تحص نات وہاجیگیئ اوز رھپ ےس یج ےکس یگ۔”
عیسٰی دہعنداز ےک ساھت ےئگ۔یئک ولگ عیسٰی ےک ےھچیپ وہ ےئل اوز وہ اےکن ارطاف د ّھکا لیپ رک زےہ
ےھت۔
ان ولوگن ںیم انک وعزت یھت ےسج نازہ سال ےس وخن اجزی اھت۔ وہ تہب فیلکت ںیم مینال یھت۔
اس وک فیلکت ےس اجنت دالےن ےک ےئل تہب ےس وبیبطن ےن اہنبب وکشش یک اس ےک ناس وج زوہیپ
ہسیپ اھت وہ سب رخح وہ ایگ۔ اس ےک نا ووجد وہ تحص پ  نایئ۔ اس اک رمض دب رت وہ زاہ اھت۔
اس وک عیسٰی ےک نازے ںیم ولعمم وہا اس ےئل وہ ولوگن یک ڑیھب ںیم ےھچیپ ےس ا رک ان ےک وچےغ وک
وھچیئ۔ اس اخوتن ےن وساچ “ ،ان اک ابلس وھچنا اکیف ےہ ںیم تحص گدن وہ اجویگن۔” وھچ ےت یہ اس اک
اجزی وخن زک ایگ اوز اینپ تحص نایب اک اےس ااسحس وہا۔ عیسٰی ےن وسحمس ایک ہک اس ںیم ےس ھچک وقّت
یلچ یئگ ےہ اوز وہ وںیہ رپ رہھٹ رک ےھچیپ مررک داھکی اوز وپاھچ “ ،ریمے ابلس وک سک ےن وھچا ےہ ؟”
سارگدون ےن اہک“ ،ا ت دھکی زےہ ںیہ ہک عمجم ا ت رپ ہر رطف ےس رگ ڑپ زےہ ںیہ اےسی ںیم ا ت
وپھچ زےہ وہ ہک ےھجم وکن وھچا؟”
اس ےن اچزون رطف اگنہ یک نا ہک سج ےن ہی اکم ایک اھت اےس دےھکی۔ وعزت وک ولعمم اھت ہک اس وک
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افشء وہیئگ ےہ اس وہج ےس وہ وعزت ڑھکی وہرک دزیت وہیئ عیسٰی ےک ساےنم ا یئ اوز دجسہ ںیم رگ یئگ اوز
سازا احل چس چس اتبدی۔ عیسٰی ےن اس ےس اہک “ ،یٹیب ریتے دیقعہ یہ یک وہج ےس ےھجت افش وہیئ ےہ اانمطن و
ن
سلّی ےس اج۔ اس ےک دعب ےھجت اس امیبزی یک وکیئ فیلکت پ  وہیگ۔”
عیسٰی واہن رپ ناںیت رکیہ زےہ ےھت ہک ایس اانثء ںیم دنچ ولگ وہیدی ابعدت اخپ  ےک دہعنداز نابڑ
ےک رھگ ےس ا رک اس ےس اہک “ ،ریتی یٹیب رمیئگ ےہ۔ ات ااتسد وک فیلکت دےنی یک رضوزت ںیہن ےہ۔”
گ
نکیل عیسٰی ےن ان یک نا وتن رپ وتہج د بتے ریغب وہیدی ابعدت اخپ  ےک دہعنداز ےس اہک “ ،وت ھیرا مب
رصف نیقی و دیقعہ زھک۔”
عی
س
عیسٰی ےناےنپ ساھت رطپس  ،وقعیت ،اوز وقعیت ےک اھبیئ ویجنّا وک ا ےن یک ااجزت دی۔ ٰی اوز ہی
سارگد وہیدی ابعداخت پ  ےک دہعنداز نابڑ ےک رھگ ےئگ۔ عیسٰی ےن داھکی ہک واہن تہب سازے ولگ زازو اطقز
زوزےہ ںیہ اوز واہن رپ تہب زنادہ وشز اھت۔ عیسٰی رھگ ںیم دالخ وہےئ اوز اُن ولوگن ےس اہک “ ،مت سب
ویکن زو زےہ وہ ؟ اانت وشز ویک ن رک زےہ وہ ؟ ہی ڑلیک رمی ںیہن ہکلب وسیئ وہیئ ےہ۔” نکیل ان سب
ولوگن ےن عیسٰی رپ انسنہ رشوع ایک۔
عیسٰی ےن ان امتم ولوگن وک رھگ ےک ناہر اجیھب اوز اس ڑلیک ےک امن نات وک رکیل اےنپ سارگدون ےک ساھت
رمکے ےک ادنز ےئگ۔ عیسٰی ےن اس ڑلیک اک اہھت ڑکپرک اس ےس اہک “ ،نلی نا وقیم” اس ےک معنٰی “اے وھچیٹ ڑلیک
اھٹ اج ںیم ھجت ےس ہہک زاہ وہن۔” وفزا ًڑلیک ایھٹ اوز انلچ رھپ نا رشوع رکدی۔ اس یک رمع رقت ًابی نازہ سال یھت اس
ڑلیک ےک وادلنی اوز سارگد تہب ریحت زدہ وہےئ۔ عیسٰی ےن اس وا ہعق ےک نازے ںیم یسک ےس ایبن رک ےن ےک
101
ےئل ڑلیک ےک وادلنی وک یتخس ےس عنم ایک اوز اس ڑل یک وک اھکنا کھالےن ےک ےئل اہک۔
 3.55عیسٰی اک نیت ا دویمن وک افش دانی

عیسٰی جب واہن ےس ولت زےہ ےھت وت دو ادنےھ اس ےک ےھچیپ وہ ےئل۔ اوز وہ زوز ےس اکپزےن ےگل “ ،اے
داود ےک فرزدن مہ رپ زمح رک۔”
عیسٰی رھگ ےک ادنز ےلچ ےئگ۔ ادنےھ ا دیم یھب اس ےک ساھت ےلچ ےئگ۔ عیسٰی ےن ان ےس اہک “ ،ایک مت نیقی
رکےت وہ ہک ںیم ںیہمت افشء دے اتکس وہن ؟” ادنوھن ےن وجات دنا“ ،اہن خدا ودن مہ نیقی زےتھک ںیہ۔”
بب عیسٰی ےن ایکن ا ںیھکن وھچ رک اہک“،اسیج اہمتزا ااقتعد ےہ واسی یہ اہمتزے ساھت وہ۔” وفزا ًیہ انکو
انیبیئ ا یئگ۔ عیسٰی ےن اںیہن یتخس ےس نا دیک “ ،ہی واہعق یسک ےس پ  انہک۔” نکیل وہ ادنےھ واہن ےس ول ےٹ
ن
اوز اس ربخ وک اس عال ےق ےک اچزون رطف ھنال د بتے۔

رہشت اک سال
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جب وہ دوونن اج زےہ ےھت وت دنچ ولگ انک صخش وک عیسٰی ےک ناس ال ےئ وچہکن اس رپ دب زوح اک ساہی
اھت اس وہج ےس وہ وگاگن وہ ایگ اھت۔ بب عیسٰی ےن اس دب زوح وک مکح دنا ہک وہ اوکس وھچ ز رک خال اجےئ۔ بب وہ
وبےنل اگل۔ ولوگن ےن داھکی وت بجعت ںیم ڑپ ےئگ۔ اوز ےنہک ےگل“ ،ارسالیئ ںیم ااسی اکم مہ ےن داھکی یہ ںیہن۔”
102
نکیل فریسی ےنہک ےگل“ ،ہی دبزووحن ےک امکل و رسداز یک وقت و طاقب ےس دب زووحن وک ڑھچانا ےہ۔”
 3.56عیسٰی اک اےکن اےنپ ونط ںیم ااکنز

عیسٰی واہن ےس لکن رک اےنپ سارگدون ےک ساھت اےنپ ونط وک واسپ وہےئ۔ سیب ےک دن عیسٰی
ےنوہیدی ابعدت اخپ  ںیم میلعت دی ااکن ایبن نس رک یئک ولوگن ےن بجعت ایک اوز اہک“ ،اس ملع و رعمتف وک
اُس ےن اہکن ےس اھکیس ےہ ؟ اس وک سک ےن دنا ؟ اوز اس وک ہی زجعمے یک طاقب اہکن ےس ا یئ؟ ہی وترصف
بڑھنی ےہ۔اس یک امن رممی ےہ ہی وقعیت ،ویسیس  ،وہیداہ اوز وعمشن اک اھبیئ ےہ اس یک ںینہب اہین
امہزے ساھت ںیہ۔” ان ولوگن ےن عیسٰی وک وبقل ںیہن ایک۔
عیسٰی ےن ولوگن ےس اہک ُ “ ،دورسے ولگ وت یبن یک میظعت رکےت ںیہ۔نکیل یبن وک اےنپ ونط ںیم اوز
اےنپ اخض ولوگن ںیم اوز اےنپ یہ رھگ ںیم  تت ںیہن یتلم۔” عیسٰی اس اگون ںیم زنادہ زجعمے پ  داھک
ےکس۔اُس ےن اےنپ اہوھتن وک دنچ امیبزون ےک اورپ زھک رک انکو دنتزسب ایک۔اس ےک عالوہ اس ےن وکیئ زجعمہ
ںیہن داھک نا۔ ان ولوگن ںیم دیقعہ یک یگتخپ پ  نارک عیسٰی وک ریحت وہیئ۔بب عیسٰی ےن ان عالوقن ےک
فلتخم اگون ںیم اجرک ولوگن وک میلعت دی۔
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 4.1خدا ےس تہب سازے مردوزون ےک ےئل انہک
عیسٰی ےن امتم اگون اوز رہشون اک دوزہ ایک۔ اوز عیسٰی ےن ایکن ابعدت اگوہن ںیم میلعت دےتی وہ ےئ
نادساہب ےک نازے ںیم وخربخشی انسیئ امتم مسق یک امیبزوین وک افشء یشخب۔ فیلکت ںیم مینال ء ےب اہسزا
ولوگن ےک عمجم وک دھکی رک عیسٰی نیگمغ وہےئ۔ وہ ریغب رچواےہ ےک ڑیھبون ےک زویز یک امدنن ےہ۔ عیسٰی ےن
اےنپ سارگدون ےس اہک“ ،لصف وت تہب زنادہ ےہ نکیل مردوز مک ںیہ۔” اوز اس ےن اہک“ ،لصف اک امکل خدا
104
ےہ۔ اس ےئل لصف ےکامکل ےس دزوخاسبرکو ہک لصف اکےنٹ ےک ےئل زنادہ مردوز جیھب دے۔”
 4.2عیسٰی اک نازہ زوسولن وک انجیھب

عیسٰی اےنپ نازہ سارگدون وک انک ساھت عمج رکےک ان وک اس نات اک اایتخز دنا ہک وہ دب زووحن وک ڑھچا ںیئ
105
اوز ہر مسق یک امیبزی ےس افشء دںی۔
عیس ٰی ان نازہ زوسولن وک دنچ ااکحامت درکی نادساہب ےس قلعتم ولوگن وک ولعمامت فرامہ رک ےن ےک
ےئل جیھب دنا۔ اوز عیسٰی ےن ان ےس وج اہک وہ ہی ہک“ریغ وہیدوین ےک ناس اوز ان رہشون ںیم پ  اجنا اہجن

سارمی زےتہ وہن۔ ہکلب ارسالیئ ےک ناس اجو وج وھک یئ وہ یئ ڑیھبون یک رطح ےہ۔ اوز انکو انم دی رکو
’جتب یک نادساہب‘ قربی ا زیہ ےہ۔ امیبزون وک افشء دو۔ اوز رمدون وک خال دو۔ اوز وک زھتون وک تحص
دو۔ اوز ولوگن وک دب زووحن ےس ڑھچا و۔ ںیم ہی امتم اایتخزات ںیہمت ا زاداپ  دے زاہ وہن۔ اےئلس مت
ریغون یک ےب ولت خدمب رکو۔ مت زوہیپ ہسیپ نا ناابن،اچدنی نا وسنا وک یئ یھب زیچ اےنپ ساھت پ  ےل اج نا۔
وک یئ یلیھت یھب پ  ےل اجنا۔ اےنپ رفس ےک ےئل رصف ےننہپ ےک ڑپکے اوز وج ےت ےل اجنا۔ اےنپ ساھت اانپ
اصع یھب پ  ےل اجنا۔ انک مردوز وک رصف ویہ دانی اچےئہ سج یک اےس رضوزت وہ۔
“جب مت یسک اگون ںیم نا یسک رہش ںیم دالخ وہ وت یسک ایھچ نا ارث تیصخش وک دوھندو اوز مت اس ہگج
وک وھچ ز ےن نک ایس ےک رھگ ںیم ایق م رکو۔ جب مت اس رھگ ںیم دالخ وہ وت ان ےس وہک  ’ ،سالیتم مت رپ وہ۔‘
اس رھگ ےک ولگ ارگ اہمتزا اابقتسل رکںی وت وہ اہمتزی داعےئ ریخ و سالیتم ےک قحتسم ںیہ وت وہ سالیتم اںیہن

احلص وہ۔ نکیل ارگ وہ ںیہمت وخس ا دمند پ  ںیہک وت اہمتزی داعےئ ریخ ےک قحتسم ںیہن ںیہ اوز مت رپ یہ
واسپ ولےٹ۔ انک رھگ واےل نا انک اگون واےل ارگ ںیہمت وخس ا دمند پ  ںیہک نا اہمتزی ناںیت پ  ںینس وت مت
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وک اچےئہ ہک اس ہگج وک وھچزےن ےس ےلہپ اےنپ ریپون ںیم یگل دوھل وںیہ رپ اھجز دو۔ ںیم مت ےس چس اتہک
وہن ہک ہلصیف ےک دن اس اگون اک احل دسوم اوز ومعزہ ےس یھب زنادہ بڑا وہ اگ
“ونس! ںیم ںیہمت ڑیھبون یک رطح ڑیھبوین ےک دزایمن جیھب زاہ وہن۔ اس وہج ےس مت ساوپنن یک
رطح وہایشز زوہ۔ وبکرتون یک رطح وک یئ یطلغ پ  رکو۔ ولوگن ےک نازے ںیم ناربخ زوہ۔ مت وک وہ دیق
رکےک دعالب ںیم احرض رکدںی ےگ۔ وہ اینپ وہیدی ابعدت اگوہن ںیم مت رپ د ّزے بڑساںیئ ےگ۔ وہ مت وک
احومکن اوز نادساوہن ےک ساےنم شیپ رکںی ےگ۔ریمی وہج ےس ولگ اہمتزے ساھت ااسی یہ رکںی ےگ۔
نکیل مت ان نادساوہن اوز احومکن اوز ریغ وہیدی ولوگن وک ریمے نازے ںیم وہک ےگ۔ جب مت دیق ےئک اجو
وت اس نات یک رکف پ  رکو ہک سک رطح وگتفگ رکںی ،اوز ںیہمت ایک انہک اچےئہ وہ سب ناںیت ںیہمت اس وقب
اطع وہیگن۔ تقیقح ںیم کالم رک ےن واےل مت پ  وہ ےگ۔ ہکلب اہمتزے نات یک زوح یہ اہمتزے دزےعی
نات رکیگی۔
“یقیقح اھب یئ اےنپ یقیقح اھب یئ ےک خالف وہ اجاگیئ اوز اوکس ومت یک زسا ےک وحاےل رکاگی۔نات اینپ یہ
اوالد وک ومت یک زسا ےک وحاےل رکںی ےگ۔اوز اوالد وادلنی ےک خالف ڑھکے وہ رک اںیہن ومت یک زسا ےک
وحاےل رکںی ےگ۔ ویکن ہک مت ریمی ریپوی رکےت وہ اس وہج ےس سب ولگ مت ےس رفنت رکںی ےگ۔
نکیل ا رخی وقب نک ربص رکےن واال یہ اجنت نا اگیئ۔ ارگ یسک انک اگون ںیم مت رپ ملظ و زنادیت وہ وت
دورسے اگون ےلچ اجو۔ ںیم مت ےس چس اتہک وہن ہک انب ا دم ےکدونازہ ا ےن ےس ےلہپ مت ارسالیئ یک امت م
ا نادوین ںیم زگزےن یھب پ  ناوےگ۔
“سارگد اےنپ ااتسد ےس رتہب پ  وہاگ۔ اوز پ  یہ ونرک اےنپ امکل ےس رتہب وہاگ۔ سارگد ےک ےئل ہی اک یف وہاگ ہک
وہ اےنپ ااتسد اسیج ےنب۔ اوز ونرک ےک ےئل ہی اک یف وہاگ ہک وہ اےنپ امکل اسیج ےنب۔ ارگ اخدنان ےک دصز یہ وک اسیلب
ےک نام ےس اکپ زا اجےئ وت ایک اخدنان ےک درگی افراد وک اوز زنادہ بڑے ناومن ےس اکپ زا پ  اج ےئ اگ۔
“اس وہج ےس ولوگن ےس پ  دزو۔ ویکن ہک ہر وہ زیچ وج وپدیشہ ےہ وہ طا ہر وہ اجیگیئ۔ ںیم ادنھیرے ںیم
ہی امتم وااعقت مت ےس ہہک زاہ وہن نکیل ریمی ہی ا ززو ونمنّا ےہ ہک مت ان وااعقت وک دن ےک ااجےل ںیم وہک۔
ںیم ہی سازی ناںیت مت ےس ا یگتسہ ےک ساھت ہہک زاہ وہن۔ رگم ان ناوتن وک مت ولوگن وک ا واز ےس انسو۔
گ
“مت ولوگن ےس پ  ھیراو۔ویکن ہک وہ وت رصف مسج وک امز سکتے ںیہ نکیل زوح وک امز ںیہن سکتے۔ ہکلب خدا

ےس دزو وج زوح اوز مسج وک منہج ںیم تسین و ناوبد رک اتکس ےہ۔ نازاز ںیم انک س ّکہ ںیم دو ڑچوین وک ےتچیب ںیہ۔
نکیل اہمتزے نات یک ااجزت ےک ریغب ان ںیم وک یئ انک یھب ںیہن رمیت۔ اہمتزے رس ںیم ےنتک نال ںیہ خدا وک
ااکس یھب ملع ےہ۔ اس ےئل وخف پ  رکو۔ ویکن ہک مت یئک ڑچوین ےس یھب تہب زنادہ یتمیق وہ۔
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“ارگ وک یئ صخش ولوگن ےک ساےنم ہی ےہک ہک وہ ھجم رپ اامین زکھنا ےہ وت ںیم یھب اےنپ نات ےک ساےنم
وج ا امسونن ںیم ےہ اس وک اانپ اتبون اگ۔ ارگ وک یئ صخش ولوگن ےک ساےنم ہی ےہک ہک ںیم ااکس ںیہن وہن وت
ںیم یھب ا امسونن ںیم زےنہ واےل اےنپ نات ےس ہی وہکاگن ہک ہی ا دیم ریما ںیہن ےہ۔
“مت ہی پ  وھجمس ہک ںیم داین ںیم انم اقک  رکےن ےک ےئل ا نا وہن ہکلب ولتاز خال ےن ےک ےئل ا نا وہن۔
اس وک وپ زا رکےن ےک ےئل ا نا وہن:
’انک صخش ااسی ےہ ہک اس ےک رھگ واےل یہاےکس دنمش وہےگن۔
اٹیب نات ےک خالف،
یٹیب امن ےک خالف
اوز وہب ساس ےک خالف ،دنمش وہےگن۔ ‘
“ارگ وک یئ صخش ریمی تبحم ےس بڑھکڑ اےنپ نات نا اینپ امن ےس تبحم رکنا ےہ وت وہ ریمی ریپوی
رکےن ےک ال قئ پ  وہ اگ۔ اوز وج وک یئ ریمی تبحم ےس بڑھکڑ اےنپ ےٹیب ےس نا اینپ یٹیب ےس تبحم رکے وت وہ
یھب ریما ریپو کہال ےن اک قحتسم پ  وہ اگ۔ وج وک یئ اس وک دی اج ےن وایل بیلص وک وبقل رک ےن اک وخادنمشہ پ  وہ
وت وہ ریما می ّتع وہ ےن ےک ال قئ پ  وہ اگ۔ ریمی تبحم ےس بڑھکڑ وج وک یئ اینپ اجن ےس تبحم رکنا ےہ وہ اس وک
وھک داتی ےہ ریمی اخرط وج وک یئ اینپ اجن وک وھک داتی ےہ وت وہ اس وک نا اگیئ۔
“وج ںیہمت وبقل رکےن واال ےہ وہ ےھجم یھب وبقل رکےن واال ےہ وج ےھجم وبقل رکےن واال ےہ وہ ےھجم
ےنجیھب واےل خدا وک یھب وبقل رک نا ےہ۔ یبن وک یبن ھجمس رک وبقل رکاگی وگنا وہ یبن اک ارج ناےئ اگ۔ قح وک اچس اجن
رک اس وک وبقل رک ےن واال وگ نا اس قح وک ےنلم واےل قح اک وہ جقداز وہاگ۔ رغبی سلفم وک وج ہک ریما ریپو اکز
ےہ ارگ وک یئ انمسب ادماد رکے وت وہ ًانیقی ااکس ارج نا اگیئ۔ ریمی ریپوی رکےن واولن وک ارگ وک یئ انک ایپہل
106
ڈنھٹا ناین یہ نال ےئ وت وہ رضوز اےکس ارج اک جقداز وہ اگ۔”
عیسٰی اےنپ نازہ سارگدون ےس ان وااعقت وک انس ےن ےک دعب دہانات دانی متخ ایک۔ غیلبت اوز انمدی
107
رکےن ےک ےئل وہ گلنل ےک وبصقن ںیم ےلچ ےئگ۔

بب زوسل واہن ےس ےلکن رفس ےئک اوز اگون ،اگون اجرک اہجن ومعق مال وخربخشی یک انم دی رک ےن ےگل
اوز امیبزون وک افش ء دی۔ 108ولوگن ںیم غیلبت یک اوز اہک ہک اےنپ گنا وہن ےس وت ہب رکو۔ دب ُزووحن ےس
109
اتمرث ےب امشز ولوگن وک سارگ دون ےن تحص یشخب اوز یئک امیبزون وک لیت م َل رک صچینات ایک۔
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 4.3نییسمہ دےنی واےل ویانح اک لتق ےسیک وہا

عیسٰی ات وہشمز وہ ےکچ ےھت ریہو دسی ناد ساہ وک اس ےک قلعتم ولعمم وہا دنچ ول وگن ےن اہک“ ،وہ وی جنّا
نییسمہ دےنی واال  ،ہی رھپ دونازہ یج ااھٹ ےہ۔ ایس وہج ےس وہ زجعم ے اتب ےن ےک ال قئ ےہ۔”
رھپ دنچ ولوگن ےن اہک“ ،ہی اایلیہ ےہ۔”
اوز دورسے ولوگن ےن اہک “ ،عیسٰی ویبنن یک رطح وج ےلہپ زگز ےکچ ںیہ  ،انک یبن ےہ۔”
ریہو دسی نادساہ ےن عیسٰی ےک نازے ںیم ولوگن ےس یہک اج ےن وایل ان امتم ناوتن وک انس اوز اہک،
“ویجنّا سج اک رس ںیم ےن کتوانا ےہ ایک وہ اترھپ زدنہ وہرک ا نا ےہ؟”
وخد ریہو دسی ناد ساہ ےن ویجنّا وک دیق رک ےن ےئلیک اےنپ اپسویہن وک مکح دنا اھت اس ےئل وہ وی جنّا وک دیق ںیم دال
دنا۔ ریہودسی ےن اینپ ویبی ریہودناس وک وخس رک ےن ےک ےئل ااسی ایک۔ریہودناس ریہودسی ےک اھب یئ سپلف یک
ویبی یھت۔ نکیل دعب ںیم ریہو دسی ےن ریہودناس ےس سادی رکیل۔ ویانح ّےن وج ریہودسی ےس اہک اھت “ ،ہی
ریتے ےئل حیحص ںیہن ےہ ہک وت اےنپ اھبیئ یک ویبی ےس سادی رکے۔” ایس وہج ےس ریہودناس ویجنّا ےس رفنت
رکےن یگل۔اوز اس وک لتق رکوانا اچاہ۔ نکیل وہ ااسی پ  رک ی۔ ریہودسی ویجنّا وک لتق رکاےن ےک ےئل وخزفدہ وہا
ولوگن ےن ویانح وک دقمس ا دیم ،بنک اوز رشفی ا دیم ےتھجمس ےھت ہی نات ریہو دسی وک ولعمم یھت۔ ایس وہج ےس
ریہودسی ےن ویانح یک افحتظ یک۔ریہودسی جب ویانح یک غیلبت سینا اھت وت ےب نیچ وہ اج نا اھت۔ اس ےک نا ووجد اس
یک امیلعتت وک وہ وپ زے اانیمطن اوز وخیش ےس سینا اھت۔
انک رمہبت وی انح وک امز داےنل اک رہنسا وم عق ریہودناس وک مال۔ اس دن ریہو دسی یک سا رگلہ اک دن اھت۔
ریہودسی ےن خکومب ےک امہ دہعندازون وک اوز وفح ےک ہپس ساال زوک اوز گلنل ےک اقدئنی وک اھک ےن یک
دوعت رپ دموع ایک اھت۔ ریہودناس یک یٹیب اس اھک ےن یک دوعت ںیم ا رک زصق رک ےن یگل۔ ریہو دسی اوز
اس ےک ساھت اھک نا اھکےن واول ن وک تہب وخیش وہیئ۔
اس وقب نادساہ ریہودسی ےن اس ڑلیک ےس ودعہ ایک اوز اہک “ ،ےھجت وج امانگن ےہ وہ امنگ ےل ںیم
ےھجت اطع رکواگن۔” رھپ اس ےن ودعہ ےل رک اہک“ :ارگ ریمی تنطلس ےس ا دیھ تنطلس اک اطمہبل یھب رکے
وت ںیم ےھجت دواگن۔”
ڑلیک ےن اینپ امن ےک ناس اجرک وپاھچ “ ،ںیمایک اموگنن؟”
اس یک امن ےن اہک “ ،نییسمہ دےنی واےل ویانح اک رس امنگ۔”
وہ ڑلیک زیتی ےس نادساہ ےک ناس یئگ اوز اہک “ ،نییسمہ دےنی واےل وی انح اک رس انک قبط ںیم ایس وقب
دے۔”
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ریہودسی تہب زدیجنہ وہا نکیل اس ےن ڑلیک ےس ودعہ ایک اھت ہک وہ وج یھب امےگن یگ اس وک دنا اجاگیئ
سب ولگ وج ریہو دسی ےک ساھت اھک نا اھک زےہ ےھت انہون ےن یھب انس۔ اس ےئل اس ےن ااکن ز رکنا انمسب
پ  اھجمس۔ نادساہ ریہودسی ےنویانح اک رس اکت رک ال ےن ےک ےئل انک اپس یہ وک زوا پ  ایک اوز اس ےن دیق اخ پ 
ںیم وی انح اک رس اک ت رک۔ قبط ںیم زھک رک ال نا اوز اس ڑلیک وک دنا۔ اس ےن اس رس اینپ امن وک دنا۔ اس واہعق
110
وک ویانح ےک سارگدون ےن اجن ایل وہ ولگ ا رک وی انح اک مسج ےل ےئگ اوز اس وک انک ربق ںیمزھک دنا۔
 4.4عیسٰی اک ناچن ہراز ےس زنادہ ولوگن وک اھکنا کھالنا
عیسٰی ےن نج زوس ولن وک غیلبت رک ےن ےک ےئل اجیھب اھت وہ واسپ ا ےئ اوز وج ھچک انہون ےن اہک ان وااعقت وک
انس نا۔ عیسٰی اوز ان ےک سارگد انک ایسی ہگج رپ ےھت۔ اہجن ےب اسحت ولگ ا ےت اجےت ےھت۔اوز ان ےک
سارگدون وک اھک ےن نک ےک ےئل وقب پ  زاتہ اھت۔عیسٰی ےن اےنپ سارگدون ےس اہک“ ،ریمے ساھت ولچ مہ
رپُ وکسن ہگج رپ اج رک وھتزا ا زام رکںی ےگ۔”
سپ عیسٰی اوز اس ےک سارگد یتشک رپ وساز وہ ےئ اوز ایسی ہگج ےئگ اہجن ولگ ںیہن ےھت۔ ان وک اج ےت وہ ےئ
یئک ول وگن ےن داھکی اںیہن ولعمم اھت ہک وہ عیسٰی یہ ےھت۔اس وہج ےس ولگ امتم قر وین ےس اس ہگج ا رک اس ےک
واہن ا ےن ےس ےلہپ یہ وم وجد ےھت۔ عیسٰی جب واہن ا نا وت داھکی ہک تہب ےس ولگ ان ےک ااظتنزںیم ںیہ۔رچواےہ
ریغبرکبوین یک رطح زےنہ واولن وکدھکی رکدیھک وہےئ اوز ان وک یئک ناوتن یک میلعت دی۔
ےلہپ یہ دری وہ ت ی یھت۔عیسٰی ےک سارگداس ےک قربی ا ےئ او ز ان ےس اہک“ ،وک یئ یھب صخش اس ہگج
رسب ںیہن رک نا۔ اوز تہب دری وہ ت ی ےہ۔ اےئلس ول وگن وک جیھب دںی نا ہک وہ ارطاف واانکف ےک نااغت اوز
رہشون ےس اھک ےن ےک ےئل ھچک رخندںی۔”
نکیل عیسٰی ےن اہک “ ،مت اںیہن وھت زا سا اھک نا دے دو۔”
سارگ دون ےن عیسٰی ےس اہک“ ،ان ولوگن ےک ےئل مہ جشب رضو زت زو یٹ اہکن ےس ال ںیئ۔ ںیمہ
نہن
اس ےک ےئل مک از مک دو وس دانیز اچےئہ سج ےس اںیہن ولطمت ذغا جتے۔”111وعمشن رطپس ےک اھب یئ
ادنزناس ےن اہک “ ،اہین انک ڑلاک ےہ سج ےک ناس نازیل یک زویٹ ےک ناچن ڑکٹے اوز دو ایلھچمن ںیہ نکیل
ہی ا ن سب ےک ےئل اک یف ںیہن وہاگ۔”
عیسٰی ےن اہک “ ،ولوگن ےس وہک ہک نینھ اجںیئ۔” واہن اس اقمم رپ اکیف اھگس یھت واہن  ۰۲۲۲ا دیم
ےھت اوز وہ سب نینھ ےئگ۔ بب عیسٰی ےن زویٹ ےک ڑکٹے ےئل اوز خدا اک رکش ادا ایک اوز وج ولگ ےھٹیب وہ ےئ
ےھت ان وک دنا ایس رطح یلھچم یھب دی اس ےن انکو انتج اچےئہ اھت اانت دنا۔
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عی
سب ولگ ریس وہ رک اھک ےکچ جب وہ ولگ اھک ےکچ بب سٰی ےن اےنپ سارگدون ےس اہک “ ،ےچب وہ ےئ
ڑکٹون وک عمج رکو اوز ھچک یھب اضعئ پ  رکو۔” ارطسح سارگدون ےن امتم ڑکٹون وک عمج ایک اوز ان ولوگن ےن
نازیل یک زویٹ ےک ناچن ڑکٹون ےس یہ اھکنا رشوع ایک اوز اےکن ساویھتن ےن رقتابیً نازہ وٹرکوین ںیم ڑکٹے
عمج ےئک۔
عی
ولوگن ےن ہی زجعمہ داھکی وج سٰی ےن اںیہن اتب نا ولوگن ےن اہک “ ،یہی یبن ےہ وج رقنعبی داین ںیم ا ےن
واےل ںیہ۔”
سپ عیسٰی ہی نات ولعمم رکےک ہک ولگ اےس ا رک نادساہ انبنا اچےتہ ںیہ اس ےئل وہ دونازہ اہنت اہپزی یک
رطف ےلچ ےئگ۔
عی
بب عیسٰی ےن اےنپ سارگ دون وک یتشک ںیم وساز وہ ےن ےک ےئل اہک۔ سٰی ےن دہا بب یک ہک وہ لیھج
ےک اس ناز تیب دیصا اجںیئ اوز اہک ہک وھتزی دری دعب وہ ا اگیئ۔ عیسٰی واہن زک ےئگ نا ہک ول وگن وک رھگ اج ےن
112

ےک ےئل اھجمسنا اجےئ۔ 113وہ ول وگن وک زتصخ رک ےن ےک دعب داع رک ےن ےک ےئل اہنت اہپز ےک او رپ ےلچ
114
ےئگ۔
4.5عیسٰی اک ناین رپ انلچ
اس وقب زات وہ یئگ یھت۔ اوز وہ واہن اےلیک یہ ےھت۔  -اس وقب یتشک لیھج ںیم تہب دوز نک یلچ یئگ
یھت۔ اوز وہ اخم فل وہا اوز رہلون ےک ڑیپھتون اک یتخس ےس اقمہلب رک زیہ یھت۔
زات ےک ا رخی رہپ نک یھب سا رگد یتشک یہ ںیم ےھت۔عیسٰی ان ولوگن ےک ناس لیھج ںیم ناین ےک
عی
اورپ ےتلچ وہ ےئ ا ےئ۔ جب انہون ےن سٰی وک نا ین رپ ےتلچ وہ ےئ داھکی وت دزےئگ انہون ےن “ان وک وھبت”
اھجمس اوز ام زے وخف ےک ےنخیچ ےگل۔
وفزا ًعیسٰی ان ےس نات رک ےت وہےئ ےنہک ےگل“ ،رکف مب رکو ںیم یہ وہن دزو مب”-
رطپس ےن اہک“ ،اے خداودن ارگ تقیقح ںیم مت یہ وہ وت ےھجم مکح رکو ہک ںیم ناین رپ ےتلچ وہ ےئ
اہمتزے نا س ا ون۔”
عیسٰی ےن رطپس ےس اہک “ ،ا اج ”
وفزا ًرطپس یتشک ےس ارت رک ناین رپ ےتلچ وہ ےئ عیسٰی ےک نا س ا نا۔ نکیل وہ وطافین وہا اوز رہلون وک دھکی
رک وخزفدہ وہا اوز ناین ںیم دوےنب ےک قربی وہا اوز اکپز رک ےنہک اگل“ ،اے خداودن ےھجم اچب و۔”
عیسٰی ےن اانپ اہھت ا ےگ بڑاھ رک رطپس وک ڑکپ ایل۔ اوز اہک“ ،اے مک اامین واول مت ےن ویکن کش ایک ؟”
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جب رطپس اوز عیسٰی یتشک ںیم وساز وہےئ وت وہا مھت یئگ۔ یتشک ںیم وساز سارگد عیسٰی ےک ساےنم رگ
115
ےئگ۔ اوز ےنہک ےگل “،تقیقح ںیم وت یہ خدا اک اٹیب ےہ۔”
 4.6عیسٰی اک تہب سازے امیبز ولوگن وک افشدانی
گ
اس حبص عیسٰی ےک سارگ د لیھج ناز رک ےک نیّسرت اگون وک ا ےئ اوز یتشک لیھج ےک انک زے نادنھ دی۔ وہ
ع
جب یتشک ےس ناہر ا ےئ وت ولوگن ےن یسٰی وک اچہپن ایل۔ عیسٰی یک ا دم یک اطالع دی۔ اس عالےق ںیم زےنہ
واےل یھبس ولگ دوزےن ےگل اہجن یھب ولوگن ےن انس ہک عیسٰی ا ےئ وت ولگ امیبزون وک رتسبون تیمس ال
زےہ ےھت۔ عیسٰی اس عال ےق ےک رہش ون اگون اوز نااغت وک ےئگ وہ سج رطف اج ےت ےھت ولگ نازازون
ںیم امیبزون وک نال ال ےت ےھت اوز وہ عیسٰی ےس زگازس رکےت ےھت ہک ان وک اےنپ وچہغ ےک دا نم وک وھچ ےن اک
ومعق دے۔ وہ امتم ولگ وہنجن ےن اس ےک وچ ےغ وک وھچا اھت وہ دنتزسب وہ ےئگ۔
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عی
ٍٕ 4.7سٰی ایحت یک زویٹ

ولگ لیھج ےک ناز وج ولگ رہھٹے وہ ےئ ےھت اںیہن ولعمم اھت ہک عیسٰی یتشک ںیم اےنپ سارگدون ےک
ساھت ںیہن ےئگ ہکلب رصف اےکن سارگد یہ یتشک ںیم ےئگ ےھت اوز اںیہن ہی یھب ولعمم اھت ہک رصف ویہ یتشک
واہن یھت۔ نکیل جب ربتناس ےس دنچ ایتشکن ا ںیئ اوز ا رک وںیہ رہھٹںی اہجن ان ولوگن ےن زگہتش دن
زویٹ اھک یئ یھت اوز اہجن خدا ودن ےن رکش ادا ایک اھت۔ جب ولوگن ےن داھکی ہک عیسٰی اوز اےکن سایھت اس وقب
واہن ںیہن ےھت ،وت ولگ یتشک ںیم وساز وہ رک رفک وحنم یک اجبب زواپ  وہ ےئ نا ہک عیسٰی ےس ںیلم۔
ولوگن ےن داھکی ہک عیسٰی لیھج ےک دورسی رطف ےہ ان ولوگن ےن عیسٰی ےس اہک “ ،اے ااتسد! ا ت
اہین بک ا ےئ ؟”
عیسٰی ےن وجات دنا “ ،مت ولگ ےھجم ویکن نالس رک زےہ وہ۔ ایک مت اےئلس ےھجم نالس رک زےہ وہ ہک
زجعمے داھک نا رھپون اوز اینپ وقت اک اظمہرہ رکون ہر زگںیہن! ںیم مت ےس چس اتہک وہن مت ےھجم اس ےئل
ن
نالس رک زےہ وہ ہک مت ولگ ٹیپ رھب زویٹ اھک رک ّسلی رکو۔ داین یک ذغاںیئ رخات اوز ابتہ وہ اجےن وایل
ںیہ۔ذہلا ایسی ذغا وک مب احلص رکو ہکلب ایسی ذغا وک نالس رکو وج ہشیمہ ایھچ وہ اوز ںیہمت ادبی زدنیگ دے
ےکس انب ا دم یہ مت وک ایسی ذغا داگی خدا وج نات ےہ وہ ہی طاہر رک اکچ ےہ ہک وہ انب ا دم ےک ساھت ےہ۔”
ولوگن ےن عیسٰی ےس وپاھچ “ ،ںیمہ ایک رکنا اچےئہ نا ہک خدا اک اکم وج وہ اچاتہ ےہ رک ںیکس ؟”
عیسٰی ےن اہک “ ،خدا مت ےس یہی اچاتہ ےہ ہک اس ےن سج وک اجیھب ےہ اس رپ اامین الو۔”
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ولوگن ےن اہک “ ،مت ایک زجعمہ داھک وےگ نا ہک ہی نا بب وہ اج ےئ ہک مت یہ وہ وہ ےسج خدا ےن اجیھب ےہ۔ ااسی
وک یئ زجعمہ مت داھک و بب یہ مہ اہمت زا نیقی رکںی ےگ ہک مت ایک رکو ےگ۔ امہ زے ا ناء واخداد وک خدا ےن
زاتسگین ںیم نمّ ( اھک ےن یک ںیتمعن) اطع یک یھت اوز ہی وفیحصن ںیم اھکل ےہ’ ،اوز خدا اںیہن اھک ےن ےک
ےئل جتب ےس زویٹ وجیھبا نا اھت۔‘”
عیسٰی ےن اہک“ ،ںیم مت ےس چس اتہک وہن ہک انک ومٰیس یہ ںیہن ےھت وج اہمت زے ولوگن ےک ےئل ا امسن
ےس زویٹ ال نا رک ےت ےھت دز الص وہ ریما نات ےہ وج مت ولوگن وک ا امسن ےس زویٹ داتی ےہ۔ خدا یک زویٹ ایک
ےہ؟ وج زویٹ خدا داتی ےہ وہ ویہ ےہ وج ا امسن ےس ا رک داین وک اینپ زدنیگ دیتی ےہ۔”
ولوگن ےن اہک“ ،انجت وت ہی زویٹ ہشیمہ ےک ےئل دالںیئ۔”
بب عیسٰی ےن اہک“ ،ںیم یہ وہ زویٹ وہن وج زدنیگ دیتی ےہ۔وج یھب ریمے نا س ا نا ےہ۔ وہ ق یھ وھب اک ںیہن
زاگیہ۔ اوز وج ھجم رپ اامین ال نا وہ ق یھ ایپسا پ  وہاگ۔ ںیم مت ےس یھب ہی ےلہپ یہ ہہک اکچ وہن مت ےھجم دھکی ےکچ وہ نکیل
مت وک ات نک نیقی ںیہن ا زاہ ےہ۔ ریما نات ریمے ولوگن ےک نا س اتجیھب ےہ ہر انک صخش ریمے نا س ا نا ےہ
وج یھب ریمے ناس ا نا ےہ ںیم اےس وبقل رکنا وہن۔ ںیم ا امسن ےس ا نا وہن اوز اینپ رمیض وپ زی رک ےن ےک
ےئل ںیہن ا نا ہکلب خدا یک رمیض ےک اطم قب رک ےن ےک ےئل ا ناوہن۔ ےھجم ان ولوگن ںیم ےس یسک انک وک یھب
ںیہن وھکنا اچےئہ نج وک خدا ےن ریمے ناس اجیھب ےہ اوز انکوںیم ا رخت ےک دن زدنہ ااھٹ ون اگ اوز یہی ھچک وہ ھجم
ےس اچ اتہ ےہ سج ےن ےھجم اجیھب ےہ۔ ہر ا دیم وج ےٹیب وک داتھکی ےہ اوز اس رپ اامین ال نا ےہ اس وک ادبی زدنیگ
احلص وہ یت ےہ اوزایس ا دیم وک ںیم ا رخت ےک دن زدنہ ااھٹ ون اگ  ،اوز یہی ریما نات اچاتہےہ۔”
وہیدوین ےن عیسٰی ےک قلعتم اکشبب رک ین رشوع رک دی ویکن ہک اس ےن اہک “ ،اھت ںیم وہ زویٹ وہن وج خدا
یک رطف ےس ا امسن ےس ا ناوہن۔” وہیدوین ےن اہک “ ،ہی عیسٰی ےہ مہ اس ےک نات اوز امن وک ایھچ رطح
اجےتن ںیہ۔عیسٰی وت ویفس اک اٹیب ےہ اس ےئل وہ ات ااسی سک رطح ہہک اتکس ےہ ہک ںیم ا امسن ےس ا نا وہن؟”
نکیل عیسٰی ےن اہک“ ،انک دورسے ےس اکش بب رک ین دنب رکو۔ نات ویہ ےہ سج ےن ےھجم اجیھب ےہ اوز
ولوگن وک ریمے ناس النا ےہ ںیہنج ا رخت ےک دن ااھٹ ون اگ ارگ نات یسک وک ریمے نا س پ  ال ےئ وت ااسی
ا دیم ریمے ناس ںیہن ا اتکس۔ ہی نات ویبنن ےن یھکل ےہ’ ،خدا امتم ولوگن وک میلعت داتیےہ ‘ اوز ولگ
وجنات ےس نس رک ےتھکیس ںیہ وہ ریمے ناس ا ےت ںیہ۔ ریمے ےنہک اک ہی بلطم ےہ ہک ہر یسک ےن نات وک
ںیہن داھکی ےہ وساےئ اس ا دیم ےک وج نات یکرطف ےس ا نا ےہ۔
“ںیم مت ےس چس اتہک وہن ہک وج صخش ھجم رپ اامین ال نا ےہ ویہ ادبی زدنیگ نا اتکس ےہ۔ ںیم وہ زویٹ
وہن وج ایحت یتشخب ےہ۔ اہمت زے ا نا ء و اخدادےن زاتسگین ںیم نمّ اھکنا نکیل وہ وفت وہ ےئگ۔ ںیم وہ
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زویٹ وہن وج ا امسن ےس ا یئ ےہ اوز وج ہی زویٹ اھک اگیئ وہ ق یھ ںیہن رماگی۔ ںیم ایحت یک زویٹ وہن وج ا امس ن
ےس ا یئ ےہ اوز سج ےن اس وک اامعتسل ایک اس ےن ہشیمہ یک زدنیگ نا یئ ےہ ہی زویٹ وج ںیم داتی وہن ریما
مسج ےہ ںیم ہی مسج دون اگ نا ہک ول گ اس داین ںیم زدنیگ نا ںیکس۔”
اس رپ وہیدوین ےن ا سپ ںیم ثحب و ابمہشح رشوع ایک اوز اہک“ ،ہی صخش سک رطح اانپ مسج ںیمہ
اھکےن وک داگی ؟”
عیسٰی ےن اہک “ ،ںیم مت ےس چس اتہک وہن ہک ںیہمت انب ا دم ےک مسج وک اھک نا اچ ےئہ اوز اےکس وخن وک انیپ
اچےئہ۔ارگ مت ااسی ںیہن رک ےت وہ وت ںیہمت یقیقح زدنیگ بیصن ںیہن وہ یگ۔ سج ےن ریمے مسج وک ذغا انبنا
اوز وخن وک ایپ اس ےن ال اف ین زدنیگ نا یئ اوز اےسی ا دیم وکںیم ا رخت ےک دن ااھٹ ون اگ۔ ریما مسج اوز وخن
یچس رشموت ےہ۔ اوز وج ریما مسج اھک نا ےہ اوز وخن اتیپ ےہ ااسی ا دیم ںیم وہن اوز ھجم ںیم وہ زاتہ ےہ۔
“نات ےن ےھجم اجیھب اوز ںیم نات یک وہج ےس زاتہ وہن۔ ایس رطح وج ےھجم ذغا ےک وطز رپ اامعتسل
رکںی ےگ ریمی وہج ےس وہ زںیہ ےگ۔ ںیم اس زویٹ یک ام دنن ںیہن وہن وج امہ زے ا ناء واخداد ےن زاتسگین
ںیم اھک یئ یھت اح الہکن وہ اھک ےت ےھت رگم اوزون یک رطح اںیہن یھب ومت ا یئ۔ ںیم وہ زویٹ وہ ن وج ا امسن
ےس ا یئ ےہ اوز سج ےن اس زویٹ وک اھکنا ایک اس ےن یقیقح زدنیگ نایئ؟”
عیسٰی ےن ہی امتم ناںیت اس وقب ںیہک جب رفک وحنم ںیم وہیدی ابعدت اگہ ںیم ولوگن وک میلعت دے
زےہ ےھت۔

117

 4.8تہب سازے سارگدن اک عیسٰی وک وھچز اجنا

یئک سارگدون ےن عیسٰی یک امیلعتت وک انس اوز نس رک اہک “ ،ہی میلعت وت تہب لکشم ےہ اس وک وکن وبقل
رکاگی ؟”
عی
س
س
عی ٰی ایھچ رطح اجن ایگ ہک ہی سارگد اس ےک قلعتم اکشبب رک زےہ ںیہ۔ بب ٰی ےن اہک “ ،ایک مت
ریمی امیلعتت یک وہج ےس رپاشین وہ؟ ارگ مت انب ا دم وک اورپ اجےت دوھکی ےگ اہجن وہ ےلہپ اھت وتایک وہاگ ؟ ہی
مسج ھچک یھب ںیہن اح لص رک اتکس۔ہی وت زوح ےہ۔ وج انسان وک زدنیگ یتشخب ےہ۔اوز یہی ناںیت وج ںیم ےن
یہک ںیہ وہ زوح یک ںیہ وج ںیہمت زدنیگ دیتی ںیہ۔ نکیل مت ںیم ےس ھچک ولگ ان ناوتن اک نیقی ںیہن رکںی
ےگ۔”ویکن ہک عیسٰی ےن اجن ایل ہک وکن نیقی ںیہن رک زاہ ےہ۔اوز اس نات وک وہ رشوع ےس یہ اجن
ایگاھت ہک وکن اںیہن دوھ اک داگی۔ عیسٰی ےن اہک “ ،سج ا دیم وک نا ت پ  ےجیھب وہ ا دیم ریمے نا س ںیہن ا
اتکس۔”
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جب عیسٰی ےن ہی ناںیت ںیہک اس ےک تہب ےس سارگدون ےن اےس وھچز دنا۔وہ عیسٰی یک ناوتن رپلمع
رکنا وھچز دنا۔
عیسٰی ےن اےنپ نازہ زوسولن ےس ہی یھب وپاھچ “ ،ایک مت یھب ےھجم وھچزنا اچےتہ وہ؟”
سانمئ رطپس ےن عیسٰی ےس اہک“ ، ،خدا ودن مہ اہکن اج سکتے ںیہ ا ت ےک ناس کال م ےہ وج ںیمہ ہشیمہ
یک زدن یگ دے اتکس ےہ۔ مہ وک ا ت رپ دیقعہ ےہ مہ اجےتن ںیہ ہک ا ت یہ وہ دقمس یتسہ ںیہ وج خدا یک
رطف ےس ںیہ۔”
عی
بب عیسٰی ےن اہک “ ،ںیم مت نازہ وک بختنم رکنا وہن نکیل مت ںیم انک اطیشن ےہ۔” ہی نات سٰی ےن
وہیداہ ےک قلعتم یہک یھت وج سانمئ ارکسوییت اک اٹیب اھت۔ وہیداہ نازہ رمندون ںیم ےس انک اھت نکیل دعب ںیم
عیسٰی اک اخم فل وہ ایگ۔ اس ےک دعب عیسٰی ےن کلم گلنل ےک ارطاف ںیم رفس ےئک عیسٰی وہیداہ ںیم رفس رکنا
118
ںیہن اچ ےتہ ےھت ویکن ہک واہ ن ےک وہیدی اےس لتق رک ےن یک وکشش ںیم ےھت۔
 4.9خدا یک رشتعی اوز انساین زوانات
معل ّ
دنچ فریسی اوز ھچک رشتعی ےک مین ریوملش ےس ا ےئ وہ عیسٰی ےک ارطاف عمج وہےئ۔ فرویسین اوز
معل ّ
رشتعی ےک مین ےن داھکی ہک عیسٰی ےک دنچ سارگداےنپ اہوھتن وک دوھےئ ریغب دنگے اہوھتن ےس اھکنا
اھک ےت ںیہ۔ فریسی اوز ُدورسے امتم وہیدی ولگ ےن انک اخض رطےقی ےس اہوھتن وک دوھ ےئ ریغب اھکنا
پ  اھک ےت ےھت وہ اےنپ ا نا ء و اخداد ےس ا ےئ وہ ےئ اوصولن یک لیمعت رک ےت ےھت۔ جب نازاز ںیم وہ یسک
یھب زیچ وک رخند ےت وت وطبز اخض اس وک دوھ ےئ ریغب ہر زگ ںیہن اھک ےت ےھت۔ ول نا ،کتوزہ ،بڑنت وریغہ دوھ
ےن ےک وقب یھب وہ اےنپ بڑون ےس ا ےئ وہ ےئ اوصولن یک نا دنبی رکےت ےھت۔
معل ّ
فرویسین اوز رشتعی ےک مین ےن عیسٰی ےس وپاھچ“ ،امہزے بڑزوگن ےک زواح وک وتز ےت وہ ےئ
ا ےکپ سارگد دنگے اہوھتن ےس اھکنا ویکناھکےت ںیہ ؟”
عیسٰی ےن اہک“ ،مت سب زنا اکز وہ۔اہمتزے نازے ںیم نشعنا ہ ےن تہب وخت اہک ےہ:
’ریمی میظعت رک ےت وہ ےئ ہی ولگ ےتہک ںیہ
نکیل ان ےک دل ھجم ےس دوز ںیہ۔
اوز ریمی ابع دت رک ےت ںیہ وکیئ افدئہ ںیہن ےہ اکیبز ےہ
ویکہکن وہ انساین اوصل یہ یک ہی میلعت دےتیںیہ۔‘
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اس ےن اہک مت ےن خدا ےک مکح وک زد ایک۔ نکیل ول وگن یک امیلعتت یک ریپ وی رک زےہ وہ۔”
عی
بب سٰی ےن ان ےس اہک“ ،بڑی اچال یک ےس خداودن ےک ااکحامت اک ااکنز رکےت وہ اوز اینپ امیلعتت یک
لیمعت رک ےت وہ۔ ومٰیس ےن اہک اھت ’ ،ںیہمت اچےئہ ہک اےنپ امن نات یک میظعت رکںی وک یئ یھب صخش اےنپ
امن نات وک بڑا نھال اہک وت اس وک ومت یک زسا وہ ین اچےئہ۔‘ نکیل مت ےتہک وہ وک یئ یھب اےنپ امن نات ےس ہی
ہہک اتکس ےہ ’ ،ریمے ناس ھچک اھت سج ےس ںیم اہمت زی دمد رک اتکس وہن رگم ںیم ہی ہفحت خدا ےک ےئل زھک
اکچ وہن۔‘ اس رطح اس وک ااج زت ںیہن ہک اےنپ امن نات ےک ےئل ھچک رک ےکس۔ اس ےئل مت میلعت دےتی وہ
ہک خدا ےک ااکحامت یک لیمعت امہ ںیہن ےہ مت وسےتچ وہ ہک مت نج زووحن یک میلعت ولوگن وک دےتی وہ اس اک
اجب ال نارضوزی ےہ۔”
عیسٰی حیسم ےن رھپ دونا زہ ولوگن وک اےنپ ناس نال رک اہک “ ،ںیم وج یھب ہہک زاہ وہن اس وک مت سب ونس
اوز اس وک وھجمس۔ وک یئ زیچ ایسی ںیہن ےہ وج ہک نا ہر ےس انسان ےک ادنز دالخ وہ رک اس وک دنگہ اوز نا ناک
رک دیتی وہ اوز اس ےن اہک رگم انک انسان وک اس ےک ادنز ےس ا ےن واےل اعممالت و ازادے یہ دنگے اوز
119
ناناک انب دےتی ںیہ۔”
بب سارگد عیسٰی ےک قربی ا رک اس ےس ےنہک ےگل“ ،ایک مت اجےتن وہ ہک اہمتزی یہک وہ یئ نات وک فریسی
ےن نس رک انتک بڑا ام نا ےہ ؟”
عیسٰی ےن وجات دنا“ ،ا امسونن ںیم زےنہ واےل ریمے نات ےن نج وپدون وک ںیہن اگل نا وہ سب ڑج

تیمس ااھکز د بتے اجںیئ ےگ۔ اوز اہک ہک فریسی وک رپاشین پ  رکو اےس اکنال زےنہ دو وہ وخد ادنےھ ںیہ اوز
دورسون وک زاہتس داھک نا اچےتہ ںیہ۔ اےئلس ہک ارگ ادناھ ادنےھ یک زامنہیئ رکے بب وت دوونن گڑےھ ںیم رگ
120
اجںیئ ےگ۔”
رھپ عیسٰی ےن ول وگن وک وںیہ رپ وھچزا اوز رھگ ےلچ ےئگ سارگدون ےن اس لیثمت یک نا بب ان ےس
وپاھچ۔ عیسٰی ےن وجات دنا“ ،ایک دورسون یک رطح مت وک ہی ھجمس ںیم ںیہن ا نا؟ انک ا دیم ےک ادنز اج ےن

وایل وک یئ زیچ یھب یسک وک دنگہ اوز نا ناکںیہن رک یت ایک ہی نات ںیہمت ولعمم ںیہن۔ اس ےن اہک ہک وک یئیھب
ذغا انساین مسج ںیم ٹیپ ےک ادنز ےک ج ّصہ ںیم دالخ وہ یت ےہ پ  ہک دل ںیم۔ اس ےک دعب وہ انک نایل ےک
دزہعی واہن ےس نا ہرلکن اجیت ےہ۔”اسرطح اھکیئ اجےن وایل وک یئ یھب ذغا دنگی اوز نا ناک ںیہن وہ یت۔
اس ےک عالوہ عیسٰی ےن ان ےس اہک“ ،انک انسان ےک ادنز ا ےن واےل ازادے یہ اس وک دنگہ اوز نا ناک
انب ےت ںیہ۔ ہی سازی ب ُڑی زیچںی انک انسان ےک نانط ںیم انسان ےک ادنز ےس رشوع وہیت ںیہ ،دامع ںیم
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بڑے ایخالت دب اک زنان  ،وچزی اوز لتق ،۔ زنا اکزی وسیپن یک رحض ،بڑا یئ ،دوھہک ز نا اکزی ،دسح ،لغ
وخزی ،رغوز اوز ےب ووقیف۔ امتم رخات ںیتلصخ بڑے ایخالت و رخات ناںیت انسان ےک ادنز ےس ا رک
121
ا دیم وک دنگہ اوز نا نا ک انب یت ںیہ۔”
 4.10عیسٰی اک اعنکین وعزت یک دمد رکنا

عیسٰی اس ہگج وک وھچز رک وصز اوز دیصا ےک عال ےق ںیم ےئگ۔ اس عال ےق یک زےنہ وایل انک اعنکین وعزت
عیسٰی ےک ناس ا یئ اوز خیچ خیچ رک ےنہک یگل“ ،اے خدا ودن داود ےک ےٹیب ریمے احل رپ زمح رک ریمی یٹیب رپ دب
زوح ےک ارثات وہ ےئگ ںیہ اوز وہ تہب یہ فیلکت ںیم مینال ےہ”
عی
نکیل عیسٰی ےن اس وک وک یئ وجات پ  دنا۔ اس وہج ےس سارگد سٰی ےک ناس ا ےئ اوز ےنہک ےگل“ ،اس
وعزت وک ےلچ اجےن ےک ےئل ےئہک ویکن ہک وہ یتخیچ وہ یئ امہزے ےھچیپ یہ ا زیہ ےہ۔”
عیسٰی ےن اہک“ ،ںیم خدا یک رطف ےس ارسالیئ یک وھک یئ وہ یئ ڑیھبون ےک وسا یسک اوز ےک ناس ںیہن
اجیھب ایگ وہ ن۔”
عی
عی
بب وہ وعزت سٰی ےک ناس ا یئ اوز سٰی ےک ساےنم رگ یئگ۔ اوز ےنہک یگل“ ،اے ریمے خدا ودن!
ریمی دمد رک۔”
بب عیسٰی ےن وجات دنا“ ،ںوچن ےک اھک ےن یک زویٹ وک اکنل رک اوکس وتکن ےک ساےنم دادلانی ااھچ ںیہن۔”
اس وعزت ےن وجات دنا“ ،اہن اے ریمے خدا ودن! ےتک وت اےنپ اموکلن یک زیم ےس رگ ےن وایل ذغا
ےک ڑکٹون وک وت اھک اج ےت ںیہ۔”
ب
بب عیسٰی ےن وجات دنا“،اے وعزت! ریتا اامین ڑا ہتخ ےہ۔ اوز ںیم ریتی ا ززو وک وپزی رکداتی
122
وہن” ای یٹیب ایس ہحمل افشء نات وہ یئ۔
 4.11عیسٰی اک رہبے ا دیم وک افش دانی
ک
رھپ عیسٰی ناریئ رہش ےک اس عال ےق وک وھچز رک دیصا رہش یک زاہ ےس د نلس ےک عالےق ےس زگزےت وہےئ
123
گلنل یک لیھج وک ےچنہپ۔
ولگ وجق دز وجق عیسٰی ےک ناس ا ےئ۔ اوز اےنپ ساھت فلتخم مسق ےک امیبزون وک ال رک عیسٰی ےک
دقومن ںیم دال دنا۔ واہن رپ ذعموز ،ادنےھ ،ڑگنلے ،رہبے اوز دورسے تہب ےس ولگ ےھت۔ اوز ان
سن
نجس 124
ھون وک افش ی۔
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جب وہ واہن ےھت وت ول وگن ےن انک رہبے اوز ےلکہ وک نال الےئ اوز عیسٰی ےس رعض ایک ہک اس رپ اہھت
ریھپ رک اس وک دنتزیتس دںی۔
عیسٰی ےن اس وک ڑیھب ںیم ےس اگل ےل ےئگ اوز اینپ انگلنان اس ےک اک ونن ںیم داںیل اوز وھتک رک

اس یک زنان وک وھچا۔ رھپ ا امسن یکرطف دھکی رک ا ہ رھبی اوز اہک “ ،احتف احتف” ینعی “لھک اج” ایس وقب اس
ےک اکن لھک ےئگ۔ زنان دکچلاز وہیئ اوز وہ نالکل اصف اوز واحض ا واز ںیم نات رک ےن اگل۔
عیسٰی ےن ولوگن وک یتخس ےس مکح دنا ہک وہ یسک ےس اس واہعق وک پ  اتب ںیئ اےنپ نازے ںیم یسک وک
ولعمم پ  وہ ےن نا ےئ ہک عیسٰی ولوگن وک دہابب رک ےت ےھت۔ اس ےک ناووجد ولگ اس ےک نازے ںیم اوز
زنادہ ریہشت رکےت۔
جب ولوگن ےن داھکی ہک وگےگن ناںیت رکےت ںیہ۔ ڑگنلے ےتلچ رھپےت ںیہ ،اوز ذعموز ولگ تحص
ناےت ںیہ۔ اوز ادنےھ انیب وہ ےئگ ںیہ وت وہ ااہتنیئ ریحت ںیم ڑپےئگ اوز اس ارسالیئ ےک خدا یک رعتفی ایبن
رک ےن ےگل۔  126اس ےن اہک “ ،عیسٰی ہر زیچ اےھچ ادناز ےس رکےت ںیہ وہ رہبے ولوگن وک سیتے ےک اوز
125

وگوگنن وک نات رکےن ےک اقنل انب ےت ںیہ۔”

127

 4.12عیسٰی اک اچز ہراز ےس زنادہ ولوگن وک اھکنا کھالنا

عیسٰی ےن اےنپ سارگدون وک ناس نال رک اہک“ ،ںیم یھب ان ولوگن ےک ساھت اےکن دھک اوز فیلکت ںیم رشنک
وہن۔ ویکن ہک ہی نیت دن ےس ریمے ساھت ںیہ۔ ات انکو اھک ےن ےک ےئل ھچک یھب ںیہن ےہ۔ اوز انکو
احبلب وھب ک واسپ جیھب دانی ےھجم وگازہ ںیہن۔ اوز اہک ہی رھگ اجےت وہ ےئ وھبک ےس ڑتت اجںیئ ےگ۔”
سارگدون ےن عیسٰی ےس اہک“ ،اس عمجم وک کھال ےن ےک ےئل مہ اینت زوایٹن اہکن ےس ال سکتے ںیہ ؟ جب
ہک اہین ےس وک یئ اگون قربی ںیہن ےہ۔”
انہون ےن وپ اھچ“ ،اہمتزے ناس ینتک زوایٹن ںیہ ؟”
سارگدون ےن وجات دنا“ ،امہزے ناس رصف سات زوایٹن اوز دنچ وھچیٹ ایلھچمن ںیہ۔”
بب انہون ےن ولوگن وک زنیم رپ ےنھٹیب اک مکح دنا۔ ان سات زوویٹن اوز ویلھچمن وک ااھٹ رک انہون ےن
اےکن ےئل خدا اک رکش ادا ایک رھپ انکو وتز رک سارگدون وک دنا۔ سارگدون ےن ان وک ولوگن ںیم نابب دنا۔ ولگ
اھکرک مکش ریس وہےئ۔ رھپ اھک ےن ےس یچب وہیئ زوویٹن ےک ڑکٹون وک جب سارگدون ےن عمج ایک وت سات
وٹرکنان رھب ںیئگ۔ اس دن اھک نا اھکےن واولن ںیم رمد اچز ہراز ےھت۔ اےکن عالوہ وعزوتن اوز ںوچن ےن
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یھب اھک نا اھک نا۔ بب عیسٰی ےن ان ولوگن وک اےنپ اےنپ رھگون وکاج ےن یک ااجزت دندی۔ رھپ یتشک رپ وساز
128
وہ رک دگمن نام ےک عالےق ںیم ےلچ ےئگ۔
 4.13ھچک ولوگن اک عیسٰی ےک اایتخز رپ کش
فریسی اوز دصویق عیسٰی ےک ناس ا ےئ۔ اوز عیسٰی وک ا زامےن ےک ےئل وہ وپےنھچ ےگل ہک وت ارگ خدا اک فراتسدہ ےہ
وت اےکس وبثت ںیم وت انک زجعمہ داھک دے۔
عیسٰی ےن ان ےس اہک“ ،رغوت ا اتفت ےک وقب وممس اسیک وہ نا ےہ ںیہمت ولعمم ےہ ارگ ا امسن رسح زاہ وت

ےتہک وہ ہک وممس دمعہ ےہ۔ حبص وسزح ےک ولطع وہ ےت وقب مت ا امسن یک رطف دےتھکی وہ۔ ارگ علطم ابڑ ا ولد ایسہ
اوز رسح وہ وت ےتہک وہ ہک ا ح نازس بڑےس یگ۔ ہی امتم زیچںی ا امسن یک عالمب ںیہ مت ان عالامت وک دھکی رک اےکن
ینعم ےتھجمس وہ۔  کیھ ایس رطح ا ح مت نج عالامت وک دےتھکی وہ وہ وطبز نساین و عال مب ےک ںیہ نکیل مت وک ان
عالامت ےک ینعم ولعمم ںیہن۔ بڑے اوز اگہنگز ولگ عالمب ےک وطز رپ زجعمہ دےنھکی یک ا ززو رک ےت ںیہ۔ نکیل انکو
129
ویسن یک نساین ےک وسا وکیئ اوز نساین ںیہن یتلم ۔” بب عیسٰی اس ہگج وک وھچزرک دورسی ہگج ےلچ ےئگ۔
 4.14عیسٰی ےک سارگدن اک ا وکس طلغ انھجمس

عیسٰی اوز اےکس سارگدون ےن لیھج وک ناز ایک۔ نکیل سارگد ساھت ںیم زویٹ النا وھب ل ےئگ۔ عیسٰی ےن
سارگدون ےس اہک“ ،وہایشز زوہ فریسی اوز دصوویقن ےک ریمخ ےک دنھپے ںیم پ  ا نا۔”
سارگدون ےن اس ےک ونعمن رپ وگتفگ یک۔ اوز ا سپ ںیم ناںیت رک ےن ےگل “ ،ساند مہ ےن وج زویٹ
وھبل رک ا ےئ ںیہ اس وہج ےس عیسٰی ااسی اہکوہ اگ”-
سارگدون ےک اس وم وضع رپ وگتفگ رک ےن یک نات عیسٰی وک ولعمم یھت اس وہج ےس عیسٰی ےن ان ےس
اہک “ ،مت ہی ناںیت ویکن رک ےت وہ ہک اہمت زے نا س زویٹ ںیہن ےہ؟ اے مک اامین زےنھک واول!۔ ایک مت ات
نک اس ےک ینعم ںیہن ےھجمس وہ ؟ ناچن زوویٹن ےس ناچن ہراز ا دویمن وک اھک نا کھال دنا اجنا وکمت ناد ںیہن؟
ولوگن ےک اھک نا اھک ےن ےک دعب مت ےن ینتک وٹرکوین وک زوویٹن ےس رھب وا دنا ایک مت وک ناد ںیہن؟ ایک سات
زوویٹن ےک ڑکٹون ےس اچز ہراز ا دویمن وک اھک نا کھال ےن یک نات مت وک ناد ںیہن؟ اھک ےن ےک دعب مت ےن
ینتک وٹرکوین ںیم زوویٹن وک رھبا اھت ایک مت وک ناد ںیہن ؟ اس وہج ےس ںیم ےن مت ےس وج اہک ےہ وہ زوویٹن یک
نابب ںیہن۔ اوز مت اس ےک ینعم ویکن ںیہن ےھجمس۔ اوز اہک ہک فرویسین اوز دصوویقن ےک ریمخ ےس وہایشز
زےنہ یک ںیہمت نا دیک رک نا وہن۔”
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بب سارگد عیسٰی یک نات وک ھجمس ےئگ ہک وہ ان وک زویٹ ںیم ڑھچ ےک وہ ےئ ریمخ ےک قلعتم نا ربخ زےنہ
130
ںیہن اہک۔ ہکلب فریسی اوز دصوویقن یک میلعت ےک ارث وک وبقل پ  رک ےن یک نات ےس ناربخزےنہ وک اہک ےہ۔
 4.15عیسٰی اک تیب دیصا ںیم انک ادنےھ ا دیم وک افش دانی
عیسٰی اوز اےکس سارگد تیب دیصا وک ا ےئ۔دنچ ولوگن ےن عیسٰی ےک ناس انک ادنےھ وک الےئ اوز عیسٰی ےس
ذگازس رکےن ےگل ہک اس ادنےھ وک وھچےئ۔ بب عیسٰی اس ادنےھ اک اہھت ڑکپ رک اس وک اگون ےک ناہر ےل
ےئگ۔ رھپ عیسٰی ےن اس یک ا وھکنن ںیم وھتاک
اوز اس رپ اانپ اہھت زھک رک وپاھچ “ ،ایک وت ات دھکی اتکس ےہ ؟”۔
اس ادنےھ ےن رس ااھٹنا اوز اہک “ ،اہن ںیم ولوگن وک دھکی اتکس وہن وہ دزوتخن یک امدنن داھک یئ دےتی
ںیہ وج ادرھ ادرھلچ رھپ زےہ ںیہ۔”
عیسٰی ےن اانپ اہھت رھپ دو نازہ ادنےھ یک ا وھکنن رپ زاھک بب اس ےن اینپ ا وھکنن وک وپزی رطح وھکال۔
اس یک ا ںیھکن ایھچ وہ ںیئگ وہ ہر زیچوک اصف دےنھکی اگل۔ عیسٰی ےن اس وک ہی کہکڑ جیھب دنا ہک وت دیساھ اےنپ
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رھگ خال اج۔ “اوز اگون پ  اج نا۔”
 4.16رطپس اک عیسٰی وک احیسم انہک
عیسٰی جب رصیق ہی فلنی ےک عال ےق ںیم ا نا۔بب عیسٰی ےن اےنپ سارگدون ےس وپ اھچ“ ،ھجم انب ا دم وک
ولگ ایک ہہک رک اکپز ےت ںیہ؟”
ن
ی
ی
س
ام ےن وا ولن ےن وجات دنا“ ،ضعب وت مہ دےنی واال ویانحّ ےک نام ےس اکپز ےت ںیہ اوز ضعب اایلیہ ےک
نام ےس اکپزےت ںیہ۔ اوز ضعب ری ایمہ ہہک رک نا ویبنن ںیم انک ہہک رک اکپ ز ےت ںیہ۔”
بب اس ےن ان ےس وپ اھچ “ ،مت ےھجم ایک اکپزےت وہ؟”
وعمشن رطپس ےن وجات دنا“ ،وت حیسم ےہ اوز وت یہ زدنہ خدا اک اٹیب ےہ۔”
عیسٰی ےن اہک“ ،اے ویسن ےک ےٹیب وعمشن! وت تہب ابمزک ےہ۔ اس نات یک میلعت ےھجت یسک انسان
ےن ںیہن دی ےہ۔ہکلب ریمے ا امس ین نات یہ ےن طا ہر ایک ےہ ہک ںیم وکن وہن؟ اس وہج ےس ںیم ےھجت

اتہک وہن ہک وت یہ رطپس ےہ۔اوز ںیم اٹچن رپ اینپ اسیلک (امجعب) ریمعت رکون اگ اوز اعمل ازواح یک طاقب
ریمی اسیلک وک تسکش پ  دے ےکس یگ۔ اوز اہک ہک ا امسن یک ناد ساہب یک ایجنکن ںیم ےھجت دون اگ۔ اس زنیم رپ
دنا اجےن واال ریتا ہلصیف وہ خدا اک ہلصیف وہ اگ۔ اوز اس زنیم رپ دی اج ےن وایل اعم یف وہ خدا یکاعم یف وہ یگ۔”
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 4.17عیسٰی اک اینپ الزم ومت یک نابب انہک

اوسقب ےس عیسٰی ےن اےنپ سا رگ دون وک اھجمس نا رشوع ایک ہک وہ ریوملش اجنا اچاتہ ےہ۔اوز رھپ وہ واہن
وہیدوین ےک بڑزگ اقدئنی ،رسداز اک ونہن اوز نیملعم رشتعی ےس وخد فلتخم اکتفیل وک بڑداسب رکےن،
رھپلتق ےئک اجےن رھپ رمدون ںیم ےسرسیتے یہ دن دونازہ یج ا ےنھ یک نات اھجمس یئ۔
بب رطپس عیسٰی وک وھت زے افہلص رپ ےل ایگ اوز اس ےس ااجتحح رک ےن اگل“ ،خدا ان ناوتن ےس ریتی
افحتظ رکے۔ اے خدا ودن! وہ ناںیت ریتے ےئل ہر زگ شیپ پ  ا ںیئ یگ۔”
رھپ عیسٰی ےن رطپس ےس اہک“ ،اے اطیشن اہین ےس دوز وہاج! وت ریمی زاہ ںیم زاک وت ےہ اوز
ریتی رکف رصف انساین رکف ےہ پ  ہک خدا یکرکف”-
رھپ عیسٰی ےن اےنپ سارگدون ےس اہک“ ،وج وک یئ ریمی ریپوی رکنا اچاتہ ےہ اوکس اچےئہ ہک وہ اینپ دنسپ یک
زیچون وک ز ّدرکدے۔ اوز ای دی یئگ بیلص وک وہ وبقل رکےت وہ ےئ ریمے ےھچیپ وہ ےل۔ وج اینپ اجن
اچبنا اچےہ اگ وہ اینپ اجن وھک داگی۔ ریمے ےئل اینپ اجن دےنی واال ای اجن وک اچب ےل اگ۔ ارگ وکیئ صخش داین
رھب یک دولب امک رک یھب اینپ زوح وک وھک دنا وت اےس ایک احلص وہاگ ؟ ایک وک یئ زیچ ےہ وج ای زوح اک دبل وہ؟
انب ا دم اےنپ نات ےک خالل ےک ساھت اوز اےنپ فروتشن ےک ساھت ولت رک ا اگیئ اوز اس وقب انب ا دم ہر
انک وک اےکن اامعل اک انمسب دبہل داگی۔ ںیم مت ےس چس اتہک وہن۔ ات اہین ڑھکے وہ ےئ دنچ ولگ انب
133
ا دم وک اینپ نادساہب ےک ساھت ا ےت وہ ےئ دےھکی ریغب ںیہن رمںی ےگ۔”
 4.18عیسٰی اک ومٰیس اوز اایلیہ ےک ساھت رظن ا نا
رقتابیً ا ھٹ دونن ےک دعب عیسٰی ہی سا زی ناںیت ےنہک ےگل انہون ےن رطپس  ،ویانحّ وک اوز وقعیت وک اےنپ
ساھت ےل رک داع رک ےن ےئلیک اہپز رپ ےلچ ےئگ۔ جب عیسٰی داع رک زےہ ےھت بب ان اک رہچہ ریغتم وہایگ اوز ان
ےک ڑپکے دیفس وہ رک ےنکمچ ےگل۔ بب دو صخش ان ےک ساھت ناںیت رک زےہ ےھت وہ دوونن ومٰیس اوز اایلیہ
ےھت۔ ہی دوونن یھب ناانبک ےھت۔ ریوملش ںیم واہعق وہ ین وایل ومت ےک نازے ںیم ناںیت رک زےہ ےھت۔
رطپس اوز دورسے دنین ےس جب دیباز وہ ےئ وت عیسٰی وک خال ل ےک ساھت ڑھکے وہےئ ان دو ا دویمن ےک
ساھت داھکی۔ جب انہون ےن داھکی وت ومٰیس اوز اایلیہ اس وک وھچز رک اج زےہ ےھت رطپس ےن اہک“ ،ا ے ااتسد
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مہ اہین ںیہ ہی رتہب ےہ اوز اہک ہک مہ اہین نیت سا ایمےن بصن رکںی ےگ انک ا ےکپ ےئل دورسا ومٰیس ےک
134
ےئل اوز رسیتا اایلی ہ ےک ےئل۔” رطپس وک ہیولعمم پ  وہ اکس ہک وہ ایک ہہک زاہ ےہ۔
رطپس ایھب ناںیت رک یہ زاہ اھت ہک انک ناانبک نادل اےکن اورپ ساہی نگف وہ ایگ ,اوز اس نادل ںیم ےس
انک ا واز انسیئ دی“ ،یہی ریما اتیہچ اٹیب ےہ۔ ںیم اس ےس تہب وخس وہن اوز اےکس فرامن بڑداز ونب۔”
ع
یسٰی ےک ساھت وموجد سارگد ون وک ہی ا واز انسیئ دی۔ وہ تہب زنادہ وخف زدہ وہ رک منہ ےک نل زنیم
گ
رپ رگ ےئگ۔ بب عیسٰی سارگدون ےک ناس ا رک انکو وھچا اوز اہک “ ،ھیراو مب اوھٹ۔” جب وہ اینپ ا ںیھکن وھکل
رک داھکی وت واہن رپ عیسٰی ےک وسا وکیئ اوز ںیہن اھت۔
جب وہ اہپز ےس ےچین ارت زےہ ےھت وت عیسٰی ےن اےنپ سارگدون وک مکح دنا“ ،جب نک انب ا دم رمرک
دونازہ یج پ  اےھٹ اس وقب نک مت اہپز رپ نج انمرظ وک داھکی ےہ وہ یسک ےس پ  انہک۔”
معلمیّ
سارگدون ےن عیسٰی ےس وپ اھچ“،حیسم ےک ا ےن ےس ےلہپ اایلیہ وک ا نا اچےئہ ایسی نات ن رشتعی
ویکن ےتہک ںیہ ؟”
اس رپ عیسٰی ےن وجات دنا“ ،وج اایلیہ ےک ا ےن یک نات ےتہک ںیہ حیحص ےہ تقیقح ہی ےہ ہک وہ ا اگیئ اوز
امتم اسملئ وک لح رکاگی۔ نکیل ںیم مت ےس اتہک وہن اایلیہ وت ا اکچ ےہ۔ نکیل ولگ اےس اجن پ  ےکس ہک وہ
وکن ےہ ؟اوز ولوگن ےن اسیج اچاہ اس ےک ساھت ایک ایس رطح انب ا دم یھب اےکن اہوھتن فیلکت ااھٹ اگیئ۔”
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بب سارگد ھجمس ےئگ ہک اس ےن ان ےس ویانح نییسمہ دےنی واےل یک نابب اہک ےہ۔
 4.19عیسٰی اک دب زوح ےس اتمرث انک ڑلےکوک اکٹھچزہ دالنا

رھپ عیسٰی رطپس ،وقعیت اوز ویانح اوز دورسے سارگد ون ےک ناس ےئگ وت ان سارگدون ےک ارطاف تہب
معل ّ
ےس ولگ عمج وہےئ ےھت۔ رشتعی ےک مین ان ےک ساھت ثحب رک زےہ ےھت -جب ان ول وگن ےن عیسٰی
وک داھکی وت بجعتم وہےئ اوز ااکس اابقتسل رک ےن ےک ےئل اس ےکبڑدنک ےچنہپ۔
معل ّ
عیسٰی ےن ان ےس وپاھچ “ ،مت رشتعی ےک مین ےک ساھت ایک وگتفگرک زےہ ےھت؟”
عمجم ںیم ےس انک ا دیم ےن اہک“ ،اے ااتسد! ریمے ےٹیب وک دب زوح اک ارث وہ ایگ ےہ اس دب زوح ےن
ریمے ےٹیب یک نات جتب رک ےن یک صالجتب زوک یل ےہ۔ سج یک وہج ےس اس وک ا ت ےک ناس ال نا
وہن۔ وہ دب زوح جب یھب اس رپ اقضب وہیت ےہ وت اس وک زنیم رپ رگا دیتی ےہ ریما اٹیب منہ ےس فک رگا نا
ےہ اوز داوتنن وک اتسیپ ےہ اوز تہب یہ تخس نب اج نا ےہ اس وک اس دب زوح ےس ا زاد رکاےن ےک ےئل ںیم
ےن ریتے سارگدون ےس وپاھچ۔ نکیل ہی اکم ان ےس نکمم پ  وہ اکس ۔”
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عی
سٰی ےن وجات دنا“ ،اے ےب ااقتعد لسن ںیم بک نک اہمتزے ساھت مرند ینتک دمّت زوہن ؟ اوز
ینتک دمّت بڑ داسب رکون ؟ اس ڑل ےک وکریمے ناس الو۔”
بب سارگ داس ڑلےک وک عیسٰی ےک ناس الےئ۔ اس دب زوح ےن عیسٰی وک دےتھکی یہ اس ڑل ےک رپ ہلمح رک
دنا۔ وہ ڑلاک ےچین رگا اوز ھنم ےس فک رگا نا وہاڑتےنپ اگل۔
عیسٰی ےن اس ڑل ےک ےک نات ےس وپاھچ“ ،ےنتک رعےص ےس ہی تیفیک ےہ؟”
نات ےن اس نات اک وجات دنا“ ،نپچب یہ ےس ااسی وہنا ےہ۔ دب زوح اکیر اےس ا گ اوز نا ین ںیم
يتکنیھپ ےہ نا ہک اےس ہالک رکے۔ ارگ ا ت ےس ہی نات نکمم وہ وت بڑاےئ رہمناین امہزے اورپ زمح اوز دمد
رک۔”
عی
سٰی ےن اس ےک نات وک وجات دنا“ ،وت ایسی نات ویکن اتہک ےہ ارگ ا ت ےس وہ ےکس؟ اامین زےنھک
واےل ا دیم ےک ےئل ہر نات نکمم وہیت ےہ۔”
اس ڑلےک ےک نات ےن رپُ وجیش ےس وجات دنا“ ،ںیم نیقی رکنا وہن۔ اوز زنادہ ہتخ نیقی ےک ےئل
ریمی دمد رک۔”
عی
واہن شیپ ا ےئ وہےئ وااعقت وک دےنھکی ےک ےئل امتم ولگ دوز ےت وہےئ ا ےئ اس وہج ےس سٰی ےن
اس دب زوح ےس اہک“ ،اے دب زوح! وت ےن اس ڑل ےک وک رہبا اوز وگاگن انب دنا ےہ۔ ںیم ھجت وک مکح داتی وہن ہک
اس ڑل ےک ےس ناہر ا اج اوز اس ںیم دو نازہ دالخ مب وہ ۔”
وہ دب زوح خلّایئ۔ وہ دب زوح اس ڑلےک وک دو نازہ زنیم رپ رگا رک ڑتنا رک ناہر ا یئ وہ ڑلاک رمدے یک رطح
رگا وہا اھت یئک ولگ ےھجمس “ ،وہ رم ایگ ےہ ۔” نکیل عیسٰی ےن اس ڑلےک اک اہھت ڑکپرک ااھٹ نا اوز ڑھکا وہ ےن
ںیم اس یک دمد یک۔
عیسٰی جب رھگ ںیم ےلچ ےئگ وت اس ےک سارگدون ےن اہنتیئ ںیم اس ےس دزناتف ایک“ ،اس دب زوح
ےس اجنت دالنا مہ ےس ویکن نکمم پ  وہاکس؟”
136
عیسٰی ےن وجات دنا“ ،اس مسق یک دب زوح ےس داع ےک دزےعی یہ ےس اکٹھچزہ دال نا اجاتکس ےہ۔”
 4.20عیسٰی اک اےنپ رمےن اوز یج ا ےنھ ےک قلعتم انہک
اس ےک دعب عیسٰی اوز اس ےک سارگدون ےن اس اقمم ےس لکن رک گلنل ےک زاےتس ےس رفسایک۔ عیسٰی اک دصقم
ہی اھت ہک ولوگن وک اس نات اکا دنازہ پ  وہ ہک وہ اہکن ےہ۔ ویکن ہک وہ اےنپ سارگدون وک اہنتیئ ںیم نیقی
دال نا اچےتہ ےھت۔ عیسٰی ےن ان ےس اہک “ ،انب ا دم وک ولوگن ےک وحاےل ایک اجےئ اگ۔ اوز ولگ اس وک لتق
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رکںی ےگ۔ لتق وہےن ےک رسیتے دن وہ زدنہ وہ رک دونازہ ا اگیئ ۔” نکیل عیسٰی ےن سارگدون ےس وج اہک وہ
گ
137
اس اک بلطم پ  ھجمس ےکس۔ اوز اس نات وک وہ وپ ےتھچ وہےئ ھیرا زےہ ےھت۔
 4.21وصحمل یک ادایگیئ ےک قلعتم عیسٰی یک میلعت

عیسٰی اوز اےکس سارگد رفک وحنم ںیم ا ےئ۔ دنچ وہیدی رطپس ےک ناس ا ےئ وہ اسیلک ےک وصحمل ووصل ہدننہ
ےھت۔ انہون ےن وپاھچ“ ،ایک اہمتزا ا اق اسیلک ےک ےئل وصحمل ںیہن ادا رکاگی۔”
رطپس ےن وجات دنا“ ،اہن وہ ادا رکاگی۔”
عی
س
بب رطپس رھگ ںیم ایگ اہجن عیسٰی میقم ےھت۔ وہ اس نات وک اتبےن ےس ےلہپ یہ ٰی ےن اس ےس اہک،
“اس داین ےک نادساہ ولوگن ےس فلتخم مسق ےک وصحمل ووصل رکےت ںیہ۔ نکیل وصحمل ادا رکےن واےل
وکن ولگ وہن ےگ ؟ ایک نادساہ ےک ےچب وہےگن نا دورسے ولگ؟ مت ایک ےتھجمس وہ وعمشن ؟۔”
رطپس ےن وجات دنا“ ،رصف دورسے یہ ولگ اگلن وک ادا رکںی ےگ۔”
عیسٰی ےن رطپس ےس اہک“ ،ارگ ایسی یہ نات ےہ وت نادساہ ےک نج ّون وک اگلن دےنی یک رضوزت ںیہن۔
نکیل مہ اگلن ووصل رک ےن واولن رپ ویکن ہصغ وہن ؟ وت یگنچ ادا رک اوز لیھج ںیم اجرک ایلھچمن ڑکپ۔ اوز
ن
ہلی ےنلم وایل یلھچم ےک ھنم وک وت وھکل ،وت اےکس ھنم ںیم وت انک اچدنی ےک سکّے وک نا اگیئ۔ اوکس اکنل ال اوز ریمی
اوز ریتی رطف ےس اگلن ووصل رک ےن واولن وک ادا رک۔”
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 4.22خدا یک خکومب ںیم سب ےس میظع وکن ؟

اس وقب سا رگد عیسٰی ےک ناس ا ےئ اوز دزناتف ایک “ ،ا امس ین ناد ساہب ںیم سک وک اٰیلع اقمم بیصن وہ اگ؟”
عیسٰی ےن انک وھچ ےٹ ےچب وک اےنپ نا س نال نا اوز اےنپ سا رگدو ن ےک سا ےنم اس وک ڑھکا ایک اوز اس
رطح اہک “ ،ںیم مت ےس چس اتہک وہن ہک مت اےنپ ادنز دبتیلی دیپا رکو اہمت زے دل وھچےٹ ںوچن یک رطح وہ
وز پ  مت ا امس ین ناد ساہب ںیم دالخ یہ پ  وہن ےگ۔ اس وھچےٹ نچّے یک رطح وج اےنپ ا ت وک اخاسکز
انبےئ ویہ ا امسین نادساہب ںیم ایلع و ازعف اقمم نااگیئ۔
139
“وج وک یئ انک وھچ ےٹ نچّے وک ریمے نام رپ وبقل رکاگی وت وگنا اس ےن ےھجم یہ وبقل ایک۔”
اس وقب ویجنّا ےن اس ےس اہک“،اے ااتسد! یسک صخش وک ریتے نام ےک وت طس ےس ( وھبت )
دبزوح ےس اکٹھچ زہ دال ےت وہ ےئ مہ ےن داھکی ےہ۔ جب ہک وہ امہ زا ا د یم ںیہن ےہ۔ اس وہج ےس مہ ےن
اس ےس اہک ہک زک ویکن ہک وہ امہزے رگوہ ےس قلعت ںیہن زکھنا اھت۔”
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عیسٰی ےن ان ےس اہک“ ،اس وک مب زو وک ریما نام ےل رک وج زجعمے داھک ےئ اگ۔ وہ ریمے نازے ںیم
بڑی ناںیت ںیہن ےہک اگ۔ وج صخش امہزا اخمفل ںیہن ےہ وہ امہزے ساھت ےہ ںیم مت ےس چس یہ اتہک وہن ہک
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مت وک ارگ وکیئ ا دیم یحیسم ھجمس رک ےنیپ ےک ےئل ناین دے وت رضوز اس وک اس یک یکین اک دبہل ےلم اگ۔
 4.23نات اےنپیھبس ولوگن یک دھکی اھبل رکنا ےہ

“ان وھچےٹ نج ّون وک وج ریمی ریپوی رک ےن واولن ںیم ےس ےہ ارگ یسک ےن گناوہن یک زاہ رپ دال دنا وت
اس صخش ےک ےئل تہب بڑا وہاگ۔ وت اےسی ولوگن ےک ےئل یہی رتہب وہاگ ہک وہ اےنپ ےلگ ےس انک خّکی ےک نات
وک لتکاےئ وہےئ انک رہگے دنمسز ںیم دوت اجےئ۔ اوسفس ےہ داین ںیم ان زیچون رپ وج ولوگن وک
گناوہن یک زاوہن رپ ےل اجیت ںیہ۔ وہ وت واہن ہشیمہ یہ زںیہ یگ۔ نکیل اوسفس اس رپ ےہ وج ااکس سیب
وہاگ۔
“ریتا اہھت وہ نا ریتا ریپ ارگ وہ گناوہن یک رطف ےل اجےئ وت وت اوکس اکت رک کنیھپ دے۔ اہھت وہ نا ریپ
ارگ ہی وھکاج نا ےہ اوز یگشیمہ یک زدنیگ اس ےس یتلم ےہ وت ویہ ریتے ےئل رتہب وہ اگ۔ دوونن اہوھتن اوز ریپون
واال وہ رک یگشیمہ یک ا گ ںیم ےنلج ےس وت ویہ رتہب وہاگ۔ ریتی ا ںیھکن ارگ ےھجت گناوہن ےک اکومن رپ ااسکےئ
وت وت انکو اکنل رک کنیھپ دے۔ دوونن ا وھکنن واال وہ رک منہج یک ا گ ںیم ےنلج ےس رتہب ےہ ہک انک ا ھکن اک وہ
رک یگشیمہ یک زدنیگ ناےئ۔
“ربخداز ہی پ  وھجمس ہک وھچ ےٹ ںوچن یک وکیئ دقز و تمیق ںیہن ےہ۔ اےکن ےئل ا امسونن ںیم فروتشن
وک رقمّز ایک ایگ ےہ۔ وہ فرےتش ا امسن ںیم زےنہ واےل ریمے نات ےک ساےنم زےتہںیہ۔
“مت ایک ےتھجمس وہ ارگ یسک ا دیم یک وس ڑیھبںی وہارگ ان ںیم ےس انک کٹھب رک مگ وہ اجےئ وت ایک وہ نایق
اننونے ڑیھبون وک اہپز یہ رپ وھچز رک اس انک یکٹھب وہیئ ڑیھب یک نالس ںیم پ  اجاگیئ ؟ اوز ںیم مت ےس چس
ن
اتہک وہن ہک ارگ وہ مگ دشہ ڑیھب لم اجےئ وت وہ ان اننونے پ  ھنکتے وایل ڑیھبون ےک اقمےلب ںیم اس انک
ن
ڑیھب ےک ےنلم یک وہ وخیش وسحمس رکاگی۔ ایس رطح ان وھچےٹ ںوچّن ںیم وکیئ انک یھب پ  ھنکے ا امسن ںیم
زےنہ واال اہمتزے نات اک ہی ازادہ ےہ۔
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 4.24طلغ اکم رکےن واولن یک دہابب رکنا
“ارگ ریتا اھب یئ ھجت ےس وکیئ بڑایئ رکے وت وت اکنال اجرک اوکس اہنتیئ ںیم اس ےس رسزد وہ یئ یطلغ وک اھجمس۔
ارگ وہ ریتی نات ےنس ،وت اس وک رھپ ےس اانپ اھب یئ انبےن ںیم وت ےن ای دمد یک۔ ارگ وہ ریتی نات پ  امےن وت
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اےنپ ساھت انک نا دو ا دیم وک رکیل دونازہ اےکس ناس اج ،ناہک رھپ ارگ وہ واہعق شیپ ا ےئ اےکس دو نا نیت وگاہ
ںینب ےگ۔ ارگ وہ ایکن نات پ  امےن وت اسیلک وک ولعمم رکاو۔ ارگ وہ اسیلک یک نات یھب پ  امےن وت اوکس خدا رپ اامین
پ  زےنھک واےل وصحمل ووصل رکےن واےل یک رطح ااکس امشز رکو۔
“ںیم مت ےس چس اتہکوہن ہک وج ہلصیف مت اس زنیم رپ دےتی وہ وت وگنا ہک وہ ہلصیف خدا یہ ےن دنا ےہ۔
اعمیف اک ودعہ وج مت اس داین ںیم دےتی وہ وگنا وہ اعمیف خدا ےک دےنی ےک بڑابڑ ےہ۔ اس ےک عالوہ وہ مت ںیم
ےس دو ا دیم اس داین ںیم زایض وہرک ارگ ھچک امنگ ےل وت ا امسونن ںیم زےنہ واال ریما نات ًانیقی اوکس وپزا
رکاگی۔ ہی تقیقح ےہ ہک جب دو ا دیم نا نیت ا دیم ھجم رپ نیقی زےتھک وہن اوز وہ سب ااھٹک وہ رک ریمے ناس
ا ںیئ وت ںیم اےکن چیب ںیم وہ نا وہن۔”
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 4.25اعمف رکےن یک لیثمت

عی
رطپس سٰی ےک ناس ا نا اوزوپاھچ “ ،اے خدا ودن ریما اھب یئ ریمے ساھت یسک پ  یسک مسق یک بڑایئ رکنا یہ
زاہ وت ںیم اےس ینتک رمہبتاعمف رکون ؟ ایک ںیم اےس سات رمہبتاعمف رکون ؟”
عیسٰی ےن اس ےس اہک“ ،ںیہمت اس وک سات رمہبت ےس زنادہ اعمف رکنا اچےئہ۔ ارگ ہچ ہک وہ ھجت ےس
رتس رمہبت بڑایئ پ  رکے اوکس اعمف رکنا یہزہ۔
“ا امسین نادساہب یک منال ایسی ےہ ےسیج ہک انک نادساہ ےن اےنپ اخدومن وک د بتے ےئگ قرض یک زمق
ووصل رک ےن اک ہلصیف ایک۔ نادساہ ےن اینپ زمق یک ووصیل اک ہلسلس رشوع ایک۔ ہکبج انک اخدم وک دس ہراز
اچدنی ےک س ّکے نادساہ وک وطبز قرض دانی اھت۔ وہ اخ دم نادساہ وک قرض یک زمق دےنی ےک اقنل پ  اھت۔ سج یک
وہج ےس ناد سا ہ ےن مکح دنا ہک اخ دم اوز اس ےک ناس یک ہر زیچ وک اوز اس یک ویبی وک ان ےک ںوچن تیمس
فروجب ایک اج ےئ اوز اس ےس اح لص وہ ےن وایل زمق وک قرض ںیم ادا ایک اج ےئ۔
“بب اخدم ناد ساہ ےک دق ومن رپ رگا اوز اس ےس اعزجی رک ےن گل ’ ،دزا ربص و بڑداسب ےس اکم ےل
ںیم اینپ رطف ےس سا زا قرض ادا رکون اگ۔‘ ناد سا ہ ےن اےنپ اخدم ےک نازے ںیم اوسفس ایک اوز اہک،
ںیہمت قرض ادا رک ےن یک رضوزت ںیہن ناد ساہ ےن اخدم وک ا زادا پ  اجےن دنا۔
“رھپ اس ےک دعب ویہ اخدم دورسے انک اوز اخدم وک وج اس ےس اچدنی ےک وس ےکس ےئل ےھت اس وک
داھکی اوز اس یک رگدن ڑکپ یل اوز اس ےس اہکہک وت ےن ھجم ےس وج ایل اھت وہ دندے۔
“وہ اخ دم اس ےک ریپون رپ رگ ڑپا اوز تنم و امس جب رک ےت وہےئ ےنہک اگل ہک دزا ربص ےس اکم ےل۔
ےھجت وج قرض دانی ےہ وہ ںیم وپزا ادا رکون اگ۔
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“نکیل ےلہپ اخدم ےن ااکنز ایک۔ اوز اس اخدم ےک نا زے ںیم وج اس وک قرض دانی ےہ دعا لب ںیم ےل
ایگ اوز اس یک اکش بب یک اوز اس وک دیق ںیم دولا دنا اوز اس اخدم وک قرض یک ادایگیئ نک لیج ںیم زانہ ڑپا۔
اس واہعق وک دےنھکی وا ےل دورسے اخدومن ےن تہب اوسفس رک ےت وہ ےئ شیپ ا ےئ وہےئ احدہث اےنپ
امکل وک انسےئ۔
“بب امکل ےن اس وک ادنز نال نا اوز اہک’ ،مت بڑے اخدم ےن ھجم ےس تہب زنادہ زمق یل یھت نکیل مت
ےن ھجم ےس قرض یک اعم یف ےک ےئل تنم وامسجب یک۔ سج یک وہج ےس ںیم ےن ریتا وپزا قرض اعم ف رک
دنا۔ اوز اہک ہک ایسی وصزت ںیم سج رطح ںیم ےن ریتے ساھت زمح و رکم اک ولسک ایک ایس رطح
دورسے ون رک ےس ےھجت یھب اچےئہ اھت ہک دمہز دی اک بڑ ناو رکے۔‘ ام کل اہنبب انبضغک وہا۔اوز اس ےن
زسا ےک ےئل اخدم وک دیق ںیم دال دنا۔ اوز اس وقب نک اخدم وک دیق اخ پ  ںیم زانہ ڑپا جب نک ہک وہ وپزا

قرض پ  ادا رک دنا۔
“ا امس ونن ںیم زےنہ وا ال ریما نا ت اہمت زے ساھت سج رطح ولسک رکنا ےہ۔ ایس رطح اس نادسا ہ
ےن ایک ےہ۔مت وک یھب اچ ےئہ ہک اےنپ اھب ویئن اوز اینپ ونہبن ےس تقیقح ںیم دز ذگز ےس اکم ول۔ وزپ  ریما
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نات وج ا امسونن ںیم ےہ مت وک ق یھ یھباعمف پ  رکاگی۔”
 4.26عیسٰی اک ریوملش اجنا
اوز وہیدوین یک انپوہن یک رقتبی قربی یھت۔ بب عیسٰی ےک اھب ویئن ےن اہک “ ،وت ہی ہگج وھچز رک وہیداہ
ےلچ اج نا ہک وج زجعمہ وت داھک نا ےہ وہ اہمتزے سارگد یھب دںیھکی۔ ارگ وکیئ صخش ہی اچےہ ہک وہ ولوگن ںیم
اچہپنا اجےئ وت رھپ اےسی صخش وک وج ھچک وہ رکنا ےہ اپھچ نا ںیہن اچےئہ اےنپ ا ت وک داین ےک ساےنم طاہر رکو ناہک
وہ سب اہمتزے زجعمے دھکی ںیکس۔” ٰیتح ہک عیسٰی ےک اھب یئ وک یھب ان رپ نیقی ںیہن اھت۔
عیسٰی ےن اےنپ اھب ویئن ےس اہک “ ،ایھب ریمے ےئل حیحص وقب ںیہن ا نا نکیل وک یئ یھب وقب اہمتزے
اجےن ےک ےئل انمسب ےہ۔ داین مت ےس رفنت ںیہن رک یتکس وہ ھجم ےس رفنت رکیت ےہ ویکن ہک ںیم انکو ان
یک بڑاایئن اتب نا وہن وج وہ رک ےت ںیہ۔ اس ےئل مت رقتبی ےک ومعق رپ اجوںیم اس ناز رقتبی رپ ںیہن
ا واگن ویکن ہک ایھب ریمے ےئل حیحص ومعقںیہن ا نا۔” ہی سب ھچکےنہک ےک دعب عیسٰی ےن گلنل ںیم ایقم ایک۔
اےئلس عیسٰی ےک اھبیئ اےکن ےنہک ےک اطمقب رقتبی ےک ومعق رپ اجےن ےک ےئل زواپ  وہےئ۔اےکن
اجےن ےک دعب عیسٰی یھب واہن ےلچ ےئگ اس ےک دعب انہون ےن اےنپ ا ت وک طاہر ںیہن ایک۔ہکلب وپدیشہ وہ
ےئگ۔ رقتبی ےک ومعق رپ وہیدی عیسٰی یک نالس ںیم ےھت اوز ہہک زےہ ےھت “ ،وہ اہکن ےہ ؟”
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واہن انک بڑا رگوہ ولوگن اک اھت وج ہیفخ وطز رپ عیسٰی ےک نازے ںیم یہ ناںیت رک زاہ اھت۔ ھچک ولوگن ےن
اہک “ ،عیسٰی انک ااھچ ا دیم ےہ۔ ” نکیل دورسون ےن اہک“ ،ںیہن وہ ولوگن وک ےب ووقف انب نا ےہ۔” نکیل
144
یسک ےن یھب ےلھک وطز رپ عیسٰی ےک ساےنم ااسیںیہن اہک ویکن ہک ولگ وہیدی اقدئنی ےس دز ےت ےھت۔
 4.27دیع انپہ ےک ومعق رپ عیسٰی یک میلعت
رقتبی گل گھب ا دیھ متخ وہ ت ی یھت بب عیسٰی ابعدت اگہ ںیم دالخ وہا اوز میلعت رشوع یک۔ وہیدی
بڑے ریحان وہ ےئ انہون ےن اہک “ ،ہی صخش وت اوکسل ںیم ںیہن ڑپاھ رھپ اانت سب ھچک اس ےن سک رطح
اھکیس ؟”
عی
سٰی ےن وجات دنا “ ،وج ھچک ںیم میلعت داتی وہن وہ ریمی اینپ ںیہن ریمی امیلعتت اس یک رطف ےس
ا یت ںیہ سج ےن ےھجم اجیھب ےہ۔ ارگ وک یئ ہی اچےہ ہک وہ ویہ رکے وج خدا اچاتہ ےہ بب وہ اجن اجاگیئ ہک
ریمی امیلعتت خدا یک رطف ےس ںیہ۔وہ ولگ اجن اجںیئ ےگ ہک ہی امیلعتت ریمی اینپ ںیہن ںیہ۔ وکیئ
صخش وج اےنپ ایخالت ولوگن وک اتب نا ےہ وگنا وہ اینپ  تت بڑاھ ےن ےک ےئل رک نا ےہ ارگ ہچ وک یئ صخش وج
ای  تت بڑاھ ےن یک وک شش رکے سج ےن اوکس اجیھب ےہ وت ااسی صخش اقنل رھبوہس سچّا ےہ۔ اوز اس
ںیم وک یئ وھج ت ںیہن ےہ۔ ایک ومسٰی ےن مت وک رشتعی ںیہن دی ؟نکیل مت ںیم ےس یسک ےن ای فرامن
بڑدازی ںیہن یک مت ولگ ےھجم ویکن امزنا اچےتہ وہ ؟”
ولوگن ےن وجات دنا “ ،انک ثیبخ مت ںیم ا نا ےہ اوز ںیہمت دویاپ  رک دنا ےہ مہ ںیہمت امز ےن یک وک
شش ںیہن رک زےہ ںیہ؟”
س
عیسٰی ےن اہک “ ،ںیم ےن انک زجعمہ ایک اوز مت سب ریحان وہ ےئ۔ وم ٰی ےن ںیہمت ہنتخ رک ےن اک
اقونن دنا نکیل تقیقح ںیم ومسٰی ےن اہمتزا ہنتخ ںیہن رک وانا ہنتخ اک رطہقی مہ ولوگن ےس ا نا وج ومسٰی
ےس لبق زےہ ےھت اس ےئل ق یھ مت ولگ ےچب اک ہنتخ سیب ےک دن یھب رکےت وہ۔ اس ےس طا ہر وہنا ےہ ہک
انک ا دیم سیب ےک دن ہنتخ رکےک ومسٰی یک رشتعی وک وپزا رکنا ےہ اوز ارگ ںیم سیب ےک دن یسک وک
افشء داتی وہن وت رھپ ویکن ہصغ رکےت وہ ؟ اس مسق اک احمہبس (اجےنچن اک رطہقی )وھچز دو زایتس ےس ہر زیچ اک

احمہبس رکو ہک چس ایک ےہ۔”

145

 4.28ولوگن یک عیسٰی ےک احیسم وہےن یک نابب کش و بجعت
بب ھچک ولوگ ن ےن وج ریوملش ںیم زےتہ ےھت اہک “ ،یہی وہ صخش ےہ ےسج امز داےنل ےک وک شش یک اج زیہ
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ےہ؟ نکیل وہ اس ہگج امیلعتت داتی ےہ اہجن اس وک ہر وک یئ دھکی اوز نس ےکس۔ رگم یسک ےن اوکس امیلعتت
دےنی ےس ںیہن زو اک۔ وہ اتکس ےہ ہک اقدئنی ےن ہلصیف ایک وہ ہک وہ تقیقح ںیم حیسم ےہ۔ نکیل مہ اجےتن
ںیہ ہک اس اک اکمن اہکن ےہ اوز یقیقح حیسم جب ا ےئ اگ وک یئ پ  اجےن اگ ہک وہ اہکن ےس ا ےئ اگ۔”
عیسٰی اس وقب یھب لکیہ ںیم امیلعتت دے زےہ ےھت اس ےن اہک“ ،اہن مت ےھجم اجےتن وہ اوز ہی یھب
اج ےتن وہ ہک ںیم اہکن ےس ا نا وہن نکیل ںیم اینپ رمیض ےس ںیہن ا نا ںیم وت خدا یک رطف ےس اجیھب ایگ
وہن وج اچسّ ےہ مت اس وک ںیہن اجےتن۔ نکیل ںیم اےس اجاتن وہن ویکن ہک ںیم اس ےس وہن اوز ایس ےن
ےھجم اجیھب ےہ۔”
عی
عی
س
س
جب عیسٰی ےن ہی سب اہک وت ولوگن ےن ٰی وک ڑکپ ےن یک وکشش یک نکیل وکیئ یھب ٰی وک وھچےن
نک ےک ال قئ پ  اھت۔اےئلس ہک عیسٰی وک لتق رک ےن اک ایھب حیحص وقب ا نا یہ ںیہن اھت نکیل تہب سا زے ا دیم
عیسٰی رپ اامین ال ےکچ ےھت۔ ولوگن ےن اہک “ ،مہ ات یھب عیسٰی ےک رظتنم ںیہ ہک وہ ا ےئ جب وہ ا ےئ اگ وت ایک اوز
زجعمے داھک ےئ اگ ؟ہب تبسن اس ا دیم ےک وج داھکےئ ےھت۔ںیہن! یہی ا دیم حیسم ےہ۔”
فر ویسین ےن عیسٰی ےک نازے ںیم ان ناوتن وک ےتہک وہ ےئ ُسنا۔ اس ےئل اک ونہن ےک زامنہ ےن اوز
فرویسین ےن لکیہ ےک افح یتظ دہتس وک عیسٰی یک رگاتف زی ےک ےئل اجیھب۔ بب عیسٰی ےن اہک “ ،ںیم ھچک دری مت
ولوگن ےک ساھت زوہن اگ اس ےک دعب ںیم اس ےک ناس اج ون اگ سج ےن ےھجم اجیھب ےہ۔ مت ےھجم نال س رکو
ےگ نکیل ےھجم ںیہن نا وےگ۔ اوز ںیم اہجن یھب وہن واہن مت ںیہن ا وکس ےگ۔”
وہیدوین ےن انک دورسے ےس وپاھچ “ ،ا رخ ہی ا دیم اہکن اج ےئ اگ ےسج مہ پ  نا ںیکس ےگ ایک ہی ا دیم
وینان ےک رہشون وک اج ےئ اگ اہجن امہ زے ولگ زےتہ ںیہ؟ ایک وہ وینان اجےئ اگ اہجن امہزے ولگ
ںیہ۔ایک وہ امہ زے ولوگن وک وینان ںیم میلعت داگی۔ ہی ا دیم اتہک ےہ’ ،مت ولگ ےھجم نالس رکو ےگ نکیل
نا پ  وکس ےگ‘ اوز ہی یھب اتہک ےہ ’ ،اہجن ںیم وہن واہ ن مت ںیہن ا وکس ےگ۔‘ اس ےک ااسی ےنہک اک ایک
بلطم ےہ ؟”
عی
رقتبی اک ا رخ دن وج امہ دن اھت ا ایگ۔اس دن سٰی ےن ڑھکے وہ رک ولوگن ےس دنلب ا واز ںیم اہک،
“وج یھب ایپسا ےہ اس وک ریمے ناس ا ےن دوہک اس یک ایپس ےھجب۔ وج ا دیم ھجم رپ اامین الےئ اگ اس ےک دل
ےس ا ت ایحت ےہب اگ۔ ااسی وفیحصن ںیم اھکل ےہ۔” عیسٰی ےن ہی نات دقمس زوح ےک نازے ںیم یہک
ویکن ہک ہی زوح ات نک نازل ںیہن وہا اھت۔ ویکن ہک عیسٰی یک ات نک ومت ںیہن وہیئ یھت اوز اےس
خالل ےک ساھت ااھٹ نا ںیہن ایگاھت۔ نکیل دعب ںیم وج ولگ عیسٰی رپ اامین ال ںیئ ےگ ان رپ زوح نا زل وہ اگ۔
جب ولوگن ےن ہی ناںیت ینس وت اہک “ ،ہی ا دیم چس چم یبن ےہ۔”

بڑیتھ وہیئ اخمتفل اک سال

86

دورسون ےن اہک “ ،ہی حیسم ےہ”
ھچک اوز ولوگن ےن اہک “ ،حیسم گلنل ےس ںیہن ا اگیئ۔ وفیحصن ںیم ےہ ہک حیسم داود ےک اخ دنان ےس وہاگ
اوز ہفیحص اتہک ےہ تیب امحلل ےس ا اگیئ اہجن داود زاتہ اھت۔” اس رطح ولوگن ےن عیسٰی ےک قلعتم ا سپ ںیم
146
یسک نات رپ اافتق ںیہن ایک۔ ھچک ولگ عیسٰی وک رگاتفز رک نا اچ ےتہ ےھت نکیل وکیئ یھب ااسی پ  رک اکس۔
 4.29ھچک وہیدی زامنہون اک عیسٰی رپ اامین پ  النا
لہٰدا لکیہ ےک افحیتظ دہتس اک ونہن ےک زامنہ اوز اکونہن و فرویسین ےک ناس واسپ ایگ اوز فرویسین اوز اکونہن
ےن وپ اھچ“ ،مت ےن عیسٰی وک ویکن ںیہن ڑکپا ؟”
لکیہ ےک افحیتظ دہتس ےن وجات دنا“ ،اس ےن ایسی ناںیت ںیہک وج یسک انسان ےن ا ح نک ںیہن
ںیہک۔”
عی
فرویسین ےن اہک “ ،سٰی ےن ںیہمت یھب رمگاہ رک دنا۔ ایک وکیئ رسداز اس رپ اامین ال نا ےہ نا ںیہن۔ ایک وکیئ
فرویسین ںیم اامین الےئ ںیہ ؟ ںیہن۔ رگم وہ ولگ وج رشتعی ےس واہ  ںیہن وہ خدا ےک یتنعل ںیہ۔”
ن
نکیل وکین د مس وج ان ںیم ےس اھت اوز اس اک قلعت امجعب ےس یہ اھت۔ ویہ انک ااسی اھت وج عیسٰی وک ےلہپ
یہ دھکی اکچ اھت اہک۔ “ ،امہزی رشتعی ہی ااج زت ںیہن دیتی ہک یسک صخش وک اس وقب نک رجمم پ  ام ںین جب
نک ہی پ  اجن ںیل ہک وہ ایک اتہک ےہ جب نکںیمہ ہی پ  ولعمم وہ ہک اس ےن ایک ایک ےہ۔”
وہیدی رسداز ےن اہک “ ،ایک اہمتزا قلعت یھب گلنل ےس ےہ۔ وفیحصن ںیم نال س رکو بب ںیہمت ولعمم
148
وہاگ ہک وک یئ یھب یبن گلنل ےس ںیہن ا ےئ اگ۔”
 4.30انک وعزت اک دباکزی ںیم ڑکپا اجنا
امتم وہیدی رسداز ےلکن اوز رھگ وک زواپ  وہےئ۔
عی
عیسٰی زوتین یک اہپ زی رپ ےلچ ےئگ۔ حبص وسریے وہ رھپ ےس لکیہ ںیم ا ایگ۔ امتم ولگ سٰی ےک ناس

عمج وہےئ۔ بب وہ نینھ ےئگ اوز ولوگن وک میلعت دےنی ےگل۔
رشتعی ےک ااتسد اوز فرویسین ےن واہن انک وعزت وک ال ےئ وج زنا ےک ازلام ںیم ڑکپی یئگ۔ اس وک
دلیکھ رک ولوگن ےک سا ےنم ڑھکا ایک ایگ۔ وہیدوین ےن اہک “ ،اے ااتسد ہی وعزت زنا ےک لعف ںیم ڑکپی یئگ
ےہ۔ ومٰیس یک رشتعی اک مکح ہی ےہ ہک اس وعزت وک وج ااسی گناہ رکے اےس اسگنسز ایک اجےئ۔ ات ا ت اس
نازے ںیم ایک ےتہک ںیہ؟”
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ان ولوگن ےن ہی وسال ضحم اےس ا ز ام ےن ےک ےئل وپاھچ اھت نا ہک اس رطح اس یک وکیئ یطلغ ڑکپںی
نکیل عیسٰی ےن کھج رک ز نیم رپ ایلگن ےس ھچک انھکل رشوع ایک۔ بب وہیدی رسداز عیسٰی ےس اےنپ وسال ےک
قلعتم ارصاز رک ےن ےگل بب عیسٰی اھٹ ڑھکے وہےئ اوز اہک “ ،اہین مت ںیم وک یئ ااسی ا دیم ےہ سج ےن گناہ
پ  ایک وہ اوز ااسی ا دیم ارگ ےہ وت اس وعزت وک رھتپ امزےن ںیم لہپ رکے۔” اوز عیسٰی ےن دونازہ کھج رک
زنیم رپ ھچک اھکل۔
عی
س
ب
ہی نس رک سب ےک سب وھچےٹ ڑے انک انک رک ےک واہن ےس ےنکسھک ےگل اہین نک ہک ٰی واہن
اکنال زہ ایگ اوز وہ وعزت یھب وںیہ ڑھکی زہ یئگ۔ عیسٰی دونازہ ڑھکا وہا اوز اہک “ ،اے اخ وتن وہ امتم ولگ
اہکن ںیہ؟ ایک یسک ےن یھب ےھجت رجمم قرازںیہن دنا؟”
وعزت ےن وجات دنا “ ،یسک ےن یھب ھچکںیہن اہک ؟”
بب عیسٰی ےن اہک “ ،ںیم یھب مت رپ ازلام اک مکح ںیہن اگلنا وہن۔ مت اہین ےس یلچ اج و اوز ا دنئہ وکیئ گناہ
148
پ  رکنا”
 4.31عیسٰی یہ اس داین اک ونز

دعب ںیم عیسٰی ےن دونازہ ولوگن ےس اہک “ ،ںیم دایناک ونز وہن وج یھب ریمی ریپ وی رکے اگ وہ ادنھیرے
ںیم ںیہن ےلچ اگ۔ ہکلب زدنیگ اک ونز نا ےئ اگ۔”
نکیل فرویسی ن ےن عیسٰی ےس وپاھچ “ ،مت جب یھب ھچک ےتہک وہ وت سب ھچک اینپ وگایہ ںیم ےتہک وہ اہمت زی
وگایہ اق نل ِ وبقل ںیہن اس ےئل مہ اس وکوبقل ںیہن رکےت۔”
عیسٰی ےن اہک “ ،اہن ہی سب ھچک ںیم اےنپ قلعتم وگایہ ںیم اتہک وہن ویکن ہک یہی چس ےہ اوز ولگ
اس رپ نیقی رکےت ںیہ ویکن ہک ںیم اجاتن وہن ںیم اہکن ےس ا نا وہن اوز اہکن اجون اگ ںیم مت ولوگن یک
امدنن ںیہن وہن مت ںیہن اجےتن ہک ںیم اہکن ےس ا نا وہن اوز اہکن اج ون اگ۔ مت ولگ اینپ انسا ین صال جتب
ےک اطمقب ریما ہلصیف رک ےت وہ۔ ںیم یسک اک ااسی وکیئ ہلصیف ںیہن رک نا وہن اسیج ہک مت رک ےت وہ۔ اوز ارگ
ںیم وکیئ ہلصیف رکون وت وہ ہلصیف اچسّ وہاگ۔ویکن ہک جب ںیم ھچک ہلصیف رک نا وہن وت ںیم اکنال ںیہن وہنا۔ہکلب
ریما نات سج ےن ےھجم اجیھب ےہ وہ یھب ریمے ساھت وہ نا ےہ۔ اہمت زی رشتعی ہی یتہک ےہ ہک جب د و
وگاہ یسک ےک نازے ںیم ھچک ںیہک وت اس وک چس امون اوز ان یک وگا یہ وک وبقل رکو۔ ںیم ایس رطح اںیہن ںیم
ےس انک وگاہ وہن وج اینپ وگا یہ داتی وہن اوز ریما نات سج ےن ےھجم اجیھب ےہ وہ دورسا وگاہ ےہ۔”
ولوگن ےن وپاھچ “ ،اہمتزا نات اہکن ےہ ؟”
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عیسٰی ےن وجات دنا “ ،مت پ  ےھجم اجےتن وہ اوز پ  یہ ریمے نات وک جب مت ولگ ےھجم اجن اجوےگ بب
ریمے نات وک یھب اج ن اج وےگ۔” عیسٰی ہی سا زی ناںیت لکیہ ںیم میلعت دےتی وہےئ ہہک زےہ ےھت اس
وقب وہ تیب ااملل ےک قربی ےھت اوز یسک ےن اس وک ڑکپا ںیہن ویکن ہک اس اک وقبںیہن ا نا اھت۔
دونازہ عیسٰی ےن ولوگ ن ےس اہک “ ،ںیم ںیہمت وھچز اج نا وہن اوز مت ےھجم دوھند ےت زوہےگ اوز اےنپ
گنا وہن ںیم یہ رمو ےگ مت واہن ںیہن ا سکتے اہجن ںیم اج زاہ وہن۔”
رھپ وہیدوین ےن ا سپ ںیم اہک “ ،ایک عیسٰی اےنپ ا ت وک امز دا ےل اگ ؟ ویکن ہک ایس ےئل اس ےن اہک
اہجن ںیم اج زاہ وہن واہن مت ںیہن ا سکتے۔”
نکیل عیسٰی ےن ان وہیدوین ےس اہک “ ،مت ولگ ےچین ےک وہ اوز ںیم اورپ اک وہن۔ مت اس داین ےس قلعت

زےتھک وہ نکیل ںیم اس داین ےس قلعت ںیہن زکھنا۔ ںیم مت ےس ہہک اکچ وہن ہک مت اےنپ گنا وہن ےک ساھت
رموےگ۔ًانیقی مت اےنپ گنا وہن ےک ساھت رموےگ ارگ مت ےن اامین ںیہن ال نا ہک ںیم ویہ وہن۔”
بب وہیدوین ےن وپاھچ “ ،رھپ مت وکن وہ ؟”
عیسٰی ےن وجات دنا “ ،ںیم ویہ وہن وج رشوع ےس مت ےس اتہک ا نا وہن۔ ےھجم اہمت زے نازے ںیم
تہب ھچک انہک ےہ اوز ہلصیف رک نا ےہ نکیل ںیم ولوگن ےس ویہ اتہک وہن وج ںیم ےن اس ےس انس ےہ سج
ےن ےھجم اجیھب ےہ اوز وہ چس اتہک ےہ۔”
عی
ولگ ےھجمس ںیہن ہک عیسٰی سک ےک قلعتم ہہک زےہ ںیہ۔ سٰی ان ےس نات ےک قلعتم ہہک زاہ اھت۔ ایس
ےئل ولوگن ےن عیسٰی ےس اہک “ ،مت ولگ انب ا دم وک اورپ وجیھب ےگ بب ںیہمت ولعمم وہاگ ںیم ویہ وہن۔ وج
ھچک ںیم رکنا وہن اینپ رطف ےس ںیہن رکنا وہن ہکلب وج ھچک ےھجم نات ےن اھکس نا ویہ اتہک وہن۔ اوز سج
ےن ےھجم اجیھب وہ ریمے ساھت ےہ ںیم ویہ رک نا وہن۔ سج ےس وہ وخس وہا ایس ےئل اس ےن ےھجم اکنال
149
ںیہن وھچزا۔” جب عیسٰی ہی ناںیت ہہک زےہےھت وت یئک ولگ اس رپ اامین ال ےئ۔
 4.32ابڑامیہ یک اوالد

عیسٰی ےن ان وہیدوین ےس وج اس رپ اامین ال ےئ ےھت اہک “ ،ارگ مت ولگ ریمی امیلعتت رپ اقک  زوہ وت
تقیقح ںیم ریمے سارگد وہ ےگ۔ بب یہ مت اچس یئ وک اجن ولےگ اوز ہی اچس یئ یہ ںیہمت ا زاد رکیگی۔”
وہیدوین ےن وجات دنا “ ،مہ ابڑامیہ ےک ولگ ںیہ اوز یسک یک یھب عال یم ںیم ںیہن زےہ اوز مت ہی
ویکن ےتہک وہ ہک ا زاد وہ اجوےگ۔”
عیسٰی ےن وجات دنا “ ،ںیم مت ےس چس اتہک وہن ہک ہر وہ ا دیم وج گناہ رک نا ےہ عالم ےہ گناہ اس اک ا اقےہ
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انک عالم اےنپ اخدنان ےک ساھت ہشیمہ ںیہن زہ اتکس نکیل انک اٹیب اےنپ اخدنان ےک ساھت ہشیمہ زہ اتکس ےہ۔
اس ےئل ارگ اٹیب مت وک ا زاد رکنا ےہ وت مت تقیقح ںیم ا زاد وہ۔ ںیم اجاتنوہن ہک مت ولگ ابڑا میہ یک لسن
ےس وہ مت ولگ ےھجم امز داانل اچےتہ وہ ویکن ہک مت ولگ ریمی میلعت رپ لمع رک نا ںیہن اچ ےتہ۔ ںیم مت
ولوگن ےس ویہ اتہک وہن ےسج ریمے نات ےن ےھجم داھک نا ےہ۔ نکیل مت رصف وہ رک ےت وہ وج مت ےن
اہمتزے نات ےس انس ےہ۔”
ب
وہیدوین ےن اہک “ ،امہ زا نات ا ڑامیہ ےہ۔”
عیسٰی ےن اہک “ ،ارگ مت تقیقح ںیم ابڑامیہ ےک ےٹیب وہ وت ویہ رکوےگ وج ابڑا میہ ےن ایک۔ ںیم ویہ ا دیم
انس :نکیل مت ولگ ریمی اجن انیل اچ ےتہ وہ اوز ابڑامیہ
وہن سج ےن مت ےس چس اہک ےہ وج اس ےن خدا ےس ُ
ےن ق یھ یھب ااسی ںیہن ایک۔ اوز وج مت رک زےہ وہ وہ ااسی ےہ اسیج ہک اہمت زے نات ےن ایک ےہ۔ ”
نکیل وہیدوین ےن اہک “ ،مہ اےسی ےچب ںیہن ںیہنج ہی ولعمم پ  وہ ہک امہ زا نات وکن ےہ امہ زا انک
150
نات ےہ ینعی خدا۔”
 4.33اطیشن ےک ےچب

عی
سٰی ےن ان وہیدوین ےس اہک “ ،ارگ خدا یہ تقیقح ںیم اہمتزا نات ےہ وت مت ولگ ھجم ےس یھب تبحم زےتھک
ویکن ہک ںیم خدا یہ یک رطف ےس ا نا وہن اوز ات ںیم اہین وہن اوز ںیم اےنپ ا ت ےس ںیہن ا نا ہکلب
خدا ےن ےھجم اجیھب ےہ۔ مت ہی ناںیت وج ںیم اتہک وہن ںیہن ےتھجمس ویکن ہک مت ریمی میلعت وک وبقل ںیہن
رکےت۔ اطیشن اسیلب اہمتزا نات ےہ اوز مت اس ےک وہ اوز اےنپ نات یک وخا  ش وک وپزا رکنا اچ ےتہ وہ
اسیلب رشوع ےس یہ اقنل ےہ ویکن ہک وہ اچس یئ اک اخم فل ےہ اس ںیم اچس یئ ںیہن وہ وج اتہک ےہ وھجت اتہک
ےہ اسیلب وھجنا ےہ اوز وھجوٹن اک نات ےہ۔
“ںیم چس اتہک وہن اس ےئل مت ھجم رپ نیقی ںیہن رکےت۔ مت ںیم ےس وک ن ےہ وج ریمے گناہ وک نا بب
رکے؟ ارگ ںیم چس اتہک وہن وت مت ریما نیقی ویکن ںیہن رکےت ؟۔ وہ وج خدا اک وہ نا ےہ وہ خدا یک سینا ےہ
151
نکیل مت خدا ےک ںیہن وہ اوز یہی وہج ےہ ہک مت خدا وک ںیہن امےتن۔ ”
 4.34عیسٰی اک اےنپ اوز ابڑامیہ ےک نازے ںیم انہک
وہیدوین ےن اہک “ ،امہزا انہک ہی ےہ ہک مت سارمی وہ اوز ہی ہک مت رپ دبزوح اک ارث ےہ وج ںیہمت نا لگ رک ت ی
ےہ ،ایک امہزا ااسی انہک چس ںیہن؟”
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عیسٰی ےن وجات دنا “ ،ھجم ںیم وک یئ دبزوح ںیہن ںیم اےنپ نات یک  تت رکنا وہن نکیل مت ولگ
ریمی  تت ںیہن رک ےت۔ ںیم اینپ بڑزیگ ںیہن اچ اتہاہن انک وہ ےہ وج ےھجم بڑزیگ دانی اچاتہ ےہ ویہ انک
ےہ وج ہلصیف رک ے اگ۔ ںیم چس اتہک وہن ارگ وکیئ ا دیم ریمی امیلعتت یک اطاعب رکنا ےہ وت وہ ق یھ ںیہن
رمے اگ۔
عی
وہیدوین ےن سٰی ےس اہک “ ،ںیمہ ولعم م ےہ ہک ھجت ںیم دبزوح ےہ ٰیتح ےک ابڑامیہ اوز دورسے
یبن یھب رم ےئگ نکیل مت ےتہک وہ’ ،سج ےن اہمت زی امیلعتت یک اطا عب یک وہ ق یھ پ  رمے اگ۔ ‘ ایک مت ہی ےتھجمس
وہ ہک مت امہ زے نات ابڑا میہ ےس زنادہ میظع وہ ابڑامیہ اک اوز دورسے ویبنن اک یھب ااقتنل وہا!مت اےنپ ا ت
وک ایک ےتھجمس وہ؟”
عیسٰی ےن وجات دنا “ ،ارگ ںیم اےنپ ا ت یک  تت رکون وت ریمی  تت ھچک یھب ںیہن۔ وہ وج  تت
داتی ےہ وہ ریما نات ےہ اوز ےسج مت ےتہک وہ ہک وہ اہمتزا خدا ےہ۔ نکیل تقیقح ںیم مت ا ےس ںیہن اجےتن اوز
ںیم اےس اجاتن وہن ارگ ںیم وہکن ہک اےس ںیہن اجاتن وت ںیم یھب اہمتزی رطح وھجنا وہن رگم ںیم اےس
اجاتن وہن اوز وج ھچک وہ ےہک اس رپ لمع رکنا وہن۔ اہمت زا نات ابڑامیہ ریمے ا ےن اک دن دےنھکی ےک ےئل
تہب وخس اھت انچہچن اس ےن داھکی اوز وخس وہا۔”
وہیدوین ےن عیسٰی ےس اہک “ ،ایک مت ےن ابڑامیہ وک داھکی ایھب وت مت اچپس بڑس ےک یھب ںیہن وہ۔ اوز (مت
ےتہک وہ ) ہک مت ےن ابڑامیہ وک داھکی ےہ۔”
عیسٰی ےن وجات دنا “ ،ںیم مت ےس چس اتہک وہ ن ہک ابڑامیہ یک دیپا شئ ےس لبق ںیم وہن۔” جب
152
عیسٰی ےن اہک ،وت ا ن ولوگن ےن رھتپ ااھٹ نا ناہک اس وک امزے نکیل وہ پھچ رک لکیہ ےس لکن ایگ۔
 4.35عیسٰی اک انک دیپا یشئ ادنےھ وک افش دانی

جب عیسٰی اج زےہ ےھت وت اس ےن انک ادنےھ ا دیم وک داھکی وجدیپایشئ ادناھ اھت۔ عیسٰی ےک سارگدون ےن اس
ےس وپاھچ “ ،اے ااتسد ہی ا دیم دیپایشئ ادناھ ےہ نکیل ہی سک ےک گناہ یک زسا ےہ ہک وہ ادناھ دیپا وہا ےہ ایک
اس ےک اےنپ گناہ ںیم نا رھپ اس ےک وادلنی ےک گنا ہ ںیم؟”
عیسٰی ےن وجات دنا “ ،ہی پ  اس اک گناہ اھت اوز پ  یہ اس ےک وادلنی اک ہی اس ےئل ادناھ دیپا وہا اھت نا ہک

جب ںیم اس ادنےھ وک انیب یئ دون وت ولگ خدا یک طا قب وک اجن ںیکس۔ ات ہکبج ہی دن اک وقب ےہ ںیمہ
اس ےک اکم وک اج زی زانھک ےہ سج ےن ےھجم اجیھب ےہ زات ا زیہ ےہ اوز وکیئ ا دیم زات ںیم اکم ںیہن رک
اتکس۔ ات ہکبج ںیم داین ںیم وہن ںیم داین اک ونز وہن۔”
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عیسٰی ےن ہی ہہک رک یٹم رپ وھتاک اوز اس یٹم وک وگدناھ اوز اس وک ادنےھ یک ا وھکنن رپ اگلنا۔ عیسٰی ےن
اس ا دیم ےس اہک“ ،اج و اوز اج رک ولیشح ینعی (“اجیھب وہا”) ےک وحض ںیم دوھ ےل۔” اس رطح وہ وحض
ںیم ایگ۔ اس ےن دوھ نا اوز واسپ ایگ۔ ات وہ دےنھکی ےک اقنل وہا۔
اس ےس ےلہپ ولوگن ےن داھکی اھت ہک وہ ادناھ کیھب اماگن رک نا اھت۔ہی ولگ اوز اس ادنےھ ےک ڑپو یس ےن
اہک“ ،دوھکی ایک ہی ویہ ںیہن وج کیھب اماگن رک نا اھت؟”
ضعب ےن اہک“ ،اہن ہی ویہ ےہ” نکیل ھچک دورسے ولوگن ےن اہک “ ،ںیہن ہی وہ ادناھ ںیہن رگم ااسی
داھکیئ داتی ےہ۔”
بب اس ادنےھ ےن وخد اہک“ ،ںیم ویہ ادناھ وہن وج ےلہپ ادناھ اھت۔”
ولوگن ےن وپاھچ“ ،رھپ ریتی انیب یئ ےسیک واسپ ا یئ؟”
اس ا دیم ےن اہک“ ،وہ ا دیم ےسج ولگ عیسٰی ےتہک ںیہ اس ےن یٹم اوز اعلت وک مال نا اوز اس وک ریمی ا وھکنن
رپ اگلنا رھپ اس ےن اہک ہک ںیم ولیشح ںیم اج رک ا ںیھکن دوھولن ںیم ےن واسی یہ ایک اوز ات ںیم دھکی اتکس وہن۔”
ولوگن ےن وپاھچ“ ،وہ ا دیم اہکن ےہ؟”
153
اس ا دیم ےن وجات دنا “ ،ںیم ںیہن اجاتن۔”
 4.36ھچک ذمیبہ زامنہون ےک وساالت

بب ولوگن ےن اس ا دیم وک فرویسین ےک ناس ال نا اوز اہک یہی وہ ا دیم ےہ وج ےلہپ ادناھ اھت۔ عیسٰی ےن یٹم
اوز اعلت وک مال رک اس یک ا وھکنن رپ اگلنا اوز اس وک انیبیئ واسپ دال نا سج دن عیسٰی ےن ہی ایک وہ سیب اک دن
اھت۔ فرویسین ےن اس ا دیم ےس وپاھچ “ ،اہمت زی انیب یئ سک رطح واسپ ا یئ ؟”
اس ا دیم ےن وجات د نا “ ،عیسٰی ےن ریمی ا وھکنن رپ یٹم اگلیئ اوز ا ںیھکن دوھ ےن وک اہک جب ںیم ےن
ا ںیھکن دوھ ںیل وت ےھجم انیب یئ لم یئگ۔”
ھچک فرویسین ےن اہک“ ،ہی ا دیم سیب ےک دن یک نادنبی وک ںیہن اماتن اس ےئل وہ خدا یک رطف ےس
ںیہن ےہ۔ ”
دورسون ےن اہک“ ،نکیل وج ا دیم اگہنگز ےہ وہ زجعمہ ےسیک رک اتکسےہ۔” ہی وہیدی ا سپ ںیم انک
دورسے ےس قفتم ںیہن ےھت۔
وہیدوین ےک رسداز ےن اس ا دیم ےس دونازہ وپاھچ“ ،اس ا دیم ےن ںیہمت افشء دی اوز مت دھکی سکتے وہ
اس ےک نا زے ںیم مت ایک ےتہک وہ؟”
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اس ا دیم ےن وجات دنا“ ،وہ یبن ےہ۔”
وہیدی ات یھب نیقی ںیہن رک زےہ ےھت ہک وایعق اس ا دیم ےک ساھت ااسی وک یئ واہعق وہا ےہ۔ اںیہن ہی
یھب نیقی ںیہن اھت ہک وہ ا دیم ےلہپ ادناھ اھت اوز ات انیب وہ ایگ۔ اس ےئل انہون ےن اےکس وادلنی وک نال رک
وپاھچ“ ،ایک اہمت زا اٹیب ادناھ اھت؟ اوز ایک مت ےتہک وہ ہک وہ دیپایشئ ادناھ اھت اوز ات سک رطح دھکی اتکس ےہ؟”
اس ےک وادلنی ےن وجات دنا“ ،اہن یہی امہ زا اٹیب ےہ اوز ہی ادناھ یہ دیپا وہا اھت۔ نکیل مہ ںیہن اجےتن
وہ ات ےسیک انیب وہ ایگ اوز اس وک سک ےن انیب یئ دی ایس ےس وپ وھچ وہ نا غ ےہ وہ اےنپ نازے ںیم ےہک اگ۔”
اس ےک وادلنی ےن وہیدوین ےک رس داز ےک دز ےس ااسی اہک ویکن ہک وہیدوین ےن ہلصیف رک ایل اھت وج یھب عیسٰی
وک حیسم ام ےن اگ اس وک زسا دںی ےگ اوز وہیدی رس داز اںیہن اینپ وہیدی ابع دت اگہ ںیم دا لخ ںیہن وہ ےن
دںی ےگ۔ ایس ےئل اس ےک وادلنی ےن اہک “ ،وہ نا غ ےہ ایس ےس وپ وھچ۔”
انچہچن وہیدی رسداز ےن دو نازہ اس ا دیم وک وج ےلہپ ادناھ اھت نال نا “ ،اوز اہک وت خدا یک دمح رک اوز چس اتب مہ وت
اجےتن ںیہ ہک ہی ا دیم اگہنگز ےہ۔”
اس ا دیم ےن وجات دنا “ ،ںیم ہی ںیہن اجاتن ہک وہ اگہنگز ےہ نکیل ہی اجاتن وہن ہک ںیم ےلہپ ادناھ اھت
ات دھکی اتکس وہن۔”
وہیدی رسداز ےن وپ اھچ “ ،اس ےن اہمت زے ساھت ایک ایک اوز سک رطح اہمت زی ا وھکنن وک افشء دی۔”
اس ا دیم ےن اہک “ ،ںیم ےلہپ یھب ہہک اکچ وہن نکیل مت ولگ سینا ںیہن اچےتہ رھپ دونازہ ویکن سینا
اچےتہ وہ ؟ ایک مت اس ےک سارگد وہ نا اچےتہ وہ ؟”
وہیدی رسداز اس اک ذماق ازا ےت وہ ےئ اہک“ ،مت یہ اس ےک سارگد وہ مہ وت ومٰیس ےک دیقعت گدن
ںیہ۔ مہ ہی اجےتن ںیہ ہک خدا ےن ومٰیس ےس کال م ایک اھت مہ ںیہن اجےتن ہک اہکن ےس ہی ا دیم ا نا ےہ ؟”
بب اس ا دیم ےن اہک “ ،بڑے بجعت یک نات ےہ ہک مت ںیہن اجےتن ہک وہ اہکن ےس ا نا ےہ رگم اسےن
ےھجم انیب یئ دی۔ مہ سب ہی اجےتن ںیہ ہک خدا اگہنگزون یک ںیہن سینا نکیل خدا ان یک سینا ےہ وج اس یک
ابعدت رک ےت ںیہ اوز اس اک مکح امےتن ںیہ۔ ہی الہپ ومعق ےہ ہک یسک ےن اےسی ا دیم وک وج دیپا یشئ ادناھ اھت
اس وک انیب یئ دی ےہ۔ وہ ا دیم خدا یک رطف ےس ا نا ےہ ارگ وہ خدا یک رطف ےس ںیہن ا نا وہ نا وت وہ ااسی ھچک
ںیہن رک اتکس۔”
وہیدی رسدا ز ےن اہک“ ،وت وخد اگہنگز دیپا وہا ےہ وت مہ وک ایک اھکسنا ےہ ؟” اوز انہون ےن اےس ناہر اکنل
154
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 4.37زواحین اداھنپ

عیسٰی ےن انس ہک وہیدی رسداز ےن اس ا دیم وک کنیھپ دنا اس ےئل جب اس ےن اوکسنا نا وت وپ اھچ“ ،ایک مت انب
ا دم رپ اامین زےتھک وہ؟”
اس ا دیم ےن وپ اھچ “ ،انب ا دم وک ن ےہ ےھجماتبےیئ نا ہک ںیم اس رپ اامین الون”-
عیسٰی ےن اہک “ ،مت اوکس دھکی ےکچ وہ اوز وج ھجت ےس ناںیت رکنا زاہ ویہ انب ا دم ےہ۔”
اس ا دیم ےن وجات دنا“ ،اے خدا ودن اہن ںیم اامین النا” بب وہ ا دیم کھج ایگ اوز عیسٰی یک ابعدت رک
ےن اگل۔
س
عی ٰی ےن اہک “ ،ںیم اس داین ںیم ہلصیف ےک ےئل ا نا وہن۔ںیم ا نا وہن نا ہک ادنوھن وک انیبیئ ےلم اوز
وج دھکی رک یھب پ  ےھجمس وہ ادنےھ زہینگے۔”
دنچ فریسی وج عیسٰی ےک قربی ےھت نس رک اہک “ ،ایک ااکس بلطم ہی ےہ ہک مہ ادنےھ ںیہ ؟”
عیسٰی ےن اہک“ ،ارگ مت تقیقح ںیم ادنےھ وہ ےت وت اگہنگز پ  وہ ےت رگم ات ہی ےتہک وہ ہک مت دھکی سکتے وہ
وت مت اگہنگز وہ۔”
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 4.38ڑچوااہ اوز ای ڑیھبںی

عیسٰی ےن اہک “ ،ںیم مت ےس چس اتہک وہن ارگ وکیئ ا دیم ڑیھب اخپ  ںیم دالخ وہاگ وہ دزوازہ ےک دزےعی ا اگیئ
نکیل وہ یسک اوز رطف ےس ڑچھکڑ ا ےئ وت وہ وچز ےہ وج ڑیھب رچاےن ا نا ےہ۔ نکیل وج دزوا زہ ےس دالخ
وہاگ وہ رچوااہ ےہ وج ڑیھبون اک ابہگنن وہاگ۔ اوز دزنان اےکس ےئل دزوازہ وھکل داگی اوز وہ رچوااہ ےہ اوز
ڑیھبںی اےنپ رچ واےہ یک ا واز یتنس ںیہ وہ اینپ ڑیھبون وک نام ےس نال رک ےل اجنا ےہ۔ جب وہ اینپ امتم
ڑیھبون وک ناہر اکنل اتیل ےہ وت وہ اےکن ا ےگ اتلچ ےہ اوز ڑیھبںی اےکس ےھچیپ یتلچ ںیہ ویکن ہک وہ ای ا واز وک
اچہپیتن ںیہ۔ اوز ڑیھبںی یسک ریغ صخش ےک ےھچیپ ےسج وہ ںیہن اجںیتن ںیہن اجںیئ یگ۔ وہ اس ریغ ا دیم ےس
دوز اھب ںیگ یگ ویکن ہک وہ ای ا واز وک ںیہن اچہپںیتن۔”
عیسٰی ےن ان ےس ہی ق ّصہ اہک۔نکیل ولگ ھجمس ںیہن ےکس ہک اس قصّے اک ایک بلطم ےہ۔
اس ےئل عیسٰی ےن ان ےس دو نازہ اہک “ ،ںیم مت ےس چس اتہک وہن ہک ںیم ڑیھبون اک دز وازہ وہن۔ اوز
وج وکیئ ھجم ےس ےلہپ ا ےئ ںیہ وہ وچز اوز داوک ےھت اوز ڑیھبون ےن ایکن ا واز پ  ینس۔ ںیم دزوازہ وہن اوز وج
وکیئ ریمے دزےعی دالخ وہ اگ ویہ اجنت نااگیئ اوز ادنز ناہر اج ےن اک قحتسم وہاگ اوز وج ھچک وہ اچےہ اگ نا ےئ اگ۔
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وچز وت رچاےن اوز امزےن ابتہ رک ےن ےک ےئل ا نا ےہ۔ نکیل ںیم زدنیگ دےنی ےک ےئل ا نا وہن وج وخیب اوز
ااھچیئ ےس رھب وپز ےہ۔
“ںیم انک ااھچ رچوااہ وہن اوز ااھچ رچوااہ اینپ ڑیھبون ےک ےئل اینپ زدنیگ داتی ےہ۔ نکیل مردوز ےسج
ڑیھبون یک دہگناسب ےک ےئل ارجت دی اجیت ےہ وہ رچواےہ ےس فلتخم ےہ۔ ارجت نا ےن واال مردوز
ڑیھبون اک امکل ںیہن وہ نا ذہلا جب مردوز ہی داتھکی ےہ ہک ڑیھب نا ا زاہ ےہ وت وہ اھبگ اج نا ےہ اوز ڑیھبون
وک وھچ ز داتی ےہ بب ڑیھبنا ہلمح رکنا ےہ اوز اںیہن رشتنم رک داتی ےہ۔ وہ مردوز اس ےئل اھب گ اجنا ےہ ہک وہ
رصف مالزم ےہ اوز اےس ڑیھبون یک رکفںیہن وہ یت۔
“ںیم ااھچ رچوااہوہن ںیم ڑیھبون وک ایس رطح اجاتن وہن سج رطح نات ےھجم اجاتن ےہ اوز ںیم
نات وک اوز ایس رطح ڑیھبںی یھب ےھجم اجیتن ںیہ ںیم ان ڑیھبون ےک ےئل اینپ اجن داتی وہن۔ ریمی اوز
ڑیھبںی یھب ںیہ وج اس ڑیھب اخپ  ںیم ںیہن ںیہ ےھجم انکو یھب ال نا ےہ۔وہ ریمی ا واز ںینس یگ ا دنئہ انک
ڈنھج وہاگ اوز ااکن انک رچوااہ وہ اگ۔ نات ھجم ےس تبحم رکنا ےہ اس ےئل ہک ںیم اینپ اجن داتی وہن نا ہک اوکس
رھپ واسپ ےل وکسن۔ وکیئ یھب ھجم ےس ریمی اجن  نیھ ںیہن اتکس۔ہکلب ںیم یہ اےس داتی وہن اوز ااسی رک
ےن اک ےھجم قح ےہ اوز اایتخز ےہ ہک واسپ ولن ہی مکح ےھجم ریمے نات ےن دنا ےہ۔”
ان ناوتن رپ وہیدی ا سپ ںیم انک دورسے ےس قفتم ںیہن ےھت۔ ان ںیم ےس تہب ےس وہیدوین
ےن اہک “ ،اس ںیم دب زوح ا یئگ ےہ اوز اےسدویاپ  انب دی ےہ ویکن اےس ںینس۔”
نکیل ھچک وہیدوین ےن اہک “ ،انک ا دیم دب زوح ےک زری ارث وہ ایسی ناںیت ںیہن رک اتکس۔ایک انک دب زوح
156
ادنےھ ا دیم وک انیبیئ دے یتکس ےہ؟ ق یھ ںیہن۔”
 4.39عیسٰی ےک ساھت زاہ رپ
عیسٰی ےک رھپ ا امسن وک واسپ ولےنٹ اک وقب قربی ا نا۔اےئلس انہون ےن ریوملش وک اج ےن اک ہلصیف رک ایل۔ عیسٰی
ےن دنچ ولوگن وک اےنپ ےس ا ےگ جیھب دنا۔عیسٰی ےک ےئل ہر زیچ ایتز رکےن ےک ےئل وہ سارموین ےک انک رہش
وک ےئگ وچہکن وہ ریوملش اج زےہ ےھت اس ےئل واہن ےک ولوگن ےن اس اک اابقتسل پ  ایک۔ عیسٰی ےک سا رگد
وقعیت اوز ویجنّا ےن اس نات وک دھکی رک اہک “،اے خداودن!ایک وت اچاتہ ےہ ہک ا امسن ےس ا گ بڑسا رک ان
ولوگن وک ابتہ رک دےنی ےک ےئل مہ مکح دںی۔”
عی
س
نکیل عیسٰی ےن ان یک رطف ٹلپ رک دابب دنا بب ٰی اوز اےکس سارگد دورسے رہش وک ےلچ ےئگ۔
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وہ سب جب زاےتس ےس ذگز زےہ ےھت یسک ےن عیسٰی ےس اہک “ ،وت ںیہک یھب اجےئ نکیل ںیم ریتے
ساھت یہ ولچاگن۔”
عیسٰی ےن وجات دنا “ ،ولمروین ےک ےئل گڑےھ ںیہ اوز رپدنون ےک ےئل وھگےلسن ںیہ نکیل انب ا دم وک
رس اپھچ ےن ےک ےئل یھب وکیئ ہگج ںیہن ےہ۔”
عیسٰی ےن دورسے ا دیم ےس اہک “ ،ریمی ریپوی رکو”
نکیل اس ا دیم ےن اہک“ ،خدا ودن ااجزت دوہک ںیم ےلہپ اجرک ریمے نات یک دتنیف رک ا ون۔”
نکیل عیسٰی ےن اس ےس اہک“ ،وج رم ےئگ ںیہ اںیہن رم ےن واولن یک دتنیف رک ےن دو مت اجو خدا یک
نادساہب ےک نازے ںیم ولوگن ےس وہک۔”
عی
یسک دورسے ا دیم ےن سٰی ےس وپاھچ“ ،اے ریمے خداودن! ںیم وت ریتے ساھت ولچاگن نکیل ےلہپ
ےھجم ریمے اخدنان واولن ےک ناس اج رک وداع رکےن یک ااجزت دے۔”
عیسٰی ےن اہک“ ،وہ صخش وج لہ رپ اہھت زھک رک ےھچیپ مر رک داتھکی ےہ وت وہ خدا یک نادساہب ےک اقنل ںیہن
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ےہ۔”
 4.40عیسٰی اک اےنپ نہی ّر سارگدون وک انجیھب

اس ےک دعبخداودن عیسٰی ےن مرند  ۲۰ولوگن وک نچ رک نج رہشون ںیم اوز فلتخم وہگجن رپ وخد اج نا اچےتہ
ےھت واہن رپ لبق از وقب یہ دو دو رگووہن وک جیھب دنا۔ عیسٰی ےن ان ےس اہک“ ،لصف وت تہب زنا دہ ےہ نکیل
اس ےک ےئل اکم رک ےن واےل مردوز وھت زے ںیہ اس ےئل لصف ےک امکل ےس تنم رکو ہک وہ زنا دہ
مردوزون وک ےجیھب۔
“ مت ات اج سکتے وہ نکیل ریمی ناںیت ونس! ڑیھب وین ےک چیب رکبوین وک ےنجیھب یک رطح مت وک جیھب زاہ
وہن۔ اہھت یک یلیھت وہ ہک زوہیپ وہ نا وجایتن وہن ساھت پ  ےل اجںیئ اوز پ  زاےتس ںیم زک رک ولوگن
ےس ناںیت رکو۔ مت رھگون ںیم دالخ وہ ےن ےس ےلہپ ’ ،وہک اس رھگ ںیم سالیتم وہ۔‘ ارگ اس رھگ ںیم وکیئ
رپ انم تعیبط اک ا دیم وہ وت اہمتزی سالیتم یک داع اےس ےچنہپ یگ اوز ارگ وہ رشفی اسفنل پ  وہ وت اہمتزی
سالیتم یک داعںیئ اہمتزی یہ رطف ولت رک ا ںیئ یگ۔ رھگ ںیم ایقم رکو وہ ںیہمت وج یھب اھکےن ےنیپ یک زیچ
شیپ رکںی وت مت اس وک اھک ول اوز اچب ول مردوز اینپ وخنتاہ ےنیل اک قحتسم وہاگ اس ےئل ایقم ےک ےئل مت اس رھگ وک
وھچز رک وکیئ دورسا رھگ وبقل پ  رکو۔
“ جب مت یسک اگون ںیم اجو اوز اگون واےل اہمتزا اابقتسل رکںی اوز ارگ وہ وکیئ اھک نا شیپ رکںی وت مت
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اوکس اھک و۔ اوز واہن ےک امیبزون وک مت افشء وشخب اوز واہن ےک ولوگن وک وہک  ’ ،خدا یک نادساہب اہمتزے تہب
یہ قربی ا ےن وایل ےہ۔‘
“نکیل جب مت یسک اگون وک اجو اوز واہن ےک اقمیم ولگ ںیہمت وخس ا دمند پ  ںیہک وت مت اس اگون یک
ویلگن ںیم اجرک وہک’ ،امہزے ریپون ںیم اہمتزے رہش یک یگل دوھ ل وک اہمتزے یہ خالف اس وک اھج ز
دےتی ںیہ نکیل ںیہمت اجانن اچےئہ ہک خدا یک نادسا ہب قربی ا ےن وایل ےہ وہک۔‘ ںیم مت ےس اتہک وہن ےلصیف
ےک دن ان ولوگن اک احل دسوم ےک ولوگن ےک احل ےس زنا دہ رخات اوز تخس وہاگ ۔
“مت رپ اوسفس اے رخازنی مت رپ اوسفس اے تیب دیصا ںیم ےن اہمتزے چیب یئک زجعمے داھک ےئ ارگ وہ
زجعمے وصز اوز دیصا ےسیج اقمامت رپ وہےئ وہ ےت وت واہن ےک اقم یم ول گ تہب ےلہپ یہ اینپ زدنیگ ںیم
دبتایلین ال ےت اوز اےنپ گناوہن رپ وت ہب رکےت اوز نات اوزھ ےتیل اوز زاھک پیل ےتیل ےھت۔ نکیل ہلصیف ےک
دن ریتی احلب وصز اوز دیصا ےک ولوگن یک احلب ےس یھب رخات وہ یگ۔ اے رفک وحنم! ایک ےھجت اینت
فصنلب وہ یگ اوز اانت دنلب وہ اگ اسیج ہک ا امسن؟ ںیہن! ہکلب وت اعمل ازواح ںیم انا زا اجاگیئ۔
“وج وکیئ اہمتزی ناںیت سینا ےہ وہ ریمی ناوتن وک سینا ےہ وج ںیہمت ںیہن اماتن وگنا وہ ےھجم ںیہن اماتن
اوز وج ےھجم ںیہن اماتن وگنا وہ خدا وک ںیہن اماتن سج ےن ےھجم اجیھب ےہ۔”
عی
س
جب  ۲۰سارگد اےنپ رفس ےس واسپ ولےٹ وت وہ تہب وخس ےھت انہون ےن ٰی ےس اہک“ ،اے خداودن!
جب مہ ےن ا اکپ نام اہک وت دب زوںیح یھب امہزی فرامن بڑداز وہ ںیئگ۔”
عیسٰی ےن ان ےس اہک “ ،اطیشن وک ا امسن ےس یلجب یک رطح ےچین رگنا وہا ںیم ےن داھکی ےہ ونس! ہک
ںیم ےن مت وک ساوپنن اوز وھچبون رپ ےنلچ یک طاقب دی ےہ۔ دنمش یک طا قب ےس بڑھکڑ ںیم ےن مت وک
طاقب دی ےہ اوز وکیئ ریچ مت وک اصقنن پ  اچنہپ ےکس یگ۔ اوز اہک اہن زوںیح اہمتزی اطاعب زگاز وہیگن اس
نات ےس وخس مب وہ ہک ہی طاقب ںیہمت احلص ےہ ہکلب وخس اےئلس وہ ہک اہمتزے نام ا امسن ںیم
د بتے ےئگ ںیہ۔”
بب عیسٰی ےن زوح ادقلس ےک دزےعی تہب وخس وہ رک ارطسح داع یک  “،اے ا امسن و زنیم ےک
خداودن نات! ںیم ریتی رعتفی رکنا وہن وت ےن اعوملن رپ اوز دنملقعون رپ ان وااعقت وک وپدیشہ
زاھک۔ایس ےئل ںیم ریتی رعتفی رکنا وہن نکیل وت ےن وھچےٹ نج ّون یک رطح زےنہ واےل ولوگن رپ اس
واہعق وک طاہر ایک ےہ۔اہن! اے نات ویہ وت ریتی رمیض یھت۔
“ریمے نات ےن ےھجم ہر زیچ دی ےہ اٹیب وکن ےہ یسک وک ولعمم ںیہن ےہ اوز اہنت رصف نات یہ وک ہی
ولعمم ےہ اوز نات وکن ےہ رصف ےٹیب یہ وک ولعمم ےہ۔اوز اس صخش وک سج رپ اٹیب ا ےس طا ہر رک نا اچےہ ۔”
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عی
جب سٰی اےنپ سارگدون ےک ساھت اہنت ےھت وت وہ ٹلپ رک ان ےس اہک “ ،مت رپ لضف وہ ہک ات واعق
وہےن واےل احالت وک مت دےتھکی وہ۔ ںیم مت ےس اتہک وہن ہک ویبنن اوز نادساوہن ےن ان وااعقت وک دانھکی
اچاہ وج مت دھکی زےہ وہ نکیل وہ ق یھ ںیہن دےھکی۔ اوز نج وااعقت وک مت نس زےہ وہ انہون ےن یھب سیتے یک
158
نمنّا یک نکیل وہ ق یھ ںیہن نس ناےئ۔”
 4.41سب ےس بڑا مکح  ،بنک سارمی یک لیثمت

بب انک رشتعی اک ملعم عیسٰی وک ا زامےن ےک ےئل اھٹ ڑھکاوہا اوز وپ اھچ“ ،اے ااتسد ںیم ایک رکون ہک ہشیمہ
یک زدنیگ ناون؟”
عیسٰی ےن اس ےس وپ اھچ“،رشتعی ںیم اس ےک قلعتم ایک اھکل وہا ےہ ؟ اوز مت واہن ایک ڑپےتھ وہ؟”
اس ےن اہک’“ ،ہی اس رطح اھکل وہا ےہ ہک ا وکپ اےنپ خدا ودن ےس وپزے دل و اجن ےس وپزی زوح ےس
اوز وپ زی طا قب ےس اوز وپزے دنہ ےک ساھت تبحم رک ین اچےئہ۔‘ اوز’ رھپ سج رطح وت اےنپ ا ت ےس
تبحم رک نا ےہ ایس رطح ڑپوویسن ےس یھب تبحم رک ین اچےئہ۔‘”
عیسٰی ےن اس ےس اہک“ ،ریتا وجات نالکل حیحص ےہ۔ وت واسی یہ رک بب ںیہک ےھجت ہشیمہ یک زدنیگ بیصن
وہ یگ۔”
عی
نکیل ا دیم ےن اتبنا اچاہ ہک وہ ااکس وسال وپےنھچ ںیم دیساھ ےہ اےئلس وہ سٰی ےس وپ اھچ  “ ،ریما ڑپویس
وکن ےہ ؟”
گ
بب عیسٰی ےن اہک“ ،انک ا دیم ریوملش ےس ریوحی ےک زاہتس ںیم اج زاہ اھت ہک دنچ داوکون ےن اےس ھیر
ایل۔ وہ اس ےک ڑپکے اھپز داےل اوز اوکس تہب زنا دہ نینا یھب اس یک ہی احلب وہ یئ ہک وہ مین رمدہ وہ ایگ وہ
داوک اوکس واہن وھچز د بتے اوز ےلچ ےئگ۔
“ااسی وہا ہک انک وہیدی اک نہ اس زاہ ےس زگز زاہ اھت وہ اکنہ اس ا دیم وک دےنھکی ےک نا ووجد ای یسک
یھب مسق یک دمد ےئک ریغب اےنپ رفس رپ ا ےگ زواپ  وہا۔ بب الوی ایس زاہ رپ ےس زگز ےت وہےئ اس ےک قربی
ا نا۔ وہ یھب اس زیمخ ا دیم یک ھچک ریغب دمد ےئک اےنپ رفس رپ ا ےگ بڑھ ایگ۔
“رھپ ااسی وہا ہک انک سارمی وج اس زاےتس رپ رفس رکےت وہ ےئ اس ہگج رپ ا نا وہ زاہ رپ ڑپے وہ ےئ زیمخ
ا دیم وک دےتھکی وہےئ تہب دیھک وہا۔ سارمی ےن اس ےک قربی اج رک اےکس زومخن رپ زوتین اک لیت اوز
ےئم اگل رک ڑپکے ےس نادنھ دنا۔ وہ سارمی وچہکن انک دگےھ رپ وسازی رکےت وہےئ ندزہعی رفس واہن
اچنہپ اھت۔ اس ےن زیمخ ا دیم وک اےنپ دگےھ رپ اھٹب ےئ وہےئ اس وک انک رساےئ ںیم ےل ایگ اوز ااکس
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عالح ایک۔ دورسے دن اس سارمی ےن دو اچدنی ےک سکّے ےئل اوز اوکس رساےئ واےل وک درکی اہک’ ،اس
زیمخ ا دیم یک دھکی اھب ل رکنا ارگ ھچک مرند ارخااجت وہن وت رھپ جب ںیم دونازہ ا واگن وت ھجت وک ادا
رکواگن۔‘”
عیسٰی ےن اوکس وپ اھچ “ ،ہک ان نیتون ا دویمن ںیم ےس سک ےن داوک ےک اہھت ںیم ڑپے ا دیم اک ڑپویس
وہ نا نابب ایک ےہ؟”
معل ّ
م رشتعی ےن وجات دنا“ ،ایس ا دیم ےنسج ےن ای دمد یک۔”
159
بب عیسٰی ےن اہک“ ،بب وت اجرک اےنپ ڑپوویسن ےس ااسی یہ رک۔”
 4.42امزاھت اوز رممی

عیس ٰی اوز اےکن سارگد رفس رکےت وہےئ انک اگون ا ےئ امزاھت نایم وعزت ےن عیسٰی وک اےنپ رھگ ںیم دموع
نین
ایک۔ ای رممی نایم انک نہب یھت رممی عیسٰی ےک دقومن ےک قربی ھکڑ ان یک میلعت وک یتنس یھت۔ نکیل
اس یک نہب امزاھت امہمونن یک دھکی اھبل ںیم رصموف زیتہ یھت۔ رھگ ںیم تہب سا اکم اکح وہنا اھت سج یک
عی
وہج ےس امزاھت بضغ ا ولد وہرک سٰی ےک ناس ا یئ اوز ےنہک یگل ہک “اے خداودن! ریمی نہب ےن رھگ اک سازا
اکم ھجم رپ وھچز دنا ےہ اس ےئل ریمی دمد رکےن ےک ےئل اس ےس وہک!”
نکیل خداودن ےن وجات دنا“ ،امزاھت  ،امزاھت وت تہب رصموف ےہ اوز یئک اعممالت ںیم رکف گدن ےہ۔ رصف
160
انک زیچ یہ رضوزی ےہ اوز رممی ےن وج رتہب ےہ وہ ااختنت ایک ےہ اوز اس ےس وہ ق یھ واسپ پ  ایل اجاگیئ۔”
 4.43ابعدت ےک قلعتم عیسٰی یک میلعت

انک رمہبت ااسی وہا ہک عیسٰی انک ہگج داع رک زےہ ےھت اوز جب وہ داع متخ ےئک وت ان ےک سارگدون ںیم ےس
انک ےن اہک“ ،اے خداودن! ویانحّ اےنپ سارگدون وک داع رک ےن اک رطہقی اھکسنا ےہ بڑاےئ رہم ناین داع رک ےن
اک رطہقی ںیمہ یھب اھکس دے۔”
عیسٰی ےن ان ےس اہک“ ،مت اس رطح داع رکواوز وہک:
’اے نات!ریتا نام ہشیمہدقمس ےہ
اوز مہ داع رکےت ںیہ ہک ریتی ناد ساہب ا ےئ۔
ںیمہ زوز یک زویٹ زوز اطع رک۔
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امہ زے گناوہن وک اعمف رک سج رطح مہ اےنپ قردضاز وک اعمف رک ےت ںیہ
اوز ںیمہ ا ز ام وشئن ںیم پ  دال۔‘”

بب عیسٰی ےن ان ےس اہک وین وھجمس“ ،مت ںیم ےس انک ا دیم ےہ ہک وج اےنپ دوسب ےک رھگ وک زات
ںیم تہب نا ریخ ےس ایگ وہ اےنپ دوسب ےس اتہک ےہ’ ،ریما انک دوسب ھجم ےس ےنلم ےئلیک تہب دوز ےس
ریمے ناس ا نا ےہ نکیل اےس کھال ےن ےک ےئل ریمے ناس ھچک ںیہن ےہ رہم ناین ےس ےھجم نیت زوایٹن
دے۔ ‘ وہ دوسب رھگ ےک ادنز ےس وجات داتی ےہ ’ ،لکن اج اوز ےھجم فیلکت پ  دے اوز دزوازہ دنب ےہ! ںیم
اوز ریمے ےچب وس زےہ ںیہ ںیم ات اھٹ رک ےھجت زویٹ ںیہن دے اتکس۔‘ رصف ای دویتس یہ اس وک ںیہن
ااھٹ یتکس اوز پ  زویٹ دے یتکس ےہ نکیل ارگ وہ لسلسم وپ اتھچ یہ زےہ وت وہ اھٹ رک اےنپ دوسب وک ًانیقی اس ےک
اطم ہبل ےک اطم قب زویٹ دے اگ۔ اس ےئل ںیم مت ےس اتہک وہن اموگن وت رضوز ںیہمت ےلم اگ۔ نالس رکو اوز مت
ناوےگ۔اٹھکٹھک و بب اہمت زے ےئل دزوازہ ےلھک اگ۔ اہن وج لسلسم اماتگن ےہ ناےئ اگ ارگ انک ا دیم نالس رک نا
زےہ وت نا اگیئ وج اٹھکٹھک نا ےہ وت ا رخ اکز اس ےک ےئل دزوا زہ وھکل دنا اجاگیئ۔ مت ںیم ےنتک ولگ ںیہ ہک وج نات
ےنب ںیہ ارگ اہمت زا وک یئ ہچب مت ےس یلھچم امےگن وت ایک مت اس وک سابب دو ےگ؟ ہر زگ ںیہن ہکلب مت یلھچم یہ دو
ےگ۔ ارگ اہمت زاہچب مت ےس اندا وپےھچ وت ایک مت اس وک وھچب دوےگ ؟ ہر زگ ںیہن۔ ارگ مت دورسے ولوگن یک رطح
رخات اوز بڑے وہ نکیل مت اجےتن وہ ہک اہمت زے ںوچن وک سک رطح ایھچ اوز دمعہ زیچ ںی دانی ےہ  کیھ
ایس رطح اہمتزا ا امسین نات یھب امےنگن واولن وک زوح ادقلس رضوز داتی ےہ۔”
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 4.44ذمیبہ زامنہون رپ عیسٰی یکدیقنت
جب عیسٰی ےن اینپ رقتری وک متخ یک وت انک فریسی ےن عیسٰی وک اےنپ رھگ رپ اھک نا اھک ےن ےئلیک نالنا اےئلس عیسٰی اس
ےک رھگ اج رک اھک نا اھک ےن نینھ ےئگ۔ اس ےن عیسٰی وک داھکی ہک وہ اےنپ اہھت دوھ ےئ ریغب یہ اھک نا اھک ےن نینھ
ےئگ وتفریسی وک بجعت وہا۔ خداودن ےن اس ےس وج اہک وہ ہی ےہ“ ،مت فرویسی! مت وت بڑنت اوز کتوزے ےک اورپ
ےک ہصح وک وت اصف رھتسا زےتھک وہ ہکبج اہمتزا نانط ال چل اوز بڑاویئن ےس رھبا وہاےہ۔ مت ےب ووقف وہ
اےئلس ہک سج خدا ےن اہمت زے طا ہر وک انبنا ےہ۔ ویہ نانط وک یھب انبنا ےہ۔ ایس ےئل بڑ نت اوز کتوزون ےک

ادنز یک زیچںی رغوبین وک دنا رکو بب ںیہک مت وپزی رطح ناک وہ اج وےگ۔
“اے فرویسی! اوسفس ےہ مت رپ! ویکن ہک اےنپ ناس یک امتم زیچون ںیم ےس دوسان ہصح خدا یک زاہ
ںیم دےتی وہ اہمت زے ناع یک دیپا واز ںیم وپ دہنی  ،دسات ےسیج وھچ ےٹ وپ دون وایل لصف ںیم ےس یھب
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دےتی وہ نکیل دورسون وک ااصنف اتب ےن ےک ےئل اوز خدا ےس تبحم رک نا نھال ےھٹیب وہ۔ ےلہپ ںیہمت ان امتم
ناوتن وک رک نا ےہ اوز یچب وہیئ زیچون وک رظن ادنا ز رک نا ےہ۔
“اے فرویسی! مت رپ بڑا یہ اوسفس ےہ! ہک مت وہی دی ابعدت اگوہن ںیم وت اٰیلع واویچن وتسشنن ےک
اوز نازازون ںیم ولوگن ےس  تت ےک وخا دنمشہ وہےت وہ۔ اوسفس ےہ مت رپ ہک مت وت سب ا ن وپدیشہ
ربقون یک رطح وہ سج رپ ےس ولگ ریغب ےھجمس ان رپ ےس ذگزےت ںیہ۔”
یسک رشتعی ےک نیملعم ےن عیسٰی ےس اہک“ ،اے ااتسد! جب مت ہی زیچںی فریسی ےک قلعتم ےتہک وہ وت
مہ رپ دیقنت یھب رک ےت وہ۔”
اس رپ عیسٰی ےن وجات دنا “ ،اے نیملعم رشتعی! مت رپ اوسفس ےہ ولوگن ےک ےئل اےسی ااکح امت وک
ال زم رکےت وہ ہک سج رپ لمع رکنا لکشم ےہ اوز ان ااکحامت یک اجب ا وزی ےک ےئل مت دورسون رپ ملظ
رکےت وہ نکیل ان ااکحامت رپ لمع رک ےن یک مت وک شش یھب ںیہن رکےت۔ مت رپ اوسف س ےہ! مت ویبنن یک
ربقںی وت انبےت وہ نکیل ان ویبنن ےک اقنل وت اہمت زے نات دادا یہ ےھت۔ اس رطح ےس مت اےنپ نات
داداون ےس ےئک ےئگ لعف اک ارتعا ف رکےت وہ ،انہو ن ےن ویبنن وک لتق ایک اوز ات مت ان ویبنن یک ربقںی
ریمعت رک زےہ وہ۔ اس ےئل خدا یک تمکح ہی یتہک ےہ’ ،ںیم ان ےک ناس ویبنن اوز زوسولن وک وجیھباگن
ریمے دنچ یبن اوز زوسل ان ولوگن ےک دزےعی لتق وہ ےگن ،اوز دورسون وک بڑا نھال ںیہک ےگ۔‘
“اس وہج ےس داین ےک ادتبا یہ ےس لتق ےئک ےئگ امتم ویبنن یک ومت ےک ےئل اس زام ےن ےک ولوگن وک زسا
ےلم یگ۔ اہ لیب اوز زرکنا ےک لتق یک ںیہمت زسا ےلم یگ۔ زرکنا وک قرنان اگہ اوز لکیہ ےک دزایمن ںیم لتق رک دنا ایگ
اھت۔ اہن ںیم مت ےس اتہک وہن ان سب ےک امز داےنل ےک ےئل ات وج زدنہ ںیہ ان وک زسا ےلم یگ۔
“اے نیملعم رشتعی! مت رپ اوسفس ےہ مت ےن خدا یک رعمتف یک یجنک وک اپھچ ےئ زاھک۔ مت وک ےنھکیس یک
وخا  ش پ  یھت دورسون ےک ےنھکیس ےک زاےتس ںیم زاکوت ےنب۔”
عیسٰی جب واہن ےس نکال وت نیملعم رشتعی اوز فرویسین ےن اےس اوز زنادہ فیلکت دانی رشوع ایک۔ وہ
اس ےس فلتخم وساال ت وپےتھچ وہےئ رجح رکےت ےھت۔ وہ اچ ےتہ ےھت ہک عیسٰی یک یسک یطلغ رپ اےس اھپسن
ںیل۔
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 4.45ہیبنت اوز وحہلص
عی
ہرازون ا دیم عمج ےھت انک دورسے رپ رگے اج زےہ ےھت ولوگن وک اخم بط رکےن ےس ےلہپ سٰی ےن اےنپ
سا رگدون ےس اہک “ ،فرویسین ےک ریمخ ےس وہ ایشز زانہ۔ ریمے ےنہک اک بلطم ہی ےہ ہک وہ انمقف ںیہ۔
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وکیئ یھب یپھچ وہ یئ زیچ ایسی ںیہن ےہ ےسج ہک طا ہر پ  ایک اج اگیئ۔ ہر انک وپدیشہ زیچ طا ہروہ یگ۔ اوز اہک ہک
ادنھیرے ںیم وج اہمتزی یہک اجےن وایل ناںیت زوینش ںیم یہک اج ںیئ یگ ہیفخ رمکون ںیم اہمت زی اکنا وھپ یس
یک اج ےن وایل ناوتن اک رھگون ےک ناال اخ ونن ےس اعالن ایک اج ےئ اگ۔”
بب عیسٰی ےن ولوگن ےس وین اہک“ ،دووتس! ںیم مت ےس وج انہک اچ اتہ وہن وہ ہی ےہ ہک مت ولوگن ےس
وخف مب اھک و ،وہ ںیہمت امسجین وطز رپ لتق وت رک سکتے ںیہ نکیل اس ےک دعب وہ ںیہمت اوز ھچک اصقنن پ 
اچنہپںیئ ےگ۔ ںیم ںیہمت اتب واگن ہک مت وک سک ےس دزنا اچےئہ ہک مت ایس ےس دزو وج مت وک لتق رک ےک منہج
ںیم داےنل اک اایتخز زکھنا ےہ اوز اہن مت وک رصف ایس ےس وخف رک نااچےئہ۔
“ناچن ڑچنان رصف دو ےسیپ ںیم فروجب وہیت ںیہ ،وت ان ںیم ےس خدا انک وک یھب ںیہن وھباتل۔ اہن
اہمتزے رس ںیم ےنتک نال وہ سکتے ںیہ خدا وک وہ سب ھچک ولعمم ےہ۔ مت رپاشین پ  وہ ہک مت یئک ڑچ وین ےس
زنادہ دقز وتمیق ےک ال قئ وہ۔
ک
“ںیم مت ےس اتہک وہن وہ ہی ہک وکیئ یھب ولوگن ےک سا ےنم ہی ےہک ہک وہ ھجم ںیم اامین ز ھنا ےہ وت
ںیم یھب اس وک فروتشن ےک ساےنم  ت بڑ اتب ون اگ۔ ارگ وک یئ صخش یسک دورسے ےک ساےنم ےہک ہک وہ ریما
 تبڑ ںیہن ےہ وت ںیم یھب خدا ےک فروتشن ےک ساےنم اوکس اانپ  ت بڑ ںیہن اتب ون اگ۔
“وک یئ یھب انب ا دم ےک خالف ناںیت رکے وت وہ اعمف ایک اج اتکس ےہ نکیل ارگ وکیئ زوح ادقلس ےک

خالف ےہک وت وہ اعمف ںیہن ایک اج ےئ اگ۔

“ولگ ارگ مت وک وہیدی ابعدت اگوہن ںیم نا وہ احمک وقب ےک سا ےنم ںیہمت چنیھک ےل اج ںیئ وت مت اس
نات یک رکف پ  رکو ہک مت سک رطح اانپ دافع رکوےگ نا ایک وہک ےگ۔ اس وقب مت وک ایک انہک اچےئہ ؟ اس ےک
163
نازے ںیم زوح ادقلس مت یہ وک اتب ےئ اگ۔”
ح
 4.46انک اریم ا مق یک لیثمت

عمجم ںیم ےس انک ا دیم ےن عیسٰی ےس اہک“ ،اے ااتسد ریما نات احل یہ ںیم رم ایگ ےہ ریمے نات یک
اجدیئاد ںیم ےھجمریما قح دےنی وک ریمے اھب یئ ےس وہک۔”
نکیل عیسٰی ےن اس ےس وپاھچ “ ،مت ےس سک ےن اہک ہک ںیم فصنم وہن ہک اہمت زی نا وہ اج دیئاد وج
اہمت زے نات یک ےہ وک دوونن ںیم میسقت رکون ؟۔” بب عیسٰی ےن واہن رپ وم وجد ولوگن ےس اہک“ ،وہ
ایشز زوہ نا ہک یسک یھب مسق یک وخد رغیض اک مت اکشز پ  ونب۔ اوز اہک ،انک صخش ےک ناس ےباسحت اجدیئادوہ
یتکس ےہ نکیل اس ےس وہ اینپ زدنیگ وک ںیہن اح لص رک اتکس۔”
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بب عیسٰی ےن اس اہک ین وک ایبن ایک“ :انک تہب یہ دودنمتل ا دیم اھت۔اوز اس یک انک تہب بڑی زنیم
یھت۔انک رم ہبت اس ےک اہن تہب ایھچ لصف وہ یئ۔ بب وہ امدلاز ا دیم ےنہک اگل ’ ،ںیم ایک رکون ؟ ریمی
لصف ےک دریخہ وک زےنھک ےک ےئل ںیہک یھب ہگج ںیہن ےہ۔‘
“بب اس ےن اےنپ ا ت ںیم وساچ ہک ایک رکنا اچ ےئہ؟ ںیم اےنپ وگداومن وک دہنمم رکون اگ ،اوز
بڑے بڑے وگدام ریمعت رکون اگ! ںیم اےنپ ےئن وگدا ومن وک ایھچ ایھچ زیچون وک اوز وہیگن رھب ےک
زوھکن اگ اس ےن وساچ اوز۔ بب ںیم وخد ےس ہہک اتکس وہن ہک یئک ساولن نک ریمی رضوزت وک وپ زا رک
ےن واال د ریخہ عمج زےہ اگ اھک  ،یپ اوز اانیمطن یک زدنیگ اح لص رک۔
“نکیل خدا ےن اس ےس اہک ہک وت وت مک لقع ےہ! اس ےئل ہک ا ح یک زات وت رمےن واال ےہ۔ات ہہک
ہک نج اایشء وک وت عمج رک ےک زاھک ےہ اس اک ایک رشح وہ اگ؟ اوز وہ سک ےک وحا ےل وہن ےگ؟۔
“ہی اس ا دیم یک تمسق ےہ وج دولب وخد ےک ےئل عمج رک نا ےہ وہ خدا یک رظن ںیم امدلاز ںیہن وہ اگ۔”
 4.47عیسٰی ےک ےھچیپ انلچ ا ےکپ ےئل دیپ ںی دیپا رکاتکس ےہ
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عیسٰی ےن اینپ رقتری وک اج زی زاھک“ :اوز اہک ںیم اس داین وک ا گ اگل ےن ےک ےئل ا نا وہن!اوز ںیم اچاتہ وہن ہک
ا گ یتلج یہ زےہ۔ ےھجم انک دورسی یہ مسق اک نییسمہ انیل اچےئہ اس نییسمہ وک نا ےن نک ںیم تہب یہ اصمبب و
ا الم ںیم مینال اھت۔ ایک مت ہی ےتھجمس وہ ہک ںیم داین وک نیچ و وکسن دےنی ےک ےئل ا نا وہن ؟ ںیہن ہکلب ںیم داین ںیم
رفتہق دیپا رکےن ےک ےئل ا نا وہن۔ ا ح ےس سج رھگ ںیم ناچن افراد وہن ان ںیم اجنالف دیپا وہاگ۔اوز ان ںیم
ےس نیت دو ےک اخمفل وہ اجںیئ ےگ۔اوز وج دو ںیہ وہ نیت ےک اخمفل زںیہ ےگ۔
نات اوز ےٹیب ںیم اجنالف دیپا وہاگ۔
اٹیب اےنپ نات اک اخمفل وہاگ
اوز نات اےنپ ےٹیب اکاخمفل وہاگ۔
امن اوز یٹیب ںیم اجنالف دیپا وہ اگ۔
یٹیب اینپ امن ےک خالف وہیگ
امن اینپ یٹیب ےک خالف وہیگ۔
ساس اوز وہب ںیم رفتہق وہ اگ۔
اوز وہب اینپ ساس ےک اخمفل وہیگ۔
165
ساس اینپ وہب ےک اخمفل زےہ یگ۔”
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 4.48اےنپ دل وک دبول
ایس وقب دنچ ولگ عیسٰی ےک ناس ا ےئ اوز ےنہک ےگل ہک گلنل ںیم قرناین شیپ رک ےن واولن وک بنال طس ےن
سک رطح ابعدت رکےن واولن وک لتق رک وانا اھت اوز قرنان وہ ےئ اجونزون ےک وخن ےک ساھت ان اک وخ ن
گل
یھب مال نا اھت۔ عیسٰی ےن وجات دنا “ ،مت ایک وسےتچ وہ ہک ہی نلی دورسے یھبس گلنلتون ےس دب رت اگہنگز ےھت ،
ویکن ہک اںیہن ہی سب ھچک انتگھب ڑپا ؟ ںیہن وہ اےسی ںیہن ںیہ! ہکلب وہ اےسی اگہنگز ںیہن ںیہ!نکیل ارگ مت اےنپ
گناوہن رپ وتہب رک ےک خدا یک رطف وتمہج پ  وہ ےگ وت مت سب یھب ابتہ و بڑ ناد وہ اج و ےگ! ولیشح اقمم رپ جب
انیمز رگ ایگ اھت وت اس ںیم رمےن واےل ان ااھٹ زہ ا دویمن ےک نازے ںیم اہمت زا ایک ایخل ےہ ؟ ایک مت ےتھجمس وہ
ہک ریوملش ںیم زدنیگ زگازےن واےل ان امتم ول وگن ےس بڑھکڑ اگہنگز ےھت ؟ وہ وےسی اگہنگز ںیہن ےھت۔نکیل
ںیم مت ےس اتہک وہن ہک ارگ مت اےنپ دولن وک ںیہن دبول ےگ وت مت سب یھب ابتہ و بڑ ناد وہ اج و ےگ۔”
عیسٰی ےن ہی لیثمت ایبن یک“ :انک صخش ےن اےنپ ناع ںیم انک اریجن اک دزجب اگل نا انک دن وہ
دزجب ےک ناس اس ادیم ںیم ا نا ہک ساند دزجب ںیم لھپ ےگل وہےگن۔نکیل اس ےن دزجب ںیم انک
لھپ یھب پ  نا نا۔ وہ اےنپ ناع یک رگناین ےک ےئل انک ناع نان وک رقمّز ایک اس ےن اےنپ ون رک ےس اہک’ ،نیت
سال ےس اس نات اک ااظتنز رک نا زاہ ہک اس دزجب ںیم لھپ وہ ےگن نکیل ات نک ںیم ےن انک یھب لھپ
ںیہن نا نا۔ اس وک اکت دال!ہک ہی زنیم یک وقت و صالجتب وک ویکن اضعئ رکے ؟ ‘ نکیل اس ونرک ےن اہک ،
’اے خدا ودن! مرند انک سال ربص ےک ساھت ااظتنز رکو ساند ہک وہ دلھپاز وہ اگ اس ےک ارطاف وھکد رک
رتہبنی اھکد داولاگن۔ بب ںیہک اےلگ سال ہی دزجب ساند لھپ دے ارگ یسک وہج ےس ہی لھپ پ  دے وت اس
وک اکت دال۔‘”
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 4.49سیب ےک دن عیسٰی اک انک وعزت وک افش دانی

سیب ےک دن عیسٰی انک وہیدی ابعدت اگہ ںیم میلعت دے زےہ ےھت۔ اس وہیدی ابعدت اگہ ںیم دب زوح ےس
اتمرث واہن انک وعزت یھت۔ دب زوح ےک ارثات ےس ااھٹزہ بڑس ےس اس وعزت یک رمک یکھج وہ یئ یھت۔ اوز
دیسےھ ڑھکے زانہ اےکن ےئل نکمم پ  اھت۔ عیسٰی ےن اس وعزت وک دھکی رک اےس اےنپ ناس نال نا اوز اس ےس اہک ،
“اے وعزت! ریتی امیبزی ھجت ےس دوز وہ یئگ ےہ۔” عیسٰی ےن اس رپ اےنپ دوونن اہوھت ن وک زےھک وت وفزا ًاس
ںیم دیسےھ ڑھکی وہ ےن یک طاقب ا یئگ۔اوز اس ےن خدا یک رعتفی رکنا رشوع رکدی۔
وچہکن عیسٰی سیب ےک دن افشء د بتے ےھت اس ےئل وہیدی ابعدت اگہ اک انک رسداز ع ّصہ وہا اوز ولوگن ےس
ےنہک اگل “ ،ھچ دن ہتفہ ںیم نج ںیم اکم رکنا اچےئہ اس ےئل ان یہ دونن ںیم ا رک افشء ناو پ  ہک سیب ےک دن۔”
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اس رپ خدا ودن ےن وجات دنا“ ،مت ولگ انمقف وہ اےنپ ان ولیبن اوز دگوھن وک وھکل رک وطہلی ےس ان وک
ناین نالےن ےل اج ےت وہ سیب ےک دن یھب مت جشب ومعمل ویہ رک ےت وہ۔ ںیم ےن سج وعزت وک افشء دی
ےہ وہ انک وہیدی نہب ےہ اطیشن ذگہتش ااھٹ زہ سال ےس اس وک اےنپ ہضبق ںیم زاھک اھت اس وہج ےس اوکس سیب
ےک دن امیبزی ےس اکٹھچ زہ دالنا ایک حیحص ںیہن ےہ؟” جب عیسٰی ےن ہی اہک وت امتم ولگ وج اس رپ اتشگن ہ ایئ یک یھت
167
ا سپ ںیم رشگدنہ وہےئ اوز عیسٰی ےس واعق وہ ےن واےل ریغ ومعمیل میظع اکومن رپ ولگ وخس وہ ےئ۔
عی
 4.50سٰی ےک خالف وہیدی زامنہ
اجزے اک وممس اھت اوز ریوملش ںیم ندز یک رقتبی یھت۔ عیسٰی لکیہ ےک امیلسین بڑا دمہ ںیم اھت۔ وہیدی
عی
سٰی ےک ارطاف عمج ےھت اوز انہون ےن اہک “ ،بک نک مت ںیمہ اےنپ نازے ںیم گنت رک ےت زوہ ےگ ؟ارگ
مت حیسم وہ وت ںیمہ اصف اصف کہدو۔”
عیسٰی ےن وجات دنا “،ںیم وت مت ےس ہہک اکچ وہن نکیل مت نیقی ںیہن رک ےت ںیم اےنپ نات ےک نام رپ
زجعمہ داھک نا وہن وہ زجعمے وخد ریمے وگاہ ںیہ ہک ںیم وک ن وہن۔ نکیل مت ولگ ھجم رپ نیقی ںیہن رک ےت
ویکن ہک مت ریمی ڑیھب ںیم ےس ںیہن وہ۔ ریمی ڑیھبںی ریمی ا واز اچہپیتن ںیہ ںیم اںیہن اجاتن وہ ن اوز وہ
ریمے ساھت یتلچ ںیہ۔ ںیم اینپ ڑیھبون وک ہشیمہ یک زدنیگ اتشخب وہن اوز وہ ق یھ یھب ہالک ںیہن وہیگن اوز
وک یئ یھب اںیہن ھجم ےس ںیہن  نیھ اتکس۔ ریما نات سج ےن ےھجم ڑیھبںی دی ںیہ وہ سب ےس بڑا ےہ۔
وکیئ یھب ا دیم ریمے نات ےک اہوھتن ےس اںیہن ںیہن  نیھ اتکس۔ ریما نات اوز مہ انک یہ ںیہ۔”
ن
وہیدوین ےن عیسٰی وک امز داےنل ےک ےئل رھپ ب ّھر ااھٹ ےئ۔ نکیل عیسٰی ےن ان ےس دو نازہ اہک “ ،ںیم
ےن اےنپ نات یک رطف ےس تہب اےھچ اکم ےئک اوز وہ مت سب دھکی ےکچ وہ اوز مت ان اےھچ اکومن یک وہج ےس
ےھجم امزداانل اچےتھ وہ؟”
وہیدوین ےن اہک “ ،مہ ںیہمت اسگنسز رکنا اچےتہ ںیہ اےئلس ںیہن ہک مت ےن اےھچ اکم ےئک ہکلب اس ےئل ہک
مت خدا ےس اتسگیخ رکےت وہ۔ مت وت رصف انک ا دیم وہ نکیل اےنپ ا وکپ خدا ےتہک وہ۔”
عیسٰی ےن وجات دنا“ ،ہی اہمتزی رشتعی ںیم اھکل ےہ ’ ،ںیم ےن اہک ہک مت دوینا وہ۔‘ جب ہک اسےن
اںیہن خدا اہک نج ےک ناس خدا اک کالم ا نا اوز وفیحصن اک نالط وہ نا نکمم ںیہن۔ مت ھجم ےس ہی ویکن ےتہک وہ ہک
ںیم خدا ےک خالف ہہک زاہ وہن۔ ویکن ہک ںیم ےن اہک ’ ،ںیم خدا اک اٹیب وہن ‘ ںیم یہ انک ااسی وہن ےسج
خدا ےن نچ رک داین ںیم اجیھب۔ ارگ ںیم اےنپ نات ےک اقمدص وک وپ زا ںیہن رکنا وت ھجم رپ اامین مب الو۔ نکیل
ارگ ںیم ویہ رکون ےسج نات ےن ایک ےہ بب وت ںیہمت اس رپ نیقی رکنا اچےئہ وج ںیمرکنا وہن۔ مت ساند ھجم
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ںیم نیقی ںیہن زےتھک  ،نکیل وج زیچںی ںیم رکنا وہن اس رپ ںیہمت نیقی رک نا اچےئہ۔ بب مت اجون ےگ اوز
وھجمس ےگ ہک نات ھجم ںیم ےہ اوز ںیم نات ںیم وہن۔”
عی
وہیدوین ےن دونازہ عیسٰی وک رگاتفز رک ےن یک وکشش یک نکیل سٰی اےکن اہوھتن ےس لکن اکچ اھت۔
عیسٰی رھپ دزناےئ ریدن ےک ناز ےلچ ےئگ اہجن ویانح نییسمہ دنا رکنا اھت عیسٰی ےن واہن ایقم ایک۔ یئک ولگ
عیس ٰی ےک ناس ا ےئ اوز اہک“ ،ویانح ےن ق یھ وک یئ زجعمہ ںیہن داھکنا اوز وج ھچک ویانح ےن اس ا دیم ےک قلعتم
168
اہک وہ چس ےہ۔” اوز واہن وموجد ولوگن ںیم یئک ولگ عیسٰی رپ اامین الےئ۔
 4.51گنت دزوازہ
عی
عیسٰی ےن ہر انک اگون ںیم میلعت دےتی وہ ےئ ریوملش یک رطف رفس ایک۔ انک ا دیم ےن سٰی ےس وپ اھچ،
“اے خدا ودن!ےنتک ا دویمن وک اجنت وہ یگ؟ ایک ھچک یہ ا دویمن وک؟”
عیسٰی ےن اہک “ ،جتب وک اجےن ےک ےئل گنت دزوازے ےس دالخ وہ ےن یک وک شش رکو! یئک ولگ اس
زاےتس ےس اجےن یک وک شش رک ےت ںیہ۔نکیل ان ےس نکمم پ  وہ ےکس اگ۔ رھگ اک امکل اھٹ رک جب رھگ اک دزوازہ دنب
رکنا ےہ وت مت رھگ ےک ناہر ڑھکے وہ رک رصف ہہک سکتے وہ ’ ،انجت امہزے ےئل دزوازہ وھک ول‘ وت وہ ںیہمت وجات
داگی’ ،مت وکن وہ؟ ںیم ںیہمت ںیہن اجاتن اوز مت اہکن ےک زےنہ واےل وہ؟‘ اس وقب مت انہک رشوع رکو ےگ ’ ،مہ
ےن وت ریتے زوبڑو اھکنا ایپ اوز وت ےن امہزے نازازون ںیم میلعت دی۔‘ بب وہ مت ےس ےہک اگ ’ ،مت وک ن وہ ںیم
ںیہن اجاتن! اوز مت اہکن ےک زےنہ واےل وہ ؟اہین ےس ےلچ اجو!مت وت گناہ ےک اکم رکےن واےل ولگ وہ!‘
“ابڑامیہ  ،ااحسق ،وقعیت اوز امتم ویبنن وک خدا یک نادساہب ںیم مت دوھکی ےگ اوز مت وک واہن ےس ناہر
گ
رکدنا اجاگیئ۔بب مت ھیرا رک ع ّصہ ےس خیچ اکپز رکو ےگ۔ ولگ رشمق ،رغمت ،امشل  ،اوز ونجت ےس ا ںیئ
ےگ۔وہ خدا یک نادساہب ںیم اھک ےن یک دوعت رپ ںیھٹیب ےگ۔ خدا یک نادساہب ںیم ضعب وہ وج ا رخ واےل
وہ ےت وہےئ یھب اونیل واےل وہ ےگن اوز ضعب وہ ہک وج اونیل واولن ںیم وہ ےت وہ ےئ یھب خدا یک
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نادساہب ںیم ا رخ واےل وہ ےگن۔”
 4.52عیسٰی یک ریوملش ںیم ومت وہیگ

اس وقب دنچ فریسی عیسٰی ےک قربی ا ےئ اوز ےنہک ےگل “ ،اہین وھچ ز رک ںیہک اوز خال اج ویکن ےک ریہو دسی
ےھجت لتق رکنا اچاتہ ےہ!”
عیسٰی ےن ان ےس اہک“ ،مت اج رک اس ولمری ےس انہک ’ ،ا ح اوز لک ںیم ولوگن ےس دب زووحن وک دوز

بڑیتھ وہیئ اخمتفل اک سال

016

رکواگن اوز امیبزون ےس افش ےنشخب اک اکم وپ زا رکواگن اوز رپوسن ریم ا اکم لمکم وہ اج ےئ اگ۔‘ اس ےک دعب ےھجم اجنا
اچےئہ اس ےئل ہی وساچ ںیہن اج اتکس ہک ویبنن اک ریوملش ےک عالوہ یسک اوز ہگج ااقتنل ںیہن وہ نا اچےئہ۔
“اے ریوملش اے ریوملش! وت وہ ےہ وج ویبنن وک لتق رکنا ےہ۔ خدا ےن نج ولوگن وک ریتے ناس
ن
اجیھب ےہ ان رپ وت ب ّھر بڑ سارک امزدااتل ےہ سج رطح رمیغ اےنپ وچزون وک اےنپ رپون ےلت اھٹب یتیل ےہ ایس
رطح ںیم ےن ریتی دمد رکےن ےک ےئل یئک دہعف اچاہ۔ نکیل مت ےن ےھجم ومعق یہ پ  دنا۔ اس ےئل اہمتزے
رھگ اخیل وہ اج ںیئ ےگ۔ ںیم ںیہمت اتب نا وہن ،مت ےھجم اس وقب نک رھپ ںیہن دوھکی ےگ جب نک ہک وہ وقب
170
پ  ا اجےئ جب مت وہک ےگ ’ ،ابمزک ےہ وہ وج خدا ودن ےک نام رپ ا زاہ ےہ۔‘”
 4.53عیسٰی فریسی ےک رھگ ںیم

سیب ےک دن ںیم عیسٰی انک اٰیلع فریسی ےک رھگ ںیم اھک نا اھک ےن ےلچ ےئگ واہن رپ وم وجد امتم ولگ عیسٰی یہ
عی
وک وغز ےس دھکی زےہ ےھت۔ سٰی ےک ساےنم انہون ےن انک رمضی وک ال نا سج وکدنلجز اھت۔ عیسٰی ےن
فرویسین اوز نیملعم رشتعی ےس وپ اھچ “ ،سیب ےک دن افش ء دانی حیص ےہ ؟ نا طلغ ؟” وہ وک یئ وجات دےنی
ےس اقرص ےھت۔ بب عیسٰی ےن اس ا دیم اک اہھت وھچ رک افشء دی اوز اس وک جیھب دنا۔ عیسٰی ےن فرویسین ےک
معل ّ
مین رشتعی ےس وپ اھچ “ ،مت اجےتن وہ ہک ارگ سیب ےک دن اہمتزا اٹیب وہ نا ہک اہمتزا وک یئ اجونز نج ےس
معل ّ
مت خدمب ےتیل وہ ونکںی ںیم رگ اجےئ وت مت انکو وخد یہ ونکںی ےس ناہر اکنل رک اچب ےت وہ۔” فریسی اوز م
رشتعی عیسٰی یک اس نات اک وک یئ وجات پ  دے ےکس۔
امہمن نب ےک ا ےن واےل دنچ ولگ اھکنا اھکےن ےک ےئل ہ انان اوز دمعہ ہگج ےھٹیب وہ ےئ ےھت ان
ولوگن ےک نازے ںیم عیسٰی ےن ہی لیثمت شیپ یک“ :ارگ یسک ےن ےھجت سادی ںیم دموع ایک وت وت اٰیلع و ازعف
ہگج رپ پ  نینھ۔ اس ےئل ہک وہ اتکس ےہ اس ےن ھجت ےس زنادہ بڑے اوز زعمّز ا دیم وک دموع ایک وہاگ۔ ارگ وت
یسک ہ انان ہگج رپ نینھ ایگ وہ وت زیمنان ا رک ھجت ےس ےہک اگ ’ ،ہی ہگج فالن ا دیم ےک ےئل اخیل رکدو۔‘ بب
ح
ےھجت لفحم یک ا رخی ہگج ںیم انھٹیب وہ اگ سج ےس ا مق نپ طاہر وہ اگ۔
“ اس ےئل ارگ ےھجت وک یئ ا دیم دموع رکے وت ےھجت اچےئہ ہک وت اجرک ا رخ ںیم ےھٹیب۔ بب رھپ زیم نان ا رک
ھجت ےس ےہک اگ ہک اے دوسب اس اٰیلع ہگج رپ نینھ اج! بب امتم امہمن ولگ ریتی  تت رکںی ےگ۔ ہر
گ
انک وج اےنپ ا ت وک بڑا انب نا اچےہ اگ وہ اچین وہ اج اگیئ اوز وج وک یئ اےنپ ا ت وک رتمک اوز ھینا وصتز رکاگی وت اےس
اواچن اوز بڑا اھجمس اجاگیئ۔”
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بب عیسٰی ےن دموع رک ےن واےل فریسی ےس اہک “ ،جب وت دو رہپ ےک اھک ےن نا زات ےک اھک ےن یک
دوعت دے وت رصف اےنپ دووتسن  ،اھب ویئن  ،تبڑون اوز امدلازون وک یہ دموع پ  رک ویکن ہک وہ یھب
ےھجت دورسی رمہبت اھک ےن رپ دموع رکںی ےگ اوز وہ ریتا دبہل وہ اج اگیئ۔ اس ےک اجبےئ وج وت اھک ےن یک دوعت
دے وت رغوبین  ،ڑگنلون اوز ادنوھن وک دموع رک۔ بب ےھجت ریخ و بڑتک احلص وہ یگ ویکن ہک وہ ولگ ےھجت
اینپ دوعت ںیم نال رک دبہل اکچ ےن ےک اقنل پ  وہےگن۔ ان ےک ناس ھچک یھب ںیہن ےہ۔ نکیل خدا مت وک ااکس
171
ارج داگی اس وقب جب بنک ولگ ومت ےس یج اںیھٹ ےگ۔”

 4.54ولوگن وک ایضتف ںیم نالےئ اجےن یک لیثمت
عیسٰی ےک ساھت اھکنا اھکےن ےھٹیب وہےئ ولوگن ںیم ےس انک ےن ان نفصنالت وک رکنس اہک“ ،خدا یک
نادساہب ںیم اھکنا اھکےن واےل یہ نا لضف ںیہ۔”
ب
بب عیسٰی ےن اس ےس اہک “ ،یسک ےن اھکےن یک انک تہب ڑی دوعت یک اس ا دیم ےن ےب امشز
ولوگن وک دموع ایک۔ جب اھکنا اھکےن اک وقب ا نا وت اس ےن اےنپ اخدم وک وجھبارک امہمونن وک اطالع دی
اوز اہک’ ،اھکنا ب ّناز ےہ۔‘ نکیل امتم امہمونن ےن اہک ہک وہ ںیہن ا سکتے ان ںیم ےس ہر انک ےن این  اہ پ 

نالسا۔ ان ںیم ےس انک ےن اہک ’ ،ںیم ےن ایھب انک تیھک وک رخند ایل ےہ۔ اےئلس ےھجم اج رک دانھکی ےہ
ےھجم اعمف رک دںی۔‘ دورسے ےن اہک’ ،ںیم ےن ایھب ناچن وجزی لیب رخندا ےہ اوز ےھجم اج رک انکو دانھکی
ےہ۔ بڑاےئ رکم ےھجم اعمف رکںی۔‘ رسیتے ےن اہک’ ،ںیم ےن ایھب سادی یک ےہ اس ےئل ںیم
ںیہن ا اتکس۔‘
“بب وہ ون رک واسپ وہا اوز اےنپ امکل ےس امتم زیچںی ایبن رک ےن اگل رھپ ااکس امکل تہب بضغ ناک
وہا اوز ونرک ےس اہک ’ ،زاوتسن  ،ںیم ویلگن اوز وکوچن ںیم اج رک رغوبین وک اوز ذعموزون وک ادنوھن وک
ڑگنلون وک اہین نال رک ےل ا و۔‘
“ بب اس ون رک ےن ا رک اہک ’ ،اے ریمے خداودن! ںیم ےن ویہ ایک اسیج ہک مت ےن اہک اھت نکیل ایھب اوز
یھب ولوگن یک ہگج یک اجنگشئ ےہ۔‘ بب اس امکل ےن اےنپ ونرک ےس اہک  ’ ،ساہراوہن رپ اوز درگی زاوتسن رپ
خال اج اوز واہن ےک زےنہ واےل امتم ولوگن وک نال ال اوز ریمی ہی ا ززو ےہ ہک ریما رھگ ولوگن ےس رھب اج ےئ۔
ن
نکیل ںیم ھجت ےس اتہک وہن ہک ںیم ےن ہلی رمہبت نج ولوگن وک اھک ےن رپ دموع ایک اھت ان ںیم ےس وک یئ
172
انک یھب ریمی دوعت ںیم اھکنا ےنھکچ پ  ناےئ اگ۔‘”
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 4.55ہلصیف رکںی یک ا نا ا ت ریمے ےھچیپ ا سکتے ںیہ

ولوگن یک انک ڑیھب عیسٰی ےک ساھت رگوہ دز رگوہ وہ رک لچ زیہ یھت وہ مرے اوز ان ےس اس رطح ےنہک
ےگل“ ،ارگ وکیئ وج ریمے ناس ا ےئ اوز ریمی تبحم ےس زنادہ اےنپ امن نات ویبی ںوچن اھب ویئن ونہبن
اوز اےنپ ا ت ےس تبحم رکےن واےل ےک ےئل نکمم ںیہن ہک وہ ریما سارگد ےنب۔ وج ریمی ریپوی پ  رکے
اوز اےس دی یئگ بیلص وک ااھٹ ےئ پ  رھپے وہ ریما سارگد پ  وہ ےکس اگ۔
“ ارگ وت انک امعزت یک ریمعت رکنا اچاتہ ےہ وت ےلہپ ےھجت اچےئہ ہک اس رپ ایکرخح ا اگیئ وغز رک۔ اوز اسحت
اگل ہک اس امعزت یک ریمعت ےک ےئل ایک ریمے ناس وافر دقماز ںیم ہسیپ ےہ نا ںیہن۔ ارگ وت ااسی پ  رکے اوز وہ
نک
اتکس ےہ ہک امعزت یک ریمعت رشوع رکدے۔ نکیل ای ریمعت وپزی پ  رک ےکس اگ اوز ولگ ےھجت د ھکڑ ذماق
ازاےت وہ ےئ ںیہک ےگ’ ،اس ےن ریمعت اک اکمرشوع رکدنا نکیل اکم یک لیمکت اس ےس وہ پ  ی۔ ‘
“انک نادساہ جب دورسے نادساہ ےک خالف ڑلےن ےک ےئل اجنا ےہ وہ انک وصنمہب انب نا ےہ اوز ارگ
نادساہ ےک ناس رصف دس ہراز وفح وہ وت دورسا نادساہ نج ےک ناس سیب ہراز وفح وہ وت وہ وغز رکاگی ہک ایک وہ
اس وک سکشب دے ےکس اگ ؟ اوز ارگ وہ دورسے نادساہ وک سکشب ںیہن دے اتکس وت وہ اےنپ ریفس وک جیھب رک اس
ےس انم اعمدہہ یک زگازس رکاگی۔
“ کیھ ایس رطح مت وک یھب ےلہپ دتنور رکنا اچےئہ اوز ارگ مت اچےتہ وہ ہک ریمی ریپوی رکو وت ےلہپ مت وک
اہمتزے ناس یک ہر زیچ وک وھچزنا وہ اگ وزپ  ریمے سارگد ںیہن وہ سکتے۔
“کمن انک ایھچ زیچ ےہ نکیل ارگ کمن اانپ داہقئ وھک دے وت ای وک یئ تمیق پ  وہ یگ مت اوکس دونازہ
نیکمن انب ںیہن سکتے۔ وت ایسی وصزت ںیم اس ےس یٹم وک نا اھکد وک وک یئ افدئہ پ  وہ اگ ولگ اوکس ناہر کنیھپ
دےتی ںیہ۔
173
“مت ولگ وج ریمی ناوتن وک سیتے وہ وغز رکف رکو!”
 4.56وھکیئ وہیئ ڑیھب یک لیثمت
یئک انک وصحمل ووصل رک ےن واےل اوز اگہنگز عیسٰی ےک ارطاف اس یک امیلعتت وک سیتے ےک ےئل عمج
معل ّ
وہےئ ےھت۔ بب فریسی اوز مین رشتعی ےن اس نات یک اکشبب رک ین رشوع یک“ ،دوھکی ہی ا دیم
اگہنگزون وک نالنا ےہ اوز اےکن ساھت اھکنا اھک نا ےہ۔”
اس وقب عیسٰی ےن ان ےس ہی لیثمت ایبن یک“ :فرض رکو ہک انک ا دیم ےک ناس وس رکبنان ںیہ ارگ
ان ںیم ےس انک رکبی وھک اجےئ وت وہ ان اننونے رکبوین وک وھچز رک انک رکبی یک اخرط دوھندنا رھپاگی اوز
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اس رکبی ےک ےنلم نک وہ اوکس نالس یہ رکنا زاگیہ۔ جب اےس وہ رکبی رظن ا یگیئ وت اس یک وخیش یک وکیئ ااہتن پ 
زےہ یگ اوز وہ اس رکبی وک اےنپ دنکوھن رپ ااھٹ رک رھگ ےل اجاگیئ۔ بب وہ اےنپ دووتسن اوز ڑپوویسن وک
نالرک ےہک اگ ’ ،ریمے ساھت وخس وہ اجو ویکن ہک ریمی وھکیئ وہیئ رکبی رھپ ےس ےھجم لم یئگ۔‘ ایس رطح
ںیم اتہک وہن ارگ انک اگہنگز اےنپ دل ںیم دبتیلی النا ےہ۔وت اس ےک ناعب ا امسن رپ زنادہ وخیش وہ یگ
اننونے زاسینازون یک تبسن وج وت ہب یک احجب ںیہن زےتھک انک وت ہب رکےن واےل اگہنگز ےک ناعب ا امسن رپ
174
زنادہ وخیش وہ یت ےہ۔
 4.57وھکےئ وہےئ ےکس یک لیثمت
“فرض رکو ہک انک وعزت ےک ناس دس اچدنی ےک ّسکے ںیہ۔اوز وہ وعزت ا ُ ن ںیم ےس انک س ّکہ وھک دیتی
ےہ وت وہ رچاع الےئ یگ اوز رھگ یک افصیئ رکیگی وہ س ّکہ ےنلم نک اس وک بڑی اایتحظ ےس دوھندے یگ۔ وہ جب
دشمگہ س ّکہ وک نا یت ےہ وت وہ اےنپ  تبڑون اوز ڑپوویسن ےس یتہک ےہ ’ ،مت سب ریمے ساھت وخس وہ اجو

ویکن ہک ریما وھکنا وہا س ّکہ رھپ لم ایگ ےہ۔‘ ایس رطح انک اگہنگز اےنپ دل و دامع ںیم دبتیلی ال نا ےہ اوز وت
175
ہب رک ےک خدا یک رطف زوجع وہ نا ےہ وت فروتشن ےک ساےنم وخیش وہ یگ۔”
 4.58وھکےئ وہےئ ےٹیب یک لیثمت

بب عیسٰی ےن اہک “ ،انک ا دیم ےک دو ڑل ےکےھت۔ وھچےٹ ےٹیب ےن اےنپ نات ےس وپ اھچ ’ ،ریتی اجدیئاد ںیم
ےس ےھجم ےنلم وا ال ج ّصہ دندے‘ بب نات ےن اینپ اجدیئاد دوونن ڑلوکن ںیم نابب دی۔
“ وھچےٹ ےٹیب ےن اےنپ ج ّصہ ںیم ےنلم وایل امتم زیچون وک عمج ایک اوز دوز ےک کلم وک رفس رپ خال اوز واہن
رپ وہ ےب اج ارساف رک ےک ویبوقف نب ایگ۔ بب اس کلم ںیم طحق ڑپا اوز واہن بڑسات پ  وہ یئ اس کلم ےک
یسک ہصح ںیم یھب اناح پ  زاہ وہ تہب وھب اک اھت اوز اےس وسیپن یک دشند رضوزت یھت۔ اس وہج ےس وہ اس
کلم ےک انک رہشی ےک ناس مردوزی ےک اکم رپ گل ایگ وہ ا دیم اس وک سو زون ےک رچاےن ےک ےئل اےنپ
تیھک وک جیھب دنا۔ اس وقب وہ تہب وھباک اھت۔ سج یک وہج ےس وہ سو زون ےک اھک ےن ےک ولھپن وک یہ
اھکےن یک وخا ش یک رگم اےس وک یئ پ  داتی اھت۔
“بب اےس اینپ مک یلقع ےک اکومن اک ااسحس وہا۔ اوز اےنپ ا ت ےس ےنہک اگل  ’ ،ریمے نات ےک ناس
اکم رکےن واےل ونرکون وک وافر دقماز ںیم اناح اتلم ےہ ہکبج ںیم وخد اہین اھکنا پ  ےنلم رپ وھباک رم زاہ
وہن۔ ںیم اہین ےس اےنپ نات ےک ناس خال اجون اگ اوز اےنپ نات ےس وہکاگن ہک اے نات ںیم خدا ےک
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خالف اوز ریتے خالف بڑے گناہ اک رمبکت وہا وہن۔ ںیم ریتا اٹیب ولہکاےن اک قحتسم ںیہن وہن اوز وت ےھجم
اےنپ ونرکون ںیم انک ونرک یک تیثیح ےس سالم رک ےل۔‘ اےسی ںیم وہ لکن رک اےنپ نات ےک ناس خال
ایگ۔
“اٹیب ایھب تہب دوز یہ اھت ہک نات ےن اےس داھکی اس ےک دل ںیم تقفش دیپا وہ یئ وہ قربی دوزےت
وہےئ ا نا اوز اےس ےلگ اگلنا اوز ایپز ایک۔ ےٹیب ےن اےنپ نات ےس اہک ہک اے نات! ںیم ےن خدا ےک خالف
اوز اہمتزے خالف یطلغ یک ےہ اوز ںیم ریتا اٹیب کہال ےن اک قحتسم ںیہن وہن۔
“نکیل نات ےن اےنپ مالزومن ےس اہک ’ ،دلجی رکو!دمعہ مسق ےک وبلمسات ال رک اےس انہپو۔ اوز ای
ایلگن ںیم اوگنیھٹ انہپو اوز اس ےک ریپو ن ںیم وج ےت انہپو۔ فرہب ڑھچبے وک ال رک دحب رکو نا ہک مہ دوعت اوز
وخایشن انم ںیئ ےگ۔ ریما اٹیب وت رم ایگ اھت اوز ات رھپ دو نازہ زدنہ وہا ےہ! ہی مگ وہ ایگ اھت ات دونازہ لم ایگ
ےہ‘ اس وہج ےس ات وہ وخایشن انم ےنےگل۔
“بڑا اٹیب تیھک ںیم اھت جب وہ واسپ ولت زاہ اھت اوز رھگ ےک قربی ا نا وت اگ ےن اجبےن اوز ناح یک ا واز وک
انس۔ اس وہج ےس اےنس اےنپ ونرکون ںیم ےس انک وک نال نا اوز وپاھچ  ’ ،ہی سب ایک ےہ ؟‘ اس ون رک ےن اہک،
’ریتا اھب یئ ولت رک ا نا ےہ اوز ریتے نات ےن فر ہب ڑھچبے وک دحب رکا نا ےہ۔ ریتے اھب یئ ےک ریخ و اعتیف
ےس واسپ ولےنٹ یک وہج ےس ریتا نات تہب وخس وہا ےہ!‘
“بڑا اٹیب ہصغ ںیم ا رک دوعت یک لفحم ںیم ںیہن ایگ بب اس اک نات ناہر ا رک اس وک اھجمس ےن اگل۔ بڑا
اٹیب نات ےس ےنہک اگل ںیم انک عالم یک رطح یئک سا ولن ےس ریتی خدمب رکنا زاہ اوز ںیم ہشیمہ ریتے
ااکحامت یک فرامربن دازی یک نکیل وت ےن ریمی اخ رط ق یھ انک رکبی یھب دحب پ  یک۔ ریمے اوز ریمے
دووتسن ےک ےئل وت ےن ق یھ انک اھکےن یک دوعت اک اامتہم پ  ایک۔ نکیل ریتے وھچ ےٹ ےٹیب ےن
ریتےسازے رسامہی وک افاشحون رپ رصف ایک اوز جب وہ رھگ واسپ ولنا وت وت ےن اس ےک ےئل انک فرہب
ڑھچبے وک دحب رکا نا۔
“ نکیل نات ےن اس ےس اہک ’ ،اٹیب! وت ہشیمہ ریمے ساھت ز اہ ےہ اےئلس ریماوج ھچک یھب ےہ وہ سب ریتا
یہ ےہ۔ مہ وک تہب وخس وہ نا اچےئہ اوز رسمت ےس رسساز وہ نا اچےئہ اس ےئل ہک ریتے اھب یئ اک ااقتنل
176
وہ ایگ اھت اوز ات رھپ دونازہ زدنہ وہ رک ا نا ےہ اوز اہک ہک وہ وھک ایگ اھت ات دایتست وہا ےہ۔‘”
 4.59انک ریغ ا اامیدناز مظتنم یک لیثمت

عیسٰی ےن اےنپ سارگدون ےس اہک“ ،یسک زامےن ںیم انک دولب گدن ا دیم اھت اس امدلاز ا دیم ےن اینپ
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اجتزت یک دھکی اھبل ےک ےئل انک رگنان اک ز رقم ز ایک ھچک رعےص دعب اس امدلاز وک اکشںیتی ںیلم ہک رگنان
اکز ای اجدیئاد وک اضعئ رک زاہ ےہ۔ بب اس ےن اس رگنان اکز وک نالنا اوز اہک ’ ،ریتے قلعتم ںیم ےن تہب
سازی اکشںیتی ینس ںیہ ریمی دولب وک وت ےن سک رصمف ںیم رخح ایک ےہ ؟ریمے ناس یلیصفت زوپزت
شیپ رک۔اوز اس ےک دعب ےس وت ریمی اجتزت ںیم تیثیحب رگنان اکز رقمز پ  زہ ےکس اگ۔‘
“بب وہ رگنان اکز اےنپ ا ت ےس ےنہک اگل  ’ ،ات ےھجم ایک رکنا اچےئہ ؟ویکن ہک ریما امکل ےھجم اس
خدمب ےس دکبسوس رک زاہ ےہ! اہین نک ہک گڑاھ وھکدےن یک یھب ھجم ںیم طاقب ںیہن اوز ریخات امےنگن
ںیم ےھجم رشم ا یت ےہ۔ ات ےھجم ایک رکنا اچےئہ وہ ےھجم ولعمم ےہ!ںیم اکم ےس لکن اجےن ےک دعب ااسی اکم
رکواگن ہک ولگ ےھجم اےنپ رھگون ںیم نالںیئ ےگ۔‘
“سپ اس رگنان اکز ےن اےنپ امکل ےک قرض دازون ںیم ےس ہر انک وک نالنا اس ےن ےلہپ قردضاز
ےس وپ اھچ’ ،ھجت رپ ریمے امکل اک انتک قرض واجب ا الداء ےہ ؟‘ اس ےن اہک ’ ،اچز ہرا ز ولک رگام زوتین اک
لیت۔‘ اس ےن اس ےس اہک  ’ ،اینپ داتسوبڑےل اوز دلج نینھ رک دوہراز ولک رگام دے۔‘
“رھپ دورسے ےس اہک ھجت رپ ایک ا نا ےہ ؟ اُس ےن اہک سیت ہراز ولک رگام وہیگن۔اس ےن اس ےس اہک
اینپ داتس وبڑ رکیل سیچپ ہراز ولک رگام دھکلے۔
“بب امکل ےن اس دوھ ہک ناز رگنان اکز ےس اہک ہک وت وت دنملقعی ےس اکم ایل ےہ اہن اس داین ےک ولگ
وت اکزوناز ںیم زواحین ولوگن ےس بڑھکڑ وہایشز وہ ےت ںیہ۔

“اس ےئل ںیم اتہک وہن ،اس داین یک زدنیگ ںیم مت ےننج زیچون وک احلص ایک ےہ ااکن اامعتسل اےنپ
ےئل ’دوسب‘ احلص رک ےن ےک ےئل رکو۔ ارگ مت ااسی رکو ےگ اوز داین یک ہی زیچںی جب اہمتزا ساھت وھچز
دںی یگ بب ہشیمہ داک  و اق ک  زےنہ وا ال رھگ ںیہمت وبقل رکاگی۔ سج اک وھت زے اوز مک رپ رھبوہس ایک اج اتکس ےہ
وت اس اک تہب زنادہ رپ یھب رھبوہس ایک اج اتکس ےہ وج وھت زا ےنلم رپ دب دنا بب وہ اتکس ےہ وت وہ تہب ےنلم رپ
یھب وہ دب دنابب نب اتکس ےہ۔ داین ےک امل و اتمع ںیم مت اقنل رھبو ہس گدن نب ںیہن سکتے وت یقیقح دو لب
ںیم مت سک رطح رھبو ہس گدن نب وکس ےگ ؟ مت ارگ یسک یک اامبب ںیم اےنپ ا وکپ اقنل رھبو ہس پ  نابب رکو
ےگ وت اہمتزی اامبب یھب وکمت وک یئ پ  ول نااگیئ۔
“وک یئ ونرک کیب وقب دو اموکلن یک خدمب ںیہن رک اتکس وہ یسک انک یک اخمتفل رک ےک دورسے ےس
تبحم رکاگی نا یسک انک اک اکم رکےک دورسے اک ااکنز رکاگی اےسی ںیم مت انک یہ وقب ںیم خدا یک اوز دولب یک
خدمب پ  رکوکس ےگ۔”

بڑیتھ وہیئ اخمتفل اک سال
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فریسی ان امتم وااعقت وک نس زےہ ےھت۔ وچ ہکن فریسی دولب ےس تبحم زےتھک ےھت اس وہج ےس وہ عیسٰی
رپ دیقنت رکےن ےگل۔ عیس ٰی ےن فرویسین ےس اہک “ ،مت ولوگن ںیم اےنپ ا وکپ اےھچ اوز رشفی ولہکانا اچےتہ
وہ۔ احالہکن اہمتزے دولن یک نات وک وت رصف خدا یہ اجاتن ےہ انساین رظن ںیم وج زیچںی یتمیق ںیہ وہ خدا یک
رظن ںیم ےب تمیق ںیہ۔”
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 4.60انک اریم اوز رغبی ا دیم

عیسٰی ےن اہک “ ،انک امدلاز ا دیم اھت۔ وہ رتہبنی ابلس زبی نت ایک رکنا اھت۔ وچہکن وہ تہب امدلاز اھت اس
وہج ےس وہ ہر زوز سان و وشتک ےک ساھت دوعںیت رکنا۔ واہن رپ زعلز نام اک انک رغبی ا دیم یھب زاتہ اھت۔
اس ےک امتم دبن رپ وھپزے ایسنھپن ےھت اوز وہ ہشیمہ اس امدلاز ا دیم ےک رھگ ےک دصز دزوازہ ےک ناہر ڑپا
زاتہ اھت۔ امدلاز ا دیم جب اھک ےن ےس افزع وہ نا وت ایس ےک ےچب وہ ےئ ڑکٹے وج کنیھپ داتی وت اس ےس زعلز
اینپ وھب ک اٹم نا اھت۔ بب ااسی وہا ہک ےتک ا ےت اوز ای ویسنھپن وک اچت اج ےت ےھت۔
“ھچک رعہص دعب زعلز رم ایگ۔ فرہتش ےن زعلز وک ااھٹ رک ابڑا میہ یک وگد ںیم دال دنا انک دن ااسی یھب ا نا
ہک وہ امدلاز یھب رم ایگ اوز اس وک ربق ںیم دنف رک دنا ایگ۔ نکیل اس ےن اعمل ازواح ںیم اکتفیل ااھٹ ےت وہ
ےئ تہب دوز ےسزعلز وک ابڑامیہ یک وگد ںیم ڑپا داھکی۔ وہ اکپزا ’ ،اے ریمے نات ابڑا میہ ھجم رپ زمح فرام اوز
زعلز وک ریمے ناس جیھب دے اوز زگازس یک ہک وہ اینپ ایلگن ناین ںیم وگھبرک ریمی زنان وک رت رک دے ویکن
ہک ںیم ا گ ںیم فیلکت ااھٹ زاہ وہن!‘
“بب ابڑامیہ ےن وجات دنا’ ،ےٹیب ناد رک وت جب زدنہ اھت واہن رپ ےھجت ہر مسق اک ا زام اھت۔ نکیل زعلز وت
گ
اچیبزہ اصمبب یک زدنیگ ںیم اھت۔ ات وت وہ سکھ اوز نیچ ےس ےہ اوز جب ہک وت اکتفیل ںیم ھِرا ےہ۔ اس
ےک عال وہ ریتے اوز امہزے دزایمن بڑا رہگا اھکیئ ےہ واہن رپ چنہپ رک ریتی دمد رک نا یسک ےس یھب نکمم
ںیہن ےہ یسک ےس ہی یھب نکمم ںیہن ےہ ہک واہن ےس ا ےئ۔‘
“امدلاز ےن اہک ’ ،ارگ ایسی نات ےہ وت رہمناین رک ےک زعلز وک داین ںیم واعق ریمے نات ےک رھگ جیھب
دے۔ ویکہکن ریمے ناچن اھب یئ ںیہ۔ زعلز اںیہن ا اگہ رکاگی ہک وہ اس اندا زسایئ اوز ذعات یک ہگج رپ پ 
ا ںیئ۔‘
س
ھ
“ابڑامیہ ےن اہک ’ ،وم ٰی یک رشتعی اوز ویبنن ےک ےفیحص اےکن ناس ںیہ انکو ڑپ کڑ اںیہنےنھجمس دو۔‘
“ بب امدلاز ےن اہک ’ ،اے ریمے نات ابڑامیہ وت اس رطح پ  ہہک ارگ وک یئ رمے وہےئ ا دویمن ںیم
ےس دو نازہ یج اےھٹ وت وہ اینپ زدنویگن ںیم اےنپ دولن ںیم انک دبتیلی ال ںیئ ےگ۔‘

003

بڑیتھ وہیئ اخمتفل اک سال

“ رھپ ابڑا میہ ےن اس ےس دو نازہ اہک’ ،ںیہن! اہمتزے اھب یئ ےنومسٰی یک اوز ویبنن یک ںیہن ینس۔ وت وہ
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رم دون ںیم دو نازہ یج ا ےنھ واےل یک نات رپ ق یھ یھب وت ہب پ  رکںی ےگ۔‘”
 4.61اعمیف  ،اامین اوز دہم دازی

عیسٰی ےن اےنپ سارگدون ےس اہک“ ،ولوگن وک گنا وہن ںیم ولمت رک ےن ےک تہب ےس وااعقت وت شیپ
ا ںیئ ےگ نکیل اوسفس وکن ان زیچون اک سیب وہ اگ۔ وہ صخش وجان زمکوزون وک گناوہن یک زاوہن رپ ےل
اجنا ےہ وہ اےنپ ےلگ ںیم انک بڑے رھتپ وک نادنھ ےل اوز دنمسز ںیم دوت اج ےئ۔ اسےئل وہایشز زوہ!
“ارگ ریتا اھب یئ گناہ اک اکم رکے اس وک دابب دو ارگ اافتق ےس اےنپ گناوہن رپ نادم وہ وت اےس اعمف
رک۔ اوز اہک ہک ارگ ریتا اھبیئ ریتے ساھت دن ںیم سات ناز یھب یطلغ رکے اوز ھجت ےس ہر رمہبت ا ےک ےہک
ہک اعمف رک وتےھجت اےس اعمف رک نا اچ ےئہ۔”
زوسولن ےن خداودن ےس اہک “ ،امہزے اامین ںیم ااضہف رک۔”
ب
خداودن ےن ان ےس اہک “ ،ارگ اہمتزا اامین زایئ ےک داےن ےک بڑا ڑ یھب وہ نا وت مت  وتہ ت ےک دزجب
ےس ےتہک  ’ ،اہین ےس اڑھک رک اج اوز دنمسز ںیم رگ اج‘ وت یھب اہمتزا فرامربن داز وہ نا۔
“ہی وھجمس ہک اہمت زے ناس تیھک ںیم اکم رک ےن ےک ےئل انک ونرک ےہ ہک وج زنیم ںیم لہ وج اتت ےہ
نا رکبوین وک رچاناےہ وہ ون رک تیھک ںیم اکم متخ رک ےک جب رھگ ولاتٹ ےہ وت اس ےس وت ایک ےہک اگ ؟ ’ادنز ا و! اوز
اھک ےن ےک ےئل نینھ اج و؟‘ ق یھ ںیہن! وت اس ےس ےہک اگ ’ ،ریمے ےئل سام اک اھکنا اکپ اوز اصف رھتسے
ڑپکے نہپ رک ا و اوز ریمے ےئل اھک نا نچ دے اوز ریمے اھک ےن ےنیپ ےک دعب وت یھب اھک نا اھک ےل۔‘ وہ
ونرک سج ےن اینپ خدمب ااجنم دی ےہ اس ےک ےئل ےھجت اس اک وکیئ وصخیص رکشہی ادا رک ےن یک وک یئ
رضوزت ںیہن ویکن ہک ون رک وہ نا یہ ےہ اس ےئل ےہ ہک وہ اےنپ امکل ےک مکح یک لیمعت رکے۔ سب یہی
مکح مت رپ یھب ال وگ وہ نا ےہ ہک اہمت زے رپسد ےئک ےئگ اک ومن وک مت وپزا رکو اوز وہک ہک مہ وت رصف ون رک ںیہ
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اوز امہ زے فرض وک مہ ےن ااجنم دنا ےہ۔”
 4.62زعلز یک ومت
تیب عیناہ ےک رہش ںیم انک زعلز نا یم ا دیم اھت وج امیبز وہا ہی ویہ رہش اھت اہجن رممی اوز اس یک نہب امز اھت زیتہ
نچ
ںیھت۔ ہی ویہ رم می یھت سج ےن خدا ودن عیسٰی رپ رطع اگلرک اےنپ ناولن ےس اس ےک نا ون وپ ھے ےھت۔ زعل ز رممی
اک اھب یئ اھت وج امیبز اھت۔ رممی اوز امزاھت ےن عیسٰی وک ہی اغیپم اجیھب اھت “ ،خداودن اہمت زا  تبڑ دوسب زعلز امیبز ےہ۔”

بڑیتھ وہیئ اخمتفل اک سال
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عیسٰی ےن ہی نسُ رک اہک “ ،ہی امیب زی اس یک ومت ےک ےئل ںیہن ہکلب ہی امیب زی خدا اک خال ل ےہ نا ہک اس
ےک دزہعی خدا ےک ےٹیب اک خال ل طاہر وہ۔” عیسٰی ام زاھت اوز اس یک نہب رممی اوز زعلز وک  تبڑ زکھنا اھت۔ جب
عیسٰی ےن انس ہک وہ امیبز ےہ وت وہ سج ہگج رہھٹے ےھت واہن مرند دو دن زےہ۔ بب عیسٰی ےن اےنپ سارگدون
ےس اہک “ ،ںیمہ وہیداہ وک وا سپ اجنا اچےئہ۔”
سارگدون ےن وجات دنا “ ،اے ااتسد وھت زی دری ےلہپ وہیداہ ےک وہیدی وت ا ت وک اسگنسز رک ےک امز نا
اچےتہ ےھت۔ اوز انہون ےن ااسی رک ےن یک وکشش یک ےہ اوز ا ت واسپ وںیہ اجنا اچےتہںیہ۔”
عیسٰی ےن وجات دنا “ ،دن ےک نازہ ےٹنھگ زوینش زیتہ ےہ ارگ وکیئ دن یک زوینش ںیم ےلچ وت وھٹ رک ےس
ںیہن رگے اگ۔ ویکن ہک وہ داین یک زوینش داتھکی ےہ۔ نکیل ارگ وک یئ زات وکےلچ وت وہ وھٹ رک ےس رگنا ےہ
ویکن ہک زوینش پ  وہ ےن یک وہج ےس دھکی ںیہن نانا۔”
ہی ناںیت ےنہک ےک دعب عیسٰی ےن اہک “ ،امہ زا دوسب زعلز اس وقب وس زاہ ےہ۔ نکیل ںیم واہ ن اےس
اگجےن ےک ےئل اج زاہ وہن۔”
عی
س
سارگدون ےن اہک “ ،رگم اے خداودن وہ وس زاہ ےہ وت وہ ااھچ وہ اگ۔” ٰی ےن اس یک ومت ےک نازے
ںیم اہک نکیل سارگدون ےن اھجمس ہک رطفی دنین یک نا بب اہک ےہ۔
بب عیسٰی ےن اصف وطز ےس اہک “،زعلز رمایگ۔ اوز ںیم اس ےئل وخس وہن ہک ںیم واہن پ  اھت ںیم
اہمت زے ےئل وخس وہن۔ ویکن ہک ات مت ھجم رپ اامین ال وےگ ات مہ اس ےک ناس ںیلچ۔”
عی
س
بب اھت سم ےن وج“ وتام” کہال نا اھتدورسے سارگدون ےس اہک “ ،مہ یھب وہیداہ اج ںیئ ےگ اوز ٰی
ےک ساھت رمںی ےگ۔”
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 4.63عیسٰی اک زعلز یک ونہبن یک یلست دانی

عیسٰی تیب عیناہ ےچنہپ واہن اج رک اےس ولعمم وہا ہک زعلز وک رمے وہےئ اچز دن وہ ےئگ اوز وہ ربق ںیم ےہ۔
تیب عیناہ ریوملش ےس رقتابیً دو لیم دوز اھت۔ یئک وہیدی رممی اوز امز اھت وک اےکس اھبیئ زعلز یک ومت
ےکومعق رپ یلست دےنی ریوملش ےس ا ےئےھت۔
عی
امزاھت عیسٰی ےک ا ےن یک ربخ نس رک ناہر اس ےس ےنلم یئگ نکیل رممی رھگ ںیم زیہ۔ امزاھت ےن سٰی ےس
اہک “ ،اے خداودن ارگ مت اہین وہ ےت وت ریما اھبیئ پ  رم نا۔ اس ےک ناووجد ںیم اجیتن وہن ہک وج ھچک یھب وت
خدا ےس امےگن اگ وت وہ ےھجت دے اگ۔”
عیسٰی ےن اہک “ ،اہمت زا اھب یئ دونا زہ زدنہ اےھٹ اگ۔”

بڑیتھ وہیئ اخمتفل اک سال
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امزاھت ےن اہک“ ،ںیم اجیتن وہن ہک ریما اھب یئ زدنہ اےھٹ اگ جب ہک دورسے ولگ ومت ےک دعب ااھٹےئ
اج ںیئ ےگ۔”
عیسٰی ےن اس ےس اہک “ ،ںیم یہ رشح وہن اوز زدنیگ ںیم یہ وہن وج ولگ ھجم رپ اامین ال ںیئ ےگ
احالہکن وہ رمںی ےگ رگم رھپ یھب زدنہ زںیہ ےگ۔ اوز وج ولگ زدنہ زہ رک ھجم رپ اامین ال ےئ وہ چس چم ںیم ق یھ
ںیہن رمںی ےگ۔ امزاھت ایک مت اس رپ اامین الویگ؟”
امزاھت ےن وجات دنا “ ،اہن اے خدا ودن! ںیم اامین ال یت وہن ہک مت حیسم وہ  ،خدا اک اٹیب حیسم وج داین ںیم
ا ےن وا ےل ےھت۔”
اانت ہہک رک امزاھت یلچ یئگ اوز اینپ نہب رممی وک اےلیک ک اج رک اہک“ ،ااتسد اہین ےہ اوز وہ اہمتزے نازے
ںیم وپ ھچ زےہ ںیہ۔” جب رممی ےن انس وت وہ دلجی ےس اھٹ ڑھکی وہ یئ اوز عیسٰی ےس ےنلم یلچ یئگ۔ عیسٰی
ایھب اگون ںیم ںیہن ےچنہپ ےھت وہ ایھب نک ایس اقمم رپ ےھت اہجن امزاھت اےس یلم یھت۔ وہیدی وج ایھب نک
ن
رممی ےک ساھت رھگ ںیم ےھت اوز اوکس سلّی دے زےہ ےھت انہون ےن داھکی رممی دلجی ےس ایھٹ اوز رھگ ےک
ناہر یلچ یئگ۔ انہون ےن اھجمس ہک وہ زعلز یک ربق یک رطف اج زیہ ےہ اوز واہن اجرک زوےئ یگ اےئلس وہ اےکس
ےھچیپ ےلچ۔ رممی اس اقمم نک یئگ اہجن عیسٰی ےھت جب اس ےن عیسٰی وک داھکی ،اس یک دقم وبیس یک اوز اہک ،
“خداودن ارگ ا ت اہین وہ ےت وت ریما اھب یئ پ  رمنا۔”
عی
عیسٰی ےن داھکی رممی زو زیہ یھت اوز وج وہیدی اےکس ساھت ا ےئ ےھت وہ یھب زو زےہ ےھت۔ سٰی اےنپ
دل ںیم تہب زدیجنہ وہا وہ رپاشین وہ ےئگ۔ عیسٰی ےن وپ اھچ “ ،مت ےن زعلز وک اہکن زاھک ےہ؟ ”
انہون ےن اہک“ ،اے خدا ودن! ا ےیئ اوز دےئھکی۔”
عیسٰی زوےئ۔
وہیدوین ےن اہک“ ،دوھکی!عیسٰی زعلز وک تہباچاتہ اھت۔”
نکیل دنچ وہیدوین ےن اہک“ ،عیسٰی ےن ادنےھ وک انیبیئ دی۔ رھپ زعلز وک ھچک پ  ھچک رک ےک اس وک رم ےن
ےس ویکن ںیہن زواک ؟”
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 4.64عیسٰی اک زعلز وک زدنہ رکنا

عیسٰی رھپ زدیجنہ وہ ےئگ۔ عیسٰی زعلز ےک ربق رپ ا نا۔ ہی انک اغز یھت اوز رھتپ ےس دیکھ وہیئ یھت۔ عیسٰی ےن
اہک “ ،رھتپ وک اٹہ ےیئ۔”
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امزاھت ےن اہک“ ،نکیل اے خدا ودن زعلز وک رمے وہ ےئ اچز دن وہ ےئگ اوز اس ےس دب وب ا زیہ ےہ۔”
امزاھت رمے وہ ےئ زعلز یک نہب یھت۔
عیسٰی ےن امزاھت ےس اہک “ ،ناد رکو ںیم ےن مت ےس ایک اہک اھت ،ںیم ےن اہک اھت ارگ مت اامین الو یگ وت خدا اک
خالل دوھکی یگ۔”
عی
بب انہون ےن اغز ےک داہلخ اک رھتپ اٹہنا بب سٰی ےن دھکی رک اہک “ ،اے نات ںیم ریتا رکش زگاز وہن
ہک وت ےن ریمی نس یل۔ ںیم اجاتن وہن ہک وت ہشیمہ ریمی سینا ےہ رگم ںیم ےن ہی اس ےئل اہک ہک ا س ناس
وج ولگ ڑھکے ںیہ اوز وہ اامین ےل ا ںیئ اس نات رپ ہک وت ےن ےھجم اجیھب ےہ۔” اانت ہہک رک عیسٰی ےن دنلب
ا واز ےس اکپ زے“ ،زعلز ناہر لکن ا !” رمدہ صخش ناہر ا نا اےکس اہھت ناون نفک ںیم لیتے وہ ےئ ےھت ااکس رہچہ
زوامل ےس دھکا وہا اھت۔
عیسٰی ےن ولوگن ےس اہک “ ،اس رپ لیتے وہ ےئ ڑپکے وک اکنول اوز اےس اجےن دو۔”
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 4.65عیسٰی وک لتق رکےن ےک ےئل ذمیبہ زامنہون اک وصنمہب
واہن یئک وہیدی ےھت وج رممی ےس ےنلم ا ےئ ےھت۔ وہنجن ےن عیسٰی اک اکزناہم داھکی وت اامین ال ےئ۔ ان ںیم

ےس دنچ وہیدی فرویسین ےک ناس ےئگ اوز وج ھچک داھکی وہ سب اہک۔ بب رسداز اکونہن اوز فرویسین ےن دصز
دعالب ےک ولوگن وک عمج رکےک اہک“ ،ںیمہ ایک رکنا وہاگ ہی ا دیم وت یئک زجعمے داھک زاہ ےہ۔ ارگ مہ اخومس
زںیہ اوز اےس ایس رطح رکےن دںی ےگ وت سب ولگ وج اس رپ اامین الںیئ ےگ رھپ زوم ےک ولگ ا رک امہزی
وقم اوز لکیہ وک ابتہ رکدےگنی۔”
ان ںیم ےس اکنفا نایم صخش ےن وج اس سال اٰیلع اکنہ اھت اہک “ ،مت ولگ ھچک ںیہن اجےتن۔ رتہب ےہ ہک
مت ںیم ےس انک ا دیم وقم ےک واےطس رم اجےئ پ  ہک سازی وقم ہالک وہ نکیل مت ولگ ہی ںیہن ےتھجمس۔”
اکنفا ےن وخد ںیہن وساچ۔ وہ اس سال اٰیلع اکنہ اھت اوز ایس ےئل وہ نیشیپ وگیئ رک زاہ اھت ہک عیسٰی وہیدی
وقم ےک ےئل رمںی ےگ۔ اہن عیسٰی وہیدی وقم ےک ےئل اجن دںی ےگ۔ وہ خدا ےک دورسے فرزدنون ےک ےئل
سن
یھب رمںی ےگ وج سازی داین ںیم رھکبے وہ ےئ ںیہ۔ وہ ان ھون وک عمج رکےک انک انبےن ےک ےئل رمںی
ےگ۔
عی
س
اس دن ےس وہیدی رسداز ےن وصنمہب رتبیت دانی رشوع ایک ہک سک رطح ٰی وک لتق رکںی۔ اس وہج
ےس عیسٰی ےناعالہین وطز رپ ان ولوگن ےک ساھت رفس رکنا رتک ایک۔عیسٰی ریوملش ےس زواپ  وہ رک زاتسگین
183
ےک قربی انک ہگج رہھٹ ےئگ ااکس نام ا فراک  اھت واہن عیسٰی اےنپ سارگدون ےک ساھت رہھٹے زےہ۔
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 4.66عیسٰی اک دس وکزھتون وک افش دانی
عیسٰی ریوملش ےس رفس رکےت وہےئ گلنل ےس سارمہی وک ےلچ ےئگ۔ واہن وہ انک اگون ںیم ےچنہپ۔ واہن رپ
دس ا دیم اس ےس ےلم اوز وہ عیسٰی ےک قربی پ  ا ےئ ویکن ہک وہ سب وکزیھ ےھت۔ وہ عیسٰی وک دنلب ا واز ےس
اکپ ز ےن ےگل اوز ےنہک ےگل “ ،خداودن رہم ناین رک ےک امہزی دمد فرام۔”
عیسٰی ےن ان وک داھکی اوز اہک“ ،اجو اوز مت اےنپ اکونہن وک داھک و۔”

جب وہ دس ا دیم اک ونہن ےک ناس اج زےہ ےھت بب ان وک افشء وہیئ۔ رھپ ان ںیم ےس انک ہی دھکی رک
عی
ہک ںیم افشء ناایگ سٰی ےک ناس ولت رک ا نا اوز ُنلند ا واز ںیم خدا یک رعتفی یک۔ وہ عیسٰی ےک دقومن ںیم
کھج ایگ اوز اس اک رکشہی ادا ایک۔ عیسٰی ےن وپاھچ “،دس ا دویمن وک افشء وہ یئ! دورسے ون اہکن ںیہ؟ رھپ
وپاھچ خدا اک رکش ادا رک ےن ےک ےئل اس سارمی ےک عال وہ وک یئ دورسا ںیہن ا نا؟۔” بب عیسٰی ےن اس ےس اہک،
“اھٹ اوز ات وت رھگ خال اج! اوز اہک ہک وچہکن وت اامین ال نایکسج وہج ےس ےھجت افشء وہیئ۔”

184

 4.67خدا یک نادساہب اک ا نا

عی
فرویسین ںیم ےس ضعب ےن سٰی ےس وپاھچ “ ،خدا یک نادساہب بک ا ےئ یگ؟”
عی
سٰی ےن وجات دنا“ ،خدا یک نادساہب وت ا ےئ یگ نکیل وہ اس رطح ا ےئ یگ اہمت زی ا وھکنن وک رظن پ 
ا یگیئ۔ ولگ ہی ںیہن ںیہک ےگ ہک دوھکی! خدا یک ناد ساہب اہین ےہ! وہ وت واہن ےہ! خدا یک ناد ساہب
اہمتزے یہ ادنز ےہ۔”
بب عیسٰی ےن اےنپ سارگدون ےس اہک“ ،اہمت زے ےئل وہ دن ا ےئ اگ ہک جب انب ا دم ےک دونن ںیم
ےس انک دن ےک دےنھکی یک وخا ش رکو ےگ نکیل مت اس وک دھکی پ  وکس ےگ۔ ولگ مت ےس ںیہک ےگ ہک دوھکی وہ
واہن ےہ نا دوھکی وہ اہین ےہ! مت اہجن رپ زوہ وںیہ زوہ اےکن ےھچیپ اج ےت وہےئ اےس مب دوھندو۔
“جب انب ا دم دونازہ ا ےگنیئ وت ںیہمت ولعمم وہ اگ۔ا امسن ےک ا نک رطف ےس دورسی رطف یلجب
ےنکمچ یک رطح وہ ا ےئ اگ۔ نکیل اس ےس ےلہپ انب ا دم یئک اکتفیل بڑداسب رکںی ےگ اوز اس دوز ےک ولوگن
یک رطف ےس زد رک دنااجےئ اگ۔
“انب ا دم ولت رک ا ےن ےک دونن ںیم اس داین یک احلب ایسی یہ وہیگ ےسیج ہک ونح ےک زامےن ںیم
یھت۔ ونح ےک زامےن ںیم ولگ اھک ےت ےتیپ اوز سادنان زاچ ےت زےہ۔ونح یک یتشک ںیم دالخ وہ ےن ےک
دن ںیم یھب وہ واسی یہ ایک رکےت ےھت بب سنالت ا نا اوز امتم ولوگن وک ہال ک رک دنا۔
“ولظ ےک زام ےن ںیم یھب خدا ےن جب دسوم وک ہال ک ایک وت اح ال ت سب ایس رطح ےک ےھت۔ہکبج وہ
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ولگ اھک ےت ےتیپ رخند وفروجب اوز اجتزت رکےت مخت زبڑی رکےت اوز وخد یک زاہ شئ ےک ےئل رھگون یک
ریمعت ںیم رصموف ےھت۔ سج دن ولظ اس رہش وک وھچز رک اج زےہ ےھت۔ وت ان دونن یھب ولگ وےسی یہ اھک
یپ زےہ ےھت بب ااسی وہا ہک ا امسن ےس دنگکھ اوز ا گ یک نازس بڑس ےن یگل اوز وہ سب ہالک وہےئ۔
انب ا دم جب دونازہ ولت رک ا ںیئ ےگ وت داین یک احلب نالکل ایس رطح وہیگ۔
“اس دن وکےھٹ رپ زےنہ واال ا دیم ےچین پ  اج ےئ اگ اےنپ ساامن وک رھگ ےک نا ہر پ  ال ےئ اگ۔ اوز اس رطح
وج ا دیم تیھک ںیم اکم رک زاہ ےہ ہک وہ ولت رک رھگ وک پ  ا اگیئ۔ ولظ یک ویبی وک وج واہعق شیپ ا ناایک وہ ناد ےہ؟
“اینپ اجن وک اچبےن یک وکشش رک ےن واال اس وک وھک داگی نکیل وج اینپ اجن وکقرنان رک ےن واال وہاگ وت
وہ اس وک اچب ےئ اگ۔ اس وقب ارگ انک رمکے ںیم دو ا دیم وس یھب ےئگ وہن وت ان ںیم ےس انک وک ااھٹ ایل
اجاگیئ اوز دورسے وک وھچز دنا اجاگیئ۔ ںیہک رپ ارگ دو وعزںیت انک ساھت لم رک اناح سیپ زیہ وہن وت ان
ںیم ےس انک ےل یل اج ےئ یگ اوز دورسی وھچ ز دی اج ےئ یگ۔”
عی
سارگدون ےن سٰی ےس وپاھچ“ ،خدا ودن ہی سب اہکن واعق وہ اگ؟”
185
عیسٰی ےن ان وک وجات دنا“ ،ولگ اجےتن ںیہ ہک اہجن دگھ ڈنم ال ےت وہن واہن الس وہ یت ےہ۔”

 4.68انک ویبہ یک لیثمت سج ےن اہز پ  امین

عیسٰی ےن اےنپ سارگدون وک اس اہکین ےک دزےعی میلعت دےتی وہےئ ہی اہک ہک نا ادیم وامویس وہےئ ریغب ہشیمہ داع
رکین اچےئہ“ :انک اگون ںیم انک فصنم زاہ رکنا اھت اس وک خدا اک دز پ  اھت اوز اس ےن خدا یک رپ وایہ پ  یک اوز اس
نات رپ اس ےن وتہج پ  دی ہک ولگ اس ےک نازے ںیم ایک ےتہک ںیہ؟ ایس اگون ںیم انک ویبہ زیتہ یھت۔ اس ےن
فصنم ےک نا س ا رک یئک ناززگازس یک’ ،اہی ن رپ انک ا دیم ریمے ےئل اسم لئ دیپا رک زاہ ےہ بڑاےئ رہم ناین
ریمے ساھت ااصنف رکو۔‘ نکیل اس فصنم ےن اس وعزت یک انک رعےص نک دمد رک نا پ  اچ اتہ اھت۔نکیل وہ
فصنم اےنپ ا ت ےس اہک’ ،ےھجم وت خدا اک دز ںیہن ےہ اوز ہی یھب پ  وساچ ہک ولگ اس ےک نازے ںیم ایک ےتہک ںیہ؟
بب ہی وعزت ناز ناز ا یت ےہ اوز ریمے ےئل وب ھج نب یئگ ےہ۔ ارگ ںیم ااصنف ےک دزےعی اس اک قح دال ون وت ہی
وعزت ےھجم فیلکت پ  دے یگ۔ وزپ  وہ ےھجم اتس یت یہ زےہ یگ۔‘”
خدا ودن ےن اہک“ ،ونس! ہک اس نا ااصنیف رک ےن واےل فصنم یک نات ںیم یھب ھچک ینعم اوز بلطم
ےہ۔ خدا ےک دنسپندہ ولگ زات دن اُےس اکپ ز ےت ںیہ خدا ان یک سینا ےہ اوز ًانیقی اںیہن ااصنف
داتیےہ اوز خدااںیہن وجات دےنی ںیم یھب نا ریخ ںیہن رک نا۔ اوز ںیم مت ےس ہی اتہک وہن ہک خدا اےنپ
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ںوچن یک دلجی دمد رکنا ےہ جب انب ا دم دونازہ ا ںیئ ےگ وت ایک وہ داین ںیم ولوگن وک نا ےگنیئ وج اس رپ
186
اامین زےتھک وہن؟”
 4.69انک فریسی اوز وصحمل ےنیل وایل یک لیثمت
واہن رپ دنچ ولگ اےنپ ا ت وک رشفی ےتھجمس ےھت۔اوز ہی ول گ د ورسون ےک اقمےلب ںیم اےنپ ا ت ےک اےھچ
وہےن اک وبثت دےنی یک وکشش رک زےہ ےھت۔عیسٰی اس اہک ین ےک دزےعی انکو میلعت دےنی ےگل“ :انک
رمہبت دو ا دیم نج ںیم انک فریسی اوز انک وصحمل ووصل رک ےن واال اھت اوز داع رک ےن ےک ےئل لکیہ وک
ےئگ۔ فریسی وصحمل ووصل رک ےن واےل وک دھکی رک دوز ڑھکا وہ ایگاوز اس رطح فریسی داع رک ےن اگل۔ ’اے
ل
ریمے خدا ںیم رکش ادا رکنا وہن ہک ںیم دورسون یک رطح ال چی ںیہن  ،ےب اامین ںیہن اوز پ  یہ وصحمل
ووصل رک ےن واےل یک رطح وہن۔ ںیم ہتفہ ںیم دو رمہبت زوزہ یھب زکھنا وہن اوز اہک ہک وج ںیم امک نا
وہن اوز اس ںیم ےس دوسان ہصح داتی وہن۔‘
“وصحمل ووصل رک ےن واال واہن رپ اہنت یہ ڑھکا وہا اھت۔اس ےن ا امسن یک رطف یھب ا ھکن ااھٹ رک پ 
داھکی ہکلب خدا ےک ساےنم تہب یہ اعزج ی وااسکنزی ےک ساھت داع رک ےن اگل ’ ،اے ریمے خدا ریمے احل رپ
زمح فرام ا س ےئل ہک ںیم اگہنگز وہن۔‘ ںیم مت ےس اتہک وہن ہک وہ تیثیحب زاسیناز ےک اےنپ رھگ وک
ولنا۔نکیل وہ فریسی زاسیناز پ  کہال اکس ہر انک وج اےنپ ا ت وک بڑا اوز اواچن وصتز رکنا ےہ وہ رگا دنا اجناےہ اوز
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وج اےنپ ا ت وک ریقح و رتمک اجاتنےہ وہ اواچن اوز نا تت رک دنا اجےئ اگ۔”
 4.70عیسٰی یک طالق ےک قلعتم میلعت

دنچ فریسی عیسٰی ےک ناس ا ےئ اوز اس وک یطلغ ںیم اسنھپ ےن ےک ےئل اس ےس وپاھچ“ ،ایکیسک صخش اک یسک
یھب وہج ےس اینپ ویبی وک طالق دانی حیص ےہ ؟”
عیسٰی ےن اہک “ ،ایک مت اس نات وک وفیحصن ںیم ںیہن ڑپےتھ وہ۔جب خدا ےن اس داین وک دیپا ایک وت
انساونن ںیم رمد ووعزت وک دیپا ایک۔ اس وہج ےس خدا ےن اہک ےہ ہک رمد اےنپ امن نات وک وھچز رک رصف
اینپ ویبی اک وہ رک زےہ اگ۔ اوز دوونن انک وہ رک زںیہ ےگ۔ اس ےئل ہی دوونن دو پ  زںیہ ےگ ہکلب انک یہ
ںیہ اوز ان دوونن وک خدا یہ ےن انک انب نا ےہ ا وز یسک وک یھب ہٰدحیٰہ ںیہن رک نا اچ ےئہ۔”
فرویسین ےن وپ اھچ“ ،ارگ ااسی یہ ےہ وت ومٰیسےن ہی ویکن مکح دنا ہک وکیئ رمد اچ ےہ وت طالق ناہم رک
اس وک وھچ ز اتکس ےہ ؟”

بڑیتھ وہیئ اخمتفل اک سال

021

عی
سٰی ےن وجات دنا“ ،مت ےن خدا یک میلعت وک وبقل ںیہن ایک اس ےئل ہک ومٰیس ےن ںیہمت ویبی وک طالق
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دےنی یک ااج زت دی ےہ۔ادتباء ںیم ویبی وک طالق دےنی یک وکیئ ااج زت ںیہن یھت۔”
عیسٰی اوز ان ےک سارگد جب رھگ ںیم ےھت سارگدون ےن طالق ےک ہلئسم رپ عیسٰی ےس دونازہ وپاھچ۔
عیسٰی ےن انکو وجات دنا“،وج اینپ ویبی وک وھچز رک دورسی وعزت ےس سادی رکے وت اینپ ویبی ےک خالف زنا
اک رمبکت وہ نا ےہ۔ اوز اہک ہک انک وعزت وج اےنپ وشہروک طالق دے اوز دورسے رمد ےس سادی رکے وت
وہ یھب رحام اکزی یک وصقز واز وہیگ”-
سارگدون ےن عیسٰی ےس اہک“ ،ارگ وکیئ صخش رصف اس نات یک اینبد رپ اینپ ویبی وک طالق داتی ےہ وت
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اس ےک ےئل دورسی سادی پ  رکنا یہ رتہب وہ اگ۔”
عیسٰی ےن وجات دنا“ ،سادی ےس قلعتم اس تقیقح وک وبقل رک نا ہر انک ےک ےئل نکمم ںیہن۔ اس
وک وبقل رک ےن ےک ےئل خدا ےن سج وک اس اک لمحتم انب نا وہ رصف اےکس ےئل یہ ہی نات نکمم وہ یگ۔ ضعب
صخش ےک ےئل سادی پ  رک ےن یک اگل اگل ووجاہت ںیہ۔ ھچک ولگ دیپایشئ وخےج وہ ےت ںیہ اوز ضعب وہ
وہےت ںیہ ہک وج ا امسین نادساہب ےک ےئل سادی ےس ااکنز رک دےتی ںیہ وج سادی رک ےن ےک ومہ  ںیم وہ
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اس وک اچےئہ ہک وہ سادی ےک ےئل ان امیلعتت وک وبقل رکے۔”
 4.71عیسٰی اک ںوچّن اک اابقتسل رکنا
ولگ اےنپ وھچےٹ ںوچن وک عیسٰی ےک ناس الےئ عیسٰی ےن ان وک وھچا نکیل سارگدون ےن ہی ےتہک وہےئ
ولوگن وک دابب دنا ہک وہ اےنپ ںوچن وک پ  ےل ا ںیئ۔ ہی دےتھکی وہےئ عیسٰی ےن ع ّصہ ےس ان ےس اہک،
“وھچےٹ ںوچن وک ریمے ناس ا ےن دو اوز ان وک مب زووک ویکن ہک خدا یک تنطلس ان ولوگن یک ےہ وج ان
ںوچن یک امدنن ںیہ۔ ںیم مت ےس چس اتہک وہن مت خدا یک نادسایہ وک ےچب یک رطح وبقل پ  رکو ےگ وت مت اس
ںیم ق یھ دالخ پ  وہ وکس ےگ۔” بب عیسٰی ےن ان ںوچن وک اےنپ اہوھتن ےس ااھٹ رک ےلگ اگلنا اوز ان ےک اورپ
اانپ اہھت زھک رک ان وک داعںیئ دںی۔
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 4.72انک اریم ا دیم اک عیسٰی ےک ےھچیپ وہ ےنیل ےس ااکنز

عیسٰی واہن ےس نکلنا اچےتہ ےھت نکیل اےنت ںیم انک ا دیم دوزنا وہا ا نا اوز اےکس ساےنم اےنپ ےنٹھگ کیٹ د بتے
اس صخش ےن اہک“ ،اے اےھچ ااتسد ،ادبی زدنیگ نا ےن ےک ےئل ےھجم ایک رک نا اچےئہ؟”

020

بڑیتھ وہیئ اخمتفل اک سال

ہی نس رک عیسٰی ےن اہک“ ،وت ےھجم بنک ا دیم ہہک رک ویکن نالناےہ؟ وکیئ ا دیم بنک ںیہن رصف خدا یہ بنک
ےہ۔ ارگ وت ادبی زدنیگ اچاتہ ےہ وت وج مت اجےتن وہ اس یک ریپوی رکو ےھجت وت ااکح امت اک ملع وہاگ ’:لتق پ  رک  ،زنا پ 
رک  ،وچزی پ  رک  ،وھجت وبےنل ےس چب ،اوز یسک ا دیم وک دوھہک پ  دے اوز وت اےنپ وادلنی یک میظعت رک”‘-
اس ےن وجات دنا“ ،اے ااتسد! ںیم وت نپچب یہ ےس ان ااکحامت یک نادنبی رک زاہ وہن۔”
عیسٰی ےن اس ا دیم وک تبحم رھبی رظنون ےس داھکی اوز اہک “ ،ےھجت انک اکم رکنا ےہ۔ اج اوز ریتی
سازی اجدیئاد وک چیب دے اوز اس ےس ےنلم وایل وپزی زمق وک رغوبین ںیم نابب دے ا امسن ںیم ااکس ااھچ
دبہل ےلم اگ رھپ اس ےک دعب ا رک ریمی ریپوی رکنا۔”
عیسٰی یک ہی ناںیت نس رک اس ےک رہچے رپ اموی یس اھچ یئگ اوز وہ صخش امویس وہ رک خال ایگ۔ ویکن ہک وہ
تہب امدلاز اھت اوز اینپ اجدیئاد وک اقک  زانھکاچاتہ اھت۔
بب عیسٰی ےن اےنپ سارگدون یک رطف دھکی رک اہک “ ،امدلاز ا دیم اک خدا یک تنطلس ںیم دالخ وہ نا
تہب لکشم ےہ۔”
عی
س
عیسٰی یک ہی ناںیت نس رک ان ےک سارگد وچنک ڑپے۔ نکیل ٰی ےن دو نازہ اہک “ ،ریمے ںوچ! خدا یک
تنطلس ںیم دالخ وہنا تہب لکشم ےہ۔ انک اوبب اک وسیئ ےک ناےک ںیم ےس ناز وہنا ا سان ےہ ہب تبسن
اس اریم ا دیم ےک ہک وج خدا یک تنطلس ںیم دالخ وہ۔”
سارگد مرند وچانک وہرک انک دورسے ےس ےنہک ےگل“ ،رھپ وکن اچب ےئ اجےگنیئ؟”
عیسٰی ےن سارگدون یک رطف دھکی رک اہک“ ،ہی نات وت انساونن ےک ےئل لکشم ےہ نکیل خدا ےک ےئل
ںیہن خدا ےک ےئل ہر زیچ نکمم ےہ۔”
رطپس ےن عیسٰی ےس اہک “،ریتے ےھچیپ ےنلچ ےک ےئل مہ ےن وت سب ھچک قرنان رکدنا ےہ!”
عیسٰی ےن اہک“ ،ںیم مت ےس چس اتہک وہن ہک سج صخش ریمی اخ رط اوز وخربخشی ےک ےئل اانپ رھگ نا اھب یئ

نانہب نا امن نات نا ےچب نا زنیم وک قرنان رکدنا وت۔ وہ وس گنا زنادہ ارج نااگیئ۔ اس داین یک زدنیگ ںیم وہ صخش یئک
رھگون وک اھبویئن وک ونہبن وک ،امون وک  ،ںوچن وک اوز زنیم ےک ڑکٹون وک نااگیئ۔رگم ملظ و زنادیت ےک ساھت۔ اس
ےک عالوہ ا ےن وایل داین ںیم ہشیمہ یک زدنیگ وک نااگیئ۔ اوز رھپ اہک ہک وہ تہب ےس ولگ ہک وج ےلہپ واولن ںیم ںیہ۔ وہ
دعب واولن ںیم وہ اجںیئ ےگ اوز وج دعب واولن ںیم ںیہ وہ ےلہپ واولن ںیم وہ ےگن۔”
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 4.73نااتسکن ںیم مردوزون یک لیثمت
“جتب یک نادساہب اوگنز ےک ناع ےک امکل یک ام دنن ےہ۔ انک دن حبص ناع اک امکل اےنپ ناع ںیم اکم رپ اگل

بڑیتھ وہیئ اخمتفل اک سال

022

ےن ےک ےئل مردوزون یک نال س ںیم نکال۔ ہر مردوز وک انک دن ںیم انک اچدنی اک سکہ وطبز مردوزی ےط رک
ےک ان وک اےنپ ناع ںیم اکم رک ےن ےک ےئل جیھب دنا۔
“ رقتابیً ون ےجب ناع اک ام کل انک نا ز رھپ نا زاز ایگ۔اس ےن دنچ ولوگن وک واہ ن اکیبز ڑھکے وہ ےئ
داھکی۔ وہ ان ےس ےنہک اگل ’ ،ارگ مت یھب ریمے ناع ںیم اکم رک نا اچ وہ وت ںیم ںیہمت اہمت زے اکم یک انم سب
مردوزی دون اگ۔‘ وہ مردوز اکم رک ےن ےک ےئل اس ےک ناع ںیم ےلچ ےئگ۔
“ناع اک امکل انک رمہبت رھپ ایس رطح نازہ ےجب اوز نیت ےجب نازاز وک ایگ اوز دوونن رمہبت اس ےن اےنپ ناع
ںیم اکم رک ےن ےک ےئل ھچک اوز یھب مردوزون اک ااظتنم رک ایل۔ رقتابیً ناچن ےجب وہ امکل انک ناز رھپ نازاز یک رطف
ایگ۔ اس ےن واہن دنچ ولوگن وک ڑھکے وہےئ دھکی رک اہک ہک مت ولگ وییہن وپزا دن ویکن اکیب ز ڑھکے وہ ؟
“انہون ےن وجات دنا ’ ،ںیمہ یسک ےن اکمںیہن دنا۔‘
“بب اس امکل ےن اہک’ ،ارگ ایسی یہ نات ےہ وت مت اجو اوز ریمے ناع ںیم اکم رکو۔‘
“دن ےک ا رخ ںیم ناع ےک امکل ےن امتم مردوزون ےک رگنان اکز ےس اہک’ ،مردوزون وک نال و اوز ان
امتم وک مردوزی دندو۔ا رخ ںیم ا ےن واےل ولوگن وک ےلہپ مردوزی اوز ےلہپ ا ےن واےل مردوزون وک ا رخ
ںیم مردوزی دو۔‘
“ناچن ےجب ےک وقب ںیم نج مردوزون وک اکم رپ ایل ایگ اھت۔اینپ مردوزی اح لص رک ےن ےک ےئل ا ےئگ۔
اوز ہر مردوز وک انک انک اچدنی اک سکہ دنا ایگ۔ رھپ وہ مردوز وج ےلہپ رکا ےئ رپ ےئل ےئگ ےھت اینپ مردوزی ےنیل
ےک ےئل ا ےئ۔ اوز وہ ہی ےتھجمس ےھت ہک دورسے مردوزون ےس اںیہن زنادہ یہ ےلم اگ۔ نکیل ان وک یھب
مردوزی ںیم رصف انک اچدنی اک سکہ یہ مال۔ جب انہون ےن اانپ اچدنی اک سکہ ےل ایل وت ہی مردوز ناع ےک
امکل ےک نازے ںیم اکشبب رکےن ےگل۔ انہون ےن اہک  ’ ،نا ریخ ےس اکم رپ ا ےئ وہ ےئ مردوزون ےن

رصف انک ہٹنھگ اکم ایک ےہ۔ نکیل اس ےن ان وک یھب امہ زے بڑا بڑ یہ مردوزی دی ےہ۔ ہکبج مہ ےن وت دن
رھب دوھت ںیم تقشم ےک ساھت اکم ایک ےہ۔‘
“ناع ےک ام کل ےن ان مردوزون ںیم انک ےس اہک  ’ ،اے دوسب ںیم ےن ریتے قح ںیم نا ااصنیف
ںیہن یک ےہ۔(نکیل ) وت ےن وت رصف انک اچدنی ےک سکہ یک اخ رط ےس اکم یک دہم دازی وک وبقل ایک۔ اس
وہج ےس وت اینپ مردوزی ےل اوز اتلچ نب۔ اوز ںیم ےن ےھجت ینتج مردوزی دی ےہ اینت یہ مردوزی دعب ںیم
ا ےن واےل وک یھب دانی اچاتہ وہن۔ ریمی دایت زمق وک ںیم اینپ رمیض ےک اطم قب دے اتکس وہ ن اوز اہک،
ںیم ےن وج ھچک ااھچ یئ یک ےہ ایک وت اس ےک نازے ںیم دسح رک نا ےہ۔‘
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“ کیھ ایس رطح ا رخنی،اونیل ،ںینب ےگ اوز اونیل ا رخنی ںینب ےگ۔”
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 4.74عیٍٕسٰی اک رھپ ےس اےنپ رمےن اوز یج ا ےنھ ےک قلعتم انہک

بب عیسٰی اےنپ نازہ زوسولن وک انک رطف ےل اج رک ان ےس اہک “ ،ونس! مہ ریوملش اج زےہ ںیہ اوز ینتج
ناںیت ویبنن ےک دزےعی ےس انب ا دم ےک نازے ںیم یھکل یئگ ںیہ ہر واہعق اچس نابب وہاگ۔ ایس ےک ولگ
ایس ےک خال ف وہ رک اس وک ریغ وہیدی ولوگن ےک وحاےل رک دںی ےگ اوز وہ اس ےس اھٹھٹ رک ےت وہ ےئ
ےبزیمح ےس اےکس رہچے رپ وھت ک دےگنی۔ اوز اہک ہک وہ اوکس وک زے ےس امزںی ےگ۔اوز اوکس امز داںیل ےگ
نکیل وہ اینپ ومت ےک رسیتے دن ومت ےس دونازہ یج انھتگا۔” زوسولن ےک ےئل ہی نات نکمم پ  وہ ی
ہک وہ معنٰی ںیھجمس وکشش رک ےن ےک دعب یھب وہ اس تقیقح وک ھجمس پ  ےکس اےئلس ہک اس ےک ینعمٰ ان ےک
ےئل اپھچ د بتے ےئگ۔
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 4.75انک امن یک وصخیص ذگازس

اس وقب زدبی یک ویبی عیسٰی ےک ناس ا یئ۔اس اک رنہنی ہچب اس ےک ساھت اھت۔وہ عیسٰی ےک ساےنم ےنٹھگ کیٹ
رک ادت ےس کھج یئگ اوز اینپ ذگازس وک بڑ الےن یک فرام شئ یک۔
عیسٰی ےن اس ےس وپاھچ“ ،ریتی رماد ایک ےہ؟”
اس ےن اہک“ ،ھجم ےس ودعہ رکو ہک ریتی نادسایہ ںیم ریمے وٹیبن ںیم ےس انک وک ریتی داینہ
اجبب اوز دورسے وک ناںیئ اجبب اھٹب دے۔”
عیسٰی ےن ںوچن ےس اہک“ ،مت ایک وپھچ زےہ وہ۔اس وک مت ھجمس ںیہن زےہ وہ۔ ںیم سج رطح یک

تبیصم ںیم مینال وہ ےن اج زاہ وہن ایک مت اےس وبقل رک سکتے وہ ؟”
اس رپ انہو ن ےن وجات دنا“ ،اہن امہ زے ےئل نکمم وہاگ۔”
عیسٰی ےن ان ےس اہک “ ،ںیم نج اصمبب و اکت فیل وک لیھج زاہ وہن ان وک مت رضوز ولیھج ےگ۔نکیل
وج وکیئ ریمے داےنہ اوز ریمے ناںیئ ےھٹیب اگ اس اک ااختنت ںیم ںیہن رکواگن۔ اوز اہک ہک ریما نات ان
وہگجن وک نج ےک ےئل بختنم ایک ےہ ایہن ےکےئل وہ وماعق فرامہ رکاگی۔”
دورسے دن سارگدو ن ےن جب ای نات وک انس وت وہ ان دو اھب ویئن رپ ع ّصہ وہ ےئ۔ عیسٰی ےن امت م
سارگدون وک انک ساھت نال رک ان ےس اہک“ ،اسیج ہک مت اجےتن وہ ریغ وہیدی احمک ولوگن رپ اایتخز خالنا اچےتہ
ںیہ اکسج ںیہمت ملع ےہ اوز اےکن احمک اٰیلع ولوگن رپ یھب اانپ اایتخز خالنا اچےتہ ںیہ۔ نکیل مت ااسی پ  رکنا مت ںیم
وج بڑا ےننب یک ا ززو رکنا ےہ اس وک اچےئہ ہک وہ اخدم یک رطح خدمب رکے۔ مت ںیم وج دزہج اول یک ا ززو
رکے وت اس وک اچےئہ وہ انک ادین عالم یک رطح ونرکی رکے ۔ اوز ااسی یہ انب ا دم ےک ےئل ےہ۔ انب ا دم
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دورسون ےس خدمب ےئل ریغب یہ دورسون یک خدمب رک ےن ےک ےئل اوز تہب ےس ولوگن یک افحتظ
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رکےن ےک ےئل انب ا دم اینپ اجن یہ وک زنہزےنھک ےک ےئل ا نا ےہ۔”
 4.76عیسٰی اک انک بڑامتیئ نایم ادنےھ افش دانی
بب وہ سب رجوکی ےک اگون ںیم ا ےئ عیسٰی اےنپ سارگدون اوز درگی یئک ولوگن ےک ساھت اس اگون وک وھچز رک

لکن زےہ ےھت۔ امتیئ اک اٹیب بڑامتیئ وج ادناھ اھت۔ زاےتس ےک انکزے رپ نینھ رک کیھب امنگ زاہ اھت۔ جب اس
ےن انس ہک عیسٰی نارصی اس زاےتس ےس ذگزنا ےہ وت اس ےن خال نا رشوع ایک“ ،اے عیسٰی داود ےک ےٹیب ھجم رپ
رکم فرام۔”
یئک ولوگن ےن اس ادنےھ وک دااٹن اوز اہک“ ،اخومس زہ نکیل وہ ادناھاوز زوز ےس خلّا نا اے داود ےک
ےٹیب! ھجم رپ رکم فرام!”
عیسٰی ےن زک رک اہک“ ،اس وک نال و”
انہون ےن ادنےھ وک نال نا اوز اہک “ ،وخس وہ ڑھکا زہ ویکن ہک عیسٰی ھجت وک نال زاہ ےہ۔” وہ ادناھ وفزا ًڑھکا
وہ ایگ اوز اانپ اوزانھ وںیہ وھچزرک عیسٰی ےک ناس ایگ۔
عیسٰی ےن اس ےس وپاھچ “ ،ھجم ےس وت ایک اچاتہ ےہ؟”
بب اس ادنےھ ےن وجات دنا“،اے ااتسد! ےھجم اصبزت دو۔”
عیسٰی ےن اس ےس اہک“ ،اج ریتے اامین یک وہج ےس وت افش نات وہا” بب وہ صخش دونازہ دےنھکی ےک
196
اقنل وہا۔ وہ عیسٰی ےک ےھچیپ زاہ ںیم ےنلچ اگل۔

 4.77زاکیئ وصحمل ےنیل واال

عیسٰی ریوحی ںیم دالخ وہ رک رہش ںیم ےس زگز زےہ ےھت۔ ایس رہش ںیم زاکیئ نام اک انک ا دیم اھت۔ وہ
امدلاز اھت وت دورسی رطف وہ وصحمل ووصل رک ےن واولن اک اٰیلع دہعنداز اھت۔ وہ عیسٰی وک دےنھکی یک نمنّا
رک نا اھت۔ اوز عیسٰی وک دےنھکی ےک ےئل تہب سازے ولگ واہن وموجد ےھت۔ وچہکن زاک یئ تہب  تس دق اھت
اس ےئل اےس ولوگن یک ڑیھب ےس عیسٰی وک دانھکی نکمم پ  وہ اکس۔ اس وہج ےس وہ دورسی ہگج دوزا اوز
انک وگرل ےک دزجب رپ ڑچھ ایگ نا ہک وہ عیسٰی وک دھکی ےکس اوز زاکیئ وک ایھچ رطح ہی ولعمم اھت ہک عیسٰی
ایس زاہ ےس ذگزےگنی۔
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عیسٰی جب اس ہگج ا ےئ اوز دزجب رپ ڑچھ رک ےھٹیب وہ ےئ زاکیئ رپ ایکن رظن ڑپی وت انہون ےن اس ےس
اہک“ ،اے زاک یئ! دلجی ےس ےچین ارت ا ح ںیم ریتے رھگ ںیم امہمن زوہن اگ۔”
بب زاکّیئ دلجی ےس ارت رک ےچین ا نا اوز بڑی وخیش ےس عیسٰی اک اابقتسل ایک۔ جب ولوگن ےن اس رظنم وک
داھکی وت بڑ بڑا ےت وہ ےئ اہک “ ،عیسٰی ےسیک ا دیم ےک رھگ ںیم اج زےہ ںیہ ؟ زاکیئ انک اگہنگز ےہ۔”
زاکیئ ےن خداودن ےس اہک“ ،ںیم اچاتہ وہن ہک ولوگن یک دمد رکون ریمی زمق ںیم ےس ا دیھ رغوبین
ںیم نابب دون اوز اہک ہک ارگ وک یئ ہہک دے ہک ںیم ےن یسک ےس دوھ ہک ایک ےہ وت اس صخش وک اس ےس اچز
گنا زنادہ واسپ دواگن۔”
عیسٰی ےن اہک“،ہی ا دیم وت تقیقح ںیم بنک ےہ حیحص وطز ےس ااکس قلعت ابڑامیہ ےک ہلسلس بسن ےس
ن
ےہ اس ےئل ا ح یہ زاکیئ گناوہن ےس اجنت نا ایگ۔ اوز اہک ہک انب ا دم زاےتس ےس ھنکے وہ ےئ ولوگن وک
دوھند رک ان وک اجنت دالےن ےکےئل ا نا ےہ۔”
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 4.78دس مردوزن یک لیثمت
ولگ جب ان ناوتن وک نس زےہ ےھت وت عیسٰی ےن انک لیثمت یہک ویکن ہک عیسٰی دوزہ رکےت وہ ےئ ریوملش
ےک قربی ےھت۔ضعب ولوگن ےن وساچ ہک خدا یک نادساہب تہب دلج ا ےن وایل ےہ۔ ولوگن اک ہی ایخل عیسٰی
وک ولعمم وہا۔اس وہج ےس اس ےن ہی اہکین ایبن یک “ :انک تہب بڑے ا دیم ےن سایہ ادتقاز وک احلص
رکےن ےک ےئل دوز ےک کلم اک رفس ایک۔ اس اک وصنمہب اھت ہک وہ سایہ ادتقاز وک احلص رکےن ےک دعب واسپ
ولت رک کلم رپ خکومب رکے۔ اس وہج ےس اس ےن اےنپ ونرکون ںیم ےس دس وک انک ساھت نال رک ان
ںیم ےس ہر انک وک یلیھت رھب زمق دی اوز اہک ’ ،ریمے واسپ ا ےن نک مت اس زمق ےس اجتزت رکےت زوہ۔‘
نکیل اس کلم ےک ولگ اس ےس رفنت رکےت ےھت اس ےئل ولوگن اک انک رگوہ اس ےک ےھچیپ اگل دنا اس رگوہ
ےک ولوگن ےن دوز ےک کلم ںیم اجرک اہک ’ ،مہ ںیہن اچےتہ ہک وہ امہزا نادساہ ےنب۔‘
“نکیل وہ نادساہ نب ایگ جب وہ اےنپ کلم وک واسپ ولنا وت اہک’ ،وہ ریمے ونرک وہنجن ےن ھجم ےس زمق یل
یھت اںیہن نال و۔ اوز اہک ہک ںیم ہی دانھکی اچاتہ وہن ہک انہون ےن اس زمق ےس ینتک امکیئ یک ےہ۔‘ الہپ ونرک ا نا
اوز ےنہک اگل ’ ،ریمے ا اق! ںیم ےن اہمتزی زمق ےس دس گنا زنادہ امکنا ےہ۔‘ نادساہ ےن اس اخدم ےس اہک،
’وت انک رشفی ونرک ےہ اس ےئل ںیم ھجمس ایگ ہک ھجت رپ وھچ ےٹ اعممالت ںیم یھب رھبوہس رک نا اچےئہ اوز
اہک ےک ریمے دس اگون یک رمکحاین ےک ےئل ںیم ےھجت بختنم رکنا وہ ن۔‘
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“دورسا ونرک ا نا اوز ےنہک اگل’ ،اے ریمے ا اق ںیم ےن ریتی زمق ےس ناچن گنا زنادہ امکنا ےہ۔‘ نادساہ
ےن اس اخدم ےس اہک’ ،وت ریمے ناچن رہشون اک احمک نب اج۔‘
“رسیتا ونرک ا نا اوز نادساہ ےس ےنہک اگل ’ ،ا ےریمے امکل ریتی زمق اہین وموجد ےہ ںیم ےن اس وک
ڑپکے ںیم ٹیپل رک زاھک ےہ۔ ںیم ےن ااسی اس ےئل ایک ہک ںیم مت ےس دزنا اھت ویکن ہک وت تخس ا دیم ےہ وج
وت ےن ںیہن زاھک اےس  نیھ اتیل ےہ اوز وج وت ےن ںیہن وبنا اےس اکاتٹ ےہ۔‘
“بب نادساہ ےن اس ونرک ےس اہک’ ،وت انک بڑا ونرک ےہ۔وخد ریتی ناوتن یہ ےس ںیم ےھجت ہلصیف داتی
وہن۔ وت ےن وت ےھجم تخس ا دیم کہدنا ےہ اوز ےھجم ریغب تنحم ےک تفم یک زمق ےنیل واال اوز ریغب یتیھک نازی رک ےک
اناح وکا اھٹک رک ےن واال اہک ےہ۔ ارگ وہ نات تقیقح رپ ینبم وہ وت ےھجت اچےئہ اھت ہک ریمی زمق وک امدلاز ےک اہین
زکھنا نا ہک جب ںیم ولت رک ا نا وت ںیم اوکس وسد ےک ساھت احلص رک اتکس ۔‘ بب نادساہ ےن واہن رپ وموجد ولوگن
ےس اہک’ ،اس ونرک ےک ناس ےس زمق رکیل اس ا دیم وک دندو ہک سج ےن دس گنا زنادہ امکنا ےہ۔‘
“ان ولوگن ےن نادساہ ےس اہک  ’ ،اے امہزے امکل! اس ونرک ےک ناس اس وقب دس گنا زنادہ
زوےئپ ںیہ۔‘
“نادساہ ےن اہک ’ ،ںیم مت ےس ہی اتہک وہن سج ےک ناس ےہ وہ رخح رکے وت اس وک مرند دنا اجےئ اوز
سج ےک ناس وت ےہ رگم وہ رخح پ  رکے وت اس ےس وہ یھب ےل ایل اجےئ۔ ریمے دنمش اہکن ںیہ ؟ وج ںیہن
اچےتہ ےھت ہک ںیم ااکن نادساہ ونبن ریمے امتم دونمشن وک اہین ال و اوز انکو ریمی رظنون ےک ساےنم لتق
رکو!‘”
عی
ہی سازی ناںیت ےنہک ےک دعب سٰی ےن اگل ناز ریوملش یک رطف اےنپ رفس وک اج زی زاھک۔
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 4.79زامنہ اکونہن اک زعلز وک یھب لتق رکےن اک وصنمہب انبنا
فس
فس
ان دونن وہیدوین یک ح یک رقتبی قربی یھت یئک ولگ ح ےس ےلہپ ریوملش ےئگ نا ہک اےنپ ا ت وک ناک
رک ںیل۔ ولگ عیسٰی وک نالس رک زےہ ےھت وہ لکیہ ںیم ڑھکے وہ ےئ ےھت اوز ا سپ ںیم انک دورسے ےس
وپ ھچ زےہ ےھت“ ،مت ایک ےتھجمس وہ ایک وہ رقتبی رپ ا ےگنیئ؟” نکیل رسداز اکونہن اوز فرویسین ےن عیسٰی ےک
قلعتم انک اخض مکح اجزی ایک انہون ےن اہک ہک ارگ یسک وک ہتپ لچ اج ےئ ہک عیسٰی اہکن ےہ وت ای اطالع
دینی اچےئہ نا ہک یھبس رسداز اک نہ اوز فریسی اوکس رگاتفز رک ںیکس۔
فس
عی
ح یک رقتبی ےس ھچ دن ےلہپ عیسٰی تیب عیناہ ےئگ اہجن زعلز زاتہ اھت اوز سج وک سٰی ےن ومت ےس

زدنہ ایک اھت۔
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یئک وہیدوین ےن انس ہک عیسٰی تیب عیناہ ںیم ںیہ انچہچن وہ ان ولوگن وک دےنھکی ےئگ اوز ساھت یہ زعلز وک
یھب ویہ زعلز ےسج عیسٰی ےن رمدون ںیم ےس زدنہ ایک اھت۔ اس رطح اک ونہن ےک زامنہ ےن زعلز وک یھب امز
دےنی اک وصنمہب انبنا۔ زعلز یک وہج ےس یئک وہیدی اےنپ رسداز وک وھچز زےہ ےھت اوز عیسٰی رپ اامین ال زےہ
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ےھت۔ایس ےئل وہیدی رسدازون ےن زعلز وک امزےن اک وصنمہب انبنا۔

5

عیسٰی یک ومت اک ہتفہ

 5.1عیسٰی اک ریوملش ںیم دالخ وہنا
فس
دورسے دن ولوگن ےن انس ہک عیسٰی ریوملش ا زےہ ںیہ۔ ہی ولگ ح یک رقتبی رپ ریوملش ا ےئ وہ ےئ
200
ےھت۔ ان ولوگن ےن وجھکز یک داایلن ںیل اوز عیسٰی ےس ےنلم ےلچ۔
عیسٰی جب تیب فگے اوز تیب عیناہ ےک قربی ےچنہپ ہکبج وہ اقمامت زوتین ےک اہپز ےک قربی ےھت۔ عیسٰی
ےن سارگدون وک نالنا اوز ان ےس اہک“ ،اس اگون وک اجو ےسج مت دھکی وکس جب مت اس اگون ںیم دالخ وہ ےگ وت
مت واہن انک وجان دگےھ وک دنباھ وہا ناو ےگ۔ اوز ات نک یسک ےن اس دگےھ رپ وسازی ںیہن یک ےہ اس
دگےھ وک وھکل دو اوز اہین الو۔ ارگ مت ےس ہی وک یئ وپ ےھچ ہک اس دگےھ وک ویکن ےل اج زےہ وہ وت مت اس
ےس انہک ’ ،خداودن وک اس دگےھ یک رضوزت ےہ۔‘”
عی
وہ دوونن سارگد اگون ںیم دالخ وہ ےئ۔ اسیج ہک سٰی ےن اہک اھت ایس رطح انہون ےن اس دگےھ وک داھکی۔
جب اوکس وھکال وت دگےھ ےک اموکلن ےن ناہر ا رک سارگدون ےس وپ اھچ “،اس دگےھ وک ویکن وھکےتل وہ۔”
سارگدون ےن وجات دنا“ ،خداودن وک اس یک رضوزت ےہ۔” اس رطح سارگدون ےن اس دگےھ
وک عیسٰی ےک ناس ال ےئ اوز سارگدون ےن اےنپ ڑپکے دگےھ یک نینھ رپ دال د بتے اوز عیسٰی وک دگےھ رپ اھٹب
دنا۔ عیسٰی دگےھ رپ وساز وہ رک ریوملش یک رطف رفس رپ ےلکن ۔  201تہب سازے ولوگن ےن عیسٰی ےک ےئل
ن
زاےتس رپ اےنپ ڑپکے اھچب د بتے اوز دورسے دنچ ولوگن ےن دزوتخن یک ساںیخ زاےتس رپ ھنال دںی۔ےسج
انہون ےن دزوتخن ےس اکنااھت۔ ضعب ولگ عیسٰی ےک ساےنم اج زےہ ےھت۔ اوز ضعب ولگ اس ےک ےھچیپ اج
زےہ ےھت۔اوز امتم ولوگن ےن رعنے اگلےئ :
“’اس یک رعتفی ایبن رکو،
خداودن ےک نام ےس ا ےن واےل وک خدا ابمزک ےہک!‘
“خدا یک زحمب امہزے نات داود یک تنطلسرپ وہ
اوز وہ تنطلس ا زیہ ےہ-
202
خدا یک رعتفی ا امسن ںیم رکو۔”
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ہی اےئلس وہا ہک وج نیشیپ وگیئ یبن ےک دزےعی دی یئگ یھت وپزی وہ اجےئ:
صتون رہش ےس ہہک دو،
“ ّ
’ریتا نادساہ ات ریتے ناس ا زاہ ےہ
وہ تہب یہ اعزجی ےس دگےھ رپ وساز وہ رک ا زاہ ےہ۔
203
اہن وہ وجان دگےھ رپ نینھ رک ا زاہ ےہ۔ وج دیپاشئ ےس یہ اکم رک ےن واال اجونز ےہ۔‘”

اس وقب عیسٰی ےک سارگدون ےن ان ناوتن وک ںیہن اھجمس نکیل جب عیسٰی اےنپ خالل رپ ا ےئ وت اںیہن
ناد ا نا ہک سب ھچک ایس ےک قلعتم اھکل ایگ بب سارگدون ےن اھجمس اوز ناد ایک ہک ولوگن ےن ایک ولسک ایک ےہ۔
204

عمجم ںیم ےس دنچ فرویسین ےن اہک“ ،اے ااتسد! اےنپ سارگدون وک نا دیک رک دے ہک اس رطح پ 
ںیہک۔”
ن
عی
ب
بب سٰی ےن وجات دنا“،انکو ااسی انہک یہاچےئہ ہک ارگ وہ ااسی پ  ںیہک وت ہی ّھر ایکن ہگج اکپزںی ےگ۔”
جب عیسٰی ریوملش ےک قربی ا ےئ اوز اس رہش وک داھکی وت اس ےک ےئل وہ زو ےئ۔ اس ےن ریوملش ےس
اہک“ ،ہی ااھچ وہ نا ہک ارگ ا ح وت اس نات وک اتھجمس ہک ےھجت سک ےس سالیتم ےہ نکیل وت اوکس ھجمس ںیہن اتکس۔
ویکن ہک وہ ریتی رظن ےس اپھچ وہا ےہ۔ انک وقب مت رپ ا اگیئ جب ریمے دنمش ریتے ارطاف احمرصہ یک
گ
رطح ہقلح انب رک اچزو ن رطف ےس ےھجت ھیر ںیل ےگ۔ وہ ےھجت اوز ریتے سب ولوگن وک ابتہ رکںی ےگ اس
رطح رکںی ےگ ہک ریتی امعزوتن ےک رھتپون رپ وک یئ رھتپ پ  زےہ ہی سب زیچںی اہمتزے ساھت شیپ ا ںیئ
205
یگ ویکن ہک مت ےن اس وقب وک ںیہن اھجمس جب خدا ںیہمت اچب ےن ا نا اھت۔”
عیسٰی جب ریوملش ںیم دالخ وہےئ وہ لکیہ وک ےئگ اوز واہن یک ہر زیچ وک داھکی نکیل اس وقب نک دری
206
وہ یئگ یھت۔اس ےئل عیسٰی نازہ زوسولن ےک ساھت تیب عیناہ وک ےئگ۔
 5.2عیسٰی اک انہک ہک اریجن اک دزجب وسھک اجےئ اگ

دورسے دن جب عیسٰی تیب عیناہ ےس اج زےہ ےھت وت اےس وھبک یگل یھت۔ اس ےن ھچک افےلص رپ بتّون ےس
رھبے انک اریجن ےک دزجب وک نانا۔ وہ ہی ھجمس رک ہک دزجب ںیم ھچک اریجن ںیلم ےگ اس ےک قربی ےئگ نکیل
دزجب ںیم اریجن پ  نا نا۔واہن رصف بتّے ےھت۔ویکن ہک وہ اریجن اک وممس یہ پ  اھت۔ بب عیسٰی ےن اس
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دزجب ےس اہک “ ،اس ےک دعب رھپ ولگ ریتے ویمے ق یھ ںیہن اھک ںیئ ےگ۔” سارگدون ےن عیسٰی وک ہی
207
نات ےتہک وہےئ انس۔
 5.3عیسٰی اک لکیہ ےس نارجون اک زبڑدیتس اکنانل
عیسٰی اوز ان ےک سارگد ریوملش ےچنہپ عیسٰی لکیہ ںیم دا لخ وہےئ واہن انہون ےن ولوگن یک رخند و فروجب
وک داھکی اوز وسدا رگون یک زیم یک رطف اٹلپ وج فلتخم مسق یک زمق اک ابتدہل رک زےہ ےھت اوز ریہ ریھپ رک ےک
زوہیپ عمج رک زےہ ےھت اوز وبکرت فروجب رک زےہ ےھت۔ اس ےن یسک وک یھب لکیہ ےک زاےتس ےس زیچون وک
ال ےن ےل اج ےن یک ااج زت پ  دی۔ اس ےک دعب عیسٰی ےن ولوگن وک میلعت دی“’ ،ریما رمکڑ اوز اکھٹ پ  امتم
ولوگن ےک ےئل ابعدت اخپ  کہال اگیئ‘ اس رطح وفیحصن ںیم اھکل وہا ےہ اوز اہک  ’ ،مت ولوگن ےن خدا ےک رھگ
وک وچزون ےک ےپھچ زےنہ یک ہگج انب ایل ےہ۔‘”
عی
عی
دنچ ادنےھ اوز ڑگنلے ولگ لکیہ ںیم سٰی ےک ناس ا ےئ۔ سٰی ےن انکو افشء دی۔ ایلع اکونہن اوز
معل ّ
مین رشتعی ےن ہی سب داھکی۔ ان ولوگن ےن عیسٰی ےک زجعمے اوز لکیہ ںیم وھچےٹ وھچ ےٹ نج ّون وک
عیسٰی یک رعتفی ںیم نگ اگےت وہ ےئ داھکی۔ وھچےٹ ےچب اکپز زےہ ےھت“ ،داود ےک ےٹیب یک رعتفی وہ۔” ان
معل ّ
سب یک وہج ےس اکنہ اوز مین رشتعی ع ّصہ ےس ڑھبک اےھٹ۔
معل ّ
ایلع اکونہن اوز مین رشتعی ےن عیسٰی ےس وپ اھچ“ ،ہی وھچ ےٹ ےچب وج ناںیت ہہک زےہ ںیہ ایک انکو وت
208

ےن انس ؟”
عیسٰی ےن وجات دنا“ ،اہن وت ےن وھچ ےٹ اوز وصعمم ںوچن وک رعتفی رکنا اھکس نا ےہ۔ وج نات وفیحصن
209
ںیم ذموکز ےہ۔ اوز وپاھچ ہک ایک مت ہفیحص ڑپےتھ ںیہن وہ ؟”
عیسٰی لکیہ ںیم زوزاپ  ولوگن وک میلعت دےتی ےھت۔ اکونہن ےک زامنہ اوز نیملعم رشتعی اوز ولوگن ےک
اقدئنی ںیم ےس ضعب عیسٰی وک لتق رکنا اچےتہ ےھت۔ نکیل امتم ولگ عیسٰی یک ناوتن وک وتہج ےس سیتے ےھت۔
ج
اوز عیسٰی نج ناوتن وک اہک اھت ان ںیم وہ دل شنی ےل زےہ ےھت۔ سج یک وہج ےس اکونہن ےک زامنہ اوز
210
نیملعم رشتعی اوز ولوگن ےک اقدئنی ںیہن اجن نا ےئ ہک وہ عیسٰی وک سک رطح لتق رکںی۔
211
اس زات عیسٰی اوز اس ےک سارگد ون ےن رہش وھچ زدنا۔
 5.4اریجن اک وساھک وہا دزجب  ،اامین اوز داع

دورسے دن حبص عیسٰی اےنپ سارگدون ےک ساھت اج زےہ ےھت۔ےلھچپ دن سج اریجن ےک دزجب وک عیسٰی ےن
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دب داع دی یھت اس وک سارگدون ےن داھکی وہ اریجن اک دزجب ڑج تیمس وسھک ایگاھت۔ رطپس ےن اس دزجب وک
ناد رک ےک عیسٰی ےس اہک “ ،ااتسد دوھکی! لک سج اریجن ےک دزجب رپ ا ت ےن تنعل یک یھت وہ دزجب ات وسھک
ایگ ےہ۔”
عی
سٰی ےن اہک “ ،خدا رپ اامین زوھک۔ ںیم مت ےس چس یہ اتہک وہن۔مت اس اہپز ےس وہک ’ ،وت اج رک دنمسز
ںیم رگ اج‘ ارگ مت ریغب کش وہبش ےک نیقی رکو۔ وت مت ےن وج ھچک اہک ےہ وہ ًانیقی وپزا وہاگ۔خدا اہمتزے ےئل
اس وک ابمزک رکاگی۔ ںیم مت ےس اتہک وہن ہک مت داع رکو۔اوز دیقعہ زوھک ہک وہ سب لم اج ےئ اگ وت نیقی
رکو ہک وہ اہمت زا یہ وہ اگ۔ اوز ہی ےتہک وہ ےئ وجات دنا  ،جب مت داع رک ےن یک ایتزی رکو اوز مت یسک رپ یسک
وہج ےس ہصغّ اوز نازاض وہ ،اوز ارگ ہی نات ںیہمت ناد ا ےئ وت اس وک اعمف رک دو نا ہک ا امسن رپ زےنہ واال
212
اہمتزا نات اہمتزے گناوہن وک اعمف رکدے اگ۔”
 5.5ذمیبہ زامنہون اک عیسٰی ےک اایتخز وک رکھٹانا
عیسٰی اوز اس ےک دو سارگددونازہ ریوملش ےئگ۔عیسٰی جب لکیہ ںیم لہچ دق یم رک زےہ ےھت وت رسداز اکنہ

اوزنیملعم رشتعی اوز بڑزگ وہیدی اقدئنی اس ےک ناس ا ےئ اوز ان ےس وپاھچ۔ وہ دزناتف رک ےن
ےگل“ ،ااسی وک نسا اایتخز ا ےکپ ناس ےہ ہک سج یک انب رپ ا ت ہی سب ھچک رک ےت ںیہ؟ اوز ہی اایتخز ا ت وک سک

ےن دنا ےہ؟ ںیمہ اتب ںیئ۔”
عیسٰی ےن ان ےس اہک “ ،ںیم یھب مت سب ےس انک وسال وپاتھچ وہن۔ارگ مت ریمے وسال اک وجات
دوےگ وت ںیم مت وک اتب واگن ہک ںیم سک ےک اایتخز ےس ہی سازے اکم رکنا وہن۔ ےھجم ولعمم رکاو ہک ویانح ّ ےن
ولوگن وک وج نییسمہ دنا وت ایک وہ خدا ےک اایتخز ےس اھت نا ولوگن ےک اایتخز ےس؟”
وہیدی اقدئنی اس وسال ےک نازے ںیم وگتفگ رکےت وہےئ انک دورسے ےس ےنہک ےگل“،ارگ مہ ہی
انح ےن ولوگن وک خدا ےک ا ےئ وہےئ اایتخز ےس نییسمہ دنا۔‘ وت رھپ عیسٰی وپےھچ اگ ’ ،مت ویانحّ رپ اامین
ںیہک ’ ،وی ّ
ن
ویکن ںیہن الےئ؟‘ ارگ ہی ںیہک ہک وی انح ّ ےن ولوگن ےک اایتخز ےس ییسمہ دنا ۔” وت اس وقب ولگ مہ رپ
ع ّصہ وہن ےگ وچہکن ولوگن اک اامین ےہ ہک ویانحّ یبن ےھت۔اس رطح وہ ا سپ ںیم ناںیت رک ےن ےگل۔سج یک
وہج وہ ولوگن ےس وخزفدہ زےہ۔
عی
س
سج یک وہج ےس انہون ےن ٰی وک وجات دنا“ ،مہ ںیہن اجےتن۔”
عیسٰی ےن اںیہن وجات دنا“ ،ارگ ااسی ےہ وت ںیم یھب سک ےک اایتخز ےس ان امتم اکومن وک رک زاہ وہن وہ

مت ےس پ  وہکن اگ۔”
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 5.6دو وٹیبن یک لیثمت
“اس ےک نازے ںیم مت ایک ےتھجمس وہ۔انک ا دیم ےک دو ےٹیب ےھت۔ وہ ا دیم ےلہپ ےٹیب ےک ناس ایگ اوز اہک  ’ ،اٹیب
ا ح وت اوگنز ےک ناع ںیم اج رک اکم رک۔‘
“اس رپ ےٹیب ےن وجات دنا ’ ،ںیم ںیہن اج ون اگ۔‘ نکیل رھپ دعب ںیم ازادہ دبل رک اکم رپ خال ایگ۔
“نات ےن رھپ دورسے ےٹیب ےک ناس اجرک اہک ’ ،اٹیب ا ح وت اوگنز ےک ناع ںیم اجرک اکم رک۔‘ بب ےٹیب ےن
اہک ’ ،اے ریمے انّا  کیھ ےہ ںیم اجرک اکمرکنا وہن۔‘ نکیل وہ اٹیب اکم رپ ایگ یہ ںیہن۔
“ان دوونن ںیم ےس وکن نات اک فرامن بڑداز وہا؟”
بب وہیدی اقدئنی ےن وجات دنا“ ،الہپ اٹیب”
بب عیسٰی ےن ان ےس اہک “ ،ںیم مت ےس چس اتہک وہن ہک وصحمل ووصل رک ےن واولن اوز وطاوفئن وک
مت بڑے ولگ وصتز رکےت وہ۔ نکیل وہ مت ےس ےلہپ خدا یک نادساہب ںیم دالخ
وہےگن۔ مت وک زدنیگ ےک حیحص رطےقی اوز دھنگ اھکس ےن ےک ےئل وی انح ا ےئ ےھت۔ نکیل مت وت ویانح رپ
اامین پ  الےئ۔ اسیج ہک وصحمل ووصل رکےن واولن اوز اف اشحون وک اامین الےت وہ ےئ مت دھکی ےکچ
وہ -نکیل اےکس نا ووجد یھب مت اےنپ ادنز دبتیلی النا اوز اامین النا ںیہن اچےتہ۔ اوز ان رپ اامین الےن ےس
214
ااکنز رک ےت وہ-
 5.7مکّاز اسکونن یک لیثمت
“ا س اہک ین وک ونس! انک ا دیم اک اانپ دایت ناع اھت۔اوز وہ اےنپ ناع ںیم اوگنز یک لصف اگل یئ۔ ناع ےک ارطاف
دویاز ریمعت یک اوگنز یک ےئم ایتز رکوا ےن ےک ےئل گڑےھ دھک وا نا اوز رگنا ین ےک ےئل اچمن ونب انا۔وہ اس ناع وک
دنچ اسکونن وک ہکیھٹ رپ دنا اوز دورسے کلم وک خال ایگ۔ جب اوگنز یک لصف وتز ےن اک وقب ا نا وت اس ےن
ونرکون وک اانپ ہصح ال ےن ےئلیک اسک ونن ےک ناس اجیھب۔
“بب ااسی وہا ہک ان ناابغونن ےن ان ونرکون وک ڑکپ ایل اوز انک یک وت اٹپیئ یک اوز دورسے وک امز دنا اوز
رسیتے ونرک وک رھتپ کنیھپ رک امز دنا۔ اس ےئل اس ےن ےلہپ ےنتج ونرکون وک اجیھب اھت ان ےس بڑھ رک
ن
ونرکون وک ان ناابغونن ےک ناس اجیھب۔ نکیل ناابغونن ےن سج رطح ہلی رمہبت ایک اھت ایس رطح دورسی
رمہبت ان ونرکون وک یھب ااسی یہ ایک۔ بب اس ےن اھجمس ً ’ ،انیقی ناابغن ریمے ےٹیب یک  تت رکںی ےگ‘
اےئلس اس ےن اےنپ ےٹیب یہ وک اجیھب۔
“نکیل جب ناابغونن ےن ےٹیب وک داھکی وت ا سپ ںیم ناںیت رکےن ےگل ’ ،ہی وت ناع ےک امکل اک اٹیب ےہ۔ ہی
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ناع وت ایس اک وہاگ۔ اےئلس ارگ مہ اوکس امز دںی وت ہی ناع امہزا یہ وہاگ۔‘ ارطسح ناابغونن ےن ےٹیب وک ڑکپ رک ناع
ےس ناہر چنیھک رک النا اوز اوکس لتق رک دنا۔
“ان احالت ںیم جب ناع اک امکل وخد ا اگیئ وتوہ ان اسکونن اک ایک رکاگی ؟”
وہیدی اکونہن اوز اقدئنی ےن اہکً“ ،انیقی وہ ان طاوملن وک امزاگی اوز اانپ ناع دورسے اسکونن وک ہکیھٹ رپ
داگی۔ نا ہک وممس رپ ااکس ج ّصہ دںی ںیکس۔”
عیسٰی ےن ان ےس اہکً “،انیقی مت ےن اس ناتوک وفیحص ن ںیم ڑپاھ ےہ:
ن
ن
ن
’رھگ یک ریمعت رکےن واےل ےن سج ب ّھر وک زد ایک ویہ ب ھّر ریمے وک ےن اک ب ھّر نب ایگ۔
ہی اکم خدا ودن ےن ایک۔ اوز ہی امہزے ےئل ریحت اک ناعب ےہ۔ ‘
“ایس وہج ےس ںیم مت ےس وج اتہک وہن وہ ہی ہک خدا یک نادساہب مت ےس  نیھ یل اجیگیئ اس خدا یک
ن
نادساہب وک خدا یک رمیض ےک اطمقب اکم رک ےن واولن وک دنا اجےئ اگ۔ وج صخش اس ب ّھر رپ رگاگی ڑکٹے
ن
ڑکٹے وہ اجاگیئ۔ اوز ارگ ب ّھر اس صخش رپ رگاگی وت ہی اس صخش وک لچک دالتگا۔”
رسداز اکونہن اوز فرویسین ےن عیسٰی یک یہک وہیئ اہکوینن وک انس وت ان ولوگن ےن اجنا ہک عیسٰی ان
ولوگن ےک نازے ںیم نات رک زاہ اھت۔ انہون ےن عیسٰی وک دیق رکےن یک دتنور نالس یک نکیل وہ ولوگن ےس
گ
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ھیرارک رگاتفز پ  رک ےکس۔ ویکن ہک ولگ عیسٰی رپ انک یبن وہ ےن ےک ناےط اامین ال ےکچےھت۔
 5.8سادی یک ایضتف یکلیثمت

عیسٰی ےن درگی دنچ زیچون وک ولوگن ےس ےنہک ےک ےئل ولیثمتن اک اامعتسل ایک “ ،ا امسن یک نادسایہ انک اےسی
نادساہ یک امدنن ےہ وج اےنپ ےٹیب یک سادی یک ایضتف یک ایتزی رکے۔ اس نادساہ ےن اےنپ ونرکون وک ان
ولوگن وک نال ےن ےک ےئل اجیھب ںیہنج سادی یک ایضتف ےک ےئل دوعت دی یئگ یھت۔ نکیل ان ولوگن ےن
ایضتف ںیم رشنک وہ نا ںیہن اچاہ۔
“بب نادساہ ےن مرند دنچ ونرکون وک نال رک اہک ’ ،ان ولوگن وک وت ںیم ےن ےلہپ یہ نالنا اھت۔ ان ےس وہک
اھک ےن یک ہر زیچ ایتز ےہ۔ ںیم ےن فرہب لیب اوز اگےئ دحب رک وایئ ےہ۔ اوز سب ھچک ایتز ےہ اوز ان ےس ہی
کہال اجیھب ہک سادی یک دوعت ےک ےئل وہ ا ںیئ۔‘
“ونرک ےئگ اوز ولوگن وک ا ےن ےک ےئل اہک۔ نکیل ان ولوگن ےن ونرکون یک نات ںیہن ینس۔ انک وت
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اےنپ تیھک ںیم اکم رک ےن ےک ےئل خال ایگ۔ اوز دورسا اینپ اجتزت ےک ےئل خال ایگ۔ اوز ھچک دورسے ولوگن
ےن ان ونرکون وک ڑکپا امزا نینا،اوز ہالک رکدنا۔ بب نادساہ تہب ع ّصہ وہا اوز اینپ وفح وک اجیھب ان اقولتن
وک متخ رکوانا اوز ان ےک رہش وک خالنا۔
“رھپ نادساہ ےن اےنپ ونرکون ےس اہک ’ ،سادی یک ایضتف ایتز ےہ۔ اوز ںیم ےن نج ولوگن وک ایضتف
ںیم دوعت دنا ےہ وہ دوعت ےک اےنت زنادہ الہ ںیہن ںیہ۔ اوز اس ےن اہک ہک یلگ ےک وک ےن وکےن ںیم اج
رک مت رظن ا ےن واےل امتم ولوگن وک ایضتف ےک ےئل دوعت دو۔‘ ایس رطح ونرک یلگ یلگ وھگ م رک رظن ا ےن
واےل امتم ولوگن وک اےھچ بڑے یک صیصخت ےئک ریغب امتم وک عمج رکےک ایس ہگج رپ نال ال ےئ اہجن ایضتف ایتز
یھت۔ اوز وہ ہگج ولوگن ےس ُبڑ وہ یئگ۔

“بب نادساہ امتم ولوگن وک دےنھکی ےک ےئل ادنز ا ےئ وج اھک زےہ ےھت۔ نادساہ ےن انک اےسی ا دیم وک
یھب داھکی ہک وج سادی ےک ےئل ناانمسب ابل س ےنہپ وہےئ اھت۔ اوز وپ اھچ ’ ،اے دوسب وت ادنز ےسیک ا نا؟ مت
ک
ےن وت سادی ےک ےئل ومزو ن و انمسب وپ ساک ںیہن نہپ ز ّھی ےہ۔ ‘ نکیل اس ےن وک یئ وجات پ  دنا۔
بب نادساہ ےن دنچ ونرکون ےس اہک ’ ،اےکس اہھت ریپ نادنھکڑ اوکس ادنھیرے ںیم اس ہگج رپ اہجن وہ اکتفیل
ںیم مینال وہاگ اےنپ داوتنن وک ےسیپ اگ کنیھپ دو۔‘
“اہن ایضتف ںیم وت تہب ےس ولوگن وک دوعت دی یئگ ےہ نکیل بختنم رکدہ ھچک یہ افرادںیہ۔”
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 5.9قتصر وک وصحمل ادا رکنا حیص ےہ نا طلغ ؟
بب فریسی واہن ےس لکن ےئگ اہجن عیسٰی میلعت دے زےہ ےھت۔ وہ وصنمےب انب زےہ ےھت ہک عیسٰی وک طلغ ےتہک
وہ ےئ ڑکپ ںیل۔ فرویسین ےن عیسٰی وک فربی دےنی ےک ےئل ھچک ولوگن وک اجیھب۔ انہون ےن اےنپ ھچک ریپو
اکزون وک زواپ  ایک اوز ضعب ولوگن وک وج ریہودی نایم رگوہ ےس ےھت۔ ان ولوگن ےس اہک“ ،اے ا اق! مہ
اجےتن ںیہ ہک وت فرامربنداز صخش ےہ۔ مہ اجےتن ںیہ ہک خدا یک زاہ ےک نازے ںیم وت ےن قح یک میلعت دی
ےہ۔ وت وخزفدہ ںیہن ےہ ہک درگی ولگ ریتے نازے ںیم ایک وسےتچ ںیہ۔ سب انسان ریتے ےئل اسموی
ںیہ۔ سپ وت اانپ ایخل طا ہر رک۔ہک رصیق وک وصحمل دانی حیحص ےہ نا طلغ۔”
عیسٰی ان ولوگن یک مکّازی وایعزی وک اجن ےئگ۔ اس وہج ےس اس ےن ان ےس اہک “ ،مت زنا اکز وہ ےھجم
یطلغ ںیم اسنھپ ےن یک ویکن وک شش رکےت وہ ؟ وصحمل ںیم دنا اجےن واال انک س ّکہ ےھجم دکھالو۔” بب
ولوگن ےن انک اچدنی اک سکہ اںیہن داھکنا۔ بب اس ےن ان ےس وپ اھچ  “ ،سکّے رپ سک یک وصتری ےہ اوز سک اک
نام ےہ ؟”
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رھپ ولوگن ےن وجات دنا“ ،وہ وترصیق یک وصتری اوز ااکس نام ےہ۔”
بب عیسٰی ےن ان ےس اہک“ ،رصیق یک زیچ رصیقوک دے دو اوز وج خدا اک ےہ خدا وک د ے دو۔”
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عیسٰی یک یہک وہ یئ ناوتن وک سیتے واےل وہ ولگ ریحت زدہ وہ رک واہن ےس ےلچ ےئگ۔
 5.10سادی اوز سات اھبیئ

ایس دن دنچ دصویق عیسٰی ےک ناس ا ےئ (دصوویقن اک اامین ےہ ہک وک یئ یھب صخش رمےن ےک دعب دونازہ
دیپا ںیہن وہ نا۔) دصوویقن ےن عیسٰی ےس وسال ایک۔ ان ولوگن ےن اہک“ ،ا ے ا اق! ومسٰی ےن اہک ارگ وکیئ
سادی دشہ صخش رماجےئ اوز ای وکیئ اوالد پ  وہ بب ااکس اھبیئ اس وعزت ےس سادی رکے اوز رھپ رمے
وہ ےئ اھب یئ ےک ےئل نچّے دیپارکے۔ امہزے اہین سات اھب یئ ےھت الہپ سادی وہےن ےک دعب رمایگ اس ےک

ےچب ںیہن ےھت۔ اس ےئل ای ویبی یک اس ےک اھبیئ ےک ساھت سادی وہ یئ۔ بب دورسا اھب یئ یھب رم ایگ۔ ایس
رطح رسیتا اھب یئ یھب ایس رطح نایق امتم سات اھبیئ یھب رم ےئگ۔ ان امتم ےک دعب نالارخ وہ وعزت یھب رم
یئگ۔ نکیل ان سات اھبویئن ےن یھب اس ےس سادی یک۔ بب انہون ےن وپ اھچ ہک جب وہ رمرک دونازہ زدنہ
وہےگن وت وہ وعزت سک یک ویبی کہال ےئ یگ۔”
عیسٰی ےن ان ےس اہک“ ،مت ےن وج طلغ اھجمس ےہ اس یک وہج ہی ےہ ہک ںیہمت ہی ںیہن ولعمم ےہ ہک
دقمس ےفیحص ایک ےتہک ںیہ اوز خدا یک دقزت و طاقب ےک نازے ںیم مت ںیہن اجےتن۔ وعزںیت اوز رمد جب
دونازہ زدنیگ ناںیئ ےگ وت وہ ( دونازہ ) سادی پ  رکںی ےگ وہ سب ا امسن ںیم فروتشن یک رطح وہےگن۔

رمے وہ ےئ ولوگن یک دونازہ زدنیگ ےس قلعتم خدا ےن اہک’ ،ایک مت ےن وفیحصن ںیم ںیہن ڑپاھ ںیم
س
ابڑامیہ اک خدا وہن ا جٰق اک خدا اوز وقعیت اک یھب خدا وہن‘ ایک مت ےن اس نات وک پ  ڑپاھ ےہ؟ اوز اہک ہک ارگ
یہی نات ےہ وت خدا زدنون اک خدا ےہ پ  ہک رمدون اک۔”
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جب ولوگن ےن ہی انس وت ای میلعت رپ ریحان و دششز وہ ےئگ۔
 5.11سب ےس بڑا مکح

جب فرویسین ےن انس ہک عیسٰی ےن اےنپ وجات ےس دصوویقن وک اخومس رک دنا ےہ وت وہ سب دصویق انک
ساھت عمج وہ ےئ رشتعی ومسٰی ںیم تہب راہزت زےنھک واےل انک فریسی ےن عیسٰی وک ا زامےن ےک ےئل
219
وپاھچ۔ فریسی ےن اہک“ ،اے ااتسد وتزبب ںیم سب ےس بڑا مکح وکنسا ےہ ؟”
بب عیسٰی ےن اہک“ ،سب ےس امہ مکح ہی ےہ ’ :اے ینب ارساویلیئ ونس ،خداودن امہزا خدا یہ رصف انک
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خداودن ےہ۔ خداودن اےنپ خدا ےس مت دل یک نکشویئ ےک ساھت وپزی اجن ےک ساھت وپزی دنملقعی ےک ساھت
اوز امتم طاقب ےک ساھت تبحم رکو۔ یہی تہب امہ رتنی مکح ےہ۔‘ اوز اہک ’ ،وت ےسیج وخد ےس تبحم رکنا ےہ
ایس رطح ا ےنپ ڑپوویسن ےس یھب تبحم رک ‘یہی امہ رتنی دورسا مکح ےہ۔ امتم ااکحم ںیم ہی دو امہ رتنی اوز
رضوزی ناںیت ںیہ۔  220اوز وجات دناہک امتم رشںیتعی اوز ویبنن یک امتم اتکںیب اںیہن دو ااکحامت ےک
221
ینعم اےنپ ادنز ےئل وہ ےئ ںیہ۔”
معل ّ
بب اس ےن اہک “ ،اے م! ہی انک تہب یہ ااھچ وجات ےہ۔ اوز وت ےن تہب یہ  کیھ اہک ےہ ہک
خداودن انک یہ ےہ اوز اس ےک وسا دورسا وکیئ ںیہن۔ اوز انسان وک وپ زے دل یک رہگاویئن ےس وپزی
دادنمشنی ےس اوز ہر مسق یک وقت و طاقب ےس خدا ےس تبحم رک ین اچےئہ۔ سج رطح انک ا دیم وخد ےس

یسیج تبحم رک ناےہ۔ایسی یہ دورسون ےس یھب تبحم رکے۔مہ اجونزون یک قر ناوینن وک وج خدا یک ندز
رکےت ںیہ ،ہی ااکحامت اس ےس بڑھ رکےہ اوز تہب امہ ےہ۔”
اس ےس دنملقعی اک وجات نس رک عیسٰی ےن اس ےس اہک“ ،وت خدا یک ناد ساہب ےس تہب قربی
ےہ۔”
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 5.12ایک احیسم داود اک اٹیب ےہ نا داود اک خداودن
فریسی جب انک ساھت عمج وہ رک ا ےئ وت عیسٰی ےن ان ےس وسال ایک“ ،حیسم ےک نازے ںیم اہمتزا ایک ایخل
ےہ ؟ اوز وہ سک اک اٹیب ےہ ؟”
فرویسین ےن وجات دنا“ ،حیسم داود اک اٹیب ےہ۔”
بب عیسٰی ےن فرویسین ےس وپ اھچ“ ،ارگ ااسی یہ ےہ وت داود ےن اوکس خدا ودن ہہک رک ویکن اکپ زا ؟ داود ےن
دقمس زوح یک وقت ےس نات یک یھت۔ داودےن ہی اہک ےہ،
’خداودن خدا ےن ریمے خداودن وک اہک
ریمی داینہ اجبب نینھ
ںیم ریتے دونمشن وک ریتے ناون ےلت دلیل و زوسا رکواگن۔‘
داود ےن حیسم وک’ خداودن‘ ہہک رک اکپ زا ےہ۔ ایسی وصزت ںیم سک رطح نکمم وہ اتکس ےہ ہک وہ داود اک اٹیب
ےہ۔”
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عیسٰی ےک وسال اک وجات دانی فرویسین ںیم ےس یسک ےک ےئل نکمم پ  وہ اکس۔ ایس ےئل اس دن ےس
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عیسٰی وک فربی دےنی ےک ےئل وسال رکےن یک وک یئ تمہ پ  رک اکس۔
 5.13ذمیبہ زامنہون رپ عیسٰی یک دیقنت

بب عیسٰی ےن واہن وموجد ولوگن ےس اوز ےنپ سارگدون ےس اہک“ ،نیملعم رشتعی اوز فرویسین وک قح
ےہ ہک ھجت ےس ےہک ہک رشتعی ومٰیس ایک ےہ ؟ اس وہج ےس مت وک ان اک اطا عب ذگاز وہ نا اچ ےئہ۔ اوز ان یک
یہک وہ یئ ناوتن رپ لمع رک نا اچ ےئہ۔ نکیل ان ولوگن یک زدنیگ ریپوی یک اج ےن ےک ےئل اقنل لمع منا ل
ںیہن ےہ۔وہ مت ےس وج ناںیت ےتہک ںیہ اس رپ وہ وخد لمع ںیہن رک ےت۔ وہ وت دورسون وک لکشم رتنی
ااکحامت دے رک ان رپ لمع رک ےن ےک ےئل ان ولوگن رپ زبڑ دیتس رک ےت ںیہ۔ اوز وخد ان ااکح امت ںیم
ےس یسک انک رپ یھب لمع رک ےن یک وکشش ںیہن رک ےت۔
“وہ رصف انک دصقم ےس اےھچ اکم اس ےئل رک ےت ںیہ ہک دورسے ولگ ان وک دںیھکی وہ اخض مسق
ےک ڑمچے یک ایلیھتن سج ںیم ےفیحص زےھک وہےت ںیہ نج وک وہ نادنھ ےتیل ںیہ۔ اوز وہ ان ویلیھت ن ےک مجح
وک بڑاھ ےت وہ ےئ اج ےت ںیہ۔ولوگ ن وک داھک ےن ےک ےئل وہ اےنپ اخض مسق یک وپ ساوکن وک اوز زنا دہ ےبمل
ولسا ےت ںیہ۔ وہ فریسی اوز نیملعم رشتعی اھک ےن یک دوعوتن ںیم وہیدی ابعدت اگوہن ںیم تہب اخض
اوز وصخمض وہگجن رپ ےنھٹیب یک یانم رک ےت ںیہ۔ نا زازون یک ہگج وہ ولوگن ےس  تت و بڑا یئ نا ےن یک ا ززو
رک ےت ںیہ۔ اوز ولوگن ےس ملعم ولہکا ےن ےک ینمتم وہ ےت ںیہ۔
“نکیل مت ملعم ولہکا ےن وک دنسپ پ  رکو۔ اس ےئل ہک مت سب ا سپ ںیم اھب یئ اوز ںینہب وہ اوز مت سب اک
انک یہ ’ملعم ‘ےہ۔ اس داین ںیم مت یسک وک ’نات‘ ہہک رک مب اکپ زو۔ اس ےئل ہک مت سب اک انک یہ نات
ےہ اوز وہ ا امسن ںیم ےہ۔ اوز مت اہ دی یھب پ  کہال و اس ےئل ہک اہمتزا ’اہ دی‘ رصف حیسم یہ ےہ۔ انک
اخدم یک رطح اہمت زی خدمب رک ےن وا ال صخش یہ اہمت زے دزایمن بڑا ا دیم ےہ۔ وخد وک دورسون ےس
اٰیلع وازعف وصتز رک ےن وا ال اکھج نا اج ےئ اگ۔ اوز وج اےنپ ا ت وک رتمک اوز ریقح اجےن اگ وہ نا  تت (اواچنو رتیق
ناہتف) انب دنا اج ےئ اگ۔
“اے نیملعم رشتعی اوز اے فرویسی! ہی اہمت زے ےئل بڑا ےہ۔ مت انم قف وہ۔ مت ول وگن ےک ےئل
ا امسن یک نادساہب ںیم دا لخ وہ ےن ےک زاےتس وک دسمود رک ےت وہ۔ مت وخد دالخ ںیہن وہ ےئ اوز مت ےن
ان ولوگن وک یھب زوک دنا وج دالخ وہ ےن یک وکشش رک زےہ ںیہ۔
“اے نیملعم رشتعی اے فرویسی! ںیم اہمت زا ااجنم ایک اتب ون مت وت زنا اکز وہ اہمت زی (اتب یئ وہیئ )
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زاوہن یک ریپ وی رکےن واولن یک انک انک یک نال س ںیم مت دنمسزون ےک ناز فلتخم رہشون ےک دوزے
رک ےت وہ۔ اوز جب اس وک دےتھکی وہ وت مت اس وک اےنپ ےس دب رت انب دےتی وہ اوز مت اہن بب بڑے وہ ےسیج مت منہج
ےس واہتسب وہ۔
“ اے نیملعم رشتعی اوز اے فرویسی!اہمت زے ےئل بڑا وہ اگ۔ مت وت ولوگن وک زاہتس اتب ےت وہ نکیل مت
وخد ادنےھ وہ۔ مت ےتہک وہ’ ،ارگ وکیئ صخش لکیہ ےک نام ےک اامعتسل رپ ودعہ اتیل ےہ وت اس یک وکیئ دقز
وزنملب ںیہن۔ اوز ارگ وکیئ لکیہ ںیم نا ےئ اج ےن وا ےل وسےن رپ ودعہ ےل وت اس وک وپزا رکنا اچےئہ۔‘ مت
ادنےھ ویبوقف وہ! وک یس زیچ میظع ےہ ،وسنا نا لکیہ؟ وہ وسنا رصف لکیہ یک وہج ےس دقمس وہا اس ےئل
لکیہ یہ میظع ےہ-
“’ ارگ وک یئ قرنان اگہ یک مسق اھکےئ وت ےتہک وہ ہک اس یک وک یئ اتیمہ یہ ںیہن ےہ اوز ارگ وکیئ قرنان اگہ رپ
نا یئ اجےن وا یل ندز یک زیچ رپ مسق اھک ےئ وت ےتہک وہ اس وک وپزی رکین اچےئہ۔‘ مت ادنےھ وہ مت ھچک ںیہن
ےتھجمس۔وک یس زیچ امہ ےہ ؟ ندز نا قرنان اگہ؟ ندز ںیم قرنا ن اگہ یک وہج ےس نا یک دیپا وہ یت ےہ۔ اس وہج ےس
قرنان اگ ہ یہ میظع ےہ۔ ارگ وکیئ قرنان اگہ یک مسق اھک نا ےہ وت وگنا قرنا ن اگہ اوز اس رپ وج ھچک ندز ےک ےئل زاھک
ےہ اس یک مسق ےنیل ےک بڑا بڑ ےہ۔ ارگ وک یئ لکیہ یک مسق اھک نا ےہ وت تقیقح ںیم وہ لکیہ یک اوز اس ںیم
زےنہ وا ےل یک مسق اھک نا ےہ۔ وج ا امسن یک مسق اھک نا ےہ وت ہی خدا ےک رعس اوز اس رعس رپ ےنھٹیب وا ےل یک
مسق اھک ےن ےک بڑا بڑ وہاگ۔
“اے نیملعم رشتعی اے فرویسی!ہی اہمتزے ےئل بڑا ےہ! مت زنا اکز وہ۔مت اینپ ہر زیچ اک اہین نک

ہک وپ دہنی ،وسفن اوز زریے ےک وپدون ںیم یھب قربی قربی دوسان ہصح خدا وک دےتی وہ۔نکیل مت ےن
رشتعی یک میلعت ںیم امہ رتنی امیلعتت وک ینعی دعل و ااصنف ،زمح ورکم اوز اتیلص وک رتک رک دنا
ےہ۔ںیہمت وخد ان ااکح امت ےک نا عب وہ نا وہ اگ۔ات نج اکومن وک رک زےہ وہ اںیہن ےلہپ یہ رکنا اچےئہ
اھت۔ مت ولوگن یک ز امنہ یئ رک ےت وہ۔نکیل مت یہ ادنےھ وہ۔مت وت ےنیپ ےک رشمونات ںیم ےس وھچےٹ رھچم
وک اکن ل رک دعب ںیم وخد اوبب وک لگن اج ےن وا ول ن یک رطح وہ۔
“اے نیملعم رشتعی ،اے فرویسی! ہی اہمت زے ےئل بڑاےہ۔مت زنا اک ز وہ۔ مت اےنپ بڑ نت و کتوزون
ےک نا ہری ےصح وک دوھ رک اصف رھتسا وت رک ےت وہ نکیل ااکن ادنزوین ہصح ال چل ےس اوز مت وک نئمطم رک ےن یک
زیچون ےس رھبا ےہ۔ اے فرویسی مت ادنےھ وہ ےلہپ کتو زے ےک ادنزوین ہصح وک ایھچ رطح اصف رک ول۔
بب ںیہک اج رک کتو زے ےک نا ہری ہصح تقیقح ںیم اصف رھتسا وہاگ۔
“اے نیملعم رشتعی اے فرویسی!ہی اہمت زے ےئل تہب بڑا ےہ! مت زنا اک ز وہ۔مت دیفسی رھپایئ
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وہیئ ربقون یک ام دنن وہ۔ ان ربقون اک نوروین ہصح وت بڑا وخوصبزت ولعمم وہنا ےہ۔نکیل ادنزوین ہصح
رمدون یک ڈہوین اوز ہر مسق یک عالوتظن ےس رھبا وہ نا ےہ۔ مت ایس مسق ےک وہ۔ مت وک دےنھکی واےل ولگ
ںیہمت ااھچ اوز بنک وصتز رکےت ںیہ۔ نکیل اہمتزا نانط زنا اکزی اوز دب اامعیل ےس رھبا وہا وہنا ےہ۔
معل
“اے مین رشتعی ،اے فرویسی! ہی اہمتزے ےئل تہب بڑا ےہ! ہک مت زنا اکز وہ۔ مت ویبنن ےک
ربقمے ریمعت رکےت وہ۔ اوز مت ربقون ےک ولوگن ےک ےئل رکتمی طاہر رکےت وہ۔ وہنجن ےن  سیف زدن یگ
زگازی ےہ۔ اوز مت ےتہک وہ’ ،ارگ امہزے ا ناو اخداد ےک زامےن ںیم وہ ےت وت ان ویبنن ےک لتق و وخن ںیم
اےکن دمد اگز پ  وہ ےت۔‘ اس ےئل مت وبقل رکےت وہ ہک ان ویبنن ےک اقولتن یک اوالد مت یہ وہ۔ اہمتزے
نات دادا ون ےس رشوع ایک وہا وہ گناہ اک اکم مت لیمکت وک اچنہپوےگ۔
“مت ساوپنن یک رطح وہ۔ اوز مت زہرےلی ساوپنن یک لسن ےس وہ! نکیل مت خدا ےک بضغ ےس پ  چب
سن
وکس ےگ۔ مت ھون رپ زلمم وہ ےن یک رہم ےگل یگ اوز سب منہج ںیم ےٹیسھگ اجوےگ۔ ںیم مت ےس ہی انہک اچاتہ
وہن ہک ںیم اہمتزے ناس ویبنن اعوملن اوز نیملعم وک وجیھب اگن اوز مت ان ںیم ےس ضعب وک لتق رکو ےگ۔
اوز ضعب وک بیلص رپ ڑچاھ و ےگ۔ اوز دنچ دورسون وک اہمتزے وہیدی ابعدت اگوہن ںیم وکزے
امزوےگ۔ اوز انکو انک اگون ےس دورسے اگون وک اگھبو ےگ۔
“اس وہج ےس حطس زنیم رپ امتم زاسینازون ےک ےئک ےئگ لتق ےک ازلام ںیم مت وصقز واز رہھٹو ےگ۔
اہنل وج اامین داز اھت اس ےس رکیل بڑایکہ ےک ےٹیب زرکناہ نک ےک لتق اک ازلام اہمتزے رس ا اگیئ اےس لکیہ اوز
سن
قرنان اگہ ےک دزایمن لتق ایک ایگ اھت۔ ںیم مت ےس چس اتہک وہن ہک اس دوز ںیم مت ھون رپ وج ہک ات زہ
زےہ وہ ہی سب ازلاامت اعدئ وہ ےت ںیہ۔
“اے ریوملش اے ریوملش! وت ےن ویبنن وک لتق ایک ےہ۔ خدا ےن نج ولوگن وک ریتے ناس اجیھب انکو
ن
ب ّھرون ےس امز رک وت ےن لتق ایک ےہ۔ یئک رمہبت ںیم ریتے ولوگن یک دمد رکنا اچ اہ۔ سج رطح رمیغ اےنپ
وچزون وک اےنپ رپون ےلت اپھچ یتیل ےہ۔ ایس رطح ےھجم یھب ریتے ولوگن وک اجکی رک ےن یک ا ززو یھت۔ نکیل وت ےن
ہی ںیہن اچاہ۔ دوھکی! اہمتزا رھگ وپزی رطح اخیل وہ اجاگیئ۔ ںیم مت ےس ہہک زاہ وہن ہک مت ات ےس دونازہ ےھجم پ 
224
دھکی وکس ےگ جب نک مت ہی پ  وہک ’ :ابمزک ےہ وہ صخش وج خدا ودن ےک نام رپ ا نا ےہ۔‘”
 5.14انک رغبی ویبہ اک اےنپ ناس وموجد سب ھچک دے دانی

عیسٰی لکیہ ںیم جب دنزاپ  ےک دنصوق ےک ناس اھٹیب اھت وتداھکی ہک ولگ ندزاےن یک ز مق دنصوق ںیم دال
زےہ ںیہ یئک دولب گدنون ےن ریثک زمق دی۔ رھپ انک رغبی ویبہ ا یئ اوز انک ناےبن اک س ّکہ داال۔
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عی
سٰی ےن اےنپ سارگ دون وک نال رک اہک “ ،ںیم مت ےس چس اتہک وہن نج ولوگن ےن ندزاےن داےل ںیہ
ان سب ںیم اس ویبہ وعزت ےن سب ےس زنادہ داال ےہ۔ دورسے ولوگن ےن اینپ رضوزنات ںیم ےس وج
چب زاہ وہ اس ںیم ےس وھتزا سا داال۔اوز اس وعزت ےن اینپ رغبب ےک ناووجد وج ھچک اس ےک ناس اھت اس
225
ںیم دال دنا ہکبج ویہ ای زدنیگ اک اناہث اھت۔”
 5.15عیسٰی یک لبقتسم ےک قلعتمہیبنت

عیسٰی جب لکیہ ےس ناہر ا زاہ اھت وت اےکس سارگدون ںیم ےس انک ےن اس ےس اہک“ ،ااتس ددوھکی! ان امعزوتن
ن
وک انبےن ںیم ےنتک بڑے بڑے ب ّھر اامعتسل ےئک ےئگ ںیہ اوز ہی ینتک وخوصبزت امعزںیت ںیہ۔”
ن
عیسٰی ےن اہک “ ،ایک مت ان بڑی امعزوتن وک دھکی زےہ وہ؟ ہی امتم امعزںیت وت ابتہ وہ اجںیئ یگ۔ ہر ب ّھر وک
ن
ن
زنیم رپ ڑلھکا دنا اجاگیئ۔ انک ب ّھر رپ دورسا ب ّھر پ  زاگیہ۔”
دعب ںیم عیسٰی زوتین ےک اہپز رپ رطپس  ،وقعیت  ،ویانح اوز ادنز ناس ےک ساھت ےھٹیب ےھت۔ انکو واہن
ےس لکیہ داھکیئ دنا۔ ان سارگدون ےن عیسٰی ےس وپاھچ“ ،ہی سب وااعقت بک شیپ ا ںیئ ےگ ؟ اوز ان
وااعقت وک شیپ ا ےن یک ایک نساین وہیگ سج ےس ولعمم وہاگ ہک وااعقت رقنعبی شیپ ا ےن واےل ںیہ۔”
بب عیسٰی ےن اہک“ ،ربخ داز!یسک وک وکیئ ومعق پ  دو ہک ںیہمت دوھہک دے۔ یئک ولگ ا ےگنیئ مت ےس
ںیہک ےگ  ’ ،ںیم یہ حیسم وہن‘ ہی ےتہک وہےئ یئک ولوگن وک فربی دےگنی۔ قربی ںیم وہےن وایل وگنجن یک
ا واز اوز دوز ےک افولصن رپ وہےن وایل وگنجن یک ربخںی مت ونس ےگ نکیل وخف زدہ پ  وہنا۔ اس مسق ےک
وااعقت وہنا یہ اچےئہ۔ نکیل ااتتخم ایھب نایق ےہ۔ وقںیم دورسی وقومن ےک خالف ڑلںی یگ اس دوزان
خکوںیتم دورسی خکووتمن ےس ڑلںی یگ۔ انک وقب ااسی ا اگیئ ہک ولوگن وک اھک ےن یک ےئل ذغا پ  وہیگ۔
فلتخم وہگجن رپ ززلےل ا ےگنیئ۔ ہی وااعقت دزدزہ ںیم مینال وعزوتن یک رطح وتبیصمن واےل وہےگن۔
“وہایشز زوہ! ریمی ریپوی رکےن یک وہج ےس ولگ ںیہمت رگاتفز رکےگنی۔دعاوتلن وک ےل اجےئ اج وےگ۔
اوز وہیدوین یک ابعدت اگوہن ںیم مت وک امزا نینا رکےگنی نادساوہن اوز احومکن ےک ساےنم مت وک ڑھکا رکےک ریمے
قلعت ےس وگایہ دےنی ےئلیک زبڑدیتس رکےگنی۔ ان وااعقت ےک شیپ ا ےن ےس ےلہپ مت سب ولوگن وک وخس ربخی یک

میلعت دانی مت رگاتفز ےئک اجوےگ اہمتزا احمرصہ وہاگ نکیل مت رکف پ  رکو ہک واہن وکمت ایک انہک ڑپاگی۔ اس وقب خدا ںیہمت
وج اھکساگیئ ویہ انہک وہاگ اس وقب نات رکےن واےل مت ںیہن وہےگ ہکلب زوح ادقلس وہاگ۔
“ ےگس اھبیئ اےنپ ےگس اھبیئ وک لتق رکےن ےئلیک وحاےل رک دےگنی۔وادلنی اینپ اخض اوالد وکاوز اوالد
اےنپ اخض وادلنی ےک اخم فل وہرک انکو لتق رکاےگنیئ۔ ریمی ریپوی رکےن یک وہج ےس ولگ مت ےس رفنت
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رکےگنی۔ نکیل ا رخ دم نک بڑداسب رکےن واال یہ اجنت نااگیئ۔  226خدا یک نادساہب یک وخربخشی اس داین
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ںیم ہر وقم نک اچنہپ یئ اجیگیئ۔ نا ہک سبوقںیم اس وک ںینس بب اخہمت یک ا دم وہ یگ۔
’“ابتیہ دیپا رکےن وایل جطرناک زیچون وک مت دوھکیےگ۔‘ مت اوکس واہن ڑھکے وہےئ دوھکیےگ اہجن
اےس ںیہن وہنا اچےئہ۔” (ڑپ ھتے واےل اس ےک ینعمٰ وک ےھجمس) “ اس وقب وہیداہ ںیم زےنہ واےل ولوگن
وک اہپز ون ںیم اھبگ اجنا اچےئہ۔ ناال اخپ  ںیم زےنہ واال ارت رک ےچین اکمن ںیم ےس ھچک ےئل ریغب یہ اھبگ
اجاگیئ۔ تیھک ںیم زےنہ واال اانپ اوزانھ ےنیل ےئلیک ےھچیپ مررک پ  دےھکی اگ۔
ن
“وہ وقب احملہ وعزوتن ےک ےئل اوز ان امون ےک ےئل وج اینپ وگدون ںیم ج ّو ن وک زیتھک ںیہ تہب
نھٹک اوز تخس وہاگ۔ ُداع رکو! ہی وااعقت اجزون ںیم پ  وہن۔ ویکہکن وہ انام وتبیصمن ےس رپُ وہےگن۔
جب ےس خدا ےن اس ولخمق وک دیپا فرامنا ےہ ویسی تبیصم ات نک ںیہن ا یئ اوز ا دنئہ یھب واعق پ  وہیگ۔
خدا ان تبیصم زدہ دونن وک مک رکےن اک ازادہ ایک ےہ۔ ارگ ااسی پ  وہا وت یسک انسان اک زدنہ انچب نکمم پ  وہاگ نکیل
خدا اےنپ بختنم دشہ اخض ولوگن ےک ےئل اسوقب ںیم فیفخت رکاگی۔
“اےسی رپ ا وشت وقب ںیم وکیئ یھب مت ےس ےہک اگ ’ ،حیسم واہن ےہ دوھکی نا وکیئ کہتگا وہ اہین ےہ‘
نکیل ان رپ رھبوہس پ  رکو۔ خدا ےک بختنم ولوگن وک دوھہک دےنی ےئلیک نکمم ےہ وھجےٹ حیسم اوز وھجےٹ یبن
ا ےگنیئ اوز زجعمے طاہر رکےگنی۔ ان ووجاہت یک انبء رپ ناربخ زوہ۔ ان امتم ناوتن ےک واعق وہ ےن ےس ےلہپ ان
امتم ےک نازے ںیم مت وک انیناہ رکنا وہن۔
“اِس تبیصم ےک زگزاجےن رپ،
’وسزح نازنک وہاجےئ اگ
اچدن زوینش پ  داگی۔
نا زے ا امسن ےس وٹت رک رگ ڑپںی ےگ۔
رھپ ا امسین طاںیتق اکبب اںیھٹ یگ۔‘
نک
“اس و قب انب ا دم وک ادتقاز اوز خالل ےک ساھت نادولن ںیم ا ےت وہےئ ولگ د ھینگے۔ انب ا دم
اےنپ فروتشن وک زنیم ےک ہر ج ّصہ ںیم جیھب رک اےنپ بختنم رکدہ ولوگن وک داین ےک وکےن وکےن ےس اجکی رکاگی۔
“اریجن اک دزجب ںیمہ انک قبس اھکس زاہ ےہ جب دزجب یک داایلن رنم وہ یت ںیہ۔ اوز ےئن وتپن اک
بڑانھ رشوع وہنا ےہ وت مت ےتھجمس وہ ہک رگیم اکزامپ  قربی ا ایگ ےہ۔  کیھ ایس رطح ںیم ےن ںیہمت وج
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وااعقت انسےئ ںیہ۔ مت اےس وپزے وہےت وہےئ دوھکیےگ وہ وقب قربی ا ےن ےک ےئل رظتنم ےہ مت اس
وک ھجمس اجو۔ ںیم مت ےس چس یہ اتہک وہن ہک اس لسن ےک ولگ ایھب زدنہ یہ زہینگے ہک وہ امتم وااعقت شیپ
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ا ےگنیئ زنیم و ا امسن اک لمکم ابتہ وہنا نکمم وہ اتکس ےہ نکیل ریمی یہک وہیئ ناںیت زد ںیہن وہ یتکس۔
 5.16اُس دن ےک نازے ںیم رصف خدا یہ اجاتن ےہ
“وہ دن نا وہ وقب بک ا ےئ اگ وک یئ ںیہن اجاتن۔ ےٹیب وک اوز ا امس ین فروتشن وک وہ دن نا وہ وقب بک ا ےئ اگ
ولعمم ںیہن۔رصف نات وک ولعمم ےہ۔
“ونح ےک زام ےن ںیم ےسیج اح ال ت شیپ ا ےئ ےھت وےسی یہ اح ال ت انب ا دم ےک ا ےن وا ےل زامےن
ںیم یھب شیپ ا ںیئ ےگ۔ ان دونن سنالت ےس ےلہپ ولگ اھک ےت یھب ےھت ےتیپ یھب ےھت۔ولگ سادی ایبہ
رک ےت ےھت۔ اوز اےنپ ںوچن یک سادنان یھب ایک رک ےت ےھت۔ ونح یک یتشک ںیم وساز وہ رک اجےن ےس ےلہپ نک
ولگ ااسی یہ ایک رک ےت ےھت۔ ان وک ہی ولعمم پ  اھت ہک ایک شیپ ا ےن وا ال ےہ۔ رھپ دعب ںیم ناین اک وطافن ا نا اوز
ان امتم ولوگن وک ابتہ و بڑناد رکدنا۔
“انب ا دم ےک ا ےن ےک وقب یھب ااسی یہ وہاگ۔ ارگ تیھک ںیم دو ا دیم اکم رک زےہ وہن ےگ وت انک وک
ےل ایل اجاگیئ اوز دورسے وک وھچ ز دنا اجاگیئ۔ دو وعزںیت ارگ ت ی ںیم اناح سیپ زیہ وہ یگن وت ان ںیم ےس
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انک وک ےل ایل اجاگیئ۔ اوز دورسی وک وھچ ز دنا اجاگیئ۔
“وہایشز زوہ! ال رپ وایہ ںیم اوز یپ رک ہشن ںیم تسم وہ ےت وہےئ اوز داین وی رکفتات ںیم مت
وغشمل پ  زوہ وزپ  اہمت زے ولقت وبلھج وہ ےت وہےئ ااچنک زدنیگ اک رچاع لگ وہ اجاگیئ۔ وہ دن وت زنیم
رپ زےنہ واولن ےک ےئل بڑا یہ ریحت ازیگن وہ اگ۔ ایس ےئل مت اےنپ ا ت وک ہر وقب ایتزز وھک۔شیپ ا ےن واےل
ان امتم وااعقت اک اقمہلب رک ےن ےک ےئل اوز اوکس وفحمظ رطےقی ےس ا ےگ بڑاھ ےن ےک ےئل اوز انب ا دم وک
230
ساےنم ڑھکے زےنہ ےک ےئل دز شیپ وقّت و طاقب ےک ےئل داع رکو۔
“ہی اس صخش یک امدنن ےہ وج رفس رپ نکلنا ےہ اوز اانپ رھگ وھچز داتی ےہ۔ اوز وہ اےنپ رھگ یک ربخ ریگی اےنپ
اخدومن ےک وحاےل رکداتی ےہ وہ ہرانک اخدم وک انک وصخیص دہم دازی داتی ےہ۔ انک اخدم وک دزنان یک
دہم دازی داتی ےہ۔ اوز وہ صخش ا ُس اخدم ےس اتہک ےہ ہک وت ہشیمہ ایتز زہ ایس رطح ںیم مت ےس اتہک وہن۔
ہشیمہ ایتز زوہ رھگ اک امکل بک واسپ ولےٹ اگ ںیہمت ولعمم ںیہن وہ اتکس ےہ وہ دورہپ ںیم ا اتکس ےہ نا ا دیھ
زات وک نا جب رمع نانگ دے نا ولطع رحس رپ۔ امکل ااچنک ٹلپ رک واسپ ا اگیئ ارگ مت ہشیمہ ایتز زوہ وت وہ
231
جب ا اگیئ وت مت احبلب دنینپ  وہےگ۔ ںیم مت ےس اوز ہر انک ےس یہی اتہک وہ ن’ ،ایتز زوہ!‘
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“اہمتزے خداودن ےک ا ےن اک دن ںیہمت ولعمم پ  وہاگ۔ اس نات وک ناد رکو۔ ارگ ہی نات رھگ ےک امکل
وک ولعمم وہ ہک وچ ز اس وقب ا اگیئ وت وہ اجاتگ زاگیہ اوز وچز وک رھگ ںیم بقن اگل ےن پ  داگی۔ اےئلس مت یھب ایتز
زوہ۔ اوز مت وسح یھب پ  وکس ےگ ہک انب ا دم ا اجاگیئ۔
“دنملقع اوز اقنل رھبوہس ونرک وکن وہاتکس ےہ ؟ ویہ ونرک ےسج امکل دورسے ونرکون وک وقب رپ اھکنا
دےنی یک دہم دازی وسنینا ےہ۔ اس ونرک وک بڑی یہ وخیش وہ یگ ہکبج وہ امکل ےک د بتے ےئگ اکم وک رکنا زےہ
اوز رھپ اوسقب امکل یھب ا اجےئ۔ ںیم مت ےس چس یہ اتہک وہن ہک وہ امکل اینپ سازی اجدیئاد رپ اس ونرک وک
تیثیحب رگنان اکز رقمّز رکنا ےہ۔
“ ارگ وہ ونرک ےب واف وہ اوز وہ ہی ھجمس ےھٹیب ہک ااکس امکل دلجی واسپ ولےنٹ واال ںیہن ےہ وت اےکس ےئل ایک
نات شیپ ا یگیئ ؟ وہ ونرک دورسے ونرکون وک امزنا رشوع رکاگی۔ اوز رشاویبن یک تبحص ںیم اتیپ زاگیہ۔ اوز
وہ ایتز یھب پ  زاگیہ۔ ہک ریغ وتمعق وطز رپ ااکس امکل ا اجاگیئ۔ اوز وہ اوکس زسا درکی وہ ہگج اہجن زنا اکز وہےگن اوکس
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دلیکھ داگی۔ اوز اس ہگج رپ ولگ فیلکت ںیم مینالء وہےگن اوز اےنپ داوتنن وک ںیسیپ ےگ۔
 5.17دس ڑلویکن یک لیثمت
“ اس دن ا امسن یک نادساہب یک منال ایسی وہیگ ہک دس ونکازنان اےنپ رچاع ےئل وہےئ دوےہل ےس
ح
مالاقت ےک ےئل ںیئگ۔ ان ںیم ےس ناچن ا مق ںیھت۔ اوز درگی ناچن دنملقع ںیھت۔ وہ وج مک لقع ڑل ایکن
ںیھت اےنپ ساھت ولعشمن ےک رضوزت ےک اطمقب لیت پ  الںیئ۔ اوز وج دنملقع ڑلایکن ںیھت انہون ےن اینپ
ولعشمن ےک ےئل جشب رضوزت لیت ساھت ےل ایل۔ دوےہل یک رشتفی ا وزی ںیم نا ریخ وہ یئ۔ وہ سب
کھت رک اوےتھگن وہےئ وس ںیئگ۔
“یسک ےن اعالن ایک’ ،ا دیھ زات ذگزےن رپ دواہل ا زاہ ےہ! ا اجو اوز اس ےس مالاقت رکو۔‘
“بب امتم ڑل ویکن ےن وہایشزی ےس اینپ امتم ںیلعشم ایتز رک ایل۔ مک دنملقع ڑل ایکن دنملقع ڑلویکن
ےس ےنہک ںیگل ’ ،اہمتزے لیت ںیم ےس وھتزا سا ںیمہ یھب دے دو اس ےئل ہک امہزی ولعشمن ںیم لیت متخ
وہ ایگ ےہ۔‘
“دنملقع ڑلویکن ےن وجات دنا  ’ ،ںیہن امہزے ناس وج لیت ےہ وہ امہزے اوز اہمتزے ےئل اکیف پ 
وہاگ۔ اوز اہک ہک داکن وک اجرک وھتزا لیت اےنپ ےئل رخند ول۔‘
“بب ناچن مک دنملقع ڑلایکن لیت رخند ےن ےک ےئل یلچ ںیئگ۔ جب وہ اج زیہ ںیھت ہک دواہل ا ایگ۔ وہ
ڑلایکن وج نکلتے ےک ےئل ایتز ںیھت دوےہل ےک ساھت دوعت ںیم یلچ ںیئگ۔ رھپ دعب دزوازہ دنب رک دنا ایگ۔
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“مک دنملقع ڑلایکن ا ںیئ اوز ےنہک ںیگل  ’ ،انجت انجت ادنز اجےن ےک ےئل امہزے واےطس دزوازہ
وھکدلو۔‘
“نکیل دوےہل ےن وجات دنا ’ ،ںیم مت ےسچس یہ اتہک وہن ہک مت وکن وہ ہی ںیم ںیہن اجاتن۔‘
233
“اس وہج ےس مت ہشیمہ ایتز زوہ۔ اےئلس ہک انب ا دم ےک ا ےن اک دن نا وقب وت مت ںیہن اجےتن۔
 5.18نیت ونرکون یک لیثمت
“ا امسین نادساہب انک اےسی ا دیم ےس ہباہب ےہ ہک وج اےنپ رھگ وک وھچ ز رک دورسے اقمم رپ یسک ےس
مالاقت رکےن ےک ےئل رفس رکنا وہ وہ ا دیم رفس رپ نکلتے ےس ےلہپ اےنپ ونرک ےس نات رک ےک اینپ اجدیئاد یک

رگناین رکےن ےک ےئل اہک وہ۔ وہ ان ونرکون یک ااطتسعب ےک اطمقب انکو ینتک دہم دازی دی اجےئ ااکس اس
ےن ہلصیف رک ایل۔ اس ےن انک ونرک وک ناچن وتزے اوز دورسے وک دو وتزے دنا۔ رسیتے ونرک وک انک وتزا
دنا۔ رھپ وہ دورسی ہگج خال ایگ۔ سج ونرک ےن ناچن وتزے ایل اھت اس ےن وفزا ًاس زمق وک اجتزت ںیم اگلنا۔
اوز اس ےس مرند ناچن وتزے عفن امکنا۔ اوز سج ونرک ےن دو وتزے نانااھت ایس رطح اس ےن یھب اس زمق وک
اکز وناز ںیم اگلنا۔ اوز دو وتزے اک انمعف امکنا۔ نکیل سج ےن انک وتزا نانا اھت وہ خال ایگ اوز زنیم ںیم انک
گڑاھ وھکدا اوز اےنپ ا اق یک زمق وک اپھچ رک زھک دنا۔
“انک رعہص دزاز ےک دعب امکل رھگ ا نا اوز اینپ دی وہ یئ زمق ےک نازے ںیم اےنپ ونرکون ےس اسحت
وپ اھچ۔ وہ ونرک سج ےن ناچن وتزے ناےئ ےھت اس ےن مرند ناچن وتزے اےنپ امکل ےک ساےنم الےئ اوز ےنہک
اگل ’ ،ریمے امکل ،مت ےن ھجم رپ اامتعد رک ےک ناچن وتزے د بتے ےھت وت ںیم ےن اس وک اکزوناز ںیم سالم ایک
اوز دوھکی ناچن وتزے ںیم ےن امکےئ ںیہ۔‘
“امکل ےن اہک  ’ ،وت انک ااھچ اوز اقنل رھبوہس ونرک ےہ۔ اس وھچ یٹ یس زمق وک اےھچ ادناز ےس اامعتسل ںیم
ال نا ےہ۔ اس وہج ےس ںیم ےھجت اس ےس یھب انک بڑا اکم دواگن۔ اوز وت یھب ریمی وخیش ںیم رشنک وہ اج۔‘
“رھپ دو وتزے واال ونرک اےنپ امکل ےک ناس ا رک ےنہک اگل  ،ریمے امکل ’ ،وت ےن ےھجم رصف دو وتزے
د بتے ےھت ںیم ےن اس زمق وک اامعتسل ایک اوز اس ےس مرند دووتزے امکنا وہن۔‘
“امکل ےن وجات دنا ’ ،وت یھب انک اقنل اامتعد ااھچ ونرک ےہ۔ وت ےن اس وھچ یٹ یس زمق وک انک اےھچ
ادناز ںیم رخح ایک۔ اس یک وہج ےس ںیم ےھجت اس ےس یھب انک بڑا اکم دواگن۔ اس ےئل وت ریمی وخاحشیل
ںیم سالم وہ اج۔‘
“بب انک وتزا نا ےن واال ونرک اےنپ امکل ےک ناس ا رک اتہک ےہ  ’ ،اے ریمے امکل ،وت انک تخس
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ا دیم ےہ۔ وت ایسی ہگج ےس نا نا ےہ اہجن وت وبنا یہ ںیہن ےہ۔ اوز اہجن مخت زبڑی ںیہن رک نا ےہ واہن ےس
گ
لصف وک اکاتٹ ےہ۔ اس وہج ےس ںیم ےن ھیرارک ریتی زمق وک زنیم ںیم اپھچ دنا ےہ۔ اوز اہک ہک وت ےن ےھجم وج
زمق دے زیھک یھت وہ اہین ےہ اوکس ےل ےل۔‘
ب
“اس رپ امکل ےن اہک  ’ ،وت انک تسس و ال رپواہ اوز ڑا ونرک ےہ اوز ایکےھجت ہی نات ولعمم ںیہن ےہ ہک
ںیم مخت زبڑی پ  رکےن یک ہگج ےس لصف نانا وہن اوز اہجن جیب ںیہن وبنا وہن واہن ےس لصف اکاتٹ وہن۔
اس ےئل ےھجت اچےئہ اھت ہک وت ریمی زمق وک وسد رپ داتی۔ بب الص زمق ےک ساھت ںیم وسدیھب نا اتیل۔‘
“بب امکل ےن اےنپ دورسے ونرکون ےس اہک  ’ ،اس ےس وہ انک وتزا ےل ول اوز اس وک دندو سج ےن
ناچن وتزے نا ےئ ںیہ۔ اےنپ ناس یک زمق وج اکم ںیم ال نا ےہ ہر انک وک بڑاھ رک دنا اجاگیئ اوز سج یسک ےن
ااکس اامعتسل پ  ایک وت اس ا دیم ےک ناس وج یھب زمق وہ یگ اےس  نیھ یل اجیگیئ۔‘ رھپ اس ونرک ےک نازے ںیم
ہی مکح دنا  ’ ،اکیبز ےک ونرک وک ناہر ادنھیرے ںیم دلیکھ دو اہجن ولگ فیلکت اک اممت رکےت وہےئ اےنپ
234
داوتنن وک ےتسیپ وہےگن۔‘
 5.19انب ا دم سب ولوگن اک ااصنفرکے اگ
“انب ا دم دونازہ ا اگیئ۔ وہ میظع خالل ےک ساھت ا اگیئ۔ اےکن امتم فرےتش اےکن ساھت ا ےگنیئ۔ وہ نادساہ ےہ اوز
میظع تخت رپ ولجہ نگف وہاگ۔ امتم ولگ زنیم رپ انب ا دم ےک ساےنم عمج وہےگن۔ انک رچوااہ سج رطح اینپ
ڑیھبون وک رکبوین ےس اگل رکنا ےہ  کیھ ایس رطح وہ انکو اگل رکاگی۔ انب ا دم ڑیھبون وک اینپ داینہ
اجبب اوز رکبوین وک اینپ ناںیئ اجبب ڑھکا رکے اگ
“بب نادساہ اینپ داینہ اجبب وا ےل ولوگن ےس ےہک اگ’ ،ا و ریمے نا ت ےن اہمت زے ےئل بڑی
بڑںیتک دی ںیہ۔ ا و اوز خدا ےن مت ےس سج تنطلس وک دےنی اک ودعہ ایک ےہ اس وک نا ول۔ وہ تنطلس ایقم داین

ےک ووجد ےس یہ اہمت زے ےئل ایتز یک یئگ ےہ۔ مت اس تنطلس وک اح لص رکو۔ ویکن ہک ںیم وھب اک اھت۔ اوز
مت ولوگن ےن اھک نا دنا۔ںیم ایپسا اھت اوز مت ےن ےھجم ھچک ےنیپ ےک ےئل دنا۔ ںیم جب اکنال رھگ ےس دوز اھت وت
ولوگن ےن ےھجم اےنپ رھگ امہمن انب نا۔ اوز ںیم ریغب ڑپکون ےس اھت وت مت ےن ےھجم ےننہپ ےک ےئل ھچک دنا ںیم امیبز
اھت اوز مت ےن ریمی امیبز رپیس یک۔ ںیم دیق ںیم اھت اوز مت ےھجم دےنھکی ےک ےئل ا ےئ۔‘
“بب بنک اوز ےچس ولگ ںیہک ےگ ’ ،اے امہزے خداودن ےھجت وھباک دھکی رک مہ ےن بک ےھجت اھک نا دنا ؟ اوز
ےھجت ایپ سا دھکی رک مہ ےن ےھجت بک ناین دنا۔ اوز ےھجت اہنت ونط ےس دوز دھکی رک مہ ےن بک ےھجت امہمن انبنا اوز بک
ےھجت ریغب ڑپکون ےک دھکی رک ےننہپ ےک ےئل ھچک دنا۔ مہ ےن بک ےھجت امیبز داھکی نا دیق ںیم اوز ریتی اخرط دمد یک۔‘
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“بب نادساہ وجات داگی ’ ،ںیم مت ےس چس اتہک وہن ہک مت اہین ریمے دنبون ےک ساھت وج ھچک رک ےت
وہ وگنا ہک وہ ریمے ساھت رک ےن ےک بڑابڑ ےہ۔‘
“رھپ نادساہ ےن اینپ ناںیئ اجبب ےک ولوگن ےس اہک’ ،ریمے ناس ےس دوز وہ اجو۔ خدا ےن ںیہمت
زسا دےنی اک ہلصیف تہب ےلہپ رک ایل ےہ۔ ا گ ںیم اجو وج ہشیمہ خال یگیئ۔ وہ ا گ اطیشن اوز اےکس فروتشن ےک
ےئل ایتز یک یئگ یھت۔ ویکن ہک ںیم وھباک اھت اوزمت ولوگن ےن ےھجم اھک نا پ  دنا۔ اوز مت ےلچ ےئگ۔ اوز ںیم ایپسا
اھت مت ولوگن ےن ےھجم ےنیپ ےک ےئل ھچک پ  دنا۔ ںیم اہنت اھت ،اوز رھگ ےس دوز اھت اوز مت ولوگن ےن ےھجم اےنپ رھگ
ںیم امہمن پ  رہھٹانا۔ اوز ںیم ڑپکون ےک ریغب اھت نکیل مت ولوگن ےن ےھجم ےنہپ ےک ےئل ھچک پ  دنا۔ ںیم امیبز
اھت اوز دیقاخےن ںیم اھت اوز مت ےن ریمی رطف رظن پ  ااھٹ یئ۔‘
“بب ان ولوگن ےن وجات دنا ’ ،اے خدا ودن مہ ےن بک داھکی ہک وت وھب اک اوز ایپسا اھت ؟ اوز وت بک اکنال
اوز رھگ ےس دوز اھت ؟ نا بک مہ ےن ےھجت ریغب ڑپکون ےک نا امیب ز نا دیق ںیم داھکی ؟ ےھجت ان امت م نا وتن وک دےنھکی
ےک نا ووجد یھب مہ ریتی دمد ےئک ریغب بکےئگ؟‘
“بب نادسا ہ اںیہن وجات دے اگ ’ ،ںیم مت ےس چس اتہک وہن۔ مت ےن اہین ریمے ےب امشز دنبون ےک
ےئل ھچک رک ےن ےس ااکن ز ایک وت ریمے ےئل یھب ااکنز ایک۔‘
“رھپ بڑے ولگ واہن ےس لکن اج ںیئ ےگ۔ اوز اںیہن زوزاپ  زسا یتلم زےہ یگ نکیل بنک و زاسیناز
ولگ یگشیمہ یک زدنیگ نا ںیئ ےگ۔”
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 5.20عیسٰی اک رھپ ےس اینپ ومت ےک نازے انہک
فس
و ںیہ رپ دنچ ویناین ولگ یھب ےھت وج ح یک رقتبی ےک ومعق رپ ابعدت رکےن ا ےئ ےھت۔ ہی ویناین ولگ
سپلف ےک ناس ےئگ سپلف تیب دیصا گلنل اک زےنہ واال اھت اوز اس ےس اہک “ ،مہ عیسٰی ےس انلم اچےتہ ںیہ۔”
سپلف ےن ادنز ناس ےس اہک  ،بب سپلف اوز ادنزناس دوونن ےن عیسٰی ےس اہک۔
عیسٰی ےن ان ےس اہک“ ،وقب ا ایگ ےہ ہک انب ا دم خالل نا ےن واال ےہ۔ ںیم مت ےس چس اتہک وہن ہک
وہیگن اک انک دا پ  زنیم رپ رگ رک رم اج نا ےہ بب یہ زنیم ےس یئک اوز داےن دیپا وہےت ںیہ نکیل ارگ وہ ںیہن
رمنا وت رھپ وہ انک یہ داپ  یک لکش ںیم یہ زاتہ ےہ۔ وج صخش اینپ یہ اجن وک  تبڑ زکھنا ےہ وہ وھک داتی ےہ
نکیل وج صخش اس داین ںیم اینپ زدنیگ یک رپواہ ںیہن رک نا ےہ اوز اس ےس رفنت رکنا ےہ وہ ہشیمہ یک زدنیگ نانا
ےہ۔ وج صخش ریمی خدمب رکے وہ ریمے ساھت وہ ےل اوز ںیم اہجن یھب وہن ریمے عالم ریمے
ساھت وہن ےگ۔ ریما نات انکو یھب  تت داگی۔ وج ریمی خدمب رکںی ےگ۔
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گ
“ات ریمی اجن ھیرایت ےہ سپ ںیم ایک رکون۔ ایک ںیم وہکن ہک اے نات ےھجم ان اکتفیل ےس
اچب! ںیہن ںیم وخد ان اکتفیل وک ےنہس ا نا وہن۔ اے نات اےنپ نام یک تمظع و خالل زھکےل۔”
بب انک ا واز ا امسن ےس ا یئ “ ،ںیم ےن اس نام یک تمظع و خالل وک اقک  زاھک ےہ۔”
وج ولگ واہن ڑھکے ےھت انہون ےن اس ا واز وک نس رک اہک نادل یک رگح ےہ۔
نکیل دورسون ےن اہک ںیہن “ ،ہی وت فرہتش ےہ وج عیسٰی ےس مہ کالم وہا۔”
عیسٰی ےن ولوگن ےس اہک “ ،ہی ا واز ریمے ےئل ںیہن ہکلب اہمتزے ےئل یھت۔ ات داین یک دعالب اک وقب
ا اچنہپ ےہ۔ ات داین اک احمک (اطیشن ) داین ےس اکنل دنا اجاگیئ۔ اوز ےھجم یھب زنیم ےس ااھٹ ایل اجاگیئ جب ااسی وہاگ ںیم
سب ولوگن وک اےنپ ناس ےل ولاگن۔” اس رطح عیسٰی ےن اتب نا ہک وہ سک رطح یک ومت رماگی۔
ولوگن ےن اہک “ ،نکیل امہزی رشتعی اتب یت ےہ حیسم ہشیمہ ےک ےئل زاگیہ رھپ مت ااسی ویکن ےتہک وہ ’ ،انب
ا دم وک اورپ ااھٹ ایل اجاگیئ ‘ہی’ انب ا دم ‘وکن ےہ ؟”
بب عیسٰی ےن ان ےس اہک “ ،ھچک دری نک ونز اہمتزے ساھت ےہ جب نک ونز اہمتزے ساھت ےہ
نازیکی مت رپ اغلب پ  ا یگیئ اوز وج نازیکی ںیم اتلچ ےہ اےس ولعمم ںیہن ہک وہ اہکن اج زاہ ےہ۔ ہکبج ونز
اہمتزے ناس ےہ ذہلا ات مت ونز رپ اامین الو نا ہک مت ونز ےک ےٹیب ونب۔” جب عیسٰی ےن اانپ انہک متخ ایک اوز ایسی
ہگج ےئگ اہجن ولگ اےس نا ںیہن ےکس۔
عیسٰی ےن یئک زجعمے داھک ےئ اوز ولوگن ےن سب ھچک داھکی اس ےک ناووجد اس رپ اامین ںیہن الےئ۔
اس ےس نشعناہ یبن ےک کالم یک واضجب وہیئ وج اس ےن اہک:
“اے خداودن سک ےن امہزے اغیپم وک امنا اوز اامین النا
اوز سک ےن خداودن یک طاقب اک اظمہرہ داھکی؟”
ای انک اوز وہج یھت سج ےس وہ اامین پ  الےئ اسیج ہک نشعناہ ےن اہک:
“خدا ےن اںیہن ادناھ
اوز اےکن دولن وک تخس رک دنا۔
اےئلس اس ےن ااسی ایک نا ہک وہ اینپ ا وھکنن ےس پ  دںیھکی اوز پ  دل ےس ںیھجمس اوز ریمی رطف زوجع
وہن۔
نا ہک ںیم اںیہن افشء دون۔”
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نشعناہ ےن ہی اےئلس اہک ہک اس ےن اس تمظع و خالل وک داھکی اھت اس ےئل نشعناہ ےن اس ےک نازے ںیم ااسی
اہک۔
عی
یئک ولوگن ےن سٰی رپ اامین النا ٰیتح ہک وہیدی رسداز یھب اس رپ اامین الےئ رگم وہ فرویسین ےس

دزےت ےھت اےئلس انہون ےن اعالہین وطزرپ اےنپ اامین ال ےن وک طاہر ںیہن ایک۔ اںیہن ہی دز اھت ہک ںیہک اںیہن
وہیدوین یک ابعدت اگہ ےس اکنل پ  دنا اجےئ۔ اےئلس ہک اںیہن خدا یک رعتفی یک اجبےئ ولوگن یک رعتفی

اچےئہ یھت۔
عیسٰی ےن دنلب ا واز ےس اہک “ ،وج ھجم رپ اامین النا ےہ وت وہ ھجم رپ اامین ںیہن النا وگنا وہ ریمے ےنجیھب
واےل رپ اامین ال ناےہ۔ وج ےھجم داتھکی ےہ وگنا اس ےن ریمے ےنجیھب واےل وک داھکی۔ ںیم ونز وہن ،اوز اس
داین ںیم ا نا وہن۔ نا ہک ولگ ھجم رپ اامینالںیئ اوز وج وکیئ ھجم رپ اامین الےئ اگ وہ نازیکی ںیم پ  زاگیہ۔
“ںیم اس داین ںیم ولوگن اک ااصنف رک ےن ںیہن ا نا ہکلب ولوگن وک نا ےن ےک ےئل ا نا وہن وت رھپ ںیم وہ
ںیہن وہن ہک ولوگن اک ااصنف رکو ن وج ریمی امیلعتت وک رکنس اامین پ  ال ےئ ںیم اےس رجمم رہھٹاون۔
نج ولوگن ےن ریمی ناںیت ںینس اوز اامین ںیہن الےئ اںیہن رجمم رہھٹا ےن واال انک یہ ےہ۔ وج ھچک ںیم
ےن ںیہمت اھکسنا اوز اس ےک اطمقب ا رخی دن ااکس ہلصیف وہاگ۔ ویکن ہک نج زیچون یک ںیم ےن میلعت دی
ےہ وہ ریمی اینپ ںیہن۔ نات سج ےن ےھجم اجیھب ےہ ایس ےن اہک ہک ایک انہک ےہ ایک رکنا ےہ۔ اوز ںیم اجاتن
وہن ہک ہشیمہ یک زدنیگ نات ےک ااکحم رپ لمع رکےک یتلم ےہ انچہچن وج ھچک اتہک وہن وہ سب ناںیت نات یہ
یک ںیہ سج ےن ےھجم ےنہک ےک ےئل اہک۔”
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 5.21رممی وک تیب عیناہ ںیم عیسٰی وک حسم رکنا

فس
ح اوز ریغب ریمخ یک زویٹ یک رقتبی ےک ےئل رصف دو دن نایق زہ ےئگ ےھت۔ یھبس رسداز اک نہ اوز نیملعم
رشتعی ہی اچےتہ ےھت ہک فربی ےک یسک یھب رطےقی وک اانپ رک عیسٰی وکرگاتفز رکںی اوز لتق رک دںی۔ “نکیل
اںیھن رقتبی ےک ومعق رپ عیسٰی وک رگاتفز ںیہن رک نا اچےتہ ہی نات نکمم ںیہن ےہ ہک مہ عیسٰی وک رگاتفز
رکںی وزپ  ولگ ضیغ وبضغ ںیم ا سکتے ںیہ اوز اسفد بڑ نا وہ اتکس ےہ۔”
تیب عیناہ ںیم عیسٰی جب وکزیھ وعمشن ےک رھگ ںیم ےھت وت  237ان ولوگن ےن عیسٰی ےک ےئل سام اک
اھک نا ایتز ایک اوز اماھت خدمب ںیم یھت زعلز ان ںیم سالم اھت وج عیسٰی ےک ساھت اھک ےن ےھٹیب وہ ےئ ےھت۔
رممی ےن اٹج امیس اک اخصل اوز شیب تمیق رطع عیسٰی ےک ناون رپ ڑھچاک رھپ اےکس ناون وک اےنپ ناولن ےس وپاھچن
ن
اوز سازے رھگ ںیم رطع یک وخوبش ھنل یئگ۔
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وہیداہ ارکسوییت یھب واہن اھت وج عیسٰی ےک سارگدون ںیم اھت وج دعب ںیم عیسٰی اک اخم فل نب ایگ اھت۔ وہیداہ
ےن اہک۔“ ،ہی رطع یک تمیق نیت وس اچدنی ےک وکسن یک وہ یگ اوکس فروجب رک ےک ان وسیپن وک رغوبین ںیم
میسقت رک دنا اجنا۔” وہیداہ وک رغوبین یک رکف پ  یھت اوز اس ےن ہی نات اس ےئل یہک ویکن ہک وہ انک وچز اھت
اوز وہ ان ںیم ےس اھت ےکنج ناس ان ولوگن یک دی وہیئ زمق یک یلیھت وہ یت یھت۔ اوز وہیدا ہ وک جب یھب ومعق
اتلم اس ںیم ےس رچا اتیل اھت۔
عیسٰی ےن اہک “ ،اےس مب زووک ہی اس ےک ےئل حیحص ےہ ہک وہ ااسی رکے اوز ہی ریمے دنف یک ایتز نان
ںیہ۔ ویکن ہک رغبی وت اہمت زے ساھت ہشیمہ زںیہ ےگ نکیل ںیم اہمت ز ے ناس ںیہن زوہن اگ۔  238ہی
وعزت وج ھچک ریمے ےئل رکیتکس یھت ایک۔ رمےن ےس ےلہپ یہ دتنیف ےئلیک اس ےن ریمے دبن رپ وخُوبشداز
لیت وکڑھچاک ےہ۔ ںیم نالکل چس اتہک وہن ہک داین ںیم اہجن یھب وخربخشی یک میلعت دی اجیت ےہ واہن اس
239
وعزت ےک ےئک وہےئ اکم ےک قلعتم اہکاجےئ وت ولگ ا س وک ناد ز ںیھک ےگ۔”
 5.22وہیداہ اک عیسٰی ےک دونمشن یک دمدرکےن ںیم زاضگدنی

عیسٰی ےک نازہ زوسولن ںیم وہیداہ ارکس وییت انک اھت۔اطیشن اس ںیم دالخ وہ ایگ اھت۔ وہیداہ اک ونہن ےک
240
زامنہ ےک احم ظف دنچ اپس ویہن ےک ناس ایگ اوز عیسٰی وک ڑکپ وا دےنی ےک نازے ںیم ان ےس وگتفگ یک۔
اوز اس ےن وپاھچ “ ،ارگ ںیم عیسٰی وک ڑکپ رک اہمتزے وحاےل رکون وت مت ےھجم ےنتک ےسیپ دوےگ؟” اکونہن ےن
241
وہیداہ وک سیت اچدنی ےک سکّے د بتے۔ ایس دن ےس وہیداہ عیسٰی وک ڑکپواےن ےک ےئل وقب ےک ااظتنز ںیم اھت۔
فس
 5.23ح ےک اھکےن یک ایتزی
فس
ریغب ریمخ یک زویٹ یک رقتبی اک وقب ا نا۔ وہیدوین ےک ےئل ح یک ڑیھبون وک دحب رک ےن اک ویہ دن اھت۔
فس
عیسٰی ےن رطپس اوز وی انح ےس اہک “ ،اج و اوز امہزے ےئل ح ےک اھک ےن اک ااظتنم رکو۔”
رطپس اوز ویانح ےن عیسٰی ےس وپ اھچ “ ،اھکنا اہکن ایتز رکنا اچ ےئہ؟”
عیسٰی ےن ان ےس اہک “ ،ونس! رہش ںیم دالخ وہ ےن ےک دعب مت انک اےسی ا دیم وک دوھکی ےگ ہک وج ناین
ےس رھبا انک ڑھگا ااھٹ ےئ وہ ےئ اجنا وہاگ۔ ایس ےک ےھچیپ ےتلچ زوہ۔ رھپ وہ انک رھگ ںیم دالخ وہاگ۔ مت یھب
اےکس ساھت ےلچ اجو۔ رھگ ےک اس امکل ےس وہک’ ،ااتسد وپ اتھچ ےہ ہک وہ اےنپ سارگدون ےک ساھت سک رمکہ
فس
ںیم ح اک اھکنا اھک ےئ ؟‘ بب رھگ اک امکل ناال اخپ  رپ انک بڑے رمکہ یک نسان دیہ رکاگی۔ اوز ےہک اگ ہک ہی رمکہ
فس
وت رصف اہمتزے ےئل ایتز ایک ایگ ےہ اوز ےہک اگ ہک ح اک اھک نا واہن رپ ایتز رکو۔”
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051

فس
اےئلس رطپس اوز ویانح ولت ےئگ ہر نات عیسٰی ےک ےنہک ےک اطمقب شیپ ا یئ اوز وہ ح اک اھک نا وںیہ رپ ایتز
ایک۔
ف
س
عی
ح یک رقتبی ےک اھک ےن اک وقب ا ایگ۔ سٰی اوز زوسل درتسوخان ےک ارطاف اھک نا اھک ےن ےک ےئل
242
نینھ ےئگ۔
سارگدون ےک ساھت عیسٰی اک ا رخی اھکنا ()5.24-40
 5.24عیسٰی اوز اےکس سارگون اک زات ےک اھکےن ںیم سالم وہنا
فس
عیسٰی ےن ان ےس اہک “ ،ںیم رم ےن ےس ےلہپ ح اک اھک نا اہمتزے ساھت اھک ےن یک بڑی ا ززو زکھنا وہن۔
فس
ویکن ہک ںیم مت ےس اتہک وہن ہک خدا یک نادساہب ںیم جب نک ہی وپزا پ  وہ بب نک ںیم دونازہ ح اک اھک نا
ںیہن اھک واگن۔”
عی
بب سٰی ےن ےئم اک ایپ ہل ااھٹ نا اوز اس ےک ےئل خدا اک رکش ادا ایک بب رھپ اُس ےن اہک“ ،اس ایپہل وک ول اوز
مت سب ا سپ ںیم نابب ول۔ اوز اہک ہک خدا یک نادساہب ا ےن نک ںیم ےئم ق یھ دونازہںیہن ویپاگن۔”
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 5.25عیسٰی اک اےنپ سارگدون ےکناون دوھنا
اطیشن اسیلب وہیداہ ارکسوییت ےک دل ںیم نات دال اکچ اھت ہک وہ عیسٰی ےک خالف وہ اج ےئ۔وہیداہ وعمشن
اک اٹیب اھت۔ عیسٰی وک نات ےن ہر زیچ رپ اایتخز دے دنااھت عیسٰی ہی اجن ےئگ ےھت۔ اےس ہی یھب ولعمم اھت ہک وہ خدا
یک رطف ےس ا نا ےہ اوز واسپ خدا ےک ناس یہ اج زاہ ےہ۔ وہ جب اھک نا اھک زےہ ےھت عیسٰی ےن ڑھکے وہ رک
اےنپ ڑپکے انا زے اوز زوامل اینپ رمک ےس نادناھ۔ عیسٰی رھپ بڑنت ےس نا ین دال رک اےنپ سارگدون ےک
ناون دوھےئ اوز اےس رھپ اےنپ زوامل ےس وپاھچن وج اس یک رمک ںیم دنباھ اھت۔
عیسٰی رھپ وعمشن رطپس ےک ناس ا ےئ رھپرطپس ےن عیسٰی ےس اہک “ ،اے خداودن ا ت ریمے ریپ پ 
دوھ ںیئ۔”
عیسٰی ےن اہک “ ،ات مت ںیہن اجےتن ہک ںیم ایک رک زاہ وہن نکیل دعب ںیم اہمت زی ھجمس ںیم ا اجےئ اگ۔”
رطپ س ےن اہک “ ،ںیم ا ت وک اےنپ ریپ ق یھ ںیہن دوھ ےن دواگن۔”
عیسٰی ےن وجات دنا“ ،ارگ ںیم اہمت زے ناون پ  دوھون وت رھپ مت ریمے ولوگن ںیم ےس ںیہن وہ
ےگ۔”
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وعمشن رطپس ےن اہک “ ،اے خدا ودن! ریمے ریپ دوھ ےن ےک دعب ریمے اہ ھت اوز ریما رس یھب دوھ
داول۔”
عی
سٰی ےن اہک “ ،وج اہن اکچ ےہ اس وک وساےئ ناون ےک یسک اوز وضع وک دوھےن یک رضوزت ںیہن ویکن
ہک اس اک وپزا دبن اصف ےہ اس وک رصف ریپ یہ دوھ ےن یک رضوزت ےہ اوز مت ولگ ناک وہ۔ نکیل سب
ےک سب ناک ںیہن۔” عیسٰی ہی اجن ےئگ ےھت ہک وکن اس اک اخم فل ےہ ایس ےئل اس ےن اہک “ ،مت ںیم
ہروک یئ ناک ںیہن۔”
عی
جب عیسٰی ان ےک نا ون دوھ ےکچ وت رھپ ڑپکے نہپ رک واسپ زیم رپ ا ےئگ سٰی ےن وپاھچ “ ،ایک مت اجےتن
وہ ہک ںیم ےن اہمت زے ےئل ایک ایک ؟ مت ےھجم ’ ،ااتسد‘ اوز’ خدا ودن‘ ےتہک وہ ہی مت  کیھ ہہک زےہ وہ ویکن ہک
ںیم ویہ وہن۔ ںیم اہمت زا خداودن اوز ااتسد وہن نکیل ںیم ےن اہمت زے ریپ انک اخ دم یک رطح دوھ ےئ
اس ےئل مت یھب ا سپ ںیم انک دورسے ےک ریپ دوھو۔ ںیم ےن ااسی اس ےئل ایک نا ہک اہمت زے ےئل انک
منال اقک  وہ اس ےئل ںیہمت یھب ا سپ ںیم انک دورسے ےک ساھت ااسی یہ رک نا اچےئہ اسیج ہک ںیم ےن
اہمت زے ساھت ایک۔ ںیم مت ےس چس اتہک وہن ہک انک اخدم اےنپ ا اق ےس بڑھ رک ںیہن وہ اتکس اوز پ  اقدص یہ
244
اےنپ ےنجیھب واےل ےس بڑا وہ اتکس ےہ۔ ارگمت ہی اجےتن وہ بب مت وخس زوہ ےگ ارگ ہی سب مت رکوےگ۔
 5.26عیسٰی اک انہک وکن اس ےک خالف وہاگ
“ںیم مت سب ےک نازے ںیم ںیہن اتہک وہن۔ںیم ےننج وک بختنم ایک ےہ اںیہن ںیم اجاتن وہن نکیل وج
ہفیحص ںیم ےہ وہ وپ زا وہاگ۔ ’وج ریمے ساھت اھکےن ںیم رشنک زاہ ویہ ریما اخم فل وہا۔‘ ات ںیم اس
ےک وہ ےن ےس ےلہپ ربخ دا ز رک نا وہن نا ہک جب ہی واہعق وہ اج ےئ وت مت اامین ال و ہک ںیم ویہ وہن۔ ںیم
مت ےس چس اتہک وہن ہک سج ےن ریمے ےجیھب وہ ےئ وک وبقل ایک وگنا اس ےن ےھجم وبقل ایک اوز وج ےھجم وبقل
رکنا ےہ وہ ریمے ےنجیھب واےل وک وبقل رکنا ےہ۔”
ہی ناںیت ہہک رک عیسٰی ےن اےنپ ا ت وک فیلکت ںیم وسحمس ایک اوز اعالہین وطز رپ اہک “ ،ںیم مت ےس چس اتہک
وہن ہک مت ںیم ےس انکریما اخمفل وہ اگ۔”
عی
عیسٰی ےک سارگدون ےن انک دورسے وک داھکی اوز وہ ھجمس ںیہن ےکس ہک سٰی سک ا دیم ےک نازے ںیم
ہہک زےہ ںیہ۔ انک سارگد وج عیسٰی ےک قربی اھت اوز عیسٰی یک رطف کھج رک اھٹیب وہا اھت اوز وہ عیسٰی اک اتیہچ
سارگد اھت۔ وعمشن رطپس ےن اس وک اسازہ ےس اہک ہک وپوھچ عیسٰی سک ےک نازے ںیم نات رک زاہ ےہ۔
اوز وہ سارگد ایس رطح قربب ےک اہسزے ےس اہک “ ،اے خداودن وکن ےہ وج اہمتزااخمفل وہ اگ ؟”
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052

عی
سٰی ےن وجات دنا “،ںیم اس زویٹ وک دوب رک انک صخش وک دواگن وہ و یہ ےہ۔  245اوز اہک ہک وفیحصن
ںیم اھکل ےہ ہک ا نب ا دم واہن ےس لکن اج ےئ اگ اوز رم اجاگیئ۔ نکیل وہ سج ےن اس وک لتق ےک ےئل وحاےل
ایک اھت اس ےک ےئل وت بڑی رخایب وہ یگ۔ اوز اہک ہک ارگ وہ دیپایہ پ  وہ نا وت وہ اےکس قح ںیم تہب رتہب وہ نا۔”
بب عیسٰی وک اےکس دونمشن ےک وحاےل رک ےن واےل وہیداہ ےن اہک“ ،اے ریمے ااتسد! ًانیقی ںیم ریتا
اخمفل ںیہن وہن۔ وہیداہ ویہ ےہ سج ےن عیسٰی وک دونمشن ےک وحاہل ایک اھت۔”
246
عیسٰی ےن وجات دنا“،اہن وہ وت ویہ ےہ۔”
اوز عیسٰی ےن انک زویٹ اک ڑکٹا ایل اوز اس وک بڑنت ںیم دوب رک وہیداہ ارکسوییت وک دنا وج وعمشن اک اٹیب اھت۔ جب

وہیداہ ےن زویٹ یل اطیشن وہیداہ ںیم امس ایگ۔ عیسٰی ےن وہیداہ ےس اہک “ ،وج وت رک نا اچاتہ ےہ وہ دلجی ےس رک ۔”
زیم رپ ےھٹیب وہ ےئ سارگدون ںیم یسک ےن پ  اھجمس ہک عیسٰی ےن اوکس ااسی ویکن اہک۔ وچہکن وہیداہ ےک ناس زمق یک
یلیھت زیتہ یھت اس ےئل سارگدون ےن اھجمس ساند عیسٰی یک رمیض ہی ےہ ہک وہیداہ نازاز اج رک رقتبی ےک ےئل ھچک
رخند ال ےئ نا رھپ وہ ےھجمس ہک ساند عیسٰی وہیداہ وک ہی انہک اچاتہ ےہ ہک رغوبین ںیم ھچک نابب دے۔
247
وہیداہ زویٹ اک ڑکٹا ایل اوز وفزا ًناہر خال ایگ۔ہی زات اک وقب اھت۔
 5.27خدا ےک ساھت انک این دہع
عی
جب وہ اھک نا اھک زےہ ےھت وت سٰی ےن زویٹ ااھٹ یل اوز خدا اک رکش ادا ایک اوز اس وک وتز رک اہک“ ،اوکس ااھٹ ول
اوز اھک و ،اوز اےنپ سارگدون وک ہی ہہک رک دنا ہک ہی ریما مسج ےہ۔ 248ںیم ںیہمت وج دے زاہ وہن۔ ےھجم ناد
رک ےن ےک ےئل مت اس رطح رکو۔”
249
ایس رطےقی رپ جب اھکنا متخ وہا وت اس ےن ےئم اک ایپ ہل ااھٹنا اس رپ خدا اک رکشہی ادا ایک اوز اہک“،ہر وک
یئ اس وک یپ ےل۔  250خدا ےن اےنپ دنبون ےس این دہع ایک ےہ ہی اوکس طاہر رکنا ےہ۔ ںیم ںیہمت وج وخن
دے زاہ وہن اس ےس ےئن اعمدہہ اک ا اغز وہ نا ےہ۔ 251ہی تہب ےس ولوگن ےک گناوہن یک اعم یف و ششخب
ےک ےئل  اہنا اج ےن واال وخن ےہ۔ ںیم اس وقب اس ےئم وک ںیہن نیتون اگ جب نک ریمے نات یک
نادسایہ ںیم مہ رھپ دونازہ عمج پ  وہےگن بب ںیم اہمتزے ساھت اوکس دونازہ ویپاگن۔ اوز ہی یئن ےئم وہ یگ۔
اس رطح ےتہک وہ ےئ وہ ان وک ےنیپ ےک ےئل دندنا۔”
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 5.28وکن زنادہ اتیمہ زکھنا ےہ؟

بب زوسل ا سپ ںیم ثحب رکےن ےگل ہک مہ ںیم ےس وکن زنادہ زعمز اوز ارشف ےہ۔ نکیل رھپ عیسٰی ےن
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ان ےس اہک “ ،داین ےک نادساہ اےنپ ولوگ ن رپ خکومب رکےت ںیہ۔ اوز وہ صخش وج دورسون رپ اایتخز زےتھک ںیہ
وہ ان ےس اےنپ ا ت وک ’ولوگن اک دمد اگز‘ ولہکاےت ںیہ۔ اوز اہک ہک مت ہر زگ اےسی پ  اننب۔ اوز مت ںیم وج بڑا ےہ
وہ سب ےس وھچنا ےنب اوز اقدئنی وک اچےئہ ہک وہ ونرکون یک رطح زںیہ۔ امہ رتنی صخش وکن ےہ؟ ایکوہ وج
اھک ےن ےک ےئل اھٹیب ےہ ؟ نا وہ وج اس یک خدمب رک نا ےہ؟ ایک مت ےتھجمس وہ ہک وہ وج اھکنا اھکےن ےک ےئل اھٹیب
ےہ وہ بڑا وہنا ےہ ؟ نکیل ںیم وت مت ںیم انکاخدم یک رطح وہن!
“مت وت ریمے ساھت یئک مشکالت ںیم زےہ وہ۔ اوز ںیم ںیہمت ویسی یہ انک خکومب دے زاہ وہن
یسیج ریمے نات ےن خکومب ےھجم دی یھت۔ ریمی نادساہب ںیم مت یھب ریمے ساھت اھک نا اھک و ےگ اوز
253
وئیپ ےگ رھپ مت تخت رپ نینھ رک نئمطم وہ رک ارسالیئ ےک نازہ فروقن اک ہلصیف رکو ےگ۔”
 5.29عیسٰی اک انک این مکح دانی

جب وہیداہ خال ایگ وت عیسٰی ےن اہک “ ،ات انب ا دم خالل نا زاہ ےہ۔ اوز خدا ےن انبِ ا دم ےس خالل نانا۔ ارگ
خدا اےکس دزےعی خالل نانا ےہ بب خدا یھب ےٹیب وک خالل داتی ےہ اوز اوکس دلج یہ خالل داگی۔”
عیسٰی ےن اہک “ ،ریمے ںوچ ںیم اہمتزے ساھت رصف رصتخم رعےص ےک ےئل زوہاگن مت ےھجم دوھندو
ےگ اوز اسیج ںیم ےن وہیدوین ےس اہک اھت ایس رطح مت ےس ات یھب اتہک وہن :ںیم اہجن اج زاہ وہن مت
ںیہن ا سکتے۔
“ات ںیم ںیہمت انک این مکح داتی وہن انک دورسے ےس تبحم رکو اسیج ہک ںیم ےن مت ےس تبحم یک
یھت مت یھب انک دورسے ےس تبحم رکو۔ سب ولگ ہی اجن اجںیئ ےگ ہک مت ریمے سارگد وہ ارگ مت انک
254
دورسے ےس تبحم رکو ےگ۔”
 5.30عیسٰی اک انہک رطپس ا ُس اک ااکنز رکاگی

عیسٰی ےن اےنپ سارگدون ےس اہک“ ،ا ح زات مت سب ریمے قلعت ےس اےنپ اامین وک اضعئ رک ول
ےگ۔وفیحصن ںیم اھکل ےہ:
’ںیم رچوا ےہ وک لتق رکون اگ
اوز ڑھبںی رشتنم وہ اج ںیئ یگ۔‘
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نکیل ںیم رم ےن ےک دعب رھپ ومت ےس یج اوھٹن اگ۔ بب ںیم گلنل اج ون اگ اہمت زے واہن کےننہپ ےس ےلہپ
255
یہ ںیم واہن زوہن اگ۔
“انک اسکن سج رطح اانپ وہیگن ااھچاتل ےہ ایس رطح اطیشن ےنیھب ںیہمت ا زامےن ےک ےئل
ااجزت یل ےہ۔ اے وعمشن! اے وعمشن۔ اوز اہک ہک ریتا اامین پ  وھک ےن ےک ےئل ںیم ےن داع یک ےہ اوز
256
جب وت واسپ ا ےئ وت ریتے اھب ویئن یک وقتبڑےھ۔”
رطپس ےن وجات دنا “ ،درگی امتم سارگداانپ اامین وھک دںی ےگ نکیل ںیم اانپ اامین ںیہن وھکون اگ۔”
عیسٰی ےن اہک“،ںیم چس اتہک وہن۔ ا ح یک زات رمع ےک دو رمہبت نانگ دےنی ےس لبق یہ وت نیت
رمہبت ہی ےہک اگ ہک وت ےھجم ںیہن اجاتن۔”
نکیل رطپس ےن نیقی ےک ساھت وجات دنا“ ،ارگ ےھجم ریتے ساھت رم نا یھب ڑپے وت  کیھ ےہ بب
257
یھب ںیم ہر زگ ہی نات پ  وہکن اگ ہک ںیم ےھجت ںیہن اجاتن ۔” دورسے سارگدون ےن یھب ااسی یہ اہک۔
بب عیسٰی ےن زوسولن ےس وپاھچ “ ،ںیم ےنںیہمت ولوگن وک میلعت دےنی ےک ےئل ریغب وسیپن ےک ریغب
یلیھت ےک اوز ریغب وجوتن ےک اجیھب وہن وت ایسیوصزت ںیم ایک اہمت زے ےئل یسک زیچ یک یمک وہ یئ ےہ؟”
زوسولن ےن وجات دنا “ ،ںیہن۔”
عیسٰی ےن ان ےس اہک“ ،نکیل ارگ ات اہمت زے ناس زمق وہ نا یلیھت وہ اس وک ساھت ےل اج و اوز ارگ
اہمتزے ناس ولتاز پ  وہ وت اینپ وپساک وک چیب رک انک ولتاز رخند ول۔ ویکن ہک ںیم ںیہمت اتبنا وہن ہک ےفیحص
ںیم اھکل ےہ
م
’ھجم رپ نقینًا یہ وپزا وہاگ۔ وہ انک ُجڑ م اھجمسایگ اھت۔‘
اہن ریمے نازے ںیم یھکل یئگ ہی نات وپزی وہ ےن وک ا زیہ ےہ۔”
سارگدون ےن اہک“ ،خداودن اہین دوھکی دو ولتازںی ںیہ”
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عیسٰی ےن اہک“ ،سب اانت  کیھ ےہ۔”
ن
 5.31عیسٰی اک اےنپ سارگدون یک سلّی دانی

عیسٰی ےن اہک “ ،اےنپ دل وک فیلکت پ  دو خدا رپ اوز ھجم رپ رھبوہس زوھک۔ ریمے نا ت ےک رھگ ںیم یئک رمکے
ںیہ ارگ ہی چس پ  وہ نا وت ںیم مت ےس ق یھ پ  اتہک۔ ںیم واہن اجزاہ وہن نا ہک اہمت زے ےئل ہگج ایتز رکون۔
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جب ںیم واہ ن اج رک اہمت زے ےئل ہگج انب ولن بب دونازہ ںیم رھپ ا ون اگ۔ اوز ںیم ںیہمت اےنپ ساھت ےل
اج ون اگ۔ اوز بب مت ریمے ساھت اہجن ںیم وہن واہن مت یھب زانہ۔ اوز مت اس زاہ وک اجےتن وہ اہجن ںیم
اج زاہ وہن۔”
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 5.32نات نک کےننہپ اک وادح وہلیس عیسٰی
وھتام ےن اہک“ ،ا ے خداودن! مہ ںیہن اجےتن ہک ا ت اہکن اج زےہ ںیہ رھپ مہ سک رطح زاہ وک اجںین
ےگ ؟”
عی
س
ٰی ےن وجات دنا “ ،ںیم زاہتس وہن ںیم اچس یئ وہن اوز زدنیگ یھب۔ ںیم یہ انک دزہعی وہن سج
ےس مت نات ےک ناس اج سکتے وہ۔ ارگ مت تقیقح ںیم ےھجم اجن ےئگ وہ ےت وت ریمے نات وک یھب اجےتن ات
مت اےس اجےتن وہ اوز مت ےن اےس دھکی ایل ےہ۔”
عی
پلف ےن سٰی ےس اہک “ ،اے خداودن! ںیمہ اےنپ نات وک داھک و یہی مہ اچ ےتہ ںیہ۔”
عیسٰی ےن وجات دنا  “ ،پلف ںیم اےنت رعہص ےس اہمت زے ساھت وہن اوز ںیہمت ےھجم اجانن اچےئہ۔سج
صخش ےن ےھجم داھکی ےہ اس ےن نات وک یھب داھکی ےہ رھپ مت ااسی ویکن ےتہک وہ ’ ،ںیمہ نات وک داھک و؟‘ ایک ںیہمت
نیقی ںیہن ےہ ہک ںیم نات ںیم وہن اوز نات ھجم ںیم ےہ وج ھچک ںیم ںیہمت ہہک اکچ وہن وہ ریمی رطف ےس
ںیہن ہکلب نات ھجم ںیم ےہ اوز وہ اانپ اکم رک زاہ ےہ۔ جب ںیم ہی وہکن ہک نات ھجم ںیم ےہ اوز ںیم نات ںیم
وہن وت نیقی رک نا اچ ےئہ نا رھپ زجعمات یک وہج ےس اامین ےل ا و وج ںیم ےن ےئک۔
“ںیم چس اتہک وہن وج صخش ھجم ںیم نیقی زکھنا ےہ اوز اامین زکھنا ےہ اوز وج اکم ںیم رکنا وہن وہ
یھب رکے۔اہن! وہ اس ےس یھب بڑا اکم رکے اگ وج ںیم ےن ےئک ںیہ۔ویکن ہک ںیم نات ےک نا س اج زاہ
وہن۔ ارگ مت ریمے نام ےس ھچک اچ وہ ےگ ںیم اہمت زے ےئل رکون اگ اس رطح نات یک تمظع و خالل اک
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ااہظز ےٹیب ےک دزےعی وہ اگ۔ ارگ مت ریمے نام ےس ھچک اچ وہ ےگ ںیم اہمت زے ےئل رکون اگ۔
 5.33عیسٰی اک زوح القّدس ےنجیھب اک ودعہ
“ارگ ںیہمت ھجم ےس تبحم ےہ وت مت ویہ رکوےگ سج اک ںیم ےن مکح دنا ےہ۔ ںیم نات ےس ادتساع رکون اگ وت
وہ اہمت زے ےئل دورسا دمد اگز داگی۔ اوز وہ ہشیمہ اہمت زے ساھت زےہ اگ۔ وہ دمد اگ ز ینعی زوح قح ےسج داین
نک
میلست ںیہن رکیت ویکن ہک داین پ  اےس اجیتن ےہ اوز پ  د ھنی ےہ نکیل مت اجےتن وہ وہ اہمت زے ساھت ےہ
اوز مت ںیم زےہ اگ۔
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“ںیم ںیہمت اس رطح اہنت ںیہن وھچ زون اگ ےسیج ریغب وادلنی ےک ےچب زےتہ ںیہ ںیم دونازہ اہمت زے
ناس ا ون اگ۔ تہب مک وقب ںیم داین ےک ولگ ےھجم رھپ پ  دںیھکی ےگ نکیل مت ےھجم دوھکی ےگ مت زدنہ
زوہےگ اس ےئل ہک ںیم زدنہ وہن۔ اس زوز مت اجن اجوےگ ہک ںیم نا ت ںیم وہن۔ اوز ہی یھب اجن
اج وےگ مت ھجم ںیم وہ اوز ںیم مت ںیم وہن۔ ارگ وکیئ صخش ریمے ااکحم وک اجاتن ےہ اوز اس رپ لمع
رکنا ےہ وت ااسی صخش تقیقح ںیم ھجم ےس یہ تبحم رکنا ےہ اوز ریما نات یھب اس ےس تبحم رکنا ےہ
وج ھجم ےس تبحم رک ے اگ اوز ںیم وخد وک اس رپ طاہر رکون اگ اوز ںیم اس ےس تبحم رکون اگ اوز اےنپ
ا ت وک اس رپ طا ہر رکون اگ۔”
بب وہیداہ ےن ( وہیداہ ارکس وییت ںیہن )اہک “ ،اے خدا ودنمت اےنپ ا ت وک مہ رپ طا ہر رکےن اک وصنمہب
ویکن انب زےہ وہ اوز داین رپ ویکن ںیہن ؟”
عیسٰی ےن وجات دنا “ ،ارگ وک یئ ا دیم ھجم ےس تبحم رکاگی وت ریمے کالم رپ لمع رکے اگ۔ ریما نات اس
ےس تبحم رکے اگ۔ ںیم اوز ریما نات اس ےک ساھت زںیہ ےگ۔ نکیل وج صخش ھجم ےس تبحم ںیہن زکھنا
ریمی امیلعتت رپ لمع ںیہن رکنا۔ اوز ہی امیلعتت وج مت سیتے وہ تقیقح ںیم ریمی ںیہن ںیہ ہکلب ریمے
نات یک رطف ےس ںیہ سج ےن ےھجم اجیھب ےہ۔
“ںیم مت ےس ہی سب ھچک ہہک اکچ وہن ہکبج ںیم اہمت زے ساھت وہن۔ نکیل دمداگز ںیہمت ہر زیچ یک
میلعت دے اگ ہی دمداگز وج دقمس زوح ےہ ںیہمت ریمی ہر نات یک ناد دال اگیئ۔ ہی دمداگز دقمس زوح ےہ
ےسج نات ریمے نام ےس ےجیھب اگ۔
“ںیم ںیہمت اانیمطن دال نا وہن ہی ریما اانپ اانیمطن ےہ وج ںیم ںیہمت داتی وہن رگم اس رطح ںیہن
گ
اسیج ہک داین ںیہمت دیتی ےہ اس ےئل مب ھیرا و اوز پ  دزو۔ مت نس ےکچ وہ وج ھچک ہک ںیم مت ےس ہہک اکچ وہ
ن ہک ںیم اجاتن وہن نکیل ’ ںیم رھپ اہمت زے ناس ا ون اگ۔‘ ارگ مت ھجم ےس تبحم زےتھک وہ وت مت وخس وہ ےگ
ویکن ہک ںیم نات ےک ناس اج زاہ ن وہن۔ ویکن ہک نات ھجم ےس زنادہ میظع ےہ۔ ںیم مت ےس ھچک وہ ےن
ےس لبق سب ناںیت ہہک اکچ وہن۔ نا ہک جبوہ اجےئ وت مت نیقی رک وکس۔
“ںیم مت ےس اوز زنادہ نات ںیہن رکون اگ ویکن ہک داین اک اح مک (اسیلب ) ا زاہ ےہ اس اک ھجم رپوک یئ اایتخز
ںیہن ےہ۔ نکیل داین وک ہی اجانن اچےئہ ہک ںیم نات ےس تبحم رک نا وہ ن اس ےئل ںیم ویہ ھچک رک نا وہ ن وج نات
ےن ھجم ےس رکےن وک اہک ےہ ۔
261
“ا و مہ اہین ےس ںیلچ ےگ۔”
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 5.34عیسٰی اک اوگنز اک دزجب وہنا

عیسٰی ےن اہک “ ،ںیم اوگنز یک یقیقح لیب وہن اوز ریما نات ناابغن ےہ۔ ریمی ہر ساح وج لھپ ںیہن الیت وہ
اکت دااتل ےہ اوز ہر ساح وک اھچنینا ےہ وج لھپ ال یت ےہ ناہک اوز لھپ زنادہ وہ۔ ریمی امیلعت ت وج مت وک یلم
ںیہ سج یک وہج ےس مت ناک وہ۔ مت ھجم ںیم ہشیمہ اقک  زوہ اوز ںیم مت ںیم ہشیمہ اقک  زوہ ن اگ وکیئ یھب
ساح وج دزجب ےس اگل اہنت وہ لھپ ںیہن ال یت اس ےئل اےس دزجب ےس اقک  ےگل زانہ ےہ اوز یہی اعمملہ
اہمت زے ساھت یھب ےہ ارگ ھجم رپ اقک  پ  زوہ وت لھپ ںیہن ال سکتے۔
“ںیم اوگنز اک دزجب وہن اوز مت ای ساںیخ وہ ارگ وکیئ صخش ھجم رپ اقک  زےہ اوز ںیم اس ںیم
زوہن زنادہ لھپ ال اگیئ۔ ریمے ریغب مت ھچک پ  رک وکس ےگ۔ ارگ وکیئ صخش ھجم ںیم اقک  پ  زاہ وت ای منال اس
ساح یک ےہ ےسج کنیھپ دی اج یت ےہ۔اوز وہ ساح رمدہ وہ اجیت ےہ ینعی وسھک اج یت ےہ ولگ وسیھک ساح ااھٹ
رک ا گ ںیم خال دےتی ںیہ۔ ھجم ںیم اقک  زوہ اوز ریمی امیلعتت رپ لمع رکو ارگ مت ااسی رکو وت مت وج اچ وہ
بلط رکو اوز وہ ںیہمت دی اج ںیئ یگ۔ مت تہب ےس لھپ ال واوز نابب رک دو ہک مت ریمے سارگد وہ اوز
ریمے نات اک خال ل ایس ےس ےہ۔
“ںیم مت ےس تبحم اس رطح رکنا وہن سج رطح نات ھجم ےس رکنا ےہ مت ریمی تبحم ںیم اقک 
زوہ۔ ںیم ےن اےنپ نات ےک ااکحم یک لیمعت یک اوز اس یک تبحم وک اقک  زاھک ایس رطح ارگ مت یھب ریمے
ااکحم یک لیمعت رکو وت مت ریمی تبحم ںیم اقک  زوہ ےگ۔ ہی سب ھچک ںیم مت ےس ہہک اکچ وہن ہک مت وےسی یہ
وخس زوہ سج رطح ںیم وہن ںیم اچ اتہ وہن ہک اہمت زی ہر وخیش لمکم وہ اج ےئ۔ ںیم مکح داتی وہن ہک
یسیج تبحم ںیم ےن مت ےس زیھک ےہ ایس رطح مت یھب انک دورسے ےس تبحم زوھک۔ سب ےس زنادہ تبحم
ہی ےہ ہک ا دیم اےنپ دووتسن ےک ےئل اینپ اجن دندے۔ ارگ مت وہ زیچںی رکو سج اک ںیم ےن مکح دناےہ وت مت
ریمے دوسب وہ۔ ںیم ںیہمت اوز دونازہ اخدم ںیہن وہکن اگ ہک اخ دم ںیہن اجاتن ہک اس اک ا اق ایک رک زاہ ےہ۔
نکیل ںیم ںیہمت دوسب اتہک وہن ویکن ہک ںیم وہ سب ھچک ہہک اکچ وہن وج ںیم ےن نات ےس ینس ںیہ۔
“مت ےن ےھجم بختنم ںیہن ایک ہکلب ںیم ےن اہمت زا ااختنت ایک ےہ ہک مت اج رک لھپ ال و۔ ںیم اچ اتہ وہن ہک
ہی لھپ اہمت زی زدنیگ ںیم اقک  زےہ۔بب یہ نات ںیہمت ہر وہ زیچ دے اگ وج مت ریمے نام ےس اموگن۔ ہی
مت وک ریما مکح ےہ ہک انک دورسے ےس تبحمرکو۔
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 5.35عیسٰی اک اےنپ سارگدون وک ربخداز رکنا
“ارگ داین مت ےس رفنت رکے وتہی ناد زوھکہک داین ھجم ےس ےلہپ یہ رفنت رک ت ی ےہ۔ ارگ مت داین ےک وہ ےت
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وتداین ںیہمت اےنپ ولوگن اسیج  تبڑ زیتھک وچہکن مت داین ےک ںیہن وہ ویکن ہک ںیم ےن ںیہمت داین ےس نچ ایل
ےہ ایس ےئل داین رفنت رک یت ےہ۔
“وج ھچک ںیم ےن مت ےس اہک اےس نا د زوھک ہک اخدم اےنپ ا اق ےس بڑا ںیہن وہنا ارگ ولوگن ےن ےھجم
اتسناےہ وت ںیہمت یھب اتس ںیئ ےگ۔ اوز ارگ ولگ ریمی امیلعتت رپ لمع ےئک ںیہ وت وہ اہمت زی نات رپ یھب
لمع رکںی ےگ۔ ولگ ہی سب ھچک ریمے نام یک وہج ےس اہمت زے ساھت رکںی ےگ اوز ہی ولگ اس وک ںیہن
اجےتن سج ےن ےھجم اجیھب ےہ۔ ارگ ںیم پ  ا نا اوز داین ےک ولوگن ےس پ  اتہک بب وہ گناہ ےک رجمم پ  وہےت۔
نکیل ا ت ںیم اںیہن ہہک اکچ وہن اس ےئل وہ گناہ یک اعمیف اک وجاز ںیہن دے سکتے۔
“وج ھجم ےس رفنت رکنا ےہ وہ ریمے نات ےس یھب رفنت رکنا ےہ۔ ںیم ےن ولوگن ںیم اےسی اکم
ےئک ہک اس ےس ےلہپ یسک ےن ںیہن ےئک ارگ ںیم ااسی پ  رکنا وت وہ اگہنگز رہھٹےت نکیل وہ سب اکم وج ںیم ےن
ایک انہون ےن داھکی ےہ۔ اوز ات یھب ھجم ےس اوز ریمے نات ےس رفنت رک ےت ںیہ۔ نکیل ہی سب اس
ےئل وہا ہک ان یک رشتعی ںیم وج اھکل وہا اھت وہ چس نابب وہا ’ :انہون ےن نال وہج ھجم ےسرفنت یک۔‘
“ںیم اہمت زے ناس دمد اگز وجیھباگن وج ریمے نا ت یک رطف ےس وہاگ وہ دمداگز اچس یئ یک زوح ےہ وج
نات یک رطف ےس ا یت ےہ جب وہ ا ےئ وت ریمے نازے ںیم وگایہ دے یگ۔ اوز مت یھب ولوگن ےس
ریمے نازے ںیم وہکےگ ویک ن ہک مت رشوع یہ ےس ریمے ساھت وہ۔
“ںیم ےن مت ےس ہی ناںیت اس ےئل ںیہک نا ہک مت اانپ اامین پ  وھک دو۔ ولگ ںیہمت وہیدی ابع دت
اخےن ےس اکنل دںی ےگ اہن ہی وقب ا زاہ ےہ ہک ولگ ںیہمت ام ز ےن وک خدا یک خدمب رک ےن ےک بڑا بڑ
ںیھجمس ےگ۔ ولگ ااسی اس ےئل رکںی ےگ ہک پ  انہون ےن نات وک اجنا اوز پ  ےھجم۔ ںیم ات ںیہمت ہی سب
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ھچک اتہک وہن نا ہک جب ان زیچون اک وقب ا ےئ وت ںیہمت ناد ا اج ےئ ہک ںیم ےن مت وک ربخ داز رک دنا اھت۔
 5.36زوح القّدس اک اک م
“ںیم ےن رشوع ںیم ہی نات مت ےس اس ےئل پ  یہک ویکن ہک ںیم اہمت زے سا ھت اھت۔ ات ںیم اج زاہ
وہن اس ےک ناس سج ےن ےھجم اجیھب ےہ اوز مت ںیم ےس وک یئ ںیہن وپاتھچ’ ،مت اہکن اج زےہ وہ ؟‘ اہمت زے
دل مغ ےس رھبے وہ ےئ ںیہ ویکن ہک ںیم ےنمت ےس ہی ناںیت ہہک دی ےہ ۔ ںیم مت ےس چس اتہک وہن ہک
ریما اجنا اہمتزے ےئل رتہب ےہ ویکن ہک ارگ ںیم اجنا وہن وت اہمت زے ےئل دمداگز وجیھبن اگ۔ ارگ ںیم ںیہن
اجون وتاہمت زے ناس دمداگز پ  ا ےئ اگ۔
“جب دمد اگز ا ےئ وت وہ داین یک رخایب وک نابب رکے اگ اوز گناہ اوز زاسینازی اوز دعالب ےک نازے ںیم یھب
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اتب ےئ اگ۔ دمداگز داین یک یطلغ وک نابب رک اگی ویکن ہک وہ ھجم رپ اامین ںیہن ال ےئ۔ وہ نابب رکے اگ ہک داین
زاسینازی ںیم طلغ ےہ۔ویکن ہک ںیم اےنپ نات ےک ناس اج زاہ وہن اوز مت رھپ ےھجم پ  دوھکی ےگ۔ وہ دمداگز ہی
نابب رکاگی دعالب ےک نازے ںیم داین وک اس ےئل ہک اس داین ےک اح مک(اسیلب ) وک ےلہپ یہ رجمم رہھٹا دنا ایگےہ۔
“ےھجم مت ےس اوز تہب ھچک انہک ےہ رگم ان سب ناوتن وک مت بڑداسب پ  رک وکسےگ۔ نکیل جب زوح قح
ا اگیئ وت مت وک اچس یئ یک زاہ داھک ےئ اگ۔ زوح قح اینپ رطف ےس ھچک پ  ےہک اگ ہکلب وہ ویہ ےہک اگ وج وہ سینا ےہ وہ
ںیہمت ویہ ےہک اگ وج ھچک وہ ےن واال ےہ۔ زوح قح ریمی تمظع و خال ل وک طا ہر رکے اگ اس ےئل ہک وہ ھجم
ےس ان زیچون وک اح لص رک ےک ںیہمت ےہک اگ۔ وج ھچک نات اک ےہ وہ ریما ےہ۔ ایس ےئل ںیم ےن اہک وہ زوح
ھجم ےس یہ اح لص رک ےک ںیہمت ولعمم رکاےئ اگ۔
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 5.37مغ وخیش ںیم دبل اجاگیئ
“وھتزی یہ دری دعب مت ےھجم پ  دوھکی ےگ۔ رھپ اس ےک وھتزی یہ دری دعب یہ مت ےھجم دونا زہ دوھکی ےگ۔”
ضعب سارگدو ن ےن ا سپ ںیم انک دورسے ےس اہک “ ،ااکس ایک بلطم ےہ ہک وج عیسٰی اتہک ےہ،
’وھتزی دری دعب مت پ  دوھکی ےگ اوز رھپ وھتزی یہ دری ںیم ےھجم دو نازہ دوھکی ےگ ؟ ‘” اوز رھپ اس اک ایک بلطم
ےہ ہک جب وہ اتہک ےہ ہک ںیم نات ےک ناس اج زاہ وہن۔ سارگدون ےن وپ اھچ “ ،اس اک ایک بلطم ےہ جب
وہ اتہک ےہ ’ ،وھت زی دری دعب؟‘ مہ ولگ ہی ںیہن ھجمس ناےت ںیہ ہک اس اک بلطم ایک ےہ۔”
عیسٰی ےن داھکی ہک سارگد ھچک وپانھچ اچےتہ ںیہ اس ےئل عیسٰی ےن اےنپ سارگدو ن ےس وپ اھچ “ ،ایک مت
ریمی اس نات یک قیقحت اچ ےتہ وہ وج ںیم ےن مت ےس یہک’ ،وھت زی دری دعب مت ےھجم پ  دوھکی ےگ اوز رھپ
وھتزی یہ دری ںیم دونا زہ دھکی ول ےگ ؟‘ ںیم مت ےس چس اتہک وہ ن ہک مت زو وےگ اوز زدیجنہ وہےگ رگم داین
وخس وہ یگ مت زدیجنہ وہ ےگ نکیل اہمت زی زدیجن یگ یہ اہمت زی وخیش ےنب یگ۔
“جب وعزت ہچب یتنج ےہ وت اس وک دزد وہ نا ےہ ویک ن ہک اس اک وقب ا اکچ ےہ نکیل جب ہچب دیپا وہ
اجناےہ وت وہ دزد وک وھبل اج یت ےہ ویکن ہک وہ وخس وہ یت ےہ ہک داین ںیم انک ہچب دیپا وہا۔ یہی ھچک
اہمت زے ساھت ےہ ات مت زدیجنہ وہ نکیل ںیم مت ےس رھپ ولمن اگ وت مت وخس وہ ےگ۔ اوز وک یئ یھب اہمت زی
وخیش مت ےس ںیہن  نیھ اتکس۔ اس دن مت ھجم ےس ھچک پ  وپ وھچےگ ںیم مت ےس چس اتہک وہ ن ہک ریما نات
وکمت ہر زیچ داگی وج مت ریمے نام ےس اموگن ےگ۔ مت ےن ریمے نام ےس ات نک ھچک ںیہن اماگن۔اموگن اوز
ںیہمت ےلم اگ نا ہک ںیہمت اکلم وخیش لم ےکس۔
“ںیم ےن ہی ناںیت مت ےس لیثمت ںیم ںیہک نکیل انک وقب ا ےئ اگ بب ںیم مت ےس اس رطح لیثمت
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ےس ناںیت پ  وہکن اگ ںیم مت ےس واحض اافلظ ںیم نات ےک قلعتم وہکن اگ۔ اس دن مت نات ےس ریمے نام
رپ اموگن ےگ اوز ریما بلطم ہی ہک ےھجم نات ےس اہمت زے ےئل دزوخاسب یک رضوزت ںیہن۔ اس ےئل ہک
نات وخد مت ےس تبحم رک نا ےہ وہ ںیہمت اس ےئل  تبڑ زکھنا ےہ ویکن ہک مت ےھجم  تبڑ زےتھک وہ اوز مت ےن
ریمے خدا یک اجبب ےس ا ےن رپ اامین ال نا۔ ںیم نات ےک ناس ےس اس داین ںیم ا نا اوز ات ںیم داین وھچز

زاہ وہن اوزنا ت ےک ناس اج زاہ وہن۔”
بب عیسٰی ےک سارگدون ےن اہک “ ،ات ا ت اصف اصف ےتہک وہ اوز وکیئ لیثمت ںیہن ےتہک۔ ات مہ
اجن ےکچ ںیہ ہک ا ت سب ھچک اجےتن وہ۔ ٰیتح ےک وکیئ مت ےس وسال رکے ا ت اس ےس ےلہپ اس اک وجات
دے سکتے وہ۔ اوز مہ ایس سیب ےس اامین ال ےت ںیہ ہک ا ت خدا یک رطف ےس ا ےئ وہ۔”
عیسٰی ےن اہک“ ،وت ایکمت ات اامین ال ےت وہ ؟ ونس! وقب ا زاہ ےہ ہک مت ںیم ےس ہر انک رھکب رک اےنپ رھگون
یک زاہ ول ےگ اوز ےھجم اکنال وھچز دو ےگ وت یھب ںیم ق یھ اکنال ںیہن وہن ویکن ہک نات ریمے ساھت ےہ۔
“ںیم ےن مت ےس ہی ناںیت اس ےئل ںیہک ہک مت ھجم ںیم اانیمطن نا و اس داین ںیم ںیہمت ںیفیلکت وہن
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یگ نکیل نئمطم زوہ ہک ںیم ےن داین وک حتف ایک ےہ۔”
 5.38عیسٰی اک اےپن نات ےس نات رکنا

جب عیسٰی ہی سازی ناںیت ہہک ےکچ وت اینپ ا ںیھکن ا امسن یک رطف ااھٹ رک اہک!” اے نات! وہ وقب ا ایگ ےہ
ہک ےٹیب وک خال ل اطع رکنا ہک اٹیب ںیہمت خال ل دے ےکس۔ مت ےن ےٹیب وک ہر رشب رپ اایتخ ز دنا نا ہک ںیم ان وک
ادبی زدنیگ دے وکس ن نج وک وت ےن ریمے وحا ہل ایک ےہ۔ اوز یہی ادبی زدنیگ ےہ ہک ا دیم ےھجت اجن ےکس
ہک وت یہ اچس خدا ےہ اوز عیسٰی حیسم وک اجن ےکس ےسج وت ےن اجیھب ےہ۔ وہ اکم وج وت ےن ریمے دہم ایک اھت ںیم وہ
متخ ایک۔ اوز ریتے خال ل وک زنیم رپ طا ہر ایک۔ اوز ات اے نات اےنپ ساھت ےھجم خال ل دے اوز ایس خال ل
266
وک دے وج داین ےننب ےس ےلہپ ریتے ساھت ےھجم اح لص اھت۔
 5.39عیسٰی اک اےنپ سارگدن ےک ےئل داع رکنا
“وت ےن ےھجم داین ںیم ےس دنچ ا دویمن وک دنا ںیم ےن ریتے نازے ںیم اںیہن اتب نا ںیم ےن ہی یھب اتب نا ہک وت
وکن ےہ وہ ا دیم ریتے یہ ےھت وج وت ےن ےھجم د بتے ےھت۔ انہون ےن ریتی امیلعتت رپ لمع ایک۔ ات انہون ےن ہی
اجن ایل ہک وج ھچک وت ےن ےھجم دنا وہ ریتی یہ رطف ےس اھت۔ وج وت ےن ےھجم دنا اھت ،ایس امیلعت ت وک ںیم ےن ان
ولوگن وک دی۔ انہون ےن امیلعت ت وک وبقل ایک۔ اوز چس امنا ہک ںیم ریتی یہ رطف ےس ا نا وہن اوز اامین ال ےئ
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ہک وت ےن یہ ےھجم اجیھب ےہ۔ ان ےک ےئل ںیم داع رکنا وہ ن۔ ںیم داین ےک ولوگن ےک ےئل داع ںیہن رکنا نکیل ںیم
ان ےک ےئل داع رکنا وہ ن وج وت ےن ےھجم دنا ویکن ہک وہ ریتے ںیہ۔ وج ھچک ریمے نا س ےہ وہ ریتا یہ ےہ وج ھچک
ریتا ےہ وہ ریما ےہ اوز ایہن یک وہج ےس ہی ولگ ریمے خال ل وک ال ےت ںیہ۔
“ا دنئہ ںیم داین ںیم پ  وہن اگ ات ںیم ریتے ناس ا زاہ وہن اوز ات ہی ولگ داین ںیم زںیہ ےگ
دقمس نات اںیہن وفحمظ زھک اےنپ نام ےک وہلیس ےس وج وت ےن ےھجم اشخب ےہ نا ہک وہ قفتم وہ ن اسیج ہک مہ
قفتم ںیہ۔ ںیم ےن ریتے اس نام ےک وےلیس ےس جب نک زاہ ان یک افح تظ یک اوز ان وک اچب ےئ زاھک ان
ںیم ےس انک ا دیم ںیہن وھک نا وسا ےئ انک سج اک ااختنت ہال تک ےک ےئل اھت۔ وہ اس ےئل ہال ک وہا نا ہک
وفیحصن اک اھکل وپزا وہ۔
“ات ںیم ریتے ناس ا زاہ وہن نکیل ںیم ان زیچون ےک ےئل جب نک ںیم داین ںیم وہ ن داع رکنا
زوہ ن نا ہک ان ولوگن وک ریمی وخیش اح لص وہ۔ ںیم ےن ریتا کالم (امیلعتت) اںیہن اچنہپ دنا اوز داین ےن
ان ےس رفنت یک۔ داین ےن ان ےس اس ےئلرفنت یک ہک وہ ا س داین ےک ںیہن اسیج ہک ںیم اس داین اک ںیہن۔
“ںیم ہی ںیہن اتہک ہک وت اںیہن داین ےس ااھٹ ےل ہکلب ںیم ہی اتہک وہ ن ہک وت اںیہن اطیشن ےک رش ےس
وفحمظ زھک۔ اسیج ہک ںیم اس داین اک ںیہن وہ یھب داین ےک ںیہن۔ وت اںیہن اچس یئ ےس اینپ خدمب ےک ےئل ایتز رک
ریتی امیلعتت چس ںیہ۔ ںیم ےن اںیہن داین ںیم اجیھب سج رطح وت ےن ےھجم اجیھب۔ ںیم اےنپ ا ت وک خدمب
267
ےک ےئل ایتز رکزاہ وہ ن۔ ہی ان یہ ےک ےئل رکزاہ وہ ن نا ہک وہ ریمی یچس خدمب رک ںیکس۔
 5.40عیس ٰی اک ان سب ےک ےئل داع رکنا وج اس رپ اامین ال بنگے
“ںیم ان ولوگن ےک ےئل داع رک نا وہ ن ہکلب ںیم ان امتم ولوگن ےک ےئل داع رک نا وہ ن وج ان یک امیلعتت
ےس ھجم رپ اامین ال ےئ۔ اے نات! ںیم داع رکنا وہ ن ہک امتم ولگ وج ھجم رپ اامین ال ےئ انک وہ ن سج
رطح ںیم ھجت ںیم وہن اوز ںیم داع رکنا وہ ن ہک وہ یھب مہ ںیم قفتم وہ اج ںیئ۔ نا ہک داین اامین ال ےئ ہک
وت ےن یہ ےھجم اجیھب ےہ۔ ںیم ےن اںیہن ویہ خالل دنا ےہ ےسج وت ےن ےھجم دنا اھت۔ ںیم ےن اںیہن ہی خال ل دنا
نا ہک وہ انک وہ ںیکس ےسیج وت اوز ںیم انکںیہ۔ ںیم ان ںیم وہن اوز وت ھجم ںیم ےہ نا ہک وہ امتم نا لکل انک
وہ اج ںیئ اوز دایناجن ےل ہک وت ےن ےھجم اجیھب ےہ۔اوز وت ےن ان ےس ایسی تبحم یک سج رطح ھجم ےس۔
“اے نات! ںیم اچ اتہ وہ ن ہک نج ولوگن وک وت ےن ےھجم دنا ےہ وہ ریمے ساھت ہر ہگج زںیہ اہجن
ںیم زاتہ وہ ن نا ہک وہ ریمے خال ل وک دںیھکی وج وت ےن ےھجم دنا ےہ ویکن ہک وت داینےک ووجد ےک ےلہپ ےس
ےھجم  تبڑ زکھنا ےہ۔ اے اےھچ نات داین ےن ےھجت ںیہن اجنا نکیل ںیم ےھجت اجاتن وہ ن اوز ہی ولگ اجےتن
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ںیہ ہک وت ےن ےھجم اجیھب ےہ۔ ںیم ےن اںیہن اتب نا ےہ ہک وت ایک ےہ اوز اگل ناز اتب نا زوہن اگ ہک وج تبحم ھجت وک
268
ھجم ےس ےہ وہ اںیہن وہ اوز ںیم ان ںیم زوہن۔”
 5.41عیسٰی اک اہنتیئ ںیم داع رکنا

فس
گیس
امتم سارگد ح یک رقتبی اک تیگ اگ ےنےکدعب زوتین ےک اہپز رپ ےلچ ےئگوج منی کہالنا اھت۔
بب عیسٰی ےن اےنپ سارگدون ےس اہک“ ،ںیہی ےھٹیب زانہ ںیم واہن اج رک داع رکنا وہن۔” عیسٰی رطپس
اوز زدبی ےک دوونن وٹیبن وک ساھت ےل رک ایگ۔بب عیسٰی تہب اوسفس رکےت وہےئ ہتسکش دل وہ رک ان
ےس اہک۔“ ،ریمی اجن مغ ےس رھب یئگ۔ اوز ریما بلق زحن و مال ل ےس اٹھپ اج زاہ ےہ۔ اوز اہک ہک مت سب
269

ںیہی رپ ریمے ساھت دیباز زوہ”-
بب عیسٰی ان ےس وھت زی دوز اج رک زنیم رپ ھنم ےک نل رگے اوز داع یک“ ،اے ریمے نات! ارگ وہ
270
ےکس وت ومغن اک ہی ایپہل ےھجم پ  دے۔وت اینپ رم یض ےس وج اچ ےہ رک اوز ریمی رمیض ےس پ  رک۔”
بب ا امسن ےس انک فرہتش طا ہر وہا اس فرِےتش وک عیسٰی یک دمد ےک ےئل اجیھب ایگ۔ عیسٰی وک تخس رپاشیین
القح وہ یئ اوز وہ دوسلزی ےس داع رکےن ےگل اس ےک رہچے اک ہنیسپ وخن یک بڑی وبدن یک لکش ںیم زنیم رپ
رگ زاہ اھت۔
عی
رھپ اس ےک دعب سٰی اےنپ سارگدون ےک ناس ولت ےئگ۔ان وک وسےت وہ ےئ دھکی رک اس ےن رطپس
ےس اہک“ ،ایک اہمت زے ےئل ریمے ساھت انک ہٹنھگ دیباز زانہ نکمم ںیہن ؟ دیباز زےتہ وہ ےئ داع رکو نا ہک
ا زام شئ ںیم پ  ڑپو اوز اہک زوح وت ا امدہ ےہ نکیل مسج زمکوز ےہ۔”
عیسٰی دورسی رمہبت داع رک ےت وہ ےئ وھتزی دوز نک ےئگ اوز ےہک“ ،اے ریمے نات! ارگ وتومغن اک
271

ایپہل ھجم ےس دوز رکنا ںیہن اچاتہ اوز ارگ ےھجم ہی انیپ یہ ڑپاگی وت ریتی رمیض ےس ااسی وہ ےندے”-
رھپ جب عیسٰی اےنہ سارگدون ےک ناس واسپ ولےٹ وت وہ ایک دےتھکی ںیہ ہک وہ وس زےہ ںیہ۔اوز ان یک
ا ںیھکن تہب یکھت وہ یئ ںیھت۔ اس رطح ےس عیسٰی انک ناز رھپ ان وک وھچز رک ھچک دوز اجےن ےک دعب
رسیتی رمہبت مرند ایس رطح داع رک ےن ےگل۔
بب عیسٰی ےن اےنپ سارگدون ےک ناس واسپ ولت رک اہک“ ،ایک مت ایھب نک دنین اوز ا زام رک زےہ وہ؟
انب ا دم وک اگہنگزون ےک وحا ےل رک ےن اک وقب قربی ا ایگ ےہ۔ ڑھکے وہاجو!ںیمہ اج نا وہ اگ۔ اوز
ےھجم دونمشن ےک وحا ےل رک ےن واال ا دیم اہین چنہپ ایگ ےہ۔”
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 5.42عیسٰی یک رگاتفزی

وہیداہ اس ہگج وک اجاتن اھت ویکن ہک عیسٰی اکیر اےنپ سا رگدون ےک ساھت ںیہی مال رک نا اھت۔ ہی وہ وہی داہ اھت وج
عیسٰی اک اخم فل اھت۔ اوز وہیداہ اپس ویہ ن ےک دہتس ےک ساھت واہن ا نا وہیداہ اےنپ ساھت دنچ رسداز اک ونہن اوز
273
فرویسین ےک افح یتظ دوتسن وک ےل ا نا اھت ےکنج ناس لعشم  ،ال نیٹل اوز ایھتہز ےھت۔
عی
وہیداہ ےن ان وک اسازہ ایک اس رطح وہ اجن ےئگ ہک عیسٰی وک ن ےہ “ ،ےسج ںیم وچم ولن ویہ سٰی ےہ اس
274
وکرگاتف ز رکو۔” ایس وقب وہیداہ ےنعیسٰی ےک ناس اج رک اےس سال م رکےت وہ ےئ اس وک وچم ایل۔”
275
عیسٰی ےن اس ےس وپ اھچ “ ،اے وہیداہ! ایکوبہس ےنیل ےک دعب وت انب ا دم وک ڑکپواداگی ؟”
عیسٰی ان سب ناوتن وک وج اس ےک ساھت وہےن وا یل ںیھت اجےتن ےھت۔ عیسٰی ناہر ا ےئ اوز وپ ےھچ “ ،کشے
دےنھکی ےک ےئل مت ا ےئ وہ ؟”
عی
س
ان ا دویمن ےن وجات دنا ٰ “ ،ی نا رصی”
جب عیسٰی ےن اہک “ ،ںیم عیسٰی وہن” بب وہ ا دیم ےھچیپ ےٹہ اوز زنیم رپ رگ ےئگ۔
رھپ عیسٰی ےن اہک “ ،مت سک وک دوھند زےہ وہ۔”
ول وگن ےن اہک “ ،عیسٰی نارصی وک۔”
عیسٰی ےن اہک“ ،ںیم مت ےس چس ہہک اکچ وہن ہک ںیم عیسٰی وہن ارگ مت ےھجم دوھند زےہ وہ وت ان

دورسون وک اجےن دو۔” ہی اس ےن اس ےئل اہک ہک وج وقل وت ےن دنا وہ وپزا وہ۔ نج ا دویمن وک وت ےن ےھجم
276
دنا“ :ںیم ےن یسک وک یھب پ  وھکنا۔”
277
رھپ ان ولوگن ےن عیسٰی وک رگاتفز ایک اوز اس وک نادنھ د نا۔
وعمشن رطپس ےک نا س ولتاز یھت اس ےن اکن ل رک اٰیلع اک نہ ےک اخدم رپ واز رک ےک اس اک داانہ اکن ازا
مل
278
دنا ( اس اخ دم اک نام جس اھت)۔
279
عیسٰی ےن اس ےس اہک“ ،زک اج” اوز ا ُ درھ ونرک ےک اکن وک وھچا اوز وہ ااھچ وہ ایگ۔
عیسٰی ےن رطپس ےس اہک “ ،ولتاز وکایمن ںیم زھک ےل 280ولتاز اک اامعتسل رک ےن واےل ولگ ولتا ز
یہ ےس رمےت ںیہ۔
ںیم اس ایپ ہل وک وج نات ےن دنا ےہ ویکن پ  وبقل رکون۔
“ًانیقی مت اجےتن وہ ہک ارگ ںیم اےنپ نات ےس رعض رکنا وتوہ ریمے ےئل فروتشن یک وفح یک نازہ
ڑکٹوین وک ہکلب اس ےس یھب زنادہ ریمے ےئل اجیھب وہ نا۔ اوز اہک ےک سج رطح وفیحصن ںیم اھکل وہا ےہ اس
وک ایس رطح وہنا اچےئہ۔”
281
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بب عیسٰی ےن ان ولوگن ےس اہک “ ،مت ےھجم انک رجمم یک رطح دیق رک ےن ےک ےئل ولتازںی اوز ال ایھٹن
ےئل وہ ےئ اہین ا ےئ وہ۔ جب ںیم ہر زوز لکیہ ںیم نینھ رک میلعت داتی اھت بب مت ےن ےھجم دیق پ  ایک۔ اوز
اہک ہک ویبنن ےن وج ھچک اھکل ےہ وہ وپ زا وہےن ےک ےئل ہی سب ھچک وہا ےہ۔” بب سارگد اےس وھچ زرک
283
اھبگ ےئگ۔
عیسٰی وک ام ےن واال انک ونوجان ا دیم واہن وموجد اھت۔ وہ وسیت ڑپکے ےنہپ وہےئ اھت۔ ولوگن ےن
284
اوکس یھب ڑکپ ایل۔ رگم اےکس مسج ےس ڑپکا رگ ایگ اوز وہ بڑہنہ یہ واہن ےس اھبگ ڑھکا وہا۔
 5.43عیسٰی وک جنّا ےک ناس النا اجنا
بب اپس ویہن اوز ان ےک ارسفون اوز وہیدوین ےن عیسٰی وک ڑکپا اوز نادنھ دنا۔ اوز اےس انحّ ےک ناس ال ےئ۔
انحّ دز الص اکنفا اک رسخ اھت۔ اک نفا یہ اس سال اٰیلع اک نہ اھت۔ اک نفا یہ وہ صخش اھت سج ےن وہی دوین ےس اہک اھت
285
سازے ا دویمن ےک ےئل انک ا دیم اک رم نا رتہب ےہ۔
ن
 5.44رطپس اک عیسٰی یک نابب ہلی ناز ااکنز رکنا
وعمشن رطپس اوز عیسٰی ےک سارگدون ںیم ےس انک سارگد عیسٰی ےک ساھت ےئگ۔ہی سارگد اٰیلع اک نہ ےس

واہ  اھت اےئلس وہ عیسٰی ےک ساھت اٰیلع اک نہ ےک اکمن ےک ا نگن ںیم ےئگ۔ نکیل رطپس دزوازہ ےک نا ہر یہ زاہ۔ وہ
286
سارگد وج اٰیلع اک نہ وک اجاتن اھت واسپ ا نا اوز اس ڑل یک ےس نات یک وج دزنان یھت اوز وہ رطپس وک ادنز الیئ۔

رسدی یک وہج ےس اخدم اوز ایپ دے ا گ داکہ زےہ ےھت اوز اےکس ازد رگد ڑھکے ولگ ا گ نات زےہ
287
ےھت اوز رطپس یھب ایہن ےک ساھت ڑھکا وہ رک ا گ نات زاہ اھت۔
ا ُ س وقب رطپس ایھب ا نگن یہ ںیم اھت ہک اٰیلع اکنہ یک انک ولندی رطپس ےک ناس ا یئ۔ رطپس وک
اجزون ںیم ا گ ناےتپ وہےئ دھکی رک اس ولندی ےن رطپس وک قربی ےس داھکی اوز اہک“ ،وت ویہ ےہ وج اس
نارصی عیسٰی ےک ساھت اھت۔”
نکیل رطپس ےن ااکنز ایک اوز اہک “ ،ںیم ںیہن اجاتن اوز ںیم ںیہن اتھجمس ہک وت ایک ہہک زیہ ےہ” ہی ےتہک
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وہےئ ااھٹ اوز ا نگن ےک نات ادلاہلخ۔ےک ناس ایگ۔
 5.45عیسٰی وک جنّا ےک وساالت

اٰیلع اکنہ ےن عیسٰی ےس اس ےک سارگدون یک اوز میلعت یک نابب وپاھچ۔ عیسٰی ےن وجات دنا “ ،ںیم ےن

065

ٰیسیع یک ومت اک ہتفہ

ہشیمہ عالہین وطز رپ ولوگن ےس اہک اوز ںیم ےن لکیہ ںیم اوز وہیدی ابعدت اگہ ےک ادنز یھب اہک۔اہجن امتم
وہیدی عمج ےھت۔ ںیم ےن ق یھ وکیئ نات ہیفخ ںیہن یک۔ رھپ مت ھجم ےس ویکن وپےتھچ وہ؟ ان ےس وپ وھچ
وہنجن ےن ریمی امیلعتت وک انس وج ھچک ںیمےن اہک وہ اجےتن ںیہ؟”
جب عیسٰی ےن ااسی اہک وت ایپدون ںیم انک وج واہن ڑھکا اھت عیسٰی ےک رہچے رپ امزا اوز اہک “ ،وت اٰیلع اک نہ
وک ارطسح وجات داتی ےہ ؟”
عیسٰی ےن اہک  “ ،ارگ ںیم ےن طلغ اہک وت وج وک یئ اہین ےہ وہ ےہک ہک ایک طلغ ےہ ارگ ںیم ےن چس اہک ےہ وت
رھپ ےھجم امزےت ویکن وہ۔”
عی
289
س
رھپ جنّا ےن عیسٰی وک اکنفا اٰیلع اکنہ ےک ناسجیھب دنا ٰی اس وقب دنبےھ وہےئ ےھت۔
 5.46رطپس اک دورسی اوز رسیتی ناز ااکنزرکنا
وعمشن رطپس ا گ ےک قربی ڑھکا ا گ نات زاہ اھت ۔
اس ڑلیک ےن رطپس وک دونازہ داھکی اوز واہن ڑھکے وہےئ ولوگن ےس اہک“ ،ہی ا دیم اس ےک
سارگدون ںیم ےس انک ےہ۔” رطپس ےن دو نازہ اس یک ناوتن اک ااکنز ایک۔
وھتزی دری دعب رطپس ےک قربی ڑھکے وہےئ دنچ ا دویمن ےن اس ےس اہک “ ،مہ اجےتن ںیہ ہک وت
291
یھب اےکس سارگدون ںیم ےس انک ےہ اوز وتیھب گلنل یہ اک ےہ۔”
اٰیلع اکنہ ےک اخدومن ںیم ےس انک ےن وج ااکس زہتش داز اھت سج اک اک ن رطپس ےن اک نا اھت اہک “ ،ایک
290

ںیم ےن ےھجت اس ےک ساھت ناع ںیم ںیہن داھکی اھت۔”
بب رطپس اےنپ ا ت رپ تنعل رکنا رشوع ایک اوز خ ّالرک اہک“ ،ںیم خدا ےک ےئل ودعہ رکنا وہن ہی ا دیم
293
سج ےک نازے ںیم مت ھجم ےس ےتہک وہ ںیم اوکس ںیہن اجاتن!”
رطپس ایھب ہی ناںیت رک یہ زاہ اھت ہک رمع ےن نانگ دی۔ اس وقب خدا ودن ےن ےھچیپ مر رک رطپس وک
داھکی رطپس وک خداودن یک وہ نات ناد ا یئ وج اس ےن یہک یھت“ ،رمع نانگ دےنی ےس ےلہپ وت نیت ناز ریما
294
ااکنز رکاگی۔” بب رطپس ناہر ا نا اوز زاز و اطقز زوےن اگل۔
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 5.47عیسٰی دصزِ دعالب ےک ساےنم

عیسٰی وک دیق رک ےن وا ےل اےس اٰیلع اک نہ ےکرھگ ےل ےئگ۔واہن رپ نیملعم رشتعی اوز وہیدوین ےک بڑزگ
295
اقدئنی سب انک ہگج عمج ےھت۔
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066

عی
رسداز اک ونہن اوز ِ
دصز دعالب ےن سٰی ےک خالف اہشدت نالس رکین رشوع یک نا ہک اس وک لتق ایک
عی
س
اجےئ۔ نکیل وہ ایسی وک یئ اہشدت نا ےن ےس اقرص زےہ۔ یئک ولگ ا ےئ اوز ٰی ےک خالف وھجےٹ
وبثت د بتے۔نکیل ان ولوگن ےن فلتخم ناںیت ںیہک وج انک دورسے ےس لیم ںیہن اھک زیہ ںیھت۔
بب دنچ ولوگن ےن وج واہن ڑھکے ےھت عیسٰی ےک خالف وھجےٹ وبثت شیپ ےئک۔ ان ولوگن ےن اہک ،
“مہ ےن انس ےہ ہک ہی ا دیم ہہک زاہ اھت’ ،ںیم اس لکیہ وک ابتہ رک دون اگےسج انساین اہوھتن ےن انبنا ےہ اوز نیت
دن ںیم دورسی لکیہ ریمعت رکون اگ ےسج انساین اہھت ںیہن انباگیئ۔‘” اس ےک ناو وجد یھب ان ول وگن یک یہک
وہیئ ناوتن ںیم وکیئ وماتقف ںیہن نایئ یئگ۔
عی
س
رھپ اٰیلع اکنہ ےن امتم ولوگن ےک ساےنم ڑھکے وہ رک ٰی ےس وپاھچ“ ،ہی احرضنی وج ریتے خالف
ازلا امت اگل زےہ ںیہ ایک وت ان ےک خالف اینپ افص یئ ںیم وکیئ نات ںیہن ےہک اگ؟ اوز وپاھچ ہک ولگ وج ریتے
خالف ہہک زےہ ںیہ ایک وہ چس ےہ؟” نکیل عیسٰی نا لکل اخ ومس زےہ اس اک وکیئ وجات پ  د بتے۔
عی
اٰیلع اک نہ ےن سٰی ےس دورسا وسال ایک“،ایک وت حیسم ےہ؟ خداےئ زمیح اک اٹیب ؟”
عی
سٰی ےن وجات دنا“ ،اہن ںیم خدا اک اٹیب وہن۔ اوز انبِ ا دم وک اقد ِز قلطم یک داینہ اجبب ےھٹیب اوز
ا امسن ےک نادولن رپ وساز ا ےت وہےئ دوھکی ےگ۔”
اٰیلع اکنہ ےن اےنپ ڑپکے اھپزےت وہےئ اہک“ ،ںیمہ مرند وگایہ یک وکیئ رضوزت نایق ںیہن زیہ!
مت سب ےن اےس خدا ےک خالف ےتہک وہےئ انس اوز وپُاھچ ہک اس رپ مت سب اک ایک ہلصیف ےہ؟”
سب ولوگن ےن اہک ،وہ وصقز واز ےہ اوز اوکس رضوز ومت یک زسا وہین اچےئہ۔ واہن رپ وموجد دنچ
ولوگن ےن عیسٰی رپ وھتاک اوز ااکن رہچا داھنک دنا اوز مکّے امزے اوز ےنہک ےگل“ ،ںیمہ وبنت یک ناںیت انس” اوز
احموظفن ےن امطےچن امز امز رک اُےس اےنپ ہضبق ںیم ایل۔

296

 5.48وہیداہ یک وخد ُکسی
دورسے دن حبص امتم رسداز اک نہ اوز بڑے ولوگن ےک بڑے اقدئنی انک ساھت ےلم اوز عیسٰی وک لتق رک ےن اک
ہلصیف رک ایل۔ وہ اس وک زریجنون ںیم ڑکج رک وگز رن بنال طس ےک ناس ےل ےئگ اوز اس ےک وحاےل ایک۔
وہیداہ ےن داھکی ہک انہون ےن عیسٰی وک امزےن اک ہلصیف رک ایل ےہ۔ وہیداہ ویہ اھت سج ےن عیسٰی وک اےکس

دونمشن ےک وحاےل ایک اھت۔ جب وہیداہ ےن داھکی ہک ایک وہےن واال ےہ۔ اس ےن اےنپ ےئک رپ اہنبب اتچپنا۔
اس رطح وہ سیت اچدنی ےک س ّکہ رکیل رسداز اکونہن اوز بڑزوگن ےک ناس ا نا۔ “اوز ےب گناہ وک لتق رک ےن
ےک ےئل اہمتزے وحاےل رکدنا ےہ۔”

ٰیسیع یک ومت اک ہتفہ

067

وہیدی اقدئنی ےن وجات دنا“ ،ںیمہ ای رپ واہ ںیہن! وہ وت ریتا اعمملہ ےہ امہزا ںیہن۔”
بب وہیداہ ےن اس زمق وک لکیہ ںیم کنیھپ دنا اوز واہن ےس اجرک وخد یہ اھپ یس ےل یل۔
رسداز اکونہن ےن لکیہ ںیم ڑپے اچدنی ےک سکّے ےنچ اوز اہک  “ ،وہ زمق وج لتق ےک ےئل دی یئگ وہ اوکس
لکیہ یک زمق ںیم سالم رک نا ہی امہزی ذمیبہ رشتعی ےک خالف ےہ۔” اےئلس انہون ےن اس زمق ےساہمکز
اک تیھک نام یک زنیم رخند ےنیل اک ہلصیف ایک۔ ریوملش ےک رفس رپ ا ےن واےل ارگ وک یئ رماجےئ وت ان وک اس
تیھک ںیم دنف رک نا ےط نانا۔ یہی وہج ےہ ہک اس تیھک وک ا ح یھب وخن اک تیھک اہک اجنا ےہ۔ اس رطح
ریایمہ یبن یک یہک وہیئ نات وپزی وہیئ:
م
“انہون ےن سیت اچدنی ےک سکّے ےل ےئل۔ وہیدوین ےن اس یک زدنیگ یک وج تمیق رّرز یک یھت وہ یہی
یھت۔ خدا ودن ےن ےھجم اسیج مکح دنا اھت۔ اےکس اطمقب انہون ےن اچدنی ےک سیت س ّکون ےس اہمکز اک تیھک
رخند ایل۔”
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 5.49عیسٰی وک بنالطس ےک ساےنم النا اجنا
معل ّ
حبص وسریے رسداز اکونہن  ،بڑے وہیدی اقدئنی  ،مین رشتعی اوز دصز دعالب ےک افراد ےن اخالس
نالنا اوز ہی ےط ایک ہک عیسٰی وک ایک رک نا اچےئہ۔ وہ عیسٰی وک

نادنھکڑ بنالطس وج رہش اک وگزرن اھت اےکس ناسےل ےئگ اوز اےکس وحاےل ایک۔
اس ےک دعب وہیدوین عیسٰی وک اکنفا ےک اکمن ےس زویم وگزرن ےک لحم وک ےل ےئگ ہی حبص اک وقب اھت۔
فس
وہیدی وگز رن ےک لحم ےک ادنز ںیہن ےئگ وہ اےنپ ا ت وک نا ناک پ  رک نا اچےتہ ےھت۔ ویکن ہک وہ ح اک اھک نا
اھکنا اچےتہ ےھت۔ بب بنال طس ےن ناہر ا رک ان ےس اہک “ ،مت ولگ اس ا دیم ےک نازے ںیم ایک ےتہک وہ ،اس
ےن ایک بڑایئ یک ےہ ؟”
وہیدوین ےن وجات دنا “ ،ہی بڑا رخات ا دیم ےہ اےئلس مہ اےس اہمتزے ناس ال ےئ ںیہ۔”
بنالطس ےن وہیدوین ےس اہک “ ،مت اےس ےل اجو اوز اینپ رشتعی ےک اطم قب ااکسہلصیف رکو ؟”
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وہیدوین ےن وجات دنا “ ،نکیل اہمتزا اقونن ںیمہ یسک وک امزےن یک ااجزت ںیہن داتی۔” ہی اس ےئل
299
وہا نا ہک عیسٰی یک نات وپ زی وہ وج اس ےن ومت ےک قلعتم یہک یھت۔
وہ یھبس عیسٰی رپ ازلاامت اگلنا رشوع ےئک اوز بنال طس ےس ےنہک ےگل “ ،ہی ا دیم امہ زے ولوگن وک رمگایہ
یک زا وہن رپ ےنلچ ےک وااعقت انس نا اھت۔ اوز رصیق وک وصحمل ادا رک ےن اک اخم فل ےہ اس ےک عال وہ ہی اےنپ ا ت
300
وک ناد ساہ حیسم یھب ہہک اتیل ےہ۔”

ٰیسیع یک ومت اک ہتفہ

068

عی
بنالطس واسپ وگز رن ےک لحم ںیم ایگ اوز سٰی وک نال رک وپ اھچ “ ،ایک وت وہیدوین اک نادساہ ےہ؟”
عیسٰی ےن اہک“ ،ایک ہی وسال اہمتزا ےہ؟ نا رھپ دورسون ےن ریمے نازے ںیم ھجت ےس اہکےہ؟”
بنالطس ےن اہک “ ،ںیم وہیدی ںیہن وہن! ہی وت اہمتزے ولگ اوز ان ےک رسداز اک نہ ےھت وہنجن
ےن ںیہمت ریمے ناس ےل ا نا۔مت ےن ایک بڑایئ یک ےہ ؟”
عیسٰی ےن اہک “ ،ریمی نادساہب اس داین یک ںیہن ارگ ریمی نادساہب اس داین یک وہ یت بب ریم ے اخدم
وہیدوین ےک خالف ڑلے وہ ےت نا ہک ےھجم وہیدوین ےک وحاےل ںیہن ایک اجنا۔ نکیل ریمی نادساہب یسک
اوز ہگج یک ےہ۔”
بنالطس ےن اہک“ ،وت رھپ مت نادساہ وہ!”
عیسٰی ےن اہک“ ،اہمتزا وخد اک انہک ےہ ہک ںیم نادساہ وہن۔ ہی چس ےہ ںیم ایس ےئل دیپا وہا اھت اوز ایس
ےئل داین ںیم ا نا ناہک اچسیئ یکوگایہ دون اوز ہر وہ صخش وج چس ےس قلعت زکھنا ےہ وہ ریمی ا واز ےنس۔”
301
بنالطس ےن اہک“ ،اچسیئ ایک ےہ؟”
اس وہج ےساس ےن عیسٰی ےس وپ اھچ“ ،ولگ ریتے قلعت ےس وج اکشبب رک زےہ ںیہ انکو سیتے وہ ےئ
وت وجات ویکن ںیہن داتی ؟”
ط
ط
اس ےک ناووجد عیسٰی ےن بنال س وک وک یئ وجات ںیہن دنا۔ اوز بنال س وک اس نات ےس تہب بجعت
وہا۔

302

اوز اانت ہہک رک وہ ناہر وہیدوین ےک ناس دونازہ ایگ اوز ان ےس اہک “ ،ںیم اس اک ھچک رجم ںیہن نا نا
303
وہن۔”
ن
اس نات رپ ا ہون ےن ارصاز ےس اہک“ ،اس ےن وہیداہ ےک امتم عال ےق ںیم میلعت دے رک ولوگن ںیم
انک مسق اک انقالت بڑنا ایک ےہ۔ اس اک ا اغز اس ےن گلنل ںیم ایک اھت وہ ات اہین یھب ا نا ےہ۔”
بنالطس اس وک نس رک وپ اھچ ،ایک ہی گلنل اک ناسندہ ےہ۔ بنالطس وک ہی نات ولعمم وہ یئ ہک عیسٰی ریہو
دسی ےک مکح ےک نا عب ےہ اوز اس دوزان ریہودسی ریوملش یہ ںیم میقم اھت۔ سج یک وہج ےس بنالطس ےن
304
عیسٰی وک اس ےک ناس جیھب دنا۔
 5.50بنالطس اک عیسٰی وک نادساہ ریہودسی ےک ناسانجیھب
جب ریہودسی ےن عیسٰی وک داھکی وت تہب وخس وہا۔ویکن ہک وہ عیسٰی ےک نازے ںیم سب ھچک نس اکچ اھت اوز
عی
رعہص دزاز ےس وہ اچاتہ اھت ہک و ہ عیسٰی ےس وک یئ زجعمہ دےھکی۔ ریہو دسی ےن سٰی ےس یئک وساالت ےئک
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معل ّ
نکیل عیسٰی ےن ان ںیم ےس انک اک یھب وجات پ  دنا۔ اکونہن ےک زامنہ اوز مین رشتعی واہن ڑھکے ےھت
اوز وہ عیسٰی یک اخمتفل ںیم خیچ و اکپز رکز ےہ ےھت۔ بب ریہودسی اوز اس ےک اپس یہ عیسٰی وک دھکی رک اھٹھٹ
رکےن ےگل اوز وہ عیسٰی وک انک دکمچاز وپ ساک انہپ رک اھٹھٹ رک ےن ےگل رھپ ریہودسی ےن عیسٰی وک بنال طس
ےک ناس دونازہ ول نا د بتے۔ اس ےس لبق ہک بنال طس اوز ریہودسی انک دورسے ےک دنمش ےھت۔اوز اس
305
دن ےس ریہودسی اوز بنالطس انک دورسے ےک دوسب وہ ےئگ۔
 5.51بنالطس یک عیسٰی وک زاہ رکےن وک وکشش رکنا
بنال طس ےن اک ونہن ےک زامنہ وک وہیدی اقدئنی وک اوز درگی ولوگن وک انک ساھت عمج ایک۔ اس ےن ان ےس
سن
اخمبط وہ رک اہک “ ،مت ےن اس ا دیم وک ریمے ناس ال نا مت ھون ےن اہک اھت ہی ولوگن وک وزعال زاہ ےہ نکیل
ںیم ےن وت مت سب ےک ساےنم اس یک شیتفت یک۔ نکیل ںیم ےن وت اس ںیم یسک یھب مسق یک یطلغ اوز وصقز وک
پ  نانا۔ اوز اہمتزے وہ امتم ازلاامت وج مت ےن اس رپ اگلےئ ںیہ حیحص ںیہن ںیہ۔ اےکس عال وہ ریہودسی ےن
یھب اس ںیم وک یئ یطلغ اوز رج م وک پ  نا نا اوز ریہو دسی ےن عیسٰی وک امہزے ناس رھپ دو نازہ جیھب دنا ےہ۔
306
دوھکی عیسٰی ےن وک یئ یطلغ ںیہن یک ےہ۔ اسےئل اےس ومت یک زسا یھب ںیہن وہ ین اچ ےئہ۔”
فس
ہر سال ح یک رقتبی ےک ومعق رپ ولوگن یک وخا ش ےک اطمقب احمک اک یسک انک دیقی وک وھچزنا اس

زامپ  اک زواح اھت۔ اس دوز ںیم انک صخش دیق اخپ  ںیم اھت وج اہنبب دب نام وصتز ایک اجنا اھت۔رعموف دیقی
لیج ںیم اھت ااکس نام ب ّڑانا اھت۔
ولگ بنالطس یک زاہشئ اگہ ےک ناس عمج ےھت۔ بنالطس ےن ان ےس وپاھچ “ ،ںیم اہمتزے ےئل سک
دیقی وک زاہ رکون ؟ ب ّڑاناوک نا حیسم کہال ےن واےل عیسٰی وک۔” بنالطس اجاتن اھت ہک ولگ عیسٰی وک دسح ےس
ڑکپواےئ ںیہ۔
بنالطس جب ہلصیف ےک ےئل اھٹیب وہا اھت وت ای ویبی ا یئ اوز انک اغیپم اجیھب۔ “اس ا دیم وک ھچک پ  رک وہ

رجمم ںیہن ےہ اےکس قلعت ےس یلھچپ زات ںیم وخات ںیم تہب فیلکت ااھٹیئ وہن یہی وہ اغیپم اھت۔”
نکیل رسداز اکونہن اوز بڑزگ وہیدی اقدئنی ےن بڑنّا ےک اکٹھچ زے ےک ےئل اوز عیسٰی وک لتق رک ےن
ےک ےئل ولوگن وک ااسکنا ہک وہ اس نات یک زگازس رک ںیل۔
عی
س
ب
بنالطس ےن وپ اھچ“ ،ںیم اہمتزے ےئل سک وک زاہ رکون ؟ ّڑاناوک نا ٰی وک ۔”
307
ولوگن ےن“ب ّڑانا”یک نادیئ ںیم وجات دنا۔
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 5.52عیسٰی یک ولصمتیب ےک ےئل وحایگل

بب بنالطس ےن مکح دنا ہک عیسٰی وک ےل اجرک وکزے اگل ےئ اج ںیئ۔ اپسویہن ےن اکوٹنن اک ناح انبنا اوز اےکس
رس رپ انہپنا اوز اس وک ازوغاین زنگ ےک ڑپکے انہپ ےئ۔ اوز اےکس قربی ےکی دعب درگی ا رک اےکس رہچے رپ
امطےچن امزےت وہےئ ےتہک “اے وہیدوین ےک نادساہ! ا دات۔”
بنالطس دونازہ ناہر ا رک وہیدوین ےس اہک“ ،دوھکی ںیم عیسٰی وک اہمتزے ناس ناہر ال زاہ وہن ںیم ںیہمت
اتب نا اچاتہ وہن ہک ںیم ےن ایسی وک یئ زیچ ںیہن نایئ یکسج انبء رپ اےس رجمم قراز دون۔” بب عیسٰی ناہر ا ےئ
اس وقب وہ اکوٹنن اک ناح ےنہپ وہےئ ےھت اوز ازوغاین ابلس دبن رپ اھت بنالطس ےن وہیدوین ےس اہک “ ،ہی زاہ
وہ ا دیم۔”
عی
رسداز اکنہ اوز وہیدی اپسویہن ےن سٰی وک داھکی وت اکپز اےھٹ “اس وک بیلص رپ ڑچاھ دو! بیلص رپ
ڑچاھ دو!”
نکیل بنالطس ےن اہک “ ،مت یہ اس وک ےل اجو اوز بیلص رپ ڑچاھ دو ویکن ہک ںیم اس اک ھچک یھب رجم
ںیہن نا نا وہن۔”
وہیدوین ےن اہک “ ،مہ الہ رشتعی ںیہ اوز اس رشتعی ےک اطم قب اوکس رم نا اچےئہ ویکن ہک اس ےن
اہک وہ خدا اک اٹیب ےہ۔”
عی
جب بنالطس ےن ہی انس وت وہ مرند دز ایگ اوز۔ بنالطس وگز رن ےک لحم ےک ادنز واسپ خال ایگ اوز سٰی ےس
وپ اھچ “ ،وت اہکن اک ےہ؟” نکیل عیسٰی ےن وک یئ وجات ںیہن دنا۔ بنالطس ےن اہک“ ،مت ھجم ےس ھچک ےنہک
ےس ااکنز رک ےت وہ۔ ناد زوھک ںیم وہ اایتخز زکھنا وہن ہک مت وک وھچز دون نا بیلص رپ ڑچاھ رک
امزدون۔”
عیسٰی ےن اہک“ ،ارگ خدا ںیہمت ہی اایتخز پ  داتی بب اہمتزا ھجم رپ ھچک اایتخز پ  وہ نا ےسج خدا ےن ںیہمت دنا
ےہ۔ اس ےئل سج ےن ےھجم ریتے وحاےلایک اس اک گناہ زنادہ ےہ نیسیب ریتے۔”
اےکس دعب بنالطس ےن وکشش یک ہک اےس وھچز دے رگم وہیدوین ےن خال رک اہک“ ،وج ا دیم اےنپ ا وکپ
نادساہ ےہک وہ رصیق اک اخمفل ےہ ارگ وت اےسوھچزے اگ وت رصیق اک ریخ وخاہ ںیہن ےہ۔”
بنالطس ےس وہیدوین ےن وج اہک وہ انس اوز عیسٰی وک ناہر اس ہگج رپ ےل ا نا اوز ہلصیف رک ےن یک نششب رپ
اھٹیب“ -اس ہگج وک گنس وبچرتہ” (ربعاین زنان ںیم گیّن ّھا) ےتہک ںیہ۔ ہی وقب دو رہپ اک اھت رقتابیً اٹھچ ہٹنھگ
فس
اھت ح یک ایتزی اک دن اھت۔ بنالطس ےن وہیدوین ےس اہک “ ،اہمتزا نادساہ اہین ےہ۔”
وہیدی خیچ زےہ ےھت“ ،ےل اجو اےس ,ےل اجو اےس ,اوز بیلص رپ ڑچاھ دو!”
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بنالطس ےن وہیدوین ےس وپ اھچ “ ،مت اچےتہ وہ ہک ںیم اہمتزے نادساہ وک بیلص رپ ڑچاھ دون ؟”
308
بب رسداز اکونہن ےن اہک “ ،امہزا نادساہ رصف رصیق ےہ!”
ولوگن ےک ایخالت وک دبانل ھجم ےس نکمم ںیہن ےہ۔ اس نات وک اج ےتن وہےئ ہک ولگ اسفد رپ ارت ا ےئ
ںیہ اےئلس بنالطس ےن وھتزا سا نا ین ایل اوز امتم ولوگن ےک ساےنم اےنپ اہوھتن وک دوھ ےت وہ ےئ اہک“ ،ںیم
اس ا دیم یک ومت اک دہم داز ںیہن وہن۔ ویکن ہک مت یہ ولگ وہ وج ای ومت اک دہم دازوہ۔”
امتم ولوگن ےن وجات دنا“ ،اس یک ومت ےک مہ یہ دہم داز ںیہ۔ اوز ای ومت ےکےئل وطبز زسا ھچک
309
مرّرز وہ وت اوکس مہ اوز امہزی اوالد تگھب ںیل ےگ۔”
بنالطس ےن ایکن وخا ش وک وپزا رکےن اک  تم رک ایل۔ ولگ ب ّڑانا یک زاہیئ یک امنگ رک ےن ےگل۔ ہنتف و
اسفد دیپا رکےن یک وہج ےس اوز لتق رک ےن یک وہج ےس ب ّڑانا دیق ںیم زاہ۔ بنالطس ےن بڑاسب وک زاہ رکےک
310
عیسٰی وک ولوگن ےک وحاےل رکدنا نا ہک وہ ولگ وج اچےہ اےکس ساھت ولسک رکے۔
 5.53بنالطس ےک اپسوہن اک عیسٰی اک ذماق ازانا
گ
بنال طس ےک اپس یہ عیسٰی وک سایہ لحم ںیم ےل ےئگ۔ اوز امتم اپس ویہن ےن عیسٰی وک ھیر ایل۔ اس ےک ڑپکے
اناز دےیئ اوز اس وک قر مری وچ ہغ انہپ نا۔ اکوٹنن یک لیب ےس انب وہا انک ناح اس ےک رس رپ زاھک۔ اوز اس ےک
داںیئ اہ ھت ںیم ڑھچی دی۔ بب اپس یہ عیسٰی ےک ساےنم کھج ےئگ۔ اوز ہی ےتہک وہ ےئ ذماق رک ےن ےگل ،
“ھجت رپ سالم وہا ے وہیدوین ےک نادساہ۔” اپسویہن ےن عیسٰی رپ وھت اک بب اس ےک اہھت ےس وہ ڑھچی  نیھ
یل۔ اوز اس ےک رسرپ امز ےن ےگل۔ اس رطح ذماق ازا ےن ےک دعب اس اک وچہغ اکن ل دےیئ اوز اس ےک
311
ڑپکے دونازہ اےس انہپ دےیئ اوز بیلص رپ ڑچاھ ےن ےک ےئل ےل ےئگ۔
 5.54عیسٰی اک بیلص رپ ڑچاھ نا اج نا

جب وہ عیسٰی وک لتق رک ےن ےک ےئل اج زےہ ےھت وت اوسقب تیھک ےس رہش وک ا ےت وہ ےئ وعمشن نام ےک
ا دیم وک ولوگن ےن داھکی اوز وعمشن رکینی ناسندہ اھت۔ عیسٰی یک بیلص ااھٹ ےئ وہ ےئ وعمشن وک عیسٰی ےک
ےھچیپ ےھچیپ ےنلچ ےک ےئل اپسویہن ےن وبجمز ایک۔
عی
س
امشیبز ولگ عیسٰی ےک ےھچیپ وہ ےئ ان ںیم وعزوتن اک ریثک عمجم یھب اھت۔ وہ ٰی ےک دھک اوز مغ ںیم ہنیس ٹیپ
رک اممت رک ےن ںیگل۔ بب عیسٰی ےن ان وعزوتن یک رطف ٹلپ رک اہک“ ،اے ریوملش یک وخانیت! ریمی اخرط
مب زوو۔ مت اےنپ ےئل اوز اےنپ ںوچن ےک ےئل زوو۔ ولوگن وک ہی ےنہک اک وقب ا اگیئ’ ،ناھجن وعزںیت وخس بیصن وہ

ٰیسیع یک ومت اک ہتفہ

072

ن یگ۔ پ  ےننج وایل وعزںیت اوزپ  دودھ نال ےن وایل وعزںیت یھب وخس بیصن وہن یگ۔‘ بب ولگ اہپزون ےس
ک
ہینگے’ ،مہ رپ رگ اج!‘ اوز اہپزوین ےس ںیہک ےگ’ ،ںیمہ اپھچ ےل۔‘ زدنیگ نیچ و وکسن وایل وہ وت ولگ اس رطح
ولسک رکںی ےگ اوز ارگ زدنیگ اکتفیل و اصمبب ںیم مینال وہ وت ولگ ایک رکںی ےگ؟”
312
عیسٰی ےک ساھت دو اوز رجمم اوز دب اکز ولوگن وک لتق رک ےن اک انہون ےن ازادہ ایک۔
وہ گلگنا یک ہگج ےچنہپ۔(گلگنا سج ےک “ینعم وھکڑپی یک ہگج ”) اپس ویہن ےن گلگنا ںیم اس وکےنیپ ےک
ےئل ےئم دی۔اوز اس ےئم ںیم دزد دوز رک ےن یک دوا مال یئ یئگ یھت۔ عیسٰی ےن ےئم اک مرہ اھکچ نکیل اےس ےنیپ
ےس ااکنز رکدنا۔
عی
عی
س
س
واہن رپ اپسویہن ےن ٰی وک ولصمت ایک اوز رجمومن وک بیلص ںیم ڑکجدنا۔ انک وک ٰی یک داینہ
313

رطف اوز دورسے اس یک وک نا ںیئرطف ڑکج دنا۔
عیسٰی ےن داع یک“ ،اے ریمے نات ان وک اعمف رک دے ویکن ہک وہ ںیہن اجےتن ہک وہ ایک رک زےہ
314
ںیہ۔”
عی
س
جب اپسویہن ےن ٰی وک ولصمت ایک وت ان ولوگن ےن اےکن ڑپکے ےل ےئل ان ولوگن ےن ڑپکون وک
اچز وصحن ںیم میسقت ایک ہر اپس یہ ےن انک انک ہصح ایل ان ولوگن ےن ااکن رک نا یھب ےل ایل ہی ریغب سال وہا

اورپ ےس ےچین نک انب وہا اھت۔ اپسویہن ےن اہک اس وک پ  اھپ زو ہکلب اس ےک ےئل قرہع داںیل نا ہک ولعمم وہ ہک ہی

سک ےک ہصح ںیم ا نا ےہ۔ ہی اس ےئل وہا نا ہک ےفیحص ںیم وج اھکل وہا ےہ وہ وپ زا وہ ےکس۔ وج ارطسح ےس
ےہ:
“انہون ےن ریمے ڑپکے ا سپ ںیم میسقت رک ےئل
اوز ریمی وپ ساک ےک ےئل قرہع داال ۔”
315
انچہچن اپسویہن ےن یہی ایک۔
عی
س
بنالطس ےن انک یتخت نسان ےک وطز رپ یھکل اوز بیلص رپ اگل دی سج رپ اھکل اھت “ ٰی نارصی وہیدوین
اک نادساہ۔” یتخت ربعاین ,الینیط ,اوز ویناین زناونن ںیم یھکل وہیئ یھت۔
عی
س
سج وک تہب ےس وہیدوین ےن ڑپاھ ویکن ہک ہی ہگج اہجن انہون ےن ٰی وک ولصمت ایک وہ ہگج رہش
ےک قربی یھت۔ رسداز وہیدی اکونہن ےن بنالطس ےس اہک ’“ ،اس وک وہیدوین اک نادساہ ‘ پ  وھکل ہکلب ااسی
وھکل ’ اس صخش ےن اہک اھت ہک ںیم وہیدوین اک نادساہ وہن۔‘”
بنالطس ےن اہک “ ،وج ھچک ںیم ےن اھکل ےہ اس وک دبتلی رک نا ںیہن اچاتہ۔”
زاےتس رپ ذگزےن واےل ولگ رس ہال ےت وہےئ ااکس اھٹھٹ رک ےت زےہ۔ “اوز ےتہک ،وت ےن اہک ہک لکیہ وک
316
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دہنمم رک ےکس اگ۔ اوز نیت دونن ںیم دونازہ ریمعت رکاگی۔ سب وخد وک اچب! ارگ وت تقیقح ںیم خدا اک اٹیب ےہ وت
بیلص ےس ےچین ارت رک ا اج۔”
اکونہن ےک زامنہ نیملعم رشتعی اوز زعمز وہیدی اقدئنی واہن رپ وموجد ےھت۔ وہ یھب درگی ولوگن یک
رطح عیسٰی اک اھٹھٹ رک ےن ےگل۔ وہ ےتہک ےھت اس ےن دورسے ولوگن وک اچب نا۔ نکیل وخد وک اچب ںیہن اکس!
ولگ ےتہک ںیہ ہک ہی ارسالیئ اک نادساہ ےہ۔ ارگ ہی نادساہ ےہ وت اس وک اچےئہ ہک ہی بیلص ےس ےچین ارت رک
ا ےئ بب مہ اس رپ اامین الںیئ ےگ۔ اس ےن خدا رپ رھبوہس ایک اےئلس خدا یہ ات اوکس اچبےئ ارگ وایعق خدا
317
وک ای رضوزت وہ۔ وہ وخد اتہک ےہ “ںیم خدا اک اٹیب وہن۔”
عی
س
ان دو دباکزون ںیم ےس انک ےن خیچ و اکپز رک ےت وہےئ ٰی ےس اہک “ :ایک وت حیسم ںیہن ےہ ؟ ارگ وت
ااسی ےہ وت اےنپ ا ت وک اوز مہ وک ویکن ںیہن اچبنا ؟”
نکیل دورسا دب اکز ےن اس رپ دیقنت یک اوز اہک “ ،ےھجت خدا ےس دزنا اچےئہ اس ےئل ہک مہ سب دلجی یہ
رمےن واےل ںیہ! وت اوز ںیم رجمم ںیہ مہ ےن وج یطلغ یک ےہ ای زسا انتگھب اچےئہ اوز اہک ہک نکیل ہی ا دیم
ےن وک یئ رجم ںیہن ایک ےہ۔” بب اس ےناہک“ ،اے عیسٰی ! جب وت اینپ خکومب اقک  رکاگی وت ےھجم ناد رکنا!”
وسيع ےن اہک“ ،نس! ںیم ھجت ےس چس اتہک وہن ا ح یہ ےک دن وت ریمے ساھت جتب ںیم
اجاگیئ۔”
عیسٰی یک امن بیلص ےک ناس ڑھکی یھت اوز ای امن یک نہب ولکناس یک ویبی رممی اوز رممی دگمینیل
ےک ساھت ڑھکی یھت۔ عیسٰی ےن اینپ امن اوز سارگد سج وک وہ  تبڑ زےتھک ےھت دےھکی اوز اینپ امن ےس اہک،
“اے وعزت ریتا اٹیب اہین ےہ ” اوز عیسٰی ےن سارگد ےس اہک“ ،اہین اہمتزی امن ےہ۔” اےکس دعب ےس
319
سارگد ےن عیسٰی یک امن وک اےنپ یہ رھگ ںیم زےنہ دنا۔
318

 5.55عیسٰی یک ومت
اس دن دورہپ نازہ ےجب ےس نیت ےجب نک کلم رھب ںیم ادنھیرا اھچ ایگ اھت۔ رقتابیً نیت ےجب ےک وقب ںیم
عیسٰی ےن زوز داز ا واز ںیم ےتخیچ وہ ےئ اہک اھت ہک“ایلی ایلی امل سیقینی۔” “ینعی اے ریمے خدا ،اے ریمے
خدا ےھجم اکنال ویکن وھچز دنا؟”
واہن رپ ڑھکے دنچ ولوگن ےن اوکس نس رک اہک ہی “اایلیہ وک اکپزنا ےہ۔”
اس ےک دعب عیسٰی ےن اج ن ایل ہک سب ھچک وہ اکچ اوز ہفیحص اک اھکل وہا وپ زا وہا وت اس ےن اہک“ ،ںیم ایپ سا
سین
وہن۔” واہ ن رپ رس ہک ےس رھبا انک رم ابتن اھت انچہچن اپس ویہن ےن ا ح وک رسہک ںیم وگھب رک اےس زوےف یک
320
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عی
ساح رپ زھک رک اس وک دنا۔ عیسٰی ےن اےس ھنم ےس اگل نا۔ جب رس ہک سٰی ےن ایپ وت اہک “ ،سب ھچک امتم وہا ۔”
بب اس ےن اویچن ا واز ںیم اہک “ ،اے ریمے نات! ںیم ریمی ُزوح وک ریتے وحاےل رکنا وہن”
322
ہی ےنہک ےک دعب وہ ااقتنل رک ےئگ۔
رھپ لکیہ اک رپ دہ اورپی ج ّصہ ےس ےچین یک اجبب ٹھپ رک دو وصحن ںیم بب ایگ۔ اوز زنیم دلہ یئگ اوز
رھتپ یک اٹچںین وٹت ںیئگ۔ ربقںی لھک ںیئگ رمے وہ ےئ یئک خدا ےک ولگ ربقون ےس زدنہ وہ رک اےھٹ۔ وہ
ولگ ربقون ےس ناہر ا ےئ عیسٰی رھپ دونازہ یج ااھٹ اوز وہ ولگ دقمس رہش وک ےلچ ےئگ۔ اوز یئک ولوگن ےن
321

اںیہن اینپ ا وھکنن ےس داھکی۔
گ
عی
س
ہپس ساالز اوز اپسیہ وج ٰی یک ابہگنین رکز ےہ ےھت۔ ززلہل اوز مشچ دند وااعقت وک دھکی رک ھیرا ےئ اوز
323
ےنہک ےگل“ ،تقیقح ںیم وہ خدا اک اٹیب اھت۔”
ہی دن ایت زی اک دن اھت۔ اوز دورسے دن اخض سیب اک دن اھت وہیدی ںیہن اچ ےتہ ےھت ہک سیب ےک
دن اس اک مسج بیلص رپ یہ زےہ اس ےئل انہون ےن بنال طس ےس اہک ہک اس یک ناںیگن وتز دی اج ںیئ
اوزالںیش انا زی اج ںیئ۔ انچہچن اپس ویہن ےن ا رک الہپ ا دیم وج ولصمت وہا اھت اس یک ناںیگن وتز دںی اوز
دورسے ا دیم یک یھب ناںیگن وتز دںی وج عیسٰی ےک ساھت اھت۔ نکیل جب اپس یہ ےن عیسٰی ےک قربی ا رک داھکی
ہک وہ رم اکچ ےہ وت انہون ےن اس یک ناںیگنںیہن وت زی۔
نکیل انک اپس یہ ےن اےنپ اھب ےل ےس اس ےک نازو وک دیھچ داال اوز اس ےس انک دم وخن اوز ناین نکال۔
سج ےن ہی داھکی اس ےن وگایہ دی اوز وہ وگایہ یچس ےہ وہ چس اتہک ےہ نا ہک مت یھب ا امین الو۔ ہی امتم وااعقت
ےفیحص ےک وپزے وہےن ےک ےئل وہےئ“ ،اس یک وکیئ ڈہی پ  وت زی اج ےئ یگ۔” نکیل انک دورسے ےفیحص
324
ےک اطم قب ولگ“ ،اس وک دںیھکی ےگ سجےن بڑ یھچ ام زا۔”
 5.56عیسٰی وک دنف رکنا

ان وااعقت ےک دعب انک صخش ویفس نایم وج ا زہنیم اک زےنہ واال اھت اوز عیسٰی اک سارگد اھت بنال طس ےس عیسٰی یک
الس ےل اج ےن یک ااجزت اچ یہ۔ویفس عیسٰی اک ہیفخ سا رگد اھت۔ ویکن ہک وہ وہیدوین ےس دزنا اھت بنال طس
ےن ااج زت دے دی۔ بب ویفس ا رک عیسٰی یک الس ےل ایگ۔
ن
ن
ن
وکین د مس یھب ا نا۔ وکین د مس وہ صخش اھت وج عیسٰی ےس ےنلم زات وک ا نا اھت وکین د مس رقتابیً انک وس
ناوند اصم ےحل ےل ا نا وج رمّ اوز وعد ےس ےلم وہ ےئ ےھت۔ ان دوونن ےن عیسٰی یک ال س وک ےل ایل اوز الس
325
وک وسیت ڑپکے ںیم وخوبش ےک ساھت انفکنااسیج ہک وہیدوین ےک اہین دنف اک رطہقی ےہ۔
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اوز ویفس اٹچن ےک ےچین زنیم ںیم وج ربق دھکوایئ یھت اس ںیم زھک دی۔ اوز ربق ےک ھنم رپ انک بڑا
ن
326
ب ھّر وک ڑلاک رک خال ایگ۔
رممی دگمینی اوز وی سیس یک امن رممی ےنہگج یک نسادنیہ رک یل یھت ہک عیسٰی یک الس سک ہگج زیھک یئگ
ےہ؟  327بب دو وعزںیت عیسٰی یک الس رپ اگل ےن واےل وخوبش یک زیچںی اوز درگی ولاز امت ایتز رک ےن ےک
ےئل یلچ ںیئگ۔
ن
سیب ےک دن ا ہون ےن ا زام ایک۔ومٰیس یک رشتعی ےک اطمقب سیب ےک دن امتم ولگ یہی رکےت
ںیہ۔

328

 5.57عیسٰی ےک ربق یک ابہگنین
اےلگ زوز وج ایتزی اک دورسا دن اھت زگز اجےن ےک دعب امتم رسداز اکنہ فریسی بنالطس ےس ےلم۔ اوز اہک “ ،وہ
دوھہک ناز جب زدنہ اھت۔ اوز اہک اھت’ ،نیت دن دعب ںیم دونازہ یج اوھٹاگن ہی نات ات نک ںیمہ ناد ےہ۔‘
اس ےئل نیت دن نک اس ربق یک یتخس ےس رگناین اک مکح دو اےئلس ہک اےکس سارگد اس یک الس وک رچارک ےل
ن
اجںیئ۔ اوز ولوگن ےس ہی ںیہک ےگ ہک وہ زدنہ وہ رک ربق ےس اھٹ ایگ ےہ۔ اوز ہی چھال دوھ ہک ےلہپ ےس یھب
بڑا وہ اگ۔”
بب بنالطس ےن مکح دنا“ ،مت دنچ اپسویہن وک ساھت ےل اجو اوز سج رطح اچےتہ وہ ربق رپ وپ زی
ن
وچیسک ےک ساھت رگناین رکو۔” وہ ےئگ اوز ربق ےک ھنم ب ھّر ےس رہم رکےک اپسویہن یک رگناین ںیم واہن رپ
تخس رہپہ اھٹب د بتے۔

329
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عی
ٍٕ 6.1سٰی اک دو نازہ یج اُانھٹ
سیب ےک دورسے دن رممی دگمینی ،ولسےم ،وقعیت یک امن رممی 330 ،ویانّہ ،ان ےک عالوہ دورسی دنچ
وعزںیت 331ہی اچیتہ ںیھت ہک دنچ وخوبشداز زیچںی عیسٰی یک الس وک اگل ںیئ۔ ہتفہ اک الہپ دن اھت حبص ےک
332
وقب وہ ربق یک ہگج یلچ ںیئگ۔ اس وقب احالہکن وسزح طالع وہ زاہ اھت رھپ یھب نازیکی یھت۔
بب وخانفک ززلہل ا نا۔ خداودن اک انک فرہتش ا امسن ےس ارت رک ا نا۔ وہ فرہتش ربق ےک قربی اج رک ھنم
ن
ےس ب ھّر یک اس اٹچن وک ڑلھکانا اوز اس اٹچن رپ نینھ ایگ۔ وہ فرہتش یلجب یک کمچ یک رطح ناانبک اھت۔ اوز
ای وپ ساک بڑف یک رطح دیفس اوز اصف و افشف یھت۔ ربق یک رگناین رپ نیعتم اپسویہن ےن جب فرہتش وک
داھکی وت تہب وخزفدہ وہ ےئ اوز دز ےک امزے اکےتپن وہ ےئ رم دے یک رطح وہ ےئگ۔
گ
عی
فرہتش ےن ان وخانیت ےس اہک“ ،مت ھیراو مب ویکن ہک ںیم اجاتن وہن ہک مت ولصمت سٰی وک نالس رک
زیہ وہ۔ ات عیسٰی وت اہین ںیہن ےہ۔ اےئلس ہک وہ اےنپ ےنہک ےک اطمقب دونازہ یج ااھٹ ےہ۔ ا و اوز اہجن ای
333
الس زیھک وہیئ یھت اس ہگج وک دوھکی۔”
عی
س
نکیل انہون ےن ربق ےک داہلخ رپ وج رھتپ د ھکا اھت اوکس ڑلھکا وہا ناناوہ ادنز ںیئگ۔ نکیل وہ خداودن ٰی
ےک مسج وک پ  دھکی ںیکس۔ وعزوتن وک ہی نات ھجمس ںیم پ  ا یئ یھت اوز بجعت یک نات ہی یھت ہک دکمچاز ابلس
گ
ںیم وبلمس دو فرےتش اےکن ناس ڑھکے وہ ےئگ۔ وہ وعزںیت تہب ھیرا ںیئ اوز اےنپ رہچون وک زنیم یک
رطف اکھج رک ڑھکی وہ ںیئگ۔
ان ا دویمن ےن اہک“ ،مت زدنہ ا دیم وک اہین ویکن نالس رک ےت وہ ؟ جب ہک ہی وت مُر دون وک دانفےن یک
ہگج ےہ! عیسٰی اہین ںیہن ےہ۔ وہ وت دونازہ یج ااھٹ ےہ اس ےن مت وک گلنل ںیم وج نات اتب یئ یھت ایک وہ ناد
ںیہن ےہ ؟ ایک عیسٰی ےن مت ےس ںیہن اہک اھت ہک انب ا دم بڑے ا دویمن ےک وحاےل ایک اجاگیئ اوز ولصمت وہاگ
334
رھپ رسیتے یہ دن دونازہ یج انھتگا؟
“ات اجو عیسٰی ےک سارگ دون ںیم انمدی رکو۔ وطبز اخض رطپس وک ہی نات ولعمم رکاو اوز مت ان
عی
ےس انہک  ’ ،سٰی گلنل وک اج زےہ ںیہ اوز وہ مت ےس لبق واہن زںیہ ےگ۔ اس ےن مت ےس ےلہپ یہ اہک ےہ ہک مت
اس وک واہن دوھکی ےگ۔‘”
عی
336
بب ان وعزوتن ےن سٰی یک ناوتن وک ناد ایک۔
335
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وفزا ً وہ وعزںیت ھچک وخف ےک ساھت اوز دقزے وخیش و رسمت ےک ساھت ربق یک ہگج ےس یلچ
ںیئگ۔ 337ان وعزوتن ےن شیپ ا ےئ وہ ےئ ان امتم وااعقت وک زوسولن ےس ایبن ایک۔ نکیل زوسولن ےن
338
نیقی پ  ایک۔ اوز انکو ہی امتم زیچںی دویایگن یک نات ولعمم وہیئ۔
رھپ رطپس اوز سارگد ربق یک رطف ےئگ۔ وہ دوونن دوز زےہ ےھت نکیل سارگد رطپس ےس زنادہ زیت
دوزا اوز سب ےس ےلہپ ربق رپ نہواچن۔ سارگد ےن ربق ںیم داھکی ہک وسیت ڑپکے ےک ڑکٹے ڑپے وہ ےئ ےھت
نکیل وہ ادنز ںیہن ایگ۔
وعمشن رطپس ان ےک ےھچیپ یہ نہواچن اس ےن ربق ںیم اج رک داھکی ہک وسیت ڑپکے ےک ڑکٹے ڑپے
ےھت۔ اس ےن ہی یھب داھکی وج زوامل عیسٰی ےک رس رپ اٹیپل اھت اس وک ٹیپل رک ان ڑکٹون ےس علٰنچدہ ھچک دوز ڑپا
اھت۔ بب دورسا سارگد ادنز ا نا ہی وہ سارگد اھت وج ربق رپ ےلہپ نہواچن اھت وج ھچک اس ےن داھکی اوز نیقی ایک۔ ویکن
ہک وہ ات نک وفیحصن وک پ  اجےتن ےھت سج ےک اطم قب حیسم وک رمدون ںیم ےس زدنہ وہ نااھت۔
339
سپ وہ سارگد واسپ رھگ ےلچ ےئگ۔
 6.2عیسٰی اک رممی دگمینیل وک داھکییئ دانی
نکیل رممی ربق ےک نا ہر ڑھکی زو یت زیہ اوز زوےت وہےئ اس ےن ربق ںیم اھجنک رک داھکی۔ رممی ےن داھکی دو
فرےتش وج دیفس ابلس ںیم وبلمس واہن ےھٹیب ےھت اہجن عیسٰی یک ال س وک زاھک ایگ اھت انک فرہتش عیسٰی ےک رساہ
ےن اھٹیب اھت اوز دورسا فرہتش عیسٰی ےک ناون یک رطف اھٹیب اھت۔
فروتشن ےن رممی ےس وپاھچ “ ،اے وعزت مت ویکن زوزیہ وہ ؟”
رممی ےن وجات دنا “ ،ھچک ولگ ریمے خداودن یک الس ےل ےئگ ںیہ ںیم ںیہن اجیتن ان ولوگن ےن
اےس اہکن زاھک ےہ۔” جب رممی ےن ہی ہہک رک زح ریھپا وت داھکی ہک عیسٰی ڑھکا ےہ نکیل وہ ںیہن یھجمس ہک وہ
عیسٰی ےہ۔
عیسٰی ےن اس ےس وپ اھچ “ ،اے وعزت! وتویکن زو زیہ ےہ اوز سک وک دوھند زیہ ےہ؟”
رممی یھجمس ساند ہی ا دیم ناع اک ابہگنن ےہ۔ انچہچن رممی ےن اس ےس اہک “ ،انجت ایک مت ےن یہ عیسٰی وک
اہین ےس ااھٹ نا ےہ ھجم ےس وہک مت ےن اےساہکن زاھک ےہ نا ہک ںیم اج رک اےس ےل ا ون۔”
عیسٰی ےن اس ےس اہک “ ،اے رممی!”
اوز رممی ےن عیسٰی یک اجبب مررک ربعاین زنان ںیم اہک “ ،زوبّین”(ےکسج معنٰی ااتسد ےکںیہ )
عیسٰی ےن اس وک اہک“ ،ےھجم مب وھچ نا ویکن ہک ںیم ایھب نک اےنپ نات ےک ناس اورپ ںیہن ایگ نکیل
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ریمے اھبویئن (سارگدون) ےک ناس اج رک وہک ہک ’ںیم اےنپ اوز اہمتزے نات ےک ناس اورپ اج زاہ وہن۔
ںیم اورپ اےنپ اوز اہمت زے خدا ےک ناس اج زاہ وہن۔‘”
رممی دگمینیل ےن ا رک سارگدون ےس اہک “ ،ںیم ےن خدا ودن وک داھکی۔ ” اوز اس ےن ھجم ےس ہی ناںیت
ںیہک۔

340

 6.3عیسٰی اک وعزت وک داھکییئ دانی

عیسٰی وفزا ً وعزوتن ےکساےنم طاہروہا اوز ےنہک اگل “ںیہمت ابمزک وہ۔” بب وہ وعزںیت عیسٰی ےس قربی
گ
وہںیئ اوز اےکس ریپون رپ رگ رک ای ابعدت یک۔ عیسٰی ےن ان وعزوتن ےس اہک“ ،مت ھیراو مب ریمے
341
اھبویئن ےک ناس اجو اوز انکو گلنل ںیم ا ےن ےک ےئل کہدو اےئلس ہک وہ واہن رپ ریما دنداز رکںی ےگ”
 6.4رہپہ دازون اک ذمیبہ زامنہو ن وک ربخ دانی
وہ وعزںیت سارگدون وک نا ربخ رکےن ےک ےئل یلچ ںیئگ۔ اوز ادرھ ربق رپ رگناین رک ےن واےل دنچ اپس یہ رہش ںیم
اجرک شیپ ا ےئ وہےئ سازے احالت رسداز اکونہن وک انسےئ۔ بب اکونہن ےک زامنہ ےن بڑے اوز زعمز وہیدوین
ےس مالاقت رک ےک وگتفگن رک ےن ےگل اوز ان ےس وھجت ولہکاےن ےک ےئل انک بڑی زمق وطبز زوشت دےنی یک
یھب دتنور وسےنچ ےگل۔ انہون ےن اپسویہن ےس انہک رشوع ایک او ز اہک“ ،ولوگن ےس ہی وہک ہک زات ےک وقب جب
مہ دنین ںیم ےھت وت عیسٰی ےک سارگد ا ےئ اوز ای الس وک رچا ےل ےئگ۔ اوز اہک ہک ارگ احمک وک ہی نات ولعمم یھب وہ
اجےئ وت مہ اوکس نئمطم رک دںی ےگ اوز مت وک یسک مسق یک تبیصم پ  ےچنہپ ااکس ااظتنم رکںی ےگ۔” اپسیہ زمق ےل ےئل
342
اوز اےکن ےنہک ےک اطمقب رک ذگزے۔ ہی ق ّصہ ا ح یھب وہیدوین ںیم اعم ےہ۔
 6.5ااموس ےک زاےتسںیم

ایس دن عیسٰی ےک سارگدون ںیم ےس دو سارگد اام وس نام ےک رہش وک اج زےہ ےھت اوز وہ ریوملش ےس رقتابیً
سات لیم یک دوزی رپ اھت۔ شیپ ا ےئ وہےئ ہر واہعق ےک نازے ںیم وہ ناںیت رک زےہ ےھت۔ جب ہی ناںیت
رک زےہ ےھت وت عیسٰی وخد ان ےک قربی ا ےئ اوز وخد اےکن ساھت وہ ےئل۔ نکیل ھچک زیچںی ان وک ان یک
انشجب رک ےن ںیم زاکوت ںینب۔ عیسٰی ےن ان ےس وپ اھچ “ ،مت ےتلچ وہےئ نک وااعقت ےک نازے ناںیت رک
زےہ وہ؟”
وہ دوونن وںیہ رپ رہھٹ ےئگ۔ اوز اےکن رہچے زمغدہ ےھت۔ ان ںیم کلیناس نایم انک ا دیم ےن وجات
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دنا۔ وہ اتکس ےہ “رصف مت یہ وہ ا دیم وہ وج ریوملش ںیم ےھت اوز ںیہن اجےتن ہک ان وااعقت وک وج ہک
زگہتش دنچ دونن ںیم شیپ ا ےئ۔”
عیسٰی ےن ان ےس وپ اھچ “ ،مت نک زیچون ےک نازے ںیم ا سپ ںیم ناںیت رک زےہ ےھت؟”
انہون ےن اس ےس اہک  “،عیسٰی ےک نازے ںیم وج ہک نارصت اک ےہ اوز وج خدا یک اوز ولوگن یک رظن
ںیم انک میظع یبن اھت۔ انہون ےن یئک بیجع و رغبی اوز طاوتقز زجعمے داھک ےئ۔ امہزے اقدئنی اوز
اکونہن ےک زامنہ اس وک ومت یک زسا دولاےن ےک ےئل اس وک ڑکپوانا اوز بیلص رپ ڑچاھ دنا۔ مہ اس ادیم ںیم
ےھت ہک عیسٰی یہ ینب ارساویلیئن وک اکٹھچ زہ دالےئ اگ امتم وااعقت شیپ ا ےئ
“رگم ات انک اوز واہعق شیپ ا ناےہ ات جبہک انکو ااقتنل ےئک نیت دن وہ ےئ ںیہ۔ ا ح یہ امہزی دنچ
وعزںیت بڑی یہ بیجع و رغبی وااعقت انسےئ ںیہ۔ حبص ےک وقب عیسٰی یک تیم زیھک یئگ ربق ےک ناس دو
وعزںیت ںیئگ۔ نکیل واہن رپ اس یک الس وک پ  نا ےکس اوز وہ وعزںیت واسپ وہ ںیئگ اوز ےنہک ںیگل ہک انہون
ےن زونا ںیم دو فروتشن وک داھکی اوز ان فروتشن ےن ان ےس اہک ہک عیسٰی زدنہ ےہ۔ امہزے رگوہ ںیم ےس
دنچ ولگ یھب ربق رپ ےئگ اھجنک رک داھکی اوز ربق اخیل یھت اسیج ہک وعزوتن ےن اہک اھت۔”
ح
بب عیسٰی ےن ان دو ا دویمن ےس اہک“ ،مت ا مق وہ اوز دصاقب وبقل رک ےن ںیم اہمتزے بلق
تسس ںیہ یبن یک یہک وہیئ ہر نات رپ ںیہمت اامین ال نا یہ وہاگ۔ ویبنن ےن اہک ےہ ہک حیسم وک اس ےک خالل
ںیم دالخ وہےن ےس ےلہپ اکتفیل وک بڑداسب رک نا وہاگ۔” بب عیسٰی ےن وخد ےک نازے ںیم وفیحصن ںیم
یھکل یئگ نات رپ واضجب یک اوز ومسٰی یک رشتعی ےس رشوع رکےک ہک ویبنن ےن اس ےک نازے ںیم وج اہک
اھت۔ اس ےن انکو لیصفت ےساھجمسنا۔

جب وہ ااموس اگون ےک قربی ےچنہپ وت وہ وخد ارطسح طاہر رکےن ےگل ہک وہ واہن رہھٹ ےن ےک ےئل ںیہن
اج زےہ ںیہ۔ بب انہون ےن اس ےس اگل ناز زگازس یک ہک “ات وچہکن وقب وہ اکچ ےہ اوز زات اک
ادنھیرا اھچ اجےن وک ےہ اےئلس مت امہزے ساھت زوہ۔” اےئلس وہ اےکن ساھت زےنہ ےک ےئل اگون ںیم
ےلچ ےئگ۔
ن
ن
عیسٰی ان ےک ساھت اھک ےن ےک ےئل درتس وخان رپ ی ھ ےئگ۔ اوز اس ےن وھتزی یس زو یٹ اکنیل۔ اوز وہ
ذغا ےک ےئل خدا اک رکش ادا رکنا وہا اس وک وتز رک انکو دنا۔ بب انہون ےن عیسٰی وک اچہپن ایل ھچک دری دعب وہ اجن
ےئگ ہک یہی عیسٰی ںیہ اوز وہ ایکن نطرون ےس اولھج وہ ےئگ۔ وہ دوونن ا سپ ںیم انک دورسے ےس ناںیت
رک ےن ےگل “ ،جب زاےتس ںیم عیسٰی امہزے ساھت ناںیت رک زےہ ےھت اوز وفیحصن وکاھجمس زےہ ےھت وت ااسی
ولعمم وہ زاہ اھت ہک مہ ںیم ا گ لج زیہ ےہ۔”
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اس ےک وفزا ًدعب وہ دوونن اےھٹ اوز ریوملش وک واسپ وہ ےئ۔ ریوملش ںیم عیسٰی ےک سارگد عمج وہ ےئ۔
ایگزہ زوسل اوز دورسے ولگ ان ےک ساھت ا ےھٹک وہ ےئ۔ انہون ےن اہک “ ،خدا ودن چس چم ومت ےس دونازہ
یج اےھٹ ںیہ! وہ وعمشن وک رظن ا نا ےہ۔”
بب ہی دوونن زاےتس ںیم شیپ ا ےئ وہ ےئ وااعقت وک انسےن ےگل اوز اہک جب اس ےن زویٹ وک وتزا وت
343
انہون ےن اےس اچہپن ایل۔
 6.6عیسٰی اک اےنپ سارگدون وک داھکییئ دانی
ہتفہ اک الہپ دن اھت ایس دن سام ںیم سب سارگد عمج ےھت۔ دزوازون وک وہیدوین ےک دز ےس دنب زاھک اھت۔
جب وہ دوونن دورسے سارگدون وک وج ھچک وہا اھت اتب یہ زےہ ےھت بب عیسٰی اےکن دزایمن ڑھکے وہ
رک ان ےس اہک “ ،ںیہمت سال یتم بیصن وہ۔”
بب سارگد وچنک اےھٹ۔ اوز ان وک وخف وہا۔ اوز وہ ایخل رک ےن ےگل ہک وہ وج دھکی زےہ ںیہ ساند وک یئ
وھبت وہ۔ نکیل عیسٰی ےن اہک “ ،مت ویکن سپ وشیپ رک زےہ وہ؟ اوز مت وج ھچک دھکی سکتے وہ اس رپ کش ویکن
رکےت وہ؟ مت اہوھتن اوز ریپون وک دوھکی ںیم وت ویہ وہن! ےھجم وھچ و۔ اوز ریمے اس زدنہ مسج وک
دوھکی۔اوز اہک ہک وھبت اک ااسی مسج ںیہن وہنا اسیج ہک ریما ےہ۔”
عیسٰی ان ےس ےنہک ےک دعب اےنپ اہوھتن اوز ریپون ںیم واعق ز ومخن ےک نسان اتب ےن ےگل۔ سارگد تہب
زنادہ ریحت زدہ وہےئ اوز عیسٰی وک زدنہ دھکی رک دحیب وخس وہ ےئ۔ اےکس دعب یھب ان وک اکلم نیقی پ  ا نا۔
بب عیسٰی ےن ان ےس وپاھچ “ ،ایک ات اہمتزے ناس اہین اھک ےن وک ھچک ےہ ؟” وت انہون ےن اکپیئ وہیئ
یلھچم اک انک ڑکٹا د نا۔ سارگدون ےک ساےنم عیسٰی ےن اس یلھچم وک ایل اوز اھک ایل۔ 345عیسٰی ےن دونازہ اہک “ ،مت
رپ سالیتم وہ نات ےن ےھجم اہین اجیھب ےہ ایس رطح ات ںیم مت سب وک اتجیھب وہن۔” عیسٰی ےن ان رپ وھپ اکن
344

اوز اہک“ ،زوح دقمس ول۔ نج ولوگن اک گناہ مت اعمف رکو ااکن گناہ اعمف اوز ںیہنج اعمف پ  رکو ان اک گناہ
346
اعمف پ  وہ اگ۔”
 6.7عیسٰی اک اھتسم وک داھکییئ دانی

وت ام ےسج وتام یھب ےتہک ںیہ۔ عیسٰی ےک ا ےن ےک وقب دورسے سارگدون ےک ساھت پ  اھت۔ وھت ام ان نازہ
سارگدون ںیم ےس انک اھت۔ دورسے سارگدون ےن وھت ام ےس اہک “ ،مہ ےن خدا ودن وک داھکی” بب وھت ام
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ےن اہک “ ،ںیم جب نک اےکس اہ وھتن ںیم ولیکن ےک نسان پ  دوھکین اوز ان وسزا وخ ن ںیم اےنپ اہ ھت پ 
داولن اوز جب نک ںیم اانپ اہھت اےکس نازو رپ پ  زوھکن ںیم نیقی ںیہن رک نا۔”
عی
انک ہتفہ دعب دونازہ سارگد رھگ ںیم عمج ےھت اوز وھت ام یھب اےکن ساھت اھت اس وقب دزوازہ دنب اھت۔ سٰی
واہن ا رک اےکن دزایمن ڑھکے وہ ےئگ عیسٰی ےن اہک “ ،سالیتم وہ مت رپ۔” بب عیسٰی ےن وھت ام ےس اہک ،
“اینپ ایلگن اہین زوھک اوز اےنپ اہھت ریمے نازو ںیم زوھک اوز مرند کش ںیم پ  ڑپو اوز ااقتعد زوھک”۔
عی
وھت ام ےن سٰی ےس اہک “ ،اے ریمے خدا ودن ،اے ریمے خدا۔”
عیسٰی ےن اس ےس اہک “ ،مت ےن ےھجم داھکی اوز اامین ال ےئ نکیل نج ولوگن ےن ےھجم ریغب دےھکی اامین
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الےئ وہ اقنل ابمزک ناد ںیہ۔”
 6.8عیسٰی اک سات سارگدون وک داھکییئ دانی

اس ےک دعب عیسٰی ےن رھپ اےنپ ا ت وک ربت ناس یک لیھج ےک ناس اےنپ سارگدون رپ طا ہر ایک وہ اس رطح ایک۔
دنچ سارگد واہ ن عمج ےھت نج ںیم وعمشن رطپس ،وت ام ،نین الی،وج اقنا گلنل اک اھت اوز زدبی ےک دو ےٹیب اوز
دورسے دو سارگدےھت۔ وعمشن رطپس ےن اہک “ ،ںیم یلھچم ےک اکش ز رپ اج زاہ وہن۔”
دورسون ےن اہک“ ،مہ یھب اہمت زے ساھت ںیلچ ےگ” رھپ سب رکلم یتشک رپ وساز وہےئ۔ اس زات
انہون ےن ھچک یھب اکشز پ  ایک۔
حبص عیسٰی انک زے رپ ا رک ڑھکے وہ ےئگ رگم سارگدون ےن اچہپ نا ںیہن ہک ہی عیسٰی ےہ۔ بب عیسٰی ےن
سارگدون ےس اہک “ ،دووتس ایک مت ےن یلھچم اک اکش ز ایک؟”
سارگدون ےن وجات دنا “ ،ںیہن”
عیسٰی ےن اہک “ ،اےنپ اجل یتشک ےک داںیئ اجبب وکنیھپ اس رطف ںیہمت ایلھچمن ںیلم یگ” انچہچن
سارگدون ےن واسی یہ ایک رھپ سارگدون ےن اجل ںیم اینت ایلھچم ن ناںیئ ہک اس اجل وک چنیھکپ  ےکس۔
بب اس سارگد ےن وج عیسٰی وک  تبڑ اھت رطپس ےس اہک “ ،ہی وت خداودن ےہ” اوز رطپس ےن اس ےس ہی
ےتہک وہ ےئ نس رک ہک وہ ا دیم خدا ودن ےہ اانپ رکنا رمک ےس نادنھ رک (رطپس اکم رک ےن ےک ےئل اےنپ ڑپکے
اناز ےکچ ےھت ) ناین ںیم وکد ڑپا دورسے سارگد یتشک ںیم وساز ویلھچمن اک اجل ےتچنیھک وہ ےئ ا ےئ ویکن ہک وہ
انکزے ےس زنادہ دوز پ  ےھت رصف گل گھب وس زگ یک دوزی رپ ےھت۔ جب سارگد یتشک ےس ناہر ا ےئ وت
انہون ےن وکولئن یک ا گ دیھکی سج رپ یلھچم اوز زویٹ زیھک وہ یئ یھت۔ بب عیسٰی ےن اہک “ ،ھچک ایلھچمن وج
مت ایھب ڑکپے وہ ےل ا و۔”
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وعمشن رطپس یتشک ںیم اجرک ویلھچمن ےک اجل وک انکزے رپ ےل ا نا وج تہب یس بڑی ویلھچمن ےس رھبا وہا
اھت سج ںیم رقتابیً  ۳۰۰ایلھچمن ںیھت اس ےک نا ووجد وہ پ  اٹھپ۔ عیسٰی ےن ان ےس اہک “ ،ا و اھک نا اھک و” نکیل وک یئ
یھب سارگد پ  وپ ھچ اکس “ ،وہ وکن ےہ ؟” وہ اجن ےئگ ہک وہ خداودن ےہ۔ عیسٰی ےن ا رک اںیہن زویٹ اوز یلھچم دی۔
348
ہی رسیتا ومعق اھت جب عیسٰی رم رک یج ا ےنھ ےک دعب اےنپ سارگدون ےک ساےنم طا ہر وہا۔
 6.9عیسٰی اک رطپس ےس نات رکنا

جب وہ اھک نا اھک ےکچ وت عیسٰی ےن وعمشن رطپس ےس اہک “ ،اے وی انحّ ےک ےٹیب وعمشن! ایک وت ان ولوگن ےس
زنا دہ ھجم ےس تبحم رک نا ےہ ؟”
رطپس ےن وجات دنا “ ،اہن! اے خداودن مت اجےتن وہ ہک ا ت ےھجم ےنتک  تبڑ ںیہ۔”
بب عیسٰی ےن رطپس ےس اہک “ ،ریمے ونمیمن یک دھکی اھبل رک۔”
عی
دونازہ سٰی ےن رطپس ےس اہک “ ،اے وی انحّ ےک ےٹیب وعمشن! ایک مت ےھجم  تبڑ زےتھک وہ ؟”
رطپس ےن وجات دنا “ ،اہن اے خدا ودن مت اجےتن وہ ہک ںیم ںیہمت  تبڑ زکھنا وہن۔”
بب عیسٰی ےن رھپ رطپس ےس اہک“ ،ریمی ڑیھبون یک ابہگن ین رک۔”
عی
رسیتی رمہبت سٰی ےن رطپس ےس وپاھچ “ ،اے ویانحّ ےک ےٹیب وعمشن! ایک مت ےھجم  تبڑ زےتھک وہ؟”
عی
رطپس تہب زدیجنہ وہا ویک ن ہک سٰی ےن نیت ناز ہی وپاھچ “ ،ایک مت ےھجم  تبڑ زےتھک وہ؟”رطپس ےن
اہک “ ،اے خدا ودنمت ہر نات اجےتن وہ مت ہییھب اجےتن وہ ہک ںیم ںیہمت  تبڑزکھنا وہ ن۔”
عیسٰی ےن رطپس ےس اہک “ ،وت ریمی ڑیھبون یک ابہگنین رک۔ ںیم مت ےس چس اتہک وہ ن جب مت وجانےھت
اینپ رمک سک رک اہجن اچےتہ اجےت ےھت رگم جب وت وبزاھ وہ اگ وت دورسا ا دیم ریتی رمک کشے اگ اوز اہج ن وت پ  اج
ےکس اگ واہ ن ےل اجےئ اگ۔” عیسٰی ےن ان ناوت ن ےک دزہعی اتبنا ہک رطپس یک سک مسق یک ومت ےس خدا اک
خالل طاہر وہاگ اانت ہہک رک اس ےن اہک “ ،ریمے ےھچیپ ا ۔”
عی
رطپس ےن ٹلپ رک اس سارگد وک ےھچیپ ا نا وہا داھکی سج وک سٰی  تبڑ زےتھک ےھت اوز اس ےن سام ےک
اھکےن ےک وقب اس ےک ہنیس رپ رس زھک رک وپاھچ اھت! “خداودن ا ت اک اخم فل وکن وہاگ ؟” جب رطپس ےن
داھکی ہک وہ سارگد ےھچیپ ےہ بب عیسٰی ےس وپاھچ“ ،خداودن اس اک ایک احل وہاگ ؟”
عیسٰی ےن وجات دنا“ ،وہ اتکس ےہ ںیم ا ےن نک اےس زےنہ دو ن نکیل ےھجت اس ےس ایک وت ریمے ےھچیپ
ا ۔”

سپ دورسے اھب ویئن ںیم ہی نات وہشمز وہ یئگ ہک ہی سارگد ےسج عیسٰی  تبڑ زکھنا ےہ ںیہن رماگی۔
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نکیل عیسٰی ےن ااسی ںیہن اہک ہک وہ ںیہن رماگی اس ےن رصف یہی اہک “ ،وہ اتکس ےہ ریمے ا ےن نک اےس
زےنہ دون نکیل ےھجت اس ےس ایک۔”
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 6.10عیسٰی اک اےنپ سارگدون وک خدمب اک اکم وسانپ
وہ ایگزہ سارگد اس اہپز رپ ےئگ وج گلنل ںیم اھت اہجن عیسٰی ےن اںیہن اجےن ےک ےئل اہک اھت۔ اہپز رپ
ن
سارگدون ےن عیسٰی وک داھکی۔ انہون ےن ای ابعدت یک۔ نکیل ان ںیم ےس عص سارگد ےن یقیقح عیسٰی ےک
وہ ےن وک میلست پ  ایک۔ اس ےئل عیسٰی ان ےک ناس ا ےئ اوز ےنہک ےگل“ ،ا امسن اک اوز اس زنیماک سازا اایتخز ےھجم
دنا ایگ ےہ۔ اس وہج ےس مت اجو اوز اس داین ںیم ےنسب واےل امتم ولوگن وک ریمے سارگد انبو۔ نات ےک ےٹیب
ےک اوز دقمس زوح ےک نام رپ ان سب وک نییسمہ دو۔ ںیم مت وک نج امتم ناوتن ےک رک ےن اک مکح دنا وہن اس
ےک اطمقب ولوگن وک فرامربندازی رک ےن یک میلعت دو۔ اوز اہک ،ںیم زیتہ داین نک اہمتزے ساھت یہ
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زوہاگن۔”
 6.11عیسٰی اک ا رخی دہانات

اےنپ رمےن ےک دعب عیسٰی ےن وخد زوسولن ےک ساےنم طاہر ایک ہک وہ زدنہ ےھت۔ عیسٰی ےن تہب ےس رطےقی
ےس اس وک نابب ایک ےہ وہ ایک رکنا اچےتہ ےھت۔ عیسٰی ومت ےس یج ا ےنھ ےک دعب یھب اےنپ زوسولن وک
اچسیل دن نک رظن ا ےت زےہ ،اوز عیسٰی خدا یک نادساہب ےک قلعتم زوسولن ےس ےتہک زےہ۔
انک دن جب وہ ان ےک ساھت اھک زےہ ےھت 351 ،اس ےن ان ےس اہک “ ،ںیم اس ےس ےلہپ جب
اہمتزے ساھت اھت وت اوسقب وک ناد رکو ریمے قلعت ےس ومسٰی یک رشتعی ںیم اوز ویبنن یک اتکت ںیم
زوبز ںیم وج ھچک اھکل ےہ اس وک وپزا وہنا ےہ۔”
عی
س
رھپ اتکت دقمس وک ےنھجمس ےک ےئل اس ےن ایکن لقع اک دزوازہ وھکل دنا۔ رھپ ٰی ےن ان ےس اہک “ ،ہی
اھکل ایگ ےہ ہک حیسم ےک ولصمت وہ ےن ےک رسیتے دن ومت ےس وہ دونازہ یج اےھٹ اگ۔ ان وااعقت وک وپزا
وہ ےت وہےئ مت ےن داھکی ےہ اوز مت یہ اس رپ وگاہ وہ اوز اہک مت ولوگن ےک ناس اجو اوز ان ےس وہک اےنپ
گناوہن رپ وت ہب رک ےک وج وکیئ اینپ وتہج خدا یک رطف رک اتیل ےہ وت اےکس گناہ اعمف وہ ےگن مت اس غیلبت وک
ن
ریوملش ںیم ریمے نام ےس رشوع رکو اوز ہی وخربخشی داین ےک امتم ولوگن ںیم ھنالو۔ ونس! ریمے نات
اک اہمتزے ساھت وج ودعہ ےہ وہ ںیم وکمت جیھب دواگن اوز اہک ہک جب نک اعمل ناال ےس مت وقت اک ابلس پ  نا و
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اس وقب نک مت ریوملش یہ ںیم ااظتنز رکو۔”
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اس ےن اںیہن اہک اھت“ ،وہ ریوملش وک وھچز رک پ  اج ےئ اگ۔ عیسٰی ےن اہک اھت ہک نات ےن مت ےس ھچک ودعہ
ایکےہ وج ںیم ےلہپ مت ےس ہہک اکچ وہن ہک مت ریوملش ںیم یہ زوہ نا ہک ودعہ وپ زا اوز چس وہ اج ےئ۔ ویانحّ ےن
مت وک ناین ےس نییسمہ دنا اھت نکیل اےلگ دنچ دونن ںیم ںیہمت دقمس زوح ےک دزہعی ےس نییسمہ ےلم اگ۔”
عی
امت م حیسم ےک زوسولن ےن واہن عمج وہ رک سٰی ےس وپاھچ“ ،خداودن! ایک ایس وقب ا ت وہیدوین وک
یلھچپ نادساہب اطع رک زےہ ںیہ؟”
عیسٰی ےن وجات دنا“ ،رصف نا ت وک اایتخز ےہ ہک وہ نازخی اوز وقب اک  نیع رکے اوز مت اںیہن ںیہن
اجےتن۔ نکیل دقمس ُزوح مت رپ ا ےئ اگ بب مت وقت نا وےگ۔ مت ولوگن وک ریمے قلعتم وگایہ دوےگ۔ مت
ولوگن وک سب ےس ےلہپ ریوملش ںیم وہک ےگ اوز رھپ وہی داہ اوز سارمہی ےک ولوگن ےس وہکےگ اوز داین ےک ہر
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جطے ںیم وہک ےگ۔”
 6.12عیسٰی اک ا امس ن ںیم اُاھٹنا اجنا

عی
سٰی اےنپ سارگدون وک ریوملش ےس ناہر تیب عیناہ ےک قربی نک نال ےن ےئگ اوز اےنپ اہوھتن وک ااھٹ رک
سارگدون ےک قح ںیم داع یک۔ عیسٰی جب اںیہن داعںیئ دے زےہ ےھت بب اےس ان ےس اگل رک ےک ا امسن
354
رپ ااھٹ ایل ایگ۔
جب وہ اس یک رطف دھکی یہ زےہ ےھت بب اےس نادولن ےن اےنپ ادنز ےل ایل اوز وہ اےس دھکی پ 
ےکس۔ جب عیسٰی اورپ ا امسن ںیم اج زےہ ےھت وتوہ ا امسن وک دےتھکی زےہ۔
بب ااچ نک دو ا دیم وج دیفس ڑپکے ےنہپ وہ ےئ ےھت اس ےک ولہپ ںیم ا ےئ۔ دو ا دویمن ےن زوسولن
ےس وپاھچ“ ،اے گلنل ےک رم دو! مت ڑھکے زہ رک ا امسن یک رطف ایک دےتھکی وہ ؟ مت ےن داھکی ںیہن عیسٰی
وکا امسن یک رطف ااھٹ ایل ایگ یہی عیسٰی ںیہ اوز ایس رطح رھپ دونازہ واسپ ا ںیئ ےگ۔ اوز مت ا نکو ایس رطح
دوھکی ےگ سج رطح اج ےت وہ ےئ داھکی ےہ۔”
سارگدون ےن واہن رپ اس یک ابعدت یک۔ بب رھپ وہ رہش وک ولت ےئگ وہ تہب زنادہ وخس ےھت۔ اوز وہ
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ہشیمہ لکیہ ںیم خدا یک دمح و انث رک ےن ےگل۔
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 6.13زوح القّدس اک ا نا
جب بن ُکشب یک رقتبی اک دن ا نا وت امتم زوسل انک ہگج اےھٹک وہ ےئ۔ ااچنک انک زوز داز ا واز زوزداز وہا
ےک ےنلچ ےس ا امسن ےس ا یئ۔اس ا واز یک وگجن ےس سج ہگج ہی ولگ ےھٹیب ےھت وہ ہگج دلہ یئگ۔ انہون ےن
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داھکی ےسیج ا گ ےک ےلعش کپل زےہ وہن۔ ہی ےلعش علچ ٰدہ وہ رک ان ےک ناس ا رک رگے اہجن رپ ہی ےھٹیب وہےئ
ےھت۔ اوز وہ امتم زوح ادقلس ےس رھب ےئگ اوز فلتخم ز ناںین وبےنل ےگل اسیج ہک زوح ادقلس ےن اںیہن ااسی
رک ےن یک طاقب دی وہ۔
واہن ھچک ذم یبہ وہی دی ولگ ریوملش ںیم ےھت۔ وج داین ےک ہر مماکل ےک ےھت۔ انک بڑا رگوہ یھب ا ن
ولوگن ےک ساھت ا نااھت وہنجن ےن ہی ا واز ینس اوز وہ سب ریحت ںیم ےھت۔ دںیھکی ہک زوسل ولگ اینپ
زنان ےس ایک ےتہک ںیہ۔
امتم وہی دی ریحان ےھت۔ اوز وہ ھجمس پ  ےکس ہک سک رطح ان زوس ولن ےن ااسی ایک انہون ےن اہک“ ،دوھکی ہی
ولگ وج ہہک زےہ ںیہ وہ ںیہک گلنل ےک وت ںیہن! نکیل ہی وج ےتہک ںیہ مہ اےس اینپ اینپ زنان ںیم ھجمس زےہ ںیہ۔
ہی سک رطح نکمم ےہ ویکن ہک امہ زا قلعت فلتخم وہگجن ےس ےہ ےسیج۔ مہ نا زیھت،ام وی،انالم  ،وسم وپ نا ہیم،
وہیداہ،کند ہیک،وپسٹن اایشیہ۔ فرنگنہ،نمفلنہ،رصم ،اوز ایبیل ےک جطے وج رہش سابڑن ،زوم ےک قربی ںیہ۔ رکیتی اوز
رعہیب ےک ںیہ۔مہ ںیم ےس دنچ دیپایشئ وہیدی ںیہ اوز دنچ امہزے ذمہب ںیم دبتلی وہ ےئگ ںیہ -اوز مہ فلتخم
357
مماکل ےس ںیہ نکیل مہ ان ا دویمن یک وگتفگ وک وج خدا ےک نازے ںیم ےہ رتہب ھجمس زےہ ںیہ۔”
 6.14اماحلص

اوز یئک اکم ںیہ وج عیسٰی ےن ےئک اوز ںیم اتھجمس وہن ہک ارگ ہر نات وک اھکل اجےئ وت سازی داین یھب ان سازی
اتکوبن ےک ےئل ےسج یھکل اج ےئ نا اک یف وہ یگ۔  358نکیل ہی اس ےئل ےھکل ےئگ ہک مت اامین ال و ہک عیسٰی یہ حیسم
359
ےہ وج خدا اک اٹیب ےہ نا ہک اس رطح اامین الرکمت اےکس نام ےس زدنیگ نا و۔
ّ
منی ےک اطمقب عیسٰی حیسم ےک اخدنان یک نازخی
عیسٰی حیسم یک اخدناین نازخی۔ وہ داود ےک اخدنان ےس ےہ اوزداود،ابڑامیہ ےک اخدنان ےسےہ۔
ابڑامیہ ااحسق اک نات اھت۔ ااحسق وقعیت اک نات اھت۔ وقعیت وہیداہ اوز اےکس اھبویئن اک نات اھت۔
وہیداہ افزض اوز زازح اک نات اھت ان یک امن رمت یھت۔ افزض رصحون اک نات اھت۔ رصحون زام اک نات اھت
ن
ن
زام عمّیندات اک نات اھت۔ عمّیندات جشون اک نات اھت جشون سلمون اک نات اھت سلمون وب  ت اک نات اھت۔
وب تیک امن زاجب یھت وب توعدیب اک نات اھت وعدیب یک امن زوت یھت وعدیب ن ّسی اک نات اھت ن ّسی داود نادساہ
اک نات اھت داود امیلسن اک نات اھت امیلسن یک امن اوزناہ یک ویبی زہ ت ی یھت۔
امیلسن ز ُجتعام اک نات اھت ز ُجتعام اایبہ اک نات اھت اایبہ ا ساہ اک نات اھت ا ساہ وہیسفط اک نات اھت وہیسفط
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ویزام اک نات اھت۔ ویزام  تنّاہ اک نات اھت۔ ع ُرناہ وینام اک نات اھت۔ وینام ا زخ اک نات اھت۔ ا زخ زحایقہ اک نات
اھت۔ زحایقہ میسی اک نات اھت۔ می ّسی اومن اک نات اھت۔ اومن ویایسہ اک نات اھت۔ ویایسہ وکیاینہ اوز اےکس اھبیئ اک
نات اھت۔ اوسقب وہیدوین وک دیق رکےک نانل وک ےل ےئگ ےھت۔
وہیدوین وک نانل ےل اجےن ےک دعب ےس اخدنان یک نازخی :وکیاینہ ایسیتل الی اک نات اھت– ایسیتل الی
ززنانل اک نات اھت ززنانل اوہیبد اک نات اھت۔ اوہیبد اایلمیق اک نات اھت۔ اایلمیق اعزوز اک نات اھت۔ اعزوز
ن
ن
دصوق اک نات اھت۔ دصوق اج م اک نات اھت۔ اج م اوہیلد اک نات اھت۔ اوہیلد التعرز اک نات اھت۔ التعرز اتمن
اک نات اھت۔ اتمن وقعیت اک نات اھت۔ وقعیت ویفس اک نات اھت۔ ویفس رممی اک وشہر اھت۔ رممی عیسٰی یک
امن یھت۔ عیسٰی وک حیسم ےک نام ےس اکپزےت ںیہ۔
ابڑامیہ ےس داود نک وچدہ ںیتشپ وہںیئ داود ےس ولوگن وک نانل ںیم رگاتفز ےئک اجےن نک وچدہ ںیتشپ
وہںیئ۔نانل ںیم دیق زےنہ ےک دعب ےس حیسم ےک دیپا وہےن نک وچدہ ںیتشپ وہںیئ۔

360

ولاق ےک اطمقب عیسٰی حیسم ےک اخدنان یک نازخی
عیسٰی ےن جب اس اک اکم رشوع ایک وت اس وقب رقتابی سیت بڑس اک اھت عیسٰی وک ولگویفس اک اٹیب ےتھجمس ےھت۔
م
م
ویفس یلیع اک اٹیب اھت۔ یلیع اتم ت اک اٹیب اھت۔ اتم ت الوی اک اٹیب ،الوی نلکی اک اٹیب ،نلکی ب ّنا اک اٹیب ،ب ّنا ویُفس اک
اٹیب اھت۔ اوز ویفس میّیینا اکاٹیب اوز مییینا اعومس اک اٹیب اعومس ناوحم اک اٹیب ناوحم اایلسہ اک اٹیب اایلسہ ونہگ اک اٹیب۔ ونہگ
امعب اک اٹیب اھت اوز امعب میینا اک اٹیب اھت میینا یعمش اک اٹیب اھت یعمش ویخیس اک اٹیب اھت وی خیس ویداہ اک اٹیب اھت۔
ویداہ ویانح اک اٹیب اھت ویانح زاسی اک اٹیب اھت زاسی ززنانل اکاٹیب اھت۔ ززنالیب ایسیتل الی اک اٹیب اھت ایس یتل الی رینی
اک اٹیب اھت۔ رینی یکلم اک اٹیب اھت مُلکی ا ّدی اک اٹیب اھت اوز ا ّدی وقسام اک اٹیب اھت اوز وقسام اوملدام اک اٹیب اھت اوز اوملدام عیر
اک اٹیب اھت۔ عیر وشیع اک اٹیب اھت اوز وشیع التعرز اک اٹیب اھت التعرز ویزمی اک اٹیب اھت ویزمی منّا ت اک اٹیب اھت اوز منّات
الوی اک اٹیب اھت۔
الوی وعمشن اک اٹیب اھت اوز وعمشن وہیداہ اک اٹیب اھت وہیداہ ویفس اک اٹیب اھت ویفس وی نان اک اٹیب اھت اوز وینان
اایلمیق اک اٹیب اھت۔ اایلمیق ےلم ا ہ اک اٹیب اھت ےلم ا ہ انمّہ اک اٹیب اھت منّاہ منّاہ اک اٹیب اھت منّاہ نانت اک اٹیب اھت نانت داوود اک
ن
اٹیب اھت۔ داود یسیل اک اٹیب اھت یسیل وعدیب اک اٹیب اھت وعدیب وب ت اک اٹیب اھت وب ت سلمون اک اٹیب اھت سلمون جشون اک اٹیب
ن
اھت۔ جشون عمّیندات اک اٹیب اھت عمیّندات ازین اک اٹیب اھت اوز ازین رصحون اک اٹیباھت رصحون افزض اک اٹیب اھت اوز
س
س
افزض وہیداہ اک اٹیب اھت۔ وہیداہ وقعیت اک اٹیب اھت وقعیت ا جٰق اک اٹیب اھت ا جٰق ابڑامیہ اک اٹیب اھت ابڑامیہ ناز ہ اک
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فل
فل
اٹیب اھت نازہ وخنز اک اٹیب اھت۔ وخنز رسوح اک اٹیب اھت رسوح زوع اک اٹیب اھت زوع ح اک اٹیب اھت اوز ح ربع اک اٹیب اھت ربع حلس اک
اٹیب اھت۔
حلس قینان اک اٹیب اھت اوز قینان ازکف اک اٹیب اھت اوز ازکف مس اک اٹیب اھت مس ونح اک اٹیب اھت ونح لمک اک اٹیب اھت۔
لمک وتمحلس اک اٹیب اھت وتم حلس ونحک اک اٹیب اھت ونحک نازد اک اٹیب اھت نازد مہلل الی اک اٹیب اھت مہلل الی قینان اک
361
اٹیب اھت۔ قینان اونس اک اٹیب اھت اونس سیب اک اٹیب اھت سیب انب ا دم اھت اوز ا دم خدا اک اٹیب اھت۔

عیسٰی یک زدنیگ اک زامپ 
دزح دلی اخہک انک رتبیت اک وصتز شیپ رکنا ےہ ہک عیسٰی ا ح ےک دوزںیم اعم اامعتسل وہےن واےل
حیحصت دشہ ڈنلیکز ےک اطمقب عیسٰی ےن اینپ زدنیگ دزتقیقح ےسیک ذگازی یھت  ،وگ ہک نالبئ ےک یھبس اعنیمل
اِن صتخم وتازخی رپ قفتم ںیہن ںیہ ۔
نازخی
 ۴نا  ۰لبق از حیسم

واہعق
عیسٰی یک دیپاشی

 ۶لبق از حیسم

میظع نادساہ ریہودسی یک ومت

 ۳۰دعب از حیسم

زوم ںیم ربتسی ےک رصیق یک نادساہب اک ا اغز

 ۰۴دعب از حیسم

نییسمہ دےنی واےل ویانح ےک ارثاک ا اغز
عیسٰی اک نییسمہ
عیسٰی ےک اعم ولوگن ںیم خدمب اک ا اغز

 ۰۲دعب از حیسم

فس
ن
عیسٰی ےک اعم ولوگن ںیم خدمب ےک دوزان ہلی دیع ح

 ۰۲دعب از حیسم

فس
عیسٰی ےک اعم ولوگن ںیم خدمب ےک دوزان دورسی دیع ح

 ۰۲دعب از حیسم

فس
ن
عیسٰی ےک اعم ولوگن ںیم خدمب ےک دوزان ہلی دورسی ح

 ۰۲دعب از حیسم

عیسٰی اک ولصمت وہنا (نسان  ۳۶ /ارپلی)

رہفسب
ہی رہفسب اِس اتکت ںیم اامعتسل ےئک ےئگ کالم ےک وصحن وک اُن ےک امخد ینعی یتم  ،رمسق  ،ولاق ،
ویانح اوز اامعل یک بتک ےک ساھت مماتلث رکےن ںیم دمد رکے یگ ۔ ہی ا ت یک اُںیہن اُن یک ایلص رتابیت
ںیم مرندرہگایئ ےس اجےنچن ںیم دمد دی یگ ۔ ہر ہفیحص ےک وحاہل ےس لبق انک وھچنا ربمن دزح ایک ایگ ےہ  ،وج
اتکت ںیم وموجد کالم ےک ہر ہصح ےک ااتتخم ںیم وموجد ربمن اک وحاہل داتی ےہ ۔ مرند بڑا ن  ،اِس رہفسب ںیم
رسویخن ےک ہصح وک ویہ ربمن اگل نا ایگ ےہ وج اتکت ےک ادنز اگلنا ایگ ےہ ۔

1

عیسٰی یک دیپاشئ اوزنپچب

 1.1ادتبا
1

ویانح 1:1–18

 1.2نییسمہدےنی واےلویانح یک دیپاشئ ےسقلعتم فرہتش اک
اعالن
2

ولاق 1:5–25

 1.3عیسٰی یکدیپاشئےس قلعتم فرہتش اکاعالن
3

ولاق 1:26–38

 1.7زرکناہ اک خدا یکرعتفیرکنا
7

ولاق 1:67–80

 1.8عیسٰی یک دیپاشئ
8

ولاق 2:1–7

 1.9رچواوہنوک عیسٰی یکربخانلم
9

ولاق 2:8–21

 1.10لکیہ ںیمعیسی اک وموجدوہنا
10

ولاق 2:22–38

لی
 1.4رممی یکا سیع ےس مالاقت

 1.11اعوملن یک عیسٰی ےس مالاقت
ّ 11
منی 2:1–12

 1.5رممی اک خدا یک دمحو انثرکنا

 1.12عیسٰی ےک اخدنان اکرصم فراز وہنا
ّ 12
منی 2:13–15

 1.6نییسمہدےنیواےلویانح یکدیپاشئ

 1.13تیبامحلل ںیمریشوخازںوچن اکلتق
ّ 13
منی 2:16–18

4

5

6

ولاق 1:39–45

ولاق 1:46–55

ولاق 1:57–66

رہفسب
 1.14عیسٰی ےک اخدنان یکرصم ںیموایسپ
ّ 14
منی 2:19–23
15

ولاق 2:40

 1.15ہچبعیسٰی لکیہںیم
16

2

ولاق 2:41–52

عیسٰی یک اعم زدنیگ اک ا اغز

 2.1نییسمہدےنی واےلویانح اک زاہایتزرکنا
17

ولاق
ّ 18
منی
19
ولاق

3:1–6
3:4–10
3:10–18

 2.2عیسٰی اک نییسمہ
ّ 20
منی 3:13–17
21

ولاق 3:23a
 2.3عیسٰی یک ا زامشئ
ّ 22
منی 4:1–11
 2.4نییسمہدےنیواےلویانح اکاحیسم یک نابب ناترکنا
23

ویانح 1:19–28

 2.5عیسٰی خدا اک ہنمیم
24

ویانح 1:29–34

 2.6ویانحّاکاےنپ سارگدونےس عیسی اک اعتزفرکانا
25

ویانح 1:35–42

 2.7عیسٰی اک پلفاوز نین الی وک نالنا
26

ویانح 1:43–51
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مع
 2.8عیسٰی اک الہپ جڑایت نسان
27

ویانح 2:1–12

 2.9عیسٰی لکیہںیم
28

ویانح 2:13–25

ن
 2.10عیسٰی اوزوکین د مُس
29

ویانح 3:1–21

 2.11عیسٰی اوز نییسمہ دےنیواےلویانح
30

ویانح 3:22–4:3

 2.12عیسٰی اک انکسارمی وعزت ےسوگتفگرکنا
31

ویانح 4:4–26

 2.13عیسٰی ےک سارگدون یک وایسپ
32

ویانح 4:27–38

 2.14تہب ےسسارموین اکاامینالنا
33

ویانح 4:39–42

 2.15عیسٰی یکگلنل ںیموایسپ
34

ویانح 4:43–45

 2.16عیسٰی اکانک ارسف ےکےٹیبوکافش دانی
35

ویانح 4:46–54

 2.17عیسٰی اکولوگن وکوخربخشیدےنی اکا اغز
ّ 36
منی 4:13b-17a
37

رمسق 1:15
38
ولاق 4:14b-15

090

 2.18عیسٰی اک اےکناےنپونطںیم ااکنز
39

ولاق 4:16–30

3

رہشت اک سال

 3.1عیسٰی اکاےنپھچکسارگدون وک ُخینا
ّ 40
منی 4:18–22
41

ولاق 5:1–11

 3.2عیسٰی اک دبزوحےس اتمرثا دیم وکاکٹھچزا دالنا
42

رمسق 1:21–28

رہفسب

 3.10عیسٰی اکوحض رپانک ا دیم وک افشدانی
50

ویانح 5:1–18

 3.11اٹیبزدنیگداتیےہ
51

ویانح 5:19–30

 3.12عیسٰی اکاےنپاایتخز اکوبثت دانی
52

ویانح 5:31–47

 3.13عیسٰی سیبےک دن اک خداودن
53

 3.3عیسٰی اک یئکولوگنوک افشدانی

رمسق 2:23–26
ّ 54
منی 12:5–7
55
رمسق 2:27–28
ّ 56
منی 12:9–14

 3.4عیسٰی اک اہنت یئںیم ابعدترکنا

 3.14انک بڑی یسڑیھب اک عیسٰی ےکےھچیپوہانیل

43

44

رمسق 1:29–34

رمسق 1:35–38

 3.5عیسٰی اکولوگنوک افشاوزمیلعت دانی
ّ 45
منی 4:23–25
 3.6عیسٰی اک انک امیبز ا دیم وک افش دانی
46

رمسق 1:40–45
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