
۲۱:۱متی 
اسکے بیٹا ہوگا 

ُ

اسکا نام یسوع رکھنا 
ُ
اور تو 

وہی اپنے لوگوں کو
ُ
کیونکہ 

انکے گناہوں سے نجات دے
ُ
  

گا۔

۲:۳متی 
توبہ کرو 

کیو نکہ آسمان کی بادشاہی
 نزدیک آ گئی ہے۔

۱۷:۳متی 
اور دیکھو

آسمان سے یہ آواز آئی 
کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے 

جس سے میں خوش ہوں۔

 ۴:۴متی 
اس نے جواب میں کہا

ُ

  لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی
ہی سے جیتا نہ رہےگا

 بلکہ ہر بات سے 
منہ سے نکلتی ہے۔

ُ
جو خدا کے 

۷:۴متی 
اس سے کہا

ُ
یسوع نے 

یہ بھی لکھا ہے 
 کہ تو خداوند اپنے خدا کی

آزمایش
 نہ کر۔

۱۰:۴متی 
اس سے کہا

ُ
یسوع نے 

اے شیطان دور ہو
َ

کیونکہ لکھا ہے 
 کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ

کر
اسی کی عبادت کر۔

ُ
 اور صرف 

۱۷:۴متی  
اس وقت سے یسوع نے منادی

ُ
 

کرنا اور یہ کہنا شروع کیا
کہ توبہ کرو 

کیو نکہ آسمان کی بادشاہی
 نزدیک آ گئی ہے۔

۵ تا ۳:۵متی  
مبارک ہیں وہ جو ِدل کے غریب

ُ
 
 ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی

ان ہی کی ہے۔ 
ُ

مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں
ُ

 
کیونکہ وہ تسلی پائینگے۔ 
مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں 

ُ

 کیونکہ وہ زمین کے واِرث
ہونگے۔

۸ تا ۶:۵متی 
مبارک ہیں وہ جو راستبازی کے

ُ
 
ھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ

ُ
 ب

سودہ ہونگے۔ 
ُ
آ

مبارک ہیں وہ جو رحمِدل ہیں
ُ

 
ان پر رحم کیا جائیگا۔

ُ
 کیونکہ 

مبارک ہیں وہ جو پاک ِدل ہیں
ُ

 
کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔

۱۰ تا ۹:۵متی 
  مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے

 ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے
کہلئینگے۔ 

 مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے
سبب سے ستائے گئے ہیں 

ان
ُ
 کیونکہ آسمان کی بادشاہی 

ہی کی ہے۔

   بلکہ تمہارا کلم ہاں۳۷:۵متی 
ہاں یا نہیں نہیں ہو 

کیونکہ جو ِاس سے زیادہ ہے 
وہ بدی سے ہے۔

 پس چاہئے ۴۸:۵متی 
تم کاِمل ہو جیسا تمہارا

ُ
 کہ 

آسمانی باپ کامل ہے۔

۱۳ تا ۹:۶متی 
دعا کیا کرو کہ

ُ
پس تم ِاس طرح 

 اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر
 ہے تیرا نام پاک مانا جائے۔تیری

 بادشاہی آئے۔ تیری مرضی
پوری ہوتی ہے

ُ
 جیسی آسمان پر 

 زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی
 روٹی آج ہمیں دے۔ اور جس

 طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو
تو بھی ہمارے

ُ
 معاف کیا ہے 

 قرض ہمیں معاف کر۔ اور ہمیں
برائی سے

ُ
 آزمائش میں نہ ل بلکہ 

 بچا [کیونکہ بادشاہی اور قدرت
 اور جلل ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔

آمین]۔



 ۲۴:۶متی 
 کوئی آدمی دو مالکوں کی

خدمت نہیں کر سکتا 
 کیونکہ یا تو ایک سے عداوت

دوسرے سے
ُ
 رکھے گا اور 

 محبت۔ یا ایک سے ِمل رہیگا اور
دوسرے کو ناچیز جانے گا۔

ُ

تم خدا اور دولت دونوں کی
ُ
  

خدمت نہیں کر سکتے۔

  ۳۳:۶متی 
اس کی بادشاہی

ُ
  بلکہ تم پہلے 

اس کی راست بازی کی تلش
ُ
 اور 

 کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو
مل جائیں گی۔

 ۷:۷متی 
مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔

 ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ 
 دروازہ کھٹکھٹاؤ  تو تمہارے

واسطے کھول جائے گا۔

۱۴ تا ۱۳:۷متی 
تنگ دروازہ سے داخل ہو 
کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے 

اور وہ راستہ کشادہ ہے 
اس

ُ
 جو ہلکت کو پہنچاتا ہے اور 

سے داخل ہونے والے بہت ہیں۔   
کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے 

اور وہ راستہ سکڑا ہے 
جو زندگی کو پہنچاتا ہے

اس کے پانے والے تھوڑے
ُ
  اور 

ہیں۔ 

 ۲۱:۷متی 
جو مجھ سے 

اے خداوند اے خداوند! 
کہتے ہیں 

ان میں سے ہر ایک آسمان کی
ُ

 
بادشاہی میں داخل نہ ہوگا 

مگر وہی 
 جو میرے آسمانی باپ کی

مرضی پر چلتا ہے۔ 

 ۲۰:۸متی 
اس سے کہا 

ُ
 یسوع نے 

کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں 
 اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے

 مگر ابن آدم کے ِلئے سر دھرنے
کی بھی جگہ نہیں۔

 ۲۲:۸متی  
اس سے کہا

ُ
یسوع نے 

 تو میرے پیچھے چل 
مردوں کو اپنے مردے دفن

ُ
 اور 

کرنے دے۔

 ۲:۹متی 
 اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو

چارپائی پر  پڑا ہؤا 
اس کے پاس لئے۔ 

ُ

ان کا ایمان دیکھ کر
ُ
 یسوع نے 

مفلوج سے کہا 
بیٹا خاطر جمع رکھ 

تیرے گناہ معاف ہوئے۔

 ۱۳:۹متی 
مگر تم جا کر 

ِاس کے معنی دریافت کرو 
کہ میں قربانی نہیں 

بلکہ رحم پسند کرتا ہوں 
 کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں

 بلکہ گنہگاروں کو بلنے آیا ہوں۔

۳۸ تا ۳۷:۹متی 
اس نے اپنے شاگردوں سے

ُ
 تب 

کہا کہ فصل تو بہت ہے 
لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ 

نت
ّ
 پس فصل کے مالک کی م

 کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے
ِلئے مزدور  بھیج  دے۔ 

۳۳ تا ۳۲:۱۰متی 
 پس جو کوئی آدمیوں کے سامنے

میرا اقرار کرے گا 
میں بھی اپنے باپ کے سامنے 

جو آسمان پر ہے 
اس کا اقرار کروں گا۔

ُ

 مگر جو کوئی آدمیوں کے سامنے
میرا انکار کرے گا 

میں بھی اپنے باپ کے سامنے 
جو آسمان پر ہے 

اس کا انکار کروں گا۔
ُ



۳۰ تا ۲۸:۱۱متی 
اٹھانے والو اور بوجھ

ُ
 اے محنت 

سے دبے ہوئے لوگو
 سب میرے پاس آؤ۔

 میں تم کو آرام دوں گا۔
اوپر اٹھا لو 

ُ
جؤا  اپنے 

ُ
میرا 

اور مجھ سے سیکھو۔ کیونکہ 
میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن۔ 
تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ 

کیونکہ میرا جؤا ملئم ہے
 اور میرا بوجھ ہلکا۔

۱۹ تا ۱۶:۱۶متی 
 شمعون پطرس نے جواب میں
 کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح

ہے۔
اس سے۱۷

ُ
  یسوع نے جواب میں 

 کہا مبارک ہے تو شمعون بریوناہ
 کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے

 نہیں بلکہ میرے باپ نے جو
 آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی

  اور میں بھی تجھ سے۱۸ہے۔ 
 کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے اور
 میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا

بناؤں گا 
اس پر

ُ
 اور عاِلم ارواح کے دروازے 

غالب نہ آئیں گے۔  
   میں آسمان کی بادشاہی کی۱۹

کنجیاں تجھے دوں گا 
 اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا

وہ آسمان بندھے گا
 اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا 

ھلے گا۔
ُ
وہ آسمان پر ک

 ۲۱:۱۶متی 
اس وقت سے یسوع اپنے

ُ
 
شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا 

اسے ضرور ہے 
ُ
کہ 

کہ یروشلیم کو جائے 
 اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور

فقیہوں کی طرف سے
 بہت دکھ اٹھائے 
اور قتل کیا جائے 

اٹھے۔
ُ
اور تیسرے دن جی 

۲۶ تا ۲۴:۱۶متی 
اس وقت یسوع نے اپنے۲۴

ُ
  

شاگردوں سے کہا کہ 
 اگر کوئی میرے پیچھے آنا

 چاہے تو اپنی خودی کا ِانکار
کرے 

اور اپنی صلیب اٹھائے 
اور میرے پیچھے ہو لے۔ 

 کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا
اسے کھوئے گا

ُ
چاہے 

 اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان
اسے پائے گا۔

ُ
کھوئے گا 

   اور اگر آدمی ساری دنیا۲۶
 حاصل کرے اور اپنی جان کا

 نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ
ہوگا؟ 

 یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا
دے گا؟

۵:۱۷متی 
 وہ یہ کہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک
ان پر سایہ کر لیا اور

ُ
 نورانی بادل نے 

اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ
ُ

 
 میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں

خوش ہوں  ِاس کی سنو۔

 ۱۸:۱۸متی 
میں تم سے سچ کہتا ہوں 

 کہ جو کچھ تم زمیں پر باندھو گے
وہ آسمان پر بندھے گا 

اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے 
وہ آسمان پر کھلے گا۔ 

۲۰:۱۸متی 
 کیونکہ جہاں دو یا تین میرے نام

پر اکٹھے ہیں 
ان کے بیچ میں ہوں۔ 

ُ
وہاں میں 

۶:۱۹متی 
پس وہ دو نہیں 

بلکہ ایک جسم ہیں۔ 
 ِاس ِلئے جسے خدا نے جوڑا ہے

اسے آدمی جدا نہ کرے۔
ُ

۲۸:۲۰متی 
 چنانچہ ابن آدم اس ِلئے نہیں آیا

کہ خدمت لے 
بلکہ اس لئے 

کہ خدمت کرے 
 اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے

فدیہ میں دے۔

۹:۲۱متی 
اس کے آگے آگے

ُ
 اور بھیڑ جو 

 جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی
تھی پکار  پکار کر کہتی تھی 

ابن داؤد کو ہوشعنا۔ 
مبارک ہے وہ 

جو خداوند کے نام پر آتا ہے۔ 
عالم بال پر ہوشعنا۔



 ۲۲:۲۱متی 
 اور جو کچھ دعا میں ایمان کے

ساتھ مانگو گے 
وہ سب تم کو  ملے گا۔

۲۱:۲۲متی 
اس سے کہا قیصر کا۔

ُ
انہوں نے 

ُ
 

ان سے کہا 
ُ
اس نے 

ُ
ِاس پر 

 پس جو قیصر کا ہے قیصر کو اور
جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔

۳۹ تا ۳۷:۲۲متی 
اس سے کہا کہ خداوند

ُ
اس نے 

ُ
 

 اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور
 اپنی ساری جان اور اپنی ساری

عقل سے محبت رکھ۔ 
  بڑا اور پہل حکم یہی ہے۔ ۳۸
   اور دوسرا ِاس کی مانند یہ ہے۳۹

 کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر
   ِانہی دو۴۰محبت رکھ۔   

 حکموں پر تمام توریت اور انبیا
کے صحیفوں کا مدار ہے۔

 ۳۷:۲۳متی 
اے یروشلیم! اے یروشلیم! 

تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور 
جو تیرے پاس بھیجے گئے 

ان کو سنگسار کرتا ہے! 
ُ

کتنی بار میں نے چاہا کہ 
 جس طرح مرغی اپنے بچوں کو

پروں تلے جمع کر لیتی ہے 
اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں

ُ
 
کو جمع کر لوں مگر تم نے نہ چاہا!

۱۳:۲۴متی 
 مگر جو آخر تک برداشت کرے

گا وہ نجات پائے گا۔

 ۳۵:۲۴متی 
 آسمان اور زمین ٹل جائیں گے
 لیکن میری باتیں ہر گز نہ ٹلیں

گی۔ 

 ۴۲:۲۴متی 
پس جاگتے رہو 

کیونکہ تم نہیں جانتے کہ 
تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ 

۲۱:۲۵متی 
اس کے مالک نے اس سے کہا

ُ
 

 اے اچھے اور دیانت دار نوکر
شاباش! 

تو تھوڑے میں دیانت دار رہا۔ 
 میں تجھے بہت چیزوں کا مختار

بناؤں گا۔ 
 اپنے مالک کی خوشی میں

شریک ہو۔

۴۰:۲۵متی 
ان سے کہے

ُ
 بادشاہ جواب میں 

گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ 
 جب تم نے میرے ان سب سے
 چھوٹے بھائیوں میں سے کسی

ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا 
تو میرے ہی ساتھ کیا۔

۲۸ تا ۲۶:۲۶متی 
جب وہ کھا رہے تھے  

 تو یسوع نے روٹی لی اور برکت
 دے کر توڑی اور شاگردوں کو

دے کر کہا 
لو کھاؤ۔ یہ میرا بدن ہے۔  

ان۲۷
ُ
  پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور 

کو دے کر کہا
 تم سب ِاس میں سے پیو۔ 

  کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون۲۸
 ہے جو بہتیروں کے لئے گناہوں

کی معافی کے واسطے 
بہایا جاتا ہے۔ 

۳۹:۲۶متی 
 پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل

گر کر  یوں دعا کی کہ 
اے میرے باپ! 

 اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے
ٹل جائے۔ 

و بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں
َ
 ت

بلکہ جیسا تو چاہتا ہے 
ویسا ہی ہو۔ 

 
 ۴۱:۲۶متی 

 جاگو اور دعا کرو  تاکہ آزما یس
 میں نہ پڑو۔  روح تو مستعد ہے

مگر جسم کمزور  ہے۔



۶۴ تا ۶۳:۲۶متی 
مگر یسوع خاموش ہی رہا۔ 

اس سے کہا 
ُ
سردار کاہن نے  

 میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا
 ہوں کہ  اگر تو خدا کا بیٹا مسیح

ہے تو ہم سے کہ دے۔
اس سے کہا ۶۴

ُ
 یسوع نے 

 تو نے خود کہ دیا بلکہ میں تم سے
 کہتا ہوں کہ ِاس کے بعد تم ابن

 آدم کو قادر مطلق کی د ہنی طرف
 بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر

آتے دیکھو گے۔ 

 ۴۶:۲۷متی 
اور تیسرے پہر کے قریب 

 یسوع نے بڑی آواز سے چل کر کہا
ایلی۔ ایلی۔ لما شبقتنی؟

یعنی اے میرے خدا!
 اے میرے خدا! 

تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟

۵۴:۲۷متی 
اس کے

ُ
 پس صوبہ دار اور جو 

 ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے
 تھے بھونچال اور تمام ماجرا

 دیکھ کر بہت ہی ڈر کر کہنے
 لگے کہ بیشک یہ خدا کا بیٹا

تھا۔ 

۲۰ تا ۱۸:۲۸متی 
ان سے باتیں

ُ
 یسوع نے پاس آ کر 

 کیں اور کہا کہ  آسمان اور زمین
کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ 

  پس تم جا کر سب قوموں کو۱۹
ان کو باپ اور بیٹے

ُ
 شاگرد بناؤ اور  

 اور روح القدس کے نام سے
ان کو یہ تعلیم۲۰بپتسمہ دو۔  

ُ
  اور 

ان سب باتوں پر عمل کریں
ُ
 دو کہ 

جن کا میں نے تم کو حکم دیا 
 اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک
ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ 

۱۵:۱مرقس 
 اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور

 خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی
ہے۔ توبہ کرو اور

 خوشخبری پر ایمان لؤ۔

۲۴ تا ۲۳:۹مرقس 
اس سے کہا  کیا! اگر تو

ُ
 یسوع نے 

 کر سکتا ہے! جو اعتقاد رکھتا
 ہے اس کے لئے سب کچھ ہو

اس لڑکے کے باپ۲۴سکتا ہے۔ 
ُ
   

 نے فی الفور چل کر کہا میں
 اعتقاد رکھتا ہوں۔ تو میری بے

اعتقادی کا علج کر۔ 

۱۴:۱۰مرقس 
ان

ُ
 یسوع یہ دیکھ کر خفا ہؤا اور 
 سے کہا بچوں کو میرے پاس

ان کو منع نہ کرو کیونکہ
ُ
 آنے دو۔ 

 خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی
ہے۔ 

۱۵:۱۶مرقس 
ان سے کہا کہ 

ُ
اس نے 

ُ
اور 

 تم تمام دنیا میں جا کر ساری
 خلق کے سامنے انجیل کی

  جو ایمان لئے اور۱۶منادی کرو۔ 
بپتسمہ لے 

وہ نجات پائے گا 
اور جو ایمان نہ لئے 

وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ 

۳۳ تا ۳۱:۱لوقا 
اور دیکھ تو حاملہ ہو گی

اور تیرے بیٹا ہوگا۔
اس کا نام یسوع رکھنا۔ 

ُ
 

 وہ بزرگ ہو گا اور ۳۲
ے کا بیٹا کہلئے گا اور

ٰ
 خدا تعال

اس کے باپ داؤد کا
ُ
 خداوند خدا 

اسے دے گا۔ 
ُ
تخت 

 اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ۳۳
ابد تک بادشاہی کرے گا اور

اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہو گا۔
ُ
  

۴۸ تا ۴۶:۱لوقا 
پھر مریم نے کہا  کہ

  میری جان خداوند کی بڑائی کرتی
ہے۔ 

  اور میری روح میرے منجی۴۷
خدا سے خوش ہوئی۔ 

اس نے اپنی بندی کی۴۸
ُ
  کیونکہ 

پست حالی پر نظر کی اور 
 دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے
لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ 



۱۱ تا ۱۰:۲لوقا 
ان سے کہا

ُ
مگر فرشتہ نے 

 ڈرو مت کیونکہ دیکھو میں
 تمہیں بڑی خوشی کی بشارت

دیتا ہوں 
امت کے واسطے

ُ
 جو ساری 

  کہ آج داؤد کے شہر۱۱ہوگی۔  
 میں تمہارے ِلئے ایک منجی

 پیدا ہؤا ہے یعنی مسیح خداوند۔

۱۴:۲لوقا 
 عالم بال پر خدا کی تمجید ہو اور

ان آدمیوں میں 
ُ
زمین پر 

جن سے وہ راضی ہے صلح۔ 

۳۰ تا ۲۹:۲لوقا 
 اے مالک اب تو اپنے خادم کو

 اپنے قول کے موافق سلمتی سے
رخصت کرتا ہے۔ 

   کیونکہ میری آنکھوں نے۳۰
تیری نجات دیکھ لی ہے۔ 

۴۹:۲لوقا 
ان سے کہا تم مجھے

ُ
اس نے 

ُ
 

کیوں ڈھونڈ تے تھے؟ 
 کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے

اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے۔

۱۹ تا ۱۸:۴لوقا 
خداوند کا روح مجھ پر ہے۔ 

اس نے مجھے
ُ
 اس لئے کہ 

 غریبوں کو خوشخبری دینے کے
لئے مسح کیا۔

اس نے مجھے بھیجا ہے کہ
ُ
  

 قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو
بینائی پانے کی خبر سناؤں 
کچلے ہوؤں کو آزاد کروں۔ 

  اور خداوند کے ساِل مقبول کی۱۹
منادی کروں۔ 

۲۷:۶لوقا 
 لیکن میں تم سننے والوں سے

 کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے
 محبت رکھو۔ جو تم سے عداوت

ان کا بھل کرو۔  
ُ
   جو تم۲۸رکھیں 

ان کے لئے برکت
ُ
 پر لعنت کریں 

ان
ُ
 چاہو۔ جو تمہاری تحقیر کریں 

کے لئے دعا کرو۔ 

۳۱:۶لوقا 
اور جیسا تم چاہتے ہو 

کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں 
ان کے ساتھ 

ُ
تم بھی 

ویسا ہی کرو۔ 

۳۶:۶لوقا 
جیسا تمہارا باپ رحیم ہے 

تم بھی رحمدل ہو۔ 

۴۷:۷لوقا 
 ِاسی ِلئے میں تجھ سے کہتا ہوں

 کہ ِاس کے گناہ جو بہت تھے
معاف ہوئے 

 کیونکہ ِاس نے بہت محبت کی
 مگر جس کے تھوڑے گناہ

معاف ہوئے 
وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔

۵۰:۷لوقا 
اس نے عورت سے کہا

ُ
 مگر 

 تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا
ہے۔ سلمت چلی جا۔

۱۵:۸لوقا 
مگر اچھی زمین کے وہ ہیں 

جو کلم کو سن کر 
عمدہ اور نیک دل میں 

سنبھا لے رہتے  
اور صبر سے پھل لتے ہیں۔ 

۶۲:۹لوقا 
اس سے کہا 

ُ
یسوع نے 

 جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر
پیچھے دیکھتا ہے 
وہ خدا کی بادشاہی 

کے لئق نہیں۔ 

۲۰:۱۰لوقا 
 تو بھی ِاس سے خوش نہ ہو کہ
 روحیں تمہارے تابع ہیں بلکہ
 ِاس سے خوش ہو کہ تمہارے
نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ 



۴۲:۱۰لوقا 
لیکن ایک چیز ضرور ہے اور 

چن لیا
ُ
چھا حصہ 

ّ
 مریم نے وہ  ا

اس سے چھینا 
ُ
ہے جو 

نہ جائے گا۔

۲۳:۱۱لوقا 
جو میری طرف نہیں 

وہ میرے خلف ہے اور 
 جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا

وہ بکھیرتا ہے۔

۲۸:۱۱لوقا 
اس نے کہا 

ُ

ہاں۔ مگر زیادہ مبارک وہ ہیں 
جو خدا کا کلم سنتے 

اس پر عمل کرتے ہیں۔ 
ُ
اور 

۱۵:۱۲لوقا 
ان سے کہا 

ُ
اس نے 

ُ
اور 

 خبردار! اپنے آپ کو ہر طرح کے
للچ سے بچائے رکھو 

اس کے
ُ
 کیونکہ کسی کی زندگی 

مال کی کثرت پر موقوف نہیں۔ 

۳۲:۱۲لوقا 
لے نہ ڈر 

ّ
اے چھوٹے گ

 کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا
کہ تمہیں بادشاہی دے۔

۵۰ تا ۴۹:۱۲لوقا 
 میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں

چکی ہوتی 
ُ
اور اگر لگ 

تو میں کیا ہی خوش ہوتا!
  لیکن مجھے ایک بپتسمہ۵۰

لینا ہے 
اور جب تک وہ نہ ہو لے 

میں بہت ہی تنگ رہوں گا!

۱۱:۱۴لوقا 
 کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا

بنائے گا
 وہ چھوٹا کیا جائے گا 

 اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا
وہ بڑا کیا جائے گا۔ 

۱۰:۱۵لوقا 
میں تم سے کہتا ہوں کہ 

 ِاسی طرح ایک توبہ کرنے والے
 گنہگار کے باعث خدا کے

فرشتوں کے سامنے 
خوشی ہوتی ہے۔ 

۲۱:۱۵لوقا 
اس سے کہا 

ُ
بیٹے نے 

 اے باپ! میں آسمان کا اور تیری
نظر میں گنہگار ہؤا۔ 
اب ِاس لئق نہیں رہا 

کہ پھر تیرا بیٹا کہلؤں۔ 

۲۴:۱۵لوقا 
 کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا۔ اب

 زندہ ہؤا۔ کھو گیا تھا۔ اب ِمل
ہے۔ پس وہ خوشی منانے لگے۔ 

۱۰:۱۶لوقا 
جو تھوڑے میں دیانت دار ہے 
 وہ بہت میں بھی دیانت دار ہے

 اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے
وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے۔

۸ تا ۷:۱۸لوقا 
 پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا
 ِانصاف نہ کرے گاجو رات دن

اس سے فریاد کرتے ہیں؟ اور کیا
ُ

 
ان کے بارے میں دیر کرے

ُ
 وہ 

  میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ۸گا؟ 
ان کا ِانصاف کرے گا۔

ُ
 جلد 

توبھی جب ابن آدم آئے گا
 تو کیا زمین پر ِایمان پائے گا؟

۱۳:۱۸لوقا 
 لیکن محصول لینے والے نے دور

کھڑے ہو کر ِاتنا بھی نہ چاہا
اٹھائے

ُ
 کہ آسمان کی طرف آنکھ 

 بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا
اے خدا! 

مجھ گنہگار پر رحم کر۔ 

۱۰ تا ۹:۱۹لوقا 
اس سے کہا 

ُ
یسوع نے 

 آج ِاس گھر میں نجات آئی ہے۔
 ِاس ِلئے کہ یہ بھی ابرہام کا بیٹا

ہے۔  
  کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوؤں کو۱۰

ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔



 ۳۸:۱۹لوقا 
کہ مبارک ہے وہ بادشاہ 

 جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔
آسمان پر صلح 

اور عالم بال پر جلل!

۱۹:۲۱لوقا 
 اپنے صبر سے تم اپنی جانیں

بچائے رکھو گے۔

۳۲:۲۲لوقا 
 لیکن میں نے تیرے لئے دعا کی

کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے 
اور جب تو رجوع کرے 

تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔

۳۴:۲۳لوقا 
یسوع نے کہا 

اے باپ! ِان کو معاف کر 
کیونکہ یہ جانتے نہیں 

کہ کیا کرتے ہیں۔ 
اس کے کپڑوں کے

ُ
انہوں نے 

ُ
 اور 

ان پر قرعہ ڈال۔
ُ
ِحصے ِکئے اور 

۴۳:۲۳لوقا 
اس سے کہا 

ُ
اس نے 

ُ

میں تجھ سے سچ کہتا ہوں 
 کہ آج ہی تو میرے ساتھ

دوس میں ہوگا۔ 
َ
فر

۴۶:۲۳لوقا 
پکار کر

ُ
 پھر یسوع نے بڑی آواز سے 

 کہا اے باپ!  میں اپنی روح
سونپتا ہوں 

َ
تیرے ہاتھوں میں 

اور یہ کہ کر دم دے دیا۔ 

۶ تا ۵:۲۴لوقا 
 جب وہ ڈر گیئی  اور اپنے سر زمین

ان سے
ُ
انہوں نے 

ُ
 پر جھکائے تو 

مردوں میں 
ُ
کہا کہ زندہ کو 

   وہ یہاں۶کیوں ڈھونڈتی ہو؟   
اٹھا ہے۔ 

ُ
نہیں بلکہ جی 

یاد کرو کہ جب وہ گِلیل میں تھا 
اس نے تم سے کہا تھا۔ 

ُ
تو 

۲۶:۲۴لوقا 
اٹھا کر

ُ
کیا مسیح کو یہ دکھ 

اپنے جلل میں داخل ہونا 
ضرور نہ تھا؟

۲۹:۲۴لوقا 
اسے یہ کہ کر مجبور کیا

ُ
انہوں نے 

ُ
 

کہ ہمارے ساتھ رہ 
کیونکہ شام ہؤا چاہتی ہے 
اور دن اب بہت ڈھل گیا۔ 

پس وہ اندر گیا 
ان کے ساتھ رہے۔ 

ُ
تاکہ 

۳۴:۲۴لوقا 
وہ کہ رہے تھے کہ 

اٹھا 
ُ
خداوند بیشک جی 

اور شمعون کو دکھائی دیا ہے۔ 

۴۷ تا ۴۶:۲۴لوقا 
ان سے کہا یوں لکھا ہے 

ُ
اور 

اٹھائے گا 
ُ
کہ مسیح دکھ 

مردوں میں سے
ُ
 اور تیسرے دن 

  اور  یروشلیم سے۴۷جی اٹھے گا۔  
 شروع کر کے سب قوموں میں توبہ
اور گناہوں کی معافی کی منادی 

اس کے نام سے کی جائے گی۔ 
ُ

۱۴:۱یوحنا 
 اور کلم  مجسم ہؤا اور  فضل اور

 سچائی سے معمور ہو کر ہمارے
اس کا ایسا

ُ
 درمیان رہا  اور ہم نے 

 جلل دیکھا جیسا باپ کے
اکلوتے کا جلل۔ 

۱۷ تا ۱۶:۱یوحنا 
اس کی معموری میں

ُ
 کیونکہ 

 سے ہم سب نے پایا یعنی فضل پر
  ِاس لئے کہ شریعت تو۱۷فضل۔ 

ی کی معرفت دی گئی مگر
ٰ
 موس

 فضل اور سچائی یسوع مسیح کی
معرفت پہنچی ۔

۲۹:۱یوحنا 
اس نے یسوع کو

ُ
 دوسرے دن 

اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا 
دیکھو یہ خدا کا برہ ہے 

اٹھا لے جاتا ہے۔
ُ
جو دنیا کا گناہ 



۳:۳یوحنا 
اس سے کہا

ُ
 یسوع نے جواب میں 

میں تجھ سے سچ کہتا ہوں 
 کہ جب تک کوئی نئے سرے

سے پیدا نہ ہو 
 وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ

نہیں سکتا۔

۱۶:۳یوحنا 
 کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی

محبت رکھی کہ 
اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا 

ُ

اس پر ایمان لئے
ُ
 تاکہ جو کوئی 

ہلک نہ ہو 
بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔

۳۰:۳یوحنا 
ضرور ہے 

کہ وہ بڑھے 
اور میں گھٹوں۔

۲۴:۴یوحنا 
خدا روح ہے اور ضرور ہے 

اس کے پرستار 
ُ
کہ 

 روح اور سچائی سے پرستش کریں۔

۲۴:۵یوحنا 
میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ 
 جو میرا کلم سنتا اور میرے

 بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے
اس کی ہے

ُ
 ہمیشہ کی زندگی 

اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا
ُ
 اور 

بلکہ وہ موت سے نکل کر 
زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ 

۲۹ تا ۲۸:۵یوحنا 
جب نہ کرو 

ّ
ِاس سے تع

کیونکہ وہ وقت آتا ہے 
کہ جتنے قبروں میں ہیں 

اس کی آواز سن کر نکلیں گے۔  
ُ

   جنہوں نے نیکی کی ہے۲۹
زندگی کی قیامت کے واسطے 

اور جنہوں نے بدی کی ہے 
سزا کی قیامت کے واسطے۔

۳۵:۶یوحنا 
ان سے کہا

ُ
یسوع نے 

 زندگی کی روٹی میں ہوں۔ 
جو میرے پاس آئے 

وہ ہر گز بھوکا نہ ہوگا 
اور جو مجھ پر ایمان لئے 

وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ 

۳۷:۶یوحنا 
 جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے

میرے پاس آ جائے گا 
 اور جو کوئی میرے پاس آئے گا
اسے میں ہر گز نکال نہ دوں گا۔

ُ

۶۹ تا ۶۸:۶یوحنا 
اسے جواب دیا

ُ
 شمعون پطرس نے 

اے خداوند! 
 ہم کس کے پاس جائیں؟

 ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو
تیرے ہی پاس ہیں۔  

  اور ہم ایمان لئے اور جان گئے۶۹
ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے۔

۱۷ تا ۱۶:۷یوحنا 
ان سے کہا

ُ
 یسوع نے جواب میں 

 کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ
میرے بھیجنے والے کی ہے۔  

اس کی مرضی پر۱۷
ُ
  اگر کوئی 

چلنا چاہے 
 تو وہ ِاس تعلیم کی بابت جان

جائے گا 
کہ خدا کی طرف سے ہے 

یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ 

۱۲:۸یوحنا 
یسوع نے پھر 

ان سے مخاطب ہو کر کہا 
ُ

دنیا کا نور میں ہوں۔ 
جو میری پیروی کرے گا 

 وہ اندھیرے میں نہ چلے گا
بلکہ زندگی کا نور  پائے گا۔ 

۳۴:۸یوحنا 
انہیں جواب دیا 

ُ
یسوع نے 

میں تم سے سچ کہتا ہوں 
کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے 

گناہ کا غلم ہے۔ 

۳۶:۸یوحنا 
 پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا

تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ 

۵۱:۸یوحنا 
میں تم سے سچ کہتا ہوں 

 کہ اگر کوئی شخص میرے کلم
 پر عمل کرے گا تو ابد تک

کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ 



۹:۱۰یوحنا 
دروازہ میں ہوں۔ 

اگر کوئی مجھ سے داخل ہو 
تو نجات پائے گا 

اور اندر  باہر آیا جایا کرے گا 
اور چارا  پائے گا۔ 

۱۱:۱۰یوحنا 
اچھا چرواہا میں ہوں۔ 

اچھا چرواہا بھیڑوں کے لئے 
اپنی جان دیتا ہے۔ 

۳۰ تا ۲۷:۱۰یوحنا 
 میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں

انہیں جانتا ہوں اور وہ
ُ
 اور میں 

 میرے پیچھے پیچھے چلتی
انہیں ہمیشہ۲۸ہیں۔  

ُ
   اور میں 

 کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابد
 تک کبھی ہلک نہ ہوں گی اور

انہیں میرے ہاتھ سے
ُ
 کوئی 

  میرا باپ۳۹چھین نہ لے گا۔  
 جس نے مجھے وہ دی ہیں سب

 سے بڑا ہے اور کوئی انہیں باپ
کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ 

 میں اور باپ ایک ہیں۔ ۳۰

۲۶ تا ۲۵:۱۱یوحنا 
اس سے کہا 

ُ
یسوع نے 

قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ 
 جو مجھ پر ایمان لتا ہے گو وہ مر

جائے توبھی زندہ رہے گا۔ 
  اور جو کوئی زندہ ہے ۲۶

اور مجھ پر ایمان لتا ہے 
وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ 

کیا تو ِاس پر ایمان رکھتی ہے؟

۴٠:١١یوحنا 
اس سے کہا 

ُ
یسوع نے 

 کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا
تو ایمان لئے گی 

ُ
کہ اگر 

تو خدا کا جلل دیکھے گی؟

۱۵:۱۳یوحنا 
 کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ

دکھایا ہے 
 کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ

کیا ہے 
تم بھی کیا کرو۔ 

۳۴:۱۳یوحنا 
 میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا

 ہوں کہ ایک دوسرے سے
 محبت رکھو کہ جیسے میں نے

 تم سے محبت رکھی تم بھی ایک
دوسرے سے محبت رکھو۔

۶:۱۴یوحنا 
اس سے کہا کہ

ُ
یسوع نے 

  راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔
کوئی میرے وسیلہ کے بغیر 

باپ کے پاس نہیں آتا۔ 

۲۷:۱۴یوحنا 
 میں تمہیں اطمینان دئے جاتا

ہوں۔ 
 اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔

جس طرح دنیا دیتی ہے 
اس طرح نہیں دیتا۔

ُ
 میں تمہیں 

تمہارا دل نہ گھبرائے 
اور نہ ڈرے۔

۵:۱۵یوحنا 
میں انگور کا درخت ہوں 

تم ڈالیاں ہو۔ 
جو مجھ میں قائم رہتا ہے 

اس میں 
ُ
اور میں 

وہی بہت پھل لتا ہے 
کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر 

تم کچھ نہیں کر سکتے۔

۱۴ تا ۱۳:۱۵یوحنا 
 ِاس سے زیادہ محبت کوئی

شخص نہیں کرتا 
 کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے

لئے دے دے۔ 
   جو کچھ میں تم کو حکم دیتا۱۴

اسے کرو
ُ
ہوں اگر تم 

 تو میرے دوست ہو۔

۱۶:۱۵یوحنا 
تم نے مجھے نہیں چنا 

بلکہ میں نے تمہیں چن لیا 
اور تم کو مقرر کیا 
کہ جا کر پھل لؤ 

اور تمہارا پھل قائم رہے 
 تاکہ میرے نام سے جو کچھ
باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ 

۳۳:۱۶یوحنا 
 میں نے تم سے یہ باتیں اس لئے

کہیں 
 کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔

اٹھاتے ہو
ُ
 دنیا میں مصیبت 

لیکن خاطر جمع رکھو
 میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ 



۳:۱۷یوحنا 
 اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ
 وہ تجھ خداِی واحد اور برحق کو

اور یسوع مسیح کو 
جسے تو نے بھیجا ہے 

جانیں۔ 

۱۷:۱۷یوحنا  
 انہیں سچائی کے وسیلہ سے

مقدس کر۔ 
تیرا کلم سچائی ہے۔ 

۳۷ تا ۳۶:۱۸یوحنا 
 یسوع نے جواب دیا کہ میری

 بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اگر
 میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو

 میرے خادم لڑتے تاکہ میں
 یہودیوں کے حوالہ نہ کیا جاتا۔

 مگر اب میری بادشاہی یہاں کی
اس سے۳۷نہیں۔  

ُ
طس نے 

ُ
  پل

تو بادشاہ ہے؟ یسوع
ُ
 کہا پس کیا 

تو خود کہتا ہے کہ
ُ
 نے جواب دیا 

 میں بادشاہ ہوں۔ میں ِاس ِلئے
 پیدا  ہؤا  اور ِاس واسطے دنیا میں
 آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں۔ جو
 کوئی حقانی ہے میری آواز سنتا

ہے۔ 

۵:۱۹یوحنا 
 یسوع کانٹوں کا تاج رکھے اور

 ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا اور
ان سے کہا 

ُ
طس نے 

ُ
پل

دیکھو یہ آدمی!

۲۸ تا ۲۶:۱۹یوحنا 
اس شاگرد

ُ
 یسوع نے اپنی ماں اور 

 کو جس سے محبت رکھتا تھا
 پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے

 کہا کہ اے عورت! دیکھ تیرا
  پھر شاگرد سے۲۷بیٹا یہ ہے۔  

 کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے اور
اسے

ُ
اسی وقت سے وہ شاگرد 

ُ
 

  ِاس کے بعد۲۸اپنے گھر لے گیا۔  
 جب یسوع نے جان لیا کہ اب

 سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ
پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ 

۲۳ تا ۲۲:۲۰یوحنا 
ان پر پھونکا

ُ
اور یہ کہ کر 

ان سے کہا روح القدس لو۔  
ُ
 اور 
 جن کے گناہ تم بخشو۲۳

ان کے بخشے گئے ہیں۔ 
ُ
 

جن کے گناہ تم قائم رکھو
ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ 

ُ
 

۳۱ تا ۲۸:۲۰یوحنا 
اس سے کہا

ُ
 توما نے جواب میں 

 اے میرے خداوند! اے میرے
تو۲۹خدا!  

ُ
اس سے کہا 

ُ
  یسوع نے 

 تو مجھے دیکھ کر ایمان لیا ہے۔
 مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے

  اور یسوع نے اور۳۰ایمان لئے۔ 
 بہت سے معجزے شاگردوں کے

 سامنے دکھائے جو ِاس کتاب
  لیکن۳۱میں لکھے نہیں گئے۔  

 یہ ِاس لئے لکھے گئے کہ تم
 ایمان لؤ کہ یسوع ہی خدا کا

اس
ُ
 بیٹا مسیح ہے اور ایمان ل کر 

کے نام سے زندگی پاؤ۔ 

۳۰:۱۹یوحنا 
پس جب یسوع نے وہ سرکہ  پیا

  تو کہا کہ تمام ہؤا اور سر جھکا کر
جان دے دی۔

۸:۱اعمال 
 لیکن جب روح القدس تم پر نازل

وت پاؤ گے 
ّ
ہوگا تو تم ق

 اور یروشلیم اور تمام یہودیہ اور
 سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا

تک میرے گواہ ہوگے۔ 

۴:۲اعمال 
 اور وہ سب روح القدس سے بھر
 گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے

انہیں بولنے کی
ُ
 جس طرح روح نے 

طاقت بخشی۔ 

 ۳۸:۲اعمال 
ان سے کہا کہ 

ُ
پطرس نے 
توبہ کرو اور 

 تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں
 کی معافی کے لئے یسوع مسیح

کے  نام پر بپتسمہ لے 
تو  تم  روح القدس انعام میں 

پاؤ گے۔ 

۴۲:۲اعمال 
اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے 

اور رفاقت رکھنے میں 
اور روٹی توڑنے 

اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ 



۱۲:۴اعمال 
 اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے

نجات نہیں 
 کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں
 کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا
جس کے وسیلہ سے ہم نجات 

پا سکیں۔ 

۲۹:۵اعمال 
 پطرس اور رسولوں نے جواب میں

کہاکہ 
 ہمیں آدمیوں کے حکم کی

نسبت خدا کا حکم ماننا 
زیادہ فرض ہے۔

۶۰ تا ۵۹:۷اعمال 
 پس یہ ستفنس کو سنگسار کرتے

 رہے اور وہ یہ کہ کر دعا کرتا رہا
کہ اے خداوند یسوع! 
میری روح کو قبول کر۔  

اس نے گھٹنے ٹیک کر۶۰
ُ
  پھر 

بڑی آواز سے پکارا کہ 
اے خداوند! 

یہ گناہ ِان کے ذمہ نہ لگا 
اور یہ کہ کر سو گیا۔

۳۵ تا ۳۴:۱۰اعمال 
پطرس نے زبان کھول کر کہا۔ 

 اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ
خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ 

 بلکہ ہر قوم میں ۳۵
اس سے ڈرتا 

ُ
جو 

اور راست بازی کرتا ہے 
اس کو پسند آتا ہے۔ 

ُ
وہ 

۲۲:۱۴اعمال 
 اور شاگردوں کے ِدلوں کو

مضبوط کرتے 
 اور یہ نصیحت دیتے تھے کہ

ایمان پر قائم رہو 
 اور کہتے تھے ضرور ہے کہ ہم
 بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی

بادشاہی میں داخل ہوں۔ 

 ۳۱:۱۶اعمال 
انہوں نے کہا

ُ

 خداوند یسوع پر ایمان ل 
تو اور تیرا گھرانا نجات پائے گا۔ 

ُ
تو 

۲۸ تا ۲۶:۱۷اعمال 
اس نے ایک ہی اصل سے

ُ
 اور 

 آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روِی
 زمین پر رہنے کے ِلئے پیدا کی اور

ان کی میعادیں اور سکونت کی
ُ

 
  تاکہ خدا کو۲۷حدیں مقرر کیں۔ 

اسے
ُ
 ڈھونڈیں۔ شاید کہ ٹٹول کر 

 پائیں ہر چند وہ ہم میں سے
  کیونکہ۲۸کسی سے دور نہیں۔ 

اسی میں ہم جیتے اور چلتے
ُ

 
 پھرتے اور موجود ہیں۔ جیسا

 تمہارے شاعروں میں سے بھی
اس

ُ
 بعض نے کہا ہے کہ ہم تو 

کی نسل بھی ہیں۔ 

۱۶:۲۴اعمال 
 ِاسی ِلئے میں خود بھی کوشش

 میں رہتا ہوں کہ خدا اور آدمیوں
 کے باب میں میرا ِدل مجھے

کبھی ملمت نہ کرے۔ 

۱۰ تا ۹:۱۸اعمال 
 اور خداوند نے رات کو رویا میں

 پولس سے کہا خوف نہ کر بلکہ
چپ نہ رہ۔  

ُ
کہے جا اور 

  ِاس ِلئے کہ میں تیرے ساتھ۱۰
 ہوں اور کوئی شخص تجھ پر
حملہ کر کے ضرر نہ پہنچا 

 سکے گا کیونکہ ِاس شہر میں
میرے بہت سے لوگ ہیں۔ 

۲۸:۲۰اعمال 
لہ کی

ّ
اس سارے گ

ُ
 پس اپنی اور 

 خبرداری کرو جس کا روح القدس
نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا

لہ
ّ
  تاکہ خدا کی کلیسیا کی گ

اس نے خاص
ُ
 بانی کرو جسے 

اپنے خون سے مول لیا۔

۳۵:۲۰اعمال 
 میں نے تم کو سب باتیں کر کے

 ِدکھا ِدیں کہ ِاس طرح محنت کر
 کے کمزوروں کو سنبھالنا اور

 خداوند یسوع کی باتیں یاد رکھنا
اس نے خود کہا 

ُ
چاہئے کہ 

دینا لینے سے مبارک ہے۔ 

۲۸:۲۸اعمال 
 پس تم کو معلوم ہو کہ خدا کی
 ِاس نجات کا پیغام غیر قوموں
 کے پاس بھیجا گیا ہے اور وہ

اسے سن بھی لیں گی۔ 
ُ



۱۷ تا ۱۶:۱رومیوں 
یں  انجیل سے۱۶

َ
    کیونکہ م

 شرماتا نہیں۔   ِاس ِلئے کہ وہ ہر
 ایک ِایمان لنے والے کے واسطے

 پہلے  یہودی پھر  یونانی کے
 واسطے نجات کے ِلئے خدا کی

قدرت ہے۔  
ُ

   ِاس واسطے کہ ۱۷
اس میں خدا کی راستبازی ِایمان

ُ
 
 سے اور ِایمان کے ِلئے ظاہر ہوتی
 ہے جیسا لکھا ہے کہ راست باز

ِایمان سے جیتا رہےگا۔  

۴:۲رومیوں 
مل اور

ُّ اس کی مہربانی اور تح
ُ
تو 

ُ
 یا 

دولت کو ناِچیز جانتا ہے
َ
 صبر کی 

خدا کیاور نہیں سمجھتا 
ُ
 کہ 

توبہ کی طرف
َ
تجھ کو 

ُ
 مہربانی 

ماِئل کرتی ہے؟۔

۱۱:۲رومیوں 
کیونکہ خدا کے ہاں 

کسی کی طرف داری نہیں۔

۲۴ تا ۲۳:۳رومیوں 
ِاس لئے کہ سب نے گناہ کیا 

اور خدا کے جلل سے محروم ہیں۔
اس کے فضل کے سبب۲۴

ُ
  مگر 

اس مخلصی کے وسیلہ سے
ُ
 سے 

 مفتجو مسیح یسوع میں ہے 
راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔

 ۲۸:۳رومیوں 
چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں 

اعمال کے
َ
 کہ ِانسان شریعت کے 

 بغیر  ِایمان کے سبب سے راست
باز ٹھہرتا ہے۔

۵:۴رومیوں 
مگر جو شخص کام نہیں کرتا 

بلکہ بے دین کے راست باز
ٹھہرا نے  والے  پر ایمان لتا ہے 

اس کا ایمان اس کے لئے 
ُ

راست بازی گنا جاتا ہے۔

۲۵:۴رومیوں 
 وہ ہمارے گناہوں کے ِلئے

 اور ہم کو راستحوالہ کر دیا گیا 
باز ٹھہرا نے کے ِلئے ِجل یا گیا۔

۱:۵رومیوں 
 پس جب ہم ایمان سے راست باز

 تو خدا کے ساتھ اپنےٹھہرے
 خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ

سے صلح  رکھیں۔

۱۸:۵رومیوں 
 غرض جیسا ایک گناہ کے سبب
 سے وہ فیصلہ ہوا ِجس کا نتیجہ
حکم تھا

ُ
سب آدمیوں کی سزا کا 

 ویسا ہی راست بازی کے ایک کام
 کے وسیلہ سے سب آدمیوں کو

ِجس سے وہ نعمت ملی 
راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں۔

۵ تا ۳:۵رومیوں 
 اور صرف یہی نہیں بلکہ

مصیبتوں میں بھی فخر کریں 
 یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر

   اور صبر سے۴پیدا ہوتا ہے۔ 
 پختگی اور پختگی سے امید پیدا

  اور امید سے۵ہوتی ہے۔ 
شرمندگی حاصل نہیں ہوتی 
 کیونکہ روح القدس جو ہم کو

اس کے وسیلہ سےبخشا گیا ہے 
ُ

 
 خدا کی محبت ہمارے دلوں

میں ڈالی گئی ہے۔

۳:۶رومیوں 
 جتنوںکیا تم نہیں جانتے کہ ہم 

 نے مسیح یسوع میں شامل ہونے
اس کی موتکا بپتسمہ لیا 

ُ
 تو 

میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟

۲۳:۶رومیوں 
 کیونکہ گناہ کی مزدوری موت

 مگر خدا کی بخششہے 
 ہمارے خداوند مسیح یسوع
میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔

۱۸:۷رومیوں 
 کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ

 میں یعنی میرے جسم میں کوئی
 نیکی بسی ہوئی نہیں البتہ ارادہ

 مگرتو مجھ میں موجود ہے 
 نیک کام مجھ سے بن نہیں

پڑتے۔



۱:۸ تا ۲۴:۷رومیوں 
 ہائے میں کیسا کمبخت آدمی

 ہوں!  ِاس موت کے بدن سے
مجھے کون چھڑائے گا؟

   اپنے خداوند یسوع مسیح کے۲۵
وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔
 غرض میں خود اپنی عقل سے تو
 خدا کی شریعت کا مگر جسم سے
گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔

   پس اب جو مسیح یسوع میں۱:۸
ان پر سزا کا حکم نہیں۔ہیں  
ُ

۱۴:۸رومیوں 
 ِاس ِلئے کہ جتنے خدا کے روح

کی ہدایت سے چلتے ہیں 
وہی خدا کے بیٹے ہیں۔

۲۸:۸رومیوں 
 اور ہم کو معلوم ہے کہ سب

 چیزیں مل کر خدا سے محبت
 رکھنے والوں کے ِلئے بھلئی پیدا

ان کے ِلئے 
ُ
 جوکرتی ہیں یعنی 

 خدا کے ِارادہ کے موافق بلئے
گئے۔

۳۹ تا ۳۸:۸رومیوں 
کیونکہ مجھ کو  یقین ہے 

خدا کی جو محبت ہمارے
ُ
 کہ 

خداوند  مسیح یسوع میں ہے 
اس سے ہم کو نہ موت جدا کر

ُ
 

 نہ۳۹سکے گی نہ زندگی۔  
 فرشتے نہ حکومتیں۔  نہ حال کی

 نہ قدرتنہ استقبال کی چیزیں۔  
 نہ بلندی نہ پستی نہ کوئی اور

مخلوق۔

۳۴ تا ۳۱:۸رومیوں 
 پس ہم ِا ن باتوں کی بابت کیا

کہیں؟  اگر خدا ہماری طرف ہے 
 ۳۲تو کون ہمارا مخالف ہے؟  

 جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ
اسے

ُ
 کیا بلکہ ہم سب کی خاطر 

اس کے ساتھ اور
ُ
 حوالہ کر دیا  وہ 

 سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح
  خدا کے۳۳نہ بخشے گا؟  

برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ 
ان کو راست باز

ُ
 خدا وہ ہے جو 

کون ہے ۳۴ٹھہرا تا ہے۔ 
 جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح
 یسوع وہ ہے  جو مر گیا بلکہ

اٹھا اور
ُ
 مردوں میں سے جی بھی 
 اورخدا کی د ہنی طرف ہے 

ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔

۱۶:۹رومیوں  
 س یہ نہ ِارادہ کرنے والے پرپ

منحصر ہے 
ُ

دھوپ کرنے والے پر 
ُ
دوڑ 

َ
نہ 

خدا پر۔
ُ
رحم کرنے والے 

َ
بلکہ 

۱۰ تا ۹:۱۰رومیوں 
وع کے

ُ
تو اپنی زبان سے ِیس

ُ
 کہ اگر 

خداوند ہونے کا ِاقرار کرے اور
ُ

 
خدا

ُ
 اپنے ِدل سے ِایمان لئے کہ 

مردوں میں سے ِجلیا
ُ
اسے 

ُ
نے 

تو نجات پائیگا۔ 
  کیونکہ راست بازی کے ِلئے۱۰

ِایمان لنا ِدل سے ہوتا ہے 
منہ سے

ُ
 اور نجات کے لئے ِاقرار 

ِکیا جاتا ہے۔

۴:۱۰رومیوں 
 کیونکہ ہر ایک ایمان لنے والے

کی راست بازی کے ِلئے 
مسیح شریعت کا انجام ہے۔ 

۱۷:۱۰رومیوں 
سننے سے پیدا ہوتا

ُ
 پس ِایمان 

سننا مِسیح کے کلمہے 
ُ
 اور 

سے۔

٣٦ تا ٣٣:١١رومیوں 
دولت اور ِحکمت اور

َ
خدا کی 

ُ
 واہ! 

اس کے
ُ
 ِعلم کیا ہی عمِیق ہے! 

فیصلے ِکس قدر  ِادراک سے
َ

 
اس کی راہیں کیا ہی بے

ُ
 پرے اور 

خداوند کی عقل۳۴ِنشان ہیں!  
ُ
  

اس کا
ُ
کون 

َ
 کو ِکس نے جانا؟ یا 

ہؤا؟  
ُ
  یا ِکس نے۳۵صلح کار  

کچھ دیا ہے ِجس کا
ُ
اسے 

ُ
 پہلے 

اسے ِدیا جائے؟  
ُ
  کیونکہ۳۶بدلہ 

اسی کے
ُ
اسی کی طرف سے اور 

ُ
 

اسی کے ِلئے سب
ُ
 وسیلہ سے اور 

اس کی تمِجید ابد
ُ
 ِچیزیں ہیں۔ 

اِمین۔ 
ٓ
تک ہوتی رہے۔ 

۱۲:۱۲رومیوں 
مصِیبت میں

ُ
خوش۔ 

ُ
مید میں 

ّ
ا
ُ

 
غول

ُ
دعا کرنے میں مش

ُ
 صاِبر۔ 
رہو۔  

۱۵:۱۲رومیوں 
خوشی کرنے والوں کے ساتھ

ُ
 

خوشی کرو۔ 
ُ

رونے والوں کے ساتھ روؤ۔ 



 ۱:۱۳رومیوں 
کومتوں کا تاِبع

ُ
ی ح

ٰ
 ہر شخص اعل

کومت
ُ

 دار رہے کیونکہ کوئی ح
خدا کی طرف سے

ُ
ایسی نہیں جو 

َ
 
جود ہیں

ُ
مو

َ
کومتیں 

ُ
 نہ ہو اور جو ح

رر ہیں۔
ّ
مق

ُ
خدا کی طرف سے 

ُ
وہ 

۱۰:۱۳رومیوں 
بت اپنے پڑوسی سے بدی

ّ
مح

ُ
 

بت
ّ
مح

ُ
 نہیں کرتی۔ ِاس واسطے 
شِریعت کی تعِمیل ہے۔

۹ تا ۷:۱۴رومیوں  
 کیونکہ ہم میں سے نہ کوئی اپنے

 واسطے ِجیتا ہے نہ کوئی اپنے
مرتا ہے۔  

َ
  اگر ہم ِجیتے۸واسطے 

خداوند کے واسطے ِجیتے
ُ
 ہیں تو 

خداوند
ُ
مرتے ہیں تو 

َ
 ہیں اور اگر 

مرتے ہیں۔ پس ہم
َ
 کے واسطے 

خداوند ہی کے
ُ
 ِجئیں یا مریں 

  کیونکہ مسیح ِاسی لِئے۹ہیں۔  
مردوں اور

ُ
ہؤا کہ 

ُ
مؤا اور ِزندہ 

ُ
 
خداوند ہو۔ 

ُ
ِزندوں دونوں کا 

۱۷:۱۴رومیوں 
خدا کی بادشاہی کھانے

ُ
 کیونکہ 

 پِینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور
خوشی پر

ُ
اس 

ُ
 میل ِملپ اور 

قدس کی
ُ
ح ال

ُ
رو

ُ
قوف ہے جو 

ُ
مو

َ
 

طرف سے ہوتی ہے۔

۲۰:۴ کرنتھیوں ۱
 کیونکہ خدا کی بادشاہی باتوں پر
نہیں بلکہ قدرت پر موقوف ہے۔ 

 ۹:۱ کرنتھیوں ۱
 خدا سچا ہے جس نے تمہیں

 اپنے  بیٹے ہمارے خداوند
 یسوع مسیح  کی شراکت کے ِلئے

بلیا ہے۔ 

۱۸:۱ کرنتھیوں ۱
 کیونکہ صلیب کا پیغام ہلک

 ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی
 ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے

نزدیک خدا کی قدرت ہے۔

۳۰:۱ کرنتھیوں ۱
اس کی طرف سے مسیح

ُ
 لیکن تم 

 یسوع میں ہو جو ہمارے ِلئے
 خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا
 یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور

مخلصی۔ 

۹:۲ کرنتھیوں ۱
 بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہؤا

 کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے
 دیکھیں نہ کانوں نے سنیں نہ

 آدمی کے دل میں آئیں۔ وہ سب
 خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں

کے لئے تیار کر دیں۔ 

۱۱:۳ کرنتھیوں ۱
اس نیو کے جو پڑی

ُ
 کیونکہ سوا 

 ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے
دوسری نہیں رکھ

ُ
 کوئی شخص 

سکتا۔ 

۲۰ تا ۱۹:۶ کرنتھیوں ۱
 کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن
 روح القدس کا مقدس ہے جو تم

 میں بسا ہؤا ہے  اور تم کو خدا کی
 طرف سے مل ہے؟ اور تم اپنے

  کیونکہ قیمت سے۲۰نہیں۔  
 خریدے گئے ہو۔ پس اپنے بدن

سے خدا کا جلل ظاہر کرو۔ 

 ۲۳:۷ کرنتھیوں ۱
 تم قیمت سے خریدے گئے ہو۔

آدمیوں کے غلم نہ بنو۔ 

۶:۸ کرنتھیوں ۱
 لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی

 خدا ہے یعنی باپ جس کی
 طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم

اسی کے لئے ہیں اور ایک ہی
ُ

 
 خداوند ہے یعنی یسوع مسیح

 جس کے وسیلہ سے سب چیزیں
اسی کے

ُ
 موجود ہوئیں اور ہم بھی 

وسیلہ سے ہیں۔ 

۱۳ تا ۱۲:۱۰ کرنتھیوں ۱
 پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم

 سمجھتا ہے وہ خبردار  رہے کہ
  تم کسی ایسی۱۳گر نہ پڑے۔ 

 آزمائش میں نہیں پڑے جو
 انسان کی برداشت سے باہر ہو اور

 خدا سچا ہے۔ وہ تم کو تمہاری
 طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ
 پڑنے دے گا بلکہ آزمائش کے

 ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر
دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔



۳۱:۱۰ کرنتھیوں ۱
 پس تم کھاؤ  یا پیو  یا جو کچھ کرو
سب خدا کے جلل کے لئے کرو۔ 

۶ تا ۴:۱۲ کرنتھیوں ۱
نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں 

  اور۵مگر روح ایک ہی ہے۔  
 خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں

  اور۶مگر خداوند ایک ہی ہے۔  
تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں 
 مگر خدا ایک ہی ہے جو سب

میں ہر طرح کا اثر  پیدا کرتا ہے۔ 

۸:۱۳ کرنتھیوں  ۱
وتیں ہوں

ّ
 محبت کو زوال نہیں۔ نب

تو موقوف ہو جائیں گی۔ 
زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی۔ 

علم ہو تو ِمٹ جائے گا۔ 

۱۳:۱۳ کرنتھیوں ۱
 غرض ایمان امید محبت یہ

 تینوں دائمی ہیں مگر افضل ِان
میں محبت ہے۔

۱۰:۱۵ کرنتھیوں ۱
 لیکن جو کچھ ہوں خدا کے

اس کا فضل
ُ
 فضل سے ہوں اور 

 جو مجھ پر ہؤا وہ بے فائدہ نہیں
ان سب سے

ُ
 ہؤا بلکہ میں نے 

 زیادہ محنت کی اور یہ میری
 طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا
کے فضل سے جو مجھ پر تھا۔ 

۱۴:۱۵ کرنتھیوں ۱
اٹھا تو

ُ
 اور اگر مسیح نہیں جی 

 ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے
اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ۔ 

۳۳:۱۵ کرنتھیوں ۱
 فریب نہ کھاؤ۔ بری صحبتیں

اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔

۴۴ تا ۴۲:۱۵ کرنتھیوں  ۱
مردوں کی قیامت بھی ایسی ہی

ُ
 
 ہے۔ جسم فنا کی حالت میں بویا

 جاتا ہے اور بقا کی حالت میں
  بے حرمتی کی۴۳جی اٹھتا ہے۔  

 حالت میں بویا جاتا ہے اور جلل
 کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔

 کمزوری کی حالت میں بویا جاتا
 ہے اور قوت کی حالت میں جی

   نفسانی جسم بویا۴۴اٹھتا ہے۔ 
 جاتا ہے اور  روحانی جسم جی

 اٹھتا ہے۔ جب نفسانی جسم ہے
تو روحانی جسم بھی ہے۔ 

۵۵ تا ۵۴:۱۵ کرنتھیوں ۱
 اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ

 پہن چکے گا اور یہ مرنے وال
 جسم حیاِت ابدی کا جامہ پہن
 چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو

لقمہ ہو
ُ
 لکھا ہے کہ موت فتح کا 

   اے موت تیری فتح۵۵گئی۔  
 کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنک

کہاں رہا؟

 ۵۷:۱۵ کرنتھیوں ۱
 مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے
 خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ

سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ 

۱۴ تا ۱۳:۱۶ کرنتھیوں ۱
جاگتے رہو۔ ایمان میں قائم رہو۔ 

مردانگی کرو۔ مضبوط ہو۔ 
  جو کچھ کرتے ہو ۱۴

محبت سے کرو۔ 

۲۰:۱ کرنتھیوں ۲
 کیونکہ خدا کے جتنے وعدے

اس میں ہاں کے
ُ
 ہیں وہ سب 

اس کے
ُ
 ساتھ ہیں۔ ِاسی ِلئے 

 ذریعہ سے آمین بھی ہوئی تاکہ
 ہمارے وسیلہ سے خدا کا

جلل ظاہر ہو۔ 

۱۷:۳ کرنتھیوں ۲
اور خداوند روح ہے 

 اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے
وہاں آزادی ہے۔ 

۱۳:۴ کرنتھیوں ۲
 اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کی
 روح ہے جس کی بابت لکھا ہے

 کہ میں ایمان لیا اور اسی لئے
 بول۔ پس ہم بھی ایمان لئے اور

اسی لئے بولتے ہیں۔ 



۱۸ تا ۱۶:۴ کرنتھیوں ۲
 ِاس ِلئے ہم ہمت نہیں ہار تے

 بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت
 زائل ہوتی جاتی ہے پھر بھی

 ہماری باطنی انسانیت روز بروز
  کیونکہ۱۷نئی ہوتی جاتی ہے۔  

 ہماری دم بھر کی ہلکی سی
 مصیبت ہمارے لئے از حد

 بھاری اور ابدی جلل پیدا کرتی
  جس حال میں کہ۱۸جاتی ہے۔  

 ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں
 بلکہ ان دیکھی چیزوں پر نظر

 کرتے ہیں کیونکہ دیکھی ہوئی
 چیزیں چند روزہ ہیں مگر  ان

دیکھی چیزیں ابدی ہیں۔

۱۰:۵ کرنتھیوں ۲
 کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے
 تخت عدالت کے سامنے جا کر
 ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے

ان کاموں کا
ُ
 تاکہ ہر شخص اپنے 

اس نے بدن کے
ُ
 بدلہ پائے جو 

 وسیلہ سے ِکئے ہوں۔ خواہ بھلے
ہوں خواہ برے۔ 

۱۴:۵ کرنتھیوں ۲
 کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو

مجبور کر دیتی ہے ِاس ِلئے 
کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 

جب ایک سب کے واسطے مؤا 
تو سب مر گئے ۔ 

۱۷:۵ کرنتھیوں ۲
 ِاس ِلئے اگر کوئی مسیح میں ہے

تو وہ نیا مخلوق ہے۔ 
پرانی چیزیں جاتی رہیں۔ 
دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ 

۲۱ تا ۱۹:۵ کرنتھیوں ۲
 مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح

 میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا
ان کی

ُ
 میل ملپ کر لیا اور 

ان کے ذمہ نہ لگایا
ُ
 تقصیروں کو 

اس نے میل ملپ کا پیغام
ُ
 اور 

  پس ہم۲۰ہمیں سونپ دیا ہے۔  
 مسیح کے ایلچی ہیں۔ گویا

 ہمارے وسیلہ سے خدا التماس
 کرتا ہے۔ ہم مسیح کی طرف

 سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے
  جو گناہ سے۲۱میل ملپ کر لو۔  

اس نے
ُ
اسی کو 

ُ
 واقف نہ تھا 

 ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا
اس میں ہو کر خدا کی

ُ
 تاکہ ہم 

راست بازی ہو جائیں۔ 

۱۰ تا ۹:۶ کرنتھیوں ۲
گمناموں کی مانند ہیں توبھی

ُ
 

 مشہور ہیں۔ مرتے ہوؤں کی مانند
 ہیں مگر دیکھو جیتے ہیں۔ مار

 کھانے والوں کی مانند ہیں مگر
 ۱۰جان سے مارے نہیں جاتے۔  

 غمگینوں کی مانند ہیں لیکن
 ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔

 کنگالوں کی مانند ہیں مگر
 بہتیروں کو دولتمند کر دیتے

 ہیں۔ نا داروں کی مانند ہیں توبھی
سب کچھ رکھتے ہیں۔ 

۱۰:۷ کرنتھیوں ۲
 کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی
 توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام
اس سے پچھتانا

ُ
 نجات ہے اور 

 نہیں پڑتا  مگر  دنیا کا غم موت
پیدا کرتا ہے۔ 

۹:۸ کرنتھیوں ۲
 کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع
 مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ

 وہ اگرچہ دولتمند تھا مگر
 تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ
 تم اس کی غریبی کے سبب سے

دولتمند ہو جاؤ۔ 

۷ تا ۶:۹ کرنتھیوں ۲
 لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا
 ہے وہ تھوڑا کاٹے گا اور جو بہت

  جس۷بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔  
 قدر ہر ایک نے اپنے دل میں

اسی قدر دے نہ دریغ
ُ
 ٹھہرایا ہے 

 کر کے اور نہ لچاری سے کیونکہ
 خدا خوشی سے دینے والے کو

عزیز رکھتا ہے۔ 

۹:۱۲ کرنتھیوں ۲
اس نے مجھ سے کہا کہ

ُ
 مگر 

 میرا فضل تیرے لئے کافی ہے
 کیونکہ میری قدرت کمزوری میں

 پوری ہوتی ہے۔ پس میں بڑی
 خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر
 کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت

مجھ پر چھائی رہے۔ 



۱۴:۱۳ کرنتھیوں ۲
 خداوند یسوع مسیح کا فضل اور

 خدا کی محبت اور روح القدس
 کی شراکت تم سب کے ساتھ

ہوتی رہے۔ 

۱۰:۱گلتیوں 
 اب میں آدمیوں کو دوست بناتا

 ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو
 خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب

 تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو
مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔

۲۰ تا ۱۹:۲گلتیوں 
 چنانچہ میں شریعت ہی کے

 وسیلہ سے شریعت کے اعتبار
 سے مر گیا تاکہ خدا کے اعتبار

  میں مسیح۲۰سے زندہ ہو جاؤں۔  
 کے ساتھ مصلوب ہؤا ہوں اور
 اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح
 مجھ میں زندہ ہے اور میں جو

 اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں
 تو خدا کے بیٹے پر ایمان لنے
 سے گزارتا ہوں جس نے مجھ

 سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو
 میرے ِلئے موت کے حوالہ کر

دیا۔ 

۹ تا ۸:۲اِفسیوں  
 کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ
 سے فضل ہی سے نجات ملی

 ہے اور یہ تمہاری طرف سے
  اور۹نہیں۔  خدا کی بخِشش ہے۔  
 نہ اعمال کے سبب سے ہے

تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ 

۱۴ تا ۱۳:۳گلتیوں  
 مسیح جو ہمارے ِلئے لعنتی بنا
اس نے ہمیں مول لے کر شریعت

ُ
 

 کی لعنت سے چھڑایا کیونکہ
 لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر

  تاکہ۱۴لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔  
 مسیح یسوع میں ابرہام کی برکت

 غیر قوموں تک بھی پہنچے اور
اس روح

ُ
 ہم ایمان کے وسیلہ سے 

 کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہؤا
ہے۔ 

۲۶ تا ۲۴:۳گلتیوں 
 پس شریعت مسیح تک پہنچانے
استاد بنی تاکہ ہم ایمان

ُ
 کو ہمارا 

 کے سبب سے راست باز ٹھہریں۔
  مگر جب ایمان آ چکا تو ہم۲۵

استاد کے ماتحت نہ رہے۔ 
ُ

اس ایمان کے۲۶
ُ
  کیونکہ تم سب 

 وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں
ہے خدا کے فرزند ہو۔ 

۵ تا ۴:۴گلتیوں  
 لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا
 نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت

 سے پیدا ہؤا اور شریعت کے
  تاکہ شریعت۵ماتحت پیدا ہؤا۔  

 کے متحتوں کو مول لے کر چھڑا
لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا 

درجہ  ملے۔

۲:۶گلتیوں 
 تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور
 یوں مسیح کی شریعت کو پورا

کرو۔

۲۳ تا ۲۲:۵گلتیوں 
مگر روح کا پھل محبت۔ خوشی۔
 اطمینان۔ تحمل۔ مہربانی۔نیکی

 حلم۔ پرہیزگاری۔۲۳ایمانداری۔ 
 ایسے کاموں کی کوئی شریعت

مخالف نہیں۔ 

۸ تا ۷:۶گلتیوں 
 فریب نہ کھاؤ۔ خدا ٹھٹھوں میں
اڑایا جاتا کیونکہ آدمی جو

ُ
 نہیں 

  جو۸کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ 
 کوئی اپنے جسم کے لئے بوتا ہے

 وہ جسم سے ہلکت کی فصل
 کاٹے گا اور جو روح کے ِلئے بوتا

 ہے وہ روح سے ہمیشہ کی
زندگی کی فصل کاٹے گا۔ 

۱۰:۶گلتیوں  
 پس جہاں تک موقع ملے سب
 کے ساتھ نیکی کریں خاص کر

اہِل ایمان کے ساتھ۔ 

۳:۱ِاِفسیوں 
 ہمارے خداوند یسوع مسیح کے
 خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے

 ہم کو مسیح میں آسمانی
 مقاموں پر ہر طرح کی روحانی

برکت بخشی۔

۶:۵گلتیوں 
 اور مسیح یسوع میں نہ تو ختنہ

 کچھ کام کا ہے نہ نا مختونی
 مگر ایمان جو محبت کی راہ سے

اثر کرتا ہے۔ 



۲۰ تا ۱۹:۲اِفسیوں 
 پس اب تم پردیسی اور مسافر
دسوں کے

ّ
مق

ُ
 نہیں رہے بلکہ 

 ہموطن اور خدا کے گھرانے کے
  اور  رسولوں اور نبیوں۲۰ہوگئے۔  

 کی نیو پر جس کے کونے کے
 ِسرے کا پتھر خود مسیح یسوع

ہے تعمیر ِکئے گئے ہو۔ 

۱۹ تا ۱۴:۳اِفسیوں 
اس باپ کے

ُ
 اس سبب سے میں 

  جس۱۵آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں۔  
 سے آسمان اور زمین کا ہر ایک

  کہ وہ اپنے۱۶خاندان نامزد ہے۔ 
 جلل کی دولت کے موافق تمہیں

اس کے
ُ
 یہ عنایت کرے کہ تم 

 روح سے اپنی باطنی انسانیت
  اور۱۷میں بہت ہی زورآور ہو جاؤ۔  
 ایمان کے وسیلہ سے مسیح
 تمہارے دلوں میں سکونت

 کرے تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ
  سب۱۸کے اور بنیاد قائم کر کے 

مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر
ُ

 
اس کی چوڑائی اور لمبائی

ُ
 سکو کہ 

 اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے۔
اس محبت کو جان

ُ
 اور مسیح کی 

 سکو جو جاننے سے باہر ہے تاکہ
 تم خدا کی ساری معموری تک

معمور ہو جاؤ۔ 

۲۴:۴اِفسیوں 
 اور نئی انسانیت کو  پہنو جو خدا

 کے مطابق سچائی کی راست بازی
 اور  پاکیزگی میں پیدا کی گئی

ہے۔ 

۶ تا ۳:۴ِاِفسیوں 
 اور ِاسی کوشش میں رہو کہ روح

 کی یگانگی صلح کے بند سے
   ایک ہی بدن۴بندھی رہے۔  

 ہے اور ایک ہی روح۔ چنانچہ
 تمہیں جو بلئے گئے تھے اپنے
 بلئے جانے سے امید بھی ایک

   ایک ہی خداوند۵ہی ہے۔  
 ہے۔ ایک ہی ایمان۔ ایک ہی

   اور سب کا خدا اور۶بپتسمہ۔  
 باپ ایک ہی ہے جو سب کے

 اوپر اور سب کے درمیان اور سب
کے اندر ہے۔ 

۲۶:۴اِفسیوں 
 غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔
 سورج کے ڈوبنے تک تمہاری

خفگی نہ رہے۔ 

۱۸:۵اِفسیوں 
 اور شراب میں متوالے نہ بنو

 کیونکہ اس سے بدچلنی واقع
 ہوتی ہے بلکہ روح سے معمور

ہوتے جاؤ۔

۱۰:۶اِفسیوں 
اس کی

ُ
 غرض خداوند میں اور 

قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔

۲۱:۱ِفِلپیوں 
 کیونکہ زندہ رہنا میرے ِلئے

مسیح ہے اور مرنا نفع۔

۶:۱ِفِلپیوں 
 اور مجھے ِاس بات کا بھروسا ہے

 کہ جس نے تم میں نیک کام
اسے یسوع

ُ
 شروع کیا ہے وہ 

 مسیح کے ِدن تک پورا کر دے
گا۔ 

۲۳:۱ِفِلپیوں 
 میں دونوں طرف پھنسا ہؤا ہوں۔

 میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ
 کر  کے مسیح کے پاس جا رہوں

کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے۔ 

۱۱ تا ۵:۲ِفِلپیوں 
 ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح

اس نے اگرچہ۶یسوع کا بھی تھا۔  
ُ
  

 خدا کی صورت پر تھا خدا کے
 برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے

  بلکہ اپنے۷کی چیز نہ سمجھا۔  
 آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی

 صورت اختیار کی اور ِانسانوں کے
  اور انسانی۸مشابہ  ہو گیا۔  

 شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو
 پست کر دیا اور  یہاں تک

 فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ
  ِاسی۹صلیبی موت گوارا کی۔  

اسے بہت
ُ
 واسطے خدا نے بھی 

اسے وہ نام بخشا
ُ
 سربلند کیا اور 

ی ہے۔  
ٰ
 ۱۰جو سب ناموں سے اعل

 تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک
 گھٹنا جھکے۔  خواہ آسمانیوں کا
ان کا جو

ُ
 ہو خواہ زمینوں کا۔  خواہ 

  اور خدا۱۱زمین کے نیچے ہیں۔  
 باپ کے جلل کے لئے ہر ایک

 زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح
خداوند ہے۔ 



۱۳ تا ۱۲:۲ِفِلپیوں 
 پس اے میرے عزیزو! جس

 طرح تم ہمیشہ سے فرمانبرداری
اسی طرح اب بھی نہ

ُ
 کرتے آئے ہو 

 صرف میری حاضری میں بلکہ
 ِاس سے بہت زیادہ میری غیر
 حاضری میں ڈرتے اور کانپتے
 ہوئے اپنی نجات کا کام کئے

  کیونکہ جو تم میں نیت۱۳جاؤ۔  
 اور عمل دونوں کو اپنے نیک

 ارادہ کو انجام دینے کے لئے پیدا
کرتا ہے وہ خدا ہے۔ 

۱۴ تا ۱۳:۳ِفِلپیوں 
 اے بھائیو! میرا یہ گمان نہیں

 کہ پکڑ چکا ہوں بلکہ صرف یہ
 کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ

ان کو بھول کر آگے کی
ُ
 گیئں 

 ۱۴چیزوں کی طرف بڑھا ہؤا۔  
 نشان کی طرف دوڑا ہؤا جاتا ہوں

اس انعام کو حاصل کروں
ُ
 تاکہ 

 جس کے لئے خدا نے مجھے
مسیح یسوع میں اوپر بلیا ہے۔ 

۲۱ تا ۲۰:۳ِفِلپیوں 
 مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور

 ہم ایک منجی یعنی خداوند
 یسوع مسیح کے وہاں سے آنے

   وہ اپنی۲۱کے انتظار میں ہیں۔  
اس قوت کی تاثیر کے موافق جس

ُ
 

 سے سب چیزیں اپنے تابع کر
 سکتا ہے ہماری پست حالی کے
 بدن کی شکل بدل کر اپنے جلل
کے بدن کی صورت پر بنائے گا۔

۷ تا ۴:۴ِفِلپیوں 
 خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔

 ۵پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔  
 تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر

 ۶ظاہر ہو۔ خداوند قریب ہے۔  
 کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر

 ایک بات میں تمہاری
 درخواستیں دعا اور منت کے

 وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ
 خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔

  تو خدا کا اطمینان جو سمجھ۷
 سے بالکل باہر ہے تمہارے ِدلوں

 اور خیالوں کو مسیح یسوع میں
محفوظ رکھے گا۔ 

۱۳:۴ِفِلپیوں 
اس

ُ
 جو مجھے طاقت بخشتا ہے 
میں سب کچھ کر سکتا

َ
 میں 

ہوں۔ 

لسیوں 
ُ
ک
ُ

۱۶ تا ۱۵:۱
 وہ اندیکھے خدا کی صورت اور

 تمام مخلوقات سے پہلے مولود
اسی میں سب۱۶ہے۔   

ُ
  کیونکہ 

 چیزیں پیدا کی گیئں۔  آسمان
 کی ہوں یا زمین کی۔ دیکھی ہوں
 یا اندیکھی۔  تخت ہوں یا ریاستیں

 یا حکومتیں یا اختیارات۔  سب
اسی کے وسیلہ سے اور

ُ
 چیزیں 

اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ 
ُ

لسیوں 
ُ
ک
ُ

۳:۲
 ِجس میں حکمت اور معرفت کے

سب خزانے پوشیدہ ہیں۔ 

لسیوں 
ُ
ک
ُ

۹:۲
یت کی ساری

ّ
لوِہ

ُ
ا
ُ
 کیونکہ 

اسی میں مجسم ہو کر
ُ
 معموری 

سکونت کرتی ہے۔ 

لسیوں 
ُ
ک
ُ

۴ تا ۲:۳
 عالِم بال کی چیزوں کے خیال

 میں رہو نہ کہ زمین پر کی چیزوں
  کیونکہ تم  مر گئے اور۳کے۔  

 تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ
  جب۴خدا میں پوشیدہ ہے۔ 

 مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر
اس کے

ُ
 کیا جائے گا تو تم بھی 

ساتھ جلل میں ظاہر ِکئے 
جاؤ گے۔ 

لسیوں 
ُ
ک
ُ

۱۷ تا ۱۶:۳
 مسیح کے کلم کو اپنے دلوں
 میں کثرت سے بسنے دو اور

 کمال دانائی سے آپس میں تعلیم
 اور نصیحت کرو اور اپنے دلوں
 میں فضل کے ساتھ خدا کے
 لئے مزامیر اور گیت اور روحانی

  اور کلم یا کام جو۱۷غزلیں گاؤ۔ 
 کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند

اسی کے
ُ
 یسوع کے نام سے کرو اور 

 وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا
لؤ۔

لسیوں 
ُ
ک
ُ

۲۳:۳
 جو کام کرو جی سے کرو۔ یہ جان

 کر کہ خداوند کے لئے کرتے ہو نہ
کہ آدمیوں کے لئے۔



لنیکیوں  ۱
ُ
س
ّ
٢٢ تا ١٦:۵ ِتھ

  بل ناغہ۱۷ہر وقت خوش رہو۔  
  ہر ایک بات میں شکر۱۸دعا کرو۔  

 گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع
 میں تمہاری بابت خدا کی یہی

  روح کو نہ بجھاؤ۔۱۹مرضی ہے۔  
 ۲۱ نبوتوں کی حقارت نہ کرو۔  ۲۰

 سب باتوں کو  آزماؤ۔  جو اچھی ہو
اسے پکڑے رہو۔  

ُ
  ہر قسم کی۲۲
بدی سے بچے رہو۔ 

لنیکیوں ۱
ُ
س
ّ
۲۴ تا ۲۳:۵ ِتھ

 خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے
 آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے
 اور تمہاری روح اور جان  اور بدن
 ہمارے خداوند یسوع مسیح
کے آنے تک پورے پورے اور 

  تمہارا۲۴بے عیب محفوظ رہیں۔ 
 بلنے وال سچا ہے۔  وہ ایسا ہی

کرے گا۔ 

لنیکیوں ۲
ُ
س
ّ
۳:۳  ِتھ

 مگر خداوند سچا ہے۔  وہ تم کو
اس شریر

ُ
 مضبوط کرے گا اور 

سے محفوظ رکھے گا۔ 

یس ۱
ُ
متِھ

ُ
۱۶ تا ۱۵:۱ ِتی

 یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول
 کرنے کے لئق ہے کہ مسیح

 یسوع گنہگاروں کو نجات دینے
 کے لئے دنیا میں آیا جن میں

  لیکن۱۶سب سے بڑا میں ہوں۔  
 مجھ پر رحم ِاس لئے ہؤا کہ

 یسوع مسیح مجھ بڑے گنہگار
 میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے
 تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی
اس پر ایمان لئیں گے

ُ
 کے لئے 

ان کے لئے میں نمونہ بنوں۔ 
ُ

یس  ۱
ُ
متِھ

ُ
۶ تا ۳:۲ ِتی

 یہ ہمارے منجی خدا کے
 نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔

  وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی۴
 نجات پائیں اور سچائی کی پہچان

  کیونکہ خدا ایک۵تک پہنچیں۔  
 ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں

 درمیانی بھی ایک یعنی مسیح
  جس نے۶یسوع جو انسان ہے۔ 

 اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں
 دیا کہ مناسب وقتوں پر  ِاس کی

گواہی دی جائے۔ 

یس ۱
ُ
متِھ

ُ
۱۶:۳ ِتی

 اس میں کلم نہیں کہ دینداری
 کا بھید بڑا ہے یعنی وہ جو جسم
 میں ظاہر ہؤا اور روح میں راست

 باز ٹھہرا اور فرشتوں کو دکھائی دیا
اس کی

ُ
 اور غیر قوموں میں 

اس پر
ُ
 منادی ہوئی اور دنیا میں 

اوپر
ُ
 ایمان لئے اور جلل میں 

اٹھایا گیا۔ 
ُ

لنیکیوں ۱
ُ
س
ّ
۳:۴ ِتھ

 چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ
 تم پاک بنو  یعنی حرام کاری سے

بچے رہو۔ 

لنیکیوں۲
ُ
س
ّ
۱۰:۳  ِتھ

 اور جب ہم تمہارے پاس تھے
اس وقت بھی تم کو  یہ حکم دیتے

ُ
 
 تھے کہ ِجسے محنت کرنا منظور

نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے۔ 

یس ۱
ُ
متِھ

ُ
۸:۴ ِتی

 کیونکہ جسمانی ریاضت کا
 فائدہ کم ہے لیکن دینداری سب
 باتوں کے لئے فائدہ مند ہے ِاس

 لئے کہ اب کی اور آیندہ کی
 زندگی کا وعدہ بھی ِاسی کے لئے

ہے۔ 

یس ۱
ُ
متِھ

ُ
۸ تا ۶:۶ ِتی

 ہاں دینداری قناعت کے ساتھ
  کیونکہ۷بڑے نفع کا زریعہ ہے۔  

 نہ ہم دنیا میں کچھ لئے اور نہ
اس میں سے لے جا سکتے

ُ
 کچھ 
  پس اگر ہمارے پاس۸ہیں۔  

اسی پر
ُ
 کھانے پہننے کو ہے تو 

قناعت کریں۔ 

یس ۱
ُ
متِھ

ُ
۱۲:۶ ِتی

اس
ُ
 ایمان کی اچھی کشتی لڑ۔  

 ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر
 لے جس کے لئے تو بلیا گیا تھا

 اور بہت سے گواہوں کے سامنے
اچھا اقرار کیا تھا۔



یس ۲
ُ
متِھ

ُ
۷:۱ ِتی

 کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت
 کی روح نہیں بلکہ قدرت اور
 محبت اور تربیت کی روح دی

ہے۔ 

یس ۲
ُ
متِھ

ُ
۱۰ تا ۹:۱ ِتی

 جس نے ہمیں نجات دی اور پاک
 بلوے سے بلیا ہمارے کاموں
 کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص
اس فضل کے موافق جو

ُ
 ارادہ اور 

 مسیح یسوع میں ہم پر ازل سے
   مگر اب ہمارے منجی۱۰ہؤا۔  

 مسیح یسوع کے ظہور سے ظاہر
 ہؤا جس نے موت کو نیست اور
اس خوشخبری

ُ
 زندگی اور بقا کو 

کے وسیلہ سے روشن کر دیا۔ 

یس ۲
ُ
متِھ

ُ
۵:۲ ِتی

 دنگل میں مقابلہ کرنے وال بھی
اس نے با قاعدہ مقابلہ نہ کیا

ُ
 اگر 

ہو تو سہر ا  نہیں پاتا۔

یس ۲
ُ
متِھ

ُ
۸ تا ۷:۴ ِتی

 میں اچھی کشتی لڑ چکا۔ میں
 نے دوڑ کو ختم کر لیا۔  میں نے

  آیندہ۸ایمان کو محفوظ رکھا۔  
 کے لئے میرے واسطے راست
 بازی کا وہ تاج رکھا ہؤا ہے جو

 عادل منصف یعنی خداوند
اس دن دے گا اور صرف

ُ
 مجھے 

ان سب کو
ُ
 مجھے ہی نہیں بلکہ 

اس کے ظہور کے آرزومند
ُ
 بھی جو 

ہوں۔ 

یس۲
ُ
متِھ

ُ
۱۲:۳ ِتی

 بلکہ جتنے مسیح یسوع میں
 دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا

 چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں
گے۔

یس ۲
ُ
متِھ

ُ
۱۷ تا ۱۶:۳ ِتی

 ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام
 سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلح
 اور راست بازی میں تربیت کرنے

کے لئے فائدہ مند بھی ہے۔ 
   تاکہ مرِد خدا کامل بنے اور ہر۱۷

 ایک نیک کام کے لئے بالکل تیار
ہو جائے۔ 

یس۲
ُ
متِھ

ُ
۱۹:۲ ِتی

 توبھی خدا کی مضبوط بنیاد قائم
اس پر یہ مہر ہے کہ

ُ
 رہتی ہے اور 

 خداوند اپنوں کو پہچانتا ہے اور
 جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے

ناراستی سے باز رہے۔  

۳:۱ پطرس ۱
 ہمارے خداوند یسوع مسیح

 کے خدا اور باپ کی حمد ہو
مردوں

ُ
 جس نے یسوع مسیح کے 

 میں سے جی اٹھنے کے باعث
 اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ

 امید کے لئے نئے ِسرے سے
پیدا کیا۔ 

۷:۵ پطرس ۱
اسی پر ڈال دو

ُ
 اور اپنی ساری فکر 

اس کو تمہاری فکر ہے۔ 
ُ
کیونکہ 

طس 
ُ
۱۴ تا ۱۱:۲ِط

 کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہؤا
 ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا

  اور ہمیں تربیت۱۲باعث ہے۔  
 دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیوی

 خواہشوں کا انکار کر کے ِاس
 موجودہ جہان میں  پرہیزگاری اور

 راست بازی اور دینداری کے ساتھ
اس مبارک۱۳زندگی گزاریں۔  

ُ
  اور 

 امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور
 منجی یسوع مسیح کے جلل کے

 ۱۴ظاہر ہونے کے منتظر رہیں۔  
 جس نے اپنے آپ کو ہمارے

 واسطے  دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر
 ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے

 چھڑا لے اور  پاک کر کے اپنی
یت کے لئے ایک

ّ
 خاص ِملِک

مت بنائے جو نیک کاموں
ّ
ا
ُ
 ایسی  

میں سر گرم ہو۔ 

طس 
ُ
۷ تا ۴:۳ِط

 مگر جب ہمارے منجی خدا کی
اس

ُ
 مہربانی اور انسان کے ساتھ 

الفت ظاہر ہوئی۔ 
ُ
اس نے۵کی 

ُ
  تو 

 ہم کو نجات دی مگر راست بازی
 کے کاموں کے سبب سے نہیں
 جو ہم نے خود کئے بلکہ اپنی

 رحمت کے مطابق نئی پیدایش
 کے غسل اور روح القدس کے

 ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے۔
اس نے ہمارے منجی۶

ُ
  جسے 

 یسوع مسیح کی معرفت ہم پر
اس۷افراط سے نازل کیا  

ُ
  تاکہ ہم 

 کے فضل سے راست باز ٹھہر کر
 ہمیشہ کی زندگی کی امید کے

مطابق وارث  بنیں۔



۱۹ تا ۱۸:۱ پطرس ۱
 کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا

 نکما چال چلن جو باپ دادا سے
اس سے تمہاری

ُ
 چل آتا تھا 

 خلصی فانی چیزوں یعنی سونے
 چاندی کے ذریعہ سے نہیں

  بلکہ ایک بے عیب اور۱۹ہوئی۔  
 بے داغ برے یعنی مسیح کے

بیش قیمت خون سے۔ 

۲۵:۱ پطرس ۱
 لیکن خداوند کا کلم ابد تک قائم

 رہےگا۔  یہ وہی خوشخبری کا
کلم ہے جو تمہیں سنایاگیا تھا۔

۹:۲ پطرس ۱
 لیکن تم ایک برگزیدہ نسل۔

دس
ّ
مق

ُ
 شاہی کاہنوں کا فرقہ۔ 

امت ہو جو خدا کی
ُ
 قوم اور ایسی 

اس کی
ُ
یت ہے تاکہ 

ّ
 خاص ِملِک

 خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں
 تاریکی سے اپنی عجیب روشنی

میں بلیا ہے۔ 

۲۵ تا ۲۴:۲ پطرس ۱
 وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے
 بدن پر لئے ہوئے صلیب پر چڑھ
 گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار

 سے مر کر راست بازی کے اعتبار
اسی کے مار کھانے

ُ
 سے جئیں اور 

  کیونکہ۲۵سے تم نے شفا پائی۔  
 پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے

 پھرتے تھے مگر اب اپنی روحوں
 کے گلہ بان اور نگہبان کے پاس

ِپھر آ گئے ہو۔ 

۹:۳ پطرس ۱
 بدی کے عوض بدی نہ کرو اور

 گالی کے بدلے گالی نہ دو بلکہ
 ِاس کے برعکس برکت چاہو

 کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے
کے لئے بلئے گئے ہو۔ 

 ۱۹:۱ پطرس ۲
 اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ

معتبر ٹھہرا اور
ُ
 کلم ہے جو زیادہ 

 تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر
اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک

ُ
 

 چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں
و  نہ

َ
 روشنی بخشتا ہے جب تک پ

 پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے
دلوں میں نہ چمکے۔ 

۱۳:۳ پطرس ۲
اس کے وعدہ کے موافق ہم

ُ
 لیکن 

 نئے آسمان اور نئی زمین کا
انتظار کرتے ہیں جن میں 

راست بازی بسی رہے گی۔

۲ تا ۱:۲ یوحنا ۱
 اے میرے بچو! یہ باتیں میں

 تمہیں ِاس لئے لکھتا ہوں کہ تم
 گناہ نہ کرو اور اگر کوئی گناہ

 کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک
 مددگار موجود ہے یعنی یسوع

  اور وہی۲مسیح راست باز۔  
 ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے اور
 نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا

 بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا
بھی۔ 

۷:۱ یوحنا ۱
 لیکن اگر ہم نور میں  چلیں جس
 طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری

اس کے
ُ
 آپس میں شراکت ہے اور 

 بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام
گناہ سے پاک کرتا ہے۔ 

۱۷ تا ۱۵:۲ یوحنا ۱
ان

ُ
 نہ دنیا سے محبت رکھو نہ 

 چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔  جو
دنیا سے محبت رکھتا ہے

ُ
 کوئی 

اس میں باپ کی محبت نہیں۔
ُ

 
  کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے۱۶

 یعنی جسم کی خواہش اور
 آنکھوں کی خواہش اور زندگی

 کی شیخی وہ باپ کی طرف سے
 نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے

اس کی خواہش۱۷ہے۔  
ُ
  دنیا اور 

 دونوں مٹتی جاتی ہیں لیکن جو
 خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد

تک قائم رہےگا۔

۲ تا ۱:۳ یوحنا ۱
 دیکھو  باپ نے ہم سے کیسی

 محبت کی ہے کہ ہم خدا کے
 فرزند کہلئے اور ہم ہیں بھی۔

 دنیا ہمیں ِاس لئے نہیں جانتی
اسے بھی نہیں جانا۔  

ُ
اس نے 

ُ
 ۲کہ 

 عزیزو!  ہم ِاس وقت خدا کے فرزند
 ہیں اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہؤا

 کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ اتنا
 جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا

اس کی مانند ہوں گے
ُ
 تو ہم بھی 

اس کو ویسا ہی 
ُ
کیونکہ 

دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ 



۱۸:۳ یوحنا ۱
ا ے بچو! ہم کلم اور زبان ہی

َ
 

 سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے
ذریعہ سے بھی محبت کریں۔ 

۹:۴ یوحنا ۱
جو محبت خدا کو ہم سے ہے 

 وہ ِاس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے
 اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں

اس کے سبب
ُ
 بھیجا ہے تاکہ ہم 

سے زندہ رہیں۔ 

۱۶:۴ یوحنا ۱
 جو محبت خدا کو ہم سے ہے
اس کو ہم جان گئے اور ہمیں

ُ
 
اس کا یقین ہے۔  خدا محبت

ُ
 
 ہے اور جو محبت میں قائم رہتا
 ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور

اس میں قائم رہتا ہے۔ 
ُ
خدا 

۱۹:۴ یوحنا ۱
 ہم ِاس لئے محبت رکھتے ہیں

اس نے ہم سے محبت
ُ
 کہ پہلے 

رکھی۔ 

۴:۵ یوحنا ۱
جو کوئی خدا سے پیدا ہؤا ہے 

 وہ دنیا پر غالب آتا ہے اور وہ
 غلبہ جس سے دنیا مغلوب
ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ 

۳:۱عبرانیوں 
اس

ُ
تو اور 

َ
اس کے جلل کا پر

ُ
 وہ 

 کی ذات کا نقش ہو کر سب
 چیزوں کو اپنی قدرت کے کلم

 سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو
 دھو کر عالم بال پر کبریا کی دہنی

طرف جا بیٹھا۔ 

۱۷:۲عبرانیوں 
اس کو سب باتوں میں اپنے

ُ
 پس 

 بھائیوں کی مانند بننا لزم ہؤا
 تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ
ان باتوں میں

ُ
 دینے کے واسطے 

 جو خدا سے علقہ رکھتی ہیں
 ایک رحمدل اور دیانت دار سردار

کاہن بنے۔

۹:۴عبرانیوں 
 پس خدا کی امت کے لئے سبت

کا آرام باقی ہے۔ 

۱۲:۴عبرانیوں 
ر
ّ
مؤ ث

ُ
 کیونکہ خدا کا کلم زندہ اور 

 اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے
 زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور

 بند بند اور گودے کو جدا کر کے
 گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور

ارادوں کو جانچتا ہے۔ 

۱۶ تا ۱۵:۴عبرانیوں 
 کیونکہ ہمارا  ایسا سردار کاہن
 نہیں جو ہماری کمزوریوں میں

 ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے بلکہ وہ
 سب باتوں میں ہماری طرح

آزمایا گیا توبھی بے گناہ رہا۔ 
  پس آؤ ہم فضل کے تخت کے۱۶

 پاس ِدلیری سے چلیں تاکہ ہم پر
 رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں

 جو ضرورت کے وقت ہماری مدد
کرے۔ 

 ۲۶:۷عبرانیوں 
 چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن

 ہمارے لئق بھی تھا جو پاک اور
 بے ریا اور بیداغ ہو اور گنہگاروں
 سے جدا اور آسمانوں سے بلند

کیا گیا ہو۔ 

۱۰:۸عبرانیوں 
 پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد
ان دنوں

ُ
 اسرائیل کے گھرانے سے 

 کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ
ان کے ذہن میں

ُ
 میں اپنے قانون 

ان کے دلوں پر لکھوں
ُ
 ڈالوں گا اور 

ان کا خدا ہوں گا اور وہ
ُ
 گا اور میں 

میری امت ہوں گے۔ 

    تو مسیح کا خون۱۴:۹عبرانیوں 
 جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے

 وسیلہ سے خدا کے سامنے بے
 عیب قربان کر دیا تمہارے دلوں
 کو مردہ کاموں سے کیون نہ پاک

 کرے گا تاکہ زندہ خدا کی
عبادت کریں۔ 



۱۸:۱۰عبرانیوں 
 اور جب ِان کی معافی ہو گئی ہے
تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی۔ 

۲۳ تا ۲۲:۱۰عبرانیوں 
 تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان

 کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور
 کرنے کے لئے دلوں پر ِچھینٹے

 لے کر اور بدن کو صاف پانی سے
دھلوا کر خدا کے پاس چلیں۔  

ُ
۲۳ 

 اور اپنی امید کے اقرار کو
 مضبوطی سے تھامے رہیں

 کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ
سچا ہے۔ 

۳۶ تا ۳۵:۱۰عبرانیوں  
 پس اپنی دلیری کو ہاتھ سے نہ

اس کا بڑا  اجر
ُ
 دو۔ ِاس لئے کہ 

  کیونکہ تمہیں صبر کرنا۳۶ہے۔  
 ضرور ہے تاکہ خدا کی مرضی

 پوری کر کے وعدہ کی ہوئی چیز
حاصل کرو۔

۱:۱۱ تا ۳۹:۱۰عبرانیوں 
 لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ

 ہلک ہوں بلکہ ایمان رکھنے
والے ہیں کہ جان بچائیں۔

امید کی ہوئی۱:۱۱
ُ
  اب ایمان 

 چیزوں کا اعتماد اور ان دیکھی
چیزوں کا ثبوت ہے۔ 

۶:۱۱عبرانیوں 
اس کو پسند آنا

ُ
 اور بغیر ایمان کے 

 ناممکن ہے۔  ِاس لئے کہ خدا
 کے پاس آنے والے کو ایمان لنا

 چاہئے کہ وہ موجود ہے اور اپنے
طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ 

۶:۱۲عبرانیوں
 کیونکہ جس سے خداوند محبت

 رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا
 ہے۔ اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے

اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ 

۱۱:۱۲عبرانیوں 
 اور بالفعل ہر قسم کی تنبیہ

 خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث
 معلوم ہوتی ہے مگر جو اس کو

 سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں
ان کو بعد میں چین کے ساتھ

ُ
 

راست بازی کا پھل بخشتی ہے۔ 

۱۴:۱۲عبرانیوں
 سب کے ساتھ میل ملپ
 رکھنے اور اس پاکیزگی کے

 طالب رہو جس کے بغیر کوئی
خداوند کو نہ دیکھے گا۔ 

۱۴:۱۳عبرانیوں 
 کینکہ یہاں ہمارا کوئی قائم رہنے

 وال شہر نہیں بلکہ ہم آنے والے
شہر کی تلش میں ہیں۔ 

۹ تا ۸:۱۳عبرانیوں 
 یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد

  مختلف اور۹تک یکساں ہے۔  
 بیگانہ تعلیم کے سبب سے

 بھٹکتے نہ پھرو کیونکہ فضل
 سے دل کا مضبوط رہنا بہتر ہے

ان کھانوں سے جن کے
ُ
 نہ کہ 

 استعمال کرنے والوں نے کچھ
اٹھایا۔ 

ُ
فائدہ نہ 

۱۶:۱۳عبرانیوں 
 اور بھلئی اور سخاوت کرنا نہ بھولو

 اس لئے کہ خدا ایسی قربانیوں
سے خوش ہوتا ہے۔ 

۱۲:۱یعقوب 
 مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش
 کی برداشت کرتا ہے کیونکہ جب

 مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج
 حاصل کرے گا جس کا خداوند
 نے اپنے محبت کرنے والوں سے

وعدہ کیا ہے۔ 

۱۷:۱یعقوب 
 ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام

اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی
ُ

 
 طرف سے ملتا ہے جس میں نہ
 کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ

اس پر سایہ
ُ
 گرِدش کے سبب سے 

پڑتا ہے۔ 

۲۲:۱یعقوب 
 لیکن کلم پر عمل کرنے والے بنو
 نہ محض سننے والے جو اپنے آپ

کو دھوکا دیتے ہیں۔ 



۲۷:۱یعقوب 
 ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک

 خالص اور بے عیب دینداری یہ
 ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی

ان کی خبر لیں
ُ
 مصیبت کے وقت 

 اور اپنے آپ کو دنیا سے بیداغ
رکھیں۔ 

۱۷:۲یعقوب 
اس کے

ُ
 ِاسی طرح ایمان بھی اگر 

 ساتھ اعمال نہ ہوں تو اپنی ذات
سے مردہ ہے۔ 

۸ تا ۷:۴یعقوب  
 پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور

 ِابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے
  خدا کے۸بھاگ جائےگا۔  

 نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک
 آئے گا۔ اے گنہگارو! اپنے
 ہاتھوں کو صاف کرو اور اے

دودلو! اپنے دلوں کو پاک کرو۔ 

۱۷:۴یعقوب 
 پس جو کوئی بھلئی کرنا جانتا

اس کے لئے یہ
ُ
 ہے اور نہیں کرتا 

گناہ ہے۔

۱۶:۵یعقوب 
 پس تم آپس میں ایک دوسرے

 سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار
 کرو اور ایک دوسرے کے لئے

 دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز
 کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو

سکتا ہے۔ 

۸:۱مکاشفہ 
 خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور
 جو آنے وال ہے یعنی قادِر مطلق
 فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا

ہوں۔ 

۱۸ تا ۱۷:۱مکاشفہ 
اس

ُ
اسے دیکھا تو 

ُ
 جب میں نے 

 کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور
اس نے یہ کہ کر مجھ پر اپنا دہنا

ُ
 

 ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر۔ میں
 اول اور آخر۔  اور زندہ ہوں۔  میں مر

 گیا تھا اور دیکھ ابد ل آباد زندہ
 رہوں گا اور موت اور عالم ارواح
کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ 

۱۰:۲مکاشفہ 
 جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے

ان سے خوف نہ کر۔  دیکھو
ُ

 
 ابلیس تم میں سے بعض کو قید
 میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری

 آزمائش ہو اور دس دن تک
 مصیبت اٹھاؤ گے۔  جان دینے
 تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے

زند گی کا تاج دوں گا۔ 

۱۱:۳مکاشفہ 
 میں جلد آنے وال ہوں۔ جو کچھ

اسے تھامے رہ
ُ
 تیرے پاس ہے 

تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ 

۲۰ تا ۱۹:۳مکاشفہ 
 میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں

ان سب کو ملمت اور تنبیہ کرتا
ُ

 
 ہوں۔  پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔

  دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہؤا۲۰
 کھٹکھٹا تا ہوں۔  اگر کوئی میری

 آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں
اس کے

ُ
اس کے پاس اندر جا کر 

ُ
 

 ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ
میرے ساتھ۔ 

 

۱۷ تا ۱۴:۷مکاشفہ 
اس سے کہا کہ اے

ُ
 میں نے 

 میرے خداوند! تو ہی جانتا ہے۔
اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں

ُ
 

اس  بڑی مصیبت میں سے
ُ
 جو 

 نکل کر آئے ہیں۔ ِانہوں نے اپنے
رہ کے خون سے دھو کر

ّ
 جامے ب

  ِاسی سبب۱۵سفید کئے ہیں۔  
 سے یہ خدا کے تخت کے سامنے
مقِدس میں رات

َ
اس کے 

ُ
 ہیں اور 

اس کی عبادت کرتے ہیں اور
ُ
 دن 

 جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا
اوپر تانے گا۔ 

ُ
ان کے 

ُ
  ِاس۱۶خیمہ 

ان کو بھوک
ُ
 کے بعد نہ کبھی 

ان
ُ
 لگے گی نہ پیاس اور نہ کبھی 

 ۱۷کو دھوپ ستائے گی نہ گرمی۔  
 کیونکہ  جو برہ تخت کے بیچ میں
ان کی گلہ بانی کرے گا

ُ
 ہے وہ 

انہیں آب حیات کے چشموں
ُ
 اور 

ان
ُ
 کے پاس لے جائے گا اور خدا 

 کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ
دے گا۔ 



۱۲:۵مکاشفہ 
 اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ

 ذبح کیا ہؤا برہ ہی قدرت اور
 دولت اور حکمت اور طاقت اور

 عزت اور تمجید اور حمد کے لئق
ہے۔ 

۱۵:۱۱مکاشفہ 
 اور جب ساتویں فرشتہ نے نرسنگا

 پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں ِاس
 مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا

 کی بادشاہی ہمارے خداوند اور
اس کے مسیح کی ہو گئی اور وہ

ُ
 

دالباد بادشاہی کرے گا۔ 
ُ
اب

۱۱ تا ۱۰:۱۲مکاشفہ 
 پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی
 آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا

 کی نجات اور قدرت اور بادشاہی
اس کے مسیح کا ِاختیار ظاہر

ُ
 اور 

 ہؤا کیونکہ ہمارے بھائیوں پر
 الزام لگانے وال جو رات دن

ان پر الزام
ُ
 ہمارے خدا کے آگے 

  اور وہ۱۱لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا۔  
 برہ کے خون اور اپنی گواہی کے

اس پر غالب آئے
ُ
 کلم کے باعث 

انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ
ُ
 اور 

 سمجھا۔ یہاں تک کہ موت بھی
گوارا کی۔ 

۷:۱۶مکاشفہ 
 پھر میں نے قربانگاہ میں سے یہ

 آواز سنی کہ اے خداوند خدا قادر
 مطلق! بیشک تیرے فیصلے

درست اور راست ہیں۔ 

۱۰:۱۳مکاشفہ 
 جس کو قید ہونے والی ہے وہ

 قید میں پڑے گا۔ جو کوئی تلوار
 سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار
دسوں

ّ
مق

ُ
 سے قتل کیا جائے گا۔ 

 کے صبر اور ایمان کا یہی موقع
ہے۔ 

۱۳:۱۴مکاشفہ 
 پھر میں نے آسمان میں سے یہ

 آواز سنی کہ لکھ! مبارک ہیں وہ
مردے جو اب سے خداوند میں

ُ
 

 مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بیشک!
 کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام

ان
ُ
ان کے اعمال 

ُ
 پائیں گے اور 

کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ 
 

۷ تا ۶:۱۹مکاشفہ 
 پھر میں نے بڑی جماعت کی سی
 آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور

 سخت گرجوں کی سی آواز سنی
 کہ ہللویاہ!  ِاس لئے کہ خداوند
 ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی

  آؤ ہم خوشی کریں اور۷کرتا ہے۔  
اس کی

ُ
 نہایت شادمان ہوں اور 

 تمجید کریں۔  ِاس لئے کہ برہ کی
اس کی بیوی

ُ
 شادی آ پہنچی اور 

نے اپنے آپ کو  تیار کر لیا۔ 

۹:۱۹مکاشفہ 
اس نے مجھ سے کہا لکھ۔

ُ
 اور  

 مبارک ہیں وہ جو برہ کی شادی
 کی ضیافت میں بلئے گئے

اس نے مجھ سے کہا یہ
ُ
 ہیں۔ پھر 

خدا کی سچی باتیں ہیں۔

۵ تا ۳:۲۱مکاشفہ 
 پھر  میں نے تخت میں سے کسی
 کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ
 دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے

ان کے ساتھ
ُ
 درمیان ہے اور وہ 

اس کے
ُ
 سکونت کرے گا اور وہ 

ان کے
ُ
 لوگ ہوں گے اور خدا آپ 

ان کا خدا ہوگا۔
ُ
 ساتھ رہے گا اور 

ان کی آنکھوں کے سب۴
ُ
  اور وہ 

 آنسو پونچھ دے گا۔  ِاس کے
 بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم

 رہے گا۔ نہ آہ و نالہ نہ درد۔ پہلی
  اور جو تخت۵چیزیں جاتی رہیں۔  

اس نے کہا دیکھ
ُ
 پر بیٹھا ہؤا تھا 

 میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا
اس نے کہا لکھ لے

ُ
 ہوں۔ پھر 

 کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔

۷:۲۱مکاشفہ 
 جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا

اس کا خدا
ُ
 وارث ہوگا اور میں 

ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔

۱۷:۲۲مکاشفہ 
 اور روح اور دلہن کہتی ہیں آ اور
 سننے وال بھی کہے آ۔ اور جو

 پیاسا ہو وہ آئے اور جو کوئی
چاہے آِب حیات مفت لے۔

۲۰:۲۲مکاشفہ 
 جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ
 یہ کہتا ہے کہ بیشک میں جلد

 آنے وال ہوں ۔ آمین۔  اے خداوند
یسوع آ۔


