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ڇاالءِ جو خدا دنیا سان ایترو پیار �یو جو ھن پنھنجو ھ�ڙو ئي فرزند ڏنو، انھيَء الِء تہ جی�وبہ
مٿس ایمان آٹي سو برباد نہ ٿئي پر کیس دائمي زندگي ملي.

3:16یوحنا

اسان محبت کي ان حقیقت مان ڄاٹون ٿا تھ ھن اسان الِء پنھنجي جان ڏني ۽ اسان جو بھ فرض آھي تھ
پنھنجي ڀائرن الِء جان ڏیون.

3:16یوحنا1

�نھن بھ انسان کي پنھنجي دوستن الِء جان ڏیڻ کان وڌی� محبت نھ آھي.
15:13یوحنا



اڳ�ٿي
Preface

جي مدد �ئي، تنھن کي ڇو قتل �یوھڙو نی� ماٹھو جنھن ایترو پیار �یو ۽ �یترن ئي ماٹھنا
ویندو؟ ھن مخالفت ڇو �ئي؟

جی�ڏھن خدا اسان جي وچ ۾ پنھنجي فرزند جي شخصیت ۾ ھلیو، ڇو ماٹھو کیس مارڻ چاھیندا؟  ھن
جي ایتري سخت مخالفت ڇو �ئي؟

اھو مون کي ھ� ڇو�رو وانگر حیران �یو. اھو اڃا بھ �ري ٿو.

دنیا جي سڀ کان وڏي محبت جي �ھاٹي �ڏھن بھ نھ ڏٺي آھي جی�ا صلیب جي خوفناڪ موت جي
�ري ٿي.

�یترن ئي ماٹھن ٻین ماٹھن الِء پنھنجون جانیون ڏنیون آھن جیئن سپاھي جنگ ۾ �ندا آھن. اھي ٻین
الِء مرن ٿا، وطن ۽ وطن جي حفاظت �ن ٿا. پر یسوع جي موت مختلف ھئي. خدا جي فرزند اسان الِء
مرڻ جو انتخاب �یو ڇا�اڻ تھ ھن جي بیحد محبت اسان الِء.  ھن اسان جي جاِء ورتي.  سندس موت
اسان کي زندگي ڏئي ٿو. ھو اسان الِء �امل، بي گناھھ، ابدي قرباني آھي. ھن جو رت اسان کي اسان

جي سڀني گناھن کان پاڪ �ري ٿو جیئن اسان ھن تي ڀروسو رکون ٿا. اسان کي معاف �یو ویو آھي.

پر ایترا سٺا ماٹھو، سٺا مذھبي ماٹھو، ھن کان نفرت ڇو �ندا ھئا؟ اھو مون کي حیران ۽ متوجھ �یو،
تنھن�ري مون ھن �تاب ۾ ان اسرار کي ڳولي ورتو. مون چاھیو ٿي تھ ھ� خالصو لکان تھ ھر

عمر جا ماٹھو پڙھي سگھن.

مون ھمیشھ یسوع تي ایمان آندو.  ننڍي ھوندي بھ مون کي سندس باري ۾ �ھاٹیون ٻڌڻ ۽ پڙھڻ جو
شوق ھوندو ھو.  ھو ایترو منفرد، بل�ل مختلف ھو.  مون ھن جي �ھاٹي کي ھ� ڇو�رو سمجھیو

۽ ھن تي اعتبار �یو. مان اڃا تائین �ریان ٿو ۽ امید اٿم تھ توھان پڻ �ندا.

یسوع اھو �یو جی�و سٺو ھو. ھن بیمارن کي شفا ڏني، بکایل کي کارایو، ماٹھن کي لت ۽ برائي کان
آزاد �یو، معجزا �یا، ۽ مئل ماٹھن کي بھ جیئرو �یو. وڏو میڙ ھن جي پٺیان لڳو ۽ چاھیندو ھو تھ

ھو پنھنجو بادشاھھ بٹجي.

ھاٹي اربین ھن جي پیروي �ن ٿا، ھن جي محبت کان متاثر ٿي، سڀني کان وڏي محبت جي �ھاٹي.
توھان اھو پڻ �ري سگھو ٿا. مان توھان کي دعوت ڏیان ٿو بس دعا �رڻ الِء �جھھ ھن طرح:



توھان جي مھرباني رب جو توھان سڀني �یو آھي. منھنجي زندگي ۾ �نھن بھ غلطي الء مون کي
معاف �ر. مان توھان تي یقین رکان ٿو ۽ منھنجي زندگي توھان کي ڏیان ٿو.



تعارف
Introduction

تنھن �ري جڏھن توھان پنھنجي ڊائري یا �ئلینڊر کي ڏسندا آھیو تھ توھان کي ٻیھر عیسى جي یاد
ڏیاري سگھجي ٿي. اسان جي �ئلینڊر یا ڊائري تي سال اسان کي یاد ڏیاریندو آھي جڏھن یسوع پیدا ٿیو

ھو،

لڳ ڀڳ. اسان ھن جي اچڻ کان سالن کي ڳٹیو. انھن کیس یسوع (جوشوا / عیسٰي) ناصرت جي نالي
سان سڏیو

موسي جو مشھور جنرل جی�و خدا جي ماٹھن کي انھن جي وعدي �یل زمین ڏانھن وٺي ویو. یسوع
جو مطلب آھي خدا بچائیندو آھي، یا خدا نجات آھي. اھو نالو اسان وٽ اچي ٿو انگریزيَء ۾ یسوع جي

پوء�یو،ترجمو۾Iesous۾یونانيپوء،Y'shua۾آرامي۽عبرانيیاذریعيترجمنئي�یترن
بائیبلجیمسآھيڇپیل۾ایڊیشنپھرینجيبادشاھھجیئنIESUS۾بعد۽IESVS۾الطیني
یسوعویورکیونالوانگریزيتنھن�ريویو،رکیو’آِء‘تيجاِءجي’ج‘پوِءکانصديَءان۾.ع1611

(آواز) ۽ یسوع (نامزد) بٹجي ویو پر آخر�ار صرف عیسى وانگر انگریزي ۾. ٻین ٻولین ۾ ترجما آھن
،Jesuتھجیئن Yesu۽Isa.

بائبل جي انگریزي ترجمن ۾ نالو جوشوا/جیسس آف ناصرت الِء استعمال �یو ویو، ۽ ٻین الِء جوشوا
جو نالو ساڳئي نالي سان.  دنیا جو. مالئ� جبرائیل پنھنجي ڄمڻ کان اڳ پنھنجي نالي جو اعالن �یو

ھو ٻنھي مریم کي سندس ماُء ۽ یوسف کي جنھن مریم سان شادي �ئي ھئي.

عظیم محبت جي �ھاٹي شروع ٿي چ�ي ھئي. یسوع اسان کي بچائڻ آیو ۽ اسان کي دائمي زندگي ڏي.

ھن جي پوئلڳن ھن جي زندگي ۽ ھن جي پیار جي اھا �ھاٹي چار انجیل جي خوشخبري ۾ درج �ئي:
متي، مرقس، لوقا ۽ یوحنا. نئین عھد نامي جو باقي حصو ان عجیب زندگي ۽ پیار جي اسرار ۽ تعجب

کي ڳولي ٿو.

عالمن وٽ بائبل جي باري ۾ نظریات جو ھ� حیران �ندڙ سلسلو آھي ۽ ان بابت �نھن لکیو آھي ڇا،
�ڏھن، �ٿي ۽ ڇو. مان روایتي وضاحتن سان ھالئڻ الِء راضي آھیان جی�ي ا�ثر تاریخ ذریعي

استعمال �یا ویا آھن.



یسوع جي منفرد ۽ شاندار زندگي، اسان الء ھن جي وحشي موت، ۽ سندس طاقتور وري جیئرو ٿیڻ،
سڀ اسان سڀني الء سندس ۽ خدا جي دائمي محبت کي ظاھر �ن ٿا. توھان ھن کي رو�ي سگھو ٿا ۽

ھن جو ش�ریو ادا �ري سگھو ٿا جیتوٹی� توھان ھي پڙھي سگھو ٿا.

یوحنا جي انجیل خدا جي ابدي محبت تي زور ڏئي ٿي جی�و عیسى ۾ نازل ٿیو. اھو بائبل ۾ سڀ کان
وڌی� مشھور پاسو شامل آھي:

ڇاالءِ جو خدا دنیا سان ایترو پیار �یو جو ھن پنھنجو ھ�ڙو ئي فرزند ڏنو، یعني جی�و �یر بہ مٿس
ایمان آٹي ٿو فنا نھ ٿیڻ گھرجي پر دائمي زندگي حاصل �رڻ گھرجي.

ڇاالءِ جو خدا پنھنجي فرزند کي دنیا ۾ سزا ڏیڻ الِء نہ مو�لیو، پر اھو ھن جي ذریعي دنیا کي بچائي
سگھجي ٿو.

اھو پیار، طاقتور طور تي صلیب تي ڏیکاریل آھي، اربین زندگین کي تبدیل �ري ڇڏیو آھي، ایمان
وارن کي خدا سان ھ� مباشرت ۽ دائمي تعلق بحال �ري ٿو.

�ي جسماني استعارا مون کي مسلسل باخبر رھڻ ۾ مدد �ن ٿا، ۽ ش�رگذار، خدا جي موجودگي ھمیشھ
اسان سان گڏ:

ھمیشھسجٿا.سگھوپڙھيکيھنتوھانذریعيجيانآھي.چوڌاريجيتوھانروشني)1(
چم�ندڙ آھي، جیتوٹی� اھو اسان کان ل�یل آھي. روشني اسان جي چوڌاري چم�ي ٿي جیتوٹی�

اسان ان کان بي خبر آھیون.  خدا نور آھي ۽ ھن ۾ �ا بھ اونداھي نھ آھي.  اسان ھن جي روشني ۾
رھي سگھون ٿا.

ٿاسگھونٿيخبربيکاناناسانشفا.۽صفائيذریعي،جسمجيتوھانوقتھنپمپجورت)2(
جیستائین رد عمل جھڙوڪ االرم اسان کي اسان جي ڌڙ�ندڙ دل کي خبردار �ري ٿو. یسوع جو رت

ھمیشھ سڀني گناھن کان پاڪ �ري ٿو. اسان ھن تي اعتبار �ري سگھون ٿا ڇو تھ ھو اسان سان گڏ
آھي.

ڊگھو۽ٿيسگھيپئجيخبرکياسانیاٿا،سگھونوٺيسانسبغیرکانخبرجيانشایداسان)3(
سانس وٺي سگھون ٿا، جیئن توھان ھن وقت �یو آھي!  سانس اسان جي ڦڦڙن ۽ جسم کي صاف �ري

ٿو. خدا روح آھي ۽ سانس یا تازي ھوا وانگر، ھو اسان کي پاڪ �ري سگھي ٿو.

خدا جي محبت جي روشني توھان ۾ ھن وقت زندگي گذاري.



اسان کي خدا جي تصویر ۾ ٺاھیو ویو آھي تھ ھن سان ھ� ابدي، پیار �ندڙ رشتو جی�و موت کان بھ
وڌی� آھي.  اسان ڄاٹون ٿا ۽ خدا جي غیر مشروط محبت جو تجربو �ري سگھون ٿا، ان کان سواء

اسان ھن کان �یترو پري ڀڄندا آھیون. جی�ي گھٹا گمراھ آھن سي ا�ثر سندس بخشش ۽ پیار جا سڀ
کان وڌی� ش�ر گذار آھن. اسان سڀني کي �یترن ئي طریقن سان گمراھھ �یو آھي ۽ اسان سڀني

کي معافي جي ضرورت آھي ۽ اسان �ري سگھون ٿا ۽ واقعي ش�رگذار ٿیڻ گھرجي.

خدا ڄاٹي ٿو ۽ اسان کي پیار �ري ٿو جیئن اسین آھیون.  اھو ھن سان دعا �رڻ یا ڳالھائڻ آسان بٹائي
ٿو ڇا�اڻ تھ ھو اڳ ۾ ئي اسان جي نا�امین ۽ جدوجھد کي ڄاٹي ٿو ۽ اسان کي ڀلی�ار �ري ٿو
جیئن اسان آھیون. وڌی� ایمانداري سان اسین ھن وٽ ایندا آھیون وڌی� ھو اسان کي تبدیل �ري

سگھي ٿو.

جی�ڏھن اسان کي یقین �رڻ ۾ مش�ل آھي تھ اسان گھٽ ۾ گھٽ چئي سگھون ٿا، "خدا، جی�ڏھن
توھان اتي آھیو، منھنجي مدد �ریو."

�جھ سوچون رستي ۾ حاصل �ري سگھن ٿیون جڏھن اسان دعا گھرون ٿا یا خدا سان ڳالھائڻ چاھیون
ٿا.  بس ھن کي اھي خیال ڏیو. ھو اڳ ۾ ئي ان بابت سڀ ڄاٹي ٿو ۽ اسان کي پیار �ري ٿو جیئن اسان

آھیون.

جی�ڏھن اسان خدا جي محبت ۽ رحم کي رد �ري ڇڏیون ٿا ان کي نظر انداز �ندي ۽ پنھنجي رستي
تي وڃڻ سان، اسان پاڻ کي ان جي روشني ۽ محبت کان پري دائمي اونداھین ڏانھن ڌ�یندا آھیون.

جی�ڏھن اسان ھن جي محبت ۽ بخشش کي قبول �ریون ٿا ھن تي ایمان آٹڻ سان، ھن تي ڀروسو
�رڻ سان، ھو اسان کي زندگي ڏئي ٿو، پنھنجي دائمي زندگي. اھو اسان کي نئون بٹائي ٿو.  اسان

بدلجي ویا آھیون.

دنیا جي سڀني عقیدن جي ماٹھن جي وڏي تعداد، ۽ �نھن بھ نھ، دعا �ئي آھي شارلٽ ایلیوٽ جي
مشھور حمد ۾ دعا، 'جیئن مان آھیان' جنھن ۾ شامل آھي ترتیب ڏنل آیتون:

جیئن تھ مان آھیان، ھ� درخواست کان سواء پر اھو تھ توھان جو رت منھنجي الِء وھایو ویو ۽ اھو تھ
توھان مون کي چیو تھ تو وٽ اچو، اي خدا جو لیمب، مان آیو آھیان، مان اچان ٿو.

جیئن تھ مان آھیان، جیتوٹی� �یترن ئي ت�رارن، �یترن ئي ش�، وڙھڻ ۽ خوفن جي اندر، بغیر،
اي خدا جو لیمب، مان آیو آھیان، مان آیو آھیان.



خدا اسان کي ڀلی�ار �ري ٿو ۽ اسین سڀ دعا �ري سگھون ٿا تھ دعا. یسوع الء ھ� عنوان، جیئن
تھ ان گیت، خدا جي قرباني جو لیمب آھي جی�و اسان جا گناھھ کٹي ٿو.

یسوع جي زندگي ھ� وسیع موضوع آھي جنھن تي لکین �تاب لکیا ویا آھن.  مونکي امید آھي
منھنجو ننڍڙو حصو توھان کي ھ� مددگار جائزو ڏئي ٿو. مان اقتباس ٿو �ریان نئون

نظرثاني ٿیل معیاري نسخو جیستائین ٻي صورت ۾ اشارو نھ �یو وڃي، ۽ �یترائي شامل �ریو فوٽ
نو�س جی�ي توھان ڳولي سگھوٿا وڌی� دریافت �رڻ الِء.

ٻولین۾ترجميجيبائیبل۾مختلفوڌی�کان700ھاٹيآھنانجیلٿیلمتاثریقینا،بھترین،کانسڀ
۽پڙھوکيانجیلنانھنانجیل.تيطورخاصحصو،آھيموجودبائبل۾ٻولین3,500وڌی�۽

جواب ڏیو.



ننڍپڻ۽ڄمڻ۔1
Birth and Boyhood

اھو شروع ۾ شروع ٿیو، ھي عظیم پیار �ھاٹي، "شروع ۾ خدا آسمان ۽ زمین کي پیدا �یو."

ھن ائین ڇو �یو؟  اسان الِء.

ھن توھان الء �یو. ھن توھان کي تمام گھٹو پیار �یو، ھن توھان کي ڄاٹڻ ۽ لطف اندوز �رڻ الء
پیدا �یو ھن کي ھاٹي جیئن توھان ھي پڙھو، ۽ ھمیشھ الء. ھو توھان کي مبھم، المحدود پیار پیش

�ري ٿو.

ھن توھان کي توھان جي والدین جي شاندار اتحاد جي ذریعي پیدا �یو. ھن زمین کي اسان جي رھڻ ۽
سنڀال �رڻ ۽ ح�ومت �رڻ الِء بٹایو. ھن ٺاھیو آسمان (جمع) اسان الِء وراثت الِء ، جسماني فضا ۽

پڻ حقیقي

وسیع، ابدي شان جو خاص طور تي اسان الِء تیار �یو ویو آھي ھن اسان کي پنھنجي شاندار محبت کي
قبول �رڻ یا رد �رڻ الِء آزاد پیدا �یو. افسوس سان اسان جا ویا پنھنجو طریقو. اسان سڀ، رڍن

وانگر، گمراھھ ٿي ویا.  اسان سڀ پنھنجي پنھنجي رستي ڏانھن رخ �یو.  سو

خدا پنھنجي ٻانھي، پنھنجي پٽ تي، اسان جي سڀني گناھن تي رکیل آھي. خدا اسان کي پنھنجي وسیلي
بچائي ٿو پٽ اسان سڀني الِء سندن وڏي محبت ۾. توھان رو�ي سگھو ٿا ۽ ھن جي مھرباني ھاٹي

توھان وانگر ھي پڙھو.

شروعات ۾ آدم ۽ حوا جي وچ ۾، بي شرم تعلقات جو لطف اندوز ٿیو خدا ۽ ھ� ٻئي سان.  پوِء، اسان
وانگر، انھن �وڙ کي مڃیو ۽ پنھنجو پاڻ ھلیو ویو رستو، جنت وڃائڻ.  پر خدا اڃا بھ بر�ت �ئي ۽

انھن کي ۽ انھن کي برقرار رکیو اوالد جی�ي ھن سان پیار �رڻ ۽ ھن الِء جیئڻ جو انتخاب �یو.
افسوس صرف چند �یو.

نوح ۽ سندس خاندان خدا سان پیار ۽ فرمانبرداري �ئي ۽ ھن انھن کي بچایو وڏي ٻوڏ. ماٹھن کیس خدا
فرمانبرداري �رڻ ۽ وڏي ٻیڙيَء ٺاھڻ تي ٺٺولیون �یون خش� زمین تي - نھ تھ س�ي گودي ۾.

قوس قزح خدا جي نشاني بٹجي وئي اسان سمیت نوح ۽ سندس اوالد جو عھد.



ابرام، وسیع زرخیز دجال ۽ فرات جي وادین مان ھ� مالدار شیخ مغربي ایشیا، اتر-اولھھ عربي جزائر
(ھاٹي عراق)، پیار ۽ خدا جي فرمانبرداري �ئي.  ابراھیم (خدا جو دوست) جو نالو م�ائي ھن وعدي

واري ڏانھن سفر �یو
زمین، ھاٹي اسرائیل سڏجي ٿو ان نالي تي جی�و ھن جي پو�ي کي ڏنو ویو ھو �نھن فرشتي سان یا
رب سان انھن الِء ۽ انھن جي اوالد الِء جن جي ذریعي خدا پنھنجو رزق ڏیندو اسان سڀني الء نجات.

ابراھیم ۽ سندس اوالد انھيَء سرسبز واعدي واري زمین تي ھلیو جیئن یسوع ۽ سندس پوئلڳن. ائین ئي
�یو.الِءمھینيھ�۾82-1981خاندانجياسان

جيفضل۽پیارجيخداآھيتصویرعجیبھ�ڙواھوم.ق1000تائینسالن40اتيدائودبادشاھھ
ناقص ماٹھن الِء دائود وانگر. سندس اوالد سندس راڄڌاني یروشلم کان وٺي بابل تائین سندن سلطنت جي

زوال تائین ح�ومت �ئي. انساني عیسى دائود کان مریم جي ذریعي نازل ٿیو، جیئن مریم جو مڙس
یوسف، پڻ دائود جي شاھي ل�یر جو اوالد ھو.

خدا پنھنجي قوم کي تاریخ جي ذریعي بر�ت ڏني جڏھن اھي ھن سان وفادار رھیا پر افسوس، اسان
وانگر، اھي ا�ثر �ري پنھنجي طریقي سان ویا، نھ خدا جي واٽ.  اسرائیل جي اتر واري سلطنت

پوِءتائین.بابلریاستیھوديڏکڻکانق.م597جیئنوئي،اچي۾قبضيجياسیریاتائینق.م722
مختلفجالوطن۽ورتو،۾موججيجالوطنيکيقیدینفوجنجيبابلق.538سائرسجيفارس

�ولن ۾ مو�ي آیا، پوِء آرامي ڳالھائیندڙ، سامي ٻولي سندن عبراني صحیفن سان ملندڙ جلندڙ آھي. یروشلم
جيیھودینجالوطنواپسيویو.ٿيتباھھتائینسالن70تائینق.م516کانق.م586مندرسندن۾

نالي سان مشھور ٿي ویا، ھ� اصطالح جی�و یھودین جي اڳوٹي بادشاھي مان ن�تل آھي.

آخر�ار�ئي،قائمٻولي۽ثقافتیوناني۾اسرائیلکانق.م333تقریبنفتحنجياعظمسکندر
ق.م165بغاوتمی�ابین

رومڀائرنجنگيجڏھنرھي،تائینق.م63تائینعرصيگھٽبھکانصديھ�آزاديجيانھن
تيماٹھن12,000سمیتپادرینجيمندر۾،گھیريجيیروشلمفوجنرومي۽�ئي،اپیلڏانھن

حملو �یو ۽ قتل �یو. ان کان پوِء روم پنھنجي صوبي جوڊیا تي ح�ومت �ئي، جنھن جو نالو پڻ
یھودین جي پوئین سلطنت مان رکیو ویو.

اھي یادگیریون یادون یسوع جي ڏینھن جي اسرائیل ۾ مضبوط ٿي ویون جڏھن یھودین انھن جي مسیح
جي خواھش �ئي تھ انھن کي نجات ڏي. ریڊی�ل ا�ثر �ري رومي قابض فوجن تي حملو �ندا ھئا.

روم تیزيَء سان ۽ بي رحميَء سان جواب ڏنو. سندن لش�ر ھزارین کي قتل �یو، سوین ماٹھن کي
ھ�ڙویسوعجڏھن۾بغاوت۾اڳواٹيجيگلیليديجوڊاس۾عیسوي6جیئنویوچاڙھیوتيصلیب

ڇو�رو ھو.



یسوع جا بزرگ مائ�ن پراٹو پادري ز�ریا ۽ سندس زال ایلزبیٿ یروشلم جي ویجھو رھندا ھئا، ۽
ز�ریا لفظي طور تي گونگا ٿي ویو ھو جڏھن مندر ۾ بخور پیش �رڻ دوران ھن جي لسٽ دوران

جڏھن فرشتي جبرائیل کیس ٻڌایو تھ انھن کي ھ� پٽ ھوندو جنھن جو نالو جان رکیو ویندو.  ز�ریا
نون مھینن کان پوء پنھنجي پٽ جي پیدائش تي ٻیھر ڳالھایو جڏھن ھن اعالن �یو تھ ڇو�رو جو نالو

جان ھو.

ڇھن مھینن کان پوء ھن مندر جي سامھون، جبرائیل وري ظاھر ٿیو، ھن ڀیري میري ڏانھن ناصرت جي
اتر جبلن ۾.  ھن اعالن �یو تھ مریم روح القدس جي ذریعي حاملھ ٿیندي ۽ سندس پٽ کي یسوع

(جوشوا / جیسس) سڏیو ویندو، مطلب تھ 'خدا بچائیندو آھي' یا 'خدا نجات آھي'.

مریم جي حمل ھن جي ڀائیواري مڙس جوزف الء ھ� مسئلو پیدا �یو.  ھ� سٺو ماٹھو ھجڻ جي
�ري ھن خاموشيَء سان الڳ ٿیڻ یا طالق ڏیڻ جو فیصلو �یو ۽ ھاٹي مریم حاملھ ھئي، ان ۾ �و بھ
جھیڙو نھ ٿیو. ھ� فرشتو خواب ۾ مداخلت �ئي ۽ معجزاتي حمل جي باري ۾ وضاحت �ئي ۽ مریم
جي پٽ جو نالو یسوع (جوشوا / یسوع) رکیو ویندو، ڇا�اڻ تھ ھو پنھنجي ماٹھن کي انھن جي گناھن

کان بچائیندو. متي لکیو تھ اھو یسعیاه جي پیشنگوئي کي پورو �یو:

’ڏس، �نوار کي پیٽ ٿیندو ۽ پٽ کي جنم ڏیندو، ۽ ان جو نالو رکندا عمانوایل‘ جنھن جو مطلب آھي،
)9:6یسعیاه؛1:23(متيآھي‘گڏساناسان’خدا

عظیم محبت جي �ھاٹي ان مقدس، معجزاتي تصور ذریعي تاریخ ۾ ڦ�ي وئي. ھن جي خبر تي خوش
�لومی�ر100تقریباڏکڻالءڏسڻکيز�ریا۽ایلزبیٿمائ�نپنھنجيویجھوجيیروشلممریمٿیو،

ھنجڏھنڏنو�پو۾پیٽجيھنجانٻارجوھنتھ�یواعالنایلزبیٿپراٹي�یو.سفرمیل)64(
مریم جي خبر ٻڌي. مریم ایلزبیٿ ۽ سندس گونگا مڙس سان �ي مھینا رھي جیستائین یوحنا پیدا نھ ٿیو
(جڏھن ز�ریا ٻیھر ڳالھایو). انھن جبرائیل جي �الم تي یقین �یو تھ یوحنا، ایلیا جي روح ۾، رب
جي اچڻ جو اعالن �ندو. اھي ٻھ عورتون، مافوق الفطرت بر�ت، پنھنجي پیٽ ۾ خدا جي پیاري

مقصدن جو عجب کٹي ویا.

اھو وقت جي م�مل ٿیڻ ۾ آیو. پوئین تاریخ یسوع جي مسیح، مسیح، خدا جي فرزند جي طور تي اچڻ
ڏانھن اشارو �یو.  اسان ھاٹي تاریخ ان جنم کان وٺي ھلون ٿا.



سندس والدت
His Birth

مورخ لوقا اسان کي ڄمڻ جو تفصیل ڏئي ٿو. رومي سلطنت ھ� مردم شماري جو اعالن �یو ۽ سڀني
مردن کي (جن کي انھن ڳٹیو ھو) انھن جي اصلي جاء تي وڃڻ گھرجي.  جوزف، بادشاھھ دائود جي

اوالد مان، دائود جي گھر واري شھر، بیت لحم ڏانھن وڃٹو ھو. تنھن�ري حاملھ مریم ھ� ڀیرو ٻیھر
�لومی�ر12۾ڏکڻجيیروشلمجی�وڏانھن،بیٿلحمگڏسانیوسفڀیريھن�یو،سفرڏانھنڏکڻ

وانگرمضافاتڏاکٹيجيشھروسیعجدیدجيیروشلملحمبیتاڄ�لھھھو.واقع۾جبلنمیل)8(
آھي.

سال500تقریباًٿي.�ريسڃاٹپجيپیدائشجيیسوع۽وقتجيشماريمردمان�ھاٹيجيلوقا
Dionysiusنالوجوجنھنراھبھ�۾ع525سنپوِء Exiguus ADاینو�رایومتعارفنظام)

ھو.ٿیندواستعمالتائینسالناڳکانمسیحجی�و)BCالِءسال‘جيالرڊدي’ان۾الطینيڊومني،
عاممتبادلاشاعتونئي�یتریون۾سالنتازنق.م۔6یا4تقریبنڄمڻجيمسیحسانحسابجدید
جوندورعامتھآھياھمتماماھوٿیون.�ناستعمالBCEاڳ،کاندور'عام۽اي،سيدور،

تاریخون یسوع جي ڄمڻ جي وقت کان وٺي.

ڀریل بیٿلحم ۾ رشتیدارن کي سندن مھمان خاني ۾ �ا بھ جاِء نھ ھئي تنھن �ري جوزف ۽ مریم ھ�
مستح�م استعمال �یو ۽ پنھنجي ننڍڙي ٻار کي جانورن جي کاڌ خوراڪ جي خاني ۾ آرام �یو.
جدید ترجما صحیح طور تي نوٽ �ن ٿا تھ مھمان خاني ۾ �و بھ �مرو نھ ھو، تنھن�ري مریم

پنھنجي پھرین پٽ کي اصطبل ۾ جنم ڏنو.  ”ھوَء کیس �پڙن ۾ ویڙھي ھ� آڙ ۾ رکي ڇڏیو، ڇا�اڻ
تھ اتي ھنن الِء �و بھ مھمان �مرو موجود نھ ھو.

بیت لحم جي آس پاس جي جبلن ۾ ریڍار �افي رات گذاریا!  انھن ڏٺو ۽ ٻڌو تھ ھ� فرشتي منفرد ڄمڻ
جو اعالن �ندي، انھن کي چرٻي ۾ ٻار ڏانھن ھدایت �ئي. مالئ� ھ� نجات ڏیندڙ، مسیح ۽ رب جو
اعالن �یو، جی�و دائود جي ڳوٺ ۾ پیدا ٿیو. انھن جي وڌی� حیرت ۾ اوچتو فرشتن جو ھ� لش�ر

پڻ ظاھر ٿیو، سڀني خدا جي واکاڻ �ندي.

انھن رڍن ٻار کي اصطبل ۾ ڏٺو ۽ سڀني کي اھي عجیب ڳالھیون ٻڌائڻ لڳا جی�ي ھنن ڏٺو ۽ ٻڌو ھو. اھا
دلچسپ ۽ اھم ڳالھھ آھي تھ مندر ۾ سالیاني قربانيَء الِء تیار �یل بي عیب گھا�ا بیٿلحم جي رڍن جي وچ
۾ پیدا ٿیا ۽ چرواھیا ویا.  یسوع الء ھ� لقب خدا جو لیمب آھي جی�و اسان الء قربان �یو ویو آھي.



انھن زماني ۾ ماٹھو ا�ثر رڍن کي نظر انداز �ندا ھئا، انھن کي گھ�تر سمجھندا ھئا، جیئن انھن ساڳین
جبلن ۾ انھن کان اڳ نوجوان ڊیوڊ ھو. اتي سموئیل دائود کي بادشاھھ بٹیو ۽ اتي دائود جو وڏو پٽ

بادشاھھ پیدا ٿیو.

یوسف ۽ مریم بیٿلحم ۾ رھیا، یوسف جي اباٹي شھر.  �اریگر آسانيَء سان �م ڳولي سگھندا ھئا
ڇا�اڻ تھ اتي ھمیشھ گھرن ۽ فرنیچر کي تعمیر یا مرمت جي ضرورت ھوندي ھئي.

حیرت انگیز طور تي، ا��ل ھ� سال یا صرف ھ� سال کان پوء، ح�مت وارا مرد، اوڀر کان
نجومي، بیٿلحم ۾ پنھنجي گھر ڏانھن مو�یا. اھي ھ� غیر معمولي اس�ار کي ڳولي رھیا ھئا ۽ مڃیندا ھئا
تھ اھو ھ� عظیم بادشاھھ جي پیدائش جي نشاني آھي. قدرتي طور تي اھي راڄڌاني، یروشلم ڏانھن ویا،
نئین بادشاھھ کي ڳولي رھیا ھئا، بادشاھھ ھیروڊ جي حیرانگي ۽ االرم ڏانھن.  ھن جن عالمن سان صالح
�ئي، انھن جو چوڻ ھو تھ سندن وڏو بادشاھھ بیت المقدس مان ھوندو. عالمن می�اه جي مسیحي پیشین

کان واقف ھئا، جی�و یسعیاه جي ھمعصر ھو (ٻئي واعدو �یل مسیح بابت اڳ�ٿي �ري رھیا ھئا)،
آیت۽باب(بغیر5-5:1۽5-4:1مائ�اھئاڄاٹندااھي�ئي.قائمبادشاھيابديجيخداق.722
آھي:شاملپیشنگوئيھي۾انویا).�یاشامل۾ترجمنٻین۽یونانيکان1551اھيجیئنپوِءجي

پر تون، اي افراتح جي بیت لحم، جی�و یھوداه جي ننڍین قبیلن مان آھین،
تو مان مون الِء ھ�ڙو ن�رندو، جی�و بني اسرائیل تي ح�ومت �ندو.

جنھن جي ابتدا قدیم زماني کان آھي.
تنھن�ري ھو انھن کي ان وقت تائین ڇڏي ڏیندو، جنھن مھل عورت جی�ا پیٽ ۾ آھي، ان کي جنم نھ

ڏئي.
ان کان پوء سندس باقي خاندان بني اسرائیلن ڏانھن مو�ندا.

۽ ھو بیھي رھندو ۽ پنھنجي رڍن کي پالیندو رب جي طاقت ۾، پنھنجي خدا جي نالي جي عظمت ۾.
۽ اھي محفوظ رھندا، ڇا�اٹ تہ ھاٹي ھو زمین جي پڇاڙيَء تائین عظیم ھوندو. ۽ ھو امن جو ھوندو.

)5تا2باب5(می�ا

ٿیڻم�ملبابتبادشاھھدائودڪعظیمھ�جونبوتمسیحيمشھورٻیوھ�کاناڳسال700
کان اڳ اعالن �یو ویو آھي:

اسان الء ھ�ڙو ٻار پیدا ٿیو آھي،
اسان کي ھ�ڙو پٽ ڏنو ویو آھي؛

۽ ح�ومت سندس �لھي تي ھوندي، ۽ سندس نالو سڏیو ویندو
عجیب، صالح�ار، غالب خدا،

ابدي پيُء، امن جو امیر.
سندس ح�ومت ۽ امن جي واڌ پڄاٹي نھ ٿیندي،



دائود جي تخت تي ۽ سندس بادشاھي تي،
ان کي ح�م ڏیڻ ۽ ان کي عدل ۽ انصاف سان قائم �رڻ

ان وقت کان اڳتي، اڃا تائین ھمیشھ الء.
لش�ر جي رب جو جوش ھن کي انجام ڏیندو.

)7تا6باب9(یسعیاه

ح�مت وارا مرد ۽ سندن وفد یروشلم جي ڏکڻ ۾ بیٿلحم ۾ گھر تي تارو چم�ندڙ ڏٺو، ۽ اتي ٻار بادشاھھ
جي عبادت �ئي. ھنن مریم ۽ یوسف کي سون، لوبان ۽ میرن جا انمول تحفا ڏنا، جن یقیناً سندن اوچتو

پناھگیرن جي حیثیت ۾ مدد �ئي.

ھ� خواب انھن بین االقوامي سیاحن کي خبردار �یو تھ ھو ھیروڊ ڏانھن واپس نھ رپورٽ �ن، جیئن
ھن درخواست �ئي ھئي، تنھن�ري اھي یروشلم کي ڇڏي، اوڀر طرف ھ� ٻیو رستو اختیار �یو.

ھ� مالئ� وري یوسف ڏانھن خواب ۾ ظاھر ٿیو، ھن کي ڊیڄاریو تھ ھیروڊ جي منصوبي کي ٻار
بادشاھھ کي تباھھ �رڻ الء. مالئ� یوسف کي چیو تھ مصر ڏانھن ڀڄي وڃو ۽ اتي ئي رھي جیستائین

ھن کي واپس وڃڻ الء چیو ویو.  اھي جلدي ڀریل ۽ ان رات ڇڏي ویا.

متي ٻڌائي ٿو تھ �یئن ھیروڊ پنھنجي غضب ۾ بیٿلحم ۾ ٻن سالن تائین جي ڇو�رن کي قتل �یو.
ھیروڊ جي شھرت ھئي تھ ھر �نھن کي مارڻ الء جی�و ھن جي ح�مراني کي خطرو �ري ٿو،

جنھن ۾ سندس �ي پٽ ۽ سندس زالون شامل آھن.

یھودي مؤرخ فلیوس جوزفس بدنام بادشاھھ ھیروڊ دي گرٽ کي پنھنجي جوانيَء ۾ ھ� �امیاب بلڊر
وڌندڙدورانڏھا�يآخريجيح�مرانيجيسالن36پنھنجيجی�وآھي�یوبیانتيطورجي

جيمندرٻئيٿیلتعمیرسانواپسيَءجيجالوطننڌاريمق.516ھنویو.بٹجيرحمبي۽بیوقوف
مرمت ۽ توسیع �ئي، ان کي سلیمان جي ٺاھیل پھرین مندر جي سائیز تائین بحال �یو، ۽ ھن جي �یمن

آخر�ار ان�ونیا قلعي سان گڏ ان جي اتر ۾ انتونیا قلعي سان گڏ س�ي پٿر جي مندر جي ماپ کي ٻیٹو
�یو. ھن جي �یترن ئي محالتن ۾ ھ� یروشلم ۾ ۽ ٻیو یروشلم ۾ ۽ ٻیو مسادا ۾ مردار سمنڊ جي

ھ�گرٽ،ديھیروڊآھي.جاِءجيموقفآخريجيیھودینخالفحمليرومي۾ع70تي،�ناري
ادومین پيُء مان ھو، جی�و یھودي طور پالیو ھو، روم جي ح�ومت ھیٺ ھو قاعدو.



یروشلم ۾ ھیرودیس جي مندر جو نمونو

سندس ننڍپڻ
His Boyhood

نوجوان ڇو�رو ھ� پناھگیر بٹجي ویو، تقریبا ھ� سال جي عمر ۾، ھیروڊ جي غضب کان فرار ٿي
مریم ۽ یوسف سان مصر ڏانھن ڀڄي ویو. تنھن �ري اھو مم�ن آھي تھ عیسى مصر ۾ قاھره ۾ قائم
یھودي ڊاسپورا جي وچ ۾ ابتدائي گھڻ ثقافتي ۽ گھڻ لساني ڇو�رو ھو. ھیروڊس جي موت کان پوِء

تائین اھي اتي رھیا.

پوِء ھ� ٻئي خواب ۾ ھ� مالئ� یوسف کي انھن ماٹھن جي موت جي خبر ڏني جی�ي ٻار کي
مارڻ چاھیندا ھئا ۽ کیس واپس اسرائیل جي سرزمین ڏانھن ھدایت �ئي. خدا کیس خواب ۾ ڊیڄاریو تھ
ھو یھودیا ڏانھن نھ مو�یو جتي آر�یلوس، ھیرودیس جو پٽ ح�مران ھو، پر ان جي بدران ٻیھر گلیل

۾ ناصرت ڏانھن مو�یو.

خاندان ناصرت جي ڀرسان مشھور ٿي ویو. ترخان جي واپار کي بلڊر، �اریگر، پٿر �م �ندڙ، ۽
ڌاتو �م �ندڙ پڻ ترجمو �ري سگھجي ٿو. یسوع (جوشوا) ۽ سندس ڀائر جیمس (یوناني ۾ جی�ب)،
یوسف شمعون ۽ یھوداه (یا یھودي) خانداني �اروبار سکندا ۽ پنھنجن ڀینرن جي سنڀال �ندا.  تصور
�ریو تھ توھان جو وڏو ڀاُء ھوشیار، ایماندار، پرواھھ �ندڙ ۽ پیار �ندڙ آھي جیئن یسوع ھو. شھر

جا ماٹھو کیس �اریگر جو پٽ ۽ �اریگر جي نالي سان سڃاٹندا ھئا.

بالغن جي طور تي، عیسى جي موت ۽ جیئري ٿیڻ کان پوء، اھي ڀائر ۽ ٻیا مائٽ جھڙوڪ مریم ۽ مریم
جي ڀیڻ ۽ ھن جا پٽ یسوع جي پوئلڳن جي �مپني ۾ شامل ٿیا.  جیمس (جی�ب) ۽ یھوداه (جوڊ)



مؤمنن کي ھدایت �رڻ الء مختصر، مضبوط، عملي، پادري خط لکیا، جی�ي ھاٹي اسان جي بائبل ۾
شامل آھن.

یسوع یروشلم ڏانھن باقاعده ھلندو ھو. عقیدتمند یھودي پنھنجن �ن وڏن عیدن مان ھر ھ� الِء یروشلم
ڏانھن سفر �ندا ھئا، عید فصح ۽ پین�ی�اسٽ اپریل-مئي جي آس پاس ۽ آ��وبر ۾ �یبرنی�لس. یسوع

اضافي۾مندرپوءکانعیدسالیاني�ئي،شر�ت۾فصحعیدتيطورجيڇو�روجيسالن12
ڏینھن گذاریو، صحیفن تي بحث �یو جی�و ھو پورو �رڻ آیو ھو. عالم سندس فھم ۽ سوالن تي حیران

ٿي ویا.

توریت۾جنھئا،سگھنداپڙھيحصاوڏاجاصحیفنپنھنجيھاٹي،تھجیئنپوِءڇو�را،جاسالن12
(موسي جا پنج �تاب) ۽ زبور ۽ نبین جا �تاب شامل آھن.  انھن کان انھن جي عقل جي باري ۾ سوال

�یا ویندا ھئا ۽ پنھنجا سوال عالمن ۽ عالمن آڏو پیش �ري سگھندا ھئا.  تعجب جي ڳالھھ ناھي تھ
یسوع انھن مندر جي بحثن ۾ وڌی� �ي ڏینھن رھي ۽ حیران ٿي ویو تھ ھن جي 'والدین' کي خبر ناھي
تھ ھو �ٿي ھوندو.  ھن انھن کي پنھنجي آسماني پيُء جي باري ۾ ھ� پیاري یاد ڏیاریو جڏھن مریم

چیو ”ڏس، توھان جو پيُء ۽ مان توھان کي وڏي پریشاني ۾ ڳولي رھیا ھئاسین.

ھ� خالص، مضبوط، خبردار ۽ رحمدل ڇو�رو، یسوع پنھنجي تقدیر جو اڀیاس �یو جیئن صحیفن ۾
نازل �یو ویو آھي ۽ مسلسل پنھنجي پيء جي پیاري مقصد کي ھن الء قبول �یو. جڏھن تھ ھ�
نوجوان جي حیثیت ۾ وڌي رھیو ھو وفادار ۽ پنھنجي انساني والدین جي تابع رھیو جڏھن تھ ھمیشھ

پنھنجي آسماني پيء جي خواھش کي پورو �ندي.

ھو انھن سالیاني عید فصح جي جشن جي اھمیت کان واقف ھوندو. انھن نھ رڳو پنھنجي قوم کي مصر ۾
غالميَء کان بچائڻ ۾ خدا جي عظیم ۽ پیاري رحمت کي یاد �یو، پر خدا جي پٽ جي آخري قرباني

12خروجٿو.کٹيکيگناھنجيدنیاجی�وآھيوانگرلٺجيخداجی�و�یواشاروپڻڏانھن
پھرین عید فصح جي �ھاٹي ٻڌائي ٿو.

رب موسٰي ۽ ھارون کي مصر جي مل� ۾ چیو: ھي مھینو توھان الِء مھینن جي شروعات جو نشان
لڳندو.  اھو توھان الِء سال جو پھریون مھینو ھوندو.  بني اسرائیل جي سڄي جماعت کي ٻڌاِء تھ ھن
مھیني جي ڏھین تاریخ تي انھن کي ھر ھ� گھراٹي الِء ھ�ڙو گھی�و کٹٹو آھي.  جی�ڏھن ھ�ڙو
گھربل ھ�ڙي گھڙيَء الِء تمام ننڍو آھي، اھو ھ�ڙو حاصل �رڻ ۾ پنھنجي ویجھي پاڙیسري سان
شامل ٿیندو.  گھی�ي کي انھن ماٹھن جي تعداد جي تناسب ۾ ورھایو ویندو جی�ي ان مان کائیندا آھن.
تنھنجو گھڙو بي عیب ھوندو، ھ� سال جو نر.  توھان ان کي رڍن یا ٻ�رین مان وٺي سگھو ٿا.

توھان ان کي ھن مھیني جي چوڏھین تاریخ تائین رکو.  پوِء بني اسرائیل جي سڄي گڏ ٿیل جماعت ان
کي شام جي وقت ذبح �ندي.  اھي رت مان �جھہ کٹي ان کي ٻنھي دروازن جي چو�ن ۽ گھرن جي

چو�يَء تي رکن، جنھن ۾ ھو ان کي کائین.  اھي انھيَء ئي رات گھی�ي کائیندا.  اُھي اُن کي باھہ تي



اُڇالئي بیخمیري مانيَء ۽ َ�ري ٻو�ن سان کائیندا.  ان مان �ا بھ شيِء �چو یا پاٹيَء ۾ اُ�ري نھ
کائو، پر ان جي مٿي، �نگن ۽ اندرین عضون کي باھ تي ڀاڄي.  ان مان �نھن کي بھ صبح تائین باقي نھ

رھڻ ڏیو.  جی�ا بھ شيِء باقي رھي سا صبح ٿیڻ تائین.  توھان ھن کي ھن طرح کائو: توھان جي
�لھي تي، توھان جي پیرن ۾ توھان جي سینڊل، توھان جي ھٿ ۾ توھان جي لٺ.  ۽ تون ان کي جلدي
کائیندین.  اھو خداوند جي عید آھي.  ڇاالءِ جو آٌء انھيَء رات مصر جي سرزمین مان لنگھیندس، ۽ آٌء
مصر جي مل� جي ھر پھرین ڄاول کي ماري ڇڏیندس، انسان توڙي جانور.  آئون مصر جي سڀني
دیوتا تي فیصال �ندس: مان رب آھیان.  خون توھان جي گھرن تي ھ�ڙو نشان ھوندو جتي توھان

رھندا آھیو: جڏھن مان رت کي ڏسندو، مان توھان جي مٿان لنگھي ویندس، ۽ جڏھن آء مصر جي مل�
)13-12:1(خروج�ندي.نھبربادکيتوھانآفت�وئيھ�ائیندس،کي

۾مانيجيسیدریافسحجوشامجينیسان15گھما�و،عیببيجومنجھندوڳيڏھینجينیسان14
کائي ویندو، ڇا�اڻ تھ نئون ڏینھن سج لھڻ کان پوِء شروع ٿیندو ھو.

اھو ڏینھن بیخمیري مانيَء جي عید جي ھ�ڙي ھفتي جو پھریون ڏینھن ھو، جنھن کي یسوع ۽ سندس
گھر وارا ۽ دوست یروشلم ۾ ھر سال جشن ملھائیندا ھئا، جنھن جي شروعات عید فصح سان ٿیندي ھئي،

قرباني جي پاشال گھمي کائڻ سان.

پاس اوور، ھ� بھار جو میلو، اترین ورنل ای�وینو�س کان پوِء پوري چنڊ تي شروع ٿئي ٿو. اتر اڌ
کياستواخططرفاترسججیئنٿوپويچوڌاريجيمارچ21یا20ای�وینو�سویرنل۾گول

پار �ري ٿو، نیسان جي مھیني جي پھرین ڏینھن.

ٿي.ختمتيشروعات)جياپریلتيطور(عامنیسان21۽ٿيشروعتيتاریخ15عیدتنھن�ري
سڀ خمیري، چاھي ماني ۾ ھجي یا ٻیو مرکب، حرام ھو ۽ اھي رڳو بیخمیري ماني کائیندا ھئا.  اھو

ٻنھي عبراني مصیبتن جي عالمت آھي غالمي ۾ رھڻ دوران، ۽ انھن جي جلدي جڏھن اھي مصر کي
خروج ۾ ڇڏي ویا.



جی�ي فسح، پین�ی�وسٽ ۽ تبرنی�ل سوع یروشلم ۾ سالیاني تہوارن ۾ حصو ورتو، خاص طور تيی 
جي �ن سان الڳاپیل آھن.  پنھنجي جوانيَء ۽ جوانيَء ۾، یسوع ھر سال گھٽ ۾ گھٽ �ي ڀیرا یروشلم

ڏانھن سفر �ندو ھو تھ جیئن اھي عیدون ملھائین، جیئن بني اسرائیل جا سڀ عقیدتمند ماٹھو.

�یواختصار۾23احبارتہجیئنآھنڏنیونتفصیل۽تاریخونجونتہوارنسالیانوکيموسٰيخدا
ویو آھي. ھتي انھن تہوارن جو مختصر جائزو آھي.

(مارچ/اپریل)15-14نیسان-(پیسچ)فصحعید1
22-15نیسان-ھموزي)(چاگمانيخمیريبي2
17-16نیسان-حبی��رم)(یوممیووپھریون3
(مئي/جون)7-6سیوان-(شاووت)پین��وسٽ4
(سیپ�مبر/آ��وبر)1تشري-تروا)(یومصور5
10تشري-�پور)(یوم�فارو6
22-15تشري-(سکر�وٽ)تابوت7

چنڊپوريجيفصحعیدتي)14(نیسانتاریخھین14جيمھینيپھرینسالجوعیدفصح.عید)1(
سان شروع ٿیو جڏھن بي عیب گھی�ي کي قتل �یو ویو، اھو جشن ملھایو ویو تھ �یئن موت جو فرشتو
گھرن جي دروازي تي گھی�ي جي رت سان گڏ 'گذریو'.  پوسٽ ۽ چوکھٹ. یسوع اسان جو خدا جو عید

فصح آھي.



ھفتياُنھلي.تائینڏینھنستن۽ٿيشروعتينسان)15(ڏینھنٻئيعیدھيَءماني.خمیريبي)2(
تائین رڳو خمیر یا خمیر کان سواِء کاڌو کائیندا ھئا. یسوع بي گناھھ، بي عیب ۽ خالص رھندو ھو.

کٹيفصلابتدائيجاَجَو۽�ٹ�اھيویو،ملھایوجشنپوِءکانڏینھنجيسبتمیوو.پھریون)3(
پوِءھئا،�نداقربانيجيفصحعیدجينیسان14اھيوڄائین.ڍڳااڳیانجيربجیئنتھھئاآیا

پوِءکانڏینھنجيسبتگڏسانعیدجيمیويپھرینھون15ڏینھنپھریونجومانيَءبیخمیري
ملھایو ویندو ھو. یسوع ان ڏینھن تي اٿیو، دائمي زندگي جو پھریون میوو.

مانیونٻھاھيپوِء)ڏینھن50کانسبتاوور(پاستيآچرپوِءکانسبتستینپین�ی�سٽ.)4(
خمیري / خمیري ۽ نئین گوشت جي نذر سان پیش �ن ٿا ، اونھاري جي فصل جي شروعات جي

نشاندھي �ن ٿا. خدا جو روح یسوع جي موت ۽ جیئري ٿیڻ کان پوء ان ڏینھن تي نازل ٿیو.

خزاں جي تہوار

ھو.ویندوملھایوسانوڄائڻسینگجيرامکي)1(تشريڏینھنپھرئینجيمھینيستینصور.)5(
صور، فیلڊ جي �ار�نن الِء مندر ۾ اچڻ جو اشارو ھو. ھ� ڏینھن، صور وڄائیندو، مئل جیئرو �یو

)�15:52رنٿین1(ویندو.�یوتبدیلتيمو�ڻجيربکياسان۽ویندو،

۽رکڻروزوٿیو.تيڏینھنھین10جيمھینيستینڏینھنمقدسوڌی�کانسڀھي�فارو.)6(
قربانيَء جو ڏینھن، سال ۾ فقط ھ� ئي وقت ھو، جڏھن اعلٰي پادري قربانيَء جو رت خیمي جي ٿلھي
پردي جي پویان مقدس مقدس ۾ عقد جي صندوق جي سونھري رحمت جي تختي تي ڇنڊیندو ھو ۽ پوِء.
مندر ۾. پادرین ھ� بکري کي آزاد �یو، خدا جي الء وقف، آزاديء ۾، عالمتي طور تي ماٹھن جي
گناھن کي کٹي وڃڻ، �ڏھن بھ واپس نھ. اھڙيَء طرح اسان کي قربانيَء جو ٻ�رو لفظ ملیو. یسوع

اسان جي معافي واري قرباني آھي ۽ اسان جو گناھھ کٹي ٿو.

جياسرائیلٿیو،شروعھفتوھ�جوملھائڻجشن۾بوٿنڏینھنھین15جيمھینيستینخیما.)7(
مٿانجيخیمھکيانھنھنڏیاري.یادجيسنڀالجيخداالِءانھندورانڀڄڻ۾بیابانجيسالن40

ھ� روشن ��ر ۽ رات جي وقت باھ جي ھ� ٿنڀي سان رھبري �یو. ھو اسان کي پنھنجي روح
جي رھنمائي �ري ٿو.

ھ� سیاري فیس�یول

جيسلطنتیونانيجڏھنویوملھایوجشن۾ڊسمبرصفائيجيمندر۾مسیحقبل165عید.جيوقف
خالف می�ابین بغاوت دوران زیتون جو تیل اٺن ڏینھن تائین ساڙیو ویو.  یسوع ھن اختیاري دعوت ۾

حصو ورتو ھو پنھنجي آخري عید فصح جي قرباني کان اڳ ھیٺ ڏنل اپریل.



پنھنجي سڄي جوانيَء ۽ جوانيَء ۾، یسوع پنھنجي خاندان ۽ دوستن سان گلیل کان، اردن جي وسیع وادي
سان گڏ، یروشلم تائین، یروشلم ڏانھن سفر �ندو، ھ� ھفتي جي �ن مکیھ سالیاني عید فصح تي، ھ�

ھفتي جي آخر ۾ پین�ی�ست تي، ۽  ھ� ھفتي کان مٿي خیما ۾.

اھي یروشلم ۾ ۽ ان جي آس پاس جي مائ�ن سان مالقات �ندا، جن ۾ مریم جي مائ�ن ایلزبیٿ، ھن جي
مڙس ز�ریا، ۽ انھن جو مسح ٿیل پٽ جان، جی�و ھن جي ڄمڻ کان روح سان ڀریل ھو. یوحنا ڄاٹي

ٿو تھ یسوع منفرد ۽ بي گناھھ ھو، پر ھن کي اھو احساس نھ ھو تھ عیسى واقعي مسیحا جي خواھش
ھئي، جیستائین خدا جو روح یسوع تي آیو جڏھن جان کیس بپتسما ڏني.

خدا جي جالل انسان عیسى کي ڀریو. ھن جي شاگرد جان لکیو آھي تھ "اسان ڏٺو آھي سندس جالل ...
فضل ۽ سچائي سان ڀریل."  آخري رات جي ماني تي، یھودین جي ڏینھن تي ھو مري ویو، یسوع چیو،
"جنھن مون کي ڏٺو آھي تنھن پيء کي ڏٺو آھي."  ۽ عبراني ڏانھن خط شامل �یو ویو، "ھو خدا جي

جالل جو ع�س آھي ۽ خدا جي ذات جو صحیح نقشو آھي."

خدا اسان جي وچ ۾ پنھنجي ھ� ۽ ا�یلي پٽ جي شخص ۾ ھلندو ھو. �ن مٿس ایمان آندو ۽ سندس
پٺیان لڳا. �یترن ئي نھ �یو. اڄ بھ ائین ئي آھي.



ٿيٿئيشروعوزارت2
Ministry Begins

یسوع شروع کان ئي ت�راري ھو.

ھو �یترن ئي قتل جي �وششن کان بچي ویو.  ٻن بادشاھن، پيُء ۽ پٽ، کیس مارڻ چاھیو. ھن جي
پنھنجي ڳوٺاٹن کیس ھ� ��ريء تي ڌ�ڻ جي �وشش �ئي.  یروشلم ۾ �اوڙیل ماٹھن کیس ھ�

کان وڌی� ڀیرا سنگسار �رڻ جي �وشش �ئي.  مذھبي اڳواٹن کیس �یترائي ڀیرا مارڻ جون
سازشون �یون.

پر عیسى صلیب تي پنھنجي قرباني جي موت جو وقت، ڏینھن ۽ جڳھھ چونڊیو.

ت�رار وڌي ویو. �یترن ئي ایمان آندو تھ مشھور، بنیادي نوجوان نبي، اتر ۾ ناصرت جي ڳوٺ جي
ڳوٺاٹن جبلن مان ھ� ڊگھي انتظار �ندڙ مسیح، مسیح ھو.  اھو قدیم لقب مسیحا (عبراني) یا مسیح

(یوناني) جو مطلب آھي خدا جو مسح ٿیل ھ�ڙو.  ماٹھن کي امید ھئي تھ سندن مسیحا کین رومي
سلطنت جي ظلم کان نجات ڏیاریندو ۽ پنھنجي دائمي بادشاھت قائم �ندو.  ھن �یو، پر نھ جیئن انھن

جي توقع �ئي.

�جھھ ماٹھو، زائل�س وانگر، پنھنجي قوم کي آزاد �رڻ الء وڙھڻ چاھیندا ھئا.  رومي سپاھین انھن
بغاوت �ندڙن کي بیدردي سان صلیب تي چاڙھیو، جیئن سندن سلطنت جي مخالفت �رڻ جي فضولت

جو عوامي مظاھرو �یو وڃي. نوجوان نبيَء جو ھ� شاگرد شمعون دي زیلٽ ھو.

ٻیا ماٹھو، جھڙوڪ �یترائي یھودي اڳواٹن، پنھنجن رومن حا�من سان تعاون �یو، امن برقرار رکڻ
۽ وڌی� حملي ۽ تباھي کي رو�ڻ جي امید.  بنیادي نبین جي شاگردن مان ھ� متي ھو جی�و روم

الء �ی�س �لی��ر ھو. ماٹھو �ی�س جمع �ندڙ کي غدار سمجھندا ھئا.

مشھور پیغمبر جا ٻیا شاگرد گلیل ۾ مڇي مارڻ جو ھ� پیداواري �اروبار ھالئیندا ھئا، ٻیڙین جا
مال� ھئا ۽ �یترن ئي ماھیگیرن کي روزگار ڏیندا ھئا. انھن مان �جھھ پنھنجي اڳواڻ جي گرفتاري،
تشدد ۽ عوامي قتل جي صدمي ۽ مونجھاري واري واقعن کان پوِء عارضي طور تي پنھنجي �اروبار

ڏانھن واپس آیا.

ھن بنیادي نوجوان نبي یھودي اڳواٹن کي ناراض �یو.  ھن انھن جي �یترین ئي سخت مذھبي قانونن
۽ روایتن کي �وڙي ڇڏیو. ھن آزاديَء سان ھر قسم جي ماٹھن جو استقبال �یو ۽ وڏي پیماني تي

طوائفن ۽ گنھگارن جي دوست طور سڃاتو ویندو ھو، جنھن ۾ غدارن جھڙوڪ �ی�س جمع �ندڙ



شامل ھئا.  انھن جي گھرن جو دورو �یائین. ھن گنھگارن کي ڀلی�ار �یو تھ ھو ساٹس گڏ سخت
مذھبي اڳواٹن جي گھرن ۾ شامل ٿین جی�ي حیران، پریشان ۽ �اوڙیل ھئا.

یھودي مورخ جوزفس پنھنجي یھودي تاریخ جي حساب ۾ یسوع جي مقبولیت کي نوٽ �یو.
Testimonium Flavianumجيآثارنقدیمسندسجی�وآھيویوڏنونالواھوشاھدي،جي

ADجی�وآھي،ڏنل۾یھودین ۾،3سی�شن،3باب،�18تابآھي،لکیلپاسآسجي93-94
ھي چوي ٿو (شاید ایڊٽ �یو ویو):

ان وقت اتي یسوع رھندو ھو، جی�و ھ� عقلمند ماٹھو ھو، جی�ڏھن واقعي �نھن کي ھن کي ماٹھو
سڏڻ گھرجي.  ڇو تھ ھو حیرت انگیز �م �ندڙ ۽ اھڙن ماٹھن جو استاد ھو، جی�ي سچ کي خوشيَء
سان قبول �ن.  ھن �یترن ئي یھودین ۽ �یترن ئي یونانین تي فتح حاصل �ئي.  ھو مسیح ھو. ۽
جڏھن، اسان جي مکیھ ماٹھن جي الزام تي، پائلٽ کیس صلیب تي چاڙھیو ویو، جی�ي پھریون ڀیرو

ساٹس پیار �رڻ الء آیا ھئا، انھن کي ختم نھ �یو. ھن انھن کي ظاھر �یو تھ �یون ڏینھن ٻیھر زندگي
گذاریندو، ڇا�اڻ تھ خدا جي نبین انھن شین جي باري ۾ اڳ�ٿي �ئي ھئي ۽ ھ� ھزار ٻیا معجزا ھن
جي باري ۾. ۽ مسیحی جو قبیلو، جی�و ھن جي نالي سان سڏیو وڃي ٿو، اڄ ڏینھن تائین غائب نھ ٿیو

آھي.

یسوع جي وزارت ۽ وفات جي تاریخن بابت تمام گھٹو بحث آھي، پر ھ� ترتیب ا�ثر استعمال �یو
تيصلیب۾شروعاتجيعیسوي28تيطورمم�نفسحعیدپھرین۾وزارتسندستھآھيویندو

�یو.بحثتيام�اننٻینئي�یترنعالمن۾.شروعاتجيعیسوي30اپریلگڏسانچاڙھڻ

۽ھوڀڳلڳجي30پوِءکانوٺڻبپتسما۾دریاءاردنھوجڏھنٿيشروعوزارتعواميجيیسوع
جيگلیلياردن�یو.ردکيآزمائشسختھنجتيپوِءکانرکڻروزوڏینھن40۾ریگستانیھودي
�لومی�ر100ھیٺ،فوٽ)700(می�ر210کانسطحجيسمنڊٿو،وھيمانڍنڍجيپاٹيَءتازي

می�ر430تائین،سمنڊمردارمانواديجياردنوی�ريمیل)6(�لومی�ر10تائینمیل)60(
واريجبلجيیروشلمجڳھھگھٽکانسڀھيتيزمینھیٺ.کانسطحجيسمنڊفوٽ)1400(

آھي.تيفوٽ)2,500(می�ر750ا��لڏکڻ-اوڀرمیل)35(�لومی�ر50کانشھر

ھیٺ ڏنل نقشو بائیبل جي تاریخ آن الئن مان یسوع جي سفر ۽ وزارت جي ھ� مفید تصویر ڏئي ٿو.
�نداپنڌمیل70تقریباًیا�لومی�ر100۾وچجيیروشلم۽گلیل�ريا�ثرٻیاھزارین۽یسوع

ھئا، خاص طور تي �ن مکیھ سالیاني دعوتن الِء.

ویب سائیٽ ۽ اشاعت جي استعمال جي اجازت آھي ھ� لن� سان گڏ بائیبل تاریخ آن الئن ڏانھن وڃڻ:
https://bible-history.com/maps/palestine-nt-times.

https://bible-history.com/maps/palestine-nt-times


نئین عھد نامي ۾ اسرائیل

بائبل جي تاریخ آن الئن

مان پنھنجي تت کي ترتیب ڏیان ٿو یسوع جي زندگي ۽ وزارت جي انھن حصن ۾:
ڇو�رو۽ڄمڻ1
ٿيٿئيشروعوزارت2
فصحعیدٻيکانپھرین3
فصحعید�یونکانسی�نڊ4
تائینپینتی�وستعید5



ھي باب توھان کي انھن سالن جو ھ� جائزو ڏئي ٿو جنھن ۾ �ي عید فصح شامل آھن ۽ پوِء انھن �نھي
مان پھرین جي چوڌاري واقعن کي بیان �ري ٿو.

اتي �یترائي مم�ن سلسلو ۽ تاریخون آھن. ھ�ڙي ترتیب اھو آھي تھ یسوع جي وزارت ۾ �ي عید
فصح شامل آھن.

پھرین کان ٻئي فصح

پھرین عید فصح سندس خاندان کان پوِء ٿي، ۽ سندس �جھھ شاگرد، �ینا ۾ ھ� شادي ۾ شر�ت
�ئي، جتي ھن پاٹي کي شراب ۾ تبدیل �رڻ جو پھریون معجزو �یو. سندس خاندان، ۽ �جھ ابتدائي
شاگرد، پوِء گلیل ڍنڍ جي �ناري تي �فرناحوم ڏانھن ویا، ۽ انھن ماٹھن ۾ شامل ٿیا، جی�ي اردن جي
وسیع وادي کان ھیٺ یریحو ڏانھن ۽ جبلن کان مٿي یروشلم ڏانھن عید فصح الِء ویا. اتي، یوحنا بپتسما
ڏیڻ وارو ۽ عیسى ٻئي میڙ کي تبلیغ �ري رھیا ھئا ۽ ماٹھن کي خدا ڏانھن مو�ڻ الء سڏي رھیا ھئا.

یسوع نی�دیمس کي ایمان ۽ نئین جنم جي باري ۾ وضاحت �ئي، ۽ اردن ڏانھن واپس تبلیغ �رڻ الء
واپس آیو. ھن جا شاگرد پڻ ماٹھن کي توبھ جي نشاني طور بپتسما ڏني. جڏھن یسوع کي خبر پئي تھ ھن

جي وڌندڙ مقبولیت بابت فریسین کي خطرو ۽ خطرو آھي، تڏھن ھن پوئتي ھ�ڻ جو انتخاب �یو ۽
سامریھ جي ��رین ذریعي گلیل ڏانھن مو�یو جتي ھن سامري عورت ۽ اتي جي ڳوٺاٹن سان ڳالھایو.

یسوع پنھنجي شروعاتي وزارت گلیل ۾ شروع �ئي سندس بنیاد جي چوڌاري �فرنوم ۾ گلیل جي ڍنڍ
جي اتر اولھھ ۾. ھن پنھنجي پھرین شاگردن کي شامل �یو جی�ي پوِء ساٹس شامل ٿیا، جیئن ٻیا

�یترائي، جن ۾ عورتون بھ شامل ھیون، جن انھن جي حمایت �ئي.

گلیل جي مکیھ وزارت ۾ سندس ٻارھن ویجھن شاگردن کي مشن تي مو�لڻ شامل آھي ۽ اھو گلیل ۾
یسوع جي ا�ثر وزارت تي پکڙیل آھي.

ٻئي کان �یون عید فصح

ٻیوعید فصح جیل ۾ یوحنا بپتسما ڏیڻ واري جي سر قلم �رڻ جي پٺیان، ۽ جڏھن یسوع پنھنجي شاگردن
سان گڏ ڍنڍ جي پار ڏانھن روانو ٿیو. میڙ، جی�ي عید فصح جي زیارت الِء گڏ ٿي رھیا ھئا، انھن جي
پٺیان اتر جي �ناري تي اچي بیٺا ھئا، ۽ ھن بیمارن کي شفا ڏني، تبلیغ �ئي ۽ کین ڇو�ر جي ماني

کارائي. ھنن کیس فوري طور پنھنجو بادشاھ بٹائڻ چاھیو، پر ھو دعا گھرڻ الِء جبلن ڏانھن ھلیو ویو، ۽
پوِء طوفاني پاٹيَء تي ھلیو، ۽ پنھنجي ٻیڙيَء ۾ شاگردن سان شامل ٿیو، جی�ا فوري طور �ناري تي



پھتي. ھن ڀیري یروشلم ۾ عید فصح تي ت�رار تیزيَء سان وڌیو جیئن یسوع مذھبي اڳواٹن سان
��رائجي ویو.

گلیلي ۾ آخري وزارت قیصري فلپي جي ویجھو جبلن ۾ تبدیليَء ۾ ختم ٿي جتي ھن موسٰي ۽ ایلیا سان
ڳالھھ ٻولھھ �ئي ھن جي زمین مان ن�رڻ جي ویجھو. یسوع یروشلم ڏانھن پنھنجي آخري سفر الء

تیار �یو. ھن پنھنجي ستر پوئلڳن کي مشن تي مو�لیو جن ھنڌن تي ھو یروشلم جي آخري سفر تي
وڃڻ وارو ھو.

گیلیلي ۽ یھودیا ذریعي سندس آخري سفر ۾ سیپ�مبر/آ��وبر جي آس پاس تابوت جي عید الِء یروشلم جو
دورو، ۽ ڊسمبر جي سیاري ۾ عید عقیدت الِء، جنھن کي ھاٹي ھنوکا سڏیو وڃي ٿو، یروشلم جو دورو

شامل آھي. یریحو ۾ بارتیمیس ۽ ز�یئس سان گڏ، ۽ لعزر کي بیٿنیا ۾ موت کان جیئرو �یو.

یھودیہ ۾ انھيَء بعد واري وزارت ۾ یسوع پنھنجو آخري سفر جاري رکیو یروشلم ڏانھن، اردن جي وادي
سان گڏ، ڏاکٹي اردن ۾ جیری�و کان، بیٿاني جي جبلن تائین، ۽ ویجھي یروشلم ڏانھن.

عید فصح کان پین�ی�ست

�یون ۽ آخري عید فصح شامل آھي یسوع جي موت ۽ جیئري ٿیڻ. ان کان پوِء ھو پنھنجي �یترن ئي
پوئلڳن کي چالیھن ڏینھن دوران ظاھر ٿیو جیستائین ھن جي معراج تائین.

یروشلم ۾ آخري وزارت، جوش ھفتي یا مقدس ھفتي جي نالي سان سڃاتو وڃي ٿو، عیسى جي فتح واري
داخال سان شروع ٿیو جنھن کي ھاٹي پام آچر سڏیو ویندو آھي.  انجیل انھن جي متن جو ھ� �یون

حصو انھي آخري ھفتي ڏانھن وقف �ري ٿو.  ان کان پوء، صرف ھ� مھیني الء، اڀرندڙ رب ا�ثر
پنھنجي پوئلڳن ڏانھن ظاھر ٿیو.

یسوع جي وزارت شاید انھن �ن عید فصح کي ڍ�ي ٿي، جیئن یوحنا جي انجیل ٻڌائي ٿي: پھریون یوحنا
؛12:1۾؛11:55یوحناصلیب)۽ماني(آخري�یون۽۾،6:4یوحناٻیوآھي،ویو�یوبیان۾2

ٿا.�نبیانسانتفصیلوڏيکيھفتيآخريانانجیلسڀئي.19:14۽؛18:28،39؛13:1

پطرس، شاگردن جي اڳواٹي ۾،   عید پینتی�وست تي تبلیغ �ئي، عید فصح کان پنجاھھ ڏینھن پوء، ۽
ا��ل �ي ھزار ماٹھن ایمان آندو. پطرس سخت یھودین جي قانونن کي �وڙیو جڏھن ھن بعد ۾ قیصریہ ۾

رومي سینچري �رنیلیس جي وسیع گھر ۾ تبلیغ �ئي. ھن ٻڌایو تھ �یئن خدا جي فضل جي
خوشخبري سڀني الء آھي، نھ رڳو یھودین الء.



پطرس یسوع جي وزارت جو خالصو ھن طرح �یو:

تڏھن پطرس انھن سان ڳالھائڻ لڳو تہ ”آٌء سمجھان ٿو تہ خدا �نھن بہ طرفداري نہ ٿو �ري، پر ھر
قوم ۾ جی�و بہ کانئس ڊڄي ٿو ۽ سچائيَء سان �م ٿو �ري، سو کیس قبول ٿو �ري.  اوھان کي
خبر آھي تہ اھو پیغام جی�و ھن بني اسرائیل ڏانھن مو�لیو ھو، جی�و عیسٰي مسیح جي وسیلي امن

جي تبلیغ �ندو ھو، اھو سڀني جو خداوند آھي.  اھو پیغام سڄي یھودیہ ۾ پکڙجي ویو، جنھن جي
شروعات گلیل ۾ ٿي بپتسما وٺڻ کان پوِء، جی�و یوحنا اعالن �یو: �یئن خدا عیسٰي ناصريَء کي
پاڪ روح ۽ قدرت سان مسح �یو.  �یئن ھو چڱا �م �ندو رھیو ۽ انھن سڀني کي شفا ڏیندو
جی�ي شیطان جي ظلم ۾ ھئا، ڇاالءِ جو خدا ساٹس گڏ ھو.  اسین انھن سڀني ڳالھین جا شاھد آھیون
جی�ي ھن یھودیہ ۽ یروشلم ۾ �یا.  ھنن کیس ھ� وڻ تي ل��ائي ماري وڌو.  پر خدا کیس �ئین

ڏینھن تي جیئرو �یو ۽ ظاھر ٿیڻ جي اجازت ڏني، سڀني ماٹھن الِء نہ پر اسان الِء، جن کي خدا شاھد
طور چونڊیو آھي ۽ جن ھن سان گڏ کاڌو پیتو ھو مئلن مان جیئرو ٿیڻ کان پوِء.  ھن اسان کي ح�م ڏنو
آھي تہ ماٹھن ۾ تبلیغ �ریون ۽ شاھدي ڏیون تہ اھو ئي آھي جی�و خدا جي طرفان جیئرن ۽ مئلن جو

جج مقرر �یو ویو آھي.  سڀئي نبي ھن جي باري ۾ شاھدي ڏین ٿا تہ جی�و بہ ایمان آٹي ٿو
ھن کي پنھنجي نالي جي ذریعي گناھن جي معافي ملي ٿي.
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ھي �تاب توھان کي یسوع جي زندگي ۽ وزارت ۾ �جھھ اھم سوانح عمري جي واقعن جو ھ� جامع
جائزو فراھم �ري ٿو. اھو توھان کي �یترن ئي مم�ن ترتیبن مان ھ� ڏئي ٿو، پر انجیل جي

مختلف ھمراھن سان الڳاپیل آھي.

انجیل جا لیک� اسان کي انجیل ڏین ٿا، نھ �ي سوانح عمري.  اھي دنیا جي نجات ڏیندڙ جي
خوشخبري جو اعالن �ن ٿا.  تنھن �ري اھي ھمیشھ واقعن جي تسلسل کي واضح نھ �ندا آھن.

توھان انجیل ۾ سڀني واقعن جو تفصیل پاڻ پڙھي سگھو ٿا. مون کي ھر روز انجیل جو ھ� باب پڙھڻ
الِء متاثر �ندڙ لڳي ٿو، مھیني جي پھرین ڏینھن تي باب پھرین سان شروع �رڻ، سھولت الِء، ۽
رھنمائي جي طور تي گھمڻ.  مان ھر روز پنھنجي ڊائري ۾ پڙھڻ مان ھ� اھم خیال نوٽ �رڻ

چاھیان ٿو.

ھتي ھیٺ ڏنل آھي خدا جي پیار جي ھ� ھموار �ھاٹي آھي جی�ا اسان کي ڏیکاریل آھي یسوع
مسیح، خدا جو پٽ، جی�و خدا جي محبت ۽ جالل کي ظاھر �ري ٿو.



یھودین ۾ ابتدائي وزارت
Early Ministry in Judea

یوحنا بپتسما ڏیڻ وارو، بیٺو بیابان جو نبي، اُٺ جي وارن کي چمڙي جي پ�ي سان ڳنڍي، جھنگلي ماکي
سان مٺي ما�ڙ جي ھ� رینج جو کاڌو کائیندو، ایلیا جي روح ۽ طاقت ۾ آیو تھ رب جي اچڻ جو رستو

تیار �ري. ھن ماٹھن کي سڏیو تھ تیار ٿي وڃو، گناھھ کان ڦرڻ ۽ اردن دریاء ۾ بپتسما وٺڻ الء.

یسوع بپتسما وٺڻ آیو، پنھنجي پيء جي گھرج جي فرمانبرداري �ئي. یوحنا حیران ٿي ویو ۽ محسوس
�یو تھ یسوع کیس بپتسما ڏیڻ گھرجي، پر عیسى پنھنجي پيء جي فرمانبرداري �رڻ تي زور ڏنو.
جیئن ھو پاٹيَء مان مٿي آیو، خدا جو روح مٿس �بوتر وانگر آیو. یوحنا اھو ڏٺو ۽ محسوس �یو تھ
یسوع واقعي خدا جو مسح ٿیل ھو، مسیح، خدا جو پٽ، خدا جو گھیرو جی�و دنیا جي گناھن کي کٹي

ٿو. جڏھن خدا جو روح یسوع کي ڀرجي ویو تھ خدا چیو، "ھي منھنجو فرزند آھي، محبوب، جنھن سان
مان خوش آھیان."

یسوع مسیح جو، خدا جي روح طرفان معجزاتي طور تي تصور �یو ویو، ھاٹي مسح �یو ویو،
بااختیار ۽ بپتسما ڏني وئي ۽ خدا جي پاڪ روح ۾ وزارت الء.  ھن وزارت جي شروعات ۾ ھن جي

استعمالغلطکيطاقت۽اشوڪھنتھویوآزمائیوکيھندورانرکڻروزو۽نمازجيڏینھن40
�رڻ الِء پاڻ کي کارائڻ ، نمائش �رڻ ۽ دنیا تي ح�مراني �رڻ الِء. ھن اللچ جي مزاحمت �ئي،

الڳاپیل صحیفن جو حوالو ڏنو. ان کان پوء ھن جي وزارت شروع �ئي، بااختیار ۽ پاڪ روح جي
اڳواٹي ۾.

یسوع م�مل طور تي انسان ھو (نھ سپر ڇو�رو یا سپر انسان). ھو واقعي خدا جو فرزند ھو پر ھن
پنھنجي حقن کان پاڻ کي خالي �یو ۽ م�مل انسان بٹجي ویو.  ھاٹي، خدا جي روح طرفان مسح ٿیل ۽
بااختیار بٹیل، ھن پنھنجي وزارت کي خدا جي روح جي طاقت ۾ شروع �یو. بعد ۾، ھن ساڳئي طریقي

سان پنھنجي پوئلڳن کي پنھنجي اختیار سان بااختیار بٹایو.

یھودیہ ۾ یسوع جي شروعاتي وزارت پنھنجي بپتسما سان شروع �ئي، سندس روزو رکڻ ۽ آزمائش، ۽
پوئلڳن کي دعوت ڏیڻ سان گڏ ڏکڻ ۾ یھودیہ ۽ اتر ۾ گلیل ۾ ساٹس گڏ رھڻ الء.

�یترائي ماٹھو واقف آھن تھ یسوع گلیل جي چوڌاري شاگرد سڏي رھیا آھن، پر اھو وساري سگھي ٿو
تھ انھن مان گھٹا ماٹھو ڏاکٹي اردن ۾ ھن جي پٺیان ھلڻ لڳا جن ماٹھن جي وچ ۾ یوحنا بپتسما ڏیڻ وارو

جواب ڏنو ۽ پوِء یسوع کي پڻ.



میڙ وڏي زرخیز اردن وادي ۾ آزاديَء سان لنگھیو، جنھن جي مٺي پاٹيَء جي ندي گلیلي ڍنڍ مان وھي
ٿي.  اھو مکیھ واپار ۽ سفر جو رستو ھو خاص طور تي یروشلم ۾ سالیاني عید جي وقت ۾.

شروعات ۾ یوحنا بپتسما ڏیندڙ ۽ یسوع ٻنھي اردن جي وادي ۾ تبلیغ �ئي ۽ یسوع جي شاگردن پڻ
�یترن ئي ماٹھن کي بپتسما ڏني جن جواب ڏنو.  یسوع جي پٺیان ھجوم تیزي سان وڌي ویا، خاص

طور تي جیئن جان یسوع کي خدا جو فرزند، مسیح جي طور تي حوالو ڏنو.

اندریاس ۽ سندس ڀاُء شمعون، جنھن کي عیسٰي پطرس سڏیندو ھو، تنھن یسوع بابت یوحنا جي ڳالھہ
مڃي ۽ ساٹس مالقات �ئي.  یسوع فلپس ۽ نٿنییل کي دعوت ڏني تھ ھو ساٹس گڏ ٿین ۽ جلد ئي اھو لفظ

پکڙجي ویو.  ٻن ٻین �یترن ئي مان جی�ي یوحنا جي بپتسما ڏیڻ واري وقت کان عیسي جي پیروي
�ندا ھئا، یوسف ۽ میٿیاس ھئا.

جان خوش ٿیو تھ یسوع جي شھرت ۽ مقبولیت وڌي وئي. ھن زور ڀریو تھ یسوع کي وڌڻ گھرجي جڏھن
ھو، جان، گھ�جڻ گھرجي. تنھن�ري جڏھن یسوع پنھنجي بپتسما کان پوِء پھرین عید فصح کان اڳ ۽

پوِء سفر �یو، تڏھن وڏي تعداد ۾ ماٹھو سندس پٺیان لڳا.

پھرین عید فصح کان اڳ انھن مان ھ� گروھھ گلیل ڏانھن مو�یو، ۽ پوء یسوع پنھنجي خاندان سان گڏ
پنھنجي �جھھ شاگردن سان گڏ �نا ۾ شادي ۾ شامل ٿیو، جتي اھي شراب ختم ٿي ویا، مم�ن آھي تھ
عیسى جي پوئلڳن جي وڌندڙ تعداد جي �ري. یسوع پاٹي کي بھترین شراب ۾ تبدیل �یو جڏھن ھن
جي ماء ھن کي مدد �رڻ الء �جھھ �رڻ الء زور ڏنو. ھي سندس بپتسما تي بااختیار ٿیڻ کان پوء
ھن جي پھرین معجزاتي نشاني ھئي.  ھن بھترین شراب فراھم �یو. اڄ�لھھ ماٹھو ا�ثر شادین ۾ ان

جو ذ�ر �ندا آھن.  پوِء عیسٰي ۽ سندس گھر وارا ۽ نوان شاگرد گلیل ڍنڍ جي �ناري �فرناحوم
ڏانھن ھلیا ویا.

ان سفر کان پوِء اتر طرف، یسوع ۽ پوئلڳن جو وڌندڙ تعداد اردن جي وادي سان گڏ یروشلم ڏانھن عید
فصح الِء مو�ي آیو. یسوع وڌندڙ میڙ کي سیکاریو ۽ سندس شاگردن �یترن ئي پوئلڳن کي بپتسما ڏني

جن عیسى مسیح تي ایمان آندو.

یروشلم جي ان دوري ۾ شاید مذھبي اڳواڻ نی�ودیمس، ھ� فریسي سان مشھور بحث شامل آھي،
جی�و رات جو یسوع سان ڳالھائیندو ھو، شاید ڏینھن جي وڏي میڙ کان پاسو �ري.  نی�دیمس بعد ۾
�یترن ئي سینی�رن سان، ح�مران �ائونسل سان ��راُء �یو، ایندڙ سال عیسويَء جي دعوت تي

یسوع جي حمایت �ندي، ۽ ایندڙ سال ۾ ھن ھ� ٻئي مومن، ارمیٿیا جي یوسف جي مدد �ئي، یسوع
جي الش کي قبر ۾ رکڻ الِء.



ماٹھن �یترن ئي طریقن سان یسوع جي پیروي �ئي.  سڀ کان وڏو انگ شفا ۽ مدد الء آیا. نوجوان
سفر �ندڙ ربي جي درس ۽ �ھاٹیون وڏي میڙ کي متوجھ �یو.  ھن غیر معمولي اختیار سان

سیکاریو ۽ مسلسل وضاحت �ئي تھ خدا جي بادشاھي ۾ زندگي �یئن گذاریو. ھو ھمیشھ مثالن جو
استعمال �ندو ھو. ھن جون �ھاٹیون ٻین کي ٻڌائڻ آسان ھیون. انھن جي معنٰي ۽ اھمیت، تنھن ھوندي

بھ، ا�ثر ماٹھن کي حیران �ري ڇڏیندو آھي، بشمول سندس ویجھن شاگرد. تنھن �ري یسوع انھن
جي حقیقي اھمیت کي باقاعده طور تي بیان �یو جی�ي حقیقت ۾ سمجھڻ چاھیندا ھئا ۽ بادشاھي زندگي

گذارڻ چاھیندا ھئا.

جیتوٹی� یسوع تمام گھٹو مشھور ھو ۽ ھ� وڏي پیروي کي راغب �یو، ھن ماٹھن کي بھ چیلینج
�یو ۽ انھن سان مقابلو �یو، خاص طور تي ننڍڙا ذھن وارا ماٹھو پنھنجن روایتن ۾ ڦاٿل آھن ۽ سڀني
ماٹھن الء خدا جي وسیع محبت کي سمجھڻ الء ناپسندیده آھن، خاص طور تي انھن الء جی�ي گناھھ ۾

پکڙیل آھن ۽ ٻاھرئین ۽ ٻاھرئین ماٹھن الء.

ھن جي سڄي وزارت جي دوران یسوع ا�ثر پنھنجي شاگردن کي انھن جي تنگ نظري ۽ دلیلن جي
باري ۾ سر�ش �یو تھ ھن جي پوئلڳن ۾ �یر وڏو یا بھترین ھو. یسوع اصرار �یو تھ سڀ کان وڏو
اھي آھن جن جي خدمت �ئي، ۽ جن پنھنجي جان ٻین الِء وقف �ئي، ۽ جن واقعي خدا جي جالل جي

خواھش �ئي، نھ تھ پنھنجي شان. خود�شي، خود غرضي نھ، سندس طریقو ھو.

یسوع پنھنجن ویجھن پوئلڳن کي مالمت �یو جڏھن اھي اعلٰي مقام چاھین ٿا، ۽ جڏھن اھي مخالفن کي
سزا ڏیڻ چاھیندا ھئا، ۽ جڏھن اھي ٻارن کي پري رکندا ھئا، ۽ خاص طور تي جڏھن اھي ھن تي ش�

�ندا ھئا یا ایمان جي کوٽ ھئي.

اھي، اسان وانگر، سست سکیا وارا ھئا. جیتوٹی� سندس آخري رات تي ساٹن گڏ آخري رات جي ماني
تي، اھي اڃا تائین بحث �ندا ھئا تھ �یر وڏو یا بھترین، یا سڀ کان وڌی� اثرائتو آھي. یسوع انھن

سان منھن �یو تڏھن بھ انھن جي م�ي پیرن کي ڌوئیندي، انھن مان �و بھ �جھھ �ري سگھي ٿو پر
ظاھر آھي �نھن بھ نھ �یو.

ھن جي سڄي زندگي ۽ وزارت جي دوران، یسوع ا�ثر انھن جي ساراھھ �ئي جی�ي ھن تي ایمان
آٹیندا ھئا، جی�ي خدمت �ندا ھئا، ۽ جی�ي عزت �ندا ھئا ۽ خدا جي الء رھندا ھئا.

توھان یسوع جي زندگي ۽ وزارت جي سوانح عمري جي �یترن ئي بحثن جو مطالعو �ري سگھو ٿا.
Giuseppeٿو�ريلوڊڊائونمفتآر�ائیوان�رنیٽ Ricciottiتابعالمانھشاندار،جي�The

Life of Christ ٿوڏئيترتیبواريترتیبتفصیليجيوزارت۽زندگيجيیسوعھو).1947)
(اطالوي مان ترجمو ٿیل):

https://archive.org/details/thelifeofchrist_201911.



انھن واقعن جي تسلسل بابت عالمن جا رایا مختلف آھن، پر ھن �تاب ۾ آئون ھ� مم�ن اختیار جي
طور تي ابتدائي روایتي نظرین جي پیروي �ریان ٿو.



فصحعیدٻيکانپھرین3
First to Second Passovers

یروشلم جي اڀرندي �ناري تي مندر یھودي زندگي جي دل تي بیٺو ھو. سلیمان جو مندر (تعمیر ٿیل
جيفارسبعدسالن70جی�يیھوديویو.�یوتباھھطرفاننبوچدنزر۾ق.م586ق.م)950

وڌایو.کيانعظیمھیروڊ�یو.تعمیرمندرٻیوننڍوکانق.م516ٿیا،آزادمانقبضيجيسائرس

سال46۾ٿیڻم�ملکيانتي.�نارياتر-اوڀرجيانقلعوانتونیاگاریسنق.20مندر،ھیروڊس
ٿيپوِءکانعیسوي26پوِءکانبپتسماسندسکيفصحعیدپھرینجيیسوعشایدجی�وویا،لڳي

سندسوزارت،آھي.ملندوسانھجڻڀڳلڳجي30۾شروعاتجيعوامجيھنجی�وٿو.سگھي
ق.م.4یا6ا��لسانتاریخجيڄمڻ

ان کان پوِء پھرین عید فصح کان پوِء سندس بپتسما جي پٺیان ، یسوع ۽ سندس وڌندڙ گروھھ ڏکڻ اردن
ڏانھن مو�ي آیا جتي ھو ۽ جان بپتسما ڏیندڙ ٻئي تبلیغ �ري رھیا ھئا ، خدا جي بادشاھت جو اعالن
�ري رھیا ھئا ۽ ماٹھن کي خدا ڏانھن رخ �رڻ جي تلقین �ري رھیا ھئا. یسوع جي شھرت وڌي
وئي. یروشلم ۾ الڳاپیل مذھبي اڳواٹن ش� �یو تھ ناصرت کان نوجوان نبي ۽ معجزاتي �م �ندڙ

مسیحا جي خواھش ٿي سگھي ٿي.  جڏھن یسوع انھن جي خدشن ۽ مخالفت جي باري ۾ ٻڌو تھ ھو
خاموشيء سان ٻیھر اتر ڏانھن مو�یو جبل جي رستي ذریعي سامریھ ڏانھن.

اتي ھن سامریھ جي عورت سان جی�ب جي کوھھ تي ڀرپاسي جي جبلن جي وچ ۾ مالقات �ئي ۽ پوِء
اتي ٻھ ڏینھن رھي سامرین کي خدا جي بادشاھي جي وضاحت �ئي.  اھو حیرت انگیز آھي تھ ھن جي

شاگردن کي یھودین الء سامری�ن سان �و بھ معاملو نھ ھو. یسوع ا�ثر ماٹھن کي پنھنجي پیار ۽ شفقت
سان سڀني الء حیران �یو ماٹھو، خاص طور تي نظرانداز ٿیل ۽ ٻاھر ن�تل.

قانا ۾ واپس یسوع �فرناحوم ۾ ھ� شاھي آفیسر جي پٽ کي ھ� لفظ سان شفا ڏني. اھل�ار ھن تي
اعتبار �یو ۽ گھر واپسيَء تي پنھنجي پٽ کي چڱيَء طرح ڏٺائین.

مم�نالِء،دعوتھ�جيیروشلمٿوٻڌائي۾باريجيدوريت�راريمختصر،جيیسوع5یوحنا
ھ�تيتالَءجيبیٿسداتيڏینھنجيسبتیسوعپوِء.ڏینھن50کانفصحعیدپین�ی�ست،آھي

معذور کي شفا ڏنو.  مذھبي اڳواٹن ناراض ٿي ان شخص کان پڇا ڳاڇا �ئي ڇا�اڻ تھ ھن ھ� سبت
جي ڏینھن تي پنھنجو ل�یل چٽ کٹي ویو ھو. اھي خدا جي پیار ۽ شفقت کي سمجھي نھ سگھیا جی�ي

انھن جي انساني ٺاھیل قاعدن ۽ �تاب جي قانوني تشریح کان ٻاھر آھن،



گلیلي ۾ ابتدائي وزارت
Early Ministry in Galilee

شروعاتي گلیلي وزارت شروع ٿي جڏھن یسوع یوحنا بپتسما ڏیڻ کان پوِء گلیل ڏانھن مو�یو.

ھاٹي جڏھن عیسٰي ٻڌو تہ یوحنا گرفتار ٿیو آھي، تڏھن ھو گلیل ڏانھن ھلیو ویو.  ھن ناصرت ڇڏي ۽ ڍنڍ
).13-4:12(متيٺاھیوگھرپنھنجو۾�فرناحومتي�ناريجي

یوحنا جي گرفتار ٿیڻ کان پوِء، یسوع گلیل ۾ آیو، خدا جي خوشخبري ٻڌائیندي چیائین تہ ”وقت پورو ٿیو
:1(مارڪآٹیو"ایمانتيخوشخبري۽�ریو،توبھآھي.آئيویجھيبادشاھتجيخدا۽آھي
14-15.(

پوِء یسوع روح جي طاقت سان ڀرجي، گلیل ڏانھن مو�یو، ۽ سندس باري ۾ ھ�ڙي خبر سڄي مل� ۾
پکڙجي وئي.  ھن انھن جي عبادت خانن ۾ سیکارڻ شروع �یو ۽ سڀني طرفان ساراھیو ویو (لوقا

4:14.(

یسوع پنھنجي پھرین شاگردن کي سڏیو، جی�و ساٹس گڏ سفر �رڻ لڳو. ھو ناصرت ڏانھن گھمڻ الِء
واپس آیو جتي ھن جي پنھنجي مشن جي وضاحت ۽ سڀني قومن جي سڀني ماٹھن الِء خدا جي محبت جي

شھرین کي ناراض �یو. اھي ڏاڍا �اوڙیا ھئا، انھن کیس مارڻ جي �وشش �ئي

یسوع پنھنجي وزارت جو بنیاد �ئفرنوم ڍنڍ تي قائم �یو جتي ڀائر اینڊریو ۽ پی�ر ۽ ڀائر یعقوب ۽ یوحنا
سندن مصروف مڇي مارڻ جو �اروبار ھو. یسوع انھن جي عبادت گاھھ ۾ سیکاریو، ھ� ناپاڪ

روح �ڍي ڇڏیو ۽ پطرس جي ساس کي شفا ڏني. ماٹھو ھن جي تعلیم تي حیران ٿي ویا، ڇا�اڻ تھ ھو
اھڙي صالحیت سان ڳالھائیندو ھو ۽ ھن جي باري ۾ خبرون پکڙیل ھیون

یسوع متي (جنھن جو نالو لیوي پڻ) ان عالئقي ۾ پنھنجي �ی�س گڏ �رڻ واري بوٿ تان سڏیو ۽ متي
پڻ پنھنجو منافعو �اروبار ڇڏي عیسٰي سان گڏ سفر �یو.  ٻئي متي ۽ جان آخر�ار یسوع جي تعلیم ۽

معجزن بابت انھن سفرن دوران لکیو.

متی یسوع جو واعظ جبل تي ر�ارڊ �یو، متي جي پنجن ڳالھین مان پھریون. لوقا ساڳي تعلیم کي
واعظ میدان ۾ ر�ارڊ �ري ٿو. ھتي آئون جبل تي واعظ ۽ یسوع جي بنیادي تعلیم مان نمایان ڳالھھ

ٻولھھ �ریان ٿو. خدا جي محبت جو طریقو، جیئن یسوع ۾ ڏیکاریل آھي، زندگي ۽ سماج کي منھن ڏئي
ٿو ۽ تبدیل �ري ٿو.



خوشامد شین کي ال�ي ڏئي ٿو.  جی�ي تعاقب �ن ٿا ۽ خدا جي بادشاھت جي راڄ ۾ رھن ٿا، اھي ئي
بر�ت وارا آھن.

یسوع ماٹھن کي انھن جي دل ۽ ارادن سان فیصلو �یو.  جی�ي ماٹھو خدا جي محبت کي رد �ن ٿا یا
ان جي مخالفت �ن ٿا انھن الِء ۽ سڀني ماٹھن الِء خدا جي روشنيَء کان پري، ابدي اونداھيَء جي سزا
ٿیڻ جو خطرو آھي.  اسان کي اسان جي دشمنن سان پیار �رڻ ۽ انھن الء دعا �رڻ گھرجي جی�ي

اسان کي ایذائیندا آھن.  اسان کي ٻین کي معاف �رڻ گھرجي جیئن خدا اسان کي معاف �ري ٿو.

یسوع پاڻ ۾ قانون ۽ نبین کي م�مل �ري ٿو، ۽ ٻین کي اھو �رڻ جي سونھري قاعدي جي مطابق
زندگي گذاري ٿو جی�و توھان چاھیو ٿا تھ اھي توھان الء �ن، سڀني قانونن ۽ نبین کي پورو �ري

ٿو.

رب جي دعا ھ� نمونو آھي تھ �یئن دعا �جي، نھ تھ بی�ار ورجائي جو ھ� وسیلو.

ان جي موجوده نسخن ۾ اھڙا لفظ شامل آھن:
آسمان ۾ اسان جو پيء، توھان جي نالي سان پاڪ آھي.

توھان جي بادشاھي اچي، توھان جي مرضي زمین تي پوري ٿئي جیئن اھو آسمان ۾ آھي.
اسان کي اڄ ڏینھن جي ماني ڏیو،

۽ اسان کي اسان جا گناھھ معاف �ر جیئن اسان انھن کي معاف �ندا آھیون جی�ي اسان جي خالف
گناھھ �ندا آھن.

اسان کي آزمائش کان پري �ري ۽ برائي کان بچائي،
توھان جي الِء بادشاھي، طاقت ۽ شان آھي، ھمیشھ الِء.  آمین.

ان دعا جو ھ� آرامي روپ شروع ٿئي ٿو، اباون دبشمیا، جنھن جو مطلب آھي، ”محبوب جی�و ھر
ھنڌ آھي.

یسوع اسان کي چیلینج �یو تھ خدا جي بادشاھي جي مطابق زندگي گذاریون ۽ ان جي صداقت سڀني
کان مٿانھون ۽ پوء خدا اسان جي ضرورتن کي پورو �ندو.  جی�ڏھن اسان ھن جي تعلیم تي رھون ٿا

تھ اھو اسان جو گھر پٿر تي تعمیر �رڻ جھڙو آھي، نھ ری�ي تي.
ماٹھو حیران ۽ حیران ٿي ویا یسوع جي تعلیم کان ڇو تھ ھن انھن کي سیکاریو جیئن �نھن کي حتمي
اختیار سان ۽ ٻین وانگر نھ جی�و ٻین ماٹھن جو حوالو ڏنو.  یسوع سیکاریو ۽ ھر �نھن الء خدا جي

محبت جو مظاھرو �یو.



مذھبي اڳواٹن سان ت�رار وڌي ویو ڇا�اڻ تھ یسوع آزاديء سان گنھگارن سان الڳاپیل ۽ سبت جي
ڏینھن تي ماٹھن کي شفا ڏني.  مذھبي اڳواٹن جي سخت قاعدن ۽ روایتن ماٹھن سان صحبت �رڻ کان
منع �ئي جی�ا ناپاڪ سمجھي ویندي ھئي ۽ سبت جي ڏینھن تي �نھن بھ قسم جي �م �رڻ کان

منع �ئي وئي ھئي.

یسوع انھن کي یاد ڏیاریو تھ جیتوٹی� سبت جي ڏینھن تي پادرین کي قرباني پیش �ندا ھئا، ڇو�رن
کي اٺن ڏینھن تي طھر �یو ویندو ھو، ماٹھو جانورن کي بچائیندا ھئا ۽ انھن کي پاٹي ڏیندا ھئا، ۽ انھن

ٻارن جي مدد �ندا جی�ي گر ٿي ویا.  یسوع خدا جي محبت، انصاف، ۽ شفقت کي ظاھر �یو جی�و
ھن �یو، سبت جي ڏینھن تي ماٹھن کي شفا ڏیڻ سمیت.



گلیلي ۾ مکیھ وزارت
Main Ministry in Galilee

متي).14-8(متيتائینموتجيواريڏیڻبپتسماجانوٺيکانواعظتيجبلوزارت،گلیليمکیھ
یسوع جي باري ۾ پنھنجي روایتن کي تبدیل �ري ٿو یسوع جي تعلیم جي اقتباس سان جیئن ھن ترتیب

ڏنل درسي خالصو ۾.

خدا جي بادشاھت ۾ زندگي الء مسیح جو ڊزائین
Mt(سڏجوشاگردنپھرین 4: Mt(واعظتيجبل)12-23 5-7(

خدا جي بادشاھي جي پکیڙ
رازجوبادشاھيجيخدا)10:42-9:35(م�يواعظجومشن)13-9:9(م�يسڏجومتي/لیوي

Mt(وحيڏانھنسادگي 11: 25-30(
Mt(واعظمثالي 13(

زمین تي خدا جي بادشاھي ۽ چرچ
Mt(اقرارجوپطرسعورت،�نعاني،5000کھانا Mt(واعظ�میون�ي)14-17 18: 15-35(

اختیار ۽ دعوت: آخري عید فصح تي
Mt(ح�مترینعظیمتحسین،خراجمثال،آخري Mt(واعظآخري)20-24 25(

یسوع جا مثال ماٹھن کي پریشان �ن ٿا. ھن مسلسل شین کي ڦیرایو.  مثال طور �ھاٹي نفرت �ندڙ
سامری�ن جي ساراھھ �ئي آھي (یھودین جو انھن سان �و واسطو نھ ھو) ۽ معزز مذھبي اڳواٹن جي

مذمت �ئي وئي.

یسوع جون �جھھ مشھور �ھاٹیون سندس تعلیم جي مخالفت ۽ ھر �نھن الِء خاص �ري گنھگارن
الِء سندس شفقت کان وڌیون. �ي مشھور مثال آھن گم ٿیل رڍ، گم ٿیل س�و ۽ گم ٿیل پٽ (پردیسي پٽ)

جون ڳالھیون. یسوع اھي ڳالھیون ڇو ٻڌایون؟  لوقا اسان کي ٻڌائي ٿو ڇو. یسوع حقیر �ی�س جمع
�ندڙن کي ڀلی�ار �یو جن کي غدار سمجھیو ویو، ۽ بدنام گنھگار جن ۾ طوائف شامل آھن، ا�ثر

انھن سان گڏ کائیندا آھن. مذھبي اڳواٹن ۽ عالمن حضرت عیسٰي تي سخت تنقید �ئي ان �ري ھن انھن
�ھاٹین سان جواب ڏنو.

یسوع �یترن ئي مثالن یا مثالن کي ٻڌایو جی�و روزمره جي زندگيء مان ٺھیل آھي.  مثال طور، ھن
سخت، پٿریلي، �انڊیري ۽ سٺي زمین تي پوکیل ٻج بابت ڳالھایو. ھن وضاحت �ئي تھ خدا جو �الم



�ڏھن �ڏھن سخت دل ماٹھن، یا گھٽ-ذھني ماٹھن، یا دنیاوي-دانشور ماٹھن، یا کلیل دل ماٹھن تي،
مختلف نتیجن سان.  سٺي زندگي ۾ سٺو میوو پیدا �یو.

سڄي رات دعا �رڻ کان پوِء، یسوع پنھنجي �یترن ئي پوئلڳن مان ٻارھن شاگردن کي چونڊیو ۽ انھن
کي تبلیغ �رڻ، بیمارن کي شفا ڏیڻ ۽ ناپاڪ روحن کي �ڍڻ جو ح�م ڏنو، جیئن ھن �یو ھو.

2-4،'Bringing in the Sheaves'آھي:ڏنلفھرستجينالنجيشاگردنتي،دھنجي

ڀاُءسندسجیمس،اندریاس،پطرس،شمعونسڏیو،الِءمددپنھنجيیسوعکيجنھئاشاگرد12اتي
یوحنا، فلپس، ٿامس، متي، جیمس پٽ الفیس، ٿاڊیس، شمعون، یھوداه ۽ بارٿولومیو.

ھن اسان کي بھ سڏیو آھي، ھن اسان کي بھ سڏیو آھي.  اسین سندس شاگرد آھیون.  مان ھ� آھیان؛
ڇا توھان؟  ھن اسان کي بھ سڏیو آھي، ھن اسان کي بھ سڏیو آھي.  اسان سندس شاگرد آھیون، اسان کي

سندس �م �رڻ گھرجي.

یسوع پنھنجي شاگردن ۽ ٻین کي تبلیغ ۽ شفا ڏیڻ الء مو�لیو، ھر �نھن الء خدا جي پیار ۽ شفقت
ڏیکاري.  �یتریون ئي عورتون یسوع ۽ سندس �یم سان گڏ سفر �یون ۽ انھن کي کاڌو ۽ �پڙا ڏنا.

انھن مان �ي امیر خاندانن مان ھئا

یوحنا بپتسما ڏیڻ واري جیل ۾ پنھنجن ٻن شاگردن کي عیسٰي کان پڇڻ الِء مو�لیو تھ ڇا ھو واقعي
مسیح آھي، تنھن�ري عیسٰي پنھنجي مسیحیت جي ثبوت طور شفا ڏیڻ ۽ تعلیم ڏیڻ ۾ ڇا �یو آھي.

یسوع مسلسل سڀني ماٹھن الِء پنھنجي عظیم محبت کي ماٹھن کي بخشڻ ۽ شفا ڏیڻ سان ظاھر �یو، ۽
وڏا میڙ ھن ڏانھن ڀڄي ویا.

جڏھن ھن کي میڙ ڏٺائین، تڏھن ھن کي انھن تي رحم آیو، ڇاالءِ جو اھي ایذائي ویا ۽ الچار ھئا، جھڙا
)9:36(متيھو.نہریڍارجوجنرڍون

)12:15(متيڏني.شفاکيسڀنيانھنھن۽لڳا،ھلڻپٺیانجيھنمیڙ�یترائي

۽ ھو جتي بھ ویندو ھو، ڳوٺن، شھرن یا ٻھراڙین ۾، انھن بیمارن کي بازارن ۾ رکیو، ۽ ھن کي منٿ
�ئي تھ اھي ھن جي چادر جي چو�ي کي بھ ھٿ �ن.  ۽ جن بھ ان کي ڇھیو، تن کي شفا ملي.

)6:56(مرقس

۽ میڙ ۾ سڀیئي کیس ڇھڻ جي �وشش �ري رھیا ھئا، ڇا�اڻ تھ ھن مان طاقت ن�تي ۽ سڀني کي
)6:19(لوقاڏني.شفا



انجیل اسان کي یسوع جي ماٹھن کي شفا ڏیڻ، ۽ ماٹھن کي آزاد �رڻ، ۽ مئلن کي جیئرو �رڻ جا
�یترائي احوال ڏین ٿا.

ھن �ئپرناوم ۾ پنھنجي بنیاد کان سیکاریو ۽ سفر �یو، �یترن ئي شھرن ۽ ڳوٺن جو دورو �یو. ھن
سپاھيَء جي چوڻ تي ھ� صوبیدار جي نو�ر کي صرف ھ� لفظ سان شفا ڏني. یسوع ھن کي

پنھنجي ایمان ۽ اختیار جي سمجھھ جي ساراھھ �ئي.  نین ۾ ھن ھ� بیواھھ جي پٽ کي موت مان
اٿاریو.

ھن ڍنڍ تي ھ� طوفان خاموش ٿي ویو جڏھن ھن جي خوفزده شاگردن ھن کي ننڊ مان جاڳایو.  ھن ڍنڍ
جي پار ٻن ڀوتارن کي آزاد �یو. �یپرناوم ۾ ٻیھر ھن وڌی� ماٹھن کي شفا ڏني جنھن ۾ ھ� مفلوج
شخص کي معاف �رڻ ۽ شفا ڏیڻ سمیت ھن جي کٽ تي، چئن دوستن کي ڇت تان ھیٺ �ري ڇڏیو

ڇا�اڻ تھ اھي میڙ ذریعي اندر نھ ٿي سگھیا. مذھبي اڳواٹن کیس گناھھ معاف �رڻ تي تنقید �ندي ان
کي توھین رسالت قرار ڏنو. ڇت جي مرمت الِء اڳوٹو �ارپین�ر ھٿ اچي ویندو. یسوع ویجھو ھلندي

متي کي سڏ �یو تھ ھن سان گڏ.

یسوع ھ� عورت کي شفا ڏني جنھن کي ٻارھن سالن تائین خونریزي ھئي ۽ عبادت گاھھ جي اڳواڻ
انڌاٻھتھن�توٻاھرکانگھرسندنھوجیئن�یو.جیئروکانموتکيڌيءجيسالن12جيجیرس

سندس پٺیان ایندڙ گھر ۾ آیا ۽ ھن انھن کي شفا ڏني ڇا�اٹ تہ انھن ایمان آندو ھو. انھن جي وڃڻ کان پوِء
ماٹھو ھن وٽ ھ� گونگي روح ۾ مبتال ماٹھو کٹي آیا جنھن کي ھن شفا ڏني پر مذھبي اڳواٹن مٿس

جادو جي طاقت استعمال �رڻ جو الزام ھنیو.

بعد ۾، یسوع ھ� انڌا ۽ گونگا انسان کي آزاد �یو، پر ٻیھر فریسیس مٿس جادو جي طاقت استعمال
�رڻ جو الزام لڳایو. یسوع انھن کي سختيَء سان خبردار �یو تہ اھي پاڪ روح تي اھڙي تہمت نہ
ھٹن یا انھن کي معاف نہ �یو وڃي.  یسوع انھن کي یاد ڏیاریو تھ ھن جي برائي یا ناپاڪ روحن کي

�ڍڻ ظاھر �یو تھ خدا جي بادشاھي ھن ۾ آئي.

ماٹھو یسوع جي چوڌاري گڏ ٿیا.  گھٹن ئي کیس ُڇھڻ پئي چاھیو تھ ھو شفا حاصل �ري. �ڏھن
�ڏھن عیسٰي ۽ سندس شاگردن وٽ کائڻ الِء بھ وقت نھ ھوندو ھو، ڇا�اڻ تھ ماٹھن جي وڏي میڙ جي

�ري شفا حاصل �رڻ جي خواھش ھئي. یسوع ا�ثر صبح جو اٿڻ کان اڳ ا�یلو دعا �رڻ الِء
اٿندو ھو ۽ �ڏھن �ڏھن سڄي رات پنھنجي پيُء سان رفاقت ۾ گذاریندو ھو.

یوحنا پنھنجي انجیل کي ست طاقتور نشانین جي چوڌاري لکیو، جی�ي یسوع جي حقیقي فطرت ۽ جالل
کي ظاھر �ن ٿا. یوحنا یسوع جي تعلیم تي ڌیان ڏنو، سندس طاقت ۽ اختیار جي انھن نشانین جي

چوڌاري ٺھیل.



پھرین عید فصح جي چوڌاري:
)12-2:1(�رڻتبدیل۾شرابکيپاٹي.1
)54-4:46(ڏیڻشفاکيپٽجيامیر.2
)47-5:1(ڏیڻشفاکيانسان۾بیٿسدا.3

ٻئي عید فصح جي چوڌاري:
)4-6:1(کارائڻکي4.5000
)21-6:15(ھلڻتيپاٹيَء.5
پاس:آسجيفصحعید�ین)41-9:1(ڏیڻشفاکيماٹھوَءانڌي.6
)21؛20؛22-2:18(ٿیڻجیئروجومسیح)57-11:1(اٿڻجولعزر.7

یوحنا جي انجیل انھن واقعن جي نشانین کي سڏي ٿو، ۽ ڏیکاري ٿو تھ �یئن یسوع وضاحت �ئي تھ
سندس نشانیون خدا جي فرزند جي طور تي سندس دیوتا ۽ اختیار ڏانھن اشارو �یو.

یوحنا پڻ اسان کي یسوع جي 'مان آھیان' بیان ڏئي ٿو.  ھن جي یوناني نسخي ۾ استعمال �یو ویو
egoزور،مضبوط eimi-۽منفردقولاھيجاعیسٰيحضرتآھیان.پاڻمانیاآھیان،ا�یلومان

مش�ل دعوائون آھن.  اھي تصویرون یا استعارا �یترن ئي ماٹھن کي پریشان �ن ٿا.

ڀڄائیندسنھبھ�ڏھنمانکيتنھنایندووٽمونبھجی�و۽آھیان...مانيجيزندگيَءمان.1
اپریل).اڳ،کانفصحعیدٻي،6:35(یوحنا

کيانپرھلندونھ۾اونداھینبھ�ڏھناھوھلندوپٺیانمنھنجيبھجی�وآھیان.نورجودنیامان.2
آ��وبر).�ابرنی�لس،آففیسٽ،8:12(یوحناملنديروشنيجيزندگيَء

ٿیندو،داخلسانمونبھجی�وآھیان.دروازو/دروازومانآھیان...دروازو/دروازوالِءرڍنمان.3
تي،عیدعید،10:7،9جانڳولیندوکيچراگاھن۽ن�رندوٻاھر۽ایندواندر۽ویندو،بچایوسو

ڊسمبر).

تي،وقفجيعید،10:11(یوحناٿوڏئيجانپنھنجيالِءرڍنریڍارسٺوآھیان.ریڍارسٺومان.4
ڊسمبر).

۽رھندا،جیئروٿا،مرناھيجیتوٹی�ٿا،آٹینایمانتيمونجی�يآھیان.زندگي۽قیامتمان.5
جی�و جیئرو آھي ۽ مون تي ایمان آٹیندو، سو �ڏھن بھ نھ مرندو.  ڇا توھان ھن تي یقین رکو ٿا؟

۾).بیٿنیااڳکانفصحعیدآخري،26-11:25یوحنا



آخري،14:6(جانکانمونسواِءاچيٿونھوٽپيُءبھ�وزندگي.۽سچ،۽آھیان،رستومان.6
رات جي ماني).

شاختونآھیان،انگورمان...آھي.�ندڙپوکجوانگورنپيُءمنھنجو۽آھیان،ڊاکسچيمان.7
آھین.  جی�ي مون ۾ رھندا آھن ۽ مان انھن ۾ گھٹا میوا ڏیندا آھن، ڇا�اٹ تہ مون کان سواِء توھان

ماني).جيراتآخري،15:1،5(جانسگھو�ريٿانہبہ�جھھ

جڏھن یسوع یروشلم ۾ عالمن سان ��راُء �یو تھ قبیلي جي دعوت تي ھن اعالن �یو تھ "ابراھیم کان
پرویاکٹيپٿرالِءاڇالئڻتيھنجو�اوڙایوتھایتروکینڳالھھان).8:58(جانآھیان"ماناڳ،

ھو انھن کان ڀڄي ویو.



فصحعید�یونکانٻیون4
Second to Third Passovers

گلیلي ۾ آخري وزارت

آخري گلیلین وزارت جان بپتسما ڏیڻ کان پوء شروع �یو ویو.

ھیروڊ اعظم جي موت جي پٺیان، شھنشاھھ آگس�س ھیروڊ جي بادشاھي کي پنھنجي �ن پ�ن ۾ ورھایو.
آر�یالوس سامریھ، یھودیا ۽ ادومیا تي ا��ل نون سالن تائین ح�ومت �ئي، جیستائین شھنشاھھ
آگس�س کیس روم جي گورنرن سان تبدیل �یو، جنھن ۾ پرو�یور�ر پون�یئس پائلٽ بھ شامل ھو،

ان�یپاسھیروڊھو.�ندوح�ومتتيصوبيوڌندڙجيیھودیندورانعیسویآدی36-26جی�و
گلیل ۽ پیرا جو �ی�رارڪ ٿیو ۽ یسوع جي وزارت دوران ح�ومت �ئي.

فلپ، اردن نديَء جي اتر ۽ اوڀر وارن عالئقن جو حا�م، سندس زال ھیروڊیاس کان طالق ورتي، جنھن
پوِء ان�یپاس سان شادي �ئي.

جان بپتسما ڏیڻ وارو عوامي طور تي ان�یپاس کي مالمت �یو، جی�و جلدي ۽ وحشي طور تي �نھن
بھ مخالفت یا بغاوت جي نشاني جي خالف �م �یو.  ھن کي قید �یو ۽ بعد ۾ جان جو سر قلم �یو
جیتوٹی� ھن کي عزت ۽ ڊپ ھو. ھن جي سالگرھھ تي ھ� سر�اري ضیافت ۾ ھن جي ڌيَء جي

رقص ان�یپاس کي ایترو تھ خوش �یو جو ھن ھن کي عام طور تي پیش �یو جی�و ھن چاھیو ھو، ۽
ھن جي ماء جي ھدایت تي ھن جان جي سر الِء چیو. ان�یپاس افسوس سان پنھنجي عوامي واعدي جي

تعمیل �ئي.

جڏھن یسوع یوحنا جي موت جي خبر ٻڌي، تڏھن ھو ڍنڍ جي اُتر طرف بیت صیدا جي ویجھو ھ�ڙي
کيپوئلڳن70پنھنجيھنجڏھنآیوپٺیانجيوقتھ�اھوویو.ھلیوڏانھنجاِءواريا�یالئيَء

مشن تي جوڑوں ۾ مو�لیو ھو انھن ھنڌن تي جتي ھو گھمڻ وڃي رھیو ھو ۽ انھن ماٹھن کي شفا ڏیڻ ۽
آزاد ٿیڻ بابت واپس ٻڌایو.

وڏا میڙ گڏ ٿي ویا ھئا ڇا�اڻ تھ عید فصح جي ویجھو ھئي ۽ میڙ اردن جي وادي سان گڏ گلیل کان
یروشلم تائین سفر الِء گڏ ٿي رھیا ھئا. میڙ گھ�يَء سان ٻیڙيَء جي پٺیان لڳو ۽ سندس شاگرد گلیل جي

اترئین �ناري جي چوڌاري گھمي رھیا ھئا. یسوع کي انھن تي رحم آیو، بیمارن کي شفا ڏني، انھن کي
ڀیراٻھپھرینکارائي،مانيمانمانيجيڇو�رھ�کيمیڙجيماٹھنمٿيکان5,000۽سیکاریو

ھن میڙ کي معجزاتي طور تي کارایو.  اُھي کیس اُتي ۽ پوِء پنھنجو بادشاھھ بٹائڻ چاھیندا ھئا.



ھن شاگردن کي ٻیڙيَء ۾ ویھاریو ۽ جبلن ڏانھن ھلیو ویو ا�یلو دعا �رڻ الِء. انھيَء رات ھو پاٹيَء
تي ھلندو انھن ڏانھن مو�ي آیو، جھڙيَء طرح پطرس جڏھن عیسٰي ڏانھن نھاریو.  یسوع کیس پ�ڙي
ورتو جڏھن ھو ٻڏي ویو.  جیئن ئي اھي ٻیڙيَء ۾ گڏ ٿیا تھ واُء بند ٿي ویو ۽ اھي سڀ ھ�دم �ناري

تي اچي بیٺا. عجب ۾ پئجي سندس پوڄا �ئي ۽ اعالن �یو تہ ”سچ ۾ تون خدا جو فرزند آھین.

بعد ۾، یسوع اتر ڏانھن �ائر ۽ سائڊون ڏانھن سفر �یو میڊی�رینین تي جتي ھن کنعاني جي ڌيء کي شفا
ڏني جیتوٹی� اھو اسرائیل ڏانھن سندس مشن کان ٻاھر ھو.  عیسٰي وري گلیل ڍنڍ ڏانھن مو�ي آیو.  �ن

ھوکاڌو.وڌی�کان4,000مانمانيھ�تيطورمعجزاتيھنپوء،کانتدریس۽شفاجيڏینھن
ڊی�اپولس ڏانھن ھلیو ویو، ڏھھ شھر گلیل جي ڏکڻ اوڀر ۾، شفا ۽ تعلیم.

میڙ، ۽ حتي یسوع جا شاگرد، توقع �ندا ھئا تھ ھو انھن جو فاتح بادشاھھ، ھ� فاتح آھي جی�و انھن
؛6:15(یوحنا�ندوقائمبادشاھيپنھنجي۾اسرائیل۽�ندوآزادکانح�مرانيجيرومنکي

ھئي.مختلفکانخیالنسندنبادشاھتابديسندسپر).1:6اعمال

روم جي سلطنت جي ظلم ۽ تابع ماٹھن تي زبردست �ی�س الڳو �یو ویو، �یترن ئي یھودین ۾
ناراضگي ۽ �اوڙ کي وڌایو.  انھن جي خواھش ھئي تھ انھن جو واعدو �یل مسیح انھن کي آزاد

�ري، ۽ میڙ ڏٺو تھ عیسى ۾ ھ� نئین، طاقتور، آزاد ۽ انصاف واري بادشاھي الء وڏي امید.

یسوع زور ڏنو تھ خدا جي ابدي بادشاھي اسان جي دلین ۾ پاڻ ۾ ایمان سان خدا جو فرزند ۽ اسان جو
نجات ڏیندڙ آھي.

یسوع پنھنجي موت کي �ي ڀیرا پیش �یو

یسوع پنھنجي شاگردن کي �ي دفعا ٻڌایو تھ ھن جي موت ۽ جیئري ٿیڻ جي باري ۾، پر اھي نھ سمجھندا
ھئا.  پریشان ۽ پریشان ٿي کانئس ان بابت پڇڻ کان ڊڄي ویا:

(متي۾گلیلٻیو،).27-9:21لوقا؛38-8:31مرقس؛28-16:21(متي۾فلپيقیصریھپھریون،
).45-9:43لوقا؛32-9:30مرقس؛17:22-23
).34-18:31لوقا؛34-10:32مرقس؛19-20:17(متيویجھوجيیروشلم�یون،

ڏانھن��رین۾اترجيڍنڍگلیلپريکانمیڙکيشاگردن۾نتیجيجيوزارتگلیليجيیسوع)1(
وٺي ویو.  قیصریھ فلپي ۾، ماؤنٽ ھرمون ڏانھن، یسوع انھن کي پنھنجي موت جي باري ۾ ٻڌایو. دعا

�رڻ کان پوِء، عیسٰي پنھنجن شاگردن کان پڇیو تہ ماٹھن جو خیال آھي تہ ھو �یر آھي؟ مشھور رایا
ھن کان وٺي جان بپتسما ڏیڻ وارا مئل مان جیئرو ایلیا تائین یا �نھن ٻئي نبي جي جیئرو ٿیڻ تائین آھن.

جڏھن یسوع انھن کان پڇیو تھ انھن ڇا سوچیو، پطرس، انھن جي قدرتي اڳواڻ، اعالن �یو تھ یسوع



واقعي مسیح، مسیح، مسیحي بادشاھھ ھو، جی�و خدا طرفان مسح �یو ویو ھو، جی�و سڄي قوم جي
اچڻ جي امید رکي ٿو ۽ پنھنجي دائمي بادشاھي قائم �ري.

یسوع پطرس کي یاد ڏیاریو تھ خدا ھن کي نازل �یو ھو. پوِء یسوع انھن کي ٻڌایو تہ ھو وري یروشلم
ڏانھن ویندو ۽ گرفتار �یو ویندو، تشدد �یو ویندو ۽ قتل �یو ویندو. پطرس سختيء سان ان خیال تي

اعتراض �یو، ۽ پنھنجي پیاري رب کان ھ� تیز ڏو�ڙ �مایو.

ڇھن ڏینھن کان پوِء یسوع پطرس، جیمس ۽ یوحنا سان گڏ جبلن تي چڙھندو ویو ۽ تبدیل ٿي ویو، آسماني
شان ۾ چم�ندڙ. ھن موسى ۽ ایلیا سان ڳالھایو تھ ھن جي ویجھو وڃڻ جي باري ۾ زمین مان.

ٻئي موسى ۽ ایلیا زمین کي غیر معمولي طریقن سان ڇڏي ڏنو ھو. موسٰي وعده �یل زمین کي نبو جي
جبلن مان ڏٺو، اردن جي وادي جي ڏکڻ-اوڀر، جڏھن ھن چالیھن سالن تائین بني اسرائیلن جي اڳواٹي

�ئي ھئي.  خدا ھن سان ائین ڳالھایو جیئن �و ماٹھو پنھنجي ویجھي دوست سان ڳالھائیندو آھي. موسٰي
پنھنجي قیادت جوشوا جي حوالي �ئي، جنھن بني اسرائیلن کي پنھنجي وعدي �یل زمین ۾ آندو. موسى
۽ خدا سان گڏ ا�یلو روانو ٿیو جنھن سندس الش کي دفن �یو.  موسٰي، تبدیليَء جي وقت ان جبل تي،

وعدي �یل سرزمین ۾ ھو، ھن پنھنجي سڏ جي پوري ٿیڻ ۽ ھ� عظیم نبيَء جي اچڻ جي باري ۾
سندس پیشنگوئي، جی�ا ھاٹي خدا جي فرزند عیسى ۾ پوري ٿي.

ایلیا کي آسمان ڏانھن کنیو ویو ھو ھ� طوفان سان جڏھن گھوڙا ۽ باھھ جو ھ� رٿ ھن کي پنھنجي
شاگرد ایلیشا کان جدا �یو، جی�و پوِء نشانن ۽ عجائبات جي ان مسح ٿیل ۽ طاقتور وزارت ۾ جاري

رھیو.  یوحنا بپتسما ڏیڻ وارو ایلیا جي روح ۾ آیو ھو، ۽ ھاٹي ایلیاه اتي یسوع سان ڳالھائي رھیو ھو تھ
�یئن عیسى پنھنجي مسیحي مشن کي پنھنجي موت جي موت جي ذریعي پورو �ندو. �یترن ئي

عالمن ان ڳالھھ جي تشریح �ئي آھي تھ موسٰي ۽ ایلیاه جو مقابلو، قانون ۽ نبین جي نمائندگي �ري ٿو،
جی�ي سڀ یسوع ۾ پورا ٿیا.

پطرس، جیمس ۽ یوحنا تبدیلي جي شاھدي ڏني جتي موسي ۽ ایلیا یسوع سان سندس اچڻ جي باري ۾
ڳالھایو ۽ خدا جالل جي ��ر مان ڳالھایو: ھي منھنجو پٽ آھي، منھنجو محبوب، جنھن کي مان پیار

).18-1:16پطرس2؛36-9:28لوقا؛8-9:2مرقسڏسو؛8-17:1(متيٻڌ.کيھنٿو؛�ریان

تبدیلي، ھ� اھم واقعو انجیل جي وچ ۾ ٻڌایو ویو آھي، یسوع جي یروشلم ۽ سندس موت جي آخري سفر
)22-9:21لوقا؛32-8:31مرقس؛16:21(متيآھي.بٹائیندونشانوکيشروعاتجي

اڳ�ٿيجيموتپنھنجيوريعیسىھئا،رھیا�ريسفرڏانھنڏکڻاھيجیئنپوِءکانتبدیليَء)2(
�ئي.  “ ھو اتان ھلیا ۽ گلیل مان لنگھي ویا. ۽ اھو نہ چاھیو تہ �نھن کي خبر پوي، ڇاالءِ جو ھو

پنھنجن شاگردن کي سیکاري رھیو ھو ۽ کین چوندو ھو تہ ’ابن آدم ماٹھن جي ھٿن ۾ �یو ویندو ۽ اھي



کیس ماري ڇڏیندا. ۽ جڏھن ھو ماریو ویندو، تڏھن ھو �ن ڏینھن کان پوِء جیئرو ٿي اٿندو.“ پر اھي اھا
)32-9:30(مرقسویا.ڊڄيکانپڇڻکانئس۽سگھیانہسمجھيڳالھھ

متي چوي ٿو تھ شاگرد ڏاڍا پریشان ھئا.  لوقا وڌی� چوي ٿو تھ سندس شاگرد نھ سمجھندا ھئا، ۽ مطلب
)45-9:43لوقا؛23-17:22(متيھو.ل�یلکانانھن

ڇاسانھناتيتھٻڌایوکيشاگردنپنھنجيیسوعآیا،ویجھوجيیروشلماھيجیئنآخر�ار،)3(
ٿیندو.

جڏھن عیسٰي یروشلم ڏانھن وڃي رھیو ھو تہ ٻارھن شاگردن کي ھ� پاسي وٺي ویو ۽ رستي ۾ انھن
کي چیائین تہ ”ڏسو اسین یروشلم ڏانھن ھلي رھیا آھیون. ۽ ابن آدم کي سردار �اھنن ۽ شریعت جي
عالمن جي حوالي �یو ویندو، ۽ اھي کیس موت جي سزا ڏیندا ۽ کیس غیر قومن جي حوالي �ندا تھ

باب20متیاٿندو.ٿيجیئروتيڏینھن�ئینھو۽وڃن،چاڙھیوتيصلیب۽چھب�ونٺٺولیون،
)34-31باب18لوقا34تا32باب10مرقس؛.17-19

یسوع پاڻ کي ابن آدم جو حوالو ڏنو، نھ رڳو پنھنجي انسانیت کي ظاھر �رڻ الء، پر اھو پڻ دانیال جي
�تاب مان ھ� مسیحي لقب ھو. اتي، انسان جي پٽ وانگر ھ�ڙو غالب ۽ شان ڏنو ویو آھي ۽

ھ�ڙي بادشاھت جی�ا ناس نھ ٿیندي.

بعد ۾ یھوداه ۾ وزارت

اڳیانپنھنجيھوتھڏنوح�مکيپوئلڳن70پنھنجيیسوعدورانسفرآخريڊگھيپنھنجيطرفڏکڻ
جوڙي ۾ وڃي خدا جي بادشاھي بابت ٻڌائین، بیمارن کي شفا ڏین ۽ ناپاڪ روحن کي ٻاھر �ڍن.

جیئن تھ ھجوم ۽ مخالفت پڻ وڌي ٿي یسوع یروشلم ۾ ٻن وڌی� دعوتن ۾ شر�ت �ئي،
سیپ�مبر/آ��وبر ۾ �یبرنی�لس جي دعوت، ۽ ڊسمبر ۾ وقف جي دعوت.

عیدجيڏینھنستجي(س�و�وٽ)بوٿسآففیسٽیا�برنی�لسپاسآسجيسیپ�مبر/آ��وبر)1(
اونھاري جي فصلن جي پڄاٹيَء تي ملھایو ویندو ھو ۽ پڻ خدا جي پنھنجي ماٹھن الِء خیال ھو جڏھن اھي
مصر مان ن�رڻ دوران بو�ن ۾ رھندا ھئا. جڏھن یسوع جا ڀائر ان عید الِء وڃي رھیا ھئا تھ انھن یسوع

کي یھودیھ ۾ عوام ڏانھن وڃڻ جي ترغیب ڏني، ڇا�اڻ تھ ھن پنھنجو گھٹو وقت یروشلم ۾ مذھبي
زندگي ۽ اختیار جي مر�ز کان پري گلیل ۾ گذاریو. ان وقت سندس ڀائرن م�مل طور تي یقین نھ

�یو ھو تھ ھو اصل ۾ واعدو �یل مسیح ھو.  بعد ۾، ھن جي جیئري ٿیڻ کان پوء انھن ایمان آندو ۽
چرچ ۾ اڳواٹن بٹجي ویا.  انھن مان ٻن یعقوب ۽ جوڊ جا مختصر خط لکیا.



یسوع دیر سان ۽ ڳجھي طور تي تبرن�لس جي عید ۾ ویو.  �جھھ اڳواٹن ھن کي گرفتار �ري قتل
�رڻ چاھیندا ھئا.  عید دوران ھنن کي گرفتار �رڻ الِء ھی�ل جا گارڊ مو�لیا، پر محافظ ھن کي

ڏسي حیران ٿي ویا ۽ �جھ بھ نھ �یائون.

ان عید جي ھفتي جي ھر منجھند تي پادرین مندر جي قربان گاھھ تي پاٹي ۽ شراب جو ٿلھو وھایو ۽ عید
جي آخري ۽ عظیم ترین ڏینھن تي (مم�ن طور تي جڏھن پاٹي وھایو پیو وڃي) عیسٰي بیحد دلیريَء

سان اعالن �یو، ”جی�ڏھن �و اڃایل آھي.  انھن کي مون وٽ اچڻ ڏیو ۽ پیئڻ ڏیو، جی�و مون تي
ایمان آٹیندو، جیئن �تاب ۾ چیو ویو آھي، انھن جي اندر مان جیئري پاٹي جا ندیون وھندیون، ھو بیان

�ري رھیو ھو.

روح مومنن جي زندگین ۾ �ندو. یسوع بابت بحث گرم ٿي ویا. �ن ماٹھن جو خیال ھو تھ ھو اھو نبي
ھو جنھن جي اڳ�ٿي موسى �ئي ھئي. ٻین کي یقین ھو تھ ھو واعدو �یل مسیح ھو. ھی�ل جا

نگہبان، جن کي یسوع کي گرفتار �رڻ الِء مو�لیو ویو آھي، سي ساٹس بغیر مو�ي آیا، ۽ چیائون تہ
ھن جھڙو �وبہ ڳالھایو �ونھي.  فریسین گارڊن تي الزام لڳایو تھ یسوع کي بیوقوف بٹایو ویو.  تنھن
ھوندي بھ، نی�دیمس، یسوع جي ٻڌڻ جي حق جو دفاع �یو.  انھن ھن سان بحث �یو ۽ اعالن �یو

تھ صحیفن ۾ �وبہ نبي گلیل مان نھ ایندو.

یوحنا جی انجیل یا احتیاط سان یسوع جي ڄمڻ واري جاء تي تحقیق �ئي. یوحنا جي انجیل ٻڌائي ٿي تھ
�یئن ٻئي ڏینھن جیئن یسوع مندر ۾ سیکاریو، فریسي ۽ قانون جا استاد ھ� عورت کي زنا ۾ گرفتار

�یو.  اھي یسوع کي پ�ڙڻ چاھیندا ھئا تھ ھن کي یاد ڏیاریندو آھي تھ انھن جي قانون چیو آھي تھ ھوء
سنگسار �ئي وڃي.  یسوع انھن کي انھن جي پنھنجي گناھن جي یاد ڏیاریندي چیو تھ جی�ي گناھھ کان
سواِء پھریون پٿر اڇالئي سگھن ٿا، ھ� بیان ا�ثر ھاٹي ٺھیو آھي جھڙوڪ جی�ي شیشي جي گھرن

۾ رھن ٿا انھن کي پٿر نھ اڇالئڻ گھرجي.  پوِء عیسٰي م�يَء ۾ لکیو.  مان حیران آھیان تھ ھن ڇا لکیو
آھي!  منھنجو اندازو اھو آھي تھ ھن صحیفا لکیا انھن جي گناھن جي نشاندھي �ن.  ھنن پنھنجا پٿر

اڇالیا ۽ ھلیا ویا، شروعات ۾ سڀ کان وڏي کان جی�و شاید سڀ کان ڊگھو نا�ام ٿي چ�و ھو.  یسوع
خدا جي وڏي محبت ڏیکاري، عورت کي ٻڌایو تھ ھن ھن کي مذمت نھ �ئي.  ھن ھن کي پڻ چیو تھ

گناھھ �رڻ کان رو�یو، جی�و ھو مسلسل ھو سڀني کي ٻڌایو.

یسوع ھ� فقیر کي جنم کان انڌو ڏٺو، تنھن�ري ھن زمین تي ٿ�ایو، م�ي ٺاھي ۽ ان کي ان شخص
جي اکین تي لڳایو.  ھن کیس ڌوٻيَء الِء سلوام جي تالَء ۾ مو�لیو.  اھو سبت جي ڏینھن تي ھو ۽

فریسي شفا جي باري ۾ ناراض ھئا.  ھنن گرمجوشي سان انسان ۽ سندس والدین کان پڇا ڳاڇا �ئي.
اھو ماٹھو یسوع تي ایمان آٹیندو ھو تنھن�ري مذھبي اڳواٹن پاران خارج �یو ویو.

سیلیوڊ-یوناني۾ق.م165آھي)ویندوسڏیوHanukah(ھاٹيعقیدتعیدجيسیاري۾ڊسمبر)2(
تي می�ابین جي فتح جو جشن ملھایو ویو جڏھن زیتون جو تیل صاف ٿیل مندر ۾ اٺن ڏینھن تائین



معجزاتي طور تي ساڙیو ویو، جیستائین وڌی� نھ ٿي سگھي. دعوت جي جشن ۾ اڃا بھ شامل آھي اٺ
چراغ روشن �رڻ (ھر ھ� ڏینھن) مغربي وال پالزا ۾ ھ� وڏي مینور تي.

یھودي اڳواٹن یسوع کي چیلینج �یو تھ ھن دعوت ۾ واضح طور تي اعالن �یو تھ ڇا ھو واقعي
مسیح، مسیحي ھو. یسوع وري انھن کي یاد ڏیاریو تھ معجزا ھن پنھنجي پيء جي نالي تي �یا ھئا،

جی�و ھو خدا جو فرزند ھو.  اھو انھن کي �اوڙجي ویو ۽ ھنن کیس پٿر ھٹڻ الِء پٿر کٹي �فر جي
سزا ڏني.  ھو انھن کان پري ٿي ویو.

یسوع اردن دریاَء ڏانھن مو�یو، جتي یوحنا بپتسما ڏئي رھیو ھو، ۽ اتي جنوري ۽ فیبروري تائین رھیو.
کیس ٻڌڻ الِء وڏا میڙ اچي مٿس ایمان آٹڻ لڳا

بعد ۾، یسوع ڏکڻ اردن نديء جي ذریعي یری�و ڏانھن سفر �یو، جتي ھن �یترن ئي انڌا بار�یمیس
سمیت �یترن ئي کي شفا ڏني، ۽ ھن حقیر �ی�س �لی��ر ز�ی�س سان گڏ کاڌو. ھجوم وڌندو ویو
جیئن ھو یروشلم ڏانھن سلسلو جاري رکي. یسوع جي پٺیان ایندڙ میڙ کي امید ھئي تھ خدا جي بادشاھت

ھن جي ذریعي فوري طور تي ایندي.

جڏھن اھي یروشلم جي اوڀر ۾ زیتون جي جبل جي ڏاکٹي ڦا�� تي بیٿنیا پھتا، تڏھن یسوع لعزر کي
موت مان اٿاریو، ۽ ساٹس گڏ سندس ڀینرن مارٿا ۽ مریم سان گڏ رھیو. حیرت انگیز، پیار �ندڙ میڙ

وڌندو رھیو، جی�و عیسى ۽ لعزر ٻنھي کي ڏسڻ چاھیندو ھو. اتان کان یسوع پنھنجي آخري ھفتي
دوران یروشلم ۾ میل پنڌ �یو، ا�ثر �ري رات جو بیٿاني ڏانھن مو�ندو ھو.

یسوع لعزر کي مئلن مان جیئرو �رڻ جي خبر جھنگ جي باھھ وانگر پکڙجي وئي. ھن مخالف یھودي
اڳواٹن کي ناراض �یو، جی�ي پوء یسوع ۽ لعزر ٻنھي کي مئل چاھیندا ھئا.

اھي یسوع کي عید فصح جي دوران مارڻ نھ چاھیندا ھئا جیئن انھن سوچیو تھ اھو ماٹھن ۾ فساد جو
سبب بٹائیندو ڇو تھ یسوع تمام مشھور ھو ۽ �یترن ئي ماٹھن کي یقین ھو تھ ھو انھن جو مسیح ھو.

تنھن ھوندي بھ، یسوع، پاڻ کي انھن جي حوالي �رڻ جو انتخاب �یو جنھن ڏینھن عید فصح جي
میمن کي قتل �یو ویو.
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ھفتي مقدس ھفتي یا جوش ھفتي طور سڃاتو وڃي ٿو، ھر ھ� انجیل جو �یون حصو ڀریندو آھي. ان ۾
شامل آھي یسوع جو یروشلم ۾ فتح مند داخل ٿیڻ، پام آچر تي، مندر کي صاف �رڻ، یھودي اڳواٹن

سان بحث مباحثو ۽ ت�رار، بیٿاني ۾ کاڌو، آخري رات جي ماني، گٿسمني ۾ اذیت واري دعا، مذھبي ۽
سیاسي اڳواٹن پاران سندس پنج آزمائشون، ھن کي �وڙا ھٹڻ، صلیب تي چاڙھڻ،  دفن ۽ پوِء سندس

فتح مند جیئرو ٿیڻ جنھن کي اسین ایس�ر آچر سڏین ٿا.

Crucified۾�تابنمنھنجيٿوڏیانبیانبائیبلتفصیليوڌی�جاھفتيانمان and Risen and
The Lion of Judah،مفتPDFsسانrenewaljournal.com.تي

جیتوٹی� یسوع مقدس ھفتي ۾ �یترائي اھم صحیفا پورا �یا، یھودي عالمن ان کي نھ ڏسي سگھیا، ۽
ان جي پوئلڳن بھ ان کي سمجھي نھ سگھیو جیستائین ھن پنھنجي جیئري ٿیڻ کان پوء ان جي وضاحت

�ئي.
تنھن �ري تاریخ ۾ سڀ کان اھم ھفتو ھ� ٻئي ھفتي جي طور تي ظاھر ٿیو جنھن ۾ سالیاني عید
فصح جي جشن شامل آھي، وڏي میڙ سان گڏ یروشلم ڀرڻ. اھو آخري ڊرامائي ھفتي ڀریل شھر ۾، ۽

یروشلم جي ڀرپاسي وارن عالئقن ۾، مذھبي اڳواٹن ۽ عالمن سان کلیل ت�رار ۾ ڦاٿل.  انھن یسوع تي
تنقید �ئي تھ ھو شور مچائیندڙ ماٹھن کي سندس ساراھھ �رڻ جي اجازت ڏئي.

پرجوش میڙ رڙ �ئي، "حسنا،" مطلب، "رب اسان کي بچائي." اھي ھ� مسیح جي خواھشمند ھئا،
جی�و انھن کي روم کان آزاد �ري.  مندر جي اتر طرف قلعي ۾ رومن گارڊن �نھن بھ بدامني یا

بغاوت الِء خاص طور تي پرجوش عید جي ڏینھن ۾ ھاِء الرٽ تي رھي.

ھ� تمام وڏي میڙ پنھنجا �پڙا روڊ تي وڇایا ۽ ٻین وٹن جون �اریون ��ي رستي تي پکیڙي ڇڏیون.
سندس اڳیان ۽ پٺیان ایندڙ میڙ رڙیون �ري رھیا ھئا،

”دائود جي پٽ کي حسنا!

بر�ت وارو آھي اھو جی�و رب جي نالي تي اچي ٿو!
اعلٰي آسمان ۾ حسنا!' جڏھن ھو یروشلم ۾ داخل ٿیو، تڏھن سڄي شھر ۾ گوڙ مچي ویو ۽ پڇیائین تہ ”اي!
'ھي �یر آھي؟'  میڙ چیو تہ ”ھي اھو ئي نبي آھي جی�و یسوع گلیل جي ناصرت شھر جو آھي. (متي

)19-12باب12یوحنا,40تا28باب19لوقا؛10-1باب11مرقسڏسو؛11-8باب21



یسوع ھ� گڏھھ تي سوار ٿي زیتون جي جبل جي پھاڙن تان، �درون نديَء جي پار ۽ گاديَء جي
معروفھ�مان)21:5(متی9:9ز�ریاھنپھتو.۾عالئقيواريمندرواريپاسياڀرندي

پیشنگوئي کي پورو �یو:

ڏاڍي خوشي �ر، اي صیون ڌٹي!
وڏي وا�ي رڙ، اي یروشلم جي ڌيَء!  ڏس، تنھنجو بادشاھ تو وٽ اچي ٿو.

فتح مند ۽ فتح مند آھي، ھو عاجز ۽ گڏھھ تي سوار، کودڙي تي، گڏي جو ٻچڙو.

یسوع روئي رھیو ھو جڏھن ھر�و خوش ٿي رھیو ھو:

جڏھن ھو ویجھو آیو ۽ شھر کي ڏٺائین، تڏھن روئي چیائین تہ ”جی�ڏھن تون بہ

توھان، ھن ڏینھن تي صرف انھن شین کي تسلیم �یو ھو جی�ي امن الء آھن! پر ھاٹي اھي اوھان جي
اکین کان ل�ل آھن. بیش� توتي اُھي ڏینھن ایندا، جڏھن تنھنجا دشمن تنھنجي چوڌاري قلعا ٺاھیندا.

توھان، ۽ توھان کي ھر پاسي ۾ ھیم.  اھي توھان کي زمین تي ل�ائیندا، توھان

۽ توھان جا ٻار توھان جي اندر، ۽ اھي توھان جي اندر ھ� پٿر تي ٻئي پٿر نھ ڇڏیندا. ڇاالءِ جو تو خدا
)44تا41باب19(لوقا:ڄاتو.''نہوقتجواچڻپنھنجيطرفانجي

قبضوتيشھرلش�ررومي۾عیسوي70پوِءکانسالن40ا��لٻرندڙ.عذابجوانڏٺائینعیسي
�ري، ان جي عمارتن کي تباھھ �ري ڇڏیو ۽ اتان جي ماٹھن کي قتل �ري ڇڏیو.

مذھبي اڳواٹن سان ڇ�تاڻ ان ھفتي جي شروعات ۾ پکڙجي وئي ۽ ڌما�و ٿیو جیئن پرجوش میڙ
عیسٰي کي سیکاریندي ٻڌو ، ۽ ھن انڌن ۽ معذورن کي شفا ڏني.

یسوع فوري طور تي مندر جي اختیارین سان ��رایو، مندر جي عدالتن کي بي ایمان واپارین جي
صاف �رڻ سان، جی�ي قرباني جي جانورن جي ضرورتن جي فصح جي ھجوم مان مندر الء وڏي

آمدني گڏ �ندا ھئا.

ھر روز انھي ھفتي جي شروعات ۾، یسوع مندر جي عالئقي ۾ سیکاریو، مسلسل مذھبي ورھاڱي سان
وڙھندي، جی�و ھن کي پ�ڙڻ جي �وشش �ئي جیئن ھن کان روم ڏانھن �ی�س ادا �رڻ بابت

پڇیو.  یسوع خدا جي بادشاھت جي ابدي قدرن جو اعالن �رڻ الِء دلیل �ڍیو.



فریسیون �تاب جي بنیاد تي سوین قانونن ۽ روایتن جي پیروي �ندا ھئا پر عیسٰي ح�من کي ٻن
حصن ۾ گڏ �یو، خدا سان پیار �رڻ ۽ ٻین سان پیار �رڻ. صدوقن سیاسي احسان �یو ۽ موت کان

پوِء جي زندگي، مالئ�ن ۽ شیطانن کان ان�ار �یو، پر یسوع کین یاد ڏیاریو تھ خدا جیئرن جو خدا
آھي، بشمول سندن ابن ڏاڏن جو مري ویو.

یسوع مذھبي عالمن کي حیران �ري ڇڏیو، انھن جي عقیدن ۾ خامیون ڏیکاریندي، اشارو �یو تھ انھن
جي صحیفن ۾ ھن جي باري ۾ ڳالھایو پر اھي ڏسي نھ سگھیا.

مثال طور، تعمیر �ندڙن پاران رد �یل پٿر، �یپ اس�ون یا �نڊ اس�ون بٹجي ویو، سڀني کان اھم
55پٿر.

حضرت یسوع ھ� انگورن جي باغ جي مال� جو قصو ٻڌایو، جنھن پنھنجي نو�رن ۽ پوِء پنھنجي
ا�یلي پٽ کي پنھنجو حق حاصل �رڻ الِء مو�لیو، پر ڏوھارین انھن سان بدسلو�ي �ئي ۽ سندس

پٽ سمیت �یترن کي قتل �یو. مال� کین سخت سزا ڏیندو. مذھبي اڳواٹن اھو محسوس �یو تھ
�ھاٹي جو مقصد انھن ڏانھن ھو.

اُن ھفتي جي ھر رات جي شروعات ۾ یسوع ۽ سندس ویجھن شاگرد میل پنڌ �ري بیٿنیا ڏانھن ویندا ھئا
۽ اتي دوستن سان گڏ کاڌو کائیندا ھئا. انھن دورن ۾ ھ� ماني شامل ھئي جتي لعزر جي ڀیڻ مریم مٿس

تمام مھانگو خوشبودار تیل وجھي ڇڏیو. �جھھ شاگردن ھن جي زیادتي تي تنقید �ئي پر یسوع ھن
جي شاندار محبت جي ساراھھ �ئي، جی�ا سڄي دنیا ۾ (جیئن تھ �تاب ۾ ۽ ھتي پڻ) ٻڌایو ویندو.

ھن سندس الش کي دفنائڻ الِء تیار �یو ھو. اھا خوشبو ھن جي جسم ۾ �یترائي ڏینھن رھندي.

ح�مرانن جي حیرانگي جي �ري، یسوع جي پوئلڳن مان ھ� ڳجھي طور تي اتفاق �یو تھ عیسى
کي خاموشيء سان، میڙ کان پري. ح�مرانن فسادن کان بچڻ الِء عید فصح جي دوران یسوع کي مارڻ

نھ چاھیو، پر اھو اھو آھي جڏھن عیسٰي پاڻ کي انھن جي حوالي �یو جڏھن عید فصح جي میمن کي
قتل �یو ویو.  اھو ڏینھن یھودین الِء سج غروب ٿیڻ کان پوِء ایندڙ سج لھڻ کان شروع ٿیو جڏھن یسوع

جو زخمي، ذبح ٿیل الش ڀرسان ھ� نئین قبر ۾ پیو.

سندس گرفتاريَء، تشدد ۽ ڦاھيَء کان اڳ وڏي تعداد ۾ ماٹھن سندس استقبال �یو ھو.  پر �جھھ ڏینھن
کان پوِء ھو مري ویو.

جیئن مون ھن تي غور �یو، مون محسوس �یو تھ اھو اڃا تائین ٿئي ٿو. ملین مٿس ڀروسو �ن ٿا،
مٿس ایمان آٹین ٿا ۽ سندس پیروي �ن ٿا، پر ٻیا کیس ۽ سندس �الم کي رد �ن ٿا. �یترن ئي

ح�ومتي اختیارین سندس ۽ سندس تعلیم جي مخالفت �ئي، سندس پوئلڳن کي قید �یو ۽ قتل �یو.
�یترن ئي مذھبن جا پیرو�ار سندس پوئلڳن کي قتل �ن ٿا.  �یترائي میڊیا آئو�لیٽ سندس تدریس ۽



اختیار تي حمال �ن ٿا ۽ انھن جي مذمت �ن ٿا جی�ي سندس نقل �ن ٿا.  �یترائي عیسائي تنقید
�ن ٿا ۽ ٻین عیسائین تي حملو �ن ٿا جی�ي انھن کان مختلف آھن.

چڱائي برائي کي منھن ڏئي ٿي. مون محسوس �یو تھ یسوع اسان سڀني کي منھن ڏئي ٿو ۽ چیلینج
�ري ٿو ڇا�اڻ تھ اسان سڀ ھن جي معیار ۽ گھرجن کان گھٽ آھیون. اسان کي پنھنجي نا�امي

ڏسڻ گھرجي ۽ بخشش ۽ زندگي الِء خدا تي ڀروسو �رڻ گھرجي.  ھو دائمي زندگي ڏئي ٿو.

ان �ري ھن اسان الِء مرڻ جو انتخاب �یو، اسان سڀني الِء پنھنجي عظیم محبت مان. ھن اسان جي
جاِء ورتي. ھن اسان جو ڏوھھ ۽ گناھھ پاڻ تي کنیو ۽ اسان جي جاِء تي مري ویو. ھو وري موت تي فتح

حاصل �ري ٿو ۽ سڀني کي دائمي زندگي پیش �ري ٿو جی�ي مٿس ڀروسو �ن ٿا.

اعلٰي پادري ۽ ح�مران سنھڊرین جي سردار پادرین ھن خطرناڪ، بنیادي نوجوان کي مارڻ جو عزم
�یو ھو.  ھن جي مقبولیت جي حسد ۽ ان خطري جي �ري تھ ھن جي مقبولیت ھ� مم�ن بغاوت ۽
سخت رومن انتقام جو سبب بٹجي سگھي ٿي، مذھبي اڳواٹن ھن کي مرڻ چاھیو ۽ اھو خطرو ھ�ایو ویو.

آخر�ار انھن کیس قتل �یو.  پر یسوع پاڻ کي انھن جي حوالي �یو، اھو ڄاٹندو ھو تھ ھو عام طور
تي صلیب تي چاڙھیو ویندو جڏھن عید فصح جي میمن کي ماریو ویندو.  جیتوٹی� مذھبي اڳواڻ یسوع
کي عید دوران مارڻ نٿا چاھین ۽ پیالطس �نھن بہ طرح یسوع کي مارڻ نہ چاھیو، پر یسوع عید جي

تیاريَء واري ڏینھن تي مرڻ جو انتخاب �یو، جڏھن قربان �یل پاس�ل لیمبز کي قتل �یو ویو،
خاص عید جي ڏینھن کان اڳ. اھو پاڻ خدا جو ابدي گھی�و آھي جی�و اسان جا گناھ کٹي ٿو وڃي.

یسوع عید فصح کائي، آخري رات جي ماني، ساڳئي یھودین جي ڏینھن تي جڏھن ھو مري ویو. ھن
پنھنجي عید فصح جي ماني پنھنجن ویجھن شاگردن سان گڏ کائي، اھو ڄاٹي ٿو تھ اھو سندن آخري ماني

ھوندو انھن سان گڏ ھن جي موت کان اڳ ایندڙ منجھند جو. ھو عید فصح جي معنى کي پورو �ندو
جیئن خدا جو بي عیب لیبر، اسان سڀني الِء قتل �یو ویو.

ھن کاڌي کي نئین معنٰي ڏني. اسان ان کي آخري رات جي ماني سڏین ٿا.  ھن کین ٻڌایو تھ ماني ھن جو
جسم آھي ۽ شراب ھن جو رت ھو. ھن ان جي معنٰي ۽ اھمیت پوري �ئي. ھو پنھنجو ڀرپور جسم اسان

سڀني الِء قربان �ري رھیو ھو. ھن انھن کي چیو تھ ھر ڀیري ھن کي یاد رکو. ان ۾ شامل آھي جنھن
کي اسان ھاٹي �میونیون یا یوچارسٽ (ش�رگذار) سڏین ٿا ۽ اسان جي گھرن ۾ گڏ کائڻ ۽ پیئڻ جو

حصو ٿي سگھي ٿو جیئن اھو شروعاتي چرچ ۾ ھو.

شاگرد ان ماني جي اھمیت کي نھ سمجھندا ھئا ۽ اھو بھ بحث �ندا ھئا تھ انھن مان سڀ کان وڏو �یر
آھي.  یسوع انھن جي پیرن کي ڌوئي ان بحث کي خاموش �ري ڇڏیو، ھ� نو�ر وانگر �پڙا ھن
جي کمر جي چوڌاري ھ� تولیھ سان ھو جنھن کي ھو انھن جي پیرن کي مسح �ندو ھو. جنھن کین



منھن ڏنو. پطرس اعتراض �یو، پر یسوع کیس چیو تھ ھن کي قبول �رڻ گھرجي ۽ اھو سڀ کان
وڏو خادم آھي ۽ انھن کي ھن جي مثال ۽ محبت جي پیروي �رڻ گھرجي ۽ ھ� ٻئي جي خدمت

�رڻ گھرجي.

یسوع پنھنجي دل کي پنھنجي ویجھي دوستن سان حصیداري �ئي ۽ انھن الء دعا �ئي.  ھن واعدو
�یو تھ ھو ھمیشھ انھن سان گڏ ھوندو پنھنجي روح جي ذریعي انھن ۾.

اھو کاڌو زبور ڳائڻ سان ختم ٿیو.  روایتي طور تي عید فصح جي ماني ختم ٿي وئي ھ� ڳائڻ سان گڏ
قدرایتري،115زبورڳایو،گیتجونجاتانھنشاید.118-115زبورساراھھ،جيزبورھیلیل

اڳ�ٿین سان ڀریل آھي تھ یسوع پورو �ري ھا.

�ر!ڀروسوتيخداونداسرائیل،بنياي9
اھو انھن جو مددگار ۽ سندن ڍال آھي.

آھي.ڍالسندن۽مددگارجوانھناھو�ر!ڀروسوتيخداوندگھر،جوھاروناي10
آھي.ڍالسندن۽مددگارجوانھناھو�ریو!ڀروسوتيخداوندڊڄو،کانخداونداي11

ڏیندو.بر�تکياسرائیلبنيھوڏیندو؛بر�تکياسانھوآھي؛�یویادکياسانخداوند12
ھو ھارون جي گھر کي بر�ت ڏیندو.

وڏي.توڙيننڍيآھن،ڊڄنداکانخداوندجی�يڏیندوبر�تکيانھنھو13
وڌائي.کيٻارنجيتوھان۽توکيخدا14

بٹایو.کيزمین۽آسمانجنھنملي،بر�تطرفانجيخداوندکيتوھانشل15
آھن،آسمانجاخداوندآسمان16

پر ھن زمین انسانن کي ڏني آھي.
�ن،نٿاواکاڻجيخداوندمئل17

۽ نھ ئي �وئي جی�و خاموشيَء ۾ وڃي ٿو.
�نداسینواکاڻجيخداونداسینپر18

ھن وقت کان وٺي ۽ ھمیشھ الء.
)18-115:9(زبور�ریو!ش�رجورب

انھيَء مانيَء دوران یسوع یھوداه کي اھو �م �رڻ الِء مو�لیو ھو، جی�و یھوداه اڳ ۾ ئي رٿیو ھو،
کیس پادرین جي حوالي �یو. سندن ماني کائڻ کان پوِء ھي گروپ یسوع سان گڏ ھی�ل مان ن�ري

�یڊرون نديَء جي پار گٿسمني جي زیتون جي باغ ڏانھن ویو، جی�و شھر جي اوڀر ۾ زیتون جي جبل
جي ھیٺین سلپ تي آھي.

اتي گٿسمني جي باغ یا گرو ۾ یسوع �ي دفعا ا�یلو اذیت ۾ دعا �ئي.  سندس بیزار شاگرد ننڊ ۾ پئجي
ویا.  یسوع جي پگھر سان ڀریل ھئي رت. ھن پنھنجي پيُء کان پڇیو تھ ڇا ھي پیالو ھن و�ان گذري



سگھي ٿو، پر وڌی� چیو، ”منھنجي مرضي نھ پر تنھنجي پوري ٿئي.  ٿوريَء دیر کان پوِء، جڏھن
پطرس میڙ سان وڙھندو رھیو، تڏھن عیسٰي کیس رو�یو ۽ چیو تھ اھو پیالو پیئندو جی�و ھن جي پيُء

ڏنو ھو.

�جھھ عالمن گٿسمني ۾ سندس دعا کي وقت کان اڳ موت کان نجات حاصل �رڻ جي دعا جي طور
تي ڏسي ٿو. عبراني ڏانھن خط انھي ام�ان کي ھن طرح بیان �ري ٿو:

ھن جي جسم جي ڏینھن ۾، یسوع دعا ۽ دعائون ڏنیون، گڏ

بلند آواز روئي ۽ ڳوڙھا، جی�و ھن کي موت کان بچائڻ جي قابل ھو، ۽ ھن کي ھن جي تعظیم جي
تابعداري جي �ري ٻڌو ویو. جیتوٹی� ھو ھ� پٽ ھو، پر ھن جي فرمانبرداري سکي، جی�ا ھن

ڏک برداشت �ئي؛  ۽ �امل بٹجڻ کان پوِء، ھو انھن سڀني الِء ابدي ڇو��اري جو ذریعو بٹجي ویو،
جی�ي سندس فرمانبرداري �ن ٿا، انھيَء الِء تھ خدا کیس مل�ي زیدڪ جي ح�م موجب اعلٰي

)10-5:7(عبرانیونآھي.�یومقررپادري

یھوداه اتي ھ�ڙي میڙ جي اڳواٹي �ئي جنھن ھٿیارن سان گڏ عیسٰي کي گرفتار �یو جنھن پاڻ کي
انھن جي حوالي �یو.  یسوع جي خوفناڪ موجودگي تي میڙ پوئتي پئجي ویو. پطرس اعلٰي پادري جي
نو�ر مال�س جو �ن ��یو پر یسوع پطرس کي مالمت �یو ۽ �ن کي شفا ڏني، سندس آخري شفا

ڏیڻ وارو عمل سندس دشمنن الِء سندس پیار ڏیکاري ٿو.

آزمائشون

یسوع پنجن آزمائشن کي برداشت �یو، جن ۾ ٻھ مارڻ ۽ وڌی� ذاتي بدسلو�ي شامل آھن، ھن کي
وحشي طور تي زخمي ۽ ایترو تھ �مزور �ري ڇڏیو جو ھو جیترو مضبوط ھو، ھو ٻین قیدین وانگر
ھن جي موت جي صلیب کي کٹي نھ سگھیو. ھي خالصو بیان �ري ٿو انھن مان �جھھ سخت، جلدي

واقعن سمیت جلدي ۽ غیر قانوني دیر سان رات کان صبح جو سویر تائین جزوي سینیٽ جي اجالس،
پادرین جي ایگزی�یو�و �ائونسل. پادرین جي سینیٽ روم سان تعاون �یو ۽ رومن آفیسرن کي جوابده

ھو. اناس، ھ� اڳوٹو اعلي پادري، ۽ سندس پٽ �یفا، موجوده اعلي پادري، بااثر صدوقي پادري
خاندانن جو حصو ھئا، جی�ي رومن آفیسرن طرفان قبول ۽ مقرر �یا ویا.

سسرجيپادريوڏيآزمائش،سانانا)1(

ہیکل جي محافظن جي سپاھین رات دیر سان گٿسمني ۾ یسوع کي گرفتار �یو ۽ کیس پابند �یو. اھي
کیس پھریائین حناس وٽ وٺي ویا، جنھن یسوع کان سندس شاگردن ۽ سندس تعلیم بابت سوال �یو.

یسوع حناس کي یاد ڏیاریو تھ ھن آزاديء سان ۽ کلیل طور تي ڳالھایو ھو، ڳجھي طور تي نھ، ۽ اھو تھ



انا انھن کان پڇي سگھي ٿو جی�ي ھن کي ٻڌن ٿا. ھی�ل جي نگہبان جو ھ�ڙو سپاھي، اھو جواب
ٻڌي حیران ٿي، عیسٰي جي منھن تي ڌڪ ھٹڻ لڳو، ڇا�اٹ تہ ھن �جھھ غلط نہ چیو ھو.  یسوع سان

سخت، دشمني وارو عالج شروع ٿي چ�و ھو.  حنا ان کان پوِء یسوع
).24-14،19-18:12(یوحنامو�لیوڏانھنقائفاکي

پادرياعليآزمائش،سان�یفا)2(

ان ابتدائي پڇا ڳاڇا کان پوِء، اھي یسوع کي وٺي ویا، سردار �اھن، غضبناڪ بزرگن جي ھ�ڙي
ننڍڙي �ولي سان، سڄي رات گٿسمني جي گرفتاريَء کان پوِء کیس انصاف ڏیاریو وڃي.

یسوع جي پوئلڳن مان ٻھ ھن آزمائش کي گواھي ڏني.  انھن مان ھ�، اعلٰي پادري (مم�ن آھي تھ
نی�دیمس جنھن سینھڊرین ۾ عیسٰي جي حمایت �ئي ھئي، یا �ھاٹيَء جي لیک�) کي سڃاتو وڃي
ٿو، پطرس جي اندر اچڻ جو بندوبست �یو. پطرس �جھھ فاصلي تي پٺیان آیو ۽ بعد ۾ ھن پاڻ کي

�وئلي جي باھھ ۾ گرم �یو. اعلٰي پادري جي صحن ۾ جیستائین ھن کي اتي چیلنج �یو ویو ۽ عیسى
جان کي ڄاٹڻ کان ان�ار �یو

�یئنتہآیویادکيجنھننھاریو،ڏانھنپطرسڦريیسوع).62-22:49لوقا؛18:10-11،14
عیسٰي کیس چیو ھو تہ ��ڙ جي ٻانگ ڏیڻ کان اڳ پطرس �ي دفعا عیسٰي کي ان�ار �ندو.  ��ڙ

).62تا61باب22(لوقالڳوروئڻ۽ویوھلیوپطرستيبانگٻئيجي

�یترائي سردار پادرین، بزرگ ۽ شریعت جا عالم ت�ڙ ۾ گڏ �یا ویا.  یسوع خاموش رھیو جیئن
شاھدن بحث �یو ۽ اختالف �یو تھ ھن ڇا چیو ھو.

آخر�ار �یفا یسوع کان پڇیو تھ ڇا اھو مسیح، خدا جو فرزند آھي، ۽ عیسٰي پنھنجي بیان جي تصدیق
�ئي.  ھنن ڏٺو تھ �فر ۽ وڏي پادري �اوڙ ۾ پنھنجا �پڙا ڦاڙي ڇڏیا. انھن یسوع کي موت جي الئق
قرار ڏنو. ھنن مٿس ٿ�ون ھنیا، مٿس اکیون ٻو�ي ڇڏیون ۽ کیس مارڻ لڳا ۽ پڇیائین تھ اڳ�ٿي �ري

).65-14:53(مرقسماریوسختکیس۽ورتوکیسگارڊنپوِء�یو.�نھناھوتھٻڌاِء

ھ� طبي ڊا��ر ھن طرح بیان �یو آھي تھ ٻھ ڌڪ ھن ریت آھن:
یسوع جي مارڻ خاص طور تي سخت ھئي، ان کان ٻاھر جنھن جي مذمت �یل قیدي عام طور تي

تجربو �ندو. یسوع کي رومن جي حراست ۾ رکڻ کان اڳ یھودي مندر گارڊ سپاھین پاران ماریو ویو.
ان کان پوء ھن کي رومي سپاھین پاران ٻیھر ماریو ویو ۽ ��ایو ویو.  رومي سپاھین جي ”سڄي
جماعت“ کیس ٺٺولیون �رڻ ۽ سخت مار ڏیڻ ۾ حصو ورتو. ھن کي سخت �وڙا ھنیا ویا، اُن تي

اُڇالیو ویو، اُن جي اکین تي پ�یون ھنیون ویون ۽ ھ� لٺ سان ماریو ویو جی�و ٺٺولیون شاھي عصا
).3-19:1یوحنا،31-27:27(متيویو�یواستعمالطور



یسوع جي ابتدائي مارڻ جي شدت کي یھودین جي حراست ۾ نظر انداز نھ �یو وڃي. ٿامس می�
گورن، ایم ڊي، یھودین جي حراست ۾ رھڻ دوران یسوع جي پھرین مارڻ بابت لوقا جي بیان بابت ھ�
دلچسپ مشاھدو �ري ٿو. “ ھاٹي جی�ي ماٹھو عیسٰي کي سنڀالي رھیا ھئا، سي مٿس ٺٺولیون �رڻ

استعمالالِءجملي)δέροντες(ڊیرون�سفعلیونانيلوقا).22:63(لوقالڳا.مارڻکیس۽لڳا
بنیادي۽آھي،ساڳیوالِء)δέρμα(ڊرماجلد،جڙیونانيجولفظھنماریو“.کيھن”۽ٿو�ري

معنٰي رکي ٿو ”چمڙي کي ڀڄڻ“.  ”مارڻ“ ھ� ثانوي معنٰي آھي.  جڏھن اھو لفظ استعمال �یو ویندو
آھي ھ� مارڻ یا ��ڻ جي وضاحت �رڻ الء، اھو مطلب آھي سخت سختي سان ��ڻ ۽ ��ڻ جي.
لوقا ھ� طبیب جي طور تي یسوع جي مارڻ جي شدت کي واضح طور تي بیان �رڻ الء مخصوص

ٻولي استعمال �رڻ لڳي.
جیئن تھ سینھڊرین یسوع کي قتل �ري ڇڏي ھا جی�ڏھن انھن کي ائین �رڻ جو موقعو ملي ھا، اھو
لڳي ٿو تھ ھن کي مندر جي گارڊ کان مارڻ خاص طور تي سخت ھجي ھا.  یھودي قانون موجب موت

خودمختیاري۾سزاجسمانيکيعدالتنیھودي).25باب3(استشنا.ھئيپ�يچالیھھسزاوڌ۾وڌجي
حاصل ھئي ۽ رومن مداخلت کان سواِء انھن جي صوابدید تي ڏوھن کي سزا ڏئي سگھي ٿي. رومن

سپاھین کي آزاد �یو ویو تھ قیدین کي بغیر �نھن پابنديء جي مارڻ جي سزا ڏني وڃي، صرف ھ�
شرط اھو آھي تھ قیدي کي صلیب تي چڙھڻ کان اڳ نھ ماریو وڃي.

تنھن �ري، اھو روایتي طور تي منعقد �یو ویو آھي تھ عیسى کي ٻھ ڀیرا ڌ�ایو ویو. پھرین مار
کائفا جي گھر ۾ وڏي پادري، ٻیو رومي سپاھین پاران پون�یس پائلٽ جي ح�م ھیٺ. چیو وڃي ٿو تھ

�یفا جي گھر مان ن�تل ستون یروشلم جي چرچ آف دي ھولي سیپلچر ۾ یسوع جي ظھور جي چپل ۾
آھي.  پائلٽ جي سپاھین پاران استعمال ٿیل ٿلھو ستون روم ۾ سانتا پراسیڊ جي چرچ ۾ سمجھیو ویندو

آھي.
[برجرون، جوزف ڊبلیو.. مسیح جو صلیب: ھ� طبي ڊا��ر مسیح جي موت ۽ جیئري ٿیڻ جو معائنو

قتل.]جویسوع:6بابھائوس.پبلشنگ�ارپپوليسینٽٿو.�ري

آزمائشسان�ائونسل)3(

ھ�جو�ائونسلر�ني�70ئي،صالحسان�ائونسل۽عالمنبزرگن،پادرینسردارجو،صبح
جزوي گروپ، جنھن کي فیصلو �رڻ جو اختیار ھو.  انھن یسوع کان پڇیو تھ ڇا ھو واقعي مسیح

آھي، خدا جو فرزند، ۽ ھن انھن جي لفظن جي تصدیق �ئي.  �اوڙ ۾، انھن کیس موت جي سزا ڏني.

اڳي، سنھڊرین جي ھ� گرم بحث ۾، �یفا صالح ڏني ھئي تھ اھو بھتر آھي تھ ماٹھن الِء ھ� ماٹھو
مري وڃي، ان کان تھ روم تي ھ� بیچیني ۽ وڌندڙ بغاوت تي حملو �ري.  ارمیٿیا مان جوزف

باب22(لوقا�یواختالفسانفیصليپنھنجيجنھوھ�ڙومانمیمبرن�جھجي�ائونسل
آیت).1باب23؛63-71

گورنرآزمائش،سانپالطوس)4(



�ائونسل یسوع کي پابند �یو ۽ کیس گورنر پیالطس وٽ وٺي ویو، ڇا�اڻ تھ انھن کي اختیار نھ ھو
).15:1(مارڪ�ن.قتلکيھنھوتھ

پادرینجی�ي�یاڦ�اواپسس�ا30جاچانديءپنھنجيیھوداسپ�ڙیو،سانپشیمانيءتيترقيھن
).10-27:1(متيڏنيپھانسيکيپاڻ۽ویون�ريٻاھرھن۽ھئا،ڏناالءڏیڻدغاکيیسوعکیس

پیالطس ناراض مجلس سان ملڻ الِء ٻاھر آیو.  انھن یسوع تي قوم کي خراب �رڻ، ماٹھن کي �ی�س
ادا �رڻ کان منع �رڻ، ۽ پاڻ کي مسیح، بادشاھھ قرار ڏیڻ جو الزام لڳایو.  پالطس عیسٰي کان پڇیو

تھ ڇا واقعي ھو یھودین جو بادشاھہ آھي، ۽ عیسٰي پنھنجي ڳالھ جي تصدیق �ئي.

پالطس پنھنجي پڇا ڳاڇا مان نتیجو �ڍیو تھ عیسى موت جي الئق �جھ بھ نھ �یو ھو.  پر پادرین
اصرار �یو تھ یسوع خطرناڪ ھو ۽ ماٹھن کي پنھنجي تعلیم ذریعي یھودین جي صوبي ۾ گلیل کان

ھن�ريتنھنڏنو،رستوھ�کيپیالطسحوالوسندنڏانھنگلیل).5-23:1(لوقا�یوشروع
یسوع کي ھیرودیس ڏانھن مو�لیو، جی�و گلیل جي ح�مران آھي، فیصلي الء.

آزمائشسانان�یپاسھیروڊ)5(

ھیروڊ ان�یپاس، گلیل جو بادشاھھ، یروشلم ۾ عید الِء ھو.  ھیرودیس گھٹي وقت کان یسوع کي ڏسڻ
چاھیندو ھو ۽ ھن کي امید ھئي تھ ھو کیس �و معجزو �ندو. ھن یسوع کان ڊگھو سوال �یو پر
یسوع �جھھ بھ نھ چیو.  سردار پادرین ۽ عالمن مٿس سخت الزام ھنیا.  ھیرودیس ۽ سندس سپاھین

یسوع کي ٺٺولیون �یون ۽ کیس ھ� خوبصورت پوشاڪ پائڻ الِء ھن کي پالطس ڏانھن واپس
).12-6باب23(لوقاویاٿيدوستھئا،دشمنجی�يپالطس،۽ھیرودیسڏینھنانمو�لیو.

:13(لوقاھوچاھیومارڻپڻکيعیسىھن۽ھو�یوقلمسرجوواريڏیڻبپتسمایوحناھیروڊاڳي
ختم�مپنھنجویسوعھو،تھٻڌایوکيلومڙيھنتھھوچیوکياڳواٹنمذھبيعیسىپر)31-33

�ري پوء یروشلم ڏانھن ویندا. ھاٹي یروشلم ۾ ھیروڊ آخر�ار ساٹس مالقات �ئي پر ھن سان بي
عزتي �ئي.  تنھن �ري، مایوس، ناراض گروھھ تي الزام لڳائڻ وارن، مندر جي محافظ سان گڏ،

پنھنجي قیدي کي گورنر ڏانھن واپس �یو.

سانپائلٽآزمائشٻیو)6(

پائلٽ یسوع کي آزاد �رڻ چاھیندو ھو پر جنوني مذھبي اڳواٹن ان جي سخت مخالفت �ئي.  اھي
گورنر جي قلعي جي محالت ۾ داخل نھ ٿیا ڇا�اڻ تھ انھن کي رسم طور ناپاڪ �یو ویو ھوندو ۽ اھي

ان رات عید فصح جي ماني کائڻ چاھیندا ھئا.



پالطس انھن وٽ ٻاھر ن�تو ۽ کین چیو تہ ”پنھنجي شریعت موجب عیسٰي جو انصاف �ریو، پر انھن
وڏي آواز سان اعتراض �یو، ڇا�اٹ تہ اھي چاھین ٿا تہ کیس صلیب تي چاڙھي.  پوِء پالطس وري

پنھنجي آفیس ۾ داخل ٿیو ۽ یسوع کان سندس بادشاھت بابت وڌی� پڇا �یائین.  پیالطس جي زال کیس
ھ� پیغام مو�لیو تھ کیس خبردار �یو وڃي تھ ھن مقتول سان �جھھ بھ نھ �یو، ڇا�اڻ تھ ھن

جي باري ۾ خراب خواب ڏٺو ھو.

پوِء پالطس ٻي چال آزمائي �ئي.  ھر سال سندن عید فصح تي ھن ھ� قیدي کي آزاد �رڻ جي آڇ
�ئي.  ھن انھن کي پیش �یو ھ�ڙو بدنام قیدي جي پسند جو نالو عیسٰي برابا یا انھن جو ش�ار

یسوع مسیح. سردار �اھنن ۽ بزرگن میڙ کي قائل �یو تھ رڙ �ري برابا الِء ۽ یسوع کي مارڻ الِء.
ھ� فساد شروع ٿي چ�و ھو، تنھن �ري پیالطس ۾ اچي ویو، ھن سڄي شيء کان پنھنجا ھٿ ڌوئي،

).26-27:15(متيوڃيچاڙھیوتيصلیب۽ھٹڻڇانونتھ�یوحواليجيسپاھینکيیسوع۽

�یترائي ماٹھو ڄاٹن ٿا تھ رومي سپاھین پاران یسوع کي چھب� ھٹڻ یا کوڙي مارڻ کان. صلیب تي
Theفلمھو.رواجعاماھوالِءمتاثریناڳکانچڙھڻ Passionرومنتيطورگراف�

اس�ورنگ کي پیش �ري ٿي، جیتوٹی� ان تصویر ۾ مقتول جي سر کان پیرن تائین ڏورانھین جي
م�مل وحشت کي ظاھر نھ �یو ویو آھي، جیئن �ورین جي �فن تي ھ� صلیب تي چاڙھیل انسان

جي تصویر ۾ ڏسي سگھجي ٿو، وحشي طور تي چاڙھیو ویو ۽ �لھن کان پیرن تائین زخمي.

سواِءھئينھحدبھ�اجيسپاھینرومنپر)،25:3(استشناھئيحدجيلڳڻ�وڙا40کيیھودین
ان جي تھ مقتول کي صلیب تي چاڙھڻ کان اڳ �وڙا ھٹڻ کان بچي وڃي. رومي سپاھین کي فلیگیلم،
چمڙي جي پ�ین جي ھ� چاب سان سیس یا ھڏن جا ��را لڳل ھئا.  انھن سڄي جسم کي ڌوئي ڇڏیو.
یسوع کي �وڙا مارڻ ظالمانھ ھوندو ڇو تھ ھو یھودین جي بادشاھھ جي طور تي قتل �یو پیو وڃي ۽

رومن سپاھین طرفان ھن کي باغي سمجھیو ویندو ھو پنھنجي رومن سلطنت جي خالف بغاوت.

گورنر جا سپاھي پوِء یسوع کي ھیڊ �وار�ر ۾ وٺي ویا ۽ سڄي یروشلم کي گڏ �یو، عام طور تي
تاججو�نڊنتيمٿيسندسوجھي،چادرجورنگاللمٿسڇڏیو،الھيکیسھننسپاھي.480

وجھي، سندس ساڄي ھٿ ۾ �چھري رکي، گوڏا کوڙي، مٿس ٺٺولیون �یائین. ھنن مٿس ٿ�ون ھنیا ۽
سندس مٿي تي ڌڪ ھنیا.  انھن مٿس ٺٺولیون �رڻ کان پوِء ھنن پنھنجو ئي �پڙا مٿس رکیا ۽ کیس

).31-27:27(متيویاوٺيٻاھرالِءچاڙھڻتيصلیب

آزمائش۾جنت)7(

آسمان جي عدالتن عیسى کي خالص، ڀرپور نذرانھ قرار ڏنو، اسان جي گناھن جو واحد ۽ واحد متبادل.
خدا اسان جي جاِء تي پنھنجي فرزند جي قرباني قبول �ئي، اسان جو نجات ڏیندڙ، اسان جو ڇو��ارو



ڏیندڙ ۽ رب.  پولس لکیو، "اسان جي خاطر ھن کي گناھھ �یو جی�و �نھن بھ گناھھ کي نھ ڄاٹیو
).�5:21رنٿین2(سگھون."بٹجيسچائيجيخدا۾ھناسینجیئنتھھو،

یسعیاه جي خادم گیت اھو اعالن �یو:
بیش� ھن اسان جي �مزورین کي جنم ڏنو آھي ۽ اسان جي بیمارین کي کنیو آھي.

اڃان تائین اسان ھن کي متاثر �یو،
خدا جي طرفان ماریو ویو، ۽ مصیبت.

پر ھو اسان جي ڏوھن جي �ري زخمي ٿي پیو، اسان جي بڇڙائيَء الِء �چو پیو.
ھن تي اھو عذاب ھو جنھن اسان کي صحتمند �یو ۽ ھن جي زخمن سان اسان کي شفا ملي.

اسین سڀ رڍن وانگر گمراھ ٿي ویا آھیون.  اسان سڀني کي پنھنجي واٽ ڏانھن ڦیرایو آھي، ۽ خداوند
مٿس رکي ڇڏیو آھي

)6-53:4(یسعیاهظلم.جيسڀنياسان

آسمان جي لش�ر ان کي اعالن �یو:

پوِء مون نھاریو، ۽ مون تخت جي چوڌاري گھٹن مالئ�ن جو آواز ٻڌو، جاندارن ۽ بزرگن جو.  ۽ انھن
جو تعداد ڏھ ھزار ڀیرا ڏھ ھزار ۽ ھزارین ھزارین ھو، وڏي آواز سان چیو:

”جي الئق آھي اھو گھی�و جنھن کي قتل �یو ویو
طاقت ۽ دولت ۽ ح�مت حاصل �رڻ الء،

)5:11(م�اشفوبر�ت!۽شان۽عزت۽طاقت۽

مصلوبیت

رومن زوريَء لوھھ جي راڊ سان ح�ومت �ئي.  انھن ھزارین باغي غالمن ۽ مجرمن کي صلیب تي
۽ویو،چاڙھیوتيصلیبکيماٹھن6000۾بغاوتجياسپار�ی�سجيق.م70جھڙوڪچاڙھیو،

جوچاڙھڻتيصلیبتائینصدینڇھنرومنماٹھو.500روزانو۾بغاوتیھوديجيعیسوي70
ڏنو.قرارغیرقانونيکيانڌاريع313قسطنطنیھشھنشاھھجیستائین�یو،استعمال

فتح �ندڙ رومن اھو یقین ڏیاریو تھ انھن جي متاثرین کي ھزارین صلیب تي وڌ کان وڌ اذیت ۽ ذلت
برداشت �رٹي پوندي، عوامي طور تي ۽ سست دردناڪ دردن ۾ سندن آخري اذیت واري سانس تائین.

excruciateلفظانگریزيجااسانکياسانطرحاھڙيَء (ex-crux - out of the cross(۽
آھن.ملیوناذیتونمانمقابلو)یا(جدوجھدagonلفظیوناني

رومي سپاھین کي صلیب تي چاڙھڻ کان اڳ انھن جي بي رحم متاثرین کي تشدد ۽ ٺٺولیون �ري
سگھي ٿي.  یسوع کي بي رحمي سان کوڙیو ویو، ٺٺولیون، بدمعاش، ۽ پوء صلیب تي چاڙھیو ویو. اڳي



مضبوط ۽ تندرست ھو، ھن کي دردناڪ درد، صدمو ۽ �مزوريَء جو ش�ار ٿیو. ھن وٽ ایتري
طاقت نھ ھئي جو �راس بیم کٹڻ الِء ٻین متاثرین وانگر. مٿس معمول کان وڌی� وحشیاٹو تشدد �یو

ویو.

ان ڏینھن �نھي متاثرین ھر ھ� پنھنجي �راس بیم (پی�یبولم) کي عوامي موت جي جاِء تي کٹي ویا.
پوِء یسوع ایترو �مزور ھو جو اھو �م �ري سگھي، تنھن �ري سپاھین شمعون سائرن کي،

جی�و مل� مان اچي رھیو ھو، ان کي کٹڻ الِء مجبور �یو.  صحیفن ۾ صلیب جو مطلب ٿي سگھي
ٿو ٻئي �راس بیم ۽ سڄي خوفناڪ جوڙج�. سڀ کان وڌی� عام �ائو جو ڍانچو ھوندو ھو،

جھڙوڪ سرمائي �ي. متاثرین کي صلیب تي �نگیو ویندو ھو ۽ وڻ جي ٿڙ یا داغ تي ل��ایو ویندو ھو
۽ سندن پیر ان تي �نگي ویندا ھئا. ھ� فني ایجاد �اٺ جو ��رو آھي جی�و صلیب جي اڳیان پیرن
جي مدد الِء جڙیل آھي پر رومن سپاھین ان کي شامل نھ �یو. ھ� ٻي عالمتي فن�شنل ایجاد صلیب

تي یسوع جي مٿي تي �نڊن جو تاج آھي. اڳئین اذیتن ۾ �نارا استعمال �یا ویا، ۽ پوِء یسوع جا �پڙا
مٿس رکیا ویا جیستائین صلیب تي ٻیھر ھ�ایو ویو.

عام طور تي چار سپاھي ھر قرباني کي صلیب تي چاڙھیندا ھئا جن جي نگراني ھ� سینچرین �ندو
ھو.  انھيَء ڏینھن انھن �نھي کي یسوع سان گڏ وچ ۾ صلیب تي چاڙھیو.  رومن پنھنجن متاثرین کي

صلیب تي چاڙھي ڇڏیو ھو مکیھ روڊ سان صرف ھ� ڳوٺ یا ڳوٺ کان ٻاھر جتي اھو ڏسي سگھجي
ٿو. انھن وٹن کي ل�ایو ۽ انھن جي متاثرین کي �راس بیم کي خوفناڪ سزا واري جاِء تي پھچایو

جتي انھن کي صلیب تي نیل لڳایو ویو ۽ ھ� وڻ، وڻ جي �نگ یا داغ تي لڙ�ایو ویو.  پطرس بعد ۾
لکیو تھ ھن وڻ تي اسان جا گناھھ پنھنجي جسم ۾ ڀریا.  پراٹي شھر جي ڀت جي ٻاھران اڄ بھ مقبرا ۽

قبرون موجود آھن.

تماشائي مر�زي قرباني کي طعنو ڏنو، جنھن جي مٿان ھ� نشاني ھئي، جنھن ۾ آرامي، یوناني ۽
الطیني ۾ اعالن �یو ویو ھو تھ ھو یھودین جو بادشاھھ آھي.  سپاھین پنھنجن متاثرین جا �پڙا پاڻ ۾
ورھایا ۽ یسوع جي ڳچيَء الِء جوا ھنیا ڇا�اڻ تھ اھو ھ� سڄو �پڙو ٺھیل ھو.  مذھبي اڳواٹن ۽
سپاھین مٿس ٺٺولیون �یون تھ ھ� مسیحا ۽ بادشاھھ ھو جی�و پاڻ کي یا ٻین کي بچائي نھ سگھیو.

انھن کي اھا خبر نھ ھئي تھ ھن پنھنجي ڀرپور زندگي جي قرباني سان ھو انھن سڀني کي بچائیندو
جی�ي ھن تي ڀروسو �ن ٿا.

ھن کي صلیب تي چاڙھیو ویو ا��ل نو وڳي، ۽ اونداھي زمین تي منجھند کان اچي ویو. خدا جو لیمب
تقریباً �ي وڳي مري ویو، جنھن وقت بي عیب پاشال لمس کي مندر ۾ قتل �یو پیو وڃي، ان شام جو.

اکین ڏٺن شاھدن اھو خوفناڪ تماشو ڏٺو ۽ ٻڌو. یوحنا، ڏٺو. ھو اتي وفادار عورتن سان گڏ ھو جنھن ۾
یسوع جي ماُء مریم، ھن جي ڀیڻ (عام طور تي سلوم، جان جي ماُء طور سڃاتو وڃي ٿو)، �لوپاس جي

زال مریم ۽ مریم مگدلیني.



ھي صلیب جو احوال بیانن جي روایتي تسلسل جي پیروي �ري ٿو جی�ي یسوع مرڻ دوران ڇھن
آھي.شاملپڻحوالوجو31:5۽22:1زبور۾جنھئا،�یادوران�ال�ناذیتناڪ

آھن.�نداڇااھيتھڄاٹنٿانھاھيتھڇو�ر،معافکيانھنپيُء.1

جڏھن انھن کیس صلیب تي چاڙھیو تہ یسوع چیو تہ ”بابا، انھن کي معاف �ر، ڇا�اٹ تہ اھي نہ ٿا
رھیو.�ندومظاھروجوبخشش۽محبتھو).23:34(لوقاآھن“رھیا�ريڇااھيتہڄاٹن

ھوندین.۾بھشتگڏسانمونتوناڄٿو،ٻڌایانتوکيمانپچسچ.2

ھ�ڙو ڏوھاري عیسٰي تي ٺٺولیون �ندو رھیو، پر ٻئي ڏوھاري کیس مالمت �ري یسوع تي ایمان
آٹیندي عرض �یو تہ ”عیسٰي، جڏھن تون پنھنجي بادشاھت ۾ اچین تہ مون کي یاد �ر. یسوع جواب

تمامھ�اھو).23:43(لوقاھوندا"۾جنتگڏسانمونتوھاناڄٿو،ٻڌایانسچکيتوھان"مانڏنو،
عوامي تبدیليَء وارو لمحو ھو جی�و ھ� ڏوھي ماٹھوَء جي زندگيَء جي ڳوال ۾ ھو.  خدا جو پیار،

فضل، رحم ۽ بخشش اسان سڀني الِء موجود آھي جیئن عیسى مرڻ دوران بھ ظاھر �یو - خاص طور
تي مرڻ سان.

ڏس.کيماُءپنھنجيپٽ؛تنھنجوڏسعورت،.3

جڏھن یسوع پنھنجي ماُء ۽ انھيَء شاگرد کي ڏٺو، جنھن کي ھو ساٹس گڏ بیٺو ھو، تڏھن ھن پنھنجي ماُء
کي آرامي ٻوليَء ۾ چیو، ”پیاري عورت، ھتي تنھنجو پٽ آھي“ ۽ شاگرد کي چیائین، ”ھتي آھي تنھنجي

سڃاتوسانناليجيجانتيطورعاملیک�،جو�ھاٹيشاگرد،اھو).27-19:26(یوحناماُء“
وڃي ٿو، مریم کي پنھنجي گھر وٺي ویو.

آھي؟ڇڏیوڇوکيمونتوخدا،منھنجاخدا،منھنجا.4

منجھند کان �ي وڳي تائین اونداھي زمین کي ڍ�ي ڇڏیندي ھئي، جنھن وقت عید فصح جا ٻچا ذبح ٿي
رھیا ھئا. یسوع بلند آواز سان ھ� مسیحي زبور جي شروعات جو حوالو ڏنو: "ایلي، ایلي، لیما

سبچٿاني؟"  - ”منھنجا خدا، منھنجا خدا، تو مون کي ڇو ڇڏیو؟  اھو زبور جاري آھي: ”سڀئي جی�ي
مون کي ڏسندا آھن مون تي ٺٺولیون �ندا آھن؛ اھي لڙڪ �ڍندا آھن ، اھي �نڌ ڌوٹیندا آھن، چوندا

آھن، ’ھن رب تي ڀروسو �یو، کیس ڇڏائڻ ڏیو؛ کیس ڇڏائڻ ڏیو.  ۽ منھنجا پیر... اھي مون ڏانھن
نھاریندا ۽ گھورندا رھندا آھن، اھي منھنجا �پڙا پاڻ ۾ ورھائیندا آھن، ۽ منھنجي لباس الِء اھي قرعہ

مرقس؛49-45باب27(متيھو.رھیوسڏيکيایلیاھوتھسوچیوماٹھن�جھھآھن.ڏیندا
)18-8،16-22:1،7زبور؛15:34



اڃ.کيمون.5

19یوحنا).19:28جانآھیان“اڃایل”مانکنیو،ساھھ۾پڇاڙيَءڏکوئیندڙجيزندگيَءپنھنجيیسوع
ڀریلسانشرابماٹھوَء�نھنتنھن�ريھو،پیالوھ�ڙوجوشراب�چيئيڀرسان-29-28باب

اھا).69:3,21؛22:15زبورڇڏیو.رکي۾واتپنھنجيرکيتي��يَءھ�ڙيجيھیسپسپنج
دلچسپ ڳالھھ آھي تھ بني اسرائیل مصر ۾ پنھنجي پھرین عید فصح تي رت وھائڻ الِء ھائیسپ استعمال

�ندا ھئا.

آھي.چ�وٿيختماھو.6

جڏھن یسوع کي خبر پئي تہ جی�و �جھ �رڻ آیو آھي سو پورو ٿي چ�و آھي، تڏھن کیس شراب
ملي ۽ چیائین تہ ”ختم ٿي ویو آھي.  اھو ترجمو �ري سگھجي ٿو، "اھو م�مل ٿیو آھي."  (یوحنا

19:30(

ڏیو.کيروحپنھنجيآئون۾ھٿنجيتوھانابا،.7

یسوع وڏي آواز سان رڙ �ري چیو، ”ابا، آٌء پنھنجي روح کي تنھنجي ھٿن ۾ سونپیان ٿو“ (لوقا
وڏيکانسڀجيتاریخڏیندي.حوالوجو�تابکنیو،ساھھآخريپنھنجي۽)،31:5زبور؛23:46

قرباني ڏني وئي.

نگران سین�رل اعالن �یو تھ مر�زي قرباني واقعي بیگناھھ ھو ۽ خدا جو پٽ ھو.

ھتي صلیب مان انھن لفظن جو تت آھي.



)23:34(لوقا�ن.ٿاڇااھيتہڄاٹنٿانہاھيڇاالءِ جوبخشیو،کيانھنپيَء1

)23:43(لوقاھوندین.۾بھشتگڏسانمونتوناڄتہٻڌایانٿوسچکيتوآٌء.2

)27-19:26(یوحناڏس.کيماُءپنھنجيپٽ؛تنھنجوڏسعورت،.3

)22:1زبور؛15:34مرقس؛27:46(متيڇڏیو؟ڇوکيمونتوخدا،منھنجاايخدا،منھنجااي.4
63

)69:21؛16-21:15زبور؛19:28(یوحنااڃ.کيمون.5

)19:30(یوحناآھي.چ�وٿيختماھو.6

)31:5زبور؛23:46(لوقاٿو.سونپیان۾ھٿنتنھنجيروحپنھنجوآٌءابا،.7

روایتي طور، انھن ستن بیانن کي سڏیو ویندو آھي
بخشش،.1
نجات،.2
تعلق،.3
ڇڏڻ،.4

ت�لیف،.5
۽فتح،.6

اتحاد.ٻیھر.7



آخر�ار سپاھین ٻن متاثرین جون �نگون ڀڃي ڇڏیون جی�ي اڃا جیئرا آھن، تنھن �ري اھي جلدي
مري ویا، ھاٹي وڌی� سانس وٺڻ الِء انھن جي ٿلھي پیرن کان مٿي کي ڌڪ ھٹڻ جي قابل نھ رھیا.

مذھبي اڳواٹن انھن کي صلیب کان پري �رڻ چاھیندا ھئا ان کان اڳ جو عید فصح سبت جو سج
غروب ٿیڻ شروع ٿیو.  مر�زي مقتول اڳ ۾ ئي مري چ�و ھو، تنھن�ري

ھ� سپاھي پ� �رڻ الء ھن جي پاسي ۽ دل کي ڀوري سان سوراخ �یو. رت ۽ پاٹي ن�ري ویو.

پراسرار تیزيَء سان وڌیو. متي ٻڌایو تھ مندر ۾ ٿلھو پردو مٿي کان ھیٺ تائین ورھایو ویو ھو. زمین
لڏي وئي، پٿر ڦا�ي پیا ۽ قبرون ��ي ویون. �یترن ئي مقدس ماٹھن جا الش، جی�ي مري ویا ھئا، جیئرا

ٿي اٿاریا ویا ۽ یسوع جي جیئري ٿیڻ کان پوِء قبرن مان ن�ري شھر ۾ ویا ۽ �یترن ئي ماٹھن کي
ظاھر ٿیا.

یسعیاه نبيَء پنھنجي ٻانھن جي گیتن ۾ مسیحا جي انتھائي مصیبت جي اڳ�ٿي �ئي.

جی�و اسان ٻڌو آھي ان تي �نھن یقین �یو آھي؟
۽ �نھن تي رب جو ھٿ نازل ٿیو آھي؟

ٿیو.وڏووانگرپاڙن�تلمانزمینس�ل۽ٻو�وجوانھ�ڙواڳیانجيھنھوڇاالءِ جو2
ھن جي �ا بھ ش�ل یا عظمت نھ ھئي تھ اسان ھن کي ڏسون، ھن جي ظاھر ۾ �جھھ بھ نھ ھو تھ

اسان ھن کي چاھیون ٿا.
ویو؛�یورد۽حقیرطرفانٻینکيھن3

ھ� مصیبت جو ماٹھو ۽ �مزوريء سان واقف؛
۽ جنھن کان ٻیا پنھنجا منھن ل�ائین ٿا

ھن کي حقیر �یو ویو، ۽ اسان ھن کي بي حساب رکیو.
کنیون.بیماریونجوناسان۽کنیونبیماریونجوناسانھنیقینا4ً

اڃان تائین اسان ھن کي مارایو، خدا جي طرفان ماریو، ۽ مصیبت ۾ شمار �یو.
پیو.�چوالِءبڇڙائيَءجياسانپیو،ٿيزخمي�ريجيڏوھنجياسانھوپر5

ھن تي اھو عذاب ھو جنھن اسان کي صحتمند �یو ۽ ھن جي زخمن سان اسان کي شفا ملي.
آھیون،ویاھلیاتيراھھپنھنجيپنھنجيسڀاسانآھیون.ویاٿيگمراھوانگررڍنسڀاسین6

۽ خداوند مٿس اسان سڀني جي بد�اري رکي آھي.
کولیو.نہواتپنھنجوھنپرویو،ایذایومٿس۽ویو،�یوظلممٿس7

ھ� گھی�ي وانگر جی�و ذبح ڏانھن وٺي ویو آھي،
۽ رڍ وانگر، جی�و پنھنجي ��رن جي اڳیان خاموش آھي، تنھن�ري ھن پنھنجو وات نھ کولیو.

سگھي�ريتصورجومستقبلسندس�یرویو.ورتوکسيکیس�ريڀڃ�ڙيَءجيانصاف8
ٿو؟

ڇا�اڻ تھ ھو جیئرن جي مل� مان ��یو ویو، منھنجي قوم جي سر�شيَء جي �ري ماریو ویو.



بٹایو،ساندولتمندنکيمقبريسندس۽سانبڇڙنکيقبرسندسانھن9
جیتوٹی� ھن �و بھ تشدد نھ �یو ھو،

۽ سندس وات ۾ �و بھ فریب نھ ھو.
کچلڻ.ساندردنکیستھھئيمرضيجيخداونداھوباوجودجيان10

جڏھن توھان ھن جي زندگي کي گناھھ جي قرباني بٹائي،
ھو پنھنجي اوالد کي ڏسندو، ۽ پنھنجي ڏینھن کي ڊگھو �ندو.

ٿیندي.�امیابرضاجيربذریعيجيھن11
ھن جي ت�لیف مان ھو روشني ڏسندو.

ھو پنھنجي علم ذریعي اطمینان حاصل �ندو.
صادق، منھنجو خادم، گھٹن کي صالح بٹائیندو،

۽ ھو انھن جا گناھہ کٹندو.
ڏیندس،حصوگڏسانوڏیرنکيھنآٌءتنھن�ري12

۽ اھو مال کي مضبوط سان ورھائیندو.  ڇا�اڻ تھ ھن پاڻ کي موت جي حوالي �یو،
۽ گنھگارن سان گڏ ھو.  اڃان تائین ھن �یترن ئي گناھن کي برداشت �یو،

)12-53:1(یسعیاه�یائین.شفاعتجيظالمن۽

�Theتابپنھنجيٿوٻڌایانسانتفصیلوڌی�کيواقعن۾�تابھنمان Lion of Judah،۾
۾جنآھنشاملاقتباساتاضافيموناُتيتي.renewaljournal.comسانPDFمفتھ�

�جھ پولس جي خطن مان ۽ نئین عھد نامي جي مختلف پاسن مان شامل آھن جن ۾ وحي شامل آھي.
متي ۽ جان انھن واقعن کي ذاتي طور تي شاھد �یو.  مارڪ شاید ان مان �جھھ یروشلم ۾ ڏٺو ھوندو.
لوقا پنھنجي ٻن �تابن الِء اکین ڏٺن شاھدن کان رپور�ون گڏ �یون، لوقا جي انجیل ۽ رسولن جا �م.

ارمیٿیا جو یوسف، نی�دیمس جي مدد سان، یسوع جي الش کي صلیب تان کٹڻ جي اجازت حاصل
�ئي ۽ الش کي ڀرسان پنھنجي نئین قبر ۾ رکیو.  ھن یسوع جي الش کي �پڙي جي ھ� وڏي چادر
۾ ویڙھي پنھنجي مٿي تي ڍ�یو.  ھن مقبري جي سامھون ھ� وڏو پٿر رکیل ھو.  ٻئي ڏینھن سردار
پادرین کي اجازت ملي تھ پٿر تي مھر لڳائي ڇڏین ۽ سپاھین جي ھ� نگھباني تي نظر رکي تھ جیئن

�و بھ الش چوري نھ �ري.

قیامت

افواھون پکیڙڻ شروع �یون ویون تھ عید فصح جي آخر ۾.

گھٹن ماٹھن جو خیال ھو تھ ناقابل اعتبار افواھون نامم�ن ھیون، ۽ ائین چیو.



صرف ٿورا، تمام ٿورا، پھرین ۾، سوچیو تھ صلیب تي چاڙھیو ویو مسیح جیئرو ھو. ھ� مھیني کان
پوِء، سندس �جھھ پوئلڳن کي اڃا بھ ش� ھو تھ اھو ٿي چ�و آھي ۽ ھو واقعي جیئرو آھي

ڏینھن40تيطورپراسرارپوِءبادشاھھ۽مسیحجوانھنھئا،ھزارینجیئنویو،چاڙھیوتيصلیب
دوران فسح جي م�مل چنڊ کان وٺي ��رن جي مٿان چڙھڻ تائین ظاھر ٿیو.

�ئین ڏینھن، ھو پراسرار طور تي �یترن ئي دوستن کي ظاھر ٿیو. انھيَء ڏینھن ۽ شام ھن انھن کي
سمجھایو تہ �ھڙيَء طرح صحیفن ۾ لکیل آھي تہ مسیح کي ڏک سھٹو ھو.

انھن پراسرار واقعن ملوث ماٹھن جي زندگین کي تبدیل �ري ڇڏیو، ۽ دنیا جي تاریخ کي ش�ل ڏني.
ھي �ھاٹي تاریخ جي سڀ کان اھم واقعن جو احاطو �ري ٿي ڇو تھ ان نھ رڳو متاثر ٿیندڙن کي متاثر

�یو پر تاریخ جي ذریعي بیشمار لکین ماٹھن جي زندگین ۽ دائمي تقدیر کي بھ تبدیل �یو.

ھن باب ۾ انھن قیامت جي ظاھر ٿیڻ جو مختصر جائزو شامل آھي.

قیامت آچر

18-20:11یوحنا؛16:9مرقس-مگدلینيمریم)1(
10-28:9متي-عورتون)2(
34-24:13لوقا؛13-16:12مرقس-روڊایماوسدوست،۽�لیوپا)3(
�15:5رنٿین1؛24:34لوقا-پطرسشمعون)4(
�15:5رنٿین1؛23-20:19یوحنا؛49-24:36لوقا؛16:14مرقس-شاگرد)5(

مگدلینيمریم)1(

عید فصح کان پوِء، مریم، سندس ڀیڻ (عام طور تي سلوم جي نالي سان سڃاتو وڃي ٿو) ۽ مریم مگدلیني
صبح جو قبر تي ویا ۽ ڏٺائون تھ وڏو پٿر ڦري ویو ۽ الش گم ٿي ویو.  قبر ۾ ھ� مالئ� کین ٻڌایو تھ

یسوع جیئرو آھي: "ھو جیئرو ٿي چ�و آھي، جیئن ھن چیو."

انھيَء مالئ� انھن عورتن کي مو�لیو تہ جیئن ٻین کي ٻڌائین، تنھن�ري مریم مگدلیني ڊوڙندي مو�ي
آئي ۽ پطرس ۽ یوحنا کي ٻڌایو، جی�ي قبر ڏانھن ڀڄي ویا، پر اتي ڏٺائین تہ اھا صفا خالي پیل آھي ۽

مٿو ڍ�یل آھي.



مریم مگدلیني قبر تي ویھي روئي رھي ھئي.  ھن قبر جي اندر ڏٺو ۽ ٻھ مالئ� ڏٺا جن کانئس پڇیو تھ
ھوَء ڇو روئي رھي آھي. پوِء ھن ھ� ماٹھوَء کي ڏٺو جنھن کي ھوَء باغي سمجھي ٿي، جنھن پڻ پڇیو

تھ ھوَء ڇو روئي رھي آھي، تڏھن ھن پڇیو تھ ڇا ھن الش کي منتقل �یو آھي؟  یسوع چیو، "مریم."

حیران ٿي، ھوَء آرامي ٻوليَء ۾ رڙ �ئي، ’ربوني!‘ (جنھن جي معنٰي آھي ’استاد‘).  یسوع پڻ ھن کي
چیو تھ وڃ ۽ ٻین کي خبر ڏیو.

عورتون)2(

عورتن بعد ۾ ٻڌایو تھ اتي ھ� زلزلو آیو آھي ۽ ھ� وڏو فرشتو پٿر کي ھ�ائي ڇڏیو آھي.  محافظ
ڊڄي ویا ۽ مئل ماٹھن وانگر ٿي ویا.

مالئ� ا�ثر �تاب ۾ ظاھر ٿیندا آھن، عام طور تي مضبوط جوان مردن وانگر، �ڏھن بھ پرن سان.
�روبیم ۽ سرافیم ۽ �جھھ آسماني مخلوق پنن وارا آھن.

یسوع انھن عورتن کي ظاھر �یو جڏھن انھن فرشتي کي قبر تي ڏٺو ھو ۽ واپس ڀڄي رھیا ھئا. ھن
انھن کي ھدایت �ئي تھ ٻین کي ٻڌاِء ۽ ھو انھن کي گلیل ۾ بہ ڏسندو.

تيروڊایماوسدوست۽�لیوپا)3(

ان ئي ڏینھن �لیوپاس ۽ سندس دوست ایماوس ڏانھن ا��ل ست میل پنڌ پیا. یسوع انھن سان گڏ ھلیو
ویو جڏھن اھي ھلندا ھئا پر انھن ھن کي نھ سڃاتو ۽ ھن کي صلیب تي چاڙھڻ ۽ ان صبح جي عجیب
واقعن بابت ٻڌایو. یسوع انھن کي شریعت ۽ سڀني نبین کان یاد ڏیاریو تھ مسیح کي ڏک ۽ پوِء پنھنجي

شان ۾ داخل ٿیو.  انھن کیس ماني جي دعوت ڏني ۽ جیئن ئي ھن ش�ریو ادا �یو تھ انھن کي احساس
ٿیو تھ ھو �یر آھي، پر ھو غائب ٿي ویو. اھي فوري طور تي یروشلم ڏانھن ڀڄي ویا تھ ٻین کي ٻڌائڻ

الء.

پی�رسائمن)4(

�لیوپاس ۽ سندس دوست ڏٺائین تھ شاگرد ۽ ٻیا گڏ ٿیا.  شاگردن چیو تھ اھا خبر تمام سچي آھي، ۽ اھو
یسوع پڻ انھيَء ڏینھن شمعون پطرس کي ڏیکاریوھو.

شاگردپویانجيدروازنٿیلبند)5(



انھيَء شام جڏھن شاگرد بند دروازن جي پٺیان ملیا ھئا تہ یسوع انھن کي ڏیکاریو. پھرین تھ اھي حیران
۽ ڊڄي ویا، سوچیو تھ ھو ھ� ڀوت آھي. ھن چیو، "شیلوم" ۽ انھن کي پنھنجا ھٿ ۽ پاسي ڏیکاریا ۽
انھن کي دعوت ڏني تھ ھن کي ھٿ �ریو ۽ ڏسو تھ ھو واقعي جیئرو آھي. ھن ساٹن پکا مڇي کائي.
اھي بیحد خوش ٿیا.  ھن انھن کي یاد ڏیاریو تھ ھن انھن کي اڳ ۾ ٻڌایو ھو تھ ھن جي باري ۾ قانون،
نبین ۽ زبور ۾ جی�ي لکیو ویو آھي، انھن کي پورو ٿیٹو آھي، ۽ توبھ ۽ معافي جي تبلیغ سڀني قومن

تائین ھن جي نالي سان �ئي ویندي.

ھن انھن تي ڦو�یو، "پاڪ روح حاصل �ریو."  ھن انھن کي چیو تھ ھو انھن کي مو�لیندو جی�و
ھن جي پيُء سان واعدو �یو ھو پر اھي انتظار �ن جیستائین اھي اعلٰي طاقت سان �پڙا نھ پھچن.

)�1:3مجا(رسولنڏینھن40

.29-20:24یوحنا-بعدھفتيھ�شاگرد،سانٿامس)6(
.�15:6رنٿین1-ڀیروھ�500)7(
.�15:7رنٿین1-یعقوب)8(
.25-21:1لیوحنا-ساحلگلیلي)9(
.20-28:16متي-جبلگلیلي)10(
.5-�1:4مجارسولن–کائڻگڏسانشاگردن)11(
9-�1:6مجارسولن؛51-24:50لوقا-جبلجوزیتون-صعود)12(

بعدھفتيھ�گڏ،سانٿامسشاگرد)6(

ٿامس یاد �یو تھ پھرین رات ان تي یقین نھ �یو ۽ نھ مڃیندو جیستائین ھو یسوع جي زخم کي ھٿ نھ
�ري سگھي.  ھ� ھفتي کان پوِء اھي سڀئي وري ملیا.  جیتوٹی� دروازا بند ھئا، یسوع آیو ۽ چیو،
"شلوم."  ھن ٿامس کي دعوت ڏني تھ ھو پنھنجي ھٿن ۽ پاسي کي ڇ�ي، ۽ ش� �رڻ ۽ یقین �رڻ

بند �ري. ٿامس چیو، ”منھنجا پالٹھار ۽ منھنجا خدا! یسوع چیو تہ ”ڇا�اڻ تھ تو مون کي ڏٺو آھي،
:20(یوحناآھي.آندوایماناڃا۽آھيڏٺونھجناھيآھنوارابر�تآھي.آندوایمانتوتنھن�ري

24-29(

ڀیروھ�500)7(

پولس بعد ۾ ٻڌایو، ”ان کان پوِء، ھو ھ� ئي وقت پنج سؤ کان وڌی� ڀائرن ۽ ڀینرن کي نظر آیو، جن
مان گھٹا اڃا تائین جیئرا آھن، جیتوٹی� �ي ننڊ ۾ پئجي ویا آھن.

خواب)جوپولس(۽یعقوب)8(



پولس پڻ ٻڌایو تھ، "پوء ھو جیمس ڏانھن ظاھر ٿیو، پوء سڀني رسولن ڏانھن، ۽ سڀني کان پوء ھن مون
کي پڻ ظاھر �یو، جی�و ھ� غیر معمولي پیدا ٿیو."  جیمس، یسوع جو ڀاء یروشلم جي چرچ ۾ ھ�

اھم اڳواڻ ٿیو ۽ ھ� پادري خط لکیو جی�و ھاٹي �تاب ۾ شامل آھي.

�ناروجوگلیل)9(

ان کان پوِء یسوع پنھنجي ستن شاگردن کي گلیل ڍنڍ جي �ناري تي ظاھر �یو.  سائمن پی�ر، شمعون،
نٿانیل، یعقوب ۽ یوحنا ۽ ٻیا ٻھ شاگرد سڄي رات مڇي مارڻ ۾ نا�ام رھیا.  صبح جو سویر یسوع

�ناري تي بیٺو ۽ کین چیو تہ ”پنھنجو ڄار ٻیڙيَء جي ساڄي پاسي اڇالیو. جڏھن انھن �یو، اھي وڏي
پ�ڙي جي �ري نیٽ ۾ نھ ٿي سگھیا.

می�ر100ا��لکانترڻ۽ورتوپ�ڙيکيچادرپنھنجيپطرس۽آھي!"رب"اھوتھچیویوحنا
سمنڊ تائین پھتو.  ٻیا بھ مڇيَء سان ڀریل ڄار ڇ�ي ٻیڙيَء ۾ ویٺا. �نڌيَء تي ھنن ڏٺو تھ �وئلن جي
باھھ ٻرندي ھئي، جنھن تي مڇي ۽ �جھھ ماني ھئي. یسوع انھن کي چیو تہ پنھنجي مڇيَء مان �جھ

جيھئڻمڇیونوڏیونایتریونپرآھنمڇیونوڏیون153وٽھننتھ�یودریافتھنناچ.وٺي
باوجود بھ جال ڦا�ي نھ ویون. سڀني گڏجي کاڌو.

جڏھن اھي ختم ٿیا تہ یسوع پطرس کان �ي دفعا پڇیو تہ ڇا پطرس ھن سان پیار �ري ٿو ۽ پطرس چیو
تہ ھن ائین �یو. پطرس کي ڏک ٿیو جڏھن یسوع کانئس �یون ڀیرو پڇیو. ھر ڀیري یسوع پطرس کي
پنھنجي رڍن یا ٻ�رین کي کارائڻ جو ح�م ڏنو. یسوع چیو تھ جڏھن پطرس پوڙھو ھوندو ھو تھ ھو

پنھنجا ھٿ ڊگھا �ندو ھو ۽ ٻیا بھ کیس �پڙا پائیندا ھئا ۽ کیس اتي وٺي ویندا ھئا جتي ھو وڃڻ نھ
چاھیندو ھو، اھو ظاھر �ندو ھو تھ پطرس �یئن مرندو. روایت چوي ٿي تھ پطرس روم ۾ صلیب تي
چاڙھیو ویو ۽ ان کي صلیب تي چاڙھیو ویو ڇا�اڻ تھ ھو عیسى وانگر مرڻ جي الئق نھ ھو.  ھ�
افواه پکڙیل ھئي تھ یوحنا نھ مرندو پر یسوع اھو نھ چیو. جڏھن پطرس یوحنا جي باري ۾ پڇیو، تڏھن
عیسٰي چیو تہ ”جی�ڏھن آٌء گھران ٿو تہ ھو جیئرو رھي جیستائین آٌء مو�ي نہ اچان، تنھن ۾ توھان کي

ڇا آھي؟

حکمعظیمجبل:گلیلي)10(

جڏھن یارھن شاگرد عیسٰي کي گلیل جي ھ�ڙي جبل تي ملیا، جیتوٹی� �ن کي ش� ھو، یسوع انھن
کي اھو ڏنو جنھن کي اسین عظیم �میشن سڏین ٿا:

آسمان ۽ زمین تي سڀ اختیار مون کي ڏنو ویو آھي.  تنھن�ري وڃو سڀني قومن جا شاگرد بٹجو، انھن
کي پيُء، پٽ ۽ روح القدس جي نالي تي بپتسما ڏیو، ۽ انھن کي سیکاریو تہ انھن سڀني ڳالھین تي عمل



�ن جنھن جو مون اوھان کي ح�م ڏنو آھي.  ۽ یقیناً مان توسان گڏ آھیان، عمر جي پڇاڙيَء تائین.
)20-28:16(متي

کائڻگڏ۾یروشلم)11(

اھيجڏھنڀیريھ�۽�ئي،مالقاتسانشاگردنپنھنجيڀیرا�یترائي۾ڏینھن40انھنیسوع
یروشلم ۾ گڏ کائي رھیا ھئا، ھن انھن کي چیو تھ اتي انتظار �ریو جیستائین خدا جي طاقت انھن تي

اچي.

انھن سان گڏ رھڻ دوران، ھن انھن کي ح�م ڏنو تھ یروشلم کي ڇڏي نھ وڃو، پر پيء جي واعدي الء
اتي انتظار �ریو.  'ھي'، ھن چیو، 'توھان مون کان ٻڌو آھي؛  ڇاالءِ جو یوحنا پاٹيَء سان بپتسما ڏني

ھئي، پر توھان کي پاڪ روح سان بپتسما ڏني ویندي اڃا �جھ ڏینھن کان پوِء.  (رسولن جا �م
1:4-5(

عروج)12(

یسوع پنھنجي شاگردن کي زیتون جي جبل تي بیٿنیا جي ڀرسان وٺي ویو ۽ انھن کي بر�ت ڏني.
جڏھن ھو انھن کي بر�ت ڏئي رھیو ھو، ھو انھن کي ڇڏي ویو ۽ آسمان ڏانھن کنیو ویو.  اتي، یروشلم

کي نظر انداز �رڻ واري جبل تي، ھن انھن کي ٻڌایو تھ اھي اھي وقت یا تاریخون نھ ڄاٹندا جی�ي
پيء مقرر �یا آھن پر ھن انھن کي پنھنجو آخري واعدو ڏنو:

پر توھان کي طاقت ملندي جڏھن پاڪ روح توھان تي ایندو. ۽ اوھین یروشلم ۾، سڄي یھودیہ ۽ سامریہ
)�1:8مجا(رسولنھوندؤ.شاھدمنھنجاتائینپڇاڙيَءجيزمین۽۾،

پوِء ھو مٿي چڙھي ویو ۽ ھ�ڙي ��ر کیس انھن جي نظرن کان ل�ائي ڇڏیو. جڏھن انھن غور سان
ڏٺو تھ ٻھ مرد اڇا پوشاڪ انھن جي ڀرسان بیٺا ۽ انھن کي ٻڌایو تھ اھو ساڳیو یسوع واپس ایندو جیئن

انھن ڏٺو ھو تھ ھن کي آسمان ڏانھن ویندي.

پاڪ روح جي باري ۾ یسوع جو واعدو ڊرامائي طور تي ڏھن ڏینھن بعد پینکیکوست تي پورو ٿیو. اھي
3,000ا��لتھ�ئيتبلیغسانجرئتوڏيڏینھنانپطرسجڏھن۽ویاڀرجيسانالقدسروح

ماٹھن ایمان آندو. چرچ تیزيَء سان وڌیو.

ایمان وارا گھرن ۾ مالقات �ندا ھئا ۽ مندر ۾ پڻ عبادت �ندا ھئا جیستائین ظلم انھن مان �یترن ئي
کي یروشلم مان �ڍي ڇڏیو. اس�یفن، �یترن ئي شھیدن مان پھریون، شھر جي ڀت کان ٻاھر، مندر جي



ویجھو سنگسار �یو ویو. جتي بھ ویا، انھن یسوع جي خوشخبري ٻڌائي، خدا جي فرزند، ۽ میڙ ایمان
آندو.

انھن نئین ایمان وارن الِء دعا �ئي تھ خدا جي روح سان ڀرجي وڃن. فلپس سامریھ ۾ وڏي تعداد ۾ وڏي
تعداد ۾ تبلیغ �ئي ۽ زور سان دعا �ئي، ۽ پوء پطرس ۽ یوحنا آیا ۽ ایمان وارن تي ھٿ رکیا ۽ پاڪ

روح انھن تي پڻ آیو.  سامري مومنن ۾ شامل ھئا.

شائول مومنن کي ایذائي رھیو ھو، پر ھ� روشن روشني ھن کي انڌو �ري ڇڏیو، ۽ ھن ٻڌو تھ یسوع
ھن سان شام ۾ دمشق جي رستي تي ڳالھائیندو ھو، جتي ھن کي وڌی� ایماندارن کي ایذائڻ الء ھو. انھن

مان ھ� ایماندار، حنانیاس، شائول الء دعا �ئي، جی�و پوء شفا ۽ روح سان ڀریل ھو. ھو جلدي
ھ� مؤثر مبشر ۽ مشنري بٹجي ویو، جنھن جو نالو پولس رکیو ویو، جی�و غیر قومن ڏانھن رسول

طور سڃاتو وڃي ٿو.

پطرس آخر�ار سخت روایتن کي �وڙي ڇڏیو ۽ سینچرین �رنیلیس جي گھر ۾ تبلیغ �ئي. ھن جي
سڄي گھر وارن ایمان آندو ۽ خدا جو روح انھن تي نازل ٿیو جڏھن پطرس انھن کي تبلیغ �ري رھیو

ھو.  خوشخبري رومن سلطنت ۾ پکڙجي رھي ھئي.

اھي روح ڀریندڙ ایمان وارن کي شفا ڏیڻ جو ح�م ڏنو ۽ یسوع جي نالي تي برائي روحن کي �ڍي
ڇڏیو.  مڃیندڙن کي پھریون ڀیرو عیسائي، مسیح جا پیرو�ار، شام ۾ ان�یوچ ۾ گھڻ قومي، گھڻ نسلي

چرچ ۾ سڏیو ویو.

�جھ ایمان وارن کي یسوع یا مالئ�ن جا خواب ڏٺا ھئا جیئن پولس �یو ھو، یا جیئن یوحنا ڏٺو ھو
جڏھن پاتموس تي قید �یو ویو ھو. یوحنا اسان جي الِء اھي نظارا �تاب یسوع مسیح جي نزول جي

�تاب ۾ ر�ارڊ �یا، جی�و ھاٹي بائبل ۾ آخري �تاب آھي.  ھن ۾ شامل آھن متاثر �ندڙ ان�شاف:

پوِء مون ڦري ڏٺو تھ اھو آواز �نھن جو آھي جی�و مون سان ڳالھائي رھیو آھي، ۽ ڦرڻ تي مون کي
ست سونھري شمعدان ڏٺا، ۽ انھن ڏیا�ن جي وچ ۾ مون ھ�ڙو ابن آدم جھڙو ڏٺو، جنھن کي ڊگھي چادر

پھریل ھئي ۽ سونھري ڇاتيَء سان ڍ�یل ھو.  ھن جي سینھ پار. سندس مٿو ۽ وار سفید اون وانگر اڇا،
برف وانگر اڇا ھئا. ھن جون اکیون باھ جي شعلن وانگر ھیون، ھن جا پیر سڙیل �انيَء وانگر،

ڀوريَء وانگر سڌریل ھئا، ۽ ھن جو آواز ھو.

�یترن ئي پاٹيَء جو آواز. ھن جي ساڄي ھٿ ۾ ست تارا ھئا، ۽ سندس وات مان ھ�ڙي تیز، ٻن
دھاري تلوار ن�تي، ۽ سندس منھن سج جھڙو ھو، جی�و پوري طاقت سان چم�ي رھیو ھو.



جڏھن ھن کي ڏٺم، تڏھن سندس پیرن تي �ري پیو ڄڻ مئل. پر ھن پنھنجو ساڄو ھٿ مون تي رکي چیو
تہ ”ڊڄ نھ. مان پھریون ۽ آخري آھیان، ۽ جیئرو. مان مري چ�و ھوس، ۽ ڏسو، مان ھمیشھ ۽ ھمیشھ

)18-1:12(م�اشفوآھن.�نجیونجونپاتال۽موتوٽمون۽آھیان.جیئروالء

پوِء مون آسمان کي کلیل ڏٺو، ۽ اتي ھ� اڇو گھوڙو ھو!  ان جي سوار کي ایماندار ۽ سچو سڏیو ویندو
آھي، ۽ ھو انصاف سان فیصلو �ري ٿو ۽ جنگ �ري ٿو.  ھن جون اکیون باھھ جي شعلن وانگر

آھن، ۽ ھن جي مٿي تي �یترائي مر�ب آھن.  ۽ ھن جو نالو لکیل آھي جنھن کي پاڻ کان سواِء ٻیو
�و بھ نٿو ڄاٹي.  ھن کي رت ۾ ڍ�یل چادر پھریل آھي ۽ سندس نالو خدا جو �الم آھي. آسمان جا
لش�ر سفید ۽ نفیس �پڙا پاتل، سفید گھوڙن تي سندس پٺیان پئي ھلیا. ھن جي وات مان ھ�ڙو تیز

تلوار ن�رندو آھي جنھن سان قومن کي مارڻ الء، ۽ ھو انھن تي لوھ جي لٺ سان ح�ومت �ندو. ھو
خدا جي غضب جي غضب جي شراب جي پریس کي لٿندو غالب. ھن جي چادر ۽ ران تي ھ�ڙو نالو

)16-19:11(م�اشفورب.جورب۽جوبادشاھن”بادشاھھآھي،لکیل

۽ جی�و تخت تي ویٺو ھو تنھن چیو تہ ’ڏسو، آٌء سڀ شیون نئون �ري رھیو آھیان.‘ انھيَء سان گڏ
چیائین تہ ’ھي لک، ڇاالءِ جو اھي ڳالھیون معتبر ۽ سچیون آھن.  !  مان الفا ۽ اومیگا آھیان، شروعات ۽

پڇاڙي.  اڃایلن کي زندگيَء جي پاٹيَء جي چشمي مان پاٹي تحفي طور ڏیندس. جی�ي فتح �ندا اھي
)7-21:5(م�اشفوھوندا.ٻارمنھنجااھي۽ھوندسخداجوانھنآٌء۽ملندا۾ورثيشیوناھي

”آٌء آھیان، یسوع جنھن پنھنجي مالئ� کي توھان ڏانھن ھن شاھدي سان گڏ �لیسیائن الِء مو�لیو آھي.
مان دائود جو پاڙو ۽ اوالد آھیان، صبح جو روشن تارو.

روح ۽ �نوار چون ٿا، 'اچو.'
۽ ھر �نھن کي ٻڌائڻ گھرجي تہ ’اچو‘.
۽ جی�و اڃایل آھي تنھن کي اچڻ ڏیو.

)17-22:16(م�اشفووٺي.طورتحفيپاٹيجوزندگيَءسوچاھيجی�و



نتیجو
Conclusion

یسوع جي زندگي تاریخ جي عظیم محبت جي �ھاٹي آھي.  ھن مختصر �تاب ۾ جائزو توھان کي
وڏي خوشخبري ڏانھن اشارو �ري ٿو تھ یسوع �یر آھي ۽ ھن ڇا �یو.  اھا �ھاٹي بائبل ۾ بھترین

طور تي ٻڌایو ویو آھي، خدا جي الھامي �الم.

مون کي امید آھي تھ ھي مختصر تبصرو توھان کي ٻیھر خدا جي سانسیل زنده لفظ ڏانھن اشارو �ري
ٿو.  ان مون کي نئین بصیرت ڏني جیئن مون انھن انجیل جي ھمعصر �ھاٹي جي تحقیق �ئي.

�یترائي لیک� مشھور پنجن پیاري ٻولین تي بحث �ن ٿا: اثبات، خدمت، تحفا، وقت ۽ رابطي.  یسوع
انھن سڀني کي مختلف طریقن سان ظاھر �یو.

ھن ایمان جي تصدیق ۽ تعریف �ئي، خاص طور تي ھن کي شفا ۽ مدد الء ایمان.ھو روزانو خدمت
�ندو ھو ۽ پنھنجي شاگردن جا پیر ڌوئي ڊرامي طور ڏیکاریندو ھو.

ھن اسان جي الِء پنھنجي جان ڏني ۽ آخر�ار ھو سڀني ایمان وارن کي دائمي زندگي ڏئي ٿو.سندس �ن
سالن جو معیاري وقت سندس پوئلڳن سان گڏ کین خدمت �رڻ الِء تیار �یو.

جي رابطي جسماني ۽ روحاني شفا ۽ �ثرت کي آزادي ڏني.

مون کي اھو پسند آھي تھ یوحنا پنھنجي انجیل لکڻ جو سبب ھن طرح بیان �یو آھي تھ: ”ھاٹي یسوع
پنھنجي شاگردن جي موجودگيَء ۾ ٻیا بھ �یترائي معجزا �یا، جی�ي ھن �تاب ۾ لکیل نھ آھن، پر

اھي انھيَء الِء لکیا ویا آھن تھ جیئن توھان کي یقین اچي وڃي تھ یسوع مسیح آھي. مسیح، خدا جو
فرزند، ۽ اھو تھ ایمان آٹڻ جي ذریعي توھان ھن جي نالي تي زندگي حاصل �ري سگھو ٿا."  (یوحنا

20:31(

اھا منھنجي دعا آھي تنھنجي الِء، منھنجا پڙھندڙ.  ھي آھي منھنجو گونجندڙ سونٽ، جی�و پنجاھھ سال
اڳ لکیو ویو ھو.

گناھھ روح کي ڇ�ي ٿو، ۽ سڄي زندگي گذاري ٿو، جتي اسین، خوف ۾ ج�ڙیل رھڻ دوران،
اسان جي ذھنن کي �ن�رول ۾ رکڻ سان قطب کان قطب تائین ظاھر ٿیڻ جي آزادي الِء پري ۽ ویجھو

ڳولیو.



اھو الئق مقصد ٺٺولیون لڳي ٿو. گناھھ اسان جي آزادي چورائي پیاري، ڇڏي ویو درد ۽ افسوس ھر
زندگي کي، رڳو دل جو درد، یا روئڻ، یا ڳوڙھا،
گم ٿیل ٿلھو وانگر، انڌو، ان جي سوراخ ۾ گندو.

خدا جي محبت وڙھڻ ۽ گناھھ کي فتح �رڻ ۾ قدم رکیو
مسیح جي ذریعي جی�و رت وھایو ۽ مري ویو ۽ سر جي حیثیت سان اٿیو

سڀني کان مٿاھون جی�ي ھن کي رب جي دعوي �ن ٿا.  اسان جو زوال، کلور ۽ دین ھن ۾ ختم ٿي
سگھي ٿو.  اسان ک�یو

خوف کان آزاد ٿیڻ، آزادي، مئلن مان زندگي،
ھن جي سڏ جي جواب ۾، پیٽ کان بیحد.



بحث جا سوال
Discussion Questions

ڇو�رو۽پیدائش:1باب

ڇو؟۽آھيڇاھ�مان�ارل�رسمسپسندیدهجيتوھان.1
آھي؟تعجبوڌی�کانسڀبابت�ھاٹيجي�رسمسکيتوھان.2
آھي؟چئلینج�ھڙوکيتوھانبابتنوجوانن۽ننڍپڻجيیسوع.3

توھان ڇا چاھیندا آھیو تھ ماٹھو توھان جي باري ۾ دعا �ن؟

ٿيٿئيشروعوزارت:2باب

ٿي؟شروعپوءکانبپتسماسندسوزارتعواميجيعیسىتھسوچیوٿاڇوتوھان.1
روحنطور(مثالآھن؟شیون�ھڙیونوڌی�کانسڀکيتوھان۾باريجيوزارتجيیسوع.2

کي �ڍڻ)
آھي؟چئلینج�ھڙوکيتوھان۾باريجيٿیڻشاگردجيیسوع.3

توھان �ھڙي دعا حاصل �رڻ جي ساراھھ �ندا؟

فسحٻیوکانپھریون:3باب

آھي؟مشھور۽مشھورایترو3:16جانسوچیوٿاڇوتوھان.1
نی�دیمس،طور(مثال۾وزارتشروعاتيجيیسوعسانجنٿاسگھوسڃاٹي�یرتوھان.2

سامري عورت، شاگرد، مذھبي اڳواڻ)
�یو؟چئلینجکيشاگردنجيعیسىتھسوچیوڇاتوھان.3

ھاٹي �ھڙي دعا توھان کي حوصال افزائي �ندي؟

فصحعید�یونکانٻیو:4باب

ٿي؟�ريمتاثرگھٹيتمامشيِء�ھڙيکيتوھانبابتیسوع.1
آھي؟ڇاچیلینجوڌی�کانسڀکيتوھانبابتیسوع.2
آھي؟تعجبوڌی�کانسڀکيتوھان۾باريجيیسوع.3

ھاٹي �ھڙي دعا توھان جي مدد �ندي؟

تائینپین�ی�ستعید:5باب



ٿي؟�ريحیرانوڌی�کانسڀشيِء�ھڙيکيتوھان۾باريجيچاڙھڻتيصلیب.1
ٿي؟�ريچیلینجیامدد�ھڙيکيتوھانبابتاٿڻٿيجیئرو۽موتجيیسوع.2
آھي؟دلچسپي�ھڙيبابتالقدسروحکيتوھان.3

ھاٹي توھان �ھڙي دعا جي مدد گھرندا؟



1ضمیمو
Appendix

تاریخ یروشلم جي تہوار سان

یسوع جي پیدائش ۽ ننڍپڻ

وضاحت- مقام- �تاب

5کان1باب1یوحنادیوتا.جيمسیح

25کان5باب1لوقا-یروشلم-اعالنواروڏیڻبپتسمایوحنا

27باب1لوقا،18باب1متي-ناصرت-شاديجيمریم�نواري

38کان26باب1لوقا-ناصرت-اعالنجوپیدائشجيیسوع

سفرجوھفتنٻنا��ل-�لومی�ر)190(میل120ا��ل

55-39باب1لوقا-یھودیا-مالقاتجيمریمسانایلزبیٿ

سفرجوھفتنٻنا��ل-میل120ا��ل

56باب1لوقا-ناصرت-واپسيسندسڏانھنناصرت

25-20باب1متي-ناصرت-خوابجویوسف

80-57باب1لوقا-یھودیہ-ننڍپڻ۽جنمجوواريڏیڻبپتسمایوحنا

۽سفر،جوڏینھنڏھنکانناصرت-میل90ا��ل
ڏکڻ.�لومی�ر)8(میل5کانیروشلم

7کان1باب2لوقا-لحمبیت-جنمجویسوع



16-8باب2لوقا-بیٿلحم-عقیدتپارانرڍن

21باب2لوقا،25باب1متي-لحمبیت-ختنہ

سفرجوڏینھناڌا��ل-میل5ا��ل

29-22باب2لوقا-یروشلم-�رڻپاڪ۽واعدو

38کان23باب3لوقا،17کان1باب1متي-نسب

سفرجوڏینھناڌا��ل-میل5ا��ل

12-1باب2متي-بیٿلحم-عبادتپارانمجنون

15-13باب2متي-مصر-خروج

18-16باب2متي-اللحمبیت-عامقتلجوٻارن
-�لومی�ر)160(میل100ا��ل

ا��ل ڏھن ڏینھن جو سفر

39باب2لوقا،23-19باب2متي-ناصرت-وڃوواپسڏانھنناصرت

40باب2لوقا-ناصرت-ننڍپڻجيیسوع

سفرجوڏینھنڏھنا��ل-�لومی�ر)145(میل90ا��ل
50کان41باب2لوقا-یروشلم-گڏساناستادن۾ہیکل

سفرجوڏینھنڏھنا��ل-میل90ا��ل

52-51باب2لوقا-ناصرت-جوانجویسوع

یوحنا بپتسما ڏیڻ واري کان پھرین عید فصح تائین

وضاحت- مقام- �تاب



باب3لوقا،8کان1باب1مرقس،4کان1باب3متي-برهبیت-وزارتواريڏیڻبپتسمایوحنا
15کان6باب1یوحنا،6کان1

7باب3لوقا،5باب1مرقس،5باب3متي-برهبیت-بپتسماپارانیوحنا

لوقا،8-7باب1مرقس،12-11باب3متي-گھی�و-الِءمسیحشاھديپھرینجيواريڏیڻبپتسما
18-15باب3

باب3لوقا،11-9باب1مرقس،17-13باب3متي-گھی�و-بپتسماجویسوعطرفانجيیوحنا
21-22

3-4:1لوقا،13-1:12مرقس،11-4:1متي-یھودیہ-آزمائشجيیسوع۾ویرانيَءجيیھودین

35-19باب1یوحنا-گھی�و-شاھديٻيجيواريڏیڻبپتسمایوحنا

51-35باب1یوحنا-برهبیت-سڏڻجيشاگردنپھرین

11کان1باب2یوحنا-قاناجوگلیل-معجزوپھریون۾قاناجيگلیل

12باب2جان-نھم�فر-زیارتجينھم�فر

23-13باب2یوحنا-یروشلم-صفائيجيمندرفصح:عیدپھرین

21کان1باب3یوحنا-یروشلم-گفتگوساننی�دیمس



اسرائیل خال کان
گلیلي ڍنڍ، اردن جي واديَء کان مردار سمنڊ یروشلم جي اوڀر ۾ مردار سمنڊ جي اتر واري پڇاڙيَء

تائین

پھرین عید فصح کان ٻي عید فصح تائین

وضاحت- مقام- �تاب

36کان22باب3جان-اینون-شاھديآخريجيیوحنا

42-1باب4یوحنا-سوچیر-�یودوروجوسامریھیسوع

46-43باب4یوحنا-قاناجوگلیل-وڃوواپسڏانھنقاناجيگلیل



54-46باب4یوحنا-قاناجيگلیل-شفاجيپٽجيانساننی�

47-1باب5یوحنا-یروشلم-دورومختصرجویروشلم

47کان1باب5یوحنا-یروشلم-معجزوتيتالَءجيصیدابیت

1،14،15مارڪ،4،12،17متي-واروڏیڻبپتسمایوحنا۾جیل

14,15باب4لوقا-گلیل-ٿو�ريتبلیغ۾گلیلیسوع

30-15باب4لوقا،1باب6مرقس-ناصرت-�ئينافرماني۾ناصرتیسوع

31باب4لوقا،16-13باب4مرقس-نھم�فر-ٿو�ريتبلیغ۾نھم�فریسوع

:5لوقا،20-1:16مرقس،22-4:18متي-ایمانبي-سڏجویوحنا۽جیمسپطرس،اندریاس،
1-11

11کان1باب5لوقا-�فر-مسودومعجزاتيجومڇین

36-33باب4لوقا،27-23باب1مارڪ-ایمانبي-شفاجيشیطان

،38باب4لوقا،31-29باب1مرقس،14,15باب8متي-ایمانبي-شفاجيساسجيپطرس
39

4لوقا،34-32باب1مرقس،17-16باب8متي-ایمانبي-ڏیڻشفاکيبیماروڌی�کانسڀ
41-40باب

42باب4لوقا،35باب1مارڪ-گلیل-دعا۾ا�یالئي۾ا�یالئي

44-42باب4لوقا،39-35باب1مرقس-گلیل-ڦرڻچوڌاريجيگلیل

16-12باب5لوقا،45-40باب1مرقس،4-1باب8متي-گلیل-شفامعجزاتيجي�وڙھہ

16باب5لوقا،45باب1مارڪ-گلیل-دعا۾ا�یالئي۾ا�یالئي



26-18باب5لوقا،12-1باب2مرقس،8-1باب9متي-ایمانبي-شفامعجزاتيجيفالج

،22کان13باب2مرقس،17کان9باب9متي-نھم�فر-گفتگوتيدعوتجي)(لیويجيمتي
39کان27باب5لوقا

5-6:1لوقا،28-2:23مرقس،8-12:1متي-گلیل-�ڍنٿا�نجااََنشاگرد

لوقا،6کان1باب3مرقس،14کان9باب12متي-�فر-ٿوٿئيڀلوچڱوماٹھوواروھٿس�ل
11کان6باب6

12باب6لوقا-گلیل-دعا۾ا�یالئيتيجاِءویران

لوقا،19کان13باب3مرقس،4کان2باب10متي-��ري؟جيھ�ین-سڏجوشاگردنٻارھن
تائین16کان13باب6

تائین49کان17باب6لوقا،29کان7باب5متي-��ري؟جيھ�ین-تيجبلواعظ

49کان47باب6لوقا،29کان24باب7متي-��ري؟جيھ�ین-مثالجوگھرتيریل۽پٿر
تائین

10کان1باب7لوقا،13کان5باب8متي-��ري؟جيھ�ین-شفاجيپٽجيصوبیدار

17-11باب7لوقا-نین-ٿیوجیئروپٽجوبیوهجينین

35کان18باب7لوقا،19کان2باب11متي-�فر-پیغامواروڏیڻبپتسمایوحنا

35کان18باب7لوقا،19کان2باب11متي-�فر-ٿوٻڌائيبابتواريڏیڻبپتسمایوحنایسوع

50کان36باب7لوقا-�فر؟-عورتگنھگار

42-41باب7لوقا-�فر؟-مثالجوقرضدارنٻن

3-1باب8لوقا-گلیل-دوروجوگلیلگڏسانشاگردنٻارھن



22باب12متي-ایمانبي-عالججوڀوتن

30-22باب3مرقس،37-24باب12متي-�فر-�فرخالفجيروحپاڪ

46-43باب12متي-�فر-روحناپاڪ

31باب3مارڪ،46باب12متي-�فر-رشتیدارجایسوع

،4باب8لوقا،20-1،14باب4مارڪ،23-9،18-1باب13متي-گلیل-مثالجوٻجندڙ
11-15

24باب13متي-گلیل-جوٻجسٺيمثال:

4:30مارڪ،13:31متي-گلیل-جورائيمثال:

21-20باب13لوقا،33باب13متي-گلیل-جوخمیرمثال:

16باب8لوقا،21باب4مرقس،15باب5متي-گلیل-جوچراغمثال:

33باب11لوقا،21باب4مرقس،15باب5متي-گلیل-جوچراغمثال:

44باب13متي-گلیل-جوخزانيمثال:

45باب13متي-گلیلي-موتيمثال:

47باب13متي-گلیل-جونیٽمثال:

29-26باب4مرقس-گلیل-آھيوڌندو۾ڳجھيٻجمثال:

باب8لوقا،41-37باب4مرقس،27-24باب8متي-ڍنڍجيگلیل-ٿورو�يکيطوفانیسوع
23-25

،15-1باب5مرقس34-28باب8متي-مل�جوگیڊرین-آھيویو�یوآزادکيڊیمنگیڊرین
35-27باب8لوقا



15باب9متي-ایمانبي-گھوٽمثال:

36باب5لوقا،21باب2مرقس،16باب9متي-ایمانبي-پیچجو�پڙيخاليمثال:

38-37باب5لوقا،22باب2مرقس،17باب9متي-ایمانبي-نئون۾شرارتپراٹيمثال:

41باب8لوقا،22باب5مرقس،18باب9متي-گنیسرت-عورتسانمسئليجيرت

41باب8لوقا،22باب5مرقس،18باب9متي-�فر-قیامتجوڌيَءجيیائرس

30-27باب9متي-ایمانبي-�یاشفاانڌاٻھ

33-32باب9متي-�فر-آھيویو�ڍیوڀوتگونگاھ�

6-1باب9لوقا،12-7باب6مارڪ،1باب10متي-ایمانبي-مشنجورسولنٻارھن

7باب9لوقا،29کان14باب6مرقس،12کان1باب14متي-موتواروڏیڻبپتسمایوحنا

باب6مرقس،21-13باب14متي-صیدابیت-ٿیڻگڏجومیڙالِءفصحعیدٻئيھزار.پنجکاڌو
13-1باب6یوحنا،17-12باب9لوقا،30-44

19باب6یوحنا،48باب6مرقس،25باب14متي-ڍنڍجيگلیل-آھيھلندوتيپاٹيیسوع

70-26باب6یوحنا،34باب14متي-ایمانبي-بحثتيمانيجيزندگي

ٻئي کان �ئین عید فصح تائین

وضاحت- مقام- �تاب

15:1متي-�فر-مخالفتجيفریسین۽عالمن
23-1باب7مرقس،20-2باب15متي-ایمانبي-بحثتيآلودگي

30-7:24مرقس،29-15:21متي-ترنم-شفاجيڌيَءجيعورت�نعاني

7:32مرقس-سائڊون�ائر،-شفاجيگونگا۽ٻوڙن



31-30باب15متي-ٻارھنعالج.جوبیمارینئي�یترن

9-8:1مرقس،39-15:32متي-گنیسرت-کاڌوجوھزارنچار

22-14باب8مرقس،12-1باب16متي-گینیسریٽ-مثالجوخمیريجيفریسیس

27-23باب8مرقس-بیٿسیدا-شفاجيانڌن

30-8:27مرقس،21-16:13متي-فلپيقیصري-اقرارجومسیحجوپطرس

باب9لوقا،38-31باب8مرقس،28-21باب16متي-فلپيقیصري-پیشنگوئيجيریپچرپھرین
22-27

36-28باب9لوقا،8-2باب9مرقس،8-1باب17متي-جبلھرمون-تبدیلي

لوقا،27-9:14مرقس،21-17:14متي-جبلھرمون-ڏیڻشفاکيٻارواريقبضيجيشیطان
9:  37-42

44-43باب9لوقا،31باب9مرقس،23-22باب17متي-جبلھرمون-اڳ�ٿيجيمصیبتٻي

27باب17متي-ایمانبي-س�و۾واتجيمڇي

  کان46باب9لوقا،37کان33باب9مرقس،14کان1باب18متي-ایمانبي-سبقجونرمي
48

43باب9مرقس،15باب18متي-�فر-سبقجوبخشش

18باب18متي-�فر-سبقجوان�ارخود

35کان23باب18متي-�فر-مثالجوخادمرحمبي

52-51باب9لوقا-سامریہ-سفرڏانھنیروشلمذریعيسامریہ

53باب9لوقا-سامریھ-حسدجوسامریین



56-54باب9لوقا-سامریہ-غضبجوٿانڊر‘جوپٽ

10-2باب7یوحنا-یروشلم-عیدجوقبیلي

46کان10باب7یوحنا-یروشلم-گفتگو

30،46باب7یوحنا-یروشلم-ویامو�لیاالِء�رڻگرفتارکيمسیحآفیسر

3باب8یوحنا-یروشلم-زانیہ

12باب8یوحنا-یروشلم-گفتگو

59باب8یوحنا-یروشلم-خطروجو�رڻسنگسارکيمسیح

1باب9یوحنا-یروشلم-ڳالھائڻسانانسانانڌا۽ڏیڻشفا

1باب10یوحنا-یروشلم-ریڍارسٺودروازو،جومسیح

42-22باب10یوحنا-یروشلم-دعوتجيتجدید

یروشلم کان روانگي.

16-1باب10لوقا-یھودي-مشنجوستر

24-17باب10لوقا-یھودیا-واپسيجيستر

37-30باب10لوقا-یھودیہ-مثالجوسامريسٺي

42-38باب10لوقا-بیٿنیا-�نديدوروجوگھرجيمریممارٿا،

13کان1باب11لوقا-یھودیا-ٿوسیکاري�رڻدعاکيشاگردنپنھنجيیسوع

8-5باب11لوقا-یھودیہ-مثالجودوستاھم



11:14لوقا،45-12:22متي-یھودي-شفاجيگونگيجيڀوتن

26-11:14لوقا،45-12:22متي-یھودیہ-ویو�یومالمتکيوڏائيجيفریسین

36-11:29لوقا،12:41متي-یھودیا-نینوا�ندڙتوبھمکالمہ:

12-1باب12لوقا-یھودي-�رڻمھیاکيگلن۽پکین

21-13باب12لوقا-یھودیا-مثالجوبیوقوفامیر

40-35باب12لوقا-یھودیہ-مثالجونو�رنخبردار

48-42باب12لوقا-یھودیہ-مثالجونگرانواريح�مت

5-1باب13لوقا-یھودیا-گلیلیانٿیلقتل

9-6باب13لوقا-یھودیا-وڻجوانجیربیرن

17-10باب13لوقا-یھودي-شفاجيعورتبیمار

30-22باب10یوحنا-یروشلم-دعوتجيتجدید۾یروشلم

31باب10یوحنا-یروشلم-�وششجي�رڻپٿرکيیسوع

40باب10یوحنا-پیرا-ٿو�ريپاراردنیسوع

30کان23باب13لوقا-پریا-وڃي؟بچایوکيجنآھنٿورا�جھڇا

33کان31باب13لوقا-پریا-پیغامڏانھنھیرودیس

6-1باب14لوقا-پریا-شفاجوانسانسانمرگي

24-15باب14لوقا-پریا-مثالجومانيجيراتعظیم

33کان28باب14لوقا-پریا-بادشاھھجنگجومثال،جوقلعي



7-1باب15لوقا،12،13باب18متي-مثالجورڍٿیلگم

10-8باب15لوقا-پریا-مثالجوس�نٿیلگم

32کان11باب15لوقا-پریا-مثالجوپٽپردیسي

13کان1باب16لوقا-پریا-مثالجونگرانظالم

31کان19باب16لوقا-پریا-مثالجولعزر۽انساندولتمند

10-7باب17لوقا-پریا-مثالجونو�رنبخشمنافعغیر

10کان1باب11یوحنا-بیٿاني-بیماريجيلعزر

16-11باب11یوحنا-پیریا-ٿووڃيڏانھنبیٿنیاکانپیریایسوع

46-17باب11یوحنا-بیٿاني-ٿیڻبلندمعجزوجولعزر

53-47باب11یوحنا-یروشلم-صالحجيقائفا�ائونسل:

54باب11یوحنا-افرائیم-ھورھندو۾شھرجيافرائیمیسوع

11باب17لوقا،1باب10مرقس،1باب19متي-سرحدجيسامریہ-سفرآخريڏانھنیروشلم

19-12باب17لوقا-سرحدجيسامریھ-ڏیڻشفاکيمریضنجي�وڙھھڏھن

8کان1باب18لوقا-سرحدجيسامریہ-مثالجوججظالم

14-9باب18لوقا-سرحدجيسامریہ-�لی��ر�ی�س۽فریسيمثال:

12-2باب10مرقس،12-3باب19متي-سرحدجيسامریہ-سوالجوطالق

باب10مارڪ،15-13باب19متي-سرحدجيسامریہ-ٿوڏئيبر�تکيٻارنننڍڙنمسیح
17-15باب18لوقا،13-16



18لوقا،22-17باب10مرقس،22-16باب19متي-سرحدجيسامریہ-ح�مراننوجوانامیر
23-18باب

16-1باب20متي-سرحدجيسامریہ-مزدور۾باغجيانگورنمثال:

:18لوقا،34-10:32مرقس،19-20:17متي-سرحدجيسامریہ-پیشنگوئيجيمصیبت�ئین
31-34

45-10:35مرقس،28-20:20متي-سرحدجيسامریہ-درخواستجيیوحنا۽یعقوب

:18لوقا،52-10:46مرقس،34-20:29متي-ویجھوجيجیری�و-شفاجيبارٿولومیواندھے
35-43

10کان1باب19لوقا-یریحو-۾گھرجيز�يیسوع

28کان11باب19لوقا-جیری�و-مثالجومئگي



اڄ�لھھ یروشلم جو پراٹو شھر، ہیکل جبل مر�زي اولڊ زیون س�ي ڏکڻ ۾ پیش منظر ۾ ریج �ڊرون
وادي ۽ جبل جی زیتون اوڀر طرف ساڄي �لوري کان ٻاھر پراٹي شھر اتر-اولھھ کاٻي پاسي

مقدس ھفتو: ��ر

وضاحت- مقام- �تاب

9-1باب12یوحنا،9-3باب14مرقس،13-6باب26متي-بیٿنیا-ماني۾گھرجيشمعون

8-3باب12یوحنا،8-3باب14مارڪ،13-7باب26متي-بیٿنیا-مسیحیسوعمریم

،44-29باب19لوقا،10-1باب11مارڪ،11-1باب21متي-یروشلم-داخالجيفتح۾شھر
19-12باب12یوحنا

11باب11متي-یروشلم-دوروجوہیکل

11باب11متي-بیٿاني-روانگيکانعنیاهبیت



14-11:12مرقس،19-21:18متي-زیتون-وڃڻس�يجووڻجيانجیربیرن

48-19:45لوقا،19-11:15مرقس،17-21:12متي-یروشلم-صفائيٻئيجيمندر

19باب11مرقس،17باب21متي-عنیاهبیت-روانگيکانعنیاهبیت

25-11:20مارڪ،22-21:20متي-زیتون-سبقجووڻجيانجیر

26باب11مرقس-یروشلم-واعظ۾ہیکل

8-1باب20لوقا،33-27باب11مرقس،27-23باب21متي-یروشلم-سوالجوح�مرانن

32-21:28متي-یروشلم-مثالجوپ�نٻن

:20لوقا،12-12:1مرقس،46-21:33متي-یروشلم-مثالجوھاريبد�ار

14-1باب22متي-یروشلم-مثالجولباسجيشادي

ل�ل سوال:-

26-20:20لوقا،17-12:13مرقس،22-22:15متي-یروشلم-خراج-فریسي)1

39-20:27لوقا،27-12:18مرقس،33-22:23متي-یروشلم-قیامت-صدوقي)2

34-12:28مرقس،40-22:34متي-یروشلم-ح�یموڏو-جوعالم)3

44-20:41لوقا،37-12:35مرقس،46-22:41متي-یروشلم-جوابجوربجياسان

33-23:13متي-یروشلم-وئي�ئيمذمتپارانفریسیس۽مبصرن

4-1باب21لوقا،44-41باب12مرقس-یروشلم-توبھجيبیوه

36-20باب12یوحنا-یروشلم-آمدجيیونانین



3-1باب13مرقس،3-1باب24متي-زیتون-روانگيڏانھنجبلجيزیتون

24-21:5لوقا،23-13:3مرقس،28-24:3متي-زیتون-تباھيجيیروشلم:1نبوت

32-21:29لوقا،29-13:28مرقس،33-24:32متي-زیتون-مثالجووٹنسڀني۽وڻجيانجیر

36-21:24لوقا،37-13:23مارڪ،51-24:28متي-زیتون-اچڻٻیو:2نبوت

34باب13مارڪ-زیتون-مثالجومال�جيگھر

13کان1باب25متي-زیتون-�نواریونڏھھ-مثال:

30کان14باب25متي-زیتون-ڏاتار-مثال:

46کان31باب25متي-زیتون-ٻ�ریون۽رڍون-مثال:

2-1باب22لوقا،2-1باب14مرقس،5-3باب26متي-یروشلم-�ائونسل۾�ائونسل

6-3باب22لوقا،11-10باب14مرقس،16-14باب26متي-یروشلم-معاھدوجوغدار

آخري رات جي ماني

13-22:7لوقا،16-14:12مرقس،19-26:17متي-یروشلم-تیاريجيفصحعید

17کان1باب13یوحنا-یروشلم-ڌوئڻپیرجارسولن

19باب22لوقا،22باب14مرقس،26باب26متي-یروشلم-�وڙڻجوماني

22لوقا،18باب14مرقس،21باب26متي-یروشلم-ڏیندو"دغاکيمونھ�ڙومان"توھان
21باب13یوحنا،21باب

14:19مرقس،25-26:22متي-یروشلم-آھیان؟'ماناھو'ڇا

27-26باب13یوحنا:-یروشلم-ڏیڻماني



30باب13یوحنا-یروشلم-روانگيجياس�ریوٽیھوداه

13یوحنا،34باب22لوقا،30باب14مرقس،34باب26متي-یروشلم-�یوخبردارپطرس
38باب

17بابلوقا،24-23باب14مرقس،28-27باب26متي-یروشلم-نعمتجيپیالي

34باب16-1باب14یوحنا-یروشلم-گفتگوکانپوِءمانيجيرات

26باب17کان1باب17یوحنا-یروشلم-الِءرسولنسندسدعاجيمسیح

26باب14مرقس،30باب26متي-یروشلم-گیت

پس منظر ۾ مندر جبل جي مغربي دیوار ۽ اولیو جو پالزا جبل اوڀر



گٿسمني ۽ عدالتون

1باب18یوحنا،39باب22لوقا،33باب14مرقس،37باب26متي-گٿسمني-اذیت

22:42لوقا،39-14:36مرقس،44-26:39متي-گٿسمني-دعاباربارڀیرا�ي

44-43باب22لوقا-گٿسمني-مددفرشتي۽پسوجورت

46-45باب22لوقا،41-37باب14مرقس،45-40باب26متي-گٿسمني-ننڊجيرسولن

47باب22لوقا،44۽34باب14مرقس،50کان47باب26متي-گٿسمني-خیانتپارانیھوداه
5کان2باب18یوحنا

18یوحنا،50باب22لوقا،47باب14مرقس،51باب26متي-گٿسمني-مالچسبی�سپطرس
10باب

51باب22لوقا-گٿسمني-آھيڏیندوشفاکي�نجيما�ڙیسوع

50باب14مرقس،56باب26متي-گٿسمني-ڏیوڇڏيکيھنشاگردجایسوع

13-12باب18یوحنا-یروشلم-آھيویووٺيڏانھنانااسکيیسوع

،54باب22لوقا،53باب14مرقس،57باب26متي-یروشلم-ویوآزمایوپارانقائفایسوع
15بابیوحنا

باب22لوقا،54باب14مرقس،58باب26متي-یروشلم-ٿو�ريپیرويجيیسوعپطرس
15باب18یوحنا،55

14:61مرقس،26:63متي-یروشلم-اعترافجوپادرياعلي

لوقا،65-64باب14مرقس،67-66باب26متي-یروشلم-ٺٺولیونمارایو،�ئي،مذمتیسوع
65-63باب22

باب22لوقا،72-66باب14مرقس،75-69باب26متي-یروشلم-ان�ارجومسیحپطرس
27-17باب18یوحنا،54-62



18یوحنا،1باب23لوقا،1باب15مرقس،2-1باب27متي-یروشلم-اڳکانافالطونیسوع
28باب

3باب27متي-یروشلم-�ئيتوبھیھودي

29باب18یوحنا-یروشلم-ٿواچيوٽماٹھنافالطون

33باب18یوحنا-یروشلم-ڳالھایوتيطورذاتيسانیسوعافالطون

19:1جان،15:15مرس،27:26متي-یروشلم-وڃيکوڙیوکيھنتھڏنوح�مافالطون

19:2یوحنا،15:17مرقس،27:29متي-یروشلم-سان�نڊنویو�یوتاجکيیسوع

5باب19یوحنا-یروشلم-انسان""ڏسو

2باب23لوقا،2باب15مرقس،11باب27متي-یروشلم-لڳایوالزامتيطوررسميیسوع

11-6باب23لوقا-یروشلم-ویومو�لیوڏانھنھیرودیسطرفانافالطونیسوع

11-6باب23لوقا-یروشلم-�پڙا۾رنگجامنيٺٺولیون،یسوع

14باب19یوحنا-یروشلم-بادشاھھ"تنھنجو"ڏس

،17باب23لوقا،6باب15مرقس،15باب27متي-یروشلم-ٿوچاھي�رڻآزادکیسافالطون
12باب19یوحنا

19باب27متي-یروشلم-پیغامجوزالجيافالطون

24باب27متي-یروشلم-ٿوڌوئيھٿپنھنجاافالطون

26باب27متي-یروشلم-ٿو�ريآزادکيبراباسافالطون

لوقا،15:15مرقس،27:26متي-یروشلم-ٿو�ريپیشالِءچاڙھڻتيصلیبکيیسوعپیالطس
19:16یوحنا،23:25



مصلوبیت

26باب23لوقا،21باب15مرقس،32باب27متي-یروشلم-کٹندوصلیببزرگشمعون

باب23لوقا23باب15مرقس،34باب27متي-گلگتا-آھنڏینداگل۽سر�يکيیسوعاھي
36

19:18یوحنا،23:33لوقا،25-15:24مارڪ،27:35متي-گلگتا-چاڙھیوتيصلیبکیسانھن

19باب19یوحنا،38باب23لوقا،26باب15مرقس،37باب27متي-گلگتا-�یبلٽ

34باب23لوقا-گلگتا-�رمعافکيانھنبابا،)1

،34باب23لوقا،24باب15مرقس،35باب27متي-گلگتا-ویااڇالیالو�االِءپوشاڪسندس
23باب19یوحنا

کان29باب15مرقس،44کان39باب27متي-گلگتا-گفتگوجيچورن۽ٺٺولیونجولنگھندڙن
35باب23لوقا،32

40باب23لوقا-گلگتا-چور�ندڙتوبھ

43باب23لوقا-گلگتا-ھوندین۾جنتگڏسانمونتوناڄ)2

27-26باب19یوحنا-گلگتا-پٽتنھنجوڏسعورت،)3

باب23لوقا،33باب15مرقس،45باب27متي-گلگتا-ڇڏیوڍ�يکيڌرتيسڄياونداھي
44-45

34باب15مارڪ،46باب27متي-گلگتا-...؟ڇوخدا،منھنجاايخدا،منھنجااي)4

28باب19جان-گلگتا-آھیاناڃایلمان)5

29باب19یوحنا،36باب15مارڪ،48باب27متي-گلگتا-سرگر



30باب19جان-گلگتا-سڀجوآسمان)6

46باب23لوقا-گلگتا-ٿو..�ریانواکاڻجيروحپنھنجيآئون۾ھٿنجيتوھانابا،)7

45باب23لوقا،38باب15مرقس،51باب27متي-یروشلم-آھيڦا�لپردو

52باب27متي-یروشلم-اٿیابزرگویون،کولیونقبرون
47باب23لوقا،39باب15مرقس،54باب27متي-گلگت-شاھديجيسینچورین

49باب23لوقا،40باب15مرقس،55باب27متي-گلگتا-ڏسڻکيعورتن

34باب19یوحنا-گلگتا-سوراخجوپاسيجيھن

42-19:38یوحنا،23:53لوقا،15:46مرقس،60-27:57متي-باغ-کٹڻھیٺتانصلیب

،47باب15مرقس،60کان57باب27متي-باغ-ویو�یودفنپاراننی�دیمس۽رامٿيیوسف
42کان38باب19یوحنا،53باب23لوقا

66-65باب27متي-باغ-سرپرستتيپٿرمھربند

اٿو

وضاحت- مقام- �تاب

لوقا،2-1باب16مرقس،1باب28متي-باغ-ٿیونوڃنڏانھنقبرکٹيبخور۽مصالحوعورتون
1باب24

2باب28متي-باغ-ڇڏیوھ�ائيکيپٿرفرشتي

،10-9باب24لوقا،8باب28متي-یروشلم-ٿیون�ناعالنجوٿیڻجیئريجيیسوععورتون
2-1باب20یوحنا

20:3یوحنا،24:12لوقا-باغ-ڊوڙنداڏانھنقبریوحنا۽پطرس



1باب24لوقا-باغ-ویونمو�يڏانھنقبرعورتون

15-11باب28متي-یروشلم-ٿا�نرپورٽکي�اھننسردارمحافظ

قیامت جي ظاھر ٿیڻ

18-14باب20یوحنا،10-9باب16مرقس-باغ-ڏانھنمگدلینيمریم)1

10-9باب28متي-باغ-اڳکانمو�ڻگھرجيعورتن)2

13باب24لوقا،12باب16مرقس-رستوجوایماوس-واراوڃڻڏانھنایماوسشاگردٻھ)3

34باب24لوقا،5باب�15رنٿین1-یروشلم-اڳکانپطرس)4

23-20:19یوحنا،24:33لوقا-یروشلم-کيشاگردن10۾�مريمٿین)5

29-20:26یوحنا،16:14مرقس-یروشلم-کيشاگردن11۾�مريمٿین)6

6باب�15ورٿینس1-نامعلوم-اڳکانسؤپنجگڏگڏو)7

6باب�15ورٿینس1-نامعلوم-اڳکانیعقوب)8

11-1باب21یوحنا-گلیل-اڳکانشاگردن7تي�ناريجيڍنڍ)9

20-18باب28متي-گلیل-اڳکانشاگردن11تيجبل)10

5-4باب�1مجارسولن-یروشلم-آھنرھیاکائيگڏشاگرد)11

�1مجارسولن،51-50باب24لوقا،19باب16مرقس-بیٿانيجبلجوزیتون-صعود)12
9-6باب

ھي �رنالوجي ۽ چارٽ ترتیب ڏنل آھن ۽ بیلیو جي اجازت سان استعمال �یا ویا آھن:
http://mb-soft.com/believe/txh/gospgosp.htm

http://mb-soft.com/believe/txh/gospgosp.htm


قدیم مقبرو



2ضمیمھ
Appendix 2

متبادل �رنالوجي
Alternative Chronology

�جھھ عالمن مقدس ھفتي جي خمیس تي صلیب تي چاڙھڻ الِء بحث �یو جنھن کانپوِء ٻھ سبت جا
ڏینھن ، جمعي تي پاسوور سبت ۽ ڇنڇر تي باقاعده سبت.

اھو تاریخ یسوع جي اڳ�ٿین سان الڳاپو رکي ٿو:

جیئن یونس �ي ڏینھن ۽ �ي راتیون سمنڊ جي پیٽ ۾ رھیو شیطان، تنھن�ري �ي ڏینھن ۽ �ي راتیون ابن
).12:40(متيجوزمینھوندو۾دلجيآدم

پوِء ھو ٻارھن شاگردن کي ھ� طرف وٺي ویو ۽ کین چیائین تہ ”ڏسو، اسین مٿي وڃي رھیا آھیون
یروشلم، ۽ سڀ�نھن شيء کي ابن آدم جي باري ۾ نبین جي طرفان لکیل آھي

پورو �یو ویندو. ڇاالءِ جو ھو غیر قومن جي حوالي �یو ویندو. ۽ ھو �ندو بیوقوف ۽ بي عزتي
).33-18:31(لوقااٿندو“ٿيجیئرووريھوتيڏینھن�ئین۽ڇڏیو،ماريکیسڦو�و.۽وئي�ئي

یعقوب �ابر پنھنجي مضمون ۾ آخري رات جي ماني جي خوشخبري جي حسابن کي جانچیندو آھي 'جیسز
جا آخري ڏینھن: ھ� فائنل "مسیئن�" ماني'، جی�و بائیبلی�ل آر�یاالجي سوسائ�ي طرفان ٻیھر تیار

�یو ویو آھي
)https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures

-ان-دي-بائبل/جیمز-تاریخي-جیسیس-جي-آخري-ڏینھن-جي-سیس-ھ�-فائنل-میسیئن�-میل/).  ھو لکي
ٿو:

مونجھارو پیدا ٿیو ڇا�اڻ تھ سڀئي انجیل چون ٿا تھ ھن جي الش کي صلیب تان الھڻ الِء جلدي ھئي ۽
سج لھڻ کان اڳ دفن �یو ویو ڇا�اڻ تھ ”سبت جو ڏینھن“ ویجھو ھو. ھر �نھن سمجھیو تھ ”سبت

جي ڏینھن“ جو حوالو ڇنڇر ھجڻ گھرجي ان �ري صلیب تي چاڙھڻ الزمي آھي جمعي تي.  بھرحال،
جیئن یھودي ڄاٹن ٿا، عید فصح جو ڏینھن پڻ ھ� "سبت" یا آرام جو ڏینھن آھي، �نھن بھ ھفتي جي

انھو،ڏینھنجوسبتپڻتاریخ15جينیسانمھینيیھوديجمعو،۾ع30سنٿو.پويتيڏینھن
�ري ٻھ سبتون جمعي ۽ ڇنڇر جي وچ ۾ ایندیون ھیون.  متي کي اھو معلوم ٿیڻ لڳي جیئن ھو چوي ٿو

تھ اھي عورتون جی�ي یسوع جي مقبري تي پھتیون ھیون اھي آچر جي صبح آیون
).28:1(متيپوء"کانڏینھنجي"سبتجوصبح



جیئن عام طور تي معاملو آھي، جان جي خوشخبري ھ� وڌی� صحیح تاریخ کي محفوظ �ري ٿو
جی�و ٿیو. یوحنا بیان �ري ٿو تھ اربع جي رات ”آخري ماني“ ”عید فصح کان اڳ“ ھئي. ھن اھو پڻ
نوٽ �یو آھي تھ جڏھن یسوع جي الزامن کیس پھچایو تھ کیس خمیس جي صبح تي صلیب تي چاڙھیو

وڃي تھ اھي پالطس جي صحن ۾ داخل نھ ٿیندا ڇو تھ اھي ناپاڪ ٿي ویندا ۽ ان شام جو عید فصح کائي
خمیسھئارھیاکائيمانيسیڊرروایتيپنھنجيیھودینتھٿوڄاٹيیوحنا).18:28(یوحناسگھندانھ

شام.

یاسبت۽آھيجمعاھومو�لیو.الِءجانچڻکيجمعنجيسبتجمع۾28:1متيکيمونبحثانھي
پرچونڊیو،کيواحدمترجمنگھٹاپڻ.۾12:1متيجیئنٿو،سگھيٿياستعمالالِءڏینھنجيسبت

ترجما.جا28:1۽12:1متيجیئنرکیو،برقرارکيجمعلفظي�جھ

ان وقت یسوع سبت جي ڏینھن تي اناج مان گذري رھیو ھو. ۽ سندس شاگردن کي بک لڳي، ۽ اناج جي
(ڊیوس)مئگنسنروٿپاران2016©بائیبل،میٿیونیو�یو.شروعکائڻ۽�وڙڻکي�نن

اُن وقت یسوع سبت جي ڏینھن تي اََن جي ذریعي وڃي رھیو ھو ۽ سندس شاگرد بکیا ھئا، ۽ �ن �وڙڻ
لڳا ۽ کائڻ لڳا، نوجوان جو لفظي ترجمو رابرٽ ینگ جو جی�و ینگ جي تجزیاتي �نورڊنس مرتب

�یو.

سبت جي ڏینھن کان پوِء، ھفتي جي پھرین ڏینھن صبح جو سویر، مریم مگدلیني ۽ ٻي مریم دفن جي
فائونڊیشن.ISVپاران2014-1995©نسخو،معیارياالقواميبینویا.الِءڏسڻکيجڳھ

بائبل جا حواال شاید مقدس ھفتي جي خمیس تي صلیب تي چاڙھڻ جي اجازت ڏین.  واحد یا جمع،
عورتن کي ڏٺو تھ پٿر کي ھ�ایو ویو ھفتي جي پھرین ڏینھن تي سبت کان پوء. اھو جمعو ٿي سگھي ٿو

ھ�ڙو خاص عید فسح جو ڏینھن ھو، نہ رڳو ڇنڇر.

ھاٹي اھو تیاريَء جو ڏینھن ھو، ۽ ٻئي ڏینھن ھ�ڙو خاص سبت ھو. ڇا�اڻ تھ یھودي اڳواٹن نھ
چاھیندا ھئا تھ سبت جي ڏینھن ۾ الش صلیب تي ڇڏي وڃي، انھن پالطس کي چیو تھ اھي �نگون ڀڄي

)19:31(یوحناوڃي.کٹيکيالشن۽وڃن

تي14نیسانعیسوي31چاندخونی

�ADندياشاروڏانھنتاریخجيچاڙھڻتيصلیبتھٿوڏئيتفصیلڈی.،ایچپیووڈِرجکیون 31
خمیسجی�اشروعاتجي14نیسانسمیت،مونبلڊھ�تيراتجياربعنیسان،14تي،خمیس



قیامت۽تي،نیسان16ڇنڇرپوِءکانسبتعامسبت،خاصھ�نیسان،15جمعورھي.جاريتي
ڏینھن.پھریونجوعیدجيمیونپھرینتي،نیسان17آچر

اشاروڏانھن31ADثبوتویو؟چاڙھیوتيصلیبکيعیسىجڏھنآھيآر�ی�لایفڊيپيجوھن
�ري ٿو. سندس خالصو چوي ٿو:

۽ع29وفاتسندستھآھيخیالجوعالمن�یترنویو؟چاڙھیوتيصلیبکيیسوع۾سال�ھڙي
تي)ڏینھنجيپین��وسٽپی�رسینٽویو�یوبیان(جیئنگرھڻچنڊجزويھ�ٿي.۾وچجيع34
چڱيسانانجیلشام/رات)جيڏینھنھین14جينیسان۾�ئلینڊر(یھوديتيع31اپریل25اربع

طرح مطابقت رکي ٿي، جی�ڏھن آخري رات جي ماني ھ� خانگي ھئي. ”فسح جي عید“ جي ماني
ھ� استاد جي حیثیت سان پنھنجي شاگردن سان گڏ ھ� ڏینھن اڳ یروشلم ۾ ٻین جي ڀیٽ ۾ کائي وئي،

عیسوي31اپریل26خمیسویو.�یوگرفتار۾باغجيگٿسمني۽�ئيدعایسوعپٺیانجيجنھن
ٿو،اچيٺھ�يریتچڱيسانناميعھدنئینوقت)جوڏینھنجينیسان14(چاڙھڻتيصلیبتي

باقاعدهپوِء،تيڏینھنجينیسان15الِءجيفصحعیدجيسبت""خاصپٺیانجيانجی�ڏھن
نیسانڏینھنھین17ٿیڻجیئروجویسوعپوِءڏینھن،ھین16جونیسانڏینھن.جوسبتھفتیوار

(پھرین میوي جي عید جو پھریون ڏینھن)، جنھن ۾ انجیر جي وٹن جو ڦل ۽ ”ابتدائي انجیر“ واري بیان
سان گڏ ھ� دیر سان عید فصح جو اشارو آھي.

ھو جاري رکي ٿو:

σαββάτωνلفظیوناني-"Sabbaths"لفظتھآھيقابلجي�رڻنوٽڳالھھاھا (sabbaton(
Nestle(آھيجمعتيطورواضحجی�وآھي، et al., ویو�یواستعمالتيھنڌن�جھھ-)1988

آھي انجیل جي ا�ائون�ن ۾ عیسى جي دفن ۽ جیئرو ٿیڻ، جیئن ڏیکاریل آھي نوجوان جي لغوي ترجمو:

"۽ سبت جي شام تي، صبح جو، سبت جي پھرین ڏینھن تي، مریم مگدلیني ۽ ٻي مریم، قبر کي ڏسڻ الء
…)28:1(متيآیا،"

“ ۽ اھو ڏینھن تیاريَء جو ھو، ۽ سبت جو ڏینھن ویجھو آیو، ۽ عورتون جی�ي ساٹس گڏ گلیل مان آیون
ھیون، تن قبر کي ڏٺو ۽ �یئن سندس الش رکیل ھو، ۽ مو�ي مو�یا، تڏھن اُتي مصالحا ۽ مصالحا تیار
�یائون.  عطر، ۽ سبت جي ڏینھن تي، بیش�، اھي آرام �یو، ح�م موجب. پھرین سبت جي ڏینھن

تي، صبح جو سویر، اھي قبر تي آیا، جی�ي انھن تیار �یا ھئا، تن کي پاڻ سان کٹي، �ي ٻیا (ٻیا) پاڻ
سان گڏ کٹي آیا، ۽ ڏٺائون تہ پٿر کي قبر تان ھ�ایو ویو ۽ اندر گھڙي ویو.  انھن کي خداوند یسوع جو

آیت)3باب54,24باب23(لوقاملیو.نہالش



“ ۽ سبت جي پھرین ڏینھن تي، مریم مگدلیني صبح جو سویر ایندي آھي (اڃا اوندھہ ھوندي) قبر و�ان
پٿر �ڍیو ویندو ڏسي، سو ڊوڙندي شمعون پطرس وٽ آئي.  ۽ انھيَء ٻئي شاگرد ڏانھن، جنھن کي

یسوع پیار �ري رھیو ھو، ۽ انھن کي چیائین تہ ”اھي خداوند کي قبر مان �ڍي ویا، ۽ اسان کي خبر
).2-1باب20(یوحنارکیائون.“�ٿيکیستہآھينہ

اھي ٻھ لڳاتار سبت جمعي تي ھ� ”خاص سبت“ ٿي سگھي ٿو جی�و بیخمیري مانيَء جي عید جو
�یونھ�معامیاباقاعدهبھ�وتيجنھنڏینھن)جونیسان15ڏینھنجو(ڏینھنھوڏینھنپھریون

ڏینھنجينیسان16وقتجو(ڏینھنتيڇنڇرسبتھفتیوارباقاعده۾بعد)،7-23:6(احباروڃي
آھيویو�یوتیارعطر۽مصالحوگڏسانعورتن،24:1-23:54لوقاتھٿوٿئيظاھراھوتي).

(جي جسم تي مسح �رڻ الِء جی�و ارمیٿیا جي جوزف پاران خمیس تي تیار �یو ویو ھو ۽ دفن �یو
ویو ھو)، جمعي جي پھرین سبت جي ڏینھن تي.  بیخمیري مانيَء جي تہوار جو پھریون ڏینھن (ش�ل

جوعورتن۽ھوویندو�یونھ�ممعموليیاباقاعدهبھ�وتيجنھنھوڏینھناھوھي).3
مصالحو ۽ عطر تیار �رڻ ”عام“ �م نھ ھو.  ٻئي ڏینھن، ڇنڇر تي باقاعده ھفتیوار سبت، عورتون

ح�م موجب آرام �یو.  پوِء آچر تي، ٻن سبت جي ڏینھن کان پوِء، اھي قبر ڏانھن ویا (بائبلی�ل
Hermeneutics، یسوعتھٿي�ريبیانتيطورواضحانجیلجيیوحناعالوه،کانان).2016

جي مصلوب ٿیڻ کان پوء ھ� "خاص سبت" جو ڏینھن ھو: "ھاٹي اھو تیاري جو ڏینھن ھو، ۽ ایندڙ
ڏینھن ھ� خاص سبت جو ڏینھن ھو.  ڇا�اڻ تھ یھودي اڳواٹن نھ چاھیندا ھئا تھ سبت جي ڏینھن ۾

الش صلیب تي ڇڏي ویا آھن، انھن پیالطس کان پڇیو تھ پیرن کي �وڙي ڇڏیو ۽ الشن کي �ڍیو وڃي
چاڙھیلتيصلیبھوتھھوھوندواعتراضقابلانتھائياھوالِءاڳواٹنیھودي).19:31"(یوحنا

).23-21:22(استثناڏیناجازتجيرھڻتيصلیب۾ڏینھنجيسبتخاصھنجوراتکيالشن
31اپریل26خمیسھوویوچاڙھیوتيصلیبکيیسوعتھٿوٿئيظاھرمانڳالھینسڀنيانھن

ڏینھنھین17جي(نیسانعیسوي31اپریل29آچر۽ڏینھن)جينیسان14ڏینھنجو(دنعیسوي
تي) جیئرو �یو ویو.

جونپاسوورڏسوٿا.�نبحثالِءچڙھڻتيصلیبتيعیسوي31اپریل،25اربع،عالمٻیا
ع.34-26تاریخون

جیتوٹی� �یترائي عالم، خاص فسح جي ڏینھن کي سڃاٹیندا آھن ڇنڇر. �جھھ اشارو �ن ٿا تھ نیسان
وڌی�کانسڀجيچڙھڻتيصلیب۾،ع33اپریل3جمعو۽۾،عیسوي30اپریل7جمعو14

ام�اني تاریخون، انھن سالن جي نئین چنڊ     جي تاریخن جي بنیاد تي.

ڏینھن جي لحاظ کان، وڏي اھمیت اھا آھي تھ خدا جو گھی�و جی�و دنیا جي گناھن کي کٹي ٿو، ان جي
تیاري جي ڏینھن تي صلیب تي چاڙھیو ویو.عید فصح، اھو ڏینھن جنھن ڏینھن عید فصح جي گھی�ي کي

ماریو ویو ھو سج غروب ٿیڻ کان پوِء ایندڙ یھودین جي ڏینھن تي عید فصح ملھائي سگھجي ٿي.



3ضمیمو
Appendix

انجیل
The Gospels

انجیلون سوانح عمري نھ آھن جیتوٹی� انھن جي خوشخبري جو گھٹو حصو سوانح عمري آھي.  اھي
ٻڌائین ٿا تھ خدا جي پیار جي �ھاٹي م�مل طور تي یسوع ۾ نازل ٿیو.

متي پیار جي �ھاٹي ٻڌائي ٿو

ھ� حقیر، نفرت �ندڙ روم الِء �ی�س جمع �ندڙ، میٿیو یسوع جي تعریف �ئي ۽ پنھنجي منافعي
واري �اروبار کي ڇڏي ڏنو تھ عیسى سان گڏ پیدل سفر �رڻ ۽ سندس پوئلڳن جي وڌندڙ میڙ سان.
ھ� مضبوط یھودي، میٿیو مم�ن آھي تھ ھن جي پیار �ھاٹي آرامي ۾ لکي، ان وقت جي وچ اوڀر

جي ٻولي فران�ا.

ھنن پنھنجا صحیفا (اسان جو پراٹو عھد نامو) عبراني اس�الر ۾ نقل �یو، پر یھودین جي بابل جي قید
سندس۽یسوعجی�اوئيبٹجيٻوليمادريجيفلسطیناھاق.538وٺي،کانوقتجيواپسيمان

ٿوڏیکاريٿو،�رينقلسانآزاديَءمانصحیفنعبرانيمتي67وئي.�ئياستعمالپارانپوئلڳن
تھ عیسٰي سندن پیشنگوئي پوري �ئي.  میٿیو جي �ھاٹي عام یوناني ۾ ٻیھر پیدا �ئي وئي، وڏي

پیماني تي استعمال �یو ویو ان وقت س�ندر اعظم جي فتحن جي پٺیان.

متي مبشر خاص طور تي یھودین الِء لکیو. ھو پنھنجي خوشخبريَء جي شروعات �ري ٿو یسوع
مسیح کي حضرت دائود جو پٽ، ابراھیم جو پٽ.  ھو پنھنجي خوشخبري کي عظیم �میشن سان ختم

�ري ٿو اعالن �ري ٿو تھ یسوع پنھنجي پوئلڳن کي سڀني قومن ۾ مو�لي ٿو. یسوع ۾، خدا جو عھد
سڄي دنیا کي گڏي ٿو.

ھي بنیادي مبشري مشنري انجیل روایتي یھودین کي حیران �ري ڇڏیو. متي اصرار �ري ٿو تھ
یسوع ھ� ڊگھو انتظار �ندڙ مسیح ھو، پراٹي عھد نامي جي �یترن ئي حوالن سان سندس دعوي کي

واپس وٺي. ھو دلیل ڏئي ٿو تھ عیسى صحیفن کي ختم نھ �یو، پر انھن کي پورو �یو.

ھي انجیل مسلسل یھودین جي مسیحی برادري سان گڏ ٻین یھودین سان مقابلو �یو. ھتي مشن الء ھ�
مسلسل ۽ ت�ڙي �ال آھي. خوشخبري سڀني ماٹھن الِء آھي، نھ رڳو یھودین الِء. متي پنھنجي انجیل

شروع �ري ٿو جی�و یسوع مسیح جي اچڻ بابت ٻڌائي ٿو جی�و خدا جي عالمگیر بادشاھي جو اعالن
�ري ٿو.  یسوع مسیح جي ش�ل جو اعالن یوحنا بپتسما ڏیندڙ طرفان �یو ویو آھي، جیئن اڳ�ٿي



�ئي وئي آھي.  گلیل ۾ وزارت جي شروعات خدا جي بادشاھي ۾ زندگي جي الِء مسیح جي ڊیزائن کي
جبل�ريگڏٿو�ريگڏکيلفظنجيیسوع7-5باب�ندي.پوروکينبوتٻیھرٿي،ڏیکاري

جي واعظ ۾ جنھن ۾ اسان کي چیلینج �یو ویو آھي تھ پھرین خدا جي بادشاھي کي ڳولڻ الء. ھتي
بادشاھي چار�ر آھي، بادشاھي جي اخالقیات. اھي باب جی�ي پیروي �ندا آھن خدا جي بادشاھي عیسى

جي �من ۾.

متي یسوع جي ڳالھین کي گڏ �ري ٿو درسي حصن جي طور تي ھن جي سڄي داستان ۾. ھو ا�ثر
لفظ استعمال �ندو آھي ”آسمان جي بادشاھت“ خدا جي بادشاھي الِء عام یھودین جي تعظیم ۾ لفظ خدا

الِء.

بادشاھيتعلیم،۾خاننعبادتجيانھنجیئنآھيویوڏنو۾4:23متيخالصوجووزارتجيیسوع
جي خوشخبري جي تبلیغ، ۽ ھر بیماري ۽ بیماري کي شفا ڏیڻ. ھي بیان یسوع جي لفظن ۽ �م کي باب

جيیسوعاھوھتيآھي.ویوورجایوبیانساڳیو۾،9:35متيپوءآھي.�رایومتعارف۾5-9
پوئلڳن جي مشن کي متعارف �رایو آھي.

بابتمنصوبيجيیسوعالِءپکیڙجيبادشاھيجيخداٿي،شروعکان9:35متيگفتگو،جيمشن
ٻڌائي ٿي. سندس شاگرد سندس وزارت جاري رکندا. اھي خدا جي بادشاھت جو اعالن �ندا.

مشن جي گفتگو جي پٺیان باب خدا جي بادشاھت جي اسرار جي بنیادي نوعیت کي ڏیکاري ٿو. ھي
اسرار یسوع پاران نازل �یو ویو آھي جی�ي ھن سان واعدو �یا آھن، پر ٻین کان ل�یل آھي، جیئن

آھي.ویو�یواشارو۾بیاننمثاليجي13باب

متي، صرف انجیل جو لیک� لفظ ”چرچ“ استعمال �رڻ الِء، اشارو �ري ٿو تھ عیسٰي جي �لیسیا
�ريظاھرکيبادشاھت۾دنیا۽آھي،نمائندوجوبادشاھيجيخداچرچ69آھي.اختیارسندسوٽ
ٿو.

اسرائیل جي روایتن جي سنڀالیندڙن سان ت�رار فلیش پوائنٽ تي پھچي ویو ۽ یسوع جي گرفتاري ۽
اعدام تي زور ڏنو. اھو ھ�ڙو غیر مستح�م سی�نگ آھي جنھن ۾ یسوع پنھنجي اختیار ۽ دعوت کي
دٻایو جیئن وزارت ختم ٿئي. بادشاھھ کي �نڊن سان تاج �یو ویو ۽ صلیب تي چاڙھیو ویو. موت ۾

ظاھري ش�ست وري قیامت جي شاندار فتح ۾ بدلجي ویندي آھي. مسیح بادشاھھ راڄ �ري ٿو. اسان
سڀ آخر�ار ھن جي ح�مراني کي آخر ۾ تسلیم �ریون ٿا. یسوع جي فتح ۾ اسان ڏسون ٿا تھ خدا جي

بادشاھي پوري ٿي.

مرقس پیار جي �ھاٹي ٻڌائي ٿو



غالباً یروشلم ۾ ھ� نوجوان جي حیثیت ۾، مرقس ڄاتو ۽ یسوع ۽ سندس پوئلڳن جي چوڌاري ل��ایو.
ھن جي محبت جي �ھاٹي ھ� جامع نسخو آھي، مختصر ترین ا�ائونٽ، ۽ مم�ن طور تي پھرین

�یب آف رینج.  اھو مم�ن آھي تھ متي ۽ لوقا ٻنھي مارڪ جي �ھاٹي جو گھٹو حصو انھن جي
�Synopticيھاٹيکيجنھن�یو،استعمال۾�ھاٹینساڳین Gospelsٿو.وڃيسڏیو

مرقس شاید اھو نوجوان ھو جی�و ھو ا�یلو اشارو �ري ٿو جی�و ھن جي چادر کي گڏي سان گڏ
ڇڏي ڀڄي ویو جنھن کیس گٿسمني ۾ پ�ڙیو جڏھن یسوع کي رات جو دیر سان گرفتار �یو ویو. ھن

جو خاندان شاید ھ� وڏي گھر ۾ رھندو ھو جتي �یترائي دعا �رڻ الِء گڏ ھوندا ھئا ۽ ٿي سگھي ٿو
تھ اھو وڏو مٿو �مرو ھجي جتي یسوع عید فصح کاڌو. مرقس مم�ن طور تي جان مارڪ جي نالي

سان سڃاتو وڃي ٿو، پولس ۽ مارڪ جي کزن برنباس سان شامل ٿیو ۽ پوء برنباس ٻیھر مشنري سفرن
تي شامل ٿیو، ۽ روم ۾ پولس سان گڏ ھو.  ھن پطرس سان گڏ سفر �یو جنھن کیس سڏیو 'منھنجو پٽ' ۽

گھٹو �ري ھن کي تمام گھٹي معلومات ڏني جی�ا ھن پنھنجي انجیل ۾ استعمال �ئي ھئي.  جیروم،
شروعاتي چرچ ۾ ھ� اڳواڻ، ٻڌایو تھ مارڪ �یئن مصر ۾ الیگزینڊرریا ۾ چرچ قائم �یو.

مرقس یسوع جو ھ� مضبوط، جامع ا�ائونٽ ڏئي ٿو. داستان تیزيَء سان ھلي ٿو. ھ�ڙو مختصر
تعارف یسوع جي وزارت ۾ فوري طور تي پھچي ٿو جیئن ھو خدا جي بادشاھت جو اعالن ۽ مظاھرو

�ري ٿو.  بادشاھي زندگي صفحا ڀریندي آھي.

ان ڊرامي جو مر�ز صلیب آھي.  مرقس کي ھ� تعارف سان گڏ ھ� جذبي جي داستان طور بیان
خدا8-1بابآھي.ویو�رایومتعارفطورفرزندجيخداکيیسوع۾آیتپھرینآھي.ویو�یو

جي فرزند جي اسرار کي ظاھر �ري ٿو جی�و یسوع جي �ن سالن جي وزارت ۾ ڏٺو ویو، گلیل ۾ ٻڌل
آھي.

طورفوريیسوعآھي.مسیحآھي،مسیحیسوعتھساناقرارجيپطرسٿو،بدلجي۾8بابڊراموپوِء
تي پنھنجي موت جي اڳ�ٿي �ري ٿو ۽ پنھنجي شاگردن کي ان الِء تیار �ري ٿو. مسیح کي پنھنجي

تھٿو�ريبیان16-11بابآھي.رستوجوصلیبرستوجوآدمابنگھرجي.�رڻقربانجان
آخري ھفتي یروشلم ۾.

؛13:5،13؛1412:12،25-�1:12مجارسولن؛52-16،50-14:12مرقس70
۽؛5:13پطرس1؛4:11تیمٿیس2؛�4:10لسین؛15:36-39

http://www.ldolphin.org/johnmark.html.
پاڪ ھفتو، یسوع جي زمیني زندگي جو آخري ھفتي، ھن طریقي سان مختصر �ري سگھجي ٿو ھ�

عام گائیڊ طور. مختلف انجیل مختلف واقعن کي ر�ارڊ �ن ٿا، ھر ھ� خوشخبري ٻڌائي ٿو،
خوشخبري، پنھنجي طریقي سان.  تنھن �ري ھي ترتیب صرف ھ� اندازو آھي تھ مقدس ھفتي ۾ اھم

ترقیات جي تسلسل جو.



مقدس ھفتي ۾ واقعن جو ھي تت مرقس جي انجیل ۾ ڏنل خا�و ھیٺ ڏنل آھي:

پام آچر - مظاھرین جو ڏینھن
ٿیوداخل۾یروشلمیسوع-)9:9(زخ11-11:1مرقس

سومر - اختیار جو ڏینھن
ویو�یوصافھی�لویو،�یومالمتکيوڻجيانجیر-19-11:12مرقس

اڱارو - ت�رار جو ڏینھن
بحثساناڳواٹن-13:36-11:20مرقس

ویو�یومسح۾بیٿنیا-11-14:1مرقسڏینھنجوتیاري-اربع

مانيجيراتآخري-42-14:12مرقسڏینھنجوالوداعي-خمیس

موت۽آزمائش-15:47-14:43مرقسڏینھنجوصلیب-فرائیڊگڊ

ویو�یوسیلکيمقبري-47-15:46مرقسڏینھنجوسبت-ڇنڇر

ٿیڻظاھرجيقیامت-18-16:1مرقسڏینھنجوقیامت-آچرایس�ر

اھي اقتباس اسان کي تاریخ جي سڀ کان اھم ھفتي جي واقعن جي یاد ڏیاریندا آھن، ۽ حقیقت ۾ ھمیشھ
ھمیشھ ۾.  خدا جو میمو، دنیا جي بنیاد کان ماریو ویو، اسان جو گناھھ پاڻ تي ورتو، اسان جي جاء تي

مري ویو، ۽ موت کي فتح �یو. ھو ا�یلو ئي دنیا جو ڇو��ارو ڏیندڙ آھي. سڀیئي جی�ي مٿس ایمان
آٹین ٿا، سڀ جی�ي مٿس ڀروسو �ن ٿا، سي نھ مرندا پر ان سان گڏ سدائین جیئرو رھندا.

لوقا پیار جي �ھاٹي ٻڌائي ٿو

طبیب ۽ مؤرخ، لوقا اسان کي یسوع جي زندگيء ۾ ابتدائي ڏینھن جا منفرد ا�ائونٽ ڏئي ٿو.  بائبل ۾
کيٿیوفیلسدوستقومغیرپنھنجي،Actsلوقا-�تابن،ٻنپنھنجنھنلیک�،جوقومنغیرواحد

خطاب �یو.  ھو یسوع ۽ سندس پوئلڳن ۾ احتیاط سان تحقیق �یل تاریخي بصیرت مھیا �ري ٿو. ھو
ا�یلو ئي ر�ارڊ �ري ٿو یسوع جا مشھور ۽ ُمقابلي �ندڙ مثال گڊ سامری�ن ۽ پروڊیگل پٽ.

ڊا��ر لوقا احتیاط سان شفا ۽ معجزن جي حسابن تي تحقیق �ئي. ھو �یمن ۾ شامل ٿیو پولس جي ٻئي ۽
�یون مشنري سفرن تي جیتوٹی� تر�ي (جنھن کي پوِء ایشیا یا ایشیا مائنر سڏیو وڃي ٿو) ۽ یونان، ۽



روم ڏانھن سندن قسمت واري سفر تي جنھن ۾ مال�ا تي ٻیڙيَء جو تباھي بھ شامل آھي. ھن انھن مھمن
کي احتیاط سان بیان �یو آھي ”اسین اقتباسات“ ۾. پولس کیس تمام گھٹو قدر �یو

لوقا نئین عھد نامي جي ٻین لیک�ن کان مختلف زور سان لکیو، جی�ي سڀئي اسرائیل جي روایتن ۾
وڌي ویا. ھو خاص �ري پنھنجي سماج الِء لکي ٿو.

مورخ لوقا بیان �ري ٿو تھ انساني واقعن ۾ عیسى جو مر�زي مقام. یسوع سڄي دنیا جو ڇو��ارو
ڏیندڙ آھي. یسوع ۾ خدا جي نجات جي آڇ کان �و بھ خارج نھ �یو ویو آھي. غریب، حقیر ۽ ٻاھرین

(جھڙوڪ غیر قومن) کي خاص طور تي خدا جي بادشاھت ۾ دعوت ڏني وئي آھي. لوقا یسوع جي
وزارت (لوقا جي انجیل) ۽ ابتدائي چرچ (رسولن جا عمل) ۾ خدا جي بادشاھي جي پکیڙ جو واضح،

ح�م ڏنو ویو آھي.
لوقا مسافر پنھنجي ٻنھي �تابن ۾ ”سفر“ کي ھ� مضبوط موضوع بٹائي ٿو. ھو رستي ۾، رستي ۾

واقعن کي ٻڌائي ٿو. اھو خاص طور تي یروشلم ڏانھن عیسى جي آخري سفر تي الڳو ٿئي ٿو. اھو آخري
سفر پطرس جي اعالن کان پوء شروع ٿیو تھ یسوع مسیح ھو.  یسوع وضاحت �ئي تھ ھن جي موت ۽

جیئري ٿیڻ جي شرطن ۾.

لوقا مشنري، جی�و ا�ثر پولس سان گڏ ھوندو ھو، روح القدس جي طاقتور طاقت جي باري ۾ ٻڌائي
ٿو، پھرین عیسى ۾، پوء ھن جي پوئلڳن ۾، ۽ پوء چرچ جي مشنري جي توسیع ۾. لوقا پنھنجي

خوشخبري ۽ رسولن جي �من ۾ ا�ثر پاڪ روح ڏانھن اشارو �ري ٿو.
ڊا��ر لوقا، یسوع جي شفقت ۽ شفا ڏیڻ واري طاقت تي زور ڏئي ٿو جی�و ھن وٽ آیو. ھن جي

خوشخبري ماٹھن الِء یسوع جي خیال جي �ھاٹین سان ڀریل آھي.  ھن ۾ شامل آھن یسوع جي شفقت جا
�یترائي ا�ائونٽ غریبن الِء ۽ ٻاھر ن�تل ماٹھن الِء.

لوقا جو مبشر، یسوع جي بچاء واري طاقت جي باري ۾ ٻڌائي ٿو ۽ �جھھ مشھور مثالن ۾ شامل آھن
جی�ي خدا جي بادشاھي جي خوشخبري کي مختصر �ن ٿا.  پرجوش پٽ جا مثال، گم ٿیل س�و، سٺو

سامري، امیر ماٹھو ۽ لعزر، ۽ امیر بیوقوف لوقا جي بشارت جي �ھاٹي الِء منفرد آھن. ائین ئي
سامري �وڙھھ جي مریض، گنھگار عورت جنھن یسوع جي پیرن کي مسح �یو، ۽ ز�یوس جا

احوال آھن.  اھي حقیر ماٹھو ھئا جن یسوع کي جواب ڏنو.

جی�ڏھن توھان وٽ ھ�ڙي بائیبل آھي سی�شن جي عنوانن سان جنھن ۾ �راس ریفرنس شامل آھن،
جیئن خوشخبري بائیبل ۽ نئین نظرثاني ٿیل معیاري ورزن ۾، توھان آسانيَء سان ڳولي سگھوٿا انھن

فقرن کي لوقا الِء منفرد. انھن جو �و بھ پار حوالو نھ آھي. اھي اقتباسات خدا جي بادشاھت بابت
خوشخبري ٻڌائڻ ۾ لوقا جي زور جو احساس ڏین ٿا.



یروشلم جو ماڊل یسوع مندر جي وقت ۾ اوڀر طرف کاٻي پاسي جبل
انتونیا قلعو مندر جي ویجھو ساڄي پاسي �لویري شھر جي ڀتین کان مٿي ساڄي پاسي

یوحنا پیار جي �ھاٹي ٻڌائي ٿو

ٿي سگھي ٿو تھ ھو یسوع جو نوجوان �زن ھوندو، جی�و �امیاب ماھیگیر زبیدي جي وڏي ڀاُء
جیمس سان گڏ ھ� پٽ ھو، جی�و سائمن ۽ اینڊریو سان ڀائیواريَء ۾ پنھنجي �اروبار ۾ ٻین کي

مالزمت ڏیندو ھو.  یوحنا جي ماُء شاید یسوع جي ماُء مریم جي ڀیڻ ٿي سگھي ٿي، جی�ا شروعاتي
چرچ جي اڳواٹن پاران سلوم جي نالي سان سڃاٹي ٿي. ھوء چاھي ٿي تھ یسوع پنھنجي پ�ن کي پنھنجي

نئین بادشاھي ۾ ڀرسان ویھڻ جي اجازت ڏئي. ھوَء صلیب تي آئیون ۽ مریم سان گڏ ھئي جتي لیسس
پنھنجي ماُء کي جان جي سنڀال ۾ رکیو.  یوحنا ان شاگرد جي باري ۾ لکي ٿو جنھن کي یسوع پیار �ندو
ھو، عام طور تي جان پاڻ کي سڃاٹي ٿو، جی�و آخري رات جي ماني تي یسوع جي سینھ تي ویٺو ھو.

یوحنا جي انجیل ۽ سندس �ي اکر خدا جي محبت تي زور ڏین ٿا جی�و عیسى ۾ نازل ٿیو. مشھور آیتون
ٿا:�نبیانکيمحبتان3:16یوحنا1۽3:16یوحناجھڙوڪ

ڇاالءِ جو خدا دنیا سان ایترو پیار �یو جو ھن پنھنجو ھ�ڙو ئي فرزند ڏنو، تہ جیئن جی�وبہ مٿس
ایمان آٹي سو برباد نہ ٿئي پر ھمیشہ جي زندگي حاصل �ري.
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اسان محبت کي ان سان ڄاٹون ٿا، تھ ھن اسان جي الء پنھنجي جان ڏني - ۽ اسان کي ھ� ٻئي الء
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یوحنا یسوع جي وزارت جو اکین ڏٺو شاھد ھو.  ھن جو تعلق شاگردن جي اندروني دائري سان ھو
پنھنجي ڀاء ایمس سان ۽ پی�ر سان گڏ قدرتي اڳواڻ. یوحنا شاید سڀني کان ننڍو شاگرد ھو.

ھن جي انجیل جي دوران، یوحنا زور ڏنو تھ ھو ر�ارڊ �یو جی�و ھن ڏٺو ۽ ٻڌو ھو. ھو انجیل جي
شروعات ۾ ٻڌائي ٿو تھ ھن، ٻین سان گڏ، یسوع مسیح جي زندگي، لوگوس، خدا جو زنده �الم ڏٺو.

یوحنا بیان �ري ٿو تھ �یئن ھو اتي صلیب تي چاڙھیو ویو ھو ان بیحد، دردناڪ موت جي شاھدي.
ھن زور ڏنو تھ ھن لکیو تھ جیئن ھن جا پڙھندڙ یسوع مسیح، خدا جي فرزند تي ایمان آٹین. ھاٹي یسوع
پنھنجن شاگردن جي آڏو ٻیا بہ �یترائي معجزا �یا، جی�ي ھن �تاب ۾ نہ لکیل آھن. پر اھي انھيَء

الِء لکیل آھن تہ جیئن اوھین ایمان آٹیو تہ عیسٰي ئي مسیح، خدا جو فرزند آھي، ۽ انھيَء الِء تہ ایمان آٹڻ
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