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 آغاز

 

کے ساتھ آگے بڑھتے ہيں ،  يہ اُس مہم کو " خدا کا بيٹا ، ہمارا نجات دہنده" جيسا کہ آپ اپنے بائبل کے  مطالعہ کے ، 
 جاری رکھے گا  جسے آپ کی بقيہ زندگی کو شکل دينے کے ليے تيار کيا گيا ہے ۔  آپ کا سفر آپ کے ليے بے مثال ہو
گا  اور يہ بائبل ميں آپ کے بڑھتے ہوئے علم کےسرگرم جذے  اور خواہشمند ہونے کا احاطہ کرے گا  اور کچھ مزيد 

نئے کرداروں اور بائبل کی سچائيوں کی داد رسی کرے گا ۔ آپ کی اِس مطالعہ کے وعدوں کے ليے پابندی آپ کی 
Kمال کر دے گی جب خدا آپ کے ساتھ اپنے ک Pم کے وسيلہ بات کرتا ہے۔زندگی کو ما  

آپ کو پانچ چيزوں کو اپنے ہاتھ ميں رکھنے کے ليے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے ۔ يہ چيزيں پورے مطالعہ ميں استعمال 
کی جائيں گی ۔ آپ اِنہيں اپنے سيکھنے کے تجربے کو بڑھانے کے ليے روز مره کے مطالعہ کے ليے استعمال کريں 

 گے ۔ 
خدا کا  بيٹا ، ہمارا نجات دہنده : ۔ يہ بائبل سٹڈی 1   

اگر آپ اِسکے ليے نئی خريد کر رہے ہيں ، تو ايسی بائبل : ۔ نوٹ)اين آئی وی (۔ بائبل مقدس کا نيو انٹرنيشنل ورژن 2
:ديکھيے جس ميں يہ چيزيں ہوں   

 الف ۔  بائبل ميں دی گئی انفرادی کتابوں کے ساتھ فہرست 
يح کراس ريفرنس کے کالم ب۔ ہر صفحہ کے وسط ميں قابِل ترج  

 پ۔ بائبل کی پشت پر کنکورڈنس ، اور 
 ت۔ پشت پر کچھ بنيادی نقشے بھی پائے جاتے ہوں ۔ 

۔ پين  يا پينسل اور ہائی Pئٹر 3  
۔ نوٹ بُک  يا ٹيبلٹ4  
کے انڈکس کارڈ ۔  6ضرب4يا  5ضرب 3۔ 5  
 

طريقے سے اپنی سٹڈی کی تياری کريں گے  ميں فہرست دی گئی ہے آپ مناسب 2چوتھے فيچر کے ساتھ جس کی نمبر
اور کاميابی کے ساتھ کKم کے وسيلہ آگے بڑھنے کے ليے تيار رہيں گے  ۔ جب آپ اپنی بائبل خريد رہے ہوں تو اپنا 
انتخاب کرنے ميں مدد کے ليے ُدکاندار سے کچھ پوچھنے ميں ہچکچاہٹ محسوس نہ کريں ۔ راہنمائی کے ليے کہيں  

ئے گئے کراس ريفرنس کی تKش کر رہے ہوں ۔خاص کر جب آپ د  



ارا نجات دہندهُخدا کا بيٹا ، ہم  
 

WWW.CROSSCM.ORG - 4 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

 

 
بائبل کے مختلف ترجمے بيرون ملک بائبل سٹوروں اور برنس اور نوبل قسم : کچھ جسے آپکو جاننے کی ضرورت ہے 

کے سٹوروں پر دستياب ہيں ۔ اِس مطالعہ کے ليے صKح کرده ترجمہ نيو انٹر نيشنل ورژن ہے ، جو اين آئی وی کے 
تا ہے ۔ اِس بائبل سٹڈی ميں حوالہ جات اين آئی وی ترجمہ ميں سے ہيں ۔ اِس ورژن کو اصل عبارت سے طور پر جانا جا

ترجمہ کيا گيا ہے مفکرين متفق ہيں کہ يہ ترجمہ غير معمولی طور پر درست اور آج کی زبان کے استعمال کے ليے ہے 
اص اقتباس کوواضح کرنے ميں مدد ديتے اور ۔ بہت سے ديگر اچھے ترجمے دستياب ہيں اور بعض اوقات بائبل کے خ

بائبل کی " سمجھ ديتے ہيں ۔ مختلف ترجموں ميں اضافہ کرتے ہوئے ، کچھ بائبلوں کو پبلشز کی جانب سے ّّ◌ بائبل سٹڈيز
کی  کے طور پر پيش کيا جاتا ہے ۔ يہ بائبليں کشاده نوٹس اور ديگر وسيع فيچرز" ، يا Pئف اپليکيشن بائبل"استقرائی سٹڈی

 پيشکش کرتی ہيں ۔
 
 
 
 

اِسی ليے قلم اور ہائی Pئٹر شامل ہيں ! اپنی بائبل کی نشاندہی کرنے ميں ہچکچاہٹ محسوس نہ کريں ۔ آپ کو اجازت ہے 
۔ يہ مطالعہ کے ليے آپ کی اپنی بائبل ہے ۔ اپنے نوٹس ، اپنے انڈر Pئن کرنے، ہائی Pئٹ کرنے ، دائره  اور تير کے 

خياPت ، سواPت،اور مطالعہ کے ذريعہ اپنے سفر کے طريقہ کار کو ريکارڈ ! ساتھ اِسے اپنی بنائيے نشان لگانے کے
 کرنے کے ليے آپ کو اپنی نوٹ بک  يا ٹيبلٹ استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے ۔

 
انداز ميں مطالعہ کے  چھ اسباق ميں سے ہر ايک کو پانچ حصوں ميں تقسيم کيا گيا ہے ۔ يہ حصے محض آپ کو بروقت

ذريعے آگے بڑھنے ميں مدد کرتے ہوئے راہنمائی کريں گے۔ آپ کے مطالعہ کی رفتار آپ پر منحصر ہے ۔ بعض اوقات 
سبق زياده وقت کا تقاضا کرتا ہے اُس کی نسبت جو آپ کے پاس ہوتا ہے او ر يہ تقاضا کرے گا کہ آپ اِسے ايک سے 

رے اوقات پر آپ شايد سبق کے ايک حصے کو مکمل کريں اور اگلے پر جانے کا زائد نشستوں ميں مکمل کريں ۔ دوس
 انتخاب کريں ۔

 
کے ساتھ " بائبل کو اپنا بنايے"بعنوان ) سٹڈی(اگر يہ بائبل کے مطالعہ کی آپ کی پہلی کوشش ہے ، تو آپ کو اِس مطالعہ
آپ کی سٹڈی ميں اشاراتی اوزار مہيا کرتی  آغاز کرنے کے ليے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے ۔ يہ ايسا مطالعہ ہے جو

ہے اور آپ کو بائبل ميں مکمل آگاه ہونے کے قابل بناتی ہے ۔ بائبل کو اپنا بنايے کو ويب سائٹ سے ڈاون لوڈ کيا جا سکتا 
 ہے ۔

  اضافی يونٹس کو بھی بK معاوضہ ڈاون لوڈ کيا جا سکتا ہے ۔  
 

کے پہلے گياره ابواب کامطالعہ ہے ۔پيدائش " خدا کا منصوبہ ، ہمارا انتخاب"  
ميں پائی جاتی ہے ۔  25۔12ابراہام کی کہانی ہے جو پيدائش" خدا کا وعده ، ہماری برکت"   
ميں تحرير ہے ۔  36:  25اضحاق اور يعقوب کی کہانی ہے جو پيدائش " خدا کی وفاداری ، ہماری اُميد "  
ميں يوسف اور اُس کے بھائيوں کی کہانی ہے  ۔  50۔ 37، پيدائش " خدا کی معافی ، ہماری آزادی"  
۔ حصہ اول اور دوم ميں خروج کی کتاب شامل ہے "خدا کا بKُوه ، ہماری رہائی "  

يشوع اور قضاة کی کتابوں ميں سے لی گئی کہانيوں کی سٹڈی ہے ۔ " خدا کی حضوری ، ہماری فتح   
اول کی کہانياں شامل ہيں ۔ خدا کی مرضی ، ہمارا رستہ جس ميں روت ، سيموئيل اور س  

 خدا کا رحم ، ہماری نجات ميں  داود اور سليمان ،ايلياه اور اليشع کی کہانياں شامل ہيں  ۔ 
 خدا کا کفاره ، ہماری راستبازی  دانی ، يوناه ، عزرا اور نحمياه کی کہانيوں پر غور کرتی ہے ۔ 

کے مطالعہ ميں " خدا کا  بيٹا ، ہمارانجات دہنده "ٹ بعنوان اگرچہ يہ مطالعات سفارش کر ده ہيں ، يہ اِس دسويں يون
 کاميابی کے ليے ضروری نہيں ہيں۔

 
آخر پر ، آپ کو يہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اِس سٹڈی کو آپ کے ليے لکھا گيا ہے تاکہ آپ اپنے طور پر سيکھنے 

نظم و ضبط کے درجہ کے ساتھ آپ مواد کو بغير  کے قابل بن جائيں ۔ اِسے دوستانہ طريق کے ساتھ تيار کيا گيا ہے ۔ خود
کسی مشکل کے ڈھانپ ليں گے ۔ اور اُسی وقت ، سٹڈی خوش کن ہو گی ۔ آپ نئی معلومات کی حاصل کريں گے ۔ آپ 
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دوسروں کے ساتھ نئی سيکھ اور بصيرتوں کو بانٹيں گے ۔ اور ، آپ سے کچھ چيلنجنگ سواPت پوچھے جائيں گے جو 
ے ۔جوابات مانگيں گ  

 
 
 
 

اِس جواب کی پيش بينی کرتے ہوئے آپ کو مطالعہ کے ليے اپنے ساتھ دو دوستوں کو سنجيدگی سے دعوت دينے کی 
حوصلہ افزائی کی جاتی ہے ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اور آپ کی بيوی  دو يا تين جوڑوں کو اپنے ساتھ سٹڈی ميں شامل کرنا 

ے ہوں اور آپ کے دوست ہوں جنہيں آپ مطالعہ ميں پسند کرے ۔ ہو سکتا ہے آپ ايسے کمپلس کے کمرے ميں رہت
دعوت دينا پسند کرتے ہوں ۔ ہو سکتا ہے کوئی کام کے وقت سيکھنے کے ليے دعوت دے اُسے جو خدا بائبل ميں کہتا 

سے منسلک ہوں  يا چرچ کو جانتے ہوں جہاں اِس کی کKس کی پيشکش کی ) چرچ(ہے ۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کليسيا 
اں طالِب علمو ں کو اُس بارے بات چيت کرنے کی اجازت ہو جو اُنہوں نے پورے ہفتہ کے دوران سيکھا ہوتا جاتی ہو جہ

ہے ۔ جو کوئی بھی آپ کی صورِت حال ہو ، ہفتہ ميں ايک بار ايک چھوٹے گروه ميں اکٹھے ہوتے ہوئے ايک محفوظ 
يں بڑھ سکيں اور بصيرتوں کو بانٹ سکيں ۔ آپ ماحول بنائے جہاں آپ اکٹھے دوستوں کے طور پر بائبل کے مطالعہ م

کے سٹڈی گروپ ميں افراد ، خواه وه بڑا ہو يا چھوٹا ، وه آپ کے مطالعہ کو بھر پور بنا دے گا جيسے آپ اُن کی مدد 
! کرتے ہوئے اُنہيں بھر پور بناتے ہيں   

 
!آئيں مہم کو جاری رکھيں ! اب آغاز کرنے  کا وقت ہے   



ارا نجات دہندهُخدا کا بيٹا ، ہم  
 

WWW.CROSSCM.ORG - 6 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

 

 
 تعارف

 
 3پوری تاريخ ميں خدا مشن پر رہا  ہے ، اور يہ مشن ہمارا اپنے ساتھ تعلق رکھنے کے ليے واپس بKُنے کا ہے ۔ پيدائش 

، پھربھی ميں کامل تعلق جسے خدا آدم اور حوا کے ساتھ رکھتا تھا اُن کی نافرمانی کے سبب تباه ہو ُچکا تھا ۔ بہر حال  
ميں اُس نے  15:  3خدا نے باغ ميں ، اُس سب کو جو ٹوٹ ُچکا تھا اُسے دوباره جوڑنے کا عمل شرو ع کيا ۔  پيدائش 

اُس کا مشن  شروع ہوا جب اُس نے ساری مخلوقات کو اپنے ساتھ پيارے تعلق ميں رکھنے نجات دہنده کا پہK وعده کيا  ۔ 
 کے ليے واپس بKُيا ۔ 

 
کا مطالعہ شروع کرتے ہيں ، جو کہ نئے عہد نامے کی )متی ، مرقس ، لوقا  اور يوحنا( اب جيسا کہ ہم اپنا چار اناجيل 

پہلی چار کتابيں ہيں ، اِس ميں ہم خدا کے منصوبے کو  سيکھيں گے  ، اپنے مشن  کو انجام دينے کے ليے اُس کے 
کا اکلوتا بيٹا يسوع ، ايک بچے کے طور پرآتا ہے ، زمين پر ايک انسان طريقہ کار کو سيکھيں گے ۔ خدا کا چيمپين ، اُس 

کے طور پر زندگی بسر کرتا ہے ، پھر ُدکھ برداشت کرتا اور مرتا ہے تاکہ ہمارے سب گناہوں کی ادايئگی کی جا سکے 
س ليے کيا تاکہ تعلق  جن ميں ہماری غلط  کارياں شامل ہيں جنہو ں نے ہميں خدا دے الگ  کر ديا ۔ يسوع نے ايسا اِ 

يسوع جسے خدا  تخليق کے وقت بنی نوع انسان سے رکھنے کا خواہاں تھا اُس سارے کی ايک بار پھر تجديد ہو سکے ۔ 
، خدا کا چيمپين ، نے يہ سب کچھ ہمارے ليے کيا جسے ہم اپنے طور پر نہيں کر سکتے تھے ۔ ہم  وعده کيے ہوئے 

، خدا کے بيٹے کو ديکھيں گے جسے گناه اور موت پر فاتح کے طور پر عياں کيا گيا نجات دہنده ، يسوع مسيح ، مسيحا 
 ہے ۔ 

 
اِس مطالعہ کے سب اسباق ميں ہم اُن کہانيوں کو پڑھيں گے جو عياں کرتی ہيں کہ يسوع کون ہے ۔ ہم اِن چار اناجيل کے 

نيا کے نجات دہنده کے طور پر آگاہی حاصل درميان آگے پيچھے  جائيں گے تاکہ ہم اُ س کے ساتھ خدا کے بيٹے اور دُ 
کرنے ميں بڑھ سکيں ۔ کچھ کہانياں صرف ايک يا دو انجيل کے مصنفين   نے بتائی  ہيں ليکن ديگر کو اِن چاروں ميں 

يہاں مصنفين کے درميان کچھ تصاد م کو آشکاره کيا جائے گا ليکن رستے سے نہ ہٹيں ۔ ياد رکھيے کہ ہر بتايا گيا  ہے ۔ 
صنف  کا ايک ٹارگٹ گروپ ہے جس تک  پہنچنے کی وه کوشش کر رہا ہے اور سب مصنفين عينی شاہدين نہيں تھے ۔ م  
 

ايک مرتبہ پھر ، اِس مختصر مطالعہ ميں  يسوع کے بارے تمام قلمبند کی گئی کہانيوں کو  شامل کرنا نا ممکن ہے ۔ 
ونگيں ۔ ياد رکھيے کہ خداوند باپ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اُس کہانياں جن کا انتخاب کيا گيا ہے آپ کے آغاز کے ليے ہ

عظيم محبت کو جانيں جسے وه آپ کے ليے رکھتا ہے اور اُس تعلق کو جسے وه آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہے ۔ آپ  يسوع 
!کو اپنے نجات دہنده اوررہائی دينے والے کے طور پر جاننے سے لطف اندوز ہونگے  
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 سبق نمبر ايک ۔ حصہ 1

 
 

:تعارف  
کئی سينکڑوں برس ُگزر ُچکے تھے جب اسرائيل کے باقی مانده بابل سے واپس آئے تھے اور ايک مرتبہ پھر وعده کی 

نئے (اور يسوع کی پيدائش ) پُرانے عہد نامے(اِس عرصہ کے دوران ، مKکی سر زمين ميں رہائش پذير ہوئے تھے ۔ 
کے درميان وقت پر ، يہودی عبرانی اور رومی فاتحين اور حکمرانوں کے ظُلم  کيے جانے والے بنے ۔ نئے ) عہد نامے

لک جسے خدا کی طرف عہد نامے کے آغا ز پر  ہيروديس روم کے ماتحت تھا اور فلطسين کا سنگدل حکمران تھا ، وه م
 سے اپنے لوگوں اسرائيليوں کو ديا گيا تھا ۔ 

 
نئے عہد نامے کی پہلی چار کتابيں  متی ، مرقس ، لوقا اور يوحنا کی طرف سے لکھی گئی چار اناجيل ہيں ۔ اُن آدميوں 

ميں سے ہر ايک نے مختلف نقطہ نظر سے  اور ذہن ميں مختلف سامعين کو رکھتے ہوئے لکھا ۔ مثال کے طور پر ، متی 
يسوع  وعده کيا ہوا مسيحا تھا جس نے نبيوں کی جيسے کہ يسعياه اور  چاہتا تھا کہ اُس کے يہودی راہنما  يہ جانيں کہ

کو اور دوسرے روميوں کو ذہن ميں رکھتے ) 3:  1لوقا (يرمياه کی نبوتوں کو پورا کيا ۔ دوسری جانب لوقا، تھيفلس  
 ہوئے لکھا جو مسح کيے ہوئے مسيحا کے بارے  سيکھ رہے تھے جسے يسوع کہا گيا ۔ 

 
ری بائبل کی سٹڈی جاری رہتی ہے ہم يسو ع پر اپنی توجہ مرکوز کريں گے ۔ ہم اُس کے ساتھ واقفيت کو جيسا کہ ہما

دونو لوقا اور يوحنا ُجڑے ہوئے ہيں حاصل کريں گے جب ہم بائبل ميں پائی جانے والی چند کہانيوں کا قياس کريں گے ۔ 
 ، کيوں اُنہوں نے يسوع کی زندگی کی تفصيل کو لکھا ۔ 

ميں کيا بتايا گيا ہے ؟ 4۔ 3:  1ہميں لوقا  الف۔  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ہميں کيا بتاتی  ہے ؟  31: 20ب۔ يوحنا   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
لوقا چاہتا تھا کہ تھيفلس اُن سچائيوں کے بارے يقينی طور پر جانيں جو اُس نے سکھائی تھيں ۔ يوحنا نے اِس ليے لکھا کہ 
وه جو اِس کا مطالعہ کرتے ہيں جو اُس نے لکھا کہ وه اِس کا يقين کريں کہ يسوع ہی مسيح ہے اور يقين رکھنے سے وه 

اپنی زندگيوں کے ليے مقاصد رکھتے ہيں ۔ وه اپنے دلوں اور ذہنوں کو اُن ابدی زندگی کو رکھيں گے ۔ بہت سے لوگ 
" ميں  مقدس لولس اِس مقصد کو بانٹتا ہے ۔ وه کہتا ہے ،  10:  3مقاصد پر اُنہيں پورا کرنے پر زور ديتے ہيں ۔ فلپيوں 

و کہ ہم بھی يسوع مسيح کو خداوند ۔ خدا کرے کہ يہ مقصد ہماری زندگيوں کے ليے بھی ہ"ميں مسيح کو جاننا چاہتا ہوں 
کے طور پر ، نجات دہنده کے طور پر اور ا يک دوست کے طور پر جانيں ، اور اُسے جانتے ہوئے ہم اُس  پر ايمان 

 رکھيں اور اُس کے نام ميں زندگی پائيں ۔ 
 

 

 

: دعا  
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اے مہربان باپ ، ميں اناجيل ميں اِس تازه سفر ميں شريک ہونے جا رہا ہوں اُس خوشخبری کے ليے جو تُو نے پوری 
ُدنيا کو سنائی ۔ يسوع خوشخبری ہے  ۔ مجھے اِس قابل بناکہ ميں اُسے جانوں جيسے ميں سيکھے اور سمجھ کو حاصل 

پر  رہنے کے ليے آيا ، اور جيسے اُس کی زندگی مجھ پر اثر کرنے کی تKش کرتا ہوں کہ وه کون ہے ، وه کيوں زمين 
کہانيو ں ، معجزات ، اور مثالوں انداز ہوتی ہے ۔ ميرے ذہن کو ُچست و چوبند رکھ اور ميرے دل کو ُسننے کا مشتاق بنا ۔ 

کرنے کے ليے عياں وه تيرے الفاظ ہيں  اور وه ذرايع جو تُو ميرے ليے اپنے آپ کو ظاہر کے ليے ميرے دل کو کھول ۔ 
 کرتا ہے جيسے ميں تيرے بيٹے ، يسوع مسيح اپنے خداوند  کو جاننے کے ليے آتا ہوں ۔ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

: درس و تدريس   

يسوع : متی کی کتاب يسوع کے نسب نامے کے ساتھ شروع ہوتی ہے ۔ سوال جس کا متی جواب دے رہا ہے وه يہ کہ 
اموں سے آپ آيات پر نظر ڈالتے ہيں تو اُن ميں سے کچھ ن 17 – 2کہاں سے آيا تھا ؟ اُس کی نسل کيا تھی ؟ جيسا کہ آپ 

 واقف ہونگے ۔ ايک لمحہ ليجيے اور اُن افراد کے  ناموں کی نشاندہی کيجيے جس کی آپ پہچان رکھتے ہيں ۔ 
تک Pتی ہيں ) 16سيموئيل  1( سے دانی ايل ) 12پيدائش (اے ہميں ابراہام  6۔1آيات   
)سKطين 2اور سKطين  1( ميں اسرائيل  کے بادشاہوں کی پُشتيں  شامل ہيں  11-بی  6آيات   
بابل کی اسيری  سے ليکر يسوع کی پيدائش تک کے سالوں کو Pتی ہيں ۔  16۔ 12آيات   

 
۔ متی  يہودی آباو اجداد ميں دو ديو ہيکل ، ابراہام اور داود  کی بات کرتا ہے ، يہ يسوع کے تمام آباو اجدا د کی : نوٹ

يہ نسب نامہ  اُن کے بزرگ ابراہام سے شروع ہوتا فہرست نہيں ديتی ، کيونکہ يہوديوں کو لکھ رہا ہے ، يہ اہم ہے کہ 
آيت ميں ہوا ہے  يہ يہودی لوگوں کے ايک اور ذو معنی  بزرگ کی  6ا ه کا ذکر جو ہے   ۔ ابراہام کی مانند ، داود بادش
ميں ، مثال کے طور پر ، داود کا چھوٹا بيٹے کی پہچان   يسوع ، ) 30۔ 20، 27: 9( طرف اشاره ہے  ۔ متی کی انجيل 

پوری تاريخ ميں انتظار کيا تھا ۔  مسيحا کے طور پر ہوتی ہے ، اُس مسح کيے ہوئے کی مانند جس کا اسرائيل نے اُن کی  
ميں يسوع کے نسب نامے کو قلمبند کر تی ہے ۔ اِس نسب نامے ميں کيا فرق ہے ؟ 38۔  23:  3لوقا بھی  لوقا   

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 لوقا کہاں سے شروع کرتا ہے ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

پيچھے تک  لوقا يسوع کے نسب نامے کی کھوج لگاتا ہے ؟کتنا   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

! يٹا خيال کيا جاتا تھا  ليکن لوقا ہميں بتاتا ہے کہ وه آدم سے بھی پہلے تھا يسوع کو يوسف کا ب  

۔ )38آيت (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه  
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: اسائنمنٹ  

ميں مريم کی کہانی کو پڑھيے ۔  38۔ 26:  1لوقا   
ميں کونسی حقيقتيں ہيں ؟ 27اور  26۔  آيات 1  

________________________________________________________________________ 
؟۔ فرشتہ کے سKم اور پيغام  کے ليے مريم کا رِد عمل کيا تھا 2  

________________________________________________________________________ 
۔ فرشتہ کی مKقا ت ميں مريم کا جوا ب کيا تھا ؟3  

________________________________________________________________________ 

 
: مشق  

مريم کی رشتہ دار اليضبات چھ ماه سے حاملہ تھی جب خدا : 27۔ 26آيات  ۔ 1  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرشتہــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ
اُس قصبہ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبھيجا گياالف۔ جبرائيل کو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميں
ليے اُس قوم کے  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاص طور پر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآدمی کا نام ب۔ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اُس کا نام ج۔ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
۔ کيونکہ اُس نے خدا کی )آيے 30(جبرائيل مريم کو بتاتا ہے کہ اُس نے خدا کی نظر ميں عز ت پائی ہے ۔ 2

؟)آيت 31(نظر ميں عزت پائی ہے ، اُس کے ساتھ کيا رونما ہو گا           
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

) آيات  33۔  32( اُس کے بيٹے کے ساتھ کيا ہوگا  ۔ 3  
 

۔ مريم نے کيسے جواب دتا ؟4  

؟)آيت 29( الف۔ فرشتہ کے سKم کے ليے   

________________________________________________________________________ 
 

 

؟)آيت 34(ب۔ اُس خبر کے ليے کہ وه يسوع نامی بيٹے کو جنم دے گی   
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

؟)آيت 38( خدا کے ساتھ کچھ بھی نا ممکن نہيں " ج۔ الفاظ کے ليے   
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

۔ يسوع کو کيا نام ديے جائيں گے ؟5  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: آيت  32الف۔   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: آيت 35ب۔   

؟)آيت 38( تی ہے ۔ مريم کی کہانی کيسے اختتام پذير ہو6  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
:اسائنمنٹ  

ميں  يوسف کی کہانی کو پڑھيے ۔  25-  18:  1متی   

؟ميں کونسی حقيقتيں ہيں  19۔ 18۔ آيات 1  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ميں کس خواب کو آشکاه کيا گيا تھا ؟ 21۔ 20۔آيات 2  

________________________________________________________________________ 

کے مطابق کس نبوت کو پورا ہونا تھا ؟ 23۔ 22۔ آيات 3  

________________________________________________________________________ 

ميں اُس خواب کے ليے يوسف کا کيا جواب تھا ؟ 25۔ 24۔ آيات 4  

________________________________________________________________________ 

۔ مريم اور يوسف کی کہانيوں ميں کونسی چيزيں ايک جيسی ہيں ؟5  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
: مشق  

: ۔ ناموں اور اُن کے معنی کی فہرست بنايے  جو يسوع کا حوالہ  ديتے ہيں 1  
: معنی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: 18، 16الف۔ آيت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: معنی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  21ب۔ آيت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: معنی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: 23ج۔ آيت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دونوں عبرانی اور يونانی زبانيں اِن معنی ميں بصيرت ديتی ہيں ۔ يسوع کا مطلب نجات دہنده ہے  ۔ يسوع ۔ : نوٹ

مسيح يونانی لفظ ہے جو يونانی  زبان کا لفظ ہے جو عبرانی لفظ يشوع سے ہے جس کا مطلب خداوند بچاتا ہے ۔ 
عبرانی ميں  لفظ  مسيحا ، مسح ُشده  ہے ۔ اعمانوئيل ، کے حروف بھی ايمانوئيل  ہيں  ، جو عبرانی لفظ ہے جس 

 کا مطلب خدا ہمارے ساتھ ہے ۔ 
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۔ يوسف کی منکوحہ حاملہ ہے ۔۔ انسانی نقطہ نظر سے درست چيز کرنا چاہتے ہوئے ، يوسف نے کيا کرنے 2
؟)آيت 19( بنايا کا منصوبہ   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

بلکہ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۔ بچہ جو اُس کے بطن ميں تھا وه نہيں3

جس نے اُس ميں کام کيا اور اُس نے جنم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)آيات 22۔  21( ديا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

آيت ميں دی  25اگا ۔ اُس نے فرمانبرداری کے ساتھ جواب دتا ۔ کيسی دلچسپ حقيقت ہے جو ۔يوسف نيند سے ج4
 گئی تھی ؟

________________________________________________________________________ 

 
:غور و خوص  

خدا ايک بچے  کے طور پر ، خدا بيٹے ، ابِن بشر کے طور پر زمين ! کيسا طريقہ ہے جس سے کہانی شروع ہوتی ہے 
پر آنے واP تھا ۔ سينکڑوں سالوں سے خدا کے لوگ وعده کيے ہوئے مسيحا  کا انتظار کر رہے تھے ۔ اسيری اور غKمی 

ُچکے تھے ، اُميد جو  يہ تھی کہ کسی دن نجات دہنده آيئے گا کے سا ل اُميد کی چمکنے والی روشنی کے ساتھ ختم ہو 
اور اُن کا چھڑانے واP بنے گا  ۔ اور ، اب خدا اِس نوجوان لڑکی کے پاس اُميدکے پيغام کے ساتھ بھيجتا ہے ۔ مسيحا کو 

اپنے ہاں لے آنے  روح القدس کی قدرت سے مريم کے بطن ميں پڑنا تھا نہ کہ کسے آدمی سے ، اور يوسف اپی بيويں کو
 سے نہيں ڈرتا تھا  ۔ 

 
کوئی مدد نہيں کر سکتا بلکہ حيران ہوتا ہے کہ مريم کے ليے  يہ کيسا ہو گا اور فرشتے کا اُس سے ملنا اور پيغام پہنچانا 

م خدا کی ، يا  مزيد معاملہ ، يوسف کے ليے ، راستباز بننا اور ہر چيز کو بہتر انداز ميں کرنے کی چاه رکھنا ۔ اب مري 
وه اپنی بيوی کے طور پر مريم کو گھر لے آتا مرضی کی اطاعت کرتی ہے اور يوسف خدا کے حکم کا فرمانبردار  ہے ۔ 

 ہے اور اُس کے ساتھ کسی قسم کا جنسی تعلق نہيں رکھتا جب تک اُس نے بچے يسوع کو جنم نہيں دے ديا تھا  ۔ 
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 سبق نمبر ايک ۔ حصہ 3

 
: تعارف  

جيسا کہ ہم خدائی شخص يسوع کی اِس سٹڈی کو جار ی رکھ رہے  ہيں اِس کے ليے ہميں يوحنا کی کتاب پر غور کرنے 
کی ضرورت ہے ۔ پہلے باب ميں مقدس يوحنا بھی ہميں  يسوع کے بارے ، اُس کی ابتدا کے بارے  بتانا چاہتا ہے ۔ وه 

اور غير ) اسرائيليوں ( اُسے کيا پسند تھا ؟  يوحنا دونوں يہوديوں  کون تھا ؟  وه کہاں سے آيا تھا ؟ وه کيوں آيا تھا ؟
کے ليے لکھ رہا ہے ۔  ياد رکھيے کہ يوحنا  ايک مبشر ہونے کے طور پر سب لوگوں ) غير اسرائيلی لوگوں( قوموں 

) 31۔ 30: 20يوحنا ( سے چاہتا تھا کہ وه ايمان رکھيں اور اُس کے نام پر زندگی پائيں   
 

: نٹاسائنم  
کو پڑھيے ۔ ہم مريم اور يوسف کی کہانی کو پڑھتے ہيں ۔ يہ يسوع کے بارے يوحنا  18۔ 16،  14-  9،  5۔ 1:  1يوحنا 

کی کہانی ہے جسے وه کKم کے طور پر  پيش کرتا ہے ۔ يوحنا ہم سے کيا چاہتا ہے کہ ہم يسوع کے بارے سيکھيں ؟  يہ 
گ  ہے ۔ جب آپ اِس کا مطالعہ کرتے ہيں تو اپنے آپ کو صابر بنايے ۔ باب دونوں پڑھنے اور سمجھنے کے ليے چينلن

الفاظ ، جملوں اور تصويری الفاظ کو  پين يا مارکر کے ساتھ انڈر Pئن کرتے ہوئے آہستہ آہستہ پڑھيے  جو آپ کو 
 منصوبہ بندی يا بصيرت ديں گے ۔ يسوع کون ہے ؟

 
:مشق  

  5۔  1آيات ۔ 1
آيت ميں يسوع کے بارے کونسی تين سچائياں بتائی گئی ہيں ۔  1ہميں الف۔   

______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

؟)آيت 3( ب۔ يسوع کا تخليق کے ساتھ کيا تعلق تھا   

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

)آيت 4(   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج۔ اُس ميں  

ساری انسانيت کے ليے  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد۔ اُس کی زندگی 

)آيت 4(  

ميں  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح۔ نور 

ليکن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5(نہيں  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)آيت  

  14۔ 9۔ آيات  2
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ديتی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسچائی الف۔ 
ہر ايک شخص کو جو آتا ہے   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــہے

ا ۔ ۔ يسوع ُدنيا کے نور کے طور پر آي)آيت 9(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
اب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسوع ُدنيا ميں تھا کہ اُسے ب۔ 

نہيں ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 10( اُسے ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)آيت  
، ليکن اُس کے اپنوں ) اسرائيلی( يسوع اُن  کے پاس آيا جو اُس کے اپنے تھے ج۔ 
)آيت 11( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنے  
؟)آيت 12( جو اُن سب کو ديا گيا تھا جنہوں نے اُسے قبول کيا اور اُس کے نام پر يقين کيا د۔   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
جو پيدا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــہم اُس کے فرزند بنتے ہيں چ۔ 

؟)آيت 13(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسوع ، کK م ، بنا ح۔ 

اُس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُسے ديکھ ُچکے ہيں ) آيت 12جو اُسے حاصل کرتے ہيں ۔ ( ہمارے درميان رہا ۔ ہم 
پوری طرح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايک کا جKل  اور وه جو آيا

)آيت 14( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور  
  18۔ 16۔ آيات 3

ه سب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُس کا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشروع سے الف۔ 
ايک  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ايک دوسرے کے بعد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)آيت16  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحوالہ کيا گيا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب۔
آيا ۔  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور

۔ )آيت 17(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ره کرتا ہے ؟ کون چاہتا ہے کہ ہم کون ہم پر باپ کو آشکا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکسی نے نہيں ديکھا ج۔ 

؟)آيت 18(اُسے جانيں ؟ آئيں سب سے پہلے ديکھتے ہيں جو خد ا باپ کو پسند ہے   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

اِس آيت کے ساتھ ہم تثليث ، خدا باپ ، خدا بيٹا ، اور خدا روح القدس  کی جھلک کو پاتے ہوئے شروع کرتے : نوٹ
!ہيں ۔ يہ سب ايک خدا ہيں ، ايک اور واحد ، پُر فضل اور برحق  

 
: ياد دہانی  

بہت معنی خيز آيت   14:  1اِس سے قطع نظر کہ کيسے آپ اِس مطالعی ميں  اِس نقطہ کو محسوس کرتے ہيں ، يوحنا 
مجسم ہوا ) يوحنا  کے يسوع کے ليے تعارفی لفظ(کلمہ " ہے اور يہ يوحنا کی کتاب کے موضوع کو جاری رکھتی ہے  ۔ 

پُرانے عہد نامے کی بہت سے کہانيوں " ور سچائی سے معمور۔اور ہمارے درميان رہا ۔۔۔ جو باپ سے آيا تھا ، فضل ا
 4ميں ہم نے خدا کے اپنے لوگوں کے درميان سکونت پذير ہونے کے بارے بات کی ۔ آگ اور بادل کا ستون جس نے  

ساتھ تھا ۔ سالوں کے درميان اسرائيليوں کے ساتھ سفر کيا جب وه  بيابان ميں تھے جس نے اُنہيں ياد دPيا کہ خدا اُن کے 
خدا کی ہيکل کو موسٰی نے تعمير کرايا جس کی خدمت لوگوں کے طور پر کی گئی کہ خدا کو اُن کے ساتھ ہونا تھا اور 

اُن ميں رہنا تھا ۔ ا ب ہم خدا کے اُس خدائی بشر يسو ع مسيح، عمانوئيل ، خدا ہمارے ساتھ ہے ،  ميں سکونت اختيار 
 کرنے کو رکھتے ہيں ۔ 
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س کے  ہمارے درميا ن سکونت اختيار کرنے کے ساتھ تيز بناتا ہے وه يہ کہ وه ہمارے ليے فضل اور سچائی  جو ہميں اُ 
کے ساتھ آتا ہے ۔ ہم اپنے آپ ميں خدا کی غير مشروط محبت کا تجربہ کرتے ہيں ۔ ہم اُس کے فضل کا تجربہ کرتے ہيں ۔ 

۔ وه سچائی کی بات کرتا ہے ۔ وه کہتا ہے کہ ) 6:  14يوحنا (ہے ہم يسوع ميں بھی کو پاتے ہيں ۔ وه راه ، حق اور زندگی 
، اور وه ہے ۔ وه کہتا ہے کہ کھوئے ہووں کو ڈھونڈنے اور بچانے آيا ) 20:  28، 23:  1متی ( وه ہيشہ ہمارے  ساتھ ہے 

بسر کرنے کا سبب بنتی ہے  ۔ و ه کہتا ہے کہ ہم ہر اُس چيز سے آزاد ہوتے ہيں جو ہميں  اپاہج زندگی)10: 19لوقا ( ہے  
يوحنا (وه کہتا ہے کہ   يسو ع ، ُدنيا کے نجات دہنده  پر  ايمان رکھنے سے ہميں ابدی زندگی ملتی ہے )   12:  13لوقا ( 
۔ خدا کی سچائی اُس کا فضل ، ہمارے ليے )32:  8يوحنا (۔ اُس کا کKم سچائی ہے جو ہميں آزاد کرتا ہے )17۔  16:  3

ت کے تحفے کو  عياں کرتی ہے ۔ اُس کی محب  
 

آيت  کو لکھيں اور اُس ميں اضافی نوٹس کا اضافہ کريں جب آپ خوشخبری کی کتابوں ، اناجيل کا  14انڈکس کارڈ پر 
مطالعہ کرنا جاری رکھتے ہيں ۔ اپنی اِس آگاہی ميں بڑھيں کہ کيسے خدا کی عظيم محبت يسوع کے ويK ، اُس ايک کے 

سچائی سے معمور ہے کے وسيلہ آتی ہے ۔  وسيلہ کو فضل اور  
 

 نظر ثانی :
 
يسوع باپ کے اکلوتے بيٹے کے طور پر آيا ۔ اُس کے نام ہميں بتا ُچکے ہيں کہ وه کون ہے  اور اُس کا يہاں اِس زمين پر 

 کيا مشن تھا ۔ نظر ثانی کے طور پر اِن چند ناموں کو ياد کيجيے اور يہ کہ وه ہميں اُس کے بارے کيا بتاتے ہيں ۔ 
 

مطلب  اور مشن                                                                   نام            
 
 يسوع  

 مسيح  

امانوئيل / عمانوئيل    

 قادِر مطلق کا بيٹا 

 خدا کا بيٹا  

 

کے طور پر بات کرتا ہے جو )  کلمہ(مندرجہ باP ناموں ميں اضافہ کرتے ہوئے ، يوحنا ، انجيل نويس ، يسوع کی کKم 
۔ ) 3۔  1:  1يوحنا ( کہ خدا کا تھا ، جسے پيدا نہيں کيا گيا تھا بلکہ اُس نے سب کو پيدا کيا تھا   
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 سبق نمبر ايک ۔ حصہ 4

 
۔ پوری ُدنيا ميں مسيحی ايمانداروں ہم ابھی بائبل کی  بہت جانی پہچانی سٹڈی کا مطالعہ کرنے کے ليے تيار ہيں : تعارف

 کے ليے کہ کرسمس کی کہانی ہے ، کہانی جو ايک باپ  اپنے پہلوٹھے بيٹے ، يسوع کی پيدائش کے بارے بتاتا ہے ۔ 
:اسائنمنٹ  

: ہيں ، تو اُن مختلف چيزوں پر غور کيجيے جو با پ ہميں بتانا چاہتا ہے  ۔ جب آپ مطالعہ کرتے 7۔ 1: 2پڑھيے  لوقا   
 اُس کے بيٹے کی پيدائش کے وقت حاPت و واقعيات 

 سماوی جشن ، اور 
 خوشخبری کے ليے  جواب 

:مشق  
؟)آيت 1( اسرائيل کی سرزمين رومی حکومت کے ماتحت تھی ۔ حکمران بادشاه  کون تھا ۔ 1  

________________________________________________________________________ 

؟)آيت 1( ۔ قيصر کا فرمان کيا تھا 2  

________________________________________________________________________ 

کونسا ہے جو جس کی اُس نے ۔ يسوع کی پيدائش  مصنف مقدس لوقا کی انجيل کے مطابق ہوئی ۔ دوسرا حوالہ 3
آيت کے مطابق واقع کی تاريخ دی ؟ 2  

________________________________________________________________________ 

مردم نے اُس سال مردم شماری کا حکم ديا تھا ۔ )  سوريہ( کورينس اور ) رومی شہنشاه( دونوں قيصر اگستس  
حاصل کرنے کے مقاصد کے ليے تھاکيونکہ اسرائيلی  روميوں کے تحت شماری کا استعمال محض ٹيکس 
 عسکری خدمت کا نمونہ تھے ۔ 

؟)آيت 3( ۔ کہاں ہر کسی کو نام در ج کراونے تھے 1  
________________________________________________________________________ 

۔ نقشے پر اُس کے سفر  کا تعاقب کيجيے ۔ )آيت 4( ۔ يوسف کے ليے  اِس فرمان کا کيا مطلب تھا 2  

الف۔ وه کہاں ره رہا تھا ؟ کس قصبہ ميں 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

ب۔ وه فلسطين کے کس عKقے ميں ره رہا تھا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

ج۔ اُسے کہاں خبر کرنے کی ضرورت تھی 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

د۔ اُسے اِس خاص قصبے کے ليے کيوں سفر کرنے کی ضرورت پيش آئی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  
 
 

؟)آيت 5( اِس فرمان کا کيا مطلب تھا ۔ مريم کے ليے 3  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ناصرف اور بيت الحم کے مابين سفر کے ليے تين دن لگتے تھے ۔ بار ه سالہ اور اِس سے زائد عمر کی : نوٹ
 عورتوں کے ليے نام درج کروانا ضروری تھا اور رائے دہی کا ٹيکس ادا کرنا تھا ۔ 

؟)آيت 6( ۔ اور ،  کيا رونما ہوا جب يوسف او ر مريم بيت الحم ميں تھے 1  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

اُس کو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور اُس  نے ديا: "آيت 7

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کيونکہ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوہاں

"۔  

 
:  غور و خوص  

 تھوڑا وقت ليجيے اور قياس کيجيے کہ ايسے بے موقع فرمان کا مريم اور يوسف کے ليے کييا معنی تھا۔ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

بغير کسی شک کے ، ناصر ت ميں يہ خاندان مريم کے وضع حمل کی پيش بينی کر رہا تھا ۔ مريم ، بچے کے 
اور حيران تھی کہ اگر اِس سفر کو اِس خاص وقت پر بہت ضروری ہونا تھا ۔ يہ بھی ممکن  ساتھ ، بے آرام تھی

تھا کہ اُسے بچے کی پيدائش تک انتظار کرنا تھا ۔ دوسری جانب يوسف، اُس نے ہر  چيز کی بہت محتاط  طور 
۔ آ پ کے ذہن ميں کيا  پر منصوبہ بندی کر لی تھی ۔  اُس نے شايد  دو مرتبہ اِس کی گھر ميں مشق کر لی تھی

 ہو گا کيا آپ نے کبھی اُن کے ساتھ سفر کيا تھا ؟
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ميں ميکاه نبی کی نبوت کا قياس کيجيے ۔ اِس آيت کو  2:  5خدا خاص مقصد کے ساتھ کام کرتا ہے ۔ ميکاه 
: تحرير کيجيے   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

رنے کے اسرائيل پر يہ حکمران کہاں تھا جس کے دن پيدائش کے ليے ابديت سے  ہيں ؟ اِس نبوت کو پورا ک
 ليے کيا کيا جانا تھا ؟

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

کيا ؟ کيسے خدا نے اِن بے يقين حکمرانوں کو استعمالاُس کےراست مقاصد کو انجام دينے کے ليے   
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ہميں اُن حاPت کے بارے کيا بتاتی ہے جن ميں يسوع پيدا ہوا تھا ؟ 7:  2لوقا   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
: ياد دہانی  

يسوع خدا کی فطرت کےسا تھ آيا اب ہم سيکھتے ہيں کہ وه سب دينے کا خواہاں تھا کہ ہم اِس سب کچھ کو رکھتے ۔ وه 
خالی ہاتھ اِس ُدنيا ميں آيا، غربت ميں پيدا ہوا ، اصطبل ميں پيدا ہوا کيونکہ بيت الحم ميں کوئی کمره دستياب  نہيں تھا ۔ 

ں يسوع کی فياض محبت کے بارے  بتاتے ہيں کہ اگرچہ وه امير تھا  تاہم اُس نے مي 9:  8کرنتھيوں  2مقدس پولس ہميں 
 غريبی کو قبول کيا تاکہ ہم ہر چيز کو رکھ سکيں اور امير بن سکيں ۔ 

 
اِس آيت کو انڈکس کارڈ پر لکھيے اور اِسے اپنی ياد دہانی کی Pئبريری کا حصہ بنايے ۔ اپنے ايام ميں اميرانہ لمحات کی 

کيجيے ، وه لمحات جو آپ کے ليے خدا کی عظيم محبت  کے ہيں او ر وقت ليجيے تا کہ آپ شکريہ ادا کريں اور  تKش
پھر پوچھيں کہ جيسے وه غربت ميں خدمت کرنے کے ليے آيا اُسی طرح آپ بھی خدمت کريں تاکہ دوسرے امير  بنيں 

بھی آئيں ۔  اور يسوع مسيح کے پاس اپنے خداوند اور نجات دہنده کے طور پر  
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 سبق نمبر ايک ۔ حصہ 5

 
جب آپ اِن اگلی آيات کو پڑھتے ہيں ! کرسمس کی کہانی جاری رہتی ہے  ۔ اِس ميں اعKن اور جشن شامل ہے : تعارف

اگر آپ تو اُس خوشی کا تصور کرنے کی کوشش کيجيے جو اُس وقت جاری تھا ۔ يسوع ، مسح ُشده ، مسيحا پيدا ہوتا ہے ۔ 
اپنے بچے کی پيدائش کا اعKن کر رہے ہوتے تو آپ کيسے جشن مناتے ؟ اگر سار ی ُدنيا کو جاننے کی ضرورت پڑتی 
، تو آپ کسے بتاتے ؟ آپ کيسے اِس کا اعKن کرتے ؟  فيس بُک پر ؟ ٹويٹر پر ؟کيا آ پ ويڈيو بنانے اور اِسے يو ٹيوب 

يں غور کرتے ہيں کہ خدا باپ نے کيا کرنے کا انتخاب کيا ۔ پر  لگاتے ہوئے پيدا کا اعKن کرتے ؟ آئ  
 

  20۔  10:  2پڑھيے لوقا  : اسائنمنٹ
 کس نے اعKن کيا ؟

 کسے پہلے بتايا گيا ؟
 اِس خبر کے ليے کيا جواب تھا ؟

 

: مشق  
ہميں  کيا بتاتی  ہے ؟ يہاں  رہتے  8آيت ۔ 1

رکھتے ہوئے  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتھے
را ت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُن پر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگرچہ آيت ايسا نہيں کہتی ، تو اِس کا امکان يہ وجود رکھتا ہے کہ چرواہے غلہ بانی کر رہے : کے وقت ۔ نوٹ 
کامل تھيں ۔ يہ اِسے خيال کرنا  تھےجنہيں ہيکل کی قُربانيوں کے ليے رکھا جاتا تھا ۔ يہ بھيڑيں  بے داغ تھيں ،

 بہت دلچسپ بناتا ہے کہ کيوں باپ نے  چرواہوں کے ليے اپنے بيٹے کی  پيدائش کا اعKن کرنے کا انتخاب کيا ۔ 
؟)آيت 9( ۔ چرواہوں پر کون ظاہر ہوا 2  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
؟)آيت 9( ۔ فرشتہ کن کے ساتھ رہا 3  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
۔ چرواہوں کا کيا رِد عمل تھا ؟4  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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؟)آيت 10( ہلی چيز کيا تھی جو فرشتے نے کہی ۔ وه پ5  
________________________________________________________________________ 

۔ اُنہيں کيوں ڈرنے کی ضرورت نہيں تھی ؟ 6  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

؟)آيت 11( ۔ پيغام خوشخبری تھا ۔ يہ بڑی خوشی کا پيغام تھا جو ہر ايک کے ليے تھا ۔ اور ، پيغام کيا تھا 7  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

نئے پيدا ہونے والے بچنے کے والدين سے پوچھے جانے والے پہلے سوالوں ميں سے ايک بچے کانام ہے ۔ ۔ 8
: آيت ميں ديے گئے ہيں  11اُن ناموں پر غور کيجيے جو   

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

ميں مشق پر نظر ثانی کيجيے ۔  2اور حصہ  نمبر  21:  1ياد کيجيے جو اِن ناموں کا مطلب ہے ۔ ديکھيے متی   
؟)آيت 12( و پا  ليا ہے ۔ وه نشان کيا تھا جو فرشتے نے چرواہوں کو ديا تاکہ وه جانيں کہ اُنہوں نے بچے ک9  

________________________________________________________________________ 
؟)آيت 13( ۔ مزيد کيا واقع ہوا 10  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاچانک
 ظاہر ہوا 

تعريف کرتے 
اور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــہوئے  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
چرواہوں کے فرشتوں کے آسمان پر چلے جانے کے بعد کا اعKن جواب کے ليے کيا گيا تھا ۔ ئش پيدا ۔ 11

؟)آيت 15( اُنہوں نے کيا کرنے کا فيصلہ کيا ! درميان کی گئی بحث کا تصور کيجيے   

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

۔ فرشتوں نے گايا اور ا ب چرواہے اِس چيز کو ديکھنے کے ليے جلدی کرتے ہيں  ۔ جشن شروع ہو ُچکا ہے12
؟)آيت 16( جو رونما ہوئی  تھی جس کے بارے خداوند نے اُنہيں بتايا تھا ۔ اُنہوں نے کس کی تKش کی   

________________________________________________________________________ 

کيا آپ اپنے دل ميں مکمل احترام کے ساتھ اُس چرنی  تک پہنچنے کو پاتے ہيں ؟ آپ باپ کے بچے ، اپنے 
نجات دہنده اور بادشاه کو ديکھ رہے ہيں ؟ کيا آپ خدا کے چوگرد گھومنے والی خوشی  کو فخر کو رکھ رہے 

سے ہی ہے جيسا ميں نے تمہيں بتايا تھا ۔ ديکھو ، يہ بالکل وي" ہيں ؟ کيا آپ اُسے ايسا کہتے ہوئے ُسنتے ہيں ، 
" بچہ ، ميرا پہلوٹا بيٹا ، کپڑے ميں ليپٹا اور چرنی ميں پڑا ہوا ہے ۔   
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: درس و تدريس   

اِس بچے کی وجہ سے ُدنيا کو کبھی ايک جيسا نہيں رہنا تھا اب آپ کے ذہن ميں آنے والی بہت سی چيزيں ہونگيں ۔ 
پہلے کبھی ايسا اعKن نہيں ہوا تھا ۔ نا صرف آسمانی لشکر کا  ہجوم خدا کی تمجيد ا تھا ۔ جسے پروان چڑھنا اور آدمی بنن

 کرتے ہوئے ظاہر ہوا بلکہ خدا کا جKل اُن کے چوگرد چمکا۔ 
خداوند کا جKل کيا تھا ؟ يہ خدا کا جKل تھا جو اُس کی قابِل ديد حضوری کو اپنے لوگوں کے درميان آشکاره کررہا تھا ۔ 

رائيليوں نے اُس کے جKل کو بادل اور آگ کے ستونوں کی شکل ميں ديکھا جو وعده کی سر زمين ميں داخل ہونے اس
موسٰی نيں سے پہلے اسرائيليوں کے ساتھ اُن کے بيابان ميں چاليس سال اِدھر اُدھر پھرنے کےد وران ساتھ چلتے تھے ۔ 

ميں بادل خيمہ گاه پر اُترے ۔ خدا نے موسٰی کو يہ وعده کرتے ہوئے اپنا فضل  33خداوند کے جKل کو ديکھا جب خروج 
جسے چرواہوں پر ظاہر ہونا تھا اُنہيں بتا رہا تھا کہ خدا ديا کہ اُس کی حضوری اُس کے ساتھ جائے گی ۔ خداوند کا جKل 

خوشخبری کی يہ بڑی شادمانی خدا کا فضل تھا جو جو يہ بيت الحم کا بچہ مسيح ہے ۔ کی حضوری اُس بچے ميں تھی ، 
بڑی خوشی ۔ )  14:  1يوحنا (  اُس کے بيٹے ميں تھا جسے ہمارے درميان رہنا تھا ۔ وه فضل اور سچائی سے معمور تھا 

اغ خدا کے برے کے طور پر جو کی يہ خبر کہ خدا باپ اپنے بيٹے کو بھيج رہا   ہے اُس ايک کامل ، پاک ، بے د
۔ ) 19:  20يحنا ( سKمتی لے کر آيا جسے اُس ساری سمجھ ، سKمتی کو Pنا تھا جسے ہميشہ ہمارے ساتھ رہنا تھا   

 
:  غور و خوص  

اِس کرسمس کی کہانی کو چھوڑنے سے پہلے ہميں اُن کے رِد عمل کا قياس کرنے کے ليے وقت  لينا جو اِس جشن ميں 
، فرشتے ، چرواہے ، اور وه جنہوں نے بچے ، اور مريم کے بارے ُسنا ۔  شامل تھے  

آسمان پر ميں مدد نہيں کر سکتا  ليکن اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھ سکتا ہوں جب ميں فرشتوں کا خيال کرتا ہوں ۔ 
چرواہوں کو بتانے کے کيا يہ وقت ابھی ہے ؟ کيا ہم "ہونے والی خوشی کا تصور کيجيے جب اُنہوں نے سوال پوچھا ، 

وه بہت ! بہت خوشی ! بہت زياده  جوش! کيسا نظاره ہے ! ہزارو ں فرشتے آسمان پرشادمان تھے " ليے جا سکتے ہيں ؟
عرصہ سے اِس خبر کو بانٹنے کا انتظار کر رہے تھے کہ نجات دہنده آ ُچکا ہے ۔ يہ تقريباً ايسے ہے کہ لوگ کيسا 

سمس تحفہ  رکھتے ہيں جسے ديا جانے کا انتظار ہو رہا ہو بلکہ يہ محض کرسمس محسوس کرتے ہيں جب وه کامل کر
!ٹری کے نيچے بيٹھنے کی مانند ہے کيونکہ درست لمحہ نہيں آيا   

اور ، اُن چرواہوں کے بارے ميں کيا ہے ؟ خداوند ، نے مجھے چرواہوں کی مانند بنايا ہے جنہوں نے خوشی سے ہر 
عوت نامے کو قبول کيا کہ وه اُس چرنی کی طرف جائيں اور تمام بنی نوع انسان کے ليے چيزکو چھوڑا اور خدا کے د

اُس کے فضل کے تحفے کو ديکھيں ۔ بعض اوقات يہ ايسے دکھائی ديتا ہے جيسے کہ بچہ کھو ُچکا ہے اور ہميں اُسے 
نئے سرے سے تKش کرنے کی دريافت کرنے کے ليے واپس بيت الحم  جانے  کی ضرورت  ہے  اور اُسے تازه دم اور 

ضرورت ہے ۔ ليکن چرواہوں نے ايسے ہی نہيں گئے اور اپنے ليے چيزوں کی جانچ کی اور پھر دوباره کھيتوں ميں 
واپس آ گئے اور اپنی بھيڑيں چرائيں ۔ خداوند نے مجھے چرواہوں کی مانند بنايا جنہوں نے کKم کو پھيKيا اُس بارے جو 

خدا کی خوشخبری محض ميرے لئے نہيں  ہے ، يہ  سب لوگوں ۔)آيت 17( ے بتايا گيا تھا         اُنہيں اِس بچے کے بار
آيت ميں بتايا گيا ہے کہ چرواہے واپس لوٹے  20۔ ہميں )آيت 14( کے ليے ہے   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاورــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
کيا ميں اِس اُن سب چيزوں کے ليے جن کو اُنہوں نے ُسنا اور  ديکھا ۔ ميری زندگی ميں اِس بچے سے کيا فرق پڑے گا ؟ 

لوٹوں گا اُس  سب کے ليے جسے ميں نے چرنی کو ديکھنے کے بعد واپسی پر خدا کی تمجيد اور جKل ديتے ہوئے 
 ديکھا اور ُسنا ؟

 
 

آيت ميں بتايا گيا ہے کہ وه سب  جنہوں نے ُسنا جو  18لوگ جن کو چرواہوں نے بتايا اُنہيں جواب دينا تھا ۔ ہميں 
 چرواہوں نے اُن کو بتايا  تھا وه 
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_____________________________________________________________________ 

جيسے رويے کے ساتھ رہتے " يہ اچھا ہے " بعض اوقات ہم اِس حيرانی ميں بند ہو جاتے ہيں اور تقريبا ً 
کے جواب کے ساتھ " يہ اچھا ہے" ہيں  ۔ ہم  ايمان رکھنے يا نہ رکھنے کے پابند نہيں ہوتے ۔ ہم ساده طرح 

اور خوشی کے گيت  ُسننے  کے ليے واپس آئيں کہانی کا جواب ديتے ہيں ۔۔۔ ہم اگلے سال کہانی کو ُسننے 
"گے   

: آيت ميں اِن الفاظ کو پڑھتے ہيں  19آخر کار ، ہم   
اِن سب   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمريم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپر  
اُ س ميں   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ہميں حيران رکھتے ہيں جو وه جانتی ہے اور ہم نہيں جانتے ۔ اُس کے پاس نہ تو نبی تھے يا کوئی  يہ الفاظ 

مدد کے ليے کوئی سکريپ بُک نہيں تھی جس سے اُس کے پاس معلومات ہوتی جو اِن آکری مہينوں  اور 
اب ے تھے ۔ اُس کی زندگی کے آخری نو مہينے تعجب اور ہيجان کی سر گرمی والدنوں کے ليے تھی ۔ 

اُس کا بيٹا پيدا ہوا ۔ بچہ ايک حقيقت تھا ۔ بچے کو حفاظت ، محبت اور نشوونما کی ضرورت تھی جيسے 
کسی دوسرے انسان کو ہوتی ہے اب يہ محض  انسان کا بيٹا ہی نہيں تھا بلکہ خدا کا بيٹا بھی تھا ۔ ليکن کيا 

وں سے بچانا   تھا؟ اُس کے ليے اُس کا فرمانبردار اِس کا يہ مطلب  تھا کہ اسے اپنے لوگوں کو اُن کے گناہ
 تقاضا کيا ہونا تھا ؟ اُس کا؟

 
:استدائيہ سواOت   

باپ نے کامل تحفہ ، اپنے بيٹے کا تحفہ  ديا ۔ اُس نے ہم ميں سے ہر ايک کے ليے اپنا بيٹا ديا جسے وه خدا کے روح ۔ 1
ہماری اپنی پسند سے اِسے رد کرے ۔ اِ س سے کيسا القدس کے عمل سے ہماری زندگيوں کے ليے حاصل کرے  يا 

تحفے کو حاصل کرتے ہيں ؟" کامل"محسوس ہو گا جب آپ اپنے   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

تحفہ سستا نہيں تھا بلکہ اِس کا تقاضا تھا کہ آپ اِسے خريدنے کے ليے ہر چيز کو بيچتے ۔ باپ کا  آپ کا ۔ 2
تحفہ يہ تقاضا کرتا تھا کہ وه اپنے بيٹے کو دے اگرچہ اِس کا مطلب اُس کے ليے موت تھی ۔ آپ اُس کے تحفے 

ليے جسے اُسے تحفہ ديا ؟ کی کيا Pگت  لگائيں گے ؟ اُس نے آپ پر کيا قيمت لگائی ، اُس ايک کے  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 16:  3بری کو حاصل کرنے کے طور پر ہم حيرانی کے ساتھ ششدر ره سکتے ہيں ۔ يوحنا خدا کی خوشخ۔ 3
: لکھيے  کو  17اور   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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 15:  16چرواہوں کی مانند ہو سکتے اور ہر ايک کو بتا سکتے ہيں جو ہم نے ديکھا اور ُسنا ۔ مرقس يا ،  ہم 
کو لکھيے ۔ 16۔  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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 سبق نمبر دو ۔ حصہ 1

 
روايت لوگوں کو يہ يقين رکھنے کی طرف راہنمائی کرتی ہے کہ مجوسی ،  يا  دانا آدمی جو مشرق سے بيت  : تعارف

الحم سے يسوع کو رات کے وقت اُس کی پيداش پر  ديکھنے کے ليے آئے تھے ۔  بہر حال ، اِسی طرح ، يہ ماہِر فلکيات 
کے اِس  سفر کے ليے  بہت سے مہينے درکار تھے ۔  فلسطين کے  مشرقی خليج فارس  کے عKقہ سے آئے تھے اور اُن

اِس  پر غور کيا جا سکتا تھا کہ  بہت سے  مفکرين  يہ يقين رکھتے تھے کہ وه يسوع کی پيدائش کے کئی مہينوں بعد 
ہم  وہاں پہنچے ۔ لوقا کی تفصيل  ہميں  يسوع کی پيدائش کے پہلے ہفتے  رونما ہونے والے واقعيات کی تفصيل ديتی ہے ۔

 مجوسيوں کے آنے کے ليے متی کی تفصيل پر غور کرنا شروع کريں گے ۔ 
 

: اسائنمنٹ  
  12۔ 1: 2پڑھيے  متی 

 کس نے مجوسيوں کی راہنمائی کی اور اُنہيں يروشليم Pيا؟
 اُنہيں يروشليم کيوں آنا تھا ؟

 ہم ہيروديس بادشاه  کے بار ے  کيا سيکھتے ہيں ؟
 

: مشق  
کيا بتايا گيا ہے؟آيت ميں  1۔ ہميں 1  

الف۔ يہ کہانی کب رونما ہوتی ہے 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

ب۔ بادشاه کون تھا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

ج۔ مشرق سے يروشليم کون آيا تھا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  
۔ اُن کی تفتيش کيا تھی جب وه يروشليم پہنچے ؟2  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ميں  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُس کا ـــــــــــــــــــــــــــــــــوه : 2۔ آيت 3
اور آيا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اُس کا ۔  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
تھ ، تو اگريہ ماہِر فلکيات صحرا ميں رات کی  تاريکی ميں سفر کرتے اُن ستاروں کی چمکتی روشنی کے سا

اِس خاص ستارے کو ظاہری طور پر اُن کی توجہ کو حاصل کرنا تھا ۔ اِس پر غور کرنا اہم ہے کہ اُنہوں نے 
کے طور پر کی ، اُن کا ستاره اُنہيں بادشاه کی عبادت کے ليے Pيا ۔ " اُس کے ستارے" اُس کی پہچان   

؟)آيت 3( کيا تھا  ۔ جو کچھ اُنہوں نے کہا اُس پر ہيروديس بادشاه کا رِد عمل4  
_______________________________________________________________________ 

 
ہيروديس بادشاه ايک يہودی تھا جسے روم کی جانب سے يہودايہ کے بادشاه کے طور پر خدمت کرنے : نوٹ

کے مامور کيا گيا تھا ۔  وه ايک سنگدل حکمران تھا جس نے اپنے ہی گھرانے کے  کئی  اراکين کو قتل کيا ہوا 
 تھا ۔ 

۔ سارے يروشليم کا رِد عمل کيا تھا ؟1  
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________________________________________________________________________ 

؟)آيت 4(۔ کن کو ہيروديس بادشاه نے بKُيا 2  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

سردار کاہن وه تھے  جو  يروشليم ميں ہيکل کے انچارج  تھے جہاں يہودی لوگ عبادت کرتے تھے ۔ قانون  
 سکھانے والے اُستاد، يا صدوقی ، پُرانے عہد نامے کی شريعت  کے يہودی مفکرين تھے  ۔ 

؟)آيت 4( ۔ ہيروديس بادشاه نے اُن سے کيا کہا 3  
_______________________________________________________________________ 

؟)آيت 5(۔ اُنہوں نے اُسے کيا بتايا  4  
________________________________________________________________________ 

؟)آيت 6( وه کيسے يہ جانتے تھے   
________________________________________________________________________ 

کراس ريفرنس کواستعمال کرتے ہوئے اِسے کہاں لکھا گيا تھا ؟ اپنے  
________________________________________________________________________ 

؟)آيت 7( ۔ اب  ہيرويس مجوسيوں کے ساتھ اکيK  ہے ۔ وه اُن سے کيا کہتا ہے 5  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

۔ اُس نے اُنہيں کيا کرنے کے ليے کہا ؟)آيت 8(پھر وه اُنہيں  بيت الحم کی جانب اُن کی را ه پر بھيجتا ہے   
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
:  غور و خوص  

اِ سے پہلے کہ ہم کہانی کو جاری رکھيں آئيں کچھ وقت کے ليے اِس پر نظر ثانی کرنے کے ليے وقت ليتے ہيں ۔ 
مجوسی پہلے  يہوديوں کے اِس پيدا ہونے والے بادشاه کو دريافت کرنے ميں بہت پُر تجسس تھے کيونکہ اُنہوں نے 

يہوديو ں کا  بادشاه جو پيدا ہوا کہاں " مشرق ميں اِسکا  ستاره ديکھا تھا ۔ پھر وه يروشليم پہنچے اور اُن کا سوال ہے ، 
کتے ہيں ؟ ہم اُسے ديکھنا چاہتے ہيں ۔ ہم اُس کی عبادت کرنا چاہتے ہيں ۔ وه کہاں ہے ؟ ہم اُسے کہاں ڈھونڈ س" ہے ؟

اِسی ليے ہم آئے ہيں ۔ اِسی  ليے ہم  کئی ہفتوں سے اِس سفر پر ہيں ۔ ہم يسوع کو ڈھونڈ رہے تھے اور وه اُس وقت تک 
ر لی ۔ شہر کو نہيں چھوڑ رہے تھے جب تک اُنہوں نے اُسے پا نہ ليا اور اُس کی عبادت نہ ک  

 
 

کيا ميں بچے يسوع کی اُسی طرح گرمجوشی سے تKش کی جيسے مجوسيوں نے کی ؟ کيا ميرا تجسس  ارادے ميں بدل 
کيا ميں جانتا ہوں کہ گيا ؟ وه جانتا تھا کہ وه کہاں تھا کيونکہ  نبيوں نے اُس کے اور اُس کی پيدائش کے بارے لکھا تھا ۔ 

نے گرمجوشی سے اُس کی تKش کی ہے ؟ ميں اُس کی تKش کی اُميد کے ساتھ کہاں  اُسے کہاں تKش کرنا ہے ؟ کيا ميں
اُسے ڈھونڈ رہا ہوں ؟ وه اپنے کKم ميں ظاہر ہے ۔ کيا ميں اُسے پانے کی توقع  رکھتا ہوں  يا کيا ميں اُس کی تKش کے 

 ليے ہر طرح کی عجيب و غريب جگہوں ميں تKش کر رہا ہوں ؟
 

يے تKش کرنا چاہتے تھے تاکہ وه اُس کی عبادت کر سکيں ۔ ہم کيا کريں گے جب ہم اُسے پاتے ہيں ؟ مجوسی اُسے اِس ل
کيا ہم نجات دہنده اور بادشاه کے طور پر اُس کی پرستش کريں گے ؟ کيا ہم وعده کيے ہوئے مسيحا ، مسح کيے ہوئے 

اِس سے ہم اُميد ، رحم  چائی کو عياں کرتا ہے کے طور پر اُس کی پہچان کريں گے ؟ جيسے خدا ہمارے ليے کKم کی س
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، اور ہميشہ کی زندگی کو قبول کريں گے جس کی وه پيشکش کرتا ہے اور ہم اُس کے ساتھ عاجزی کے ساتھ سجده ريز 
آئے مجوسيوں  کی ہونگے اور اُس کی پرستش کريں گے ؟ آپ کے دل کے وه کونسے خياPت ہيں جنہيں آپ مشرق  کے 

س کرتے ہيں جو اُسے سجده کرنے اور عبادت کرنے آئے تھے ؟تKش کو قيا  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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: تعارف  

يہ ديکھنے کے ليے بہت زياده  وقت نہيں تھا کہ ہيرويس بادشاه قتل کرنا شروع کرتا ہے ۔  وه جانتا  ہے کہ يہ پيدا ہونے 
واP بچہ يہوديوں کا بادشاه ہے  ۔ وه جانتا کہ اُس کے مقامات کيا ہيں اور وه مجوسيوں کو بيت  الحم بھيجتا ہے ۔ وه اُنہيں 

ھيجتا ہے اور اُنہيں کہا کہ وه بچے کی تKش کريں  اور جب وه اُسے پا ليں تو اُسے واپس اپنی خفيہ پارٹی کے طور پر ب
 خبر کريں ۔ وه مجوسيوں کو اپنا بُرا اراد ه بتانے کے ليے بھيس بدلتا ہے کہ وه بھی اُس بچے کی عبادت کرنا چاہتا ہے ۔ 

 
: مشق  

ے اپنی راه پر چل دئيے ۔ ہميں ستارے کے بارے کيا بتايا ۔ مجوسی ہيروديس  بادشاه سے ملنے کے  بعد ، وه سادگی س1
؟)آيت 9( گيا ہے   

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

ستارے کے ليے اُن کا کيا رِد عمل تھا ؟! بچہ تھا  وه ستاره اُنہيں اُس جگہ لے آيا جہاں وه۔ 2  
________________________________________________________________________ 

( آخر کار ، وه گھر ميں پہنچے ۔ جب اُنہوں نے بچے کو اُس کی ماں مريم کے ساتھ ديکھا اُنہوں نے کيا کيا ۔ 3
؟)آيت 11  

________________________________________________________________________ 
۔ اُنہوں نے مزيد کيا ِکيا ؟4  

________________________________________________________________________ 
۔ اُن کے قيمتی تحفے کياتھے ؟5  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف۔   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب۔   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج۔   
اُن کا سفر مکمل ہو گيا تھا ۔ اُنہوں نے بچے کو پا ليا اور اُس کی پرستش کی تھی ۔ اب وه گھر واپس آنے کے ۔ 6

آيت ميں کيا بتايا گيا ہے ؟ 12ليے تيار تھے ۔ ہميں    
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ايسا کہنا بے فائده  ہے کہ ، ہيروديس پريشان ہے ۔ اُسے پتہ چل ُچکا ہے ۔ اُس کا اراده ظاہر ہو ُچکا تھا  ۔ کوئی 
خدا باپ اپنے بيٹے کو بے پرواہی سے اِس بدکار اور قاتل  بادشاه کے ہاتھوں ذبح کرنے واP نہيں ! تا ہے جان

 تھا ۔ 
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: اسائنمنٹ  

  23۔  13:  2پڑھيے متی 
 اِسی دوران ، يوسف کی زندگی ميں کيا رونما ہو رہا  ہے ؟

 اِس خاندان کے ليے خدا کا منصوبہ کيا ہے ؟
کيا جب اُس نے محسوس کيا کہ مجوسی واپس نہيں لوٹے ؟ہيروديس  نے کيا   

 خدا کی يوسف کے ليے دوباره کيا ہدايت تھی ؟
 

: مشق  
؟)آيت 13( مجوسی چلے گئے ۔  فرشتہ رويا ميں يوسف پر ظاہر ہوتا ہے ۔ حکم کيا تھا ۔1  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

آيت ميں Pچاری کی سمجھ کے  14ہم کيسے جانتے ہيں کہ اُس نے ۔ يوسف نے فرمانبرداری سے عمل کيا  ۔ 2
 ساتھ عمل کيا ؟

________________________________________________________________________ 
؟)آيت 15( مصر ميں کتنا عرصہ رہے وه ۔ 3  

________________________________________________________________________ 
ميں  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"نبوت پوری ہوئی ۔ ۔ 4

کراس " ۔  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميرے ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ريفرنس کو استعمال کرتے ہوئے اِس نبوت کو کہاں قلمبند کيا گيا ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
بہت عرصہ قبل خدا کے ُچنے ہوئے لوگوں کو مصر سے باہر Pيا گيا تھا ، اب وه اپنے اکلوتے بيٹے کو : نوٹ

 اُسی طرح مصر سے باہر  P رہا   تھا ۔ 
؟)آيت 16( ہونے کو تھی ۔ ہيروديس نے کيا ادراک کيا ۔ ايک اور نبوت پورا 5  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

۔ اِس غصے ميں اُس نے کيا کرنے کا حکم ديا ؟6  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

بے رحمی سے مارے جانے والے بچوں کا محض اندازه لگايا جا سکتا ہے بلکہ يہاں بيت الحم کے اردگ گرد 
ے کوئی تسلی نہ تھی ۔ چھوٹے گاوں ميں غمزده خاندانوں کے لي  
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يہ آخری ہے جو ہم ہيروديس بادشاه کے ليے ُسنتے ہيں ۔ اگلی چيز جو ہم پڑھتے ہيں وه يہ کہ وه مر ُچکا ہے ۔ 7

؟)آيات 20۔  19( ۔ دوباره ، خداوند کا فرشتہ رويا ميں يوسف کے پاس آيا ۔ اِس وقت اُس کی کيا ہدايات تھيں   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

يوسف نے  فرمانبرداری سے جواب د يا اور اسرائيل کی سرزمين کی طرف لوٹ گيا ليکن اُس کے منصوبوں ۔8
ہوئی ؟ميں کيا تبديلی   

________________________________________________________________________ 

اُسے بھی يہوداه کے بيت الحم ميں واپس نہ جانے کے ليے خبردار کيا گيا تھا ۔ وه کہاں اپنے خاندان کے ساتھ ۔9
 رہا ؟

________________________________________________________________________ 

" نقشے پر يسوع کی خدمت مندرجہ ذيل جگہوں پر ہوتی ہے ۔ 10  
 الف۔ يہوديہ کے ريجن  يروشليم کے شہر ميں ، 

 قريبی گاوں بيت الحم ميں ، اور 
 شمال کی جانب ناصرت کے قصبے ميں ، جو مغرب کے گليلی سمندر کے پاس ہے  ۔ 

 

: غور و خوص  
مجوسی يسوع کو سجده کرنے کے ليے آئے ۔ ہيروديس بادشاه نے اُس کے قتل کا منصوبہ بنايا ۔ اور خدا کی راہنمائی کے 

ساتھ يوسف کی حساسيت نے اُ س بچے کو اُس کی ماں کے ہاتھوں ميں محفوظ بنايا ۔ مجوسيوں نے اُس کے ستارے کو 
وی کرتے ہوئے  لمبے سفر کو اختيار کيا ۔ ہيروديس بادشاه نے فرق طور پر پہچانا اور بيت الحم کے ليے اِس کی پير

پہچان کی کہ يہ بچہ يہوديوں کا بادشاه پيدا ہوا  ہے وه اُس کی طاقت اور اُس کے مقام سے ڈرا  اور اُسے قتل کرنے کا 
باپ کی مرضی تھی  يوسف نے  اپنی فرمانبردارنہ  ذمہ داری کی پہچان کی جو کہ اُس  بچے کے آسمانیمنصوبہ بنايا  ۔ 

اور رات کے وقت  اپنے خاندان کے ساتھ مصر کو چھوڑا اور تب تک وہاں نہ رہا جب تک کہ غير واضح ناصرت  کا  
 قصبہ درست نہ ہو گيا ۔ 

 
يہ سب لوگ مشن پر تھے ۔ کس کے ساتھ آپ اپنی پہچان کرتے ہوئے اپنے آپ کو پاتے ہيں ؟ کيا يہ مجوسی ہو سکتا تھا 

يسوع کی اپنے تحفوں کے ساتھ تکريم کی ، اپنے احترام کے ساتھ ، اپنی عبادت کے ساتھ اور تعريف کے جس نے بچے 
 ساتھ ؟ ہو سکتا ہے آپ  بچے کو پہلے ہی سے جانتے ہوں ۔ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

کيا يہ ہيروديس ہو سکتا تھا ؟ بےشک ، آپ بچے يسوع کو مارنے کی کوشش کے ليے باہر نہيں جاتے ہيں ليکن کيا آپ  
ز اُسے اپنی مقام ، اپنی طاقت ، اپنا طرز زندگی ، اور خواہش کے طور پر ديکھتے ہيں ؟ آپ ہو سکتا ہے اُسے نظر اندا

کرنے کا انتخاب کرتے ہيں اور بچے کو بھوکا رکھنے کی کوشش کرتے ہيں جو محض آپ سے محبت کرنا اور آپ سے 
 محبت کيا جانا چاہتا ہے ۔ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

رائی کيا آ پ يوسف کے ساتھ اپنی پہچان کرنے کی تKش کر سکتے ہيں جس نے  فرمانبرداری سے عمل  کيا ، ساری بُ 
سے بچتے ہوئے  جو اُس بچے يسوع کو تباه کرنے کی تKش ميں تھی ؟ يوسف نے خدا کی  چيزوں کی نگہبانی کی ۔ آپ 
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ايک ہو سکتے ہيں جو  سرگرمی سے اپنے  دل و دماغ کی نگہبانی کرتے ہيں ، فرمانبرداری سے اُس کی مرضی کو 
 پورا کرتے ہوئے ۔ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ميں تمہار ے لئے بڑی خوشی کی " جس کسی کے ساتھ بھی آپ اپنی شناخت رکھيں ، فرشتے کے الفاظ کو ياد رکھيں ، 
!" ے ہوگی۔۔۔۔ تمہارے ليے نجات دہنده پيدا ہوا ہے ، وه مسيح خداوند ہے خبر Pتا ہوں  جو سب لوگوں کے لي  
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 سبق  نمبر دو  ۔ حصہ 3

 
کرسمس کی کہانی  کی پيروی کرتے ہوئے لوقا  ہيکل ميں يسوع کی دو کہانيوں کے ساتھ اپنی تحرير کو جاری رکھتا ہے : تعارف

سال کا تھا ۔ يہ وه تفصيKت ہيں جو ہم يسوع کے  12۔ پہلی کہانی رونما ہوتی ہے جب تقريبا ً چھ ہفتوں کا تھا اور دوسری جب وه 
 پروان چڑھنے  کے ليے رکھتے ہيں ۔ 

 
: اسائنمنٹ  

24-  21:  2پڑھيے  لوقا   
 آٹھويں روز يہودی لڑکے بچوں کے ساتھ کيا واقع ہوا ؟

 يوسف اور مريم کيوں ہيکل ميں آئے تھے ؟
 اسرائيل کے لوگوں کے ليے نذر کا کيا مطلب تھا ؟

 
: مشق  

؟)آيت 21( يسوع کی عمر کيا تھا ۔ 1  
________________________________________________________________________ 

۔ يہودی لڑکے کی زندگی ميں اِس خاص دن پر کونسی دو چيزيں  رونما ہوئيں ؟2  
الف۔ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب۔   
جب خدا نے ابراہام کے گھرانے ساتھ ) 17پيدائش ( ختنہ  واپس ابراہام کے وقت کی طرف حوالہ ديتا ہے : نوٹ

شان تھا ۔ اُسے اُن کا خدا اور اُن کی نسل کا خدا ہونا تھا اور اُنہيں اُس کے عہد باندھا تھا ۔ ختنہ  اُس عہد کا ن
 لوگ ہونا تھا ۔ يہ اُس وقت بھی تھا  جب دونوں ابرا م اور ساری کو نئے نام ابراہام اور ساره ديے گئے تھے ۔ 

۔ کب اُسے اُس کا نام ديا  گيا تھا َ؟) 21:  2لوقا (  ويں دن يسوع کو قانونی طور پر نام ديا گيا ۔ آٹھ3  
_______________________________________________________________________ 

پيدائش ہميں پاکيزگی کے متعلق موسٰی کی شريعت کےبارے بتايا گيا ہے ۔  اب  يسو ع کی ميں  12۔ احبار  4
کے چاليس دن بعد مريم کی طہار ت کے دن  پورے ہوتے ہيں اور ہم ہيکل ميں اُسے  يوسف کے ساتھ پاتے ہيں 

 23۔  22( ۔ مريم کی طہارت نے اُسے اجازت دی کہ وه ہيکل ميں آئے ۔  کيوں وه اور يوسف آئے )22:  2لوقا ( 
؟)آيات  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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پہلوٹھی کے بچے کو مير ے " ميں يہ خدا کی طرف سے حکم ديا گيا تھا جب اُس نے کہا ،  2:  13خروج  ۔  5
کا ہو يا حيوان کا اُس کا تعلق خدا سے تھا ۔ اِس نے اسرائيل کی نسل کا پہلوٹھا خواه وه انسان " لئے مقدس ٹھہرا ۔

بچے يسوع کے ليے کيا مفہوم  پيش کيا ؟   
________________________________________________________________________ 

 يسوع کا تعلق خداوندسے تھا ۔ وه انسانی مخلوق کے طور پر آيا نا صرف اپنے مقاصد کو بلکہ اپنے باپ کی
مرضی کو پورا کرنے کے ليے آيا ۔ يہی ہے جو اِس کا مطلب تھا کہ يسوع پہلوٹھے کے طور پر خداوند کے 

 ليے نذر کيا ہوا تھا ۔ 
کے مطابق  قُربانی کے ليے کيا تقاضے تھے ؟ 8۔  6:  12۔ قُربانی بھی دی گئی تھی ۔ احبار 6  

________________________________________________________________________ 

ميں ہميں کيا بتايا گيا  جو  مريم اور يوسف  کو قُربانی کے ليے Pئے تھے ؟ 24: 2۔ لوقا 7  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

وه ايک سال کے برے کی ) 1: يہاں دو چيزيں ہيں جنہيں اُن کی قُربانی کے متعلق کہا جا سکتا ہے : نوٹ
 گنجائش نہيں رکھ سکتے تھے  لہذا وه دو قُمرياں  يا کبوتر Pئے ۔ 

وه  برے کو  Pئے ، ليکن اُس وقت وه اِسے نہيں جانتے تھے ، اور کبوتروں کو بھی ۔ يوسف کا حوالہ  يوحنا ) 2
ميں ديا گيا ہے ۔ جب يوحنا بپتسمہ دينے والے نے يسوع کو پاس سے گزرتے  ديکھا، اُس نے کيسے اُس  36:  1

 کا حوالہ ديا ؟
________________________________________________________________________ 

ميں ترتيب ديا تھا ،  مريم اور يوسف نے اُس سب کو پورا کر ديا جسے ختنے کے متعلق موسٰی کی شريعت 
 بچے کا نام رکھتے  ہوئے ، اور طہارت کی رسم کو پورا کرتے ہوئے ۔ 

 
: درس و تدريس   

يسو ع کے ختنے اور نذر کيے جانے نے اُس قانون کو پورا کر ديا جو خدا  نے اپنے لوگوں کو ديا تھا جب  اُس نے 
اعمال کو بچے کی مرضی يا  يہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ نا ہی اِن ۔ ہمارے ليے )17پيدائش (ابراہام کے ساتھ عہد باندھا تھا 

ين اِس کے ليے فرمانردار تھے جو خدانے اپنے لوگوں کے ليے اِس کے بلکہ  ، والدفيصلے سے عمل ميں Pيا گيا ۔ 
 وسيلہ اُس کے ساتھ تعلق کے ليے حکم ديا تھا ۔ 

 
اسرائيل عہد کے ماتحت رہا ۔ عہد کی فرمانبرداری ميں جس کی خدا نے ابتدا کی اور بچے کے ليے چاہتا تھا ، بچے کا 

ا گيا ۔ قانونی طور پر ، بچے کا تعلق خاندان سے تھا اور خدا کے لوگوں نام رکھا گيا ۔ باپ کی طرف سے بچے کو نام دي
 کے گھرانے سے ۔ بچے نے خدا کے آزاد  اور معاف کيے يوئے خاندا کے رکن کے طور پر زندگی بسر کی ۔ 

 
زند کے کہاں ميں آسمانی باپ کے آزاد اور معاف کيے ہوئے  فر: کوئی مدد نہيں کر سکتا بلکہ سوال پوچھ سکتا ہے 
 طور پر زندگی گزارنے کے ساتھ جڑ سکتا ہوں ؟

ہميں بتاتی ہے کہ  6:  30استثنا 
آپ کی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخدا

آ پکی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاکہ آپ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاپنے سب کے ساتھ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اور  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور اپنے سارے 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  



ارا نجات دہندهُخدا کا بيٹا ، ہم  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 
نئے عہد نامے ميں ہم سيکھتے ہيں کہ خدا ختنے کے عمل کو بپتسمے  کے ساتھ تبدل کرتا ہے ، جو کہ اُس کے نئے عہد 

کا نشان ہے ۔ بپتسمہ ميں ہم خدا کے آزاد اور معاف کيے ہوئے خاندان کا حصہ بنتے ہيں ۔ پانی اور کKم کو بپتسمہ ميں 
ے کہ باپ ، بيٹے اور روح القدس کے نام سے ہمارے گناه معاف کيے جاتے استعمال کيا گيا جو ہمارے ليے اعKن کرتا ہ

بپتسمہ کا تعلق ہمارے ساتھ اور ہر چيز کا ! ہيں ۔ يسوع کی وجہ سے ہم اپنی زندگيوں کے ليے نئے اختيار نيچے آتے ہيں 
کو معاف کرناہے ۔ يہ خدا کا تعلق خدا کے ساتھ ہے۔ ہماری زندگيوں ميں يہ خدا کا عمل ہے ۔ يہ خدا کا ہمارے گناہوں 

ہميں اپنے فرزند بنانا ہے ۔ يہ خدا کا ہميں اپنا بنانے کا دعوٰی کرنا ہے ۔ يہ خدا کا ہميں اپنا روح القدس دينا ہے تاکہ ہماری 
 زندگياں نئی بنيں ، اور اپنے چوگرد ُدنيا ميں اُس کے چہرے کا عکس ہوں ۔ 

 
: ياد دہانی   

ور بپتسمہ کو جوڑتی ہيں ۔ گناه آلود فطرت کو ختم کيا گيا ۔ مسيح ميں ہمارے دل ختنہ والے ختنے ا 12۔ 11:  2کلسيوں 
بن ُچکے ہيں ۔ بپتسمہ ميں ہم اُس کے ساتھ دفنائے جا ُچکے ہيں اور خدا کی قدرت ميں ايمان کے وسيلے مسيح کے ساتھ 

کيا ۔  دوباره زنده ہوتے ہيں ، وہی قدرت جس نے يسوع کو ُمردوں ميں سے زنده  
) اپنا نام رکھيں ( تُم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميں " يہ آيا ت کہتی ہيں ، 

ميں  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبھی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کيا گيا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِس کے ساتھ نہيں
کا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

کيا گيا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليکن ساتھ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ميں  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساتھ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــہوا  ـــــــــــــــــ

ساتھ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميں  ــــــــــــــــــــــــتمہارے وسيلے  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اُس کا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکا  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

يک بار جب آپ نے اِس آيت کو انڈکس کارڈ پر لکھ ليا اور اِسے ياد کر ليا ، تو خداوند سے درخواست کيجيے کہ وه آپ ا
کيونکہ وه آپ کو اپنا فرزند بنانا چاہتا ہے ۔ اگر آپ نے بپتسمہ نہيں ليا  اور يقين کو يقين رکھنے کے ليے ايمان دے 

س کے کKم  پر  يقين رکھنے کے ليے ايمان ميں آپ کو بKُ رہا ہے  تو اپنی کيجيے کہ خداوند آپ کو جرات دے رہا اور اُ 
کليسيا کے راہنما يا مسيحی دوست سے کہيے کہ وه آپ کے  بپتسمہ کے ليے پانی Pئے اور اُس کے الفاظ کو گلے لگاتے 

!" نام سے بپتسمہ ديتا ہوں  ميں تُجھے  باپ  بيٹے اور روح القدس کے" ہوئے کہے جب آپ الفاظ کو ُسنتے ہيں  کہ ،   
 
 
 
 
 
 
 

: دعا  
اے خداوند ، تُو نے اپنے لوگوں کو اپنا بنانے کا دعوٰی کيا ۔ تُو نے اُن کے ساتھ  عہد باندھا ۔ تُو نے اُن کا خدا ہونے کا 

وعده کيا اور  وعده کيا کہ وه تيرے لوگ ہونگے ۔ ہر چيز کا انحصار تُجھ پر ہے اور اُن کے ساتھ کيے گئے تيرے 
يرے سامنے آتا ہوں کہ تُو نےاپنے لوگوں کے ليے سب کچھ کيا اور تُو ايک وعدوں پر ۔ ميں يہ محسوس کرتے ہوئے ت

ہے جس نے ميرے ليے ہر  چيز کی ۔ تُو نے مجھ پر اپنا حق جتايا ۔ تُو نے مجھے نئی ملکيے کے نيچے رکھا جب ميں 
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ه معا ف کيے گئے ہيں ۔ ميں تُجھ ميں ايمان کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہوں  ۔ تُو نے مجھے يقين دہانی کرائی کہ ميرے گنا
تيرے فضل اور حمايت کے نيچے زندگی گزارنے کے ليے آزاد ہوں ۔ تُو جانتا ہے کہ ميری گناه آلود راہيں  مسيح کے 

ساتھ دفن کی جا ُچکی ہيں اور اُس کے ساتھ نئی زندگی کے ساتھ جی اُٹھی ہيں ، ميں جانتا ہوں کہ ميرے گناه معاف کيے 
ليے ميں تيرا صرف شکريہ اور تعريف کر سکتا ہوں ۔  گئے ہيں ۔ اِس کے   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 سبق نمبر دو ۔ حصہ 4

 
: تعارف  

کی اگلی آيات ميں کياگيا ہے ۔  2جيسا کہ ہم اپنی پڑھائی کی طرف آگے بڑھتے ہيں  دو معنی خيز افراد کا ذکر  لوقا 
دونوں عمر ميں بڑے ہيں اور دونوں يہ تصديق کرتے ہيں کہ يسوع مسيحا ، وعده کيا ہوا ہے ۔ يہ دو اشخاص پُرانے عہد 

ثيت رکھتے ہيں جو اُن وعدوں کو پورا کرتے ہيں  ۔ نامے کی نئے عہد نامے کے ساتھ ايک پُل کی حي  
 

: اسائنمنٹ  
35-  25:  2پڑھيے لوقا   

 اِن آيات ميں کس کے نئے کردار کا ذکر کيا گيا ہے ؟
 اُس نے بچے کے بارے ميں کيا کہا ؟

 مريم کے ليے اُس کے الفاظ کيا تھے ؟
 

: مشق  
؟آيت ميں شعمون کے بارے ميں کيا سيکھتے ہيں  25ہم ۔ 1  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف۔  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب۔   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج ۔   

؟)آيت 26( ۔خدا کے روح نے اُس کے ليے کيا آشکاره کيا 2  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

( جہاں کہيں وه گيا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۔ تحريک 3
؟)آيت 27  

________________________________________________________________________ 
خاص رونما ہوا ؟اِس خاص دن  پر  اور کيا ۔ 4  

________________________________________________________________________ 
؟)آيت 27( ۔ ہميں کيوں بتايا گيا کہ وه وہاں تھے 5  

________________________________________________________________________ 
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يں بتايا گيا ہے کہ اُس نے اُسے اپنے ہاتھوں ميں ليا او ر خدا کی شعمون نے بچے يسو ع کو پہچان ليا تھا ۔ ہم۔ 6
۔ شعمون يہ کيسے جانتا تھا کہ يہ يسوع ،  اسرائيل کی نجات ہے ؟ہم درحقيقت نہيں جانتے )آيت 28( تعريف کی 

ے ؟آيت ميں کيا کہتا ہ 29ماسوائے اِس کہ خدا کے  روح نے يسوع کو اُس کے ليے آشکاره کيا تھا ۔ شعمون   
_______________________________________________________________________ 

جی ہاں ، خداوند نے اُس کے ساتھ اپنے وعدے کو قائم رکھا اورا ب اُسے سKمتی سے مرنے کے قابل ہونا ۔ 7
 تھا ۔ 

ليا ہے  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکيونکہ ميری " ؟)آيات 32۔  30( کيوں  
جسے  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتيرا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميں  ــــــــــــــــــــــــــــــرکھا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کيونکہ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايک  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکے ليے ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تيرے ليے  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور کيونکہ 

" ۔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
؟)آيت 33( اُس کے ليے مريم اور يوسف کا کيا رِد عمل تھا جو کچھ شعمون نے يسوع کے بارے کہا تھا ۔ 8  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

آيا ت ( شعمون اُنہيں برکت ديتے ہوئے رخصت ہوتا ہے ۔ مريم کے ليے اُس کے آخری الفاظ کيا تھے   پھر  ۔9

ــــــــــــــــــــــــــــــيہ بچہ " ؟ ) 35۔ 34  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

تيری اپنی جان ميں ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"سے ۔  

 
: درس و تدريس   

يا جسے ، بہت حد تک ، اُنہوں نے پہلے مريم اور يوسف کے ذہن ميں کيا چل رہا تھا جب اُنہوں نے اِس آدمی کا سامنا ک
کبھی نہيں ديکھا تھا ؟ شعمون يسوع کی شناخت کرتا ہے کہ وه کون ہے ، جو کہ سب لوگوں کی نجات ہے اور پھر ، وه 
ايک مستحکم بيان ديتا ہے ۔ وه کہتا ہے کہ ، مسيحا ،  دونوں غير قوموں اور يہوديوں کے ليے ہے ۔ اسرائيليوں کا يقين 

مسيحا اُن کے نجات دہنده کے طور پر آئے گا ۔ مزيد بصارتوں کے ليے آئيں دو کراس ريفرنس کو استعمال کرنے  تھا کہ
 کے ليے وقت ليتے ہيں ۔ 

ميں يسعياه نبی غير  7بی  ۔  6:  42آيت ميں لفظ اسرائيل کی پيروی کرتے ہيں ۔ يسعياه  32بہت حد تک ، کراس ريفرنس 
ـــــــــــــــــــ۔۔۔ اور : "قوم کے بارے کيا کہتا ہے   

کے  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليے

کے ليے 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  

کے ليے  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  

کے ليے  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  
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۔۔۔ "ميں يسعياه کے الفاظ دونوں يہودی اور غير قوم کے ليے  تھے ۔ نبی کيا کہتا ہے ؟ 6:  49دوباره ، يسعياه 
تاکہ تُم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکے ليے  ــــــــــــــــــــــــــــــــا ميں تمہيں بناوں گ

۔ )6:  49يسعياه ( زمين کی انتہا تک  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــPو   
ميں  ہم  ہيکل ميں مريم اور يوسف کے ليے شعمون کے بولے  48۔  47: 13امے کے حوالے اعمال نئے عہد ن

 جانے والے الفاظ کے پورا ہونے کو ديکھتے ہيں ۔ اِن الفاظ کے ليے غير قوموں ک کيا  جواب ہے ؟
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
اُس نے کہا ہر کوئی شعمون نے کچھ ايسی چيزيں بھی کہيں جو مريم اور يوسف کے ليے ُسننا آسان نہيں تھا ۔ 

۔ : اِس کی گرفت ميں آ جائے گا کہ يسوع کون تھا ۔ يسوع کو کہنا تھا کہ  
:  10يوحنا (   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه اور باپ

30 (  
:  10متی (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُسے سبب ہونا تھا

) 39۔  34  
:  26متی (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُسے ہونا تھا

59  (  
۔ 64:  26متی (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه تھا

64(  
 10يوحنا (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُسے ہونا تھا

 :33 (  
اُسے  بہت ساروں کے ِگرنے  کے ليے پس و پيش کرنے واP بننا تھابلکہ اُسے وه بھی بننا تھا جسے اُن کو زنده 

  ۔)1:  2افسيوں ( مرده تھے  ) روحانی طور پر ( کرنا تھا و اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے 
کے اختتام  پر مريم  کو کيا بتاتا ہے ؟ 35:  2لوقا شعمون آخر کار ،   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

کوئی مد د نہيں کر سکتا بلکہ حيران ہو سکتا ہے کہ جو اُس کی ماں نے سوچا تھا جو اُس کے ليے اور اُس کے 
پر  غور کرتے ہيں ہم پوچھ سکتے ہيں کہ اگر يہ   19:  2بيٹے کے ليے رونما ہونا تھا  ۔ جيسا کہ ہم  واپس لوقا 

ميں غور کيا  ۔  اُن چيزوں ميں سے کوئی اور تھی جسے  پر مريم نے اپنے دل  
 

: درخواست  
جو شعمون نے يسوع کے بارے کہا وه سچ تھا ۔ کيسے ميں يقين کروں کہ يہ بچہ کون  ہے ؟ کيا ميں شعمون کے ساتھ ۔ 1

متفق ہوں اور اُن انبياء کے ساتھ جنہوں نے کہا کہ وه سب لوگوں کے ليے خدا کی نجات تھا ؟ کيا ميں اُن دونوں يہوديوں 
يوں کے نجات دہنده ہونے کے طور پر اُس پر ايمان رکھتا ہوں ؟ اور ، بہت تنقيد کے ساتھ کيا ميں اُس پر اور غير يہود

اپنا نجات دہند ه ہونے کے طور پر ايمان رکھتا ہوں ؟ اگر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بچے يسوع کا ميرے ليے کيا 
 مطلب تھا ، تو مجھے کيا کہنا ہو گا ؟

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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شعمون نے اُسے ديکھا اور اُس کی پہچان کی  کيونکہ يہ اُس پر روح القدس کی جانب سے اُس پر عياں کيا ۔ 2
کيا ہے جب وه آپ کو بچے پر قريب سے غور کرنے کے ليے اُس طرف  گيا تھا ۔ روح کا آپ پر عياں ہونا

 موڑتا ہے ؟
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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 سبق نمبر دو ۔ حصہ 5

 
: اسائنمنٹ  

۔ 40۔  36:  2لوقا پڑھيے   
 نيا کردار کون ہے ؟

 ہم اُس کے بارے کيا سيکھتے ہيں ؟
 يسوع سے ملنے پر اُس کا رِد عمل کيا تھا ؟

 
: مشق  

لوقا درست طور پر اِس کی شناخت کرتا ہے جو يہ عور ت ہے ۔ اُس کا نام ۔ 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُس کے باپ کا نام 
سے ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور وه قبيلے 

)آيت 36( آتی ہے   
۔ لوقا اُس کے بارے کچھ اور چيزيں بھی بتاتا ہے ۔ 2  

 36( الف ۔ اُس نے کيا کيا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟)آيت  

ب۔ وه ايک عمر رسيده عورت تھی جس کی شادی ہو ُچکی تھی او 
سالوں سے  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  

وه بيوه تھی اور اب تقريباً ج۔ 
سال کی تھی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۔ )آيت 37( نے ہيکل کو کبھی نہيں چھوڑا تھا ظاہری طور پر اُس د۔   
دن رات   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه    
۔  حناه ، يہ نبيہ جو ہيکل ميں رہا کرتی تھی اور اُس نے اپنی ساری زندگی دعا ، رياضت  اور روزے ميں گزاری تھی 3

يہ ايسا معلوم ہوتا ہے جيسے " اور وه اُسی گھڑی وہاں آئی ۔۔۔ " ۔)آيت 38( وه بھی  مريم  ، يوسف اور بچے کے پاس آئی 
وه ، بھی ، شعمون کی مانند ،  روح القدس کی راہنمائی وہاں موجود تھی اور اُس نے اِس بچے کو پہچان ليا تھا ۔ اُس نے 

 کيا کيا جب اُس نے اُسے ديکھا ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۔ الف  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب۔   

: درس و تدريس   
حناه ، بھی ، تKش ميں تھی ، انتطار ميں تھی ، پيش بينی کر رہی تھی ، اور يروشليم کے کفارے کی توقع کر رہی تھی ۔ 

ساتھ اسرائيل کی جKوطنی کے بعد واپسی کا تھا اور جو اُس وقت کے ساتھ تھا جب  وه درميانی عرصہ ، جو نحمياه کے
يسوع پيدا ہوا ، يہ اسرائيل کے ليے جان کنی کا وقت تھا ۔ وه روم کی حکومت کے  ظُلم و جبر نيچے تھے  ۔ اُن پر 

 محصول کا بوجھ تھا ۔ 
فعہ مصری غKمی ميں تھے ، اب اسرائيلی فرق اختيار جو ايک داپنے آباو اجداد کی مانند ۔وه پسے ہويئے  لوگ تھے

حناه نے  يروشليم کے کفارے کے ليے اِس نيچےتھے ، روم کے اختيار نيچے ، اور اُنہوں نے آزادی  کے ليے دعا کی ۔ 
فوری ضرورت کی پہچان اور شناخت کی ۔ اِس ميں دلچسپ کيا ہے کہ اُس نے اِس بچے کے ليے اسرائيل کی رہائی کی 

 پہچان کی ۔ 
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اُسی وقت ،  يروشليم کو کفارے کی ضرورت تھی ، اسرائيل کے لوگوں کو جس کے ليے ہم مسيحا کا انتظار اور راه 

رہے ہيں ، اُس ايک مسح ُشده کے ليے جسے بادشاه کے طور پر آنا تھا اور عسکری طور پر اُنہيں اُن کے مخالفوں  ديکھ
سے چھڑانا تھا ۔ بغير کسی شک کے ، حناه بھی مسيحا کا انتظار کر رہی تھی ليکن اُس نے مسيحا کی پہچان کی ، اُس 

مريم اور يوسف يسوع کو ہيکل ميں Pئے تھے  ۔ اُسے يسوع نام ديا مسح شده کی ، اُن کا نجات دہنده بننے کے طور پر ۔ 
کہ وه اپنے لوگوں کو اُن ) 21:  1متی ( ، کيونکہ يوسف کو فرشتے کی طرف سے ہدايت کی گئی تھی ) 21:  2لوقا ( گيا 

اُس ۔ )آيت 38( يا نبيہ کے طور پرحناه  نے پہچان کی کہ يسوع کون تھا اور خدا کا شکر ککے گناہوں سے بچائے گا ۔ 
نے سچے طور پر حيران کن کيا کيا ۔ ہميں بتايا گيا کہ اُس نے اُس بچے کے بارے سب کچھ کہا ۔۔۔ حناه نے بچے ميں خدا 
کے تحفے کو ديکھا  جو کہ ُدنيا کے ليے تھا ، وه بچہ جو ساری بنی نوع انسانيت کو روحانی قيد سے چھڑانے ، نا اُميد ، 

تھا  اور سب کو سKمتی اور اُميد بخشنا تھی جس کی اُن کے دل انتظار کر رہے تھے  ۔  ويرانی سے  چھڑانا   
 

:  غور و خوص  
مريم اور يوسف کا قياس کيجيے ۔ اب وه کيا سوچ رہے تھے ؟ لوگ جنہيں وه کبھی نہيں ملے اُنہوں نے بچے کی پہچان 

ق کر رہے تھے جو  فرشتے نے اِن نئے والدين کو بتايا کی ۔ شعمون اور حناه جانتے تھے کہ وه  کون تھا اور و ه تصدي
تھا ۔ وه اِس پر حيران تھے کہ کيسے يہ لوگ اُسے جانتے تھے ۔ ليکن ، باپ چاہتا تھا کہ ہر کوئی اُسے جانيں ۔ لہذا ، ہميں 

ناه کK م کو پھيKنے بتايا گيا کہ حناه نے اِس بچے بارے سب کچھ بتايا ۔ اگر باپ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اُسے جانيں ، ح
جيسے کہ ہم يسوع کو ديکھنے کے ليے اُس کے رِد عمل پر غور کرتے ہيں يہ ہميں  ! کے ليے اُس کی مدد چاہتی تھی 

 ہمارے اپنے رِد عمل پر غور کرنے کا سبب بنتا ہے جب ہم اُسے پہچانتے ہيں ۔
 

: استدائيہ  سوال   
ہوں جب ميں نے بچے  يسوع کو کپڑے ميں لپٹا اور چرنی ميں پڑے ديکھا ؟ميں کيسے اِس حقيقت  پر  رِد عمل  کر رہا   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ميں نے يسوع کو ديکھا جسے باپ نے سب لوگوں کے ليے ، مجھے شامل کرتے  اب ميں کيسے رِد عمل کر رہا ہوں جب
 ہويئے  دے ديا ؟

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ليے اُس  طرح رِد عمل کر رہا ہوں جيسے  حناه نے کيا ، وه کون ہيں جن کے ليے ميں بچے  بارے اگر ميں بچے کے 
 بات کرنے جا رہا ہوں ؟ ميں اُس کے بارے اُنہيں کيا بتاوں گا ؟

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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: مشق  

۔)آيت 39( يوسف اور مريم نے خداوند کی شريعت  کے تقاضوں کو پورا کيا  ۔ 1  
اور اپنے  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه واپس لوٹے 

۔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگاوں  
آيت ميں يسوع کے بارے کيا بتايا گيا ؟ 40۔ ہميں 2  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف۔ بچہ    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب۔وه   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج ۔ اور  
 

: غور و خوص  
  ہم سيکھتے ہيں کہ يسوع ايک آدمی کے طور پر پروان چڑھا  ۔ جسمانی طور پر وه مضبوط تھا ۔

وه حکمت کے ساتھ معمو ر تھا ۔ وه عقلی طور پر بڑھا ۔ اُس نے اپنے آسمانی باپ کا احترا م ہم يہ بھی سيکھتے ہيں کہ 
خدا کا " کہتی ہے ،  7:  1کيا اور اپنے انسانی والدين کی عزت کی ۔ وه سمجھ ، بصيرت  اور دانش ميں بڑھتا گيا ۔ امثال 

" انتے ہيں ۔ خوف علم کا شروع ہے ليکن بيوقوف حکمت اور نظم و ضبط کو حقير ج  
اور ، ہم سيکھتے ہيں کہ خدا کا فضل اُس پر تھا ۔ اُس کا روح مضبوط بنا ۔ وه اپنے آسمانی باپ کے ساتھ تعلق ميں بڑھتا 

 گيا ۔ 
يسو ع اب کمزوری ، ناتواں کی طرف بڑھا ۔ اِس کی بجائے کKم معمور اور مضبوط جيسے الفاظ کو استعمال کرتا ہے ۔ 

يت اُس کے ساتھ تھی ۔ اُس نے اُس کی بدن ، ذہن اور روح کی نشوونما کی ۔ خدا کا فضل اور حما  
 

: درخواست  
خدا باپ کی اپنے بدن ، ذہن اور روح کو بالغ کر سکتا ہوں تاکہ ميں بھی  وه کونسی ايک چيز ہو سکتی ہے جس سے ميں 

 محبت اور فضل کے ساتھ معمور ہوں اور کردار ميں مضبوط بن سکوں؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: بدن   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :ذہن  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: روح   
 
والدين اپنے بچوں کے ليے اور دادا اور دادی اپنے پوتوں کے ليے اچھا چاہتے ہيں ۔ ہميں  بچوں کی زندگيوں ميں اِن تين 

 مقامات کی فطرت پر ہونا ہے 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: بدن   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :ذہن  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: روح   
 
 

انکل، انٹياں ، اور دوست بھی بچوں کی زندگيوں پر اثر رکھتے ہيں ۔ ہميں اُن کی فطرت اور اثر انداز ہونے کی راه پر 
ہوئے اُن کی حوصلہ افزائی کرنے کے ليے ؟ ہونا ہے ، خدا کے فرزند کے طور پر مضبوطی سے بڑھتے  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: بدن   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :ذہن  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: روح   
 

: دعا  
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خداوند کے ليے اپنے فکر کے مقام کو اُٹھا جسے تُو اپنی زندگی کے ليے رکھتا ہے کہ تُو اُسے مستحکم کرنے اور 
 معمور کرنے کے کہے تاکہ تُو اپنے ارد گرد خدا کے فضل کا عکس پيش کر سکو ۔ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

آپ جسے جانتے ہيں اُس بچے کی زندگی کو اُٹھائيں تاکہ وه  اپنی زندگی ميں خدا کے فضل کو عياں کر سکے جيسے وه 
 بدن ، روح او ر جان ميں مضبوط ہوتے ہيں ۔ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 سبق نمبر تين ۔ حصہ 1
 

: تعارف  
کے آخر پر بتايا گيا ہے ۔ ہم پوچھ سکتے ہيں کيوں  2يسوع کے بچپن کی آخری کہانی جسے کKم قلمبند کرتا ہے اُس لوقا 

جب وه پروا ن چڑھا اور انسان بنا ۔ کيا يہ ديکھنا ہميں اُس کے سالو ں کے بارے کيوں بتائی نہيں گئيں بہت سی کہانياں 
اُس کی پسنديں کيا تھيں ؟ وه کون تھے جنہوں نے اُس کی ! نے زندگی بسر کی  دلچسپ نہيں ہو گا کہ کيسے کامل نو عمر

زندگی پر اثر ڈاP ؟ کيا اُس نے ہميشہ اپنے والدين کی فرمانبرداری کی يا  کيا اُس کی کبھی کبھار اُن کے خKف بغاوت 
يس سے زائد   ہے کہ وه کی جو اُس پر اختيار رکھتے تھے ؟ سب کچھ جو ہم يسوع کے بارے جانتے ہيں وه چال

وه تھا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور بنا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساتھ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اُس پر تھا ۔  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور  کا  
 

: اسائنمنٹ  
52-  41:  2پڑھيے لوقا   

 کيوں اُس کا خاندان يروشليم گيا تھا ؟
 کيا ہوا جب وه وہاں تھے ؟

 کيسے کہانی آپ کو چيلنج کرتی ہے ؟

 
: مشق  

کے مطابق  يسوع کے والدين کہاں ہر سال جايا کرتے تھے ؟  41آيت  ۔ 1  
________________________________________________________________________ 

محل کيا تھا موقع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

قانون کا حکم تھا کہ ہر  سال بالغ لوگوں کو تين تہواروں ميں شامل ہونا تھا ، پينتکواست ، عيِد فسح ، اور : نوٹ
 ہيکل کے تہواراں ميں ۔ يہ ممکن ہے   ،کہ  يہ يسو ع کا اپنے والدين کے ساتھ پہK سال ہو ۔ 

؟)آيت 42(  ۔ يسوع کی عمر کيا تھی جب يہ کہانی واقع ہوئی 2  
________________________________________________________________________ 

؟)آيت  43( ۔ کيا ہوا جب تہوار ختم ہوا 3  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

؟)اے آيت 44( پس ، مريم اور يوسف واپس  ناصرت کو آئے ۔ اُنہوں نے کہاں سوچا کہ يسوع تھا ۔ 4  
________________________________________________________________________ 

۔ اُنہيں کتنا لمبا سفر کرنا تھا يہ نہ جانتے ہوئے کہ وه کہاں تھا ؟5  
________________________________________________________________________ 

؟) بی 44( ۔ اُنہوں نے اُسے کہاں ڈھونڈا 6  
________________________________________________________________________ 

؟)آيت 45( ۔ اُنہوں نے کيا کيا جب اُنہوں نے اُسے نہ پايا 7  
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

؟)آيت 46( ۔ اُسے ڈھونڈنے کے ليے اُنہيں کتنا وقت  لگا 8  
________________________________________________________________________ 

نے اُسے کہاں پايا ؟ ۔ اُنہوں9  
________________________________________________________________________ 

۔ اُس کے ساتھ کون تھا ؟10  
________________________________________________________________________ 

۔ وه کيا کر رہا تھا ؟11  
________________________________________________________________________ 

؟)آيت 47( ۔ اُن کا رِد عمل کيا تھا جنہوں نے اُسے ُسنا تھا 12  
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

؟)اے آيت 48( کا کيا رِد عمل تھا جب اُنہوں نے اُسے پا ليا  ۔ مريم اور يوسف13  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

؟)بی آيت 48( ۔ اُس کی ماں کے کيا خياPت تھے 14  
: الف۔ سوال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
: ب۔ حقيقت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
؟)آيت 49( ۔ يسوع کا جواب کيا تھا 15  

: الف۔ سوال 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ب۔ سوال   
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آيت ميں کيا کہتا ہے ؟ 50۔ پھر ، لوقا 16  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

۔ يسوع مريم اور يوسف کے ساتھ ناصرت لوٹتا ہے ۔ نو عمر  کے طور پر اُس کے بارے خاص طور پر کيا 17
؟)آيت 51( کہا گيا تھا   

________________________________________________________________________ 

ے ۔ ہميں کيا بتايا گيا ہے ؟۔ ايک مرتبہ پھر  لوقا ہميں مريم کے دل و دماغ  کی صورِت حال بتاتا ہ18  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

؟)آيت 52( ۔ اور ، ہميں يسوع کے بارے مزيد کيا بتايا گيا ہے 19  

اور   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف۔ وه پروان چڑھا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اور  ــــــــــــــــــــــــــــــــساتھ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب۔ وه پروان چڑھا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سبق نمبر تين ۔ حصہ 2

:  غور و خوص  
 اِس کہانی کے بارے اپنے خياPت کا خKصہ کيجيے ۔ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 يسوع کے غائب ہو جانے کے ليے آپ کا رِد عمل کيا ہو گا ؟
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 آپ کيسے  سوچتے ہيں کہ اِسے قابو ميں کر ُچکے ہونگے ؟
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 آپ کيا سوچتے ہيں کہ آپ کو يسوع کے الفاظ کا جواب دينا ہو گا 
 تُم مجھے کيوں ڈھونڈھتے تھے ؟

: آپ کا جواب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 کيا تُم نہيں جانتے ميں کہ مجھے اپنے باپ کے گھر ميں ہونا تھا ؟
: آپ کا جواب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 تُم مجھے کيوں ڈھونڈتے تھے ؟ کيا وه يہ ديکھ کر حيران نہيں ہوتا کہ مريم اور يوسف نہيں: يسوع کہتا ہے 

 جانتے تھے کہ اُنہيں اُسے کہاں پانا تھا ؟ يسوع پہلے ہی کيا قابو ميں کر ُچکا تھا ؟
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

۔ يسوع اُستادوں کے درميان بيٹھا پايا گيا ، )آيت 47( ے جوابات سے حيران تھا ہر کوئی اُس کی سمجھ اور اُس ک
اُن کو ُسن رہا تھا اور اُن سے سواPت پوچھ رہا تھا۔ کيا آ پ وہاں اُن کے ساتھ ہونا پسند نہيں کريں گے  ؟ کيا آپ 

جو کہ بحث کا موضوع تھا ؟حيران نہيں ہوتے اُس پر    
سالہ کو ماہِر الہيات ميں ، ڈاکٹرز اور   12ہ سمجھ رکھتا تھا ۔ تصور کيجيے اِس ہميں بتايا گيا کہ يسوع ي

ظاہری طور  پر ، مريم اور يوسف نے پروفيسرز ميں بيٹھے ہوئے ، اُن کو ُسنتے اور اُن سے سوال کرتے ۔ 
۔ يسوع اپنے باپ کے  اُسے کKم سکھايا تھا ۔ وه شريعت کو جانتا تھا ۔ وه يہودی روايات اور تہذيب کو جانتا تھا

 گھر ميں تھا ۔ 
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کيا " آيت ميں ہميں بتايا گيا ہے کہ اُس کے والدين نہ سمجھے جو يسوع اُنہيں کہہ رہا تھا جب اُس نے کہا ،  50
بغير کسی شک کے ، اُس کے والدين بے فکر ہو " تُم نہيں جانتے تھے ميں اپنے باپ کے گھر ميں ہونگا ۔ 

کہ اُسے اپنے باپ کے گھر ميں ہونا تھا ؟ بغير کسی  ُچکے تھے کہ اُسے پا ليا گيا تھا ۔ ليکن اُس کا کيا مطلب تھا
سوال کے يسوع کی بلوغت اور بڑھوتری ايک نئے درجے پر پہنچ ُچکی تھی ليکن آپ کو سوچنا تھا جسے 

سال کی عمر پر اُس  12باره سال کی عمر پر يسوع شايد بڑے دل  کو رکھتا تھا ۔ مريم اور يوسف نے سمجھا ۔ 
کی ملکيت کوسنبھاP ۔ اُس نے ہيکل ميں تعليم حاصل کرنے کا انتخاب کيا ۔ اُس نے  نے اپنی روحانی پرورش

کKم کو سمجھ ميں بڑھنے کے ليے سوالوں اور مباحثوں کے ذريعے کو اپنايا جس ميں اُس نے اپنے آپ کو 
 رکھا ۔ 

 
: استدائيہ سواOت   

نسے درجے کو حاصل کر رہا ہوں ؟اپنی روحانی پرورش اور بہتری کے ليے ميں اپنی ذمہ داری کے کو  
۔ باقاعده بائبل سٹڈی کے ليے ميں اپنی کونسی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ميں اپنے آسمانی باپ کے علم ميں بڑھ سکوں 1

 اور اُس کے اور اُس کے بيٹے کے ساتھ اپنے ذاتی تعلق ميں بالغ بن سکوں ؟
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

۔ اپنے آسمانی باپ کی شکر گزاری اور عبادت کے ليے ميں کتنی باقاعدگی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ 2
 شريک ہونے کی کوشش کر رہا ہوں ؟

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

اپنے آسمانی باپ اور اُس کے اکلوتے بيٹے يسوع مسيح کے ساھ اپنے ذاتی تعق ميں بڑھنے کے ليے کون 
 ميری مدد کر رہے ہيں ؟

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
: ياد دہانی   

ہماری راہنمائی کرتی ہے تاکہ  4۔ 1:  3ہميں بتايا گيا ہے کہ يسوع خدا اور آدميوں کے ساتھ حمايت ميں بڑھتا گيا ۔ امثال 
: ھی خدا اور آدميوں ميں بڑھتے جائيں ۔ سليمان اپنے بيٹے سے يہ الفاظ کہتا ہے ہم ب  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاپنے  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمت بھول 
ميں ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلکہ ميری 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اور Pئيں  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيہ تعليمات تمہيں 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگی  
اور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخدائی قابلتيں 

کبھی نہيں  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اپنے  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چوگر د 
اُن پر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاپنےــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۔ 
 



ارا نجات دہندهُخدا کا بيٹا ، ہم  
 

WWW.CROSSCM.ORG - 48 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

 

اور نيکی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتب تُم 
اور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکی نظر ميں   ــــــــــــــــــــــــ

۔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
حمايت اور نيک نام کو حاصل کرتے ہيں ۔ بہتر اپنے دل ميں اِن الفاظ کو رکھتے ہوئے لطف اندوز ہوں جس سے آپ 

کارڈ پر تحرير کيجيے ۔  کارکردگی کی خدائی برکات کو اپنے انڈکس  
 

: دعا  
اے يسوع ، تُو جانتا تھا کہ آپ کو اپنے باپ کے کام کے بارے بننے کی ضرورت تھی ۔ تُو نے کKم پر توجہ دی جس نے 
تُجھے حکمت اور بلوغت بخشی ۔ يہ فضل بخش کہ ميں تيرے کKم کی تعليمات کو سيکھوں اور اِ نہيں کبھی نہ بھولوں ۔  

کر تاکہ دوسرے يہ پہچان کريں کہ تُو مجھ ميں رہتا ہے اور تيری  مجھے محبت اور وفاداری کی خدائی صKحتيں پيدا
 حمد کريں ۔ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 سبق نمبر تين ۔ حصہ 3

 
: درس و تدريس   

ں جہاں وه گيا ، لوگ بائبل  يسوع  کے بارے بہت سی کہانيوں کی حامل ہے ۔ ہم اُن مقاما ت کے بارے سيکھتے ہيں جہا
ہم سيکھتے ہيں کہ اُس نے ہجوم کو منادی جن سے وه مK ، کہانياں جو اُ س نے بتائيں ، اور معجزات جو اُس نے کيے ۔ 

اور )  8۔  1:  8متی ( ۔ اس نے بيماروں کو شفا دی  ) 7۔  5متی ( کی اور سکھايا جو اُس  کی پيروی کرنے کا مطلب تھا 
۔ اُس نے اُن کی مKمت کی جنہوں نے )17۔ 15:  18لوقا ( کو برکت دی جو اُس کے پاس آئے اُس نے چھوٹے بچوں 

اور يہاں تک مردوں کو زنده کيا ) 34۔ 28:  8متی (، جنات کو نکاP ) 23متی ( اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر قياس کيا 
، ہجوم سے دور )35:  1مرقس (يلے وقت گزارا ہم يہ بھی  سيکھتے ہيں کہ اُس نے  دعا ميں اک)  44۔  34:  11يوحنا ( 

، اور اُن کے ليے خاص طريقوں سے اپنے آپ ) 11۔  9:  4مرقس ( اپنے شاگردوں کے ساتھ دعا ميں غور و خوص کيا 
۔ ) 8۔ 1: 17متی ( کو عياں کيا جو اُس کے قريبی تھے   

 
ہم کسی صحت کے کلبس کو نہيں جانتے جس ميں اُس نے شوليت اختيار ہو يا کسی ملک کے کلب کو نہيں جس ميں اُس 
نے رکنيت اختيار کی تھی ۔ ہم نہيں جانتے کہ اُس کے پسنديده کھانے کيا تھے  يا اُس کے گھر کا لباس کيسا تھا ۔ ہم نہيں 

ذمہ دار تھا  يا اگر وه ہائی سکول گيا ہو ۔ اِس قسم کے سواPت انجيل  جانتے کہ اُس کے گھر کے کام کيا تھے جن کا وه
کے مصنفين کے ليے اہم نہيں تھے ۔ يسوع  اپنے گرد کيمروں اور مائيکرو فونز نہيں رکھتا تھا بلکہ اُس کے ساتھ غريب 

بلکہ اُس نے محصول لينے   اور ضرورت مند ساتھی تھے ۔ وه چيده شخصيات کے ساتھ مہينے ہوٹلوں ميں نہيں کھاتا تھا 
والوں اور گناہگاروں کے ساتھ کھانے کو اہميت دی ۔ اُس نے فريسيوں پر تنقيد  کی جنہوں نے بڑی دولت سے اور اُس 
عورت کی تعريف  کی جس نے صرف دو ِسکے ديے تھے ۔ اُس نے ايسی زندگی بسر کی  جو اُس کےدور کی تہذيبی 

چے کو نيچا کرتے ہوئے جو مغرور تھے جب اُس ے کمزور اور دبے ہوون کو بُلند معاشرے کے مطابق تھی ، ہميشہ اون
 کيا ۔ 

 
اِس پر غور کرنا اہم ہے کہ يسوع کی عوامی خدمت  شاگردوں کو بKُنے سے شروع نہيں ہوئی ۔  يسوع کے شاگردوں کو 

الے سے اُس کے بپتسمہ  کی کہانيوں کو ميں  يوحنا بپتسمہ دينے و 4اور  3ہم متی )  22۔ 18:  4متی ( بKُنے سے پہلے 
اور بيابان ميں گزارے ہوئے  چاليس دن اور رات ابليس سے آزمائے جانے کو سيکھتے )17۔  13:  3متی (سيکھتے ہيں  

اضافہ کرتے ہوئے ، مقدس لوقا ہميں بتاتے ہيں کہ بيابان ميں شيطان کا سامنا کرنے کے بعد وه )11۔ 1:  4متی ( ہيں 
رف لوٹا جہاں اُس نے عبادت خانوں ميں تعليم دی ۔ ناصرت کے عبادت خانے ميں اُس نے  اعKن کيا کہ وہی جليل کی ط

ايک ہے جسے خوشخبری سنانے کے ليے مسح کيا گيا ہے ، کچلے ہووں کو رہائی دينے کے ليے ، اور خدا کے ساِل 
۔ پھر ہم يسوع کے شاگردوں کو بKُنے کی طرف ) 2 ۔1:  61، يسعياه  19۔  14:  4لوقا ( مقبول کی منادی کرنے کے ليے 

 آتے ہيں جنہيں مسيحی کليسيا کے ليے قيادت ہونا تھا ۔ 
 

: تعارف  
کرداروں کا  دلچسپ گروه تھے ۔ وه زندگی کے مختلف شعبوں سے آئے تھے ۔ اُس کی خدمت کے ابتدا ميں اُس کے ساتھ 

يسوع نے بار ه آدميوں کو ُچنا اور اُنہيں اپنے شاگرد کہا ۔ ہم متی ميں دو حوالہ جات پر غور کريں اور ديکھيں گے 
 جيسے يسوع اُنہيں بKُتا ہے ۔ 
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: اسائنمنٹ  

  22۔ 18:  4پڑھيے متی 
 يہ آدمی کون تھے ؟

 اُس نے اُنہيں کہاں سے پايا ؟
 وه کيوں چاہتا تھا کہ وه اُس کے ساتھ ساتھ رہيں ؟

 
: مشق  

؟)آيت 18( ۔ يسوع کہاں تھا 1  
_______________________________________________________________________ 

۔ اُس نے کسے ديکھا ؟2  
 __________________________________ اور _________________________________

اِن دو آدميوں کے درميان کيا تعلق تھا ؟۔ 3  
_______________________________________________________________________ 

۔ وه کيا کر رہے تھے ؟4  
_______________________________________________________________________ 

 اُن کا پيشہ کيا تھا ؟
_______________________________________________________________________ 

؟)آيت 19( ۔ يسوع نے کيا کہا 5  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

؟)آيت 20(۔ اُن کا جواب کيا تھا 6  
________________________________________________________________________ 

؟)آيت 21( ۔ يسوع نے گليل  کے سمندر کے ساتھ چلنا جاری رکھا ۔ اُس نے آگے کيا ديکھا 7  
 ____________________________________ اور ________________________________

۔ اِن دو آدميو ں کے درميان کيا تعلق تھا ؟8  
________________________________________________________________________ 

۔ اُن کے باپ کا کيا نام تھا ؟9  
________________________________________________________________________ 

۔ يہ آدمی اپنے باپ کے ساتھ کيا کر رہے تھے ؟10  
________________________________________________________________________ 

۔ہميں کيا بتايا گيا جو يسوع نے کيا ؟ 11  

_______________________________________________________________________ 

؟)آيت 22(اُن کا کيا جواب تھا ۔ 12  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
:  غور و خوص  
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آتے ہيں جب آپ اِس سٹڈی پر روشنی يسوع اپنی خدمت شروع کرنے کے ليے تيار ہے ۔ آپ کے ذہن ميں کيا خياPت 
 ڈالتے ہيں ؟

 وه کونسی پہلی چيز ہے جو و ه کرتا ہے ؟
_______________________________________________________________________ 

اگر آپ  بالکل  ويسے ہی شروع کر رہے تھے جيسے يسوع تھا ، تو کسے آپ چاہتے کہ آپ کے ساتھ ہوتا ؟ اُن 
ليتيں کيا ہونا تھيں ؟کی قاب  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 يسوع نے کس کو ُچنا ؟

________________________________________________________________________ 

 اُن کا دعوت نامہ کيا تھا ؟

________________________________________________________________________ 

 اُس کا وعده کيا تھا ؟

________________________________________________________________________ 

جب ماہر مچھرے بات کرتے ہيں ، ہر کوئی ُسنتا ہے ۔ ماہر  تکنيک کو  بيان کرتے ہيں ، چارے کے استعمال 
کی صKح ديتے ہيں ، اور دوسرے مچھيروں کو بہتر مچھليوں کی جگہ  کی طرف راہنمائی کرتے ہيں ۔ وه جو 

آخر پر ، مچھياں پکڑی جاتی ہيں  اُس کی  پيروی کرتے ہيں وه بہتر مچھلی کے شکار کرنے کو سيکھتے ہيں  ۔
 اور اُنہيں کشتی ميں Pيا گيا ۔ 

يسوع اِن چاروں آدميوں کی زبان کو سمجھتا تھا ۔ پطرس اور اندرياس  اپنے جال ڈال رہے تھے ۔ يعقوب اور 
 يوحنا اپنے جال تيار کر رہے تھے ۔ مچھرے ايسا کرتے ہيں ۔ 

يسوع اُنہيں کسی نئی اور مختلف چيز کے ليے سکھا رہا تھا ۔ وه اُنہيں مچھلی کا شکار کرنا اُن کا پيشہ تھا  ۔ 
اپنی بKُہٹ ، يا خدمت  ، لوگوں کا شکار کرنے کے ليے اپنے ساتھ ہونے کے ليے بKُ رہا تھا ۔ نا صرف يسوع 

ه آدميوں نے اُنہيں اپنے ساتھ ہونے کے ليے دعوت دی ليکن اگر وه اُس کی پيروی کرتے اُس نے وعده کيا کہ و
کا شکار کرنے والے بنيں گے ۔ اِن چاروں آدميوں نے يسوع  کی دعوت کا کو جلدی سے جواب ديا۔ ذہن ميں 
 رکھيے ، مچھرے کبھی شکار نہيں کرتے جب تک وه قائل نہيں ہو جاتے کہ وه کسی چيز کو پکڑ ليں گے ۔ 

 
 

ے ليے کيسے جال ڈالنا ہے ۔ يسوع کو يہ آدمی جانتے تھے کيسے تياری کرنی ہے اور مچھليوں کو پکڑنے ک
اُنہيں سکھانا تھا کہ کيسے تياری کرنی اور جال ڈالنا ہے جس سے لوگ پکڑے جائيں ۔ اُسے کيسے ايسا کرنا تھا 

؟ اُس کے دعوت نامے پر ايک لمحے کے ليے روشنی ڈاليں ۔ آو ، ميرے پيچھے ہو لو ، اُس کا دعوت نامی 
نے کا دعوت نامہ تھا ۔ آو، پطرس ، اندرياس ، يعقوب  اور يوحنا ۔ آو اور درحقيقت اُس کے ساتھ تعلق رکھ

ميرے پيچھے ہو لو ۔ آو مKقات کرتے ہيں ۔ آو دوست بنتے ہيں ۔ آو اکٹھے وقت َصرف کرتے ہيں ۔ کھائيں اور 
جيسا کہ تُم تو ميں تُميں آدميوں کا پکڑنے واP بناوں گا ۔ اکٹھے شراکت کريں ۔ جيسے ہم ايسا کرتے ہيں ، 

مجھے جانتے ہو ، ميرے ساتھ وقت گزارو ، اور درحقيقت ميری  پيروی کرو يہ ديکھتے ہوئے کہ ميں کيا 
ميں تُمہيں سکھاوں گا اور تُم سيکھو گے کہ يہ کيسے ہوتا کرتااور کہتا ہوں ، تُم ميرے ساتھ مچھرے بنو گے ۔ 

ا چاہيں گے  ۔ہے ۔ تُم ماہر مچھريے بنو گے اور دوسرے تُم سے سيکھن  
 13( يسوع وه نہيں تھا جو ابھی مشہور ہوا تھا ۔ اُس نے کفر نحو م ميں اور اِس سے باہر بہت کم منادی کی تھی 

ليکن يقينا اپنے لئی نام نہيں بنايا تھا ۔ وه سب جو ہم متی کی انجيل سے جانتے ہيں وه يہ کہ يسوع نے ) آيت
بريں اُن دنوں منہ سے کی جانے والی باتوں سے سفر کرتی تھيں ۔ منادی کرنا شروع کی ۔ ذہن ميں رکھيے ، خ

کوئی بھی بڑا ذريعہ پيغام رسانی وجود نہيں رکھتا تھا ۔ کوئی مدد نئيں کر سکتا بلکہ حيران ہو سکتا ہے جو 
ی يسوع نے پُر کشش بنايا ۔ کيوں اِن مچھيروں کو جلدی سے اپنے کام کو چھوڑنا او ر يسوع کی پيروی کرنا تھ

 ؟



ارا نجات دہندهُخدا کا بيٹا ، ہم  
 

WWW.CROSSCM.ORG - 52 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

 

 
: درخواست  

اگر يسوع ميری راه  پر سے گزرتا اور ساده طرح مجھے آنے اور اپنی پيروی کرنے کی دعوت ديتا ، تو مجھے ۔ 1
 کيسے جواب دينا تھا ؟

_______________________________________________________________________ 

کرتا تو وه مجھے لوگوں کا شکار کرنے واP بنائے گا ، تو ۔ اگر يسوع  وعده کرتا  کہ اگر ميں اُس کی پيروی 2
 مجھے کيسے جواب دينا تھا ؟

_______________________________________________________________________ 

۔ يسوع مجھے اپنا دوست بننے کے ليے کہتا ہے اور مجھے اپنی پيروی کرنے کا ہدايت نامہ د ے ُچکا ہے ۔ 3
ب کيا ہے ؟ميرا جوا  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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 سبق نمبر تين ۔ حصہ 4

 
: تعارف  

بتا رہا ہے جب يسوع نے اُسے اپنی پيروی وه اپنی کہانی اگلی کہانی متی انجيل نويس  کی جانب سے بتائی گئی ہے ۔ 
کرنے کے ليے دعوت دی ۔ کہانی زياده لمبی نہيں ہے  ليکن يہ کہانی نئے کرداروں کو متعارف کراتی ہے جنہوں نے 

اُس کی پوری خدمت ميں اُس کی پيروی بھی کی ، جو ہميش چيلنجنگ  تھی جو اُس نے کيا اور مKمت جو اُس نے کہا کہ 
اشخاص ، فريسی ، شريعت کے اُستاد تھے ۔ وه يسوع سے چاہتے تھے کہ وه فيصلہ کرے کہ آيا کہ وه شريعت  وه تھا ۔ يہ

کيا تُم شريعت کو مانو گے اور اِس : کو مانتا ہے يا نہيں ۔ اُن کے اِس سوال نے اُن کے فريسی پن کی غرور کو ظاہر کيا 
 کی پاسداری کرو گے جيسے ہم کرتے ہيں ؟

 
  13۔  9:  9پڑھيے  متی   :اسائنمنٹ

 محصول لينے واP کون تھا ؟
 يسوع کے ليے اُس  کا دعوت نامہ کيا تھا ؟

 کيا صورِت حال تھی جو پيدا ہوئی ؟
 

: مشق  
؟)آيت 9( يسوع اپنی راه  پر  جا رہا تھا  اور اُس نے کسے ديکھا ۔ 1  

_______________________________________________________________________ 

ميں بھی قلمبند کيا گيا ہے ۔ بہر حال ، آدمی کا نام  Pوی ہے ۔  دوہرے  5اور  لوقا  2اِس کہانی کو مرقس : نوٹ
نام اکثر يہودی لوگوں ميں  پائے جاتے تھے ۔ مثال  کے طور پر ، پطرس کو شعمون بھی کہا جاتا تھا ۔ ايک اور 

تھا اور پولس کو بھی پہلے ساول کہا جاتا تھا ۔ نئے نام کو حاصل کرنے ميں  شاگرد توما کو بھی ديدمس کہا جاتا
ايک شخص اُس ايک کے اختيار نيچے آ جاتا ہے جو نيا نام ديتا ہے ۔ يہ ممکن ہے کہ ، Pوی  متی کے طور پر 

 يسوع کا شاگرد بننے کےبعد اُس کی اپنی طرف اشاره کرتا ہو ۔ 
 

؟)آيت 9(۔ يسوع نے اُسے کہاں پايا 2  
 

۔ متی ايک محصول لينے واP تھا ۔ محصول لينے والوں کو اپنے  ہم وطن والوں سے باغی قياس کيے جاتے 3
تھے کيونکہ  وه يہودی لوگ تھے جو رومی حکومت سے محصول کيا کرتے تھے ۔ وه زياده محصول کے ساتھ 

 لوگوں سے دھوکہ دہی کے ليے مشہور تھے ۔ يسوع اُس سے کيا کہتا ہے ؟
________________________________________________________________________ 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتی کا جواب کيا  ہے ؟۔4  
 10(اپنی پيروی کرنے کی دعوت ديتا ہے ۔ ظاہری طور پر  يسوع کے ليےمتی کا دعوت نامہ کيا تھا  ۔ يسوع متی کو5

؟)آيت  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۔ وه سب کون تھے جو متی کے گھر ميں شام کا کھانا کھا رہے تھے ؟6  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف۔   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب۔   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج۔   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد۔   
۔ اُنہوں نے يسوع کے )آيت 11( فريسيوں نے يہ مشاہده کيا کہ کون کون  يسوع کے ساتھ مل کر کھا رہے تھے ۔ 7

يا کہا ؟شاگردوں سے ک  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
؟)آيت 12( کس نے اُنہيں يہ سوال پوچھتے ہوئے ُسنا ۔ 8  

ليکن ۔ ليکن جاو اور  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــجسے ضرورت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيہ ايسا نہيں " اُس کا جواب ؟ 
"  ـــــــــــــ:سيکھو جو يہ   
۔ کيونکہ ميں  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنہيں  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميری خواہش 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنہيں  
" ۔  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليکن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکے ليے   

 

: يہ کہانی بہت  دلچسپ تعلقاتی قوِت عمل کے جاری ہونے کو رکھتی ہے : غور و خوص   
تی کے درميان يسوع اور م  

 متی اور اُس کے دوستوں کے درميان 
 فريسی اور شاگردوں کے درميان 

 فريسيوں اور يسوع کے درميان 
آئيں يسوع اور متی کے مابين تعلق پر غور کرتے ہيں ۔ يہاں يسوع آتا ہے ، خدا کا بيٹا ، پاک اور خالص  طور پہلے ، ۔ 1

پر چلتے ہوئيے  اور وه متی محصول لينے والے کو ديکھتا ہے ، بُرے کردار والے کو ، اسرائيل کيطرف سے حقير اور 
س گناہگار تک پہنچتا ہے ۔ يہ محض ايک عارضی دوستی نہيں رد کيے ہوئے کو ۔ يسوع  متی تک پہنچتا ہے ۔ وه پاک  اُ 

ہے جسے يسوع اپنے ذہن ميں رکھتا ہے ليکن وه اُسے ايک پيروکار کے طور پر دعوت ديتا ہے ، ايک شاگرد کے طور 
ے  کہ کيوں اِن سب لوگو ں ميں سے يسوع نے اُسے ُچنا ؟ کيا آپ ايسا نہيں  سوچتپر ، اس کے ُچنے ہوئے کے طور پر ۔ 

ميں کيوں ؟ ميں ايک دھوکہ دينے والے کے طور پر زندگی بسر کر رہا تھا ۔ " متی نےکئی بار خود سے يہ سوال پوچھا 
ميں کسی کے ليےبھKئی نہيں کر رہا تھا ماسوائے اپنے ليے ۔ ميں اپنی خودغرضانہ سبب کی وجہ سے دوسروں کا فائده 

کرنے کے ليے بKُ ليا ۔ اٹھاتا تھا  اور يسوع نے مجھے اپنی پيروی   
 
 

ہم يسوع کے بارے کيا سيکھتے ہيں ؟:  سوال   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ا ُچکی تھی اور اگلی چيز کيا ہے جسے ہم ہوتے ہوئے ۔ اب متی کو يسوع کی پيروی کرنے کی دعوت دی ج2
وه يسوع او ر اُس کے شاگردو ں کو رات کے کھانے پر دعوت ديتا ہے ۔ وه نہ صرف اُن کا ديکھتے ہيں ؟ 
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دعوت ديتا ہے بلکہ اپنے دوستوں کو بھی کہ وه آئيں اور اُن کے ساتھ کھائيں ۔ اور يہ دوست کون ہيں ؟ کيا يہ 
تھے ؟ کيا آپ يہ نہيں سوچيں " گناہگار"نہيں ديتا کہ اُس کے  دوست محصول لينے والے اور عجيب  دکھائی 

گے کہ  وه ای جس نے يسوع کا سامنا کيا وه اپنے دوستوں کو بدلے گا اور  اپنی زندگی کو سيدھا کرے گا ؟ 
جحان  تھا اور يہ مرکِز گناه اُس کی ُدنيا اب مزيد اُس کے گرد نہيں گھومتی  بلکہ اب اُس کا نيا ر! متی نہيں 

سے چاہتا تھا کہ وه اُس کے دوست سے " متی اپنے دوستوں ، محصول لينے والوں اور ؔگناہگاروں يسوع  تھا ۔ 
مليں ۔ وه اُن سے چاہتا تھا کہ وه يسوع سے مليں ، اُس ايک سے جس نے اُسے رد نہيں کيا بلکہ وه ايک جس 

يے بKُيا ۔ بد قسمتی سے ، دوسرے محصول لينے  والوں نے  بھی رد نے اُسے اپنے ساتھ تعلق رکھنے کے ل
کو معاشرے ميں نکمے " گناہگاروں"کيے جانے اور اکيلے پن ميں اپنی زندگيا ں بسر کيں ۔  بد قسمتی سے ، 

يں اور بے دل قياس کيا جاتا تھا ، جو کہ يقينا مثالی شہری نہيں تھے ۔ فوری طور پر ، متی  نے  اپنی زندگی م
کہ وه بھی اِس فضل بھری زندگی کو رکھيں جو اُس کے حلقہ احباب خدا کے فضل کی پہچان کی اور چاہتا تھا 

 ميں آتے تھے ۔ 
 

ہم يسوع کے اُس اثر کےبارے کيا سيکھتے ہيں جسے وه متی کی زندگی  پر  رکھتا تھا ؟: سوال  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

اور کن متقی فريسيوں نے ايسا کرنے کا فيصلہ کيا ؟ وه محض اِس حقيقت کے ساتھ برتاو کرتے ہوئے دکھائی 
کے ساتھ کھانا تھا ۔ لہذا وه شاگردوں " گناہگاروں"ہ يسوع کو اِن محصول لينے والوں اور نہيں دے سکتے  ک

 سے کيا پوچھتے ہيں ؟
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

يہ  دوسرے شخص کی حفاظت کا سبب بن سکتا ہے ۔ کيوں  بہت خطرناک  لفظ ہے کيونکہ " کيوں " لفظ 
ہمارے الفاظ اور اعمال کے ليے سوال بنتے ہيں ۔ کيوں ہميں اپنے آپ کو ٹھيک کرنے کا سبب بنتا ہے ۔ کيوں 

نی ہے ۔ لفظ کيوں ايک حملہ آور کہتا ہے کہ ہميں سوال کا درست طور پر  جواب دينا ہے  يا  يہاں ادايئگی کر
فريسی  شريعت کے اُستاد تھے اور وه اپنے آپ کو ہر ايک سے افضل قياس " کيوں تمہارا اُستاد۔۔۔۔ " لفظ ہے ۔ 

اگر شاگرد فريسی ہوتے  تو کيوں اُنہيں اِن لوگوں کے ساتھ کھانا کھانا تھا ۔  فريسيوں کے يہ کرتے تھے ۔ 
وه اپنے آپ کو اُن سے الگ نہيں کر رہا تھا جنہيں شريعت  کی وجہ سے رد   الزامات يسوع کے خKف تھے ۔

 کيا گيا اور بد سلوکی کی گئی تھی ۔ کيسے شاگردوں نے اُن کی شکايات کا جواب دتا ؟؟ کيا اُنہوں نے ايسا کيا ؟
 

يسوع کے اُس اثر کے بارے ہم  کيا سيکھتے ہيں جسے وه فريسيوں پر رکھتا تھا ؟: سوال  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
اِس پر غور کرنا دلچسپ ہے کہ  شاگردوں نے کچھ نہ کہا ۔ اُنہيں درحقيقت جواب دينے کا بالکل موقع نہيں مK ۔ 

تندرست کو نہيں بلکہ بيمار " ع نے اُس سوال کو ُچنا جو فريسيوں نے اُن سے پوچھا تھا اور اُس نے کہا ، يسو
کون تھا ؟ بيمار کون تھے ؟ کس نے پہچان کی کہ ) طبيب( يسوع کيا کہہ رہا تھا ؟ ڈاکڑ" کو طبيب درکار ہے ۔ 

ن کی مدد کی پيشکش کی ؟ بغير کسی شک  يسوع ، طبيب ، نے اُن کے ليے اُن کی گناه آلود حالت کے ليے اُ 
فريسيوں کو اِس بات سے متفق ہونا تھا کہ محصول لينے والوں اور گناہگاروں کو مدد اور شفا کی کے ، 

ضرورت تھی ۔ ليکن اُنہيں اِس پر بھی متفق ہونا تھا  کہ جب تک وه اچھے نہيں ہو جاتے اُن سے پرہيز کرنا تھا 
سا کرتے ہوئے اُس رحم کو تھامے ہوئے آنے کے ليے کہا  جو خدا نے فياضی سے ۔ يسوع نے  فريسيوں کو اي

اُس کا آخری جواب پيش کيا اور اُس قُربانی کو جسے فريسيوں نے شريعت کے ساتھ رکھنے کی  پيش کش  کی  
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کو نہيں بلکہ ميں راستبازوں : جو فريسيوں کے ليے تھا وه اُس کا اعKن تھا کہ وه کيوں اِس ُدنيا ميں آيا  ہے 
گناہگاروں کو بKُنے آيا ہوں ۔ اور کون اپنے آپ کو راستباز خيال کر تا تھا ؟ يسوع کن کو گناہگار خيا ل کرتا تھا 

 ؟
 

يسوع  متی ، محصلوں، گناہگاروں ، اور شاگردوں کی حمايت کرنے واP تھا ۔  اُس کا دفاع کيا تھا ؟: سوال   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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 سبق نمبر تين ۔ حصہ 5 
 

متی کی کہانی پر ہماراکام ابھی بالکل ختم نہيں ہوا ہے ۔ ہم کہانی کی حقيقتوں کو جانتے ہيں  اور ہم نے کہانی : تعارف

تعليمات پر روشنی ڈالی ہے  ليکن ہميں  اپنی زندگيوں کے ليے اِس کہانی کی مداوات کرنی ہے ۔ ہم دووں متی اور کی 
 ييسوع سے کيا سيکھتے ہيں جس نے اُن کے بہت سال قبل کے  تعلق کو آج ہماری زندگيوں ميں معنی خيز بنايا ہے ؟

 
: نظر ثانی  ياد دہانی کے ليے  

اِس سبق کو ياد کرنے کے ليے نئے اقتباس کو سيکھنے کی بجائے  اِس انڈکس کارڈ ميں رکھنے کے ليے وقت ليجيے 
جس پر آپ نے مختلف آيات کو قلمبند کيا ہوا ہے جسے آ پ اِس بائبل کی مکمل سٹڈی  کی سريز ميں ياد کرنے کے ليے 

سمجھ دينے ميں مدد کرتے ہيں کہ کيوں يسوع ، خدا کا بيٹا  حاليہ اقتباسات پر غو ر کيجيے جو ہميں يہ رکھتے ہيں ۔ 
انسان بنا اور ہمارے درميان زندگی گزار نے کا انتخاب کيا ۔ متی کہ اِس کہانی ميں ہميں بتايا گيا ہے کہ اُس نے محصلوں 

پ اِن آيات کو انڈکس کارڈ پر نظر ثانی کيجيے ۔ اگر آ 10:  19، اور لوقا 21:  1اور گناہگاروں کے ساتھ رابطہ کيا ۔ متی 
پر نہيں رکھتے ، تو اِنہيں لکھنے کے ليے يقين کر ليں اور اُنہيں اپنی ياد کرنے کی Pئبريری ميں شامل کر ليں ۔ پھر اِس 

 سوال کا قياس کريں ۔ اِن آيات کے مطابق يسوع کو کيوں آنا تھا ؟َ
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

: درخواست  
انجيل ميں شامل کرنا چاہتاتھا ؟اپنی )   13۔ 9: 9( آپ کيوں سوچتے ہيں کہ  متی اپنی کہانی کو۔ 1  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

جو ہماری کہانيوں کو  ۔ کہانياں اہم ہيں کيونکہ وه ہماری نشاندہی کرنے کا حوالہ ديتی ہيں اور اُن کے ليے2
ُسنتے ہيں ۔ بتانے کے ليے آپ کے پاس کہانی ہے ۔ آپ اپنی زندگی ميں خاص اوقات کی ياديں رکھتے ہيں جو 

: آپ کے ليے خاص معنی رکھتی ہيں ۔ ايسے وقت کو ياد کيجيے   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 وه کونسی چيز ہے جو اِسے آپ کے ليے قابِل ياد بناتی ہے ؟

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

کيا آپ يسوع کے ساتھ قابِل ياد وقت رکھتے تھے ؟ آپ اپنے روحانی سفر پر اب کہاں ہيں ؟ وه کون لوگ ہيں ۔ 3
 اور وه کونسے حاPت ہيں جو آپ کو وہاں Pئے جہاں آپ اب ہيں ؟
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

۔ہو سکتا ہے آپ متی اور اُس کے کچھ دوستوں کی مانند ہوں  جو پہلی بار يسوع سے مل رہے ہوں ۔ اِس آدمی 4
يا آپ اِس سے آگاه ہيں ؟ آپ کيوں ايسا کے بارے آپ کے کيا خياPت ہيں جو اپنے آپ کو خدا کا بيٹا کہتا ہے ؟ ک

سوچتے ہيں کہ متی اپنی کہانی بتانے کے بارے بہت خوش تھا اور آپ کو يسوع سے متعارف کرانے کے ليے 
 ؟ وه کيا جانتا ہے جسے وه چاہتا ہے کہ آپ بھی جانيں ؟

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
: درس و تدريس   

ہم پانچ آدميوں کے بارے پڑھ ُچکے ہيں جنہيں يسوع نے بKُ يا اور اپنی  پيروی کرنے کی دعوت دی ۔ اندرياس  اور  
ميں ہم اُن باره   کے ناموں کو سيکھتے ہيں جنہيں شاگرد ہونے  4۔ 2: 10پطرس ، يعقوب اور يوحنا ، اور اب متی ۔ متی 

ں ؟کے ليے بKُيا گيا تھا ۔ اُن کے نام کيا ہي  
__________________________________     _________________________________ 

__________________________________     _________________________________ 

__________________________________     _________________________________ 

__________________________________     _________________________________ 

__________________________________     _________________________________ 

__________________________________     _________________________________ 

سيکھ ُچکے ہيں ۔  اُن کے ناموں ميں اضافہ کرتے  پہلے رسولوں کے اِس ُسننے ميں ہم اِن آدميوں کے بارے چند چيزيں
 ہوئے ، ہميں اور کيا چيزيں بتائی  گئی ہيں ؟

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

پر غور کيجيے ۔ کونسے   13:  4ہميں کہيں يہ بتايا نہيں گيا کہ  يہ آدمی غير معمولی تھے ۔ وقت ليجيے اور آگے اعمال 
 تين مشاہدات دوسروں نے اِن آدميوں کے بارے کيے؟

1۔______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ ۔ 2  

______________________________________________________________________ ۔ 3  
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: مشق  

کو عائد کرتا ہے اُس کی نسبت جو ہم پہلی نظر ہميں بتايا گيا ہے کہ يسوع کی پيروی کرنا بہت بڑی پابندی ۔ 1
 23ميں يسوع کی پيروی کرنا کيا تقاضا کرتا ہے ؟  23: 9ميں دکھائی ديتے ہيں ۔  ہميں کيا بتايا گيا ہے کہ لوقا 

:آيت کو لکھيے   
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

۔ يسوع اب کسی ايک کی صليب اُٹھانے اور اُس کی پيروی کرنے  کے بارے کچھ ذکر کرتا ہے ۔ صليب ؟ 2
پہلے کبھی کسی نے صليب کا ذکر نہيں کيا۔ اب وه ميری صليب کے بارے بات کر رہا ہے ۔ صليب کيا ہے جو 

مطابق اُٹھانی ہے ؟مجھے اِس آ يت کے   
________________________________________________________________________ 

۔ يسوع  صليب کے طور پر خود انکاری کے بارے بات کر رہا ہے ۔ اپنے آپ کا انکار کرنے کا مطلب اپنے 3
کو رکھنے کے قصوروار ہيں ۔ لہذا ، زندگی کيسے " پہلے ميں" سامنے خدا کو رکھنا ہے ۔ ہم سب زندگی ميں 

ھانے ، اور اُس کی پيروی کرنے  پر غور دکھائی ديتی  ہے جب ہم اپنا خود کا انکار کرتے ہيں ، اپنی صليبيں آُت
سے جانتے ہيں کہ يسوع نے اپنا انکار کيا ۔  2کرتے ہيں ؟ ہم فلپيوں   

اور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخود  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــہميں بتاتی ہيں کہ وه  8۔  7آيات 
کے ذريعے  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِسی طرح  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اور اپنے آپ  ـــــــــــــــــــــــخودــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يہاں تک کہ موت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموت تک  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکو
! 

 
انکار کرنا خداوند کو اپنی زندگيوں ميں حکوکت کرنے کے ليے مدعو کرنا ہے ۔ وہی ايک ہے جس  خودی کا  :استدعا

کے حوالے ہم اپنی مرضی کرتے ہيں ۔ مزيد ہم اپنے رستے پر ہونے کا اصرا ر نہيں کرتے جب ہم اِسے حاصل کرتے 
چيز کے ليے زندگی بسر نہيں کرتے   ہيں ۔ مزيد ہم  اپنے وقت کی نگہبانی کرتے ، اپنی جگہ ، اپنے خزانے اور ہر

جسے ہم رکھتے ہيں بلکہ اِس کی بجائے ہم  پہچان کرتے ہيں کہ ہمارا وقت ، ہمارے گھر ، ہماری خوشياں ، ہمارا روپيہ 
پيسہ  وه سب چيزيں ہيں جنہيں وه ہميں اپنے سامنے راستی سے زندگی بسر کرنے کے ليے ديتا ہے جب ہم اپنے خاندان، 

ضرورتمندوں کی خدمت کرتے ہيں ۔  دوستوں اور  
خودی سے انکار کرنا اِس بات کی بھی پہچان کراتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کو اُس کے ھوالے کرنے کے قابل نہيں 

ليے رکھيں ۔ صرف يسوع کی قدرت  کے وسيلہ جس کی ہم " پہلے اپنے"کيونکہ ہم ميں ہر چيز  چاہتی ہے کہ وه ہم 
صليب  ہی ہميں خودی سے  انکار کے قابل بناتی ہے ، روزانہ اپنی صليب اُٹھائيں اور اُس  پيروی کرتے ہيں اور اُس کی

"کی پيروی کريں ۔   
 

کے روہے کی طرف ہوتا ہے ؟" پہلے ميں" ميری زندگی ميں وه کونسا مقام ہے جب ميرا جھکاو   

___________________________________________________________________________ 

کے رويے کو عياں کرتی ہيں ؟" پہلے ميں" وه کونسی چيزيں ہيں جو ميں کرتا  اور کہتا ہوں  جو ميرے   

___________________________________________________________________________ 
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: دعا  

خداوند سے يہ درخواست کرتے ہوئے اپنی دعا کو لکھيے کہ وه خود انکاری کے ليے، روزانہ  اپنی صليب اُٹھانے ، اور 
 اُس کی پيروی کرنے کے ليے آپ کو طاقت بخشے ۔ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 سبق نمبر 4 ۔ حصہ 1

 
گليل کے عKقے ميں قانا کو ديکھيے ۔ يہ عKقہ گليل کے سمندر پہK معجزه جو يسوع نے کيا وه قانا ميں تھا  ۔   : تعارف

ے يسوع نے اپنے کے براِه راست مغرب کی طرف  واقع ہے ۔ يہ کہانی شادی کے موقع پر رونما ہوتی ہے ۔ چند دن پہل
شاگردوں کو اکٹھے بKُيا ۔ يہ پہلی بار تھا جب اُس نے اپنے جKل کو ظاہر کيا ۔ تصور کيجيے کہ شاگردوں کے ذہنوں 

 ميں کيا چل رہا ہوگا جنہوں نے اُس کی پيروی کرنے کے ليے ہر چيز کو چھوڑ ديا تھا ۔ 
 

11۔ 1:  2پڑھيے  يوحنا   : اسائنمنٹ  
 مسئلہ  کيا تھا ؟

 کس نے يسوع کے ساتھ مسئلے کو بانٹا؟
 يسوع نے کيا کيا ؟

 يسوع نے کيا عياں کيا ؟
 

: مشق  
ايک ہفتے تک رہتا تھا ۔ خاندان کو وسيع کھانے اور فلسطين ميں شادی کا جشن  يسوع کے وقت ميں  عام طور پر ،۔ 1

آيات کے مطابق  چند مہمان  2۔  1رکھتی تھی ۔ پينے  کو مہيا کرنا تھا ۔ يہ خاص شادی بيمثال  مہمانوں کی فہرست کو 
 کون تھے ؟

________________________________________________________________________ 
؟)آيت  3( ۔ کيا مسئلہ تھا جو پيدا ہوا تھا 2  

________________________________________________________________________ 
خاندان کو کسی بھی مصيبت سے بچانا چاہتی تھی ۔ اُس نے کيا کيا ؟۔  مريم 3  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

۔ اُس کی دعا کيا تھی ؟4  
________________________________________________________________________ 

 کيا اُس نے يسوع کو حل بتايا ؟
________________________________________________________________________ 

 کيا اُس نے يسوع کو پہلے کبھی معجزه کرتے ديکھا تھا ؟
________________________________________________________________________ 

 آپ کيوں سوچتے ہيں کہ وه يسوع کے پاس گئی تھی ؟

________________________________________________________________________ 

يسوع کا جواب بے قدری جيسا دکھائی ديتا ہے اور اب  يہ تہذيبی طور پر موزوں تھا ۔ اُس نے اُسے کيا کہا  ۔ 5
؟)4آيت (   

________________________________________________________________________ 

؟)آيت 5( ۔ مريم نے کيا کيا 6  

________________________________________________________________________ 

؟)آيت 6( ۔ اُس وقت کيا دستياب تھا 7  
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________________________________________________________________________ 

يہ بڑے پتھر کے مرتبان جن ميں پانی کی ضرورت تھی اُنہيں دھونے کی ضرورت تھی اور شادی کے : نوٹ
 باقی دنوں ميں پانی کی بہت ضرورت تھی ۔

آيت ميں يسوع کی خادموں کے ليے کيا ہدايت تھی ؟ 7۔ 8  

________________________________________________________________________ 

بی  7(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۔ خادم9

اے  8 (اور پھر يسوع نے اُنہيں کيا کرنے کے ليے کہا ) آيت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟)آيت  

؟)بی آيت 8( شادی ہال کے مالک کا  کيا رِد عمل تھا جب اُس نے مے کو چکھا ۔ 10  
________________________________________________________________________ 

؟)آيت 10( ۔ اُس نے ُدلہے سے کيا کہا 11  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

؟)آيت 11( اُس نے کيا تھا ۔ اِس پہلے معجزاتی نشان کے ذريعے يسوع نے کيا آشکاره کيا جو 12  

________________________________________________________________________ 

؟)بی آيت 11( ۔ اُس کے شاگردوں کا رِد عمل کيا تھا 13  

________________________________________________________________________ 
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: عکس   
کرنا اور اپنی فکريں بانٹنا  ہے ، اور ، اگر  زبور نويس ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ہم  اگر دعا خدا سے بات۔ 1

، تو ہم دعا کے ) 15:  50زبور ( اور مصيبت کے وقت اُسے پُکاريں ) 22:  55زبور ( اپنی ساری فکريں اُس پر ڈال ديں 
ہيں ؟ميں مريم کا مشاہده کرتے  2بارے کيا سيکھتے ہيں جيسے ہم يوحنا   

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

۔ اگر يسوع کے معجزات اُس کے  جKل کو آشکاره کرتے ہيں اور ہميں اُس کی سرسر جھلک ديتے ہيں کہ وه 2
تو ہم يسوع کے پہلے معجزے  سے خدا کی فياضی اور قدرت کے بارے کيا سيکھتے ہيں ؟کون ہے ،   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
: دعا  

آپ کے ساتھ ارضی فکر کو ساده طرح بانٹا  ليکن آپ نے اُس کی دعا کو برخاست يا بے يسوع ، مريم آئی  اور اُس نے 
ہم بھی ديکھتے ہيں کہ اُسے آپ کو بتانے " اُن کے پاس مے نہيں رہی ۔ " قدری نہيں کيا جب اُس نے ساده  طرح کہا ، 

کے معجزے کے ليے تيار کر کی ضرورت نہيں تھی جو وه چاہتی تھی کہ آ پ کريں بلکہ چيزوں کو ساده طرح آپ 
سکدتی تھی جو کہ محبت اور فياضی کا تھا ۔ آپ نے نا صرف اُس کی فکر کا  جواب ديا بلکہ ہر ايک کو برکت  دی جو 
اُس شادی ميں تھے اُن کی تيار ی اور اُن کی بہتر خدمت ميں ۔ مجھے ا پنی فکروں کے ساتھ  اپنے اوپر بھروسہ کرنے 

ھے بتانے کے ليے سکھا کہ کيسئ چيزوں کو تيرے ليے کرنا ہے کيونکہ تُو سب چيزوں کو جانتا کے قابل بنا ۔ مجھے تُج
ہے ۔ سب سے بڑھ کر ، ميں تيرا شکريہ کرتا ہوں کہ ميں اپنے ذاتی فکروں اور مصيبتوں کے ساتھ تيرے سامنے آ سکتا 

 ہوں اور اُن کی خاطر جو مجھ سے محبت رکھتے ہيں ۔ 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

: ئی چيز ياد رکھنے کے ليے کو  
يسوع کے پہلے معجزے کے  بارے  پڑھنے کے بعد ہم اُس کے ساتھ معجزے پر کام کرنے  والے طور پر  ليے جا 

سکتے ہيں اور ہم جلدی سے کسی دوسری کہانی پر اُن معجزات کے ليے جو اُس نے کيے بڑھ سکتے ہيں ۔ اِس وجہ کے 
ميں سيکھا کہ  باپ نے اپنے بيٹے يسوع کو ديا  17۔  16:  3يوحنا    ليے يہ ياد رکھنا  اہم ہے کہ کيوں يسوع آيا ۔ ہم نے

آيت ميں ہميں بتايا گيا ہے کہ يسوع اِس ليے آيا تاکہ اُس کے وسيلہ ُدنيا نجات پائے ۔  17تاکہ ہم ابدی زندگی حاصل کريں ۔ 
( نے والی نبوتوں کو پورا کيا  معجزات ميں جو يسوع نے ليے اُنہيں نشانات کہا گيا ۔ اُس نے مسيحا کے بارے کی جا

ہر نشان درحقيقت اُس کے بڑے نسان اور جKل ، جيسے کہ صليب کو بيان کرتا ہے ، يہی )  2۔1: 61جيسے کہ يسعياه 
۔ )آيت 27، خاص کر  37۔ 23:  12يوحنا ( وجہ ہے کہ وه کيوں آيا    
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: مشق  
کے مطابق  يسوع کی تہائی خدمت کيا تھی ؟  23:  4متی  ۔ 1  

 الف۔ ________________________________________________________________

 ب۔ _________________________________________________________________

 ج۔ __________________________________________________________________

ملک ميں خبر پھيل  گئی ۔ اُن لوگوں کو بيان کيجيے جنہيں اُس کے پاس Pيا گيا جو  بيمار اور مہلک  ۔ پورے2
: بيماريوں ميں مبتK تھے   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف۔   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب۔   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج۔   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد۔   

 
لوگ آئے اور يسوع ۔ 3

اُنہيں ۔  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
آيت ميں کيا  25۔ اُن قصبوں اور شہروں کی پہچان کرنے کے ليے اپنے نقشے کو استعمال کيجيے جن کا ذکر 4

ڑے ہجوم نے گيا ہے ۔ ہميں بتايا گيا ہے کہ بڑے ہجوم نے اُس کی پيروی کی۔ آپ کيوں شک کريں گے کہ ب
 يسوع کی پيروی کی ؟

________________________________________________________________________ 

ميں بيان کی گئی يسوع کی پيروی کرنے سے کيسے مختلف ہے ؟ 34:  8يہ پيروی کرنا مرقس   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
: استدائيہ سوال   

کيا بہت  اگر ہم ہجوم ميں ہوتے جس نے يسوع کی پيروی کی ، تو کيوں مجھے اُس کی پيروی کرنا تھی ؟ اُس کے بارے
 گرويده کرنے واP ہونا تھا ؟

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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يسوع کی شفا دينے کی خدمت پر غور کرتے ہيں ۔ غالباً يسوع کے وقت ميں مہلک بيماريوں ميں سے ايک  اب  : تعارف
کسی بھی شخص کے ليے خاص ہدايت کو قلمبند کرتی ہے جو اِس بيماری کو رکھتا تھا ۔  13تھی ۔ احبار ) جذام(کوڑھ 

جاتا تھا ۔ کاہن اُس کی جانچ کرتا ۔ اگر اُس کی اِس کسی کو بھی جسے جلد کی بيماری Pحق ہوتی اُسے کاہن کے پاس Pيا 
 جلد کی بيماری کی تصديق ہو جاتی ، تو کاہن  کو اِس شخص کو ناپاک قرار دينا ہونا تھا ۔ 

 

: اسائنمنٹ  
  46۔  45:  13ذہن ميں اِس تعارف کے ساتھ  ، پڑھيے احبار 

 
: مشق  

ميں  46۔  45:  13الے شخص کے ليے خاص ہدايات ديتا تھا ۔ احبار پُرانے عہد نامے ميں خدا کا قانون جلد کی بيماری و
 ہدايات کيا ہيں ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف۔   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب۔   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج۔   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد۔   

 
: عکس   

ا عورت کے  ليے جو کاہن سے مل کر واپس آيا ہو اِس سے کيا راد ہو گی جس نے اُس مرد يا عورت کو ناپاک اُس مرد ي
ميں قلمبند کيے ہوئے قانون کی پيروی  13قرار  ديا ہو ؟ اِس شخص کو جلد کی وبائی مرض ہے اور اب اُسے احبار 

 کرنے کی ضرورت ہے ۔ 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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آپ کے ليے اِس کا کيا  معنی ہو گا اگر کوڑھی آ پ تھے ؟ آپ کيا سوچتے ہيں کہ  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

اگر آپ جانتے کہ  صحت کو برقرار رکھنے  اور معاشرے ميں  آپ قانون  کے تقاضوں کے ليے کيسے رِد عمل کرتے 
بہتری  بنائے رکھنے کے ليے يہ طريقہ کار ضروری تھا اور خاص طور پر ، اسرائيل کی ساری کميونٹی کے ليے ؟ کيا 

 آپ کا جواب فرق طرح کا ہوتا ؟
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

يے اپنے اُس کی تعليم کے لخداوند کی حضوری ميں آتے ہوئے کچھ وقت خاموشی ميں َصرف کريں ۔ : دعائيہ خيال
دلوں اور دماغوں کو کھولنے کے ليےاُس سے درخواست کريں ۔ گناه کی بڑھتی ہوئی آگاہی کے ليے اُس سے پوچھيں 

اور اپنے اوپر اِس کے اثر کے ليے ايک شخص يا معاشرے کے طور پر جس ميں آپ رہتے ہيں ۔ اُس کا شکريہ ادا کريں 
 يہ وه نہيں جہاں کہانی اختتام پذير ہوتی ہے ۔ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

: اسائنمنٹ  
) 39۔  35:  1مرقس ( ات کو پڑھيں جو اِس کہانی کو آگے بڑھاتی ہيں ۔ اُن آي1  

؟)آيت 39( يسوع کہاں سفر کر رہا ہے   

_____________________________________________________________________ 

؟)آيت  39( وه کيا کر رہا ہے   

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

45۔ 40:  1۔ پڑھيے مرقس 2  
 اِس کہانی ميں کون کونسے کردار ہيں ؟

_____________________________________________________________________ 
 مسئلہ کيا ہے ؟

_____________________________________________________________________ 
 خبر کياہے؟

_____________________________________________________________________ 
 

 

: مشق  
۔ يسوع نے گاوں کی عبادت گاہو ں  کی طرف سفر کرنے اور منادی کرنے کا احاطہ کيا ۔ اُس نے خوشخبری 1

اُس کی حکومت لوگوں کے دلوں اور زندگيوں ( منادی کے ليے دانستہ زندگی بسر کی ۔ خدا کی بادشاہی کی 
سر پر ہے اور  شيطانی حکومت کو تباه کر ديا جائے گا ۔ وه جانتا ہے کہ وه کون ہے اور اُس کا مقصد کيا ) ميں 

ار کر رہے تھے ؟آيت ميں کيا کہتا ہے جو اُس کا انتظ 38ہے ۔ وه اپپنے شاگردوں کو   
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

آيت ميں کراس ريفرنس  پر غور کيجيے ۔  38کے  1:  61وه اُنہيں بتاتا ہے کہ ، اِسی ليے وه آيا ۔ يسعياه   

؟)آيت 40( ۔ اور ، کون يسو ع کے پاس آيا 2  

________________________________________________________________________ 

شخص ۔ اِس منظر کو ذہن ميں Pئيے ۔ آپ کيا خيال کرتے ہيں  ۔ کہانی کے دو  کردار  ہيں اور اور وه کوڑھی3
 کہ يہ آدمی کيسے دکھائی ديتا  تھا؟

________________________________________________________________________ 

؟)45:  13احبار ( ۔ وه کيا شور مچا رہا ہے 4  

________________________________________________________________________ 

۔ اگر اپسے خيمے سے باہر رہنا تھا ، يسوع کہاں تھا جہاں اُسے اُس کے پاس آنے کے قابل ہونا تھا ؟5  
________________________________________________________________________ 

؟)آيت 40( ۔ اُس آدمی کا انداز کيا تھا 6  
________________________________________________________________________ 

التجا  رحم کے ليے تھی ، جسے وه يسوع سے چاہتا تھا کرنے کے ليے جسے وه اپنے ليے نہيں کر ۔ اُس کی 7
؟)آيت 40( سکتا تھا ۔ اُس نے يسوع سے کيا کہا   

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

۔ آدمی نے اپنی حالت کے بارے کيا قبول کيا ؟8  
________________________________________________________________________ 

ا سبب بنی ؟۔ کونسی چيز اُسے يسوع کے پاس Pنے ک9  
________________________________________________________________________ 

۔ وه کيا جانتا تھا کہ يسوع اُس کے   ليے کر سکتا تھا ؟10  
________________________________________________________________________ 

 ذہن ميں رکھيے کہ وه يہ بھی جانتاتھا کہ يسوع اُسے شفا نہ دينے کا انتخاب بھی کر سکتا تھا   ۔ 
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ہماری گناه آلود حالت کی تصوير ہے ۔ ہماری زندگيوں کا مخلص مشاہده  گناه سے آلوده ہوتا  روحانی طريقے ميں  کوڑھ   :استدعا
ہے جو ہميں تلخ حقيقت کا سامنا کرنے کے ليے مجبور کرتا ہے ۔ يسوع سے ُجدا ہو کر يہاں کوئی خوشخبری نہيں ہے ۔ ہماری شفا 

خواہش کی پہچان اور قبول کرنا ہے ۔  کا شروع ہونا  ہماری حالت اور ہماری کامليت اور  شفا کے لے  
 يہ بتايا گيا کيسا ہو گا کہ آپ جلد کی مرض کی بيماری ميں مبتK ہيں ؟

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ی جانب سے تنبيہ کيے جانے کی مانند  ہونا اور پھٹے  پُرانے کپڑے  کے ساتھ ، اُلجھے ہوئے گندے معاشرے ک
 بالوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا تقاضا کرتا ہے ؟

________________________________________________________________________ 

کرنا کيسا ہو گا  تاکہ کوئی رال يا تھوک کسی دوسرے کسی  ايک کے منہ کو ڈھانپنے کے ساتھ زندگی بسر 
 انسان پر نہ ِگر جائے ؟

________________________________________________________________________ 

اپنی موجودگی ميں  دوسروں کو خبردار کرنا کيسا ہو گا يہاں تک کہ اُنہوں نے آپ پر غور کيا اور ہر وقت اُن 
پر اور آپ کی حالت پر ہو ؟ کی توجہ آپ  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ہر ايک سے الگ ، اکيلے رہنا کيسا ہو گا ؟ کوئی گلے ملنا نہيں ، کوئی چومنا نہيں ، دوستی  کے لمحات  اور ، 
 نہيں ۔ 

________________________________________________________________________ 

 
: عکس   

ے کسی ايک شخص کو بھی نہيں جو پوری تاريخ ميں نسل در نسل چلتی آ رہی ہے جس نگناه ايک مہلک بيماری ہے 
چھوڑا ۔ ہم سب يہ بيماری رکھتے ہيں اور بيماری موت کے ساتھ ہی ختم ہوتی ہے ۔ ہماری بيماری ہميں ہمارے آسمانی 

ناپاک ، ناپاک " اُس کے سامنے ہم صرف گڑگڑا سکتے ہيں کہ ، باپ سے ُجدا کرتی ہے  جو کہ پا ک او ر راست ہے ۔ 
ا صرف اُس سے الگ کرتی ہے بلکہ ايک دوسرے سے بھی جب گناه  کا ُدشمن ہمارے  سارے ہماری بيماری ہميں ن!" 

 تعلقات کو تباه کرنے کی تKش کرتا ہے اور ہميں ڈر اور مايوسی ميں زندگی بسر کرنے کے ليے مجبور کرتا ہے ۔ 
 

: دعائيہ خيال   
يہ آدمی يسوع کے پاس ايک مردود کے  طور پر  ، رحم کی فرياد کرتے ہوئے آيا  ، يہ جانتے ہوئے کہ وه کسی چيز کا  

عاجزی  کے ساتھ يسوع کے سامنے آئيں جيسے وه آيا، اپنی مستحق نہيں اور اب ہر چيز کے ليے درخواست کر رہا ہے ۔ 
ے ،  يہ جانتے ہوئے کہ آپ کسی چيز کے مستحق  نہيں اب اُس کی حالت کا مخلصانہ اور کھلے طور پر اقرار کرتے ہوئ

بہادری کے ساتھ ہر چيز کی درخواست کرتے ہوئے اُس کے سامنے آئيں ۔ محبت اور معافی کی درخواست کرتے ہوئے ۔   
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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: درس و تدريس   

تصور کيجيے کہ يہ آدمی يسوع کے سامنے  اپنی غليظ، کوڑھ واP آدمی يہ جانتا ہے کہ يسوع اُسے شفا دے سکتا ہے ۔ 
وه يسوع سے چاہتا ہے کہ وه اُس سب کو مٹا مايوس  اور جK وطنی کی زندگی سے آزادی کی  بھيک مانگ رہا ہے ۔ 

ڈالے جو اُس کے ليے لعنت تھی ، وه سب جس نے اُسے خاندان اور دوستوں سے الگ کر ديا ۔ ليکن ، يسوع جانتا تھا کہ 
عليحدگی خاندان اور دوستوں سے باPتر ہو گی ۔ اِس ميں وه عليحدگی بھی شامل تھی جسے وه جانتا تھا کہ يہ اُس کے 

خدا کے درميان وجود رکھتا تھا ، کيونکہ يہ کاہن تھا جس نے اُسے ناپاک ہونے کا اعKن کيا تھا ۔ اور   
 

: مشق  
؟)اے 41آيت ( ۔ يسوع کے اندر کيا جاری ہے 1  

_______________________________________________________________________ 

لفظ ہے جس کا مطلب کسی کے ليے معذرت کا احساس ۔  الف۔ رحم  ايک دلچسپ لفظ ہے ۔  يہ ايک طاقتور
رحم لغوی طور پر شخص کو بيمار محسوس ہونے کا سبب بنتا ہے اُس درد کی وجہ سے جو کسی دوسرے 

ميں ہورا ہے۔ يہ شخص تشبيحی طور پر يسوع کی انتڑياں  ، اُس کے معدے کو رکھتا ہے ۔ يسوع انسان 
يک بچہ کسی سے ُدکھی ہوتا ہے تو والدين اُس بے انصافی کو کے ليے رحم سے بھرا ہوا تھا ۔ جب ا

والدين   بچے " ديکھتے ہيں ، تو والدين اپنے اُس  کے معدے کے ليے بيمار ہونے کو محسوس کريں گے ۔ 
 کے ليے رحم کا تجربہ کرتے ہيں ۔ 

 
گی و غKظت  کو جانتا تھا يسوع قانون کو جانتا تھا ۔ و ه اِس آدمی کی زندگی ، جدائی ، اکيلے پن ، گندب۔ 

دوسروں " ناپاک" وه جانتا تھا کہ قانون اُسے دوسروں سے الگ کر دے گا ۔ لفظ جس دور ميں وه رہا تھا ۔ 
 کو خبر دار کرتا ہےکہ و اُس سے دو ر  ہی رہيں ۔ 

جواب ديتا ہے ۔ بہر حال ،  يسوع نا تو انسان سے بھاگا نہ ہی اُسے دور ہونے ديا ۔ ) ترس(۔ رحم 1  
)آيت 41( غور کيجيے  جو رحم نے يسوع کے کرنے کا سبب بنا   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

رحم يسوع کے عمل کرنے کا سبب بنا۔ اُس نے اپنا ہاتھ بڑھايا اور انسان کو چھوا ۔ يسوع نے ناقابِل قياس کيا ۔ 
اور اسے بہت محتاط ہو  سوچ رکتا ہے کہ يسوع پيچھے ہٹ گيا اُس نے اچھوت کو چھوا ۔کوئی ايک يہ  بمشکل

يسوع نے اُسے چھوتے ہوئے کر ہاتھ لگايا ۔ آپ کيا سوچتے ہيں کہ کب آخری مرتبہ اِس آدمی کو چھوا گيا تھا ؟ 
 کيا بات چيت کی ؟

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

؟) 41آيت (۔ دو مرتبہ سوچنے کے بغير ، يسوع نے اُس آدمی کو چھوا اور اُس نے کيا کہا  1  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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۔ يسوع  ) کوڑھ جا ُچکا تھا ( ۔ آدمی نے شفا پائی ۔ جذام 2

اُس کے  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( آدمی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)آيت 41  

کيا آپ يسوع کے ہاتھ بڑھانے اور  يسوع کے اُسے اپنے قريب Pنے ، يا اسفبج کی مانند بگھونے، بيماری جو 
کيسے  يہ شفا آنے والے وقت پر اثر ی تھی  کے بارے قياس کرتے ہيں ؟ اِس آدمی کے بدن ميں سرايت کر ُچک

 انداز ہو گی جس ميں انسان زندگی گزارتا ہے ؟

الف۔ اُس کے کپڑے 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

ب۔ اُس کے بال 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

ج۔ اُس کا لوگوں تک پہنچتنا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

د۔ اُس کے تعلق 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  
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 سبق نمبر چار ۔ حصہ 4

: عکس   
چKنے ، اور پھر دوسروں کو  " ناپاک"کے ساتھ اِس شخص کو مزيد چھپنے  اور "  پاک صاف ہو جا" يسوع  لے الفاظ 

اب وه خاندان اور دوستوں ميں زندگی گزار سکتا تھا ۔ اپنی زندگيوں کے ليے ڈر کے منتشر ہونے کی ضرورت نہ رہی ۔ 
اُسے گلے لگايا گيا اور واپس دوسروں کے ساتھ شراکت  کے ليے ۔ يہاں مزيد خوف کے ليے کچھ نہيں تھا ،  نہ رد کيا 

 جانا ، نہ ہی عدالت او ر تنقيد نہ تھی ۔ 
 

سوع کے حوالے سے کچھ اور مبتK تھا ۔ يسوع ليکن ،  اُس شخص کے جسمانی بيماری سے شفا پانے کی نسبت يہاں ي
بالکل جيسے اُس شخص کو کوڑھ سے شفادی گئی تھی اُسے روحانی بيماری !  نے  انسان  کے  پاک ہونے کا اعKن کيا 

 گناه مزيد اُس پر طاقت نہيں رکھتا تھا  ۔ اُسے گناه!  ، گناه کی بيماری سے معالج کيا گيا ۔ اِس شخص کو معاف کيا گيا 
کے کوڑھ سے شفا ملی تھی ۔ يسوع کے اعKن کی وجہ سے اب وه آزاد اور معاف کيے ہوئے کے ساتھ خدا باپ کی 

 محبت کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا تھا جس نے اُسے پيدا کيا ۔ 
 

۔ اِس واقع کے بعد اُس شخص کے يسوع کے ) آيت 40( يہ شخص اپنے کوڑھ سے شفا پانے کے ليے يسوع کے پاس آيا 
 ساتھ تعلق سے متعلق آپ کے خياPت کيا ہيں ؟

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

کو دوبار بحال کيا اور اُسے  يسوع اُس کا دوست ، اُس  کو شفا دينے واP ہے ، وه ايک جس نے اُس کی قدر
 دوباره باقدر بنايا ۔ 

؟)اے آيت 45( اپنے پاک صاف کيے جانے پر اُس شخص کا کيا رِد عمل تھا   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

وه گناه کے ظُلم و ستم سے آزاد تھا اور  جشن منانے کے ليے آزاد تھا ۔ اب وه آزادی سے بات کر سکتا تھا  
يسوع نے نا صرف اُس سے گناه  کو لے ليا بلکہ بدلے ميں اُسے کثرت بھری زندگی دی ! تھا " پاک "کيونکہ وه 

کچھ جو آدمی کر سکتا تھا وه آزادی سے بات کرنا ، ، تجديد ُشده  زندگی ، چھڑائی ہوئی اور نئی زندگی ۔ سب 
!اور خبر کو پھيKنا تھا    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: استدعا  
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کيا آپ اچھوت جيسا محسوس کرتے ہيں ؟ کيا يہاں اوقا ت تھے جب آپ نے محسوس کيا کہ آپ بہت بُرے  تھے 
جس کے ليے آپ محبت کے ، ناقص انتخابات کيے ، دوسروں کے ساتھ بہت ظالمانہ طور پر  سلوک کيا  

 مستحق نہيں تھے ؟
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 کيا دوسروں نے آپ کو بتايا کہ آ پ سے محبت کرنا ناممکن تھا َ؟

________________________________________________________________________ 

کا طرِز زندگی آپ کو تباه کرنے واP تھا اور آپ اپنے آپ کو يسوع کو پُکارتے ہوئے پا رہے تھے ؟   کيا آپ 
"کہ ؔ خداوند ، اگرتُو چاہتا ہے ، تو تُو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 سيدھا يسوع کی آنکھوں ميں ديکھيے اور رحم سے معمور ہونے کو ديکھيے ۔ 

اُسے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے ديکھيے ، آپ کو مارنے يا تھپڑ مارنے کے ليے بلکہ آپ کو گلے لگانے کے 

 ليے۔ 

 يسو ع کے چھونے کو محسوس کيجيے ، يہ چھونا محبت اور شفا سے بھرا تھا ۔ 

 آپ کی زندگی پر يسوع کے چھونے سے کيا فرق پڑے گا ؟

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
: دعائيہ خيال   

اے خداوند يسوع ، ميری زندگی گناه کے کوڑھ سے بھری ہوئی ہے   ۔ ميں تيرے آگے اپنے آپ کو گڑ گڑاتے ہوئے پاتا 
ميں ايمان رکھتے ہوئے آتا ہوں کہ تُو " اے خداوند ، اگر تُو چاہتا ہے ، تو ٗتو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے ۔ " ہوں کہ ، 

ائم کرے گا ۔ اے يسوع ، تيرا شکريہ ۔۔۔۔ ميرے گناه معاف کرے گا اور مجھے دوباره ق  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

: خدا کی خوشخبری   
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ميں چاہتا " يسوع نام لے کرآپ کو بKُتا اور کہتا ہے ، 

)  آپ کا نام (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــہوں

!" پاک صاف ہو جا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

يسوع کو اجازت ديجيے کہ وه آپ پر لدے ہوئے بھا ر کو اُٹھا لے اور نئی اور خوش کن زندگی گزارنے کا تجربہ کرنا 
ميں  بيان کيے گئے ضوابط  کی  13احبار ! ہر ايک کو بتاتے ہوئے جو اُس نے کيا ہے شروع کريں ، سيدھا چلنے اور  

روشنی ميں ہم يہ قياس کر سکتے ہيں کہ کوڑھ ايک  ڈرمائی طرز زندگی کا بدPو تھا ۔ جب آپ يسوع کے چھونے سے  
کے چوگرد ہيں وه اِس پر غور کرنا تو وه اور جو آپ " پاک صاف ہو جا " شفا کا تجربہ کرتے ہيں  اور اُن الفاظ کا کہ 

شروع کريں گے جو تبديلياں آپ کی زندگی ميں رونما ہو رہی ہيں ۔ وه کون ہيں جو آپ کے ساتھ آپ کی مدد کرنے کے 
 ساتھ چليں گے اور اُس حوصلہ افزائی کے ساتھ جسيسے خداوند اِن تبديليوں کو کرنا  شروع کرتا ہے ؟

 
: دعائيہ خيال   
و مجھے نئی زندگی دے ُچکا ہے ۔ تُو نے ميری تجديد کی ہے اور مجھے پوری طرح ايک بار پھر قابِل اے خداوند ، تُ 

کے قابل بنا  جيسے تُو " آزادی سے بولنے ، خبر کو پھيKنے " قدر بنايا  ہے ۔ ميری روح کو آگ لگاتے ہوئيے مجھے 
ع  کے وسيلہ مکمل قدر کو رکھتے ہيں ۔ چاہتا ہے کہ سب جانيں کہ وه بھی تجديد کو پا ُچکے ہيں اور يسو  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  



ارا نجات دہندهُخدا کا بيٹا ، ہم  
 

WWW.CROSSCM.ORG - 74 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

 

 

 سبق نمبر چار ۔ حصہ 5
 

: استدعا  
لوگ جو اپنے آپ کو اچھوت قياس کرتے ہيں وه سب ہمارے اِرد گرد ہيں ۔ يہ وه لوگ ہيں جو نہيں چاہتے کہ دوسرے 

لوگ اُن کے پاس جائيں ۔ وه ہميشہ اپنی حفاظت کرتے ہوئے دکھائی ديتے ہيں ، دوسروں کو مجبور کرتے ہوئے کہ اُن 
وه بہت شدت سے "  آو اور مجھے چھوو ۔ "  ے ہوتے ہيں کہ ، سے فاصلے پر رہيں ۔ ليکن ، اندرونی طور پر وه چK رہ

ناقص ہونے کو محسوس کرتے ہيں  ۔ وه غKظت  اور زندگی کی دلدل  ميں رہتے ہيں اور دوسروں کے چھونے کے بغير 
اُن سے اپنے آپ کو شفا يافتہ  کے طور پر نہيں ديکھتے ۔ وه شدت سے يہ چاہتے ہيں کہ کوئی اُنہيں ايساکہے  کہ خدا 

محبت کرتا ہے ، کہ اُن کےگناه معاف کيے گئے ہيں ، اور اُس کے ساتھ اُن کے تعلق کی تجديد ہوئی ہے اور اُنہيں ايک 
 بار پھر قائم کيا گيا ہے ۔ وه جاننا چاہتے ہيں کہ وه قابِل قدر ، با عنی  اور يسوع کے وسيلہ مکمل قدر کو رکھتے ہيں ۔ 

ميں اچھوت کا قياس کيجيے ۔ وه کون ہيں جو پرہيز کرتے ہيں ؟ آپ کے معاشرے ميں وه  ۔ وقت ليجيے اور اپنی زندگی1
 کون ہيں  کو غير قانونی طور پر اچھو ت ہونے کا کتبہ لگائے ہوئے ہيں ۔ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

اُس کسی ايک کا خيال کيجيے جس کے ساتھ آپ بانٹنا چاہتے ہيں جو يسوع نے آپ کے ليے کيا ، وه آپ سے ۔ 2
کتنی محبت رکھتا ہے ، صليب  پر اُس کی موت کے وسيلہ معافی کا قياس کيجيے ، اور اب زنده خداوند آپ کو 

ہے ۔ کامل زندگی  کی  پيش کش کرتا   
________________________________________________________________________ 

آزادی سے بات کيجيے ، خبر کو پھيKئے کہ ہم سب  خدا کے ليے قابِل قدر  اور معنی خيز ہيں اور اِس کی ۔ 3
کيا ہے ؟" خبر" جانے کے ليے آپ کی ! وجہ يسوع ہے   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
: دعائيہ خيال   

بت اے خداوند ، دوسروں کے ليے مجھے رحم س بھر دے ۔  دوسرو ں کے ليے آزادی سے بولنے کے ليے اور تيری مح
اور رحم  کے ليے  ميرے دل اور منہ کو کھول ۔ نجھے اِس قابل بنا کہ ميں جرات کے ساتھ اپنی زندگی دوں ، بہادری  

 کے ساتھ يہ اعKن کرتے ہوئے کہ  يسوع ہميں خدا باپ کے ليے پوری طرح قابِل قدر بناتا ہے ۔ 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

: درس و تدريس   
منسلک ہيں ۔ اِس سبق کے آغاز پر ہم نے  اناجيل ہمارے ساتھ يسوع کی شفائيہ خدمت کی بے شمار کہانيوں کے ساتھ 

ميں يسوع گھر ميں  44۔ 38:  4ايک کوڑھی کے بارے پڑھا جسے شفا دی گئی تھی ۔            لوقا 

۔ ) آيت 38(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپطرس کی ساس کو تپ چڑھی تھی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآيا

۔ ) آيت 39( اُس کو   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبخار اور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسوع  

لوگوں نے تمام قسم کی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوگوں نے اِس کے بارے ُسنا  اور

اُس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۔ وه )آيت 40( بيماريوں کے لوگوں کو اُس کے پاس Pئے 
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۔ صبح سويرے لوگوں نے کوشش کی  )آيت 41( اُن پر اور اُنہيں شفا دی  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکا

ــــــــــــــــــــــــــــ؟)آيت 43( ۔ يسوع نے اُنہيں کيا کہا )آيت 42(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ہم يسو ع کی خدمت بارے دو چيزوں کو سيکھتے ہيں ۔ اکثر ہم خيال کرتے ہيں کہ خدا کو بK ُشبہ ہم ميں سے ہر ايک کو 

شفا دينی چاہيے  جب ہم بيمار ہوتے ہيں ۔ ہم اپنے ليے اور دوسروں کے ليے دعا کرتے ہيں  کہ ہم مختلف قسم کی 

رايت کر ُچکی ہيں ۔ بہر حال ، سارے لوگ نہيں ، جو يسوع کے پاس بيماريوں سے آزاد ہو جائيں جو بدن اور ذہن ميں س

آئے ۔  ايسا نہيں تھا کہ اُس کے پاس اُنہيں شفا دينے کی طاقت نہيں تھی  بلکہ يسوع کی بنيادی خدمت اُن کے بدن اور ذہن 

وح کو متاثر کيا تھا ۔ يہ کو شفا دينے سے بڑھ کر تھی ۔ وه اُس تعلق ک بحالی کے ليے آيا جس نے بنی نوع انسان کی ر

گناه کی وجہ سے ٹوٹا ہوا اور تباه ہوا تعلق تھا ۔ اِن آيات ميں يسوع لوگوں سے چاہتا تھا کہ وه جانيں کہ بيماری اُن کی 

موجوده زندگی ميں تھی  ليکن خدا  کی بادشاہی کی خوشخبری  ابد ی معنی رکھتی تھی  ۔ اِسی ليے ، وه اُنہيں بتاتا ہے جو 

ی روانگی کی مزاحمت کرتے ہيں کہ دوسرے عKقوں ميں لوگوں کو بھی خدا کی بادشاہی ، خوشخبری ُسننے کی اُس ک

ضرورت تھی کہ خدا کی حکمرانی اور بادشاہت اُن کے ليے تھی ۔ گناه اِس ُدنيا ميں تھا اور بيماری  بہت زياده تھی ۔ بہر 

وجہ تھی ۔  يہ وجہ تھی کہ وه  حال ، خدا کی بادشاہی کی منادی کرنا اُس کے آنے کی 

يہ خدا کی مرضی تھی ۔ فرمانبرداری کے  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پوری حکومت   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميں  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساتھ اُس نے اَِ◌سے 

)آيت 44( ميں   

 
: استدعا  

اُس وقت کو ياد کيجيے جب آپ يا کوئی اور يہ جانتا اور محبت رکھتا تھا شفا کی درخواست کرنے کے ليے 
: ليکن شفا اُنہيں نہيں بخشی گئی   

_______________________________________________________________________ 
آپ کے اِن دعاوں  کے ليے  دل سے محسوس کيے ہوئے رِد عمل کيا ہيں جن کا جواب نہيں ديا گيا جن کے ليے 

 آپ نے درخواست کی تھی ؟
_______________________________________________________________________ 

خدا کے ليے آپ کے دل سے محسوس کيے ليے رِد  عمل کيا ہيں جس کے پاس شفا دينے کی قدرت  ہے  بلکہ 
 ُرکنے رہنے اور شفا دينے کی بجائے آگے بڑھتے دکھائی ديتے ہيں ؟

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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کی  روشنی ميں  يسوع کی شفائيہ خدمت ميں آ پ کيا  بصيرت رکھتے ہيں ؟ 43:  4لوقا   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
: عکس   

اُن دنوں ميں  " اہم چيز کو رکھنا تھا " يسوع  کو  وہی  کرنا تھا جو اُسے کرنا تھا ۔ ہم  شايد ايسا کہہ سکتے ہيں کہ اُسے 
ے پطرس کے گھر آتا  يا  کسی اور کو وہاں يسو ع کے وه زمين پر تھا اُس کے پاس محدود وقت تھا ۔ اگر ميں شفا کے لي

مجھے دوسرے عKقوں کے ليے خدا " پاس Pتا  تا کہ وه شفا پائے ، تو اُس کے الفاظ کے ليے کيا رِد عمل ہو سکتا تھا ، 
؟)آيت 43( کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرنی ہے ، کيونکہ مجھے اِسے ليے بھيجا گيا تھا   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

اب، وه جKلی خداوند ہے جو انسانی حدود کے بغير جKل کے تخت پر  حکمرانی کر رہا ہے ۔ اِس  سرگرمی کے ليے 
عمل کيا ہو گا ، ابھی تک ، غير جوابی ، شفا کے ليے دعا ؟ميرا رِد   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 سبق نمبر پانچ ۔ حصہ 1

 

: درس و تدريس   
:  9بتائے گئے ہيں ۔ لوگوں کے ليے اُس کا رحم بہت زياده تھا ۔ متی پوری چاروں اناجيل ميں يسوع کے  چند معجزات 

کی طرف مڑيے ۔  37۔  35  
کو بھی  23:  4متی ( خدمت کے بارے ياد دPيا گيا ہے ۔ ميں ہميں يسوع کی تہائی  35:  9۔ ايک مرتبہ پھر متی 1

۔ اُس نے کيا کيا جب اُس نے تمام شہروں اور قصبوں ميں سفر کيا ؟)ديکھيے   
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

آيت ميں بتايا گيا ہے کہ جب اُس نے ہجو م کو ديکھا تو اُس  36۔ ہميں 2
اُن پر کيونکہ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنے
مانند  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه

بغير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
آپ ياد کريں گے کہ رحم ايسا لفظ ہے  جو دل کو عمل کرنے کے ليے جنبش ديتا ہے ۔ يہہ دل کا احساس : نوٹ 

ہے جب کوئی اِسے اپنے ليے ليتا ہے کسی دوسرے کا تجربہ کرنے کے ليے ۔ يہ آپ کے معدے ميں بيماری کو 
" ۔۔۔  جب يسوع نے ہجوم کو ديکھا اُسے اُن پر ترس آيا" محسوس کرنا ہے ۔   

؟)آيت 37( ۔ پھر يسوع نے اپنے شاگردوں کو ہدايات ديں ۔ وه کيا کہتا ہے 3  
الف۔ بہت وافر کيا ہے 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  
رورت تھی ب۔ کس کی ض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  
 38( ج۔ اُس کا حل کيا ہے 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟)آيت  
 

: عکس   
چرواہے کے " يسوع اُن ميں سے کچھ کو بيان کرتا ہے جو اُس کی پيروی کر رہے تھے جو اُسے کے ارد گرد

صاحِب  يسوع کی تعليم نے اُنہيں خدا کے کKم کی شفايت اور علم ديا کيونکہ وهکی مانند تھے ۔ " بغير  بھيڑوں 
اختيار کی طرف بات کرتا تھا ۔ اُس کی منادی نے اُنہيں کوشخبری دی او راُن کی زندگيوں کے ليے اُميد دی جو 

رومی جبری حکومت سے مختلف تھی ۔ اور ، جيسے يسوع نے ہر قسم کی بيماری اور کمزوری سے شفا دی ،  
ے اُنہيں جسمانی ُدکھ درد سے آرام ديا ۔ لوگ اُسے معجزاتی کام کرنے والے کے طور پر ديکھتے تھے  جس ن

 آپ ايسی شہرت کوکيسے قياس کريں گے َ؟
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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يسوع نے اِسے کيسے سمجھا ؟ اُس نے ! ہم ايسا سوچ سکتے ہيں کہ ايسی مشہوری  ہر شخص کا خواب ہو گا 
 کيا ديکھا جب اُس نے ہجوم کو ديکھا ؟

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
: استدعا  

يسوع نے لوگوں کو ديکھا جو کھوئے ہوئے تھے اور بے مقصد زندگی بسر کر رہے تھے ، پوری زندگی بے 
مقصد گھو م رہے تھے ۔ کيا آپ اپنے آپ کو اُس کی پيروی کرتے ہوئے ہجوم ميں  پاتے ہيں ، اُس کا منصوبہ 

کرتا ہے ، اور اُس کے ليے جس کی وه پيشکش کرتا ہے ؟کرتے ہوئے جو وه کہتا ہے ، اُس سے جو وه   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 کيا آپ نے اُس کی توجہ کو حاصل کيا ؟

________________________________________________________________________ 

، تو آپ کيا کہيں گے ؟"تُم کيوں ميری پيروی کر رہے ہو " اگر اُس نے آپ سے پوچھا ،   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

بھيڑ چرواہے کے بغير " ہو سکتا ہے آپ ہجوم ميں اُس کی پيروی کرنے والوں ميں سے ايک نہ ہوں جيسے 
۔۔۔ "ليکن ہو سکتا ہے آپ اُس کے شاگردوں ميں سے ايک ہوں اور وه آپ کی طرف مڑا اور کہا ، "  ہوتی ہے 

" روں کو بھيجو کہ اُس  کے کھيت کی کٹائی کريں ۔کٹائی کے ليے خداوند سے درخواست کرو ، اِسی ليے ، نوک
او ، او ،  مہربانی سے مجھے بھيج ، " کيا آپ  گرمجوشی سے اپنے ہاتھ ہو اُٹھائيں گے اور ؐچKئيں گے ،

؟ خادموں کے ليے اُس کی ضرورت پر آپ کا کيا  جواب ہے ؟"مہربانی سے ، مجھے بھيج   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

خادم جنہيں بھجا گيا ۔ کبھی کٹائی نہيں ہوئی جسے گودام يا غلے ميں رکھا گيا ہو ۔ يہ ہميشہ خادم ليتے ہيں جنہيں 
جاتا ہے ۔ آپ کو کہاں بھيجا گيا تھا ؟فضل کو اکٹھا کرنے کے ليے کھيت ميں بھيجا   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

يا  ہميں خادم ہوتے ہوئے  اور ، آپ کا جواب کيا ہو گا ؟ ہم آوره  پھرنے والی بے مقصد بھيڑ ہو سکتے ہيں 
 مقصد اور معنی کے ليے بھيجا جا سکتا ہے ۔ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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کو عملی شکل دينے کی کہانی ہے ۔ ترس اِس کا ) رحم(ہمارے سٹڈی ميں يسوع کا اگK معجزه  اُس کے ترس : تعارف
جو ہر ہے کہ وه کون تھا ۔ اُسے اِس ترس کو اپنے شاگردوں  کے ذہن نشين کرانے کی ضرورت تھی ۔  يسوع کے پانچ 

ند کيا گيا ہے ۔ ہر تحرير ہميں اُس دن يسوع کے ليے ہزار لوگوں کو کھانا کھKنے کی کہانی کو چاروں اناجيل ميں قلمب
 ہوئے معجزے کی اضافی  معلومات ديتی ہے ۔ 

: اسائنمنٹ  
15۔ 1:  6، اور يوحنا  44۔  30:  6، مرقس  21۔  13:  14متی  پڑھيے   

 شاگردوں کے نقطہ نظر سے  صورِت حال کيا تھی ؟
________________________________________________________________________ 

 يسوع کے نقطہ نظر سے کيا صورِت حال تھی ؟
________________________________________________________________________ 

 معجزه کيا تھا ؟
________________________________________________________________________ 

 

: پس منظر   
اِن آيات ميں جو کہانی کو آگے بڑھاتی ہيں يسوع کو اُس کے رشتہ دار ، يوحنا بپتسمہ دينے والے  کے بارے تباه کن خبر 

۔  14: 6، مرقس  12۔ 1:  14سکتے ہيں کہ کيسے متی  بتائی جاتی ہے ۔ کيا آپ کو انتخاب کرنا چاہيے ، آپ کہانی کو پڑھ
ميں  يوحنا کو قتل کيا گيا تھا ۔  9۔ 7:  9اور  لوقا  29  

 
: مشق  

؟)اے  13:  14متی ( ۔ يوحنا کے بارے خبر ُسننے کے بعد ، يسوع نے کيا کيا 1  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

يسوع کی صKح کيا تھی ؟! ہميں بتاتی ہے کہ يسوع اور اُس کے شاگردوں  کے پاس پورا دن تھا  31:  6مرقس   

________________________________________________________________________ 

؟)33:  6بی ، مرقس  13:  14متی ( کيا جب اُنہوں نے دريافت کيا کہ يسوع چھوڑ ُچکا تھا  ۔ ہجوم نے کيا2  
________________________________________________________________________ 

؟) 2:  6يوحنا ( ۔ کيوں ہجوم نے اُس کی پيروی کی 3  

________________________________________________________________________ 

؟)34:  6، مرقس  14:  14متی ( ۔ يسوع کا رِد عمل کيا تھا جب اُس نے  بڑے ہجوم کو ديکھا 4  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

س کے ترس نے اُسے کيا کرنے کی طرف راہنمائی کی اُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور  

 6 ۔5 : 6 يوحنا پر طور خاصيسوع  نے ! ۔ دن گزر رہا تھا اور شام ڈھل رہی تھی ۔ شام کے کھانے کا وقت 5
؟ پوچھا کيا سے فلپ ميں  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

شاگرد کيا چاہتے تھے کہ يسوع کرے ؟ کے  مطابق   36۔ 35:  6اور مرقس  15:  14متی    

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

؟)اے 37:  6، مرقس  16:  14متی ( ۔ يسوع کا اُن کے ليے کيا جواب تھا 6  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
: عکس   

کم از کم پانچ ہزار " کوئی مدد نہيں کر سکتا بلکہ مسکرا سکتا ہے ۔ ان لوگوں کے ذہنوں ميں کيا چل رہا تھا ؟  
ہم ايک ديہی عKقے ميں ہيں جہاں خوراک نہيں ! لوگ ، اور وه ہميں اُنہيں کھانا کھKنے کے ليے کہہ رہا ہے 

تو وه اپنے ليے خوراک حاصل کرنے کے قابل   ہے ۔ آپ کيا سوچ رہے ہو ، يسوع ؟ اگر ہم اُنہيں بھيجيں
ہونگے ۔ اِس کے باوجود کہ وه تھکے ہوئے ہيں ۔ تُم تھکے ہوئے ہو ۔ يہ ايک بڑا دن تھا ۔ ہم سب اور يہ ہجوم  

:  6مرقس ( تھکا ہوا ہے ۔ ہم اِس پہلی جگہ پر آئے ہيں جو ہر چيز سے دور ہے اور کچھ آرام کی ضرورت ہے 
" لوگوں کو بھيج دو ۔۔۔ " يل کے مصنفين نے ايک جيسے الفاظ کو قلمبند کيا تين اناج" ۔ ) 31  

تُم ہی اِسے کچھ کھانے کو " يہاں يقينا  شاگردوں کے ليے يہ ايک ہK دينے واP لمحہ تھا جب يسوع کہتا ہے ، 
ا  ہے  ۔  يسوع يقينا يہ پانچ ہزار لوگ اور ہميں اُن کو کچھ  کھانا دينے کے ليے قياس کرن!  يقينا! ٹھيک " دو ۔ 

ہم اِن لوگوں کے کھانے کے " سوا پوچھ  رہا ہے جسے وه  پہلے ہی سے فلپ کے ذہن ميں سے جانتا تھا ۔ 
فلس پہلے ہی اپنے ذہن ميں اِس کا خاکہ بنا ُچکا تھا  جو اِس  کی قيمت ہونا تھی ۔ " ليےروٹی کہاں سے خرديں ؟

کيا ہم اتنا " اِس کے باوجود ، : سے ہر ايک کے ليے  کافی نہ ہو گی  آٹھ مہينوں کی مزدوری بھی اِن ميں" " 
؟ آپ کا کيا خيال )37:  6مرقس ( زياد ه کھانے کے ليے َصرف کريں گے اور اُنہيں کھانے کے ليے ديں گے 

 ہے ، يسوع ؟
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جو اِن لوگوں کے ليے، جو چرواہے کے بغير بھيڑوں کی مانند دکھائی ديتے تھے ، ترس کيسے يسوع  :درس و تدريس 
يوحنا ( جس  نے سب لوگوں کو اپنے ليے کھينچا  سے بھرا ہوا تھا اُنہيں جانے کے ليے کہہ سکتا تھا ؟ کيسے وه ايک 

ں بغير مہيا کيے بھيج سکتاتھا ؟ کيسے اُنہي) 11:  10يوحنا (  اُنہيں دھکيل سکتا تھا ؟ کيسے اچھا چرواہا ) 32:  12
اِن کو کھانا نہيں کھK سکتا تھا جو بھوکے تھے ؟) 35:  6يوحنا ( زندگی کی روٹی   
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شاگردوں کا قياس کيجيے  جو اِن سب لوگوں کی خواراک کی ذمہ داری کا تجربہ کر رہے تھے ۔  ايک لمحے کے ليے 
اُن کی طرف سے واحد حل  لوگوں کو بھيج دينا تھا ۔ اِن لوگوں نے اپنے آپ پر غور کيا اور اپنی غربت کو ديکھا ۔ آخر 

کو بيت صيدا جانا تھا اور خواراک خريد کر واپس آنا کار ، کيسے اُنہيں اپنے آپ کو کھانا کھKنا تھا ؟ اُن ميں سے کچھ 
تھا ۔ يسوع اُن سے چاہتا تھا کہ وه حل کے ليے جدوجہد کريں ۔ اگر اُنہيں بھيجنا کوئی انتخاب نہيں تھا پھر اُنہيں کيا کرنا 

مشکل صرف ايک تھا ؟ اُنہوں نے مالی  طور پر اِس کی نشاندہی کی ، اور ، ہر ايک کو  اپنی بھوک مٹانے کے ليے ب
 نوالہ ملنا تھا ۔ 

 
اِس تصوير کے ساتھ غلط کيا ہے ؟ شاگردوں کا کھو جاناکيا تھا ؟ وه کيا ديکھنے ميں ناکام ہوئے  جو اُن کے بالکل 

سامنے تھا ؟ اکٹھے کيا رونما ہو سکتا تھا جسے اکيلے نہيں کيا جا سکتا تھا  ؟ يسوع کو لوگوں کو کھانا کھKنا تھا ۔ اُسے 
وع کو خود عمل کرنے کا انتخاب نہيں کرنا تھا ۔ آئيں کہانی کی طرف مڑتے ہيں ۔ اُنہيں نہيں بھيجنا تھا ۔ يہاں تک يس  

 
 

: مشق  
ميں کيا پوچھتا ہے ؟ 38:  6يسوع مرقس ۔1  

________________________________________________________________________ 

) بی 38( ۔ شاگردوں نے کيا تKش کيا 2  

________________________________________________________________________ 

۔ اندرياس نے ايک چھوٹے لڑکے کو ڈھونڈا جس کے پا س دو مچھلياں اور پانچ روٹياں تھيں ، اور اُس نے وه 3
( يسوع کے سامنے پيش کيں ۔  اندرياس کا  مچھليوں اور روٹيوں  کے ليے کيا  اندازه تھا جنہيں پايا گيا تھا 

؟)9:  6حنا يو  
________________________________________________________________________ 

؟) 18:  14متی ( اس حکم کے ساتھ ديا ۔ اُس نے کيا کہا ۔ يسوع نے اندرياس کے سوال کا جواب 4  
________________________________________________________________________ 

؟) 40، 39:  7مرقس (   س کا اپنے رسولوں کے ليے کيا اشاره تھاکے ليے اُ ۔ لوگوں 5  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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؟)19:  14متی ( رنے سے پہلے يسوع اِس کےبعد کيا کرتا ہے لوگ گھاس پر بيٹھ گئے ۔  کھانا تقسيم ک۔ 6  
________________________________________________________________________ 

اُنہيں  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۔ يسوع پھر روٹی کو توڑتا ہے اور 7

اُن کے ليے  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ہميں بتاتی ہے کہ ہر ايک نے کھايا  اور  20:  14متی   ۔8  

________________________________________________________________________ 

؟) 12:  6يوحنا ( ۔ ہر ايک کے جی بھر کے کھانے کے بعد يسوع کا اپنے شاگردوں سےکيا  ہدايت تھی 9  
________________________________________________________________________ 

؟) 13:  6يوحنا ( ۔ ہميں اُس بارے کيا بتايا گيا جو باقی بچا 10  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

مرقس کہانی کو ختم کرتے ہيں يہ کہتے ہوئے کہ کتنے لوگوں نے کھانا کھايا ۔ متی ہميں بتاتا ہے ۔ متی اور 11
اِس معجزاتی    15۔  14:  6مردوں نے عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر کھانا کھايا ۔ يوحنا  5000کہ تقريبا ً 

 نشان کے  ليے لوگوں کے رِد عمل کو بانٹتی ہے ۔ اُنہوں نے کيا کہا ؟
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

؟)15:  6يوحنا ( ۔ لوگوں نے کيا کرنے کا اراده کيا 12  

________________________________________________________________________ 

۔ يسوع نے کيا کيا ؟13  

________________________________________________________________________ 
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جيسا کہ آپ اِس پر روشنی ڈالتے ہيں جو کچھ  رونما ہوا ، تو اُس کا قياس کيجيے جو آپ کے کچھ خياPت : عکس 
سے ايک تھے جس  نے جھيل کے گرد يسوع کی پيروی کی تھی ۔ آپ کو درست طور پر يقين ہونگے اگر آپ ہجوم ميں 

نہيں ہے کہ کيوں آپ اُس کی طرف متوجہ ہيں ليکن آپ جانتے ہيں کہ وه شفا دينے واP ہے کيونکہ آپ کو بہت سی 
اختيار اور طاقت کے ساتھ بات  جسمانی اور ذہنی بيماريوں سے شفا دی گئی ۔ آپ يہ بھی جانتے ہيں کہ وه اُستاد ہے جو

 کرتا ہے ۔  تاخير ہو رہی ہے اور آ پ بھوکے ہيں ليکن آپ چھوڑنا نہيں چاہتے۔۔۔
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

قياس کيجيے جو آپ کے اِس بارے خياPت ہيں اگر آپ اُن شاگردوں ميں سے ايک تھے جنہيں يسوع کی ، ہجو م کی ، 
ک کہ اپنی  عملی ضرورتوں کے بارے فکر تھی ۔ يہ ايک بڑا دن تھا ، يسوع يوحنا کی مو ت کی بُری خبر اور يہاں ت

رکھتا تھا ۔ کافی دير ہو چکی تھی اور لوگوں کو کھانے کی ضرورت تھی ۔  اِس ہجوم کو کھانا کھKنے کا کوئی رستہ 
نا اہليت  کی وجہ سے ڈرنا شروع کرتے ہيں  جو حل  آپ  اپنی نا اُميدی اور اور  مسلے کو دور کرنے کی! نہيں تھا 

 ہونے واP ہوتا ہے ۔۔۔ 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
: مشاہدات   

يسوع اور شاگردوں نے ہجوم کو اپنی طرف آتے ديکھا ۔ يسوع اور  شاگردوں نے کچھ مختلف ديکھا ۔ يسوع نے ۔ 1
۔ شاگردوں نے )34:  6مقس ( لوگوں کو ديکھا اور تر س کھايا کيونکہ وه اُن بھيڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو 

لوگوں کو ديکھا اور  يہ فکر کرنا شروع کی کہ وه اُنہيں کيسے کھKئينگے ۔ يسوع نے روحانی بھوک کو ديکھا اور 
Kيا ۔ شاگردوں نے جسمانی بھوک کو ديکھا اور  نہيں جانتےتھے لوگوں کو بہت سے چيزوں کی تعليم ديتے ہوئے  کھ

: کيسے اُن کو خوراک مہيا کی جائے جو اُن کے ليے پيٹ بھر کے ہو ۔ آپ کےخياPت   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  



ارا نجات دہندهُخدا کا بيٹا ، ہم  
 

WWW.CROSSCM.ORG - 84 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

 

۔ شاگرد لوگوں کو بھيج دينا چاہتے تھے اور  يسوع نے اُنہيں گھاس پر چھوٹے چھوٹے گروہوں ميں بيٹھنے 2
ر يسوع اُنہيں   معجزاتی برکت کے کی ہدايت کی ۔ شاگرد لوگوں کو بد نصيبی کے ليے تيار کر رہے تھے او

: ليے تيار کر رہا تھا ۔ آپ کے خياPت   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

، اُنہيں ليا ، شکر کيا اور  ) دو مچھلياں ، پانچ روٹياں ( ۔ يسوع نے اُس کے بارے کہا جو وہاں دستياب تھا 3
: ں کو ديا ۔ آپ کے خياPت بانٹنے کے ليے سب شاگردو  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

فياضی کے گواہی ہيں ۔ ہر ايک نے کھايا۔ ہر ايک مطمئن تھا اور باره ٹوکروں کو اکٹھا کيا گيا ۔  ۔ہم يسوع کی4
:ہم  شاگردوں کے ٹوکروں کو اکٹھا کرنے کو بھی ديکھتے ہيں تاکہ ضائع نہ ہو ۔ آپ کے خياPت   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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: استدعائيہ  سوال  
جب ميں اپنی  زندگی کا قياس کرتا ہوں  تو ميری جسمانی بھوک  مقابلتاً شناخت اور راحت کے ليے آسان ہوتی  

ہے ۔ کيا ميں اپنی روحانی بھول کی پہچان کرنے کا خواہاں ہوں ؟ کيا ميں جانتا ہوں کيسے اِسے  مطمئن کرنا 
ه ہوں  ، اِس طرح ميری روح درد سے ہے ؟ بھوک کی تکليف کے طور پر ميں اپنی جسمانی بھول سے آگا

کراہتی ہے کيونکہ  اِسے بھی نظر انداز نہيں کيا جا سکتا ۔ يہ  روحانی بھوک کے اِن دردوں کو ہو سکتا ہے 
سمجھا نہ گيا ہو  کہ اُن کی پہچان کرنا مشکل ہے ۔ ميری زندگی دھيان ميں نہ Pيا گيا ہو اور بہت عرصہ تک 

کی روٹی ، خدا کے کKم ، يسوع کے آنے اور راحت بخشنے کے ليے چK رہی کے بارے کيا ہے جو زندگی 
 ہے ؟

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

" جيسے ميں اپنے ارد  گرد ديکھتا ہوں تو ميں  دو مچھليوں اور پانچ روٹيوں کو ديکھتا ہوں اور پوچھتا ہوں ، 
؟ يا ، کيا ميں ديکھتا ہوں جب ميں اِسے رکھتا اور خداوند )9:  6يوحنا ( ليکن اِن  بہت سوں کے درميان کيا ہے 

ديتا ہوں کہ اِسے برکت  دے اور اِسے جہاں کہيں اور جب بھی استعمال کر  اور وه اپنے  کو ايسا کہتے ہوئے 
مقصد کو انجام دينے کا انتخاب کرتا ہے ؟  اپنی لياقتوں اور قابليتيوں ، اپنی شخصيت  اور کردار ، اپنے علم اور 

 احساس کو جو دوسروں کے ليے ہے  اُس کا قياس کيجيے ۔ 

: ياد دہانی   

۔ اُس رات بعد )15: 6يوحنا ( کو کھKيا  اور ہجوم کو چھوڑ ديا  کيونکہ وه اُسے بادشاه بننا چاہتے تھے  5000نے  يسوع 
ميں  شاگرد کشتی ميں  جھيل کی دوسری جانب جانے کے ليے اُسے عبور کر رہے تھے  اور يسوع اُن کی جانب پانی پر 

ب لوگوں نے محسوس کيا کہ يسوع اور اُس کے  شاگرد جا ُچکے تھے ۔ اگلے دن ج)21۔  16:  6يوحنا ) چلتے ہوئے آيا۔ 
۔ جب لوگ يسوع سے ملے وه اُن )24۔ 22:  6يوحنا ( تو اُنہو ں نے کشتياں لے کر جھيل کے اُس پار  اُس کی پيروی کی 

نے معدے بھرنے تھے ۔ سے کہتا ہے کيا وجہ ہے تُم ميرے پيچھے آئے  يہ اِس ليے نہيں تھا کہ وه کون تھا  بلکہ انہيں اپ
اور لوگوں کو  خوراک جو  ميں  اپنے آپ کو  زندگی کی روٹی کے طور پر حوالہ ديتا ہے  6بہر حال ، يسوع  يوحنا 

وه روحانی خوراک ہے جو روحانی خراب ہوتی ہے اُس کی بجائے روحانی فطرت کے ليے اُس کی تKش کرنی چاہيے ۔ 
۔ )27: 6يوحنا ( ی ہے ، روٹی جو  ابدی زندگی کے ليے ہے خوارک مہيا کرتا ہے جو ہميشہ تک رہت  

اُس کھانے کی تK ش نہ کرو جو خراب ہوتی ہے ، " کو  لکھيے ۔  35،  27:  6ايک مرتبہ  پھر ، انڈکس  کارڈ پر يوحنا 
بلکہ ايسے کھانے کی جس سے ابدی زندگی ملتی ہے ۔۔۔زندگی کی روٹی ميں ہوں ۔ جو ميرے پاس آتا ہے وه کبھی بھوکا 

" نہ ہو گا ، اور جو مجھ پر ايمان رکھاتا ہے وه کبھی پياسا نہ ہو گا ۔   

حاصل کريں ۔ " ابدی زندگی کے ليے روٹی" لے ہفتہ کام کيا تھا تاکہ آپ اگر آپ کو اُس کی اجرت ملتی جو آپ نے پچھ
تو کيا آپ اپنے ليے يہ قياس کريں گے کہ جو آپ نے کمايا وه آپ کو مطمئن کرے گا  يا آپ کے افKس کو بيان کرے گا  

 کيونکہ آپ نے تھوڑا کمايا يا  کچھ بھی نہيں جو برداشت کرتا ہے ؟

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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" ليے ہو ؟روٹی کے ليےکام کرنا جو  ابد ی زندگی کے " وه کونسی دو تبديلياں ہيں جو اِس وقت کو سامنے Pتی ہيں کہ   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

: دعا  
اے خداوند ، مجھے اُس نوجوان لڑکے کی مانند بنا جس نے وه سب کچھ پيش کيا جو اُس کے پاس تھا باوجود اِس کہ اِس 

تھوڑے سے نے بہت ساروں کو سير کيا ۔ اُس نے وه ديا جو اُس کے پاس تھا ، تُو نے اِس کے ليے شکر کيا اور  
جی بھر کے  کھايا اور ٹوکرے بچ گئے ۔ مجھے  اپنے  تحائف اور شاگردوں نے اِس اُن لوگوں ميں بانٹا  اور ہر ايک نے 

برکات کے ساتھ فياض بننے کے قابل بنا ۔ مجھے يہ يقين رکھنے کے ليے ايمان دے  کہ وه سب جو ميرے پاس  تُجھے 
بلکہ  پيش کروں  جسے تُجھ سے  دوسروں کے ليے استعمال کيا جا سکے ۔ ميری آنکھوں کو تھوڑا ديکھنے کے نہ کھول

ممکن ہو ديکھنے کے ليے ۔    
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ہم اِس سٹڈی  خدا کا بيٹا ، ہمارا نجات دہنده ميں ديکھ ُچکے ہيں کہ يسوع نے معجزاتی طور پر  لوگوں کی  : تعارف
مادی اور جسمانی ضرورتوں کو پورا کيا ۔ اُس نے شادی پر  مے کو اور ہجوم کے ليے خوراک کو مہيا کيا ۔ ہم اُس آدمی 

معجزانہ طاقت کو استعمال کرتے ہوئيے اُس آدمی کو شفا  سے بھی ملے جسے کوڑھ تھا اور ديکھا کہ يسوع  نے اپنی
دی ، اُسے معاشرے ميں يہ دوباره اصرار کرنے کے ليے کہ يسوع نے اُس کی اِس بے عزتی اور  ايک ناقص کے طور 

و بيان پر زندگی بسر کرنے کے اکيلے پن کو مٹا ديا  ہے ۔ اگلی کہانی ميں يسوع فطرت پر اپنا اختيار اور طاقت دکھانے ک
 کرتا ہے ۔ 

 
۔25۔ 22:  8اور لوقا  41۔  35:  4، مرقس  27۔ 23:  8پڑھيے  متی  : اسائنمنٹ  

 صورِت حال کيا ہے ؟
 شاگردوں نے کيا نتيجہ نکاP ؟

 يسوع نے کيا کيا ؟
 سوال کيا تھا جو يسوع نے شاگردوں سے پوچھا ؟

 
: مشق  

؟)22:  8لوقا ( يں يسوع نے کيا صKح دی کہ وه اور اُس کے شاگرد کر۔ 1  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

؟)اے آيت 23( وه اپنی کشتی ميں بيٹھ گئے ۔ شاگرد مKح تھے  يسوع نے کياکيا  ۔ 2  
________________________________________________________________________ 

۔ وه کشتی چK رہے تھے اور يسوع سو رہا تھا جب ايک بڑا طوفان  ، يا  جھکڑ  اچانک  جھيل ميں آيا ۔ بيان 3
؟)بی آيت 23( کيجيے جو رونما ہو رہا تھا   

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

۔ يسوع اب تب بھی کيا کر رہا تھا ؟4  
________________________________________________________________________ 

؟)اے آيت 24( کيا کہا  ۔ شاگردوں نے يسوع کو جگايا ۔ اُنہوں نے اُس سے5  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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۔ اُن کا ڈر کيا تھا ؟6  

________________________________________________________________________ 

؟)بی آيت 24( ۔ يسوع نے کيا کيا 7  

________________________________________________________________________ 

اور سب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۔ طوفان 8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟)اے آيت 25( ۔ يسوع نے اپنے شاگردوں سے کيا سوال کيا 9  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

کو بھی ديکھيے  26:  8متی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

؟)بی آيت 25( ۔ اُنہوں نے ايک دوسرے سے کيا کہا 10  

________________________________________________________________________ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ27:  8ديکھيے متی    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ40:   4 ديکھيے مرقس  

؟)سی آيت 25( ۔ اُنہوں نے اُس کےبارے کيا کہا 11  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 

: عکس   
لہذا، اپنے آپ کو کشتی ميں رکھيں  ۔ يہ ايک مختلف کہانی بنتی ہے جب ہم  ہوا کی شدت کا قياس کرتے ہيں  جس سے 
لہريں  باہر کو اچھلتی ہيں ۔ آپ کی کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے اور آپ کی بالٹی کام نہيں کر رہی ہوتی  ۔  درحقيقت ، آپ 

بھر نہيں ہوتی  جو آپ کی کشتی ميں آ رہا ہوتا ہے ۔ آپ بڑے خطرے ميں کی بالٹی اور  ساتھيوں کی بالٹياں  پانی  سے 
 ہوتے ہيں ۔ 

 آپ اِس حقيقت کے ساتھ کيا کر رہے ہوتے کہ يسوع کشتی ميں سو رہا ہے ؟
________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

آپ يقين رکھتے ہيں کہ آپ ڈو ب رہے ہيں اور آپ اُسے بچانے کے ليے کہتے ہيں ، اور ، وه کيا کرنےکے ليے 
 کہتا ہے ؟

________________________________________________________________________ 

 
 

يہ جاننا مشکل ہے کہ يسوع کے سوال کا جواب کيسے  دينا ہے جب آپ خوف زده ہوتے ہيں ۔ جب آپ دوبنے 
" کے خطرے ميں ہوتے ہيں کہ آپ کو آپ سے بڑھ کر کسی زور آور سے لے ليا جائے گا ۔ ايسا کہا جاتا ہے 
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ايمان کے ساتھ اشاره کرتے ہوئے ، يا  يہ کچھ بيوقوفانہ لگتا ہے ، کيا ايسا نہيں ہے ؟ تھوڑے" تُم کيوں ڈرتے او 
: يہ بتائے ہوئے کہ آپ ايمان نہيں رکھتے ، ہو سکتا ہے آپ کو غلط رستے پر لے جائے ۔ آپ کے خياPت    

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

يسوع کشتی ميں سو رہا ہے ۔ شاگرد کشتی چK رہے ہيں جب اچانک  لہروں ميں : آئيں نظر ثانی کرتے ہيں 
يسوع سوتا رہتا ہے ۔ وه ڈوبنے سے خوفزده ہيں  ايک بڑا طوفان اُٹھتا ہے  جو پانی کو کشتی ميں اچھال رہا ہے ۔

" وه يسوع کو جگاتے ہيں اُس کے سامنے گڑگڑاتے ہوئے کہ اُنہيں ڈوبنے سے بچا ، اور وه اُن سے کہتا ہے ،! 
وه ہوا کو ڈانٹتا ہے  اور لہروں کو ۔ ہر چيز تھم جاتی ہے ، جيسے کچھ  واقع نہ ہوا ہو " تمہار ا ايمان کہاں ہے ؟

" ؟ يہ کس قسم کا انسان ہے ؟"يہ کون ہے " شاگرد ايک دوسرے کی طرف حيرانی سے ديکھتے ہيں ، ۔ اور 
: يہاں تک کہ ہوا اور پانی بھی اُس کی مانتے ہيں ۔ آ پ کے خياPت   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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 سبق نمبر چھ ۔ حصہ 2 
 
 

: ذاتی استدعا  
آئيں ايک لمحے کے ليے کشتی کا قياس کرتے ہيں  ۔ آپ کی کشتی کونسی ہو  گی جس ميں آپ اپنے آپ کو ۔ 1

سمجھتے ہيں ؟ آپ کا گھر اور خاندانی زندگی ؟ آپ کا کام اور  متعلقہ کام ؟ آپ کا شيڈول ؟ آپ کا تعلق چKنے والے 
 ؟ آپ کی کشتی کونسی ہو گی جسے زندگی کے طوفانوں سے مارا گيا ہو ؟

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

۔ ہم سب  يہ بھول جانے کا ميKن رکھتے ہيں کہ ہماری کشتی ميں کون ہے ۔ ہم اُسے بھول جانے  کا اراده 2
کرتے ہيں کہ يسوع ہمارےگھر ميں يا ہمارے کام کاج ميں  ہے ، کہ يسوع ہمارے اوقاِت کار  جو اور چيزوں کو 

ہمارے رستے پر حملہ آور ہو رہی ہوتی ہيں ۔  بغير کسی شک کے ، بہت مرتبہ ، ہم مايوس ميں جانتا ہے جو 
ہم کمزور بنتے ہيں جب زندگی قابو سے باہر ہوتی !" ہم ڈوب رہے ہيں ! چKتے ہيں ، اے خداوند ، ہميں بچا 

۔ اُس نے ہوا اور لہروں کو دکھائی ديتی ہے  اور ہم خوف زد ه ہوتے ہيں ۔ يسوع نے اُن کی دعا کا جواب ديا 
ڈانٹا اور سمندر خاموش ہو گيا ۔ زندگی کے ليے ميرا رِد عمل کيا ہے جب ميں ڈوبنے کو محسوس کرتا اور 

 سوچتا ہوں کہ ميں ڈوب جاونگا ؟
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

۔ يسوع اپنے شاگردوں کو خوف کے جواب  کی بجائے فرق جواب کے ليے بKُ رہا ہے جب زندگی مشکل کا 3
شکار ہوتی ہے ۔ فرق طريقے سے جواب دينے کا طريقہ صرف  يہ جاننا ہے کہ يسوع کون ہے ۔ اُنہوں نے 

ا انسان ہے ؟ مشکل اوقات ميں کيسے ميری زندگی دوسروں کے ليے يہ کون ہے ؟ يہ کس قسم ک: سوال کيا 
گواہی دے  گی کہ ميں اپس ايک جو جانتا ہوں جس نے ہوا اور لہروں کو بنايا  اور قابو ميں کيا ، وه ايک جو 

مکمل سکون  يا سکوت کو  پيش کرتا ہے ، وه ايک جس کے پاس ميں  جا سکتا ہوں خواه ميں زندگی کے ساتھ 
س ہوں  يا خطرے کا تجربہ کر رہا ہوں ؟بے ب  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ہميں يقين دہانی کراتا ہے کہ خداوند ہم ميں سے کسی کی پرواه نہيں کرتا ۔ ہميں ياد دPيا جاتا  22:  55۔ زبور 4

 ہے کہ 

 “__________________________________________________________________.” 

 

: زائد  مطالعہ   

اُس تاجر کی ماند جو بحری جہاز ميں اُس بڑے سمندر ۔ جس وقت ہم يہ محسوس کرتے ہيں  32۔ 23:  107پڑھيے  زبور 
 کئے پانيوں ميں ہو ۔ 

اِن آيا ت کی آواز بگڑے ہوئے  سمندر پر  يسوع کی اور اُس کے شاگردوں کی کہانی کی مانند ہے ۔ اِس کے ليے زياده ۔ 1
ميں ہيں اور پھر يہ گہرائی ميں پھينک تر يہ تصور نہيں پيدا ہوتا کہ اگر آپ بحری جہاز ميں کشتی کو اُٹھانے والی لہروں 

ديتی ہے ۔ کيا آپ اپنے آپ کا تصور کر سکتے ہيں کہ آ پ کو شرابی آدمی کی مانند نالے ميں پھينک ديا جائے جب تک 
 آپ کی فراست ختم نہيں ہو جاتی ؟



ارا نجات دہندهُخدا کا بيٹا ، ہم  
 

WWW.CROSSCM.ORG - 91 - ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

 

 
آيت ميں کيا  29ں ميں  لوگ خداوند کے سامنے گڑگڑاتے ہيں او ر وه اُنہيں رہائی بخشتا ہے ۔ ہمي 28۔  آيت 2

 بتايا گيا ہے ؟
 
________________________________________________________________________ 

آيت ميں اُن کا رِد عمل کيا تھا ؟ 30  

________________________________________________________________________ 

آپ کے ليے کيا اشاره کرتے ہيں ؟  وه کونسی کچھ تصويريں  ۔ سرگوشی  ، خاموشی ، اور سکون جيسے الفاظ3
 ہيں جو اِن الفاظ کے ساتھ ذہن ميں آتی ہيں ؟

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ن ميں سے گڑگڑايا جو مشکل ميں تھے اور وه اُنہيں اُن کی تباہی ۔ تاجر خداوند کو جانتے تھے ، ايک نے اُ 4
 سے باہر نکال Pيا ۔ اُس نے طوفان کو تھما ديا اور اُنہوں نے کيا کيا ؟

کے  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف۔ تاجروں نے
اور اُس کے  شاندار  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکيونکہ اُس کاــــــــــــــــــــــــــــــــــليے

)آيت 31( آدميوں کے ليے  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
اُس ميں  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاجروں  نے ب۔ 

اُس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوگوں کے اور  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۔ )آيت 32( ايلڈروں  کے  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميں  

سوداگر  ہميں اِن آيات ميں ياد دPتے ہيں کہ ہميں ۔ 5  
 الف۔ خداوند کا شکريہ ادا کرنا ہے او ر

!ب۔ ہر ايک کو بتاتے ہوئے اُس کی حمد و ثنا کرنی ہے اُس کے ليے جو وه کر ُچکا ہے   
ے ليے استعمال کرسکوں اُس ہوا اور موجوں وه کونسے  چند الفاظ ہيں جنہيں ميں خداوند کا شکريہ ادا کرنے ک

 کو مKمت کرنے کے ليے جو ميری کشتی کی تباہی کا سبب بنيں ؟
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

اُس کی تعريف اور حمد " ہر ايک کو بتانے کے ليے جو اُس نے کيا " ہيں جنہيں ميں وه کونسے چند مواقع 
"کرتا ہوں ؟  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ئی کر سکتا ہوں اور اُنہيں خداوند کی ايسا کہتے ہوئے جو اُس نے ميں کيسے دوسروں کی حوصلی افزا
 سب کے ليے کيا خداوند کی تعريف اور حمد کے ليے موقع دے سکتا ہوں ؟

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ميں تيرے آگے گڑگڑاتا  ہوں اور تُو ميری ُسنتا  ہے ۔ تُو مجھے ميرے خطرے اور شامت  ميں جواب ديتا ہے اے خداوند 
جب ميری اور تُو ميرے چوگرد ہر چيز کو خاموش کرتے ہوئے بچاتا ہے جو مجھے تباه کرنے کی تKش کرتی ہے ۔ 

ڑ ، پريشانی ، دھوکہ اور حوصلہ شکنی پيدا ہوتی ہے تو ميں تيرے کشتی کسی چيز کے ساتھ ٹکراتی ہے جس سے گڑب
اِس کے ليے ميں تيرا شکريہ اور تعريف کرتا ہوں ۔ کہ ميں کبھی ہر ايک کو يہ آگے ِچKتا ہوں اور تُو مجھے بچاتا ہے  ۔ 

بتانے سے دست بردار نہ ہوں جو تُو کر ُچکا ہے ۔ کہ ميں کبھی تيری حمد و ثنا کے گيت گانے سے نہ ُرکو ں ۔ ميری 
کو بتا سکوں اور اُن مواقعوں  آنکھوں کو کھول اور کانوں کو اُن مواقعوں کو ديکھنے کے ليے جن ميں ميں تيری بزرگی 

کو استعمال کر سکوں جن ميں  َميں دوسروں کی ہمت بڑھا سکوں بالکل ايسا ہی کرنے کے ليے ۔ تيری کبھی ناکام نہ 
 ہونے والی محبت کے ليے شکريہ جو ہميشہ تک رہتی ہے ۔ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 سبق نمبرچھ ۔ حصہ 3
 

: تعارف  
خداوند کا شکر ہو ۔ وه ہميں خداوند يسوع مسيح کے وسيلہ فتح " ،۔)26:  15کرنتھيوں  1( آخری ُدشمن کی تباہی موت ہے 

يہ الفاظ مقدس پولس کی جانب سے لکھے گئے تھے او ر يہ ہم سب کو يسوع کے " ۔)57:  15کرنتھيوں  1( ديتا ہے 
س اگلی کہانی ميں  ہم يسوع کے انسان کو فتح بخشنے کے کام کو وسيلہ ابدی زندگی کی اُميد کی پيشکش کرتے ہيں ۔ اِ 

 ديکھيں گے جس کا نام لعزر تھا جب اُسے موت سے زندگی کے ليے بKُيا گيا تھا ۔ 
 

  44۔ 1:  11پڑھيے  يوحنا   :اسائنمنٹ 
 کون کون اہم کردار ہيں ؟

 کسے يسوع مارتھا کو بتاتا ہے کہ وه ہے ؟
وعده کرتا ہے ؟يسوع مارتھا سے کيا   

 يسوع مارتھا سے کيا چاہتا ہے کہ وه ديکھے ؟
 

: مشق  
؟)آيت 1( مسئلہ کيا ہے  ۔1  

________________________________________________________________________ 
؟)آيت 3( ۔ حل کيا ہے 2  

________________________________________________________________________ 
آيت  ميں لعزر کی بيماری کے بارے کيا کہتا ہے ؟ 4۔ يسوع 3  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

؟)آيت 5( بہنوں کے ساتھ کيا رشتہ تھا ۔ يسوع کا لعزر اور اُس کی 4  

_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 

؟)آيت 6( ۔ يسوع نے کيا کيا جب اُس نے اِس خبر کو ُسنا 5  
________________________________________________________________________ 

؟) 40:  10يوحنا ( ۔ يسوع يہودايہ واپس جانے کے ليے تيار تھا ۔ وه کہاں تھا 6  

________________________________________________________________________ 
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آيت ميں کيا بتاتا ہے ؟ 11وه اپنے شاگردوں کو ۔ 7  
________________________________________________________________________ 

ميں کيا غلط فہمی تھی ؟َ  13اور  12۔  آيات 8  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

؟)آيت 15( ۔ وه کيوں اُس کے پاس جانا چاہتا تھا )آيت 14( ۔ يسوع نے اُنہيں بتايا کہ لعزر مرده تھا 9  
________________________________________________________________________ 

" تاکہ تُم يقين کرو  "  آيت ميں ،  يسوع کا کيا مطلب تھا جب اُس نے کيا ،  15آپ کيا سوچتے ہيں کہ   
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 

اِس کہانی کو اِس کے مناسب پہلو ميں ہونے کے ليے ہميں يہ جاننے کی ضرورت ہے  جو يوحنا کی  :درس و تدريس 
ميں يسوع صKح ديتا ہے کہ  يہ  يہودايہ واپس جانے کا وقت ہے  7:  11کتاب کے آخری ابواب ميں واقع ہو ا ہے ۔ يوحنا 

يہ کے واقع ہونے پر غور کريں  تو آپ پائيں ود۔ اگر آپ يسوع کی زندگی اور خدمت کے وقت کے دوران نقشے پر يہ
سامريہ اور گليل کے عKقوں کے ساتھ تھا مزيد شمال کا عKقہ  يہوديہ کا عKقہ گے کہ يہوداه جنوب ميں واقع تھا ۔ 

 فلسطين  کے ملک ميں واقع تھا ۔ 
 

بتايا گيا ہے کہ جب يسوع اپنے بارے خدا کے بيٹے کے طور پر دعوے کرتا ہے تو يہودی جنہوں نے اُس کا تعاقب ہميں 
۔ ايک اور دفعہ  جب يروشليم ميں يہودی يہ يقين )59:  8يوحنا ( کيا اُنہوں نے اُسے سنگسار کرنے کے ليے پتھر اُٹھائے 

اور اُسے سنگسار کرنے کی کوشش کی ۔ بہر حال وه ) 33:  10ا  يوحن( رکھتے تھے کہ وه کفر کے ليے قصوروار تھا 
) 39:  10يوحنا ( اُن کے چنگل سے نکل گيا ، جب اُنہوں نے اُسے پکڑنے کی کوشش کی   

 
ميں ہميں بتايا گيا ہے کہ يسوع نے يردن کو پا ر کيا اور اُس جگہ لوٹاجہاں يوحنا بپتسمہ دينے واP منادی  40:  10يوحنا 
ور بپتسمہ ديا کرتا تھا ۔ يہوديہ اور دريائے يردن ميں يروشليم کی  پہچان کرتے ہوئے جو شمال ميں سے گليل کے کرتا ا

سمندر سے نکلتا ہوں جنوب ميں بحِر مردار کی طرف جاتا تھا ۔ يسوع اب  دريا کے مشرق کے عKقے ميں ہے ، وه جگہ 
ايک اور شہر  بيتنياه ميں واقع تھا  جو کہ مريم ،مارتھا اور ۔ )41۔  40:  10يوحنا ( جہاں بت سے لوگ اُس کے پاس آئے 

 لعزر کا آبائی شہر تھا ۔ بتنياه  يہوديہ ميں يروشليم سے دو ميل کی دوری پر تھا ۔ 
 

کے ليے سمجھ دينے کے ليے سفر کياتھا ۔ شاگرد  8۔ 7:  11پتھراو  کے واقعيات وه مقامات ہيں جہاں يسوع نے  يوحنا 
کی حفاظت کے ليے تھے ۔ اِسی ليے وه يسوع سے  يہوديہ جانے کے ليے يسوع کے فيصلے کے ليے سوال کر  اپنے آقا

رہے تھے ۔ وه وہاں تھے جب اُسے سنگسار کيا جانے واP تھا اور غالباً اُسے کبھی واپس نہيں جانا تھا ۔ دوسری جانب ، 
قع تھا ، وه جگہ  جہاں اُسے دوست تھے جنہيں اُس کی يسوع جانے کے ليے تيار  کيونکہ يہی ہے جہاں بيت نياه  وا

ميں ہم پڑھتے ہيں کہ توما ايک ہے جو يسوع کے ساتھ  جانے کے ليے بقيہ شاگردوں کی  16:  11ضرورت تھی ۔ يوحنا 
 حوصلہ افزائی کرتا ہے ، يہاں تک کہ اگر اِس کا مطلب  موت ہے ۔ 

 
 

: عکسی سوال   
يسوع کی خدمت کے بارے کيا سيکھتے ہيں ؟سے  8۔  7:  11۔ ہم يوحنا 1  
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

مقامات کی طرف جانے کے ۔ اگر ميں يسوع مسيح کا پيروکار ہوں ، تو يہ آيات مجھے واپس اُن لوگوں اور 2
 بارے کيا سکھاتی ہيں  جہاں خدمت نا ہموار ہے ؟

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

؟ آپ کے )4:  11يوحنا ( اکہ خدا کے بيٹے جو  جKل حاصل ہو ۔ کيا ميں تيار ہوں اور مرنے کا خواہاں ہوں ت3
: خياPت   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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 حصہ 4

 
): کے  ساتھ جاری رہتی ہے  17:  11يوحنا (  مشق  

؟)آيت 17( ۔ جس وقت يسوع بيتنياه پہنچا پہلے ہی سے کيا واقع ہو ُچکا تھا 1  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

۔ يسوع اور اُس کے شاگردوں کو  يردن کو عبور کرتے ہوئے سفر کرنا تھا ۔ يروشليم  محض دو ميل کی 2
؟)آيت 19( دوری پر تھا  جو پہلے ہی مريم اور مارتھا کی تسلی کے ليے آيا تھا   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

؟)آيت 20( ۔ جب خبر مارتھا تک پہنچی  کہ يسوع آ رہا تھا تو اُس نے کيا کيا 3  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

مريم نے کيا کيا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

؟)آيت 21( ۔ مارتھا يسوع سے ملنے کے ليے باہر دوڑی اور اُس نے کيا کہا 4  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5 Pآيت 21( ۔ مارتھا کا  دل پہلے بو ( Pاور پھر اُس کا ايمان بو )۔ اُس نے ايمان ميں کيا کہا ؟)آيت 22  
________________________________________________________________________ 

؟)آيت  23( ۔ يسوع نے اُس سے کيا کہا 6  

________________________________________________________________________ 

؟)آيت 24( ۔ مارتھا سچ ہونے کے ليے کيا جانتی تھی 7  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

مارتھا ايمان کے ساتھ کيا يقين رکھتی تھی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟  

 

 

آيت ميں ايک مستحکم بيان ديا ۔ وه اپنے بارے کيا کہتا ہے ؟ 25۔ يسوع نے 8  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ی رکھتا ہےجو اُس پر  ايمان رکھتے ہيں ؟۔ وه اُن کے بارے کيا کہنا جار9  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ے کيا پوچھتا ہے ؟بی آيت ميں ايک گہرا سوال پوچھتا ہے ۔ وه اُس س 26۔  پھر يسوع مارتھا سے 10  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

؟)آيت 27( ۔ مارتھا کا عميق  اعتراف کيا تھا  جس  کے سچ ہونے کے ليے وه يقين رکھتی تھی 11  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
: عکس   

کيا رونما ہوا تھا ؟ چند دن پہلے يسوع کو يہ خبر ملی کہ اُس کا بہترين دوست  لعزر بہت بيمار تھا ۔  بہر حال ، بيتنياه کی 
طرف جانے کی بجائے ، يسوع يردن کے مشرق کی طرف مزيد دو دن تک رہا   يہ جانتے ہوئے کہ لعزر ا ب مرده  تھا 

رہا تھا اور وه بيتنياه ميں ہی اُسے اُٹھا دے گا ۔ بےشک ، شاگردوں نے خيال اُس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ لعزر سو 
" لعز ر مرده ہے۔" کيا کہ لعزر آرام کر رہا تھا اور جلد ٹھيک ہو جائے گا ، ليکن يسوع نے واضح  کہا ،   

ر ہمسائے مريم اور مارتھا جب وه بيتنياه ميں گئے تو اُنہوں نے پايا کہ لعزر چار دنوں سے قبر ميں ہے ۔ يہودی دوست او
 کو تسلی دينے کے ليے وہاں جمع تھے  ليکن جب مارتھا نے يہ پايا کہ يسوع پہنچ ُچکا ہے وه باہر اُسے ملنے کو دوڑی۔ 
آپ  کيا سوچتے ہيں  کيا آپ کسی سے کہتے ہيں کہ آپ کا خيال کيا تھا اِس اچھے دوست کے ليے ، ليکن اب يہ چار دن 

؟کے بعد دکھاتا ہے   
( آپ کيا سوچتے ہيں جب آپ کسی کو کہيں گے کہ آپ  کسی کو  جانتے تھے اور درحقيقت  اُس نے مردے کو زنده کيا 

؟)17۔ 11:  7لوقا   
آپ کيا کہنا چاہيں گے اُس ايک سے جسے يہ يقينی  شاہی  افسر سے بتايا گيا ہو کہ اُس کا بيٹا واپس گھر کفر نحوم ميں آيا 

ليکن کس نے يہ اعKن نہ کيا کہ تيرا )  54۔ 43: 4يوحنا (ٹھيک کرے گا اور وه زنده رہے گا۔ ہے وه اُس کی بيماری 
 بھائی شفا ہائےگا جب آپ کا بھيجا ہوا پيغام رساں لوٹے گا ؟

مارتھا کا غم اُس کے دل ميں تھا ۔ اُس کے احساسات اور جذبات مخلصانہ تجربات تھے جو اُس کی شديد ُدکھ ميں عياں 
کيا ہم سب وہاں نہيں تھے ؟ آپ کی زندگيوں ميں کوئی ايک موت ميں ہم سے لے ليا جاتا ہے اور ہم خيال کرتے ہوئے ۔ 

اگر صرف تو۔۔۔۔ اگر صرف ۔۔۔ اگر صرف۔۔۔ دل وه جگہ ہے کہاں ہم موت کی " اگر تُو اے خداوند وہاں ہوتا ۔۔۔ " ہيں ، 
ں ۔ حالتوں ميں اپنی  Pچاری  سے اچھی طرح واقف ہوتے ہي  

 
 

مارتھا کا دل غم و دکھ سے بھرا ہوا تھا ليکن يسوع  اُسے بڑی حقيقت کے ليے اُٹھانا چاہتا تھا ، حقيقت جسے اُس کا ايمان 
 جانتا تھا کہ سچ تھا ۔ اُس نے اُسے ياد دPيا کہ اُس کا بھائی دوباره جی اُٹھے گا ۔ اُس کا ايمان يہ جانتا تھا ۔ 

 وه اُس سے چاہتا تھا کہ وه جانيں کہ وہی ايک ہے جو قيامت اور زندگی ہے ۔ 
 وه اُس سے چاہتا تھا کہ وه جانيں کہ جو کوئی اُس پر ايمان کاتا ہے وه زنده رہے گا اگرچہ وه مر بھی کيا ہے ۔ 

) ابدی زندگی ( ی نہيں مرے گا وه اُس سے چاہتا تھا کہ وه جانيں جو  کوئی زنده ريتا اور اُس پر ايمان رکھتا ہے کبھ  
" ميرا يقين ہے کہ تُو مسيح ، خدا کا بيٹا ہے ، جسے ُدنيا ميں آنا تھا ۔" ايمان ميں مارتھا  تب يہ کہنے کے قابل تھی کہ 

" يہاں تک کہ ُدکھ اور افسردگی کی گھڑيوں ميں  جو موت کا سبب تھيں ، ہم بھی  مستحکم اعKن کر سکتے ہيں کہ ، 
!" ين ہے کہ تُو مسيح ، خدا کا بيٹا ہے ، جسے ُدنيا ميں آنا تھا ميرا يق  

 
: استدعا  
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کب آپ کی توقعات مايوس ہوئيں ؟ کيا کسی نے آپ کو نيچا کيا ؟ کيا خداوند خاموش، يہاں تک کہ غير حاضر رہا ، اُس ۔ 1
؟ مشکل  گھڑی ميں  اور آپ کے دل نے محسوس کيا  اگرچہ خالی پن سے چKييا گيا تھا  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

قيامت اور زندگی ميں ہوں ۔ جو مجھ پر ايمان رکھتا ہے وه زنده رہے گا ، " ۔ اگر يسوع نے آپ سے کہا تھا ، 2
آپ " اگرچہ وه مر بھی گيا ہے ، اور  جو کوئی زنده ہے اور مجھ پر ايمان رکھتا ہے وه کبھی نہيں مرے گا ۔ 

" تے ہيں ؟کيا آپ اِس پر ايمان رکھ: " کيسے اِس سوال کا جواب ديں گے   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ميں ايمان رکھتا ہوں کہ تو يسوع ، ۔۔۔۔۔۔ :  ۔ اِس فقرے کو  مکمل  کيجيے 3  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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 سبق نمبر چھ ۔ حصہ 5
 

):کے ساتھ جاری رہتی ہے  28:  11يوحنا ( :مشق  
مارتھا اپنے گھر واپس لوٹتی ہے اور مريم کو بتاتی ہے کہ ۔ 1

 29( اُس کے ليے پوچھ رہا تھا ۔ مريم کا جواب کيا تھا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟)آيت  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
)آيت  31( يہودی کہاں تھے جو مريم کے ساتھ يہ سوچ رہے تھے کہ وه جا رہی تھئ ۔ 2  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

؟)آيت 32( نے کيا کہا جب اُس نے يسوع کو ديکھا ۔ مريم 3  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

جب يسو ع نے مريم کو روتے ہوئے ديکھا ۔4
، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه

 33( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاور  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميں
۔ )آيت  

 34( اُس نے کيا کہا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟)آيت  

يسوع کا غم کيا تھا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــہميں بتاتی ہے کہ يسوع  35۔ آيت 5
اُ س کے  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( يہوديوں کے ليے رابطہ ہيں   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآنسو
  ؟)آيت 36
؟)آيت 37( دوسروں کا ردعمل کيا تھا ۔ 6  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
: عکس   

بھاگتی ہے جو غم ميں نڈھال ہے جب وه يسوع اب بيت نياه کے باہر پہنچ  ُچکا ہے ۔ مارتھا مريم سے ملنے کے ليے 
جلدی سے يسوع سے ملنے کے ليے چھوڑتی ہے اور يہودی جو اُس کے ساتھ تھے وه سوچتے ہيں کہ وه قبر پر گئی ہے 

۔ اِس کی بجائے ، وه سيدھا يسوع کے پاس جاتی ہے ۔ کچھ دير بعد ، الفاظ جو مريم )آيت 31( اور وہاں ماتم کناں ہو گی 
کہے وہی الفاظ تھے جو مارتھا نے اُسے ملنے کے وقت کہے تھے ۔ دوباره ، دل کے الفاظ ِچK اُٹھتے ہيں نے يسوع سے 

!" اگر تو يہاں ہوتا " ،   
ہمارے دل ُدکھ ميں گرفتار ہو جاتے ہيں ۔ يہ ساری انسانيت کے ليے عام ہے  اور يہ يسوع سے نہ چھپا۔ انسان کے طور  

۔ قبر ايک غار تھی جس پر بڑا پتھر لُڑکا )آيت 36( دوباره گہرا سانس ليا اور قبر پر آيا   اور) آيت 35( پر وه بھی رويا 
آيت کے اختتام پر آپ لفظ داخلے کے بعد  کرانس ريفرنس  کو رکھيں گے ۔ حوالہ جات جن کی فہرست دی   38ہوا تھا ۔ 

شامل ہيں ۔  1:  20، اور يوحنا 2:  24، لوقا 3:  16، مرقس 60:  27گئی ہے اُن ميں متی   
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يہ سب حوالہ جات اُس پتھر کی بات کرتے ہيں جسے قبر کے منہ پر رکھا گيا تھا جس ميں يسوع کے بدن کو رکھا گيا تھا 
جب اُسے صليب سے اُتارا گيا تھا ۔ کيا يسوع کا ُدکھ اُس کے دوست لعزر کے ليے بڑھ کر تھا ۔ يسوع  کے ليے بڑی 

اُميدی تھی کس کی  نمائندگی   ُمرده جسم ، قبر اور  پتھر کرتےہيں ؟تصوير کيا تھی ؟ وه کيا نا   
________________________________________________________________________ 

۔ خدا نے کيا کہا  تھا ؟)17: 2پيدائش  ( اُس حکم کو ياد کر سکتے ہيں جو باِغ عدن ميں ديا گيا تھا شايد آپ   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــہميں ياد دPتی ہے کہ  12:  5روميوں 

ميں ۔ موت اُن سب کے ليے آئے گی جنہو ں نے گناه کيا ۔  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــPيا  

آيا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــہميں ياد دPتی ہے کہ خدا  15:  5روميوں 

اور کے  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايک انسان کے طور پر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

!۔  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليے  

کے ُدکھ والے آنسو آپ کے ليے اور ميرے ليے ہو سکتے تھے ؟ موت ہمارے ليے خدا کا منصوبہ  کيا يسوع
: نہيں تھا ۔ اب گناه موت Pيا اور انسان کی اپنے آپ کو بچانے کی   بے اُميد حالت ۔ آپ کے خياP ت  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

)کے ساتھ جاری رہتی ہے  39:  11يوحنا ( :مشق  

آيت ميں اُس کا حکم کيا   ہے ؟ 39۔ يسوع عمل کرنے کے ليے تيار ہے ۔ 1  

________________________________________________________________________ 

کو رکھتی ہے ۔ اُس کی فکر کيا ہے ؟" ۔ ليکن مارتھا  شامل کرنے کے ليے ؔ ليکن2  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

يسوع کو بتايا گيا تھا کہ لعزر پہلے سے ہی  چار دنوں سے قبر ميں تھا جب يسوع عKقے ميں آيا تھا ۔ : نوٹ 
يہودی لوگوں کا يقين تھا کہ تين دنوں کے  بعد اُس شخص کی روح بدن کو چھوڑ جاتی ہے ۔ يسوع کا بيت نياه 

ين بخشتی ہے کہ يسوع بK ُشبہ  مرده  تھا اور اُس کا بدن سڑنا ميں آنے کے ليے کی گئی تاخير اِس حقيقت کو يق
 شروع ہو ُچکا تھا ۔ 

؟)آيت 40( ۔ يسوع مارتھا کو کيا ياد دPتا ہے 3  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
اُس ۔ اُنہوں نے پتھر  ہٹايا اور يسو ع پھر اپنے باپ سے ہميشہ اُس کی ُسننے کے ليے شکريہ ادا کرتا ہے ۔ 4

؟)آيت 42( نے ايسا کيوں کہا   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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: ۔ اُس کی دعا کے بعد ، يسو ع نے آواز دی 5

"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"  

۔ )آيت 44( اُس کی ظاہريت کو بيان کيجيے ! داری کی اور باہر نکل آيا ۔ مرده آدمی نے فرمانبر6  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

؟)بی آيت 44( ۔ يسوع کا حکم کيا تھا 7  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

: عکس   
تھی ۔ يہ  تقريبا ً  اُس کے منظر کو  بيان کرتی ہے ۔ اِس پر غور " مرده آدمی کا چلنا " سالوں قبل ايک فلم جس کا عنوان 

کرنا دلچسپ ہے کہ يہ آيت پڑھی نہيں جاتی کہ لعزر باہر آيا  بلکہ اِس کی بجائے کہ مرده شخص باہر آيا  ۔ وه کتانی 
اُس کے بدن کو گلے سڑنے سے روکا ہوا تھا ۔ يہاں تک کہ کپڑا اُس کے منہ پر  کپڑے سے لپٹا ہوا تھا جس  نے اُس کے

 لپٹا ہوا تھا ۔ 
 

يہ کس کی مانند ہو گا کہ کسی سے قبر کے کپڑوں کو ہٹا دينا ؟ کيا آپ اس بارے تھوڑے غير يقينی نہيں ہو گی کہ آپ 
اور مريم کی مانند  اپنے بھائی کو موت کی قيد سے  نے قبر کے کپڑوں کو پايا ؟ يا ، ہو سکتا ہے آپ بہت حد تک مارتھا

چھڑانے کے خواہشمند ہو نگے اور دوباره زنده رہنے کے ليے ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اُسے ديکھنے والے ہوں جو کچھ 
پ رونما ہو رہا تھا ۔ کيا آپ حيران ہونگے کہ يہ آدمی کون  ہے جو بدبودار Pش سے بول سکتا ہے اور زنده ہوتا ہے ؟ آ

 اِس ڈرامے ميں کہاں ہونگے ؟ آپ کيا سو چ رہے اور کر رہے ہونگے ؟
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
: استدعا  

تھی تاکہ لوگ جو وہاں کھڑے تھے وه  ايمان Pئيں کہ اُس کے باپ نے اُسے بھيجا تھا  ۔ آپ يسوع  کی باپ سے دعا يہ ۔1
کيا خيال کرتے ہيں ؟ کيا يسوع کا لعزر کو مردوں ميں سے زنده کرنا آپ کو يہ يقين کرنے کا سبب بنتا ہے کہ يسوع ہی 

" ، اُس ايک کو جس نے اپنے آپ سے کہا ، ايک  جو ہماری روحوں کو زندگی ديتا ہے ؟ خدا باپ نے يسوع کو بھيجا 
: کيا تُم يہ يقين رکھتے ہو؟ آپ کے خياPت " دوباره ، وه سوال پوچھتا ہے "  قيامت اور زندگی ميں ہوں ؟  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 

ہم ميں سے بہت سارے قبر کے کپڑے پہنے ہوئے ہيں ۔ يسوع چاہتا تھا کہ قبر کے کپڑوں کو اُتارا جائے ۔ 2
اور  قبر کے کپڑے کيا ہيں  جسے آپ پہنے ہوئے ہيں جو آپ کو ياد دPتے ہيں! تاکہ لعزر کو آزاد کيا جا سکے 

دوسروں کہ آپ آزاد نہيں ہيں ، زنده رہنے کے ليے چھڑائے نہيں  گئے ۔ يہ ماضی کی ياديں ہيں اُن چيزوں کی 
جو آپ  نے کيں  يا چيزيں جنہيں آپ کے ليے کيا گيا ۔ ہو سکتا ہے يہ زندگی خوف زده ہو ،  اور زنده  رہنا ہو 
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رفت ہو جو آپ کو ياد دPتا ہے کہ آپ قبر کے کيونکہ کسی نے آپ کو  يا کسی کے ليے آپ کے ليےآمد و 
 کپڑے پہنے ہوئے ہيں ۔ وه قبر کے کپڑے کونسے ہيں جنہيں آپ اپنی زندگی سے ہٹانا چاہتے ہيں ؟

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

۔ اور ، وه کون ہيں جو آپ کو آزاد کرنے کے ليے مدد کر سکتے ہيں ؟ لعزر کے ہاتھ اور پاوں بندھے ہوئے 1
تھے ، اُس کا چہره تھی ۔ اُسے زند ه ہونے کے ليے مدد کی ضرورت تھی ۔ وه کون ہيں آپ کوزنده رہنے ميں 

 مدد کر سکتے ہيں ؟
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

اور  يہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ جنہيں آپ جانتے ہيں جو آپ کے چوگرد قبر والے کپڑے  پہنے ہوئے ہيں ۔ 2
و سکتا ہے جسے آپ يسوع سے چاہتے ہيں وه زندگی کی مرده زندگی گزار رہے ہيں ۔ وه خاص طور پر کون ہ

ميں سے بKُئے؟" قبر" آزادی اور چھرائے جانے کے ليے   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

سے خداوند آپ کی اپنے قبر کے کپڑے اُتارنے ميں مدد کے ليے استعمال کر سکتا ہے اور اُنہيں کن طريقوں ۔ 3
 زندگی کے ليے چھڑاتا ہے ؟

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 

: ياد دہانی   
آيا ت ہيں جنہيں آپ  پہلے ہی سے جانتے ہيں ليکن اگر نہيں ، تو اُنہيں انڈکس کارڈ پر لکھيے   26اور  25:  11يوحنا  

اور اِن طاقتور الفاظ کو اپنی ياد کی Pئنريره ميں  شامل کيجيے ۔  ياد رکھيے کہ کيوں يوحنا نے اسے اِس انجيل ميں لکھا 
ے کہ اِن چيزوں کو اِس ليے لکھا گيا تا کہ آپ يقين کر سکيں کہ يسوع مسيح ، خدا کا ہميں ياد دPتی ہ  31:  20۔ يوحنا 

بيٹا ہے ، اور اُس پر ايمان رکھنے سے آپ اُس کے نام پر زندگی رکھيں گے ۔ يوحنا قق ميں يسوع واضح طور پر بتاتا 
گی رکھ سکيں  ۔ يہ الفاظ صرف ہمارے اُس نے اپنی زندگی دی تاکہ ہم ہميشہ کی زند! ہے کہ وه قيامت اور زندگی ہے 

ليے نہيں ہيں ۔ ہم اُس ُدنيا ميں رہتے ہيں جو اُميد او ر وعدے کے الفاظ کی تKش ميں ہے ل آپ کے اِن الفاظ کے ساتھ 
آگاہی پانے کے بعد اِنہيں دوسروں کے ساتھ بانٹيں ۔ دوسروں کے ساتھ بانٹيں جب آپ موت ميں اپنے عزيز کو کھو ُچکے 

ہيں ۔ اُنہيں بانٹيں جب ايک دوست اپنی نوکری  يا خواب کو کھو ديتا ہے يا اُس تعلق کو جب وه مرتا ہے ۔ ہوتے   
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: دعا  

اے خداوند  يسوع ، اگر تُو وه ہے جو تُو کہتا ہے کہ تُو ہے  تو ميں درخواست کرتا ہوں مجھے  يقين کرنے کے ليے 
ں تيری شکر گزاری  کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں خدا کے ايمان دے۔ ميں زندگی کی خواہش کرتا ہوں ۔ مي

جو تيری طرف سے آتا ہے  ۔ ميں خيال کرتا ہوں تو ميری زندگی قبر کے )  15:  5روميوں ( فضل کے تحفے کے ليے 
ں تُجھے اونچی باہر کھڑا ہے ۔ ميں تُجھے روتے ہوئے ديکھتا ہوں کيونکہ تُو ميری بندھی ہوئی حالت سے ُدکھی ہے ۔ مي

مجھے باہر آنے اور زنده رہنے کے ليے مدعو کرتے ہوئيے ۔ اے يسوع ، مجھے تيری آواز سے پُکارتے ہوئے ُسنتا ہوں 
ضرورت ہے  اور تيرے لوگوں کو جو ميرے ارد گرد ہيں اُس سب کو مٹانے کے ليے جس نے مجھے باندھا ہوا ہے ۔ 

دعا ُسننے کے ليےشکريہ ۔ميں اپنے آپ کو آزاد نہيں کر سکتا ۔ ميری   
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
: نتيجہ   

يسوع نے اپنے شاگردوں کی  موجودگی ميں بہت سے معجزاتی نشانات کيے ۔۔۔ ليکن اِنہيں " يوحنا رسول نے لکھا ،  
لکھا گيا ہے تاکہ آپ يقين کر سکيں کہ يسوع مسيح ِ خدا کا بيٹا ہے ، اور يہ يقين رکھتے ہوئے آپ اُس کے نام ميں زندگی 

دہنده ، وعده کيے ہوئے مسيحا ، اور شفا دينے والے تے متعارف کرايا  اِس سٹڈی ميں ہميں يسوع ، نجات" رکھ سکيں ۔ 
گيا ہے ، حتمی طور پر ، کيوں وه ہمارے نجات دہنده اور چھڑانے والے کے طور پر   اذيت برداشت کرنے اور مرنے 

اور ہمارے درميان ، اپنے نے اُسے ہمارا خدا ہونے کا اعKن کيا جس نے زنده رہنے  کا خواہاں تھا ۔ اُس کا نام عمانوئيل 
لوگوں کے درميان رہنے کا انتخاب کيا ۔ اشخاص جيسے کہ ، شعمون اور حناه  سب نے پہچان کی کہ وه کون تھا اور وه 

کيوں آيا تھا ۔ اُنہوں نے اُس وه ايک ہونے کا اعKن کيا جو اپنے باپ کا فرمانبردار تھا جس نے اسرائيل خدا کے لوگوں 
اور قبضے سے چھڑايا تھا ۔  کو  گناه کی طاقت  

بالغ کے طور پر يسوع نے باره شاگردوں کو اپنی پيروی کرتے ہوئے ُچKنے سے اپنی خدمت کا آغاز کيا تا کہ وه اُنہيں 
آدميوں کا شکار کرنے کے ليے سکھا سکے ۔ وه اُس کے ساتھ رہے جب اُس نے بہت سی جگہوں پر سکھيا ، عبادت 

لوگوں کو ہر قابِل تصور بيماريوں  سے شفا دی ۔ اُنہوں نے اُس کی فياضی کو سيکھا جب اُس خانوں ميں تعلی دی ، اور 
کو جب اس نے کوڑھی کو شفا دی  اور پانچ ہزار کو کھانا کھKيا ، اُس ) رحم( نے پانی کو مے ميں بدP ، اُس کے ترس 

تيار کو جب اُس نے لعزر کو قبر سے زنده کيا کی قدرت پر طاقت کو جب اُس نے طوفان کوتھما ديا اور موت پر اپنے اخ
يہ اور ديگر معجزاتی نشانات جو اُس نے ليے  ليکن اِنہيں لکھا گيا تاکہ آپ يقين کہ سکيں کہ يسوع ۔ 

اور يہ يقين رکھتے ہوئے آپ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 16متی ( تُم کيا کہتے ہو کہ ميں کون ہوں : " وه ہم سے يہی سوال پوچھتا ہے جو اُس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا تھا 
پوچھ رہا ہے ۔ آپ کا جواب کيا ہے ؟وه آج آپ سے " ؟)15:   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

!سچے طور پر ، وه خدا کا بيٹا ہمارا نجات دہنده ہے   
 

 
 نظر ثانی 
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آپ نے سٹڈی خدا کا بيٹا ، ہمارا نجات دہنده کو مکمل کر ليا ہے ۔ آپ يسوع کے بہت سے ناموں اور اُن کے ! مبارک ہو 
معنی ، بہت سے معجزات  جو يسوع نے  کيے  اور يسوع کی لوگوں کے درميان  بڑھتی ہوئی شہرت  اور يہوديوں کی 

نے  يسوع کے رحم کرنے والے دل اور اپنے باپ کی  طرف سے اُس کی مخالفت کے بارے آگاہی حاصل کی ۔  ہم
مرضی کے پورا کرنے کو سيکھا ۔ اب  ، يہ نظر ثانی کرنے کا وقت ہے ۔ ياد رکھيے ، يہ کوئی امتحان نہيں ہے ، بلکہ 
آپ کی تصديق کے ليے ايک موقع ہے اور آپ کی ترقی کے ليے جب آپ اِس خوش کن سفر کو جاری رکھتے ہيں جو 

گی کو شکل دے رہا ہے ۔ جب آپ پڑھائی کرتے ہيں آپ کہانيوں کی اُن حقيقتوں اور سچائيوں کو  سيکھ رہے آپ کی زند
ہوتے ہيں جو خدا اور بنی نوع انسان کے بارے ميں ہيں ۔ آپ يہ بھی دريافت کر رہے ہوتے ہيں کہ اِن حقيقتوں اور 

ں صدی ميں گزار رہے ہيں ۔ وي 21سچائيوں کو اپنی زندگی ميں کيسے Pگو کرنا ہے  جسے آپ   
 

يسوع کے ناموں کو ياد کجيے ۔ کونسا نام آپ کے ليے خاص طور پر معنی خيز ہے ؟ کيوں ؟۔ 1  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

آپ اُس ايک کی زندگی سے کيا بصيرتيں حاصل کرتے ہيں جس نے خدمت کے ليے بKُوے ک درحقيقت ۔ 2
جب خدمت کی بات کر رہا تھا ؟)  38:  10متی ( قبول کيا ہو ؟ کونسا خاص لفظ يسوع نے استعمال کيا   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

۔ وه کونسے معجزات تھے جن کا ہم نے مطالعہ کيا ؟3  

الف۔ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب۔   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج۔   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد۔   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــڑ۔   
۔ يسوع کے بارے کسی چيز کی پہچان کيجيے جسے آپ نے اِن کہانيوں ميں اُس کے ليے سيکھا يا ياد کيا 4

: جسے آپ اپنی زندگی ميں Pگو کرا چاہتے ہيں   
الف۔ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب۔   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج۔   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد۔   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــڑ۔   

 
 

، تو آپ کيا سوچتے ہيں کہ کيا کہيں گے "تُم کيوں ميری پيروی کررہے ہو " ۔ اگر يسوع نے آپ سے پوچھا ، 5

 ؟
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کے بيانات کو قلمبند کرتا ہے ، بيانات جو يسوع نے اپنے بارے " ميں ہوں " ۔ يوحنا کی انجيل ميں يوحنا سات 6
چہ ہم نے اُن سب پر بات نہيں کی اُن پر نظر ثانی کرنے کے ليے وقت ليجيے جو ہم نے کيا اور  کہے ۔ اگر

: سيکھنے سے لطف اندوز ہوئے ، يہاں تک دوسروں کو ياد کرتے ہوئے   
۔ ميں ہوں  35:  6الف۔  يوحنا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
۔ ميں ہوں 12:  8ب ۔ يوحنا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
۔ ميں ہوں 7:  10ج۔ يوحنا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
۔ ميں ہوں  11:  10د۔ يوحنا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
۔ ميں ہوں   25:  11ڑ۔ يوحنا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
۔ ميں ہوں  6:  14ح ۔  يوحنا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
۔ ميں ہوں  5:  15خ۔  يوحنا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

) آراء(  اويز حتمی تج  
اپنی دريافت ميں بڑھتے ہوئے کہ وه درحقيقت کون ہے ، اب ہم يسوع ، خدا کے بيٹے ، ہمارے نجات دہنده کے بارے 
مزيد سيکھنے کے ليے تيار ہيں جسے ہماری نجات کے ليے بھيجا گيا تھا ۔ يسوع ہماری اُميد  ہے اور اِس کے ليے ہم 

 اُس کا شکريہ اور تعريف کرتے ہيں ۔ 


