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ی اور فلپ   مدد کری۔ میں یس یس ایم )کرسچن کنرسن فور مسلم( یک مدد اور جوہن بیں
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ایڈٹ یک خدمت ش انجام دیں۔  
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 تعارف 
م جزوی طور پر سمجھنا کم از کاسکوانجیل کو قبول کرنے سے پہلے 

چاہئے۔ انجیل کے مبلغ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہئے  کہ روحانی سچایئوں کو  

وہ جن الفاظ کا استعمال کرتا ہے وہ لوگوں کے ماحول سے لینے  بتانے میں 

کیونکہ لوگوں ، معاشروں  اورکچھ مذاہب سے کے درمیان فرق پائے   چاہئیں

ظ جیسے دعا، نجات اور اجاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم سمجھیں کہ مذہبی الف

قربانی کے سب کے درمیان ایک ہی معنی ہیں مگر ایسا نہی ہے، تو تمثیلوں  

و بیان کرنے سے بہتر اور کونسا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ک  

ن تمثیلوں کے مجموعوں کو پیش کر رہا ہوں جو مسلمانوں  اس کتابچے میں ا  

کو خوشخبری کا پیغام سنانے میں مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔جس طرح یسوع  

المسیح نے تمثیلوں کا استعمال کیا بلکل اسی طرح ہم کو بھی دانش مندی کے  

ح وقت اور صحیح طریقے سے ان کو بیان کرنا چاہئے۔اچھا ہوگا ساتھ صحی

انکے عقائد  اور عملوں پر   سلمانوں کے مذہب کو سمجھیں اور اگر مسیحی م

 نظر کریں کیونکہ ایسا علم بہترین گفتگو کرنے میں کار آمد ثابت ہوگا۔

یسوع نے ان تمثیلوں سے سننے والے لوگوں کی سوچنے کیلئے حوصلہ 

ری۔ تو کیوں نا ہم بھی مسلمانوں کو ایسا کرکے انکو خدا کے بارے  افزائی ک

بات کی طرف توجہ   ۔ میں ایک  میں سوچنے اور غور کرنے کی دعوت دیں

دالنا پسند کرونگا کہ تمثیلوں کو چھوٹا سا ایک یا دو نقطوں کو بیان کرنے  

ل کریں کیونکہ انکو ذیادہ لمبا کرنے سے غلطی کرنے کا اکیلئے استعم

خطرہ ہے۔دعا ہے کہ آپکی اس شہادت سے خدا کے نام کو جالل ملے۔ یسوع  

نے ہر بات تمثیل سے کری، تمثیل کے بغیر انہوں نے کوئی کالم نہی کیا۔  

۔ 13:34متی   

میں اس مواد کے بارے میں آپکی رائے کو سننا پسند کرونگا۔ اگر آپکے پاس 

فائدہ مند پایا تو پلیز مجھے دوسری تمثیلیں، کہانیاں اور مثالیں جنکو آپ نے 

بھی ان پر نظر کرنے دیں۔ انکو میں اپنے نئی ایڈیشن میں الزمی شامل 

 کرونگا۔ 

 

 اندریاس ماورر 
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 تمثیل جو خدا کی محبت کی ایک جھلک کو پیش کرتی ہے 
 

 مالک اور نوکر یا باپ اور بیٹا؟ 
مہنتی نوکر سے بہت مطمئن تھا۔  مران جو اپنے نہایت ایماندار اور حککہ ایک مشرقی تصور کریں 

ایک دن اس حکمران نے نوکر کو اپنا بیٹا بننے کی پیش کش کی اور اسکو یہ اختیار دینا چاہا۔  
نوکر نے شکرانے کے ساتھ اس عزت اور اعزاز کو قبول کر لیا۔ کیا آپ اس اعزازکو چھوڑ کر  

 کچھ اور قبول کرتے؟ 
پ اور بیٹے کے رشتے سےمکمل طور پر مختلف  کے درمیان جو رشتہ ہے وہ بامالک اور نوکر 

ہے۔ بیٹا خاندان کا حصہ ہوتا ہے، وہ والدین کے ساتھ اس گھر میں رہتا ہے، انکی ملکیت سے فائدہ  

حاصل کرتا ہے اور انکے تحفظ سے لطف اندوز ہوکر جائداد میں وراثت کا امیدوار بھی ہوتا ہے۔  

کی ضرورت نہی، اسکی فضیلت ہی اسکا اجر ہے  مزید یہ کہ بیٹے کو مزدور کی طرح کام کرنے 

سے پوری ہوتی ہیں۔کی مہربانی اور اسکی خواہشیں مالک    

 
 

یہ مثال خالق اور انسان کے درمیانی رشتے کو پیش کرتی ہے، اسالم نتیجہ: 
میں)مالک اور نوکر( اور مسیحیت میں )باپ اور بیٹا(۔ قرآن میں ہللا کا یہ رشتہ بنیادی  

اس رشتے کو محبت   طور پر اچھے اعمال سے قائم ہے،جبکہ کالم مقدس میں  خدا 
 کی بنیاد پر قائم کرنا چاہتا ہے۔

۔7: 4گلتیوں   1: 3 یوحنا  1   
 
 
 

 جج اور اسکا دوست 
اپنے مالک سے پیسے چوری کرنے کے الزام میں پکڑا گیا۔ عدالت میں جج اور چور  ایک آدمی 

قریبی دوست رہ چکے ہیں۔ کو معلوم ہوا کہ وہ دونوں اسکول کے وقت میں   

  چوری میں پکڑا گیا    کھڑا شخص  جج کے لئے دشواری کا باعث ٹہرا۔ اسکے سامنے  یہ معاملہ

ملزم  مگر ساتھ ہی میں قریبی دوست بھی تھا۔ ایک جج ہونے کے ناطے اسکا فرض تھا کہ وہ  

سچا فیصلہ سنائے۔ وہ اسکو معصوم یا بے گناہ قرار نہی  ملزم کے خالف انصاف کو قائم کرکے 

 دے سکتا کیونکہ وہ ایک چور تھا۔ 

نون کو بلکہ  کو سمجھتے ہوئے جج نے ایک حل سوچا جس سے نا صرف قاکیس کی نوعیت  

اسکے ضمیر کو بھی مطمئن کیا جا سکے۔ ا س نے اپنے دوست کے خالف ایک بھاری جرمانہ  

بھرنے کا حکم دیا۔ مگر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اسکے دوست کے پاس جرمانہ  

بھر دیا تاکہ اسکا دوست    ی جیب سے اسکا یہ جرمانہبھرنے کے لئے اتنے پیسے نہی، جج نے اپن 

! ر کریں کہ اسکا دوست کتنا شکر گزار ہوگاوسے رہا ہو سکے۔ تص  اس جرم   
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بلکل اسی طرح واقعہ وارد ہوا جب خدا نے یسوع المسیح کی صلیب  ۔  نتیجہ

پر قربانی سے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کری اور اس سے چھٹکارا دالیا۔ 

( اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے  23: 6اور  8: 5رومیوں ، ۔24: 5، 16: 3)یوحنا 

ر کہ کیا ہم نے خدا کے اس تحفے کو قبول کیا اور اسکے ہمیشہ شکر گزا

 ہیں۔ 

 

 شموئیل، کاکیشیا کا شہزادہ
کاکیشیا کا شہزادہ تھا جو کچھ ہزار سال پہلے وہاں رہتا تھا۔ ترکیوں سے مستقل جنگ   شموئیل 

رہنے کے دوران، اسکی فوج نے ترکی کے ایک شہر کا محاصرہ کر لیا۔ قائدے اور رواج کے  

س نے خاموشی  کیا۔ ایک رات ا  مطابق اس کی والدہ نے بھی اس مہم میں شہزادے کے ساتھ سفر 

وبے کا راز  کے ساتھ حملے کا فیصلہ کیا مگر دشمن کی فوج اسکے لئے تیار تھی، اسکا خفیہ منص 

میں وہ اور اسکی فوج جنگ ہار گئے۔ غصے میں   یجے سے دشمن کو مل گیا اور اسکے نت دھوکے 

گی۔ اس نے  کوڑوں کی سزا دی جائے  100سموئیل نے حکم جاری کیا کہ دھوکے باز کو 

مگر    خاموشی کے ساتھ ایک بار پھر حملہ کرنے کی کوشش کی مگر اسکا بھی وہی نتیجہ نکال۔

 اس بار دھوکہ دینے واال پکڑا گیا، شموئیل کی والدہ! 

سکا صحیح فیصلہ کیا ہونا چاہئے؟ اگر  ا  شموئیل اپنے خیمے میں بند رہ کر سوچتا رہا کہ دن  تین

تو سب بجا کہیں گے کہ اس نے انصاف قائم نہی کیا، اگر وہ اپنی ماں کو   وہ اپنی ماں کو بخش دے 

سزا دے تو تب بھی لوگ کہیں گے شموئیل کے دل میں زرا بھی رحم نہی ہے، اپنی ماں کے لئے  

۔  یکی امید میں جمع ہوئ اسکے ارد گرد فیصلہ سننے  ر وہ نمودار ہوا اور اسکی فوج  بھی نہی۔ مگ

اس ن ے اپنے لوگوں کو مخاطب کیا، دھوکے کی وجہ سے ہم نے دو  غم اور صدمے کے ساتھ 

جنگیں ہاریں اور ہمارے بہت سے بہادر فوجی بھی مارے گئے۔ اسکی کوئی معافی نہی ہو سکتی۔  

ہمارے خالف غداری ہوئی اور اسکی پہلے سے تہ شدہ سزا الزمی ملنی چاہئے۔ سو کوڑے!سچا  

 انصاف بلکل برقرار ہوگا۔ 

دائرے میں الئی گئی جسکے ارد گرد سپاہی کھڑے تھے۔ جیسے   ے خوف سے پیلں شموئیل کی ما

ہی جالد نے کوڑا اٹھایا، شموئیل نے دائرے میں چھالنگ لگائی اور رو کر کہا۔ رکو، یہ میری ماں  

۔ میں اسکے بدلے سزا اٹھاونگا۔ اس نے اپنے کپڑے  ہے اور میں نے اسکے جسم سے جنم لیا ہے

کو کہا، خبردار تم مجھے اس زور سے ہی کوڑے مارنا جس طرح ایک مجرم کو  اتارے اور جالد 

کوڑے کے بعد کوڑے کھاتے رہا یہاں تک وہ   وہ  مارے جاتے ہیں۔ اپنی زمے داری ادا کرو، مارو!

 بے ہوش ہو کر گر گیا۔ 

 

ھا  یہ واقعہ یسوع المسیح کی قربانی کی بہت عکاسی کرتا ہے۔ وہ انسانی جسم میں خدا تنتیجہ:  

 جیسے کے ہم نئے عہدنامے میں پڑھتے ہیں۔

۔20سے  15: 1۔ کلسیوں 6:  14اور  30سے  28: 10، 12سے  10: 1یوحنا   

۔ 4:4کرنتھیوں  2   ۔ 5: 9۔ رومیوں 9 -8اور  3 -1: 1عبرانیوں   
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۔ 6: 9اور  14: 7، پرانا عہدنامہ یسعیاہ 13: 2ططس ، 1:1پطرس    2۔ 20: 5یوحنا  1  

ناطے اس نے گناہوں کے خالف سچا فیصلہ سنایا مگر اپنی کامل محبت میں اس نے  خدا ہونے کے 

نتائج کا سامنا کیا۔ صلیب  کے  لی۔ صلیب پر ظالمانہ مگر انصاف  ہمارے گناہوں کی سزا اپنے اوپر

پر یسوع نے نا صرف ان مصیبتوں کو بلکے اسکے ساتھ ساتھ ہماری شرم اور ہمارے گندے  

۔ گناہوں کو بھی اٹھایا  

2 
ایک تمثیل جو یسوع المسیح کوسمجھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔    

 تاال اور اسکی چابی 
  پر خوش نہی ہوگا کہ یسوع المسیح  کبھی بھی اس گستاخانہ خیال یا مسیحی   کوئی بھی سچا مسلمان

خدا ناخواسطہ خدا اور بی بی مریم کے جسمانی مالپ سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ دونوں مذاہب کے  

لوگوں کے لئے قابل نفرت بات ہے۔یہ تمثیل ا س غلط فہمی  کو دورکرنے میں ہو سکتا ہے مدد  

 کرے جب مسلم حضرات یہ اصطالح "خدا کا بیٹا" سنکراسکا غلط مفہوم لیتے ہیں۔

ہے،  معنی   چابی کو عن کتشی کہتے ہیں جسکا لفظی   ں تالے کو کہا جاتاہے۔ مالئی زبان می  کتشی

تالے کا بیٹا۔ کوئی بھی مالئی زبان بولنے واال شخص یہ ایمان نہی رکھتا کہ کتشی کی کسی اور  

کتشی پیدا ہوا۔ ن جسمانی صحبت تھی اور اس سے یہ ع کتشی سے کوئی   

 

درمیانی رشتے کو پیش کرتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے  واضح طور پر تالے اور چابی کے  الفاظ

کو مکمل کرتے اور ایکدوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تاال چابی کے بغیر ناہی مکمل اور ناہی  

یٹا کہا جاتا ہے،اس مقامی  کسی کام کا ہے۔بلکل اسی طرح عربی زبان میں ایک مسافر کو روڈ کا ب 

اسی طرح مسیحی بھی خدا کے بیٹے کی اصطالح   اآسانی سمجھتا ہے۔ بلکلبکو ہر انسان ےمحاور

۔  33:  14،  27: 11، 17-16: 3۔ متی  استعمال کرتے ہیں جب یسوع المسیح کا زکر کرتے ہیں

   ۔20: 9، اعمال 34: 1، یوحنا 35:  1، لوقا 1:1رقس م

 

 یسوع المسیح کس طرح خدا ہو سکتے ہیں؟ 
   

 

اورطاقت کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اسکی  ایک جوان حکمران اپنی دولت بہت عرصے پہلے  

 بادشاہت میں ہر کوئی اسکے انصاف اور دانش مندی کی بہت قدرکرتے تھے۔

ایک بہت خوبصورت مگر غریب لڑکی پر اسکی نظر پڑی۔ اسکو پہلی نظر میں ہی اس سے پیار  

ہوگیا۔ اسکے اس احساس کا کسی کو یہاں تک کہ لڑکی کو بھی کوئی علم نہی تھا۔ حکمران کو اس  

سے شادی کرنے اور اپنی ملکہ بنانے میں ممکن ہے کوئی بھی رکاوٹ پیش نہی تھی۔ مگر وہ  
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چاہتا تھا کہ وہ اس اسکی دولت، شہرت اور طاقت کی وجہ سے نہی بلکے اس سے  یقینی بنانا  

 سچی محبت کی بنا پر شادی کرے۔  

اگر وہ   تب وہ اسکے موحول میں اسکی طرح غریب بن کر رہے۔ یہ جب ہی قائم ہو سکتا تھا 

ہوا  اسکے ساتھ شادی پر رضامند ہو جائے تو اسکا مطلب ہے اسکے ذہن میں کوئی دوسرا چھپا  

کوئی منصوبہ نہی ہے۔ چناچہ اس نے اپنا محل چھوڑا، پرانے کپڑے پہن کر اور پیدل چل کر  

اسکے گاوں چال گیا۔ نوجوان حکمران نے یہ خطرہ مول لیا کیونکہ ممکن تھا کہ وہ لڑکی اسکو  

ٹھکرا دے مگر یہ بات جاننے کیلئے کہ وہ لڑکی اس سے واقعی محبت کرتی ہے یا نہی یہی ایک  

   راستہ تھا۔  واحد 

 

کہنے کو بلکل اسی طرح خدا نے بھی ہمارے ساتھ کیا۔ وہ ہماری محبت چاہتا ہے۔ ہمیں  نتیجہ: 

۔ جب اس  6: 2اسکو سمجھنے میں مدد کیلئے اس نے انسانی جسم اور فطرت استعمال کی۔ فلپیوں 

یتنے کے  ی محبت کو جنے خود کو اس دنیا میں ظاہر کیا تو اصطبل میں پیدائش کی،اس نے ہمار

، حکومت اور دولت کو چھپایا، جیسے یسوع المسیح، عمونئیل، مطلب خدا ہمارے  ت لئے اپنی طاق

دگی اختیار  نے حکمران نے جب اس لڑکی کی طرح ذ ۔ اگرچہ اس کہانی ک 23: 1ساتھ۔  ہے۔ متی 

کھویا۔ تو  کی تو وہ تب بھی حکمران، طاقت ور اور دولت مند تھا، اس نے اس دوران کچھ بھی نہی 

جب خدا ہماری محبت کو طلب کرنے کیلئے انسان بنا تو اس وقت بھی وہ اس جہاں کا خالق، مالک  

 اور حکمران تھا، کوئی کمی نہی آئی۔ 

3 

   ایک تمثیل جو تثلیث کوسمجھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ 
مشکل ہے۔تثلیث ایک  اسکا تسلی بخش جواب دینا تثلیث کے بارے میں مسلمان جو سوال کرتے ہیں 

المحدودیت اور ہمیشگی۔ ظاہر   مذہبی اصطالح ہے جو بائبل میں نہی پائی جاتی ہے، جیسے لفظ 

حقیقت کی بنیاد پر یہ انسانی عقل کے سمجھنے سے ماورا ہے۔ لہذا مسیحیو کو یہ تاثر   ی ہوئری  ک

  ت کر سکتے ہیں۔ ناقابل وضاحت لفظ کی مکمل طور وضاح  ے میں محتاط رہنا چاہئے کہ وہ اس دین

بہتر خدا کی تین فطرت۔ بائبل میں یہ لفظ موجود نہی مگر یہ ہمیں اسکو  سے  تثلیث، یا اس  

سمجھنے میں کچھ ہدایت دیتا ہے۔ نئے عہدنامے میں یہ فارموال باپ بیٹا اور روح القدس صاف  

 طور پر ظاہر ہیں مگر انکی وضاحت بہت کم ہے۔ 

پر کچھ معلومات فراہم کرتا ہے۔خدا کے نام عبرانی متن   اسکی اشاروں کے طور پرانا عہد نامہ 

مرتبہ(   45( الوہ  )مرتبہ 426پرانے عہدنامے میں(الہ )  ہمرتب 410میں استعمال ہوئے ہیں، ال )

مرتبہ( استعمال ہوا ہے۔   2600اور جب کہ الوہم جو کہ سب سے ذیادہ استعمال ہونے واال نام ) 

کیا  ظ ہیں، ابتدا میں الوہم نے  آسمان اور زمین کو پیدا پرانے عہدنامے کے سب سے پہلے الفا

پیش کی گئی جب الوہم نے کہا کہ، آئیے ہم انسان کو بنائیں )پیدائش    (۔ تثلیث کی شبیہ1:1)پیدائش 

(۔ اور بعد میں بابل کی عمارت میں، چلو ہم نیچے جاکر انکی زبانوں کو الجھا دیں )پیدائش  1:26

(۔7: 11  

-8، 3-1:1، عبرانیوں 20 -15: 1میں اسکی ایک وضاحت ملتی ہے )کلسیوںے ہمیں نئے عہدنام

چیز کو پیدا کیا گیا، ظاہر   ہر  (۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں، اور اسکے زریعے آسمان اور زمین کی، 9
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اور پوشیدہ، خواہ تخت ہو یا حکمران، اقتدار ہو یا حکام،ہر شہ اسکے زریعے اور اسکے لئے  

تخلیق ہوئیں۔ اور اب ان آخری دنوں میں خدا نے اپنے بیٹے کے زریعے کالم کیا جسکےزریعے یہ  

کا مکمل نمائندہ ہے جس   کائنات وجود میں آئی۔ بیٹا خدا کے جالل کی روشنی اور  اسکے وجود 

رکھا ہے۔اس تناظر میں خدا کی جمع اصطالح کی کافی   ائمپنے طاقتور لفظوں سے ہر شہ کو قنے ا 

اس بات پر زور دیتی ہے کہ خدا کی روح پانیوں پر منڈال رہی   2: 1ش  ئپیداوضاحت ملتی ہے۔

 تھی۔ 

میں خداوند کی شفقت  کے زریعے تثلیث کے راز پر مزید روشنی ڈالی گئی ہے۔  10-7: 63یسعیاہ 

کا ذکر کرونگا اسکے مطابق جو خدا نے ہمکو عنایت کیا ہے۔ ا س نے فرمایا۔۔یقینا وہ میرے ہی  

لوگ ہیں، ایسی اوالد جو میری بے وفائی نہی کرے گی، چناچہ میں انکا بچانے واال ہوں۔ اس نے  

المقدس کو غمگین کیا۔۔ متی   ح رو حم سے انکا فدیہ دیا لیکن وہ باغی ہوئے اوراپنے محبت اور ر

،اس کے ہاں بیٹا ہوگا اور تم اسکا نام یسوع رکھنا  میں خدائے کائنات نے حکم دیا23-21: 1

کیونکہ وہ لوگوں کو انکے گناہوں سے نجات دے گا،وہ اسکو عموئیل کہیں گے جسکا مطلب ہے ،  

 خدا ہمارے ساتھ ۔ 

یث کی وضاحت کا تجزیہلثت  
۔ ایک طبیعات دان  ہے  ایچ ٹو اے  کہ پانی کے ایک قطرے کے بارے میں کیمیا دان کا اعالن ہوگا 

کرکے اسکو مائع قرار دیگا، کیمیا دان برف کو دیکھ اس بات کو قائم رکھے گا کہ یہ  ہ موازنااسک

سے بھری ٹیسٹ ٹیوب کیساتھ  گا کہ یہ ٹھوس ہے۔ بھاپ ے چ ٹو ہی ہے جبکہ ماہر طبیعات کہ ای

 کیمسٹ وہی تجزیہ کریگا مگر طبیعات کہے گا کہ گیس ہے۔

جس طرح پانی، برف یا بھاپ جسمانی فرق کے باوجود  مشابہت ہے۔ اور تثلیث میں کچھ  تمثیل اس 

ہیں اسی طرح خدا بھی اپنی مختلف شکلوں یا اظہار کرنے میں بھی ہمیشہ خدا ہی   ایچ ٹو او  

ہے۔کوئی پانی کو ذندگی کو قائم رکھنے والےخدا باپ سے تشبیہ دے سکتا ہے، برف کو جسکو ہم  

روح المقدس کی   چھو سکتے ہیں، یسوع المسیح، خدا کا بیٹا جو کہ دنیا کا نجات دہندہ بن گیا، بھاپ 

اور وہ خدا کو ان سب پر ظاہر کرتا ہے جو اسکی تالش  جو اکثر غیب مگر طاقطور ہے  طرح

ی تینوں  تے ہیں اور وہ مومنوں کو راستبازی کی ذندگی گزارنے میں مدد بھی کرتا ہے۔پھر بھکر

ہیں، خود خدا۔ ی شخصیات ایک ہی الزمی فطرت ک   

یر  کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ تین کا ایک اور ایک کا تین ہونا نا قابل فہم اور غ ریاضی کا فارموال: 

ل کرتے ہیں۔اسی لئے  ااستعمسےایک ضرب ایک ضرب ے کا فارمول  ے منطقی ہے۔وہ ریاضی ک

  طرت کی وضاحت کس  کوئی بھی یہ مشورہ دے سکتا ہے کہ یہ فارموال غیر مناسب ہے۔خدا کی ف

اور فارمولے کے بجائے اس طرح کی جارہی ہے؟ہم اس بارے میں گفتگو کر  منطق سے کسی 

ے  ک ساگر اذیادہ مناسب ہے۔ سکتے ہیں کہ خدا کی فطرت کو بیان کرنےکیلئے ضرب کا فارموال 

بعد ہم ایک ضرب ایک ضرب ایک لکھیں اور پوچھیں کہ یہ کیا ہے تو وہ فورا کہیں گے ،ایک۔  

اسکے زریعے ہم محض ایک بال جواز سخت کم نظری پر نظر ڈالتے ہیں جسکا مسلم حضرات  

رکاوٹ دور  بہت ذیادہ تثلیث کے نظرئے کو بیان کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔اس سے بحث اور 

 ہوسکتی ہیں جو مسلم کوحقیقت کو قبول کرنے سے دور رکھتی ہیں۔ 

 مزید تشبیہات جو تثلیث کو بیان کرنے میں معنی خیز ہیں۔ 



12 
 

ہے۔  جسم، ضمیر، روح اور بدن پر مشتمل  انسانی  

 دھوپ روشنی، حرارت اور مادے پر مشتمل ہے۔ 

 آگ لکڑی، حرارت اور روشنی پر مشتمل ہے 

 

ہمارا اقرار ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی خدا کو مکمل طور پر نہی سمجھ سکتا ہے۔اسی  : نتیجہ

لئے ہم خدا کی ذات کی مکمل وضاحت کے لئے ان مشابہات اور دالئل کو استعمال نہی کر رہے  

ہمارا محدود انسانی ذہن خدا کی  گی،  میں خدا کو سمجھنے میں مدد کریں ہیں۔ اگرچہ یہ مشابہات ہ

ت اور اسکو سجھنے سے قاصر ہے۔لیکن ہم خدا اور اسکی تخلیق پر نظر ڈال سکتے  مکمل وضاح

 ہیں جو اکثر تثلیث کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ 

4 
 تمثیل جو خدا کی انسان کے بارے میں عکاسی کو بیان کرتی ہے۔ 

:  3کوئی بھی انسان خدا کے حکموں پر مکمل طور پر عمل نہی کر سکا، رومیوں ہے بائبل سکھاتی 

ی  گخیالوں میں نا فرمانی یا خالف ورزی  کی ہے۔ہم نے زند اورمل، الفاظ سکی ع۔ ہم سب نے ا  23

ہم خدا کے معیار  ۔ 40-37: 22اور  12: 7سنہری اصولوں کے مطابق بسر نہی کیا۔متی  ہمیشہ   کو

خدا سے جدا کرتا ہے۔   ہمیں ں مطلع کر دیا گیا ہے کہ گناہ  ا گر گئے اہیں۔ہمیپرپورے نہی اترے ی

۔ اسکے بارے میں آپکا کیا خیال ہے؟ 2:  59یسعیاہ   

تین گناہ         ------ایک دن میں   

70x1000= 70,000 گناہ 

بھولنا یا چھوٹ  ، عمل اور الفاظ میں ہی حد سے باہر نکلنا نہی بلکہ گناہ صرف سوچ             

جانا بھی گناہ میں شامل ہے۔ جیسے جوحکم تھا کرنے کا نہی کیا، مثال کے طور پر اپنے پڑوسی  

۔ سے محبت   

کتنی بار گناہ کرتے ہیں؟کتنی دفعہ ہم آسانی سے خدا کے بتائے ہوئے حکموں کو  ہم دن میں 

ہے؟ماہرین نفسیات بتاتے ہیں کہ  بھول جاتے ہیں؟کیا یہ پچاس، سو یا اس سے بھی ذیادہ مرتبہ ہوتا  

فیصد کو بھول جاتے ہیں۔ہم انکو اس لئے چھپاتے یا   99ہم نے جوغلط عمل کئے ان میں سے 

 دباتے ہیں کیونکہ وہ شرمناک یا نا خوشگوار ہیں۔ 

 

کہ اگر آپ دن میں صرف دس، پانچ یا تین بار گناہ کرتے ہیں، تو اپ  فرض کریں  

فرشتوں کی مانند ہونگے۔ تصور کریں کہ آپ نے کچھ غلط نہی سوچا، غصہ نہی کیا  

اور خدا اورانسان کے لئے جو کرنا تھا اس میں بھی ناکام نہی ہوئے۔ کیا آپ واقعی  

ہزاروں بار خدا کی خالف  ہوتے تو تب بھی آپ سال میں  یسےپ اآایسے ہیں؟اگر 

گناہ ہونگے۔   70000سال کی ہے تو آپکے  70۔تو اگر آپکی ذندگی ہیں ورزی کرتے
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جرموں کی کیا سزا   70000تو سوچیں کہ عدالت میں ایک مجرم کے نامہ اعمال میں 

 ہوگی؟ 

 

 ایک گندہ انڈہ ساری ڈش کو خراب کر دیتا ہے
 

 

 

کہ چھوٹے گناہوں سے واقعی کچھ فرق نہی پڑتا۔  گناہ کے بارے میں ایک عام سا خیال یہ ہے  

مگر جو کچھ بھی خدا کو اسکی پاکیزگی میں ناراض کرے وہ کبھی بھی چھوٹی بات نہی ہو  

ی چیزیں ایک انسان کے باطن میں انسان کے  یہ ساری بر ۔ سکتی۔اس بارے میں یسوع کی بات سنیں

شروع ہوتی ہیں ،دماغ میں برے خیاالت بد کا ریاں ، چوری اور قتل ، زنا کاری پیسوں  اندر سے  

کی حرص، برا ئی ،دھوکہ ر یا کاری، حسد، چغل خوری، غرور اور بے وقوفی۔  تمام خراب  

خراب باتیں انسان کے اندر سے آ کر آدمی کو گندہ اور نا پا ک بنا تی   یا  خصلتیں برے خیاالت 

۔23-21:  7: مرقس ہیں۔ ” 

قتل اور چوری سے بڑھ کر بھی بہت کچھ شامل ہے، اور یہ انسان کی ہر بناوٹی خصلتوں  گناہ میں 

 اور اعمالوں کی مزمت مرتا ہے۔  

یہ قیاس رکھنا  بہت ہی بڑی غلط فہمی ہےکہ ہم نے جو بھی گناہ کیئے انکی نیک کاموں کے  

ں ابد تک رہنے  کہ وہ خدا کی رفاقت می کوئی بھی اتنا اچھا نہیں  زریعے  تالفی کی جا سکتی ہے۔

 کا حق حاصل کر سکے۔ 

اگر ہم دس اچھے انڈوں میں ایک گندہ انڈہ مالئیں تو کیا ہم اسے  : غور کریں

قدس اور پاکیزہ  کسی کو کھانے کے لئے پیش کرینگے؟ اسی طرح ہم ایک م

آلود ذندگی بھی پیش نہی کر سکتے۔  ہخدا کو اپنی گنا  

ہی کی جانب لے جاتا ہےصرف ایک غلط قدم تبا   
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مسلمانوں کا ایمان ہے کہ وہ اچھے کاموں سے برے کاموں کو مٹا سکتے  

بات کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ ایک گناہ کو بھی مٹانے کے قابل ہیں۔ مندرجہ   ہیں۔ مگر انکو اس 

ذیل  سبق اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان کو خدا سے الگ کرنے کے لئے صرف ایک گناہ  

میں لکھا ہے، اس لئے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جالل سے   23: 3ہی کافی ہے۔رومیوں 

 محروم ہوئے۔ 

ے ایک گالس پانی کا مانگیں۔ کوئی بھی اس پانی کو پینے میں ہچکچاہٹ محسوس  سمسلم دوست 

نہی کرے گا مگر اس پانی میں ایک قطرہ زہر کا مالنے کے بعد کوئی بھی اسکو پینے پر راضی  

لگتا ہے مگر وہ سب پانی   بھی نہی ہوگا۔سچ ہے کہ ایک گالس پانی میں ایک زہر کا قطرہ بہت کم 

ے۔ کو خراب کر دیتا ہ  

اور ا س میں کوئی ناپاک ِچیز یا   ۔ اسی طرح صرف ایک گناہ انسان کو جنت کیلئے نا اہل کر دیتا ہے

ہی ِجن کے   ھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرِگز داخل نہ ہو گا مگر و  کوئی شخص جو گندے کام کرتا یا ج 

۔27: 21نام بّرہ کی ِکتاِب حیات میں ِلکھے ہ وئے ہیں۔مکاشفہ    

نی جان  کی  ۔ اس نے ہمارے گناہوں کیلئے اپ29:  1یسوع المسیح کو خدا کا برہ کہا گیا ہے، یوحنا 

وں نے ایمان سے اسکو قبول کیا ، اس سے  ہ قربانی دی۔وہ صرف انکو جنت میں جانے دیگا جن

ذندگی  کو حاصل کرنے کیلئے اسکی طرف رجوع کیا۔  ی اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور نئ  

 نادم ہونے کا مطلب ہے واپس پلٹنا 
32 -11: 15   گمشدہ بیٹے کی تمثیل لوقا   

ات کری جسکے دو بیٹے  یسوع نے ایک ایسے باپ کی ب کھوئے ہوئے بیٹے کی تمثیل میں 

کیا۔ جب کچھ نا بچا تو اس  مقام پر زائع ز راثت سے اپنا حصہ لیکر اسکو دور درا وتھے۔ایک نے  

سخت صورتحال پرنظر ڈالی۔جب اسکو سمجھ  آئی تو اس نے شرمندگی کیساتھ باپ کے   ینے اپن 

لہ کیا۔بائبل میں اسکو نادم ہونا کہا گیا ہے۔ پاس جانے کا فیص  

اسکو ایک تجویز سمجھ آئی، میں اپنے باپ کے پاس جاکر کہونگا، میں نے خدا  اور  یہ کیسے ہوا؟

۔ اسکی واحد امید  18: 15آپکے خالف  گناہ کیا ہے۔میں تیرا بیٹا کہالنے کا حقدار نہی ہوں لوقا 

خانے میں بھوکا مرنے سے بہت بہتر تھا۔، یہ سور  اپنے باپ کا خادم بننے پر تھی  

بہت سے لوگ نئے سال کے دن کچھ عزم کرتے ہیں مگر انکو پورا نہی کرتے۔ خوش قسمتی سے  

۔ 20: 15لوقا  نوجون بیٹے  نے اپنے عزم پر عمل کیا اور اٹھ کر وپس اپنے پاب کے پاس چال آیا   

کرناکبھی ختم نہی کیا۔اس سے ذیادہ حیرانگی  کہ باپ نے اپنے بیٹے کا انتظار   حیرت کی بات  ہے 

کی بات یہ ہے کہ باپ نے ایسی بری حالت میں بھی اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کو پہچان لیا۔ پہلے  

وہ خود اعتمادی کے ساتھ  بھاگ گیا تھا  مگر اسکی کامیاب اور خوشیوں سے بھری  ذندگی کی  

، اسکے باوجود  اسکا باپ   بدوش ہو کر لوٹا  ہانامیدیں پوری نا ہوئیں۔اب وہ بدبودار، غلیظ اور  خ
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اپنے گناہوں کا اعتراف ہی نا کر سکا   بیٹااس سے ملنے کیلئے بھاگا، اسکو چوما اور گلے الیا۔ 

کیونکہ اس سے پہلے باپ نے اسکے لئے  بہترین لباس کا حکم دیا )اسکی غالظت چھپائی(اسکی  

پر واپس قبول کیا(اسکو جوتے پہنائے )صرف  انگلی میں انگھوٹی پہنائی )اسکو بیٹے کے طور 

آزاد لوگوں کو جوتے پہننے کی اجازت تھی(پھر باپ نے دعوت کے اہتمام کا حکم دیا، میرا یہ بیٹا  

۔ 24: 15گیا تھا مگر اب دوبارہ مل گیا ہے۔ لوقا مر چکا تھا مگر اب ذندہ ہوکر لوٹ آیا ہے، یہ گم   

حقیقی اختتام نہی بتایا گیا کہ بڑے بیٹے نے باپ کی دعوت کو  ہمیں اس تمثیل کا کوئی نتیجہ: 

قبول کیا یا نہی۔ خدا ہمیں یہ اختیار دیتا ہے کہ ہم اسکی دعوت کو قبول کریں یا مسترد کریں  

بیٹےہونے کی نسبت سے  رہنے کیلئے جو باپ کو پہچان اور اس سے پیار کر سکیں۔ ہمارا آسمانی  

تے ہوئے اس سے ذیادہ امید نہی رکھتا کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم  باپ بھی  ہمارے حاالت کو جان 

 ہوکر ٹوٹے دل کیساتھ اسکے پاس واپس لوٹ آئیں۔ 

 

 

 

 کوئی بھی اپنے سائے سے آگے چھالنگ نہی لگا سکتا 

۔ایک فریق دوسرے فریق  مشرقی افریقہ میں کہیں خانی جنگی تھی

خابات  کنارے پہنچے تو انکے سامنے دو انتر عزم تھا۔جب وہ بحرہ ہند کے کو مٹانے پر پ  

مگر کہاں؟انڈیا سمندر کے اس پار پہلی زمین تھی، ذیادہ لوگ  موت۔ےتھے،تلوار سے یا تیراکی س

میٹر کے بعد ڈوبے، کچھ ایک کلو میٹر   50سمندر میں بھاگے اور تیراکی شروع کر دی۔کچھ لوگ 

وئی بھی انڈیا کی زمین پر نا پہنچ سکا۔ کلو میٹر تک تیراکی کری، مگر ک 5کے بعد اور کچھ نے   

 

یہ تمثیل اپنے بل بوتے پر جنت جانے کی خواہش کو ظاہر کرتی ہے۔جیسی  : نتیجہ

چاہیں کوشش کریں ، ہو سکتا ہے آپکو کچھ عزت مل جائے اچھے کاموں کے کرنے  

گناہ نہی ہو سکتا کہ جنت کو پا سکے۔بس ہم اچھے کام  بے سے مگر کوئی بھی اتنا 
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کی کوشش کر سکتے ہیں مگر وہ خدا کے معیار کے مطابق کبھی بھی نہی ہو   کرنے

(۔48:  5متی سکتے۔ کامل)   

گیز طور پر ایک راستہ کھال ہے، حاالنکہ ہمارے دشمن بے رحمی سے  نمگر حیرت ا

ہ ہم پر تلوار سے حملہ کریں،خدا اپنے فضل سے ہمیشہ ہمیں معاف کرنے کا دوراز

 کھال رکھتا ہے۔

 

 

 

 

 

 

 

 کتنا اچھا، اچھا ہے؟
کہ ایک مجرم کار چوری کے جرم میں عدالت میں کھڑا ہے، جج کو متائثر کرنے کے  فرض کریں 

لئے وہ کہے کہ میں بہت سے جرم کر سکتا تھا مگر نہی کئے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے  

آپ کو مجھے بری کرنا چاہئے، آپ جج سے کس جواب کی توقع رکھتے ہیں؟ 

 

 

قیامت کے دن جب ہم خدا  جو سب سے بڑا جج اور عدل کرنے واال ہے اسکے سامنے  نتیجہ: 

جواب دہی کے لئے پیش ہونگے تو اس قسم کی دلیلیوں پر بھروسہ نہی کر سکتے۔خدا کی  
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پاکیزگی، راستبازی اور الہی انصاف کے تقاضے اسکو  ہمارے گناہوں سے نبٹنے پر زور دیتے  

یسوع کی صلیب پر قربانی کے کفارے سے ہی ممکن ہے۔ ہیں۔ہماری واحد امید   

 حالل یا حرام، پاک یا گندہ 
ہر مسلمان حالل)پاک( اور حرام کے تصور کو جانتا ہے )ناپاک(۔ اس علم کو بائبل سے گناہ کے  

ت میں گناہ کو  ع یسکتا ہے۔اسالمی شرمعنی کی وضاحت کو بیان کرنے کیلئے استعمال کیا جا 

ناہ اور مہلک گناہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔اسالم کو ترک  یا ارتداد کرنا، کسی کو  چھوٹے گناہ، بڑے گ

نا معافی گناہ ہیں۔دوسرے  تمام گناہوں کو اچھے عمل جیسے     کے برابر بنانا یا شرک کرنابھی ہللا 

 رمضان کےروزے رکھنا اور پانچ وقت کی نماز قائم کرنے سے معاف کرایا جا سکتا ہے۔  

قسم کا گوشت ملے تو وہ کیا   4اپنے مسلم دوست سے پوچھیں کہ جب وہ بازار جائے اور اسکو 

 کریگا؟ 

کا گوشت ہو۔ ر٪ سو 05٪ گائے اور  50پہلے قسم کے گوشت میں    

٪ سور۔ 10٪ گائے اور 90کا گوشت ہو یا  تصور کریں  ر ٪ سو25٪ گائے اور 75دوسرے میں   

٪ گائے کا گوشت مگر اسکی بیرونی کھال سور کی ہے۔ 100اور آخری واال   

گوشت کا انتخاب نہی کریگے؟ ایک ایماندار مسلم فورا جواب دیگا کہ  کیا وہ کم سے کم سور والے 

چاروں قسم کے گوشت مکمل طور پر حرام ہیں، اس سے کوئی فرق نہی پڑتا کہ کتنے فیصد سور  

 کا گوشت اس میں ہے یا اسکی جلد صرف سور کی ہے، وہ سب حرام ہیں۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجہ: یہی سوچ گناہ پر بھی الگو ہوتی ہے، خدا نے کہا 

امنےگندہ کہ ہر گناہ حرام ہے اور ہمارے کو خدا کے س 

کرتا ہے۔وہ کسی بھی ناپاک اور گندی شہ کو جنت میں  

۔بائبل سکھاتی ہے  27: 21داخل نہی ہونے دیگا۔مکاشفہ 

کہ ہم سب گناہگار ہیں۔ ہم سبکا گناہ کرنےکی طرف  

مضبوط رجحان ہے اسلئے ہم سبکو گناہ سے چھٹکارے  

-24-23: 3کی ضرورت ہے۔رومیوں    
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سکتے ہیں؟کیا اچھے اعمال برے اعمالوں کو مٹا   

 
منسوخ کیا جا  یا  الوں سے برے اعمالوں کو مٹایا بہت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اچھے اعم 

(۔9-8: 2اور افسیوں  23: 3سکتا ہے مگر کالم مقدس اس سے متفق نہی۔)رومیوں   

 مندرجہ ذیل مثال اس اصول پر روشنی ڈالتی ہے: 

کرتے ہیں اور پھر  معلوم ہوا کہ ایک بد نیت شخص  فرض کریں کہ آپ مصالحے دار بریانی تیار 

نے اس میں کچھ  ناگوار یا حرام اجزاء شامل کر کے اسے خراب کر دیا۔اب کیا اس میں مزید  

 چاول اور کچھ حالل مرغی ڈال کر اسکو کھانے کے قابل بنا سکتے ہیں؟ 

 

پاک نہی ہو سکتے۔جس طرح  اسی طرح ہم اپنی ذندگی میں  کچھ اچھے اعمال شامل کر کے نتیجہ: 

ہم  ناپاکی کو پسند نہی کرتے بلکل اسی طرح خدا بھی ہمارے گناہوں بھری ذندگی کو پسند نہی  

 کرتا جو ہمیں ناپاک  بناتی ہے۔صرف خدا کا فضل ہی ہمارے کو پاک کر سکتا ہے۔

5  

جو خدا کے کفارے کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی  تشبیہاتتمثیل اور  
 ہیں

 قربانی اور قربان

آدم اور حوا کے بہشت میں گناہ کرنے کے بعد خدا نے اپنی محبت اور رحمت سے لوگوں  قربانی: 

کے گناہوں کو معاف کرنے کا ایک راستہ بنایا۔جانور کی قربانی اسکے متبادل ہوگی اور   

  کامل گناہگارانسان کی جگہ جانور مرے گا۔یہ قربانیاں خدا کی طرف سے بھیجی جانے والی 

کی عالمت کے طور پر ارادتن قائم کی گئیں تھی۔یسوع المسیح کا مقصد بھی  صلیب پر    قربانی 



19 
 

،  14:  10، 28:  9 ، 27: 7وں کامل قربانی دینا تھا تاکہ سب کی ایک بار ہی نجات ہو سکے۔عبرانی 

۔18: 10  

جب تک اسکو کیش نا کیا جائے اور کیش کئے جانے    نہیجس طرح ایک چیک کی کوئی اہمیت  

کے بعد بھی اسکی کوئی اہمیت نہی رہتی بلکل اسی طرح  پرانے عہدنامے میں بھی جانوروں کی  

قربانیوں کو مقررکیا گیا تھا۔یسوع کی ہم گناہگاروں کی جگہ قربانی دینے کے بعد)جیسا کہ نئے  

سی اور قربانی کی ضرورت نہی رہی۔ عہدنامے میں واضح بیان ہے( اب ہم کو مزید ک  

میں  د نے زبور میں یسوع المسیح کے مطابق کہا ، سوختنی قربانی اور نذر کو تو پسند نہی کرتا۔داو  

(۔ 8-6 : 40یہاں ہوں، آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کر سکوں )زبور   

سے ہر ایک   یسوع کے متعلق کہا، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے تھے، ہم  نےیسعیاہ نبی 

(۔نئے عہدنامے میں  6: 53اپنی راہ کو پھرا مگر خداوند نے ہم سبکے گناہ اس پر ڈال دیے )یسعیاہ 

اٹھایا تاکہ وہ  جھ وں کے لئے  گناہ کا ایک بار بولکھا ہے، اسی لئے یسوع راست باز نے گناہگار 

(۔ 18: 3پطرس  1ہمکو خدا کے پاس ال سکے )  

یسوع کی قربانی اور اس پر ایمان النے سے ہم گناہوں کی سزا سے بچ سکتے ہیں۔اسکے بجائے  

۔ 16-15: 13خدا اب جس قربانی کی ہم سے توقع رکھتا ہے وہ شکرانے  کی پیشکش ہے۔عبرانی   

 

 قربانی

بیان کیا گیا ہے۔ روشن،قریب    ےی لغت میں لفظ قربان کا مطلب ایستھامس پیٹرک ہیوز کی اسالم

پہنچنا۔ ایک اصطالح جو کہ قرآن اور حدیث میں  قربانی یا نزرانے کے لئے استعمال کی گئی  

، اور جب ہابیل اور قابیل نے قربانی پیش کری۔یہ لفظ عبرانی زبان  سے متعلق  30: 5سورہ ہے۔

۔11 : 7مرقس  ہے جہاں اسکا مطلب خدا کے لئے  کسی چیز کووقف کرنا ہے۔  

نے کافروں کی قربانی کو    نہوںمدینے کے یہودیوں سے رابطہ رہا،اکا   پیغمبر اسالم جب سے  

یہودیوں کے صحیفوں  کی روشنی میں تشریح کرکے پیش کیا۔اس سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمان  

عید االضحی اس دن  ہی کیوں مناتے ہیں جس دن یہودی  کفارے کا دن مناتے ہیں۔اور جب محمد  

۔37: 22دیوں سے تعلق ختم ہوا تو اس قربانی کو  ایک اور معنی دے دیا گیا۔سورہ  کا یہو  

ایک مسلم پوچھ سکتا ہے کہ یسوع کو صلیب پر دوسروں کے لئے قربانی دینے کیا ضرورت  

کیا ایک نبی کو دوسروں کے لئے جان دینی ہوتی ہے؟مسلمانوں کو یہ بات قبول کرنے میں  تھی؟

کا مشن اس دنیا میں آکر لوگوں کیلئے صلیب پر اپنی جان دینا تھا۔انکے  مشکل ہوتی ہے کہ یسوع  

 لئے یہ عقل سے باہر ہے کہ خدا ہماری جگہ کسی اور سزا دے۔

ہم مسلمانوں سے پوچھ سکتے ہیں، کیا آپ کبھی قربانی کرتے ہیں؟ اس سے آپکا کیا مطلب  

خدا کے حضور فرمانبرداری کی یاد  ہے؟ممکن ہے کہ مسلم جواب دے، ہم یہ قربانی ابراہیم کی 

میں کرتے ہیں جب انہوں نےاپنے بیٹے کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہی کیا۔کیا اسکے عالوہ  

 بھی قربانی کا کوئی اور مقصد ہے؟ 
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: خدا نے خود ابراہیم کو اسکے بیٹے کے متبادل ایک مینڈھا فراہم کیا۔ابراہیم کے بیٹے کو  نتیجہ

:  22مرا۔بلکل اسی طرح یسوع بھی دنیا میں آئے )پیدائشار اسکی جگہ مینڈھے بچایا گیا مگموت س

(۔خدا نے ایک اعلی اور عظیم مقصد کے لئے انسان کا روپ لیا۔اس نے اپنا جاللی گھر  19-1

چھوڑا اور اصطبل جیسی جگہ پیدا ہوا۔ اس نے ایک کامل اور گناہ سے پاک ذندگی گزاری، اس  

دگی کا وہ  م دی،اس نے زور آور کام انجام دئے،آخر کار اسکی ذننے دنیا کی سب سے عظیم تعلی 

آیا جسکے لئے وہ اس دنیا میں آیا تھا، ہمارے گناہوں کیلئے صلیب پر اپنی جان  ہ آخری لمح

(۔ 19،   28-23:  12 دینے۔)یوحنا   

 

 

مسلم قربانی کرتے ہیں تو وہ ابراہیم کی خدا کے حکم پر اپنے بیٹے  عید االضحی کے موقع پر جب 

کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہئے کہ ابراہیم کو خدا کا فرمانباردار ہونا  

منے اپنے بیٹے کو قربان کرنے میں راضی ہونا بلکہ   اضروری تھا۔نا صرف اسکو خدا کے س 

تھا۔ہمکو شکر  ضروری ے فراہم کئے ہوئے مینڈھے کو قبول کرنا بھی اپنے بیٹے کی جگہ خدا ک 

ادا کرنا چاہئے کہ ابراہیم اور اسکا بیٹا خدا کے حکم   کو تسلیم کرنے میں وفادار تھے۔کاش ہمارا  

 ایمان بھی ابراہیم کی طرح ہو ہم سب  خدا کی مہیا کی ہوئی قربانی کو قبول کریں۔ 

سکتے ہیں کیونکہ خدا نے ابراہیم کے بیٹے کو  بچایا۔انہوں نے   نیز ہم اور بھی شکر گزار ہو 

بیٹے کی قربانی دینے  کیلئے چھری اٹھانے سے پہلے خدا پر مکمل بھروسہ کیا، عین اسی وقت  

ابراہیم کو یقین ہوا کہ یہ  تاوان مہیا کیا۔ عظیم خدا نے ابراہیم کو روکا اور اسکی آنکھوں کے سامنے

ل قبول ہے کیونکہ خدا نے اسکو خود فراہم کیا تھا۔تاوان خدا کے حضور قاب  

 

ہم میں سے کوئی بھی ابراہیم سے بڑا نہی ہے۔ہم سبکو یقین ہونا چاہئے کہ اگر خدا نے  نتیجہ: 

ہمارے لئے کفارے کا انتظام پہلے سے ہی کر دیا ہے اور  وہ کیا ہے تو اسکو دیکھنے کیلئے  

کرنی چاہئے کہ پروردگار ہماری   دعایقین نہی تو ہمیں ہمیں بینائی بھی عطا کر دی ہے۔اگر ہمیں  

آنکھوں کو جو قربانی تو نے مہیا کر دی ہے اسکو دیکھنے کی صالحیت دے کیونکہ صرف وہی  

 قربانی خدا کے حضور قابل قبول ہے۔ابراہیم کا مالک ہم سبکو ہدایت اور برکت دے۔

 ہزاروں دہشت کا گھر
( انہوں نے  البا کے نواب کو بھیجا کہ وہ  1598-1527جو کے اسپین کے بادشاہ تھے )  دوئم  فلپ 

یم لینے کا حکم دیا۔  میں الئے۔نواب نے روٹر ڈ  ےکر انکو اسکے قبض  ڈچ قوم کی ضد کو توڑ

نے چاالکی کے ساتھ اسکو پکڑنےکی کوشش کری۔   سو کاونٹ ڈی بو  

ابراہیم نے خدا کی مہیا 
 کری قربانی کو قبول کیا 
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انہیں یقین دہانی کرائی کہ اسکا شہر پر قبضہ    رک م کے میئر اور کونسلروں کو بال اس نے روٹر ڈی

کہ   کروائی ثابت کرنے کی توقع اس طرح  ۔ شہریوں سے اپنی وفاداریکرنے کا کوئی ارادہ نہی ہے

وہ  شہر کے جنوبی دروازے کو کھول دیں اور فوجیوں کے چھوٹے سے لشکر کومارچ کرتے  

عد ہی وہ بادشاہ کو روٹر ڈیم کی  ہوئے شہر کے شمالی دروازے سے باہر جانے دیں۔اسکے ب

کے باوجود جنوبی دروازہ  ک کروا سکتا ہے۔کچھ لوگوں کے ش اسکے ساتھ وفارادی کی یقین دہانی 

تاہم ایک بڑی  کھول دیا گیا اور  اسپین کی  چھوٹی سی نفری جنوبی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔

انکی نظر سے بچ کر اندر داخل ہوگئی اور ہر عمارت کو آگ لگانے لگی اور جو بھی   بھی   فوج

دہشت اور خوف کی کیفیت کے دوران شہریوں  انکے سامنے آیا انکو بے دردی سے قتل کر دیا۔

بڑے گھر میں  ہجوم کی شکل میں پناہ لی  ایک نے پناہ مانگی۔بہت سے لوگوں نے خاص طور پر 

کے ساتھ بند کر دیا۔لوگوں سے کچھا کھچ بھرے ہوئے کمروں میں    اور دروزے کو مضبوطی 

بچوں کوخاموش  کر کے سال دیا گیا۔ بڑے   ۔ خاموش ی برقرار رکھنے کی نصیحت پھیال دی گئی

بچوں کو آواز اٹھانے سے منع کیا گیا تھا۔ لوگ خوف و دہشت  سے آنے والی موت کا انتظار  

ے جواب کا انتظار ۔خدا ک لئے کررہے تھے یا اپنی دعاؤں کے  

لیا ، اسے ذبح کیا اور اس کے   بھیڑاس نے صحن سے ایک  چاالک خیال آیا۔ اچانک ایک آدمی کو

  قائم رہا اور وہاں  انتظار  اب انکا  دیا۔بہنےخون کو بڑے دروازوں کے نیچے سے باہر بازار میں 

گئیں ، اور جلد ہی وحشیانہ ضربیں لکڑی کے دروازوں  تی چیخیں قریب تر ہو  خاموشی کا راج تھا۔ 

کیونکہ یہاں   "اپنا وقت ضائع نہ کرو اور کہا آیا ،  انکا افسر تب ہی  کانپ اٹھے۔ ٹکرائیں تو وہسے 

سے ذیادہ گزر  جب ، ایک گھنٹہ یا اس  آگے بڑھو!۔ چلو اب کام پہلے ہی ہو چکا ہے! خون دیکھو!

ایک ہزار مرد ، عورتیں   تو  گئے ، چلے کی کالی باقیات سے ، ہسپانوی باشندے روٹرڈیم تو اچک

کے خون   بھیڑ-کا گھر(  ،ہزاروں دہشت اور بچے اس گھر سے باہر آئے )جس کا نام بدل دیا گیا 

 سے محفوظ! 

اس طرح  انجیل کی وضاحت کرنے سے ہو سکتا ہے اس کے اہم پیغام کو  فورا ظاہر  نتیجہ: 

تاہم ، ہم میں سے بیشتر کو احساس ہوگا کہ یہ سچا واقعہ یسوع مسیح  کرنے کے لیے ناکافی ہو ۔ 

روٹرڈیم   ۔ کی موت پر کیسے روشنی ڈالتا ہے جب وہ ہمارے لئے متبادل اور نجات دہندہ بن گئے

میں بھیڑ کے پاس اپنی ذندگی کے حوالے سے کوئی انتخاب یا مرضی نہیں تھی۔ خداوند یسوع  

ے کہا )مصیبت اُٹھانے سےپہلے( ، "پروردگارمیری مرضی  کے پاس دونوں تھے ، لیکن آپ ن

( یسوع نے رضاکارانہ طور پر گنہگاروں کی  42: 22نہیں ، بلکہ تمہاری مرضی پوری ہو۔" )لوقا 

 جگہ لی اورجان دی تاکہ ہم زندہ رہ سکیں۔ 

 موتی  کا غوطہ خور 

 

اپنی باقی زندگی کو دوبارہ جنم لینے کے  ہندوستان کے مشرقی ساحل پر موتیوں کے ایک بوڑھے غوطہ خور نے 

 میںنے گھٹنوں کے بل مقدس شہر بنارس اس نے اپ لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا )ہندو نظریے کے مطابق(۔

نے آخری کھانے  ، جسے اس مسیحی  دوست تھا ایک  ااس ک مقدس دریا گنگا کے کنارے پر چلنے کا ارادہ کیا۔

اکیلے گزارنا چاہتا تھا۔ کھانے کے   اسکے ساتھ وہ شام کو ی دوست کی حیثیت سے ۔ اپنے قریب کے لیے مدعو کیا 

جسے مسیحی نے نا کرنے کا  کا انکشاف کیا ،  اپنی زیارت کے منصوبے مسیحی دوست پربعد ، غوطہ خور نے 

ے۔" "اگر  جائیں گے اور تم انفیکشن سے مر جاؤ گ چھل اور پھٹ ۔ اس نے التجا کی کہ "تمہارے گھٹنے مشورہ دیا

ملے گا۔"  اجرمیری روح کو تو میں مقدس گنگا کے راستے میں مر جاؤں ،" غوطہ خور نے جواب دیا ، "   
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اور نیچے ایک چھوٹی سی چٹائی  کو کھوالبعد میں ، اس کے دوست کے جانے سے پہلے ، غوطہ خور نے دراز 

ے چراغ کی مدھم اسے تیل کل کرنکا ڈبہاس نے ایک چھوٹا سا  ۔سامنے آگئی، جس سے ایک خفیہ جگہ کو کھینچا

آپ ہی   نے کہا ، صرف س! ااجس سے ایک غیر معمولی سائز اور چمک کا موتی ظاہر ہو روشنی میں کھوال

۔ دوست نے کہا ، "میں ایسا تحفہ قبول نہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ موتی رکھیںہیں ،"  عزیز دوست  میرے ایک 

ہو گئیں ، "میرا ایک بیٹا تھا ،" اس نے کہا ، "جو اس ساحل پر  نم موتی غوطہ خور کی آنکھیں ہ سن کریکر سکتا۔"

میں اچھے موسم ۔ ایک دن ، ہم ہ گہرا اور لمبا غوطہ لگا سکتا تھازیاد بہترین غوطہ خور تھا۔ وہ ہم میں سب سے

اپنے چاقو   نے الیا ، جسے میں سپیاں ح پرسط سمندر کیمیں کشتی میں تھا جب میرا بیٹا ،  غوطہ لگا رہے تھے۔

 مگر وہ سمندر کی گھاس میں  پھنسا کو بہت نیچے دیکھا ۔ پی ی س بڑے  نے  میرے بیٹے ۔ پھر یہ ہوا! سے کھوال

اور پھر آکسیجن ختم ہو   ، لیکن وہ ثابت قدم رہاگزرتا گیا کرنے کی کوشش کی۔ وقت  ہوا تھا ، اس نے اسے ڈھیال

سامنے آیا ، اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے سطح پر گھنٹوں بعد ، بیٹا   گیا۔ پریشان باپ کے سامنے

 موتی کومیں نے اس ، اسکے ہاتھ  میں موجود سپی میں  وہ میری بانہوں میں مر گیا " چکے تھے ور پھیپھڑے پھٹ

ہے ، کیا میں اسے آپ اسکی بہت  اہمیت مجھے بہت عزیز ہے! "" لیکن  میں اسے کبھی نہیں بیچ سکتا ۔ یہ ۔پایا

، "دوست نے  روپےسو تقریبا دے دوں ،  رقم  میں آپ کو کم از کم اس کے لیے کچھکیا سکتا؟ نہیں  سے خرید 

 التجا کی۔ 

دینا چاہتے ہو جس کے لیے میرا   اس موتی کے لئے روپےسو خور ناراض ہو گیا۔ "تم مجھے ایک بوڑھا غوطہ 

نے جواب دیا ، "تم خدا کو دوست   کرنے کے لیے نہیں ہے! "آپ دیکھئے؟" مسیحی بیٹا مر گیا؟ نہیں ، یہ فروخت

جان دی ۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ  کے بیٹے کی قیمت ادا کرنا چاہتے ہو جس نے ہمارے  گناہ کےلئے اپنیاس 

کرنے کی کوشش کر کے خدا کو ناراض کرتے ہیں جو انمول ہے؟ "کسی ایسی چیز کی قیمت ادا   

تیجہ: موتی غوطہ خور کے بات سمجھ میں آگئی۔ اس نے اپنے گھٹنوں پر بنارس  ن

کی سڑکوں پسفر نہی کیا، اس کے بجائے اس نے خدا کا تحفہ قبول کیا: اپنے گناہوں  

 کی معافی! 

 

 

 

 

۔بائبل: خدا کا کالم ، سچائی  

6 

متن پر خدا کی تین انگلیوں کے نشاناتبائبل کے   
۔  جیسے ہوئےواقع  زیادہ تر واقعات نقشوں پر آج بھی پائے جانے والے معلوم مقامات پر  ہ: جغرافی

۔ملتا ہے وں ، وادیوں اور دریاؤں کا اکثر بائبل میں ذکر ی مخصوص شہروں ، پہاڑ  

جس  ملتا ہے واقعات اور لوگوں سے  تعلق ،   ئے تھےجنکا: بیشتر واقعات معلوم وقتوں میں ہو تاریخ

زیادہ تر واقعات کو تاریخی ترتیب میں   ہیں۔  ملتی بہت زیادہ معلومات   بھی  سیکولر ذرائع سےکی 

ی پیدا  آسان  کو سمجھنے میں   عمل کی ذندگی میں ملوث ہونے کے لوگوں کی خدا جو، لکھا گیا ہے

سمجھ بوجھ پیش  کی درست   عمل  خاص  اور  ہیں۔ یہ مختلف حاالت میں خدا کے رویوں  ےکرت

۔ کرتے ہیں  
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مخصوص  کچھ  مستقبل کے : زیادہ تر پیشن گوئیاں پہلے ہی پوری ہوچکی ہیں اور  پیشن گوئی 

۔ مستقبل کی برکتوں اور سزاؤں کے حوالے سے زیادہ تر پیشن  وابسطہ ہیںمعلوم واقعات سے  

نہیں ہیں۔ گوئیاں ابدی    

بھروسہ کر سکتے    مکمل پر   سچائی: چنانچہ ہمارے پاس عقلی ثبوت ہے کہ ہم بائبل کی نتیجہ

قبل مسیح  کے درمیان یسوع کے بارے میں کیا   700-1000پڑھیں کہ پرانے عہد نامے میں ہیں۔

 پیشن گوئی کی گئی تھیں اور کس طرح یسوع پر نئے عہد نامے میں وہ پوری ہوئیں۔ 

گوئیوں کا پورا ہونا پیشین  عہد نامے کی پیشین  ےپران 
 گائیاں

یسوع کے بارے میں وقعات  
 اور پیشین گوئی کا وقت 

7-4: 2 لوقا 2: 5میکاہ   مسیح کی جائے پیدائش اور   
قبل مسیح 700قبل از وجود۔   

23-18: 1متی   14: 7یسعیاہ   قبل   700کنواری سے پیدائش،  
 مسیح 

23: 1متی   6: 9یسعیاہ   قبل    700یسوع کی الوہیت، 
 مسیح 

4:4گلتیوں  24: 9دانی ایل   قبل   500اسکے آنے کا وقت،  
 مسیح 

-40: 18، لوقا 21: 1متی  
، اور 43  

 19 :10  

6-3:  53یسعیاہ  وہ نجات  اور شفا دینے آئے   
قبل مسیح  700گا،  

21: 1متی   8-1:  49یسعیاہ     700اسکا نام مسیحا ہوگا،  
 قبل مسیح

:  18یوحنا   50-33: 27متی  
37اور  36-19  

18-1: 22زبور   53یسعیاہ  اسکی مصلوبیت اور مصیبتیں   
 اُٹھانا

60: 27متی   9:  53یسعیاہ    اسکی تدفین 

32-25: 2اعمال  11-8: 16زبور    دوبارہ جی اُٹھنا  

:  1عبرانیوں  11-6: 1اعمال 
13 

1: 110زبور   آسمان پر جانا  

۔22-15: 18استثناء ۔ یسوع، پیغمبر   

:  7،  27-18: 3، اعمال 15-14: 6،  45: 1ا ۔یوحنیسوع ایک نبی سے زیادہ تھا ، لیکن اسے 'نبی' بھی کہا جاتا ہے

۔  52، 37  

۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ خدا کے 22-15: 18سال پہلے کی گئی تھی۔ استشنا   1500جس کے آنے کی پیش گوئی 

سکتا ہے۔نبی کا پتہ کیسے لگایا جا   

داوند نے نہیں کہی ہے ا سے ہم کس طرح پہچانیں؟۔توپہچان یہ ہے کہ  اور اگر ت و اپنے ِدل میں کہے کہ جو بات خ 

داوند   داوند کے نام سے ک چھ کہے اور ا س کے کہے کے م طابِق ک چھ واقِع یا پ ورا نہ ہو تو وہ بات خ  جب وہ نبی خ 

ود گ ستاخ بن کر کہی ہے ت و ا س سے َخوف نہ کرنا۔کی کہی ہ وئی نہیں بلکہ ا س نبی نے وہ  -21: 18ا استشن بات خ 

۔ 22  



24 
 

۔6-3: 48 ، 10:  46، 21:  45، 44:7، 23-21: 41یسعیاہ  نبی وہ ہوتا ہے جو صحیح نبوت کرتا ہے۔ مزید   کچھ   

     ۔پیشگوئیاں

بے معنی   بلکل ہیں جو صدیوں بعد پوری ہو سکتی ہیں۔ جھوٹے نبی کے لیے سزائے موت اں ایسیپیشین گوئی کچھ

ضروری  لوگوں کو اس وقت پتہ چلے کہ وہ نبی جھوٹا ہے جو پہلے ہی بڑھاپے سے مر چکا ہے۔!  ہوگی اگر اسکا 

۔سکے ہوہی  کی زندگی میں اسکی تصدیق  گوئی بھی کرنا چاہئےجس ینقعات کی پیشاسے ایسے وا ہے کہ  

پیشگوئیاں کیں جو سچ ہوئیں۔یسوع نے قلیل مدت کی   

، مرقس  22-18: 21متی  مر گیا۔  درخت  انجیر کے درخت پر لعنت کی گئی اور اس کے فورا بعد 

۔ 21-12: 11  

۔  75 -69، 35-31: 26۔ متی انکار کرنایسوع کا پطرس کا    

۔ 43-21:  5۔ مرقس جائرس کی بیٹی کو مردوں میں سے زندہ کیا جائے گا  

۔ 13-5: 8متی  ۔ صوبے دار کے نوکر جو شفا ملی   

۔ 6: 21۔ یوحنا ملیںکشتی کے دوسری طرف مچھلیان  

27: 17۔ متی  مچھلی جس کے منہ میں صحیح سکہ تھا ایک  

۔ 14-1: 11۔ یوحنا ہے  بس "سو گیاوہ  کیا جائے گا   کو ذندہعزر ل  

۔ 2: 21۔ متی آپ کو ایک گدھا مل جائے گا  

۔ 40-38: 12۔ متی ے گاپھر جی ا ٹھ  رہنے کے بعد یسوع تین دن تک مردہ   

۔17-16: 14یوحنا   ایک اور مددگار "بھیجا جائے گا۔  

۔ 4-2:1، 5: 1۔ اعمال  کچھ دنوں میں آپ روح القدس سے بپتسمہ لیں گے  

۔4-1: 2،  8: 1۔ اعمال آپ کو طاقت ملے گی تو جب روح القدس آپ پر آئے گا   

مدت کی پیشگوئیاں جو سچ ثابت ہوئیں۔ درمیانی    

کے   انسانوں انکو ، عزیتیں برداشت کرینگے   بہت سی   یسوع ، مسترد کرینگےیسوع کو مذہبی رہنما

۔ مرقس  مگر وہ تین دن بعد دوبارہ جی اٹھیں گے – کرینگے قتل جو انکو ہاتھوں میں دیا جائے گا  

۔16-15اور  31: 9  

۔ 20-19: 4۔  کا ماہی گیر بناؤں گا انسانوں میں تمہیں   

۔ 2: 24متی  38: 23۔ متی ویران اور تباہ ہو جائے گا  ہیکلیروشلم کا   

۔ 24-20: 11متی   کے شہروں پر افسوس ہے۔ خرازین اور صیدہ ، بیت نحمکیفر  

۔ 22:19۔ لوقا یسوع کو ایک نئی یادگاری تقریب سے یاد کیا جائے گا  

۔ 32-31: 13۔ متی پودے کی طرح بڑا ہو جائے گا  کے رائیتیزی سے بڑھے گا اور کلیسا  

پیشگوئیاں۔ مستقبل کے دور کی   

 یسوع نے 
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میں۔  25- 23متی    کے بارے میں بتایا ، خاص طور پر  مستقبل کے بہت سے واقعات اور فیصلوں    

 

 

 

 

  

۔ خدا کا سچا کالم  

 

چار ریکارڈ کیوں ہیں؟ یہ  بعض اوقات مسلمان حیران ہوتے ہیں کہ انجیل کے چار اناجیل کیوں ہیں؟

 مثال ہو سکتا ہے اس مسئلے کو واضح کرنے میں مدد کر سکے۔ 

: ایک عدالتی کیس میں ، ایک جج نے چار مختلف گواہیاں سنیں تاکہ وہ  عدالت کے کیس میں گواہ 

 موجودہ کیس کے بارے میں سچائی قائم کر سکے۔ آئیے فرض کریں کہ وہاں دو مختلف مثالیں ہیں۔ 

ایک عدالتی مقدمے میں، ایک جج نے چار مختلف گواہوں کو سنا تاکہ  ۔ی مقدمے میں گواہعدالت: 1

بارے میں سچائی قائم کر سکے۔ چلیں  وہ ہاتھ میں موجود کیس کے  

 ہم فرض کرتے ہیں کہ دو مختلف مثالیں ہیں: 

وہی کہانی لفظ بہ لفظ ،  بھی   : پہال گواہ پندرہ منٹ میں اپنی کہانی سناتا ہے۔ دوسرا گواہ  1مثال  

ہیں۔ یسا ہی کرتے ا ۔ تیسرے اور چوتھے گواہ بھیمیں سناتا ہےپندرہ منٹ   

: جج چار گواہوں سے پوچھ گچھ کرتا ہے لیکن پہلے میں صرف دس منٹ لگتے ہیں۔  2مثال  

ساتھ بیس منٹ لیتا ہے۔ تیسرے میں صرف پانچ منٹ اور چوتھے ورژن  دوسرا اضافی تفصیل کے  

 میں چودہ منٹ لگتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے اپنے الفاظ میں ایک ہی واقعہ بیان کیا۔ 

اگر آپ ان دو مثالوں میں جج ہوتے تو آپ کیسا ردعمل ظاہر کرتے؟ یقینی طور پر آپ پہلی مثال میں نتیجہ: 

دوسری مثال میں ، ہمارے پاس چار گواہ  بل اعتماد کے بارے میں مشکوک ہوں گے۔گواہوں کی رپورٹوں کی قا 
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ہیں جو مختلف زاویوں سے اپنے الفاظ میں سچ کو بیان کرتے ہیں۔ بائبل میں ، خدا نے ہمیں انجیل کے چار  

۔ کیا گیا ہےش انجیل میں ، ہم سچ کو مختلف زاویے سے پی مین ہم دیکھتے ہیں کہ ہر اکاؤنٹ  ۔ ریکارڈ دیے ہیں   

: کار کے حادثے کے گواہ2  

 

کار حادثے میں ایک راہگیر ہالک ہو گیا ہے۔ عدالت میں چار گواہوں کو گواہی کے لیے بالیا جاتا  

کے وقت کار میں ایک شخص سوار تھا۔  ے ہے۔ حادث  

گلی کے کونے پر کھڑے ہو کر یہ واقعہ دیکھا۔ تیسرے نے حادثے کو اوپر   دوسرے شخص نے

س افسر تھا جس نے کیس کی تفتیش کے دوران اس  والی کھڑکی سے دیکھا، جبکہ چوتھا ایک پولی

مختلف   ان سب نے  ، اگرچہ دیںی کے ساتھ عین واقعہ کی گواہیاں سچائنے   ۔ سب  واقعے کو دیکھا

مگر ان کے بیان سے اس واقعے کی سچائی ثابت ہوتی ہے۔ ، زاویوں سے اس کی گواہی دی  

 

دا کی شریعت میں )گنتی  نتیجہ: ( اور یسوع  17:6؛ استثنا 35:30خ 

( یہ کہتی ہے کہ ہر )قانونی( معاملہ "دو یا تین  18:16کی تعلیم )متی 

دا   گواہوں کی گواہی سے قائم کیا جائے"۔ انجیل کے معاملے میں، خ 

نے چار گواہ فراہم کرنا ا بہتر سمجھا: میتھیو، مارک، لوقا اور  

جو ان کالموں کی امانت پر شک کرنے کی جرات  یوحنا۔اب کون ہے  

 کرتا ہے؟ 
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بائبل کی تبدیلی کے خالف ایک دلیل 

 
 

مسلمانوں کا دعوٰی ہے کہ بائبل کو متعدد سالوں کے عرصے میں تبدیل کیا گیا ہے۔صرف قرآن  

عیسوی میں آخر کار خدا نے مداخلت کی اور کالموں کے تبدیل ہونے کے اس    655کے آنے پر 

 عمل کو روک دیا۔خدا نے اتنا انتظار کیوں کیا؟ 

 تمثیل:کیا گھر کا مالک آخر کار جاگ گیا؟

ایک امیر کسان اپنے گھر کے اندھیرے میں بیٹھا تھا۔ایک غریب ، مشکوک شخص کا   

سے گزرنا ہوا  اور اس نے اندر گہرااندھیرا دیکھا۔یہ سوچ کر کہ گھر میں کوئی نہیں  ادھر

اندر داخل ہونے اور جو کچھ ہو سکے چوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ بہت  ہے ، اس نے 

احتیاط سے وہ گھر میں داخل ہوا اور الئٹ کو جالیا، دیکھا کہ مالک ایک کونے میں بیٹھا  

اسے دیکھ رہا ہے، چور ڈرا اور حیران ہوا لیکن کسان نے کوئی لفظ نہی بوال، کیونکہ  

ی اسے چوری کرنے سے روکا، چور نے قیمتی  مالک نے کوئی آزاو نہی نکالی اور ناہ 

 سامان جمع کرنا شروع کر دیا۔ 

اگلی شام ، چور دوبارہ گھر سے گزرا اور دیکھا کہ وہاں  ابھی تک روشنی نہیں ہے۔ وہ  

احتیاط سے کھڑکی سے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ مالک ابھی تک بیٹھا ہے اور  

ا توچور نے اگلے کمرے میں جانے اور اسے خالی  اس نے پھر بھی نا ہی کچھ کہا اور کی

کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح تیسرے دن بھی ہوا مگر چوتھی شام کو ، جیسے ہی چور  

زور سے  اچانک چھالنگ لگائی، زور سے شور مچایا اور  گھر میں داخل ہوا ، مالک نے

وا دیا۔ شور مچایا اور چور کو پکڑ لیا، پھر پولیس کو بالکر اسے جیل میں ڈال  

زمینداریا گھر کے مالک کو سمجھدار بننے میں اتنا وقت کیوں لگا؟اسی طرح ہم پوچھ  نتیجہ: 

سکتے ہیں: کیا خدا  دور بیٹھا دیکھتا رہا کہ موسٰی کی توریت ، زبور اور نئے عہد نامے کی کے  

ار  صحیفوں کو لوگ بدلتے رہے؟ کیا وہ صرف اس وقت اپنے کالم کی حفاظت کرنے کے لئے بید 

سال بعد آیا؟یہ سمجھ میں آنے والی بات نہی۔خدا نے ہمیشہ اپنے ابدی   600ہوا جب قرآن مسیح کے 

 کالم کی حفاظت کی ہے اور یہ وہی کالم ہے جو ہم ہے: بائبل مستند اور غیر تبدیل شدہ ہے۔ 
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 خدا کی طرف سے آخری وحی 

 

تصور کریں کہ آپ ساحل پر کھڑے ہیں اور ایک لڑکے کو سمندر میں ڈوبتے ہوئے دیکھا جو  

مدد کے لیے رو رہا ہے۔آپ کیا کریں گے؟کیا آپ مقامی کتابوں کی دکان میں جاکربنیادی تیراکی  

سیکھنے کی کتاب خریدیں گے ، اور پھر تیزی سے ساحل پر واپس جاکر اسکی طرف کتاب  

ود تیر کر حفاظت  خ اور ے یہ توقع رکھتے ہوئے کہ وہ اس کتاب کو پڑھ کر  پھینک کر  ، اس س

؟یا  آپ ، ایک اچھے تیراک کی حیثیت سے ، اس کے بچاؤ کے لیے پانی میں  سے باہر آجائے  

 چھالنگ مارینگے؟ 

اسالم میں مسلمانوں کی واحد مدد ان کی کتاب قرآن میں ہے جو کہ انسانوں کے ابدی مسائل کو حل  

میں ، تاہم ، خدا یسوع مسیح میں ذاتی طور پر زمین    مسیحیت کرنے کے لیے حتمی کامل وحی ہے۔

پر آیا اور بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے اپنی مدد کی پیشکش کی۔یسوع زمین پر خدا کی آخری  

کامل وحی تھے۔خدا اپنی زندہ روح کے ذریعے ہمارے ساتھ ہے۔مسیحیوں کو کبھی بھی خود کو  

محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔قرآن محض ایک کتاب ہے جبکہ مسیح ایک زندہ ہستی   تنہا

 ہے۔ 

 

 

 

 

 

 نشانی اور مہر
مسجدمیں فرش پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے مجھ سے ذکر کیا کہ ان کے نبی تمام انبیاء کا  

رکھا ہو اتھامیں نے اس کی طرف اشارہ کیا  ہ ں۔ہمارے قریب زکات کا ایک ڈبی "نشان اور مہر" ہ

مجھے باکس کے  اور پوچھا ، "مجھے ایک نشان نظر آرہا ہے جس میں 'زکات' 'لکھا ہے اور 

  کنارے پر ایک چھوٹا سا تاال  بھی نظر آرہا ہے۔ اس میں کیا اہم ہے: وہ رقم جو باکس  میں ہے ، یا 

موجود پیسے ذیادہ اہم ہیں۔  ںنشان اور مہر؟اس نے کہا باکس می   

نتیجہ: میں نے کہا کہ انہیں انبیاء کے پیغامات کا مطالعہ کرنا چاہیے جو محمد سے پہلے آئے تھے  

یونکہ یقینا اگر محمد انبیاء کو مستند قرار دینے کی نشانی اور انکی تعلیم کی اہمیت کو اجاگر  ، ک

کرنے کی مہر تھے، تو مسلمانوں کو ان پیغمبروں کے کالم اور پیغامات کا الزمی مطالعہ کرنا  

 چاہئے جو بائبل میں پائے جاتے ہیں۔ 

 سچا نظریہ 

نتیجہ: اگر آپ مصیبت میں مبتال ہوتے تو کیا آپ کسی کتاب کو پڑھنا پسند کرتےیا  

کسی کی مصیبت کے اس لمحے میں مدد لینے کی خواہش رکھتے ؟خدا نے وحی  

کی صورت یسوع المسیح کے طور پر صرف اپنی آخری کتاب ہمیں نہی دی بلکہ 

 میں ہمیں بچانے آیا۔ مسیحیت اور اسالم میں یہ فرق ہے۔
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یا صحیح   ،ہم سب سے خوبصورت راستہ مانگتے ہیں جب ہم کہیں جانا چاہتے ہیں تو کیا  

راستہ؟سوال یہ نہیں ہے کہ کوئی نظریہ خوبصورت ہے یا خلوص کے ساتھ تصور کیا گیا ہے  

 بلکہ یہ ہے کہ کیایہ سچ ہے۔

 

۔ آدھا  سچ گمراہ کرتا ہے  

ایک رسی چوری کی ہے۔وہ نا جھوٹ  چاہٹ کےاعتراف کیا کہ اس نے ایک کسان نے بغیر ہچک

بول رہا تھا ، اور نہ ہی وہ پورا سچ بتا رہا تھا ، کیونکہ اس رسی کے آخر میں ایک گائے  نہیں 

 تھی جس کا اس پر چوری کا الزام بھی تھا 

نتیجہ: سچ کا صرف ایک حصہ جاننا گمراہ کن ہوسکتا ہے ، یہاں تک کہ خطرناک بھی۔بہت سی   

ے سے ، وہ پوری کہانی کا صرف  بہت سی باتیں جو ہم سنتے ہیں ، خاص طور پر مذہب کے حوال

ایک چھوٹا سا حصہ ہوتے ہیں، حاالنکہ وہ ظاہری مکمل اور  کافی لگتے ہیں۔لہذا ، ہر ایک کو  

روحانی معامالت میں پوری سچائی کو قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔اگرچہ قرآن بہت ساری  

ل کو پڑھنے کی ترغیب دینی  بائبل کی کہانیوں کی طرف اشارہ دیتا ہے ، ہمیں مسلمانوں کو بائب

                               چاہیے تاکہ پوری حقیقت تک پہنچ سکیں۔

 مخلص غلطی

شہر میں ایک بڑی آگ کے دوران ، ایک عورت کو بھڑکتی ہوئی آگ میں بالکونی سے مدد کے  

لیے ہاتھوں کو لہراتے دیکھا گیا۔ آگ کو بجھانے واال عملہ وقت پر اسکی مدد کو پنہچا مگر عورت  

نے کہا میری بچی ابھی اندر ہے، یہ کہ کر وہ رو پڑی۔ایک بہادر فائر مین نے آگ کے اندر اپنی  

وشش کے ذریعے اپنا راستہ بنایا اور جلد ہی ایک چھوٹا سا بنڈل ماں کے بازوؤں میں ڈال دیا  ک

ل کو کھوال تو چال کر کہا کہ یہ اسکی بچی نہی  ڈ اطمیان مل سکے۔ مگر جب ماں نے بنتاکہ اسے 

  گہوچکی تھی اور آ  رسکی بیٹی کو بچانے میں اب بہت دیبلکہ ایک گڑیا کو بازیافت کیا گیا ہے۔ ا

 میں جل کر خاک ہو گئی۔ 

: کیا آپ کو لگتا ہے کہ فائر مین نے جان بوجھ کر غلط بچے کو بچایا تھا؟ کیا ماں نے فائر مین کو غلط نتیجہ

معلومات دی تھیں؟  بلکل نہی، دونوں نے مخلصانہ طور پر اچھی نیت سے کام کئے مگر وہ دونوں غلط تھے۔ابدی  

یقین دہانی کرنی چاہیے کہ کیا ہم صحیح راستے پر ہیں اور سچ کو جانتے ہیں ، زندگی کی تالش میں ہمیں مکمل 

 کیونکہ یہ ابدی  زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ 

 اخالص کافی نہی ہے
جب مریض کو آکسیجن کے بجائے کاربن ڈائی آکسائیڈ دیا گیا تو اسکا نتیجہ فورا موت ہوا۔ سانحہ  

  یافتہ   ولی آپریشن کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ایک تربیت اس وقت پیش آیا جب مریض انتہائی معم
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سیجن ختم ہو  گیس اور آکسیجن کے عام کنٹرول شدہ مرکب کا انتظام کر رہا تھا جب آک ینیستھیسٹ ا

دیکھ کر اسے تبدیل کیا گیا۔ پوسٹ مارٹم میں اس بات کا انکشاف   ن کا سائ نگئی۔ ٹینک پر  آکسیج 

ہوا کہ اس ٹینک میں بہت زہریلی گیس تھی، ہسپتال پہنچنے سے پہلے اس پر غلط لیبل لگ گیا تھا۔  

اس ٹینک کو پیک کرنے واال مخلص تھا، سرجن مخلص تھا اور بے شک مریض بھی مخلص  

مگر  غلطی کر رہے تھے۔  کی نیت سچی تھی حہ رونما ہو۔سب ا کہ ایسا سانتھا،کوئی نہیں چاہتا تھ   

ہم میں سے بیشتر اپنی صحت کے حوالے سے سچائی کی یقین دہانی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم سب  

ر اعتماد ہونا چاہیے۔بہت سی چیزوں پر غلط طریقے  کو ابدیت کے حوالے سے اور بھی زیادہ پ  

فی ، زندگی ، امن ، سالمتی اور اطمینان۔اس طرح کے  سے لیبل لگائے گئے ہیں جیسے نجات ، معا

تمام اہم معامالت میں کوئی کیسے مکمل یقین کر سکتا ہے؟صرف خدا کو اس کےوعدوں کے  

مطابق جان کر۔ اس ذندگی میں ہی صحیح فیصلہ کرنا چاہئے جو کہ دوستوں، والدین اور رشتے  

۔ہوتا ہے  ائبل کو پڑھ اور سمجھ کرداروں کے کہنے کہ مطابق نہی بلکہ خدا کے سچے کالم ب  

 

یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اخالص کافی نہیں ہے۔اسے یقین دہانی کے ساتھ   نتیجہ:

جوڑا جانا چاہیے۔ایک کہاوت ہے: "ڈاکٹروں کی غلطیاں دفن ہوتی ہیں"۔یہ واقعی بہت  

ذندگی ہے۔ کا جلد یا دیر اختتام ہو ہی جاتا ہے سوائے ابدی  افسوسناک ہے۔ہر زندگی

۔ ایک ایسا راستہ ہے جو انسان کو  12: 14لکھا ہے، امثال   ںایک آیت ہے جس می 

 صحیح لگتا ہے مگر آخر میں موت کی طرف لی جاتا ہے۔

بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ "جب تک میں مخلص ہوں ، سب ٹھیک ہوجائے گا"  

 ... لیکن وہ سنجیدگی سے غلطی کر سکتے ہیں۔

۔ دگی اور نجات کا طریقہنجات ، ابدی زن: 7  

: انسان کی بنائی ہوئی کشتی خدا کے بنائے ہوئے جہاز سے مختلف ہے۔ نجات پانے والی تشبیہات   

ایک آدمی کے پاس چھوٹی کشتی تھی جو اس نے خود بنائی تھی۔ایک دن اس نے وسیع سمندر پر  

ایک لمبا سفر کیا۔جلد ہی اسے ایک طوفان کا سامنا کرنا پڑا جس نے چھوٹی کشتی کو جلدی تباہ  

یہ خراب موسم کے لیے نہیں بنائی گئی تھی۔زندگی سے مایوس ہو کر اور بچاؤ کی تالش    -کر دیا 

، آدمی کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ ایک بڑا جہاز اس کی مدد کے لیے آیا ، جہاں اسے   میں 

ایک کمبل ، ایک گرم مشروب اور کھانے کے لیے بہت کچھ دیا گیا۔سب سے زیادہ ، وہ اب محفوظ  

کوئی بھی طوفان آئے۔ اب  تھا ، اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مستقبل میں اگر    

ریں کہ بڑے جہاز کی آمد کے چند لمحوں کے بعد ، ایک چھوٹی ، نازک کشتی ساتھ  تاہم ، فرض ک

آئے اور اس شخص کو بچانے کی پیشکش کرے۔کیا اب وہ آدمی بڑے جہاز کو چھوٹی ، نازک  

کشتی کے لیے چھوڑ دے گا؟یقینا نہیں؛اسے اب حفاظت کی مزید ضرورت نہیں ہے ، اور  بڑے  

ی حفاظت قبول کرنا ایک احمقانہ فیصلہ ہوگا۔جہاز کو چھوڑ کرچھوٹے جہاز ک  
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یہ کہانی یسوع کی نجات دہانی کی پیشکش کا انسانی خود ساختہ  نتیجہ: 

کے طور پر ، یسوع  زنہ کرتی ہے۔کامل اور واحد نجات منصوبوں سے موا

بنی نوع انسان کو جنت )بہشت( کا راستہ مہیا کرتے ہیں۔یسوع مستحکم ،  

جہاز کی نمائندگی کرتے ہیں جو ہر طوفان کا مقابلہ  بڑے ،  اور محفوظ  

کرنے کے قابل ہے، جس کے خالف انسان کی تمام کوششیں باآلخر ناکام 

ہی  المسیح ے والے فنا ہو جائیں گے۔یسوع ہوجائیں گی۔خود پر بھروسہ کرن

 بنی نوع انسان کے لیے واحد حقیقی ، محفوظ اور ابدی نجات ہیں۔

 

ات: ایک تحفہ جن  

۔ایک غریب عورت اپنے بیمار بچے  تھے ایک غریب ملک کا تصور کریں جس میں بھوکے لوگ

کے لیے بادشاہ کے باغ سے انگور کا ایک گچھا لینے کی خواہش رکھتی تھی۔وہ پچاس پیسے لے  

کر پھل خریدنے کی کوشش میں بادشاہ کے باغبان کے پاس گئی ، لیکن اس نے سختی سے انکار  

اور زیادہ رقم کے ساتھ دوسری کوشش کری مگر وہی نتیجہ نکال۔  کر دیا۔ اس نے کچھ  

ایسا ہوا کہ بادشاہ کی بیٹی نے باغبان کی طرف سے غصے والے الفاظ اور عورت کی التجا سن  

لی۔جب غریب عورت نے اپنی کہانی سنائی تو شہزادی نے کہا ، "میری پیاری عورت تم غلطی پر  

اہ ہیں۔اس کا کاروبار بیچنا نہیں بلکہ دینا ہے! "اس نے انگور کی  ہو۔میرے والد تاجر نہیں بلکہ بادش

بیل سے ایک گچھا اٹھایا اور اسے آہستہ سے عورت کی جھولی میں ڈال دیا۔ اس طرح عورت کو  

جسکوکئی دنوں کی محنت سے حاصل کرنا ناممکن ثابت ہوا۔ گور  بطور تحفہ مالان  

 

  اسی طرح ، خدا نجات کو صرف ایک تحفہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ہم اسے پیسوں یا نتیجہ: 

اچھے اعمال سے حاصل نہی کر سکتے۔ کیونکہ تمکو ایمان کے وسیلے فضل سے ہی نجات ملی  

اچھے اعمالوں سے جو اس پر فخر کر سکو۔ ہے ناکہ    

۔9-8: 2افسیوں   

 پیمانے سے بڑھ کر مہربانی

اکٹر عشر ، ایک مسیحی ، اور سر احمد کے درمیان گفتگو سے لی گئی ہے  مندرجہ ذیل کہانی ڈ 

 جو ترکی میں رہتے تھے اور جنہیں عبدالحمید کے بعد وان صوبے کا ولی مقرر کیا گیا تھا۔ 

کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کے خیال میں مجھے جنت میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا  "

"جناب عالی ،" مسیحی نے جواب دیا ، "مجھے یقین ہے کہ خدا   چاہئے، سر احمد نے پوچھا ،  

 یسوع المسیح کی خاطر میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت عطا کرے گا۔ 

نہیں جناب ، میں اسے قبول نہیں کر سکتا ،" سر احمد نے جواب دیا ، "میں ، آپ کی خاطر ، آپ  "

جیل میں ہے )ترک قانون مقروض کو  کے ایک دوست کو معاف کر سکتا ہوں جو قرض کے لیے 

اس وقت تک قید کرکھتا ہےجب تک کہ اس کا قرض مکمل ادا نہ ہو جائے( لیکن ، اگرمیں ایسا  
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کروں تو میں اس ریاست میں حقیقی انصاف کو برقرار نہیں رکھوں گا۔اگر خدا اس قسم کا کام کر  

نہیں کر سکتا۔اب آپ کیا کہتے ہیں  سکتا ہے تو وہ مجھ سے زیادہ نیک نہیں ہو گا۔میں اس پر یقین  

 ڈاکٹر عشر۔ 

" ،" ڈاکٹر عشر نے جواب دیا ، "میں ایک مثال استعمال کروں گا۔فرض کریں کہ میں  جناب عالی

حکومت کے ایک بڑے قرض کے لیے جیل میں ہوں جسے میں واپس نہیں کر سکتا۔آپ بادشاہ ہیں  

تے ہیں ، لیکن سچے انصاف کو قائم  اور آپکا ایک بیٹا ہے۔آپ دونوں مجھ سے بے حد محبت کر

ی ضروری ہے۔آپ دونوں نے مل کر میرا قرض ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کری اور  ھرکھنا ب

آپ کا بیٹا شخصی طور پر آیا،  میری ادائیگی کری اور اسکو ایک رسید دی گئی۔اب صرف اس  

ے شہزادے کو  کی ضرورت ہے کہ میں آپ کی مہربان پیشکش کو قبول کروں۔میرے لیے آپ ن 

 جیل بھیجا جو مجھ سے کہتا ہے ، اٹھو دوست ، تم آزاد ہو۔میں نے آپ کا قرض ادا کر دیا ہے ’۔ 

 میں تین میں سے ایک کام کر سکتا ہوں۔

غرور سے ، میں آپ کی مہربانی کو قبول کرنے سے انکار کر سکتا ہوں اور اس  سے آپکی   :1

 توہین ہوگی جو مجھ سے اتنی محبت رکھتا ہے۔ 

میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اسکا یقین نہی آتا ہے، اور میں حقیقت کو دریافت کرنے سے ڈرتا   :2

چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تو میں پولیس   ہوں۔اگر مجھے اپنی آزادی پر یقین نہ رکھتے ہوئے جیل

کر اپنے گھر میں رہونگا۔میرے دل میں ایمان یایقین کے بغیر ، مجھے  چھپ  کے خوف سے چھپ 

 کوئی آزادی نہیں ہے۔ 

میں اس پر یقین کر وں، شکر گزار ہوں اور اپکے بیٹے کے قدموں پر گرکر اسکا شکریہ ادا   :3

ے میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے )چونکہ میرے پیسے  کروں اور کہوں۔میرے پاس اس کے بدل

آپ کے پاؤنڈ کے مقابلے میں توہین ہوں گے( اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اپنی پوری زندگی  

لیکن صرف یہ نہی، ڈاکٹر عشر نے کہا، شہزادہ مجھے حمام لے جاتا  کے لیے شکرگزار رہوں۔

نکی غالظت کیساتھ جال دئے گئے۔ بس یہی  ہے)ترکی غسل خانہ(۔ اور میرے جیل کے کپڑوں اور ا  

 میری ا س ذندگی کا اختتام ہے۔

 

مجھے شہزادوں کی طرح کپڑے پہنا کر آپ بادشاہ کے سامنے التا ہے۔ میں مسیحیت کو  پھر وہ 

اس طرح سے سمجھتا ہوں۔خدا بادشاہ ہے اور یسوع اسکے بیٹے جنہوں نے میرے تمام گناہوں کے  

اور خدا کی قدرت سے   اور کفارہ ادا کیا۔  دی اور  ر مرنے سے جانلئے اپنی مرضی سے صلیب پ

، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ میں اس پر یقین کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میں آزاد  

کی  دے ہوں۔اگر آپ بھی میری طرح ان پر ایمان الئیں تو آپکے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔اب شہزا

 جانب میرا رویہ کیا ہوگا؟ 
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ڈاکٹر نے جاری رکھا ، "میں دیکھتا ہوں ، مثال کے   

طور پر ،وہ ایک تنگ گلی سے گھوڑے پر سوار ہو کر آرہا ہے ، لیکن کسی نے اس کا راستہ  

روکنے کے لیے گلی میں جلتی آگ پھینک دی۔میں کیا کروں؟کیا میں اس کے آنے تک انتظار  

م دیں گے؟یا میں اس کے آنے سے پہلے  کروں اور کہوں کہ 'آپ مجھے اس کے لیے کیا رق

رکاوٹ کو جلدی سے دور کروں اور پھر جب وہ گزرےتو فخر اور خوشی سے اسے سالم کروں  

 ، جو اس نے میرے لیے کیا ہے اس کے لیے شکرگزاری کروں؟ 

 

 

 

 

 

 جنت جانےکا طریقہ 

 

 

ایک گروہ دریا پر گیا جہاں بہت سے مگرمچھ تھے ،  انہوں نے دور فاصلے   اایک دن دوستوں ک

پر ایک آدمی کو کشتی پر چالتے ہوئے دیکھا جو دریا کی دوسری جانب جارہا تھا ۔شیخ عمر نے   

دیکھ کرکہا کہ ہم بھی دریا کو پار کر سکتے ہیں، چلو  پھرکشتی بنائیں۔ احمد نے مشورہ دیا۔  

ر ہم اسکو کس چیز سے بنائیں گے، ۔شیخ عمر سے پوچھو، احمد نے کہا۔سلیمان نے پوچھا مگ  
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شیخ عمر نے کچھ دیر سوچا اور کہا،اس آدمی کی کشتی ایسا لگتا ہے جیسےیہ مٹی سے بنی ہو ،"  

پنی کشتی بنائی ، اسے  اس نے جواب دیا "کیا ہم اسے آزمائیں؟" تو انہوں نے سخت محنت کرکےا

ڑ دیا۔وہاں خشک اور انتہائی سخت گرمی تھی۔ "مجھے اچھی لگ  دھوپ میں پکنے کے لیے چھو

رہی ہے" عمر نے مشاہدہ کیا۔ وہ کشتی میں داخل ہوئے اور دوسری طرف جانے لگے ، لیکن مٹی  

تحلیل ہو گئی۔ کچھ کو مگرمچھ نے  پانی میں    نرم اور ذیادہ نرم ہو گئی ، یہاں تک کہ یہ ٹوٹ کر 

مٹی کی کشتی پر  گئے۔کوئی بھی بچ نا سکا۔ مگر عبدل جو  فوری طور پر کھا لیا۔دوسرے ڈوب 

چھے رہ گیا اور اپنے دوستوں کا افسوسناک واقعہ ہوتے دیکھا، اسکو افسوس  پیراضی نہی تھا وہ 

 تھا کہ وہ اب کو دوبارہ نہی دیکھے گا۔ 

(  بہشت: مختلف لوگوں نے ان چیزوں پر بھروسہ کیا ہے جو ان کے خیال میں انہیں جنت )نتیجہ

میں لے جائیں گی لیکن خدا نے ہمیں یسوع مسیح کے ذریعے صرف ایک ہی راستہ دیا ہے۔اگر  

ہم اپنے طریقے سے کوشش کریں گے تو ہم ضرور ناکام ہوں گے۔یسوع نے کہا "راہ، حق اور  

۔ 6: 14ا ر کوئی نہی آسکتا ")یوحناور زندگی میں ہوں۔باپ کے پاس میرے وسیلے کے بغی   

 

 

 

 

 آزادی کی چابی 
بادشاہ کے پرانے دوستوں کو پڑوسی ملک میں کسی بات کے بنا پر ناپسندیدہ قرار دیکر انہیں قید  

ن کے دکھ میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا ، اور انہیں آزاد کرنے کا  کر دیا گیا۔بادشاہ ان کو ا  

اندر سے کھوال  فیصلہ کیا۔قیدیوں کو ایک مضبوط ٹاور میں قید کیا گیا تھا جس کا دروازہ صرف 

جا سکتا تھا۔بادشاہ نے اپنے بیٹے کو اپنے دوستوں کو آزاد کرنے کے لیے بھیجا۔اس نے جیلر پر  

          قابو پاکراسکے ہاتھ پاؤں باندھ دیئے۔پھر اس نے وہ چابی دوستوں کو اندر پھینک دی۔

    

کیا کرنا  دوستوں نے چابی کی طرف دیکھا اور اس پر بحث کی کہ انہیں اس کے ساتھ  

چاہیے۔بادشاہ کے بیٹے نے زور دیا کہ وقت محدود ہے اور انہیں جلدی سےدروازہ کھولنا چاہیے ،  

  جاری رکھی ۔ان میں سے ایک ث ھولنے کے بجائے ایک دوسرے سے بحلیکن انہوں نے دروازہ ک

کو پیس کر دور کیا جانا چاہیے ، جبکہ دوسرے نے   ے نے تجویز دی کہ چابی کے کچھ حص

دیا کہ یہ صحیح چابی نہیں ہے۔اس کے عالوہ ایک نے کہا کہ چابی کی ضرورت ہی کیا   مشورہ

ہے؟انہوں نے چابی میں کچھ دوسرا مواد بھی شامل کیا اور جب چابی سے کھولنے کی کوشش  
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کری تو ناکامی سامنا ہوا۔ ۔ آخر میں شرمندہ ہوکر انہوں نے بادشاہ کے بیٹے کا یہ کہ کر مذاق اڑایا  

۔اگر قیدی دوست اپنے بچانے والے پر بھروسہ کرتے تو  چابی دی ہی نہیے تو ہمیں کوئی  کہ اس ن 

 وہ آزاد ہو جاتے۔ 

نتیجہ: یہ کہانی واضح کرتی ہے کہ کتنے لوگ جو خدا کی سچائی سنتے ہیں )یسوع مسیح کی  

نا آئے۔خدا  انجیل( اس کا غلط استعمال کرتے ہیں ، اکثر اسے اتنا بگاڑتے ہیں کہ پہچان میں بھی 

نے اپنے بیٹےیسوع کو تمام لوگوں کو بچانے کے لیے بھیجا۔جس نے ہمیں آزادی کی چابی  

دی۔تاہم ، جب تک ہم اس چابی کو استعمال نہیں کرتے ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔لوگ آزاد  

۔نہیں ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے جیل میں رہیں گے   

8 

د تمثیلیںیسوع المسیح کی مزی  
۔ کو صرف صحیح تناظر میں استعمال کیا جانا چاہیے۔تجویز کردہ تمثیلیںان   

سے موازنہ    14-9: 18مغرور آدمی اور معافی مانگنے واال آدمی )لوقا 

 کریں

 

دو آدمی مسجد میں نماز پڑھنے گئے۔ایک اچھا مسلمان تھا جو اپنی مذہبی زندگی کے تمام صحیح  

کامل تھی اور وہ نماز کے الفاظ اور نقل و حرکت میں مکمل کامل  اقدامات جانتا تھا۔اس کی عربی 

تھا۔وہ پورے اعتماد کے ساتھ مسجد کے مرکز میں گیا ، سجدہ کیا اور صحیح طریقے سے نماز ادا  

مگراس کے خیاالت پڑوسی کی خوبصورت لڑکی کے بارے میں تھے۔  -کی  

رشوت خور زندگی گزاری تھی اور طویل  دوسرا آدمی ایک غریب اور گنہگار تھا جس نے ایک 

عرصے سے نماز نہیں پڑھی تھی۔اسے یاد نہیں تھا کہ نماز کیسے ادا کی جائے اور مسجد میں  

داخل ہوتے ہی شرم محسوس کی۔وہ جلدی سے ایک بڑے ستون کے پیچھے چھپ گیا جہاں اس نے  

زندگی کو مکمل طور پر  اپنی دعا میں سرگوشی کی: "خدایا ، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اپنی 

 خراب کر دیا ہے ، لیکن میں اب تمہاری مکمل پیروی اور خدمت کرنا چاہتا ہوں۔

نتیجہ: کس کی عبادت خدا کو زیادہ پسند ہے؟خدا ظاہری رسم کے  

 بجائے دل اور اس کے ارادوں کو دیکھتا ہے۔ 
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 نزرانہ )لوقا 21: 4-1

امیر تھا اور ا سنے بڑی رقم دی، دوسرا بہت غریب  دو مسلم آدمی زکات دینے گئے۔ ایک بہت 

۔  ری روپیہ دیا خاپنا آا س نےے کا دل سے مشتاق تھا اور مگر خدا کی راو میں کچھ دین  

 

؟خدا کی نظر  نے نتیجہ: کس نے خدا کو زیادہ دیا ، امیر آدمی  نےیا غریب

کی نسبت بہت ذیادہ دیا، کیونکہ جو اسکے   میں ، غریب آدمی نے امیر آدمی

پاس تھا وہ سب کچھ اس نے دے دیا۔جبکی امیر آدمی نے اپنی دولت کا 

 چھوٹا سا حصہ دیا۔  

 

تمثیالت اور ان کے بائبل سے حوالوں کی فہرست مزید  
 

 

 

23-1: 7                             حقیقی ناپاکی۔   

،  8-5: 8             بیج اگانے اور کاٹنے واال۔  

 عقلمند اور بے وقوف معمار۔

 اچھا پڑوسی۔ 

 امیر بیوقوف )اللچی 

 کھوئی ہوئی بھیڑ۔

 کھویا ہوا سک 

 بنجر پھل کا درخت۔

 روزہ 

 معاف نہ کرنے واال بندہ۔

 دس دلہنیں۔ 
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 بڑی ضیافت۔

 شادی کا لباس۔

 شریر کرایہ دار۔

 ماہی گیری کا جال۔

 زمیندار۔

کی عدالت۔ گندم اور گھاس، بادشاہ  

 امیر آدمی اور لعزر۔ 

۔       عدالت: بھیڑ اور بکریاں  

 

9 

 

 

 

 اہم خط
جب یوسف دو سال کا تھا ، اس کے والدین ایک حادثے میں فوت ہوگئے۔انہوں نے وراثت کے  

 طور پر  

ایک بڑی جائیداد چھوڑی۔اس کے چچا حسن کو ولی مقرر کیا گیا۔مگر ، حسن ایک برا آدمی  

تھا۔اس نے نوجوان یوسف کو دور کسی دوسرے رشتہ دار کے پاس بھیجا اور سبکو خبر دی کہ  

ا ہے۔اس کے بعد اس نے زمین بیچ دی اور پیسے خود پر خرچ کیے۔یوسف اس تاثر کے  لڑکا مر گی

تحت بڑا ہوا کہ وہ ایک غریب  اوریتیم ہے جو بہت کم تعلیم کی بنا پر کھیتوں میں محنت کرنے پر  

 مجبور ہے۔وہ مشکل سے پڑھ یا لکھ سکتا تھا۔ 

، جس نے اسے پوری دکھ بھری   تاہم ، ایک دن اسے ایک اور چچا عمر کا ایک دلچسپ خط مال 

کہانی سنائی کہ کس طرح حسن نے اس کی وراثت دھوکے سے چھین لی۔عمر انکل کو یوسف پر  

بہت افسوس ہوا اور وہ اس معاملے کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔اس نے کچھ عرصے بہت زیادہ  

ر اسے ذاتی طور  محنت کری اور یوسف کے نام پر جائیداد واپس خریدنے میں کامیاب ہو گیا تھا او

پر اس کا دعوٰی کرنے کی پیشکش کی۔یوسف کو کیا کرنا چاہیے؟حیرت زدہ ، اسے یقین نہیں تھا  

کہ آیا وہ اس خط پر اعتماد کر سکتا ہے۔اس نے اپنے مالک اور دیگر بزرگوں کے ساتھ اس پر  

اتنا سفر   تبادلہ خیال کیا ، لیکن انہوں نے صرف اسے مایوس کرنے کی کوشش کی۔کیا ہوگا اگر 

کرنے کے بعد صرف اتنا دریافت کرے کہ یہ ایک چال ہے؟یوسف بھی شک سے بھر گیا۔آخر کار  

، اپنے مالک کی مرضی کے خالف ، وہ اپنا خط لے کر چال گیا ، جس میں اس جگہ کی مخصوس  

 ہدایات تھیں۔ہر بار جب اس نے خط پڑھا ، وہ امید اور اعتماد سے بھرا گیا۔

 متفرق موضوعات
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یدھا جج کے پاس گیا ، جو اس بات کی تصدیق کرنے کے قابل تھا کہ خط سچ  پہنچنے پر ، وہ س

ہے اور وہ دراصل ایک بڑی پراپرٹی کا امیر مالک تھا۔یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نوجوان  

یوسف کتنا تعجب زدہ اور خوش تھا اس نئے گھر کا مالک بننے میں۔ اس نے گھر کی اچھی طرح  

یا اور اپنے انکل کا شکریہ ادا کرنے کا منتظر رہا۔سے حفاظت کرنے کا وعدہ ک  

اس نے اس کا خاص خیال  !خوش تھا اور اس نے اس کی خوبصورتی پر کس طرح تعجب کیا

 رکھنے کا وعدہ کیا اور اپنے چچا عمر کا شکریہ ادا کرنے کے منتظر رہے۔ 

اس وراثت کے بارے   اس کہانی کا موازنہ بائبل کے پیغام سے کیا جا سکتا ہے۔یہ آپ کو نتیجہ: 

میں بتاتی ہے جو خدا نے آپ کے لیے تیار کی ہے ، لیکن دشمن ، شیطان ، آپ کی توجہ ہٹانے  

کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔آپ کا فیصلہ کیا ہونا چاہئے اور آپکو کس پر بھروسہ کریں  

 گے؟ 

 

 

 

ایک چھوٹی سی دکان چالتا تھا ،جس سے  وہ بمشکل اپنے خاندان کی کفالت کرنے علی ایک غریب آدمی تھا جو 

کے قابل تھا۔ایک دن ، دور دراز ملک میں بہتر مالزمت کے بارے میں سنکر ، اس نے اپنی جائیداد بیچ دی۔اپنے 

ہائش کو پانے کے  خاندان کے لیے کافی ذرائع چھوڑ کر ، اس نے اپنے باقی پیسے لیے اور روانہ ہو گیا۔معمولی ر

بعد، اس نے کام کی تالش شروع کی ، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔تیزی سے  اس کے پیسے ختم ہوگئے۔مہینے کے  

آخر میں ، اس کا مالک مکان اپنا کرایا لینےآیا ، لیکن علی کو توسیع مانگنی پڑی۔زمیندار ایک مہربان آدمی تھا اور 

نے کے آخر تک کام نہیں مل سکا ، جب مالک مکان دوبارہ آیا۔ میں نے راضی ہوگیا۔پھر بھی علی کو دوسرے مہی

سنا ہے کہ آپ ایک مہربان اور سخی آدمی ہو، سلی نے عرض کری، کیا آپ پچھلے دو ماہ کا کرایہ معاف نہی کر  

، سکتے؟ اس نے کہا، تم نے جو سنا وہ سچ ہے مگر تمہیں اپنا قرضہ دینا ہوگا اور مجھے انصاف بھی کرنا ہے

تمہارے پاس ایک اور مہینہ ہے میرا کرایہ دینے کے لئے۔مالک مکان نے جواب دیا۔علی نے کام کی تالش کی 

ناکام کوشش کری۔۔وہ اپنے دوستوں سے قرض نہیں لے سکتا تھا کیونکہ وہ بھی غریب بھی تھے۔پھر ، ایک رات ، 

ہو کر اسے وہاں سے جانے کوکہا۔لیکن  اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔یہ زمیندار کا بیٹا تھا۔علی نے ناراض

بیٹے نے کہا ، "میرے والد اور میں نے تمہارے دکھ دیکھے ہیں اور میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔میرے 

والد نے مجھے اپنی یائیداد ایک حصہ تمہارے لئے بیچنے کی ترغیب دی ہے۔یہ  پیسے لیکر اسے اپنے قرض کی 

 " !ادائیگی کے لیے استعمال کرو۔جب میرا باپ کل آئے گا تو اسے دے دینا۔

حیرت انگیز طور پر ، شکر گزار ہونے کے بجائے ، علی نے غرور سےاس تحفے کو رد کر دیا۔زمیندار کا بیٹا  

شدید مایوسی کیساتھ چال گیا۔اگلے دن ، جب مالک مکاندوباری آیا تو علی نے اپنے آپ کو دوبارہ اسکے قدموں میں 

معافی کی درخواست کری۔ مالک نے کہا، کل رات میں نے اپنے بیٹے کے زریعے رحم اور  گرا کر رحم اور 

معافی دونوں بھیجے، تم نے ناہی بیٹے کو اور ناہی اس تحفے کو قبول کیا۔ تمہرا موقع اب ٹکم ہو چکا ہے، میں اب 

پر گلی میں نکاال گیا اور مزید ہمدردی نہی دکھا سکتا، مالک مکان نے مایوسی سے اعالن کیا۔علی کو فوری طور 

 اس کے پیچھے دروازہ بند کر دیا گیا۔ اسے کوئی کام نہیں مال اور کچھ عرصے بعد اس کی موت ہو گئی۔ 

بیٹے اور اس  
کے تحفے کو  
 مسترد کرنا۔
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نتیجہ: یہ کہانی واضح کرتی ہے کہ کتنے لوگ غرورسے بھرے ہوئے ہیں اور اس طرح خدا کے  

گناہوں کی معافی ہے۔جس   تحفے کو مسترد کرتے ہیں:  جو کہ یسوع مسیح کے ذریعے اپنے تمام 

طرح زمیندار نے اپنے بیٹے کو علی کے پاس بھیجا ، اسی طرح خدا نے اپنے روحانی بیٹے مسیح  

کو بھیجا ہے۔یہ ظاہر ہے کہ خدا ہم سب سے پیار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم نجات پائیں۔مگر  

خدا مہربان مگر عادل بھی  ہمیں خدا کی معافی والے رستے کو قبول کرنا ہے اپنے راستے کو نہی۔ 

ہے اور گناہ کی سزا الزمی ملنی چاہئے۔ خدا نے اپنے کامل بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا جس نے  

 ہمارے کا کفارہ ادا کیا، کیا آپ اس خدا کی اس طرح معافی کو قبول کرتے ہیں؟ 

ے  کے معافی والےخدا کے طریقے کو قبول کرنے کی ضرورت ہے ، اپنی نہیں۔خدا مہربان ہ  

لیکن عادل بھیاس لیے سزا دی جانی چاہیے۔خدا نے اپنا کامل بیٹا بھیجا جو ہمارے گناہوں کی قیمت  

 ادا کر سکتا ہے۔کیا آپ خدا کی معافی کا طریقہ قبول کرتے ہیں؟ 

 

 سچی عظمت
فرض کریں کہ ہمارے سامنے اور ہر وقت کے تمام پسندیدہ عالموں کے درمیان دو عظیم مسلم  

ں جیسے خلیفہ عمر اور صالح الدین )صالح الدین( ۔فرض کریں کہ کسی نے دعوٰی  رہنما موجود ہی 

کیا کہ دونوں عظیم آدمی چھوٹی لڑکیوں کی گڑیا سے کھیلتے ہیں۔شروع میں کوئی بھی غیرت مند  

مسلمان فورا کہے گا ، "کبھی نہیں! عمر یا صالح الدین جیسے عظیم مسلمان کبھی بھی  چھوٹی  

ے نہی کھیل سکتے۔یہ عمر کے لیے مناسب نہیں ہے۔صالح الدین گڑیا سے  لڑکیوں کی گڑیا س

 کھیلے گا اور ناہی یہ عمل انکی شان کے مطابق ہے۔

شروع میں شاید یہ کافی نا معقول لگے،۔لیکن کیا ہوگا اگر کہانی سامنے آئے کہ عمر اور صالح  

سے ذیادہ کچھ اہم نہی تھا یہاں   الدین دونوں کی تین بیٹیاں تھیں جن کے لیے انکی بیٹیوں کی خوشی 

تک کہ انکے ساتھ فرش پر بیٹھ کر گڑیا سے کھیلنا بھی ۔اگر ہم یہ سیکھیں کہ باپ کی اپنی بیٹیوں  

سے بے پناہ محبت کی وجہ سے وہ عاجزی اختیار کرتے ہوئے روزانہ فرش پر بیٹھ کر انکے  

یم قائد اور بہتر آدمی ہونگے؟ یا  ساتھ گڑیا سے کھیلتے تھے تو کیا وہ ایسا کرنے سے اب بھی عظ 

 ایسا کرنے سےوہ کم آدمی  اور چھوٹے لیڈر بن جائینگے؟ صاف ظاہر ہے کہ وہ عضیم لیڈر ہوگا۔ 

اب ، اگر ہمیں معلوم ہو کہ صالح الدین نے حقیقت میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھیلنا ہے جبکہ عمر  

ہوئے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔کون سا  نے اپنے آپ کو اس طرز عمل سے بہت اوپر سمجھتے 

لیڈر زیادہ پسندیدہ ہوگا؟ذاتی طور پر میں صالح الدین کو ایک بہتر باپ ، آدمی اور ایک بہتر اور  

زیادہ قابل تعریف لیڈر کے طور پر دیکھوں گا۔حقیقی عظمت کو کسی دفاع کی ضرورت نہیں  

تفصیل کی ضرورت نہی۔ ہے۔حقیقی عظمت خود ثبوت ہے اور اسکو کسی تحفظ اور   

اسالم مسلسل دعوٰی کرتا ہے کہ خدا کبھی بھی انسان نہیں بن سکتا ، چاہے کوئی بھی وجہ  نتیجہ: 

کیوں نا ہو، یہ بات تو دور ہی کہ ہے اسکا کوئی بیٹا ہو۔ خدا کو یہ زیب نہی دیتا کہ وہ اس طرح کا  

کی کہانی میں عمر کی طرح   کام کرے۔ لیکن خدا کو عظیم بنانے کی اس کوشش میں وہ اوپر 

خدا کا مسیحی تصور صالح الدین جیسا ہے ، جو محبت کرنے واال    لوگوں سے دور ہو گیا ہے۔

باپ ہے۔چونکہ خدا خالص معنوں میں اچھا ہے ، وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمارے ساتھ  

ریں اور ذاتی طور  شریک  اور ہم پرظاہر کرے۔وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں علم حاصل ک 

پر اسے جانیں۔یسوع نے ہم پر خدا کو ظاہر کیا جب اس نے کہا ، "میں ہی راہ حق، سچائی اور  
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زندگی ہوں۔ کوئی بھی باپ کے پاس نہیں آتا سوائے میرے ذریعے سے۔ اگر آتم نے مجھے جانا  

)" ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانا ہوتا۔ اب سے تم نے اسے جانا اور دیکھ لیا ہے  7-6: 14یوحنا   ) 

 

 روزہ
 چھٹکارے کی مماثلت: بیوی اور رمضان۔

مندرجہ ذیل کہانی ایک مسلمان کو سنائی گئی جو رمضان میں روزے کی شان پر فخر کر رہا تھا۔  

ایک آدمی تھا جو شادی کے لیے منگنی ہوچکی تھی۔ اس کی منگیتر نے اس سے کہا ، 'چلو ایک  

ایک مہینے کے لیے ، میں ایک بہترین بیوی بنوں گی۔ میں تمہارا  بات واضح کر لیتے ہیں۔ ہر سال 

کھانا پکاؤں گی ، برتن دھووں گی کپڑے دھووں گی، گھر سے باہر نہی نکلوں گی، اور کبھی  

کسی دوسرے آدمی کی طرف بھی نہی دیکھوں گی۔ تاہم ، دوسرے گیارہ مہینوں کے لیے ، میں جو  

پکانے کو تو کوئی بات نہی ۔اگر میں اپنے دوستوں یا کسی  چاہوں وہ کرونگی۔ میرا دل نا چاہے 

دوسرے مرد کے ساتھ باہر جانا پسند کروں تو کوئی رکاوٹ نہی، کیونکہ یہ کوئی بری بات نہی۔ ''  

مسلمان سے پوچھا گیا کہ وہ اس عورت کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے جو ایسی باتیں کہے؟  

کاٹ دینا چاہئے۔ اس نے جذباتی ہو کر کہا اسکا گال   

نتیجہ: بلکل اسی طرح بہت سے لوگ خدا کے ساتھ کر رہے ہیں۔وہ اسکو  

رمضان کے دوران کہتے ہیں کہ آپ جو چاپو میں کرونگا مگر سال کے  

دوسرے مہینے مجھ سے اچھا ہونے کی امید نا رکھنا۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ  

 خدا جو ایسی باتیں کہی انکے ساتھ کیا سلوک کریگا؟ 

 

۔دی زندگی کی امید بانٹنے کا ایک مہربان طریقہاب  

بائبل کی سچائی کو کھولنے کے لیے کالم کو استعمال کرنے کے بہت سے مختلف طریقے ہیں۔ہر  

جو   یںمسیحی کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ بائبل میں کہانیوں اور تمثیلوں کی تالش کر 

روحانی سچائی کو جاننے میں مدد کرے۔یقینا اسکے لئے دعا اور روح مقدس کی ہدایت کی  

ضرورت ہے، اور اسکے ساتھ بائبل کا اچھی طرح سے مطالعہ کریں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ  

اعلی اور مناسب طرح ان کہانیوں کو پیش کر سکیں۔ مندیجہ ذیل مثال ڈیو فوسٹر نے بیان کری  

ی سوچ کو ابھارے اور  بائبل سے اپنی کخد کی کہانی بنانے اور اسکو مسلمانوں  جو شاید آپک

 کیساتھ سنانے میں ہمت افزائی کرے۔ 

 تعارف 



41 
 

والے سوالوں پر غور کرنے کے    نکنلے بہت سے لوگوں کو یسوع مسیح کے دعووں پر دل سے 

امنے کھڑا پائیں۔  لیے کہا گیا ہے: "فرض کریں کہ آپ کی موت آجائے اور آپ خود کو خدا کے س

تو آپکا کیا جواب ہوگا؟ جہاں یہ نقطہ بہت    اور وہ پوچھے، 'میں تمہیں جنت کس بنا پر جانے دوں

اچھا ہے مگر اسی وقت غیر دنشمند بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم ابدی ذندگی اور آخرت کت کے بارے  

و آسانی کے  میں گفتگو کرنے کا ایک نرم طریقہ بھی ہے خاص طور سے ان لوگوں کے ساتھ ج

 ساتھ مسیحیوں کے پیغام بتانے پر ناراض ہو جاتے ہیں۔

استعمال کرنے کی تجویز کرتا ہوں ، " ہر چیز کا ایک موسم اور ہر کام کا   1،2،11: 3میں واعظ 

جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے اسکا ایک وقت ہت۔ پیدا ہونے اور مرنے کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر  

کے وقت میں خوب بنایا ہے اور ا س نے ابِدیت کو بھی ا ن کے ِدل میں  بھی خدا نے ہر چیز کو اس 

وع سے آِخرتک کرتا ہے دریافت نہیں   دا شر  جاگ ِزین ِکیا ہے اِس ِلئے کہ اِنسان ا س کام کو جو خ 

کرسکتا۔ سلیمان کا یہ حکیمانہ قول ابدیت کے بارے میں بات کرنے کے لیے ایک نرم افتتاح ہو  

ان آیات کا استعمال لوگوں کو اس بات پرتوجہ دالنے کے لیے کیا ہے کہ ہم سب  سکتا ہے۔ میں نے 

بتاتی ہے   11کی پیدائشی خواہش ہے کہ ہم قبر سے آگے کی ذندگی بھی حاصل کر سکیں۔آیت نمبر 

کہ ذیادہ تر عقائد اور ثقافتیں مرنے کے بعد کی ذندگی کی غیر پائیدار امیدیں دیتی ہیں مگر اسکے  

ی امیدیں سچ پر مبنی نہیں اور  لوگ شروع سے آخر تک خدا کی حکمت کو نہی جان  باوجود انک

  سکتے۔

پر نظر ڈالتے ہیں ، “ایک اچھی شہرت مہنگے خوشبو سے زیادہ قیمتی    1: 7اب آئیے ہم واعظ 

ہے۔اور جس دن آپ مریں گے وہ آپ کے پیدا ہونے کے دن سے بہتر ہے "جس کا مطلب ہے ابدی  

میں   3:11سے مراد الفانی اور ابدی ذندگی ہے۔ اس ابدی ذندگی کے بارے میں  زندگی۔ لفظ بہتر

میں پایا جاتا ہے۔ ایک خفیہ پہیلی اور اسکے   7:1اشارہ دیا گیا ہے اور اس پر مزید رجحان 

زریعے ایک پریشان کن اور دھوکہ دہی واال احساس بیان کیا جاتا ہے۔ اچھی شہرت ، خوشبو ،  

رمیان تعلق کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ موت اور پیدائش کے د   

  

میں بتایا ہے کہ اس نے پہیلیاں کیوں لکھیں: "عقلمند کو یہ کہاوتیں   5،6: 1سلیمان ہمیں امثال 

سننے  اور ان پہیلیوں کے معنی اخذ کرنے سے ہدایت پانے دیں۔ اسکا ارداہ ہے کہ ہم حقیقت کو  

کو سمجھنے پر توجہ رکھیں۔ اس طرح   دریافت کرنے میں گامزن اور متحرک ہوں، مطلب سچ

2:4سے ڈھونڈیں جیسےچھپے ہوئے خزانے کو ڈھونڈتے ہیں۔امثال ۔  

بائبل میں اور بھی جگہیں ہیں جہاں پہیلیاں مؤثر طریقے سے سچ سکھاتی ہیں۔قورح کے بیٹوں نے  

کے معنی کو سمجھانے کے لیے پہیلیوں میں کالم کیا۔   دوبارہ جی اٹھنےمیں موت اور  49زبور 

میں ، ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کنویں پر عورت سے ایک پہیلی بولتے ہوئے اس میں   4یوحنا 

ابدی زندگی کے بارے میں تجسس پیدا کیا۔پولس رسول نے کہاکہ غیر لوگوں کے ساتھ ہماری  

(۔لفظ 'شگفتہ یا نمکین دلچسپی کو ابھارتا  6-4: 4گفتگو "شگفتہ اور نمکین ہونی چاہیے )کلسیوں 

ہے۔ ۔لوگوں کے تجسس کو ابدی ذندگی کی تکمیل کو حاصل کرنے کے طریقے کو سمجھنے کی  

 تالش میں ابھارنا اور ان کی رہنمائی کرنا بہت حیرت انگیز عمل ہے۔ 

 گفتگو  کی ابتدا 

ایک مثبت نقطہ ہے۔ان کی دلچسپی   لوگوں کو دلچسپ اقوال پر غور کرنے کی ترغیب دینا گفتگو کا

بیدار کرنے کے بعد ، ہم انسان کی ابدی ذندگی کو پانے کی خواہش کی مکمل وضاحت کر سکتے  
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ہیں۔تاہم ، اس میں درمیانی اقدامات اکثر درکار ہوتے ہیں۔یہ کچھ سواالت ہیں جو لوگوں کو گفتگو  

 میں شامل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔   

سال پہلے لکھی گئی ایک حکیمانہ کہاوت کے بارے میں پوچھ سکتا   3،000ے :  کیا میں آپ س1

Eccl.3: 1،2،11 7 7: 1  کارڈ پر واعظ کے یہ الفاظ لکھ کر انکو دیں ) 

: کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہاوت ہماری جدید دنیا میں معنی خیز ہے؟  2  

خیال میں اس کا کیا    : مہنگے عطر کا اچھی شہرت سے موازنہ کرنا حیران کن ہے۔آپ کے3

 مطلب ہے؟ 

کچھ سوچنے کے بعد ، ایک شخص جواب دے سکتا ہے: "مہنگا پرفیوم لگانا دوسروں پر تھوڑی  

دیر کے لیے اچھا تاثر ڈال سکتا ہے ، لیکن یہ زیادہ دیر تک قائم نہی رہتا۔تاہم ، ایک اچھا کردار  

کا موازنہ کریں۔    7:10لمبے عرصے تک قائم رہتا ہے۔ امثال   

دوسری طرف ، کوئی شخص اس طرح کے تبصرے کے ساتھ جواب دے سکتا ہے ، "اگر آپ  

اچھی زندگی بسر کرتے ہیں تو آپ سکون سے مریں گے اور آخرت میں اچھی جگہ جائینگے۔لیکن  

 جو لوگ گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں انکا خاتمہ بہتر جگہ پر نہیں ہوگا۔ 

مت میں آگے بڑھ رہے ہیں لیکن  یہ غلط پیغام بھی  مسیحیوں کے نزدیک ، یہ جوابات صحیح س

دے سکتے ہیں۔فی الحال ، تاہم ، ہم اس شک کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اچھا عمل کرنا اہم ہے۔حقیقی  

بھالئی کا مطلب کیا ہے اس کے بارے میں کسی بھی گمراہ کن معنے کو واضح  اور مناسب وقت  

 پر درست کیا جا سکتا ہے۔

 

ھنا۔گفتگو جاری رک  

ایک اچھا تعلق قائم کرنے کے لیےیہ ایک ابتدائی قدم ہے جو کہ ابدی ذندگی سے متعلق دیگر  

کے بعد کی تین آیتوں کو   7:1واعظ صحیفوں پر گفتگو کرنے کے عمل کی راہ ہموار کرتا ہے۔ 

  پڑھیں جو کہ اس پر روشنی ڈالتی ہیں اور دوسری تین آیتوں کو بیان کرنے میں میں مددگار ثابت 

کی   7:1، واعظ  4اور یوحنا  49، زبور 10ہوتی ہیں جنکا ہم بعد میں تذکرہ کرینگے۔ مرقس  

 پہیلی کو سلجھانے میں مدد کرتی تیں۔ 

پر بحث کرنے کی راہ ہموار کرتا ہے۔  Eccl  ابدی ذندگیفورا follow   بعد آنے والی تین آیات

صحیفوں کے لیے ایک قدم ہے جس پر ہم  جو اس پر روشنی ڈالتا ہے اور تین دیگر  1 :7پڑھیں۔

میں پہیلی کے لیے مددگار   1: 7واعظ   4اور یوحنا   49، زبور  10جلد غور کریں گے۔مرقس  

30۔-17: 10اشارے فراہم کرتے ہیں۔مرقس   
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واعظ میں دو اقوال دو اہم خیاالت پر مشتمل ہیں: ابدی زندگی اور اچھائی۔دلچسپ بقت یہ ہے کہ  

کی کہانی کو اجاگر کیا گیا ہے جو یسوع کے پاس گھٹنوں کے بل آیا اور  اس میں ایک نوجوان 

۔ اتنا ہی نہی اس نے یسوع  10:17پوچھا۔ میں کیا کروں کہ ابدی ذندگی کا وارث بن سکوں؟ مرقس 

 کو اچھا استاد بال کر انکا خاص احترام بھی کیا۔

نہیں تھا جتنا اس نے پہلے  اس شخص نے وفاداریاں تقسیم کیں۔وہ خدا کے لیے اتنا عقیدت مند  

سوچا تھا۔اس کی دولت سے لگاؤ نے ثابت کیا کہ اصل میں مال و دولت ہی اس کی بنیادی فکر تھی  

ویں اور    8ویں ،   7ویں ،    6ویں ،   5(۔درحقیقت وہ شریعت کا پہال حکم توڑ رہا تھا ، 6:24)متی 

ا( ۔اسے اپنے اچھے عملوں  ویں کو رہنے دیں۔ )جس کا یسوع نے خاص طور پر حوالہ دیا تھ 9

اور تمام احکامات کی پابندی کا مبالغہ آمیز خیال تھا۔ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہےجو یسوع کے بارے  

میں اس کے "اچھے استاد" کے طور پر عقیدت کے بارے میں ہے: اگر وہ واقعی یسوع کو اچھا  

 مانتا ہے تو یقینا وہ وہی کرے گا جو یسوع نے اسے بتایا تھا۔ 

۔ 49ور زب  

میں ب نا گیا ہے۔ 'ابدی زندگی' کے وہی الفاظ یہاں نہیں ملتے   49ابدی زندگی کا یہی دھاگہ زبور 

ہیں لیکن یہ قبر سے آگے کی ذندگی کے گہرے انسانی خواہش کی طرف اشارہ کرتے ہیں ، جس  

  کا سامنا تمام انسان ایک دن کریں گے۔موت کی ناگزیر پر زور توحیدی سوچ کے ساتھ ہوتا 

 ہے۔لیکن یہ زبور ایک مثبت پیغام بھی دیتا ہے جو امید کو ذندہ کرتا ہے۔ 

کے معنی کو دو سادہ سواالت کے ساتھ کھولتے ہیں جو اس کے دو بنیادی   49ہم زبور 

 موضوعات کو جوڑتے ہیں۔

: وہ کون سی پہیلی ہے جو زبور لکھنے والے کو پریشان کرتی ہے؟وہ کون سی مشکل ہے  1

کرنا چاہتا ہے؟ جسے وہ حل   

: زبور نگار اس پہیلی کو کیسے حل کرتا ہے؟ 2  

زبور نگار گواہی دیتا ہے ، "میں جانتا ہوں کہ خدا میری زندگی قبر سے چھڑا لے گا" )آیت  

(۔اس پہیلی کے معنی کے لیے ایک اور اشارہ آخری آیت میں ملتا ہے: "سمجھو"۔آخری آیت  15

جس نے امیر نوجوان حکمران کو اپنی دولت سے اتنا جڑا   ( میں دولت کا تذکرہ بہت اہم ہے ، 20)

ہوا بتایا کہ اس نے حقیقت کےتاثر کو دھندال دیا۔خدا کے لیے دولت کی جگہ لے کر ، اسے  

 احساس نہی ہوا کہ وہ شریعت کے پہلے حکم کو توڑ رہا ہے۔ 

4یوحنا   

یلی ہے۔اسی طرح یوحنا  میں ابدیت کے بارے میں ایک پریشان کن پہ  49اور زبور   7اور   3واعظ 

بھی ہے۔ امیر نوجوان حکمران کے برعکس ، جوکہ یہودی برادری کی نظر میں انتہائی قابل   4

احترام تھا ، سامری عورت کو ایک مذہبی فرقے کی پیروکار کے طور پر حقیر سمجھا گیا (.جس  

د اسٹریٹجک نکات  نے اپنے آباؤ اجداد کے عقیدے کو نقصان پہنچایا اور توریت کو خراب کیا )چن

پر(یہ عورت اپنی مذہبی برادری میں سماجی مقام پر بہت کم درجہ رکھتی ہے۔وہ جنسی طور پر  

(۔ اس ظاہری  18اور  17فحش تھی جسکے پانچ مختلف مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے)آیت 

دی ذندگی  فرق کے باوجود وہ عورت ابدی ذندگی کے پانی کے لئے  پیاسی تھی۔ اسکے اندر بھی اب

 کو پانے کی گہری خواہش تھی جسکو نوجون حکمران  تالش کر رہا تھا۔
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بس کہانی پڑھیں۔خدا کے زندہ اور طاقتور الفاظ کو اپنے مسلمان پڑوسی کے دل سے بات کرنے  

ر رکنا  (۔اگر آپ پس منظر کی معلومات کی وضاحت کے لیے کبھی کبھا4:12دیں )عبرانیوں 

بہت سارے تبصروں سے کہانی کے بہاؤ کو مت توڑیں۔کہانی ختم  چاہتے ہیں تو مختصر رہیں۔

 کرنے کے بعد اپنے دوست کو سواالت پوچھنے کی ترغیب دیں۔ 

زندہ پانی/ابدی زندگی/نجات کے درمیان تعلق پر تبادلہ خیال ضروری ہے۔اس بارے میں خیاالت  

 کو یہاں پایا جا سکتا ہے۔  

Timeless Truth Encrypted in Ancient Wisdom available at 

www.answering-islam.org/authors/clarke/timeless_truth.html. 

 

Using these verses will doubtless speed up the process of unraveling 

the riddle, but would it be effective? Would it make sense to the  

listener? Beware of taking shortcuts that do not save time.  

 

 

 عورت کیساتھ خوشبو کی گفتگو 

پر بات کرنے کے مواقع ملیں گے۔ عام طور پر    1: 7ساتھ واعظ ظاہر ہے کہ ایک عورت کے 
مسیح کی موت اور دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں   اوپر والی ہدایت کی پیروی کرنا مناسب ہے۔

بات کرنے کے لئے ابتدائی اقدامات کے طور پر تجویز کردہ صحیفوں کے اقتباسات پر گفتگو  
تک ایک قدم اٹھانا ممکن ہے ، ایک   14سے مرقس  7تاہم ، واعظ کرنے کے لیے وقت نکالیں۔

ایسی راہ جہاں خوشبو ، موت اور عورت بہت نمایاں ہیں۔روح القدس کی ہدایت ہمارے لئےباالتر  
ہے اور وہ ہمیں )غیر متوقع طور پر( مسیح کی موت اور تدفین کے بارے میں بات کرنے کی  

 طرف تیزی سے آگے بڑھنے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ 

موت کے موضوع کو چھوتی ہے ، خاص طور پر اچھے انسان کی زندگی کے بعد   7: 10ثال ام

اچھی شہرت کے ساتھ مطابقت رکھتی    7:1کےاثرات کو۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح امثال  

ہے۔ مزید ہم اسکی مثال عورت والی کہانی میں دیکھتے ہیں جس نے یسوع کے جسم کو تدفین  

شبو سے مسح کیا۔)شاید انجانے میں(۔ یسوع نے اسکے اچھی اعمال کی  کرنے کے لئے منہگے خو 

تعریف کری اور فرمایا کہ جہاں بھی دنیا میں خوشخبری کی منادی کی جائے گی اس عورت کے  

۔ 14:9عمل کو یاد اور اس پر گفتگو کی جائے گی۔ مرقس    

ھتے ہیں۔تاہم نئے  ہم جانتے ہیں کہ مسلمان اچھے کاموں کو خدا کی نظر میں قابل قدر سمج

عہدنامے کو پڑھنے سے ، ہمیں معلوم ہوتا ہےکہ کوئی بھی اچھے کاموں سے نجات حاصل نہیں  

سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں ۔اس معاملے   7:1اور واعظ   14کر سکتا۔اس لئے مرقس 

کہتی  کی حقیقت یہ کہ بائبل اچھے عملوں اور ابدی زندگی کو جوڑنے کے حوالے سے بہت کچھ 

، امثال  2:7، رومیوں 30اور  5:29میں مالحظہ کیا ہے۔ یوحنا  10:17ہے۔ہم نے اسے مرقس 

پر غور کریں۔ 13سے  7:12۔ اور متی 14:32اور   12:28اور  11:19  

 

نتیجہ: امیر نوجوان حکمران کی کہانی پر مسلمانوں کے ساتھ گفتگو کرتے  

ے ہیں ، "صرف خدا اچھا  ہوئے ، وہ اکثر یسوع کے اس بیان کو غلط سمجھت 

ہے"۔وہ اس بیان کو بطور ثبوت سمجھتے ہیں کہ یسوع نے اپنے اچھے ہونے  

سے انکار کیا۔اس کا جواب دینے واال ایک بہترین مختصر مضمون آن الئن  

  دستیاب ہے۔

http://www.answering-islam.org/authors/clarke/timeless_truth.html


45 
 

 

 

 

 

http://www.answering-islam.org/Shamoun/q_only_god_good.htm. The 

article Homeward Bound is available online at www.answering-

islam.org/authors/clarke/homeward.html. 

 اختتام
بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ مسیحی دوسرے لوگوں سے دوستی کرنے اور یسوع مسیح پر  

مندرجہ ذیل کہانی  اپنےایمان کے بارے میں بتانے کے لیے اتنی تفصیل میں کیوں جاتے ہیں۔

سکتی ہے جو دوسرے عقائد کے لوگوں خاص   مسیحیوں کی کوششوں کو سمجھنے میں مدد دے 

 طور پر مسلمانوں کو اپنے عقیدے کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 

ایک نوجوان شخص کا تصور کریں جو پوری دنیا کا سفر کرتا ہے ،  اورتمام مختلف ثقافتوں اور  

عے کے بعد  سال بعد اتنا سخت سفرکرنے اور مطال 30مذاہبوں کے لوگوں سے مالقات کرتا ہے۔ 

اسکو اس سچ کا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی خدائے واحد ہے جو اپنے کالم اور عمل میں تضاد نہی  

 رکھتا۔ 

ذرا تصور کریں کہ یہ شخص واپس اپنے آبائی شہر کا سفر کرتا ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہے:  

واحد اور سچے خدا کو  "یہ بہت اچھا ہے کہ میں سچ کو ڈھونڈنے میں کامیاب رہا ہوں۔اب میں  

جانتا ہوں ، میں پوری حقیقت اور جنت جانے کا راستہ جانتا ہوں۔اب میں اپنے آپ سے لطف اندوز  

ہو سکتا ہوں اور زمین پر اپنی باقی زندگی خوشی سے گزار سکتا ہوں۔میں قیامت کے دن سے  

وہ حقیقی خدا کو نہیں  نہیں ڈرتا۔مجھے اپنے خاندان ، رشتہ داروں اور دوستوں کی پرواہ نہیں ہے۔

جانتےوہ جنت کے راستے سے ناواقف ہیں اور تباہ ہو جائیں گے۔لیکن یہ خیال مجھے پریشان نہیں  

 کرتا۔اہم بات یہ ہے کہ میں محفوظ ہوں “۔ 

خود غرض اور دوسروں سے محبت نا کرنے    -آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا سوچیں گے  

:  28او اور خوشخبری کے پیغام کو لوگوں کو سناو۔ متی  واال؟کالم مقدس ہمیں حکم دیتا ہے کہ ج 

۔ میری دعا ہے کہ یہ کتابچہ آپکو ایسا کرنے میں مدد کرے۔ 1:8، اعمال 16:15۔  مرقس 18-20  

  

http://www.answering-islam.org/Shamoun/q_only_god_good.htm
http://www.answering-islam.org/authors/clarke/homeward.html
http://www.answering-islam.org/authors/clarke/homeward.html


46 
 

 


