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13-3:1یوحنا   
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ُچنانچہ َمیں نے سب سے 
پہلے تُم کو ُوہی بات پُہنچا دی 

جو ُمجھے پُہنچی تھی کہ 
مِسیح کِتابِ ُمقّدس کے ُمطابِق 

 ہمارے ُگناہوں کے لِئے ُمؤا۔
اور دفن ُہؤا اور تِیسرے ِدن کِتابِ ُمقّدس کے ُمطابِق جی  

 اُٹھا۔
   511:34ُکرنتِھیوں ۱     

کہ تُو اُن کی آنکھیں 
کھول دے تاکہ 
اَندھیرے سے 

روشنی کی طرف اور 
َشیطان کے اِختیّار 
سے ُخدا کی طرف 
ُرُجوع الئیں اور ُمجھ 

پر اِیمان النے کے باِعث ُگناہوں کی ُمعافی اور 
 ُمقّدسوں میں ِشریک ہوکر ِمیراث پائیں۔

32:11اعمال  

کہ اگر تُو اپنی زبان سے یُِسوع کے ُخداوند ہونے کا 
اِقرار کرے اور اپنے ِدل سے اِیمان الئے کہ ُخدا نے 

 اُسے ُمردوں میں سے ِجالیا تو نِجات پائے گا۔
کُِیونکہ راست بازی کے لِئے اِیمان النا ِدل سے ہوتا  

 ہے اور نِجات کے لِئے اِقرار ُمنہ سے کِیا جاتا ہے۔
39-0:39رومیوں  

اور کہا کہ وقت ُپورا ہوگیا ہے  

اور ُخدا کی بادشاہی نزِدیک 
آگئی ہے۔ تَوبہ کرو اور 
 ُخوشَخبری پر اِیمان الؤ۔

34:3مرقس  

 نیکوڈیمس                 یسوع

فرِیِسیوں میں سے ایک َشخص نِیکُدیُمس نام 3
 یُہوِدیوں کا ایک َسردار تھا۔

اُس نے رات کو یُِسوع کے پاس آ کر اُس سے کہا 1
اَے ربّی ہم جانتے ہیں کہ تُوُخدا کی طرف سے 

اُستاد ہوکر آیا ہے کُِیونکہ جو ُمعِجزے تُو ِدکھاتا ہے 
کوئی َشخص نِہیں ِدکھا سکتا جب تک ُخدا اُس کے 

 ساتھ نہ ہو۔

Urdu 



یُِسوع نے جواب  1 
میں اُس سے کہا 
َمیں تُجھ سے َسچ 
کہتا ُہوں کہ جب تک 

کوئی نئے ِسرے 
سے پَیدا نہ ہو وہ 

ُخدا کی بادشاہی کو 
 5دیکھ نِہیں سکتا۔  

نِیکُدیُمس نے اُس 
سے کہا آدِمی جب 
ُبوڑھا ہوگیا تو کیونکر پیَدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ 
اپنی ماں کے پیٹ میں داِخل ہوکر پیَدا ہو سکتا ہے؟۔ 

یُِسوع نے جواب ِدیا کہ َمیں ُتجھ سے َسچ کہتا  4 
ُہوں جب تک کوئی آدِمی پانی اور ُروح سے پیَدا نہ ہو 

جو  1وہ ُخدا کی بادشاہی میں داِخل نِہیں ہو سکتا۔  
ِجسم سے پَیدا ُہؤا ہے ِجسم ہے اور جو ُروح سے 

تّعُجب نہ کرکہ َمیں نے تُجھ  7پَیدا ُہؤا ہے ُروح ہے۔ 
  سے کہا تُمہیں نئے ِسرے سے پَیدا ہونا ضُرور ہے

 

 

ہوا ِجدھر  2
چاھتی ہے چلتی 
ہے اور تُو اُس کی 
آواز ُسنتا ہے مگر 
نِہیں جانتا کہ وہ 

کہاں سے آتی اور 
کہاں کو جاتی 

ہے۔ جو کوئی ُروح 
سے پَیدا ُہؤا اَیسا 

  ہی ہے۔

 

 
34-35:19 

مگر جو َسّچائی 13
پر عمل کرتا ہے وہ 
نُور کے پاس آتا ہے 
تاکہ اُس کے کام 

ظاہِر ہوں کہ وہ ُخدا 
  میں کئِے گئے ہیں

 

کیا آپ دوبارہ 
 پیدا ہوئے ہیں؟

  

کُِیونکہ اَندر سے یعنی آدِمی کے 
ِدل سے ُبرے خیال نِکلتے ہیں۔ 

 حرامکاِریاں۔
چورِیاں ۔ ُخونریزیاں۔ زِناکارِیاں۔  

اللچ۔ بدکارِیاں۔ مکر۔ شہوت 
پرستی۔ بدنظری۔ بدگوئی۔ 

 شیخی۔ بیواُقوفی۔
یہ سب ُبری باتیں اَندر سے نِکل  

 کر آدِمی کو ناپاک کرتی ہیں۔
11-13:7مرقس   

 

کُِیونکہ ُگناہ کی مزُدوری َموت 
ہے مگر ُخدا کی بخِشش 

ہمارے ُخداوند مِسیح یُِسوع 
 میں ہمیشہ کی زِندگی ہے۔

   11:1رومیوں

پِھر َموت اور عالِم ارواح آگ کی 
جِھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ 

 کی جِھیل ُدوسری َموت ہے۔
اور ِجس کِسی کا نام کِتابِ حیات میں لِکھا ُہؤا نہ  

 ِمال وہ آگ کی جِھیل میں ڈاال گیا
ُمکاشفہ       
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نِیکُدیُمس نے  0
جواب میں اُس 

سے کہا یہ باتیں 
کیونکر ہوسکتی 

 ہیں؟

یُِسوع نے جواب 39 
میں اُس کہا بنی 
اِسرائیل کا ُاستاد 
ہوکر کیا تُو اِن باتوں 

 کو نِہیں جانتا؟

َمیں تُجھ سے َسچ کہتا ُہوں کہ جو ہم جانتے ہیں 33
وہ کہتے ہیں اور ِجسے ہم نے دیکھا ہے اُس کی 
گواہی دیتے ہیں اور تُم ہماری گواہی ُقُبول نِہیں 

 کرتے

جب َمیں نے تُم سے زِمین کی باتیں کِہیں اور ُتم 31
نے یِقین نِہیں کِیا تو اگر َمیں تُم سے آسمان کی 

 باتیں کُہوں تو کیونکر یِقین کروگے؟

اور آسمان پر کوئی نِہیں چڑھا ِسوا اُس کے جو 31
 آسمان سے اُترا یعنی اِبِن آدم جو آسمان میں ہے

 

اور ِجس طرح 35
ُموٰسی نے سانپ 

کو بِیابان میں 
اُنچے پر چڑھایا 
اُسی طرح ضُرور 
ہے کہ اِبِن آدم 
بھی اُنچے پر 
 چڑھایا جائے

تاکہ جو کوئی 34
اِیمان الئے اُس 

        میں ہمیشہ کی زِندگی پائے
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جو اُس پر اِیمان 32
التا ہے اُس پر 

سزا کا ُحکم نِہیں 
ہوتا۔ جو اُس پر 
اِیمان نِہیں التا 
اُس پر سزا کا 

ُحکم ہوُچکا۔ اِس 
لِئے کہ وہ ُخدا 

کے اِکلَوتے بَیٹے 
کے نام پر اِیمان 

  نِہیں الیا

 

 

اور سزا کے 30
ُحکم کا سبب یہ 
ہے کہ نُور ُدنیا 
میں آیا ہے اور 

آدِمیوں نے تاِریکی 
کو نُور سے زیادہ 
پسند کِیا۔ اِس 
لِئے کہ اُن کے 
 کام ُبرے تھے

کُِیونکہ جو کوئی 19
بدی کرتا ہے وہ نُور سے ُدشمنی رکھتا ہے اور نُور 
کے پاس نِہیں آتا۔ اَیسا نہ ہو کہ اُس کے کاموں پر 

 مالمت کی جائے۔
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4اور  5صفحہ    
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 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  زہریلے سانپ
2-4:13گنتی   

اور لوگ خدا کی 4
اور موسٰی کی 
شکایت کر کے 

کہنے لگے کہ تم 
کیوں ہمیں مصر 
سے بیابان میں 
مرنے کےلیے لے 
آئے؟ یہاں تو نہ 

روٹی ہےنہ پانی اور ہمارا جی اس نکمی خوراک 
  سے کراہیت کرتا ہے

 

تب خداوند نے ان 1
لوگوں میں جالنے 

والے سانپ 
بھیجے انہوں نے 
لوگوں کو کاٹا اور 

بہت سے 
 اسرائیلی مر گئے

تب وہ لوگ 7
موسٰی کے پاس آ 
کر کہنے لگے کہ 
ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری 

شکا یت کی سو تو خداوند سے دعا کر کہ ان 
سانپوں کو ہم سے دور کرے چنانچہ موسٰی نے 

  لوگوں کے لیے دعا کی

 

تب خداوند نے 2
موسٰی سے کہا کہ 

ایک جالنے واال سانپ 
بنا لے اور اسے ایک 
بَلی پر لٹکا دے اور 

جو سانپ کا ڈسا ہو 
اس پر نظر کرے گا وہ 

  جیتا بچے گا

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

جاری رکھیں 1جان باب    
کُِیونکہ ُخدا نے ُدنیا سے اَیسی محبّت رکّھی کہ 31

اُس نے اپنا اِکلَوتا بَیٹا بخش ِدیا تاکہ جو کوئی اُس پر 
 اِیمان الئے ہالک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زِندگی پائے

کُِیونکہ ُخدا نے بَیٹے کو ُدنیا میں اِس لِئے بھیجا کہ 37
ُدنیا پر سزا کا ُحکم کرے بلکہ اِس لِئے کہ ُدنیا اُس 

   کے وِسیلہ سے نِجات پائے


