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دینا تعلیم کو لوگوں کا یسوع

 شاگرد گئے۔اسکے بیٹھ چڑھکر اوپر کے پہاڑ تو دیکھا کو بھیڑ اس کی لوگوں جب نے یسوع 5
کہا، اور کی۔ شروع دینی تعلیم یہ نے یسوع تب 2 آئے۔ پاس اسکے بھی

ہیں غریب کے دل جو لوگ وہ ہیں مبارک 3
لئےہے۔ کے ہی ان بادشاہت آسمانی کیونکہ    

ہیں زدہ غم جو ہے لوگ وہ ہیں مبارک 4
ملیگی۔ تسلّی سے طرف کی خدا کیونکہ    

ہیں حلیم جو لوگ وہ ہیں مبارک 5
ہونگے۔ وارث کے زمین وعدےسے کے خدا وہ کیونکہ    

ہیں پیاسے اور بھوکے راستباز جو لوگ وہ ہیں مبارک 6
کریگا۔ خوشحال اور آسودہ انکو خدا کیونکہ    

ہیں دل رحم جو لوگ وہ ہیں مبارک 7
کئےجائینگے۔ رحم پر ان کیونکہ    

ہیں پاک جو لوگ وہ ہیں مبارک 8
دیکھینگے۔ کو خدا وہ کیونکہ    



ہیں کراتے صلح جو لوگ وہ ہیں مبارک 9
کہالئینگے۔ بیٹے کے خدا تو وہ    
گئے ئے ستا سے سبب کے نے کر راستبازی جو لوگ وہ ہیں مبارک 10
ہوگی۔ لئے کے ہی ان بادشاہت آسمانی کہ کیوں    
 پر تم اور گے کریں زیادتی و ظلم اُڑائینگےاور مذاق تمہارا سے وجہ کی کرنے پیروی میری لوگ“ 11

 شادماں اور کرنا خوشی 12 ہوگے۔ باد مبارک قابل تم ،تو لگائینگے الزام کے باتوں جھوٹی اور غلط
 ساتھ کے نبیوں ہوئے گزرے پہلے سے تم پاؤگے۔کیونکہ بدلہ بڑا اسکا تم میں جنت کہ لئے اس ہونا
تھے۔ کرتے کیا سلوک ہی ایسا لوگ بھی

ہو طرح کی روشنی اور مانند کی نمک تم

 بنا نہیں نمکین اسے دوبارہ تو کھودے مزہ اپنا نمک اگر ہو۔ مانند کی لئےنمک کے زمین تم“ 13
روندینگے۔ تلے پیروں کر پھینک باہر اسکو لوگ ہوگا نہ فائدہ کوئی سے نمک اس سکتے۔اور

 سکتا۔ نہیں چھپ وہ ہے جاتا بنایا پر چوٹی کی پہاڑ شہر جو ہو روشنی لئے کے دنیا ساری تم“ 14
 ہیں۔تب رکھتے میں شمعدان کو چراغ اس لوگ رکھتے۔بلکہ نہیں نیچے کے برتن کو روشنی لوگ 15

 والے دینے روشنی کو لوگوں تم طرح اسی 16 ہے۔ پہنچتی کو لوگوں کے گھر تمام روشنی کہیں
 جو کہ کریں توصیف و تعریف حمداور کی باپ تمہارے وہ کر دیکھ کو نیکیوں تمہاری بنو۔کہ

ہے۔ میں آسمانوں



تحریر کی شریعت اور یسوع

 کرنے بیکار یا منسوخ کو تعلیمات کی نبیوں اور شریعت کتاب کی موسیٰ میں کہ سمجھو نہ یہ“ 17
ہوں۔ کیلئےآیا کرنے پورا کو بجائےان کے نے کر منسوخ کو ان میں ہوں آیا کیلئے

 نہ غائب بھی کچھ سے شریعت تک ہونے فنا کے آسمان و زمین کہ ہوں کہتا ہی سچ سے تم میں 18
ہوجائے۔ نہ پورا کچھ سب تک جب ہوگا نہ غائب بھی لفظ ایک اسکا یا حرف ایک کا ہوگا۔شریعت

 بنیں۔اگر فرمانبردار میں تعمیل بھی کی احکام چھوٹے بلکہ حکم ہر وہ کہ چاہئے کو انسان ہر 19
 اس بھی کو دوسرےلوگوں اور کرے نافرمانی میں تعمیل کی ایک کسی سے میں احکامات ان کوئی

 کا شریعت وہ اگر ہوگا۔لیکن حقیر انتہائی میں بادشاہت کی خدا وہ تو دے تعلیم کی فرمانی نا
 کی خدا واال کرنے تلقین کی ہونے پابند کا شریعت کو دوسروں اور گزارنے زندگی ہوکر فرمانبردار
 سے فریسیوں اور سے شریعت معلمین کہ ہوں کہتا سے تم میں لیکن 20 ہوگا۔ اہم بہت میں بادشاہت

گے۔ سکو ہو نہ داخل میں بادشاہت کی خدا تم ورنہ چاہئے کرنا کو تم ہی کام بہتر

تعلیم کی یسوع متعلق سے غصّہ

 قتل کا کسی تھا۔ سنا نے تم کو جس تھی گئی کہی سے لوگوں پہلے سے عرصہ ایک بات وہ“ 21
 جو سے تم میں لیکن 22 جائیگا۔ کیا انصاف کا اس کرے قتل کا کسی شخص جو چاہئے کرنا نہیں
 تو کروگے غصہ پر دوسروں تم اگر ہے بھائی تمہارا ایک ہر کرو نہ غصّہ پر کسی تم کہ ہوں کہتا

 جوئی چارا میں عدالت کی یہودیوں سے تم تو کہوگے برا کو کسی تم اگر اور ہوگا فیصلہ تمہارا



”ہوگے۔ مستحق کے گ آ کی دوزخ تو پکاروگے سے نام کے اُجڈ یا نادان کو کسی تم ہوگی۔اگر

 تمہارے پر تم کہ آجائے یاد بھی یہ اور آؤ کرنے پیش میں گاہ قربان نذر اپنی تم جب لئے اس“ 23
اسکے کر جا پہلے دواور چھوڑ ہی نزدیک کے گاہ قربان نذر اپنی تب 24 تو، ہے ناراضگی کی بھائی
کرو۔ پیش نذر اپنی آکر بعد اسکے پھر اور کرو پیدا مالپ میل ساتھ

 تم ؤ۔اور جا ہو دوست اسکے جلد تم تو ہو جارہا لے کھینچ میں عدالت تمہیں دشمن تمہارا اگر“ 25
 منصف تمہیں وہ تو بنوگے نہ دوست اسکے تم چاہئے۔اگر کرنا ایسا ہی پیشتر سے جانے عدالت کو
 میں 26 جائے۔ ڈاال میں قید تمہیں تاکہ کریگا حوالے کے سپاہی تمہیں منصف لےجائیگا سامنے کے
ہوگے۔ نہ رہا سے قید تم کرو نہ ادا کو کوڑی کوڑی تم تک جب کہ ہوں کہتا سچ سے تم

تعلیم کی یسوع متعلق سے گناہ جنسی

 ہوں کہتا سے تم میں 28 ہو، نہ مرتکب کے زنا تم ، ہے گیا کہا یہ کہ ہو چکے سن تم کو بات اس“ 27
 قائم تعلق جنسی سے اس اور دیکھے سے نظر کی زنا کو عورت غیر کسی شخص کوئی اگر کہ

 کے گناہ تجھے آنکھ داہنی تیری اگر 29 کیا۔ زنا سے عورت میں ذہن اپنے نے گویااس تو چاہے کرنا
 جانے میں جہنم بدن پورا تیرا کہ لئے دے۔اس پھینک کر ل نکا کو اس تو تو کردے ملوث میں کاموں

 تجھے ہاتھ داہنا تیرا اگر 30 جائے۔ دیا کر الگ کو حصہ ایک کے بدن کہ ہوگا یہی بہتر بجائے کے
 کے جانے میں جہنم بدن پورا تیرا لئےکہ اس دے۔ پھینک کر کاٹ کو اس تو کرے مرتکب کا گناہ



جائے۔ کردیا الگ کو حصہ ایک کے بدن کہ ہوگا یہی بہتر بجائے

تعلیم کی یسوع میں بارے کے طالق

 اسکو وہ کہ چاہئے اسکو تو چاہے دینا طالق کو بیوی اپنی ئی جوکو کہ ہے گئی کہی بات یہ“ 31
 طالق کو بیوی اپنی جو شخص بھی کوئی” ، ہوں کہتا سے تم میں لیکن 32 دے۔ نامہ طالق تحریری

 شخص بھی کسی- ہے بناتا وار قصور کا گناہ کے نے کر ری کا حرام کو بیوی اپنی وہ تو ہے دیتا
 مرد غیر کسی نے بیوی اسکی کہ یہ وہ- ہے وجہ ہی ایک صرف کا دینے طالق کو بیوی اپنی کو

تو ہے تا کر شادی سے عورت شدہ طالق اس شخص بھی ئی کو اور-ہو کی قائم تعلقات جنسی سے
-ہے وار قصور کا نے کر گناہ کا کاری حرام وہ

تعلیم کی یسوع میں بارے کے کھانے قسمیں

 نے تم جو توڑو مت کو قسموں کہ بات ہوئی کہی سے اجداد تمہارے ہو چکے سن تم بارہ دو“ 33
 کہ ہوں کہتا سے تم میں لیکن 34 کرو۔ پورا کو قسم ہوئی کھائی پر نام کے خداوند اور ہے کھائی
 کے زمین 35 ہے۔ تخت کا خدا جنت کہ کیوں کھاؤ نہ قسم بھی پر نام کے ؤ۔جنّت کھا نہ گز ہر قسم
 نہ قسم بھی پر نام کے یروشلم ہے چوکی کی پیروں کے خدا زمین کہ کھاؤکیوں نہ قسم بھی پر نام

 کہ ں کیو کھاؤ نہ قسمیں بھی کی سروں اپنے تم 36 ہے۔ شہر کا شہنشاہ عظیم وہ کہ کیوں کھاؤ
 کہو تو ہے صحیح اگر 37 نہیں۔ ممکن لئے تمہارے کرنا سفید یا سیاہ بھی بال ایک کا سر تمہارے
 بدی وہ تو ہو کہتے جو کر بڑھ سے اس تم ہے نہیں ٹھیک کہو تو ہے نہیں صحیح اگر اور ہے ٹھیک



ہے۔ سے

تعلیم کی یسوع میں بارے کے لینے بدلہ

 سے تم میں 39  دانت۔ بدلے کے دانت اور آنکھ بدلے کے آنکھ کہ تھا گیا کہا کہ ہو چکے سن تم“ 38
 پر گال دائیں تمہارے کوئی ہو۔اگر نہ کھڑے میں مقابلے کے شخص برے کہ یہ وہ ہوں چاہتا کہنا
 تم کیلئے لینے کرتا کوئی سے تم اگر 40 کرو۔ پیش بھی گال بایاں دوسرا لئے کے اس تو مارے تھپڑ
 ایک زبردستی کو تم کوئی اگر 41 دو۔ دے بھی چغّہ اپنا اسکو تم ،تو جائے لے کھینچ میں عدالت کو
 چیز کوئی اگر سے تم بھی کوئی 42 جاؤ۔ چلے میل دو ساتھ کے اس تو کہے کیلئے چلنے بیکار میل

 اسکو تم تو آئے کیلئے لینے قرض سے تم کوئی اگر دیدو اسکو وہ ،تو ہے پاس تمہارے جو پوچھے
کرو۔ نہ انکار

کرو محبت سے سب

 سنا نے تم کو بات ہوئی کہی اس کر۔ نفرت سے دشمن اپنے اور کر محبت سے پڑوسی اپنے تو“ 43
 نقصان تمہارا اور کرو محبت سے دشمنوں اپنے تم کہ ہوں رہا کہہ سے تم میں لیکن 44 ہے۔

 بچّے حقیقی کے باپ تمہارے والے رہنے میں آسمان تم تب 45 کرو۔ دعا تم لئے کے والے پہونچانے
 کے دونوں نیکوں اور بروں لئے کے دونوں ہے چمکاتا اور نکالتا کو سورج باپ تمہارا کہ ہوگے۔کیوں

 سے والوں رکھنے محبت سے تم 46 راستباز۔ غیر اور راستباز لئے کے دونوں ہے بھیجتا بارش لئے
 کرنے وصول محصول کہ لئے ؟اس ملیگا صلہ کیا سے اس کو تم تو گے رکھو محبت بھی تم اگر



 تو ہو چاہتے بننا اچھّے میں حق کے دوستوں اپنے صرف اگرتم 47 ہیں۔ کرتے ہی ایسا تو بھی والے
 بھی لوگ والے پہچاننے نہ کو خدا کہ لئے ہو۔اس نہیں اچھے اتنے کوئی سے دوسروں تم میں ایسے
 تم طرح اسی ہے میں آسمانوں باپ تمہارا کہ جیسا اسلئے 48 ہیں۔ رہتے اچھے سے دوستوں اپنے
چاہئے۔ بننا کامل بھی کو

تعلیم کی یسوع میں بارے کے خیرات

 تو دیکھیں اسکو لوگ کہ کرو نہ سے خیال اس سامنے کے لوگوں کام اچھے تم! رہو ہوشیار“ 6
-گا ملے نہ اجر کوئی کا اس تمہیں سے طرف کی باپ تمہارے والے رہنے میں آسمان

 کار ریا کبھی بنو۔جب نہ طرح کی کرو۔منافقوں نہ تشہیر اسکی تو دو خیرات کو غریب تم جب“ 2
 کرتے اعالن کر بجا کو سنگوں نر میں ں کوچو گلی اور میں گاہوں عبادت یہودی ہیں دیتے خیرات

 جو ہے صلہ وہ تو یہی ہوں کہتا ہے۔میں ہوتا مقصد انکا ہی کرنا حاصل تعریف سے لوگوں اور ہیں
 کے اس کہ تا دو پر طور خفیہ وہ تو دو کچھ تم کو غریبوں بھی جب اور 3 ہیں۔ کرتے حاصل وہ

 باپ تمہارا لیکن ہوگا پوشیدہ دینا خیرات تمہارا طرح اس 4 ہو۔ نہ علم کا بات اس کو کسی متعلق
دیگا۔ صلہ اچھّا اسکا کو تم اوروہ ہے گیا کیا کیا پوشیدہ کہ ہے دیکھتا

تعلیم کی یسوع متعلق سے عبادت اور دعا

 میں ہوں گا عبادت کی یہودیوں لوگ کار کرو۔ریا نہ طرح کی کاروں ریا تو کرو عبادت تم جب“ 5



ہے تی ہو خواہش یہ انکی اور ہیں کرتے پسند کو کرنے دعا سے زور کر ٹھہر پر کونوں کے اورگلیوں
 پا کو صلہ اپنے وقت اسی وہ گویا کہ ہوں کہتا سچ سے تم دیکھیں۔میں کو عبادت انکی لوگ کہ

 کی باپ تمہارے اور کرلو بند دروازہ جاکر میں کمرے اپنے تم تو چاہو کرنا عبادت تم اگر 6 لئے۔
 کو تم وہ اور ہے گیا کیا پوشیدہ جو ہے دیکھتا باپ تمہارا سکتے دیکھ نہیں تم کو جس کرو عبادت
دیگا۔ صلہ

 دہراتے کو باتوں معنی بے وہ کہ کرو۔کیوں نہ عبادت طرح کی کاروں ریا تو کرو عبادت تم جب“ 7
 تو کریں باتیں زیادہ اگر کہ ہیں سمجھتے بھی یہ وہ اور کرو۔ نہ تم عبادت کی قسم ہیں۔اس رہتے
 باپ تمہارے پہلے سے مانگنے تمہارے کہ لئے بنو۔اس نہ طرح انکی تم 8 ہے۔ سنتا کو دعا انکی خدا
:کرو عبادت طرح اس تم سے وجہ اس 9 چاہئے۔ کیا تمہیں کہ ہے معلوم کو

باپ ہمارے اے والے رہنے میں آسمان
ہے۔ مقدس نام تیرا    
آئے، بادشاہی تیری 10
ہو۔ پورا بھی میں دنیا اسی طرح اسی ہے ہوتا پورا میں آسمان منشا تیرا کہ طرح جس    
دے۔ دن اسی کو ہم روٹی کی روز ہر ہماری 11
کر معاف کو گناہوں ہمارے 12
ہیں۔ کرتے معاف ہم کو والوں کرنے غلطی سے ہم طرح جس    
ڈال نہ میں آزمائش ہمیں 13



 فرما۔ خفاظت ہماری سے برائی لیکن    
غلطیوں تمہاری ہے میں جنت جو بھی باپ تمہارا کروگےتو معاف تم کو غلطیوں کی دوسروں ہاں، 14
باپ تمہارا واال رہنے میں آسمانوں تو گروگے نہ معاف کو غلطیوں کی لوگوں اگر 15 کریگا۔ معاف کو

کریگا۔ نہ معاف کو غلطیوں تمہاری بھی

تعلیم کی یسوع میں بارے کے رکھنے روزہ

 کرتے ہی ویسا والے کار بناؤ۔ریا نہ اداس اور پھیکے کو چہروں اپنے تم تو رکھو روزہ تم جب“ 16
 وہ کیلئے کرنے دکھاوا کو لوگوں میں حالت کی روزہ وہ بنو۔ نہ طرح کی کاروں ریا ان تم ہیں۔تو
 پورا کا کئے اپنے کو کاروں ریا ان ہوں کہتا سچ سے تم میں ہیں لیتے بگاڑ کو ہیئت کی چہروں اپنے
 لگاؤ۔ تیل میں سر اور کرو دھویا خوب کو منھ تو رکھو روزہ تم جب لئے اس 17 ہے۔ چکا مل بدلہ

 پوشیدہ سے نظروں تمہاری ہو۔لیکن سے روزے تم کہ ہوگی نہیں معلوم بات یہ کو لوگوں تب 18
 جانتا کو حاالت تمام والے ہونے رونما میں پوشیدگی وہ ہے۔اور دیکھتا کو تم ضرور تو باپ تمہارا

دیگا۔ بدلہ اچھا کو تم باپ تمہارا اور ہے

اہمیت کی خدا کر بڑھ سے دولت

یہ ہوکر آلود زنگ اور گا ئے جا لگ کیڑا میں اس کہ رکھو۔کیوں نہ خزانے پر زمین اس لئے اپنے“ 19
 چرا وہ ہو رکھتے تم چیزیں جو اور ہیں سکتے ہو داخل میں گھروں تمہارے گا۔چور جائے ہو ضائع
 کیڑا کوئی تو نہ کو ان جہاں کہ کرو ر تیا کیلئے جنت کو خزانوں اپنے تم لئے اس 20 ہیں۔ سکتے



کیوں 21 چرائیگا۔ کو اس ذریعے کے زنی نقب چور کوئی نہ اور پکڑیگا۔ زنگ کوئی نہ اور کریگا تباہ
رہیگا۔ لگا بھی دل تیرا پر وہیں ہوگا خزانہ تیرا جہاں کہ

اگر 23 ہوگا۔ روشن بدن سارا تیرا تو ہوں اچھی آنکھیں تیری اگر ہے۔ روشنی لئے کے بدن آنکھ“ 22
 والی جانے پائی میں جائیگا۔تجھ بھر سے تاریکی بدن سارا تیرا تو ہو بی خرا میں آنکھوں تیری
جائیگا۔ ہو اندھیرا گھپ کتنا تو جائے ہو تاریک وہ اگر روشنی ایک

 سے دوسرے کرکے نفرت سے ایک سکتا۔وہ کر نہیں خدمت کی مالکوں دو وقت ایک شخص کوئی 24
 وقت بیک کریگا۔تو انداز نظر کو دوسرے تو کریگا پیروی کی مالک ایک اگر ،یا گا سکے کر محبت
”کرسکتا۔ نہیں خدمت کی دولت و مال اور خدا

بادشاہت کی خدا درجہ پہال

 کو بدن اور نہیں ضرورت کی ہونے مند فکر لئے کے غذا کو تم کہ ہوں کہتا سے تم میں لئے اس“ 25
 سے کپڑوں بدن اور سے غذا زندگی کہ نا۔کیوں ہو نہ مند فکر تم لئے کے ملبوسات لئے کے ڈھانکنے

 نہ ہیں۔اور کاٹتے فصل نہ اور ہیں بوتے بیج وہ تو ڈالو۔نہ نظر ایک پر پرندوں 26 ہے۔ اہم کر بڑھ
 تمہارا واال رہنے میں آسمانوں وجود با کے اس لیکن ہیں کرتے جمع ذخائر کے اناج میں کوٹھیوں

 کے قیمت و قدر کتنی تم کر بڑھ سے پرندوں ان کہ ہو جانتے تم اور ہے کرتا فراہم غذا انہیں باپ
ہوگی۔ نہ دراز عمر تمہاری سے وجہ کی مندی فکر تمہاری اور 27 ہو۔ الئق



 انکے کرو۔اور غور پر پھولوں والے جانے پائے میں کھیتوں ؟جبکہ ہو کرتے کیوں فکر کی لباس“ 28
تم میں 29 ہیں۔ بنتے کپڑے کوئی لئے اپنے نہ کرتے۔اور نہیں بھی مشقّت محنت کرو۔وہ غور پر بڑھنے
 کسی وہ بھی رہا۔تب ساتھ کے عظمت و بان آن اتنی جو سلیمان کہ یہ وہ ہوں چاہتا کہنا جو سے
 خدا کو گھاس والی اُگنے میں میدان 30 کیا۔ نہ تن زیب لباس برابر کے خوبصورتی کی پھول ایک

 زیادہ کتنا کو تم خدا لئے اس جلےگی میں گ آ کو کل اور ہے اب جو گھاس ہے۔جبکہ تا پہنا پوشاک
بنو۔ نہ والے ایمان کم گا۔ پہنائے

 جو لوگ 32 گے؟ پہنیں کیا پئینگے؟اور کیا اور ؟ ئینگے کھا کیا ہم کہ کرو نہ فکر کی بات اس تم 31
 میں جنّت کہ کیوں کرو نہ فکر ہیں۔تم کرتے کوشش کی نے پا کو اشیاء ان وہ جانتے نہیں کو خدا
 بادشاہت کی خدا کو تم لئے اس 33 چاہئے۔ چیزیں تمام یہ کو تم کہ ہے جانتا باپ تمہارا واال رہنے
 بھی چیزیں دوسری تمہیں چاہئے۔تب کرنا خواہش کی کاموں مطابق کے مرضی اسکی لئےاور کے
 کے دن ہر کہ کیوں چاہئے کرنی نہ فکر کی کل کو تم لئے اس 34 ہو۔ چاہتے تم جو گی جائیں دی
گے۔ ہوں افکار اپنے اسکے بھی کل ہیں مشکالت اپنے

تعلیم کی یسوع میں بارے کے کرنے فیصلہ سے تعلق کے دوسروں

 تم اگر 2 دیگا۔ نہ فیصلہ بھی میں حق تمہارے خدا دو۔تب نہ فیصلہ متعلق کے دوسروں“ 7
دوسروں تم ہوگا۔اگر فیصلہ کا قسم اس بھی میں حق تمہارے تو دوگے فیصلہ میں حق کے دوسروں

 جانے پائے میں آنکھ اپنی تیری“ 3 ہوگا۔ بھی ساتھ تمہارے اقدام وہی تو کرو اقدام جو ساتھ کے



 دیکھتا کو تنکے والے نے جا پائے میں آنکھ کی بھائی اپنے کیوں تو دیکھتا۔ نہیں تو کو شہتیر والے
 پہلے جبکہ دے نکالنے تنکا کا آنکھ اپنی مجھے تُو کہ ہے سکتا کہہ کیسے سے بھائی اپنے تُو 4 ہے۔
 پہلے! ہے کار ریا ایک تو تُو 5 ہے۔ موجود شہتیر میں آنکھ تیری تک اب کہ! دیکھ کو آنکھ اپنی تو

کیلئے نکالنے کو تنکے والے نے جا پائے میں آنکھ کی بھائی اپنے تب نکال کو شہتیر کے آنکھ توُاپنی
آئیگا۔ نظر صاف تجھے

 کے گے۔سُوّروں لیں کاٹ تمہیں کر پلٹ وہ کہ ڈالو۔اسلئے نہ آگے کے کُتوں تم کو چیزوں مقدس“ 6
گے۔ ڈالیں روند تلے پیروں کو موتیوں وہ کہ ڈالو۔کیوں نہ کو موتیوں اپنے سامنے

کرو مانگا سے خدا کو حاجتوں اپنی

لئے تمہارے وہ کہیں کھٹکھٹاؤتب پاؤگے۔دروازہ تم کہیں ،تب کرو دیگا۔تالش تمہیں خدا مانگو،تب“ 7
 اور ہے لیتا ہی پا واال ڈھونڈنے لگاتار اور ہے ملتا کو ہی والے رہنے پوچھتے ہمیشہ ہاں 8 گا۔ کھلے
ہے۔ جاتا ہی کھل دروازہ لئے کے لے وا نے کھٹکھٹا لگاتار

 اس کیا تو چھے پو مچھلی وہ اگر 10 دوگے۔ پتھر کو اس تم کیا تو مانگے روٹی بچّہ تمہارا اگر“ 9
 اپنے تم وجود با کے اس لیکن ہو خراب ہو۔بلکہ نہیں اچھے طرح کی خدا تم 11 گے۔ دو سانپ کو

 کو والوں پوچھنے ہے میں جنّت بھی باپ تمہارا طرح ہو۔اس چاہتے دینا چیزیں اچھی کو بچوں
دیگا۔ چیزیں اچھی



شریعت اہم بہت

 ہو۔یہ کرتے امید کی کرنے لئے اپنے سے ان تم کی جس کرو برتاؤ اچھا تم ساتھ کے دوسروں“ 12
ہے۔ خُالصہ کا تعلیمات کی نبیوں اور شریعت کی موسیٰ

ہے دہ تکلیف راستہ کا زندگی ابدی

 بہت اور آسان راستہ واال جانے کو ہوجاؤ۔جہنم داخل میں جنّت سے راستے کے دروازے تنگ“ 13
 دروازہ کا داخلے کے زندگی ابدی لیکن 14 ہیں۔ ہوتے خل دا ذریعے اسکے لوگ ہے۔کئی چوڑا زیاہ
ہیں۔ پاتے کو راستہ اس لوگ ہی چند صرف ہے مشکل راستہ اوروہ ہے چھوٹا بہت

کرو غور پر کردار کے لوگوں

 حقیقت آئینگے۔لیکن پاس تمہارے طرح کی بھیڑوں رہو۔وہ ہوشیار میں بارے کے نبیوں جھوٹے“ 15
لوگے۔جس پہچان کو کراُن دیکھ کو کاموں کے ان تم 16 گے۔ ں ہو خطرناک طرح کی بھیڑئیے وہ میں
 پا نہیں انجیر سے درخت دار نٹے کا اور سکتے۔ پا نہیں انگور سے جھاڑیوں دار کانٹے تم طرح

ہوتی۔ نہیں میں لوگوں بُرے چیزیں اچھی طرح اسی -سکتے

دیتا۔ نہیں پھل خراب درخت اچھا 18 ہے۔ دیتا ہی پھل اچھا درخت اچھا ایک ہر طرح اسی ٹھیک 17
 آ کر کاٹ کو اس دیتا نہیں پھل اچھا جو کو درخت ہراس 19 ۔ دیتا نہیں پھل اچھا درخت خراب اور



گے۔ لو پہچان سے پھلوں کے اُن کو والوں دینے تعلیم جھوٹی لئے اس 20 جائےگا۔ جالدیا میں گ

 مجھے صرف جو سکتا ہو نہیں داخل میں بادشاہت خداکی آدمی کوئی سے کہنے اتنا صرف“ 21
 زِندگی مطابق کے مرضی کی باپ ہمارے والے رہنے میں آسمان پکارے کر کہہ وند خدا اے وند خدا

 کہ گے کہیں سے مجھ لوگ کئی دن آخری 22 گے۔ ہوں داخل میں بادشاہت کی خُدا ہی والے گزارنے
 کو رُوحوں نےبد ہم سے نام ہی ہے۔تیرے دی نبوّت نے ہم میں بارے ہی تیرے! ہے خداوند ہمارا ہی تو

کہہ سے ان پر طور صاف میں لیکن 23 ہے۔ دیا انجام کو موں کا معمولی غیر مختلف اور ہے چھڑایا
؟ نا جا نہیں کبھی تمہیں نے جاؤمیں ہو دور سے مجھ!لوگو کار بد اے گاکہ دوں

وقوف بے اور عقلمند

ہوگا طرح کی عقلمند اُس شخص ہر واال کرنے برداری فرماں کی اس کر سن کو باتوں ان میری“ 24
 اوپر پانی کا بارش اور ہوئی بارش شدید اور سخت 25 ہو۔ یا بنا پر چٹان کی پتھّر گھر اپنا جو کہ

 جس ہے گیا بنایا پر چٹان کی پتھّر گھر وہ لگیں۔چونکہ ٹکرانے سے گھر اس ہوائیں لگا۔تیز چڑھنے
نہیں۔ گرا وہ سے وجہ کی

 کم اور ہوگا وقوف بے وہ کرے نہ اطاعت کی اس باوجود کے سننے کو باتوں ان میری ئی کو جو 26
 اوپر پانی اور ئی ہو بارش شدید 27 بنایا۔ گھر اپنا پر ریت نے جس کہ ہے ایسا ہی آدمی عقل

”گیا۔ گر سے آواز زوردار گھر وہ اور ٹکرائیں سے گھر اس ہوائیں تیز اور لگا چڑھنے



 گئے۔ پڑ میں حیرت بہت سے تعلیم اسکی لوگ تو کی ختم تعلیم کی چیزوں ان نے یسوع جب 28
 کی اقتدار صاحب ایک بلکہ دی نہیں تعلیم طرح کی معلِّموں کے شریعت کو ان نے اس کہ کیوں 29

دی تعلیم طرح

Matthew 5-7
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