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2019امرچ، 3اوتار

 ومضمن۔ حیسم وسیع

�6اب��ب 14ویانح رہنسی نتم:   ٓاتی�

________________________________________

"ی�ا�یئ ےت ایحیت ’’ � اج سکد(ا۔‘‘راہ ےت سچ
. /

� ٓاں وکیئ ریمے وےلیس وتں ریغب اب��پ وکل ںیئن
ںیَم;

________________________________________

آاتیں6وتں1اب��ب4 رکویھتنں2وجایب ڑپاھیئ: 

>وں اسڈے اےْت ااہیج رمح وہاب�5 یئپ اسونہں اہہی ویسا یلم ےت ایس تمہ ںیہن اہردے۔1 ۔ اسی یئل دج�

5 دلچے۔ ہن رب دے الکم وچ2
C D

� ےت اکمری دی اچل ںیئن Jِداب <
L
ْکی5ا�ں وہایئں الگں ونں چOھڈ ۔ ہکلب ایس رشم داب�5ں ل

a رک ےک رب ےس آےنم اسےنم اک دنبے دے دل وچ اینپ یکین bی5ا�یئ اظرہO الموٹ رکدے آں یئپ ہکلب سچ
اھٹبؤےن آں۔

۔ ےت ےج اسڈی وخش ربخی اےْت رپدہ ایپ اے ےت الہک وہون واایلں یئل ای ایپ اے۔ 3

�ں وج حیسم ڑہیجا4 Jاے اب � Jہا�ں داب�5ں القعں ونں اسی ج�گ دے رب ےن ااھن رک ِداب
Dں یئل ج�ن� D۔ ینعی اوانہں ےب اامیاب

رب دی وصرت اے اقہڈ>ے الجل دی وخش ربخی دی روینش اوانہں اےْت ہن وپے۔

_____________________________________________________________________________________
(ی دی یھکل وہیئ رکنچس اسسنئ دی دریس E J اب��لبئ داب��ں ٓااتیں ےت ریمی رکیب اڈی� ی�مز/ اب��لبئ دا اہہی قبس نیلپ ڈلیفرکنچس رچچ، ٓازاد وولں ایتر وہاب�� اے۔ اہہی گنک ج�

�ل اینب اے۔ Jاں اب/ �ل‘‘ ووچں ایلں وہایئں الزیم رحتری� اتکب، ’’اسسنئ ےت تحص ٓااتیں دی یجنک دے اب/
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5 ہکلب حیسم وسیع دی انمدی رک دے آں یئپ اوہ رب اے ےت اےنپ اب��رے آدھک ے 5
C D

۔ ویکں ےج ایس اینپ ںیئن
 آں یئپ وسیع دی اخرط اہتڈے الغم آں۔

�ں وج رب 6 Jمکی5ا� اب Oے وچ ونر ےکمچ ےت اوہ ای اسڈے دالں وچ چaی5ر
Dی bہے آایھک ہک ہ

D۔ اسی یئل یئپ رب ای اے ج�ن
دے الجل دی اھچپن دا ونر وسیع حیسم دے ڑھکمے وتں ےلکن۔

دریس وظع

اب��لبئ

23Jاب��ب1یتم ۔1 آتی5

�ں اامعونلیئ رنھک ےگ دیجا بلطم اے23 Dےمج یگ ےت اودہا اب a
J
ْO۔ ووھکی اک ونکاری احہلم وہوے یگ ےت اک رتْپ

�ل اے۔ Dرب اسڈے اب

آاتیں21، 18 وتں16، 14اب��ب4ولاق ۔2

�ل رھباب�5 وہاب�5 گلی5ل ونں رپایت ےت اسرے آےس اب�Oےس اودہی دْھم چم یئگ۔14 D۔ ریف وسیع روح دی وقت اب 

J دے دن ابعدت اخےن وچ16 J دے اطمقب تبس� �رصت وچ آاب�5 ےھتج اور چ�می5ا�ں ایلپ یس ےت اینپ ِرتی5 D۔ ےت اوہ اب
ایگ ےت ڑپنھ یئل ڑھکا وہایئ۔

_____________________________________________________________________________________
(ی دی یھکل وہیئ رکنچس اسسنئ دی دریس E J اب��لبئ داب��ں ٓااتیں ےت ریمی رکیب اڈی� ی�مز/ اب��لبئ دا اہہی قبس نیلپ ڈلیفرکنچس رچچ، ٓازاد وولں ایتر وہاب�� اے۔ اہہی گنک ج�

�ل اینب اے۔ Jاں اب/ �ل‘‘ ووچں ایلں وہایئں الزیم رحتری� اتکب، ’’اسسنئ ےت تحص ٓااتیں دی یجنک دے اب/
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۔ ےت ی5سعی5ا�ہ یبن دی اتکب اوونہں ِدیت یئگ ےت اتکب وھکل ےک اوےنہ اوہ اھتں ڈکیھ ےھتج ایھکل یس یئپ17

�۔ اوےنہ18 J ۔ رب دا روح ریمے اےْت اے۔ اسی یئل یئپ اوےنہ ونیمں رغابیں ونں وخربخشی دنی یئل حسم اتیک5
ھی5ا�ں ونں انیبیئ اب�Oن دی ربخ انسوناں۔ ےلچک وہایئں ونں آزاد

Dونیمں ایلھگ اے یئپ ںیم دیقاب�5ں ونں راہیئ ےت ان
رکاں۔

۔ ےت اوہ اوانہں ونں آنھک لگی5ا� یئپ اج اہہی ونہتش اہمتڈے اسےنم وپرا وہایئ۔21

آاتیں21وتں18 )وتں دواجا،( ، 17وتں15، )وتں،( ، 14 )وتں،( ، 13وتں11اب��ب8رمسق ۔3

�ن11 ñ
D

نD گل ےئہ ےت اوونہں آزامن یئل اودہے وکولں وکیئ اامسین اشن
ñل ن�حث� Dیسی لکن ےک اودہے ابa

D
۔ ریف رف

 ایگنم۔

5 اہمتونں12
ÿںیَم ںین؟  گنم دے  �ن ویکں  ñ

D
۔ اوےنہ اینپ روھ وچ وہاک رھب ےک آایھک اسی زامےن دے ولک اشن

اگ۔ � اجووے  J5 ِداب
C D

�ن ںیئن ñ
D

یچس آدھکا آں یئپ اسی زامےن دے ولاک ں ونں وکیئ اشن

الچ ایگ۔ 13 ھی5ا� ےت اب�Oر 
Lیتشک ےت ب�ث5ن > ےک 

L
۔ ےت اوہ اوانہں ونں ریف چOھڈ

ےئگ یس۔ 14 � ن�ھْل  D۔ ےت اوہ رویٹ ایلاب

ریمخ وتں وہایشر رانہ۔ 15 ریہودسی دے  ریمخ ےت  �ں دے  5 ایسی5 a
D

� یئپ ربخدار رف Jمکح ِداب ۔ ےت اوےنہ اوانہں ونں 

۔ 16 5
C D

ےئپ ہک اسڈے وکل رویٹ ںیئن ےئپ ےت آنھک گل   ۔ اوہ آپ وچ الگں رکن گل 

اتپ رک ےک آایھک،17 ۔ رپ وسیع ےن اہہی 

_____________________________________________________________________________________
(ی دی یھکل وہیئ رکنچس اسسنئ دی دریس E J اب��لبئ داب��ں ٓااتیں ےت ریمی رکیب اڈی� ی�مز/ اب��لبئ دا اہہی قبس نیلپ ڈلیفرکنچس رچچ، ٓازاد وولں ایتر وہاب�� اے۔ اہہی گنک ج�

�ل اینب اے۔ Jاں اب/ �ل‘‘ ووچں ایلں وہایئں الزیم رحتری� اتکب، ’’اسسنئ ےت تحص ٓااتیں دی یجنک دے اب/
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؟18 5
C D

ہیک اہتونں اب�5د ںیئن ؟ ےت  5
C D

نْْسD دے ںیئن  
J

ںین ےت یست نک  ؟  5
C D

 وب5کھڈ>ے ںیئن
J

یست ۔ ااھکں ںین رپ 

ْکی5ا�ں19 Oل رھباب�5ں وہایئں ج� Dوٹرکاب�5ں ڑکٹاب�5ں اب �ں  5
Dِ ْ اتیک Jار ولاکں یئل وتڑاب�5ں ےت یستa

D bجنپ رہ جنپ روایٹں   5
ÿںیَم >وں  ۔ دج�

یس؟ اوانہں ےن اوونہں آایھک اب��رہ۔

�ل رھبے وہےئ 20 Dڑکٹاب�5ں اب وٹرکے  ہے 
Dکِن  

J
aار ولاکں یئل وتڑاب�5ں یس ےت یست

D bروایٹں اچر رہ Jتس >وں  ۔ ےت دج�
۔ Jتس ےکْچOْ یس؟ اوانہں ےن اوونہں آایھک 

5 دھجمسے؟21
C D

ےلہ وی ںیئن  ْ Jیست ۔ اوےنہ اوانہں ونں آایھک ، ہیک 

آاتیں8وتں1اب��ب18ولاق ۔4

لیثمت آیھک۔ 1 � اوانہں ونں اک  Dوےلی داع رکدے رانہ ےت تمہ ہن اہراب a bروں یئپ رہ�O۔ ریف اوےنہ اسی اب

یسک دنبے دی رپواہ رکدا یس۔ 2 رہش وچ اک اقیض یس۔ ہن اوہ رب وتں ڈر دا یس ےت ہن  کسے  ۔ 

دمیع وتں3 اینں رک ےک ونیمں  ویبہ یس ڑہیجی اودہے وکل آےک آدھکی یس یئپ ریما   ۔ ےت اوےس رہش وچ اک 
اچب۔

اھبونںی ںیم ہن رب وتں ڈردا ےت ہن4 a ےت ہن اچایہ رپ اریخںی اوےنہ اےنپ دل وچ آایھک یئپ  5
J

رکیت ھجک� وےلی  ۔ اوےنہ 
دنباب�5ں دی وکیئ رپواہ رکدا آں۔

aی ڑکaLی5 Lاگ۔ اجنی ہن وہےئ یئپ اہہی ڑک 5 ان5ہڈ>ااینں رکاں 
ÿویبہ ونیمں اتسؤدنی اے ںیَم  ۔ ریف وی اسی یئل یئپ اہہی 

کنD وچ دم رک دویے۔  اےھتی آےک ریمے 

ڈ>ا اے۔6
Dہیک کہی ونس اہہی ےب ااصنف اقیض   ۔ رب ےن آایھک 

_____________________________________________________________________________________
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�ل اینب اے۔ Jاں اب/ �ل‘‘ ووچں ایلں وہایئں الزیم رحتری� اتکب، ’’اسسنئ ےت تحص ٓااتیں دی یجنک دے اب/



 یئل اب��لبئ دا قبس2019امرچ ،  3اوتار     |5   ہحفص
ومضمن: حیسم وسیع

aاب�5د رکدے ںین؟ ےت7
D

اگ ڑہیجے رت دن اودہے اےگ رف 5 رکے 
C D

ہیک رب اےنپ ولاکں دا اینں ںیئن ۔ اسی یئل 
اگ؟ a رکے  ہیک اوہ اوانہں یئل دری5

ہیک 8 اگ ےت  >وں انبِ آدم آوے  اگ۔ ریف وی دج� اینں رکے  دلجی اوانہں دا  5 اہمتونں آدھکا آں یئپ اوہ 
ÿںیَم ۔ 

اگ؟ درھیت اےْت اامین اب�Oےئ 

آاتیں10وتں1اب��ب7ولاق۔5

وحنم وچ آاب�5۔1 >وں اوےنہ ولاکں ونں ااینپں اسراب�5ں الگں انس ایلں ےت رفک   ۔ دج�

a یس رمن واالیس۔2
D زعری5 تہب  وہنجں اوہ  کسے وصےب دار دا ونرک   ۔ ےت 

3
Jراگں ونں اودہے وکل ایلھگ ےت اودہے اےگ دروخاتسa

D یئک ری� وہیداب�5ں دے  نْْسD ےک  ۔ اوےنہ وسیع دی ربخ 
اگنچ رکے۔ یتیک یئپ آےک ریمے ونرک ونں 

R اودہے یئل اہہی رک۔4 ْ
J
ےگل یئپ اوہ اسی القئ اے ہک وْت تنم رک ےک آنھک  aLی  ری�  ۔ اوہ وسیع وکل آےئ ےت 

ونبااب�5 یس۔5 �ل ایپر رکدا اے ےت اسڈے ابعدت اخےن ونں اوےنہ ای  D۔ ویکں ےج اوہ اسڈی وقم اب 

ھجک� اب�5راں دے راںیہ اوےنہ6 ےچنہپ ےت وصےب دار ےن  رھگ دے وکل  >وں اور  �ل ایگ رپ دج� D۔ وسیع اوانہں دے اب 
ھا�ں آونںی۔

Lث5نb 5 ہک وتں ریمی تھچ ہ
C D

5 اسی القئ ںیئن
ÿآھک ےک ایلھگ یئپ اے راب�� فیلکت ہن رک ویکں ےج ںیَم

�ل آھک دے ےت7 Dمج�ھی5ا� ہکلب زاب��ن اب
س
 5

C D
5 اےنپ آپ ونں وی ریتے وکل آؤن دے اقلب� ںیئن

ÿںیَم ۔ اسی اب�Oروں 
اگ۔ کیھٹ وہ اجوے  ریما اخدم 

_____________________________________________________________________________________
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�ل اینب اے۔ Jاں اب/ �ل‘‘ ووچں ایلں وہایئں الزیم رحتری� اتکب، ’’اسسنئ ےت تحص ٓااتیں دی یجنک دے اب/



 یئل اب��لبئ دا قبس2019امرچ ،  3اوتار     |6   ہحفص
ومضمن: حیسم وسیع

5 اک ونں آدھکاں ہک8
ÿںیَم >وں  اپسیہ ریمے ےلھت ںین ےت دج�  ۔ ویکں ےج ںیم دوےج دے اایتخر وچ آں ےت 

اج ےت اوہ اجدنا اے ےت دوےج ونں آدھکا ں ہک آ ےت اوہ آؤدنا اے ےت اےنپ ونرک ونں آدھکا ہک اہہی رک ےت اوہ
رکدا اے۔

5 اہتونں9
ÿرھپ ےک اوس ےھتج ونں ڑہیجا اودہے ےھچپ ےھچپ آؤدنا یس آایھک ںیَم  ۔ وسیع اہہی نْْسD ےک ریحان وہایئ ےت 

5 وب5کھی5ا�۔
C D

5 ااہیج اامین ارسالیئ وچ وی ںیئن
ÿںیَم  آدھکا یئپ 

کیھٹ وب5کھی5ا�۔10 ےلھگ وہےئ ونرکاں ےن رپت ےک آےک اوس ونرک ونں    ۔ ےت 

آاتیں27، 24، 19، 17وتں13اب��ب16یتم ۔6

ایھچپ یئپ ولک انبِ آدم ونں13 رگداں ونں  �
ñ
اش العےق وچ آاب�5 ےت اوےنہ اےنپ  >وں وسیع رصیقہی فلنOی دے  ۔ دج�

ہیک آدھکے ںین؟

�ں ووچں وکیئ۔14 5 �
D
ایبن  � ایمہ اب5 a ری5 ھجک�  ھجک� اایلیہ ےت  سمہ دنی واےل آدھکے ںین 

JثOب�ی ویانح  ھجک�  ۔ اوانہں ےن آایھک 

ہیک آدھکے او؟15  ونیمں 
J

یست ایھچپ رپ  ۔ اوےنہ اوانہں ونں 

a حیسم اںی۔ 16
J
ْOزدنہ رب دا رتْپ R ْ

J
وْت رطپس ےن وجاب وچ آایھک  وعمشن  ۔ 

وہل ےن 17 J ےت 
ñ

وگتس � ویکں ےج اہہی لگ  Dویاب  a ری� وعمشن  ابمرک اںی وتں  ۔ وسیع ےن وجاب وچ اوونہں آایھک 
یتیک اے۔  a bویپ ےن ڑہیجا اامسن اےْت اے ریتے اےْت اظرہ 5 ہکلب ریمے 

C D
ںیئن

19� � ےّجب� اگ اوہ اامسن اےْت  ھث5ن 
Dب�ن
ں درھیت اےْت  R ْ

J
ھجک� وْت اگ ےت وج  ں دویاں  R

D 5
J

ونیت یہ داب�5ں ایجنکں  �
ñ
5 اامسن دی اب��داش

ÿ۔ ںیَم
اگ۔ ےلْھْک  اگ اوہ اامسن اےْت  ں درھیت اےْت وھکںیل  R ْ

J
ھجک� وْت اگ ےت وج 
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� اچوہے ےت اےنپ آپ دا24 Dرگداں ونں آایھک یئپ ےج وکیئ ریمے ےھچپ آؤاب �
ñ
۔ اوس وےلی وسیع ےن اےنپ اش

ےھچپ ےھچپ آاجوے۔ ےکْچOْ ےت ریمے  وسیل  ااکنر رکے ےت اینپ 

a اک ونں27 bاگ۔ اوس وےلی رہ �ل آوے  Dاتشں دے اب a
D

ویپ دے الجل وچ اےنپ رف ۔ ویکں ےج انبِ آدم اےنپ 
اگ۔ دبہل دویے  امکں دے اطمقب  اودہے 

16Jاب��ب5یتم ۔7 آتی5

ویپ دی ڑہیجا16 امکں ونں وھکی ےک اہتڈے  �ں وج اوہ اہتڈے کین  J۔ اےسی رطاں اہتڈی ول دنباب�5ں اےْت ےکمچ اب
اامسن اےْت اے دیجمت رکن۔

اسسنئ ےت تحص

30۔25: 180۔1

�ن اجن دا اے یئپ رب یئل
D

وکحتمJ رکدا اے ےت ااشن �ن اےْت 
D

مہف ڑہیجا اسراب�5ں الگں دھجمسا اے، ااشن >وں رب، ازیل  دج�
ایسن دی اسسنئ وچ ٰہی  افش ددنیی اے، ال امیبر ونں  � راہتس ، ڑہیجی  اّلک� Oی5ا�یئ ونں اجنن دا  نکمم اے۔ اسی زدنہ سچ ھجک�  تس� 

a وہیئ۔ bاھکسیئ یئگ ےت اظرہ اب�Oاب�5 اجدنا اے۔ ویکں ےج اہہی حیسم وسیع دے راںیہ 
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 )وتں دواج،(16۔9: 11۔2

Dْ ، وسیع دے زامےن وارگن، اسےنم آؤدنی اے، دیجے وتں
bنْہ �ل  Dمک اب ٰہی اوصل دے  افش ال رکنچس اسسنئ دی امسجین 

وگاچ اجدنے وطر ےت  ریمض وچ اینپ الص وھک ددنیے ںین ےت اجنی رطفی ےت الزیم  �ن دے 
D

امیبراب�5اشن پ ےت  �Oالہپں اب
5
C D

مک اموفق ارطفلی ںیئن Dْ وی اقدر 
bنْہ ی5رaا ول ونں ےت اب�Oپ دریگتس ونں اھتں ددنیے ںین۔ اوس وےلی وارگن، 

Dی bویجںی ہ ںین 
�ین ںین۔ ñ

D
�ل اے‘‘ دی اشن Dرب اسڈے اب’’  � ہی اامعونلیئ اب5 ںین۔  رطفی   J bوبتہ ہکلب 

15 )حیسم( ۔ 9: 332۔3

ریغ امدی، رواحین، اغیپم اے۔ حیسم  رشب یئل رب دا  لگ رکن واال ،  �ل  Dریمض اب �ین 
D

ایخل، ااشن a وہون واال الص  bاگنچ اظرہ حیسم 
افش دنی ےت امیبراں ونں  ایحیت ،  Oی5ا�یئ ےت  > رکن واال؛ راہ ،سچ aددی5

J
ری � دی  aتی5

D
وحاس دے رف ہیبش ےت وصرت ،  ٰہی  اہں ، ال

ابتہ رکن واال اے۔ ومت ونں  امیبری ےت  پ ےت  �Oدبرواحں ونں ڈکنھ واال، اب

 )وتں دواجا،(13۔12: 473۔4

�۔ J شیپ اتیک5 ہے، اب��یق دوےج دنباب�5ں وتں وباتہ، حیسم ونں 
Dں اے ج�ن� Dوسیع اوس دنبے دا اب

21۔19: 51۔5
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ے ےت دوایجں ونں
JتÌمک رکن دے راںیہ ڑہیجے اوےنہ کث یتکم یئل یس، رپ رصف اوہ  اکلم ومنہن اسڈے اسراب�5ں دی  اودہا 

میلعت دیت۔ اوانہں دی 

32۔26: 38۔6

ویجدناب�5ں وہےئ اب�Oپ اےْت نیقی رکن ےت اےنپ آپ وچ ای دنف نیکست وچ  وحاس دی  ڑہیجے ولک سب اینپ وخیش ےت 
Jِےتِک ؛ یئپ  5

C D
 نْْسD دے ںیئن

J
ںین رپ یست ےہ  نک   وب5کھڈ>ے ںیئ، 

J
یست ےہ ںین رپ  J وچ آایھک: ااھکں  ںین اوانہں یئل اوےنہ امدتی5

افش دنی وایل Oی5ا�یئ ونں ےت اودہی  وحاس سچ افش دویاں۔ اوےنہ میلعت دیت یئپ امدی  دولں ہن ھجمس ول ےت اب��ز آؤ ےت ںیم اہتونں 
O رکاؤدنے ںین۔ ْ Oونں پْچ J

J
 اطتق

26۔18: 33۔7

ریتی رمیض 5 رپ 
C D

ڑل رایہ یس ےت اسڈے وڈےھ ااتْسد ےن آایھک: ’’ریمی ںیئن �ل  Dرصنع اب ٰہی  �ین رصنع ال
D

>وں اودہے ادنر ااشن دج�
تس� ھجمس اے۔ اہہی  a وہوے۔ اہہی رواحین ایپر دی ونںی  b5 ہکلب روح اظرہ

C D
دبن ںیئن وپری وہوے!‘‘ ینعی، ریمے ادنر 

a ڈکدھا، اب�Oاب�Oں bایطلغں ونں اب��رہ افش ددنیا،  امیبراں ونں  تک ددنیا،  a ری� aاب�5ں ونں  Oی5ا�یئ یئل ایہم رکدا اے۔ اہہی وری5 ھجک� حیسم اب�5 سچ
ںین اوانہں ونں الیجن دی aونت 

D
� ےت رف اطخواں وچ رمے وہےئ ولاکں ونں زدنہ رکدا ےت ڑہیجے دل دے رغتی5 ےت 

وخربخشی انسؤدنا اے۔

14۔26: 135۔8
_____________________________________________________________________________________
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وہیاہ وولں وکیئ 5 ےت ہن ای اک ریمس 
C D

رقتابیں دا اک اظنم ںیئن  � دیھب اب5 میلعت ِدیت یس وکیئ  ویجںی وسیع ےن ان5ہڈ>ی  تیحیسم 
، 5

C D
�ل ںیئن Dں اب� Dی5ا�یئ دے ابO افش دنی یئل ایپر دا ااہظر یس، رصف حیسم اب�5 سچ امیبر ونں  اکْمْ�ن ےت  یطلغ ونں  ہفحت اے؛ ہکلب اہہی 

اگ۔ ےلسلس دا وہاب�5 وہےئ  ٰہی ول دے  ویجںی دا اعمہلم ال Oی5ا�یئ دے ااہظر وچ،   ہکلب سچ

aن واایلں ونں ْ
L
ری نشم ونں اجری رایھک۔ اوےنہ اےنپ ےھچپ  رچچ انباب�5 ےت اےنپ  اینبد اےْت اانپ  افش دی رواحین  وسیع ےن حیسم دی 

افش ددنیا یس۔ اوےنہ رب امیبر ےت اب�Oیپ دووناں ونں  a ڈکھ دا ےت  bاطخ ونں اب��رہ ٰہی اوصل یس، ڑہیجا  � ال bذمتہ اھکساب�5 یئپ اودہا 
تبیصم دے اب��ووجد ڑہیجے ان5ہڈ>ے اب�Oروں ای �۔اسی  J کسے ایحیت دا دوعیٰ اتیک5 مک ےت ہن ای  لقع،  کسے  ےت ورھکے 

�ن ونں رواحین ےت امسجین دووناں رطاں دی اجنت دنی یئل ورایت۔
D

J ونں ااشن
J

اطتق ٰہی  اودہے اےْت آیئ یس، اوےنہ ال

وسال اےْت اودہے وجاب ونں ج�گ افش ِدیت؟ اسی  امیبر ونں ویکںی  وسال یس، وسیع ےن  Dْ وارگن اوس وےلی وی اہہی ای 
bنْہ

دبرواحں ونں ڈکنھ ہیک آدھکے ںین؟‘‘ینعی  ’’ولک انبِ آدم ونں  Oھی5ا�:  املعں ونں نOْج اطبل�  �۔ اوےنہ اےنپ  Jےن رد رکِداب
نب دی اے؟  J

D
انشپْچ ہیک  کن5ہڈ>ی ےت  �ل  Dافش دنی اب امیبراں ونں  ےت 

25 )وعمشن( ۔16: 137۔9

a حیسم
J
ْOوتں زدنہ رب دا رتْپ’’  :� Jمنج ِداب Oی5ا�یئ ونں  aLی سچ ری� �، ےت اودہے وجاب ےن  J۔۔۔وعمشن ےن اےنپ رھباونں یئل وجاب ِداب

وطر ےت ذینہ  اچسیئ دی، ےت ایحیت ےت ایپر دی روح، ڑہیجی  � ، حیسم، رب دی،  J ں رپاچر اتیک5 R ْ
J
وْت احیسم اںی دیجا  اںی!‘‘ ینعی : اوہ 

� ویکں ےج اہہی Dویاب  a وعمشن ری� ’’ابمرک اںی وتں   ،� J ریخ دی داع ونں شیپ اتیک5 افش ددنیی اے۔ اسی دوعے ےن وسیع وولں 
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a یتیک اے‘‘؛ ینعی ایپر ےن ریتے bویپ ےن ڑہیجا اامسن اےْت اے ریتے اےْت اظرہ 5 ہکلب ریمے 
C D

وہل ےن ںیئن J ےت 
ñ

وگتس لگ 
>اب�5 اے!

L
وباہ وھکل چOھڈ یئل ایحیت دا 

4۔30: 560۔10

ٰہی اوصل وتں وڈیھ ےب ربخی ونں اک دم دوھہک اہجبلJ ، دے ال اچسیئ وتں  ایخل، ینعی ایپر ےت  ایخل وتں ےب ربخی  ٰہی  ال
دبی اےْت مک رکدا اے ےت  ایگنچیئ دے وپرا وہون دا  ایسن ڑہیجا ادبی  Oی5ا�یئ ےت ایپر ، ینعی اوس اوصل دی  ددنیی اے۔ سچ

ےل اجدنی اے۔ لقع ول  ایسن ےت  ایخل دی  ٰہی  ابتہ رکدا اے، ےت اہہی ھجمس ال قشم دووناں ونں  دبی دی   نیقی ےت 

22۔17، 11۔9: 138۔11

a وہایئ۔ bزجعمایت اظرہ ریغاں یئل  � ڑہیجا  J العج ونں واحض اتیک5 اینبد اےْت وسیع ےن  اسی رواحین وطر ےت اسیسنئ 

یحیسم ولک اج وی اےسی رطاں افش ونں اےگ وداھاب�5۔  ایھتولیج ےت  اثمل،  مسن5چتJ یئل اک  یحیسم دور وچ وپری  وسیع ےن 
نلچ ےت ، حیسم دی روح اب�Oن، حیسم دے ومنےن اےْت  D D ننب� ویجںی اودہوں یس، ہک حیسم وارگن  امکحں دے ےلھت ںین،  ا�ں  Dان5ہی

افش دنی۔ پ رکن واایلں ونں وی  �Oل اب� Dل اب� Dامیبراں دے اب 

27۔20: 132۔12

_____________________________________________________________________________________
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� کسے امدے اب5 وبےہ دنب رک ددنیا اے، ےت ےج اہہی  تلفغ ینعی ااھن اامین  ایخل دی دواب��رہ آدم وت  اج امیض وارگن، رواحین 
العج ونں رودکا اے۔ رب دے پ رکن واایلں دے  �Oامیبراں ےت اب انباب�5 ایگ وہوے ےت اہہی  �ل ہن  Dملع دے اب رظناب�5یت 
اثمتیل وتں ااکنر رکن دا ادنازہ الؤدناب�5ں وہےئ، اطخواں وتں اسی یتکم دی  ذینہ ےت امسجین  ایخل ینعی اسراب�5ں  یقیقح 

اگ؟‘‘ اگ ےت ہیک درھیت اےْت اامین اب�Oےئ  >وں انبِ آدم آوے  ’’دج� Oھی5ا�،  وسیع ےن نOْج

17۔16: 37۔13

امکں دی aن ےگ ےت اودہے وڈےھ وڈےھ  ْ
L
دکوں اودہاب�5ں اسرایہں راوہاں اےْت ری >ار  aن واےل دوعدی5 ْ

L
ری وسیع دے ےھچپ 
لقن رکن ےگ؟

26۔22: 55۔14

ٰہی اسسنئ دی ااطلر اےْت ایلؤدنا اے، اوہ ویشاں ال  
D ہشیمہ وتں اے؛ ےت ڑہیجا وی ااینپں زینیم5 افش دے ریف آؤن دا وہلی  ٰہی  ال

اھٹیب اے۔ J ےت روح ونں اب�O ےک ریھک 
J

اطتق افش دی  یحیسم   
D

ْ bےنْہ  حیسم دے ایپےل ووچں دنیپا اے ےت 
D

ْ bےنْہ 

اگ( ۔ 14 )اسراب�5ں ونں( ، 13: 34۔15 17)وہوے 

ایخل دننکہ  a ڈکنھ، ےت رغابیں، احلص  bدبرواحں ونں اب��رہ افش دنی،  امیبراں ونں   ، Dْکن Oبیلص ج ےج اسرے ولک اینپ 

_____________________________________________________________________________________
(ی دی یھکل وہیئ رکنچس اسسنئ دی دریس E J اب��لبئ داب��ں ٓااتیں ےت ریمی رکیب اڈی� ی�مز/ اب��لبئ دا اہہی قبس نیلپ ڈلیفرکنچس رچچ، ٓازاد وولں ایتر وہاب�� اے۔ اہہی گنک ج�

�ل اینب اے۔ Jاں اب/ �ل‘‘ ووچں ایلں وہایئں الزیم رحتری� اتکب، ’’اسسنئ ےت تحص ٓااتیں دی یجنک دے اب/
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لم وہون ےگ۔ �
ñ
aار ورایھں وچ اش

D bمیلعت دنی ےت اوہ رہ Oی5ا�یئ دی  ونں حیسم اب�5 سچ

aض
D

روزاہن دے رف
>ی وولں L ریمی رکیب ادی5

روز اہن دی داع

Oی5ا�یئ، ایحیت ےت ٰہی سچ یہ آوے؛‘‘ ال �
ñ
’’ریتی اب��داش a روز اوہ اہہی داع رکے:  bض اے یئپ رہa

D
a رنک دا اہہی رف bرچچ دے رہ اسی 

�ں دے ایپر Dاب�
D

ریتا الکم اسرے ااشن ں لکن اجن؛ ےت  Rھو
Jمث5ن پ  �Oتنطلس ریمے ادنر اقمئ وہوے، ےت اسرے اب ایپر دی 

وکحتمJ رکے۔ ونں وداھوے، ےت اوانہں اےْت 

۔4، نشکیس VIIIرچچ ونیملیئ، ٓارلکیٹ 

دصقماں ےت امکں دا اک اوصل

5 رکےن اچدیہے۔
C D

a ںیئن
ñ
امکں اےْت اری  � کسے رنک دے دصقماں اب5 رچچ دے  قلعت امدری  ذایت  اخمتفل ےت ہن وکیئ  ہن وکیئ 

پ ونں رد رکداب�5ں وہےئ، ْسجOی رپاہ دنبی، �Oیحیسم اسدسنئان اب وکحتمJ رکدا اے، ےت اک  ٰہی ایپر ای  اسسنئ وچ، سب ال
رچچ دے اسرے رانکں ونں نب دا اے۔ اسی  Oی5ا�ایئں دا رپاھچوناں  ھی5ا�ں سچ

Lِمن �ل ایپر داب�5ں  Dاعمیف اب ریخات دنسپی ےت 
a دنی

ñ
نیل ےت طلغ اری aاں ونں 

ñ
الصوحاں، طلغ اری ذماتمں،  صفی5ا�ں، 

Dمت وگایئں ،   D
ñ 5 Oنشیپ طلغ رطاں داب�5ں  اسرے اب�Oاب�Oں وتں، 

ایخل رانھک اچدیہا اے ےت داع رکین اچدیہی اے۔ a روز  bوتں آزاد رنہ یئل رہ

۔1، نشکیس VIIIرچچ ونیملیئ، ٓارلکیٹ 
_____________________________________________________________________________________
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ی
Jْسن Oض یئل ج a

D
رف

الخف اےنپ آپ ونں ایتر رےھک، ےت الصوحاں دے  ذینہ  a روز اجراحہن  bض اے یئپ اوہ رہa
D

a رنک دا اہہی رف bرچچ دے رہ اسی 
امکں دے راںیہ رظن ادناز رکے۔ اودہے  دکی  دکی ن�ھْلے ےت ہن  aاضں ونں ہن 

D
�ں یئل اےنپ رف Dاب�

D
رب، اےنپ اقدئ ےت ااشن

اگ۔ وصقر وار وہوے   � وصقر اب5 اگ، اوہ ےب  اودہا ااصنف وہوے 

۔6، نشکیس VIIIرچچ ونیملیئ، ٓارلکیٹ 

_____________________________________________________________________________________
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