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2020ونجری،19اوتار

ومضمن۔ایحیت

 آتی!  14: 27رہنسی نتم: زوبر 

________________________________________

*اودن ای دی آس رھک۔“  
+

*اودن دی آس رھک وبضمط وہ ےت ریتا دل وقی وہوے۔اہں دخ
+

”دخ

________________________________________

 آاتیں32وتں 27، 24وتں 22اب��ب12ولاق وجایب ڑپاھیئ: 

اینپ اجن دی رکف ہن رکو یئپ ایس ہیک اھکواں ےگ ےت ہن اےنپ دبن دی یئپ ایس ہیک اب�Dوناں ےگ۔ ۔22

ویکں ےج اجن وخراک وتں ودھ ےک اے ےت دبن ابلس وتں۔۔23

� دنہا اے ہن وکیھٹ ےت ریف۔24
 [
اکوناں ول وغر رکو یئپ ہن وبدنے ںین ہن وڈھ دے ںین ےت ہن اوانہں دا وکیئ اتھِک

ے َودھ اے۔ 
وی رب اوانہں ونں وھکادنا اے۔اہتڈی دقر ےت رپدناب!�ں وتں کیeت 

وسنس دے ْراھکں اےْت دایھن رکو یئپ ویکںی وددھے ںین۔اوہ ہن تنحم رکدے ںین ہن تَکَ  دے ںین۔27
�ن و وشتک دے اب��ووجد اوانہں ووچں کسے

z
ےت ریف وی ںیم اہتونں یچس آدھکا وناں یئپ امیلسن وی اینپ اسری اش

! یس۔ 
� +

وارگنملی�س ںیئن
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*وں رب دیمان دی اھگہ ونں ڑہیجی اَج اے ےت لک ونتر وچ اب��یل اجوے یگ ااہیج ابلس وپادنا۔28 اسی یئل دخ�
اے ےت اے ٹھگ ااقتعدو اہتونں ویکں ہن وپاےئ اگ؟

 ای!ہد*ی التش وچ ہن روہو یئپ ہیک اھکوناں ےگ ےت ہیک اب�Dوناں ےگ ےت ہن یکش ونب۔۔29
 

ےت یست

ویکں ےج ای!ہن+ا�ں اسراب!�ں ویشاں دی التش وچ ج�گ داب!�ں وقامں ردنہاب!�ں ںین رپ اہتڈا ویپ اجن دا اے یئپ۔30
اہتونں ای!ہن+ا�ں ویشاں دی ولڑ اے۔

�یہ دی التش وچ روہو ےت اہہی ویشاں وی اہتونں لم اجن ایگں۔۔31
z
اہں اودہی اب��داش

�یہ دویے۔۔32
z
] ےلگ ہن ڈر ویکں ےج اہتڈے ویپ ونں دنسپ آاب!� یئپ اہتونں اب��داش

+
اے ےکِن

دریس وظع

اب��لبئ ووچں

 ونب( )وتں الہپ(۔20اب��ب13یتنگ ۔1
 

)یست  آتی! 

*ے آوو۔۔20
+
ّھی روہے ےت اسی کلم دا لھپ دنیل!

۔۔۔اہتڈی تمہ ب�ن+
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 آاتیں 14،)وتں:( 11 اب��ب 3وظع ۔2

Å اک ےش ونں اودہے وےلی اےْت اگنچ انباب!�۔۔11 Æاوےنہ رہ

! وہ۔14
� +

� واداھ ںیئن Éےت ونیمں نیقی اے یئپ بس� ھجک� وج رب رکدا اے ہشیمہ یئل اے۔ای!ہد*ے وچ ھجک� اھگاب
� اے یئپ ولک اودہے وضحر ڈردے رنہ۔ سکد*ا ےت رب ےن اہہی اسی یئل اتیک! 

 آتی! 28اب��ب8روویمں ۔3

�ل ایپر رکن واایلں یئل ایلھبیئ دیپا رکداب!�ں ںین ینعی اوانہں یئل۔28 اسونہں ہتپ اے یئپ اسراب!�ں ویشاں رب اب+
ڑہیجے رب دے ارادے دے وماقف البےئ ےئگ۔ 

(16اب��ب 30اانثتس ۔4 !
 آتی!  )ںیَمَ

 

�ل ایپر رکںی ےت اودہاب!�ں راوہاں اےْت۔16 *اودن اےنپ رب اب+
+

åں دخ ْ
 
åں مکح دانیوناں یئپ وْت

+ !
 

ںیم اَج دے دن ونیت
*اودن ریتا

+
åں ویجدنا روہںی ےت ودںیھ ےت دخ ْ

 
�ں وجوْت ! اب 

+
Åامن ےت آنیئ ےت امکحں ونں ںینم

+
Åںی ےت اودہے رف ْ

É
رْٹ

åں اوےھت اجرایہ اںی۔ ْ
 
Åتک ےشخب دیجے اےْت ہضبق رکن ونں وْت åں رْٹ�

+ !
 

رب اوس کلم وچ ونیت
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 آاتیں 23، 22، 8، 7)وتں دواج(، 3وتں 1اب��ب31اانثتس ۔5

�اب!�ں۔۔1 ن!لن!ا�ں ونں انْْس+
ےت ومیسٰ ےن اج ےک اہہی اسراب!�ں الگں ارساب�

*اودن۔2
+

! سکد*ا ےت دخ
� +

ےت اوانہں ونں آایھک ںیم ےت اَج دے دن اک وس وی ورایھں دا واں۔ںیم نہ رٹ رھپ ںیئن
! اجونںی اگ۔ 

� +
Åدن اب�Dر ںیئن åں اسی رْٹ! ْ

 
ےن ونیمں آایھک اے یئپ وْت

*اودن ریتا رب ای ریتے اےَگ اےَگ اب�Dر اجوے اگ۔۔3
+

اسی یئل دخ

وحہلص۔7 åں وبضمط وہ اج ےت  ْ
 
ن!لن!ا�ں دے اسےنم اوونہں آایھک یئپ وْت

وشیع ونں الب ےک اسرے ارساب� ریف ومیسٰ ےن 
�ل *اودن ےن اوانہں دے ویپ دادے اب+

+
وہنجں دخ �ل اوس کلم وچ اجونںی اگ  åں اسی وقم دے اب+ ْ

 
رھک ویکں ےج وْت

åں اوانہں ونں اودہا وارث انبونںی اگ۔ ْ
 
مسق اھک ےک دنی ونں آایھک یس ےت وْت

ھوåں دربتسدار ہن وہوے اگ ےت۔8
�ل روہے اگ۔اوہ ت ی!ن  Åے اگ۔اوہ ریتے اب+ ْ

É
*اودن ای ریتے اےَگ اےَگ رْٹ

+
ےت دخ

åں ڈر ہن ےت ےب دل ہن وہ۔ ْ
 
*ے اگ اسی یئل وْت

É
ھد Dچ åں 

+ !
 

ہن ونیت

اھکساب!�۔۔22 تیگ ونں ھکل ایل ےت ینب ارسالیئ ونں  اسی یئل ومیسٰ ےن اوےس ای دن اسی 

åں ینب۔23 ْ
 
وحہلص رھک ویکں ےج وْت وشیع ونں دہاتی!  یتیک ےت آایھک وبضمط وہ اج ےت   Å

 
ْDےت اوےنہ ونن دے رتْپ

�ل روہاں اگ۔ �ل اھکدی یس ےت ںیم ریتے اب+ ےل اجونںی اگ دیجی مسق ںیم اوانہں اب+ ارسالیئ ونں اوس کلم وچ 

 آاتیں 9وتں 1 اب��ب 1وشیع ۔6
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وشیع۔1  Å
 
ْDاودن ےن اودہے اخدم ونن دے رتْپ*

+
دعب اجنی وہایئ یئپ دخ رمن وتں  دنبے ومیسٰ دے  *اودن دے 

+
ےت دخ
ونں آایھک۔ 

Åدن دے اب�Dر۔2 ےل ےک رْٹ! �ل  åں اھْٹ ےت ای!ہن+ا�ں اسراب!�ں ولاکں ونں اب+ ْ
 
رم ایگ اے اسی یئل نہ وْت دنبہ ومیسٰ  ریما 

ینب ارسالیئ ونں دانی وناں۔  اوس کلم وچ اج ڑہیجا ںیم اوانہں ونں ینعی 

ھا�ں آوے اوونہں ویجںی ںیم ومیسٰ ونں آایھک اے ںیم اہتونں۔3
Éی!نÆ ہ یلت  ریپ دی  اھتں اہتڈے  ڑہیجی ڑہیجی 

�۔ د]اب 

رغمب َول۔4 ایتحں دا اسرا کلم ےت   Å !
 

رکیت Åات 
+

ےل ےک وڈےھ دراب!� ینعی دراب!�ےئ ارف انبلن وتں  ایباب��ن ےت اوس 
دح وہوے یگ۔  Å اہتڈی  !

 
رکیت دنمسر  وڈےھ 

�ل۔5 �ل یس اوجن ای ریتے اب+ ےکس اگ۔ویجںی ںیم ومیسٰ دے اب+ ڑھکا ہن رہ  دنبہ ریتے اسےنم  ریتی اسری رمع وکیئ 
*اں اگ۔ 

É
ھد Dچ åں 

+ !
 

ھوåں دربتسدار وہوناں اگ ہن ونیت
روہاں اگ۔ںیم ہن ت ی!ن 

وہنجں ںیم۔6 åں اسی وقم ونں اوس کلم دا وارث رکاونںی اگ  ْ
 
وحہلص رھک ویکں ےج وْت اسی یئل وبضمط وہ اج ےت 

�ل اھکدی۔  اوانہں ونں دنی دی مسق اوانہں دے ویپ دادے اب+

رشتعی اےْت لمع رکںی دیجا مکح۔7 اہبدر وہ اج یئپ اایتحط رھک ےک اوس اسری    Æں رصف وبضمط ےت وبتہå ْ
 
وْت

یگنچ åں 
+ !
 

åں اجونںی ونیت ْ
 
ےتک وْت ےھتج  �ں وجں  Åںی ہن ےبھَکَ� اب  Éے ڑم �۔ اودہے وتں ہن َسج? åں د]اب 

+ !
 

دنبے ومیسٰ ےن ونیت ریمے 
اکایمیب احلص وہوے۔

�ں وج وج۔8 åں دن ےت رات ای!ہد*ا ای دایھن وہوے اب 
+ !
 

ہکلب ونیت ےٹہ  ہنم وتں ہن  اتکب ریتے  رشتعی دی اہہی 
د*ی

åں اابقلمن+
+ !
 

ںیکس ویکں ےج ریف ای ونیت åں اایتحط رک ےک لمع رک  ْ
 
ایھکل اے اوس اسرے اےْت وْت ھجک� ای!ہد*ے وچ 

åں اگنچ اکایمب وہونںی اگ۔  ْ
 
بیصن وہوے یگ ےت وْت دی راہ 
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*اودن۔9
+

ےب دل ہن وہ ویکں ےج دخ وحہلص رھک۔ڈر ہن ےت  �؟اسی یئل وبضمط وہ اج ےت  ! د]اب 
� +

åں مکح ںیئن
+ !
 

ہیک ںیم ونیت
�ل روہے اگ۔ åں اجونںی اگ ریتے اب+ ْ

 
ےھتج وْت ےھتج  ریتا رب 

�28 اب��ب 40ی!سعن!ا�ہ ۔7  آاتیں 31 اب 

! ےت۔28
� +

ھکد*ا ںیئن
*اےئ ادبی ےت اسری درھیت دا اخقل ی 

+
*اودن دخ

+
� یئپ دخ !

+
! اینْْس

� +
åں ںیئن ْ

 
! اجن دا؟ہیک وْت

� +
åں ںیئن ْ

 
ہیک وْت

Å اے۔ Æتمکح ھجمس وتں اب��رہ ! دنہااودہی 
� +

امدنہ ںیئن

  ونں وباتہ رکدا اے۔ ۔29
 

اطتق د*ا اے ےت امڑے دی 
zش
+ ےکھت وہےئ ونں زور ی�خ اوہ 

گ نیپ ےگ۔۔30 ونوجان وی کھت اجن ےگ ےت امدنہ وہ ون ےگ ےت وسرام اب��لکل ڈ]

احلص رکن ےگ۔اوہ اقعاب��ں وارگن واالں ےت رپاں۔31 *اودن دی اْڈکی! رکن واےل ونںی رسے وتں زور 
+

 رپ دخ
نلچ ےگ ےت امدنہ ہن وہون ےگ۔ نکھت ےگ۔اوہ  �ل اْڈن ےگ ےت دوڑن ےگ ےت ہن  اب+

 آاتیں 13، 6 اب��ب41ی!سعن!ا�ہ ۔8

وحہلص رھک۔۔6 Åا ونں آایھک یئپ  َ رھَب� دمد یتیک ےت  *ی دی  É
+
وگاڈن Å اک ےن اےنپ  Æاوانہں ووچں رہ

دمد رکاں اگ۔۔13 ڑھپ ےک آاھکں اگ ہن ڈر ںیم ریتی  � ھتہ  اجََس� *اودن ریتا رب ریتا 
+

ویکں ےج ںیم دخ
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 آاتیں 16)مک( وتں 12اب��ب 2فلیDت!وåں ۔9

مک رک دے اجوو۔ ۔12 یتکم دے  ۔۔۔ڈرداب!�ں ےت کمن�د*اب!�ں وہےئ اینپ 

!  ےت لمع دووناں ونں اےنپ کین ارادے ونں ااجنم دنی یئل دیپا رکدا اے۔13
+

تین ویکں ےج ڑہیجا اہتڈے وچ 
اوہ رب اے۔

َھگڑÅÉے وتں ریغب رکاب!� رکو۔۔14
چ� ڑلایئ  مک اکشتی!  ےت  اسرے 

ےنب روہو۔15  Å
 
ْDصقن رتْپ ےب  جک رو ولاکں وچ رب دے  ےگن ےت  ےل وہ ےک ڈ] å بیع ےت وھَب�َ ےب   

 
�ں وج یست اب 

رچااغں وارگن واھکیل ددنیے او۔  ج�گ وچ 
 

ہا�ں دے واکچر یست
)ج�ن+

ےب افدئہ۔16 � دوڑ  َ Dریمی جَپ �ں وجں حیسم دے دن ونیمں رخف وہوے یئپ ہن  شیپ رکدے او(اب  الکم  ےت ایحیت دا 
اضعئ وہیئ۔  وہیئ ےت ہن ای ریمی تنحم 

 آتی! 10اب��ب2افشی!وåں ۔10

ہا�ں ونں۔10
ولخمق وہےئ ج�ن+ امکں یئل  ویکں ےج ایس اودہی ای اکررگیی آں ےت حیسم وسیع وچ اوانہں کین 

� یس۔ ایتر اتیک!  رب ےن الہپں وتں اسڈے رکن یئل 

 آاتیں 25، 24 اب��ب2 ویانح 1۔11

_____________________________________________________________________________________
اسسنئ دی دریس رکنچس  یئ  یھکل وہ دی  ی   � اڈی� رکیب  ریمی  آاتیں ےت  ں  � لبئ دای� �� � ای �ی�مز ج� ہہی گنک  ا اے۔   � ایتر وہای� اد وولں  آز رچچ،  رکنچس  نیلپ ڈلیف ہہی قبس  ا ا  لبئ د �� ای

اے۔ اینب  ل  � �اں ای � ایلں وہایئں الزیم رحتری� ل‘‘ ووچں  � �دے ای دی یجنک  تحص آاتیں  اتکب، ’’اسسنئ ےت 
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ایحیت ومضمن:

� اے ےج اوہ اہتڈے۔24 !
+
رشوع وتں اینْْس  

 
� اے اوہ ای اہتڈے وچ اقمئ روہے۔وج یست !

+
رشوع وتں اینْْس  

 
وج یست

Å ےت ویپ وچ اقمئ روہو ےگ۔
 
ْDوی رتْپ 

 
وچ اقمئ روہے ےت یست

� اے اوہ ہشیمہ دی ایحیت اے۔۔25 �ل ودعہ اتیک!  ےت دیجا اوےنہ اسڈے اب+

تحص اسسنئ ےت 

7۔5 :550۔1

�ونں دی وی اھچپن ےت ارفنادتی!  ونں انبؤدنا
+
�ل ااسن �ل اب+   اے ڑہیجا اجونراں ےت ای!ہد*ے اب+

+
ذاہتی  � رب ایحیت اب!

اچب ےک ردھکا اے۔ ےت 

1۔27 :487۔2

!  اےْت نیقی
+

الافتین ْکن+ وایل اتیلص اےْت، اودہی دقرت ےت  اہہی ھجمس یئپ ایحیت رب، روح اے، ایحیت دی ہن م
ےمل رکدا اے۔ �ل اسڈے دن  رنھک اب+

_____________________________________________________________________________________
اسسنئ دی دریس رکنچس  یئ  یھکل وہ دی  ی   � اڈی� رکیب  ریمی  آاتیں ےت  ں  � لبئ دای� �� � ای �ی�مز ج� ہہی گنک  ا اے۔   � ایتر وہای� اد وولں  آز رچچ،  رکنچس  نیلپ ڈلیف ہہی قبس  ا ا  لبئ د �� ای

اے۔ اینب  ل  � �اں ای � ایلں وہایئں الزیم رحتری� ل‘‘ ووچں  � �دے ای دی یجنک  تحص آاتیں  اتکب، ’’اسسنئ ےت 



 یئل اب��لبئ دا قبس2020ونجری،19اوتار    |9   ہحفص
ایحیت ومضمن:

  ےت
z

Åدابس کیھٹ رکدا اے ےت رْٹ� امیبر ونں  اامین اک ےھجمس وےئہ اوصل اےْت ااصحنر رکدا اے۔ اہہی اوصل 
Å رکدا اے۔ Æاظرہ رمجلن!ا�ں ونں  مہ ااگنہ  ویشاں 

27۔21، 18۔16، 15۔13 :258۔3

ایخل الدحمود  �ن وچ 
+
اینبداں وتں ایْچ رپواز ونں وداھؤدناب!�ں وہےئ رب ااسن  Å Æدحوں اب��رہ ای!ہد*ی وتعس ےت 

ہا�ں ایس رب
ج�ن+ ! اجن دے 

� +
ہیبش دے اب��رے ای!ہن+ا�ں ںیئن وصرت ےت  ٰہی  Å رکدا اے۔۔۔۔ ایس ایلص ال Æونں اظرہ

دے اب��رے اجن دے آں۔

�ن رب ےت
+
�ل ااسن ایتیکں اجدناب!�ں ںین دیجے اب+ �ل وداھایئں اب!� اکلم  انتبس� اب+ ن!ا�ں اسی 

�ن داب!�ں اقت�لن!ی 
+
ااسن

اب��رے ایلص رظنہی احلص رکدا اے۔

ھجمس ےس۔ ادبی ایحیت �لمکم  ال دحمود وتعس دی وبتہÆ  اب+ ایخالں دی  �ن دی ےت اودہے 
+
رشب ونں رواحین ااسن

قلعت ردھکی اے۔ �ل  اودہے اب+

15۔10 :265۔4

_____________________________________________________________________________________
اسسنئ دی دریس رکنچس  یئ  یھکل وہ دی  ی   � اڈی� رکیب  ریمی  آاتیں ےت  ں  � لبئ دای� �� � ای �ی�مز ج� ہہی گنک  ا اے۔   � ایتر وہای� اد وولں  آز رچچ،  رکنچس  نیلپ ڈلیف ہہی قبس  ا ا  لبئ د �� ای

اے۔ اینب  ل  � �اں ای � ایلں وہایئں الزیم رحتری� ل‘‘ ووچں  � �دے ای دی یجنک  تحص آاتیں  اتکب، ’’اسسنئ ےت 
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ایحیت ومضمن:

+Åاب ےت �
+
�ن دے ازجن

+
وصرت رب وچ ااسن Åک رکداب!�ں وہےئ،کسے 

 
مہف،امدے دی روح ونں رْٹ یتسہ دا اسیسنئ 

ایخالں دا ،اعمال�ں ےت  �ن اےْت اک وعیس ارفنادتی! 
+
! ددنیا،رپ ااسن

� +
Åاں ںیئن

+ وجترْٹ! دشمگیگ داب!�ں    دی 
+

انشتخ اودہی 
اطع رکدا اے۔ لقتسم وکسن   * ڈن! Å

+
یتمیق ایپر،اک ااْچ ےت ڑم  * ڈن! Å

+
Åہ،ڑم

�
الھک دارْٹ

20۔16 :317۔5

! اے ویکں ےج اہہی رواحین اے ےت ویکں ےج اودہی ایحیت امدے دے
� +

وھٹس ںیئن �ن دی ارفنادتی!  ٹھگ 
+
ااسن

�ن ونں وہر ایلص، سخDن!ا�یئ وچ وہر وبضمط
+
!  ارفنادتی!  دی ھجمس ااسن

+
! اے۔ اینپ رواحتین

� +
رمح و رکم اےْت ںیئن

امیبری ےت ومت ونں حتف رکن دے اقلب� انبؤدنی اے۔ پ،  �Dانبؤدنی اے ےت اوونہں اب

19۔14 :128۔6

افین ولاکں ونں ایْچ ےت �ں ونں وداھؤدنا اے۔  �ن دی اقتیلب دے نف ےت ااکماب+
+
ملع ااسن یتسہ دی اسسنئ دا 

Å اڑپادنے وہےئ اہہی وسچ دے اموحل ونں وداھؤدنا اے۔ اہہی وسنچ واےل ونں اودہی !
 

رکیت ھْلی راب!�بس  
ک

لقع دی وہا وچ وڈاھ رکدا اے۔ ھجمس ےت 

31۔17، 7۔6 :167۔7
_____________________________________________________________________________________

اسسنئ دی دریس رکنچس  یئ  یھکل وہ دی  ی   � اڈی� رکیب  ریمی  آاتیں ےت  ں  � لبئ دای� �� � ای �ی�مز ج� ہہی گنک  ا اے۔   � ایتر وہای� اد وولں  آز رچچ،  رکنچس  نیلپ ڈلیف ہہی قبس  ا ا  لبئ د �� ای
اے۔ اینب  ل  � �اں ای � ایلں وہایئں الزیم رحتری� ل‘‘ ووچں  � �دے ای دی یجنک  تحص آاتیں  اتکب، ’’اسسنئ ےت 



 یئل اب��لبئ دا قبس2020ونجری،19اوتار    |11   ہحفص
ایحیت ومضمن:

زگاردے آں سح وتں ودھ ایحیت  *وں ایس دبین  دھجمسے آں دخ� ٰہی اسسنئ وچ ایحیت ونں رصف ادْہوں  ایس ال
åں دربس  رکدے آں۔ 

+ ےت اونہی!

دح ایپر ےب  �ل  اک رب ونں ننم ےت اےنپ آپ ونں روح دی وقت یئل دایتسب رکن یئل اہتونں رب دے اب+
� وہوے اگ۔ رکاب+

یکین ہی 
ن+ ! وہ سکد*ے ج�

� +
ےھٹک ںیئن ے 

مک وچ ایeہت+ الخف وخاشہ رکدا اے۔“دبن ےت روح کسے  ”دبن روح دے 
�ل یطلغ اب+ � اب!� روح ےت امدے،سخDن!ا�یئ ےت  � ےت درایمین راہ اانپاب+ قفتم وہ سکد*ی اے۔اسنک وہاب+ �ل  دبی دے اب+
ایخل،ڑہیجا رواحین یتسہ ۔راہ اے رپ رصف اک،ینعی،رب ےت اودہا  !

� +
دنملقعی ںیئن مک رکن دی ادیم رانھک  ےھٹک 

اچدیہی اے۔کسے دوےج احلص وہین  �ن دے اب�Dروں  ٰہی انْس!ّ رمکحاین ال َول راامنہیئ رکدا اے۔دبن اےْت اسیسنئ 
وبقل � اقلب�  ےطقن اےْت،زمکور دقاتم  دنسپی اب��لکل اب+ اینبدی  نکمم اے۔اسی   � �ل دبن اےْت اقوب اب�Dاب+ رطےقی اب+

� اج سکد*ا اے۔   افشہیئ وقت ونں وسحمس اتیک!  رھبوےس دے اب�Dروں ای اسیسنئ  رصف ااہتنیئ  سخDن!ا�یئ اےْت  اے۔ 

32۔30 :483۔8

رغیض یگنچ اکررکدیگ یئل ےب  اچدیہا اے ویکں ےج   � انمتقف دے وپرا رکاب+  � Åدیل اب!
+ ریغب رْٹ� دنبے ونں اانپ نشم  کسے 

اچدیہا اے۔  � � اجاب+ مک اتیک!  �ل  اب+

_____________________________________________________________________________________
اسسنئ دی دریس رکنچس  یئ  یھکل وہ دی  ی   � اڈی� رکیب  ریمی  آاتیں ےت  ں  � لبئ دای� �� � ای �ی�مز ج� ہہی گنک  ا اے۔   � ایتر وہای� اد وولں  آز رچچ،  رکنچس  نیلپ ڈلیف ہہی قبس  ا ا  لبئ د �� ای

اے۔ اینب  ل  � �اں ای � ایلں وہایئں الزیم رحتری� ل‘‘ ووچں  � �دے ای دی یجنک  تحص آاتیں  اتکب، ’’اسسنئ ےت 
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ایحیت ومضمن:

18۔10 :514۔9

�ہ۔ اہہی لگنج وچ آزاد دے ریغب ڈر دے کْمد*ا
z
تہÆ  دا اب��داش �

z
ذینہ اب��داش ربب“،  ےلیبق دا  وحہلص ”وہیدہ دے  االخیق 

من!ا�ں
zش Dین دے ج �Dرچااگہوہاں وچ۔۔۔اب Åاب!�ں  Æھن!ا� ردنہا اے اب!� ”رہ

Éرک ےک ت�ی!ن D Dں وچ اہہی تخ� ےلھک دیمااب+ اے۔ 
�تی�  دقیم zاچالیک ےت اب لیس وچ، اجاشفنین،  Å

 
یہیبشت رْٹ ین  �

+
Åابس  وتں ااسن

+
ٰہی رف وکل“ اہہی آرام رکدا اے۔ ال

*ے ںین ےت
+
لح وہون واال اسامن دنیل! اکپ  ایئں“ وارگن ےھجمس اجدنے ںین۔ اوہ  �Dاراں اہپڑاں دے وچابÅ

+ Æرہ”
دصقماں یئل راتفر وداھؤدنے ںین۔  وڈےھ 

6۔32 :28۔10

رھگ ! اے۔مسن!خن!ا�ں ونں 
� +

وحہلص ازفایئ ںیئن وحہلص ازفایئ وبتہÆ  اے ےت االخیق  اعمرشے وچ اجونراں وایل 
الخف اچدیہے ںین۔ اوانہں ونں اےنپ ےت دوایجں دے اب�Dاب�Dں دے  ے 

کت+ ْ Dالخف ھتہ ج Å طلغ ےش دے  Æوچ ےت اب��رہ
اچدیہی اے۔ ےج اوہ اامین + اجری رینھک  Å اہہی گنج� !

 
رکیت دصقم احلص وہون  اچدیہا اے، ےت اانپ  احمذ وھکانل 

ےلم اگ۔  �ج  ردھکے ںین ےت اوانہں ونں وخیش دا اب 

3۔29، 25۔22 :97۔11

_____________________________________________________________________________________
اسسنئ دی دریس رکنچس  یئ  یھکل وہ دی  ی   � اڈی� رکیب  ریمی  آاتیں ےت  ں  � لبئ دای� �� � ای �ی�مز ج� ہہی گنک  ا اے۔   � ایتر وہای� اد وولں  آز رچچ،  رکنچس  نیلپ ڈلیف ہہی قبس  ا ا  لبئ د �� ای

اے۔ اینب  ل  � �اں ای � ایلں وہایئں الزیم رحتری� ل‘‘ ووچں  � �دے ای دی یجنک  تحص آاتیں  اتکب، ’’اسسنئ ےت 
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ایحیت ومضمن:

خیچ اوینہ ہی وبیتہ اینپ آواز ایْچ رکدی اے،یطلغ دی 
ن+ ج� سخDن!ا�یئ  چس وبنل یئل تمہ دی ولڑ دنہی اے؛ویکں ےج 

� اجوے۔ ریغ واحض آواز ونں ہشیمہ یئل اخومش ہن رک د]اب  Åاومیش وچ ای!ہد*ی 
+

Å یئپ رف !
 

رکیت  * ای ایْچ وہوے یگ،دخ�

افش دنی ےت امیبراں ونں  سخDن�ا�یئ ونں ڑہیجی ایحیت اے  تیحیسم اوس ایحیت ونں ڑہیجی سخDن!ا�یئ اے ےت اوس 
افیلکتں یئل درھیت اےْت Å رکریئہ اے۔اوانہں  Æروں دواب��رہ اظرہ�Dامکں دے اب یطلغ ونں دور رکن دے روسیل 
اخمتفل وتں اےْت ووجدتی!  افین  ریپاں ونں ملد*اب!�ں ںین؛رپ  تیحیسم وچ ونںی  ! اے ڑہیجاب!�ں 

� +
وکیئ اعموہض ںیئن

Å دی نیقی داہین ملد*ی اے۔ نہس واایلں ونں رواحین ارج� فیلکت  ےفحت  ٰہی ایپر دے  دی اایْچیئ وچ ےت ال

12۔10، 6۔2 :254۔12

*ے ںین ڑہیجے دایھن ردھکاب!�ں وہےئ ےت داع رکداب!�ں وہےئ ”سن دے ںین ےت کھت
+

ْ
Æدنْہ اوہ ولک وبضمط 

ایگنچیئ احلص رکدے ںین ےت �ل  ی اب+
ھی!ن  Dچ ! وہ سکد*ے“، ڑہیجے 

� +
Å دے ںین ےت امدنہ ںیئن ْ

É
! سکد*ے۔۔۔ رْٹ

� +
ںیئن

! دیپا وہون
� +

احلص رکدے ےت ہن ادیمی ونں ںیئن Åار ردھکے ںین، اب!� وہیل وہیل 
 

Åرف اینپ اسی احتل  ونں رْٹ�
ددنیے۔

لن�ھد*ے آں ےت اودہی اسڈی �ل سخDن!ا�یئ ونں  �زی اب+ �
 
�ل رب دی اْڈکی! رکدے آں ےت رااینْس *وں ایس ربص اب+ دخ�

راہ وچ دہاتی!  رکدا اے۔
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22۔16 :326۔13

 اوجن ای
 

ہطقن یست � ایگ  حتف اتیک!  ے اج سکد*ے ںین۔اہہی 
رغض نہ احلص کیeت  دصقم ےت  زگارن دا  �ل ایحیت  ڈگنھ اب+

!
� +

� اے،ےت ھجک� ںیئن رشوع اتیک!  *ول  دعدی دخ�  رکنچس اسسنئ دا 
 

اچدیہا یس۔یست  � � ویجںی اہہی رکاب+ رشوع اتیک! 
مک رکن ےت داع �ل  ےنب یگ۔ےچس دصقم دے اب+ Åیق وچ راکوٹ 

 
!  اہتڈی رْٹ

+
تین وہوے اگ وساےئ اسی دے یئپ طلغ 

�؟“ ننم وتں روک د]اب  قح ونں  ہے اہتونں 
�ل اہتڈا ویپ اہتڈے یئل راہ وھکل دویے اگ۔”کن+ رکن اب+

23۔10 :262۔14

انٹلپاچدیہا اے،ےت امدی زمکور ارطضاب ونں  �ھن+ یئل اسڈے 
لن سخDن!ا�یئ ےت ایحیت ونں  اسونہں امدے وچ 

Å ےت اےْچ
 
Å ااْچ اانھٹاچدیہا اے۔اہہی واحض رْٹ !

 
رکیت ایخل  الافین  ایخل وتں رب دے  اہشدت وتں ااْچ،افین  وحاس دی 

وحہلص ازفایئ ددنیے ںین۔  Å اڑپن یئل  !
 

رکیت  Å
+
رمزک یتسہ دے ااحےط ےت لمکم  دنبے ونں اینپ  ایخل رب دے 

ایخالں åں وت!کھد*ی اے۔“رشب اویب دے 
+ !
 

ریمی اھَک ونیت ینس یس،رپ نہ  �ل  نک اب+ ربخ  اویب ےن آایھک،”ںیم ریتی 
*ددنیی اے۔ ریف اوہ ایحیت ےت

É
ھد Dچ فیلکت ےت وخیش اےگ ودانھ  Åیض 

+
*وں امدے دی رف ونں الیھپؤن ےگ،دخ�

مک رکن ےت اوانہں �ل  رغیض،ربص اب+ الؤن ےگ ےت اوہ ےب  وھجےٹ ادنازے  �دامین دے 
z
وخیش،دھک ےت اش

تمعن احلص رکن ےگ۔ تبحم دی   !
� +

*اب!�ں وہاب!�ں ڑہیجے رب دے وارگن ںیئن
اسراب!�ں ونں دتج� 
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Åض
+

روزاہن دے رف
*ی وولں É ریمی رکیب اڈن!

روز اہن دی داع

سخDن!ا�یئ، ایحیت ےت ٰہی  �یہ آوے؛‘‘ ال
z
’’ریتی اب��داش Å روز اوہ اہہی داع رکے:  Æض اے یئپ رہÅ

+
Å رنک دا اہہی رف Æرچچ دے رہ اسی 

�ں دے ایپر �اب+
+
لکن اجن؛ ےت ریتا الکم اسرے ااسن ھوåں 

تنطلس ریمے ادنر اقمئ وہوے، ےت اسرے اب�Dپ می!ن  ایپر دی 
وکحتم  رکے۔ ونں وداھوے، ےت اوانہں اےْت 

۔4، نشکیس VIIIرچچ ونیملیئ، آرلکیٹ 

دصقماں ےت امکں دا اک اوصل

اچدیہے۔ ! رکےن 
� +

Å ںیئن
z
امکں اےْت ارْٹ  � رچچ دے کسے رنک دے دصقماں اب! قلعت امدری  ذایت  اخمتفل ےت ہن وکیئ  ہن وکیئ 

دنبی، ْسجDی رپاہ  پ ونں رد رکداب!�ں وہےئ،  �Dیحیسم اسدسنئان اب وکحتم  رکدا اے، ےت اک  ٰہی ایپر ای  اسسنئ وچ، سب ال
رچچ دے اسرے رانکں ونں نب دا اے۔ اسی  ایئں دا رپاھچوناں  ھن!ا�ں سخDن!ا�

Éم]ن �ل ایپر داب!�ں  اعمیف اب+ ریخات دنسپی ےت 
Å دنی

z
نیل ےت طلغ ارْٹ Åاں ونں 

z
الصوحاں، طلغ ارْٹ ذماتمں،  صفن!ا�ں، 

مت+ وگایئں ،   +
z ! Dنشیپ رطاں داب!�ں  طلغ  اسرے اب�Dاب�Dں وتں، 

اچدیہی اے۔ اچدیہا اے ےت داع رکین  ایخل رانھک  Å روز  Æوتں آزاد رنہ یئل رہ

۔1، نشکیس VIIIرچچ ونیملیئ، آرلکیٹ 
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ی
ْسن  Dض یئل جÅ

+
رف

الخف اےنپ آپ ونں ایتر رےھک، ےت الصوحاں دے  ذینہ  Å روز اجراحہن  Æض اے یئپ اوہ رہÅ
+

Å رنک دا اہہی رف Æرچچ دے رہ اسی 
امکں دے راںیہ رظن ادناز رکے۔ اودہے  دکی  دکی ی?ھْلے ےت ہن  Åاضں ونں ہن 

+
�ں یئل اےنپ رف �اب+

+
رب، اےنپ اقدئ ےت ااسن

وصقر وار وہوے اگ۔  � وصقر اب! ےب  اودہا ااصنف وہوے اگ، اوہ 

۔6، نشکیس VIIIرچچ ونیملیئ، آرلکیٹ 
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