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�وری، 20اوتار  2022 رف�

ایسن ومضمن۔

وقعیب  رہنسی نتم:  ��ب1         اب  5	 
تی  آ
________________________________________

�ل ددنیا اے۔ � وہوے ےت رب وتں ےگنم ڑہیجا ریغب المتم& کی)ت&ے اسراب#�ں ونں ےھک دل اب� ”ےج اہتدے ووچں کسے وچ ایسن دا اھگاب3
اوےنہ دیت اجووے یگ۔“

________________________________________

 آاتیں28، 23، 20، 15وتں 12 اب��ب28اویب وجایب ڑپاھیئ:

�د دی اھتں ےھتک اے؟۔12 رپ ایسن وھتکں ےلم یگ؟ ےت رخ�
�ن اودہی دقر اجن دا اے ےت ہن اوہ ویجدنہ دی درھیت وتں ملدTی اے۔۔13 ہن ااسن�
۔۔14 # a # اے۔ دنمسر آدھکا اے اوہ ریمے وکل ںیئن� a ڈوایگنیئ آدھکی اے اوہ ریمے وچ ںیئن�
�ل لم سکدTی اے ہن اچدنی اودہی تمیق دا لم ےگل یگ۔۔15 ہن اوہ وسےن اب�
�د دی اھتں ےھتک اے؟۔20 ریف ایسن وھتکں آؤدنی اے؟ ےت رخ�
رب اودہی راہ ونں اجن دا اے ےت اودہی اھتں وتں وافق اے۔۔23
�د اے۔۔28 Tاودن دا ڈر ای ایسن اے ےت دبی وتں دور رانہ رخ� �ن ونں آایھک وھکی دخ� ےت اوےنہ ااسن�

_____________________________________________________________________________________
دریس اتکب، رکنچس اسسنئ دی  یئ  وہ یھکل  ی دی  � � 
اڈی ں آاتیں ےت ریمی رکیب  � 
داب ��لبئ  اب  $ ی
مز% ج� اہہی گنک  ے۔  ا  � 
ایتر وہاب اد وولں  رکنچس رچچ، آز ڈلیف نیلپ  اہہی قبس  لبئ دا  �� اب

ے۔ ا اینب  ل  � اں اب% $ 
وہایئں الزیم رحتری ل‘‘ ووچں ایلں  � ے اب% دی یجنک د آاتیں  ’’اسسنئ ےت تحص 



�وری، 20 اوتار    |2   ہحفص  یئل اب��لبئ دا قبس2022 رف�
ایسن ومضمن:

دریس وظع

اب��لبئ ووچں

 آاتیں 34، 33: 199زوبر ۔1

� اودہے اےْت رٹاں اگ۔۔33 # Tاودن ونیمں اےنپ آنیئ دی راہ دس ےت ںیَم�# اریخ رکیت& اے دخ�
�ل اوونہں انمں اگ۔۔34 ونیمں ایسن اطع رک ےت ںیَم�# ریتی رشتعی اےْت رٹان اگ۔ ہکلب ںیَم�# وپرے دل اب�

 آاتیں7وتں 1 اب��ب2ااثمل ۔2

# ےت ریمے مکح ونں اینپ رظن وچ رںیھک۔۔1 � ریماب#�ں الگں ونں ںینم� ْ �! ےج وْت& &  اے ریمے رتْپ�ْ
�ل دل ال ےل۔۔2 �ں ایسن ول اےنپ نک رھک ےت لقع اب� ْ  اجنی یئپ وْت&
�ں لقع ونں البوںی ےت مہف یئل آواز ایْچ رکںی۔۔3 ْ   ہکلب ےج وْت&
��ااینں ونں ۔4  ےت اوونہں اجنی لب�ھی#ں ویجںی اچدنی ونں ےت اوونہں اجنی لب�ھی#ں ویجںی ہیفخ رخ�
�ں رب دے ڈر ونں ںیھجمس اگ ےت رب دی رعمتف ونں احلص رکںی اگ۔۔5 ْ  ےت وْت&

_____________________________________________________________________________________
دریس اتکب، رکنچس اسسنئ دی  یئ  وہ یھکل  ی دی  � � 
اڈی ں آاتیں ےت ریمی رکیب  � 
داب ��لبئ  اب  $ ی
مز% ج� اہہی گنک  ے۔  ا  � 
ایتر وہاب اد وولں  رکنچس رچچ، آز ڈلیف نیلپ  اہہی قبس  لبئ دا  �� اب

ے۔ ا اینب  ل  � اں اب% $ 
وہایئں الزیم رحتری ل‘‘ ووچں ایلں  � ے اب% دی یجنک د آاتیں  ’’اسسنئ ےت تحص 



�وری، 20 اوتار    |3   ہحفص  یئل اب��لبئ دا قبس2022 رف�
ایسن ومضمن:

 ویکں ےج رب ایسن ددنیا اے۔ ملع ےت لقع اودہے ہنم ووچں ای ن�کلدTے ںین۔۔6
�زاں یئل دمد ایتر ردھکا اے ےت راتس& رو یئل اوہ ڈاھل اے۔۔7 �  اوہ راابتس&
 

 )وتں:( آاتیں12 وتں 9، 7وتں 5 )وتں:(، 3 اب��ب3 السنیط  1۔3

�ل ایپر رکدا ےت اےنپ ویپ دادے دے آنیئ اےْت رٹ دا یس۔۔3 Tاودن اب� ےت امیلسن دخ�
�ں ہیک۔5 � # Tاودن ےن آایھک گنم ںیَم�# ونیت& � ےت دخ� Tاودن رات دے وےلی امیلسن ونں سفت�ے وچ واھکیل داب& ت�عو�ن وچ دخ� ج�

دویاں۔
� اے اسی یئل یئپ اوہ ریتے وضحر رایتس ےت۔6 & 3�ا ااسحن اتیک#  امیلسن ےن آایھک وتں اےنپ اخدم ریمے ویپ داؤد اےْت ڑب�

�ں اوونہں اک ْ �ں اودہے یئل اہہی وڈاھ ااسحن رایھک وہایئ یس یئپ وْت& ْ �ل دِسTâےھ دل وتں دلچا رایہ ےت وْت& & ریتے اب� دصاتق&
� ڑہیجا اودہے تخت اےْت ےھٹیب ویجںی اج دے دن اے۔ � دâاب& & رتْپ�ْ

T3ا ای۔7 �
ْ � ڈنْم �ہ انباب#� اے ےت ںیم وھچاب3 íاےنپ اخدم ونں ریمے ویپ داؤد دی اھتں اب��داش � ْ Tاودنا ریمے راب��!وْت& ْ� اے دخ�

ïےت نْہ 
۔  # a � اجن ےت رپت ےک آؤن دی وی لقع ںیئن� ïآں ےت ونیمں اب��رہ

�ں وج ںیم ےگنچ ےت دنمے وâچ اڈھ۔9 �ھں� واال دل دے اب& �ں اےنپ اخدم ونں اینپ وقم دا اینں رکن یئل سمج ْ  اسی یئل وْت&
رکاکس ویکں ےج ریتی اسی وڈیھ وقم دا اینں وکن رک سکدTا اے؟

 ےت اہہی لگ رب ونں دنسپ آیئ یئپ امیلسن ےن اہہی ےش یگنم۔۔10
# یتیک ےت ہن اےنپ یئل۔11 a رمع دی دروخاتس& ںیئن�  ےت رب ےن آایھک یئپ ویکں ےج وت اہہی ےش یگنم ےت اےنپ یئل یمل 

دنملقعی دی دروخاتس& یتیک اے۔ � اےنپ یئل  ْ � ےت ہن اےنپ دانمشں دی اجن یگنم ہکلب اینں رکن یئل وْت& & دوتل& داوسال اتیک#
� اجنی دا یئپ۔12 �ھں� واال دل دâاب& �ں اک لقع ےت سمج � # �۔ ںیَم�# ونیت& & اطمقب اتیک#  اسی یئل وھکی ںیَم�# ریتی دروخاتس& دے 

دعب ریتے وراگ وکیئ آےئ اگ۔  می#ا� ےت ہن ریتے  ج� ریتے وراگ ہن وکیئ ریتے وتں الہپں 
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 آاتیں5وتں 1 اب��ب11ن#سعی#ا�ہ ۔4

دیپا وہوے یگ۔ ۔1 ینہٹ  ڑجاں وتں اک اب��ر آور  ےلکن یگ ےت اودہاب#�ں  یسی دے ےنت وتں اک وکلپن  ےت 
�د دی روح،تحلصم ےت دقرت دی روح،رعمتف۔2 Tاودن دی روح اودہے اےْت رہھٹے یگ۔تمکح ےت رخ�  ےت دخ�

وخف  دی روح۔ Tاودن دے  ےت دخ�
اطمقب ااصنف رکے۔3 وخف وچ وہوے یگ ےت اوہ ہن ااینپں ا�ایھکں دے وی#کھں� دے  Tاودن دے  �دامین دخ� íےت اودہی اش

اطمقب ہلصیف رکے اگ۔  ننس دے  اگ ےت ہن اےنپ انکں دے 
�ل درھیت دے اخاسکراں دا ہلصیف رکے اگ ےت اینپ زاب��ن۔4 دعل اب� ا�ں دا ااصنف رکے اگ ےت  ی� �ل مسکی# ہکلب اوہ رایتس اب�

انف رک دویے اگ۔ �اں ونں  �ل رشڑب# �ل درھیت ونں امرے اگ ےت اےنپ وہاٹنں دے دم اب� دے اصع اب�
�زی دا اکٹپ وہوے اگ۔ ۔5 � ولہپ اےْت راابتس& �زی وہوے اگ ےت اودہے  � اکٹپ راابتس& رمک دا  ےت اودہی 

&1 اب��ب2یتم ۔5 الہپ( آتی#  )وسیع( )وتں 

می#ا�۔۔1 ج� تیب امحل وچ  وہیدہی دے  �ہ دے زامےن وچ  íریہودسی اب��داش وسیع   

 آاتیں 52، 47، 46 )وتں:(، 43 وتں 40 اب��ب2ولاق ۔6
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لضف اودہے اےْت یس۔۔40 ایگ ےت رب دا  دنہا  ومعمر  �ل  ایگ ےت ایسن اب� & اب��دنا  اطتق& T3ا وددھا ےت  ْ  اوہ ڈنْم�
دنہے یس۔۔41 # اجدنے 

í
�ومیلش دیع ونں ڑب# � اسل فسح دی  ïامں ویپ رہ اودہے 

ےئگ۔۔42 # ونں 
í

�ومیلش اطمقب ڑب# & دے  T اوہ اب��رہ ورایھں دا وہایئ ےت اوہ دیع دی رواتی# ےت دخ�
ایگ۔۔43 # وچ رہ 

í
�ومیلش وسیع ڑب# ڈنما  �ں ونں وپرا رک ےک رپےت ےت اوہ  T اوہ اوانہں داب� دخ�

نس دے ےت۔46 لکیہ وچ ااتسداں دے واچےل ےھٹیب اوانہں دی  دعب اجنی وہایئ یئپ اوانہں ےن اوونہں  �ں  انتں داب� ےت 
ا�۔ �ل وسال رکدے وہےئ وی#کھی# اوانہں اب�

ریحان یس۔۔47 نس رےئہ یس اودہی ایسن ےت اودہے وجااب��ں وتں  ہے اودہی  ےت جQب�
ایگ۔۔52 وبقمتیل وچ ودھ دا  �ن دی  اکھٹ وچ ےت رب دی ےت ااسن� وسیع ایسن ےت دق  ےت 

 آاتیں28وتں 22 اب��ب 12یتم ۔7

�، اسی۔22 اگنچ رک دâاب& دیجے وچ دبروح یس۔ اوےنہ اوونہں  گے ونں ایلےئ  گْی� ولیک اودہے وکل اک اےھن�  اوس وےلی 
ایگ۔ گْت�گا� وبنل ےت وی#کھں� گل  رطح 

� اے؟۔23 & ایگ یئپ اہہی داؤد دا رتْپ�ْ اھتج ریحان وہ ےک آنھک گل  ےت اسرا 
# ڈکھ دا۔۔24 a �وبل دی دمد وتں ریغب دبرواحں ونں ںیئن� رسدار ن�علز� �ں ےن نْْس� ےک آایھک یئپ اہہی دبرواحں دے  # ایسی# � رف�
�ان وہ اجدنی۔25 دنیپی اے اوہ وڑب#  3 ْ ٹْھپ� �یئ وچ  íسیج اب��داش ایخالں ونں اجن ےک اوانہں ونں آایھک  اوےنہ اوانہں دے 

اقمئ ہن روہے اگ۔ 3 وپے یگ اوہ  ْ رھگ وچ ٹْھپ�  � رہش اب# سیج  اے ےت 
اقمئ روہے۔26 یہ ویکں  � íاخمفل وہایگ۔ ریف اودہی اب��داش ڈکایھ ےت اوہ آپ اانپ  اطیشن ونں  اطیشن ےن ای  ےت ےج 
یگ؟
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ڈکدھے ںین؟ اسی۔27 �ل  دیکی دمد اب� رتپ  ڈکدھا واں ےت اہتڈے  �ل دبرواحں ونں  �وبل دی دمد اب� ےت ےج ںیم ن�علز�
فصنم وہون ےگ۔ یئل اوہ ای اہتڈے 

یئگ اے۔۔28 یہ اہتڈے وکل اڑپ  � íڈکدھا واں ےت رب دی اب��داش �ل رواحں ونں  رپ ےج ںیم رب دے روح دی دمد اب�

 آاتیں12، 10 )ویجںی یئپ(، 9 اب��ب2رکویھتنں 1۔8

دنبے دے دل وچ۔9 �ں ہن  # ا� ں ہن انکں ےن ابتس� ویشاں ہن اایھکں ےن وی#کھی# ۔۔۔ ویجںی ایھکل اے اوجن ای وہایئ ڑہیجاب#�ں 
آایئں۔ اوہ اسراب#�ں رب ےن اےنپ ایپر رکن واایلں یئل ایتررک دâایتں۔

ہہت۔10 � ویکں ےج روح اسراب#�ں الگں ہکلب رب دی  & � اتیک# ïرپ اسڈے اےْت رب ےن اوانہں ونں روح دے راںیہ اظرہ
Tا اے۔ � ھبل دنیل# داب#�ں الگں وی 

�ں وج اوانہں الگں ونں اجنن ڑہیجاب#�ں رب ےن اسونہں۔12 گ دا ہکلب اوہ روح اب��اب#� اے ڑہیجا رب وولں اے اب& رپ ایس ہن ج�
دâایتں ںین۔

&5 اب��ب2فلی�ت#و�ں ۔9  آتی#

وسیع دا یس۔۔5 �اج روھک ویجںی حیسم  زم� اوجن دا ای 

اسسنئ ےت تحص
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24۔14 )وتں الہپ،(، 8۔6 :275۔1

& اے ہن وکیئ ایسن اطتق& العوہ وکیئ  ہطقن اہہی اے یئپ رب، روح، تس� دا احمک اے، ےت اودہے  ٰہی اسسنئ دا اصف  ال
اے۔ 

ا�ں ںین، صلی& قلعت ردھکے ںین۔ اہہی اودہاب#�ں ج� �ل  � رب اب� íوہج ےت اڑب ، & # یتسہ، الافتین� تمکح،   ، & ذاہتی� وماد،  ھجک�  اسرا 
یچس ا�یئ  تمکح دے، وکیئ سچ�ی# # وساےئ اودہی  a تمکح ایسین ںیئن� ٰہی اوصل، ایپر دے ادبی ااہظر۔ وکیئ  یہ ال � � ینعی الانتم&

# وساےئ اودہے ڑہیجی رب ددنیا a اگنچ ںیئن� ٰہی دے، وکیئ  # وساےئ ال a ایحیت ایحیت ںیئن� ، وکیئ  # a تبحم ایپری ںیئن� ،وکیئ  # a ںیئن�
اے۔ 

ھجک� ایسن ای اے وطر ےت واھکؤدنا اے یئپ تس�  ٰہی امدعب االایعیبطت واحض  � وہایئ اے ال ïاظرہ ھجمس وچ  ہک رواحین  ویجںی 
� اھتں وموجد ےت اسری ïواال، رہ & اطتق& ہک اسری  ینعی  العم اویغلب اے  ہمہ اجیئ،  قلطم،   âاقدر ےت اہہی ایسن رب، 

ھجک� ایسن دا ااہظر اے۔  امکل اے۔ اسی یئل الص وچ اسرا  اسسنئ دا 

20۔16 :591۔2

�ن وچ اے، ہکلب # ڑہیجا ااسن� a � رب، اوہ ںیئن� اّلک² ا�یئ، ایپر،  ایحیت، سچ�ی# ٰہی اوصل، الص،  ²ی روح، یتسہ، ال کل ، اب#� ایس،  لقع، الک² ںیَم�#
Tی۔ �ْ ïدنْہ  # a اکلم ااہظر اے، اولتیہ، ڑہیجی واحض رکدی اے رپ آپ واحض ںیئن� دیجا وپرا ےت  �ن  ٰہی اوصل اب#� رب، ااسن� ال
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29 )وچ(۔27 :204۔3

�ن رب، ڑہیجا اسری ایسن اے، وتں ورھکی اینپ وکیئ ایسن رھک # آایھک اج سکدTا یئپ ااسن� a دکی ںیئن� ۔۔۔اسسنئ وچ اہہی 
سکدTا اے۔

26۔20، 17۔14 :478۔4

امدے وچ اے؟  & ذاہتی� وسحمس رکدے ںین، ےت ہیک  Tا، ےت ااصعب  وسال۔ہیک دامغ وسدخ�
 

وگےش وسچ ذنیہ ےت دامیغ  ریغ  امدہ  ۔۔۔۔ ےج  # a � اے ےت ںیئن� وھجاب3 �ن اک  اچس اے ےت ااسن� ۔ ےج رب  # a وجاب۔ںیئن�
یطلغ آدھکی اے، # رک سکدTا۔  a مک وپرے ںیئن� & امدے وچ ویکںی رہ سکدTی اے؟امدہ ایسن دے  ذاہتی� # سکدTے ےت  a ںیئن�

ھجک� وی �، وج  # & دور اے۔ رشوع وتں اریخ رکیت& ïافین اے ےت اہہی اتیلص وتں وبتہ دیقعہ  �ن واں،“ رپ اہہی  ”ںیَم�# ااسن�
# اے۔ a ھجک� وی ںیئن� اینب اے ےت وہراوہ  �ل  دیقعاب#�ں اب� ین امدی  � افین اے اوہ ااسن�

& اے(۔23: 2۔5 ذاہتی� 25 )رب 

یہ ایسن ونں اہہی دس سکدTے آں وج اوہ الہپں وتں اجن دا وہوے؟ � � & اے۔ ہیک ایس اسی الانتم& ذاہتی� رب 

30۔20 :151۔6
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# ردھکی، a & ںیئن� اطتق& العج رکن دی وکیئ   � لتق رکن اب# �ن دی وسچ  ٰہی ایسن دی رگناین وچ اے۔ ااسن� مک ال  � ïن دا رہ� ایلص ااسن�
اقمئ ہیبش ونں  وصرت ےت  �ن ونں انباب#� اینپ  ہے ااسن� ٰہی ایسن جQب� # اے۔ ال a اقوب ںیئن� دنبے اےْت وکیئ  ےت اودہا رب دے 

دقمس وپولس واحض رکدا � اچدیہا اے ویجںی  وتلمی وہاب� الخف اے ےت اوونہں  �ن دی ایسن رب دے  ردھکی اے۔ ااسن�
مہ ایخل اے، ےت اسی ایسن وچ اسری یتسہ  ٰہی ایسن ےت اودہا  وموجد اے اوہ ال ھجک� ڑہیجا الص وچ  اے۔ اوہ تس� 

اننمں & ونں  اطتق& اننمں اںی، اسی  گنت راہ اسی اتیلص ونں وانھکی ےت  آگنہ ےت ادبی اب��یئ اجدنی اے۔ دِسTâیھ ےت 
� اںی۔  ا�یئ دی راامنہیئ اےْت رٹاب� ےت سچ�ی#

14۔6 :206۔7

ین وسچ دبن اےْت ےت دبن دے راںیہ � وکحتم& رکے، امدی،، طلغ ااسن� �ن اےْت  وصہب اے یئپ اوہ ااسن� اہہی رواحین ایسن دا 
مک رکدی اے۔ �ل  رطےقی اب� ڑیھبے   & ïوبتہ

ریغ # دے سکدTی، ویکں ےج اہہی  a افش ںیئن� امیبر ونں  دکی  اقلب� اے۔ اہہی  �ااب#�یئ دے  رطاں دی ڑب�  � ïارادے دے وقت رہ
�ز دی داع اے۔ اہہی داع، اسحں دی اجبےئ � قشم، آس، اامین، ایپر، راابتس& Tایبں دی  � ہک دخ�  T �ز دی داع اے؛ دخ� � راابتس&

افش ددنیی اے۔ امیبر ونں  دنہاب#�ں وہےئ،  ïی#ب3ھا�ں  ہ رگناین  اسسنئ دی 

10۔3 :315۔8
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امکل دے اسی ا�اھکن ےن یئپ ”ںیَم�# ےت ویپ اک واں“اوونہں رایبں دے روایتی رظنےی وتں ورھکاانباب#�۔رب دے
3â�اکں یس۔اوہ سب اک ایسن ونں اجن دا یس ےت کسے دوےج اےْت اوےنہ وکیئ دوعیٰ ڑِھج� ھجمس اوانہں یئل  یگنچ  اب��رے اودہی 
ٰہی اسسنئ دی # یس؛ ےت ال a پ ےت دبی ایسن ںیئن� ہک دبن یس ےت اہہی یئپ امدا، اب�� � ایسن یس ہن  �۔ اوہ اجن دا یس یئپ ااب� & # اتیک# a ںیئن�

ینب۔   پ�ھت3کا�ر ایلؤن دی وہج  ھجمس اودہے اےْت زامےن دی  اہہی 

18۔11 :216۔9

ایطلغں ونں ابتہ سح داب#�ں  ،افین  # a ھجک� ںیئن� & دے وہر  ذاہتی� � ایسن اے،ےت اہہی یئپ اموساےئ اک ایسن ےت  اہہی مہف یئپ ااب�
مہ آگنہ انبؤدنا اے؛اہہی �ایمہ یئل اک دم رشوع وہ اجدنا اے۔اہہی مہف دبن ونں  ا�یئ دی رف� سح دی سچ�ی# افین  رکن ےت 

اقونن دی ٰ ایسن دے  �ن اےْت الہی اصعب،ڈہاب#�ں،دامغ وریغہ ونں الغم انبؤدنااے ہن یئپ امکل انبؤدنا اے۔ےج ااسن�
رپسد اے  تبحم دے  ا�یئ ےت  ہشیمہ دی ایحیت ےت سچ�ی# دنہی اے ےت اودہا دبن  رمکحاین 

19۔11 :128۔10

�ار � اےنپ آپ وتں رف� # دح رکیت& & ےت کسے  íداتس� & ڑب� ïرھب ےک وہر دکچلار وہ اجدنی اے، اہہی وبتہ �ل  ھجمس اب� ین وسچ رواحین  � ااسن�
نف اقتیلب دے  �ن دی  یتسہ دی اسسنئ دا ملع ااسن� اقلب� وہاجدنی اے ےت ٹھگ آرام دنسپ رکدی اے۔  وہ اجن دے 

� اڑپادنے وہےئ اہہی وسچ دے اموحل ونں # ولاکں ونں ایْچ ےت کھْلی راب#�تس& رکیت& افین  �ں ونں وداھؤدنا اے۔  ےت ااکماب�
ھجمس ےت لقع دی وہا وچ وڈاھ رکدا اے۔ وداھؤدنا اے۔ اہہی وسنچ واےل ونں اودہی 

20۔16، 13۔4 :191۔11
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ہیبش �ن رب دی  T ددنیے ںین یئپ ایسن اک وتں وبیتہ اے، رب اک وتں وباتہ اے، ےت ااسن� ج�ھد3 رشب اسی ومہ ونں   T دخ�
# رکے اگ۔ a �لم ںیئن� íہیبش وچ وکیئ امدی رصنع اش �ن اسی  ہشیمہ دا ااسن� وچ اسےنم آووے اگ، ےت اہہی 

ٰہی اوصل �ن دا اوہ رواحین ےت ال یئگ اے،ینعی ااسن� یھجمس  & دی طلغ یمہف  وینووجدتی# وطر ےت،رظناب#�یت ایحیت دی  امدے دے 
� یئپ ونںی رپاےن # ہچب یس،“اوھتیں رکیت&  � �ں اوےھت ےل اجدنا اے ”ےھتج وھچاب3 � دنہا اے ےت اونہی# �زل  ین وسچ اےْت اب� � ڑہیجا ااسن�

ایگ وہوے۔  � & �لم اتیک# íایحیت وچ اش وہنجں   � # ایخل دی دیپاشئ اےْت یتسہ دے رواحین مہف ےت اووھتں رکیت&

� ڑھپیھپاب#�ں دے رس،دل اب# �ں  � � اچدیہا اے۔اونہی# & ےت دیق وتں اےنپ آپ ونں آزاد رکاب� وخد آور دہ امدتی# ین وسچ ونں  � ااسن�
ذنیہ دے ریغ   & # اے۔ذاہتی� a �ن ےب سب ںیئن� �ن دی ایحیت داب#�ں آاسں ہیک ںین؟ااسن� انھچپ اچدیہا: ااسن�  # a اب��رے وہ ر ںیئن�

# اے۔  a � ںیئن� پچ� اےگ 

30۔25 :180۔12

�ن اجن دا اے یئپ رب یئل وکحتم& رکدا اے ےت ااسن� �ن اےْت  Tوں رب، ازیل مہف ڑہیجا اسراب#�ں الگں دھجمسا اے، ااسن� دخ�
ٰہی ایسن دی اسسنئ وچ افش ددنیی اے، ال امیبر ونں  � راہتس، ڑہیجی  اّلک² ا�یئ ونں اجنن دا  نکمم اے۔ اسی زدنہ سچ�ی# ھجک�  تس� 

� وہیئ۔ ïیئگ ےت اظرہ حیسم وسیع دے راںیہ اھکسیئ  اب��اب#� اجدنا اے۔ ویکں ےج اہہی 

11۔1 :276۔13
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ا�ں الکم دے اپ#ہی� افش ددنیی ےت  امیبر ونں  � رکدا اے ڑہیجی  ïونں اظرہ & اطتق& �ں اوس  � �� انتم �ن ونں  اّیس²# اک رب،اک 
ٰہی Tوں ال ایگ اے“۔دخ� دفہی لم  افش دنی واال واں“ےت”ونیمں  Tاودن ریتا  �ں ونں وپرا رکدی اے یئپ،ںیَم�# دخ� ا�اھکاب�

�ن دویج دے اّیس²# دیجے وچ اک  � رکدی اے  ïں ونں اظرہ�# â�ایِن ایل اجدنا اے ےت اوہ رشاتک داب#�ں اوانہں  امکحں ونں ھجمس 
�ل دنہا اے،ڑہیجا الکم دے اسی مکح اب� ذنیہ وہلیس  # رکدی،ہکلب اسراب#�ں وچ اک روح،رب،اک  a � ںیئن� گنج� �ل  اب�
ٰہی اسسنئ وچ اب��یمہ �ن ےت اودہا اخقل ال حیسم دا یس۔“ااسن� �اج روھک ویجںی  اطمتقب ردھکا اے یئپ:”اوجن دا ای زم�

رصف رب داب#�ں الگں وتں اھچپاین اجدنا اے۔ وعشر  رشاتک ردھکے ںین،ےت ایلص 

2۔30 :231۔14

اقمئ ردنہاب#�ں وہےئ ایبن اےْت  ïی#ب3ھا�ں،وکیئ وہر ایسن ہن ردھکاب#�ں وہےئ،رشبم دے اسی  �ن، اےنپ اخقل دی رمکحاین ہ ااسن�
ھجک� دیپا وہایئ اودہے ووچں وکیئ ےش وی ] دے راںیہ دیپا وہایئں ےت وج  ویشاں اوس [رب دے الکم  یئپ ”اسراب#�ں 

حتف اب�� سکدTا اے۔ ومت اےْت  امیبری ےت  پ،  # وہیئ“، اب�� a دیپا ںیئن� اودہے ریغب 

�ض روزاہن دے رف�
Tی وولں 3 ریمی رکیب اڈی#

روز اہن دی داع
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�وری، 20 اوتار    |13   ہحفص  یئل اب��لبئ دا قبس2022 رف�
ایسن ومضمن:

ایحیت ےت ایپر دی ا�یئ،  ٰہی سچ�ی# یہ آوے؛‘‘ ال � íروز اوہ اہہی داع رکے: ’’ریتی اب��داش � ïض اے یئپ رہ� � رنک دا اہہی رف� ïرچچ دے رہ اسی 
�ں دے ایپر ونں وداھوے، �اب� لکن اجن؛ ےت ریتا الکم اسرے ااسن� ھو�ں 

پ می#ب& اقمئ وہوے، ےت اسرے اب�� تنطلس ریمے ادنر 
وکحتم& رکے۔ ےت اوانہں اےْت 

۔4، نشکیس VIIIرچچ ونیملیئ، آرلکیٹ 

دصقماں ےت امکں دا اک اوصل
# رکےن اچدیہے۔ اسسنئ a � ںیئن� íامکں اےْت اڑب  � دصقماں اب# رچچ دے کسے رنک دے  قلعت امدری  ذایت  اخمتفل ےت ہن وکیئ  ہن وکیئ 

دنبی، ریخات دنسپی ےت �ی رپاہ  یحیسم اسدسنئان اب��پ ونں رد رکداب#�ں وہےئ، ْسج وکحتم& رکدا اے، ےت اک  ٰہی ایپر ای  سب ال وچ، 
رچچ دے اسرے رانکں ونں اسرے اب��اب��ں وتں، طلغ نب دا اے۔ اسی  ا�ایئں دا رپاھچوناں  ا�ں سچ�ی# مâب3ھی# �ل ایپر داب#�ں  اعمیف اب�
ایخل � روز  ïدنی وتں آزاد رنہ یئل رہ � íنیل ےت طلغ اڑب �اں ونں  íالصوحاں، طلغ اڑب ذماتمں،  ا�ں،  وگایئں ، مت�صفی#  � í # نشیپ� رطاں داب#�ں 

رانھک اچدیہا اے ےت داع رکین اچدیہی اے۔
۔1، نشکیس VIIIرچچ ونیملیئ، آرلکیٹ 

ی ْسب& �ض یئل ج� رف�
الخف اےنپ آپ ونں ایتر رےھک، ےت رب، الصوحاں دے  ذینہ  � روز اجراحہن  ïض اے یئپ اوہ رہ� � رنک دا اہہی رف� ïرچچ دے رہ اسی 

امکں دے راںیہ اودہا ااصنف دکی رظن ادناز رکے۔ اودہے  پQھْلے ےت ہن  دکی  اضں ونں ہن  � �ں یئل اےنپ رف� �اب� اقدئ ےت ااسن� اےنپ 
وصقر وار وہوے اگ۔  � وصقر اب# وہوے اگ، اوہ ےب 

۔6، نشکیس VIIIرچچ ونیملیئ، آرلکیٹ 
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