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2022 وجالیئ ، 17اوتار 

ایحیت ومضمن۔

ں    رہنسی نتم:  سی�و� �ب3کل اب  3� تی�  آ
________________________________________

ْکی وہیئ اے۔“ �ل رب وچ ل ”اہتڈی ایحیت حیسم دے اب*
________________________________________

 آاتیں16، 15، 4وتں 1 اب��ب7ربعاوینں وجایب ڑپاھیئ:

�وہاں ونں لتق رک ےک۔1 Bااہم اب��داش< D ارب� �ہ۔ رب اعتیلٰ دا اکنہ ہشیمہ اکنہ ردنہا اے۔ دج� ےت اہہی کلم دصق اسمل دا اب��داش<
Bتک یگنم۔ رپت ےک آؤدنا یس اوےنہ اوونہں یج آاب�Yں ونں آایھک ےت اودہے یئل رب�

�زی دا۔2 � cں دے بلطم دے اطمقب راابتس� Bااہم ےن اسراب�Yں ویشاں دی دہ یکی دیت۔ الہپں ےت اےنپ اب* nں یہ ارب� * Yاونہی
�ہ اے۔ �ہ اے ےت ریف اسمل ینعی حلص دا اب��داش< اب��داش<

�ہم اے۔ ہن اودہی رمع دا رشوع اے ہن ایحیت دا اریخ ہکلب رب دے رتپ دے اشمہب۔3  اہہی ریغب ویپ، ریغب امں، ریغب بسن اب*
اینب۔

Bااہم ےن ٹْْل� دے وِدایھ وتں وِدایھ امل دی دہ یکی۔4 *Bرگ ارب� *Bرگ یس وہنجں وقم دے رب� اسی یئل وغر رکو یئپ اسیک رب�
دیت۔
D کلمِ دصق وارگن اک وہر ااہیج اکنہ نمج واال یس۔۔15 ےت دج�
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c دے اطمقب رقمر وہوے۔۔16 cہکلب ریغ افین ایحیت دی اطتق Y � ڑہیجا دبین امکحں دی رشتعی دے اطمقب ںیئن*

دریس وظع

اب��لبئ ووچں

28c اب��ب12ااثمل ۔1 Yآتی 

۔۔28 Y � سچ̈یYا�یئ دی راہ وچ ایحیت اے ےت اودہے راےتس وچ ومت اب��لکل ںیئن*

 آاتیں 10 وتں 5: 36زوبر ۔2

B ایْچ اے۔۔5 Y cاودن!اامَسن وچ ریتی تقفش اے۔ریتی وافداری االفک رکیتD اے دج*
�ن ےت۔6 nں ااسن* ْ cاودن!وْتD c رب دے اہپڑاں دے وارگن اے ریتے مکح وبت̧ہc ای قیمع ںین۔اے دج* cریتی دصاتق

اجونر دووناں ونں وفحمظ ردھکاں اںی۔
Dے ںین۔ ۔7 * Yھا�ں انپہ دنیل�اے رب!ریتی تقفش کِٹ*ہی یتمیق اے ینب آدم ریتاب�Yں اب��وہناں دے رپاھچونںی ہ̧یYٹ
nں اوانہں ونں اینپ وخونشدی دے دراب�Y ووچں ایپونںی اگ۔ ۔8 ْ cا�ں وتں وخب آوسدہ وہن ےگ۔وْتcعمی

* اوہ ریتے رھگ داب�Yں ن
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ویکں ےج ایحیت دا ہمشچ ریتے وکل اے۔ریتے ونر دے اب¨�روں ایس ول واھکیں ےگ۔۔9
ریتے اھچپنن واایلں اےْت ریتی تقفش دایمئ وہوے ےت کین دالں اےْت ریتی سچ̈یYا�یئ۔ ۔10 

 آاتیں 17، 16: 90زوبر ۔3

ریتا مک ریتاب�Yں دنباب�Yں اےْت ےت ریتا الجل اوانہں دی اوالد اےْت اظر̧ہB وہوے۔۔16
Dا دا رکم اسڈے اےْت رپاھچوناں رکے۔اسڈے اھتہں دے مک ونں اسڈے یئل اقمئ رک اہں۔17 ےت رب اسڈے دج*

اسڈے اھتہں دے مک ونں اقمئ رکدے۔

 آاتیں24وتں 21، 18 اب��ب5دیپاشئ  ۔4

D اودہے وتں ونحک ج�میYا�۔۔18 ےت اب�Yرد اک وس اب��ھٹ ورایھں دا یس دج�
�حل ج�میYا�۔۔21 D اودہے وتں وتماش< ےت ونحک ھٹنیپ ورایھں دی یس دج�
�ل رٹدا رایہ ےت اودہے وتں رتپ ےت۔22 �ل اب* B رب دے اب* Y cحل دے نمج وتں دعب ونحک نت وس ورایھں رکیت� ےت وتماش<

دایھں ج�میYا�ں۔
ےت ونحک دی وپری رمع نت وس ھٹنیپ ورےھ وہیئ۔۔23
� وہایگ ویکں ےج رب ےن اوونہں کْ̈چْ ایل۔۔24 �ل رٹدا رایہ ےت اغتی� �ل اب* ےت ونحک رب دے اب*
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 آاتیں 17وتں 14 اب��ب11اویب ۔5

Bاب�Yں وچ ہن رنہ دے۔۔14 Yرایتس ونں اےنپ ڈرب� ھتہ وچ دبی اے ےت اوونہں دور رک ےت اب* ےج ریتے 
۔۔15 Y � دقم وہ اجونںی اگ ےت ڈرن واال ںیئن*  c �تی� ں اگ ہکلب وتں اب< Yکی ےب داغ ̈چْ ہنم  دت انیقیً وتں اانپ 
nں اینپ امڑی احٹْلc ونں ب�ھْل اجونںی اگ۔ وتں اوونہں اب¨�ین وارگن اب�Yد رکںی اگ ڑہیجا ہہب ایگ وہوے۔۔16 ْ cویکں ےج وْت
B وارگن وہوے اگ۔۔17 Yےت او وسرب �Yا وہابBرY ی ̧ہی* یگ ےت ےج  �ولں وبیتہ رونش وہوے  ےت ریتی ایحیت دورہپ اب*

 آاتیں 20، 19، 14وتں 11 اب��ب30اانثتس ۔6

Y ےت ہن ای اوہ دور اے۔۔11 � nں دانی واں ریتے یئل وبت̧ہc اواھک ںیئن* * Y cونیت  Yَویکں ےج اوہ مکح ڑہیجا اج دے دن ںیَم
ڑ̈چ�Bےھ ےت اوونہں اسڈے وکل ایل ےک۔12 Y یئپ وت آںیھک یئپ اامسن اےْت وکن اسڈی اخرط  � ےہ ںیئن* اوہ اامسن اےْت ےت 

لمع رکےیئ؟ �ں وج ایس اودہے اےْت  cانسووے اب
اخرط اجووے ےت اوونہں اسڈے وکل۔13 دنمسر اب¨�ر وکن اسڈی  دنمسر وتں اب¨�ر اے یئپ وتں آںیھک یئپ  ےت ہن ای اوہ 

�ں وج ایس اودہے اےْت لمع رکےیئ؟ cایلوے اب
�ں وج وتں اودہے اےْت۔14 cے اے۔ اوہ ریتے ومہہن وچ ےت ریتے دل وچ اے ابB�ہر Yن*ٹ  cالکم ریتے وبت̧ہ ہکلب اوہ 

لمع رکںی۔
Bتک۔19 ںیَمYَ ایحیت ےت ومت ونں ےت رب� �ں واں یئپ  انبؤاب* وگاہ  الخف  ویجدنہ روہںی ےت ریتی اوالدںیَمYَ اج دے دن اامسن ےت درھیت ونں اہتڈے  �ں وج وتں وی  cےل اب تنعل ونں ریتے اےگ درھاب�Y اے اسی یئل وتں ایحیت ونں اانپ  ےت 

وی۔
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�Bاب�Y روہںی ویکں ےج اوہ ای۔20 ْ ڑچ� �ل ای  ںینس ےت اودہے اب* لگ  �ل ایپر رکںی ےت اودہی  Dاودن اےنپ رب اب* �ں وج وتں دج* cاب
Bااہم ےت ااحضق �ں وج وتں اوس دسی وچ وایس روہںی وہنجں ریتے ویپ دادے ارب� cریتی ایحیت ےت ریتی رمع دا واداھ اے اب

اھکدی یس۔ �ل  Dاودن ےن اوانہں اب* مسق دج* ےت وقعیب ونں دنی دی 

یلہپ( 36، 35، 3وتں 1 اب��ب 12ویانح ۔7  )وتں:( آاتیں 50، 49، 47 )اوہ( وتں 44 )وتں 

ےھتج زعلر یس وہنجں وسیع ےن وماب�Yں ووچں وجااب�Y یس۔۔1  � Yا� وچ آابYعی*ی تیب  ھچ دن الہپں  ریف وسیع فسح وتں 
�ل۔2 ویسا رکدی یس رپ زعلر اوانہں ووچں یس ڑہیجے اودہے اب* � امراھت  c Yاتیک � ایتر  اھکاب* �م دا   اوےھت اوانہں ےن اودہے یئل اش<

اھکن ونں ےھٹیب یس۔  � اھکاب*
�ل اودہے۔3 ریپاں اےْت اب¨�اب�Y ےت اےنپ واالں اب* ےل ےک وسیع دے  رطع  اخصل ےت اگنہم  ولک  اٹج امیس دا اداھ  ریف امراھت ےن 

کہم ایگ۔ �ل  رطع دی وخوبش اب* ریپ وپےھجن ےت اسرا رھگ 
�ل اے۔35 B ول اہتڈے اب* Y cرکیت D B ول اہتڈے واچےل اے۔ دج� Y cرچ رکیت وھتڑے  اسی یئل وسیع ےن اوانہں ونں آایھک یئپ وہر 

Y اجن دا یئپ ےھتک � YرBے وچ رٹدا اے اوہ ںیئن* ی ̧ہی* YرBا اہتونں آےک ڑھپ ولوے ےت ڑہیجا  ی ̧ہی* Bدے اجؤ۔ اجنی ہن وہوے یئپ  ْ�رب
اجدنا اے۔

ونب۔۔36  B c �ں وج ول دے رتْ̈پْ cل اے ول اےْت اامین ایلؤ اب� B ول اہتڈے اب* Y cرکیت D دج�
ریمے گھلں* واےل اےْت اامین ایلؤدنا اے۔۔44 Y ہکلب  � ڑہیجا ریمے اےْت اامین ایلؤدنا اے اوہ ریمے اےْت ںیئن*
ریمے گھلں* واےل ونں ویYکھدDا اے۔۔45 ےت ڑہیجا ونیمں ویYکھدDا اے اوہ 
YرBے وچ ہن روہوے۔۔46 ی ̧ہی* ریمے اےْت اامین ایلووے  �ں وج ڑہیجا  cواں اب �Yگ وچ آاب نب ےک چ� ںیَمYَ ول 
ںیَمYَ۔47 رہھٹاؤدنا ویکں ےج   Y � رجمم ںیئن* لمع ہن رکے ےت ںیَمYَ اوونہں  نس ےک اوانہں اےْت  ےج وکیئ ریماب�Yں الگں 

یتکم دنی آاب�Y واں۔  گ ونں  Y ہکلب چ� � رہھٹاؤن ںیئن* رجمم  گ ونں  چ�
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ہیک۔49 � اے یئپ  cونیمں مکح داب ایلھگ اے اوےنہ ای  ہے ونیمں  Y آایھک ہکلب ویپ جsٹ* � ھجک� وی اےنپ وولں ںیئن*  Yَںیَم ویکں ےج 
آاھکں ےت ہیک وبالں۔

اتپ اے یئپ اودہا مکح ہشیمہ دی ایحیت اے۔۔50 ےت ونیمں 

 آاتیں41وتں 36 اب��ب9اامعل ۔8

ہمج ر̧ہBین اے اوہ وبت̧ہc ای کین مک ےت ریخات رکدی یس۔۔36 B cدیجا رب �م   ا� اب* cیYی�ِیcن لں* یس  Yاف وچ اک  ̈جی�Yےت اب 
�۔۔37 cالہن ےک اب��ال اخےن وچ رھک ِداب یئگ ےت اوونہں  رم  امیبر وہ ےک  ہدDاں وہایئ یئپ اوہ  Yں وچ ای اب� اوانہں ِداب*
ےلھگ ےت۔38 رطپس اوےھت ای اے دو دنبے  رگداں ےن  اہہی نْْس* ےک یئپ  � دْلDْہ اب�Yاف دے وکل ای یس اش<  ےت ویکں ےج 

B ہن رکے۔ Yتنم  یتیک یئپ اسڈے وکل آؤن وچ درب اودہے  اےگ 
ویبارودناب�Yں۔39 ےئگ  ےت اسراب�Yں  ےل  اخےن وچ  الب  Dوں اڑپاب�Y ےت اوونہں  �ل رٹ ایپ۔ دج� رطپس اھْٹ ےک اوانہں دے اب*

انبےئ یس واھکؤن لگیYا�ں۔ �ل رہ ےک  ڑپکے ر̧ہBین ےن اوانہں دے اب* ڑھکاب�Yں  ےت ڑہیجے رْْکBےت ےت  وہایئں اودہے وکل 
ا� اھْٹ۔۔40 cیYی�ِیcن کیٹ ےک ْداع یتیک۔ریف الش ول وتمہج وہ ےک آایھک اے  وگڈےھ  � ےت  cرک ِداب Bں ونں اب��ر̧ہ�Yرطپس ےن اسراب

رطپس ونں ویYکھیYا� ےت اھْٹ یھٹیب۔ ےت اوےنہ ااھکں وھکل ِدایتں  ےت 
�۔۔41 c ِYاتیک رپسد  � ےک اوونہں زدنہ اوانہں دے  الْب�ْ ویباں ونں  دقماسں ےت  ڑھپ ےک اوونہں ااھْٹاب�Yےت  ھتہ  اوےنہ 

 آاتیں14وتں 12: 92زوبر ۔9

انبلن دے دویدار وارگن ودےھ اگ۔۔12 رھبا وہوے اگ۔ اوہ  اصدق وجھکر دے ْرھک وارگن ر̧ہBا 
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رھبے وہون ےگ۔۔13 Dاودن داب�Yں اب��راگوہاں وچ ر̧ہBے  ےئگ ںین اوہ اسڈے دج* Dاودن دے رھگ وچ الےئ  ڑہیجے دج*
رھبے رنہ ےگ۔۔14 �زے ےت ر̧ہBے  cوبضمط وہون ےگ۔ اوہ اب اوہ وڈریھ رمعی وچ وی 

اسسنئ ےت تحص

29۔394:28۔1

اچدیہا اے یئپ ایحیت رب اے،ےت اہہی یئپ رب اقدر قلطم اے۔ اسونہں اہہی اب�Yد رانھک 

31۔246:27۔2

اچدیہا اے۔ایحیت ےت  � ہدDے وتں ااہظر ونں رشوع رکاب* Yاچدیہی اے ےت اب لٹ�ھٹ*ی  ایحیت ہشیمہ دی اے۔ اسونہں اہہی 
�ری cاگلاب �زیگ ےت  cایخالں ونں رمع ےت وخف دی اجبےئ ایپر، اب c دے اب��رے اےنپ  Yایگنچیئ الافین ںین۔ےت آؤ ایس ووجدتی

۔  � Yل انبےئی� دے اب*

 )وتں الہپ(20۔249:18۔3
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Y اے۔  � قلعت ںیئن* �ل وکیئ  ہٹ�ی“اے۔میظنت ےت وےلی دا ایحیت اب* لک ےت ہشیمہ یئل اوک ج� حیسم وارگن ایحیت ”اج، 

8۔4، 2۔1 :584۔4

ایخل۔ *Bی؛ ول، سچ̈یYا�یئ ےت ایپر دا رواحین  Yدن۔ ایحیت دی اعشع ررب

ایگنچیئ دے اطمقب وےلی دا نیعت � وہ اجدناب�Yں ںین ےت ایسن اوس  مہف داب�Yں ویشاں رواحین ھجمس دی ول وچ اغتی� وےلی ےت 
YرBے وچ ہن وہوے ی ̧ہی* � ای رب دا دن اے، ےت ”اوےھت وکیئ  ہدDا اسےنم آؤاب* Yرکدی اے ڑہیجی اسےنم آؤدنی اے۔اب

اگ۔“

6۔245:32۔5

سکدDاب�Yں۔ Y وہ  � انف ںیئن* دکی  الکشں  ہدDاب�Yں  Yن ےت اب� ¼¼Yمتخ وہوے اگ۔اّّیس دکی  Y وہایئ ےت ہن اہہی  � دکی رشوع ںیئن* الدحمود 
Y اے۔ایحیت � وھجدلا وہایئ ڈنیپومل ںیئن* ایگنچیئ،وخیش ےت ْدھک،امیبری ےت تحص،ایحیت ےت ومت وچ  Bاب�Yیئ ےت  �ن رب� ااسن*

ہیبش ںین۔ انبؤن واےل دی ہشیمہ دی  �ایپ اجدنا۔ اکلم ےت الافین اےنپ  Y اب* � �ل ںیئن* ڈنلیکراں اب* ےت اودہاب�Yں اطاتقں ونں 

26۔10 :246۔6
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Bامہ رکدی اے۔سچ̈یYا�یئ ےت اتیلص دا رف* Dی ےت رمع ونں دبوصریت  * Yوھک دنیل یسمش َورےھ دے اطمقب رمع دی درازی وجاین 
ہدDی ادبی دورہپ اے ڑہیجی ڈودبے وہےئ وسرج دے Yردھکا اے۔وجارمندی اب c Yل ووجدتی� یتسہ دے اب* ونمر وسرج 

مہف ددنھال دنہا اجدنا اے،رونش ےت اعریض  رطاں وخوصبریت دا  �ل دیمیھ دنہی اجدنی اے۔دبین ےت امدی دی  اب*
اچدیئا اے۔   � ولطع وہاب* مہف اےْت  �ل روح دے ونر ونں رسمور  رعتافیں دے اب* ِ ریخست  �اقلب�  اب*

Y اںی۔دیپاشئ ےت ومت دے � امشر ہشیمہ دی وتعس دا ہصح ںیئن* �ریخی ادعادو  cاخرط وچ ہن ایلوو۔اب دکی  رمعاں ونں 
اگنچ اے ےت وسانہں اے ھجک� وج  بس�  �ں ںین۔اوہ  الخف وبت̧ہc وڈاب�Yں اسزاش< c دے  Y وسناتین* رمدایگن ےت  اواقت اکر 
Bہ ولوے اگےت ریف وی اینپ �ن ھٹس ورایھن دی ایحیت دا وباتہ زم* یطلغ دے وسا ااسن* دح وچ رکن دی  اوونہں ونںی نپ ےت 

Dا اے۔ *ْ دنْ̧ہ �ن ہشیمہ وسانہں ےت وڈاھ  �زیگ ےت ودعے ونں اقمئ رےھک  اگ۔ الافین رمکحان دے ہ̧یYٹ�ھا�ں ااسن* cاب ، c cذینہ اطتق
زیکیگ ونں اسےنم ایلؤدنا اے۔ ر̧ہB آؤن واال اسل ایسن، وخوصبریت ےت اب¨�

30۔247:13۔7

کمچ ردھکی اے۔ریغافین دنبے ےت چب داب�Yں وہےئ، اانپ الجل آپ، ینعی روح دی  Bی وتں  YربD ذ̈پ* انف  ،رمع ےت  c Y الافتین*
زیکیگ دے اوانہں اےْچ رظناب�Yں دا رپاھچوناں �ل ےت اب¨� ایسن اب* Dے ںین ڑہیجے اکلم  *ْ دنْ̧ہ ومنہن  سح دا  Dایھں رواحین  � ذپ�ْ

Dے ںین۔  *ْ دنْ̧ہ سح وتں اےْچ  �ل انبےئ اجدنے ںین ڑہیجے امدی  وہون اب*

صلیcا�ں اب¨�ایئں ہدDاب�Yں ااینپں ج* Yھجمس وچ آؤن وتں الہپں یتسہ وچ اب �ین  لضف امدے وتں آزاد ںین۔ ااسن* Bایج ےت  وخش زم*
ےش اے، ڑہیجی ہشیمہ وتں ادبی ایسن وچ ودسی اے ےت اہہی ااہظر، Bار رگن*اجدناب�Yں ںین۔ وخوصبریت ایحیت دی اک  اکعیس رکدی اے۔ اہہی ایپر ای اے ڑہیجا ب̈ھْل وچ ر̧ہ* یکین دی دیشکل دی  اخےک ےت رگن* وچ اودہی  وصرت، 
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�ل �راب�Yں دے زویراں اب* cھ دا، رات ونں اب ن�ٹ* �ہن  > امکن دا اسن* رھبدا، دبل اےْت وخوصبریت دی  رھبدا، وسرج دی رکن وچ ول 
نسح ددنیا اے۔ اجسؤدنا ےت درھیت ونں 

یئک وایلیں ےت داہایئں وتں رتمک ابتمدل ںین ڑہیجے   cں اوانہں دایشکلں دے اسےنم وبت̧ہ�Yکسے دنبے دے زویر یتسہ داب
کمچ رایہں ںین۔  �دنار وطر ےت  اش<

6۔30 :243۔8

تc ریغ Yاب��د رکدی اے۔اکملیB ہا�ں ونں سچ̈یYا�یئ رب� ٹ* ۔اہہی ےب آایگنہں ںین ج� Y � پ ےت ومت ایحیت دے لھپ ںیئن* امیبری،اب¨�
رس ہمشچ اے،اوہ االخیق اب�Yدبین دبوصریت Y ددنیی۔ویکں ےج رب کین ےت اسرے اجدناراں دا  � تc ونں ایحیت ںیئن* Yاکملی
ٰہی اسسنئ ابYہی*ا�ں وڈایھں رساب اے۔ال یطلغ دا  رظن دا دوھاک ےت  Y ہکلب  � Y رکدا؛اسی یئل ااہیج واگڑایلص ںیئن* � دیپا ںیئن*

�دعباری cں وہےئ ہن ای اودہی اب�Yیطلغ وتں ڈرداب اصلیYیcا�ں ونں اظر̧ہB رکدی اے۔ابYہی*ا�ں دی وین اےْت کسے وی لکش وچ ہن 
�۔ c Yاتیک رکداب�Yں وہےئ وسیع ےن ایحیت دا ااہظر 

Bی(۔30 :245۔9 YربD ذ̈پ* 31 )زوال 

رھبم اے۔ رطفت دی ولڑ اے،ہکلب اہہی اک  Y ےت ہن اہہی  � Bوسدیگ اقونن دے اطمقب ںیئن* ۔۔۔رف*

28۔21 :407۔10
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c Yالصتیح اخمتفل رکو۔ ایسن دی وکیئ  ہدDی  Yا� واں۔“ ےت ابŸچکی وگا   c ےج رظن دا دوھاک آدھکا اے، ”ںیَمYَ اینپ اب�Yد دابس<
یتسہ ہشیمہ دی، رواحین، اکلم ےت ر̧ہB لمع وچ مہ آگنہ اے۔ اک اکلم ومنےن ونں ۔  اسسنئ وچ اسری  Y � دکمی ںیئن*
ایسن ونں رونش c اہتڈی  Y ایخالں دی رواحتین* اخمفل دے۔  ہدDے دب االخق  Yشیپ وہون دو اجبےئ اب ایخالں وچ  اہتڈے 

ہک ومت۔ ٰہی ایسن ینعی ایحیت ایلؤدنی اے ہن  ہدDے وچ ال Yرکدی ےت اب

20۔14، 4۔1 :289۔11

یطلغ دے سکھدDا یئپ رب ای وادح ایحیت اے، اوہ   Y � B اہہی ںیئن* Y cوں رکیتD رشب دج� اظر̧ہB یتیک وہیئ سچ̈یYا�یئ ہشیمہ دی ایحیت اے۔ 
Y آسکدDا۔  � دکی اب��ر̧ہB ںیئن* دیقعے ووچں  امیبری ےت ومت دے  ےبلم، اب¨�پ،  اعریض 

�ہ“ونں سب اک افین حتف اب¨�ؤدنا اے،”دتشہ دے اب��داش< ْ* وی  � نْ̧ہ Yا�یئ ےن ومت اےْت حتف اب¨�یئ ابYسچ̈ی �Yاہہی اتیلص یئپ حیسم،اب
�ل ابتہ رکدی اے؛ےت �ں اب* cں رواحین اہشداب�Yا�یئ ایحیت دابYرکدی وہنجں سچ̈ی Y � c ںیئن* �تی� ھجک� وی اب< العوہ  یطلغ دے   � Yدیقعے اب
، ویکں ےج Y � ھجک� وی ںیئن* � رظنی دے وسا  YتیB رف* اہہی اظر̧ہB رکدا اے یئپ اسحں ونں ڑہیجی ومت واھکیل ددنیی اے افین 

۔  Y � �ن ےت ایلص اکانئت یئل وکیئ ومت دا لمع ںیئن* ایلص ااسن*

8۔5 :214۔12

�ل ہن دکی ”رب دے اب* � اجدنا ےت اوہ  cدحمود رکداب B Y cاسحں وتں الہپں وبثت رکیت ےج ونحک دی ھجمس ونں اودہاب�Yں امدی 
ملدDی۔  c Yا، ہن ای اوےنہ ہشیمہ دی ایحیت ول اجن دی دہاتیDسکد رٹ“ 
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16۔10 :376۔13

اچدیہا اے یئپ Bچ رک ےک اضعئ رکن واال دھجمسے وہو، اوونہں دس دانی  ڑچ* وہل ونں   
c
الیپ وہایئ دنبہ، وہنجں یست �ل  امیبری اب*

اجبےئ وہل دی  ہک ایحیت روح اے ےت اہہی یئپ اوس اسرے  سکدDا اے، ینعی  ےل  nں  * Yددنیا ےت ہن اونہی Y � دکی ایحیت ںیئن* وہل 
�ین راگں وچ وایگ ےت ایحیت دے امسجین c اب¨�یئ اجدنی اے ڑہیجا ااسن* Y دصقم ےت مک وچ ای وبیتہ ایحیت ےت الافتین* ےگنچ  اک 

لقن اینب۔ مہف دی 

31۔25 :206۔14

سکدDی اے؟امیبری ےت ومت ونں وصرت یئل وکیئ دیپاشئ اب�Y ومت وہ  ہیبش ےت  �ن ینعی رب دی رواحین  ہیک اہہی ااسن*
ایسن ےن c ایلودنا اے۔ اقدِر قلطم ےت الدحمود  Y ومعمیل الافتین* Bاب��د رکدا اے ےت  گھلں* دے اجبےئ رب ابYہی*ا�ں ونں رب�

Y � Y رکدی ےت دعب وچ اوانہں دی االصح ںیئن* � ایطلغں ںیئن* لم رکدا اے۔اہہی ایسن  � ھجک� انباب�Y ےت اوہ اسراب�Yں ونں اش< بس� 
نب دا۔  Y � � ںیئن* ببس� رمن دا   � Yپ رکن،امیبر وہن اب �ن دے اب¨� رکدی۔رب ااسن*

12۔7، 4۔3 :492۔15

۔  c Yاچدیہی اے، ینعی رواحین ووجدتی ایخل دے اسےنم اک اتیلص وہین  کیھٹ وہج دے اب¨�روں اےھتی 
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ومعمیل درےج اےْت احالہکن  ملع،  ہدDا  Yوہ ایگ اے یئپ اب c �تی� ےلہپ وتں ای اب< c اے۔اہہی  Y ابکزی، مہ آیگنہ ےت الافتین* یتسہ، اب¨�
ایعمر ونں ااْچ رکے اگ، رمع دی ابملیئ وداھوے اگ، رکدار ونں اب¨�ک ےت ااْچ رکے اگ۔ �ں دے دبین ےت االخیق  �اب* وی، ااسن*

یگ۔ c ونں ول وچ ایلووے  Y یگ ےت الافتین* یطلغ ونں ابتہ رکے  Bیق اسری  cاسی یئل رب

19۔6:9 49۔16

�ل وسال رکو:ہیک ںیَمYَ ایہیج ایحیت یج رہ̧ی�یYا� اچدیئا اے یئپ ایحیت رب اے۔اےنپ آپ اب* ا�  سکھی* اسونہں اسراب�Yں ونں اہہی 
افشہیئ وقت دا ااہظر رک رہ̧ی�یYا� واں؟ےج تبحم دی  B راسیئ ردھکی اے؟ہیک ںیَمYَ سچ̈یYا�یئ ےت  Y cایگنچیئ رکیت واں ڑہیجی ایلعٰ 
�ن یئل c رکن وج رب دا ادراک ااسن* �تی� ھجک� اب< بس�  B“رہتس رونش دنہا اجوے اگ۔اہتڈے لھپ اوہ  Y cاہں،ےت”دورہپ رکیت
ایخل،اب¨�ک روح ےت حیسم ای اے ڑہیجا اہتونں اسیسنئ ایخل ونں ہشیمہ یئل اانپ ولو یئپ اہہی رواحین  ایہم رکدا اے۔اسی 

انبودنا اے ڑہیجا وپری ایلص یتسہ ونں اینبدی وطر ےت،ولڑ افش دے اقونن دا ااہظر رکن دے اقلب�  �ل اوس  نیقی دے اب*
ٰہی اوصل،تبحم اےْت وین ردھکا اے۔ Dاب�Yں وہےئ ال * Yے وچ دنیلB Yریھگ وتں وباتہ ےت 

Bض رف* روزاہن دے 
Dی وولں � Yریمی رکیب اذپ

روز اہن دی داع
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ٰہی سچ̈یYا�یئ، ایحیت ےت ایپر دی �یہ آوے؛‘‘ ال Bض اے یئپ ر̧ہB روز اوہ اہہی داع رکے: ’’ریتی اب��داش< رف* رچچ دے ر̧ہB رنک دا اہہی  اسی 
�ں دے ایپر ونں وداھوے، �اب* لکن اجن؛ ےت ریتا الکم اسرے ااسن* ھوnں 

cٹYپ می تنطلس ریمے ادنر اقمئ وہوے، ےت اسرے اب¨�
وکحتمc رکے۔ ےت اوانہں اےْت 

ونیملیئ، آرلکیٹ  ۔4، نشکیس VIIIرچچ 

دصقماں ےت امکں دا اک اوصل
اچدیہے۔ اسسنئ Y رکےن  � B ںیئن* امکں اےْت ارب<  � Yدصقماں اب رچچ دے کسے رنک دے  قلعت امدری  ذایت  اخمتفل ےت ہن وکیئ  ہن وکیئ 

دنسپی ےت یحیسم اسدسنئان اب¨�پ ونں رد رکداب�Yں وہےئ، ْسچ̈ی رپاہ دنبی، ریخات  وکحتمc 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  ایئں دا رپاھچوناں  ِمٹ�ھیYا�ں سچ̈یYا� �ل ایپر داب�Yں  اعمیف اب*
ایخل B دنی وتں آزاد رنہ یئل ر̧ہB روز  نیل ےت طلغ ارب< Bاں ونں  الصوحاں، طلغ ارب< ذماتمں،  وگایئں ، می*صفیYا�ں،   * > Yنشی̈پ رطاں داب�Yں 

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

Bض یئل ̈جْسٹcی رف*
ایتر رےھک، ےت رب، الخف اےنپ آپ ونں  الصوحاں دے  ذینہ  Bض اے یئپ اوہ ر̧ہB روز اجراحہن  رف* رچچ دے ر̧ہB رنک دا اہہی  اسی 
امکں دے راںیہ اودہا ااصنف دکی رظن ادناز رکے۔ اودہے  بsھْلے ےت ہن  دکی  اضں ونں ہن  B رف* �ں یئل اےنپ  �اب* اےنپ اقدئ ےت ااسن*

وصقر وار وہوے اگ۔  � Yوصقر اب وہوے اگ، اوہ ےب 
ونیملیئ، آرلکیٹ  ۔6، نشکیس VIIIرچچ 
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