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ﻻﺋﺳﻧس :ﺗﺳﺎں اﯾں ﻣﺳودے ُﮐوں ﮐﺎﭘﯽ ﯾﺎ ﭘرﻧٹ ﮐرﺳﮑدے او،
ﮐوں وﯾﭻ دے ﻧﺋﯾں۔
ﺟڈاں ﺗﮏ ﺗﺳﺎں اﯾں ُ

ﮐوں ﮐس ﺑﻧﺎﯾﺎ؟ ﺑﺎﺋﺑل ﻣﻘدس ،ﯾﻌﻧﯽ ﺧدا دا ﮐﻼم ﺳﺎﮐوں اے
اﺳﺎں ُ
اﮐﮭﯾﻧدے ﮐہ اﻧﺳﺎﻧﯽ زﻧدﮔﯽ دی اﺑﺗداءﮐﯾوﯾں ﺷروع ﺗﮭﺋﯽ۔ ﺑﮩوں ﭘﮩﻠﮯ
ﮐوں ﭘﯾدا ﮐﯾﺗﺎ اﺗﮯ اوﻧدا ﻧﺎں آدم رﮐﮭﯾﺎ۔ ﺧدا ﻧﮯ اﻧﺳﺎن
ﺧدا ﻧﮯ اﻧﺳﺎن ُ
ﮐوں ﻣﮢﯽ ﻧﺎل ﺑﻧﺎﯾﺎ اﺗﮯ او ﺟﯾﻧدی ﺟﺎن ﺗﮭﯾﺎئ۔ ﺗﮯ ول اوں
ُ
ﮐوں ﮨﮏ ﺧوﺑﺻورت
ﻧﮯ اﭘﻧﮯ آپ ُ
ﺑﺎغ وچ ﭘﺎﯾﺎ ﺟﯾﮩﻧدا ﻧﺎں
ﺑﺎغِ ﻋدن ﮨﮯ۔

اﻧﺳﺎن ُﮐوں ﺑﻧﺎون ﺗوں ﭘﮩﻼں ﺧدا ﻧﮯ اﯾں ﮐﺎﺋﻧﺎت ﮐوں ﺗﺧﻠﯾﻖ ﮐﯾﺗﺎ اﺗﮯ
اوں ﮐوں ﺧوﺑﺻورت ﭼﯾزاں ﻧﺎل ﺳﺟﺎﯾﺎ ،آﮨﺳﺗہ آﮨﺳﺗہ ﺧدا ﻧﮯ ﭘﮩﺎڑ
ﺑﻧﺎﺋﮯ اﺗﮯ ﻓﺿﺎءدی ﺗﻌرﯾف ﮐﯾﺗﯽ،اوں ﻧﮯ ﭘﮭﻼں دی ﺧوﺷﺑو،اﺗﮯ
ﻟﻣﺑﮯ ﻟﻣﺑﮯ درﺧﺗﺎں ،ﭘرﻧدﯾﺎں دی ﻣﮢﮭﯽ ﺑوﻟﯽ ،ﺷﮩد دی ﻣﮑﮭﯾﺎں ﮐﯽ
ﺑﮭﯾﻧﺑﮭﻧﺎﮨٹ ،درﯾﺎ دے ﺳب ﭼرﻧد ﭘرﻧد دی ﺗﻌرﯾف ﮐﯾﺗﯽ ﺗﮯ آﮐﮭﺎ ﺳب
ﭼﻧﮕﺎ ﮨﮯ،

ﯾﻘﯾﻧﺎ ﺧدا ﻧﮯ اﯾں زﻣﯾن ﺗﮯ ﺳب ﮐﺟﮭ ﺑﻧﺎﯾﺎ
ﺟﺗﮭﺎں ﮨر ﺷﮯ ﻣوﺟود
ﮨﺎﺋﯽ۔

اﺑﺗداءﺗُوں اﯾں ﮐﺎﺋﻧﺎت ﺗﮯ اﻧدھﺎرا
ﮨﺎﺋﯽ اﺗﮯ ﻋﻼوه ﺧدا ﺗوں اﯾﺗﮭﺎں
ﮐوﺋﯽ ﺷﮯ ﻧہ ﮨﺎﺋﯽ۔ﻧہ ﻟوک ﮨن ﻧہ
ﮐوﺋﯽ ﺟﺎءﮨﺎﺋﯽ ،ﻧہ ﮐوﺋﯽ روﺷﻧﯽ
اﺗﮯ ﻧہ ﮐوﺋﯽ رات۔ ﻧہ ﮐوﺋﯽ
ﺑﻠﻧدی اﺗﮯ ﻧہ ﮐوﺋﯽ ﭘﺳﺗﯽ
،ﻧہ ای ﮐل ﺗﮯ ﻧہ ای اج
ﮨﺎﺋﯽ۔ اﯾﺗﮭﺎں ﺻرف ﺧدا دی
ﭘﺎک ذات ﺗوں ﻋﻼوه ﮐﺞ وی
ﻧہ ﮨﺎﺋﯽ۔ ول ﺧدا ﻧﮯ اﭘﻧﺎ ﻋﻣل
دا آﻏﺎز ﮐﯾﺗﺎ۔ اﺑﺗدا اچ ،ﺧدا ﻧﮯ
ﺑﮩﺷت ﺗﮯ زﻣﯾن ﺗﺧﻠﯾﻖ ﮐﯾﺗﯽ۔

اﺗﮯ زﻣﯾن وﯾران و ﺳﻧﺳﺎن
ﮨﺎﺋﯽ اﺗﮯ ﮨر ﭘﺎﺳﮯ اﻧدھﺎرا
ﮨﺎﺋﯽ۔ ول ﺧدا ﻧﮯ
آﮐﮭﺎ ،روﺷﻧﯽ
ﺗﮭﯽ وﻧﺟﮯ۔

ول روﺷﻧﯽ ﺗﮭﯽءﮔﺋﯽ ،ﺧدا ﻧﮯ روﺷﻧﯽ ﮐوﻧڈﯾں آﮐﮭﺎ اﺗﮯ اﻧدھﺎرے
ﮐوں رات۔ ﺳو رات ﺗﮭﺋﯽ ،ڈﯾں ﭼڑھﯾﺎﯾﻌﻧﯽ ﭘﮩﻼ ڈﯾں۔

ڈوﺟﮯ ڈﯾں ﺧدا ﻧﮯ آﮐﮭﺎ ﮐہ ﭘﺎﻧﯽ ﭘﺎﻧﯾﺎں ﺗوں ﻋﻠﯾﺣده ﺗﮭﯽ وﻧﺟﮯ
اﺗﮯ اوں دے وﭼﮑﺎر ﻓﺿﺎءﺑن وﻧﺟﮯ اﺗﮯ ﻓﺿﺎءﺗﮯ ﺳﻣﻧدر آﺳﻣﺎن
ﺗوں ﻋﻠﯾﺣده ﺗﮭﯽ ﮔﺋﮯ ،ﺗﯾﺟﮭﮯ ڈﯾں ﺧدا ﻧﮯ آﮐﮭﺎ ،زﻣﯾن ﭘﺎﻧﯽ ﺗوں
ﻋﻠﯾﺣده ﺗﮭﯽ وﻧﺟﮯ اﺗﺎں او ﺗﮭﯽءﮔﺋﯽ۔

ﺧدا دے ﺣﮑم ﻧﺎل ای اے ﺳﺑزه ،ﭘﮭل ،ﭘﮭول ،ﺑوﮢﮯ اﺗﮯ درﺧت ا ُگ
ﮔﺋﮯ ،اوه ﻧﻣودار ﺗﮭﯽءﮔﺋﮯ۔ اﺗﮯ ول ﺷﺎم ﺗﮭﺋﯽ
ول ڈﯾں ﭼڑھﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﺗرﯾﺟﺎ ڈﯾں۔

ول ﺧدا ﻧﮯ ﭼن ﺗﮯ ﺳورج
ﮐوں ﺑﻧﺎﯾﺎاﺗﮯ ﺑﮯ ﺷﻣﺎر ﺗﺎرے
ﺑﻧﺎﺋﮯ ،اﯾوﯾں ڈﯾں ﭼڑھﺎ اﺗﮯ
رات ﺗﮭﺋﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﭼوﺗﮭﺎ ڈﯾں۔

ﺧدا اﮔﻠﮯ ﻣرﺣﻠﮯ اچ
ﺳﻣﻧدر دے ﭼرﻧد ﭘرﻧد،
ﻣﭼﮭﻠﯾﺎں اﺗﮯ اﮔﻠﮯ ڈﯾﻧﺧدا
دے ﻣﻧﺻوﺑﮯ ﻣطﺎﺑﻖ وڈے
وڈے ﺟﺎﻧور ،اوڈن واﻟﮯ
ﭘرﻧدے ﺑﻧﺎﺋﮯ اﺗﮯ ﮨر طرح
ﺳﻣﻧدری ﺗﮯ زﻣﯾن ﺗﮯ ﭼﻠن
واﻟﮯ ﺟﺎﻧور ﺑﻧﺎﺋﮯ۔ اﯾوﯾں
ﭘﻧﺟواں ڈﯾں ﺗﮭﺋﯽ ﮔﯾﺎئ۔

اﯾں دے ﺑﻌد ،ﺧدا ﻧﮯ ول آﮐﮭﺎ”زﻣﯾن اچ ﺣﺷرات ،اﺗﮯ ﮨر ﻗﺳم دے
ﺟﺎﻧور ،اﺗﮯ رﯾﻧﮕن واﻟﮯ ﮐﯾﮢرے ﻣﮑوڑے زﻧدﮔﯽ رﮐﮭن ۔۔۔“۔ اﯾوں
ﮨر ﻗﺳم دا ﺟﺎﻧور اﺗﮯ ﮐﯾڑے ﻣﮑوڑے ﺑن ﮔﺋﮯ۔اﺗﮭﺎں دھرﺗﯽ ﮨﻼون
ﺣﺗﯽ ﮐﮯ ﮨر ﻗﺳم دی
واﻟﮯ ﮨﺎﺗﮭﯽ اﺗﮯ وڈی وڈی ﺑﻼﺋﯾں ﭘﯾدا ﺗﮭﯾﺎں۔ ٰ
ﺷﮯ اﯾں دھرﺗﯽ ﺗﮯ ﺧدا دے ﺣﮑم ﻧﺎل آﮔﺋﯽ۔
اﺗﮯ رات ﺗﮭﺋﯽ ول ڈﯾں ﭼڑھﺎ ﺳو ﭼﮭﯾواں ڈﯾں ﺗﮭﯽ ﮔﯾﺎ۔

ﺧدا ﻧﮯ ﮨر ﺷﮯ ﮐوں ﭼﮭﯾں ڈﯾں اچ ﺑﻧﺎ ِﮔدا اﺗﮯ ﮨرﺷﮯ ﭼﻧﮕﯽ
ﮨﺎﺋﯽ ،ﮨن اﻧﺳﺎن ﮐﯾﺗﮯ ﮨرﺷﮯ ﺗﯾﺎر ﺗﮭﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﺎﺋﯽ،ﺧوراک ﮐﮭﯾت
اچ ،ﮔوﺷت واﻟﮯ ﺟﺎﻧور وی ﮨن،اﺗﮯ ﺧدا دا ﺣﮑم اے ھﮯ ﮐہ”
آواﺳﺎﻧﺎﻧﺳﺎن ﮐوں اﭘﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﻧﺎوں¿ں
اﺗﮯ او زﻣﯾن دے ا ُ ﺗﮯ ﮨرﺷﮯ ﺗﮯ
ﺣﮑوﻣت ﮐرے“ﻟﮩذا ﺧدا ﻧﮯ اﻧﺳﺎن
ﮐوﻧﺎﭘﻧﯽ ﺷﺑﯾہ ﺗﮯ ﺗﺧﻠﯾﻖ ﮐﯾﺗﺎ،
ُ
ﺧدا دی ﺻورت ﺗﮯ اﻧﺳﺎن
ﮐوں ﭘﯾدا ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ۔ ۔ ۔

ﺧدا اﻧﺳﺎن دے ﻧﺎل
ﮨﻣﮑﻼم ﺗﮭﯾﺎئ” ،ﺑﺎغ
دے ﮨر ﺣﺻﮯ دا
ﭘﮭل ﺗوں ﮐﮭﺎ
ﺳﮑﻧﮯ ،ﭘرﻧﯾﮑﯽ
اﺗﮯ ﺑدی دے
درﺧت دا ﭘﮭل ﻧہ
ﮐﮭﺎوﯾں ،اﮔر ﺗوں
ای ﮐوں ﮐﮭﺎ ِﮔدا
ﺗوں ﯾﻘﯾﻧﺎً۔

ﺧداوﻧد ﺧدا ﻧﮯ آﮐﮭﺎ ﮐہ ”اے ﺗﯾڈے واﺳطﮯ ﺗﮭﯾﮏ ﻧہ ﮨوﺳﯽ ،اﻧﺳﺎن
ﮐﻼ ره وﯾﺳﯽ۔ ﻣﯾں ﺗﯾڈے ﮐﯾﺗﮯ ﺗﯾڈھﺎ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﻧﺎﯾﺎ ھﮯ ﺗو ﮐﻼ ره
وﯾﺳﯾں“۔ ﺧداﮨر ﺷﮯ ﭘرﻧدے ﺗﮯ ﺟﺎﻧور اﻧﺳﺎن ﮐول
ﮔﮭن آﯾﺎ ﺗﺎں ﺟو او اﻧﮩﺎں دے ﻧﺎں رﮐﮭﮯ۔او ﮨر
ﺷﮯ دا ﻧﺎں رﮐﮭن ﮐﯾﺗﮯ ﮨوﺷﯾﺎر ﮨﺎﺋﯽ ﭘر اﻧﮩﺎں
دے اچ ﮐوﺋﯽ اﯾﮩو ﺟﯾﮩﺎﻧہ ﮨﺎﺋﯽ ﺟﯾﮩڑا
آدم دا ﺳﺎﺗﮭ ﺑن ﺳﮑﮯ۔

ﺧدا ﻧﮯ آدم ﺗﮯ ﮔوڑھﯽ ﻧﯾﻧدر ﺑﮭﯾﺟﯽ ،ﺗﮯ اوﻧدی ﭘﺳﻠﯾﺎں اﭼوں ﮨﮏ
ﭘﺳﻠﯽ ﮐڈھ ﮐﮯ ﻋورت ﺗﺧﻠﯾﻖ ﮐﯾﺗﯽ ،ﺟﯾﮩڑی آدم دا۔

ﺧدا ﻧﮯ ﭼﮭ ڈھﯾں اچ ﮨرﺷﮯ ﺑﻧﺎ ِﮔدی ،ول اوں ﻧﮯ
ﮐوں اﭘﻧﮯ آرام
ﺳﺎﺗوﯾں ڈﯾں ﮐوں ﺑرﮐت ڈﺗﯽ اﺗﮯ او ُ
دا ڈﯾں آﮐﮭﯾﺎ۔ﺑﮩﺷت دے ﺑﺎغ اچ آدم اﺗﮯ ﺣوا ﻣﯾﺎں
ﺑﯾوی ﺑﮩوں ﺧوش ودے ﮨن اﺗﮯ ﺧدا دی ﺣﻣد و ﺛﻧﺎ
ﮐرﯾﻧدے ﮨن۔ﺧداوﻧد ﺧدا اﻧﮩﺎں دا ﻣﮩرﺑﺎن ،ﻧﮕﮩﺑﺎن
اﺗﮯ دوﺳت ﺑن ﺗﮯ اﻧﮩﺎں دا ﺧﯾﺎل
رﮐﮭﯾﻧدا ﮨﺎﺋﯽ۔

ﺟﯾﮩﯾں وﯾﻠﮯ ﺧدا ﻧﮯ ﺳب ﮐﺟﮭ ﺑﻧﺎﯾﺎ
ﺧدا دے ﮐﻼم دی ﮐﮩﺎﻧﯽ ﺑﺎﺋﺑل ﻣﻘدس ﮨَﮯ
ﺟﯾﮩڑی ﻣﻠدی اے
ﺗﮑوﯾن۔ 2-1

”او ﮐﻼم ﺟﮩﯾڑا اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺟﺳم اچ ﻧور ﭘﯾدا ﮐردﯾﻧدے اے۔“
زﺑور )(119:130
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ﺑﺎﺋﺑل ﻣﻘدس دی ﮐﮩﺎﻧﯽ اﺳﺎﮐوں ﺣﯾرت اﻧﮕﯾزﺧدا دے ﺑﺎرے ڈﺳﯾﻧدے،
ﺟﯾﺋں اﺳﺎﮐوں ﭘﯾدا ﮐﯾﺗﺎ اﺗﮯ او اﯾﮩہ وی ﭼﺎﮨﻧده ﮨﮯ ﮐہ اﺳﺎں اوں ﮐوں ﺟﺎﻧوں۔
ﺧدا اے وی ﺟﺎﻧدا اے ﮐہ اﺳﺎں ﺑﮩوں ﺑرے ﮐم ﮐﯾﺗﮯ ﮨن۔ﮔﻧﺎه دی ﺳزا ﻣوت ﮨﯾﮯ ،ﭘرﺧدا
ﮐوں اﯾں
ﺳﺎﮐوں ﺑﮩوں ﭘﯾﺎر ﮐرﯾﻧدے اﺗﮯ اوس ﻧﮯ اﺳﺎڈے ﮐﯾﺗﮯ اﭘﻧﮯ ﭘوﺗر ﯾﺳوع ﻣﺳﯾﺢ ُ
دﻧﯾﺎ دے وچ ﮔﮭﻠﯾﺎ ﺗﺎﮐہ او ﺳﺎڈے ﮐﯾﺗﮯ اﭘﻧﯽ ﺟﺎن دے ﮐﮯ اﺳﺎڈے ﮔﻧﺎه ﺑﺧش ڈﯾوے۔ ول
ﯾﺳوع زﻧدﮔﯽ ول ﻣڑا اﺗﮯ اﺳﻣﺎن ﺗﮯ ﭼﻼ ﮔﯾﺎ۔اﮔر ﺗﺳﺎں ﯾﺳوع ﺗﮯ اﯾﻣﺎن رﮐﮭﯾﻧدے او
اﺗﮯ اﯾﮩہ ﭼﺎﮨﻧدے اوﮐہ او ﺗﮩﺎﮐوں ﮔﻧﺎﮨواں ﺗوں رﮨﺎﺋﯽ ﺑﺧﺷﮯ ﺗﮯ او ﯾﻘﯾﻧﺎ ً ﮐرﯾﺳﯽ۔ او ول
آﺋﮯ ﮔﺎ اﺗﮯ ﺗﮩﺎڈے دل اچ ﻗﯾﺎم ﮐرﯾﺳﯽ اﺗﮯ ﺗﺳﺎں اوﻧدے ﻧﺎل ﺳدا راﮨﺳو۔
ﮐوں اے آﮐﮭو۔
ﺟﺋﮯ ﺗﺳﺎں اﯾں ﺳﭼﺎﺋﯽ ﺗﮯ ﮐﺎﻣل ﯾﻘﯾن رﮐﮭﯾﻧدے او ﺗﮯ ول ﺧدا ُ
ﭘﯾﺎرے ﯾﺳوع ،ﻣﯾڈھﺎ اے ﯾﻘﯾن ﭘﮑﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺗو ای ﺧدا اﯾﻧﺎﺗﮯ ﺗو اﻧﺳﺎن ﺑن ﮐﮯ ﻣﯾڈھﮯ
ﮔﻧﺎﮨﺎں دی ﺧﺎطراﭘﻧﯽ ﺟﺎن ڈﺗﯽ اﺗﮯ ﮨن ﺗو ﻣﯾڈے اﻧدر زﻧده اﯾں۔ﻣﮩرﺑﺎن ﺗﮭﯽ ﺗﮯ ﻣﯾڈی
زﻧدﮔﯽ اچ آ اﺗﮯ ﻣﯾڈے ﮔﻧﺎه ﺑﺧش ﺗﺎں ﺟو ﻣﯾں ﻧوﯾں زﻧدﮔﯽ ﺣﺎﺻل ﮐرﺳﮑﺎں اﺗﮯ
ﮨﮏ ڈھﯾں ﻣﯾں ﺳدا ﻟﺋﯽ ﺗﯾدے ﮐﯾﺗﮯ ﺟﯾواں۔ ﻣﯾڈھﯽ ﻣدد ﻓرﻣﺎ ﮐہ ﮨﮏ
ﺑﺎل واﻧﮕوں ﻣﯾں ﺗﯾڈے ﮐﯾﺗﮯ زﻧده راﮨواں۔ آﻣﯾن۔
ﺑﺎﺋﺑل ﻣﻘدس دا ﻣطﺎﻟﻌہ ﮐرواﺗﮯ ﺧدا ﻧﺎل روزاﻧہ ﮔﻔﺗﮕو ﮐرو! )ﯾوﺣﻧﺎ (16:3

