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

ﯾﺳوع دی زﻣﯾﻧﯽ زﻧدﮔﯽ دے دوران اﭘﻧﮯ ﺷﺎﮔرداں ﮐوں او”اﭘﻧﮯ
ﭘﺋﯾو دا ﮔﮭر“ﺑﺎرے ڈﺳﯾﻧدا ﮨﺎﺋﯽ اور اﻧﮩﺎں ﮐوں ڈﺳﺎ ﮐﮯ اﺗﮭﺎں ﺑﮩوں
ﺳﺎرے ﮔﮭر ﮨن۔اﯾں دﻧﯾﺎوی ﮔﮭر دی ﺑﺟﺎﺋﮯ
اوﺗﮭﺎں ﺑﮩوں ﺳوﮨﻧڑے ﮔﮭر ﮨن۔

ﯾﺳوع ﻧﮯ اﻧﮩﺎں ﮐوں آﮐﮭﺎ ﮐہ ﻣﯾں اﺗﮭﺎں وﻧﺞ ﮐﮯ ﺗﮩﺎڈے ﮐﯾﺗﮯ
ﺟﺎءﺑﻧﯾﺳﺎں اﺗﮯ ﺗﮩﺎﮐوں ﮔﮭﻧن واﺳطﮯ آپ آﺳﺎں۔ ﺑﮯ ﺷﮏ ﯾﺳوع
ﻣﺳﯾﺢ آﺳﻣﺎن ﺗﮯ ﮔﯾﺎ اﺗﮯ او ُﻣردﯾﺎں ﺗوں ﺟﯽ اُﮢﮭن ﺗوں ﺑﻌد ﺷﺎﮔرد
اوں ﮐوں ڈھﯾدے ره ﮔﺋﮯ ﺟڈن ﮨﮏ ﺑدل دا ﮢﮑڑا اوں ﮐو ﭼﺎءﮐﮯ
آﺳﻣﺎن ﺗﮯ ﮔﮭن ﮔﯾﺎ۔

اوﮨو ڈھﯾں ﺗو ﺑﻌد ﺳﺎرے ﻣﺳﯾﺣﯽ ﯾﺳوع ﮐوں ﯾﺎد رﮐﮭﯾﻧدے ﮨن اﺗﮯ
اوس دے واﭘس آﮐﮯ ﺳﺎرﯾﺎں ﮐوں آﺳﻣﺎن ﺗﮯ ﭼﺎءوﯾﺳﯽ ،ﭘر ﺳوال
اﯾﮩہ ﮨﮯ ﮐہ او ﻟوگ ﺟﯾﮩڑے ﯾﺳوع دی دوﺳری آﻣد ﺗوں
ﭘﮩﻠوں ﻓوت ﺗﮭﯽ وﯾﻧدے ﮨن اﻧﮩﺎں دا ﮐﯾﺎ ﺑﻧﺳﯽ؟
اﯾں ﺑﺎرے ﺑﺎﺋﺑل ﻣﻘدس ﺑﯾﺎن ﮐرﯾﻧدی اے
ﮐہ او ﻟوگ ﺳﯾدھﮯ ﯾﺳوع ﮐول
وﯾﻧدے ﮨن۔ﺟﺳم ﺗوں ﻏﯾر
ﺧدا دی ﺣﺎﺿری
ﺣﺎﺿر دا ﻣطﻠب اے
ﮨﮯ ﮐہ ﺧدا دی
اچ ﮨوﻧﺎ
ﺣﺿوری اچ ﮨوﻧﺎ

ﺑﺎﺋﺑل ﻣﻘدس دی آﺧری ﮐﺗﺎب ﻣﮑﺎﺷﻔہ اچ ﻣﺻﻧف ﺟﻧت ﺑﺎرے
ڈﺳﯾﻧدے ﮐہ او ﮐﺗﻧﯽ ﺧوﺑﺻورت ﺟﺎءﮨﯾﮯ۔ ﺟﯾﺗﮭﺎں ﺧدا دا ﮔﮭر
اے اﺗﮯ اوﻧدا ﺟﻼﻟﯽ ﺗﺧت ﮨﯾﮯ۔

ﻓرﺷﺗﮕﺎن اﺗﮯ ﻧﯾﮏ ﻟوگ ﺧدا ڈی
ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ اچ ﮨر وﻗت ﺧدا دی ﺣﻣدوﺛﻧﺎ
ﮐرﯾﻧدے ﮨن۔اﺗﮯ ﺧدا دے او ﺑﻧدے
ﺟﮩﯾڑے ﺧدا ﮐول ﭘﮩﻧﭻ ﮔﺋﮯ ﮨﯾن ﮐﯾﺎ او
وی ﺧدا دی ﺣﻣد دے ﺧﺎص
ﮔﯾت ﮔﺎﻧدے
ﭘﺋﮯ ﮨوﺳن؟

اﯾﮩہ ﮐﺟﮭ اﻟﻔﺎظ اﮨﻧوﻧﺎں دے ﮔﺎون دے ﮨن۔"ﺗوں ای اﯾں ﮐﺗﺎب ﮐوں
ﮔﮭﻧن اﺗﮯ اوﻧدﯾﺎں ﻣﮩراں ﮐﮭوﻟن دے ﻻﺋﻖ ﮨﯾں ﮐﯾوں ﺟو ﺗوں ذﺑﺢ
ﺗﮭﯽ ﮐﮯ اﭘﻧﮯ ﺧون ﻧﺎل ﮨر ﮨﮏ ﻗﺑﯾﻠہ اﺗﮯ
اﮨ ِل زﺑﺎن اﺗﮯ اﻣت ﺗﮯ ﻗوم ﮐوں ﺧدا دے
واﺳطﮯ ﺧرﯾد ِﮔدا اے۔اﺗﮯ اﻧﮩﺎں ﮐوں
اﺳﺎڈے ﮐﯾﺗﮯ ﺧدا دی ﻟﺋﯽ ﮨﮏ ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ
اﺗﮯ ﮐﺎﮨن ﺑﻧﺎ ڈﺗﮯ
اﺗﮯ او زﻣﯾن
ﺗﮯ ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ
ﮐرﯾﻧدے ﮨن۔
)ﻣﮑﺎﺷﻔہ (۵: ۹

ﺑﺎﺋﺑل ﻣﻘدس دے ﺳﺎرﯾﺎں ﺗوں آﺧر ی ﺻﻔﺣﺎت ﺗﮯ ﺟﻧت ﮐوں ”ﻧﯾﺎ
ﯾروﺷﻠﯾم“ دے طور ﺗﮯ ﺑﯾﺎن ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﯾﮯ۔او ﺑﮩوں وڈا ﮨﯾﮯ اوﻧدے
ﺑﺎﮨر ﮨﮏ اوﭼﯽ دﯾوار دے ﻧﺎل ﺟﯾﮩڑی ﭘﺗﮭر دی ﮨﮯ ﺷﯾﺷﮯ دی ﮐﺎر
ﺻﺎف ﮨﮯ۔ اﺗﮯ اوﻧدﯾﺎں ﻧﯾﮩﯾﺎں اُﺗﮯ ﻣﺧﺗﻠف رﻧﮕﺎں اچ زﯾورات اﺗﮯ
ﻗﯾﻣﺗﯽ ﭘﺗﮭر ﭼﻣﮏ دے ﮨن۔
اﯾں
ﺷﮩر دے
دروازے
ﮐﯾﺗﮯ ڈو
ﺑﮩوں
وڈے
ﻣوﺗﯽ دے
ﺑﻧﮯ ﮨوﺳن۔

او ﻣوﺗﯽ دی ﻣﺎﻧﻧد دروازے ﮐڈھﺎﺋﯾں ﺑﻧد ﻧﺋﯾں ﺗﮭﯾﻧدے۔ آو اﻧدر ُﺟل
ﮐﮯ ڈﯾﮑﮭو۔۔۔واه ﺟﻧت اﻧدروں اور زﯾﺎده ﺧوﺑﺻورت ﮨﯾﮯ۔او ﺷﮩر
ﺧﺎﻟص ﺳوﻧﮯ ﻧﺎل ﺑﻧﺎﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ ،ﺷﯾﺷﮯ دے واﻧﮓ ﺻﺎف
ﺳﺗﮭرے ﮨن اﺗﮯ اوﻧدی ﮔﻠﯾﺎں
ﺳوﻧﮯ ﻧﺎل ﺑﻧﯾﺎں
ﺗﮭﯾﺎں ﮨن۔

زﻧدﮔﯽ ڈﯾون واﻻ ﮨﮏ ﺧوﺑﺻورت درﯾﺎ ﺧدا دے ﺗﺧت وﭼوں وﮔدا
ﮨﯾﮯ۔اﺗﮯ اوﻧدے ڈوھﯾں ﭘﺎﺳﮯ زﻧدﮔﯽ ﺑﺧش درﺧت اُﮔﮯ ﺗﮭﮯ ﻧﺋﯾں،
ﺟﯾﮩڑا ﭘﮩﻠﮯ ﺑﺎغِ ﻋدن ان ﻣﻠدا ﮨﺎﺋﯽ۔اﯾﮩہ درﺧت ﺑﮩوں ﺧﺎص ﮨﮯ۔
اﯾﻧدے اُﺗﮯ ﺑﺎره ﻗﺳم دے ﭘﮭل ﻟﮕدے ﮨن ،ﮨر ﻣﮩﯾﻧﮯ ﮐﯾﺗﮯ ﮨﮏ
ﭘﮭل۔اﺗﮯ اوﻧدے ﭘﺗﮯ ﺷﮩر ﺑﮭر ﮐوں ﺷﻔﺎءڈﯾون ﮐﯾﺗﮯ ﮨن۔

ﺟﻧت ﮐوں ﺳورج اﺗﮯ ﭼﺎﻧدر دی ﻟوڑ ﮐﯾﺋں ﻧﺋﯾں ،اُﺗﮭﺎں روﺷﻧﯽ
ﮐﯾﺗﮯ ﺧدا دا ﻧور ای ﺑﮩوں ﮨﮯ ﺟﯾﮩڑا اوں ﻋﻼﻗﮯ ﮐوں روﺷﻧﯽ ﻧﺎل
ﺑﮭر ڈﯾﻧدے ،اُﺗﮭﺎں ﮐڈاﮨﯾں رات ﻧﺋﯾں ﺗﮭﺋﯽ۔

ﺣﺗﯽ ﮐہ ﺟﻧت اچ ﺣﯾواﻧﺎت وی ﻣﺧﺗﻠف ﮨن۔او ﺳب ﭘﺎﻟﺗو اﺗﮯ دوﺳﺗﺎﻧہ
ٰ
ﻣﺎﺣول دے ﻋﺎدی ﮨن۔ اﯾﺗﮭوں ﺗﮏ ﮐﮯ ﺷﯾر وی ﺑﯾل واﻧﮓ ﮔﮭﺎ ﮐﮭﺎ
ﮔﮭﻧدے ﻧﮯ۔ﺧدا دا اﮐﮭﺎن ﮨﯾﮯ”اے ﻣﯾڈے ﭘﮩﺎڑ ﭘﺎک ﮨن اے ﻧہ ﺗﮯ
ﮐﺋﯾں ﮐوں ﻧﻘﺻﺎن ﭘﮩﻧﭼﯾﺳن ﻧہ ﮐﺳﯽ ﮐوں ﺧﺗم ﮐرﯾﺳن۔

ﺟﯾوں اﺳﺎں اﭘﻧﮯ آﻟﮯ دواﻟﮯ ڈﯾدھﮯ ﮨﺎں ﮐہ ﺟﻧت وﭼوں ﮐوﺋﯽ
ﺷﮯ ﭼوری ﻧﺋﯾں ﺗﮭﯾﻧدے ﻧہ ای اﯾﺗﮭﺎں ﮐوﺋﯽ ﮔﺎﻟﯽ ﮔﻠوچ ﮐرﯾﻧدے،
ﻧہ ﻟڑاﺋﯽ ﺟﮭﮕڑا ﺗﮭﯾﻧدے،
اﺗﮭﺎں ﮐوﺋﯽ ﭼور
ﻧﺋﯾںُ ،ﮐوڑ ﻧﺋﯽ
ﻣرﯾﻧدا ،ﮐوﺋﯽ
ﮐﺳﯽ ﺗﮯ ظﻠم
ﻧﺋﯾں ﮐرﯾﻧدا
ﯾﻌﻧﯽ ﮐﮯ
اﺗﮭﺎں ﮐﺳﯽ
ﻗﺳم دا ﮔﻧﺎه
ﮐﺋﯾں ﻧﺋﯾں۔

ﺟﻧت وچ راﮨون دا ﻣطﻠب
رووﻧﺎ ﻧﺋﯾں اﺗﮭﺎں آﻧﺳوو
ﻧﺋﯾں۔اوس زﻧدﮔﯽ اچ
ﮐوﺋﯽ ﻏم ﯾﺎدﮐﮭ درد
ﻧﺋﯾں۔ﺟﻧت اچ ﺧدا ﺳب
دے آﻧﺳوﭘوﻧﺟﮭ دﯾﻧدے۔

ﺧدا دی ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ اچ ﻣوت ﮐﺋﯾں ﻧﺋﯾں۔ ﺧدا دے ﺑﻧدے ﺻدا ﺧدا ﻧﺎل
رﮨﺳن ،ﮐوﺋﯽ درد ﻧہ ﮨوﺳﯽ ،ﮐوﺋﯽ ﺑﯾﻣﺎری،ﮐوﺋﯽ ﺟداﺋﯽ،ﮐوﺋﯽ
ﺟﻧﺎزه ﻧﺋﯾں اُﺗﮭﺎں ﺳﺎرے ﺧدا دے ﻧﺎل ﺧوش وﺧرم رﮨﺳن ﺳدا
ﮐﯾﺗﮯ۔

ﺳب ﺗوں ﭼﻧﮕﯽ ﮔﺎل اے ﮨﯾﮯ ﮐہ ﺟﻧت ﮨر اﯾﮏ ﮐﯾﺗﮯ ﺧوﺑﺻورت
ﺟﺎءﮨﯾﮯ ﺑﺎﻧوﯾں ﭼﮭور ﮨوون ﯾﺎ ﻟڑﮐﯾﺎں ،ﺑﮭﺎوﯾں ﺑزرگ ﮨوون ﯾﺎ
ﻧوﺟوان۔اﻧﮩﺎں ﺳﺎرﯾﺎں ﻧﮯ ﯾﺳوع ﻣﺳﯾﺢ ﮐوں اﭘﻧﺎ ﻧﺟﺎت دﮨﻧده ﺗﺳﻠﯾم
ﮐﯾﺗﺎ ﮨوﯾﺎ اے۔ اﺗﮯ اوﻧدے ﺣﮑم
دے ﻣطﺎﺑﻖ رﮨﻧدے ﮨن۔

،ﺑرے دی زﻧدﮔﯽ
ﺟﻧت دے اﻧدر ﮨﮏ ﮐﺗﺎب ﻣوﺟود ﮨﯾﮯ ﺟﯾﻧدا ﻧﺎں ّ
ﺑﺧش ﮐﺗﺎب ﮨﮯ۔ اﯾں ﮐﺗﺎب اچ ﺳﺎرے ﻟوﮐﺎں دے ﻧﺎں ﻟﮑﮭﮯ ﺗﮭﺋﯾﮯ
ﮨن۔ ﺗﺳﺎں ﮐوں ﻋﻠم ﮨﮯ ﮐہ اوﻧدے اچ ﮐﯾﻧدے ﮐﯾﻧدے ﻧﺎں ﻟﮑﮭﮯ
ﺗﮭﺋﯾﮯ ﮨن؟ اوﻧدے اچ ﮨر اوں ﺷﺧص دا ﻧﺎں
ﻣوﺟود ﮨﯾﮯ ﺟﯾﮩڑا ﯾﺳوع ﺗﮯ
اﯾﻣﺎن رﮐﮭﯾﻧدا ﮨﯾﮯ۔
ﮐﯾﺎ ﺗﮩﺎڈا ﻧﺎں
اﺗﮭﺎں ﻣوﺟﺎد ﮨﮯ؟

ﺑﺎﺋﺑل ﻣﻘدس دے آﺧری اﻟﻔﺎظ ﺧدا دی ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ اچ داﺧل ﺗﮭﯾون دی
دﻋوت ﮨﯾﮯ ﯾﻌﻧﯽ ”اور روح اﺗﮯ دﻟﮩن آﮐﮭﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ،آو اور او وی
ﺟﯾس اﯾں ﺳﻧﯾﺎ اےآو ۔اﺗﮯ اوﻧﮑوں وی ﺟوﭘﯾﺎﺳہ ﮨﮯ اﺗﮯ ﺟو
ﮐوں ﮐﺛرت دی زﻧدﮔﯽ
ﺷﺧص وی اﯾﻧدی ﺧواﮨش رﮐﮭﯾﻧدے ،اوں ُ
ڈﯾون واﻻ
ﭘﺎﻧﯽ ﮔﮭﻧن
ڈﯾوو۔“

ﺟﻧت ﺧدا دا ﺧوﺑﺻورت ﮔﮭر
ﺧدا دے ﮐﻼم دی ﮐﮩﺎﻧﯽ ﺑﺎﺋﺑل ﻣﻘدس ﮨَﮯ
ﺟﯾﮩڑی ﻣﻠدی اے
ﯾوﺣﻧﺎ  ،,2:14ڈوﺟﺎ ﮐرﻧﺗﮭﯾوں،5
ﻣﮑﺎﺷﻔہ 4,21,22

”او ﮐﻼم ﺟﮩﯾڑا اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺟﺳم اچ ﻧور ﭘﯾدا ﮐردﯾﻧدے اے۔“
زﺑور )(119:130

اﺧﺗﺗﺎم

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

