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۔۔۔ آواز دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ز ﻣﺎ ﻧہ ﻣﯿﮟ۔۔۔‘‘ ﻣﮑﺎ ﺷﻔہ 10:7

ﯾﮩﺎں وه ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳُﻠﯿﻤﺎن ﺳﮯ ﺑﮭﯽ
ﺑﮍاﮨﮯ
ڈﯾﻼس ،ﭨﯿﮑﺴﺎس۔ﯾﻮ۔اﯾﺲ۔اے
 06ﻣﺎرچ 1964

ﯾﮩﺎں وه ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳُﻠﯿﻤﺎن ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮍا ﮨﮯ
ﻟﻤﺤﻮں ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻣُﮑﻤﻞ طﻮر ﭘﺮ ﺧﺎ ﻣﻮ ش رﮨﮯ ۔ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮﯾﮟ۔ﮨﻢ ﮐﯿﺴﮯ ﺟﺎﻧﯿﮟ
ﮔﮯ ﮐہ رُوح ا ﻟﻘُﺪس ﮐﯿﺎ ﮐﺮے ﮔﺎ! آپ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ اِن ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن آ ﺟﺎﺋﮯ
اور ا ُن ﻣﯿﮟ ﭘﮭﯿﻞ ﺟﺎﺋﯿﮟ۔
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223۔ﯾﺎد رﮐﮭﯿﮟ آپ ﮐﻮ ﺻﺮف ﯾﮩﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ ا ُس ﮐﮯ وﻋﺪوں ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﯾﮟ۔ ﮐﯿﺎ آپ
ﻧﮯ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﮯ ﺟﯽ ا ُﭨﮭﻨﮯ ﮐﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻮ دﯾﮑﮭﺎ ﮨﮯ؟۔
224۔ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪ ﻣِﻨﭩﻮں ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ا ُس ﮐﯽ ﺗﻘﺪﯾﺲ اور اِﺣﺘﺮام ﻣﯿﮟ ﮐﮭﮍی ر ﮨﮯ۔ آپ ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ ا ُس ﮐﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮ ﮐﮯ اﭘﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎﮨﯿﻮں اور ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﺎ اِﻗﺮار ﮐﺮے ۔آپ ﮐﻮ ﺻﺮف
ﯾﮩﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺧُﺪا ﺳﮯ ﻣﻌﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﮕﯿﮟ ۔ا ُﺳﮯ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﯾﮟ اور ا ُس ﮐﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮﯾﮟ ۔اب ﮨﺮ
ﮐﻮﺋﯽ آزادی ﺳﮯ دُﻋﺎ ﮐﺮے۔
225۔ﮨﻤﺎرے آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎپ ﮨﻢ ﺗﯿﺮی ﺑﺎر ﮔﺎه ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﮔُﻨﺎﮨﻮں ﭘﺮ ﻧﺎدم ﮐﮭﮍے ﮨﯿﮟ۔ ا ُس
ﺑﯿﭽﺎری ﻣﺎں ﮨﺮﻧﯽ ﮐﮯ واﻗﻌہ ﻧﮯ ﮐِﺲ طﺮح ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ دِﻟﻮں ﭘﺮ ﮔِﮩﺮا اَﺛﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ وه
ﮐﻮﺋﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮑﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ ﺟﻨﻮب ﺳﮯ آﺋﯽ ﮨﻮﺋﯽ وه ﻣَﻠﮑہ ﺟﻮ زﻣﯿﻦ ﮐﮯ
ُﻠﯿﻤﺎن ﺳﮯ
ﮐِﻨﺎرے ﺳﮯ ﺳُﻠﯿﻤ ؔﺎ ن ﮐﯽ ﺣﮑﻤﺖ ُﺳﻨﻨﮯ آﺋﯽ ﺗﮭﯽ ﻟﯿﮑﻦ ﯾﮩﺎ ں ﺗﻮ وه ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳ ؔ
ﺑﮭﯽ ﺑﮍا ﮨﮯ ،ﻧﺴﻞ ِ اِﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﻣُﻨﺠﯽ ،ﻧﺎﺻﺮت ﮐﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺴﻮع ۔ﺧُﺪاوﻧﺪ ﺑﺎپ ان ﮐﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻓﺮﻣﺎ۔ ان ﮐﮯ ﮔُﻨﺎﮨﻮں ﮐﻮ ﻣﻌﺎف ﻓﺮﻣﺎ ۔ان ﮐﯽ رُوﺣﻮں ﮐﻮ ﺑ ّﺮ ه ﮐﮯ ﻟﮩﻮ ﺳﮯ دھﻮ ڈال اور
اﻧﮩﯿﮟ ﻧﺌﮯ ﺳﺮے ﺳﮯ ﭘﯿﺪه ﺷُﺪه ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺗﺠﺮﺑہ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ۔ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮا ﺟﺎﻧﻮر
اور ﻧہ ﮨﯽ ﮐﻮﺋﯽ اور اﯾﺴﺎ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﺗﮭﺎ ﻟﯿﮑﻦ ﺻﺮف ﻣﺎں ﮨﺮﻧﯽ ،اِس ﻟﯿﮯ ﮐہ وه اﯾﺴﯽ ﮨﯽ
ﺗﮭﯽ ۔ﺧُﺪاوﻧﺪ ﮨﻤﯿﮟ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﺗﺠﺮﺑہ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ۔ﺟﺐ ﮐہ رُوح ا ﻟﻘُﺪس ﯾﮩﺎں ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﻢ
ﺧُﺪا ﮐﯽ ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ ﻣﯿﮟ ﻧﺌﮯ ﺳﺮے ﺳﮯ ﭘﯿﺪا ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺗﺠﺮﺑہ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ ﺳﮑﯿﮟ۔
226۔اب اﭘﻨﯽ آﻧﮑﮭﯿﮟ ﺑﻨﺪ ﮐﺮ ﯾﮟ ،اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﻮ ﺑُﻠﻨﺪ ﮐﺮﯾﮟ اور اِﻗﺮار ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮐﮩﯿﮟ
’’ﺧُﺪاوﻧﺪ ﯾﺴﻮع ﻣﯿﮟ اب اﯾﻤﺎن رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮں۔ ﻣﯿﮟ ﻣﺰﯾﺪ ﮐﭽﮭ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﻧﮩﯿﮟ۔ ﻣﯿﺮے
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺪن ﮐﻮ ﺷِ ﻔﺎ دے ۔ﺧُﺪاوﻧﺪ ﻣﺠﮭﮯ اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﮭﻮں ﻣﯿﮟ ﻟﮯ ۔ﻣﯿﮟ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮں ﮐہ ﺗﻮ
ﯾﮩﺎں ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ اور ﺗﻮ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ رُوح اَﻟﻘُﺪس ﮐﮯ وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﺠﮭﮯ اﭘﻨﮯ ﻓﻀﻞ ﮐﮯ وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ ﻧﺠﺎت دے ۔ﻣﯿﮟ ﯾہ دُﻋﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺴﻮع ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ
ﻣﺎﻧﮕﺘﺎ ﮨﻮں۔ آﻣﯿﻦ!ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮔﺮاﻧﭧ ﮐﯿﺎ آپ دُﻋﺎ ﻣﯿﮟ ﮨﻤﺎری رﮨﻨُﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ؟
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ﻣﺠﺒﻮراً ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﻨﮯ واﻻ۔ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف ﯾﮩﯽ ﮐﮩہ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮں ﮐہ آپ ﮐﻮ ﺳّﭽﺎﺋﯽ ﺑﺘﺎ دوں
اور ﻣﺴﯿﺢ ﮐﯽ ﺣﻀﻮری اور ا ُس ﮐﮯ ﮐﻼم ﮐﺎ ﺗّﺠﺴﻢ آپ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﭘﯿﺶ ﮐﺮوں ۔
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215۔ا ُوﭘﺮ ﺑﺎﻟﮑﻮﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﮭﺎﺋﯽ اور ﺑﮩﻨﯿﮟ ﺟﻮ ﮨﺎﺗﮭ ا ُﭨﮭﺎﺋﮯ ﮨﯿﮟ اﮔﺮ آپ ﺑﮭﯽ ﻧﯿﭽﮯ
آﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮟ ﺗﻮ آ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﮨﻢ آپ ﮐﺎ اِﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔ آپ ﻧﯿﭽﮯ آ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﻣﺬﺑﺢ
ﮐﮯ ﮔِﺮد ﺟﻤﻊ ﮨﻮں ﺗﺎﮐہ ﻣِﻞ ﮐﺮ دُﻋﺎ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ۔دُﻧﯿﺎ ﮐﻮ ﺑﺘﺎدﯾﮟ اور ﯾﺴﻮع ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﺑﺘﺎ دﯾﮟ ﮐہ
آپ ا ُس ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﺷﺮﻣﺎﺗﮯ ﺑﻠﮑہ آپ اﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﯽ اَﺻﻞ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻨﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺟﺒﮑہ ﮨﻢ
ﭼﻨﺪ ﻟﻤﺤﻮں ﮐﮯ ﻟﯿﮯ اِﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ آپ ﺷﺎﻣِﻞ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ۔
216۔ﮐﯿﺎ ﮐﻠﯿﺴﯿﺎﺋﯽ اَرﮐﺎن ،ﻧﯿﻢ ﮔﺮم اور ﺑﺮﮔﺸﺘہ ﻟﻮگ آ ﮐﺮ ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﺗﮭ ﺷﺎﻣِﻞ ﻧﮩﯿﮟ
ﮨﻮﻧﺎﭼﺎﮨﺘﮯ ؟ آﺋﯿﮟ اور ﺟﻮ اﺑﮭﯽ ﺗﮏ ﻧﮩﯿﮟ آﺋﮯ ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﺗﮭ ﮐﮭﮍے ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ۔ اﮔﺮ آپ ﻧﺌﮯ
ﺳﺮے ﺳﮯ ﭘﯿﺪا ﮨﻮ ﮐﺮ ﺧُﺪا ﮐﯽ ﺑﺎدﺷﺎﮨﯽ ﮐﮯ ﺗﺠﺮﺑﮯ ﺳﮯ ﻧﺎواﻗﻒ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ آﮔﮯ آﺋﯿﮟ۔
217۔اِس ﺳﮯ ﺑﮍھ ﮐﺮ آپ ﻣﺰﯾﺪ ﮐﯿﺎ دﯾﮑﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ؟۔ ﯾﺎد رﮐﮭﯿﮟ ! اﮔﺮ آپ ا ُس ﮐﺎ ﺧﺎدم
ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻣﯿﺮا اِﺣﺘﺮام ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ آپ ﮐﻮ ﺧُﺪاوﻧﺪ ﮐﮯ ﻧﺎم ﻣﯿﮟ ﺑﺘﺎﺗﺎ ﮨﻮں ﮐہ ﯾہ
ﮐﻼم ﮐﮯ ﻣُﻄﺎﺑﻖ آﺧﺮی ﻧِﺸﺎﻧﺎت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﮯ ﺟﻨﮩﯿﮟ ﮐﻠﯿﺴﯿﺎ دﯾﮑﮭﮯ ﮔﯽ ۔وﻋﺪه ﮐﮯ ﻓﺮزﻧﺪ
ﮐﮯ ظﺎﮨﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﯿﺸﺘﺮ اِﺑﺮاﮨ ؔﺎ م ﻧﮯ اِن ﻧِﺸﺎﻧﺎت ﮐﺎ ظﮩﻮر دﯾﮑﮭﺎ اور ﮨﻢ اِﺑﺮاﮨ ؔﺎ م ﮐﯽ
ﺷﺎﮨﯽ ﻧﺴﻞ ﮨﯿﮟ اور ﯾﺴﻮع ﮐﺎ وﻋﺪه ﮨﮯ ،ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮐہ ﻏﯿﺮ ﻗﻮﻣﻮں ﮐﯽ دُﻧﯿﺎ ﮐﻮ ﺟﻼ ﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ
،ﺷﺎﮨﯽ ﻧﺴِ ﻞ اﻧﮩﯿﮟ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﻮ ﺣﺎ ﺻﻞ ﮐﺮے ﮔﯽ ﺟﻮ اِﺑﺮاﮨ ؔﺎ م ﮐﯽ ﻧﺴﻞ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻘہ ﺗﮭﯿﮟ۔ ﮐِﺴﯽ
اور ﻣﻮﻗﻊ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ اِﻧﺘﻈﺎر ﻧہ ﮐﺮﯾﮟ۔ﺷﯿﻄﺎن ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮨﮯ ﮐہ آپ اُﺳﮯ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز ﮐﺮ دﯾﮟ
اور آﮔﮯ ﺑﮍھﯿﮟ ﺟﺒﮑہ۔۔۔ وه ﭼﺸﻤہ ﻟﮩﻮ ﺟﺎری ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺟﻮ ﻋﻤﺎﻧﻮاﯾﻞ ﮐﯽ رﮔﻮں ﺳﮯ ﺑﮩﺘﺎ
ﮨﮯ۔ ﺟِ ﺴﮑﯽ ﮔﮩﺮاﺋﯽ ﻣﯿﮟ ﻋﺎﺻﯽ ﻏﻮطہ ﻟﮕﺎﺗﮯ ﮐہ دھﻞ ﺟﺎﺋﯿﮟ اُﻧﮑﮯ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﮯ داغ وه
ﻣﺮﺗﺎ ﮨﻮا ڈاﮐﻮ ﮨﻮا ﺷﺎدﻣﺎﻧﮑہ ا ُس ﮐﮯ زﻣﺎﻧہ ﻣﯿﮟ ﭼﺸﻤہ ﮨﮯ ﺟﺎرﯾﮑہ ﺟﯿﺴﺎ ﺑُﺮا وه ﺗﮭﺎ وﯾﺴﺎ
ﺑُﺮا ﻣﯿﮟ رﺣﻢ اور ﮐﺮم ﮐﺮ ﮐﮯ دھﻮدے ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﻮ
218۔ﮐﯿﺎ آپ آ ﮐﺮ اب ا ُﺳﮯ ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ؟۔ دُﻋﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻗﺒﻞ ﻣﯿﮟ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮨﻮں
ﮐہ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻮﺋﯽ اور ﺑﮭﯽ آ ﮐﺮ ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﺗﮭ ﺷﺎﻣِﻞ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﮯ۔
219۔ﺟﺒﮑہ ﮨﻢ دُﻋﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ ﺧﺎدم ﺑﮭﺎﺋﯿﻮں ﺳﮯ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ﮐہ وه
اِدھﺮ آ ﮐﺮ ﻣﯿﺮے ﺳﺎﺗﮭ ﮐﮭﮍے ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ اور ا ُس طﺮف ﮐﮭﮍے ﮨﻮﺋﮯ ﻣﺘﻌﻠﻘہ ﺧﺎدﻣﯿﻦ ﺟﻦ
ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﮐﭽﮭ ﻟﻮگ ﮐﮭﮍے ﮨﯿﮟ ﺟﻮ آپ ﮐﯽ ﮐﻠﯿﺴﯿﺎ ﻣﯿﮟ آﺗﮯ ﮨﻮں۔۔۔ ﯾﺎ ﺟِﺲ ﭼﯿﺰ ﮐﯽ آپ ﮐﻮ
ﺗﻤﻨﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ رُوﺣﯿﮟ ﻣﺴﯿﺤﺎ ﮐﮯ ﭘﺎس آ ﺟﺎﺋﯿﮟ ۔آپ اِس اﯾﻤﺎن ﭘﺮ ﻗﺎﺋﻢ رﮨﯿﮟ ﮐہ ﯾہ ﻣﺴﯿﺢ
ﯾﺴﻮع ﮨﮯ
220۔ﯾﺎد رﮐﮭﯿﮟ ! ﻣﯿﮟ آپ ﮐﺎ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮨﻮں۔ اﯾﮏ ﺧﻄﺎ ﮐﺎر ﺟِ ﺲ ﻧﮯ ﻓﻀﻞ ﺳﮯ ﻧﺠﺎت ﭘﺎﺋﯽ۔
ﻣﯿﮟ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺴﻮع ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮں۔ ﻣﯿﮟ آپ ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮨﻮں۔ ﻣﮕﺮ رُوح اﻟﻘُﺪس ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ
ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺴﻮع ﮨﻤﺎرے در ﻣﯿﺎن اﭘﻨﮯ ﮐﻼم ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ۔اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﺎ ا ُس ﮐﯽ ﻣﺠﺒﻮری
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ وه اﯾﺴﺎ اِس ﻟﯿﮯ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ا ُس ﮐﺎ وﻋﺪه ﮨﮯ۔ ﺷِ ﻔﺎ دﯾﻨﺎ ﯾﺴﻮع ﮐﯽ
ﻣﺠﺒﻮری ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﺑﺎﺋﺒﻞ ﻓﺮﻣﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ ’’ ا ُس ﻧﮯ اﯾﺴﺎ ﮐﯿﺎ ﺗﺎﮐہ ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ا ُس ﮐﮯ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﮩﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ وه ﭘﻮرا ﮨﻮ‘‘ ۔
221۔ﮨﻤﯿﮟ اِس ﺑﺎت ﺳﮯ ﮐﭽﮭ ﻏﺮض ﻧﮩﯿﮟ ﮐہ آپ ﮐِﺲ ﻧﺎم ﮐﯽ ﮐﻠﯿﺴﯿﺎ ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻖ رﮐﮭﺘﮯ
ﮨﯿﮟ۔ اﮔﺮ آپ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺴﻮع ﯾﮩﺎں ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ ،ﺗﻮ ﯾہ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﯿﮟ ﮐہ
رُوح اﻟﻘُﺪس ﮐﮯ ﺑﭙﺘﺴﻤہ ﮐﮯ وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ ﻧﺌﮯ ﺳﺮے ﺳﮯ ﭘﯿﺪا ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﺗﺠﺮﺑہ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔
222۔ﺧﺎدﻣﯿﻦ ﺳﮯ درﺧﻮاﺳﺖ ﮨﮯ ﮐہ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﭼﻠﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ۔ اِن ﮐﮯ درﻣﯿﺎن
ﮐﮭﮍے ﮨﻮں اور ان ﭘﺮ ﮨﺎﺗﮭ ﺑﮍھﺎﺋﯿﮟ ۔ﮨﻢ ان ﮐﮯ ﻟﯿﮯ دُﻋﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯ ﮨﯿﮟ۔ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﭽﮭ
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ﺖ
زﻣﺎ ﻧہ ء اﺧﯿﺮ ﻣﯿﮟ رُو ح اﻟﻘُﺪ س ﮐﮯ و ﺳﯿﻠہ ﺳﮯ اﻟﮩٰﯽ ﮐﺎ ﻣﻮ ں ﮐﺎ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺛﺎ ﺑﺖ ﮨﻮ ﺋﯽ۔ﺧﺪ ﻣ ِ
ب ﻣﻘﺪ س ﻣﯿﮟ آﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ﻟﻮ ﮔﻮ
ھﺬٰ ا ﮐﺎ ﺗﺬﮐﺮ ه ﮐﺘﺎ ِ
ﯾﺘﺎ ر ﮐﺮے ﮔﯽ۔ﮨﻤﺎ ر ی ﯾہ دُﻋﺎ ﮨﮯ ﮐﯽ ﺟﺐ آپ دُﻋﺎ ﺋﯿہ طﻮ ر ﭘﺮ اس ﭘﯿﻐﺎ م ﮐﻮ ﭘﮍ ھﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ
ﯾہ ﻣﻄﺒﻮ ﻋہ ﮐﻼ م آپ ﮐﮯ دِﻟﻮ ں ﻣﯿﮟ ﻧﻘﺶ ﮨﻮ ﺟﺎ ﺋﮯ۔
ﺑﺮا د ر وﻟﯿﻢ ﺑﺮ ﯾﻨﮩﻢ ﮐﮯ 1100
ی ﺻﻮ ر ت ﻣﯿﮟ دﺳﺘﯿﺎ ب ﮨﯿﮟ ﺟﻨﮩﯿﮟ آپ www.messagehub.infoﺳﮯ ﻣﻔﺖ ڈ ا ؤ ن ﻟﻮ ڈ
ﯾﺎ ﭘﺮ ﻧﭧ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﻗﺮا ر رﮐﮭﺎ ﺟﺎ ﺋﮯ اور ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ رد و ﺑﺪل ﮐﮯ ﻣُﻔﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺋﮯ۔

3

ﯾﮩﺎ ں وه ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳُﻠﯿﻤﺎن ﺳﮯ ﺑﮭﯽ
ﺑﮍاﮨﮯ

1۔ ﺟﺒﮑہ ﮨﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎ ﮐﻼم ﭘﮍھﻨﮯ ﻟﮕﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ آﺋﯿﮯ ﮐﭽﮭ دﯾﺮ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﮭﮍے رﮨﯿﮟ۔ اﮔﺮ
آپ ﻣﯿﺮے ﺳﺎﺗﮭ ﺣﻮاﻟہ ﻧﮑﺎﻟﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﮟ ﺗﻮ آج ﺷﺐ ﮨﻢ ﻣﺘﯽ ﮐﯽ اﻧﺠﯿﻞ  12ﺑﺎب ﻣﯿﮟ ﺳﮯ  38وﯾﮟ
آﯾﺖ ﺳﮯ ﺷﺮوع ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔ ’’اس ﭘﺮ ﺑﻌﺾ ﻓﻘﯿﮩﻮں اور ﻓﺮﯾﺴﯿﻮں ﻧﮯ ﺟﻮاب ﻣﯿﮟ اس ﺳﮯ
ﮐﮩﺎ اے اﺳﺘﺎد ﮨﻢ ﺗﺠﮭ ﺳﮯ اﯾﮏ ﻧﺸﺎن دﯾﮑﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ اس ﻧﮯ ﺟﻮاب دے ﮐﺮ ان ﺳﮯ
ﮐﮩﺎ اِس زﻣﺎﻧہ ﮐﮯ ﺑُﺮے اور زﻧﺎ ﮐﺎر ﻟﻮگ ﻧﺸﺎن طﻠﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﻣﮕﺮ ﯾﻮﻧﺎه ﻧﺒﯽ ﮐﮯ ﻧﺸﺎن
ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﻮﺋﯽ اور ﻧﺸﺎن اﻧﮑﻮ ﻧہ دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺟﯿﺴﮯ ﯾﻮﻧﺎه ﺗﯿﻦ رات دن ﻣﭽﮭﻠﯽ
ﮐﮯ ﭘﯿﭧ ﻣﯿﮟ رﮨﺎ وﯾﺴﮯ ﮨﯽ اﺑﻦ ِ آدم ﺗﯿﻦ رات دن زﻣﯿﻦ ﮐﮯ اﻧﺪر رﮨﮯ ﮔﺎ۔ ﻧﯿﻨﻮه ﮐﮯ ﻟﻮگ
ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﮯ دن اس زﻣﺎﻧہ ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﮭﮍے ﮨﻮ ﮐﺮ ان ﮐﻮ ﻣﺠﺮم ﭨﮭﮩﺮاﺋﯿﮟ ﮔﮯ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﻧﮩﻮ ں ﻧﮯ ﯾﻮﻧﺎه ﮐﯽ ﻣﻨﺎدی ﭘﺮ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮ ﻟﯽ اور دﯾﮑﮭﻮ ﯾﮩﺎں وه ﮨﮯ ﺟﻮ ﯾﻮﻧﺎه ؔ ﺳﮯ
ﺑﮭﯽ ﺑﮍا ﮨﮯ ۔ دﮐﮭّﻦ ﮐﯽ ﻣﻠﮑہ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﮯ دن اس زﻣﺎﻧہ ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ا ُﭨﮭ ﮐﺮ ان
ﮐﻮ ﻣﺠﺮم ﭨﮭﮩﺮاﺋﮯ ﮔﯽ۔ ﮐﯿﻮﻧﮑہ وه دﻧﯿﺎ ﮐﮯ ﮐﻨﺎرے ﺳﮯ ﺳﻠﯿﻤﺎن ؔ ﮐﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﺳﻨﻨﮯ ﮐﻮ آﺋﯽ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮍا ﮨﮯ ۔‘‘
ؔ
اور دﯾﮑﮭﻮ ﯾﮩﺎں وه ﮨﮯ ﺟﻮ
2۔آﺋﯿﮟ ﮨﻢ اﭘﻨﮯ ﺳﺮوں ﮐﻮ ﺟﮭﮑﺎﺋﯿﮟ ۔ ﺟﺒﮑہ ﮨﻤﺎرے ﺳﺮ اور دل اس ﮐﯽ ﺣﻀﻮری ﻣﯿﮟ
ﺟﮭﮑﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ آج رات آﭘﮑﯽ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮨﮯ ﺟﺴﮯ دُﻋﺎ ﻣﯿﮟ ﯾﺎد
رﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ؟ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮨﮯ ﺗﻮ اﭘﻨﺎ ﮨﺎﺗﮭ اوﭘﺮ ا ُﭨﮭﺎﺋﯿﮟ اور اس ﺑﺎت ﮐﺎ
اﺷﺎره ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ ’’ ﺧﺪاﯾﺎ! ﻣﯿﺮی درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻦ۔ ‘‘ ﺟﺒﮑہ ﮨﻢ دُﻋﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ اﭘﻨﮯ
دِﻟﻮ ں ﻣﯿﮟ دُﻋﺎ ﮐﺮ ﯾﮟ۔
3۔ﮨﻤﺎرے آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎپ ! ﮨﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺟﻼل ﮐﯽ اس ﺟﺎﻧﺐ ﯾہ اﯾﮏ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ
اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﯿﺴﺮ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ ان ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮ ﺳﮑﯿﮟ ﺟﻮ ﺗﺠﮭ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن
رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ،ﺟﮩﺎں ﮨﻢ ﺗﯿﺮی ﺣﻀﻮری ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﯾہ
ﺗﯿﺮے وﻋﺪه ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﮯ۔ ﺗﻮ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ’’ ﺟﮩﺎں ﺑﮭﯽ دو ﯾﺎ ﺗﯿﻦ ﻣﯿﺮے ﻧﺎم ﺳﮯ ﺟﻤﻊ ﮨﻮں
 ،ﻣﯿﮟ ان ﮐﮯ ﺑﯿﭻ ﻣﯿﮟ ﮨﻮں ۔ اور اﮔﺮ وه ﮐﺴﯽ ﺑﺎت ﭘﺮ ﻣﺘﻔﻖ ﮨﻮ ﮐﺮ ﻣﺎﻧﮕﯿﮟ ﺗﻮ وه اﺳﮯ
ﭘﺎﻟﯿﮟ ﮔﮯ‘‘۔ ﺧﺪاوﻧﺪ وه ﻋﻈﯿﻢ ﭼﯿﺰ ﺟﺲ ﭘﺮ ﮨﻢ آج ﺷﺐ ﻣﺘﻔﻖ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﻮ ﮨﻢ
ﻣﯿﮟ آ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮ اور ﮨﻢ ﺗﯿﺮی ﺣﻀﻮری ﮐﻮ دﯾﮑﮭ ﺳﮑﯿﮟ ،اﭘﻨﯽ ارواح ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﻣﺤﺴﻮس
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﮨﻢ ﺗﯿﺮی ﺣﻀﻮری ﻣﯿﮟ ﻋﺎﺟﺰی ﺳﮯ اﭘﻨﮯ دﻟﻮں ﮐﻮ اﻧﮉﯾﻞ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور
ﺟﺒﮑہ ﮨﻢ ﺗﯿﺮی ﺟﺎﻧﺐ دھﯿﺎن ﻟﮕﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﮨﻤﯿﮟ ﯾہ اﺣﺴﺎس ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ﮐہ ﮨﻢ اﭘﻨﯽ
دُﻋﺎؤں ﮐﺎ ﺟﻮاب ﭘﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﮨﻢ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺴﻮع ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ ﻣﺎﻧﮕﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ آﻣﯿﻦ۔آپ
ﺗﺸﺮﯾﻒ رﮐﮭﯿﮟ۔
4۔ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﯽ ﻣﺮﺿﯽ ﺳﮯ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺟﺲ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﯿﺎ ﮨﮯ وه ﮨﮯ’’ﯾﮩﺎں وه ﮨﮯ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮍا ﮨﮯ‘‘ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اس ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭼﻨﺪ ﺣﻮاﻟہ ﺟﺎت ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﺮ رﮐﮭﮯ
ؔ
ﺟﻮ
ﮨﯿﮟ۔ اس ﺳﮯ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮐہ ﮨﻢ ﺑﯿﻤﺎروں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دُﻋﺎ ﮐﺮﯾﮟ۔۔۔
5۔آج ﺷﺐ آﻏ ﺎز ﻣﯿﮟ ﮨﻢ ﻧﮯ دﯾﮑﮭﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﯾﺴﻮع اس ﺣﻮاﻟہ ء ﮐﻼم ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﯾﺴﯿﻮں
ﺳﮯ ﺑﺤﺚ ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﮯ ۔ وه اُﻧﮩﯿﮟ ﻟﻌﻦ طﻌﻦ ﮐﺮ رﮨﺎ ﺗﮭﺎ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﺳﮯ ﭘﮩﭽﺎﻧﺎ
ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﺎ۔ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺟﻮ ﻋﺎﻟﻢ ِ ﺷﺮع اور ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘہ ﮨﻮ وه اﺳﮑﮯ ظﺎﮨﺮ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﮭﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺐ وه ظﺎﮨﺮ ﮨﻮا ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﺳﮑﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻏﻠﻂ اﻧﺪازه ﮐﯿﺎ اور ا ُﺳﮯ ’’

ﯾﮩﺎں وه ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳُﻠﯿﻤﺎن ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮍا ﮨﮯ
207۔ﺟﻮ ﺷﺨﺺ آپ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﯿﭩﮭﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﺎﻟﮑﻞ آپ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ا ُس ﻧﻮﺟﻮان ﮐﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮨﯿﮟ۔ ﺟﯽ ﺟﻨﺎب ۔ﺳُﺮخ ﭨﺎﺋﯽ ﻟﮕﺎﺋﮯ ﮨﻮ ﺋﮯ ﻧﻮﺟﻮان ۔آپ ﮐﮯ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ
ﻣُﺸﮑﻼت ﮨﯿﮟ۔ آپ ﮐﯽ اِﮨﻠﯿہ اﻋﺼﺎﺑﯽ ﮐﮭﭽﺎؤ ﮐﯽ ﺷِ ﮑﺎر ﺧﺎﺗﻮن ﮨﮯ اور آپ ﺑﮭﯽ ذﮨﻨﯽ دﺑﺎؤ ﮐﺎ
ﺷِﮑﺎر ﮨﯿﮟ۔ ﺧُﺪاوﻧﺪ ﺧُﺪا ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﯿﺎ ﯾہ درﺳﺖ ﮨﮯ؟۔ ﯾہ ﺳﭻ ﮨﮯ۔ ﺷَﮏ ﻧہ ﮐﺮﯾﮟ ﺑﻠﮑہ
اﯾﻤﺎن رﮐﮭﯿﮟ ۔ﻓﻘﻂ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﯿﮟ۔ 208۔ﭘﭽﮭﻠﯽ ﺟﺎﻧﺐ اﯾﮏ ﻋﻮرت ﺑﯿﭩﮭﯽ ﮨﮯ۔ ﮐﯿﺎ آپ دﯾﮑﮭ
ﻧﮩﯿﮟ ﺳﮑﺘﮯ ﮐہ وه روﺷﻨﯽ اِس طﺮف ﺳﮯ ﻣﺘﺤﺮک ﮨﻮ ﮐﺮ دوﺳﺮی ﺟﺎﻧﺐ ﺟﺎ ﭨﮭﮩﺮی ﮨﮯ؟
وه آﻧﮑﮭ ﮐﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯿﮟ ﻣُﺒﺘﻼ ﮨﮯ اور ا ُس ﮐﮯ ﻣﺜﺎﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮨﮯ اب وه ﺷِ ﻔﺎ ﭘﺎﻧﮯ ﮐﻮ
ﮨﮯ ۔اوه ﻣﯿﺮے ﺧُﺪاوﻧﺪ ﺧُﺪا ﻣﺪد ﻓﺮﻣﺎ ۔ا ُس ﮐﺎ ﻧﺎم ﻣِﺴﺰ ﭼﯿﻤﺒﺮز ﮨﮯ۔ ﻣِﺴﺰ ﭼﯿﻤﺒﺮز اﭘﻨﮯ
ﭘﻮرے دِل ﺳﮯ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﯿﮟ ۔اﭘﻨﮯ ﻗﺪﻣﻮں ﭘﺮ ﮐﮭﮍی ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ۔ ﮐﮭﮍی ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﺗﺎﮐہ ﻟﻮگ
دﯾﮑﮭ ﺳﮑﯿﮟ ﮐہ ﻣﯿﮟ ﮐِﺲ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﮩہ رﮨﺎ ﮨﻮں۔ وه ﻣﯿﺮے ﻟﯿﮯ اﺟﻨﺒﯽ ﮨﯿﮟ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اس
ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺒﮭﯽ ا ُﻧﮩﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﮑﮭﺎ ۔ﺟﯽ ﮨﺎں۔ آپ ﮐﯽ ﻣُﺼﯿﺒﺖ ﺧﺘﻢ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺴﻮع
آپ ﮐﻮ ﺷِ ﻔﺎ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ۔
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209۔اﮔﺮ ﯾہ وﮨﯽ ﯾﺴﻮع ﻧﮩﯿﮟ ،ﺟﻮ ﮐﻞ اور آج ﺑﻠﮑہ اَﺑﺪ ﺗﮏ ﯾﮑﺴﺎں ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ وه ﮐﮩﺎں
ﮨﮯ؟ ﮐﯿﺎ ا ُس ﻧﮯ اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ وﻋﺪه ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ؟ ﺟِﺘﻨﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ اِس ﺑﺎت ﭘﺮ اﯾﻤﺎن ﮨﮯ
اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﮭ ا ُﭨﮭﺎﺋﯿﮟ ۔ﺷُﮑﺮﯾہ ۔ﭨﮭﯿﮏ ﮨﮯ۔
210۔آپ ﺟﻨﮩﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﮐﭽﮭ دﯾﺮ ﻗﺒﻞ ا ُﭨﮭﺎﺋﮯ ﺗﮭﮯ۔ ﺟﻮ ﻣﺎں ﮨِﺮﻧﯽ ﮐﯽ طﺮح ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﻣﺤﺒﺖ ﺳﮯ ﺳﺮ ﺷﺎ ر ﮨﯿﮟ ﮐﯿﺎ آپ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻨﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ؟۔ ﺟﺒﮑہ رُوح اﻟﻘُﺪس ﯾﮩﺎں
ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ اور ﮨﻢ ﺳﺐ ﭘﺮ ا ُس ﮐﺎ ﻣﺴّﺢ ﭨﮭﮩﺮا ﮨﮯ ﺗﻮ آﺋﯿﮟ آﮔﮯ ﺑﮍھﯿﮟ اور ﭼﻨﺪ ﻣِﻨﭩﻮں ﮐﮯ
ﻟﯿﮯ ﻣﺬﺑﺢ ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ آ ﺟﺎﺋﯿﮟ ۔اﮔﺮ آپ ﻣَﺘﻼﺷﯽ ﮨﯿﮟ اور ﻧﺠﺎت ﭘﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﺗﮭﻮڑی
دﯾﺮ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻣﯿﺮے ﻗﺮﯾﺐ ﻣﺬﺑﺢ ﮐﮯ ﭘﺎس آﺋﯿﮟ ۔اﭘﻨﯽ ﻧﺸِ ﺴﺘﯿﮟ ﭼﮭﻮڑﯾﮟ۔ ﺟﯽ ﮨﺎں۔ ﺑﺎﻟﮑﻞ
اﯾﺴﮯ ﮨﯽ ۔ﯾہ ﭨﮭﯿﮏ ﮨﮯ۔ ﺧُﺪاوﻧﺪ آپ ﮐﻮ ﺑﺮﮐﺖ دے ۔اِس ﻋﻤﺎرت ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ
ﺷﺨﺺ آﮔﮯ ﺑﮍھ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
211۔ﺟﺐ ﺗﮏ آپ ا ُس ﺳﮯ ﻣُﻼﻗﺎت ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ ا ُس ﮐﯽ ﻗُﺮﺑﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﺎ ﺳﮑﺘﮯ ۔وه ﯾﮩﺎں
ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ۔ ﮨﻢ ﻧﮯ ا ُس ﮐﯽ ﭘﮩﭽﺎن ﮐﺮ ﻟﯽ ﮨﮯ ﮐہ وه ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮨﮯ۔ اب ﺗﮏ آپ ﻧﮯ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﻠﯿﺴﯿﺎؤں ﮐﯽ رُﮐﻨﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯽ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ آپ ﻧﮯ رُﮐﻨﯿﺖ ﮐﮯ ﺳِﻮا ﮐﭽﮭ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﺎﯾﺎ ﺟﺒﮑہ آپ
ﮐﻮ ﮐِﺴﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻗﻮت ﮐﯽ ﺗﻼش ﺗﮭﯽ۔ ﮐﯿﺎ اب ﺑﺎﻟﮑﻞ درﺳﺖ طﻮر ﭘﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺴﻮع ﮐﯽ ﭘﮩﭽﺎن
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮ ﮔﺌﯽ
212۔ا ُس ﭼﮭﻮﭨﮯ ﻟﮍﮐﮯ ﮐﻮ دﯾﮑﮭﯿﮟ ﺟﻮ ا ُس ﮐﯽ طﺮف ﺑﮍھ رﮨﺎ ﮨﮯ اور آﻧﺴﻮ ا ُس ﮐﯽ
ﮔﺎﻟﻮں ﺳﮯ ﺑﮩہ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ ۔ﯾﻘﯿﻨﺎ ًﯾہ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﮨﮯ۔ اﯾﮏ اور اِﺳﯽ طﺮح ﺳﮯ درﻣﯿﺎﻧﯽ راﺳﺘہ
ﻣﯿﮟ آ رﮨﺎ ﮨﮯ۔ اﯾﮏ اور ﻟﮍﮐﺎ ﺟﻮ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﮨﮯ آﮔﮯ آ رﮨﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﮍی ﻋﻤﺮ ﮐﮯ ﻟﻮگ ا ُس ﺳﮯ
ﭘﮩﻠﮯ آ ﭼﮑﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﮐﯿﺎ اور ﺑﮭﯽ ﮐﻮﺋﯽ آﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ؟۔ آﺋﯿﮟ اور ﻣﺬﺑﺢ ﮐﮯ ﮔِﺮد ﮐﮭﮍے ﮨﻮں۔
آپ ﮐﻠﯿﺴﯿﺎﺋﯽ اَرﮐﺎن ،آپ ﻟﻮگ ﺟﻮ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺴﻮع ﮐﻮ اﭘﻨﮯ دِل ﻣﯿﮟ ﭨﮭﮩﺮاﻧﮯ ﮐﺎ ﺗﺠﺮﺑہ ﭘﺎﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ﮐﯿﺎ آپ ﯾﮩﺎں ﻧﮩﯿﮟ آﺋﯿﮟ ﮔﮯ ؟۔ اﮔﺮ وه آپ ﮐﮯ دِل ﮐﯽ ﺑﺎت ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ آپ ﮐﻮ
ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ ﮐہ آپ ا ُس ﺳﮯ ﮐﭽﮭ ﻧﮩﯿﮟ ﭼﮭِﭙﺎ ﺳﮑﺘﮯ ۔اِس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐہ ﮨﻢ آﮔﮯ
ﺑﮍھﯿﮟ آپ ﯾﮩﺎں آﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮟ ﺗﻮ آ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﺎﮐہ ﮨﻢ دُﻋﺎ ﮐﺮ ﺳﮑﯿﮟ ۔
213۔اﮔﺮ آج آپ ا ُس ﺳﮯ ﺷﺮﻣﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﺗﻮ وه وﮨﺎں آپ ﺳﮯ ﺷﺮﻣﺎﺋﮯ ﮔﺎ
214۔ﯾﺎد رﮐﮭﯿﮟ ۔وه ﯾﮩﺎں ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ۔ ﯾہ ﮐﻼم ﮐﺎ وﻋﺪه ﮨﮯ ﮐہ اﯾﺴﺎ ﮨﻮ ﮔﺎ ۔ وه اﭘﻨﯽ
ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ ﮐﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺮا رﮨﺎ ﮨﮯ ۔اﮔﺮ آپ ﮐِﺴﯽ ﮐﻠﯿﺴﯿﺎ ﮐﮯ رُﮐﻦ ﺗﻮ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ آپ ﮐﻮ
ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺴﻮع ﮐﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﺠﺮﺑہ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ آپ آﮔﮯ ﻧﮩﯿﮟ آﺋﯿﮟ ﮔﮯ؟۔ ﻣﯿﮟ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ
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ﮨﮯ۔ ﯾہ آپ ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﻣﮕﺮ آپ ا ُﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ۔ا ُس ﻣَﻠﮑہ ﮐﮯ اَﻧﺪر اﯾﺴﺎ اﯾﻤﺎ ن
ﻣﻮﺟﻮد ﺗﮭﺎ ﻣﮕﺮ ا ُﺳﮯ اِﺳﮑﺎ ﻋِ ﻠﻢ ﻧہ ﺗﮭﺎ
200۔آپ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐِﺘﻨﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺧُﺪاوﻧﺪ ﮐﮯ ﻓﺮﺷﺘہ ﮐﯽ ،ا ُس روﺷﻨﯽ ﮐﮯ ﺳَﺘﻮن ﮐﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﮑﮭﯽ ﮨﮯ؟ ﯾہ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮩﯿﮟ ﭨﯿﮑﺴﺎس ﻣﯿﮟ ﻟﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ ۔اب ﯾہ ﭘﻮری دُﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ
دﯾﮑﮭﯽ ﺟﺎ ﭼُﮑﯽ ﮨﮯ۔
201۔ﺟﻮ ﺑﮭﺎ ﺋﯽ ا ُس ﮐﻮﻧﮯ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﭩﮭﮯ ﮨﯿﮟ ا ُس ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺳﻤﺠﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ؟ ﮐﯿﺎ آپ
اﯾﻤﺎن رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ؟ آپ ﺑﮍے ﺑﮯ ﺗﺎب ﻧﻈﺮ آ رﮨﮯ ﺗﮭﮯ ۔آپ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﮩﺖ ﮐﭽﮭ ﻏﻠﻂ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﮐﺌﯽ ﭼﯿﺰوں ﻣﯿﮟ آپ ﮐﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮨﯿﮟ۔ ﺟﺐ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﯾہ ﮐﮩﺎ ﺗﻮ
آپ اِﻧﺘﮩﺎﺋﯽ ﺣﯿﺮت ﮐﺎ ﺷِﮑﺎر ﮨﯿﮟ ﮐﯿﺎ اﯾﺴﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ؟ اﮔﺮ ﯾہ ﺳﺐ ﺳﭻ ﮨﮯ ﺗﻮ اﭘﻨﺎ ﮨﺎﺗﮭ ا ُوﭘﺮ
ا ُﭨﮭﺎﺋﯿﮟ ۔ﻣﯿﮟ آپ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺒﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﻣِﻼ ۔ﮨﻢ اَﺟﻨﺒﯽ ﮨﯿﮟ۔ ﮐﯿﺎ ﯾہ ﺳّﭻ ﮨﮯ ؟ ﮐﯿﺎ آپ ﺟﺎﻧﺘﮯ
ﮨﯿﮟ ﮐہ اﯾﮏ روﺷﻨﯽ آپ ﭘﺮ آ ﮐﺮ ﭨﮭﮩﺮ ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ ؟ﺳﻤﺠﮭﮯ؟ ۔آپ ﺣﻘﯿﻘﯽ طﻮر ﭘﺮ ﭘُﺮ ﺳﮑُﻮن
اِﺣﺴﺎس ﺳﮯ ﺑﮭﺮ ﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ ۔ﻣﯿﮟ اِس روﺷﻨﯽ ﮐﻮ دﯾﮑﮭ رﮨﺎ ﺗﮭﺎ۔ ﯾﮩﺎں آﮔﮯ آ ﺟﺎﺋﯿﮟ ۔
202۔ ﺟﯽ ﮨﺎں ۔ﺟﺒﮑہ آپ ﯾﮩﺎں ﻣﻮﺟﻮد ﮨﯿﮟ ﺗﻮ آپ اِس ﻋﻤﺎرت ﺳﮯ رواﻧہ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﯿﺸﺘﺮ
دُﻋﺎ ﮐﺮواﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ ۔ﺟَﺒﮑہ آپ وﮨﺎں ﺑﯿﭩﮭﮯ ﮨﯿﮟ اور ﻣﯿﮟ ﯾﮩﺎں اور اﮔﺮ ﺧُﺪا ﻣﺠﮭ ﭘﺮ ظﺎﮨﺮ
ﮐﺮ دے ﮐہ آپ ﮐﯽ ﮐﯿﺎ ﻣُﺸﮑﻼت اور ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ آپ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﯿﮟ ﮔﮯ ﮐہ ﯾہ ﺧُﺪا
ﮨﮯ؟۔ آپ ﮐﯽ ﺑﮍی ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯿﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ آﻧﺘﻮں ﮐﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﮨﺮﻧﯿﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﯿﺎ ﯾہ َدرُﺳﺖ
ﮨﮯ؟۔ اﮔﺮ ﺧُﺪا ﻣﺠﮭ ﭘﺮ آﺷﮑﺎرا ﮐﺮ دے ﮐہ آپ ﮐﻮن ﮨﯿﮟ ،آپ ﮐﺎ ﻧﺎم ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﯾہ ﮐہ آپ ﮐﺎ
ا ُس ﺳﮯ اﭼﮭﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ آپ ﻣﺠﮭﮯ ا ُس ﮐﺎ ﺧﺎدم ا ُس ﮐﺎ ﻧﺒﯽ ﻣﺎن ﻟﯿﮟ ﮔﮯ؟۔ ﻣﻌﺎف
ﮐﯿﺠﯿﮯ ۔ﯾہ ﮐﺌﯽ اﯾﮏ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ا ُﻟﺠﮭﻦ ﮨﮯ۔ ﮐﯿﺎ آپ ا ُس ﭘﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ؟ آپ
ﮐﺎ ﻧﺎم ﻣِﺴﭩﺮ ﺳﭩﺮﺟﻦ ﮨﮯ۔ ﮐﯿﺎ ﯾہ َدرُﺳﺖ ﮨﮯ۔ اﭘﻨﺎ ﮨﺎﺗﮭ اوﭘﺮ ا ُﭨﮭﺎﺋﯿﮟ ا ُس ﭘﺮ ﯾﻘﯿﻦ رﮐﮭﯿﮟ اور
ﺷِ ﻔﺎ ﭘﺎﺋﯿﮟ
203۔ﺳﯿﺎه ﺑﺎﻟﻮں واﻟﯽ اﯾﮏ ﺧﺎﺗﻮن ﺟﻮ ﭘﭽﮭﻠﯽ ﻧﺸِ ﺴﺘﻮں ﭘﺮ درﻣﯿﺎﻧﯽ راﺳﺘﮯ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺑﯿﭩﮭﯽ
ﮨﮯ۔ ﺟﯽ ﮨﺎں۔ آپ ۔ آپ ﯾہ ﺳﺐ ﺳُﻦ ﮐﺮ ﺣﯿﺮان ﮨﻮ رﮨﯽ ﺗﮭﯿﮟ ۔ﺑﺎﻟﮑﻞ ا ُﺳﯽ دَم آپ ﮐﻮ ﮐﭽﮭ
ﻋﺠﯿﺐ ﺳﺎ اﺣﺴﺎس ﮨﻮا ﺟﯿﺴﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ آپ ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ آﺋﯽ ﮨﻮ۔ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ دﯾﮑﮭ ﺳﮑﮯ ﺗﻮ
اﯾﮏ ﮔﮩﺮی دھﻨﺪﻟﯽ ﺳﯽ روﺷﻨﯽ ا ُس ﺧﺎﺗﻮن ﭘﺮ ا ُﺗﺮ رﮨﯽ ﮨﮯ۔ اب ا ُس ﮐﯽ ﻣُﺸﮑﻞ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔
ا ُﺳﮯ ﺑُﺮی طﺮح ﮐﺎﺳﺮ درد ﮨﮯ ﺟﻮ ا ُﺳﮯ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﮯ ﯾہ ﺳﭻ ﮨﮯ اﮔﺮ ﯾہ درﺳﺖ
ﮨﮯ ﺗﻮ اﭘﻨﺎ ﮨﺎﺗﮭ اوﭘﺮ اُﭨﮭﺎﺋﯿﮟ ۔ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ا ُﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺒﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﮑﮭﺎ ۔ﯾہ ﺳﭻ
ﮨﮯ۔ ا ُﺳﮯ آدھﮯ ﺳﺮ ﮐﺎ درد ﮨﮯ ﻣﮕﺮ اب وه ا ُﺳﮯ ﭼﮭﻮڑ دے ﮔﺎ ۔آﻣﯿﻦ ۔ا ُس ﮐﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮﯾﮟ
204۔وﮨﯿﮟ آپ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﭩﮭﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﺑﮍی ﻋﻘﯿﺪت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﺠﮭﮯ دﯾﮑﮭ
رﮨﺎ ﮨﮯ۔ اب وه روﺷﻨﯽ ا ُس ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﮍھ رﮨﯽ ﮨﮯ۔ ﯾہ آدﻣﯽ آﻧﮑﮭﻮں ﮐﮯ ﻋﺎرﺿﮯ ﻣﯿﮟ
ﻣُﺒﺘﻼ ﮨﮯ۔ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ وه اﯾﻤﺎن رﮐﮭﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﺷِ ﻔﺎ ﭘﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ا ُس ﮐﯽ آﻧﮑﮭﻮں ﮐﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﺟﺎﺗﯽ رﮨﮯ ﮔﯽ ۔ﮐﯿﺎ آپ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ؟ﭨﮭﯿﮏ ﮨﮯ ۔ﻣﯿﮟ ﻧﮯ آپ ﮐﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ﮐﺒﮭﯽ
ﻧﮩﯿﮟ دﯾﮑﮭﺎ ۔آپ ﻣﯿﺮے ﻟﯿﮯ اﺟﻨﺒﯽ ﮨﯿﮟ
205۔آپ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﯾﮏ دوﺳﺖ ﺑﯿﭩﮭﺎ ﮨﮯ۔ ا ُﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺳﺮ درد ﮐﯽ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﮨﮯ ۔ﯾہ ﺳﭻ ﮨﮯ
۔ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ا ُس آدﻣﯽ ﮐﻮ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺒﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﮑﮭﺎ ۔ﺧُﺪا ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ۔ﮐﯿﺎ ﯾہ ﺳﭻ ﮨﮯ ۔اﯾﻤﺎن رﮐﮭﯿﮟ۔
206۔آپ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺟﻮ آدﻣﯽ ﺑﯿﭩﮭﺎ ﮨﮯ ﺟِ ﺲ ﻧﮯ ﻋﯿﻨﮏ ﻟﮕﺎ رﮐﮭﯽ ﮨﮯ اور ا ُس ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ
دﯾﮑﮭ رﮨﺎ ﮨﮯ ۔آپ ﻧﮯ ﭼﺸﻤہ ﻟﮕﺎ رﮐﮭﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﯾہ آپ ﮐﯽ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
ﺑﻠﮑہ آپ ﮐﻮ ﮐﻤﺮ ﮐﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮨﮯ ﺟِ ﺲ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ آپ دُﻋﺎ ﮐﺮواﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ اﮔﺮ ﯾہ درﺳﺖ
ﮨﮯ ﺗﻮ اﭘﻨﺎ ﮨﺎﺗﮭ ﮨِﻼﺋﯿﮟ ۔

ﯾﮩﺎں وه ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳُﻠﯿﻤﺎن ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮍا ﮨﮯ
اﯾﮏ ﺑُﺮی روح ‘‘ ﮐﮩﺎ۔ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﺳﮑﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮ اﺑﻠﯿﺴﯽ ﮐﺎم ﮐﮩﺎ ۔ وه اﻧﮑﮯ دل ﮐﮯ
ﺧﯿﺎﻻت ﮐﻮ ﺟﺎن ﻟﯿﺘﺎ ﺗﮭﺎ اور اس ﺑﺎﻋﺚ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﺳﮯ ﺑﺪ روﺣﯿﮟ ﻗﺎﺑﻮ ﻣﯿﮟ رﮐﮭﻨﮯ واﻻ ﯾﺎ
ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎ ﺣﺎل ﺑﺘﺎﻧﮯ واﻻ ﺟﺎﻧﺎ اور ﮨﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﯾہ ﺑُﺮی ارواح ﮨﻮﺗﯽ ﮨﯿﮟ اور ﭘﮭﺮ
ﺧﺪا ﮐﮯ ﮐﺎم ﮐﻮ ’’ ﺑُﺮی روح ‘‘ ﮐﮩﻨﺎ ﮐﻔﺮ ﺗﮭﺎ۔
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6۔اس ﻧﮯ اﻧﮩﯿﮟ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮐہ وه اﻧﮩﯿﮟ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻌﺎف ﮐﺮ دے ﮔﺎ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺑﮭﯽ ﺗﮏ روح
اﻟﻘﺪس ﻧﺎزل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮا ﺗﮭﺎ ﮐہ ا ُن ﮐﮯ دﻟﻮں ﮐﻮ ﻧﺮم ﮐﺮ ے اور اس ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﻻﺋﮯ ﮐہ وه
ﺧﺪا ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭ ﺳﮑﯿﮟ۔ اﻧﮑﮯ دل ﺧﺪا ﺳﮯ ﺑﮩﺖ دور ﺗﮭﮯ۔ وه ﻣﺤﺾ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﻠﻮم ﺳﮯ
واﻗﻒ ﺗﮭﮯ اور اﺑﮭﯽ ﺗﮏ رو ح اﻟﻘﺪس ﮐﺴﯽ ﭘﺮ ﻧﺎزل ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮا ﺗﮭﺎﻟﯿﮑﻦ اس ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ’’
روح اﻟﻘﺪس آ ﮐﺮ ﯾﮩﯽ ﮐﺎم ﮐﺮے ﮔﺎ ﺟﻮ ﻣﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ﺗﻮ ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ اس ﮐﮯ ﺧﻼف ﺑﻮﻟﮯ ﮔﺎ
ﺗﻮ اﺳﮯ ﻣﻌﺎف ﻧہ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﻧہ اِس ﺟﮩﺎن ﻣﯿﮟ ﻧہ آﻧﮯ واﻟﮯ ﺟﮩﺎن ﻣﯿﮟ ‘‘۔
7۔آج ﺳﮩہ ﭘﮩﺮ اس ﺣﻮاﻟہ ﮐﻮ ﭘﮍھ ﮐﺮ ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻏﻮر ﮐﺮ رﮨﺎ ﺗﮭﺎ۔ اس ﭘﺮ دھﯿﺎن و
ﮔﯿﺎن ﮐﺮ رﮨﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ آﯾﺎ ﮨﻮﮔﺎ اور ﻣﮍﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ اس ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ﮨﻮﮔﺎ’’ ا ُﺳﺘﺎد
ﮨﻤﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺸﺎن دِﮐﮭﺎ‘‘۔ دوﺳﺮے ﻟﻔﻈﻮں ﻣﯿﮟ ﯾﮩﻮدﯾﻮں ﮐﻮ ﻧﺸﺎﻧﻮں ﭘﺮ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﻨﮯ ﮐﯽ
ﺗﻌﻠﯿﻢ دی ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ ۔ ﯾﮩﻮدی ﮨﻤﯿﺸہ ﻧﺸﺎن اور ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻼش ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﯾﮩﺎں ﮨﻢ
دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﯾہ ﯾﮩﻮدی ﻧﺸﺎن طﻠﺐ ﮐﺮ رﮨﮯ ﺗﮭﮯ۔
8۔ﯾہ ﮐﺴﯽ ﻓﺮﯾﺴﯽ ﮐﮯ ﺧﻼف ﮐﺲ ﻗﺪر ﻣﻀﺒﻮط ﺷﮩﺎدت ﺗﮭﯽ ﮐہ وه ﮐﻼم ِ ﻣﻘﺪس ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﺎ
ﺗﮭﺎ اور ﯾہ ﺑﮭﯽ ﮐہ ﯾﺴﻮع ﻧﮯ ﻣﺴﯿﺢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻧﺸﺎن ﭘﮩﻠﮯ ﺑﮭﯽ ظﺎﮨﺮ ﮐﺮ دﯾﮯ ﺗﮭﮯ ﻟﯿﮑﻦ
اﺳﮑﯽ آﻧﮑﮭﻮں ﭘﺮ اﯾﺴﺎ اﻧﺪھﯿﺮا ﭼﮭﺎ ﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ اس ﻧﮯ اﺳﮯ ﻧہ ﭘﮩﭽﺎﻧﺎ ۔ ﯾﺴﻮع ﻧﮯ ا ُﺳﮯ وه
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺸﺎن دﮐﮭﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﺟﻮ ﻣﺴﯿﺢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻼم ﻣﯿﮟ وﻋﺪه ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﯽ
آﻧﮑﮭﻮں ﭘﺮ اﯾﺴﺎ اﻧﺪھﯿﺮا ﭼﮭﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ اﺳﻨﮯ اﺳﮯ ﻧہ ﭘﮩﭽﺎﻧﺎ ۔ ﯾﺴﻮع ﻧﮯ ا ُﺳﮯ وه ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﻧﺸﺎن دﮐﮭﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﺟﻮ ﻣﺴﯿﺢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻼم ﻣﯿﮟ وﻋﺪه ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ۔ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺎﻧﮯ وه ﮐﺴﯽ
اور ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻧﺸﺎن ﮐﻮ دﯾﮑﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﺗﮭﺎ۔
9۔آج ﮐﮯ ا ُﺳﺘﺎدوں اور آج ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﯾہ ﺑﺎت ﮐﯿﺴﯽ ﺻﺎدق آﺗﯽ ﮨﮯ ۔ وه اﯾﺴﯽ
ﺷﮩﺎدﺗﻮں ﮐﻮ ﮐﻼم ﻣﯿﮟ ﺳﮯ دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﭨﮭﻮس اور واﺿﺢ ﮨﯿﮟ اور آج ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺧﺪا ﮐﺎ
وﻋﺪه ﮨﯿﮟ۔ﻟﯿﮑﻦ وه ان ﭼﯿﺰوں ﮐﻮ دﯾﮑﮭﻨﮯ اور ﺟﺎﻧﻨﮯ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﮐﺴﯽ اور ﭼﯿﺰﮐﮯ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮨﯿﮟ اور وﻗﺖ ﮐﮯ ﻧﺸﺎن ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﻨﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﭼﺎﮨﺘﮯ۔
10۔اس ﻧﮯ ا ُن ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ’’ ﺗﻢ ﺟﺐ آﺳﻤﺎن ﮐﻮ ﺳُﺮخ ﮨﻮﺗﺎ دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ اﻧﺪازه ﮐﺮ ﻟﯿﺘﮯ ﮨﻮ
اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻮ ﮐہ ﮐﻞ ﻣﻮﺳﻢ ﺧﺮاب ﮨﻮﮔﺎ ۔ وﻏﯿﺮه وﻏﯿﺮه‘‘۔ ﭘﮭﺮ ﮐﮩﺎ ’’ ﺗﻢ آﺳﻤﺎن ﮐﻮ دﯾﮑﮭ ﮐﺮ
ﺟﺎن ﻟﯿﺘﮯ ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ وﻗﺘﻮں اور ﻣﻌﯿﺎدوں ﮐﮯ ﻧﺸﺎﻧﺎت ﮐﻮ ﻧﮩﯿﮟ ﺳﻤﺠﮭﺘﮯ‘‘۔ ﮐﯿﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس
ﻣﯿﮟ ﻟﮑﮭﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺴﯿﺤﺎ اﯾﮏ ﻧﺒﯽ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﮨﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﺎ ﮨﻤﯿﺸہ ﯾہ طﺮﯾﻘہ رﮨﺎ ﮨﮯ
ﮐہ اﭘﻨﮯ ﭘﯿﻐﺎم ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯿﻠﺌﮯ وه اﭘﻨﮯ ﻧﺒﯽ ﮐﻮ ﺑﮭﯿﺠﺘﺎ ﮨﮯ ۔ ﯾہ ﮐﺒﮭﯽ ﻧﺎﮐﺎم ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮا
اور ﻧہ ﮨﯽ ﮐﺒﮭﯽ ﻧﺎﮐﺎم ﮨﻮﮔﺎ۔ ﺧﺪا ﮐﺒﮭﯽ اﭘﻨﺎ طﺮﯾﻘہ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﺎ۔ وه ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﭘﮩﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒہ
ﻓﯿﺼﻠہ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﯾہ ﮨﺮ ﻣﺮﺗﺒہ وﯾﺴﮯ ﮨﯽ رﮨﺘﺎ ﮨﮯ۔ ا ُس ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﺣﻖ ﮨﮯ۔
12۔ﺧﺪ ا ﻧﮯ ﮐﺒﮭﯽ ﺑﮍے ﮔﺮوﮨﻮں ﺳﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ۔ وه ﮨﻤﯿﺸہ اﯾﮏ ﻓﺮد ﮐﮯ ذرﯾﻌہ
ﺳﮯ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اﺳﯽ طﺮح اس ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﻧﺎم ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ ﻏﯿﺮ اﻗﻮام ﺳﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻧﮑﺎﻻ
ﮨﮯ۔ اﻧﻔﺮادی طﻮر ﭘﺮ ﻧﮑﺎﻻ ﮨﮯ۔ اﯾﮏ ﯾﮩﺎں ﺳﮯ اور دوﺳﺮا وﮨﺎں ﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﻧﺎم ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ۔
وه اﯾﮏ ﻓﺮد ﺳﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﮔﺮوﮨﻮں ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ۔ ﮨﻢ دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ وه اﯾﺴﺎ اﯾﻤﺎن
اس ﻟﺌﮯ رﮐﮭﺘﮯ ﺗﮭﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﯽ ﮐﯽ ﭘﮩﭽﺎن ﺧﺪا ﮐﯽ ﺷﮩﺎدت ﺳﮯ ﮨﻮﻧﺎ ﺿﺮوری
ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ۔ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﺟﺐ وه ﮐﭽﮭ ﮐﮩﮯ اور ﯾہ ﭘﻮرا ﮨﻮ ﺟﺎﺋﮯ اور ﭘﮭﺮ ﮐﭽﮭ ﻧﺒﻮت ﮐﺮے
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اور وه ﭘﻮری ﮨﻮ اور وه ﺟﻮ ﺑﮭﯽ ﮐﮩﮯ ﺧﺪا اﺳﮯ ﺳﭻ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮے اور ﺧﺪا ﮐﺎ ﮐﻼم ﮐﮩﮯ ﮐہ
’’ اﺳﮑﯽ ﺳﻨﻮ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻮں‘‘۔
دﻋﻮی دار ﺗﮭﮯ ﻧﮯ اﻧﮩﯿﮟ ﺑﺘﺎ
ٰ
ﻣﻮﺳﯽ ﺟﺲ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﻨﮯ ﮐﮯ وه
ٰ
14۔ﮨﻤﯿﮟ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ﮐہ
ﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ ’’ ﺧﺪا ﺗﻤﮩﺎرے ﭘﺎس اﯾﮏ ﻧﺒﯽ ﮐﻮ ﺑﮭﯿﺠﮯ ﮔﺎ اور ﺗﻢ ﺿﺮور اﺳﮑﯽ ﺳﻨﻨﺎ اور ﺟﻮ
ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ اس ﻧﺒﯽ ﮐﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﻧہ ﮐﺮے ﮔﺎ ﻗﻮم ﺳﮯ ﮐﺎٹ ڈاﻻ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ 15۔ﮨﻢ دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ
ﮐہ ﯾہ ﺳﭻ ﮨﮯ۔ ’’ وه اﭘﻨﮯ ﮔﮭﺮ آﯾﺎ اور اﺳﮑﮯ اﭘﻨﻮں ﻧﮯ اﺳﮯ ﻗﺒﻮل ﻧہ ﮐﯿﺎ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺘﻨﻮں
ﻧﮯ اﺳﮯ ﻗﺒﻮل ﮐﯿﺎ اس ﻧﮯ اﻧﮩﯿﮟ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻨﻨﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ ﺑﺨﺸﺎ‘‘۔
16۔ﯾہ ﻓﺮﯾﺴﯽ اور ﺻﺪوﻗﯽ ﺧﺪا ﮐﮯ وﻋﺪه ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﯽ ﻣﻘﺎم ﭘﺮ ﺟﺎ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺟﺒﮑہ وه
ا ُس ﮐﮯ ﭘﺎس آ ﭼﮑﺎ ﺗﮭﺎ اﺳﮯ ﻧہ ﭘﮩﭽﺎن ﺳﮑﮯ ﺑﻠﮑہ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﺎن ﮐﮯ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﮭﮯ ﻟﯿﮑﻦ وه
اﻧﮩﯿﮟ ﻣﺴﯿﺢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﻧﺸﺎن دﯾﺘﺎ ﺗﮭﺎ ۔
17۔ﻓﻠﭙﺲ ﻧﮯ اﺳﮯ ﭘﮩﭽﺎن ﻟﯿﺎ ﺟﺐ اس ﻧﮯ اﺳﮯ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ اﯾﮏ دن ﭘﯿﺸﺘﺮ وه ﮐﮩﺎں ﺗﮭﺎ۔
وه ﺟﺎن ﮔﯿﺎ ﮐہ وه ﻣﺴﯿﺢ ﺗﮭﺎ اس ﻟﺌﮯ اس ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ’’ ﺗﻮ ﻣﺴﯿﺢ ﮨﮯ اور اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺎ ﺑﺎدﺷﺎه
ﮨﮯ‘‘۔اس ﻧﮯ اس ﻟﺌﮯ ﭘﮩﭽﺎﻧﺎ ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺳﮯ ﯾہ ﺑﺨﺸﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﮭﯽ ۔ اس ﭘﺮ ﻓﻀﻞ ﮨﻮا ﺗﮭﺎ ۔
18۔ﯾﺴﻮع ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ’’ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺮے آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎپ ﮐﯽ ﻣﺮﺿﯽ ﮐﮯ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﯿﺮے
ﭘﺎس ﻧﮩﯿﮟ آ ﺳﮑﺘﺎ اور ﺟﺘﻨﮯ ﻣﯿﺮے ﺑﺎپ ﻧﮯ ﻣﺠﮭﮯ دﯾﮯ ﻣﯿﺮے ﭘﺎس آﺋﯿﮟ ﮔﮯ۔‘‘ ﭼﺎﮨﮯ ﮨﻢ
ﮐﺘﻨﺎ ﮨﯽ ﮐﯿﻮں ﻧہ ﺑﮭﺎﮔﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﮟ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻣﺮﺿﯽ ﮨﻮ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮔﯽ ۔ ﻧہ ﯾہ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﻣﺮﺿﯽ ﻧہ
ذاﺗﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺮ ﻣﻮﻗﻮف ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ ﯾہ ﺧﺪا ﮨﮯ ﺟﻮ اﭘﻨﺎ رﺣﻢ ظﺎﮨﺮ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺧﺪا ﮨﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ
ﭼﻦ ﻟﯿﺘﺎ ﮨﮯ۔ ’’ ﯾﺴﻮع ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ’’ ﺗﻢ ﻧﮯ ﻣﺠﮭﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﭼﻨﺎ ﺑﻠﮑہ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺗﻤﮭﯿﮟ ﭼﻦ ﻟﯿﺎ ‘‘۔
19۔اِن آﺧﺮی اﯾﺎم ﻣﯿﮟ ﻣﺨﺎﻟﻒِ ﻣﺴﯿﺢ’’ زﻣﯿﻦ ﮐﮯ ﺳﺐ رﮨﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﺟﻨﮑﮯ ﻧﺎم ﺑﻨﺎﺋﮯ
ﻋﺎﻟﻢ ﮐﮯ وﻗﺖ ﺳﮯ ﺑﺮّه ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﺣﯿﺎت ﻣﯿﮟ ﻟﮑﮭﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮔﺌﮯ‘‘ دھﻮﮐہ دے ﮔﺎ۔ ﭘﯿﺸﺘﺮ اس
ﺳﮯ ﮐہ ﺑﺮّه ﮐﻮ ذﺑﺢ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ آپ ﮐﮯ ﻧﺎم ﺧﺪا ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﮭﮯ۔ ﺟﺐ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺸہ
ﮐﮭﯿﻨﭽﺎ ﮔﯿﺎ ،ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺼﻮﺑہ ﺗﺮﺗﯿﺐ دے دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﻮ آپ ﮐﻮ اس ﻣﻨﺼﻮﺑہ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮ ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ آپ ﻣﯿﮟ اﺑﺪی زﻧﺪﮔﯽ ﮨﮯ۔ ﻟﻔﻆ اﺑﺪی ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧہ ﮐﻮﺋﯽ آﻏﺎز ﮨﻮ اور ﻧہ
ﮨﯽ ﮐﻮﺋﯽ اﻧﺠﺎم ۔ ﭘﯿﺸﺘﺮ اس ﺳﮯ ﮐہ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺧﻠﻖ ﮨﻮﺗﯽ آپ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺳﻮچ ﮐﺎ اظﮩﺎر ﮨﯿﮟ۔
ﺻﺮف ﯾﮩﯽ وه طﺮﯾﻘہ ﮨﮯ ﺟﺲ ﺳﮯ آپ ﮨﻤﯿﺸہ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎ ﺳﮑﺘﮯ ﺗﮭﮯ اور ﺟﺲ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ وه اﻟٰ ﮩﯽ ذات ﺳﻮچ رﮨﯽ ﺗﮭﯽ اب آپ ﮐﮯ اﻧﺪر ﮨﮯ۔ اﺳﮯ ﮐﺴﯽ طﺮح ﺳﮯ ﺟﺪا
ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ۔ اﺳﮯ وﮨﯿﮟ رﮨﻨﺎ ﮨﮯ
20۔ﻏﻮر ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ ﯾہ ﻓﺮﯾﺴﯽ  ،ﻣﺬﮨﺒﯽ ا ُﺳﺘﺎد ،ﻋﻈﯿﻢ ﻋﺎﻟﻢ ِ ﺷﺮع ﮨﻮﻧﮯ اور دن رات ﮐﺘﺐ ﮐﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﻣﺴﯿﺢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻧﺸﺎن ﮐﻮ دﯾﮑﮭﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﻧﺎﮐﺎم ﮨﻮﮔﺌﮯ اور اب
وه اس ﺳﮯ ﻧﺸﺎن طﻠﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔
21۔ﻣﯿﮟ اس ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮ ﻣﺰﯾﺪ آﮔﮯ ﺑﮍھﻮں ﺗﻮ آپ ﮐﻮ ﺑﺘﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﻮں ﮔﺎ ﮐہ ﺧﺪا ﮨﻤﯿﺸہ ﻧﺸﺎﻧﺎت
ب
ظﺎﮨﺮ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ وه ﻣﺎﻓﻮق اﻟﻔﻄﺮت ﮨﮯ۔ وه ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﮨﻤﯿﺸہ ﻧﺸﺎﻧﺎت دﮐﮭﺎﺗﺎ ﮨﮯ ۔ ﮐﺘﺎ ِ
ﻣﻘﺪس ﮐﮯ ﻧﺸﺎﻧﺎت۔
22۔ﻋﮩﺪِﻋﺘﯿﻖ ﻣﯿﮟ ﺟﺐ اﻧﮑﮯ ﭘﺎس ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺒﯽ ﻧہ ﮨﻮﺗﺎ اور ﮐﺴﯽ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﺴﺌﻠہ ﮨﻮﺗﺎ ،ﮐﻮﺋﯽ
ﺷﺨﺺ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﻮاب دﯾﮑﮭﺘﺎ ﺗﻮ اﺳﮯ ﮨﯿﮑﻞ ﻣﯿﮟ ﭘﮩﻨﭽﺎﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﺟﮩﺎں اورﯾﻢ اور ﺗﻤﯿﻢ رﮐﮭﺎ ﮨﻮﺗﺎ
ﺗﮭﺎ ۔ ﺑﺎﺋﺒﻞ ﺳﮑﮭﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﺳﻤﺠﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮐﮩہ رﮨﺎ ﮨﻮں۔ اورﯾﻢ ﺗﯿﻤﯿﻢ وه ﺳﯿﻨہ ﺑﻨﺪ
ﺗﮭﺎ ﺟﻮ ﮨﺎرون ﭘﮩﻨﺘﺎ ﺗﮭﺎ  ،اس ﭘﺮ ﺑﺎره ﭘﺘﮭﺮ ﻟﮕﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﮭﮯ ﺟﻮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﮯ ﺑﺎره ﻗﺒﯿﻠﻮں
ﮐﯽ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔ وه اﺳﮯ ﮐﮭﻤﺒﮯ ﭘﺮ ﻟﭩﮑﺎ دﯾﺘﮯ ﺗﮭﮯ اور ﺟﺐ ﯾہ ﻧﺒﯽ ﯾﺎ ﺧﻮاب
دﯾﮑﮭﻨﮯ واﻻ ﯾﺎ ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﮨﻮﺗﺎ اﭘﻨﯽ روﯾﺎ ﯾﺎ ﺧﻮاب ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﺎ اﮔﺮ ﻓﻮق اﻟﻔﻄﺮت روﺷﻨﯽ

ﯾﮩﺎں وه ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳُﻠﯿﻤﺎن ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮍا ﮨﮯ
192۔آپ ﻓﻘﻂ ا ُس ﭘﺮ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﯿﮟ اور ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮﯾﮟ۔ آپ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ ﺟﻮ اِرد ﮔِﺮد
ﻣﻮﺟﻮد ﮨﯿﮟ ۔ﺟﻮ ﺳﭩﺮﯾﭽﺮ ﭘﺮ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﺑِﺴﺘﺮوں ﭘﺮ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﺟﮩﺎں ﮐﮩﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮨﯿﮟ۔ ا ُس ﭘﺮ اﯾﻤﺎن
رﮐﮭﯿﮟ ۔ﻣَﺖ ﺧﯿﺎل ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ آپ ﺑﮯ ﯾﺎرو ﻣَﺪد ﮔﺎر ﮨﯿﮟ

28

193۔اﮔﺮ ﻣﯿﮟ آپ ﮐﻮ ﺷِ ﻔﺎ دے ﺳﮑﺘﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ اﯾﺴﺎ ﺿﺮور ﮐﺮﺗﺎ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯿﮟ آپ آﭘﮑﻮ ﺷِ ﻔﺎ
دﯾﻨﮯ ﮐﮯ ﻻﺋﻖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮں۔ ﻣﯿﮟ ﮨﺮ ا ُس ﺷﺨﺺ ﭘﺮﮨﺎﺗﮭ ﺑﮍھﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮں ﺟﻮ ﮐﺎرڈ ﺗﮭﺎﻣﮯ
ﮨﻮﺋﮯ ﮨﮯ اور دُﻋﺎ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮں ﮐﯿﻮﻧﮑہ روزاﻧہ دُﻋﺎﺋﯿہ ﮐﺎرڈ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﯿﮯ ﺟﺎ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ۔
ﻣﯿﮟ اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ اِراده رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮں ﻣﮕﺮ ﯾہ اِس ﺑﺎت ﮐﯽ ﻋَﻼﻣﺖ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ آپ ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮭ ا ُس ﭘﺮ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮں
194۔ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮﺟہ ﮐﺮﯾﮟ۔ آپ ﺑﮭﯽ ا ُﺳﮯ ﺑﮍھ ﮐﺮ ﮐﯿﻮں ﻧﮩﯿﮟ ﭼﮭﻮ ﻟﯿﺘﮯ ؟ ﺑﺎﺋﺒﻞ ﻓﺮﻣﺎﺗﯽ ﮨﮯ
’’ وه ﺳﺮدار ﮐﺎﮨﻦ ﮨﮯ ‘‘ﮨﻢ اﺳﯽ وﻗﺖ ﮐﻤﺰوری ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ا ُﺳﮯ ﭼﮭﻮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﮐﯿﺎ
ﯾہ َدرُﺳﺖ ﮨﮯ؟ ﺧﯿﺮ اﮔﺮ وه ﺳﺮدار ﮐﺎﮨﻦ ﮨﮯ ﺗﻮ وه اب ﺑﮭﯽ وﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺟﯿﺴﺎ ا ُس
ﻧﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﯿﺎ وه اﯾﺴﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮے ﮔﺎ؟ ﯾﻘﯿﻨﺎ ًوه وﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺟﯿﺴﺎ ا ُس ﻧﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ۔
ﭨﮭﯿﮏ ﮨﮯ۔ آپ ا ُﺳﮯ اﯾﻤﺎن ﺳﮯ ﭼﮭﻮ ﻟﯿﮟ۔ 195۔آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎپ! ﯾہ ﺗﯿﺮی ﻋﺒﺎدت و ﭘﺮﺳﺘِﺶ
ﮨﮯ۔ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ آج ا ُس ﺧﺎﺗﻮن ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﻌﻠﯿﻢ دی ﮨﮯ ﺟِ ﺲ ﻧﮯ ﺳُﻠﯿﻤ ؔﺎ ن ﭘﺮ اِﻣﺘﯿﺎز ﮐﯽ رُوح
ﮐﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺎ ۔ﺧُﺪاوﻧﺪ ﮨﻢ ﭘُﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺗﯿﺮا ﮐﻼم ﺑَﺮﺣﻖ ﮨﮯ۔ﺗﻮ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐﯽ ﺗﯿﺮی
آﻣﺪ ﮐﮯ اﯾﺎ ّم ﻣﯿﮟ وﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﻮ ﮔﺎ ﺟﯿﺴﺎ ﺳَﺪوم ﮐﮯ دِﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﮨﻮا۔ اور ﺗﻮ ﮐﻞ اور آج ﺑﻠﮑہ اَﺑﺪ
ﺗﮏ ﯾﮑﺴﺎں ﮨﮯ۔ ﺟﻮ ﮐﺎم ﺗﻮ ﻧﮯ ﮐﯿﮯ ﮨﯿﮟ ﮨﻢ ﺑﮭﯽ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔ ﺗﻮ ﺟﻮ ﺳﺮدار ﮐﺎﮨِﻦ ﮨﮯ آج
رات ﮨﻢ اﭘﻨﯽ ﮐﻤﺰوری ﮐﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﺠﮭﮯ ﭼﮭﻮﺋﯿﮟ ﮔﮯ ۔اِس ﺳﮯ ﺑﮍھ ﮐﺮ اور ﮨﻤﯿﮟ ﮐﯿﺎ
ﭼﺎﮨﯿﮯ؟۔
196۔ا ُن ﯾﮩﻮدﯾﻮں ﮐﻮ ﯾہ دﯾﮑﮭ ﮐﺮ ﺑﮭﯽ ﮐہ وه اﯾﮏ ﻧﺒﯽ ﺗﮭﺎ ،اور ﮐِﺲ ﭼﯿﺰ ﮐﯽ ﺿﺮورت
ﺗﮭﯽ؟ ۔ وه اﯾﮏ ﮐﻨﻮاری ﺳﮯ ﭘﯿﺪا ﮨﻮا اور دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮﺗﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﭘﻮری ﮨﻮﺋﯿﮟ ،ﻟﯿﮑﻦ ا ُن ﮐﮯ
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻧﮯ ا ُن ﮐﻮ اَﻧﺪھﺎ ﮐﺮ دﯾﺎ۔
197۔ﺧُﺪاوﻧﺪ ﮐﭽﮭ ﻟﻮگ اِس ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ دﯾﮑﮭﻨﮯ آﺋﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺷﺎﯾﺪ وه ﺳﺒ ؔﺎ ﮐﮯ ﻣُﻠﮏ ﺳﮯ
ﺗﻮ ﻧﮩﯿﮟ آﺋﮯ ﺑﻠﮑہ دﯾﮕﺮ ﺟﮕﮩﻮں ﺳﮯ آﺋﮯ ﮨﯿﮟ۔ﻣﯿﺮی ﯾہ دُﻋﺎ ﮨﮯ ﮐہ آج ﺗﻮ اﭘﻨﺎ آپ ﺣﻘﯿﻘﯽ
طﻮر ﺳﮯ ا ُن ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮐﺮ اور اﭘﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ا ُن ﭘﺮ آﺷﮑﺎرا ﮐﺮ ﺟِ ﺲ طﺮح ﮐہ ا ُس ﻣﺎں ﮨِﺮﻧﯽ
ﮐﯽ َﺟﺒّﻠﺖ ا ُس روز دﯾﮑﮭﻨﮯ ﻣﯿﮟ آﺋﯽ ۔اے ﺑﺎپ ﮨﻢ ﺗﯿﺮے ﮨﯿﮟ۔ ﮨﻤﺎرے وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ ﺑﻮل
۔ﯾﺴﻮع ﻣﺴﯿﺢ ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ ۔آﻣﯿﻦ
198۔ﻣﯿﮟ آپ ﺳﺐ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﺟﻮ ﮐﮩﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎ ﮨﯿﮟ ﮐﮩﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﻮں ﮐہ ا ُس ﭘﺮ
اﯾﻤﺎن رﮐﮭﯿﮟ ۔ﺳﺐ ﻟﻮگ دُﻋﺎ ﮐﺮﯾﮟ۔اﯾﻤﺎن رﮐﮭﯿﮟ اور دُﻋﺎ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﺷﺎﯾﺪ رُوح اَﻟﻘُﺪس اِس ﺑﺎت
ﺳﮯ ﺧﻮش ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ اِس ﻟﯿﮯ ﻣﯿﮟ دُﻋﺎﺋﯿہ ﻗﻄﺎر ﮐﯽ دﻋﻮت دوں ﮔﺎ۔آپ دُﻋﺎﺋﯿہ ﮐﺎرڈ ﻟﮯ ﮐﺮ
ﻧہ آﺋﯿﮟ ﺑﻠﮑہ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ دُﻋﺎ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ آ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ دُﻋﺎ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ آ ﺳﮑﺘﺎ
ﮨﮯ۔ دُﻋﺎ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﯿﮟ ۔ﯾﻘﯿﻨﺎ ًﻣﯿﮟ ﮐِﺴﯽ ﮐﻮ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﻟﯿﮑﻦ آپ دُﻋﺎ ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ ا ُس ﮐﺎ ﺟﻼل
دﯾﮑﮭﯿﮟ ﮔﮯ ۔ﺧُﺪاوﻧﺪ ﺳﮯ ﮐﮩﯿﮟ ’’ ﺧُﺪاوﻧﺪ ﯾﺴﻮع ! ﻣﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮں ،ﺟﺎﻧﺘﯽ ﮨﻮں ﮐہ وه آدﻣﯽ
ﻣﺠﮭﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ۔وه ﻣﯿﺮے ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮭ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﻟﯿﮑﻦ اﺗﻨﺎ ﻣﺠﮭﮯ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ
ﮐہ ﻣﯿﺮا ﯾﻤﺎن ﺗﺠﮭ ﭘﺮ ﮨﮯ ‘‘
199۔آپ ﮐﺎ اﯾﻤﺎن ﻏﺎﻓﻼﻧہ ﮨﮯ ا ُﺳﮯ دﺑﺎﻧﮯ ﯾﺎ ا ُﭼﮭﺎ ﻟﻨﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﻧہ ﮐﺮﯾﮟ۔اس ﻏﺎ ﻓﻞ ﭘﻦ
ﺳﮯ دُور ﮨﻮں ﮐﯿﻮﻧﮑہ وه ذَات آپ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﮯ۔ اﭘﻨﮯ آپ ﻣﯿﮟ ﺳﮑُﻮن ﭘﯿﺪا ﮐﺮﯾﮟ اور اﯾﻤﺎن
رﮐﮭﯿﮟ۔ ا ُس ﭘﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮﯾﮟ اور اﯾﻤﺎن رﮐﮭﯿﮟ ]ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﺑﮭﺎﺋﯽ اظﮩﺎر ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ
۔۔۔۔اﯾﮉﯾﭩﺮ [ آﻣﯿﻦ۔ﻣُﻘﺪس ﺑﻨﯿﮟ اور ﻓﻘﻂ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﯿﮟ ۔ ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت آپ ﮐﺎ اﯾﻤﺎن ﻏﺎﻓﻼﻧہ ﮨﻮﺗﺎ
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184۔رُوح اَﻟﻘُﺪس ﺟِ ﺲ ﮐﯽ ﮨﻢ ﺑﺎت ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺴﻮع ﮨﮯ؟۔ ﯾﻘﯿﻨﺎ ًاﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﮯ ۔وه
ﺧُﺪا ﮨﮯ ۔رُوح اَﻟﻘُﺪس ﮨﯽ وه ﺧُﺪا ﮨﮯ۔ ﯾہ ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮا ﺧُﺪا ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ۔ﯾہ وﮨﯽ ﺧُﺪا ﮨﮯ۔ﺑﺎپ
،ﺑﯿﭩﺎ اور رُوح اَﻟﻘُﺪس ﺗﯿﻦ ﺧُﺪا ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ۔ ﯾہ ا ُﺳﯽ اﯾﮏ ﺧُﺪا ﮐﯽ ﺗﯿﻦ ﺻﻔﺎت ﮨﯿﮟ وﮨﯽ اﯾﮏ ﺧُﺪا
ﺗﯿﻦ ﺻﻮرﺗﻮں ﻣﯿﮟ ظﺎﮨﺮ ﮨﻮا۔ دوﺳﺮے اﻟﻔﺎظ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﺧُﺪا ﮐﮯ ﺗﯿﻦ ظﮩﻮر ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اوّل
ﺑﻄﻮر ِ ﺑﺎپ ﭘﮭﺮ ﺑﻄﻮر ِ ﺑﯿﭩﺎ ا ُس ﮐﺎ ظﺎﮨﺮ ﮨﻮﻧﺎ ،وه ذات ﺟِ ﺴﮯ ﭼﮭﻮا ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﺗﮭﺎ )ﯾﮩﺎں
ﺗﮏ ﮐہ ا ُس ﮐﯽ ﭼﭩﺎن ﮐﻮ ﭼﮭﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﻮت واﻗﻊ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﯽ ﺗﮭﯽ( اِس ﺣﺪ ﺗﮏ ﻓﺮوﺗﻦ ﮨﻮا
ﮐہ وه ﺟِ ﺴﻢ ﻣﯿﮟ ظﺎﮨﺮ ﮨﻮ ﮔﯿﺎ ۔
185۔ اور اب وه آپ ﮐﮯ اَﻧﺪر ﮨﮯ ۔ا ُس ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﻟﮩﻮ ﺳﮯ آپ ﮐﯽ ﺗَﻘﺪﯾﺲ ﮐﯽ ﺗﺎﮐہ آپ ﻣﯿﮟ
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﺮ ﺳﮑﮯ ۔’’ ﻣﯿﮟ ﺑﺎپ ﻣﯿﮟ ﮨﻮں اور ﺑﺎپ ﻣﺠﮭ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﻣﯿﮟ ﺗﻢ ﻣﯿﮟ ﮨﻮں اور ﺗﻢ
ﻣﺠﮭ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ۔‘‘ ﺳﻤﺠﮭﮯ؟۔ ﺧُﺪا ﺟﻮ ﮨﻤﺎرے اوﭘﺮ ،ﺧُﺪا ﮨﻤﺎرے درﻣﯿﺎن اور ﺧُﺪا ﮨﻤﺎ رے اﻧﺪر
ﮨﮯ۔ ﺳﻤﺠﮭﮯ؟۔
186۔وﮨﯽ ﻣﺴﯿﺢ آج ﮨﻤﺎرے درﻣﯿﺎن رُوح اﻟﻘُﺪس ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ۔ وه ﯾﮑﺴﺎں
ﮨﮯ۔ ﺗﻢ ا ُس ﮐﯽ ۔۔۔ وه اَﻧﮕﻮرﮐﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ درﺧﺖ ﮨﮯ اور ﺗﻢ ا ُس ﮐﯽ ڈاﻟﯿﺎں ﮨﻮ۔ ا ُس ﭘﺮ اﯾﻤﺎن
رﮐﮭﻮ ﮔﮯ ﺗﻮ وه آج رات ﮨﻤﺎرے درﻣﯿﺎن اﭘﻨﯽ ﺣﻀﻮری ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮے ﮔﺎ
187۔اﮔﺮآج وه زﺧﻤﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻤﺎرے درﻣﯿﺎن ﮐﮭﮍا ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ وه اُس ﮐﺎ ﺟِ ﺴﻢ ﮨﻮ ﺗﺎ۔ ﮐﻮﺋﯽ
ﺷﺨﺺ ﺑﮭﯽ ﯾہ رُوپ دھﺎر ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ،ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ اِﻧﺴﺎن اِس ﻗِﺴﻢ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ اﭘﻨﺎ آپ
ﺑﺪل ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اور ﺷﺎﯾﺪ ﯾہ ﺑﮭﯽ درُﺳﺖ ﺑﺎت ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻢ ﯾﻘﯿﻨﯽ طﻮر ﭘﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮐہ ﯾﺴﻮع
ﻣﯿﻦ ﻧﮯ
ﮐﯿﺴﺎ دﮐﮭﺎﺋﯽ دﯾﺘﺎ ﺗﮭﺎ ﮨﻢ ا ُﺳﮯ ﻣﺼّﻮروں ﮐﮯ ﺗﺨﯿﻞ ﮐﮯ ﻣُﻄﺎﺑﻖ ﺳﻤﺠﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ﮨﻮف ؔ
اﯾﮏ طﺮح ﺳﮯ ا ُس ﮐﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻨﺎﺋﯽ اور ﺳﯿﻠﻤﺎ ؔن ﻧﮯ دوﺳﺮی طﺮح ﺳﮯ ﮐِﺘﻨﮯ ﮨﯽ دﯾﮕﺮ
ﻣﺼّﻮروں ﻧﮯ ا ُن ﺳﮯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ! ﭘﮭﺮ آپ ﮐِﺲ طﺮح ﺳﮯ ا ُﺳﮯ ﭘﮩﭽﺎن ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ؟ ﯾہ ا ُس
ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮨﻮ ﮔﯽ۔
188۔اِس ﻟﯿﮯ ﮐہ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﺨﺺ ﭼﮭﺪے ﮨﺎﺗﮭﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﯾﮩﺎں ﮐﮭﮍا ﮨﻮ اور دﯾﮕﺮ ﺑﺪﻧﯽ
ت ﺧﻮد آﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﮨﺮ
ﻧِﺸﺎﻧﺎت ﻟﯿﮯ ﮨﻮ ﺗﻮ ﯾہ ا ُس ﮐﺎ رُوپ دھﺎرﻧﺎ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺟﺐ ﯾﺴﻮع ﺑﺬا ِ
اﯾﮏ آﻧﮑﮭ ا ُﺳﮯ دﯾﮑﮭﮯ ﮔﯽ ،ﮨﺮ ﮔﮭُﭩﻨﺎ ﺟﮭُﮑﮯ ﮔﺎ اور ﮨﺮ زُﺑﺎن ا ُس ﮐﺎ اِﻗﺮار ﮐﺮے ﮔﯽ۔ﯾﻘﯿﻨﺎ۔
189۔ا ُس ﮐﺎ رُوح ﯾﮩﺎں ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ۔ اﮔﺮ ﮨﻢ اﭘﻨﺎ ذﮨﻦ اِس ﭘﺮ ﻣﺮﮐﻮز ﮐﺮ ﻟﯿﮟ ﺗﻮ ﺟﻮ ذﮨﻦ ا ُس
ﮐﺎ ﮨﮯ وه آپ ﻣﯿﮟ ﮨﻮ ﮔﺎ۔ وه ﮐﻼم ﮨﮯ اور ﺑﺎﺋﺒﻞ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ وه ﮐﻼم ِ ﺧُﺪا ﮨﮯ۔ ﮐِﺘﻨﮯ ﻟﻮگ
ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ وه ﮐﻼم ﺗﮭﺎ؟ ﻋﺒﺮاﻧﯿﻮں  4ﺑﺎب ﻣﯿﮟ ﺑﺎﺋﺒﻞ ﻓﺮﻣﺎﺗﯽ ﮨﮯ’’ﮐﯿﻮ ﻧﮑہ ﺧُﺪا ﮐﺎ ﮐﻼ م
زﻧﺪه اور ﻣﻮﺛﺮ اور ﮨﺮ اﯾﮏ دو دھﺎ ر ی ﺗﻠﻮار ﺳﮯ زﯾﺎ ده ﺗﯿﺰ ﮨﮯ۔۔۔اور دِل ﮐﮯ ﺧﯿﺎ ﻟﻮ ں
اور ارا دوں ﮐﻮ ﺟﺎ ﻧﭽﺘﺎ ﮨﮯ‘‘۔ﯾہ ﮐﻼم ِ ﺧُﺪا ﺳُﻠﯿﻤ ؔﺎ ن ﻣﯿﮟ ﺗﮭﺎ اِﺳﯽ ﻟﯿﮯ وه ا ُن ﮐﮯ ﺧﯿﺎﻟﻮں
ﮐﻮ ﺟﺎن ﻟﯿﺘﺎ ﺗﮭﺎ ۔ﯾہ ﺻِ ﻔﺖ ﯾﺴﻮع ﻣﺴﯿﺢ ﮐﯽ ذات ﻣﯿﮟ ﺗﮭﯽ اور ﯾﮩﯽ ﮐﭽﮭ ﯾﮩﺎں ﺑﮭﯽ ﮨﮯ۔
190۔آج ﻣﯿﮟ دُﻋﺎﺋﯿہ ﻗﻄﺎر ﮐﮯ ﻟﯿﮯ اِﻋﻼن ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﯿﮟ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﻣﺬﺑﺢ
ﭘﺮ ﺑُﻼﻧﮯ واﻻ ﮨﻮں ۔ﯾﮩﺎں ﺷﺎﯾﺪ ﮐﭽﮭ اﯾﺴﮯ ﻟﻮگ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮں ﺟﻮ اِن ﻋﺒﺎدات ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣِﻞ ﻧہ ﮨﻮ
ﺳﮑﮯ ﮨﻮں۔ اِس ﻋﻤﺎرت ﻣﯿﮟ ﻣﺠﮭﮯ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﺎ ﺷﺨﺺ دِﮐﮭﺎﺋﯽ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﺘﺎﺟِ ﺴﮯ ﻣﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ
ﮨﻮں ﮔﺎ۔
191۔ﮐﺴﯽ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﻧﮯ ﻣﺠﮭﮯ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮐہ ﮔﺬﺷﺘہ رات ﺗﯿﺲ ﺳﮯ زﯾﺎده ﻟﻮگ دُﻋﺎﺋﯿہ ﻗﻄﺎر ﻣﯿﮟ
ﺗﮭﮯ۔ ﮐﯿﺎ آپ ﮐﻮ اِﺣﺴﺎس ﮨﮯ ﮐہ اﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒہ اﯾﮏ ﻋﻮرت ﻧﮯ ا ُس ﮐﯽ ﭘﻮﺷﺎک ﮐﻮ ﭼﮭُﻮا
اور وه ﻣُﮍا ﮐﯿﻮ ﻧﮑہ ﺧُﺪا ﮐﮯ ﺑﯿﭩﮯ ﺳﮯ ﻗﻮت ﻧِﮑﻠﯽ ؟ اور ﯾﮩﯽ ﮐﭽﮭ ﯾﮩﺎں وﻗﻮع ﮨﻮا۔ ﮐﯿﻮﻧﮑہ
ا ُس ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ’’ ﺗﻢ اِس ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮍے ﮐﺎم ﮐﺮو ﮔﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﯿﮟ ﺑﺎپ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎﺗﺎ ﮨﻮں
‘‘

ﯾﮩﺎں وه ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳُﻠﯿﻤﺎن ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮍا ﮨﮯ
ﮐﺎ ﻧﺰول ﻧہ ﮨﻮﺗﺎ ﮐہ ﺳﯿﻨہ ﺑﻨﺪ ﭘﺮ ﻟﮕﮯ اورﯾﻢ اور ﺗﯿﻤﯿﻢ ﮐﻮ روﺷﻦ ﮐﺮے ﺗﻮ ﺧﻮاه ﯾہ روﯾﺎ ﯾﺎ
ﺑﯿﺎن ﮐﺘﻨﺎ ﮨﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺗﺎ اﺳﮯ رّد ﮐﺮ دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ۔
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23۔ﺛﺒﻮت ﮐﮯ طﻮر ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﻓﻮق اﻟﻔﻄﺮت ﻧﺸﺎن ﮐﺎ ﮨﻮﻧﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ ۔
ﭼﺎﮨﮯ ﯾہ ﺑﯿﺎن ﮐﺲ ﻗﺪر ﺧﻮﺑﺼﻮرت ﯾﺎ ﻋﻠﻤﯽ طﻮر ﭘﺮ ﮔﮩﺮا ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺗﺎ ،اﮔﺮ ﺧﺪا
اﺳﮯ ﻓﻮق اﻟﻔﻄﺮت ﻧﺸﺎن ﺳﮯ ﺛﺎﺑﺖ ﻧہ ﮐﺮﺗﺎ ﺗﻮ ﯾہ ﻓﺮﯾﺐ ﺟﺎ ﻧﺎ ﺟﺎ ﺗﺎ ﺗﮭﺎ اور ﯾﮩﻮدﯾﻮں ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﻧﺎ ﻗﺎﺑﻞِ ﻗﺒﻮل ۔
24۔ﻋﮩ ِﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﯿﮟ ﮨﺎرون ﮐﺎ ﺳﯿﻨہ ﺑﻨﺪ ﭘﺮاﻧﮯ ﻋﮩﺪ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﺧﺘﺘﺎم ﭘﺬﯾﺮ ﮨﻮﮔﯿﺎ۔
25۔ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺌﮯ ﻋﮩﺪ ﻧﺎﻣہ ﻣﯿﮟ ﺧﺪا اب ﺑﮭﯽ اورﯾﻢ اور ﺗﯿﻤﯿﻢ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ۔ وه ﯾہ ﮨﮯ
ﮐہ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﺒﯽ ﻧﺒﻮت ﮐﺮے ﯾﺎ ﺧﻮاب دﯾﮑﮭﻨﮯ واﻻ ﺧﻮاب دﯾﮑﮭﮯ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ
ب ﻣﻘﺪس ﺳﮯ اﺳﮑﯽ
ﺑﮭﯽ ﮐﭽﮭ ﺑﯿﺎن ﮐﺮے ،اﮔﺮ وه ﮐﻼم ﺳﮯ ﮨﭧ ﮐﺮ ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﮐﺘﺎ ِ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﺘﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ اﯾﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ دوں ﮔﺎ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﮐﮯ اورﯾﻢ ﺗﯿﻤﯿﻢ
ﺳﮯ ﺑﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺋﯽ۔ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﭘﻮرے دل و ﺟﺎن ﺳﮯ ﮐﻼم ِ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮ اﻋﺘﻘﺎد رﮐﮭﺘﺎ
ﮨﻮں۔
26۔اور ﺧﺪا اﭘﻨﮯ ﮐﻼم ﻣﯿﮟ ﮨﮯ۔ ’’ اﺑﺘﺪا ﻣﯿﮟ ﮐﻼم ﺗﮭﺎ اور ﮐﻼم ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺗﮭﺎ اور ﮐﻼم
ﺧﺪا ﺗﮭﺎ اور ﮐﻼم ﻣﺠﺴﻢ ﮨﻮا اور ﮨﻤﺎرے درﻣﯿﺎن رﮨﺎ‘‘۔ ’’ وه ﮐﻞ اور آج ﺑﻠﮑہ اﺑﺪﺗﮏ
27۔ﮨﻢ
ﯾﮑﺴﺎن ﮨﮯ‘‘۔ وه ﻗﺎﺋﻢ ﮨﮯ ۔ ﺧﺪا ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﮐﯽ ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ۔
ﺗﺮﺟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ ’’ ﯾہ اس طﺮح ﮨﮯ اور ﯾہ ﯾﻮں ﮨﮯ ‘‘۔ وﻏﯿﺮه وﻏﯿﺮه۔
28۔ﺧﺪاﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺗﺮﺟﻤﺎﻧﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﭼﺎﮨﯿﮯ۔ وه آپ اﭘﻨﺎ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﮨﮯ۔ ﺧﺪا ﮐﻮ اﻧﺴﺎﻧﻮں ﮐﯽ
ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ ﮐہ اﺳﮑﮯ ﮐﻼم ﮐﯽ ﺗﺮﺟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮﯾﮟ۔ ﺑﺎﺋﺒﻞ ﻣﯿﮟ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ﮐﺴﯽ ﮐﮯ
ذاﺗﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺮ ﻣﻮﻗﻮف ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﺧﺪا ﻧﮯ اﺑﺘﺪا ﻣﯿﮟ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ’’روﺷﻨﯽ ﮨﻮ ﺟﺎ  ،اور روﺷﻨﯽ
ﮨﻮﮔﺌﯽ۔ ﮐﻼم ﮐﯽ ﺗﺮﺟﻤﺎﻧﯽ اﺳﻄﺮح ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﺧﺪا ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ’’ اﯾﮏ ﮐﻨﻮاری ﺣﺎﻣﻠہ
ﮨﻮﮔﯽ‘‘۔ اور اﯾﺴﺎ ﮨﻮا۔ ﯾہ ﮨﮯ ﮐﻼم ﮐﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﮟ ڈھﻠﻨﺎ۔ اﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﯽ
ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔
29۔ﺧﺪاﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ آﺧﺮی اﯾﺎم ﻣﯿﮟ ﯾہ ﭼﯿﺰﯾﮟ وﻗﻮع ﭘﺬﯾﺮ ﮨﻮں ﮔﯽ اور اﯾﺴﺎ ﮨﻮ رﮨﺎ ﮨﮯ۔ اﺳﮯ
ﮐﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﮐﯽ ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﺧﺪ ا آپ اﭘﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﮯ۔ ﯾہ اﺳﯽ طﺮح
ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﭼﺎﮨﮯ ﮐﻮﺋﯽ اﺳﮯ ﮐﺘﻨﺎ ﮨﯽ ﻣﺮوڑ ﻧﺎ ﺗﻮڑﻧﺎ ﭼﺎﮨﮯ اور ﮐﮩﮯ ﮐہ اس ﮐﺎ ﯾہ ﻣﻄﻠﺐ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ،اس ﮐﺎ وه ﻣﻄﻠﺐ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ‘‘۔ ﯾہ ﺟﯿﺴﺎ ﺗﺤﺮﯾﺮﮨﮯ ﯾﮩﯽ اس ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﮨﮯ اور ﺧﺪا
اﺳﮑﯽ ﺗﺮﺟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ وه اﭘﻨﺎ ﮐﻼم ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﯾﮩﯽ اﺳﮑﮯ ﮐﻼم ﮐﯽ ﺗﺮﺟﻤﺎﻧﯽ
ﮨﮯ ﮐہ وه ﭘﻮرا ﮨﻮ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮔﺎ۔
30۔ﮨﻢ ان دوﺳﺘﻮں ﭘﺮ ﻏﻮر ﮐﺮﯾﮟ ﺟﻮ ﻣﺘﯽ  12ﺑﺎب  38ﺗﺎ  40آﯾﺖ ﻣﯿﮟ اس ﺳﮯ ﮐﮩہ رﮨﮯ
ﮨﯿﮟ’’ ا ُﺳﺘﺎد ﮨﻢ ﺗﺠﮭ ﺳﮯ اﯾﮏ ﻧﺸﺎن دﯾﮑﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ‘‘۔
31۔وه اﻧﮩﯿﮟ ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮ رﮨﺎ ﺗﮭﺎ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اس ﮐﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﻧہ ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ اور ﯾہ ﺑﮭﯽ
ﮐہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ ’’اﯾﮏ ﺑُﺮی روح‘‘ اس ﭘﺮ ﺳﺎﯾہ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ۔ ان ﮐﯽ ﺑﮯ ﯾﻘﯿﻨﯽ
ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﺳﮯ وه اﭘﻨﮯ ﻣﺬﮨﺒﯽ رﮨﻨﻤﺎؤں ﺳﻤﯿﺖ اﺳﮯ ﭘﮩﭽﺎﻧﻨﮯ ﺳﮯ ﻗﺎﺻﺮرﮨﮯ۔ وه ﺟﮩﺎں
ﺳﮯ آﯾﺎ ﺗﮭﺎ وه اﺳﮑﯽ ﭘﮩﭽﺎن ﻧہ ﮐﺮ ﺳﮑﮯ ۔ وه ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺗﮭﮯ ﮐہ وه ﮐﺲ ﺳﮑﻮل ﺳﮯ
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘہ ﺗﮭﺎ ،وه اﯾﮏ ﻓﺮﯾﺴﯽ ﺗﮭﺎ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ ﺻﺪوﻗﯽ ۔ وه ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻧﮑﮯ ﻋﻠﻢ اﻟﮩٰﯿﺎت ﮐﮯ
اداروں ﮐﻮ ﺗﻨﻘﯿﺪ ﮐﺎ ﻧﺸﺎﻧہ ﺑﻨﺎﺗﺎ رﮨﺎ اور اﻧﮩﯿﮟ ’’اﻓﻌﯽ ﮐﯽ اوﻻد ‘‘ ﮐﮩہ رﮨﺎ ﺗﮭﺎ۔ وه ﮐﯿﻮﻧﮑﺮ
اﺳﮑﯽ ﭘﮩﭽﺎن ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺳﮑﮯ ﺗﮭﮯ۔ ’’ ﯾہ ﺷﺨﺺ ﮐﮩﺎ ں ﺳﮯ آﯾﺎ ﮨﮯ؟ ﮨﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮐہ وه
ﮐﮩﺎں ﺳﮯ ﮨﮯ‘‘۔ وه اﺳﮑﮯ ﻣﺴﯿﺢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻧﺸﺎن ﮐﺎ اﻧﺪازه ﻟﮕﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﻗﺎﺻﺮ رﮨﮯ۔
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32۔ﮔﺬﺷﺘہ ﺷﺐ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻢ ﮐﻨﻮﯾﮟ ﭘﺮ ﻣﻮﺟﻮد اس ﻋﻮرت ﮐﯽ ﺑﺎت ﮐﺮ رﮨﮯ ﺗﮭﮯ ﺟﺲ
ﻧﮯ اﺳﮯ ﭘﮩﭽﺎن ﻟﯿﺎ ﺗﮭﺎ اور اس ﺑﺎﻋﺚ وه ﭘُﺮﺟﻮش ﮨﻮﮔﺌﯽ اور وه ﺟﻮ ا ُﺳﮯ ﭘﮩﭽﺎن ﮔﺌﮯ وه
اس زﻣﺎﻧہ ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮدﺧﺪا ﮐﺎ ﺑﯿﺞ ﺗﮭﮯ
33۔ﮨﺮ زﻣﺎﻧہ ﻣﯿﮟ ﮨﻤﯿﺸہ ﺧﺪا ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻌﻤﺘﻮں ﺳﮯ ﻧﻮازا ﮨﮯ اور اس
طﺮح وه روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻌﻤﺘﻮں ﮐﮯ وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ ﺟﺎﻧﺎ اور ﭘﮩﭽﺎﻧﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺟﺐ ﺧﺪا اﭘﻨﮯ ﻟﻮﮔﻮں
ﭘﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻌﻤﺘﯿﮟ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﻧﮩﯿﮟ رّد ﮐﺮ دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻟﻮگ ﺑﺪ ﻧﻈﻤﯽ ﮐﯽ
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯿﮟ ﭼﻠﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺗﻤﺎم زﻣﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﮨﺮ ﻣﺮﺗﺒہ ﺟﺐ ﺧﺪا ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﭘﺎس ﮐﺴﯽ
ﮐﻮ ﺑﮭﯿﺠﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﻧﺎزل ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور وه اس ﺳﮯ ﻣﻨہ ﭘﮭﯿﺮ ﻟﯿﮟ ﺗﻮ ﺧﺪا ان ﻟﻮﮔﻮں
ﮐﻮ رّد ﮐﺮ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ رﺣﻢ و ﺗﺮس ﮐﻮ رّد ﮐﯿﺎ۔
34۔اﮔﺮ ﯾہ ﻗﻮم ﺟﻮ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻗﻮم ﮐﮩﻼﺗﯽ ﮨﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ ان ﻧﻌﻤﺘﻮں ﮐﻮ ﺟﻮ اﻧﮩﯿﮟ ﻋﻄﺎ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ
ﮨﯿﮟ اور اس آﺧﺮی زﻣﺎﻧہ ﻣﯿﮟ روح اﻟﻘﺪس ﮐﯽ ﻗﺪرت ﺳﮯ ﻧﺎزل ﻓﺮ ﻣﺎ دی ﮔﺌﯽ ﮨﯿﮟ ﻗﺒﻮل
ﮐﺮ ﻟﮯ ﺗﻮ ﯾہ اس ﻗﺪر ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﭘﺎ ﻟﮯ ﮔﯽ ﮐہ ﮨﻢ ﺳﻮچ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﺳﮑﺘﮯ ۔ ﮐﺴﯽ ﺑﮍے
دھﻤﺎﮐہ ﺳﮯ ﻣﺤﻔﻮظ رﮐﮭﻨﮯ واﻟﮯ ﻣﻮرﭼﮯ ﺳﮯ ﺑﮭﯽ زﯾﺎده ﻣﺤﻔﻮظ ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ اور ﮐﯿﺎ
ﮨﯽ ﺧﻮب ﮨﻮ اﮔﺮ ﯾہ ﻗﻮم اس ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﭘﺎﻟﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ اس ﻗﺪر ﻣﺤﻔﻮظ ﭘﻨﺎه ﮔﺎه ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻢ
ﺳﻮچ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﺳﮑﺘﮯ ۔ﻟﯿﮑﻦ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اس ﺳﮯ ﻣﻨہ ﭘﮭﯿﺮ ﻟﯿﺎ ﮨﮯ اس ﻟﺌﮯ اب ﺑﺪ ﻧﻈﻤﯽ ،
اﻓﺮاﺗﻔﺮی اور ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﮯ ﺳﻮا ﮐﭽﮭ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﭽﺎ۔
35۔ﻋﻈﯿﻢ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻌﻤﺘﻮں ﮐﺎ ﻧﺰول ﺗﻤﺎم زﻣﺎﻧﻮں ﻣﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ رﮨﺎ ۔ ﻏﻮر ﮐﺮﯾﮟ ﮐﺴﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﻧﻌﻤﺖ ﮐﺎ ﻧﺰول ۔ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﯽ ﻣﺮﺿﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﺷﺐ ﻣﯿﮟ ’’ﻧﻌﻤﺘﻮں ﮐﯽ آواز‘‘ ﮐﮯ
ﻣﻀﻤﻮن ﭘﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮوں ﮔﺎ۔روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻌﻤﺘﻮں ﮐﺎ اظﮩﺎر ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﻧﺒﯿﻮں ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺳﮯ ﮨﻮﺗﺎ
ﮨﮯ اور ﺟﺐ آپ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﯽ ﮐﻮ ظﺎﮨﺮ ﮨﻮﺗﺎ دﯾﮑﮭﯿﮟ ﺗﻮ اس ﺳﮯ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻋﺪاﻟﺖ
ﻧﺰدﯾ ﮏ ﮨﮯ۔ اب ﯾہ اﯾﮏ ﻧﺸﺎن ﮨﮯ۔ ﺟﺐ آپ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻧﺒﯽ ﮐﻮ ظﺎﮨﺮ ﮨﻮﺗﮯ دﯾﮑﮭﯿﮟ
ﺗﻮ ﻏﻮر ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ ﯾﺮﻣﯿﺎه ﮐﮯ اﯾﺎم ﻣﯿﮟ ,داﻧﯽ اﯾﻞ ﮐﮯ زﻣﺎﻧہ ﻣﯿﮟ ،ﯾﻮﺣﻨﺎ اﺻﻄﺒﺎﻏﯽ ﮐﮯ
زﻣﺎﻧہ ﻣﯿﮟ ﭘﮭﺮ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺴﻮع ﮐﮯ اﯾﺎم ﻣﯿﮟ۔۔۔ ان ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت ﻣﯿﮟ ﺟﺐ ﺑﮭﯽ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻧﺒﯽ
ﺳﺎﻣﻨﮯ آ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﯾہ وه وﻗﺖ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺐ ﺧﺪا اﭘﻨﺎ ﮐﻼم ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺟﺐ
ﻗﻮﻣﯿﮟ اس ﮐﺎ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﯾﮟ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ وه اﻓﺮاﺗﻔﺮی اور ﺗﺒﺎﮨﯽ ﮐﻮ ﻟﮯ آﺗﯽ ﮨﯿﮟ۔
36۔ﺟﺐ ﮨﺮ ﻣﺮﺗﺒہ ﭘﯿﻐﺎم ﮐﻮ رّد ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺗﺎ رﮨﺎ ﺗﻮ اﺳﯽ طﺮح ﮨﻮﺗﺎ رﮨﺎ۔ ﺧﺪا ﯾہ ﻧﻌﻤﺘﯿﮟ اور
ﭘﯿﻐﺎﻣﺎت ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ دﯾﺘﺎ رﮨﺎ اور وه اﻧﮩﯿﮟ ﻧﺎ ﭼﯿﺰ ﺟﺎﻧﺘﮯ رﮨﮯ اور اب وه ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﮯ ﺳﭙﺮد
ﮐﺮ دﯾﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ۔
37۔ﺧﺪا ﻋﺎدل ﮨﮯ۔ وه ﺗﺐ ﺗﮏ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﻻﺋﮯ ﮔﺎ ﺟﺐ ﺗﮏ ﭘﮩﻠﮯ وه رﺣﻢ اور ﺗﺮس ﮐﯽ
ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻧہ ﮐﺮ ﻟﮯ اور رﺣﻢ ﮐﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺳﮯ اﻋﻼن ﮨﻮ ﭼﮑﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ﮐﺲ طﺮح ﮐﺎم ﮐﺮے
ﮔﺎ ﻟﯿﮑﻦ ﻟﻮگ ﻋﻤﻮﻣﯽ طﻮر ﭘﺮ ذﮨﻨﯽ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﮨﯿﮟ۔ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻟﻮگ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ
ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ طﺮز ﻋﻤﻞ ﭘﺮ ﭼﻠﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور اﺳﯽ ﺑﺎﻋﺚ وه اﺳﮑﯽ ﭘﮩﭽﺎن ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ اور
ﯾہ اس طﺮز ﭘﺮ وﻗﻮع ﭘﺬﯾﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ
38۔ﮨﻢ دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ اس ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ’’ اس زﻣﺎﻧہ ﮐﮯ ﺑُﺮے اور زﻧﺎ ﮐﺎر ﻟﻮگ ﻧﺸﺎن
طﻠﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ‘‘۔ ﮐﺘﻨﯽ ﮨﯽ ﻣﺮﺗﺒہ ﻏﯿﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪاروں ﻧﮯ اس ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿﮟ ﮐﻼم ِ اﻟﮩٰﯽ ﮐﮯ
ﻧﺸﺎﻧﺎت ﮐﺎ ﺑﮩﺎﻧہ ﮐﺮﮐﮯ اس ﭘﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ۔
39۔ﺧﺪا ﮨﻤﯿﺸہ ﻧﺸﺎﻧﺎت ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﮐﻼم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ اس ﻧﮯ ﮨﻤﯿﺸہ ﮨﯽ اﯾﺴﮯ ﮐﯿﺎاور وه
ﮨﻤﯿﺸہ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮐﺮے ﮔﺎ ﺟﺐ ﺗﮏ ﯾہ دﻧﯿﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﮨﮯ۔ وه روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎﻧﺎت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﻼم ﮐﺮے
ﮔﺎ ۔ اس ﻧﮯ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺳﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ ﯾہ ﺑﺎﺗﯿﮟ وﻗﻮع ﭘﺬﯾﺮ ﮨﻮں ﮔﯽ۔

ﯾﮩﺎں وه ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳُﻠﯿﻤﺎن ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮍا ﮨﮯ
177۔ آج ﺷَﺐ ﺑﮭﯽ ﺧُﺪاوﻧﺪ ﯾﮩﺎں اﯾﺴﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻟﻮگ ﮨﯿﮟ ۔ﺧُﺪاوﻧﺪ ا ُن ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﭼﻨﺪ اﯾﮏ
ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﮭ ا ُﭨﮭﺎ رﮐﮭﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ وه ﮐﺒﮭﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ اَﺻﻞ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧہ رﮨﮯ ﺗﮭﮯ ﻟﯿﮑﻦ اب وه
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻨﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺧُﺪاوﻧﺪ وه اﯾﺴﺎ ﻧﺎم ﻧﮩﺎد اﯾﻤﺎﻧﺪار ﻧہ رﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﻋﺒﺎدت ﻣﯿﮟ
ﺟﺎﺋﮯ اور رﺳﻮﻣﺎت ﮐﺮے اور ﻋﻘﺎﺋﺪ اور ﺑﭙﺘِﺴﻤہ ﮐﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮے ﺑﻠﮑہ ا ُن ﮐﮯ دِل ﻣﯿﮟ
ﻣﺴﯿﺢ ﭘﯿﺪا ﮨﻮ
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178۔ﺟﻮ ﻟﻮگ ﮐﻠﯿﺴﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ وه ﻣَﺘﻼﺷﯽ ﮨﯿﮟ ۔وه ﺷﺎﯾﺪ ا ُس ﻣَﻠﮑہ ﮐﯽ طﺮح
ﻣَﺘﻼﺷﯽ ﮨﯿﮟ ﺟِ ﺲ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﻢ ﮔُﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮ رﮨﮯ ﺗﮭﮯ ﮐہ وه ﮐِﺴﯽ ﺷِ ﮯ ﮐﯽ ﺑﮭﻮک ﻣﺤﺴﻮس
ﮐﺮﺗﯽ ﺗﮭﯽ۔ ﺧُﺪاوﻧﺪ ﯾہ ﻟﻮگ ﺑﮭﯽ وﯾﺴﮯ ﮨﯽ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺐ ا ُس ﻧﮯ ﮐِﺴﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷِ ﮯ ﮐﻮ
دﯾﮑﮭﺎ ﺟِ ﺲ ﮐﺎ اﻟٰ ﮩﯽ ظﮩﻮر اِﻧﺴﺎن ﻣﯿﮟ ﻧﻈﺮ آﯾﺎ ﺗﻮ وه ا ُس ﮐﯽ ﻗﺒﻮﻟﯿﺖ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺗﯿﺎر ﮨﻮ ﮔﺌﯽ
،اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﯽ ’’ ﺧُﺪاوﻧﺪ اِﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺎ ﺧُﺪا ﻣُﺒﺎرک ﮨﮯ‘‘ وه ﻣﺰﯾﺪ ﻣُﺸﺮﮐﺎﻧہ طﺮ ِز ﻋﻤﻞ ﭘﺮ
ﻧہ ﭼﻞ ﺳﮑﺘﯽ ﺗﮭﯽ۔
179۔ ﺧُﺪا ﺑﺎپ ! آج ﺷَﺐ ﮐﺌﯽ اﯾﮏ اﯾﺴﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎ ﺷِﮑﺎر ﮨﯿﮟ۔ اﮔﺮ وه ﮐِﺴﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻗﻮت ﮐﻮ
دﯾﮑﮭ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ۔۔۔ ﺟﺐ ﺗﻮ اِس دُﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ آﯾﺎ ﺗﻮ ﺗﻮ ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ اِن اﯾﺎ ّم ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ
وﻗﻮع ﭘﺬﯾﺮ ﮨﻮ ﮔﺎ۔اور ﮨﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺗﻮ ﮐﻞ اور آج ﺑﻠﮑہ اَﺑﺪ ﺗﮏ ﯾﮑﺴﺎں ﮨﮯ۔ ﮨﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ
ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺗﻮ ﮐِﺲ طﺮح ظﺎﮨﺮ ﮨﻮا ﻟﯿﮑﻦ ﻓﺮﯾﺴﯽ ا ُﺳﮯ ﺳﻤﺠﮭﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﻧﺎﮐﺎم ﮨﻮﺋﮯ۔ ﺧُﺪاوﻧﺪ آج
ﺑﮭﯽ اﯾﺴﮯ ﮨﯽ ﮔﺮوه اِس ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎت ﮐﻮ ﺳﻤﺠﮭﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﻧﺎﮐﺎم ﮨﻮ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﮐِﺴﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﺎ
ﮐﻠﯿﺴﯿﺎ ﺳﮯ ﺗﻌﻠﻖ رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﺧﺎص ﻗِﺴﻢ ﮐﮯ ﻋﻘﺎﺋﺪ اور رﺳﻮﻣﺎت ﮐﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮟ ﻻﺗﮯ
ﮨﯿﮟ۔ وه ﻣﺴﯿﺢ ﮐﯽ ﭘﮩﭽﺎن ﻧہ ﮐﺮ ﺳﮑﮯ ۔ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻈﯿﻢ رُوح اَﻟﻘُﺪس اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿﮟ
ﺗﯿﺮے وﻋﺪه ﮐﮯ ﻣُﻄﺎﺑﻖ ظﺎﮨﺮ ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﮯ
180۔ﺧُﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺶ دے ﮐہ ا ُن ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﻏﻠﻄﯽ ﮐﺎ اِﺣﺴﺎس ﮨﻮ اور وه
ﺗﯿﺮی ﺣﻀﻮری ﮐﻮ دﯾﮑﮭ ﺳﮑﯿﮟ اور ﮐﺎش ا ُن ﮐﮯ دِﻟﻮں ﻣﯿﮟ ﯾہ اﻟﻔﺎظ ا ُﺗﺮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮐہ ’’ ﯾﮩﺎں
آج ﺷَﺐ وه ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳُﻠﯿﻤ ؔﺎ ن ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮍا ﮨﮯ‘‘ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺴﻮع۔ﺧُﺪا ﮐﺎ ﺑﯿﭩﺎ ﺟﻮ ﺟﯽ ا ُﭨﮭﺎ
ﮨﮯ دِﻟﻮں ﮐﻮ ﺑﺪﻟﻨﮯ اورﻧﯿﺎ ﮐﺮﻧﮯ اور ا ُن ﻣﯿﮟ ﻧﺌﮯ ﺳِ ﺮے ﺳﮯ ﭘﯿﺪاﺋﺶ ﮐﺎ ﺗﺠﺮﺑہ دﯾﻨﮯ ﮐﻮ
ﺗﯿﺎر ﮨﮯ۔ ﺑﺎﻟﮑﻞ وﯾﺴﮯ ﮨﯽ ﺟﯿﺴﮯ ﻣﺎده ﮨﺮﻧﯽ ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺗﮭﺎ۔ ا ُﺳﮯ ﮐِﺴﯽ ﻗِﺴﻢ ﮐﮯ ﺑﻨﺎوﭨﯽ ﭘﻦ
ﮐﺎ ﻣُﻈﺎﮨﺮه ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍا ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺧُﺪا ﮐﮯ ﻓﻀﻞ ﺳﮯ وه ﮨِﺮﻧﯽ ﺑﻨﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽ اور ﻣﺎں ﮨﻮﻧﮯ
ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ا ُس ﮐﺎ ﭼُﻨﺎؤ ﮨﻮا ،اﯾﮏ ﺑﺎوﻓﺎ ﻣﺎں۔اور ﺗﻮ ﻧﮯ ﮨﻤﯿﮟ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻢ ’’ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﻋﺎﻟﻢ
ﺳﮯ ﭘﯿﺸﺘﺮ دُﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﭼُﻦ ﻟﯿﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ
181۔ﺧُﺪاﯾﺎ ﻣﯿﺮی دُﻋﺎ ﮨﮯ ﮐہ اِس ﻣﺠﻤﻊ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ ﺟِ ﺲ ﮐﮯ دِل ﻣﯿﮟ ا ُس ﻣَﻠﮑہ ﮐﯽ
طﺮح ﺧﺎﮐہ ﺑﻨﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ ﮐہ ﺗﺠﮭﮯ ﭘﺎ ﺳﮑﯿﮟ ا ُن ﭘﺮ آج رات ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺳﭽّﺎﺋﯽ ﺳﮯ ظﺎﮨﺮ ﮨﻮ ﺗﺎﮐہ
وه ﺗﺠﮭﮯ دﯾﮑﮭﯿﮟ اور ﺗﯿﺮی ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮﯾﮟ ’’ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾﮩﺎں وه ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳُﻠﯿﻤ ؔﺎ ن ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮍا
ﮨﮯ‘‘ ۔ﮨﻢ ﯾہ دُﻋﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺴﻮع ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ ﻣﺎﻧﮕﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔آﻣﯿﻦ !
182۔ﭘﯿﺸﺘﺮ اِس ﺳﮯ ﮐہ آپ ﻣﺬﺑﺢ ﭘﺮ آﺋﯿﮟ ﺑﮍی ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺧﺎﻣﻮش رﮨﯿﮟ ۔ﺑﺮا ِه ﮐﺮم
ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻧہ ا ُﭨﮭﮯ ﻧہ ﮨﯽ ﭼﻠﮯ ﭘﮭﺮے ۔ﺗﮭﻮڑے وﻗﺖ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ا ُس ﮐﯽ ﺣﻀﻮری ﮐﯽ
ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯿﮟ ﭨﮭﮩﺮے رﮨﯿﮟ ۔ﯾہ ﺳُﻠﯿﻤ ؔﺎ ن ﮐﺎ وﻗﺖ ﮨﮯ۔ ﺳُﻠﯿﻤ ؔﺎ ن ﮐﯽ ﮔﮭﮍی ﮨﮯ۔ ﻓﯿﺼﻠﮯ ﮐﯿﮯ
ﺟﺎ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺑﮩﺖ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮨﺎﺗﮭ ا ُﭨﮭﺎﺋﮯ ﺗﮭﮯ۔ ﻣﯿﮟ ﯾﻘﯿﻦ رﮐﮭﺘﺎ ﮨﻮں ﮐہ آپ اﯾﺴﺎ ﻓﯿﺼﻠہ
ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ اﯾﻤﺎﻧﺪاری ﮐﺎ ﻣُﻈﺎﮨﺮه ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ۔
183۔آپ ﻧﮯ ﺑﺎﺋﺒﻞ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺳُﻦ رﮐﮭﺎ ﮨﮯ۔ آپ ﻧﮯ ﯾﺴﻮع ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺳُﻦ رﮐﮭﺎ ﮨﮯ۔آپ
ﻧﮯ ﺳُﻦ رﮐﮭﺎ ﮨﮯ ﮐہ وه ﺧُﺪا ﮐﺎ ﺑﯿﭩﺎ ﺗﮭﺎ ۔آپ ﮐﻮ ﺳِﮑﮭﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ وه زﻧﺪه ﮨﻮا ﺗﮭﺎ اور ﯾہ
ﺑﮭﯽ ﮐہ وه ﮐﻞ اور آج ﺑﻠﮑہ اَﺑﺪ ﺗﮏ ﯾﮑﺴﺎں ﮨﮯ
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ظﺎﻟﻢ ﺷِﮑﺎری ﺑﻠﮑہ ﻣﯿﺮے ﻋِ ﻠﻢ ﻣﯿﮟ اﯾﺴﺎ ﺳﺨﺖ دِل ﺷِﮑﺎری ﻧہ ﺗﮭﺎ ،ا ُس ﮐﮯ دِل ﮐﻮ ﻣﻮم ﮐﺮ
دﯾﺎ۔ ﯾہ ﻣﯿﺮے ﮐِﺴﯽ ﭘﯿﻐﺎم ﮐﯽ ﻣَﻨﺎدی ﻧہ ﺗﮭﯽ ﺑﻠﮑہ ﺟﻮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭼﯿﺰ ا ُس ﻧﮯ دﯾﮑﮭﯽ ﺗﮭﯽ ا ُس
ﮐﮯ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺴﺎ ﮨﻮا۔ اﯾﺴﯽ ﺑﺎت ﻧہ ﺗﮭﯽ اور ﻧہ ﮨﯽ ﯾہ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﺗﮭﺎ ﺑﻠﮑہ اﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﻣﺤّﺒﺖ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺎں اﭘﻨﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﻮ ﺗﻼش ﮐﺮ رﮨﯽ ﺗﮭﯽ اور ﯾﮩﯽ واﻗﻌہ ا ُﺳﮯ
ﯾﺴﻮع ﮐﮯ ﭘﺎس ﻟﮯ آﯾﺎ ۔اب وه اﯾﮏ ﮐﻠﯿﺴﯿﺎ ﻣﯿﮟ ڈﯾﮑﻦ ﮨﮯ اور اﯾﮏ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮨﮯ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺟﻮ ﮐﭽﮭ وﮨﺎں ﮨﻮا ﺗﮭﺎ وه ﻣﺤِﺾ دِﮐﮭﺎوا ﻧہ ﺗﮭﺎ ۔ظﺎﮨﺮی اﯾﻤﺎن ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻠﮑہ ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺗﮭﯽ۔ 172۔او ه ﺑﮩﻨﻮ اور ﺑﮭﺎﺋﯿﻮ آج ﺷﺐ اﮔﺮ ﯾہ ﮐﻠﯿﺴﯿﺎ ،اﮔﺮ ﯾہ ﻟﻮگ ﻣﺠﮭ ﺳﻤﯿﺖ ﯾﮩﺎں
ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭼﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ ،دِﮐﮭﺎوا ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﺷﺎﯾﺪ آپ ﮐﻮ ﮐﭽﮭ ﺑﻨﺎوﭨﯽ ﺑﺎت ﻣﻌﻠﻮم
ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ ﯾہ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮨﮯ۔ اِﻧﺴﺎن ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ ﺟﻮ ا ُﺳﮯ ﺧُﺪا ﮐﮯ ﻟﯿﮯ
زﻧﺪه رﮨﻨﮯ ﭘﺮ ﻣﺎﺋﻞ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭘﺎک رُوح آج ﺷﺐ ﮨﻤﺎرے درﻣﯿﺎن ﮨﮯ ﺑﮭﺎﺋﯿﻮ اور ﯾہ
ﺑﻨﺎوﭨﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﯾہ اﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﯽ ظﮩﻮر ﮨﮯ
173۔اور ﯾﮩﺎں ﻣﻮﺟﻮد ﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐِﺘﻨﮯ اِس طﺮح ﮐﮯ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻨﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﮟ ﮔﮯ ﮐہ
اِس ﺳﮯ وﻓﺎدار رﮨﯿﮟ ﭼﺎﮨﮯ ﻣﻮت آﺋﮯ ،ﺳﺘﺎﺋﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﯾﺎ ﮐﭽﮭ ﺑﮭﯽ ﺣﺎﻻت ﮨﻮں ا ُس ﺳﮯ
اِس ﻗﺪر ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﯾﮟ ﺟِﺲ طﺮح ا ُس ﻣﺎں ﮨِﺮﻧﯽ ﻧﮯ ﻣﺤﺒﺖ دِﮐﮭﺎﺋﯽ ؟ ﮐﯿﺎ آپ ﯾہ ﭼﺎﮨﯿﮟ ﮔﮯ۔
ﮐﯿﺎ آپ اﯾﺴﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ؟۔ ﻣﺠﮭﮯ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻨﻨﮯ ﮐﯽ ا ُﻣﻨﮓ ﮨﮯ۔ ﺟﯿﺴﯽ ﮐہ وه
ﺳﻮرﻓﻨﯿﮑﯽ ﻋﻮرت ﺗﮭﯽ ۔ ﻣﺠﮭﮯ اِس طﺮح ﮐﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻨﻨﺎ ﮨﮯ۔ اور ﺳﺒ ؔﺎ ﮐﯽ ﻣﻠﮑہ ﺟِ ﺲ ﮐﮯ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﻢ ﺑﺎت ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ اِس طﺮح ﮐﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺗﮭﯽ ﮐہ ﺟﺐ ا ُس ﻧﮯ اِس ﺣﻘﯿﻘﯽ اَﺻﻠﯽ
ﭼﯿﺰ ﮐﻮ دﯾﮑﮭﺎ ﺗﻮ وه ﻓﻮراً ا ُس ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺗﯿﺎر ﮨﻮ ﮔﺌﯽ ۔ﺧُﺪاوﻧﺪ آج ﺷَﺐ ﮨﻤﺎری ﻣَﺪد ﻓﺮﻣﺎ ﮐہ ﮨﻢ
اَﺻﻞ ﻣﺴﯿﺤﺖ ﮐﻮ ﭘﺎ ﺳﮑﯿﮟ ۔آﺋﯿﮯ اﭘﻨﮯ ﺳﺮوں ﮐﻮ دُﻋﺎ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺟُﮭﮑﺎﺋﯿﮟ ۔
174۔آج ﺷَﺐ اِس ﻋﻤﺎرت ﻣﯿﮟ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ۔۔۔ ﺟﺐ ﮐہ آپ ﺳﺐ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ اِﺧﺘﯿﺎر ﮐﯿﮯ ﮨﻮﺋﮯ
ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﺎ ﺷﺨﺺ ﮨﮯ ﺟِ ﺲ ﻧﮯ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻮ اﭘﻨﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺠﺎت دﮨﻨﺪه ﻗﺒﻮل ﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﺎ
اور آج آپ ا ُﺳﮯ اﭘﻨﺎ ﻧﺠﺎت دﮨﻨﺪه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮ ﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﮐﯿﺎ آپ اﭘﻨﺎ ﮨﺎﺗﮭ ﺑُﻠﻨﺪ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ؟۔ اﯾﮏ
،دو،ﺗﯿﻦ۔ﺧُﺪا آپ ﮐﻮ ﺑﺮﮐﺖ دے۔ ﺧُﺪا آپ ﮐﻮ ﺑﺮﮐﺖ دے ۔ﺧُﺪا آپ ﮐﻮ ﺑﺮﮐﺖ دے
175۔ﻣﯿﮟ ﺟﺎﻧﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﻮں ﮐہ آج ﺷَﺐ ﮨﻤﺎرے درﻣﯿﺎن ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﺎ ﺷﺨﺺ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻣﺴﯿﺤﯽ
دﻋﻮی ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ،ﺟﻮ ﮐہ ﺷﺎﯾﺪ ﮐِﺴﯽ ﻋﻤﺪه ﮐﻠﯿﺴﯿﺎ ﮐﺎ رُﮐﻦ ﮨﮯ اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ
ٰ
ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ
ﺑﮍے ﻣﺠﻤﻊ ﮐﺎ ﺣِﺼہ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺑﮭﯽ آپ اﭘﻨﮯ دِل ﻣﯿﮟ اِس ﺑﺎت ﮐﻮ ﻣﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ آپ دِﻟﯽ طﻮر
ﭘﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ اور ﻧہ ﮨﯽ اِس ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺪه ﺷُﺪه ﮨﯿﮟ ۔ﺟِ ﺴﻄﺮح وه ﻣﺎں ﮨِﺮﻧﯽ ﺟﻮ ﻣﺎں ﮨﻮﻧﮯ
ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻣﻀﺒﻮط ﺗﮭﯽ اور وه ﻣُﮑﻤﻞ طﻮر ﭘﺮ اﯾﮏ ﻣﺎں ﺗﮭﯽ ۔ﮐﯿﺎ اِﺳﯽ طﺮح آپ ﺑﮭﯽ اﯾﮏ
ﻣُﮑﻤﻞ طﻮر ﭘﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻨﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ؟ ﮐﯿﺎ آپ اﭘﻨﺎ ﮨﺎﺗﮭ ﺑُﻠﻨﺪ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ اور ﮐﮩﯿﮟ ﮐہ
’’ ﺑﺮادر ﺑﺮﯾﻨﮩﻢ ﻣﯿﺮے ﻟﯿﮯ دُﻋﺎ ﮐﺮﯾﮟ ‘‘؟ ﻣﯿﮟ آپ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ا ُﭨﮭﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﺎﺗﮭ دﯾﮑﮭ ﺳﮑﺘﺎ
ﮨﻮں ،ﮨﺮ طﺮف ﮨﺎﺗﮭ ا ُﭨﮭ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ۔اوﭘﺮ ﺑﺎﻟﮑﻮ ﻧﯽ ﻣﯿﮟ اور اِردﮔِﺮد ۔ﺧُﺪا آپ ﺳﺐ ﮐﻮ ﺑﺮﮐﺖ
دے۔ ﺧُﺪا آپ ﮐﻮ ﺑﺮﮐﺖ دے
176۔آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎپ !ﻧﻮﻣﺒﺮ ﮐﺎ وه ﺳﺮد دِن ﻣﺠﮭﮯ ﯾﺎد ﮨﮯ ﺟﺐ ﻣﯿﮟ ﮐﮭﮍا ﺗﮭﺎ اور ﻣﯿﺮی
ﮔﺮدن ﭘﺮ ﺑﺮف ﭘﮍ رﮨﯽ ﮨﮯ اور ﻣﯿﮟ ﮔﯿﻼ ﮨﻮ ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ وﮨﺎں ﻟﯿﭩﮯ اﯾﮏ آدﻣﯽ ﮐﻮ دﯾﮑﮭﻮں
ﮐہ ا ُﺳﮯ ﮐﯿﺎ ﮨﻮا ﮨﮯ۔ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐِﺲ طﺮح ا ُس ﺳﮯ ﺑﺎت ﮐﯽ  ،ا ُس ﮐﺎ ﮨﺎﺗﮭ ﺗﮭﺎﻣﺎ اور ا ُس ﮐﮯ
ﺳﺎﺗﮭ روﯾﺎ اور ا ُﺳﮯ ﺑﺎﺋﺒﻞ ﮐﯽ ﺳّﭽﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺎﯾﺎ ۔ اور ا ُس ﻧﮯ ﮐﮩﺎ’’ اوه!ﺷﺎﯾﺪ آپ
ﭨﮭﯿﮏ ﮐﮩہ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ‘‘۔ ﺧﺪا و ﻧﺪ ﺗﯿﺮی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺳّﭽﺎﺋﯽ ﭘﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﮐِﺴﯽ ﮐﮯ ﭘﺎس ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﺷِ ﮯ ﮐﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ۔ ﻓﻄﺮت ﮐﺎ ﺑﮭﯽ ﯾﮩﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮨﮯ اور ا ُس ﺷﺨﺺ ﻧﮯ اِس ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﺳّﭽﺎﺋﯽ ﮐﻮ ﭘﮩﭽﺎﻧﺎ اور ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯿﺎ۔ اب ﺧُﺪاوﻧﺪ وه ﺗﯿﺮا ﺧﺎدم ﮨﮯ۔

ﯾﮩﺎں وه ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳُﻠﯿﻤﺎن ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮍا ﮨﮯ
40۔ﮐﺘﻨﮯ ﻏﯿﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪار اس ﺑﺎت ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﺐ وه ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ’’ ﮐﻤﺰور
اﯾﻤﺎن ﯾﺎ ﺑُﺮے اور زﻧﺎﮐﺎر ﻟﻮگ ﻧﺸﺎن طﻠﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ‘‘۔
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41۔ﻏﻮر ﮐﺮﯾﮟ ۔ وه ﯾﮩﺎں ﻣﺮﮐﺐ ﻧﺒﻮت ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﮯ۔ وه ﻓﺮﻣﺎ رﮨﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ وه اﯾﮏ ﮐﻤﺰور اور
زﻧﺎﮐﺎر ﻧﺴﻞ ﮨﯿﮟ اور ﯾہ ﺑﮭﯽ ﮐہ ﺟﻮ اس ﮐﮯ ﭘﺎس آﺋﯿﮕﺎ ﻧﺸﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮے ﮔﺎ۔ ﻏﻮر ﮐﺮﯾﮟ
اس ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ’’ اس زﻣﺎﻧہ ﮐﮯ ﺑُﺮے اور زﻧﺎ ﮐﺎر ﻟﻮگ ﻧﺸﺎن طﻠﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﻣﮕﺮ ﯾﻮﻧﺎه
ﻧﺒﯽ ﮐﮯ ﻧﺸﺎن ﮐﮯ ﺳﻮا اور ﻧﺸﺎن اﻧﮑﻮ ﻧہ دﯾﺎ ﺟﺎﺋﯿﮕﺎ ۔ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺟﯿﺴﮯ ﯾﻮﻧﺎه ﺗﯿﻦ رات دن
ﻣﭽﮭﻠﯽ ﮐﮯ ﭘﯿﭧ ﻣﯿﮟ رﮨﺎ وﯾﺴﮯ ﮨﯽ اﺑﻦ ِ آدم ﺗﯿﻦ رات دن زﻣﯿﻦ ﮐﮯ اﻧﺪر رﮨﮯ ﮔﺎ‘‘۔
42۔وه ﯾﮩﺎں ﮐﯿﺎ ﮐﮩہ رﮨﺎ ﺗﮭﺎ؟ وه ﯾہ ﮐﮩہ رﮨﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ اﯾﮏ ﺑُﺮی اور زﻧﺎﮐﺎر ﻧﺴﻞ اﺳﮑﮯ ﺟﯽ
ا ُﭨﮭﻨﮯ ﮐﺎ ﻧﺸﺎن ﭘﺎﺋﮯ ﮔﯽ اور اس ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ اور ﺑُﺮی زﻧﺎ ﮐﺎر  ،ﺑﮯ راه روی ﮐﺎ ﺷﮑﺎر
اور ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻮ رّد ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﻧﺴﻞ آج ﮐﮯ دور ﺳﮯ ﺑﮍھ ﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﻮﮔﯽ؟ اﻧﮩﯿﮟ اس ﮐﮯ ﺟﯽ
ا ُﭨﮭﻨﮯ ﮐﺎ ﻧﺸﺎن دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ۔ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺴﻮع آج ﺷﺐ اﺳﯽ طﺮح زﻧﺪه و ﻗﺎﺋﻢ و داﺋﻢ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﮯ
ﮐہ وه ﮨﻤﯿﺸہ ﺳﮯ ﺗﮭﺎ۔ وه ﻣﻮت ﺳﮯ ﺟﯽ ا ُﭨﮭﺎ ﮨﮯ اور اﭘﻨﯽ ذات ﮐﻮ ﮐﻞ اور آج ﺑﻠﮑہ اﺑﺪﺗﮏ
ﯾﮑﺴﺎں ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮ ﭼﮑﺎ ﮨﮯ۔ ’’ اﯾﮏ ﺑُﺮی اور زﻧﺎﮐﺎر ﻧﺴﻞ ﻧﺸﺎن طﻠﺐ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ اور اﺳﮯ
اﯾﮏ ﻧﺸﺎن دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ اور ﻧﺸﺎن ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ وه ﺟﯽ ا ُﭨﮭﮯ ﮔﺎ‘‘۔ اب ﯾﻘﯿﻨﺎ ًوه ان ﺳﮯ ﺑﯿﺎن ﮐﺮ
رﮨﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ وه ﻣﻮت ﺳﮯ زﻧﺪه ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮕﺎ
43۔اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﮐﻼم ﻣﯿﮟ ﻣﺸﺘﺮک ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻣﺘﯽ  21:15ﻣﯿﮟ
ﻟﮑﮭﺎ ﮨﮯ ’’ ﺟﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮯ ﻧﺒﯽ ﮐﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﮩﺎ ﺗﮭﺎ وه ﭘﻮرا ﮨﻮ ﮐہ ﻣﺼﺮ ﺳﮯ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ
اﭘﻨﮯ ﺑﯿﭩﮯ ﮐﻮ ﺑﻼﯾﺎ‘‘۔ﮨﻮﺳﯿﻊ ﻧﺒﯽ ﻧﮯ ﻧﺒﻮت ﮐﯽ ﮐہ ’’ ﻣﺼﺮ ﺳﮯ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﯿﭩﮯ ﮐﻮ
ﺑﻼﯾﺎ‘‘۔ ﺟﻮ ﮐہ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﮭﺎ۔ ﯾﻌﻘﻮب ﺧﺪا ﮐﺎ ﺑﯿﭩﺎ ﺗﮭﺎ اور اس ﻧﮯ اﺳﮯ ﻣﺼﺮ ﺳﮯ ﺑﻼﯾﺎ۔ ﯾہ
ﺣﻮاﻟہ آپ ﭘﺮ ﺻﺎدق آﺗﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﮨﮯ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺴﻮع ﮐﯽ  ،ﺟﻮ ﮐہ اس ﮐﺎ ﺑﯿﭩﺎ
ﮨﮯ اور اس ﻧﮯ اﺳﮯ ﺑﻼﯾﺎ ﮨﮯ۔
اﻋﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﮨﮯ ﮐہ
ٰ
44۔ﭘﺲ وه ﻧﺴﻞ ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻮ رّد ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﮨﻮﺋﯽ۔ ﯾہ اﯾﮏ
ﺟﺲ ﻧﺴﻞ ﻧﮯ اﺳﮑﮯ ﺟﯽ ا ُﭨﮭﻨﮯ ﮐﻮ رّد ﮐﯿﺎ ﻣﻌﺎف ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ،ﻟﯿﮑﻦ آج ﯾہ ﻧﺴﻞ ﮨﮯ ﺟﺲ
ﻧﮯ روح اﻟﻘﺪس ﮐﺎ ﻣﺬاق ا ُڑاﯾﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ ﮐہ ﻧﺎ ﻗﺎﺑﻞ ِ ﻣﻌﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺴﻮع ﺟﺐ ﺑﺪن ﮐﯽ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﮟ اس دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ اﺳﮯ رّد ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ اﻧﺘﮩﺎﺋﯽ زﯾﺎده ﮨﻮﻟﻨﺎک ﺑﺎت ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ
ﮐﻮﺋﯽ روح اﻟﻘﺪس ﮐﻮ رّد ﮐﺮے ۔ ﯾﺴﻮع ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ’’ ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ اﺑﻦ ِ آدم ﮐﮯ ﺧﻼف ﮐﭽﮭ
ﮐﮩﮯ ﮔﺎ‘‘ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮐہ اس ﻣﯿﮟ ﻏﯿﺐ ﺑﯿﻦ ﮐﯽ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑُﺮی روح ﮨﮯ۔ ﺗﻢ اﺑﻦ ِ
آدم ﮐﮯ ﺧﻼف ﺑﻮﻟﺘﮯ ﮨﻮ اس ﭘﺮ ﻣﻌﺎ ف ﮐﺮ دﯾﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻮ ﮐﻮﺋﯽ روح اﻟﻘﺪس ﮐﮯ
ﺧﻼف اﯾﮏ ﻟﻔﻆ ﺑﮭﯽ ﺑﻮﻟﮯ ﮔﺎ اﺳﮯ اس ﺟﮩﺎن ﻣﯿﮟ ﻣﻌﺎﻓﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﻣﻠﮯ ﮔﯽ ۔ وه ﯾﻮں ﮐہ اﮔﺮ
ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻗﺪرت ﺳﮯ ﮐﯿﮯ ﮔﺌﮯ روح اﻟﻘﺪس ﮐﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﮐﻮ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﮐﮩﮯ ﯾﺎ اﺳﮯ ﺑُﺮا
ﻧﺎم دے ﺗﻮ ﻣﻌﺎف ﻧہ ﮨﻮﮔﺎ۔
45۔ﺟﯽ ﮨﺎں،ﯾﻮﻧﺎه ﻧﺒﯽ ﺟﯽ ا ُﭨﮭﻨﮯ ﮐﯽ ﺷﮩﺎدت ﺗﮭﺎ۔ وه ﺗﯿﻦ رات دن وھﯿﻞ ﻣﭽﮭﯽ ﮐﮯ ﭘﯿﭧ
ﻣﯿﮟ رﮨﺎ ۔ اﮐﺜﺮ ﻟﻮگ ﯾﻮﻧﺎه ﮐﻮ ﺗﻨﻘﯿﺪ ﮐﺎ ﻧﺸﺎﻧہ ﺑﻨﺎﺗﮯ اور ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ ’’ ﯾﻮﻧﺎه اﯾﮏ۔۔۔ ﻋﺎم
ﺷﺨﺺ ﺗﮭﺎ‘‘۔ ﯾﻮﻧﺎه اﯾﮏ ﻧﺒﯽ ﺗﮭﺎ۔ وه ﭨﮭﯿﮏ ﺧﺪا ﮐﯽ ﻣﺮﺿﯽ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼﻞ رﮨﺎ ﺗﮭﺎ ۔ ﺟﺐ
وه ﻏﻠﻂ ﺟﮩﺎز ﻣﯿﮟ ﺳﻮار ﮨﻮا اور دوﺳﺮی ﺟﺎﻧﺐ ﭼﻞ ﭘﮍا ﺗﻮ اﺳﮯ وﮨﺎں ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ آﻧﺎ ﭘﮍا
ﮐﯿﻮﻧﮑہ اﺳﮯ اس طﺮح ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺴﻮع ﮐﮯ ﺟﯽ ا ُﭨﮭﻨﮯ ﮐﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﺗﮭﯽ۔ اﺳﮯ ﯾہ
ﮐﺮدار ادا ﮐﺮﻧﺎ ﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﮑﻞ وﯾﺴﮯ ﮨﯽ ﺟﯿﺴﮯ ﮨﺎﺟﺮه ﮐﻮ ﻧﮑﺎل دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﺎﮐہ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ
آزاد ﻋﻮرت ﻋﻘﺪ ﻣﯿﮟ ﺑﻨﺪھﯽ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ وراﺛﺖ ﻧہ ﭘﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔ ان ﭼﯿﺰوں ﮐﺎ وﻗﻮع ﮨﻮﻧﺎ
ﺿﺮور ﺗﮭﺎ۔ وه آﻧﮯ واﻟﯽ ﭼﯿﺰوں ﮐﯽ ﺗﻤﺜﯿﻞ اور ﻋﮑﺲ ﺗﮭﯿﮟ۔
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46۔ﯾﻮﻧﺎه ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎت ﮐﺮ ﮐﮯ اب وه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﮯ زﻣﺎﻧہ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﮨﻢ ﺳﺐ
ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﺎ زﻣﺎﻧہ ﻋﮩ ِﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﮐﺎ ﮨﺰار ﺳﺎﻟہ ﺑﺎدﺷﺎﮨﺖ ﮐﺎ زﻣﺎﻧہ ﺗﮭﺎ۔ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﯾہ اﻧﺘﮩﺎﺋﯽ دﻟﮑﺶ زﻣﺎﻧہ ﺗﮭﺎ۔ ﺳﻠﯿﻤﺎن ؔ ﮐﮯ زﻣﺎﻧہ ﻣﯿﮟ ﺟﻨﮓ و ﺟﺪل ﻧہ ﺗﮭﺎ ﺑﻠﮑہ وه
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﻮ ﺟﻮ داؤدؔ ﮐﺎ ﺑﯿﭩﺎ ﺗﮭﺎ دﻟﻮں ﮐﺎ ﺣﺎل ﺟﺎﻧﻨﮯ
ؔ
ﻋﻈﯿﻢ وﻗﺖ ﮔﺬار رﮨﮯ ﺗﮭﮯ۔ ﺧﺪا ﻧﮯ
ﮐﯽ ﺣﮑﻤﺖ دے رﮐﮭﯽ ﺗﮭﯽ اور وه ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ دﻟﻮں ﮐﺎ ﺣﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮ ﻟﯿﺘﺎ ﺗﮭﺎ۔
47۔اس ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﻧﮯ ا ُﺳﮯ ﮐﯿﺴﮯ ﭘﮩﭽﺎن ﻟﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﺟﻮ اس درﺧﺖ ﮐﮯ ﻧﯿﭽﮯ ﮐﮭﮍا ﺗﮭﺎ۔
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﺳﮯ
ؔ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ؔ ﮐﻮ دِﻟﻮں ﮐﺎ ﺣﺎل ﺟﺎﻧﻨﮯ ﮐﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﮭﯽ وه ﺗﻤﺎم
ﺳﻠﯿﻤﺎن داؤد ﮐﺎ ﺑﯿﭩﺎ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ
ؔ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮍا آ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮا ﺗﮭﺎ ۔
ؔ
ﻧﺎزاں ﺗﮭﮯ اور ﯾﮩﺎں ﺗﻮ
ﺑﮭﯽ وه ﺟﺴﻢ ﮐﮯ ﻟﺤﺎظ ﺳﮯ اﺳﮑﺎ ﺑﯿﭩﺎ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﮭﺎ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾﺴﻮع داؤد ﺳﮯ وﻋﺪه
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﮯ
ؔ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﮯ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﮭﮍا ﺗﮭﺎ اور
ؔ
ﮐﯿﺎ ﮨﻮا ﺑﯿﺞ ﺗﮭﺎ ،ﺷﺎﮨﯽ ﻧﺴﻞ۔۔۔ اور ﯾﮩﺎں ﺗﻮ
ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺎم ظﺎﮨﺮ ﮐﺮ رﮨﺎ ﺗﮭﺎ ﻟﯿﮑﻦ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﺳﮯ ﺑﻌﻞ زﺑﻮب ﮐﮩﺎ۔
48۔آپ ﻧﮯ ﮐﻼم ِ اﻟﮩٰﯽ ﮐﯽ ﺗﺮﺟﻤﺎﻧﯽ ﮨﻮﺗﯽ دﯾﮑﮭﯽ ﮨﮯ؟ ﺑﻐﯿﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﮏ ﮐﮯ ﺟﻮ اس ﻧﮯ
ﮐﮩﺎ وه ﮐﯿﺎ۔ ’’ اس زﻣﺎﻧہ ﮐﮯ ﺑُﺮے اور زﻧﺎ ﮐﺎر ﻟﻮگ ﻧﺸﺎن طﻠﺐ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ‘‘ اور اﻧﮩﯿﮟ
ﺟﯽ ا ُﭨﮭﻨﮯ ﮐﺎ ﻧﺸﺎن دﯾﺎ ﺟﺎﺋﯿﮕﺎ۔
49۔ﺳﻠﯿﻤﺎن ؔ ﮐﮯ زﻣﺎﻧہ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﺑﮍی ﺑﯿﺪاری ﺗﮭﯽ۔ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺣﺪ ﺗﮏ اﺳﮑﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺸﯽ
ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ﺗﺎﮐہ ﻧﻮﺟﻮان اﺳﮯ ﺳﻤﺠﮭ ﺳﮑﯿﮟ۔ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﮯ اﯾﺎم ﻣﯿﮟ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﯿﺪاری ﮐﯽ ﻟﮩﺮ ﺗﮭﯽ۔
ﺧﺪا ﻧﮯ اﯾﮏ ﻧﻌﻤﺖ ﻋﻄﺎ ﮐﯽ اور ﺗﻤﺎم ا ُﻣﺖ اس ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﮔﺌﯽ۔ ﮨﺮ ﮐﻮﺋﯽ اس ﮐﺎ ﺣﺼہ
ﺑﻦ ﮔﯿﺎ۔ وه ﭘﻮرے دل ﺳﮯ اس ﮐﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔
50۔اﮔﺮ آج ﺷﺐ ﺗﻤﺎم اﻣﺮﯾﮑہ ﮐﮯ ﺳﺎرے ﻟﻮگ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺧﺪا ﮐﯽ
ﻧﻌﻤﺖ ﯾﻌﻨﯽ روح اﻟﻘﺪس ﮐﺎ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﻧﺰول ﮐﻮ ان آﺧﺮی اﯾﺎم ﻣﯿﮟ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ ﻟﯿﮟ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﮨﯽ
ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎت ﮨﻮ۔ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺴﻮع ﮐﺎ روح اﻟﻘﺪس ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻧﺰول آﺧﺮی زﻣﺎﻧہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﺧﺪا ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ ﻧﻌﻤﺖ ﮨﮯ۔ آج وه ﮨﻤﺎرے درﻣﯿﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ۔ ﮐﯿﺎ ﯾہ ﻧﮩﺎﯾﺖ ﮨﯽ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ
دﻋﻮی دار ﮨﯿﮟ ﺧﺪا ﮐﯽ اس ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻮ ﭘﺎﻧﮯ
ٰ
ﻧہ ﮨﻮ،اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﮐﻠﯿﺴﯿﺎﺋﯿﮟ ﺟﻮ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﮐﭩﮭﯽ ﮨﻮں ﺟﻮ اس دَور ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دی ﮔﺌﯽ ﮨﮯ؟
51۔ اس طﺮح ﮐﯿﻮں ﮨﮯ؟اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﺳﮯ طﺮح طﺮح ﮐﮯ ﻋﻘﺎﺋﺪ اور اِزم ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯿﮟ
ﺑﮭُﻼدﯾﺎ ﮨﮯ اور آپ ﺑﺘﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﺳﮑﺘﮯ ﮐہ ﮐﻮن ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮨﻤﯿﺸہ اﯾﺴﮯ ﮨﯽ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ
ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪا ﮐﺎ وﻋﺪه ﮨﮯ ﮐہ آﺧﺮی اﯾﺎم ﻣﯿﮟ اﺳﮯ درﺳﺖ ﮐﺮے ﮔﺎ۔
52۔اس ﺑﺎت ﭘﺮ ﻏﻮر ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﮯ زﻣﺎﻧہ ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺒﮭﯽ اﯾﺴﮯ
ﭘﮭﻠﺘﮯ ﭘﮭﻮﻟﺘﮯ ﻧہ رﮨﮯ ﺗﮭﮯ اور وه ان ﺗﻤﺎم ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻌﻤﺘﻮں ﮐﮯ ﮔﺮد اﮐﭩﮭﮯ ﮨﻮﮔﺌﮯ ﺗﮭﮯ۔
ﺳﺐ ﻗﻮﻣﻮں ﭘﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﺎ دﺑﺪﺑہ ﺗﮭﺎ۔ ﻗﻮﻣﯿﮟ ا ُن ﺳﮯ ﻟﺮزاں ﺗﮭﯿﮟ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ وه ﺟﺎﻧﺘﮯ
ﺗﮭﮯ ﮐہ ان ﮐﺎ ﺧﺪا ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﮯ۔
53۔ ﻣﯿﮟ آپ ﮐﻮ ﺑﺘﺎﺗﺎ ﮨﻮں ،آپ ﮐﯿﻤﻮﻧﺰم اﺷﺘﺮاﮐﯿﺖ اور دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰوں ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ
ﺑﺎت ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ اﻣﺮﯾﮑہ ﮐﻮ ﺧﺪا ﮐﮯ ﭘﺎس آﻧﮯ دﯾﮟ ،ﻧﻌﻤﺘﻮں ﻣﯿﮟ واﭘﺲ آﺋﯿﮟ ،روح اﻟﻘﺪس
ﻣﯿﮟ ﻗﺎﺋﻢ ﮨﻮں ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﻟﻮگ اﺷﺘﺮاﮐﯿﺖ ﭘﺮ ﺑﮍ ﺑﮍاﻧﺎ ﭼﮭﻮڑ دﯾﮟ ﮔﮯ۔ اﺳﮯ اﺳﻄﺮح ﮐﺎ ﮔﮭُﻦ
ﻟﮓ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﺷﺘﺮاﮐﯿﺖ ﭘﺴﻨﺪوں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ طﺮز طﺮﯾﻘہ ﮐﻮ ﺑﺪل ﻟﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ وه ﺳﻤﺠﮭ
ﺳﮑﯿﮟ ﮐہ وه ﮐﺲ ﺣﺪ ﺗﮏ درﺳﺖ ﮨﯿﮟ۔ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ اس طﺮح وﻗﻮع ﭘﺬﯾﺮ ﮨﻮﮔﯽ ﻟﯿﮑﻦ اس ﻗﻮم ﮐﻮ
واﭘﺲ آﻧﮯ دﯾﮟ۔
54۔ﮐﭽﮭ ﻋﺮﺻہ ﻗﺒﻞ ﮐﺎ اﯾﮏ واﻗﻌہ آپ ﮐﻮ ﺑﺘﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﻮں ﺟﻮ ﻓِﻦ ﻟﯿﻨﮉ ﻣﯿﮟ ﮨﻮا۔ ﺑﮭﺎﺋﯽ
ﻟِﻨﮉﺳﮯ ﺟﻮ ﮐﻞ ﺷﺐ ﻋﺒﺎدت ﻣﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﮭﮯ اس واﻗﻌہ ﮐﮯ وﻗﺖ ﻣﯿﺮے ﺳﺎﺗﮭ ﺗﮭﮯ۔ ﻣﯿﮟ

ﯾﮩﺎں وه ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳُﻠﯿﻤﺎن ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮍا ﮨﮯ
ﮐﻮﺋﯽ اور ﺑﺎﮨﺮ آﺋﮯ ﯾﺎ ﻧہ آﺋﮯ اﯾﮏ ﻣﺎں ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ اُس ﮐﮯ اﻧﺪر ﺳﮯ ا ُﺳﮯ
ا ُﮐﺴﺎ رﮨﯽ ﺗﮭﯽ۔
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164۔ﭘﺲ ﺑﺮٹ ﻧﮯ ا ُس ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮑﮭﺎ اور ا ُس ﻧﮯ آﮨﺴﺘﮕﯽ ﺳﮯ ﺳﯿﭩﯽ ﺑﺠﺎﺋﯽ ۔اور وه
ﮨِﺮﻧﯽ ﭼﻠﺘﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﺧﺎرﺟﯽ راﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﭘﮩﻨﭽﯽ ۔ﯾہ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺑﺎت ﺗﮭﯽ ﺑﮩﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ طﻮر
ﭘﺮ وه ﭼﻠﺘﯽ ﮨﻮﺋﯽ اِس طﺮف آ ﮔﺌﯽ اور اﭘﻨﯽ ﺑﮍی ﺑﮍی آﻧﮑﮭﯿﮟ ﮔﮭُﻤﺎﺗﯽ ﮨﻮﺋﯽ اِدھﺮ ا ُدھﺮ
ﻟﮕﯽ۔
دﯾﮑﮭﻨﮯ
165ﻟﻤﺤہ ﺑﮭﺮ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺟﺐ ﺷِﮑﺎری ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﺑﻨﺪوق ﺳﻨﺒﮭﺎﻟﯽ ﺗﻮ ا ُس ﻧﮯ ﺷِﮑﺎری ﮐﻮ دﯾﮑﮭ
ﻟﯿﺎ ﺗﮭﺎ۔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً اِس ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮ وه آﻧﮑﮭ ﺟﮭﭙﮑﺘﮯ ﮨﯽ ﺑﮭﺎگ ا ُﭨﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ،آپ ﺳﻤﺠﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﯾہ
ﮐِﺲ ﻗﺪر ﺗﯿﺰی ﻣﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ وه وﮨﯿﮟ ﮐﮭﮍی رﮨﯽ۔ وه ﮐﮭﮍی رﮨﯽ ﭘﻮرے طﻮر ﭘﺮ اﭘﻨﺎ
ﺳﺮ ﮔﮭُﻤﺎ ﮐﺮ ا ُﺳﮯ دﯾﮑﮭﺎ ﻣﯿﺮے ﺧُﺪا ! ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺳﻮﭼﺎ ’’ ،ﺑﺮٹ ﺗﻢ ﯾہ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ‘‘۔
166۔دﯾﮑﮭﺎ وه ﮐِﺴﯽ ﺑﺎت ﭘﺮ اِﻧﺤﺼﺎر ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ رﮨﯽ ﺗﮭﯽ اور ﻧہ ﮨﯽ وه رﯾﺎ ﮐﺎری ﮐﺮ رﮨﯽ
ﺗﮭﯽ ۔وه اداﮐﺎری ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ رﮨﯽ ﺗﮭﯽ۔ وه اﯾﮏ ﻣﺎں ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ اِس اِﺣﺴﺎس ﻣﯿﮟ ﮐﮭﻮ ﭼُﮑﯽ
ﺗﮭﯽ ،اﭘﻨﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ ﭼﺎﮨﮯ ا ُس ﮐﯽ ﺟﺎن ﺑﮭﯽ ﭼﻠﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﺗﻮ ا ُﺳﮯ ﮐﭽﮭ ﻏﻢ ﻧہ ﺗﮭﺎ
ﺑﻠﮑہ وه اﭘﻨﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﻮ ﺗﻼش ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯿﮟ ﺗﮭﯽ ۔ﯾہ ا ُس ﮐﯽ ﺟﺒﻠّﺖ ﻣﯿﮟ ﺗﮭﺎ اِس
ﻟﯿﮯ ﮐہ وه اﯾﮏ ﻣﺎں ﺗﮭﯽ
167۔ﭘﺲ ا ُس ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﺑﻨﺪوق ﻣﺎڈل  3006ﮐﺎ ﺳﯿﻔﭩﯽ ﮐﯿﭻ ﮐﮭﻮل ﻟﯿﺎ۔ اوه ،وه ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧہ
ﺑﺎز ﺗﮭﺎ۔ ا ُس ﻧﮯ ﺑﻨﺪوق ﺳﮯ ﻧِﺸﺎﻧہ ﻟﯿﺎ۔۔۔ اور ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﭘﻨﺎ ﺳﺮ دوﺳﺮی ﺟﺎﻧﺐ ﮔﮭُﻤﺎ ﻟﯿﺎ ۔ﻣﯿﮟ
ا ُﺳﮯ دﯾﮑﮭ ﻧﮩﯿﮟ ﺳﮑﺘﺎ ﺗﮭﺎ۔ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺳﻮﭼﺎ ’’ وه اﭘﻨﮯ ﻧﻨﮭّﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﻮ ڈھﻮﻧﮉ ﻧﮯ ﻧﮑﻠﯽ ﺗﮭﯽ
اور ﻣُﺸﮑﻞ ﯾہ آن ﭘﮍی ﮐہ ﺟﮭﺎڑﯾﻮں ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﺷِﮑﺎری ﭼﮭُﭙﺎ ﺑﯿﭩﮭﺎ ﺗﮭﺎ اور اب ﭼﻨﺪ ﮨﯽ ﻣﻨﭩﻮں
ﻣﯿﮟ ﯾہ ﺷِﮑﺎری ا ُس ﮐﮯ ﻣﮩﺮﺑﺎن دِل ﮐﻮ ﭼﯿﺮ ڈاﻟﮯ ﮔﺎ۔‘‘ وه ا ُس ﻣﮩﺮﺑﺎن دِل ﮐﻮ اﯾﮏ ﺳﻮ
اَﺳﯽ ﭼﮭﺮوں واﻟﮯﮐﺎرﺗﻮس ﺳﮯ وار ﮐﺮ ﮐﮯ ﭼﮭﻠﻨﯽ ﮐﺮ دے ﮔﺎ اور وه ظﺎﻟﻢ ﺑَﻼ ﮐﺎ
ﺷِﮑﺎری ﺗﮭﺎ۔ ا ُس ﻧﮯ ﺑﻨﺪوق ﺳﮯ ﻧِﺸﺎﻧہ ﻟﯿﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺳﻮﭼﺎ ’’ ﻣﯿﮟ اِس ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﮐﻮ
دﯾﮑﮭ ﻧﮩﯿﮟ ﺳﮑﺘﺎ ‘‘ ﭘﺲ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﭘُﺸﺖ ﭘﮭﯿﺮ ﻟﯽ اور ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ’’ ﺧُﺪاوﻧﺪاس ﮐﯽ ﻣﺪد
ﮐﺮ ﮐہ ﯾہ اﯾﺴﺎ ﻧہ ﮐﺮے۔‘‘
168۔ﻣُﺠﮭﮯ ﺑﮯ ﺣﺪ ا َﻓﺴﻮس ﮨﻮ رﮨﺎ ﺗﮭﺎ۔ وه ﺑﯿﭽﺎری ﻣﺎں ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﯽ ﺗﻼش ﻣﯿﮟ
ﻧِﮑﻠﯽ ﺗﮭﯽ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﮭﮍی ﺗﮭﯽ اور ﻣﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ وه ﮐﭽﮭ ﮨﯽ دﯾﺮ ﻣﯿﮟ ڈھﯿﺮ ﮨﻮ ﭼُﮑﯽ ﮨﻮ
ﮔﯽ ۔ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺎص ﭼﯿﺰ ا ُس ﮐﮯ اﻧﺪر ﺗﮭﯽ ﮐﯿﻮﻧﮑہ وه ﮐِﺴﯽ ﺑﮭﯽ وﻗﺖ ﺑﮭﺎگ ﺳﮑﺘﯽ ﺗﮭﯽ۔
ﻟﯿﮑﻦ وه اﯾﮏ ﻣﺎں ﺗﮭﯽ ،ا ُﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﭽﮯ ﮐﻮ ﺗﻼش ﮐﺮﻧﺎ ﺗﮭﺎ۔
169۔ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اِﻧﺘﻈﺎر ﮐﯿﺎ اور ﮐﭽﮭ دﯾﺮ ﺑﻌﺪ ﺑﮭﯽ ﺑﻨﺪوق ﻧﮩﯿﮟ ﭼﻠﯽ ﺗﮭﯽ۔ ﻣﯿﮟ ﺣﯿﺮان ﮨﻮا ﮐہ
’’ ﮐﯿﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮨﮯ؟‘‘ ﭘﮭﺮ اِﻧﺘﻈﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ﺑﮍی آﮨﺴﺘﮕﯽ ﺳﮯ دوﺳﺮی ﺟﺎﻧﺐ ﻣُﮍا
۔ﻣﯿﮟ ﻧﮯ دﯾﮑﮭﺎ ﮐہ ﮨِﺮﻧﯽ وﮨﺎں ﮐﮭﮍی ا ُس ﺷِﮑﺎری ﮐﻮ دﯾﮑﮭ رﮨﯽ ﺗﮭﯽ۔ ﭘﮭﺮ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺑﻨﺪوق
ﮐﯽ ﻧﺎﻟﯽ ﮐﻮ دﯾﮑﮭﺎ ﺗﻮ وه ﻟﺮز رﮨﯽ ﺗﮭﯽ ۔۔۔ وه ا ُﺳﮯ ﻣﻀﺒﻮطﯽ ﺳﮯ ﺗﮭﺎﻣﻨﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮ
رﮨﺎ ﺗﮭﺎ ﻟﯿﮑﻦ ﯾہ ا ُس ﺳﮯ ﮨﻮ ﻧﮩﯿﮟ رﮨﺎ ﺗﮭﺎ
170۔ا ُس ﻧﮯ ﺑﻨﺪوق زﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﭘﮭﯿﻨﮑﯽ اور ﻣُﮍ ﮐﺮ ﻣﯿﺮی ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮑﮭﺎ اور ا ُس ﮐﯽ ﺑﮍی
ﺑﮍی آﻧﮑﮭﻮں ﻣﯿﮟ ﮐﭽﮭ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮس ﮨﻮﺗﯽ ﺗﮭﯽ۔ ﭘﮭﺮ آﻧﺴﻮ اُس ﮐﯽ آﻧﮑﮭﻮں ﺳﮯ ﺑﮩہ
ﮐﺮﮔﺎﻟﻮں ﺗﮏ آ ﮔﺌﮯ ۔وه ﻣﯿﺮی ﭨﺎﻧﮕﻮں ﺳﮯ ﻟِﭙﭧ ﮔﯿﺎ اور ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﺎ’’ ﺑِﻠﯽ ! ﻣﯿﺮی ا ُس
ﯾﺴﻮع ﺗﮏ رﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮو ﺟِ ﺲ ﮐﯽ ﺗﻢ ﺑﺎﺗﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻮ‘‘۔
171۔ﯾہ ﺳﺐ ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ؟ ا ُس ﻧﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷِ ﮯ دﯾﮑﮭ ﻟﯽ ﺗﮭﯽ ۔ﺳﻤﺠﮭﮯ؟ ا ُس ﻣﺎں ﮨِﺮﻧﯽ
ﻧﮯ اﯾﺴﯽ وﻓﺎ اور ﺟﺬﺑﮯ ﮐﺎ ﻣُﻈﺎﮨﺮه ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ ،اﯾﺴﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺳّﭽﺎ وﻓﺎ ﮐﺎ ﺟﺬﺑہ ﺟِ ﺲ ﻧﮯ اﯾﮏ
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ﺗﻮ ا ُن ﮐﺎ ﺷِﮑﺎر ﮐﺮﻧﺎ ﭨﮭﯿﮏ ﻧﮩﯿﮟ ۔اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﺎ درُﺳﺖ ﻧﮩﯿﮟ ۔ ﻣﯿﮟ اِس ﺑﺎت ﮐﯽ وﺿﺎﺣﺖ اِس
ﻟﯿﮯ ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﻮں ﮐہ ﻣﯿﺮے ﺷِﮑﺎری ﺑﮭﺎﺋﯽ ﯾہ ﻧہ ﺧﯿﺎل ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ ﻣﯿﮟ ﭼﮭﻮﭨﮯ ﭘﻦ ﮐﯽ ﺑﺎﺗﯿﮟ
ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں۔
155۔ﻏﻮر ﮐﺮﯾﮟ ۔اﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒہ ﻣﯿﮟ اور ﻣﯿﺮی ﺑﯿﻮی ﮨﻢ دوﻧﻮں اِﮐﭩﮭﮯ ا ُس ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺌﮯ ۔اور
ﺑﺮٹ ﮐﯽ آواز ا ُس ﮐﮯ ﮔﻠﮯ ﺳﮯ ﺑﻤُﺸﮑﻞ ﻧِﮑﻠﺘﯽ ﺗﮭﯽ اور اِس طﺮح ﺳُﻨﺎﺋﯽ دﯾﺘﯽ ﺗﮭﯽ
ﺟﯿﺴﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻧﻨﮭﺎ ﮨِﺮن ﮐﺎ ﺑﭽہ رو رﮨﺎ ﮨﻮ ۔ آپ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ وه اﯾﮏ ﻋﺠﯿﺐ ﻗِﺴﻢ ﮐﺎ آﻟہ
ﮔﻠﮯ ﻣﯿﮟ ڈاﻟﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺧﯿﺮ۔
156۔ﻣﯿﮟ ﮐﺎم ﻣﯿﮟ ﻣﺼﺮوف رﮨﺎ ﺗﮭﺎ اور ﻟﮕﺎﺗﺎر ﻣﺼﺮوﻓﯿﺖ اور ﻋﺒﺎدات ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﮟ ا ُس
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺷِﮑﺎر ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﮔﯿﺎ۔ وﮨﺎں ﮐﺌﯽ ﻟﻮگ ﺷِﮑﺎر ﮐﮯ ﻟﯿﮯ آﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﮭﮯ اور ﺟﺐ
ﭘﮩﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒہ ﮔﻮﻟﯽ ﭼﻠﺘﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ وﮨﺎں ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻔﯿﺪ دم واﻟﮯ ﮨِﺮن ۔۔۔وه ﺳﺐ ﭼﮭُﭗ ﺟﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ
۔اور اﮔﺮ ﭼﺎﻧﺪﻧﯽ راﺗﯿﮟ ﮨﻮں ﺗﻮ وه رات ﮐﮯ وﻗﺖ ﮔﮭﺎس ﭼﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ اور ﭘﮭﺮ ﮔﮭﻨﯽ
ﺟﮭﺎڑﯾﻮں ﺗﻠﮯ ﯾﺎ اﯾﺴﯽ ﮨﯽ ﮐِﺴﯽ ﺟﮕہ ﭘﺮ آرام ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ اور ﭼﮭُﭙﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
157۔ﭘﮭﺮ ا ُس دن ﮨﻤﺎری ﻣُﻼﻗﺎت ﮨﻮﺋﯽ اور ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ’’ ﺑﺮٹ ﮐﯿﺎ ﺗﻢ اِس ﺳﯿﭩﯽ ﮐﺎ
اِﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮو ﮔﮯ؟
158۔ا ُس ﻧﮯ ﺟﻮاب دﯾﺎ ’’ اوه ﭘﺎدری ﺻﺎﺣﺐ آپ ﺑﮩﺖ ﭼﮭﻮﭨﮯ دِل ﮐﮯ ﻣﺎﻟِﮏ ﮨﯿﮟ‘‘ آپ
ﭘﯿﭽﮭﮯ رﮨﯿﮟ
159۔آﮔﮯ ﺑﮍھﻨﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮨﻢ ﻧﮯ ﭼﻨﺪ اﯾﮏ ﺳﯿﻨﮉوچ اﭘﻨﯽ ﺟﯿﮑﭩﻮں ﻣﯿﮟ رﮐﮭ ﻟﯿﮯ
ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﮨﻢ دوﭘﮩﺮ ﺗﮏ ﺷِﮑﺎر ﮐﮭﯿﻠﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﺗﮭﮯ اور ﮨﻤﯿﮟ ﺻﺪارﺗﯽ ﭘﮩﺎڑی ﺳِ ﻠﺴﻠﮯ ﮐﺎ ﭼﮑﺮ
ﮐﺎٹ ﮐﺮ ا ُس ﮐﯽ ﭼﻮﭨﯽ ﭘﺮ ﺟﺎﻧﺎ ﺗﮭﺎ اور وﮨﺎں ﺳﮯ ﻋﻠﯿﺤﺪه ﻋﻠﯿﺤﺪه راﺳﺘﮯ ﺳﮯ واﭘﺲ ﮨﻮﻧﺎ
ﺗﮭﺎ۔ اﮔﺮ ﮨﻤﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﮨِﺮن ﻣِﻞ ﺟﺎﺗﺎﺗﻮ ﮨﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﺗﮭﮯ ﮐہ ﯾہ ﮐﮩﺎں ﭘﺮ رﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ۔ اور اﯾﮏ
ﯾﺎ دو دِن ﻣﯿﮟ آﮐﺮ ﮨﻢ ا ُﺳﮯ ﻧِﮑﺎل ﮐﺮ ﻟﮯ ﺟﺎﺗﮯ۔ وﮨﺎں ﻗﺮﯾﺒﺎ ً  4ﯾﺎ  6اِﻧﭻ ﻣﻮﭨﯽ ﺑﺮف ﮐﯽ ﺗﮩہ
ﺗﮭﯽ اور ﺷِﮑﺎر ﮐﯽ ﺗﻼش ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﯾہ اﭼﮭﺎ وﻗﺖ ﺗﮭﺎ۔ ﮨﻢ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻣُﮩﻢ ﮐﺎ آﻏﺎز ﮐﯿﺎ اور
ﭘﮩﺎڑی ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ ﭨﯿﮍے ﻣﯿﮍھﮯ راﺳﺘﮯ ﭘﺮ ﭼﻠﻨﮯ ﻟﮕﮯ۔ ﭼﺎﻧﺪﻧﯽ راﺗﻮں ﮐﻮ ﮨِﺮن ۔۔۔
ﺑﺮٹ ﻣﯿﺮے آﮔﮯ ﭼﻠﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ رﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮ رﮨﺎ ﺗﮭﺎ اور ﻣﯿﮟ ا ُس ﮐﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮ رﮨﺎ
160۔ ؔ
ﺗﮭﺎ ۔ ﭘﮭﺮ وه ﺑﯿﭩﮭ ﮔﯿﺎ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺑﺮف ﺧُﺸﮏ ﺗﮭﯽ۔ اور وه ﭘﯿﭽﮭﮯ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﮨﻮا ﻣﯿﮟ ﻧﮯ
ﺳﻤﺠﮭﺎ ﮐہ وه ﺳﯿﻨﮉوچ ﮐﮭﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ اور ﯾﮩﺎں ﺳﮯ ﮨﻢ ﺟُﺪا ﮨﻮ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ اِس ﻟﯿﮯ ﮐہ ﮨﻢ
ا ُس وﻗﺖ ﭘﮩﺎڑی ﮐﯽ ﭼﻮﭨﯽ ﭘﺮ ﺗﮭﮯ۔
161۔ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﭘﻨﺎ ﺳﯿﻨﮉوچ ﻟﯿﺎ اور اﭘﻨﯽ ﺑﻨﺪوق رﮐﮭﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺟﮕہ ﺗﻼش ﮐﺮﻧﮯ ﻟﮕﺎ۔ اﭘﻨﺎ
ﺳﯿﻨﮉوچ ﮨﺎﺗﮭ ﻣﯿﮟ ﻟﯿﮯ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اِرد ﮔِﺮد ﻧِﮕﺎه دوڑاﺋﯽ ۔
162۔ا ُس ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﺟﯿﺐ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺳﯿﭩﯽ ﻧِﮑﺎﻟﯽ ۔ﺗﺐ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺳﻮﭼﺎ ’’ اﯾﺴﺎ ﮐﺮﻧﺎ اﯾﮏ ﻏﻠﯿﻆ
طﺮﯾﻘہ ﮨﮯ‘‘۔ ﭘﺲ ا ُس ﻧﮯ وه ﻧﻨﮭﯽ ﺳﯿﭩﯽ ﻧِﮑﺎﻟﯽ اور اﭘﻨﯽ ﭼﮭِﭙﮑﻠﯽ ﺟﯿﺴﯽ آﻧﮑﮭﻮں ﺳﮯ
ﻣﯿﺮی ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮑﮭﻨﮯ ﻟﮕﺎ۔ اور اِس طﺮح ﺳﮯ ا ُس ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﺳﯿﭩﯽ ﻣُﻨہ ﻣﯿﮟ ڈاﻟﯽ ۔ﻣﯿﮟ ﻧﮯ
ا ُﺳﮯ ﮐﮩﺎ ’’ ﺑﺮٹ ﺗﻢ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮو ﮔﮯ۔ ﮐﯿﺎ ﺗﻢ ﮐﺮو ﮔﮯ؟۔
163۔ا ُس ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ’’ اوه ‘‘ اور ا ُس ﻧﮯ زور ﺳﮯ ﺳﯿﭩﯽ ﺑﺠﺎﺋﯽ اور ﻣﯿﮟ ﺣﯿﺮان ﮨﻮ ﮔﯿﺎ
ﺟﺐ ﻗﺮﯾﺒﺎ ً  50ﮔﺰ ﮐﯽ دوری ﭘﺮ  ،ﺑﺎﻟﮑﻞ ﮨﻤﺎری دوﺳﺮی ﺟﺎﻧﺐ اﯾﮏ ﮨِﺮﻧﯽ آﮐﮭﮍی ﮨﻮﺋﯽ ۔ﯾہ
اﯾﮏ ﻣﺎں ﮨِﺮﻧﯽ ﺗﮭﯽ اور ا ُس ﮐﯽ ﺑﮍی ﺑﮍی ﺑﮭﻮری آﻧﮑﮭﯿﮟ ﺗﮭﯿﮟ اور ﮐﺎن اوﭘﺮ ﮐﻮ ا ُﭨﮭﮯ
ﮨﻮﺋﮯ ﺗﮭﮯ ۔ا ُس ﻧﮯ وه آواز ﺳُﻨﯽ ﺗﮭﯽ ﻟﯿﮑﻦ ا ُس ﮐﺎ ﺑﭽہ رو رﮨﺎ ﺗﮭﺎ اور وه ﻣﺎں ﺗﮭﯽ۔ ﭘﺲ

ﯾﮩﺎں وه ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳُﻠﯿﻤﺎن ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮍا ﮨﮯ
ﻧﮯ ﯾﮩﺎں اﯾﮏ روﯾﺎ دﯾﮑﮭﯽ ﺗﮭﯽ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﻣﺮده ﻟﮍﮐﺎ زﻧﺪه ﮨﻮا ﺗﮭﺎ۔ ﻣﯿﺮا ﺧﯿﺎل ﮨﮯ ﮐہ
آپ ﻣﯿﮟ ﮐﺌﯽ اﯾﮏ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﺑﺎﺋﺒﻞ ﻣﯿﮟ اس روﯾﺎ ﮐﻮ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ ۔ ﺟﺐ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اس ﺑﺎت ﮐﺎ
ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ وه ﮐﯿﺴﺎ دﮐﮭﺎﺋﯽ دﯾﺘﺎ ﮨﻮﮔﺎ اور وه ﮐﮩﺎں ﮨﻮﮔﺎ وﻏﯿﺮ وﻏﯿﺮه۔ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﮯ
ﻓﺮﻣﺎن ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ وه ﻣﻮت ﺳﮯ زﻧﺪه ﮨﻮا ﺗﮭﺎ۔ ﮐﺎر ﮐﮯ ﺣﺎدﺛﮯ ﻣﯿﮟ وه ﮨﻼک ﮨﻮ ﭼﮑﺎ ﺗﮭﺎ۔
آپ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﺌﯽ ﻟﻮگ اس واﻗﻌہ ﮐﮯ ﮔﻮاه ﮨﯿﮟ اور وﮨﺎں ﻣﻮﺟﻮد ﺗﮭﮯ ﺟﺐ وه ﻣُﺮده زﻧﺪه
ﮨﻮا ﺗﮭﺎ۔
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55۔ا ُس رات ﺑﮭﺎﺋﯽ ﻣﻮر ،ﺑﮭﺎﺋﯽ ﻟِﻨﮉﺳﮯ  ،ﻣﯿﮟ اور دﯾﮕﺮ ﮐﺌﯽ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﻣﯿﺴﻮﮨﺎﻟﯽ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﻮ
رواﻧہ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﮭﮯ ﺟﮩﺎں ﮨﺰاروں ﮐﮯ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﯿﮟ ﻣﺠﮭﮯ ﻣﻨﺎدی ﮐﺮﻧﺎ ﺗﮭﯽ۔ ﺳﮍک ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
ﺳﺎﺗﮭ ﭼﺎر ﯾﺎ ﭘﺎﻧﭻ ﺑﻼک ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮ رﮐﮭﮯ ﺗﮭﮯ۔ ﮔﻠﯿﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮯ آﺗﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﻟﻮگ ﻏﻮر
ﺳﮯ دﯾﮑﮭ رﮨﮯ ﺗﮭﮯ ۔ وﮨﺎں اﯾﮏ ﻧﻨﮭﯽ ﻟﮍﮐﯽ ﺑﯿﺴﺎﮐﮭﯿﻮں ﮐﯽ ﻣﺪد ﺳﮯ ﭼﻞ رﮨﯽ ﺗﮭﯽ۔
اﺳﮑﯽ اﯾﮏ ﭨﺎﻧﮓ دوﺳﺮی ﺳﮯ ﭼﮭﻮﭨﯽ ﺗﮭﯽ ﺟﺴﮯ ﻣﻌﺠﺰاﺗﯽ طﻮر ﭘﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮯ اﭼﮭﺎ ﮐﺮ
دﯾﺎ اور ﮐﺌﯽ اﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺠﺰات ﮐﯿﮯ۔
56۔ اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﯾہ ﻟﮍﮐﺎ زﻧﺪه ﮨﻮا ﺗﻮ ﯾہ ﺧﺒﺮﯾﮟ ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎم ﭘﺮ آ ﮔﺌﯿﮟ ۔ اس دن ﻓِﻦ ﻟﯿﻨﮉ ﻣﯿﮟ
راک اﯾﻨﮉ رول ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻨﺪ ﮨﻮﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ ۔ رﯾﮉﯾﻮ ﭘﺮ اﺳﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﻋﺒﺎدت ﮐﯽ اور ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﮯ
ﻋﺠﺎﺋﺐ ﮐﯽ ﺧﺒﺮﯾﮟ ﺗﮭﯿﮟ اور ﯾہ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﭘﻮرے رُوس ﻣﯿﮟ ﺳُﻨﯽ ﮔﺌﯿﮟ۔ اﮔﺮ آپ رُوس ﻣﯿﮟ
رﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور اﭘﻨﮯ ﮔﮭﺮ ﺳﮯ ﭼﺎﻟﯿﺲ ﻣﯿﻞ ﮐﮯ ﻓﺎﺻﻠﮯ ﭘﺮ ﮨﯿﮟ ﯾﻌﻨﯽ اﭘﻨﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﭘﯿﺪاﺋﺶ
ﺳﮯ دور ﮨﯿﮟ ﺗﻮ آپ ﮐﻮ وﮨﺎں ﭨﮭﮩﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وﯾﺰا دﮐﮭﺎﻧﺎ ﭘﮍے ﮔﺎ۔ آﺋﺮن ﮐﺮﭨﯿﻦ ﮐﯽ
ﺟﺎﻧﺐ ۔۔۔ ﮨﻢ اس ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﭘﯿﺪل ﭼﻠﺘﮯ ﮔﺌﮯ ﺟﻮ ﻋﻼﻗہ ﮐﯿﻮﭘﺎﺋﯿﻮ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﮨﮯ وﮨﺎں ﮔﻠﯿﻮں
ﻣﯿﮟ ﻣﺸﻨﯿﮟ ﮔﻨﯿﮟ ﻧﺼﺐ ﺗﮭﯿﮟ۔ ا ُس ﺷﺐ ﺟﺐ ﯾہ ﺧﺒﺮ ﻋﺎم ﻟﻮﮔﻮں ﺗﮏ ﭘﮩﻨﭽﯽ ﺗﻮ روس ﮐﯽ
ﮔﻠﯿﺎں ﮨﺰاروں ﮨﺰار ﮐﮯ ﻣﺠﻤﻊ ﺳﮯ ﺑﮭﺮ ﮔﺌﯿﮟ۔
57۔ﭼﮭﻮﭨﯽ ﺳﯽ ﭨﻮﭘﯽ ﭘﮩﻨﮯ ﮨﻮﺋﮯ وه اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺳﭙﺎﮨﯽ ،روﺳﯽ ﺳﭙﺎﮨﯽ ﺗﮭﮯ ﺟﺒﮑہ ﻣﯿﺮے
ﺳﺎﺗﮭ ﭼﮭ ﻓِﻦ ﻟﯿﻨﮉ ﮐﮯ ﻧﻮﺟﻮان ﺗﮭﮯ۔ ﯾہ ﺟﻨﮓ ﮐﮯ ﻓﻮراً ﺑﻌﺪ ﮐﺎ زﻣﺎﻧہ ﺗﮭﺎ ۔ ان ﻧﻮﺟﻮاﻧﻮں ﮐﯽ
اﺑﮭﯽ ﻣﻮﻧﭽﮭﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ آﺋﯽ ﺗﮭﯿﮟ۔ ﻣﻌﺼﻮم ﭼﮩﺮوں واﻟﮯ ﻟﮍﮐﮯ ۔ﺑﮍ ے ﺑﮍے اور ﻟﻤﺒﮯ
ﮐﻮٹ ﭘﮩﻨﮯ ﮔﻠﯽ ﻣﯿﮟ ﻓﻮﺟﯽ اﻧﺪاز ﻣﯿﮟ ﭼﺎک و ﭼﻮﺑﻨﺪ ﮐﮭﮍے دﯾﮑﮭ رﮨﮯ ﺗﮭﮯ ﺗﺎﮐہ ﻣﯿﮟ
ﮨﺠﻮم ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮔﺰر ﮐﺮ آﮔﮯ ﺟﺎ ﺳﮑﻮں اور روﺳﯽ ﺳﭙﺎﮨﯽ ﺑﮭﯽ وﮨﺎں ﮐﮭﮍے ﺗﮭﮯ۔ ﺟﺐ
ﻣﯿﮟ ا ُﻧﮑﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﭘﮩﻨﭽﺎ ﺗﻮ وه اﯾﮑﺪم ﮨﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎش ﮨﻮﮔﺌﮯ اور اﻧﮑﯽ ﮔﺎﻟﻮں ﺳﮯ آﻧﺴﻮ ﺑﮩہ
رﮨﮯ ﺗﮭﮯ ﺟﺐ ﻣﯿﮟ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺳﮯ ﮔﺰر ا ﺗﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ان ﻓِﻦ ﻟﯿﻨﮉ ﮐﮯ ﺳﭙﺎﮨﯽ ﺟﻮاﻧﻮں
ﺳﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﻣِﻼﯾﺎ اور ا ُن ﮐﯽ ﭘﺸﺖ ﮐﻮ ﺗﮭﭙﺘﮭﭙﺎﯾﺎ اور ﮔﻠﮯ ﻣﻠﮯ۔ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ﯾﺎ ﺑﺎت ﺟﻮ روﺳﯽ
ﺳﭙﺎﮨﯿﻮں ﮐﻮ ﻓِﻦ ﻟﯿﻨﮉ ﮐﮯ ﺳﭙﺎﮨﯿﻮں ﮐﻮ ﺗﮭﭙﺘﮭﭙﺎﻧﮯ ﭘﺮ ﻣﺎﺋﻞ ﮐﺮے۔ ﺟﻨﮕﻮں ﮐﻮ روﮐﻮ۔ اﻧﮩﻮں
ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ’’ ﮨﻢ اﯾﺴﮯ ﺧﺪا ﮐﻮﭘﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ ﻣﺮده ﮐﻮ زﻧﺪه ﮐﺮ ﺳﮑﮯ‘‘۔
58۔دوﺳﺘﻮ آج ﺑﺎﻟﮑﻞ ﯾﮩﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮨﮯ۔ اﻧﮩﯿﮟ ﮐﯿﻤﻮﻧﺴﭧ ﮐﺲ ﭼﯿﺰ ﻧﮯ ﺑﻨﺎﯾﺎ  ،ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﻣﺬﮨﺒﯽ
رﮨﻨﻤﺎؤں ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﮯ ﮐﻼم ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ دﯾﺎ ﺗﮭﺎ۔ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﻧﮑﯽ ﺗﻤﺎم دوﻟﺖ ﭘﺮ ﻗﺒﻀہ ﮐﺮ ﻟﯿﺎ
اور ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ اﻧﮩﯿﮟ ﻣﮩﯿﺎ ﻧہ ﮐﯽ ﺟﯿﺴﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺎه۔ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﺧﺮاﺑﯽ ﮐﯽ
ﯾﮩﯽ وﺟہ ﮨﮯ۔
59۔ﮨﻢ دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﮯ زﻣﺎﻧہ ﻣﯿﮟ وه ﺳﺐ ﻟﻮگ اس ﻋﻈﯿﻢ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺮ
ﺟﻮ اﺳﮯ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﮭﯽ ﺟﻤﻊ ﮨﻮ رﮨﮯ ﺗﮭﮯ اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﺎ آﻧﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﻟﮕﺎ رﮨﺘﺎ ﺗﮭﺎ۔
ﺗﻤﺎم ﻗﻮﻣﯿﮟ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﮯ ﺧﺎﺋﻒ ﺗﮭﯿﮟ۔ ا ُن ﺳﮯ ﺟﻨﮓ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﺠﺎﺋﮯ دﯾﮕﺮ ﻗﻮﻣﯿﮟ ا ُن ﮐﮯ
ﭘﺎس اﻣﻦ ﮐﮯ ﻓﺮوغ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﺤﺎﺋﻒ ﻻﺗﯿﮟ۔ وه ا ُن ﮐﯽ اﻓﻮاج ﺳﮯ ﺧﺎﺋﻒ ﻧہ ﺗﮭﮯ ﺑﻠﮑہ وه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﯽ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﯾﮕﺎﻧﮕﺖ ﮐﮯ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﻓﺰده ﺗﮭﮯ۔

60۔اﮔﺮ آج ﺷﺐ ﮨﻢ ﺳﺐ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺧﻮف ﻣﯿﮟ ره ﮐﺮ اﺳﮑﯽ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮﯾﮟ اور روح اﻟﻘﺪس
ﮐﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﯾﮟ اور اﺳﯽ ﮐﮯ ﮔﺮد ﺟﻤﻊ رﮨﯿﮟ۔ ﮨﺮ ﮐﻠﯿﺴﯿﺎ رواﯾﺎت ﮐﻮ اﭘﻨﮯ
دروازوں ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﻧﮑﺎل ﭘﮭﯿﻨﮑﮯ اور ﻣﺬﺑﺢ ﭘﺮ اس وﻗﺖ ﺗﮏ ﭨﮭﮩﺮے رﮨﯿﮟ ﺟﺐ ﺗﮏ روح
اﻟﻘﺪس آ ﮐﺮ اس آﺧﺮی زﻣﺎﻧہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﭘﻨﮯ ﮐﻼم ﮐﯽ ﭘﮩﭽﺎن ﻋﻄﺎ ﻧہ ﻓﺮﻣﺎﺋﮯ ﺗﻮ اس ﻗﻮم
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﯿﺎ زﺑﺮدﺳﺖ ﺑﺎت ﮨﻮﮔﯽ

ﯾﮩﺎں وه ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳُﻠﯿﻤﺎن ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮍا ﮨﮯ
147۔ﺑﯿﻤﺎروں ﮐﮯ ﻟﯿﮯ دُﻋﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ واﻗﻌہ ﺑﯿﺎن ﮐﺮ ﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﻮں ۔ ﻣﯿﮟ
ﺷِﮑﺎر ﮐﺎ ﺷﻮﻗﯿﻦ ﮨﻮں ۔ﻣﯿﺮی ﻧﺎﻧﯽ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﭘﯿﻨﺸﻦ وﺻﻮل ﮐﯽ ﺗﮭﯽ ۔وه اِﻧﮉﯾﻦ ﺗﮭﯽ۔ ﻣﯿﺮی اُن
ﺳﮯ ﮔُﻔﺘﮕﻮ ﮐﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﮕﻞ ﮨﻮا ﮐﺮﺗﺎ ﺗﮭﺎ۔ ﻣﺠﮭﮯ ا ُس ﺳﮯ ﻣﺤﺒﺖ ﮨﮯ۔ ﯾہ وه ﻣُﻘﺎم ﮨﮯ
ﺟﮩﺎں آپ ﺧُﺪا ﺳﮯ ﻣُﻼﻗﺎت ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ ا ُﺳﯽ ﻣُﻘﺎم ﭘﺮ ﻣﯿﮟ ﭘﮩﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒہ ﺧُﺪا ﺳﮯ ﻣِﻼ ،ﯾہ
ﺷﮩﺮ ﺳﮯ دور ﺟﻨﮕﻼت ﻣﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔ وه اﯾﺴﮯ ﻣُﻘﺎﻣﺎت ﭘﺮ آپ ﺳﮯ ﺑﺎت ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﯾﮩﯿﮟ ﭘﺮ
ﻣﺠﮭﮯ و ه ﺳﺎت ﻓﺮﺷﺘﮯ ﻣِﻠﮯ ۔آﮔﮯ ﺑﮍھﻨﺎ ﮨﮯ ،ﻣﺘﺤﺮک ﮨﻮ ں ۔ﯾہ ﮐﻮﻧﺴﺎ زﻣﺎﻧہ ﮨﮯ؟ ۔

62۔ﭘﯿﻨﺘﯽ ﮐﻮﺳﺖ ﮐﮯ دن ﭘﻄﺮس ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ’’ ﺗﻮﺑہ ﮐﺮو اور ﺗﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ اﭘﻨﮯ
ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐﯽ ﻣﻌﺎﻓﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﯾﺴﻮع ﻣﺴﯿﺢ ﮐﮯ ﻧﺎم ﭘﺮ ﺑﭙﺘﺴﻤہ ﻟﮯ ﺗﻮ ﺗﻢ روح اﻟﻘﺪس اﻧﻌﺎم ﻣﯿﮟ
ﭘﺎؤ ﮔﮯ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﯾہ وﻋﺪه ﺗﻢ اور ﺗﻤﮩﺎری اوﻻد اور ان ﺳﺐ دور ﮐﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﺳﮯ ﮨﮯ
ﺟﻦ ﮐﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮨﻤﺎرا ﺧﺪااﭘﻨﮯ ﭘﺎس ﺑﻼﺋﮯ ﮔﺎ ۔ ‘‘ ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﯿﺞ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﮟ
ﮨﮯ ﺗﻮ روح اﻟﻘﺪس ﺿﺮور اﺳﮯ ﻋﻄﺎ ﮨﻮﮔﺎ۔ ﯾہ ﺳﭻ ﮨﮯ۔ﯾہ آج ﺑﮭﯽ ﯾﮑﺴﺎں ﮨﮯ۔

148۔ﮐﭽﮭ دِن ﭘﮩﻠﮯ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﺎڈرز اور ﻣﯿﮟ ﺑﯿﭩﮭﮯ ﺑﺎﺗﯿﮟ ﮐﺮ رﮨﮯ ﺗﮭﮯ ﺟﺐ وه ﭼﺒﻮﺗﺮا
ﻧﯿﭽﮯ آ ﮔِﺮا ،آﺳﻤﺎن ﺳﮯ ﮨﻮا ﮐﺎ اﯾﮏ ﺑﮕﻮﻻ آﯾﺎ اور ﺟﮩﺎں ﻣﯿﮟ ﮐﮭﮍا ﮨﻮا ﺗﮭﺎ ا ُس ﮐﮯ اوﭘﺮ
ﭼﭩﺎن ﺗﮍک ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ اور ا ُس ﻧﮯ ﮐﯿﺎ ﮐﮩﺎ ﺗﮭﺎ۔ ﺳﻤﺠﮭﮯ۔ﺑﮩﺖ ﺳﮯ اﺷﺨﺎص ا ُس ﮐﮯ ﮔﻮاه
ﺳﻮﺗﮭﻤﺎن ﯾﮩﯿﮟ ﮐﮩﯿﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﯿﮟ اور اُن ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﭨﯿﺮی ﺑﮭﯽ ا ُس
ؔ
ﮨﯿﮟ۔ ﺑﮭﺎﺋﯽ
وﻗﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﮭﮯ ۔ﺟﻮ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﮟ ا ُﻧﮩﻮں ﻧﮯ دﯾﮑﮭﯽ ﺗﮭﯿﮟ وه آپ ﻧﮯ دﯾﮑﮭﯿﮟ
۔ﻣﺠﮭﮯ ﺷِﮑﺎر ﮐﺮﻧﺎ ﭘﺴﻨﺪ ﮨﮯ۔ ﻣﯿﮟ ﺷِﮑﺎر ﺻﺮف اِس ﻟﯿﮯ ﮐﮭﯿﻠﺘﺎ ﮨﻮں ﮐہ ﺟﻨﮕﻼت ﻣﯿﮟ وﻗﺖ
ﮔُﺬاروں ﻧہ ﮐہ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺎرﻧﮯ ﮐﺎ ﺷﻮﻗﯿﻦ ﮨﻮں ‘‘۔
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61۔ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﭼﻨﺪ اﯾﮏ ﯾہ ﮐﮩﻨﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ’’ ،ﮐﯿﻮں ۔ ﯾہ ﺗﻮ ﯾﮩﻮدﯾﻮں ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﮨﮯ۔ ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ان ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﮭﺎ وه ﮨﻮ ﭼﮑﺎ ﮨﮯ۔‘‘

63۔ﻟﯿﮑﻦ ﮨﻢ دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺟﺐ ﯾہ ﻧﺎزل ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اﺳﮯ ر ّد ﮐﺮ دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﯾﮩﯽ وﺟہ
ﮨﮯ ﮐہ ﺣﺎﻻت اس ﺟﺎﻧﺐ رخ ﮐﯿﮯ ﺟﺎ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ  ،آج رات ﺑﮭﯽ اﯾﺴﮯ ﮨﯽ ﮨﮯ۔
64۔ﮨﻢ دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﮯ زﻣﺎﻧہ ﻣﯿﮟ اﯾﺴﺎ ﻧہ ﺗﮭﺎ ۔ وه ﺳﺐ روﺣﻮں ﮐﮯ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﯽ
اس ﻧﻌﻤﺖ ﮐﮯ ﮔﺮد ﺟﻤﻊ ﺗﮭﮯ ﺟﻮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﮭﯽ  ،اور ﭘﻮری ﻗﻮم ﺧﺪا ﺳﮯ ڈرﺗﯽ
ﺗﮭﯽ۔ ﯾہ ﺧﺒﺮ ﮨﺮ طﺮف ﭘﮭﯿﻞ ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ ۔ ’’ اوه ﺗﻤﮩﯿﮟ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﺟﺎ ﮐﺮ دﯾﮑﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ ۔
ان ﮐﮯ ﺧﺪا ﻧﮯ ان ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮨﺮ اﯾﮏ ﭘﺮ اﭘﻨﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﺎ ﻧﺰول ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور اﻧﮩﻮ ں ﻧﮯ اﺳﮯ
ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﻨﺎ ﻟﯿﺎ ﮨﮯ۔ اس ﮐﯽ ﺣﮑﻤﺖ اور ﻋﻘﻞ و داﻧﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﮩﻢ و ﮔﻤﺎن ﺳﮯ ﮐﮩﯿﮟ ﺑﮍھ ﮐﺮ
ﮨﮯ۔ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﻟﻮگ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ﮐہ ﯾہ دﯾﻮﺗﺎؤں ﮐﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺎ داﺋﺮه ﮐﺎر ﮨﮯ۔ ﯾہ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﻤﺠﮭ ﺳﮯ ﺑﻌﯿﺪ ﮨﮯ۔ ﮨﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﺳﻤﺠﮭ ﺳﮑﺘﮯ ﮐہ ﯾہ ﮐﯿﻮﻧﮑﺮ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺪا ﮨﯽ ﺳﺐ
ﮐﭽﮭ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺧﺪا ﻧﮯ اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ اﯾﮏ اﯾﻤﺎﻧﺪار ﺷﺨﺺ ﻣﯿﮟ ظﺎﮨﺮ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اس ﻟﺌﮯ اس
ﻗﻮم ﻧﮯ اﺳﮯ ﺗﺨﺖ ﭘﺮ ﺑﭩﮭﺎ دﯾﺎ ﮨﮯ اور وه ﺳﺐ اﺳﮑﯽ ﺑﺎﺗﯿﮟ ﻏﻮر ﺳﮯ ﺳﻨﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ آپ
ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ا ُن دِﻧﻮں ﻣﯿﮟ اس ﺧﺒﺮ ﮐﯽ ﺗﺸﮩﯿﺮ ﭨﯿﻠﯽ وﯾﮋن ﯾﺎ ﭨﯿﻠﯽ ﻓﻮن وﻏﯿﺮه ﺳﮯ ﻧہ
ﮨﻮﺋﯽ ﮨﻮﮔﯽ ﺑﻠﮑہ ﮨﻮﻧﭩﻮں اور ﮐﺎﻧﻮں ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺳﮯ۔
65۔ آﺧﺮﮐﺎر ﯾہ ﺧﺒﺮ ا ُڑﺗﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﺻﺤﺎرا ﮐﮯ ﺻﺤﺮاؤں ﺳﮯ ﻟﯿﮑﺮ دﯾﮕﺮ ﻋﻼﻗﻮں ﺳﮯ ﮨﻮﺗﯽ
ﮨﻮﺋﯽ ﺳﺒ ؔﺎ ﮐﮯ ﻣﻠﮏ ﺗﮏ ﺟﺎ ﭘﮩﻨﭽﯽ ۔ ﯾہ اﯾﮏ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﻣﻠﮏ ﺗﮭﺎ ۔ وﮨﺎں اﯾﮏ ﻣﻠﮑہ ﺗﮭﯽ ﺟﻮ
ﮐہ اﯾﮏ اﻧﺘﮩﺎﺋﯽ ﻣﮩﺬب ﺧﺎﺗﻮن ﺗﮭﯽ اور ﺟﺐ ﯾہ ﺧﺒﺮ اس ﺗﮏ ﭘﮩﻨﭽﯽ ﮐہ ’’ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﯽ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺮ ﺧﺪا اﯾﮏ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﯿﺪاری ﻻﯾﺎ اور اﻧﮑﮯ درﻣﯿﺎن ﻋﻈﯿﻢ واﻗﻌﺎت روﻧﻤﺎ ﮨﻮﺋﮯ ﮨﯿﮟ۔
وﮨﺎں اﯾﮏ اﯾﺴﺎ ﺷﺨﺺ ﮨﮯ ﺟﺲ ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﮯ روح ﮐﺎ ﻣﺴﺢ ﭨﮭﮩﺮا ﮨﮯ اور ﺧﺪا ﻧﮯ اﺳﮯ
اﯾﺴﯽ ﺣﮑﻤﺖ اور داﻧﺎﺋﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ اﻧﺴﺎن ﮐﯽ ﺳﻤﺠﮭ ﺳﮯ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮨﮯ۔
66۔آپ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ’’ اﯾﻤﺎن ﺳﻨﻨﮯ ﺳﮯ ﭘﯿﺪا ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ اور ﺳﻨﻨﺎ ﺧﺪا ﮐﮯ ﮐﻼم ﺳﮯ ‘‘۔
67۔ اس ﺧﺒﺮ ﻧﮯ اس ﮐﻮ ﺟﮭﻨﺠﮭﻮڑا اور ﻣﻠﮑہ ﻧﮯ اس ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺳﻮﭼﻨﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮ دﯾﺎ۔
اس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺟﻮ ﺑﮭﯽ ﻗﺎﻓﻠہ وﮨﺎں ﺳﮯ ﮔﺬرﺗﺎ ﺗﻮ وه ﻣﻠﮑہ اﭘﻨﮯ ﺳﭙﺎﮨﯽ وﮨﺎں ﺑﮭﯿﺠﺘﯽ اور
ﮐﮩﺘﯽ’’ اﮔﺮ ﯾہ ﻟﻮگ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﮯ آﺋﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ ﻋﻠﯿﺤﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ان ﺳﮯ ﻣﻠﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﯽ
ﮨﻮں‘‘۔
68۔ﺟﯽ ﮨﺎں ﻣﻠﮑہ ،ﮨﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﮯ ﮨﻮ ﮐﺮ آﺋﮯ ﮨﯿﮟ اور ﮐﯿﺎ ﺑﺘﺎﺋﯿﮟ وﮨﺎں ﺟﺎﻧﺎ اﻧﺘﮩﺎﺋﯽ ﺷﺎﻧﺪار
ﮨﮯ۔ آپ ﮐﻮ اﺳﮑﯽ ﺳﯿﺮ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮨﯿﮯ ۔ اس ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﭽﮭ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﯾہ اﻧﺴﺎن ﮐﯽ ذﮨﺎﻧﺖ
ﺳﮯ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮨﮯ۔ آپ ﺟﺎﻧﺘﯽ ﮨﯿﮟ ﮐہ وه ﺳﺐ ﮐﮯ ﺳﺐ ﯾﮑﺪل ﮨﯿﮟ اور ﺳﺐ ﮐﮯ ﺳﺐ ﺧﺪا ﮐﯽ
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149۔ﻣﯿﮟ ﻧﯿﻮﯾﺎرک ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﻮ ﮨﯿﻤﭙﺸﺎﺋﺮ ﮐﮯ اﯾﮏ ﻋﻤﺪه ﺷِﮑﺎری دوﺳﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺷِ ﮑﺎر ﭘﺮ
ﺟﺎﺗﺎ ﺗﮭﺎ ۔ا ُس ﮐﺎ ﻧﺎم ﺑﺮٹ ﺗﮭﺎ۔ وه اﯾﮏ ﺑﺮطﺎﻧﻮی ﺗﮭﺎ ۔ا ُس ﮐﮯ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﭘﮩﻞ ﺟﯿﻔﺮﺳﻦ
ﻧﻮچ ﺳﮯ ﻟﮯ ﮐﺮ ﮐﯿﺮل ﻧﻮچ ﺗﮏ ﮐﮯ ﻋﻼﻗہ ﮐﯽ ﺑُﻨﯿﺎد رﮐﮭﯽ ﺗﮭﯽ اور ﺟﻨﮕﻞ ﮐﺎٹ ﮐﺮ ﺟُﺪا
ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ ۔وﮨﺎں اﯾﮏ اِﻧﮉﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﮭﯽ ﺗﮭﺎ اور ﺟِﺘﻨﮯ ﺑﮭﯽ آج ﺗﮏ ﻣﺎﮨﺮ ﻧِﺸﺎﻧہ ﺑﺎز ﻣﯿﮟ ﻧﮯ
دﯾﮑﮭﮯ ﮨﯿﮟ وه ا ُن ﺳﺐ ﻣﯿﮟ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﺗﮭﺎ اور اﯾﮏ ﻋﻤﺪه ﺷِﮑﺎری ﺗﮭﺎ۔ ا ُس ﮐﻮ ﺳﺎﺗﮭ ﻟﯿﺠﺎ ﮐﺮ
آپ ﮐﻮ ﮐِﺴﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﯿﮟ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﻧﮩﯿﮟ۔ وه اﭘﻨﺎ ﮐﺎم ﺧﻮب ﺟﺎﻧﺘﺎ ﺗﮭﺎ۔
ﻣﺠﮭﮯ وﮨﺎں ﺳﻔﯿﺪ دُم واﻟﮯ ﮨِﺮن ﮐﺎ ﺷِﮑﺎر ﺑﮩﺖ ﭘﺴﻨﺪ ﮨﮯ۔ ﻣﯿﮟ ﮨﺮ ﻣﻮﺳﻢ ِ ﺧﺰاں ﻣﯿﮟ وﮨﺎں
ﺟﺎﺗﺎ اور ﺷِﮑﺎر ﮐﮭﯿﻠﺘﺎ۔
150۔وه اﯾﮏ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﺷِﮑﺎری ﺗﮭﺎ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮟ ا ُس ﺟﯿﺴﺎ ﻣﮑﺎر آدﻣﯽ
ﮐﺒﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﮑﮭﺎ ۔ا ُس ﮐﯽ آﻧﮑﮭﯿﮟ ﭼﮭﭙﮑﻠﯽ ﺟﯿﺴﯽ ﺗﮭﯿﮟ۔۔۔ اِس طﺮح ﮐﯽ آﻧﮑﮭﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ آج
ﮐﻞ ﺧﻮاﺗﯿﻦ ﺑﻨﺎؤ ﺳِ ﻨﮕﮭﺎر ﮐﮯ ذرﯾﻌہ ﺑﻨﺎﺗﯽ ﮨﯿﮟ۔ ﭼﮭﭙﮑﻠﯽ ﮐﯽ ﺳﯽ آﻧﮑﮭﯿﮟ ۔ا ُس ﮐﯽ آﻧﮑﮭﯿﮟ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﮟ اﯾﺴﯽ ﺗﮭﯿﮟ ۔ﻣﺠﮭﮯ وه اِﻧﺴﺎﻧﯽ آﻧﮑﮭﯿﮟ ﻣﻌﻠﻮ م ﻧہ ﮨﻮ ﺗﯽ ﺗﮭﯿﮟ۔وه دُﺑﻼ ﭘﺘﻼ ﺳﺎ
دﮐﮭﺎﺋﯽ دﯾﺘﺎ ﺗﮭﺎ ۔آپ ﺳﻤﺠﮭ رﮨﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ ۔ا ُس ﮐﯽ آﻧﮑﮭﯿﮟ ﮨﯽ آﻧﮑﮭﯿﮟ ﺗﮭﯿﮟ ۔
151۔وه ﮐﻤﯿﻨﮕﯽ ﮐﺎ ﻣﻈﺎﮨﺮه ﮐﺮﺗﺎ ﺗﮭﺎ ۔وه ﮨِﺮن ﮐﮯ ﻧﻨﮭﮯ ﺑﭽﻮں ﭘﺮ ﯾﺎ ﻗﺪرے ﺑﮍے ﺑﭽﮯ
ﮨِﺮن ﮐﻮ ﻧِﺸﺎﻧہ ﻟﮕﺎﺗﺎ ﺗﮭﺎﺗﺎﮐہ ﻣﺠﮭﮯ ﯾہ ﺳﺐ ﺑُﺮا ﻣﺤﺴﻮس ﮨﻮ ۔اور وه ﮐﮩﺘﺎ’’ ! اوه ﭘﺎدری
ﺻﺎﺣﺐ آپ دوﺳﺮے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ طﺮح ﮨﯿﮟ ۔آپ ﺑﮩﺖ ﻧﺮم دِل ﮨﯿﮟ ۔ اﮔﺮ آپ اﯾﮏ ﻣَﻨﺎد ﻧہ
ﮨﻮﺗﮯ ﺗﻮ آپ اﯾﮏ اﭼﮭﮯ ﺷِﮑﺎری ﺗﮭﮯ‘‘۔
152۔ﻣﯿﮟ ﮐﮩﺘﺎ ’’ ﺑﺮٹ ﻣﯿﮟ روﺣﻮں ﮐﺎ ﺷِﮑﺎر ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﻮں ‘‘۔ اور ﭘﮭﺮ ﯾﻮں ﮐﮩﺘﺎ ’’
ﺗُﻤﮭﺎری رُوح ﺑﺮﺑﺎد ﮨﻮ رﮨﯽ ﮨﮯ‘‘۔ ﺳﻤﺠﮭﮯ؟۔
153۔اور وه ’’ آپ ﺳﮯ آﮔﮯ ﺑﮍھﮑﺮ ﮐﮩﺘﺎ ’’ ﺑِﻠﯽ ﺗﻢ ﭨﮭﯿﮏ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯿﺮے ﺳﺎﺗﮭ اِس
ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﮔُﻔﺘﮕﻮ ﻧہ ﮐﺮو‘‘ ﭘﺲ وه اِن ﻧﻨﮭﮯ ﮨِﺮن ﮐﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﺷِﮑﺎر ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﮔﻮﻟﯽ ﭼﻼﺗﺎ
ﺗﺎﮐہ ﻣﺠﮭﮯ ﺑُﺮاﻣﺤﺴﻮس ﮨﻮ۔
154۔اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن آپ ﮐﻮ اِﺟﺎزت دے ﮐہ ﮨِﺮن ﮐﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﺎ ﺷِﮑﺎر ﮐﺮﻧﺎ ﭨﮭﯿﮏ ﮨﮯ ﯾﻌﻨﯽ ا ُن
ﮐﺎ ﺳﺎﺋﺰ ﮐﯿﺎ ﮨﻮ ﯾﺎ وه ﻧﺮ ﯾﺎ ﻣﺎده ﮨﻮں ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮩﮯ ۔ﻣﯿﮟ ﮐﺌﯽ ﺑﺮﺳﻮں ﺗﮏ ﮐﮭﯿﻠﻮں ﮐﺎ
وارڈن رﮨﺎ ﺗﮭﺎ۔ اِﺑﺮاﮨﺎم ﻧﮯ ﻧﻨﮭﮯ ﺑﭽﮭﮍے ﮐﻮ ذﺑﺢ ﮐﯿﺎ اور ﺧُﺪا ﮐﯽ ﺗﻮاﺿﻊ ﮐﯽ ۔ ﭘﺲ اﮔﺮ
ﻗﺎﻧﻮن ا ُس ﮐﯽ اِﺟﺎزت دے ﺗﻮ ﻧﻨﮭﮯ ﮨِﺮن ﮐﺎ ﺷِ ﮑﺎر ﻣﻤﻨﻮع ﻧﮩﯿﮟ۔ ﻟﯿﮑﻦ وه آرام ﮐﺮ رﮨﮯ ﮨﻮں
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ﻣﻮﺟﻮد ﭘﭽﮭﺘﺮ ﺑﺮس ﮐﯽ ﺧﻮاﺗﯿﻦ ﮐﺎ ﺳﻮﻟہ ﺳﺎﻟہ دوﺷﯿﺰه ﺑﻨﻨﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﮯ ﻣُﺸﺎﺑﮩہ ﮨﮯ
ﺟﻮ اﯾﮏ  16ﺳﺎﻟہ دوﺷﯿﺰه ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﺎس ﭘﮩﻦ ﮐﺮ ا ُن ﺟﯿﺴﺎ دﮐﮭﺎﺋﯽ دﯾﻨﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺗﯽ
ﮨﯿﮟ ۔اﭘﻨﮯ ﺑﺎل ﮐﺎﭨﺘﯽ اور ﭼﮭﻮﭨﮯ ﻟﺒﺎس ﭘﮩﻨﺘﯽ اور ﺑﻨﺎؤ ﺳِﻨﮕﮭﺎر ﮐﺮﺗﯽ۔۔۔ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ
ڈراﺋﯿﻮﻧﮓ ﮐﺮﺗﺎ ﺷﺨﺺ اﮔﺮ ﺑﯿﮏ وﯾﻮ ﻣِﺮر ﺳﮯ ﭘﯿﭽﮭﮯ دﯾﮑﮭ ﮐﺮ ﮔﺎڑی ﭼﻼﺋﮯ ﮔﺎ ﺗﻮ ﺗﺒﺎﮨﯽ
ﭘﮭﯿﻼﺋﮯ ﮔﺎ ۔اور ﯾﮩﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠہ آج ﮐﯽ ﮐﻠﯿﺴﯿﺎ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﮯ ﯾہ ﭘﯿﭽﮭﮯ دﮐﮭﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﻋﺪﺳﮯ
ﺳﮯ دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ آﮔﮯ ﺑﮍھﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﯽ ﮨﮯ۔ ﺑِﻼﺷﮏ و ﺷُﺒہ ﯾہ ﺗﺒﺎﮨﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ رواں دواں
ﮨﯿﮟ ۔
ُﺲ رﺳﻮل ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ ’’ ﻣﯿﮟ اِس ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮ ﺑُﻼﮨﭧ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﮍھﺘﺎ ﭼﻼ ﺟﺎ رﮨﺎ
141۔ﭘﻮﻟ ؔ
ﮨﻮں‘‘ ۔ ﻣﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﻮں ﮐﯽ ﻣِﺴﭩﺮ ﻣﻮڈی اﯾﮏ ﻋﻈﯿﻢ اِﻧﺴﺎن ﺗﮭﺎ ،ﺟﺎن وﯾﺴﻠﯽ اﯾﮏ ﻋﻈﯿﻢ آدﻣﯽ
ﺗﮭﺎ،ﭘﯿﻨﺘﯽ ﮐﺎﺳﭩﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ اور ﺑﯿﭙﭩﺴﭧ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﮭﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ آﺋﯿﮟ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯿﮟ اِس ﻋﻈﯿﻢ
ﺗﺮ ﺑُﻼﮨﭧ ﮐﮯ ﻧِﺸﺎن ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﮍھﯿﮟ ۔ﺑﯿﮏ وﯾﻮ ﻣِﺮر ﻣﯿﮟ ﮔُﺬﺷﺘہ ﭼﺎﻟﯿﺲ ﺳﺎل ﻧہ دﯾﮑﮭﯿﮟ
۔آج ﮐﮯ دور ﻣﯿﮟ ﻧﻈﺮ دوڑاﺋﯿﮟ ۔ دﯾﮑﮭﯿﮟ ﮐہ آج رات ﮐﮯ ﻟﯿﮯ رُوح اَﻟﻘُﺪس ﮐﺎ ﮐﯿﺎ وﻋﺪه
ﮨﮯ۔ ا ُس ﻧﮯ ا ُن ﺳﮯ ﮔُﺬرے اﯾﺎ ّم ﻣﯿﮟ آج ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ وﻋﺪه ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﻟﯿﮑﻦ ﮨﻢ ا ُس دور ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ ﮔُﺬر رﮨﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﮨﻢ اِس زﻣﺎﻧہ ﻣﯿﮟ ره رﮨﮯ ﮨﯿﮟ۔
142۔اﮔﺮ وﯾﺴﻠﯽ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﻣُﮍ ﮐﺮ وه ﭼﯿﺰ دﯾﮑﮭﮯ ﺟﻮ ﻟُﻮﺗﮭﺮ ﻧﮯ دﯾﮑﮭﯽ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﮨﻮ؟ ا ُس ﻧﮯ
وه ﻧﮩﯿﮟ ﮐﮩﺎ ﺟﻮ ﻟُﻮﺗﮭﺮ ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﺗﮭﺎ ﺑﻠﮑہ ا ُس ﻧﮯ وه ﺑﯿﺎن ﮐﯿﺎ ﺟﻮ ﺧُﺪا ﻧﮯ ا ُس ﮐﮯ زﻣﺎﻧہ ﻣﯿﮟ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ۔ﮐﯿﺎ ﮨﻮاﮔﺮ ﭘﯿﻨﺘﯽ ﮐﺎﺳﭩﻞ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﻣُﮍ ﮐﺮ ﻣﯿﺘﮭﻮڈﺳﭧ ﮐﮯ دور ﻣﯿﮟ دﯾﮑﮭﻨﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮ
دﯾﮟ؟ ۔ﯾہ ﮨﮯ آپ ﮐﺎ ﻣُﻘﺎم۔ﯾﮩﯽ ﮐﭽﮭ ﮨﻮ رﮨﺎ ﮨﮯ ،آپ ﻣﻨﻈﻢ ﮨﻮﺋﮯ اور ﻗﯿﺪ ﮨﻮ ﮔﺌﮯ ،اب آپ
ﮔﮭﯿﺮاؤ ﮐﺎ ﺷِﮑﺎر ﮨﯿﮟ۔ ﺧُﺪا ﮐﺎ رُوح اَﻟﻘُﺪس آﮔﮯ ﺑﮍھﺘﺎ ﺟﺎ رﮨﺎ ﮨﮯ اور وه ﮐِﺴﯽ اور ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﭘﺮ ﺟﺎ ﭨﮭﮩﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔
143۔وه ﻟﻮگ ﺟﺐ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ اﯾﮏ اِﻧﺴﺎن ﮐﺎ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﮨﻮا ﻧِﻈﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ
داﺗﻦ
ﻗﻮرح ﮐﮯ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺨﺶ طﺮﯾﻘہ ﮐﺎ ﻻﻟﭻ اور ؔ
ؔ
ﺟﮩﺎں ﮨﺮ ﺷﮯ اِﺳﯽ طﺮﯾﻘہ ﭘﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﮨﮯ ۔ ﯾہ
ﻣﻮﺳﯽ اور ﻟﻮگ
ٰ
ﮐﺎ ﺑﮍا ﮔﺮوه ﺑﻨﺎ ﮐﺮ ﻣﻨﻈﻢ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ ﻗﺎﻋﺪه اﭘﻨﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ ۔ﺧُﺪا ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ’’
اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ ا ُن ﺳﮯ اﻟﮓ ﮐﺮ ﻟﻮ اور دﯾﮑﮭﻮ زﻣﯿﻦ ا ُﻧﮩﯿﮟ ﻧِﮕﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ‘‘۔ آپ ﺳﻤﺠﮭ
ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻣﻮﻋﻮده ﺳﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﯽ راه ﭘﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﻧﺎ آج ﮐﮯ زﻣﺎﻧہ ﮐﯽ ﺗّﻤﺜﯿﻞ ﮨﮯ۔ ا ُن
ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﺧُﺪا ﮐﮯ ﻣﺴّﺢ ﺷُﺪه ﭘﯿﻐﺎم ﮐﻮ ﻧہ ﺳﻤﺠﮭﺎ ﺟﻮ ا ُن ﮐﮯ زﻣﺎﻧہ ﻣﯿﮟ ﺑﮍھﺘﺎ ﺟﺎ رﮨﺎ ﺗﮭﺎ
ﺑﻠﮑہ وه اﭘﻨﮯ طﻮر ﭘﺮ ﮐﭽﮭ ﺷﺮوع ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﺗﮭﮯ ۔ﯾہ ﮨﻤﯿﺸہ ﺳﮯ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮨﻮﺗﺎ آﯾﺎ ﮨﮯ۔
144۔اِﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﻮں ﻧﮯ ﺟﻠﺪ ﺑﺎزی ﮐﯽ اور ﻓﻀﻞ ﮐﻮ رّد ﮐﺮ ﮐﮯ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﯿﺎ اور
ﻣﻮﺳﯽ !ﺗُﻤﮭﺎرے ﻋﻼوه ﺑﮭﯽ ﯾﮩﺎں ﺑﮩﺖ ﺳﮯ رﮨﻨﻤﺎ
ٰ
داﺗﻦ ﻧﮯ ﺑﮩﺖ ﺑﮍی ﻏﻠﻄﯽ ﮐﯽ اور ﮐﮩﺎ ’’
ؔ
ﮨﯿﮟ‘‘۔
ﻣﻮﺳﯽ اﯾﮏ ﺛﺎﺑﺖ ﺷُﺪه ﻧﺒﯽ ﺗﮭﺎ ﮐہ وه ﺧُﺪا ﮐﮯ ﮐﻼم ﮐﺎ ﺗﺠّﺴﻢ ﮨﮯ۔ ا ُس ﻧﮯ زﻣﯿﻦ ﮐﯽ
ٰ
145۔
ﮔﺮد ﮐﻮ ﻣُﭩﮭﯽ ﻣﯿﮟ ﻟﯿﺎ اور ﻣﺎرا ﮐہ ﺟﻮﺋﯿﮟ ﺑﻦ ﺟﺎﺋﯿﮟ اور ا ُس ﻧﮯ ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﮐﮩﺎ وه وﻗﻮع ﭘﺬﯾﺮ
ﮨﻮا ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﺧُﺪا ا ُس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺗﮭﺎ ۔ آگ ﮐﺎ ﺳَﺘﻮن ﺟﻮ ا ُن ﮐﮯ اوﭘﺮ رﮨﺘﺎ اب ﺑﮭﯽ ا ُن ﮐﯽ
رﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮﺗﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ ا ُﻧﮩﯿﮟ ﮐﺐ آﮔﮯ ﺑﮍھﻨﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ وه ﭘﮭﺮ ﺑﮭﯽ اﭘﻨﮯ طﻮر ﭘﺮ ﮐﭽﮭ ﮐﺮﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺘﮯ ﺗﮭﮯ۔ اِﻧﺴﺎن ﮐﮯ ﺑﻨﺎﺋﮯ اﺻﻮل ۔
146۔آج ﺑﮭﯽ اِﺳﯽ طﺮح ﮨﮯ۔ آج ﮐﻠﯿﺴﯿﺎ اِﺳﯽ ﻣُﻘﺎم ﭘﺮ ﮨﮯ۔ ﯾہ ﺳﭻ ﮨﮯ ۔اوه زﻧﺪه ﺧُﺪا ﮐﯽ
ﮐﻠﯿﺴﯿﺎ ﮐﯿﺎ آپ ﮐﭽﮭ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮑﮭﻨﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﭼﺎﮨﺘﮯ ؟ ]ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﮩﺘﯽ ﮨﮯ ’’آﻣﯿﻦ ‘‘۔۔۔
اﯾﮉﯾﭩﺮ [ ﮐﭽﮭ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭼﯿﺰ۔

ﯾﮩﺎں وه ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳُﻠﯿﻤﺎن ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮍا ﮨﮯ
ﻋﻄﺎ ﮐﺮ ده ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺮ ﺷﮑﺮﮔﺰار ﮨﯿﮟ اور ﯾﮏ ﺟﺎں ﮨﻮ ﮐﺮ اس ﭘﺮ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ اوه ﯾہ
اﻧﺘﮩﺎﺋﯽ ﺷﺎﻧﺪار ﺑﺎت ﮨﮯ اور ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ اس ﺳﮯ ﺑﯿﮕﺎﻧہ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﺧﺪا ﮨﺮ ﺑﺎت ا ُن ﭘﺮ ظﺎﮨﺮ
ﮐﺮ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻗﻮم ان ﭘﺮ ﭼﮍھﺎﺋﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮے ﺗﻮ ا ُن ﮐﺎ ﺧﺪا ان ﭘﺮ ظﺎﮨﺮ ﮐﺮ
دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ وه ﮐﮩﺎں ﺳﮯ آﺗﮯ ﮨﯿﮟ اوروه ا ُن ﮐﮯ ﭘﮩﻨﭽﻨﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ وﮨﺎں ﮔﮭﺎت ﻟﮕﺎ ﻟﯿﺘﮯ
ﮨﯿﮟ۔ اوه ﯾہ ﺑﮍا ﻣﮑﺎ ﺷﻔﺎﺗﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮨﮯ۔
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69۔ﻣﻠﮑہ ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﺑﮭﻮک ﺑﮍھ ﮔﺌﯽ ﮐہ وه اﺳﮯ ﺑﺬا ِ
70۔ آپ ﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ اﯾﮏ ﻣﻌّﻤہ رﮨﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﻧﺴﺎن ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ وه ﮐﮩﯿﮟ ﺳﮯ آﯾﺎ
ﮨﮯ اور اب وه ﯾﮩﺎں ﭘﺮ ﮨﮯ اور وه ﯾہ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮐہ ﮐﯿﻮﻧﮑﺮ ﯾﮩﺎں ﮨﮯ اور ﯾہ ﺑﮭﯽ ﮐہ وه
ﮐﮩﯿﮟ ﺟﺎ رﮨﺎ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ وه ﯾہ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ﮐہ وه ﮐﮩﺎں ﺟﺎ رﮨﺎ ﮨﮯ۔ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﺻﺮف اﯾﮏ ﮨﯽ
ﮐﺘﺎب ﮨﮯ ﺟﻮ ﮨﻤﯿﮟ ﺑﺘﺎ ﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ آپ ﮐﻮن ﮨﯿﮟ۔ ﮐﮩﺎں ﺳﮯ آﺋﮯ ﮨﯿﮟ اور ﮐﮩﺎں ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ اور
وه ﺑﺎﺋﺒﻞ ﻣﻘﺪس ﮨﮯ۔ ﺻﺮف ﯾﮩﯽ آپ ﮐﻮ ﯾہ ﺳﺐ ﺑﺘﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﺧﺪا ﮐﯽ ﮐﺘﺎب ﮨﮯ۔
ﺧﺪا ﮐﻼم ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﺠﺴﻢ ﮨﻮا ﺟﺴﮯ ﺑﯿﺞ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ اﭼﮭﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮟ ﺟﺐ ﺑﯿﺞ
ﮔﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮨﺮ وﻋﺪه ﮐﯽ اﻓﺰاﺋﺶ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ﮐﯿﻮﻧﮑہ ﯾہ ﺧﻮد ﺧﺪا ﮨﮯ۔ ﻟﯿﮑﻦ اﺳﮯ اﯾﻤﺎن ﮐﮯ
ﭘﺎﻧﯽ ﺳﮯ ﺳﯿﺮاب ﮐﯿﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﮯ ﺗﺎﮐہ ﯾہ وﻗﻮع ﭘﺬﯾﺮ ﮨﻮ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ اور طﺮح ﮐﮯ
ﺑﯿﺞ ﮐﻮ ﭼﺎﮨﯿﮯ۔ اس ﮐﺎ ﺟﺮﺛﻮﻣہ اس ﮐﮯ اﻧﺪر ﮨﮯ  ،اب ﻏﻮر ﮐﺮﯾﮟ۔
71۔ﯾہ ﺳﺐ ﺟﺎن ﮐﺮ ﻣﻠﮑہ ﮐﯽ ﺧﺪا ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮭﻮک اور ﭘﯿﺎس ﺑﮍھﻨﮯ ﻟﮕﯽ ﺗﮭﯽ۔ روح ﮐﯽ
ﻧﻌﻤﺘﻮں ﺳﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ دِﻟﻮں ﻣﯿﮟ اس ﮐﯽ ﭘﯿﺎس ﺑﮍھ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻮا۔
72۔اب ﺳﺎﻣﻨﮯ ﻗﻄﺎر ﻣﯿﮟ ﺑﯿﭩﮭﮯ ﺑﭽﮯ اور دﯾﮕﺮ ﺟﮕﮩﻮں ﭘﺮ ﺑﯿﭩﮭﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮨﻢ
اﺳﮯ ڈراﻣﺎﺋﯽ اﻧﺪاز ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ﺗﺎﮐہ ﯾہ ﺳﻤﺠﮭ ﺳﮑﯿﮟ۔
73۔ﯾﺎد رﮐﮭﯿﮟ ﮐہ وه اﯾﮏ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﺗﮭﯽ۔ ﻣﻠﮑہ ﮐﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺳﮯ اﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ
ﭘﺠﺎری ﺳﮯ اﺟﺎزت ﻟﯿﻨﺎ ﺗﮭﯽ ﮐہ وه وﮨﺎں ﺟﺎ ﺳﮑﮯ۔ ﻣﯿﮟ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮟ دﯾﮑﮭ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮں ﮐہ وه
اس ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮔﺌﯽ اور ﺟﮭُﮑﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﮐﮩﺎ۔ ’’ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻘﺪس ﺑﺎپ ،وﻏﯿﺮه وﻏﯿﺮه ،ﮨﻢ
ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯿﮟ ﺑﯿﺪاری آﺋﯽ ﮨﮯ اور ان ﮐﮯ ﺧﺪا ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻌﻤﺖ ﮐﮯ
وﺳﯿﻠہ ﺳﮯ اﭘﻨﺎ ظﮩﻮر اﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﯾﻌﻨﯽ ﯾہ ﮐہ وه دﻟﻮں ﮐﮯ ﺣﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺗﺎ
ﮨﮯ اور اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻣﺠﮭﮯ ﺑﺘﺎ ﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ وه ﮐﻼم ﮨﮯ اور ﮐﻼم دِﻟﻮں ﮐﮯ ﺣﺎل ﺟﺎن ﻟﯿﺘﺎ ﮨﮯ
اور ان ﮐﺎ ﮐﮩﻨﺎ ﮨﮯ ﮐہ وه اﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺳﮯ ﯾہ ﮐﺎم ﻟﮯ رﮨﺎ ﮨﮯ۔ اے ﻣﻘﺪس ﺑﺎپ ﻣﯿﮟ آپ ﮐﯽ
ت ﺧﻮد ﯾہ ﺳﺐ دﯾﮑﮭﻮں‘‘۔
اﺟﺎزت طﻠﺐ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﻮں ﮐہ وﮨﺎں ﺟﺎ ﮐﺮ ﺑﺬا ِ
74۔ﺧﯿﺮ ! ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﯾہ ﺟﻮاب ﻣﻠﺘﺎ دﯾﮑﮭﺘﺎ ﮨﻮں ’’اس ﺑﯿﺪاری ﺳﮯ ﮨﻤﺎرا ﮐﭽﮭ ﻟﯿﻦ دﯾﻦ
ﻧﮩﯿﮟ ‘‘ﯾہ ﭘﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺗﯿﮟ ﮨﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ’’ وه ﮨﻤﺎری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﮯ
ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ۔ وه ﮨﻤﺎرے ﻟﻮگ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﯿﮟ ۔ ﮨﻤﯿﮟ اس ﺳﮯ ﮐﭽﮭ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻧﮩﯿﮟ رﮐﮭﻨﺎ ﮨﮯ ۔ آپ ﻧہ
ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮑہ وه ﺧﺒﻄﯿﻮں ﮐﺎ اﯾﮏ ﮔﺮوه ﮨﮯ۔ ﺑﺤﯿﺮه ﻗﻠﺰم ﺳﮯ ﮨﺮ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ اﻓﻮاﮨﯿﮟ ان ﮐﮯ
ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ آﺗﯽ رﮨﺘﯽ ﮨﯿﮟ اور ﮨﺮ ﻋﺠﯿﺐ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﺑﺎت ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺴﺎ ﮐﭽﮭ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﮨﻤﺎرا ﻋﻈﯿﻢ
دﯾﻮﺗﺎ ﯾﮩﺎں ﮨﮯ دﯾﮑﮭﻮ ﮐﺲ ﺷﺎن ﺳﮯ دﯾﻮار ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮐﮭﮍا ﮨﮯ۔ وه اس ﻗﺴﻢ ﮐﮯ ﻟﻮگ ﮨﯿﮟ
اور ﮐﺌﯽ ﻣﺮﺗﺒہ اﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﯾہ ﮐﯿﺎ اور وه ﮐﯿﺎ ۔ ﺑﯿﭽﺎری ﻣﻠﮑہ دﻟﺒﺮداﺷﺘہ ﮨﻮ ﮐﺮ ﭼﻠﯽ ﮔﺌﯽ۔
75۔ﻟﯿﮑﻦ آپ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ اﮔﺮ ﺧﺪا اﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﮐﮯ دل ﻣﯿﮟ ﭘﯿﺎس ﺑﮍھﺎ دے ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ
ﺷﮯ اس ﮐﮯ راﺳﺘہ ﻣﯿﮟ ﮐﮭﮍی ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﯽ ۔ ﭼﺎﮨﮯ ﮐﺴﯽ طﺮح ﮐﺎ ﺗﻌﺎون ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮ ﯾﺎ
ﻧہ ﮨﻮ۔ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ رﮐﺎوٹ ﮨﻮ اﺳﮯ اس ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ۔ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﮔﺬﺷﺘہ
رات اس ﻋﻮرت ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﮩﺎ ﮐہ وه ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم اورﻣﻀﺒﻮط رﮨﯽ ۔ دﯾﮑﮭﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ آپ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎ ﺑﯿﭩﺎ ﺗﮭﺎ
ٰ
ﮐﻮ ﺗﮭﺎم ﻟﯿﺘﯽ ﮨﮯ اور آپ اس ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﭘﮑﮍے رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﯾﻌﻘﻮب ﺟﻮ ﺧﺪا

13

اس ﻧﮯ اﯾﮏ رات اﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﻣﻀﺒﻮطﯽ ﺳﮯ ﺗﮭﺎم ﻟﯿﺎ اور اس ﻧﮯ ا ُﺳﮯ اﯾﺴﺎ ﻣﻀﺒﻮطﯽ
ﺳﮯ ﺗﮭﺎﻣﺎ ﮐہ ا ُﺳﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﻧہ دﯾﺎ ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐہ ا ُس ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﻮرا ﻧہ ﮨﻮا ﯾﻌﻨﯽ ﯾہ ﮐہ ا ُﺳﮯ
ﺑﺮﮐﺖ ﻣﻠﮯ۔ ﯾہ ﮨﮯ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎت۔ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺐ ﮐﻮﺋﯽ آدﻣﯽ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ روپ دھﺎرﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﯾہ
ﮐﺒﮭﯽ ﮐﺎ ﻣﯿﺎب ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ۔ ﻣﮕﺮ ﺟﺐ آپ اﺳﮯ ﺗﮭﺎم ﻟﯿﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ آپ ﮐﻮ ﭘﮑﮍ ﻟﯿﺘﯽ
ﮨﮯ ﺗﺐ ﯾہ ﮨﻮ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮔﺎ۔
76۔ اﮔﺮ آج رات آپ ﺷﻔﺎ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آﺋﮯ ﮨﯿﮟ اور آپ اﭘﻨﮯ آﭘﮑﻮ روح اﻟﻘﺪس ﮐﮯ ﻗﺒﻀہ ﻣﯿﮟ
دے دﯾﮟ ﺗﻮ آپ ﮐﯽ دُﻋﺎ ﭘﻮری ﮨﻮﮔﯽ۔ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ اﺳﮯ ﮨﻮﻧﮯ ﺳﮯ ﻧﮩﯿﮟ روک ﺳﮑﺘﯽ ۔
77۔آپ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺴﻮع ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻣﺨﻠﺼﯽ ﮐﯽ ﻗﻮت آپ ﮐﻮ
ﺗﮭﺎم ﻟﯿﺘﯽ ﮨﮯ اور آپ اﺳﮯ ﺗﮭﺎم ﻟﯿﺘﮯ ﮨﯿﮟ اس طﺮح آپ ﻧﺠﺎت ﭘﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
78۔اﮔﺮ آپ روح اﻟﻘﺪس ﮐﮯ ﺑﭙﺘﺴﻤہ ﭘﺮ اﯾﻤﺎن رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ روح اﻟﻘﺪس آپ ﮐﻮ ﮔﮭﯿﺮ ے
ﻣﯿﮟ ﻟﮯ ﻟﯿﺘﺎ ﮨﮯ اور آپ روح ﮐﺎ ﺑﭙﺘﺴﻤہ ﭘﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ اور آپ اﺳﮯ ﺗﮭﺎم ﻟﯿﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ آپ ﮐﻮ
اﭘﻨﯽ ﺟﮕہ ﺳﮯ ﮨﻠﻨﺎ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﮍﺗﺎ ﺑﻠﮑہ ﺧﺪا اﭘﻨﯽ ﻣﻌﻤﻮری ﺳﮯ آپ ﮐﻮ وﮨﯿﮟ ﺑﮭﺮ دے ﮔﺎ
ﺟﮩﺎں آپ ﺑﯿﭩﮭﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ اس وﻗﺖ ﮨﻮا ﺟﺐ ’’ ﭘﻄﺮس ﯾہ ﺑﺎﺗﯿﮟ ﮐﮩہ ﮨﯽ رﮨﺎ ﺗﮭﺎ ﮐہ رو
ح اﻟﻘﺪس ا ُن ﺳﺐ ﭘﺮ ﻧﺎزل ﮨﻮا ﺟﻮ ﮐﻼم ﺳُﻦ رﮨﮯ ﺗﮭﮯ‘‘۔
79۔ﮔﺬﺷﺘہ رات ﮨﻢ ﻧﮯ اس ﺳُﻮر ﻓﯿﻨﯿﮑﯽ ﻋﻮرت ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎت ﮐﯽ ﺗﮭﯽ ۔ اﺳﮯ ﮐﺴﯽ
ﺷﮯ ﻧﮯ ﺗﮭﺎم ﻟﯿﺎ ﺗﮭﺎ۔ اس ﮐﮯ آﮔﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ رﮐﺎوﭨﯿﮟ آﺋﯽ ﺗﮭﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ وه ﺑﮩﺮ ﺻﻮرت آﮔﮯ
ﺑﮍھﯽ ۔ اﺳﯽ طﺮح اس ﻣﻠﮑہ ﮐﻮ ﺑﮭﯽ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﻧﮯ ﺗﮭﺎم ﻟﯿﺎ ﺗﮭﺎ ﺟﺒﮑہ ﯾہ اﯾﮏ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ،
ﻣُﻠﺤﺪ ﺗﮭﯽ اور وﯾﺴﯽ ﮨﯽ ﯾہ ﺳُﻮر ﻓﯿﻨﯿﮑﯽ ﻋﻮرت ﺟﻮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺗﮭﯽ اور ﺑﺘﻮں ﮐﯽ ﭘﻮﺟﺎ ﮐﺮﻧﮯ
واﻟﯽ اور ﻣُﺸﺮک ﺗﮭﯽ ۔ ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺴﯽ ﺷﮯ ﻧﮯ اﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﺎم ﻟﯿﺎ ﺗﮭﺎ اور اﻧﮩﻮں ﻧﮯ اﺳﮯ
ﻣﻀﺒﻮطﯽ ﺳﮯ ﭘﮑﮍ ﻟﯿﺎ ﺗﮭﺎ۔
80۔اِس راه ﻣﯿﮟ ﮨﻤﯿﺸہ ﻣﺸﮑﻼت آﺗﯽ ﮨﯿﮟ۔ ﺷﯿﻄﺎن ﺟﺐ دﯾﮑﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺧﺪا ﺣﻘﯿﻘﯽ طﻮر ﭘﺮ
ﻣﺘﺤﺮک ﮨﮯ ﺗﻮ وه ﮨﺮ طﺮح ﺳﮯ رﮐﺎوٹ ﭘﯿﺪا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ وه آپ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
اﯾﺴﺎ ﮐﺮے ﮔﺎ۔ ﺟﺲ طﺮح ﮐﯽ ﮐﻮﺋﯽ رﮐﺎوٹ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠہ وه ﮐﮭﮍا ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ آپ ﮐﯽ راه ﻣﯿﮟ
وه ﮐﮭﮍا ﮐﺮے ﮔﺎ۔
81۔ﯾﺎد رﮐﮭﯿﮟ اس ﻋﻮرت ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﺌﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﮭﯿﮟ ﻟﯿﮑﻦ اس ﮐﺎ اﯾﻤﺎن ﻗﺎﺋﻢ رﮨﺎ ۔
اﯾﻤﺎن ﮐﺴﯽ رﮐﺎوٹ ﮐﻮ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﺎ ۔ ﭼﺎﮨﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﭽﮭ ﺑﮭﯽ ﮐﮩہ ﻟﮯ اﺳﮯ روﮐﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎ
ﺳﮑﺘﺎ اﮔﺮ آپ ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﻮ اس طﺮح درﺳﺖ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﺗﮭﺎم ﻟﯿﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ﺧﺪا ﺑﮭﯽ آپ ﮐﻮ
ﺗﮭﺎﻣﮯ ﮨﮯ۔ ﭼﺎﻟﯿﺲ ڈاﮐﭩﺮ آپ ﮐﮯ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﮭﮍے ﮨﻮ ﮐﺮ آپ ﮐﻮ ﯾہ ﺑﺘﺎ رﮨﮯ ﮨﻮں ﮐہ آپ ﻣﺮ
رﮨﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﺑﮭﯽ آپ اﯾﮏ ﻟﻔﻆ ﮐﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ۔ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﻨﺎب ،ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﯾﺎ ﭼﺎﻟﯿﺲ
ﻣﺬﮨﺒﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﮭﮍے رﮨﯿﮟ ﺟﯿﺴﮯ اﺧﯽ اب ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﭼﺎر ﺳﻮ ﻧﺒﯿﻮں ﻧﮯ ﮔﻮاﮨﯽ دی ﻟﯿﮑﻦ
اﮔﺮ آپ ﻣﯿﮑﺎﯾﺎهؔ ﮨﯿﮟ اور ﺧﺪا ﮐﻮ ﻣﻀﺒﻮطﯽ ﺳﮯ ﺗﮭﺎﻣﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﺧﺪا آپ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﮭﻮں
ﻣﯿﮟ ﻟﯿﮯ رﮐﮭﮯ ﮔﺎ اور آپ ﮐﻼم ﮐﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﺗﺎ دﯾﮑﮭﯿﮟ ﮔﮯ ۔ ﮐﻮﺋﯽ آپ ﮐﻮ روک ﻧﮩﯿﮟ
ﺳﮑﮯ ﮔﺎ۔ ﭼﺎﮨﮯ ﮐﭽﮭ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ،آپ وﮨﺎں ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم رﮨﯿﮟ ﮔﮯ اس ﻟﺌﮯ ﮐہ ﮐﺴﯽ ﻗﻮّت ﻧﮯ آپ
ﮐﻮ ﺗﮭﺎم رﮐﮭﺎ ﮨﮯ۔
82۔اس ﻣﻠﮑہ ﭘﺮ ﯾہ ﺑﺎت واﺿﺢ ﮨﻮ ﭼﮑﯽ ﺗﮭﯽ ﮐہ ﮐﮩﯿﮟ ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﺪا ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ ۔ ﻣﯿﮟ
دﯾﮑﮭﺘﺎ ﮨﻮں ﮐہ وه ﻋﺒﺮاﻧﯽ طﻮﻣﺎر ﮐﮭﻮﻟﺘﯽ اور اﺳﮯ ﭘﮍھﺘﯽ ﮨﮯ۔ ﭘﮭﺮ ﺑﻨﺪ ﮐﺮﺗﯽ اور ﻣﺮﺗﺒﺎن
ﻣﯿﮟ رﮐﮭﺘﯽ ﮨﮯ اور اس ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﭘﺠﺎری ﮐﮯ ﭘﺎس ﺟﺎ ﮐﺮ ﮐﮩﺘﯽ ﮨﮯ ’’ ﻣﻘﺪس ﺑﺎپ ﻣﯿﮟ
آپ ﮐﻮ ﺑﺘﺎ ﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﯽ ﮨﻮں ۔ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺟﻮ آپ ﮐﮩہ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ وﮨﯽ ﭨﮭﯿﮏ ﮨﻮ ﻟﯿﮑﻦ
دﯾﮑﮭﯿﮟ ﻣﯿﺮی دادی ﻧﮯ اس ﺑﺖ ﮐﯽ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﯽ اور وﮨﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ و طﺮﯾﻘہ ﭘﺎ ﯾﺎ ﺟﻮ آپ ﮐﮯ

ﯾﮩﺎں وه ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳُﻠﯿﻤﺎن ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮍا ﮨﮯ
133۔اور ﭘﮭﺮ ﮨﻢ دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺳُﻠﯿﻤ ؔﺎ ن ﺳﺎﻣﻨﮯ آﺗﺎ ﮨﮯ ۔ﺳُﻠﯿﻤ ؔﺎ ن ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ آپ ﺟﺎﻧﺘﮯ
ﮨﯿﮟ ﮐہ وه دِﻟﻮں ﮐﮯ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺣﺎل ﺑﯿﺎن ﮐﺮﺗﺎ ﺗﮭﺎ ۔ﻣﯿﮟ ﺧﯿﺎل ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮں ﮐہ ا ُس ﻣﻠﮑہ ﻧﮯ
ﮐﮩﺎ ﮨﻮ ﮔﺎ ’ ’اب دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ‘‘ اور ﮐﯿﺎ دﯾﮑﮭﺘﯽ ﮨﮯ ’’ اوه ﯾہ ﺑﺎت ﺗﻮ ﭨﮭﯿﮏ
ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ‘‘۔ ا ُس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﯾﮏ اور آﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ ا ُ س ﮐﺎ ﺣﺎل ﺑﮭﯽ ﺑﺘﺎ دﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ اوه
۔ا ُس ﮐﺎ ﻧﻨﮭﺎ دِل ﺗﯿﺰی ﺳﮯ دھﮍﮐﻨﮯ ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ۔ وه ﺣﯿﺮان ﮨﻮ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔
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134۔آپ ﻣﺠﮭﮯ ﻣﻌﺎف ﮐﯿﺠﯿﮯ ﮔﺎ ﻣﯿﮟ ﯾہ ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺸﯽ ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ ﮐﺮ رﮨﺎ ﮨﻮں۔ وه ﯾﻘﯿﻨﺎًدُﻋﺎﺋﯿہ
ﮐﺎرڈ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﭘﻨﯽ ﺑﺎری ﮐﯽ ﻣُﻨﺘﻈﺮ ﮨﻮ ﮔﯽ ۔اﯾﮏ روز ا ُس ﮐﺎ ﻧﺎم ﭘُﮑﺎرا ﮔﯿﺎ ﮨﻮ ﮔﺎ
اور وه رُوح اﻟﻘُﺪس ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺣﺎﺿﺮ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﻮ ﮔﯽ ،ﺟﻮ ﺳُﻠﯿﻤ ؔﺎ ن ﻣﯿﮟ ﮐﺎم ﮐﺮ رﮨﺎ ﺗﮭﺎ۔
ﺑﺎﺋﺒﻞ ﻓﺮﻣﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ ’’ﺳُﻠﯿﻤ ؔﺎ ن ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧہ ﺗﮭﯽ ‘‘۔ ﻋﻈﯿﻢ رُوح اﻟﻘُﺪس ﻧﮯ
ا ُس ﮐﮯ ﮨﺮ ﺳﻮال ﮐﺎ ﺟﻮاب دﯾﺎ اور ا ُس ﭘﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه راز ظﺎﮨﺮ ﮐﯿﮯ۔
135۔ اور ﯾﮩﺎں رُوح اﻟﻘُﺪس ﮐﯽ ﻣﻌﻤﻮری ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺴﻮع ﻣﯿﮟ ﯾﮩﯽ ﮐﺎم ﮐﺮ رﮨﯽ ﺗﮭﯽ۔ ﻓﺮﯾﺴﯿﻮں
ﻧﮯ ا ُس ﺳﮯ ﮐﮩﺎ’’ ﮨﻤﯿﮟ ﻧِﺸﺎن دِﮐﮭﺎ‘‘ اِس ﺷﺨﺺ ﮐﻮ ﺷِ ﻔﺎ دے ،ﯾہ ﮐﺮ ،ﯾہ ﮐﮩہ۔اور ﯾہ ﮐﯿﺎ ﮨﻮ
ﮔﺎ اور وه ﮐﯿﺎ ﮨﻮ ﮔﺎ؟‘‘ ﺳﻤﺠﮭﮯ۔وه ا ُﺳﮯ ﭘﮩﭽﺎن ﻧہ ﺳﮑﮯ ﺗﮭﮯ۔
136۔ﺳﺒ ؔﺎ ﮐﯽ ﻣﻠﮑہ وﮨﯿﮟ ﮐﮭﮍی ﺗﮭﯽ اور ﺑﺎﺋﺒﻞ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ ﮐہ ’’ﺳُﻠﯿﻤ ؔﺎ ن ﺳﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧہ ﺗﮭﯽ ‘‘۔ا ُس ﻧﮯ ا ُس ﮐﯽ ﮨﺮ ﺑﺎت ﮐﻮ ﺟِ ﺴﮯ وه ﺟﺎﻧﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﯽ ﺗﮭﯽ ظﺎﮨﺮ ﮐﯿﺎ۔ ا ُس ﻧﮯ
ا ُس ﮐﯽ ﮨﺮ ﺑﺎت آﺷﮑﺎرا ﮐﯽ۔
137۔ﺟﺐ اﯾﺴﺎ ﮨﻮا ﺗﻮ ا ُﺳﮯ ﮐِﺴﯽ اور ﺳﮯ ﭘﻮﭼﮭﻨﮯ ﯾﺎ راﺋﮯ ﻟﯿﻨﮯ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﻧہ ﺗﮭﯽ
۔ا ُس ﻧﮯ اﭘﻨﯽ آﻧﮑﮭﻮں ﺳﮯ دﯾﮑﮭﺎ اور ا ُس ﮐﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﯿﺎ ۔ﺗﺐ وه ﻣُﮍ ﮐﺮ ﯾﻮں ﮔﻮﯾﺎ ﮨﻮﺋﯽ ’’وه
ﺳﭽﯽ ﺧﺒﺮ ﺗﮭﯽ ﺟﻮ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺗﯿﺮے ﮐﺎﻣﻮں اور ﺗﯿﺮی ﺣِﮑﻤﺖ ﮐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺳُﻨﯽ  ،ﺗﻮ ا ُس ﺳﮯ
ﺑﮍھ ﮐﺮ ﮨﮯ ﺟﻮ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺳُﻨﺎﺗﮭﺎ ۔‘‘ ﻏﻮر ﮐﺮﯾﮟ ۔ﯾہ ا ُس ﮐﯽ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺗﮭﯽ ۔ا ُس ﻧﮯ ﯾہ ﺳﺐ
دﯾﮑﮭﺎ ﺗﮭﺎ اور ا ُس ﮐﺎ اِس ﭘﺮ اﺛﺮ ﮨﻮا ﺗﮭﺎ ۔وه ﺟﺎن ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ ﮐہ ﯾہ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮨﮯ اِس ﻟﯿﮯ ا ُس
ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ’’ ﺧُﺪاوﻧﺪ ﺗﯿﺮا ﺧُﺪا ﻣُﺒﺎرک ﮨﻮ ﺟِ ﺲ ﻧﮯ ﺗﺠﮭﮯ اﭘﻨﺎ ﺧﺎدم ﺑﻨﺎﯾﺎ ،ﻣُﺒﺎرک ﮨﻮ ‘‘۔
138۔ﯾہ ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ؟۔ ﺳﺒﺎ ﮐﯽ ﻣﻠﮑہ ﮨﺮ ﻗِﺴﻢ ﮐﮯ ﻋﻘﺎﺋﺪ اور رواﯾﺎت اور ﺑُﺘﻮں ﻣﯿﮟ رﮨﺘﯽ رﮨﯽ
ﺗﮭﯽ اور ﭘﮭﺮ ا ُس ﮐﮯ ﻣُﺘﻼﺷﯽ دِل ﻧﮯ ا ُس ﺧُﺪا ﮐﯽ ﺗﻼش ۔۔۔ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﯾﻤﺎﻧﺪار ﺧُﺪا
ﮐﻮ ﻣُﺘﺤﺮک دﯾﮑﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ۔ اﮔﺮ وه ﮔﺰرے اﯾﺎ ّم ﻣﯿﮟ ﺧُﺪا ﺗﮭﺎ ﺗﻮ وه آج ﺑﮭﯽ ﺧُﺪا ﮨﮯ۔ ا ُس
ﻧﮯ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭼﯿﺰدﯾﮑﮭ ﻟﯽ ﺗﮭﯽ ۔ﮐِﺴﯽ طﺮح ﮐﯽ ﺑﻨﺎوﭨﯽ ﺷﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﺑﻠﮑہ اَﺻﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ
۔اﭘﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﮯ ﺑﺎﻗﯽ اﯾﺎ ّم وه ا ُﺳﯽ ﺧُﺪا ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮﺗﯽ رﮨﯽ ﺟِ ﺴﮯ ا ُس ﻧﮯ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯿﮟ
ﺟﺎن ﻟﯿﺎ ﺗﮭﺎ ۔
139۔اوه ﻋﺰﯾﺰو! ﮨﻢ ﻧﮯ طﺮح طﺮح ﮐﮯ ﻋﻘﺎﺋﺪ دﯾﮑﮭﮯ ﮨﯿﮟ۔’’ اِس ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻮ اﭘﻨﺎؤ،ا ُس
ﮔﺮوه ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮ ﺟﺎؤ‘‘ ﭼﺎﮨﮯ ﯾہ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﮔﺮوه ﮨﻮ ﻟﻮگ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ ’’ا ُس ﻣﯿﮟ آ ﺟﺎؤ
،ا ُس ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮ ں‘‘ اور دوﺳﺮا ﮐﭽﮭ اور ﮐﮩﮯ ﮔﺎ ۔طﺮح طﺮح ﮐﮯ ﮨﯿﺠﺎن ﮐﯽ ﮐﯿﻔﯿﺎت
۔ﯾﻘﯿﻨﺎًدُﻧﯿﺎ آج ﮐِﺴﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﯽ ﻣُﺘﻼﺷﯽ ﮨﮯ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﯽ ﺷﮯ ﺟﻮ اَﺻﻞ ﮨﻮ۔ ﻧہ ﮐہ ﺧﻔﯿہ
ﮐﺮﺷﻤﺎﺗﯽ ﺑﮩﺘﺎ ﻟﮩﻮ ﯾﺎ زﺧﻢ ﯾﺎ ﺑﮑﺘﺎ ﮨﻮا ﺗﯿﻞ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﺟﻮ ﮐہ ﮐﺘﺎب ِ ﻣُﻘﺪس ﮐﮯ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧہ ﮨﻮ ﺑﻠﮑہ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺴﻮع ﺟﺲ ﻧﮯ وﻋﺪه ﮐﯿﺎ۔ ﯾہ وه آﺧﺮی اﯾﺎ ّم ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ
ﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﺮے ﮔﺎ اور وه وﮨﯽ ﮐﺎم ﮐﺮﯾﮟ ﮔﮯ ﺟﻮ ا ُس ﻧﮯ ﮐﯿﮯ۔آﺧﺮی دور ﮐﮯ
ﮐﺎم ﺟﻦ ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﺘﺎب ِ ﻣُﻘﺪس ﻣﯿﮟ آﯾﺎ ﮨﻮ۔
140۔ﯾہ ﺗﻤﺎم طﺮح ﮐﮯ ﻋﻘﺎﺋﺪ ’’ اﮔﺮ آپ ﮨﻤﺎرا اﯾﻤﺎن ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ‘‘ ﺳﻤﺠﮭﮯ۔ آپ ۔۔۔ آپ
ﮔُﺬرے اﯾﺎ ّم ﮐﮯ ﻋﻈﯿﻢ ﻣَﻨﺎد ﻣﺎرﭨﻦ ﻟﻮﺗﮭﺮ ﮐﮯ اﯾﻤﺎن ﮐﺎ ﺣﻮاﻟہ دﯾﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﺟﯽ ﮨﺎں ،ﯾہ ﯾﮩﺎں
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125۔اب ﻏﻮر ﮐﺮﯾﮟ ۔ﯾہ ﻣﻠﮑہ ﺑﺎﻵﺧﺮ اﭘﻨﯽ ﻣﻨﺰل ﭘﺮ آ ﭘﮩﻨﭽﯽ ۔وه دﯾﮕﺮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ طﺮح
اِﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﮟ ﮐﮭﮍی ﻧہ رﮨﯽ ﺗﮭﯽ ۔اُن ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﭼﻨﺪ اﯾﮏ ا ُس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﻟﯿﮯ۔
126۔ﻟﻮگ ﮨﻤﯿﺸہ ﺗﯿﻦ اِﻗﺴﺎم ﮐﮯ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ اﯾﻤﺎﻧﺪار ۔دﮐﮭﺎوے ﮐﮯ اﯾﻤﺎﻧﺪار ﯾﻌﻨﯽ ظﺎﮨﺮی
اﯾﻤﺎﻧﺪار اور ﻏﯿﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪار ۔ﻏﯿﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪار ا ُﭨﮭ ﮐﺮ ﭼﻠﮯ ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ۔ظﺎﮨﺮی اﯾﻤﺎﻧﺪار ﮐﺎﻓﯽ دﯾﺮ
ﺗﮏ وﮨﺎں ﻣﻮﺟﻮد رﮨﯿﮟ ﮔﮯ ۔وﮨﺎں ﺗﯿﻨﻮں اِﻗﺴﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﺗﮭﯿﮟ۔ﻏﯿﺮ اﯾﻤﺎﻧﺪار ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮭِﯿﮍ،
ظﺎﮨﺮی اﯾﻤﺎﻧﺪار ،آﺧﺮ ﺗﮏ ﻣُﺸﺎﮨﺪه ﮐﺮﻧﮯ واﻻ ﮔﺮوه ۔ﻟﯿﮑﻦ وﮨﺎں ﺣﻘﯿﻘﯽ اﯾﻤﺎﻧﺪار ﮔﺮوه ﺑﮭﯽ
ﺗﮭﺎ ﺟﻮ ا ُس ﮐﯽ وﺿﺎﺣﺖ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ۔وه اِن ﭼﯿﺰوں ﮐﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮﻧﮯ ﺳﮯ ﻗﺎﺻﺮ ﮨﯿﮟ
ﻟﯿﮑﻦ وه ﯾہ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﯾہ ﮐﻼمِ ﻣُﻘﺪس ﮨﮯ ۔اِﺳﯽ ﻣﯿﮟ ا ُن ﮐﯽ ﺗﺴّﻠﯽ ﮨﮯ۔
127۔ﮨﻢ ﻣﻠﮑہ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﻏﻮر ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ وه ﮐﺜﯿﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﮟ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﭼﯿﺰﯾﮟ ﺳﺎﺗﮭ
ﻻﺋﯽ ﺗﮭﯽ ،روﭨﯽ اور دﯾﮕﺮ اﺷﯿﺎء ﮐﯽ اﻓﺮاط ۔ وه اﭘﻨﺎ ﺧﯿﻤہ اور ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻣﺎن ﺳﺎﺗﮭ ﻻﺋﯽ ﺗﮭﯽ۔
ا ُس ﻧﮯ اوﻧﭩﻮں ﺳﮯ اﭘﻨﺎ ﺳﺎﻣﺎن ا ُﺗﺮواﯾﺎ اور ﮨﯿﮑﻞ ﮐﮯ ﺻِ ﺤﻦ ﻣﯿﮟ ﺧﯿﻤہ ﻧﺼﺐ ﮐﺮ ﮐﮯ
وﮨﯿﮟ ﭨﮭﮩﺮﻧﮯ ﮐﺎ اِراده ﮐﯿﺎ ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐہ وه اِس ﺑﺎت ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﻧہ ﮐﺮ ﻟﮯ ﮐہ آﯾﺎ ﯾہ درُﺳﺖ
ﮨﮯ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ۔
128۔ﺑِ ﻼﺷُﺒہ ا ُس ﻧﮯ اﯾﮏ ﻟﻤﺒﮯ ﻋﺮﺻہ ﺗﮏ اِن ﺻﺤﺎﺋﻒ ﮐﺎ ﻣُﻄﺎﻟﻌہ ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ۔ دوران ِ ﺳﻔﺮ
رات ﮐﻮ وه ﭼﻠﺘﮯ رﮨﺘﮯ ﮨﻮں ﮔﮯ اور دِن ﮐﮯ وﻗﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﮭﺠﻮر ﮐﮯ درﺧﺘﻮں ﺗﻠﮯ
،ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن ﻣﯿﮟ ﺑﯿﭩﮭ ﺟﺎﺗﯽ اور ﯾﮩﻮاه ؔ ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭘﮍھﺘﯽ رﮨﯽ ﮐہ وه ﮐﯿﺎ ﮨﮯ۔ اب وه ﯾﮩﻮاهؔ ﮐﮯ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮ ﭼُﮑﯽ ﺗﮭﯽ ۔اﮔﺮ وه ا ُس ﺷﺨﺺ ﻣﯿﮟ ﺗﮭﺎ ﺗﻮ وه ا ُس ﮐﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﺳﮯ ا ُﺳﮯ
ﺟﺎن ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ۔وه ﭘﮩﭽﺎن ﻟﮯ ﮔﯽ ﮐہ وه ﺻﺤﯿﺢ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐہ ﻧﮩﯿﮟ۔ ﺑﺲ وه ﺻﺤﺎﺋﻒ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ
ﮔُﺬر ﭼُﮑﯽ ﺗﮭﯽ۔
129۔ا ُس ﻧﮯ وﮨﺎں ﺟﺎ ﮐﺮ ﯾہ ﺧﯿﺎل ﻧہ ﮐﯿﺎ ’’ اﮔﺮ ا ُس ﻧﮯ ﻣﯿﺮے ﭘﺎﺳﺒﺎن ﺳﮯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎت
ﮐﮩﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ اوﻧﭩﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺑﺎﮨﺮ ﻧِﮑﻞ ﺟﺎؤں ﮔﯽ۔‘‘ وه ﺗﺐ ﺗﮏ وﮨﺎں ﻗﯿﺎم ﮐﺮﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺘﯽ ﺗﮭﯽ ﺟﺐ ﺗﮏ وه اِطﻤﯿﻨﺎن ﻧہ ﮐﺮ ﻟﮯ ۔

ﯾﮩﺎں وه ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳُﻠﯿﻤﺎن ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮍا ﮨﮯ
ﭘﺎس ﮨﮯ۔ ﻣﯿﺮی دادی ﻧﮯ اﺳﮯ ﭘﮍھﺎ ،ﻣﯿﺮی ﻣﺎں ﻧﮯ اﺳﮯ ﭘﮍھﺎ  ،ﻣﯿﺮے ﺗﻤﺎم ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ
اﺳﮯ ﭘﮍھﺎ اور ﯾہ اﺳﯽ طﺮح ﮨﻮﺗﺎ رﮨﺎ ۔ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ اس ﻣﯿﮟ ذرا ﺑﮭﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﺎﺋﯽ۔ ﻟﯿﮑﻦ
ﯾﮩﻮدﯾﻮں ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﮩﺎ ﺟﺎ رﮨﺎ ﮨﮯ ﮐہ وﮨﺎں ﮐﺴﯽ اﯾﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﺎ ظﮩﻮر ﮨﻮا ﮨﮯ ﺟﻮ آج ﺑﮭﯽ
ﮐﺎم ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ ۔ ﯾہ ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﺑﻠﮑہ اﺑﮭﯽ اس وﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﭘﺬﯾﺮ ﮨﮯ۔ ‘‘
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83۔اس ﮐﮯ ﺟﻮاب ﻣﯿﮟ اس ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ﮨﻮﮔﺎ ’’ ﻣﯿﺮی ﺑﯿﭩﯽ ۔ اﮔﺮ ﺗﻢ وﮨﺎں ﺟﺎؤ ﮔﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﮟ
ﺗﻤﮩﺎرا ﺑﺎﺋﯿﮑﺎٹ ﮐﺮ دوﻧﮕﺎ اور ﺗﻢ اس طﺮح ﺳﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﻣﻠﮑہ ﻧﮩﯿﮟ ره ﺳﮑﻮ ﮔﯽ‘‘۔
وه ﻗﺪﯾﻢ اﺑﻠﯿﺲ آج ﺑﮭﯽ زﻧﺪه ﮨﮯ۔
84۔رو ح اﻟﻘﺪس ﺳﮯ ﻣﻌﻤﻮر ﻧﺌﮯ ﺳﺮے ﺳﮯ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﮔﺮوه ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻼوه
دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎت ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ۔ ﻣﺠﮭﮯ اس ﺑﺎت ﮐﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ﮐﮩﺎں ﭘﺮ ﮨﮯ۔
اﮔﺮ ﯾہ ﮐﺴﯽ ﺗﻨﮓ ﮔﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﮩﯿﮟ ﭘﺮ ﺑﮭﯽ ﯾہ ﺑﮩﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﮨﮯ۔ وه اﯾﻤﺎﻧﺪار ﺟﻮ ﺧﺪا ﭘﺮ اﯾﻤﺎن
رﮐﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ،ﯾہ اﯾﮏ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮨﮯ۔
85۔ اس ﮐﺎ دل وﮨﺎ ں ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﮍا ﺑﮯ ﻗﺮار ﺗﮭﺎ۔ وه ﺟﺎ ﮐﺮ دﯾﮑﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﯽ ﺗﮭﯽ ۔ ﺟﻮ
ﮐﭽﮭ اس ﻧﮯ ﺳُﻦ رﮐﮭﺎ ﺗﮭﺎ وه اس ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﭽﮭ ﻧہ ﺟﺎﻧﺘﯽ ﺗﮭﯽ ﻟﯿﮑﻦ وه اﺳﮯ دﯾﮑﮭﻨﺎ
ﭼﺎﮨﺘﯽ ﺗﮭﯽ ۔ ﻣﯿﮟ اﺳﮯ ﯾہ ﮐﮩﺘﮯ ﮨﻮﺋﯽ ﺳﻦ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﻮں ’’ اﭼﮭﺎ! اﮔﺮ آپ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﻣﯿﺮا
ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﺳﮯ ﺧﺎرج ﮐﺮدﯾﮟ۔ان ﺑﺘﻮں اور ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺟﻮ ﺑﮭﯽ آپ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺘﮯ رﮨﮯ
ﮨﯿﮟ اور ﮐﮩﺎﻧﯿﺎں ﺳﻨﺎﺗﮯ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ ﯾہ ﮐﺒﮭﯽ واﻗﻊ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮ ﺳﮑﯿﮟ۔ﻣﯿﮟ ﻧﮯ آج ﺗﮏ ﯾہ ﺑﺎﺗﯿﮟ
وﻗﻮع ﮨﻮﺗﮯ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﮑﮭﯿﮟ۔ ﻣﯿﮟ ﮐﺴﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭼﯿﺰ ﮐﯽ ﺗﻼش ﻣﯿﮟ ﮨﻮں‘‘ ۔ اور وه ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﺗﯿﺎر ﮨﻮ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﮐﺘﻨﮯ اﻓﺴﻮس ﮐﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ ﮐہ آج اس طﺮح ﮐﯽ ﻣﻠﮑﺎﺋﯿﮟ ﮨﻤﯿﮟ ﮐﻢ
ﮨﯽ ﻣﻠﺘﯽ ﮨﯿﮟ ۔ ﭨﮭﯿﮏ ﮨﮯ۔
86۔ﮨﻢ ﯾﮩﺎں دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اس ﻧﮯ ﺑﮍا اﭼﮭﺎ طﺮﯾﻘہ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﺎ۔ اﮔﺮ ﮨﺮ
اﯾﮏ اس ﭘﺮ ﻏﻮر ﮐﺮے ﺗﻮ ﺑﮍی اﭼﮭﯽ ﺑﺎت ﮨﮯ۔ اس ﻧﮯ ﮨﺮ طﻮﻣﺎر ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﮐﯿﺎ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ
ﯾﮩﻮاه ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺗﮭﺎ ﮐہ وه ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور ﮔﺬﺷﺘہ اﯾﺎم ﻣﯿﮟ وه ﮐﯿﺴﮯ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﺎ رﮨﺎ
ﮨﮯ ’’ اﮔﺮ ﯾہ وﮨﯽ ﮨﻮﮔﺎ ﺗﻮ وه اس ﺷﺨﺺ ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ظﮩﻮر ﮐﻮ ﭘﮩﭽﺎن ﻟﮯ ﮔﯽ ﮐہ اس
ﻣﯿﮟ ﯾﮩﻮاه ﮐﺎم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اور اﮔﺮ وه ﯾﮩﻮاه ﮨﯽ ﮨﻮا ﺟﻮ ﮐہ زﻧﺪوں ﮐﺎ ﺧﺪا اور ﺳﭽﺎﺋﯽ ﮨﮯ ﻧہ
ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺖ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺨﻠﻮق ﮐﯽ ﯾﺎد ﮔﺎر ﺟﻮ ﻓﺎﻧﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ وه ﺟﺎن ﻟﮯ ﮔﯽ ﮐہ ﯾہ زﻧﺪه ﺧﺪا
ﮨﮯ ﺟﻮ آج ﺑﮭﯽ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ‘‘ ﭘﺲ وه ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺗﯿﺎری ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﯽ ﺗﮭﯽ۔

130۔اوه ﮐﺎش آج ﺧﻮاﺗﯿﻦ اور ﻣﺮد ﺻﺮف اِﺗﻨﺎ ﮨﯽ ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ وه ﮐﻼم ِ ﻣُﻘﺪس ﮐﺎ ﻣُﻄﺎﻟﻌہ
ﮐﺮﯾﮟ اور ﺗﻼش ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ رُوح اَﻟﻘُﺪس دور ِ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﮐﯿﺎ ﻓﺮﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﻏﻮر
ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ ﺟﻦ ﺑﺎﺗﻮں ﮐﯽ ﮨﻢ ﻣَﻨﺎدی ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﻣﻮﺟﻮد زﻣﺎﻧہ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﭘﯿﺸﻦ ﮔﻮﺋﯿﺎں ﮨﯿﮟ
اور ا ُس ﻧﮯ اﯾﺴﺎ ﮨﯽ ﮐﯿﺎ۔اِﺳﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﯾﺴﻮع ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ﮐہ ا ُس ﮐﺎ ﻧﺎم ﮨﻤﯿﺸہ ﯾﺎد رﮐﮭﺎ ﺟﺎﺋﮯ
ﮔﺎ۔ وه رو ِز ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﮭﮍی ﮨﻮ ﮐﺮ Dallasڈﯾﻼس اور  Texasﭨﯿﮑﺴﺎس ﮐﻮ ﻣُﺠﺮم ﭨﮭﮩﺮاﺋﮯ
ﮔﯽ ﮐﯿﻮﻧﮑہ وه دُﻧﯿﺎ ﮐﮯ ﮐِﻨﺎرے ﺳﮯ ﺳُﻠﯿﻤ ؔﺎ ن ﮐﯽ ﺣِﮑﻤﺖ ُﺳﻨﻨﮯ ﮐﻮ آﺋﯽ اور دﯾﮑﮭﻮ ﯾﮩﺎں وه
ﺳُﻠﯿﻤ ؔﺎ ن ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮍا ﮨﮯ۔ زﻧﺪه ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺴﻮع ﯾﮩﺎں اﭘﻨﯽ ﺟﯽ اُﭨﮭﻨﮯ ﮐﯽ ﻗﻮت
ﮨﮯ ﺟﻮ
ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ۔ ﻏﻮر ﮐﺮﯾﮟ۔

87۔اس ﻧﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﺎری رﻗﻢ ﺳﺎﺗﮭ ﻟﮯ ﻟﯽ۔ اس ﻧﮯ ﺳﻮﻧﺎ اور ﻣُﺮ اور ﻟﻮﺑﺎن ﺑﮭﯽ ﺳﺎﺗﮭ ﻟﮯ
ﻟﯿﺎ اور ﺷﺎﯾﺪ ﭼﺎﻧﺪی ﺑﮭﯽ ﻟﮯ ﻟﯽ اور اوﻧﭩﻮں ﭘﺮ ﺳﻮﻏﺎت ﻻدﻟﯿﮟ اور ﭘﮭﺮ وه ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﯽ ’’
ت ﺧﻮد دﯾﮑﮭﻮں ﮔﯽ اور اﮔﺮ ﯾہ ﺻﺤﯿﺢ ﮨﻮا ﺗﻮ ﻣﯿﮟ اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
ﻣﯿﮟ وﮨﺎں ﺟﺎ ﮐﺮ ﺑﺬا ِ
ﮐﮭﮍی ﮨﻮ ﺟﺎؤں ﮔﯽ ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ ﯾہ ﻏﻠﻂ ﮨﻮا ﺗﻮ ﻣﺠﮭﮯ اس ﺳﮯ ﮐﯿﺎ ﻟﯿﻨﺎ دﯾﻨﺎ۔

131۔ ا ُس ﻧﮯ اﭘﻨﺎ ﺧﯿﻤہ ﻧﺼﺐ ﮐﯿﺎ ۔ﺑﭽﻮں ﮐﯽ ﺧﺎطﺮ ﻣﯿﮟ ا ُس ﮐﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺸﯽ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں
۔ﮔﮭﻨﭩﯿﺎں ﺑﺠﯿﮟ ،ﻧﺮﺳﻨﮕﮯ ﭘﮭﻮﻧﮑﮯ ﮔﺌﮯ اور ﻋﺒﺎدت ﮐﺎ آﻏﺎز ﮨﻮا۔وه ﮨﺮ روز ﻋﺒﺎدت ﮐﺮﺗﮯ
ﺗﮭﮯ۔ﺳﻮﭼﯿﮟ ،وه روزاﻧہ ﻋﺒﺎدت ﮔﺎه ﻣﯿﮟ ﺟﺎﻧﺎ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ ۔ﭘﺲ ا ُﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﻋﺒﺎدت
ﺷﺮوع ﮐﯽ ۔ﻣﯿﮟ ﺧﯿﺎل ﮐﺮﺗﺎ ﮨﻮں ﮐہ ﻣﻠﮑہ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﺟﺎ ﮐﺮ ﺑﯿﭩﮭ ﮔﺌﯽ اور
ﮐﭽﮭ دﯾﺮ ﺗﮏ ﻧﺮﺳﻨﮕﮯ ﭘﮭﻮﻧﮑﮯ ﮔﺌﮯ اور ﺣَﻤﺪ و ﺳَﺘﺎﺋﺶ ﮐﮯ ﮔﯿﺖ ﮔﺎﺋﮯ ﮔﺌﮯ۔

88۔آپ ﺳﻤﺠﮭ رﮨﮯ ﮨﯿﮟ ۔ وه ﭘﯿﻨﺘﯽ ﮐﺎﺳﭩﻞ ﺑﮭﺎﺋﯿﻮں ﮐﻮ ﮐﭽﮭ ﺳﮑﮭﺎ ﺳﮑﺘﯽ ﺗﮭﯽ ۔ وه ﮐﺌﯽ
اﯾﮏ اﯾﺴﮯ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻮں ﻣﯿﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻦ ﻣﯿﮟ آپ ﮐﺎ ﻣﺬاق ا ُڑاﯾﺎ اور ﭨﮭﭩﮭﺎ ﮐﯿﺎ
ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور آپ ﮐﺴﯽ اﯾﺴﮯ ﭘﺮوﮔﺮام ﮐﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﻮ اس اﯾﻤﺎن ﮐﺎ ﻣﺬاق ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ
ﺟﻮ درﺳﺖ اور ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﮨﮯ۔ ﺟﯽ ﮨﺎں۔ ﺟﻮ ﭨﮭﯿﮏ ﮨﮯ وﮨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ِ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮨﻮ ۔
ﯾﻘﯿﻨﺎ ًﺟﯿﺴﮯ ﮐﻼم ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ’’ اﯾﺴﯽ راه ﺑﮭﯽ ﮨﮯ ﺟﻮ اﻧﺴﺎن ﮐﻮ ﺳﯿﺪھﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ‘‘

132۔ﮐﭽﮭ ﮨﯽ دﯾﺮ ﻣﯿﮟ ﭘﺎﺳﭩﺮ ﺳُﻠﯿﻤ ؔﺎ ن ﺳﺎﻣﻨﮯ آ ﮐﺮ ﺑﯿﭩﮭ ﮔﯿﺎ۔ ﺳﺐ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﮐِﺲ
ﺧﻮﺑﺼﻮرﺗﯽ ﺳﮯ ا ُس ﮐﯽ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﯽ ﮐﯿﻮﻧﮑہ وه ا ُس ﺳﮯ ﭘﯿﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔ وه ﺧُﺪا ﮐﺎ ﺧﺎدم
ﺗﮭﺎ۔ اور ا ُن ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐِﺴﯽ ﻧﮯ ﺑﮭﯽ ﯾہ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﮩﺎ ﮐہ ’’ اﮔﺮ اﯾﺴﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﯾﺎ اﮔﺮ ﯾہ ﻣﯿﺮے ﮔﺮوه
ﮐﺎ ﮨﻮﺗﺎ ﺗﻮ ! ﻧﮩﯿﮟ وﮨﺎں ﺻﺮف اﯾﮏ ﮨﯽ ﮔﺮوه اﯾﮏ ﮨﯽ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﮭﯽ اور وه ﺳﺐ ﯾﮑﺪِل ﺗﮭﮯ۔

89۔آپ ا ُس ﭘﺮ ﻏﻮر ﮐﺮﯾﮟ اس ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ’’ اﮔﺮ ﯾہ درﺳﺖ ﻧہ ﮨﻮا ﺗﻮ ﻣﯿﮟ اﭘﻨﮯ ﺗﺤﺎﺋﻒ واﭘﺲ
ت ﺧﻮد ﺟﺎ ﮐﺮ دﯾﮑﮭﻨﺎ اور ﺗﺎﺛﺮ ﻟﯿﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﯽ ﺗﮭﯽ ۔ اس ﻧﮯ
ﻟﮯ آؤں ﮔﯽ ‘‘۔ ﭘﺲ وه ﺑﺬا ِ
طﻮﻣﺎروں ﮐﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﮐﯿﺎ ﺗﮭﺎ اور وه ﺟﺎن ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ ﮐہ ﯾﮩﻮاه ﮐﯿﺎ ﮨﮯ اور وه اس ﺑﺎت ﮐﻮ
ﭘﮩﭽﺎن ﻟﮯ ﮔﯽ ،وه ﺗﮭﺎ اور ﮨﮯ اور اب ﺑﮭﯽ ﯾﮩﻮاه ﮨﯽ ﮨﻮﮔﺎ۔
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90۔آج اﺳﯽ ﺑﺎت ﮐﯽ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺴﻮع ﮨﯽ وه ذات ﮨﮯ ﺟﻮ ﺗﮭﺎ اور ﮨﮯ اور ﺗﺎ
اﺑﺪ رﮨﮯ ﮔﺎ ۔ وه ﻻ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮨﮯ۔ ﺑﺎﺋﺒﻞ ﻓﺮﻣﺎﺗﯽ ﮨﮯ ’ ’ وه ﮐﻞ اور آج ﺑﻠﮑہ اﺑﺪﺗﮏ ﯾﮑﺴﺎں ﮨﮯ
‘‘۔
91۔وه ﺧﺎﺗﻮن اس ﻣﺸﮑﻞ اور رﮐﺎوٹ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﯽ ﺗﮭﯽ ﮐہ ﻣﺠﮭﮯ ﺻﺤﺮا ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ ﮔﺰر ﻧﺎ ﮨﻮﮔﺎ اور ﯾہ ﺑﮩﺖ طﻮﯾﻞ ﺳﻔﺮ ﮨﮯ۔ آپ اﺳﮯ ﻣﺎﭘﯿﮟ ﺗﻮ ﯾہ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﮯ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
اور ﺻﺤﺎرا ﮐﮯ ﺳﺎ رے رﯾﮕﺴﺘﺎن ﺳﮯ ﮔﺰر ﮐﺮﺳﺒﺎ ؔ ﺗﮏ ﮨﮯ۔ اوﻧﭩﻮں ﮐﮯ ﮐﺎرواں ﮐﮯ
ذرﯾﻌہ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻣﯿﺮے ﺧﯿﺎل ﻣﯿﮟ ﯾہ ﺗﯿﻦ ﻣﺎه ﮐﯽ ﻟﮕﺎ ﺗﺎر ﻣﺴﺎﻓﺖ ﮨﻮﮔﯽ ﮐہ اﯾﮏ
ﻣﻘﺎم ﺳﮯ دوﺳﺮے ﺗﮏ ﭘﮩﻨﭽﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﮯ۔ ﺗﯿﻦ ﻣﺎه ﮐﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ ۔ ﯾہ ﺳﺐ ﺑﺎﺗﯿﮟ اس ﮐﮯ ذﮨﻦ
ﻣﯿﮟ ﺗﮭﯿﮟ ﮐہ ﺗﯿﻦ ﻣﺎه ﺗﮏ اﺳﮯ ﺗﭙﺘﮯ ﺻﺤﺮاؤں ﻣﯿﮟ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ ۔ وه ﺳﭽﮯ ﺧﺪا ﮐﯽ
ﺗﻼش ﻣﯿﮟ اس دﺷﻮار رﯾﮕﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﻔﺮ ﮐﯿﻠﯿﮯ ﺑﮭﯽ ﺗﯿﺎر ﺗﮭﯽ۔
92۔دﯾﮑﮭﯿﮟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺴﻮع ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ’’ وه اس ﻗﻮم ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﮭﮍی ﮨﻮ ﮐﺮ اﻧﮑﻮ ﻣﺠﺮم
ﭨﮭﮩﺮاﺋﯿﮕﯽ‘‘۔ اس ﮐﮯ ﭘﺎس اﺋﯿﺮ ﮐﻨﮉﯾﺸﻦ ﮐﯿﮉ ﻻک ﮔﺎڑی ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﯽ۔ ﯾﮩﺎں ﺳﮍک ﻋﺒﻮر ﮐﺮ
ﮐﮯ ﺑﮭﯽ ﻟﻮگ ﺳﭽﺎﺋﯽ ﺳﻨﻨﮯ ﻧﮩﯿﮟ آﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ۔ ﯾہ ﺳﭻ ﮨﮯ۔ اس ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﯿﺮاﻧﯽ ﻧﮩﯿﮟ ﮐہ وه
رو ِز ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﮭﮍی ﮨﻮ ﮐﺮ ﺟﻮ ﮐﭽﮭ ﯾہ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ اس ﭘﺮ اﻧﮩﯿﮟ ﻣﺠﺮم ﭨﮭﮩﺮاﺋﯿﮕﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽہ
ﻟﮑﮭﺎ ﮨﮯ ’’ وه دﻧﯿﺎ ﮐﮯ ﮐﻨﺎرے ﺳﮯ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﺳﻨﻨﮯ ﮐﻮ آﺋﯽ اور دﯾﮑﮭﻮ ﯾﮩﺎں وه
ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮍا ﮨﮯ ‘‘۔ ﻏﻮر ﮐﺮﯾﮟ۔
93۔اﺳﮯ دﺷﻮار ﺣﺎﻻت ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﺗﮭﺎ۔ دن ﻣﯿﮟ رﯾﮕﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﮔﺮﻣﯽ ﮐﮯ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺎﯾﺪ
وه رات ﮐﻮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﻮﮔﯽ۔ ﺻﺤﺎرا ﮐﮯ رﯾﮕﺴﺘﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﭘﮍﺗﯽ ﺳﻮرج ﮐﯽ ﺗﯿﺰ دھﻮپ
ﮐﺴﯽ ﮐﮯ ﺑﮭﯽ ﮨﻮش ﭼﮭﯿﻦ ﻟﯿﺘﯽ ﮨﮯ۔ اس ﻟﺌﮯ ﻣﻤﮑﻦ ﮨﮯ وه رات ﮐﻮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺗﯽ ﮨﻮﮔﯽ۔
94۔اﯾﮏ اور ﺑﺎت ﯾﺎد رﮨﮯ ﮐہ وه ﮨﺪﯾﮯ اور ﺗﺤﺎﺋﻒ ﻟﯿﮑﺮ آ رﮨﯽ ﺗﮭﯽ۔ اﺳﻤﻌٰ ﯿﻞ ﮐﯽ ﻧﺴﻞ
ﺷﮩہ ﺳﻮاروں ﮐﮯ ﺟﺘﮭﮯ ﮐﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ رﯾﮕﺴﺘﺎن ﻣﯿﮟ ﻟﻮٹ ﻣﺎر ﮐﺮﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔ اﺳﻤﻌٰ ﯿﻠﯿﻮں
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﺲ ﻗﺪر آﺳﺎن ﺗﮭﺎ ﮐہ وه آﻧﺪھﯽ طﻮﻓﺎن ﮐﯽ طﺮح ا ُن ﭘﺮ ﺑﺮس ﭘﮍﺗﮯ اور ﻣﻠﮑہ
ﮐﮯ ﮨﻤﺮاه آﺋﮯ دو ﯾﺎ ﺗﯿﻦ ﺧﻮاﺟہ ﺳﺮاؤں ﮐﻮ ﮐﺎٹ ڈاﻟﺘﮯ اور اﺳﮑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ دﺳﺘہ اور ﺧﻮاﺟہ
ﺳﺮ ا اور ﺧﺎدﻣﺎﺋﯿﮟ ﮐﭽﮭ ﮨﯽ دﯾﺮ ﻣﯿﮟ ﺧﺘﻢ ﮐﺮ دی ﺟﺎﺗﯿﮟ اور ﻻﮐﮭﻮں ڈاﻟﺮ ﮐﮯ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﯿﺮے
ﻣﻮﺗﯽ اور ﻧﮩﺎﯾﺖ ﺑﯿﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯿﮟ اور ﺗﻤﺮ اور دﯾﮕﺮ اﺷﯿﺎ ﺟﻮ وه اﭘﻨﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﻟﯿﮑﺮ
ﺟﺎرﮨﯽ ﺗﮭﯽ ﻟﻮٹ ﻟﯽ ﺟﺎﺗﯿﮟ۔
95۔ﻟﯿﮑﻦ اﮔﺮ آپ ﮐﺎ دل ﺧﺪا ﮐﻮ ﭘﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘُﺮ اﻣﯿﺪ ﮨﮯ اور آپ ﮐﺴﯽ ﻗﻮت ﮐﮯ ﺣﺼﺎر
ﻣﯿﮟ ﮐﮭﻮ ﭼﮑﮯ ﮨﯿﮟ ﺗﻮ ﻧہ ﮨﯽ آپ ﺧﻄﺮه دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ اور ﻧہ ﮨﯽ ﺷﮑﺴﺖ ۔ ﭼﺎﮨﮯ ﮐﺘﻨﯽ ﮨﯽ
ﻣﺸﮑﻼت درﭘﯿﺶ ﮨﻮں آپ اﺳﮯ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ ﻟﯿﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
96۔ﯾﻘﯿﻨﯽ طﻮر ﭘﺮ ﯾہ ڈاﮐﻮؤں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻮزوں ﺣﺎﻻت دﮐﮭﺎﺋﯽ دﯾﺘﮯ ﺗﮭﮯ۔ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ اس
ﮐﯽ راه ﻣﯿﮟ آ ﺳﮑﺘﺎ ﺗﮭﺎ ﻟﯿﮑﻦ وه ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺧﻄﺮے ﮐﻮ ذﮨﻦ ﻣﯿﮟ ﻧہ ﻻﺋﯽ۔
97۔وه ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ اﯾﺴﺎ ﺧﯿﺎل ذﮨﻦ ﻣﯿﮟ ﻧہ ﻻﺋﯽ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﻮﻓﺰده ﮨﻮ ﮐﺮ اﭘﻨﮯ ﺑﺴﺘﺮ ﯾﺎ
ﭼﺎر ﭘﺎﺋﯽ ﺳﮯ ا ُﺗﺮ ﮐﺮ ﭨﮩﻠﻨﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮ دے اور ﺳﻮﭼﮯ ﮐہ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮐﺮوں ،ﻣﯿﮟ اﯾﺴﺎ ﮐﺮﺗﮯ
ﮨﻮﺋﮯ ﺧﻮﻓﺰده ﮨﻮں۔ وه اﯾﺴﮯ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﯽ ﺧﻮف و ﺧﻄﺮے ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﻧہ ﺗﮭﯽ ۔ ﮐﺴﯽ ﺷﮯ ﻧﮯ
اﺳﮯ ﻣﻀﺒﻮطﯽ ﺳﮯ ﺗﮭﺎم رﮐﮭﺎ ﺗﮭﺎ۔
98۔ﺟﺐ ﮨﻤﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﮯ اﺳﯽ طﺮح ﺗﮭﺎم ﻟﮯ ﺗﻮ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت وﻗﻮع ﭘﺬﯾﺮ ﮨﻮ ﻧﮯ ﮐﻮ ﮨﮯ۔ آپ
ﺗﺐ ﺗﮏ اﯾﺴﺎ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐہ وه ﻗﻮت آپ ﮐﻮ ﺗﮭﺎم ﻧہ ﻟﮯ۔ ﺑﻐﯿﺮ اس ﭼﯿﺰ ﮐﮯ
ﮐﻮﺷﺶ ﺑﮯ ﺳﻮد ﮨﮯ۔ ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺐ وه آپ ﮐﻮ ﺗﮭﺎم ﻟﮯ ﺗﻮ ﯾہ ﮨﻮ ﮐﺮ رﮨﮯ ﮔﺎ۔

ﯾﮩﺎں وه ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳُﻠﯿﻤﺎن ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮍا ﮨﮯ
115۔ﺟﺐ ﯾﺴﻮع ا ُن ﺳّﺘﺮ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺑﯿﭩﮭﺎ ﺗﮭﺎ اور ا ُن ﺳّﺘﺮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﯾﮏ ﺑﮍی ﺑﮭﯿﮍ ﺑﮭﯽ
ﺗﮭﯽ؟۔وه اﯾﮏ ﻋﻈﯿﻢ ﺷﺨﺺ ﺗﮭﺎ۔ ا ُﻧﮩﻮں ﻧﮯ ا ُس ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﮩﺎ’’ وه اﯾﮏ ﻧﺒﯽ ﺗﮭﺎ ‘‘وه
ﺑﻮﻟﮯ ’’ وه اﯾﮏ زﺑﺮدﺳﺖ ﻧﺒﯽ ﮨﮯ‘‘ اﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒہ ﺟﺐ وه ﺑﮭﯿﮍ ﺳﮯ ﮔﮭِﺮا ﮨﻮا ﺗﮭﺎ ﺗﻮ ا ُس
ﻧﮯ ﮐﮩﺎ ’’ ﺟﺐ ﺗﮏ ﺗﻢ ﻣﯿﺮا ﺑﺪن ﻧﮩﯿﮟ ﮐﮭﺎﺗﮯ اور ﺧﻮن ﻧﮩﯿﮟ ﭘﯿﺘﮯ ،ﺗﻢ ﻣﯿﮟ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮩﯿﮟ ‘‘۔
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116۔ ﮐﯿﺎ آپ ﺧﯿﺎل ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ا ُن ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﮭ طﺒﯿﺐ ﺑﮭﯽ وﮨﺎں ﺗﮭﮯ ،ا ُﻧﮩﻮں ﻧﮯ
اِس ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﯿﺎ ﮐﮩﺎ؟۔ ﮐﯿﺎ وه ﮨﻤﯿﮟ اﭘﻨﺎ ﺧﻮن ﭘِﻼ ﮐﺮ اور ﺑﺪن ﮐﮭِﻼ ﮐﺮ آدم ﺧﻮر ﺑﻨﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﺎ
ﮨﮯ؟۔
117۔ا ُس ﻧﮯ اِس ﺑﺎت ﮐﯽ وﺿﺎﺣﺖ ﻧہ ﮐﯽ ﺗﮭﯽ ۔ا ُﺳﮯ اِس ﮐﯽ وﺿﺎﺣﺖ ﮐﺮﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﻧﮩﯿﮟ
ﺗﮭﯽ۔ا ُﺳﮯ اﭘﻨﮯ ﮔِﺮد ﺟﻤﻊ طﻔﯿﻠﯿﻮں ﮐﻮ ﺟﮭﺎڑﻧﺎ ﺗﮭﺎ۔ ﺑﺠﺎﺋﮯ اِس ﮐﮯ ﮐہ وه ا ُﻧﮩﯿﮟ ﺑﮩﻼﻧﮯ ﮐﯽ
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﺗﺎ اور ا ُن ﮐﮯ ﻧﺎم رﺟﺴِﭩﺮ ﻣﯿﮟ درج ﮐﺮﺗﺎ وه ا ُﻧﮩﯿﮟ دُور ﺟﮭﺎڑ رﮨﺎ ﺗﮭﺎ۔ ﭘﺲ ﮨﻢ
دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ا ُس ﻧﮯ ﻓﺮﻣﺎﯾﺎ ’’ ﺳﻮاﺋﮯ ‘‘ اور اِس ﺑﺎت ﮐﯽ ﮐﺒﮭﯽ وﺿﺎﺣﺖ ﻧہ ﮐﯽ ۔
118۔ﻏﻮر ﮐﺮﯾﮟ ،ا ُس ﮐﮯ ﺷﺎﮔِﺮد ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺳﮯ ﺑﯿﭩﮭﮯ رﮨﮯ ۔ا ُﻧﮩﻮں ﻧﮯ ﮐﭽﮭ ﻧہ ﮐﮩﺎ۔
119۔ ﻣﯿﮟ ﺗﺨﯿّﻞ ﻣﯿﮟ ﻓﺮﯾﺴﯿﻮں اور ﻧﺎم ﻧﮩﺎد ڈاﮐﭩﺮز ﮐﻮ ﯾہ ﮐﮩﺘﮯ ﺳُﻨﺘﺎ ﮨﻮں ’’ دﯾﮑﮭﻮ ا ُس
آدﻣﯽ ﮐﺎ دِﻣﺎغ ﭼﻞ ﮔﯿﺎ ﮨﮯ۔ وه دﯾﻮاﻧہ ﮨﮯ ،ﭼﺎﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻢ ا ُس ﮐﺎ ﺑﺪن ﮐﺎﭨﯿﮟ اور ا ُﺳﮯ
ﮐﮭﺎﺋﯿﮟ اور ﮐﯿﺎ ا ُس ﮐﺎ ﻟﮩﻮ ﭘﺌﯿﮟ ؟۔ آدم ﺧﻮر ۔ﮨﻢ اﯾﺴﺎ ﮐﭽﮭ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﮯ۔ اوه ﯾہ ﭘﺎﮔﻞ ﭘﻦ
ﮨﮯ۔ ﯾہ ﺷﺨﺺ ذﮨﻨﯽ ﻣﺮﯾﺾ ﮨﮯ‘‘۔ اور وه ﯾہ ﮐﮩہ ﮐﺮ ﭼﻞ دﯾﮯ۔
120۔ﭘﮭﺮ اِس ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ا ُس ﻧﮯ اﭘﻨﮯ اِرد ﮔِﺮد ﺑﯿﭩﮭﮯ ﻋﺎﻟﻢِ دﯾﻦ ﮐﻮ دﯾﮑﮭﺎ۔ اُن ﺳّﺘﺮ ﻟﻮﮔﻮں
ﮐﻮ دﯾﮑﮭﺎ اور ﮐﮩﺎ’’ ﺟﺐ ﺗﻢ اِﺑﻦِ آدم ﮐﻮ ا ُوﭘﺮ آﺳﻤﺎن ﭘﺮ ﺟﮩﺎں ﺳﮯ وه آﯾﺎ ﮨﮯ ﭼﮍھﺘﮯ دﯾﮑﮭﻮ
ﮔﮯ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ﮐﮩﻮ ﮔﮯ؟۔ ﻋﻠﻢ اِﻟﮩٰﯿﺎت ﮐﮯ ﻣﺎﮨﺮﯾﻦ ﺣﯿﺮاﻧﮕﯽ ﺳﮯ ﮐﮩﻨﮯ ﻟﮕﮯ ’’ اِﺑﻦِ آدم ﮐﻮ
آﺳﻤﺎن ﭘﺮ ﭼﮍھﺘﮯ ﺟﮩﺎں ﺳﮯ وه آﯾﺎ ﮨﮯ؟۔ﯾہ اِس طﺮح ﮐﯿﻮں ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ ۔ﮨﻢ ا ُﺳﮯ اﭼﮭﯽ طﺮح
ﺳﮯ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ۔ﮨﻢ ا ُس ﭼﺮﻧﯽ ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮔﺌﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﮩﺎں ﯾہ ﭘﯿﺪا ﮨﻮا ﺗﮭﺎ ۔ﮨﻢ ﻧﮯ ا ُس ﮐﺎ
ﭘﻨﮕﮭﻮڑا ﺑﮭﯽ دﯾﮑﮭﺎ ۔ﮨﻢ ا ُس ﮐﯽ ﻣﺎں ﮐﻮ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﯾہ ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﺗﮭ ﻣﭽﮭﻠﯿﻮں ﮐﮯ ﺷِﮑﺎر ﭘﺮ
ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﺗﮭ ﭘﮩﺎڑ ﭘﺮ ۔۔۔ﻟﯿﮑﻦ ﭘﮭﺮ ﯾہ ﮐﮩﺎں ﺳﮯ آﺗﺎ ﮨﮯ ؟ وه ﻧﺎﺻﺮةؔ ﺳﮯ آﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﺑﺲ اب ﺑﮩﺖ ﮨﻮ ﭼﮑﺎ‘‘۔ وه ﺑُﮍ ﺑُﮍاﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﭼﻞ دﯾﮯ اور ا ُس ﻧﮯ اِس ﮐﯽ وﺿﺎﺣﺖ ﻧہ ﮐﯽ
۔ﺳﻤﺠﮭﮯ؟۔
121۔ا ُس ﻧﮯ ا ُن ﺑﺎره ﮐﯽ طﺮف دﯾﮑﮭﺎ ’’ ﮐﯿﺎ ﺗﻢ ﺑﮭﯽ ﻣﺠﮭﮯ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ ﭼﻠﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ؟۔
122۔ ا ُﻧﮩﯿﮟ ﺑﮭﯽ اِن ﺑﺎﺗﻮں ﮐﯽ ﺳﻤﺠﮭ ﻧہ ﺗﮭﯽ ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻮﺋﯽ ﭼﯿﺰ ا ُﻧﮩﯿﮟ ﺗﮭﺎﻣﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﺗﮭﯽ ۔
اِﺳﯽ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮ ﭘﻄﺮس ﻧﮯ وه ﯾﺎدﮔﺎر ﻟﻔﻆ ادا ﮐﯿﮯ ۔ﺧُﺪاوﻧﺪ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺗﺠﮭ ﻣﯿﮟ ﮐﻼم ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮﺗﺎ
دﯾﮑﮭﺎ ﮨﮯ ﮨﻢ ﮐﮩﺎں ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ؟ ﮨﻢ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﯽ ﺑﺎﺗﯿﮟ ﺗﯿﺮے ﭘﺎس ﮨﯿﮟ۔ ﺗﻮ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ ﺳﺮ ﭼﺸﻤہ ﮨﮯ اور ﮨﻢ اِس ﺳﮯ ﺳﯿﺮ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﯿﮟ ۔
123۔ﯾﺴﻮع ﻧﮯ ا ُن ﺳﮯ ﮐﮩﺎ ’’ ﻣﯿﮟ ﻧﮯ ﺗﻢ ﺑﺎره ﮐﻮ ﭼُﻨﺎ اور ﺗﻢ ﻣﯿﮟ ﺳﮯ اﯾﮏ اَﺑﻠﯿﺲ ﮨﮯ‘‘۔
ﻏﻮر ﮐﺮﯾﮟ۔ ا ُس ﻧﮯ ا ُﻧﮩﯿﮟ ﮐِﺴﯽ طﺮح ﺳﮯ ﺑِﮩﻼﯾﺎ ،ﻧہ ﮨﯽ ا ُﻧﮩﯿﮟ ﺧﻮش ﮐﯿﺎ ﻧہ ا ُن ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ
ﮐﻮﺋﯽ ﻻﻟﭻ دﯾﺎ ،ﻧہ ﮨﯽ ا ُن ﮐﯽ ﮐﻤﺮ ﺗﮭﭙﺘﮭﭙﺎﺋﯽ اور ﺧﻔﯿہ طﺮﯾﻘہ ﺳﮯ ﯾﺎ ﮐِﺴﯽ اور طﺮح ﺳﮯ
ا ُن ﮐﻮ ﺑﭙﺘﺴﻤہ دﯾﺎ۔
124۔وه ۔۔۔ وه ﺧُﺪا ﺟﻮ ﺟِ ﺴﻢ ﻣﯿﮟ ظﺎﮨﺮ ﮨﻮا ﺗﮭﺎ۔ وه ﺧُﺪا ﮐﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷُﺪه ﮐﻼم ﺗﮭﺎ۔ ﺑﮭﻮﮐﮯ
ﭘﯿﺎﺳﮯ ا ُس ﮐﮯ ﭘﺎس آ ﮔﺌﮯ اور ﺟﻨﮩﯿﮟ ﺑﮭﻮک ﻧہ ﺗﮭﯽ وه ا ُس ﮐﮯ ﻗﺮﯾﺐ ﻧہ آﺋﮯ ۔ا ُس ﻧﮯ
ﮐﮩﺎ ’’ﺟﻨﮩﯿﮟ ﺑﺎپ ﻧﮯ ﻣﺠﮭﮯ دﯾﺎ ﮨﮯ وه ﻣﯿﺮے ﭘﺎس آﺋﯿﮟ ﮔﮯ‘‘ آپ ﮐﯿﻮﻧﮑﺮ ا ُس ﮐﮯ ﭘﺎس
آ ﺳﮑﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﺟﺐ ﺗﮏ آپ ا ُﺳﮯ دﯾﮯ ﻧہ ﮔﺌﮯ ﮨﻮں ؟۔
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اس ﻧﮯ ﺳﻤﻨﺪر ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮩﺖ ﺷﻌﺮ ﻟﮑﮭﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺒﮭﯽ اﺳﮯ دﯾﮑﮭﺎ ﻧہ ﺗﮭﺎ۔ اس ﻋﻤﺮ رﺳﯿﺪه
ﺷﺨﺺ ﻧﮯ اس ﺳﮯ ﺳﻮال ﮐﯿﺎ۔ﻋﺰﯾﺰو دوﺳﺖ ﮐﮩﺎں ﺟﺎ رﮨﮯ ﮨﻮ؟
107۔اس ﻧﮯ ﺟﻮاب دﯾﺎ۔’’ ﻣﯿﮟ ﺳﻤﻨﺪر ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﺎ رﮨﺎ ﮨﻮں۔ ﻣﯿﮟ اﯾﮏ ﺷﺎﻋﺮ ﮨﻮں۔ ﻣﯿﮟ
ﻧﮯ ﺳﻤﻨﺪر ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺷﻌﺮ ﮐﮩﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﻣﯿﮟ ا ُﺳﮑﮯ ﮐﮭﺎ ر ی ﭘﺎ ﻧﯽ ﮐﯽ ﺧﻮ ﺷﺒﻮ ﻣﺤﺴﻮ س
ﮐﺮ ﻧﺎ ﭼﺎ ﮨﺘﺎ ﮨﻮں اور ﮐﮭﺎ ر ی ﭘﺎ ﻧﯽ ﮐﯽ ﻣُﮩﯿﺐ ﻟﮩﺮو ں ﮐﮯ ﮔﯿﺖ ﺳﻨﻨﺎ ﭼﺎ ﮨﺘﺎ اور ﻧﯿﻠﮯ ﮔﮕﻦ
ﮐﺎ ﻋﮑﺲ ﺳﻤﻨﺪ ر ﻣﯿﮟ دﯾﮑﮭﻨﮯ آﯾﺎ ﮨﻮں‘‘
108۔ﺑﻮڑھﮯ ﺳﺎﻟﭧ ﻧﮯ ﭼﺎر ﭘﺎﻧﭻ ﻣﺮﺗﺒہ اﭘﻨﮯ ﺗﻤﺒﺎﮐﻮ ﮐﮯ ﭘﺎﺋﭗ ﮐﮯ ﮐﺶ ﻟﯿﮯ ،ﻧﯿﭽﮯ
دﯾﮑﮭ ﮐﺮ ﺗﮭﻮﮐﺎ اور ﺑﻮﻻ ’’ ﻣﯿﮟ اِس ﺟﮕہ ﭘﺮ ﭘﯿﺪا ﮨﻮا ﮨﻮں ۔اب ﺳﺘﺮ ﺑﺮس ﮐﺎ ﮨﻮ ﮔﯿﺎ ﮨﻮں
۔ﻣُﺠﮭﮯ ﺗﻮ اِس ﻣﯿﮟ ﮐﺸﺶ دﮐﮭﺎﺋﯽ ﻧﮩﯿﮟ دﯾﺘﯽ ‘‘۔ وه ا ُس ﺟﮕہ ﭘﺮ اِﺗﻨﮯ ﻋﺮﺻہ ﺳﮯ رﮨﺎﺋﺶ
ﭘﺬﯾﺮ ﺗﮭﺎ۔ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﯾہ ﺳﺐ ﮐﭽﮭ اِس ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎت ﮨﻮ ﮔﺌﯽ ﺗﮭﯽ۔
109۔ﯾﮩﯽ ﮐﭽﮭ ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﺗﮭ ﮨﻮا ﮨﮯ ۔ﮨﻤﯿﮟ ﺧُﺪا ﮐﯽ ﺣﻀﻮری ﻣﯿﺴﺮ ﮨﮯ اور ﮨﻢ ا ُس ﻣﯿﮟ
اﯾﮏ ﻋﺮﺻہ ﺳﮯ ره رﮨﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﯾہ ﮨﻤﺎرے ﻟﯿﮯ ﻋﺎم ﺑﺎت ﮨﻮ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ۔ﮨﻤﯿﮟ
اﭘﻨﮯ آپ ﮐﻮ ﺟﮭﻨﺠﮭﻮڑﻧﮯ ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﮨﻤﯿﮟ اِﺣﺴﺎس ﮨﻮ ﮐہ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺴﻮع ﻣُﺮدوں
ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺟﯽ ا ُﭨﮭﺎ ﮨﮯ اور زﻧﺪه ﮨﻤﺎرے درﻣﯿﺎن ﮨﮯ۔
110۔ا ُس ﻣﻠﮑہ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﯾہ ﻣُﮑﻤﻞ طﻮر ﭘﺮ اﯾﮏ ﻧﯿﺎ ﺗﺠﺮﺑہ ﺗﮭﺎ۔ وه ﻗﺎﺋﻢ ﺗﮭﯽ ۔وه ا ُﺳﮯ
دﯾﮑﮭﻨﺎ ﭼﺎﮨﺘﯽ ﺗﮭﯽ ۔وه ﭘﻮرے طﻮر ﭘﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﺗﮭﯽ ۔اﭘﻨﯽ ﻗﻮم ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ا ُﺳﮯ ﻗﺎﺋﻢ
رﮨﻨﺎ ﺗﮭﺎ۔ ا ُﺳﮯ اﭘﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﮩﺮت اور ﻣُﻘﺎم ﮐﻮ ﭘﯿﭽﮭﮯ ﭼﮭﻮڑﻧﺎ ﺗﮭﺎ۔ اﭘﻨﯽ ﮐﺎرڈ ﺳﻮﺳﺎﺋﭩﯽ ﺟﺲ
ﮐﯽ وه رُﮐﻦ ﺗﮭﯽ اور ﺳِ ﻼﺋﯽ ﮐﮍھﺎﺋﯽ ﮐﯽ ﻣﺤﻔﻠﯿﮟ اور ﺑﻄﻮر ﻣﻠﮑہ وه ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰﯾﮟ اور ا ُن
ﺳﺐ ﻧﺎﻣﻮر ﺷﺨﺼﯿﺎت ﺟﻦ ﻣﯿﮟ وه ﺟﺎﻧﯽ ﭘﮩﭽﺎﻧﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﺗﮭﯽ ا ُن ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﮨﻮ ﮔﺎ ؟۔ ا ُن ﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿﮟ
ا ُس ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﻤﺴﺨﺮاﻧہ اﻧﺪاز ﺳﮯ ﺑﺎت ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ ۔ﻟﯿﮑﻦ ا ُس ﮐﻮ اِس ﺳﮯ ﮐﯿﺎ ﻏﺮض
؟۔ ﯾہ ا ُس ﮐﯽ رُوح ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺗﮭﺎ ۔
111۔ﯾہ آپ ﮐﯽ رُوح ﮨﮯ ۔ﯾہ ﻣﯿﺮی رُوح ﮨﮯ اِس ﺳﮯ ﮐﯿﺎ ﻓﺮق ﭘﮍﺗﺎ ﮨﮯ ﭼﺎﮨﮯ ﯾہ
ﭧ ﯾﺎ ﺑﯿﭙﭩﺴﭧ ،ﭘﺮﯾﺴﺒﭩﯿﺮﯾﻦ ﮨﻮ ﯾﺎ ﮐہ واﺣﺪاﻧﯿﺖ ﭘﺴﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﮭﺮ اِﺷﺘﺮاﮐﯿﺖ ﭘﺴﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺜﻠﯿﺜﯽ
ﻣﯿﺘﮭﻮڈﺳ ِ
ﯾﺎ ﭼﺎﮨﮯ ﯾہ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ؟۔ﯾہ ﻣﯿﺮی رُوح ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮨﮯ۔ﯾہ آپ ﮐﯽ رُوح ﺳﮯ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮨﮯ۔ ﯾہ ﮐﻼمِ ﺧُﺪا ﮨﮯ ﺟﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮨﻮ رﮨﺎ ﮨﮯ۔
112۔ﮨﻢ دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ ا ُﺳﮯ اِس ﺳﮯ ﮐﭽﮭ ﻏﺮض ﻧہ ﺗﮭﯽ ﮐہ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﯿﺎ ﮐﮩﺘﺎ ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ
ﻧﺎﻣﻮر ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﺎ ا ُس ﮐﮯ دوﺳﺖ دُﻧﯿﺎ ﮐﯽ ﮨﺮ ﺷﮯ ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑﻧﮯ ﭘﺮ ا ُﺳﮯ ﮐﯿﺎ ﮐﮩﯿﮟ
ﮔﮯ۔اﮔﺮ ﯾہ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮨﮯ ﺗﻮ وه ا ُﺳﮯ ﭘﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﮨﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﻮ ﺗﯿﺎر ﮨﮯ۔ ﭼﺎﮨﮯ ا ُس
ﮐﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺟﺎﺗﯽ رﮨﮯ ﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﮭﯽ ﻗﯿﻤﺖ ادا ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍے ۔اﮔﺮ وه ذات ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮨﮯ ﺗﻮ وه ا ُس
ﺧُﺪا ﮐﻮ ﭘﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﯽ ﮨﮯ۔ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت اِس ﮐﮯ دِل ﭘﺮ اﭘﻨﺎ اﺛﺮ ﭼﮭﻮڑ ﭼُﮑﯽ ﺗﮭﯽ۔
113۔ﮨﻢ دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐہ وه ﺻﺤﺮا ﮐﻮ ﭘﺎر ﮐﺮ ﮐﮯ آﺋﯽ ۔دن ﭘﺮ دن ﯾﮩﺎں ﺗﮏ ﮐہ ﻧﻮے دن
ﮐﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ ۔ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﯿﻦ ﻣﺎه ﮐﮯ ﺳﻔﺮ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ا ُﻧﮑﺎ ﻗﺎﻓﻠہ ﺷﮩﺮ ﮐﮯ دروازه ﭘﺮ ﭘﮩﻨﭽﺎ ۔
114۔وه اِس طﺮح ﻧﮩﯿﮟ آﺋﯽ ﺗﮭﯽ ﺟﯿﺴﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻟﻮگ آج ﮐﻞ ﻋﺒﺎدات ﻣﯿﮟ آﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔ ا ُن
ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ آﺗﮯ اورﮐﮩﺘﮯ ﮨﯿﮟ ’’ اوه ﻣﺠﮭﮯ ﮐﺴﯽ ﻧﮯ ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮐہ ﺧُﺪا ا ُن ﻣﯿﮟ ﮐﺎم
ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اوه ﮨﻢ ﻧﮯ ﺳﻮﭼﺎ ۔۔۔ ﮨﻢ وﮨﺎں ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ‘‘ ﭘﮭﺮ وه ﺗﮭﻮڑی دﯾﺮ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ ﺑﯿﭩﮭﯿﮟ
ﮔﮯ ۔آپ اِن ﭘﺮ ﻏﻮر ﮐﺮﯾﮟ اِس طﺮح ﮐﮯ ﻟﻮگ آپ ﮐﻮ ﮨﺮ ﺟﮕہ ﻣﻠﯿﮟ ﮔﮯ۔ وه ﮐﮩﯿﮟ ﮔﮯ۔’’
ﭘﮩﻠﯽ ﺑﺎت ﯾہ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ﻣﯿﺮے اﯾﻤﺎن ﮐﮯ ﻏﯿﺮ ﻣُﻄﺎﺑﻖ ﮨﮯ‘‘ اور دروازه ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﻧِﮑﻞ
ﺟﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ۔ ﻣﯿﮟ ﯾﮩﺎں اِس طﺮح ﮐﯽ ﺑﺎت ﺳُﻨﻨﮯ ﭘﮭﺮ ﮐﺒﮭﯽ ﻧہ آؤں ﮔﺎ ۔اﯾﺴﮯ ﻟﻮگ زﯾﺎده دﯾﺮ
ﺗﮏ ﺑﯿﭩﮭﻨﺎ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮﺗﮯ ۔ﯾہ ﺑﺎت ﮨﮯ۔

ﯾﮩﺎں وه ﮨﮯ ﺟﻮ ﺳُﻠﯿﻤﺎن ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﺑﮍا ﮨﮯ
99۔ﻏﻮر ﮐﺮﯾﮟ ﮐہ وه اس ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ذﮨﻦ ﻣﯿﮟ ﻧﮩﯿﮟ ﻻﺋﯽ ﮐہ ﺻﺤﺮا ﻣﯿﮟ ﮐﺘﻨﮯ زﯾﺎده ڈاﮐﻮ ﮨﻮ
ﺳﮑﺘﮯ ﺗﮭﮯ۔
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100۔ﯾﺎ ﺟﺐ وه وﮨﺎں ﭘﮩﻨﭽﮯ ﮔﯽ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ اﺳﮯ ﻗﺒﻮل ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ﯾﺎ ﮐہ ﻧﮩﯿﮟ ؟ وه ﮐﺴﯽ
دوﺳﺮے ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﮔﺮوه ﮐﺎ ﺣﺼہ ﺗﮭﯽ ﺗﻮ ﮐﯿﺎ ا ُﺳﮯ ﻗﺒﻮﻟﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﮔﯽ اور اﺳﮯ ﻋﺒﺎدت
ﻣﯿﮟ ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ ﮐﮩﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﮔﺎ ؟ اﺳﮯ وﮨﺎں آﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﮩﺎ ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ۔ روح اﻟﻘﺪس ﮐﯽ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﮯ ﺳﺒﺐ ﺳﮯ وه وﮨﺎں ﺟﺎ رﮨﯽ ﺗﮭﯽ ﭘﺲ اﺳﯽ ﻗﻮت ﮐﯽ رﮨﻨﻤﺎﺋﯽ ﻣﯿﮟ وه ﯾہ ﮐﺮ
رﮨﯽ ﺗﮭﯽ اس ﻟﺌﮯ اس اﺣﺴﺎس ﮐﯽ ﺗﻌﻤﯿﻞ ﮐﻮ ﭘﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وه ﺑﮯ ﺗﺎب ﺗﮭﯽ۔
101۔ﯾﺎد رﮐﮭﯿﮟ ﮐہ ﯾہ آپ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐہ ﯾہ ا ُس ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﮭﯽ۔ آپ ﮐﮯ ﭘﺎس
اﺳﮯ درﺳﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ اﯾﮏ ﻣﻮﻗﻊ ﮨﮯ اور ﺷﺎﯾﺪ آج رات ﮐﺎ ﯾہ ﻣﻮﻗﻊ آپ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ آﺧﺮی
ﮨﻮ۔ اﮔﺮ آج رات آپ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺴﻮع ﮐﻮ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز ﮐﺮ دﯾﮟ ﺗﻮ ﺷﺎﯾﺪ آپ ﮐﮯ ﭘﺎس اﮔﻼ ﻣﻮﻗﻊ ﻧہ
ﮨﻮ۔
102۔ﺷﺎﯾﺪ ﯾہ ﻣﻮﻗﻊ ا ُس ﮐﺎ آﺧﺮی ﻣﻮﻗﻊ ﺗﮭﺎ۔ ا ُﺳﮯ اس ﺑﺎت ﮐﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﮭﺎ ۔ ﮐﯿﺎ اس ﮐﺎ
رواﺋﺘﯽ ﺳﺮد ﻣﺬﮨﺐ ﭨﮭﯿﮏ ﺗﮭﺎ ﯾﺎ ﮐﯿﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ زﻧﺪه ﺧﺪا ؟ اس ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﻣﺬﮨﺐ ﻣﯿﮟ ﮐﻮﺋﯽ
ﺑﺎت ﻧﮩﯿﮟ دﯾﮑﮭﯽ ﺗﮭﯽ ﻟﯿﮑﻦ اس ﻧﮯ اﯾﮏ اور ﻣﺬﮨﺐ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﯿﮟ ﺳﻦ رﮐﮭﺎ ﺗﮭﺎ اور اس
ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌہ ﮐﺮ رﮐﮭﺎ ﺗﮭﺎ ۔ وه اﺳﮯ دﯾﮑﮭﻨﺎﭼﺎﮨﺘﯽ ﺗﮭﯽ۔ ﯾہ ا ُ س ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎ اﯾﮏ
ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻦ ﮔﯿﺎ ﺗﮭﺎ ۔
103۔آج رات ﯾہ ﻣﯿﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﮨﮯ۔ ﻣﺠﮭﮯ اس ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ۔ ﻣﺠﮭﮯ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﮯ
ﺳﺎﻣﻨﮯ ﮐﮭﮍا ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﯿﺎ آپ ﮐﻮ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﭘﯿﺶ ﮨﻮﻧﺎ ﮨﮯ۔ ﯾہ ﮨﻤﯿﮟ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮﺗﺎ
ﮨﮯ ﮐہ ﮨﻢ اﭘﻨﯽ ﮐﺮﺳﯽ ﭘﺮ ﺑﯿﭩﮭﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ اﭘﻨﮯ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺮ ﻟﯿﭩﮯ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﺟﮩﺎں ﮐﮩﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﮨﯿﮟ اور
اس ﺑﺎت ﮐﻮ ﮔﮩﺮاﺋﯽ ﺳﮯ ﺳﻮﭼﺘﮯ ﮨﯿﮟ ﮐﯿﻮﻧﮑہ آپ ﻧﮩﯿﮟ ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮐہ ﮐﺲ وﻗﺖ آپ ﮐﺎ ﮐﺎرڈ
ﺧﺪا اﭘﻨﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﻣﯿﮟ ﻟﮯ اور آپ ﮐﻮ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻮاﺑﺪه ﮨﻮﻧﺎ ﭘﮍے۔ ﭼﺎﮨﮯ آپ ﮐﻠﯿﺴﯿﺎﺋﯽ
رﮐﻦ ﮨﯿﮟ ﯾﺎ ﮐہ ﻧﮩﯿﮟ آپ ﮐﻮ اس ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﻮاﺑﺪه ﮨﻮﻧﺎ ﭘﮍے ﮔﺎ۔ اس ﻟﺌﮯ ﮐﭽﮭ ﺑﮭﯽ ﮨﻮ ﺑﮩﺘﺮ
ﮨﮯ ﮐہ آپ اس ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﭘُﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﮨﻮں۔ ﺧﺪا ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ اﭘﻨﮯ ﺗﺠﺮﺑہ ﮐﺎ ﺗﻌﯿﻦ ﮐﺮﯾﮟ اور
دﯾﮑﮭﯿﮟ ،آﯾﺎ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﯽ ﭼﯿﺰ ﮨﮯ ﺟﺲ ﻧﮯ آپ ﮐﻮ ﺗﮭﺎم ﻟﯿﺎ ﮨﻮ ﺟﻮ آپ ﮐﻮ ﮨﺮ طﺮح ﮐﯽ
رواﯾﺎت اور اﻧﺴﺎﻧﯽ طﺮﯾﻘﻮں ﺳﮯ ﮨﭩﺎ ﮐﻼم ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ واﭘﺲ ﻟﮯ آﺋﮯ۔اس ﻧﮯ ان آﺧﺮی اﯾﺎم
ﮐﮯ ﻣﺘﻌﻠﻖ وﻋﺪه ﮐﯿﺎ ﮨﮯ ﮐہ ’’ وه ﺑﭽﻮں ﮐﺎ دل واﻟﺪوں ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﭘﮭﯿﺮے ﮔﺎ ‘‘ اور ﮨﻤﺎرا
اس ﭘﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﮨﮯ۔ ﻏﻮر ﮐﺮﯾﮟ ﮨﻢ اس ﺑﺎت ﮐﻮ ﻣﻮﺟﻮده زﻣﺎﻧہ ﻣﯿﮟ ﮨﻮﺗﺎ دﯾﮑﮭﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔
104۔اس ﻣﻠﮑہ ﮐﻮ ﮐﺴﯽ ﺷﮯ ﮐﺎ ﺧﻄﺮه ﻧہ ﺗﮭﺎ اور ﻧہ ﮨﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﺎت اﺳﮯ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮐﺮ رﮨﯽ
ﺗﮭﯽ ۔ وه اس طﺮح ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﻮ ذﮨﻦ ﻣﯿﮟ ﻧہ ﻻ رﮨﯽ ﺗﮭﯽ ۔ اس ﮐﮯ ذﮨﻦ ﻣﯿﮟ ﯾہ ﺑﺎت
ﺗﮭﯽ ﮐہ وه ﺟﺎن ﺳﮑﮯ ،آﯾﺎ وه ﺣﻘﯿﻘﯽ ذات ﮨﮯ ﯾﺎ ﮐہ ﻧﮩﯿﮟ ۔ ﭘﺲ ﺻﺤﺮا ﮐﻮ ﭘﺎر ﮐﺮ ﮐﮯ وه
وﮨﺎں ﮔﺌﯽ اور اﯾﺴﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ وه ﺳﺨﺖ ﺣﺎﻻت ﻣﯿﮟ ﺳﮯ ﮔﺬری۔۔۔ اﻧﺘﮩﺎﺋﯽ دﺷﻮار ﮔﺰار
راﺳﺘہ ۔
105۔ﮨﻢ ﭘﯿﻨﺘﯽ ﮐﺎﺳﭩﻞ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﯾﮩﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﮨﮯ۔ ﮨﻢ ﮨﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﻮ ﺟﺴﮑﯽ ﮨﻤﯿﮟ
ﺿﺮورت ﮨﻮ ﺗﮭﺎﻟﯽ ﻣﯿﮟ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﯿﮟ۔ ﭘﺎﺳﺒﺎن ﺑﮭﯽ وﻗﺖ ﭘﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﭘﮩﻨﭽﺘﺎ اور ﯾہ
ﮐہ ’’ ﻣﯿﮟ اﺳﻤﺒﻠﯿﺰ ﮐﻮ ﭼﮭﻮڑ ﮐﺮ ﭼﺮچ آف ﮔﺎڈ ﻣﯿﮟ ﺟﺎ رﮨﺎ ﮨﻮں‘‘ وﻏﯿﺮه وﻏﯿﺮه آپ ﯾہ ﺳﺐ
ﺟﺎﻧﺘﮯ ﮨﯿﮟ ۔ ﮨﻢ ﺳﮯ ﺑﭽﻮں ﮐﯽ طﺮح ﭘﯿﺶ آﯾﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
106۔ﻣﺠﮭﮯ اﯾﮏ ﺑﺎت ﯾﺎد آﺋﯽ ﮨﮯ ﮐہ اﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒہ ﻋﻤﺮ رﺳﯿﺪه ﺳﺎﻟﭧ ﻧﺎﻣﯽ ﺷﺨﺺ ﺳﻤﻨﺪر
ﮐﯽ طﺮف ﺳﮯ آ رﮨﺎ ﺗﮭﺎ۔ اﯾﮏ ﺷﺎﻋﺮ ﺟﺲ ﻧﮯ ﮐﺒﮭﯽ ﺳﻤﻨﺪر ﻧہ دﯾﮑﮭﺎ ﺗﮭﺎ اس طﺮف ﮔﯿﺎ۔

