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 1ہ,س. 
  اور 8�9$ سے 8ُ,انے 6ہ� ن��ے �� وا5�ان�. �� '4��3۔۔۔۔۔۔۔�	�ع

�ا '�� ؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� ج$ �	� نے �ہ� �	�;� 

�ا �� ��ٹ� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� 

�ا��ا �ے دہ�ے ہ�'B۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا�Aِ ٓادم ، � �ون  

� ا ���ے �� دE�6ٰ نہ�ں ���۔  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔� �	�ع نے 
 ����5 �� �ہ�دE ز��ن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا�,اہ�م سے 8ہIے جHل۔۔۔۔۔۔  

  ��ں ن�Kن�ت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔�1:1���5 

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔"ا9�ہ�." �	�ع ��   

�ا �� ص�ر�ت ��ں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)K�8�ا( ن3�IM' �N �� ��ن�   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔" ج$ �� ہS ��ت �,'ے ہ�ںن�ز��A 8, �	�ے وا9�ں �� ُاس P,ف ٓاج�"   

��ے �� U6,ان� T�� $8,۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نNے 6ہ� ن  

�ا ��ٹے '� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔��ا سے � Aِا� 
 ان	�ن اور �X, وا�V�8 �Wم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  �,'ے ہ�ں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ج� س!�9,ز UY�ل

 �	�ع ، ان	�ن اور ]�Z9۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ��I	��ئ� ا6%,اف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ا��8ڈ�$   

 ا�%%��� ن�ٹ$ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
۔۔۔۔۔۔5�ا9ہ ج�ت �� 1ہ,س.۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

 

�ا "  �	�ع ، ��ئU` �ے�_��3 �ہ ��Yس �ہ� ��اون�U9�Xً� ُان �ے �9ے ج� �ڑے �b6ئ� �ے وس�a ہے نہ�ں " 
6&��ً� �ہ نہ�ں ج�ن� ج�'� �ہ ز��ن�ں سے نT,��ت �� ر���ے �ے �6دE ہ�ں ِاسے ]��. �,ن� وf��%K5 ہے۔ 

 ، SI6 gِ9�P ے�ہ. سے� `Uں ��ئ�� A46, س!�9,ز ��ج Sر ہ�X ِ̀ ��Y ، اد -��` ہے��'  h�ُانہ�ں�ے ن%��ہ ا
�ا "نہ ��� �ہ �Hم �	�ع �� �  ���ن �,'� ہے ۔ �ے س�'B" ج�"ے P�ر 8, �ڑے 5,ف �" 

ا�	ے ����دI���� Eے 8, رائے �� 1,ق ہS سg �ے �9ے �	�ع �� 8ہ�iن �ے اہS س�ال �� ج�ن� 8ڑ'�ل 
��ں " روح اور س�iئ�" �W�b �,'� ہے ،اn, ہ&�رE 8,س%m ، ج�	ے ��ئU` '�,نے �� چ�l�I ہ�ن� چ�ہ�ے۔ 

�ہ وا�W ہے �ہ ہS ُاسے س&&���� چ�ہ�ں nے ج� ��ئU` ہS 8, �	�ع �ے ��رے ، ) 24 : �4���5 ( ہ�'� ہے 



�س ہ&�ں �U,دار �,'� ہے اور ُاس �ے ا�8ے ��پ �ے س�'3I�' B �ے ��رے ��6ں �,'� ہے ۔ b�  ِمH� ہ� "
���ئے ُاس ا�� �ے �ن ر���ے �ے ��8�ے ��ں nِ,ن� �&!A ہے ، 8, ا�&) 11:4 �,ن%���ں2" (دوس,ے �	�ع

�ا �ے ��ٹے ، 8ُ,انے 6ہ� ن��ے ��ں ان��Uء سے و6�ہ ��ے Nnے �	�;� �ے P�ر �r ,8ہ, �ج	ے ��ئU` ��ں 
 ��� ��n ہے۔

 

 ��U� ع نے ا�8ے �9ے�	ہے �ہ � .b�b5 �9ا" �ہ �%�], �,نے وا���ے P�ر 8, ہ�نے �� 5�ا9ہ نہ�ں د�� ۔ " 
� uv9 ن��ے �ے اس%�&�ل �ے �9ے ��ا" 	�وP E�ر 8, نNے 6ہ���ن�ن� ��ں "   

 �ًU�,b' ،ہے �' ,� m�8 ے ��پ �� 5�ا9ہIر 8, ا���P �9�&�� ,�X1325د�1ہ۔ Ho theos 

�ا"وا�W 1,ق د�!��ے ��ں ، �	�ع �� ص,ف ُ�ٹ�� ��, �U6رات ��ں، -��� دو �,'Uہ سے ز��دہ �نہ�ں " 
 �ہ. سے ا�	ے س�چ%ے ہ�ئے ��gہ 8ُ, ا], 1,ق ہے ، 6ہ� ن��ے �ے اس%�&�ل ��ں ���ں نNے �ہ� ��n ہے ۔ 

�ا" �ہ �	�ع ا�8ے ��پ سے �S د���ئ� د�%ے ہ�ں �نہ�ں ہے؟"   

 

 

 


2
	�ع اور ���1 سے ُ�/ا+ے .ہ  +��ے �� واح ا+�� �� #*   
 

�س �� 8ڑه�ے وا9�ں نے -��� ٓاس�ن� سے وا5�ان�.، ا�� 20b� ِمH� ں�� E��ا 8, ا�&�ن ��  و�ں ص�
�ا �ے ��رے 8�رے 8ُ,انے 6ہ� ن��ے �� '�S�I �� 8ہH اص�ل '��۔ ��ہ�دY�P E. داد رس� نہ �� ، ج� �ہ 

�ا ا�� -zM '�� ۔ا�8ے ا5	�ِس ُج,م �ے �9ے �,نے �� '��ر '�ے � �iہ س� �	ا '���9ٰ ��ں ا1,اط �� ��� 
��' ��n ��� ر 8, رد�P 8,س%� �ے .�ُ fن�,_�-,��. اور ن�U�ں نے ��ر ��ر اص,ار ��� �ہ  ۔ ��� ���ل �� 

�ا '�� ، � �iا '���9ٰ ��ں ص,ف ا�� س��جg ا�� ��ر �� ��ئ� ٓا��� س���� نہ�ں �, س!%� '�� " 'v,�3" اور 
): ن�� ا�,�!A سٹ��ڈرڈ ��ئU` سے 5�ا9ہ( وہ ��د �nرE �ے �9ے ن�iے د�U6 �Nn Eرات �� س,زد �, ُچ!� '��   

�اون� ہے ! ُسA اے اس,ائ�` "��ا ا�� ہ� ��اون� ہ&�را�  )4 :6اس%~�� ء "( 

�8�ا نہ�ں ��� ؟��� ہS سg �� ا�� ہ� ��پ نہ�ں ؟ " �� gس Sا نے ہ��" ��� ا�� ہ�   

 ) ��H�2 :10(۔  

 " �n �ئ� نہ ہ�� ��� ��ا نہ ہ�ا اور ��,ے ���۔)10: �43	���ہ (B��ُ سے 8ہIے ��ئ�   

�ا ہ�ں اور ��,ے س�ا ��ئ� ن"��ا ہ�ں اور B��ُ س� ��ئ� نہ�ں " ۔  )22 : ��45	��ہ ( ہ�ں ��ں �( ��ں 
۔  ) 9 : �46	���ہ   

�ا �� ��ن�ے وا9ے ���ن�ت �� 8ُ,انے 6ہ� ن��ے سے 'b	�S ��� ج� س!%� ہے۔ ���Kہ�ہ �,نے سM%� سے ا�� 
 	�ع نے، �	�;�. �ے ��ن� �ے P�ر 8,، 8ُ,انے 6ہ� ن��ے �ے اص,ار �� ��� ا�� اہb�b5 S. �ہ

�ا ا�� ہے ۔ ��د 8ہ��iئ� �ہ � S3 �� اور �ہ���%� ، �,Y$ اور �Y�9 سے ُاس �� '��Nn �� ��9 درج '4
�ا �ے ��9!` �!%� ہ�نے 8, ا�&�ن �� ُاA��9 ��ں ڈا�9ے �ے �9ے �Bi نہ ُ-�ہ '�S�I  �ے �_��3 �، �	�ع نے 

�ا ا�� ہے ، اور �ہ�ں ُاس ج�	�  " نے �Kہ�ر ا�v9ظ �� 5�ا9ہ د�� ،) ا�� ��ہ, ا9ہ��ت( ۔ جg ا�� ��'g �ہ� �
�ا �� " �� اور وہ " ذہ�ن. سے ��ت" ُاس نے �	�ع نے ُاسے S!5 د�� ���ن!ہ "  ��ئ� اور نہ�ں ہے ،�

۔  ) 34 ۔ Y,�12 : 29$ "( ��د-�ہ. سے دور نہ '��   

 ، .����ہ  �	�ع نے �	�وP E�ر 8, ا��8 �ہ�دE ��,اث �� �X, ����8���5 �ے 5	�ب ��ں �	�ع �� -ُ E�
�ا ، ا�8ے ��پ �� ،وا5�ان�. �� '4��3 ِان ا�v9ظ ��ں �� ج�ہ�ں س&��� نہ�ں ج� س!%� ۔ �ا�� ج� " ُاس نے 

�اEِ وا5� ہے��اEِ �,35" اور ) 44 : �5���5 ( �ے P�ر 8," �۔  ��ت �� �ے P�ر ��5��17 : 3 (  ,8 " ( 
v9 سے ُاس نے ص,ف ��پ �ے �9ے ��%vn E8�ر �Nn �� ُاس �� درج u "ا�� " ��� m�8 ُاس نے ۔ �� 5�ا9ہ

 �n �ا ر��%� ہ��ا '�� ، ا�� نT,�ہ ج� دون�ں ن� ��b�ل اور �v, �� ص�۔  ا�� �,'Uہ ا�	� نہ�ں �ہ� �ہ وہ 
 ا�� �!%� -zM �ے P�ر 8,  ��ں �	�ع �� وا5�ان�. اور �!%�ئ� �ے b1,ات3 : 17 اور 44 : �5���5 



�ا �ے 8ُ,انے 6ہ� ن��ے �ے نT,�ہ �� �ہS ٓاس�ن� سے �ہ�د�. اور 8�9$ �� 8ُ,انے 6ہ� ن��ے n�نl ہ�ں ۔ 
�E ��ں ٓاس�ن� سے 1,ق �, س!%ے ہ�ں ج$ نے �	8 ��Ib' �� " ا ��پ��8, ا�8ے �	�;� ا�&�ن �� " ا�� 

�ا " اور ُاس نے،  ) 6 : 8 �,ن%���ں 1( ��ت �� ��ا اور ان	�ن �ے ��li در���ن� ��� ا�� " �� " ا�� �
دون�ں �	�ع ۔  )5 : 2 '�&%��$ 1( �ے 1,ق �ے P�ر 8, ��ت �� "  �	�ع ج� ان	�ن ہے ہے ���� �	��

�ا ��ا اور ��پ" ا��  ن� ٓا1,��ہ �IM�ق '��، اور 8�9$ �ے �9ے ، ��اون� �	�ع �	�� �ے �" ( ہ&�رے 
�ے �ہ�ں '� �ہ �	�ع �ے ��پ �ے دہ�ے ہ�'B ��ٹ��ے �ے ��� ، ��پ ا��� '� ، �	�ع ۔  ) 3 : 1ا1	��ں 

�ا �ے P�ر 8, ہے ا�8ے ا�v9ظ ��ں ، �۔  ) v-�!�3 : 12ہ ( ��,ے   

 

f,U%� ں�� E,�&ظ �� 5�ا9ہ د��ے سے، ج� �����ر ا9ہ��'� س��v9ے ا� A�8 5~ے �� ا�` ۔ ا�` ۔�U� ٓاپ ہ&�رے )
، �� �U9 gِ9ب ���ن �, س!%ے ہ�ں۔ '�ر�� �� ا�� وY. �� 8,و�1	, ہے ) ٓاس&�ن�   

 

Mن��ہ س ��ا وا5� -IM� �4M�ق ہے ۔ 8ُ,ان� 6ہ��ا �� ��ن�ے وا� ہے ۔ ��ہ ���ل �ہ '~Z�I �� %� سے ا�� 
�ہ�ں ��n ���8 ہے  �� �	� P,ح �ہ ا�� س��ہ ہے ، �ہ ��Yس ٓارائ� ہے ج� ا9ہ��ت ��ں �ڑے U&9ے 6,صے 

�ے ��';. ِاس '�S�I �ہ�دn�9 ، E�ں �ے P�ر 8, ، سے ڈn&�� رہ� ہے ، A!�9 �ہ ��9!` ����د �ے ��V, ہے۔ 
�ا �� ��ن�ے وا9�ں �ے P�ر ُاس دور �ے '&�م �K,��نہ ُرج;�ن �ے س�9�M� .M ��ے اور ��S&4 ا�� 

�ا �� ا�� ��ن�ے  8ُ,انے اور نNے 6ہ� ن��ے �ے در���ن '�ڑ نہ�ں ہے ۔ ِاس نb_ے 8,�ہ�ں8, 8!ے رہے ۔ �
�س ��ں �ہ�دE وا9��A سے �� روا�. ج�رE رہ%� ہے ۔ �	�ع �ہ�دE '�� ، 8ُ,انے 6ہ� ن��ے �ے �Hِم b�

��-E,UM ۔ ُاس �� '�U-ُ H� S�Iہ �ہ�د��ں �ے 9',��. ��1%ہ '�� �Nن� ا9ہ�� ت �� '��، ) ان��` ( �ے ن A!�9
-,��. او ر ان�U' �� ��Uہ �,نے نہ�ں ،�I!ہ ُانہ�ں 8�را �,نے �ے �9ے " ۔ ُاس نے اH6ن ��� �ہ وہ نہ�ں '�� 
ُسA ، اے : " �ن �ے P�ر 8, �ہ�دE وا5�ان�. ��  �ڑ�U6 Eرت �� UY�ل ��� اور ُاس نے ا�8ے ا�&، ٓا�� ہ�ں 

�ا ہے۔ ��ا ا�� ��اون� ہ&�را �ُاس �� ا�8ے ٓاپ سے �%�K� 3Iہ�رE 8ُ,انے 6ہ� ن��ے �� نU�ت اس,ائ�` ، 
 ��' B'ہ �� ہ�ئ� ��د-�ہ. �� �ے س��اn, ۔ ۔۔۔"ٓاد��اد " '�� ، �ہ�د��ں �� ُا��� �ے �9ے " �	�;�" ۔ وہ و6

�ا ا�K� Aِ, ہ�ں ؟" ��� او�Yت ُاس سے 8�چ�� ��n �ہ�ُاس نے �	�;� �� " ��ن 9�گ �ہ%ے ہ�ں �ہ ��ں 
� ،( دE�6ٰ �,نے �ے H6وہ �Bi ج�اب نہ د�� ۔ �b�' �Mف �� ا�� '�ر��K!ے ان� Z�I~'1900 ت�;v4، ص ،

۔ ) 5  

�رجہ ذ�` �� �� .Y�P �� س�	ا5 Eان�. �ے ��رے �ہ�د�ے ذر��ے اچ�� P,ح ���ن ��� ��n  �ا�U%Yس�توا5
:ہے  

�ا �ہ. س� -��4Mت سے ��� ہے ج�	ے �ہ '~Z�I ��ں �	�;� ا�&�ن "��ا �ے وا5� ہ�نے �ے �ہ �A�b �ہ �
���ئے ِاس �� �	� �&�ورE �� ز��ن�ں سے ہ, چ�� ����z9 '4�ر سے �;!&ہ دارانہ ہے ۔ اس,ائ�` 

ان�. �� '4�ر �X, وا�W اور �UہS ہے �� ُدن�� �� د�� �ہ ��z9 وا5� رد �, '� ٓا�� ہے UY�ل �,نے �ے ِاسے
4� �8,نے ، '!��I �,دا-. �,نے ، �,نے �ے �9ے '��ر ہ�ں b� ے� Eہے، �ہ�د ��n )" ر�� جے۔ ا��۔

)ہ,ٹ�  

 

�سb9ے روح اi، اور س ��	ے �iا، س����د ��4IMنہ : "  �ہ%� ہے  ��ں�6رہ ڈE۔ vn�رڈ ، سiے  Eہ�د�
 �	�  �ے�� '�Z�I~'S�I راض ہ� 'ے ہ�ں �ہ ُان �ے ا�U%Yس�ت راس� ا��b%6د P�ر 8, ِاس ا���9و سے ن�

، ��� نہ�ں ، اور �	�ع اور �ہ�د��ں نے ���U ِاس ��W�ع ��U� ,8 ا�%Hف ]U�ت ، �� وا�vY. �� ��5` ہے 
�ا ص,ف ا�� ہے ، اور �ہ سg سے �ڑE س�iئ� ہے ج	ے ان	�ن �دون�ں �� �,Y,ار ر���ے �ے �9ے �ہ 

" �رہ ��� ��n۔8, ٓا-!  

 

� �� �I�' �Nn&�ت�U&IY �� ع�	ں ��� �Y�9 اور ، $Y,� ، �%� Sہ ,nِاسے ��د ر��%ے   ج�ن� �, 'ے ہ�ں ، ��ا
ہS ِاس ا�&�ء ��  �6	�Eٰ ��ں رس��I� �9	�� �� س&�m�8 �� B �, 'ے ہ�ں ، 80 ۔ 60ہ�ئے �ہ �ہ دس%�و��ات 



ج� ہ&�Kہ سے وج�د ر��%� ہ�نے �ے P�ر A�b� ,8 ��� �	�ع نے ��د ن� ٓا1,��ہ �IM�ق نہ�ں �8ئ�ں nے �ہ 
�ا ذر��ے '3�IM �ے ِاس ��ص 6&` سے �	�ع �� ا�%�ا �� ���ج ��9ئ� جg '�� ۔ ��%� اور �Y�9 نے 

( �ہ ����ا'� وا�Yہ '�� ج$ نے �	�ع ن�ص,E �	�;� �� '4�ر �,�S �ے رS5 ��ں 8ڑنے سے واaY ہ�ا ۔ 
�ا�m �� ٓا�Xز �� ن�Kن�ہ� �� ۔ �� ا�%�ا ، �� 8 ) 20 ، 18 : �%�1 � "A8 ٹے�� E��ے �9ے ��Bi� `!9 نہ�ں " ا�

�	�ع ا�8ے 5&` ��ں �9ے ج�نے سے 8ہIے ��ٹے �ہ� ��n ، ِاس �vہ�م �� P,ف ا-�ر ہ �, 'ے ہ�ئے �ہ  
۔ �ہ نT,�ہ نNے 6ہ� ن��ے �� دس%�و��ات �!&` ہ�نے �ے ��� �	�;� n,دش ��ں �ے P�ر 8, زن�ہ ہ�ا '�� 

ِاس �� '�3I ��ئU` �ے �A�v�4 �� س�چ �ے س�'B نہ�ں ہے۔  �,ا�� ��n '�� ۔ �%��رف  

 ج1 �	� +ے �ہ� �	��� � ا #3� ؟
�س ��  ز��دہ ', 8ڑه�ے وا9ے اچ�� P,ح �YئS ��ے �nے �v,و�Wت �ے س�'B ا9ہ� ر�!�رڈز '� b� ِمH�

ُاسے ��ئU` سے &��%ے ہ�ں ہ ج� �Bi وہ �	�ع �ے ��رے سوہ ِاس b�b5. سے ن�وا�Y ہ�ں �8ہ�i%ے ہ�ں ۔ 
سے روا�. �� ِاس P,ح وہ ٓاس�ن� ��ہ, �A�v�4 �ے س�چے س&��ے ا9ہ��'� ن��T�ں سے ا���n ��� h ہے ۔ 

 �ہ 8ُ, 3 جU!ہ دE�6ٰ �,ن� اور �A�b �,ن� �ہ ��ئU` ُان �� ا��H ا�%��ر ہے ۔ ، UY�ل �, 'ے ہ�ں �ڑE دوا ��
�ہ �$ ����د 8, �	�ع اور ا�%�ائ� ��I	�� نے دE�6ٰ ��� :  ج$ �� ہ&�ں ج�اب د��� ہے �ہ �ہ '�	$ س�ال

�ہ ہS چSK ہ� نے سے '�� �ہ ُاس نے �!&` P� �	�ع �U-ُ Hہ و6�ہ ��� ہ�ا �	�;� '�� ؟ ج�اب وا�W ہے ۔ 
ِاسے ]��. ��� ج�ن� ر 8, ُاس ��م �� 8�را ��� ج$ �� 8ُ,انے 6ہ� ن��ے نے ُاس �ے �9ے m�8 ���� �� '�� ۔ 

��ں 1ٹ ��ٹ�%� ہے ج�ہ�ں �	�;� �ے �9ے U6,ان� نU�ت ��ں �,'��n ��� g '�� ۔ " ا�%��زE ص�vت " ن وہ ُا'�� 
��ص P�ر 8, ،  ، �%� �n�8ُ,انے 6ہ� ن��ے �� 5�ا9ہ د�%ے ہ�ئے ��ش ہ�'� ہے ج�	ے ِاسے �	�ع �� زن

 ��' ��n ��� ں سے 8�را�%b�b5 �� ہ 15 ، 6 : 2 ، 23 : �1%� ( اور '�,�ے,�Xاور 9)  و ، �Y�9 ، $Y,� A!�
 درس. �	�وP E�ر 8, اص,ار �, 'ے ہ�ں �ہ �	�ع) ا6&�ل �ے ا�%�ائ� ا��اب ��ں ( ����5 اور 8_,س 

ا��8 8�9$ نے U6,ان� �Hم سے  ۔  8ُ,انے 6ہ� ن��ے �ے ���ن ��ں 1ٹ ��ٹ�%� ہے  �ے �9ے �	�;�P�ر 8,
��. �� ز��دہ ', �ہ ]��. �,نے �ے �9ے ص,ف ��� �ہ �۔  ) 23 : 28ا6&�ل ( 6�ہ ��� ہ�ا �	�� '�� �	�ع و

 A�b� نہ�ں ہ� ج�'� �ہ�ں `��b� �ِ� B'ن��ے �ے ُاس �ے �9ے ���ن �ے س� �جg '� �	�ع �� 8ہ�iن 8ُ,انے 6ہ
!�,نے �ے اچ�� وجہ نہ�ں �ہ ُاس �� �	�;� ہ�نے �� دE�6ٰ س� '��   

 

" ��ہ �	� ج�ہ صHح د�%� ہے �ہ �	�;� ، �ہ ٓا�� �ہ 8ُ,ان� 6ہ� نِاس� �9ے �ہ 8�چ��� �ہ. W,ورE ہے 
�ا� Eو�	ق '�� " ��IM� ہ�ٓاس&�ن 8, ا��E وج�د ر���ے ج� ان	�ن ���ے �ے ����Iے ��ں ، دوس,E ن� ٓا1,�

اور ��د ر���� �ہ 8ُ,ان� 6ہ� ن��ہ ٓانے وا9ے �	�;� �ے ( اn, �ہ ا�	� �Bi نہ�ں �ہ%� سے دس%U,دار ہ�'� ہے ۔ 
�,'�و ہ&�ں ہ, �	� �ے د6�وں �� �P f�!K�ر 8, ) �ے �9ے �%�س� ہے ��رے ا�� ��ٹ �� 'H�4vت 

�ا '���9ٰ �� دوس,ا ا��zM- E ، �,ن� ہ� �n ج� �ہ%ے ہ�ں �ہ �	�ع دون�ں �	�;� اور ن�ٓا1,��ہ ہے ، � ̀ &!�
�ا" س&�B ��ں �ے۔ �ے ��W�ع  �� دE�6ٰ �, 'ے ہ�ئ"   

 

�� �i���� ہ���جg نNے 6ہ� ن��ے �ے �	�;��ں نے �	�ع �ے � ؟ U6,ان� ا�U%Yس�ت سے �	�;� �� ��ن	� 
 �� 5�ا9ہ 18 : 18ہ اس%~�� و�	�;� ہ�نے �ے دP �b�b5 �� ٰE�6�ر 8, ]��. �,نے �� ���ج ��9ئ� 

��ں ُان �ے �9ے ُان ہ� �ے ���ئ��ں ��ں سے '�,E ��ن�� ا�� ن�U �,�8 �,ون�� :"  ر��%ے ہ�ں د��ے�ے �9ے
دون�ں " �ن�� اور ج� �Bi ��ں ُاسے S!5 دون�� وہ� وہ ُان سے �ہے �n اور اH� ��8م ُاس �ے ��ہ ��ں ڈا9

نے ِاس ����د�U6 Eرت �� �ہ د���نے �ے �9ے  ) 37 : 7ا6&�ل ( اور سٹ�Av  ) 22 : 3ا6&�ل ( 8_,س 
��ن�ان سے ہ� ن�  ) 14 : �6���5 ( '�� " و6�ہ ��� ہ�ا ن�U" اس%�&�ل ��� �ہ �	�ع  �Iا س,ائ��ج$ �� ا�%

�ا نے �	�;� �� �,�8 ��� ��س�ٰ �� ��ن�� ہ�ن� '�� ۔ ر ج$ �� ��م '�� او�6,صہ سے U&9ے ، �	�ع ��ں ، 
�ا نے ا�8ے ��دم �� ُاٹ�� " و6�ہ ��� ہ�ا ا9ہ� -z، اس,ا�N` اور ُدن�� �� ن��ت دہ��ہ۔ 8_,س f ا�v9ظ ��ں ، �

 3ا6&�ل " ( ے ہٹ� �, �,�. دے ۔ �, 8ہIے '&ہ�رے �8س ����� '��ہ ُ'S ��ں سے ہ, ا�� �� ُاس �� ����ں س
۔)26:   



" ، )6 : �9	���ہ " ( اس,ائ�` �ے �9ے ��ٹ� �8�ا ہ� �n "دوس,E ����رE ��س��U6 ٰEرات نے و6�ہ �ہ� �ہ 
اور داود �ے -�ہ� �n,انے ��  ) In3 : 16%��ں ( ۔ ا�,اہ�م �� ن	`  ) 15 : �83�ا�m " ( 6�رت �� ن	` 

 6 : �2%� ( وہ ��. اS;9 ��ں �8�ا ہ�نے وا� س,دار ہ� �n ۔  ) 1 : �11	���ہ  ، 16 ۔ 14 : 7 س�&��` 2( ن	` 
�ا�Y Eِدر "ُاس �ے �ہ. سے ن���ں ��ں سے ا�� ۔  ) 2 : 5،��!�ہ �( ہ� �n " ا���. �� ��پ" اور دوس,ا " 
�ے ز�,ے ج� �	�;� �� ن� ٓا1,��ہ ��Y�IMت  ��ں ِاس �� وا5� �U6رت ہے 6 : �9ہ �	���ہ  ) 6 : �9	���ہ 

 �U-Hہ وا5�ان�. �ے �9ے �;,ان �� ُا���رے �n ۔ �ہ, �5ل ،، اn,چہ �ہ ��ں ر��%ے ہ�ئے �rہ, ہ�'� ہے 
� س ��b� ِمHس��	ر 5,8�P  ہ ہ�ن�ے �ہ  8ڑه�ے وا9ے�nن��ے �� ِاس سے ٓا �ا�� �U6رت �� 8ُ,انے 6ہ

5 zM- ہہ و ��� �,نے �� اج�زت نہ�ں ہ�ن� چ�ہ�ے �ہ ص,ف ا��' �� �W ا ہے��ِاسے ۔ P �b�b�ر 8, 
�س ��ہA �ہ�د��ں �ے ���8� '�ے ، ُان ��ں سے �	� نے نہ�ں س�چ� �ہ ��س�Eٰ �����9 نہ�ں چ�ہ�ے �ہ b�

 gI_� �� د-�ہ �� د�� ج�نے وا� ا9ہ� ن�م�� ، ��' Aا '���9ٰ �� ُر��� E�اب دو ا-�Mص �� �ہ '�� �ہ وہ ا�
ج$ ، ُاس سBi� g �� ',د�� ��ں ہے �ہ اس,ائ�` �� ��,اث ن� رازدارانہ P�ر 8, اور اچ�ن� ','�g د�� ج�

�ا�Y Eِد"  �ے6 : �9	���ہ �ے �9ے ��ڑE ہ�ئ�۔ ��ے " ا9ہ� ہ�,و" U6,ان� V9. �� راہ�&�ئ� ��ں �� " ر
� ��� ج�'� �� ���!$ �,'ے ہ�ئے ���ن ��� ��n ہے ۔ " ا9ہ� -�ن و -��. " P�ر 8,�U&IY ر��%���9!` �ہ� ا

�ا" سےاس%�&�ل ��� uv9 ��n ہے �ہ �	���ہ�" ٓاد���ں �ے زور اور ص� ���E"  ج�ہ�Hم ��ں �	� اور"  
 8, 8ہ�iن� ��n '�� �ہ ِاسے �K�ُدہ P�ر 4  ۔ �n� ہ�'� ہے�ے �9ے اور ِاس �ے س�'B س�'B 1,-%�ں �ے �9ے

۔ )21 : �22	���ہ" (اہ` �,و-SI �� اور ��� �ہ�داہ �� ��پ ہ� س!%� ہے  " ان	�ن� ���ہ  

�ا" ��س�Eٰ ��د-�ہ ��" وہ&� " ��ں 45ز��ر �A!�9 �ہ�ں�� �Bi ��� ہے �ے P�ر 8, 8ُ!�را ��n ہے ، " 
ِاس ( uv9 ِاس� �9ے �9�4;. �, ُچ!� ہے ۔ ُاسے ��Yس �,نے ��  W,ورت نہ�ں �ہ �ہ�دE وا5�ان�. 

 Sے ��ں ِا9�ہ�I���� ( ہ!I� ��' ��n ��� نہ�ں �n� ا �ے �9ے���س" �� ص,ف ا�� b� ت 8, �� ا9ہ� -�ن���b� 
�,اون، ڈرائ��ر، اور �,��� سے " ( &�ئ����n �ے �9ے �n� ہ�'� '�� و -��. اور Y�ت �ے P�ر 8, ا9ہ� ن

ن��$ ، اور U6,ان��ں �� ز��ر ۔  )42 ، 8ُ42,انے 6ہ� ن��ے �� U6,ان� اور ا ن�,��V9 E. سے ، صv;ہ 
" %�&�ل ��ے �nے uv9 وہ ُان �ے ��ص P�ر 8, اس ) U61:  8,ان��ں (  نے ُاس �� 5�ا9ہ د�� 9!��رE ج�ہ�ں

�ا��E سے ا1�Wہ �ہ. ���U, '�ے �� ��س�Eٰ ��د-�ہ �ے P�ر 8, ���ن �,نے �ے �9ے " Iاور ُانہ�ں نے ج
�ا نے ُاسے ُاس!ے -�ہ� اس%;�bق ��� �ہ �۔ ) 7 : 45ز��ر ( �� 6_� ��� '�� �	�;� �ے   

 

د�U6 �Nn Eرت �ز�� P�ر 8, �	� ا�%�ا �ے ��رے �!~,ت 5�ا9ہ  �	�;� �� ��ں 2 : �5ہ�ں '� �ہ ��!�ہ 
 Y	E�V9 �� S ، �� ا��E 8ہIے سے وج�د نہ�ں ہے ۔ 

��S ز��ن�ں" ِاس� �%�ب ��ں ِاس� ان�از سے Y " ں '��ں�Mوں �� '�ر����!�ہ ( سے ��b�ب سے ��ے �nے و6
�ائ� 9&;ے 8, د�ے ج� ُچ!ے '�ے �P ���b�ر 8, �	�;� �ے و6�وں �� ان	�ن �� '�ر�� �ے ا 5۔ )20 : 7%�
 ) mا���83 :15 mا���8 ، 49 : 10 �%�n ، 24 : 17 ۔  )19 ۔  

,انے  �	�;� A8 �ے س�ا ل '� رس�ئ� ج�	ے وہ اور رس� ل �,'ے ہ�ں ، ہS �	�� �ے ��رے �8ُ	�ع �ے
̀ ج� صHح د�%� ہ�ں �ہ ا��E ��1ن� �Bi� 3I�%� IM نہ�ں �8'ے 6ہ� ن��ے �� n AK�8�ئ��ں سے �ق اس,ائ�

��د-�ہ �� اس,ائ�` ��ں داود �� ن	` سے �8�ا ہ�ن�  '�� ۔  ہ�ئے ��د-�ہ �ے P�ر 8, ان	�ن �����ے و6�ہ ��ے
 ) 23 : 1 ، �%� 14 : 7 ، �	���ہ 16 ۔ 13 : 7 س�&��` 2( 5&` ��ں ��9 ج�ن� '�� '�� ، اور ا�� ���ارE سے 

  �	�;� 8,دہ س!,�A 8, 8ہ��i۔ ۔ اور ِاس P,ح ، -ہ��Kہ اn	%$ �ے دوِر 5!��. ��ں ،

 

 � ا �� ��ٹ�
 

�	�ع �� 8ہ�iن �ے ��رے �ہ. ز��دہ �K�,8ن� �� ذر��ہ س�9�ں �� روا�%� س�چ سے ����v� ��n �i,وWہ 
�ا �ے ��ٹے" ہے �ہ ��س ��ں " b� ِمH� gI_� �� ہے �� �6�ان Aا �� ُر��� E�۔ ِاس ن� ٓا1,��ہ �IM�ق ، ا�

%Yر 8, ا�P ہ �� �&!�ہ�,Tازہ نہ�ں ����9 ج� س!%� ۔ ن��ہ ا9ہ��'� س,�Y�P m. �ے �9ے �Uس�ت �ے �9ے ان



� �ے P�ر 8, ج&� ہ�ا ہے ۔ ��ئU` ��ں ا�� n�اہ� ہے �ہ W .ہ �ہ�,Tا �� ��ٹ�" ن���	�;� �ے �%�Uدل " 
ا-�رہ �,'� ہے �ہ ُاس �� 8�رE ان��` ا�� W�� g9�X�ع '�ہS ����5 اور اص` ��ں ِاس �ے �%,ادف ہے۔ 

�ا �� ��ٹ� " ، �ہ ہA�b� S ر��%ے اور س&��%ے ہ�ں �ہ ہے �ِان ۔  ) 31: �20���5 "( �	�ع �	�;� ہے، 
  �ے ا�U%Yس ��ں ��n ���8 �ے۔ �62�ان�ت �� �	�وE �,نے �� ����دوں �� د�9	��8ُ,انے 6ہ� ن��ے ��ں ز��ر 

�اون� اور ُاس �ے �	�� �ے �Hف ز��A �ے ��د-�ہ ص� ٓارائ� �, �ے S��5 ٓا"�8$ ��ں �K�رہ �, 'ے 
ُ', : " اور ج$ �ے �9ے وہ �ہ%� ہے  ) 6ٓا�.( ج	ے وہ ��د-�ہ �ے P�ر 8, �,و-SI ��ں �YئS �,ے �n " ہ�ں 

" ( B��ُ سے ��ن� اور ��ں Y���ں �� ��,اث ُ'��ے �KM�ن�� ��,ا ��ٹ� ہے ٓاج ُ'� B��ُ سے �8�ا ہ�ا ہے 
,نے سے ہ�i!iہٹ �;	�س نہ�ں �,'� ، اور ِاس ��ں �	�ع ا�8ے �9ے س�رے ز��ر �� �n� � ) 7،8ٓا��ت 

 v-�!�2 : 26ہ ( ا��8 اور ا�8ے �8,و��روں �� Y���ں � ,8	Ub%` �� 5!&,ان� �� m�8 ���� �� د�!�%� ہے 
۔ )27۔   

�ا �ے ��ٹے �� ا�	� ہ� �	�وات �� ���'� ہے ، جg ا9ہ� �!�-vہ �ے وس�Iے وہ �	� �8_,س �	�;� اور 
4��3 �,'�ہے ع 8, ا�8ے ا�&�ن ��' :  

 

�ا �� ��ٹ� �	�� ہے "�)16: �16%� " ( ُ'� زن�ہ   

:��ہAِ اST6 �	�ع سے 8�چ�%� ہے   

۔ ) Y,�14 : 61$ " ( ��� ُ'� ُاس س%�دہ �� ��ٹ� �	�� ہے "   

�ا �� ��ٹ� اس,ائ�` �ے ��د-�ہ��ے ِس�ا ��ئ� نہ�ں )41ٓا�. (، �	�;� )49 : �1���5 ( ن%A ا�` س&��%� ہے �ہ 
۔  )18 ۔ 15: 18 ، اس%~�� 45ٓا�. "( ��س�ٰ �� -,��. ��ں اور ن�U�ں نے 9!�� $ �ے �9ے جہے،   

 

�ا �� ��ٹ� " �6�ان ��8�ا�m 7 : 38 ، 1: 2 ، 6: 1ا��ب ( �Hم ��ں 1,-%�ں �ے �9ے ��� �n� ہ�'� ہے "  ، 
، اس,ائ�` �� Y�م �ے )�Y�93  :38 (ٓادم �ے �9ے ،  )25 : 3 ، دان� ا�` 6 : 89 ، 1 : 29 ، ز��ر 4 ، 2 : 6

22 : 4�,وج ( �9ے (  ، ��ا �� ن&�ئ����n �ے P�ر 8, اس,ائ�` �ے ��د-�ہ�ں �ے �9ے ، اور نNے 6ہ�
ہS ِاس �6�ان �� �	� ��� در��اس. �� ن� ٓا1,��ہ �IM�ق ۔  ) 12 : �1���5 ( ن��ے ��ں �	�;��ں �ے �9ے 

�ا �ے ُر�A �ے �9ے �8نے �� ن���م ج�ن� 8ڑ� E��ہ نT,�ہ ��ئU` �ے ا9ہ� ��ٹے A8 �ے '�ل �,�ں nے ۔، ا�
 نT,�ہ سے س�دہ P,ح W�5 ,�X, ہے ۔ 

 

�Y�9 اچ�� P,ح ج�ن%� ہے �ہ �	�ع �ے ا9ہ� ��ٹے A8 �� ���ارS�,� E �ے رS5 ��ں ہ�نے �ے ُاس �ے 
�" ذہ�� nُ&�ن سے ن!�� ��n ہے ، وہ �	� ا��E ا�%�ا �ے ��رے ��Bi� `!9 نہ�ں ج�ن%�۔ b98, روح ا B�'ُ س

 �n �ن�زل ہ �n 8, س��ہ ڈا9ے B�'ُ رت�Y �� ٰ�9��' ا���ا �� ��ٹ� اور ��س b� سے وہ ��9�ِد gUاور ِاس س
 �n ئےHہ� )" �Y�91 : 35(  9&;ے �ے �9ے " ٓاج" ز��ر ن��$ ۔ �Wے وا� .Yسے و A8 ے ��ٹے� �;�	�

20 : �%�1 ( �8�ا ہ�ا '�� ��ں  UY` از �	�� �3	��U�,b' �;  ) 7 : 2ز��ر ( ��	�ب �, ُچ!� '��  �Y�9 ، 1 : 35 
، ) ، �ے جے وE نہ�ں33 : 13ا6&�ل ( ُاس �� �8�ا ہ�ن� '�ر�� ��ں ُاس �� �rہ,�. �ے '�3I ر��%� ہے ۔ ) 

�ا ُاس �� ��پ ��� � gان��ں ( ج,U61 : 5 ، 1 ��5�� 5 : 18نہ�ں E۔ ) �ے جے و  

 

�ا �ے �Hم �ے P�ر 8, 8ہ�iن� ��n ، ج� �ہ واP �W�ر 8, ا�U%Yس�ت سے ���n ��� m�8ہ�ں ، � ہے �ہ �	�ع 
����ت ہ�ں ۔  �IUے ��ئ� A8 ع �ے ��ٹے�	ِاسے ُاس �ے 5&` ��ں �9ے ج�نے ، ُاس �ے ج� ُاٹ��ے ، �� �

�Y�9 �� ��ٹے A8 �� نT,�ہ درس. P�ر 8, 6�رت ُاس �ے ��د-�ہ. b� ,8,ر ��ے ج�نے سے ر��n ��� SY ہے۔ 
mا��،ٓادم �� ن	` ، ا�,اہ�م ، اور داود �� ن	` سے �8�ا�m �ے �9ے ُاس �� ُا��� �ے  سے �	�;� �� �8

�U6رات جA �� ہS ج�ن� �, ُچ!ے ہ�ں ہ&���K ��ں ��ٹے ۔  )1�Y�9 ، 3 : 38 : �1%� ( س�'3v%� B ہ�'� ہے 
�ں۔�ے �9ے -�4M 8ہIے سے وج�د �ے ��رے �	� ��I���ت �� ��5` نہ  

 



دہ;ے ہ�#:ا�9ِ ٓادم ، � او+  � ا �ے   
 

" �� �	�ع سے ��د ا��8 5�ا9ہ m�8 �,نے �ے P�ر 8, �!~,ت اس%�&�ل ��� ��n ۔ ج�	ے " ا�Aِ ٓادم" �6�ان
�ا �� ��ٹ��ِاس P,ح ج�	ے �	�ع �hہP �U�ر 8, دE�6ٰ  ِاس �� � 3I�' g�,Y g�,Y	�A8 �; �ے س�'B ہے ، " 

�ا �� ��ٹ� ہے ، �ا�Aِ ٓادم �� �Yدرِ " 1ہ �,'� ہے �ہ س,دار ��ہA وہ ُاس� دم ا�Wسے �ہ%� ہے �ہ وہ �	�;� ، 
 �nٓا'ے د�!�ے B'ف ��ٹ�ے اور ٓاس&�ن �ے ��د9�ں �ے س�,P 3 �� دہ��I_�) " $Y,�14 : 61 ،62 (  ۔  "

�ا �ے ��ٹے�  ��پ سے ��ں ���ن ��� ��n ہے ، جہ�ں14 ، 13: �7ے �_�ب �� ز��دہ 8�رP E,ح دان� ا�` " 
 �ے س�'B �ہ 2ِاس �ے �	�وE ز��ر �� ُدن�� �ے �9ے �5ص` �,'� ہے ۔ ")  دما�Aِ ٓا(" ان	�ن� روپ     

�اون�"  �ے س�'3I�' �U�,Y B ، جہ�ں داود ا�8ے 110وا�W ہے ، ِاس �ے س�'B س�'B ز��ر � ) "�;�	� ( ��
�ا �ا�8ے د1%, �� ُدن�� 8, �ےدہ�ے ہ�'B ��ٹ��� ہے جg '� وہ ) ��پ( P,ف 5�ا9ہ m�8 �,'� ہے ج	ے 

�%Y�5ص` نہ�ں �, �9%� ۔ " ا�8ے ُد-&��ں �ے در���ن  5!&,ان�" ار اور ا ��  

 

 ��ں ��س�3I�' E �ے �9ے �	�وP E�ر 8, 17 : 80ز��ر ا�Aِ ٓادم ۔  )45 ۔ 42: 22 ، �%� 2 : 110ز��ر ( 
 ج	ے ُ'� نے ا�8ے �9ے ��U�طُاس ا�Aِ ٓادم 8, دہ�� P,ف �ے ان	�ن 8, ہ� ۔ '�,ا ہ�'E,�' B : " وا�W ہے 

" ��� ہے ۔  

 

� د��و �� ر��� ہے ، ِاس �� '�U�,b �110ہ ���� ��� ہے �ہ نNے 6ہ� ن��ے �ے 9!��ر��ں نے ز��ر ��- ,8 
ہ&�Kہ �ے �9ے ا�8ے ��پ ج� ُاس وU',�  .Yہ 5�ا9ہ د�%ے اور ِاسے �	�ع �ے �9ے �n� �,'ے ہ�ئے، 23

� ��� ��n '�� ج�	�I�ُ ,8 ر�P ا �ے�� ٰE�8, ��س B'ہ ز��ر ن��$ نے ���ن� ��9 '�� ۔ ے �ے دہ�ے ہ�U',� ا��
�ہ ��I%M ہے ۔ ہ&�ں 8ہ�iن �,ن� ہے �ہ ا��E ��ٹ� A8،  �	�;� �ے '&�م ���ن �,دہ �6�ان�ت �ے �9ے �8, 

�� ِاس �ے س�'B ��ازنہ �, 'ے ہ�ئے ہ, ج�ہ ��ئU` �ے I6 gِ9�P&�ں �� روہ�&�ئ� b�b5. �5,ت ان��� 
�ہ نے �ےس�'B �	�ع �ے ��رے س!���� ج� ُچ!� ہے۔ �ع �� m�8 �,ج� ُانہ�ں �Hم سے �	�,ن� چ�ہ�ے 

�	�ع �ے �9ے ان%�Mب ��ئU` �ے 5	�ب ��ں �	�;� �ے �,ا�, نہ�ں ہ� �n ۔ ا�	ے �rہ, ہ� �n �ہ ا��E ��ٹ� 
�,نے ��ں ج� ز��A ہ, �6ر�W زن��n �	, �,نے �ے �9ے ا�� IM� E�ق �ے P�ر 8, ، د�!��ے ، ��ت 

ج�ن� '�� ۔ "  P�ر 8, �5ص` ���ٓاد�� �ے�IX " سے ، ُاسے�,نے   

 

  +ے �  ا �;;ے �� د.�=ٰ +ہ�ں ���
	�ع
 

�. اص` ��W�ع ہے ۔ ����5 نے 9!�� ، ج�	ے وہ ہ&�ں �%�'� ہے ،ا�� �	�ع �� ����5 �� ان��` ��ں ��-
B'ے س�� �4b� ےIع : 8ہ�	ئ` �,نے �ے �9ے �ہ ��Y �� ا �� ��ٹ� ہے " ا�8ے 8ڑه�ے وا9�ں�� �;�	� " )

ص,ف س�i " �	�ع نے ده��ن سے ا�8ے ٓاپ �� ��پ سے '&�� ��  ج� �ہ����5 �ے �_��3، ۔  ) 31: 20
�ا ہے ��	�ع '~�I~� اn, ہ&�ں ����5 �ے ر�!�رڈ ��ں ]U�ت �, �8ن� ہے �ہ ۔  )17 : 3 ، 5 : 44 ، 6 : 27" ( 

�ا ہے ، " �	�وE"س&�B ��ں �اور ُاس �� رادہ نہ ��� ، ہS ��ئ� چ�� ��I�م �,�ں nے ج$ �� ����5 نے ا
 ��' ��n اث ��ں نہ�ں '��  ِاسے س&��� نہ�ں,�� Eل �,ن� ہے �ہ ����5 نے ! �ہ�د�UY 4�رِت د��, ، ہ&�ں �ہ�

�� ',د�� �,'� ہے اور �����5	�A8 �; �� ��9!` ن�N '4��, �� �%��رف �,ا��ج� 8ُ,انے 6ہ� ن��ے   

�ا ہے �� ا�8ے اص,ار �� 'ہہ و ��� ���)اور �	�ع ( � �i3 : 17 ، 44 : �5���5 (  �ہ ص,ف ��پ س ( 
 ا�	� g�X ٓا9�د ن��ہ سے ��د ا��8 ',د�� K�ُ!` سے g9�X ہے ۔

 

 �� �Y�9 اور $Y,� ، �%� د��ے �� اج�زت د�%ے ہ�ں ۔ g�',' ع �� ر�!�رڈ�	� Sہے �ہ ہ .Yہ �9�6ٰ و�
�� �� 'H�4vت ��ں ہ&�ں �%��� ��n �ہ �	�ع نے '�4v` وار 8ُ,انے 6ہN��' �� .ان���,Y$ (  ن��ے �� وا5

�ا ہ�نے۔  ) 34 ۔ 28 : 12� �� دE�6ٰ �,نے سے ����Iہ ����5 �ے �_��3 ، ��� وہ ِاس� �9ے ، ٓا�, ��ر 



�K�,8�� ��5�� ,8 ر�P �Wع نے ا�8ے ����ر 36 ۔ 34 : 10ن �,'� ہے ؟ ج�اب وا�	ہے جہ�ں � ��n ں د���� 
�ا �ے ا8ُ,انے 6ہ� ن��ے ��ں �� ��	�ع نے ا�8ے �9ے ِاس ن	�ن� ن&����ہ ��ر �� اص_�5Hت ��ں ���ن ��� ۔ 

 gI_� �� ہ اس� Eد B'5. �ے س��W�4` ِاس وv' �� "ہ �!%� ہ�نے  ) 30 : 10( ہ�ن� ہے " ��پ ��ں ا���
�ہ درس. P�ر 8, �� ا�� ��م ہے ج	ے ��ٹے نے �!&` P�ر 8, ��پ �� ن&�����n �, 'ے ہ�ئے ��� ۔ 

��ے �� ��ٹے ��Y �� A8س ہے ج	ے ���� �ے P�ر 8, اس,ائ�` �� 5!&,ان� ��ں س&��� ��n 8ُ,انے 6ہ� ن
 ، ��' A!�9ا �ے ُچ�ے ہ�ئے ��د��-�ہ ��ں �!&` ��, 8�رE �� ���8 ۔�	�;� ،   

 

�	�ع ا�	� دE�6ٰ �,ن� -,وع ہ�ا �ہ وہ اور ��پ:  ��ں د�9` ���رجہ ذ�` ہے 29 : �10���5   

 -,ا�. ��ں �!%� وا5� '�� جg �ہ �	� دوس,ے ��aY 8, ُاس نے ا�8ے اور ��پ �ہ ��م اور'�ے۔ "  ا��" 
�� mاہ���ہ�د��ں نے ُاسے ۔  )22 ، 11 : �17���5 ( �ے س�'B ا�8ے -�n,دوں �ے '�3I ر���ے �� ��� 

�ا �ے س�'B �	�وE ہ�نے �� دEٰ�6 �, 'ے ہ�ئے س&��� ۔ � و5�W. �,نے ِاس نے �	�ع �� ا�8ے ��رے
�ا �� ��ٹ�" ج� وہ درb�b5. دE�6ٰ �, رہ� '�� ، وہ �ہ%� ہے ، ُاسے ۔ � �� ��aY د���ہ  ) 36ٓا�. ( ���� '�� " 

�	�ع نے د�9` 8ہm �� �ہ ��ٹے A8 �� دE�6ٰ ن� ��b�ل �	�;� �ے �9ے ا�� ج�ن� 8ہ�iن� �%,ادف uv9 ہے۔ 
�اوں" ��ے��ں نہ�ں '��  ، ِاس b�b5. �� اچ�� P,ح ج�ن�ے سے �ہ �ہ�ں '� �ہ 8ُ,انے 6ہ� ن��ے P�ر " 

 ��' ��n ��H�ُ ر 8, ُاسے�P ہ ��ر �ے��ا �ے اہS ن&����ا�8ے ��ٹے A8 �ے �	� دE�6ٰ  ) 6 : 82ز��ر ( 8, 
ُاس نے ا�8ے ٓاپ �� �� �YئS �,نے سے دور ، ُاس نے ا�8ے د1%, اور ��م �� ُان �W�Y�ں سے ��ازنہ ��� ۔ 

��Y ہ ر���ے وا�U'سے �ڑه �, ر gا �� س���ا �� ��ٹ� '�� ، �ا�� اور س ��� جU!ہ وہ �ے �~�ل P�ر 8, 
اور 8�رے 8ُ,انے 6ہ� ن��ے نU�ت �� ا�� چ��  ��1�ق اv9_,ت P�ر 8, 5&` ��ں ��9 ج�ن� ، ص,ف �	�;� ، 

�	�ع �� ا��8 س,Kn. ��ں ج� 8ُ,انے 6ہ� ن��ے ، �ہ, �5ل ، �ہ�ں ��Bi� `!9 نہ�ں�ے P�ر 8, ج�نے ج�ن� ۔
�س �U6رت �� دو��رہ 9!��ے �� '�W�b �, '� ہے۔ 4 : 6اس%~�� ء ں �M` ہ�'� ہے �� �� وا5�ان�. ��b� ں�� 

 ��n ��� g',� ر��ا �ے �� ا�%��ر �!�-vہ سے �b,رہ 5�ود �ے ان��س ��ں b�  ِمH� �� B�&د س���	�ع �� 
�� ۔ � 'ا�U%Yس�ت �� ٹ�ٹ� ہ�ا ہ�ن�X, ��زوں ہ� '� ۔ ورنہ ُاس �� �	�;� ہ�نے �� دE�6ٰ ہے ۔   

 


�ح;� �� 
ہ�د= ز��ن 
 

�ا '�� ، �ہ س�چ�� �ہ. 36 ۔ 34 : 10جU!ہ �	�ع نے '���� سے ان!�ر ��� �ہ ����5 �  ��ں وہ 

  �n �ہ m����� سے ذہA ����5 �� ان��` ���ہ ُاس نے �	� ج�ہ ��د ا��8 ',د�� �� ۔ ن�UY�6. انY .��[ 
�ا " �	�ع ۔  B�,8 �,ن� چ�ہ�ےے ہ�ئے ��اص�ل b�,P�ں سے ��ں ر���( سے �rہ, ہے " ص,ف سiے 
�اہے  ) 3 : �17���5 �۔ ����5 ا�8ے 8ڑه�ے وا9�ں سے ��اہm �,'� ہے �ہ وہ  ) 44 : 5( ۔ ا��H ��پ 

�ا �� ��ٹ� سBi� g ج� وہ 9!�%� ہے �ہ ِاس �ڑE س�iئ� ��ں 45ہ ڈا9%� ہے س&���ں �ہ ��ہ �	�ع �	�;� ، 
�ا " ج�	ے ہS د�!B ُچ!ے ہ�ں ، �ہ اص_Hح ، ۔ �	�ع ��د �ہ%� ہے  ) 31: 20( ہے �ان	�ن� �IM�ق �� " 

�ا �� ن&�����n �,نے �ے �9ے اس%�&�ل ��� ج� س!%� ہے ��ا �� �,ا�,P ���b� A!�9 "E�ر 8, ، سے � "
�ا �� ��ٹ�" �	�ع �� س�دہ P,ح ا��8 ُر'Uہ�ے �vہ�م �� P,ف ا-�رہ نہ�ں �,'� ۔ � ) 36 : �10���5 ( ہے " 

!A ُانہ�ں نے ُاس 8, ��9%��� �ہ وہ �	�;� '�� ، " ص�ف P�ر 8, "  ��ں ، �	�ع نے ُانہ�ں 25 ، 24:  �10���5
 �A�b نہ ���۔

 

�ا �� P,ف" �	�ع ا�~, ���ن �,'� ہے �ہ ُاسے �8ڑه�ے وا9�ں �� �%�� اوس� ِاس سے ����� ��n ۔ " 
����5 ��%	&ہ د��ے وا9ے �� '� ہے۔ ُس�%� ہے �ہ �ہ ��9!` وہ نہ�ں ج$ �� P,ف ����5 ا-�رہ �,ج&Iے �� 

�ا �� P,ف سے " ��� � " ��' ��n ����� ) ة��Y6 : 8 دوں �� ��� ����� ،  ) 4 : 6، ��!�ہ,n�- د��اور 
�	�ع �ے �_gI �� "  ٓاس&�ن سے ن�iے ُا',ن� "۔  ) ��n "����� " ��n ) ��5��17 : 18 ہے ج�	ے�	�ع �� 

ج� �ہ روٹ� ہے ج� ٓاس&�ن سے ل ہ�نے �� W,ورت نہ�ں ، �ے ��ن س� ���ئے �I�i8 زن��n سے ن�ز



ن�!�د�&$ نے -���. �� �ہ  ۔ ) V9 ) ��5��6 : 50 ،51�رP E�ر 8, ٓاس&�ن سے ن�زل ہ�ن� " ُا',E ہے ،
�ا �� P,ف سے ٓا�� '�� " �	�ع �A!�9 ُاسے 8ہIے سے ��ج�د ہ�نے �ے P�ر 8, نہ�ں  ) ��5��3 : 2 " ( 

Eت �� ، س�چ� '�� ۔ ن� ہ� �ہ�د�� �� �Uُانہ�ں نے ن gں نے ، ج�n�9  " ��' ے ُدن�� ��ں ٓان�	�6� ��5 ( "ج : 
ہ, " �_gI �ہ وہ ا��8 �8�اش سے 8ہIے زن�ہ '�� ۔ ��b�ب �ہہ ر�%� ہے �ہ ،  ) 18  15 : 18 ، اس%~�� 14

ہ, ���` ان��م ��پ �� P,ف سے I�ِ%� ہے اچ�� �mKM اور   

�	�ع اور �ہ�د��ں �� ا9ہ� ا�%�ا �� ���ن �,نے �� ہ� �ہ� b�,Pہ " سے ُا',ن� ٓاس&� ن " ۔  ) b��1 : 17�ب ( 
۔E سے �8�ا�m �ے ذر��ے �	�ع سے'��ج$ �� '�P ���b� 3I�ر 8, ���ارہے ،   

 

 

ج$ �ے ��� ن�ت  ا�Aِ ٓادم �ے س�'�� B	�I ہ�ں ، " 8ہIے سے وج�د" ��ں ) 62 : 6 ، 138 : �3���5 ( ����5 
IM� ن��	ان gI_� �� 8, �ق ہے۔ Aع �ے ز���	ےِان ٓا��ت سے ]��. ��� ج� س!%� '�� �ہ �	سے ز��دہ ج gس

�8�ا ہ�نے سے 8ہIے ٓاس&�ن ��ں ان	�ن� �M�ق ہ�'ے ہ�ئے زن�ہ '��  ! Eور,W ,�X .5�Wو �� S	Y ِاس
��ں ��پ  س�ل UY` ا�Aِ ٓادم �� رو�� 600ہے ، �ہ, �5ل ، ا�� �,'Uہ جg ِاس X ,8�ر ��� ��n �ہ دان� ا�` نے 

ص�رتِ  �5ل ج� ن�� 6ہ� ن��ہ �ہ%� ہے ج	ے �	�ع نے ج� ُاٹ��ے اور  �ے دہ�ے ہ�'B ��ٹ�ے د�!�� '�� ، 
�	�;� �ے P�ر 8, ، �	�ع نے ��د �� ا�� -zM �ے ٓاس&�ن 8, ُاٹ��ئے ج�نے سے �5ص` ��� '�� ۔ 

 ��' ��n ں ٓاس&�ن �ے �9ے ُاٹ������ � �ہ ، دان� ا�` �ے ا9ہ� رو�� ، ُاس وY. سے�,دار ��ں د�!�� ج	ے ��
�	�ع ا� ��8	Ub%` ��ں ��ت �	�;� �ے جHل ��ں دو��رہ ٓانے �ے ��� �ہ ُاس �� ���ل '�� ۔ ، �ے �_��3 

�8�ا�m سے 8ہIے ر��%� '�� ۔ " 8ہH وج�د" �� P,ف 9�ٹ�ے �ے �9ے �U-ُ Hہ  �� �;�	� �� Bi� gِاس س
'�ہS �	�ع ��پ �ے دہ�ے ہ�'B ہ�نے �� '�aY ر��%� '�� � ۔ 8ہIے ہ� دان� ا�` �ے وس�Iے د�!�� ج� ُچ!� '�

 ��' ��n ��!ے د�Iر 8, ُاٹ��ئے ج�نے �ے رو�� سے 8ہ�P ا �ے ��ٹے �ے��( جہ�ں ُاسے ان	�ن� �IM�ق 
�ہ �ہ�� �ہ �	�ع �� ��. اS;9 ��ں ا��8 �8�ا�m سے 8ہIے ان	�ن� �IM�ق �ے P�ر 8, ٓاس&�ن  ) 62 : �6���5 

 .M' ا �ے���	�ع �� 8ُ,انے 6ہ� ِاسے دن�ں ����5 اور دان� ا�` سے �IX  س&��� ��n '�� ۔ 8, ہ�ن� '�� ��ں 
!ن��ے ��ں �	� چ�� �ے واaY ہ�نے �ے �9ے ُاس �ے ��رے �� n AK�8 �Nn�ئ� سے 8ہIے �8�ا ہ�ن� '��   

 

 ا�/اہ�م سے �ہ�ے ج@ل
�	�;� �ے ��ِر ��g4 �� �ہ�ں ۔  ) 9�Y24 : 27�(  نے ا��8 '�ر�� �� U6,ان� ا�U%Yس�ت ��ں 9!�� ہ�ا ���8 �	�ع

ا9ہ� ر�!�رڈ ��ں �Bi ��� ا�	� نہ�ں د�� ��n '�� �ہ 8ُ,انے 6ہ� ن��ے واP �W�ر 8, ���ہ ������n �i ہے ۔ 
۔ n�اہ� �� ان�Uر ِاس �� ان%ہ� 8	��انہ P�ر � ,8	��r �� �;ہ,�. سے ُاA��9 ��ں ڈا� ج�ئے �n �� وا5�ان�. 

�n د �,ے��ا �ے �!%� ہ�نے  �ہ Y�ل �� �� ��U� ے ��رے ا�� 9&;ہ �ے �9ے ��� س�ال رس�9�ں نے�
�� �ہ �ہ وا5�ان�. �ے ��رے �	�ع �� �rہ,�. نے ���U ��ئ� ن� �'��,T	INہ �8�ا ��� ہ� ۔ نہ�ں ��� '�� ،   

 

 

نے �	�ع �ہ ����5 �� ا�� �� دو �U6رات ��ں ،  ��ئU` وا5�ان�. �ے �9ے صHح د��� �ہ�I ہے �ہ ِاس� �9ے
�ا " ا�8ے �ے د�A ���ن �� �ٹ� د�� �ہ ��پ � �iوج�د ،  ) 3 : 17('�� "ص,ف س ,U��� �ہ �ہ ہ&���K سے ��

����b ر���ے �ے ��رے ��ت �,نے سے ُاس نے ا�8ے ٓاپ �� ان	�ن� �IM�ق �ے ز�,ے سے ��ہ, ���8 ۔ 
ُاسے  ) 5 : 17(��%� '�� ج	ے وہ ُدن�� �ے -,وع ہ�نے سے 8ہIے رP�ر 8, ُاس �� جHل �ے �9ے د�6 

جHل �� ��اہm �ے P�ر 8, ٓاس�ن� سے س&��� ج� س!%� '�� ج	ے ُاس �ے �9ے ��پ �ے ��4��ے ��ں 
 ، 22 : �17���5 ( جHل ج$ �� �	�ع -�n,دوں �ے �9ےارادہ ر��%� '�� وہ ��� د�� ��n '�� '��ر ��� ��n '�� ۔ 

  '�� ۔ ، A!�9 ُانہ�ں نے ِاسے ا��� UY�ل نہ�ں ��� ) 24

 



4� ��ں ��ئ� ��� سg سے اہS چ�� ، ج�	ے ��س�ٰ ، -,��. ، �ہ �ہ�دE س�چ �� ن&�نہ '�� �ہ b� ا �ے��
 B'ا �ے س����ا �� ��د-�ہ. اور �	�;� ، ہ&�Kہ سے �ِاس ور�� ��ں ����5 ر��%ے '�ے ۔ " وج�د" '��ہ ، 

۔ 8_,س، 8ہv-�!�13 : 8 (  �Iہ  ( ہ�نے �� ��ت �, س!%� ہے" رون&�" ���S9�6 Eِ سے I4� ,%K�8���. �ے 
� �� ';,�, ��ں ، �� �� E��ا �ے UY SI6` از وY�ع �ے P�ر 8, �	�ع �ے ص�" ے ہ� وج�د8ہI"  ص,ف 

 ��ں ہ�نے �� ج�ن%� ہے۔ 
ا6&�ل �ے ا�%�ائ� ا��اب ��ں ُاس �ے واu6 درس. P�ر 8, ِاس� نT,�ہ �� �Tہ, ہ�ں ۔  ) 20 : 1 8_,س 1(   

 

 A!�9�	ن����ہ ا�,اہ�م سے 8ہIے �	�ع وج�د ر��%� '�� ؟ ���  ��ں ہے �U6  ��5��8 : 58ر'� ]U�ت  د�9	�
�اEِ وا5�" , چ�� �� ُاA��9 ��ں ڈا9%� ہے �ہ ا��H ��پ ٓا�, ��ر ہ�	�ع ا�� ج�نg �ہ �ہ%ے ہ�ئے �( ہے " 

�ا �� ��ٹ� ہے  ) 44 : 5 ، 3 : 17��ا نہ�ں ، �I!ہ �اور دوس,E ج�نg  ) 36 : �10���5 ( اور �ہ �ہ وہ ��د 
�. ا�8ے ����روں �� 8ُ,انے 6ہ� ن��ے ��ں��� ُاس نے �ہ �ہ وہ ، �	�ع ن� ٓا1,��ہ �IM�ق ��� ہے؟ ��-  ِ`��b

 ص,ف 5` نہ ہ�نے وا�9 چ��ن ��A ��  ) 7 : 2 ، 6 : 82 ، ز��ر 36 : �10���5 ( اY	�م ��ں ���ن ��� 
ِ̀ ، ��� '~� �~�I	INہ �ا�m سے 8ہIے زن�ہ '�� ؟ وہ ا�,اہ�م �� �v���8. �ے �9ے �ہ �ہ%ے ہ�ئے �ہ  ��Y ے	ج

 ��n ��� 5` نہ�ں ��U� ,8 ر�P ن���&P؟ ا��n رت �� وجہ سے ُاٹ�����U6 � : ���10 ، ِاسے ����5 ��ں ا�� وا5
�انہ نہ�ں ؟58 : �8���5 �	�ع �ے ��� �ے ���ن اور ��bہ �Hم �� رو-�� ��ں  ��ں 36�&Ib6 8ڑه�� ��  

 

سے �ہ�دE ��5�ل ��ں ج� ����5 �� ان��` ��ں س,ا�. �,'� ہے �ہ س�چ�� �ہ. 1_,'� ہے �ہ 8�رP E,ح 
ج� b1 S9�6ہ �� روا�. ��ں ُان �ے در���ں '��ں ج� ',��. ��1%ہ '�ے �	�ع نے ِان اص_�5Hت ��ں ��ت �� 

 ن� ٓا1,��ہ ا�� -8zM, 35 ج%�نے �� �ہ �_gI نہ�ں �ہ " 8ہIے سے وج�د" �ہ�دE س��ق و اس�Uق ��ں ، ۔ 
��ئ� ا�� �ہ, �5ل ، �ہ �,'� ہے ، ِاس �vہ�م �� P,ف زور د�%ے ہ�ئے �ہ ! �IM�ق �� دE�6ٰ �, رہ� ہے 

 ا9ہ� ��4��ے ��ں س,اس, ���� ر��%� ہے ۔ 
 

 

 

�ا �� '3�IM �,نے�� س,n,�� اور� A!�9 وجہ ہے ۔ E��,� 3 �ے �9ے�IM' ,8 ر�P ���b� ع�	ن��ت � 
ے �~�ل �IM� �Nn �� 3I�ق ، ��ٹے ، ��ں �	�ع �� �8�ا�m '� ��6ں نہ�ں Nnے � ُاس �� ��4��ہ �ے �9ے

�ا �ے ان�از نے ان	�ن� �IM�ق ��ں -!` ا�%��ر �	�ع �� -�4M. �� ا�%�ا ہ�ئ� ۔ �nے '�ے ���د  gج
۔  )14 : �1���5 ( ��   

ا�~, صg�I �ے �	�ع اور �ہ�د��ں �ے در���ن �� �Nnں vn%�� �ہ اچ�� P,ح 8ہ�iن� b�b5 �Nn. ہے �ہ 
 ��ں ، �	�ع نے درb�b5. ا�	� نہ�ں �ہ� '�� ، ج�	ے �ہ�دE س�چ%ے �b� ��5��8 : 57ص� �ے�9ے '��ں ۔ 

B!;� �ے دور �� د��	ہ ا�,اہ�م �!I� ، ��' ��!د��ن ہ�ئے د���ئ� د�%ے ہ�ں ، �ہ ُاس نے ا�,اہ�م �� د��- ,�  
اور  ) 11 : 8 ، �%� 24 : �11���5 (  ج� ُاٹ��ے ۔ ��رگ ٓا�,E دن 8, ُ�,دوں ��ں سے )56ٓا�. ( ہ�ا '�� 

�	�ع ا�,اہ�م �� ���دس%� �� دE�6ٰ �, رہ� '�� ، �	�ع �� ��د-�ہ. ��ں 45ہ ��9ے �� '�aY �, رہ� '�� ۔ 
 A!�9 �$ س&�B ��ں؟

 

� ا�ے �,ہ" � ، �ے v-�!�13 : 8ہ ( ��� S9�6 Eِ��� " ��' ��n سے I4� ,%K�8�ب" �ے P�ر 8, ، ُاسے " 
�ا �ے ��4��ے ��ں ۔  ) 20 : 1 8_,س 1ے وE ، ج�ِاس P,ح �	�ع �ے-� ، P E�V9�ر 8, نہ�ں ، �I!ہ 

�	�;� ۔ �	�;� �ےآ نے اور ُاس �� ��د-�ہ. �� ٓا'ے د�!B س!%� '�� 8$ ا�,اہ�م ۔ "'��" ا�,اہ�م سے 8ہIے 
�&�ن �� ٓان!B سے ا�,اہ�م �ے �ہ ُانہ�ں ا" 8ہIے سے وج�د ر��%� '�� " اور ��د-�ہ. ِاس� �9ے ِاس س&�B ��ں

 ��' ��n ��!ے د�I۔ وس�  

 



�ا ہ�ں" �� �~P .U�ر 8, �ہ �_gI ن�ں �ہ " ��ں ہ�ں "  ��ں ان�از58 : �8���5 �ا�	� نہ�ں ہے ج�	ے " ��ں 
۔) ��ں ا9ہ� ن�م �ے P�ر 8, ا�� ���ن ��� ��n ہے، جہ�ں 14 : ��3 ِاسے �,وج   

ego eimi o ohn ( " ��ں ہ� ا�� وج�د ر���ے وا� ہ�ں: "  �ہ �ہ�واہ اH6ن �,'� ہے   

 ��5�� �� 8 : 58 ego eimi o ohn �	�ع نے �	� ج�ہ ِاس �6�ان �� دE�6ٰ نہ�ں ��� ۔    

ہے ، �~�ل �ے P�ر ہ, ، و6�ہ ��ے ہ�ئے �	�;� ��" ��ں ہ� وہ ہ�ں" ��ں ���سg ',ج&ہ   

" ہ�ں ) �	�� ( B سے ��ل رہ� ہ�ں ��ں ہ� وہ� ج� ُ'�"  ��ں د�!��ے ، 26 : 9��4!` ِاس� ان�از �� ����5 ( 
'�� " 8ہIے سے وا�Y"ا�,اہ�م �ے �8�ا ہ�نے سے 8ہIے �	�ع   

4� ��ں س,اس, ���� �ے �9ے S�T6 ا�K9ن ۔ )  �� د�!��ے 20 : 1 8_,س 1 ( b� ا �ے���	�ع �ہ�ں 
 دE�6ٰ �,'� ہے ۔ 

 

) ، �@ما�G�ظ( ��ں +D�+�ت1:1
�ح;�   
 

�� س&���ے �ے �9ے ج$ �� " uv9 "  ��ں 1 : 1، س�ائے �6دت سے ��U�ر ، ����5 �ہ�ں ��ئ� وجہ نہ�ں 
��9!` ِاس� P,ح �� 5!&. �� ��	&ہ  gI_�13 ، �	�ع �� �8�ا�m سے 8ہIے ، دوس,ا ا9ہ� -zM ہے۔ 

دوس,ا -zM ہے ۔ " وہ 6�رت "  �ہ ��ں ہے ج$ �� �ہ �_gI نہ�ں49 : 11 اور �Y�9 30 ، 22 : 8ا�~�ل 
�ا ��ں  ��ے �nے �rہ,�ہ�ں � "zM- ے ����5 " دوس,ے ا9ہ�	ن�ے �� ��ئ� �&!�ہ رس%ہ نہ�ں ج��� ��

�اEِ �,35 ہے " ��پ ���Y رہ%� ہے ، ج�	ے وہ ہ&Kہ اور �	�ع نے ِاسے س&��� '��۔ �وہ� ،  ) 17 : 3( 
�اEِ وا5� ہے� "  

۔ ) 44 : 5(   

 

�ا )�Hم( 8ُ,انے 6ہ� ن��ے �ے �rہ,E '��سg سے اص_Hح ن�Kن�ت� �� 8ڑه�ے ہ�ئے ہS ِاسے '3�IM ��ں 
س,n,�� �� س&���ں nے ، ُاس �ے زن�Y�P �� S!5 mM� �n. �� ج$ سے سg چ���ں وج�د ��ں �� 
�ا �� �Hم Y�P. ہے ج$ سے۔  )12 ۔ 33:6ز��ر ( ٓائ�ں� : �55	���ہ (  ُاس �ے ��bص� ٓاnے �ڑه%ے ہ�ں 
�3I ��ے �nے ن��ت ) �Hم( �ر �9%ے ہ�ں ہuv9 S اn, ہS نNے 6ہ� ن��ے ��ں �	� ج�ہ سے ُاده۔ ) 11 ��

 ، 19 : �13%� ( �ہ� 8�رے نNے 6ہ� ن��ے �� �_gI ہے �ے �V�8م ،ان��` �ے س�'B �	�وE �,�ں nے ۔ 
۔ ) و�X,ہIn6 : 6%��ں   

 

��n ہے ج� ن�Kن�ت  �i�8 �� ت��,Tم" �ہ نH� "ہے ۔ �'��� �� gI_� ہ سے  "�ےIچ���ں ُاس �ے وس� gس
�8�ا نہ ہ�ئ��8�ا ہ ,�V� م�ہ ��ں ، 14 : 1۔ ����5  ) 3 : �1���5 " ( �ئ�ں ��ئ� چ�� ��� ُاس �ےH�  ُاس �ے 

 ِاس �b�b514 ان	�ن� �IM�ق ��ں 'K!�` د�%� ہے ۔ ��1�ق اv9_,ت '4�ر ��ں ا9ہ� ا�%�ا �� ر��%ے ہ�ئے 
�ا ا�8ے ٓاپ ) In4 : 4%��ں " ( وY. �� ��, 8�رE ��ں" 9&;ے سے ، � � �� ن3�IM' �N ��ں ���ن �,'� وا5

4� �ے ٓادم ��ں اص` '3�IM �ے ���ن ��ں۔ ہے b� ا �ے���	�ع �� 5&` ��ں ��9 ج�ن� ور �8�ائm '�ر�� ��ں 
، �	�ع ن��ت �ے س�رے 8,وn,ام �9ے ا�� ن�ے �,I5ے �� ن�Kن�ہ� �,'� ہے ۔ دوس,ے ٓادم �ے P�ر 8, 

4� �� وہ ا���. ��ے �9ے ا�� سٹ�g�',' �� l د�%� ہے ۔ b� ا �ے��ے رس%ے �� ص�ف �,'� ہے۔ ُاس ��ں 
۔ )U61 :1,ان��ں ( ٓا�, ��ر ان	�ن� �IM�ق ��ں ��6ں ��� ��n ہے   

 

�ہ �	�ع نے ا�� زن��n �� دوس,E �ے �9ے ',f �, د�� ۔ �ہ, �5ل ، ِاس سBi� g �� �ہ �_gI نہ�ں ، �ہ 
�ا �� " ے �n ج� �ہ �,اِہ راس. '3�IM سے س����ہ P�ر 8, ٓادم �ے س�'B �%�ازE ��نے �� ُاA��9 ��ں ڈا9�

۔ �ہ ��z9 وا5�ان�. �ے ��ں ��� ��ا�I. �,ے �n ج	ے 8�رے ا�U%Yس�ت  ) �Y�93 : 38 ( ��� '�� " ��ٹ�
�ا 8ہ�I ص��6 E	�Eٰ ��ں �I!ہ ،  ) 35 : �10���5 " ( '�ڑا نہ�ں ج� س!%�" ��ں ��6ں ��� ��n '�� ج	ے �

 ��ت �,ن� -,وع �,'� �رے س�'B �ے س�'B ہ& )U61 : 1,ان��ں ( �,H� Eم ، ُدن�� �ے �9ے ا�8ے ٓانNے ��ٹے



���, ،   �ہ. سM%� �ے س�'Bوج�د ر���ے وا9ے ��ٹے �� نT,�ہ ہے ج$ نے �ہ ا��P E�ر 8, ۔ ہے ' �IUئ��
��b�,P f��1ے سے  �� .�,K� �� �b�b5  ع�	ان�. اور �� K%�� )1 ��5�� 4 : 2 ، 2, �,د�� چ����I وا5

۔  )7 ����5  

 B�&ع �� �ہ س�	ن��ے �� ����5 �ے����5 �� ان��` ��ں � � ا�8ے س�'��  رس�9�ں اور 8ُ,انے 6ہ
�ہ د���'� ہ�ں ��I	��ئ� '�ر�� �� b�b5%�ں ۔ �� 8�رr�v5 E. �ے س�'B ہS ٓاہ��� ��ں ��� ج�ئے �n وا5�ان�. 

���8� وا5�ان�.  ,�X �� س�ت�U%Yت �ے ا], ��ن�ن� ا��,Tے ا�9 ��ن�ن� نiت �ے ن��Yن��ے �ے او �نNے 6ہ
 ��' ���9!` ُاس� و� .Y	�A8 �; �ے �9ے 8ہIے سے Pے ُ-�ہ S�,1 ورf �� ۔ دس%U,دار ہ�نے �ے ٹ��� ��

 ، ��' ��n د�� H��ُ ��' ��n د�� H�ُ� ��� �� .b�b5 �� .د-�ہ�� �;�	� �� `Ub%	� B'۔ ن%��ہ اور ِاس �ے س�
�ہ ، �,س�ں �� -ُ `5 ,�X ، �' ے '!,ار '�� ، ا���	ہ ��� zM- ے ہ� سے وج�د ر���ے وا� ا9ہ�I8ہ

۔ �	�;� �ے �9ے 8ہIے سے وج�د ا�� �!&` ان	�ن� �IM�ق �ے س�'B ا�� وا5� -�4M. ��ں ِ�` س!%� '�� 
، �	�;�. �� ُا���9 د��ے وا� 45ہ ج� ز�,دس%� ٹ��ن	�ے وا� نT,�ہ ہے ر���ے وا9ے �� E�V9 نT,�ہ 

ِاس �ے ��V, �	�ع �� واU6 ,��4' �W,ان� �!�-vہ اور رس�9�ں �� '��I&�ت ��  ۔ �ہ�ں 1ٹ نہ�ں ��ٹ�%�
�اEِ اص_�5Hت ��ں nُ�` ج�'� ہے ۔ ��ا ��پ ، �U-ُ Hہ �وہ ج� ا��H  �ے P�ر �Y,8ئS رہ%� ہے ، �, 35

�اEِ وا5� ہے � �ے اور �	�ع �� �!%� ہ�نے �� ا�8ے ��پ �ے س�'B ُاس ا��) ��5��17 : 3 ، 5 : 44 ( 
ج�$ ��ئU` ہ, ج�ہ ِاس اص_Hح ��س&��%� ذر��ے ج� �,35 ��ٹ� ہے �ے �9ے Nnے ��م ��ں ��n ���8 ہے، 

اn, �	�;�. دو��رہ زن�ہ �,نے اور �!�� �,نے وا�9 ��%� ہے �ہ �	�ع ��ئU` �ے ۔ ) 36 : �10���5 ( ہے
ا��Y �9س ٓارائ��ں سے '�Uہ نہ ��� ��ن�ن� �� �IX راہ�&�ئ� �,نے و �	�;� 8, ا�&�ن ر���ے �� ����د 8, ہے ، 

ج$ ��ں �	�;�. �8�ا ہ�ئ� '�� ۔ ج�نے وا� ج$ نے U6,ان� ُدن�� �ے �9ے �ہ. �S ہ&�ردE �� ��6ں ���   

 

"ا��ہ��" 
	�ع ��   
 

�ا نہ�ں ہے ِاس سے ان!�ر �,ن� نہ�ں ہے �ہ �وہ ا9ہ� 1_,ت �ے س�'B �ے �~�ل P�ر 8, ا�	� �ہ�� �ہ �	�ع 
�س �ے ا], ن�iے ُاس �� �ے " ا9�ہ�. �ہ�ے �ے P�ر 8, �ہ ہے �ہ ، نہ�ں ہے۔ 45ہ ڈا�9ے وا� b9روح ا

�~�ل ���� �ے وس�Iےُاس ��ں 8ہIے سے ��ج�د ہ�ن�، ِاس �ے س�'B س�'B روح �ے وس�Iے ج� �!&` P�ر 
�ا �� ��, 8�رE ُاس ��ں " 8�$9 -���. �,'� ہے �ہ ) 34 : �3���5 ( 8, ُاس ��ں س!�ن. �,'� ہے �

�	�ع ��ں ان	�ن �� د�!�%ے ہ�ئے ہS ُاس �ے ��پ �ے ۔  ) I�ُ1 : 19 ، 2 : 9	��ں ( ن. �,'� ہےس!�
�ا  ) 14 : �1���5 ( جHل �� د�!�%ے ہ�ں �ا�8ے �9ے �	�;� " ۔ ہS ادراf سے ��I�م �, 'ے ہ�ں �ہ ��د 

 .b1ا�� B'19 : 5 �,ن%���ں 2( �,نے وا� '�� " �� ُدن�� �ے س� ( Aِا ۔ ِاس� �9ے ا���  �� 3�IM' �� ا�� ،
5� '� ���,ہ ۔ ان	�ن� �IM�ق ��ں ا9ہ� �,دار �� �!&` ان�از ہے ۔  S� ، ل �� ٓادم ��ںHا �ے ج��اn,چہ 

 ��' ��n ��� 5 : 8ز��ر ( ٓا-!�ہ mائ�، �	�ع ��ں ��پ �� �,P `&!� �� �W�ر 8, وا�W ���  ) 26 : 1 ۔ �8
 ��n ) ��5��1 : 18�� $اے ا� A۔ )  ، ا�  

�ا �Bi ��� ج� 8�9$ �	�ع �ے ��رے �ہ%� ہے ُاسے ان	�ن� �IM�ق �ے ز�,ے سے ��ہ, نہ�ں 9ے ج�'�۔ �
���ا �� ہ�!` ��ں ُرخ نہ ���ہ -�زو ن�در ہ� ! �� �5�رE ج$ نے ہ�!` ��ں س!�ن. ا�%��ر �� ِاس نے 

 د�!�� ��n �ہ 
 

 �' �ج� �	�;� �� روح ُاس  ��n  � !15� 8�9$ سے �	�;� �ے �9ے ��� ��	�ب ���" ا9�ہ�." �ہ �ہ. 5
�ا �	�� ��ں '�� " ج�	ے  ) 19 : 3ا1	��ں ( ��ں س!�ن. �, رہ� '�� �، ِاس  ) 19 : 5 �,ن%���ں 2" ( 

�ا �� �!&` ��,8�رE " اور وہ د�6 �,'� ہے �ہ �	�;� ، ) In2 : 20%��ں ( '�� " 8�9$ ��ں" �9ے �	�� ، �
�رت" 8_,س  ) 19 : 3 ،23 : 1ا1	��ں (  " �ے س�'B ��, ج�ئ�ں Y سے ر���ے �� " ا9ہ� Eار��� ا�&�ن

ج� �	�;� �ے �9ے س� ہے وہ� �ہ. 5� '� �	�� �ے �9ے س� ہے ج� ۔  )4 : 1 8_,س 2( ��ت �,'� ہے 



������� �ے س�'B چ�AIi9 �� �!&` �,نے �ے ��� ن��ت �ے 6&` �ے ذر��ے دوس,وں �� " ا�8ے �9ے 
۔ ) U62 : 10,ان��ں ( ,نے وا� ہے۔ راہ�&�ئ� �,نے �ے �9ے رس%ہ ص�ف �  

 

 � ا �� ص�رت ��ں
 

��ر n�اہ� �� نv,ت د���'� ہے �ہ رس�9�ں نے ہ&�Kہ �	�ع ��نNے 6ہY اں,n ا  " ن��ے سے��ا�� ہ� 
 ۔ 5 : �2ہ. �A�b �ے س�'B �	�ع �ے روا�%� نT,�ہ �� ��I1�ں ،  ) 6 : 8 �,ن%���ں 1( سے 'b	�S ��� " ��پ
�ا 11��ہ �Y Bi�ِل �;�ل �ے P�ر 8, ، دوس,E ن� ٓا1,��ہ �IM�ق �ے P�ر ��n ���8 ,8 ہے ۔  ��ں ، �!&` 

8�9$ �	�� �� " �	�;. 8, 9!��ے وا9ے �ہہ س!%ے ہ�ں �ہ رس��I� �9	�� �� V9. ��ں �ہ �� P,ح ہے 
�ا �� و5�W. نہ�ں د�%� ،���U ن�م نہ�ں د�%� �� �" ن ��ں  ��ں ، ٓاس&�A!�92 ِاس �ے ��وج�د ِاسے ��I1�ں " 

 E�  ��16 ج�'� ہے۔ �� و5�W. �� �8" 8ہ�I  زن��n" �	�� �� ا�

ے ہ�ئے ، ہ&�ں ج�&$ ڈ ن سے ، �	�;�. �� ���'�	�ع �ے ��ئ�IU نT,�ہ �� �9�5ہ اور �K�ُدہ �_��9ہ ، 
ص���ں ، ��� �� ن	` �� ا9ہ��ت �ے ن%�ئl سے 8�9$ �ے ا�v9ظ 8ڑه�ے �ے �_,ے سے ہ� -��ر �,'� ہے 

سے ہ� -��ر " �1درز" ذ�` نNے 6ہ� ن��ے �� ';,�,وں �� ����I. ��ں ��ن�ن� ��I	�� �ے سے ���رجہ 
جU!ہ ہS ��ں �Hم ��ں 'H ش �,نے �� ُرج;�ن ج$ 8, ہS 8ہIے ہ� �A�b ر��%ے ہ�ں 1_,'� ہے ، �,'� ہے ۔ 

 س&�B "�5ص` �� �Nn" �ہ ہ&�رE نہ�ں �, س!%� ِاس �&!�ہ ده!&� ��س���� سے ��ئ� ��� ٓاس�ن� سے 
ہS ��ئ� �� `U	INہ �ہ�ں '� �ہ ���� ن���ار ہے اn, ( ��ئU` �ے س�'B ا�� ہ� وY. ��ں رون&� نہ�ں ہ� '� ۔

۔ )'�S�I �� ���دE ��ں �H%U ہ�ں   

وہ ہ&�ر ے �9ے ُاسے m�8 �, س!%� ہے، ہS ِاس سے ز��دہ �W�b' �� $9�8 نہ�ں �, رہے �ہ  ����ہ, �5ل ،
�ہ �rہ,P E�ر 8, سM. وا5�ان�. �ے �9ے ے ا��IM� E�ق �ے س�'B ؟ ��پ �� ���ئچ�� b1,ات ��ں ، 

 �n �ر 8, ���ن �,'� ہے ده&!� ہ�P �Wے وہ ہ, ج�ہ �ہ. وا	ں 6 : 8 �,ن%���ں 1( ج��	6 : 4 ، ا1 ، 
�ہ ِاس س�رے '~� �~�I	INہ �� ��� ��ڑا �,ے �n �ہ ج$ سے 8�9$ ، ا�� ذہ�A ��ہ,ِ ۔  )5 : 2'�&%��$ 1

  8, ��9!` ٓا�nہ نہ�ں '�� ۔ ا9ہ��ت �ے P�ر

ِاسے 8ہIے ہ�  ��I1�ں 8, از سِ, ن� X�ر �,نے سے ، ہS س�ال 8�چ�%ے ہ�ں �ہ ٓا�� �ہ ِان ٓا��ت ��ں 8�$9 2
ُاس �ے ��Kہ�ہ �ے ��� ُچ!� '�� ج� �	�ع �� ُاس �� �8�ا�m سے 8ہIے زن�ہ ہ�نے �� ر�� �� ر���� '�� ۔ 

�س�ں �ے �6ج� ��س��ق و اس�Uق b� ے ہ�ئے د���ئ� د�%ے ہ�ں ُاسے',� m�8 `�9ف د,P �� ۔ ِاسے ا�~, �ے
 ��n 8�چ�� ,%K�� ہے �ہ و �ًU9�X ح,P �	� �	3 �� �ہ ا�Uا�8ے 8ڑه�ے وا9�ں سے ُاس ا�� �� وہ ا�8ے س

 �n ے ,� �n� ل �,نے سے�UY ر��%ے ہ�ئے Sئ�Y ں�� Aا �� ر��%ے ہ�ئے ، ، ا�8ے ذہ��ا��P E�ر 8, 
�ہ ہ� س!%� ہے 8�9$ �ے �9ے ��� 8ہIے سے ��ج�د �	�ع �� �	�ع �	�;� Iہ �,ے �n ۔ ان	�ن ���ے �� 4�1

'�ہS وا8$ ن�م اور د1%, �� ا���. �� 8ڑه%ے ہ�ئے ج	ےُاس ، 5�ا9ہ د��ے �ے �9ے g��6 ہ� �ے P�ر 8, 
 نے �8�ائm 8, �5ص` ��� '�� ۔ 

�ہ ��W�ع �� اص_�5Hت �� س&�82�9$ ٓاس�ن� سے ��I1� ں ��ٓادم �� �	�;�. ۔ �ہ : B س!%� '��  ��ں 8	�
�ا �ے ��ٹے �ے P�ر 8, '�� ��ا �� ص�رت 8, ، �26 : �81�ا�m ( ٓادم '�� ج�  �Y�9 ، 3 : 38 (  ہ ۔!Uج

�ا �� -!` ��ں '��  ) 45 : 15 �,ن%���ں 1( �	�ع ، دوس,ا ٓادم�" اور " ص�رت" دون�ں ا�v9ظ ( ��� 
��` ��� �� س!%� ہے " -!`U' �� ( ے '�� ، , �5ل ، �ہ 17۔iجہ�ں ٓادم، -�_�ن �ے ا], ن� B'ا �ے س���

�ا �� ��ن�� ہ� nے ،(" �	�وات �� ��Y� ��ں �'� ہے � S'ُ " mا��اn,چہ وہ ُاس �	�ع نہ�ں '�� ۔ ،  )�83 : 5
'�� ، ا8$ نے وY. ا9ہ� د1%, سے ہ, 35 �� ر��%� '�� وہ ا9ہ� ��ج�د�n �� ���!$ �, 'ے ہ�ئے �	�;� 

�ا �ے س��ِاس �� ���ئے 'B �	�وE ہ�نے �ے �9ے �	� چ�� �� ��Y� ��ں �,نے �� ���Y ��Uس نہ�ں ��� ۔ 
 ُاس �� '&�م اس%;�bق �� ، ُدن�� �� ��د-�ہ%�ں 8, ا�%��ر ر���ے �� -�_�ن �� f,' �� m!K�8 �, د��

ہ صg�I 8, ا�� ، �ہ�ں '� �ُاس نے ا��8 س�رE زن��n ��ں ��دم �ے P�ر �,'�و ��� ،  ) 10 ۔ 8 : �%�4 ( 
  ��� ا�	� ہ� �,'�و ���۔ ��,م �� ��ت �ے نb_ے 8,



 

�اون� اب �	�ع �� �	�� 110ِاس �6ج�E �� زن��n �ے ج�اب ��ں ، ج�	ے � ز��ر نے n AK�8�ئ� �� ، 
�ا �� ��پ �ے دہ�ے ہ�'B ہ�نے �ے �9ے او8, ُاٹ�� ُچ!� ہے ۔ �8�9$ ا�	� نہ�ں �ہ%� �ہ �	�ع ا9�5 ��8. �� 

وہ �I!ہ 8ہU',� �Iہ ا���Y ��8. �� �ص` �, رہ� '�� ج	ے وہ �6رP �W�ر f,' ,8 �, ُچ!� '��۔ دو��رہ 5
اn,چہ ُاس �� س�رE زن��n �	�;� ۔ �rہ, ہ�'� ہے �8,وE �,'ے ہ�ئے ا�8ے اوE,8 د1%, �� �5ص` �,'ے 

�  ُ�,دوں ��ں سے ج�ے P�ر 8, '�� ، ُاس!� 9�5. �� 6�ا�� P�ر 8, '4���Nn �� 3 '�� جg وہ
�اون� اور �	�;�"  دون�ں ُاٹ��ے سے،�اn, ہS ِاس P,ح �	�ع ��  ) 4 : 1 ، رو���ں 36 : 2ا6&�ل ( ���" 

��د ان!�ر�4v' �� E` �ے P�ر 8, زن��n �� 8�9$ �� س,�n-. ��ں 8ڑه%ے ہ�ں  `	I	� �� ��اون�
 �n ر 8, د�!�� ج�ئے�P 4,ہ �ےU' ا�� اور ��n ��� ,8 �n�اn,چہ وہ دو9. " ۔ ِاسے �	�ع �ے P,ِز زن

 ��' ��� ��n A� g�,X ,P�� Eع  ) 9 : 8 �,ن%���ں 2( " ��, '&ہ�ر�	ُچ!� '�� ، � ,nِ ع�	ہ �!Uج
ا�8ے ٓاپ �� 5�ا9ہ �, د�� ۔ر���Wرانہ P�ر 8,   

�ا �� ص�رت ��ں"  �ے اس%�Uس �� رو�%� �_��9ہ ��I12�ں �" �� �n� ٓاس&�ن 8, 8ہIے سے ��ج�د زن
۔  'P `&!� �ًU�,b�ر 8, �	�ع �� 9�5. �� س&�B 8, ��;4, �,'� ہے�ئےP,ف 5�ا9ہ m�8 �,'ے ہ

�ا �� ص�رت 8, '��"  ُج&Iے',ج&ے ِا س نT,�ہ 8, �ہ. ز��دہ '!�ہ �, ُچ!ے ہ�ں ۔�" '�� " �1`   ��ں" 
ہ�نے �� " ہ&���K �ے وج�د ��ں" اور �	� ذر��ے سے نNے 6ہ� ن��ے ��ں �~,ت سے واaY ہ�'� ہے 

ز�,دس%� ِاس �_gI �� ِاس ��ں ر���ے �� ��-m �, 'ے ورژن �ں ر��%�، اn,چہ �Bi س&�B �� ج�رE نہ
�ا ��  ��ں ، 8�9$ �ہ%� ہے �ہ 7 : 11 �,ن%���ں 1ہ�ں ۔ ��,د �� ا��8 س, ڈه�ن!�� نہ�ں چ�ہ�ے ���ن!ہ وہ 

�ا �� ص�رت ��ں ہ�نے �� ���ن �, 'ے ہ�ئے�1`۔ ص�رت اور ُاس �� جHل ہے � سے " '�� "  �ہ�ں 
�ا �� جHل اور ص�ر ت ہے ، ��I%M نہ�ں ہے ۔ ��ا اn, ا�� �6م ان	�ن �'� �8, �%�� ز��دہ �	�� ، ج� 

�رت �� سg ن&���ں ص�vت �	� ہ�ئ� ہ�ں Y ن ہے ج$ ��ں ا9ہ��	ہ ہ�'ے ہ�ئے ���` ان � ن&�ئ��
�ں '�� ج� ان	�ن ��� ،  ��ں 8�9$ �� ارادہ ا��E ا9ہ� ��W�ع �� �%��رف �,ان� نہ��I12�ں ۔  ) I�ّ2 :9	��ں ( 

ہ&�ں �	�ع �� ��ن�� ��9!` ُاس� رو�ہ �� ا�%��ر �,ن� ہے A!�9 �6ج�E سے ا�� س�دہ س3U �� س!��ن� '�� ۔ 
ہ&�ں ا�8ے ٓاپ ��'4�ر �, 'ے ہ�ئے نہ�ں 8�چ��� ج�	ے ا��E ا9ہ� ، �ہ	�چ%ے ہ�ئے ج� ُاس نے ��� ۔ 

�ا ہ�نے سے دس%U,دار ہ�ا۔ ��ں�IM�ق ان	�ن �ے P�ر 8, ِاس ز��A 8, ٓانے �ے ����Iے�  

 �� �_��9ہ �,ن �ے ��رے �ہ. سے، 8ہIے سے وج�د ��I12�ں ِاسے وس�P a�ر 8, ج�ن� نہ�ں ج�'� ہے �ہ 
ا9ہ��ت �ے ا�� �6م ر���ے �ے ���ن �� س����ہ  P�ر v;� ,8�ظ �,نے �ے 6&` �� ر��%ے '�ے۔ 

 �,دار ہ�نے �ے �9ے ��I1�ں سے 8�9$ ا6%,ا�Wت سے دس."  ��ں 9!�� 81923,و�1	, ر���$ نے 
 2اور ا�� دوس,ے �ے س�'B �6ج�E �ے س�'m�8 B ٓانے �ے �9ے �ہہ رہ� ہے ۔ ���� ��ن� رہ� ہے ، 

�ہ 8�چ�� ��n �ہ  ��ں ، وہ ا�8ے 8ڑه�ے وا9�ں �� 1,اخ دل ہ�نے �� ن�4;. �, رہ� ہے ۔ 9 : �8,ن%���ں 
5�ا9ہ د��ے سے ُاس �ے �9ے �ہ دو س�دہ P,ف ٓا�� �ہ ��	S ہ�نے �ے ِاس b�,Pہ �ے �ڑے �	INے �� 

�ہ. ُاس �� س�دہ 1,��د ۔ اور �ہ. س�ں سے ا�	� س�چ� ��n اس�Uق �n� �,ن� ُاس �ے �9ے س,اس, 1_,'� ہے 
 �n وہ ز��دہ ا], ر��ے ,nن� �� �%�], �,نے 1 : 10 �,ن%���ں 2ا��,Yُ ��8اور ا Eر�	ع �� ان!�	ں ، ��� 

َان "'۔ ��ں �	�� �� SI5ِ اور ن,�� ��د د� �, ��د ُ'S سے ا9%&�س �,'� ہ�ں: '�ہے وا�9 �~�9�ں �� ن�Kن�ہ� �,
اn,چہ �	�ع ا��8 : " ���ن�ت �� ���4 ، اے ۔ ا��۔ ��� ن�`، ���رجہ ذ�` �8,ا n,اف �� صHح د�%� ہے

�ا �ے س�اب ُاس نے ِاس اس%;�bق �� نہ�ں س�چ� س�رE زن��n ��ں ا9ہ� '�� ، �'B �,ا�, �ہ وہ ہ, P,ح سے 
HX  18م �� 1_,ت ا�%��ر �,نے �ے �_��3 �,'�و �,ے۔  ا�8ے ٓاپ ��ہ�نے �ے P�ر 8,  

8�9$ ِاس P �� .b�b5,ف ا-�رہ �, رہ� ہے �ہ �	�ع ��� ن�ع ان	�ن 8, �	� اور ٓاد�� �ے P�ر �r ,8ہ, 
�ٓاد���ں �� ��ن( ہ�ا � ( �n���د ان!	ُاس �� زن ، ��n ��� ر�X ,8 ر�P `&!� ,8 $ج ، ̀ &6 `	I	� �� Eر�

ا�8ے ٓاپ دوس,ا ٓادم۔ 8ہIے �ے ��K� ,�Xہ ، ج� صg�I 8, ُاس �� ��ت �ے وY. �!&` 6,وج 8, '��۔ '�� ، 
 ̀ � و �,', ��bم سے �5ص�I�ُ سے gس lہے اور ن%�ئ �',� `�� ا �� �,�W ��ں دا��� �!&` P�ر  8, 

 ��ے ج�'ے ہ�ں ۔ 



 

 �+�� �� 2��K# �L+ )ا�D��(  
 

ع �ے در���ن ا-!�ل �ے �%�ازE ہ�نے �� ����د �	�;� �ے ��رے 8�9$ �� س�چ 8, ہے ۔ ٓادم اور �	�
 3�IM' ں�� mائ��	�� ن�I� ، 3�IM' �N	�� �ے �9ے  ��9!` ُاس� '�3I �� �,دا-. �,'� ہے ، ج�	ے ٓادم نے �8

�ہ ��ر ، �K,�. نے ن�� ٓا�Xز ��� ۔ �	�ع ��ں ن&�ئ�	�ع �ے س�'B -,وع �, 'ے ہ�ئے �ے �9ے ��� ۔ �
�ہ P�ر 8, ُاA��9 ��ں س �ہ ر�� و �UW ���-,ہ دو��رہ -,وع ہ�'� ہے ۔ -zM، نNے ٓادم �ے P�ر 8, ، ���

�ا �ے ��ٹے" ج�	ے ٓادم �� ان	�ن �ے P�ر 8, ا�%�ا نہ �,'� ۔ 8ڑ'� اn, �	�ع ٓا�, ��ر �)" �Y�93 : 38 (  ے�
 ، ��n ����� ,8 ر�P ع �� '4�ر�	ح �,P ا �ے " ُاسے ِاس�� : �Y�91 ( �ے P�ر K' ,8!�` د�%� ہے" ��ٹے

35 ( �P ���b� سے ہے Aر 8, ٓادم ز�� )ع  ) 47 : 15  �,ن%���ں1�	ہ �!Uج " zM- ٓاس&�ن سے ٓا�� ہ�ا
�ا�m 8, ٓاس&�ن سے ٓا�� ہ�ا ، A!�9 ُاس �ے دو��رہ ٓان� و�1دار ُ�,دوں 8�9�س �ے �_��3 نہ�ں ، " ہےN8 ��8ا

۔ ِاس نb_ے 8, ہS 8ہIے سے وج�د ر���ے �ے روا�%� Pں,�ہ  ) 45 : ��15�ں  �,ن%1( �� زن�ہ �,ن� ہے 
�	�ع �� ٓاس&�ن سے ز��P �� A,ف ٓانے �� ';,�� 8�9$ �ے ذہA ۔ �ے ��رے �,ا�� �� د�!�%ے ہ�ں
�' ,8ُ	P $�ر ��� ازاں س�چ�ے �� �,�� ُاس �� �8�ائm ��ں ��ل ��n۔ '�ہS ، ��ں دوس,E ٓا�� �� �,�� ہے ۔ 

̀ جU!ہ ��ئU` وا�%� '���, وا8$ '�ر�� X ,8� ر �,'� ہے ، ر8, ،  Ub%	� ;� �ے�	ر 8, ��P Eد���� Eہ&�ر
 B'ل �ے س�Hف راہ�&�ئ� �, '� ہے ۔ ��ں ج,P �� ٓانے  

4� �ے P�ر8, ہے ج	ے 8�9$ �	�ع �� I�ُ	��ں b� �'ا �ے ��ئ����ا�	� ن3�IM' �N �ے �9ے س,�,اہ اور 
���Y. اور نNے 1,��ن ج	ے �	�ع ارادہ سg سے ا�I6ٰ 9�5. �� د���ن� '�� ُاس ��  ��ں ���ن �,'� ہے ۔ 1

�hہg �ے ہS چSK ن��T�ں �ے دE�6ٰ �,نے �ے �Hف ، ��ں اI��1  ��8. �ے ذر��ے ج�. ُچ!� ہے ، 
 ��' ��n ���!&ں �� ده��	I�ُ ۔ ج$ سے ��' ��n ��� 3I�۔  ) I�ُ1 : 16	��ں ( سg ا�%��ر وا9�ں �� �	�� ��ں 

	� $8 َ��� ٰE�6ہے :: " �ع نے ��� د ��n ر ُ��ے د����%�  8�9$۔ ) 18 : �28%� ( ٓاس&�ن اور ز��A �� ُ�` ا
'M. ، ا�%��ر،  "   ذہ�A ، زن�ہ وج�د ر���ے وا3�IM' �9 ��ں�� �ہ�ں �_gI" سg چ��وں"  �ے �9ے

�3I ���" �	�� ��ں" ، " �	�� �ے وس�Iے " ، ج�ہ�ں ہ�ں " 5!&,ان ، ا�%��ر وا9ے  ، ��' ��n  " ے� ��	�
�	�ع '&�م ��Y�IMت ۔  )I�ُ1 : 13	��ں ( ۔ �ہ ُاس �� ��د-�ہ. ہے ج� 8�9$ �ے ذہA ��ں ہے " �9ے نہ�ں 

" 8ہI�ٹ��" اص_Hح  19۔  ) 18 ، 15ٓا��ت ( ��ں اور ِاس �ے س�'B س�'B ج� ُاٹ��ے وا9�ں ��ں 8ہI�ٹ�� ہے 
 س �ے س�'B ِاس �ے ذر��ہ ، 9�5. �� ���ہ ُا'�ر'� ہے ُاس �ے نNے �3I �, دہ 1,��ن �� س, ہ�نے اور ِا

ہ&�Kہ �ے �9ے �5ص` ���۔ ج	ے ُاس نے ُ�,دوں ��ں سے زن�ہ ہ�نے �ے ذر��ے 8ہI�ٹ�� ہ�'ے ہ�ئے 
�ا �� '3�IM �� ا�%�ا" �	�ع �� ِاس� P,ح  ��ں ، ��v-�!�3 : 14  ��5ہ �ج$ �� �ے ��ور H�ُ ,8'� ہے ، " 

 gI_� ,8 ر�P �',_13 �� 45ہ '�� ، �ہ وہ�IM' د��ا�� ا�	ے -zM �ے P�ر 8, 8ہI�ٹ�ے �� " ِاس 
 ��ں د����� ج� س!%� 27 : 89ج	ے ز��ر ج� سg سے ا�I6ٰ د1%, �� '���ے ہ�ئے ہے ���ہ ������n �i ہے 

� و �, ', ہے " 8ہI�ٹ�� " ، جہ�ں ہے �I�ُ سے gد-�ہ�ں ��ں س�� gے س� A;� ، ز���	ے داود " �	ج�
دو��رہ 8�9$ �	�� �ے '4�رات �� 8ہIے ۔  )19 : 89ز��ر ( g سے ُچ�� ��n او ر ُاٹ�� n�9 ��n ��9�ں �� ج�ن

۔ ہ� اچ�� P,ح U6,ان� ا�U%Yس�ت ��ں �YئS �, ُچ!� ہے  

 �� �	� Sق" 8�9$ �ے ���ن�ت ��ں ہ�IM� ا9ہ� E��ہ ���ج ��9نے �ے �9ے ��U�ر نہ�ں "  دوس,E ، ا�
'B ہ&�ں m�8 �,'� ہے ، اب ا9ہ� د1%, �ے �9ے ج� ُاٹ��ے سے ج$ وہ دوس,ے ج�9H ٓادم �ے س��,'ے۔ 

 ��' ��n ����� ,8 ر�P z9�� �� zM- ) mائ�ِ̀ ان	�ن� �ے س, ۔  ) 8 ، ز��ر �81 : 26 �	�ع ن�N ن	
وہ ٓاس&�ن ہ�!` ��ں سg سے ا�I6ٰ س,دار ��ہA �ے ۔ اب ان	�ن� ن	` �� ن&�ئ���n �,'� ہے �ےP�ر 8, 

�اون� �ے ج� ُاٹ��ے �ے ��W��6ت �� س,1,از ۔  ) U68 : 1,ان��ں (  8ڑ'� ہے ہ&�رے در���نP�ر 8, �
 ��ں وہ ا�8ے وا�W 6 : 8 �,ن%���ں 81�9$ �,نے �ے  �9ے ، �ہ�ں ا�	� س�چ�ے �� ��ئ� وجہ نہ�ں �ہ 

ہS �	;��ں �ے �9ے ، �ہ�ں ا�� : P�ر 8, ���ن ��ے �nے وا5�ان�. �ے نb_ہ نT, ��ں �I` ڈال ُچ!� ہے 
�ا ��اون� �	�ع �	�� ہے ۔ � ��ں �Bi ��� ہ&�ں ��U�ر نہ�ں �,'� �ہ I�ُ1 ، $9�8	��ں " ��پ اور ا�� 



 ، ,�V� دار ��ے,U��ہ �, ُچ!� ہے اور ;�I6 �� 3I�' B'��5 ، 8_,س ، �ے س��� ، �Y�9 ، $Y,� ، �%�
 1( ,'� ہے وا5�ان�. سے ان;,اف �, ُچ!� ہے ج	ے وہ �ہ. ده��ن اور واP �W�ر 8, ہ, ج�ہ ���ن �

ج	ے ُاس �ے �!&` ا�9ہ�'� T�� $8, ��ں P 3�&6�ر 8, د�� د�� ��n ، اور  ) 6 : 4 ، ا1	��ں 5 : 2'�&%��$ 
 '�� ۔ 

 

" ج1 �� ہQ ��ت �/#ے ہ�ںز��9 �/ �	;ے وا��ں �� ُاس N/ف ٓا+�"   
 

��ص P� ر 8, زور د�%ے ہ�ں ۔  ,8 .�,K� �� ع�	� A�v�4� ان� �ے,U6ح سے ٓاز��,P ,وہ ہ ��n ��
 ��' ,�V� ہ �ے ��n ٓاز��ئے ج�'ے ہ�ں ��س�ائے ِاس �ے وہ Sے ہ	ان��ں ( ج�,U64 : 15 (  ا نے ۔����ٹے 

�8�ا ��ے)ذر��ے سے نہ�ں(�ے وس�Iے  S9�6 ،��' ں�� ,T;� ن�	ے �	ج� B'ر �ے س��b� ان��ں ( ، ا�8ے,U6
1 : 2 (  B'ں ���9ے وا9ے ٓاد���ں �ے ذر��ے و ہ ہ&�رے س��� �W�� ۔ Sح ہ,P ح �ہ,P اور .Yب و .Yو

 ، ��ا اب ٓا�, ��ر ہ&�رے س�'B ا�� -zM �ے ذر��ے �Hم ہ�نے �ے ���ج� س�i ��ٹ� ہے ��ت �, ُچ!� 
�ا نے نہ ج�ن� ، �,Y$ (���4 �� ہ&�ں �%�نے �� �ہ �_gI نہ�ں �ہ ۔  ) U61 : 2,ان��ں ( ہے �: 10ج	ے 

�ا '�� ج$ نےس�'��ں دن، ا�8ے ��م �� �%S �,نے �	�ع �8�ائ3�IM' �� m ��ں ا�� ُچ	. ��6` '�� )6�۔ �ہ 
�ا ��� ہے ، 20۔  )U64 : 4 ، 10,ان��ں ( �ے ���، ٓارام ��� � رہ�ے 9ے ٓانے وا9ے جہ�ن ��ں" ج� اب  �ہ 

 `��Y "�n وہ ُدن�� ��ں ��ٹے �� دو��رہ �'� ہے" : ہ�نے وا9�ں �ے �9ے ��ٹے �� �%��رف �,ائے gج ) "
۔21)ا�A اے ا�$ ��  U61 : 6,ان��ں   

'�ر�� جg �	�;� �� ز��A 8, دو��رہ �%��رف �,ا�� ج�'� ہے ، ُاس �ے ��رے دئے Nnے �ہ. سے اہS  ���ن�ت 
 �n ج�ئے ��� Sئ�Y .M' �� �;�	� ، ےIسے 8ہ gے ۔ سn ان��ں ( ���ں,U61 : 8 (  ۔ ) ، ٓادم " ��ازنہ Aِا� gج

 g' " �%�25 وہ ا�8ے 'M. 8, ��ٹ�ے �n ،  س�'B ٓائ�ں nے ا�8ے جHل ��ں ٓائ. �n اور سg 1,-%ے ُاس �ے 
�ا" ، �	�;� �6�ان ��پ �ے ا9ہ� جHل �� ن&�ئ���n �ے P�ر 8,  22۔ ) 31: ��	�ع �ے �9ے �n� ہ� " 

ج� اس,ائ�` �ے سg سے ا�n ، �4�� ٰ�I6 ، ج�	ے �ہ ا�� �,'Uہ اس,ائ�` �� ان�4ف �,نے وا� '�� 
 سے ا�� اور نU�ت �� -���. ��� �	�;� �� ٓانے 25 : 102ز��ر ۔  ) 6 : 82ز��ر ( �	�;� �� س��ہ '�� 

نNے ٓاس&�ن اور ن�N ز��A �� ����دوں �� �,'g ��� ج�ئے �n ج�	ے �	���ہ وا�9 ��د-�ہ. �ے س�'B ہ� �n۔ 
�  �� ٓاس�ن� �ے س�'B ِاس �_gI �ے �9ے �IX 8ڑهU61 : 10,ان��ں  ���ن� �9%� ہے ۔ 17 : 65 اور 16 : 51

�اون� �	�;� '3�IM �� ذ�ہ دار '�� ۔ �ہ, �5ل ، �̀ �102ہ �	�;� ز��ر ج� س!%� ہے �ہ �8�ائm ��ں   سے ا�
� ج�ہ سے د�!�%� ہے ۔ ���� �,اں ، �I�ُ �� ر 8, ���ن ا�!$ ا�!$ سے ���4 �ے 5�ا9ے�P ص��وہ 

جg ُاسے دو��رہ ز��A ُاس وP �� .Y,ف ا-�رہ ہے ُاس �� س�iئ��ں �� '	I	` ��ٹے �ے ��رے �,'� ہے �ہ 
 ��n ��� ,8 ) ان��ں,U61 : 6 (  ان��ں,U6 ہ �8, �%�'� ہے  ��ں ، 5 : 2اورU',� ہ ٓانے " �ہ وہ ہ&�ں ا���

`��Y ے��ب ��ں �, رہ� ہے ۔ " وا9ے جہ�ن ��ں رہ�ے �ےI4,ہ ہے ج$ �� ��ت وہ 8ہU' �'��4 �� ا��8 ذا�
�� ��	� 3I�' �� 3 �ے �ہ�� �,نے �� اج�زت '�� ۔ ُاس�IM' ں�� mائ� ��د-�ہ. �ے س�'B ہے ، ن� �ہ �8

 ٓاnے �� ���ئے �را ُرج;�ن���ن!ہ �	�� �ے نNے 6ہ� ن��ے �ے رو��  �� نہ�ں ��نٹ%ے جg ہ&س�'B ۔ 
ہ&�ں ا�8ے ٓاپ 8�رE ��ئU` �ے �	�;� ��T,�ے �9ے ہS ٓاہ�� �,ن� ہے � P,ف ہ�'� ہے ۔ �i�8ے د�!��ے �

23۔   

 

� �L+/R;� 1ے .ہ  +��ے �� .�/ا+  
 

� ہ� �n اور نNے 6ہ� ن��ے �ے �A�v�4 �� س�چ �� ُدن�� سے ہ&�رے �9ے �v�ُ ,8 ر�P صے �ےH��ہ 
��Y,K ہ� �n ُان U6,ان� ا�U%Yس�ت سے ����دE 5�ا9ہ ج�ت �� 'K!�` د��� ج	ے ُانہ�ں نے �%;� ہ� �, �	�� 

��' ��� h�س!%� �ہ �	�;� �� ن� ٓا1,��ہ �IM�ق ِاسے �ہ�ں ��� د����� نہ�ں ج� ۔ �� -�4M. �� س&�B سے ا
ا�� b�b5. ج� ہ&�ں ��ئU` سے ��ہ, ا�	ے ار'�bئ� نT,�ے X ,8�ر �,نے �� سgU ہ�ن� چ�ہ�ے۔ ���� '�� ،   



 ،�4b� `ن �ے �9ے اص�	8, 5!��. �,نے �� ان Aل ��ں ����� ج�ن� ، ُاس �� ز��Hا �� ص�ر اور ج��
۔  ) 8 ، ز��ر 26 : �81�ائ3K� ) m �� �,ن� '��   

 

�� ��ت " جHل" �ہ ��Yس ہ&�رے اس%;�4ل سے ��� ', ��� ����� نہ�ں ج�'� ُاس ز��ر ن��$ �ے �9ے ج� 
 ��n ے '�ج 8ہ����	ج B'ے ہ�ں " �,'� ہے ُاس ٓاد�� �ے س�I' چ���ں ُا س �ے �8,وں g8ز��ر " ( '��ہ س : 

" 6�رت �� ن	`" �ہ و6�ہ �� �Nn ج�	ے ا9ہ� ��4��ہ ٓا-!�رہ ��� ج�'� ہے �ہ وا�W ہ�'� ہے  ) 6، 5
) 15 : �83�ائm ( ج	ے -�_�ن �ے سgU سے 'ہہ و ��� ��� ج�ن� ہے   �n �` ہ	2( وہ داود �� ن ̀  س�&�ئ�

�ا �� ا��8 ��پ �ہے �n  ) 16 ۔ 13 : 7��ا �ے ��ٹے، �	�;� �ے P�ر 8,  ) 14 : 7 س�&�ئ�` 2( وہ �اور 
،�n �ر ہ,b� 5!&,ان� �� Aز�� ��اون�ا�8ے -�ہ� د1%, �� ُاٹ��نے �ے ���  ) 2ز��ر ( س�,د �,'� ہے ج	ے 
�اون�" �	�;� �� ��پ �ے دہ�ے ہ�'B ��ٹ��� اور �6�ان ، �ہ, �5ل ، � 1: 110ز��ر ( �� دل ��ں ر���� ہے " 

�ا ون� سے ِاس ��ئ��ت �� ��د-�ہ� �� ا�Aِ ٓادم �ے P�ر 8, ، ن&�ئ��ہ ��ر -zM �ے P�ر 8, ،  24) �وہ 
 ۔ ا6&�ل 14 : 7 ، 44 : 2دان� ا�` ( ے ا�%��ر ہ� �5ص` �,نے �ے ��� ٓاس&�ن 8, ا��8 ج�ہ 9ے �n چHنے �

، ز��ر �53	���ہ( ُاس �� 8ہ�I ٓا�� �� ر��%ے ہ�ئے n�9�ں �ے ��nہ�ں �� �,دا-. �,ن� ۔  ) 21، 220 : 3
�ا �ے 8ہI�ٹ�ے �ے P�ر 8, ، ز��A �ے ��د-�ہ�ں �ے 8, 5!&,ان� �,ن) 22�ے �ے �9ے دو��رہ ، ُاسے 

۔ )20 ، 19 :89ز��ر ( �� ��n '�� داود �ے س��ہ �� ��ن�� ج	ے n�9�ں سے ��� ُچ) 27 : 89ز��ر ( ٓان� ہے   

ا�� ���ارE سے ا��8 ، ) 18 : 18اس%~�� ( دوس,ے ��س�ٰ �ے P�ر 8, ، �	�;� �� اس,ائ�` ��ں ُاٹ��� '�� 
I!سے ن A8 سے ا�8ے ا9ہ� ��ٹے mائ�، اور  ) �Y�9 ، 1 : 35 14 : �7	���ہ ( %ے ہ�ئے ۔ ��1�ق اv9_,ت �8

�ہ ہ�'ے ہ�ئے -ُ 3���ا �ے ��ٹے �ے P�ر 4' ,8�رو���ں ( ُ�,دوں ��ں سے ا���Y ��8. �ے وس�Iہ سے 
��. �,'� ہے ۔ ��ہAِ اST6 �ے P� ر 8, ،  ) 4 : 1� : U68,ان��ں ( �	�;� اب ٓاس&�ن سے ا�8ے n�9�ں �� 
1 (���جg ُاسے ز��A 8, ��د-�ہ�ں ، ) 21 : 3ا6&�ل (  �ے وY. �� ان%�Tر �,'� ہے اور سg چ��وں �� '�

 8 ۔ U61 : 6,ان��ں (  �� ا9ہ� -!` �ے P�ر 8, �45ے ��د-�ہ �ے P�ر 8, �%��رف �,ا�� ج�ن� '�� ، ز��ر 
 ( �n 5!&,ان� �,ے B'دوں �ے س�,n�- ے ز��نہ ��ں ، وہ ا�8ےNد-�ہ. �ے ن�� ، .Yُاس و ) �%28 : �19  ،

 �Y�922 : 28 ہ 12 : 2 '�&%�$ 2 ، 2 : 6 �,ن%���ں 1، 30 ۔v-�!� ، 2 : 26 ، 3 : 21 ، 20 : 4 (  ے ۔	ج�
ٓادم ز��A 8, ان	�ن� ��Y�IMت �� س, ہے ، ُاس� P,ح �	�ع �K,�. �ے نNے 1,��ن �� �3I ��� ہ�ا س, ہے، 

 �n ل 8�را ��� ج�ئے���  ۔ ) U62 :7,ان�� ں ( ج$ ��ں ان	�ن� ن	` �� 

ِاس �	�;�ئ� 1,ہS ورf ��ں -zM اور �	�ع �ے ��م �� رس�9�ں سے و�Nn �� .5�Wں اص_�5Hت 
4� جg �ہ. ��K�8 �	�;�. �� 8,چ�ر �,ن� ہے ���� �	�ع سے س&��� ج� س!%� ہے  b� �� ہ�ں '� �ہ ُان�

�ا �ے ��ٹے �ے P�ر 8, ��ا،  ) 31: �20���5 ( ا�&�ن ر���� 8, �	�;� اور � �ے س�رے ج� '�ر�� ��ں 
4� �� �,�� ہے b� ) ��5��1 : 14 (  د��ے �ے ۔ g�',' ,8 ر�P E,ہ�r B'ع ا�8ے ��پ �ے س��	چہ �,nا

�اEِ �, 35" �9ے �ہ. ٓا�nہ ہے ، ���Y ��ئU` �� وا5�ان�. �ے �8$ ۔  ) 3 : �17���5 ( ��ں ���Y رہ%ے ہ�ں " 
�ا ، ا�8ے ��پ �� ��ج�د�n �� ن&�ئ����n �,'� ہے ۔��ا  �	�ع ا�� ��	�ع ان	�ن ��ں ، 6&�ن�ئ�` ، ا�� 

25۔ ) 9 : �14���5 ( ہ&�رے س�'B ہے   

 

 

 ا�9ِ � ا سے � ا ��ٹے #(
 

� ا�ٹ�� �,نے سے ��ئU` �ے �	�ع ہS ا9ہ��� ا�!�رڈز ��ں ٓا-!�رہ ��ے Nnے ��اد �ے �ہ. سے  ����روں �
ج	ے روا�%� �	ہ;�. �ے '4��, ج� SW ہ�'� ہے ُاس '4��, سے ��I%M ہے  ج�ن� �, ُچ!ے ہ�ں ۔ �ے

�ہ ��ئU` �ے ا�&�ن �ے 8ہIے ذر��ے ��n ��� m�8 ج$ ��ں �	�� �� -�4M. ج	ے ہS ���ن �, ُچ!ے ہ�ں 
� ��ا ہے اص�ل �� نہ�ں ُا���9'� ، ج�	ے �ہ ا�� 8, ا�&�ن ر���� ج� ا��H �, 35 اور وا5 )3 : �17���5 ،

۔ ) 44 : 5  



	� �� `Uے ��ئ	ہِ, ا9ہ��ت سے �ہ د�!��� ٓاس�ن ہے �ہ ���� �IUے ��ئ� �W�� �;� "ا �� ��ٹ���ا�	� ��� ۔ " 
�ا �� " اص_Hح ،  W,ورE �	�;� ازم �� ٓاہ	%ہ ٓاہ	%ہ د���� ��n '�� ۔ ص,ف 'A!&� g '�� جg ��ئU` �ے�

�	�;� �6�ان �� ان	�ن �ے جHل �ے �9ے ���ن �,'ے ہ�ئے ج� �ہ �Hم ہے ِاسے ��P z9�ر 8, " ��ٹ�
 B'ن� '�� ��پ �ے س�,� aI_� ا�. �ے �9ے,- ��' ��n ���&س �IX سے E��ا، ِاسے دوس,E ص�ان	�ن /اور 

 ��' ��n ��� �n� 8, �� ا9ہ� 1_,ت �ے �9ے .Y۔ ��9!` ُاس� و ��n ��� ٓادم"��س�م Aِہ ��ر " ا��ان	�ن �ے ن&�ئ�
نے �ے �9ے ج	ے ُاس �� ان	�ن� 1_,ت �� P,ف 5�ا9ہ m�8 �,�ے P�ر 8, �	�;�سے �S ', نہ�ں ، 

 ��' ��n ����� ح دون�ں �6۔,P ِاس gI_� ے� ��	ٓادم نے ا�8ے اص` � Aِا اور ا��� Aِ�9 �,'ے �ان ، ا��� ��
جU!ہ 8ُ,انے 6ہ� ن��ے �� n�اہ� �� وس�P a�ر 8, رد �����n '�� ، ِاس �ے س�'B س�'B ہ�ئ� ��� د�� '�� ۔ 

��v-� �� ��5ہ �� �%�ب ��ں ����5 �� رد ��� g�',' ، ��n د�Nn E ان�ج�` ، ا6&�ل ، 8_,س، ��b�ب ، اور �!
�_�ط ��  A�' �� اور 8�9$ �ے دو `	I	' ل �ے ��ا31 ٹ�ان��` ��ں ٓا��ت �ے���ہ,انے �ے �9ے نNے 

�Nn �� ��,K' دو��رہ  Z�I~' E��ا �� دوس,ا ُر�A '�� ۔ �ہ �	�ع ا���ہ, �5ل ، ، �	�وE اور ����د P E�ر 8, 
۔ )4 : 11 �,ن%���ں 2( و�� �� �&K!` �	�ع ہے ۔ وہ ا�� دوس,ا �	�ع ہے ��ئU` �� دس%��	�ع ،   

 

 ا+	�ن اور �V/ واS�� TU�م
 

4� �� ���ن� �	�;�ئ� ��د-�ہ. �ے �_gI �ے ���نے �ے س�'B �	�وE ہ�'� ہے ج� b� �IUے ��ئ� �;�	�
ن�N ز��A ۔  ) 31 ، 23 : 28، 12 : 8 ، ا6&�ل �Y�94 :43 ( �	�ع �� '�S�I �� �,�� اور ان��` �� دل ہے �ہ 

ج$ �� ��ں �	�;� �� ��د-�ہ. �ے اس%;!�م �ے �9ے ُا��� ، 8�رے 8ُ,انے 6ہ� ن��ے �� نU�ت �� ��W�ع 
 د�� ��n جg ٓاپ سے ٓاس&�ن �� ُا��� �ے وس�Iے ��لُا،  ) 8 : 15رو���ں ( �	�ع '4��3 �,نے �ے �9ے ٓا��

�ر �,'ے ہ�ں ، Y اں,n اورI�' B'سے 8,و��8ڈہ �ے س� S���n ��� `ئ�Y �� ں�n�9 ئ` �,ن�  ( �ے �ہ, ہ�Y او ر
�ا �� ��د-�ہ. �ے P�ر 8, �	� چ�� 8, ج� ز����، س��س� ، �� ) ج�رE ہے � ,8 Aز�� ��U� ع نے�	ہ ��

ہے �A�b نہ�ں ��� ۔ " �X, رو�5ن� "   

���I�ں �� ن%��ہ ج� ٓاہ	%ہ ٓاہ	%ہ ��I	�� �� ن�ہ�Uن� g9�X ,8 ٓا�� U' Eا 8,د( ����د�ج$ ) وس,E ص�E �� ا�%
�ا �� ��د-�ہ. �ے ��رے ، �	�ع ، ان��` �ے �,���V�8 Eم �� ��� د��� ، 12 : 8، ا6&�ل �Y�94 : 43( نے 

��I	��ئ�ں و5�W. �, 'ے ہ�ئے ِاس ِاس �ے س�'B س�'Bِ اس س&�B �� �ہ وہ ��ن '�� ۔  ) 31 ، 23: 28
 ج�نg �	�;� �ے ��رے 8ُ,انے 6ہ� ن��ے �� نU�'�ں �	�� �� ا��ُاA��9 ��ں چ��ڑE ج� '� ہ�ں �ہ ��	ے 

ُاسے 8ُ,انے 6ہ� ن��ے �ے و6�وں �� رد �,نے �ے P�ر 8, 1,ض ��� ��n ہے �ہ ، جU!ہ �� 8�را �,ن� '�� 
نT,�ہ ��K�8 �ً��&6 ہے �ہ �	�ع نے 8ُ,انے 6ہ� ! �	�;� ز��A 8, 5!&,ان� �,نے �ے �9ے ٓا رہ� ہے 

�ا �� ��د-�ہ. �ے �دہ ِاسے �;U. �ے ��Yس �ے �9ے س!���� ��n ، ج%�� ز�ن��ے �� �,Y,ار ر��� � A!�9
� �� '�ر�� ��ں ن�U�ں �ے �,��د �,نے وا9ے ا9ہ� دس. ان�از ہ�نے �ے ����';. ز��A 8, ���-,ے �� '�

، �	�ع �� �	�;� ہ�نے �� دE�6ٰ �,نے �ے P�ر 8, 1,ض ��� ��n ہے ،  �M%4, ًا 26رو�� �� رد ��� ۔ 
!9�� A!�9 .Yرج ہ�ن� ہے ج$ �ے �9ے ` ُاس� و��� �ے �9ے س�رE ُا��� سے ��ُاس 5!��ِ. ا9ہ� �� '�

  �ے ہS 46, ہ�نے �� '�3I ہے۔

اس,ائ�` ��ں و�1دار 9�گ �U-ُ Hہ �	�;� �ے ِاس ز��A ہ, 5!��. �,نے �ہ�ں ��9!` ��ئ� -� نہ�ں �ہ 
 �ہ. '���Yت �ے س�'B " ن�'&�م" س� �ہ. ِاس P,ح ِاسے�ے �9ے ُاس �ے ٓانے �� راہ د�!B رہے '�ے ، 

����-� �ے  �Y � 27ئS ر��� ��n۔ د�, '  ,8 A;�� راج �� ز���	ہ �%M8 Eر 8, �ہ ���ں �ہ�د�P س�ال �ے
�rہ,P E�ر 8, ج�اب �ہ� ہ�ن� '�� �ہ اn, ا�	� 8�چ�� ج�'� ، س�'B ���ن� �, ن!�Iے �� '�aY �,'ے '�ے ۔ 

�� m�8 ���� �,'ے ہ�ئے و5�W. �� ہے ۔ 8ُ,انے 6ہ� ن��ے �ے ا�U%Yس�ت نے ِاس   

��I	��وں �� �ہ ذہA نA�K �,'ے ہ�ئے ٓان� '�� �ہ وہ ��ئU` �ے س�'B واP �W�ر 8, ص,ف 8ہIے ا9ہ� ڈرا�ہ 
وہ 45ہ ج$ �� '�3I �	�;� �ے ُد�B �,دا-. �,نے اور �,نے ��م نہ�ں �, رہ� ہ�ں ، �� اج�زت سے 

�, 'ے ہ�ئے ، �	%Ub` ��ں �	�;� �ے 1%� ��ب ��د-�ہ �� �ے س�'B ہے، جU!ہ دوس,ے 6&` �� �,��س. 



�8�ا �,نے �ے �9ے۔ ، ٓا�� �ے P�ر 8,  �� Aار ا���ا �ے س�v, �ے P�ر 8, ��], اور �8ئ�� ,8 Aِاس ز��
اور ��ج�دہ P�ر 8, ُاس �� ��پ �ے دہ�ے P,ف ��ٹ��ے �� �	�ع �� ج� ُاٹ��� اور ٓاس&�ن 8, ُاٹ���� ج�ن�

�ا �ے ���ٹے �� 1%� �� ص,ف ا�� 45ہ ہے ، ج�	ے ن�� 6ہ� ن��ہ ِاسے س&��%� ہے۔ دوران�ہ   

 

 g4�� ے ��ِر� ��	رائے �ے �ے ��رے س�چ�ے '�ر�� ��ں � �IX Eہ اور ����د��ے روا�%� b�,Pے س���
ج� �ہ �	�;� A8 �� ِاس �� '�3I �	�;� �ے س��س� ، د���E ��م �ے س�'B ہے درجہ �� �S �,'ے ہ�ں ۔ 

،ص�ف P�ر8, ا�U%Yس �ے ���ن�ت �ے ہ, ��-m ا�&�ن ��ُاس وY. سے �9!, اب '� ،  ۔ ج�وE اص�ل ہے
 ��I	�� �ے س�'B �	� ع �ے و6�ے �ہ ِاس �� ُاس �ے س�'� B	Ub%` ��ں �ہ  سہ�را د�%� ہے ،�,6!$ 

 ��ج�دہ P� رn� ,8� �,ن� ہے۔ ) 30 ۔ �Y�9، 22 : 28 28 : �19%�  ( �	�;�ئ� ��د-�ہ. 5!&,ان� �,نے ��
� ج�ہ سے د�!��� ج�رE رہ%� ہے وہ �ہ �ہ �I�ُ �ے 8, ، ج&'���	�ع ا�8ے جHل " جg ِاس ��ج�د دور �ے 

جg وہ ��د-�ہ �ے P�ر 8, ا�8ے 'M. �� س�9��Uے " ِاس نNے دور ��ں "  ،  ) 31 : �25%� " ( ��ں ٓا'� ہے 
 �n ) " �%�19 : 28 (  ، 5!&,ان� �,ن� ہے ۔ B'ُاس �ے س� �� ��	�I� g' �- س� ���ا�	� نہ ہ� �ہ �ہ�ں 
�ا نے ، ہ� �ا9ہ� ��Y�IMت �� ��I	�� �ے �9ے ہS ٓاواز ہ� �, �nن� ، ُاسے ہ, Y�م �ے �,ا�, �,'� ہے ، ج	ے 
��د-�ہ�ں اور ��ہ��ں �ے �9ے 'K!�` د�� '�� ۔  ) v-�!�5 : 10ہ " ( ز��A ہ, 5!��. �,نے �ے �9ے " 

ط ہ�نے �ے P�ر 8,  �ے P�ر 8, ہ&�Kہ ��U�21 : 3ور  ا26 : 2 �� ��� z9	�v-�!� .�;ہ 2ز��ر 
۔  ) v-�!�1 : 1 ، 22 : 16ہ ( ���Y رہ%� ہے ، او ر �ہ�ں ��I	�� �ے �9ے �	�ع �ے ا�8ے ذا'� ا�v9ظ ہ�ں 

�س �� �	�ع 8ُ,انے 6ہ� ن��ے �� نU�ت اوb� ِمHوہ�H6 �� �;�	� نہ�ں ہے ۔ ر ا9ہ��� اد��. �ے  

�ے سے �ے ا�8ے ٓاپ �� ا�U%Yس�ت �ہ�ں چ,چ ج�نے وا9�ں �ے 9�b6 ت �� ��ج�د ِاس �� ُاس �%�b;' �'ذا ��
 "B'ورت ہے ۔" ا�&�ن �ے س�,W �ہ&�ں �ہ UY�ل �,نے �ے  ِاسے UY�ل �,نے �ے 9ے �H%U ہ�نے �� ا-

�P E�ر UY ,8�ل  ،  �� روا�.ِاساور�9ے �zIM ���� ہے �ہ ا�~,�%� ٓارا ��د �M�د درس. نہ�ں ہ�ں �b�' ,�X
� اص` ا�&�ن �� دA1 �,'ے ہ�ئے دور ج� ُچ!� ہے ج�	ے �	�ع اور رس�9�ں نے ِاسے س!����۔ ,ن� ، ���-

جg ُاس نے  �ے �� س����ہ P�ر 8, ���9 چ�ہ�ے ،����ن ا�� ، ا�`۔ n�ج �ے ��Kہا�	� ہ� س!%� ہے �ہ ہ&�ں 
��ں �� ذہ�I� A	�� U6 ,8,ان��ں �� ���ئے رو���ں اور ��ن�نجg " ٓا1. �ے ��رے 9!�� ج� رون&� ہ�ئ� 

ج$ سے ��I	��  ۔ "'�S�I اور 6&` ��ں ا�� ٓاn A���  " ��' .1�ج �ے �_���3ہg9�X ٓانے �ے �9ے 8ہ��i۔ 
�U,ادرE 8, اY�1ہ ص,ف ِاس P,ح -,وع ہ� س!%� ہے ج��U�"28  g دو��رہ ڈه�ن�� نہ �Nn ۔  �� ��5��

 2 ����5 1" ( �� ِان!�ر �,'� ہے �	�� ہ�نے ��ن ج��ٹ� ہے س�ا ُاس �ے ج��	�ع �ے " �ہ X�ر ��� ج�ئے 
�K%ہ, �,ن� '�� ، ُاس سg �ے س�'B ُاس اP ٰ�I6,ز �� اص_Hح �	�ع �� �	�;� �ے P�ر 8,  29۔  ) 22: 

 �� �_gI ِاس �� ��ئg�',' �IU ہے ۔ 
 

��ل �/#ے ہ�ںW ز/��Xج� س 
 

"Eع �� ���د�	ے ٓارٹ�!` ��ں " �Nn ٹ ا( 8, 9!�ے	ٓاف �,ائ� E,�Kڈ� S�9وا ، �Iہ ��11ڈ ا�8س;vص ،
�ہ �ہ�� �ے �1ئ�ہ ہے �ہ �	�ع �	�� ہے ، اn, ہS نہ�ں ج�ن%ے �	�ع ��ن �� : " ، ج&�$ ڈ��� �ہ%� ہے )394

�ا �� دہ�� P,ف ہے ، ��� ہے ۔ � zM- �Yنہ�ں �ہ ا�� ن�وا gI_� Bi� �� ہ�ے� �	ِار ا��%Yاور ا ��I�ُ
 ،ٰ�I6را A�b� سے 9�گ �-���,n ا نے ُانہ�ں ِاس 6,وج ��ں -ہ�ادہ اور ن��ت ج%�� ز��دہ ����%ے ہ�ں �ہ 

دہ��ہ د�� '�� ، ُا'�ے ہ� -�ق سے وہ ُاس سBi� g �� ج�ن�ں nے ج$ �� �&!�ہ P�ر 8, ُاس �ے ��رے ج�ن� 
"ج� س!%� '�� ۔   

�ر ��Kہ�ے سے ا'�Uع �,'� ہے �ہ Y ِ̀ ��Y نہ�ں ہے ج" �ہ ز�,دس. ���ن ا�� اور Eد��� �� ��	ہ�ں ��	ِ�س 
�8, �	�ع اور رس�9�ں نے �$ �� " رس�ل �, رہے ہ�ں۔" ��bہ �� ���دE" ����د 8, ��,وسہ نہ�ں �,'� ج$ 

���` �_gI �� ن&�ئ����n �� وہ �ہ ا�� b�,Pہ ج$ ��ں �	�ع نے سiے �hہg �ے �9ے ا�8ے" ���دE ��؟ 
g4 ا�� '�� ج	ے ص,ف ا�� �	�;�ئ� ��ِر ��  ُاس نے �	�;� �ے P�ر 8, ا�8ے ٓاپ �� 9;�ظ ��� ۔ : '�� 



��د س�ال ��ں '�� ، وہ '�� او ر ��ئ� دوس,ا -zM �ے ذر��ے �!&` ��� ج� س!%� '��  zM- اور وہ ،
����ت �ہ سBi� g ز�,دس. ہے ، " ۔�	�� نہ�ں '��  A!�9 �� ے ��رے �ے چ���� A8 �;�	� ع �ے�	ج� �

ج	ے A!�9 ��� �	�� ا�� وہ&� nُ&�ن ہے  "وہ اY�ال �ے �, 6!$ نv,ت ہے ۔ �rہ, �,ن� -,وع ہ�'ے ہ�ں 
4� �ے �9ے اس%�&�ل �, س!%ے ہ�ں؟ b� �	� ا�� دوس,ے ز��نہ �ے Sح ج�اب د�� ہ,P ص,ف، ِاسے ِاس

ج�&$ ڈ��� ِاس ے ٓا�nہ ہ�'ے ہ�ئے " ۔اn, ہS اص_Hح �� ���� چ�ڑائ� �� اس%�&�ل �, 'ے ہ�ں ج�ن� ہے ، 
ا�8ے �	�;�ئ� '�U' .Mہ �,ن� ہے ، اور ، جU!ہ �	�ع � �	�;� A8 �ہ ُاسے �	�ع �ے ��ئIUد���ئ� نہ�ں د�%� 

�ہ " وہ ج�رE ر��%� ہے ،۔  ا�9 نہ�ں ہ� س!%�، �	�ع �� 8ہ�iن �� �X, وا�W �,نے �ے �9ے،ِاس سےسے
ِ̀ �A�b ہے ج� سg سے 8ہIے �	�� �ے P�ر 8, �	�ع 8, ا�&�ن ر��%ے ہ�ئے ٓائے ��Y ن�م ج� ُان �ے �9ے ،

، ، �ہ -!` اور رن� ر��%� '�� ج$ �� ِاس نے ���� نہ ہ�نے �� ���ئے ز��دہ اہS ہے ِاسے ہ&�رے �9ے 
ہS ِاس ��4,ت �� ��� ُچ!ے ہ�ں ج� ا�&�ن ر���ے A!�9 �ہ ِاس �vہ�م �� P,ف ا-�رہ �,'� ہے �ہ " ر��� ۔ 

��ئU` �� ، ڈ��� نmb د�%� ہے �ہ اب ہ� S	�A8 �; �ے ��رے�ے �9ے ِاس �� �_gI ہے �ہ �	�ع �	�;� ہے۔ 
۔  ا�8ے ذا'� نT,�ہ �� �YئS �,نے �ے �9ے ٓازاد ہ�ں'�,�� �� ده��ن ��ں نہ �'ے ہ�ئے  

'�Uہ� ( ��I	�� �ے �9ے ٓا1.س�9�ں �� و�1ت �ے ��� 1�رًا �ہ ُرج;�ن ج�درس. P�ر 8, ا�	� '�� �ہ, �5ل ، 
اور ا�	� �, 'ے ، ع ہ�ا �	�;� �ے ا�8ے ذا'� '4�ر �� �YئS �,نے �ے �9ے -,و) چ,چ ( ��I	�� ��� ۔ ) 

ِاس سے �%�3I " ڈ��� �ہ%� ہے �ہ اص_Hح �	�;� ، ۔ ��ئU` �ے �	�ع �ے س�'B چ��نے �� ��� د��� ہ�ئے 
درس. " ج$ وہ ا�� �,'Uہ ���9 '�ے ۔Y�ِت ��5ت �� ��� ُچ!� ہے '���Yت �� ر��%� '�� ج� ہ&�رے �9ے 

ہS ا�&�ن ر���ے سے دس%U,دار  اn, نہ�ں ���ن!ہ P�ر A!�9 ، ,8 ���ں وہ ا�8ے �_gI �� ��� ُچ!ے ہ�ں ،
��ص P�ر 8, ، ڈ��� �ہ%� ہے ، " ؟ ہ� ُچ!ے ہ�ں ج� ��ئU` ہ&�ں �	�;� �ے ��رے�%�'� ہے  " 

ہ&�رے �9ے اہS نہ�ں ہے ج� 8ہIے ا�&�ن ر���ے �ہ �	�;�  ا�	��	� ا�AK �� اص_Hح 30ا�	�iٹ�I�ج�!`  
ا�Aِ ٓادم �ے �6�ان �ے چ�n,د ج�ُ,�ٹ دال د�%ے ہ�ں ۔۔۔ �	� ا�AK �ہ ا�	�ا�	�ع �� '�S�I ��ں وا9ے '�ے ۔ 

�	�� f �,دار ��ں �	�ع �ے �ہ�ں �Bi ��� ج	ے �	�� �ے �%,ادف �ے P�ر 8, اس%�&�ل ��� ��n ہے ۔۔۔ 
��S صv. نہ�ں '��۔ Y �ج� ا�%�ائ� ��I	�� �� ُا��� �ہ ُاس �� ج� ہ, '�� دوس,E ٓا�� �� ���ئے �	�;�. �� ���

"�	%Ub` 8, ہ&�را او8, سے د�!��� ُان سے ��I%M ہے ۔�ے  �_gI '�� ۔۔۔ �ے 9  

�P ���b�ر 8, ا�� -zM �� ا�� P,ف 9ٹ��� نہ�ں ج� س!%� ��ئU` �� �$ ا�%��ر 8, �ہ ��I%M ہے ؟ 
ُاسے H�ُنے �� ج�رE ر���� ج� ُاس� �	�;�. �� -!` و ص�رت �� ن&���ں ص�vت ��ں سے ا�� اور 

ج� ہ&�رے �9ے �ہ ا�%�ائ� ��I	�� �� ن&���ں صv. سے ہI!� س� �;!&ہ دارانہ ہے  31ے ۔ ا�&�ن ��ں ر��%� ہ
ِاس �ے در���ن ج	ے ہS �	�;�. اور ج� رس�ل ِاس ن�م سے س&��%ے '�ے �ے د���ن ہ&�رے �9ے 

�_,ن�f 1,ق �� ا-�رہ ہ�ن� چ�ہ�ے ۔  Sہ ,nہ�ں ا �;�	� Sنہ�ں ���'� �ہ ہ B�&س Bi� ہ�ے �ے �9ے� �	ہ ا��
�	�;� �ے نNے 6ہ� ن��ے �ے nُ&�ن �� W,ورE صv. سے دس%U,دار ہ� ُچ!ے ہ�ں ج$ ��ں ہS ا�&�ن 

 ر���ے �� دE�6ٰ �, 'ے ہ�ں ۔ 

1,ض ����ے �ہ ����-� سے "ڈ��� درس. P� رسے س!�9,ز �ے در���ن ُرج;�ن �ے �9ے �U%Kہ ہے 
 8, ا�&�ن ر���ے �� ���دE �� ۔ �	�� 8, ا�&�ن ر���� ا�� IX_� ہے ُان �ے P�ر 8, جہ��ں نے 8ہIے ُاس

 ��b�' �	نے �� ��م �, '� ہے ا���� �	�4. �� ��9!` ہ&�رے ج�M- �� ع�	اور ُاس �� -��ر ِاسے � 
� "(درس. P�ر 8, وہ ج� -��� ہ&�را ہے���' E,�� ( ۔  

8, ہ&�ر� E	A!�9 ، " `Ub% �ہ ڈ��� �� ��� ہے ، ج� UY�ل �,'� ہے �ہ ، �ہ� درس. P�ر 8, ہ&�را �	INہ ہے 
 ُان �ے X�ر �,نے �� ����د ُان �ے �	�;� �ے P�ر � A!�9	X ",8 `Ub%�ر �,ن� رس�9�ں سے ��I%M '�� ۔

�رت �� �	�ع 8, '��  �,�� 8, �	�ع �� س&�B �ےY �� $د-�ہ. �� 5!&,ان ج�� �� `Ub%	� �� ا�� ،
 ��' ��n ��6ں �, د�� ��K�8 ں�� .��� ���� �"  ',f �, س!%ے ہ�ں ج� �ہ ۔ �$ �&!�ہ ��_3 سے ہS ُا��

 .vص E;�. �� ����د�	ے ہ�ں ؟ '�� " رس��9 �' ,� ٰE�6;� ہ�نے �� د�	د �� اور اب ��� ���ِاس 
',د�� ��ں ��I	��و ں �� �	�ع �ے س�'B �	�;� �ے P�ر 8, و�1دار رہ�ے  �� �ڑE ن����� واaY ہ� '� ہے۔ 

,Tے ا�8ے ذا'� ن� A8 �;�	� ن� اور�Uا��8 ذا'� ن�ہ Sد�%ے ہ�ں ، ہ .�Y�1 �� ِاسے چ��ڑ ُچ!ے �ے Sاور ہ



��� ہS ���سP g�ر 8, �	�ع �ے ن�م �ے ا�8ے ذا'� ���ل �ے س�'B ج�ڑنے �ے �9ے چ��ڑ ُچ!ے ہ�ں ۔ہ�ں 
 ��3I نہ�ں �, ُچ!ے ہ�ں ؟" ا�� اور �	�ع" ا�8ے �f,K د9�ں �� ص�رت �ے �� ��  

 

 

 

 .�;�	��&�� ,�X Bi� ں �� �_��9ہ���� Eج� 8ڑه�ے وا9�ں �� �9 ا6%,ا�1ت �� ��6ں �,'� ہے 8, ����ر
�ا �ے ��ٹے �ے ��&�ن ��ں ، وS�9 �	�ع �ے ��رے س�iئ� �ے �9ے ذا'� ج	%�� �� ان%�Tم �, '� ہے۔ �

س��ڈے ، ٓا�	v�رڈ ��ں ا9ہ��ت �� 8,و�1	, ، س�ال 8�چ�%� 8ے �ہ ٓا�� �ہ �ہ�ں چ�روں ان�ج�` ��ں ��ئ� 
�ا �ے ��ٹے 8ہIے سے ��ج�د  " ج� ہ&�رE �	�ع �ے�U6رات ہ�ں � " gے �� ج�ن�,Tر 8,ن�P ے�

وہ ن%��ہ ا�h �,'� ہے �ہ �%� ، �,Y$ اور �Y�9 ��ں �	�ع �ے ��رے '&�م ���ن�ت ز��A 8, ۔ راہ�&�ئ� �,ے 
�ا �� ��ٹ� ہ�نے �� �	�ع �� زن��n �� 5�ا9ہ m�8 �, 'ے ہ�ں ۔ ��ہ�ں ُاس �� �8�ائm سے 8ہIے ُاس �ے 

ہ&�ں �	� P,ح ِاس اسI�ِب ���ں  " اn, ہS ����5 �� ان��` �� ج�ن� �, 'ے ہ�ں ،  نہ�ں ہے ۔ ا�� ��� 5�ا9ہ
��ئU` �� ہ�سٹ�� ڈ�E�K "( �ے ��ر ے X�ر �,ن� ہے ج� �ہ ا�ہ�م سے �U,ہ ہ�ں ۔ -��� �ہ�ں ��ئ� نہ�ں ہ�ں 

 ، S�9ہ 15، وا;v576، ص ����' E,�� ،( ۔  

�اش �8, ، �ہ�ں �	� راہ�&� ��ہ, �� 8ُ, ا]�N8 �� ع �ے �9ے ُاس�	ن ہے �ہ �ہ�ں چ�روں ان�ج�` ��ں ���� ,
�ا �� ��ٹ� ہ�نے �� ��ئ� 5�ا9ہ نہ�ں ہے ۔ اب ���I	��ئ�ں �	�ع �ے �ہ �Y�� .b�b5 رہ%� ہے �ہ سے 8ہIے 

�ے �ے P�ر 8, س!��'� ہ�ں �b6 ��,nاور ن� Eے ��رے ا�&�ن �ے ����د� A8 ٹے�� E�۔ ا�  

,نے �� چ��ڑ'� ہے �ہ ���ں �%�، �,Y$ اور �Y�9 �	�ع �ے 8ہIے سے وج�د �ے 8,و�1	, س��ڈے ان�ازہ �
نے ��W�ع 8, ��9!` 6!$ نہ�ں ڈا� ، اور ِاس �U9�X ,8 ا�	� ہے �ہ �A�v�4 " ��رے �Bi نہ�ں ج�ن%ے ۔ 

�اون� �� '�S�I �ے 45ے �� دو��رہ �8�ا نہ�ں ����۔ جg وہ �_�ط 8, ٓا'� )577ِا��E ، صv;ہ ، "( ہ&�رے 
UY` از وج�د ��ٹے �ے  ��ں 3 ۔ 1 : 1ہ� س!%� ہے U6,ان��ں س��ڈے ص,ف ��Yس �, س!%� ہے �ہ �ہ�ں ہے 

8ہI�ٹ�ے "  8, وہ �ہ%� ہے �ہ ، I�ُ1 : 15	��ں ۔ A!�9 �ز�� P�ر �V� ,8, �	� ذر��ہ �ے �9ے 5�ا9ہ ہ�، 
 .bU8, س gق ہ�ں ، ُاس �� ُان س�b5 ن�ن��Y ٹ�ے �ے�Iہ 8ہ�,Tا ہ�ئے ۔ے ہ�� راہ�&� ن��8 �" ج� ُاس �ے ��  

وہ ا�8ے ��Kہ�ات سے ن%��ہ ا�h " ۔�Y�1. �ے ِاس ���ل �� �	%~��ٰ �,ن� �IX ہے " وہ ا1�Wہ �,'� ہے �ہ ، 
8ُ,انے 6ہ� ن��ے اور ر����م  سے " �ہ �,'� ہے ا�� ج,�A '�����ج�A �� 5�ا9ہ د�%ے اور �ہ%ے ہ�ئے 

�ا ہے ( � راہ نہ�ں ہے �ہ�ں �	�� �� ا9�ہ�. �� '�P �� S�I,ف ��ئ�̀ ۔ ) �~�ل �ے P�ر وہ  8,و�1	, ورن
�ا �ے ��ٹے �� �6�ان �ہ�دE ہے " نے �YئS ر��� �ہ ��ا �ے ����ا ��ٹے '� �� ���� اور �ٹے سے 

"( �X, اY�ام سے ج� ��Tہ, 8,س%� سے ��%b` ہ�ئے ُان �ے �K�ُدہ نT,��ت سے ��� ��n ہے۔ �,I5ے �� 
۔)577ِا��، صv;ہ   

	Y از وج�د ��ٹےِاس `UY ے ���ن�ت د���'ے ہ�ں �ہ� S " �'�8, '�&�, ہ A6&�رت ج$ 9,ز'� ہ�ئ� ز�� ��
جA �� ان;�4ر  U!' ,8ُ, ���ن�ت  �	�ع �ے ��رےا�!�ن �� �ز�ً� چ���ر P�ر 8, س���� �,ن� ہے �ہہے ۔ 

�انہ 8ہIے ��ئU` �ے او�Yت سے رس�9�ں �� ���ئے ُان �ے ا�8ے ا�%��ر 8, '�� ۔ �&Ib6 مH� د����رس �hاِت 
اور ہ&�Kہ �� زن��n �ہ " �ے U!' ,8ُ, ���ن�ت 8, ��ڑا ہ� '�ہے اور �	�ع �ے س�'B 8ہ�iن �,'� ہے �ہ ، 

�اEِ وا5� اور �, 35 �� اور �	�ع �	�� �� ج	ے ُ'� نے ����� ہے ج�ن�ں ۔ � B�'ُ �17���5 "(ہے �ہ وہ : 
3(  
 

 

Y��Z ن اور�	ع ، ا+�	
 
 

�ا �� ��ٹ�  " �	�ع �� رس�9�ں سے��ا �ہ �6�ان ��ئU` ��ں �ہ�ں �rہ, نہ�ں ہ�'�۔ m�8 نہ�ں ��� ��n ۔ " ��	�ع 
 ��n ��� شH' ا �� ُاس �ے ����ا'� '4�ر �ے �9ے�نNے ۔ ) �Y�91 : 35 ( �� ��ٹ� ، �	�;� ہے ، ج$ �� ا�%



P ا �ے���ا �� اس,ائ�` �ے �3I �,نے وا9ے ��ر 8, 8ُ,انے 6ہ� 6ہ� ن��ے ��ں ��bہ ا�U%Yس�ت �� ا�� 
�ا ��پ اور ان	�ن �ے  ) 5 : 2 '�&%��$ 1" ( ��د ان	�ن" ن��ے ��ں ا�� -�r zMہ, ��� ��n ہے ۔ �	�ع �

�	� او ر �	�ع سے ���وٹ� ۔  )U67 : 25,ان��ں ( �� ��i س!%� ہے " �ے ان%ہ�" �ہ �	�ع در���ن ]�Z9 ہے ۔ 
  ِاس ��ں nِ,ن� �ہ. ٓاس�ن ہےده��ے ��ز �ے P�ر 8, ہ�نے سے اج%��ب �,'� ہے ، اور

۔  )4: 11 �,ن%���ں 2(   

 

�� ا.&/اف��	��� 
 

�ا �� ��ٹ� ���I	�� ج	ے �	�ع نے �YئS ��� ِاس �� ����د �,��E ا6%,اف �� ����د 8, ہے �ہ �	�ع �	�;� ، 
_gI �� س����ہ P�ر 8, �	� �, د�� ��n جg نNے �X, ��ئ�IU �) اY,ار( ۔ ِاس ا6%,اف ) 16: �16%� ( ہے 

�ا �ے ��ٹے" �� اص_Hح �ا�	� ���ڑ رون&� ہ�ا ج	ے ا9ہ��ت �� '�ر�� �ے g9�Pِ �ے س�'B ج�ڑ د�� ��n ۔ " 
ج$ �� -�ت سے ِاس �ے ا],ات ٓاج �ے دن '� ہ&�رے س�'B ہ�ں ۔ ۔ I6&�ں 8, ��6ں �,ن� چ�ہ�ے '�� 

 Eا �� �5�ر����ں W,ورت ہے وہ 8_,س �ے چٹ�ن� ا6%,اف �� P,ف I8ٹ�� ہے ، ج� ،   

 ) �%�16 : 16 (   Eہ�د� ) ن ��� �ہ  ) 3 ، 2ا6&�لH6م 8, ا�%%���. �ے ا���ں ، اور ج$ نے ا��8 
�ا �ے س�'B ��اb1. ��ں 8ہIے سے ج�ن� ��n '�� ، اس,ائ�` �� �	�;�، ُدن�� �� ن��ت دہ��ہ  ہے�A!�9 ج	ے 
 ��n ��� ز��ن�ں ��ں ٓا-!�رہ E,� �	�;� A8 �� -�ن�ار b�b5. �� �	�ع �ے۔  ) 20 : 1 8_,س 1( ج	ے ٓا

۔ )17 : �16%� ( ے س&��� ��n ہے ص,ف ا9ہ� �!�-vہ �ے ذر��  

�ہ ا�	� ہے �	�;�. �ے �YئS ��ے ج�نے �ے ���ے �� �ز�� U6,ان� ��ئU` �ے S�,1 ورf ��ں ��n ��� m�8۔ 
S ورf سے ��ہ, ہS ِاس 1,�ج� ا�&�ن �� �	�ع ��� ہے ۔ �ہ ہ�b�b5 S ، '�ر��M �	�ع �� در��1. �,'ے ہ�ں 

�6�ان�ت ا�8ے اص` ���� ���ن ��ے Nnے ُاس �ے ��ئ� �IU	�� �� ��I�م �, 'ے ہ�ں ، ���ن!ہ " ا�� اور" 
۔  ) 4 : 11 �,ن%���ں 2( �� ��� ُچ!ے ہ�ں   

جg �	�ع �ے �6�ان�ت نNے �X, ا�U%Yس� �_UI!ے س�'��n ��� `��- B ، �ہ وا�W ہے �ہ ُانہ�ں نے ���� ُاس 
ِاس� �9ے جg ا�	� ہ�'� ہے �	�;� ا�&�ن �_,ہ ��ل �9%�ہے ۔  -���. �� ٓاnے نہ�ں 8ہ����i ۔ �� ��4IMنہ

��Y ہ&�را ��م ، ن�U�ں �ے رو�� سے �	�ع �� �	�;� �ے P�ر K� ,8%ہ, �,ن� ہے ، �اور ہ&�ں �	�;� اور 
 ��I	�� '�� ۔ �ے ��ٹے سے �ِ� نT, ر���� ہے ج� �	�ع اور نNے 6ہ� ن��ے �� ِان اص_�5Hت سے ُ�,اد 

�ہ �	�;�. �� �;�T1. �� دE�6ٰ �, س!%� ہ-ُ 3�b;' ٓاہ��� �,نے ص,ف Sہ B'ہ رس�9�ں �ے س�� gے ج
ن�� �� �%�'� ہے �ہ �	�ع ��ن ہے۔ �� ��ت �,'� اور ُد  

 

 ا��;ڈ�1
 

�ا نہ�ں ہے ،�I!ہ ��	�;� �� نU�ت �� �Nnں �%�], �,نے واb�b5 �9%�ں ��ں سے ا�� �ہ ہے �ہ وہ ��9!` 
�ا �� ��ٹ� ہے ، ز��ر �ج	ے ا-�رE ���ئے نNے 6ہ� ن��ے �� � g9�X	��U6 �� .�;رت ہے ،  110 : 1

�ا �ے در���ن '�3I �� درس. P�ر U',�  ,8ہ �ہ� ��n۔ ��23ں �) 1: 110ز��ر  ( �	�;� ادون��	�;� اور 
�ا" �Hم ��ں دئے ج�نے �ے P�ر 8, ا-�رہ ��� ��n ۔ � "�U' ِ̀ ��Yر 8, �� �ہ -!`  ��ن��P ے� �I�)195 

�ائ� ����ں ��'���� ��� ��n ہے ۔ ) د�1ہ رون&� ہ�نے سے� ,�X ن��ے ��ں �ادون� �� �;%�ط 8ُ,انے 6ہ
�ائ�449ادون�ئ� ا�8ے �!&` b�,Pے سے ادون�ئ� سے ا��n ��� �9 ہے ۔ � gI_� �� ۔  س�ن;�ت ��ں ہ�نے

�ا اور ان	�ن �ے در���ن اہS 1,ق  ہے۔  ��ں �rہ, ��� 1��n: 110ادون�ئ� وہ uv9 نہ�ں ہے ج	ے ز��ر ��ہ 
�س �U6رت �� ����دE 45ہ ہے ، b� �%� ع سے�	د ����ہ ۔  ��ں '4���Nn ��  3 ہے41 : 22اور ِاس!� 

 8�رے نNے 6ہ� 1 : 110ز��ر �	�ع �� ان	�ن �ے ز�,ے ��ں ر��%� ہے ، �ہ, �5ل س,1,از �,'� ہے ۔ 
�اEِ وا5� �ے '�3I ��ں �	�;� ����U6 Eرت �ے P�ر 8, ��6ں ن��ے ��ں �I�ُ �� ے ����ر �� ���ن �,نے

۔  ) 36 ۔ 34 : 2د�!��ے ا6&�ل ( �,'� ہے   



 

 

)1: 110ز��ر ( ادو+��� اور ادو+�  
��رت+Lے .ہ  +��ے. ���Z �� ہ ُ�/ا +ے .ہ  +��ے 
 ;	� ��  

 

�ا( ���ں �	�;� �� ادون���ا) �ہ� ��n اور ���U ادون�ئ�( ��, ا � ��اون�  ں �ہ� ��n ۔نہ�)  

ادون�ئ� ادون�ئ� اور ادون� �	�;�ئ� �&� ���K ہے ان	�ن�. سے ا9ہ� '&�� �� P,ف 5�ا9ہ د�%ے ہ�ئے۔ " 
�ا �� 5�ا9ہ ہے A!�9 ادون� ان	�ن� I��1. �� 5�ا9ہ ہے۔ � 

�اون� ، ��,ے ٓا�Y : ادون� ٓاد�� �� 5�ا9ہ ��ا �� 5� ) 1: 110د�!��ے ز��ر ( ��,ے � ��اون�" ا9ہادون�ئ� ، 
�ا �,اون ، ڈرائ��ر۔ �,n$ ،8ُ,انے 6ہ� ن��ے �� U6,ان� اور ان�,��E �9!	�!�ن ، ادون �ے ��';. (� ( ،

۔  ) 11، 10صv;�ت ۔  =) 
�ا( ادون� �� -!` " �سے �;%�ط P�ر 8, ا9ہ� ِا،  )8 : 29 س�&�ئ�` )1 ا�� S�T6 ا�K9ں �6�ان  ( ��,ے 
�ا(  ادون�ئ�ن�م���ص ص�Vہ ج&a �� -!` ادون�ئ�، "  سے ا��n ��� �9 ہے۔�ہ�واہ �ے اس%�&�ل) ��,ے   

 ��اون�=��,ے  چ��ٹے 5,ِف I6. �ے س�'B( ِاسے ادون�ئ� سے ا�%��ز �,'� ہے ) ا9ہ� ن�م (  

 ) mائ��ا" انٹ, ن��K` سٹ��ڈرڈ ��ئU` ان	��!I��8ڈ�� ،)" (  ��ں ��n ���8 ہے �819 : 2�۔ )157، صv;ہ "   

�ا " ��� ادون�ئ� �� ',ج&ہ �,نے �ے P�ر 8, اس%�&�ل ��� ��n جg ِاسے ا9ہ� �IM�ق 8ُ,انے 6ہ� ن��ے ��ں 
��ے �ے P�ر 8, ا�%��ز �� ��ن 9) ��ص �H6. �ے س�'B ( uv9 ۔۔۔ ) U6,ان�( �ے �9ے ���n ��� �n ۔ 

��	�ر�ٹ� ��� او�Yت �ہ ���b� ,�X ہے ��اہ �ہ ا9ہ� ہے �� ان	�ن� gb9۔۔۔ X,ض سے، �b5ہ ر��%� ہے۔
' f�8'ت ��� او�Yت ِاس �� I4�1ہ �,'� ہے ِاس ��ص�. سے uv9 �ے دوران 1,ق �, 'ے ہ�ئے ج�U6 gر

) چ��ٹ� 5,ِف I6.( ��ں ، ادون� ، ادون�ئ�) 5,ِف I6.( ہ�'� ہے ، ��� او�Yت ن�Kن " -�ن�ار "�� ص,ف 
�ا"��ئU` �� ہ�	ٹ���� �U&9 ( " ،.V9 5,ِف I6.( اور ادون�ئ� � " S�9ہ 3، وا;v۔ )137 ، ص  

�ا �� ��رج� P�ر �P ,8ہ, �,'�ہے۔ U6,ان� ادون�ئ� "� 450ِاس �� 8ُ,انے 6ہ� ن��ے ��ں اس,ئ�` �ے 
7: �844�ائU ) mہ '4���Nn �� 3 ہے ۔۔ ادون�ئ� ان	�ن� ��Y�IMت سے �gP�M ہے �,' �%�n ، 32 : 25 ، 2 

 A�PHہ ( 19 : 2س,�X۔ ) و��ص -!` �� ِاس �� ادون ��  �ے ہ&�ں UY�ل �,ن� ہے �ہ uv9 ادون�ئ� نے ا��8 
�ا �� ( وجہ �ہ ���ں ۔ ) �~�ل �ے P�ر 8, ادون�(د��� سےاس%�&�ل �,'ے ہ�ئے 1,ق سے �5ص` ��� �

�6م ادون، ادون� ، �� ادون�ئ� ) U&9ے 5,ِف I6. �ے س�'B ( ادون�ئ� �ے P�ر 8, ، ) ���n ��� gP�M ہے 
�اوں اور ان	�ن� �ہ�واہ سے) ,ِف I6. �ے س�'M� B%4, 5( �� ���ئے ، � ا�%��ز �, 'ے ہ�ئے دوس,ے 
۔ ) 531&�� ِان دE ��ئU` ، صv;ہ ڈ�E,�K ٓاف ڈا�ٹ�� ا��ڈ ڈ�" (  اس%�&�ل ��� ��n ٓا�Yؤں سے   

�ا( ادون�ئ�� ��اون��Hم �� �� �U&9ئ� 8, ہ� س!%� ہے �	�;� �ے �%�3I ���ج �ے چ��ٹےسے ن�Kن سے ) 
�س ہ�نے �ے P�ر X ,8� ر ��� ہ� b� " )ن��ے �� ا9ہ�� �  اور  ۔ 63صv;ہ " ادون " '� V9. ، 8,انے 6ہ

۔)109£ ، ا�A ۔100 III .V9 ن��ے�� � ا9ہ��'� نNے 6ہ
�ا' ��� -!` �� ���U 8ُ,انے 6ہ� ن��ے ��ں ا9ہ� 5�ا9ے �ے س�'B اس%�&�ل نہ��ں ��� ' ��ں ادون�' ��,ے 

)  ادون�( ان	�ن� 5�ا9ے ) ادون�ئ�( ئ� ا-�رہ�	�;��6م P�ر UY ,8�ل �� b�b5 �Nn. �ہ ہے �ہ ��n ہے ۔۔۔ 
�ان� �� و���,ام ،( ا9ہ� 5�ا9ہ ج�ت سے ا�%��ز �, 'ے ہ�ں ۔ I�ُ ن��ے ����ن�ن� اور �   ا�� 8ُ,انے 6ہ

 ���IU�'��!,ا س�!,ا، "  ، اور ن�� 6ہ� ن��ہ1: 110ز��ر " ، ہ, �,��ٹے ��ن ۔ )A��22  ، صv;ہ ن�,��E ا
۔ )438 ، صv;ہ 1992ا�%��, ،   

� ����رE �8��4,و�1	E,�9 , ہ,ٹ�ڈو، ا�ڈنU,و ��ن��رسٹ� سے ، ���ہ�ں ��ئ� س�ال نہ�ں :" �	�;�. 8, ج
uv9 �ہ�واہ سے ��iے �� ا�� ��د��نہ b�,Pہ اور : A!�9 اص_�5Hت ادون�ئ� اور ادون� �� ��م ��I%M ہے

24�� و �%��. سے ، ج�ن " (دوس,ے ِاسے �X, ا9ہ� ا-!�ل �ے �9ے و�	ے ہ� uv9 �� اس%�&�ل �,ن� ۔ ، 
۔ )2000  

 




^ ہ�ا  � ��	ے 
	�ع � او+  ��ں #
 

�ا �ے ��ٹے �	�;� �ے P�ر m�8 ,8 �, 'ے ہ�ں ۔ �و ہ نNے 6ہ� ن��ے وا9ے �	�ع �� �	�� �ے P�ر 8, ، 
�ا �ے ن&�ئ���ہ اور ج�نA�K �ے P�ر 8, ��م �, '� ہے ۔ ��	�ع نے ا9ہ�م �ہ�واہ ، ا�8ے ��پ ، اس,ائ�` �ے 

�ا �� ��ٹ� ، �	�;� ہے " , ا�I� ��8	�� �� ���8 �ہ وہ 8��ا �ے ��ٹے �ے P�ر 8, وہ ۔  ) 16 : �16%�( زن�ہ �
ا��8 ��ں ) 18 : 5 ����5 1 ، �ے جے وE نہ�ں ، 33: 13 ، ا6&�ل�Y�9 ، 1 : 35 20 : �1%� (  او8, سے 

�ا �ے ��ٹِاس نے ُاسے �!%� P�ر 8, �ے رS5 ��ں، �8�ا ��� ��n'��۔ ��ے " ،ا�I�'ے ، �� ، ے �ے P�ر 8,
�ا �ے ا�I�'ے ��ٹے �ے P�ر K' ,8!�` د�� ،� ����5 1 ، 18 ، 16 : 3 ، 18 ، 14 : �1���5 ( �~�ل P�ر 8, 

4 : 9(  �;�	� ��اون��ا۔  ) �Y�92 : 11 ( اور � ��اون����ن!ہ وہ �8�ا ہ� ا '�� ، وج�د ��ں �����n ، وہ ، نہ �ہ 
�rہ,Y��� E��1نہ اسI�ِب ���ن " ا��E ��ٹ�" ِاس� �9ے اص_Hح ۔ �E نہ�ں ہ� س!%� '�,�� �ے ا�U%6ر سے ا�

سg ��ٹے �8�ا ہ�نے �� �_gI �ہ ٓاپ ا�%�ا ر��%ے ہ�ں ۔ �ہ ٓاپ ا�%�ا نہ�ں ر��%ے ۔ �� �_gI " ا��E" ۔ ہے 
�ا ��ٹ�" �8�ا ہ�'ے ہ�ں اور ِاس P,ح �ٓاپ ا�� ہ� وY. �ے �9ے �	�ع ، �	�;� �� �6�ان n&,اہ �,ن� ہے ۔ " 

�ا نہ�ں ہ� س!%ے ہ�ں � E��ا �ے ��ٹے اور ا��، �U9�X ً دوس,E ص�E �ے ��� ��I	��ئ� �1درز نے ! ��ں 
 ̀ b%�� ے سے ��ج�د '�ر�� ��ںIا �ے ��ٹے �� '�ر�� �� 8ہ��ج	ٹA ��رٹA �ے س�'B -,وع ��� ، ُانہ�ں نے 

�. �� �ے ن�ر ہ  �ہ، '�ہ�S,ن� -,وع ��� ��- �b�b5 �� ن� �ن� اور ��ڑ ج�ن� '�� ۔ ُاس�	ان �Nُانہ�ں نے ن
ان	�ن� " ِاس نے ُاس �� �ے P�ر 8, ُاسے ُاس �ے ����ر سے �ٹ� د��۔ '3�IM �ے س,�,اہ ، دوس,ے ٓادم 

�. �� '�Uہ �, د�� ۔ " �	�ع �	�;���- �� uv9 ا نے�� ازاں ا�%�� " �� gI_� ےN3 �,ن� نے نI��8�ا ہ�ن� ، �� 
ُاس '4�ر �ے �_gI �ے ��V, ج� نNے ا��P E�ر 8, ���n ��� 3I �ہ� ، ��ٹ� ، " �	�ع �� ُاس نے ۔ ا���د ��� 

 �U�,b' ن��ے �ے ��� ',د�� �,'� ہے ۔ " �8�ا ہ�نے"�� " 'UY  " 3�IM` از �	�� �ے -&�ر �� اص`62ہ  

ر���ے وا9ے  او�9. ن�ا�. ج	ے ُان�� ��ڑا ��� ، " '~Z�I �ے �	INے " ج$ نے �ہ ����دE ن&�نہ ��%b` ہ�ا 
� �� نT,�ہ ر���ے وا9�ں سے �1در��، ج�ہ�ں�ے وس_� �Tv9 ُس,اغ ��n ����9  �ے �9ے درس. P�ر 8, '�

� ا �ے ��ٹے �ے ��م �� -,وع ��� ، ن&�نے �� اس%�&�ل ��� ، � '�ر�� �i8ےاور '�ر��M �	�ع ، �	�;�ئ� 
��د-�ہ �� ��ئU` ��ں / نے �	�;�ئ� ��ٹےُانہ�ں�ے�X, ��دE ��ٹے �� �8�ا ��� ج$ او�Yت ��ں ۔ ُدن��وE ��ں 

��` �, د�� ���ن �Nے Nnے U' ,8 ر�P ;�ئ� ��ٹے �ے�	ں '�� ��� `Ub%	� ��� ُاس نے ج$ �� وج�د اب gج
̀ 2( دواد سے ���ئے Nnے 6ہ� �ے وس�Iے و6�ہ �Nے Nnے ��د-�ہ �ے P�ر n AK�8 ,8�ئ� �� '��   س�&�ئ�

7 :14 ،  " E,�� ا �� ��ٹ�( وہ�� (n �ان��ں ہ,U6 ر 8, �ہ%� ہے �ہ  2 ۔ 1 : �1 ۔�P ن�ہ��� ��ا نے 8ُ,انے 6ہ�
�ا�ے �	�;�ئ� ��ٹے �ے �ن��ے �ے او�Yت ��ں ��ٹے �ے ذر��ے ��ت نہ�ں �� ۔ �ہ �ہ ���ن!ہ �ہ�ں ا��� 

 P�ر 8, ��ئ� نہ�ں '�� ۔ 

: ڑ �� ���ن ���  ا�%�ائ� ��� نے ��ئ�IU �	�;�. �ے8,و�1	, 9�$1  

 نے )  ص�E �ے وس� ��ں �I�2	��ئ� �1درز ، ج�	ے �ہ ج	%A ��رٹ, ،  ( �ں. �,نے وا9د�ئ` سے ]��" 
 S�I�' �Nn �� ,ہ�r ) ,8 ر�P ;. ) 5!�&�نہ�	اہ� �ے �9ے ����د ڈا�9۔ / ���ڑ ��ں �,&nُ ن��6 5~�. سے ،

�ا �ے ��ٹے �ے '4�ر �� 8ہIے سے��� ��ں �� �Y,' �Nn �� �%�], ��� ُان �ے �	�;� A8 نے � ��ج�د ۔ 
وہ �	�;�A8 �� س�چ �ے ۔ وہ چ�'�� ص�E ��ں �	�;�ئ� �	INے �� سgU ��ے �	�� ��ں ��%b` �, د��، 

'�ہS ُانہ�ں ۔ سgU ���  ��  اور 8ہIے سے وج�د ����Iےدارانہ نb_ے ��ں '�ر��M �	�� ��ں ��%b` ہ�نے�;!&�
 ، ��� `b%�� �� سے ا��8 '�جہ �n�ہ ��ں ر��%ے ہ�ئے اور ��	S ِاسے ِاس س��نے �	�ع �� '�ر��M زن

ُانہ�ں نے �	�;� A8 �� ��ئ��ت ) �~�ل �ے P�ر 8, ، 8ہIے سے ��ج�د ��ٹے �ے �9ے( ہ�نے �� 5&��. �� 
 B'نہ ج�ڑ س!ے ۔ ج�ڑا اور ِاسے �ے س� B'ہ�نے �ے س� S��Y S�I�' �%�H6 �;�	� و رواج �� ���ئے Sرس
� �,'� ہے ۔ �ہ �	�� �� ��z9 داد رس�نہ�ں ہے ۔ " �ڑA8 "E سے �Y ں�� .�bb5 ے ِاسے�i�8 ُان ��  �ے

�ا نہ�ں ہے ج� ا�8ے ٓاپ �� �	�� ��ں ٓا-!�رہ �,'� ہے ، S�I�' A!�9 �ے �_��3 � ��ا �ہ �����H6%�ں ، 
�ا �� ��';. ہے � S�T6 ,8 ر�P ا �ے���ا ج� ��ا ، اور �۔)  �S ُر'Uہ �� ادن�ٰ ( ادن�ٰ   



�X, ��دE ا�� سے ز��دہ ا9ہ� '!ڑE �ے ��  د��ونT,��ت �ےنہ '~��v� �~�I. -��راا1�Wہ �,'ے ہ�ئے ، " 
�9ٹ�vڈم زم 1,ا�ڈر�� 9�1$ ، ( " �� د�ئ` سے ]��. �,نے وا9�ں �ے �9ےُس,اغ �A س!%� ہے '4�رات 

6�ہ �� '�ر�� �ے �_��9ہ �ے �9ے دس%�ر�9&`( سٹ�ڈ�S ڈ�$ ڈوn&����$ چ�ٹ� �Y( ،1890 ، 45ہ اول ،
" ��ن�ن� د�ئ` m�8 �,نے وا9ے ،�	�;�. ٓا-!�رہ �ے Nnے I1	vے �ے P�ر 8,۔  "  :18س�!AK ، ��٢ب 

۔ )ٹ,ان	AK�I ��ئA، 97، صv;ہ 1951ن�&�, ور�گ ،   

 .��ا �ے ��ٹے �� -���وہ ہ&�رے دور �� '�زہ دم �,نے �ے �9ے نhر �, 'ے ہ�ں ، وہ ج� ��ئ�IU �	�ع ، 
�ا �ے ��ٹے " وہ سے دل ج�. س!%ے ہ�ں ۔  وا9ے ا�v9ظ �ے راہ�&� دان	%ہ ��ہِ, ا9ہ��ت �ے دل ��ہ ��9ے� "

ِاسے ہ�ار س�9ہ Snُ ن��� �ے ��i'ے ہ�ئے �ے I4�1ہ A�ُ �6�ان �ے ��ئgI_� �IU �� وا8$ �,'� ہے ، 
 ���ن!ہ ِاس نے اPH1�ن� ذہA �ے ��I	��ئ� �1درز اور ��ہِ, ا9ہ��ت سے '!��I �,دا-. ��۔

 ا�%%��� ن�ٹ$
: 20دE�6ٰ �,'� ہے �ہ ��A�����276 ،��5 ��ں ، صv;ہ P�ر I1 ، ,8	�v اور ا9ہ��'� I�ُٹ&�A، �~�ل �ے  1

�ا" ہ� ص,ف نNے 6ہ� ن��ے �ے �6�ان  28�ِ̀ ا�U%6ر ن&�نہ ہے ۔ " ��Y ہ�نے ��ں �n� ع �ے �9ے�	ے ��
 ن�� ا�,�!A ��ئU` �ے �;%�ط ا�� دوس,ا وا�W ن&�نہ ہے ۔ 8 : 1ز��دہ ', �%3v ہ�ن�ے �ہ U6,ان��ں 

�ا '�,ا 'M. ا��آ���د ہے :" ',ج&ے X ,8�ر ����ے ��ا �� وا5�  ) 6 : 45ز��ر "( اے � ��ئU` �ے 
 S�4. �ے اسM-"،ں��"،"S'ُ"ہ " وہ,�Xہے ۔ و ��n ��� ����' ہU',� ا�� سے ہ�اروں S�4 اسM- �وا5

 ً�U�,Y ۔ �� A�' ن �, 'ے ہ�ں ، نہ �ہ��� �� zM-4،400 uv9 ہU',� "ا�� "`U��� �� ں رون&� ہ�ن� ُان ��ں�� 
�ا '�A ا-�Mص ��ں وج�د ر��%� ہے ۔" سے ��ئ� ��� ِاس �_gI �� نہ�ں د��� س!%� �ہ ، � " �� .b�b5 ِاس

�ا �� '~Z�I �ے P�ر m�8 ��U� ,8 نہ�ں �, '� ۔ � `Uئ` �,ن� چ�ہ�ے �ہ ��ئ�Y سے Aے ذہI�ُ� مH� ا�� �~�I~'
 �ے اج��U ہے ۔ 

�_gI نہ ر��%ے ہ�ئے ، اب ج� �ہ راس� ا��b%6د '~Z�I �� �,�� ہے ، " 	` ��ٹے �� ا��E ن" ُج&Iہ  2
�8�ا �,ن� ، جU!ہ  aسے ��ہ, رون&� ہ� '� ہے ۔ وج�د ��ں �نے �ے �9ے ذرا� .Yو ��K�&س� �8 ۔ ڈا�ڑ ہ

�ڑE �6ت �ے س�'B ُان �ے ��,ا �A�b ہے ُ���ے ا�	� �ہ�ے �� اج�زت ہ� �n ، : " ٓادم �Hرf �� ا5%��ج 
�س �ے �ہ �ہ �	�� �ے ا��ہ ��ٹے E,�� ، S�I�' �� A8 رائے ��ں �ے ج� B��ُ  سے ��I%M ہ�ں ، 9b� ِمH� ،

�ہ �ہ�� �ہ وہ ہ&�Kہ �ے ���W ��ں �8�ا ہ�ا '�� ، ��,E رائے ��ں ، ن� ��9�M اور �ہ. �_,ن�f ہے ۔۔۔۔ 
��د ',د�� ہے۔ ' ا��E ��ٹ� ' ، اور b1,ہ ��b�ل ہے .U~�" ��K�&وہ  " ہ .Yا نہ�ں ر��%� ، ن�ہ� و�ہے ج$ ا�%

̀ ' ��ٹ�'�ے�	� 5�ا9ے ��ں ��ڑE ہ�'� ہے ۔  UY ��� .Yس �,'� ہے ، اور و��Y �� ` ، اور ��پ	ن ، .Yو
ج�	ے �� ر�� ��9!` ن��&!A ہے ، ' ہ&���K'اور ' ��ٹے'ٓانے وا�9 ن	` ہے ۔ ا،س� �9ے ان دو اص_�5Hت 

�M� ر 8, 1,ق اور�P Eح ����د,P ت ہ�ں وہ س�دہ���� �9 ) "�Y�91 : 354,ہU'۔ ڈا�ڑ ، جے ۔ او ۔ )  8, ے
��پ اور ��ٹے �ے در���ن ا��3I�' E �ے ہS ا6%&�د �ے س�'B �ہہ س!%ے ہ�ں �ہ ��ئU` " ��	��` 9!�%� ہے  ، 

�	�;� �hہg �� دان	%ہ ا9ہ��ت ، ( �ے ��رے �ہ�ے �ے �9ے �Bi نہ�ں ر��%� " �8�ا ہ�نے ' P�ر 8,
۔ )111، صv;ہ 1962زونڈروان ،   

:�� ا5	�ن ��� ہ�ں  ��ں ���رجہ ذ�` -�ئ�K� 3ہ�ے �ے �9ے ا�� ا�� �,وس 3  

�م رہ%ے ہ�ں "Y .��[ ر��%ے ہ�ں ( 9�گ ج� س�� س!,8ڑا �ے �9ے A�b� ے وہ	س�� س!,��ڑا�� ا�~, ) ج�
 ��,K' �%م رہ%ے ہ�ں ۔ روا��Y .��[ ٹ��ٹ$ روا�. �ے ج%�� �ے �9ے	اِن ان��` 8,وٹ�,KU� ہے A!&� ز��دہ

ص,ف وہ �ہ نہ�ں س&��%ے ��دم �A س!%ے ہ�ں ج%�ے رو�A ��%���9 اور ��ن�ن� ٓار'�� ڈ�$ �	�;� ہ�ں ، 
۔) �� و �%��. سے ( ہے ' روا�.' �ہ �ہ   

ِاس P,ح �ہ�د��ں نے U6,ان� اسI�ِب ���ن �� 5�ا9ے �, د�� جg ُانہ�ں نے ا�8ے �Hم �� ��ن�ن� ��ں ۔ 4
 ',ج&ہ ��� ۔ 

 د���'� ہے �ہ ِاس 7 : 32 ��ں 5�ا9ہ اج��U رسS ہے ۔۔۔ اس%~�� 2 : ��5!�ہ : " ��ٹ�چ �� ��Kہ�ہ � ۔  س� 58
��S ا��م" �� Y  " ہے gI_� )، ے ا��م' ن� �ہ� ��K�&ہ(،  ' ,nے ا	ج� E�ج� �ہ� ��n وہ �	�;� �� 8ہIے سے ا�



) ��82!�، صv;ہ ( �4U' �� ,U,ہ �۔ )��696ئU` �� ہ�	ٹ�� V9. ، ا�1�W واS�9 ۔ صv;ہ ( )" وج�د '�� 
"ا��E ن	` ، ان	�ن� P�ر ہ, ����9 ، ا�� ا9ہ��'� �ہ�ن� ہے ، ا�� I1	V9 �v��.۔ " ��Kہ�ہ �,'� ہے �ہ   

��ں ٓا�Y �ے ہ,  �!�-vہ ��ں �	�ع سے ��	�ب �Nے Nnے ���ن�ت ز��دہ ', ا�9ہ���'� ن��T�ں �� �&�ورE۔6
��n ہے ۔ ����ں  ) 1 : 1( �%�ب ہ �� �	�;�. �� ا�� ج�نg ر��� ��n ، جuv9v-�!� g �� د�!��� ن�8	�

 �	�ع �ے د�H� ٰE�6. ان���  اور �	�;� ن%�ئl �� �	� �,نے وا9ے ہ�ں ۔ 
����5 ُا'�� ہ� ان;,اف نہ �,نے وا� n�اہ ہے ج%�� نNے 6ہ� ن��ے ��ں ِاسے ن�ٹ ��� ج�ن� چ�ہ�ے �ہ "7

Eے �ے ��9ہ�د�. �ے ����د��b6 ان�. �ے�۔�ہ�ں  ) b�� ،2 : 19�ب30 :3س� �8 ۔ رو���ں ( ے ہے، وا5
�ا ہے �جے ۔ اے ۔ ٹ� ۔ رو��	A ، نNے 6ہ� ن��ے ��  )" ( 3 : 17 ، 44 : �5���5 ( ا�� ، س�i اور �, ه3 

�اEِ " �	�ع ��پ �� P,ف 5�ا9ہ ہے ج�	ے ۔ )175، صv;ہ ��1984راہ ���� سٹڈ�� ، س� س� م 8,�$ ، �
 �� ہے ۔  ۔  )3 : �17���5 " ( وا5�ا�	ے ���ن�ت �� '&�م د�ئ` �� �%S �,ن� چ�ہ�ے ۔ ص,ف ��پ �,35   

س� �8 ۔ ( ہ� س!%� ہے ُاس �ے ا9ہ� ����وں �� P,ف ا-�رہ ہ� " ٓاس&�ن 8, ج�ن� "�4�رِت د��,�	�ع ��  8
۔ )4، 3: 30ا�~�ل   

�ا �ے �ہ ج� �	%Ub` �ے �9ے و6�ہ ��� ��n ہ� س!%� �ہ �ہ�دE س�چ �ے �9ے ن&�نہ ہے  9�ہے 8ہIے ہ� 
 �5�� S5 : 4��17��ے ��ں وج�د ر��%� ہ� ۔ '�ہ B'ے ہ� سے ��پ �ے س�Iع 8ہ�	ں  ���  "Hر��%� " ج ��
�ہ اج, �� '�� ۔ جHل ُاس �� و6�ہ ��� ہ�ا اج, '�� ۔ -ُ a&ے ہ� ٓاس&�ن ��ں جIح 8ہ,P ;� ِاس��	ر��%ے " �

جHل ج� ��ں ج� ��ں ُدن�� �� "  : 5 : 17س� �8 ، ����5  ، 1 : 6ہے۔ �%�۔" س�'B" �ہ اج, ��پ �ے ہ�ں ۔ " 
�� 8ہIے سے ��ج�د �%�aY �	�;� �ے چ�� �ہ�دE ';,�,وں ��ں ") �8�ائm سے K�8%, '�,ے س�'B ر��%� '�� 

دوس,E واجg اS�T%9 چ��وں اور ا-�Mص �ے س�'B ، ج�	ے �ہ ��&ے ، ، A!�9 س�'B ��	�ب ��� ��n ہے 
اوٹ�� ، �I	S ہ�نے �� " ( ��د �Yن�ن د��ے وا� ��س�ٰ ، اس,ائ�` �ے 9�گ ، -,��. ، �,و-SI �� -ہ, 

۔ )S�I�'59 ، صv;ہ   

�ہ�د��ں �� :" 79نNے 6ہ� ن��ے ��ں �	�� �� '��Y,' �� S�I ، صv;ہ ج� ۔ �� ۔ ��,ڈ �� ��ازنہ ،  10
 ، ��' A�b� ,8 ہ�نے S	�� ع�Yاز و `UY ص,ف .vاہ ا9ہ� ص��4� ،�� .&!5	S ہ�ن� '�� ، b� ا9ہ� �� A!�9

�ا �� 5!&. �ے �9ے ِان ���U ا�� -zM نہ�ں ۔ �نہ چ�'�� ان��` نہ ہ� U6,ان��ں نے ���U ا��H� Eم �� 
اص_�5Hت ��ں ��ت �� ج� ہ&�ں ز�,دس%� ِاسے ا�� -zM �ے P�ر�6ت د��ے �ے �9ے ��U�ر �,'� 

" ہے ۔   

11  ��5�� ، E۔ ڈ Eاہ�م " %ے ہ�ئے �ہ%� ہے  8, رائے د�58 : 8ا�� ا��۔ و��ڈٹ ، ڈ,���n��	�ع �� ز���� زن
�اون� سے 8ہIے سے اP�5ہ �� ہ�ئ� اور د�!�� ہ�ئ� '�� ��	�ع �� '�S�I ، اS�9 "( �ے وY. سے 8ہIے 

۔ )176 ، صv;ہ 11۔  

�� �	�ع �ے ' ا��� ا�&�'  ��ں 24 : �8���5 : " 163 ��ں ، صv;ہ 1982، 33ا�ڈون 1,�ڈ جےٹ� ا�$،  12
اn, ٓاپ ُ'S ا�&�ن نہ �و �ہ ��ں ہ� وہ� ہ�ں '� ُ'S اP ' A8�ر 8, س&��� ��n ۔۔۔۔ 5�ا9ہ �ے �	�;� A8 �ے

"��nہ�ں ��ں �,و nے ۔  

  �� د�!��ے ۔ 10ن�ٹ  13

ن%��ہ �� ج� :"  Z;�,8 14 ۔1: �1���5 ، 243ج�&$ ڈن �� ��ازنہ ، �	�;�. ',��g ��ں ، صv;ہ  14
 ٓا�. �ے س�'B ہے ج	!� ہ�4M- S �14 ہے �ہ �ہ ا�	� ص,ف ہ&�رے '���ہ سے ُا��,'� ہ�ا د���ئ� د�%

 .�H6 ر 8, ��ت �,ن� -,وع �, س!%ے ہ�ں ۔۔۔�P ے� ,�h� ہے �ہ ہ&�ں �Wوا ,�X سے .b�b5 ہ ِاس_bن
�ا �ے اrہ�ر " اn, ہS ِاس �� ���ئے خ�ے P�ر 8, ',ج&ہ �,ن� چ�ہ�ے ۔۔۔ A!�9 ' وہ' ن�Kن �� ��ے P�ر " 

 ٓا��ت ��ں W,ورP E�ر 8, 13 ۔ �1ہ وا�W ہ� ج�ئے �n �ہ -�, نے 'ے ہ�ں ، 8, ن�Kن �� ',ج&ہ �, 
"ن�Kن�ت �� ارادہ نہ�ں ��� -�4M ا9ہ� �IM�ق �ے P�ر 8, س�چ�ے �ے �9ے ۔   

ُاسے ���سP g�ر 8, ��%	&ہ ��1%ہ،�!&` P�ر 8, ٓا�nہ ،اور �Hم �� س�iئ� �ے �_��3 ُچ	%.  ��Y س  15
����ت سے ٓا�nہ ہ�ن� چ�ہ�ے ج� ��ئ�IU '�,�� �ے �9ے -��� �_��9ہ �,نے وا9�ں �� �,ن�۔  ,46 Sِان ہ



 نNے 6ہ� ن��ے �� ز��دہ ', �ے ٓارام �U,دارE �ہ�� �,'� ہے 21 : �7	�;� ���ے �ے ���Kہ نہ�ں ہے ۔ �%�
۔194 ، صv;ہ 1 واS�9 ،16۔  

جے " �m از وY�ع �	INہ  ��ں 118 ۔ ��I12 : 6�ں " ��ص P� ر 8, س� ۔ ا��۔ ٹ��U9,ٹ �� د�!��ے ،  17
س� �� "  اور ان	�ن� �	�� ��� ،11۔��I12 :6�ں " ۔ ج� ۔ ہ�روڈ ، 52۔141، صv;�ت ۔ ) 1967 ( ��86 ا�` 

��Y40 )1978( ت�;v۔87۔368، ص  

�س �8ل �� رو-�� ��ں نNے 6ہ� ن��ے �� '�S�I ، صv;�ت ۔18b� 65،66۔  

�E ے ا�$ �� �� ن	S� .U �;%�ط ہ�ں  8, ، �ہ. سے ',ج&ہ �,نے وا9ے ا�A اI�ُ1:17	��ں 19�&Ib6 �ج
'&�م چ��وں �ے ��� وج�د ر��%� ہے ۔ 8�9$ " سے ا��9و�ے �5-�ے سے ��رج ��� ج�'� ہے �ہ �	�ع 

،�_gI �ہ وہ ��Nn �� 3I ُدن�� ��ں ا�I6ٰ ہے " 8ہIے" وہ سg چ��وں سے �ےس�'B، �ہ �ہ�� ���1 ہے �ہ 
 30، 15 : �1��5 وج�د ر���ے �ے وP E�V9 .Y�ر 8, 8ہH ہے۔ '3IM، �� ہ&�Kہ سے ہے ، �ہ نہ�ں �ہ وہ 

ج� ہ&�ں د�!��ے �� اج�زت نہ�ں  ِاس� ج�ش و ج�hے �� ُان ',ج&ہ �,نے وا9�ں سے د����� ��n ہے ��ں
وہ ج� ��,ے ��� ٓا'� ہے وہ ��,ے س���ے 9�5. س���Uل : " ٓا�. �� �ہ� اچ�� P,ح m�8 ��� ج�ئےد�%ے �ہ 

 اور و�	ٹ ا��!, ��ئU` س�,�� ��ں ر�&��ڈ �,اون" ( وہ B��ُ 8, ز��د ہ �Y�1. ر��%� '�� ُچ!� ہے ، ���ن!ہ 
وہ B��ُ سے : " �ے m�8 �,نے �� ���) 1602(ج���ا ��ئ4U' `U,وں �� د�!��ے۔  �� ج�نg سے ��ٹ

 �ے "ج�نےوا8$ " �� " 9�ٹ�ے"  ��پ �ے �8سا�A ٓائ� وn E&,اہ �, رہ� ہے جg �ہ �	�ع �ے۔ ")�ہ%, '�� 
۔  )20:17 ، 28: 16، 13:3د�!��ے ����5 ( �� رہ� '�� " ُاٹ���� "�� " ج� رہ� " �� ���ن �,'� ہے ۔ وہ   

20  mائ� ، v-�!� ،4 : 11 ، 10 : 6 ، 14 : 7ہ 24 :17 ، 15: 14، 50 : 7، ا6&�ل1:1ن�� 6ہ� ن��ہ �8
 $Y,�10 :6 ، 13 : 19!9�� 3 ��ر ہ�نے �ے ��رے�IM' ا ��پ �ے�� ۔ 1 : 1` وا�W ہے ۔ U6,ان��ں  ��ں 

�ا �� �	�ع �ے ��پ �ے P�ر 8, ���ن �, '� ہے اور �	� ��� ا�!�ن �� ��رج U6,ان� ��ئU` �ے  2�
�ا " �,'� ہے �ہ ��ا ہ� س!%� '�� ۔ " � �~�I~' gI_� �� ��� �� ,8 ر�P ا �ے����رE ہ�,E ، �	�ع 

ج�	ے '&�م نNے 6ہ� ن��ے �ے ( ے �9ے U6,ان��ں �ے ���4 �" 47، صv;ہ )��1992!, ، ( د�!��ے 
�اون� �	a ) 9!��ر��ں �ے �9ے ، ا�� صHح دے س!%� ہے��ا ، �ہ�اہ ، ہ&�رے �ہ&�رے ا��و اج�ا د �� 
�ا �ے H6وہ �Bi نہ�ں '�� ��ہ ۔۔۔۔ )26 ، 25 ، 18 ، 13 : 3 ، 33 ، 30 :2ا6&�ل ( '�	�� �� ��پ اور 

ہ m�8 �,نے �ے �9ے ِا9�ہ�S �� �ہ�اہ �ے �9ے �X, ��زوں ہ� 8ُ,انے 6ہ� ن��ے ��ں '~P �� Z�I,ف 5�ا9
 E,ہ�r ے ہ�ں اور' ,� m�8 ے ��پ �� 5�ا9ہIہ ر���ے وا9ے ا����b6 �� ن��ے ��ں '4�ف ��nجg نNے 6ہ

�ا "  8, ہ�,�� UY�ل �,'� ہے �ہ 273صv;ہ " P�ر ��U� �� Z�I~' ,8 نہ�ں �, 'ے ۔ �دون�ں ا�ٹ�ے ��پ " 
۔  m�8 نہ�ں �,'� اور ��ٹے �� ه�ا9ہ  

',ج&ہ :" 56، صv;ہ )1960( '���$ ہ��ٹ �� ج�نg سے U6,ان��ں 8, ٹ��ڈل �ے '4U,ے �� ��ازنہ  21
"اورجg وہ 8ہI�ٹ�ے �� ُدن�� ��ں دو��رہ �'� ہے ۔' ِاس� �9ے ہے ،   

22  �%�19 : 28 �Y�9 ،22 : 28 ہ 30 ۔v-�!� ج$   �� ��� د�!��ے ،10 : 5 اور 21 : 3 ، 26 : 2 اور
��ں دوس,E �ہ. س�  �U6رات ز��A 8, �	�;�ئ� ��د-�ہ. �� �YئS ہ�نے �� ���ن�%� ہ�ں جg �	�ع وا8$ ٓا'� 

 ہے ۔ 
 �� اس%�&�ل 102 ��ں ز��ر 10 : ���1� ��I���ت �ے �9ے �ہ ��	ے U6,ان��ں �ے �U6 ��4,ان��ں 23

  ۔ 23۔  21 ��۔ ا�� ۔ 8,وس ، U6,ان��ں �ے ن�م ��، صv;�ت�,'� ہے ، د�!��ے ا

24  uv9 ان�,U6 "ا���ا" ( ��ائ� �6�ان نہ�ں ہے 195، ِاس �ے ) ادون� ، ��,ے � د�1ہ رون&� ہ�نے ��ں ، 
�ا ۔ � ��اون���U6 Eرت ]��. �,'� ہے �ہ ��ئU` �ے  �,'Uہ ہے ۔ 1449,ق د�!��ے سے ، ادون�ئ� �b�' ہ�

�ا '�� ۔ ا��8ڈ�$ �� د�!���ے ۔ �	� ���4 نے نہ�ں س�چ� �ہ �	�;� ��د   

�اون�" �	�ع ��  28: �20���5  25��ااور ��,ے �سے �gP�M �, 'ے ہ�ئے ���ن �, '� ہے ۔ " ��,ے 
����5 �� س�را  ) 110:1، 11 ، 6 : 45ز��ر ( دون�ں �6�ان�ت 8ُ,انے 6ہ� ن��ے ��ں �	�;� سے ��	�ب ہ�ں 

4� �	�ع �� �	�;� �ے P�ر m�8 ,8 �,ن� ہے b� ) ��5��20 :31 ( ہ� A!�9 ص '����ں ۔�� �ے ا�v9ظ ��ں 
'� ��,ے ��پ �� ��� اS'ُ ,n نے ُ���ے ج�ن� ہ�'� : " �ہ� �	�ع نے '��� سے  ��ں 7 : ����14 ہے ۔ ����5 



�ا �U-ُ Hہ ٓا�, ��ر " اب ُاسے ج�ن%ے اور د�!B ��9 ہے ۔ج�ن%ے ۔ �، ج� ُا'��ے �ے ��� ، '��� د�!�%� ہے �ہ 
�ا �� -���. �,ن� '�� ج$ نے ُاسے ا�%��ر ��KM �	�� ��ں ہے اور �ہ د�!��ے �ے �9ے� �ہ �	�� ج� 

  ) 11 ۔ 4 : �14���5 ( �	�ع �� '��� اور �I1 �ے س�'B ا�%�ائ� vn%�� �� ن%��ہ ہے  28 : 20'�� ۔ ����5 

26  �� Sئ�Y ,8 ر�P ;� �ے�	ت �� ا9ہ� 5!��. ُاس سے ا�� دن ��Uان!�ر نہ�ں ��� �ہ ن ��U� ع نے�	�
�	�ع �ے س�'�� �	�;� �� ��د-�ہ.  �� س�iئ� �ے ا9ہ��'� P�ر 8, ��� ج�نے ��ں  نے وا�9ٓاج�ئے �n ۔

 5!&,ان اور و�1دار ��I	�� �� ��� ج�ن� ��� -��` ہے ۔ '�ہS �	�;�. �ے ��,ون� 9�5. ن��8� ہ� '� ہے ۔ 

  و�X,ہ۔ 2س�I&�ن �ے ز��روں ��ں ��n ���8 ج�	ے 8ُ,انے 6ہ� ن��ے ��ں ، ز��ر  27

�ہ �����A ��ں ، �ہ�د��ں �� ��H�ُ ج�ن� ۔   28-ُ a&;�. 8, ج�	ہ�د�. اور ��  

نNے 6ہ� ن��ے �ے �_�ط �� جے ۔ ڈ��I� ، س� ، و��� ، ڈE ۔ ڈE �� ج�نg سے'K,�� ��� ج�ن� ۔  29  

ج�	ے �ہ ز��نے �ے ا�%%�م 8, وا���Yت �ے رون&� ہ�نے �ے س�'3I�' B ر���� ۔  30  

�ا �� �ِاس� P,ح  31�� P�ر  ,8	��I�' �;&�ت اور ان	�ن اور ن��ت ج�	ے ��- ,�V� ے وج�د �ے� �_�-
��ں -�_� ن �ے زوال ��h8 ہ�نےA�b� ,8 ر��%� ہ�ں ، ا�,ڈ���� ، ��!�ئ�` � ,�X ) " ، A�,n	S!;% ہ�ں 

۔ )20، صv;ہ 1981  

 

 


