ﮐﯾہ ﺑﺎﺋﯾﺑل ﺑدل دﺗﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﮯ؟
ﺟوﯾں ﮐہ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎں دوارا دﻋوه ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ (
)ﮨﮯ
f
Punjabi
)(Western Shamukhi
?Has the Bible Been Changed

داﻧﯾﺎل ِوک واﺋﯾر
اے اے ﻟﺑرل آرﭨس
ﺗﮭﯾؤﻟوﺟﯽ دے ﺑﯾﭼﻠر ﺑﺎﺋﯾﺑل
اﯾﻣﺋﮯ ﺑﺎﺋﯾﺑل
اﯾﻣﺋﮯ ﺑﮭﺎﺷﺎ وﮔﯾﺎن
اﻧﯾﮑو ﭘرﯾس
ﻻﺋﯾﭘﮭ واک ﭘﺑﻠﺷﻧﮓ ،اﻧﮑورﭘورﯾﭨڈ
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ﺑﺎﺋﯾﺑل وچ ﺣواﻟﮯ ﺣواﻟﮯ
ﮏ ﻟﯾ ﺎ
:ﮐ ر ر ﮨ ﮯ ﮨ ن ﺗ ّ
ﻧو ﯾں ﺳ ﮑ و ﭘﮭ ﯾﻠڈ ر ﯾﻔر ﯾﻧس ﺑﺎﺋﯾﺑل f

ا د ھ ﮑ ﺎ ر ت ﮐ ﻧﮓ ﺟ ﯾ ﻣ ز و ر ژ ن
آﮐ ﺳ ﻔو ر ڈ ﯾو ﻧﯾو ر ﺳ ﭨ ﯽ ﭘر ﯾس
ﯾوﺋﯾﺳﺋﮯ1967 ،
ﻗر آن ﺗو ں ﺣ و اﻟﮯ د ﺗﮯ ﺣ و اﻟﮯ
 :ﻣ ﯾﭨر ﻟﮯ ر ﮨﮯ ﮨن
ﭘو ﺗر ﻗر آن دے ﻧﺎل اﻧﮕ ر ﯾز ی اﻧو و اد
ﻟﻣ ﯽ ﻧﯾر ﯾ ﺎٹ
اﺳ ﺗ ﺎﻣ ﺑ ل  ،ﺗر ﮐ ﯽ
1992
آﺋﯾﺋﯾﺳﺑﯾﺋﯾن ﻧن1-348-62245-1-978 :

3

اﻧﭨرﻧﯾٹ دی ﮔﺗﯽ ﺷﯾل ﭘرﮐرﺗﯽ دے ﮐﺎرن ،اس ﮐﺗﺎب وّچ ﺷﺎﻣل ﮐوﺋﯽ
س ﺟﺎں ﻟﻧﮏ ﭘرﮐﺎﺷت ﮨون ﺗوں ﺑﻌد ﺑدل ﮔﺋﮯ ﮨن اﺗﮯ ﮨو
وی وﯾب اﯾڈرﯾ ّ
ﺳﮑدا ﮨﮯ ﮐہ ﮨن ﺟﺎﺋز ﻧہ ﮨووے .وﭼﺎر ﻧوں اس ﮐم وچ ﭘرﮔٹ ﮐﯾﺗﺎ اﮐو
ﻟﯾﮑﮭﮏ دے اﺗﮯ اﯾﮩہ ﺿروری ﭘرﮐﺎﺷﮏ دے وﭼﺎر ﻧوںfﭘرﮔٹ ﻧہ ﮨن
.ﮐردے ،اﺗﮯ ﭘرﮐﺎﺷﮏ ﻧردوش اس ﻟﺋﯽ ﮐوﺋﯽ وی ذﻣہ واری دﻋوه

اﻧﯾﮑو ﭘرﯾس دﯾﺎں ﮐﺗﺎﺑﺎں ﮐﺗﺎﺑﺎں دے وﮐرﯾﺗﺎواں دوارا ﺳﻣﭘرک ﮐرﮐﮯ
:ﻣﻧﮕﯾﺎں ﺟﺎ ﺳﮑدﯾﺎں ﮨن
.اﻧﯾﮑو ﭘرﯾس  /ﻻﺋﯾﭘﮭ ﺳﺟﺎ ﭘﺑﻠﯾﮑﯾﺷن ،اﻧﮏ
ای .ﺑرچ ﺳﭨرﯾٹ ﭘﯽ.او .ﺑﺎﮐس  652اﯾﺑﭨﺳﭘﮭورڈ ،ڈﺑﻠﯾوآﺋﯽ 203
54405
ﻓون3013-223-715 :
ﭨول ﻓری7839-489-855 :
ﭘﮭﯾﮑس0204-316-715 :
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ﻟﯾﮑﮭﮏ ﺑﺎرے

ڈﯾن وﮐواﺋر  1951وچ ﮐﯾﻠﯾﻔورﻧﯾﺎ وچ ﭘﯾدا ﮨوﯾﺎ ﺳﯽ اﺗﮯ ﺑﯾﮑرﺳﭘﮭﯾﻠڈ
ﺷﮩر وچ وڈا ﮨوﯾﺎ ﺳﯽ .اﺳﻧﮯ  1969وچ وﯾﺳٹ ﮨﺎﺋﯽ ﺳﮑول ﺗوں
ﮔرﯾﺟوﺋﯾﺷن ﮐﯾﺗﯽ.
اوه  1973-1970دے وﭼﮑﺎر ﯾوﺋﯾس ﻓوج وّچ ﺑﮭرﺗﯽ ﮨوﯾﺎ ﺳﯽ ۔ آرﻣﯽ
وچ ﮨﻧدﯾﺎں اس ﻧوں ﻣﯾڈﯾﮑل ،ﭘﯾراﭨوﭘر ،اﺗﮯ اک ﮔرﯾن ﺑﯾرfﯾٹ وﺟوں
ﺳﮑﮭﻼﺋﯽ دﺗﯽ ﮔﺋﯽ اﺗﮯ وﯾﺋﺗﻧﺎم وچ اک ﻟڑاﺋﯽ دی دواﺋﯽ وﺟوں ِڈ ﭨﯽ
دی ﭨور ﻟﺋﯽ ﮔﺋﯽ.
اﺳﻧﮯ ﺑﯾﮑرﺳﭘﮭﯾﻠڈ ﮐﺎﻟﺞ وچ  2ﺳﺎل ﭘڑھﺎﺋﯽ ﮐﯾﺗﯽ اﺗﮯ  1974وچ ﻟﺑرل
آرﭨس وچ اﯾﺳوﺳﯾﺋﯾٹ ڈﮔری ﻧﺎل ﮔرﯾﺟوﺋﯾٹ ﮨوﯾﺎ.
اﺳﻧﮯ  3ﺳﺎل ﺗﮏ ﻣﻠﺗوﻧﺎﮨہ ﺳﮑول آف د ﺑﺎﺋﯾﺑل وچ ﺑﺎﺋﯾﺑل ،ﻋﺑراﻧﯽ اﺗﮯ
ﯾوﻧﺎن دی ﭘڑھﺎﺋﯽ ﮐﯾﺗﯽ اﺗﮯ  1977وچ ﺗﮭﯾؤﻟوﺟﯽ وچ ﺑﯾﭼﻠرس ﻧﺎل
ﮔرﯾﺟوﺋﯾٹ ﮨوﯾﺎ.
اس ﻧﮯ ﮐوﻟﻣﺑﯾﺎ دے ﮔرﯾﺟوﺋﯾٹ ﺳﮑول آف ﺑﺎﺋﯾﺑل اﯾﻧڈ ﻣﺷﻧز ﮐوﻟﻣﺑﯾﺎ ﺳﺎ
ﺗﮭ ﮐﯾروﻟﻧﺎ وﮐﮭﮯ ﺑﺎﺋﯾﺑل دی ﭘڑھﺎﺋﯽ ﮐﯾﺗﯽ اﺗﮯ  1983وچ ﺑﺎﺋﯾﺑل وچ
ﻣﺎﺳﭨر ڈﮔری ﺣﺎﺻل ﮐﯾﺗﯽ۔
اس ﻧﮯ ﺳﯾﺋﯾﭨل وﮐﮭﮯ واﺷﻧﮕﭨن ﯾوﻧﯾورﺳﭨﯽ 1976 ،دے ﺛﻣر ﮔرﻣﯽ
ﭻ ٹ آف ﻟﯾﻧﮕﺋﯾﺳﭨﮏ ) اﯾﺳﺎﺋﯾﺋﯾل ( دوارا ﺑﮭﺎﺷﺎ وﮔﯾﺎن دا ادٔھﯾن
دے اﻧﺳﭨﯾ ِ
ﮐﯾﺗﺎ ؛ آرﻟﻧﮕﭨن وﮐﮭﮯ ﭨﯾﮑﺳس ﯾوﻧﯾورﺳﭨﯽ ;1978-1977 ،ﻧﺎرﻣن ،
 1980-1979وچ اوﮐﻼﮨوﻣﺎ ﯾوﻧﯾورﺳﭨﯽ  .اﺳﻧﮯ  1987وّچ ﭘﯾﺳﯾﭘﮭﮏ
وﯾﺳﭨرن ﯾوﻧﯾورﺳﭨﯽ  ،ﻻس اﯾﻧﺟﻠس ،ﮐﯾﻠﯾﻔورﻧﯾﺎ وّچ ﺑﮭﺎﺷﺎ وﮔﯾﺎن وّچ
ﻣﺎﺳﭨر ڈﮔری ﭘراﭘت ﮐﯾﺗﯽ ۔
اﺳﻧﮯ  1996-1995وچ آڈﯾﭨﻧﮓ ﮔﯾﺳٹ ودﯾﺎرﺗﮭﯽ ،آﺋﯾل اﯾﻣﮏ
ﺗﮭﯾؤﻟوﺟﯽ وﺑﮭﺎگ وچ اﻧﮑﺎرا ﯾوﻧﯾورﺳﭨﯽ وچ اﺳﻼﻣﮑس وچ اک ﺳﺎل
دی ڈاﮐﭨرک دی ﭘڑھﺎﺋﯽ ﮐﯾﺗﯽ.
ڈﯾّن دا وﯾﺎه دﯾوری ﻧﺎل ﮨوﯾﺎ ﮨﮯ اﺗﮯ اوه  3ﭘﺗراں دا ﭘﺗﺎ ﮨﮯ :ڈﯾرﯾﮏ
ﯾﯾﮑﭨﺎ ،اے اﯾﻧڈِر ﻧﺎدر اﺗﮯ ﭘﯾﭨر ﻗﯾن .اوه اک ﻧردھﺎرت ﻣﻧﺗری ﮨﮯ ﺟس
ﻧﮯ ﭼرچ ﻻؤن واﻟﮯ ﻣﺷﻧری وﺟوں ﺳﯾوا ﮐﯾﺗﯽ ﮨﮯ ﺟﺳﻧﮯ  30ﺗوں
ودھ ﺳﺎﻻں ﺗوں ﻣدھ ﭘورب وچ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎں ﻧﺎل ﮐم ﮐﯾﺗﺎ ﮨﮯ .اس ﺳﻣﯾں اوه
ﺗرﮐﯽ رﯾﭘﺑﻠﮏ آف ﻧوردرن ﺳﺎﺋﯾﭘرس وچ رﯾﺳﯽ ڈی اﯾس ﮨﮯ.
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ﻟﯾﮑﮭﮏ ﺑﺎرے
ڈﯾن دﯾﺎں ﮐﺗﺎﺑﺎں ﻧوں اﺗﮭﮯ ڈاؤن ﻟوڈ ﮐﯾﺗﺎ ﺟﺎ ﺳﮑدا ﮨﮯ:
danwickwire.com
* 100ﭘرﺷن اک ﺑﺎﺋﯾﺑل اﺗﮯ ﻗرآن) ،ﺗرﮐﯽ وچ( 144 ،ﭘﻧﮯ 1 ،وﯾں اﯾڈ 2 ,2001 .ﻧن
f
) :2003 .اﻧﮕرﯾزی وچ(  1وﯾں اﯾڈ 2 ,2003 .ﻧن .2004.
* 2 00ﭘرﺷن آ ٹ ﺑﺎﺋﯾﺑل اﺗﮯ ﻗرآن  120 ،ﭘﻧﮯ .2014 ،اﯾﮩہ وی اﭘﻠﺑدھ ﮨن :اﻟﺑﺎﻧﯾﺋن
چ  ،اﻧﮕ ﻠش  ،ﻓ ﺎر ﺳ ﯽ  ،ﻓر ﯾﻧﭻ  ،ﺟ ر ﻣ ن  ،ﮐ ﺎز اک  ،ﮐ و ر ﯾﺋن ،
 ،ﻋ ر ﺑ ﯽ  ،از ﯾر ی  ،ﭼ ﯾ ﻧ ﯽ  ،ڈ ّ
ﻧ ﺎر و ﯾ ﺋ ﯽ  ،ﭘ و ﻟش  ،ﭘ و ر ﺗﮕ ﺎﻟﯽ  ،ر و ﻣ ﺎﻧﯾ ﺎﺋ ﯽ  ،ر و ﺳ ﯽ  ،ﺳ ﭘﯾﻧ ش اﺗﮯ ﺗر ﮐ ﯽ .
*اک اﺗﮯ ﺗﻠﻧﺎﺗﻣﮏ وﺷﻠﯾﺷن ﻗرآن اﺗﮯ ﺑﺎﺋﯾﺑل دے وﭼﮑﺎر اﻧﺗر ) ،ﺗرک وچ(216 ،
چ( 224 ،ﺻﻔﮯ.2007 ،
ﺻﻔﮯ) :2007 ،اﻧﮕرﯾزی و ّ
*اﺳﻼﻣﯽ اﺗﮩﺎس وچ ﺟﮩﺎد دی اک روپ رﯾﮑﮭﺎ  144 ،ﭘﻧﮯ.2015 ،
*اک ﺗﮭﯾوﻟوﺟﯾﮑل ﺳروت ﮐﺗﺎب ) ،اﻧﮕرﯾزی وچ( 240 ،ﭘﻧﮯ) ;1985 ،ﺗرﮐﯽ وچ(،
 240ﭘﻧﮯ.1987 ،
*ﮐﯽ ﺑﺎﺋﯾﺑل ﺑدل دﺗﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﮯ؟  ) ,ﺗرﮐﯽ وچ (  1وﯾں اﯾڈ 48 , .ﭘﻧﮯ 2 ;1987 ،اﯾن
ڈی اﯾڈ 3 :1994 .آرڈی اﯾڈ 4 :2007 .واں اﯾڈ) :2014 .اﻧﮕﻠش وچ( 96 ،ﭘﻧﮯ،
 1 1987ﺳﭨﯾﻧڈر اﯾڈ 2 ,2011 :اﯾﻧڈی اﯾڈ 3 ;2007 :اﯾڈ 4 ;2011 .واں اﯾڈی،.
 108ﭘﻧﮯ.2014 ،
*ﺑ ﺎ ﺋ ﯾ ﺑ ل د ی ﺑ ﮭ ر و ﺳ ﯾ ﯾ و ﮔ ﺗ ﺎ ﯾ ﮩ و د ی ا ﻧ و ﺳ ﺎ ر  ،ﮐ ر ﺷ ﭼ ﯾ ﺋ ن ا ک ا ﺳ ﻼ ﻣ ﯽ ﺳ ر و ت  ) ،ﺻ ر ف
چ ( 420 ،ﭘﻧﮯ.1999 ،
ﺗر ﮐ ﯽ و ّ
*ﺑ ﺎ ﺋ ﯾ ڈ ﻧ ﮓ و چ ﭘ ر ا ر ﺗ ﮭ ﻧ ﺎ ﮐ ر ن ا ﺗ ﮯ و ر ت ر ﮐ ﮭ ن د ی ﺑ ﮭ و ﻣ ﮑ ﺎ ا ﺗ ﮯ ا ج د ے و ﺷ و د ے ﻧ ہ
ﭘ ﮩ ﻧ ﭼ ﮯ ﻟو ﮐ ﺎں ﺗﮏ ﭘ ﮩ ﻧ ﭼ ن د ی ﺳ ﻣ ﺳ ﯾ ﺎ د ے و ﺷ ﯾ ش ﺳ ﻧ د ر ﺑﮭ ﻧ ﺎ ل ﮔ و اﭼ ن  ،ﮐ و ﻟﻣ ﺑﯾ ﺎ و ﮐ ﮭ ﮯ
اﻧﭘرﮐﺎﺷت ﺗﮭﯾﺳس  78 ،ﭘﻧﮯ.1983 ،
*و ﺷ ﺎ  :ﺗ ر ﮐ ﯽ د ی ا ک د ا و ﯾ ﺎ ﮐ ر ﻧ ﮏ و ﺷ ﻠ ﯾ ﺷ ن و ر ب ﺳ ﺳ ﭨ م  :ﮐ ر ﯾ ﺎ " = " ﭘ ﯾ ﺎ ر ﮐ ر ن د ا " د و ا ر ا
چ اﺗﮯ ﺗرک( 170 ،ﺻﻔﮯ 2 ; 1987 ،اﯾن ڈی
د ر ﺳ ﺎﯾ ﺎ  ،ﭘر ﮐ ﺎﺷ ت و ﺷ ﺎ ) اﻧﮕ ر ﯾز ی و ّ
اﯾڈ 1000 .ﭘﻧﮯ.2012 ،
*اﺳﻼم دا وﮐﭨواﺋر ﮐﻣﭘﯾﻧڈﺋم  1000 ،ﭘﻧﮯ.2010 ،
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وﺷﺎ – ﺳوﭼﯽ
ﺳرﻟﯾﮑﮭ ﭘﻧہ
1۔
2-3۔
ﺟﺎﻧﮑﺎری ﭘﯾﺞ
f
4-5۔
ﻟﯾﮑﮭﮏ ﺑﺎرے
6-7۔
ﺳﻣﮕری دی ﺳﺎرﻧﯽ
8-9۔
ﺳﻣﮕری دی ﺳﺎرﻧﯽ
10-11۔ ﺑﺎﺋﯾﺑل ﻧوں دﺗﮯ ﺳرﻟﯾﮑﮭ
12-13۔ ﺑﺎﺋﯾﺑل دے " ،ﮨزﮐﯾﺋﯾل"
14-15۔ ﻣﺎﭘدﻧڈ ﮐﮩڑا ﭘﺗہ ﮐرن ﻟﺋﯽ ورﺗﯾﺎ ﮐﺗﺎﺑﺎں ﮐﯾﻧوﻧﯾﮑل ﺳن
16-17۔ ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں 'ﺗﮯ اﻧﮑڑے
18-19۔ ﺑﺎﺋﯾﺑل دی ﭘرﯾرﻧﺎ
20-21۔ ﭘرﻣﯾﺷر دا ﺑﭼن ﺳدﯾوی اﺗﮯ ﺑدﻟن ﯾوگ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ
22-23۔ ﻗرآن دے اﻧوﺳﺎر  ،ﻣﺣﻣد ڈی اس ﺑﺎﺋﯾﺑل ﻧوں ﺳوﯾﮑﺎر ﮐﯾﺗﺎ ﺟو
اس وچ ﻣوﺟود ﺳﯽ
ب دے ﺑﭼن دے طور ﺗﮯ ﺳﻣﺎں
ر ّ
24-25۔ “ ﺧﺗم” دا ﭘروم ﻟﯾم
26-27۔ ﻗرآن ﮐﺳﮯ وی ذﮐر ﻧﮩﯽ ﮨﮯ ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر دے ﺑﺎﺋﯾﺑل دے ﭘﺎﭨﮭ )
ﭨﮩرﯾﭘﮭ ﺑل ﻟﻔظ ( ﭘر اﯾﮩہ ﺑوﻟدا ﮨﮯ اس دے ارﺗﮭ دی زﺑﺎﻧﯽ وﮔﺎڑ
) ﭨﮩرﯾﭘﮭ ﺑل ﻣﺎن(
28-29۔ اﻧوﺳﺎر ﮐرن ﻟﺋﯽ " ﺑﺎﺋﯾﺑل" ﭘرﻣﯾﺷر دا ﺑﭼن ﻧﮩﯾں ﺑدﻟﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑدا
30-31۔ “ﻗرآن ” دے اﻧوﺳﺎر ﭘرﻣﯾﺷر دا ﺑﭼن ﻧﮩﯾں ﺑدﻟﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑدا
32-33۔ ﻗرآن دے اﻧوﺳﺎر  ،ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﮩﯾں ﮨن وﭼﮑﺎر ﮐوﺋﯽ ﺑﮭﯾد ﮐرن
دی آﮔﯾﺎ ﮨﮯ ﭘوﺗر ﺑﮏ
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وﺷﺎ – ﺳوﭼﯽ
ﮏ دا ﮐوﺋﯽ وی
34-35۔ ﻗرآن دے اﻧوﺳﺎر ﺟﮩڑے رد ّ ﮐردے ﮨن ﭘوﺗر ﺑ ّ
ﮨو  " ،اوﺷواﺳﯽ
")ﮐﮯ ﭘﮭﻠر( ﻧرک وچ ﮐس ﻧوں ﺳزا دﺗﯽ ﺟﺎوے ﮔﯽ!

f

36-37۔ ﺑﺎﺋﯾﺑل "اﮔﮯ" ﺑدﻟﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ ،ﻧہ ﺟﺎ ﺳﮑﯾﺎ ﮨﮯ ﻣﺣﻣد دا ﭨﺎﺋم ،اس
ﮐرﮐﮯ ﻣﺣﻣد ﻧﮯ اﭘﻧﮯ آپ ﻧوں
ﺳوﯾﮑﺎر ﺑﺎﺋﯾﺑل ﭘرﻣﯾﺷر دا ﺑﭼن ﭨﮭﯾﮏ
38-39۔ ﺑﺎﺋﯾﺑل دا اﺛر ﮔﯾﺎ ﮨﮯ ،ﻧہ ﺟﺎ ﺳﮑﯾﺎ ﮨﮯ “ﺑﻌد” ﻣﺣﻣد دا ﺳﻣﺎں،
ﮐﯾوﻧﮑہ ﭘری-اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺋﯾﺑل آﮐﮭﻧﺎ
ای اﮐو اوه ﭼﯾزاں ﺟوﯾں ﻣﺣﻣد ﺗوں ﺑﻌد
40-41۔ ﺣواﻟﮯ ﻗرآن ﺟو "ﭘﺷﭨﯽ ﮐردا ﮨﮯ" ﻣﺳﯾﺢ اﯾﺋﻧز اﺗﮯ ﯾﮩودﯾﺎں
ﻧﮯ دﮐﮭﺎﯾﺎ ﮐہ اوﮨﻧﺎں ﮐول
ﺑﺎﺋﯾﺑل ﺳﯽ ﺟﺳدا اﯾﭻ اﯾڈ ﻧﮩﯾں ﺑدﻟﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﻣﺣﻣد دا ﺳﻣﺎں
42-43۔ ﻗرآن دﯾﺎں آﺋﺗﺎں ﺟو "ﻧﺎزک" ﮨن دے ﯾﮩودی اﺗﮯ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧہ ﮨﮯ
ﮐہ ﮐہ اوﮨﻧﺎں ﻧﮯ۔ دے ﭘﺎﭨﮭ ﻧوں ﺑﮭرﺷٹ ﮐر دﺗﺎ ﺳﯽ ﺑﺎﺋﯾﺑل
ﮏ؟
44-45۔ ﮐﯽ "ﮨﮯ دے ﺳﺑﻧدھ وّچ ﭘرﻣﯾﺷر دے" ﻧوں اس دے ﭘوﺗر ﺑ ّ
ب دی “ﺷﮑﺗﯽ” ﮐﯽ ﮨﮯ اس دﯾﺎں ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں ؟
46-47۔ ﺳﻧﺑﻧدھ وچ ر ّ
ب دے ﺑﭼن ﻧﺎل
48-49۔ ﺗرک دﯾﺎں ُم ال ﻟﯾﺎں ﻏﻠطﯾﺎں ﺟو ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮨن ر ّ
ﺳﻧﺑﻧدھ ﺑﻧﺎؤ
50-51۔ ﻧﺎل ﺳﻧﺑﻧدھ وچ اک ﺻﺣﯾﺢ ﻻزﯾﮑل ﺳﻠوﺟﯾزم ﭘرﻣﯾﺷر دا ﺑﭼن
ب ﻧﮯ ﮐﯾﺗﺎ
52-53۔ ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر دے داﻋوے اﯾﮩہ درﺳﺎؤﻧدے ﮨن ﮐہ “ر ّ
ﻧﮩﯾں ﺟﺎﻧو ” اس دﯾﺎں ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں ﺑدﻟﯾﺎں ﺟﺎﻧﮕﯾﺎں!
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وﺷﺎ  -ﺳوﭼﯽ
ب ﻧﮯ ﮐﯾﺗﺎ
54-55۔ ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر دے داﻋوے اﯾﮩہ درﺳﺎؤﻧدے ﮨن ﮐہ “ر ّ
ﭘرواه ﻧﮩﯾں ”ﺟﮯ اس
دﯾﺎں ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں ﺑدل دﺗﯾﺎں ﺟﺎن!
f
ب ﮐﺟﮭ وی
56-57۔ ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر دے داﻋوے اس ﻧوں درﺳﺎؤﻧدے ﮨن “ ر ّ
ﻧﮩﯾں ﮐر ﺳﮑﯾﺎ "
اﺳدے ﭘوﺗر ﺑﺎرے ﮐﺗﺎﺑﺎں ﺑدﻟﯾﺎں ﺟﺎ رﮨﯾﺎں ﮨن!
ب ﺳﯽ ﻧہ
58-59۔ ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر دے داﻋوے اﯾﮩہ درﺳﺎؤﻧدے ﮨن ﮐہ “ ر ّ
وﻓﺎدار " ﻟوڑﯾدی ﻧوں
ﭘوﺗر ﺑدﻟﯾﺎں ﺟﺎ رﮨﯾﺎں ﮐﺗﺎﺑﺎں!
ب ﺳﯽ
60-61۔ ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر دے داﻋوے اﯾﮩہ درﺳﺎؤﻧدے ﮨن ﮐہ “ر ّ
دھرﻣﯽ ﻧﮩﯾں "ﭘوﺗر دی
رﮐﮭﯾﺎ ﮐرن ﻟﺋﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ ﺳﭨﯾﻧڈرڈ ﺟس دوارا اوه ﺳﺑﮭ دا ﻧرﻧﺎ ﮐرﯾﮕﺎ ﻣﻧﮑﮭ
ﺟﺎﺗﯽ ﻧﯾﺎں دے دن!
62-63۔ ﻣطﻠب ﮨﮯ ﮐہ " ﭘرﻣﯾﺷر ﻧﮯ ﻧﮩﯽ ﻣﮩرﺑﺎن" ﻟوڑﯾدی ﻧوں
ﮏ
ﺳرﮐﮭﺎت رﮐﮭو ﭘوﺗر ﺑ ّ
ﻣﯾوﭼﺋل ﻟﺋﯽ ﺳﺎری ﻣﻧﮑﮭ ﺟﺎﺗﯽ دی ﻣﮑﺗﯽ!
ب اﺗﮯ ﺷﺗﺎن ﻧوں اﭼﺎ ﮐرو ﮐہ
64-65۔ ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر دے داﻋوے ﺑﯾﻠﯾٹ ر ّ
ﺷﺗﺎن ﻧﮯ ﺟﺗﯽ ﺑﺎﺋﯾﺑل دی
ﻟڑاﺋﯽ' -ودھ ﺳرو ﺷﮑﺗﯽ ﻣﺎن!
66-67۔ داﻋوﯾﺎں دی ﭘﮑﮭﻧڈی ﺳﺑﮭﺎء ﮨﮯ ﮐہ ﺑﺎﺋﯾﺑل ﺑدل دﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ
68-69۔ دی ﻧﻘل ﮐرن وّچ ﻟﺋﯽ ﮔﺋﯽ وﺳﺗرت دﯾﮑﮭﺑﮭﺎل ﭘراﻧﺎ ﻧﯾم
70-71۔ ﺑﺎﺋﯾﺑل ﻟﺋﯽ ﭘﺎﭨﮭ -ﮐﮭرڑے دے ﺛﺑوت
72-73۔ ﺑﺎﺋﯾﺑل دا ارﻣﺑﮭﮏ “ اﻧوواد” ﮐﮩڑے ﭘورَو-ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﭨﯾﮑﺳٹ
ﺳﻣﺟﮭوﺗہ دﮐﮭﺎؤﻧدا ﮨﮯ اﺗﮯ اﮐﺳﺎرﺗﺎ
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وﺷﺎ – ﺳوﭼﯽ
74-75۔ ﭨﯾﮑﺳٹ ﺳﻣﺟﮭوﺗﮯ دی ڈﮔری اﺗﮯ ﭘراﭼﯾن ﮨﺗﮭ-ﻟﮑﮭﺗﺎں وچ
اﮐﺳﺎرﺗﺎ دے ﺑﺎﺋﯾﺑل
76-77۔" ﺑﺎﺋﯾﺑل" )ارﻟﯽ ﭼرچ)

f

78-79۔ ﻣﺳﯾﺢ دے ﮐﺎرڈﯾﻧل ﻋﻠم
80-81۔ ارﻟﯽ ﭼرچ ﮐوﻧﺳﻼں وچ ﮐﯽ ﮨوﯾﺎ؟
82-83۔ اﯾﭘوﮐرﯾﭘﮭل ﮐﺗﺎﺑﺎں ﮐﯽ ﮨن؟
84-85۔ ﺑرﻧﺑﺎس دی اﻧﺟﯾل ﮐﯽ ﮨﮯ ؟
ب دی وﻓﺎداری ﻧوں
86-87۔ ڈﺑﻠﯾو وّچ ﯾﮩودﯾﺎں دی ﺑﮯ وﻓﺎﺋﯽ اﺳدی ر ّ
ﭘرﺑﮭﺎوت ﮐروﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں؟
88-89۔ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻟﺋﯽ اﺻل ﮐﺎرن ﮐﯽ ﮨن ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر دے داﻋوے؟
90-91۔ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎں ﻟﺋﯽ ﮐﺟﮭ ﻣﺷﮑل ﭘرﺷن وﭼﺎر ﮐرو
92-93۔ ﮐﺟﮭ ﮐﺎرن ﮐﯾوں ﻧﮩﯾں ﮨن ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻗرآن وچ وﺷواس رﮐﮭو
94-101۔ ﻣﮑﺗﯽ دی ﭘرﻣﺎﺗﻣﺎ دی اﻧﺎِد ﯾوﺟﻧﺎ
102-103۔ ﭼون ﺗﮩﺎڈی ﮨﮯ " :اﺳﯾﺳﺎں" ﺟﺎں "ﺳراپ"
104-109۔ ورﺗﮯ ﮔﺋﮯ ﺑﺎﺋﯾﺑل ﺳﻧﺑﻧدھﯽ ﺣواﻟﯾﺎں دا ﺳوﭼﯽ ﭘﺗر
110-114۔ ورﺗﮯ ﮔﺋﮯ ﮐراﻧﮏ ﺣواﻟﯾﺎں دا ﺳوﭼﯽ-ﭘﺗر
115-117۔ ورﺗﮯ ﮔﺋﮯ ودﯾﺷﯽ ﺷﺑداں دی ﺳوﭼﯽ
118-119۔ ﮐﺗﺎﺑﭼہ
120۔ ﻧوٹ
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ﺑﺎﺋﯾﺑل ﻧوں دﺗﮯ ﺳرﻟﯾﮑﮭ
ﺑﺎﺋﯾﺑل وچ
ﺳﮑرﭘٹ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﻣﺗﯽ 22:29
ﮨوﻟﯽ ﺳﮑرﭘٹ ﭘﯾﭘرس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔روﻣﯾﺎں 2 f:1
ﭘراﻧﺎ ﻧﯾم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 2ﮐرﻧﺗﮭﯾﺎں 3:14
ﻧواں ﻧﯾم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 2ﮐرﻧﺗﮭﯾﺎں 6 :3
ﻟﮑﮭت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ﯾوﮨﻧﺎ 5:47
ب دا ﺑﭼن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اﺑراﻧﯾﺎں 4:12
ر ّ
ﺷﺑد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ﯾﻌﻘوب 23-21 :1
ﺟﯾون دا ﺑﭼن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ﻓﻠﭘﯾﺎں 2:16
اوه دی ﺑوﺳﺗﮭﺎ دی ﮐﺗﺎب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ﻧﮩﻣﯾﺎه 3 :8
دی ﺑوﺳﺗﮭﺎ دی اوه ﭘرﺑﮭو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔زﺑور 2 :1
ﮏ ای ﻧﺑﯽ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ﻟوﮐﺎ 4:17
ﭘﮭرﺑری دے ﺑ ّ
ب ﻧوں ﭘﭼﮭن
1ﺳﻣوﺋﯾل  9 :9۔۔۔۔۔ ﭘﮩﻼں اﺳراﺋﯾل وچ ،ﺟدوں ﮐوﺋﯽ آدﻣﯽ ر ّ
ﮔﯾﺎ ،ﺗﺎں اوه ﺑوﻟﯾﺎ ،آؤ ،ﺳﺎﻧوں درﺷن وﯾﮑﮭﯾﺋﮯ؛ ﻟﺋﯽ اس ﻧﮯ ،ﺟو ﮐہ ﮨن
اک ﻧﺑﯽ ﻧوں ﮐﯾﮩﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ  1ﺳﺎﺑﻘہ ﭘﯾﻐﻣﺑر ﻧوں ﺑﻼﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ ۔
ﯾوﮨﻧﺎ  4:29۔۔۔۔۔ آؤ اک آدﻣﯽ ﻧوں وﯾﮑﮭو ،ﺟﺳﻧﮯ ﻣﯾﻧوں اوه ﺳﺑﮭ ﮐﺟﮭ دﺳﯾﺎ
ﺟو ﻣﯾں ﮐﯾﺗﺎ ﺳﯽ ۔ ﮐﯽ اﯾﮩہ ﻣﺳﯾﺢ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ؟
ﭘرﮐﺎش دی ﭘوﺗﮭﯽ  19:10۔۔۔۔۔ ﯾﺳو دی ﮔواﮨﯽ ﺑﮭوﮐﮭﺑﺎﻧﯽ دی آﺗﻣﺎ ﮨﮯ ۔
-------1ﺑﺎﺋﯾﺑل وچ “ﻧﺑﯽ” )ﻧﯾﺑﯽ( دی ﭘرﯾﺑﮭﺎﺷﺎ “درﺷﮏ” وﺟوں دﺗﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﮯ ۔
ای۔ اوه ﺟو ﺑﮭوﮐﮭ وّچ ﭘرﻣﯾﺷر دے اﮔّم واک دوارا وﯾﮑﮭ ﺳﮑدا ﮨﮯ۔ ﺑﺎﺋﯾﺑل
وچ  8,362ﺑﮭوﮐﮭﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﯽ ﮨﮯ ﺟﺳدا ارﺗﮭ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﺎﺋﯾﺑل دے ﻟﮕﺑﮭﮓ
 %26ﺑﮭوﮐﮭﺑﺎﻧﯽ ﺳﻣﯾں ﺳﺑﮭﺎء وچ ﻟﮑﮭﯽ ﮔﺋﯽ ﺳﯽ۔
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ﺑﺎﺋﯾﺑل ﻧوں دﺗﮯ ﺳرﻟﯾﮑﮭ
ﻗرآن وچ
ﺷﺎﺳﺗر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ال- İﻣران 3 :3
اﷲ دی ﮐﺗﺎب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ال-ﻋﻣران 3:23
اﷲ دا ﺑﭼن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﺑﮑﺎرا f
2:75
اﷲ دے ﺧﻼﺻﮯ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ال -ﻣران 113 :3
ب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﻣرﯾم 19:58
دے ﺧﻼﺻﮯ ﻣﮩرﺑﺎن ر ّ
ﮐﺳوﭨﯽ )وچ ﺑﮭوﮐﮭﺑﺎﻧﯽ ﺻﺣﯾﺢ اﺗﮯ ﻏﻠط۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ﮐﺎرا 2:48
اک ﭼﺎﻧن اﺗﮯ ﯾﺎد دواؤن واﻻ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اﯾﻧﺑﯾﺎ 21:48
رﯾﻣﺎﺋﯾﻧڈر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اﻣﺑﯾﺎ 7 :21
اک ﻣﺎرﮔدرﺷن اﺗﮯ اک ﭼﺎﻧن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ﺳﭘﺷٹ & 46 5:44
ﺑﮭﺎوﯾں ﮐہ ﺑﺎﺋﯾﺑل وچ اک ﭼوﺗﮭﺎﺋﯽ آﺋت ﻗدرت وچ ﺑﮭوﮐﮭﺑﺎﻧﯽ ﮨﮯ ،اﯾﮩہ
ﺳﭘﺷٹ ﮨﮯ ﮐہ ﻗرآن وچ اﺟﯾﮩﯽ ﮐوﺋﯽ وی ﺗﮏ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ﺟو اک ﺑﮭوﮐﮭﺑﺎﻧﯽ
ﺷﯾﻠﯽ وچ ﻟﮑﮭﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﮯ۔ ﻗرآن ﺧود اس ﺗﺗّﮭ ﻧوں ﻣﻧدا ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺣﻣد ﻧوں
ﺟو ﮐﺟﮭ وی اﮔّم واک ﻧﮩﯾں دﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ۔
اﯾﻧﺎم  6:50۔۔۔۔۔)او ﻣﺣﻣد( ،ﮐﺎﻓراں ﻧوں ﮐﮩو“ :ﻣﯾں ﺗﮩﺎﻧوں ﻧﮩﯾں ﮐﮩﻧدا )ﮐہ(
ﻣﯾرے ﮐول اﷲ دے ﺧزاﻧﮯ ﮨن ،اﺗﮯ ﻧہ ﮨﯽ ﻣﯾﻧوں ادرﺷٹ دا ﮔﯾﺎن ﮨﮯ ۔۔۔
ﻣﯾں ﺻرف اس دی ﭘﺎﻟﻧﺎ ﮐردا ﮨﺎں ﺟو ﻣﯾرے وّچ ﭘرﯾرت ﮨﮯ۔
اراﭘﮭ  7:188۔۔۔۔۔ ﺟﮯ ﻣﯾﻧوں ادرﺷٹ ﮔﯾﺎن ﮨﻧدا ،ﺗﺎں ﻣﯾرے ﮐول ﺑﮩت
ﺳﺎری دوﻟت ﮨوﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾدی ﺳﯽ ،اﺗﮯ ﻣﺻﯾﺑﺗﺎں ﻣﯾﻧوں ﭼﮭوه ﻧﮩﯾں ﺳﮑدﯾﺎں
ﺳن۔ ﻣﯾں اوﮨﻧﺎں ﻟوﮐﺎں ﻧوں ﮐﮭﺷﮑﮭﺑری دﯾن واﻻ ﮨﺎں ﺟو وﺷواس ﮐردے
ﮨن۔
اﮨﮑﺎﭘﮭ  9 :46۔۔۔۔۔ اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﮐﮩو“ :ﻣﯾں دوﺗﺎں وچ ﮐوﺋﯽ ﻧوﯾں ﭼﯾز ﻧﮩﯾں
ﮨﺎں۔ ﻣﯾﻧوں ﻧﮩﯾں ﭘﺗہ ﮐہ ﮐّل ﺗﮩﺎڈے ﻧﺎل ﮐﯽ واﭘرﯾﮕﺎ ﺟﺎں ﻣﯾرے ﻧﺎل ﮐﯽ
واﭘرﯾﮕﺎ۔
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دﯾﺎں  39ﮐﺗﺎﺑﺎں ﭘراﻧﺎ ﻧﯾم ) 1ﺗﻧﺎﮐﮭ(
ﺗورﯾت ) :ﺗورات ) 5ﻧﺑﯽ: (') 21

f

اﺗﭘت ۔۔۔۔۔ 1446ﺑﯾﺳﯽ ﯾﮩوﺷوا ۔۔۔۔۔ 1451ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔
ﮐوچ ۔ ۔۔۔۔۔ 1406ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔ ﺟّﺞ ۔۔۔۔۔ 1425ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔
ﻟﯾوی۔۔۔۔۔ 1490ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔  1ﺳﻣوﺋﯾل ۔۔۔۔۔ 1171ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔
ﻧﻣﺑر۔۔۔۔۔ 1490ﺑﯾﺳﯽ  2ﺳﻣوﺋﯾل ۔۔۔۔۔۔۔  1056ﺑﯾﺳﯽ
ﺑوﺳﺗﮭﺎ ﺳﺎر۔۔۔۔۔ 1451ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔  1ﮐﺷﻣﯾر ۔۔۔۔۔ 1015ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔
2راج ۔۔۔۔۔ 896ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔
ﮐوﯾﺗﺎ ) :ﮨزﮐﯾﺋﯾل ) 13ﯾﺳﺎﯾﺎه ۔۔۔۔۔ 760ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔
ﯾرﻣﯾﺎه ۔۔۔۔۔ 629ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔
زﺑور۔۔۔۔۔ 1000ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔ ﮨزﮐﯾﺋﯾل ۔۔۔۔۔ 595ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔
ﮐﮩﺎ ۔۔۔۔۔ 971ﺑﯽ ﺳﯽ ﮨوﺷﯾﺎ ۔۔۔۔۔ 785ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔
اﯾوب ۔۔۔۔۔ 1520ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔ ﺟوﺋﯾل ۔۔۔۔۔ 800ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔
ﺳﻠﯾﻣﺎن دا ﮔﯾت ۔۔۔۔۔ 1014ﺑﯾﺳﯽ اﻣوس ۔۔۔۔۔ 787ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔
روﺗﮭ ۔۔۔۔۔ 1322ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔ اوﺑﺎڈﯾﺎ ۔۔۔۔۔ 587ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔
ﻻم ﮨزﮐﯾﺋﯾل۔۔۔۔۔ 588ﺑﯽ ﺳﯽ ﯾوﻧﺎه ۔۔۔۔۔ 862ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔
اﭘدﯾﺷﮏ ۔۔۔۔۔ 977ﺑﯽ ﺳﯽ ﻣﯾﮑﺎ ۔۔۔۔۔ 750ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔
اﺳﺗر ۔۔۔۔۔ 521ﺑﯽ ﺳﯽ ﻧﮩوم۔۔۔۔۔ 713ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔
ڈﯾﻧﯾﺋل ۔۔۔۔۔ 607ﺑﯽ ﺳﯽ ﮨﺑﮑوک ۔۔۔۔۔ 626ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔
ﻋذرا ۔۔۔۔۔ 536ﺑﯽ ﺳﯽ ﺳﭘﮭﻧﯾﺎه ۔۔۔۔۔ 630ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔
ﻧﮩﻣﯾﺎه ۔۔۔۔۔ 446ﺑﯽ ﺳﯽ ﮨﮕﮯ ۔۔۔۔۔ 520ﺑﯽ ﺳﯽ
1ﮐروﻧﯾﮑل ﮨواﺋﯾﺋڈے۔ 1004ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔ زﮐرﯾﺎه ۔۔۔۔۔ 520ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔
2اﺗﮩﺎس ۔۔۔۔۔ 1015ﺑﯾﺳﯽ ﻣﻼﮐﯽ ۔۔۔۔۔ 425ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔
------------ﭘراﻧﮯ ﻧﯾم ﻟﺋﯽ  1ڈﯾﭨﻧﮓ اﻧﮑڑے ڈﯾﮏ ،راﺑﻧﺳن اﺗﮯ ﺳﻠﮏ ﺗوں ﺗﯾﺎر ﮐﯾﺗﮯ
ﮔﺋﮯ ﮨن ۔
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دے  27ﮐﺗﺎﺑﺎں
ﻧواں ﻧﯾم 1
اﻧﺟﯾل  : (İ) 4ﺳدھﺎرن ﭘﺗر: 8
ﻣﺗﯽ ۔۔۔۔۔ 60ای۔ ﻋﺑراﻧﯽ۔۔۔۔۔ 69ای
ﻣرﮐس۔۔۔۔۔  58ای۔ ﺟﯾﻣز۔۔۔۔۔ 69ای
ﻟوﮐﺎ ۔۔۔۔۔ 61ای۔  1ﭘﺗرس۔۔۔۔۔ 63ای
ﯾوﮨﻧﺎ۔۔۔۔۔ 90ای  2ﭘﺗرس۔۔۔۔۔ 64ای
1ﯾوﮨﻧﺎ ۔۔۔۔۔ 90ای
اﺗﮩﺎﺳﮏ  : 1 2ﺟون۔۔۔۔۔ 90ای
3ﯾوﮨﻧﺎ ۔۔۔۔۔ 90ای
ب ۔۔۔۔۔ 63ای۔ ﯾﮩوداه ۔۔۔۔۔ 90ای
ﮐرﺗ ّ
ﭘوﻟن اﯾﭘﯾﭨﻠز  :اﯾﮑس  13اﯾﺷﺎﭨوﻟوﺟﯽ ﮐﯾل: 1
روﻣﯽ۔۔۔۔۔ 57ای۔ ﭘرﮐﺎش دی ﭘوﺗﮭﯽ۔۔۔۔۔ 95ای
1ﮐرﻧﺗﮭس ۔۔۔۔۔ 54ای
2ﮐرﻧﺗﮭس ۔۔۔۔۔ 56ای
ﮔﻠﺗﯾﺎ اﯾن اﯾس ۔۔۔۔۔ 48ای
اﻓﺳس۔۔۔۔۔ 60ای
ﭘﮭﺎئ ﮨوﭨﮭ ﺻﻔﺣہ اﯾﺟﻧﺳﯽ ۔۔۔۔۔ 54ای
ﮐﻠﺳﯾﺎں ۔۔۔۔۔ 60ای
1ﺗﮭﺳﻠﻧﯾﮑﯾﺎں ۔۔۔۔۔ 50ای
2ﺗﮭﺳل اﯾﻠوﻧﯾﺋﻧز ۔۔۔۔۔ 50ای
1ﺗﻣوﺗﮭﯾوس۔۔۔۔۔ 63ای
2ﺗﻣوﺗﮭﯾوس۔۔۔۔۔ 63ای
ﺗﯾﺗس۔۔۔۔۔ 63ای
ﭘﮭﻠﯾﻣون ۔۔۔۔۔ 60ای

f

------------ﻧوﯾں ﻧﯾم ﻟﺋﯽ  1ڈﯾﭨﻧﮓ اﻧﮑڑے ڈﯾﮏ ،راﺑﻧﺳن اﺗﮯ ﺳﻠﮏ ﺗوں ﺗﯾﺎر ﮐﯾﺗﮯ
ﮔﺋﮯ ﮨن ۔
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اﯾﮩہ ﻣﺎﭘدﻧڈ ﻧردھﺎرت ﮐرن ﻟﺋﯽ ورﺗﯾﺎ ﺟﺎﻧدا ﮨﮯ ﮐہ ﮐﮩڑﯾﺎں ﮐﺗﺎﺑﺎں اﺳﯾں
ﮐﯾﻧوﻧﯾﮑل ﮨﺎں
ﺑﺎﺋﯾﺑل اﺗﮯ ﭼرچ دے اﺗﮩﺎس دﯾﺎں ﻟﮑﮭﺗﺎں ﺗوں اﺳﯾں ﮔﮭﭨو ﮔﮭ ّ
ٹ ﭘﻧﺞ ﺳدھﺎﻧت
ﺳﻣﺟﮭ ﺳﮑدے ﮨﺎں ﺟو ﺳﭼﯽ ﺑرﮨم ﭘرﯾرت ﮐﺗﺎﺑﺎں دی ﻣﺎﻧﺗﺎ اﺗﮯ ﺳﻧﮕرﯾﮩہ
ﻧوں ﺳﯾدھ دﻧدے ﺳن۔ ﮔﺳﻠر اﺗﮯ ﻧﮑس  1اک ﺳﻧﮑﮭﯾپ دﻧدا ﮨfﮯ ﺟو اوه
ﻣﺎﭘدﻧڈ دﺳدا ﮨﮯ ﺟو ِن ﻧﯾم ﺑدھﺗﺎ ﻟﺋﯽ ورﺗﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ ﺟﺳدا ﺳﺎر ﮨﯾﭨﮭﺎں دﺗﺎ ﺟﺎ
ﺳﮑدا ﮨﮯ:
)1ﮨزﮐﯾﺋﯾل :اس ﻧوں اک ﻧﮯ ﻟﮑﮭﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ ﺗﮯ ﻣﺎﻧﺗﺎ ﻧوں ﻧﺑﯽ ،رﺳول ﯾﺳو
ب دے ﺑﻼرے دوارا
دا اک ﭼﯾﻼ ج ﻧزدﯾﮑﯽ ﺳﺎﺗﮭﯽ ﭼﯾﻠﮯ ﮨن؟ ﺟﮯ اﯾﮩہ ر ّ
ب دا ﺷﺑد ﺳﯽ۔
ﻟﮑﮭﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ ،ﺗﺎں اﯾﮩہ ر ّ
)2اﮐﺳﺎرﺗﺎ :ﮐﯽ ﻟﮑﮭﺗﺎں ﭘوﺗﮭﯽ دے دوﺳرے ﺑﮭﺎﮔﺎں دے اﻧوﺳﺎر ﮨن؟ ﮐﯽ
ب ﺑﺎرے ﺳﭼﺎﺋﯽ دﺳﯽ؟ ﺟﮯ
اوه ﺳﭼﮯ اﺗﮯ ﺻﺣﯾﺢ ﮨن؟ ﮐﯽ اوﮨﻧﺎں ﻧﮯ ر ّ
ب دوارا ﻧﮩﯾں،
ﮐﺳﮯ اﺟﯾﮩﯽ ﻟﮑﮭت وچ ﭘﺎﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺟو ﺳﭻ ﻧﮩﯾں ﺳﯽ ،ﺗﺎں اﯾﮩہ ر ّ
ب ﻧﮯ ﺧود ﺑوﺳﺗﮭﺎ ﺳﺎر  22-20 :18وچ ﮐﯾﮩﺎ ﮨﮯ
ﺧﺎرج ﮐر دﺗﺎ ﺟﺎوﯾﮕﺎ۔ ر ّ
ﮐہ ﺟﮯ ﮐوﺋﯽ ﻧﺑﯽ ﻣﯾرے وﻟوں ﺑوﻟن دا دﻋوه ﮐردا ﮨﮯ ،اﺗﮯ ﺟو اس ﻧﮯ
ﮐﯾﮩﺎ اوه ﺳﭻ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ،ﺗﺎں اس ﻧﮯ ﻣﯾرے ﺗوں ﮔّل ﻧﮩﯾں ﮐﯾﺗﯽ۔ ﭘرﻣﺎﺗﻣﺎ اﭘﻧﮯ
آپ اﺗﮯ ﺣﻣﻠہ ﻧﮩﯾں ﮐر ﺳﮑدا ) 2ﮐرﻧﺗﮭﯾﺎں  ,(18-17 :1اﺗﮯ ﻧہ ﮨﯽ اوه
ﺟﮭوﭨﮭ ﺑول ﺳﮑدا ﮨﮯ )اﺑراﻧﯾﺎں )। 6:18اﯾﮩﻧﺎں ورﮔﮯ ﮐﺎرﻧﺎں ﮐرﮐﮯ،
ﮏ ﮨﮯ ،اس ﻧوں ﺑﺎﮨر
ﭼرچ دے اﯾﺗﮭرز ﻧﮯ ﻧﯾﺗﯽ ﺑﻧﺎﺋﯽ رﮐﮭﯽ" ،ﻣﯾﻧوں ﺷ ّ
ﺳ ّ
ٹ دﯾو۔"
)3ﻣﺎﻧﺗﺎ :ﮐﯽ ﻟﯾﮑﮭﺎں ﻧوں ﺳرب وﯾﺎﭘﯽ ﻣﺎﻧﺗﺎ دﺗﯽ ﮔﺋﯽ ﺳﯽ اﺗﮯ ﭼرﭼﺎں
ب دے ﻟوﮐﺎں دوارا ﺳوﯾﮑﺎرﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ؟
دوارا ﺳوﯾﮑﺎرﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ؟ ﮐﯽ اﯾﮩہ ر ّ
) 2ﺗﮭﺳﻠﻧﯾﮑﯾﺎں  (2:13ﺟدوں اک ﮐﺗﺎب ﭘراﭘت ﮨوﺋﯽ ،اﮐﭨﮭﯽ ﮐﯾﺗﯽ ﮔﺋﯽ،
ﭘڑھﯽ ﮔﺋﯽ اﺗﮯ ﭘرﻣﯾﺷر دے ﻟوﮐﺎں دوارا ﭘرﻣﯾﺷر دے ﺑﭼن وﺟوں ورﺗﯽ
ﮔﺋﯽ ،ﺗﺎں اس ﻧوں ﭘرﻣﺎﻧﮏ ﻣﻧﯾﺎ ﮔﯾﺎ۔ ﭘﺗرس رﺳول ﻧﮯ ﭘوﻟس دﯾﺎں ﻟﮑﮭﺗﺎں
ﻧوں ﭘراﻧﮯ ﻧﯾم دے ﺷﺎﺳﺗر دی ﺗﻠﻧﺎ وّچ ﺷﺎﺳﺗر وﺟوں ﻣﻧﯾﺎ ) 2ﭘﺗرس
)3:16
---------1ﺟﯾﺟﻠر اﯾﻧڈ ﻧﮑس ،ﺑﺎﺋﯾﺑل دا اک ﻋﺎَم ﺟﺎن ﭘﭼﮭﺎن  ،ﺻﻔﺣہ 231-223۔

15
اﯾﮩہ ﻣﺎﭘدﻧڈ ﻧردھﺎرت ﮐرن ﻟﺋﯽ ورﺗﯾﺎ ﺟﺎﻧدا ﮨﮯ ﮐہ ﮐﮩڑﯾﺎں ﮐﺗﺎﺑﺎں اﺳﯾں
ﮐﯾﻧوﻧﯾﮑل ﮨﺎں
ب دا ﭘرﯾرت
)4ﭘرﯾرﻧﺎ  :ﮐﯽ ﮐﺗﺎب وچ اس ﮔّل دے ﺛﺑوت ﮨن ﮐہ اﯾﮩہ ر ّ
ب دی ﺷﮑﺗﯽ ﻧﺎل آؤﻧدا ﮨﮯ؟ ﭘﺗﺎواں دا وﺷواس ﺳﯽ ﮐہ
ﺑﭼن ﮨﮯ؟ ﮐﯽ اﯾﮩہ ر ّ
ﭘرﻣﺎﺗﻣﺎ دا ﺑﭼن 'ﺟﯾؤﻧدا اﺗﮯ ﮐرﯾﺎﺷﯾل' ﮨﮯ )اﺑراﻧﯾﺎں  (4:12اﺗﮯ ﻧﺗﯾﺟﮯ
وﺟوں اس ﻧوں ﭘرورﺗن دی ﺷﮑﺗﯽ ) 2ﺗﻣوﺗﮭﯾوس  (3:17اﺗfﮯ ﮐﮭﺷﮑﮭﺑری
ﻟﺋﯽ ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ ) 1ﭘﺗرس )1:23۔
ب دے ﮐﻣﺎں دوارا ﭘﺷﭨﯽ ﮐﯾﺗﯽ ﮔﺋﯽ ﺳﯽ؟
)5ﭼﻣﺗﮑﺎر :ﮐﯽ ﻟﯾﮑﮭﮏ دی ر ّ
اﮐﺛر ﭼﻣﺗﮑﺎراں ﻧﮯ ﺳﭼﮯ ﻧﺑﯾﺎں ﻧوں ﺟﮭوﭨﮭﮯ ﻟوﮐﺎں ﺗوں وﮐﮭ ﮐر دﺗﺎ۔
ب ﻧوں ﺑﻼوے۔
ﮏ اوه ر ّ
ﻣوﺳٰﯽ ﻧوں ﭼﻣﺗﮑﺎری ﺷﮑﺗﯾﺎں دﺗﯾﺎں ﮔﺋﯾﺎں ﺳن ﺗﺎﻧ ِ
)ﮐوچ (9-1 :4۔ اﯾﻠﯾﯾﺎه ﻧﮯ اﻟوﮐﮏ ﮐم دوارا ﺑﺎل دے ﺟﮭوﭨﮭﮯ ﻧﺑﯾﺎں اﺗﮯ
ﺟت ﭘراﭘت ﮐﯾﺗﯽ ) 1راﺟﯾﺎں (9-1 :4۔ ﯾﺳو ﻧوں 'ﭘرﻣﺎﺗﻣﺎ دوارا ﭼﻣﺗﮑﺎراں
اﺗﮯ اﭼﻣﺑﮭﯾﺎں اﺗﮯ ﮐراﻣﺎﺗﺎں ﻧﺎل ﭘرﻣﺎﻧت ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ ﺟو ﭘرﻣﯾﺷر ﻧﮯ اس
راﮨﯾں ﮐﯾﺗﺎ ﺳﯽ۔' )رﺳو۔ )2:22۔
دوارا ﻧوﯾں ﻧﯾم دی ﭘﭼﮭﺎن
ارﻟﯽ ﭼرچ 1
اﯾﺗﮭﯾﻧﭨﯾﺋس  373-293) :ای۔( اﻟﯾﮕزﯾﻧڈرﯾﺎ دا ﭘﺗوﻧﺗﮯ ﭘﮩﻠﮯ وﯾﮑﺗﯽ ﺳن ﺟو
ﻧوﯾں ﻧﯾم دﯾﺎں  27ﮐﺗﺎﺑﺎں دی ﭘﭼﮭﺎن ﮐردے ﮨن ﺟو اج ﻋﯾﺳوی  327وچ
اک اﯾﺳﭨر ﭘﺗر وچ ورﺗﯾﺎں ﺟﺎﻧدﯾﺎں ﮨن ۔ اوه ﮐﯾﻧن دا ﭘﺗﺎ وﺟوں ﺟﺎﻧﯾﺎ ﺟﺎﻧدا
ﮨﮯ۔
ﺟﯾروم) :ﺳﯽ۔  (420-347اﺗﮭﯾﻧﺎﺳﯾﺋس ﻧﮯ اﭘﻧﯽ ﮐﯾﻧوﻧﯾﮑل ﮐﺗﺎﺑﺎں دی
ﺳوﭼﯽ ﺟﺎری ﮐرن ﺗوں ﺗﮭوڑھﯽ دﯾر ﺑﻌد  ،ﺟﯾروم اس ﻧﺎل ﺳﮩﻣت ﮨو ﮔﯾﺎ
اﺗﮯ  27ﮐﺗﺎﺑﺎں دی ِن ﻧﯾم-ﭘﺗر دی ﭘرﯾﺑﮭﺎﺷﺎ دﺗﯽ۔
ﮨزﮐﯾﺋﯾل ﮔﺳﭨﯾن  4--4 30 ) 4 ) :اوه ﻧوﯾں ﻧﯾم دﯾﺎں  27ﮐﺗﺎﺑﺎں ﺑﺎرے
اﺗﮭﯾﻧﯾﭨﯾﺋس اﺗﮯ ﺟﯾروم ﻧﺎل ﺳﮩﻣت ﮨوﯾﺎ۔
ﭘوپ دﻣﺎﺳس ﭘﮩﻠﮯ ((384--384-5) :روم دے ﺑﺷپ ﻧﮯ  327ﻋﯾﺳوی
وّچ اﯾﺗﮭﻧﯾﭨﯾﺋس واﻧﮓ  27ﮐﺗﺎﺑﺎں دی اوﮨﯽ ﺳوﭼﯽ دی ورﺗوں ﮐﯾﺗﯽ
----------1ﻣﯾﮑڈاولِ ،د ِن ﺛﺑوت  ،ﺻﻔﮯ 24-23۔
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ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں 'ﺗﮯ اﻧﮑڑے
ﭘراﻧﺎ ﻧﯾم =  39ﮐﺗﺎﺑﺎں
ﮐﺗﺎﺑﺎں ﭼﯾﭘﭨرس ورﺳز ورڈز ﻟﯾﭨر
39 929 23,138 602,582 2,728,100
ﻧواں ﻧﯾم =  27ﮐﺗﺎﺑﺎں
ﮐﺗﺎﺑﺎں ﭼﯾﭘﭨرس ورﺳز ورڈز ﻟﯾﭨر
27 260 7,957 180,552 838,380
ﭘوری  66 = 1ﮐﺗﺎﺑﺎں وﺟوں ﺑﺎﺋﯾﺑل
ﮐﺗﺎﺑﺎں ﭼﯾﭘﭨرس ورﺳز ورڈز ﻟﯾﭨر
1, 1,189 31,101 783,137 3,566,480
ﮐوار ران  114 = 2ﺳراں
ﮐﺗﺎﺑﺎں ﭼﯾﭘﭨرس ورﺳز ورڈز ﻟﯾﭨر
1 114 6,236 77,934 326,048

f

ﮐﮑڑی اک "ﺷﺑد" اﺗﮯ "ﭼﭨﮭﯽ" دی ﮔﻧﺗﯽ ﺑﺎﺋﯾﺑل دے ﻣﻘﺎﺑﻠﮯ ﮨﻧدے ﮨن اﺗﮯ
ﮏ دی ﮨﮯ ،ﺟو ﻣﺳﻠﻣﺎن وچ وﺷواس ﮐرن
ﺳﻣﭼﮯ طور ﺗﮯ ﻗرآن ،ﭘوﺗر ﺑ ّ
دی ﻟوڑ ﮨﮯ )ارﺗﮭﺎت  , ,اﺗﮯ ﻗرآن (  , 3ﺑﺎﺋﯾﺑل اوﮨﻧﺎں ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں
وﭼوں  %90ﺗوں ودھ ﺑﻧدی ﮨﮯ ﺟﻧﮩﺎں وچ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎں ﻧوں وﺷواس ﮐرﻧﺎ
ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ۔
اس ﺗﺗّﮭ دے ﭘرﮐﺎش وچ ﮐہ ﺳﺎرﯾﺎں ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں وچ ورﺗﮯ ﺟﺎﻧدے ﺑﮩت
ﺳﺎرے ﺷﺑداں اﺗﮯ اﮐﮭراں ﻟﺋﯽ اک ﺻﺣﯾﺢ ﮔﻧﺗﯽ ﺑﺎﺋﯾﺑل اﺗﮯ ﻗرآن دوواں
ﻟﺋﯽ آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎل اﭘﻠﺑدھ ﮨﮯ ،اﯾﮩہ ﺳﭘﺷٹ ﮨﮯ ﮐہ اوﮨﻧﺎں ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں دی
ﺳﻣﮕری ﭼﻧﮕﯽ طرﺣﺎں ﻧردھﺎرت ﮨﮯ اﺗﮯ اﯾﮩہ اس ﺗﺗّﮭ دی ﮔواﮨﯽ ﮨﮯ ﮐہ
ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں ﻧوں ﻧﮩﯾں ﺑدﻟﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑدا۔
------ﮏ آف ﺑﺎﺋﯾﺑﻠﺳٹ ﻟﺳﭨس 1981 ،۔
1ﮨّل ،ﺑﯾﮑرس ﮨﯾﻧڈﺑ ّ
ڈﯾﮏ ،ڈﯾﮏ دا اﯾﻧوﭨﯾﭨڈ رﯾﻔرﯾﻧس ﺑﺎﺋﯾﺑل 1981 ،۔
ﻧوٹ :ﺑﺎﺋﯾﺑل ﻟﺋﯽ اﭘر دﺳﮯ اﻧﮑڑے ﮨن
ﮐﻧﮓ ﺟﯾﻣز ورژن ﺗوں ﻟﯾﺎ ﮔﯾﺎ ۔
2ﮐﯾﺳﮑوﻟو ،ﻧزوﻻﻧڈﯾن اﺗﺑرﯾن ﻗرآن -ıﮐرﯾم  ،ﭘﻧہ 125-124۔
3ﮐﺗﺎﺑﺎں ﻟﺋﯽ ﺟﮩڑﯾﺎں ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎں ﻧوں ﻟوڑﯾﻧدﯾﺎں ﮨن
ﭘﯾﺞ  23-22اﺗﮯ  35-32دﯾﮑﮭو ﺗﮯ وﺷواس ﮐرو ۔
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ﺑﺎﺋﯾﺑل ﻧوں دﺗﮯ ﺳرﻟﯾﮑﮭ
ﻗرآن وچ
ﺷﺎﺳﺗر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ال- İﻣران 3 :3
اﷲ دی ﮐﺗﺎب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ال-ﻋﻣران3:23f
اﷲ دا ﺑﭼن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﺑﮑﺎرا 2:75
اﷲ دے ﺧﻼﺻﮯ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ال -ﻣران 113 :3
ب ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﻣرﯾم 19:58
دے ﺧﻼﺻﮯ ﻣﮩرﺑﺎن ر ّ
ﮐﺳوﭨﯽ۔ )وچ ﺑﮭوﮐﮭﺑﺎﻧﯽ ﺻﺣﯾﺢ اﺗﮯ ﻏﻠط( ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ﺑﺎﮐﺎرا 2:48
اک ﭼﺎﻧن اﺗﮯ ﯾﺎد دواؤن واﻻ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اﯾﻧﺑﯾﺎ 21:48
رﯾﻣﺎﺋﯾﻧڈر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اﻣﺑﯾﺎ 7 :21
اک ﻣﺎرﮔدرﺷن اﺗﮯ اک ﭼﺎﻧن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﺳﭘﺷٹ & 46 5:44
ﺑﮭﺎوﯾں ﮐہ ﺑﺎﺋﯾﺑل وچ اک ﭼوﺗﮭﺎﺋﯽ آﺋت ﻗدرت وچ ﺑﮭوﮐﮭﺑﺎﻧﯽ ﮨﮯ ،اﯾﮩہ
ﺳﭘﺷٹ ﮨﮯ ﮐہ ﻗرآن وچ اﺟﯾﮩﯽ ﮐوﺋﯽ وی ﺗﮏ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ﺟو اک ﺑﮭوﮐﮭﺑﺎﻧﯽ
ﺷﯾﻠﯽ وچ ﻟﮑﮭﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﮯ۔ ﻗرآن ﺧود اس ﺗﺗّﮭ ﻧوں ﻣﻧدا ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺣﻣد ﻧوں
ﺟو ﮐﺟﮭ وی اﮔّم واک ﻧﮩﯾں دﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ۔
اﯾﻧﺎم  50::6۔۔۔۔۔)او ﻣﺣﻣد( ،ﮐﺎﻓراں ﻧوں ﮐﮩو“ :ﻣﯾں ﺗﮩﺎﻧوں ﻧﮩﯾں ﮐﮩﻧدا )ﮐہ(
ﻣﯾرے ﮐول اﷲ دے ﺧزاﻧﮯ ﮨن ،اﺗﮯ ﻧہ ﮨﯽ ﻣﯾﻧوں ادرﺷٹ دا ﮔﯾﺎن ﮨﮯ ۔۔۔
ﻣﯾں ﺻرف اس دی ﭘﺎﻟﻧﺎ ﮐردا ﮨﺎں ﺟو ﻣﯾرے وّچ ﭘرﯾرت ﮨﮯ۔
اراﭘﮭ  7:188۔۔۔۔۔ ﺟﮯ ﻣﯾﻧوں ادرﺷٹ ﮔﯾﺎن ﮨﻧدا ،ﺗﺎں ﻣﯾرے ﮐول ﺑﮩت
ﺳﺎری دوﻟت ﮨوﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾدی ﺳﯽ ،اﺗﮯ ﻣﺻﯾﺑﺗﺎں ﻣﯾﻧوں ﭼﮭوه ﻧﮩﯾں ﺳﮑدﯾﺎں
ﺳن۔ ﻣﯾں اوﮨﻧﺎں ﻟوﮐﺎں ﻧوں ﮐﮭﺷﮑﮭﺑری دﯾن واﻻ ﮨﺎں ﺟو وﺷواس ﮐردے
ﮨن۔
اﮨﮑﺎﭘﮭ  9 :46۔۔۔۔۔ اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﮐﮩو“ :ﻣﯾں دوﺗﺎں وچ ﮐوﺋﯽ ﻧوﯾں ﭼﯾز ﻧﮩﯾں
ﮨﺎں۔ ﻣﯾﻧوں ﻧﮩﯾں ﭘﺗہ ﮐہ ﮐّل ﺗﮩﺎڈے ﻧﺎل ﮐﯽ واﭘرﯾﮕﺎ ﺟﺎں ﻣﯾرے ﻧﺎل ﮐﯽ
واﭘرﯾﮕﺎ۔
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ﺑﺎﺋﯾﺑل دی ﭘرﯾرﻧﺎ
1ﮐرﻧﺗﮭﯾﺎں  38-37 :14۔۔۔۔۔ 37۔ ﺟﮯ ﮐوﺋﯽ وﯾﮑﺗﯽ اﭘﻧﮯ آپ ﻧوں اک
ﻧﺑﯽ ﺟﺎں آﺗﻣﮏ ﺳﻣﺟﮭدا ﮨﮯ ،اﺳﻧوں ﺳوﯾﮑﺎر ﮐرﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ ﮐہ ﺟﮩڑﯾﺎں
ﮔﻼں ﻣﯾں ﺗﮩﺎﻧوں ﻟﮑﮭ رﮨﺎ ﮨﺎں اوه ﭘرﺑﮭو دے ﺣﮑم ﮨن ۔  38ﭘر ﺟﮯ ﮐوﺋﯽ
وﯾﮑﺗﯽ اﻧﺟﺎن ﮨﮯ ،اﺳﻧوں ﺑﮯ ﺳﻣﺟﮭ ﮨوﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ۔

f

ﮔﻼﺗﯾﺎ اﯾن اﯾس  12-11 :1۔۔۔۔۔۔  11ﭘر ﺑﮭراوو اﺗﮯ ﺑﮭﯾﻧو ﻣﯾں ﺗﮩﺎﻧوں دﺳدا
ﮨﺎں ﮐہ ﺟﮩڑی ﮐﮭﺷﮑﮭﺑری ﻣﯾرے دوارا ﭘرﭼﺎر ﮐﯾﺗﯽ ﮔﺋﯽ ﺳﯽ اوه ﻣﻧﮑﮭ
دے ﻣﮕر ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔ 12۔ ﮐﯾوں ﺟو ﻣﯾں اﯾﮩہ ﻣﻧﮑﮭ دوارا ﭘراﭘت ﮐﯾﺗﺎ ﮨﮯ ،ﻧہ
ﮨﯽ اﯾﮩہ ﻣﯾﻧوں ﺳﮑﮭﺎﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ ،ﭘر اﯾﮩہ ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ دوارا ﭘرﮔٹ ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ ۔
2ﺗﻣوﺗﮭﯾوس  17-14 :3۔۔۔۔۔ 14۔ ﭘر ﺗﺳﯾں اوﮨﻧﺎں ﮔﻼں ﻧوں ﺟﺎری رﮐﮭو
ﺟو ﺗﺳﯾں ﺳﮑﮭﯾﺎ ﮨﮯ اﺗﮯ ﺗﮩﺎﻧوں ﺑﮭروﺳہ دﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ ،اﯾﮩہ ﺟﺎﻧدے ﮨوﺋﮯ
ﮐہ ﺗﺳﯾں اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﮐس دوارا ﺳﮑﮭﯾﺎ ﮨﮯ15 ،۔ اﺗﮯ اﯾﮩہ ﮐہ ﺗﺳﯾں ﺑﭼﮯ
ﺗوں ﮨﯽ ﭘوﺗر ﻧوں ﺟﺎﻧدے ﮨو ۔ اوه ﭘوﺗﮭﯾﺎں ﺟﮩڑﯾﺎں ﺗﮩﺎﻧوں ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ وّچ
وﺷواس دوارا ﻣﮑﺗﯽ ﻟﺋﯽ ﺑدھﯽ ﻣﺎن ﺑﻧﺎؤن دے ﯾوگ ﮨن۔ 16۔ ﺳﺎرے
ﺣواﻟﮯ ﭘرﻣﯾﺷر دی ﭘرﯾرﻧﺎ دوارا دﺗﮯ ﮔﺋﮯ ﮨن  ،اﺗﮯ اﯾﮩہ ﺳدھﺎﻧت ،ﺗﺎڑﻧﺎ،
ﺗﺎڑﻧﺎ ،دھرم دے اﭘدﯾش ﻟﺋﯽ ﻻﺑﮭداﺋﮏ ﮨﮯ17 ،۔ ﺗﺎں ﺟو ﭘرﻣﯾﺷر دا ﻣﻧﮑﮭ
ﺳﻣﭘورن ﮨووے ،ﭼﻧﮕﯽ طرﺣﺎں ﺳﺎرے ﭼﻧﮕﮯ ﮐﻣﺎں ﻟﺋﯽ ﺳﺟﺎﺋﮯ ﺟﺎ
ﺳﮑﮯ۔
2ﭘﺗرس  21-20 :1۔۔۔۔۔ 20۔ ﺳﺑﮭ ﺗوں ﭘﮩﻼں اﯾﮩہ ﺟﺎﻧدے ﮨوﺋﮯ ﮐہ دھرم-
ﮔرﻧﺗﮭ دی ﮐوﺋﯽ ﺑﮭوﮐﮭﺑﺎﻧﯽ ﮐﺳﮯ ﻧﺟﯽ وﯾﺎﮐﮭﯾﺎ دی ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔ 21۔ ﮐﯾوﻧﮑہ
ﺑﮭوﮐﮭﺑﺎﻧﯽ ﮐﺳﮯ وی ﺳﻣﯾں ﻣﻧﮑﮭ دی اﭼﮭﺎ ﻧﺎل ﻧﮩﯾں آﺋﯽ ،ﭘر ﭘرﻣﯾﺷر دے
ﭘوﺗر ﻣﻧﮑﮭ ﺑوﻟدے ﮨن ﺟدوں اوه ﭘوﺗر آﺗﻣﺎ دوارا ﭘرﯾرت ﮨﻧدے ﺳن ۔
ﭘرﮐﺎش دی ﭘوﺗﮭﯽ  3-1 :1۔۔۔۔۔ 1۔ ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ دا ﭘرﮐﺎش ﮨﮯ ،ﺟو ﭘرﻣﯾﺷر
ﻧﮯ اس ﻧوں آﮐﮭﯾﺎ ،دے دﺗﯽ ﮨﮯ ،اس ﮐول دﮐﮭﺎؤن ﻟﺋﯽ ﺳﯾوک ﺟو ﮐﺟﮭ
ﺟﻠدی ﮨﯽ ﭘﺎس ﮐرن دی آ ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ؛ اﺗﮯ اﺳﻧﮯ اﭘﻧﮯ دوت دوارا اس ﻧوں
اﭘﻧﮯ ﻧوﮐر ﯾوﮨﻧﺎ ﻧوں ﺑﮭﯾﺟﯾﺎ اﺗﮯ ﺳﻧﮑﯾت ﮐﯾﺗﺎ۔ 2۔ اﺳﻧﮯ ﭘرﻣﯾﺷر دے ﺑﭼن
 ،اﺗﮯ ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ دی ﮔواﮨﯽ اﺗﮯ اوه ﺳﺑﮭ ﮐﺟﮭ وﯾﮑﮭﯾﺎ ﺟو اس ﻧﮯ وﯾﮑﮭﯾﺎ
ﺳﯽ۔ 3۔ دھّن ﮨﮯ اوه ﮨﮯ ،ﺟو ﮐہ ﭘڈھدا ﮨﮯ ،اﺗﮯ اوه ﮨﮯ ،ﺟو ﮐہ اس
ﺳﻧدﯾش دے ﺷﺑد ﺳﻧدے ﮨن  ،اﺗﮯ ﺟو ﮐﺟﮭ اس وّچ ﻟﮑﮭﮯ ﮨوﺋﮯ ﮨن ؛ ﮨن
ﺳﻣﺎں آ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ۔
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ﺑﺎﺋﯾﺑل دی ﭘرﯾرﻧﺎ
1۔ ﺑﺎﺋﯾﺑل ﻟﮕﺑﮭﮓ  40ﻟﯾﮑﮭﮑﺎں دوارا  600 , 1ﺳﺎﻻں دی ﻣﻌﯾﺎد وّچ اﺗﮯ
وﺷو دے وﮐﮭ وﮐﮭ ﺣﺻﯾﺎں وّچ وﮐﮭ وﮐﮭ ﻗﺳﻣﺎں دے ﻟوﮐﺎں دوارا ﻟﮑﮭﯽ
ﮔﺋﯽ ﺳﯽ ۔
f
2۔ ﭘراﻧﺎ ﻧﯾم اﺻل وچ ﻋﺑراﻧﯽ وچ ﻟﮑﮭﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ ،داﻧﯾﺋﯾل اﺗﮯ ﻋذرا دے
ﮐﺟﮭ ﺣﺻﮯ اراﻣﯽ وچ ﻟﮑﮭﮯ ﮔﺋﮯ ﺳن؛ ﻧواں ﻧﯾم ﯾوﻧﺎن وچ ﻟﮑﮭﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ۔
3۔ اس دے وﺷﺎ وﺳﺗو وچ ﺳﯾﻧﮑڑے ووادﭘورن وﺷﮯ ﺷﺎﻣل ﮨن ،ﭘﮭر وی
اس طرﺣﺎں وچ اﮐﺳرﺗﺎ اﺗﮯ اﯾﮑﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﺎﺋﯾﺑل دے ﮐﺳﮯ وی ﺣﺻﮯ
ﻧوں ﺻرف ﭘورے دے ﺳﻧدرﺑﮭ وچ ﺳﻣﺟﮭﺎﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑدا ﮨﮯ۔
4۔ ﺑﺎﺋﯾﺑل دے ﺳﻧدﯾش دی ﻧرﻧﺗرﺗﺎ اس دی ﭘورﻧﺗﺎ وچ ﺳﻣﭘورن ﮨﮯ۔ اﯾﮩہ
اﺗﮩﺎﺳﮏ ﺗرﺗﯾب ،ﻗﺳم اﺗﮯ ورودھﯽ ﻗﺳم ،ﺑﮭوﮐﮭﺑﺎﻧﯽ اﺗﮯ اس دی ﭘورﺗﯽ،
اﺗﮯ ﺳﺑﮭ ﺗوں ﺳﻣﭘورن وﯾﮑﺗﯽ دی اﻣﯾد ،ﭘرﺳﺗﺗﯽ ،ﺑودھ اﺗﮯ اﭼﯾﮕﯽ دوارا
ﺑﻧﮭﯾﺎ ﮨوﯾﺎ ﮨﮯ ﺟو دھرﺗﯽ ﻧوں ﮐدے ﺗردا ﮨﮯ اﺗﮯ ﺟﺳدی ﻣﮩﻣﺎ ﺳورگ دی
ﭼﻣﮏ ﮨﮯ۔ ﭘﮭر وی اس ﻧرﻧﺗرﺗﺎ دی ﺳﻧﭘورﻧﺗﺎ ﻣﻧﮑﮭ دے ﻟﺋﯽ اک ﻣﮩﺗوﭘورن
رﮐﺎوٹ ﮨووﯾﮕﯽ دے ورودھ ﻗﺎﯾم ﮨﮯ؛ ﺑﺎﺋﯾﺑل ﺳﭨّﮭ ﮐﺗﺎﺑﺎں دا ﺳﻧﮕرﯾﮩہ ﮨﮯ
ﺟو ﮐہ ﭼﺎﻟﯽ ﺗوں ودھ وﮐﮭ-وﮐﮭ ﻟﯾﮑﮭﮑﺎں دوارا ﻟﮑﮭﯾﺎں ﮔﺋﯾﺎں ﮨن  -راﺟﺎ،
ﮐﺳﺎﻧﯽ ،دارﺷﻧﮏ ،ﻣﭼﮭﯾرے ،ﻣﺎﮨر ،ﺳﯾﺎﺳﺗدان ،ودوان ،ﮐوی اﺗﮯ ﺣل ﺟو
ﮐہ وﮐﮭ-وﮐﮭ دﯾﺷﺎں وّچ اﭘﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ﺑﺗﯾت ﮐردے ﺳن اﺗﮯ ﮐوﺋﯽ ﮐﺎﻧﻔرﻧس
ﻧﮩﯾں ﮐردے ﺳن۔ ﺟﺎں اک دوﺟﮯ ﻧﺎل ﺳﻣﺟﮭوﺗہ ،اﺗﮯ ﻣﻧﮑﮭﯽ اﺗﮩﺎس دے
 16ﺳو ﺳﺎل ﺗوں ﮔﮭ ّ
ٹ ﻧہ ﮨون دے اﻧﺗرال ﺗﮯ۔ ﻧرﻧﺗرﺗﺎ دﯾﺎں اﯾﮩﻧﺎں رﮐﺎوﭨﺎں
دے ﮐﺎرن ،ﺑﺎﺋﯾﺑل ﻗدرﺗﯽ طور ﺗﮯ ﺳﺑﮭ ﺗوں وﻟﮑﮭن ،اﺳﭘﺷٹ ،اﺳﭘﺷٹ اﺗﮯ
ورودھﯽ وﭼﺎراں دا ﺳﻧﮕرﯾﮩہ ﮨﮯ ﺟو دﻧﯾﺎں ﻧﮯ ﮐدے وﯾﮑﮭﯾﺎ ﮨﮯ؛ ﭘر اس
دے اﻟٹ ،اﯾﮩہ اوﮨﯽ ﮨﮯ ﺟﺳدا ڈزاﺋن ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ ،ارﺗﮭﺎت اﮐو اک،
ب دے ﻟﯾن-دﯾن دے ﭘورے اﺗﮩﺎس دا
ﻧروﮔﮭن ،اک ﺳر ،اﺗﮯ ﻣﻧﮑﮭ ﻧﺎل ر ّ
ﮐرم ﺑدھ ﻟﯾﮑﮭﺎ ۔ ﺑﺎﺋﯾﺑل اﺟﯾﮩﯽ ﮐوﺋﯽ ﮐﺗﺎب ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ﺟو ﮐوﺋﯽ آدﻣﯽ ﻟﮑﮭ
ﺳﮑدا ﮨﮯ ﺟﮯ اوه ﻟﮑﮭ ﺳﮑدا ﮨﮯ ،ﺟﺎں ﺟﮯ اوه ﻟﮑﮭ ﺳﮑدا ﮨﮯ۔ 1
-------1ﭼﯾﭘﮭر ،ﺳﺳﭨﻣﭨﮏ ﺗﮭﯾؤﻻﺟﯽ  ،واﻟﯾﺋم۔  ,1ﭘﯽ۔ 29۔
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ب دا ﺑﭼن ﮨﮯ
ر ّ
اﻧﺎِد اﺗﮯ ﺑدﻻوﯾوگ
ﺑﺎﺋﯾﺑل دے اﻧوﺳﺎر
زﺑوراں دی ﭘوﺗﮭﯽ  33:11۔۔۔۔۔ ﭘرﺑﮭو دی ﺻﻼَح ﺳدا ﻗﺎﯾم fرﮨﯾﮕﯽ  ،اﺳدے
دل دﯾﺎں ﺳوﭼﺎں ﺳﺎرﯾﺎں ﭘﯾڑھﯾﺎں ﻟﺋﯽ ﮨن ۔
زﺑوراں دی ﭘوﺗﮭﯽ  8-7 :111۔۔۔۔۔ 7۔ اﺳدے ﮨﺗﮭﺎں دے ﮐم ﺳﭼﺎﺋﯽ اﺗﮯ
ﻧﯾﺎں ﮨن ؛ اﺳدے ﺳﺎرے آدﯾش ﭘﮑﮯ ﮨن ۔ 8۔ اوه ﺳدا اﺗﮯ ﺳدا ﻟﺋﯽ ﻗﺎﯾم ﮨن ۔
زﺑوراں دی ﭘوﺗﮭﯽ  152 :119۔۔۔۔۔ ﺗﮩﺎڈﯾﺎں ﮔواﮨﯾﺎں دے ﺳﻧﺑﻧدھ وّچ  ،ﻣﯾں
ﭘراﻧﮯ ﺳﻣﯾں ﺗوں ﺟﺎﻧدا ﮨﺎں ﮐہ ﺗوں اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﺳدا ﻟﺋﯽ ﺳﺗﮭﺎﭘت ﮐﯾﺗﺎ ﮨﮯ ۔
زﺑوراں دی ﭘوﺗﮭﯽ  160 :119۔۔۔۔۔۔ ﺗﮩﺎڈا ﺷﺑد ُم ﺗوں ﮨﯽ ﺳﭻ ﮨﮯ ،اﺗﮯ
ﺗﮩﺎڈا ﮨر اک دھرﻣﯽ ﺣﮑم ﺳدا ﻗﺎﯾم رﮨﮯ ﮔﺎ ۔
ﻣﺗﯽ  28:20۔۔۔۔۔ اوﮨﻧﺎں ﻧوں اوﮨﻧﺎں ﺳﺎرﯾﺎں ﮔﻼں دی ﭘﺎﻟﻧﺎ ﮐرن ﺑﺎرے
ﺳﮑﮭﺎؤﻧﺎ ﺟو ﻣﯾں ﺗﮩﺎﻧوں ﮐرن ﻟﺋﯽ ﮐﯾﮩﺎ ﮨﮯ ؛ اﺗﮯ وﯾﮑﮭو ،ﻣﯾں ﮨﻣﯾﺷہ
ﮏ۔
ﺗﮩﺎڈے ﻧﺎل ﮨﺎں  ،ﺟﮓ دے اﻧت دے ﺳﻣﯾں ﺗ ّ
ﻟوﮐﺎ  21:33۔۔۔۔۔ ﺳورگ اﺗﮯ دھرﺗﯽ ﻣٹ ﺟﺎﻧﮕﮯ ،ﭘر ﻣﯾرے ﺷﺑد ﮐدے
ﻧﮩﯾں ﻣﭨﮯ ﺟﺎﻧﮕﮯ ۔
ب دا ﺑﭼن ﺟﯾوت ،ﺷﮑﺗﯽ ﺷﺎﻟﯽ  ،اﺗﮯ ﮐﺳﮯ
اﺑراﻧﯾﺎں  4:12۔۔۔۔۔ ﮐﯾوﻧﮑہ ر ّ
دو دھﺎری ﺗﻠوار ﻧﺎﻟوں ﺗﮑﮭﺎ ﮨﮯ۔
اﺑراﻧﯾﺎں  8 :13۔۔۔۔۔ ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ ﮐل ،اﺗﮯ اج اﺗﮯ ﺳدا ﻟﺋﯽ ۔
1ﭘﺗرس  25-23 :1۔۔۔۔۔۔ 23۔ دوﺑﺎره ﺟﻧم ،ﻧﺎﺷوان ﺑﯾﺞ دا ﻧﮩﯾں ،ﭘر
اوﻧﺎﺷﯽ ﻟﺋﯽ  ،ﭘرﻣﯾﺷر دے ﺑﭼن دوارا ﺟو ﺟﯾؤﻧدا ﮨﮯ اﺗﮯ ﺳدا ﺳدا رﮨﻧدا
ﮨﮯ ۔۔۔ 25۔ ﭘر ﭘرﺑﮭو دا ﺷﺑد ﺳدا ﻗﺎﯾم رﮨﻧدا ﮨﮯ۔ ۔
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ب دا ﺑﭼن ﮨﮯ
ر ّ
اﻧﺎِد اﺗﮯ ﺑدﻻوﯾوگ
ﻗرآن دے اﻧوﺳﺎر
ال-ﻋﻣران  3:39۔۔۔۔۔ اﷲ ﺗﮩﺎﻧوں اک ﺑﯾﭨﮯ دی ﮐﮭﺷﮑﮭﺑری fدﻧدا ﮨﮯ ﺟﺳدا
ﻧﺎم ﯾوﮨﻧﺎ ﮨﮯ ،ﺟو اﷲ دے اک ﺷﺑد دی ﭘﺷﭨﯽ ﮐرن آﯾﺎ ﮨﮯ  ،ﺷﺎﮨﯽ اﺗﮯ
ﭘوﺗر ،دھرﻣﯽ ﻟوﮐﺎں دا اک ﻧﺑﯽ۔
ﻧوٹ :ﻋرﺑﯽ وچ “ ﺷﺑد ” = “ﮐﻠﯾﻣﻼ” ।
ﯾوﮨﻧﺎ اک ﻧﺑﯽ دے طور ﺗﮯ ﭘﺷﭨﯽ ﮐرن ﻟﺋﯽ ﺑﮭﯾﺟﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ "ﯾﺳو" ﮨﮯ ،ﺟو
ﮏ۔
ﺳدﯾوی ﮨﮯ اﺗﮯ اﭨّل "ﺷﺑد" ) ﻟوﮔو ( اﷲ ﺗ ّ
ال -İم م :: & 45اﺗﮯ۔۔۔۔۔45۔۔ اﷲ اس دے اک ﺷﺑد دی ﮐﮭﺷﮑﮭﺑری دﻧدا
ب دے ﻧﯾڑے ﻟﯾﺎﯾﺎ ﺟﺎﺋﯾﮕﺎ ۔۔۔۔
ﮨﮯ  ،ﺟﺳدا ﻧﺎم ﻣﺳﯾﺣﺎ ،ﯾﺳو ﮨﮯ ۔۔۔ اک ﺟو ر ّ
55۔ اﷲ ﯾﺳو ﻧوں ﮐﯾﮩﺎ! ﻣﯾں ۔۔۔ اوﮨﻧﺎں ﻟوﮐﺎں ﻧوں ﺳﺗﮭﺎﭘت ﮐر رﮨﺎ ﮨﺎں ﺟو
ﺗﮩﺎڈے ﻣﮕر ﭼﻠدے ﮨن ﺟو ﻗﯾﺎﻣت دے دن ﺗﮏ اوﺷواس ﮐردے ﮨن۔
ﻧوٹ  :ﻋرﺑﯽ وچ “ ﺷﺑد ” = “ﮐﻠﯾﻣﻼ” ।
ﻧﯾﺳﺎ  171 :4۔۔۔۔۔ ﻣرﯾم دا ﭘﺗر ﻣﺳﯾﺣﺎ ،ﺻرف اﷲ دا اک دوت ﺳﯽ ،اﺗﮯ
اﺳدا ﺷﺑد ﺟو اﺳﻧﮯ ﻣرﯾم ﻧوں دﺗﺎ اﺗﮯ اس دوارا اک آﺗﻣﺎ ﻧوں۔
ﻧوٹ :ﻋرﺑﯽ وچ “ ﺷﺑد ” = “ﮐﻠﯾﻣﻼ” ।
ﻧﯾرﯾﺎٹ  43:4۔۔۔۔۔ ﺳﭻ ﻣّﭻ اﯾﮩہ ﮐﺗﺎب دی ﻣﺎں وّچ ﻟﮑﮭﯾﺎ ﮨوﯾﺎ ﮨﮯ  ،ﺟﺳدا
ﺳﺎڈے ﮐول ادھﯾﮑﺎر ﮨﮯ ۔۔۔
ﻧوٹ  ' " :ﮐﺗﺎب دی ﻣﺎﺗﺎ' اﺻﻠﯽ ﭨﯾﺑﻠﯾٹ رﮐﮭﯾﺎ ﮨﮯ  ،اﮐﺎش ،ﺟو ﮐہ ﺳﺑﮭ ﻧوں
ﮏ وچ ﻧﺑﯽ ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ ﻧوں ﭘرﮔٹ وچ :4۔ ﻟﯾﺎ" )ﻧﯾرﯾﺎٹ  43ﻟﺋﯽ ﭘﮭﭨﻧوٹ
ﺑ ّ
ﭘوﺗر ﻗرآن “ ،ﻋﺎﻟﻣﯽ ﻧﯾرﯾﺎٹ ﭘﻧہ 488۔
ﮨﯾدد :२२ 57 22:۔۔۔۔۔ دھرﺗﯽ اﺗﮯ ﺟﺎں ﺗﮩﺎڈے اﭘﻧﮯ وﯾﮑﺗﯾﺎں ﻧوں ﮐوﺋﯽ
ﻣﻧدﺑﮭﺎﮔﯽ ﻧﮩﯾں ﮨو ﺳﮑدی ،ﭘر اﯾﮩہ اک ﮐﺗﺎب وچ درج ﮨﮯ اس ﺗوں ﭘﮩﻼں
ﮐہ اﺳﯾں اس ﻧوں ﮨوﻧد وچ ﮐرﯾﺋﮯ۔ اﯾﮩہ اﷲ ﻟﺋﯽ ﺳوﮐﮭﺎ ﮨﮯ۔
ﻧوٹ “ :ﮐﺗﺎب ” = ﻟﯾو-ﻣﯾو ﻣﺣﻔوض ،ﺳﯽ۔اﯾف۔  85:22۔
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ﻗرآن دے اﻧوﺳﺎر،
ﺳوﯾﮑﺎر ﺑﺎﺋﯾﺑل ﻧوں ﺳوﯾﮑﺎر
ﺟو اس ﺳﻣﯾں ﻣوﺟود ﺳﯽ
ب دے ﺑﭼن دے طور ﺗﮯ
ر ّ
ﺑﺎق ارا  136 :2۔۔۔۔۔ ﮐﮩہ ﻟؤ )ﮨﮯ ﻣﺳﻠﻣﺎن( :اﺳﯾں اﷲ ﺗﮯ اس وّچ وﺷواس
رﮐﮭدے ﮨﺎں ﺟو ﺳﺎﻧوں ﭘرﮔٹ ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ ،اﺗﮯ ﺟو اﺑراﮨﺎم f،اﺷﻣﯾل،
اﺳﺣﺎق ،ﯾﻌﻘوب اﺗﮯ ﻗﺑﯾﻠﯾﺎں ﺗﮯ ﭘرﮔٹ ﮨوﯾﺎ ﮨﮯ؛ ﻧوں ﻣوﺳٰﯽ اﺗﮯ ﯾﺳو اﺗﮯ
)ﮨور( اﭘﻧﮯ ﭘرﺑﮭو ﻧﮯ ﻧﺑﯽ ۔
ال  -ﻋﻣران  3 :3۔۔۔۔۔۔ اﺳﻧﮯ ﺗﮩﺎﻧوں )ﻣﺣﻣد( ﭘوﺗﮭﯽ ﻧوں ﺳﭼﺎﺋﯽ ﻧﺎل ﭘرﮔٹ
ﮐﯾﺗﺎ ﮨﮯ ،ﺟو ﮐہ اس ﺗوں ﭘﮩﻼں ﭘرﮔٹ ﮨوﯾﺎ ﺳﯽ  ،دی ﭘﺷﭨﯽ ﮐردا ﮨﮯ ،
ﺟوﯾں ﮐہ اﺳﻧﮯ ﺗورات اﺗﮯ اﻧﺟﯾل دا ﭘرﮔﭨﺎوا ﮐﯾﺗﺎ ﺳﯽ ۔
ال-ﻋﻣران  119 :3۔۔۔۔۔ ﺗﺳﯾں ﺳﺎرے ﺷﺎﺳﺗر وچ وﺷواس ﮐردے ﮨو ۔
ﻧﯾﺳﺎ  136 :4۔۔۔۔۔ ﮨﮯ وﺷواس ﮐرن واﻟﯾو! اﷲ اﺗﮯ اﺳدے دوت اﺗﮯ اس
دھرم-ﮔرﻧﺗﮭ اﺗﮯ وﺷواس ﮐرو ﺟو اﺳﻧﮯ اﭘﻧﮯ دوت اﺗﮯ اس ﭘوﺗﮭﯽ ﻧوں
ﺟو اﺳﻧﮯ ﺗﮩﺎڈے ﺳﺎﮨﻣﻧﮯ ﭘرﮔٹ ﮐﯾﺗﺎ ﮨﮯ ۔
 ' 5:46۔۔۔۔۔ ﺳﺎﻧوں ﺑﮭﯾﺟﯾﺎ ﯾﺳو ﻧﮯ ﻣرﯾم دے ﭘﺗر ﻧوں ،دی ﭘﺷﭨﯽ ﮨﮯ،
ﺟو ﮐہ ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ )اﯾﮩہ ﭘﺗہ ﻟﮕﯾﺎ ﮨﮯ( ،ﺟو ﮐہ اس دے اﮔﮯ ﮨﮯ ،اﺗﮯ
ﺳﺎﻧوں اس ﺗﮯ دﺗﺎ اﻧﺟﯾل ﺟس وّچ ﺳﯾدھ اﺗﮯ اک ﭼﺎﻧن ﮨﮯ  ،ﺟو ﮐہ ﮨﮯ،
ﺟو ﮐہ ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ )اﯾﮩہ ﭘﺗہ ﻟﮕﯾﺎ ﮨﮯ( ﮐرﻧﮯ اﮔﮯ اﯾﮩہ ﺗورات وّچ ﮨﮯ -
ب ﻧوں اک ﺻﻼَح  -ڈرن واﻻ ۔
اک ﺳﯾدھ اﺗﮯ ر ّ
ﻣﯾرے وﭼﺎر آدرش  5:68۔۔۔۔۔ ﮐﮩو“ :ﮨﮯ ﭘوﺗﮭﯽ دے ﻟوﮐو! ﺗﮩﺎڈے ﮐول
ﮏ ﺗﺳﯾں ﺗورات اﺗﮯ اﻧﺟﯾل دی
ﮐﺟﮭ وی ﻧﮩﯾں ﮨﮯ )ﺳﭼﯽ ﺳﯾدھ دا( ﺟد ﺗ ّ
ﭘﺎﻟﻧﺎ ﻧﮩﯾں ﮐردے  ،اﺗﮯ اﯾﮩہ اوه ﭼﯾز ﺟو ﺗﮩﺎﻧوں ﺗﮩﺎڈے ﭘرﺑﮭو دوارا ﺑﮭﯾﺟﯽ
ﮔﺋﯽ ﺳﯽ ۔"
ﭨﯾوﺑﮯ  111 :9۔۔۔۔۔ اﯾﮩہ ﺗوﮨڑا اﺗﮯ اﻧﺟﯾل اﺗﮯ ﻗرآن وچ اﷲ اﺗﮯ اک
وﻋده ﮨﮯ۔
17ﺳرا  17:55۔۔۔۔۔ اﺗﮯ اﺳﯾں ﮐﺟﮭ ﻧﺑﯾﺎں ﻧوں دوﺳرے ﻧﺎﻟوں ودھ ﺗرﺟﯾﺢ
دﺗﯽ؛ اﺗﮯ دا د ﻧوں اﺳﯾں زﺑور دے دﺗﮯ ۔
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ﻗرآن دے اﻧوﺳﺎر،
ﻣﺣﻣد ﺑﺎﺋﯾﺑل ﻧوں ﺳوﯾﮑﺎر
ﺟو اس ﺳﻣﯾں ﻣوﺟود ﺳﯽ
ب دے ﺑﭼن دے طور ﺗﮯ
ر ّ
ﻧﯾرﯾﺎٹ  29:46۔۔۔۔۔ ﮐﮩو :اﺳﯾں اس وّچ وﺷواس ﮐردے ﮨﺎں ﺟو ﺗﮩﺎﻧوں
f
ب اک ﮨﮯ ۔
ب اﺗﮯ ﺗﮩﺎڈا ر ّ
ﭘرﮔٹ ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ ؛ ﺳﺎڈا ر ّ
ﻧﯾرﯾﺎٹ  32:23۔۔۔۔۔ اﺳﯾں ﺳﭻ ﻣّﭻ ﻣوﺳٰﯽ ﻧوں ﮐﺗﺎب دﺗﯽ ﮨﮯ ؛ اس ﻟﺋﯽ
ﮏ وّچ ﺗﮩﺎﻧوں ﻧہ ﮨو اس دی ﭘراﭘت ﮐرن دے ﻟﺋﯽ اس ﻧوں ؛ اﺗﮯ اﺳﯾں
ﺷ ّ
اس ﻧوں اﺳراﺋل دے ﺑﭼﯾﺎں ﻟﺋﯽ اک ﻣﺎرگ درﺷﮏ ﺑﻧﺎﯾﺎ ﮨﮯ۔
ﻧﯾرﯾﺎٹ  41:43۔۔۔۔۔ ﮨﮯ ﻧﺑﯽ ،ﺗﮩﺎﻧوں ﮐﺟﮭ ﻧﮩﯾں ﮐﯾﮩﺎ ﮔﯾﺎ ﺟو ﺗﮩﺎڈے ﺗوں
ﭘﮩﻼں ﻣﯾﺳﯾﻧﺟرس ﻧوں ﭘﮩﻼں ﮨﯽ ﻧﮩﯾں ﮐﯾﮩﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ ۔
ﺷرا  42:15۔۔۔۔۔ اس ﻟﺋﯽ) ،ﮨﮯ ﻣﺣﻣد( اوﮨﻧﺎں ﻧوں )ﺳﭼﮯ وﺷواس وّل(
ﺑﻼؤ اﺗﮯ اس ﻧوں اﭘﻧﮯ آپ ﻧوں ﭘﮑﺎ رﮐﮭو ﺟوﯾں ﮐہ ﺗﮩﺎﻧوں آدﯾش دﺗﺎ ﮔﯾﺎ
ﮨﮯ ،اﺗﮯ اوﮨﻧﺎں دے ﻣن دی ﭘﺎﻟﻧﺎ ﻧہ ﮐرو ،ﭘر اﯾﮩہ ﮐﮩو “ :ﻣﯾں اس وّچ
وﺷواس ﮐردا ﮨﺎں ﺟو وی ﮐﺗﺎب اﷲ ﻧﮯ ﺑﮭﯾﺟﯾﺎ ﮨﮯ ۔۔۔
زﮨروﭘﮭ  43:61اﺗﮯ  63۔۔۔۔۔۔ 61۔ اﺗﮯ )ﯾﺳو دا دوﺟﺎ آؤﻧﺎ( ﺳﻣﯾں دی
ﮏ ﻧﮩﯾں  ،اﺗﮯ ﻣﯾرے ﻣﮕر
ﻧﺷﺎﻧﯽ ﮨووﯾﮕﯽ :اس ﻟﺋﯽ ،اس ﺑﺎرے ﮐوﺋﯽ ﺷ ّ
ﮨووو ۔ اﯾﮩہ ﺳدھﺎ راه ﮨﮯ … ۔  63۔ اﺗﮯ ﺟدوں ﯾﺳو ﺳﭘﺷٹ ﭘرﻣﺎن ﻟﮯ
ﮐﮯ آﯾﺎ ﺗﺎں اﺳﻧﮯ ﮐﯾﮩﺎ ۔۔۔ اﷲ ﺗوں ڈرو اﺗﮯ ﻣﯾرا ﮐﮩﻧﺎ ﻣﻧو ۔
ﻧﯾرﯾﺎٹ  46:12۔۔۔۔۔ ﭘر اﮔﮯ اس ﻧوں اﺗﮭﮯ آﺋﮯ ﻣوﺳٰﯽ دی ﭘوﺗﮭﯽ دے
روپ وّچ اک ﮔﺎﺋﯾڈ اﺗﮯ رﺣم ؛ اﺗﮯ اس ﮐﺗﺎب ﻧوں ﻋرﺑﯽ ﺑﮭﺎﺷﺎ وچ اﺳدی
ﭘﺷﭨﯽ ﮐرن ﻟﺋﯽ ﭘرﮔٹ ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ ﺗﺎں ﺟو ﻏﻠطﯾﺎں ﮐرن واﻟﯾﺎں ﻧوں
ﭼﯾﺗﺎوﻧﯽ دﺗﯽ ﺟﺎﺋﮯ اﺗﮯ ﭼﻧﮕﮯ ﮐم ﮐرن واﻟﯾﺎں ﻧوں ﮐﮭﺷﮑﮭﺑری دﺗﯽ ﺟﺎ
ﺳﮑﮯ۔
ﺣد  27::57 57۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ﭘﮭر اﺳﯾں اﭘﻧﮯ دوﺗﺎں ﻧوں اوﮨﻧﺎں دے ﻗدﻣﺎں ﺗﮯ
ﭼﻠن ﻟﺋﯽ ﻣﺟﺑور ﮐﯾﺗﺎ؛ اﺗﮯ اﺳﯾں ﻣرﯾم دے ﭘﺗر ﯾﺳو ﻧوں اﭘﻧﮯ ﻣﮕر ﻟﮕن دﺗﺎ
اﺗﮯ اﺳﻧوں ﮐﮭﺷﮑﮭﺑری دﺗﯽ اﺗﮯ اﺳدے ﻣﮕر ﭼﻠن واﻟﯾﺎں دے دﻻں وّچ
ﮨﻣدردی اﺗﮯ دﺋﯾﺎ ﮐﯾﺗﯽ۔
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“ﺧﺗم” دی ﺳﻣﺳﯾﺎ
ﺑﺎﺋﯾﺑل دے اﻧوﺳﺎر
زﺑور  89:34۔۔۔۔۔ ﻣﯾں اﭘﻧﺎ اﻗرارﻧﺎﻣہ ﻧﮩﯾں ﺗوڑاﻧﮕﺎ  ،ﻧہ ﮨﯽ اوﮨﻧﺎں ﭼﯾزاں
ﻧوں ﺑدل دﯾﺎﻧﮕﺎ ﺟو ﻣﯾرے ﺑﻠﮭﺎں وﭼوں ﭼﻠﯾﺎں ﮔﺋﯾﺎں ﮨن۔ f
زﺑور  10-7 :105۔۔۔۔۔ 7۔ اوه ﯾﮩوواه ﺳﺎڈا ﭘرﻣﯾﺷر ﮨﮯ؛ اﺳدے ﻧرﻧﮯ
ﺳﺎرے دھرﺗﯽ اﺗﮯ ﮨن۔ 8۔ ﯾﺳو ﻧوں اﭘﻧﮯ ﻧﯾم ﻧوں ﺳدا ﻟﺋﯽ ﯾﺎد ﮐﯾﺗﺎ  ،ﺟو
ﺷﺑد ﯾﺳو اک ﮐرن دا ﺣﮑم دﺗﺎ ﮨزار ﭘﯾڑھﯽ 9 ،۔ ﮐﮩڑے ﻧﯾم ﻧوں ﯾﮩوواه ﻧﮯ
اﺑراﮨﺎم ﻧﺎل ﮐﯾﺗﺎ ﺳﯽ ،اﺗﮯ اﺳﺣﺎق ،ﻧﮯ اﭘﻧﮯ ﺳﮩں  10اﺗﮯ اﺳﮯ دی ﭘﺷﭨﯽ
ﻟﺋﯽ ﯾﻌﻘوب ﻧﮯ اک ﻗﺎﻧون ﮨﮯ  ،اﺗﮯ اﺳراﺋﯾل ﻧوں اک ﺳدﯾوی ﻧﯾم ۔
ﻣﻼﮐﯽ  6 :3۔۔۔۔۔ ﮐﯾوﻧﮑہ ﻣﯾں ﭘرﺑﮭو ﮨﺎں  ،ﻣﯾں ﻧﮩﯾں ﺑدﻟدا ۔
ﻣﺗﯽ  18-17 :5۔۔۔۔۔ 17۔ اﯾﮩہ ﻧہ ﺳوﭼو ﮐہ ﻣﯾں ﻗﺎﻧون ﺟﺎں ﻧﺑﯾﺎں ﻧوں
ﻧﺷٹ ﮐرن آﯾﺎ ﮨﺎں ؛ ﻣﯾں ﻧﺷٹ ﮐرن ﻧﮩﯾں ،ﭘر ﭘورا ﮐرن آﯾﺎ ﮨﺎں۔ 18۔ ﻣﯾں
ﮏ ﺳورگ اﺗﮯ دھرﺗﯽ ﻟﻧﮕﮭ ﺟﺎﻧﮕﮯ  ،ادوں
ﺗﮩﺎﻧوں ﺳﭻ دﺳدا ﮨﺎں ،ﺟد ﺗ ّ
ﮏ اک ﺣﮑم ﺟﺎں اک اﮐﮭرو ﮐﺳﮯ وی طرﯾﻘﮯ ﻧﺎل ﻗﺎﻧون ﺗوں ﻧﮩﯾں ﮨﭨﯾﮕﺎ
ﺗ ّ
ﮏ ﺳﺑﮭ ﭘورا ﻧﮩﯾں ﮨﻧدا۔
 ،ﺟد ﺗ ّ
ﻟوﮐﺎ  7 1 :16۔۔۔۔۔ ﺳورگ اﺗﮯ دھرﺗﯽ دا ﻟﻧﮕﮭﻧﺎ ﺳوﮐﮭﺎ ﮨﮯ ،ﺑوﺳﺗﮭﺎ دے
اک ﭨﺎﺋﭨل دے ﻓﯾل ﮨون ﻧﺎﻟوں ۔
ﯾﻌﻘوب  1:17۔۔۔۔۔ ﮨر ودھﯾﺎ ﺗﺣﻔہ اﺗﮯ ﮨر ﺳﻣﭘورن دات اﭘروں آؤﻧدی ﮨﮯ،
اﺗﮯ ﭼﺎﻧن دے ﭘﺗﺎ دوارا آؤﻧدی ﮨﮯ  ،ﺟﺳدا ﮐوﺋﯽ ﭘرورﺗن ﻧﮩﯾں ﮨﻧدا اﺗﮯ ﻧہ
ﮨﯽ ﺑدﻟن دا ﭘرﭼﮭﺎواں ﮨﻧدا ﮨﮯ ۔
ﻧوٹ  :ﺑﺎﺋﯾﺑل وچ ادھوراﮐرن دا ﻧﯾم ﭘراﻧﮯ ﻧﯾم دﯾﺎں ﺑﮭوﮐﮭﺑﺎﻧﯾﺎں ﻧوں ﭘورا
ﮐرن واﻟﮯ ﻧوﯾں ﻧﯾم اﺗﮯ ﻻﮔُو ﮨﻧدا ﮨﮯ اﺗﮯ اس طرﺣﺎں اﯾﮩﻧﺎں ﻧوں ﭘورا
ﮐردا ﮨﮯ اﺗﮯ اس ﻧوں ﻻﮔُو ﮐر دﺗﺎ ﺟﺎﻧدا ﮨﮯ ۔( ۔ ﯾرﻣﯾﺎه  ;34-31 :31اب
 7:18اﺗﮯ  ;22اب  ;8:13اب  ;26 -14 :9اب  ;10-9 :10ﮐُل
 2 ;2:14ﮐرں  6-4 :3اﺗﮯ  ,11 - 9ﮔﻼﭨﯾﺎ اﯾﻧﺋﯾس  ,11 -8 :4ﮔﻼﭨﯾﺎ
اﯾﻧﺋﯾس  ,6 ,1 :5اﺗﮯ  ,18ﮔﻼﭨﯾﺎ اﯾﻧﺋﯾس  ,15 :6اﻓﺳﯾﺎں ) 15-14 :2۔
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“ﺧﺗم” دی ﺳﻣﺳﯾﺎ
ﻗرآن دے اﻧوﺳﺎر
ﺑﮑﺎرا  106 :2۔۔۔۔۔ ﺟﮯ اﺳﯾں ﮐﺳﮯ وی آﺋت ﻧوں رد ّ ﮐردے ﮨﺎں ﺟﺎں اس
ﻧوں ﺑﮭّل ﺟﺎﻧدے ﮨﺎں  ،ﺗﺎں اﺳﯾں اس ﻧوں اک ودھﯾﺎ ﺟﺎں ﺳﺎﻣﺎن ﻧﺎل ﺑدل
دﻧدے ﮨﺎں ۔
f
راڈ  13:39۔۔۔۔۔ اﷲ ﺟو ﮐﺟﮭ ﭼﺎﮨﮯ اوه ﻧوں ﺧﺗم ﮐر دﻧدا ﮨﮯ ﺟﺎں ﭘﺷﭨﯽ
ﮐردا ﮨﮯ  ،اﺗﮯ اس ﻧﺎل ﮐﺗﺎب دی ﻣﺎں ﮨﮯ۔
ﻧﺎﮨل  101 :16۔۔۔۔۔ ﺟدوں اﺳﯾں ﮐﺳﮯ ﮨور ﭘرﮔٹ دی ﺗﮭﺎں ﺗﮯ ﮐﺳﮯ
ﭘرﮔﭨﺎوے دا آدان-ﭘردان ﮐردے ﮨﺎں  -اﺗﮯ اﷲ ﺟﺎﻧدا ﮨﮯ ﮐہ اوه ﮐﯽ ﭘرﮔٹ
ﮐردا ﮨﮯ  -اوه ﮐﮩﻧدے ﮨن" :ﺗﺳﯾں اک ﭘﺎﮐﮭﻧڈی ﮨو"۔ دراﺻل ،اوﮨﻧﺎں وﭼوں
ﺑﮩوﺗﯾﺎں ﻧوں ﮐوﺋﯽ ﮔﯾﺎن ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔
17ﺳرا  86 :17۔۔۔۔۔ اﺗﮯ ﺟﮯ اﺳﯾں ﭼﺎﮨﻧدے ﺗﺎں ﺟو اﺳﯾں ﺗﮩﺎڈے ﺗﮯ
ﭘرﮔٹ ﮐﯾﺗﺎ ﮨﮯ اوه ﺿرور ﮐﮭوه ﺳﮑدے ﮨﺎں ؛
س"( دے اﻧدر-اﻧدر ﺧﺗم ﮐرن دا ﻗﺎﻧون ﻋﺎَم
ﻧوٹ :اﺳﻼم )"ﻧﺳﯾہ" ﺟﺎں "ﻣﯾﻧ ُ
طور ' ﺗﮯ ﺻرف اﭘﻧﮯ اﻧدر ﻗرآن دﯾﺎں آﺋﺗﺎں' ﺗﮯ ﻻﮔُو ﮨﻧدا ﮨﮯ ۔ ﺣﺎﻻﻧﮑہ،
ﻣﺳﻠﻣﺎن ودواﻧﺎں وچ اس ﺑﺎرے ﮐوﺋﯽ ﺳﮩﻣﺗﯽ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ﮐہ ﻗرآن دﯾﺎں
ﮐﮩڑﯾﺎں آﺋﺗﺎں رد ّ ﮐﯾﺗﯾﺎں ﺟﺎﻧدﯾﺎں ﮨن ،ﭘر اﯾﮩہ ﻟﮕﺑﮭﮓ ﺳورﯾﺎں دی اﻧوﻣﺎﻧت
اﺗﮩﺎﺳﮏ ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﮯ ادھﺎرت ﮨﮯ ،ﺑﻌد دﯾﺎں آﺋﺗﺎں ﻧﮯ اوﮨﻧﺎں آﺋﺗﺎں ﻧوں رد ّ
ﮐرن ﻟﺋﯽ ﮐﯾﮩﺎ ﺟو ﭘﮩﻼں ﻟﮑﮭﯾﺎں ﮔﺋﯾﺎں ﺳن۔ ﻗرآن دﯾﺎں ﺳراں دے ﻟﮑﮭن ﻟﺋﯽ
 23ﺳﺎﻻں دی اﺗﮩﺎﺳﮏ ﺳﻣﺎں-ﺳﺎرﻧﯽ ﻧوں  7ﭘﯾرﯾﺋڈاں وّچ وﻧڈﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑدا ﮨﮯ 1 :
'ﺗﮯ  - 1ﻣﮑہ  1ﺳﭨرﯾٹ  5ﭘﮭرﺑری ﺳﺎل  60 = 617-612ﺳﭨراﺋﯾف۔
ﻣﮑہ وﮐﮭﮯ  6 2 -وﯾں ﺗوں  10وﯾں ﺳﺎل  17 = 619-617ﺳورج۔
ﻣﮑہ وﮐﮭﮯ  11 3 -وﯾں ﺗوں  13وﯾں ﺳﺎل  15 = 622-619ﺳورج۔
ﻣدﯾﻧہ وﮐﮭﮯ  14 4 -وﯾں ﺗوں  15وﯾں ﺳﺎل  6 = 624-623ﺳورج۔
ﻣدﯾﻧہ وﮐﮭﮯ  16 5 -وﯾں ﺗوں  17وﯾں ﺳﺎل  3 = 626-625ﺳورج۔
ﻣدﯾﻧہ وﮐﮭﮯ  18 6 -وﯾں ﺗوں  21وﯾں ﺳﺎل  9 = 630-627ﺳورج
'ﺗﮯ  - 7 22ﭘﮭرﺑری ﻧوں  23ﺳﺎل  4 = 632-631ﺳﭨراﺋﯾف۔
---------1ﮐﯾﺳﮑﯾؤﻟو ،ﻧزوﻻﻧڈﯾن اﯾﭨﯾﺑرﯾن ﻗرآن -ıﮐﯾرم  ،ﭘﻧہ -124
125۔( ﮨرﯾﮏ ﺳورج دے ﺳﻣﯾں ﻟﺋﯽ ﭘﻧہ  17وﯾﮑﮭو۔)
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)ﭨﮩرﯾﭘﮭ ﺑل ﻟﯾﭘﮭ (
ﭘر اﯾﮩہ ﺑوﻟدا ﮨﮯ
اس دے ارﺗﮭﺎں دا زﺑﺎﻧﯽ وﮔﺎڑ ) ﭨﮩرﯾﭘﮭ ﺑل ﻣﺎن(

f

اے۔
ﺑﺎق آرا  2:75۔۔۔۔۔ ﮨن )ﮨﮯ وﺷواﺳﯽ ﺳﻧﮕﺗﺎں ( ،ﮐﯽ ﺗﺳﯾں ﭘﮭر آس ﮐردے
ﮨو ﮐہ اوه ﺗﮩﺎڈے وّچ وﺷواس ﮐرﻧﮕﮯ ،ﺟدوں اوﮨﻧﺎں وﭼوں ﮐﺟﮭ ﭘﮩﻼں ﮨﯽ
اﷲ دا ﺷﺑد ﺳن ﭼﮑﮯ ﮨن اﺗﮯ ﺟﺎن ﺑﺟّﮭ ﮐﮯ اس ﻧوں وﮔﺎڑ ﭼﮑﮯ ﮨن،
ﺟدوں اوه اس ﻧوں ﺳﻣﺟﮭ ﭼﮑﮯ ﺳن ﻣطﻠب ؟
ﺑﯽ۔
ال-ﻋﻣران  3:78۔۔۔۔۔ اﺗﮯ اوﮨﻧﺎں دی اک دھر ﮨﮯ ﺟو اﭘﻧﯾﺎں زﺑﺎﻧﺎں ﻧﺎل
ﺷﺎﺳﺗر ﻧوں ﺑﮭﻧﮓ ﮐردﯾﺎں ﮨن  ،ﺗﺎں ﺟو ﺗﺳﯾں ﺳوچ ﺳﮑو ﮐہ اوه ﺟو ﮐﮩﻧدے
ﮨن اوه ﭘوﺗﮭﯾﺎں ﺗوں ﮨﮯ ،ﺟدوں اﯾﮩہ ﭘوﺗﮭﯾﺎں ﺗوں ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔ اﺗﮯ اوه ﮐﮩﻧدے
ﮨن " :اﯾﮩہ اﷲ ﺗوں ﮨﮯ "،ﺟدوں اﯾﮩہ اﷲ ﺗوں ﻧﮩﯾں ﮨﻧدا ،اﺗﮯ اوه ﺟﺎن ﮐﮯ
اﷲ ﺑﺎرے ﺟﮭوﭨﮭ ﺑوﻟدے ﮨن ۔
ﺳﯽ۔
ﻧﯾس  4:46۔۔۔۔۔ ﮐﺟﮭ ﻟوک ﺟو ﯾﮩودی ﮨن اﭘﻧﮯ ﭘرﺳﻧﮓ ﺗوں ﺷﺑد ﺑدﻟدے ﮨن
اﺗﮯ ﮐﮩﻧدے ﮨن “ :اﺳﯾں ﺳﻧدے ﮨﺎں اﺗﮯ اﻧﺎﮔﯾﺎﮐﺎری ﮐردے ﮨﺎں؛ اوه اک
ﮨﮯ ﺟو ﻧہ ﺳﻧدا دے طور ﺗﮯ ﺗﮩﺎﻧوں ﺳن؛ "اﺗﮯ" ﺳﺎڈی ﮔّل ﺳﻧن "! اﭘﻧﯽ
ﺟﯾﺑﮭ ﻧﺎل ﻣروڑ اﺗﮯ دھرم۔
ڈی۔
ﻣﺎﺋﯾڈ  5:13۔۔۔۔۔ اﺗﮯ اوﮨﻧﺎں دے ﻧﯾم ﻧوں ﺗوڑن دے ﮐﺎرن  ،اﺳﯾں اوﮨﻧﺎں
ﻧوں ﺳراپ دﺗﺎ ﮨﮯ اﺗﮯ اوﮨﻧﺎں دے دﻻں ﻧوں ﺳﺧت ﺑﻧﺎﯾﺎ ﮨﮯ۔ اوه اﭘﻧﮯ
ﭘرﺳﻧﮓ ﺗوں ﺷﺑد ﺑدﻟدے ﮨن اﺗﮯ اس ﺣﺻﮯ ﻧوں ﺑﮭّل ﺟﺎﻧدے ﮨن ﺟس ﻧﺎل
اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﯾﺎد دواﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ۔
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)ﭨﮩرﯾﭘﮭ ﺑل ﻟﯾﭘﮭ(
ﭘر اﯾﮩہ ﺑوﻟدا ﮨﮯ
اس دے ارﺗﮭﺎں دا زﺑﺎﻧﯽ وﮔﺎڑ ) ﭨﮩرﯾﭘﮭ ﺑل ﻣﺎن (

f

ای۔
ﻣﺎﺋﯾڈ  5:41۔۔۔۔۔ ”ﮨﮯ ﻣﯾﺳﯾﻧﺟر! اوه ﺟﮩڑے اک دے ﻧﺎل ﮐرن ﻟﺋﯽ دوڑ وچ
اک ﮨور دے ﮐﮯ اداس ﻧہ ﮨووو اﺟﯾﮩﮯ دی ،دے طور اﭘﻧﮯ ﻣﻧہ ﻧﺎل
ﮐﮩہ " :ﺳﺎﻧوں وﺷواس ﮨﮯ "،ﭘر اﭘﻧﮯ دل وّچ وﺷواس ﻧہ ﮐرو ،اﺗﮯ
ﯾﮩودی :ﺳﻧن ﻧوں ﺟﮭوﭨﮭ دی ﺑﮭﻼﺋﯽ ﻟﺋﯽ ،ﺳﻧن دوﺟﮯ ﻟوﮐﺎں ﻟﺋﯽ ﺟو ﺗﮩﺎڈے
ﮐول ﻧﮩﯾں آؤﻧدے ،اوﮨﻧﺎں دے ﭘرﺳﻧﮓ ﺗوں ﺷﺑد ﺑدﻟدے ﮨوﺋﮯ اﺗﮯ ﮐﮩﻧدے
ﮨن " :ﺟﮯ اﯾﮩہ ﺗﮩﺎﻧوں دﺗﺎ ﺟﺎﻧدا ﮨﮯ ،ﺗﺎں اس ﻧوں ﭘراﭘت ﮐرو ،ﭘر ﺟﮯ
اﯾﮩہ ﺗﮩﺎﻧوں ﻧﮩﯾں دﺗﺎ ﺟﺎﻧدا ،ﺗﺎں ﺳﺎودھﺎن رﮨو"!
اﯾﭘّﮭ۔
ﻣﺎﺋﯾڈ  6:91۔۔۔۔۔ اﺗﮯ اوه اﷲ دی ﺷﮑﺗﯽ ﻧوں اﺳدا ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺎپ ﻧﮩﯾں دﻧدے
ﺟدوں اوه ﮐﮩﻧدے ﮨن " :اﷲ ﻧﮯ ﻣﻧﮑﮭ ﻧوں ﮐﺟﮭ ﻧﮩﯾں دﺳﯾﺎ۔" ﮐﮩو )اس
طرﺣﺎں ﺑوﻟن واﻟﮯ ﯾﮩودﯾﺎں ﻧوں(" :ﮐﺳﻧﮯ ﭘرﮔٹ ﮐﯾﺗﺎ؟ اوه ﮐﺗﺎب ﺟو
ﻣوﺳٰﯽ ﻧﮯ ﻟﯾﺎﻧدی ﮨﮯ ،ﻣﻧﮑﮭ ﺟﺎﺗﯽ ﻟﺋﯽ اک ﭼﺎﻧن اﺗﮯ ﻣﺎرگ درﺷن ،ﺟس
ﻧوں ﺗﺳﯾں ﭼﮑراں ﺗﮯ ﭘﺎ دﺗﺎ ﮨﮯ ﺟو ﺗﺳﯾں دﮐﮭﺎؤﻧدے ﮨو ،ﭘر ﺗﺳﯾں ﺑﮩت
ﮐﺟﮭ اس ﻧوں ﻟﮑﺎؤﻧدے ﮨو ،اﺗﮯ ﺟس دوارا ﺗﮩﺎﻧوں اوه ﺳﮑﮭﺎﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ ﺟو
ﺗﺳﯾں اﭘﻧﮯ آپ ﻧوں ﻧﮩﯾں ﺟﺎﻧدے ﺳﯽ اﺗﮯ ﻧہ ﮨﯽ ﺗﮩﺎڈے ﭘرﮐﮭﯾﺎں ﻧوں ﭘﺗہ
ﮨﮯ )اﯾﮩہ ﺟﺎﻧدا ﮨﮯ( (? ﮐﮩو" :اﷲ"۔ ﭘﮭر اوﮨﻧﺎں ﻧوں اوﮨﻧﺎں دﯾﺎں ﮐﮭﯾڈاں
وّچ اوﮨﻧﺎں دے ﭘﻠﻧﺞ ﺗﮯ ﭼﮭڈّ دﯾو۔
ﺟﯽ۔
اراﭘﮭ  162 :7۔۔۔۔۔ ﭘر اوﮨﻧﺎں وﭼوں ﺟﻧﮩﺎں ﻧﮯ ﻏﻠط ﮐم ﮐﯾﺗﺎ اوﮨﻧﺎں ﻧﮯ اوه
ﺷﺑد ﺑدل دﺗﺎ ﺟو اوﮨﻧﺎں ﻧوں اک ﮨور ﮐﮩﺎوت ﻟﺋﯽ ﮐﯾﮩﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ  ،اﺗﮯ اﺳﯾں
اوﮨﻧﺎں دے ﻏﻠط ﮐﻣﺎں ﻟﺋﯽ ﺳورگ ﺗوں اوﮨﻧﺎں اﺗﮯ ﮐرودھ ﺑﮭﯾﺟﯾﺎ۔
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ﭘرﻣﯾﺷر دا ﺑﭼن ﻧﮩﯾں ﺑدﻟﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑدا
ﭘﯾﻧﭨﺎﭼو
)ﭨوراه(

اﺗﭘت  7 :17اﺗﮯ  19۔۔۔۔۔ 7۔ ﻣﯾں اﺗﮯ ﻣﯾں ﺗﯾرے اﺗﮯ ﺗﯾر f
ے
اﺗرادھﮑﺎرﯾﺎں وﭼﮑﺎر اﻗرارﻧﺎﻣہ ﺳﺗﮭﺎﭘت ﮐراں ﮔﺎ اﺗﮯ اوﮨﻧﺎں دے ﭘﯾڑھﯾﺎں
دوران ﮨﻣﯾﺷہ ﻟﺋﯽ اﻗرارﻧﺎﻣہ ﮐراں ﮔﺎ ،ﺗﺎں ﺟو ﺗﮩﺎڈے ﻟﺋﯽ ﭘرﻣﯾﺷر اﺗﮯ
ﺗﮩﺎڈے ﺗوں ﺑﻌد ﺗﮩﺎڈے اﺗرادھﮑﺎر ﺑﻧﮯ رﮨن ۔۔ ۔  19ﭘرﻣﯾﺷر ﻧﮯ آﮐﮭﯾﺎ،
ﺳﺎراه ،ﺗﯾری ﭘﺗﻧﯽ ،ﺗﯾرے اک ﭘﺗر ﻧوں ﺟﻧم دﯾوﯾﮕﯽ؛ اﺗﮯ :اﺗﮯ ﺗوں اس
دے ﻧﺎم اﺳﺣﺎق ﻧوں ﺗﯾﻧوں ﻣﯾﻧوں ﺳدا ﻟﺋﯽ اس ﻧﺎل ﻣﯾرے ﻧﯾم ﺳﺗﮭﺎﭘت ﮐرﯾﮕﺎ
ﻧﯾم ،اﺗﮯ اس دے ﺑﻌد اس دی اﻧس ﻧﺎل ۔
ﺑوﺳﺗﮭﺎ ﺳﺎر  9 :7۔۔۔۔۔  ,اس ﻟﺋﯽ ،ﯾﺎد رﮐﮭو ﮐہ ﯾﮩوواه ﺗﮩﺎڈا ﭘرﻣﯾﺷر ،اوه
ﭘرﻣﯾﺷر ﮨﮯ ،ﺟو اوﮨﻧﺎں ﻧﺎل ﻧﯾم اﺗﮯ دﺋﯾﺎ رﮐﮭدا ﮨﮯ ﺟﮩڑے اس ﻧوں ﭘﯾﺎر
ﮏ اﺳدے ﺣﮑﻣﺎں دی ﭘﺎﻟﻧﺎ ﮐردے ﮨن ۔
ﮐردے ﮨن اﺗﮯ ﮨزاراں ﭘﯾڑھﯾﺎں ﺗ ّ
ﺑوﺳﺗﮭﺎ ﺳﺎر  29:29۔۔۔۔۔ ﮔﭘت ﭼﯾزاں ﺳﺎڈے ﭘرﺑﮭو ﭘرﻣﯾﺷر دﯾﺎں ﮨن؛ ﭘر
اوه ﮔﻼں ﺟو ﺳﺎڈے ﻟﺋﯽ ﭘرﮔٹ ﮨوﺋﯾﺎں ﮨن  ،ﺳدا اﺗﮯ ﺳﺎڈے ﺑﭼﯾﺎں ﻟﺋﯽ ﮨن ،
ﺗﺎں ﺟو اﺳﯾں اس ﺑوﺳﺗﮭﺎ دے ﺳﺎرے ﺷﺑداں ﻧوں ﻣّن ﺳﮑﯾﺋﮯ۔
زﺑور
)ﮐﯾﺗﮭوﺑم(
زﺑور  89:31اﺗﮯ  34۔۔۔۔۔ 31۔ ﺟﮯ اوه ﻣﯾرﯾﺎں ﺑدھﯾﺎں ﻧوں ﺗوڑدے ﮨن،
اﺗﮯ ﻣﯾرے ﺣﮑﻣﺎں دی ﭘﺎﻟﻧﺎ ﻧﮩﯾں ﮐردے؛ 34۔ ﻣﯾں اﭘﻧﺎ اﻗرارﻧﺎﻣہ ﻧﮩﯾں
ﺗوڑاﻧﮕﺎ ،اﺗﮯ ﻧہ ﮨﯽ اس وﺳﺗو ﻧوں ﺑدﻻﻧﮕﺎ ﺟو ﻣﯾرے ﺑﻠﮭﺎں وﭼوں ﭼﻠﯽ
ﮔﺋﯽ ﮨﮯ۔
زﺑور  90-89 :119۔۔۔۔۔ 89۔ ﺳدا ﻟﺋﯽ  ،ﮨﮯ ﭘرﺑﮭو ،ﺗﯾرا ﺑﭼن ﺳورگ وّچ
وﺳﯾﺎ ﮨوﯾﺎ ﮨﮯ ۔ 90۔ ﺗﮩﺎڈی وﻓﺎداری ﺳﺎرﯾﺎں ﭘﯾڑھﯾﺎں ﻟﺋﯽ ﮨﮯ ۔
زﺑوراں دی ﭘوﺗﮭﯽ  160 :119۔۔۔۔۔۔ ﺗﮩﺎڈا ﺷﺑد ُم ﺗوں ﮨﯽ ﺳﭻ ﮨﮯ ،اﺗﮯ
ﺗﮩﺎڈا ﮨر اک دھرﻣﯽ ﺣﮑم ﺳدا ﻗﺎﯾم رﮨﮯ ﮔﺎ ۔
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ﭘرﻣﯾﺷر دا ﺑﭼن ﻧﮩﯾں ﺑدﻟﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑدا
ﻧﺑﯽ
)ﻧﯾﺑﯾﺎﺋﯾم(
ﺳﻣوﺋﯾل  25 -24 :7۔۔۔۔۔ 24۔ ﮐﯾوﻧﮑہ ﺗوں اﭘﻧﮯ ﻟوﮐﺎں ﻧوں ،fاﺳراﺋﯾل2 ،
ﺳدا ﻟﺋﯽ ﺗﯾری ﭘرﺟﺎ ﮨون دی ﭘﺷﭨﯽ ﮐﯾﺗﯽ ﮨﮯ ؛ اﺗﮯ ﺗوں ،ﮨﮯ ﭘرﺑﮭو ،اوﮨﻧﺎں
دے دﯾوﺗﮯ ﮨو ﮔﺋﮯ ﮨن۔ 25۔ اﺗﮯ ﮨن ،ﮨﮯ ﯾﮩوواه ﭘرﻣﯾﺷر ،اﯾﮩہ ﺷﺑد ﺟو
ﺗﺳﯾں اﭘﻧﮯ ﺳﯾوک اﺗﮯ اﺳدے ﮔﮭر ﺑﺎرے ﮐﮩﮯ ﮨن  ،اس ﻧوں ﺳدا ﻟﺋﯽ
۔ ﺳﺗﮭﺎﭘت ﮐرو  ،اﺗﮯ ﺟوﯾں ﮐہ ﺗﺳﯾں ﮐﯾﮩﺎ ﺳﯽ اﺳﮯ طرﺣﺎں ﮐرو
ﮏ ﺟﺎﻧدا ﮨﮯ ،ﭘﮭّل ﭼڑھدا ﮨﮯ ،ﭘر ﺳﺎڈے ﭘرﻣﯾﺷر
ﯾﺳﺎﯾﺎه  8 :40۔۔۔۔۔ ﮔﮭﺎه ﺳ ّ
۔ دا ﺷﺑد ﺳدا ﻟﺋﯽ ﻗﺎﯾم رﮨﮯ ﮔﺎ
ﯾﺳﺎﯾﺎه  55:11۔۔۔۔۔ اس ﻟﺋﯽ ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ ﮐہ ﻣﯾرے ﺷﺑد دا ﮨﮯ ،ﺟو ﮐہ ﺑﺎﮨر
ﻣﯾرے ﻣﻧہ دے ﺑﺎﮨر ﻣرﯾﮕﺎ ﮨو؛ اﯾﮩہ ﻣﯾرے ﮐول ﺑﮯ ﮐﺎر ﻧﮩﯾں واﭘس آوﯾﮕﯽ
 ،ﭘر اﯾﮩہ اوﮨﯽ ﮐﺟﮭ ﮐرﯾﮕﺎ ﺟو ﻣﯾں ﭼﺎﮨﻧدا ﮨﺎں  ،اﺗﮯ اﯾﮩہ اس ﭼﯾز وّچ
ﺧوش ﺣﺎل ﮨووےﮔﺎ ﺟس ﻧوں ﻣﯾں ﺑﮭﯾﺟﯾﺎ ﮨﮯ۔
ﻧواں ﻧﯾم
)اﯾﻧﺟل(
ﻣﺗﯽ  5:18۔۔۔۔۔ ﭼر اﮐﺎش اﺗﮯ دھرﺗﯽ ﭨل اک اﮐﮭر ج اک اﮐﮭر دے ﮐوﺋﯽ
ﮏ ﮐہ ﺳﺑﮭ ﺟﺎ ﭘورا ﮐﯾﺗﺎ۔
وی راه وّچ ﻗﺎﻧون ﭘﺎس ﮐرﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ  ،ﺟد ﺗ ّ
ﻣﺗﯽ  24:35۔۔۔۔۔ ﺳورگ اﺗﮯ دھرﺗﯽ ﻣٹ ﺟﺎﻧﮕﮯ ،ﭘر ﻣﯾرے ﺷﺑد ﮐدے
۔ ﻧﮩﯾں ﻣﭨﮯ ﺟﺎﻧﮕﮯ
ﭘﺗرس  1:23اﺗﮯ  25۔۔۔۔۔۔ 23۔ دوﺑﺎره ﺟﻧم ،ﻧﺎﺷوان ﺑﯾﺞ دا ﻧﮩﯾں ،ﭘر 1
اوﻧﺎﺷﯽ ﻟﺋﯽ  ،ﭘرﻣﯾﺷر دے ﺑﭼن دوارا ﺟو ﺟﯾؤﻧدا ﮨﮯ اﺗﮯ ﺳدا ﺳدا رﮨﻧدا
۔ ﮨﮯ ۔۔۔ 25۔ ﭘر ﭘرﺑﮭو دا ﺷﺑد ﺳدا ﻗﺎﯾم رﮨﻧدا ﮨﮯ۔
ﭘرﮐﺎش دی ﭘوﺗﮭﯽ  6 :14۔۔۔۔۔ اﺗﮯ ﻣﯾں ﺳورگ وّچ اک ﮨور دوت ﻧوں
اڈدے وﯾﮑﮭﯾﺎ ،ﺟﺳدی ﺳدﯾوی ﮐﮭﺷﮑﮭﺑری ﮨﮯ ﺟو اوﮨﻧﺎں ﻧوں دھرﺗﯽ وّچ
۔۔۔ وﺳدے ﻟوﮐﺎں ﻧوں ﭘرﭼﺎر ﮐردے ﮨن
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“ﻗرآن” دے اﻧوﺳﺎر
ﭘرﻣﯾﺷر دا ﺑﭼن ﻧﮩﯾں ﺑدﻟﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑدا
اﺗﮭﮯ  6:34۔۔۔۔۔ اﷲ دے ﻓﯾﺻﻠﯾﺎں ﻧوں ﺑدﻟن واﻻ ﮐوﺋﯽ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ۔
اﯾﻧﺎم  115 :6۔۔۔۔۔ ﺳﭼﺎﺋﯽ اﺗﮯ ﻧﯾﺎں وّچ ﺗﮩﺎڈے ﭘرﺑﮭو دا ﺷﺑد ﺳﻣﭘورن ﮨﮯ۔
اﺗﮭﮯ ﮐﺟﮭ وی ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ﺟو اﺳدے ﺷﺑداں ﻧوں ﺑدل ﺳﮑدا ﮨ f
ﮯ۔
ﯾوﻧس  …10:64۔ اﷲ دے ﺷﺑداں وچ ﮐوﺋﯽ ﺗﺑدﯾﻠﯽ ﻧﮩﯾں ﮨو ﺳﮑدی ۔ اﯾﮩہ
ﺳروؤّچ ﺟت ﮨﮯ۔
اﺑراﮨم  14:47۔۔۔۔۔ ﮐدے اﯾﮩہ ﻧہ ﺳوﭼو ﮐہ اﷲ اﭘﻧﮯ دوﺗﺎں ﻧﺎل ﮐﯾﺗﮯ اﭘﻧﮯ
وﻋدے وّچ اﺳﭘﮭل ﮨو ﺟﺎوﯾﮕﺎ ۔
ﻣﺎﺋﯾڈ  17:77۔۔۔۔۔ ) ﺳﻧدﯾﺷواﮨﮏ اس ﺗﮩﺎﻧوں اﮔﮯ ﺑﮭﯾﺟﯾﺎ ﻣﯾرے ﻧﺎل ﮨﮯ
اﺟﯾﮩﮯ ﺳﺎڈا ﺳﯽ( طرﯾﻘہ ﮨﮯ۔ اﺗﮯ ﺗﮩﺎﻧوں ﺳﺎڈے طرﯾﻘﯾﺎں وچ ﮐوﺋﯽ ﺗﺑدﯾﻠﯽ
ﻧﮩﯾں ﻣﻠﯾﮕﯽ ۔
ﻣﺎﺋﯾڈ  18:27۔۔۔۔۔ ﮐوﺋﯽ وی اﺳدے ﺷﺑداں ﻧوں ﺑدل ﻧﮩﯾں ﺳﮑدا ۔
ﺣﺞ  22:47اﺗﮯ  52۔۔۔۔۔ 47۔ اﷲ ﮐدے وی اﺳدا وﻋده ﻓﯾل ﻧﮩﯾں ﮐرﯾﮕﺎ ۔۔۔
52۔ ﭘر اﷲ ﺷﺗﺎن ﻧوں ﭼﮭڈّ دﻧدا ﮨﮯ ۔ ﺗد اﷲ اﭘﻧﮯ ﺳﻧﮑﯾت )ﺳﻣﭘورن(
ﺳﺗﮭﺎﭘت ﮐردا ﮨﮯ  ،اﺗﮯ اﷲ ﺳﺑﮭ ﺟﺎﻧن واﻻ ،ﺳﯾﺎﻧﺎ ﮨﮯ۔
اﮨزب  33:6262 33۔۔۔۔۔ ﭘراﻧﮯ ﺳﻣﯾں ﺗوں ﻟﻧﮕﮭﮯ اوﮨﻧﺎں ﻟوﮐﺎں دے
ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ وّچ اﯾﮩہ اﷲ دا طرﯾﻘہ ﺳﯽ ؛ ﺗﮩﺎﻧوں اﷲ دے راه ﻟﺋﯽ ﮐوﺋﯽ ﺗﺑدﯾﻠﯽ
ﻧﮩﯾں ﻣﻠﯾﮕﯽ ۔
ﮨزﮐﯾﺋﯾل  35:43۔۔۔۔۔ ﺗﮩﺎﻧوں اﷲ دے ﻋﻼج دے طرﯾﻘﮯ ﻟﺋﯽ ﮐوﺋﯽ ﺑدل
ﻧﮩﯾں ﻣﻠﯾﮕﺎ  ،ﺟﺎں ﮐﯽ ﺗﺳﯾں اﷲ دے اﻟﻧﮓ ﻧوں ﺑدﻟن دی طﺎﻗت دے ﻧﺎل
ﻋﻼج ﮐروﮔﮯ ۔
ﺣﻘہ  47-69:44۔۔۔۔۔ 44۔ اﺗﮯ ﺟﮯ اﺳﻧﮯ ﺳﺎڈے ﺑﺎرے ﻏﻠط ﮐﮩﺎوﺗﺎں دی
ﮐﺎ ک ی ﮨﮯ 45 ،۔ اﺳﯾں ﯾﻘﯾﻧﺎ ً اﺳﻧوں ﺳﺟﮯ ﮨﺗﮭ ﻧﺎل ﭘﮭڑ ﻟﯾﺎ ﺳﯽ ۔  46اﺗﮯ
ﭘﮭر اﺳدی ﺟﯾون-ﺷﻣﮭﺎری ﺗوڑ دﺗﯽ ۔ 47۔ اﺗﮯ ﺗﮩﺎڈے وﭼوں ﮐوﺋﯽ وی
ﻧﮩﯾں۔ ﺳﺎﻧوں اس ﺗوں دور رﮐﮭ ﺳﮑدا ﺳﯽ۔
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ﭘرﻣﯾﺷر دا ﺑﭼن ﻧﮩﯾں ﺑدﻟﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑدا
ﮏ ،ﯾﺎد-ﭘﺗر ﺑﮭﯾﺟﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ  ،اﺗﮯ
ﮨﺟڑ  9 :15۔۔۔۔۔ ﺳﺎڈے ﮐول ،ﺑﻧﺎں ﺷ ّ
اﺳﯾں اس ﻧوں ﺳرﮐﮭﺎت ﮐردے ﮨﺎں ۔

ﻧﺎﮨل  16:43۔۔۔۔۔ ﺳﻧدﯾﺷواﮨﮏ ﺟو اﺳﯾں ﭘﮩﻼں ﺑﮭﯾﺟﮯ ﺳن f

ﺗﺳﯾں )او ﻣﺣﻣد( ،آدﻣﯽ ﺗوں ﻋﻼوه ﮨور ﻧﮩﯾں ﺳﯽ
ﺟس ﻧوں اﺳﯾں ﭘرﮐﺎش دﺗﺎ ۔ دے ﻟوﮐﺎں ﻧوں ﭘﭼﮭو
ﯾﺎد ﮨﮯ ،ﺟﮯ ﺗﮩﺎﻧوں ﭘﺗہ ﻧہ ﮐردے۔

â 21: 7, 48اﺗﮯ  105۔۔۔۔۔ 7۔ ﺗﮩﺎڈے ﺗوں ﭘﮩﻼں )وی)،
ﺳﻧدﯾﺷواﮨﮏ ﺳﺎﻧوں ﺑﮭﯾﺟﯾﺎ ،ﺻرف ﻟوک ﺳن ﺟس ﻧوں اﺳﯾں ﭘرﮐﺎش دی
ﭘوﺗﮭﯽ دے
دﺗﯽ ﺳﯽ۔ ﺟﮯ ﺗﺳﯾں ﮐردے ﮨو اﯾﮩہ ﻧﮩﯾں ﺟﺎﻧدے ،اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﭘﭼﮭو ﺟﻧﮩﺎں
ﮐول ﮨﮯ
رﯾﻣﺎﺋﯾﻧڈر  1۔۔۔ 48۔ اﺳﯾں ﻣوﺳٰﯽ اﺗﮯ ﮨﺎرون ﻧوں دﺗﺎ
ﻣﺎﭘدﻧڈ )ﺟﺎں ﺻﺣﯾﺢ اﺗﮯ ﻏﻠط( اﺗﮯ اک روﺷﻧﯽ اﺗﮯ اوﮨﻧﺎں
ﻟﺋﯽ رﯾﻣﺎﺋﯾﻧڈر  1ﺟو ﺑراﺋﯽ ﺗوں دور رﮨﻧدے ﮨن ۔۔۔ 105۔ اﺗﮯ
ﺳﭻ ﻣّﭻ اﺳﯾں زﯾﺑر وچ ﻟﮑﮭﯾﺎ ﮨﮯ)ﺣواﻟہ( ﯾﺎد ﮐرن ﺗوں ﺑﻌد :1
“ﻣﯾرا دھرﻣﯽ ﻧوﮐر دھرﺗﯽ دے وارث ﮨوﻧﮕﮯ۔ ” )ﺳﯽ۔اﯾف۔ زﺑور
)37:29
ال-ﻣوﻣن  54 -53 :40۔۔۔۔۔ 53۔ اﺗﮯ اﺳﯾں دﺗﺎ
ﻣوﺳٰﯽ ﻧﮯ ﮔراں دی ﭘﭼﮭﺎن ﺑﻧﺎﺋﯽ اﺗﮯ ﺑﭼﯾﺎں ﻧوں او
ﻣﯾں ﺷﺎﺳﺗر ﻧوں وراﺛت وّچ ﻟﯾﺎؤن ﻟﺋﯽ ﻣﺎردا ﮨﺎں ۔ 54۔ اک
ﮔﺎﺋﯾڈ اﺗﮯ ﺳﻣﺟﮭدار ﻟوﮐﺎں ﻟﺋﯽ اک ﯾﺎد ۔۔۔
ﻓﺗﺢ : 48 23:۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ اﯾﮩہ اﷲ دا اوه طرﯾﻘہ ﮨﮯ ﺟو ﭘﭼﮭﻠﮯ ﺳﻣﯾں وّچ
ﭼﻠدا رﮨﺎ ﮨﮯ  ،اﺗﮯ ﺗﮩﺎﻧوں اﷲ دے رﺳﺗﮯ وّچ ﮐوﺋﯽ ﺗﺑدﯾﻠﯽ ﻧﮩﯾں ﻣﻠﯾﮕﯽ ۔
ﻣﺎﺋﯾڈ  50:29۔۔۔۔۔ ﻣﯾرا ﺷﺑد ﻧﮩﯾں ﺑدﻟﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑدا ۔
-------1ﺷﺑد "ﯾﺎد" ﺟو اس آﺋت وچ آؤﻧدا ﮨﮯ ﻋﺎَم طور ﺗﮯ ﺗورات دا ﺣواﻟہ ﻟﯾﺎ
ﺟﺎﻧدا ﮨﮯ ۔ )ﭘﮭﭨﻧوٹ اﯾﻧﺑﯾﺎ  ,105 :21ﭘوﺗر ﻗرآن ﺗوں ﻟﯾﺎ ﮔﯾﺎ ،
“ﻋﺎﻟﻣﯽ ﻧﯾرﯾﺎت ،ﭘﯽ۔ 330۔)
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ﻗرآن دے اﻧوﺳﺎر ،ﻣﺳﻠﻣﺎن اک ﮐرن دی اﺟﺎزت ﻧﮩﯽ ﮐر رﮨﮯ ﮨن ﻧوں
ﮏ
ﻓرق وﭼﮑﺎر ﭘوﺗر ﺑ ّ
ﺑﺎق آرا  2:62۔۔۔۔۔ اوه ﻟوک ﺟو وﺷواس ﮐردے ﮨن )ﻗرآن اﺗﮯ ﺗﮩﺎڈے ﺗوں
ﭘﮩﻼں ﺑﮭﯾﺟﮯ ﮔﺋﮯ ﻧﺑﯽ ( ،ﯾﮩودﯾﺎں  ،ﻋﯾﺳﺎﺋﯾﺎں اﺗﮯ ﺳﺎﺑﯾﺋن؛ ﺟﮩڑا وی اﷲ
اﺗﮯ آﺧری دن ﻧوں ﻣﻧدا ﮨﮯ اﺗﮯ ﺻﺣﯾﺢ ﮐم ﮐردا ﮨﮯ؛ اوﮨﻧﺎfں دے ﻣﺎﻟﮏ
دوارا اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﭘﮭل دﺗﺎ ﺟﺎوﯾﮕﺎ ؛ اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﮐوﺋﯽ ڈر ﻧﮩﯾں آوﯾﮕﺎ ،اﺗﮯ
ﻧہ ﮨﯽ اوه ﭘﭼﮭﺗﺎؤﻧﮕﮯ۔
ﺑﮑﺎرا  2:85اﺗﮯ  121۔۔۔۔۔ 85۔ ﮐﯽ ﺗﺳﯾں دھرم-ﮔرﻧﺗﮭ دے اک ﺣﺻﮯ
وّچ وﺷواس ﮐردے ﮨو اﺗﮯ دوﺟﮯ ﻧﺎل ﺳﮩﻣت ﻧﮩﯾں ﮨو؟ ۔۔۔ 121۔ اوه
ﺟﻧﮩﺎں ﻧوں اﺳﯾں ﺷﺎﺳﺗر دﺗﺎ ﮨﮯ ،اﺗﮯ ﺟو اس ﻧوں اس طرﯾﻘﮯ ﻧﺎل ﭘڑھدے
ﮨن  ،ﺳﭻ ﻣّﭻ اس وّچ وﺷواس ﮐرو۔ اﺗﮯ ﺟو اس ﺗوں اﻧﮑﺎر ﮐردے ﮨن اوه
ﺳﭼﮯ ﮔﮭﺎﭨﮯ واﻟﮯ ﮨن ۔
ﺑﺎق ارا  136 :2۔۔۔۔۔ ﮐﮩہ ﻟؤ )ﮨﮯ ﻣﺳﻠﻣﺎن( :اﺳﯾں اﷲ ﺗﮯ اس وّچ وﺷواس
رﮐﮭدے ﮨﺎں ﺟو ﺳﺎﻧوں ﭘرﮔٹ ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ ،اﺗﮯ ﺟو اﺑراﮨﺎم ،اﺷﻣﯾل،
اﺳﺣﺎق ،ﯾﻌﻘوب اﺗﮯ ﻗﺑﯾﻠﯾﺎں ﺗﮯ ﭘرﮔٹ ﮨوﯾﺎ ﮨﮯ؛ ﻧوں ﻣوﺳٰﯽ ﻧﮯ اﺗﮯ ﯾﺳو
ﻧوں اﺗﮯ )ﮨور( اﭘﻧﮯ ﭘرﺑﮭو ﻧﮯ ﻧﺑﯽ ۔ اﺳﯾں اوﮨﻧﺎں وﭼوں ﮐﺳﮯ وچ ﮐوﺋﯽ
اﻧﺗر ﻧﮩﯾں ﮐردے ،اﺗﮯ اﷲ ﻧوں اﺳﯾں اﭘﻧﮯ آپ ﻧوں ﺳﻣرﭘن ﮐر دﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﺑﺎق آرا  285 :2۔۔۔۔۔ ﻣﯾﺳﯾﻧﺟر اس وّچ وﺷواس ﮐردا ﮨﮯ ﺟو اﺳدے ﻣﺎﻟﮏ
دوارا اس ﻧوں ﭘرﮔٹ ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ ،اﺗﮯ اس طرﺣﺎں وﺷواﺳﯽ وی ﮐردے
ﮨن ۔ اوه ﺳﺎرے اﷲ اﺗﮯ اس دے دوت ،وّچ وﺷواس اس ﻧوں ﺑﺎﺋﯾﺑل اﺗﮯ
اس دے دوت  " :ﺳﺎﻧوں اس دے دوت دے ﮐﺳﮯ وی وّچ ﮐوﺋﯽ ﻓرق
ﺑﻧﺎؤن "  -اﺗﮯ اوه ﮐﮩﻧدے ﮨن" :ﺳﺎﻧوں ﺳﻧدے ﮨن اﺗﮯ دی ﭘﺎﻟﻧﺎ ۔
ال-ﻣﯾﻧوں  3:84۔۔۔۔۔ آﮐﮭﻧﺎ )ﮨﮯ " ) ﺳﺎﻧوں وّچ وﺷواس ۔۔۔ ﮨﮯ ،ﺟو ﮐہ ،
ﮏ اﭘﻧﮯ
ﺟس ﻟﺋﯽ ۔۔۔ ﭘرﮔٹ ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ  ،ﻣوﺳٰﯽ اﺗﮯ ﯾﺳو ﻧوں اﺗﮯ ﻧﺑﯽ ﺗ ّ
ﭘرﺑﮭو۔ اﺳﯾں اوﮨﻧﺎں وﭼوں ﮐﺳﮯ وچ ﮐوﺋﯽ اﻧﺗر ﻧﮩﯾں رﮐﮭدے ۔۔۔
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ﻗرآن دے اﻧوﺳﺎر ،ﻣﺳﻠﻣﺎن اک ﮐرن دی اﺟﺎزت ﻧﮩﯽ ﮐر رﮨﮯ ﮨن ﻧوں
ﮏ
ﻓرق وﭼﮑﺎر ﭘوﺗر ﺑ ّ
ال  - 3: 199۔۔۔۔۔ اﺗﮭﮯ ﺷﺎﺳﺗر ﮐﺟﮭ ﮨﮯ ﺟو وّچ وﺷواس دے ﻟوک آﭘس
وّچ ﺿرور ﮨن اﷲ اﺗﮯ ﺟو ﮨﮯ ،ﺟو ﮐہ ﮨﮯ ،ﺗﮩﺎﻧوں ﮐرن ﻟﺋﯽ ﭘرﮔٹ ﮨﮯ
اﺗﮯ  ،ﺟو ﮐہ ﮨﮯ ،ﺟو ﮐہ اس ﻧوں ﭘرﮔٹ ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ اﷲ دfے اﮔﮯ اﭘﻧﮯ
آپ ﻧوں ادھﯾن۔ اﯾﮩہ اﷲ دے ﺧﻼﺻﮯ )ﺳﻧﮑﯾﺗﺎں( ﻧوں اک دﮐﮭﯽ ﻗﯾﻣت ﺗﮯ
ﻧﮩﯾں وﯾﭼﯾﮕﺎ۔ ﺳﭻ ﻣّﭻ اوﮨﻧﺎں دا اﻧﻌﺎم اوﮨﻧﺎں دے ﻣﺎﻟﮏ دی ﺣﺿوری وچ ﮨﮯ۔
ﻧﯾﺳﺎ  151-150 :4۔۔۔۔۔ 150۔ اوه ﺟﮩڑے اﷲ اﺗﮯ اﺳدے دوﺗﺎں ﻧوں ﻧﮩﯾں
ﻣﻧدے ،اﺗﮯ اﷲ اﺗﮯ اﺳدے دوﺗﺎں وﭼﮑﺎر ﻓرق ﻟﯾﺎؤن دی ﮐوﺷش ﮐردے
ﮨن  ،اﺗﮯ ﮐﮩﻧدے ﮨن" :اﺳﯾں ﮐﺟﮭ ﻧوں ﻣﻧدے ﮨﺎں اﺗﮯ دوﺟﯾﺎں ﻧوں ﻣﻧدے
ﻧﮩﯾں ﮨﺎں "،اﺗﮯ ﺑﮭﺎﻟدے ﮨﺎں وﭼﮑﺎر اک رﺳﺗہ ﭼﻧو151 ،۔ اﯾﮩہ ﺳﭼﺎﺋﯽ وّچ
اوﺷواﺳﯽ ﮨن ؛ اﺗﮯ ﮐﺎﻓراں ﻟﺋﯽ اﺳﯾں ﺷرم ﻧﺎک ﺳزا دی ﺗﯾﺎری ﮐردے ﮨﺎں ۔
ﻧﺳﺎ  162 :4۔۔۔۔۔ ﭘر اوه ﺟو ﮔﯾﺎن وّچ ﻓرم ﮨن ،اﺗﮯ ﻧﮩﭼﺎ ،ﺟو ﮐہ وّچ
وﺷواس ﮨﮯ ،ﺟو ﮐہ ﺗﮩﺎﻧوں اس ﻟﺋﯽ ﭘرﮔٹ ﮨﻧدا ﮨﮯ ،اﺗﮯ اﯾﮩہ ﮨﮯ ﺟو ﮨﮯ،
ﺟو ﮐہ ﺗﮩﺎڈے اﮔﮯ ﭘرﮔٹ ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ ﭘرارﺗﮭﻧﺎ وچ ﺧﺎص ﮐرﮐﮯ ﻣﺣﻧﺗﯽ
اﺗﮯ ﺟﮩڑے ﺑﮭﮕﺗﺎن ،زﮐت ،اﷲ اﺗﮯ آﺧری دن وّچ وﺷواﺳﯽ۔ اوﮨﻧﺎں ﻧوں
اﺳﯾں اک وڈا اﻧﻌﺎم دﯾواﻧﮕﮯ ۔
ﻣﺎﺋﯾڈ  5:66۔۔۔۔۔ ﺟﮯ اوﮨﻧﺎں ﻧﮯ ﺗورات اﺗﮯ اﻧﺟﯾل دی ﭘﺎﻟﻧﺎ ﮐﯾﺗﯽ ﮨﻧدی
اﺗﮯ ﺟو اوﮨﻧﺎں دے ﭘرﺑﮭو دوارا اوﮨﻧﺎں ﺗﮯ ﭘرﮔٹ ﮐﯾﺗﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﻧدی  ،ﺗﺎں
اوه ﺿرور اوﮨﻧﺎں دے اﭘروں اﺗﮯ اوﮨﻧﺎں دے ﭘﯾراں ﮨﯾﭨﮭوں ﭘوﺷن ﭘﺎؤﻧدے۔
اوﮨﻧﺎں وﭼوں اوه ﻟوک وی ﮨن ﺟو درﻣﯾﺎﻧﮯ ﮨن ،ﭘر اوﮨﻧﺎں وﭼوں ﺑﮩت
ﺳﺎرے ﺑﮭﯾڑے ﭼﺎل-ﭼﻠن واﻟﮯ ﮨن۔
ﺷورٰی  15::42۔۔۔۔۔ ﮐﮩﻧدے ﮨن “ :ﻣﯾں اس ﮐﺗﺎب وچ وﺷواس ﮐردا ﮨﺎں ﺟو
اﷲ ﻧﮯ ﺑﮭﯾﺟﯾﺎ ﮨﮯ … آؤ آﭘﺎں وچ ﮐوﺋﯽ ﺑﺣث ﻧہ ﮨووے۔
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ﮏ دے
' اﻧوﺳﺎر اک واﻟﮯ ﮐﺳﮯ وی وﯾﮑﺗﯽ ﻧوں ردّ ﭘوﺗر ﺑ ّ
ﮐﯽ “اوﺷواﺳﯽ ” ) ﮐﮯ  âﻓرم)
ﻧرک وچ ﮐس ﻧوں ﺳزا دﺗﯽ ﺟﺎوے ﮔﯽ!
ﺑﮑﺎرا  2:85اﺗﮯ  121۔۔۔۔۔ 85۔ ﮐﯽ ﺗﺳﯾں دھرم-ﮔرﻧﺗﮭ دے اک ﺣﺻﮯ
وّچ وﺷواس ﮐردے ﮨو اﺗﮯ دوﺟﮯ ﻧﺎل ﺳﮩﻣت ﻧﮩﯾں ﮨو؟ ﮨﮯ f،ﺟو ﮐہ اس
ﻟﺋﯽ ﮐم ﺗﮩﺎﻧوں دے ﺻرف ﻧﺎل اﻧﻌﺎم ﮐﯾﺗﺎ ﺟﺎوﯾﮕﺎ ﺑﮯ ﻋزت اس ﺳﻧﺳﺎر وّچ
ﮨﮯ ،اﺗﮯ ﺳﺑﮭ دے ﻧﺎل ﮔرﯾس ﺳﯾرﯾﺑﯾﻠم دی ﺳزا ﻗﯾﺎﻣت دا دن 'ﺗﮯ۔ اﷲ
ﺗﮩﺎڈے ﮐﻣﺎں ﺗوں اﻧﺟﺎن ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ۔۔۔ 121۔ اوه ﺟﻧﮩﺎں ﻧوں اﺳﯾں دھرم-
ﮔرﻧﺗﮭ دﺗﺎ ﮨﮯ  ،اﺗﮯ ﺟو اس ﻧوں اس طرﯾﻘﮯ ﻧﺎل ﭘڑھﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ ،ﺳﭻ
ﻣّﭻ اس وّچ وﺷواس ﮐرو۔ اﺗﮯ ﺟو اس ﺗوں اﻧﮑﺎر ﮐردے ﮨن اوه ﺳﭼﮯ
ﮔﮭﺎﭨﮯ واﻟﮯ ﮨن ۔
ال  -ﻣرﯾن3 ::۔ 4-3 -۔۔۔۔۔۔ ۔ اﺳﻧﮯ ﺗﮩﺎﻧوں )ﻣﺣﻣد( ﭘوﺗﮭﯽ ﻧوں ﺳﭼﺎﺋﯽ ﻧﺎل
ﭘرﮔٹ ﮐﯾﺗﺎ ﮨﮯ ،اﺳدی ﭘﺷﭨﯽ ﮐردا ﮨﮯ ﮐہ ﺟو اس ﺗوں ﭘﮩﻼں ﭘرﮔٹ ﮨوﯾﺎ
ﺳﯽ ،ﺟوﯾں ﮐہ اﺳﻧﮯ ﺗورات اﺗﮯ اﻧﺟﯾل دا ﭘرﮔﭨﺎوا ﮐﯾﺗﺎ ﺳﯽ ۔ 4۔ ﭘﮩﻼں،
ﻣﻧﮑﮭ ﺟﺎﺗﯽ ﻟﺋﯽ ﻣﺎرگ درﺷن ﻟﺋﯽ ،اﺗﮯ ﻣﺎﭘدﻧڈ ﭘرﮔٹ ﮐﯾﺗﺎ ﺳﯽ۔ ﺟﮩڑے ﻟوک
اﷲ دﯾﺎں ﻧﺷﺎﻧﯾﺎں ﺗوں اﻧﮑﺎر ﮐردے ﮨن اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﺑﮭﺎری زرﻣﺎﻧﺎ ﻣﻠﯾﮕﺎ ؛
اﺗﮯ اﷲ ﺷﮑﺗﯽ ﺷﺎﻟﯽ ﮨﮯ ،ﺑﯾﻧﺗﯽ ﮐرن دے ﺳﻣرﺗّﮭ ﮨﮯ۔
ال  -ﻣﻣران  56-55 :3۔۔۔۔۔ 55۔ اﷲ ﻧﮯ ﯾﺳو ﻧوں ﮐﯾﮩﺎ ! ﻣﯾں ۔۔۔ اوﮨﻧﺎں
ﻟوﮐﺎں ﻧوں طﮯ ﮐر رﮨﺎ ﮨﺎں ﺟو ﺗﮩﺎڈے ﻣﮕر ﭼﻠدے ﮨن ﺟو ﻗﯾﺎﻣت دے دن
ﺗﮏ اوﺷواس ﮐردے ﮨن۔ 56۔ ﺟﻧﮭﺎ ﻧﮯ اوﺷواس ﮐﯾﺗﺎ ﮨﮯ ،ﻣﯾں اوﮨﻧﺎں ﻧوں
ﺳﻧﺳﺎر اﺗﮯ ﭘرﻟوک وچ ﺑﮭﺎری ﺳزا دﯾواﻧﮕﺎ؛ اﺗﮯ اوﮨﻧﺎں دا ﮐوﺋﯽ ﺳﮩﺎﺋﮏ
ﻧﮩﯾں ﮨووےﮔﺎ ۔
ﻧﯾﺳﺎ  151-150 :4۔۔۔۔۔ 150۔ اوه ﺟﮩڑے اﷲ اﺗﮯ اﺳدے دوﺗﺎں ﻧوں ﻧﮩﯾں
ﻣﻧدے  ،اﺗﮯ اﷲ اﺗﮯ اﺳدے دوﺗﺎں وﭼﮑﺎر اﻧﺗر ﮐرن دی ﮐوﺷش ﮐردے
ﮨن ،اﺗﮯ ﮐﮩﻧدے ﮨن" :اﺳﯾں ﮐﺟﮭ 'ﺗﮯ وﺷواس ﮐردے ﮨﺎں اﺗﮯ دوﺟﯾﺎں ﻧوں
ﻣﻧدے ﻧﮩﯾں ﮨﺎں  "،اﺗﮯ ﺑﮭﺎﻟدے ﮨﺎں ﻧوں وﭼﮑﺎر اک رﺳﺗہ دی ﭼون ﮐرن
ﻟﺋﯽ۔ 151۔ ﺳﭻ وّچ اوﺷواﺳﯽ ﮨن ؛ اﺗﮯ ﮐﺎﻓراں ﻟﺋﯽ اﺳﯾں ﺷرم ﻧﺎک ﺳزا
دی ﺗﯾﺎری ﮐردے ﮨﺎں ۔
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ﮏ دے
'اﻧوﺳﺎر اک واﻟﮯ ﮐﺳﮯ وی وﯾﮑﺗﯽ ﻧوں ردّ ﭘوﺗر ﺑ ّ
ﮐﯽ “اوﺷواﺳﯽ” )ﮐﮯ  âﻓرم)
ﻧرک وچ ﮐس ﻧوں ﺳزا دﺗﯽ ﺟﺎوے ﮔﯽ!
ﻣﺎﺋﯾڈ  5:10اﺗﮯ  12۔۔۔۔۔۔ 10۔ اﺗﮯ ﺟﮩڑے ﺳﺎڈی ﻧﺷﺎﻧﯾﺎں ﻧوں اﺳوﯾﮑﺎر
ﮐردے ﮨن اﺗﮯ اوﮨﻧﺎں ﺗوں اﻧﮑﺎر ﮐردے ﮨن ،اوه ﻧرک دے fﺻﺣﯾﺢ ﻣﺎﻟﮏ
ﮨن ۔۔۔۔ 12۔ اﷲ ﻧﮯ ﻋزراﺋﯾل دے ﺑﭼﯾﺎں ﻧﺎل ﭘراﻧﮯ دا اﻗرارﻧﺎﻣہ ﮐﯾﺗﺎ ۔۔۔
ﺗﮩﺎڈے وﭼوں ﺟﮩڑا وی اس دے ﺑﻌد وﺷواس ﻧﮩﯾں ﮐردا اوه ﺳدھﺎ رﺳﺗﮯ
ﺗوں ﺑﮭﭨﮏ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ ۔
اﯾﻧﺎم  157 :6۔۔۔۔۔ اس ﺗوں وڈا ﻏﻠط ﮐون ﮐرﯾﮕﺎ ﺟو اﷲ دے اﺟﺎڑﯾﺎں ﻧوں
ﻧﮑﺎردا ﮨﮯ  ،اﺗﮯ اوﮨﻧﺎں ﺗوں ﻣﻧہ ﻣوڑدا ﮨﮯ ؟ اﺳﯾں اوﮨﻧﺎں ﻟوﮐﺎں ﻧوں ﭘرﺳﮑﺎر
دﻧدے ﮨﺎں ﺟﮩڑے ﺳﺎڈے ﮐﮭﻼﺳﯾﺎں ﺗوں ﻣﮑردے ﮨن اک ﺳﺧت ﺟرﻣﺎﻧہ ۔۔۔
ﮏ
ﻣﺎﺋﯾڈ  47-46 :29۔۔۔۔۔ 46۔ ﮐﺗﺎب دے ﻟوﮐﺎں ﻧﺎل ﺑﺣث ﻧہ ﮐرو ﺟدوں ﺗ ّ
ﮐہ اﯾﮩہ اک ﺑﮩﺗر ﻧﮓ ﻧﺎل ﻧہ ﮨووے ۔۔۔ اﺗﮯ ﮐﮩو" :اﺳﯾں اس وّچ وﺷواس
ﮐردے ﮨﺎں ﺟو ﺳﺎﻧوں دﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ اﺗﮯ ﺗﮩﺎﻧوں ﭘرﮔٹ ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ ؛ ﺳﺎڈا
ب اک ﮨﮯ ،اﺗﮯ اﺳﯾں اس دے اﮔﮯ ﺳﻣرﭘن ﮐر دﻧدے
ب اﺗﮯ ﺗﮩﺎڈا ر ّ
ر ّ
ب ﻧوں ﺑﭼﺎؤن ۔
ﮨﺎں۔۔۔"  47۔ اﺗﮯ اک دا اﻧﮑﺎر ﺳﺎڈا ﺧﻼﺻﮯ ر ّ
ﻣﺎﺋﯾڈ ' 34:31اﺗﮯ  38۔۔۔۔۔  31اﺗﮯ ﺟو ﻟوک ڈی۔اﯾن۔اے۔ دا ﮐﮩﻧﺎ ﮨﮯ:
"ﺳﺎﻧوں وﺷواس ﮨﮯ ﻧہ ﮐہ اس ﻗرآن اﺗﮯ ﻧہ ﮨﯽ  ،ﺟو ﮐہ ﮨﮯ ،ﺟو ﮐہ اس
ﻧوں دے اﮔﮯ ﺳﯽ ۔۔۔"  38اﺗﮯ اوه ﺟو ﺧﻼف ﮐوﺷش ﮐردے ﻟﺋﯽ دے
روپ وّچ ﺳﺎڈے ﺧﻼﺻﮯ  ،ﭼﻧوﺗﯾﭘورن ،اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﺳزا دﺗﯽ ﺟﺎوے ﮔﯽ ۔
ﺟﺗﯾﺎ  31 ,45:16اﺗﮯ  34۔۔۔۔۔۔ 16۔ اس ﺗوں ﭘﮩﻼں ،اﺳﯾں اﺳراﺋﯾل دے
ﺑﭼﯾﺎں ﻧوں ﮐﺗﺎب اﺗﮯ ﺣﮑم اﺗﮯ ﻧﺑﯽ دﺗﯽ ﺳﯽ ،اﺗﮯ اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﭼﻧﮕﯾﺎں
ﭼﯾزاں ﭘردان ﮐﯾﺗﯾﺎں ،اﺗﮯ اوﮨﻧﺎں )ﺳﺎرے( ﻟوﮐﺎں دے اﭘر ﻣﮩر ﮐﯾﺗﯽ …
31۔ اﺗﮯ اوﮨﻧﺎں ﻟوﮐﺎں ﻟﺋﯽ ﺟﻧﮩﺎں ﻧﮯ اوﺷواس ﮐﯾﺗﺎ )اﯾﮩہ ﮐﯾﮩﺎ ﺟﺎوﯾﮕﺎ (:
“ﮐﯽ ﻣﯾرے آدﯾش ﺗﮩﺎﻧوں ﺳﻧﺎﺋﮯ ﻧﮩﯾں ﮔﺋﮯ ﺳن ؟ … 34۔ اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﮐﯾﮩﺎ
ﺟﺎﺋﯾﮕﺎ“ :اج اﺳﯾں ﺗﮩﺎﻧوں ﺑﮭّل ﺟﺎﻧدے ﮨﺎں ،ﺟوﯾں ﮐہ ﺗﺳﯾں اس دن ﻧوں ﻣﻠﻧﺎ
ﺑﮭّل ﮔﺋﮯ ﮨو؛ اﺗﮯ ﺗﮩﺎڈی رﮨﺎﺋش ا ّ
گ ﮨﮯ ،اﺗﮯ ﺗﮩﺎڈی ﺳﮩﺎﺋﺗﺎ ﮐرن واﻻ
ﮐوﺋﯽ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ۔
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ﺑﺎﺋﯾﺑل ﺑدﻟﯾﺎ ﻧﮩﯾں ﺟﺎ ﺳﮑدا ﺳﯽ
ﻣﺣﻣد دے ﺳﻣﯾں ﺗوں ﭘﮩﻼں ،
اس ﮐرﮐﮯ ﻣﺣﻣد ﻧﮯ اﭘﻧﮯ آپ ﻧوں ﺳوﯾﮑﺎر ﭘرﻣﯾﺷر دے ﭨﮭﯾﮏ ﺷﺑد
ﺑﺎﺋﯾﺑل
اے۔ “ دووﯾں ﺑﺎﺋﯾﺑل دے ﭘﺎﭨﮭﮏ ﮨن”
ﺑﮑﺎرا & 113 * 44 ,2:40۔۔۔۔۔
ال  -ﻣﺎﺋﯾران  3:79اﺗﮯ  94-93۔۔۔۔۔
اراﭘﮭ  169 :7۔۔۔۔۔
۔ “ اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﭘﭼﮭو ﺟو ﮐﺗﺎب ﭘڑھ رﮨﮯ ﮨن
ﺗﮩﺎڈے اﮔﮯ”
ﯾوﻧس  * 95-94 :10۔۔۔۔۔
ﻧﺎﮨل  16:43۔۔۔۔۔
ﻣﺎﺋﯾڈ  101 :17۔۔۔۔۔
ﺗﺎ-ﮨﺎ  133 :20۔۔۔۔۔
اﯾﻧﺑﯾﺎ  10 ,7 :21اﺗﮯ  105۔۔۔۔۔
زﮨروﭘﮭ  46-45 :43۔۔۔۔۔
ﺳﯽ۔ “ اﺳﯾں ﺗورات ﻧوں ظﺎﮨر ﮐﯾﺗﺎ ۔۔۔ اک روﺷﻧﯽ اﺗﮯ اے
ﺳﯾدھ”
ﻣﺎﺋﯾڈ & 45 * 5:44۔۔۔۔۔
ﻣﺎﺋﯾڈ  46:12۔۔۔۔۔
ﮐﮯ آﺳﺎ  * 49-48 :28۔۔۔۔۔
ڈی۔ “ "ﮨﮯ ﭘوﺗﮭﯾﺎں دے ﻟوﮐو” !
ال ﻋﻣران & 75 72 71 70 ,69 ,65 , * 3:64۔۔۔۔۔
ای۔ “ اوﮨﻧﺎں دا اﭘﻧﺎ ﻗﺎﻧون ﮨﮯ )ﺗورات( ﺟس وّچ
اﷲ ﻧﮯ ﻧرﻧﺎ دﺗﺎ”
ﺑﮑﺎرا & 91 2:41۔۔۔۔۔
ﻧﯾﺳﺎ  4:47۔۔۔۔۔
ﻣﺎﺋﯾڈ  * 5:43۔۔۔۔۔
اراﭘﮭ  157 :7۔۔۔۔۔
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ﺑﺎﺋﯾﺑل ﺑدﻟﯾﺎ ﻧﮩﯾں ﺟﺎ ﺳﮑدا ﺳﯽ
ﻣﺣﻣد دے ﺳﻣﯾں ﺗوں ﭘﮩﻼں ،
اس ﮐرﮐﮯ ﻣﺣﻣد ﻧﮯ اﭘﻧﮯ آپ ﻧوں ﺳوﯾﮑﺎر ﭘرﻣﯾﺷر دے ﭨﮭﯾﮏ ﺷﺑد
ﺑﺎﺋﯾﺑل
اﯾﭘّﮭ۔ “ ﻧہ ﮨﯽ ﮐﺗﺎب دے ﻟوک ﺳﮩﻣت ﺳن
ﮏ دا ﭘﮑﺎ ﺛﺑوت دے دﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﺳfﯽ،
آﭘس وّچ اﭘﻧﮯ آپ ﻧوں  ،ﺟد ﺗ ّ
اوه ۔”
ﺑﺎق ارا  213 :2۔۔۔۔۔
ال  -ﻣﺎﺋﯾران  3:19۔۔۔۔۔
ش  ' 42:14۔۔۔۔۔
ﺟﺗﯾﺎ  17-16 :45۔۔۔۔۔
ﺑﯾﯾﯾﻧﺎ  * 4 :98۔۔۔۔۔
ﺟﯽ " ﺗورات ۔۔۔ ﺟﯾﮑر ﮐوﺋﯽ ﺟّﺞ ﻧہ دے ﮐﮯ ﮐﯽ اﷲ
ﺳﯽ ﻟﮕﯾﺎ ﮨﮯ ؛ اﺟﯾﮩﮯ اوﺷواﺳﯽ ﮨن۔ اﺳﯾں ﺑﮭﯾﺟﯾﺎ
ﯾﺳو ﻧﮯ ۔۔۔ اﺗﮯ اﺳﻧوں ﮐﮭﺷﮑﮭﺑری دﺗﯽ"
ال  -ﻣﺎﺋﯾران  3:23۔۔۔۔۔
ﻣﺎﺋﯾڈ  * 47-44 :5۔۔۔۔۔
ﺳﺎﺑﺎ  34:31۔۔۔۔۔
ﻣوﻣن  70-69 :40۔۔۔۔۔
اﯾﭻ۔ “ ﮐﯽ ﺗﺳﯾں دھرم-ﮔرﻧﺗﮭ دے اک ﺣﺻﮯ وچ وﺷواس ﮐردے ﮨو؟
اﺗﮯ ﮐﺳﮯ ﮨور ﻧوں ﻧہ ﻣﻧو ؟”
ﺑﮑﺎرا  2:61اﺗﮯ  * 85۔۔۔۔۔
ال  -ﻣﺎﺋﯽ ﻣرﯾن  3:98۔۔۔۔۔
ﻧﯾﺳﺎ  152-150 :4۔۔۔۔۔
راڈ  13:36اﺗﮯ  43۔۔۔۔۔
ﺟﻣوآه  5 :62۔۔۔۔۔
آﺋﯽ۔ “ اﺳﯾں ﯾﺳو ﻧوں ﻣرﯾم دے ﭘﺗر ﻧوں ﺑﮭﯾﺟﯾﺎ  ،ﺟﺳدی ﭘﺷﭨﯽ ﮐﯾﺗﯽ
ﺟو اس دے ﺳﺎﮨﻣﻧﮯ ﭘرﮔٹ ﮨوﯾﺎ ﺳﯽ”
ال  -ﻣﺎﺋﯾران  4-3 :3اﺗﮯ  50-48۔۔۔۔۔
ﻣﺎﺋﯾڈ  * & 48 5:46۔۔۔۔۔
ﯾوﺳف  111 :12۔۔۔۔۔
اﮨﮑﺎﭘﮭ  46:12۔۔۔۔۔
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ﺑﺎﺋﯾﺑل ﻣﺣﻣد دے ﺳﻣﯾں دے ﺑﻌد “ ﺑدﻟﯾﺎ ﻧﮩﯾں ﺟﺎ ﺳﮑدا ﮐﯾوﻧﮑہ ﭘری-
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺋﯾﺑل اﯾس
ﺑﺎﻟﮑل اوﮨﯽ ﭼﯾزاں ﮐﮩو
دے طور ﺗﮯ اوه ﻣﺣﻣد دے ﺑﻌد
ﻋﺑراﻧﯽ ﻣرت ﺳﺎﮔر ﭘوﺗﮭﯾﺎں:
(200ﺑﯽ ﺳﯽ  70 -ای۔)
ﻣرت ﺳﺎﮔر ﭘوﺗﮭﯾﺎں دی ﺑﮭﺎل ﻣﺎرچ وّچ اک ﻣﺣﻣد ال-دب ﻧﺎم دے اک اﯾﺎﻟﯽ
دوارا ﮐﯾﺗﯽ ﮔﺋﯽ ﺳﯽ۔

f

اﯾﮩہ ﮐﮭرڑے ،ﻣرت ﺳﺎﮔر دے اﺗر-ﭘﭼﮭم واﻟﮯ ﭘﺎﺳﮯ ﮐﻣران وﮐﮭﮯ اک
ﯾﮩودی ﭘﻧﺗﮭ ،اﯾﺳﯾﻧﯾس دوارا ﻟﮑﮭﮯ ﮔﺋﮯ ﺳن۔
40ﺗوں ودھ ﮐﺗﺎﺑﺎں دﯾﺎں  500ﺗوں ودھ ﮐﺗﺎﺑﺎں ﻣﻠﯾﺎں ﺟو  200ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔
ﮏ
ﺗوں  70ای۔ درﻣﯾﺎن ﻣﻠﯾﺎں ﺳن۔ اﯾﮩہ ﭘراﻧﯽ اﯾﻧﭨﯽ ﮨﺗﮭ ﻟﮑﮭﺗﺎں دی ﮨن ﺗ ّ
دی ﺳﺑﮭ ﺗوں وڈی ﮐﮭوج ﮨﮯ اﺗﮯ اﯾﮩہ ﻋﻣﻠﯽ طور ‘ﺗﮯ  100ﻋﯾﺳوی ﺗوں
ﭘﮩﻼں ﻟﮑﮭﯾﺎں ﭘراﻧﯾﺎں ﻧﯾم دﯾﺎں ﮨﺗﮭ ﻟﮑﮭﺗﺎں ﮨن۔
اﯾﮩﻧﺎں ﮐﮭرڑﯾﺎں وچ ﭘراﻧﮯ ﻧﯾم دﯾﺎں ﺳﺎرﯾﺎں ﮐﺗﺎﺑﺎں دے ﮐﺟﮭ ﺣﺻﮯ ﺷﺎﻣل
ﮨن ،ﺳواﺋﮯ اﺳﺗر دی ﮐﺗﺎب ﻧوں ﭼﮭڈّ ﮐﮯ۔ اس ﮐﺗﺎب ﻧوں اﯾﺳﯾﻧﯾس دوارا
ﺑﺎﮨر ک۔ دﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ ﮐﯾوﻧﮑہ اس ﮐﺗﺎب وّچ ﭘرﻣﺎﺗﻣﺎ دا ﻧﺎم ﻧﮩﯾں ﻣﻠﯾﺎ ﮨﮯ۔
ﺣﺎﻻﻧﮑہ اﯾﮩہ ﮨﺗﮭ-ﻟﮑﮭت ﻣﺣﻣد ﺗوں ﺑﮩت ﭘﮩﻼں ﻟﮑﮭﯾﺎں ﮔﺋﯾﺎں ﺳن ،ﭘر اﯾﮩﻧﺎں
ﮨﺗﮭ-ﻟﮑﮭﺗﺎں اﺗﮯ ای۔  1000دے ﻣزورﯾﭨﮏ ﭘﺎﭨﮭﺎں وچ ﮐوﺋﯽ ﻣﮩﺗوﭘورن
اﻧﺗر ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ﺟو ﭘراﻧﮯ ﻧﯾم دا اﻧوواد ﮐرن ﻟﺋﯽ ورﺗﮯ ﺟﺎﻧدے ﺳن ﺟو اج
ﺳﺎڈے ﮐول ﮨﮯ۔ ﮐوڈﯾﮑس  1008ای ،دی  ،ﭘورن ﻋﺑراﻧﯽ ﺑﺎﺋﯾﺑل دے
ﭘراﻧﮯ ﮐﮭرڑے دے اک ،ﻣرت ﺳﺎﮔر ﺳﮑرول ) 1ﭘراﻧﮯ ﻧﯾم ﮨﺗﮭ دے ﭘﺎﭨﮭ
ﻧﺎل ﺳﮩﻣت  0 00 ،ﺳﺎل( اﺗﮯ اﯾﮩہ اج ﺟﺗﮭﮯ اوه ﯾروﺷﻠم وّچ وﯾﮑﮭﯾﺎ ﺟﺎ
ﺳﮑدا ﮨﮯ رﮐﮭﯾﺎ ﮐر رﮨﮯ ﮨن 'ﺗﮯ اک ﻣﯾوزﯾم' ﭨﯽ ﮐﮩﻧدے ﮐﺗﺎب دے اس
ﻧﮯ اﺳﺗﮭﺎن ' ۔ 1
--------1ﻣﺎﺋﯾڈ ،ای ﻧﯾو ﺛﺑوت  ،ﺻﻔﮯ۔  82-77اﺗﮯ 90-89۔

39
ﺑﺎﺋﯾﺑل ﻣﺣﻣد دے ﺳﻣﯾں دے ﺑﻌد “ ﺑدﻟﯾﺎ ﻧﮩﯾں ﺟﺎ ﺳﮑدا ﮐﯾوﻧﮑہ ﭘری-
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺋﯾﺑل اﯾس
ﺑﺎﻟﮑل اوﮨﯽ ﭼﯾزاں ﮐﮩو
دے طور ﺗﮯ اوه ﻣﺣﻣد دے ﺑﻌد
ﭨﯽ اﯾﭻ ای ﯾوﻧﺎن دے ﻧوﯾں ﻧﯾم دﯾﺎں ﮨﺗﮭ-ﻟﮑﮭﺗﺎں:
(100ای۔  > 600ای)
ﯾوﻧﺎن دے ﻧوﯾں ﻧﯾم دے  5,600ﺗوں ودھ ﮨﺗﮭ-ﻟﮑﮭت اﺟﮯ وی ﻣوﺟود ﮨن،
ﺟﻧﮩﺎں وﭼوں زﯾﺎده ﺗر اﺳﻼم ﺗوں ﭘﮩﻼں دی طرﯾق ﮨﮯ۔ اﯾﮩہ ﺳﺎرﯾﺎں
ﮐﮭرڑے اک دوﺟﮯ ﻧﺎل ﻣﺳﯾﺢ دے ﺿروری ﺳدھﺎﻧﺗﺎں ﺑﺎرے ﺳﮩﻣت ﮨن ۔

f

ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺳﯾﭘﭨﺟﻧٹ 1 :
(ﺳﯽ > 247 285ﺑﯾﺳﯽ)
ﺳﯾﭘﭨﺟﻧٹ ﭘراﻧﮯ ﻧﯾم دا ﻋﺑراﻧﯽ ﺗوں ﯾوﻧﺎﻧﯽ وچ اﻧوواد ﮨﮯ۔ اﯾﮩہ راﺟﺎ
ﭨوﻟﯾﻣﯽ( ﺑﯽ ﺳﯽ <274) 309دے راج دوران اﻧوواد ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ اﺗﮯ
ﻟﮕﺑﮭﮓ  250ﺑﯽ ﺳﯽ ﻋﯾﺳٰﯽ اﺗﮯ ﭼﯾﻠﮯ ﺳﯾﭘﭨﺟﻧٹ ﺗوں ﺣواﻟﮯ ﻧﺎل
ﺳﻣﭘورن ﮨوﺋﮯ ﺳن۔ اس وچ ﮐﺗﺎﺑﺎں دی ڈﯾوﭨرو-ﮐﯾﻧوﻧﯾﮑل ﺳوﭼﯽ ﺷﺎﻣل ﮨﮯ
ﺟو ﮐﯾﺗﮭوﻟﮑس اﺗﮯ ﭘروﭨﯾﺳﭨﯾﻧﭨﺎں )اﺗﮯ ﻧﺎل ﮨﯽ ڈﯾﻧﯾﺋل اﺗﮯ اﯾﺳﭨر دے ﺟوڑ(
وﭼﮑﺎر ووادت ﮨن۔ اﯾﮩہ ﺑن ﮔﯾﺎ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﭘراﻧﮯ ﻧﯾم ﮨﮯ ،ﺟو ﮐہ اس وﯾﻠﮯ
'ﺗﮯ ورﺗن وّچ ﺳﯽ۔
ﻻطﯾﻧﯽ وﻟﮕﯾٹ 2 :
(400 > 1000ای۔)
ﺟروم دے ﻻطﯾﻧﯽ وﻟﮕﯾٹ ﻻطﯾﻧﯽ وّچ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﮨﺗﮭ-ﺑﺎﺋﯾﺑل دا اﻧوواد ﺳﯽ ،
ﺟس ﻧوں  1ﻟﺋﯽ ورﺗﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ  000 ،ﺳﺎل۔ داﻣس اﺳﯾں ﭘﮩﻠﮯ  ،روم دے
ﺑﺷپ ﻧﮯ ﺟﯾروم ﻧوں  382ای۔ وچ اس اﻧوواد ﻧوں ﮐرن ﻟﺋﯽ ﮨﯾرﻧوﻣس
وﺟوں ﺟﺎﻧﯾﺎ ﺟﺎﻧدا ﺳﯽ اﺗﮯ ﻟﮕﺑﮭﮓ  384ای ۔ وچ ﭘورا ﮐﯾﺗﺎ ﺳﯽ ۔ اﺟﮯ
وی وﻟﮕﯾٹ دﯾﺎں  8,000ﺗوں ودھ ﮨﺗﮭ-ﻟﮑﮭﺗﺎں ﮨن ،ﺟﻧﮩﺎں وﭼوں ﮐﺟﮭ
اﺳﻼم ﺗوں ﭘﮩﻼں دﯾﺎں اﺗﮯ اﺳﻼم ﺗوں ﺑﻌد ﻧﻘل ﮐﯾﺗﮯ ﮔﺋﮯ ﺳن ،ﭘر اﯾﮩﻧﺎں
ﺳﺎرﯾﺎں دا ﭘﺎﭨﮭ اﮐو ﮔّل ﮐﮩﻧدا ﮨﮯ۔
-------------1ﻣﯾﮑڈاول  ،ﺛﺑوت ﺟو ﻣﻧﮕﺎں ﻧوں وی آر آرڈﮐٹ  ،ﭘﻧہ 62-61۔
2ﻣﯾﮑڈاول ِ ،د ِن ﺛﺑوت  20 ،اﺗﮯ  34۔
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ﻗرآن دﯾﺎں آﺋﺗﺎں ﺟﮩڑﯾﺎں ﻋﯾﺳﺎﺋﯾﺎں اﺗﮯ ﯾﮩودﯾﺎں ﻧوں “ﭘﺷﭨﯽ” ﮐردﯾﺎں ﮨن
دﮐﮭﺎؤﻧدﯾﺎں ﮨن ﮐہ اوﮨﻧﺎں ﮐول ﺑﺎﺋﯾﺑل ﺳﯽ ﺟو ﻣﺣﻣد دے ﺳﻣﯾں ﻧﮩﯾں ﺑدﻟﯽ
ﮔﺋﯽ ﺳﯽ
ﺑﺎق آرا  2:62۔۔۔۔۔ اوه ﻟوک ﺟو وﺷواس ﮐردے ﮨن )ﻗرآن اﺗﮯ ﺗﮩﺎڈے ﺗوں
ﭘﮩﻼں ﺑﮭﯾﺟﮯ ﮔﺋﮯ ﻧﺑﯽ ( ،ﯾﮩودﯾﺎں  ،ﻋﯾﺳﺎﺋﯾﺎں اﺗﮯ ﺳﺎﺑﯾﺋن؛fﺟﮩڑا وی اﷲ
اﺗﮯ آﺧری دن ﻧوں ﻣﻧدا ﮨﮯ اﺗﮯ ﺻﺣﯾﺢ ﮐم ﮐردا ﮨﮯ؛ اوﮨﻧﺎں دے ﻣﺎﻟﮏ
دوارا اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﭘﮭل دﺗﺎ ﺟﺎوﯾﮕﺎ ؛ اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﮐوﺋﯽ ڈر ﻧﮩﯾں آوﯾﮕﺎ ،اﺗﮯ
ﻧہ ﮨﯽ اوه ﭘﭼﮭﺗﺎؤﻧﮕﮯ۔
ال-ﻋﻣران  3:55۔۔۔۔۔ ﮨﮯ ﯾﺳو! ﻣﯾﻧوں ۔۔۔ ﺳﯾﭨﻧﮓ ﮐرن واﻟﮯ ﻟوک ﺗﮩﺎڈے
ﮏ ۔۔۔
ﻣﮕر اﭘر ﮨﮯ ﺟﮩڑے ڈی۔اﯾن۔اے۔ ﻗﯾﺎﻣت دا دن ،ﺟد ﺗ ّ
ال -ﻣران  114-113 :3۔۔۔۔۔ 113۔ )ﭘﮭر وی( اوه ﺳﺎرے اﮐو ﺟﮩﮯ ﻧﮩﯾں
ﮨن۔ دھرم-ﮔرﻧﺗﮭ دے ﻟوﮐﺎں وچ اک ﻧﯾﮏ ﮐِم ﻧﭨﯽ ﮨﮯ ﺟو رات وﯾﻠﮯ اﷲ
دے ﺑﭼﻧﺎں ﻧوں ﺳﻧﺎؤﻧدی ﮨﮯ اﺗﮯ اس دے اﮔﮯ ﻣﺗﮭﺎ ﭨﯾﮑدی ﮨﮯ۔ 114۔ اوه
اﷲ اﺗﮯ اﻧﺗم دن وّچ وﺷواس ﮐردے ﮨن ،اﺗﮯ ﺻﺣﯾﺢ ﻧوں درﺳﺎؤﻧدے ﮨن
اﺗﮯ ﺑراﺋﯾﯾﺎں ﻧوں روﮐدے ﮨن ،اﺗﮯ اک دوﺟﮯ ﻧﺎل ﭼﻧﮕﮯ ﮐﻣﺎں وّچ
ﺟﮭﮕڑے ﮐردے ﮨن۔ اوه دھرﻣﯽ ﮨن ۔
ال-ﻋﻣران 3:199 ::۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔ اﺗﮯ ﮐﺟﮭ ﻟوک دھرم-ﮔرﻧﺗﮭ وچ ﺿرور ﮨن
ﺟو اﷲ وچ وﺷواس ﮐردے ﮨن اﺗﮯ ﺟو ﺗﮩﺎﻧوں ﭘرﮔٹ ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ اﺗﮯ ﺟو
اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﭘرﮔٹ ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ ،اﭘﻧﮯ آپ ﻧوں اﷲ اﮔﮯ ﻧﻣرﺗﺎ ﻧﺎل ﭨﮭوﮐدا
ﮨﮯ۔ اوه اک دﮐﮭﯽ ﻻﺑﮭ ﻟﺋﯽ اﷲ دے ﺧﻼﺻﮯ )ﭼﻧہ( ﻧوں ﻧﮩﯾں وﯾﭼﻧﮕﮯ!
ﻧﺳﺎ  162 :4۔۔۔۔۔ ﭘر اوه ﺟو ﮔﯾﺎن وّچ ﻓرم ﮨن ،اﺗﮯ ﻧﮩﭼﺎ ،ﺟو ﮐہ وّچ
وﺷواس ﮨﮯ ،ﺟو ﮐہ ﺗﮩﺎﻧوں اس ﻟﺋﯽ ﭘرﮔٹ ﮨﻧدا ﮨﮯ ،اﺗﮯ اﯾﮩہ ﮨﮯ ﺟو ﮨﮯ،
ﺟو ﮐہ ﺗﮩﺎڈے اﮔﮯ ﭘرﮔٹ ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ ﭘرارﺗﮭﻧﺎ وچ ﺧﺎص ﮐرﮐﮯ ﻣﺣﻧﺗﯽ
اﺗﮯ ﺟﮩڑے ﺑﮭﮕﺗﺎن ،زﮐت ،اﷲ اﺗﮯ آﺧری دن وّچ وﺷواﺳﯽ۔ اوﮨﻧﺎں ﻧوں
اﺳﯾں اک وڈا اﻧﻌﺎم دﯾواﻧﮕﮯ ۔
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ﻗرآن دﯾﺎں آﺋﺗﺎں ﺟﮩڑﯾﺎں ﻋﯾﺳﺎﺋﯾﺎں اﺗﮯ ﯾﮩودﯾﺎں ﻧوں “ﭘﺷﭨﯽ” ﮐردﯾﺎں ﮨن
دﮐﮭﺎؤﻧدﯾﺎں ﮨن ﮐہ اوﮨﻧﺎں ﮐول ﺑﺎﺋﯾﺑل ﺳﯽ ﺟو ﻣﺣﻣد دے ﺳﻣﯾں ﻧﮩﯾں ﺑدﻟﯽ
ﮔﺋﯽ ﺳﯽ
ﻣﺎﺋﯾڈ  5:66اﺗﮯ  69۔۔۔۔۔۔ 66۔ ﺟﮯ اوﮨﻧﺎں ﻧﮯ ﺗورات اﺗﮯ اﻧﺟﯾل ﻧوں
f
وﯾﮑﮭﯾﺎ ﮨﻧدا اﺗﮯ ﺟو اوﮨﻧﺎں ﻧوں اوﮨﻧﺎں دے ﭘرﺑﮭو دوارا ﭘرﮔٹ ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ
ﮨﻧدا ،ﺗﺎں اوه ﺿرور اوﮨﻧﺎں دے اﭘروں اﺗﮯ ﮨﯾﭨﮭوں ﭘوﺷن ﭘﺎؤﻧدے۔ اﭘﻧﮯ
ﭘﯾر۔ اوﮨﻧﺎں وﭼوں اوه ﻟوک وی ﮨن ﺟو درﻣﯾﺎﻧﮯ ﮨن ،ﭘر اوﮨﻧﺎں وﭼوں ﺑﮩت
ﺳﺎرے ﺑﮭﯾڑے ﭼﺎل-ﭼﻠن واﻟﮯ ﮨن ۔۔۔ 69۔ ﺟﮩڑے ﻟوک )ﻗرآن وّچ(
وﺷواس ﮐردے ﮨن  ،اﺗﮯ اوه ﺟﮩڑے ﯾﮩودی ،اﺗﮯ ﺳﺎﺑﯾﺋن ،اﺗﮯ ﻋﯾﺳﺎﺋﯽ ﮨن
 ،ﺟو اﷲ وّچ وﺷواس رﮐﮭدے ﮨن اﺗﮯ آﺧری دن اﺗﮯ ﺻﺣﯾﺢ ﮐم ﮐرن ﻧﺎل،
اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﮐوﺋﯽ ڈر ﻧﮩﯾں آوﯾﮕﺎ اﺗﮯ ﻧہ ﮨﯽ اوه اداس ﮨوﻧﮕﮯ ۔
اراﭘﮭ  159 :7اﺗﮯ  169۔۔۔۔۔ 159۔ اﺗﮯ ﻣوﺳٰﯽ دے ﻟوﮐﺎں وﭼوں ،اک
ﺳﻣﺎج ﮨﮯ ﺟو ﺳﭼﺎﺋﯽ ﻧﺎل اﮔﮯ ودھدا ﮨﮯ اﺗﮯ اس ﻧﺎل ﻧﯾﺎں ﺳﺗﮭﺎﭘت ﮐردا
ﮨﮯ ۔۔۔ 169۔ ﮐﯽ دھرم-ﮔرﻧﺗﮭ دا ﻧﯾم اوﮨﻧﺎں اﺗﮯ ﻧﮩﯾں ﻟﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ؟ اس ﻟﺋﯽ
ﮐہ اوه ﺳﭻ ﻧوں ﭼﮭڈّ ﮐﮯ اﷲ ﺑﺎرے ﮐﺟﮭ ﻧﮩﯾں ﺑوﻟﻧﮕﮯ ؟ اﺗﮯ اوﮨﻧﺎں ﻧﮯ
اﺳدا ادٔھﯾن ﮐﯾﺗﺎ ﮨﮯ ﺟو اس وّچ ﮨﮯ ۔ اﺗﮯ اس ﻧﮯ دے ﮔﮭر ای دے ﺑﻌد
ﺑﮩﺗر ﮨﮯ ﺟﮩڑے اس ﻧوں ڈر ﮨﮯ ،ﮨﻧدا ﮨﮯ۔ ﮐﯽ ﺗﮩﺎﻧوں ﮐوﺋﯽ ﺳﻣﺟﮭ ﻧﮩﯾں
ﮨﮯ؟
ﻣوﻣن  54-53 :40۔۔۔۔۔ 53۔ اﺗﮯ اﺳﯾں ﻣوﺳٰﯽ ﻧوں ﺳﯾدھ دﺗﯽ اﺗﮯ ﺑﭼﯾﺎں
ﻧوں اﺳراﺋل ﻧوں ﭘوﺗﮭﯽ دے وارث ﺑﻧﺎؤن ﻟﺋﯽ ﺑﻧﺎﯾﺎ ۔ 54۔ ﺳﻣﺟﮭدار ﻣﻧﮑﮭﺎں
ﻟﺋﯽ اک ﻣﺎرگ درﺷﮏ اﺗﮯ اک ﯾﺎد دواؤن واﻻ ۔
ﺟﺗﮭﯾﺎ  45:16۔۔۔۔۔ اس ﺗوں ﭘﮩﻼں ،اﺳﯾں ﻋزراﺋﯾل دے ﺑﭼﯾﺎں ﻧوں ﮐﺗﺎب
اﺗﮯ ﮐﻣﺎﻧڈ اﺗﮯ ﻧﺑﯽ دﺗﯽ ﺳﯽ  ،اﺗﮯ اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﭼﻧﮕﯾﺎں ﭼﯾزاں ﭘردان
ﮐﯾﺗﯾﺎں ،اﺗﮯ اوﮨﻧﺎں )ﺳﺎرے( ﻟوﮐﺎں دے اﭘر ﻣﮩرﺑﺎﻧﯽ ﮐﯾﺗﯽ ۔
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ﻗرآن وچ اوه آﺋﺗﺎں ﺟو ﯾﮩودﯾﺎں اﺗﮯ ﻋﯾﺳﺎﺋﯾﺎں دے "آﻟوﭼﻧﺎﺗﻣﮏ" ﮨن،
اس وچ ﮐوﺋﯽ ﺗﮏ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ﮐہ اوﮨﻧﺎں ﻧﮯ ﺑﺎﺋﯾﺑل دے ﭘﺎﭨﮭ ﻧوں ﺑﮭرﺷٹ
ﮐر دﺗﺎ ﺳﯽ
اے۔ “ ﺗﺳﯾں ﺟﺎﻧﺑﺟّﮭ ﮐﮯ ﺳﭻ ﻧوں ﮐﯾوں ﻟﮑﺎؤﻧدے ﮨو؟”
ﺑﺎق ارا  159 ,2:42اﺗﮯ  174۔۔۔۔۔
ال  -ﻣﺎﺋﯾران  71::۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔
ﻣﺎﺋﯾڈ  15 :5۔۔۔۔۔
ﻣﺎﺋﯾڈ  5:61۔۔۔۔۔
ﻣﺎﺋﯾڈ  6:91۔۔۔۔۔

f

ﺑﯽ۔ “ اس ﻧوں اک ﭘﯾﻠﯾﭨری دی ﻗﯾﻣت وچ ﺑﻧد ﮐرو”
ﺑﮑﺎرا  79 ,2:41اﺗﮯ  174۔۔۔۔۔
ال  -ﻣﺎﺋﯾران  187 :3۔۔۔۔۔
ﻧﯾﺳﺎ  4:44۔۔۔۔۔
ﻣﺎﺋﯾڈ  5:44۔۔۔۔۔
ﭨﯾوے  9 :9۔۔۔۔۔
ﺳﯽ۔ “ اوه اس اک ﺣﺻﮯ ﻧوں ﺑﮭّل ﺟﺎﻧدے ﮨن ﺟس ﻧﺎل اوه
ﺳﯽ ﻧوں ﯾﺎد ﮐراﯾﺎ ﮔﯾﺎ"
ﻣﺎﺋﯾڈ  14-13 :5۔۔۔۔۔
ڈی۔ “ اوﮨﻧﺎں وﭼوں ان ﭘڑھ آدﻣﯽ ﮨن ﺟو ﮨن
ﺑﮯ ﺳﻣﺟﮭ دی ﭘوﺗﮭﯽ وّچ'
ﺑﺎق آرا  2:78۔۔۔۔۔
ال  -ﻣﺎﺋﯾران  66::۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔
ﻣﺎﺋﯾڈ  6:91۔۔۔۔۔
ای۔ “ ﻧﮩﯾں ،اوﮨﻧﺎں وﭼوں ﺑﮩﺗﮯ وﺷواس ﻧﮩﯾں ﮐردے”
ﺑﺎق ارا  100 :2۔۔۔۔۔
ال  -ﻣﺎﺋﯾران  3:23۔۔۔۔۔
ﻣﺎﺋﯾڈ  62 ,43-42 :5اﺗﮯ  68۔۔۔۔۔
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ﻗرآن وچ اوه آﺋﺗﺎں ﺟو ﯾﮩودﯾﺎں اﺗﮯ ﻋﯾﺳﺎﺋﯾﺎں دے "آﻟوﭼﻧﺎﺗﻣﮏ" ﮨن،
اس وچ ﮐوﺋﯽ ﺗﮏ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ﮐہ اوﮨﻧﺎں ﻧﮯ ﺑﺎﺋﯾﺑل دے ﭘﺎﭨﮭ ﻧوں ﺑﮭرﺷٹ
ﮐر دﺗﺎ ﺳﯽ
اﯾﭘّﮭ۔ “ ﮐﺟﮭ دھڑے اس دے اک ﺣﺻﮯ ﺗوں اﻧﮑﺎر ﮐردے ﮨن”
ﺑﺎق آرا  2:85۔۔۔۔۔
f
ال  -ﻣﺎﺋﯽ ﻣرﯾن  3:98۔۔۔۔۔
ﻧﯾﺳﺎ  152-150 :4۔۔۔۔۔
راڈ  13:36۔۔۔۔۔
ﺟﯽ۔ “ ﺗﺳﯾں وﺷواﺳﯽ ﻧوں راه ﺗوں ﺑﮭﺟﺎؤﻧدے ﮨو اﷲ”
ال  -ﻣﺎﺋﯾران  99::۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔
اﯾﭻ۔ “ اوﮨﻧﺎں دی اک دھر ﮨﮯ ﺟو وﮔﺎڑدی ﮨﮯ اﭘﻧﯽ زﺑﺎن ﻧﺎل ﭘوﺗﮭﯽ”
ﺑﺎق آرا  2:75۔۔۔۔۔ اﷲ دا ﺷﺑد ﺳﻧﯾﺎ اﺗﮯ
ﺟﺎن ﺑﺟﮭ ﮐﮯ اس ﻧوں ﺑﮭﭨﮑﯾﺎ
ال  -ﻣران  3:78۔۔۔۔۔ ﺟو وﮔﺎڑدے ﮨن
اﭘﻧﯽ زﺑﺎن ﻧﺎل ﺣواﻟﮯ ۔۔۔
ﻧﯾﺳﺎ  4:46۔۔۔۔۔ ﯾﮩودی اﭘﻧﮯ ﺗوں ﺷﺑد ﺑدﻟدے ﮨن
ﭘرﺳﻧﮓ اﺗﮯ ﮐﮩو ۔۔۔
ﻣﺎ ' آﺋﯾڈﯾﺎ  5:13اﺗﮯ  41۔۔۔۔۔ اوه ﺷﺑد ﺑدﻟدے ﮨن ۔۔۔
اوﮨﻧﺎں دﯾﺎں زﺑﺎﻧﺎں ﻧﺎل ﮐﮭﻠواڑ ﮐرﻧﺎ ۔۔۔ ﺑدﻟﻧﺎ
ﺷﺑد ﻧوں اﭘﻧﮯ ﭘرﺳﻧﮓ اﺗﮯ ﮐﯾﮩﺎ ﮨﮯ ۔۔۔
ﻣﺎﺋﯾڈ  6:91۔۔۔۔۔ ﮐﮩو ) ﺑوﻟن واﻟﮯ ﯾﮩودﯾﺎں ﻧوں)
اس طرﺣﺎں ) ۔۔۔
اراﭘﮭ  162 :7۔۔۔۔۔ اوه ﺷﺑد ﺑدل ﮔﯾﺎ ﺟﺳدا ﺳﯽ
ﮔﯾﺎ ﻧوں دﺳﯾﺎ ۔۔۔
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ب دا “ادﯾش” ﮐﯽ ﮨﮯ ؟
اﭘﻧﯽ ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں ﻧﺎل ﺳﻧﺑﻧدھ رﮐﮭن وچ اوه ر ّ
ﭘرﺷن ﭘﭼﮭو  :اﺳدﯾﺎں ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں دے ﺳﻧﺑﻧدھ وچ ﭘرﻣﯾﺷر دا ادﯾش ﮐﯽ ﮨﮯ
ب ﭼﺎﮨﻧدا ﮨﮯ ﮐہ اس دﯾﺎں ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں ﺑدﻟﯾﺎں ﺟﺎن ،ﺟﺎں ﺧراب
؟ ﮐﯽ ر ّ
ﮨون؟ ﺑﺎﻟﮑل ﻧﮩﯾں ! دوﻧو ﺑﺎﺋﯾﺑل اﺗﮯ ﻗرآن وّچ ﺳﮩﻣت ﮨﻧدے ﮨو ﮐہ ﭘرﻣﯾﺷر
ﮏ ﮨوﻧﺎ ﭼﺎﮨﻧدے ﮨو ج ﺗﺑدﯾل ﮨو! ﻧﮩﯾں ﺗﺎں
ﮐردا ﮨﮯ " ،ﻧہ " اس دے ﭘوﺗر ﺑ ّ
ب “اﮐو اک” )اﯾل -اڈل( ﻧﮩﯾں ﮨو ﺳﮑدا ﮐﯾوﻧﮑہ اوه اﯾﮩﻧﺎں ﭘfوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں ﻧوں
ر ّ
دھرﻣﯽ ﻣﺎﭘدﻧڈ وﺟوں اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐرﯾﮕﺎ ﺟس دوارا ﻧﯾﺎں دے دن ﺳﺎری ﻣﻧﮑﮭ
ﺟﺎﺗﯽ دا ﻧرﻧﺎ ﮐﯾﺗﺎ ﺟﺎﺋﯾﮕﺎ۔
ﺑﺎﺋﯾﺑل دے اﻧوﺳﺎر
ﺑوﺳﺗﮭﺎ ﺳﺎر  2 :4۔۔۔۔۔ ﺗﮩﺎﻧوں اوه ﺷﺑد ﻧﮩﯾں ﺟوڑﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا ﺟﺳدا ﻣﯾں ﺗﮩﺎﻧوں
ﺣﮑم دﻧدا ﮨﺎں ،ﺗﮩﺎﻧوں اس وﭼوں ﮐوﺋﯽ وی ﭼﯾز ﮔﮭ ّ
ٹ ﻧﮩﯾں ﮐرﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾدی،
ﺗﺎں ﺟو ﺗﺳﯾں ﯾﮩوواه ،اﭘﻧﮯ ﭘرﻣﯾﺷر ،دے ﺣﮑﻣﺎں دی ﭘﺎﻟﻧﺎ ﮐرو ﺟو ﻣﯾں
ﺗﮩﺎﻧوں آﮐﮭدا ﮨﺎں۔
ﺑوﺳﺗﮭﺎ ﺳﺎر  12:32۔۔۔۔۔ ﺟو ﮐﺟﮭ وی ﻣﯾں ﺗﮩﺎﻧوں ﮐرن دا آدﯾش دﻧدا ﮨﺎں،
اس ﻧوں ﻣﻧو؛ ﺗﮩﺎﻧوں اس وّچ ﮐوﺋﯽ ﺟوڑ ﻧہ ﮐرﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا اﺗﮯ ﻧہ ﮨﯽ اﺳﻧوں
ﮔﮭﭨﺎؤﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ ۔
ﯾﺳﺎﯾﺎه  14:24اﺗﮯ  27۔ … ۔ 24۔ ﻣﯾزﺑﺎﻧﺎں دے اﯾل اوارڈی ﻧﮯ ﺳﮩں
ﮐﮭﺎدھﯽ ﮨﮯ ،۔۔۔ ﺟوﯾں ﮐہ ﻣﯾں ﻧرﻧﺎ ﮐﯾﺗﺎ ﮨﮯ  ،اس طرﺣﺎں ﮐﮭڑے ﮨوﺋﮯﮔﺎ
27 :۔ ﮐﯾوﻧﮑہ ﺳرﺑﺷﮑﺗﯾﻣﺎن دے ﭘرﺑﮭو ﻧﮯ ﯾوﺟﻧﺎ ﺑﻧﺎﺋﯽ ﮨﮯ ،اﺗﮯ ﮐون اس
ﻧوں ﻧﺎﻣﻧظور ﮐرﯾﮕﺎ ؟ اﺗﮯ اس دے ﮨﺗﮭ ﮨﮯ وﮐﮭﺎﺋﯽ اﺗﮯ ﺟس ﻧﮯ اس ﻧوں
دوﺑﺎره ﭼﺎﻟو ﮨووےﮔﺎ ؟
ﯾرﻣﯾﺎه  32-22 :36۔۔۔۔۔ 27۔ ﺗد ﯾﮩوواه دا ﺷﺑد ﯾرﻣﯾﺎه ﻧوں آﯾﺎ ﺟدوں ﭘﺎﺗﺷﺎه
ﻧﮯ ﭘﺗری ﺳﺎڑ دﺗﯽ ﺳﯽ۔ 28۔ ﺗد اک ﮨور ﭘﺗری ﻟﮯ ،اﺗﮯ اس وّچ ﺳﺎرے
ﭘراﻧﮯ ﺷﺑد ﻟﮑﮭ ﺟو ﭘﮩﻼں ﺳﮑرول ۔۔۔
ﯾوﮨﻧﺎ  12:48۔۔۔۔۔ ﺟو ﮐہ ﻣﯾﻧوں اﻧﮑﺎر ﮐردا ﮨﮯ اﺗﮯ ﻧہ ﻗﺑوﻟدا ﻣﯾرے ﺷﺑد ،
ﺟس ﮐول ﮨﮯ  ،ﺟو ﮐہ اک ﻣﻧﺻف ﮨﮯ اس ﻧوں :ﺷﺑد دا ﮨﮯ ،ﺟو ﮐہ
ﻣﯾﻧوں آﮐﮭﯾﺎ ﮨﮯ  ،اﺳﮯ ﻧوں اﻧت دے دن اﺗﮯ اﺳدا ﻧرﻧﺎ ﮐرﯾﮕﺎ ۔
ﭘرﮐﺎش دی ﭘوﺗﮭﯽ  22:19۔۔۔۔۔ اﺗﮯ ﺟﮯ ﮐوﺋﯽ اس ﺑﮭوﮐﮭﺑﺎﻧﯽ دی ﮐﺗﺎب
دے ﺷﺑداں ﻧوں دور ﮐر ﻟﯾﻧدا ﮨﮯ  ،ﺗﺎں ﭘرﻣﯾﺷر اﭘﻧﯽ ﮐﺗﺎب ﻧوں ﺟﯾون دی
ﮐﺗﺎب وﭼوں ﮨﭨﺎ دﯾوﯾﮕﺎ ۔۔۔
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ب دا “ادﯾش” ﮐﯽ ﮨﮯ ؟
اﭘﻧﯽ ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں ﻧﺎل ﺳﻧﺑﻧدھ رﮐﮭن وچ اوه ر ّ
ﻗرآن دے اﻧوﺳﺎر
اراﭘﮭ  196 :7۔۔۔۔۔ ﻣﯾرا ﺑﭼﺎء ﮐرن واﻻ ﻣﺗر اﷲ ﮨﮯ ،ﺟس ﻧﮯ ﭘوﺗﮭﯽ ﻧوں
ﭘرﮔٹ ﮐﯾﺗﺎ ۔ اوه دھرﻣﯽ ﻟوﮐﺎں ﻧﺎل دوﺳﺗﯽ ﮐردا ﮨﮯ۔
ﻣﺎﺋﯾڈ 11:57۔۔۔۔۔ ﻟﺋﯽ ﻣﯾرے ﭘرﺑﮭو ﮨﮯ ﺳﺑﮭ ﮐﺟﮭ 'ﺗﮯ ﮔﺎرڈﯾﺋfن ۔
ﮏ ،ﯾﺎد-ﭘﺗر ﺑﮭﯾﺟﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ  ،اﺗﮯ
ﮨﺟڑ  9 :15۔۔۔۔۔ ﺳﺎڈے ﮐول ،ﺑﻧﺎں ﺷ ّ
اﺳﯾں اس ﻧوں ﺳرﮐﮭﺎت ﮐردے ﮨﺎں ۔
ﻣﺣﻣد  47:11اﺗﮯ  32۔۔۔۔۔ 11۔ ﮨﮯ ،ﮐﯾوﻧﮑہ اﷲ وﺷواﺳﯽ دے رﮐﮭﺎک
ب وّچ ﮐوﺋﯽ رﮐﮭواﻻ ﮨﮯ۔ ۔२۔ ﺟﮩڑے ﻟوک اوﺷواس ﮐردے ﮨن
ﮨﮯ اﺗﮯ ر ّ
اﺗﮯ دوﺟﯾﺎں ﻧوں اﷲ دے رﺳﺗﮯ ﺗوں روﮐدے ﮨن اﺗﮯ رﺳﺗہ ﭘرﮔٹ ﮨون
ﺗوں ﺑﻌد دوت ﻧﺎل ﺟﮭﮕڑا ﮐردے ﮨن ،اوه ﮐﺳﮯ وی طرﺣﺎں اﷲ ﻧوں
ﻧﻘﺻﺎن ﻧﮩﯾں ﭘﮩﻧﭼﺎ ﺳﮑدے  ،ﭘرﻧﺗو اﷲ اﺻل وّچ اوﮨﻧﺎں دے ﺳﺎرے ﮐﻣﺎں دا
ﭘﮭل دﯾوﯾﮕﺎ ۔
ﻣﺎﺋﯾڈ  58:10۔۔۔۔۔ ﮔﭘت ﺻﻼَح ﺷﯾطﺎن دا ﮐم ﮨﮯ  ،ﺟو اس طرﺣﺎں
وﻓﺎداراں ﻧوں ﺗﻧﮓ ﮐرن دی ﮐوﺷش ﮐردا ﮨﮯ ۔ ﭘﮭر وی اوه اﷲ دی آﮔﯾﺎ
ﺗوں ﻋﻼوه ﮐﺟﮭ وی ﻧﻘﺻﺎن ﻧﮩﯾں ﭘﮩﻧﭼﺎ ﺳﮑدا ۔ اﷲ وّچ وﻓﺎداراں ﻧوں اﭘﻧﺎ
ﺑﮭروﺳہ رﮐﮭن دﯾو ۔
ﮨﯾش آر  59:23۔۔۔۔۔ اوه اﷲ ﮨﮯ ۔۔۔ وﺷواس دا رﮐﮭﺎک ﺳرﮐﮭﯾﺎ دا ﺳروت
ﮨﮯ ؛ ﮔﺎرڈﯾﺋن ۔۔۔
ﺣﻘہ  47-69:44۔۔۔۔۔ 44۔ اﺗﮯ ﺟﮯ اﺳﻧﮯ ﺳﺎڈے ﺑﺎرے ﻏﻠط ﮐﮩﺎوﺗﺎں دی
ﮐﺎ ک ی ﮨﮯ 45 ،۔ اﺳﯾں ﯾﻘﯾﻧﺎ ً اﺳﻧوں ﺳﺟﮯ ﮨﺗﮭ ﻧﺎل ﭘﮭڑ ﻟﯾﺎ ﺳﯽ ۔  46اﺗﮯ
ﭘﮭر اﺳدی ﺟﯾون-ﺷﻣﮭﺎری ﺗوڑ دﺗﯽ ۔ 47۔ اﺗﮯ ﺗﮩﺎڈے وﭼوں ﮐوﺋﯽ وی
ﻧﮩﯾں۔ ﺳﺎﻧوں اس ﺗوں دور رﮐﮭ ﺳﮑدا ﺳﯽ ۔
زﯾن  28-26 :72۔۔۔۔۔ 26۔ اوه )اﮐﻼ( ادرﺷٹ ﺟﺎﻧدا ﮨﮯ ،اﺗﮯ ﮐﺳﮯ ﻧوں
اﭘﻧﺎ ﺑﮭﯾت ﻧﮩﯾں دﺳدا۔ 27۔ ﺳواﺋﮯ ﮨرﯾﮏ دوت ﻧوں ﺟس ﻧوں اﺳﻧﮯ ﭼﻧﯾﺎ
ﮨﮯ ،اﺗﮯ ﭘﮭر اوه ﺳرﭘرﺳت ﺑﮭﯾﺟدا ﮨﮯ ﺟو اﺳدے اﮔﮯ اﺗﮯ اﺳدے ﭘﭼﮭﮯ
ﺗردے ﮨن ۔ 28۔ ﮐہ اوه ﺟﺎﻧدا ﮨﮯ ﮐہ اوﮨﻧﺎں ﻧﮯ ﺳﭻ ﻣّﭻ اﭘﻧﮯ ﭘرﺑﮭو دا
ﺳﻧدﯾش دﺗﺎ ﮨﮯ ۔ اوه اوﮨﻧﺎں دے ﺳﺎرے ﮐﻣﺎں ﻧوں ﮔﮭﯾردا ﮨﮯ ،اﺗﮯ ﺳﺎرﯾﺎں
ﭼﯾزاں دی ﮔﻧﺗﯽ ﮐردا ﮨﮯ ۔
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ب دی “ ﺷﮑﺗﯽ” ﮐﯽ ﮨﮯ ؟
اﭘﻧﯽ ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں ﻧﺎل ﺳﻧﺑﻧدھ رﮐﮭن وچ اوه ر ّ
ب دی ﺷﮑﺗﯽ ﮐﯽ ﮨﮯ ؟
ﭘرﺷن ﭘﭼﮭو  :اﺳدﯾﺎں ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں دے ﺳﻧﺑﻧدھ وچ ر ّ
ب اﭘﻧﯽ ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں ﻧوں ﺗﺑدﯾﻠﯽ اﺗﮯ ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر ﺗوں ﺑﭼﺎؤن ﻟﺋﯽ “
ﮐﯽ ر ّ
ﺳﻣرﺗّﮭ ” ﮨﮯ ؟ ﺑﺎﻟﮑل ﮨﺎں ! ﺑﺎﺋﯾﺑل اﺗﮯ ﻗرآن دووﯾں ﺳﮩﻣت ﮨن ﮐہ ﭘرﻣﺎﺗﻣﺎ
ب
اﭘﻧﯾﺎں ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں دی رﮐﮭﯾﺎ ﮐرن ﻧﺎﻟوں “ﺳﻣرﺗّﮭ” ﮨﮯ! ﻧﮩﯾں ﺗﺎں اوه " ر ّ
ﺳرﺑﺷﮑﺗﯾﻣﺎن " )ال-ﻗدﯾر( ﻧﮩﯾں ﮨﻧدا۔
f
ﺑﺎﺋﯾﺑل دے اﻧوﺳﺎر
زﺑوراں دی ﭘوﺗﮭﯽ  7-6 :12۔۔۔۔۔ 6۔ ﭘرﺑﮭو دے ﺷﺑد ﺷدھ ﺑﭼن ﮨن ،دھرﺗﯽ
دے ﺑﮭﭨﮭﯽ وّچ ﭼﺎﻧدی دی طرﺣﺎں ،ﺳ ّ
ت وار ﺷدھ۔ 7۔ ﺗﺳﯾں اوﮨﻧﺎں ﻧوں
رﮐﮭو ۔ ﮨﮯ ﺳﺎﺋﯾں ،ﺗوں اوﮨﻧﺎں ﻧوں اس ﭘﯾڑھﯽ ﺗوں ﺳدا ﻟﺋﯽ رﮐﮭﯾﻧﮕﺎ ۔
زﺑور  6-5 :146۔۔۔۔۔ 5۔ ﭘرﻣﺎﺗﻣﺎ … 6۔ ﺟو ﺳﭼﯾﺎﺋﯽ ﻧوں ﺳدا ﻗﺎﯾم رﮐﮭدا
ﮨﮯ ۔
ﯾﺳﺎﯾﺎه  11-9 :46۔۔۔۔۔ 9۔ ﭘراﻧﮯ دے ﺳﺎﺑﻘہ ﮐﺟﮭ ﯾﺎد رﮐﮭو :اس ﻟﺋﯽ ۔۔۔
ﻣﯾﻧوں ﭘرﻣﯾﺷر اﺗﮯ ﮨﻧدا ﮨﮯ ،ﮐوﺋﯽ وی ﻣﯾرے ورﮔﺎ  10 ،۔ ُم ﺗوں اﻧت
ﮏ ﻧﮩﯾں ﮨوﺋﮯ ،اوه
ﺑﺎرے دﺳﻧﺎ  ،اﺗﮯ ﭘراﻧﮯ ﺳﻣﯾں ﺗوں اوه ﮐم ﺟو اﺟﮯ ﺗ ّ
آﮐﮭ رﮨﮯ ﺳن " ،ﻣﯾری ﺻﻼَح ﮐﮭڑی رﮨﯾﮕﯽ اﺗﮯ ﻣﯾں اﭘﻧﯽ ﭘوری اﭼﮭﺎ ﻧﺎل
ﮐراں ﮔﺎ 11 :۔ ﻣﯾں اﯾﮩہ ﮐﯾﮩﺎ ﮨﮯ  ،ﻣﯾں اس ﻧوں ﭘورا وی ﮐراں ﮔﺎ ؛ ﻣﯾں
اﺳدا ادﯾش رﮐﮭﯾﺎ ﮨﮯ  ،ﻣﯾں اﯾﮩہ وی ﮐراں ﮔﺎ ۔
ﯾﺳﺎﯾﺎه  55:11۔۔۔۔۔ اس ﻟﺋﯽ ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ ﮐہ ﻣﯾرے ﺷﺑد دا ﮨﮯ ،ﺟو ﮐہ ﺑﺎﮨر
ﻣﯾرے ﻣﻧہ دے ﺑﺎﮨر ﻣرﯾﮕﺎ ﮨو؛ اﯾﮩہ ﻣﯾرے ﮐول ﺑﮯ ﮐﺎر ﻧﮩﯾں واﭘس آوﯾﮕﯽ
 ،ﭘر اﯾﮩہ اوﮨﯽ ﮐﺟﮭ ﮐرﯾﮕﺎ ﺟو ﻣﯾں ﭼﺎﮨﻧدا ﮨﺎں ،اﺗﮯ اﯾﮩہ اس ﭼﯾز وّچ
ﺧوش ﺣﺎل ﮨووےﮔﺎ ﺟس ﻧوں ﻣﯾں ﺑﮭﯾﺟﯾﺎ ﮨﮯ ۔
ﻣرﮐس  12:24۔۔۔۔۔ ﯾﺳو ﻧﮯ اوﮨﻧﺎں ﻧوں اﺗر دﺗﺎ “ ،ﺗﺳﯾں اس ﻟﺋﯽ ﻏﻠط ﻧﮩﯾں
ﮨو ﮐﯾوﻧﮑہ ﺗﺳﯾں ﭘوﺗﮭﯾﺎں ﺟﺎں ﭘرﻣﯾﺷر دی ﺷﮑﺗﯽ ﻧوں ﻧﮩﯾں ﺟﺎﻧدے ﮨو۔
ﻣرﮐس  13:31۔۔۔۔۔ ﺳورگ اﺗﮯ دھرﺗﯽ ﻣٹ ﺟﺎﻧﮕﮯ ،ﭘر ﻣﯾرے ﺷﺑد ﮐدے
ﻧﮩﯾں ﻣﭨﮯ ﺟﺎﻧﮕﮯ ۔
ﻟوﮐﺎ  16:17۔۔۔۔۔ ﺳورگ اﺗﮯ دھرﺗﯽ دا ﻟﻧﮕﮭﻧﺎ ﺳوﮐﮭﺎ ﮨﮯ ،ﺑوﺳﺗﮭﺎ دے
اک ﭨﮑڑے دا ﻧﺎﮐﺎم ﮨون ﻧﺎﻟوں ۔
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ب دی “ ﺷﮑﺗﯽ” ﮐﯽ ﮨﮯ ؟
اﺳدﯾﺎں ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں ﻧﺎل ﺳﻧﺑﻧدھت ر ّ
ﻗرآن دے اﻧوﺳﺎر
ﺑﮑﺎرا  2:20اﺗﮯ  255۔۔۔۔۔ 20۔ اﷲ دی ﮨر ﭼﯾز اﺗﮯ ﺷﮑﺗﯽ ﮨﮯ ۔۔۔ اﷲ !
اﺗﮭﮯ ﮐوﺋﯽ دﯾوﺗﺎ ﻧﮩﯾں  ،ﺟﯾو ّ
ت ،اﻧﺎِد ۔۔۔ 255۔ اﺳدا ﺗﺧت ﺳورﮔﺎں اﺗﮯ
دھرﺗﯽ ﻧوں ﮔﻠﮯ ﻟﮕﺎؤﻧدا ﮨﮯ  ،اﺗﮯ اﺳﻧوں ﺗﮭﮑدا ﮨﮯ ﮐہ اوه fدوواں ﻧوں
ﺑرﻗرار ﻧﮩﯾں رﮐﮭدا ۔
اﯾﻧم  115 - 114 :6۔۔۔۔۔ 114۔ ﮐﯽ ﻣﯾں ﺟّﺞ ﻟﺋﯽ اﷲ ﺗوں ﻋﻼوه ﮨور
ﺑﮭﺎﻻﻧﮕﺎ  ،ﺟدوں اوه اوه ﮨﮯ ﺟس ﻧﮯ ﺗﮩﺎﻧوں دھرم-ﮔرﻧﺗﮭ ﺑﺎرے ﭘوری
طرﺣﺎں ﺳﻣﺟﮭﺎﯾﺎ ﮨﮯ ؟ ۔۔۔ 115۔ ﺳﻣﭘورن ﮨﮯ ﺗﮩﺎڈا ﺷﺑد ﺳﭻ اﺗﮯ ﻧﯾﺎں وّچ
ﺳوآﻣﯽ ۔ اﺗﮭﮯ ﮐﺟﮭ وی ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ﺟو اﺳدے ﺷﺑداں ﻧوں ﺑدل ﺳﮑدا ﮨﮯ ۔
ﮏ ،ﯾﺎد-ﭘﺗر ﺑﮭﯾﺟﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ  ،اﺗﮯ
ﮨﺟڑ  9 :15۔۔۔۔۔ ﺳﺎڈے ﮐول ،ﺑﻧﺎں ﺷ ّ
اﺳﯾں اس ﻧوں ﺳرﮐﮭﺎت ﮐردے ﮨﺎں ۔
ﺣﺞ  22:52۔۔۔۔۔ اﺗﮯ اﺳﯾں ﺗﮩﺎڈے اﮔﮯ ﮐدے ﮐوﺋﯽ دوت ﺟﺎں ﻧﺑﯽ ﻧﮩﯾں
ﮏ( ﺟدوں اﺳﻧﮯ ﮐوﺋﯽ اﭼﮭﺎ ﭘﯾدا ﮐﯾﺗﯽ ﺗﺎں ﺷﯾطﺎن ﻧﮯ
ﺑﮭﯾﺟﯾﺎ ،ﭘر )ﺑﻧﺎں ﺷ ّ
اﺳدی اﭼﮭﺎ وّچ ﮐﺟﮭ ﭘرﯾم ﭘﺎ دﺗﺎ۔ ﭘر اﷲ اس ﻧوں رد ّ ﮐردا ﮨﮯ ﺟو ﺷﯾطﺎن
ﻻؤﻧدا ﮨﮯ ۔ اﷲ اس دے ﺳﻧﮑﯾت )ﺧﻼﺻﮯ( ﺳﺗﮭﺎﭘت ﮐردا ﮨﮯ
ﻟوک ﻣﺎن  31:27۔۔۔۔۔ اﺗﮯ ﺟﮯ دھرﺗﯽ دے ﺳﺎرے رﮐﮭ ﻗﻠم ﺳن ،اﺗﮯ
ﺳﻣﻧدر ،اﺳدی ﺳﮩﺎﺋﺗﺎ ﮐرن ﻟﺋﯽ ﺳ ّ
ت ﮨور ﺳﻣﻧدراں دے ﻧﺎل) ،ﺳﯾﺎﮨﯽ ﺳن(،
اﷲ دے ﺷﺑد ﺧﺗم ﻧﮩﯾں ﮨو ﺳﮑدے ۔
ﻣﺎﺋﯾڈ  58:10۔۔۔۔۔ ﺷﯾطﺎن ۔۔۔ اوه اﷲ دی آﮔﯾﺎ ﺗوں ﻋﻼوه ﮐﺟﮭ وی ﻧﻘﺻﺎن
ﻧﮩﯾں ﭘﮩﻧﭼﺎ ﺳﮑدا ۔ اﷲ وّچ وﻓﺎداراں ﻧوں اﭘﻧﺎ ﺑﮭروﺳہ رﮐﮭن دﯾو۔
ﺣﻘہ  47-44 :69۔۔۔۔۔ 44۔ اﺗﮯ ﺟﮯ اﺳﻧﮯ ﺳﺎڈے ﺑﺎرے ﻏﻠط ﮐﮩﺎوﺗﺎں دی
ﮐﺎ ک ی ﮨﮯ 45 ،۔ اﺳﯾں ﯾﻘﯾﻧﺎ ً اﺳﻧوں ﺳﺟﮯ ﮨﺗﮭ ﻧﺎل ﭘﮭڑ ﻟﯾﺎ ﺳﯽ ۔  46اﺗﮯ
ﭘﮭر اﺳدی ﺟﯾون-ﺷﻣﮭﺎری ﺗوڑ دﺗﯽ 47 ،۔ اﺗﮯ ﺗﮩﺎڈے وﭼوں ﮐوﺋﯽ وی
ﻧﮩﯾں۔ ﺳﺎﻧوں اس ﺗوں دور رﮐﮭ ﺳﮑدا ﺳﯽ ۔
ﻣﺎﺋﯾڈ  22 - 85:21۔۔۔۔۔ 21۔ ﺟﯽ اس ﻧوں اک ﺷﺎﻧدار ﮨﮯ ﻗرآن  22 ،ﭘﯽ
اک ﭼﻧﮕﯽ-ﻧﮕراﻧﯽ ﭨﯾﺑﻠﯾٹ وّچ رﮐﮭﯾﺎ ۔
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ﺟس ﻧوں ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﻧﺎؤﻧدے ﮨن
ب دے ﺑﭼن ﻧﺎل ﺳﻧﺑﻧدھ
ر ّ
"اک ﭘرﯾری"
اﯾﮩہ اس ﮔّل ﻧﺎل ﺳﻧﺑﻧدھت اک دھﺎرﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﯾﮩہ ﺳﻣﺟﮭن دوارا ﭘﺗہ ﻟﮕﺎﯾﺎ
ﺟﺎ ﺳﮑدا ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺟﮭ ﭼﯾزاں ﮐوﯾں ﻧرﯾﮑﮭن ﮐرن دی ﺑﺟﺎﺋﮯfﮐم ﮐردﯾﺎں ﮨن۔
ﺑﻧﺎں ﮐﺳﮯ اﻣﺗﺣﺎن ﺟﺎں وﺷﻠﯾﺷن دے ﺳﭨﮯ ﺗﮯ ﭘﮩﻧﭻ ﮔﯾﺎ۔ ﮐﺟﮭ ﭘﮩﻼں ﺑﻧﺎﯾﺎ
ﺟﺎں دھﺎرﯾﺎ ﮔﯾﺎ۔ ﮐﯾوﻧﮑہ ﻗرآن ﮐﮩﻧدی ﮨﮯ ﮐہ ﺑﺎﺋﯾﺑل وچ ﻣﺣﻣد )اراﭘﮭ :: १
15اﺗﮯ ﺻف १: ) 61ﺑﺎرے ﺑﮭوﮐﮭﺑﺎﻧﯾﺎں ﮨن ﭘر اﯾﮩہ ﺑﺎﺋﯾﺑل وچ ﻧﮩﯾں
ﻣﻠﯾﺎں ،اس ﻟﺋﯽ ﺑﺎﺋﯾﺑل ﻧوں ﺿرور ﺑدﻟﯾﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ ،ﮐﯾوﻧﮑہ ﻗرآن ﻧﮩﯾں
ﮐر ﺳﮑدا ﺳﯽ۔ ﻏﻠط ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ۔
“آرﮔوﻣﯾﻧﭨم اﯾڈ اﮔﯾﺎﻧﺗﺎ”
اس دے اﻟٹ ﺛﺎﺑت ﮐرن دی اﺳﻣﺑﮭوﺗﺎ ﺑﺎرے ﺳوچ ﮐﮯ ﮐﺟﮭ ﻋﮩدے ﻟﺋﯽ
ﺳﻣرﺗﮭن ﭘراﭘت ﮐرن دی ﮐوﺷش ۔ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺟو دﻋوه ﮐردے ﮨن ﮐہ ﺑﺎﺋﯾﺑل
ﻧوں ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺟﺎں ﻋﺑراﻧﯽ ﻧوں ﮐوﯾں ﭘڑھﻧﺎ اﺗﮯ ﭘﺎﭨﮭ دے آﻟوﭼﻧﺎ دے وﮔﯾﺎن
دے ﮔﯾﺎن ﺗوں ﺑﻧﺎں ﺑدﻟﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ  ،اوه اﮔﯾﺎﻧﺗﺎ دے ﺑوﻟن ﻟﺋﯽ دوﺷﯽ ﮨن۔
“ﭘﯾﭨﯾﭨﯾؤ ﭘرﻧﺳﯾﭘﯽ”
ﭘرﺷن ﭘﭼﮭﻧﺎ ﺳﭨہ ﺛﺎﺑت ﮨون ﺟﺎں ﺳرﮐوﻟر ﺗرک ﻣﻧدا ﮨﮯ۔ “ﺑﺎﺋﯾﺑل ﺑدﻟﯽ ﮔﺋﯽ
ﮨﮯ ﮐﯾوﻧﮑہ اﯾﮩہ ﻗرآن ﻧﺎل ﺳﮩﻣت ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ۔”
“آرﮔوﻣﯾﻧﭨم اﯾڈ ﭘوﭘوﻟم”
ﻣﺷﮩور ﺑﮭﺎوﻧﺎواں ،ﺑﮭﺎوﻧﺎواں ﺟﺎں ﭘﮑﮭﭘﺎت ﻧوں ﺳﻧﺑودھت ﮐردا ﮨﮯ ،ﺗﺗﮭﺎں
ﻧوں ﻧﮩﯾں۔ “ﺑﺎﺋﯾﺑل ﺑدﻟﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾدی ﮨﮯ ﮐﯾوﻧﮑہ ﺑﮩﺗﮯ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮐﮩﻧدے ﮨن ﮐہ
اس ﻧوں ﺑدﻟﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ۔”
“آرﮔوﻣﯾﻧﭨم اﯾڈ وﯾرﮐﻧڈﺋم”
اک ﺳﺗﮑﺎر دے ادھﺎر ﺗﮯ اک اﭘﯾل ﺟو زﯾﺎده ﺗر ﻟوک ﺑﺣﺛﺎں ﻟﺋﯽ ﺛﺑوت ﻧوں
وﭼﺎرے ﺑﻐﯾر ﮐﺳﮯ ﻣﮩﺎن ﻧﺎم ﻟﺋﯽ ﻣﺣﺳوس ﮐردے ﮨن ﺟو ﺳﺗﮭﺗﯽ ﻟﺋﯽ ﺟﺎں
اﺳدے ورودھ ﮨن۔ "ﺑﺎﺋﯾﺑل ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ ﺗﺑدﯾل ﮨو ﮔﯾﺎ ﮨﮯ ،ﮐﯾوﻧﮑہ اک ﻣﺷﮩور
ﺟرﻣن دھرم-ﺷﺎﺳﺗری ﻧﮯ اک وار دا دﻋوه ﺳﻣﭘﺎ ﮨﮯ ،ﺟو ﮐہ اس ﻧوں ﺑدل
دﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ۔"
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ﺟس ﻧوں ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑﻧﺎؤﻧدے ﮨن
ب دے ﺑﭼن ﻧﺎل ﺳﻧﺑﻧدھ
ر ّ
“آرﮔوﻣﯾﻧﭨم اﺷﺗﮩﺎر ﮔﮭر”
اس وﯾﮑﺗﯽ دے ﭼرﺗر 'ﺗﮯ ادھﺎرت اک اﭘﯾل ﺟﺳدے ورودھ اﯾﮩہ ﻧردﯾﺷت
ﮨﮯ۔ “ ﯾﮩودﯾﺎں ﻧﮯ اﭘﻧﮯ ﮨوﻟﯽ ﺑﯽ ﻧوں ﺑﮭرﺷٹ ﮐر دﺗﺎ ﮨوﻧﺎ fﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ
ﮐﯾوﻧﮑہ اوه اﺟﯾﮩﮯ ﺑﮭﯾڑے ﻟوک ﺳن۔”
“اﻧدﯾﮑﮭﯽ اﯾﻠﯾﭼﯽ”
اس ﻧﺎل ﺳﺑﻧدھت ﮨور ﺟﺎں ﮨور ﭘرﺳﺗﺎو ﻧوں ﺑدل ﮐﮯ اک اﺳﭘﺷٹ ﺳﭨہ ک آ
ﮔﯾﺎ۔ “ﻧواں ﻧﯾم ﺿرور ﮔّم ﮔﯾﺎ ﮨﮯ اﺗﮯ ﺑﮭرﺷٹ ﮨوﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ ﮐﯾوﻧﮑہ
ﻋﯾﺳﺎﺋﯽ اس وﭼوں ﮐﺟﮭ ﺑﮭّل ﮔﺋﮯ ﺳن۔”
“آرﮔوﻣﯾﻧﭨم اﯾڈ ﺑﯾﮑوﻟم”
ﮏ ﻧوں اﭘﯾل! ﺻﺣﯾﺢ ﮐر ﺳﮑدا ﮨﮯ ۔ “ِن ﺟرﺳﯽ دے اک اﺳﻼﻣﮏ
وڈی ﺳﭨ ّ
ﺳﯾﻧﭨر دی اک ﻣﺳﺟد وچ ﺟﺗﮭﮯ ﻣﯾں “ ﮐﯽ ﺑﺎﺋﯾﺑل ﺑدل ﮔﺋﯽ ﮨﮯ؟ ”وﺷﮯ
اﺗﮯ ﻣﺳﻠﻣﺎن-اﺳﺎﺋﯾﻣﺎن ﺑﺣث وچ ﺑﮭﺎﺷن ﮐﺎر ﺳﯽ ،ﺳروﺗﯾﺎں وچ ﺗرﮐﯽ ﺗوں
آﺋﮯ اک ﻣﺳﻠﻣﺎن دھرم-ﺷﺎﺳﺗری ﻧﮯ ﭘوﺗر ﭘﮑﮭ دی ﺣﻔﺎظت وچ ﻣﯾرا ﺳﺎﺗﮭ
دﺗﺎ۔ ﮐﺗﺎﺑﺎں اﺗﮯ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺳﭘﯾﮑر ﻧوں ﮐﯾﮩﺎ؛ “ﺗﺳﯾں ﺟﮭوﭨﮭ ﺑوﻟﯾﺎ ﮨﮯ :ﺑﺎﺋﯾﺑل
ﻧﮩﯾں ﺑدﻟﯽ ﮔﺋﯽ!” اک ﺗرک ﺗوں ﺗرک ﻧﮯ ﮐﯾﮩﺎ ﺳﯽ ﮐہ ﮐﺎﻧﻔرﻧس وچ اﯾﮩہ
دوﺳرے ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎں ﻧﮯ اس ﻧوں ﮔﮭﯾر ﻟﯾﺎ اﺗﮯ اﺳﻧوں دھﻣﮑﯽ دﺗﯽ“ ،ﭘﮭﯾر
اﯾﮩہ ﻧہ ﮐﮩو ﮐہ اﺳﯾں ﺗﮩﺎﻧوں ﻣﺎر دﯾواﻧﮕﮯ”!
ﻣﺎﺋﯾڈ  256 :2ﮐوﺋﯽ دھرم وچ ﮐوﺋﯽ ﻣﺟﺑوری ﮨﻧدی ﮨﮯ ۔
"آرﮔوﻣﯾﻧﭨم ﻏﯾر ﮐرم ﺑدھ " 1
ﺳﭨﮯ دی ﮔﻠﺗﺗﺎ ادوں واﭘردی ﮨﮯ ﺟدوں ﺳﭨہ اﺻل وّچ اس ﺟﮕہ ﺗوں ﻧﮩﯾں
ﺟﺎﻧدا ﺟس دوارا اﺳدا ﺳﻣرﺗﮭن ﮐﯾﺗﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ۔
اک " ﻧﺎن ﺳﯾﮑﺋﭨر " ﮔﻠﺗﭘن دی اک اداﮨرن اﯾﮩہ ﮨووﯾﮕﯽ:
ب دا ﺷﺑد ﮨﮯ” اﺗﮯ
ﺟﮯ ،اے۔ “ﺑﺎﺋﯾﺑل ر ّ
ب دے ﺑﭼن ﻧوں ﻧﮩﯾں ﺑدل ﺳﮑدا”
ﺟﮯ ،ﺑﯽ۔ “ﮐوﺋﯽ وی اﻧﺳﺎن ر ّ
ﭘﮭر ،ﺳﯽ۔ “ﺑﺎﺋﯾﺑل ﺑدل ﮔﺋﯽ ﮨﮯ۔”
--------ﮏ ،ﺗرک
1ﺻﻔﮯ۔ ' 49-48ﺗﮯ ﺗرک دے ﻻطﯾﻧﯽ روپ ﻟﯾﺎ رﮨﮯ ﮨن ﺗ ّ
ﻧوں ﭘﭼﮭﺎن  ،ﺻﻔﮯ۔  107-91۔
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اک ﺻﺣﯾﺢ ﻻزﯾﮑل ﺳﻠوﺟﯾزم
وچ ﭘرﻣﯾﺷر دے ﺑﭼن دا ﺳﺑﻧدھ
اے۔
ﺟﮯ “ ،ﺑﺎﺋﯾﺑل ﭘرﻣﯾﺷر دا ﺷﺑد ﮨﮯ ”؛
1ﮐرﻧﺗﮭﯾﺎں  38 -37 :14۔۔۔۔۔ 37۔ ﺟﮯ ﮐوﺋﯽ وﯾﮑﺗﯽ اﭘﻧﮯ آپ ﻧوں اک
ﮯ ﮐہ ﺟﮩڑﯾﺎں
ﻧﺑﯽ ﺟﺎں آﺗﻣﮏ ﺳﻣﺟﮭدا ﮨﮯ  ،اﺳﻧوں ﺳوﯾﮑﺎر ﮐرﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا ﮨ f
ﮔﻼں ﻣﯾں ﺗﮩﺎﻧوں ﻟﮑﮭ رﮨﺎ ﮨﺎں اوه ﭘرﺑﮭو دے ﺣﮑم ﮨن ۔  38ﭘر ﺟﮯ ﮐوﺋﯽ
وﯾﮑﺗﯽ اﻧﺟﺎن ﮨﮯ ،اﺳﻧوں ﺑﮯ ﺳﻣﺟﮭ ﮨوﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ۔
ﻧﯾﺳﺎ  136 :4۔۔۔۔۔ ﮨﮯ وﺷواس ﮐرن واﻟﯾو! اﷲ اﺗﮯ اﺳدے دوت اﺗﮯ اس
دھرم-ﮔرﻧﺗﮭ اﺗﮯ وﺷواس ﮐرو ﺟو اﺳﻧﮯ اﭘﻧﮯ دوت اﺗﮯ اس ﭘوﺗﮭﯽ ﻧوں
ﺟو اﺳﻧﮯ ﺗﮩﺎڈے ﺳﺎﮨﻣﻧﮯ ﭘرﮔٹ ﮐﯾﺗﺎ ﮨﮯ ۔
ﺑﯽ۔
ﺟﮯ " ،ﮐوﺋﯽ وی وﯾﮑﺗﯽ ﭘرﻣﯾﺷر دے ﺑﭼن ﻧوں ﺑدل ﻧﮩﯾں ﺳﮑدا "؛
ﻣﺗﯽ 24:35۔۔۔۔۔ﺳورگ اﺗﮯ دھرﺗﯽ ﻣٹ ﺟﺎﻧﮕﮯ ،ﭘر ﻣﯾرے ﺷﺑد ﮐدے ﻧﮩﯾں
ﻣﭨﮯ ﺟﺎﻧﮕﮯ ۔
ﻣﺎﺋﯾڈ  18:27۔۔۔۔۔ ﮐوﺋﯽ وی اﺳدے ﺷﺑداں ﻧوں ﺑدل ﻧﮩﯾں ﺳﮑدا ۔
ﺳﯽ۔
ﭘﮭر “ ،ﺑﺎﺋﯾﺑل ﻧوں ﺑدﻟﯾﺎ ﻧﮩﯾں ﺟﺎ ﺳﮑدا!”
ﮏ ﺟﺎﻧدا ﮨﮯ ،ﭘﮭّل ﭼڑھدا ﮨﮯ ،ﭘر ﺳﺎڈے ﭘرﻣﯾﺷر
ﯾﺳﺎﯾﺎه  8 :40۔۔۔۔۔ ﮔﮭﺎه ﺳ ّ
دا ﺷﺑد ﺳدا ﻟﺋﯽ ﻗﺎﯾم رﮨﮯ ﮔﺎ ۔
1ﭘﺗرس  1:23اﺗﮯ  25۔۔۔۔۔۔ 23۔ دوﺑﺎره ﺟﻧم ،ﻧﺎﺷوان ﺑﯾﺞ دا ﻧﮩﯾں ،ﭘر
اوﻧﺎﺷﯽ ﻟﺋﯽ ،ﭘرﻣﯾﺷر دے ﺑﭼن دوارا ﺟو ﺟﯾؤﻧدا ﮨﮯ اﺗﮯ ﺳدا ﺳدا رﮨﻧدا
ﮨﮯ ۔۔۔ 25۔ ﭘر ﭘرﺑﮭو دا ﺷﺑد ﺳدا ﻗﺎﯾم رﮨﻧدا ﮨﮯ۔ ۔
ﯾوﻧس  10:64۔۔۔۔۔ اﷲ دے ﺷﺑداں وّچ ﮐوﺋﯽ ﺗﺑدﯾﻠﯽ ﻧﮩﯾں ﮨو ﺳﮑدی ۔ اﯾﮩہ
ﺳروؤّچ ﺟت ﮨﮯ۔
ﮐﺎف  50:29۔۔۔۔۔ ﻣﯾرا ﺷﺑد ﻧﮩﯾں ﺑدﻟﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑدا ۔
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اک ﺻﺣﯾﺢ ﻻزﯾﮑل ﺳﻠوﺟﯾزم
وچ ﭘرﻣﯾﺷر دے ﺑﭼن دا ﺳﺑﻧدھ
اے۔
ب اس دﯾﺎں ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں ﻧﮩﯾں ﭼﺎﮨﻧدا ﮨﮯ
“ﺟﮯ” ،ر ّ
ﺑدﻟﯾﺎ ﺟﺎ ﮐرن ﻟﺋﯽ؛ ) اﺳدا ادﯾش)
ﺑوﺳﺗﮭﺎ ﺳﺎر  2 :4۔۔۔۔۔ ﺗﮩﺎﻧوں اوه ﺷﺑد ﻧﮩﯾں ﺟوڑﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا ﺟﺳfدا ﻣﯾں ﺗﮩﺎﻧوں
ﺣﮑم دﻧدا ﮨﺎں ،ﺗﮩﺎﻧوں اس وﭼوں ﮐوﺋﯽ وی ﭼﯾز ﮔﮭ ّ
ٹ ﻧﮩﯾں ﮐرﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾدی،
ﺗﺎں ﺟو ﺗﺳﯾں ﯾﮩوواه ،اﭘﻧﮯ ﭘرﻣﯾﺷر ،دے ﺣﮑﻣﺎں دی ﭘﺎﻟﻧﺎ ﮐرو ﺟو ﻣﯾں
ﺗﮩﺎﻧوں آﮐﮭدا ﮨﺎں۔
ﮏ ،ﯾﺎد-ﭘﺗر ﺑﮭﯾﺟﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ  ،اﺗﮯ
ﮨﺟڑ  9 :15۔۔۔۔۔ ﺳﺎڈے ﮐول ،ﺑﻧﺎں ﺷ ّ
اﺳﯾں اس ﻧوں ﺳرﮐﮭﺎت ﮐردے ﮨﺎں ۔
ﺑﯽ۔
“ﺟﮯ” ،ﭘرﻣﺎﺗﻣﺎ اﭘﻧﯾﺎں ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں دی رﮐﮭﯾﺎ ﮐرن دے ﺳﻣرﺗﮭ ﮨﮯ
ﺗﺑدﯾﻠﯽ ﺗوں ؛ ) اﺳدی ﺷﮑﺗﯽ)
ﯾﺳﺎﯾﺎه  55:11۔۔۔۔۔ ﻣﯾرا ﺷﺑد ﻣﯾرے ﻣوﻧﮩوں ﻧﮑﻠﯾﮕﺎ؛ اﯾﮩہ ﻣﯾرے ﮐول ﺑﮯ
ﮐﺎر ﻧﮩﯾں واﭘس آوﯾﮕﯽ  ،ﭘر اﯾﮩہ اوﮨﯽ ﮐﺟﮭ ﮐرﯾﮕﺎ ﺟو ﻣﯾں ﭼﺎﮨﻧدا ﮨﺎں ،اﺗﮯ
اﯾﮩہ اس ﭼﯾز وّچ ﺧوش ﺣﺎل ﮨووےﮔﺎ ﺟس ﻧوں ﻣﯾں ﺑﮭﯾﺟﯾﺎ ﮨﮯ ۔
ﺣﻘہ  47-44 :69۔۔۔۔۔ 44۔ اﺗﮯ ﺟﮯ اﺳﻧﮯ ﺳﺎڈے ﺑﺎرے ﻏﻠط ﮐﮩﺎوﺗﺎں دی
ﮐﺎ ک ی ﮨﮯ 45 ،۔ اﺳﯾں ﯾﻘﯾﻧﺎ ً اﺳﻧوں ﺳﺟﮯ ﮨﺗﮭ ﻧﺎل ﭘﮭڑ ﻟﯾﺎ ﺳﯽ ۔  46اﺗﮯ
ﭘﮭر اﺳدی ﺟﯾون-ﺷﻣﮭﺎری ﺗوڑ دﺗﯽ۔ 47۔ اﺗﮯ ﺗﮩﺎڈے وﭼوں ﮐوﺋﯽ وی
ﻧﮩﯾں۔ ﺳﺎﻧوں اس ﺗوں دور رﮐﮭ ﺳﮑدا ﺳﯽ ۔
ﺳﯽ۔
“ﭘﮭر” ،ﺑﺎﺋﯾﺑل ﻧوں ﺑدﻟﯾﺎ ﻧﮩﯾں ﺟﺎ ﺳﮑدا!
ﻣﺗﯽ  5:18۔۔۔۔۔ ﭼر اﮐﺎش اﺗﮯ دھرﺗﯽ ﭨل اک اﮐﮭر ج اک اﮐﮭر دے ﮐوﺋﯽ
ﮏ ﮐہ ﺳﺑﮭ ﺟﺎ ﭘورا ﮐﯾﺗﺎ۔
وی راه وّچ ﻗﺎﻧون ﭘﺎس ﮐرﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ  ،ﺟد ﺗ ّ
ﻣرﮐس  13:31۔۔۔۔۔ ﺳورگ اﺗﮯ دھرﺗﯽ ﻣٹ ﺟﺎﻧﮕﮯ ،ﭘر ﻣﯾرے ﺷﺑد ﮐدے
ﻧﮩﯾں ﻣﭨﮯ ﺟﺎﻧﮕﮯ ۔
17ﺳرا  17:77۔۔۔۔۔ ) اﺟﯾﮩﺎ ﮨﯽ ﺳﯽ( رﺳﺎﻟﯾﺎں ﻧﺎل ﺟو اﺳﯾں ﺗﮩﺎڈے اﮔﮯ
ﺑﮭﯾﺟﮯ ﺳن۔ اﺗﮯ ﺗﮩﺎﻧوں ﺳﺎڈے طرﯾﻘﯾﺎں وچ ﮐوﺋﯽ ﺗﺑدﯾﻠﯽ ﻧﮩﯾں ﻣﻠﯾﮕﯽ ۔
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ب ﻧﮩﯾں ﺟﺎﻧدا”
ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر دے داﻋوﯾﺎں دا ارﺗﮭ اﯾﮩہ ﮨﮯ ﮐہ “ر ّ
اس دﯾﺎں ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں ﮐﯽ ﺑﯽ ﺑدﻟﯾﺎں ﺟﺎﻧﮕﯾﺎں!
“ ال-ﻋﻠم”
ﺳرﺑوﺗم20 # ،
ﺟو ﮨر ﭼﯾز ﺗوں ﭼﻧﮕﯽ طرﺣﺎں ﺟﺎﻧو ﮨﮯ

f

اب  13-12 :4۔۔۔۔۔ 12۔ ﻟﺋﯽ ﭘرﻣﯾﺷر دے ﺑﭼن دا رِه ﮔﯾﺎ ﮨﮯ اﺗﮯ ﺷﮑﺗﯽ
ﺷﺎﻟﯽ ﮨﮯ ،اﺗﮯ ﺗﮑﮭﺎ ﮨﮯ ﮐﺳﮯ وی دو دھﺎری ﺗﻠوار ودھ ﮨﮯ ،وی وﻧڈ اڈڈ
ج روح اﺗﮯ آﺗﻣﺎ ﻧوں ﮐﭨدا ﮨﮯ ،اﺗﮯ ﺟوڈ اﺗﮯ ﮔدے دے ،اﺗﮯ دل دے
وﭼﺎراں اﺗﮯ ارادﯾﺎں ﻧوں ﺳﻣﺟﮭن واﻻ ﮨﮯ ۔ 13۔ ﻧہ ﮨﯽ ﮐوﺋﯽ اﺟﯾﮩﺎ ﺟﯾو
ﮨﮯ ﺟو اس دی ﻧظر وّچ ﭘرﮔٹ ﻧﮩﯾں ﮨﻧدا  ،ﭘر ﺳﺑﮭ ﮐﺟﮭ اس دﯾﺎں اﮐﮭﺎں
ﻟﺋﯽ ﻧﻧﮕﺎ اﺗﮯ ﮐﮭﻠﮭﺎ ﮨﮯ ﺟﺳدے ﻧﺎل ﺳﺎﻧوں ﮐرﻧﺎ ﮨﮯ۔
ﺑﺎق آرا  231 :2۔۔۔۔۔ اﷲ دے ﺧﻼﺻﮯ ﻧوں ﻣﺧول ﻧہ ﺑﻧﺎؤ ۔ ﯾﺎد ﮐرو اوه
اداﮐﺎر ﺟو اﺳﻧﮯ ﺗﮩﺎﻧوں اﺗﮯ ﮐﺗﺎب اﺗﮯ ﺑدھ ﻧوں دﺗﺎ ﮨﮯ ﺟو اﺳﻧﮯ ﭘرﮔٹ
ﮐﯾﺗﺎ ﮨﮯ ،ﺟس ﻧﺎل اوه ﺗﮩﺎﻧوں ﭘرﯾردا ﮨﮯ۔ اﷲ ﺗوں ڈرو ،اﺗﮯ ﺟﺎﻧو ﮐہ اس
ﻧوں ﺳﺎرﯾﺎں ﭼﯾزاں دا ﮔﯾﺎن ﮨﮯ ۔
“ال-ﺑﺳﺎر”
ﻣﻧن واﻻ28 # ،
ﺟو ﺳﺑﮭ ﮐﺟﮭ وﯾﮑﮭدا اﺗﮯ ﺳﻧدا ﮨﮯ
زﺑوراں دی ﭘوﺗﮭﯽ  9-7 :94۔۔۔۔۔ 7۔ ﭘﮭر وی اوه ﮐﮩﻧدے ﮨن“ ،ﯾﮩوواه ﻧہ
وﯾﮑﮭﯾﮕﺎ  ،ﻧہ ﮨﯽ ﯾﻌﻘوب دا ﭘرﻣﯾﺷر اس وّل ﭘرواه ﮐرﯾﮕﺎ ۔ 8۔ ﺳﻣﺟﮭو،
ﺗﺳﯾں ﻟوﮐﺎں وّچ ﻣورﮐﮭ ﮨو؛ اﺗﮯ ﺗﮩﺎﻧوں ﻣورﮐﮭ  ،ﺟد ﺗﮩﺎﻧوں ﺳﯾﺎﻧﺎ ﮨو
ﺟﺎوﯾﮕﺎ؟ 9۔ ﺟﺳﻧﮯ ﮐّن ﻻﺋﮯ ،اوه ﻧﮩﯾں ﺳﻧﯾﮕﺎ؟ ﺟس ﻧﮯ اﮐﮭ ﻧوں ﺑﻧﺎﯾﺎ ،اوه
ﻧﮩﯾں وﯾﮑﮭ ﺳﮑدا؟
ﻣوﻣن  40:56۔۔۔۔۔ ﯾﻘﯾﻧﺎ ً  ،ﺟﮩڑے ﻟوک ﺑﻧﺎں ﮐﺳﮯ ادھﯾﮑﺎر دے اﷲ دے
ﮐﮭﻼﺳﯾﺎں ﺑﺎرے ﮔﮭﻣدے ﮨن ،اوﮨﻧﺎں دے دﻻں وّچ ﮨﻧﮑﺎری ﺗوں ﻋﻼوه ﮐﺟﮭ
وی ﻧﮩﯾں ﮨﮯ؛ ﭘر اوه ﮐدے وی اوﮨﻧﺎں دﯾﺎں ﻻﻟﺳﺎواں ﻧوں ﭘراﭘت ﻧﮩﯾں
ﮐرﻧﮕﮯ۔ اس ﻟﺋﯽ اﷲ وچ ﺷرن ﻟﮯ۔ اﯾﮩہ اوه ﮨﮯ ﺟو ﺳﻧدا اﺗﮯ وﯾﮑﮭدا ﮨﮯ ۔
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ب ﻧﮩﯾں ﺟﺎﻧدا”
ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر دے داﻋوﯾﺎں دا ارﺗﮭ اﯾﮩہ ﮨﮯ ﮐہ “ر ّ
اس دﯾﺎں ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں ﺑدﻟﯾﺎں ﺟﺎﻧﮕﯾﺎں!
“ اﯾر-رﮐب”
ﭘﮩرﯾدار44 # ،
ﺟو اﭘﻧﯽ ﺳرﺟﻧﺎ ﺗﮯ ﻧظر رﮐﮭدا ﮨﮯ

f

ﯾﺳﺎﯾﺎه  10-9 :46۔۔۔۔۔ 9۔ ﭘراﻧﯾﺎں ﭘراﻧﯾﺎں ﮔﻼں ﯾﺎد رﮐﮭو ؛ ﮐﯾوﻧﮑہ ﻣﯾں
ﭘرﻣﯾﺷر ﮨﺎں  ،اﺗﮯ اﺗﮭﮯ ﮐوﺋﯽ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔ ﻣﯾں ﭘرﻣﯾﺷر ﮨﺎں  ،اﺗﮯ ﻣﯾرے
ورﮔﺎ ﮐوﺋﯽ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ۔ ُ 10م ﺗوں اﻧت ﺑﺎرے دﺳﻧﺎ ،اﺗﮯ ﭘراﻧﮯ ﺳﻣﯾں ﺗوں
ﮏ ﻧﮩﯾں ﮨوﺋﮯ ،اﯾﮩہ آﮐﮭدﯾﺎں " ،ﻣﯾری ﺻﻼَح ﮐﮭڑی
اوه ﮐم ﺟو اﺟﮯ ﺗ ّ
رﮨﯾﮕﯽ ،اﺗﮯ ﻣﯾں اﭘﻧﯽ ﺳﺎری ﻣرﺿﯽ ﮐراں ﮔﺎ۔
ﻣﺎﺋﯾڈ  117-116 :5۔۔۔۔۔ 116۔ ﯾﻘﯾﻧﺎ ً  ،ﺗﺳﯾں ﺻرف ﺗﺳﯾں ﮨﯽ  ،ﭼﮭﭘﯾﺎں
ﭼﯾزاں دے ﺟﺎﻧﮑﺎر ﮨو ۔ 117۔ ﻣﯾں اوﮨﻧﺎں ﻧﺎل اوﮨﯽ ﮔّل ﮐﯾﺗﯽ ﺟو ﺗﺳﯾں
ﻣﯾﻧوں ﺣﮑم دﺗﺎ ﺳﯽ )ﮐﯾﮩﺎ(" :اﷲ دی ﭘوﺟﺎ ﮐرو ،ﻣﯾرے ﻣﺎﻟﮏ اﺗﮯ اﭘﻧﮯ
ﻣﺎﻟﮏ۔ ﺟدوں ﻣﯾں اوﮨﻧﺎں دے ﻧﺎل رﮨﺎ ﺳﯽ ﺗﺎں ﻣﯾں اوﮨﻧﺎں دا ﮔواه ﺳﯽ ،
اﺗﮯ ﺟدوں ﺗﺳﯾں ﻣﯾﻧوں ﮔرﻓﺗﺎر ﮐردے ﺳﯽ ﺗﺎں ﺗﺳﯾں اوﮨﻧﺎں دا ﻧﮕراﻧﯽ
ﮨﻧدے ﺳﯽ ۔ ﺗﺳﯾں ﺳﺑﮭ ﭼﯾزاں اﺗﮯ ﮔواه ﮨو ۔
“ال-ﮨﺎﭘﮭز”
ﭨﯽ اوه ﮔﺎرڈﯾﺋن39 # ،
ﺟو ﮨر ﭼﯾز اﺗﮯ ﻧظر رﮐﮭدا ﮨﮯ
ﮐﮩﺎؤﺗﺎں  8 :2۔۔۔۔۔ اوه اﻧﺻﺎف دے رﺳﺗﮯ دی ﭘﺎﻟﻧﺎ ﮐردا ﮨﮯ  ،اﺗﮯ اﭘﻧﮯ
ﺳﻧﺗﺎں دے رﺳﺗﮯ دی رﮐﮭﯾﺎ ﮐردا ﮨﮯ ۔
ﻣﺎﺋﯾڈ  11:57۔۔۔۔۔ ﻟﺋﯽ ﻣﯾرے ﭘرﺑﮭو ﮔﺎرڈﯾﺋن ﮨﮯ ودھ اوه ﺳﺑﮭ ﮐﺟﮭ ۔
زﯾن  28 -26 :72۔۔۔۔۔ 26۔ اوه )اﮐﻠﮯ( ادﮐّﮭ ﺟﺎﻧدا ﮨﮯ ،اﺗﮯ ﮐﺳﮯ ﻧوں
اﭘﻧﺎ ﺑﮭﯾت ﻧﮩﯾں دﺳدا۔ 27۔ ﺳواﺋﮯ ﮨرﯾﮏ دوت ﻧوں ﺟس ﻧوں اﺳﻧﮯ ﭼﻧﯾﺎ
ﮨﮯ ،اﺗﮯ ﭘﮭر اوه ﺳرﭘرﺳت ﺑﮭﯾﺟدا ﮨﮯ ﺟو اﺳدے اﮔﮯ اﺗﮯ اﺳدے ﭘﭼﮭﮯ
ﺗردے ﮨن ۔ 28۔ ﮐہ اوه ﺟﺎﻧدا ﮨﮯ ﮐہ اوﮨﻧﺎں ﻧﮯ ﺳﭻ ﻣّﭻ اﭘﻧﮯ ﭘرﺑﮭو دا
ﺳﻧدﯾش دﺗﺎ ﮨﮯ ۔ اوه اوﮨﻧﺎں دے ﺳﺎرے ﮐﻣﺎں ﻧوں ﮔﮭﯾردا ﮨﮯ ،اﺗﮯ ﺳﺎرﯾﺎں
ﭼﯾزاں دی ﮔﻧﺗﯽ ﮐردا ﮨﮯ ۔
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ب دی ﭘرواه ﻧﮩﯾں”
ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر دے داﻋوے اﯾﮩہ درﺳﺎؤﻧدے ﮨن ﮐہ “ر ّ
اس دﯾﺎں ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں ﺑدﻟﯾﺎں ﺟﺎن ﺑﺎرے!
“ ال-وﯾد”
ﭘﯾﺎر ﮐرن واﻻ48 # ،
ﮨﻣدرد اﺗﮯ اس دے ﺳﯾوﮐﺎں ﻧوں ﭘﯾﺎر ﮐرن واﻻ

f

ﯾرﻣﯾﺎه  34-31 ,3 :31اﺗﮯ  37۔۔۔۔۔ 3۔ ﯾﮩوواه ﻧوں ﭘراﻧﮯ زﻣﺎﻧﮯ دے
ﭘرﮔٹ ﮨوﯾﺎ ﮨﮯ ﻣﯾﻧوں ،اﺗﮯ آﮐﮭﯾﺎ ،اﯾﮩہ ﺳﭻ ﮨﮯ ،ﻣﯾﻧوں ﺗﯾری ﺳدا ﭘﯾﺎر ﻧﺎل
ﭘﯾﺎر ﮐﯾﺗﺎ ﮨﮯ ۔۔۔ 31۔ وﻗت آ آﮐﮭدا ﮨﮯ ،ﮨﮯ ﯾﮩوواه ،ﮐہ ﻣﯾں اﺳراﺋﯾل دے
ﻟوﮐﺎں اﺗﮯ ﯾﮩوداه دے ﻟوﮐﺎں ﻧﺎل اک ﻧواں ﻧﯾم ﺑﻧﺎواﻧﮕﺎ ۔۔۔ 34۔ ﮐﯾوﻧﮑہ ﻣﯾں
اوﮨﻧﺎں دے ﭘﺎپ ﻣﻌﺎف ﮐراں ﮔﺎ ،اﺗﮯ ﻣﯾں اوﮨﻧﺎں دے ﭘﺎپ ﻧوں ﭘﮭر ﯾﺎد ﻧﮩﯾں
ﮐراں ﮔﺎ ۔۔۔ 37۔ اس طرﺣﺎں ﮐﮩﻧدا ﮨﮯ ﮨﮯ ﯾﮩوواه ،ﺟﮯ اﭘرﻟﮯ اﮐﺎش ﻧوں
ﻣﺎﭘﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑدا ﮨﮯ ،اﺗﮯ دھرﺗﯽ دی ﻧﯾﮩہ دے ﮨﯾﭨﮭﺎں ﮐﮭوﺟﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑدا ﮨﮯ ،ﺗﺎں
ﻣﯾں اﺳراﺋﯾل ﻧوں اوﮨﻧﺎں دے ﮐﯾﺗﮯ ﮐﻣﺎں ﻟﺋﯽ ﻣﭨﺎ دﯾواﻧﮕﺎ” ،ﯾﮩوواه آﮐﮭدا ﮨﮯ۔
1ﯾوﮨﻧﺎ & 16 8 -6 :4۔۔۔۔۔ 6۔ اس طرﯾﻘﮯ ﻧﺎل ﭘﺗہ ﮨﮯ ﮐہ ﺳﺎﻧوں ﺳﭻ دا
آﺗﻣﺎ ﮨﮯ ،اﺗﮯ ﻓرﯾﺑﯽ آﺗﻣﺎ ﻧوں ۔  8ﺟﮩڑا وﯾﮑﺗﯽ ﭘﯾﺎر ﻧﮩﯾں ﮐردا اوه ﭘرﻣﯾﺷر
ب ﭘﯾﺎر ﮨﮯ ؛ ﺟﮩڑا وﯾﮑﺗﯽ
ﻧوں ﻧﮩﯾں ﺟﺎﻧدا۔ ﻟﺋﯽ ﭘرﻣﯾﺷر ﭘﯾﺎر ﮨﮯ ۔ 16۔ ر ّ
ﭘﯾﺎر وّچ ﺟﯾوﻧدا ﮨﮯ اوه ﭘرﻣﯾﺷر وّچ ﻧواس ﮐردا ﮨﮯ اﺗﮯ ﭘرﻣﯾﺷر اس وّچ
وﺳدا ﮨﮯ ۔
ﺑرج  85:14اﺗﮯ  22-21۔۔۔۔۔ 14۔ اوه ﺑﮭﻠﻧﮩﺎر اﺗﮯ ﭘﯾﺎر ﮐرن واﻻ ﮨﮯ ۔۔۔
21۔ دراﺻل اﯾﮩہ اک ﺷﺎﻧدار ﻗرآن ﮨﮯ 22 ،۔ ﭘﯽ اک ﭼﻧﮕﯽ طرﺣﺎں
ﺳرﮐﮭﺎت ﮔوﻟﯽ وچ رﮐﮭﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ ۔
“ار-رﯾزﯾﮏ”
ﺳﭘﻼﺋر18 # ،
ﺟو دوﮨﺎں ﻟﺋﯽ آﺗﻣﮏ ﺑﮭوﺟن ﭘردان ﮐردا ﮨﮯ
اﺗﮯ وﺷواﺳﯽ دﯾﺎں ﺳرﯾرک ﺿرورﺗﺎں
ﻓﻠﭘﯾﺎں  4:19۔۔۔۔۔ ﭘر ﻣﯾرا ﭘرﻣﯾﺷر ﺗﮩﺎڈﯾﺎں ﺳﺎرﯾﺎں ﺿرورﺗﺎں ﻧوں ﻣﺳﯾﺢ
ﯾﺳو دوارا ﻣﮩﻣﺎ وّچ اﺳدی اﻣﯾری دے اﻧوﺳﺎر ﭘردان ﮐرﯾﮕﺎ ۔
طور  51:58۔۔۔۔۔ اﷲ ! اوه اوﮨﯽ ﮨﮯ ﺟو روزی-روﭨﯽ دﻧدا ﮨﮯ  ،اﭨ ّ
ٹ
طﺎﻗت دا ﻣﺎﻟﮏ۔
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ب دی ﭘرواه ﻧﮩﯾں”
ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر دے داﻋوے اﯾﮩہ درﺳﺎؤﻧدے ﮨن ﮐہ “ر ّ
اس دﯾﺎں ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں ﺑدﻟﯾﺎں ﺟﺎن ﺑﺎرے!
“ ار-رﯾﺷد”
ﮔﺎﺋﯾڈ98 # ،
ﺟو وﺷواﺳﯾﺎں ﻧوں ﺳﻧﭘورﻧﺗﺎ وّل ﻟﮯ ﺟﺎﻧدا ﮨﮯ

f

زﺑور  48:14۔۔۔۔۔ ﮐﯾوﻧﮑہ اﯾﮩہ ﭘرﻣﯾﺷر ﺳدا اﺗﮯ ﺳدا ﻟﺋﯽ ﺳﺎڈا ﭘرﻣﯾﺷر ﮨﮯ
ﮏ ﺳﺎڈا ﻣﺎرگ درﺷﮏ ﮨووےﮔﺎ ۔
؛ اوه ﻣوت ﺗ ّ
زﺑوراں دی ﭘوﺗﮭﯽ  9 :119اﺗﮯ  105۔۔۔۔۔ 9۔ اک ﻧوﺟوان اﭘﻧﮯ طرﯾﻘﮯ
ﻧوں ﮐوﯾں ﺻﺎف ﮐرﯾﮕﺎ؟ اﻧوﺳﺎر ﻟﮕﮯ ﺳﺎودھﺎن ﻧوں ﻟﮯ ﮐﮯ ﺗﯾرا اﭘدﯾش
۔۔۔ 105۔ ﺗﯾرا ﺑﭼن ﻧوں اک ﮨﮯ ﻣﯾرے ﭘﯾر ﮐول دﯾوے  ،اﺗﮯ ﻣﯾرے راه دا
ﭼﺎﻧن ﮨﮯ ۔
ﮐﮯ اﯾﭻ اﯾف  18:17اﺗﮯ  24-23۔۔۔۔۔ 18۔ ﺟس ﻧوں اﷲ ﻣﺎرگ درﺷن
ﮐردا ﮨﮯ اوه ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺎرگ درﺷن ﮐردا ﮨﮯ ۔۔۔ 23۔ ﮐﺟﮭ وی ﻧہ ﮐﮩو" :ﻣﯾں
ب ﭼﺎﮨﮯ ﺗﺎں۔
اس ﻧوں ﮐّل ﮐراں ﮔﺎ24 "،۔ ڈﺑﻠﯾو اﯾڈ ﻧﮯ اﮔﮯ ﮐﯾﮩﺎ" ،ﺟﮯ ر ّ
”۔ ﺟدوں ﺗﺳﯾں اﭘﻧﮯ ﭘرﺑﮭو ﻧوں ﯾﺎد ﮐردے ﮨو ،اﺗﮯ ﮐﮩﻧدے ﮨو " ،اﷲ ﻣﯾری
ﺳﯾدھ دﯾوے اﺗﮯ ﻣﯾﻧوں ﺳﭼﺎﺋﯽ دے ﻧﯾڑے ﻟﯾﺎوے ۔"
“ای اﯾل ﮐڈس”
ا ّ
ت ﭘوﺗر5 # ،
ﺳورگ وچ اﺗﮯ دھرﺗﯽ وچ ﺳﺎرے اس ﻟﺋﯽ
ﭘوﺗرﺗﺎ ﻣﻧﻧﺎ
ﯾﺳﺎﯾﺎه  26-25 :40۔۔۔۔۔ 25۔ ﺗد ﺗﺳﯾں ﻣﯾری ﺗﻠﻧﺎ ﮐس ﻧﺎل ﮐروﮔﮯ ﺟﺎں
ﻣﯾں ﺑراﺑر ﮨوواﻧﮕﺎ؟ ﭘوﺗر آﮐﮭدا ﮨﮯ ۔ 26۔ اﭘﻧﯾﺎں اﮐﮭﺎں اﭼﯾﺎں وّل وﯾﮑﮭو،
اﺗﮯ وﯾﮑﮭو ﮐہ ﮐﺳﻧﮯ اﯾﮩہ ﭼﯾزاں رﭼﯾﺎں ﮨن  ،ﺟﻧﮩﺎں ﻧﮯ اوﮨﻧﺎں دے
ﻣﯾزﺑﺎن ﻧوں ﮔﻧﺗﯽ دے ﮐﮯ ﺑﺎﮨر ﻟﯾﺎﯾﺎ :اوه اوﮨﻧﺎں ﺳﺎرﯾﺎں ﻧوں اﭘﻧﯽ ﺷﮑﺗﯽ
دے ﻣﮩﺎﻧﺗﺎ ﻧﺎل ﺑﻼؤﻧدا ﮨﮯ ،ﮐﯾوﻧﮑہ اوه ﺷﮑﺗﯽ ﺷﺎﻟﯽ ﮨﮯ ؛ اک وی ﻧﺎﮐﺎم
ﻧﮩﯾں ۔
ﻣﺎﺋﯾڈ  1 :62۔۔۔۔۔ ﺟو وی ﺳورگ وچ اﺗﮯ دھرﺗﯽ وّچ ﮨﮯ وڈﯾﺎﺋﯽ ﮨﻧدی ﮨﮯ
اﷲ ،ﭘرﺑﮭو ،دا ﭘوﺗر ﭘرﮐﮭ  ،ﺷﮑﺗﯽ ﻣﺎن ،ﺑدھﯽ ﻣﺎن۔
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ب ﮐﺟﮭ ﻧﮩﯾں ﮐر
ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر دے داﻋوے اﯾﮩہ درﺳﺎؤﻧدے ﮨن ﮐہ " ر ّ
ﺳﮑدا" اس دﯾﺎں ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں ﺑدﻟﯾﺎں ﺟﺎن ﺑﺎرے!
“ ال-ﻗدﯾر”
ﺷﮑﺗﯽ ﺷﺎﻟﯽ اک69 # ،
ﺟو اوه ﮐر ﺳﮑدا ﮨﮯ ﺟو اوه ﭼﺎﮨﻧدا ﮨﮯ

f

اﯾوب  33:12۔۔۔۔۔ دﯾﮑﮭو ،اس وّچ ﺗﺳﯾں ﺑﺎﻟﮑل ﻧﮩﯾں ﮨو ؛ ﻣﯾں ﺗﯾﻧوں اﺗر
ب ﻣﻧﮑﮭ ﻧﺎﻟوں ﻣﮩﺎن ﮨﮯ ۔
دﯾﺎﻧﮕﺎ ﮐہ ر ّ
ﯾﺳﺎﯾﺎه  14:24اﺗﮯ  27۔۔۔۔۔  24۔ ﺳرب ﺷﮑﺗﯽ ﻣﺎن ﯾﮩوواه اﻗرار ﮐﯾﺗﺎ ،اﺗﮯ
آﮐﮭﯾﺎ ،ﯾﻘﯾﻧﺎ ً طور 'ﺗﮯ ﻣﯾﻧوں ﺳوﭼﯾﺎ ﮨﮯ ،اس ﻟﺋﯽ اس ﻧوں ﭘﺎس ﮐرن ﻟﺋﯽ آ
ﺟﺎوﯾﮕﺎ ؛ اﺗﮯ ﺟوﯾں ﻣﯾں ﻧردھﺎرت ﮐﯾﺗﺎ ﮨﮯ ،اﯾﮩہ اوﯾں ﮐﮭڑا ﮨو ﺟﺎوﯾﮕﺎ ۔۔۔
27۔ ﮐﯾوﻧﮑہ ﺳرب ﺷﮑﺗﯽ ﻣﺎن دے ﯾﮩوواه ﻧﮯ ﯾوﺟﻧﺎ ﺑﻧﺎﺋﯽ ﮨﮯ ،اﺗﮯ اس
ﻧوں ﮐون رد ّ ﮐرﯾﮕﺎ ؟
ﺑﮑﺎرا  2:20اﺗﮯ  255۔۔۔۔۔ 20۔ اﷲ دی ﮨر ﭼﯾز اﺗﮯ ﺷﮑﺗﯽ ﮨﮯ ۔۔۔ 255
۔ اﷲ! اﺗﮭﮯ ﮐوﺋﯽ دﯾوﺗﺎ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ،اوه ﺟﯾؤﻧدا ،اﻧﺎِد۔ ﻧہ ﮨﯽ اﺳﻧوں ﻧﯾﻧد
آؤﻧدی ﮨﮯ اﺗﮯ ﻧہ ﮨﯽ ﻧﯾﻧد آؤﻧدی ﮨﮯ ۔۔۔ اﺳدا ﺗﺧت ﺳورگ اﺗﮯ دھرﺗﯽ
ﻧوں ﮔﻠﮯ ﻟﮕﺎؤﻧدا ﮨﮯ ،اﺗﮯ اﯾﮩہ اﺳﻧوں ﺗﮭﮑدا ﮨﮯ ﮐہ اوه دوواں ﻧوں
ﺑرﻗرار ﻧﮩﯾں رﮐﮭدا ۔
“ای اﯾل-ﮐﺑﯾر”
ﻣﮩﺎن38 # ،
ﮐون اﭼﺎ اﺗﮯ ﭘرﺳدھ ﮨﮯ
ﯾﺳﺎﯾﺎه  57:15۔۔۔۔۔ اس ﻟﺋﯽ آﮐﮭدا ﮨﮯ ﻣﮩﺎن اﺗﮯ اﺗم ﭘرﮐﮭ ﮨﮯ ،ﺟو ﮐہ
ﮨﻣﯾﺷہ  ,ﺟس دا ﻧﺎم ﮨﮯ ﭘوﺗر؛ ﻣﯾﻧوں ﮨﺎﺋﯽ اﺗﮯ ﭘوﺗر وّچ رﮨن دی ﺟﮕہ ﮨﮯ،
اس ﻧوں وی ﻧﺎل ﮨﮯ ،ﺟو ﮐہ ﮨﮯ ﭘﭼﮭﺗﺎوے اﺗﮯ ﻧﻣر آﺗﻣﺎ دے ،ﻧﻣر دے
آﺗﻣﺎ ﻧوں ﻣڑ ﺳرﺟﯾت ﮐرن ،اﺗﮯ ﭘﭼﮭﺗﺎوے دا دل ﻣڑ ﺳرﺟﯾت ﮐرن ﻟﺋﯽ۔
ﺣﺞ  22:62۔۔۔۔۔ اﯾﮩہ اس ﻟﺋﯽ ﮨﮯ ﮐﯾوﻧﮑہ اﷲ ،اوه ﺳﭻ ﮨﮯ  ،اﺗﮯ اوه ﺟو
اس دی ﺑﺟﺎﺋﮯ ﺑﻼؤﻧدے ﮨن ،ﺟﮭوﭨﮭﺎ ﮨﮯ؛ اﺗﮯ ﮐﯾوﻧﮑہ اﷲ ،اوه اﭼﺎ ،ﻣﮩﺎن ﮨﮯ ۔
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ب ﮐﺟﮭ ﻧﮩﯾں ﮐر
ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر دے داﻋوے اﯾﮩہ درﺳﺎؤﻧدے ﮨن ﮐہ " ر ّ
ﺳﮑدا" اس دﯾﺎں ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں ﺑدﻟﯾﺎں ﺟﺎن ﺑﺎرے!
“ ال-ﺟﯾﺑر”
ﺳﺑﮭ ﺷﮑﺗﯽ ﺷﺎﻟﯽ10 # ،
ﺟﺳدی طﺎﻗت اﺗﮯ ﺷﮑﺗﯽ ﻧرول ﮨﮯ

f

زﺑور & 10 8 :24۔۔۔۔۔ 8۔ ﮐون ﻣﮩﻣﺎ دا راﺟﺎ ﮨﮯ؟ ﯾﮩوواه ﻧﮯ ﺳﭨرﯾٹ
اﺗﮯ ﺷﮑﺗﯽ ﺷﺎﻟﯽ  ،ﯾﮩوواه ﻧﮯ ﺷﮑﺗﯽ ﺷﺎﻟﯽ ﻟڑاﺋﯽ وّچ ۔۔۔ 10۔ ﮐون ﻣﮩﻣﺎ
دے اس راﺟﺎ ﮨﮯ؟ ﺳرب ﺷﮑﺗﯽ ﻣﺎن دا ﻣﺎﻟﮏ ،اوه ﻣﮩﻣﺎ دا راﺟﺎ ﮨﮯ۔
ﺳﯾﻼه۔
ﮨﯾش آر  59:23۔۔۔۔۔ اوه اﷲ ﮨﮯ ﺟس دے ﻋﻼوه ﮨور ﮐوﺋﯽ دﯾوﺗﺎ ﻧﮩﯾں
ﮨﮯ۔ اوه ﺳرﺑﺷﮑﺗﯾﻣﺎن ﭘرﻣﯾﺷر ﮨﮯ ،ﭘوﺗر ﭘرﮐﮭ ،ﺳرﮐﮭﯾﺎ دے ﺳروت دی
ﻧﮩﭼﺎ ﮐﯾﭘر  ،ﺳرﭘرﺳت ،ﺷﮑﺗﯽ ﻣﺎن  ،ﺳرب-ﺷﮑﺗﯾﻣﺎن  ،ﻣﺎن!
ﺣﻘہ  47-44 :69۔۔۔۔۔ 44۔ اﺗﮯ ﺟﮯ اﺳﻧﮯ ﺳﺎڈے ﺑﺎرے ﻏﻠط ﮐﮩﺎوﺗﺎں دی
ﮐﺎ ک ی ﮨﮯ 45 ،۔ اﺳﯾں ﯾﻘﯾﻧﺎ ً اﺳﻧوں ﺳﺟﮯ ﮨﺗﮭ ﻧﺎل ﭘﮭڑ ﻟﯾﺎ ﺳﯽ ۔  46اﺗﮯ
ﭘﮭر اﺳدی ﺟﯾون-ﻧﺎڑی ﻧوں ﺗوڑ دﺗﺎ47 ،۔ اﺗﮯ ﺗﮩﺎڈے وﭼوں ﮐوﺋﯽ وی
ﻧﮩﯾں۔ ﺳﺎﻧوں اس ﺗوں دور رﮐﮭ ﺳﮑدا ﺳﯽ ۔
“ال ﻣﮑﺗر”
ﭘرﯾوﯾﻠر70 # ،
ﺟو ﺟت ﺟﺎﻧدا ﮨﮯ ،دﺷٹ آدﻣﯽ اﺳدی ﺷﮑﺗﯽ ﺷﺎﻟﯽ ﭘﮑڑ وّچ
1ﺳﻣوﺋﯾل  10-9 :2۔۔۔۔۔ 9۔ اوه ﺳﻧﺗﺎں دے ﭘﯾراں دی رﮐﮭﯾﺎ ﮐرﯾﮕﺎ  ،اﺗﮯ
پ رﮨﻧﮕﮯ؛ ﮐوﺋﯽ وی طﺎﻗت ﻧﺎل ﺟت ﭘراﭘت ﻧﮩﯾں ﮐر
دﺷٹ ﮨﻧﯾرے وّچ ﭼ ّ
ﺳﮑدا۔ 10۔ ﭘرﺑﮭو دے دﺷﻣﻧﺎں دے ﭨﮑڑے ﮨو ﺟﺎﻧﮕﮯ ؛ اوه اوﮨﻧﺎں اﺗﮯ
اﮐﺎش ﺗوں ﮔرﺟﯾﮕﺎ۔ ﯾﮩوواه دھرﺗﯽ دﯾﺎں ﺣداں دا ﻧﯾﺎں ﮐرﯾﮕﺎ۔
ﮐﯾﮩﭘﮭ  18:45۔۔۔۔۔ اﷲ دی ﮨر ﭼﯾز اﺗﮯ ﺷﮑﺗﯽ ﮨﮯ ۔
ﮐﺎﻣﮯ آر  54:42۔۔۔۔۔ ﭘر اوﮨﻧﺎں ﻧﮯ ﺳﺎڈﯾﺎں ﺳﺎرﯾﺎں ﻧﺷﺎﻧﯾﺎں دا ﮐﮭﻧڈن ﮐﯾﺗﺎ
اﺗﮯ اﺳﯾں اوﮨﻧﺎں ﻧوں اک ﺷﮑﺗﯽ ﺷﺎﻟﯽ اﺗﮯ ﺷﮑﺗﯽ ﺷﺎﻟﯽ دی ﺳﻣﺟﮭ ﻧﺎل
ﻣﺎرﯾﺎ ۔
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ب وﻓﺎدار ﻧﮩﯾں ﺳﯽ”
ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر دے داﻋوے اﯾﮩہ درﺳﺎؤﻧدے ﮨن ﮐہ “ر ّ
ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں دی رﮐﮭﯾﺎ ﮐرن ﻟﺋﯽ ﮐﺎﻓﯽ
روم ﺑﻧﻧﺎ ﺑدﻻؤ!
“ال-ﻣﻣن”
اک وﻓﺎدار7 # ،
ﮐس ' ﺗﮯ ﺑﮭروﺳہ ﮐﯾﺗﺎ ﺟﺎ ﺳﮑدا ﮨﮯ

f

زﺑور  90-89 :119۔۔۔۔۔ 89۔ ﺳدا ﻟﺋﯽ  ،ﮨﮯ ﭘرﺑﮭو ،ﺗﯾرا ﺑﭼن ﺳورگ وّچ
وﺳﯾﺎ ﮨوﯾﺎ ﮨﮯ۔ 90۔ ﺗﯾری وﻓﺎداری ﺳﺎرﯾﺎں ﭘﯾڑھﯾﺎں ﻟﺋﯽ ۔۔۔
ﺗﯾﺗس  2 :1۔۔۔۔۔ ﺳدﯾوی ﺟﯾون دی اﻣﯾد وّچ ،ﺟﺳدا ﭘرﻣﺎﺗﻣﺎ  ،ﺟﮩڑا ﺟﮭوﭨﮭ
ﻧﮩﯾں ﺑول ﺳﮑدا  ،ﻧﮯ ﺳﻧﺳﺎر دے ﺷروع ﮨون ﺗوں ﭘﮩﻼں وﻋده ﮐﯾﺗﺎ ﺳﯽ۔
ﭨﯾوﺑﮯ  111 :9۔۔۔۔۔ اﯾﮩہ ﺗوﮨڑا اﺗﮯ اﻧﺟﯾل اﺗﮯ ﻗرآن وچ اﷲ اﺗﮯ اک
وﻋده ﮨﮯ۔ اﷲ ﻧﺎﻟوں اس دے وﻋدے ﭘرﺗﯽ ﮐون زﯾﺎده وﻓﺎدار ﮨﮯ ؟
ﮨﯾش آر  59:23۔۔۔۔۔ اوه اﷲ ﮨﮯ ﺟس دے ﻋﻼوه ﮨور ﮐوﺋﯽ دﯾوﺗﺎ ﻧﮩﯾں
ﮨﮯ۔ اوه ﺳرﺑﺷﮑﺗﯾﻣﺎن ﭘرﺑﮭو ،ﭘوﺗر ،ﻧﮩﭼﺎ رﮐﮭن واﻻ ﺳرﮐﮭﯾﺎ دا ﺳوﻣﺎ ﮨﮯ ؛
ﺳرب ﺷﮑﺗﯽ ﻣﺎن ،ﺳرب ﺷﮑﺗﯽ ﻣﺎن۔
ال  -ﻣرﯾن  9 :3اﺗﮯ  94۔۔۔۔۔ 9۔ اﷲ وﻋده ﻓﯾل ﻧﮩﯾں ﮐردا ۔۔۔ 94۔ ﺗﺳﯾں
ﮐدے وﻋده ﻧﮩﯾں ﺗوڑدے!
“ال-وﯾﻼ”
ﺳرﭘرﺳت78 # ،
ﺟو اﭘﻧﮯ ﺳﻧﺗﺎں ﻧوں ﻧزدﯾﮑﯽ دوﺳت وﺟوں ﺑﭼﺎؤﻧدا ﮨﮯ
ﻧﮩﻣﯾﺎه  6 :9۔۔۔۔۔ ﺗﺳﯾں وی  ،اﮐﻠﮯ ﭘرﺑﮭو ﮨو؛ ﺗوں ﺳورگ ﻧوں ،اﮐﺎش دا
ﺳورگ ﺑﻧﺎﯾﺎ ﮨﮯ ،اوﮨﻧﺎں دے ﺳﺎرے ﻣﯾزﺑﺎن ،دھرﺗﯽ اﺗﮯ اوه ﺳﺑﮭ ﮐﺟﮭ ﺟو
اس وّچ ﮨن ،ﺳﻣﻧدر اﺗﮯ اوﮨﻧﺎں وّچ ﺳﺑﮭ ﮐﺟﮭ ﮨﮯ ،اﺗﮯ ﺗوں اوﮨﻧﺎں ﺳﺎرﯾﺎں
ﻧوں ﺑﭼﺎؤﻧدا ﮨﮯ ۔
اراﭘﮭ  196 :7۔۔۔۔۔ ﻣﯾرا ﺑﭼﺎء ﮐرن واﻻ ﻣﺗر اﷲ ﮨﮯ  ،ﺟس ﻧﮯ ﭘوﺗﮭﯽ ﻧوں
ﭘرﮔٹ ﮐﯾﺗﺎ ۔ اوه دھرﻣﯽ ﻟوﮐﺎں ﻧﺎل دوﺳﺗﯽ ﮐردا ﮨﮯ۔
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ب وﻓﺎدار ﻧﮩﯾں ﺳﯽ”
ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر دے داﻋوے اﯾﮩہ درﺳﺎؤﻧدے ﮨن ﮐہ “ر ّ
ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں دی رﮐﮭﯾﺎ ﮐرن ﻟﺋﯽ ﮐﺎﻓﯽ
ﮏ!
ﺑدﻟﯾﺎ ﺟﺎ رﮨﺎ ﺗ ّ
“ال-ﮨﺎڈا”
ﮔﺎﺋﯾڈ94 # ،
ﺟو ﺳرﮐﮭﺎت ﻣﺎرﮔﺎں ﺗﮯ اﮔواﺋﯽ ﮐردا ﮨﮯ اﺗﮯ ﻣﺎرگ درﺷfن ﮐردا ﮨﮯ
زﺑور 9 :25۔۔۔۔۔ اوه ﻣﺳﮑﯾن اﻧﺻﺎف ﻟﺋﯽ اﮔواﺋﯽ ﮐرﯾﮕﺎ ؛ اﺗﮯ ﻣﺳﮑﯾن ﮨر
اک ﻧوں اﭘﻧﮯ راه ﺗﮯ ﻟﯾﺎوﯾﮕﺎ ۔
زﺑوراں دی ﭘوﺗﮭﯽ 73:24۔۔۔۔۔ﺗﺳﯾں ﻣﯾری ﺻﻼَح ﻧﺎل ﻣﯾری اﮔواﺋﯽ
ﮐروﮔﮯ  ،اﺗﮯ ﺑﻌد وّچ ﻣﯾﻧوں ﻣﮩﻣﺎ ﻟﺋﯽ ﭘراﭘت ﮐروﮔﮯ ۔
ﺣﺞ  22:54۔۔۔۔۔ اﺗﮯ ﯾﻘﯾﻧﺎ ً اﷲ اوﮨﻧﺎں ﻟوﮐﺎں ﻧوں اﮔواﺋﯽ دﻧدا ﮨﮯ ﺟﮩڑے
وﺷواس ﮐردے ﮨن ﺳدھﮯ رﺳﺗﮯ ﺗﮯ ۔
“ال-ﻣﮩﯾﻣن”
رﮐﮭﺎک8 # ،
ﺟﮩڑا اﭘﻧﮯ ﻟوﮐﺎں دی ﻧﮕراﻧﯽ ﮐردا ﮨﮯ اﺗﮯ ﺑﭼﺎؤﻧدا ﮨﮯ
زﺑور  7-6 :12۔۔۔۔۔ 6۔ ﯾﮩوواه دے ﺷﺑد ﺷدھ ﺷﺑد ،ﺳﻠور ﻧوں دھرﺗﯽ دے
اک ﺑﮭﭨﮭﯽ وّچ ﭨﯾﺳٹ ،ورﮔﮯ ﮨن ﺷدھ ﺳ ّ
ت وار۔ 7۔ ﮨﮯ ﭘرﺑﮭو ،ﺗوں اوﮨﻧﺎں
دی رﮐﮭﯾﺎ ﮐرﯾں  ،اﺗﮯ ﺗوں اوﮨﻧﺎں ﻧوں اس ﭘﯾڑھﯽ ﺗوں ﺳدا ﻟﺋﯽ ﺑﭼﺎوﯾﻧﮕﺎ ۔
زﺑور  8-7 :121۔۔۔۔۔ 7۔ ﯾﮩوواه ﻧﮯ ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ ﺗﯾرے ﺳرﮐﮭﺎت رﮐﮭن
دﺷٹ؛ اوه ﺗﮩﺎڈی ﺟﺎن ﻧوں ﺑﭼﺎﺋﯾﮕﺎ ۔ 8۔ ﯾﮩوواه ﻧﮯ دﯾوﯾﮕﺎ ﺗﯾرے ﺑﺎﮨر ﺟﺎ
ﮏ ،اﺗﮯ اﯾﮩہ
ﺳرﮐﮭﺎت رﮐﮭن اﺗﮯ ﺗﯾرے وّچ آؤن ﻟﺋﯽ ﺑﺎﮨر ﻧوں اس وار ﺗ ّ
وی ﺳدا ﻟﺋﯽ ۔
زﺑور  25:14۔۔۔۔۔ ﯾﮩوواه دا ﺑﮭﯾت اوﮨﻧﺎں ﻧﺎل ﮨﮯ ﺟﮩڑے اس ﺗوں ڈردے
ﮨن؛ اﺗﮯ اوه اوﮨﻧﺎں ﻧوں اﭘﻧﺎ اﻗرارﻧﺎﻣہ وﮐﮭﺎﺋﯾﮕﺎ ۔
ﮨﯾش آر  59:23۔۔۔۔۔ اوه اﷲ ﮨﮯ ﺟس دے ﻋﻼوه ﮨور ﮐوﺋﯽ دﯾوﺗﺎ ﻧﮩﯾں
ﮨﮯ۔ اوه ال ﮨﮯ ای ﭘرﺑﮭو ،دا ﭘوﺗر ﭘرﮐﮭ ،ﺳرﮐﮭﯾﺎ دے ﺳروت ﻧﮩﭼﺎ دی
وﮐﭨﮑﯾﭘر؛ ﮔﺎرڈﯾﺋن  ،ﺷﮑﺗﯽ ﻣﺎن اک ،ﺳﺎرے ﺷﮑﺗﯽ ﺷﺎﻟﯽ ۔۔۔
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ب دھرﻣﯽ ﻧﮩﯾں ﺳﯽ”
ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر دے داﻋوے اﯾﮩہ درﺳﺎؤﻧدے ﮨن ﮐہ “ ر ّ
ﭘوﺗر ﻣﺎﻧﮏ دی رﮐﮭﯾﺎ ﮐرن ﻟﺋﯽ ﮐﺎﻓﯽ
ﮐﮯ اوه ﻧرﻧﺎ ﮐرﯾﮕﺎ ﺳﺎرے ﻧرﻧﮯ دے دن 'ﺗﮯ ﻣﻧﮑﮭ ﺟﺎﺗﯽ!
“ال-اﯾڈل”
ﺻﺣﯾﺢ اﺗﮯ دھرﻣﯽ30 # ،
ﺟﺳدا ﺷﺑد ﺳﭼﺎﺋﯽ اﺗﮯ ﻧﯾﺎں وّچ ﺳﻣﭘورن ﮨﮯ

f

2ﻣوﺗﮭﯾوس  3:16۔۔۔۔۔ ﺳﺎرے ﭘوﺗﮭﯽ ﮨﮯ دوارا دﺗﺎ ﭘرﻣﯾﺷر دے ﭘرﯾرﻧﺎ
ﮨﮯ ،اﺗﮯ ﻻﺑﮭداﺋﮏ اﭘدﯾش ﻟﺋﯽ ،ﺗﺎڑﻧﺎ ﻟﺋﯽ ،ﺗﺎڑﻧﺎ ﻟﺋﯽ ،ﮨﮯ اﺗﮯ دھرم دے
ﺳﮑﮭﯾﺎ دے ﻟﺋﯽ  ،اوه ﭘرﻣﯾﺷر دے ﻣﻧﮑﮭ ﻧوں ﻣﮑﻣل ﮨو ﺳﮑدا ﮨﮯ ۔۔۔
اﯾﮩہ ﻧﺎم  115 :6۔۔۔۔۔ ﺳﭼﺎﺋﯽ اﺗﮯ ﻧﯾﺎں وّچ ﺗﮩﺎڈے ﭘرﺑﮭو دا ﺷﺑد ﺳﻣﭘورن
ﮨﮯ ۔ اﺗﮭﮯ ﮐﺟﮭ وی ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ﺟو اﺳدے ﺷﺑداں ﻧوں ﺑدل ﺳﮑدا ﮨﮯ ۔ اوه
ﺳﻧن واﻻ اﺗﮯ ﺟﺎﻧن واﻻ ﮨﮯ۔
“ال-ﺣﮑﯾم”
ﺟّﺞ29 # ،
ﺟو ﺳﺎرے وواداں دا ﻧﭘﭨﺎرا ﮐردا ﮨﮯ
زﺑوراں دی ﭘوﺗﮭﯽ  96:13ﭘرﺑﮭو دے اﮔﮯ ﺧوش ﮨووو ۔۔۔ ﮐﯾوﻧﮑہ اوه
دھرﺗﯽ دا ﻧرﻧﺎ ﮐرن آﯾﺎ ﮨﮯ ؛ اوه دﻧﯾﺎں دا ﻧرﻧﺎ ﺳﭼﯾﺎﺋﯽ ﻧﺎل ﮐرﯾﮕﺎ  ،اﺗﮯ
ﻟوﮐﺎں ﻧوں اﭘﻧﯽ ﺳﭼﺎﺋﯽ ﻧﺎل ۔
ﯾوﮨﻧﺎ  12:48۔۔۔۔۔ ﺟﮩڑا وﯾﮑﺗﯽ ﻣﯾﻧوں ﻧﻔرت ﮐردا ﮨﮯ اﺗﮯ ﻣﯾرے اﭘدﯾش
ﻧوں ﻧﮩﯾں ﻗﺑوﻟدا ،اوه اک ﮨﮯ ﺟو اﺳﻧوں ﻧرﻧﺎ ﮐردا ﮨﮯ :اوه ﺷﺑد ﺟو ﻣﯾں
ﺑوﻟﯾﺎ ﮨﮯ ،اﻧت دے دن اﺳدا ﻧرﻧﺎ ﮐرﯾﮕﺎ ۔
ﻣﺎﺋﯾڈ  5:47۔۔۔۔۔ اﻧﺟﯾل دے ﻟوﮐﺎں ﻧوں اس دوارا ﻧرﻧﺎ ﮐرو ﺟو اﷲ ﻧﮯ اس
وّچ ﭘرﮔٹ ﮐﯾﺗﺎ ﺳﯽ ۔
’ 6:114۔۔۔۔۔ ﮐﯽ ﻣﯾں اک ﺟّﺞ ﻟﺋﯽ اﷲ ﺗوں ﻋﻼوه ﮨور ﺑﮭﺎﻻﻧﮕﺎ  ،ﺟدوں
اوه اوه ﮨﮯ ﺟﺳﻧﮯ ﺗﮩﺎﻧوں ﺷﺎﺳﺗر ﭘرﮔٹ ﮐﯾﺗﺎ ﮨﮯ  ،ﭘوری طرﺣﺎں ﺳﻣﺟﮭﺎﯾﺎ
ﮔﯾﺎ ﮨﮯ؟
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ب دھرﻣﯽ ﻧﮩﯾں ﺳﯽ”
ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر دے داﻋوے اﯾﮩہ درﺳﺎؤﻧدے ﮨن ﮐہ “ ر ّ
ﭘوﺗر ﻣﺎﻧﮏ دی رﮐﮭﯾﺎ ﮐرن ﻟﺋﯽ ﮐﺎﻓﯽ
ﮐﮯ اوه ﻧرﻧﺎ ﮐرﯾﮕﺎ ﺳﺎرے ﻧرﻧﮯ دے دن 'ﺗﮯ ﻣﻧﮑﮭ ﺟﺎﺗﯽ!
“ ال-ﮨﮑﮏ”
ﺳﭻ52 # ،
ﮐون ﺳﭼﺎ اﺗﮯ ﺳﭼﺎ ﮨﮯ

f

زﺑور  142 :119اﺗﮯ  144۔۔۔۔۔ 142۔ ﺗﯾرا دھرم دے اک ﮨﮯ ﺳدا دی
دھﺎرﻣﮑﺗﺎ ﻧوں ،اﺗﮯ ﺗﯾرے ﻗﺎﻧون ﻧوں ﺳﭻ ﮨﮯ ۔۔۔ 144۔ ﺗﯾرے ﻗرار دے
دھرم ﻧوں ﮨﻣﯾﺷہ ﮨﻧدا ﮨﮯ  ،ﻣﯾﻧوں ﺳﻣﺟﮭن دی ﺳﻣرﺗﮭﺎ ﮨﮯ اﺗﮯ ﻣﯾﻧوں رﮨن
ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ۔
1ﺗﻣوﺗﮭﯾوس  2:15۔۔۔۔۔ اﭘﻧﮯ آپ ﻧوں ﭘرﻣﺎﺗﻣﺎ ﻧوں ﭘرواﻧت درﺳﺎؤن ﻟﺋﯽ
ادٔھﯾن ﮐرو  ،اک اﺟﯾﮩﺎ ﮐﺎرﺟﮑرﺗﺎ ﺟﺳﻧوں ﺷرﻣﻧده ﮨون دی ﺿرورت ﻧﮩﯾں،
ﺳﭻ دے ﺑﭼن ﻧوں وﻧڈدﯾﺎں ۔
ال -ﻣﺎﺋﯾڈ  3:55۔۔۔۔۔ اﷲ ﻧﮯ ﯾﺳو ﻧوں ﮐﯾﮩﺎ ! ﻣﯾں ۔۔۔ اوﮨﻧﺎں ﻟوﮐﺎں ﻧوں
ﺳﺗﮭﺎﭘت ﮐر رﮨﺎ ﮨﺎں ﺟو ﺗﮩﺎڈے ﻣﮕر ﭼﻠدے ﮨن ﺟو ﻗﯾﺎﻣت دے دن ﺗﮏ
اوﺷواس ﮐردے ﮨن ۔
ﺣﻘہ  2 :69اﺗﮯ  51۔۔۔۔۔ 2۔ اﺻﻠﯾت ﮐﯽ ﮨﮯ ؟
51۔ اﯾﮩہ ﭘورن ﺳﭻ ﮨﮯ۔
“ال-ﻧور”
روﺷﻧﯽ93 # ،
ﺟو ﺳورگ اﺗﮯ دھرﺗﯽ دوﮨﺎں ﻧوں ﭘرﮐﺎﺷﻣﺎن ﮐردا ﮨﮯ
زﺑور  105 :119۔۔۔۔۔ ﺗﯾری ﺷﺑد دا اک ﮨﮯ ،دﯾوے ﻣﯾرے ﭘﯾر ﮐول ﮨﮯ،
اﺗﮯ اک ﭼﺎﻧن ﻧوں ﻣﯾرے راه دا۔
ﻧور  24:35۔۔۔۔۔ اﷲ ﮨﮯ ﭼﺎﻧن ﻧوں اﮐﺎش دے اﺗﮯ دھرﺗﯽ ﻧوں ۔۔۔ اس
اﺗﮯ روﺷﻧﯽ ﮨﮯ ﭼﺎﻧن ۔ اﷲ ﺟس ﻧوں اوه اﭘﻧﯽ روﺷﻧﯽ وّل اﮔواﺋﯽ دﻧدا ﮨﮯ
؛ اﺗﮯ اﷲ ﻣﻧﮑﮭﺎں ﻟﺋﯽ درﺷﭨﺎﻧت ﻧردھﺎرت ﮐردا ﮨﮯ  ،ﮐﯾوﻧﮑہ اﷲ ﺳﺑﮭ
ﮐﺟﮭ ﺟﺎﻧدا ﮨﮯ۔
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ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر دے داﻋوے اﯾﮩہ درﺳﺎؤﻧدے ﮨن ﮐہ “ﭘرﻣﯾﺷر دﯾﺎﻟو ﻧﮩﯾں ﺳﯽ
”
ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں دی ﺳﻧﺑﮭﺎل ﻟﺋﯽ ﮐﺎﻓﯽ
ﺳﺎری ﻣﻧﮑﮭ ﺟﺎﺗﯽ دی ﻣﮑﺗﯽ ﻟﺋﯽ!
“ اﯾر-رﺣم”
دﯾﺎوان3 # ،
ﺟو ﮐوﻣل اﺗﮯ دﺋﯾﺎ ﻧﺎل ﺑﮭرﭘور ﮨﮯ

f

زﺑور & 17-18 8 :103۔۔۔۔۔ 8۔ ﯾﮩوواه ﻧﮯ دﯾﺎﻟو اﺗﮯ ﮐرﭘﺎﻟو ﮨﮯ  ،ﻧوں
ﮨوﻟﯽ ﮐرودھ ،اﺗﮯ دﺋﯾﺎ وچ ﮨوﺋﯽ ۔۔۔ 17۔ ﭘر ﭘرﺑﮭو دی دﺋﯾﺎ ﮨﮯ ﺟﮩڑے اس
ﻧوں ڈر ﮨﮯ ﺗﮯ ﮨﻣﯾﺷہ ﻟﺋﯽ رﮨﮯ ﮔﺎ ،اﺗﮯ اس دے ﺑﭼﯾﺎں دے ﺑﭼﯾﺎں ﻟﺋﯽ
اس دی دھﺎرﻣﮑﺗﺎ18 ،۔ ﭨﯽ او ﺟو اﭘﻧﮯ ﻧﯾم ﻧوں ﻣﻧدے ﮨن ،اﺗﮯ اوﮨﻧﺎں ﻟﺋﯽ
ﺟو اﺳدے ﺣﮑﻣﺎں ﻧوں ﯾﺎد ﮐردے ﮨن ۔
ﻣﺎﺋﯾڈ  143 :2۔۔۔۔۔ اوه ﮨﮯ ﻗﺳم اﺗﮯ ﻣﮩرﺑﺎن ﻣﻧﮑﮭ ﺟﺎﺗﯽ ﻟﺋﯽ۔
ﺑﮭﺎگ  17:66۔۔۔۔۔ ﺗﮩﺎڈا ﭘرﺑﮭو ﺳدا ﺗﮩﺎڈے ﻟﺋﯽ دﯾﺎﻟو ﮨﮯ ۔
“ار رﺣٰﻣن”
ﻣﮩرﺑﺎن2 # ،
ﺳﺑﮭ دے دﯾﺎﻟو ﮨﮯ ﺟو دﺋﯾﺎ
ﯾﺳﺎﯾﺎه  54:10۔۔۔۔۔ ﭘر ﻣﯾری دﯾﺎ ﺗﮩﺎڈے ﮐوﻟوں ﻧﮩﯾں ﮨﭨﯾﮕﯽ  ،ﻧہ ﮨﯽ ﻣﯾری
ﺷﺎﻧﺗﯽ دا ﻧﯾم ﻣﭨﺎﺋﮯ ﺟﺎﻧﮕﮯ ،ﭘرﺑﮭو آﮐﮭدا ﮨﮯ ﺟﺳﻧﮯ ﺗﯾرے ﺗﮯ ﻣﮩر ﮐﯾﺗﯽ۔
ﺑوﺳﺗﮭﺎ ﺳﺎر  9 :7۔۔۔۔۔  ,اس ﻟﺋﯽ ،ﯾﺎد رﮐﮭو ﮐہ ﯾﮩوواه ﺗﮩﺎڈا ﭘرﻣﯾﺷر ،اوه
ﭘرﻣﯾﺷر ﮨﮯ ،ﺟو اوﮨﻧﺎں ﻧﺎل ﻧﯾم اﺗﮯ دﺋﯾﺎ رﮐﮭدا ﮨﮯ ﺟﮩڑے اس ﻧوں ﭘﯾﺎر
ﮏ اﺳدے ﺣﮑﻣﺎں دی ﭘﺎﻟﻧﺎ ﮐردے ﮨن ۔
ﮐردے ﮨن اﺗﮯ ﮨزاراں ﭘﯾڑھﯾﺎں ﺗ ّ
ﻓﺗﺢ  2-1 :1اﺗﮯ  5۔۔۔۔۔۔ 1۔ ﺳﺎرے ﺟﮕت دے ﻣﺎﻟﮏ اﷲ دی اﺳﺗت
ﮨووے؛ 2۔ دﯾﺎوان ،
دﯾﺎﻟو ۔۔۔ 5۔ ﺳﺎﻧوں ﺳدھﮯ راه ﺗﮯ ﺳﯾدھ دﯾو ۔
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ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر دے داﻋوے اﯾﮩہ درﺳﺎؤﻧدے ﮨن ﮐہ “ﭘرﻣﯾﺷر دﯾﺎﻟو ﻧﮩﯾں ﺳﯽ
”
ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں دی ﺳﻧﺑﮭﺎل ﻟﺋﯽ ﮐﺎﻓﯽ
ﺳﺎری ﻣﻧﮑﮭ ﺟﺎﺗﯽ دی ﻣﮑﺗﯽ ﻟﺋﯽ!
“ ال-ﻣﮑت”
ﭘرداﺗﺎ40 # ،
ﺟو ﺑﮭرﭘور ﺳرﯾرک اﺗﮯ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮭوﺟن دﻧدا ﮨﮯ
ﻧوں اﭘﻧﯽ ﺳﺎری ﺳرﺷﭨﯽ۔

f

اﺗﭘت  22:14۔ ۔۔۔ ۔اﺗﮯ اﺑراﮨﺎم ﻧﮯ اس ﺟﮕہ دا ﻧﺎم ﯾﮩوواه-ﺟﯾرﯾﮩہ )ﭘرﺑﮭو
ﭘردان ﮐرﯾﮕﺎ( دے طور ﺗﮯ ﮐﯾﮩﺎ ﺟﺎﻧدا ﮨﮯ ﺟوﯾں ﮐہ اج وی ﮐﯾﮩﺎ ﺟﺎﻧدا
ﮨﮯ۔ ۔۔
زﺑوراں دی ﭘوﺗﮭﯽ  9-8 :145۔۔۔۔۔۔ 8۔ ﭘرﺑﮭو دﯾﺎﻟو ﮨﮯ  ،اﺗﮯ دﯾﺎﻟو ﮨﮯ،
ﮐرودھ وّچ دھﯾﻣﺎ ،اﺗﮯ ﻣﮩﺎن دﯾﺎ ﻧﺎل ﺑﮭرﭘور ﮨﮯ۔ 9۔ ﭘرﺑﮭو ﺳﺎرﯾﺎں ﻟﺋﯽ
ﺑﮭﻼ ﮨﮯ ،اﺗﮯ اﺳدی ﻣﮩر اس دے ﺳﺎرے ﮐﻣﺎں اﺗﮯ ﮨﮯ ۔
ﻧﯾﺳﺎ  4:85۔۔۔۔۔ اﷲ ﺳﺑﮭ ﮐﺟﮭ دی ﻧﮕراﻧﯽ ﮐردا ﮨﮯ ۔
“ال-واﮨب”
ﻟﺑرل دﯾن واﻻ17 # ،
ﺟو اﭘﻧﯽ ﺑﺧﺷش ﺗوں ﮐﮭﻠﮭ ﮐﮯ دﻧدا ﮨﮯ۔
زﺑوراں دی ﭘوﺗﮭﯽ  130 :119اﺗﮯ  160۔۔۔۔۔۔ 130۔ ﺗﮩﺎڈے ﺷﺑداں دا
ﭘروﯾش ﭘرﮐﺎش دﻧدا ﮨﮯ ۔۔۔ 160۔ ﺗﮩﺎڈا ﺑﭼن ُم ﺗوں ﮨﯽ ﺳﭻ ﮨﮯ ،اﺗﮯ ﺗﮩﺎڈا
ﮨر دھرﻣﯽ ﺣﮑم ﺳدا ﻗﺎﯾم رﮨﮯ ﮔﺎ ۔
ال -ﻋﻣران  9-7 :3۔۔۔۔۔ 7۔ اﯾﮩہ اس ﻟﺋﯽ ﮨﮯ ﮐہ اوه ﮐون ﮨﮯ ﺗﮩﺎڈے ﻟﺋﯽ
ﭘرﮔٹ ﮐﯾﺗﺎ ﮨﮯ ﻗرآن ۔۔۔ 8۔ ﺳﺎڈا ﭘرﺑﮭو ﮨﮯ ۔۔۔ دﻧدے ﺳﺎڈے اﺗﮯ اﭘﻧﮯ
ﻣوﺟودﮔﯽ ﻣﮩر۔ ﯾﻘﯾﻧﺎ ً ،ﺗﺳﯾں داﺗﺎر ﮨو…
9۔ ال ﻟﯾہ وﻋده ﻓﯾل ﻧﮩﯾں ﮐردا ۔
اداس  9 :38اﺗﮯ  35۔۔۔۔۔ 9۔ ﺗﮩﺎڈا ﭘرﺑﮭو ،ﺷﮑﺗﯽ ﺷﺎﻟﯽ ،داﺗﺎر ﮨﮯ ۔۔۔ 35۔
ﯾﻘﯾﻧﺎ ً ﺗﺳﯾں داﺗﺎر ﮨو ۔
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ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر دے داﻋوے
اﺗﮯ اس ﻧوں ﻻﮔُو ﮐرﮐﮯ ﺷﯾطﺎن ﻧوں اﭼﺎ ﮐرو
“ﺷﺗﺎن ﻧﮯ ﺑﺎﺋﯾﺑل دی ﻟڑاﺋﯽ ﺟﺗﯽ”
واﮨﮕورو-ﺳروﮔرو ﺷﮑﺗﯽ ﻣﺎن!
“ ال-ﻋظﯾم”
20
#
،
ﯽ
ﻟ
ﺎ
ﺷ
ﯽ
ﺗ
ﮑ
اﻣوﮩهﺎنﺟاﮩﺗڑاﮯﺳﺑﺷﮭ ﺗوں اﭼﺎ ﮨﮯ اوه ﻣﮩﺎن اﺗﮯ ﺷﮑﺗﯽ ﺷﺎﻟﯽ ﮨﮯ f
1ﺗﮩﺎس  29:11۔۔۔۔۔ ﺗﯾرے ﮨن ،ﮨﮯ ﯾﮩوواه ،ﮨﮯ ﻣﮩﺎﻧﺗﺎ ،ﺷﮑﺗﯽ اﺗﮯ ﻣﮩﻣﺎ
اﺗﮯ ﺟت  ،اﺗﮯ ﻣﮩﺎﻧﺗﺎ ﻟﺋﯽ ﺳﺑﮭ ﮨﮯ ،ﺟو ﮐہ ﮨﮯ ﮐہ ﺳورگ وچ اﺗﮯ
دھرﺗﯽ وّچ ﺗﯾرا ﮨﯽ ﮨﮯ ؛ ﺗﯾرے ﮨﮯ راج ﻧوں ،ﮨﮯ ﯾﮩوواه ،اﺗﮯ ﺗوں ﺳﺑﮭ
اﭘر ﺳر دے طور اﭼﺎ ﮨو ۔
ﺑﺎق ارا  255 :2۔۔۔۔۔ اﷲ ! اﺗﮭﮯ ﮐوﺋﯽ دﯾوﺗﺎ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ،اوه ﺟﯾؤﻧدا ،اﻧﺎِد۔
اس دا ﺗﺧت ﺳورگ اﺗﮯ دھرﺗﯽ ﻧوں ﮔﻠﮯ ﻟﮕﺎؤﻧدا ﮨﮯ  ،اﺗﮯ اﯾﮩہ اﺳﻧوں
ﺗﮭﮑدا ﮨﮯ ﮐہ اوﮨﻧﺎں دوواں ﻧوں ﺑرﻗرار ﻧﮩﯾں رﮐﮭﻧﺎ ۔
“ای اﯾل-ﻗﮩﺎر”
ڈوﻣﯾﻧﯾﭨر16 # ،
ﺟو ﺷﮑﺗﯽ ﺷﺎﻟﯽ ﻧﮓ ﻧﺎل ﺑدﻟہ ﻟﯾﻧدا ﮨﮯ اﺗﮯ ﺳﺎرﯾﺎں ﻧوں ﭘﭼﮭﺎڑ دﻧدا ﮨﮯ
ﺑوﺳﺗﮭﺎ ﺳﺎر  32:39۔۔۔۔۔ ﮨن دﯾﮑﮭو ،ﮨﮯ ،ﺟو ﮐہ وی ﻣﯾﻧوں ،اوه ،اﺗﮯ
اﺗﮭﮯ ﮨﯽ ﮨﮯ ﻣﯾرے ﻧﺎل ﮐوﺋﯽ ﭘرﻣﯾﺷر :ﻣﯾﻧوں ﻣﺎرن دی ﮨﮯ ،اﺗﮯ ﻣﯾﻧوں
زﻧده ﮐر؛ ﻣﯾں زﺧﻣﯽ ﮨﺎں ،اﺗﮯ ﻣﯾں ﭼﻧﮕﺎ ﮐردا ﮨﺎں :ﻧہ ﮨﯽ ﮐوﺋﯽ ﮨﮯ ﺟو
ﻣﯾرے ﮨﺗﮭ ﺗوں ﺑﭼﺎ ﺳﮑدا ﮨﮯ ۔
زﺑور  11-9 :33۔۔۔۔۔ 9۔ ﮐﯾوﻧﮑہ اوه ﺑوﻟﯾﺎ ،اﺗﮯ اﯾﮩہ ﭘورا ﮨو ﮔﯾﺎ؛ اﺳﻧﮯ
ﺣﮑم دﺗﺎ اﺗﮯ اﯾﮩہ ﺗﯾزی ﻧﺎل ﮐﮭﻠوﺗﺎ ۔ 10۔ ﯾﮩوواه ﻗوﻣﺎں دی ﺻﻼَح ﻧوں
ﻣﭨﺎؤن ﻟﺋﯽ ﻟﯾﺎؤﻧدا ﮨﮯ؛ اوه ﻟوﮐﺎں دے اﭘﮑرﻧﺎں ﻧوں ﺑﮯ اﺛر ﺑﻧﺎؤﻧدا ﮨﮯ ۔
11۔ ﯾﮩوواه دی ﺻﻼَح ﺳدا ﻗﺎﯾم رﮨﯾﮕﯽ  ،اﺳدے دﻻں دﯾﺎں ﺳوﭼﺎں ﺳدا
ﮏ ﮨن ۔
ﭘﯾڑھﯾﺎں ﺗ ّ
ﺣﺞ  22:52۔۔۔۔۔ اﺗﮯ اﺳﯾں ﺗﮩﺎڈے اﮔﮯ ﮐدے ﮐوﺋﯽ دوت ﺟﺎں ﻧﺑﯽ ﻧﮩﯾں
ﮏ( ﺟدوں اﺳﻧﮯ ﮐوﺋﯽ اﭼﮭﺎ ﭘﯾدا ﮐﯾﺗﯽ ﺗﺎں ﺷﯾطﺎن ﻧﮯ
ﺑﮭﯾﺟﯾﺎ ،ﭘر )ﺑﻧﺎں ﺷ ّ
اﺳدی اﭼﮭﺎ وّچ ﮐﺟﮭ ﭘرﯾم ﭘﺎ دﺗﺎ۔ ﭘر اﷲ اس ﻧوں رد ّ ﮐردا ﮨﮯ ﺟو ﺷﯾطﺎن
ﻻؤﻧدا ﮨﮯ ۔ اﷲ اس دے ﺳﻧﮑﯾت )ﭘرﭘﮭﯾﮑٹ( ﺳﺗﮭﺎﭘت ﮐردا ﮨﮯ  ،اﺗﮯ اﷲ
ﺳﺑﮭ ﺟﺎﻧن واﻻ ،ﺑدھﯽ ﻣﺎن ﮨﮯ ۔
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ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر دے داﻋوے
اﺗﮯ اس ﻧوں ﻻﮔُو ﮐرﮐﮯ ﺷﯾطﺎن ﻧوں اﭼﺎ ﮐرو
“ﺷﺗﺎن ﻧﮯ ﺑﺎﺋﯾﺑل دی ﻟڑاﺋﯽ ﺟﺗﯽ”
واﮨﮕورو-ﺳروﮔرو ﺷﮑﺗﯽ ﻣﺎن!
“ ال-ﻋزاز”
ﺷﮑﺗﯽ ﺷﺎﻟﯽ94 # ،
ﺟو اﭘﻧﯽ ﺳروﺳرﯾﺷﭨﮭﺗﺎ وچ ﺷﮑﺗﯽ ﺷﺎﻟﯽ ﮨﮯ

f

ﯾﺳﺎﯾﺎه  1:24۔۔۔۔۔ اس ﻟﺋﯽ ،ﺳرب ﺷﮑﺗﯽ ﻣﺎن ،ﯾﮩوواه ،اﺳراﺋﯾل دا ا ّ
ت ﻣﮩﺎن
 ،آﮐﮭدا ﮨﮯ  ،ﻣﯾں اﭘﻧﮯ وﯾرﯾﺎں ﻧوں اﭘﻧﮯ آپ ﺗوں ﭼﮭﭨﮑﺎرا دے دﯾﺎﻧﮕﺎ ،
اﺗﮯ اﭘﻧﮯ دﺷﻣﻧﺎں دا ﺑدﻟہ ﻟواﻧﮕﺎ۔
ﮨﯾش آر  59:23۔۔۔۔۔ اوه اﷲ ﮨﮯ ﺟس دے ﻋﻼوه ﮨور ﮐوﺋﯽ دﯾوﺗﺎ ﻧﮩﯾں
ﮨﮯ۔ اوه ﭘرﺑﮭو دا ﭘوﺗر ﭘرﮐﮭ ﮨﮯ ،ﺳرﮐﮭﯾﺎ ﻧﮩﭼﺎ دی ﮐﯾﭘر ،ﺳرﭘرﺳت ،دے
ﺳروت ﺷﮑﺗﯽ ﻣﺎن  ،ﺳرب-ﺷﮑﺗﯾﻣﺎن ۔۔۔
ﻣﺣﻣد  47:22 3:۔۔۔۔۔ اوه ﺟﮩڑے اﷲ دے راه ﺗوں دوﺟﯾﺎں ﻧوں اوﺷواس
اﺗﮯ اڑﮐﺎ دﻧدے ﮨن اﺗﮯ رﺳﺗہ ﭘرﮔٹ ﮨون ﺗوں ﺑﻌد ﻣﯾﺳﯾﻧﺟر ﻧﺎل ﺟﮭﮕڑا
ﮐردے ﮨن ،اوه ﮐﺳﮯ وی طرﺣﺎں اﷲ ﻧوں ﻧﻘﺻﺎن ﻧﮩﯾں ﭘﮩﻧﭼﺎ ﺳﮑدے ،
ﭘرﻧﺗو اﷲ اﺻل وّچ اوﮨﻧﺎں دے ﺳﺎرے ﮐﻣﺎں دا ﭘﮭل دﯾوﯾﮕﺎ۔ ۔
“ای اﯾل-ﮐوی”
ﻣﺿﺑوط اﺗﮯ ﺷﮑﺗﯽ ﺷﺎﻟﯽ اک54 # ،
ﺟو اﭘﻧﯽ طﺎﻗت اﺗﮯ ﺷﮑﺗﯽ وّچ ﺳرﯾﺷٹ ﮨﮯ
2اﺗﮩﺎس  9 :16۔۔۔۔۔ ﮐﯾوﻧﮑہ ﺳﺎری دﻧﯾﺎں وچ ﭘرﺑﮭو دﯾﺎں ﻧظراں آؤﻧدﯾﺎں
ﮏ اوه اوﮨﻧﺎں دے ﻟﺋﯽ اﭘﻧﮯ آپ ﻧوں ﻣﺿﺑوط دﮐﮭﺎ ﺳﮑن
رﮨﻧدﯾﺎں ﮨن ،ﺗﺎﻧ ِ
ﺟﻧﮩﺎں دا دل اس ﭘرﺗﯽ ﺳﻣﭘورن ﮨﮯ ۔
ﺣﺞ  22:74۔۔۔۔۔ اوه اﷲ دے اﺳدے ﺻﺣﯾﺢ اﭘﺎء دا ﺳﺗﮑﺎر ﻧﮩﯾں ﮐردے۔ ﺳﭻ
ﻣّﭻ اﷲ طﺎﻗﺗور ،ﺳرو ﺷﮑﺗﯽ ﻣﺎن ﮨﮯ ۔
اﻧﭘﮭﺎل  8:52۔۔۔۔۔ ﯾﻘﯾﻧﺎ ً اﷲ زﺑردﺳت اﺗﮯ ﺳﺧت ﺳزا دﯾن واﻻ ﮨﮯ۔
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ﺟﮩڑے ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮐﮩﻧدے ﮨن “ ،ﺑﺎﺋﯾﺑل ﺑدل دﺗﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﮯ!” ﻧوں وﭼﺎرﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا
ب ﻧﮩﯾں ﺟﺎﻧدا ﺳﯽ  ،ﺟﺎں اوه
ﮨﮯ ﮐہ ﮐﯽ اوه ﮐﮩہ رﮨﮯ ﮨن ﮐہ ﺟﺎں ﺗﺎں  (1ر ّ
 (2اس ﻧوں ﮐوﺋﯽ ﭘرواه ﻧﮩﯾں ﺳﯽ  ،ﺟﺎں اوه  (3اوه اس ﺑﺎرے ﮐﺟﮭ وی
ﻧﮩﯾں ﮐر ﺳﮑدا ﺳﯽ۔ ! ﺟدوں ﺗﺳﯾں اس ﺑﺎرے ﺳوﭼدے ﮨو ﮐہ اس ﺑﯾﺎن وچ
ﮐﯽ درﺳﺎﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ  ،اﺗﮭﮯ ﮨور ﮐوﺋﯽ وﮐﻠپ اﭘﻠﺑدھ ﻧﮩﯾں ﮨن۔ fﮔﮭﭨو ﮔﮭ ّ
ٹ اک
ﺟﺎں اﯾﮩﻧﺎں ﺗﻧﺎں ﻏﻠطﯾﺎں ﻧوں درﺳﺎﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑدا ﮨﮯ! اﯾﮩﻧﺎں وﭼوں ﮐﺳﮯ ﻧوں
ب دے ﮔﻧﺎں دے ورودھ ﮐﻔر ﻣﻧﯾﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ ﺟوﯾں ﮐہ ﺑﺎﺋﯾﺑل
وی ر ّ
ب دے  99ﻧﻌﻣﺎں وچ ﭘﺎﯾﺎ ﺟﺎﻧدا ﮨﮯ ) اﺳﻣل-ﮨﺳﻧﺎ  ) ।ﻗرآن
اﺗﮯ ﻗرآن وچ ر ّ
ﻧوں ﺑﮯ ﺳﻣﺟﮭ ﻟوک )ﻣﺎﺋﯾڈ( ﺟو اﻧﺟﺎﻧﮯ اﯾﮩہ ﻧﺎم اﺗﮯ ﭘرﻣﯾﺷر دے اﮐﮭر
ﮔن اﭘﻧﮯ آپ ﻧوں دے ادھﯾن ﭘﺎ ﺧﻼف ﺑول رﮨﮯ ﮨن ،اک "ﮐﭘﭨﯽ" ﮨون دا
ﺳراپ )( اﺗﮯ اک "اوﺷواﺳﯽ ( "ﻧوں اک اﯾﭘﮭﺎﺋﯾﺎر(  ,ﺟو ﻧﻧدا ﮐﯾﺗﯽ رﮨﮯ
ﮨن ﻧرک ﻧوں۔ ) ﭘﻧہ  35-34دﯾﮑﮭو)
ﺟﮯ ﮐوﺋﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮐﮩﻧدا ﮨﮯ“ ،ﺑﺎﺋﯾﺑل ﺑدل دﺗﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﮯ!” ﮐﯽ اوه اﺻل وچ
اﯾﮩہ ﻣطﻠب ﻧﮩﯾں ک رﮨﮯ ﮨن ﮐہ ﭘرﻣﺎﺗﻣﺎ اک ﭘﺎﮐﮭﻧڈی دوﮨرے ﻣﺎﭘدﻧڈ ﻧوں
ﻣﻧدا ﮨﮯ ﺟدوﻧﮑﮭ دوﺳری ﺳﺑﮭ دی رﮐﮭﯾﺎ ﻧﮩﯾں ﮐردا ﮨﮯ۔ ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں) ،ﺑﮭﺎَو
ب دا دوﮨرا ﻣﺎﭘدﻧڈ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ،اﺗﮯ اس وﺷﮯ
ﺗﯾورت ،زﯾﺑر اﺗﮯ اﯾﻧﺟل (؟ ر ّ
'ﺗﮯ ﻗرآن ﺻﺣﯾﺢ !ﻧﮓ ﻧﺎل ﺳﮑﮭﺎؤﻧدی ﮨﮯ ﮐہ ﺗﯾورت ،زﯾﺑور اﺗﮯ İﻧﺟل
ب دا ﺑﭼن ﮨن اﺗﮯ اﯾﮩہ ﮐہ ﮐوﺋﯽ وی وﯾﮑﺗﯽ ﮐدے وی ﭘرﻣﯾﺷر دے ﺷﺑد
ر ّ
ﻧوں ﻧﮩﯾں ﺑدل ﺳﮑدا! ﺟﮯ ﭘرﻣﯾﺷور ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں وﭼوں ﮐﺳﮯ دی رﮐﮭﯾﺎ
ﮐردا ﮨﮯ ،ﺗﺎں اوه ﺳﭘﺷٹ طور ﺗﮯ اوﮨﻧﺎں ﺳﺎرﯾﺎں دی ﺑﺎﻟﮑل اﺳﮯ طرﺣﺎں
رﮐﮭﯾﺎ ﮐرﯾﮕﺎ ﮐﯾوﻧﮑہ اﯾﮩہ اﺳدا ﺳدﯾوی ﻣﻌﯾﺎر ﮨﮯ ﺟس دوارا اوه ﻧﯾﺎں دے
دن ﺳﺎری ﻣﻧﮑﮭ ﺟﺎﺗﯽ دا ﻧرﻧﺎ ﮐرﯾﮕﺎ )ﺳﯽ۔اﯾف۔ ﯾوﮨﻧﺎ  12:48اﺗﮯ ﭘرﮐﺎش
دی ﭘوﺗﮭﯽ )12 :20۔
ﺟﮯ ﮐوﺋﯽ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮐﮩﻧدا ﮨﮯ" ،ﻣﯾں اوﮨﻧﺎں ﺳﺎرﯾﺎں ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں وّچ وﺷواس
ﮐردا ﮨﺎں ﺟﮩڑﯾﺎں ﭘرﻣﯾﺷر ﻧﮯ ﺑﮭﯾﺟﯾﺎں ﮨن!" ﭘر اﺳﮯ ﺳﻣﯾں ﭘﮑﮭﭘﺎﺗﯽ طور
'ﺗﮯ ﺑﺎﺋﯾﺑل ﭘڑھن ﺗوں اﻧﮑﺎر ﮐر دﺗﺎ ﮐﯾوﻧﮑہ اوه ﮐﮩﻧدا ﮨﮯ" ،ﺑﺎﺋﯾﺑل ﺑدل دﺗﯽ
ﮔﺋﯽ ﮨﮯ!" ،اﯾﮩہ وﯾﮑﺗﯽ اﺻل وّچ دوﺷﯽ ﮨﮯ ﮐﮩن دا ﺑﮭﺎَو ﮐہ اس دﯾﺎں ﭘوﺗر
ب ﻧہ ﮐرے)!
ب دا دوﮨرا-ﻣﯾﺎرا ﮨﮯ! ﮨﮯ اک! )ر ّ
ﮐﺗﺎﺑﺎں دے ﺳﻧﺑﻧدھ وچ ر ّ
ﻣﺗﯽ  2 :3۔۔۔۔۔ طوﺑٰﯽ ﮐرو  ،ﮐﯾوﻧﮑہ ﺳورگ دا راج ﻧﯾڑے آ رﮨﺎ ﮨﮯ۔
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ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎں ﻧوں ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں وﭼﮑﺎر ﮐوﺋﯽ ﺑﮭﯾد ﮐرن دی اﺟﺎزت ﻧﮩﯾں ﮨﮯ!
ﺑﺎق ارا  136 :2اﺗﮯ  285۔۔۔۔۔۔ 136۔ ﮐﮩو )ﮨﮯ ﻣﺳﻠﻣﺎن( :اﺳﯾں اﷲ وّچ
وﺷواس ﮐردے ﮨﺎں اﺗﮯ ﺟو ﺳﺎڈے ﺗﮯ ﭘرﮔٹ ﮨوﯾﺎ ﮨﮯ ،اﺗﮯ اوه ﺟو
f
اﺑراﮨﺎم ،اﺷﻣﺎﺋﯾل ،اﺳﺣﺎق ،ﯾﻌﻘوب اﺗﮯ ﻗﺑﯾﻠﯾﺎں ﺗﮯ ﭘرﮔٹ ﮨوﯾﺎ ﮨﮯ؛ ﻧوں
ﻣوﺳٰﯽ اﺗﮯ ﯾﺳو اﺗﮯ )ﮨور( اﭘﻧﮯ ﭘرﺑﮭو ﻧﮯ ﻧﺑﯽ ۔ 285۔ "اﺳﯾں اﺳدے
ﮐﺳﮯ وی دوت وﭼﮑﺎر ﮐوﺋﯽ ﺑﮭﯾد ﻧﮩﯾں ﮐردے "  -اﺗﮯ اوه ﮐﮩﻧدے ﮨن:
"اﺳﯾں ﺳﻧدے اﺗﮯ ﻣﻧدے ﮨﺎں۔"
ب دوارا ﺳرﮐﮭﺎت ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ “ﺗﺎں” ﻗرآن دے اﻧوﺳﺎر
“ﺟﮯ” ﻗرآن ﻧوں ر ّ
ب دوارا ﺳرﮐﮭﺎت ﮐﯾﺗﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾدی ﮨﮯ!
ﺑﺎﺋﯾﺑل وی ر ّ
ﺑرج  22-21 :85۔۔۔۔۔ 21۔ دراﺻل اﯾﮩہ اک ﺷﺎﻧدار ﻗرآن ﮨﮯ 22 ،۔ ﭘﯽ
ﭼﻧﮕﯽ طرﺣﺎں راﮐﮭﯽ واﻟﯽ ﮔوﻟﯽ وچ ﺳرﮐﮭﺎت ﮨﮯ ۔
ﻣﺎﺋﯾڈ  111 :9۔۔۔۔۔ ﺟو ﮐہ اک ﮨﮯ دا وﻋده اﷲ اﺗﮯ ﭼﻠدی ﮨﮯ وّچ ﺗورات
ﮨﮯ اﺗﮯ اﻧﺟﯾل اﺗﮯ ﻗرآن ۔
ﮏ ﺑﻧﺎ ،ﺗﮭﻠﮯ ﺑﮭﯾﺟﯾﺎ ﯾﺎد ﮨﮯ ،اﺗﮯ
ادھﮑﺗم آر  9 :15۔۔۔۔۔ ﺳﺎﻧوں ﮨﮯ ،ﺷ ّ
ﺳﺎﻧوں اس ﻧوں ﺑرﻗرار رﮐﮭن ۔
ﮐﯽ ﺟﮭوﭨﮭ ﺟﮭوﭨﮭ ﺑﺎﺋﯾﺑل ﻧوں ﺑﮭرﺷٹ ﮐﯾﺗﺎ ﺟﺎ رﮨﺎ ﮨﮯ ﺳﭻ ﻣّﭻ ﭘرﻣﯾﺷر دی
ﻧظر وچ ﺑراﺋﯽ ﮨﮯ ؟
ﻣﺎﺋﯾڈ  6:93۔۔۔۔۔۔ اس ﺗوں وڈا ﻏﻠط دوﺷﯽ ﮐون ﮨﮯ ﺟو اﷲ دے ورودھ
ﺟﮭوﭨﮭ ﺑوﻟدا ﮨﮯ  ،ﺟﺎں ﮐﮩﻧدا ﮨﮯ" :ﻣﯾں ﭘرﯾرت ﮨﺎں" ،ﺟدوں اوه ﮐﺳﮯ وی
ﭼﯾز وّچ ﭘرﯾرت ﻧﮩﯾں ﮨﻧدا۔
ﯾوﻧس  10:17۔۔۔۔۔ اس آدﻣﯽ ﻧﺎﻟوں وڈا دﺷٹ ﮐون ﮨﮯ ﺟﮩڑا اﷲ ﺑﺎرے
ﺟﮭوﭨﮭ ﺑوﻟدا ﮨﮯ اﺗﮯ اس دے ﮐﮭﻼﺳﯾﺎں ﺗوں اﻧﮑﺎر ﮐردا ﮨﮯ ؟ ﺳﭻ ﻣّﭻ
دﺷٹ ﻟوک ﺳﻔل ﻧﮩﯾں ﮨوﻧﮕﮯ۔
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ﺗﺎﻟﻣوڈﺳٹ ) 500-100ای۔)
ﭨﺎﻟﻣوڈﺳٹ ﮐول ﭘرارﺗﮭﻧﺎ ﺳﺗﮭﺎن دﯾﺎں ﭘوﺗﮭﯾﺎں ﻧوں ﻟﮑﮭن ﻟﺋﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﮔﻧﺟﮭل
دار ﭘرﻧﺎﻟﯽ ﺳﯽ۔ ڈﯾوڈﺳن ﮐﮩﻧدی ﮨﮯ" :اﯾﮩہ ﻧﻘﻠﻧوﯾس ﭘﮩﻠﯽ ﮐﮩﻧدے 'ﺗﮯ ﺳن
f
 "،ﺳوﭘﮭرم " ) ,دی ﮔﻧﺗﯽ ﮐرن ﻟﺋﯽ" ﻋﺑراﻧﯽ ﺷﺑد دا ﻣطﻠب ﮨﮯ "( ،ﮐﯾوﻧﮑہ
ﺗﺎﻟﻣود وچ ﻟﮑﮭﯾﺎ ﮨﮯ '،اوه ﺳﺎرے ﭘﺗر ﮔﻧﯾﺎ وچ ﮨواﺋﯾﺋڈے ﺗورات ' ﻟﺋﯽ ﻣﺛﺎل
ﮨن ﺗورات وچ  5,845واک۔ ﺗورات وچ ﻣدھ ﭘﺗر ﻟﯾوی  11:42وچ ﮨﮯ،
ﭘﺗر " ' ﺑﭼن وّچ " ﻣﺎﺋﯾڈ " ،دا ﻣطﻠب ﮨﮯ" ڈھڈّ "۔ ﺗورات دا وﭼﮑﺎرﻻ ﺷﺑد
ﻟﯾوﯾﺎں " ,16 :10ڈراش" وّچ ﮨﮯ ،ﺟﺳدا ارﺗﮭ ﮨﮯ "ﻣﺗر"۔ ﺗورات وﭼﻠﯽ
ﻣدھ آﺋت ﻟﯾوﯾﭨﮑس  13:33ﮨﮯ۔ 1
رّم دﺳدا ﮨﮯ ﮐہ ﭨﯽ ﮨر ﻧوﯾں ﭘﯾﺞ 'ﺗﮯ اﮐﮭراں دی ﮔﻧﺗﯽ ﻧوں ﻟﻣﺑﮑﺎری،
ﮐﮭﺗﺟﯽ اﺗﮯ ﺗﮑوﻧﯽ وچ ﮔﻧدا ﮨﮯ اﺗﮯ اوه اﮐﺳﺎرﺗﺎ ﻟﺋﯽ ﮨرﯾﮏ اﮐﮭر اﺗﮯ
ﭘﯾرا ﻧوں ﮔﻧدے ﮨن۔ ﺟﮯ اﺻل ﺗوں ﮐوﺋﯽ اﻧﺗر ﺳﯽ ﺗﺎں اوه اس ﮐﺎﭘﯽ ﻧوں
ﺳﺎڑ دﯾﻧﮕﮯ ﺟﺎں دﻓﻧﺎؤﻧﮕﮯ اﺗﮯ ﺳﺎرے ﭘﺎﺳﮯ ﺷروع ﮨو ﺟﺎﻧﮕﮯ۔ 2
ﺟﯾﭘﮭری ﺗورات وچ ورﺗﮯ ﮔﺋﮯ ﻋﺑراﻧﯽ اﮐﮭراں دی ﺻﺣﯾﺢ ﮔﻧﺗﯽ ﺑﺎرے
ﮨﯾﭨﮭ دﺗﮯ اﻧﮑڑے دﻧدا ﮨﮯ 3 :
ﻣﺎﺋﯾڈ 42۔ 377ﻣﺎﺋﯾڈ 11۔ 052ﻣﺎﺋﯽ 22۔725
ﺑﯾﺗﮭ 38۔ 218ﯾوڈ 66۔ 420ﺗﺳدے 21,882
ﻣﺎﺋﯾڈ 29۔ 537ﻣﺎﺋﯾڈ 48۔ 253ﻣﺎﺋﯾڈ 22۔972
ﻣﺎﺋﯾڈ 32۔ 530ﻟﻧﺟﺎ 41۔ 517ﻣﺎﺋﯾڈ 22۔147
اوه ' 47۔ 754ﻣﯾم 77۔ 778ان 32۔148
وچ 76۔ 922ﻧون 41۔ 696ﻣﺎﺋﯾڈ 59۔343
ﻣﺎﺋﯾڈ 22۔ 867ﻣﺎﺋﯾڈ 13۔580
ﮐﯾﺗﮭ 23۔ ' 447ﻣﺎﺋﯾڈ 20۔175
------1ڈﯾوڈﺳن ،ﭘراﻧﮯ ﻧﯾم دے ﻋﺑراﻧﯽ ﭘﺎﭨﮭ  ،ﭘﯽ۔ 89۔
2رﯾم ،ﭘروﭨﯾﺳﭨن ﮐرﺷﭼﯾﺋن اﯾوڈﯾﻧﺳس ،ﭘﯾﭘﯽ۔  231-230۔
3ﺟﯾﭘﮭری ،د ﭘرﺳن ﭘﮭ ﮔوڈ  ،ﭘﯽ۔ 14۔
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ﺗﺎﻟﻣوڈﺳﭨﺎں دے ﻧﯾم 1
1۔ ﺳﮑن اﺗﮯ اک ﭘرارﺗﮭﻧﺎ ﺳﺗﮭﺎن رول ﻟﮑﮭﯾﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﻻزﻣﯽ ﮨﮯ
دے ﺟﺎﻧور ﻧوں ﺻﺎف۔
f
2۔ دی ﺧﺎص ورﺗوں ﻟﺋﯽ ﺗﯾﺎر اک ﯾﮩودی دوارا ﭘرارﺗﮭﻧﺎ ﺳﺗﮭﺎن ۔
3۔ اﯾﮩﻧﺎں ﻧوں ﺗﺎراں دے ﻧﺎل ﺟوڑﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ ﺻﺎف ﺟﺎﻧوراں ﺗوں ﻟﯾﺎ ﮔﯾﺎ
۔
4ﮨر ﭼﻣڑی وچ اک ﻧﺷﭼت ﮔﻧﺗﯽ ﮨوﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾدی ﮨﮯ ،ﺳﻣﭼﮯ ﮐوڈﯾﮑس وچ
ﺑراﺑر۔
5۔ ﮨرﯾﮏ ﮐﺎﻟم دی ﻟﻣﺑﺎﺋﯽ ﻧﮩﯾں ودھﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾدی  48ﺗوں ﮔﮭ ّ
ٹ ﺟﺎں  60ﺗوں
ودھ
ﻻﺋﯾﻧﺎں؛ اﺗﮯ ﭼوڑاﺋﯽ  30اﮐﮭر ﮨوﻧﮯ ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ۔
6۔ ﭘوری ﮐﺎﭘﯽ ﭘﮩﻼں ﻻﺋن وّچ ﮨوﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾدی ﮨﮯ؛ اﺗﮯ ﺟﮯ ﺗّن
ﺷﺑد ﺑﻧﺎں ﻻﺋن دے ﻟﮑﮭﮯ ﮨون ،اﯾﮩہ ﺑﮯ ﮐﺎر ﮨﮯ۔
7۔ ﺳﯾﺎﮨﯽ ﮐﺎﻟﯽ ﮨوﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾدی ﮨﮯ ۔۔۔ اﺗﮯ ﺗﯾﺎر رﮨو
اک ﻧﺷﭼت وﺋﻧﺟن دے اﻧوﺳﺎر۔
8۔ اک ﭘرﻣﺎﻧﮏ ﮐﺎﭘﯽ دا ﭘرﯾﭘﯾﺳر ﮨوﻧﺎ ﻻزﻣﯽ ﮨﮯ
ٹ ﺗوں ﮔﮭ ّ
ﺟس ﻧوں ﭨراﻧﺳﻔر ﻧوں ﮔﮭ ّ
ٹ ﺑﮭﭨﮑﺎؤﻧﺎ ﻧﮩﯾں ﭼﺎﮨﯾدا۔
9۔ ﮐوﺋﯽ ﺷﺑد ﺟﺎں اﮐﮭر ،اک 'ﯾوڈ' وی ﻧﮩﯾں ﮨوﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا ﯾﺎدداﺷت ﺗوں ﻟﮑﮭﯾﺎ
ﮨوﯾﺎ ،ﻟﮑﮭﺎری ﻧﮯ ﻧﮩﯾں وﯾﮑﮭﯾﺎ اس دے ﺳﺎﮨﻣﻧﮯ ﮐوڈﯾﮑس ' ﺗﮯ۔
10۔ ﮨر وﺋﻧﺟن دے وﭼﮑﺎر واﻻں دی ﺟﮕہ ﺟﺎں دھﺎﮔﮯ وچ دﺧل دﯾﻧﺎ
ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ،
11۔ ﮨر ﻧوﯾں 'ﭘرﺷﺎ'  ,ﺟﺎں ﺑﮭﺎگ دے وﭼﮑﺎر  ،ﻧوں وﺋﻧﺟن دی ﭼوڑاﺋﯽ ،
12۔ ﮨر ﮐﺗﺎب دے وﭼﮑﺎر ،ﺗّن ﻻﺋﯾﻧﺎں۔
13۔ ﻣوﺳٰﯽ دی ﭘﻧﺟوﯾں ﮐﺗﺎب ﺑﺎﻟﮑل ﺧﺗم ﮨوﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾدی ﮨﮯ
ﻧﺎل اک ﻻﺋن؛ ﭘر ﺑﺎﻗﯽ ﻟوﮐﺎں ﻧوں اﺟﯾﮩﺎ ﮐرن دی ﺿرورت ﻧﮩﯾں۔
14۔ ﭨﯽ ﻧﻘل ﮐرن واﻟﮯ ﻧوں ﭘورا ﯾﮩودی ﭘﮩراوے وچ ﺑﯾﭨﮭﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ ،
15۔ اﺳدا ﺳﺎرا ﺳرﯾر دھووو ،
ب دا ﻧﺎم ﻟﮑﮭﻧﺎ ارﻣﺑﮭ ﻧہ ﮐرو ﺳﯾﺎﮨﯽ وچ ﻧواں ڈﺑوﯾﺎ،
16۔ اک ﻗﻠم ﻧﺎل ر ّ
17۔ اﺗﮯ ﻟﮑﮭن وﯾﻠﮯ اک راﺟﮯ ﻧوں اس ﻧوں ﺳﻧﺑودھت ﮐرﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ
اس ﻧﺎم ﻧوں اﺳﻧوں ﮐوﺋﯽ ﻧوﭨس ﻧﮩﯾں ﻟﯾﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا۔
--------1ڈﯾوڈﺳن ،ﻋﺑراﻧﯽ ﭨﯾﮑﺳٹ دا ﭘراﻧﺎ ﻧﯾم  ،۔ 89۔
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ﺗﺎﻟﻣوڈﺳﭨﺎں دے ﻧﯾم
ِد ﻣرﯾرﯾﺋن ﮐﯾﻧن  :ﯾوﻧﺎن وچ ﻟﮑﮭﯾﺎ ﮔﯾﺎ اﺗﮯ ﻣﺗﯽ  0 18ای۔ ﺗوں ﺑﻌد وچ
اﯾﮩہ ﻧوﯾں ﻧﯾم دﯾﺎں ﮐﺗﺎﺑﺎں دی ﺳﺑﮭ ﺗوں ﭘراﻧﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﮔﺋﯽ ﺳوﭼﯽ ﮨﮯ۔ اﺳدی
ﮐﮭوج  1740وچ ِﻣروری ﻧﺎم دے اک ﻻﺋﺑرﯾرﯾن دوارا اﯾﻣﺑروﺳن
ﻻﺋﺑرﯾری وچ ﻣﻼن وچ ﮨوﺋﯽ ﺳﯽ۔ ﮨﯾﭨﮭﺎں ﯾوﻧﺎن دے ﻧوﯾں ﻧﯾم fدے ﮐﺟﮭ
ﭘراﻧﮯ ﮨﺗﮭ-ﻟﮑﮭﺗﺎں دی ﺳوﭼﯽ ﮨﮯ ﺟو اج وی ﮨوﻧد وچ ﮨن ﺟو ﺳﺎرے اﺳﻼم
ﻧوں ﻣﻧدے ﮨن۔ 1
ال رس  : (66, 72, 75) 125 - 225ای
ﮐوڈﯾﮑس اﯾﭘﮭرﯾﻣﯽ رﺳﮑرﭘﭨس ) :ﮐوڈﯾﮑس ﺳﯽ(  450 - 400ای
ﮐوڈﯾﮑس(  :ﮐوڈﯾﮑس  400 (0171ای
ﮐوڈﯾﮑس ﺑﯾروﻟﯾﻧﯾﻧﺳس ) :ﮐوڈﯾﮑس  (0188ﭼوﺗﮭﯽ ﺻدی۔ ای
ﮐوڈﯾﮑس ﮐورﯾڈﯾﭨﮭﯽ ) :ﮐوڈﯾﮑس ﮐورڈﯾﭨﮭﯽ( ﭼوﺗﮭﯽ ﺻدی۔ ای
ﮐوڈﯾﮑس ﺑﯾﺿﺎ ﮐﯾﻧﺑرﮔﯾﻧس ) :ﮐوڈﯾﮑس ڈی  450 ,(05-ای
ﮐوڈﯾﮑس ﮐﻼروﻣوﻧﭨﯾﻧس ) :ﺳﯽ اوڈﯾﮑس ڈی  ,06-ڈی - 400 (02-
500
وچ ﭘرﻣﺎﻧﮏ ﮐﺗﺎﺑﺎں دی ﺳوﭼﯽ ﮨﮯ۔
ﮐوڈﯾﮑس واﺷﻧﮕﭨن ) :ﮐوڈﯾﮑس ڈﺑﻠﯾو  550 - 450 ,(032-ای
رس  : (51, 70اﺗﮯ  71), 200 - 300ای
ﮐوڈﯾﮑس اﻟﯾﮕزﯾﻧڈرﯾﻧس )ﮐوڈﯾﮑس اے(  325ای
ﮐوڈﯾﮑس واﭨﯾﮑﻧس )ﮐوڈﯾﮑس ﺑﯽ(  350 - 325ای
ﮐوڈﯾﮑس ﺳﻧﺎﭨﮑس ) ﮐوڈﯾﮑس اﯾﻠﯾﭘﮭ (  350 - 340ای
ﯾوﮨﻧﺎ رس  : (52 ) 117 - 138ای
ﭼﯾﺳﭨر ﺑﯾﭨﯽ ﭘﯾﭘﯽ رس ) :ﭘﻧہ  ,45ﭘﯽ  ,46ﭘﯽ  250-200 (47ای
ﮨﯾﭨﮭﺎں ﯾوﻧﺎن دے ﭘراﻧﮯ ﻧوﯾں ﻧﯾم دﯾﺎں ﮨﺗﮭ-ﻟﮑﮭﺗﺎں دﯾﺎں وﮐﮭ-وﮐﮭ ﻗﺳﻣﺎں
ﻧوں ﺳوﭼﯾﺑدّھ ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ ﺟو اج وی ﻣوﺟود ﮨن۔ 2
ﯾوﻧﯾﮑل  ) 307اک رﺳﻣﯽ ﺷﯾﻠﯽ وّچ ﻟﮑﮭﯾﺎ)
ﻣﻧﯾﺳﮑوﻟز  ) 2,860ﭼﮭوﭨﮯ ﺟڑے اﮐﮭر)
ﻟﯾﮑﭨرﯾﺋس  ) 2,410ﭘوﺟﺎ ﻟﺋﯽ ورﺗﮯ ﺟﺎﻧدے ﺷﺑد)
ﭘﭘﯾری  ) 109ﮐﺎﻏذ 'ﺗﮯ ﻟﮑﮭﮯ ﺣﺻﮯ)
-----ﮐّل5,686 :
-----1ﻣﯾﮑڈاول ،ﺛﺑوت ﺟو ﻣﻧﮕﺎں ﻧوں ﻣﻧدے ﮨن  ،ﭘں۔ 50-48۔
2ﮨزﮐﯾﺋﯾل ،ﻧﯾو ﺛﺑوت  ،ﺻﻔﮯ۔  41-38۔
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ﺑﺎﺋﯾﺑل ﻟﺋﯽ
اس ﺳﻣﯾں ﮐﺳﮯ ﻧوں وی ﺑﺎﺋﯾﺑل ﺟﺎں ﻗرآن اﯾن دی اﺻل ﮐﺎﭘﯾﺎں ﻧﮩﯾں ﻣﻠﯾﺎں
ﮨن ۔ ﭘر ،ودھ ﮨن 5,600 ،ﭘراﭼﯾن ﻣوﺟودﮔﯽ وچ اﺟﮯ وی ﺑﺎﺋﯾﺑل دے
ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﮨﺗﮭ ﻧﮯ اج ﮨﮯ ،ﺟو ﮐہ ﭘری-ڈﯾﭨﯽ اﺳﻼم اﺗﮯ اﯾﮩہ ﮐﮭfرڑے دے
ﮏ ﭼﮭﯾﺗﯽ
ﺳﺎرے ﻣﺳﯾﺢ دے اﺳﮯ ﺑﻧﯾﺎدی ﻋﻠم ﻧوں ﺟو ﮐہ ﻣﺳﯾﺢ دے ﺳﻣﻊ ﺗ ّ
ﭼرچ دوارا ﺳوﯾﮑﺎر ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ ﻧوں ﺳﮑﮭﯾﺎ اس دا دن۔ اﺗﮭﮯ ﮐوﺋﯽ ﭘﺎﭨﮭ-
ﻟﮑﮭت ﮐﮭرڑے دے اﻧﺗر ﻧﮩﯾں ﮨن ﺟو ﮐﺳﮯ وی ﺑﻧﯾﺎدی ﺳدھﺎﻧت ﻧوں
ﭘرﺑﮭﺎوت ﮐردے ﮨن ﺟس ﺑﺎرے ﻋﯾﺳﺎﺋﯾﺎں ﻧﮯ ﮨﻣﯾﺷﺎں وﺷواس ﮐﯾﺗﺎ ﮨﮯ۔ 1
ﻗرآن ﻟﺋﯽ
ﺟدوں ﮐہ ﻋﯾﺳﺎﺋﯽ دھرم ﺷﺎﺳﺗری ﺳﮑول ﺑﺎﺋﯾﺑل دﯾﺎں ﭘراﻧﯾﺎں ﮨﺗﮭ-ﻟﮑﮭﺗﺎں
دﯾﺎں ﺳﺑﮭ ﺗوں ﭘراﻧﯾﺎں ﮐﺎﭘﯾﺎں دی ﺗﻠﻧﺎ ﮐرن ﻟﺋﯽ ﭨﯾﮑﺳﭨﮑل آﻟوﭼﻧﺎ دے وﮔﯾﺎن
دے ﮐورس ﭘﯾش ﮐردے ﮨن ،اﺳﻼﻣﯽ دھرم ﺷﺎﺳﺗری ﺳﮑوﻻں وچ ﻗرآن دے
ُم ﻟﺋﯽ ﭘﺎﭨﮭ-آﻟوﭼﻧﺎ دے وﮔﯾﺎن وچ ﮐوﺋﯽ ﮐورس ﻧﮩﯾں دﺗﺎ ﺟﺎﻧدا ﮨﮯ۔ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎں
ﻧوں ﻗرآن ﺟﺎں ﻣﺣﻣد دے ﮐﺳﮯ وی ﭘﮩﻠو دی ﺟﺎﺋزﺗﺎ اﺗﮯ اﻟوﭼﻧﺎ ﮐرن دی
آﮔﯾﺎ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ۔ "ﮨﮯ وﺷواﺳﯽ! اوﮨﻧﺎں ﭼﯾزاں ﺑﺎرے ﻧہ ﭘﭼﮭو ﺟﮩڑﯾﺎں ﺟﮯ
ﺗﮩﺎﻧوں دﺳﯾﺎں ﺟﺎﻧدﯾﺎں ﮨن ،ﺗﺎں ﺗﮩﺎﻧوں ﭘرﯾﺷﺎن ﮐرﻧﮕﯾﺎں۔" )ﻣﺎﺋﯾڈ (101 :5۔
ﮐﯾوﻧﮑہ ﺑﺎﺋﯾﺑل اﺗﮯ ﻗرآن وچ ﺑﮩت ﺳﺎرے وواد ﮨن اﺗﮯ اک "ﭘﮩل" دھﺎرﻧﺎ
دے ادھﺎر ﺗﮯ ﮐہ ﻗرآن ﺳﻧﺑﮭَو طور 'ﺗﮯ ﻏﻠط ﻧﮩﯾں ﮨو ﺳﮑدا ،اﺳﻠﺋﯽ
ﻣﺳﻠﻣﺎن دﻋوه ﮐرن ﻟﺋﯽ ﻣﺟﺑور ﮨن ﮐہ ﺑﺎﺋﯾﺑل ﺑدل دﺗﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﮯ۔ اس ﮐرﮐﮯ
 3ﺧﻠﯾﻔہ' (644--656 ،ای( ،اﮐﭨﮭﮯ ﮐﯾﺗﮯ اﺗﮯ ﻣﺣﻣد دی ﻣوت دے ﺑﻌد
ﻗرآن  20ﺳﺎل دے ﺳﺎرے روپ ﻧﻘل ﺳﺎڑ ،ﻣﺳﻠﻣﺎن اﯾﮩہ ﻣﻧدے ﮨن ﮐہ
ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑﺎﺋﯾﺑل دے ﻣول ﭘﺎﭨﮭ دے ﻧﺎل ﮐﺟﮭ ﮐﯾﺗﺎ ﮨﮯ۔ اﯾﮩہ اک "اﮔﯾﺎت
اﯾﻠﯾﻧﭼﯽ" دی ﻏﻠط ﻓﮩﻣﯽ دی اک ﺳدھﺎرن اداﮨرن ﮨﮯ ۔ ) دﯾﮑﮭو ۔ )49
زﻣر  9 :39۔۔۔۔۔ ﮐﯽ اوه ﺟو ﺟﺎﻧدے ﮨن اﺗﮯ ﺟﮩڑے ﻧﮩﯾں ﺟﺎﻧدے اوه ﺑراﺑر
ﮨو ﺳﮑدے ﮨن ؟
-------1ﻣﯾﮑڈاول ،ﺛﺑوت ﺟو ﻣﻧﮕﺎں ﻧوں ﻣﻧدے ﮨن  ،ﭘﻧﮯ 50 -46۔
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ارﻟﯽ "اﻧوواد" دی ﺑﺎﺋﯾﺑل ﭼودھری ﭘری-ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم وﯾﮑﮭﺎؤ ﭘﺎﭨﮭ
اﻗرارﻧﺎﻣﮯ اﺗﮯ ﺳﻣروﭘﺗﺎ
ﺳﯾﭘﭨﺟﻧٹ) :ﺳﯽ۔  250ای۔( ﭘراﻧﮯ ﻧﯾم دا ﺳﺑﮭ ﺗوں ﭘراﻧﺎ اﻧوواد ﺟس دا
ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺑﮭﺎﺷﺎ وچ ﺳدھﺎ ﻋﺑراﻧﯽ ﺑﮭﺎﺷﺎ وچ اﻧوواد ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ۔  1وچ
ﻓﯾﺻدی۔ اے ڈی ﯾوﻧﺎﻧﯽ دﻧﯾﺎ دا ﻟﯾﻧﮕوا-ﭘﮭرﯾﻧﮑﺎ ﺳﯽ اﺗﮯ ﻣﺳﯾfﺢ اﺗﮯ اﺳدے
ﭼﯾﻠﮯ دووﯾں ﭘراﻧﮯ ﻧﯾم دے اس اﻧوواد دی ورﺗوں ﮐردے ﺳن ۔ ﺗﺗّﮭ اﯾﮩہ
ﮨﮯ ﮐہ ﻧوﯾں ﻧﯾم دے ﻟﯾﮑﮭﮑﺎں ﻧﮯ اﮐﺛر "ﺳﯾﭘﭨﺟﻧٹ" ﺗوں ﺣواﻟہ دﺗﺎ ﮨﮯ ﺟو
دﺳدا ﮨﮯ ﮐہ اس اﻧوواد 'ﺗﮯ ﮐﻧﺎ وﺷواس ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ۔
ﺳﺎﻣرﺋن ﭘﯾﻧﭨﺎﭨﺎچ 200 - 100) :ای ۔( ﭘراﻧﮯ ﻧﯾم دا اﯾﮩہ اﻧوواد ﺳﺎﻣری
ﻟوﮐﺎں ﻟﺋﯽ ورﺗﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ اﺗﮯ اﯾﮩہ اﺟﮯ وی ﺳﺎﻣرﯾﺎ وّچ وﯾﮑﮭﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑدا
ﮨﮯ۔
اﮐوﯾﻼ دا اﻧوواد 160 - 130 130 130) :ای۔( ﭘراﻧﮯ ﻧﯾم دا ﯾوﻧﺎن وّچ
اک ﮨور اﻧوواد ﮨﮯ ﺟو اﮐوﻻ دوارا ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ۔
ﺟﯾروم دا ﻻطﯾﻧﯽ وﻟﮕﯾٹ 384) :ای۔( ﭘراﻧﮯ ﻧﯾم دا اﯾﮩہ ﻻطﯾﻧﯽ ﺑﮭﺎﺷﺎ وّچ
اﻧوواد ﺳدھﮯ ﻋﺑراﻧﯽ ﺑﮭﺎﺷﺎ ﺗوں ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ۔  +10,000ﮐﺎﭘﯾﺎں اﺟﮯ وی
ﻣوﺟود ﮨن۔
ﺳﯾرﯾﺎﺋﯽ اﻧوواد :ﭘﺷﯾﭨﺎ  2دے وﭼﮑﺎر ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ > 3ﻓﯾﺻدی۔ ای ڈی
اﺗﮯ ﭘراﻧﮯ ﻧﯾم دا اک ﺳراﺋﮏ ﺳﻧﺳﮑرن ﮨﮯ۔ ﭘﮭﻠوﮐﺳﯾﻧﯾﺋن ﺳﯾرﯾﺎ ورژن
ﻟﮕﺑﮭﮓ  508ای۔ دے ﭘوﻟﯾﮑﺎرپ ﻧﺎم دے اﻧووادک دوارا ﺑﻧﺎﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ ،اس
ﻧوں ﮨﯾراﮐﻠﯾﺎ دوارا  616ای۔ وچ دوﺑﺎره وﯾﮑﮭﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ۔
ﻣﺎﺋﯾڈ ﭘراﻧﮯ ﻧﯾم :ﻣﺣﻣد دے ﭼﯾﻠﮯ اﮔﮯ ﻣﮑﮯ ﮔﺋﮯ ﺟد  ,اﺗﮯ وچ ﭘﻧﺎه ﻟﮯ
ﻟﺋﯽ ،اوه ﻣﺳﯾﺣﯽ اﺗﮭﮯ ﭘڑھن دا ﭘراﻧﮯ ﻧﯾم دے ﻧﺎل-ﻧﺎل ﺑﺎﺋﯾﺑل ﭘﺎﯾﺎ۔ اﯾﮩہ
ﺳﻧﺳﮑرن اﻧﺎ ﭘراﻧﺎ ﺳﯽ ﮐہ اﺑﮭﯾﺎﺳﯾﺎں ﻟﺋﯽ اﭘﻧﮯ آپ ﻧوں ﺳﻣﺟﮭﻧﺎ ﻣﺷﮑل ﺳﯽ،
ﮏ ﺳﺗﻣﺑر ﻧوں ﻣﺎﺋﯾڈ۔
ﮐﯾوﻧﮑہ اﯾﮩہ ﭼوﺗﮭﯽ ﺻدی وّچ ﺑﻧﺎﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ۔ ﺗ ّ
ﮐﭘﭨﮏ اﻧوواد :ﺟدوں 'ﻋﻣر ﻧﮯ ﻣﺻر اﺗﮯ ﺟت ﭘراﭘت ﮐﯾﺗﯽ ،ﺗﺎں اﺳﻧﮯ ﭘﺎﯾﺎ
ﮐہ ﺑﮩت ﺳﺎرے ﻟوک ﻋﯾﺳﺎﺋﯽ ﺳن۔ اﺗﮯ دے آﻟﮯ-دوآﻟﮯ :اوه ﮔﮭﭨو-ﮔﮭﭨو ﺗّن
ﮏ ﭘراﻧﮯ ﻧﯾم دا اﻧوواد ﮐﯾﺗﺎ ﺳﯽ  > 4 3ﭘﮭرﺑری
ﻗﺑطﯽ اپ وّچ ﺳﯾﭘﭨﺟﻧٹ ﺗ ّ
ﻓﯾﺻدی۔ ﺟﺎں ﭘﮩﻼں۔ 1
------------------- ---1ﻣﺎﺋﯾڈ ،ﻧﯾو ﺛﺑوت  ،ﺻﻔﮯ۔ 42-41۔
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ارﻟﯽ دے "اﻧوواد" ﺑﺎﺋﯾﺑل ﭼودھری ﭘری-ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم وﯾﮑﮭو ﭘﺎﭨﮭ اک
اﺗﮯ ﺳﻣروﭘﺗﺎ
ﭘری-اﺳﻼﻣﯽ اﻧوواد دے ﭘراﻧﮯ ﻧﯾم 1
ﺳﯾﭘﭨﺟﻧٹ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ )  247-285ای۔)
ﺳﺎﻣرﯾﺋن ﭘﯾﻧﭨﺎﭼوچ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ )  200-100ای۔)
ﯾوﻧﺎﻧﯽ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اﮐوﺋﻼ ) 130ای۔)
f
ﺳﯾرﯾﺎک ﭘﯾﺷﯾﭨﺎ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﻣﯾﻠﭨو )دوﺟﯽ ﺻدی۔)
ﮐﭘﭨﮏ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ) دوﺟﯽ >ﺗﯾﺟﯽ ﺻدی۔)
اراﻣﺎﺋﯾﮏ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﺟوﻧﺎﺗﮭن ﺑﯾن ازاﺋﯾل )  320ای۔)
ﻣﺎﺋﯾڈ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ )  4ﭘﮭرﺑری ﻓﯾﺻدی۔ ای)
ﻻطﯾﻧﯽ وﻟﮕﯾٹ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﺟﯾروم )  405ای۔)
ارﻣﯾﻧﯾﺋن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ )  411ای۔)
ﮔوﺗﮭﮏ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اﻟﭘﮭﻼس  ( 360ای۔)
ﭘﮭﻠوﮐﺳﯾﻧﯾﺋن ﺳﯾرﯾﺎک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﭘوﻟﯾﮑﺎرپ ) 508ای۔)
ﻧوﯾں ﻧﯾم  2دے ﭘورَو-اﺳﻼﻣﯽ اﻧوواداں دﯾﺎں وادھو ﮐﺎﭘﯾﺎں دی ﮔﻧﺗﯽ
ﻟﯾﭨن وﻟﮕﯾٹ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ +10,000
اﯾﺗﮭوپ آﺋﯾﺳﯽ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ +2,000
ﺳﻠﯾوک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 4,101
ارﻣﯾﻧﯾﺎﺋﯽ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 2,587
ﺳﯾرﯾﺎ ﻣﺎﺋﯾڈ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ +350
ﺑوﮨﯾرک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 100
ﻋرﺑﯽ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 75
ﭘراﻧﯽ ﻻطﯾﻧﯽ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 50
اﯾﻧﮕل ﺳﮑﺳن ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 7
ﮔوﺗﮭﮏ ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 6
ﺳوﮔدﺋن ۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔3
ﭘراﻧﺎ ﺳﯾرﯾﺎک ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 2
ﻓﺎرﺳﯽ ۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 2
ﭘﮭرﯾﻧﮑش ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 1
------ﮐّل19,284 :
---------1ﻣﯾﮑڈاول ،ﺛﺑوت ﺟو ﻣﻧﮕﺎں ﻧوں ﻣﻧدے ﮨن  ،ﭘﻧہ 53-52۔
2ﻣﯾﮑڈاولِ ،د ِن اﯾوڈﯾﻧس  ،ﭘﯾﭘﯽ  34اﺗﮯ 41۔
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ﻟﺋﯽ ﭘراﻧﮯ ﻧﯾم
ﺟﮯ ﺳﺎرے ﭘراﻧﮯ ﻧﯾم دﯾﺎں ﮨﺗﮭ-ﻟﮑﮭﺗﺎں دی ﺗﻠﻧﺎ ﮐﯾﺗﯽ ﺟﺎوے ﺗﺎں اﯾﮩہ
درﺳﺎؤﻧدا ﮨﮯ ﮐہ ﮨر  1,580اﮐﮭراں وﭼوں ﺻرف اک اﮐﮭfر وچ ﮐوﺋﯽ
اﻧﺗر دﮐﮭﺎﺋﯽ دﻧدا ﮨﮯ۔ اﯾﮩہ ﮨﺗﮭ-ﻟﮑﮭﺗﺎں وچ ﺻرف 00۔ 06ﭘرﺗﯾﺷت دا ﻓرق
درﺳﺎؤﻧدا ﮨﮯ  ،ﺟﺎں اﯾﮩہ ﮐہ اوه 99۔ 94ﭘرﺗﯾﺷت اﮐو ﺟﮩﮯ ﮨن۔ 1
ﻟﺋﯽ
ﺳﺎڈے ﮐول ०० 00 ،،ﭘراﭼﯾن ﮨﺗﮭ-ﻟﮑﮭﺗﺎں دے ﻧوﯾں ﻧﯾم ﺟﺎں ﻟﺋﯽ ،ﻧوﯾں
ﻧﯾم دﯾﺎں ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  20,000ﻻﺋﯾﻧﺎں وچ ﺻرف  40ﻻﺋﯾﻧﺎں زﯾﺎده ﺗر 19
ﺣواﻟﯾﺎں وچ ﻣﻠﯾﺎں ﮨن ،ﺟﺎں ﻟﮕﺑﮭﮓ  400ﺷﺑداں وچ ﺑﺎﻟﮑل ﮐوﺋﯽ ﻓرق
دﮐﮭﺎﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ۔ دے ﺑﺎﮨر ﻧﯾو ﻧﯾم وچ 7۔ 957ﺑﺎﻧﯽ اﺗﮭﮯ ﺻرف  19ﺷﮑﯽ
 41ﺷﺑدا رﮐﮭن واﻟﮯ اﻧش ﮨن۔ اﯾﮩہ درﺳﺎؤﻧدا ﮨﮯ ﮐہ ﭘراﻧﯾﺎں ﮨﺗﮭ-ﻟﮑﮭﺗﺎں
وچ ﺻرف 1۔ 77ﭘرﺗﯾﺷت اﻧﺗر ﮨﮯ۔ دوﺟﮯ ﺷﺑداں وچ اﺳﯾں ِن ﻧﯾم دﯾﺎں
ﮨﺗﮭ-ﻟﮑﮭﺗﺎں وچ ﻣول ﺷﺑداں وﭼوں ﮐﺟﮭ 98۔ 33ﭘرﺗﯾﺷت ﮨﺎں ۔ ﻟﮕﺑﮭﮓ -40
 50دے  400وﮐﮭو وﮐﮭرے ﺷﺑداں وﭼوں ﭨﯾﮑﺳٹ دے ارﺗﮭﺎں وچ ﮐوﺋﯽ
ﻓرق ﭘﯾﻧدا ﮨﮯ اﺗﮯ اﯾﮩﻧﺎں وﭼوں ﮐوﺋﯽ وی ﮐﺳﮯ وی ﻋﯾﺳﺎﺋﯽ ڈاﮐﭨری ﺟﺎں
وﺷواس ﻧوں ﭘرﺑﮭﺎوت ﻧﮩﯾں ﮐردا ۔ ﮨﯾﭨﮭﺎں دﺗﺎ ﭘﻧہ ﻧوﯾں ﻧﯾم دے  19ﺳﺗﮭﺎﻧﺎں
دی اک ﭘوری ﺳوﭼﯽ ﮨﮯ ﺟﺗﮭﮯ اﺻل ﭘڑھن ﺑﺎرے ﮐﺟﮭ ﺷﻧﮑﺎ ﮨﮯ۔ راج
ﻣﻧﺗری دا ادٔھﯾن ﺑﺎﺋﯾﺑل ﺑﺎرے ﭘﮭﭨﻧوٹ ﮨﮯ اﯾﮩہ ﺑﺎﻧﯽ دا ﺳﻧﮑﯾت دے ﺻﺣﯾﺢ
ﭘڑھن ﺑﺎرے ﮐﺟﮭ ﺳوال ﮨﮯ ،ﺟو ﮐہ آﺋت ﮨواﺋﯾﺋڈے اﺻﻠﯽ ﮐﮭرڑے وّچ۔
ﺣﺎﻻﻧﮑہ ،اﯾﮩﻧﺎں وﭼوں ﮐﺳﮯ وی ﺷﻧﮑﺎوﻟﯽ ﺣواﻟﯾﺎں دا ُم ﻟﮯ ﺳدھﺎﻧﺗﺎں اﺗﮯ
ﮐوﺋﯽ اﺛر ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ﺟﺳدا ﻋﯾﺳﺎﺋﯾﺎں ﮨﻣﯾﺷﺎں وﺷواس ﮐردے ﮨن ۔ 2
-------1ﻣﯾﮑڈاول ،ﺟوش ﻣﯾﮑڈاول دا ﺳرﺑوﺗم  ،ﭘﯾﭘﯽ 46 - 43۔
2ﮔﯾﺳﻠر اﺗﮯ ﻧﮑس ،اک ﻋﺎَم ﺟﺎن ﭘﭼﮭﺎن
ﺑﺎﺋﯾﺑل  ،ﺻﻔﺣہ 367-361۔
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19ﺳوال اﻧش
وچ1
ﻣﺗﯽ  17:21۔۔۔۔۔ اﯾﮩہ ﻗﺳم ﺑﺎﮨر ﻧﮩﯾں ،ﭘرارﺗﮭﻧﺎ اﺗﮯ ورت ﻧﺎل ﮐﯾﺗﯽ ﺟﺎﻧدی
ﮨﮯ۔
f
ﻣﯾﺗِﮭ  18:11 18۔۔۔۔۔ ﻣﻧﮑﮭ دا ﭘﺗر اس ﻧوں ﺑﭼﺎؤن آﯾﺎ ﮨﮯ ﺟو ﮔواچ ﮔﯾﺎ
ﺳﯽ۔
ﻣﺗﯽ  23:14۔۔۔۔۔ اﺗﮯ اﯾﮩہ ﮐﮭﺷﮑﮭﺑری ۔۔۔ اﺗﮯ ﭘﮭر اﻧت آوﯾﮕﺎ۔
ﻣﺎرک  7:16۔۔۔۔۔ ﺟﮯ ﮐﺳﮯ وی اﯾم ﮐول ﺳﻧن ﻟﺋﯽ ﮐّن ﮨون ۔۔۔
ﻣرﮐس  9:48۔۔۔۔۔ اوﮨﻧﺎں دے ﮐﯾڑے ﻣردے ﻧﮩﯾں ،اﺗﮯ ا ّ
گ ﺑﺟﮭﺎﺋﯽ ﻧﮩﯾں
ﺟﺎﻧدی۔
ﻣرﮐس  11:26۔۔۔۔۔ ﭘر ﺟﮯ ﺗﺳﯾں ﻣﻌﺎف ﻧﮩﯾں ﮐردے ،ﺗﺎں ﺗﮩﺎڈا ﭘﺗﺎ ﺗﮩﺎڈﯾﺎں
ﻏﻠطﯾﺎں ﻣﻌﺎف ﻧﮩﯾں ﮐرﯾﮕﺎ۔
ﻣرﮐس  15:28۔۔۔۔۔ اوه اﭘرادھﯾﺎں ﻧﺎل ﮔﻧﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ۔
پ ﭼﮑﻧﮕﮯ؛ اﺗﮯ ﺟﮯ اوه ﮐوﺋﯽ
ﻣرﮐس  20-9 :16۔۔۔۔۔ 18۔ اوه ﺳ ّ
ﮔﮭﺎﺗﮏ ﭼﯾز ﭘﯾﻧدے ﮨن ،ﺗﺎں اﯾﮩہ اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﻧﻘﺻﺎن ﻧﮩﯾں ﭘﮩﻧﭼﺎﺋﯾﮕﯽ ۔۔۔
ﻟوﮐﺎ  17:36۔۔۔۔۔ اک ﻟﯾﺎ ﺟﺎوﯾﮕﺎ اﺗﮯ دوﺟﺎ ﭼﮭڈّ دﺗﺎ ﺟﺎوﯾﮕﺎ۔
ﻟوﮐﺎ  23:17۔۔۔۔۔ ﺿرورت دے ﻟﺋﯽ اﺳﻧوں ﺿرور اک ﻧوں ﭼﮭڈّ دﯾﻧﺎ
ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ ۔۔۔
ﯾوﮨﻧﺎ  4 :5۔۔۔۔۔ ﭘﮭر ﺟو ﮐوﺋﯽ وی ،ﭘﺎﻧﯽ دی ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ ﺗوں ﺑﻌد ،ﭼﻧﮕﯽ
طرﺣﺎں ﺗﯾﺎر ﮨو ﮔﯾﺎ ﺳﯽ…
ﯾوﮨﻧﺎ  11 :8-53 :7۔۔۔۔۔ 3۔ اﺗﮯ ﻧﯾم دے اﭘدﯾﺷﮏ اﺗﮯ ﻓرﯾﺳﯽ اک رت
ﻧوں اس ﮐول ﻟﯾﺎﺋﮯ ﺟو ﺑدﮐﺎری ﮐردﯾﺎں ﻓڑی ﮔﺋﯽ ﺳﯽ ۔۔۔
ب دے ﭘﺗر اﺗﮯ وﺷواس ﮐردے ﮨو؟
ﯾوﮨﻧﺎ  9:35۔۔۔۔۔ ﮐﯽ ﺗﺳﯾں ر ّ
ب  8:37۔۔۔۔۔ ﺟﮯ ﺗﺳﯾں اﭘﻧﮯ ﭘورے دل ﻧﺎل وﺷواس ﮐردے ﮨو ،ﺗﺎں
ﮐرﺗ ّ
ﺗﺳﯾں ﮨو ﺳﮑدے ﮨو۔
رﺳو  15:34۔۔۔۔۔ ﭘوﻟس اﺗﮯ ﺑرﻧﺑﺎس اﻧﺗﺎﮐﯾﺎ وّچ وی ﺟﺎری رﮨﮯ ۔۔۔
اﯾﮑٹ  8 :24۔۔۔۔۔ اﺳدے آروﭘﯾﺎں ﻧوں آؤن دا آدﯾش ۔۔۔
ب  28:29۔۔۔۔۔ ﯾﮩودی ﭼﻠﮯ ﮔﺋﮯ اﺗﮯ ﺑﮩت وواد ﮐﯾﺗﺎ ۔۔۔
رﺳوﻻں دے ﮐرﺗ ّ
روﻣﯾﺎں  16:24۔۔۔۔۔ ﺳﺎڈے ﭘرﺑﮭو ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ دی ﮐرﭘﺎ ﺗﮩﺎڈے ﺳﺎرﯾﺎں دے
ﻧﺎل ﮨووے۔
1ﯾوﮨﻧﺎ  7 :5۔۔۔۔۔ ﮐﯾوﻧﮑہ اﺗﮭﮯ ﺗّن ﮨن ﺟو رﭼّﮭ رﯾﮑﺎرڈ ۔۔۔
-------1ﻧوٹ :زﯾﺎده ﺗر ادٔھﯾن ﮐرن واﻟﯾﺎں ﺑﺎﺋﯾﺑﻼں وچ اﯾﮩہ آﺋﺗﺎں ﺻﺣﯾﺢ ۔ﻧﮓ ﻧﺎل
ﻧوٹ ﮐﯾﺗﯾﺎں ﮔﺋﯾﺎں ﮨن ۔
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“ﭘﺗﺗر”
(ارﻟﯽ ﭼرچ دے ﭘﺗﺎ)
ﻋﯾﺳﺎﺋﯽ دھرم دﯾﺎں ﭘﮩﻠﯾﺎں ﮐﺋﯽ ﺻدﯾﺎں دوران ﺳﺑﮭ ﺗوں ودھ ﭘرﺑﮭﺎوﺷﺎﻟﯽ
ﻟﯾﮑﮭﮑﺎں وﭼوں ﺳ ّ
ت ﺳن 1 :
ﮐﻠﯾﻣﯾﻧٹ ) :(100-30روم دے ﺑﺷپ 92 ،ﺗوں ﻟﮯ ﮐﮯ  f99وچ اس دی
ﻣوت ﺗﮏ ﻋﮩده ﺳﻧﺑﮭﺎل رﮨﮯ ﺳن۔ اوه ﭼرچ دا ﭘﮩﻼ اﭘﺳﭨوﻟﮏ ﭘﺗﺎ ﻣﻧﯾﺎ ﺟﺎﻧدا ﮨﮯ۔
ﺟﺳﭨن ) )): 1--89 1-اک ارﻣﺑﮭﮏ ﻋﯾﺳﺎﺋﯽ ﻣﻌﺎﻓﯽ ﻧﺎﻣہ ﺳﯽ ،اﺗﮯ اﺳﻧوں
 2وﯾں ﺻدی وّچ " ﻟوﮔوس " دے ﺳدھﺎﻧت دا ﺳﺑﮭ ﺗوں ﭘرﻣﮑﮭ دﺑﮭﺎﺷﯾﺎ ﻣﻧﯾﺎ
ﺟﺎﻧدا ﮨﮯ ۔ اوه اﭘﻧﮯ ﮐﺟﮭ ودﯾﺎرﺗﮭﯾﺎں دے ﻧﺎل ﺷﮩﯾد ﮨو ﮔﯾﺎ ﺳﯽ۔
آﺋرﯾﻧﯾﺋس ) : (202-130ﮔول وچ ﻟﮕڈوﻧم دا ﺑﺷپ ،ﭘﮭر روﻣن ﺳﺎﻣراج دا
اک ﺣﺻہ۔ اوه ارﻣﺑﮭﮏ ﭼرچ دے ﭘﺗﺎ اﺗﮯ ﻣواﭘﮭﯾﺎوادی ﺳن ،اﺗﮯ اس دﯾﺎں
ﻟﮑﮭﺗﺎں ﮐرﺳﭼﯾﺋن دھرم ﺷﺎﺳﺗر دے ُم ﻟﮯ وﮐﺎس وّچ رﭼﻧﺎﺗﻣﮏ ﺳن۔
ﭨرﭨوﻟﯾﺋن ) :(240-160اﻓرﯾﻘہ دے روﻣن ﭘراﻧت وّچ ﮐﺎرﺗﮭﯾﺞ ﺗوں اک
ﺷروﻋﺎﺗﯽ ﭘرﭼﻠت ﻟﯾﮑﮭﮏ۔ اوه ﻻطﯾﻧﯽ ﻋﯾﺳﺎﺋﯽ ﺳﺎﮨت دا وﺷﺎل ﺳﻧﮕرﯾﮩہ
ﺗﯾﺎر ﮐرن واﻻ ﭘﮩﻼ ﻋﯾﺳﺎﺋﯽ ﻟﯾﮑﮭﮏ ﮨﮯ۔
ﮨﭘوﻟﭨس ) :(235-170روم روم ،ﺟﺗﮭﮯ اس ﻧوں ﺳﻧﺑﮭَو ﮨﮯ ﮐہ ﭘﯾدا ﮨوﯾﺎ
ﺳﯽ وّچ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﭼرچ وچ ﺳﺑﮭ ﺿروری -3ﺻدی دے دھرم ﺳﯽ۔
اؤرﺟﯾن ) :(254-185دے روپ وّچ وی ﺟﺎﻧﯾﺎ اؤرﺟﯾن  ,اک ودوان اﺗﮯ
ﭘﮩﻠﯽ ﺻدی دے ﻣﺳﯾﺣﯽ دھرم-ﺷﺎﺳﺗری ﺟو ﭘﯾدا ﮨوﯾﺎ ﺳﯽ اﺗﮯ ﺳﮑﻧدرﯾﺎ وچ
اﭘﻧﮯ ﮐﯾرﯾﺋر دے ﭘﮩﻠﮯ ادھ ﺧرچ ﮐﯾﺗﮯ۔
ﯾوﺳﯾﺑﯾﺋس ) :(340-260ﯾوﻧﺎن دے ﻣول ،ﻣﺛﺎل اﺗﮯ ﻋﯾﺳﺎﺋﯽ ﭘوﻟﯾﻣﺳٹ دا
روﻣن اﺗﮩﺎﺳﮑﺎر ﺳﯽ۔ اوه ﻟﮕﺑﮭﮓ ای ڈی دے ﮐﯾﺳرﯾﺎ دا ﺑﺷپ ﺑن ﮔﯾﺎ ۔ 314۔
ﮨور ﻣﮩﺗوﭘورن ﺷروﻋﺎﺗﯽ ﺳﯽ ﮨرچ ﭘﯾو ﺳن:
) (35-107اﯾﺗﮭﻧﯾﺳﯾﺋس ))373-293
اﮔﻧﯾﺷﺋس ) (117-35ﮔرﯾﮕری ))388-329
ﭘوﻟﯾﮑﺎرپ ) (156-70ﺑﯾﺳل ))379 330
ﭨﯾﺷن ) (165-110ﺟﯾروم ))420-342
ﮐﻠﯾﻣﯾﻧٹ ) (215-150ﮐراﺋﺳوﺳﭨوم ))405-345
ﭘﯽ اان ) (258-200آﮔﺳﺗﯾن ))430-354
---------1ﻣﺎﺋﯾڈ ،ﻧﯾو ﺛﺑوت  ،ﺻﻔﮯ۔  45-44اﺗﮯ 54۔
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“ﭘﺗﺗر”
(ارﻟﯽ ﭼرچ دے ﭘﺗﺎ)
ُم ﻟﮯ ﭼرچ دے ﭘﺗﺎواں ﻧﮯ وﮐﮭو وﮐﮭرﯾﺎں ﮐﺗﺎﺑﺎں وچ ﻧوﯾں ﻧﯾم دﯾﺎں ﮐﺋﯽ
آﺋﺗﺎں دا ﺣواﻟہ دﺗﺎ ﺳﯽ ﺟﻧﮩﺎں ﻧوں اوه روٹ ﮐردے ﺳن۔ اوﮨﻧﺎں دﯾﺎں ﺑﺎﺋﯾﺑل
دﯾﺎں ﮐﺋﯽ آﺋﺗﺎں دے ﺣواﻟﮯ ﺟو اوﮨﻧﺎں ﻧﮯ اﭘﻧﯾﺎں ﻟﮑﮭﺗﺎں وچ ورﺗﮯ ﮨن
ﺑﺎﻟﮑل اﺳﮯ طرﺣﺎں ﯾوﻧﺎن دے ﭨﯾﮑﺳٹ ﻧﺎل ﻣﻠدے ﮨن ﺟو ﮐہ ﭘراﻧﯾﺎں ﮐﺎﭘﯾﺎں
وچ ﻣﻠدی ﮨﮯ ﮔری ﮐﮯ ِن ﭨﯾﺳﭨﺎﻣﯾﻧﭨس ﺟو ﮐہ  00 5,6ﺗو fں وی ﭘراﻧﮯ
ﮨﺗﮭ-ﻟﮑﮭﺗﺎں وچ دﯾﮑﮭﮯ ﺟﺎ ﺳﮑدے ﮨن ﺟو اج وی ﻣوﺟود ﮨن۔ اﯾﮩﻧﺎں ﭘراﭼﯾن
ﮐﺗﺎﺑﺎں وچ ﭘﺎﺋﮯ ﮔﺋﮯ ﺣواﻟﮯ ﻣوﺟوده ﭘراﭼﯾن ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﮨﺗﮭ-ﻟﮑﮭﺗﺎں دی ﺷدھﺗﺎ
اﺗﮯ ﺳﭼﺎﺋﯽ دی ﭘﺷﭨﯽ ﮐردے ﮨن۔ ﻧﯾو دے ﺳﺎرے ،ﭘر  11ﺣواﻟﮯ ﮔﻠﮯ
ﭘﺎﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑدا ﮨﮯ دے ﻟﮑﮭﺎﺋﯽ وّچ ﺣواﻟہ دﺗﺎ۔ 1
ﻟﯾﮑﮭﮏ اﻧﺟﯾل ﭘوﻟس دے ﮨور ﺣواﻟﮯ -ﮐل اﯾس
ﭘرﭼﯽ ﭘﺗر و ّ
ٹ
ﺳﯾﻠﯾﻣﯾﻧٹ 2,406 11 207 1,127 44 1,017 :
30-100ای
ﺟﺳﭨن 330 3 6 43 10 268 :
89-163ای
اﯾراﻧﯾﺋس 1,819 65 23 499 194 1,038 :
130-202ای
ﭨرﭨوﻟﯾﺋن 7,258 205 120 2,609 502 3,822 :
160-240ای
ﮨﭘوﻟﭨس 1,378 188 27 387 42 734 :
170-235ای
اؤرﺟﯾن 9 :۔7 349 231۔17 165 399 778۔922
185-254ای
ﯾوﺳﯾﺑﯾﺋس 5,176 27 88 1,592 211 3,258 :
260-340ای
(ﮐّل) 19,368 1,352 14,035 870 664 36,289
--------1ﮨزﮐﯾﺋﯾل ،ﻧﯾو ﺛﺑوت  ،ﭘﯽ۔  43۔
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ﻣﺳﯾﺢ دے ﻣﮑﮭ ﺳدھﺎﻧت
اﺻﻠﯽ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﮨﺗﮭ ،ﮨور ﺑﮭﺎﺷﺎ وّچ ﺑﺎﺋﯾﺑل دے اﻧوواد ،ﭼﮭﯾﺗﯽ ﭼرچ دے
ﻟﮑﮭﺎﺋﯽ اﺗﮯ ﻓﯾﺻﻠﮯ ،ﺟس دے ﺷروع ﭼو 'ﺗﮯ ﮐﯾﺗﮯ ﮔﺋﮯ ﺳن  ،ﺑﺎرے
ﮏ ،ﺳﺑﮭ دی ﭘﺷﭨﯽ ﻧوں ای ِا ﻣﺳﯾﺢ دے اﺗﮯ ﻧﮩﭼﺎ
ڈدھ ﮐﺳل ﮨزﮐﯾﺋﯾل ﺑ ّ
دے ﮨور ﺑﻧﯾﺎدی ﺳدھﺎﻧت ﺟو اج ﺳﺎرے ﻋﯾﺳﺎﺋﯽ وﺷواس ﮐرfدے ﮨن۔ اﺻل
ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻧواں ﻧﯾم  %100ﺳﮩﻣت ﮨﮯ ارﻟﯽ ﭼرچ ﭘﮭﺎدراں دﯾﺎں ﻟﮑﮭﺗﺎں دے
ﺳﻧدﯾش ﻧﺎل اﺗﮯ اس ﻧﺎل ﺳﻧدﯾش دے ﻧﺎل دوﺳرے ِن ﭨﯽ اﺳﭨﺎﻣٹ اﻧوواداں
وّچ اوه ﭘﺎﯾﺎ ۔ ﭘﯾﭨرﺳﭨﮑس دﯾﺎں ﻟﮑﮭﺗﺎں وچ ﺣواﻟﮯ ﮐﯾﺗﮯ ﮔﺋﮯ ﻧوﯾں ﻧﯾم دا
ﭘﺎﭨﮭ اﺗﮯ  36,000ﺗوں زﯾﺎده آﺋﺗﺎں دا ﺣواﻟہ ﺳﭘﺷٹ طور 'ﺗﮯ درﺳﺎؤﻧدا
ﮨﮯ ﮐہ اﯾﮩہ ﭼرچ دے ﭘﯾو ﻣﺳﯾﺢ دے ﮨﯾﭨﮭ ﻟﮑﮭﮯ ﻣﮑﮭ ﺳدھﺎﻧﺗﺎں ﺑﺎرے
 %100ﺳﻣﺟﮭوﺗﮯ وچ ﺳن ﺟو ﺑﺎﺋﯾﺑل وچ ﻣﻠدے ﮨن:
ﻣﺳﯾﺢ دا ﮐوآری ﺟﻧم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﻣﺗﯽ 21-18 :1
ﻣﺳﯾﺢ دی ﻧرﺑﻠﺗﺎ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اﺑراﻧﯾﺎں 15-14 :4
ڈی ای ای ﭨﺎﺋﯽ دا ﭨﺎئ اﯾﺳس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﯾوﮨﻧﺎ 29-28 :20
ﻣﺳﯾﺢ دا اوﺗﺎر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﻓﻠﭘﯾﺎں 11-5 :2
ﻣﺳﯾﺢ دی اﻧﺎدﺗﺎ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اﺑراﻧﯾﺎں 13:8
ﻣﺳﯾﺢ دی ﭘراﺳﭼت ﻣوت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﯾﺳﺎﯾﺎه 12-5 :53
ﻣﺳﯾﺢ دا ﺳرﺑوﺗم ﮔﯾﺎن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﯾوﮨﻧﺎ 26-25 :4
ﻣﺳﯾﺢ دی ﺳرﺑوﺗم ﺷﮑﺗﯽ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﯾوﮨﻧﺎ 31-30 :20
ﻣﺳﯾﺢ دی ﺳرﺟﻧﺎﺗﻣﮏ ﺷﮑﺗﯽ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐﻠﺳﯾﺎں 22-15 :1
ب دا ﺷﺑد ﮨﮯ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﺟوه اﯾن 14-1 :1
ﻣﺳﯾﺢ ر ّ
ﻣﺳﯾﺢ ﭘرﻣﯾﺷر دا ﭘﺗر ﮨﮯ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﻣﺎرک 62-61 :14
ﻣﺳﯾﺢ ﻣﺳﯾﺣﺎ ﮨﮯ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﻣﺗﯽ 20-16 :16
ﻣﺳﯾﺢ ﺳﻧﺳﺎر دا ﻣﮑﺗﯾداﺗﺎ ﮨﮯ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  1ﯾوﮨﻧﺎ 15-4:14
ﻣﺳﯾﺢ دے ﭘرﻣﯾﺷر اﺗﮯ آدﻣﯽ ﻧوں دے وﭼﮑﺎر وﭼوﻻ ﮨﮯ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 1ﭨم۔ 2:5
ﻣﺳﯾﺢ ﻧﮯ ﮐڑی ﭘﺎپ ﻣﻌﺎف ﮐر ﺳﮑدا ﮨﮯ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﻣرﮐس 11-2:5
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ﻣﺳﯾﺢ دے ﻣﮑﮭ ﺳدھﺎﻧت
ﻗرآن ﺑﺎرے ﮨﯾﭨﮭ ﺑﺎﺋﯾﺑل دے اﭘدﯾش ﻧوں ﻣﺳﯾﺢ 1
ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ ﻣرﯾم دا ﭘﺗر ﮨﮯ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﺑﮑﺎرا 2:87
ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ ﻣﺳﯾﺣﺎ ﮨﮯ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﻋﻠﯽ-ﻣﻣران 3:45
ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ اﷲ دا داس ﮨﮯ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﻧﯾﺳﺎ 4:172
ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ اک ﻧﺑﯽ ﮨﮯ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﻣرﯾم f 19:30
ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ ﻧوں اﷲ دے رﺳول ﮨﮯ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔' 5:75
ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ اﷲ دا ﺷﺑد ﮨﮯ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﻋﻠﯽ-ﻣﻣران 3:3
ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ ﺳﭼﺎﺋﯽ دا ﺷﺑد ﮨﮯ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﻣرﯾم 19:34
ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ اﷲ دی آﺗﻣﺎ ﮨﮯ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﺗﺣرﯾم 66:12
ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ ﻣﻧﮑﮭ ﺟﺎﺗﯽ ﻟﺋﯽ اک ﭼﻧہ ﮨﮯ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﻣرﯾم 19:21
ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ ﮔواه ﮨﮯ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﻧﯾﺳﺎ 159 :4
ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ اﷲ دی ﮐرﭘﺎ ﮨﮯ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ﻣرﯾم 19:21
ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ ﻣﮩﺎن ﮨﮯ )اﮔﮭﮯ( ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﻋﻠﯽ-ﻣﻣران 3:45
ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ دھرﻣﯽ ﮨﮯ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﻋﻠﯽ-ﻣران 3:46
ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ ﻣﺑﺎرک ﮨﮯ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ﻣرﯾم 19:31
ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ ﻧﮯ ﭼﻣﺗﮑﺎر ﮐﯾﺗﮯ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﺑﮑﺎرا 2:87
ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ دی اﮔواﺋﯽ ﭘوﺗر آﺗﻣﺎ ﻧﮯ ﮐﯾﺗﯽ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﺑﮑﺎرا 253 :2
ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ اک ﮐوآری دا ﭘﯾدا ﮨوﯾﺎ ﺳﯽ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﻋﻠﯽ-ﻋﻣران 3:47
ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ ﺳﭼﺎﺋﯽ ﻟﺋﯽ ﻣﺎرگ درﺷن ﮐردا ﮨﮯ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﻋﻠﯽ-ﻣﻣران 3:49
ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ ﻧﮯ ﻟوﮐﺎں ﻧوں ﭼﻧﮕﺎ ﮐﯾﺗﺎ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﻋﻠﯽ-İﻣران 3:49
ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ ﻧﮯ ﻣردﯾﺎں ﻧوں ﺟﯽ اﭨﮭﺎﯾﺎ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﻋﻠﯽ-ﻣران 3:49
ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ اوﺷواﺳﯾﺎں ﻟﺋﯽ ﻣرﯾﮕﺎ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ﻋﻠﯽ-ﻣران 3:55
ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ ﻧوں ﻣردﯾﺎں وﭼوں ﺟﯽ اﭨﮭﺎﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ ۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ﻋﻠﯽ-ﻋﻣران 3:55
ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ ﺳورگ ﻧوں ﭼڑھ ﮔﯾﺎ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﻋﻠﯽ-ﻣﻣران 3:55
ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ اک ﺟﯾون دﯾن واﻻ ﮨﮯ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔'  âوﭼﺎر 5:110
ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ ﭘوﺗر ﮨﮯ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﻣرﯾم 19:19
ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ دوﺑﺎره آ رﮨﺎ ﮨﮯ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ زﮨروﭘﮭ 43:61
ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮭوﮐﮭ ﻧوں ﺟﺎﻧدا ﮨﮯ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ زﮨروﭘﮭ 43:61,63
ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ دی ﭘﺎﻟﻧﺎ ﮐﯾﺗﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﮨﮯ اﺗﮯ اﺳدا ﭘﺎﻟن ﮐرﻧﺎ ﮨﮯ ۔۔۔۔۔ زﮨروﭘﮭ 43:63
--------------1ﺗﻣوﺗﮭﯾوس  16-15 :4۔۔۔۔۔ 15۔ اﯾﮩﻧﺎں ﮔﻼں اﺗﮯ ﻣﻧن ﮐرو ؛ اﭘﻧﮯ آپ
ﻧوں اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﭘورن روپ وّچ دﯾوو ﺗﺎں ﺟو ﺗﮩﺎڈا ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺳﺑﮭ ﻧوں وﮐﮭﺎﺋﯽ
دﯾوے۔ 16۔ ﺳﺎودھﺎن ﮐول اﭘﻧﮯ-اﭘﻧﮯ ﻧوں اﺗﮯ اﭘدﯾش ﮐول ؛ ﻧوں ﺟﺎری
رﮐﮭو؛ ﮐﯾوﻧﮑہ اﺟﯾﮩﺎ ﮐرن وﯾﻠﮯ ﺗﺳﯾں اﭘﻧﮯ آپ ﻧوں اﺗﮯ اﭘﻧﮯ ﺳﻧن واﻟﯾﺎں
ﻧوں ﺑﭼﺎؤﮔﮯ۔
--------------1ﻋدن İﺑن İﺳﻣﺎﺋﯾل  ،د ﺑﻠﯾﭘﮭ آف اﺳﺎﺋﯾﻣﺎﺋﯾل  ،ﺻﻔﺣہ 38-37۔
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ﻧﺎﺋﯾﺳﯾﺎ دی ﺳﺑﮭﺎ
20ﻣﺋﯽ ﭘﮭرﺑری  -ﺟون  19ﭘﮭرﺑری  325 ،ای
f
ﺳﻣراٹ ﮐﺎﻧﺳﭨﯾﻧﭨﺎﺋﯾن ،ﺑﺷﭘﺎں اﺗﮯ ﭼرچ دے ﭘﺗﺎواں ﻧوں ﺑﻼﯾﺎ ﮔﯾﺎ اﺗﮯ
ﻟﮕﺑﮭﮓ  318ﺑﺷپ اس ﭘﮩﻠﯽ ﭼرچ ﮐوﻧﺳل وّچ ﺷﺎﻣل ﮨوﺋﮯ۔ وچ ﺻرف 3
ﻟوک ﺣﺎﺿری  :اس ﻧوں ﺳﺑﮭﺎ دی ﮐﺎرواﺋﯽ درج ﯾوﺳﯾﺑﯾﺋس ﮨﮯ ﮐﯾﺳرﯾﺎ ،
اﯾﺗﮭﻧﯾﺳﯾﺋس ﻣﺎﺋﯾڈ دے  ،اﺗﮯ اﻧﺗﺎﮐﯾﺎ دے ۔ ﺳﺑﮭﺎ دا ادﯾش اﯾﮩہ ﺑﺣث ﮐرﻧﺎ ﺳﯽ
ﮐہ ﻣﺳﯾﺢ ﺑرﮨم ﺳﯽ ﺟﺎں ﻧﮩﯾں۔ اس ﺳﺑﮭﺎ وّچ ﮐس ﮐﺗﺎﺑﺎں دے وﺷﮯ ''
ﮐﯾﻧوﻧﯾﮑل '' ﻣﻧﮯ ﺟﺎﻧدے ﮨن ﺑﺎرے وﭼﺎر ﻧﮩﯾں ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ۔ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ،اوﮨﻧﺎں
ﻧﮯ ﺟو ﺳﻣوﮨﮏ ﻓﯾﺻﻠﮯ ﻟﺋﮯ اوه ﮨﯾﭨﮭﺎں دﺗﮯ "ﻧﮑن دھرم"  1وّچ
ﺟﮭﻠﮑدے ﮨن ۔
ﺳﺎﻧوں اک ﭘرﻣﯾﺷر وّچ وﺷواس  ،ﭘﺗﺎ ﺳرب ﺷﮑﺗﯽ ﻣﺎن  ،ﺳﺑﮭ ﮐﺟﮭ درﺷٹ
اﺗﮯ ادرﺷٹ دا ﮐرﺗﺎ ﮨﮯ۔ اﺗﮯ اک ﭘرﺑﮭو ﯾﺳو وّچ ،ﭘرﻣﯾﺷر دا ﭘﺗر  ،ﭘﺗﺎ دا
ب دا ،ﭘرﻣﯾﺷر دا ﭘرﮐﺎش ﮨﮯ [،ﭼﺎﻧن دا
اﮐﻠوﺗﺎ ﭘﺗر ] اﮐﻠوﺗﺎ ﭘﺗر ؛ اﯾﮩہ ﭘﺗﺎ ،ر ّ
ب دا ،اک ﭘﺗﺎ ،اﮐﻠوﺗﺎ ،ﺑﻧﺎﯾﺎ ﻧﮩﯾں ،اک ﭘﺗﺎ ﻧﺎل اک وﺳﺗو دا
ﭼﺎﻧن ،ﺑﮩت ﮨﯽ ر ّ
ﮨون ﮐرﮐﮯ ؛ اﺳدے راﮨﯾں ﺳﺑﮭ ﮐﺟﮭ ﺳورگ اﺗﮯ دھرﺗﯽ اﺗﮯ ﺑﻧﺎﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ؛
اوه ﮐون ﺳﺎڈے ﻟﺋﯽ ،ﺳﺎڈی ﻣﮑﺗﯽ ﻟﺋﯽ  ،ﮨﯾﭨﮭﺎں آﯾﺎ اﺗﮯ اوﺗﺎر ﺳﯽ اﺗﮯ آدﻣﯽ
ﺑﻧﺎﯾﺎ ﮔﯾﺎ؛ اﺳﻧﮯ دﮐﮭ ﺟﮭﻠﯾﺎ اﺗﮯ ﺗﯾﺟﮯ دن ﭘﮭﯾر ﺟﯾؤﻧدا ﮨوﮐﮯ ﺳورگ وّچ
ﮔﯾﺎ؛ اﺗﮯ ﭘوﺗر آﺗﻣﺎ وّچ ۔ ] ﭘر اوه ﺟﮩڑے ﮐﮩﻧدے ﮨن' :اک ﺳﻣﺎں ﺳﯽ ﺟدوں
اوه ﻧﮩﯾں ﺳﯽ؛' اﺗﮯ 'اوه ﺑﻧﺎﯾﺎ ﺟﺎن ﺗوں ﭘﮩﻼں ﻧﮩﯾں ﺳﯽ؛' اﺗﮯ 'اوه ﮐﺳﮯ
وی ﭼﯾز ﺗوں ﺑﺎﮨر ﺑﻧﺎﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ '،ﺟﺎں 'اوه ﮐﺳﮯ ﮨور ﭘدارﺗﮭ دا ﮨﮯ' ﺟﺎں
'ﺗ ّ
ب دا ﭘﺗر ﺑﻧﺎﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ '،ﺟﺎں 'ﭘرورﺗﻧﺷﯾل' ،ﺟﺎں 'ﺑدﻟﯾﺎ ﮨوﯾﺎ' ﮨﮯ
ت' ﺟﺎں 'ر ّ
 اوه ﭘوﺗر ﮐﯾﺗﮭوﻟﮏ دوارا ﻧﻧدا ﮐﯾﺗﮯ ﮔﺋﮯ ﮨن اﺗﮯ رﺳول ﭼرچ۔]--------1وﮐﯾﭘﯾڈﯾﺎ :ﻧﺎﺋﯾﺳﯾﺎ اﯾﻧڈ ﻧﮑن ﮐراﺋﯾڈ دی ﮐوﻧﺳل ۔
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اﭘﻧﮯ اﯾﺳﭨر  367 36دے ﭘﺗر وّچ  ،اﻟﯾﮕزﯾﻧڈرﯾﺎ دے ﺑﺷپ اﺗﮭﻧﺎﺳﯾﺋس ﻧﮯ
اوﮨﻧﺎں  27ﮐﺗﺎﺑﺎں دی اک ﺳوﭼﯽ دﺗﯽ ﺟو رﺳﻣﯽ طور ﺗﮯ ِن ﻧﯾم دی ﮐﯾﻧن
ﺑﻧﻧﮕﯾﺎں۔ ﭼرچ ﻧوں ﮨﯾﭨﮭ دﺗﮯ ﮔﺋﮯ اﺗﮯ اﻧت وّچ ﺳﺑﮭ ﻧوں ﺳوال ﺣّل ﺑﺎﺋﯾﺑل
f
دے ﮨزﮐﯾﺋﯾل ﮐﯽ دا ﮔﭨﮭن ﮐرن ﻟﺋﯽ دے روپ وّچ۔ 1
ﻻؤڈﯾﺳﯾﺎ دی ﮐﺎؤﻧﺳل
336ای
ﭘرﮐﺎش دی ﭘوﺗﮭﯽ ﻧوں ﭼﮭڈّ ﮐﮯ ِن ﭨﯾﺳﭨﺎﻣﯾﻧٹ ﮐﯾﻧن دﯾﺎں ﺳﺎرﯾﺎں  27ﮐﺗﺎﺑﺎں
ﻧوں ﻣﺎﻧﺗﺎ دﺗﯽ ﮔﺋﯽ اﺗﮯ ﭘروان ﮐر ﻟﯾﺎ ۔ ﭘر ﮨﯾﭨﮭ ﻟﮑﮭﯾﺎں ﺗّن ﮐوﻧﺳﻼں وچ اس
ﻧوں ﺳوﯾﮑﺎر وی ﮐر ﻟﯾﺎ ﮔﯾﺎ۔
ﮨﭘو دی ﺳﺑﮭﺎ
393ای
27ﮐﺗﺎﺑﺎں دی ﺳوﭼﯽ ﺟو اس ﺳﻣﯾں ﻧوﯾں ﻧﯾم وچ ﮨن آرﺗﮭوڈاﮐس ﭼرچ
دوارا ادھﮑﺎرت طور 'ﺗﮯ ﺳوﯾﮑﺎر ﮐر ﻟﺋﯽ ﮔﺋﯽ ﺳﯽ۔
ﮐﺎرﺗﮭﯾﺞ دﯾﺎں ﺳﺑﮭﺎواں
397ای۔ اﺗﮯ  419ای
اﯾﮩہ ﺳﺑﮭﺎواں ﺳﯾﻧٹ ﮔﺳﭨﯾن دے ادھﯾﮑﺎر ادھﯾن ﮨوﺋﯾﺎں ﺟﻧﮩﺎں ﻧﮯ ﮐﯾﻧن ﻧوں
ﭘﮩﻼں ﮨﯽ ﺑﻧد ﻣﻧﯾﺎ ﺳﯽ اﺗﮯ  7ﻋﯾﺳوی وچ اﻟﯾﮕزﯾﻧڈرﯾﺎ دے ﺑﺷپ اﺗﮭﻧﺎﺳﯾﺋس
دوارا ﺳﮩﯾوﮔﯽ  27ﮐﺗﺎﺑﺎں دی اوﮨﯽ ﺳوﭼﯽ دی ورﺗوں ﮐﯾﺗﯽ ﺳﯽ۔ اس ﮐﯾﻧن
دی ﭘﺷﭨﯽ ﮐرن دا ﻣﻘﺻد۔ ﮐﯾوﻧﮑہ ﺳﺎﻧوں ﺳﺎڈے ﭘﺗﺎواں ﺗوں ﻣﻠﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ
اوﮨﻧﺎں ﮐﺗﺎﺑﺎں ﻧوں ﭼرچ وچ ﭘڑھﻧﺎ ﻻزﻣﯽ ﮨﮯ۔ " ﮐوڈﯾﮑس ﮐﯾﻧﻧم اﯾﮑﻠﺳﯽ æ
اﻓرﯾﮑﯽæ
ﮐﺎﻧﺳﭨﯾﻧﭨﯾﻧوﭘل دی ﮐﺎؤﻧﺳل
5ﻣﺋﯽ  553ای
ﭘوپ وﺟﯾﻠﯾﺋس اﺗﮯ ﺳﻣراٹ ﺟﺳﭨن ﻣﯾں ﭘﮩﻠﮯ دے ادھﯾن  165ﺑﺷﭘﺎں ﻧﮯ
ﭘﮩﻠﯾﺎں ﭼﺎر ﺟﻧرل ﮐوﻧﺳﻼں دے ﻓﯾﺻﻠﯾﺎں دی ﭘﺷﭨﯽ ﮐﯾﺗﯽ۔
---------1وﮐﯾﭘﯾڈﯾﺎ :ﻋﯾﺳﺎﺋﯽ ﺑﺎﺋﯾﺑﻠﯾﮑل ﮐﯾﻧن دا وﮐﺎس ۔
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14اﭘوﮐرﯾﭘﮭل ﮐﺗﺎﺑﺎں  425ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔ ﺗوں  33ای۔ درﻣﯾﺎن ﻟﮑﮭﯾﺎں ﮔﺋﯾﺎں ﺳن
اﺗﮯ اﯾﮩہ ﮐدے وی ﺷﺎﺳﺗراں دے “ﮐﯾﻧن” دا ﺣﺻہ ﻧﮩﯾں ﺳن ﺟس ﻧوں ﭼرچ
ﮏ ﻧہ ﺳﯽ ﭘﮭرﺑری
دے ﭘﯾو-ﭘﮭﺎدراں ﻧﮯ ﺳوﯾﮑﺎرﯾﺎ ﺳﯽ۔ اﯾﮩہ  8اﭘرﯾل ،ﺟد ﺗ ّ
 4 1546دے دوران ﭘﮭرﺑری دے ﭘرﯾﺷد دے ﺳﯾﺷن ﻧوں ﮨfﮯ ،ﺟو ﮐہ
ﮏ ﺳوﯾﮑﺎر ﮐﯾﺗﺎ ال ﮐﯾﻧوﻧﯾﮑل
ﮐﯾﺗﮭوﻟﮏ ﭼرچ ﻧوں ﺳرﮐﺎری طور 'ﺷﮑﯽ ﺑ ّ
"ج" دوﺟﺎ ڈﮔری "ﭘرﯾرت ﮐﯾﺗﺎ۔ ﭘروﭨﯾﺳﭨﯾﻧٹ اس ﻧوں ﮐﺳﮯ وی طرﺣﺎں دی
 2وﯾں ڈﮔری ﭘرﯾرﻧﺎ دے وﭼﺎر ﻧوں رد ّ ﮐردے ﮨن ۔ اﭘوﮐراﭘﮭﺎ  14ﮐﺗﺎﺑﺎں
دا ﺑﻧﯾﺎ ﮨﮯ ،ﺟس وچ  173ادھﯾﺎﺋﮯ 5,719 ،ﺑﺎﻧﯽ اﺗﮯ  155,875ﺷﺑد
ﮨن۔ 1
ﮐﺗﺎﺑﺎں ﭼﯾﭘﭨرس ورﺳز دا ﻧﺎم
1۔ ﭨوﺑٹ) :ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔ 244 14 (175-250
2۔ ﺟڈﯾﺗﮭ) :ﺑﯽ ۔ ﺳﯽ۔ 339 16 (110-175
3۔ اﺳﺗر وّچ ﺷﺎﻣل) :ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔ 108 7 ( 145-180
4۔ ﭘﮩﻼ ﻣﯾﮑﺑﯾﺑﯾز ) :ﺑﯽ ﺳﯽ 924 16 (63-103
5۔ دوﺟﺎ ﻣﮑﺎﺑﯾز ) :ﺑﯽ ﺳﯽ ﺳﯽ۔ 555 15 (100
6۔ ﺳﻠﯾﻣﺎن دا ﮔﯾﺎن) :ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔ - 40) 19 435150
7۔ اﯾﮑل اﯾس آﺋﯾﺋﯾس ﭨﮑس )=:ﺑﯽ ﺳﯽ 1,391 51 (190
8۔  1ای اﯾس ڈراء س ) :ﺑﯽ ﺳﯽ ﺳﯽ۔ 447 9 (150
9۔  2ﮨواﺋﯾﺋڈے ) :ای 874 16 (135-70
10۔ ﺑﺎروچ) :ﺑﯽ ﺳﯽ 213 6 (200
11۔ﻣﺎﻧﯾﺳہ دی ﭘرارﺗﮭﻧﺎ ) :ﺑﯽ۔ﺳﯽ۔ 15 1 (50-150
12۔ ﺗّن ﻧوﺟواﻧﺎں دا ﮔﺎﻧﺎ) :ﺑﯽ ﺳﯽ 68 1 ( 167
13۔ ﺳﺳﻧﺎ) :ﺑﯽ ﺳﯽ ﺳﯽ۔ 64 1 (100
14۔ ﺑﯾل اﺗﮯ ڈرﯾﮕن) :ﺑﯽ ﺳﯽ 42 1 ( 100-150
---- ---173 5,719
----------------1ﻣﯾﭨﺟﮕرِ ،د آﮐﺳﻔورڈ اﯾﻧوﭨﯾﭨڈ اﭘوﮐرﯾﭘﮭﺎ ۔
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اﺗﮭﮯ اﺗرﮐت  29اﭘوﮐرﯾﭘﮭل ﮐﺗﺎﺑﺎں )ﺳﭘرج ﻟﮑﮭﺗﺎں( اﺗﮯ  95ﮨور
ﺳوڈوﭘﮕراﭘﮭل ﮐﺗﺎﺑﺎں ﮨن )ﺟﺎﻧﯾﺎ ﺟﺎﻧدا ﮨﮯ( ﺟو ﮐہ ﮨﯾﭨﮭﻠﮯ ﮐﺎرﻧﺎں ﮐرﮐﮯ ُم
ﻣﺎﺋﯾڈ ﻟﮯ ﻋﯾﺳﺎﺋﯾﺎں دوارا ﮐدے وی ﺷﺎﺳﺗر دے “ﺳﯽ ان” وّچ داﺧل ﻧﮩﯾں
ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ 1 :

f

1۔ اوه اﺗﺷﺎﮨﯽ ﺟﺎں ﺟﮭوﭨﮭﮯ وﺟوں ﺟﺎﻧﮯ ﺟﺎﻧدے ﺳن۔ ﻟﯾﮑﮭﮑﺎں ﻟﺋﯽ
ﺟﮭوﭨﮭﮯ ﻧﺎم ورﺗﮯ ﮔﺋﮯ ﺳن۔
2۔ اوه ﭘراﻧﮯ ﻧﯾم ﮐﯾﻧن دا ﺣﺻہ ﻧﮩﯾں ﺳن۔ ﯾﮩودﯾﺎں ﻧﮯ اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﮐدے
وی ﭘرﻣﯾﺷر دے ﺷﺑد وﺟوں ﺳوﯾﮑﺎر ﻧﮩﯾں ﮐﯾﺗﺎ۔
3۔ ﻣﺎﺋﯾڈ۔ ﯾﺳو اﺗﮯ اس دے ﭼﯾﻠﮯ اﭘوﮐرﭘﮭل دﯾﺎں ﮐﺗﺎﺑﺎں ﺑﺎرے ﺟﺎﻧدے ﺳن
ﭘر اوﮨﻧﺎں وﭼوں ﮐدے اک وار ﺣواﻟہ ﻧﮩﯾں دﺗﺎ ﮔﯾﺎ ،ﺟدوں ﮐہ ﻧواں ﻧﯾم
ﭘراﻧﮯ ﻧﯾم دا  2,559وار ﺣواﻟہ دﻧدا ﮨﮯ ۔
ب دا ﭘرﯾرت ﺑﭼن
4۔ اﯾﮩﻧﺎں ﻟﮑﮭﺗﺎں ﻧﺎل ﺳﻧﺑﻧدھت ﮐوﺋﯽ ﻧﺑﯽ ﻧﮩﯾں ﮨن۔ اوه ر ّ
ﮨون دا دﻋوه ﻧﮩﯾں ﮐردے۔ ) 2ﻣﮑﺎﺑﯾز  2:23اﺗﮯ )15:38
پ ﯾﮓ دے دوران ﻟﮑﮭﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ 25
5۔ ﺷﮑﯽ ﺑ ّ
ﮏ ﻣﻼﮐﯽ  4دے وﭼﮑﺎر ﭼ ّ
ﺑﯽ ﺳﯽ اﺗﮯ ﻧﯾو ﻧﯾم ای ۔ 33۔ ﻣﻼﮐﯽ  1 :3دے اﻧوﺳﺎر ﻣﺳﯾﺣﺎ دے آؤن
ﺗوں ﭘﮩﻼں آؤن واﻻ اﮔﻼ اﺗﮯ اﻧﺗم ﻧﺑﯽ ﯾوﮨﻧﺎ ﺑﭘﺗﺳﻣﺎ دﯾن واﻻ ﺳﯽ۔
6۔ ﭘراﻧﮯ ﺑﮩت ﺳﺎرے ﺑﮭروﺳﮯ ﯾوگ ﺑﮭروﺳﮯ ﺟو ﭘراﻧﮯ ﻧﯾم دے اﻧوﺳﺎر
اﮐﺛر درﺳﺎؤﻧدے ﮨن اﺗﮯ ﺣواﻟﮯ دﻧدے ﮨن ،ﮐﯾﻧن ﺗوں اﭘوﮐرﯾﭘل ﮐﺗﺎﺑﺎں ﻧوں
ﺑﺎﮨر ک ۔و ۔
ﭘﮭﻠو )ﺑﯾﺳﯽ - 50)20
ﯾوﺳف ﺳﺎڈے ) 95-37ای۔)
ﻣﯾﻠﺗو ) 170ای۔)
7۔ اﯾﭘوﮐرﯾﭘﮭل اﺗﮯ ﺳوڈوﭘﯾﮕراﭘﮭل ﮐﺗﺎﺑﺎں وّچ ﺑﮩت ﺳﺎرﯾﺎں اﺗﮩﺎﺳﮏ،
ﺑﮭوﮔوﻟﮏ اﺗﮯ ﺳدھﺎﻧﺗﮏ ﻏﻠطﯾﺎں ﮨن۔
------ﮏ  ،ﭘﯽ۔ 70
اﻧﮕر ،اﻧﮕر دی ﺑﺎﺋﯾﺑل ﮨﯾﻧڈﺑ ّ

84
ﺑرﻧﺑﺎس دی اﻧﺟﯾل ﮐﯽ ﮨﮯ؟
اﺗﮭﮯ دو ﮐﺗﺎﺑﺎں ﮨن ﺟو ﮐﮭﺷﮑﮭﺑری ﻧوں ﺑرﻧﺑﺎس ﮐﮩﻧدے ﮨن۔ ﭘﮩﻠﯽ  1ﻧوں
اک ﮨﮯ  13ﺻﻔﮯ ﭘﺗر ﺳﻣراٹ  (97-117ای( ج ﮨﯾڈرﺋن )138-117
ای( دے راج دوران  100ای دے آﻟﮯ-دوآﻟﮯ ﻟﮑﮭﯾﺎ۔ اﯾﮩہ ﻧوﯾں ﻧﯾم وّچ
 (37--36اس
دﺳﮯ ﮔﺋﮯ ﺑرﻧﺑﺎس دوارا ﻧﮩﯾں ﻟﮑﮭﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ )ﮐرﺗّبf 3- ::
وچ  70ﻋﯾﺳوی وچ ﯾروﺳﺎ ﻟﯾم دی ﺗﺑﺎﮨﯽ دا ذﮐر ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ ۔ اﯾﮩہ ﭘراﻧﮯ
ﻧﯾم دے  110وار اﺗﮯ ﻧوﯾں ﻧﯾم دا  15وار ﺣواﻟہ دﻧدا ﮨﮯ۔ اﯾﮩہ اﺳﺗﻌﻣﺎل
ﮐردا ﮨﮯ ﮐہ اوه ﻋﯾﺳﺎﺋﯽ ﺷﺑداں اﺗﮯ واﮐﺎﻧش ﻧوں ﻣﻧدا ﮨﮯ:
ب دے روپ وّچ ): 3وار
ﭘﺗﺎ )ر ّ
ﭘرﻣﯾﺷر دا ﭘﺗر  : 10وار
ﭘوﺗر آﺗﻣﺎ  : 12وار
ﯾﺳو  : 15وار
ﻣﺳﯾﺣﺎ  : 3وار
ﭘرﺑﮭو ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ  : 2وار
ﭘراﺳﭼت دے طور ﺗﮯ ﻣﺳﯾﺢ دی ﺻﻠﯾب  : 11وار
ﻣﺳﯾﺢ دا ﺟﯽ اﭨﮭن ﺗوں ﺑﻌد  : 2وار
ﭘرﺑﮭو  : 67وار
ب  : 31وار
ر ّ
ﭘرﺑﮭو واﮨﮕورو  : 7وار
دوﺟﺎ  2ﺑرﻧﺑﺎس دی اﻧﺟﯾل  222ادھﯾﺎﺋﮯ ﻣﯾرﯾﻧو ،اک ﮐﯾﺗﮭوﻟﮏ ﭘﺎدری،
ﺟو اﺳﻼم وّچ ﺗﺑدﯾل ﮐرﮐﮯ  15-14ﺻدی دے آﻟﮯ-دوآﻟﮯ ﻣدھ ﻋﻣر وچ
اطﺎﻟوی وچ ﻟﮑﮭﯾﺎ ﻧﺎل اک  366ﺻﻔﺣہ ﮐﺗﺎب ﮨﮯ۔ اس ﮐﺗﺎب دا ادﯾش
ﻋﯾﺳﺎﺋﯽ دھرم ﻧوں ﺑدﻧﺎم ﮐرﻧﺎ ﺳﯽ۔ اﺳدے اﻧدر ﺑﮩت ﺳﺎرے اﺗﮩﺎﺳﮏ،
ﺑﮭوﮔوﻟﮏ اﺗﮯ اﻧدروﻧﯽ ﻣﺗﺑﮭﯾد ﮨن۔ ﮨﯾﭨﮭﺎں دﺗﮯ ﭘﻧﮯ اﺗﮯ وﯾﮑﮭﯾﺎ ﮔﯾﺎ اﯾﮩہ
دوﺟﯽ ﻣدھ ﻋﻣر دی اﻧﺟﯾل ﺑﺎﺋﯾﺑل اﺗﮯ ﻗرآن ﻧﺎل ﮐﺋﯽ ﺗﮭﺎواں ﺗﮯ ﭨﮑراؤﻧدی
ﮨﮯ ۔
------1۔ ﮐوﮐسِ ،د اﯾﻧﭨﯽ-ﻧﮑن ﭘﮭﺎدرس  ،واﻟﯾﺋم۔  1ﭘﯽ۔  133۔
2۔ رﯾﮓ ،ﺑرﻧﺑﺎس دی اﻧﺟﯾل 1907 ،۔
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ﺳﻣﺳﯾﺎ دے اﻧدر ﺟﮭوﭨﮭﮯ ﺑرﻧﺑﺎس
1۔“ ﯾﺳو ﮔﻠﯾل دی ﺟﮭﯾل ﺗوں ﻧﺎﺳرت ﻟﺋﯽ ﮐﺷﺗﯽ دوارا ﭼﻼ ﮔﯾﺎ ۔ )ادھﯾﺎﺋﮯ
 (20ﺟدوں ﯾﺳو ﻧﺎﺳرت آﯾﺎ ﺗﺎں اوه اک ﮐﺷﺗﯽ اﺗﮯ ﺳوار ﮨو ﮐﮯ ﯾروﺷﻠم
آﯾﺎ۔ ”)ادھﯾﺎﺋﮯ )। 152 -151اس ﮐﮭﯾﺗر وّچ ﮐوﺋﯽ ﺟﮭﯾل ﺟﺎں ﻧدﯾﺎں ﻧﮩﯾں
f
ﮨن!
2۔ ﭼﯾﭘﭨر  54وّچ " 60ﻣﻧﭨو" ،اک ﺳوﻧﮯ دﯾﻧﺎر دا ذﮐر ﮨﮯ ،ﺟو ﯾﺳو دے
ﺳﻣﯾں ﻣوﺟود ﻧﮩﯾں ﺳﯽ ،ﭘر ﺳﭘﯾن وّچ اوه ﻣدھ ﯾﮓ وّچ ورﺗﯾﺎ ﺟﺎﻧدا ﺳﯽ ۔
3۔  152وﯾں ادھﯾﺎﺋﮯ وچ ذﮐر ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ “ﻟﮑڑ دے واﺋﯾن دے ﭼﭨﺎن” ﺟو
ﻣﮯ ﻧوں ﺳﭨور ﮐرن ﻟﺋﯽ ورﺗﮯ ﺟﺎ رﮨﮯ ﺳن  ،ﭘر اﯾﮩہ ﯾﺳو دے ﺳﻣﯾں
اﻧﺟﺎن ﺳن ۔ اﯾﮩہ ﻣدھ ﯾﮓ ﺗﮏ ﻧﮩﯾں ورﺗﮯ ﮔﺋﮯ ﺳن ۔ ﯾﺳو دے ﺳﻣﯾں
ﭼﻣڑے دﯾﺎں ڈﻧﮕﺎں دﯾﺎں ﻗﺳﻣﺎں ورﺗﯾﺎں ﺟﺎﻧدﯾﺎں ﺳن ۔ )ﻣﺗﯽ )9:17
4۔  222ادھﯾﺎﺋﮯ وچ اﯾﮩہ ڈاﺋﭨﯾﺳرون دا ﺣواﻟہ دﻧدا ﮨﮯ ﺟو 14 - 13
ﺻدی دوران ﻟﮑﮭﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ۔ اﯾﮩہ ڈاﻧﭨﮯ دﯾﺎں ) 1321-1265ای۔(
ﮐوﯾﺗﺎواں دا ﺣواﻟہ وی دﻧدا ﮨﮯ۔ اس وچ ﺟﯾروم دے ﻻطﯾﻧﯽ وﻟﮕٹ ای دا
ﺣواﻟہ وی دﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ  ،ﺟو ﮐہ  405ای۔ دے آس ﭘﺎس ﭘورا ﮨو ﮔﯾﺎ ﺳﯽ۔
اﯾﮩہ ﺣواﻟﮯ درﺳﺎؤﻧدے ﮨن ﮐہ اﯾﮩہ ﭘﮩﻠﯽ ﺻدی دی ﻟﮑﮭت ﻧﮩﯾں ﮨو ﺳﮑدی
ﺳﯽ ۔
5۔ اﻧوﺳﺎر ﻏﻠط ﮨﮯ "ﺑرﻧﺑﺎس" )ادھﯾﺎﺋﮯ  3اﺗﮯ  , (127ﭘﻧﺗﯾس ﭘﻼﺗس
ﯾﺳو دے ﺟﻧم اﺗﮯ ﻣوت 'ﺗﮯ ﻓﻠﺳﺗﯽ دے ﮔورﻧر ﺳﯽ۔ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﭘﻼﺗس ﻧﮯ
ﮏ ﻧﮩﯾں ﮐﯾﺗﯽ ۔
اﭘﻧﮯ راج دی ﺷروﻋﺎت  26ای ﺗ ّ
6۔  93وﯾں ادھﯾﺎﺋﮯ اﻧوﺳﺎر ،ﭘردھﺎن ﺟﺎﺟﮏ ﮨﯾرودﯾس اﺗﮯ ﭘﻼﺗس ﻧﮯ
ﯾﺳو دے ﭼرﻧﺎں اﮔﮯ ﻣﺗﮭﺎ ﭨﯾﮑﯾﺎ۔ اﯾﮩہ ﺑﺎﺋﯾﺑل اﺗﮯ ﺗﺗﮭﺎں دے اﻟٹ ﭼﻠدا ﮨﮯ،
ﮐﯾوﻧﮑہ اﯾﮩہ آدﻣﯽ ﯾﺳو ﻧوں ﻧﻔرت ﮐردے ﺳن اﺗﮯ اس دی اﭘﺎﺳﻧﺎ ﻧﮩﯾں ﮐرﻧﺎ
ﭼﺎﮨﻧدے ﺳن۔
7۔“ ﺑرﻧﺑﺎس” اس ﮔّل ﺗوں اﻧﮑﺎر ﮐردے ﮨن ﮐہ ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺣﺎ ﺳﯽ ،ﺣﺎﻻﻧﮑہ
ﺑﺎﺋﯾﺑل اﺗﮯ ﻗرآن دووﯾں ﭘﺷﭨﯽ ﮐردﯾﺎں ﮨن ﮐہ ﯾﺳو ﮨﯽ ﻣﺳﯾﺣﺎ ﺳﯽ )داﻧﯾﺋﯾل
 ,26-24 :9ﻣﺗﯽ  ,17-13 :16ﯾوﮨﻧﺎ  1:41اﺗﮯ  ;26- 4:25ﻣﺎﺋﯾڈ
& 72, 5:17ﻋﻠﯽ -ﻣرﯾن  ,3:45ﻧﯾﺳﺎ  157 :4اﺗﮯ  172ﭨﯾوے :9
)31-30
8۔ ﻧوﯾں ﻧﯾم اﻧوﺳﺎر ﺳﭼﯽ ﺑرﻧﺑﺎس ﭘوﻟس ﻧﺎل اﻧﺟﯾل وچ ﺑﮭﺎﺋﯾوال ﺳﯽ،
)رﺳو۔  3-1 :13اﺗﮯ  (42ﭘر ادھﯾﺎﺋﮯ  222وچ ﺟﮭوﭨﮭﮯ ﺑرﻧﺑﺎس ﻧﮯ
ﭘوﻟس دﯾﺎں ﺳﮑﮭﯾﺎواں ﻧوں ﺟﮭوﭨﮭﺎ دﺳﯾﺎ ﮨﮯ۔
-------ﺑﯾﻧﺳنİ ،ﻣﺎﺋﯾڈ  -ﺑرﻧﺑﺎ  ،ﭘﯾﭘﯽ 278-227۔
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ﺑﺎﺋﯾﺑل ﺗوں
ﯾرﻣﯾﺎه  37-35 :31۔۔۔۔۔۔ 35۔ ﯾﮩوواه آﮐﮭدا ﮨﮯ  ،ﺟﮩڑا ﺳورfج ﻧوں دن
وﯾﻠﮯ ﭼﺎﻧن دﻧدا ﮨﮯ ،اﺗﮯ ﭼﻧدرﻣﺎ اﺗﮯ ﺗﺎرﯾﺎں دے ﻧﯾﻣﺎں ﻧوں رات ﻧوں
ﭼﺎﻧن ﻟﺋﯽ دﻧدا ﮨﮯ ،ﺟﮩڑا ﺳﻣﻧدر ﻧوں وﻧڈدا ﮨﮯ ﺟدوں اس دﯾﺎں ﻟﮩراں
ﮔرﺟدﯾﺎں ﮨن؛ ﺳرب ﺷﮑﺗﯽ ﻣﺎن دا ﻧﺎم اﺳدا ﻧﺎم ﮨﮯ۔ 36۔ ﺟﮯ اﯾﮩہ ﺑدھﻣﺎن
ﻣﯾرے ﺳﺎﻣﮭﻧﮯ ﺗوں ﮨٹ ﺟﺎﻧﮕﮯ ،ﺗﺎں اﺳراﺋﯾل دا اﻧس وی ﻣﯾرے اﮔﮯ ﺳدا
ﻟﺋﯽ اک ﻗوم ﺑﻧن ﺗوں ﮨٹ ﺟﺎوﯾﮕﺎ ۔ 37۔ ﯾﮩوواه آﮐﮭدا ﮨﮯ؛ ﺟﮯ اﭘرﻟﮯ
اﮐﺎش ﻧوں ﻣﺎﭘﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑدا ﮨﮯ ،اﺗﮯ دھرﺗﯽ دﯾﺎں ﻧﯾﻧﮩﺎں ﮨﯾﭨﮭﺎں ﻟﺑﮭﯾﺎں
ﺟﺎﻧدﯾﺎں ﮨن ،ﺗﺎں ﻣﯾں اﺳراﺋﯾل دے ﺳﺎرے ﻟوﮐﺎں ﻧوں اوﮨﻧﺎں دے ﮐﯾﺗﮯ
ﮐﺎرﯾﺎں ﻟﺋﯽ وی ﻣﭨﺎ دﯾواﻧﮕﺎ” ،ﯾﮩوواه آﮐﮭدا ﮨﮯ ۔
ﯾرﻣﯾﺎه  5 :51۔۔۔۔۔ اﺳراﺋﯾل دے ﻟﺋﯽ ﮐﯾﺗﺎ ﮨﮯ  ،ﻧہ ﮔﯾﺎ ﭼﮭڈّ ،ﻧہ ﮨﯽ اس ﻧﮯ
ﭘرﻣﯾﺷر دے ﯾﮩوداه ،ﺳرب ﺷﮑﺗﯽ ﻣﺎن ﯾﮩوواه دی! ﺣﺎﻻﻧﮑہ اوﮨﻧﺎں دی
دھرﺗﯽ اﺳراﺋﯾل دے ﭘوﺗر ﭘرﮐﮭ دے ورودھ ﭘﺎپ ﻧﺎل ﺑﮭری ﮨوﺋﯽ ﺳﯽ۔
روﻣﯾﺎں  4-3 :3۔۔۔۔۔۔ 3۔ ﭘﮭر ﯾﮩودی ﻧوں ﮐﯽ ﻓﺎﺋده ؟ ﺟﺎں ﺳﻧت دا ﮐﯽ ﻻﺑﮭ؟
ﺑﮩت ﺳﺎرے ،ﻧﮕﺎں ﻧﺎل ،ﻣﮑﮭ طور ﺗﮯ ﮐﯾوﻧﮑہ اوﮨﻧﺎں ﻟﺋﯽ ﭘرﻣﺎﺗﻣﺎ دے ﺑﭼن
وﭼﻧﺑدّھ ﺳن ۔ ادوں ﮐﯽ ﺟﮯ ﮐﺟﮭ وﺷواس ﻧہ ﮐردے ؟ ﮐﯽ اوﮨﻧﺎں دی
ب ﻧہ
ب دی ﻧﮩﭼﺎ ﻧوں ﭘرﺑﮭﺎوت ﮐر دﯾوﯾﮕﺎ ؟ 4۔ ر ّ
اوﺷواس اوﺷواس ﻧﺎل ر ّ
ب ﺳﭼﮯ ﮨون ،ﭘر ﮨر اﻧﺳﺎن ﺟﮭوﭨﮭﺎ ﮨﮯ ؛ ﺟوﯾں ﮐہ اﯾﮩہ
ﮐرے  ،ﮨﺎں ،ر ّ
ﭘوﺗﮭﯾﺎں وّچ ﻟﮑﮭﯾﺎ ﮨوﯾﺎ ﮨﮯ “ :ﺗﺳﯾں اﭘﻧﮯ ﺑﭼﻧﺎں وّچ وﺷواس ﻧﺎل ﻧردوش
ﮨوووﻧﮕﮯ اﺗﮯ ﺟدوں ﺗﮩﺎڈا ﻧرﻧﺎ ﮐﯾﺗﺎ ﺟﺎﻧدا ﮨﮯ ﺗﺎں ودھ ﺳﮑوﻧﮕﮯ۔”
ب ﻧﮯ اﭘﻧﮯ ﻟوﮐﺎں
روﻣﯾﺎں  2-1 :11۔۔۔۔۔ 1۔ ﭘﮭر ﻣﯾں ﮐﮩﻧدا ﮨﺎں ،ﮐﯽ ر ّ
ب ﻧہ ﮐرے ۔ ﻣﯾﻧوں وی اﺑراﮨﺎم دے ﭘرﯾوار ،دے،
ﻧوں ﺗﯾﺎگ دﺗﺎ ﮨﮯ ؟ ر ّ
اک اﺳراﺋﯾﻠﯽ دے ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن دے ﭘرﯾوار-ﺳﻣوﮨﺎر۔ 2۔ ﭘرﻣﯾﺷر ﻧﮯ اﭘﻧﮯ
ﻟوﮐﺎں ﻧوں ﺗﯾﺎﮔﯾﺎ ﻧﮩﯾں ،ﺟس ﺑﺎرے اﺳﻧﮯ ﺑﮭوﮐﮭﺑﺎﻧﯽ ﮐﯾﺗﯽ ﺳﯽ ۔
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اﺳدی ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں وچ ر ّ
ﻗرآن ﺗوں
ﺑﮑﺎرا  * 89-88 :2۔۔۔۔۔ 88۔ اوه )ﯾﮩودی( ﮐﮩﻧدے ﮨن" :ﺳﺎڈfے دﻻں ﻧﮯ
ﻟﭘﯾﭨﯾﺎ ﮨوﯾﺎ ﮨﮯ )ﺟو اٰﻟﮩﯽ ﺷﺑد ﻧوں ﺳرﮐﮭﺎت رﮐﮭن ﻟﺋﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﮨن(" ،ﭘر اﷲ
ﻧﮯ اوﮨﻧﺎں دی اوﺷواس ﻟﺋﯽ اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﺳراپ دﺗﺎ ﮨﮯ ۔۔۔  89۔ اﺗﮯ ﮨن
ﺟدوں اﷲ دا اک ﺷﺎﺳﺗر اوﮨﻧﺎں دے اﭘﻧﮯ )ﺗورات( دی ﭘﺷﭨﯽ ﮐردا ﮨﮯ -
ﺣﺎﻻﻧﮑہ اس ﺗوں ﭘﮩﻼں ﮐہ اوه ﮐﺎﻓراں 'ﺗﮯ ﺟت دی ﻣﻧﮓ ﮐر رﮨﮯ ﺳن -
اوه آ ﭼﮑﮯ ﮨن  ،ﺣﺎﻻﻧﮑہ اوه ﺟﺎﻧدے ﮨن ﮐہ اﯾﮩہ ﺳﭼﺎﺋﯽ ﮨﮯ۔ ﻣﺋﯽ اﷲ دے
ب۔
ﺳراپ 'ﺗﮯ ﮨو ر ّ
ﻧﯾس  4:46۔۔۔۔۔ ﮐﺟﮭ ﻟوک ﺟو ﯾﮩودی ﮨن اﭘﻧﮯ ﭘرﺳﻧﮓ ﺗوں ﺷﺑد ﺑدﻟدے ﮨن
اﺗﮯ ﮐﮩﻧدے ﮨن “ :اﺳﯾں ﺳﻧدے ﮨﺎں اﺗﮯ اﻧﺎﮔﯾﺎﮐﺎری ﮐردے ﮨﺎں؛ ﺗﮩﺎﻧوں
اوﮨﻧﺎں دے واﻧﮓ ﺳﻧو ﺟو ﻧﮩﯾں ﺳﻧدے؛ ”اﺗﮯ“ ﺳﺎڈی ﺳﻧو ! ” اوﮨﻧﺎں دﯾﺎں
زﺑﺎﻧﺎں ﻧﺎل ﺑﮭﭨﮑﻧﺎ اﺗﮯ دھرم ﻧوں ﻣﻧﻧﺎ ۔
ﻣﺎ ' آدرش  * 15-12 :5۔۔۔۔۔۔ 12۔ اﷲ ﻧﮯ ﻋزراﺋﯾل دے ﺑﭼﯾﺎں ﻧﺎل ﭘراﻧﺎ
اﻗرار ﮐﯾﺗﺎ ﺳﯽ ۔۔۔ 13۔ اﺗﮯ اوﮨﻧﺎں دے ﻧﯾم ﻧوں ﺗوڑن ﮐرﮐﮯ ،اﺳﯾں اوﮨﻧﺎں
ﻧوں ﺳراپ دﺗﺎ ﮨﮯ اﺗﮯ اوﮨﻧﺎں دے دﻻں ﻧوں ﺳﺧت ﺑﻧﺎﯾﺎ ﮨﮯ۔ اوه اﭘﻧﮯ
ﭘرﺳﻧﮓ ﺗوں ﺷﺑد ﺑدﻟدے ﮨن اﺗﮯ اس اک ﺣﺻﮯ ﻧوں ﺑﮭّل ﺟﺎﻧدے ﮨن ﺟس
ﻧﺎل اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﯾﺎد دواﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ۔ ﺗﺳﯾں اوﮨﻧﺎں وﭼﮑﺎر دھوﮐﮭﮯ دی ﮐﮭوج
ﮐرﻧﺎ ﺑﻧد ﻧﮩﯾں ﮐروﮔﮯ ،ﺳﺑﮭ ﮐﺟﮭ ﺑﭼﺎؤﻧﮕﮯ۔ ﭘر اوﮨﻧﺎں ﻧﺎل ﺳﮩن ﮐرو اﺗﮯ
اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﻣﻌﺎف ﮐرو۔ ﯾﻘﯾﻧﺎ ً ،اﷲ ﭘﯾﺎر ﺟﮩڑے ﻟوک ﻗﺳم دے ﮨﻧدے ﮨن۔
14۔ اﺗﮯ اوﮨﻧﺎں ﻟوﮐﺎں دے ﻧﺎل ﺟو ﮐﮩﻧدے ﮨن" :ﯾﻘﯾﻧﺎ ً ،اﺳﯾں ﻋﯾﺳﺎﺋﯽ ﮨﺎں"،
اﺳﯾں اﻗرارﻧﺎﻣہ ﮐﯾﺗﺎ ﺳﯽ ،ﭘر اوه اس ﺣﺻﮯ دا اک ﺣﺻہ ﺑﮭّل ﮔﺋﮯ ﺟس
ﺑﺎرے اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﺻﻼَح دﺗﯽ ﮔﺋﯽ ﺳﯽ ۔ اس ﻟﺋﯽ اﺳﯾں ﻗﯾﺎﻣت دے دن ﺗﮏ
اوﮨﻧﺎں وﭼﮑﺎر دﺷﻣﻧﯽ اﺗﮯ ﻧﻔرت ﺑﮭڑﮐﺎ دﺗﯽ ﮨﮯ  ،ﺟدوں اﷲ اوﮨﻧﺎں ﻧوں
س دﯾوﯾﮕﺎ۔ 15۔ ﮨﮯ ﭘوﺗﮭﯾﺎں دے ﻟوﮐو! ﮨن
اوﮨﻧﺎں دے ﮐﯾﺗﮯ ﮐﻣﺎں ﺑﺎرے د ّ
ﺳﺎڈا دوت ﺗﮩﺎڈے ﮐول آﯾﺎ ﮨﮯ ،اوه ﺗﮩﺎﻧوں اوه ﺳﺑﮭ ﮐﺟﮭ دﺳﻧﮕﮯ ﺟو ﺗﺳﯾں
ﭘوﺗﮭﯾﺎں وّچ اوﮨﻠﮯ ﮐردے ﺳﯽ  ،اﺗﮯ ﺑﮩت ﮐﺟﮭ ﻣﻌﺎف ﮐردے ﺳﯽ۔ ﮨن
ﺗﮩﺎڈے ﮐول اﷲ ﺗوں ﭘرﮐﺎش اﺗﮯ اک ﺳﭘﺷٹ ﺣواﻟہ آﯾﺎ ﮨﮯ۔
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ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎں دے ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر دے داﻋوے ﮐرن دے اﺻل ﮐﺎرن ﮐﯽ ﮨن ؟
ﻣﺣﻣد اک ان ﭘڑھ ﻋرب ،ﺳﯽ اک " ﻟﮑﮭن"  ,اک ﺟو ﺳﯽ دا )ﭘڑھ ﻟﮑﮭن
ﻟﺋﯽ ﻟﮑﮭن  (158-157 :7۔ ﻗرآن ﮐﮩﻧدا ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺣﻣد ﻧﮯ ﻗرآن دا ﭘرﮐﺎش
ﭘراﭘت ﮨون ﺗوں ﭘﮩﻼں ﮐدے وی ﺑﺎﺋﯾﺑل ﻧﮩﯾں ﭘڑھﯽ ﺳﯽ )آﻧﮑﺑٹ ,29:48
ﺷورٰی )। 42:52اﯾم ﻣﺣﻣد ﻧﮯ ﺳوﭼﯾﺎ ﮐہ ﺟو ﭘرﮐﺎش اوه ﭘfراﭘت ﮐر رﮨﺎ
ﺳﯽ اوه اس ﺗوں وﮐﮭرا ﻧﮩﯾں ﺳﯽ ﺟو ﺑﺎﺋﯾﺑل وچ ﻟﮑﮭﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ) ( 41:43۔
ﭘﮩﻼں ﻣﺣﻣد ﻧوں وﺷواس ﺳﯽ ﮐہ ﯾﮩودی اﺗﮯ ﻋﯾﺳﺎﺋﯽ اس ﮔّل دی ﭘﺷﭨﯽ
ﮐرﻧﮕﮯ ﮐہ ﺟو اوه ﭘراﭘت ﮐر رﮨﺎ ﺳﯽ اوه ﺑﺎﺋﯾﺑل دے اﻧوﮐول ﮨووےﮔﺎ )ﻓﭨر
(35:31۔ اس دھﺎرﻧﺎ دے ﮐﺎرن ،ﻣﺣﻣد دے ﭼﮭﯾﺗﯽ ﺳﭨراﺋﯾف ﮨﮯ ،ﺟو ﮐہ
ﻣﮑہ ﻣﻌﯾﺎد دے دوران ﻟﮑﮭﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ ﯾﮩودی اﺗﮯ ﻣﺳﯾﺣﯽ )اﯾن ﺑﺎرے
ﺳﮑراﺗﻣﮏ ﺳن ' وﺟﮯ (157-154 ,114 ,6:20۔ اس ﻟﺋﯽ ﻣﮑہ دے
ﻋرﺻﮯ دوران ﺑﮩت ﺳﺎرﯾﺎں ﺻورﺗﺎں ﻟﮑﮭﯾﺎں ﮔﺋﯾﺎں ﮨن )ﭘﻧہ  17دﯾﮑﮭو (
ﺟس وچ ﯾﮩودﯾﺎں اﺗﮯ ﺧﺎﺻﮑر اﺳﺎﺋﯾﺎں دی ﭘرﺷﻧﺳﺎ ﮐﯾﺗﯽ ﮔﺋﯽ ﺳﯽ )17ﺳرا
 ,108-107 :17ﺷورٰی (197-196 :26۔ اﺳﻧﮯ ﺳﻣﺑﮭﺎوت ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎں
ﻧوں اﯾﮩہ وی ﺻﻼَح دﺗﯽ ﮐہ اوه ﯾﮩودی اﺗﮯ ﻋﯾﺳﺎﺋﯾﺎں ﻧﺎل ﮐﯽ ﮐﮩہ رﮨﮯ
ﺳن دی ﭘﺷﭨﯽ ﮐر ﺳﮑدے ﮨن ﺟﮯ اوﮨﻧﺎں ﻧوں اوه ﺟو ﺳﮑﮭﺎ رﮨﺎ ﺳﯽ ﺑﺎرے
ﮏ ﮨﮯ )ﯾوﻧس )।10:94
ﮐوﺋﯽ ﺷ ّ
ﻣﺣﻣد ﭘﮩﻼں ﮨﯽ ﺑﺎر ﺑﺎر ﭘﺷﭨﯽ ﮐر ﭼﮑﯾﺎ ﺳﯽ ﮐہ ﺑﺎﺋﯾﺑل واﮨﮕورو دا ﺑﭼن ﮨﮯ،
)دﯾﮑﮭو ﭘﯾﺞ  (23-22ﭘر ﺳﻣﯾں دے ﺑﯾﺗن ﻧﺎل اﺳﻧوں اﯾﮩہ ﭘﭼﮭﺎﻧن ﻟﺋﯽ
ﻣﺟﺑور ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﮐہ ﻗرآن اﺗﮯ ﺑﺎﺋﯾﺑل وچ ﺑﮩت ﺳﺎرے ﺳدھﺎﻧﺗﮏ ﻣﺗﺑﮭﯾد ﺳن۔
ﺟوﯾں ﮐہ ﻣﺣﻣد ﻣدﯾﻧہ ﭼﻠﮯ ﮔﺋﮯ ،اﺗﮯ ﺟوﯾں ﮐہ زﯾﺎده ﻗرآن دﯾﺎں ﺳراں
ﻟﮑﮭﯾﺎں ﺟﺎ رﮨﯾﺎں ﺳن ،ﻣﺣﻣد ﻧوں ﻗرآن اﺗﮯ ﺑﺎﺋﯾﺑل وﭼﻠﮯ ﺳﭘﺷٹ
ورودھﺗﺎﺋﯾﺎں ﻟﺋﯽ دوواں ﯾﮩودﯾﺎں اﺗﮯ ﻋﯾﺳﺎﺋﯾﺎں دوارا ﺳﺧت آﻟوﭼﻧﺎ ﮐﯾﺗﯽ
ﺟﺎن ﻟﮕﯽ ۔ )ﺑﮑﺎرا  ,145 ,120 ,111 ,91 ,89 -88 :2ﻣﺎ ' آﺋﯾڈﯾﺎ
(5:64۔ ﮐﯾوﻧﮑہ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎں ﮐول ﺑﺎﺋﯾﺑل اﺗﮯ ﻗرآن وﭼﻠﮯ ﺳﭘﺷٹ ورودھﺗﺎﺋﯾﺎں
دی ﮐوﺋﯽ ﮨور وﯾﺎﮐﮭﯾﺎ ﻧﮩﯾں ﺳﯽ  ،اس ﻟﺋﯽ ﺑﮭروﺳﯾﯾوﮔﺗﺎ ﺑﻧﺎﺋﯽ رﮐﮭن ﻟﺋﯽ
اوﮨﻧﺎں ﻧوں اﯾﮩہ دﻋوه ﮐرن ﻟﺋﯽ ﻣﺟﺑور ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﮐہ ﺑﺎﺋﯾﺑل ﺑدل دﺗﯽ ﮔﺋﯽ ﺳﯽ۔
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ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎں دے ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر دے داﻋوے ﮐرن دے اﺻل ﮐﺎرن ﮐﯽ ﮨن ؟
دے ﯾﮩودی ﻧوں ﭘﭼﮭﯾﺎ ﻟﺋﯽ  ،ﻣﺣﻣد دے داﻋوے دے ﺛﺑوت اک ﭼﻣﺗﮑﺎر ج
دی ﺑﮭوﮐﮭﺑﺎﻧﯽ دی اک ﺷﺑد اﺗﭘﺎدن اک ﻧﺑﯽ ﮨون دا ﺑﮭوﮐﮭ ﺑﺎرے۔ )اﯾﻧم :6
 ,124 ,38-37اراﭘﮭ (188-187 :7۔ ﻣﺣﻣد ﻧﮯ ﻣﻧﯾﺎ ﮐہ اوه ﮐوﺋﯽ
ﭼﻣﺗﮑﺎر ﮐرن ﺗوں اﺳﻣرﺗّﮭ ﺳﯽ )ﯾوﻧس  (10:20اﺗﮯ اوه ﺑﮭfوﮐﮭ ﺑﺎرے
ﮐوﺋﯽ ﺑﮭوﮐﮭﺑﺎﻧﯽ ﮐرن ﺗوں اﺳﻣرﺗّﮭ ﺳﯽ )اﯾن )।50 :6
ﭘﮭر ﯾﮩودﯾﺎں ﻧﮯ ﻣﺣﻣد 'ﺗﮯ ﺑﮭوت ﭘوﺷﯾﺎں ﭘﺎؤن دا دوش ﻻﯾﺎ )ﭨﯾﮑوﯾر :81
(25-22۔ ﯾﮩودی اﺗﮯ ﻋﯾﺳﺎﺋﯽ ﭘرﺗﯽ ﻣﺣﻣد دا روﯾہ ﻣدﯾﻧہ ﮐﺎل دے ﺳﻣﯾں
ﺗﯾزی ﻧﺎل ﺑدل ﮔﯾﺎ اﺗﮯ اوﮨﻧﺎں ﭘرﺗﯽ اﺳدا ﭘﮑﮭ اس ﻧﻘطﮯ ﺗﮯ ﮨور ﮔﻣﺑﮭﯾر ﮨو
ﮔﯾﺎ ﮐہ اﺳﻧﮯ اﷲ دے دﺷﻣن وﺟوں ﯾﮩودﯾﺎں اﺗﮯ ﻋﯾﺳﺎﺋﯾﺎں اﺗﮯ ﺣﻣﻠہ ﮐرن
اﺗﮯ اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﻣﺎرن دی وﮐﺎﻟت ﮐرﻧﯽ ﺷروع ﮐر دﺗﯽ )ﺑﮑﺎرا -191 :2
 ,193ال -ﻣﯾں ﻋﻣران  ,20-18 :3ﭨﯾوے  ,30-29 ,5 :9ﺗﯾﮕﺎﺑن
)64:14۔
ﻗرآن دو وار اﯾﮩہ دﻋوه ﮐردا ﮨﮯ ﮐہ ﺑﺎﺋﯾﺑل وچ ﻣﮩﺎ ﻣﻣد دے آؤن ﺑﺎرے
ﺑﮭوﮐﮭﺑﺎﻧﯽ درج ﮨﮯ )آراﭘﮭ  157 :7اﺗﮯ ﺻف (6 :61۔ اس ﻟﺋﯽ ﺑﮩت
ﺳﺎرے ﻣﺳﻠﻣﺎن ودواﻧﺎں ﻧﮯ ﻣﺣﻣد ﻧﺎل ﺑﮭوﮐﮭﺑﺎﻧﯽ ﮐرن ﻟﺋﯽ ﺑﺎﺋﯾﺑل ﺗوں ﮨﯾﭨﮭ
ﻟﮑﮭﯾﺎں ﺣواﻟﯾﺎں دی ورﺗوں ﮐرن دی ﮐوﺷش ﮐﯾﺗﯽ ) :اﺗﭘت -1 :3,17 :16
 ;10 : (49 ,16-13 :25 ,26-25 ,20-19 ,10ﺑوﺳﺗﮭﺎ ﺳﺎر :18
 1 ;34:12 ,2 -1 :33 ,15,18راﺟﯾﺎں  ;43-41 :8زﺑور ,5-3 :45
 ;9-1 :149 ,16-1 :91ﺳﻠﯾﻣﺎن دا ﮔﯾت  ;16-10 :5ﯾﺳﺎﯾﺎه ,7-6 :21
-1 :53 ,11 ,4-1 :42 ,19-15 :33 ,29:12 ,13-9 :28 ,17-13
 ;6- 1 :63 ,12داﻧﯾﺋﯾل  ;14-13 :7 ,29 :2ﮨﺑﮑوک  ;3 :3ﺳﻔﻧﯾﺎه :3
 ;9ﻣﺗﯽ  ;21:43 ,3:11ﻣرﮐس  ;7 :1ﯾوﮨﻧﺎ , 14:30 ,4:21 ,1:21
 ;13 ,7 ;16 ,15:26 ,26 ,17-16 :14اﺗﮯ ﮐﺎرج  (26-22 :3۔
ﺣﺎﻻﻧﮑہ ،اوﮨﻧﺎں دے ﭘرﺳﻧﮕﺎں وّچ اﯾﮩﻧﺎں ﺣواﻟﯾﺎں دا ادٔھﯾن درﺳﺎؤﻧدا ﮨﮯ
ﮐہ اﯾﮩﻧﺎں آﺋﺗﺎں وﭼوں ﮐﺳﮯ دا وی اﺻل وّچ ﻣﺣﻣد ﻧﺎل ﮐوﺋﯽ ﻟﯾﻧﺎ دﯾﻧﺎ ﻧﮩﯾں
ﮨﮯ۔ اس ﻟﺋﯽ ،ﻣﺳﻠﻣﺎن اک ﺑﻧﺎؤن ﻟﺋﯽ ﻣﺟﺑور ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ "اک ﻟﮑﮭن" ﻟﮑﮭن
ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑﮭوﮐﮭﺑﺎﻧﯽ دے ﺳﺎرے ﻟﯾﺎ ﮨﮯ ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ ﺑﺎﺋﯾﺑل دے ﺑﺎﮨر
ﻣﺣﻣد ﺑﺎرے ﺣواﻟﮯ۔
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ﻧﺟل ﻧوں ﮐﺳﻧﮯ ﺑدﻟﯾﺎ ؟ اﻧﺟل ﻧوں ﺑدﻟن ﻟﺋﯽ ،ﭼرچ دے اﺗﮩﺎس وچ اک
وﯾﮑﺗﯽ ﺟﺎں وﯾﮑﺗﯽ ﮨوﻧﮯ ﭼﺎﮨﯾدے ﮨن ﺟو اس ﺗﺑدﯾﻠﯽ دی ﺳﺎزش رﭼن اﺗﮯ
اس ﻧوں ﭘورا ﮐرن ﻟﺋﯽ ذﻣہ وار ﺳن ۔ اﯾﮩﻧﺎں ﻏداراں دے وﺷواس وّچ ﮐﯽ
ب ﺗوں ڈرن
ﻧﺎم ﮨن اﺗﮯ ﮐﮩڑی ﭼﯾز اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﭘرﯾرت ﮐرﯾﮕﯽ؟ ﮐﯽ ر ّ
واﻟﮯ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﮐﮭڑے ﮨو ﺟﺎﻧﮕﮯ اﺗﮯ دﺷٹ آدﻣﯾﺎں ﻧوں ﺑﻧﺎں fﮐﺳﮯ ﻟڑاﺋﯽ
دے اﺟﯾﮩﯽ ﺷﯾطﺎن دی ﯾوﺟﻧﺎ ﻧﺎل ﺑﮭﺟن دﯾﻧﮕﮯ؟
ﮐﮩڑﯾﺎں ﮐﺗﺎﺑﺎں ﺟﺎں اﻧﺟل دے ﺣﺻﮯ ﺑدﻟﮯ ﮔﺋﮯ ﺳن؟ ﮐﯽ ﻣﻧﯾﺎ ﺟﺎﻧدا
ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر ﮐل ﺳﯽ ﺟﺎں ﺻرف اﻧﺷﮏ ﺳﯽ؟ ﮐﮩڑے ﺧﺎص ﺣﺻﮯ
ﭘرﺑﮭﺎوت ﮨوﺋﮯ؟ اﻧﺟل دی ﮐﻧﯽ ﭘرﺗﯾﺷﺗﺗﺎ ﻧوں ﺑدﻟﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ؟ ﮐﮩڑے ﺣﺻﯾﺎں
ﻧوں ﺑدﻟﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ ،ﻧوں روﮐن ﻟﺋﯽ ﻣﺎﭘدﻧڈ ﮐﯽ ﮨﮯ ؟ ﺟﮯ ﻧﺟل ﺑﮭرﺷٹ ﮨو
ﮔﺋﯽ ﺳﯽ ﺗﺎں ﻗرآن اﺟﮯ وی اس وچ وﺷواس ﮐرن اﺗﮯ ﻣﻧن دی ﭘﺷﭨﯽ
ﮐﯾوں ﮐردا ﮨﮯ؟
اﻧﺟل ﻧوں ﮐدوں ﺑدﻟﯾﺎ ﮔﯾﺎ ؟ ﮐﯽ ﻣﺣﻣد دے ﺳﻣﯾں اﻧﺟل “ ،ﺑﯾﭘﮭو رے” ﺟﺎں
“ﺑﻌد” دی اﮐﮭوﺗﯽ ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر ﺳﯽ ؟ ﺟﮯ اﯾﮩہ ﻣﺣﻣد ﺗوں ﭘﮩﻼں ﺳﯽ ،ﺗﺎں
ب
ﻣﺣﻣد اﯾﮩہ ﮐﮩن دی ﺑﺟﺎﺋﮯ ﮐہ اس ﻧوں ﺑدﻟﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ ،اس دی ﺑﺟﺎﺋﮯ ر ّ
دے ﺷﺑد وﺟوں اﭘﻧﮯ دن دی اﻧﺟل ﻧوں ﮐﯾوں ﻣﻧدا ﮨﮯ ؟ ﺟﮯ اﯾﮩہ ﺳﯽ
س 10,000
ﻣﺣﻣد ،ﭘﮭر اﺳﮯ  5,6اﺗﮯ ﮐﯽ  00دے ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﮨﺗﮭ  İﭘﻠ ّ
ﻻطﯾﻧﯽ ﮐﮭرڑے ،ﺟس ﻧوں ﭘری-ڈﯾﭨﯽ اﺳﻼم دے ﺳﺎرے دا ﮐﮩﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ
اﺳﮯ ﮔّل ﻧوں؟
ﮐﺗﮭﮯ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ  İﺑدﻟﯽ ؟ اﯾﮩہ ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر ﮐس ﺷﮩر ﺟﺎں ﺟﮕہ وّچ ﮨوﯾﺎ ﮨوﻧﺎ
ﺳﯽ؟ ﮐﯽ اﯾﮩہ ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر اک ﺳﺗﮭﺎﻧﮏ ورﺗﺎرا ﺳﯽ ﺟﺎں اﯾﮩہ وﺷووﯾﺎﭘﯽ
ﺳﯽ؟ اﺳﯾں اﺻل ﺟﻧﺟﯾل ﮐﺗﮭﮯ ﻟﺑّﮭ ﺳﮑدے ﮨﺎں اﺗﮯ اس دی ﺗﻠﻧﺎ ای ﻧﺎل
ﻣوﺟوده اﻧﺟل ﻧﺎل ﮐوﯾں ﮐر ﺳﮑدے ﮨﺎں ؟ اﻧﺟل دا اﺻل ﭘﺎﭨﮭ ﮐﺗﮭﮯ ﮨﮯ
ﺟﯾﮑر اﯾﮩہ دﻋوه ﮐﯾﺗﮯ اﻧوﺳﺎر ﺑدﻟﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨوﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا ﺳﯽ ؟
اﻧﺟل ﻧوں ﮐﯾوں ﺑدﻟﯾﺎ ﮔﯾﺎ ؟ ﮐﯾوں ﮐوﺋﯽ ﭘرﻣﯾﺷر ﺗوں ڈرن واﻻ ﻋﯾﺳﺎﺋﯽ اﭘﻧﯽ
ﭘوﺗر ﮐﺗﺎب دی روﺷﻧﯽ ﭘردان ﮐرن واﻟﯽ زﻧدﮔﯽ ﻧوں ﺑدﻟﻧﺎ ﭼﺎﮨﻧدا ﮨﮯ ؟
ﮐﯾوں ﮐوﺋﯽ اﺻل ﻋﯾﺳﺎﺋﯽ ﮐدے وی ﭘرﻣﯾﺷر دی ﮐﮭﺷﮑﮭﺑری ﻧوں ﺑدﻟن دی
ﮐوﺷش ﮐرﯾﮕﺎ ﺟدوں اوه ﺟﺎﻧدے ﺳن ﮐہ اﺟﯾﮩﯽ ﮐﺎرواﺋﯽ دی ﺳزا اوﮨﻧﺎں
دی اﭘﻧﯽ ﺳدﯾوی ﺳزا ﮨووﯾﮕﯽ؟ ﻣﺳﻠﻣﺎن اﺻﻠﯽ اﻧﺟل دی اک ﮐﺎﭘﯽ اﭘﻧﮯ
ﮐول ﮐﯾوں ﻧﮩﯾں رﮐﮭﻧﮕﮯ ﺟﺳدا اوﮨﻧﺎں دا دﻋوه ﮨﮯ ﮐہ اﺻل ﺟﻧﺟل اﺗﮯ
ﺟو اج ﻣوﺟود ﮨﮯ دے وﭼﮑﺎر ﺧﺎص اﻧﺗر دﮐﮭﺎؤن ﻟﺋﯽ ﺑدﻟﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ؟
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ﮐرﻧﺎ وﮐﮭ-وﮐﮭ دھڑے اﺗﮯ ﯾﮩودی اﺗﮯ ﻣﺳﯾﺣﯽ دے ﭘﻠوس دے ﺳﺎرے
ﮐدے ﭘورا ﮨو ﺳﻣﺟﮭوﺗﮯ 'ﺗﮯ ﭘﮩﻧﭼن دے طور ﺗﮯ ﻓﯾﺻﻠہ ﮐرن ﻟﺋﯽ ﮨﮯ،
ﺟو ﮐہ ﺗﺑدﯾل ﮐردا ﮨﮯ ﺳری ﺑﺎﺋﯾﺑل دا ﮐﯾﺗﺎ ﺟﺎ ? ﺳﭼﮯ ﻣﺳﯾﺣﯽ اس طرﺣﺎں
دی آﮔﯾﺎ ﮐوﯾں دﻧدے ﮨن؟
f
ﮐس ﻣﺳﯾﺣﯽ ،ﺳﻧﺑﮭَو اﮐﭨﮭﮯ ﺑﺎﺋﯾﺑل دے ﮐﮭرڑے دے ﺳﺎرے ﻧوں اﮐﭨﮭﺎ ﻧوں
ﺗﺑدﯾل ﮐرن ﻟﺋﯽ ،ﺟد 325۔ ﮐﮯ ﮐر ﺳﮑدا ﮨﮯ ای اﺗﮭﮯ ﮨﯽ ﺳن ﮐﮭرڑے
ﮏ ﮨر ﺟﮕہ
دے ﻧﺎل ﭼرچ  İطور ﺗﮯ دور دور دے طور ﺗﮯ ﺑﮭﺎرت ،ﺗ ّ
ﮐﮭﻧڈ ﻣﯾﻧوں  ,ﺗرﮐﯽ ،ﺟرﻣﻧﯽ اﺗﮯ آﺋرﻟڈ؟ ﮐوﯾں ﺳﺎرے ﺳﻧﺳﺎر دے ﻋﯾﺳﺎﺋﯽ
اﭼﺎﻧﮏ اﺻﻠﯽ اﻧﺟل دﯾﺎں ﮨزاراں ﮐﺎﭘﯾﺎں ﺑﻧﺎں ﮐﺳﮯ ﻧﺷﺎن دے ﻏﺎﺋب ﮨو
ﺳﮑدﯾﺎں ﮨن اﺗﮯ ﭘﮭر اک ﻧواں اﻧﺟل ﻟﮑﮭ ﺳﮑدﯾﺎں ﮨن ؟
ب ﺣﺎﻟﮯ وی ﺳرو ﺷﮑﺗﯽ ﻣﺎن ﮐوﯾں ﮨووےﮔﺎ ﺟﮯ اوه ﺷﯾطﺎن ﻧوں اﭘﻧﮯ
ر ّ
ب دے ﭘوﺗر ﺑﯽ ﻧوں ﺑﮭرﺷٹ
آپ ﻧوں ﭘرﻣﺎﺗﻣﺎ ﻧﺎﻟوں اﭼﺎ ﮐرن دﯾوﯾﮕﺎ اﺗﮯ ر ّ
ب
ﮐرﮐﮯ ﭘرﻣﯾﺷر دے ادﯾﺷﺎں اﺗﮯ ﺷﮑﺗﯽ ﻧوں ﻧﺎﮐﺎم ﮐر دﯾوﯾﮕﺎ۔ ﮐﯽ ر ّ
ب
اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﺑدﻟن ﻟﺋﯽ ﺷﯾطﺎن دی ﯾوﺟﻧﺎ ﻧوں ﻧﮩﯾں روﮐﻧﺎ ﭼﺎﮨﻧدا؟ ﺟﮯ ر ّ
ﺷﺗﺎن ﻧوں ﺑﺎﺋﯾﺑل ﻧوں ﺑﮭرﺷٹ ﮐرن ﺗوں روﮐﻧﺎ ﭼﺎﮨﻧدا ﺳﯽ ،ﺗﺎں اﺳﻧﮯ ﮐﯾوں
ﻧﮩﯾں ﮐﯾﺗﺎ؟
اﯾﮩہ ﮐوﯾں ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺳﻠﻣﺎن اک وی اﺗﮩﺎﺳﮑﺎر دا ﻧﺎم اﯾﮩہ ﻧﮩﯾں دے ﺳﮑدے ﮐہ
دﺳﺗﺎوﯾز ﮐہ ﺑﺎﺋﯾﺑل ﺑدل دﺗﯽ ﮔﺋﯽ ﺳﯽ؟ ﺟﮯ  325ای۔ وچ ﺟﺎں اﺗﮩﺎس دے
ﮐﺳﮯ ﮨور ﺳﻣﯾں ﺑﺎﺋﯾﺑل ﻧوں ﮔﻣﺑﮭﯾرﺗﺎ ﻧﺎل ﺑدﻟﯾﺎ ﺟﺎں ﺳﻣﺟﮭوﺗہ ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ،
ﺗﺎں ﮐﯽ اس ﺳﻣﯾں اس ﻣﮩﺗوﭘورن ﺗﺗّﮭ دا وﯾﺎﭘﮏ طور 'ﺗﮯ ﭘرﭼﺎر ﻧﮩﯾں ﮐﯾﺗﺎ
ﮔﯾﺎ ﺳﯽ؟
ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮐوﯾں اﻣﺎن داری ﻧﺎل ﮐﮩہ ﺳﮑدے ﮨن ﮐہ اوه وﺷواس ﮐردے ﮨن ﮐہ
ﯾﺳو اک ﻧﺑﯽ ﮨﮯ اﺗﮯ ﭘﮭر وی ﯾﺳو دے ﺷﺑداں ﻧوں ﭘڑھ ﺟﺎں ﻣّن ﻧﮩﯾں
ﺳﮑدا ﮐﯾوﻧﮑہ اوه ﻗرآن دے اﻧوﺳﺎر اﭘﻧﮯ آپ وّچ “ﮐﺎﻓر” ﺟﺎں اوﺷواﺳﯽ ﺑﻧن
ﺗوں ﺑﻧﺎں اﻧﺟل وّچ درج ﮨن ۔ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﮐوﯾں ﺳوچ ﺳﮑدے ﮨن ﮐہ اوه ﭘﮑﮭﻧڈ
ﻧﮩﯾں ﮐر رﮨﮯ ﺟدﮐہ ﻗرآن وچ وﺷواس ﮐردے ﮨن ﭘر اﺳﮯ طرﯾﻘﮯ ﻧﺎل
ﺑﺎﺋﯾﺑل وچ وﺷواس ﻧﮩﯾں ﮐردے ﺟس ﺑﺎرے اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﺧود ﻗرآن دوارا
وﺷواس ﮐرن دا ﺣﮑم دﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ؟ اک اﯾم اﺳﻼم ﮐوﯾں ﺳوچ ﺳﮑدا ﮨﮯ ﮐہ
ﻗرآن دی رﮐﮭﯾﺎ ﮐرن ﻟﺋﯽ ﭘرﻣﺎﺗﻣﺎ ﮐول دوﮨرا ﻣﺎﭘدﻧڈ ﮨﮯ ﭘر ﮨور ﺳﺎرﯾﺎں
ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں ﻧوں اﮐو طرﯾﻘﮯ ﻧﺎل ﺳرﮐﮭﺎت ﻧﮩﯾں ﮐرﻧﺎ ؟
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1۔
ﻣﺣﻣد ﻟﮑﮭن دے ﭘرﯾوار-ﺳﻣوﮨﺎر ﻧوں اک ان ﭘڑھ ﻋرب ﺳﯽ  ،ﺟو ورودھﯽ
ﮏ دے
ﯾﮩودی ﭘر اک ﺳﯽ ﻟﮑﮭن ﭨﯽ ﻧوں اس ﻧﮯ ﺑﺎﺋﯾﺑل ﻧوں ﭘرﻣﯾﺷر ﭘوﺗر ﺑ ّ
ﺳﺎرے ﻧوں ﭘرﮔٹ ﮐرن ﻟﺋﯽ ﭼﻧﯾﺎ ﮨﮯ ﯾﮩودی اﯾﺟﻧﺳﯽ دے دوfارا۔ )اراﭘﮭ :7
)158-157
روﻣﯾﺎں  2-1 :3۔۔۔۔۔۔ 1۔ ﺗﺎں ﭘﮭر ﯾﮩودی ﻧوں ﮐﯽ ﻻﺑﮭ ﮨوﯾﺎ ؟ ﺟﺎں ﺳﻧت دا
ﮐﯽ ﻻﺑﮭ؟ 2۔ ﺑﮩت ﺳﺎرے ،ﻧﮕﺎں ﻧﺎل  ،ﻣﮑﮭ طور ﺗﮯ ﮐﯾوﻧﮑہ اوﮨﻧﺎں ﻟﺋﯽ
ﭘرﻣﺎﺗﻣﺎ دے ﺑﭼن وﭼﻧﺑدّھ ﺳن ۔
ت،
روﻣﯾﺎں  4 :9۔۔۔۔۔ اﺳراﺋﻠﯽ ﮐون ﮨن ؛ اوه ﻟوک ﺟﮩڑﯾﺎں اﭘﻧﺎؤن ،اﺳﺗ ِ
اﻗراراں  ،ﻧﯾم  ،اﺗﮯ ﺑوﺳﺗﮭﺎ دﯾن  ،ﭘرﻣﯾﺷر دی ﺳﯾوا اﺗﮯ وﻋدے ﻧوں
ﻣﻧدے ﮨن ؛
2۔
ﻣﺣﻣد دے ﺳﻧدﯾش ﺳﯽ ﺑﻧﯾﺎدی وچ ﮔﻣﺑﮭﯾر دے ﻧﺎل ﺳﻣﺟﮭوﺗﮯ 'ﺗﮯ ﯾﺳو دے
ﺳﻧدﯾش ﻧوں اﺗﮯ ﺑﺎﺋﯾﺑل دے ﮨور ﻧﺑﯽ۔ ) 1ﻧﯾﺳﺎ )157 :4
ﯾﺳﺎﯾﺎه  20 :8۔۔۔۔۔ ﺑوﺳﺗﮭﺎ اﺗﮯ ﮔواﮨﯽ ﻟﺋﯽ؛ ﺟﮯ اوه اس ﺷﺑد دے اﻧوﺳﺎر
ﻧﮩﯾں ﺑوﻟدے  ،اﯾﮩہ اس ﻟﺋﯽ ﮨﮯ ﮐﯾوﻧﮑہ اوﮨﻧﺎں وّچ ﮐوﺋﯽ روﺷﻧﯽ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ۔
ﮔﻠﯾﺷن  8 :1۔۔۔۔۔ ﭘر ﺣﺎﻻﻧﮑہ اﺳﯾں ،ﺟﺎں ﺳورگ ﺗوں ﮐوﺋﯽ دوت  ،ﺗﮩﺎڈے
ﻟﺋﯽ اس ﺗوں ﻋﻼوه ﮐوﺋﯽ ﮨور ﮐﮭﺷﮑﮭﺑری دا ﭘرﭼﺎر ﮐردے ﮨﺎں ﺟو اﺳﯾں
ﺗﮩﺎﻧوں دﺳﯾﺎ ﮨﮯ ،اﺳﻧوں ﺳراپ دﺗﺎ ﺟﺎوے ۔۔۔
1ﮐرﻧﺗﮭﯾﺎں  33-32 :14۔۔۔۔۔ 32۔ اﺗﮯ ﻧﺑﯾﺎں دﯾﺎں ﺷﮑﺗﯾﺎں ﻧﺑﯾﺎں دے
ب ﺑﮭﻣﺑﻠﺑﮭوﺳﺎ دا ﻧﮩﯾں ﺑﻠﮑہ ﺷﺎﻧﺗﯽ دا ﻟﯾﮑﮭﮏ ﮨﮯ ۔
ادھﯾن ﮨن ۔ 33۔ ﮐﯾوﻧﮑہ ر ّ
3۔
ﻣﺣﻣد دا ﭘﯾﻐﻣﺑر ﺑﻧن دی ﺳوے-ﮔﮭوﺷﻧﺎ اﮔّم واک ﻟﺋﯽ ﮐوﺋﯽ ﺟﺎﺋز ﻣﺎﭘدﻧڈ ﻧﮩﯾں
ﮨﮯ اﺗﮯ اس ﮐول اس داﻋوے ﻟﺋﯽ ﮐوﺋﯽ ﮨور وﯾﻠﯽ ڈی ﭘرﻣﺎن ﻧﮩﯾں ﺳن ۔
)راڈ )13:43
ﯾوﮨﻧﺎ  5:31۔۔۔۔۔ ﺟﮯ ﻣﯾں اﭘﻧﯽ ﮔواﮨﯽ دﻧدا ﮨﺎں ﺗﺎں ﻣﯾری ﮔواﮨﯽ ﺻﺣﯾﺢ
ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ۔
ﯾوﮨﻧﺎ  5:36۔۔۔۔۔ ﺟو ﮐﺎرج ﭘﺗﺎ ﻧﮯ ﻣﯾﻧوں ﮐرن ﻟﺋﯽ دﺗﺎ ﮨﮯ اوه اوﮨﯽ ﮐم
ﮐردا ﮨﮯ ﺟو ﻣﯾں ﮐردا ﮨﺎں  ،ﺟو ﮐہ ﻣﯾرے ﭘﺗﺎ ﻧﮯ ﻣﯾﻧوں ﮔﮭﻠﯾﺎ ﮨﮯ۔
-------------1 75%اﺳﮩﻣﺗﯽ اﻧوﭘﺎت ﻧوں وﯾﮑﮭن ﻟﺋﯽ ڈﯾﻧوﮐواﺋر ڈاٹ ﮐﺎم ' ﺗﮯ ﺟﺎؤ
اﺗﮯ دﯾﮑﮭو  :ﺑﺎﺋﯾﺑل اﺗﮯ ﻗرآن ﺑﺎرے  200ﭘرﺷن ۔
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4۔
ﻣﺣﻣد ﻧﮯ ﯾﺳو اﺗﮯ ﮨور ﻧﺑﯾﺎں واﻧﮓ ﮐوﺋﯽ ﺳﭘﺷٹ ﭼﻣﺗﮑﺎر ﻧﮩﯾں ﮐﯾﺗﮯ۔
)اﯾﻧﺎم )6:37
ﯾوﮨﻧﺎ  14:11۔۔۔۔۔ ﻣﯾرا وﺷواس ﮐر ﮐہ ﻣﯾں ﭘﺗﺎ وّچ ﮨﺎں اﺗﮯ fﭘﺗﺎ ﻣﯾرے وّچ
ﮨﮯ؛ ﻧﮩﯾں ﺗﺎں ﻣﯾرے ﺗﮯ وﺷواس ﮐرو ﮐم دے ﮐﺎرن ﻟﺋﯽ ۔
ﯾوﮨﻧﺎ  31-30 :20۔۔۔۔۔ 30۔ اﺗﮯ ﮨور ﺑﮩت ﺳﺎرے ﮐرﺷﻣﮯ ﯾﺳو ﻧﮯ اﭘﻧﮯ
ﭼﯾﻠﯾﺎں دی ﺣﺎﺿری وّچ ﮐﯾﺗﮯ ،ﺟو ﮐہ اس ﭘﺳﺗﮏ وّچ ﻧﮩﯾں ﻟﮑﮭﮯ ﮔﺋﮯ
ﮨن؛ 31۔ ﭘر اﯾﮩہ اوه ﻟﮑﮭﮯ ﮔﺋﮯ ﮨن ﺗﺎں ﺟو ﺗﺳﯾں وﺷواس ﮐر ﺳﮑو ﮐہ
ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ  ،ﭘرﻣﯾﺷر دا ﭘﺗر ﮨﮯ ۔۔۔
5۔
ﻣﺣﻣد وچ ﯾﺳو اﺗﮯ ﮨور ﻧﺑﯾﺎں واﻧﮓ ﺑﮭوﮐﮭﺑﺎﻧﯽ دی ﺑﮭﺎوﻧﺎ ﻧﮩﯾں ﺳﯽ ۔ )اﯾﻧﺎم
)6:50
ب ﻧوں ﭘﭼﮭن
1ﺳﻣوﺋﯾل  9 :9۔۔۔۔۔ ﭘﮩﻼں اﺳراﺋﯾل وچ ،ﺟدوں ﮐوﺋﯽ آدﻣﯽ ر ّ
ﮔﯾﺎ ،ﺗﺎں اوه ﺑوﻟﯾﺎ ،آؤ ،ﺳﺎﻧوں درﺷن وﯾﮑﮭﯾﺋﮯ ؛ ﮐﯾوﻧﮑہ ﺟﮩڈا ﮨن ﻧﺑﯽ
اﮐﮭواؤﻧدا ﮨﮯ اﺳﻧوں ﭘﮩﻼں درﺷﮏ ﮐﯾﮩﺎ ﺟﺎﻧدا ﺳﯽ ۔
ب دی ﭘوﺟﺎ ﮐرو؛ ﻟﺋﯽ ﯾﺳو دا ﺳﭻ اﮔّم
ﭘرﮐﺎش دی ﭘوﺗﮭﯽ  19:10۔۔۔۔۔ ر ّ
واک دا آﺗﻣﺎ ﮨﮯ ۔
6۔
ﻣﺣﻣد ﻧﮯ ﻧﺑﯾﺎں وﭼوں آﺧری ﮨون دا دﻋوه ﮐﯾﺗﺎ ﭘر ﭘرﮐﺎش دی ﭘوﺗﮭﯽ دے
اﻧت وچ ﺷﺎﺳﺗر دا ﮐﯾﻧن ﭘﮩﻼں ﮨﯽ ﺑﻧد ﮐر دﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ۔ )اﮨزب )33:40
ﭘرﮐﺎش دی ﭘوﺗﮭﯽ  22:18۔۔۔۔۔ ﮐﯾوﻧﮑہ ﻣﯾں ﮨرﯾﮏ وﯾﮑﺗﯽ ﻧوں ﮔواﮨﯽ دﻧدا
ﮨﺎں ﺟو اس ﭘﺳﺗﮏ دی ﺑﮭوﮐﮭﺑﺎﻧﯽ دے ﺷﺑداں ﻧوں ﺳﻧدا ﮨﮯ ،ﺟﮯ ﮐوﺋﯽ
وﯾﮑﺗﯽ اﯾﮩﻧﺎں ﭼﯾزاں ﻧوں ﺟوڑدا ﮨﮯ  ،ﺗﺎں ﭘرﻣﯾﺷر اس ﻣﺻﯾﺑﺗﺎں ﻧوں اس
ﭘﺳﺗﮏ وّچ ﻟﮑﮭﯾﺎ ﮨوﺋﮯﮔﺎ۔
7۔
ﻣﺣﻣد ﻋﻠم ﻧوں ﺟس ﻧوں ﺑﺎﻟﮑل رﮨﮯ ﮨن ﻧوں ﺳﮑﮭﺎﯾﺎ دا ورودھ ﺑﺎﺋﯾﺑل اﺗﮯ
دی ﺳﮑﮭﯾﺎ ﻧوں ﮨﮯ ،ﺟو ﮐہ ورودھﯽ-ﻣﺳﯾﮩدھﯽ دے آﺗﻣﺎ ﻧوں ﻟﮑﮭن۔ )ﭨﯾوے
)31-30 :9
1ﯾوﮨﻧﺎ  2:22۔۔۔۔۔ ﺟﮭوﭨﮭﺎ ﮐون ﮨﮯ ﭘر اوه ﺟﮩڑا اﻧﮑﺎر ﮐردا ﮨﮯ ﮐہ ﯾﺳو
ﻣﺳﯾﺢ ﮨﮯ؟ اوه وﯾﮑﺗﯽ دا دﺷﻣن ﮨﮯ ﺟﮩڑا ﭘﺗﺎ اﺗﮯ ﭘﺗر ﻧوں ﻧﮑﺎردا ﮨﮯ ۔
1ﯾوﮨﻧﺎ  3-1 :4۔۔۔۔۔ 1۔ ﭘﯾﺎرے ﻣﺗرو ،ﮨرﯾﮏ ﺗﮯ وﺷواس ﻧہ  ،ﭘر آﺗﻣﺎ ﮨﮯ
ﮐہ اوه ﭘرﻣﯾﺷر دے ﮨن؛ ﮐﯾوﻧﮑہ ﺑﮩت ﺳﺎرے ﺟﮭوﭨﮭﮯ ﻧﺑﯽ ﺳﻧﺳﺎر وّچ
ﭼﻠﮯ ﮔﺋﮯ ﮨن ۔
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ﻣﮑﺗﯽ دی ﭘرﻣﺎﺗﻣﺎ دی اﻧﺎِد ﯾوﺟﻧﺎ
1۔
ﭘرﻣﺎﺗﻣﺎ ﮨﮯ  ،اﺗﮯ ﺳﺎﻧوں ﮨون دا ﺣﮑم دﻧدا ﮨﮯ!
ﻟﯾوﯾﺎں  45-44 :11۔۔۔۔۔ 44۔ ﮐﯾوﻧﮑہ ﻣﯾں ﯾﮩوواه ﺗﮩﺎڈا ﭘرﻣﯾfﺷر ﮨﺎں ،اس
ﻟﺋﯽ ﺗﮩﺎﻧوں اﭘﻧﮯ آپ ﻧوں ﭘوﺗر ﺑﻧﺎؤ اﺗﮯ ﭘوﺗر ﮨووو۔ ﻟﺋﯽ ﻣﯾﻧوں ﭘوﺗر ۔ 45۔
ﭘوﺗر ﺑﻧو ،ﮐﯾوﻧﮑہ ﻣﯾں ﭘوﺗر ﮨﺎں۔
اﺑراﻧﯾﺎں  12:14۔۔۔۔۔ ﺳﺎرے ﻣﻧﮑﮭﺎں ﻧﺎل ﺷﺎﻧﺗﯽ اﺗﮯ ﭘوﺗرﺗﺎ دی ﭘﺎﻟﻧﺎ ﮐرو ،
ﺟس دے ﺑﻐﯾر ﮐوﺋﯽ وی وﯾﮑﺗﯽ ﭘرﺑﮭو ﻧوں ﻧﮩﯾں وﯾﮑﮭﯾﮕﺎ۔
1ﭘﺗرس  16-15 :1۔۔۔۔۔ 15۔ ﭘر ،دے طور ﺗﮯ اوه ﺟو ﮐﮩﻧدے ﮨﮯ
ﺗﮩﺎﻧوں ﭘوﺗر ﮨﮯ ،اس ﻟﺋﯽ ﺗﮩﺎﻧوں ﺟﯾون دے ﺳﺎرے ڈھﻧﮓ وّچ ﭘوﺗر ﮨون ،
16۔ 'ﺑﯽ ﻟﮑﮭن اﯾﮩہ وی ﻟﮑﮭﯾﺎ ﮨﮯ ' ،ﺟﺎ  ،ﺗﮩﺎﻧوں ﭘوﺗر؛ ﻣﯾں ﭘوﺗر ﮨﺎں ۔
2۔
ب دی ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں ﭘﺎپ ﻧوں ﭘرﺑﮭﺎﺷت ﮐردﯾﺎں ﮨن اﺗﮯ اس ﻧوں ﻧﻔرت
ر ّ
ﮐردﯾﺎں ﮨن!
زﺑوراں دی ﭘوﺗﮭﯽ  130:3۔۔۔۔۔ ﺟﮯ ﮨﮯ ﭘرﺑﮭو ،ﺗﯾﻧوں ﭘﺎﭘﺎں دی ﻧﺷﺎﻧدﯾﮩﯽ
ﮐرﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾدی ﮨﮯ ،ﮨﮯ ﭘرﺑﮭو ،ﮐون ﮐﮭڑا ﮨووےﮔﺎ ؟
ﯾوﮨﻧﺎ  8:34۔۔۔۔۔ ﺟو ﮐوﺋﯽ ﭘﺎپ ﮐردا ﮨﮯ اوه ﭘﺎپ دا داس ﮨﮯ ۔
روﻣﯾﺎں  14:23۔۔۔۔۔ ﺟو ﮐﺟﮭ وی وﺷواس وّچ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ اوه ﭘﺎپ ﮨﮯ ۔
ﯾﻌﻘوب  2:10۔۔۔۔۔ ﮐﯾوﻧﮑہ ﺟﮩڑا وی ﭘورا ﻗﺎﻧون ﻣﻧدا ﮨﮯ ،اﺗﮯ ﭘﮭر وی اک
ﺑﻧدو وچ اﭘرادھﯽ ﮨﮯ ،اوه ﺳﺎرﯾﺎں ﻟﺋﯽ دوﺷﯽ ﮨﮯ ۔
ﯾﻌﻘوب  4:17۔۔۔۔۔ اس ﻟﺋﯽ ،ﺟﮩڑا وﯾﮑﺗﯽ ﭼﻧﮕﯾﺎﺋﯽ ﮐرﻧﺎ ﺟﺎﻧدا ﮨﮯ  ،اﺗﮯ
اﯾﮩہ ﻧﮩﯾں ﮐردا اوه اﺳدے ﻟﺋﯽ اﯾﮩہ ﭘﺎپ ﮨﮯ ۔
1ﯾوﮨﻧﺎ  4 :3۔۔۔۔۔ ﺟﻧﺳﯽ ﭘﺎپ ﮐﯾﺗﮯ ﮨوﺋﮯ ﻧﯾم ﻧوں وی ﺗوڑدے ﮨن؛ ﻟﺋﯽ
ﭘﺎپ دا ﻗﺎﻧون ﻧوں ﺗوڑدا ﮨﮯ ۔
1ﯾوﮨﻧﺎ  5:17۔۔۔۔۔ ﺳﺎرے ﮐدھرم ﭘﺎپ ﮨن ۔
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3۔
ب دے اﮔﮯ
ﺳﺎرے ﻟوک ﻗدرت دوارا اﻧدروں ﮨﯽ ﭘﺎﭘﯽ ﮨن اﺗﮯ اک ﭘوﺗر ر ّ
دوﺷﯽ ﮨن!
ﯾرﻣﯾﺎه  13:23۔۔۔۔۔ ﮐﯽ ﻣﯾں اﭨﮭوﯾں وﯾﮑﺗﯽ اﭘﻧﯽ ﭼﻣڑی ﻧوںfﺑدل ﺳﮑدا ﮨﮯ،
ﺟﺎں ﭼﯾﺗﮯ اﭘﻧﯽ داغ؟ ﭘﮭﯾر ﺗﺳﯾں ﭼﻧﮕﮯ ﮐم وی ﮐر ﺳﮑدے ﮨو ﺟو ﺑراﺋﯾﯾﺎں
ﮐرن دے ﻋﺎدی ﮨن ۔
ﮐﮩﺎؤﺗﺎں  9 :20۔۔۔۔۔ ﮐون ﮐﮩہ ﺳﮑدا ﮨﮯ ،ﻣﯾں اﭘﻧﮯ دل ﻧوں ﺻﺎف ﮐﯾﺗﺎ
ﮨﮯ ،ﻣﯾں اﭘﻧﮯ ﭘﺎپ ﺗوں ﺷدھ ﮨﺎں ؟
اﭘدﯾﺷﮏ دی ﭘوﺗﮭﯽ  7:20۔۔۔۔۔ ﮐﯾوﻧﮑہ دھرﺗﯽ اﺗﮯ ﮐوﺋﯽ دھرﻣﯽ آدﻣﯽ
ﻧﮩﯾں ،ﺟﮩڑا ﭼﻧﮕﺎ ﮐم ﮐردا ﮨﮯ اﺗﮯ ﭘﺎپ ﻧﮩﯾں ﮐردا ۔
روﻣﯽ  3:10اﺗﮯ  23۔۔۔۔۔ 10۔ وّچ اﯾﮩہ وی ﻟﮑﮭﯾﺎ ﮨﮯ ' ،اﺗﮭﮯ ﮐوﺋﯽ وی
دھرﻣﯽ ﮨﮯ ،ﮐوﺋﯽ ﻧہ اک ﮨﮯ ۔۔۔ 23۔ ﻟﺋﯽ ﺳﺑﮭ ﻧﮯ ﭘﺎپ ﮐﯾﺗﺎ اﺗﮯ ﭘرﻣﯾﺷر
دے ﭘرﺗﺎپ دے ﻟﺋﯽ آؤن واﻟﮯ آ ﮔﺋﮯ ﮨن ۔
4۔
ﭘﺎپ دی ﻣزدوری ﻣوت ﮨﮯ ،ﺳدا ﻟﺋﯽ ﭘرﻣﺎﺗﻣﺎ ﺗوں وﮐﮭ ﮨوﻧﺎ!
ﮨزﮐﯾﺋﯾل  4 :18۔۔۔۔۔ اوه ﺟﺎن ﺟﮩڑی ﭘﺎپ ﮐردی ﮨﮯ ،ﻣر ﺟﺎﺋﯾﮕﯽ ۔
ﯾرﻣﯾﺎه  31:30۔۔۔۔ ﮨر ﮐوﺋﯽ اﭘﻧﯽ ﻏﻠطﯽ ﻟﺋﯽ ﻣر ﺟﺎوﯾﮕﺎ ۔
روﻣﯾﺎں  6:23۔۔۔۔۔ ﮐﯾوﻧﮑہ ﭘﺎپ دی ﻣزدوری ﻣوت ﮨﮯ  ،ﭘرﻧﺗو ﭘرﻣﯾﺷر
دی ﺑﺧﺷﯾش ﺳﺎڈے ﭘرﺑﮭو ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ دوارا ﺳدﯾوی ﺟﯾون ﮨﮯ۔
ﯾﻌﻘوب  1:14۔۔۔۔۔ ﭘﺎپ ،ﺟد اﯾﮩہ ﺧﺗم ﮨو ﺟﺎﻧدا ﮨﮯ ،ﻣوت ﻟﯾﺎؤﻧدا ﮨﮯ۔
ﻟوﮐﺎ  5 :12۔۔۔۔۔ ﭘر ﻣﯾں ﺗﮩﺎﻧوں دﺳدا ﮨﺎں ﮐہ ﺗﺳﯾں ﮐس ﺗوں ڈروﮔﮯ؛
اﺳﺗوں ڈرو ﺟو اﺳﻧوں ﻣﺎرن ﺗوں ﺑﻌد ﻧرک وّچ ﺳﭨن دی ﺷﮑﺗﯽ رﮐﮭدا ﮨﮯ ۔
ﮨﺎں ،ﻣﯾں ﺗﮩﺎﻧوں دﺳدا ﮨﺎں ،اس ﺗوں ڈرو۔
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5۔
ب ﭘﯾﺎر اﺗﮯ دﯾﺎﻟو ﮨﮯ اﺗﮯ اوه ﻧﮩﯾں ﭼﺎﮨﻧدا ﮐہ ﮐوﺋﯽ وی ا ّ
گ دی ﺟﮭﯾل
ر ّ
وّچ ﻧﺎس ﮨووے!
2ﭘﺗرس  9 :3۔۔۔۔۔۔ ﭘرﺑﮭو اﭘﻧﮯ وﻋدے ﺑﺎرے ﻻ ﻧﮩﯾں ﮨﮯf ،ﺟوﯾں ﮐہ ﮐﺟﮭ
ﻟوک ّل ﻣﻧدے ﮨن ،ﭘر اوه ﺳﺎڈے ﭘرﺗﯽ ﺳﮩﻧﺷﯾﻠﺗﺎ رﮐﮭدے ﮨن ،اس ﻟﺋﯽ ﻧﮩﯾں
ﭼﺎﮨﻧدے ﮐہ ﮐوﺋﯽ وی ﻧﺎس ﻧہ ﮨووے  ،ﭘر ﺳﺑﮭ ﻧوں طوﺑٰﯽ ﮐرﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾدی
ﮨﮯ۔
روﻣﯽ  8 :5۔۔۔۔۔ ﭘر ﭘرﻣﯾﺷر ﻧﮯ ﺳﺎﻧوں وّل اس دے ﭘﯾﺎر ﭼﻧﮕﺎ ﮨﮯ ،ﺟو ﮐہ
ﮨﮯ ،ﺟدﮐہ اﺟﮯ وی ﭘﺎﭘﯽ ﺳن ،ﻣﺳﯾﺢ ﺳﺎڈے ﻟﺋﯽ ﻣرﯾﺎ ۔
ب ﭘﯾﺎر ﮨﮯ۔ 9۔ ﺳﺎڈے وّچ ﭘرﻣﯾﺷر دا ﭘﯾﺎر اﯾﮩہ
1ﯾوﮨﻧﺎ  10-8 :4۔۔۔۔۔ 8۔ ر ّ
ﭘرﮔٹ ﮨوﯾﺎ ﮐہ ﭘرﻣﯾﺷر ﻧﮯ اﭘﻧﮯ اﮐﻠوﺗﮯ ﭘﺗر ﻧوں دﻧﯾﺎں وّچ ﺑﮭﯾﺟﯾﺎ ﺗﺎں ﺟو
اﺳﯾں اﺳدے راﮨﯾں ﺟﯽ ﺳﮑﯾﺋﮯ۔  10اﯾﮩہ ﭘﯾﺎر ﮨﮯ ،اﯾﮩہ ﻧﮩﯾں ﮐہ اﺳﯾں
ﭘرﻣﯾﺷر ﻧوں ﭘﯾﺎر ﮐردے ﮨﺎں  ،ﭘر اﯾﮩہ اس ﻧﮯ ﺳﺎﻧوں ﭘﯾﺎر ﮐﯾﺗﺎ  ،اﺗﮯ
اﺳدے ﭘﺗر ﻧوں ﺳﺎڈے ﭘﺎﭘﺎں دا ﺑﮭﯾٹ ﮐرن ﻟﺋﯽ ﺑﮭﯾﺟﯾﺎ ۔
6۔
واﮨﮕورو ﻧﮯ ﭘﺎﭘﯾﺎں ﻟﺋﯽ ﻧﯾﺎں دے دن ﺑﭼﺎﺋﮯ ﺟﺎن ﻟﺋﯽ ﺻرف ' اک رﺳﺗہ '
ﭘردان ﮐﯾﺗﺎ ﮨﮯ!
ﯾوﮨﻧﺎ  6 :14۔۔۔۔۔ ﯾﺳو ﻧﮯ اﺳﻧوں ﮐﯾﮩﺎ“ ،ﻣﯾں رﺳﺗہ  ،ﺳﭻ اﺗﮯ ﺟﯾون ﮨﺎں؛
ﮐوﺋﯽ وی ﻣﯾرے ﭘﺗﺎ دوارا ﭘﺗﺎ ﮐول ﻧﮩﯾں آؤﻧدا۔
ﯾوﮨﻧﺎ  3 :17۔۔۔۔۔ اﺗﮯ اﯾﮩﯽ اﻣر ﺟﯾون ﮨﮯ  ،ﺟو ﮐہ اوه ﮨو ﺳﮑدا ﮨﮯ ﺗﯾﻧوں
ﺳﭼﮯ ﭘرﻣﯾﺷر ﻧوں ﺟﺎﻧدے ﮨن ،اﺗﮯ ﯾﺳو ﻧوں ﻣﺳﯾﺢ ﻧوں  ،ﺟس ﻧوں ﺗوں
ﮐﯾﺗﺎ ﮨﮯ ﺑﮭﯾﺟﯾﺎ ﮨﮯ۔
ب  4:10اﺗﮯ  12۔۔۔۔۔ 10۔ ﻧﺎل ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ دا ۔۔۔ دے ﻧﺎم ﺗﮯ 12۔
دے ﮐرﺗ ّ
ﻧہ ﮐوﺋﯽ ﮨور وّچ ﻣﮑﺗﯽ ﮨﮯ ؛ ﮨﻧدا ﮨﮯ ،اس ﻟﺋﯽ ﮐوﺋﯽ ﮨور ﻧﺎم ﺳورگ دے
ﺗﺣت ﻟوک آﭘس وّچ دﺗﺎ ﮨﮯ ،ﺳﺎﻧوں ﺑﭼﺎﯾﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ ۔
ب ﮨﮯ ،اﺗﮯ ﭘرﻣﯾﺷر اﺗﮯ
1ﺗﻣوﺗﮭﯾوس  5 :2۔۔۔۔۔ ﮐﯾوﻧﮑہ اﺗﮭﮯ اک ر ّ
ﻣﻧﮑﮭﺎں وﭼﮑﺎر اک وﭼوﻻ  ،آدﻣﯽ ،ﻣﺳﯾﺢ ﯾﺳو ۔
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7۔
ﮏ ﺑﭼﺎﯾﺎ ﺟﺎ ﮐرن ﻟﺋﯽ ﭘﯽ ﭘﺎپ دے
آدﻣﯽ ﻟﺋﯽ ﭘرﻣﯾﺷر دے ﭘرﺑﻧدھ ﻧوں ﺗ ّ
ﮨﻣﯾﺷہ ﮐﯾﺗﺎ ﮨﮯ ﻧرﺑﮭر  ،اک دی ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻟﮩو!

f

ﻟﯾوی  17:11۔۔۔۔۔ ﺷرﯾر دی ﺟﺎن ﮨﮯ وّچ ﺧون دے ؛ ﻣﯾں اﺳﻧوں ﺗﮩﺎڈے
ﻟﺋﯽ ﺟﮕوﯾدی دے اﺗﮯ ﺑﻧﮭﯾﺎ ﮨﮯ ﺗﺎں ﺟو ﺗﮩﺎڈی ﺟﺎن ﻧوں ﭘراﺳﭼت ﮐر ۔
ﮐﯾوﻧﮑہ اﯾﮩہ ﻟﮩو ﮨﮯ ﺟﮩڑا آﺗﻣﺎ دا ﭘراﺳﭼت ﮐردا ﮨﮯ ۔
1ﮐرﻧﺗﮭﯾﺎں  7 :5۔۔۔۔۔ ﺳﺎڈے ﻟﺋﯽ ﭘﺳﺎه دا ﺗﯾوﮨﺎر ﻣﺳﯾﺢ وی ﻗرﺑﺎن ﮔﯾﺎ ﮨﮯ ۔
اﺑراﻧﯾﺎں  9:22اﺗﮯ  28۔۔۔۔ 22۔ اﺗﮯ ﻟﮕﺑﮭﮓ ﺳﺎرﯾﺎں ﭼﯾزاں ﺑوﺳﺗﮭﺎ دوارا
ﺧون ﻧﺎل ﺷدھ ﮨن ،اﺗﮯ ﻟﮩو وﮨﺎﺋﮯ ﺑﻧﺎں ﮐوﺋﯽ ﻣﻌﺎﻓﯽ ﻧﮩﯾں ﮨﮯ ۔ 28۔ اﺳﻠﺋﯽ
ﻣﺳﯾﺢ ﻧوں ﺑﮩت ﺳﺎرے ﻟوﮐﺎں دے ﭘﺎپ ﭼﮑن دی ﭘﯾش ﮐش ﮐﯾﺗﯽ ﮔﺋﯽ ﺳﯽ ؛
اﺗﮯ اﯾﮩہ ﮨﮯ ﺟو اس ﻧوں ﻟﺑﮭن ﻟﺋﯽ آﮐﮭﯾﺎ ﮨووےﮔﺎ اوه ﻧﺎﺷﭘﺎﺗﯽ دے ﺑﻧﺎ
دوﺟﯽ وار وچ ﻣﮑﺗﯽ ۔
8۔
ﭘرﻣﺎﺗﻣﺎ ﮨﻣﯾﺷﺎں ﻟوﮐﺎں ﻧوں اﯾﮩہ ﭼﻧن دی آزادی دﻧدا ﮨﮯ ﮐہ اوه اﺳدﯾﺎں
ﭘوﺗر ﮐﺗﺎﺑﺎں وّچ وﺷواس ﮐرﻧﮕﮯ اﺗﮯ ﻣﻧﻧﮕﮯ!
ﺑوﺳﺗﮭﺎ ﺳﺎر  28- 27-26 :11۔۔۔۔۔۔  26دﯾﮑﮭو ،اج ﻣﯾں ﺗﮩﺎڈے ﻟﺋﯽ اک
ﺑرﮐت اﺗﮯ ﺳراپ رﮐﮭﯾﺎ ﮨﮯ ۔ 27۔ اﺳﯾس ﮨﮯ ﺟﮯ ﺗﺳﯾں ﯾﮩوواه ،اﭘﻧﮯ
ﭘرﻣﯾﺷر ،دے ﺣﮑﻣﺎں دی ﭘﺎﻟﻧﺎ ﮐردے ﮨو ۔۔۔ 28۔ اﺗﮯ اک ﺳراپ ﺟﮯ ﺗﺳﯾں
ﯾﮩوواه ،اﭘﻧﮯ ﭘرﻣﯾﺷر ،دے ﺣﮑﻣﺎں دی ﭘﺎﻟﻧﺎ ﻧﮩﯾں ﮐروﮔﮯ ۔۔۔
ﺑوﺳﺗﮭﺎ ﺳﺎر  30:19۔۔۔۔۔ ﻣﯾں ﺗﮩﺎڈے اﮔﮯ ﺟﯾون اﺗﮯ ﻣوت ،اﺳﯾﺳﺎں اﺗﮯ
ﺳراپ دﺗﺎ ﮨﮯ؛ اس ﻟﺋﯽ ،ﺟﯾون دی ﭼون ﮐرو ۔
ﯾﮩوﺷوا  24:15۔۔۔۔۔ اﺗﮯ ﺟﮯ ﺗﮩﺎﻧوں ﯾﮩوواه دی ﺳﯾوا ﮐرﻧﯽ ﺑراﺋﯽ ﻟﮕدی
ﮨﮯ ،ﺗﺎں اس دن ﻧوں ﭼﻧو ﺟس دی ﺗﺳﯾں ﺳﯾوا ﮐروﮔﮯ ۔۔۔ ﭘر ﻣﯾں اﺗﮯ
ﻣﯾرے ﮔﮭر ﻟﺋﯽ ،اﺳﯾں ﯾﮩوواه دی ﺳﯾوا ﮐراﻧﮕﮯ ۔
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9۔
ﭘرﻣﯾﺷر ﻧﮯ ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ ﻧوں ،ﭘرﻣﯾﺷر دے ﭘﺗر ﻧوں دﻧﯾﺎں دے ﭘﺎﭘﺎں ﻟﺋﯽ ﺑﻠﯽ
ﭼڑھﺎؤن دی ﺑﺟﺎئ ﻣرن ﻟﺋﯽ ﺑﮭﯾﺟﯾﺎ!
ﯾﺳﺎﯾﺎه  6-5 :53۔۔۔۔۔ 5۔ ﭘر اوه ﺳﺎڈے اﭘرادھﺎں ﻟﺋﯽ زﺧﻣﯽ ﮨfوﯾﺎ ﺳﯽ ،اوه
ﺳﺎڈے ﭘﺎﭘﺎں ﻟﺋﯽ ﮐﭼﻠﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﺳﯽ ؛ ﺳﺎڈی ﺷﺎﻧﺗﯽ ﻟﺋﯽ ﺳزا اﺳدے اﺗﮯ ﺳﯽ،
اﺗﮯ اﺳدﯾﺎں دھﺎراں ﻧﺎل اﺳﯾں راﺿﯽ ﮨو ﮔﺋﮯ ﮨﺎں۔ 6۔ اﺳﯾں ﺳﺎرے ﺑﮭﯾڈاں
ﻧوں ﺑﮭّل ﮔﺋﮯ ﮨﺎں؛ اﺳﯾں ﮨر اک ﻧوں اﺳدے اﭘﻧﮯ راه ﺗﮯ ﮐر دﺗﺎ ﮨﮯ ،اﺗﮯ
ﯾﮩوواه ﻧﮯ ﺳﺎڈے ﺳﺎرﯾﺎں دے ﭘﺎپ ﻣﻌﺎف ﮐﯾﺗﮯ ﮨن ۔
ﻣﺗﯽ  20:28۔۔۔۔۔۔ وی ﻣﻧﮑﮭ دے ﭘﺗر ﻧوں آﯾﺎ ﺳﯾوا ﮐرواؤن ﻧہ ﮐرن ،ﭘر
ﺳﯾوا ﮐرن اﺗﮯ ﺑﮩت ﺳﺎرے دے ﻟﺋﯽ اس دی زﻧدﮔﯽ دی ﻗرﺑﺎﻧﯽ دﯾن ﻟﺋﯽ ۔
ﯾوﮨﻧﺎ  29 :1اﺗﮯ  34۔۔۔۔۔۔ 29۔ ﺟون ﻧﮯ ﯾﺳو ﻧوں اﭘﻧﮯ ﮐول آؤﻧدﯾﺎں
وﯾﮑﮭﯾﺎ ،اﺗﮯ ﮐﯾﮩﺎ“ ،وﯾﮑﮭ  ،اﯾﮩہ ﭘرﻣﯾﺷر دا ﻟﯾﻼ ﮨﮯ ،ﺟﮩڑا دﻧﯾﺎں دے ﭘﺎﭘﺎں
ب
ﻧوں دور ﮐردا ﮨﮯ ۔۔۔ 34۔ اﺗﮯ ﻣﯾں وﯾﮑﮭﯾﺎ اﺗﮯ ﮔواﮨﯽ دﺗﯽ۔ ﮐہ اﯾﮩہ ر ّ
دا ﭘﺗر ﮨﮯ ۔
ﯾوﮨﻧﺎ  26-25 :4۔۔۔۔۔ 25۔ اس رت ﻧﮯ ﮐﯾﮩﺎ“ ،ﻣﯾں ﺟﺎﻧدی ﮨﺎں ﮐہ ﻣﺳﯾﺢ آ
رﮨﺎ ﮨﮯ ،ﺟس ﻧوں ﻣﺳﯾﺢ ﮐﯾﮩﺎ ﺟﺎﻧدا ﮨﮯ ؛ ﺟدوں اوه آوﯾﮕﺎ ،اوه ﺳﺎﻧوں ﺳﺑﮭ
ﮐﺟﮭ دﺳﯾﮕﺎ۔ 26۔ ﯾﺳو ﻧﮯ اﺳﻧوں ﮐﯾﮩﺎ“ ،ﺟو ﻣﯾں ﺗﯾرے ﻧﺎل ﮔّل ﮐراں ﮔﺎ اوه
ﻣﯾں ﮨﺎں ۔
1ﮐرﻧﺗﮭﯾﺎں  4-1 :15۔۔۔۔۔۔ 1۔ اس ﺗوں ﻋﻼوه ،ﺑﮭراوو ،ﻣﯾں ﺗﮩﺎﻧوں
ﮐﮭﺷﮑﮭﺑری دا اﻋﻼن ﮐر رﮨﺎ ﮨﺎں  ،ﺟس ﺑﺎرے ﻣﯾں ﺗﮩﺎﻧوں ﭘرﭼﺎر ﮐﯾﺗﺎ ،ﺟو
ﺗﺳﯾں ﭘراﭘت ﮐﯾﺗﺎ ﮨﮯ ،اﺗﮯ ﺟس وّچ ﺗﺳﯾں ﮐﮭڑے ﮨو؛ 2۔ ﮐﮯ ﮨﮯ ،ﺟو ﮐہ
ﺗﮩﺎﻧوں ﺑﭼﺎﺋﮯ ﺟﺎ رﮨﮯ ﮨن ۔۔۔ 3۔ ﻣﺳﯾﺢ ﺳﺎڈے ﭘﺎپ ﻟﺋﯽ ﻣرﯾﺎ اﻧوﺳﺎر
ﺣواﻟﮯ؛ ۔ اﺗﮯ اﺳﻧوں دﻓﻧﺎﯾﺎ ﮔﯾﺎ اﺗﮯ اوه ﺗﯾﺳرے دن ﭘوﺗﮭﯾﺎں دے اﻧوﺳﺎر
ﺟﯽ اﭨﮭﯾﺎ ۔
9: 11-15۔۔۔۔۔ 11۔ ﭘر ﯾﺳو ۔۔۔ 12۔ ﻧﮯ اﭘﻧﮯ ﮨﯽ ﻟﮩو اوه ﭘوﺗر ﺳﺗﮭﺎن وّچ
اک وار وّچ دﺗﺎ ﮔﯾﺎ ،ﺟس دا ﺳﺎڈے ﻟﺋﯽ اﻣر آزادی ﭘراﭘت ﮐﯾﺗﺎ ۔۔۔  15اس
ﻟﺋﯽ اوه وڈﯾرا ﮨﮯ ﻧواں ﻧﯾم ﺟو ﮐہ ۔۔۔ اوه ﺟﮩڑے ﮐﮩﻧدے ﮨن ﺳدﯾوی وراﺛت
دا وﻋده ﭘراﭘت ﮐر ﺳﮑدے ﮨن ۔
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10۔
ﻣﮑﺗﯽ ﺳﺎڈے اﭘﻧﮯ ﭼﻧﮕﮯ ﮐﻣﺎں دوارا ﻧﮩﯾں آؤﻧدی ﭘر ﻣﺳﯾﺢ وّچ وﺷواس
دوارا آؤﻧدی ﮨﮯ!
ب دا ﮐﺎرج ﮨﮯ  ،ﺗﺳﯾں اس fوّچ وﺷواس
ﯾوﮨﻧﺎ  29 :6۔۔۔۔۔ ﯾﺳو ۔۔۔ اﯾﮩہ ر ّ
ﮐرو ﺟس ﻧوں اﺳﻧﮯ ﺑﮭﯾﺟﯾﺎ ﮨﮯ ۔
روﻣﯾﺎں  3:28۔۔۔۔۔ اس ﻟﺋﯽ اﺳﯾں اﯾﮩہ ﺳﭨہ ک ۔دے ﮨﺎں ﮐہ ﻣﻧﮑﮭ ﺷرع دے
ﮐﻣﺎں ﺗوں ﻋﻼوه ﻧﮩﭼﺎ دوارا دھرﻣﯽ ﺑﻧﺎﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ ۔
اﻓﺳﯾﺎں  9-8 :2۔۔۔۔۔ 8۔ ﮐﯾوﻧﮑہ ﮐرﭘﺎ دوارا ﺗﺳﯾں وﺷواس دوارا ﺑﭼﺎﺋﮯ
ﮔﺋﮯ ﮨو؛ اﺗﮯ اﯾﮩہ ﺗﮩﺎڈے وﭼوں ﻧﮩﯾں ،اﯾﮩہ ﭘرﻣﯾﺷر دی دات ﮨﮯ 9 -۔
ﮐﺎرﺟﺎں دی ﻧﮩﯾں ،ﻧہ ﮐہ ﮐوﺋﯽ ﻣﻧﮑﮭ ﺷﯾﺧﯽ ﻣﺎرﯾﮕﺎ ۔
ﺗﯾﺗس  6-5 :3۔۔۔۔۔ 5۔ ﻧﯾﮏ ﮐﺎرﺟﺎں دوارا ﻧﮩﯾں ﺟو اﺳﯾں ﮐﯾﺗﮯ ﮨن ،ﭘر اﭘﻧﯽ
دﯾﺎ دے اﻧوﺳﺎر اﺳﻧﮯ ﺳﺎﻧوں ﻧوﯾں ﺳرؤں ﺑﭼﺎ ﻟﯾﺎ  ،ﭘﻧر ﺟﻧم دی دھواﺋﯽ
اﺗﮯ ﭘوﺗر آﺗﻣﺎ دے ﻧوﯾﻧﮑرن دوارا 6 ،۔ ﺟﺳﻧﮯ اﺳﻧﮯ وﮨﺎﯾﺎ ﺳﺎڈے ﺗﮯ
ﺳﺎڈے ﻣﮑﺗﯾداﺗﺎ ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ دوارا ﺑﮭرﭘور۔
11۔
ﺳورگ دے راج وّچ داﺧل ﮨون ﻟﺋﯽ ،ﭘوﺗر آﺗﻣﺎ دی ﻣﻧﮓ ﮐرﮐﮯ اﺗﮯ
ﭘراﭘت ﮐرﮐﮯ اک 'دوﺑﺎره ﺟﻧم ﻟﯾﻧﺎ ' ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ!
ﻟوﮐﺎ  11:13۔۔۔۔۔ ﺟﮯ ﺗﺳﯾں دﺷٹ ﮨو ،ﺗﺎں اﭘﻧﮯ ﺑﭼﯾﺎں ﻧوں ﭼﻧﮕﯾﺎں داﺗﺎں
دﯾﻧﯾﺎں ﺟﺎﻧدے ﮨو ،ﺗﺎں ﺗﮩﺎڈا ﺳرﮔﯽ ﭘﺗﺎ اس ﺗوں ﭘﭼﮭن واﻟﯾﺎں ﻧوں ﮨور ﮐﻧﺎ
ﭘوﺗر آﺗﻣﺎ دﯾوﯾﮕﺎ ۔
ﯾوﮨﻧﺎ  3 :3اﺗﮯ  5۔۔۔۔۔ 3۔ ﯾﺳو ﻧﮯ آﮐﮭﯾﺎ ،اﺗﮯ اس ﻧوں آﮐﮭﯾﺎ ،ﺳﭻ دﺳدا،
ﻣﯾﻧوں ﺗﯾرے ﮐول دا ﮐﮩﻧﺎ ﮨﮯ ،ﻧوں ﭼﮭڈّ ﮐﮯ اک آدﻣﯽ ﻧوں ﭘﯾدا ﮨون ﻧوں
ﭘﮭر ،اوه ﭘرﻣﯾﺷر دے راج ﻧوں ﻧہ وﯾﮑﮭ ﺳﮑدا ﮨﮯ ۔ 5۔ ﺳﭻ آﮐﮭدا ﻣﯾﻧوں
ﺗﯾرے ﮐول دا ﮐﮩﻧﺎ ﮨﮯ ،ﺟﯾﮑر اک آدﻣﯽ ﻧوں ﭘﺎﻧﯽ دا ﭘﯾدا ﮨون اﺗﮯ آﺗﻣﺎ ،اوه
ﭘرﻣﯾﺷر دے راج وّچ ﭘروﯾش ﻧہ ﮐر ﺳﮑدا ﮨﮯ ۔
1ﮐرﻧﺗﮭﯾﺎں  12:13۔۔۔۔۔ اﺳﯾں ﺳﺎرے اک آﺗﻣﺎ دوارا اک ﺳرﯾر وّچ ﺑﭘﺗﺳﻣﺎ
ﻟﯾﺎ ﺳﯽ  ،ﺑﮭﺎوﯾں اﺳﯾں ﻏﻼم ﮨوواں ﺟﺎں آزاد؛ اﺗﮯ ﺳﺑﮭ ﻧوں اک آﺗﻣﺎ وّچ
ﭘﯾن ﻟﺋﯽ ﺑﻧﺎﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ ۔
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ﭘراﭘت ﮐردے ﮨن اوﮨﻧﺎں ﻧﺎل وﻋده ﮐﯾﺗﺎ ﺟﺎﻧدا ﮨﮯ ﮐہ اوه ﺳدﯾوی ﺟﯾون
ﭘراﭘت ﮐرﻧﮕﮯ!
ﯾوﮨﻧﺎ  3:36۔۔۔۔۔۔ 36۔ ﺟﮩڑا ﭘﺗر اﺗﮯ وﺷواس ﮐردا ﮨﮯ اس ﮐول ﺳدﯾﭘﮏ
ﺟﯾون ﮨﮯ ۔
f
ﯾوﮨﻧﺎ  5:24۔۔۔۔۔ ﺳﭻ  ،ﺳﭻ ،ﻣﯾﻧوں ﺗﮩﺎﻧوں دﺳدا ﮨﮯ ﮐہ ،اوه ﻣﯾرے ﺷﺑد
ﺳﻧدا ﮨﮯ اﺗﮯ وﺷواس ﮐردا ﮨﮯ ﺟﺳﻧﮯ ﻣﯾﻧوں ﺑﮭﯾﺟﯾﺎ ﮨﮯ ﺗﮯ ،ﺳدﯾﭘﮏ
ﺟﯾون ﮨﮯ اﺗﮯ ﻧرﻧﮯ اﺗﮯ آ ﻧہ ،ﭘر ﺟﯾون دا ﻣوت ﻧوں ﭼﮭڈّ ﭼﮑﮯ ﮨﮯ ۔
ﯾوﮨﻧﺎ  47 :6۔۔۔۔۔ ﻣﯾں ﺗﮩﺎﻧوں ﺳﭻ دﺳدا ﮨﺎں ،ﺟو ﻣﻧﮑﮭ ﻣﯾرے وّچ وﺷواس
ﮐردا ﮨﮯ اس ﮐول ﺳدﯾوی ﺟﯾون ﮨﮯ ۔
روﻣﯾﺎں  …10-9 :10۔ 9۔ ﺟﮯ ﺗﺳﯾں اﭘﻧﮯ ﻣﻧہ ﻧﺎل  ،ﭘرﺑﮭو ﯾﺳو ﻧوں
اﻗرار ﮐرو اﺗﮯ اﭘﻧﮯ دل وّچ وﺷواس ﮐرو ﮐہ ﭘرﻣﯾﺷر ﻧﮯ اﺳﻧوں ﻣوت
ﺗوں اﺑﮭﺎرﯾﺎ ﮨﮯ ﺗﺎں ﺗﺳﯾں ﺑﭼﺎﯾﺎ ﺟﺎووﻧﮕﮯ ۔ 10۔ ﮐﯾوں ﺟو آدﻣﯽ دل ﻧﺎل
وﺷواس ﮐردا ﮨﮯ دھﺎرﻣﮑﺗﺎ ﻧوں؛ اﺗﮯ ﻣﻧہ ﻧﺎل ﻣﮑﺗﯽ دا اﻗرار ﮐﯾﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ ۔
13۔
ﺟﮩڑے ﻟوک ﺻﻠﯾب 'ﺗﮯ ﻣﺳﯾﺢ دی ﺑدﻟوﯾں ﻣوت ﻧوں رد ّ ﮐردے ﮨن اوﮨﻧﺎں
ﻧوں ﺳدﯾوی ﻣوت دی اﭘﻧﯽ ﺳزا ﺑﮭﮕﺗﻧﯽ ﭘﺋﯾﮕﯽ!
ﯾوﮨﻧﺎ  3:18اﺗﮯ  36۔۔۔۔۔۔ 18۔ ﺟﮩڑا وﯾﮑﺗﯽ اس وّچ وﺷواس ﮐردا ﮨﮯ
اﺳﻧوں دوﺷﯽ ﻧﮩﯾں ﭨﮭﮩراﯾﺎ ﮔﯾﺎ ؛ ﭘر اوه ﺟﮩڑا وﺷواس ﻧﮩﯾں ﮐردا اﺳﻧوں
ﭘﮩﻼں ﮨﯽ دوﺷﯽ ﭨﮭﮩراﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ  ،ﮐﯾوﻧﮑہ اﺳﻧﮯ ﭘرﻣﯾﺷر دے اﮐﻠوﺗﮯ ﭘﺗر
دے ﻧﺎم اﺗﮯ وﺷواس ﻧﮩﯾں ﮐﯾﺗﺎ۔  36اوه ﺟو ﭘﺗر ﻧوں ﻧﮩﯾں ﻣﻧدا اوه زﻧدﮔﯽ
ﻧﮩﯾں وﯾﮑﮭ ﺳﮑدا ،ﭘر ﭘرﻣﯾﺷر دا ﮐرودھ اس اﺗﮯ رﮨﻧدا ﮨﮯ ۔
ﺟو اﯾﭻ اﯾن  8:24۔۔۔۔۔ ﻣﯾں ﺗﮩﺎﻧوں ﮐﯾﮩﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﺗﺳﯾں اﭘﻧﮯ ﭘﺎﭘﺎں وّچ ﻣر
ﺟﺎووﻧﮕﮯ ۔ ﺟﮯ ﺗﺳﯾں وﺷواس ﻧﮩﯾں ﮐردے ﮐہ ﻣﯾں اوه ﮨﺎں ،ﺗﺳﯾں اﭘﻧﮯ
ﭘﺎﭘﺎں وّچ ﻣر ﺟﺎووﻧﮕﮯ ۔
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14۔
ﭘرﻣﯾﺷر دی ﺑﺧﺷﯾش ﮔﻣﺑﮭﯾر ﭼﯾﺗﺎوﻧﯽ ﮨواﺋﯾﺋڈے ﺑﺎرے ﻧرک اﺗﮯ ﺳِہ
ﭘرﻣﯾﺷر دے رد ّ ﮐرن دی ﻣﮑﺗﯽ دی دات ﮨﮯ ،ﺟو ﮐہ اس ﻧﮯ ﮐﯾﺗﺎ ﮨﮯ
ﮐﮭﻠﮭ ﮐﮯ دﺗﺎ ﮨﮯ!

f

ﻣﺗﯽ  10:28۔۔۔۔۔ اوﮨﻧﺎں ﮐوﻟوں ﻧہ ڈرو ﺟﮩڑے ﺳرﯾر ﻧوں ﻣﺎر ﺳﮑن دے
ﯾوگ ﮨن ،ﭘر آﺗﻣﺎ ﻧوں ﻣﺎر ﻧﮩﯾں ﺳﮑدے؛ ﺑﻠﮑہ اس ﺗوں ڈرو ﺟﮩڑا ﻧرک وّچ
روح اﺗﮯ ﺳرﯾر دوواں ﻧوں ﻧﺷٹ ﮐرن دے ﺳﻣرﺗّﮭ ﮨﮯ ۔
س  9-7 :1۔۔۔۔۔ 7۔ ﭘرﺑﮭو ﯾﺳو ﮐﯾﺗﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ اﭘﻧﮯ ﺷﮑﺗﯽ ﺷﺎﻟﯽ
2ﺗﮭ ّ
دوت دے ﻧﺎل ﺳورگ ﭘرﮔٹ 8۔ وّچ ا ّ
گ ﻧوں ﺳزا دﯾوﯾﮕﺎ ﺟو اس ﻧوں ﻧہ
ﭘﺗہ ﮨﮯ ﭘرﻣﯾﺷر ﻧﮯ  ،اﺗﮯ ﮨﮯ ،ﺟو ﮐہ ﮐﮭش-ﮐﮭﺑری دا ﻧہ دی ﭘﺎﻟﻧﺎ ،
ﺳﺎڈے ﭘرﺑﮭو ،دا ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ؛ 9۔ ﮐون ﮨﻣﯾﺷہ دی ﺳزا ﮨو ﺟﺎوﯾﮕﺎ ﺗﺑﺎﮨﯽ ﻧوں
ﮏ ۔۔۔
ﭘرﺑﮭو دے ﻧﺎل ﺗ ّ
اب  3 :2۔۔۔۔۔ دے او۔ڈﺑﻠﯾو ﺳﺎﻧوں ﺑﭻ ﺟﺎوﯾﮕﺎ ،ﺟﮯ ﺳﺎﻧوں اس ﻟﺋﯽ ﺑﮩت ﮨﯽ
ﻣﮑﺗﯽ ﻧوں ﻧظر اﻧداز ۔۔۔؟
15۔
ﺟﮩڑے ﻟوک ﭘرﺑﮭو ﻧوں اﺗﮯ ﻣﮑﺗﯾداﺗﮯ وﺟوں ﯾﺳو ﻧوں ﭘراﭘت ﮐردے ﮨن
اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﻣﺳﯾﺢ وّچ اوﮨﻧﺎں دے وﺷواس دی ﺟﻧﺗﮏ ﮔﮭوﺷﻧﺎ وﺟوں ﺑﭘﺗﺳﻣﺎ
ﻟﯾﻧﺎ ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ!
ﻣﺗﯽ  33-32 :10۔۔۔۔۔ 32۔ ﺟو ﮐوﺋﯽ ،اس ﻟﺋﯽ ،ﮨو ﺟﺎﻧﮕﮯ ﻣﯾرے ﻟوک
اﮔﮯ اﯾﮩہ اﻗرار  ،ﻧﮯ اس ﻧوں ﻣﯾﻧوں ﺗﮯ ﻣﯾرے ﭘﺗﺎ ﮨﮯ ،ﺟو ﺳورگ وّچ
ﮨﮯ اﺳدا اﯾﮩہ وی اﻗرار ﮐرﯾﮕﺎ 33۔ ﭘر ﺟﮩڑا وﯾﮑﺗﯽ ﺳﺎﻣﮭﻧﮯ ﻣﯾﻧوں اﻧﮑﺎر
 ،اس ﻧوں ﻣﯾﻧوں وی ﻣﯾرے ﭘﺗﺎ ﮨﮯ ،ﺟو ﺳورگ وّچ ﮨﮯ اﺳدا اﻗرار
ﮐرﯾﮕﺎ۔
ب  2:38۔۔۔۔۔ ﭘﺗرس ﻧﮯ آﮐﮭﯾﺎ ،طوﺑٰﯽ ﮐرو اﺗﮯ ﺑﭘﺗﺳﻣﺎ ﻟﯾن ﻟﺋﯽ ﺟﺎ
دے ﮐرﺗ ّ
 ،ﺗﮩﺎڈے وّچ ﮨر اک ﻧﺎل  ،ﯾﺳو ﻣﺳﯾﺢ دے ﻧﺎم دے ﭘﺎپ ﻣﻌﺎف ﮐرن ﻟﺋﯽ ﮨﮯ،
اﺗﮯ ﺗﮩﺎﻧوں ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ ﭘوﺗر آﺗﻣﺎ ﻧوں دات ﭘراﭘت ۔
ب  22:16۔۔۔۔۔ اﺗﮯ ﮨن ﺗﺳﯾں اﻧﺗظﺎر ﮐﯾوں ﮐر رﮨﮯ ﮨو؟
رﺳوﻻں دے ﮐرﺗ ّ
اﭨﮭو ،اﺗﮯ ﺑﭘﺗﺳﻣﺎ ﻟﮯ  ،اﺗﮯ اﭘﻧﮯ ﭘﺎﭘﺎں ﻧوں دھو ﺳﭨو  ،اﺗﮯ ﭘرﺑﮭو دے ﻧﺎم
ﻧوں ﭘﮑﺎرو۔
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ﺑوﺳﺗﮭﺎ ﺳﺎر  19 -13 ,6 ,2- 1 :28اﺗﮯ 30:19
1۔ ﺟﮯ ﺗﺳﯾں ﯾﮩوواه ،اﭘﻧﮯ ﭘرﻣﯾﺷر دی آواز ﻧوں دھﯾﺎن ﻧﺎل ﺳﻧوﻧﮕﮯ،
f
اﺗﮯ اج اﺳدے ﺳﺎرے آدﯾﺷﺎں ﻧوں ﻣﻧوﮔﮯ اﺗﮯ اوﮨﻧﺎں ﻧوں ﻣﻧوﻧﮕﮯ  ،ﺟو
ﮐہ ﯾﮩوواه ،ﺗﮩﺎڈا ﭘرﻣﯾﺷر ،ﺗﮩﺎﻧوں ﺳﺎرﯾﺎں ﻗوﻣﺎں ﻧﺎﻟوں اﭼﺎ ﮐرﯾﮕﺎ۔ دھرﺗﯽ:
2۔ ﺟﮯ ﺗﺳﯾں ﯾﮩوواه ،اﭘﻧﮯ ﭘرﻣﯾﺷر دی آواز ﻧوں ﺳﻧوﮔﮯ  ،ﺗﺎں اﯾﮩہ
ﺳﺎرﯾﺎں ﺑرﮐﺗﺎں ﺗﮩﺎڈے اﺗﮯ آؤﻧﮕﯾﺎں اﺗﮯ ﺗﮩﺎﻧوں ﭘﮭﯾر آؤﻧﮕﯾﺎں ۔
6۔ ﺟدوں ﺗﺳﯾں اﻧدر آؤﻧدے ﮨو ﺗﺎں دھّن ﮨوووﮔﮯ اﺗﮯ ﺧوش ﮨوووﮔﮯ
ﺟدوں ﺗﺳﯾں ﺑﺎﮨر ﺟﺎووﻧﮕﮯ ۔۔۔
13۔ ﯾﮩوواه ﺗﮩﺎﻧوں ﺳر ﺑﻧﺎوﯾﮕﺎ ،ﭘوﭼﮭ ﻧﮩﯾں۔ اﺗﮯ ﺗﺳﯾں اﭘرﻟﮯ ﮨوووﻧﮕﮯ
اﺗﮯ ﮨﯾﭨﮭﺎں ﻧﮩﯾں ﮨوووﻧﮕﮯ۔ “ﺟﮯ ﺗﺳﯾں ﯾﮩوواه ،اﭘﻧﮯ ﭘرﻣﯾﺷر  ،دے
ﺣﮑﻣﺎں ﻧوں ﺳﻧوﮔﮯ ﺟﮩڑﯾﺎں ﻣﯾں اج ﺗﮩﺎﻧوں اج دﻧدا ﮨﺎں ،اﺗﮯ اوﮨﻧﺎں دا
ﭘﺎﻟن ﮐرﻧﺎ ۔
14۔ ﺗﮩﺎﻧوں اوﮨﻧﺎں ﮔﻼں وﭼوں ﮐﺳﮯ ﻧوں وی ﻧہ ﭼﮭڈو ﺟو ﻣﯾں ﺗﮩﺎﻧوں
اج دﺳدا ﮨﺎں ،ﺳﺟﮯ ﺟﺎں ﮐﮭﺑﮯ ،ﮨور دﯾوﺗﯾﺎں دی اﭘﺎﺳﻧﺎ ﮐرن ﻟﺋﯽ ،اوﮨﻧﺎں
دی اﭘﺎﺳﻧﺎ ﮐرن ﻟﺋﯽ ﺟﺎؤ۔
15۔“ ﭘر ﺟﮯ ﺗﺳﯾں ﯾﮩوواه ،اﭘﻧﮯ ﭘرﻣﯾﺷر ،دی ﮔّل ﻧوں ﻧﮩﯾں ﻣﻧوﻧﮕﮯ ،
ﺗﺎں ﺗﺳﯾں اوﮨﻧﺎں ﺳﺎرے ﺣﮑﻣﺎں اﺗﮯ ﺑدھﯾﺎں دی ﭘﺎﻟﻧﺎ ﮐروﮔﮯ ﺟﮩڑے ﻣﯾں
اج ﺗﮩﺎﻧوں دﻧدا ﮨﺎں۔ اﯾﮩہ ﺳﺎرے ﺳراپ ﺗﮩﺎڈے ﮐول آؤﻧﮕﮯ اﺗﮯ ﺗﮩﺎڈے اﺗﮯ
ﻗﺎﺑو ﭘﺎؤﻧﮕﮯ:
16۔“ ﺗﯾﻧوں ﺷﮩر وّچ ﺳراﭘﯾﺎ ﺟﺎوﯾﮕﺎ اﺗﮯ ﮐﮭﯾت وّچ ﺗﯾﻧوں ﺳراﭘﯾﺎ ﺟﺎوﯾﮕﺎ۔
17۔ ﺳراﭘﯾﺎ ﺟﺎوﯾﮕﺎ ﺗﮩﺎڈی ﭨوﮐری اﺗﮯ ﺗﮩﺎڈے ﺳﭨور ﻧوں۔
18۔ ﺳراﭘﯾﺎ ﺗﯾرے ﺳرﯾر دا ﭘﮭل ﮨﮯ ،اﺗﮯ ﭘﮭرﺑری دے ﭘﮭل ﮨووےﮔﺎ
زﻣﯾن ،ﺗﯾرے رﺟﮭﮯ دے وادھﺎ  ،اﺗﮯ ﺗﯾرے ﺑﮭﯾڈ دے اﺟڑ۔
19۔ ﺟدوں ﺗﺳﯾں ﺑﺎﮨر آووﻧﮕﮯ ﺗﺎں ﺳراﭘﯾﺎ ﮨووےﮔﺎ اﺗﮯ ﺳراپ دﺗﮯ
ﺟﺎﻧﮕﮯ ﺟدوں ﺗﺳﯾں ﺑﺎﮨر ﻧﮑﻠوﻧﮕﮯ۔
ﺑوﺳﺗﮭﺎ ﺳﺎر  30:19۔۔۔۔۔ ﻣﯾں ﺳورگ اﺗﮯ دھرﺗﯽ ﻧوں ﺗﮩﺎڈے ورودھ اﯾﮩہ
دن رﯾﮑﺎرڈ ﮐرن ﻟﺋﯽ ﮐﮩﻧدا ﮨﺎں ﮐہ ﻣﯾں ﺗﮩﺎڈے اﮔﮯ ﺟﯾون اﺗﮯ ﻣوت ،
اﺳﯾﺳﺎں اﺗﮯ ﺳراﭘﺎں ﻧردھﺎرت ﮐﯾﺗﯾﺎں ﮨن  :اس ﻟﺋﯽ زﻧدﮔﯽ دی ﭼون ﮐرو
ﺗﺎں ﺟو ﺗﺳﯾں اﺗﮯ ﺗﮩﺎڈے ﺑﭼﮯ دوﻧوں ﺟﯽ ﺳﮑن۔
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ﭘرﻣﺎﺗﻣﺎ ﻧﮯ ﮐﺟﮭ ﺳرو وﯾﺎﭘﮏ ﺳدھﺎﻧت ﺳﺗﮭﺎﭘت ﮐﯾﺗﮯ ﮨن ﺟو ﺳﻣﯾں ،ﺟﺎت
ﺟﺎں دھرم دی ﭘرواه ﮐﯾﺗﮯ ﺑﻧﺎں ﮨر ﮐﺳﮯ ﻟﺋﯽ ﮨﻣﯾﺷﺎں اﮐو طرﯾﻘﮯ ﻧﺎل ﮐم
ﮐردے ﮨن۔ ﺑوﺳﺗﮭﺎ ﺳﺎر دے  28وﯾں ادھﯾﺎﺋﮯ دے اﻧوﺳﺎر “f ،اﺳﯾﺳﺎں ”
اﺗﮯ “ ﺳراپ ” دﯾن ﻟﺋﯽ دو وﺷووﯾﺎﭘﯽ ﺣﺎﻟﺗﺎں ﮨن ۔ “اﺳﯾﺳﺎں” ﺑﻧن دی ﺷرط
ﺑﺎﺋﯾﺑل ﻧوں ﭘڑھﻧﺎ اﺗﮯ ﻣﻧﻧﺎ ﮨﮯ ۔ “ﺳراﭘﯾﺎ” ﺟﺎن دی ﺷرط اﯾﮩہ ﮨﮯ ﮐہ ﺑﺎﺋﯾﺑل
ﻧوں “ ﻧہ ﭘڑھو ” اﺗﮯ اس ﻧوں ﻣﻧو ﻧہ ۔
اک وﯾﮑﺗﯽ ﺳﻣﺑﮭﺎوت طور 'ﺗﮯ ﮐﺳﮯ ﭼﯾز دی ﭘﺎﻟﻧﺎ ﮐر ﺳﮑدا ﮨﮯ ﺟس
ﺑﺎرے اوه ﮐﺟﮭ وی ﻧﮩﯾں ﺟﺎﻧدے۔ اس ﻟﺋﯽ ﺟﮩڑا وی وﯾﮑﺗﯽ ﺑﺎﺋﯾﺑل ﻧﮩﯾں
ﭘڑھﯾﺎ اوه ﺷﺎﯾد اس دی ﭘﺎﻟﻧﺎ ﮐرن دی ﺳﺗﮭﺗﯽ وچ ﻧﮩﯾں ﮨو ﺳﮑدا ،ﮐﯾوﻧﮑہ اوه
ب اوﮨﻧﺎں ﺗوں اﻣﯾد رﮐﮭدا ﮨﮯ
اﺟﮯ ﺗ ّ
ﮏ ﻧﮩﯾں ﺟﺎﻧدے ﮐہ اﯾﮩہ ﮐﯽ ﮨﮯ ﮐہ ر ّ
ﺟﺎں ﻧﮩﯾں ﮐرﯾﮕﺎ۔ ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺟو ﮐﮩﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ اوه وّچ وﺷواس  ,اﺗﮯ  ,ﭘر ﮨﮯ
ﮐہ ﺑﺎﺋﯾﺑل ﺑدل دﺗﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﯾﮩہ ﭘری-ﻣﻧدے 'ﺗﮯ آدھﺎرت ﮐﺗﺎب ﻧوں ﭘڑھن
ﻟﺋﯽ اﻧﮑﺎر ،ﺻرف اﭘﻧﮯ آپ ﻧوں دھوﮐﮭﺎ دﺗﺎ ﮨﮯ ،اﺗﮯ ﮐﮯ اﭘﻧﮯ آپ ﻧوں
اک ادھﯾن ﺑﻧﮭﮯ ﮨوﺋﮯ دی ﺳراپ اﮔﯾﺎﻧﺗﺎ ۔ روﺣﺎﻧﯽ اﮔﯾﺎﻧﺗﺎ دے ﮨﻧﯾرے ﺧﺎﻟﯽ
اوﺳﺗﮭﺎ وچ وﺷواس ﻣوﺟود ﻧﮩﯾں ﮨو ﺳﮑدا ۔ “ﻧﮩﭼﺎ ﭘرﻣﯾﺷر دے ﺑﭼن ﻧوں
ﺳﻧن اﺗﮯ ﺳﻧن ﻧﺎل آؤﻧدی ﮨﮯ۔” )روﻣﯾﺎں  (10:17ﮐﺳﮯ وی وﯾﮑﺗﯽ دی
ب دے ﺑﭼن دے ﺳﭼﮯ اﺗﮯ اﭨّل ﺗﺗﮭﺎں اﺗﮯ
ﺳﭼﯽ اﺗﮯ ﺟﺎﺋز ﮨون دی ﻧﮩﭼﺎ ر ّ
آدھﺎرت ﮨوﻧﯽ ﭼﺎﮨﯾدی ﮨﮯ۔
ﮏ ،ﺟو ﮐہ ﻣﺳﻠﻣﺎن وّچ وﺷواس ﮐرن ﻟﺋﯽ ﻟوڑ
وی ﻗرآن دے اﻧوﺳﺎر ،ﺑ ّ
ﮨﻧدی ﮨﮯ ) %90ﺑﮭﺎَو۔  , ,ﻣﯾﻧوں ﻟﮑﮭن اﺗﮯ ﻗرآن( ﮐر رﮨﮯ ﮨن ﺑﺎﺋﯾﺑل وچ
ﭘﺎﯾﺎ! ﺟﻧﮩﺎں ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎں ﻧﮯ ﺟﮭوﭨﮭ ﻧوں ﻧﮕل ﻟﯾﺎ ﮨﮯ ﮐہ “ﺑﺎﺋﯾﺑل ﺑدل دﺗﯽ ﮔﺋﯽ
ﮨﮯ!” اﻧﺟﺎﻧﮯ وچ اﭘﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ﻧوں ادھﯾﺎﺗﻣﮏ اﮔﯾﺎﻧﺗﺎ دے ﮨﻧﯾرے وچ ﻏﻼم
ﮨون دے ﺳراپ وچ ﭘﺎ دﺗﯽ ﮨﮯ۔ اس ﻟﺋﯽ ،اس ﮐﺗﺎب وچ درج ﺳﭼﺎﺋﯾﺎں ﻧوں
ﺟﺎﻧﻧﺎ اﺗﮯ اوﮨﻧﺎں ﻧوں اﭘﻧﺎؤﻧﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎن دے ﭼﺎﻧن وچ ﭼﻠن دا ﺳﺑﮭ ﺗوں ﭘﮩﻼں
اﺗﮯ ﺿروری ﻗدم ﮨﮯ ۔ ﮐﺳﮯ وﯾﮑﺗﯽ ﻧوں ﺳراپ ﺗوں ﺑﺎﮨر ﻧﮑﻠﻧﺎ اﺗﮯ
ﭘرﻣﺎﺗﻣﺎ دی ﺑﺧﺷش ﮨﯾﭨﮭ ﭘراﭘت ﮐرﻧﺎ اﯾﮩہ ﺻﺣﯾﺢ دﺷﺎ وّل ﭘﮩﻼ ﻗدم ﮨﮯ!
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اﺗﭘت  3 :16۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔89
اﺗﭘت 26-25 , 21-15 ,10-1 :17۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔9 8 ,28
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ﯾﺳﺎﯾﺎه  57:15۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔56
ﯾﺳﺎﯾﺎه  6-1 :63۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔9 8
ﯾرﻣﯾﺎه  13:23۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔95
ﯾرﻣﯾﺎه  34,37-31 , 30 , 3 :31۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 24,54,95
ﯾرﻣﯾﺎه  37-35 :31۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔86
ﯾرﻣﯾﺎه  32-22 :36۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔44
ﯾرﻣﯾﺎه  5 :51۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔86
ﮨزﮐﯾﺋﯾل  4 :18۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔95
داﻧﯾﺋﯾل  2:29۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔9 8
داﻧﯾﺋﯾل  14-13 :7۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔9 8
ڈﯾﻧﯾﺋل  26-24 :9۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔85
ﮨﺑﮑوک  3 :3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔9 8
زﮐرﯾﺎه  9 :3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔9 8
ﻣﻼﮐﯽ  6 :3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔81 , 24
ﻣﺗﯽ  21-18 :1۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔78
ﻣﺗﯽ  2 :3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔66
ﻣﺗﯽ  3:11۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔89
ﻣﺗﯽ  9:17۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔85
ﻣﺗﯽ  18-17 :5۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔29,51 , 24
ﻣﺗﯽ  33-32 ,10:28۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔101
ﻣﺗﯽ  20-13 :16۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔85 , 78
ﻣﺗﯽ  17:21۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔75
ﻣﺗﯽ  18:11۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔75
ﻣﺗﯽ  20:28۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔98
ﻣﺗﯽ  21:43۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔9 8
ﻣﺗﯽ  22:29۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔10
ﻣﺗﯽ  23:14۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔75
ﻣﺗﯽ  24:35۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔50 , 29
ﻣﺗﯽ  28:20۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔20
ﻣﺎرک  7 :1۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔9 8
ﻣﺎرک  11-5 :2۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔78
ﻣﺎرک  7:16۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔75
ﻣﺎرک  7:16۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔75
ﻣﺎرک  9:48۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔75
ﻣرﮐس  11:26۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔75
ﻣﺎرک  12:24۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔46
ﻣﺎرک  13:31۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔51 , 46
ﻣﺎرک  62-61 :14۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔78
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ﻣﺎرک  15:28۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔75
ﻣﺎرک  20-9 :16۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔75
ﻟوﮐﺎ  4:17۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔10
ﻟوﮐﺎ  11:13۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔99
ﻟوﮐﺎ  5 :12۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔95
ﻟوﮐﺎ  16:17۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔46 , 24
ﻟوﮐﺎ  17:36۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔75
ﻟوﮐﺎ  21:33۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔20
ﻟوﮐﺎ  23:17۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔75
ﯾوﮨﻧﺎ  14-1 :1۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔78
ﯾوﮨﻧﺎ  41 :1اﺗﮯ  26-25 :4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔85
ﯾوﮨﻧﺎ  1:21۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔89
ﯾوﮨﻧﺎ  34,35 , 1:29۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔98
ﯾوﮨﻧﺎ  3 :3اﺗﮯ  5۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔99
ﯾوﮨﻧﺎ  36 , 18-16 :3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔100
ﯾوﮨﻧﺎ  4:21۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔9 8
ﯾوﮨﻧﺎ  26-25 :4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔85,98 , 8 7
ﯾوﮨﻧﺎ  29 :4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔10
ﯾوﮨﻧﺎ  24 , 4 :5۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔75,100
ﯾوﮨﻧﺎ  36-31 :5اﺗﮯ  39۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔92
ﺟوﮨن  5:47۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔15 , 10
ﯾوﮨﻧﺎ  47 ,29 : 6۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔9 9
ﯾوﮨﻧﺎ  11 :8-53 :7۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔75
ﯾوﮨﻧﺎ  34,58 , 8:24۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔100
ﯾوﮨﻧﺎ  9:35۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔75
ﯾوﮨﻧﺎ  12:48۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔60,100 , 44
ﯾوﮨﻧﺎ  11 , 6 :14۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔93,96
ﯾوﮨﻧﺎ  14:30۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔9 8
ﯾوﮨﻧﺎ  15:26۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔9 8
ﯾوﮨﻧﺎ  7 :16اﺗﮯ  13۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔9 8
ﯾوﮨﻧﺎ  3 :17۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔6 9
ﯾوﮨﻧﺎ  29-28 :20۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔78
ﯾوﮨﻧﺎ  31-30 :20۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔93 , 78
اﯾﮑٹ  2:22اﺗﮯ  38۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔101 , 15
ﮐﺎرج  3:22۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔89
ب  12-10 :4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔96
دے ﮐر ﺗ ّ
اﯾﮑٹ  37-36 :4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔84
ب  8:37۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔75
دے ﮐر ﺗ ّ
اﯾﮑٹ  3-1 :13اﺗﮯ  42۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔85
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اﯾﮑٹ  15:34۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔75
اﯾﮑٹ  22:16۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔101
اﯾﮑٹ  8 :24۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔75
ب  28:29۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔75
ﮐر ﺗ ّ
روﻣﯾﺎں  2-1 :1۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔92 , 10
روﻣﯽ  4-3 :3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔86
روﻣﯾﺎں  23 , 3:10اﺗﮯ  28۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔95,99
روﻣﯾﺎں  8 :5۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔96
روﻣﯽ  6:23۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔95
روﻣﯾﺎں  5-3 :9۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔92
روﻣﯾﺎں  10-9 :10۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔100
روﻣﯾﺎں  2-1 :11۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔86
روﻣﯾﺎں  14:23۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔4 9
روﻣﯽ  16:24۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔75
1ﮐرﻧﺗﮭﯾﺎں  7 :5۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔97
1ﮐرﻧﺗﮭﯾﺎں  12:13۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔99
1ﮐرﻧﺗﮭﯾﺎں  33-32 :14۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔92
1ﮐرﻧﺗﮭﯾﺎں  38-37 :14۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔50 , 18
1ﮐرﻧﺗﮭﯾﺎں  4-1 :15۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔98
2ﮐرﻧﺗﮭﯾﺎں  18-17 :1۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔14
2ﮐرﻧﺗﮭﯾﺎں  6-4 :3اﺗﮯ  11-9۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔24
2ﮐرﻧﺗﮭﯾﺎں  14 , 6 :3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔10,24
ﮔﻼﺗﯾﺎں  12-8 :1۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔92 , 18
ﮔﻼ  11-8 :4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔24
ﮔﻼﺗﯾﺎں  6,18 , 1 :5۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔24
ﮐرﻧﺗﮭﯾﺎں  6:15۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔24
اﻓﺳﯾﺎں  9-8 :2اﺗﮯ  15-14۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔99
ﻓﻠﭘﮯ  11-5 :2اﺗﮯ  16۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔78 , 10
ﻓﻠﭘﯾﺎں  4:19۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔54
ﮐﻠﺳﯾﺎں  22-15 :1۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔78
ﮐرﻧل ﮨواﺋﯾﺋڈے اﯾﺟﻧﺳﯽ  2:14۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔24
2ﺗﮭﺳﻠﻧﯾﮑﯾﺎں  9-7 :1۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔101
2ﺗﮭﺳﻠﻧﯾﮑﯾﺎں  2:13۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔14
1ﺗﻣوﺗﮭﯾوس  5 :2۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔6 9 , 78
1ﺗﻣوﺗﮭﯾوس  2:15۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔61
1ﺗﻣوﺗﮭﯾوس  16-15 : 4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔79
2ﺗﻣوﺗﮭﯾوس  17- 3:16۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔60 , 15
2ﺗﻣوﺗﮭﯾوس  7 1-14 :3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔18
ﺗﯾﺗس  2 :1۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔58

f

109
ﻣﯾں ﺑﺎﺋﯾﺑل وﭼﻠﮯ ﺣواﻟﯾﺎں دا اﭘﯾوگ ﮐﯾﺗﺎ ﮨﮯ
ﺗﯾﺗس  6-4 :3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔99
اب  3-1 :2۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔100
اﺑراﻧﯾﺎں  15-12 :4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔78 , 20,52 ,15 , 10
اﺑراﻧﯾﺎں  6:18۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔14
اب  22 , 7:18۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔24
اﺑراﻧﯾﺎں  8:13۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔24
اﺑراﻧﯾﺎں  15-11 :9۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔8 9
اﺑراﻧﯾﺎں  26-14 :9۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔24
اﺑراﻧﯾﺎں  9:22اﺗﮯ  28۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔97
اﺑراﻧﯾﺎں  10-9 :10۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔24
اﺑراﻧﯾﺎں  8 :13۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔78 , 20
ﺟﯾﻣز  17 , 1:14۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔24,95
ﯾﻌﻘوب  23-21 :1۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔10
ﺟﯾﻣز  2:10۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔4 9
ﯾﻌﻘوب  4:17۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔94
1ﭘﺗرس  1-15 :1۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 4 9
1ﭘﺗرس  25-23 :1۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔20,29,50 ,15
2ﭘﺗرس  21-20 :1۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔18
2ﭘﺗرس  9 :3اﺗﮯ  16۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔96 , 14
1ﯾوﮨﻧﺎ  2:22۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔93
1ﯾوﮨﻧﺎ  4 :3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔94
1ﯾوﮨﻧﺎ  3-1 :4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔93
1ﯾوﮨﻧﺎ  10,16- 8 , 6 :4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔54,96
1ﯾوﮨﻧﺎ  15-14 :4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔78
1ﯾوﮨﻧﺎ  7 :5۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔75
1ﯾوﮨﻧﺎ  20- 19 , 5:17۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 4 9
ﭘرﮐﺎش دی ﭘوﺗﮭﯽ  3-1 :1۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔18
ﭘرﮐﺎش دی ﭘوﺗﮭﯽ  6 :14۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔29
ﭘرﮐﺎش  16-10 :19۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔93
ﭘرﮐﺎش دی ﭘوﺗﮭﯽ  20:12۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔66
ﭘرﮐﺎش دی ﭘوﺗﮭﯽ  19-18 :22۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔93 , 44
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110
ﻣﯾں ﻗرآن دے ﺣواﻟﮯ ورﺗﮯ ﮔﺋﮯ
ﻓﺗﺢ  5 , 2-1 :1۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔63
ﺑﮑﺎرا  2:20۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔56 , 47
ﺑﮑﺎرا  91 , 2:40۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔36,42
ﮨزﮐﯾﺋﯾل 91 ,44 ,41 , 2:40۔ 113۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔36,42
ﺑﮑﺎرا  42,159,174 :2۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔42
ﺑﮑﺎرا  2:48۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔11
ﺑﮑﺎرا  2:61اﺗﮯ  85۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔37
ﺑﮑﺎرا  2:62۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔40 , 32
ﮐرﻧﺗﮭﯾﺎں  2:75۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔26,43 , 11
ﺑﮑﺎرا  78::۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔42
ﮨزﮐﯾﺋﯾل 85 :2۔ 121۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔34,43 , 32
ﮨزﮐﯾﺋﯾل  2:87۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔79
ﺑﮑﺎرا  91,120,145 , 89-87 :2۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔7 8
ﺑﮑﺎرا  100 :2۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔42
ﺑﮑﺎرا  106 :2۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔25
ﺑﮑﺎرا  111 :2۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 88
ﺑﮑﺎرا  136 :2۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔32,67 , 22
ﮨزﮐﯾﺋﯾل  143 :2۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔62
ﺑﮑﺎرا  193-191 :2۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔9 8
ﺑﮑﺎرا  213 :2۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔37
ﺑﮑﺎرا  231 :2۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔52
ﺑﮑﺎرا  253 :2۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔79
ﺑﮑﺎرا  255 :2۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔64
ﺑﮑﺎرا  285 :2۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔67 , 32
ال -ﻣران  3 :3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔22,79 , 11
ال -ﻣران  50- 48 , 4-3 :3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔34,37
ال- İﻣران  9-7 :3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔63
ال -ﻣران  94 , 9 :3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔58
ال -ﻋﻣران  20-18 :3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔9 8
ال -ﻋﻣران  3:19۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔37
ال -ﻋﻣران  3:23۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔37,42 , 11
ال -ﻣران  3:39۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔21
ال- İﻣران  46,47,55 , 3:45۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔21,79,85
ال -ﻣران & 49 3:47۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔79
ال -ﻣران  56-55 :3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔34,40,61,79
ال -ﻣران  , 3:64۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 72,75- 65,69,70۔۔36,40
ال- İﻣران  3:66۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔42
ال -ﻣران  3:71۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔79 , 42
ال- İﻣران  3:84۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔32
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111
ورﺗﮯ ﮔﺋﮯ ﮐراﻧﮏ ﺣواﻟﯾﺎں دا ﺳوﭼﯽ-ﭘﺗر
ال -ﻣران  3:78۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔43 , 26
ال -ﻣران  94- 93 , 3:79۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔36
ال- İﻣران  3:98۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 43 , 37
ال -ﻋﻣران  3:99۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔43
ال- İﻣران  114-113 :3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔40 , 11
ال -ﻋﻣران  119 :3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔22
ال -ﻣران  187 :3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔42
ال -ﻣران  199 :3۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔40 , 33
ﻧﯾﺳﺎ  44::4:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔42
ﻧﯾﺳﺎ  4:46۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔87 , 43 , 26
ﻧﯾﺳﺎ  4:47۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔36
ﻧﯾﺳﺎ  4:85۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔62
ﻧﯾﺳﺎ  136 :4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔50 , 22
ﻧﯾﺳﺎ  152-150 :4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔33,34,37,43
ﻧﯾﺳﺎ  157 :4اﺗﮯ  172۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔8,92 8 , 85
ﻧﯾﺳﺎ  159 :4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔79
ﻧﯾﺳﺎ  162 :4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔40 , 33
ﻧﯾﺳﺎ  171 :4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔21
ﻧﯾﺳﺎ  172 :4۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔79
ﻣﺎﺋﯾڈ  12-10 :5۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔35
ﻣﺎﺋﯾڈ  15-12 :5۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔87
ﻣﺎﺋﯾڈ ای  14-13 :5۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔42,43 , 26
ﻣﺎﺋﯾڈ ای  15 :5۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔42
ﻣﺎﺋﯾڈ  72 , 5:17۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔85
ﻣﺎﺋﯾڈ  5:41۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔26
ﻣﺎﺋﯾڈ  5:42۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔42
ﻣﺎﺋﯾڈ  46- 5:43۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 22,36,37,42 , 11
ﻣﺎﺋﯾڈ  5:47۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔60
ﻣﺎﺋﯾڈ ای  5:61۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔42
ﻣﺎﺋﯾڈ  69 , 5:66۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔33,41
ﻣﺎﺋﯾڈ  5:68۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔42 , 22
ﻣﺎﺋﯾڈ  5:75۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔79
ﻣﺎﺋﯾڈ  1 0 1 :5۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔71
ﻣﺎﺋﯾڈ  110 :5۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔79
ﻣﺎﺋﯾڈ  117-116 :5۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔53
اﯾﻧم  157-20,114,154 :6۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔88
اﯾن '  6:34۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔30
اﯾﻧم  37,124 :6۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔93 , 89
اﯾﻧم  6:50۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔89,93 , 11
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ﮨزﮐﯾﺋﯾل  6:91۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔27,42,43,89
اﯾﻧم  6:93۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔67
ﮨزﮐﯾﺋﯾل  115 -114 :6۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔47,60 , 30
اﯾﻧم  57 1 :6۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔48 , 35
اراﭘﮭ  158-157 :7۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔35,88,89,92
اراﭘﮭ  159 :7۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔41
اراﭘﮭ  162 :7۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔43 , 27
اراﭘﮭ  169 :7۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔41 , 36
اراﭘﮭ  171 :7۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔21
' 7: 187۔ 188۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔11 , 87
اراﭘﮭ  196 :7۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔58 , 45
اﯾﻧﭘﮭﺎل  8:52۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔65
ﭨﯾوے  30-29 ,5 :9۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔89
ﭨﯾو  9 :9۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔42
ﭨﯾو  31-30 :9۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔93 , 85
ﭨﯾوﺑﮯ  111 :9۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔58,67 , 22
ﯾوﻧس  64 :10۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔50 , 30
ﯾوﻧس  20 , 10:17۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔67,89
ﯾوﻧس  10:94۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔86 , 36
ﮨڈ  11:57۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔53 , 45
ﯾوﺳف  111 :12۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔7 3
راڈ  43 , 13:36۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔37,43
راڈ  13:39۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔25
اﺑراﮨم  14:47۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔30
ﮨﺞ  9 :15۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔45,47,51,67 , 31
 16:43۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔31 , 36
ﻧﺎﮨل  101 :16۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔25
اﺳرا  17:55۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔22
ﺳرا  17:66۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔62
ﺳرا  17:77۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔51 , 30
ﺳرا  86 :17۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 25
ﺳرا  101 :17۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔36
ﺳرا  108-107 :17۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔8 8
ﮐﮯ اﯾﭻ اﯾف  24- 23 , 18:17۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔55
ﮐﮯ اﯾﭻ اﯾف  18:27۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔50 , 30
ﮐﮯ اﯾﭻ اﯾف  18:45۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔57
ﻣرﯾم  30,31,34 , 19:19۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔79
ﻣرﯾم  19:21۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔79
ال  19:58۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔11
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ﺗﺎ-ﮨﺎ  133 :20۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔36
اﯾﻧﺑﯾﺎ  7 :21۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔31,36,105 , 11
اﯾﻧﺑﯾﺎ  21:48۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔31 , 11
اﯾﻧﺑﯾﺎ  105 :21۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔36 , 31
ﺣﺞ  52 , 22:47۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔30,47,64
ﺣﺞ  22:54۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔59
ﺣﺞ  22:62۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔56
ﺣﺞ  74 : 22۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔65
ﻧور  24:35۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔61
ﺷورٰی  197-196 :26۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔86
ﮐﮯ آﺳﺎ  49-48 :28۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔36
ﮐرﻧﺗﮭﯾﺎں  48 , 47-46 :29۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔23,35,88
ﻟوک آدﻣﯽ  31:27۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔47
ﺳﯾﺞ ڈی  32:23۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔23
اﮨزب 33:62 :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔31 30
ﮐرﻧﺗﮭﯾﺎں ' 38 , 34:31۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔35,37
ﮨزﮐﯾﺋﯾل  31 , 1 :35۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔88
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ب دے  99ﻧﺎم
ﺗ ّ
ﮏ ﮐرﻧﺗﮭﯾﺎں  :ر ّ
اﯾل-اﯾڈل  :ﭘﯽ ۔ 60 , 44اک دھرﻣﯽ اﺗﮯ دھرﻣﯽ ۔
ال-ﻋزاز  :۔ 52ﺳرو ّ
گ اک ۔
ال-ﻋظﯾم  :۔ 64ﻣﮩﺎن اﺗﮯ ﺷﮑﺗﯽ ﺷﺎﻟﯽ ۔
ال-ﻋزاز  :۔ 65ﺷﮑﺗﯽ ﺷﺎﻟﯽ ۔
f
ال-ﺑﺳﺎر  :ﭘﯽ ۔ 52اﺑزروﯾﻧٹ ون ۔
ال-ﮨﺎڈﯾﺎ  :۔ 59ﮔﺎﺋﯾڈ ۔
ال -ﮨﮑﯾم  :ﭘﯽ ۔ 60ﺟّﺞ ۔
ال -ﮨﮑﮏ  :ﭘﻧہ  651ﺳﭻ ۔
ال-ﮨﺎﭘﮭز  :ﭘﯽ ۔ِ 53د ﮔﺎرڈﯾﺋن ۔
ب-ﺳرب ﺷﮑﺗﯽ ﻣﺎن ،ﺳرب ﺷﮑﺗﯽ ﻣﺎن ۔
ال-ﻗدﯾر  :ﭘﻧہ  , 56 66ر ّ
ال-ﮐﺎوی  :۔ 65اک ﻣﺿﺑوط اﺗﮯ ﺷﮑﺗﯽ ﺷﺎﻟﯽ ۔
اﯾل-ﺟﯾﺑر  :ﭘﯽ ۔ 57ﺳﺑﮭ ﺷﮑﺗﯽ ﺷﺎﻟﯽ ۔
ال-ﮐﺎﮨر  :ﭘﯽ ۔ 66۔ ڈوﻣﻧﯾﭨر ۔
ال -ﮐﺑﯾر  :۔ 56ﻣﮩﺎن ۔
ال-ﻋزاز  :۔ 55ﭘوﺗر ﭘرﮐﮭ ۔
ال-ﻋزاز  :۔ 62ﭘروواﺋﯾڈر ۔
ال-ﻋزاز  :۔ 57واس ۔
ال-ﻋزاز  :۔ 59رﮐﮭن ۔
ال-ﻋزاز  :۔ 58وﻓﺎدار اک ۔
ال-ﻧور  :ﭘﯽ۔ 61ﻻﺋﯾٹ ۔
ال-رﺣﯾم  :۔ 62دﯾﺎوان ۔
ال-ﻋزاز  :۔ 63دﯾﺎوان ۔
ال-اﻧﺳﭨﺎل  :۔ 53دﯾﮑﮭن ۔
ال -î :۔ 55ﮔﺎﺋﯾڈ ۔
ال-رزاک  :۔  54ﺳﭘﻼﺋر ۔
ال-واﮨب  :۔  54 ,ﻧوں ﭘﯾﺎر اک ۔
ال-واﮨب  :ﭘﯽ ۔۔ 63ﻟﺑرل دﯾن واﻻ ۔
اﯾل-وﯾﻼ  :ﭘﯽ ۔ِ 58د ﮔﺎرڈﯾﺋن ۔
اک ﭘراﺗﮭﻣﮑﺗﺎ :۔ 48 , 71,89ﭘرﯾﮑﮭﯾﺎ ﺗوں ﺑﻧﺎں ﻣﻧﯾﺎ ﺟﺎﻧدا ﮨﮯ ۔
اﭘوﮐرﭘﮭﺎ :ﭘﯽ ۔ 83ﭨﯽ اﯾﭻ  14ﭼرﭼت ﻟﮑﮭﺗﺎں ﻧوں ﮐﯾﺗﮭوﻟﮑﺎں دوارا
ﺳوﯾﮑﺎرﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﭘر ﭘروﭨﯾﺳﭨﯾﻧﭨﺎں دوارا رد ّ ﮐر دﺗﺎ ﮔﯾﺎ۔
ﮏ ﻟﺋﯽ اک اﭘﯾل! ﺻﺣﯾﺢ ﮐر ﺳﮑدا
آرﮔوﻣﯾﻧﭨم اﺷﺗﮩﺎرﺑﺎزی  :۔ 49وڈی ﺳﭨ ّ
ﮨﮯ ۔
آرﮔوﻣﯾﻧﭨم اﯾڈ ﮨوﻣﻧﯾم  :۔ 49اک وﯾﮑﺗﯽ اس وﯾﮑﺗﯽ دے ﮐردار 'ﺗﮯ ادھﺎرت
اﭘﯾل ﮐردا ﮨﮯ ﺟس ﻧوں ﻧردﯾﺷت ﮐﯾﺗﺎ ﺟﺎﻧدا ﮨﮯ۔
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آرﮔوﻣﯾﻧﭨم اﯾڈ اﮔﯾﺎﻧﺗﺎ  :۔ 48ﺗﺗﮭﺎں دی اﻧدﯾﮑﮭﯽ 'ﺗﮯ ادھﺎرت اک ﺑﺣث۔
آرﮔوﻣﯾﻧﭨم اﯾڈ ﭘوﭘوﻟم  :ﭘﯽ ۔ 448ﻟوﮐﭘری ﺑﮭﺎوﻧﺎواں ،ﺑﮭﺎوﻧﺎواں ﺟﺎں
ﭘﮑﮭﭘﺎت 'ﺗﮯ ادھﺎرت اک دﻟﯾل ،ﺗﺗﮭﺎں دی ﻧﮩﯾں۔
آرﮔوﻣﯾﻧﭨم اﯾڈ وﯾرﮐﺋﻧڈﺋم  :ﭘﯽ ۔ 448ﺳﺗﮑﺎر 'ﺗﮯ ادھﺎرت اک دﻟﯾل ﺟس ﻧوں
f
زﯾﺎده ﺗر ﻟوک ﺗﺗﮭﺎں دے ﺛﺑوت' ﺗﮯ وﭼﺎر ﮐﯾﺗﮯ ﺑﻧﺎں اک ﻣﮩﺎن ﻧﺎم ﻟﺋﯽ
ﻣﺣﺳوس ﮐردے ﮨن۔
آرﮔوﻣﯾﻧﭨم ﻏﯾر ﮐرم ﺑدھ  :۔ 49ﺳﭨﮯ دی ﮔﻠﺗﺗﺎ ادوں ﮨﻧدی ﮨﮯ ﺟدوں ﺳﭨہ
اﺻل وّچ اس ﻋﻣﺎرت ﺗوں ﻧﮩﯾں ﺟﺎﻧدا ﺟس دوارا اﺳدا ﺳﻣرﺗﮭن ﮐﯾﺗﺎ ﺟﺎﻧﺎ
ﭼﺎﮨﯾدا ﮨﮯ۔
ڈﯾوﭨرو -ﮐﯾﻧوﻧﯾﮑل :ﭘﯽ ۔  ,, 82 9ﮐﺗﺎﺑﺎں ﺟو ﮐﯾﺗﮭوﻟﮏ ﭼرچ دوارا ﭘرﯾرت
دوﺳری ڈﮔری وﺟوں ﺳوﯾﮑﺎرﯾﺎں ﮔﺋﯾﺎں ﺳن ۔
اﺳﻣل-ﮨﺳﻧﺎ  :ﭘﻧہ  1515-ﭘرﻣﺎﺗﻣﺎ دے  99ﻧﺎم ،ﺳﺑﮭ ﺗوں ﺳﻧدر ﻧﺎم ۔ )اﯾﮩﻧﺎں
وﭼوں  28اﭘر دﺗﮯ ﮔﺋﮯ ﮨن)
ﺟﯽ رﯾﻣﻣﯾﭨس  :ﭘﯽ ۔ 66ﮐﺎﭘﯽ ﻟﮑﮭﺎری۔ ﭘراﻧﮯ ﻧﯾم دﯾﺎں ﮐﺗﺎﺑﺎں دی ﻧﻘل ﮐرن
واﻟﮯ ﻟوک۔
ب ورﺟو!
ﮨﺎﮨﺎ  !:۔ 66ر ّ
ال-واﮨب  :۔ 72ﭨﯽ اوه ﻣﺎﺋﯾﮕرﯾﺷن ج اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺑﯽ ﻣﺣﻣد اﺗﮯ ﻧوں ﻣﮑہ
ی۔ وچ ،ال-واﮨب
ﺗ ّ
ﮏ اس دے ﭼﯾﻠﮯ دی ﯾﺎﺗرا ﻧوں ،ﺑﻌد وّچ ﺳﺎل  622ﺳﺎ۔ ُ
ﻟﺋﯽ اس ﻧوں دے ﮐﮯ ﺑدﻟﯾﺎ۔
اﮔﻧوروﭨﯾؤ اﯾﻠﻧﯾﭼﯽ  :ﭘﯽ ۔  ,, 71 9اس ﻧﺎل ﺳﺑﻧدھت ﮨور ﺟﺎں ﮨور ﭘرﺳﺗﺎو
دی ﺗﮭﺎں ﻟﮯ ﮐﮯ اک اﺳﭘﺷٹ ﺳﭨہ ﭘﮩﻧﭼﯾﺎ۔
ال-واﮨب  :۔ 13 , 29,90-91 4اﻧﺟﯾل اﺗﮯ اﯾﮩہ وی ﺳﺑﮭ دے ﻟﺋﯽ ورﺗﯾﺎ
دے  27ﮐﺗﺎب۔
ﺟﮩﯾﻠﯾﺎ :ﭘﻧہ  666اوه ﻟوک ﺟو اﮔﯾﺎت ﮨن ﺟﺎں اﮔﯾﺎﻧﺗﺎ دا اودھﯽ۔
ﮐﺷﻣﯾر  âاﯾف۔آﺋﯽ۔آر۔ :۔ 66 , 91ﻧﺎﺳﺗﮏ۔
ﮐﺷﻣﯾر  âاﯾف۔آﺋﯽ۔آر۔  :ال ۔ 34-35اوﺷواﺳﯽ۔
ال-واﮨب  :۔ 21دا ﻋرﺑﯽ دا ﺷﺑد ﮨﮯ ،ﭘرﻣﯾﺷر دے ﺑﭼن دے ﻟﺋﯽ ورﺗﯾﺎ۔ ﯾﺳو
دی وی ورﺗﯽ۔
ﮐﯾﺗﮭوﺑم :ﭘﯽ ۔ 28 , 12ﭘراﻧﮯ ﻧﯾم دﯾﺎں  13ﮐﺎَو-ﭘﺳﺗﮑﺎں۔
ﻧﯾوﮐت ﭘوﺗﮭﯽ :۔ 70اک ﻧﯾوﮐت ﭘوﺗﮭﯽ اک ﮐﺗﺎب ج ﺳوﭼﯽ ،ﺟو ﮐہ اک
'ﺗﮯ ﻣﺳﯾﺣﯽ ج ﺑﮭﮕﺗﯽ ﻟﺋﯽ ﻧﯾوﮐت ﭘوﺗﮭﯽ ﻧﺎپ دا ﺑﮭﻧڈار ﮨﻧدے ﮨن دﺗﮯ
ﮔﺋﮯ دن ۔

117
ورﺗﮯ ﮔﺋﮯ ودﯾﺷﯽ ﺷﺑداں دی ﺳوﭼﯽ
ﻧﯾوﮐت ﭘوﺗﮭﯽ :۔ 72ﺳﺎرے ﮐﮭﯾﺗر وّچ ُم ﻟﯽ ﺑﮭﺎﺷﺎ ﺑوﻟﯽ ﺟﺎﻧدی ﮨﮯ ۔
- :۔ 21ﮐﺗﺎب ،ج ﮐﺗﺎب دے ﻣﺎﺗﺎ ،ﭘرﻣﯾﺷر دے ﺑﭼن دی ﺳدﯾوی ورﺗﯾﺎ ۔
ب دے ﺑﭼن دا ذﮐر ﮐردے ﮨن۔
ﻟوﮔو :ﭘﯽ ۔ 76 , 21ﺷﺑد ،ر ّ
۔
ن
و
ﻧ
ﺎ
ﻗ
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د
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ﮐ
م
ﺗ
ﺧ
ں
ﻣﯾﻧﺳہ :پ ۔25۔ ﭘﺗت اﺳﻼم ﻧو
f
ﻣﻧﯾﺳﮑوﻟس :ﭘﯽ۔  70ﻣﺎﺋﻧﺳﮑﺋل ﺳﮑرﭘٹ ،ﭘراﭼﯾن اﺗﮯ ﻣدھﯾﮕﯽ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺟﺎں
ﻻطﯾﻧﯽ ﮨﺗﮭ-ﻟﮑﮭﺗﺎں وچ ﻟﮑﮭن واﻟﯾﺎں ﺷﯾﻠﯾﺎں دا ﺳﻣوه ۔
ﻣﻧﺗﯽ :ﭘﯽ ۔ 85ﻣدھ ﯾﮓ دا اک ﺳﭘﯾن دا ﺳوﻧﺎ دﯾﻧﺎر۔
ﻧﯾﺑﯽ :ﭘﯽ ۔ 10اک ﻧﺑﯽ۔
ﻧﯾﺑﯾﺎﺋﯾم :ﭘﯽ ۔  21 , 28 , 12ﭘراﻧﮯ ﻧﯾم دی ﺑﮭوﮐﮭﺑﺎﻧﯽ ﮐﺗﺎب۔
ﻧﯾﺳﯾہ :ﭘﯽ ۔25۔ ﭘﺗت اﺳﻼم ﻧوں ﺧﺗم ﮐرن دا ﻗﺎﻧون ۔
ﭘﯽ ﻧﯾوﮐت ﭘوﺗﮭﯽ  :۔ 69اک ﭘﺎﭨﮭ دے ﺑﮭﺎگ ﻧوں ۔
ﮏ ﮐﯾﺗﯽ ﺳﻣﮕری
ﻧﯾوﮐت ﭘوﺗﮭﯽ :۔ 70ﺣواﻟہ اک ﻣوﭨﯽ ﮐﺎﻏذ-ورﮔﮯ دی ﺗ ّ
ﻧوں ﭘﭘﺎﺋرس ﭘودا ،ال دب۔ ﭘﯾﭘﯾرس اک ﮐﺎﻏذات دا ﺣواﻟہ وی دے ﺳﮑدا ﮨﮯ
ﺟو ﭘﯾﭘﯾرس دﯾﺎں ﭼﺎدراں اﺗﮯ ﻟﮑﮭﮯ ﮔﺋﮯ ﮨن ،اوه اﮐﭨﮭﮯ ﮨو ﮐﮯ اﮐﭨﮭﮯ
ﮨوﺋﮯ اﺗﮯ اک ﭘوﺗﮭﯽ دے ُم ﻟﮯ روپ وچ اک ﭘوﺗﮭﯽ وچ ﻟﭨﮏ ﮔﺋﮯ۔
ﻧﯾوﮐت ﭘوﺗﮭﯽ :۔ 48اک اک ﺳﭨہ ﺳرﮐوﻟر ﺗرک دے آدھﺎر 'ﺗﮯ' ﺗﮯ۔
ﺳوڈوﭘﮕراﭘﮭﺎ :ﭘﯽ ۔ 83ﮐﮯ ﻧﺎّن ﺟﮭوﭨﮭﮯ ﻟﯾﮑﮭﮑﺎں دے ﻧﺎل ﺟﺎﺋﻠﯽ ﺟﺎں
رﻧﮕز۔
ﺳوﭘﮭﯾرﯾم  :ﭘﯽ ۔ 88ﯾﮩودﯾﺎں دی اک ﮐﻼس ﺟﺳﻧﮯ ﭘراﻧﮯ ﻧﯾم دی ﻧﻘل ﮐﯾﺗﯽ
ﺳﯽ ۔
ı :۔ 26-27دے ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر اﯾﮑﺳﭨﯾﻧﺷن ۔
ﭨﮩرﯾﭘﮭ ﺑل ﻣﺎن :ﭘﻧہ  27 -66ﺑﮭرﺷﭨﺎﭼﺎر دے ارﺗﮭ۔
ﺗﻧﺎﮐﮭ :ﭘراﻧﯽ ﻧﯾم دﯾﺎں ﮐﺗﺎﺑﺎں ۔
ﻧﯾوﮐت ﭘوﺗﮭﯽ :۔ 16ﻧﯾوﮐت ﭘوﺗﮭﯽ ج ﻣوﺳٰﯽ دی ﮐﺗﺎب۔
ﭨوراه :ﭘﻧہ  28 , 12ﭘراﻧﮯ ﻧﯾم وچ ﻣوﺳٰﯽ دﯾﺎں  5ﮐﺗﺎﺑﺎں۔
اﻣﯽ :پ ۔ 88اوه ﺟو ﭘڑھﻧﺎ ﺟﺎں ﻟﮑﮭﻧﺎ ﻧﮩﯾں ﺟﺎﻧدا۔
ﻧﯾوﮐت ﭘوﺗﮭﯽ :۔ 70اﻧﺳﯾﺋل ﻧوں اک ﻧﯾوﮐت ﭘوﺗﮭﯽ ﺳﮑرﭘٹ )راﺟدھﺎﻧﯽ
اﮐﮭر وّچ ﭘوری ﻟﮑﮭﯾﺎ( ﻋﺎَم طور ﺗﮯ ﻻطﯾﻧﯽ اﺗﮯ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻧﯾم دے ﮐﮯ 8
ﺻدی ای ﻧوں  4دا ورﺗﯽ ﺟﺎ رﮨﯽ ﮨﮯ۔
ﻧﯾوﮐت ﭘوﺗﮭﯽ :۔ 16ﮐﺎوک ﮐﺗﺎب ج ﮨزﮐﯾﺋﯾل۔
ﻧﯾوﮐت ﭘوﺗﮭﯽ :۔ 66اک ﭘﮑﮭﻧڈ۔
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ﮐﺗﺎﺑﭼہ
ﺑﯾﻧﺳن ،آر۔ ،اﯾﻧﺳﯾل-آﺋﯾﺳﯾل ﺑرﻧﺑﺎ :ﺑﻠﻣﺳل ﺑﯾر
اراﺳﺗرﻣﺎ  ،اﺳﺗﺎﻣﺑل 1985 :۔
ﺑروس ،اﯾف ،ﭘرو ڈاﮐﭨر ،ﺑﺎﺋﯾﺑل
دﺳﺗﺎوﯾز :ﮐﯽ اوه ﺑﮭروﺳﮯ ﯾوگ ﮨن ؟  ,ڈاؤﻧرز ﮔروو،
اﻟﯾﻧوﺋس :اﻧﭨر ورﺳﭨﯽ ﭘرﯾس1964 ،۔
f
ﺑروس ،اﯾف ،ﭘرو ڈاﮐﭨر ،ﺑﺎﺋﯾﺑل دے ﮨزﮐﯾﺋﯾل ،
ڈاؤﻧرز ﮔروو ،اﻟﯾﻧوﺋس :اﻧﭨر ورﺳﭨﯽ ﭘرﯾس1988 ،۔
ﭼﯾﭘﮭر  ،ﭘرو ۔ ڈاﮐﭨر ﻟﺋﯾس ﺳﭘری ،ﺳﺳﭨﻣﭨﮏ ﺗﮭﯾؤﻻﺟﯽ ،
8ووﻻس۔ ،ڈﻻس ﭨﯾﮑﺳﺎس :ڈﻻس ﺳﯾﻣﯾﻧری ﭘرﯾس1974،۔
ﮐوﭘﯽ ،آروﻧﮓ اﯾم۔ اﺗﮯ ﮐﺎرل ﮐوﮨﯾن ،ﺗرک ﻧﺎل ﺟﺎن-ﭘﭼﮭﺎن ،
ِن ﯾﺎرک :ﻣﯾﮑﻣﻠن ﭘﺑﻠﺷﻧﮓ ﮐﻣﭘﻧﯽ1990 ،۔
ﮐوﮐس ،اے۔ ﮐﻠﯾوﻟﯾﻧڈ ،اﯾڈ۔ِ ،د اﯾﻧٹ-ﻧﮑن ﭘﮭﺎدرس ،
10ووﻟوز۔ ،ﮔرﯾﻧڈ رﯾﭘڈز :وﻟﯾﺋم ﺑﯽ۔ اﯾرڈﻣﯾﻧز
ﭘﺑﻠﺷﻧﮓ ﮐﻣﭘﻧﯽ1979 ،
ڈﯾﮏ ،ﭘﮭﻧس ﺟﯾﻧﻧﮕس ،ڈﯾﮏ دا اﯾﻧوﭨﯾٹ ڈی ﺣواﻟہ
ﺑﺎﺋﯾﺑل  ،ﻻرﯾﻧﺳوﻟﮯ ،ﺟﺎرﺟﯾﺎ1981 ،۔
ڈﯾوڈﺳن ،ﭘرو ڈاﮐﭨر ﺳﻣوﺋﯾل ،دے ﻋﺑراﻧﯽ ﭘﺎﭨﮭ
ﭘراﻧﮯ ﻧﯾم  ،ﻟﻧڈن ،ﺳﻣوﺋﯾل ﺑﯾﮕﺳﭨرس &ﺳﻧز1859 ،
ﮔﺳﻠر ،ڈاﮐﭨر۔ ﻧﺎرﻣن اﯾل ۔ اﺗﮯ ﻧﮏ ،ڈاﮐﭨر۔ وﻟﯾﺋم ای۔،
ﺑﺎﺋﯾﺑل دی اک ﻋﺎَم ﺟﺎﻧﮑﺎری  ،ﺷﮑﺎﮔو،
ﻣوڈی ﭘرﯾس1968 ،۔
ﮔزاﻻİ ،ﻣﺎم - ı,اﯾﺳﻣﺎﺳل ﺣﺳن âﯾری  ،ﻣﭨرﺳﯾم:
اﯾم۔ ﻓرﯾﺋت ،اﺳﺗﺎﻣﺑل ،ﻣروے ﺑﺎﺳم ﯾﯾﺎن1968 ،۔
ب دی دﺳﺗﺧط:
ﺟﯾﭘﮭری ،ﮔراﻧٹ ،آر۔ ،ر ّ
ﺣﯾراﻧﯽ واﻟﯽ ﺑﺎﺋﯾﺑل دﯾﺎں ﮐﮭوﺟﺎں  ،ﭨوراﻧﭨو،
اوﻧﭨﺎرﯾؤ ،ﭘﮭرﻧﭨﯾﺋر رﺳرچ ﭘﺑﻠﯾﮑﯾﺷﻧز1997 ،۔
ﮐﯾﺳﮑﯾؤﻟو ،ڈاﮐﭨر۔ اوﺳﻣﺎن  ،ﻧزوﻻﻧڈﯾن اﯾﭨﯾﺑرن ﻗرآن-
ﮐﯾرﯾم  ،اﻧﮑﺎرا :ﭨرﮐﯾﺋﮯ دﯾﯾﺎﻧﯾ ّ
ٹ وﻗﻔہ
ﻧﯾوﮐت ﭘوﺗﮭﯽ1989 ،۔
اﺑن اﺳٰﻣﻌﯾل  ،ﻋدنِ ،د ﺑﯾﻠﭘﮭ آف اﺳٰﻣﻌﯾل 2003 ،
ﻣﯾﮑڈاؤل ،ڈاﮐﭨر۔ ﺟوش ،ﺛﺑوت ﺟو اک ﮐﺎرواﮨﯽ دی ﻣﻧﮓ ﮐردے ﮨن:
ﺳﯽ ﮨﺳﭨﺋن وﺷواس ﻟﺋﯽ اﺗﮩﺎﺳﮏ ﺛﺑوت ،
اﯾروﮨﯾڈّ ﺳﭘرﻧﮕز ،ﮐﯾﻠﯾﻔورﻧﯾﺎ ،ﮐﯾﻣﭘس ﮐروﺳﯾڈ
ﻟﺋﯽ ﻣﺳﯾﺢ دے اﻧﭨرﻧﯾﺷﻧل1972 ،۔
ﻣﯾﮑڈاؤل ،ڈاﮐﭨر ﺟوش ،ﺟوش ﻣﯾﮑڈاول دا ﺳرﺑوﺗم :اے
رﯾڈی ڈﻓﯾﻧس  ،ﮐم۔ ﺑل وﻟﺳن ،ﻧﯾﺷول،
ﺗﮭﺎﻣس ﻧﯾﻠﺳن ﭘﺑﻠﯾﺷر1993 ،۔
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ﮐﺗﺎﺑﭼہ
ﮨزﮐﯾﺋﯾل ،ڈاﮐﭨر ﺟوش ،ﻧﯾو ﺛﺑوت دﺗﺎ ﮐہ ﻣﻧﮓ
اے ورڈﮐٹ  ،آﺗﮭﻧﮏ ﻣﯾڈﯾﺎ1999 ،۔
ﻧﯾوﮐت ﭘوﺗﮭﯽ ال ،ﺑروس اﯾم ،ﭘرو ڈاﮐﭨر ،ﺳﻣﭘﺎدک ،آﮐﺳﻔورfڈ
اﯾﻧوﭨﯾﭨڈ اﭘوﮐرﯾﭘﮭﺎ  ،ﺳدھﺎری ﻣﺎﻧﮑﯾﮑرن ،
اﯾﮑﺳﭘﯾﻧڈڈ اﯾڈﯾﺷنِ ،ن ﯾﺎرک ،آﮐﺳﻔورڈ ﯾوﻧﯾورﺳﭨﯾﭘرﯾس1977 ،۔
ﻧﯾوﮐت ﭘوﺗﮭﯽ ،اﯾّل اﺗﮯ اﯾّل ،ﺑرﻧﺑﺎس دی اﻧﺟﯾل  ،آﮐﺳﻔورڈ،
اﻧﮕﻠﯾﻧڈ ،ﮐﻠﯾرﻧڈن ﭘرﯾس1907 ،۔
ﻧﯾوﮐت ﭘوﺗﮭﯽ ،ﭘرو ڈاﮐﭨر ﺑرﻧﺎرڈ ،ﭘروﭨﯾﺳﭨن ﻣﺳﯾﺣﯽ
ﺛﺑوت  ،ﺷﮑﺎﮔو ،ﻣوڈی ﭘرﯾس1957 ،۔
روﺑﻧﺳن ،ﺟون “ ،ﻧواں ﻧﯾم رﯾڈٹ ﮐرﻧﺎ”1976, ،۔۔۔
ﺳﻠﮏ ،ﻣﯾﺗِﮭ ﺟﮯ۔ ،ﺑﺎﺋﯾﺑل ﮐدوں ﻟﮑﮭﯽ ﮔﺋﯽ ﺳﯽ اﺗﮯ
اس ﻧﮯ ﮐس ﻧوں ﻟﮑﮭﯾﺎ ؟ ،ﮐرﺷﭼﯾﺋن اﭘوﻟوﮔﯾﭨﮑس &
ﮐﮭوج ﻣﻧﺗراﻻ ،۔۔۔
ﭘوﺗر ﻗرآن دے ﻧﺎل اﻧﮕرﯾزی اﻧوواد  ،ﻋﻠﻣﯽ
ﻧﯾرﯾﺎٹ ،اﺳﺗﺎﻣﺑل ،ﺗرﮐﯽ1992 ،۔
ﻧواں ﺳﮑوﭘﮭﯾﻠڈ رﯾﻔرﯾﻧس ﺑﺎﺋﯾﺑل دا ادھﮑﺎرت راﺟﺎ
ﺟﯾﻣز ورژن  ،آﮐﺳﻔورڈ ﯾوﻧﯾورﺳﭨﯽ ﭘرﯾس  ،ﯾوﺋﯾﺳﺋﮯ1967 ،۔
ﺗﮭﯾم ،آرﺑﯽ  ،ﺟوﻧﯾﺋر ،ﮐﯾﻧوﻧﯾﺳﭨﯽ  ،ﮨِﺳﭨن  ،ﭨﯾﮑﺳﺎس،
ﺑﯾراﭼﮭﺎه ﭘﺑﻠﯾﮑﯾﺷﻧز1973 ،۔
ف ﭘرو ڈاﮐﭨر ،ال دی ﺑﺎﺋﯾﺑل
ال ،ﻣﯾرل اﯾ ّ
ﮏ  ،ﺷﮑﺎﮔو :ﻣوڈی ﭘرﯾس1967 ،۔
ﮨﯾﻧڈﺑ ّ
وﮐﯾﭘﯾڈﯾﺎ:
ﻧﺎﺋﯾﺳﯾﺎ دی ﺳﺑﮭﺎ
ﻋﯾﺳﺎﺋﯽ ﺑﺎﺋﯾﺑﻠﯾﮑل ﮐﯾﻧن دا وﮐﺎس ۔
ﻧﯾوﮐت ﭘوﺗﮭﯽ دھرم ۔
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