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َﻣﯾں ﺗ ُم ﺳﮯ َﺳﭻ ﮐﮩﺗﺎ ﮨ ُوں ﮐہ ﺟو ُﮐﭼﮭ ﺗ ُم زِﻣﯾن ﭘر ﺑﺎﻧدھو ﮔﮯ وه آﺳﻣﺎن ﭘر ﺑﻧدھﯾﮕﺎ
اور ﺟو ُﮐﭼﮭ ﺗ ُم زِﻣﯾن ﭘر ﮐﮭوﻟو ﮔﮯ وه آﺳﻣﺎن ﭘر ﮐُﮭﻠﮯ ﮔﺎ۔ ﭘِﮭر َﻣﯾں ﺗ ُم ﺳﮯ ﮐﮩﺗﺎ
ﮨ ُوں ﮐہ اﮔر ﺗ ُم ﻣﯾں ﺳﮯ دو َﺷﺧص زِﻣﯾن ﭘر ِﮐﺳﯽ ﺑﺎت ﮐﮯ ِﻟﺋﮯ ِﺟﺳﮯ وه ﭼﺎﮨﺗﮯ
ﮨوں ِاﺗﻔﺎق ﮐرﯾں ﺗو وه ﻣﯾرے ﺑﺎپ ﮐﯽ طرف ﺳﮯ ﺟو آﺳﻣﺎن ﭘر ﮨﮯ ا ُن ﮐﮯ ِﻟﺋﮯ
ﮨو ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔
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ﺷﮑر ادا ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﮨم ﺗﯾرا ُ
اﺋﮯ ُﺧداوﻧد ،ﮨم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ﮐﯾﻠﺋﮯ ﺗﯾرا ُ
ﺷﮑر ادا ﮐرﺗﮯ
ﮨﯾں ﮐہ ﺗ ُو ِاس ﮐﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾں ﮐﺎم ﮐرﺗﺎ رﮨﺎ ﮨﮯ اور ﮐہ ﺗ ُو ِاس ﮐﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾں ﮐﺎم
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ﺷﮑر ادا ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو ﺗ ُو ﻧﮯ
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ﯾﺳوع ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮯ ﻧﺎم ﻣﯾں ،ﮨم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ﮐﮯ ﺑدن ،ﺟﺎنُ ،روح ،ذﮨن اور ﺟذﺑﺎت ﮐو
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ﺟذﺑﺎت اور ﻣﻘﺎﺻد ﮐﯽ ﺷراﮐت ﮐرﺳﮑﮯ ﺟو ﯾﺳوع ﮐﮯ ُﺧود اﭘﻧﮯ دل ﻣﯾں ﮨﮯ۔
آﻣﯾن۔
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ﻗدم ﻣﺿﺑوط اور ﯾﻘﯾﻧﯽ ﮨ ُوں۔ ﮨم ِاس ﮐو ا ُس رﺣم ،ﻓﺿل ،ﭘﯾﺎرُ ،ﻣﻌﺎﻓﯽ اور ﺷﺧﺻﯽ
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۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐﮯ اﻧدر ﺳﮯ ﮨر ﻗدﯾم اور ﺑُرے ا ُﻓﮑﺎر ﮐﮯ اﻧداز ﮐو ﮐﮭوﻟﺗﮯ ﮨﯾں اور
ِاس ﮐﯾﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ ﮨر ﻏﻠط اﻋﺗﻘﺎد ،روﺋﯾﮯ ،ﺧواﮨش ،ﺗرﻏﯾب ،ﻋﺎدت اور اطوار ﮐو
ﺑﮭﯽ۔ ﮨم ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں اور ﮨر ُروﺣﺎﻧﯽ اﭨ ُوٹ اﻧﮓ ﮐو ﻧﯾﭼﮯ ﻻﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو ِاس ﻣﯾں
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ﯾﺎ ﻓرﯾب ﮐﮭﺎﺋﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺑب ﺳﮯ ﮨ ُوﺋﮯ ﮨوں  ،ﻧﯾز ﺟُﮭوٹ اور ﺧﺎم ﻋﻘﺎﺋد
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ﺟو د ُﻧﯾﺎ ِاس ﭘر ﻻﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ُﺧداوﻧد ﯾﺳوع ﮐﯽ روﺷﻧﯽ ﮐو واﺿﺢ طور ﭘر دﯾﮑﮭ
ﺳﮑﮯ۔ ُﺧداوﻧد ﯾﺳوع ﮐﺎ ﮨر ﺑﯾش ﻗﯾﻣت ﮐﻠﻣہ ﺟو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐﮯ دﻣﺎغ اور دل
ﻣﯾں داﺧل ﮨو ُﭼﮑﺎ ﮨﮯ ِاس ﻣﯾں دن اور ﮨﻔﺗہ ﺑﮭر ﭘﺎک ُروح ﮐﮯ ﻓﺿل ﺳﮯ زﻧده
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رﮨﮯ اور ﻣﺿﺑوطﯽ ﭘﺎﺋﮯ ۔ آﻣﯾن۔

ﻧﮯ اور ﮐﮭوﻟﻧﮯ ﮐﯽ د ُﻋﺎ
)د ُوﺳروں ﮐﯾﻠﺋﮯ(
ﻣﺗﯽ  18:18۔ 19

ﻧﮯ اور ﮐﮭوﻟﻧﮯ ﮐﯽ د ُﻋﺎ
)د ُوﺳروں ﮐﯾﻠﺋﮯ(
ﻣﺗﯽ  18:18۔ 19

َﻣﯾں ﺗ ُم ﺳﮯ َﺳﭻ ﮐﮩﺗﺎ ﮨ ُوں ﮐہ ﺟو ُﮐﭼﮭ ﺗ ُم زِﻣﯾن ﭘر ﺑﺎﻧدھو ﮔﮯ وه آﺳﻣﺎن ﭘر ﺑﻧدھﯾﮕﺎ
اور ﺟو ُﮐﭼﮭ ﺗ ُم زِﻣﯾن ﭘر ﮐﮭوﻟو ﮔﮯ وه آﺳﻣﺎن ﭘر ﮐُﮭﻠﮯ ﮔﺎ۔ ﭘِﮭر َﻣﯾں ﺗ ُم ﺳﮯ ﮐﮩﺗﺎ
ﮨ ُوں ﮐہ اﮔر ﺗ ُم ﻣﯾں ﺳﮯ دو َﺷﺧص زِﻣﯾن ﭘر ِﮐﺳﯽ ﺑﺎت ﮐﮯ ِﻟﺋﮯ ِﺟﺳﮯ وه ﭼﺎﮨﺗﮯ
ﮨوں ِاﺗﻔﺎق ﮐرﯾں ﺗو وه ﻣﯾرے ﺑﺎپ ﮐﯽ طرف ﺳﮯ ﺟو آﺳﻣﺎن ﭘر ﮨﮯ ا ُن ﮐﮯ ِﻟﺋﮯ
ﮨو ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔

َﻣﯾں ﺗ ُم ﺳﮯ َﺳﭻ ﮐﮩﺗﺎ ﮨ ُوں ﮐہ ﺟو ُﮐﭼﮭ ﺗ ُم زِﻣﯾن ﭘر ﺑﺎﻧدھو ﮔﮯ وه آﺳﻣﺎن ﭘر ﺑﻧدھﯾﮕﺎ
اور ﺟو ُﮐﭼﮭ ﺗ ُم زِﻣﯾن ﭘر ﮐﮭوﻟو ﮔﮯ وه آﺳﻣﺎن ﭘر ﮐُﮭﻠﮯ ﮔﺎ۔ ﭘِﮭر َﻣﯾں ﺗ ُم ﺳﮯ ﮐﮩﺗﺎ
ﮨ ُوں ﮐہ اﮔر ﺗ ُم ﻣﯾں ﺳﮯ دو َﺷﺧص زِﻣﯾن ﭘر ِﮐﺳﯽ ﺑﺎت ﮐﮯ ِﻟﺋﮯ ِﺟﺳﮯ وه ﭼﺎﮨﺗﮯ
ﮨوں ِاﺗﻔﺎق ﮐرﯾں ﺗو وه ﻣﯾرے ﺑﺎپ ﮐﯽ طرف ﺳﮯ ﺟو آﺳﻣﺎن ﭘر ﮨﮯ ا ُن ﮐﮯ ِﻟﺋﮯ
ﮨو ﺟﺎﺋﮯ ﮔﯽ۔

ﺷﮑر ادا ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﮨم ﺗﯾرا ُ
اﺋﮯ ُﺧداوﻧد ،ﮨم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ﮐﯾﻠﺋﮯ ﺗﯾرا ُ
ﺷﮑر ادا ﮐرﺗﮯ
ﮨﯾں ﮐہ ﺗ ُو ِاس ﮐﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾں ﮐﺎم ﮐرﺗﺎ رﮨﺎ ﮨﮯ اور ﮐہ ﺗ ُو ِاس ﮐﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾں ﮐﺎم
ﮐرﻧﺎ ﺟﺎری رﮐﮭﮯ ﮔﺎ۔ ﮨم ﺗﯾرے ﭘﯾﺎر ﮐﯾﻠﺋﮯ ُ
ﺷﮑر ادا ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو ﺗ ُو ﻧﮯ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ﭘر ظﺎﮨر ﮐﯾﺎ ﮨﮯ ،ا ُن ﻣﻧﺻوﺑوں ﮐﯾﻠﺋﮯ ﺟو ﺗ ُو ﻧﮯ ِاس ﮐﯾﻠﺋﮯ ﺗﯾﺎر ﮐر
رﮐﮭﮯ ﮨﯾں اور ﮐہ ﺗ ُو ﮐﺑﮭﯽ ِاس ﮐﺎ ﺳﺎﺗﮭ ﻧﮩﯾں ﭼﮭوڑے ﮔﺎ۔ آﻣﯾن۔

ﺷﮑر ادا ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﮨم ﺗﯾرا ُ
اﺋﮯ ُﺧداوﻧد ،ﮨم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ﮐﯾﻠﺋﮯ ﺗﯾرا ُ
ﺷﮑر ادا ﮐرﺗﮯ
ﮨﯾں ﮐہ ﺗ ُو ِاس ﮐﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾں ﮐﺎم ﮐرﺗﺎ رﮨﺎ ﮨﮯ اور ﮐہ ﺗ ُو ِاس ﮐﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾں ﮐﺎم
ﮐرﻧﺎ ﺟﺎری رﮐﮭﮯ ﮔﺎ۔ ﮨم ﺗﯾرے ﭘﯾﺎر ﮐﯾﻠﺋﮯ ُ
ﺷﮑر ادا ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو ﺗ ُو ﻧﮯ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ﭘر ظﺎﮨر ﮐﯾﺎ ﮨﮯ ،ا ُن ﻣﻧﺻوﺑوں ﮐﯾﻠﺋﮯ ﺟو ﺗ ُو ﻧﮯ ِاس ﮐﯾﻠﺋﮯ ﺗﯾﺎر ﮐر
رﮐﮭﮯ ﮨﯾں اور ﮐہ ﺗ ُو ﮐﺑﮭﯽ ِاس ﮐﺎ ﺳﺎﺗﮭ ﻧﮩﯾں ﭼﮭوڑے ﮔﺎ۔ آﻣﯾن۔

ﯾﺳوع ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮯ ﻧﺎم ﻣﯾں ،ﮨم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ﮐﮯ ﺑدن ،ﺟﺎنُ ،روح ،ذﮨن اور ﺟذﺑﺎت ﮐو
ُﺧدا ﮐﯽ ﻣرﺿﯽ اور ﻣﻘﺎﺻد ﮐﯾﻠﺋﮯ ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﮨم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐو ُﺧدا ﮐﯽ
ﺳﭼﺎﺋﯽ اور ﯾﺳوع ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮯ ﺗﮑﻣﯾل ﮐرده ﮐﺎم ﮐﯾﻠﺋﮯ ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﮨم ِاس ﮐﮯ
ﺧﯾﺎﻻت ﮐو ﯾﺳوع ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮯ ﺧﯾﺎﻻت ﮐﯾﺳﺎﺗﮭ ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ ﯾہ ا ُن ﺧﯾﺎﻻت ،
ﺟذﺑﺎت اور ﻣﻘﺎﺻد ﮐﯽ ﺷراﮐت ﮐرﺳﮑﮯ ﺟو ﯾﺳوع ﮐﮯ ُﺧود اﭘﻧﮯ دل ﻣﯾں ﮨﮯ۔
آﻣﯾن۔

ﯾﺳوع ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮯ ﻧﺎم ﻣﯾں ،ﮨم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ﮐﮯ ﺑدن ،ﺟﺎنُ ،روح ،ذﮨن اور ﺟذﺑﺎت ﮐو
ُﺧدا ﮐﯽ ﻣرﺿﯽ اور ﻣﻘﺎﺻد ﮐﯾﻠﺋﮯ ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﮨم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐو ُﺧدا ﮐﯽ
ﺳﭼﺎﺋﯽ اور ﯾﺳوع ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮯ ﺗﮑﻣﯾل ﮐرده ﮐﺎم ﮐﯾﻠﺋﮯ ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﮨم ِاس ﮐﮯ
ﺧﯾﺎﻻت ﮐو ﯾﺳوع ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮯ ﺧﯾﺎﻻت ﮐﯾﺳﺎﺗﮭ ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ ﯾہ ا ُن ﺧﯾﺎﻻت ،
ﺟذﺑﺎت اور ﻣﻘﺎﺻد ﮐﯽ ﺷراﮐت ﮐرﺳﮑﮯ ﺟو ﯾﺳوع ﮐﮯ ُﺧود اﭘﻧﮯ دل ﻣﯾں ﮨﮯ۔
آﻣﯾن۔

ﮨم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐﮯ ﭘﺎؤں ﮐو ﺳﭼﺎﺋﯽ ﮐﮯ راﺳﺗﮯ ﮐﯾﻠﺋﮯ ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ ِاس ﮐﮯ
ﻗدم ﻣﺿﺑوط اور ﯾﻘﯾﻧﯽ ﮨ ُوں۔ ﮨم ِاس ﮐو ا ُس رﺣم ،ﻓﺿل ،ﭘﯾﺎرُ ،ﻣﻌﺎﻓﯽ اور ﺷﺧﺻﯽ
ﻗُرﺑﺎﻧﯽ ﮐﯾﻠﺋﮯ ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو ﻣﺳﯾﺢ ﮐﯽ ﺻﻠﯾب ﻣﯾں ﭘﺎﺋﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﮨم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐﮯ اﻧدر ﺳﮯ ﮨر ﻗدﯾم اور ﺑُرے ا ُﻓﮑﺎر ﮐﮯ اﻧداز ﮐو ﮐﮭوﻟﺗﮯ ﮨﯾں اور
ِاس ﮐﯾﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ ﮨر ﻏﻠط اﻋﺗﻘﺎد ،روﺋﯾﮯ ،ﺧواﮨش ،ﺗرﻏﯾب ،ﻋﺎدت اور اطوار ﮐو
ﺑﮭﯽ۔ ﮨم ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں اور ﮨر ُروﺣﺎﻧﯽ اﭨ ُوٹ اﻧﮓ ﮐو ﻧﯾﭼﮯ ﻻﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو ِاس ﻣﯾں
ِان روﯾوں ﺳﮯ ُﻣﻧﺳﻠﮏ ﮨﯾں۔ ﮨم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﻣﯾں ﻣﻌﺎف ﻧہ ﮐرﻧﮯ ،ﺧوف ،اﻧﺗﺷﺎر
اور ﺑﮯ اﻋﺗﻣﺎدی ﮐﯽ ُروح ﮐو ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں۔ ِاس ﮐﮯ ﻋﻼوه ،ﮨم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐﮯ
اﻧدر ﮐﺳﯽ ﻗﺳم ﮐﯽ ُﺧود اﻋﺗﻣﺎدی ،اﻧﮑﺎر ،ﻏﻠﺑﮯ ،د ُوﺳروں ﮐﮯ اﺳﺗﺣﺻﺎل  ،طﻧز
اور ﺗﮑﺑُر ﮐو ﺑﮭﯽ ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں۔ آﻣﯾن۔

ﮨم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐﮯ ﭘﺎؤں ﮐو ﺳﭼﺎﺋﯽ ﮐﮯ راﺳﺗﮯ ﮐﯾﻠﺋﮯ ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ ِاس ﮐﮯ
ﻗدم ﻣﺿﺑوط اور ﯾﻘﯾﻧﯽ ﮨ ُوں۔ ﮨم ِاس ﮐو ا ُس رﺣم ،ﻓﺿل ،ﭘﯾﺎرُ ،ﻣﻌﺎﻓﯽ اور ﺷﺧﺻﯽ
ﻗُرﺑﺎﻧﯽ ﮐﯾﻠﺋﮯ ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو ﻣﺳﯾﺢ ﮐﯽ ﺻﻠﯾب ﻣﯾں ﭘﺎﺋﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﮨم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐﮯ اﻧدر ﺳﮯ ﮨر ﻗدﯾم اور ﺑُرے ا ُﻓﮑﺎر ﮐﮯ اﻧداز ﮐو ﮐﮭوﻟﺗﮯ ﮨﯾں اور
ِاس ﮐﯾﺳﺎﺗﮭ ﺳﺎﺗﮭ ﮨر ﻏﻠط اﻋﺗﻘﺎد ،روﺋﯾﮯ ،ﺧواﮨش ،ﺗرﻏﯾب ،ﻋﺎدت اور اطوار ﮐو
ﺑﮭﯽ۔ ﮨم ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں اور ﮨر ُروﺣﺎﻧﯽ اﭨ ُوٹ اﻧﮓ ﮐو ﻧﯾﭼﮯ ﻻﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو ِاس ﻣﯾں
ِان روﯾوں ﺳﮯ ُﻣﻧﺳﻠﮏ ﮨﯾں۔ ﮨم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﻣﯾں ﻣﻌﺎف ﻧہ ﮐرﻧﮯ ،ﺧوف ،اﻧﺗﺷﺎر
اور ﺑﮯ اﻋﺗﻣﺎدی ﮐﯽ ُروح ﮐو ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں۔ ِاس ﮐﮯ ﻋﻼوه ،ﮨم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐﮯ
اﻧدر ﮐﺳﯽ ﻗﺳم ﮐﯽ ُﺧود اﻋﺗﻣﺎدی ،اﻧﮑﺎر ،ﻏﻠﺑﮯ ،د ُوﺳروں ﮐﮯ اﺳﺗﺣﺻﺎل  ،طﻧز
اور ﺗﮑﺑُر ﮐو ﺑﮭﯽ ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں۔ آﻣﯾن۔

ﮨم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐﮯ اﻧدر ﮐﺳﯽ ﺑﮭﯽ اور ا ُن ﺗﻣﺎم ﻧﺗﺎﺋﺞ ﮐو ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو دھوﮐہ
ﯾﺎ ﻓرﯾب ﮐﮭﺎﺋﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺑب ﺳﮯ ﮨ ُوﺋﮯ ﮨوں  ،ﻧﯾز ﺟُﮭوٹ اور ﺧﺎم ﻋﻘﺎﺋد
ﮐﮯ ﺳﺑب ﺳﮯ ﮨوں۔ ﮨم ِاس ﮐﮯ ذﮨن ﮐو اﻧﺗﺷﺎر اور اﻧدھﯾرے ﺳﮯ ﮐﮭوﻟﺗﮯ ﮨﯾں
ﺟو د ُﻧﯾﺎ ِاس ﭘر ﻻﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ُﺧداوﻧد ﯾﺳوع ﮐﯽ روﺷﻧﯽ ﮐو واﺿﺢ طور ﭘر دﯾﮑﮭ
ﺳﮑﮯ۔ ُﺧداوﻧد ﯾﺳوع ﮐﺎ ﮨر ﺑﯾش ﻗﯾﻣت ﮐﻠﻣہ ﺟو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐﮯ دﻣﺎغ اور دل
ﻣﯾں داﺧل ﮨو ُﭼﮑﺎ ﮨﮯ ِاس ﻣﯾں دن اور ﮨﻔﺗہ ﺑﮭر ﭘﺎک ُروح ﮐﮯ ﻓﺿل ﺳﮯ زﻧده
رﮨﮯ اور ﻣﺿﺑوطﯽ ﭘﺎﺋﮯ ۔ آﻣﯾن۔

ﮨم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐﮯ اﻧدر ﮐﺳﯽ ﺑﮭﯽ اور ا ُن ﺗﻣﺎم ﻧﺗﺎﺋﺞ ﮐو ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو دھوﮐہ
ﯾﺎ ﻓرﯾب ﮐﮭﺎﺋﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺑب ﺳﮯ ﮨ ُوﺋﮯ ﮨوں  ،ﻧﯾز ﺟُﮭوٹ اور ﺧﺎم ﻋﻘﺎﺋد
ﮐﮯ ﺳﺑب ﺳﮯ ﮨوں۔ ﮨم ِاس ﮐﮯ ذﮨن ﮐو اﻧﺗﺷﺎر اور اﻧدھﯾرے ﺳﮯ ﮐﮭوﻟﺗﮯ ﮨﯾں
ﺟو د ُﻧﯾﺎ ِاس ﭘر ﻻﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﯾہ ُﺧداوﻧد ﯾﺳوع ﮐﯽ روﺷﻧﯽ ﮐو واﺿﺢ طور ﭘر دﯾﮑﮭ
ﺳﮑﮯ۔ ُﺧداوﻧد ﯾﺳوع ﮐﺎ ﮨر ﺑﯾش ﻗﯾﻣت ﮐﻠﻣہ ﺟو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐﮯ دﻣﺎغ اور دل
ﻣﯾں داﺧل ﮨو ُﭼﮑﺎ ﮨﮯ ِاس ﻣﯾں دن اور ﮨﻔﺗہ ﺑﮭر ﭘﺎک ُروح ﮐﮯ ﻓﺿل ﺳﮯ زﻧده
رﮨﮯ اور ﻣﺿﺑوطﯽ ﭘﺎﺋﮯ ۔ آﻣﯾن۔

ُﺧداوﻧد ﯾﺳوع ﮐﮯ ﻧﺎم ﻣﯾں ،ﮨم ﮨر ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎت ﮐﮯ اﺛر ﮐو ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو ِاس ﺳﮯ
ﮐﮩﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﮯ  ،ﯾﺎ ِاس ﻧﮯ ﮐﮩﯽ ﮨﮯ ﯾﺎ ِاس ﮐﯽ ﺑﺎﺑت ﮐﮩﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﮯ۔ ﮨم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐو
ا ُن ﺗﻣﺎم ﺷﮑﻧﺟوں ﺳﮯ ﮐﮭوﻟﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو ِاس ﮐﮯِ ،اس ﮐﮯ آﺑﺎؤاﺟداد اور د ُوﺳروں
ﮐﮯ ُﮔﻧﺎﮨوں اور ﺧطﺎؤں ﮐﺎ ﻧﺗﯾﺟہ ﮨﯾں۔ ُﺧداوﻧد ﯾﺳوع ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮯ ﻧﺎم ﻣﯾں ،ﮨم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐو ِاس ﮐﮯ آﺑﺎؤاﺟداد ﮐﯽ طرف ﺳﮯ آﻧﮯ واﻟﯽ ﻟﻌﻧﺗوں اور ﺗﻣﺎم
ﻗﯾدوں ﺳﮯ ﮐﮭوﻟﺗﮯ ﮨﯾں  ،اور ﮨم اﻋﻼن ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ ﯾہ ﻟﻌﻧﺗﯾں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ﭘر اور ِاس ﮐﮯ ﺧﺎﻧدان ﭘر ﮐﺳﯽ طور ﺑﮭﯽ اﺛر اﻧداز ﻧہ ﮨوں۔آﻣﯾن۔

ُﺧداوﻧد ﯾﺳوع ﮐﮯ ﻧﺎم ﻣﯾں ،ﮨم ﮨر ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎت ﮐﮯ اﺛر ﮐو ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو ِاس ﺳﮯ
ﮐﮩﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﮯ  ،ﯾﺎ ِاس ﻧﮯ ﮐﮩﯽ ﮨﮯ ﯾﺎ ِاس ﮐﯽ ﺑﺎﺑت ﮐﮩﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﮯ۔ ﮨم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐو
ا ُن ﺗﻣﺎم ﺷﮑﻧﺟوں ﺳﮯ ﮐﮭوﻟﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو ِاس ﮐﮯِ ،اس ﮐﮯ آﺑﺎؤاﺟداد اور د ُوﺳروں
ﮐﮯ ُﮔﻧﺎﮨوں اور ﺧطﺎؤں ﮐﺎ ﻧﺗﯾﺟہ ﮨﯾں۔ ُﺧداوﻧد ﯾﺳوع ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮯ ﻧﺎم ﻣﯾں ،ﮨم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐو ِاس ﮐﮯ آﺑﺎؤاﺟداد ﮐﯽ طرف ﺳﮯ آﻧﮯ واﻟﯽ ﻟﻌﻧﺗوں اور ﺗﻣﺎم
ﻗﯾدوں ﺳﮯ ﮐﮭوﻟﺗﮯ ﮨﯾں  ،اور ﮨم اﻋﻼن ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ ﯾہ ﻟﻌﻧﺗﯾں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ﭘر اور ِاس ﮐﮯ ﺧﺎﻧدان ﭘر ﮐﺳﯽ طور ﺑﮭﯽ اﺛر اﻧداز ﻧہ ﮨوں۔آﻣﯾن۔

ﯾﺳوع ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ ﮨم ﺷﯾطﺎن ﮐو زﻧﺟﯾروں ﺳﮯ ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں ﺗﺎ ﮐہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮨر ﻗﺳم ﮐﯽ ﻣﻌﺎﺷﯽ اور ُروﺣﺎﻧﯽ ﺑرﮐﺎت ﭘﮭر ﺳﮯ ﺣﺎﺻل ﮐر
ﺳﮑﮯ ﺟو ِاس ﺳﮯ ﭼﮭﯾﻧﯽ ﮔﺋﯽ ﺗﮭﯾں۔ ﮨم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐﮯ ﺑدن ،ﺟﺎنُ ،روح ،
دﻣﺎغ اور ﺟذﺑﺎت ﮐو ﺷﯾطﺎن ﮐﮯ اﺛرات ﺳﮯ ﮐﮭوﻟﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﮨم ﮨر ﮐﺳﯽ ﮐﯽ ﭼﺎل
اور ﭨﮭوﮐر دﯾﻧﮯ واﻟوں ﮐو ﮨﻼک ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو ﺷﯾطﺎن ﻧﮯ ِاس ﮐﮯ راﺳﺗﮯ ﻣﯾں
رﮐﮭﮯ ﮨﯾں۔آﻣﯾن۔

ﯾﺳوع ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ ﮨم ﺷﯾطﺎن ﮐو زﻧﺟﯾروں ﺳﮯ ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں ﺗﺎ ﮐہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮨر ﻗﺳم ﮐﯽ ﻣﻌﺎﺷﯽ اور ُروﺣﺎﻧﯽ ﺑرﮐﺎت ﭘﮭر ﺳﮯ ﺣﺎﺻل ﮐر
ﺳﮑﮯ ﺟو ِاس ﺳﮯ ﭼﮭﯾﻧﯽ ﮔﺋﯽ ﺗﮭﯾں۔ ﮨم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐﮯ ﺑدن ،ﺟﺎنُ ،روح ،
دﻣﺎغ اور ﺟذﺑﺎت ﮐو ﺷﯾطﺎن ﮐﮯ اﺛرات ﺳﮯ ﮐﮭوﻟﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﮨم ﮨر ﮐﺳﯽ ﮐﯽ ﭼﺎل
اور ﭨﮭوﮐر دﯾﻧﮯ واﻟوں ﮐو ﮨﻼک ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو ﺷﯾطﺎن ﻧﮯ ِاس ﮐﮯ راﺳﺗﮯ ﻣﯾں
رﮐﮭﮯ ﮨﯾں۔آﻣﯾن۔

ﮨم ِان ﺗﻣﺎم ﺑﺎﺗوں ﮐو ﮨﻣﺎرے ُﺧداوﻧد اور ﻧﺟﺎت دﮨﻧده ﯾﺳوع ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮯ ﻧﺎم ﻣﯾں
ﮐﮭوﻟﺗﮯ اور ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﮨم ُﺧدا ﮐﯽ ﺗﻣﺟﯾد ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ ُﺧداوﻧد ﯾﺳوع ﻣﺳﯾﺢ ﻧﮯ
ﮨﻣﯾں اﯾﺳﺎ ﮐرﻧﮯ ﮐﺎ اﺧﺗﯾﺎر اور ُﮐﻧﺟﯾﺎں دی ﮨﯾں۔ ُﺧداوﻧد  ،ﮨم ِان ﺳﭼﺎﺋﯾوں ﮐﯾﻠﺋﮯ
ﺗﯾرا ُ
ﺷﮑر ادا ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو ﺗ ُو ﻧﮯ ﺑﺎﺋﺑل ﻣﯾں ﮨم ﭘر واﺿﺢ ﮐﯽ ﮨﯾں۔

ﮨم ِان ﺗﻣﺎم ﺑﺎﺗوں ﮐو ﮨﻣﺎرے ُﺧداوﻧد اور ﻧﺟﺎت دﮨﻧده ﯾﺳوع ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮯ ﻧﺎم ﻣﯾں
ﮐﮭوﻟﺗﮯ اور ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﮨم ُﺧدا ﮐﯽ ﺗﻣﺟﯾد ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ ُﺧداوﻧد ﯾﺳوع ﻣﺳﯾﺢ ﻧﮯ
ﮨﻣﯾں اﯾﺳﺎ ﮐرﻧﮯ ﮐﺎ اﺧﺗﯾﺎر اور ُﮐﻧﺟﯾﺎں دی ﮨﯾں۔ ُﺧداوﻧد  ،ﮨم ِان ﺳﭼﺎﺋﯾوں ﮐﯾﻠﺋﮯ
ﺗﯾرا ُ
ﺷﮑر ادا ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو ﺗ ُو ﻧﮯ ﺑﺎﺋﺑل ﻣﯾں ﮨم ﭘر واﺿﺢ ﮐﯽ ﮨﯾں۔

اب ﺳﮯ ﻟﯾﮑر ،ﮨم ُﺧداوﻧد ﮐﯽ ﻗُدرت اور ﺟﻼل ﮐﺎ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﭘر اﻋﻼن ﮐرﺗﮯ
ﮨﯾں۔ ُﺧداوﻧد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐﮯ ﮔردا ﮔرد آگ ﮐﯽ ﺑﺎڑ ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮨو اور ﯾہ ُﺧداوﻧد ﮐﯽ
ﺣﺿوری اور ﺣﻔﺎظت ﮐو ﻣﺣﺳوس ﮐرﺳﮑﮯ ،ﮨم ِاس ﺳب ﮐﯾﻠﺋﮯ ُﺧداوﻧد ﯾﺳوع
ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮯ ﻗﺎدر ﻧﺎم ﻣﯾں د ُﻋﺎ ﻣﺎﻧﮕﺗﮯ ﮨﯾں۔ آﻣﯾن۔

اب ﺳﮯ ﻟﯾﮑر ،ﮨم ُﺧداوﻧد ﮐﯽ ﻗُدرت اور ﺟﻼل ﮐﺎ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﭘر اﻋﻼن ﮐرﺗﮯ
ﮨﯾں۔ ُﺧداوﻧد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐﮯ ﮔردا ﮔرد آگ ﮐﯽ ﺑﺎڑ ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮨو اور ﯾہ ُﺧداوﻧد ﮐﯽ
ﺣﺿوری اور ﺣﻔﺎظت ﮐو ﻣﺣﺳوس ﮐرﺳﮑﮯ ،ﮨم ِاس ﺳب ﮐﯾﻠﺋﮯ ُﺧداوﻧد ﯾﺳوع
ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮯ ﻗﺎدر ﻧﺎم ﻣﯾں د ُﻋﺎ ﻣﺎﻧﮕﺗﮯ ﮨﯾں۔ آﻣﯾن۔

ُﺧداوﻧد ﯾﺳوع ﮐﮯ ﻧﺎم ﻣﯾں ،ﮨم ﮨر ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎت ﮐﮯ اﺛر ﮐو ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو ِاس ﺳﮯ
ﮐﮩﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﮯ  ،ﯾﺎ ِاس ﻧﮯ ﮐﮩﯽ ﮨﮯ ﯾﺎ ِاس ﮐﯽ ﺑﺎﺑت ﮐﮩﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﮯ۔ ﮨم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐو
ا ُن ﺗﻣﺎم ﺷﮑﻧﺟوں ﺳﮯ ﮐﮭوﻟﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو ِاس ﮐﮯِ ،اس ﮐﮯ آﺑﺎؤاﺟداد اور د ُوﺳروں
ﮐﮯ ُﮔﻧﺎﮨوں اور ﺧطﺎؤں ﮐﺎ ﻧﺗﯾﺟہ ﮨﯾں۔ ُﺧداوﻧد ﯾﺳوع ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮯ ﻧﺎم ﻣﯾں ،ﮨم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐو ِاس ﮐﮯ آﺑﺎؤاﺟداد ﮐﯽ طرف ﺳﮯ آﻧﮯ واﻟﯽ ﻟﻌﻧﺗوں اور ﺗﻣﺎم
ﻗﯾدوں ﺳﮯ ﮐﮭوﻟﺗﮯ ﮨﯾں  ،اور ﮨم اﻋﻼن ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ ﯾہ ﻟﻌﻧﺗﯾں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ﭘر اور ِاس ﮐﮯ ﺧﺎﻧدان ﭘر ﮐﺳﯽ طور ﺑﮭﯽ اﺛر اﻧداز ﻧہ ﮨوں۔آﻣﯾن۔

ُﺧداوﻧد ﯾﺳوع ﮐﮯ ﻧﺎم ﻣﯾں ،ﮨم ﮨر ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎت ﮐﮯ اﺛر ﮐو ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو ِاس ﺳﮯ
ﮐﮩﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﮯ  ،ﯾﺎ ِاس ﻧﮯ ﮐﮩﯽ ﮨﮯ ﯾﺎ ِاس ﮐﯽ ﺑﺎﺑت ﮐﮩﯽ ﮔﺋﯽ ﮨﮯ۔ ﮨم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐو
ا ُن ﺗﻣﺎم ﺷﮑﻧﺟوں ﺳﮯ ﮐﮭوﻟﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو ِاس ﮐﮯِ ،اس ﮐﮯ آﺑﺎؤاﺟداد اور د ُوﺳروں
ﮐﮯ ُﮔﻧﺎﮨوں اور ﺧطﺎؤں ﮐﺎ ﻧﺗﯾﺟہ ﮨﯾں۔ ُﺧداوﻧد ﯾﺳوع ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮯ ﻧﺎم ﻣﯾں ،ﮨم
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐو ِاس ﮐﮯ آﺑﺎؤاﺟداد ﮐﯽ طرف ﺳﮯ آﻧﮯ واﻟﯽ ﻟﻌﻧﺗوں اور ﺗﻣﺎم
ﻗﯾدوں ﺳﮯ ﮐﮭوﻟﺗﮯ ﮨﯾں  ،اور ﮨم اﻋﻼن ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ ﯾہ ﻟﻌﻧﺗﯾں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ﭘر اور ِاس ﮐﮯ ﺧﺎﻧدان ﭘر ﮐﺳﯽ طور ﺑﮭﯽ اﺛر اﻧداز ﻧہ ﮨوں۔آﻣﯾن۔

ﯾﺳوع ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ ﮨم ﺷﯾطﺎن ﮐو زﻧﺟﯾروں ﺳﮯ ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں ﺗﺎ ﮐہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮨر ﻗﺳم ﮐﯽ ﻣﻌﺎﺷﯽ اور ُروﺣﺎﻧﯽ ﺑرﮐﺎت ﭘﮭر ﺳﮯ ﺣﺎﺻل ﮐر
ﺳﮑﮯ ﺟو ِاس ﺳﮯ ﭼﮭﯾﻧﯽ ﮔﺋﯽ ﺗﮭﯾں۔ ﮨم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐﮯ ﺑدن ،ﺟﺎنُ ،روح ،
دﻣﺎغ اور ﺟذﺑﺎت ﮐو ﺷﯾطﺎن ﮐﮯ اﺛرات ﺳﮯ ﮐﮭوﻟﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﮨم ﮨر ﮐﺳﯽ ﮐﯽ ﭼﺎل
اور ﭨﮭوﮐر دﯾﻧﮯ واﻟوں ﮐو ﮨﻼک ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو ﺷﯾطﺎن ﻧﮯ ِاس ﮐﮯ راﺳﺗﮯ ﻣﯾں
رﮐﮭﮯ ﮨﯾں۔آﻣﯾن۔

ﯾﺳوع ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ ﮨم ﺷﯾطﺎن ﮐو زﻧﺟﯾروں ﺳﮯ ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں ﺗﺎ ﮐہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮨر ﻗﺳم ﮐﯽ ﻣﻌﺎﺷﯽ اور ُروﺣﺎﻧﯽ ﺑرﮐﺎت ﭘﮭر ﺳﮯ ﺣﺎﺻل ﮐر
ﺳﮑﮯ ﺟو ِاس ﺳﮯ ﭼﮭﯾﻧﯽ ﮔﺋﯽ ﺗﮭﯾں۔ ﮨم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐﮯ ﺑدن ،ﺟﺎنُ ،روح ،
دﻣﺎغ اور ﺟذﺑﺎت ﮐو ﺷﯾطﺎن ﮐﮯ اﺛرات ﺳﮯ ﮐﮭوﻟﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﮨم ﮨر ﮐﺳﯽ ﮐﯽ ﭼﺎل
اور ﭨﮭوﮐر دﯾﻧﮯ واﻟوں ﮐو ﮨﻼک ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو ﺷﯾطﺎن ﻧﮯ ِاس ﮐﮯ راﺳﺗﮯ ﻣﯾں
رﮐﮭﮯ ﮨﯾں۔آﻣﯾن۔

ﮨم ِان ﺗﻣﺎم ﺑﺎﺗوں ﮐو ﮨﻣﺎرے ُﺧداوﻧد اور ﻧﺟﺎت دﮨﻧده ﯾﺳوع ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮯ ﻧﺎم ﻣﯾں
ﮐﮭوﻟﺗﮯ اور ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﮨم ُﺧدا ﮐﯽ ﺗﻣﺟﯾد ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ ُﺧداوﻧد ﯾﺳوع ﻣﺳﯾﺢ ﻧﮯ
ﮨﻣﯾں اﯾﺳﺎ ﮐرﻧﮯ ﮐﺎ اﺧﺗﯾﺎر اور ُﮐﻧﺟﯾﺎں دی ﮨﯾں۔ ُﺧداوﻧد  ،ﮨم ِان ﺳﭼﺎﺋﯾوں ﮐﯾﻠﺋﮯ
ﺗﯾرا ُ
ﺷﮑر ادا ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو ﺗ ُو ﻧﮯ ﺑﺎﺋﺑل ﻣﯾں ﮨم ﭘر واﺿﺢ ﮐﯽ ﮨﯾں۔

ﮨم ِان ﺗﻣﺎم ﺑﺎﺗوں ﮐو ﮨﻣﺎرے ُﺧداوﻧد اور ﻧﺟﺎت دﮨﻧده ﯾﺳوع ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮯ ﻧﺎم ﻣﯾں
ﮐﮭوﻟﺗﮯ اور ﺑﺎﻧدھﺗﮯ ﮨﯾں۔ ﮨم ُﺧدا ﮐﯽ ﺗﻣﺟﯾد ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ ُﺧداوﻧد ﯾﺳوع ﻣﺳﯾﺢ ﻧﮯ
ﮨﻣﯾں اﯾﺳﺎ ﮐرﻧﮯ ﮐﺎ اﺧﺗﯾﺎر اور ُﮐﻧﺟﯾﺎں دی ﮨﯾں۔ ُﺧداوﻧد  ،ﮨم ِان ﺳﭼﺎﺋﯾوں ﮐﯾﻠﺋﮯ
ﺗﯾرا ُ
ﺷﮑر ادا ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﺟو ﺗ ُو ﻧﮯ ﺑﺎﺋﺑل ﻣﯾں ﮨم ﭘر واﺿﺢ ﮐﯽ ﮨﯾں۔

اب ﺳﮯ ﻟﯾﮑر ،ﮨم ُﺧداوﻧد ﮐﯽ ﻗُدرت اور ﺟﻼل ﮐﺎ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﭘر اﻋﻼن ﮐرﺗﮯ
ﮨﯾں۔ ُﺧداوﻧد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐﮯ ﮔردا ﮔرد آگ ﮐﯽ ﺑﺎڑ ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮨو اور ﯾہ ُﺧداوﻧد ﮐﯽ
ﺣﺿوری اور ﺣﻔﺎظت ﮐو ﻣﺣﺳوس ﮐرﺳﮑﮯ ،ﮨم ِاس ﺳب ﮐﯾﻠﺋﮯ ُﺧداوﻧد ﯾﺳوع
ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮯ ﻗﺎدر ﻧﺎم ﻣﯾں د ُﻋﺎ ﻣﺎﻧﮕﺗﮯ ﮨﯾں۔ آﻣﯾن۔

اب ﺳﮯ ﻟﯾﮑر ،ﮨم ُﺧداوﻧد ﮐﯽ ﻗُدرت اور ﺟﻼل ﮐﺎ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﭘر اﻋﻼن ﮐرﺗﮯ
ﮨﯾں۔ ُﺧداوﻧد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﮐﮯ ﮔردا ﮔرد آگ ﮐﯽ ﺑﺎڑ ﮐﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮨو اور ﯾہ ُﺧداوﻧد ﮐﯽ
ﺣﺿوری اور ﺣﻔﺎظت ﮐو ﻣﺣﺳوس ﮐرﺳﮑﮯ ،ﮨم ِاس ﺳب ﮐﯾﻠﺋﮯ ُﺧداوﻧد ﯾﺳوع
ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮯ ﻗﺎدر ﻧﺎم ﻣﯾں د ُﻋﺎ ﻣﺎﻧﮕﺗﮯ ﮨﯾں۔ آﻣﯾن۔

