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 مھاڳ
ِء آئون  ي پ�ھڻ جي الکھن �تاب 

اوھان جي ھمت وڌائڻ چاھیان 
ڀو ڇاالِء جو ج�ھن اوھین ھن 

ي قبول ک وچنطاقت سان ٿرُپور 
�ندا تہ اوھین ی�دم بدلجي 
ِویندا ۽ اوھین آشرواد جي 

طاقت کي پنھنجي  تمام وِڏي
ھ� ڏینھن  ۔ڄاٹیندازندگي ۾ 

یر، ج�ھن مون ۽ سو جو صبح
ڊ برن�ن ٻنھيِء نیرڻ پئي رچرؔ 

ڊ برن�ن مون کي �یو ت�ھن رچرؔ 
آشرواد جي  ِایشورٻڌایو تہ 

 پڌروکي مون تي  وچنطاقت جي 
�یو آھي۔ جیئن ِئي مون ِاھو 
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ُٻڌو ت�ھن مون پنھنجي اندر ھ� 
۔ مون ڄاتائین کي ن طاقتنئیِ 

 يآشرواد ج انھيءَ سوچیو تو 
بہ  طاقت کي ٻین ماٹھن تائین

پھچائڻ ُگھرجي۔ ج�ھن تہ مون 
پنھنجي من�ليَء جي ھ� �یمپ ۾ 

جِي  وچنڊ برن�ن جي ھن رچرؔ 
کي ڏیکاِري۔  وی�یو سٿنيءَ 
 وچنُٻڌو۔ ھن  وچنسٿنيَء اھو 

پنھنجي  ئيکي ٻڌڻ کانپوِء سٿ
۾ آشرواد جي  پنھنجي زندگيءَ 

 ۔لڳا ڄاٹڻھ� نِئین طاقت کي 
جي زندگي ۾ ھ� نِئین  ھر �نھن

۔ ُانھن جي گواھین گواھي ھئي
کي ُٻڌڻ سان آشرواد وارا 
نتیجا سامھون اچڻ لڳا۔ ھ� 

گواھي ٻڌاِئي  پنھنجي ءَ واپاري
تہ سندس �اروبار لڳ ٿڳ ختم 

کي ُٻڌڻ  وچنھو پر ِھن  ویوِڀي 
کانپوِء ِٻن ھفتن جي اندر 
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کیس �اروبار ۾ آشرواد  ِایشور
۽ ٻیھر ھن کي بحال �ري  وڏن

ِني ڇ�یو۔ گھڻاِئي ماٹھون جسما
بیمارین ۾  �یترین ِئيطور تي 

ِگرفتار ھئا پر ھن آشرواد 
ُانھن  کي ُٻڌڻ کانپوءِ  وچنواري 

 صحتیابي۾ جسماِني  نجي زندگی
 ۔یوآشرواد اچي و وجي بحاِلي ج

 ِایشورکي ُٻڌڻ جي الِء  وچنھن 
�یترن ِئي مل�ن جا دروازا 
کولیا۔ پوِء آئون �ینیا ۽ 
یوگن�ا ویس ۽ پنھنجي دوست 

برن�ن کي بہ ساڻ وِٺي ڊ رچرؔ 
ویس ۽ ھن عبادت جي فرق فرق 

سٿنيَء  وچنپنھنجو موقعن تي 
ماٹھن جي  وچنکي ٻڌایو۔ ھن 

زندگین جا بندن �وڙي ڇ�یا۔ 
ھر طرح جي ڏکن، مصیبتن ۽ 

ائین جو زور ُ�ِ�ي ڌ۽ ج ُمش�التن
ماٹھن روئڻ شروع �ري ڏنو ویو۔
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۽ سٿنيَء جذبن ۽ دلیريَء 
نِئین  ھ� يمنجھان آتِم� طور ت

ي ۽ آشرواد جي ئطاقت حاصل �
طاقت سان ٿرجي ویا۔ آئون 

 ھن ناوھین ڀو تہ جی��ھن اڄاٹ
�تاب کي پ�ھندا ۽ ان تي عمل 

جي الِء اوھان  ِایشور�ندا تہ 
جي وفاداِري وِڌي وینِدي ۽ 
آشرواد جي طاقت کي حاصل �ري 

جي بادشاھت کي اڳتي  ِایشور
وڌائڻ جي الِء استعمال ڀیڻ 

اوھان کي بہ  یشوراِ لڳندا ۽ 
ٻین جي آشرواد جي الِء وڌی� 

 کان وڌی� استعمال �ندو۔
 
 

 ن�ئجیوف ِو�ل
 ن� منس�ریزئجیوف ِو�ل
 پرومس �یپرز: چیئرمین

 آ�لین�، نیؔوزي لین�
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ڊ برن�ن کي آشرواد رچرؔ  ِایشور
جي طاقت جو ُم�اشفو بخشیو 

ڀو تہ آھي۔ ۽ آئون سمجھان 
ِاھا ھن دور جي الِء ھ� وڏي 

بي جو ُم�اشفو آھي۔ ڇو جو مرت
کي  وچنجئین ئي رچرڊ ھن 

مھل  انھيءَ ُٻڌائي ڀو، ماٹھون 
ِئي ان جي حقیقت ۽ ُاونھائي کي 
قبول �ن ڀا ۽ آشرواد حاصل �ن 

�ري ئي اسان رچرڊ  انھيءَ ڀا۔ 
کي پنھنجي من�ليَء جي مختلف 

 وچنپروگرامن ۽ عبادتن ۾ ھن 
ڏِني ۽  دعوتکي ٻڌائڻ جي 

ٹھن جي رین مانتیجو ھزا
آشرواد جي  يئھو ۽ سٿ بحاليءَ 

سان ٿرجي ویا۔  ھ� نِئین طاقت
ھو جنھن  وچنھ� اھ�و  وچن يھ

اسان جي من�ليَء جي ھرھ� 
 وچنوشواسي تي اثر �یو ۽ ھن 

کي ُٻڌڻ کانپوِء تمام وشواسین 
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جي زندگین جا نتیجا سامھون 
آیا۔جی�ي ماٹھون ��ھن ٻین جي 
الِء آشرواد حاصل �ندڙ نہ ھئا 

کي ُٻڌڻ  وچني رچرڊ جي ھن ُاھ
طاقت سان  يکانپوِء آشرواد ج

ٻین جي الِء آشرواد ۽ ٿرجي ویا 
ڀیڻ جي الِء تیار ِڀي  سببجو 

ویا ۽ ُاھي پيُء، فرزند ۽ 
پویتر آتما جي نالي سان ٻین 

ڀیندا  سببجي الِء آشرواد جو 
برن�ن جي ھن  چرڊآئون رویا۔

ڀو  واکاڻ�تاب جي دل سان 
ر ڀو دجي ق وچن�یان ۽ ھن جي 

�یان بیش� ھي �تاب اسان جي 
��نب، معاشري ۽ قوم جي الِء 

 آھي۔ سببآشرواد جو 
 

 سبري �ذ�ي
ؔ
 پال

 نیشنل ڏائری��ر پرومس �یپرز
ین�

ؔ
 آ�لین�، نیوزي ل
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 تعارف
جوش سان ھر ماٹھون سڌائین 

ڌڻ ٻُ ۽ خوشيَء جي خبر  ٿریل
ڀو۔ ج�ھن مون آشرواد  گُھري

 نڏیڻ جي قدر ۽ قیمت کي لڌائی
ن لڳو تہ جیئن تہ مون کي ایئ

مان مون کي �و  پویتر شاستر
خزانو ملي ویو آھي۔ آئون 
ڏاڍو خوش ھئس، جیئن تہ مون 
پنھنجي انھن تجربن ۽ خیالن 
جو اظھار پنھنجي دوست جیوف 

سان  (Geoff Wiklund)ن� ئِو�ل
�یو۔ ھن مون کي پنھنجي 

کي ٻڌائڻ جي  وچنمن�ليَء ۾ ھن 
۾  ع2015الِء چیو۔ ھن فیبروري 

 شیوا۾  من�ليءَ مونکي پنھنجي 
جي الِء دعوت ڏِني۔ ُاھي وِڏي 

کي ُٻڌڻ جي  وچنخوشيِء سان ھن 
 ھئا۔ آسائتاالِء 
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۾  من�ليءَ  وچنج�ھن مون ھي 
تہ پاس�ر برائن فرانس  یوٻڌا

رھندو ھو  جی�و نیوزي لین� ۾
ھو۔  املُھو بہ ھن عبادت ۾ ش

ان جو نتیجو اھو ن�تو تہ ُان 
زي لین� ۾ پنھنجي پاڻ بہ نیو

 ۔ُٻڌایو وچن۾ ِاھو  من�ليءَ 
جي ماٹھن  من�ليءَ ج�ھن ان جي 

ٻڌو تہ ُاھي ی�دم  وچنِاھو 
کي قبول �رڻ جي الِء  وچن انھيءَ 

جي  وچنتیار ھئا ۽ انھن ھن 
کي  نمطابق پنھنجي زندگی

 عیوضُگذارڻ شروع �یو جنھن جي 
۾ آشرواد وارا نتیجا سامھون 

و اقرار سٿنيَء ِھن ڳالھ ج آیا۔
�یائین تہ ُانھن پھرین ��ھن 

جي بادشاھي جي بابت  ِایشوربہ 
ناھي ُٻڌو۔ ِاھا  وچناھ�و 

بل�ل نِئین   تعلیم انھن جي الءِ 
پوِء فیبروري ُھئي۔ ُان کان
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۾ آئون  نَ جي آخِري ڏینھ ع2015
سان گ�  (Geoff)پاس�ر جیوف 

�ینیا ۽ یوگین�ا ویس۔ انھن 
 (Geoff)مل�ن ۾ پاس�ر جیوف 

سان گ� ملي  خادمنرین ھزا
�ِري رھیو ھو۔ پاس�ر  شیوا

محسوس �یائین  (Geoff)جیوف 
ڙ اثر �ندھتي  وچنتہ منھنجو 

ُاتي  ۔ثابت ِڀي سگھي ڀو
ڏکڻ آمری�ا، آس�ریلیا ۽ 

گھڻا  کان بہ تمامآفری�ا 
انھن اھو وچن  خادم آیل ھئا

 گھڻِي ِدلجاءِ  ُٻڌي مون کي تمام
ھي آشرواد اھ�ي نموني ۽ ڏني 

ان وڌ ماٹھن کوڌ  وچنرو وا
ھن �تاب ۾  تائین پھتو۔

 وچنآشرواد جي طاقت جو 
گھڻوئي آسان ۽ عمل �رڻ جي 

�ري جی�و بہ  انھيءَ آھي۔  الئق
پنھنجي ھن �تاب کي پ�ھندو سو 
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 نزندگي ۾ آشرواد جي ھ� نئی
 ي لٿندو۔ھخزاني کي ڳول

مون پنھنجي زندگي ۾ وشواسي ۽ 
غیر وشواسین کي آشرواد ڏیڻ 

ھو�لن،  نورتو آ۔ آئو سِکي
اسپتالن، گلین، یتیم خانن ۾ 
ماٹھن کي آشرواد ڏیندو 
آھیان۔ ج�ھن آئون سفر �ندو 
آھیان تہ ایئر ھوس�س ۽ جھاز 
جي سڄي اس�اف کي آشرواد 

ھیان، آئون ُرڳو ماٹھن ڏیندو آ
نہ پر ِئي جي الِء  يعجي مال مت

آشرواد بہ جانورن جي الِء 
ي اٹھن جگھرندو آھیان۔ آئون م

گھرندو  آشروادخرچَي جي الِء 
آھیان۔ آئون وڏن وڏن واپارین 
جي الِء آشرواد گھرندو آھیان 

جي  ِایشورتہ جیئن ُاھي 
بادشاھي جي الِء استعمال ڀین۔ 

 پرارڀناگھڻاِئي ماٹھون ج�ھن 
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�رائڻ جي الِء مون وٽ ایندا 
جي نالي  ِایشورآھن تہ آئون 

سان انھن جي الِء آشرواد جو 
غیر وشواسین و آھیان۔عالن �ندا

سان ڳالھ ٻولھ �ندي مون 
محسوس �یو تہ انھن جي 

۽ شاِدي ُمرادي ۽ ٻین �اروبار 
جي الِء آشرواد  موقعناھ�ن 

نہ آھي  ُڏکیوگھرڻ ایترو 
 پرارڀناجیترو تہ انھن جي الِء 

آھي۔ پر اسان جو  ُڏکیوگھرڻ 
الِء آشرواد گھرڻ  و�نھن ماٹھ

ئي بڻا گوپرارڀنادِئي ُھن کي 
سگھي ڀو۔ ۽ ھن کي یسوع مسیح 

طاقت ۽ پیار  ُم�تي ڏیندڙجي 
جو تجربو ڏیئي سگھي ڀو۔ 
منھنجي زندگي جي ھي گواھي 
 آھي تہ آشرواد جي طاقت

ي ڀي ۽ ھن ڇ� بدالئيزندگین کي 
منھنجي زندگي کي بہ  طاقت
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 ِایشورآشرواد ڏیڻ ڇ�یو۔ بدالئي
 ِایشورجي فطرت آھي ڇو تہ 
 موجب اسان کي پنھنجي ُصورت

الِء ِاھا  انھيءَ �یو آھي  خلق
ندر موجود فطرت اسان جي ا

جي  ایشورآھي۔ پویتر آتما 
آھي تہ اھي  آسائتوماٹھن جو 

ایمان ۽ یسوع مسیح جو اختیار 
حاصل �ري اڳتي قدم وڌائین ۽ 
محبت سان آشرواد ڏیئي ٻین جي 

ن۔ مون کي یزندگین کي جیت
ٿروسو آھي تہ ھي �تاب ھن 

ي مددگار ۾ اوھان ج شیوا
خدواند یسوع مسیح  ڀیندي۔
ي بي اختیار ناھي ڇ�یو کاسان 

ھن اسان کي اختیار ڏنو  پر
آھي تہ اسان ھن جي عطا �یل 
طاقت سان ھن دنیا کي بدلجي 
سگھون ڀا۔ مون کي ٿروسو آھي 
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تہ اوھان ھن �تاب کي پ�ھڻ 
 سان آشرواد حاصل �ندا۔

 
ن
ؔ
 رچرڊ برن�

 
 

 و پھریونصحِ 
 

 ؟ءِ ال جي د ڇاآشروا
 
 

 سیاٹپ
� ان گآئون پنھنجي زال سان 

ي جاِء نومیا ج ائشدجي پی
(Noumea)  ویس۔ بیش� ِاھا ھ�

رومن �یڀول� مل� آھي۔ مون 
۽  جاچ �ئيغور سان  يُاتي ج

محسوس �یائین تہ ُاتي جا 
ماٹھون اونڌاھي ۾ زندگي 
گذاري رھیا ھئا۔ اڃان تائین 
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، رسمن ۽ نپنھنجن مذھبي رواج
 نمن ۾ ڦاڀل ھئا ۽ �ِئیعجیب �

عادتن جو ش�ار ِڀي ُچ�ا ھئا۔ 
�یترائي ماٹھون جادوگِري ۾ 

ئا ۽ پنھنجي زندگي الِء ڦاڀل ھ
ان مدد حاصل �ندا کجادوگرن 

منھنجي زال مون کي ھ� ھئا۔
عورت جي گھر وِٺي وِئي جی�ا 

ھ�ن ِئي ُبڇ�ن جي الِء ا صحتیابي
ماغي دماٹھن وٽ وڃي وڃي 

مصیبتن جو  دبائو ۽ �یتِرین ئي
ر ِڀي ُچ�ي ُھِئي۔ ھاڻ ُان جي ش�ا
۾ دشمن جِي پاڃاِري ُھِئي۔  ءَ يڳچ

 ھو دماغي طور تي بیمار ُھِئي۔
مون کي خبر پِئي تہ ھو ج�ھن 

ھرین ھ� وشواسي ُھِئي ِان کان پ
ت�ھن مون ُان جي زندگي مان 
شیطان کي یسوع مسیح جي ڏنل 
اختیار سان ن�ِري وڃڻ جو ح�م 

 انھيءَ عورت  ڏنو۔ اھا نوجوان
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وقت آزاد ِڀي وِئي۔ ُان جا بندن 
یسوع مسیح جي نالي سان ُکلي 

 جي تمام ُبريویا ۽ ھو پنھن
 کان آزاد ِڀي وِئي۔ تحال

 عالئقي ۾ ھ� اھ�ي ماٹھو انھيءَ 
کي ڏٺو سین جی�و لڳاتار معدي 
جو مریض ھو۔ مون یسوع جي 

ت �ِئي تہ حنالي ۾ ُان کي نصی
ڱڻ جی��ھن ھو پنھنجي گھر جي ا

کي �ڍي اڇالئي ڇ�ي  ُمورتيءَ مان 
ملندي۔ ُان  صحتیابيتہ ُان کي 

پئَي لڳو کي ائین �رڻ سان ڊپ 
نھن پر اھو ضروِري ھو تہ ھو ا

کان آزاد ِڀي  آتمائنتمام ُبري 
حاصل �ري۔ �جھ مھینن  صحتیابي

 انھيءَ کان پوِء ج�ھن آئون 
عالئقي ۾ ٻیھر ویس تہ ُان 

سان ملیس ۽ ُان کان  ماٹھو
ائون۔ یي جي مرض بابت ُپڇمعد

ُان جواب ڏنائین تہ ادا رچرڊ 
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برؔن�ن مون گھڻیِئي سوچ وچار 
جي  ِایشور�رڻ کان پوِء 
کي  ُمورتيءَ رھنماِئي سان ُان 

پنھنجي گھر جي اڱڻ مان �ڍي 
ُاڇالئَي ڇ�یو ھو ۽ ھاٹي آئون 

 بل�ل چڱو ٿلو ڀي ویو آھیان۔

�نھن ٻئَي موقعي تي آئون ھ��ي 
 گھر ۾ ُبڌمت ھيءَ انگھر ۾ ویس۔ 

کي مڃڻ وارا ھئا۔ ُان ) مذھب(
جِي زال �ینسر جِي مریض  ھمراھ

ھِئي۔ ُانھن کي بہ مون یسوع 
مسیح جي نالي سان نصیحت �ِئي 
تہ پنھنجي گھر مان ُبڌ جِي 
مورِتي کي �ڍي ڇ�ین۔ ُان عورت 
جي م�س پویتر آتما جِي 
فرمانبرداري �ندي ُان ُمورِتي 

مون ُان  کي ُاڇالئي ڇ�یو۔ پوءِ 
ُگھِري ۽  پرارڀناعورت جي الِء 
کي ٻڌَي  آتمائنتمام بُري 

ي ڇ�یائون۔ ۽ ُان گھر مان ن�رِ 
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 ُبريوڃڻ جو ُح�م ڏنو۔ تمام 
یسوع جي نالي سان  آتمائون

ٿڄي ویون ۽ اھا عورت جی�ا 
ج��یل ھِئي ۽ اڌرنڳي جو ش�ار 
ھِئي ھاٹي مڀي کان وِٺي پیرن 
تائین پنھنجي سڄي بدن کي 

سگھندي ھِئي ۽ یسوع جي چورَي 
نالي سان ُاِڀي بیِٺي ۽ ھلڻ 

کي ڏسڻ  ھن سڄي واقعي لِڳي۔
کان پوِء مون ۽ منھنجي زال 
فیصلو �یائین تہ نومیا 

(Noumea)  جي مل� ۾ باقائدا
جي شروعات �ِئي  شیواتعلیمي 

وڃي۔ اھا تعلیم ڍیرڪ پرؔنس 
ڏِني جی�ا ویھیِن صِدي جا مشھور 
ر آتِم� استاد ۽ بائبل �یچ

 انھيءَ ھئا۔ ج�ھن تہ مون 
تعلیمي سلسلي موجب پنھنجا 

 تیار �رڻ شروع �یا۔ وچن
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ن ۾ �ِنو ڳالھائڻ ۽ وچنانھن 
سُٺو ڳالھائڻ ۽ تنھن کانپوِء 
انھن جي نتیجن جو ذ�ر ھو تہ 

طرح  ءَ �ھ�ي ٻولھاسان جا 
تخلیقي �م �ن ڀا۔ ھن م�اشفي 
سان گ�و گ� اسان ھن �تاب ۾ 
آشرواد جي طاقت جي بابت 

 سکندا سین۔

اسان جي لفظن 
 طاقتجي 

آئون لفظن جِي طاقت بابت اھ�ي 
سُٺي سُٺي �تابن جو حوالو نڀو 
ڏیڻ چاھیان پر ُان حقیقت کي 
بیان �رڻ چاھیان ڀو جی�و 
منھنجي الِء تمام گھڻِي اھمیت 

۾ لکیل   21:18مثل رکندي آھي۔
حیاتي ۽ موت انسان ”آھي تہ 

جي زبان جي وس ۾ آھن، سو 
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جی�ي �جھہ ڳالھائي انسان 
تنھن جا نتیجا کیس ئي  ڀو،

اسان جا لفظ “ .ٿوڳڻا پون ڀا
ڙ آھن ٿلین ِاھي مثبت داثر �ن
منفي تعمیِري ُھجن یا  ُھجن یا

ثر ڏیکارین ڀا تباھ �ُن۔ اھي ا
ندا ھائیجی�ا �جھ اسان ڳال

 سون اھو ِئي تخلیق ڀیندو۔
۾ وڌی�  35-25 :12مِتي 
سو اي نانگ جا   ”لکیل آھي 

اوھین �یئن چڱیون ! چؤ ٻ
ڳالھیون چئي سگھو ڀا، ج�ھن 

. تہ اوھین پاڻ بڇ�ا آھیو
ڏسو، دل دیڳ�و زبان ڏوئي، 
جی�ي ھجي اندر ٻاھر �ڍي سو 

ھ� چڱو ماٹھو پنھنجي دل  ئي
جي چڱي خزاني مان چڱیون 
ڳالھیون ڀو �ڍي ۽ بڇ�و ماٹھو 
پنھنجي دل جي بري خزاني مان 

 .“بریون ڳالھیون �ڍي ڀو



(24) 
 

ہ ھ� تنقیدي سوچ تج�ھن 
سڌائین تنقید  رکڻ وارو ماٹھو

ئي �ندو۔ ھو �نھن کي بہ دل 
جاِء نڀو ڏئَي سگھي ن�َي وِري 

 انھيءَ آشرواد ڏِئي سگھي ڀو۔ 
الِء تہ شُ�ر نہ �رڻ واِري دل 
سدائین ُٿ� ٿ�ائیندي رھندي 
شھوت پرسِتي سان ٿریل دل 
ُبڇ�اِئي جي میون سان ٿریل 

ہ ھوندي۔ ھو �نھن جي الِء ب
آشرواد جو سبب نڀو بڻجي 
سگھي۔ ھن وقت دنیا منفي سوچ 
سان ٿرُپور آھي۔ ت�ھن بہ 
وشواسین جو چال چلن ۽ �ردار 
انھن کان فرق آھي۔ ُاھي ھر 
حال ۾ شُ�ر ُگذار، چڱن میوَن 
سان ٿریل ۽ سٿنَي جي الِء 

یندا۔ انھن ڀ سببآشرواد جو 
۽ سالمِتي  ِدالسيجِي دلیون خوشي، 
ن۔ جی�و بہ سان ٿریل ھوندیو

دا سون اھ�و ُلڻندا ناسان پوکی
سون۔ ِان بابت اوھان کي سوچڻ 
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جیئن تہ وشواسي جي ضرورت آھي۔
جی�ا نئین سر پیدا ڀیڻ جو 

�ا آھن، ُاھي تجربو حاصل �ِري چُ 
۽ گوشتین  شریرنئین دل، نئین 

پویتر دل حاصل �ري ُچ�ا آھن۔ 
تہ ھاٹي  وفرمائي ڀ شاستر

خلوق اسان یسوع مسیح ۾ نئین م
آھیون۔ تنھن �ري نئین مخلوق 
ھئڻ جي حیثیت سان اسان کي ھر 
وقت مثبت ڳالھائڻو آھي ۽ ٻین 
جي الِء آشرواد جو سبب ڀیڻو 

اسان کي پنھنجي دل جي آھي۔
�رٹي آھي ڇاالِء جو  سنٿالوڌی� 

الف اسان جي دل مان �نھن جي خ
منفي لفظ نہ ن�رن جنھن سان 

ن کي رنج پھچي۔ ڇو جو نھ�
ھو ُٻِڌي ۽ ڏِسي حیران اوھین اِ 

ڀیندا تہ گھڻو �ري وشواسي 
ماٹھون بہ ٻیَن جو رنج حاصل 
�ري پاڻ کي ِپ�ین ڀا ۽ ٻیَن کي 

 بہ لعنتي بڻائین ڀا۔
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 اسان جو س�
چڱِي ۽ مثبت ڳالھ ٻولھ سان ٻیَن (

 )جي الِء آشرواد جو سبب بڻجو۔
ھ� وشواسي ھئڻ جي ناطي اسان جِي 

ي ۽ زندگي یسوع سان ڳنڍیل آھ
اسان جي زندگي مان یسوع جي 
محبت جون ندیون وھن ڀیون۔ پر 
اسان پنھنجي چڱي ۽ مثبت ڳالھ 
 ٻولھ جي �ري ان کان بہ وڌی�
اڳتي وِڌي سگھون ڀا۔ اسان 

 ِورھائيآشرواد ٻین ۾  وپنھنج
الِء  انھيءَ سگھون ڀا ۽ بیش� اسان 

س�یا ویا آھیون تہ ٻیَن کي دل 
جاِء ڏیڻ ۽ آشرواد جو سبب 

ون۔ ٻیَن کي آشرواد ڏیڻ اسان بڻج
 9-8: 3پطرس  -1جو عظیم س� آھي۔

مطلب تہ اوھین سٿیئي  ”پ�ھو۔
پاڻ ۾ ھ� دل ڀي گذاریو ۽ ھ�ٻئي 
سان الڳاپن ۾ ھمدرديَء، پیار، 
نرم دليَء ۽ نماٹائيَء واري 
طبیعت اختیار �ریو۔ بديَء جي 
عیوض بدي نہ �ریو ۽ گار جي 
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بدلي گار نہ ڏیو، ا�لندو 
 ِایشور�ریو، ڇا�اڻ تہ  ناپرارڀ

اوھان کي آشرواد جا وارث ڀیڻ 
ڇاالِء جو منھنجا “ .الِء س�یو آھي

اسان آشرواد جي الِء س�یا ! عزیزو
ویا آھیون تہ آشرواد حاصل 

آؔدم ۽ حؔوا  ِایشور�ریون۔ ج�ھن 
کي خلق �یو تہ سٿ کان پھرین 

 انھن کي آشرواد ڏنائین۔
 :۾ لکیل آھي 28 :1پیڌائش 

آشرواد ڏیئي چیو  رِایشو”
گھڻا ٻار ڄڻیو ۽ ڌرتيَء کي “تہ

ٿرپور ۽ تابع �ریو، مڇین تي، 
پکین تي ۽ سٿني جانورن تي 

آؔدم ۽  ِایشور “ .ح�مراني �ریو
ان �ري ھو  وحؔوا کي آشرواد ڏن

آشرواد جو سبب ِڀي سگھندا ۽ وِڌي 
 ِایشورسگھندا ھئا۔ آشرواد ڏیڻ 

جِي فطرت ۽ صفت آھي۔ ان �ري 
ختیار آھي تہ اسان بہ ااسان وٽ 

۾  شیواٻین کي آشرواد ڏیڻ جِي 
�ریون۔  اڳتي وڌون ۽ طاقت حاصل
۔ ج�ھن ویسوع مسیح بہ آشرواد ڏن
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مان ڏانھن کڄیو ویو تہ ُان ھو آس
 ۔واد ڏنکي آشرو چیلن نپنھنج

 :پ�ھو 51-50 :24لوقا 
پوِء یسوع انھن کي یروشلم کان ”

عنیاه ڳوٺ جي   ٻاھر �ڍي بیت
آیو ۽ پنھنجا ھڀ کڻي  ویجھو وٺي

انھن الِء آشرواد گھریائین۔ جیئن 
ئي انھن الِء آشرواد گھري رھیو 
ھو تہ کانئن جدا ڀیندو ویو، 

 “ .تان جو آسمان ڏانھن کڄي ویو
یسوع مسیح جو �ردار ۽ ُان 
جِي زندگي اسان الِء ھ� مثال آھي۔ 
اسان ُان جي صورت تي خلق �یا 
ویا آھیون ِان �ري اسین آشرواد 

کي ٻیَن جي وارا آھیون ۽ اسان 
 الِء آشرواد وارا ڀیڻو آھي۔

 

وشواسي آشرواد ڇا 
 آھي؟

 ” پراٹي عھدنامي ۾ لفظ
  جي الِء عبراِني لفظ “دآشروا

“Barak”  استعمال ڀیو آھي۔ ِان
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جي سوچ  ِایشورجي معنٰي آھي تہ 
جي ارادي موجب  ِایشور۽ 

ڳالھائڻ۔ ج�ھن تہ نئین 
جي  “دآشروا”عھدنامي ۾ لفظ 

 ”Eulogia“الِء یوناِني لفظ 
نئین  استعمال ڀیو آھي۔

جي  “آشرواد”عھدنامي ۾ لفظ  
 ”Eulogia“الِء یوناني لفظ 

استعمال ڀیندو آھي ۽ ان جي 
معنٰي آھي تہ ٻیَن جي الِء چڱو 
ڳالھائڻ یعني ٻیَن کي آشرواد 
ڏیڻ ۽ ٻیَن کي دلجاِء ڏیڻ۔ 

 ِایشورجي سوچ ۽  ِایشوریعني 
موجب �نھن  حمر جي ارادي ۽

اصل ۾ آشرواد  سان ڳالھائڻ۔
آھي جو آئون  واکاڻھائي جِي اِ 

ھن �تاب ۾ استعمال �ندس۔ 
پنھنجي ڏاھپ ۽ سیاٹپ  ِایشور

سان ھن دنیا ۾ پنھنجي 
بادشاھي جِي وسعت جي الِء �جھ 
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جي الِء پنھنجي  شیواماٹھن جي 
سان انھن جون حدون مقرر  رحم

کي  شیوا�یون آھن ۽ ھو ھن 
پنھنجي ماٹھن جي ذریعي پورو 

چاھي ڀو۔ ھو انھن جي  �رڻ
وسیلي سان ماٹھن کي آشرواد 
ڏیڻ چاھي ڀو۔ جیئن تہ ھ� 
وشواسي ھئڻ جي �ري آئون 

جي ھن ارادي ۽ سوچ کي  ِایشور
سمجھي سگھان ڀو ۽ ُان موجب 
ٻڌاِئي سگھان ڀو تہ ھو پنھنجي 
فرزند یسوع مسیح جي نالي سان 

اھي ماٹھن کي آشرواد ڏیڻ چ
ڀو۔ جی��ھن آئون وشواس ۽  

 ِایشورمحبت سان اھو �ندس تہ 
آسمان کان مون کي پنھنجو 
اختیار ۽ پنھنجي طاقت عطا 
�ندو ۽ مون کي امید آھي تہ 

تمام حاالتن کي بدلڻ  ِایشور
شروع �ري ڇ�یندو۔ ۽ تمام 
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بڇ�یون ڳالھیون ۽ �ِنا �م 
چڱاِئي ۾ بدلجڻ شروع ِڀي 

گواِھي اھا منھنجي ذاِتي ویندا۔
جي  ِایشورآھي تہ ج�ھن آئون 

جي سوچ موجب  ِایشورارادي ۽ 
ُگھران  پرارڀناماٹھن جي الِء 

 ِایشورڀو ۽ آئون ڏسان ڀو تہ 
انھن جي الِء پنھنجا منصوبا 

ڀو۔ ترتیب ڏیڻ شروع �ري ڇ�ي 
 سُجاڳپر ٻئي پاسي شیطان بہ 

جي  ِایشورِڀي ویندو آھي تہ ھو 
منصوبن کي ُان جي زندگي مان 
نا�ام بڻاِئي سگھي ۽ ُان جي 

 آشرواد ۽ خوشي کي کسي وٺي۔
ھو تباھي ۽ بربادي جو �م 

جي  ِایشور�رڻ چاھي ڀو پر 
 ڀئي ۽ ُان جو شُ�ر ُھجي۔ واکاڻ
تہ جی�و اوھان ۾  ڇا�اڻ ”

آھي سو انھيَء کان وڌی� 
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طاقتور آھي جی�و دنیا ۾ 
 )4 :4یوحنا  -1(.“آھي

جي فطرت آھي ۽  ِایشوراھا 
ھي تہ ھو ماٹھن کي خواھش آ

ن آشرواد کي اآشرواد ڏیئي۔
 ِایشورشیطان رو�ي نڀو سگھي۔ 

پنھنجي ارادي تي قائم آھي۔ ۽ 
ُان جا ارادا ۽ منصوبا قائم 
رھندا۔ ھو چاھي ڀو تہ یسوع 
مسیح جا وڌی� ٿائر ۽ ٿیڻون 
ُھجن۔ ھو سٿنيَء کي پنھنجا 
فرزند ۽ ڌیئرون بڻائي آشرواد 

خل ڏیئي پنھنجي بادشاھي ۾ دا
چاھي  ِایشور�رڻ چاھي ڀو۔ ۽ 

ڀو تہ اسان ھ� ٻئَي کي آشرواد 
ج�ھن اسان یسوع مسیح  ڏیون۔

جي نالي سان ٻین کي آشرواد 
ڏیون ڀا تہ پویتر آتما لھي 

جي قدرت کي  ِایشورڀو اچي ۽ 
ظاھر �ري ڀو ڇو تہ ُان وقت 
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جي خواھش، سوچ ۽  ِایشوراسان 
ارادي موجب ڳالھائي رھیا 

ي منھنجو ھوندا آھیون۔ ھ
تجربو آھي تہ ج�ھن آئون ٻین 
کي آشرواد ڏیان ڀو تہ پویتر 
آتما اندر داخل ڀئي ڀو۔ ھو 

جي  ِایشورماٹھن کي ُڇھي ڀو ۽ 
محبت جاري ڀیندي آھي ۽ پوِء 
وھڻ لڳندي آھي ۽ تنھن کان 
پوِء تمام حاالت بدلجي ویندا 
آھن۔ُان کان پوِء ماٹھون مون 
کي ٿا�ُر پائي روئڻ لڳندا آھن 

چون ڀا تہ ادا رچؔرڊ اسان  ۽
ھئي  رجگھُ  تمامجي  وچنکي ھن 

۽ ھو پنھنجي بدلجي وڃڻ جي 
گواھي ڏین ڀا۔ پر اھا خاص 
ڳالھ یاد رکڻ جي ضرورت آھي 

جي  ِایشورتہ اسان کي 
حاصل �ري ٻین کي  ویجھ�ائي

آھي۔ اسان جي  وآشرواد ڏیڻ
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تائین  ِایشورزندگي ۽  آتم�
ضروري آھي۔ اسان  تمامرساِئي 

ي پنھنجن لفظن ۾ �ابہ اثر ج
نہ آھي۔ ِان سان تبدیلي �انہ 
ایندي اسان جا لفظ پویتر 
آتما سان مسح ڀیل ھئڻ ُگھرجن۔ 

صورت ۾  انھيءَ ڇاالِء جو فقط 
جو ارادو ۽ منصوبو  ِایشور

�نھن ماٹھو ۾ ٿرُپور ِڀي سگھي 
ڀو۔ ۽ ُان جي ِبگ�یل حاالتن کي 

 بدالِئي سگھي ڀو۔
 

اسان جو آتِم� 
 اختیار

ُپراٹي عھدنامي ۾ �اھن 
پراڀنا گُھرندا ماٹھن جي الِء 

کان  ِایشورھئا ۽ انھن جي الِء 
آشرواد گھرندا ھئا ۽ پوِء 
آشرواد جو اعالن �ندا ھئا۔ ھي 
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اھوئي طریقو آھي تہ اوھین 
بني اسرائیل کي آشرواد ڏیو ۽ 

تو کي آشرواد ڏي۔  ِایشورچئو۔ 
رو تو تي ظاھر ۽ پنھنجو چھَ 

ي مھربان ڀئي۔ ھو تو ت �ري۔
تو کي سالمتي عطا  ِایشور

۾   27 -23 :6ڳاٹا�و فرمائي۔
اوھین ”’ائین لکیل آھي تہ 

بني اسرائیل کي آشرواد الِء ھن 
 �ندا �ریو تہ پرارڀنا ریت

اوھان کي آشرواد  ِایشورشال 
 ڏئي ۽ اوھان جي حفاظت �ري،

۽  رحمجو  ِایشورشال اوھان تي 
 ِایشورشال  مھرباني ڀئي،

ن تي �رم جي نگاھہ �ري۽ اوھا
اوھان کي سالمتي ۽ خوشحالي 

اھ�يَء طرح ھو منھنجو ‘.بخشي
نالو وٺي بني اسرائیل الِء 

گھرندا تہ آٌء انھن  پرارڀنا
 :2پطرس -1“.کي آشرواد ڏیندس
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جي مطابق نئین عھدنامي ۾  9
�ري اسان ھ� وشواسي ھئڻ جي 

ھ� چون�یل نسل، شاھي �اھنن 
 ِایشورجي جماعت، پاڪ قوم ۽ 

جا اھ�ا چونڍیل ماٹھون آھیون 
جی�ي سندس خاص مل�یت آھن تہ 

جون خوبیون ظاھر �ریون  ِایشور
ڇاالِء جو ھن اسان کي اونداھي 
مان �ڍي پنھنجي عجیب روشِني 
ڏانھن س�یو آھي۔ ۽ تنھن کان 

۾ لکیل آھي  6 :1پوِء م�اشفو 
یسوع مسیح جنھن اسان کي  ”تہ 

شاھي اختیاري ڏیئي پنھنجي 
الِء  شیواجي  ِایشوريُء یعني پ

�ُجھ عرصو  .“�اھن بڻایو آھي
۾ ) (Nomeaپھرین آئون نومیا 

 وچنئیا گروپ ۾ پرارڀناھ� 
ُٻڌائڻ جي تیاري �ري رھیو 
ھئس۔مون محسوس �یائین تہ 

�یو  وچنمون سان  ِایشور
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مون کي چیو تہ  ِایشورآھي۔
ِرچرڊ تون نڀو ڄاٹیِن تہ تون 

جو  ِایشور�یر آھین؟ تو وٽ 
اختیار آھي ۽ تون دنیا کي 
تبدیل �ري سگھین ڀو ۽ تون 
دنیا کي تبدیل �ندین۔اھي ٻئي 

گروپن  �ندڙ پرارڀناانھن  وچن
جي الِء تمام گھڻو آشرواد جو 
سبب ھئا۔ پر مون محسوس �یو 

منھنجي پنھنجي الِء  وچنتہ اھي 
منھنجو اھو تجربو آھي ۔ھئاپڻ 
�نھن بیِماري کي براِھ راست  تہ

ڏیئي �ڍڻ ھ� جبل کي  ڌڙ�و
مرقس (ھ�ائڻ جي برابر آھي۔ 

 )18 -17:16مرقس ()23:11
اھا ُرڳو منھنجو  8:10متي 

تجربو نہ آھي پر انھن تمام 
معتبر خادمن جو بہ آھي جی�ي 
ھي عظیم شیوا �ن پیا ۽ 

 جي بحالي جي شیوا ۾ صحتیابي
ان�ري یسوع المسیح  آھن۔مگن 
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فرمایو تہ اوھین منھنجي نالي 
 ِڏجو۔ صحتیابيمارن کي سان بی

ھي ُرڳو منھنجي  !منھنجا عزیزو
شیوا نہ پراوھان سٿنيَء ۽ ھر 

 ِایشوروشواسي جي شیوا آھي۔ 
ڏیڻ چاھي ڀو  صحتیابيسٿني کي 

۽ ھو ِاھا �م اسان جي ذریعي 
�ندو آھي۔ھو سٿنيَء کي آزادي 
ڏیارڻ چاھي ڀو ۽ ھو اھا �م 
اسان جي ذریعي �رڻ چاھي 

رواد ڏیڻ ڀو۔ھو سٿنيَء کي آش
چاھي ڀو ۽ ھو اھا شیوا اسان 
کان وٺڻ چاھي ڀو۔اچو تہ اسان 

کان آشرواد گُھرون ۽  ِایشور
یسوع المسیح جي نالي سان ٻین 

ج�ھن مون کي آشرواد ڏیون۔
پنھنجي شیوا جي شروعات �ئي 

 Colmar)�ن تہ مون �ولمر برنؔ 
Brunton)  کي آشرواد ڏیڻ سان

پنھنجي شیوا جو آغاز 
ڀوري تبدیلي کي �یو۔شروع ۾ 

محسوس �یائین پر تنھن کان 
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پوِء اھا آشرواد وڌندو ویو۔ 
 وچنمنھنجي الِء  آتما يج ِایشور
 Colmar)�ن �ولمر برنؔ  �یو۔

Brunton)  ِایشورآئون توکي، 
 ِایشورفرزند ۽  ِایشورپيُء،

پویتر آتما جي نالي سان 
آشرواد ڏیان ڀو۔آئون توکي 
دنیا جي تمام مل�ن ۾ شیوا جي 

ِء آشرواد ڏیان ڀو۔آئون ال
توکي،تنھنجي گھراٹي ۽ تنھنجي 
�اروبار کي آشرواد ڏیان 

جي بادشاھي جي  ِایشورڀو۔آئون 
وسعت جو آشرواد تنھنجي زندگي 
۾ جاري �ریان ڀو۔آئون 
سالمتي،ِدالسو،حوصلو،مھرباني،نی

�ي ۽ وفاداري ۽ پیار کي 
تنھنجي زندگي ۾ جاري �ریان 
ڀو۔ آئون مار�ی� ۾ تنھنجي 
تمام گراھ�ن کي آشرواد ڏیان 
ڀو۔دنیا ۾ تنھنجو �اروبار 
وڏو ۽ آشرواد وارو ُھجي۔ان 
کان پوِء مون خواب ۾ ھن 
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آشرواد کي ِڏسي قبول �یو ۽ 
یسوع المسیح جي نالي سان ش�ر 

ان کان پوِء مون ادا �یو۔
آشرواد تي یسوع المسیح جي 
ُمھر �ئي۔۽ ان ڏینھن کان وٺي 

۾  ءَ اڄ تائین پنھنجي زندگي
محسوس �ري  ءَ ۽ خوشحالي ءَ خوشي

رھیو آھیان۔۽ منھنجي زندگي 
جي گواھین سان ھن آشرواد جي 
سچائي بہ ثابت ڀیندي 
آھي۔منھنجي دفتر جو ماحول 
صفا بدلجي ویو آھي۔۽ اصل ۾ 
اھا حیران �ندڙ ڳالھ آھي۔ 
اھا سچ آھي تہ آشرواد ِئي 

ا کي اسان جي الِء اسان جي دنی
اتي ِئي مون ۔وبدالئي سگھي ڀ
صبح جي وقت  ختم ناھي �یو۔

ج�ھن اڃان تائین �و بہ اس�اف 
میمبر ناھي ھوندو،آئون سٿ 
کان پھرین وڃِي پنھنجي �ُرسي 

جو آشرواد گُھرندو  ِایشورتي 
آھیان۔۽ سڄي ڏینھن جي 



(41) 
 

�اروبار جي صورتِ حال جي بابت 
کان ڏاھپ ۽ سیاٹپ  ِایشور

گُھرندو آھیان۔۽ دفتر جي سڄي 
آشرواد گُھرندو  اس�اف جي الءِ 

آھیان۔آئون ھر قسم جي ُبري 
۽ ِپ�ڻ واري زبانن کي  آتمائن

َٻڌي ڇ�یان ڀو ۽ یسوع المسیح 
جي ِڏنل اختیار سان ُبڇ�ائي جي 
تمام طاقتن کي دٻائي ڀو 

مون  ماٹھوھ� دفعو ھ� ڇ�یان۔
وٽ آیو ۽ ھن عرض �ئي تہ آئون 

گُھران۔اصل  پرارڀناان جي الِء 
دو ھو ۽ ۾ ھو دفتر ۾ �م �ن

ُاتي جي اس�اف جي �ري ھو ڏاڍو 
پریشان ھو۔سٿئي ان کي لعنت 
�ندا ھئا ۽ ھو ان نو�ريَء کان 
جان ڇ�ائڻ چاھیندو ھو۔ ُھو 
�نھن سُٺي نو�ريَء جي ڳولھا ۾ 
ھو جتي ماٹھون ان جي ھمت 
وڌائن ۽ ان جي الِء آشرواد 

اسان ! گُھرن۔ منھنجا عزیزو
آشرواد ڏیڻ ۽ آشرواد کي قبول 
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ان پنھنجي دنیا کي بدلي �رڻ س
تمام انسان  ِایشورسگھون ڀا۔

ذات کي آشرواد ڏیڻ جي خواھش 
رکي ڀو۔اھا ان جي االھي رضا 
آھي تہ تمام انسان آشرواد 
حاصل �ن۔یقینا ھو پنھنجي 
ماٹھن جي الِء ان کان بہ وڌی� 
خواھش رکندو آھي تہ ُاھي 
آشرواد حاصل �ن۔ان جي ماٹھن 

آھي  ۽ چون�یلن وٽ ھي اختیار
تہ ھو سٿني کي آشرواد 
ڏین۔اسان جو آسماني پيُء چاھي 
ڀو تہ اسان ھن شیوا ۾ ان جو 
ساٿ ڏیون ۽ ان سان گ� ملي �م 

جي شیوا ۽  صحتیابي�ریو۔اسان 
آزاديَء جي شیوا سان انسان 
ذات جي شیوا �ري سگھون ڀا پر 
الزمي آھي تہ اسان پنھنجي 
لفظن سان انھن کي آشرواد 

اٹھون آھیون ڏیون۔اسان اھي م
دنیا کي  ِایشورجنھن کي 

 آشرواد ڏیڻ جي الِء استعمال
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 و فرضاسان ج و�رڻ چاھي ڀو۔اھ
آھي ۽ اسان جي الِء وڏي ُرتبي 

منھنجي خیال ۾  جي ڳالھ آھي۔
آشرواد ڏیڻ جي شیوا سان ُمراد 
آھي تہ پنھنجي لفظن سان �نھن 

 ِایشورجي ارادي ۽  ِایشورکي 
ان ۽  جي سوچ موجب آشرواد ڏیڻ

جي ڏنل اختیار موجب آشرواد 
جي  ماٹھوڏیڻ۔ج�ھن اسان �نھن 
جي  ِایشورصورتِ حال جي باري ۾ 

ارادي ۽ منصوبي جو اعالن 
�ریون ڀا تہ اسان ان جي 
زندگي ۾ بحالي ۽ االھي بدالئو 
کي جاري �ریون ڀا۔۽ پوِء اھو 
سٿ �ُجھ وجود ۾ اچي ویندو 

ھي ! ۔ ۽ منھنجا عزیزوآھي
رکو ڇاالِء جو یاد  سڌائینڳالھ 

اسان آشرواد وارا ماٹھون 
آھیون آشرواد ماٹي ُچ�ا 
آھیون،ان�ري آشرواد ڏیڻ اسان 

 جي شیوا ۽ اسان جو فرض آھي۔
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 حِصو ٻیون
 اسان اھا شیوا 
 �یِئن �ریون؟

 

 اھم قانون�ُجھ 
نھنجو ڳالھائڻ ۽ پ

زندگي گذارڻ جو 
 رکونمونو پویتر 

ڏسو، ساڳئي ئي وات مان 
ڀي ن�ري ۽ سراپ  پرارڀنا بہ

اي منھنجا ٿائرو ۽ . بہ
 ۔ائین ڀیڻ نہ گھرجي! ٿینرون

جی��ھن تون  )10: 3یعقوب (
 ڳالھیون �رڻ ڇ�ي بی�ار

تہ  �ارائتیون ڳالھیون �ندین،
آٌء تو کي وري پنھنجو نبي 

 )19:15یرمیاھ ( .بڻائیندس
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جي ارادن  ِایشورجی��ھن اوھان 
جي منصوبن کي ماٹھن  ِایشور۽ 

رڻ چاھیو ڀا ۽ تي ظاھر �
جي ھن شیوا ۾ ان جو  ِایشور

ساٿ ڏیڻ چاھیو ڀا تہ پوِء 
ناپاڪ ڳالھ ٻولھ کي پنھنجي 

پنھنجي  وات مان �ڍي ڇ�یو۔
زبان کي پویتر رکو تہ ٻین کي 

 آشرواد ڏیئي سگھو۔

ڳالھائڻ کان 
پھرین پویتر آتما 

 گُھرومدد  کان
جي  ِایشورکي  آتماپنھنجي 

۾ غیر  ناپرارڀ�رڻ ۽  واکاڻ
 ۔۔۔۔۔۽ ٻولیون ڳالھائڻ جي الءِ 

حاصل  زورکان  ِایشور
�ریو۔پویتر آتما کان ڏاھپ ۽ 
ُرتبو گُھرو تہ ھو اوھانجي مدد 

جي  ماٹھو�ندو تہ اوھان جنھن 
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گُھرڻ چاھیو ڀا ان  پرارڀناالِء 
جي محبت ۽ آشرواد  ِایشورکي 

 پراڏیئي سگھو۔پوِء ھن ِریت 
 تون ھن ِایشوراي گُھرو۔ رڀنا

 خواھش يکي �ھ�و آشرواد ڏیڻ ج
پيُء تون  ِایشوراي  ؟رکین ڀو

مون کي پنھنجا لفظ عطا �ر تہ 
کي  ماٹھوجیئن آئون ھن 

موجب آشرواد ڏیئي  رضاتنھنجي 
ٿیڻ جي /آئون ھن ٿاءُ  سگھان۔

�ھ�ي طرح ھمت وڌائي سگھان ڀو 
ھن کي �یئن ِدالسو ڏیئي ۽ 

 ؟سگھان ڀو

ڇا آشرواد ڏیڻ 
�رڻ کان  اپرارڀن

 الڳ شیوا آھي؟
�ُجھ ماٹھون سمجھن ڀا تہ 
آشرواد ڏیڻ ِسکڻ تمام ُڏکیو 

پر ان جي شروعات  آھي۔
�رڻ سان ِئي ڀیندي  پرارڀنا
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آھي۔آشرواد ڏیڻ بنیادي طور 
گُھرڻ  پرارڀناتي �نھن جي الِء 

 پرارڀناآشرواد ڏیڻ ۽  آھي۔
�رڻ اھي ٻئي شیوائون گ�وگ� 
ھلن ڀیون ۽ انھن کي سڌائین 

عظیم لیک� رائي  گ� رھڻ کپي۔
۽ ڊیو ) (Roy Gadwinگی�ِون
چون ڀا ) (Dave Robertرابرٽ

کي  ماٹھوتہ ج�ھن اسان �نھن 
رواد ڏیندا آھیون تہ ان جي آش

موجب ان جي اکین ۾  تحال
گھوري ڏسندا آھیون ۽ ان ِریت 
 ان سان ڳالھ �ندا آھیون۔
مثال جي طور اسان ائین چئي 

سیح جي آئون یسوع م سگھون ڀا۔
اد ڏیان نالي سان توکي آشرو

 ،ٌء ڀو تہ ان جي رحم جي ڇان
آئون یسوع  ائین تو تي ُھجي۔سڌ

مسیح جي نالي سان توکي آشرواد 
پيُء جي محبت  ِایشورڏیان ڀو تہ 

تنھنجي چو طرف ُھجي ۽ توکي 
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ٿرپور �ري تہ تون ان جي محبت 
 جي اُونھائي کي ڄاٹي سگھین۔

تہ ھي منھنجو  ڌیان ڏیو
مون پنھنجي  اعالن آھي۔ ذاتي

لفظن ۾ ان کي آشرواد ڏنو۔ اھا 
آئون آھیان جو ذاتي طور سان 
ان جي الِء یسوع مسیح جي نالي 
سان آشرواد جو اعالن �ري رھیو 

نہ  پرارڀنااھا آئون  آھیان۔
پیو گُھران پر یسوع مسیح جي 
ڏنل اختیارموجب ان جي الِء 
آشرواد جو اعالن �ري رھیو 

ھو بہ آشرواد آھیان تہ جیئن 
حاصل �ري ٻین کي آشرواد ڏیئي 

 سگھي۔

ین جا انصاف �ندڙ ٻ
 و�نھن ج نہ ڀیو۔

 نہ �ریو فیصلوبہ 

 فیصلو وین جاسان کي ٻ
�رڻ جو حق نہ آھي ۽ نہ وري 
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�نھن کي ایئن چوڻ جو تہ ھي 
ماٹھو آشرواد جو حقدار آھي 

جي نگاه  ِایشوریا نہ ۔ ڇو تہ 
�نھن ماٹھو جي ظاھري حالت تي 

اھي ھوندي تہ ھو �ھ�و آھي ن
سوچي ڀو ۽ چاھي ڀو  ِایشورپر 

تہ ھو �ھ�و ڀي سگھي ڀو ۽ 
۾ لکیل  12:6قاضي �ھ�و ھوندو۔

جي مالئ�  ِایشورت�ھن ”آھي تہ
اتي کیس ڏیکاري ڏني ۽ 

تو ساڻ  ِایشور“چیائینس تہ 
آھي، اي طاقت وارا بھادر 

ج�ھن تہ ھو ان وقت “.مرد
�مزور حالت ۾ ھو ۽ بي ِدل ھو 

 ِایشور 18:16اھ�ي طرح متي 
پطرس کي پڀر س�یائین۔اھ�ي 

۾ پ�ھون  17:4اسان رومین  حطر
جی�و مئلن کي جیوت �ري  “ڀا۔

ڀو ۽ جنھن جي ح�م سان اھي 
شیون پیدا ڀین ڀیون، جی�ي اڳ 

ھاٹي اسان کي ”۾ موجود نہ آھن
پنھنجي ُبردباري ۽ ِنوڙت جو 
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مان نتیجو �ڍڻ جي  انھيءَ 
اسان �نھن  ضرورت آھي تہ ڇا
ھون ڀا یا جو انصاف �ري سگ

 ونہ؟ ڇا اسان کي �نھن ج
�رڻ جو حق آھي یا نہ؟  فیصلو

بیش� گھ� ماٹھون آشرواد جا 
حقدار ھوندا آھن پر آشرواد 
جي ضرورت سٿني کي ھوندي آھي 
۽ سٿئي آشرواد حاصل �رڻ 
چاھین ڀا۔تنھن�ري جی��ھن 
اسان انھن ماٹھن کي آشرواد 

د حاصل ڏیون ڀا جی�ي آشروا
�رڻ جا حقدار نہ آھن، تہ 

پيُء کان عظیم  ِایشوراسان بہ 
 آشرواد حاصل �ریون ڀا۔

 ِھ� خیالي چوٹي
ی� وھین فرض �ریو تہ فرؔ ا
(Fred)  شراب جو  ماٹھونالي ھ�

ان جي زال ان   موالي آھي۔
تہ ھو پنھنجي  سان خوش نہ آھي۔

 پرارڀناُم�س جي الِء ھن ِریت 
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پيُء  ِایشورتہ اي  گھري سگھي ڀي
کي آشرواد ڏي۔ان  (Fred)� فریؔ 

 کي شراب جي نشي کان آزاد �ر۔
 پرارڀنامنھنجي ھي  ِایشوراي 

ُٻڌ۔ پر ھي چوڻ مڀي چَیل لفظن 
وڌی� آشرواد وارا آھن ۽  کان

ی� فرؔ  دلجاِء جو سبب آھن۔
(Fred)  آئون توکي یسوع مسیح

جي نالي سان آشرواد ڏیان 
صوبا پيُء جا من ِایشورڀي۔

تون  تنھنجي زندگي ۾ پورا ڀین۔
اھ�و ُم�س ۽ پيُء ِڀین جھ�و 

توکي بنائڻ جي خواھش  ِایشور
رکي ڀو۔آئون توکي شراب جي نشي 
جي لعنت کان آزادي جو آشرواد 

آئون توکي یسوع مسیح  ڏیان ڀي۔
جي سالمتي ۽ ِدالسي جو آشرواد 

جی زال  (Fred)ی� فرؔ  ڏیان ڀي۔
�س ان جي مُ  پرارڀناپھرین جی 
کي پیش �ري ڀي۔اھ�ي  يفیصلجي 

جي پاپ کي  (Fred)ی� طرح فرؔ 
پڌرو �یو ویو آھي ۽ زال 
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پنھنجي سچائيَء کي پیش �یو 
آھي۔یاد رکو تہ شیطان سڌائین 
ھر �نھن ماٹھو جي پاپن کي وٺي 

ھو  ان کان ُروبُرو ڀیندو آھي۔
ھر ماٹھو کي ان جا پاپ یاد 
ڏیاریندو آھي ۽ ھر وقت ان کي 

و ئیندو آھي۔ھو چاھي ڀڏوھي بڻا
ُجرم جی تہ ھر ماٹھو سڌائین 

جو ش�ار بڻجي رھي، پر  احساس
انسان کي پویتر �رڻ جي  ِایشور

الِء ان کان ُروبُرو ڀیندو آھي ۽ 
اھ�ي  ان کي آشرواد ڏیئي ڀو۔

سان بہ  (Fred)ی� فرؔ  ِایشورطرح 
پیار �ري ڀو ۽ ان کي آشرواد 

 ڏیڻ چاھي ڀو۔

اسان کي فرق فرق 
و قابلجو م تنُمش�ال

 �رٹو پئجي سگھي ڀو۔

آئون آشرواد ڏیڻ جي شیوا 
جي الِء س�یو ویو آھیان ۽ آئون 
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ھن آشرواد جي شیوا جي الِء 
 یسوع مسیح جو چیلو آھیان۔
ج�ھن مون ھي شیوا شروع �ئي 
تہ مون کي ان شیوا جي �ا 

پر آئون  وڌی� ڄاڻ �انہ ُھئي۔
جلدي ان ڳالھ کي سمجھڻ لڳیس 

ریون ِئي تہ زندگي ۾ �یت
اھ�یون ڳڻتیون ۽ پریشانیون 
آھن جن جي الِء مون کي آشرواد 

پوِء ان جي الِء  جي ضرورت آھي۔
مون پویتر آتما کان مدد حاصل 

منھنجي  ِایشور�رڻ شروع �یو ۽ 
مدد �ئي تہ آئون ھن شیوا جي 

انھن ماٹھن جي الِء  ڀیس۔ الئق
جو آشرواد آھي جی�ي  ِایشوربہ 

زمي آھي ال اوھان کي ِپ�ین ڀا۔
تہ اسان انھن جي الِء آشرواد 

ھ�  پھرِینسال  �ُجھ گُھرون۔
عورت جنھن منھنجي دفتر مان 

تعیفوڏنو ھو،منھنجي گھر اس
پیئڻ کانپوِء ان مون  آئي۔چانھ

حافظ چیائون پر ان  ِایشورکي 
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۽ ان جو  جا لفظ نامناسب ھئا۔
ڏیندڙ �انہ  ءِ جادل ڳالھائڻ

آئون ڀوري دیر جي الِء تہ  ھو۔
گھبرائجي ویس پر مون جلدي ھن 
گھبراھ� کي یسوع جي نالي ۾ 

 غالبُان تي  ي ڇ�یو ۽�ررد 
مون ان جي منفي ڳالھ  ۔پویس

ان  نیٺ ٻولھ کي قبول نہ �یو۔
جي مو�ل سان مون ان جي الِء 

مون ان کي چیو  گُھري۔ پرارڀنا
آئون ) (Deborah’’ڍیبرا‘‘

تنھنجي زندگي مان ُبڇ�ائي جي 
ن کي َٻڌي ڀو ڇ�یان تمام طاقت

۽ یسوع مسیح جي نالي سان 
توکي آشرواد ڏیان ڀو۔ آئون 

ي  ِایشورتنھنجي الِء  پيُء جي نی�ِ
۽ رحمت جو اعالن ڀو 

 ِایشور�ریان۔تنھنجي زندگي ۾ 
جا ارادا ُپورا ڀین۔ آئون 
توکي اھ�ي نعمتن جو آشرواد 
ڏیان ڀو جنھن سان تنھنجو 
مستقبل روشن ڀئي ۽ تنھنجي 
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جي نالي کي  ِایشوران زندگي س
 ِایشورعزت ۽ وڏائي ملي۔۽ تو 

 ڀیِن۔  انھيءَ جي آشرواد واري ٻ
 یسوع مسیح جي نالي سان

 ۔)آمین(

 دي رکجی�ي توھان 
�ن ۽ ڏک ڏین ڀا ِتن 

 ِء آشرواد ُگھروال
ھ� دفعو مون ھ� اھ�ي 

گُھري  پرارڀناعورت جي الِء 
جی�ا پنھنجي ُم�س کان ڌار ڀیڻ 

اتي ۽ مالي طور ان پوِء جذبک
ُڏکي زندگي ُگزاریندي  تمامتي 
مون ان کي چیو تہ  ُھئي۔

جی��ھن تون پنھنجي ُم�س کي 
معاف �ري ڇ�ین تہ تنھنجون 

ختم ڀي سگھن ُمش�التون تمام 
ڀیون۔ان جي الِء اھو تمام گھڻو 

ھو پر ُھن ائین �یو۔ پوِء  ُڏکیو
مون ان کي چیو تہ ھو پنھنجي 
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ش� بی ُم�س کي آشرواد ڏیئي۔
ن چوڻ سان ان کي یمنھنجي ائ

ُڏک ڀیو پر ان پنھنجي ُم�س کي 
 آشرواد ِڏنو۔

بیش� ان جو ُم�س ُاتي موجود �ا 
نہ ھو پر مون ھن ِریت لفظ 

 ڳالھائڻ ۾ ان جي مدد �ئي۔
منھنجا ُم�س آئون توکي “

اسان جي  آشرواد ڏیان ڀي۔
جا  ِایشورشادي ۾ جی�ي بہ 

منصوبا ۽ مقصد ھئا سي اسان 
 ِایشوري ۾ ُپورا ڀین۔جي زندگ

توکي اھ�و ُم�س ۽ پيُء ڀیڻ جو 
عطا �ري جھ�و ھو توکي  رحم

پيُء جو  ِایشوربنائڻ چاھي ڀو۔
سڌائین تنھنجي زندگي تي  رحم

ُھجي۔یسوع مسیح جي نالي 
شروع ۾ اھا ان  ”سان۔آمین

عورت جي الِء تمام گھڻو ُڏکیو 
کي  ِایشورھو پر ج�ھن ھن 

۽ پنھنجي دل ڏیئي ان جي سوچ 
محبت موجب ڳالھائڻ شروع �یو 
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تہ پویتر آتما ان تي اچي 
لڀو۔۽ اسان ٻئي روئڻ لڳاسین 

جي محبت اسان  ِایشورڇاالِء جو 
کي گھیري ورتو ھو ۽ منھنجو 
وشواس آھي تہ ان جي ُم�س کي 

جي محبت گھیري ورتو  ِایشوربہ 
 ِایشورھو۔ اسان جون وا�ون 

جا  ِایشورجون وا�ون نہ آھن۔
 دا تمام وڏا آھن۔ویچار ۽ ارا

اھ�ي حالت ۾ ٻین کي آشرواد 
ڏیڻ تمام ِدلجاِء ڏیندڙ ۽ عظیم 

اھا مسیح جي محبت  نمونو آھي۔
 ِایشورجو نمونو آھي جی�ي 

 دلگوشتین  جھ�ي دل رکین ڀا ۽
آھي اھي ِئي اھ�ن ماٹھن کي 
آشرواد ڏیئي سگھن ڀا جی�ي 
 آشرواد جا حقدار نہ آھن۔
 جی�و ڌاڙیل یسوع مسیح سان گ�
سوليَء تي چاڙھیو ویو ۽ اھا 
عورت جی�ا زنا �ندي پ��جي 
وئي ھئي، ڇا اھي آشرواد جا 
حقدار ھئا؟ پ� سان اسان جي 
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ویچار ۾ ٻئي آشرواد جا حقدار 
پر سچائيَء سان اوھان  نہ ھئا۔

 پاڻ واِقف آھیو۔
-مون کي ِايانھن ئي ڏینھن ۾ 

ملیو۔ اھا  پیغاممیل تي ھ� 
جي پنھنجي )(Denisس ٿاُء ڊینؔ 

تي گواھي ُھئي جی�ا ان مون ذا
میل جي ذریعي مو�لي -کي اي

 :ھئي۔اھا �ُجھ ائین ھئي
�ي مھینا پھرین آئون پنھنجي 
ٿاُء سان فون تي ڳالھائي رھیو 

ڇو تہ منھنجو اھو ٿاُء  ُھئس۔
  مون کان تمام پري رھي ڀو۔

تنھن�ري اسان جو الڳاپو گھ� 
ڀیندو آھي۔ھو �نھن ٻئي شھر ۾ 

ج�ھن اسان ڳالھ ٻولھ  ڀو۔رھي 
بند �ئي تہ مون پنھنجي ٿاُء 
کان ُپڇیو تہ ڇا آئون اوھان 

 پرارڀناجي �اروبار جي الِء 
گُھران ؟ پر ان چڱيَء طرح جواب 

ان �اوڙ ۾  �ا نہ ِڏنائین۔
ڳالھایو ۽ �ُجھ اھ�ا لفظ 
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چیائین جنھن کان آئون ڏاڍو 
پریشان ڀي ویس۔ھاٹي مون کي 

ناطو  اھو ڊپ ھو تہ متان ھي
 سڌائین جي الِء ُ�ِ�ي نہ وڃي۔
پوِء آئون روز وانگر پنھنجي 
�م �ار ۾ لڳي ویس۔ھاٹي مون 
آشرواد جي تمام وڏي طاقت کي 
پنھنجي ٿاُء جي �اروبار جي الِء 

گھڻو  گُھرڻ شروع �ري ڇ�یو۔
�ري آئون ڏینھن ۾ �ي دفعا 
پنھنجي ٿاُء جي الِء آشرواد 

پوِء ھ� ڏینھن  گُھرندو ھئس۔
کان پھرین منھنجي ٿاُء  ناتال

مون کي فون �یو ۽ ان جي 
ڳالھائڻ جو محبتي انداز ڏسي 
آئون حیران ھئس تہ جیئن ��ھن 

ان جو  �ُجھ ڀیو بہ نہ ھو۔
ڳالھائڻ محبت سان ٿرپور ھو ۽ 
ھاٹي اسان جي وچ ۾ �ا ُجڌائي 
۽ پریشاني �ا نہ ھئي۔یقین 
سان آشرواد جي تمام وڏي طاقت 

ي کي اسان جي حاالتن ۽ زندگ



(60) 
 

جي  ِایشورصفا بدالئي ڇ�ي ڀي۔
 واکاڻ ڀئي۔

پنھنجي ت�لیف ڏیڻ 
جي الِء  وارن

 آشرواد گُھرو
ج�ھن ماٹھون اسان کان 

جو سلوڪ �ن ڀا،اسان  خود غرضي
کي �اوڙ ڏیارین ۽ ت�لیف ڏین 
ڀا۔ ۽ گھڻو �ري سفر جي دوران 
گاڏي ھالئیندي اڍنڳي ماٹھن 
سان واسطو ڀیو وڃي تہ اسان 

نہ چاھیندي بہ جي وات مان 
�ِنا ٻول ن�رن ڀا۔ج�ھن اسان 

جي  ِایشورائین �ریون ڀا تہ 
رضا جي خالف ماٹھن کي ِپ�یون 

الِء توبہ �ریون،  انھيءَ ڀا۔
کان معافي گُھرون ۽  ِایشور

جی�ر ٻیھر ��ھن اھ�ا ساڳي 
حاالت سامُھون اچن تہ ِپ�ڻ جي 
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بدران ماٹھن کي آشرواد ڏیو ۽ 
 :چئو تہ

نوجوان  آئون ھن ِایشوراي 
کي جی�و تیز رفتار سان 
منھنجي گاڏيَء کي ��رائیندو 

نالي سان  پویترتنھنجي  ویو،
تنھنجي  آشرواد ڏیان ڀو۔

نی�يَء ان جي زندگي تي راج 
�ري۔ھو سالمتي سان پنھنجي گھر 
۽ �ُ�نب ۾ پھچي وڃي ۽ تنھنجي 
نالي کي ِعزت ۽ وڏاِئي ڏئي 

یسوع مسیح جي نالي  سگھي۔
ي �تاب پ�ھڻ منھنج آمین۔ سان۔

ھ� دلچسب  ماٹھوواري ھ� 
مون اڄ تائین “�ھاٹي مو�ِلي۔

ڌیان ڏنو پنھنجي زندگي تي 
آھي تہ ھن �تاب کي پ�ھڻ سان 
منھنجي زندگي بل�ل بدلجي وئي 
 آھي۔سٿ شیون بدلجي ویون آھن۔
 تمام حاالت بدلجي ویا آھن۔
جی�ي ماٹھون مون کي ُڏک ڏیندا 
۽ تنگ �نداھئا اھي منھنجا 
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بڻجي ویا آھن۔۽ مون کي دوست 
ھاٹي آئون  ِدلجاِء ڏین ڀا۔

آشرواد جي طاقت جي وڌی� 
نتیجن جو انتظار �ري رھیو 

جي  ماٹھوآئون ھن  آھیان۔
گواھي کي پ�ھي خوش ڀیس ۽ 

ھ�  جي واکاڻ �یائون۔ ِایشور
دفعو منھنجي ھ� دوست مون کي 

جي الِء  پرارڀناپنھنجي گھر ۾ 
ڇو تہ انھن جي گھر ۾  س�یو۔

یت جي �ري جھی�و ھلي رھیو مل�
ھو ۽ ایتري قدر وڌندو پئي 

بڻجي  ناخوشگوارویو جو ماحول 
مسئلو �نھن بہ نموني  ویو ھو۔

 سان حل نہ پئي ڀي سگھیو۔
مون پنھنجي دوست کي صالح 

ي بدران ج پرارڀناڏني تہ 
۾  مش�التنتمام  ناسان کي ھن

آشرواد گُھرڻ کپي ۽ ھن مسئلي 
ٹھن سان تعلق رکندڙ تمام ما

جي طرفان آشرواد  ِایشورکي 
پوِء اسان ائین ِئي  ڏیڻ گُھرجي۔
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 ِایشوراي “ �یو ۽ ائین چیائین
پيُء اسان مل�یت جي ھن جھی�ي 
تي یسوع مسیح جي محبت ۽ 

گُھرون ڀا۔اسان ھن  آشرواد
جي خالف ُاڀي  ویرِوراست ۽ 

محبت  بیھون ڀا۔ ۽ میل میالپ،
 گُھرون ڀا۔ آتما۽ انصاف جي 

جي خواھشن ۽ ارادن اسان پنھن
کي رد �ریون ڀا ۽ توکي ھن 
مسئلي جي وچ ۾ حاضر ڀیڻ جي 

یسوع مسیح جي  ڏیون ڀا۔ دعوت
جي  ِایشور آمین۔ نالي سان۔

لڳ ٿڳ ِٻن  !نالي جي واکاڻ ڀئي
ڏینھن کان پوِء اھو مسئلو حل 
ڀي ویو ۽ سٿئي ٿاتي پاڻ ۾ ھ� 
ڀي رھڻ لڳا۔ھن �تاب کي پ�ھڻ 

واھي واري ھ� ٻئي ماٹھو جي گ
مون آشرواد ڏیڻ جي طاقت ُٻڌو۔

کي پنھنجي زندگي ۾ ڏاڍائي  
منھنجي  سان محسوس �یو آھي۔

زندگي ۾ ان جا نتیجا تمام 
تیزيَء کان سامھون آیا آھن۔ 
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آئون ھن گواھي کي پ�ھي ڏاڍو 
جي واکاڻ  ِایشور۽  خوش ڀیس

�ئي۔ آشرواد اسان جي زندگي 
کي بدالئي ڇ�ي ڀو۔ آشرواد سان 

ي ویندي نیا بدلجِ اسان جي د
 آھي۔

پاڻ کي پِ�ڻ جي 
 آشرواد ڏیو بدران

 لعنتن کي رد �ریو
اھا ھ� عام ویچار آھي اسان 

 ��ھن بہ ڌیان ناھي ڏنو۔
آئون  آئون بي سُرو آھیان،“

ُگونگو آھیان، آئون سُست 
آئون ناز وارو �انہ  آھیان،

آھیان،مون کي �و بہ پسند نڀو 
اھي  ۔”آئون پاپي آھیان �ري۔

سٿئي ویچار ۽ �ُوڙ شیطان جي 
طرفان آھن جی�ي اسان جي دل 
دماغ ۽ پوِء زبان تي ایندا 
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منھنجو ھ� دوست آھي  آھن۔
جی�و ھر وقت اھ�ا ئي منفي 
ٻولھ ڳالھائیندو رھندو آھي ۽ 
آئون اھو ُٻڌي ڏاڍو پریشان 

! منھنجا عزیزو ڀیندو آھیان۔
��ھن بہ پاڻ تي لعنت نہ �ریو 

 آشرواد گُھرو۔ پر پنھنجي الءِ 
مون کي یاد آھي تہ ھ� دفعو 
آئون ھ� پراڀنا �ندڙ ُگروپ ۾ 

ُاتي ھ� عورت  شیوا جي الِء ویس۔
ھئي جنھن ۾ �مزوريَء جي ُبري 

ھو پراڀنا جي الِء  آتما ُھئي۔
اڳتي آِئي ۽ چیو ویو تہ ھو 

مون سوال �یائین  ُگونِگي آھي۔
تہ �نھن توکي چیو تہ تون 

یو تہ ُگونگي آھین؟ ھن وراٹ
آئون  منھنجي ماُء پيُء چیو ھو۔

اھو ُٻڌي اداس ڀي ویس۔پوِء مون 
ان جي مدد �ئي تہ ُھو اھي 
ٻولھ پنھنجي الِء چَوي ۽ یسوع 
جي نالي سان ھن �مزوريَء تي 

 سوڀ حاصل �ري۔
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آئون پنھنجي ماُء پيُء کي “
یسوع مسیح جي نالي سان معاف 

آئون انھن تمام  �ریان ڀي۔
ڀي جی�ي لفظن کي رد �ریان 

منھنجي ماُء پيُء منھنجي الِء 
منھنجي اندر مسیح جي  چیا۔

آئون سٿ �ُجھ چِ�و  عقل آھي۔
ڳالھائي سگھان ڀي۔منھنجي 

انھيَء وقت ”ٻوليَء ِمٺي آھي۔
اھا عورت آزاد ڀي وئي ۽ 
ایشور کان زور حاصل �ري 

اسان ان جي الِء  ڳالھائڻ لڳي۔
آشرواد جو اعالن �یو ۽ ان کي 

ایشور جي شھزاديَء چیو تہ تون 
آھین۔ایشور تنھنجي قدر �ري 

ھو ایشور جي نظر ۾  ڀو۔
قیمتيَء آھي۔پوِء پویتر آتما 
ان سان وچن �یو تہ ھو وڌی� 
ماٹھن جي صحتیابي جي الِء 
استعمال ڀیندي ۽ ٻین کي 

 آشرواد ڏیندي۔
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پویتر شاستر ایشور جي 
منصوبن سان ٿریل  الھيسُھڻن ۽ 
عدا اھي منصوبا ۽ وا پیو آھي۔

 ایشور جي ماٹھن جي الِء آھن۔
اسان کي ان ڳالھ تي فخر ھئڻ 
کپي۔شیطان کي ��ھن بہ وجھ نہ 
ڏیو تہ ھو اوھان جي آشرواد 
کي چوري �ري سگھي۔آئون ھ� ٻي 
گواھي اوھان کي ُٻڌائڻ چاھیان 

مون ھ� اھ�ي عورت جي الِء  ڀو۔
پراڀنا گُھِري جی�ا معدي جي 
 سُور جي مِریض ُھئي۔جیئن ئي مون
ان جي الِء پراڀنا �ئي تہ 
�مزوريَء جي ُبري آتما ان کي 
ڇ�ي ِڏنو۔۽ ی�دم ھن پنھنجي 
معدي جي سور کان صحتیابي 

 حاصل �ئي۔
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پنھنجي زبان کي 
آشرواد جو سبب 

 یو۔بڻا

بی�ار ڳالھیون جی��ھن تون “
�ارائتیون ڳالھیون  �رڻ ڇ�ي
تہ آٌء تو کي وري  �ندین،

 ” . س ائیند پنھنجو نبي بڻ
یسوع مسیح  )19: 15میاھ یر(

جا وڌی� چمت�ار ُرڳو ڳالھائڻ 
جیئن تہ  کان ئي وجود ۾ آیا۔

یسوع “۾ لکیل آھي  50:4یوحنا 
کیس چیو تہ وڃ تنھنجو ُپ� 

! منھنجا عزیزو ”جیئرو آھي۔
آئون چاھیان ڀو تہ اسان 
پنھنجي زبان جي وڌی� سنٿال 
�ریون ۽ پنھنجي زبان کي 
پنھنجي الِء ۽ ٻین جي الِء 

�ُجھ  شرواد جو سبب بڻایون۔آ
عرصو پھرین آئون ۽ منھنجي 
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۾ ھ� ھو�ل ) (Nomea  ٌٰ زال نومیا
۾ ترسیل ھئاسین۔اسان ڌیان 
ڏنو تہ اسان جي ٿر واري �مري 
۾ ھ� ٻار سڄي رات روئندو 
رھیو۔منھنجي زال ان ٻار جي 
ماُء کان ُپڇیو تہ ڇا مسئلو 
آھي؟ اوھان جو ٻار ڇو نڀو 

ان ُھئي ۽ سُمھي؟ ھو ڏاڍي پریش
نہ ڄاٹیِندي ُھئي تہ ائین ڇو 

پر ان اھا ضرور  پیو ڀئي۔
ُٻڌایو تہ ڊا��ر �ي دفعا ھن 
جي دوا بدالئي آھي پر دوا جو 
اثر �ا نہ پیو ڀئي۔ڀي سگھي 
ڀو ان�ري ھي ٻار پریشان آھي 

منھنجي زال  ۽ سُمِھي نڀو سگھي۔
ان کي عرض �ئي تہ جی��ھن 
آئون اوھان جي ٻار جي الِء 

گُھران تہ ڇا توھان ان  پراڀنا
ڳالھ کان خوش آھیو؟ ان عورت 

منھنجي زال  ھا�اري جواب ِڏنو۔
ان ٻار جي الِء دعا گُھري ۽ 
وشواس سان ان ٻار جي الِء 
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  ایشور جو سُ�ون گُھریائون۔
تنھن کان پوِء جیترا ڏینھن 
اسان ُاتي رھیاسین اھو ٻار 
آرام ۽ سُ�ون سان سمھندو 

ن وقت سان گ�وگ� مو رھیو۔
پنھنجي وِیچارن کي ایشور جي 
سوچ موجب پویتر �رڻ جي �وشش 
�ئي آھي ۽ پویتر آتما جي مدد 

ان کي پنھنجي دل  سان ھالن ڀو۔
ڏیان ڀو تہ ھو منھنجي  دعوت۾ 

منھنجي دل  دل کي پویتر �ري،
کي نرم بڻائي تہ آئون سٿنيَء 

۽ مون  کي آشرواد ڏیئي سگھان۔
محسوس �یو آھي تہ ایشور 

د �ري ڀو ۽ مون کي منھنجي مد
آئون پنھنجن  زور ڏیئي ڀو۔

ویچارن کي بہ آشرواد ڏیان 
ڀو۔ جی��ھن منھنجي آسي پاسي 
�ُجھ غلط ڀي رھیو ُھجي یا آئون 
ڄاٹان تہ �ُجھ غلط ڀیندو تہ 
ایشور مون سان وچن �ري ڀو تہ 
پنھنجي ویچارن کي آشرواد ڏي 
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۽ منھنجي چمت�ارن کي پنھنجي 
وِء آئون زندگيَء ۾ ِڏس۔ ان کانپ

ایشور جي عجیب �من کي ۽ ان 
جي آشروادن کي پنھنجي زندگيَء 
۾ محسوس �ریان ڀو۔ھن تجربي 
کي مون پنھنجي زندگيَء ۾ وڌی� 

 محسوس �یو آھي۔
 “  ل آھي۔۾ لکی 8:4فلپین 

! ھاٹي اي ٿائرو ۽ ٿینرون
جی�ي بہ ڳالھیون سچیون آھن، 
جی�ي بہ ڳالھیون شرافت 

یون جھ�یون آھن، جی�ي بہ ڳالھ
صحیح آھن، جی�ي بہ ڳالھیون 
پِوتر آھن، جی�ي بہ ڳالھیون 
وٹندڙ آھن، جی�ي بہ ڳالھیون 
من کي موھیندڙ آھن، مطلب تہ 
جی�ي بہ نی�يَء واریون ۽ 
ساراھہ جي الئق ڳالھیون آھن 

 ۔”انھن تي ویچار �ندا رھجو
ھ� دفعو مونکي پنھنجي زندگيَء 
۾ نا�امي جو تجربو ڀیو ۽ 

چارن ۾ ڏاڍو آئون پنھنجي وی
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تمام گھڻي  پریشان ھئس۔
پریشاني ُھئي پر ایشور منھنجي 
دل جي ِویچارن کي ڄاتائین ۽ 

 ”۔۔ ۔۔۔۔“ ۔ مون سان وچن �یو

پنھنجي شریر کي 
 آشرواد ڏیو۔

ڇا توھان ِھن آیت کان 
خوشيَء جھ�ي �ا “واقف آھیو۔

َء جھ�ي �ا ۽ ناامیديدوا ناھي،
 )22: 17  مثل( .”بیماري ناھي

بائیبل مقدس فرمائي ڀي 
تہ اسان جي شریر تي مثبت 
لفظن ۽ مثبت ویچارن جو اثر 
ڀئي ڀو۔انھي الِء اسان کي 
روزانو پنھنجي شریر کي 
آشرواد ڏیڻ گُھرجي ۽ ائین چوڻ 

آئون پنھنجي  ِایشوراي “ کپي۔
شریر کي آشرواد ڏیان ڀو۔ھر 

ي پنھنجي قسم جي �مزوري ک
شریر کان پري وڃڻ جو ح�م 
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ڏیان ڀو۔آئون پنھنجي جسم جي 
صحتیابي ٿرپور صورتي ۽ بالِء خو

کي یسوع مسیح جي نالي سان 
ھ� دفعو مون ” قبول �ریان ڀو۔

وی�یو ۾ ھ� اھ�ي شخص کي ڏٺو 
جی�و دل جي بیماري جو مریض 
ھو۔ ُھو تمام گھڻي ت�لیف ۾ 
ھو۔ان جي دل جو آپریشن نا�ام 

و ھو۔ج�ھن مون اھا ویڀي 
وی�یو ڏٺي تہ ایمان سان ان 
جِي نسن کي آشرواد ڏنو ۽ 

جي نالي کي جالل ڏیئي  ِایشور
جو اعالن  صحتیابيان جي 

�یو۔لڳ ٿڳ ِ�ن مھینن کانپوِء 
ڊا��ر ان کي ٻیھر گُھرایو ۽ 
ان جو آپریشن �امیاب ھو۔ھاٹي 
ھو ھ� صحتمند زندگي ُگزاري 

 واکاڻجي  ِایشوررھیو آھي۔ 
ھن معجزي کانپوِء مون  ي۔ڀئ

سوچیو تہ مونکي پنھنجي ُمنھن 
جي چنب�يء کي بہ آشرواد ڏیڻ 
گُھرجي۔ڇو تہ آئون پنھنجِي 
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جواني جي ڏینھن کان وٺي 
چنب�ي جي حساسیت جو ش�ار 
ھئس۔۽ گھڻو �ري ُاس ۾ منھنجي 

اثرات ڏسڻ ۾ چنب�يء تي منفي 
ي برداشت کایندا ھئا۔آئون ُاس 

ن نہ �ري سگھندو ھئس۔مو
پنھنجي چنب�يء کي آشرواد ڏیڻ 
جو فیصلو �یو۔۽ یسوع جي نالي 
سان ان کي آشرواد ڏنو۔ڇو تہ 
چنب�يء اسان جي شریر جي تمام 
اندروني عُضوئن کي تحفظ ڏیئي 
ڀي۔ تنھن�ري ان جو صحتمند ۽ 

ِڏسجڻ تمام ضروري سھڻو 
اي “ آھي۔تنھن�ري مون چیو

آئون پنھنجي چنب�ي جي  ِایشور
�ر �ریان ڀو۔آئون الِء تنھنجو شُ 

پنھنجي چنب�يء جي گُھنجن ۽ 
تمام خراب حصن کي یسوع جي 
 نالي سان آشرواد ڏیان ڀو۔

ست  لڳ ٿڳمون محصوس �یو تہ 
مھینا پنھنجي چنب�ي کي ی�و 
آشرواد ڏیڻ سان منھنجي 
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آِئي ۽ وڌی�  صحتیابيچنب�يء ۾ 
�رڻ ۽ آشرواد ڏیڻ  پرارڀناد

 صحتیابيسان مون پوري طور تي 
 ئي۔پر ان صحتیابي جوحاصل �

جي ش�رُگزاري  ِایشوراصل ٿید 
�رڻ ھو۔ ناش�رُگزاريء اسان کي 

کان پري  صحتیابي۽  ِایشور
وٺیو وڃي ڀي پر ش�رُگزاري 

جي ویجھو آٹي ڀي ۽  ِایشور
تي ُمھر لڳي  صحتیابياسان جي 

وڃي ڀي۔آئون پنھنجي دوست 
ڊیوڊ ُگ�مین جِي گواِھي بہ 

 ڊیوڊ چوي ُٻڌائڻ چاھیان ڀو۔
�ُجھ مھینا پھرین آشرواد  :ڀو

جي مضمون تي مون ِرچرڊ جو 
پیغام ُٻڌو تہ مون محسوس �یو 
تہ مون کي پنھنجي شریر کي 
آشرواد ڏیڻ جي ضرورت آھي۔سٿ 
کان پھرین مون ھ� نن�و تجربو 
�یو۔ مون پنھنجي ھڀن جي 
آڱرین کي آشرواد ڏنو۔پوِء مون 
پنھنجي �نگن کي آشرواد 
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�ر �ریان جو ش ِایشورڏنو۔آئون 
ڀو منھنجي �مزوريء ویندي رھي 
۽ منھنجي شریر پنھنجي ُچستيء 
سان �م �رڻ شروع �ري ڇ�یو۔ 
ڇو تہ آئون گاڏيء ھالئیندي 
ڀ�جي ویندو ھئس ۽ منھنجي 
ٻانھن ۽ �نگن ۾ سُور رھندو 
ھو۔ان کانسواِء آئون ھ�ین جي 
�مزوريء جو مریض ھئس۔پوِء مون 
پنھنجي شریر جي ھن حصي تي بہ 

ڏنو ۽ ان جي الِء آشرواد  ڌیان
گُھرڻ شروع �ري ڇ�یو ۽ آخر�ار 

 سوڀمون ھن �مزوريء تي بہ 
حاصل �ئي۔ ۽ لڳ ٿڳ ِ�ن ھفتن 
کانپوِء آئون پنھنجي شریر جي 

حاصل �ري  صحتیابيھر حصي الِء 
ُچ�و ھئس۔تمام �مزوریون ٿڄِي 
ویون ۽ ِم�جي ویون ھیون ۽ 
تنھن کان پوِء منھنجي شریر ۾ 

ہ �مزوريء �ا نہ ��ھن بہ،�ا ب
آئي ۽ آئون ُپوري طرح تندرست 

 ڀئي واکاڻجي  ِایشوررھیس۔
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 ، پنھنجي گھر
،گھریلو �ُ�نب

زندگيء ۽ ٻارن کي 
 آشرواد ڏیو

پنھنجي گھر کي آشرواد 
ڏیڻ تمام ضروري آھي۔ج�ھن 
اوھان پنھنجي گھر کي آشرواد 

 پویتر آتماڏیو ڀا تہ اوھان 
ڏیو  دعوتکي پنھنجي گھر ۾ 

مسیح جي اختیار ڀا۔ ۽ یسوع 
جو اعالن �ریو ڀا تہ جیئن ھو 
اوھان جي گھر جِي ھر ھ� شيء ۽ 

 ھر فیصلي کي �ن�رول �ري۔
گھر ُرڳو ِسرن کان ِئي ناھي 
ٺھیل ھوندو پر اھو ٿاتین سان 
ٺھیل ھوندو آھي جی�ي منجھ 

گھر جي پنھنجي ِھ�  رھن ڀا۔
سُڃاٹپ ۽ شخصیت ھوندي آھي۔ 
 جنھن گھر ۾ اوھان رھو ڀا،
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ان کان پھرین �و ھن گھر ۾ اوھ
رھندو ھو ۾ ان کي بہ ھن گھر 
تي قانوني اختیار ھو پوِء ان 
جي ھن گھر جو قانوني اختیار 
اوھان کي حاصل ڀي ویو۔پر 
اوھان کان پھرین �و ٻیو ھن 

اوھان نڀا  گھر ۾ رھندو ھو۔
ڄاٹو تہ ھن گھر ۾ ڇا چڱو ۽ 

ھتي  ڇا ُبرو ڀیندو رھیو۔
 آشرواد ھو یا لعنتون۔

ٹي اوھان جو �م آھي تہ ھا
 اني بڻایو۔آتماھن ماحول کي 

تمام ُگزریل نسلي لعنتن کي 
جي آشرواد  ِایشورختم �ریو ۽ 

 جو پنھنجي گھر ۾ اعالن �ریو۔
اوھان پنھنجي گھر جي 
تمام �مرن ۾ گُھمي، وڏي 
سادگيء سان پنھنجي گھر جي الِء 

 آشرواد گُھري سگھو ڀا۔
آئون پنھنجي گھر کي “

لي سان آشرواد یسوع جي نا
ڏیان ڀو۔ آئون اعالن �ریان ڀو 
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جو گھر  ِایشورتہ ھي گھر 
بادشاھي  ِایشورآھي۔ھن گھر ۾ 

جي  ِایشورآئون ھن کي  �ري ڀو۔
الِء مخصوص �ریان ڀو۔اڄ کان 
وٺي یسوع مسیح ھن گھر جو 

ھي آشرواد  آھي۔ ِایشورماِل� ۽ 
یسوع مسیح جي  جو گھر آھي۔

نالي سان آئون ھن گھر جي 
ام نسلي لعنتن کي ختم ڀو تم

�ریان۔آئون یسوع مسیح جي 
اختیار سان ُٿڇ�ائي جِي تمام 
طاقتن کي ُح�م ڏیان ڀو تہ ھو 
ھن گھر کي ڇ�ي ڏین ۽ ان 
کانپوِء ��ھن بہ ھن گھر ۾ 

آئون  ٻیھر داخل نہ ڀین۔
پنھنجي گھر مان جھی�ا 
جھڳ�ا،ِوراست،ُجڌائین ۽ ُغربت 

کي ن�ري وڃڻ جو ح�م  آتماجي 
اچ ۽  پویتر آتماڀو۔اي  ڏیان

ِھن گھر کي پنھنجي حاضريء سان 
ٿرُپور �ر۔تنھنجا میوا ھن گھر 
جي ٿاتین جِي زندگین مان ظاھر 
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ڀین۔جی�و بہ ِھن گھر ۾ اچي سو 
محبت،خوشيء،ِدالسي،حوصلي،مھربا

ني،نی�ي،ایمانداري، ُبردباري 
۽ پرھیزگاريء کي ِڏسي ۽ 
آشرواد حاصل �ري۔یسوع جي 

مون پاڻ بہ  ۔نالي سان۔آمین
ان تي عمل �یو آھي ۽ پنھنجي 
گھر جي چودیواريء جي چوطرف 
چ�ر لڳائي ان کي یسوع مسیح 
جي رت جِي پناھ ۾ محفوظ �ریان 
ڀو۔آئون پنھنجي جائیداد کي ۽ 
پنھنجي گھر جي تمام ٿاتین کي 
یسوع مسیح جي رت ۾ محفوظ 
�ریان ڀو۔آئون پنھنجي گھر کي 

ي ۽ پنھنجي �ُ�نب کي ُبڇ�ائي ج
طاقتن کان ۽ قدرتي آفتن کان 
بہ یسوع مسیح جي نالي ۾ 

 محفوظ �ریان ڀو۔

 اوھان جي شادي
مون �یري �ِرُوڊ جو ھي 
بیان پھریون دفعو پ�ھیو تہ 



(81) 
 

مون کي ڀورو جھ��و لڳو۔ُان 
اسان پنھنجي شادي “ :ِلکیو تہ

کي آشرواد بہ ڏیئي سگھون ڀا 
۽ ان تي لعنت بہ مو�لي سگھون 

و پ�ھیو تہ ڀا۔ج�ھن مون ِاھ
سوچڻ لڳس تہ ڇا اھو ُدرست 

ان بابت وڌی� سوچڻ کان آھي؟
پوِء منھنجي وشواس کي ڏاڍائي 
ِملي،اھا بل�ل صحیح آھي ڇو تہ 
اسان جي شادي،�ُ�نب ۽ ٻارن جي 
زندگيء ۾ ُمش�التون اچن ڀیون 
تہ ُرڳو انھيء �ري اچن ڀیون 
تہ اسان پنھنجي گھریلو 
زندگي،�ُ�نب ۽ ٻارن کي آشرواد 

ڀا ڏیون۔پر آشرواد ڏیڻ سان ن
جي منصوبن جي  ِایشوراسان 

ت�میل ۽ سچي خوشيء کي پنھنجي 
 شادي ۽ �ُ�نب ۾ ڏسون ڀا۔

ُم�س ۽ زال ھ�ٻئي جي 
عادتن کان چڱيء طرح واقف 
ھوندا آھن۔اھي ھ� ٻئي جي 
خاِمین کان واقف ھوندا 
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آھن۔تنھن�ري انھن کي خامین 
جي باري ۾ نہ ڳالھائڻ کپي ڇو 

جي اھا �وشش ھوندي تہ شیطان 
آھي تہ اھي ھ� ٻئي جون 

ھڻا ڏین، تہ خامیون �ڍي مَ 
انھن جي شادي کي نا�ام بڻائي 
سگھي۔چڱو آھي تہ اھي ِھ�ٻئي 
جي الِء آشرواد گُھرن تہ جیئن 

 ھو سڌائین خوش ۽ آباد رھن۔
تنھن�ري ��ھن بہ لعنت نہ 
ڏیو پر آشرواد گُھرو ڇو تہ 
آشرواد چاھڻ ۽ گُھرڻ کان ِئي 

ان آشرواد جا حقدار بڻجي اوھ
سگھو ڀا۔ آشرواد ڏیڻ ِسکڻ،ِھ� 
نئیِن ٻوليء ِسکڻ جي برابر 

 آھي۔
 

 اوھان جا ٻار

پنھنجي ٻارن کي آشرواد 
ڏیڻ جا گھڻا ِئي طریقا 

جی�ا  آھن۔آئون پنھنجي پو�يءَ 
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اڃان تائین چار سالن جي 
 آھي،ھن ریت آشرواد ڏیان ڀو۔

ایشِلي آئون تنھنجي سڄي “
آشرواد گُھران  زندگي جي الءِ 
آھي تہ  پرارڀناڀو۔منھنجي 

جي خوبصورت ٻانھيء  ِایشورتون 
آئون تنھنجي سوچن تي  بڻجیِن۔

آشرواد گُھران ڀو ڇاالِء جو 
تنھنجا فیصال سڌائین سیاٹپ 

تون چڱي ۽  سان ٿرپُور ُھجن۔
ُبري جي سُڃاٹپ �ري سگِھین۔آئون 

�ریان ڀو تہ شادي  پرارڀنا
 تائین تنھنجو شریر پاڪ،
 خوبصورت ۽ صحتمند رھي۔

جي راھن تي  ِایشورتنھنجا قدم 
آئون تنھنجي زبان کي  ھلن۔

آشرواد ڏیان ڀو تہ جیئن ھو 
ٻین کي آشرواد ڏیئي سگھي ۽ 
 ٻین کي ِدلجاء ڏیئي سگھي۔
آئون تنھنجي ُم�س کي آشرواد 

گُھران ڀو  پرارڀناڏیان ڀو ۽ 
تہ اوھین ٻئي سڌائین محبت ۾ 
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ھر شيء  ِھ� ڀي رھو۔آئونتنھنجي
کي آشرواد ڏیان ڀو ۽ تنھنجي 

آئون  ”پيُء تي فخر �ریان ڀو۔
سمجھان ڀو تہ جی��ھن ٻار 
پنھنجي زندگي جي �نھن بہ موڙ 
تي �مزوريء ۽ ُمش�ل جو ِش�ار 
آھي تہ اسان ُمناسب انداز ۾ 
ان کي آشرواد ڏئي سگھون 
 ڀا۔جی��ھن ان کي اس�ول وڃڻ،
پنھنجو سبق یاد �رڻ ۽ فرق 

جا فارُموال یاد فرق مضمونن 
�رڻ ۾ �ا ِڌقت آھي تہ الزمي 
اسان ان جي ذھن کي آشرواد 

جي  ِایشوران جي الِء  ڏیون۔
 ِایشور ڏاھپ ۽ ذھانت گُھرون۔

ان کي پنھنجي جماعتین ۽ 
استادن جي نظرن ۾ مقُبولیت 

مونکي یاد آھي  عطا فرمائي۔
جِي  ِایشورتہ ھ� دفعو مون کي 

ھ� ٻانھيَء سان ملڻ جو اتفاق 
یو۔ھو وشواسي ُھئي،ایماندار ڀ

ُھئي پر ان پنھنجي پوَ�ي جي 
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بات تمام منفي ڳالھ ٻولھ 
�ئي۔مثال جي طور تي اھو تمام 
شرارتي،ِڏنگو ۽ سر�ش آھي۔ھو 
اس�ول ۾ سٿنيَء جي الِء مسئلن ۽ 
ُمش�التن جو سبب آھي۔ان جا 

 منفي آھن وغیره وغیره۔ ویچار
ان عورت جي سڄي ڳالھ 

مون ان کي  ٻولھ ُٻڌڻ کان پوءِ 
صالح ِڏني تہ ھو پنھنجي پوَ�ي 
کي لعنت ڏیڻ ڇ�ي ڏي۔پنھنجي 
منفي لفظن سان ان کي قید نہ 
�ري پر ان جي زندگيَء جي ھر 
ُرخ جي الِء آشرواد گُھري۔ان 
عورت جي ُم�س یعني ٻار جي 
ڏاَڏي منھنجي ڳالھ تي ویچار 
�یو ۽ پنھنجي پو�ي جي الِء 
آشرواد گُھرڻ شُروع �یو۔ان 

ات جي ِٻن ھفتن کان پوِء مالق
مون کي خبر پئي تہ ان ٻار جي 
زندگيَء ۾ واضع فرق اچي ویو 

اھا آشرواد جي  سچ پچآھي۔
ماُء پيُء  جو اثر ھو۔ پرارڀنا
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جي الِء ھ� ِٻي خاص ڳالھ اھا 
آھي تہ پيُء پنھنجي ٻار کي 
اھ�ي نموني سان آشرواد ڏئي 
سگھي ڀو تہ اھا ان جي الِء ھ� 

پيُء “ ُھجي۔ ”پيُء جو آشرواد“
مون ھ� خادم فرین� ”جو آشرواد
جي  (Frank Hammond)ھیمن� 

خوبصورت �تاب کي پ�ھڻ سان 
پيُء جي آشرواد کان ‘‘ِسکیو۔

ِسواِء زندگيَء ۾ ھ� خال رھجي 
وڃي ڀو ۽ �و ٻیو ان کي ٿري 

سدائین پيُء جو  نڀو سگھي۔
رحمت ٿریو ھڀ پنھنجي �ُ�نب ۽ 

آھي ٻارن تي ھئڻ ُگھرجي۔الزميَء 
تہ پيُء پنھنجي ��نب ۽ ٻارن 
تي ھڀ رکي مثال جي طور انھن 
جي مڀي تي ۽ �ُلھن تي ھڀ رکي 

ج�ھن  انھن کي آشرواد ڏیئي۔
بہ آئون اھو پیغام ماٹھن کي 
ُٻڌایان ڀو تہ انھن کان اھو 

و تہ ھتي سوال الزمي ُپڇان ڀ
جا  ن�یترا ماٹھون آھن جِنھَ 
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پيُء انھن جي مڀي تي ھڀ رکي 
شرواد ڏین ڀا۔آئون انھن کي آ

ِڏسان ڀو تہ تمام گھ� ماٹھون 
ھڀ کڻن ڀا۔ت�ھن آئون انھن کي 

ڏیان ڀو تہ آئون انھن  دعوت
پيُء ُھئڻ جي ناطي  �آتمجو 

انھن کي آشرواد ڏیڻ چاھیان 
جي  پویتر آتماڀو۔پوِء آئون 

قدرت سان انھن کي آشرواد 
ڏیان ڀو۔ان جي نتیجي ۾ ھ� 
وڏي خوشيَء ۽ ڇو��اررو اچي 

ي ڀو ۽ ماٹھون ُل�ڪ وڃ
وھائیندي گواھیون ُٻڌائین 

ڀئي ۽ ان  واکاڻجي  ِایشورڀا۔
 جي نالي کي عزت ۽ وڏائي ِملي۔

جی��ھن اوھان پيُء جي آشرواد 
جي الِء خواھش رکو ڀا، جیئن تہ 
منھنجي خواھش ُھئي تہ پوِء 

 (Frank Hammond) فرین� ھیمن�
 جي �تاب کي ضرور پ�ھو۔
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 روادپيُء جو آش
منھنجا ُپ� آئون تو سان 
پیار �ریان ڀو۔تون منھنجو 
دادلو ُپ� آھین،تون منھنجي الِء 

جي طرفان ھ� تحفو  ِایشور
آھین۔آئون تنھنجو پيُء ڀیڻ جي 

جو ش�ر ادا �ریان  ِایشور�ري 
آئون تو تي فخر �ریان ڀو  ڀو۔

۽ تو سان ڏاڍو خوش 
آھیان۔آئون توکي یسوع جي 

 ڀو۔نالي سان آشرواد ڏیان 
آئون توکي دل جي تمام زخمن 
جیئن تہ ِذلت،رد �َیئي وڃڻ جي 

َء صحتیابياحساس ۽ خواريَء کان 
 جو آشرواد ڏیان ڀو۔

یسوع مسیح جي قدرت واري نالي 
سان آئون توکي ُبڇ�ائي جي 
منصوبن ۽ �ِنن لفظن کان آزاد 
�ریان ڀو ۽ دشمن جي طاقتن کي 
جی�ي تنھنجي خِالف آھن،َٻڌي 

ن توکي یسوع ڇ�یان ڀو۔آئو
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ِدالسي جو آشرواد  االھيمسیح جي 
جي  آتماڏیان ڀو۔آئون توکي 

میون جو آشرواد ڏیان ڀو۔۽ 
آھي تہ اھي  پرارڀنامنھنجي 

میوا تنھنجي زندگيَء ۾ قائم 
ُھجن ۽ سڌائین قائم رھن۔آئون 
توکي �امیابي جو آشرواد ڏیان 
ڀو۔ تُون آخر نہ پر سڌائین 

يَء تون سڌائین سٿن اّول ُھجیِن۔
کان اڳتي رھیِن ۽ ھر �م ۾ 

�رڻ وارو  (Lead)رھنمائي 
ُھجیِن۔جی�ي بر�تون ۽ نعمتون 

توکي عطا �یون آھن  ِایشور
آئون انھن کي آشرواد ڏیان 

سیاٹپ جو  االھيڀو۔ آئون توکي 
آشرواد ڏیان ڀو ۽ صحیح فیصلن 

کان  ِایشورجي الِء تون سڌائین 
زور حاصل �ندو رھیِن۔تنھنجي 

خوشحالي ایتري قدر زندگيَء جي 
وِڌي وڃي جو تون ٻین جي الِء 

آئون  آشرواد جو سبب بڻجِین۔
زندگيَء گزارڻ جو  �آتمتوکي 
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ڇاالِء جو تون  آشرواد ڏیان ڀو۔
ُدنیا جو ُنور ۽ زمین جو ُلوڻ 

جي  ِایشورتون سڌائین  آھین۔
وا�ن تي ھلیِن ۽ ان جي قربت ۾ 

جو �الم سڌائین  ِایشور رھیِن۔
جي الِء ڏیئو ڀئي تنھنجي قدمن 

۽ تون ��ھن بہ ڀاٻو نہ 
تنھنجو �ِردار ماٹھن  کائین۔

جي الِء ھ� نمونو بڻجي ۽ 
 ِایشورتنھنجي ھڀن جي �من سان 

آئون توکي  جو جالل ظاھر ڀئي۔
چڱن،نی� ۽ وفادار دوستن جو 

۽  ِایشورتون  آشرواد ڏیان ڀو۔
 ین۔انسان جي نظر ۾ وٹندڙ ُھجی

تنھنجي زندگي ۾ سڌائین محبت 
 ِایشورجون ندیون وھن ۽ تون 

جي �رم سان ان سان محبت �ري 
تون ھ� ! منھنجا ُپ� سگھیِن۔

آشرواد وارو ُپ� آھین۔ تون 
� آتمیسوع مسیح ۾ تمام 

 ین۔آم آشروادن جو مال� آھیِن۔
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يُء جي آشرواد پ
 بابت �ُجھ گواھیون

پيُء جي آشرواد جي �ري 
 منھنجي زندگيَء بدلجي وِئي۔
مون پنھنجي زندگي ۾ ��ھن بہ 

�انہ ُٻڌو ھو۔پاس�ر  وچناھ�و 
منھنجو  ِایشوررچرڊ، اوھان کي 

پيُء ھئڻ جي �ري منھنجي  آتم�
آشرواد جي الِء استعمال �یو۔ 

پيُء جي  آتم�مون کي ھ�  یقینا
۽  پرارڀناُھرج ُھئي۔اوھان جي گ

آشرواد سان ِدالسو ِملیو ۽ مون 
کي  يءَ سالمت الھياجي  ِایشور
آھي۔منھنجي دل تمام  سُڃاتو

 الوماسا ِو�لف، گھڻي خوش آھي۔
 Wycliffe Alumasa) �ینیا،

Kenya) 
منھنجي زندگي جو سفر ڏاڍو 
ڏکیو ھو ۽ آئون ذھني دبائو 

منھنجي سوچن  جو ش�ار ھئس۔



(92) 
 

زندگي ۾ ھر وقت ھ�  ،ویچارن ۽
منھنجي جسماني  جنگ لڳل ُھئي۔

پيُء ��ھن بہ مون سان محبت جو 
اظھار �انہ �یو ھو۔منھنجي 
زندگي ۾ ھ� جذباتن جو خال 

منھنجي پيُء وٽ منھنجي الِء  ھو۔
�و بہ اھ�ا لفظ �انہ ھئا 
جنھن سان منھنجي جذباتن کي 

پوِء ھ� ڏینھن  آرام ملي سگھي۔
ي رچرڊ منھنجي ھ� دوست مون ک

جي �ھاٹي ُٻڌائي ۽ پنھنجي 
گواھي بہ ُٻڌایائین تہ ان 

ان  �یئن آشرواد حاصل �یو۔
 ِایشورگواھي کي ُٻڌڻ کان پوِء 

جي پویتر آتما منھنجي مدد 
�ئي تہ آئون پنھنجي پيُء کي 

۽ مون  �یئن معاف �ریان۔
پنھنجي پيُء کي معاف �یو۔ 
تنھن کان پوِء مون پاس�ر رچرڊ 

ھو منھنجو سان عرض �ئي تہ 
پيُء بڻجِي مون کي آشرواد  آتم�

 پرارڀناج�ھن انھن  ڏیئي۔
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گُھري تہ پویتر آتما منھنجي 
زندگي تي اچي لڀو۔اھا ھ� 

 ِایشورآئون  سھڻو تجربو ھو۔
جي طاقت ۽ ان جي مسح کي حاصل 
�ري روئي رھیو ھئس۔منھنجي 
زندگي ۾ سالمتي اچي وئي 
ُھئي۔ھاٹي منھنجي زندگي مان 

رامي ختم ڀي ویا ۽ بي آ �اوڙ
ڊا��ر جون تمام دوائون ھئا۔

مون ُاڇلي ڇ�یون ۽ ھاٹي آئون 
پوري طور سان تندرست 

 ئن۔راؔ آھیان۔

رسالتي  ٻین جي الءِ 
 طور تي آشرواد

 جاري �رڻ
جیئن تہ مون اوھانجي 
سامھون �ُجھ گواھیون ۽ مثالون 
رکیون آھن تہ جیئن اوھین 
آشرواد ڏیڻ جي شروعات �ریو 

ان کان پھرین اھا ڳالھ پر 
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 ِایشورضروري آھي تہ اوھین 
کان مدد گُھرو تہ ھو اوھان جي 

۽ اوھان جو وات  ُڇھيزبان کي 
بڻجي ۽ اوھان ان جي قدرت سان 
ڳالھایو تہ جیئن اوھین ان جي 

 ِایشورقدرت سان ماٹھن جي الِء 
جي منصوبن جو اعالن 
�ریو۔موقعي جي مناسبت اوھان 

گُھري  ڀناپرارغیر ٻولین ۾ بہ 
سگھو ڀا۔ اوھین واکاڻ بہ �ري 
سگھو ڀا۔سڌائین پویتر آتما 
تي ٿروسو رکو۔پویتر آتما جي 
آواز کي ُٻڌو۔آھستي آھستي 

 ِایشورشروعات �ریو پر روزانو 
 جي طاقت ۾ وڌندا رھو۔

پنھنجي �اروبار 
جي جاِء کي آشرواد 

 ڏیو۔

ھاٹي اسان ٻیھر پھرین 
تي مون حصي ڏانھن اچون ڀا ج
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پنھنجي ذاتي تجربي جو ذ�ر 
جي  ِایشور�یو ھو۔پاڻ کي 

 ِایشوراڳیان حاضر �ریو ۽ 
اوھان جي مدد �ندو تہ اوھان 
کي پنھنجي حاالتن ۽ �اروبار 
جي جاِء ۽ دفتر ۽ سڄي اس�اف 

 کي �یئن آشرواد ڏیڻو آھي۔
سُستي،آلسي ۽ بہ ایماني تي 

جو آشرواد نازل نڀو  ِایشور
رطن موجب جي ش ِایشورڀئي پر

اوھین پنھنجي �م �ار ۽ 
�اروبار جي جاِء کي آشرواد 

پوِء اوھان  ڏیئي سگھو ڀا۔
جي رحمت کي گُھرو ۽  ِایشور

ایمان ساڻ ان کي حاصل �ریو 
ڇا الِء جو ھو اوھان سان محبت 
�ندو آھي ۽ اوھان کي �امیاب 

 Ben)ِبن فو�س  ڏسڻ چاھي ڀو۔
Fox)  مون کي ِھي گواھي مو�لي۔

یداد جو �اروبار منھنجي جائ
ُگزریل �ُجھ سالن کان گھ� 
ڀیندو پَئي ویو ۽ مون کي 
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�اروبار ۾ لڳاتار گھا�و 
آئون �یترن ِئي  پوندو رھیو۔
الِء عرض  پرارڀناماٹھن کي 

�ندو ھئس ڇو تہ آئون تمام 
ع ۾ 2015پر  گھڻو پریشان ھئس۔

ن تي وچنمون پاس�ر ِرچرڊ جي 
ڊي ڏٺي ۽ پوِء  ٺھیل ھ� سي۔

 وچنکي ُٻڌو۔اھي  نوچنانھن 
آشرواد جي بابت ھئا تہ �ھ�يَء 
طرح پنھنجي �ُ�نب،�اروبار ۽ 

جي الِء �من  زندگي جي ٻین خاص
ن وچنگُھري وڃي۔انھن  پرارڀنا

کي ُٻڌي مون اھو ِسکیو تہ 
اسان کي اھو اختیار  ِایشور

ڏنو آھي تہ اسان پنھنجي تمام 
 ۔ گُھرون پرارڀناحاالتن جي الِء 

�اروبار جي مون پنھنجي  ان�ري
گُھرڻ شروع �یو ۽  پرارڀناالِء 

جو ش�ر ادا �یو۔آئون  ِایشور
روزانو صبح جو سویر وڏي ُامید 

گُھران ڀو تہ  پرارڀناسان 
منھنجي �اروبار کي  ِایشور
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آشرواد ڏي ۽ مون کي نوان 
ِگراھ� ۽ نو�ر ڏي جی�ي ھن 
�اروبار کي اڳتي وڌائڻ ۾ 

مون  منھنجي مدد �ري سگھن۔
سال جي اندر ِئي ِڏٺو تہ ھ� 

منھنجو �اروبار چڱيَء طرح وڌڻ 
شروع ڀي ویو۔ایتري قدر جو 
منھنجي سنٿالڻ کان بہ زور ڀي 
ویو۔ آئون اھا سٿ وڏائي ۽ 

جي عظیم ۽ آشرواد  ِایشورِعزت 
واري نالي کي ڏیان ڀو۔ ھاٹي 
مون پنھنجي �م جي الِء پویتر 

ڏني تہ ھو  دعوتآتما کي 
منھنجي دماغ کي کولي ۽ ھن 

اروبار جي الِء مون کي فرق �
چار ۽ نظریا یتخلیقي و فرق

عطا فرمائي جنھن سان ھن 
۾ واڌارو اچي ۽  �اروبار

ماٹھن کي سُٺو لڳي۔مون ِڏٺو تہ 
منھنجي ُامیدن کان بہ  ِایشور

 وڌی� �م �یو ۽ آشرواد ڏنو۔
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ان ڳالھ کان مون محسوس 
�یو تہ اسان جون من�لیون 
آشرواد جي ِسکیا ۽ ان جي اصل 

انھن  کان روشن نہ آھن۔ چنو
کي ان جي الِء سُجاڳ ڀیڻو الزمي 
آھي۔پنھنجي �اروبار کي 
آشرواد ڏیڻ منھنجي عادت بڻجي 

آئون ٻین ماٹھن کي  وئي آھي۔
بہ یسوع جي نالي سان آشرواد 
ڏیندو آھیان ڇو تہ مون اھو 
ِسکي ورتو آھي تہ آشرواد ڏیڻ 
سان ِئي اسان کي آشرواد ملي 

 سگھي ڀو۔

ي سماج کي پنھنج
 آشرواد ڏیڻ
 من�ليءَ ھاٹي آئون پنھنجي 

۽ ٻین فرق تنظیمن جي باري ۾ 
سوچي رھیو آھیان تہ پنھنجي 
سماج کي �یئن آشرواد ڏنو وڃي 
تہ انھن جي زندگین ۾ آشرواد 
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سماج جا فرق فرق  �م �ري۔
اسان اوھان کي یسوع ! ماٹُھوئو

جي نالي سان آشرواد ڏیون ڀا۔ 
ڏیون اسان اوھان کي آشرواد 

ڀا تہ جیئن اوھین یسوع مسیح 
کي ڄاٹي سگھو۔اوھان جي 

جا مقصد ۽  ِایشورزندگین ۾ 
منصوبا ُپورا ڀین۔اسان اوھان 
جي �ُ�نبن،شادیَن ۽ رشتن ۽ 
 نسلن کي آشرواد ڏیون ڀا۔
اسان اوھان جِي صحت ۽ مل�یت 
کي آشرواد ڏیون ڀا۔ اسان 
اوھان جي ھڀن جي �من کي 
ن آشرواد ڏیون ڀا۔اسان اوھا

کي خوش رھڻ جو آشرواد ڏیون 
ڀا۔اسان اس�ول جي سٿنيَء 

کي  شاگردنُاستادن ۽ انھن جي 
 آشرواد ڏیون ڀا۔اسان پ�ھڻ،

جائزو وٺڻ ۽ سمجھڻ ۽ ِسکڻ جو 
اسان انھن  آشرواد ڏیون ڀا۔

کي آشرواد ڏیون ڀا تہ ھو 
ڏاھپ،سیاٹپ ۽ عقل ۾ اڳتي 
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۽ انسان جي  ِایشور۽  وڌن۔
 ۾ وڌندا وڃن۔ مقبولیت
ان انھن جي استادن جي اس

گُھرون ڀا تہ ھو  پرارڀناالِء 
سڌائین تندرست رھن ۽ پیار 
سان انھن کي پ�ھائین ۽ انھن 

اس�ول ۽ سٿئي  جي ھمت وڌائین۔
ادارا سڌائین محفوظ رھن تہ 
جیئن امن ۽ س�ون سان ِسکیا 
ِڏني وڃي۔ ج�ھن اسان پنھنجي 

گُھرون ڀا  پرارڀناسماج جي الِء 
جي آواز ُٻڌڻ  ِایشور۽ انھن کي 

جي الِء تیار �ریون ڀا تہ جیئن 
۽ پویتر آتما جو  ِایشوراھي 

 ۔آواز ُٻِڌي جواب ڏیئي سگھن
جي  ِایشورِریت اھي  اھ�يءَ 

بادشاھي کي اڳتي وڌائیڻ جي 
۽  �م جي الَء تیار ڀي سگھن ڀا۔

جي الِء آشرواد جو سبب  من�ليءَ 
اوھان ان ڳالھ  بڻجي سگھن ڀا۔

ماٹھون  جي پرواھ نہ �ریو تہ
ن آشرواد جي الئق آھن یا نہ؟ ا
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اھي الئق نہ ھجن پوِء بہ  ٿلي
آشرواد گُھرڻ اوھان الِء شیوا 
جو �م آھي ۽ اوھان آشرواد 

ماٹھون پاٹھین ِئي ان  ڏیو۔
آشرواد جي خوشي کي پنھنجي دل 
۾ محسوس �ندا ۽ آشرواد کي پڻ 

 حاصل �ندا۔

پنھنجي سر زمین 
 کي آشرواد ڏیڻ

۾ اسان  پیدائش جي �تاب
انسان کي  ِایشورڏسون ڀا تہ 

پنھنجي صورت تي خلق �یو ۽ 
انھن کي آشرواد ڏنو ۽ چیائون 
تہ َوڌو ۽ ویجھو ۽ زمین کي 

ِاھا انسان ٿرُپور ۽ تابع �ریو۔
۽  سھڻائيذات جي خوشحالي،

�ُجھ  آھي۔راز  آشرواد جو اصل
عرصو پھرِین ج�ھن آئون �یِنیا 
۾ ھئس تہ منھنجي مالقات ھ� 

ريَء سان ڀي۔ُھن گِلي جي ِمشن
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کي  تمام ننڍڙن ننڍڙن ٻارن
َٻنيَء پوکڻ جي مضمون تي 

ان  سیکارڻ شروع �یو ھو۔
مشنري مون کي ُٻڌایو تہ ھي سر 
زمین غیر وشواسي ماٹھن جي 

ان�ري ِھتي �ا  اختیار ۾ آھي۔
بہ فصل نڀو ڀئي۔اھا زمین 

منھنجي دوست  لعنتي آھي۔
ان  من�ليءَ مشنري ۽ ُاتي جي 

کي پیداوار جي الِء  زمین
آشرواد ڏنو تہ جیئن اھا 
ذرخیز ڀي وڃي۔ ۽ اھو ھ� عجیب 

سال ۾ ان  انھيءَ چمت�ار ھو تہ 
زمین جو فصل ڦ�ڻ شروع ڀي ویو 

جي  ِایشور۽ اتي جي ماٹھن 
 آشرواد جو تجربو �یو۔ االھي

اھا شیوا �ندي مون تمام یتیم 
خانن،باغن،فصلن ۽ اتي جي مال 

مون ان  کي آشرواد ڏنو ۽ تعيم
واد جا ِدلجاِء ڏیندڙ نتیجا آشر
 ِڏٺ
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کي ڌن�ار  یشوراِ 
 چوڻ

مون ھن مضمون کي سٿ کان 
پڇاڙيَء ۾ رکیو آھي پر اصل ۾ 
ھن کي سٿ کان پھرین ھئڻ 

کي �یئن  ِایشورکپي۔اسان 
زبور  ڌن�ار چئي سگھون ڀا؟

 :۾ ائین لکیل آھي 103
آٌء پنھنجي دل سان خداوند  “

آٌء ھن جي  جي واکاڻ �ریان ڀو،
�نھن بہ احسان کي نہ ڀو 

اسان جي جان  ِایشور ”.وساریان
جي الِء �ھ�یون نعمتون رکیون 
آھن ۽ اسان کي �ھ�ا آشرواد 
ڏنا آھن؟ ھو اسان کي معاف 

 صحتیابي�ري ڀو،ھو اسان کي 
ھو اسان کي ُم�تي  ڏیئي ڀو۔
آزادي ڏیئي ڀو۔ھو  ڏیئي ڀو،

۽ رحم جو  رحماسان جي مڀي تي 
ھو اسان کي چڱین  ڀو۔تاج رکي 
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چڱین شین کان خوشحال �ري 
 ڀو۔ھو اسان کي عقابن وانگر

ان  �ري ڀو۔ از سر نوجوان
جي انھن نعمتن کي  ِایشور

 پرارڀناسڌائین یاد رکو ۽ 
انھن جي وسیلي  ِایشورگُھرو تہ 

سان ٻین جي زندگین ۾ آشرواد 
کي ڌن�ار  ِایشورسڌائین  آٹي۔

خوش  ِایشورچئو۔ ان سان 
۔فرض �ریو تہ اوھان جو ڀیندو

ٻار �نھن سُوک�يَء جي الِء اوھان 
جو شُ�ر ادا �ري تہ اوھان ڇا 
محسوس �ندا؟ یقین سان اوھان 
ڏاڍو خوش ڀیندئو ڇا الِء جو 
ُرڳو فرمانبردار ٻار ِئي پيُء 
جو شُ�ر ادا �ري سگھي ڀو۔ ۽ 
ھو پنھنجي پيُء کان وڌی� 
سُوک�یون حاصل �رڻ جي الئق 

 ڀیندو۔
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 !اطالق
اوھین �نھن اھ�ي ماٹھو 
جي بابت سوچیو جنھن اوھان کي 

الزمي آھي تہ  ُڏک ڏنو ُھجي۔
اوھین ان کي معاف �ریو۔۽ پوِء 

 اڳتي وڌي ان کي آشرواد ڏیو۔
جی��ھن اوھان �نھن ٻئي 
تي یا پاڻ تي لعنت �ِئي آ تہ 
ان جو اقرار �ریو۔اوھین ھن 
مسئلي جي بابت ڇا سوچیو آھي؟ 

پنھنجي  پنھنجي جیون ساڀي ۽
ٻارن جي الِء آشرواد ِلکڻ ۽ چوڻ 

ج�ھن بہ اوھین �نھن شروع �یو۔
ماٹھو سان ِملو تہ ان سان 
رسالتي ڳالھ ٻولھ �ریو۔ ۽ 

کان ان جي الِء ُم�اشفو  ِایشور
گُھرو۽ ان جي ھمت وڌایو۔َپھل 
عام ڳالھین سان �ریو۔مثال جي 

آئون توکي ‘‘طور تي ائین چئو
یسوع مسیح جي نالي سان 

جا  ِایشورواد ڏیان ڀو۔آشر
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منصوبا تنھنجي زندگي ۾ پورا 
ڀین ۽ تون وڌندو رھیِن۔تون 

جي  ِایشورسڌائین صبر سان 
ڇاالِء جو اوھان جي وا�ون ِڏسیِن۔

اندر ۾ مسیح جي عُقل آھي 
کي رسالتي  ماٹھوان�ري ان 

طور تي آشرواد ڏیو۔اھ�ي ِریت 
کي بہ آشرواد  من�ليءَ پنھنجي 

عالئقي جي ڏیو۔۽ پنھنجي سڄي 
جي الِء جتي اوھین  صحتیابي

 پرارڀناجي الِء وڃو ڀا،  شیوا
 گُھرو۔

 

اسان ھ� وشواسي 
 �ِیئن بڻجون؟

ھي ننڍي �ِتاب وشواسین جي 
الِء ِلکي وئي آھي۔وشواسین مان 
ُمراد ُاھي ماٹھون نہ آھن جی�ي 
تمام سُٺي زندگي ُگزارین ڀا۔پر 

 ِایشوراھي ماٹھون آھن جی�ي 
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کان نئین سر پیدا  آتماجي 
ڀیا آھن ۽ جنھن کي ُم�تي ملیل 
آھي۔یعني اھي ماٹھو جی�ي سچي 
نیِت سان مسیح جي پٺیان ھلندڙ 

اسان جو  ۽ فرمانبردار آھن۔
 شریر ِ�ن حصن سان ٺھیل آھي۔

 آتمااسان جِي ،شریر،جان۔آتما
پاڪ سان  ِایشورجو ناطو 

 ویجھ�ائيسان  ِایشورآھي۔اسان 
س�یا ویا  ۽ میل میالپ جي الءِ 

 ِایشورآھیون۔پر پاپ اسان کي 
کان ڌار �ریو ڇ�ي۔جنھن جي 

موت واقع ڀیندي  آتم�عیوض 
کان ناطو  ِایشورآھي ۽ پوِء 
تنھن�ري انسان  ُ��ي وڃي ڀو۔

پنھنجي شریر سان سٿئي �م �رڻ 
جي �وشش �ندو آھي ۽ پوِء ان 
جي عیوض دنیا جا �م اسان جي 
زندگي ۾ پڌرا ڀیندا آھن۔خود 

وڏائي،ت�بر،اللچ،ُبک ۽ غرضي،
پیدا بي آرامي  جھی�ا جھڳ�ا ۽
وٽ  ِایشورپر  ڀیندا آھن۔
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انسان ذات جي الِء ھ� وڏو 
پيُء پنھنجي  ِایشورمنصوبو ھو۔

فرزند کي مو�لیو جی�و پاڻ 
آھي۔پر ھو زمین تي ان  ِایشور

الِء آیو تہ جیئن ھو اسان تي 
�ھ�و  ِایشورپڌرو �ري سگھي تہ 

۾ لکیل  آھي۔یوحنا جي انجیل
جنھن مون کي ِڏٺو تنھن ‘‘آھي 

۽ ُپراٹي ’’ پيُء کي ِڏٺو۔
عھدنامي ۾ ان جي موت جي 
اڳ�ڀِي پھرین کان ِئي �ئي وئي 
ُھئي۔ھن انسان جي پاپن جي 

انصاف سان  االھيقیمت ڏنائیِن۔
اسان جو ڇو��ارو ۽ ِدالسو ڀیو 
۽ اسان آزاد ڀي ویا سون۔پر 

پنھنجي ُپ� یسوع مسیح  ِایشور
لن مان جیئرو �یو۔۽ کي ُمئ

ھاٹي یسوع مسیح جو اھو واعدو 
آھي تہ جی�ي بہ ان تي وشواس 
آٹین ڀا سي بہ جیئرا ڀي 
سڌائین ان سان گ� زندگي 
ُگزاریندا۔ان پنھنجو پویتر 
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ڏنو  پنھنجو �ري آتما اسان کي
آھي تہ جیئن اسان زور حاصل 

سان گ� ھلون ۽  ِایشور�ري 
 ۔ پویترتاِئي ۾ زندگي گزاریون

ان جي اندر ۾ مسیح جي اس
پرچار جي خوشبو آھي ۽ 
جیستائین اوھین ھن زمین تي 
زندگي ُگزاریندا،پویتر آتما 
اوھان مان ڀي �م �ندو ۽ 
اوھان کي ٻین جي الِء آشرواد 
جو سبب بڻائیندو۔پر جی�ي 
یسوع مسیح جي ڇو��اري ڏیڻ تي 

جي  نرڪوشواس نڀا آٹین ُاھي 
سزا جا حقدار ڀیندا۔پر مون 

وسو اڀئي تہ اوھین ائین کي ٿر
اوھین ھي  ��ھن بہ نڀا چاھیو۔

گُھري سگھو ڀا ۽  پرارڀنا
 پرارڀناجی��ھن اوھین ھي 

گُھرندا تہ اوھان نئین سر 
پیدا ڀیڻ جو تجربو حاصل 

اي آ�اشي پيُء آئون “�ندا۔
مسیح جي نالي سان تو وٽ اچان 
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ڀو۔آئون اقرار �ریان ڀو تہ 
آئون پاپي آھیان۔آئون پنھنجي 

پن کان معافي گُھران ڀو۔اي پا
پيُء مون کي یسوع مسیح  ِایشور

جي نالي سان معاف �ر۔اي پيُء 
“  ۾ لکیل آھي تہ وچنتنھنجي 

سو ھاٹي جی��ھن اوھین زبان 
یسوع ئي “سان اقرار �ریو تہ 

۽ دل سان وشواس ” پرٿو آھي
ایشور کیس مئلن مان “آٹیو تہ 

تہ پوِء اوھان ” جیوت �یو آھي
 ) 9:10رومین(۔يکي م�تي ملند

ھینئر ئي آئون اقرار �ریان  
ڀو تہ یسوع مسیح منھنجي پاپن 
جي بدران ُمئو ۽ ُمئلن مان جِيُء 
اڀیو ۽ منھنجو مسیحا ڀیو۔۽ 
ھاٹي مون کي ڇو��ارو ملیو 
آھي۔اي یسوع تنھنجي ھن پیار 
جي الِء تہ تو منھنجي الِء جان 
ڏني،آئون تنھنجو شُ�ر �ریان 

�ریان  ڀو۔آئون تو سان پیار
ڀو۔مون کي پنھنجو پویتر آتما 
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ڏي ۽ منھنجي مدد �ر تہ جیئن 
مان تو ۾ وڌندو وڃان۔یسوع 

ھن  مسیح جي نالي سان۔آمین۔
�تاب کي پ�ھڻ جي الِء آئون 
اوھان جو ڀورائتو آھیان۔آئون 
اوھان جون گواھیون ُٻڌڻ پسنڌ 
�ندس تہ ِھن �تاب اوھان جي 
زندگي کي �یئن بدالیو ۽ جن 

اوھین آشرواد ڏنو ماٹھن کي 
انھن جون زندگیون �یئن 

اوھان سٿنيَء  ِایشور بدلیون۔
 کي آشرواد ڏي۔

 
 
 
 
 
 


