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 پهريون ڏينهن
 

 صبح جي دعا
 

تنهن ڪري اچو ته دليريَء سان فضل ”
ته جيئن  ،واري تخت کي هلي ويجها ٿيون

حاصل فضل اسان تي رحم ٿئي ۽ اهو 
جو ضرورت جي وقت اسان جي  نڪريو

 “مدد ڪري.
 (16:4)عبرانين 
ابا، اسان باي قادر مطلق خدا، سڀني رحمتن وارا 

جان ۽ ڏاڍي پوريَء ، ج گهراين ها دلتنهنجا ناالئق ٻان
تو پنهنجي جو  ،نماڻائيَء سان تنهنجا ٿورا ٿا مڃون

ن سڀني ماڻهن تي پڌري وڏي مهرباني ۽ محبت اسا
۽ پلجي وڏي  ن پنهنجي پيدا ٿيڻ الِءاڪئي آهي. اس

 اٿيڻ الِء ۽ هن زندگيَء جي سڀني برڪتن الِء تنهنج
يَء بي حد وڌيڪ انهبه شڪر گذار آهيون. پر ان کان 
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محبت الِء جنهن جي ڪري تو اسان جي خداوند عيسى 
الِء  ڏيڻ ڇوٽڪاريماڻهن کي مسيح کي هن جهان جي 

جيڪو تون عيسى مسيح  موڪليو. اسان ان فضل الِء
جي اميد الِء به  ويجي ذريعي ڪرين ٿو ۽ ان جل

منٿ ٿا  تو کيتنهنجو شڪر ادا ٿا ڪريون ۽ اسان 
کي سمجهڻ جي اسان  رحمتن نڪريون ته تون پنهنج
اسان جون دليون بنا ڪنهن  ته جيئنکي سمجهه بخش، 

مڪر ۽ فريب جي تنهنجا ٿورا مڃينديون رهن. اسان نه 
رڳو وات سان پر پنهنجي ڪردار يعني چڱي چال سان 
به تنهنجي تعريف ڪريون ۽ پنهنجو پاڻ کي تنهنجي 

پيش ڪريون ۽ پنهنجي سڄي عمر سچائيَء  الِءخدمت 
 ي حضور ۾ گذاريون.سان تنهنج

 
 )آمين(
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 پهريون ڏينهن
 

 سانجهيَء جي دعا
 

سو خداوند آڏو توبهه تائب ٿيو ۽ کانئس ”
خدا کي پڪاريو، جو هي  ،هائو .دعا گهرو

 “ سندس قبوليت جو وقت آهي.
 (6:55)يسعياه 

 ،خداوند انهن سڀني کي ويجهو آهي”
، بشرطيڪ ٿا جيڪي کانئس دعا گهرن
 “ پڪارين. اهي کيس سچيَء دل سان

 (18:145)زبور 
 

اي مهربان خدا، تون اسان سان گڏ رهه ۽ هن 
رات جي خاموشيَء ۾ هر گهڙيَء اسان جي نگهباني 
ڪر، اسان هن بي بقا دنيا جي ڦير گهير جي ڪري 
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تي ڀروسو ٿا  بقاٿڪجي پيا آهيون، پر تنهنجي ابدي 
 رکون، خداوند عيسى مسيح جي وسيلي سان.

جيڪي پاڪ هجن ۽ اي خدا، سڀ خواهشون 
جيڪي چڱيون صالحون ۽ سڀ نيڪ ڪم  نيڪ ۽

تنهنجي طرف کان ملندا آهن. تنهنڪري جيڪو آرام 
سو تون پنهنجي  ،جهان اسان کي ڏئي نٿو سگهي

ٻاجهه سان پنهنجن ٻانهن کي بخش، ته جيئن اسان دل 
کي مڃيندا رهون ۽ وجان سان تنهنجي حڪمن 

کان محفوظ جي ڊپ  مخالفنتنهنجي مدد سان پنهنجي 
 .رهندي، آرام ۽ صلح ماڻيندا رهون

منٿ ٿا ڪريون ته  تو کياي ڌڻي تعالى، اسان 
کي سوجهري ۾ ڦيرائي ڇڏ ۽  هتون اسان جي اونده

پنهنجي وڏيَء ٻاجهه جي ڪري هن رات جي هر ڪنهن 
کان اسان کي پناهه ۾ رک، ۽ خطري قسم جي خوف 

اسان هي سڀ ڪجهه پنهنجي ڇوٽڪاري ڏيندڙ عيسى 
 يح جي نالي ۾ گهرون ٿا.مس

 )آمين(
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 ٻيو ڏينهن
 

 صبح جي دعا
 
اهي قومون ائين چونديون اينديون ته ”
هلو ته خداوند جي جبل ڏانهن هلون، ”

 .يعني بني يعقوب جي خدا جي گهر ڏانهن
تي هلڻ  واٽهو اسان کي پنهنجي 

انهيَء سيکاريندو، تان ته اسين سندس 
 “تي هلون. واٽٻڌايل 

 (3:2)يسعياه 
۾ آهين، تون جو آسمان  !اي اسان جا بابا”

۽  ،تنهنجو نالو پاڪ مڃيو وڃي شال
تنهنجي بادشاهت اچي. تنهنجي مرضي 

، تيئن جيئن آسمان ۾ پوري ٿئي ٿي
اسان جي ڏهاڙيَء جي . زمين تي به ٿئي

تيئن زمين تي به ماني اڄ اسان کي ڏي. 
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ٿئي. اسان جا ڏوهه اسان کي ائين معاف 
پنهنجي ڏوهارين کي  بهڪر، جيئن اسين 

معاف ٿا ڪريون. اسان کي آزمائش ۾ نه 
 .“وجهه، پر اسان کي بڇڙائيَء کان بچاِء
 (13-9:6)متي 

خدا، تون انهن دلين جو سوجهرو آهين، پاڪ اي 
جن کي تنهنجي خبر آهي. تون انهن روحن جي حياتي 

پيار ٿا ڪن. اسان جي به  تو کيجيڪي  ،۽ جياپو آهين
 تو کيکان اهڙا واقف ٿيون جو  تومدد ڪر، ته اسان 

پيار ڪريون ۽ اهڙو پيار ڪريون جو سان پوريَء طرح 
تنهنجي پوري خدمت ڪري سگهون، ڇاڪاڻ ته 
تنهنجي خدمت ۾ مڪمل آزادي آهي، اسان جي 

 ،خداوند عيسى مسيح جي وسيلي سان
 

 )آمين(
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 ٻيو ڏينهن
 
 جي دعا َءسانجهي

جيڪو  !تنهنڪري اي منهنجا فرزند”
يسى مسيح جي طرفان آهي، تنهن فضل ع

جي وسيلي پختو ٿيُء. جيڪي ڳالهيون تو 
گهڻن شاهدن جي روبرو مون کان ٻڌيون 
آهن، سي اهڙن ڀروسي وارن ماڻهن جي 
حوالي ڪر جيڪي ٻين کي به سيکارڻ 
جي الئق هجن. عيسى مسيح جي سٺي 
سپاهيَء جي حيثيت ۾ اسان سان گڏ 

 “هه.سختي س  
 (3-1:2تيمٿيس  -2)

 
۽ نهايت ئي سٻاجها خدا، اي  پاڪ پروردگار  اي

خطا ڪئي آهي ۽ نڌڻڪين رڍن  اسان اسان جا بابا،
وانگر تنهنجي ٻڌايل واٽن کان ڀٽڪي ويا آهيون. اسان 
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پنهنجي ئي دلين جي خواهشن ۽ خيالن کي ڀرپور 
نموني پورو ڪري رهيا آهيون. اسان تنهنجي پاڪ 

ي ڪرڻ ک حڪمن جي ابتڙ هليا آهيون ۽ جيڪي اسان
کپندو هو، سو ڪونه ڪيو آهي. پر الٽو اهو ڪجهه 
ڪيو آهي، جيڪو ڪرڻ نه کپندو هو. هاڻي اسان بي 

تون اسان نڀاڳن ڏوهارين تي  ،پر اي ڌڻي س آهيون.و
رحم ڪر، اي خدا! جيڪي پنهنجا ڏوهه  ،ٻاجهه ڪر

گناهه باسين ٿا، تن کي معافي ڏئي ڇڏ ۽ جيڪي توبهه 
اسان جي  ي واعدا توٿا ڪن تن کي بحال ڪر. جيڪ

سان  اسانڇوٽڪاري ڏيندڙ عيسى مسيح جي معرفت، 
ڪيا آهن تن کي پورو ڪر. اي مهربان ۽ ٻاجهارا بابا، 
هن جي وسيلي اهو به بخش، ته اڳتي اسان دينداريَء ۽ 
نيڪيَء ۽ پرهيزگاريَء سان زندگي گذاريون ته جيئن 

مسيح جي پاڪ تنهنجي پاڪ نالي جي تعريف ٿئي. 
 نالي ۾،
 

 )آمين(



 11 

 ٽيون ڏينهن
 صبح جي دعا

 
رکن،  مگر جيڪي خداوند تي توڪل  ٿا”

اهي  سي نئين سر طاقت حاصل ڪندا،
عقابن وانگر پرن سان اوچائيَء تي اڏامندا. 
ا هي ڊوڙندا، ليڪن ٿڪبا ڪين، اهي 

 “ڪين ٿيندا. اماند هلندا، ليڪن
 (31:40)يسعياه 

 
، تنهنجي وسيلي سان ئي نماڻن رب پاڪاي  

تي ي هدايت ڏني وڃي ٿي ۽ تنهنجي نيڪ بندن ک
شڪ ۽ شبهي واري  .اوندهه ۾ به سوجهرو ٿيو پوي

حالت ۾ ۽ وري بي خبريَء ۾ اسان کي عقل، دانائي ۽ 
ِء کي غلطين کان بچا روح عطا ڪر، اسان وسمجهه وار

ته روشنيَء ۾ هلندا هلون ۽ تنهن جي سڌي راهه ۾ 
 .سيلي سانڪري نه پئون. خداوند عيسى مسيح جي و
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۽  اي قادر مطلق خدا. پنهنجي بندن جي مصيبتن
رنج ٿو پهچي، انهيَء الِء ته  تو کيعذابن جي ڪري، 

ڪرڻ وارو خدا آهين. اسان جي تون ٻاجهارو ۽ رحم 
دعا کي ٻڌ ۽ انهن سڀني جي مدد ڪر جيڪي ڏکن ۽ 

ٿا گهرون، تڪليفن ۾ آهن. اسان انهن الِء به دعا 
نڊا ٽنڊا آهن، يا جن کي جيڪي اکين کان ويٺل ۽ م

ڪوڙهه جهڙيون بيماريون آهن ۽ وري جيڪي گونگا، 
دعا ٿا گهرون به بيمار ۽ بکيا آهن. اسان انهن الِء 

پيا آهن ۽ دنيا  جيڪي گناهه جي ڳري بار هيٺان دٻيا
، موت ۾ زندگي گذارين ٿاهي جي فڪرن ۽ شڪ شب

گناهن جي ڪري   اهڙا فرد پنهنجنکان ڊڄن ٿا. 
عالن جي ڪري ڏک ڏوال ڏسن ٿا. اي خدا. پنهنجن اف

کي آٿت ڏي، عيسى مسيح  انهن  ،انهن جي مدد ڪر
 جي وسيلي دعا گهرون ٿا.

 
 )آمين(
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 ٽيون ڏينهن
 جي دعا َءسانجهي

 
اسان کي انهيَء اميد مان مايوسي نٿي ”

ٿئي، ڇاڪاڻ ته پاڪ روح، جيڪو اسان 
کي ڏنو ويو آهي، تنهن جي وسيلي خدا 

ي دلين ۾ اوتيو ويو جو پيار اسان ج
 “ آهي.

 (5:5)رومين 
 

اي آسماني پيُء، اسان تي رحم ڪر، اسان جا 
گناهه معاف ڪر. اسان کي بڇڙائيَء کان ڇڏاِء ۽ 

جي زندگيَء  هنيڪيَء ڏانهن مائل ڪر. اسان کي هميش
اسان جي ڇوٽڪاري ڏيندڙ عيسى مسيح  ،تائين پهچاِء

 جي وسيلي سان.
 



 14 

ا ۽ هلون، چلون ٿا اي خدا، تو ۾ اسين جيئون ٿ
. تو اسان کي پاڻ الِء ۽ تو ۾ ئي اسان جي هستي آهي

کان ئي آرام ۽ تسلي  توپيدا ڪيو آهي. تنهن ڪري 
جي اهڙي پاڪائي ۽ ارادي جي  ملي ٿي. اسان کي دل

 ي بخش جو ڪنهن به خود غرضيَء جيگاهڙي پخت
اسان کي تنهنجي مرضي معلوم ڪرڻ کان  خواهش

ي ڪمزوريَء جي ڪري اسان روڪي نه سگهي ۽ نه ور
ٿيون. پر تنهنجي نور ۾  مايوستنهنجن نعمتن کان 

اسان پنهنجي فرض کان واقف ٿيون ۽ تنهنجي خدمت 
مسيح ۾ ڪامل آزادي حاصل ڪريون، خداوند عيسى 

  .سيلي سانجي و
 

 )آمين(
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 چوٿون ڏينهن
 صبح جي دعا

رات گهڻي گذري چڪي آهي ۽ ڏينهن ”
چو ته ٿيڻ وارو آهي. تنهن ڪري ا

اونداهيَء جا ڪم ڇڏي سوجهري جا هٿيار 
 “ٻڌون.

 (12:13)رومين 
 

اسان تنهنجو شڪر ٿا ڪريون، ڇو  ،خداپاڪ اي 
۽ سالمت  هجو تو اسان کي اڄوڪي صبح تائين زنده
منٿ  تو کيرکيو آهي ۽ تندرستي بخشي اٿيئي. اسان 

ته جيئن اسين به  ،ن جي مدد ڪراٿا ڪريون ته اس
جي خدمت ڪريون، ۽ پنهنجي ڪنهن نه ڪنهن شخص 

خوشيَء جي وسيلي کيس به خوشيَء جي اميد 
ڏياريون، اسان جي ڇوٽڪاري ڏيندڙ عيسى مسيح جي 

 وسيلي سان.
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 ينتنهنجي اڳيان سڀني جي دل ،ٻاجهارا رباي 
سڀني جون مرادون معلوم  تو کي ،جو حال پڌرو آهي

ڪابه ڳالهه ڳجهي ڪانهي. پنهنجي پاڪ  کان آهن ۽ تو
الهام سان اسان جي دلين جي خيالن کي  روح جي
سان پورو پورو پيار  بڻاِء، ته  جيئن اسان تو هپاڪيزه

ڪريون ۽ تنهنجي پاڪ نالي جي الئق تنهنجي تعريف 
 ڪريون، اسان جي خداوند عيسى مسيح جي نالي ۾.

ي ک ناي خداوند خدا، پنهنجي فضل سان اسا
هدايت ڪر، ته جيئن اسان کي پروڙ پوي، ته اڄ 

نهنجي الِء، اسان کي عام ماڻهن الِء ڪهڙا ڪهڙا ڪم ت
گهرجن ۽ اسان کي سگهه ڏي، ته اسين اهي   ڻڪر

را ڪريون، سڀيئي ڪم تنهنجي مرضي موجب پو
 ،سيح جي وسيلي ۾اسان جي خداوند عيسى م

 
 

 )آمين(
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 چوٿون ڏينهن
 سانجهيَء جي دعا

ندس ۽ کيس پنهنجي پيُء وٽ وي آٌء”
خدا ۽ اوهان جو  اي بابا! آٌء’چوندم ته 

۽ هاڻي انهيَء الئق نه آهيان  ،ڏوهاري آهيان
جو اوهان جو پٽ سڏايان. مون کي پنهنجو 

 “‘ هڪڙو نوڪر سمجهي بيهاريو.
 (19-18:15)لوقا 

 
 ،اسان سڀني جا خالق ۽ پالڻهار ،شفيق رباي 

تنهنجي آڏو وڏي نيازمنديَء سان التجا ٿا ڪريون ته 
ني ڪر، انهن کي پنهنجي هر هڪ بندي تي مهربا

سنئين رستي تي هالِء ۽ پنهنجو عظيم ڇوٽڪارو 
سڀني قومن تي ظاهر ڪر. اسان خاص التجا ٿا 

هي تنهنجي پاڪ اي ڌڻي، تنهنجي در ته ا   ،ڪريون
 ،روح جي هدايت حاصل ڪن ۽ انهن کي سمجهه ڏي

هلن ۽ روح ۾ هيڪڙائيَء تي هو حق جي راهه  جو
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ايمان تي  واري حالت ۾ صلح ۽ سچائيَء جي ڪري
قائم رهن. آخرڪار جيڪي روح جي بابت يا ڪنهن 
ٻئي طرح جا ڏک ۽ سور ٿا پسن، تن سڀني کي تو 

ڀالئين جي حوالي ٿا ڪريون، انهيَء  آٌءجهڙي پيُء جي 
الِء ته تون مهربانيَء ۽ ٻاجهه سان انهن جي گهرجن 

، انهن کي آٿت ۽ دالسو ڏي. ڏک سهڻ مهل موجب
ن. هي صيبتن کان بچائي صبر ڏي ۽ سڀني مانهن ک

سڀ ڪجهه اسين خداوند عيسى مسيح جي واسطي 
 گهرون ٿا.
 

 )آمين(
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 پنجون ڏينهن
 صبح جي دعا

 
سارو جهان خداوند کي ياد ڪندو ۽ ”

مون انهيَء وسڀيئي ق ،ڏانهنس ڦرندو. هائو
 “جي آڏو سجدو ڪنديون.

 (27:22)زبور 
 

 قائم خدا، اسان جا آسماني بابا ، اسان مهرباناي 
ٿورا ٿا مڃون، جو تو پنهنجي  انوڙت سان تنهنج

يَء سان اسان کي پاڻ ڏانهن سڏيو آهي، ته جيئن ضمر
ايمان  تي اسان تنهنجي فضل کان واقف ٿيون ۽ تو

۽  وڌاِءآڻيون. سو ڏينهون ڏينهن اسان جو هي علم 
اسان کي ان ايمان تي قائم رکندي پڪو ڪندو رهه 

ن ته اسين نئين اسان کي پنهنجو پاڪ روح بخش ، تا
ڇوٽڪاري جا وارث ٿيون. هي  جي هسر پيدا ٿي، هميش

اسان جي خداوند عيسى مسيح جي وسيلي ٿئي، 
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جيڪو تو ساڻ  ۽ پاڪ روح ساڻ هاڻي به آهي ۽ 
 آهي ۽ بادشاهي ڪري ٿو. آمين. هتائين زنده ههميش

خداوند جو شڪر ڪر، ڇاڪاڻ ته هو ٻاجهارو  
هن جو شڪر ادا آهي ۽ سندس رحم توڙ تائين آهي. 

جو خداوند آهي. هو اڪيلو  نڪر، جو هو خداوند
 جنهن دانائيَء سان آسمان ،عجب جهڙا ڪم پيو ڪري

پيدا ڪيو، جنهن زمين کي سمنڊ جي مٿان بيهاري 
ڇڏيو، جنهن سج ۽ چنڊ آسمان ۾ قائم ڪيا. آسمان جي 

 هند جو شڪر ڪر ڇاڪاڻ ته سندس رحم هميشوخدا
 تائين آهي.
 

 )آمين(
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 ون ڏينهنپنج
 سانجهيَء جي دعا

 
ڪپڙا  اپنهنجي ڏک جي اظهار الِء پنهنج”

پنهنجين دلين جي گهراين  يو، بلڪنه ڦاڙ
سان خداوند پنهنجي خدا آڏو توبهه تائب 

هو  .ٿيو، ڇاالِء جو هو رحيم ۽ مهربان آهي
ڪرڻ ۾ ۽ شفقت  وڪاوڙ ڪرڻ ۾ ڍر

۽ عذاب نازل ڪرڻ کان مڙي  ،تڪڙو آهي
 “.وڃي ٿو

 (13:2)يوايل 
 

منٿ ٿا  تو کياي اسان جا بابا، اسان نوڙت سان 
ڪريون، ته تون اسان جي هيڻائين تي پنهنجي ٻاجهه 
ڀري نظر ڪر ۽ پنهنجي نالي جي وڏائيَء ڪري، انهن 

يون وارسڀني آفتن کي جي اسان جي مٿان ڪڙڪڻ 
ڪر ۽ بخش ته اسان سڀني مصيبتن ۾  دورآهن، 
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تنهنجي ٻاجهه  آسرو فقطڀروسو ۽ پنهنجو پورو پورو 
تنهنجي مان مرتبي جي واسطي  هتي رکون ۽ هميش

پاڪ ۽ صاف هلت چلت سان، تنهنجي بندگي ڪندا 
جي  حمسيرهون. هي سڀ اسان جي خداوند عيسى 

 مين.وسيلي ٿئي . آ
 

، اسان ۽ اسان جي پيُء ڏاڏي جي خداپاڪ اي 
جي ڏوهن جو بدلو اسان  نگناهن کي ياد نه ڪر ۽ اسا

مهربان خدا، اسان کي معاف ڪر.  کان نه وٺ. اي
پنهنجي قوم جنهن کي تو پنهنجي قيمتي رت سان 
ڇوٽڪارو ڏنو آهي، تنهن کي معاف ڪر ۽ ڪڏهن به 
اسان تي ڪاوڙ نه ڪر، خداوند عيسى مسيح جي 

 وسيلي سان.
 

 )آمين(
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 ڇهون ڏينهن
 صبح جي دعا

 
الِء  اي خدا! منهنجو نماڻو روح تو”

خدا! تون منهنجي قرباني آهي. اي 
نماڻي ۽ پشيمان دل کي حقير نه ٿو 

 “ڄاڻين.
 (17:51)زبور 

 
اي مهربان پيُء، جيڪي ڏکويل آهن ۽ دل سان 

 آس ۽ اميدنپنهنجن گناهن تي پڇتائين ٿا ، تن جي 
. اسان جڏهن ڏکن ۽ نکي تون حقير نه سمجهندي

کان دعا ٿا  جڪڙجي ٿا پئون، تڏهن تو۾ مصيبتن 
تون اسان جي مدد ڪر ۽ اسان گهرون، ٻاجهه وارا خدا، 

جيڪي شيطاني بڇڙايون يا کڻي  .جي دعا کي ٻڌ
سي  ،انسان جي فريب ۽ ٺڳيَء جي ڪري اسان تي اچن

سڀ ٽري وڃن. انهيَء الِء تون اڳ ئي ڳڻتي ڪرين ٿو 
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۽ ان جي ڪري ئي سڀ بڇڙايون ۽ بدڪاريون اسان 
تان ٽري وڃن ۽ پوِء اسان جيڪي تنهنجا ٻانها آهيون 

قسم جي ايذائن ۽ ڏکن کان بچي، تنهنجي  هر ڪنهن
اسان  ،تنهنجو شڪر ادا ڪندا رهون هڪليسيا ۾ هميش

 جي ڇوٽڪاري ڏيندڙ عيسى مسيح جي وسيلي سان.
 

اي مهربان خداوند، اسان پنهنجي نيڪيَء تي نه 
پر تنهنجي طرحين طرحين جي وڏين مهربانين تي 

معاف ڪر. سڄو  هڀروسو ڪريون ٿا. اسان جا گناه
هن اسان جي حفاظت ۽ نگهباني ڪر. ته جيئن اڄ ڏين

هر ڪنهن ڪم الِء اسان  ۽اسان کي پورو آرام ملي، 
جي  حتازا توانا هجون. اسان جي خداوند عيسى مسي

 ،نالي ۾
 

 )آمين(
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 ڇهون ڏينهن
 سانجهيَء جي دعا

 
دل کي  َءي منهنجيکاي خدا! تون مون کي پر”

جو تون مون کي آزمائي منهن ،ڄاڻي وٺ. هائو
اي خداوند! مون  ،هر خيال پروڙي وٺ. ڏس

 مون نهن خراب راهه تي هلڻ نه ڏي، بلڪکي ڪ
انهيَء راهه تي وٺي هل جيڪا ابدي راهه  کي
 “آهي.

 (24-23:139)زبور 
 

اي قادر مطلق خدا، تون جو سڀني شين جو 
خلقيندڙ ۽ سڀني ماڻهن جو انصاف ڪندڙ آهين. اسين 

گناهن ۽  سڀني پنهنجي ،اکين مان نير وهائيندي
بڇڙائين کي مڃون ٿا، ڇاالِء ته اسان گهڻو ڪري 
پنهنجي ڳالهه ٻولهه سان، پنهنجن خيالن سان ۽ پنهنجن 

گناهه  گهڻاڪمن سان تنهنجي خدائي شان جي برخالف 
تنهنجي انصاف، تنهنجي  ڪيا آهن سو اسان خود
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ڪاوڙ ۽ غضب کي ڀڙڪايو آهي، اسان هاڻي دل جي 
ا ڪريون ۽ پنهنجن برن ڪمن گهرائين سان توبهه ٿ

جي ڪري دل سان پڇتايون ٿا. انهن جي يادگيري اسان 
کي ڏاڍي ڏکي ٿي لڳي ۽ انهن برن ڪمن جي بار کي 
کڻي نٿا سگهون. اي ٻاجهارا بابا، اسان تي ٻاجهه ڪر 
۽ جيڪي ڪجهه اسان بي واجبي ڪيو آهي، سو تون 
معاف فرماِء ۽ ان ڳالهه جي سگهه بخش ته اڳتي اسان 

ئين چال ۽ هلت چلت سان تنهنجي خدمت ڪريون ۽ ن
تنهنجي مرضي پوري ڪريون ته جيئن تنهنجي نالي 

ظاهر ٿئي. اسان جي خداوند عيسى  ووجي واکاڻ ۽ جل
 مسيح جي وسيلي سان.

 
اي خداوند، تون رات ۽ ڏينهن جو ڌڻي آهين. 
اسان جي مدد ڪر، ته سچائيَء جو آفتاب اسان جي 

برن خيالن جي  سڀنيه جيئن دلين تي چمڪندو رهي، ت
ڪري. اسان جي خدواند عيسى مسيح  وراوندهه کي د

 .جي وسيلي سان
 )آمين(
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 ستون ڏينهن
 صبح جي دعا

 
 ڊڪنڊ کان وٺي ٻيَء ڪن َءدنيا جي هڪڙي”

تائين ٻين قومن ۾ منهنجي واکاڻ پئي 
. هر هنڌ منهنجي الِء لوبان پيا ٻارين ۽ ٿئي

انهن  پاڪ نذرانا پيا پيش ڪن. درحقيقت
 “قومن ۾ منهنجو نالو ساراهيو وڃي ٿو.
 (11:1)مالڪي 

 
اي خدا، اسان فرشتن جي سڄيَء آسماني جماعت 
سان تنهنجي مبارڪ نالي جي تعريف ۽ وڏائي ٿا 

تنهنجي واکاڻ ٿا ڪريون ته اي  هڪريون ۽ هميش
قدوس، لشڪرن جا خداوند خدا، آسمان  ،قدوس، قدوس

ى هن، اي خدا تعال۽ زمين تنهنجي جالل سان ڀرپور آ
 نهنجو ئي جالل هجي. )آمين(ت
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اي اسان جا خداوند عيسى مسيح، تون جو جهان 
گناهن کي کڻي ٿو وڃين ، اسان تي ٻاجهه ڪر،  يج
خدا پيُء جي ساڄي  ون جي التجا قبول ڪر، تون جااس

 هٿ طرف  ويٺو آهين. اسان تي ٻاجهه ڪر.
تون پاڪ آهين، فقط تون ئي مالڪ آهين، تون 

اڪيلو، اي مسيح تون پاڪ روح سان خدا پيُء جي ئي 
عيسى مسيح جي  ۾ سڀني کان اعلى آهين. ويجل

 نالي ۾،
 

 )آمين(
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 ستون ڏينهن
 سانجهيَء جي دعا

 
خداوند جي حضور مان اوهين پنهنجي ”

اهو ئي اوهان جي  ،خوشي حاصل ڪريو
... اوهين  جون مرادون پوريون ڪندو لد

توڪل  خداوند آڏو راضي رهو ۽ مٿس
 “رکو.

 (7۽  4:37)زبور 
 

اي رحيم خدا، تون پنهنجي فضل سان ائين 
پراڻا خيال ۽ اجايون خواهشون  ڪر، جو اسان منجهان

ختم ٿي وڃن ۽ اسين نئين مخلوق ٿي پئون. يعني 
نوان انسان بڻجي پئون. تنهن سان گڏ اي خدا، اسان 

به مري وڃن ۽  خواهشوني ننفسيا سڀيئيجون 
سي  ،اڪ روح سان الڳاپو رکن ٿيونجيڪي ڳالهيون پ

اسان ۾ پيدا ٿين ۽ وڌنديون رهن. اسان کي اهڙي 



 30 

طاقت ۽ قوت ڏي، جو شيطاني دنيا ۽ جسم جي 
، فتحياب ٿيون. اي خداوند خدا يخواهشن تي غالب پئ

 ۽ برڪتن سان ماال مال ڪر. اسان کي آسماني ڀالين
 هميشهاي برڪتن ڏيڻ وارا خداوند خدا، تون جو 

، هي نين ۽ سڀني شين تي راڄ ٿو ڪريکان آه
 تنهنجي ٻاجهه سان ٿئي. آمين.

۽ زمين تي صلح، انهن  ووخدا جو جل رش تيع
ماڻهن منجهه جن مان هو راضي آهي. اي خداوند خدا، 

، قادر مطلق خدا ۽ مهربان پيُء، اسين هآسماني بادشاه
تنهنجي تعريف ٿا ڪريون. تون ئي سڳورو آهين. 

ٿا  ظاهر وو، تنهنجو جلي ٿا ڪريونفرمانبردارتنهنجي 
الِء تنهنجا ٿورائتا  ويڪريون ۽ تنهنجي عظيم جل

 عيسى مسيح جي نالي ۾،آهيون. 
 

 (آمين)
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 اٺون ڏينهن
 صبح جي دعا

 
ان مپر خدا اسان سان پنهنجو پيار انهيَء ”

ثابت ٿو ڪري جو جڏهن اسين اڃا گنهگار 
 “.ئي هئاسين ته مسيح اسان جي الِء مئو
 (8:5 )رومين

 
هاڻي اسان پاڻ کي روح سوڌو  ،ندواي خدا

تنهنجي حضور ۾ نذر ٿا ڪريون ته جيئن اسان، 
قرباني ٿيون  هپاڪ ۽ زنده هتنهنجي الِء هڪ پسنديده
عرض ٿا ڪريون، ته  تو کي۽ وڏي نياز ۽ نوڙت سان 

اسان تنهنجي ٻاجهه ۽ آسماني برڪت سان ڀرجي 
جي  گناهن مختلفوڃون. جيتوڻيڪ اسان پنهنجن 

ڪري تو الِء ڪنهن به قسم جي قرباني ڪرڻ جوڳا نه 
اسان منٿ ٿا ڪريون ته  تو کيآهيون. تڏهن به اسان 

آهي،  جي هيَء دعا ۽ خدمت جا اسان الِء ڪرڻ ضروري
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اسان جا گناهه خداوند عيسى مسيح جي  .قبول ڪر
 وسيلي سان معاف ڪر.

الِء ۽ پاڪ  سڀ وڏائي، اي قادر مطلق پيُء تو
 تائين ٿيندي رهي . آمين ههميش شال ِءروح ال

اي خداوند خدا، اسان تي ٻاجهه ڪر ۽ اڄ جي 
ل وواسان کي سمجهه ۽ ج .ڪمن الِء اسان کي تيار ڪر

ڪندا  الِءجي  ويڪم تنهنجي جل نسڀيئيبخش ته 
رهون. گناهه ڪرڻ کان بچندا رهون ۽ تنهنجي ۽ سڀني 
انسانن جي خدمت دل و جان سان پوري ڪريون، اسان 

 ،ي خداوند عيسى مسيح جي وسيلي سانج
 

 )آمين( 
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 اٺون ڏينهن
 سانجهيَء جي دعا

 
رن اجڏهن اوهين دعا گهرو تڏهن رياڪ”

اهي عبادت خانن ۽ رستن  .وانگر نه ٿيو
جي چونڪن تي بيهي دعا گهرندا آهن ته 

اوهان  . آٌءجيئن هر هڪ انهن کي ڏسي
کي سچ ٿو ٻڌايان ته انهن کي پنهنجو اجر 

. پر جڏهن اوهين دعا گهرو ته ملي چڪو
پنهنجي ڪمري جا دروازا بند ڪري 

جهه پنهنجي پيُء کان دعا گهرو، جيڪو ڳ  
اوهان جو پيُء جيڪو اوهان جا  .۾ آهي

ڳجها ڪم ڏسي ٿو سو اوهان کي ان جو 
 “اجر ڏيندو.

 (6-5:6متي )
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اي قادر مطلق خدا، تون جو دانائيَء جو چشمو 
کان اڳ ۾ اسان جي سو تون اسان جي گهرڻ  ،آهين

ڄاڻين ٿو. اسان جي بي وقوفيَء کان به  ضرورتن کي
منٿ ٿا ڪريون  تو کيواقف آهين. اسين  پوريَء طرح

ته اسان جي ڪمزورين ۾ اسان تي ٻاجهه ڪر ۽ جن 
۽ ائين به  نشين جي گهرڻ جي جرئت ڪري نٿا سگهو

اهي  ڪرييا انڌائپ جي  اونداهپآهي ته اسان جي 
سي تون مهرباني ڪري پنهنجي  گهري نٿا سگهون .

مسيح جي نالي ۾ عيسى اڪيلي پٽ اسان جي خداوند 
 اسان کي ڏي. 

اي قادر مطلق ۽ دائمي خدا، اسان جي ڪمزورين 
تي ٻاجهه جي نظر ڪر، اسان جي سڀني ڊپن ۽ ڏکن ۾ 
ي اسان کي مدد ڏئي  تون پنهنجو ساڄو هٿ ڊگهيڙ 

 ان،بچاِء. اسان جي خداوند عيسى مسيح جي وسيلي س
 

 )آمين(
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 نائون ڏينهن
 صبح جي دعا

 
۽ در  ڳوليو ته لڀيو   ،گهرو ته مليو  ”

. ڇا الِء جو جيڪو گهرندو کڙڪايو ته کليو  
آهي تنهن کي ملندو آهي. جيڪو ڳوليندو 
آهي تنهن کي لڀندو آهي ۽ جيڪو در 

 “کڙڪائيندو آهي تنهن الِء کلندو آهي.
 (8-7:7)متي 

 
 َءتون پنهنجي مهرباني ،اي قادر مطلق، زنده خدا

اسان پنهنجن ٻانهن کي نئين سر پيدا ڪر.  ،جي ڪري
 روزانواسان کي پنهنجي پاڪ روح سان پختو ڪر ۽ 

نعمتون، يعني عقل،  هر طرح جونپنهنجي فضل جون 
روح ۽ روحاني قوت، دانائي ۽ سچي  ،سمجهه، حڪمت

عنايت ڪندو رهه. اي خدا پنهنجي  حرو وناداريَء جيد
 هاري روح سان اسان کي هاڻي ۽ هميشپاڪ خوف و
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جي  ند عيسى مسيح وڀرپور ڪندو رهه. اسان جي خدا
 .وسيلي سان

خدا، اسان عرض ٿا  هاي قادر مطلق ۽ زنده
ڪريون، ته تون پنهنجي وڏي مهرباني سان اسان جي 
دلين ۽ بدن ٻنهي جي اهڙي هدايت ڪر، پاڪائي بخش 

اسين تنهنجي  ه۽ انهن تي تون حڪومت ڪر، ت
مرضيَء ۽ حڪمن تي هلندا رهون، تان ته تنهنجي 
 هڪامل قدرت جي سنڀال سان هن جهان ۾ ۽ هميش

تائين، اسان جو بدن ۽ روح سالمت رهن، هي سڀ 
اسين پنهنجي خداوند ۽ ڇوٽڪاري ڏيندڙ عيسى 

 ،مسيح جي نالي ۾ گهرون ٿا
 

 )آمين(
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 نائون ڏينهن
 سانجهيَء جي دعا

 
اي ’ئونس ته شاگرد وٽس آيا ۽ جاڳائي چيا”

اسان کي بچايو جو اسين هاڻي ته  !سائين
تنهن تي عيسى وراڻين ته  ‘ٻڏڻ تي آهيون.

اوهين ايترا ڊنل ڇو آهيو؟ ڇا اوهان جو ’
هو اٿيو ۽ هوا ۽  ‘ايمان ايترو ئي آهي؟

ڇولين کي ڇينڀيائين ته بلڪل ٺاپر ٿي 
 .“ويئي

 (26-25:8)متي 
 

 اي خداوند پنهنجي پوري فضل ۽ ٻاجهه سان
اسان جي سڀني ڪمن ۾ اسان جي مدد ڪر ۽ پنهنجي 

اِء ته اسان جي سڀني ڪمن ڌسان اسان کي اڳتي و مدد
سان ٿئي. انهيَء  جي شروعات ۽ انهن جي پورائي تو

پاڪ نالي جي وڏائي ڪريون ۽  الِء ته اسين تنهنجي 
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تنهنجي رحم ۽ پنهنجي خداوند عيسى مسيح جي 
 ينوسيلي دائمي زندگي حاصل ڪريون. آم

 
تي ڀروسو ٿا رکن، تن سڀني  تو ياي خدا، جيڪ

جي قوت تون ئي آهين. سو تون ٻاجهه ڪري اسان 
جون التجائون قبول ڪر. ڇو جو اسين پنهنجي 
بشريت جي ڪمزوريَء جي سبب ڪوبه ڪم ڪري نٿا 

 ،ندوسگهون. جيستائين تون ساڻ نه هجين. سو اي خدا
ن ڪر. جو اسي مددتون پنهنجي فضل سان اسان جي 

تو تنهنجي حڪمن تي هلي نيت ۽ عمل ٻنهي سان 
خوش ڪريون )نيت ۽ عمل ٻئي صاف ۽ پاڪ  کي

هجن( هي اسان جي خداوند عيسى مسيح جي ڪري 
  .ٿئي

 
 

 )آمين(
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 ڏهون ڏينهن
 صبح جي دعا

 
ون جڏهن اهو ڏينهن ايندو تڏهن اوهين م”

اوهان کي  کان ڪجهه به نه گهرندا. پر آٌء
اوهان کي اهو سڀ  سچ ٿو ٻڌايان  ته پيُء

ڪجهه ڏيندو، جيڪو اوهين کانئس 
منهنجي نالي تي گهرندا. هن وقت تائين 

ڪي به ڪين تي اوهان منهنجي نالي 
ته جيئن  ،گهريو آهي. سو گهرو ته مليو  

 “اوهان جي خوشي پوري ٿئي.
 (24-23:16)يوحنا 

 
عيسى  فرزندخدا، تنهنجو سڳورو  مهرباناي 

رن کي چڱو ڀلو ڪندو مسيح ڀاليون ڪندو ۽ بيما
جا اهي سڀ ڀالين وارا  نرهيو. سو اي خداوند خدا. ه

ڪم وري جاري ڪر. خاص ڪري اسان جي ملڪ جي 
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انهن جا اهنج  ،اسپتالن ۾ سڀني مريضن کي شفا بخش
نرسن کي دانائي ۽ حڪمت  ايذاَء دور ڪر. ڊاڪٽرن

بخش ۽ انهن کي همدرديَء جي جذبي سان گڏو گڏ 
رڻ جي توفيق عطا ڪر. انهن برداشت ڪرڻ ۽ صبر ڪ

کي پنهنجن برڪتن سان نواز، اهي ڏکايل ۽ دردناڪ 
خدمت ڪري، تنهنجي پيار ظاهر ڪرڻ  ڪيانسان جي

اسان جي ڇوٽڪاري ڏيندڙ  ،جي ڪوشش پيا ڪن
 عيسى مسيح جي وسيلي سان.

عرض ٿا ڪريون  تو کياسان  ،رب العالميناي 
ته اسان هن مهل تائين تنهنجي حضور ۾ عرض ۽ 

لتجائون ڪيون آهن، تون انهن تي ڪن ڏي، ۽ اهو به ا
کان ايمان  اسان کي بخش ته جيڪي شيون اسان تو

سان گهريون آهن، جيڪي تنهنجي مرضيَء موجب 
طرح سان ڏي ته جيئن اسان جون  َءآهن. سي اهڙي

گهرجون پوريون ٿي وڃن ۽ اسان تنهنجي تعريف 
 خداوند عيسى مسيح جي وسيلي سان ظاهر ڪريون.

 آمين()
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 ڏهون ڏينهن
 سانجهيَء جي دعا

 
پوِء جن يهودين مٿس ايمان آندو هو، ”

جيڪڏهن اوهين ’عيسى تن کي چيو ته 
منهنجي تعليم تي قائم رهندا ته اوهين 

کي  پوِء اوهان .سچ پچ منهنجا شاگرد آهيو
سچ جي خبر پوندي ۽ اهو سچ اوهان کي 

 “.‘ آزاد ڪندو
 (32-31:8)يوحنا 

 
خدا، جيڪي ڪم تنهنجي  غفور و رحيماي 

پاڪ حضور ۾ پسند آهن ۽ نيڪ آهن، تن جو ارادو 
کان  ڪرڻ ۽ وري انهن تي عمل ڪرڻ جي طاقت تو

 هٿي ملي. اسين حليميَء سان عرض ٿا ڪريون ته هميش
پنهنجي ٻاجهه ڪر، تو  ،اسان تي پنهنجو رحم ڪر

مهربان پيُء جو رحمت وارو هٿ هر گهڙيَء اسان سان 
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ڪالم جي سمجهه ۽ انهيَء تي  يرهي. تون پنهنج
عمل ڪرڻ جي اهڙي هدايت ڪر، ته جيئن آخرڪار 
اسان دائمي زندگي حاصل ڪري سگهون. اسان جي 

 خداوند عيسى مسيح جي نالي ۾.
 

. پنهنجي فضل سان هن گهر کي ُءيپاي آسماني 
سان  ويپنهنجي پناهه ۾ رک ته هو سدائين تنهنجي جل

ڀاتي تنهنجي ابدي منور رهي. جيستائين گهر جا سڀ 
بادشاهت ۾ نه پهچن. تيستائين روزانو تنهنجو پاڪ 
روح حاصل ڪندا رهن. هي سڀ ڪجهه اسان جي 

 خداوند عيسى مسيح جي وسيلي ٿئي.
 

 )آمين(



 43 

 يارهون ڏينهن
 صبح جي دعا

 
 ، بلڪڪنهن به ڳالهه جو فڪر نه ڪريو”

سڀ ڪنهن ڳالهه ۾ اوهين پنهنجا عرض، 
 ڻر گذاري ڪردعا ۽ منٿ جي وسيلي شڪ

 .سان خدا جي حضور ۾ پيش ڪندا ڪريو
و سمجهه کان يڪج ،تڏهن خدائي اطمينان

سو عيسى مسيح سان  ،بلڪل ٻاهر آهي
گڏجي هڪ ٿيڻ جي حالت ۾ اوهان جي 

 “.دلين ۽ دماغن جي نگهباني ڪندو
 (7-6:4)فلپين 

 
منٿ ٿا ڪريون ته  تو کياسان  ،تعالي   اي ڌڻي

اسان جي وچ ۾ اچي  ،تون پنهنجو نور ظاهر ڪري
ڪر.  مددسان اسان جي اچي  هر طرحپڌرو ٿيُء ۽ 

بڇڙائين جي ڪري  نجن گناهن ۽هڇاالِء ته اسان پن
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 نٿڪجي پيا آهيون، سو توي ڊوڙ ۾ اٽڪڪيل مقرر 
اي ڌڻي، پنهنجي گهڻيَء ٻاجهه ۽ رحم جي ڪري 
سگهو ئي اسان جي مدد ڪر ۽ اسان کي ڇوٽڪارو 

اسان جي خداوند  دفرزنڏي. هي سڀ ڪجهه پنهنجي 
سان  مسيح جي ڪفاري جي واسطي ڪر. جنهن کي تو

۽ هن زماني جي توڙ تائين،  ڀرپور۽ پاڪ روح سان 
 .وو مليشان مان ۽ جل

 
ي خداوند خدا، اسان انهن سڀني الِء دعا ٿا ا

گهرون جيڪي تنهنجي مرضيَء تي هلن ٿا ۽ تنهنجي 
بادشاهي قائم ڪرڻ جي ڪوشش ۾ آهن، اهي تنهنجي 

ل ۽ سچائيَء سان ڀرپور ٿي ۽ تنهنجي ۽ پنهنجي فض
 ڀائرن جي خدمت ڪندا رهن.

 
 )آمين(
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 يارهون ڏينهن
 سانجهيَء جي دعا

 
جڏهن ته شاهدن جي هيڏي وڏي ڪڪر ”

اسان جو اچي گهيرو ڪيو آهي، تنهن 
ڪري اچو ته اسين به هر هڪ رڪاوٽ ۽ 
انهيَء گناهه کي جيڪو اسان کي آسانيَء 

اسي ڪريون ۽ ثابت سان منجهائي ٿو، پ
جيڪا   سان انهيَء ڊوڙ ۾ ڊوڙون َءقدمي

اسان جي اڳيان آهي. اچو ته اسين عيسى 
ڏانهن نهاريندا رهون، جيڪو اسان جي 
ايمان جو باني ۽ ڪامل ڪندڙ آهي. هن 
انهيَء خوشيَء جي خاطر جيڪا بعد ۾ 

جي پرواهه نه  َءکيس ملڻي هئي، شرمندگي
ڪري صليب جو ڏک سٺو ۽ خدا جي 

 “خت جي ساڄي پاسي وڃي ويٺو.ت
 (2-1:12)عبرانين 
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اخبار  ،اسان سڀني قلم ڪارن، نقاشناي خدا، 
ته هو  ،نويسن ۽ ٻين اهڙن فردن الِء دعا ٿا گهرون

سدائين سٺي نموني ۾ پنهنجا فرض نڀائيندا رهن. ته 
جيئن اسان جي زندگي سچائيَء ۽ خوبصورتيَء سان 

 ٽمٽار ٿئي.
گهرون جيڪي غريبن ٿا اسان انهن الِء به دعا 

جي خدمت پيا ڪن. ته هو ڪڏهن به دلگير ۽ نااميد  نه 
دل وجان سان سڀني محتاجن جي مدد ڪندا  بلڪٿين، 

رهن ۽ سڀ کان پهريائين خدا جي بادشاهت قائم ڪرڻ 
 جي ڪوشش ڪن.

اسان سڀني ڊاڪٽرن ۽ نرسن الِء به دعا ٿا گهرون 
خداوند دي ديانتداريَء سان پنهنجو فرض ادا ڪنته هو 

جيڪو روح ۽ بدن ٻنهي جو  ،عيسى جي پيروي ڪن
 .يب آهيبط

 
 )آمين(
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 ٻارهون ڏينهن
 صبح جي دعا

 
يون ڪن ۽ سرهائيَء جا شقومون خو شال”

گيت ڳائين! ڇو جو تون سچائيَء سان 
۽ ڌرتيَء جي  ،ماڻهن جو انصاف ڪرين ٿو

 “.سڀني قومن جي رهنمائي ڪرين ٿو
 (4:67)زبور 

 
ن انهن الِء دعا ٿا ياسلڻهار، اي اسانجا پا

ڪريون، جيڪي ڪنهن نه ڪنهن طرح سان اسان الِء 
محنت ٿا ڪن ۽ اسان جي زندگين جون ضرورتون 
پوريون ٿا ڪن. واپارين الِء جن تي ملڪي تجارت جي 

 ،. اسان جي ڌڻيَء جي در اها ئي دعا آهييذميواري آه
ٻين ماڻهن جو خيال رکن ۽ ڪڏهن به  هته هو هميش

دار خاندانن اسان سڀني ايمان .ئز نفعو نه ڪمائينناجا
ن ته انهن ۾ پاڪائي، پيار ۽ عزت الِء به دعا ٿا ڪريو
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رهي ۽ ٻار پنهنجي ماُء پيُء سان پوري پوري محبت 
الد جي ڀالئيَء الِء ڪوشش وپنهنجي ا ڪن ۽ والدين

 ڪن.
اي ڌڻي سڳورا، تو سڀ پاڪ لکتون اسان جي 

لکايون آهن. سو اي الِء  ، هدايت ۽ نصيحتتعليم
فهم بخش، ته اسان انهن کي اهڙيَء  وخداوند ، تون اه

جو  ،طرح ٻڌون ۽ پڙهي پنهنجي دل ۾ هنڊايون
تنهنجي پاڪ ڪتاب مان صبر ۽ دالسو حاصل ڪريون 
۽  انهيَء زندگيَء جي اميد کي حاصل ڪري سگهون. 
جا تو اسان جي بچائيندڙ عيسى مسيح جي ڪري ڏني 

 آهي.
 
 

 )آمين(
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 رهون ڏينهنٻا
 سانجهيَء جي دعا

 
اوهين خداوند جي الِء ڪو نئون گيت ”

ڳايو، ڇو جو هن عجيب و غريب ڪم 
هن پنهنجي زورآور هٿ،  .ڏيکاريا آهن

سان فتح پنهنجي االهي قدرت  ،هائو
جي سڀني حاصل ڪئي آهي. خداوند دنيا 

قومن تي ظاهر ڪري ڇڏيو آهي ته هو 
انصاف ڪرڻ ۽ ڇڏائڻ جي قدرت رکي 

 .“ٿو
 (2-1:98)زبور 

 
ته  ،منٿ ٿا ڪريون تو کياي ٻاجهارا ڌڻي، اسان 

تون اسان تي پنهنجي سچائيَء جو نور پڌرو ڪر، ته 
اسان تنهنجي پاڪ تعليم جي وسيلي اهڙا منور ٿيون 
۽ تنهنجي سچائيَء جي نور ۾ اهڙيَء طرح هلون، جو 
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هي  .جي زندگيَء جي نور ۾ پهچون هنيٺ اسين هميش
 وند عيسى مسيح جي وسيلي ٿئي.اسان جي خدا

اي قادر مطلق خدا، جيڪي بڇڙيون خواهشون 
 هن انهن کي مات ڪر ۽ پنهنجي وڏياسان منجهه آ

جو اسين  ،ٻاجهه جي سببان اسان کي اهڙي طاقت ڏي
چلت جي، پاڪائي ۽ ايمان جي ثابت  هلتپنهنجي 
موت تائين تنهنجي پاڪ نالي جي وڏائي  نقدميَء سا

اسان جي خداوند عيسى مسيح جي ڪندا رهون. هي 
 ڪري ٿئي. 

 
 

 )آمين(
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 تيرهون ڏينهن
 صبح جي دعا

 
! خداوند الِء خوشيَء مان ؤاي ڌرتيَء جا سڀيئي رهاڪ”

جوش و جذبي سان خوشيَء جا گيت ڳائي  .نعرا هڻو
 “.واکاڻ ڪريو

 (4:98)زبور 
 

اسان  جي سمجهه  ،تنهنجو نور، تعالي  اي خدا 
ن جي دلين ۽ خيالن کي روشن کان ٻاهر  آهي، سو اسا

ڪر ۽ اسان کي اهڙو اطمينان ڏي جو دنيا اسان کي 
 ڏيئي نٿي سگهي ۽ نه اسان کان وٺي ٿي سگهي.

 
خدا تو ٻين قومن تي، تارن جي ڏس پاڪ اي 

ڪڙي ئي پٽ کي پڌرو ڪيو، سو هڪري پنهنجي 
خداوند خدا تون ٻاجهه ڪري هيئن ڪر ته اسين جي 

سي هن  ،کي سڃاڻون ٿا وهاڻي ايمان جي مدد سان ت
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واري الوهيت جي  ويزندگيَء کان پوِء تنهنجي جل
خوشيَء ۾ ڀائيوار ٿيون. اسان جي خداوند عيسى 

 مسيح جي وسيلي سان.
 
کي منٿ ٿا ڪريون ته تون  ي خداوند، اسين توا

پنهنجي ٻاجهه ڪري پنهنجن ٻانهن جون دعائون ٻڌ، 
ي جيڪي تنهنجي حضور ۾ دانهون ٿا ڪن، تن تي ه

به پنهنجو فضل ڪر، ته جيڪي ڪم اسان کي ڪرڻا 
آهن، تن کي اسين پروڙيون ۽ تنهنجي بيحد قوت جي 
مدد سان ۽ وفاداريَء سان بجاِء آڻيون. هي اسان جي 

 خداوند عيسى مسيح جي ڪري ٿئي.
 
 

 )آمين(
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 تيرهون ڏينهن
 سانجهيَء جي دعا

 
۽ پهاڙ گڏجي  ،سڀ درياَء تاڙيون وڄائين”

ڇاالِء جو هو اچي ٿو،  .ڳائينخوشيَء سان 
ڪري. هائو، تان ته دنيا وارن جو انصاف 

۽ سچائيَء سان دنيا جي قومن انصاف هو 
 “جي عدالت ڪندو.

 (9-8:98)زبور 
 

، تون آسمان ۽ زمين جي سڀني تعالي  ڌڻي اي 
شين تي حڪومت ٿو ڪرين، مهرباني ڪري پنهنجن 
ماڻهن جون منٿون ٻڌ ۽ اسان جي سڄي زندگيَء ۾ 
اسان کي پورو آرام ڏي. صلح ۽ اطمينان بخش اسان 

 جي خداوند عيسى مسيح جي وسيلي سان.
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اي خدا، تنهنجو سڳورو فرزند مسيح. انهيَء الِء 
هن دنيا ۾ آيو ته شيطان جا ڪم ناس ڪري ۽ اسان 

جي  هکي خدا جي خاندان ۾ شريڪ ڪري ۽ هميش
التجا ٿا  تو کيزندگيَء جو وارث بڻائي. اسين 

ن ته تون اسان الِء هيئن ڪر. جو اسين اها اميد ڪريو
جهڙو تون پاڪ  ،پاڪ ڪريون ورکي پاڻ کي اهڙ

بادشاهت ۾ تو  واريَء ويآهين. تان ته وڏي قدرت ۽ جل
سان ۽ پاڪ روح سان  جهڙا ٿيون. جتي اي بابا. تو

تائين جيئرو ٿو رهي ۽  هميشهسدائين هڪڙو خدا 
 بادشاهي ٿو ڪري.

 
 )آمين(
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 ينهنچوڏهون ڏ
 صبح جي دعا

 
هر وقت خوش رهو. سدائين دعا گهرندا رهو. ”

ڇا الِء جو  ،هر حالت ۾ شڪر گذاري ڪريو
عيسى مسيح جا هئڻ ڪري اوهان  بابت خدا 
جي اها ئي مرضي آهي. پاڪ روح ، جيڪو باهه 
مثل آهي. تنهن کي نه وسايو. جيڪڏهن ڪو 
نبين وانگر خدا جو پيغام ٻڌائي ٿو ته ان پيغام 

 ،اجايو نه سمجهو. سڀني ڳالهين کي پرکيوکي 
جيڪا چڱي هجي تنهن کي اختيار ڪريو. هر 

 قسم جي برائيَء کان پاسو ڪريو. 
اطمينان بخشيندڙ خدا پاڻ اوهان  شال

هو اوهان  شالکي پوريَء طرح پاڪ ڪري، 
جان ۽ بدن کي يعني اوهان کي  ،جي روح

اسان جي خداوند عيسى مسيح جي  مڪمل طور
ن بي عيب رکي. جنهن اوهان کي اچڻ تائي
 ين ئي ڪندو.سو سچو آهي ۽ هو ائ .سڏيو آهي
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اسان جي الِء دعا  !اي ڀائرو ۽ ڀينرو
 (25-16:5ٿسلونيڪين  -1)   “گهرو.

 
خبر آهي ته اسان ايترن وڏن خطرن ۾  تو کي ،اي خدا

ثابت  هپيا آهيون، جو ڪمزوريَء جي سبب جي ڪري هميش
ڏي، جو  هاهڙي طاقت ۽ پناه قدم رهي نٿا سگهون. سو تون

کان  نقائم رهون ۽ سڀني آزمائش۾ اسين سڀني جوکن 
بچندا رهون. هي اسان جي خداوند عيسى مسيح جي ڪري 

 ٿئي.
خدا، تون پنهنجي مخلوق مان ڪنهن سان به  پاڪاي 

پر جيڪي سچي توبهه ٿا ڪن، تن جا گناهه  ،وير نٿو رکين
دليون پيدا ڪر،  . سو تون اسان منجهه نيوننمعاف ٿو ڪري

جيڪي توبهه ڪرڻ واريون دليون هجن ۽ پنهنجي بڇڙائي 
کان پوري پوري معافي حاصل ڪن. ڇو جو تون  دي تونباسي

ي نه آهي، ته اسين برباد ضٻاجهارو خدا آهين ۽ تنهنجي مر
 ،ن ڇوٽڪارو حاصل ڪريونيتون چاهين ٿو ته اس ٿيون بلڪ

 هي اسان جي خداوند عيسى مسيح جي ڪري ٿئي.
 
 

 )آمين(
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 چوڏهون ڏينهن
 سانجهيَء جي دعا

 
انهيَء ڪري جنهن ڏينهن کان وٺي اسان اوهان ”

دا کان دعا خجي باري ۾ ٻڌو آهي، اوهان الِء 
بس نٿا ڪريون کان گهرڻ ۽ هي عرض ڪرڻ 

اڻپ ۽ سمجهه ڃهو سموري روحاني س شالته 
وسيلي اوهان کي پنهنجي مرضيَء جي سياڻپ 

سين انهيَء الِء ٿا سان ڀري ڇڏي. اها دعا ا
گهرون ته جيئن اوهين پنهنجي زندگي خداوند 

هن کي هر طرح خوش  ،جي الئق گذاري سگهو
لدار ڦرکي سگهو ۽ هر ڪنهن چڱي ڪم ۾ 
 شالٿيندي خدا جي سڃاڻپ ۾ وڌندا وڃو. 

اوهين هن جي جالل واري قدرت موجب هر 
ته  ،طرح جي طاقت سان مضبوط ٿيندا وڃو

. ۽ تحمل ڪري سگهو جيئن خوشيَء سان صبر
جنهن اوهان  ،خدا پيُء جا شڪرانا ڪندا رهو

کي روشنيَء واري بادشاهت ۾ پنهنجي قوم 
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سان گڏ ورثي جا حصيدار ٿيڻ جي الئق ڪيو 
 “. آهي

 (12-9:1سين )ڪل
 

بي اسان انهن الِء دعا ٿا گهرون جي  ،اي خداوند خدا
ٿيا آهن ۽ سڀني قيدين ۽  ه۽ بي وفا آهن يا گمراهخبر 

وهارين الِء به ته تون انهن تي ٻاجهه ڪر ۽ اهڙو فضل ڏ
 بچي پون. برباد نه ٿين بلڪجو سندن روح  ،ڪرين

 
 ي۽ دماغ انيجي جسم ،اسان انهن الِء به دعا ٿا گهرون

 نتون انهن کي صحت ڏي ۽ جيڪي دلگير يا ڏک ،مريض آهن
مرڻ تن جي مدد ڪر ۽ کين تسلي ڏي جيڪي  ،۾ مبتال آهن

کي پنهنجي حضوري بخش ته موت جي پاڇي  انهن ،تي آهن
کان طاقت حاصل ڪن. ۽ جڏهن هو موت  جي ماٿريَء ۾ تو

حاصل مبارڪ تڏهن تنهنجو ديدار  ،جي ننڊ مان سجاڳ ٿين
 .ڪن. اسان جي خداوند عيسى مسيح جي وسيلي سان

 
 

 )آمين(
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 پندرهون ڏينهن
 صبح جي دعا

 
آسماني پيُء جي  انهيَء سبب ڪري آٌء”

جنهن کان آسمان  ،و ڪريان ٿواڳيان سجد
جي سموري  نايمان وار ،۾ ۽ زمين تي

خاندان کي نالو ٿو ملي. منهنجي دعا آهي 
ته هو پنهنجي جالل ڀري دولت موجب 
اوهان کي پنهنجي پاڪ روح جي وسيلي 
طاقت عطا ڪري ته اوهين پنهنجي اندر ۾ 
زورآور ٿيو ۽ ايمان جي وسيلي مسيح 

نجي هيَء به اوهان جي دلين ۾ رهي. منه
دعا آهي ته اوهين محبت ۾ پاڙ هڻي ۽ 
پيڙهه ڄمائي اهڙا مضبوط ٿيو جو خدا جي 
سڄي قوم سان گڏجي پوريَء طرح 
سمجهي سگهو ته مسيح جي محبت جي 

اوچائي ۽ اونهائي  ،ڊگهائي ،ويڪرائي
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مسيح جي انهيَء  ڪيتري آهي. يعني
محبت کي ڄاڻي سگهو جيڪا سمجهه کان 

اوهين خدا جي ساري  ٻاهر آهي، ته جيئن
 “.ڀرپوريَء تائين ڀرپور ٿيو

 (19-14:3)افسين 
 

اي خدا اسان دعا ٿا گهرون ته اسان جيڪي هن 
۽ سالمت آهيون، ڪڏهن به  هعجيب زماني ۾ زنده

تنهنجي بهادريَء  بلڪخود غرض ۽ فڪرمند نه ٿيون 
جي روح سان ڀرجي وڃون. اي خدا، اها  دليريَء۽ 

نجنهجي الِء ۽ سڀني الِء خاص پطاقت به بخش ته اسان 
 َءسان ملن جلن ٿا خوشيڪري انهن الِء جيڪي اسان 

جا وسيال ٿيون ۽ انهن جي دلين کي به اميد ۽ آرام 
 پهچايون.

اي خداوند اسان کي پنهنجي هستيَء ۽ 
خوبصورتيَء جو مڪاشفو بخش، ته اسان تنهنجي قوت 

فرض ادا  اجي خوشي حاصل ڪري پوريَء طرح پنهنج
 (آمين)    رهون. ڪندا
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 پندرهون ڏينهن
  سانجهيَء جي دعا

 
به ماڻهن جي روشني اوهان طرح  َءساڳي”

چڱا  ي اوهان جاچمڪي جو اهائين اڳيان 
جيڪو آسمان  ،پيُءڏسي اوهان جو ڪم 

  “تنهن جي واکاڻ ڪن.۾ آهي 
 (16:5 متي)

 
ته ٿا ڪريون، منٿ  تو کي، اسان تعالي   ڌڻياي 

اسان ٻڌ، اڻهن جون دعائون مڪري پنهنجن  اجھٻتون 
ٿا جي ڪري واجبي سزا جيڪي پنهنجن گناهن 

الِء ۽ تنهنجيَء  ويجي جلنالي سي تنهنجي سهون، 
هي اسان جي ٻاجھ جي وسيلي سزا کان آزاد ٿيون. 

جو ڇوٽڪاري ڏيندڙ عيسى مسيح جي وسيلي ٿئي. 
رهي ٿو  هسان ۽ پاڪ روح سان هميشه تائين زنده تو

     ۽ بادشاهي ٿو ڪري.
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اسان ڪريون ٿا تنهن  يجيڪ، ي  اي ڌڻي تعال
خبر آهي ۽ ان تي اسان ڀروسو نٿا  تو کيجي 

ته جيئن اسان سو تون پنهنجي ٻاجھ ڪر،  ،ڪريون
تنهنجي قدرت جي ڪري سڀ ڪنهن مصيبت کان 

اسان جي خداوند عيسى مسيح جي وسيلي  ،آزاد ٿيون
 سان.

منٿ ٿا ڪريون ته تون  تو کياي ڌڻي، اسان 
سچي واٽ تي قائم رک ۽  هنجي ماڻهن کي هميشپنه

اهي جيڪي فقط تنهنجي آسماني فضل تي ڀروسو ٿا 
سي تنهنجي بيحد قوت جي ڪري سدائين  ،ڪن

سالمت رهن. اسان جي خداوند عيسى مسيح جي 
 وسيلي سان.

 
 

 )آمين(
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 سورهون ڏينهن
 صبح جي دعا

 
ڇا الِء جو منهنجين اکين تنهنجو ”

ڪو تو سڀني جي ،ڇوٽڪارو ڏٺو آهي
يعني غير  ،قومن جي اڳيان تيار ڪيو آهي

قومن الِء تنهنجي رستي تي هلڻ ڪاڻ 
روشنائي ۽ تنهنجي قوم بني اسرائيل الِء 

 “. وڏائي
 (32-30:2)لوقا 

 
، تو اسان کي اهو سيکاريو آهي، تعالي   اي ڌڻي
ئي ڪم جيڪي پيار ۽ محبت کان وته اسان جا مڙ

سي اجايا ۽ بي مقصد آهن. سو اي خداوند  ،سواِء آهن
پنهنجو پاڪ روح موڪلي اسان جي دلين ۾ پيار پيدا 

۽  ،اعلى ۽ افضل آهيڪر جو ٻين سڀني نعمتن کان 
ڇاالِء ته  .سالمتي ۽ ٻين سڀني خوبين جو ٻنڌڻ آهي
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سو تنهنجي نظر ۾ مڙدي مثل  ،جنهن ۾ پيار نه آهي
ح جي آهي، هي پنهنجي سڪيلڌي فرزند عيسى مسي

 نالي ڪري بخش. آمين
اي مسيح خداوند، تو اسان الِء چاليهه ڏينهن ۽ 

اسان تي رحم ڪر ۽ اسان  ،چاليهه راتيون روزو رکيو
اسان جي جسم  هته اسان جو روح هميش ،کي قوت ڏي

کي قابوَء ۾ رکندو رهي. انهيَء الِء ته اسان سچائيَء ۽ 
هي سان  تنهنجي شان مان ۽ جلوي الِء اال َءپاڪائي

نصيحتن موجب هلون، ڇو جو تون هڪڙو خدا پيُء ۽ 
جيئرو ٿو رهين ۽ بادشاهي ٿو  هپاڪ روح سان هميش

 ڪرين.
 

 )آمين(
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 سورهون ڏينهن
 سانجهيَء جي دعا

 
اسين  .اچو ته اسين خداوند جا گيت ڳايون”

پنهنجي محافظ ۽ بچائيندڙ الِء خوشيَء جا 
اچو ته اسين شڪر گذاري  .نعرا هڻون
يَء جي حضور ۾ حاضر ٿيون، ۽ ڪندا انه

گيت ڳائيندي هن جي آڏو خوشيَء جا نعرا 
 “.هڻون

 (2-1:95)زبور 
 

اي قادر مطلق خدا، اسان منٿ ٿا ڪريون، ته 
ٻاجهه ڪري پنهنجي ماڻهن ڏانهن نظر ڪر، ته جيئن 
بي حد ڀالئيَء جي ڪري سندن دائمي جسم تنهنجي 

هي اسان جي خداوند مسيح جي  ننگهبانيَء ۾ ره
    ڪري ٿئي. 
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خدا، تو پنهنجو پيار ماڻهن کي  هزندهاي 
ڏيکارڻ الِء پنهنجي فرزند، اسان جي ڇوٽڪاري ڏيندڙ 

موڪليو ۽ هن اسان جهڙو جسم  عيسى مسيح کي
ڏک سٺو، ته جيئن  ۽اختيار ڪري، صليب تي موت 

، سو سڀ ماڻهو سندس حليميَء واري نموني تي هلن
طبيعت جي رحم ڪر، ته اسين سندس صابرين  نتو

. نڀائيوار ٿيو ۾مطابق هلون ۽ سندس وري جي اٿڻ 
هي اسان جي خداوند عيسى مسيح جي وسيلي سان 

 ٿئي.
 
 

 )آمين(
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 سترهون ڏينهن
 صبح جي دعا

 
اوهين انسان ذات الِء لوڻ مثل آهيو. ”

ي ته ان جيڪڏهن لوڻ پنهنجو سواد ڇڏي ڏ
نه ائڻ الِء ڪوبه طريقوڻکي وري سوادي ب

تنهن ڪري  ،ار ٿي پوندوآهي. اهو بيڪ
ڪيو ويندو ۽ ماڻهن جي پيرن هيٺان  يڦٽ

 “.لتاڙيو ويندو
 (13:5)متي 

 
اي مهربان خدا، تو ئي سڀني ماڻهن کي پيدا 
ڪيو آهي ۽ تون ڪنهن سان به وير نٿو رکين، نڪي 

تنهنجي  بلڪگهرين ٿو،  برباديڪنهن گنهگار جي 
مرضي آهي، ته هر هڪ شخص تو ڏانهن ڦري اچي ۽ 

رهي. اي خدا، تون سڀني ماڻهن تي رحم ڪر ۽  هدهزن
جيڪي نادان ۽ سخت دل آهن ۽ تنهنجي ڪالم کي 
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ڌڪارين ٿا تن کي توبهه جي توفيق ڏي ۽ انهن کي 
ڪري سمجهه ڏي ته هو پنهنجن بڇڙن ڪمن کان پاسو 

تنهنجي واٽ تي هلڻ جي ڪوشش ڪن، اسان جي 
 خداوند عيسى مسيح جي وسيلي سان.

الئق  ياني بابا، تون اهڙي پيار جاي اسان جا آسم
ٿا ۽ نه وري سمجهي  نجو نه اسين ڪري سگهو ،آهين

سگهون ٿا. اسان جي دلين کي پنهنجي پيار سان ڀري 
تنهنجي مرضيَء تي هلڻ جي  هڇڏ، ته اسين هميش

الِء خوشيَء سان  ڪوشش ڪريون ۽ سڀ ڪجهه تو
سهون  ۽ دل وجان سان محنت ڪريون، اسان جي 

 .مسيح جي وسيلي سان خداوند عيسى
 
 

 )آمين(
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 سترهون ڏينهن
 سانجهيَء جي دعا

 
مثل آهيو.  َءاوهين سڄي جهان الِء روشني”

جيڪو شهر ٽڪر تي اڏيل آهي اهو لڪي 
ڪوبه ماڻهو ڏيئو ٻاري ڍڪڻ  .نه سگهندو

هيٺان نٿو رکي پر هو ان کي ڏياٽيَء تي 
ٿو رکي جتان گهر جي هر هڪ ڀاتيَء کي 

 “.روشني پهچي ٿي
 (15-14:5)متي 

 
تن تي ڀروسو رکن ٿا،  خدا، جيڪي توپاڪ اي 

سو تون ٻاجھ ڪري سڀني جي طاقت تون ئي آهين. 
ڇو جو اسين پنهنجي اسان جون التجائون قبول ڪر. 
ڪري نٿا سگھون، ڪم ڪمزوريَء جي ڪري ڪوبه 

تنهن ڪري تون پنهنجي ساڻ نه هجين.  نجيستائين تو
 نحڪمين تنهنجي ته اسڪر،  مددفضل سان اسان جي 
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رکون ۽ تو وٽ قبول ٻئي درست نيت ۽ عمل  تي هلي
ي ڪري عيسى مسيح جهي اسان جي خداوند پئون. 
 ٿئي.

۽ تون سدائين انهن جي مدد ، تعالي   اي ڌڻي
 ۾جيڪي تنهنجي پيار ۽ خوف ، هدايت ٿو ڪرين
ته ، ڪريونعرض ٿا  تو کياسان هن ثابت قدم ٿا ر

۾ رک ۽ بخش ته  هاهرحم ۽ پنتون انهن کي پنهنجي 
اسان هر لمحي تنهنجي پاڪ نالي جو ڊپ ۽ پيار 

اسان جي ڇوٽڪاري ڏيندڙ پنهنجيَء دل ۾ رکون. 
 عيسى مسيح جي نالي ۾. 

  
 

 )آمين(



 71 

 ارڙهون ڏينهن
 صبح جي دعا

 
گھيٽو يعني جو اسان جي عيد فصح ”

 “مسيح قربان ٿي ويو آهي.
 (7:5ڪرنٿين  -1)

ه مسيح مئلن اسان کي اها به خبر آهي ت”
مان جيئرو ٿي اٿيو آهي ۽ وري مرڻ جو نه 

ڇاالِء جو هاڻي موت جو مٿس ڪوبه آهي، 
 “.اختيار نه آهي

 (9:6)رومين 
 

تو پنهنجو هڪڙو ئي فرزند هن خدا،  مهرباناي 
َء ئي۽ سچاجو ڪفارو گناهن  ياسان جته هو الِء ڏنو، 

ته ، تون اسان تي پنهنجو فضل ڪر. نمونو ٿئيجو 
 يقيمت نهايتسندس  ندييحد شڪر گذاري ڪاسان ب

 هون ڏينهن سندسنڏيرهون ۽ بخشش قبول ڪندا 
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جي ڏاڍي ڪوشش تي هلڻ جي نموني ندگيَء زپاڪ 
جي نالي ۾ سڳوري  مسيح . هي اسان جي ڪندا رهون

 .ٿئي
ن تن هٿي ويا آ هخدا، جيڪي گمراه ٻاجهارااي 

کي تون پنهنجي سچائيَء جو سوجھرو ان الِء ٿو 
وري اچن. ين ته جيئن اهي سچائيَء جي واٽ تي ڏيکار

پيار  تو کيجيڪي تون انهن کي بخش، خداوند خدا، 
سي انهن ڳالهين کان پري رهن ۽ جيڪي ٿا ڪن، 
تن کان تنهنجي مرضيَء جي خالف آهن،  ڳالهيون 

پاسو ڪن ۽ جيڪي ڳالهيون تنهنجي مرضي مطابق 
اسان جي خداوند عيسى تن کي مڃيندا رهن. آهن، 

 سيح جي وسيلي سان.م
 

 )آمين(
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 ارڙهون ڏينهن
 سانجهيَء جي دعا

 
 اٿاريو ويوپر سچ پچ مسيح مئلن مان ”

آهي ۽ سڀني مري ويلن جي پهرين مراد 
آهي. جهڙيَء طرح ماڻهوَء جي وسيلي 

تهڙيَء طرح ماڻهوَء جي ئي  ،موت  آيو
جيئن  .وسيلي مڙدن جو جي اٿڻ به آيو آهي

تيئن ئي  ،آدم جا هئڻ ڪري سڀ مرن ٿا
سڀ جياريا  سيجيڪي مسيح جا هوندا

 “ويندا.
 (22-20:15ڪرنٿين  -1)

 
ري ، تون ئي ڏوهارين جي باسان جا رباي 

ن ۽ مرضيَء کي ڦيرائي ٿو سگهين، خداوند خدا، اراد
جيڪي تو فرمايو آهي، تنهنجا ماڻهو ان کي قبول 

تنهن جا  ڪن ۽ جنهن ڳالهه جو تو واعدو ڪيو آهي
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ته زماني جي الهين چاڙهين هئڻ جي  طالب ٿين، تان
باوجود به اسان جون دليون اوڏانهن ئي هجن، جتي 
حقيقي خوشيون موجود آهن. اسان جي ڇوٽڪاري 

 سان،ڏيندڙ مسيح جي وسيلي نالي 
جيڪي خوبيون آهن ۾ اسان    ،اي خداوند خدا

کان ئي عطا ٿيون آهن. اسان نماڻن ٻانهن  اهي سڀ تو
سان نيڪ  روحتنهنجي پاڪ  ۾کي هي بخش ته اسان 

خيال پيدا ٿين ۽ تنهنجي ٻاجهه جي رهنمائيَء ۾ انهن 
 کي پورو ڪريون هي اسان جي ڇوٽڪاري ڏيندڙ

 جي ڪري ٿئي. عيسي  مسيح
 
 )آمين(
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 اوڻيهون ڏينهن
 صبح جي دعا

 
اي انسانو! خداوند ته اوهان کي ٻڌائي ”

ڇڏيو آهي ته هو اسان کان ڇا ٿو چاهي. 
ڳالهين کان چڱين ن هنن وند اسان کااخد

عالوه ٻيو ڪجهه نه ٿو چاهي ته اسين هڪ 
ٻئي سان انصاف ڪريون، رحمدليَء کي 

۽ پنهنجي خدا آڏو نماڻا  ،بيحد عزيز ڄاڻون
 “.ٿي رهون

 (8:6)ميڪاه 
 

پيار ٿا ڪن، انهن جي الِء  تو کياي خدا جيڪي 
تو اهڙيون نعمتون تيار ڪيون آهن، جي انسان جي 

آهن. اسان جي دلين ۾ اهڙو پيار پيدا  سمجهه کان ٻاهر
هر ڪنهن ٻئي شيِء ۽ هستيَء  تو کيجو اسين  ،ڪر

کان وڌيڪ پيار ڪريون ۽ تنهنجن واعدن کي، جيڪي 
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حاصل  ،هان آهنناسان جي خواهشن کان گهڻو مٿا
 ڪريون.

اي قدرت ۽ طاقت جا مالڪ، تون سڀني چڱين 
وارو آهين. اسان جي  ڻنعمتن جو باني ۽ عطا ڪر

اسان منجهه  ،ين ۾ پنهنجي نالي جو پيار پيدا ڪردل
سچي دينداريَء کي وڌاِء ۽ سڀني نيڪ خواهشن کي 
ترقي ڏي ۽ پنهنجي بي انداز ٻاجهه جي ڪري، اسان 

 کي انهن ۾ قائم رک.
 

َء جي ڪري زمين مرضياي خدا تنهنجي ڪامل 
آهي.  هلندڙ۽ آسمان جي سڀني ڳالهين جو انتظام 

 سڀيئيمنٿ ٿا ڪريون ته  و کيتاسان نماڻائيَء سان 
 سڀيئينقصان واريون شيون اسان کان پري ڪر ۽ 

 مفيد شيون اسان کي ڏي.
 

 )آمين(
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 اوڻيهون ڏينهن
 سانجهيَء جي دعا

 
هاڻي  بلڪ ،پر اها گهڙي اچي رهي آهي”

اچي پهتي آهي، جڏهن سچا عبادت ڪندڙ 
ڪندا روح ۽ سچائيَء سان پيُء جي عبادت 

چاهي ت ڪندڙن کي ۽ پيُء به اهڙن عباد
به ٿو. خدا روح آهي ۽ عبادت ڪندڙن کي 
 ڻروح ۽ سچائيَء سان سندس عبادت ڪر

 “.گهرجي
 (24-23:4)يوحنا 

 
ون تمنٿ ٿا ڪريون ته  تو کياي ڌڻي، اسين 

اسان کي اهڙي سمجهه ڏي، جو جيڪي ڳالهيون 
صحيح آهن، تن تي ڌيان ڏيون ۽ انهن کي ڪم ۾ 

کان سواِء ڪوبه چڱو  تو آڻيون، انهيَء الِء ته اسان،
ڪم ڪري نه ٿا سگهون ۽ اهو به بخش، ته اسين 
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تنهنجي مرضي  ،نديرهتنهنجي مدد سان هن دنيا ۾ 
 پوري ڪريون.

 
تنهنجا ڪن، تنهنجن نماڻن بندن جي  !اي خداوند

پسند آهن،  تو کيدعائن تي لڳا رهن ۽ جيڪي شيون 
مرادون  نتان ته سندتن جي طلب انهن کي ڏي، 

ٿين. اسان جي خداوند عيسى مسيح جي  پوريون
 وسيلي سان .

 
تون پنهنجي پوري قدرت رحم ۽ ٻاجهه  !اي خدا
پڌري ٿو ڪرين. سو تون پنهنجي رحم ۽ ڪرڻ ۾ 

ٻاجهه سان اسان تي اهڙو فضل ڪر، ته اسان تنهنجن 
حڪمن تي هلندا رهون. تنهنجي رحم جا واعدا ماڻيون 

 ون.۽ تنهنجي آسماني خزاني جا ڀائيوار ٿي
 

 )آمين(
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 ويهون ڏينهن
 صبح جي دعا

 
ڇا ’ڻتي نه ڪريو ته ڳسو اوهين ”

ڇا ’يا  ‘ڇا پيئنداسين؟’يا  ‘کائينداسين؟
ئي ته انهن وارا ن ياماغير  ‘پهرينداسين؟

شين جون ڳوالئو هونديون آهن. اوهان جو 
آسمان وارو پيُء ڄاڻي ٿو ته اوهان کي هي 

پر اوهين پهريائين  .سڀ شيون گهرجن
مان واري بادشاهت ۽ سندس سچائيَء آس

کي پنهنجي حياتيَء ۾ ڳوليو ته هي سڀ 
 “اوهان کي ملنديون.به شيون 

 (33-31:6)متي 
 

اي ازلي خدا، تون اسان جي گهرڻ کان پهريائين 
الِء تون تيار  ڻالتجائون ٻڌ ٿو ۽ اسان جون نڄاڻي

آهين. ائين به آهي ته تون اسان جي منٿن ۽ لياقتن 
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ڌيڪ ڏيندو رهين ٿو، اسان تي پنهنجي  ٻنهي کان و
بيحد ٻاجهه ڪر ۽ جن ڳالهين جي ڪري اسان جون 

اسان کان پري ڪر کي دليون ڊڄن ٿيون، انهن ڳالهين 
۽ اهي چڱيون شيون اسان کي ڏي، جن جي گهرڻ جا 
اسان الئق به نه آهيون. پر فقط تنهنجي فرزند ۽ اسان 
ن جي ڇوٽڪاري ڏيندڙ  عيسى مسيح جي ڪري گهرو

 ٿا.
 

اي قادر مطلق ۽ رحيم خدا، تنهنجا ايماندار 
ماڻهو رڳو تنهنجي فضل جي ڪري حقيقي ۽ پسنديده 

اسان عرض ٿا ڪريون ته هن  خدمت ڪري سگهن ٿا.
زندگيَء ۾ تنهنجي خدمت اهڙي ايمانداريَء سان ڪندا 

آسماني واعدن کان محروم  جو اسان تنهنجي رهون، 
سى مسيح جي ند عيوي خداجنه رهون، هي اسان 

 ڪري ٿئي.
 )آمين(
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 ويهون ڏينهن
 سانجهيَء جي دعا

 
تنهنجي مرضيَء تي  مون کي سيکار ته آٌء”

 .هالن، ڇاالِء جو تون ئي منهنجو خدا آهين
کي سڌيَء  بيشڪ تون ڀلو آهين، سو مون

تي هالِء. اي خداوند! پنهنجي نالي  هراه
۽ پنهنجي  ،کي جيئرو رک خاطر مون

تڪليفن مان  کي سچائيَء موجب مون
 “.ڪڍ

 (11-10:143)زبور 
 

اي قادر مطلق ۽ ازلي خدا، ايمان، اميد ۽ محبت 
کي  اسان منجهه وڌاِء، انهيَء الِء ته اسان تنهنجن واعدن

۽ تنهنجا حڪم اسان کي پيارا لڳن.  حاصل ڪريون
 خداوند عيسى مسيح جي وسيلي سان. ياسان ج
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ه منٿ ٿا ڪريون ت تو کياي ڌڻي تعالى، اسان 
تون پنهنجي دائمي ٻاجهه جي ڪري اسان کي سالمت 

اسان ڪنهن به صورت ۾ پنهنجي ڪمزوريَء جي  .رک
ڪري بچي نه  ٿا سگهون. تنهن صورت ۾ تون اسان 

نقصان وارين شين کان بچائي  سڀنيجي مدد ڪر ۽ 
وٺ ۽ جيڪي ڳالهيون اسان جي ڇوٽڪاري الِء 

ِء. اسان فائديمند آهن انهن ڏانهن اسان جي هدايت فرما
 جي خداوند عيسى مسيح جي نالي ۾.

 
 )آمين(
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 ايڪيهون ڏينهن 
 صبح جي دعا

 
 يومنهنجي هيَء خوشي پوري ڪرته پوِء ”

ته هڪ دل ٿي ۽ هڪ جهڙي محبت رکي، 
خيال رهو. ذاتي اللچ  مهڪ روح ٿيو ۽ ه

 بلڪ ،۽ اجائي هٺ کان ڪجهه به نه ڪريو
هڪ ٻئي کي پاڻ کان بهتر  نماڻائيَء سان

 “.جهوسم
 (3-2:2 )فلپين

 
التجا ٿا ڪريون، ته  تو کي، اسين تعالي   اي ڌڻي

تنهنجو فضل اسان جي رهبري ڪري ۽ اسان کي هر 
وقت سڀني نيڪ ۽ ڀلن ڪمن ڪرڻ ۾ مصروف رکي. 

 اسان جي خداوند مسيح جي نالي سان.
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منٿ ٿا ڪريون، ته  تو کياي ڌڻي تعالى، اسين 
 جو هو هن تون پنهنجن ماڻهن کي اهڙو فضل بخش

جهان جي بديَء جو، پنهنجي نفس جو ۽ شيطان جي 
ندن جو مقابلو ڪن ۽ صاف دل ۽ پاڪ نيت سان تو ڦ

واحد خدا جي پيروي ڪن، اسان جي پياري عيسى 
 مسيح جي نالي ۾.

 
 
 )آمين(
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 ايڪيهون ڏينهن
 جهيَء جي دعانسا

 
ڪنهن به انسان ذات ڪڏهن به خدا کي نه  ”
هڪ ٻئي  و آهي. پر جيڪڏهن اسينٺڏ

سان پيار ڪريون ٿا ته خدا اسان ۾ رهي 
ٿو ۽ سندس پيار اسان ۾ مڪمل ٿئي ٿو. 

ته خدا  آهياسان کي خبر آهي ۽ اهو يقين 
جو اسان سان پيار آهي، خدا پيار آهي، 
جيڪو پيار ۾ رهي ٿو سو خدا ۾ رهي ٿو 

 “.۽ خدا به انهيَء ۾ رهي ٿو
 (16۽ 12:4يوحنا  -1)

 
هنجي هڪڙي ئي پٽ خدا، تو پن مهرباناي 

 ،عيسى مسيح جي ڪري موت کي شڪست ڏئي
جي جياپي وارو در اسان الِء کوليو آهي. اسين  ههميش

عرض ٿا ڪريون ته جيئن تون اسان  تو کينوڙت سان 
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دلين ۾ چڱيون خواهشون پيدا  ،کي خاص فضل ڏيئي
 مددته تنهنجي ابدي  ٿو ڪرين، تيئن اهو فضل ڪر
ن. هي اسان جي يوڻجي ڪري انهن کي عمل ۾ آ

سان ۽  خداوند عيسى مسيح جي ڪري ٿئي، جو تو
تائين جيئرو ٿو  هپاڪ روح سان هڪڙو ئي خدا هميش

 رهي ۽ بادشاهي ٿو ڪري.
 

خداوند اسان جا خدا، اسان کي فضل بخش، اي 
حاصل مبارڪ ته اسين دل و جان سان تنهنجو ديدار 

دل  تو کيڪرڻ جي ڪوشش ڪريون، ڇاالِء ته جيڪو 
حاصل ڪري ٿو. اسان کي  تو کيولي ٿو، سو سان ڳ

ڏسنداسون، تڏهن اسين  تو کيخبر آهي ته جڏهن اسان 
پيار ڪنداسون ۽ پوِء انهن  تو کيضرور دل سان 

گناهن کان نفرت ڪنداسين جن جي ڪري اسين 
 تنهنجي حضوريَء کي محسوس ڪري نٿا سگهون.

 
 )آمين(
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 ٻاويهون ڏينهن
 صبح جي دعا

 
ريم آهي، هو ڪاوڙ خداوند رحيم ۽ ڪ”

ڪرڻ ۾ ڍرو ۽ ٻاجهه سان ڀرپور آهي. هو 
 ،ڪين رهندوقوم کي سدائين ڇينڀيندو 

پنهنجي غصي کي هميشہ  هو نڪي وري 
 “.الِء جاري رکندو

 (9-8:103)زبور 
 

اي خداوند خدا، اسان جي مدد ڪر ته اسين ٻين 
ماڻهن جا قصور اهڙيَء طرح معاف ڪريون جهڙيَء 

معاف ٿو ڪرين. اسان کي  ههڏوطرح تون اسان جا 
کي دل وجان  ڏوهارينفضل بخش ته اسين پنهنجن 

 ،پيار ڪريون سانسان معاف ڪريون ۽ هڪ ٻئي 
 پيار ٿو ڪرين. سانجيئن تون اسان 
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اسان کي اها خواهش ۽ طاقت ڏي ته اسين 
جي ڪوشش  ڻتنهنجي مرضيَء تي عمل ڪر ههميش

ڇو جو جيڪو تنهنجي مرضيَء موجب  ،ڪريون
خوش رهندو ۽ ڪڏهن  هگذاري ٿو، سو هميش زندگي

 به شرمندو نه ٿيندو.
خدا، اسين دل سان تنهنجو شڪر ٿا  پاڪاي 

ڪريون، جو تون اسان کي ٻين جي خدمت چاڪري جا 
موقعا  هر روز ڏين ٿو. اسان کي طاقت ڏي ته اهڙا 
موقعا اسان ڪڏهن به هٿان نه وڃايون، ۽ انسان ذات 

 ظاهر ڪريون. ووجي خدمت ڪندي تنهنجو جل
انهيَء ۾ به اسين شڪر ٿا ڪريون، جو تون 
اسان کي صبر ۽ حليميَء جا سبق سکڻ جا موقعا ڏين 
ٿو ته جيئن اسين ٻين جي بهتر خدمت ڪري سگهون. 

 ،جي نالي ۾عيسي  مسيح اسان جي خداوند 
 
 )آمين(
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 ٻاويهون ڏينهن
 سانجهيَء جي دعا

 
خدا اسان تي رحم ڪري ۽ اسان کي  شال”

هو اسان تي  شالي! ڪرعطا  برڪت
ائي! تان ته مرفپنهنجي ڪرم جي نظر 

سڄيَء دنيا تي سندس واٽ پڌري ٿئي. 
سندس ڇڏائڻ کي هائو، جيئن سڀني قومن 

  “واري قدرت نظر اچي.
 (2-1:67)زبور 

 
آسمان ظاهر ٿو  ووجل وخدا، تنهنج مهرباناي 

 ۽ ڏاهپڪري ۽ زمين قدرت ٿي ڏيکاري، تنهنجي 
۽  ووسي، تنهنجو جلڏپيو تي ر جاِء شان، انسان ه

 قدرت، عزت ۽ بادشاهي دائمي هجي. 
ر آهين، اسان جي ظخدا، تون حاضر ۽ نا پيارااي 

عزيزن ۽ مٽن مائٽن تي رحم جي نظر ڪر ۽ پنهنجن 
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مالئڪن کي حڪم ڏي ته هو انهن کي سنڀاليندا رهن. 
اسان جي عزيزن جي جسمن ۽ روحن کي محفوظ رک 

معاف ڪر ۽ جڏهن هو موت کان کي  ن۽ سندن گناه
پوِء تنهنجو ديدار ڪن، تڏهن هو بي عيب ۽ پاڪ 

 هجن، عيسى مسيح جي نالي ۾.
َء ۽ اي مالڪ مهربان، اسان تي پنهنجي حليمي

محبت جو روح نازل ڪر ۽ هر ڪنهن قسم جي خود 
ڪر، ڇاڪاڻ ته اسانجي زندگي  ختمغرضيَء کي 

 تنهنجي الِء آهي.
 
 )آمين(
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 ٽيويهون ڏينهن
 صبح جي دعا

 
ماڻهو تنهنجي تعريف  شالاي خدا! ” 

ماڻهو  سڀيئي شالڪندا رهن! هائو، 
قومون  شال !تنهنجي واکاڻ ڪندا رهن

ائين! ڳيَء جا گيت ئخوشيون ڪن ۽ سرها
ڇو جو تون سچائيَء سان ماڻهن جو 
انصاف ڪرين ٿو، ۽ ڌرتيَء جي سڀني 

 “قومن جي رهنمائي ڪرين ٿو.
 (4-3:67)زبور 

 
تون ڄاڻين ٿو ته اسين اڪيال ، تعالي   اي خدا

ڪوبه چڱو ڪم ڪري نه ٿا سگهون، سو تون اسان 
کي فضل بخش ته اڄ اسين جيڪو ڪم ڪريون، تنهن 

 کان حاصل ڪريون. ڪرڻ جي قوت تو يکي پور
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خدا، اسان کي هن ڳالهه مان وڏي تسلي پاڪ اي 
ملي ٿي ته تون ئي اسان جي دل جي اميد آهين، تو وٽ 

ياد ڪندي اهو  تو کيآهي. اسين  بيحد طاقت
ٿا ته اسين تنهنجا آهيون، تنهن وقت اسان  نسمجهو

 کي آٿت ٿي ملي. 
، تو ۾ ئي اسين جيئرا آهيون ۽ ااي آسماني باب

ه رهڻ مشڪل آهي. اسان هکان سواِء اسان جو زند تو
عرض ٿا ڪريون، ته پنهنجي پاڪ روح سان  تو کي

تو زندگيَء ۾ اسان کي هدايت ڪر، جو اسان روزاني 
۽ ياد رکون ته تنهنجي حضور ۾  ننه وساريو کي

 آهيون.
 
 )آمين(
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 ٽيويهون ڏينهن
 سانجهيَء جي دعا

 
اوهين اهڙو ئي سڀاُء رکو جهڙو عيسى ” 

مسيح جو هو. جيتوڻيڪ هو بذات خود 
خدا هو، ته به هن خدا سان برابر هئڻ جي 
درجي کي زوريَء پنهنجي قبضي ۾ رکڻ 

الي خيو. اٽلندو پاڻ کي جي شيِء نه سمجه
۽ غالم جي صورت  ،ڪري ڇڏيائين

يو. واختيار ڪري انسانن جهڙو ٿي 
انساني شڪل ۾ ظاهر ٿي ڪري هن پاڻ 

۽ ايستائين  ،کي هيٺانهون ڪيو
صليبي  بلڪفرمانبردار رهيو جو موت، 

موت قبول ڪيائين. تنهن ڪري خدا هن 
۽ کيس اهو  ،کي تمام گهڻو سر بلند ڪيو

جيڪو سڀني نالن کان  ونالو عطا ڪي
انسان، بني نوع اعلى آهي. انهيَء الِء ته 
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جيڪي ڄاوا آهن يا جيڪي ڄمندا، سي 
وڏا کوڙين ۽ گعيسى جي نالي تي  سڀيئي

هر هڪ زبان اقرار ڪري ته عيسى مسيح 
، تان ته خدا پيُء جي واکاڻ يآه وندخدا
 “ٿئي.

 (11-5:2)فلپين 
 

ن ته منٿ ٿا ڪريو تو کيم خدا، اسين ياي رح
پنهنجي بيحد ٻاجهه سان اسان کي سڀني نقصانڪار 
شين کان بچاِء، ته اسين جسم ۾ ۽ روح ۾ تيار ٿي 

اسان کان ڪرائڻ  ناهي ڪم ڪريون، جيڪي تو
 .نگهرين ٿو، تن کي پورو ڪريو

اي خدا، تو پنهنجو هڪڙو ئي پٽ هن دنيا ۾ 
موڪليو ته هو اسان الِء نمونو ۽ طاقت جو چشمو ٿئي، 

سندس ئي پيروي  هته اسين هميش ،طاقت ڏياسان کي 
 ڪريون.

 
 )آمين(
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 چوويهون ڏينهن
 صبح جي دعا

 
جڏهن ته اهو خدا ئي آهي جيڪو پنهنجي ”

نيڪ ارادي موجب اوهان ۾ ڪم ڪندو 
ته جيئن اوهين سندس مرضي  ،رهي ٿو

سڀ  .قبول ڪريو ۽ ان تي عمل به ڪريو
ڪم شڪايت ۽ تڪرار ڪرڻ کان سواِء 

 “.ڪندا رهو
 (14-13:2لپين )ف

 
ٿا ڪريون  عرض تو کياسين اي ڌڻي سڳورا، 

ته پنهنجي ايماندار بندن کي معافي ۽ اطمينان بخش، 
ڏوهن کان پاڪ صاف ٿي دلجاِء ته اهي پنهنجي سڀني 

اسان جي خداوند سان تنهنجي خدمت ڪندا رهن. 
 عيسى مسيح جي وسيلي سان.
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ته تون منٿ ٿا ڪريون،  تو کياي خدا، اسان 
پرستيَء ڏانهن خدا  هته هميشکي اها طاقت ڏي،  اسان

مائل رهون ۽ سڀني مصيبتن کان بچيل رهون ۽ دل و 
اسان ڇوٽڪاري جان سان تنهنجي خدمت ڪندا رهون، 
 .ڏيندڙ مسيح جي نالي ۾ دعا ٿا گھرون

۽ قوت آهين، تون  هن جي پناهاتون اس اي خدا،
ٿا منٿ  تو کيسچي دينداريَء جو باني آهين، اسان  ئي

ڪريون، ته تون اسان جي دلي دعائن ٻڌڻ الِء تيار ٿيُء 
۽ جيڪي ڳالهيون اسين ايمان سان گهرون ٿا، سي 
حقيقت ۾ حاصل ڪريون. هي سڀ ڪجهه اسان جي 

 خداوند عيسى مسيح جي ڪري ٿئي.
 

 )آمين(
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 چويهون ڏينهن
 سانجھيَء جي دعا

 
ڪري اوهين بي ڏوهي ۽ معصوم ٿي ”

ن زماني ۾ ڏنگن ۽ نرڄن ماڻهن جي ه
انهن جي وچ بي عيب ٻار ٿي رهو.  خدا جا

۾ اوهين ائين ٿا چمڪو جيئن دنيا ۾ 
۽ اوهين کين زندگيَء جو ڪالم  ،روشني
 “.ٿا ڪريو پيش

 (16-15:2)فلپين 
 

ته ، نمنٿ ٿا ڪريو تو کياسين ، تعالي   اي ڌڻي
ته ي، ڏپنهنجي ماڻهن کي سندن گناهن کان معافي 

اسان  هڪي گناهتنهنجي بيحد ٻاجھ ڪري جي
تن جي ڦندن کان ڪمزوريَء جي ڪري ڪيا آهن، 

اسان جي اي آسماني بابا، ڇوٽڪارو حاصل ڪريون، 
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سڳوري خداوند ۽ ڇوٽڪاري ڏيڻ واري عيسى مسيح 
 جي نالي ۾ ٻڌ ۽ قبول ڪر.
منٿ ٿا ڪريون  تو کياسين اي مالڪ مهربان، 

ته اهي ته پنهنجن ايماندارن جي دلين کي بيدار ڪر، 
تنهنجي ڪمن جي ڪري جھجھو ڦل پيدا ڪري، ن ڱچ

 .نالي کي جلوو عطا ڪن
سچائي ۽ تون اسان جي زندگي، خدا، پاڪ اي 

تون ئي نيڪ ۽ پاڪ آهين ۽ اسان جون خوشي آهين. 
اسين تنهنجو شڪر ٿا تي آهن.  تو نسڀيئي اميدو

جو تو اسان کي پنهنجي صورت تي پيدا ڪريون، 
ن واقف ٿيون کا جنهن جي ڪري اسين توڪيو آهي، 

ته اسان کي خبر پوي ته کي قوت عطا ڪر، اسان ٿا. 
 حقيقت  ۾ تون ڪهڙو نه پاڪ ۽ مهربان آهين.

 
 
 )آمين(
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 پنجويهون ڏينهن
 صبح جي دعا

 
ي بندگي ڪندو رهان جتنهن اي خداوند! آٌء”

ٿو. اي خداوند! مون کي پنهنجون راهون 
تون مون کي پنهنجو هر  ،کولي ڏيکار
مون کي پنهنجي سچائيَء پيچرو ٻڌاِء. 

 “واري راهه تي هالِء.
 (5 ،4، 1:25)زبور 

 
اي قادر مطلق خدا، تون جو اهڙي پر جالل نور 
۾ رهين ٿو، جنهن تائين انسان پهچي نٿو سگهي. 
اسان جي مدد ڪر، ته حضورالمسيح ، جنهن کي تو 

۽  ڏسون ووجل وتنهنج  ،دنيا جو نور ڪري موڪليو
اقف ٿيون ۽ هن جي تنهنجي پاڪ فرزند کان و

روح سان  ۽ ۾ سچائي َءخوشخبريَء جي سرهائي
   .تنهنجي بندگي ڪريون
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اي خداوند خدا، تون روشنائي چمڪائين ٿو، 
صبح کي روشن ٿو ڪرين، چڱن ۽ برن، ٻنهي تي سج 

پنهنجي سچائيَء جي علم  .هڪ جهڙو ٿو چمڪائين
 وسان اسان جي اونداهين دلين کي روشن ڪر، پنهنج

تي چمڪاِء ته ان جي وسيلي اسين زندگيَء  نور اسان
 ووجي واٽ چٽي ڏسون ۽ نيٺ تنهنجي فضل سان جل

 ڪريون. ديدار۾ تنهنجو 
 هخدا، اسان کي طاقت ڏي ته اسين گناهپاڪ اي 

ڪرڻ کان بچندا رهون، ويندي ڏينهن لٿي تائين. ڪوبه 
شام جو هر صبح گناهه جو داغ اسان تي نه هجي ۽ 

عيسي  مسيح جي  ڻ ڪريون.تنهنجي تعريف ۽ واکا
 نالي ۾،

 
 
 )آمين(
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 پنجويهون ڏينهن
 سانجهيَء جي دعا

 
سڄيَء دنيا  !اي دعائون قبول ڪرڻ وارا”

جڏهن اسان جا گناهه  .جا ماڻهو تو وٽ ايندا
اسان تي غالب ٿين ٿا، تڏهن تون ئي اهي 

جن  ،سڀاڳا آهن اهي ماڻهو .معاف ڪرين ٿو
ن ته اهي ين، تاڻي ويجهو ٿو آڊکي تون چون

اسين  شال .۾ رهن هاچي تنهنجي بارگاه
تنهنجي گهر جي چڱين شين مان آسودا 
 ٿيون، يعني مقدس هيڪل جون برڪتون

 “.ماڻيون
 (4-2:65)زبور 

 
حق ۽ زندگي آهين.  ،هاي خداوند خدا تون ئي راه

دلين جي اميد ۽ خوشي  يتون ئي نيڪ آهين ۽ اسان ج
جو تون اسان کي  ،آهين. اسين تنهنجا ٿورائتا آهيون

تنهن ڪري اسان  .پنهنجي صورت تي پيدا ڪيو آهي
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ڦيرايون ٿا. اسان کي قوت ڏي ته  پنهنجا خيال تو ڏانهن
گهڻي  تو کيکان پوريَء طرح واقف ٿيون ۽  اسين تو

  ۾ گهڻو خوش ڪريون.
اي قادر مطلق خدا، تو اسان کي زندگيَء جي وڏي 

ڀاڻي ڇا امانت بخشي آهي. اسان کي خبر ڪانهي ته س
ٿيندو. پر فقط هي ڄاڻون ٿا ته هر گهڙيَء ۽ هر هنڌ اسان 
کي تنهنجي خدمت ڪرڻ گهرجي. هينئر ئي اسان کي 

 حواليڪر، ته اڄ ئي اسان پنهنجي جان تنهنجي  سجاڳ
 رهنماڪريون، سڀاڻي جو آسرو نه ڪريون، اسان جو 

تڏهن ئي معمولي ڪم  ،ٿيُء بلڪ اسان سان گڏجي هل
اڪ ٿيندو ۽ خراب ۾ خراب رستو به به وزن وارو ۽ پ
وارو ٿيندو. اسان جي مدد ڪر ته  آسمانسنئون سڌو ۽ 

تي پورو  ۽ بي وفائي  ترڪ ڪري ڇڏيون ۽ تو ڪاوڙ
 پورو ايمان آڻيون. هر ڪنهن ڳالهه ۾ اسان کي مسيح

وري صاف  جلوو ڏانهن مائل ڪر ته اسان کي تنهنجو
ٻار پوي ته اسين تنهنجا  خبرنظر اچي ۽ سڀني کي 

    آهيون.
 )آمين(
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 ڇويهون ڏينهن
 صبح جي دعا

 
د! منهنجون اکيون کول، تان ته اي خداون”
تنهنجي شريعت جا عجب اسرار ڏسي  آٌء

دن تون مون کي پنهنجي قاع .سگهان
تنهنجي  قانونن جي حقيقت سمجهاِء، آٌء

انهن عجب اسرارن تي غور پيو ڪندو 
رهندس. اي خداوند! مون کي پنهنجي 

طرح  َءپوري جي راهه ٻڌاِء، آٌءقانونن 
مون کي  ،. هائوانهيَء تي هلندو رهندس

سمجهه عطا ڪر ته تنهنجي شريعت تي 
پنهنجي دل و جان سان  ۽ عمل ڪريان

 “انهيَء تي هلندو رهان.
 (34۽  33، 27، 18:119)زبور 
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ين جيئون آسماني پيُء آهي، جنهن منجهه اس خدا
جا سڀني جي  ٿا ۽ جنهن مان اها زندگي نڪري ٿي،

آهي ۽ اهو ئي اطمينان جو چشمو آهي. سو اسان جو 
ئي دنيا کي بچايو  ند مسيح، تووايمان وڌاِء. اي خدا

ڄڻ آهي. تون اسان جي گناهن ۽ بڇڙاين جي ڪري 
وري وري مصلوب ٿو ٿين، تون صلح جو شهزادو 
 آهين، سو اسان جي ايمان کي وڌاِء اي زندگي بخش

اسان جون سخت دليون ن روح القدس، تون جو سدائي
خدا ڏانهن مائل ڪرڻ جي ڪوشش پيو ڪرين، تون 

خوشيَء ۽ اطمينان سان معمور آهين، اسان  ،سچائيَء
 جو ايمان وڌاِء.

اوهان کي اطمينان ڏيئي ٿو وڃان، پنهنجو  آٌء”
 “.اطمينان اوهان کي ٿو ڏيان

خدا جو اطمينان جيڪو اسان جي سمجهه کان 
ي دلين ۽ روحن کي گناهه سو اسان ج شالٻاهر آهي، 

 .کان پاڪ رکي
 )آمين(
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 ڇويهون ڏينهن
 سانجهيَء جي دعا

 
بيشڪ جيڪا قوم مصيبت جي اونداهيَء ”

۾ ٿي هلي، سا خوشحاليَء جي وڏي 
هائو، اها روشنائي انهن  .روشنائي ڏسندي

جيڪي موت جي  ،سڀني تي چمڪندي
 “.پاڇي واري هنڌ رهن ٿا

 (2:9)يسعياه 
 

روحاني  ،ائيَءياسان کي بيحاي خداوند خدا، 
وٺ ۽ اسان  ئيسستيَء ۽ اخالقي شڪست کان بچا

کي قوت ڏي ته اسين تنهنجي مرضيَء جي خالف ۽ 
 .تنهنجن ارادن کان پنهنجو پاڻ کي اڳڀرو نه ڪريون

، شڪ ۽ ڊپ تي غالب حسداسان جي مدد ڪر، ته اسين 
غلط رستن کان پاسو ڪريون، انهن کي  سڀنيپئون ۽ 
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جيڪي ڏک، تڪليف ۽ بيماريَء ۾ مبتال تسلي ڏيون 
 .نالي ۾اسان جي خداوند عيسى مسيح جي  .آهن

اي قادر مطلق خدا، تون ئي اسان ۾ حق پرستيَء 
 تو کيخيال پيدا ٿو ڪرين. اسين  سڀيئي۽ آٿت جا 

منٿ ٿا ڪريون ته تون سڀني ماڻهن جي دلين ۾ 
ي هدايت ڪر جيڪي کاطمينان پيدا ڪر ۽ انهن 

جا اڳواڻ آهن، ته جيئن سڄيَء دنيا ۾  قومن ۽ قبيلن
مڪمل امن ۽ سالمتي هجي ۽ تنهنجي بادشاهي ترقي 
ڪندي رهي، جيستائين دنيا تنهنجي پيار جي علم 
سان ڀرپور ٿئي. اسان جي خداوند عيسى مسيح جي 

 .نالي ۾
 
 
 )آمين(
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 ستاويهون ڏينهن
 صبح جي دعا

 
ڪالم انساني صورت ۾ آيو ۽ اچي اسان ”

اسان سندس جلوو ڏٺو،  .وسان گڏ رهي
جيڪو هن کي پيُء جي هڪڙي ئي فرزند 
هئڻ ڪري مليو ۽ هو فضل ۽ سچائيَء 

 “سان ڀرپور هو.
 (14:1)يوحنا 

 
، انهن سڀني کي برڪت ڏي رحيم رباي 

پيا ڪن. انهن جي مدد ڪر  سنڀالجيڪي بيمارن جي 
جيڪي غريبن ۽ نادانن  جي خدمت پيا ڪن. انهن کي 

کي خدا جو ڪالم سيکارين  تسلي ڏي جيڪي ٻارن
جن جي خدمت  ،انهن کي به سنڀال ،ٿا. اي خدا تعالى

اسان جي زندگيَء الِء بلڪل ضروري آهي، سڀني 
والدين کي فضل بخش، ته هو پنهنجن ٻارن کي 
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پيار ۽ عزت  ،دانائيَء سان تربيت ڏين ۽ هو پاڪائيَء
سان پنهنجن ۾ رهندي هر هڪ ڪٽنب جي ڀاتيَء سان 

خاندان جو هر هڪ فرد هڪ ٻئي سان پيار  پيار ڪن ۽
جي هلت هلي. اسان سڀني بيمارن الِء به دعا ٿا گهرون 

جيڪي غمگين آهن، تن کي  .ته هو جلدي تندرست ٿين
تسلي ڏي. جيڪي مرڻ جي ڪنڌيَء تي آهن، تن الِء به 
دعا ٿا گهرون، ته هو موت جي ماٿريَء مان گذرندي 

 ديداربارڪ ۾ پهچن ۽ تنهنجو م َءتنهنجي حضوري
ڪن. اسان جي ڇوٽڪاري ڏيندڙ عيسى مسيح جي 

 .نالي ۾
 
 )آمين(
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 ستاويهون ڏينهن
 سانجهيَء جي دعا

 
ئي اسان کي برڪت ڏني  بيشڪ خدا”

ساري ڌرتيَء جا ماڻهو کيس  شال .آهي
 “.تعظيم ڏين

 (7:67)زبور 
 

اي خداوند خدا، تون ئي عظيم، ابدي ۽ جالل 
عجب جهڙا واعدا ٿو  سان ڀرپور آهين، تون انهن سان

پيار ٿا ڪن. تون انهن  تو کيڪرين جي دل سان 
سڀني جو جياپو ۽ مددگار آهين، جي تو وٽ پناهه الِء 

منٿ ٿا  تو کياچن ٿا ۽ تون انهن جي اميد آهين، جي 
ڪن. اسان جا گناهه معاف ڪر ۽ جيڪو خيال يا ارادو 

پسند نٿو اچي تنهن کي اسان جي دل مان  تو کي
ڪر. اسان جي دل ۽ روح کي پاڪ صاف ڪڍي ٻاهر 
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ڪر، ته اسين پوري محبت ۽ ڪامل اميد سان تو تي 
 تنهنجي خدمت ڪندا رهون. ،ڪامل ڀروسو رکندي

تو ابدي نور جا چشما، اسين  لق خدا،طاي قادر م
منٿ ٿا ڪريون ته تون پنهنجي روشني اسان جي  کي

 دلين ۾ چمڪاِء ۽ اسان تي پنهنجي سچائي ظاهر ڪر.
ي ئحق ۽ زندگي تون  ،اوند مسيح، رستواي خد
منٿ ٿا ڪريون ته تون اسان جي  تو کيآهين، اسين 

کان ڀٽڪي نه  همدد ڪر، ته اسين ڪڏهن به سچيَء راه
اسان کي پنهنجي پاڪ روح جي وسيلي  ،وڃون

سيکار، ته اسان کي ڪهڙو ڪم ڪرڻ گهرجي ۽ 
ڪڏهن آرام ڪرڻ گهرجي. اسان جي مدد ڪر ته اسين 

 و ڀروسو رکون.تي پور تو
 

 )آمين(
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 اٺاويهون ڏينهن
 صبح جي دعا

 
و تنهنجي تعريف ڪندا هماڻ شالاي خدا! ”

سڀيئي ماڻهو تنهنجي  شال ،هائو !رهن
زمين پنهنجي پيداوار  !واکاڻ ڪندا رهن

اسان جي خدا اسان  ،وڌائي ڏني آهي. هائو
 “کي برڪت عطا ڪئي آهي.

 (6-5:67)زبور 
 

ڀني پاڙيسرين تي اي مهربان خدا، اسان جي س
رحم جي نظر ڪر. اسان جي شهر ۽ ملڪ تي پنهنجون 
رحمتون ۽ برڪتون نازل ڪر. اسان جي حاڪمن ۽ 
اڳواڻن کي هدايت ڪر ته هو هر هڪ انتظام تنهنجي 

ظاهر ٿئي  وومرضيَء موجب ڪن، جنهن ۾ تنهنجو جل
ته جيئن سڀني ماڻهن کي تسلي ۽ فائدو ملي. اسان کي 

سان نبرڪت ڏي اهي ئي ا۽ ر، امن ۽ سالمتي عطا ڪ
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معاف ڪر ۽ اسان کي  هالِء فائديمند آهن. اسان جا گناه
توفيق بخش ته اسان به ٻين ماڻهن جي ضرورتن کي 

 پورو ڪريون ۽ تنهنجي برڪتن جي شاهدي ڏيون.
اي اسان جا آسماني بابا، اسين پنهنجو روح ۽ 

انهيَء الِء ته  ،بدن تنهنجي مبارڪ هٿن ۾ سونپيون ٿا
ئي انهن کي پيدا ڪيو آهي ۽ انهن سان پيار به  تو

اهڙو ٿو ڪرين، جو اسان جي سمجهه کان ٻاهر آهي. 
اڄ اسان جي عزيزن جي رهنمائي ڪر ۽ اسان جي 

تنهنجي  روزانوته اسين  ،دلين ۾ پنهنجو نور چمڪاِء
تنهنجي مرضيَء ه عرفان کان واقف ٿيون ۽ هميش

وٽڪاري موجب پنهنجي زندگي گذاريون. اسان جي ڇ
  .ڏيندڙ عيسى مسيح جي نالي ۾
 
 )آمين(
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 اٺاويهون ڏينهن
 سانجهيَء جي دعا

 
نجي حفاظت ڪجانِء، اي خدا! تون منه”

اي  .تنهنجي ئي پناهه ٿو وٺان ڇاالِء جو آٌء
چوان ٿو ته تون منهنجو رب  آٌء !خداوند

کان سواِء منهنجي ڀالئي ڪرڻ  آهين. تو
 “.وارو ڪوبه ڪونهي

 (2-1:16)زبور 
 

کي پنهنجي  ڪائناتاي آسماني بابا، تون سڄي 
اسين نماڻائيَء  ،پاڪ حضوريَء سان ڀرپور ٿو ڪرين

عرض ٿا ڪريون، ته پنهنجي بي مثال  تو کيسان 
محبت جي ڪري اڄ رات جو اسان کي پنهنجي 
حضوريَء ۾ رک ۽ پاڪ مالئڪن کي حڪم ڏي ته هو 

ته اسان  ،اسان جي بستري جا سڄي رات نگهبان ٿين
   بح تائين سالمت هجون.ص
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اي خداوند عيسى مسيح، اسانجن ۽ اسان جي 
پيُء ڏاڏن جي گناهن کي ياد نه ڪر ۽ اسان جي ڏوهن 

اي مهربان خداوند، اسان کي معاف  .جو بدلو نه وٺ
و آهي، نفديو ڏئي ڇوٽڪارو ڏ وڪر، جن کي تو پنهنج

 تن کي معاف ڪر ۽ ڪڏهن به اسان سان ڪاوڙ نه ڪر.
، آفت ۽ گناهن کان شيطان جي بڇڙائيَء هر

بچاِء ۽ پنهنجي غضب ۽ عذابن  چاالڪين ۽ حملن کان
، هٺ، ٻٽاڪ ۽ دغابازيَء کان انداهيَءکان ۽ دل جي 

تنهن کان سواِء  ،ريس ۽ دشمنيَء کان به بچاِء ،کان
 بڇڙين ڳالهين کان. اي خداوند اسان کي بچائي وٺ.

 
 )آمين(



 115 

 اوڻٽيهون ڏينهن
 صبح جي دعا

 
اوند! تون ئي منهنجي ميراث ۽ اي خد”

منهنجي مستقبل  .منهنجو نصيب آهين
خداوند جيڪي  .جو تون ئي نگهبان آهين

چڱيون شيون مون کي ورثي طور ڏنيون 
 “.آهن، سي ڪيڏيون نه دلپسند آهن

 (6-5:16)زبور 
 

حرامڪاريَء ۽ ٻئي هر ڪنهن قسم جي موتمار 
ربان گناهه کان، جسم ۽ شيطان جي فريبين کان، اي مه

 خداوند اسان کي بچائي وٺ.
آسماني آفتن، مثاًل وڄ، طوفان ۽ وبائن ۽ ڏڪار 

۽ اوچتي موت کان، هر ڪنهن قسم جي  نکان، فساد
 تعليم بدعدتيفتني ۽ ڳجهي منصوبي ۽ هر قسم جي 

۽ ڏڦيڙ کان اي خداوند، اسان کي بچڻ جي سگهه ڏي. 
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ان منهن دل جي سختيَء ۽ تنهنجي ڪالم ۽ حڪمن ک
 اي مهربان خداوند، اسان کي بچاِء. ،موڙڻ 

 سکنکن واري سموري وقت ۾ ڏاسان جي 
وارين گهڙين ۾ ۽ عدالت جي ڏينهن ۾ به اي خداوند 

 تو کياسان کي سنڀال، اي خداوند خدا، اسين گنهگار 
منٿ ٿا ڪريون ته تون اسان جي ٻڌ ۽ مهرباني ڪري 

سنئين  موجبپنهنجن ماڻهن کي پنهنجي حڪمن 
منٿ ٿا  تو کيِء اي مهربان خدا، اسان رستي تي هال

عيسي  مسيح جي نالي  ڪريون ته تون اسان جي ٻڌ.
 ۾،

 
 

 )آمين(
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 اوڻٽيهون ڏينهن
 سانجهيَء جي دعا

 
تنهنجي واکاڻ ڪندس،  اي خداوند! آٌء”

ڇاالِء جو تون هر وقت منهنجي رهبري ٿو 
، هائو، رات جي اونداهيَء ۾ به نڪري

کي روشن  تنهنجون تعليمات منهنجي دل
 ئي پنهنجي  تو کي ههميش آٌءڪريو ڇڏين. 
جيئن ته تون مون سان گڏ  .آڏو رکان ٿو

 “.آهين، سو مون کي ڪو لوڏو ڪونه ايندو
 (8-7:16)زبور 

 
، سڀني اميرن ۽ وزيرن کي ٻاجهارا رباي 

فضل، سياڻپ ۽ سمجهه بخش، مهرباني ڪري عدالت 
ن ڪندڙن کي برڪت بخش ۽ سندن نگهبان ٿيُء ۽ انه

کي فضل بخش ته هو سدائين پورو انصاف ڪن ۽ 
سچائيَء کي قائم رکن. مهرباني ڪري پنهنجي سڀني 
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ٿيُء ڀالئي  ماڻهن کي برڪت ڏي، ۽ انهن جو راکو
 پيدا ڪر. اتحادڪري سڀني قومن ۾ ايڪو صلح ۽ 

اي خداوند خدا، مهرباني ڪري اسان کي اهڙي 
ن دل ڏي جو تنهنجو پيار ۽ ڊپ رکون ۽ تنهنجن حڪم

جي پورائي ۾ لڳا رهون. مهرباني ڪري پنهنجي 
سڀني ماڻهن کي ڀرپور توفيق ڏي، جو هو تنهنجو 
ڪالم حليميَء سان ٻڌن  ۽ پيار سان ان کي قبول 

ڦل آڻين. جيڪي ڀٽڪيل آهن ۽  وڪن ۽ روح ج
 ٺڳجي ويا آهن، انهن سڀني کي سچيَء واٽ تي آڻ.

 
 )آمين(
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 ٽيهون ڏينهن
 صبح جي دعا

 
زندگيَء جي راهه  هي هميشتون مون ک”

ٌء آ، ۽ تنهنجي حضور ۾ نپيو ڏيکاريندي
سان  هائو تو .خوشين سان ڀرپور رهندس

گڏ رهڻ ۾ مون کي دائمي خوشيون 
 َءپوري ٌءآحاصل ٿينديون. انهيَء ڪري 

۽  ،سالمتيَء سان رهان ٿو و  طرح امن 
جان سان خوشيون ٿو  پنهنجي دل و  

 “.نملهايا
 (9۽  11:16)زبور 

 
پنهنجي فضل سان انهن کي  ،خداوند خدا اي
جيڪي نڪما آهن ۽ جيڪي هيڻي دل وارا  ،سگهه ڏي

آهن، تن کي تسلي ڏي ۽ انهن جي مدد ڪر جيڪي 
انهن کي کڻي وٺ ۽ آخر ڪار  بلڪڪريل آهن، 
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جيڪي  شيطان کي اسان جي پيرن هيٺان لتاڙي ڇڏ.
ختم ڪر، ۽ جيڪي  پ کيڊپ ۾ آهن، تن جي ڊ

پوريون ڪر.  ضرورتونجون آهن، تن  ضرورتمند
جيڪي مصيبت ۾ آهن تن کي دالسو ڏي. اي خداوند، 

ڪر، جيڪي خشڪيَء جي رستي ٿا  مددانهن جي به 
سفر ڪن، يا اهي جيڪي پاڻيَء وارن جهازن ۾ سفر 
ڪري رهيا آهن، يا جيڪي هوائي جهازن ذريعي سفر 

۽ انهن کي امان ۾  ٿا ڪن. بهرحال سڀني جي مدد ڪر
ه عورتن ۽ سڀني بيمارن الِء به دعا ٿا رک. اسين حامل

ڪريون ته انهن کي شفا ڏي. سڀني قيدين تي رحم 
ڪر، تون پنهنجي مهربانيَء سان يتيمن ۽ رنن زالن ۽ 
سڀني ماڻهن تي ٻاجهه ڪر. مهرباني ڪري اسان جي 
ويرين ۽ ڏک ڏيندڙن ۽ گال ڪندڙن کي به معاف ڪر، 

ي پنهنجي طرف کمهرباني ڪري اسان جي دلين 
پنهنجي ٻاجهه سان زمين جي فصلن مان مندائتا  ،ڦيراِء

ميوا پيدا ڪر ۽ اسان جي فائدي الِء انهن جي حفاظت 
 ڪر، انهيَء الِء ته مهل سر اهي اسانجي ڪم اچن.

 )آمين(
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 ٽيهون ڏينهن
 سانجهيَء جي دعا

 
سو ، نمنهنجو ريڍار آهيتون  !خداونداي ”

 ڪنهن شيِء جي ڪمي نه آهي.مون کي 
 نن کي ساون چراگاهن ۾ ويهاريمو نوت

چشمن وٽ  وارنمون کي راحت  نوتٿو، 
 “ٿو. نوٺي وڃي

 (2-1:23)زبور 
 

، اسان کي سچي توبهه جي توفيق مهربان رباي 
بخش ۽ اسانجن سڀني گناهن، غفلتن ۽ اڻڄاڻائين کي 
معاف ڪر ۽ پنهنجي پاڪ روح جو فضل اسان کي 

الم ن پنهنجي هلت چلت تنهنجي پاڪ ڪيته اس ،ڏي
جي مطابق سڌاريون، اي خدا، تون اسان جو روحاني 
مهربان پيُء آهين، جيڪي دل سان پنهنجن گناهن تي 
پڇتائين ٿا تن جي صدائن کي تون حقير ڪونه 
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ڄاڻيندين. اسين جڏهن ڏکن ۽ مصيبتن ۾ جڪڙجي، 
 تنهنجي حضور ۾ دعا ٿا گهرون، تڏهن تون اسان جي

ئن کي ٻڌ. مدد ڪر ۽ ٻاجهه ڪري تون اسان جي دعا
جي طرفان ۽ ماڻهن جي جيڪي بڇڙايون شيطان 

ن جي ڪري اسان جي مٿان ڪڙڪن مڪرن ۽ فريب
ٿيون، تن کي ٽاري ڇڏ ۽ تنهنجي وڏي فضل ۽ پيار 

ن پري ٿين، ته اجي ڪري اهي سڀ ڳالهيون اسان ک
ايذائن کان بچي  مختلفجيئن اسان تنهنجا ٻانها 

اسان جي تنهنجو شڪرانو ادا ڪندا رهون، هي  ههميش
 خداوند عيسى مسيح جي ڪري ٿئي.

اي خداوند اسان پنهنجي ڪنن سان ٻڌو آهي ۽ 
اسان جي وڏڙن به اسان کي ٻڌايو آهي ته انهن جي 

ڳاٽي زماني ۾ تو ڪهڙا نه عمدا آڏينهن ۾ ۽ انهن کان 
 ڪم ڪيا هئا.

 
 )آمين(
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 ايڪٽيهون ڏينهن
 صبح جي دعا

 
 تون منهنجيَء جان کي تازو ۽ توانو ٿو”

ڪرين. پنهنجي نالي جي سچائيَء موجب 
تون مون کي سڌين واٽن تي وٺي ٿو 

موت جي پاڇي  آٌءتوڙي جو کڻي  .هلين
 آٌءوارين وادين مان لنگهندس، تڏهن به 

ڪنهن کان ڪين ڊڄندس، ڇو جو تون 
مون سان آهين، هائو، تنهنجي لٺ ۽ لڪڻ 

 “.منهنجي دلجاِء جو سبب آهن
  (4-3:23)زبور 

 
، اسان جو ايمان پختو ڪر، ته لي  تعاڌڻي اي 
تي ڪامل  وهر ڪنهن ڳالهه ۾ ت۽ هر هنڌ  هاسين هميش

ڀروسو رکون ۽ اهو دل ۾ يقين ڪريون ته تون به 
 اسان کي ڪونه وساريندين.
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خدا، اسان کي نماڻائي ۽ حليمي  مهرباناي 
بخش. اسان کي صبر ڪرڻ سيکار ۽ محبت ڪرڻ جي 

کي پاڻ کان بهتر ٻين  هته جيئن هميش ،گهه عطا ڪرس
سمجهون ۽ اهڙيَء طرح خداوند عيسى مسيح جا 
وفادار خادم ٿيون. اي خداوند خدا، اسان کي خبر 

 تو کيپر  ،ڪانهي، ته اسان کي دعا ۾ ڇا گهرڻ کپي
خبر آهي ته اسان کي ڪهڙيون ڪهڙيون شيون 

سو تون اهي اسان کي ڏي. اهو سچ آهي، ته  ،گهرجن
رين جهڙو خود به پاڻ تون اسان کي اهڙو پيار ٿو ڪ

سان ڪري نٿا سگهون. اي آسماني بابا، اسان جيڪي 
آهيون، تن کي اهو ڪجهه عطا ڪر،  فرزندتنهنجا 

پر اهو اسان الِء  ،کان گهريو به نه آهي جيڪي اسان تو
رڳو اسان جي خواهش آهي، ته اسين  .ضروري آهي

تنهنجي مرضيَء تي عمل ڪندا رهون، اسان کي طاقت 
ئي خوش ڪرڻ جي ڪوشش  تو کين بخش ته اسي

  ن.وڪري
 )آمين(
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 ايڪٽيهون ڏينهن
 سانجهيَء جي دعا

 
آڏو مون الِء  نتو منهنجي دشمن”

تو مون کي معزز  .دسترخوان وڇايو آهي
۽ منهنجي  ،مهمان جيان مان ڏنو آهي

پيالي کي ٽمٽار ڪيو اٿيئي. تنهنجي 
ڀالئي ۽ رحمت ساري حياتي مون سان 

تنهنجي  ههميش آٌء !داي خداون .هونديون
 “.گهر ۾ پيو رهندس

 (6-5:23)زبور 
 

خدا، اسان جي دشمنن کان اسان کي  ڪريماي 
اسان  سان جي مصيبتن کان اسان کي ڇڏاِء،ڏي، ا هپناه

جي دل جي ڏکن تي پنهنجي ٻاجهه جي نظر ڪر، 
ناهن تي ٻاجهه جي نظر ڪر، اي پنهنجي ماڻهن جي گ

مهربان رهه، اسان  تائين اسان تي ههاڻي ۽ هميش خدا
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تي  جي ٻڌ ۽ اي خدا پنهنجو رحم ڪر، ڇو جو اسان تو
 ڀروسو رکون ٿا.

، تون اسان کي بچائڻ الِء اسان ٻاجهارا رباي 
جي ويجهو ٿيُء اسان کي تازگي بخشڻ الِء اسان سان 
گڏ رهه، اسان جي رهنمائيَء الِء اسان جي اڳيان هل، 

وٺ. اسان اسان کي سچار ٺهرائڻ الِء، اسان جي پٺ 
کي برڪت ڏيڻ الِء اسان جي مٿان رهه، مهرباني ڪري 
پنهنجي چهري جو نور اسان تي چمڪاِء ۽ اسان کي 

پياري عيسي  مسيح جي پاڪ  دائمي اطمينان بخش.
 نالي ۾،

 
 )آمين(
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