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 افسیوں 6:10-18

داوند میں اور ا�س کی ق�درت کے زور میں مضب�وط بنو۔  غرض خ�

قابلہ میں قائ*م رہ سکو۔  وبوں کے م� دا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ ت�م ا*بل*یس کے منص� خ�

نیا  ار والوں اور ا*س د� ک�ومت والوں اور ا*ختی5 یں کرنا ہے بلکہ خ� ون اور گوشت سے ک�شتی نہ* ی�ونکہ ہمیں خ�  ک*
وحانی ف:وجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ موں اور شرارت کی ا�ن ر� یکی کے حاک* کی تار*

قابلکہ کر سکو اور سب کاموں کا انجام دے  ن میں م� دا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ ب�رے د*  ا*س واسطے ت�م خ�
کر قائ*م رہ سکو۔

ائی سے اپنی کمر ک*س کر اور راستبازی کا بکتر لگا کر۔  چ5 س س: پ:

وتے پہن کر۔  اری کے ج� بری کی تی5 وشخ: لح کی خ� اور پاؤں میں ص�

یر کے سب جلتے ہ�وئے ت*یروں کو  پر لگا کر قائ*م رہو۔ ج*س سے ت�م ا�س شر*  اور ا�ن سب کے ساتھ ا*یمان کی س*
ب�جھا سکو۔

دا کا کلم ہے لے لو۔  وح کی تلوار جو خ� ود اور ر� اور ن*جات کا خ�

ن5ت کرتے رہو اور ا*سی غرض سے جاگتے رہو کہ سب  عا اور م* وح میں د�  اور ہر وقت ہر طرح سے ر�
یا کرو۔ عا ک* سوں کے واسطے ب*لناغہ د�  م�قد5
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جو حق تعالیH کے پردہ میں رہتا ہے۔ وہ قادر* م�طلق کے سایہ میں سکونت کریگا۔ 

دا ہے ج*س پر میرا توک�ل ہے۔  داوند کے بارے میں کہونگا وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے۔وہ میرا خ� می:ں خ�

کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور م�ہلک وبا سے چھوڑئیگا۔ 

ائی ڈھال   وہ تجھے اپنے پروں سے چھ�پا لیگا۔ اور تجھے ا�س کے بازؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ا�س کی سچ5
پر ہے۔ اور س*

ن کو ا�ڑنے والے تیر سے۔  ت�و نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا۔نہ د*

نہ ا�س وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے۔نہ ا�س ہلکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ 

ر جائیں گے۔اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف دس ہزار لیکن وہ تیرے نزدیک نہ   تیرے آسپاس ایک ہزار گ*



آئیگی۔

لیکن ت�و اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا۔اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ 

داوند ! میری پناہ ہے! ت�و نے حق تعالیH کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔  پر ت�و ا:ے خ�

تجھ پر کوئی آفت نہ آئیگی۔اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچیگی۔ 

کم دے گا۔کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔  شتوں کو ح� کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فر*

وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر ا�ٹھا لیں گے۔تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ 

ت�و شیر ببراور افعی روندیگا۔ت�و جوان شیر اور اژدہا کو پامال کریگا۔ 

نکہ ا�س نے مجھ سے دل لگایا ہے۔ا*سلئے می:ں ا�سے چھڑاؤنگا۔می:ں ا�سے سرفراز کرونگا۔ کیونکہ ا�س   چو�
نے میرا نام پہچانا ہے۔

کاریگا اور می:ں ا�سے جواب دونگا۔میں م�صیبت میں ا�س کے ساتھ رہوں گا۔ می:ں ا�سے   وہ مجھے پ�
چھ�ڑاؤنگااور عزت بخشونگا۔

ودہ کرنگا۔ اور اپنی نجات ا�سے دکھاؤں گا۔   می:ں ا�سے عمر کی درازی سے آس�
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داوند! ا:ے میری قوت! میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔  ا:ے خ�
دا۔ میری چٹان جس پر میں بھروسا  داوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھ�ڑانے وال ہے۔ میرا خ�  خ�

پر اور میری نجات کا سینگ۔ میرا ا�ونچا ب�رج۔ رکھونگا۔ میری س*

ونگا۔ یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤنگا۔  کار� داوند کو جو ستائش کے لئق ہے پ� میں خ�

موت کی رسیوں سے مجھے گھیر لیا بے دینی کے سیلبوں نے مجھے ڈریا۔ 

وگرد تھیں موت کے پھندے مجھ پر آپڑے تھے۔  پاتال کی رسیاں میرے چ�

دا سے فریاد کی۔ ا�س نے اپنی ہیکل میں سے میری  کارا اور اپنے خ� داوند کو پ� یں نے خ�  اپنی مصیبت میں م:
ور تھی ا�س کے کان میں پہنچی۔ نی اور میری فریاد جو ا�س کے حض� آواز س�

 تب زمین مل گئی اور کانپ ا�ٹھی۔ پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھائی اور ہل گئیں ا*س لئے کہ وہ غضبناک 
ہوا۔

نہ سے آگ نکلکر بھسم کرنے لگی۔ کوئلے ا�س سے دہک  ھواں ا�ٹھا اور ا�س کے م�  ا�س کے نتھنوں سے د�
ا�ٹھے۔

یا اور نیچے ا�تر آیا اور ا�س کے پاؤں تلے گہری تاریکی تھی۔  ا�س نے آسمانوں کو بھی جھکا د*

وہ کروبی پر سوار ہو کر ا�ڑا۔ بلکہ وہ تیزی سے ہوا کے باؤزوں پر ا�ڑا۔ 



وگرد اپنے چھپنے کی جگہ اور   ا�س نے ظلمت یعنی ابر کی تاریکی اور آسمان کے دلدار بادلوں کو اپنے چ�
اپنا شامیانہ بنایا۔

وری کی جھلک سے ا�س کے دلدار بادل پھٹ گئے۔ اولے اور انگارے۔  ا�سکی حض�

نائی اولے اور انگارے۔  داوند آسمان میں گرجا۔ حق تعالیH نے اپنی آواز س� اور خ�

ا�س نے اپنے ت*یر چل کر ا�نکو پراگندہ کیا۔ بلکہ تابڑ توڑ بجلی سے ا�ن کو شکست دی۔ 

کھائی دینے لگی اور  داوند! تیرے نتھنوں کے دم کے جھوکے سے پانی تھاہ د*  تب تیری ڈانٹ سے ا:ے خ�
جہان کی بنیادیں نمودار ہوئیں۔

ا�س نے ا�وپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور مجھے بہت پانی میں سے کھینچ کر باہرنکال۔ 

شمن اور میرے عداوت رکھنے والوں سے مجھے چھ�ڑا لیا کیونکہ وہ میرے لئے   ا�س نے میرے زور اور د�
نہایت زبردست تھے۔

داوند میرا سہارا تھا۔  ن مجھ پر آپڑےپر خ� وہ میری مصیبت کے د*

وش تھا۔  وہ مجھے ک�شادہ جگہ میں نکال بھی لیا۔ ا�س نے مجھے چھ�ڑایا۔ ا*س لئے کہ وہ مجھے سے خ�

داوند نے میری راستی کے موافق مجھے جزا دی اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلہ   خ�
یا۔ د*

دا سے الگ نہ ہوا۔  داوند کی راہوں پر چلتا رہا۔ اور شرارت سے اپنے خ� کیونکہ میں خ�

کیونکہ ا�س کے سب فیصلے میرے سامنے رہے اور میں ا�س کے آئین سے برگشتہ نہ ہوا۔ 

ور کامل بھی رہا اور اپنے کو اپنی بدکاری سے باز رکھا۔  میں ا� سکے حض�

داوند نے مجھے میری راستی کے موافق اور میرے ہاتھوں کے پاکیزگی کے مطابق جو ا�س کے سامنے   خ�
یا۔ تھی بدلہ د*

ل کے ساتھ ت�و رحیم ہوگا۔ اور کامل آدمی کے ساتھ کامل۔  رحم د*

نیکو کار کے ساتھ نیک ہوگا۔ اور کجرو کے ساتھ ٹیڑھا۔ 

کیونکہ ت�و مصیبت زدہ لوگوں کو بچائیگا لیکن مغروروں کی آنکھوں کی نیچا کریگا۔ 

دا میرے اندھیرے کو ا�جال کردیگا۔  داوند میرا خ� ا*س لئے کہ ت�و میرے چراغ کو روشن کریگا۔ خ�

دا کی بدولت دیوار پھاندجاتا ہوں۔  کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دھاوا کرتا ہوں اور اپنے خ�

پر ہے جو ا�س پر بھروسا رکھتے ہیں۔  داوند کا کلم تایا ہوا۔ وہ ا�ن سب کی س* دا کی راہ کامل ہے۔ خ� لیکن خ�

وا اور کون چٹان ہے؟  داوند کے س* کیونکہ خ�

دا ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے اور میری راہ کا مل کرتا ہے۔  خ�



وہی میرے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں قائم کرتا ہے۔ 

وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرتا سکھاتا ہے یہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں۔ 

پر بخشی اور تیرے دہنے ہاتھ نے مجھے سنبھال اور تیری نرمی نے   ت�و نے مجھ کو اپنی نجات کی س*
مجھے بزرگ بنایا ہے۔

ئے۔ اور میرے پاؤں نہیں پھسلے۔  ت�و نے میرے نیچے میری قدم ک�شادہ کر د*

شمنوں کا پیچھا کرکے ا�ن کو جالونگا اور جب تک وہ فنا نہ ہو جائیں واپس نہیں آؤنگا۔  میں اپنے د�

میں ا�ن کو ایسا چھیدونگا کہ وہ ا�ٹھ نہ سکینگے۔ وہ میرے پاؤں کے نیچے گر پڑینگے۔ 

کیونکہ ت�و نے لڑائی کے لئے مجھے قوت سے کمربستہ کیا اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا۔ 

شمنوں کی پشت میری طرف پھیر دی تاکہ میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو کاٹ ڈالوں۔  ت�و نے میرے د�

یا۔  کارا پر ا�س نے ا�ن کو جواب نہ د* داوند کو بھی پ� ہائی دی پر کوئی نہ تھا جو بچائے۔ خ� ا�نہوں نے د�

یں نے ا�ن کو گلی کوچوں کی کیچڑ  یا۔ م:  تب میں نے ا�ن کو کوٹ کوٹ کر ہوا میں ا�ڑتی ہوئی گرد کی مانند کر د*
کی طرح نکال پھینکا۔

 ت�و نے مجھے قوم کے جھگڑوں سے بھی چھ�ڑایا۔ ت�و نے مجھے قوموں کا سردار بنایا ہے۔ جس قوم سے 
یں واقف بھی نہیں وہ میری م�طیع ہوگی۔ م:

نتے ہی وہ میری فرمانبرداری کرینگے۔ پردیسی میرے تابع ہو جائینگے۔  میرا نام س�

پردیسی م�رجھا جائینگے اور اپنے قلعوں سے تھرتھراتے ہوئے نکلینگے۔ 

دا ممتاز ہو  بارک ہو۔ اور میرا نجات دینے وال خ� داوند زندہ ہے۔ میری چٹان م� !خ�

دا جو میرا نتقام لیتا ہے اور ا�متوں کو میرےسامنے زیر کرتا ہے۔  وہی خ�

شمنوں سے چھ�ڑاتا ہے بلکہ ت�و مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا ہے ت�و مجھے ت�ند   وہ مجھے میرے د�
و آدمی سے رہائی دیتا ہے۔ خ�

ا*س لدیتا ہے۔ 

یں قوموں کے درمیان تیری شکرگذاری اور تیرے نام کی مدح سرائی کرونگا۔  داوند! م: ا*س لئے ا:ے خ�

 وہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات عنایت کرتا ہے اور اپنے ممسوح داؤد اور ا�س کی نسل پر ہمیشہ شفقت کرتا 
 ہے۔
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