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کُلِسیوں
پولسخطیہ1 طرفکی سے جوہے الله مرضیکی مسیحسے عیسٰی کا

رسول ساتھہے۔ ہی یہ بھائی تیمُتھیُس طرفکی بھیسے ہے۔
مَیں2 کُلُّسے شہر مُقّدسکے بھائیوں کو لـکھ رہا ہوں مسیحجو پر ایمان

لائے :ہیں
خدا آپباپہمارا فضلکو اور سلامتی بخشے۔
شکرگزاری کی دعا

آپہمجب3 لئےکے دعا ہیںکرتے تو وقتہر خدا اپنے خداوند عیسٰی
مسیح باپکے کا شکر کرتے ہیں، 4 ہمکیونکہ آپنے مسیحکے عیسٰی پر
ایمان اور آپ کی تمام مُقّدسین محبتسے بارےکے میں سن لیا ہے۔ آپ5
کا یہ ایمان محبتاور وہ کچھ ظاہر کرتے آپکیجسہیں اُمید رکھتے ہیں
اور جو آسمان پر آپ کے لئے محفوظ رکھا گیا ہے۔ آپاور نے یہ اُمید اُس
وقت سے رکھی جبہے آپسے نے پہلی مرتبہ سچائی کا کلام یعنی الله
کی خوش خبری سنی۔ 6 یہ پیغام جو آپ پاسکے پہنچ گیا پوری دنیا میں
پھل لا رہا اور بڑھ رہا بالکلہے، اُسی طرحجسطرح آپیہ میں بھی اُس
دن سے کام کر رہا آپجبہے پہلینے بار اِسے سن کر الله فضلکے کی
پوری حقیقت سمجھ لی۔ آپ7 ہمارےنے عزیز ہم اِپَفراسخدمت سے
خبریخوشاِس کی تعلیم پا لی تھی۔ مسیح کا یہ وفادار خادم ہماری جگہ
آپ خدمتکی کر رہا ہے۔ اُسی8 نے آپہمیں کی محبتاُس بارےکے
میں بتایا القدسروحجو آپنے دلوںکے میں دیڈال ہے۔
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9 اِس وجہ سے ہم آپ کے لئے دعا کرنے سے باز نہیں آئے بلـکہ یہ

مانگتے ہتے ر ہیں کہ الله آپ کو ہر روحانی حکمت اور سمجھ سے نواز کر
اپنی مرضی کے علم سے بھر دے۔ 10 کیونکہ پھر آپہی اپنی زندگی خداوند
لائقکے گزار سکیں گے اور ہر طرح سے اُسے پسند آئیں گے۔ آپہاں، ہر
قسم کا کاماچھا لائیںپھلکےکر اورگے الله کے علم کریںترقیمیںعرفانو
گے۔ 11 اور آپ اُس کی قدرتجلالی سے ملنے والی ہر قسم قوتکی سے
تقویت پا کر ثابتوقتہر قدمی اور سےخوشیآپگے۔سکیںچلسےصبر
باپ12 کا شکر کریں جسگے آپنے کو اُس میراث میں حصہ لینے کے
لائق بنا دیا جو اُس کے روشنی میں ہنے ر والے مُقّدسین کو حاصل ہے۔
13 کیونکہ وہی ہمیں یکی تار کے اختیار سے رِہائی دے کر اپنے پیارے
فرزند کی بادشاہی میں لایا، اُس14 شخصواحد کے اختیار جسمیں نے
ہمارا دےفدیہ ہمارےکر گناہوں معافکو کر دیا۔

مسیح شخصیتکی اور کام
الله15 کو نہیںدیکھا دیکھکومسیحہملیکنسکتا،جا ہیںسکتے اللهجو

کائناتاورصورتکی کا پہلوٹھا ہے۔ کیونکہ16 الله اُسینے کچھسبمیں
خلق کیا، خواہ آسمان پر ہو یا زمین پر، آنکھوں کو نظر آئے یا نہ، خواہ شاہی
تخت، قوتیں، حکمران یا اختیار والے مسیحکچھسبہوں۔ یعےکے ذر اور
اُسی کے لئے خلق ہوا۔ چیزوںسبوہی17 پہلےسے اُسیاورہے سبمیں
کچھ قائم رہتا ہے۔ 18 اور وہ بدن یعنی اپنی جماعت کا سر بھی ہے۔ وہی
ابتدا اورہے، پہلےچونکہ مُردوںوہی میں جیسے اُٹھا اِس لئے وہی اُن میں
سے پہلوٹھا بھی ہے تاکہ باتوںسبوہ میں اّول ہو۔ 19 کیونکہ الله کو پسند
آیا میںمسیحکہ اُس کرےسکونتمعموریپوریکی اور20 مسیحوہ کے
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یعے باتوںسبذر کی اپنے ساتھ صلح کرا لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ
آسمان کی۔ کیونکہ اُس مسیحنے صلیبکے پر بہائے گئے خون وسیلےکے
صلحسے سلامتی قائم کی۔

آپ21 بھی پہلے الله کے منے سا اجنبی تھے اور دشمن کی سی سوچ رکھ
بُرےکر کام کرتے تھے۔ لیکن22 اب اُس نے مسیح کے انسانی بدن کی
موت آپسے کے ساتھ صلح کر لی ہے تاکہ وہ آپ کو مُقّدس، بےداغ
اور میںحالتبےالزام اپنے حضور کرے۔کھڑا ضروریاببےشک23
ایمانآپکہہے میں قائم رہیں، ٹھوسآپکہ بنیاد پر کھڑےسےمضبوطی
رہیں اور اُس خوش خبری کی اُمید ہٹسے نہ جائیں آپجو نے سن لی
یہہے۔ پیغاموہی منادیکیجسہے میںدنیا مخلوقہر منےکے سا دیکر
گئی ہے جساور کا خادم پولسمَیں بن گیا ہوں۔

جماعت کے خادم حیثیتکی پولسسے خدمتکی
اب24 مَیں اُن دُکھوں باعثکے خوشی مناتا ہوں جو آپمَیں کی خاطر

اُٹھا ہوں۔رہا مَیںکیونکہ مسیحمیںجسماپنے بدنکے یعنی اُس جماعتکی
کی خاطر مسیح کی مصیبتوں کی وہ کمیاں پوری کر رہا ہوں تکابجو
رہ گئی ہیں۔ 25 ہاں، الله نے مجھے اپنی جماعت کا خادم بنا کر یہ ذمہ
داری دی کہ مَیں آپ کو الله کا پورا کلام سنا دوں، 26 وہ راز جو ازل
سے تمام گزری نسلوں سے پوشیدہ رہا تھا لیکن اب مُقّدسین پر ظاہر کیا گیا
ہے۔ 27 کیونکہ الله چاہتا تھا کہ وہ لیںجان غیریہودیوںکہ میں یہ راز کتنا
قیمتبیش اور جلالی ہے۔ اور یہ راز ہے کیا؟ یہ کہ آپمسیح میں ہے۔
آپوہی میں باعثکےجسہے ہم الله جلالکے شریکمیں ہونے کی
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اُمید رکھتے ہیں۔ یوں28 سبہم کو مسیح کا پیغام سناتے ہیں۔ ہر ممکنہ
حکمت سے ہم اُنہیں سمجھاتے اور تعلیم دیتے ہیں تاکہ ایکہر کو مسیح
میں حالتکامل میں الله کے پیشحضور کریں۔ یہی29 مقصد پورا کرنے
لئےکے محنتسختمَیں ہوں۔کرتا پوریمَیںہاں، جہدوجد کر مسیحکے
کی اُس قوت کا سہارا لیتا ہوں بڑےجو زور میرےسے اندر کام کر رہی
ہے۔

2
مَیں1 چاہتا ہوں آپکہ جان لیں کہ مَیں آپ کے لئے کس قدر جاں

فشانی کر رہا —ہوں آپ کے لئے، لودیکیہ والوں کے لئے اور اُن تمام
ایمان داروں کے لئے بھی جن میرےکی ملاقاتساتھ نہیں ہوئی۔ میری2
کوشش یہ ہے کہ اُن کی دلی حوصلہ افزائی کی جائے اور وہ محبت میں
ایک ہو جائیں، اُنہیںکہ ٹھوسوہ اعتماد حاصل ہو جائے پوریجو سمجھ
سے پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ مَیں چاہتا ہوں کہ وہ الله کا راز جان لیں۔ راز
کیا ہے؟ مسیح خود۔ اُسی3 میں حکمت اور علم و عرفان کے تمام خزانے
پوشیدہ ہیں۔

غرض4 خبردار رہیں کہ کوئی آپ کو بظاہر صحیح اور میٹھے میٹھے
الفاظ سے دھوکا نہ دے۔ 5 کیونکہ مَیںگو جسم لحاظکے نہیںحاضرسے
ہوں، لیکن روح میں مَیں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور مَیں یہ دیکھ کر خوش
ہوں آپکہ کتنی منظم زندگی گزارتے ہیں، آپکہ مسیحکا پر ایمان کتنا
پختہ ہے۔

مسیح میں زندگی
آپ6 نے عیسٰی مسیح کو خداوند کے طور پر قبول کر لیا ابہے۔ اُس

میں زندگی گزاریں۔ اُس7 میں جڑ پکڑیں، اُس پر اپنی زندگی تعمیر کریں، اُس
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ایمان میں مضبوط جسرہیں آپکی کو تعلیم دی گئی ہے اور شکرگزاری
سے لبریز ہو جائیں۔

محتاط8 رہیں آپکوئیکہ کو فلسفیانہ فریبمحضاور دینے والی باتوں
سے اپنے جال میں نہ پھنسا لے۔ ایسی باتوں کا سرچشمہ مسیح نہیں بلـکہ
انسانی روایتیں اور اِس دنیا کی قوتیں ہیں۔ 9 کیونکہ مسیح میں الوہیت کی
ساری معموری مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ 10 اور آپ کو جو مسیح
میں ہیں اُس معموریکی شریکمیں کر دیا گیا ہے۔ وہی ہر حکمران اور
اختیار والے کا سر ہے۔

اُس11 میں آپوقتآتے کا ختنہ بھی کروایا گیا۔ لیکن یہ ختنہ انسانی
ہاتھوں سے نہیں کیا گیا بلـکہ مسیح کے وسیلے سے۔ اُس آپوقت کی پرانی
فطرت اُتار دی گئی، آپ12 کو دےبپتسمہ کر مسیح کے ساتھ دفنایا گیا
اور آپ کو ایمان سے زندہ کر دیا گیا۔ کیونکہ آپ الله کی قدرت پر ایمان
لائے تھے، اُسی قدرت جسپر مسیحنے کو مُردوں میں سے زندہ کر دیا
تھا۔ آپپہلے13 گناہوںاپنے اور نامختون حالتجسمانی مُردہسےسببکے
تھے، لیکن اب الله آپنے کو مسیح کے ساتھ زندہ کر دیا ہے۔ اُس نے
ہمارے تمام گناہوں معافکو کر دیا ہے۔ قرضہمارے14 کی جو رسید
اپنی شرائط کی بنا تھیخلافہمارےپر اُسے اُس منسوخنے کر دیا۔ ہاں،
اُس نے ہم سے دُور کر کے اُسے کیلوں صلیبسے پر جڑ دیا۔ 15 اُس نے
حکمرانوں اور اختیار والوں سے اُن کا اسلحہ چھین کر سب کے منے سا اُن
کی رُسوائی کی۔ ہاں، مسیح کی موتصلیبی سے وہ الله کے قیدی بن گئے
اور اُنہیں فتح جلوسکے میں اُس پیچھےکے پیچھے چلنا پڑا۔

16 چنانچہ کوئی آپ کو اِس وجہ سے مجرم نہ ٹھہرائے کہ آپ کیا کیا
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کھاتے پیتے یا کون کون سی عیدیں مناتے ہیں۔ اِسی طرح آپکوئی کی
عدالت نہ کرے اگر آپ ہلال کی عید یا سبت کا دن نہیں مناتے۔ 17 یہ
چیزیں تو صرف آنے والی حقیقت کا سایہ ہی ہیں جبکہ یہ حقیقت خود
میںمسیح پائی ہے۔جاتی آپلوگایسے18 مجرمکو نہ ٹھہرائیں ظاہریجو
فروتنی اور فرشتوں کی پوجا پر اصرار کرتے ہیں۔ بڑی تفصیل سے اپنی
یاؤں رو میں دیکھی ہوئی باتیں بیان کرتے کرتے اُن کے غیرروحانی ذہن
خواہ مخواہ پھول جاتے ہیں۔ یوں19 اُنہوں نے مسیح کے ساتھ لـگے رہنا
چھوڑ دیا اگرچہ وہ بدن کا سر ہے۔ وہی جوڑوں اور پٹھوں کے یعے ذر
پورے بدن کو دےسہارا کر اُس مختلفکے حصوں کو جوڑ دیتا ہے۔
یوں پورا بدن الله کی مدد سے ترقی کرتا جاتا ہے۔

مسیح کے ساتھ مرنا اور زندگی گزارنا
آپ20 تو مسیح کے ساتھ مر کر دنیا کی قوتوں سے آزاد ہو گئے ہیں۔

اگر ایسا ہے آپتو زندگی ایسے کیوں گزارتے ہیں جیسے آپکہ تکابھی
اِس دنیا کی ملـکیت ہیں؟ آپ کیوں اِس کے احکام کے تابع ہتے ر ہیں؟
21ً مثلا اِسے” ہاتھ نہ لگانا، وہ نہ چکھنا، یہ نہ “چھونا۔ 22 اِن تمام چیزوں
مقصدکا تو یہ استعمالکہہے ہو کر ختم جائیں۔ہو انسانیصرفیہ احکام
تعلیماتاور ہیں۔ یہبےشک23 احکام ہوئےگھڑےجو مذہبی فرائض،
نام نہاد فروتنی اور جسم سختکے دباؤ کا تقاضا کرتے حکمتہیں پر مبنی
تو لـگتے ہیں، لیکن یہ ہیںبےکار جسمصرفاور ہی پوریخواہشاتکی
کرتے ہیں۔

3
آپ1 کو مسیح کے ساتھ زندہ کر دیا گیا ہے، اِس لئے وہ کچھ تلاش
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کریں جو آسمان پر ہے جہاں مسیح الله کے ہنے د ہاتھ بیٹھا ہے۔ دنیاوی2
چیزوں کو اپنے خیالوں کا مرکز نہ بنائیں بلـکہ آسمانی چیزوں کو۔ 3 کیونکہ
آپ مر گئے ہیں آپاباور کی زندگی مسیح ساتھکے الله میں پوشیدہ ہے۔
مسیح4 آپہی کی زندگی جبہے۔ وہ ظاہر ہو جائے گا آپتو بھی اُس
کے ساتھ ظاہر ہو کر اُس جلالکے شریکمیں ہو جائیں گے۔

پرانی اور نئی زندگی
5 چنانچہ اُن دنیاوی چیزوں کو مار ڈالیں آپجو کے اندر کام کر رہی

:ہیں زناکاری، شہوتناپاکی، خواہشاتبُریپرستی، اور لالچ لالچ) تو
ایک قسم کی بُت پرستی ۔(ہے 6 الله کا غضب ایسی ہی باتوں کی وجہ سے
نازل ہو گا۔ ایک7 وقت تھا جب آپ بھی اِن کے مطابق زندگی گزارتے
آپجبتھے، کی زندگی اِن کے قابو میں تھی۔

8 لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ آپ یہ سب کچھ یعنی غصہ، طیش،
بدسلوکی، بہتان زبانگندیاور طرحکیکپڑےحالخستہ اُتار پھینککر
دیں۔ دوسرےایک9 باتسے متجھوٹوقتکرتے بولنا، آپکیونکہ
نے اپنی پرانی فطرت اُس کی حرکتوں سمیت اُتار دی ہے۔ 10 ساتھ ساتھ
آپ نے نئی فطرت پہن لی ہے، جسفطرتوہ کی تجدید ہمارا خالق اپنی
پرصورت کرتا جا رہا اُسےآپتاکہہے اَور بہتر طور یہجہاں11لیں۔جانپر
کام ہو رہا لوگوںوہاںہے میں فرقکوئی نہیں غیریہودیکوئیخواہہے،
ہو یا یہودی، مختون ہو یا نامختون، یونانی غیر ہو یا *سکوتی، غلام ہو یا آزاد۔
فرقکوئی نہیں مسیحصرفپڑتا، کچھسبہی میںسباور ہے۔

الله12 اپنےکرچنکوآپنے لئے مُقّدسومخصوص کر لیا آپوہہے۔
محبتسے اِسہے۔رکھتا لئے اب ترس، نیکی، فروتنی، نرم دلی اور صبر کو
* 3:11 ایک:سکوتی قبیلہ ذلیلجو سمجھا جاتا تھا۔



کُلِسیوں 3:13 viii کُلِسیوں 3:23

پہن لیں۔ دوسرےایک13 برداشتکو کریں، اور اگر آپ کی کسی سے
شکایت ہو تو معافاُسے دیں۔کر خداوندطرحجسکریںمعافیوںہاں،
آپنے معافکو کر دیا ہے۔ 14 اِن کے محبتعلاوہ بھی پہن لیں سبجو
کچھ باندھ کر کاملیت طرفکی لے جاتی ہے۔ مسیح15 کی آپسلامتی
کے دلوں میں حکومت کرے۔ کیونکہ الله نے آپ کو اِسی سلامتی کی
زندگی گزارنے کے لئے بُلا کر ایک بدن میں شامل کر دیا ہے۔ شکرگزار
بھی رہیں۔ آپ16 کی زندگی میں مسیح کے کلام پوریکی دولت گھر کر
دوسرےایکجائے۔ سےحکمتکیطرحہرکو تعلیم اوردیتے سمجھاتے
رہیں۔ ساتھ ساتھ اپنے دلوں میں الله کے لئے شکرگزاری ساتھکے زبور، حمد
و ثنا اور روحانی گیت گاتے رہیں۔ 17 اور جو کچھ بھی آپ کریں خواہ
زبانی ہو یا عملی وہ خداوند عیسٰی کا نام لے کر کریں۔ ہر کام میں اُسی کے
وسیلے سے باپخدا کا شکر کریں۔

نئی زندگی تعلقاتمیں کیسے ہوں
18 یو، بیو اپنے شوہر تابعکے رہیں، کیونکہ جو خداوند میں اُسہے کے

لئے مناسبیہی ہے۔
19 شوہرو، اپنی یوں بیو محبتسے رکھیں۔ اُن سے تلخ مزاجی پیشسے

نہ آئیں۔
20 بچو، ہر بات میں اپنے ماں باپ کے تابع رہیں، کیونکہ یہی خداوند

کو پسند ہے۔
21 والدو، اپنے بچوں مشتعلکو نہ کریں، ورنہ وہ بےدل ہو جائیں گے۔
22 غلامو، ہر بات میں اپنے دنیاوی مالـکوں کے تابع رہیں۔ نہ صرف

اُن کے منے سا ہی اور خوشاُنہیں رکھنے کے لئے کریںخدمت خلوصبلـکہ
دلی اور خداوند مانخوفکا کریں۔کامکر آپبھیکچھجو23 ہیںکرتے
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اُسے پوری لـگن کے ساتھ کریں، اِس طرح جیسا آپکہ صرفنہ انسانوں
کی بلـکہ خدمتکیخداوند کر ہوں۔رہے توآپ24 ہیںجانتے خداوندکہ
آپ کو اِس کے معاوضے میں دےمیراثوہ جسگا کا وعدہ اُس نے کیا
خدمتہیکیمسیحخداوندآپمیںحقیقتہے۔ کر ہیں۔رہے لیکن25
جو غلط کرےکام اُسے اپنی غلطیوں کا معاوضہ بھی ملے گا۔ الله تو کسی
کی بھی داریجانب نہیں کرتا۔

4
1 مالـکو، اپنے غلاموں کے ساتھ منصفانہ اور سلوکجائز آپکریں۔ تو

جانتے ہیں کہ آسمان آپپر کا مالـکبھی ہے۔
ہدایات

2 دعا میں لـگے رہیں۔ اور دعا کرتے وقت شکرگزاری کے ساتھ جاگتے
رہیں۔ ساتھ3 ہمارےساتھ لئے بھی دعا کریں تاکہ ہمارےالله لئے کلام
سنانے کا دروازہ کھولے اور ہم مسیح کا پیشراز کر سکیں۔ آخر مَیں
اِسی راز کی وجہ قیدسے میں ہوں۔ 4 کریںدعا مَیںکہ اِسے کروںپیشیوں
طرحجس کرنا ہئے، چا کہ صافاِسے سمجھا جا سکے۔

ایمانتکابجو5 نہ ہوںلائے اُن کریں۔سلوکمندانہدانشساتھکے
اِس سلسلے میں ہر موقع سے فائدہ اُٹھائیں۔ آپ6 کی گفتگو وقتہر مہربان
ایسیہو، کہ مزہ آئے آپاور ایکہر سکیں۔دےجوابمناسبکو

آخری سلام و دعا
تکجہاں7 میرا تعلق ہے ہمارا عزیز بھائی ُتخِکُس آپ سبکو کچھ بتا

گا۔دے ایکوہ وفادار خادم اور خداوند میں خدمتہم رہا ہے۔ مَیں8
نے خاصاُسے کر اِس لئے آپ پاسکے بھیج دیا تاکہ آپ کو ہمارا حال



کُلِسیوں 4:9 x کُلِسیوں 4:17

معلوم ہو جائے اور وہ آپ کی حوصلہ افزائی کرے۔ 9 ہمارےوہ وفادار
اور عزیز ُنیسمسبھائی ا کے آپساتھ پاسکے آ رہا ہے، وہی آپجو کی
جماعت سے ہے۔ آپدونوں کو وہ سب کچھ سنا دیں گے جو یہاں ہو ہے۔رہا

ارسترخس10 میرےجو ساتھ قید میں آپہے کو سلام کہتا ہے اور
اِسی طرح برنباس کا *کزن مرقس بھی۔ آپ) کو اُس کے بارے میں
ہدایات دی گئی ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو اُسے خوش آمدید
(کہنا۔ 11 عیسٰی یُوستسجو کہلاتا ہے بھی آپ کو سلام کہتا ہے۔ اُن
میں سے میرےجو ساتھ الله کی بادشاہی میں خدمت کر رہے صرفہیں
یہ تین یہودیمرد ہیں۔ اور میرےیہ لئے تسلی باعثکا رہے ہیں۔

مسیح12 عیسٰی کا اِپَفراسخادم بھی آپجو جماعتکی سے ہے سلام
کہتا ہے۔ وہ بڑیوقتہر جد و جہد آپساتھکے کے لئے دعا کرتا ہے۔
اُس خاصکی دعا یہ ہے کہ آپ مضبوطی کے کھڑےساتھ رہیں، کہ
آپ بالغ مسیحی بن کر باتہر میں الله مرضیکی مطابقکے چلیں۔ مَیں13
خود اِس کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ اُس آپنے کے لئے محنتسخت کی
ہے بلـکہ لودیکیہ ہیراپلساور کی جماعتوں کے لئے بھی۔ ہمارے14 عزیز
ڈاکٹر لوقا آپدیماساور کو سلام کہتے ہیں۔

15 میرا سلام لودیکیہ کی جماعت کو دینا اور اِسی ُمفاسطرح ن کو اُس
جماعت سمیت جو اُس کے گھر میں جمع ہوتی ہے۔ 16 یہ ھنے پڑ کے بعد
دھیان دیں کہ لودیکیہ کی جماعت میں بھی یہ خط پڑھا جائے اور آپ
لودیکیہ کا خط بھی پڑھیں۔ ارخپس17 کو بتا دینا، خبردار کہ آپ وہ
تکتکمیلخدمت پہنچائیں آپجو کو خداوند میں سونپی گئی ہے۔
* 4:10 :کزن یونانی لفظ سے ظاہر نہیں ہوتا مرقسکہ چچا، ماموں، پھوپھی یا خالہ کا لڑکا ہے۔
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مَیں18 اپنے ہاتھ الفاظیہسے لـکھ رہا میریہوں۔ پولسیعنی طرفکی

میریسلام۔سے متزنجـیریں !بھولنا الله آپفضلکا ساتھکے ہوتا رہے۔



xii

مقّدسکتاِب
TheHolyBible inUrdu,UrduGeoVersion,UrduScript

Copyright©2019UrduGeoVersion
Language: ����� (Urdu)
This translation is made available to you under the terms of the Creative
CommonsAttribution-Noncommercial-NoDerivatives license 4.0.
Youmay share and redistribute this Bible translation or extracts from it in
any format, provided that:

You include the above copyright and source information.
Youdonot sell thiswork for aprofit.
Youdonot change anyof thewords orpunctuationof the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.

2022-05-06

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 23 Apr 2023 from source files
dated 4May2022
1fad1a5f-0be2-546a-99c1-b08aa9c23046

http://www.ethnologue.org/language/urd
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

	کُلسِیوں

