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امسا ١٠- ١ : ١٩

ھ
 .١جو عرنب نےالرام زتدگی گرازےوہ تیر ی تاتیں کر نے
ک
وا لے اجمقسے ہیں نہیرہے۔  .٢اگر علمسانھ یہ ہو یو
سرگرمی کا کوئی قاتدہ نہیں۔خلدتاز علط زاہ پر اتا زہنا
ہے۔ . ٣گو ایساں کی انتی جمافت ُا سے نھتکا دنتی ہے یونھی
ُاس کا دلخداوتد سے تازاض ہوتا ہے۔ . ٤دولت مند کے
دوسیوں میں اضافہ ہوتا ہے ،لنکں عرنب کا اتک دوست نھی

ُاس سے الگ ہوخاتا ہے۔ . ٥جھوتا گواہسرا سے نہیں نچے
گا ،جو جھوئی گواہی دے ُاس کیخاں نہیں جھو نے گی۔.٦
متعدد لوگ پرے ادمی کی جوسامد کر نے ہیں ،اوز ہر اتک
ُاس ادمی کا دوست ہے جو نخفے دننا ہے۔ . ٧عرنب کے نمام
نھائی ُاس سے یفرت کر نے ہیں ،یو نھر ُاس کے دوست ُاس
سے کتوں ُدوز یہ زہیں۔ وہ تاتیں کر نے کر نے ُاں کا نتچھا کرتا
ہے ،لنکں وہ عانب ہوخا نے ہیں۔ . ٨جوخکمت اننا لے وہ
سم
انتیخاں سے مختت زکھنا ہے ،جو چھ کی پروزس کرے ُا سے
کامنائی ہو گی۔ . ٩جھوتا گواہسرا سے نہیں نچے گا ،جھوئی
گواہی د نئے والا نناہ ہوخا نے گا۔ . ١٠اجمق کے لئے عیس و
عشرت سے زتدگی گرازتا موزوں نہیں ،لنکں علام کی
ک
خکمرایوں پرخکومت ہیں زتادہ عیرمناست ہے۔
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گناہ کے زوز کے اوپر

پرا ہے مہرتائیا سے تاد کرنں

ف

Editor : S. SAM SELVA RAJ

تح

Victory Over The Power of Sin
PastorDAVIDWILKERSON

م
یہہممیں اس نئے اد ی کامتعازف کرواتا ہے جو کہن
(تاسیر دیوتد ولکرسں )
ہ
م
ہمازےسانھخدا کے نئےعہد کاخلاصہ اتکطافتوز نناں ہے " ،یں انتیطافتاوز فوتسے یہست ن یں کرسکنا
ہوں۔ اگرمیں دعااوز تاننل کے لئےکافی زتادہ وفت
میں کناخاسکنا ہے۔یہ ہےزوچ القدس کیطافت کے
م
ت
دزیعہ ا نئے لوگوں کو گناہ کے علبہسے نجات دلاتا اس کا اتل گرازسکناہوں  -اگر یں ا نئے مسا ل کے دز یعےصرف
سوچسکناہوں یو -میں انتی زتدگی میں نندتلناںلاؤں
وعدہہے!
گا۔
ہمازے جسم کے دزیعہخدا کو جوس کر نے کیہمازی
م
ع
خدا کا ننا ہد اس پرا نے "کرسکناہوں " اد ی کو
سازی کمروز کوشسوں سے یہ نناعہد جتم ہوخاتا ہے
م
ک
ہ
۔ گناہ پر قایو تا نے کیہمازیسازی کوشسوںکا یہخانمہ الوداع ہنا ے -اوز یہ " نئے اد ی" سے متعازف
ک
ہے  ،جواہ عرم ،طافت  ،اوز جسمائی کاموں کے کسی اوز کام کرواتا ،جو کہنا ہےکہمیں انتیطافت سے چھ نہیں
م
کی دلنل کے دز یعےہو۔ مختصریہکہ ،خداکا نناعہدہمسے کرسکنا۔ چھمیں یہطافت نہیںہےکہوہ انتی زتدگی
میں کسی نھیطرچ کیخدائی نندتلی کو مناپر
دتاؤ جتم کرتاہے -اوز یہست اسی پر دال دنناہے!
ک
ل
ن
ک
م
چ
اسعہد کے دزیعہ ،خداوتد قرماتا ہے " ،اتمیں نم سے کروں۔ ں یںست ھ زوچ القدس کیطافت سے
م
کرسکناہوں !میں نےعہد کے ا نئے مطا لعے سے اتک
چھ سے جودساجبہ دللا نے کے لئے نہیں کہوں
سنک
گا۔ اس کے نجا نے ،میں نمہازے نتھر دل کو ہنا دوں گا ست سے اہمخیر جو ھی ہے وہیہ ہےکہ اخری
ف
دیوںمیں تچمند زتدگی گرازتا اتک زاز ہے۔ خیسےہی
اوزمیں نمہازے اتدز اتک ننا دل دالوں گا  ،جس میں
م
س
س
تح کی وای یکا وفت قرنب ازہاہے ،سیطاںخدا کے
میری جواہسہوگی۔ میں انتیزوچ کیطافت کے دزیعہ
ک
ہ
لوگوں کےخلاف ج تم کےسنلات کے نھاتک کو ھو لئے
نم کو انتی مرضیسےاوز انتیجوسیودی دویوں کا تاعت
گل
ج
ت
والاہے۔ وہ دھنلے ی ،سیطائیطافت کو جھوز دے گا
نناؤں گا!
ک
م
ع
ک
ہ
ک
ی
سک
خیساکہ دننا نے تھی نہیں دتکھا۔
اساں القاظ ں  ،ننا ہد ایساں ے " ر نا وں" کا
خانمہ ہے۔

صفہ نمیر  ٣پر خازی ہے ....
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جدا ن ھے او نحے یر فاتم کرے گا۔ اسیستا ٢ : ٠٨

OUR MISSION POLICY
We should expound and teach the contemporary
generation the undiluted teachings of the ancient
and early Apostles. It is the need of the hour.
CHIEF EDITORS

s

Pastor S. Sam Selva Raj

s

Angeline Selvakumari Henry, M.A., M.Ed.

جدا میں بتارے تھابنو اور تہنون ،
مس
ہمارے جداوبد اور نخاب ذہتدہ ئج کے بتارے بام یر اب کو
ابئخاب سل !ام
ہم امتد کر ئے ہیں کہ اباور اب کے جا ہئے وا لے
مس
جداوبد اور نخاب ذہتدہ نسوع ئج کے قصل سے اچھا کام کر ر ہے
ہ
ہیں۔ جدا ئے خفنفب میں قزیری مہیئے کے ذوران میں جیئی
شہز کے ابدر اور باہز تہب شی جدماب کے ساتھ یرکت
ذی۔ ہماری کلیست اکی جدماب ہ زان وارک و ٣میں بتدب لکرذیجات ی
ہیں نعئ یصئج  ٨نحے  ٣٢. ٢٢،نحے ،اور سام کو میں  ٨نحے بتلنغ کربا
ل س
ہون۔ باسبز ا تکس ئمسں سامصئجسار ھ ے ٢٢نحے کیجدمب میں
متاذی کر ئ ےہی ںاور ہ ماریکلیست ا کے رہئ ماس ام 6نح ےسام ک ی
س ب م
الئ مکے مبزان ہ ز
جدمب میں متاذی کر ئے ہیں۔ ہماری ا یت

ECHO GROUP

ہمارے خط و کتابت کے کورسز ا ی طزح سے
جاری ہیں۔

ہمارے ٠٢٠٠- ٠٢٠٢کے لئے نحمتاہ
ل
بابتل کا ج کے ےلئاس سال  ٢جون سے سزوع
ہون گے۔ ہم ا بئ ےمتدرج ذہب لبابت لاکلج ک
ون ے
لئے سزس ارامت دوارونسےذرجواستی ں وص ول
کرر ہے ہی ں۔
ل
 .٢ہتدی اور ابگریری ربانون میں رہانشی کا ج۔
ل
 .٠ہمارے ہتد کواریر میں سام کا کا ج بامل ربان
میں اور

ل
Pastor Alex Samson Sam, B.Th., M.Div.
.٣سام کے کا ج  ،تمبزم  ،جیئی کے قزبت
ADMINISTRATION
سیئھوسانورم کے ہمارے اجا طے میں۔ ہم جلد
Bro.
N.
Prakasam,
M.A., General Manger
مس
خ
ہی ئجقطلب ہک ےابئخاب ک و ئمی سک لذب ںگ ے۔
EDITORIAL BOARD
انوار ک وچمغہور ہ ےہی ں ،اورمزنص ونکیعتاذب ک ے ل
ئ
کش
ل
ھ
س
ت
ی
ا
ت
ا
ون
ے
ک
ی
ک
Sis.
Jesy
Veena
Sam
گ
س
ا ر اب و ی ی زسار اور
Bro. M. Paul Raj, M.A., B.Ed.
ہ
افیتاچی کے لئے کذعاررہ ے ی ں۔
Sis. Serena Bevin, M.A., M.Phil., B.Ed.
متاسب امتدوارون کا ببہ جل جابا ہے نو  ،یراہ کرم
م
م
ل
خ
ت
ب
ہ
ت
HEAD OFFICE CO-ORDINATORS
ماری جوا یں کی ( ی گر) س  ،مزذون کی
اتہیں ہمارے کالجون میں ذرجواسب ذ بئے کی
م
م
Bro. John Rodrigues
م
م
ل
خ
ہ
ل
خ
ت
ت
Sis. E. Daisy Rani
( یتگر) س ( ،ورکرر یتگر) کارکتان س میشہ کی طزح جاری ہدابت کربں۔ کمسے ک مفی سصزف وص ولکی
ھ
ت
ہ
ہ
یں۔ نجون کے لئے انوار کے اسکول ا ی سزوع ت یں ہو ئے
ADVISORY BOARD
جا ئے گ ی۔سیق نون سمفب می ںج اری کئ ےجا ئ ے
Adv.
Jose
Abraham
ہیں۔ ہم ئےنوجوان مزذاور جوان جوابیں کیرہئمات یکے لئ ے بئ ے
Adv. N. Balaji, B.Com., B.L.
ہیں۔ یہ ہمارا مفص دہ ےکہ رب اذہسے رب اذہانجت ل
Dr. S. Rabinder Boaz, M.S.
ہ
ہ
ہ
کل
چ
ی
ن
ہ
ک
س
ق
ر ئماؤن کا ن زر ت ا ے۔
مارے ( را ج رح ) ی تاون کارکنوناور رہئ ماؤنک وہتدوستاناور م سایہ
)Er. C.G.S. Babu Rao, B.Tech., M.Tech (DM
ہ
ہ
Aud. K. Puratchivendan, M.Com., B.L.
ہ
ہ
ئ
ک
ہ
ی
ک
ط
م
ش
ہ
ب
ب
م
م
ے
ان
ت
کار
مام
مارے
ں۔
ی
ر
ر
کام
زح
کی
ہ
ش
اح
س
کی
خ
ی
ت
مالک ی ںجو ب زیستا ی ں۔ م امت دکر ئ ے ی ں
PUBLISHER & PRINTER
م
لگ
ہ
ہ
ہ
ک
ھ
ج
ع
سزےسے ذ ںاور ں ےسات ھتہب نب کرر ے یں۔
کہ اب ت یذعا اورم دذک ےذرنعہ اس ظئ م
Pastor S. SAM SELVA RAJ
Echo of His Call Printers
ت ل م مکم
کووبد  ٢١ -کی وجہ سے باب ل کا ج یں با ل استاق کا منصو ئے میں ہمارے ساتھ سزاکتذار بتیں۔
10, Mohammed Abdullah 2 Street,
Chepauk, Chennai- 600 005, India.
ہ
ص
ک
لئ
ھ
ک
ک
ک
ک
ن
ہ
ن
س
چ
ا
وب
}
ز
ور
س
ر
{
ر
ل
جا
ر
ے
،
ے
ے
ے
م
ے
س
وا
ئ
ئ
ئ
ش
م ابسے (انسو ی ابت اف ابگو )
Phone : (+ 91- 44) 2852 8282, 2852 9293, 2854 7766
Cell : (+91) 98410 71852, 95661 31858
ل
ت
ک
ہ
ب
لئ
ج
م
ک
نصاب ر ئے کا ابنطام کتا ے۔ سال  ٠٢٠٢- ٠٢٢١ے ےبا ل اک ون گو نج کے ساتھنون کے لئے اب کی خلصایہ ذعا
E.mail : sam@echoofhiscall.org
biblecor@yahoo.co.in
س
ج
ن
گ
ہ
ن
کی ر و ں
کے لئے اب سے کرجواسب کر ئے یں  ،کنوبکہ وہ ہز
Websites :
www.echoofhiscall.org
م
ف
ک
ک
ہ
ئ
www.echoofhiscall.com
ی ے وقب ے مطان ق(باتم قزتم ے ابدر یرچمہ اور
میسل
ک کام انخ
ام ذے ر ہے ہیں۔
)Our Ministries: ECHO OF HIS CALL Monthly Magazines (16 languages) BIBLECOR - Postal Courses (3 languages
MANAGING EDITOR

nd

s

s

Theological Correspondence Courses (2 languages) Church Planting  Nehemiah Bible Colleges Gospel Printing Press
Great Commission Partners  St. Paul’s Matriculation School Crusades Community Development
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ہم اپ سے (ایسوسی انٹ اف اتگو ) گو نح کے شابھیوں کے لنے اپ کی مجلصانہ دعا کے لنے
اپ سے کڑخواست کڑ تے ہیں  ،کیوتکہ وہ ہر مہینے وقت کے مطایقق (تابم فربم کے اتدر بڑچمہ
م
اور میسلک کام انجام دے ر ہے ہیں۔ ہماری چھیاٹی کی سیییں (بڑتٹرر) اور (بڑتییگ
م
بڑیس) چھیاٹی کے کارخا تے کے کارکیاں سچت چیت کڑ تے ہیں اور ہر مہینے یغٹر کسی رکاوپ
کے ا ننے رشالوں کو  ٧١رتایوں میں شایع کڑ تے میں مدد کڑ تے ہیں۔ ہمارے شییت
یولس میٹرک اشکول میں اعلی سرکاری کلاسوں کے لنے صرف سرکاری صوایط کے
ع
مطایق کلاسر میعقد کی خاٹی ہیں۔ ی مٹراپ اور مرمت کے کام ابھی تک ربڑ الیوا ہیں

کیوتکہ ہمارے تاس کافی رقم بہیں ہے۔
ہ
ہ م
میں خوسی ہے کہ اں مسکل دیوں میں بھی  ،خداوتد میں چیلف درایع سے
ھ
ہیدوسیاں اور تٹروں ملک انچیل ب یچنے کے لنے اشیعمال کڑرہا ہے۔ اپ (اسییسٹری
)شاماں نحربڑ ( ،بڑتییگ نیٹر ) چھیاٹی کی مسیں  ،وعٹرہ کی لاگٹ بڑھ گیی ہے۔ رتادہ بڑ
وقت ہم شدتد مالی دتاؤ میں ر ہنے ہیں کیوتکہ ہمارے تاس انیی بمام سرگڑمیوں کے لنے
ہ
تاقاعدہ امدٹی بہیں ہوٹی ہے اور ہم ہر خیییت سے  ،بڑاہ کڑم میں ا ننے خادم اور خدا کے
ک
سمچ
ہ
داھ کے تاع میں شابھی کارکیاں ھیں اور میں انیی دعایوں میں ر ھیں

صفہ بمٹر  ٧سےخاری ہے.........
ک
ھ
ی
ہم بڑا تے عہد تامہ سے خو بہلاشیق یچنے ہیں
وہ ہے خت خدا کا نچہ خوں میں بھروسہ کڑتا
م
ہے یو وہ کس طرج چقوظ ہوشکیا ہے!
قس
ح کی راپ اتک بھی اسرانیلی کو موپ کے
فرستہ سے خظرہ بہیں بھا خس تے مصر میں
صقاتا کڑ دتا بھا۔ خدا کے ہر مرد  ،عورپاور
گ
نچے تے ا ننے ھروںکی دہلٹر بڑ لگا تے ہو تے
م
خوں کے نیچے خقاطت ہو تے سے چقوظ اور
تے خظر طر یقے سے ارام کیا۔ بڑاتا عہد تامہ
میں خقاطتکی نہ یصوبڑ  ،ہمارے خداوتد کے

خوںکی خقاطت اس کے نچوں بڑ ہے  ،اس
مس
تاپ کو طاہر کڑٹی ہے۔ یچی ہو تے کے تا طے`
 ،ہم اتک ابماتدار  ،اعیماد کڑ تے وا لے افراد
مس
نییں گے خو یح کا خوں ہمارے دلوںکی دہلٹر بڑ

چھر کے ہو تے ہیں۔اسرانیل کے مقیول بھٹر
کے خوں بڑ اعیماد تے اں کی رتدگی میں بہت
شاری خٹرنں انجام دنں۔ اس تے ابہیں نہ
صرف موپ کے فرستہسے نجاتا تلکہ اس تے
ابہیں مصرسے بھی تاہر لاتااور ابہیں فرعوں
کی علامیسے نجاپ دلاٹی۔ بھر بھی ,

)ECHO OF HIS CALL (URDU
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بھ
ہ
اور ہر مہینے چھوٹی مالی امداد یجیں۔ اس سے ہم دنیا کے نہ بہیچے لوگوں تک ب یچنے میں ا گے
بڑھنے کے قاتل ہوں گے۔ خدا یقییا اپ کو اجڑ دے گا۔ ہم اپ سے بہت نیار کڑ تے ہیں اور ہر
ہ
م
دں اپ کے لنے دعا گو ہیں  ،کیوتکہ میں یوری دنیا سے خاص طور بڑ ہیدوسیاں کے چیلف رتاں
یو لنے وا لے لوگوں کی طرف سے بہت سی دعایوں کی درخواسییں موصول ہوٹی ہیں۔اس لمنے

خط کو بڑھنے کے لنے اپ کا شکڑنہ ۔ خدا اپ بڑ رچمت کڑے۔
مس
یح یسوع میں
ل س
تاشٹر ایس شام سیلوا راج اور ا یکس یمسںشام

!PRAYING ALWAYS
“Praying always with all prayer
and supplication in the Spirit,
being watchful to this end with
all perseverance and
”supplication for all the saints
(Ephesians 6:18).

دوسرے دسمں بھی بھے خںسے اسرانیل کو نجاپ کی صرورپ
مس
بھی۔ اور اسی طرج  ،اج ہمارا یح کے خوں بڑ اعیماد عیدی نجاپ
ک
خاصل کڑ تےسے ہیں رتادہ ہے۔ دسمں کے ہر مصیوظ گڑھسے نجاپ
دلیا تے کے لنے اس میں خدا کے قدرپ بڑ بھروسہ کڑتا بھیشامل ہے
م
سچ
مس
۔ بڑاہ کڑم چھے بہاں علط نہ ھیں اگڑ اپ یح کے خوں کے نیچے
دھییکے ہو تے رتدگی یسر کڑ تے ہو تے نجا تے خا تے ہیں ،اپ کے لنے
م
صلیت بڑ اس کے کام بڑ یقیں کے دریعہ چقوظ ہے  -نہ تالکل بہت
اچھا ہے۔ لیکں گیاہکی طاقت کےشابھ اپکی خاری لڑاٹی کے تارے
میں کیا خو اپ کے اتدرشدتدعصت میں ہے؟ اپ کو قایو کڑ تے والی
عادپ کے تارے میں کیا خیال ہے؟ گڑ خنے وا لے شٹر کا کیا ہوگا خو اپ
کو کھاخاتا ہے؟ اپ کو انیی طاقت کے اں دسمیوںسے لڑ تےکی کیا
طاقت ہے؟
م
س
خقیقت نہ ہے  ،بہاں تک کہ اگڑ ہم یح کے خوں سے نجا تے خا خکے
م
ہیں اور چقوظ ہوخکے ہیں  ،نٹ بھی ہم ربڑدست شلطییوں ،شیطاٹی
طاقیوں اورشیطاٹی مصیوظ گڑھوں کےشابھ خیگ میں مصروف
ہ
ہیں۔ اور میں خدا کے ننے عہد تا مے کے دریعہ ہمارے تاس موخود
اس طاقت کا دعوی کڑتا ہیں۔ لیکںوہ طاقت صرف ابماںسے اٹی
ہے!
م
یسعیاہ تے اسرانیل کے خوں سے چقوظ نچوں کو اتک مصیوظ نیغام
بہیجاتا

نیی یسعیاہ تے اسرانیل کو خٹردار کیا بھا کہ اگڑ ابہوں ننے انیی طاقت
ق
سے ا ننے مجالف سے لڑ تے کی کوشس کی یو اں کے لنے یح کا کوٹی

امکاں بہیں ہے۔ یسعیاہ ١٧ہماری ایساٹی قاتلیت میں دسمں
سے لڑ تےکی کوشس کی تےکارکڑدگی کی اتک کامل یصوبڑ کو رتگ
م
امٹری کڑتا ہے۔ چھے یقیں ہےکہ نہ تاپ ایسایوں کے یظرتاپ
اور خیالاپ بڑ بھروسہ کڑ کے خواہسوں  ،عاداپاور گیاہوں کو

مییلا کڑ تےکی ہماری اج کی کوشسوں کی تے ابڑ میال اور شانہ
ہے۔ خس وقت یسعیاہ تے نہ خٹردار کڑ تے کے لنے نیغام ،تادشاہ
سیہرنٹ اور اسوری قوج بہلے سے ہی سے بہوداہ کے را سنے ہوکڑ
گنے بھے۔ ابہوں تے ا ننے را سنے میں تیسٹر سہروں کو انیی لییت
گ
میں لے لیا بھااور اپ ابہوں تے بڑوشلم کا کو ھٹر لینے کا میصونہ

نیاتا بھا۔ عٹراٹی رتاں میں  ،لقط "سیہرنٹ" کا مطلت ہے
"کامیاپ"۔ اتک "اسوری" کا مطلت ہے "بڑھنے ہو تے گیاہ"۔ نہ
دویوں القاظ اتکشابھ مل کڑ اتک سربڑ دسمں کا عکس فراہم
کڑ تے ہیں خو خدا کے لوگوں کے خلاف ربڑدست کامیاٹی خاصل کڑرہا

بھا۔
در خقیقت  ،اسورنہ ہر گیاہکی تاپ ،شیطاٹی  ،ہوس بڑست روج کی
بمانیدگی کڑٹی ہے خو ہمارے خلاف اٹی ہے۔ اور سیہرنٹ خود
ہ
ہ
شیطاں ہے ،ا سے یقیں ہےکہوہ میںشکست د ننےاور میں

مایوسی میں لا تے میں کامیاپ ہوخا تےگا ۔ چھے یقیں ہےکہ خدا
ہ
میں اس تاپ کے در یعے نہ دکھاتا خاہیا ہےکہ کس طرجشیطاں
اور اس کےشیطاٹی لسکڑ کلیسیا کے خلاف ارمایسوں کی لہرنں لا
ر ہے ہیں  -بڑھیی ہوٹیشدپ اور رتادہ کامیاٹی کےشابھ!
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م
یسعیاہ نے اسرابیل کے جون سے حفوظ یحون کو ایک
مضیوظ بیعام تہیچایا
بیی یسعیاہ نے اسرابیل کو خیردار کیا تھا کہ اگر اتہون بئے
ابیی طافت سے ا بئے مچالف سے لر نے کی کوشش کی یو ان

ف
کے لئے یچ کا کوئی امکان تہین ہے۔ یسعیاہ  ١٣ہماری ایسائی
قایلیت مین دشمن سے لر نے کی کوشش کی نے کارکردگی کی
مح
ایک کامل یضوپر کو ریگ امیری کریا ہے۔ ھے یقین ہے کہ

یہ یاب ایسایون کے یظریاب اور چیالاب پر تھروسہ کر کے
جواہسون  ،عاداب اور گیاہون کو مییلا کر نے کی ہماری اح

کی کوشسون کی نے اپر میال اور سایہ ہے۔
چش وفت یسعیاہ نے یہ خیردار کر نے کے لئے بیعام  ،یادساہ
ہ
سیہربب اور اسوری فوح تہلے سے ی سے تہوداہ کے را سئے
ہوکر گئے تھے۔ اتہون نے ا بئے را سئے مین ییسیر شہرون کو
گ
ابیی لییت مین لے لیا تھا اور اب اتہون نے پروسلم کا کو ھیر
لیئے کا میضویہ بیایا تھا۔ عیرائی ریان مین  ،لفظ "سیہربب" کا
مطلت ہے "کامیاب"۔ ایک "اسوری" کا مطلت ہے "پر ھئے
ہو نے گیاہ"۔ یہ دویون القاظ ایک ساتھ مل کر ایک سرپر
دشمن کا عکش قراہم کر نے ہین جو خدا کے لوگون کے خلاف

رپردست کامیائی خاصل کررہا تھا۔ در چفیفت  ،اسوریہ ہر گیاہ

کی یاب  ،سیطائی  ،ہوس پرست روح کی تمابیدگی کرئی ہے جو
ہمارے خلاف ائی ہے۔ اور سیہربب جود سیطان ہے  ،ا سے
ہ
ہ
یقین ہے کہ وہ مین سکست د بئے اور مین مایوشی مین
ہ
مح
لا نے مین کامیاب ہوخا نے گا۔ ھے یقین ہے کہ خدا مین
اس یاب کے در یعے یہ دکھایا خاہیا ہے کہ کش طرح سیطان
اور اس کے سیطائی
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لسکر کلیسیا کے خلاف ارمایسون کی لہربن لا ر ہے ہین -
پرھیی ہوئی سدب اور ریادہ کامیائی کے ساتھ!
ھ
یہ یاب ہمارے لئے ت ی ایک میال ہے کہ اخری دیون

مین کش طرح گیاہ پرھیا خا نے گا۔ کلام یاک کہیا ہے کہ
(سوسابیی ) معاسرہ ید سے یدپر اور یدپر ہویا خا نے گا اور کلیسیا
مح
سیطایون کے قربب اور عقاید سے دوخار ہوگی۔ ھے یقین ہے
ھ
ہ
کہ ہم ات ی ایسا ی دیکھ ر ہے ہین۔ سیطائی گروہون نے

تمام درایع ایلاع اور ہر طرح کی یکیالوجی مین درایداری کی
ہے  ،چش نے ہماری یقافت کو خیسیت ،بیگا بن اور ہر طرح کے
یدکاری کے سیلاب سے تھر دیا ہے ۔ خیسا کہ مکاسفہ  ٣١مین
بح
ییش گوئی کی گیی ہے  ،سیطان نے "ُ ...اس عورب کے ِ ی ھے
ا بئے ُمنہ سےیدی کی طرح یائی تہایا یاکہ ُاس کو ِاس یدی سے

تہا دے ( "...مکاسفہ ) ٣١: ٣١۔
خرفیاہ اس وفت اسرابیل کا یادساہ تھا چت سیہربب اور
ہ
اسوریہ ت یحے تھے۔ اور چت اس نے شہر کے خارون طرف ایک
تہت پری فوح کو دیکھا یو اس کے پرا نے "کر سکیا ہون"
م
اد ی نے لاب مار دی۔ یادساہ نے معفول کیا اس نے

ل
سوخا کہ تھوری دپر مین ،یاہری مدد سے ،اسرابی ی اس
جوفیاک صوریچال سے ا بئے اب کو یچا سکئے ہین۔
یل
چیایچہ خرفیاہ نے سقیرون کے ایک ا حی کو مصر روایہ کیا ،

خایدی اور سو نے کے یچایف لے کر  ،ابیی فوح کو ان کی مدد
کر نے کے لئے کرایہ پر خاصل کر نے کی کوشش مین۔ اس
گ
کا چیال تھا کہ مصر کے ھورون  ،رتھون اور بیادہ فوح کی
بح
مدد سے اسرابیل اسوریون کو ی ھے دھکیل سکیا ہے۔
اب ،اب کو لگیا ہے کہ اسرابیل کے یاس اس صوریچال

کم ھ ل
کے بیچ اعیماد کی ی ت ی۔ یکن
ع
ل
کش
۔ یکن خدا نے ان کے مل کو صر یچ سر ی قرار دیا !یسعیاہ

لک
ھیا ہے " ُان پر افسوس جو مدد کے ِلئے ِمصر کو خا نے اور
ک
گ
ھورون پر ِاعیماد کر نے ہین اور رتھون پر تھروسا ر ھئے ہین
ِاس ِلئے کہ وہ ُتہت ہین اور سوارون پر ِاس ِلئے کہ وہ ُتہت
ل
روراورہین یکن ِاسرابیل کے ُق ُّ ُدوس پر ِیگاہ تہین کر نے
اورخداوید کے طالِت تہین ہو نے(اسعیا) ٣ : ١٣۔بیی خلاصہ
ُ

مین یہ کہہ رہا ہے " ،تم کو لگیا ہے کہ "تم ابیی طافت کے دریعہ
اس دشمن سے جود کو یچا نے کے قایل ہو؟ تم سو چئے ہو کہ
ف
یچ تمہاری ابیی طافت  ،عقل اور قایلیت مین ہے۔ تھر
ھ م
ت ی تم حض گوست پر تھروسہ کر نے ہو !اب خداوید کی
ہ
طرف لوب اؤ ۔ و ی تمہاری یچاب کی واخد امید ہے ۔

اسرابیل تہان اس اتمایدار کی تمابیدگی کریا ہے جو
ک
چشم پر تھروسہ کریا ہے۔ یسعیاہ ل ھیا ہے:

مس
ف
ھ
اسرابیل کی طرح  ،اح ت ی تہت سے یحی لوگ چشم پر یچ
خاصل کر نے کی کوشش مین ایسایون سے بیار کردہ خیرون
ض
کی طرف ییری سے رجوع کر نے ہین۔ اس کی ایک وا چ
مس
ش مس
میال کر حن ( یحی) کیایون کی پری یعداد ہے جو یحی کیایون
لفظ
کی دکایون کی سیلف پر یائی خائی ہین۔ ی ہرارون کیایین
ہمارے چشم کو تہیر بیا نے  ،ہمارے چشم کو جوس کر نے کے
ف
لئے ہین  ،ہمارے چشم کیر یچ یا نے کے یقییی جوسیلے طر یقے
ہ
ھ
کے وعدہ کرئی ہین۔ در چفیفت  ،ہم جہان ت ی مرے  ،مین
ابیی تمام صروریاب کے لئے چشمائی ابیچاب کے جق ییش کئے
گئے ہین۔

A Loving Request To Our Dear Brothers & Sisters

As you all know we are hard-pressed to meet several needs like the salary of
the staff, expenses for the purchase of paper and also the travel expenses. Generally we
never ask others to meet our financial needs. But we request those who truly love this
ministry to send their offerings through Money Orders, Cheque or Demand Draft,
NEFT, Paypal, PhonePe, Gpay (98410 71858) or through any other methods and
support us in this Ministry. When you send your support please give an intimation to us
by SMS, WhatsApp or Phone. We are so thankful to those who are supporting us.
The Lord will surely bless you.
- Editor, Echo of His Call
98412 71858
E.mail : sam@echoofhiscall.org

“... A brother is born for adversity”.
Proverbs 17:17
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م
حمد اور دغا کے نقاط  ٢١اپرتل  ٢٢٢٢سے  ٢١یی تک

مک
راخ کے لنے دغا کرتں کہ وہ مل ظور پر صخت تات ہو اور پرامں رتدگی گرارے۔
م
ک
م
 ٢١میی :حدا سے ہمارے انختل (پرنس) صقانی کی شٹں کو خفوط اور صاف ر ھنے کے

حمد کے نقاط

م
 ٢٢میی :حدا نے حٹیی کے ختلف حصون مٹں ہمارے پرا نچ چرچون ( شاخ کلٹستا ون

)کو پرکت دی۔
 ٢٢میی :حداوتد ہمارے حدا کی نعرنف کرتں حس نے شال  ٢٢٢٢مٹں کووتد  ٢١-کی
مدت کے دوران ہماری حدمات شرگرمیون کی حقاظت کی ۔
 ٢١میی :حداوتد ہمارے حدا کی نعرنف کرتں کہ وہ ہمارے اقضل (شٹتیر ) تادری
م
ک
انس شام ستلوا راخ اور اس کے کٹنے کو بمام پرے اقتدار سے خفوط ر ھے ہو نے
ہے۔

میی :حداوتد ہمارے حدا کی نعرنف کرتں کہ وہ ہمارے اقضل (شٹتیر ) تادری انس
م
ک
شام ستلوا راخ اور اس کے کٹنے کو بمام پرے اقتدار سے خفوط ر ھے ہو نے ہے۔
م
 ٢٠یی :ہمارے شمالی ہتدوستان کے مشیرنون اور ان کی بھلانی کے لنے دغا کی

حا نے۔
م
 ٢٦یی :ا تنے ہم اتیی تیظیم  ،بمام عملہ اور ان کے اہل حایہ کے فاتدے کے لنے حدا
سے دغا کرتں۔
م
 ٢٠یی :بمام اقوام کے درمتان حدا کی طرف شالمیت کے لنے نوری دل سے دغا کی

حا نے۔
م
م
 ٢١یی :ا تنے حداوتد کی طرف دغا کرتں کہ انختل پرتٹتگ پرنس اور اس کے شٹقل
کام مٹں پرکت ہو ۔
ک
 ٢١میی :بمام مشیرنون اور ابماتدارون کی حدمت مٹں میحد مٹں ھرے ہو نے کے

لنے دغا کرتں ۔
ل
ک
م
 ٢٢یی ٢٢ :چون  ٢٢٢٢کے نعد سے نحمتاہ تاتتل کا چ دوتارہ ھو لنے کے ہمارے میصو نے
کے لنے ا تنے حدا سے دغا کرتں ۔

^

f
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Z

 ٢٢میی :ہر طرخ اور افدامات سے ہماری حدمات کی نوشٹع کے لنے دغا کی حا نے۔
 ٢٢میی :ا تنے ہم نشے کے غادی بمام افراد کے لنے دغا کرتں کہ وہ حھیکارا تا شکٹں ۔
م
 ٢١یی :اس شال کے اچراحات اور اس پر حدا کا ہابھ ہو نے کے لنے دغا کرتں۔٢١

ھ
م
 ٢١یی :ا تنے ہم ا تنے اتگرپری (انسوشی اتت اتدتیر )مدپر  -شاب ی  ،بھانی ابم تال

لنے دغا کرتں۔
ھ
 ٢٦میی :ا تنے ہم ا تنے متٹیوری رتان کے (انسوشی اتت اتدتیر)مدپر – شاب ی  ،رورتیت
ک
م
داکیر  ،رشٹکاتت سورو ھیم اور ان کے اہل حایہ کے لنے دغا کرتں۔ ٢٠ ٢٠ ٠یی :دتتا
سے کوروتا واپرس کے حلد سے حا بمے کے لنے دغاتٹں کرتں
میی :ہمارے اقضل (شٹتیر) تادری انس شام ستلوا راخ اور ان کے کٹبہ کے افراد کو
م
ہر طرخ کی پری اقواخ سے خفوط ر ہنے کے لنے دغاؤن کے لنے عہد کرتں

حمد کے لنے نقاط
 ١اپرتل :حدا نے مارخ  ٢٢٢٢کے دوران ہمارے (اکو اف ہیر کال ) اس کی ت اہت
ل

ع
کی گو نچ کی اشا تٹں ( 71رتاتٹں) مٹں اور (پرتٹتگ پرنس) حھتانی کی مشٹیون کو

پرکت دی۔
 .٢٢اپرتل :ا تنے ہمارے شٹیت تال کے متیرک اشکول اور ان لاتں کلاسون کے لنے

حدا کی نعرنف کرتں۔
 ٢٢اپرتل :ا تنے ہم حدا کی نعرنف کر نے ہٹں کہ ابہون نے شٹیت تال اشکول مٹں تتا
پرنستل نخفے مٹں دتا۔
ھ
 . ٢٢اپرتل :ا تنے ہم ا تنے شاب ی (اتدتیرر) مدپر اور ان کے حاتدانون کے لنے حدا کی

نعرنف کرتں۔
 . ٢١اپرتل :ا تنے ہم ا تنے دغا مٹں شراکت دارون  ،حتدہ د تنے وا لے شراکت دارون
 ،عفتدت کے شابھیون اور رتدگی کے شراکت دارون اور مہان ُحکم کے شراکت
دارون اور ان کے حاتدان کے لنے حدا کی نعرنف کر نے ہٹں۔
6961 BONIS
ت S3IM1SIHIW 11V3 SIH JO OH33
ہ
. ٢١اپرتل:حدا کی نعرنف ہو کہ اس نے مٹں رتاسیی کوارد ٹتیرر (پرتیت د تنے وا لے )
اور ان کے حاتدان کو نخفے مٹں دتا ہے ۔
ہ
 ٢٠اپرتل :ہم حدا بہت شکر ادا کر نے ہٹں کہ اس نے مٹں حدمات کے سفر مٹں
پرکت دی ہے۔
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ض
CALL cccccC
 CA LLحپروں کی طرف تپری سے ڑخوغ کر نے ہٹں۔ اسکی ات کوا حمی ال ۔اس سحص نے اتک برنسیٹیپرں کے ح ادم کے تٹبے کی بروڑس
مس
مس
کرسحں ( یحی) کیانوںکی بر ینعدادہ ےخ و یحی کیانوںکیدکان وںکی
کی۔ات کتالغ ہو ن ےک ےتا ط ے،وہ خ ودہ ی کلٹسیا مٹں سرگرم ہوکر اتک
ل
( کوبر دابرتکپر )حداکی برسٹس کر نے
سیلف برتائ یح ائ ہیٹ ں۔قظی ہر اڑوںکیاتٹ ںہماڑے خش مکوتہپ ر
ف
پیا نے ،ہ ماڑےخش مکو خوس کر نے ،ہ ماڑےخش مکپ ر یح تا نے کے
والوں ک ےگروپکا ہداپٹ کاڑکیخیٹیتسے حدماپ انج امدےڑہ ا
نقٹیی خوسیلے طر نق ےک ےوغدہکرئی ہٹں۔ دڑ خقیقت ،ہ مچہاںتھ ی
گ
مرے ،ہمٹ ںاپی ی مامصروڑتاپ ک ے لب ےخش مائیاپ جاپ کے خق تٹس تھا۔ اس کی سادی ہو یی  ،اس کے دو نحے تھے اوڑ خو ا سے حا پبے
ت
ی
سمح
کبے گب ےہٹ ں۔کلٹسیاؤں نے مش حکی جالیکیمجل س(میٹیگ وں) کاوغ دہکیا تھےوہ ا سے اتک اچھے حاتداں سے ھبے تھ ے ل۔یکں اپی لواپٹ ک و
ن
لہھاخ ودوڑتہٹ ںہوئ ی -ات کمضی وطہ محٹس برست مقص د
ہے ہاںہ ماپی ی مامڑوحائیصروڑتاپ کودغا ت اکش یس روکاڑسے نوڑی اتک مسی ت
ت
چ
۔
ح
ہ
ی
ن
ل
سکب
ف
ک
ٹ
م
ط
کر ے ں۔ا ل کی ی ادیر نے وا ےح داکی رفسے وڑی
ک
خ
ج
گ
م
ت
وہ رم  ،وفاوڑ مد ت ے ساتھ ڑ دگی راڑتا تھا  ،نہ ست اس
نجاپ  ،فوڑی سقا اوڑ فوڑی القاط تٹس کر نے ہٹں۔
م
ک
ق
ت
ک
س
ک
س
سح نہ ہے کہ  ،حدا نے اسراپیل کو نہ خق اپ جاپدتا ا ھکہ وہ اں ک ے ے اتدڑ ھرن وڑتھا ۔اس نےدا پ روں اوڑماہ نر یاپ سے وڑہ ی ا ،
ت
ی
مک
حالاپ کے دڑمیاں ا پبے اپ کو تا خش مکا اپ جاپ کرپں۔ اس ن ےک ہا ،اوڑکہا کہ اس کی خواہس اتک "خیواں" ہے خس کا اس بر مل
ی
احٹیاڑ ہے۔ تہاں ت ککہ اس نے"غلاج" ہو نےکی امی دمٹ ںات کت اڑ
م
ب
“ا گ ےبرھ واوڑاپی یمرض یکا اسٹع ک
رو۔ پ ے ات دڑوئ اید یکی
مال ا
س
ھ
خود کواسٹی المٹ ت
ک
ں یخی ککی ا۔اس ح صنے اپی یخواہساپسے
طرف گہرائ یسے ھودواوڑ اپیی ساڑی طافتاوڑ قاتلیت کو تاہر نکال و
م
ل
ی
ک
مک
ک
ک
ش
لب
ح
ک
ک
ک
خ
چ
ع
ود و ھرا ن ے ے ےہ ر ں و س کی۔ ں وئ ی پر ن ے ے
۔ اپیی کیان وںکا مطال عہک رو  ،اپی یحکمت ملی وںکا میضون پہی اؤ ،ہ رکام
ہ
کرو خو ت محا پبے ہ وکہ کٹ سےکرت ا ہے۔ لیکں تھر تھی ت مخش م کے تاڑ وب ر لبے نجاپ ت ٹںدلائی ۔
چھکے ہو ن ےہ وںگ ے !اپکی کوشسکی کوئی تھی حپرکام تہٹں کرے
برسوں نعد  ،خت اپیل واپٹ نے ا پبے کٹبے کو چھوڑ دتا  ،نو اس نے
ف
ل
م
ف
گی۔ اپکی کوئ یتھی کوشس اپ کو یح کا اتک محہ تہٹں لا نے گی!”
ک
ح
ل
ک
م
ی
س
م
ت
(اووڑ رس)" حت ا ن ےوا ے" ے تام سے ا کوعہ روغ
م
ماڑج ٥٨٨٧مٹں برے پیما نے بر خود کشی کر نے وا لے(ہیونس گیت
م
کیا۔ اس حم وعہنے حٹش یبرہپر یکا دڑسدت ا اوڑاپی لواپٹ ن ےا ی د
م
مدہیی ڑسوم ) اسمائی گیت ہم کے مسلک (چھوتھی نعلیم) کے ڑہیما ،
طاہرکیکہ خ سط رجکی طرڑ ڑت دگی کیاتہوں ن ےمی ادیکیوہ ا سے
ک
ماڑسل اپیل واپٹ  ،کو نوفغ تھی کہ وہ کشی حلائی چہاڑ بر وخود کے
اڑاد ک رےگی۔ لیکں ان سا یھ یتہٹں ہ وا۔اتک (پیوڑا کاؤپٹ )
ہ
"اغلی دڑ چے" تک ت یح حاپیگے۔ مٹں اپسے نوچھیا ہ وں-کی وںکوئ ی
م
ح
ک
ہ
ب
ک
ج
ٹ
گ
م
س
پ
س
ل
را لہ ں ہا ی ا ےکہ اس نےا رکاڑا ے ٹطاں و 'نےد '
م
اس طرج کی خیالی تانوں بر نقٹں کرے گا؟ حھے نقٹں ہ ےکہاںست ک ے
پ
یحھے ات کاپیہائ یادپٹ ت اکوج ہتھ ی
کر نے ک ے لب ےخ ودکو ( ہجدا)خص کیر نے لبے پیاڑ کر لیا۔
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HON. CO-ORDINATORS WANTED
Thousands of friends like you are being
blessed by reading Echo of His Call in 17
languages throughout the world. Now
we need Honorory Co-ordinators
in your language to evaluate the
standard of messages published in
Echo of His Call and give suggestions to
improve each month.

Please contact: Pr. Sam Selva Raj.
Cell : 98412 71858 / 98410 71858

E.mail : sam@echoofhiscall.org

,

WARDEN WANTED

We need a Hindi and
English knowing Theologian
to work in our Nehemiah
Residential Bible College as
Warden. Salary, Boarding and
Lodging will be provided.
Please contact:
Pr. Sam Selva Raj.
Cell : 98412 71858 / 98410 71858
E.mail : sam@echoofhiscall.org

گ م
ہیونس یٹس ہم مٹں خود کشی مٹں ہلاک ہو نےوا لے()٨٣
اڑتٹس مٹںسے اتک تہائی فرد نے "گیاہ" کے غلبےسے اڑادیحاصل
کر نےکی کوشس کر نے ہو نے مانوسی مٹں ا پبے اپ کو خصی
پیا نے کے لبےسپرد کر دتا ۔

ہوسکیا ہے کہ ہم اپیل واپٹ کے نقا فت ی طرنقوں اوڑ
برے پیما نے بر خود کشی کے دڑنعہ نسیا ہو حاتٹں۔ لیکں افس وس
مس
کی تاپ ہےکہ اج تھی تہتساڑے یحی ڑتدگی کونہ قانو ہو نے
والیغاداپاوڑ خواہسوں کے حلاف ہاڑ نےوالی لراپیاں لر نے
ہٹں۔
گیاہ کلٹسی امٹ ںتہتسے لوگ وںبرغلب ہحاص لک رخ کاہے  ،تہاں تک
کہ وہ خو ڑو نے ہٹں اوڑ نجاپکی دڑخواست کر نے ہٹں۔ اں کا
م
ڑوتا تلیداوڑصاف ہے۔ "ہا نے ،مپری حالت کٹیی ُبری ہے! حھے
ِاس تدں سے خس کا انجام موپ ہے کوں چھرا نے گا؟(ڑومیوں
م
)٤٢: ٧۔ خسکام سے حھے نفرپ ہے مٹں وہ ہی کام کرت ا
ہوں" (ڑومیوں )٥١: ٧۔

ض
مٹں حٹیا حدا کے کلام کا مطالعہ کرتا ہوں  ،وہ مپرے لبے وا ح ہوتا
ہے۔ گیاہسے نجاپ ک ے لب ےتمامان سائیح ود چہدت اکامہوح ائی
ہ
ہٹں۔ اوڑ ح دا مٹ ںوفت ک ےوفت مروڑ ن ےوالیحپر وںمٹ ں سے
ہ
گرڑ نے دے گا ،ت ہاںت ککہ خت ت ک مٹ ںنوڑیطرجسے نقٹں
ہ
نہ احا ن ےکہ مٹ ںخش مکی تمامکوشس وںک ے لبے مرت اہ وگا۔
خت اسراپیل نے انسائی طافت کے دڑنعہ ا پبے طافیوڑ دسمں کو
سکست د پبے کی کوشسکی نو  ،حدا نے فوڑی طوڑ بر اس
کوشسکی مدمتکی …":خو مدد کرتا ہے وہ گر حا نے گا  ،اوڑ خ س

کی مدد کی حا نے وہ پیحے گر حا ےن گی  ،اوڑوہ ست مل کر گر برپں
ض
ںغلاں کرت ا
گے" (نسعیاہ)٨: ٨٥۔ حدا کا کلامتہتوا حڑتاں مٹ ا
ہ
ف
م
ہےکہ ساڑی یح صرف اسی بر یحصر ہے۔ مٹں ا پبے دسمی وںسے

نجاپدلا ن ےکا احٹی اڑصرف اسی ک و ہ ے۔
ساتد اپکی اتک دپیداڑی خوا نس ہ وگی ،تھوس احلاقی نس میظر
اوڑ غپر میقول دماغ ہوسکیا ہے۔ دڑ خقیقت ،اپ اس ڑمٹں بر
حلبےوا ل ےبرہپر ل
گاڑوگ وںمٹ ںسام لہوسکب ہٹے ں۔ خت تاپ
ھ
چہیمکیطافی وںسے لر ن ےکی ہو نو اں مٹں سے کوئی ت ی حپر موب ر
ک
ہیھیاڑ تہٹں ہے۔ تاپیل ہی یہ ےکہ اپ کا کوئ یان سائینحف ہت ا
ک
قاتلیت یھ تیھ یسٹطاں ک ےحلاف کامتہٹ ک
ںرے گا ۔ اپ
!ہمٹشہ اپی یکوشس وںسے ت اکامہوحاتٹ گ
ںے
نسعی اہا سےصاف کر دپیا ہے ۔ ہماڑے دسمیوں کو انساں کے
ک
کلام سے یھی سکست تہٹں کیا حا سکی ا !۔
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ض
(یسعیاہ) ٧: ٧١۔ خدا کا کلام بہت وا چ رتاں میں اعلاں کرتا
ہ
ق
م
ہے کہ ساری نچ صرف اشی پر نخصر ہے۔ میں ا پتے
دشمنوں سے بچاپ دلا ئے کا اخییار صرف اشی کو ہے۔

ساتد اپ کی اتک دپیداری خوا یس ہوگی  ،بھوس اخلاقی یس
منظر اور عیر منقول دماغ ہوسکیا ہے۔ در جقنقت  ،اپ اس
رمیں پر خلتے وا لے پرہیرگار لوگوں میں سامل ہوسکتے
ہیں۔ جت تاپ جہنم کی طاقنوں سے لر ئے کی ہو یو اں میں
ک
ھ
سے کوٹی ب ی خیر موپر ہنھیار بہیں ہے۔ تاپیل ہنی ہے کہ
کھ ھ
اپ کا کوٹی ایشاٹی بخقہ تا قاتلنت ن ی ب ی سیطاں کے خلاف

کام بہیں کرے گا ۔ اپ ہمیشہ اپنی کوشسوں سے تاکام
ہوخاتیں گے!

یسعیاہ ا سے صاف کر دپیا ہے ۔ ہمارے دشمنوں کو ایشاں
کھ
کے کلام سے ن ی سکست بہیں کیا خا سکیا !۔
کس
اگر اپ ی رپردست خدوجہد کا سکار ہیں یو  ،اپ کو لارم ہے
کہ وہ کلام سکھ لیں خو خدا ئے رکرتاہ کو دتا بھا ..." :یہ رور

سے یہ طاقت سے ،تلکہ میری روج کے دریعہ سے ،خداوتد
ق
فرماتا ہے" (رکرتا) ٦: ٤۔ اپ کی نچ ایشاں کی تلوار سے
کھ
ھ
ن ی بہیں ا ئے گی  -بہاں تک کہ اپ کی اپنی تلوار سےب ی

لک
بہیں! یسعیاہ ھیا ہے” " :اسور تلوار کی رد میں ا کر گر خا ئے
ل
کس
گا۔ یکں یہ ی مرد کی تلوار بہیں ہو گی۔ خو تلوار اسور کو کھا
خا ئے گی وہ قاٹی ایشاں کی بہیں ہو گی۔ اسور تلوار کے ا گے
ا گے بھا گے گا ،اور ُاس کے خوایوں کو پنگار میں کام کرتا

قع
پرے گا"۔(یسعیاہ  )٨ : ٧١پنی یہ کہہ رہا ہے کہ وا ی میں
ل
اتک تلوار اسوریوں کو سکست دے گی۔ یکں اگر یہ اسراپیل
کس
کی بہیں یو یہ ی ی تلوار ہوگی۔ مکاسقہ کی کیاپ میں  ،رسول
ُیوجی َا ئے خداوتد کی اتک مقدس تلوار کا تدکرہ کیاُ " :اس کے
میہ سے اتک تیر تلوار یکلنی ہے جس سے وہ قوموں کو مار
مس
دے گا( ....مکاسقہُ ) ١٥: ١١یوجی َا بہاں نچ کے تارے میں
یہ تاپ کر رہا ہے۔ "ہمارے خداوتد کے میہ سے اتک

جھید ئے والی  ،قابچایہ تلوار یکلے گی"!
مس
نچ کے میہ سے اس تلوار کو سرتک کر ئے ہو ئے ُ ،یوجی َا کہہ
رہا ہے کہ ہمارے بمام دشمنوں کے خلاف جیگ میں ہمارا
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ہ
موپر ہنھیار خدا کی اوار ہوگی۔ در جقنقت  ،یہ و ی عکس ہے
خو یسعیاہ یہ پیاں کر ئے کے لتے اسیعمال کرتا ہے کہ خدا

اسور کو کس طرج جنم کرے گا۔ "کنوتکہ خداوتد کی اوار کے
ہ
دریعہ ی اسور کو مارا خا ئے گا  ،جس ئے دتدے سے جملہ کیا"
(یسعیاہ ) ٧١: ٧٣

یسعیاہ کہہ رہا ہے " ،پب بمہارا خداوتد اپنی ت ُارعت اوار سے

لوگوں پر اپنی قدرپ کا اظہار کرے گا۔ ُاس کا شخت عضت
اور بھسم کر ئے والی اگ تارل ہو گی ،سابھ سابھ تارس کی
تیر یوجھار اور اولوں کا طوقاں ُاں پر یوپ پرے گا۔" (اسعیاہ
) ٧٣: ٧٣

اس کے یعد  ،یسعیاہ پرتدوں کی سینہہ کو ا پتے لوگوں پر خدا
کی جقاطنی طاقت کی میال تیس کر ئے کے لتے اسیعمال کرتا
ہے " :رپ الاقواج َپر بھیلا ئے ہو ئے پرتدے کی طرج
م
پروسلم کو پیاہ دے گا ،وہ ُا سے خقوظ رکھ کر جھنکارا دے گا،

ُا سے سرا د پتے کے بچا ئے ِرہا کرے گا۔“(اسعیاہ ٥: ٧١
م
غ
) اس اپب کا عیراٹی عنی یہ ہے کہ " ،جس طرج مر ی ا پتے
بخوں کو ا پتے َپروں تلے جمعکرٹی ہے ،اشی طرج خداوتد ،
لشکروں کا خدا پروسلم پر ا پتے پروں کو بھیلا ئے گا"۔

خدا اسراپیل سے کہہ رہا بھا " ،اگر بم دشمں کے جملے سے
م
خقوظ رہیا خا ہتے ہو یو میرے پروں کے پنچے جھت خاؤ
م
غ
۔ میں ب ہیں سلامنی دوں گا  ،جس طرج سے اتک مر ی
ا پتےبخوں کو دھاتینی ہے۔ اپ بم کو ا پتے دشمنوں کے

خوف سے بہیں رہیا پرے گا"!
مچ
ھ
ھے اپ سے یوجھتے دو  :کیا اپ اب ی پری جیگ میں
کس
مصروف ہیں؟ کیا اپ کو ی ا یسے دشمں کا سامیا کرتا پر رہا
ہے خو اپ کے لتے بہت طاقت ور ہے؟ اگر ایشا ہے یو  ،اپ
مس
کس طرج خالص  ،وقادار  ،نچ کی طرج ر ہتے کی یوقع کر ئے
ہیں  ،جیکہ اپ کے اس تاس کے دوسرے لوگ داتیں اور
تاتیں سے گر ر ہے ہیں؟ جت سیطاں اتک گر جتے وا لے سیر

کی طرج اپ کے خلاف ا ئے گا یو اپ اپنی خواہشاپ اور
ق
قینوں پر کس طرج نچ خاصل کرپں گے؟

خدا سید ھے سید ھے سوال کرتا ہے کہ اپ اپنی تلوار بچھاتیں
 اور یہ کہ اپ اس پر بھروسہ کرپں کہ وہ اپنی طرف سےہ
اپنی تلوار ابھا ئے گا۔ وہ خاہیا ہے کہ اپ اس مقام پر ب نچیں
مچ
جہاں اپ کہتے ہیں " ،اے خداوتد  ،ھے معلوم ہے کہ جیگ
اپ میری بہیں ہے۔ میں بہت تار تاکام رہا ہوں۔ اپ

میں اپ کے تاس سید ھے سادے ابماں کے سابھ اتا
مچ
ہوں۔ اے خدا  ،میری مدد کرپں۔ ھے اں رپردست
دشمنوں سے بچاپ دو" ۔

خدا ئے اسراپیل کو اس کےخود کے طریقہ سے
کام کر ئے دتا  -اور وہ تاکام ہو گتے!

کھ ھ
مصر ئے اسراپیل کی مدد کی درخواست پر ن ی ب ی خواپ
ھ
کھ
بہیں دتا۔ وہ خو ن ی طاقنور قوم ب ی اتک یوٹی ہوٹی
خک ھ
سرکیدا پں ی ب ی۔ اس دوراں  ،سنہرپب اور اسوری
گ
قوج ئے پروسلم کو ھیر لیا بھا۔ اور اشی موقع پر  ،حرقیاہ ئے
قنصلہ کیا " ،ہم اس تار جسم کے تارو پر تکیہ بہیں دالیں
گے۔ ہم یہ ست خدا کے طریقہ سے کر ئے خار ہے ہیں "
تادساہ ئے قوراخود کو خلنم کیا اور دعا کے سابھ

خدا کی تلاس کی" :اور جت حرقیاہ تادساہ ئے یہ سیا یو اس
گ
ئے ا پتے کیرے بھارے  ،اور تاپ اورھ کر خداوتد کے ھر

گیا۔ (یسعیاہ )١: ٧٣حرقیاہ ئے اعیراف کیا " ،خداوتد  ،میں
ک ھ
خاپیا ہوں کہ میرے تاس ابماں کے سواے چھ ب ی بہیں
ہے خو اپ کو دوں "۔ میں سنہرپب سے لر بہیں سکیا۔ میں
ہ
اپنی طاقت سے ئے یس ہوں۔ یہ ست اپ سے ی اتا ہے ،
گ
خداوتد۔ یو  ،اپ ہم کیا کرپں؟ ہم ا پتے دشمنوں سے ھیر
ہ
لتے گتے ہیں ۔ پراہ کرم میں اپنی شمت عطا کرپں!”
حرقیاہ خاپیا بھا کہ یسعیاہ کے تاس ہداپب کا خدا کا کلام
تل
ہوگا۔ جیابچہ اس تار اس ئے ا پتے ا چی کو پنی کے تاس
ہ
بھنچا۔ اں ادمنوں ئے یسعیاہ سے کہا  " ،پنی کے تاس ب نچ کر

ُابہوں ئے اس سے کہا ”......بچہ یکلتےپیدا ہو ئے کو ہے،
ل
یکں پیدا کر ئے کے لتے کوٹی تاکب بہیں ہے (اسعیاہ ٧٣
ک
) ٧:۔ دوسرے القاظ میں" :اس تار ہم ست چھ خدا کے
ل
طر یقے سے کرتا خا ہتے ہیں۔ یکں ہم کو پیا خل گیا ہے کہ
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مک
ک
ہم م لظور پر مر ورہیں۔ ہمارا یہراپں حنم ہوح کاہے  ،طافت تاق ی (یسعیاہ) ٧٣ : ٧٣
ہ
ص
کییا خیرپ اتگیر یظارہ رہا ہوگا۔ اشی ن حاسوری ونن ےخان
یہیں ہے۔ میں کیا کرت ا خا ہن ے"؟
یسعیاہ نے ان سے خدا کا کلام لیا۔ پنی نے کہا "…ان الفاظ سے مت
بحق ہو نے وا لے ا پنے اتک لاکھ بجاشی ہرار فوحنون کو
ل
ھ
مارے خا نےوجہ تلاس کی یکں یھر ی ی ان میں سے
ڈرو ج ویم سں خکے ہ و( ،سنحرپب ) کو تلوار سے گرون گا…"
کس
ھ
(اسعیا)٣ - ٣ : ٧٣۔ خدا فرمارہا یھا " ،یم ہاراکوئ یی ی ڈشمں اپ
ی پر کوئی یشان یہیں ملا۔ اور یہست اس لن ےہواکہ
م
میرا ڈشمں ہے۔ کنوتکہ یم نے حیگ کو میری طرف مور ڈتا!اگر
پنی اسراپی ل حض ا پن ےاپ کو خلن مکیا اورخ داکی تلاس
کوئی یمہارے خلاف تاپ کرتا ہے  ،یم کو یکلنف یہنجاتا ہے تا یم
کی!

سے تدشلوکی کرتا ہے یو یہ میرے خلاف چملہ ہے۔ اور اس ڈشمں
سے میں تیشہ اؤیگا  ،خا ہے وہ ایشان ہو تا شیظان  !"....وہ اس شہر
ہ
میں یہیں ا نے گا  ،اور یہ ی وہان تیر خلا شکے گا  ،یہ ڈھال لے کر
ہ
اس کے شا منے ا نے گا اور یہ ی اس کے خلاف کوئی یستہ پیدی
کریگا " (یسعیاہ )٣٧: ٧٣خدا فرماتا ہے " ،ہوشکیا ہے کہ ڈوسرے
ل
لوگ اپ کے گرڈ گر پرپں  ،یکں اس سے کوئی فرک یہیں پرتا کا
م
ہے۔ یم چھسے عہد تاتدھک رخلر ہے ہ و۔ اور میں نے وعدہ کی ا
ہے کہ میں ہر ڈشمں سے لرو یگا جو یم پر چملہ کریگا ۔

میرے حیال میں خدا کو لطف ایھا نے کا خیرپ اتگیر احشاس
ہوگا کنوتکہ اس نے صرف اتک فرستہ یھنجا تاکہ اسوری کی یوری

فوج سے لر شکے۔ صحنفہ میںکہا گیا ہے ُ " ،اشی راپ خداوتد کا
فرستہ یکل اتا اور اسوری لشکرگاہ میں سے گرر کر اتک لاکھ بجاشی
ص
ہرار فوحنون کو مار ڈالا۔ حت لوگ نح سوپرے ُایھے یو خارون
ہ
طرف لاشیں ی لاشیں یظر اتیں"

ہ
تاپیل میں پیائی ہے کہ اسوریون نے ا سے خلدی سے
یہوڈاہ سے ڈور یکل گنے " :یو اسور کا تاڈشاہ سنہرپب خلا
ھ
گیا…" (یسعیاہ) ٧٣ : ٧٣۔ یھر ی ی  ،یہ صرف اسراپی ل
تک
ھ
کے ڈشمں ھرے ہو نے یھے  ،تلکہ خدا نے یہ ی ی یفینی
ہ
ھ
پیاتا کہ وہ ی ی پیاہ ہو گنےیھے ۔ صحنفہ می ںپیات ا ہے
ش
کہ اتک ڈن حت ینحرپب ا پنے ڈیوتا ِیس روک کے می در
میں یوخا کر رہا یھا یو ُاس کے تینون نےا سے فیل کر ڈتا
(یسعیاہ)٧٣: ٧٣۔
ہ
خدا نے میں ا پنے حسم میں ہمارے ڈشمنون سے
بجاپ ڈلا نے کے لنے اپنی قدرپ کی کینی خیرپ اتگیر
یصوپر ڈی ہے۔ ڈشمں ہ مپر ایش گی رتیر خلا شکی اہے ،
ل
یکں وہ چملہ یہیںکرپںگے۔ شیظان ہوشکیا ہے کہ ہم پر
لالحون اور ارمایس ونکی اتک یہت پری فوج کے شای ھ
ل
چملہ کرے ،یکں اخ ر کاروہ مر کر یھاگخا ن ے گا۔

خدا نے اعلان کی اہے،میں ا پن ےہ راس بچے کی حفاظت
م
کرون گا جو چھ پر اپیا ایمان رکھیا ہے کہ وہ اپنی تل وار پنچ ے

ڈال ڈی گا"!

عرپر ایماتدارو  ،خداوتد اپ سے گرارس کر رہا ہے کہ:
ف
م
"اپنی لرائی کے ڈوران چھ سے لینے رہو۔ اپ کی نح
خدا کی فوپ پر ایمان رکھی ا اوراپ ک وبجاپ ڈلا ن ے کی
ہ م ک
جوایش ی عنی ر ھنے ہی ں ۔ حت ڈشمں اپ پر خاوی
ہوخا نے یو میرے تاس اکر اپنی خان کو میرے جوا لے کر
مچ
ڈو ۔ ھے ڈل سے ڈھوتد و اور میںیمہارے لنے لرون
م
گا۔ حت ی م چھسے عہد کرپںگے یو میںاپ کی حفاظت
کرون گا۔ اپ کا حصہ صرف ا پنے اپ کو شایستہ کرتا ،
فع
وا ی میرے عہد کے وعدے پر یفیں کرتا اور میرا چہرہ

تلاس کرتا ہے۔ پب یم کو میرا کلامکی ہداپب مل ے گی
تک
۔ اور یم ا پنے ی مامڈشمن ونک ولر ن ےکے لن ے ڈ ھو گ ے !
ف
مک
۔ یمہاری م لاور ی وری نح کا واخدراست ہا پنے تار ک
ڈور سے یکلن ےکے را سن ےپ ریفیں کرتا ہے۔
کھ ھ
حیگ ن ی ی ی ہماری یہیں ہے ۔ یہ ہمیشہ خداوت دکی
ہے ! صرف اور صرف ایمان اور ایمان۔ خدا کے اس
وعدے پر ایمان رکھیا کہ یمہارے اتدر یھی ککام کر ن ے
ک
کی جوایش کو ا پنے اتدر ر ھن ے سے رو کن ےوالی خیر سے
بجاےگا -ی ہرلالی اراڈی کا راستہ ہے۔ امیں ۔
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سال  ١٧٩١سے  ،میں ان لوگون کو خوشخبری کے خطوط
ق
ت سیم کر نے کی عادت میں رہا ہون خو ہمارے مرکری چرچ اور دفبر
ب
کے قریب مرینا ییچ(شمدری کنارے) کے علا قے میں ییہا ییھے ہو نے
ہیں اور ان سے داتی طور پر ملنا ہون اور ان سے ان کی پرتشاییون کا
مج
حل بلاش کر نے کی دعا کربا ہون ۔ اش طرچ حداوبد نے ھے
مس
ا ینےحدا اور نخات دہندہ تسوع یچ کے نخا نے وا لے فضل کے

باش کیی لوگون کو لا نے کے فابل ینا دبا۔ اش کوشش میں مبری
ک
ک
کامناتی دبکھ کر  ،جھ لوگ مبرے حلاف اٹھ ھرے ہو نے  ،مبرا ییجھا
مج
مج ھمک
کنا اور ھے د ی دی اور ھے سدبد دہیی ادیب دینا شروع
مج
کردی۔ کیی بار  ،ھے خوقردہ اور نے حیں راتون سے گرربا پرا۔ ان
شم
دتون کے لوگون نے یہ ٹہیں جھا کہ میں لوگون کو دہیی دباؤ اور خود
ل
کش
ی کے حد نے سے نخا رہا ہون۔ نکں ان کا خنال ٹھا کہ میں اٹہیں

عیشاییت میں یندبل کر رہا ہون۔
ابک سام  ،خست ہمیشہ کی طرچ میں لوگون سے مل
ہ
رہا ٹھا  ،میں نے دبکھا کہ ابک جوم ابک توخوان کو دبکھ رہا ٹھا  ،خسے

م
م
اور وہ مبرے دوست یں گنے۔ ٹہان بک کہ ان میں
احابک حدا کی روچ جھ پر اگیی اور اش نے جھ سے
مس
ض
ک
پری وا چ طور پر کہا " ،مبرے بینے  ،یہ موفع ہے کہ تو اش میظر میں سے جھ لوگون نے حداوبد تسوع یچ کو اینا داتی نخات دہندہ اور حدا
ض
داحل ہون اور اش توخوان کو خینات کر کے مبرا بام بلند مان لنا اور مبرے ساٹھ سے کام کربا شروع کنا۔ حداوبد حدا نے
مج
مل
کرے"۔ ھے اش وفت ابک ییی طافت ی اور میں اش توخوان موخودہ علا قے میں اییی حدمت فاٹم کر نے میں مبری مدد کی خش کو
شم
ہ
کے قریب حلا گنا خو تکلیف میں مینلا ٹھا۔ وہان حمع لوگون نے مبری یہ ٹ یجنے حا سکنے والا علاقہ جھا حابا ٹھا۔
ک
طرف جھ الگ طر تقے سے دبکھا۔ میں نے اش کے شر پر ہاٹھ رکھا اور
پر ھنے وا لےعرپر  ،کنا ات اییی حدمات ،حابدان با کام
مس
ہ
س
فورا ی بد روچ کو حکم دبا کہ حداوبد اور نخات دہندہ تسوع یچ کے کر نے کی حگہ میں مخالقت کا سامنا کر نے ہیں؟ کنا ات خوصلہ کیی کر
بام پر اش خوان کے خشم سے حلا حا نے۔
ر ہے ہیں؟ کنا ات کو ینا بیند اور خوفناک راتون کا سامنا کربا بد رہا
ک
ض
فورا ، ،وہ خینات ہوا اور ا ینے ببرون پر ھرا ہوا اور ہے؟ ہار یہ ماتو ۔ ا گے پرھیں ۔اگر ات حدا کے وفادار ہیں تو وہ ات
ھ
ک
اش نےمندرجہ دبل الفاط تو لے" :ات میں کہان ہون؟ ٹم ست کے ساٹھ ٹ ی وفادار ہوگا۔ حدا مرور لوگون کو حھو نے اور ان کو ٹہادر
ک
کون ہو؟ مبری اسکول کی کنابیں اور ینگ کہان ہیں؟ مبرا اسکول لوگون میں یندبل کر نے کے فابل ہے۔ ابک بار میں ٹہت مرور اور
ض
مس
ک
ل
کش ھ
ھ
کہان ہے؟ یہ اش بات کا وا چ اسارہ ٹھا کہ خت ا سے جھ سال ٹہلے خوقردہ ٹ ی ٹھا۔ نکں حداوبد تسوع یچ نے حدمت میں ی ٹ ی
مج
اسکول حا رہا ٹھا تو ا سے بد روچ کا سامنا کربا پرا ٹھا  ..خوشخبری یہ ہے طرچ کی خوتوتی کا مفابلہ کر نے کے لنے ھے دلبری اور چرات مندایہ
مس
ہ
کہ ا سے حداوبد اور نخات دہندہ تسوع یچ کی طافت کے درتعہ بد روچ ینابا۔ مبری دعا ہے کہ حدا ات کو و ی فضل عطا کرے۔
گ
ٹمہارا ماٹم خوشی میں یندبل حا نے گا (توخنا ) ٠٢: ١١
کے خیگل سے رہا کنا گنا ٹھا۔وہ ہوش میں واتش ابا اور ھر حلا گنا۔
مس
ھع
اش نے حداوبد اور نخات دہندہ تسوع یچ کو اینا نخات دہندہ اور حدا "خو ٹ ی فلمند ہے وہ ان حبرون کا مشاہدہ کرے گا "...رتور

بد روچ نے مناپر کنا ٹھا۔ وہ ٹہان اور وہان ٹھاگ رہا ٹھا اور لوگون
ش
پر حملہ کر نے کی کوشش کر رہا ٹھا اور بالاچر وہ ییجے گر پرا اور اش جص مان لنا۔ کینا حبرت ابگبر حدا ہے!
٣٤: ١٢٩
ف
اش دن کے تعد سے  ،خں لوگون نے مجھ سے ________________________
کی طرچ مینلا ہوگنا خش کو مرگی کی ییماری ( نیش) نے حملہ کنا
ک
ف ٹھ مج
ھ
لگ
ھ
ک
ف
س
م
ام
ے
ٹھا۔ میں ٹ ی اش توخوان کو دبکھ رہا ٹھا۔ جھ لوگ خو مبری مخالقت کی اور ت رت کی ی وہ
ے
ے
ر
ن
ل
م
م
اور ہر و ع پر روچ یں ہرطرچ کی دعا اور یت
م
خوشخبری کے کام کے لنے جھے تکلیف دے ر ہے ٹھے وہ ٹھبر م
ی
ں
م
کر نے رہیں۔ حا گنے اور بایب فد ی سے ٹمام
ک
ھرے ٹھے۔

مُف ّدسیں کے لنے دعا کر نے رہیں۔ افشیون ١١: ١
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ECHO OF HIS CALL

AN URGENT GOOD NEWS!

Monthly magazines in 16 languages, Bible Colleges,
Postal Courses, Church Planting, Village English High
School, Gospel Printing Press, Crusades, Seminars,
Social Services, etc.

Our Residential

NEHEMIAH BIBLE COLLEGE!!
re opens from 01-06-2021

Annual Subscription : Rs. 100/- Life Subscription : Rs. 2000/ -

The multifarious activities of Echo of His Call Ministry is
supported by the free-will offerings and donations of the God’s
Children like you. You may support Echo of His Call and its
activities as the Lord leads you. We need your help to send
forth the Gospel to the unreached people and plant Churches.
If you would like to receive ECHO OF HIS CALL
magazines regularly, please write to us. Whenever you
change your postal or e-mail addresses, please do inform us
your old and new addresses.
Echo of His Call is available in 16 languages in our
websites also. You can read it by going into the site as well as
downloading it and get blessed.
Your letters, prayer requests and your financial helps
(by D.D., Cheque, M.O. etc. ) to ECHO OF HIS CALL may
please be sent to the address below.
Please send your Land Phone / Mobile Phone Numbers
and E.mail addresses forupdation.

One Year DIPLOMA COURSE!!!

( Hindi & English Medium )
@

Velachery, Chennai.

EVENING BIBLE COLLEGES
(2 Centres - Tamil Medium)

1. NEHEMIAH BIBLE COLLEGE,
ECHO OF HIS CALL, 10, Mohammed
Abdullah 2nd Street, Bells Road,
Chepauk, Chennai - 600 005, India.

2. ST. PAUL’S COMPLEX,
8/18, Velachery Main Road,
Santhoshapuram, Vijayanagaram Bus Stop,
Medavakkam, Chennai - 600 100.

ECHO OF HIS CALL

10, Mohammed Abdullah 2nd Street, Chepauk,
Chennai - 600 005, India
PH: (+91-44) 2852 8282, 2852 9293, 2854 7766,
Cell: ( +91) 98410 71852, 95661 31858
E-mails: sam@echoofhiscall.org / biblecor@yahoo.co.in
Websites: www.echoofhiscall .org / www.echoofhiscall .com

CONTACT IMMEDIATELY :

Rev. ALEX SAMSON SAM, Director
Cell : 98412 71858 / 98410 71858
E.mail : sam@echoo iscall.org

YOU CAN SEND YOUR DONATIONS ON ONLINE ALSO

The details of our Bank Accounts are given below. Please inform us the details of your remittance .

Bank
1. STATE BANK OF INDIA
2. ICICI BANK

Branch
Triplicane, Chennai -5
Anna Salai, Chennai -2

Name
S. Sam Selva Raj
Echo of His Call

Account Number

SBIN 0000249
ICIC 0006038

102329 34679
6038 05022319

JESUS LOVES YOU!

RNI No. TNURD/2000/3923

Postal Regn. No. TN/CH/(C)/196/21-23
Date of Publication: Second week of every month
Date of Posting : 13th & 14th of every month
Posted at “Egmore RMS / 1 Patrika Channel”
on 15th APRIL 2021

IFSC Code No.

To

If un-delivered please return to:

ECHO OF HIS CALL (URDU)
P.O. Box No. 2957,
Chepauk, Chennai - 600 005, INDIA.
Phone: (+ 91- 44) 2852 8282, 2852 9293, 2854 7766

GOD BLESS YOU !
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