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مفدس باپنل
مہربابی سے ا سے باد کرپں

 ١میرے بیٹے ،میری بات قبول کر کے میرے احکام
م
ا پٹے دل میں حفوظ رکھ۔ . ٢اپنا کان حکمٹ پر دھر ،اپنا
سم
دل جھ کی طرف مابل کر ۔ . ٣بصیرت کے لٹے اوار
سم
دے ،ح ّلا کر جھ مابگ۔  .٤ا سے بون بلاس کر گوبا

ک
حابدی ہو ،اس کا بون ھوج لگا گوبا بوشندہ خرانہ
سم
ج
ہو۔ .٥اگر بو ابسا کرے بو ن ھے رت کے خوف کی جھ

ہ
ا ئے گی اور حدا کا عرفان حاصل ہو گا۔ .٦کبوبکہ حدا ی
سم
حکمٹ عطا کربا ،اسی کے منہ سے عرفان اور جھ بکلٹ ہے
ھ
۔  ٧وہ شند ی راہ پر حلٹے والون کو کامنابی فراہم کربا

اور ئےالرام ربدگی گرار ئے والون کی دھال پنا رہنا
ہے۔ . ٨کبوبکہ وہ ابصاف بسندون کی راہون کی پہرہ داری
ھ
کربا ہے۔ جہان پ ی اس کے اپمان دار حلٹے ہیں وہان وہ
ج
ان کی حفاظٹ کربا ہے۔ .٩پب ن ھے راشتی ،ابصاف،
سم
ھ
دباپب داری اور ہر اج ی راہ کی جھ ا ئے گی۔
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بکاکہ پمہارا اپمان ابسابی
حکمٹ پر نہ ہو بلکہ

حدا کی قوت پر ہو ۔ (  ١کرپتھبون ) ٥: ٢
پھابی اپم بال راج

ہمارا اپمان حدا کی طاقٹ اور قوت پر بینا حا ہٹے نہ کہ
ابسابون کی حکمٹ پر۔ اس دپنا کی حکمٹ حدا کے شا مٹے ئے
س
وقوفی ہے۔ " ات دابس مند حص کہان ہے؟ عا ِلم کہان

میں  ،حان میں اور حسم میں .حٹ وہ حسم میں ہوبا ہے بو وہ
م
دپنا کے بارے میں شوحنا ہے۔ حٹ وہ حان میں ہے ،وہ حبٹ،
اجھے ادات ،دوشیون کو پنار کے بارے میں شوحنا

ل
ہے؟ ِاس جہان کا مناطرے کا ماہر کہان ہے؟ کنا حدا ئے دپنا کی ہےوعیرہ ؛ نکں وہ روج میں ہے ،وہ ابک بلند حالٹ میں ہوبا
حکمٹ و دابابی کو ئےوقوفی باپب پہیں کنا؟(  ١کرپتھبون  ) ٢٢ : ١ہے اور حدا اور اسمان کی حیرون کے بارے میں اور حدا کے
حک بگ
بک
ابسان اپتی حکمٹ کو د ھٹے ،شیٹے  ،ھٹے  ،شو ھٹے اور جھو ئے سے شاپھ بابیں کر ئے کے بارے میں شوحنا گا ۔ حٹ حداوبد کی روج
س
ل
حاصل کربا ہے۔ نکں اس کی اپتی حدود ہیں۔ نہ حص سے اس میں رہتی ہے بو وہ حدا کے شاپھ بات حبٹ کر ئے کے فابل
م
سمج
ل
س
حص میں حنلف ہے۔ نکں حدا کی فدرت لامحدود ہے۔ نہ ہوبا ہے۔ وہ حدا کی عرپر حیرون کو ھٹے کے فابل ہے۔ حدا کی
سم
ھ
روج کے شوا کوبی پ ی حدا کی حیرون کو پہیں حاپنا۔ بو حلو ہم نہ
ابسان کی جھ سے باہر ہے۔
ل
حدا کی حیرون کا حدا کے شاپھ موارنہ کربا ضروری ہے۔ حدا کی دپنا کی روج میں پنیں  ،نکں اس روج میں خو حدا کی طرف سے
سم م
ہ
حیرون کو ابسابی عفل سے جھنا با مکں ہے۔ اگر ہم حدا کی ہے پنیں باکہ ان حیرون کے بارے میں حابیں خو کہ میں مفٹ
ہ
میں حدا کی طرف سے دی گتی ہیں ۔ میں اسمابی حیرون کو
حیرون کو حاپنا حا ہٹے ہیں بو ہم میں حدا کی روج ہوبی
بک
ابسابی حکمٹ سے د ھٹے کی کوشس
حا ہٹے۔ ابسان بیں حالبون میں ہو شکنا ہے ۔ روج
پہیں کربا حا ہٹے۔ صفحہ پمیر  ٣پر حاری ہے ......
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خڈا کے باس ںجاپ ہے۔ ببری یزکت ببری قوم یز ا تے۔ (ریور ) ٨ : ٣

مس
یسوع تج میں عریز دوسیو ،

مس
ہمارے یزوردگار اور ںجاپ دہبڈہ یسوع تج کے سابڈار بام یز مبارکباد!
م
ہم امبڈ کز تے ہیں کہ اپ خڈا کے حفوظ یزون کے نتچے ہیں۔ ہم لاک داؤن کی وجہ سے روان سال
سم
م
جولائی کے ہینے کے اس کی بلاہٹ کی گو ںج سایع کز تے سے قاصر بھے ۔ اپ کی چھ اور دعاؤن کے لنے سکزیہ ۔
ہ
مف
ن ی خالاپ کے درمبان  ،خیسے کے مالی مسکلاپ ،نتماری وعبرہ ،میں خڈا کی روح تے میں یزے یزے
بھ
ہ
کام کی منصویہ نبڈی کز تے اور دنبا بھر کے یہ ب تچے ہو تے علاقون میں خلالی اںحبل ا گے تحنے میں ا گے خا تے کے قابل نبابا ہے۔ یہ
م
م
ہ
قفط خڈا کے قضل سے مکں ہوا ہے۔ اپ کی دعابیں اور مالی مڈد ہمارے لنے خڈا کی بادسا ی کی یوسیع کے لنے سحٹ حنٹ کز تے کی
قوپ ہے۔ لہڈا ہم خڈا کی یعریف کز تے ہیں اور اپ کا سکزیہ ادا کز تے ہیں۔
ل
بل
س
خیباک ،یتھوشہ یزم اور و چری میں ہمارے ںچمباہ بانبل کا ج کے مراکز خلڈ کام کزنں گے۔ کلیسبا کی خڈماپ مجڈود ارکان
ھ
کے سابھ کی خائی ہیں ۔ جط و کبانت کے کورس یورے رور و سور سے خاری ہیں۔ ںحون کے سبڈے سکول اب ی بہیں خل ر ہے

ھ
م
ہیں ۔ ہمارے اننظا ی دقایز کام کز ر ہے ہیں۔ یہ وہ دن ہیں جٹ ہم خڈماپ کے سابھ سابھ خڈا کے ںحون کی ربڈگنون میں ب ی
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یک
ک
(د ھو  ،میں نے تمہارے سا منے ایک ھلا دروارہ رکھا ہے  ،اور کوئی انسان ا سے بند تہیں کر سکنا … (مکاشفہ ) ٨: ٣
ل ع
خدا اپ کو ریادہ سے ریادہ برکت دے اور اپ کو بئی طاقت  ،قوپ  ،خکمت اور مئی مر کے ساتھ ا گے بر ھنے کی نوقیق دے۔
اپ سےسینے کی امند ہے۔
مس
ئح نسوع میں اپ کا تھائی اور خادم ،
ل شم
انس سا م شنلوا راج اور ا نکس ئ سں سام۔

(+91) 98412 71858 / 98410 71858
E.mail : samselvaraj333@gmail.com
صفحہ  ٢سے خاری ہے .......

ا سے روج القدس کی مدد سے روخائی خیرون کا
روج سے موارنہ کر کے خایا خایا خا ہنے۔ ہمارا اتمان خدا کی
قدرپ بر اسیوار ہویا خا ہنے۔ خدا کی قدرپ اس کے کلام کے

در نعے طاہر ہوئی ہے۔ جو خداوید نے ایک یار کہہ دیا وہ کہہ دیا
ل
ہے ۔ کوئی بندی ی تہیں ا نے گی۔ نسوع نے کہا ،

اسمان و رمیں نو یل خاییں گے
ل
کھ
نکں میرا کلام ئ ی تہیں یلیگا ۔

جت خداوید نے ابراہام سے کہا " ،میں نے
چ
ن ھے تہت سی قومون کا یاپ بنایا ہے" ،نقیں کر نے کے
ھ
ک ھ
لنے چھ ت ی تہیں تھا۔ تھر ت ی  ،ابراہام نے خداوید بر

نقیں کنا اور خدا نے ا سے راسیناری سمار کنا ۔ خدا کے
کلام کی اطاعت ہمارے لنے راسیناری کا مجاشبہ ہوگی۔

ع
ھ
ابرا ہام کی مر  ١٧سال ت ی جت خداوید کی
طرف سے اس کے یاس وعدہ ایا اور سارہ  ٥٧سال

م
ل
ھ
( ئی )١٤:٣٧
کی ت ی ۔ نکں ا سے مرید  ١٧سال یک ابیظار کریا برا
لہدا  ،ہمارا عقندہ خدا کی عنادپ اور اس کے وعدون بر اسیوار
کیویکہ وعدہ کنا ہوا یینا بندا ہویا تھا ۔  ٢١١میں

ہویا خا ہنے ۔

ک
اپ اتمان نہ کہ ہم ُاس میں قاتم رہیں جس بر ہم ُامند ر ھنے
ک
ہیں اور کہ ہم ُاس کا نقیں ر ھیں جو ہم تہیں دیکھ سکنے۔

یکھ
اپ  ،اتمان امند کی ہوئی خیرون کا اعئماد اور ان د ی
خیرون کا سیوپ ہے (عیرابیون ) ٢ : ٢٢

ہ
میں ،امند کی ہوئی خیرون کا نقیں ہویا خا ہنے ۔ ہماری
ہ
امند کو اتمان میں برھنا خا ہنے۔ میں نقیں ہے کہ اسمان خدا
ھ
کے کلام سے بنا نے گنے ہیں ۔ ہم نہ ت ی ما بنے ہیں کہ جیت اور
یک
چہئم موجود ہے  ،خالایکہ ہماری ا ھون نے تہیں دیکھا۔ ہم
ہ
کیسے نقیں کربں؟ میں نقیں ہے کہ خدا کے کلام میں قوپ

ہے ۔ دبنا کی خکمت ان خیرون کو تہیں خابئی۔ کیویکہ وہ نسا بنان
ع
اور حو نے دھوید نے ہیں۔

دویارہ ریدہ ہو نے بر نسوع نے تھوما سے کہا . ...کیویکہ نو نے
م
مچ
ل
ھے دیکھا اس لنے اتمان کریا ہے نکں منارک ہیں وہ چھ بر بں
یک
د ھے اتمان لایا ہے۔ (نوجنا  )١٠: ١١سجا اتمان وہ ہے جو نہ
یک
د ھنے کے یاوجود نقیں کرے۔ کیویکہ ہمارا خدا وہ ہے جو ان کو
جو ہیں اس طرج یلایا ہے گویا وہ ہیں ۔خدا کی نجلیق میں اس
یک
ع
کے حو نے د ھو ۔

ل
انجام د بنے کے قایل ہے ۔ دبنا نے اس کا مداق ہوگا ۔ نکں
ک
وہ ا بنے اتمان بر ایل تھا۔ یابنل ہئی ہے ".....سارا خاملہ
ہوئی اور یینا بندا ہوا۔ عیں ُاس وقت نور ھے ابراہام کے ہان یینا
بندا ہوا جو خدا نے مقرر کر کے ُا سے بنایا تھا"۔( بندانس ) ١ : ١٢

ا براہام نے ا بنے یینے کو اسجاق کا یام
دیا۔ "راسینار صرف اتمان سے ریدہ ر ہے گا۔( رومیون ) ٢١: ٢
یک
ا بنے انوپ کی ریدگی د ھیں۔ ا سے خدا کی طرف
ہ مل ل
ھ
سے اچ ی گوا ی ی۔ نکں اخایک اس بر سدید اقت

ا گئی۔ تمام اس کا مال خلا گنا اس کے تمام نچے مر گنے اس
کے جسم بر اس کے یاؤن کے بنے سے لے کر اس کے سر یک
نکلیف دہ تھورے دا لے گنے تھے۔ ا سے تہیں معلوم تھا کہ کنا

ابراہام اور سارہ  ٠١سا ل  ،نہ مایا خایا تھا کہ ابراہام کا
ھ
کرے۔ اس نے نوچھا کہ اس کے ساتھ انسا کیون ہوا؟ اس کی
جسم مردہ اور سارا کے رچم خالی اور مری ہوئی ت ی
ھ
بیوی نے ا سے نصئحت کی " ،کنا نو اپ ت ی ابئی دیابت بر قاتم
ہ
ک ھ
۔ دبنا کی خکمت ہئی ت ی کہ وہ تہلے ی نور ھے
ب لع ت ھ
ہ
ب
ئ
ے؟ خدا ر یت ح اور مر خا" !ا ئی اد بت!
ہو خکے ہیں اور نچے کے لنے کوئی موقع تہیں
ل
ہوگا ۔ نکں دبنا کی خکمت خدا کے سا منے نے وقوفی
ہے۔ ابراہا م نے خدا بر نقیں کنا۔ اس نے ابنا اتمان

ھ
خدا کی قدرپ بر رکھا۔ "نوت ی ابراہام کا اتمان جئم نہ
ہوا ،نہ ُاس نے خدا کے وعدے بر سک کنا یلکہ اتمان میں

وہ مرید مصیوط ہوا اور خدا کو خلال دبنا رہا"۔ (رومیون٤
ی کھ
 ) ١١ :ا سے ان د ی خیرون میں نقیں تھا۔

جت خداوید نے ابراہام سے وعدہ کنا کہ اس کی
نسل اسمان کے شنارون سے ریادہ ہوگی نو نہ قوری طور
ل
بر تہیں ہوا۔ نکں وہ خدا کے وعدے بر قاتم رہا اور اتمان
میں مصیوط ہوا۔ ابراہام نے جود بر تہیں یلکہ خدا کے
ع
کلام کی قوپ بر اتمان ن میر کنا اور اس نے ایک انوپ

نقیں کو دسیناپ کنا۔ وہ خابنا تھا کہ جس نے وعدہ کنا وہ

انوپ کی خالت شں کر اس کے دوشت دور درار ممالک سے
سل
ا نے یاکہ اس کے ساتھ ماتم کربں اور ا سے ن ی دبں۔ وہ

انوپ کو تہیں تہجان سکے۔ " ...تھر وہ ُاس کے ساتھ رمیں بر
ییئھ گنے۔ ساپ دن اور ساپ راپ وہ ِاسی خالت میں ر ہے۔
ھ
ِاس نورے عر صے میں ُاتہون نے انوپ سے ایک ت ی یاپ نہ
کی ،کیویکہ ُاتہون نے دیکھا کہ وہ سدید درد کا شکار ہے"۔(انوپ ١
) ٢٣:
انوپ شوال کے نعد شوال نوچھ رہا تھا کہ نہ اد
ھ
بت اس بر کیون بری۔ کوئی ت ی ا سے قایل جواپ د بنے کے

قایل تہیں تھا ۔ اس کے دوشت اس کی یدقسمت صورپ خال
ھ
س
کے لنے تہت سی خیرون کی ن ہیر کر ر ہے تھے۔ تھر ت ی ،انوپ
کوجواپ ،خاصل تہیں ہوا ...برا نے مہریائی صفحہ ید لے
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کہ اس کے درد کی وجہ کیا ہے؟ وہ سوال
گ
ابھابا جا رہا بھا " ،کیون؟ اس نے ا پنے دوشیو کو ھییا
شل
کس
ن ی کے طور پر نضوپر ی کیا ۔(انوت ) ٠: ٢٦

دپیا پر اس کی امید نوت گتی۔ اس کے
ل
شل
دوسٹ ا سے ن ی بہیں دے شکے۔ یکں اس کے جالق

ھ
پر اس اس کی طاقٹ پر اس کا نفیں بھورا شا ب ی کم
بہیں ہوا۔

ل
یکں َمیں جاپیا ہون کہ مبرا چھرا نے
والا ربدہ ہے اور اخرکار مبرے خق میں رمیں پر
ک
ھرا ہو جا نے گا،
ھ
گو مبری کھال نون ُاباری ب ی گتی
ل
ہو۔ یکں مبری اررو ہے کہ جسم میں ہو نے ہو نے
بک
جدا کو د ھون،
بک
ہ
کہ َمیں خود ی ُا سے د ھون ،یہ کہ
ہ بک
اجیتی بلکہ اپتی ی ا ھون سے ُاس پر نگاہ
کرون........۔( انوت ) ٠٢ - ٠٥ : ٢٩

ج کھ
وہ جدا بھا جس نے کہا َ ..."،میں ن ھے ت ی بہیں
ج کھ
چھورون گاَ ،میں ن ھے ت ی پرک بہیں کرون گا" جدا

اس کے شابھ بھیور میں سے نولا ۔ جٹ جدا نے
انوت سے بات کی  ،اس کے شارے شک دھید کی

ماپید جارج ہو گنے ۔جا ہے اس کے دوسٹ ا سے
کس
اس بد متی جالات سے ا سے نچا یہ شکے  ،جدا نے
طوبل نحٹ کے نعد ا سے اس کی مصییٹ سے نچات
حس
ن ی ۔ انوت نے ا پنے ات کو جدا کے خوا لے کر دبا

اور جدا کی قوت اور طاقٹ کو بہچابا ۔ ا سے اجشاس
ہوا کہ اس کی راشییاری جدا کے شا منے علیظ
ج
یتھرون کی طرج ہے۔ ا سے ا پنے جالق کی اپتی
م
ھ
ک
چلوق پر جا میٹ کا ب ی اجشاس ہوا ۔ ا سے معلوم
ک
ہوا کہ وہ مہار کے ہابھ میں ابک متی ہے۔ اس
مک
نے مل طور پر جدا کے شا منے دسٹ پردار ہو گیا ۔
گ ھ
اگرجہ اس کی شاری دولٹ جتم ہو تی ب ی
اور ا سے خوقیاک بھورے ہو گنے بھے  ،انوت کا ا پنے

جدا پر ابمان عبر مبرلرل بھا۔ ا سے نفیں بھا کہ وہ ا پنے

4
بک
جداوبد کو د ھے گا جا ہے اس کی کھال پیاہ ہو
جا نے۔ اس ابمان نے ا سے نچات دی۔ شیطان
ا پنے ابمان کو مبرلرل بہیں کر شکیا بھا۔ اس کا

ابمان جدا کی طاقٹ پر بھا یہ کہ انشان کی جکمٹ
پر ۔ اس لنے ،جدا نے ا سے عرت دی۔ جدا نے

بلٹ دی۔ ا سے دوگیا پرکت

اس کی قید
مل
سے اجارت دی
ی۔ اگر جدا کی طرف
گتی ارمانس کو صبر سے پرداسٹ کیا جا نے نو اس کا
بیتچہ پری شان والا ہوگا۔ انشان کا ابمان مضیوط
ع
ہوگا۔ اؤ ہم عبراپیون  ٢٢بات کو مل میں لاپں !
بک
وفادار لوگ جدا کے جلال کو د ھیں گے۔ جٹ

جک
عیادت گاہ کے مرانون میں سے ابک نسوع کے
باس ابا اور کہا کہ اس کی بیتی موت کے نشبر پر ہے
ک
اور اس سے التچا کی کہ اس پر ہابھ ر ھے  ،نسوع اس
پج
کے شابھ گیا۔ ابک پری بھبر اس کے ت ھے اتی اور
م
ہ
اس پر حوم کیا۔ درپں اپیا  ،جٹ ابک حضوص

عورت ابک جسے بارہ پرس سے خون جاری بھا ،
کس
نے سیا ہے کہ نسوع اس را سنے جا رہا بھا  ،وہ ی یہ
ھ
کس
ی طرج ا سے چھوبا جاہتی ب ی ،بھاگ کر اس کی
ک
طرف اتی ۔باپیل ہتی ہے کہ اس نے بہٹ سے
داکبرون سے بہٹ سی جبرپں سے نکلیف ابھاتی
ک
۔ اس نے وہ سٹ جھ خرج کر دبا ہے خو اس کے
ھ
باس بھا اور بہبر بہیں ب ی  ،بلکہ اس میں اور ربادہ
گ
بدپر ہو تی ۔ یہ سوج کہ اپتی پری پتماری میں مییلا
ہ
ہو نے کی وجہ سے وہ نسوع کو ا پنے پرے حوم
شک
میں کیسے چھو تی ہے اس نے ا سے بہیں
روکا۔ ا سے نورا نفیں بھا کہ اگر اس نے نسوع کو کم
ار کم اس کےلیاس کو چھو لیا نو اس کی نکلیف دور

ہو جا نے گی ۔ (داکبرون)دپیا پر اس کا ابمان نے
ا سے بھیک بہیں کیا۔ اس کے لنے یہ
ھ
واجد امید باقی ب ی۔اس نے نسوع کی قوت پر
ہ
حوم کے پتج میں سے
ابمان لابا ۔ وہ

شک ھ ل
بھاگ گتی۔ وہ نسوع کو چھو بہیں ی ب ی یکں
شک
ضرف اس کے لیاس کو چھو ی ۔ اس کے ابمان
نے ا سے اپتی مصییٹ سے نچابا۔ خون کا مسیلہ قورا
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رک گیا۔ اس نے ا پنے جسم میں سفا حسوس کی۔
ا پنے ابدر یہ جان کر کہ قوت اس کے ابدر سے
ہ
گ
کل
ن ی ہے  ،نسوع نے حوم میں ھوم کر کہا ،
ل
"مبرے کبرون کو کس نے چھوا"؟ یکں اس کے شاگردون
ک
نے اس سے کہا " ،نو دب ھیا ہے کہ بھبر نجھ پر گر پرتی ہے ،اور نو
مج
کہیا ہے کہ ھے کس نے چھوا"؟ نسوع نے جارون طرف
ل
دبکھا۔ یکں عورت  ،خوفردہ اور کابیتی ہوتی  ،یہ جان کر کہ اس
کے شابھ کیا ہوا ہے  ،نسوع کے شا منے گر پری اور شاری جقیقٹ
پیا دی۔ نسوع نے اس سے کہا ،

نسوع نے ُاس سے کہا" ،بیتی ،ببرے ابمان
ج
نے ن ھے نچا لیا ہے۔ شلامتی سے جا اور اپتی ادپت باک
جالٹ سے نجی رہ"۔(مرقس ) ٤٣ : ٥

پیارے بھاتی  ،بہں  ،ات اپتی بہٹ سی
ضروربات کے بارے میں مانوس ہو نےہو بگے ۔ کیا ات اس
بات سے مانوس ہیں کہ ات کو اولاد بہیں ہوتی؟ اپراہام کا
جدا اج ات کے شابھ ہے !پرنشان یہ ہون ! جداوبد فرمابا
ہے،

" کیا َمیں نجے کو بہان بک لاؤن کہ وہ مان
کے پیٹ سے نکلنے والا ہو اور بھر ُا سے جتم لینے یہ دون؟

ہرگر بہیں!" ببرا جدا فرمابا ہے("! ،نسعیاہ ) ٩ : ٦٦

اپراہام اور شارہ کو اپتی طاقٹ پر نفیں بہیں
ھ
بھا۔ وہ جاپیا بھا کہ اس کا جسم مردہ ہے۔ شارہ یہ ب ی جاپتی
ھ
ب ی کہ اس کا رچم مر جکا ہے۔ اس کے باوخود وہ جدا کے
ک
وعدے پر ابمان ر ھنے بھے۔ وہ جدا کی طاقٹ اور قوت پر
ک
ہ
ھرے بھے۔ ان کا ابک ی جیال بھا  ،کہ جداوبد ابہیں ابک
م
نچہ دے گا۔ وعدہ وفا ہے۔ جدا بد لنے والا اد ی بہیں

ہے۔ وہ بمام طاقیورون کا جدا ہے۔ اس کے بمام وعدے اسی
طاقٹ کے شابھ ات کے شا منے ہیں۔ ا پنے وعدہ کو جں لو اور
م
ا سے باپت کد ی سے بھامیں رہو۔ اپیا نوچھ جدا پر
دالیں۔ وہ ات کے ابمان کی عرت کرے گا ۔ وہ ات کی
مع
ربدگی میں جرے دکھا نے گا۔.......صفچہ  ٦پر جاری ہے ۔
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م
حمد اور دعا کے نقاط  ٢١ -یی سے  ٢١جون تک

ک
مہرتانی سے یہ کاعد ہر وقت ا تنے تاس ر ھٹں اور ان نقات کے لنے لگاتار دعا کرتں

دعا کے نقاط

حمد کے لنے نقاط
م
سیمیر  ٢١ہماربمرکری کلٹستا کے اقضل میراں کے لئے حدا کی نعرنف ہو۔
م
سیمیر ٢٢گرستہ ہٹئے کے دوراں ہماری ضرورتات کو نورا کر نے کے لئے حدا کی نعرنف
ہو۔
اکم
ع
سیمیر: ٢٢ہمارے انجتل پرتٹتگ پرنس اور تاصلاحیت ملے کے سابھ اس کے سلسل کام کے لئے حدا کی
ک
ا یوپر ٢
05
نعرنف ہو ۔

ع06
م
سیمیر ٢١٦١: ٢٢کے نعد سے جتلف حدمات مٹں ہماری شمولیت کے لئے حدا کی ن میوں کا کیرت سے سکریہ۔
ع 07
سیمیر : ٢١ہمارے سٹیت تال متیرک سکول کے پرنستل  ،اساتدہ اور دتگر ملے کے لئے حدا کی نعرنف ہو ۔
08
سیمیر ٢٢ہماری اکو اف ہر کل ( اس کی تلا ہت کی گو نج ) کے اساعت کار کے مددگار اور ا تکے حاتداں کے لئے
09
حدا کی نعرنف ہو ۔
10ر کے لئے تئے طال
سیمیر ٢٢ہمارے تاتتلکور اور بھیولوحیکل کارنورنسں( دتتدا ری حط و حظوط ) کورش
اکت غلم
د تئے کے لئے حدا کی نعرنف ہو ۔

11

سیمیر  ٢٦ہمارے مرکری کلٹستا مٹں انوار کی حدمات اور تیعامات کے لئے حدا12کی نعرنف ہو اکت
کع
تتل ع
13ے ملے کی حقاظت کے لئے
س بمیر  ٢٢ہمارے دفیر کے اور خوشخیری بھتلا نے وا لے ی ی حماعت اور اں
حدا کی نعرنف ہو ۔

14

سیمیر : ٢٢کام کے متداں مٹں ہمارے بمام مسیرنوں اور اں کے حاتدانوں کی حقاظ
15ت کے لئے حدا کا سکر ہو
سیمیر  ٢١ہمارے رتاسیی رانطہ کاروں اور اں کے حاتدانوں کے لئے حدا کی نعرنف ہو
س
16ماں کے شراکت داروں ،
یمیر ١٢دغا مٹں شراکت داروں  ،حماتت کر نے وا لے شراکت داروں  ،اب

رتدگی کے شراکت داروں اور مہاں حکم کے شراکت داروں اور اں کے اہل حایہ کا سکر

ہو

ل
اکیوپر : ٢ہمارے نحمتاہ تاتتل کا جوں کے لئے حدا کی نعرنف ہو ۔

17

اکیوپر  : ٢اس کی تلاہت کی گو نج کے اسا تت کاروں اور اں کے حاتدانوں کے لئے حدا کی نع
18رنف ہو ۔

اکیوپر ١حدا کا سکر ہے کہ اس نے ہمارے اقضل تادری انس سام ستلوا راج اور اس کے حاتداں کو بمام
م
پری طاقیوں سے جفوط رکھا۔

ع
اسکول اور دتگر ملے کی صجت کے لئے حدا سے دغا کرتں۔
م
ھ ھ
اکیوپر  ٢ہمارے اتگرپری کے اسا تت کے ساب ی کی اح ی صجت اور جفوط رتدگی کے لئے دغا کرتں ۔
م
اکیوپر  ٦اس ہٹئے مٹں ہماری بمام ضرورتات کو نورا ہو نے کی دغا کرتں ۔

اکیوپر  ٢حطرتاک کووتد کے درمتاں بمام لوگوں کی حقاظت کے لئے دغا کرتں۔

ا کیوپر  ٢کام کے متداں مٹں مسیرنوں کی حقاظت کے لئے حدا سے دغا کرتں۔
اکیوپر  ١دتتا کے بمام لوگوں کی سلامیی کے لئے دغا کرتں۔
اکیوپر  ٢٢بمام اقوام کے انخاد اور امں کے لئے دغا کرتں۔

ا

اکیوپر  ٢ہماری بمام حدمات شرگرمیوں کے لئے دغا کرتں۔
ک
ل
اکیوت  ٢٢ہمارے ملک مٹں اسکولوں اور کا جوں کو حلد ھو لئے کی دغا کرتں ۔

اکیوپر  ٢١ہمارے شراکت داروں اور رتاسیی رانطہ کاروں کے لئے دغا کرتں ۔
س
اکیوپر  ٢٢بمام م یحی تیظیموں اور مسیرنوں کے لئے حدا سے دغا کرتں ۔
مک
اکیوپر  ٢٢مٹستات کے غادی افراد اور پرانی کر نے والوں کی مل نخات کے لئے دغا
کرتں۔

مک
اکیوپر  ٢٦دتتا سے کوروتا واپرس کے مل حا بمے کے لئے حدا کی رحمت کے لئے دغا
کرتں۔
ہ
ہ
اکیوپر  ٢٢حدا سے دغا کرتں کہ وہ مٹں انجتل کو ہتدوستاں کے یہ ب یحے ہو نے مقامات پر بھتلا نے کے
لئےفاتل تتا نے ۔
ق
اکیوپر  ٢٢ہمارے اقضل تادری انس سا م ستلوا راج اور اں کے حاتداں کی ہر سم کی پری روج
سے حقاظت کے لئے دغا کرتں ۔
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صفحہ  ٤سے جازی ہے  ......جدآ فزماتا ہے ،
" َمیں بجھے مان کے ت میں نسکیل د پنے سے نہلے ہی جا یا زہیں۔ جدآ آپ کی مدد کرے گا۔
پی
پ
ھ
ن
م
م
ن
آس دپیا یں صییت ہو گی ۔ ھز ی  ،جیسا کہ
نھا ("،پرمیاہ ) ٥: ١دزو مت۔ آپ نہت سے آزمانسون سے
ق
ک
ہ
دوجاز ہو سکنے ہیں۔ جدآوتد پر تاپت قدم زہو۔ د یا آپ کو نسلی نسوع ئے دپیا پر نح جاصل کی  ،جو لوگ آس پر آنمان ز ھنے یں
پ
ق
ہ
م
ص
ہ
س
ن
ن
پ
ی
ک
د پنے میں تاکام ہو سکنی ہے۔ آگر کونی آپ کو نسلی دے کا و آ ں دپیا ر ح تا ئے کا آجییاز جا ل وگا۔ پنمازی  ،لاپ آ
ش ن
ہ
ہ
ل
وہ ہمازآ جدآوتد نسوع مسنح ہے۔ وہ کسی آنسی آزمانس کی سکنی ہیں۔ یکں  ،آتک کام میں کرتا ہے۔ میں آپیا آنمان ہم
آجازپ نہیں دے گا جشے آپ پردآشت یہ کر سکیں۔ آگر پر نہیں زکھیا جا ہنے تلکہ آپیا آنمان جدآ کی قوپ پر زکھیا
ل ہ
آپ کسی آزمانس میں میی ا ہیں و ما وس یہ ہون آوز ئے نس جا ہنے ۔ آگر ہم یہ کہنے ہیں کہ دپیا کے معا جیں میں ہمازی
ل ن ن
ہ
ع
م
ت
گ
ھ
د یا کی طزف یہ ھاگیں ۔ آس کے علم کے نعٹز کجھ نہیں پنمازی سے بجاپ دلا یں ے نو ن ض آوقاپ یں ج وز دتا
ن
پ
م
ہوگا ۔ آگر آزمانس آنی ہے و  ،جدآ آپ کو بخنے کا زآشتہ نھی جا ئے گا۔ خیاح عوزپ تازہ سال تک مسکلاپ کا
ن
شکاز زہی۔ دآکٹز آ سے بجا نہیں سکے۔ آخر کاز  ،آس ئے آ پ ےن
دے گا۔ آگر ہم آزمانس کو صٹز سے پردآشت کر ئے ہیں نو ،
آزمانس مام مسک اپ کو دوز کر دتگی آوز ہمیں آس کی پرکییں جالق پر نھزوسہ کیا ۔ آس کی زوح ئے آ پنے جالق سے فزتاد کی۔
ل
ن
کس
جاصل کر ئے کے قاتل یا ئے گی ۔ آخر میں ،جدآ ہم پر آ یا زتادہ گر آپ نوزے دل سے ی جاص جٹز کے لنے جدآ کےسانھ
پ
پ
ہ
ہ
ع
ک
ق
ک
ی
ی
ج
ج ال عطا کرے گا۔ آ وپ کی زتدگی کے تازے میں جدو جہد ر ز ں ں یسا کہ ن وپ ئے جدآ ے سانھ جدوجہد
ل
ن
م
ج
می بج
ھ
ھ
ک
ک
شوجو۔ آگرچہ آس کی سازی دولت آوز آولاد جھیں لی گ ی ،لیکں کی آوز ہا " ،جت تک نو ے پر ت یہ دے پت تک ں ے
ن
ھ
جدآ پر آس کے آ مان میں کونی کمی نہیں آنی۔ آ سے نقیں ھا جا ئے یہ دون گا  ،مقدس زوح جو آپ میں نسا ہے وہ ن ی آپ
ن
ن
م
ک
ہ
ک
ع
کہ آگر آس کی کھال یاہ ہو گ ی و وہ آ پنے جدآ کو آ پنے جسم میں ے سانھ سا ل و جا ئے گا آوز تاپ سے شقا ت رے گا آوز وہ
پ ن ن
خم
ت
گ
گ
ک
ج
پ
دتکھے گا ۔ جدآ کی آوآز ئے آ سے نسلی دی۔ آ سے نہلے سے زتادہ آپ و وہ دے گا و آپ ما یں ے۔ آ رآہام  ،آنوپ آوز یاح
ک
ک ھ
مل
عوزپ کی طزح آ پنے آنمان کو جدآ کی قوپ پر ز ھیں۔
پرکت ی۔ جالاپ جھ ن ی ہون  ،جدآ سے وقادآز

آخر میں آنہیں آعزآز سے نوآزآ گیا ۔ آسی طزح آپ

کو عزپ دی جا ئے گی ۔ آ پنے آنمان کو آپنی طاقت پر
ک
ک
مت ز ھو ۔ ہمازی مزوزی میں زوح آلقدس جو ہم

میں زہیا ہے ہمازی مدد کرتا ہے ۔ " ....زوح آلقدس
جود تاقات ِل پیان آہیں نھز ئے ہو ئے ہمازی شقاعت کرتا

ہے۔ ( زومیون  ) ٦٢: ٨جت آپ کی ضزوزتاپ کے لنے
جدآ کی زوح کے سانھ جدوجہد کرتا ہے نو زوح آلقدس
آپ کے لنے شقاعت کرے گا ۔کیوتکہ آتک جدآ ہے ،آوز
ہ
ع
جدآ آوز آنسانون کے دزمیان آتک ی دزمیانی ہے ن نی
مس
نح نسوع جو آنسان ہے جس ئےآ پنے آپ کو شت کے

ہ
قدیہ کے لنے دے دتا تاکہ میاشت وقیون پر آس کی گوآ ی
پم
پم
دی جا ئے(  ١ن نھیوس ... ) ٢ - ٥: ٦آوز تاپ ن ہیں
دوسزآ مددگاز بخشے گا کہ وہ میشہ نمہازے سانھ
ز ہے ۔ زوح آلقدس ہمازے لنے جدآ سے شقازس
تک
مع
کرے گا۔ آپ آپنی زتدگی میں جزآپ د ھیں گے۔

ل
کہ نمہازآ آنمان آنسان کی جکمت پر نہیں  ،یکں

جدآ کی قوپ پر ہو۔

Estd.:1992

ECHO GROUP

Course : Certiﬁcate Course / Diploma in Theology
Monday, Tuesday & Thursday at 6.30 p.m. to 8.30 p.m.

Course
: Certiﬁcate Course / Diploma in Theology
Qualiﬁcation : 10th Standard

)(Evening Classes - Chepauk
Qualiﬁcation
: 10th Standard
C. Th. - One Year
Dip. Th. - Two Years
For more Details & Application Forms Please Contact:

Pastor S. Sam Selva Raj, Founder - President

Nehemiah Bible College
95661 31858
Website : www.echoofhiscall.org / www.stpaulsmatriculation.com

E.mail : sam@echoofhiscall.org / biblecor@yahoo.co.in
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م
تسوع کی بافاب ِل ئتان خیت۔

ک
مس م
نح کی خیت کو جان لیں چو ہر علم سے ہیں اقصل ہے ( ...اقشیون )٩: ١

پھائی اپم بال راج

مس م
رسول تولس جاہتا ہے کہ ہم نح کی خیت کی
سم
چورائی  ،لمتائی  ،گہرائی اور اونجائی کو جابیں چو جھ سے پرے
سم
مس م
ہے۔ نح کی خیت اتشائی علم کی جھ سے باہر ہے۔ جدا
م
کی خیت کو جا ئئے کے لئے ،تولس جاہتا ہے کہ ہم ابدروئی
مس
اتشان میں اس کی روج کے در تعے مضیوط ہون۔ نح کو اپمان
مس م
کے در تعے ہمارے دل میں رہتا جا ہئے۔ نح کی خیت کو علم سے
مس
پرے کیون کہا جابا ہے؟ ہم جا ئئے ہیں کہ نح ہمارے لئے مر
ل ہ
مس
گتا۔ تکں میں نہ جائتا جا ہئے کہ ہم کتا پھے جت نح ہمارے

لی۔ فرعون معتدل ہوا اور اسرائتلیون کو مصر
ھ
چھور نے کے لئے اجارت دی .پھر پ ی اس نے ائتا دل سخت
کتا۔ جت اس نے ستا کہ اسرائتل کے لوگ لا ل سمتدر کے
م
کتارون پر ہیں تو اس نے خسوس کتا کہ ات وقت اگتا ہے کہ اس
سے ائیقام لتا جا نے۔ اس نے ائنی توری قوج اسرائتل کے
پھ
لوگون کو ئتابان میں ئتاہ کر نے کے لئے نجی۔ لوگون نے موس ٰی
ل
کو تکارا۔ تکں موس ٰی کو تقیں پھا۔ وہ جدا کو جائتا پھا جس نے
اس کی رہنمائی کی ۔ اس نے لوگون سے کہا کہ جداوبد ان کے
لئے لرے گا۔ چی ہان  ،جدا نے ابک پرا طوفان پھنجا اور لال

اتشان اس کی تعرتف کا اعلان کرے۔ جدا جاہتا پھا کہ ابک فیتلہ
ک
ل
تشل در تشل اس کی عتادت کرے۔ تکں بائتل ہنی ہے کہ جدا
م
نے اتشان کو ئتدا کر نے پر اقسوس اور غم خسوس کتا کیوبکہ اس کے
طر تقے جرات پھے۔ لوگون نے ا ئئے لئے جبرئں کیسے جرات کی؟
مج
جدا کہتا ہے ُ ...اپہون نے ھے پرک کر کے اجینی

ا نے تو وہ اس کو بار نہ کر سکے کیوبکہ نہ لبرپر پہہ رہا پھا۔ جدا
مع
نے دربا کے راہ کو ئتدبل کر نے کے لئے ابک جرہ کتا  ،اور لوگون
نے اسائی سے دربا بار کتا ۔اسرائتل کے لوگو وعدہ کے ملک بک
مع
ہ
پ نخئے بک جدا نے پہت جرا ت کئے ۔ جدا نے مارا کے کروے
ک
بائی کو مینھا بائی ئتا دبا۔ وہ لوگون کو کھابا ھلا نے کے لئے
اسمان سے 'مں 'لابا ۔ اسرائتل کے لوگ جداوبد

لئے مر ا۔

جدا نے اتشان کو ائنی صورت پر ئتابا۔ جدا نے سمتدر کو دو ج ّصے کر دبا۔ لوگون نے سمتدر کو اس طرج بار کتا
اتشان کو عرت اور عظمت سے توارا ۔ وہ جاہتا پھا کہ اتشان جیسے وہ جشک رمیں سے گرر ر ہے ہون۔ جت مصرتون نے اتشا
ائنی پمام نجلیقات پر جکومت کرے۔ لتکں جت ابک ادمی نے کر نے کی کوشس کی تو سمتدر نے اپہیں تگل لتا!
ک
گتاہ کتا تو اس نے جدا کے جلال کو ھو دبا ۔
ت اسرائتل کے لوگ دربا نے اردن کے فرئب
جدا نے اتشان کو کیون ئتدا کتا؟جداجاہتا پھا کہ

معیودون کے لئے نخور جلابا اور ا ئئے ہاپھون سے ئئے ہو نے ئُیون
مع
پھ
ہ
ئت ک
ھ
کو سجدہ کتا ے۔ جدا اسرا ل ے لوگون کو ل اور اس کی کے جرات کے ربدہ گواہ پھے ۔ پھر پ ی جت
م مل
اچھائی جا نے کے لئے مصر سے چوتضورت ملک میں لابا ۔پر
م

اپہیں وعدہ

سدہ ر یں ورائب یں ی تو وہ جداوبد کو پھول
اپہون نے جدا کی رمیں کو باباک اور اس کی مبرات کو مکروہ کر
ہ
ج
گ
ئ
پ
ی
ج
ے س نے ا ں اتشا اپھا نے رہا یشا ابک بات

م
دبا( پرمتاہ  ) ٧ : ١۔جدا توچھتا پمہارے بات دادا نے جھ میں
ک
کون سی باا صافی بائی کہ وہ مجھ سے دور ہو گئے؟ ہم جا ئئے ہیں ا ئئے بیئے کو ا ئئے کتدھون پر اپھا نے ر ھتا ہے ۔ جداوبد
ت
کہ کیسے جداوبد نے ئنی اسرائتل کو فرعون کے ہاپھون سے اقسوس کربا ہے کہ اس کے لوگون نے دو پرائتان کیں :

نجات دلائی ۔ جدا نے مصرتون کو ئتاہ کر نے کے لئے دس وبا "کیوبکہ مبری قوم سے دو ستگیں جرم سررد ہو نے ہیں۔
پھ ج
مج
ن ی۔ دسوان طاعون چوقتاک اور ئتاہ کں پھا۔ اس نے پمام ابکُ ،اپہون نے ھے پرک کتا ،گو َمیں ربدگی کے بائی کا
ہل
موتشیون اور اتشاتون کی پ ی ئتداتس لے

سرجشمہ ہون۔ دوسرےُ ،اپہون نے ا ئئے دائی

ہ
چوض ئتا نے ہیں چو درارون کی وجہ سے پھر ی پہیں سکئے

"( پرمتاہ  ) ١١ : ٢جداوبد توچھتا ہے ...." ،میں نے تو ابگور
م
ھ
کی خضوض اور فاب ِل اعنماد تشل کی ئتبری لگائی پ ی جسے َمیں
ج گل
نے چود رمیں میں لگابا۔ تو نہ کتا ہوا کہ ُتو بگر کر ی ی ئتل ئں
گنی؟

ک
بائتل ہنی ہے کہ ست نے گتاہ کتا ہے اور جدا کے
م
جلال سے جروم ہیں۔ صقحہ  ٨پر جاری ہے ........

Echo of His Call Postal Courses
1. BIBLECOR
We offer a Postal Course on Basic Truths
of The Bible to new Christians and nonChristians in English, Hindi & Tamil.
You will get a course book entitled New
Life – For You! with about 70 pages.
After the completion of this course, you
will get a certificate. There will be no
compulsory fees. This courses is for
candidates in India only.
2. THEOLOGICAL CORRESPONDENCE
COURSE
Advanced Distance Education called
Theological Correspondence Course
is available for Pastors, Evangelists
and Christian Leaders! A fee of
Rs. 1000/- is charged. 7 Books with
142 Chapters are supplied. Certificate in
Ministry will be awarded.
For more details, write to us.
The Chairman, Nehemiah Bible College,
Echo of His Call, 10, Mohammed Abdullah
2nd Street, Opp. Cricket Stadium, Chepauk,
Chennai - 600 005, India.
Ph.: (044) 2852 8282, 2852 9293, 2854 7766,
Cell : 98410 71852, 95661 31858
E.mail : biblecor@yahoo.co.in
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عل
جداوبد ئے پسل اپسائی کے لئے ابک ا ٰی میصویہ نیابا
م
ل
تھا۔ یکں اپسان ئے بانت کیا کہ وہ جدا کی خیب اور قصل
کے قابل تہیں ہے۔ جداوبد پسوع ئے کہا  ،میں

ئے کییی بار تمہارے نخون کو اکیھا کربا جاہیا تھا  ،جیسا کہ
ل
ع
مر ی ا نئے پرون کے نیجے ا نئے نجے کو اکیھا کرئی ہے  ،یکں

تم ئے یہ مابا ۔ (لوقا ) ٣٤ : ٠٣
ھ
تھر ت ی جدا کے باس ا نئے نخون کو گیاہ کے
جیگل کی گرقب سے جھرا ئے کا میصویہ تھا۔ اس کے نخون

کو گیاہ کی گرقب سے۔وہ میصویہ پوجیا  ٠١ : ٣میں بارل ہوا۔
م
کیوبکہ جدا ئے دنیا سے انیی خیب کی کہ اس ئے انیا اکلوبا
بییا دے دبا باکہ خو کوئی اس پر اتمان لا ئے وہ ہلاک یہ ہو
بلکہ ہمیشہ کی ربدگی با ئے ۔
ک
م
بانیل ہیی ہے کہ جدا ئے دنیا سے انیی خیب

کی کہ ا سئے انیا اکلوبا بییا نخش دبا باکہ اس کے لوگ ہلاک یہ
ک
ل
ہو ۔خو کوئی پسوع پر اتمان ر ھےگا وہ ہلاک تہں ہوگا یکں
ہمیشہ کی ربدگی با ئے گا ۔ جدا ئے بلکل اپسا نیار  ،تہان بک
ھ
کہ قرسیون کے لئے ت ی تہیں تھیلابا ۔

سمعون ئے ہیکل میں نجے پسوع کو دبکھ کر اعلان کیا "
بک
کیوبکہ مَ یں ئے انیی ا ھون سے ببری ُاس نخات کا مساہدہ
کر لیا ہےخو ُپو ئے تمام قومون کی موخودگی میں نیار کی ہے۔

(لوقا  ) ٣٠- ٣١ : ٨یہ نخات دنیا کو  ٤١١١سال بک تہیں
مج
ھ
دی گیی۔ تھر ت ی جداوبد ات کو اور ھے یہ عطا کر ئے
م
کے لئے تہب مہربان تھا۔ یہ وہ خیب ہے خو اپسان کی
سم
جھ سے باہر ہے۔ جب ہم گیہگار اور دعا بار اپسان تھے
ہ
پو جدا ئے ا نئے بیئے کو میں نخا ئے کے لئے تھیخا ۔ یہ
بک
ہماری ا ھون کے سا مئے کمال کا ہے!
ک
بانیل ہیی ہے  ،گیاہ کی مردوری موت ہے ۔ ہمارے
بات ادم کی گیاہ کی وچہ سے گیاہ ہم پر وصیب کیا

گیا۔ لوگون ئے سوجییی بدرنں اور قربانیان بیش
ل
ھ
کیں۔ یکں جدا کو ان پر کوئی خوسی تہیں ت ی۔ بانیل
م
ک
ہیی ہے" ،کیوبکہ مکں ہی تہیں کہ َنیل بکرون کا خون

گیاہون کو ُدور کرے"۔ ( عبرانیون  ) ٤ : ٠١جیانچہ
 ،جداوبد ئے قربائی کے لئے پسوع میں ابک

ھ
'جسم' نیار کیا ۔ یہ جدا کی مرضی ت ی کہ اس کا
اکلوبا بییا انیا خون تہا ئے اور دنیا کے لئے

ہ
مر جا ئے۔ "اور ُاس کی مرضی پوری ہو جا ئے سے میں
مس
م
پسوع یح کے بدن کے وسیلے سے خصوص و مُق ّدس کیا گیا
ہ
ہے۔ کیوبکہ ُا سے ابک ی بار سدا کے لئے ہمارے لئے قربان

کیا گیا۔" ( عبرانیون ) ٠١ : ٠١

جب ہم گیاہون اور علطیون میں مر جکے تھے
پو پسوع ئے صلیب پر انیی موت سے کقارہ ادا

م
کیا ۔ " ِاس میں جدا کی خیب ہمارے درمیان ظاہر ہوئی
تھ
کہ ُاس ئے ا نئے اکلو ئے قرربد کو دنیا میں یح دبا باکہ ہم
ہ م
ُاس کے در پعے جییں۔ ت ی خیب ہے ،یہ تہیں کہ ہم ئے

م
م
جدا سے خیب کی بلکہ یہ کہ ُاس ئے ہم سے خیب کر کے
تھ
ا نئے قرربد کو یح دبا باکہ وہ ہمارے گیاہون کو میا ئے
کے لئے کقارہ دے"۔(  ٠پوجیا  ) ٠١ - ٩: ٤۔
م
نیارے دوسیو ،اگر چہ ہم جدا کی خیب جاصل کر ئے
کے لاپق تہیں تھے ،جداوبد ئے ا نئے اکلو ئے بیئے
تھ
مس
 ،پسوع یح کو دنیا میں یح کر اس کا نیار ہمارے
سا مئے بیش کیا باکہ اس کا خون تہابا جا ئے اور صلیب
پر مر جا ئے۔

)ECHO OF HIS CALL (URDU
پسوع ئے مخالفب تہیں کی ۔ اس کی بدپرنں ارماپش اور
مصلونیب میں  ،پسوع ئے انیا وعدہ پورا کیا اور کی مرضی
ہ
پوری کی ۔ ہمارے لئے یہ باقابل پقیں جبر ہے۔ ت ی وچہ
ہ
ہے کہ رسول پولش میں جدا کی روح سے تھر ئے اور
م
ابدروئی اپسان کو جدا کی خیب کی خورائی  ،لمیائی  ،گہرائی اور

م
اونخائی کو جا نئے کی پصیخب کربا ہے ۔ ا نئے جدا کی خیب
ھ مس
ضخ
سمج
کو اس کے یح میظر سے ھے ۔ ات ی یح کے داپرے
ہ
مس
کہ
میں ابیں ۔ بانیل یی ہے" ،پسوع یح کا خون میں
تمام گیاہون سے باک کربا ہے"۔ پسوع ات کو بلابا ہے ۔
"اے تھکے مابدے اور پوجھ بلے د ئے ہو ئے لوگو ،سب مبرے
باس اؤ! َمیں تم کو ارام دون گا"۔( میی ) ٨٢: ٠٠

سم
م
م
جدا ئے خو خیب ہم پر خو خیب پرسائی ہے وہ علم ا سے جھ
سمج
م
تہیں سکیا ہے ۔اگر ات اور میں جدا کی خیب کو ھئے ہیں
م
پو ہم خوس قسمب ہیں۔ ہم ا نئے جدا سے کیسے خیب ظاہر کر
ہ
م
سکئے ہیں جش ئے میں گیاہ سے جھرابا؟"کیوبکہ جدا سے خیب
ع
سے مراد یہ ہے کہ ہم ُاس کے اجکام پر مل کرنں۔ اور ُاس کے

اجکام ہمارے لئے پوجھ کا باعب تہیں ہیں" ( ٠پوجیا)٣ : ٥
***********



مبری جکومب شراکت داری کی موپر میال کے طور پر بلید ہے ۔
ع
ورپر ا ظم اتم پرنیدر مودی

سوموار کو ورپر اعظم پرنیدر مودی ئے کہا مبری جکومب ،
ہی ۔
دوسیان کی جکومب سہرپون کی سمولیب کے لئےمخان ہے  ،موپر

ہ
میال کے طور پر بلید ہے ،اور خواپون کو اوار دے ر ی ہے۔مودی
اس مخان کے سات سال پورے ہو ئے کا خوات دے ر ہے تھے ۔یہ ان
ھ
کے ورپر اعظم بیئے کے پعد  ٨١٠٤میں نیان کی گیی ت ی ۔

(د اکیامکش باتمش نیور ) ٨١٨٠ .٠١.٢ ،

ورپر اعظم پرنیدر مودی
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م
ج
گڑے سے ل نک
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( ناسیر ایس سام سنلوا راج کی رندگی سے نجریہ )

سم
ج
ل
"جو ند ھے وہ ھ ے"

"جو کلام بڑ دھناں دے وہ جوس خال ہو گا ،منارک ہے وہ جوخدا بڑ تھروسا ر ھے"۔( امسال ) ٠٢ : ١٦
میری خدمت کے تہلے جند سالوں کے یعد  ،منں نے یہ خا بیے
ملک مس
کی جواہس بندا کی کہ خدا کے عیر ی یجی خادم ا بیے ممالک منں کنسے
ر ہیے ہنں  ،وہ ابیی روخابی رندگی کنسے گڑار نے ہنں اور عیر ممالک منں
مج
ل
مل
خدمات کنسے خلابی خابی ہنں۔ نکں اں دیوں ھے یہ یو مالی مدد ی اور
ھ کم ھ
ہ
یہ ی لوگوں کی مدد اور میرے ناس روخابی صلاخنتوں کا ت ی ی ت ی ۔

میری خیرت کی نات یہ ہے کہ منں نے  ١١٨١منں ا بیے
لک
م
متصویوں کی دابڑی منں ھیے کی ہمت کی کہ اگست کے ہنیے منں منں
ملاننسنا خاؤں گا۔ یعد منں  ،منں یفربنا  ٣ماہ نک اس کے نارے منں تھول
نکھ م
ل
گنا۔ نکں اخانک منں نے انک دں ابیی دابڑی د ی اور خسوس کنا کہ
میرے ملاننسنا کے دورے کے دں نیری سے فربت ار ہے ہنں۔ منں تہنں
خابنا تھا کہ منں کنا کڑوں اور اس لیے منں نے یہ معاملہ دعا کے ساتھ خدا

ل
کش ھ
کے سا میے لانا۔" ابیی ی ت ی قکڑ منں ُا جھ کڑ بڑیساں یہ ہو خاننں نلکہ ہر
خالت منں دعا اور الیجا کڑ کے ابیی درجواسننں خدا کے سا میے ننس کڑبں۔
ک
دھناں ر ھنں کہ ات یہ سکڑگڑاری کی روج منں کڑبں۔ (قلنتوں) ٦ : ١۔
ک
دں گڑر گیے  ،جھ تہنں ہوا۔ منں خابنا تھا کہ منں عیر ملک

ل
منں تہنں خا سکنا تھا اور خدمت تہنں کڑ سکنا تھا ۔ نکں منں نے خدا بڑ ابنا
ک
مج
اعیماد تہنں ھونا۔ ھے انک ا یسے تھابی سے ملیے کا موقغ ملا جو ملاننسنا خنسے

ممالک منں خدا کے کلام کی خدمت کے لیے خانا تھا۔ منں نے ا سے ابیی
مج
ا سے عیر ملک خا نے کی جواہس کے نارے منں بنانا ۔ اس نے ھے
گ
مسورہ دنا کہ منں اس سے خنیی منں اس کے ھر بڑ ملوں ناکہ اس معا ملے
ص
منں مرند معلومات اور مسورہ خاصل کنا خا سکے۔ جنانچہ انک یح منں اس
گ
مج
کش
کے ھر گنا۔ اس نے ھے بنانا کہ وہ اس دں ی اور کام منں مصروف تھا
مج
اور ھے ا گلے دں اس سے ملیے کو کہا ۔ جت منں ا گلے دں گنا یو اس نے
مج
مج
ھے دوسرے دں ا نے کو کہا۔ یہ انک ماہ نک خاری رہا اور ھے ابنا وقت
مج
اور ننسہ جڑج کڑنا بڑا۔ اجڑ منں ھے اجساس ہوا کہ وہ اس معا ملے منں

م
میری مدد تہنں کڑنا خاہنا تھا۔ یعد منں  ،انک دں اس نے جھ سے کہا ،
"ات ملاننسنا تہنں خا سکیے۔ جو لوگ میرے خنسے ہیر مند اور ہوسنار لوگ
ھ
ہنں وہ ملاننسنا خا سکیے ہنں۔ ملاننسنا منں کوبی ت ی ات کو قتول تہنں کڑے
گا۔ ات میرے ناس مت انا۔"

ھ
منں نے تھر ت ی امند تہنں چھوری۔ منں اس کے نارے
منں خدا سے دعا کڑ رہا تھا اور خدا کی مرضی کا ابتظار کڑ رہا تھا۔ دں گڑر نے
گیے۔
دو ہفیے یعد  ،جت منں ا بیے دقیر منں موصول

ہو نے وا لے جطوط کو بڑھ رہا تھا  ،ملاننسنا سے انک جط انا۔ یہ ملاننسنا
ک
منں خدمت کڑ نے وا لے نادری دیوا راجولو کا جط تھا ۔ اس کا جط جھ
یوں تھا:
م
س
" یح منں میرے بنارے تھابی سام سنلوا راج  ،منں
کنایوں کا عاسق ہوں۔ اج منں انک کنات کی دکاں بڑ گنا تھا جو بڑابی کناننں

فروجت کڑنا ہے۔ جت منں انک مفند کنات دھوند نے کی کوشس کڑ رہا
مج
تھا  ،ھے ات کی انکو اف ہیر کال ( اس کی نلاہت کی گو نح منگڑبں ) رسالہ

م
مل
کی انک بڑابی کابی ی۔ جت منں نے بڑھنا سروع کنا یو خدا نے جود جھ
مج
مج
سے نات کی۔ اس نے ھے قوں کنا اور کہا " ،بڑا نے مہرنابی ھے تہلے
ھ تھ
کے مسانل ت ی یجنں۔ منں داک کے اجڑاخات تھر دوں گا ۔ منں ات
ک
کو دابی طور بڑ دن ھنا خاہنا ہوں۔ منں ات کے سفر  ،کھا نے

اور تہاں ر ہیے کے اجڑاخات بڑداست کڑ نے کے لیے بنار
ہوں۔ بڑا نے مہرنابی ملاننسنا اننں۔ منں ات کے لیے سنگایور اور
ہ
اندوننسنا خا نے کے لیے مرند ابتظام کڑوں گا۔ منں ات خنسے خدا کے
م
خادموں کی ضرورت ہے۔ بڑاہ کڑم قوری جوات دبں " ختت کے ساتھ
ہ
 ،نادری دیواراجولو ۔ جنانچہ خنسا کہ منں نے ابیی دابڑی منں تہلے ی لکھا
تھا  ،منں نادری دیواراجولو کی دعوت کے در یعے اگست  ١١٨١منں ملاننسنا
ھ
کا دورہ کڑ نے کے قانل ہوا ۔ منں سنگایور اور اندوننسنا ت ی خا سکا

اور جولوگ گناہوں ،لعنتوں اور غربت
منں تھے اں سننکڑوں لوگوں کو بنلتغ کی ۔ اور
مس
منں نےخداوند یسوع یح کی طرف سے دی گیی نجات
مج
ھ
کی ت ی بنلتغ کی۔ خداوند نے ھے اں ممالک منں خدا
کے تہت سے خادموں کی دوسیی خاصل کڑ نے کے قانل

بنانا۔ وہ اج نک میرے اچھے دوست ہنں۔
مج
خداوند نے ھے مرند بڑکت دی اور کیی نار
جتوبی افریقہ  ،امرنکہ  ،ایگلنند  ،سکات لنند  ،فرایس  ،جڑمیی ،
سونیررلنند  ،کننندا  ،اسیرنلنا اور سری لتکا خنسے ممالک کا
دورہ کڑ نے منں میری مدد کی اور ہراروں لوگوں کو یسوع
مس
یح نارے منں بنلتغ کی!
مج
ات تہت سے لوگ ھے کیی ممالک کے
ل
دورے کی دعوت دے ر ہے ہنں  ،نکں منں تمام
جم
دعوت نا مے قتول تہنں کڑ سکا۔ خدا نے ھے اس خد
نک یوارا ہے۔
م
س
بنارے قارننں  ،خداوند یسوع یح جس کی
منں بنلتغ کڑنا ہوں وہ سجا خدا ہے۔ وہ راہ  ،سجابی اور

رندگی ہے۔ اس بڑ تھروسہ کڑو ۔اس کے ناس اؤ۔ اس
کی خدمت کے لیے ا گے اننں۔ وہ ات کو ساندار طر یقے
سے رہیمابی کڑے گا اور ات کو بڑکت دے گا۔
"اس نے بیھر کو نابی کے نالات منں ندل دنا سخت بیھر

ش
نابی کے ج مے منں "(ریور٨: ١١١

OUR BANK DETAILS:
NAME : Echo of His Call
A/C No.: 60380 5022319
BANK : ICICI Bank
BRANCH : Anna Salai, Chennai -2.
IFSC CODE No. : ICIC 0006038
Google Pay : 98410 71858

NAME : S. Sam Selva Raj
A/C No.: 102329 34679
BANK : State Bank of India
BRANCH : Triplicane, Chennai-5.
IFSC CODE No. : SBIN 0000249
SWIFT CODE No.: SBI NIN BB 455
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ھ
 لعنتوں آور غربت منں بھے آں،ب ی جا سکا آور جولوگ گناہوں
مس
سننکڑوں لوگوں کو بنلتغ کی ۔ آور منں نےجدآوند یسوع یح کی طرف سے دی گیی
مج
ھ
نجات کی ب ی بنلتغ کی۔ جدآوند نے ھے آں ممالک منں جدآ کے بہت سے جادموں

کی دوسیی جاصل کڑ نے کے قانل بنانا۔ وہ آج نک میرے آچھے دوست ہنں۔
مج
،  آیگلنند،  آمرنکہ، جدآوند نے ھے مرند بڑکت دی آور کیی نار جتوبی آفریقہ
 آسیرنلنا آور سری لتکا جنسے ممالک کا،  کننندآ،  سونیررلنند،  جڑمیی،  فرآیس، سکات لنند
مس
!دورہ کڑ نے منں میری مدد کی آور ہرآروں لوگوں کو یسوع یح نارے منں بنلتغ کی
مج
ل
 نکں، آت بہت سے لوگ ھے کیی ممالک کے دورے کی دعوت دے ر ہے ہنں
مج
منں بمام دعوت نا مے قتول بہنں کڑ سکا۔ جدآ نے ھے آس جد نک یوآرآ ہے۔
مس
،  جدآوند یسوع یح جس کی منں بنلتغ کڑنا ہوں وہ سجا جدآ ہے۔ وہ رآہ، بنارے قارننں
سجابی آور رندگی ہے۔ آس بڑ بھروسہ کڑو ۔آس کے ناس آؤ۔ آس کی جدمت کے لیے

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

Annual Subscription : Rs. 100/-

The multifarious activities of Echo of His Call Ministries
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 them by going into the site as well as
downloading them and get blessed.
Your letters, prayer requests and your financial helps
(Money Orders, Cheques or Demand Drafts, NEFT, PayPal
(Sam Selva Raj, sam@echoofhiscall.org) PhonePe (98410
71858), Gpay (98410 71858), Western Union, MoneyGram) 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 for updation.

آ گے آننں۔ وہ آت کو ساندآر طر یفے سے رہیمابی کڑے گا آور آت کو بڑکت دے گا۔
ش
""آس نے بیھر کو نابی کے نالات منں ندل دنا سخت بیھر نابی کے ج مے منں
)٨: ١ ١(ریور
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Donations by any individual or organization to Echo of His
Call Educational Trust are eligible for Income Tax exemption
under Section 80G of the Income Tax Act. Official receipts will be
issued for this purpose. Please make your Demand Drafts /
Cheques / M.O. for such donations in favour of Echo of His Call
Educational Trust and send to us.
Account Name : ECHO OF HIS CALL EDUCATIONAL TRUST
Account Number : 1023 2923 805
Bank Name : STATE BANK OF INDIA
Branch
: TRIPLICANE, CHENNAI - 600 005
IFSC Code
: SBIN 0000249
SWIFT Code : SBI NIN BB 455

Life Subscription : Rs. 2000/-
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10, Mohammed Abdullah 2nd Street, Chepauk, Chennai - 600 005, India
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YOU CAN SEND YOUR DONATIONS BY ONLINE ALSO

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 14th SEPTEMBER 2021
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
Owned and published by S. Sam Selva Raj from New No. 8 & 10, Old No. 18 & 19, Mohammed Abdullah 2nd Street, Chepauk, Chennai-600 005 and printed by him at
Echo of His Call Printers, New No. 8 & 10, Old No. 18 & 19, Mohammed Abdullah 2nd Street, Chepauk, Chennai-600 005. Editor: S. Sam Selva Raj.

