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مقدس باییل

مہربائی سے ا سے باد کزیں

امسال ٦٠ - ٦: ٢١
س
خ
 . ٦ا ُُس پز یخی نہ مار جو ُیو کل کزے گا ،ت ھے کیا مغلوم کہ کل کا دں
ک
کیا خھ فراہم کزے گا؟ .٢بیرا اییا منہ اور ا یئے ہویٹ بیری یعریف نہ
ھ
کزیں بلکہ وہ جو تخھ سے واقف ب ی نہ ہو۔ .٣ییھر بھاری اور ریٹ

خ
ل
ورئی ہے ،یکں جو احمق ت ھے ییگ کزے وہ ربادہ باقابل پزداست
ہے۔.٤عصہ ظالم ہوبا اور ظیس سیلاب کی طرج ایساں پز ا جابا ہے،
م
ل
کھل
یکں کوں حسد کا مقابلہ کز شکیا ہے؟ .٥ی ملامت حھیی ہوئی حتت
ل
سے بہیر ہے۔  .١ییار کز نے وا لے کی ضربیں وقا کا یتوب ہیں ،یکں

یفرب کز نے وا لے کے متغدد یوسوں سے جیردار رہ۔  .١جو شیر ہے
ل
ھ
وہ شہد کو ب ی باؤں بلے روبد دییا ہے ،یکں بھو کے کو کزوی جیریں
م گ
ھ می ھ
ب ی ی ی لگیی ہیں۔  .٨جو اد ی ا یئے ھر سے یکل کز مارا مارا
گ
کھ
بھرے وہ ُاس پزبدے کی مایید ہے جو ا یئے ھویسلے سے بھاگ کز ی ی
کھ
ادھر ی ی ُادھر بھربھرابا رہیا ہے۔  .٩ییل اور تحور دل کو جوس
ل
کز نے ہیں ،یکں دوست ا یئے احھے مسوروں سے جوشی دلابا ہے۔ .٦٠
کھ
ا یئے دوشیوں کو ی ی نہ حھور ،نہ ا یئے دائی دوشیوں کو نہ ا یئے باب
خ
کے دوشیوں کو۔ یٹ ت ھے مصیتت کے دں ا یئے بھائی سے مدد بہیں
ب
ما گیی پزے گی۔ کتوبکہ فریٹ کا پزوشی ُدور کے بھائی سے بہیر ہے۔
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س مس
ک
ی
ھ
ئ
ی وع یج پز ابماں ر ے سے پز یں
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ک
ھ
اس لئے َمیں بم کو ییابا ہوں ،حت ب ی بم دغا کز کے خھ مابگئے
م
ک
ہو یو ابماں ر ھو کہ بم کو مل گیا ہے۔ بھر وہ ب ہیں ضرور مل
جا نے گا۔(مرقس ) ٢٤: ٦

ک ھ
جدا نے وغدہ کیا ہے کہ جو خھ ب ی اب دغا میں
ک
مابگیں گے  ،وہ اب کو ملے گا۔ میں اس موقع سے خھ پزکتوں
کس
کو اب کے شابھ بابییا ہوں جو ی کو مل شکیی ہے۔
.٦وہ اب کو بہت ربادہ پزکٹ دے گا۔

ک
یسوع نے یوحھا” ،کیا مطلت’ ،اگز یو خھ کز شکئے ہیں‘؟ جو
ک م
ک
ابماں ر ھیا ہے ُاس کے لئے ست خھ مکں ہے۔“"
یسوع نے اس سے کہا  ،اگز یو یقیں کز شکیا ہے یو جو ابماں لابا
ک م
ہے اس کے لئے ست خھ مکں ہے" (مرقس ) ٢٣: ٩
باییل میں ہم نے ابک وا قجے کے بارے میں

م
پزھا ہے حہاں ابک اد ی ا یئے بیئے کو لے کز ابا حس میں بد
ھ
روج ب ی (مرقس ) ٢١- ٦١: ٩۔بد روج نے ا سے گویگا ییا
ھ
دبا۔ حت ب ی بد روج نے ا سے بکزا  ،اس نے ا سے ییخے بھییک

دبا وہ ا یئے دایٹ بیسئے لگا ،بد روج اس

کے منہ سے حھاگ یکال کز ا سے بھکا دبا۔ شاگزد اس سے بد
س
روج کو یکال بہیں شکے ۔ لہدا ،باب نے مسیلہ یسوع یج کے

مج
شا مئے لابا۔ باب نے یسوع ٰ سے زرے کی یوقع کی۔
م ق
اج اب حیلف سم کے مصایٹ اور پزیسایتوں سے گزر ر ہے ہوں

گے۔ اکیر اب دوسروں کے رر یجے دی گیی یکلتفوں سے پزیساں
ر ہئے ہیں۔ اس طرج کے جالاب میں  ،اب ا یئے ابدر اس ظاقت

کو دعوب دے شکئے ہیں حسے اب اشیجمال کز شکئے ہیں۔ نہ ظاقت
ک
جدا پز اب کا ابماں ہے۔ اب جدا پز یقیں ر ھئے ہیں اور اس پز
ع
مل کز نے ہیں۔ پزر گئے ابماں کے در یجے  ... " ،وہ بادشاہتوں پز
غالت ا نے اور ایصاف کز نے ر ہے۔ اُبہیں جدا کے وغدے جاصل

ہو نے۔ ُابہوں نے شیربیروں کے منہ یید کز د یئے اور اگ کے بھر کئے
سغلوں کو تخھا دبا۔ وہ بلوار کی رد سے تج یکلے۔ ......جوابیں کو ُاں کے

مُردہ عرپز ربدہ جالت میں وایس ملے۔"( غیرایتوں ) ٣٥- ٣٣: ٦
ج
۔روجائی ی متوں میں ست سے اہم یجمت وہ ابماں ہے جو جدا نے
ہ
ک
میں دبا ہے۔ میارک ہیں وہ لوگ جو ابماں ر ھئے ہیں۔ "اب
ابماں اں جیروں کا مادہ ہے حں کی امید کی جائی ہے  ،اں جیروں کا
یتوب جو یظر بہیں ائی ہیں" (غیرایتوں ) ٦: ٦۔
صفحہ بمیر  ٣پز جاری ہے ......
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کھ
خڈا کی مہزبائی ہے کہ ہم بیسٹ و بایود بہیں ہو تے۔ کتوبکہ ُاس کی سققٹ ی ی حیم یہ ہوئی ہے  -یوجہ ٠٠: ٣

مس
خڈاوبڈ یسوع یج میں ،عزبر بھائتو اور بہتون

مس
ہم اپ کو ا ئنے خڈاوبڈ اور نجاپ دہنڈہ یسوع یج کے شابڈار
بام سے شلام کر تے ہیں۔
ہ
مض
میں اس مون کے در یعے اپ سے ملنے کا اعزار خاصل
چ
ہے۔ ہم سٹ خا ئنے ہیں کہ ن ھلے دو شالون سے یوری دئنا میں
ق
یمیی خایون  ،صحٹ  ،معیسٹ وغیزہ کا بہٹ ربادہ یقصان ہو رہا
ھمک
ہے۔ وبائی ئیماری دئنا کے بمام ممالک کے عوام کو د ی
ل
ہ
د تے خا ر ی ہے۔ نکں خڈا کے قصل سے ہماری خایون
ہ
کی حفاظٹ کر رہا ہے اور میں اس دئنا میں ابک مقصڈ کے
ک
ک
شابھ ر ھنا ہے۔ وہ یوقع کربا ہے کہ ہم اس کے شابھ ھزے
ک
ک
ہون گے اور اس کے لنے چھ کرئں گے۔ ہمارے چھ
(ایسوسی ائٹ ابڈبیز) اشاعٹ مڈدگار ر اور بادری حسمائی ظور
بر بھنک ہیں اور ہمارا خڈا ان کی حفاظٹ کربا ہے۔ ہم دئنا کے
بمام ممالک کے ا ئنے بمام کارکتون اور دوشیون کے لنے اپ
ہ
م
کی سلسل دغاؤن کی درجواسٹ کر تے ہیں۔ میں مزبڈ لوگون
ھ
کی ب ی ضزورپ ہے جو ہمارے شابھ دغا کرئں۔ ان دیون ہم
باقابل ئنان روخائی حنگ سے گرر ر ہے بھے ۔ یعض
ھ
اوقاپ شاب ی کارکتون کا رویہ  ،مالی رکاوپ  ،سناسی خالاپ

وغیزہ کی وجہ تے ہمارے (فزئٹ لائں ) اول روخائی سناہتون
ہ
کو بھکا ہوا کر دبا ۔ ل ٰہڈا میں ان کی اصلاح د ئنے  ،ان کو
اشیفادہ کر تے اور ان کی جوصلہ افزائی کر تے کی ضزورپ
ن ک ھ ک ہ مت چک
ہے ۔ براہ کرم ا گے ابیں اور ا ئ ے نڈ ون و خا ے ظز ھ
مس
ھ
ب ی ہو باکہ ہمارے خڈاوبڈ خڈا یسوع یج اپ برعتٹ دے

ھ
۔ہمارے شاب ی کارکں خیسے بھائی میتوبل ابم بالراح  ،باشیز
ل
ل سم
ا نکس ار ا نکس ی سں شام اور ریورئتٹ ریسیکائنا سوروم
ل
ک
سوروخینام ائیی ربڈگی میں خڈا کے مس کی بہٹ ضزورپ ر ھنے

)- Postal Courses (3 languages

BIBLECOR

ل
ہیں۔ہمارے مزکری کلیسنا اور کلیسنا  ،بائنل کا ج  ،گاؤن
میں ہائی شکول  (،اؤپ ر نج ) باہز لوگون کےباس

ہ
ب یحنے کی خڈمٹ  ،چھنائی کا کام وغیزہ کو چھو تے طز یقے سے
دوبارہ شزوع کنا خا رہا ہے۔ ہمارے دوشیون کی ربڈگی
چ
میں موجود مالی رکاویون کی وجہ سے  ،وہ ن ھلے دو شالون
ہ
کے دوران ہماری مالی مڈد کر تے سے قاضزہیں۔ یو میں
مسکلاپ کا شامنا ہے۔ براہ کرم ہمارے شابھ مل کر

خڈا کے مزبڈ نحون کی برورس کے لنے دغا کرئں اور
ہماری مڈد کرئں۔
ہ
خڈا تے میں مزبڈ خار کنایون کے ربک خربڈ تے کے
قابل ئنابا باکہ ہماری لابیزبری کی کنابیں ہمارے نچمناہ
ک
ہ
ک
ل
بائنل کا ج میں ر ھیں۔ میں بمام کنابیں ر ھنے کے
لنے مزبڈ با نج بک ربک خربڈ تے ہیں۔ ہم تے ا ئنے
ک
ع
شکول کی عماریون میں چھ چھو تے ی میزائی کام کنے
ک
ہیں۔ مزکری کلیسنا یظام میں چھ خڈمٹ کے کام کا کام
شزوع کنا بھا۔
م
حصوص ہو تے کے لنے  ،دئنا کے لنے دغا کر تے کا یہ
صح
یج اور مناسٹ وقٹ ہے۔ بمام اقوام کے لوگون کو
ماصی کے دوران ائیی ربڈگتون میں خڈا کو یظز ابڈار
کر تے بر اغیزاف اور ایسوؤن کے خڈ تے کے شابھ
ہ
مس
خڈاوبڈ یسوع یج کے باس ابا ہوگا۔ میں خڈا سے بری
امنڈئں ہیں۔ وہ ا ئنے لوگون کو بہیں چھورے
مق
گا۔ لہڈا  ،ت ی خالاپ اور مسکلو کے باوجود ہم ائیی
مع
ط
ربڈگتون میں جزاپ کے لنے اس بر مصتو ی سے چمنے
ک
ہ
رہیں اور اس شال ی بری خیزون کی یوقع ر ھیں۔
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بم دوبارہ جی بھر کر کھا شکو گے۔ ئب بم رپ آ ئیے خدآ کے بام کی سیایس کرو گے جس
مع
کھ
نے بمہاری خاطر ِآ ئیے برے جرے کیے ہیں۔ آئیدہ میری قوم ی ی شرمیدہ نہ ہو

گی۔ ئب بم خاں لو گے کہ َمیں آشرآئیل کے درمیاں موجود ہوں ،کہ َمیں ،رپ بمہارآ
کھ ھ
خدآ ہوں آور میرے سوآ َآور کوئی بہیں ہے۔ آئیدہ میری قوم ی ی ب ی شرم شار بہیں

ECHO OF HIS CALL - URDU

آپ ہماری دعاؤں میں شامل ہیں۔ "بھائیو  ،ہمارے لیے دعا کرئں" ۔

بھ
( ١سلییکیوں ) ٥٥: ٥
مس
یح یسوع میں آپ کے بھائی آور خادم ،
ل سم
ئی آر آیس سیم سیلوآ رآج آور آ یکس ی سں سیم۔

ہو گی"۔ (جوبل) ٥٢- ٥٢ : ٥

;98412 71858 / 98410 71858

samselvaraj333@gmail.com
صفحہ بمیر  ١سے آ گے خاری ہے....

م
بییے کو سفا دئیا خاہیا بھا جو آبک بد روج کا سکار بھا۔ یسوع نے آس آد ی
سے یوجھا " ،کیا بم یفیں کر نے ہو؟ "آس نے رو نے ہو نے کہا " ،خدآوبد ،

میں یفیں کربا ہوں میری نےآعیفادی کا علاج کرئں۔“ نہ سب سے بہلے
آس کی مدد کربا ہے کہ وہ آس کے نے آعیفادی سے جھیکارآ خاصل
ک
کرے۔ وہ بھا جس کو آبماں میں چھ مسابل بھے۔ ہم میں سے بیسیر
ک
کس ھ
بجرآں کے وقب خدآ بر آئیا آعیماد ھو د ئیے ہیں۔ ہمارآ آبماں ی ب ی
طرج کم بہیں ہوبا خا ہیے۔

یسوع نے بد روج کا شامیا کیا آور کہا " .. ،یو گو بگے آور
بہرے روج  ،میں بچھ کو خکم دئیا ہوں  ،آس سے باہر آ آور آس میں
ج ھ
مربد دآخل نہ ہو" ( مرقس )٥٥: ٩۔ ِآس بر بدروج یح ُآب ی آور لر کے کو
جھ چ
شدپ سے ی ھور کر یکل گیی۔
ش
جب وہ خص آبماں میں بہیں بھا یو خدآوبد نے آس سے باپ
ھ
کی۔ آپ کی ربدگی کے مسابل جو ب ی ہوں  ،آپ آ سے دلیری سے خدآ کے
باس لے خا شکیے ہیں۔ بھر وہ آپ سے باپ کرے گا  ،آپ کی نے
آعیفادی یکال دے گا آور آپ کے مسابل خل کرے گا آور آپ کے آیسو
یوبچھ دے گا۔
کس ش
مصی
جب یییں آور مسکلاپ ی خص کی ربدگی میں آبک یقطہ سے آ گے برھ
ک
خائی ہیں یو وہ دگمگا خابا ہے آور آبماں ھو دئیا ہے۔ آپ کی نے آعییائی
مع
وہ رکاوپ ہے جو خدآ کو آپ کی ربدگی میں جرہ دکھا نے سے روکیی
ہے ۔

ھ
.٥جو ب ی آپ ما بگے گے وہ آپ کو دیگا -

ک
ھ
ِآس لیے َمیں بم کو ئیابا ہوں ،جب ب ی بم دعا کر کے چھ مابگیے ہو یو
م
ک
آبماں ر ھو کہ بم کو مل گیا ہے۔ بھر وہ ب ہیں ضرور مل خا نے
گا"۔(مرقس ) ٥٢: ١١

جب آپ دعا کر ر ہے ہیں  ،آپ کو خدآ سے آئیی ربدگی کی بمام
ہم
ضرورباپ کی فرآ ی کے لیے مابگیا خا ہیے۔ ملارمب خاصل کر نے
یگ
با آ ئیے فرصوں کی آدآئ ی کے لیے دعا کرئں با نہ آپ کے وآلد ،

کس
وآلدہ با ی دوشرے عربر کی صخب کے لیے ہو شکیا ہے ۔ آئیی
ضرورپ کے لیے خاص دعا کرئں۔ آئیی ضرورباپ کے لیے دعا کربا
ل
علط بہیں ہے۔ یکں آشی وقب میں  ،آپ کو یفیں کربا ہوگا کہ آپ
آ سے خاصل کرئں گے۔

خدآ آیوپ کے دوشیوں کے رو نے سے جوس بہیں
بھا۔ درآصل  ،خدآ آں کو شرآ دئیا خاہیا بھا۔ باہم خدآ نے آیوپ
سے کہا کہ وہ آں کے لیے دعا کرے۔ جب آیوپ نے آ ئیے دوشیوں

کے لیے دعا کی یو خدآ نے معاف کیا۔ آور بھر نہ آیوپ کی برکب کا
وقب بھا۔ خدآوبد نے آیوپ کو برکب دی آور آس کے بمام
یقصاباپ کو بحال کیا (آیوپ )١١ : ٢٥۔ ہمارے خدآ نے آ ئیے
شاگردوں کو آں کی رور مرہ کی بییادی ضرورباپ کے لیے مابگیا کی

یعلیم دی "..آے ہمارے باپ یو جو آشماں میں ہے  ....ہماری
ہ
رور کی روئی آج میں دے "( میی )١١، ٩: ٢آئیی ضرورباپ کے لیے ،
ھ
آپ کو خدآ سے دعا کرئی خا ہیے۔ جو ب ی آپ کی ضرورپ ہو  ،آں
کے لیے دعا کرئں۔ آبماں کے یعیر دعا کا کوئی فابدہ بہیں۔ "کیوبکہ

ھ
میں بم سے شح کہیا ہوں کہ جو ب ی آس بہار سے کہے گا کہ یو بہاں
سے ہب خا آور شمیدر میں خا گر ۔ آور آس کے دل میں شک بہیں
ک
ل
کرے گا  ،یکں یفیں کرے گا کہ جو چھ وہ کہیا ہے وہ ضرور ہو گا؛ جو

E.mail:

ک
چھ آس نےفرمابا وہ آ سے خاصل ہوگا "۔(مرقس ) ٥٢ : ١١آس آئب میں ،
ک
یسوع خدآ بر آبماں ر ھیے کے بارے میں باپ کربا ہے۔ آپ کو آئیی ربدگی
میں جس خیر کی بیروی کرئی ہے وہ ہے نہ دگمگا نے وآلا آبماں ۔
 .٢وہ آپ کے شا میے سے رکویوں کو ہیا دیگا-
ھ
خدآوبد نے جوآپ دبا” ،آگر بمہارآ آبماں رآئی کے دآ نے خیسا جھوبا ب ی ہو
ک
یو بم شہیوپ کے ِآس درجب کو کہہ شکیے ہوُ ’ ،آ ھر کر شمیدر میں خا لگ‘ یو
ع
وہ بمہاری باپ بر مل کرے گا "۔ (لوفا) ٢: ١٢
خدآوبد بمام رکاوبیں  ،آپ کا نے آعیفادی آور آپ کی یکالیف
دور کرے گا۔ آپ کو کم آر کم شرسوں کے دآ نے کے طور بر آبماں ہوبا
ش
کس
خا ہیے۔ ہوشکیا ہے کہ آپ کو آ ئیے خابدآں میں با ی آبک خص کے
شابھ کوئی مسیلہ ہو  -خدآوبد آس رکاوپ کو ضرور یور دے گا۔
آگر مالی مسابل با شماجی خیر آپ کی رکاوبیں ہیں یو آپ آ ئیے
ک
آبماں سے آں بر فایو با شکیے ہیں۔ ئید دروآرے ھلیں گے  ،دھیائی کے

دروآرے یوپ خابیں گے آور لو ہے کے خا لے ئیاہ ہو خابیں گے آور آپ
آ گے برھیں گے۔ وہ آں رکاویوں کو یور دے گا جو آپ کے شا میے ہیں۔
م
خدآ کے ئیدوں کو خیاط رہیا خا ہیے ۔ یسوع نے کہا " ،آبک مالک آ ئیے

ئیدے کی خدماپ کا شکرنہ آدآ بہیں کرے گا۔ نہ آس کا فرص بھا۔
م
آشی طرج جب بم وہ بمام کام کر لو گے جس کا ب ہیں خکم دبا گیا ہے  ،یو کہو

 ،ہم عیر میاقع بخس خادم ہیں :ہم نے وہ کیا جو ہمارآ فرص بھا " (لوفا١٢
مع
ف
کس
 ) ١١:ی کو آ ئیے جرآپ بر جر بہیں کربا خا ہیے۔ نہ خدآ بھا جس نے آیسا
کر نے کا خکم دبا بھا۔ وہ ضرف خدآ کا ئیدہ بھا۔ آ سے آ ئیے آپ کو خدآ
کے شا میے خلیم کر د ئیا ہے۔
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 .١بیٹے کے طور پر وہ آپ کو
مادی ،روحانی برکت دیگا -
آپ کو اپنے بیٹے کے طور پر غور کرتے
ہوئے  ،وہ آپ کو مادی اور روحانی برکتیں
دے گا۔
"جو بھی اُسے قبول کر کے اُس کے نام پر
ایمان لائے۔ اُنہیں اُس نے خدا کے فرزند بننے
کا حق بخش دیا ( یوحنا ) ٢٠: ٢
یہاں خدا ایمان رکھنے والوں کو اختیار
دیتا ہے کہ وہ اس کے بچے بنیں۔ شاید
اس دنیا میں آپ ایک حقیر شخص یا ایک
نا پسند شخص ہوں لیکن خدا آپ کو
اپنی وراثت اور تمام برکتیں دیتا ہے۔ خدا
اپنے بچوں کی وجہ سے تمام برکتیں دے
گا ۔یسوع اس دنیا میں آئے  ،معجزات
دکھائے اور اپنے بچوں کے لیے اچھا کیا۔ اس
نے کلوری میں اپنی جان دی۔ سب حقائق
ہیں۔ جب آپ ان حقائق کو پورے دل سے
قبول کرتے ہیں تو آپ خدا کے بچے بن جاتے
ہیں۔ لیکن بہت سے مواقع پر  ،آپ امید
کھو دیتے ہیں۔ اسی لیے رسولوں نے کہا
کہ تمہارا ایمان بڑھانا چاہئیے

.٢وہ ایمانداروں کے لئے عبدی
زندگی کا وعدہ کر تا ہے
 . ٢وہ ایمان لانے والے کے لیے ابدی
زندگی کا وعدہ کرتا ہے۔
تاکہ سب اُسی طرح بیٹے کی عزت
کریں جس طرح وہ باپ کی عزت کرتے
ہیں۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ
کی بھی عزت نہیں کرتا جس نے اُسے بھیجا
ہے۔
میں تم کو سچ بتاتا ہوں ،جو بھی میری
َ
بات سن کر اُس پر ایمان لاتا ہے جس نے
مجھے بھیجا ہے ابدی زندگی اُس کی ہے۔
اُسے مجرم نہیں ٹھہرایا جائے گا بلکہ وہ
موت کی گرفت سے نکل کر زندگی میں
داخل ہو گیا ہے"۔ (یوحنا ) ٠١- ٠٣: ٢ ٢
خدا زور سے کہتا ہے "انتہائی
یقین سے" وہ لوگ جو خدا کو نہیں جانتے ،
انہیں ہمیشہ کی زندگی نہیں ملے
گی۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جو باپ اور
بیٹے پر یقین رکھتے ہیں انہیں ہمیشہ کی
زندگی ملے گی چاہے ان کا کوئی بھی
ملک یا مذہب ہو۔ جو خدا کے فرزنبد بن کر
زندگی بسر کریں گے وہ ہمیشہ کی
زندگی پائیں گے۔
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ابدی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا
میں اس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ آپ کو یسوع
مسیح کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہنے کا
اچھا موقع دیا گیا ہے اور ح ٰتی کہ موت
کے بعد بھی۔
آج  ،ہمارے خداوند یسوع مسیح
اعلی
نے ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک
ٰ
مقام تیار کیا ہے جو اس پر یقین رکھتے
ہیں۔ وہ جلد ہی دنیا کا فیصلہ کرنے آئے
گا۔ یسوع کی دوسری آمد کے دوران  ،وہ
تمام لوگ جو اس میں مرے اور اس میں
زندگی بسر کرتے ہیں اس کے ساتھ اٹھائے
جائیں گے۔خد اوند اپنے ہاتھوں میں اس
دنیا کا فیصلہ کرنے کا بڑا اختیار رکھتا
ہے۔ اور وہ ان لوگوں کو ہمیشہ کی
زندگی دیتا ہے جو اس پر ی ایمان رکھتے
ہیں۔ "اور اس کو اختیار دیا ہے کہ
وہ فیصلہ بھی کرے  ،کیونکہ وہ ابن آدم
ہے" (یوحنا ) ٠٢: ٢
 .١وہ آپ کو روشنی کے بچوں
کے طور پر برتاؤ کرتا ہے -
" میں دنیا میں ایک نور ہوکر آیا ہوں
تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان رکھتا ہے
وہ اندھیرے میں نا رہے۔
جو لوگ یسوع مسیح پر یقین
رکھتے ہیں وہ روشنی کے بچوں کی طرح
رہیں گے۔ اس نے ان لوگوں کو رکھا ہے جو
اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ روشنی کے
بچوں کے جیسے رکھا ہے تاکہ تم اندھیرے
میں نہ رہو۔ یسوع مسیح اس دنیا میں
آپ کو نور کے بچے بنانے کے لیے آیا تھا نہ
کہ اندھیرے کے بچے بننانے کے لیے؛ وہ
آپ کی پریشانیوں اور دکھوں کے لئے
قیدی کے طور پر نہیں ہے۔
آپ کو دوسروں کو روشنی دینے
کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ شاید آج آپ کو
مسائل اور مصائب کا سامنا ہو اور آپ
دوسروں کو روشنی دینے کے قابل نہ
ہوں۔ خدا کا فضل اور رحمت آپ کو آپ
کے تمام مسائل سے نجات دلائے گا اور آپ
کو عظیم بنائے گا ۔ وہ آپ کو روشنی کی
راہ پر رہنمائی کرے گا اور آپ کو
دوسروں کو

روشنی دینے کے قابل بنائے گا ۔
 .٢آپ عجوبے اور معجات کو
انجام دینگے -

"مجھے تم کو مزید بہت کچھ
بتانا ہے ،لیکن اِس وقت تم اُسے برداشت
نہیں کر سکتے"۔(یوحنا) ٢٠: ٢١
میں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ جو مجھ
" َ
پر ایمان رکھے وہ وہی کچھ کرے گا جو
میں کرتا ہوں۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ اِن سے
َ
میں باپ کے
بھی بڑے کام کرے گا ،کیونکہ َ
پاس جا رہا ہوں۔ اور جو کچھ تم میرے
میں دوں گا تاکہ باپ کو
نام میں مانگو َ
بیٹے میں جلال مل جائے۔ جو کچھ تم میرے
میں کروں گا۔
نام میں مجھ سے چاہو وہ َ
(یوحنا)٢١- ٢٠: ٢١
یقینا ،خدا کے آپ کی زندگی میں
ایک بڑا وعدہ دیا ہے ،آپ کی زندگی میں
آپ معجزات کا تجربہ کریں گے اور آپ
بڑے معجزات کو انجام دینگے ۔ یسوع نے
کہا " ،جو کچھ باپ کا ہے وہ میرا
ہے ۔ وہ مجھے جلال بخشےگا کیونکہ وہ
مجھ سے لیتا ہے اور تمہیں دیتا ہے۔ اگر
آپ اس کے احکامات پر عمل کریں گے تو
آپ کو اوپر کی تمام برکات ملیں
گی۔ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے
حوالے کریں اور اس کی برکات کثرت سے
حاصل کریں !خدا اپ پر رحمت کرے!!
******************
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م
حمد اور دعا کے نقاط  ٢١ -یی سے  ٢١جون تک

ک
مہرتانی سے یہ کاعد ہر وقت ا نے تاس ر ھٹں اور ان نقات کے لنے لگاتار دعا کرتں
ت
م
ک
حاتداں کو بمام براتیوں سے جقوط ر ھتا ہے۔ بمیر  : ١١حدا ہمارا حدا ہمارے اقضل تادری انس سیم ستلوا راج اور اس کے

دعا کے نقاط

حمد کے لنے نقاط
ہ
اکیوبر  : ٢١حدا کی نعرنف کرتں کہ اس نے مٹں ا تئے انجتل برتٹتگ برنس مٹں اس کی تلاہت کی گو نج
ق
( ٢١رتانوں مٹں )حھا تئے اور نوری دتتا مٹں ن سیم کر نے کے قاتل تتاتا۔
م
اکیوبر : ٢١تادرنوں اور ہماری بمام کلٹستا کے میروں کے لئے حدا کی نعرنف کرتں۔
اکیوبر : ٢٢اس کی تلاہت کی گو نج کے اشاعت کار مددگار اور اں کے حاتدانوں کے لئے حدا کی نعرن ۔ف

کرتں۔
م
اکیوبر  : ٢٢حدا کی حمد کرو کہ اس ہٹئے مٹں ہماری حدمات کو نورا کر نے کے لئے اتتا مہرتاں ہے۔
ع
اکیوبر  : ٢١ہمارے کارکیوں بر حداوتد کی بہت شاری ن میوں کے لئے اس کی نعرنف کرتں۔
اکیوبر : ٢٢کام کی حگہوں مٹں ہمارے مشیرنوں اور اں کے حاتدانوں کی حقاظت کے لئے حدا کی

نعرنف کرتں۔
اکیوبر : ٢٢ہماری قوم کی حقاظت کے لئے حدا کی نعرنف کرتں۔
اکیوبر : ٢٦ہمارے رتاسیی کواردتٹتیرر اور اں کے حاتدانوں کے لئےحدا کی نعرنف کرو ۔
م
اکیوبر : ٢١ہمارے انجتل برتٹتگ برنس اور موبر کارکیوں کے شابھ اس کے شلشل کام کے لئے حدا

کی نعرنف کرتں
ع
ستگ
اکیوبر  ٢١٦١: : ٢٢کے نعد سے رشالہ کی حدمت سے ہماری وان ی بر حدا کی نے تتاہ ن میوں کا
شکریہ ۔

اکیوبر : ٢١ہمارے شٹیت تال متیرک شکول کے برنستل  ،اشاتدہ اور دتگر ستاف کے لئے حدا کی

نعرنف کرتں ۔
اکیوبر : ١١دعا مٹں ہمارے شراکت داروں  ،حتدہ د تئے وا لے شراکت داروں  ،ابماں کے شراکت
داروں ( ،لانف تارتیر)امر بھر کے شراکت داروں اور مہاں حکم کے شراکت داروں اور اں کے
حاتدانوں کے لئے حدا کی نعرنف کرتں۔

ل
اکیوبر  : ١٢حدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے نحمتاہ تاتتل کا جوں کو برکت دی۔
نومیر : ١٢ہمارے دقیر اور خوشخیری کی شرگرمیوں بر نعمت کے لئے حدا کی برھانی کے شابھ نعرنف

کرتں ۔

بمیر  : ١٢ہر وقت ہماری حقاظت کے لئے حدا کی نعرنف کرتں۔

نومیر  : ١٢بمام اقوام کے انخاد اور امں کے لئے دعا کرتں۔
نومیر  : ١٢حدا کے بمام تتدوں کی صجت کے لئے دعا کرتں۔

نومیر  : ١٦حدا سے دعا کرتں کہ وہ ہماری بمام مالی اور حسمانی ضرورتات نوری کرے۔
نومیر : ١١ہمارے انگلس انسوشی اتت اتدتیر کی حلد صجت تانی کے لئے دعا کرتں۔

نومیر  : ١٢ہمارے شراکت داروں اور رتاسیی رانطہ کاروں اور اں کے حاتدانوں کے لئے دعا

کرتں ۔

نومیر  : ١١ہماری بمام حدمات شرگرمیوں کی کامتانی کے لئے دعا کرتں۔
نومیر  : ٢١بمام کلٹستا کے لئے دعا کرتں کہ وہ شالمیت مٹں مضیوط ہوں۔
مک
نومیر  : ٢مٹستات کے عادی افراد اور شر نستدوں کی مل نخات کے لئے دعا کرتں۔
مس
نومیر  : ٢٢بمام یحی تیظیموں بر برکت اور حقاظت کے لئے دعا کرتں ۔
ہ
نومیر : ٢١حدا سے دعا کرتں کہ وہ مٹں ہتدوستاں کے عیر رشانی شدہ مقامات بر خوشخیری
بھتلا نے کی نوقیق دے
مک
نومیر  : ٢٢دتتا مٹں کوروتا وابرس کے مل حا بمے کے لئے حدا کی رحمت کے لئے دعا کرتں۔
نومیر  : ٢٢نوری دتتا مٹں لوگوں کی حقاظت کے لئے دعا کرتں۔

ل
نومیر  : ٢٦ہمارے نحمتاہ تاتتل کا جوں کی اتیظامیہ اور اں کی نوشٹع کے لئے دعا کرتں۔
ہ
میر  : ٢١حدا سے دعا کرتں کہ وہ ہماری حدمات کے در نعے مٹں تئے ابماتدار وں کو دے۔

ق
نومیر  : ٢٢ہمارے اقضل تادری انس ۔سیم۔ ستلوا راج اور اں کے حاتداں کے افراد کی ہر سم
کی بری طاقیوں سے حقاظت کے لئے دعا کرتں ۔
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خدا اچھے لوگوں کے ساتھ رہیگا
)

 ٢توار یخ ( ٩٩:٩١

ناسثر اتس – ستم ستلوا راج کے رر تعے کلیستا میں دنا گتا تیعام

وفادار رندگی گزار نے کا اجز ظاہری طور پز اکثر تہیں دنکھا خانا۔ ہم
ہ
دنکھ سکتے ہیں کہ مرد چھوٹ اور ناظل میں ر ہتے ہیں۔ یہ میں
م
ل
سو چتے پز جیور کز سکتا ہے " ،وفادار رندگی گزار نے کا کتا فاندہ؟" تکں

خیسے خیسے دں گزر نے ہیں  ،جو لوگ وفادار ہو نے ہیں  ،اتہیں خدائی
م
مدد تہت رنادہ ملتی ہے۔ "انک وفادار اد ی پزکیوں سے تھرتور ہوگا:

( "...امتال ) ٢٢ : ٢٢
 .٩خدا فورا اں کی دعانیں سں لے گا۔
 . ٢خدا اں کی درجواسیوں کو میظور کزے گا۔

 . ٣خداوند کا فرستہ اں کی مدد کے لتے ہمیشہ تتار ر ہے گا چت وہ
چطرے میں ہوں۔

ک
ِجزفتاہ خداوند اسراتتل کے خدا پز تھروسا ر ھتا تھا۔

تہوداہ میں یہ ِاس سےتہلے اور یہ ِاس کے تعد اتسا نادساہ ہوا۔ وہ خدا
کھ ھ
کے ساتھ لیتا رہا اور ُاس کی نثروی کز نے سے ت ی ت ی نار یہ انا۔ وہ ُاں
ع
اچکام پز مل کزنا رہا جو خدا نے موسی کو د تتے تھے۔ ِاس لتے خدا ُاس
ھ کس
کے ساتھ رہا۔ چت ت ی وہ ی مقصد کے لتے تکلا تو ُا سے کامتائی خاصل
ہوئی ٢(".....سلاظیں )٧- ٥: ٩٢۔
 ٢سلاظیں ناٹ  ٢٢میں  ،ہم اسی نادساہ کو سدند تتماری میں تھیسے
ہو نے نا نے ہیں۔ اس نے اتتا چہرہ دتوار کی طرف مورا اور خداوند سے
دعا کی " ،اے خداوند  ،میں یجھ سے التجا کزنا ہوں  ،اٹ ناد رکھ کہ میں

نثرے سا متے سجائی اور کامل دل کے ساتھ کیسے خلتا رہا ہوں  ،اور وہ کام
کتا جو نثری تطر میں اچھا ہے....۔"( ٢سلاظیں  )٢٢:٣اس سے تہلے ہم
مس
اتتا رسالہ انک تجی پزتس میں چھاٹ ر ہے تھے۔

انک نار اس پزتس کے (سثرواپزر) اتیظام کز نے وا لے نے
ک
م
جھ سے کہا " ،ناسثر  ،چت ہم دتتا کے لوگوں کے لتے جھ
ہ
اچکاماٹ لیتے ہیں تو میں اس کے لتے نیسے ملتے کا تقیں ہو
ک
ل
خانا ہے۔ تکں چت ہم خدا کے تتدوں کے لتے جھ کام

م
کز نے ہیں تو اں سے نیسے لیتا تہت سکل ہونا ہے۔ اگزچہ
اں کے ناس نیسے ہیں  ،وہ ادا کز نے کو تتار تہیں ہیں۔ میں

خثراں ہوں کہ وہ خدا کے لتے کیسے کام کز نے ہیں!
ہ
ناتتل میں میں ا تسے لوگ ملتے ہیں جو 'وفادار' اور 'ستد ھے'
لوگ ہیں۔ 'وفادار' ہو نے اور 'اچھے' ہو نے کے درمتاں گہرا
تعلق ہے۔  ٢توار یخ ٩ : ٩١میں  ،ہم پز ھتے ہیں  ..." ،خداوند
اچھے (ستد ھے) کے ساتھ ہوگا"۔
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زبور ٢، ٠ : ٠١میں ہم پڑھتے ہیں " ،جو سیدھا
چلتا ہے وہ خدا کی پاک پہاڑی پر چڑھتا ہے"۔
"کیونکہ خداوند کی آنکھیں پوری زمین لگی
رہتی ہیں  ،تاکہ ان کی طرف سے خود کو
مضبوط دکھائے جن کا دل اس کی طرف
کامل (سیدھا) ہے۔" ( ٢تواریخ ) ٩: ٠٦۔خدا کو
ایک سیدھی نسل کی ضرورت ہے (لوقا ٠١ : ٠
) ۔ " ...وہ ان لوگوں کے لیے ڈھال ہے جو
سیدھے چلتے ہیں""(امثال ) ١ : ٢۔ " ...نوح ایک
انصاف پسند (سیدھا) آدمی تھا اور اپنی
نسلوں میں کامل  "...۔ (پیدائش  ) ٩ : ٦۔"میں
قادر مطلق خدا ہوں میرے سامنے چلو  ،اور
تم(سیدھے) کامل ہو "(پیدائش ) ٠ : ٠١۔ خداوند
نے شیطان سے کہا  ،کیا تم نے میرے بندے ایوب
پر دھیان دیا ہے کہ زمین میں اس جیسا
کوئی نہیں  ،ایک کامل اور سیدھا آدمی  ،جو
خدا سے ڈرتا ہے اور برائی سے بچتا ہے "(ایوب٠
)٨:
"پھر اس کی بیوی نے اس سے کہا  ،کیا تو اب
بھی اپنی دیانت کو برقرار رکھتا ہے ؟ خدا پر
لعنت کرو اور مر جا "(ایوب ’’ ) ٩ : ٢میرے لیے
 ،تو نے مجھے میری دیانت داری پر قائم رکھا ،
اور مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے چہرے کے سامنے
بسایا ‘‘ (زبور) ٠٢ : ١٠۔ "تیمتھیس کے لیے ،
ایمان میں میرا اپنا بیٹا ٠( "... :تیمتھیس) ٢: ٠
سب سے پہلے  ،نوح کو اپنی نسل
میں الگ کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں خدا کا شکر
ادا کرنے کے قابل بھی ہونا چاہیے کہ اس نے
ہماری بری نسل میں تنہا کھڑے رکھا ۔ خدا ہم
میں سے ہر ایک کو مختلف صلاحیتیں ،
مختلف آواز  ،فضل اور مواقع دیتا ہے۔ جب
میں اپنے کمرے میں اکیلا ہوں تو میں خدا
سے دعا کرتا ہوں " ،میں آپ کی تعریف کرتا
ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ اگر آپ میرے
ساتھ نہ ہوتے تو میں یہ سب کچھ نہیں کر
سکتا تھا" ۔ یہ اس کی خدائی طاقت اور
مسح کی وجہ سے ہے کہ ہم اس طرح کے
عظیم کام کرنے کے قابل ہیں۔ ہمیں شفا ملتی
ہے۔ خدا نوح کو اپنی بری نسل میں ایک
سیدھا آدمی دیکھ سکتا تھا۔ ہمیں بھی
سیدھے رہنا چاہیے اور خدا کے ساتھ چلنے کا
موقح حاصل کرنا چاہیے۔ جب ہم لالچی نہ
ہوں  ،تمام معاملات میں سچے ہوں اور
ہمیشہ خدا سے ڈریں  ،خدا ہمارے ساتھ چلتا
ہے۔ جب ہم تنہا ہوتے ہیں تو ہم خدا کی
موجودگی کا تجربہ کر سکتے ہیں۔
دوسری بات  ،خدا نے نوح کو بلایا
اور ایک کشتی بنانے
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کے لیے کہا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں " ،خدا مجھے
اکیلے بلائے اور مجھے خاص طور پر بتائے۔ پھر میں
اس کی اطاعت کروں گا۔ " اگر خدا ہم سے بات کرے
تو ہمارے کان تیز اور دل صاف اور کھلا ہونا
چاہیے۔ جب ہم دنیا کے تمام فریبوں میں ملوث ہیں
اور ضمیروں کو داغدار رکھتے ہیں تو وہ کبھی بھی
ہمیں مسح نہیں کرتا یا ہم سے بات نہیں
کرتا۔ اگر ہم خدا کے بچوں کی طرح رہتے
ہیں تو ہم اس کی آواز سن سکتے ہیں۔ اگر ہم خدا
سے ڈرتے ہیں اور ایک صالح زندگی گزارتے ہیں تو وہ
تمام بیماریوں  ،مسائل اور دکھوں کو دور کر دے
گا اور ہمیں اس کی آواز سننے کے قابل بنائے گا۔
میں نے میری زندگی میں بہت واضح طور
پر تین بار خدا کی آوازسنی ہے۔ یہ بہت پیاری آواز
ہے۔ ایک بار میں نے اسے اپنے نام سے پکارتے ہوئے
سنا۔ ایک اور بار  ،اس نے مجھے اپنی خدمات کے
لیے بلایا۔ تیسری بار  ،اس نے مجھ سے وعدہ کیا جب
میں بیمار پڑا تھا۔ ان تجربات کی حفاظت کرنا بہت
مشکل ہے۔
خدا کے عزیز بچو  ،وہ ظالم خدا نہیں ہے
کہ وہ تمام اچھی چیزوں اور خیرات کو بھول
جائے جو تم نے کی ہیں (عبرانیوں) ٠١: ٦۔ وہ ایک
راستباز خدا ہے۔ اگر آپ اس کے سامنے راستباز ہیں
اور اپنے آپ کو اس کے سامنے 'قابل افراد' کے طور پر
پیش کرتے ہیں تو وہ یقینا آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ آپ
اس کی آواز بھی سن سکتے ہیں۔ ان سب سے بڑھ
کر  ،وہ آپ کو اپنی مرضی پوری کرنے کا فضل
عطا کرے گا۔
خدا کی نعمتوں کا انحصار اس عزم پر ہے
جو ہم اس کے کام میں رکھتے ہیں۔ ہم یقینا اس کی
آواز سن سکتے ہیں۔
تیسری بات یہ ہے کہ نوح کو خدا کی
طرف سے کام بھی ملا ۔ ہمیں وہ خادم بن کر نہیں
رہنا چاہیے جنہیں خدا کی طرف سے احکامات
موصول نہیں ہوئے۔ جب آپ اپنے آپ کو مکمل طور
پر خدا کے حوالے دیتے ہیں تو آپ خدا کو اپنے ساتھ
چلتے ہوئے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ
ہے کہ ہم اس کے فضل اور اس کی محبت میں
نہیں ہیں  ،ہم اس کے کام خدا ثر انداز میں کرنے
میں ناکام ہیں۔ جب ہم اپنے طور پر چیزیں کرتے ہیں
 ،ہم ناکامیوں سے ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم خدا کی
مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں تو یہ ہمیں بڑی
اگلا  ،خدا ہمیں اہل بناتا
طاقت دیتا ہے۔
ہے۔ لہذا ہم مہارتیں بڑھا تے جاتے ہیں۔ وہ ہمارے کام
میں ہمیں انعام بھی دیتا ہے۔

بعض اوقات ہم نے کچھ خادموں کے والدین
کے الفاظ سنے تھے " ،میرے بیٹے نے خداوند
کی خد مت اپنا لی ہے ۔ میں حیران ہوں
کہ وہ کیسے زندگی گزارے گا"۔ جو لوگ خدا
کی بادشاہی کے لیے کام کرتے ہیں وہ اس
دنیا کے عظیم ترین لوگ ہیں۔ خدا ان لوگوں
کو برکت دینا چاہتا ہے جو اس کی بادشاہی
کے لیے کام کرتے ہیں۔ نوح خدا کے دیئے ہوئے
تمام کاموں کو مکمل کرنے کے قابل بھی
تھا۔

.
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ک
ئی یار  ،ہم خدا کی طرف سے د ینے گنے منصوتوں کو قنول
کر نے متں یا قایل ہتں۔ اگر یہ ہماری صلاحنت سے یاہر ہے تو ہم خیراں
ہ
ہو نے لگنے ہتں۔ خدا ہم متں سے ہر ایک سے توقع کریا ہے کہ ہم و ی
ہ
ہ
کرے جو وہ ہم سے کروایا خاہنا ہے۔ متں یالکل و ی کریا خا ہنے جو وہ

ہ
ک ھ
متں کر نے کے لنے کہنا ہے  ،خا ہے چھ ت ی ہو۔
اخر متں ہم نے پرھا  ،توح نے کنا " ...خدا کے خکم کے
ک مک
ہ
مطاتق  ،اس نے اتسا ی کنا" (ینداتش )٢٢: ٦خدا وہ ست چھ مل
کرے گا جو اس نے شروع کنا ہے۔ جو اس نے اپ کی ریدگی متں شروع

کنا ہے  ،وہ تورا کرے گا۔ حش مقصد کے ساتھ اس نے اپ کو یلایا  ،وہ
ا سے ضرور تورا کرے گا۔ خدا سے در نے کے لنے اپ کو ضرف ا ینے اپ
کو یدلنا ہوگا۔ خدا کی تظر کے سا منے سچے رہو۔ چھوپ مت تولو۔ تہت سے
ل
لوگ سخ تولناخا ہنے ہتں۔ نکں اس سے تہلے وہ چھوپ تو لنے ہتں ۔
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خدا چھوتوں کو استعمال تہتں کرے گا۔ ا ینے
اپ کو ا تسے لوگوں کے طور پر یندیل کریں جو
ل
ل
لا چی تہتں ہتں۔ لا خ سے تفرپ کر نے کی

کوشش کریں۔
"خدا اچھے لوگ کے ساتھ ر ہے گا"۔ ( ٢توار یخ ) ٩٩: ٩١

*************

TAX EXEMPTION
Donations by any individual or organization from India 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

سم
"جو ند ھے وہ جھ لے"

( ناسیر ایس سام سنلوا راج کی رندگی سے نجریہ )

ک
"جو کلام پر دھناں دے وہ جوس خال ہو گا ،منارک ہے وہ جوخدا پر تھروسا ر ھے"۔( امسال ) ٢١ : ٩٦
سال  ٩١٩١کے دوراں ایئی خدمت کے ایندائی دتوں
متں  ،متں ا ینے ماہایہ (منگریں ایکو اف ہر کال )
م
رسالہ اس کی یلاہت کی گو یخ کو خنلف ریاتوں متں
م
خنلف یتشہ ورایہ چھنا ی کے کارخاتو (پرتش )کے

ساتھ چھا ینے کا کام سویپ رہا تھا حں کے مالک
مس
عیر ئچی تھے ۔ ریادہ پر وقت ،وہ لوگ چھنائی کا

کام کر نے سے یاجوس ر ہنے تھے کنویکہ اس کی یلاہت
مس
کی گو یخ ہمتشہ خداوید تسوع ئخ کی طاقت کا اعلاں
ہ
کرئی ر ی ہے جو اں کے مدہئی عقندے کے خلاف
ھ
م
ت ی۔ اس لنے اس کی یلاہت کی گو یخ سے نعلق
مچ
م
کام رو کے رہنا تھا اور اس طرح ھے ہر ہتنے متں
اس رسالہ کی اساعت متں یاقایل یناں مسکلاپ کا
سامنا کریا پرا۔

ایک یار  ،ہماری اساعت کے ایک خاص
مچ
م
مل
ہتنے متں  ،ھے تہت سی علطناں ی
مس
۔ خداوید تسوع ئخ کا یام تمام صفحاپ سے
م
ہنا دیا گنا اور اس طرح چملوں کو نے عئی
مک
اور یا مل ینا دیا گنا۔ متں قاریتں یک
تھ
کس
رسالہ ئخنے سے قاضر تھا ۔ اس طرح ی
کس
یہ ی طرح  ،متں ہر یار تہت مسکلاپ کا

سامنا کر رہا تھا۔ میرے یاس اینا مالناپ
کس
تہتں تھا کہ متں چھنائ کا کام ی دوشرے
چھا ینے وا لے سویپ سکوں کنویکہ یہ پرییر
ک
نگ
ادای ی متں چھ پرم تھا۔ تہاں یک کہ
ک
مچ
میرے چھ دوستوں نے ھے اساعت یند
مچ
ں نے ھے اینا
کر نے کا مسورہ دیا۔ اتہو

خدا نے میرے دعاؤں کو سنا

اور میری ضرورتوں کو تورا کنا

ک
(پریتنگ پرتش) چھنائی کا کارخایہ ر ھنے کی ضرورپ پر اضرار
کنا ۔ متں اداس تھا۔

ایک خاص دں کی سام میرے دہں متں
ایک ینا حنال ایا۔ جویکہ متں خداوید خدا کا کام کر رہا تھا  ،اس

لنے متں نے ا ینے اپ سے سوال کنا کہ متں اس صورپ
خال کو خداوید خدا کی طرف کنوں یہ اتھاؤں حش کی
متں خدمت کریا ہوں ۔ حنایچہ متں ایئی دعا کی کوتھری
متں گنا اور خداوید کے سا منے چھک گنا۔ متں رتور٢٦: ٩٩١
متں یاینل کی ایپ کو یاد کر نے کے قایل تھا حش متں کہا گنا

ہے " ،متں نے ا ینے راہ یناں کنے ہتں اور اپ نے میری
یاپ سئی ہے....۔
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اس کی نشر تح اس طرح کی حا شکئی ہے " ،جٹ میں نے ا نیے طر نقے
مج
ق
ن صنل سے نناں کیے نو اب نے ھے خواب دبا"۔

اشی مناشیٹ سے  ،میں نے حڈاوبڈ حڈا کو انئی دغا کی
م
کویھری میں بلابا جس طرح ابک تچہ ا نیے باب کو انئی خقوظ حگہ پر
ک
مڈعو کربا ہے باکہ جھ فوابڈ حاصل کر شکے اور اننڈانی دنوں سے ا سے
انئی ربڈگی کی کہانی شنابا سروغ کر دی  ،جہاں بلکل حاک ،میں سے
مج
حڈا نے ھے بلابا اور اتجا ایھابا یھا ( رنور ) ٣٣: ٦٣١۔ میں نے
م
خشوس کنا کہ کونی مٹری دغا کے الفاظ شں رہا ہے۔ مٹری نوری
شم
کہانی جھا نے میں کافی وفٹ لگا۔ میں نے اس سے ابک تجے کی
طرح باب سے نوجھا۔ یھر میں نسٹر پر حلا گنا۔ حڈا نے مٹرے دل
ف
میں ابک حاص سم کا شکوں دبا اس اجساس کے شایھ کہ میں نے

حڈاوبڈ حڈا کے شایھ باب جیٹ کی ہے اور حڈا نے مٹری دغابیں شئی
ہیں۔
گ
ص
لگ
ل
ا گلے دں ئح  ،مٹرے نن ی فوں کی ھیئی تخیے ی۔ جٹ
میں نے رنسیور ایھابا نو دوسرے سرے سے ابک اوار انی" :یہٹ
ھ ص
اج ی ئح !حڈاوبڈ کی نعرنف !!میں ابڈھرا پردنس سے نعلق
ک
مج
ر ھیے والا رنو رنیٹ شنڈرم ہوں ۔ ھے اب کا فوں یمٹر گوریمیٹ
ل
نن ی فوں داپربکٹری سے ملا ہے۔ ننارے یھانی  ،میں اب کے شایھ
مج
ابک باب ننابا حاہنا ہوں۔ ھے اب کی دغا اور مشورے کی صرورب
م
ہے۔ مٹرے باس ابک جھونی (پربینگ پرنس) جھنانی کی سیں

ہے۔ میں ا سے ابک طوبل عر صے سے اتخنل( پربکیس)کی جھونی
کنابیں اور کنا تجے جھا نیے کے لیے اشیعمال کر رہا ہوں۔ اب میں
مش
نورھا ہو رہا ہوں اور ابک ئجی نیظئم کو بلاس کر نے کی کوشس کر رہ ا
مش
ہوں خو ا سے صرف ئجی کنابیں جھا نیے کے لیے اشیعمال کر
شکے۔ بہ حلیے والی حالٹ میں ہے …"۔

مش
میں نے اس سے کہا " ،ننارے یھانی  ،میں ئجی
کناتچہ حڈمٹ میں شامل ہوں اور ہمارا رشالہ کئی ربانوں میں
شانع کر رہا ہوں اور ہنڈوشناں  ،بینال  ،نیگلہ دنس  ،باکشناں
اور سری لیکا میں  ٦١رباں نو لیے وا لے لوگوں بک کام کر رہا ہوں

۔میں بیسہ ور جھنانی کر نے والوں کے در نیے مٹرے یمام رشالہ
اور کنابیں جھا نیے میں یہٹ مشکلاب کا شامنا کر رہا ہوں۔
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ک
ق
م
شکل کے جھابا حابا ہے اور مقٹ ن شئم کنا حابا ہے۔ حڈا نے ا نیے جھ
ھ
تخوں کو اس نیے پربینگ پرنس کے اخراحاب نورے کر نے کے لیے ی ی
ل
بالا۔ ابک بار میں یہٹ اداس یھا نکں اب میں ا نیے پربینگ پرنس کو
مش
دبکھ کر رب میں خوس ہوں۔ رب ہر وفٹ اجھا ہے۔ نشوغ ئح کل ،

اس لیے ،صرف کل  ،میں نے ابک نو نے ہو نے دل کے شایھ
مش
م
حڈاوبڈ حڈا نشوغ ئح سے الئماس کی ہے کہ اس شنلے پر فانو با نے
مج
میں مٹری مڈد کرنں۔ ھے خوشی ہے کہ اس نے مٹری دغا فیول

کی۔ اگر حڈاوبڈ اب سے باب کربا ہے نو میں اب کی (پربینگ پرنس
م
) جھنانی کی سیں فیول کر نے کے لیے ننار ہوں۔ اور اگر انسا ہے نو ،

اح اور ہمیسہ کے لیے ابک حیسا ہے!
ھ
ننارے فاربیں  ،اح حڈاوبڈ اب کو ی ی بلا رہا ہے باکہ اب
مع
انئی ربڈگی میں ابک پرے چرے کا تچربہ کرنں۔ دنناوی حالاب بہ
بک
ک
مش مع
د ھیں !دننا خو ہئی ہے اس پر کاں بہ دو !! حڈاوبڈ نشوغ ئح چراب
ک
کربا ہے۔ وہ اب کے لیے حٹرب ابگٹر کام کر شکنا ہے۔ اننا دل مرور مٹ

م
میں پربینگ پرنس کو فوری طور پر انئی حگہ ییفل کر نے کا انیطام کروں
گا۔ اس نے خواب دبا " ،یہیں یھانی  ،خوبکہ اب مٹرے حڈاوبڈ اور
مش
تجاب دہنڈہ نشوغ ئح کے حادم ہیں  ،میں خوشی سے نورے پربینگ
م
پرنس اکانی کو انئی فئمٹ پر اب کی حگہ پر ییفل کروں گا"۔

م
نورا پربینگ پرنس نونب مٹری حگہ پر ییفل کر دبا گنا اور
ابک دو دں میں دوبارہ کام سروغ کر دبا گنا۔ میں ا سے دس شال
مج
سے ربادہ اشیعمال کر رہا یھا۔ یھر حڈا نے ھے ابک حڈبڈ کلر افسیٹ
کس
پربینگ پرنس دبا جس کے در نعے ہمارا یمام اتخنل لٹرتچر نعٹر ی

ہو نے دو ۔ وہ ہمیسہ اب کے لیے دشیناب ہے۔
ک
اس اجھے کام کو حاری ر ھیں خو اس نے اب کو دبا
ہے۔ حڈا اب کو پرکب دے !

***************************

حٹرنں

دروارے پر پراد بینڈ ابٹرنیٹ کے فوابڈ ے کے بارے میں
حکومٹ دیہانیوں کو مخیصر کر نے کے لیے میگا درانیو کے لیے میصوبہ ننا رہی ےہ

ل
ع
ورپر ا ظم پرننڈر مودی کے دل کے قرنب ہو نے وا لے میگا پروجنکٹ کو نئی نن ی کام اور انفارمیشں ننکنالوجی
ہ م
مل
ورپر اشونی وشیو کے تخٹ نئی رفنار ی ہے ۔ حکومٹ اب "یھارب نیٹ" پروجنکٹ کے لیے پرے نئما نے پر اگا ی ہم
ہ
ہ
حلا نے کے لیے پرابڈبگ اتجیسیوں کی حڈماب حاصل کر نے حا ر ی ہے اور گاؤں کے لوگوں سے حاننا حا ئی ہے کہ وہ انئی

ربڈگی میں گاؤں میں ابٹرنیٹ کا یہٹرنں اشیعمال کیسے کر شکیے ہیں۔
ھ
پراد بینڈ کے دخول اور یھنلاؤ سے پراہ راشٹ اور بالواشطہ رورگار اور امڈنی میں ی ی اصافہ میوفع ہے۔
ق
ہ
مہماب کا مقصڈ یھارب نیٹ کے بارے میں اگا ی ننڈا کربا اور عوام میں اس کے فوابڈ اور مو ح کو قروغ دننا
شک
ہ
شک
م
اور دیہانی ابادی کو مطلوبہ فوابڈ کو اگا ی اور حکو ئی فلاح و یہیود کی ا ئموں  ،شہری مرکور حڈماب  ،النکٹروبک -ھلانی بک
ل
رشانی کے لجاظ سے ظاہر کربا ہے۔ نن ی منڈنشں  ،النکٹروبک – باحار  ،پرنس سے پرنس حڈمٹ وغٹرہ۔ دیہانیوں کے 'اشاں
ربڈگی' کے لیے یھارب نیٹ پروجنکٹ کے در نعے میعڈد سرکاری حڈماب کی مٹربانی کی حا نے گی ۔

)(News18.com/news/india - 2.9.2021
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RNI NO. TNURD/2000/3923, Postal Regn. No. TN/CH(C)/196/21-23
WANTED
B.Ed. graduates and
Kindergarten Teachers who
have a mission oriented zeal to
work at our St. Paul’s Matriculation School, Vijayanagaram,
Medavakkam, Chennai-100.
Apply immediately:

ECHO OF HIS CALL
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/-

E.mail : sam@echoofhiscall.org

OUR BANK DETAILS:

1. Bank : State Bank of India
Branch
: Triplicane, Chennai-5
Name
: S. Sam Selva Raj
A/C No.
: 1023 2934 679
IFSC
: SBIN 00 00 249
SWIFT CODE : SBI NIN BB 455

2. Bank : ICICI Bank
Branch
Name
A/C No.
IFSC

:
:
:
:

Anna Salai, Chennai-2
Echo of His Call
6038 0502 2319
ICIC 000 6038

3. Bank : State Bank of India
(This Account is for Tax Exemption for
Indians only )

Branch
Name
A/C No.
IFSC

: Triplicane, Chennai-5
: Echo of His Call
Educational Trust
: 1023 2923 805
: SBIN 00 00 249

Google Pay: 98410 71858
PayPal : SAM SELVA RAJ

*****
E.mail : sam@echoofhiscall.org

Life Subscription : Rs. 2000/-

The multifarious activities of Echo of His Call Ministries
are supported by the free-will offerings and donations of 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 with your e.mail Id and
Cell Phone number. 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
website 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,
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 for updation.
Our address :

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.stpaulsmatriculation.com

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 13th OCTOBER 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.

