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مقدس باییل

مہربائی سے ا سے باد کزیں

متی ٢٥ – ١٨ : ١
مس
یسوع تح کی پیدایش یوں ہوئیُ :اس وقت ُاس کی ماں مریم کی
چک ھ
می
گتی یوسف کے سایھ ہو ی ی ی کہ وہ روح القدس سے چاملہ پائی
ھ
ھ
گتی۔ ای ی ُاں کی سادی یہیں ہوئی ی ی۔
م
ُ ١٩اس کا یگیتر یوسف راست پار یھا ،وہ علاپیہ مریم کو پدپام یہیں
کرپا چاہیا یھا۔ ِاس لئے ُاس نے چاموشی سے یہ رسیہ یور نے کا ارادہ کر

لیا۔
ہ
ھ
ی
 ٢٠وہ ِاس پات پر ا ی غور و فکر کر ی رہا یھا کہ رت کا فرسیہ
خوات میں ُاس پر ظاہر ہوا اور فرماپا” ،یوسف پں داؤد ،مریم سے
گ
سادی کر کے ُا سے ا پئے ھر لے ا نے سے مت در ،کیوپکہ پیدا ہو نے
والا بچہ روح القدس سے ہے۔

عس ک
ُ ٢١اس کے پییا ہو گا اور ُاس کا پام ی ی ر ھیا ،کیوپکہ وہ اپتی قوم

کو ُاس کے گیاہوں سے ِرہائی دے گا۔“
ک
 ٢٢یہ ست چھ ِاس لئے ہوا پاکہ رت کی وہ پات یوری ہو چا نے
ھ
خو ُاس نے ا پئے پتی کی معرقت فرمائی ی ی،
پک
” ٢٣د ھو اپک کیواری چاملہ ہو گی۔ ُاس سے پییا پیدا ہو گا اور
ک
لوگ ُاس کا پام عمایواپل ر ھیں گے۔“ (عمایواپل کا مطلت ’چدا

ہمارے سایھ‘ ہے۔)

Editor : S. SAM SELVA RAJ

 ٢٤جت یوسف چاگ ُایھا یو ُاس نے رت کے فر سئے کے فرماں کے
گ
مطایق مریم سے سادی کر لی اور ُا سے ا پئے ھر لےگیا۔
ل
 ٢٥یکں جت پک ُاس کے پییا پیدا یہ ہوا وہ مریم سے ہم یستر یہ ہوا۔
عس
اور یوسف نے بچے کا پام ی ی رکھا۔

یسوع

Vol. XXII

"اور دپکھُ ،یو چاملہ ہو گی ،اور اپک پییا پیدا کرے گی  ،اور ُاس کا پام
ک
ر ھیا " ( -لقا ) ٣١ : ١
“... BEHOLD, THOU SHALT CONCEIVE IN
THY WOMB, AND BRING FORTH A SON,

AND SHALT CALL HIS NAME

یھائی مییول ای م پال راح

!JESUS

م
یہوداہ کے لوگ ستحا کے ا نے کا نے پائی سے اپیطار
مس
کر ر ہے یھے کیوپکہ وہ  ٥٨١قیل تح سے پاپلیوں کے دور سے اچیتی
چک
مرائی کے طوق سے جھیکارا چاصل کرپا چا ہئے یھے۔ اں کا جیال
م
یھا کہ ا نے والا ستحا داؤد چیسا پادساہ ہو گا ،ایہیں سیاشی طور پر

م
یمہارے درمیاں سے ،یمہارے یھاپیوں میں سے چھ
چیسا پتی پرپا کرے گا۔ یم ا سے سیو گے( "...اسیییا ١٨
مس
) ١٥:۔ میدرجہ پالا پیسں گوپیاں یسوع تح کی پیدایش
سے ١٥٠٠سال یہلے چدا کے پدپدو کی طرف سے اپیں۔

بحات دلا نے گا ۔
اس پر چدا کا کلام چاص طور پر ٠٠٠ -١٠٠سال یہلے
میکاہ اور یسعیاہ پییوں کے در یعے اپا۔ میکاہ پتی نے وہ
پیدایش کے پارے میں پیسں گ
ی
وئ
مس
ھ
چگہ ی ی پیائی جہاں سے تح ا نے گا :
پ
ل
ل
چدا کے پیئے کے رمیں پر ا نے کی یسیں گوئی پرسوں یہلے
" یکں اے پیت چم افرایہ ،اگرجہ یو

مس
ھ
پرا نے عہد پامہ میں کی گتی ی ی ،یعتی یسوع تح کی پیدایش سے
یہت یہلے۔ یعقوت نے اپتی موت سے یہلے ا پئے بچوں کو پرکب
ئہ

ئپ

م

ہ

ک

ل
یہوداہ کے ہراروں لوگوں میں جھوپا ہے ،یکں وہ
بچھ میں سے مترے پاس وہ ا نے گا خو اسراپیل میں

د پ ے و نے؛ا پ ے ییوں یں سے ی وداہ و اپک پرکب دی اور چک
مراں ہو گا۔ جش کا چلیا یہلے سے یعتی ارل سے
ہ
کہا’’ ،یہوداہ سے غصا یہیں ہئے گا اور یہ ی اس کے پاؤں کے
ہ
ے ( -میکاہ) ٢: ٥۔
مس
درمیاں سے کوئی فایوں د پئے والا ،جت پک سیلوہ ( تح) یہ
ل
پیت چم دوسری صورت میں پروسلم کے فرپب اپک
ا نے( ‘‘...پیدایش) ١٠: ٤٩۔ پلعام پتی نے کہا” ،یعقوت سے
چل
ک
اپک سیارہ یکلے گا۔ اسراپیل میں سے اپک غصا یکلے گا‘‘ (گیتی ٢٤شہر افرایہ ہلاپا یھا۔ اگرجہ یہ تم یھا ،اسراپیل کا
چک
چک
مس
گ
یقیل کا مراں ،اپدی مراں اس سے ا نے گا۔
) ١٠:۔ موشی نے اپتی رواپ ی سے یہلے اسراپیل کی یوری جماغت
.....صفچہ  ٣پر چاری ہے
کو پرکب دی اور کہا " ،چداوپد یمہارا چدا یمہارے لئے
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from your dearly beloved brother...
م
ھ
"جو حداوبدکا جوف ما نے ُاس کے باس حقوظ قلعہ ہے جس میں ُاس کی اولاد ی ی بتاہ لے سکیی ہے۔(امسال) ٠٩: ٢١

مش
یج میں بتارے یھابنو اور یہنو،
مش
ہمارے ُحداوبد اور نچات دہتدہ نشوع یج کے

بتارے بام میں ات کو سلام!
بک
ہم یہ د ھیے کے قابل ہیں کہ دبتا یھر کے لوگ
وبائی امراص کی سدبد صورنچال کے نعد دوبارہ مصروف

حدا کی مرضی کو حابتا اس کی اوار سیتا ہے۔ ہم حیتا
ک
ربادہ چھ کر نے کی مشق کربں گے ،ہمارے لیے ا سے یہچابتا اور
ہ
کربا ابتا ی اساں ہوگا۔ ُحدا کی یھبربں ُاس کی اوار ُستیں گی اور
یہچابیں گی (نوجتا )١ - ٣ : ٢٢۔ وہ حدا کی اوار کو حاں لیں گے

کہ وہ اس کی ببروی کربں۔ رار یہ ہے کہ اگر ات اسائی
ک
ہیں۔ ہم لوگوں کو جطرات سے نچا نے کے لیے حدا کا سکر ادا سے دسیتات ہیں اور جو چھ حدا دکھابا ہے اس پر
ع
مل کر نے کے لیے حلوص دل سے بتار ہیں ،نو ات
کر نے ہیں۔
ہ
ہ
م اں لوگوں کے سکر گرار یں جیہوں نے ا بیے ا سے نقییی طور پر حاں سکیں گے۔

جطوظ ،ای متل اور مدد کے در نعے ہماری جوصلہ افرائی

کی۔ حدا نقیت ًا ات کو پرکت دے گا اور ات کی یمام دغاؤں کا
م
جوات دے گا۔ ہم ات کو ابیی دغاؤں میں سلسل ایھا نے

رس قضل کے سا میے
ر ہیے ہیں اور ات کی ضروربات کو ع ِ
ہ
ک
ھ
ر ھیے ہیں۔ حیسا کہ ہم ی ی ات کی طرح انساں ہیں ،میں

ات کی دغاؤں اور نعاوں کی ضرورت ہے۔ ابیی دغاؤں میں
ک
ہ
میں ضرور باد ر ھیں۔

بک
اح کل ہم د ھیے ہیں کہ دبتا یھر میں یہٹ سے
حدا کے لوگ ابیی ربدگنوں میں حدا کی مرضی کو حا بیے میں
دسواری کا سکار ہیں۔ وہ یہٹ سے احیتارات میں سے ُحدا کی

مرضی کا ابیچات کر نے سے قاضر ہیں ،جو نظاہر ُحدا کی مرضی کی
ل
ل
طرح ہے تکں ہو سکتا ہے یہیں ! تکں میں نے بابا ہے کہ

حدا ا بیے لوگوں کے درنعہ اس کی مرضی کو حا بیے کی حکمٹ کو
ل
کھ
ی ی یہیں رو کے گا۔ تکں جں لوگوں کو اس کی مرضی نوری
جق ق
کر نے کی کوئی ن ی جواہس یہیں ہے وہ حدا کی مرضی کو حابتا
م
مشکل حشوس کر نے ہیں۔

)- Postal Courses (3 languages

س
ُحداوبد ُحدا ُاس حص پر ابیی مرضی ظاہر یہیں
ع
کرے گا جو ُاس کے را سیے کی ن متل کر نے میں باکام رہا ہے جو
ُا سے ماضی میں دکھابا گتا یھا۔ ببر اگر ات کو ماضی میں
دکھا نے گیے چھو نے چھو نے معاملات میں اس کی مرضی کی
ع
ن متل کر نے کا کوئی نجریہ یہیں ہے نو حدا کی کوئی دمہ داری
یہیں ہے کہ وہ رپردسٹ حبروں میں ابیی مرضی کو ظاہر

کرے ۔ ہمارے لیے حدا کی اوار کو یہچابتا اور سیتا کوئی مشتلہ
ہ
یہیں ہوگا اگر ہم نے ا بیے چروا ہے کے طور پر یہلے ی اس کی
کس
اوار سیی ہے اور حاں لتا ہے کہ حدا کی اوار ی ی ہے اور

یہ ہماری ربدگنوں میں کیسے کام کرئی ہے۔
ل
تکں مشتلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ماضی میں حدا
کی اوار سیی ہے اور اس کی اظاعٹ اور ببروی کر نے میں باکام

ر ہے ہیں نو یھر ا بیے جطرات اور پرے حالات کے وقٹ اس
سم
کی مرضی کو چھتا یہٹ مشکل ہوگا۔

BIBLECOR

ECHO GROUP

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

Pastor S. Sam Selva Raj
Angeline Selvakumari Henry, M.A., M.Ed.
MANAGING EDITOR

Pastor Alex Samson Sam, B.Th., M.Div.
ADMINISTRATION

Bro. N. Prakasam, M.A., General Manager
EDITORIAL BOARD
Sis. Jesy Veena Sam
Bro. M. Paulraj, M.A., B.Ed.
Sis. Serena Bevin, M.A., M.Phil., B.Ed.

CORE ADVISORS
)Er. C.G.S. Babu Rao, B.Tech., M.Tech (DM
Dr. S. Rabinder Boaz, M.S.
Dr. J.R. Jeyabalan
Adv. N. Balaji, B.Com., B.L.
Sis. Ajitha Mary, M.A.
Aud. K. Puratchivendan, M.Com., B.L.

PUBLISHER, PRINTER & PROPRIETOR

Pastor S. SAM SELVA RAJ
Echo of His Call Printers
nd

10, Mohammed Abdullah 2 Street,
Chepauk, Chennai- 600 005, India.
Phone : (+ 91- 44) 2852 8282, 2852 9293,
2854 7766
Cell : (+91) 98410 71852, 95661 31858

E.mail ID

sam@echoofhiscall.org
biblecor@yahoo.co.in
WEBSITES

www.echoofhiscall.org
www.stpaulsmatriculation.com

)Our Ministries: ECHO OF HIS CALL Monthly Magazines (16 languages

Theological Correspondence Courses (2 languages) Church Planting  Nehemiah Bible Colleges Gospel Printing Press
Great Commission Partners  St. Paul’s Matriculation School Crusades Community Development

1

ECHO OF HIS CALL - URDU

3

DECEMBER 2021

ع
ھ
پو اس کا خل یہ ہے کہ ات کو ای ی سے اس بات کی  % ٢٢٢اظاعٹ کز نے اور اس بز مل

ہ
کز نے کے لٹے ابک مضیوط فیضلہ کزبا خا ہٹے خو اللہ نے ات کو یہلے ی کز کے دکھابا ہے ،خا ہے
وہ چھوبا ہو با بزا با مسکل۔ ات اسائی سے خدا کی روچ کے درپعہ رہتمائی خاصل کزبن گے خو
ضخ
اچ ات کو بزپساں کزبا ہے اور ات کی مسکل صورنچال مین تج کام کزبا خا بٹے ہین۔

ھ
ات ا بٹے مس ک
ل وفٹ مین ابک مضیوط اپساں بیین گے !درجقیقٹ خدا اچ یی ا پسے
س
لوگوں کی بلاس مین ہے !!ات عین مطاپق خص ہوسکٹے ہین !!!
خدا ات بز رچمٹ کزے!

مس
تج پسوع مین ات کے خادم،
شم
باسبر اپس شتم شیلوا راچ اور ابلکس ت سن شتم۔

(+91) 98412 71858 / 98410 71858
E.mail : samselvaraj333@gmail.com

مس
پسعیاہ بتی خو پسوع تج کی بیداپس سے پقربی ًا  ٠٢٢سال یہلے ربدہ
ض
رہااس نے یہٹ وا ج طور بز کہا:
بک
"...د ھو ،ابک کیواری خاملہ ہوئی ،اور بییا بیدا
ک
کزے گی ،اور ُاس کا بام عماپوبیل ر ھے گی (پسعیاہ) ٢١: ٧۔
ہ
"ہمارے لٹے ابک نچہ بیدا ہوا ،مین ابک بییا دبا
گیا :اور خکومٹ اس کے کید ھے بز ہوگی۔ اور اس کا بام خبرت

ابگبر ،مسبر ،عالٹ خدا ،ابدی بات ،امن کا سہرادہ کہلا نے گا
(پسعیاہ ) ٠: ٩۔ پسعیاہ مین ،نچے کا بام دبا گیا ہے ،عماپوبل کا
مس
مطلٹ ہے خدا ہمارے سایھ۔ جٹ ہم پسوع تج کو فیول کز نے
ہین ،پو وہ ا نے گا اور ہم مین ربدہ ر ہے گا۔ وہ میدرجہ بالا باموں
کے

سایھ

ہم

مین

ربدہ

ر ہے

گا!

فرشتہ نے بیداپس کا اعلاں کیا۔
ھ م
یہٹ سے لوگوں کو امید ی ی کہ ستچا کیواری کے رچم سے پکلے گا
ھ
ب
خیسا کہ پسعیاہ نے یسییگوئی کی ی ی۔ یہٹ سی پوخواں لزکیاں اں
م
کے در پعے ستچا کی امد کی یمیا کزئی یھین۔ اگزجہ ابک کیواری کے
ھ
لٹے خاملہ ہوبا "بدبام ہوبا" یھا۔ ات ی ی یہٹ سے لوگوں

نے"خدا کی ماں" بیٹے کے میقرد اعرار کا ابتچات کیا اور ابیطار کیا ۔
خبرابیلُ ،خداوبد کا فرشتہ مریم کے سا مٹے خاصر ہوا ،ابک کیواری
ھ
م
می
جس کی گتی ابک پوشف بام اد ی سے ہوئی ی ی؛ خو داؤد کی
ابک پسل ،گلیل کے سہر باصرت مین رہیا یھا  ،اس نے ا سے
سلام کز نے ہو نے کہا" ،اے خاپوں جس بز رت کا خاص فضل
ہوا ہے ،سلام! خداوبد ببرے سایھ ہے ۔

پو عورپوں مین میارک ہو !جٹ اس نے فر شٹے کو دبکھا پو وہ
لگ
بزپساں ہو گتی اور ا بٹے ات سے کہٹے ی" ،یہ سلام کز نے کا
کیسا طرپقہ ہے!"

فر شٹے نے اس سے کہا" ،مریم ،درو مٹ ،کیوبکہ یم بز خدا کا
ھ
فضل ہوا ہے۔ "اس نے یہ ی ی کہا ،وہ خاملہ ہو گی اور ابک
ک
ع
بییا بیدا کزے گی ،اور اس کا بام پسوع ر ھے گی۔ وہ طتم ہو گا،
اور خدا کا بییا کہلا نے گا۔ اور خداوبد خدا ا سے اس کے بات
گ
داؤد کا نخٹ عطا کزے گا۔ وہ پعقوت کے ھرا نے بز ہمیشہ
ہ
کے لٹے خکومٹ کزے گا اور اس کی بادسا ی کا کوئی خایمہ یہین

ہوگا"۔

مریم نے فر شٹے سے شوال کیا" ،یہ کیسے ہو سکیا ہے ،جٹ کہ
کس
مین ی مرد کو یہین خابتی"؟ فر شٹے نے خوات دبا اور اس

سے کہا:

"...روچ القدس نچھ بز ا نے گا ،اور خدا بزبن کی

ظافٹ نچھ بز سایہ کزے گی :اس لٹے وہ مقدس خو ات سے
بیدا ہوگاخدا کا بییا کہلا نے گا – (لوقا ) ٥٣ : ٢۔
ھ
کس
ھ
مریم کیواری ی ی۔ وہ ی مرد کو یہین خابتی ی ی۔ اس
م س
ھ
می
کی صرف گتی پوشف با ی خص سے ہوئی ی ی خو داؤد کی
ھ
پسل سے یھا۔ ای ی پکاچ ہوبا باقی یھا۔ جیانچہ مریم نے
فر شٹے کے سا مٹے مدکورہ شوال کیا۔ فر شٹے نے ا سے الزبتھ
ھ
کے بارے مین ی ی بیابا ،اس کی رشتہ دار خو کہ بانچھ اور
ھ ھ
پور ی ی ی خاملہ ہوئی یھا  -کوئی شوال یہین کیا۔ اس نے
ا بٹے ات کو خدا کی مرضی کے سا مٹے چھکا دبا۔

مریم الزبتھ کی رشتہ دار ہو نے کے با طے ف ً
ورا اس کے باس گتی
ہ
اور ا سے سلام کیا۔ وہ بین مہیتہ بک اس کے سایھ ر ی۔ کیساپ ّکا
رشتہ !مریم نے ُخدا کے بیٹے کی ماں بیٹے کا شٹ سے بزا اعرار عطا
پس
کز نے بز ُخداوبد کی یتج کی۔ خیسا کہ فرشتہ نے بیابا ،مریم ابک نچے
ھ
کے سایھ خاملہ ہوئی ی ی۔

پوشف کی بزپسائی
م
جٹ یہ بات پوشف کے علم مین ائی پو وہ ابک عادل اد ی
ل
ہو نے کی وجہ اس بات کو لوگوں کو یہین بیابا خاہیا یھا ۔ یکن

ا سے جیکے سے چھود دبیا خاہیا یھا۔ جٹ وہ ا بٹے دل مین یہ شوچ
رہا یھا ۔ ُخداوبد کا فرشتہ ُاس کو خوات مین ظاہر ہوا اور کہٹے لگا،

”پوشف اب ِن داؤد ،ابتی بیوی مریم کو ا بٹے باس لے ا نے سے مٹ
ک
در ،کیوبکہ خو چھ سے وہ خاملہ ہوئی ہے وہ روچ القدس سے

ک
ہے۔ اور وہ ابک بیٹے کو جتم دے گی ،اور پو اس کا بام پسوع ر ھیا ،
کیوبکہ وہ ا بٹے لوگوں کو اں کے گیاہوں سے نچا نے گا۔ "جیانچہ
پوشف نے ابیا ارادہ بدل دبا اور جٹ بک اس کے ہاں نچہ بیدا یہ
ہوا وہ ا سے یہین خابیا یھا۔

مردم سماری اور نچے کی بیداپس
ھ
مریم چمل کے ابیدائی مر خلے مین ی ی۔ اں دپوں روم کے
گ
سہیساہ فیصر ا سیس نے ابک فرماں خاری کیا کہ اس کی سلطیٹ
کا ہر سہری مردم سماری کے لٹے ا بٹے ا بٹے سہروں مین ا بٹے
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بام درج کرا نے۔ چنانچہ توسف گلنل سے تکل کر باصرت کے سہر سے
ل
تکل کر داؤد کے سہر میں ابا خو ُاس وقٹ پبٹ چم کہلابا نھا کبوبکہ وہ
من
داؤد کے حابدان اور تسٹ سے نھا۔ اپتی گتی شدہ پبوی کے شانھ
ل
ل ہ
چٹ وہ پبٹ چم ن تچے تو چمل کا وقٹ ا گنا۔ پبٹ چم کے چھو نے سے سہر
ک
میں حینے لوگ چمغ ہو نے ،توسف کو ان کے لنے سرا نے میں مرہ
نہیں ملا اور انہیں موتسیون کے ابک با را میں حگہ مل گتی۔ مرنم
نے ا پنے نہلونھے بینے کو چتم دبا اور ا سے کبرون میں لیبٹ لنا حیسا کہ نہ

ان کا رواج نھا اور ا سے چرتی میں رکھا!
ک
ُحدا کا بینا چش نے نمام کاپنات کو نجلبق کنا ُا سے اپنا سر ر ھنے کے لنے
م
شک
مناسٹ حگہ نہیں مل ی !اس نے خود کو ابک اد ی کے طور پر حلتم
م
کس
کنا اور موتسیون کے بارا کا اپتجات کنا۔ وہ ی بادشاہ کے جل،

س
کس
سہرادے با ی ربیش کے پبگلے میں پندا نہیں ہوا ،بلکہ ات ی حگہ پر پندا
ہوا خو اتساتون کے ر ہنے کے قابل نہ ہو۔

ہون خو سٹ لوگون کے لنے ہو گی۔ کبوبکہ اج داؤد کے
سہر میں نمہارے لنے ابک نجات دہندہ پندا ہوا ہے خو

ُا سے اپنا داتی نجات دہندہ کے طور پر قبول کنا ہوبا تو ُان پر سرا کا
حکم نہ ہوبا ۔

اعلان کنا:

ہیں۔ مرنم نہ سٹ بابیں ا پنے دل میں رکھ کر سوچتی
ہ
ر ی۔ حیسا کہ فرستہ نے پنابا کہ اس کے والدپں نے اس کا بام
تسوع رکھا۔

تسوع حداوبد ہے۔ اور فرشیون نے نہ تسان دبا کہ نچے
کو کبرون میں چرتی میں لینابا ہوا باؤگے ۔ احابک فر سنے
کے شانھ ہرارون دوسرے فر سنے شامل ہو گنے اور
”اسمان کی بلندتون پر حدا کی عرت و حلال ،رمیں
پر لوگون کی شلامتی ہے ۔"(لوقا) ٢١: ٠۔
نھ
فرشیون نے نجات دہندہ کو رمیں پر تجنے کے لنے

ُحدا کی تعرتف کی اور نجات دہندہ کا ابا اتساتون کے لنے
مس
ہ
امں اور حبر خوا ی لا نے گا۔ دپنا کو تسوع تج کی

پنداتش پر خوسی مناتی حا ہنے کبوبکہ پتی توع اتسان کے
ل
لنے نجات دپنا میں ا چکا ہے۔ نکں غور کر نے کی بات
ہے کہ دپنا کو دپنا کا نجات دہندہ کیسے ملا ُانہون نے

چرواہون کو تسارت

چروا ہے چرتی میں شبر خوار تسوع سے ملنے گنے اور خوسی مناتی
اور دوسرون کو پنابا کہ انہون نے نچے کے بارے میں کنا
سنا۔ ا پنے ہم انجنل کی پنلبغ کے لنے چرواہون کی منال لینے

سمعون کو حدا کی نجات مل گتی۔
موس ٰی کی سرتعٹ کے مطاتق ہر نہلا پندا ہو نے والا مرد حدا کا نھا
اور ا سے کبوپر کے ابک خورے با دو چھو نے کبوپر کے در تعے چھرابا

حا ہنے اور انھوپں دن نچے کا حیتہ کربا ہوگا۔ چنانچہ ،اس کے
والدپں انھوپں دن تسوع کو ہبکل میں لے ا نے۔

مق س
م
پروشلم میں ،سمعون با ی ابک عادل اور ب ی جص
.....حاری ہے صقچہ نمبر  ٨پر
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ک
اس وقٹ چروا ہے اپتی نھبرپں ھیبون میں چرا ر ہے نھے اور
ھ
رات کو ان کی بگراتی کر ر ہے نھے۔ نہان بک کہ اج ن ی چروا ہے تظر
ابدار کنے حا نے ہیں۔ ان کا دن ان کے رتور سے سروع ہوبا ہے اور
کھ کھ
ان پر چتم ہوبا ہے۔ وہ سہرون اور قصبون ت ی ت ی دورہ کر نے
ل
ہیں۔ وہ نہٹ ربادہ تظر ابدار کنےحا نے ہیں ۔ نکں وہ ا پنے رتور کی
بک
حاطر اپتی حان دے د پنے ہیں۔ توچنا کے دس بات میں ،ہم د ھنے
مس
ہیں کہ تسوع تج نے اپنا موارنہ ابک چروا ہے سے کنا اور کہا" ،میں اچھا
چرواہا ہون۔ اچھا چرواہا نھبرون کے لنے اپتی حان دپنا ہے"۔
مس
ک
حدا نے ھیبون میں چرواہون کو تسوع تج کی پنداتش کی
ہل
ن ی حبر نہلے نہتجا نے کا اپتجات کنا ہے۔ چٹ وہ رات کو اپتی
ک
نھبربکربان چرا ر ہے نھے تو حداوبد کا ابک فرستہ ان کے شا منے ھرا
ہوا اور حداوبد کا حلال ان کے گرد چمکا اور وہ نہٹ در گنے۔ پب
بک
م
فر سنے نے کہا درو مٹ کبوبکہ د ھو میں ن ہیں پری خوسی کی تسارت دپنا
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حمد اور دعا موضوع  ٢١نومبر سے ٢١دسمبر بک

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
دسمبر٢١
مہرباتیون کے لنے نعرنف ہو -
چ م
 ٠٢دسمبر ن ھلے ہٹنے ہماری ضروربات کو نورا کز نے کے لنے حدا کا شکز ہے۔
 ٠٢دسمبر ہمارے رباسیی رانطہ کارون اور ان کی لگں کے لنے حدا کی نعرنف
کزتں۔
ہ
ق
 ٠٠دسمبر مٹں  ٢٦ربانون مٹں رشا لے حھا تنے اور ن شیم کز نے کے لنے حدا کی حمد
کزتں۔
ل
 ٠١دسمبر ہمارے شٹیٹ بال متبرک شکول ،نچمتاہ باتتل کا ج اور جط و کتاتت کے
کورس کے لنےحدا کا شکز ہے۔

 ٢١٦١سے اس کی بلاہٹ کی گو نج کی ہماری بارگشٹ کے لنے اس حدا کی

 ٠٢دسمبر

ہمارے اشاعٹ کار کے مددگارون اور ان کے نعاون کے لنے حدا کی

نعرنف کزتں۔
ع
 ٠٢دسمبر ہمارے دفبر اور یزبٹتگ کے ملے کے ارکان کے لنے حدا کا شکز ہے۔
 ٠٦دسمبر ہمارے شٹسکزاتت کز نے وا لے شابھیون ،دعا کز نے متٹسابھیون ،

ابمان مٹں شابھیون،ربدگی کے شابھیون اور مہان حکم مٹں شابھیون کے لنے حدا کی

نعرنف کزتں۔
 ٠٢دسمبر مرکزی کلٹشتا اور شاخون مٹں ہماری انوار کی حدمات اور تیعامات کے

لنے حدا کا شکز ادا کزتں۔
 ٠١دسمبر کام کے متدان مٹں ہمارے مسبرنون اور ان کے حابدانون کی جقاظٹ کے
لنے حدا کا شکز ہے۔

ع
 ٠١دسمبر کلٹشتاون کے ظیم اراکٹں کے لنے ُحداوبد کی نعرنف کزتں۔
 ١٢دسمبر ہماری کلٹشتاون کو تنے اراکٹں د تنے کے لنے ُحداوبد کی نعرنف کزتں۔
ع
 ١٢دسمبر ہمارے انجتل یزبٹتگ یزنس کے باصلاجیٹ ملے کے ارکان کے لنے حدا کا
شکز ہے۔
 ٢٢جیوری ہماری کلٹشتاون کے بادرنون اور مسبرنون کے لنے حدا کا شکز ہے۔
 ٢٠جیوری ہمارے حامیون یز یزکت کے لنے حدا کی حمد کزتں۔

 ٢٢جیوری دتتا کی بمام قومون مٹں امں کے لنے حدا سے دعا کزتں۔
 ٢٢جیوری حدا سے درخواسٹ ہے کہ ہر شرانی اور بدکار کو نویہ کز نے کی نوقیق عطا
فرما نے۔

 ٢٦جیوری

عطا کزے۔

 ٢٢جیوری

بارل کزے۔

ہ
ل
حدا سے دعا کزتں کہ وہ مٹں ہمارے نچمتاہ باتتل کا جون مٹں مربد طلتاء
حدا سے دعا ہے کہ وہ دتتا بھر کے رہیماؤن ،شرکاری اقسران یز شلامیی

 ٢١جیوری ہمارے رباسیی رانطہ کارون اور ان کے اہل حایہ کی حبرتت کے لنے دعا
کزتں۔

ہمارے ابگزیزی کے اشاعٹ کار کے مددگار ابم بالزاج کو تیماری سے ان

 ٢١جیوری
کی حلد صجٹ بانی کے لنے دعا کزتں۔
م
 ٢٢جیوری حدا سے دعا ہے کہ وہ اس ہٹنے مٹں ہماری ضروربات نوری کزے۔
 ٢٢جیوری ہماری حدمات اور ان کی مربد نوشٹع کے لنے دعا کزتں۔

 ٢٠جیوری ہمارے شٹسکزاتت کز نے وا لے شابھیون  ،دعا کز نے مٹں شابھیون ،
ابمان مٹں شابھیون  ،ربدگی کے شابھیون ،مہان حکم مٹں شابھیون اور ان کے اہل

حایہ کے لنے دعا کزتں۔
 ٢١جیوری ہمارے حامیون اور ان کے اہل حایہ یز حدا کی رحمیون کے لنے دعا
کزتں۔

 ٢٢جیوری

نوری دتتا مٹں اس کی بلاہٹ کی گو نج کا رشالہ یز ھنے والون کے لنے

یزکت کی دعا کزتں۔
ل
 ٢٢جیوری ہمارے شٹیٹ بال متبرک شکول ،نچمتاہ باتتل کا جر کے لنے دعا کزتں۔
 ٢٦جیوری دتتا سے کووبد ٢١ -کے حا بمے کے لنے حدا سے دعا کزتں۔
مش
 ٢٢جیوری نوری دتتا کے بمام یجیون کے درمتان امں اور خوسی د تنے کے لنے ُحدا سے

دعا کزتں۔

ع
 ٢١جیوری ہمارے ظیم بادری اور ان کے حابدان کے ارکان کے لنے ُحدا سے ُان کی
جقاظٹ کے لنے دعا کزتں۔
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........صفحہ  ٤سے ا گے جاری ہے

اس کی بلاہٹ کی گو نج جط و جظوط ٹصاب  ،صرف ہیدوشیان میں ر ہنے والں کے لنے

سسل
اسرائیل کی ٹ ی کا ائتظار کر رہا تھا ،کتوبکہ روح القدس اس
کے ساتھ تھا۔ جیسا کہ روح القدس کی طرف سے اسارہ کیا

 .٢بائیل کور

گیا تھا ،وہ ہتکل میں ابا جٹ ٹسوع کو اس کے والدئں نے
ابدر لابا تھا۔ ٹسوع کو دبکھ کر سمعون نے ا سے ائنی باتہون

مس
مس
ہم ابگرپری میں ئنے نختون اور غبر نخییتون کو بائیل کی بییادی
سجائتون جط و جظوط کورس بیس کر نے ہیں ٥٧ -صفجاب  ،ہیدی-

میں اتھابا ،جدا کو سلام کیا اور کہا":اے ُجداوبد ،اب ُٹو
ا ئنے ئیدے کو ا ئنے کلام کے مظاٹق سلامنی کے ساتھ
بک
رجصٹ کرے ۔ کتوبکہ َمیں نے ائنی ا ھون سے ببری ُاس
نجاب کا مساہدہ کر لیا ہے ۔ جو ُٹو نے تمام قومون کی موجودگی

 ٧٦صفجاب تمل ٢٦ -صفجاب۔ اب کو ابک ٹصانی کیاب ملے گی
بک
جس کا عتوان ہے ئنی ربدگی – اب کے لنے ! اس کورس کی میل کے ٹعد  ،اب کو
م
ابک سرئتقکتٹ ملے گا۔ کونی لار ی قیس تہیں ہوگی۔ اب میارک ہون گے!

عل
. ٠جط و جظوط سے دبییاب کی ٹ ن

س
میں ئیار کی ہے۔ یہ ابک اٹ ی روشنی ہے جس سے غبرتہودٹون
بک ک
کی ا ھیں ھل جابیں گی اور ببری قوم اسرائیل کو جلال

غل
ا ی در چے کی قاصلانی ٹعلنم  ٢٢٢٢رو نے کی قیس وصول کی جانی ہے
۔  ٢٤٢اٹواب والی  ٧کیابیں فراہم کی گنی ہیں۔ جدماب میں

جاصل ہو گا۔"(لوقا )٢٠-٠٢: ٠
جس
مف
سمعون ،اٹصاف ٹسید اور ت ی لوگون ی ی جیا نے ٹسوع کو
جدا کی نجاب ئنی ٹوع اٹسان کے جوا لے کر نے ہو نے دبکھا

سرئتقکتٹ دبا جا نے گا۔ جدا اب کو پرکت دے گا
لک
ہ
مربد ٹفصیلاب کے لنے میں ھیں۔

ل
م
تھا۔ یکں تہٹ سے لوگ ا سے ا ئنے نجاب دہیدہ با سنجا
کے طور پر قتول کر نے میں باکام ر ہے۔
ھ
وہ فرشتہ جو مرتم کے باس ابا تھا،اس نےیہ ت ی کہا" ،وہ

For more details, write to us.
The Chairman, Nehemiah Bible College,
Echo of His Call, Post Box 2957, CHEPAUK, CHENNAI - 600 005.

ع
ظنم ہو گا ،اور ائ ِں جدا کہلا نے گا۔اور جداوبد جدا ا سے اس
کے باب داؤد کا نخٹ عظا کرے گا"۔ ٹسوع جدا کا بییا ،جسے باب

کے طور پر اسرائیل پر جکومٹ کرے گا !ئیارے دوسیو ،ا ئنے
مس
ک
ہ
دلون کو نحہ ٹسوع نج کے لنے ھولیں ،جدا کی بادسا ی کے
وارب ئییں اور ہمیشہ اس کے ساتھ جتٹ میں رہیں۔ جدا
اب پر رچمٹ کرے !
م
س
مض
کیاب سے لیا گیا مون "کیا ٹسوع نختٹ کا بانی ہے؟"

ل
نچمناہ باپنل کا ج ج ّییی
ate for M
em
did
an

ATA

Regd
.C

سلسلہ ہوبا جا ہنے ۔ جوبکہ داؤد کی اولاد نے ُجدا کے جلاف
گ ل
گیاہ کیا تھاِ ،اس لنے لکبر ٹوب نی۔ یکں ہمارا بادساہ ٹسوع
مس
نج مقرر کردہ بادساہ کے طور پر ا نے گا۔ وہ راسییار بادساہ

Ph.: (044) 2852 8282, 2852 9293, 2854 7766, Cell : 98410 71852, 95661 31858
E.mail : biblecor@yahoo.co.in

p
rshi
be

نے دئیا کو گیاہ سے چھرا نے کے لنے فربانی کے طور پر تھنجا
ہے۔ جو کونی ا سے ائیا دانی نجاب دہیدہ قتول کربا ہے ،ٹسوع
مس
ھ
نج ا سے ابدی ربدگی دئیا ہے۔ یہ ُجدا کی مرضی ت ی کہ
مس
جٹ بک کہ ُجداوبد ٹسوع نج ہرار سالہ بادساہون کے
بادساہ کے طور پر یہ ا نے داؤد کے باس بادساہون کا ابک

ECHO OF HIS CALL - URDU

NEHEMIAH BIBLE COLLEGE

CHENNAI

درمایتہ ربان :بمل
ECHO GROUP

رکییٹ کے لتے رجشبرد امبدوار  -اے –نی -اے
چ
ع
ن ھلے  35شالون سے ظنم بادرنون
م مس
بیں الاقوا ی نچی رہنماؤن کی طرف سے نشلنم شدہ

(بھیو لوچی ) دبیباب میں شرییقکیٹ :ابک شال
دبیباب میں دبلومہ  :دو شال۔
فابلیٹ ٢٢ :چمعیٹ اور اس سے اوبر
داجلہ کے لتے جلدی کریں !

Contact : The Chairman, Nehemiah Bible College.
10, MOHAMMED ABDULLAH 2ND STREET, BELLS ROAD, CHEPAUK, CHENNAI - 600 005, INDIA.
Phone : (+91-44) 2852 8282, Cell : (+91) 98410 71852 / 95661 31858

E.mail : sam@echoofhiscall.org / Website : www.echoofhiscall.org
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( باسبر انس سام ستلوا راج کی ربدگی سے نچریہ ) "۔
سم
م
"جو پر ھے وہ اس چھ لے "( بی )٢٢: ٠٠

"پھر پھی وہ غریب کو مصیبٹ سے اونچا رکھتا ہے ،اور ُا سے ریور کی طرح خابدان یتابا ہے‘‘ (ر یور ) ١٢ ٢٢١
خدا کی مبری ورارت کے ایتدائی دیون سے ،اس نے
م
مج
ہ
ھے اینی بادشا ی کی یوشیع کے لیے ختلف طریقون سے اشیعمال
مج
کتا۔ ھے بادریون اور کلیستاؤن کے رہنماؤن
گ
نے ا ییے گرخا ھرون ،دعاییہ اجنماعات وعبرہ میں ُخداوبد
مس م
یسوع نج کی خبٹ کو بابییے کے لیے مدعو کتا پھا ۔ ُخداوبد نے مبری
یتلبع کے دوران ا ییے کلام کی یشایبون اور عچایتات سے یصدیق کی
ھ
پ ی۔

م
ابک دن ،ابک چرح کے بادری نے جھ سے درخواسٹ
کی کہ ہر ماہ ا ییے چرح میں خدا کا کلام باقاعدگی سے ستبر کرون۔ میں
مج م
ھ
نے پ ی اس کی دعوت قبول کر لی۔ ھے ختلف طریقون سے
ھ
اس کی مدد کر نے کی عادت پ ی ۔ خدا نے کوشسون کو برکب دی
م
اور چرح کی رکیبٹ میں اضافہ کتا۔ بادری نے جھ سے پہٹ یتار کتا اور
ھ
اس بر یقیں کتا اور میں پ ی اس کی اور خداوبد کی خدمٹ میں ارام سے

پھا۔

ابک خاص ایوار کو ،جٹ مبری باری ائی ،میں نے رت
م
کے جضور میں وقٹ گرارا اور چرح کے لیے ابک خضوص یبغام ملا۔ میں
ھ
نے اچ ی یتاری کی اور خلدی چرح خلا گتا اور میں اینی یتلبع کے وقٹ کا

ھ مج
مج
مبرے چہرے کی طرف دبکھا اور ھے یقیں پھا کہ بادری پ ی ھے دبکھ ر ہے
مج
ل
ہیں۔ تکں ُخداوبد ُخدا نے ھے مبرے دماع کو کافی شکون اور قصل عظا

کتا۔

گ
م
جٹ میں ا ییے ھر وایس ابا یو مبرا ابک اور دوسٹ جھ سے ملیے
کا ایبظار کر رہا پھا۔ میں نے دعا اور بایتل کی سچایبون کو بابییے کا اچھا وقٹ
مج
گرارا۔ ہماری گقتگو کے دوران  ،اس نے ھے یتابا کہ وہ خدا کے کلام کی یتلبع
کے لیے رباسنہا نے منچدہ امربکہ اور برطاییہ خا نے کا ارادہ کر ر ہے ہیں اور اس
مج
نے ھے جتد ہقبون کے لیے ا ییے شاپھ شامل ہو نے کی دعوت دی۔ اس نے
مبرا یورا ہوائی کرایہ اور دبگر اچراخات اپھا نے کا وعدہ کتا۔ پہٹ دعاؤن کے
شاپھ ،میں نے ان کی دعوت قبول کی اور امربکہ اور برطاییہ کا دورہ کتا اور ملک
م
کے ختلف گاؤن اور سہرون میں خدا کی خدمٹ کر نے کے قابل ہوا ۔ مبری
مج
س
ہتدوستان وای ی کے یغد ،خدا نے ھے
ہتدوستان میں اینی ورارت میں پہٹ ..مصروف
کر دبا۔ مبرا برابا دوسٹ جس نے خدا کے کلام کو

م
م
بابییے میں جھ سے گربر کتا وہ جھ سے ملیے ابا اور
مج
ھے دوبارہ ا ییے چرح میں مدعو کتا ۔

ایبظار کر رہا پھا۔
ل
تکں مبری خبرت کی بات یہ ہے کہ اسی دوران بادری
ف
ہم
کس
کے دہں میں ی نے مبرے بارے میں علط ی یتدا کر دی
مج
ھ
پ ی۔ جٹ مبری یتلبع کا وقٹ ابا یو اس نے ھے ابک یوت پھنچا جس
س
میں کہا گتا پھا کہ خدا کا کلام بابییے کر نے کے نچا نے کوئی اور خص گبٹ

یتارے دوسٹ ،کتا ات کو ات کے
سمج
یتارے علط ھیے ہیں؟ کتا ات اس خگہ نے خیں

کی خدمٹ کرے گا۔
سم
ج
اس خاص صورت خال میں ،میں اینی روح میں یہ ھیے کے
قابل پھا کہ یہ مبرے لیے ارمایس کا وقٹ پھا ..چرح کے ربادہ بر لوگون نے

بیں ہیں؟ اگر ایشا ہے یو ،خدا خاہتا ہے کہ ات
ے وقٹ کے لیے ضبر اور برشکون رہیں۔ وہ

ہیں چہان خدا نے ات کو رکھا ہے؟ کتا ات کو لگتا
ہے کہ ات کے مقصد کے جضول میں پہٹ سی
رکاو

ا یی

دوس

کر

ہاپ

سرف

ک
را دروارہ ھو لیے سے پہلے ابک دروارہ یتد پہیں

ے گا۔ وہ ات کو ضرور برکب دے گا۔

’’یس ا ییے ات کو ُخدا کے قوی
م
ھ کے ینجے فرویں کرو باکہ وہ پ ہیں وقٹ بر
رار کرے‘‘ ( 1یطرس )6:5۔

اپ کے سٹل فوں تیغاماپ!
ہم ا تیے سٹل فوں کے در نعے ا تیے دوسیوں سے
رورانہ نہٹ شی نصاوپر اور باتٹل کی اباپ وصول کر

ر ہے ہیں۔ در جقیقٹ  ،ہم اں سٹ سے گرر تے کے
قابل نہیں ہیں۔ ہمارے سٹل فوں سے انہیں

چدف کر تے کے غلاوہ ہمارے لیے کونی دوسرا
م
راستہ نہیں ہے۔ ل ٰہدا ہم اپ سے خیٹ اور غاجری
کے سانھ اتٹل کر تے ہیں کہ اپ ا تیے موبابل فوں پر
نھ
ل
باتٹل کی اباپ نخیے سے گرپر کرتں۔ ٹکں اپ اتنی
م
دغاؤں کی درخواسٹیں اور خصوص تیغاماپ ہمیشہ
شم
نھ
نخیے ہیں۔ ہم اپ کی چھ کے لیے اپ کا سکرنہ ادا
کر تے ہیں!
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ضزوزت ہے

RNI NO. TNURD/2000/3923, Postal Regn. No. TN/CH(C)/196/21-23

اس کی بلاہٹ گو نج

ل
( ہمازے بائبل کا ج میں ہبڈی اوز ابگرپری خا ئئے وا لے دبیبائی

ل
ل
 و یج انگلش ہائی،  چرچ بلابیبگ،  خط و خطوط کوزسز،  بائبل کا ج،  زبانوں میں ماہانہ زسا لے٦١
 سماجی خڈمات وغیزہ۔، سیمیباز،  کروسبڈ، انجبل پربیبگ پرنش، سکول

خییی- بھولوزی ) اسابڈہ کی ضزوزت ہے
: خلڈ دزخواسٹ دئں

 زو ئئے٦٢٢ سال کا خبڈہ

E.mail : sam@echoofhiscall.org

ب
بکو اف اس کال میسیزپر کی متعڈد سزگرمتوں کو ات خیسے خڈا کے نجوں کی ازادانہ یسکشوں ات اس کی بلاہٹ کی گو نج کی بازگشٹ اوز
گ
ہ
بھ
اس کی سزگرمتوں کی جمائت کر سکئے ہیں خیسا کہ زت ات کی زہیمائی کربا ہے۔ میں اں لوگوں بک انجبل یجئے اوز گرخا ھز لگا نے
ہ
کے لئے ات کی مڈد دزکاز ہے۔ اگر اباس کی بلاہٹ کی گو نج مبگرئں خاصل کربا خا ہئے ہیں نو پراہ کرم میں ا ئئے ای مبل ائی دی اوز
لک
ہ
ھ
 پراہ کرم میں ا ئئے پرا نے اوز ئئے، سبل فوں بمیز کے سابھ ھیں۔ خٹ ب ی ات ائبا داک با ای مبل ابڈزنش ئبڈبل کر نے ہیں
ھ
 زبانوں میں دسیبات ہے۔ ات ابہیں سائت پر خاکر پرھ سکئے٦١ئئے ئبابیں۔ اس کی بلاہٹ کی گو نج ہمازی وئت سائت پر ب ی

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

ہیں اوز ابہیں داؤں لود کر کے پرکت خاصل کرسکئے ہیں۔

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

 زو ئئے٠٢٢٢ امز بھز کے لئے خبڈہ

 دغا کی دزخواسبیں اوز ات کی مالی مڈد اس کی بلاہٹ کی گو نج پرا نے مہزبائی دبل کے ئئے پر ازسال کبا خا سکبا ہے۔، ات کے خطوط
۔

(Money Orders, Cheques or Demand Drafts, NEFT, PayPal (Sam Selva Raj,
sam@echoofhiscall.org) PhonePe (98410 71858), Gpay (98410 71858), Western Union,
MoneyGram, etc.) .
بھ
 موبابل فوں بمیز اوز ای مبل ابڈزنش یجیں۔/ پراہ کرم ات دئت (ئبا ئبا نے کے لئے)کے لئے ائبا لیبڈ فوں

Google Pay: 98410 71858
PayPal : SAM SELVA RAJ

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

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 14th DECEMBER 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
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