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UEBERT & BEBE ANGEL
لجنیا یب یب روا ٹربوی

 ںیم ایند یروپ  لجنیا یب یب روا ٹربوا ،ےئل تمدخ یتقو لک یک لاس یئک
 ےناچنہپ ماغیپ یتوبن روا ، ےنالیھپ (نایلیجنویا) یربخشوخ لضف ےک ادخ

۔ ےتھکر تیثیح یک ےتسد لوارہ ںیم
 یب فآ رواپ رلچین رپس ،سکنب ریئرپ ،یسیم یٹنیا ،زوین ڈگ یہ ںونود
 روا ٹربوا ۔ںیہ فنصم ےک ںوباتک یلاو ےنوہ تخورف نیرتہب یسیج ،رویل
 یملاع روا رکیپسا سنرفناک روطب رپ حطس یماوقاالا نیب وک لجنیا یب یب
 ہجو یک یریلد روا قیلخت ،ایور ینپا ہی ۔ےہ اتاج ایک وعدم رپ روط ےک رڈیل
 روا ،رپ روط ےک یناب ےک (یسیبمیا ٹرپسا) زوین ڈگ ۔ںیہ رومان تہب ےس
 ،تحت ےک ےبذج ےک ےناچب ںیحور ےنپا  ےن ںوہنا ہک ےنوہ یبن روطب
( نایلیجنویا) یربخشوخ یک لضف ےک ادخ  ںیم ایند یروپ ےس تمدخ ینپا

۔ےہ ایک رثاتم وک ںویگدنز یک ںوگول ںوھکال تلودب یک ہفشاکم ےک
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جمعہ،  1 مئی تم خدا کے ہو

2 کرنتھیوں 5: 17
نیا  وہ  تو  ہے  میں  مسیح  کوئی  اگر  اسلئے 
دیکھو  رہیں۔  جاتی  چیزیں  پرانی  ہے۔  مخلوق 

وہ نئی ہوگئیں۔

ل مقدس کے مطابق جب ہم نئی پیدایش حاصل کرتے 
ہیں تو ہم نیا مخلوق بن جاتے ہیں۔ اس آیت میں لفظ 
‘’نیا’’  کیلئے یونانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا 
ہے وہ ہے ‘’کائینوس’’، جسکا مفہوم ہے نیا جسم یا 
خلیہ، ایک نئی قسم کی مخلوق یا تخلیق۔جو اس سے 

پہلے وجود نہیں رکھتی تھی۔ 

میں  مسیح  آپ  زندگی  جو  اب  کہ  ہے  مطلب  اسکا 
رکھتے ہیں، یہ اس زندگی سے بالکل فرق ہے جو 
آپ نئی پیدایش سے پہلے رکھتے تھے۔ آپ خدا کے 
یعنی  ہیں۔   ہوئے  پیدا  تخم سے  فانی  کالم کے غیر 
اندر ہے۔ اور آپ ایک  اپنا ڈی۔این۔اے آپکے  اُسکا  
سے  خدا  تعلق  آپکا  ہیں۔اب  مخلوق  کی  قسم  نئی 
ہے۔جب کبھی  آپ آئینے میں اپنا  چہرہ دیکھتے ہیں 
تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ خدا کی شبیہ کو دیکھ 

رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ روح ہیں۔ جو ایک جسم میں قیام پذیر ہے۔اور جو اس جسم کے اندر 
خدا کی زندگی ہے، یعنی خدا کی اپنی فطرت آپکے اندر ہے۔ 

چونکہ آپکے اندر خدا کی زندگی اور  فطرت ہے، اسلئے ، اس دنیا کی مخلوقات آپکے ساتھ 
ویسا ہی ردعمل ظاہر کرینگی جیسا کہ خدا کیلئے کرتی ہیں۔ ہالیلویاہ!۔آپکو بالوا دیا گیا ہے کہ 
اپنی زندگی ایک بادشاہ کی طرح گذاریں۔ آپ خدا کی الہٰی فطرت میں شریک ہیں۔آپ اپنی زندگی 
کے طوفانوں کو حکم دے سکتےہیں کہ آپکا حکم مانیں۔ آپکو بیماریوں پر اختیار حاصل ہے۔ 
اسلئے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپکو کن حاالت کا سامنا ہے، کیونکہ آپ خدا کے ہیں، 

اور ان سب چیزوں پر غالب آئے ہیں۔ 

نبوتی اقرار
میرے اندر خدا کی فطرت اور زندگی ہے۔ تمام چیزیں میری بھالئی کیلئے کام کررہی ہیں۔میں 

یسوع کے نام میں بیماری کواپنے بدن  میں آنے روکتا ہوں۔ 

مزید مطالعہ کیلئے
1 یوحنا 4: 4
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ہفتہ ، 2 مئی مسیح میں فاتح

کلسیوں 2: 15 
اس نے حکومتوں اور اختیار وں کو اپنے اوپر 
سے اتار کر انکا برمال تماشا بنایا اور صلیب 
کے سبب سے ان پر فتحیابی کا شادیانہ بجایا۔

عزیزو میں یسوع سے پیار کرتا ہوں۔بائبل کہتی ہے 
کہ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کوتباہ کردیا۔اس 
نے ابلیس اور اسکی بدرروحوں کو مکمل طور پر 
لی۔عزیز  چھین  قوت  سے  ان  کرکے  اختیار   بے 

بھائیوں اور بہنوں
اگرمسیح نے ابلیس کو مکمل طور پر شکست نہ دی 

ہوتی تو وہ کبھی مردوں میں سے زندہ نہ ہوتا۔

کالم کی اس آیت پر غو کریں کہ اس نے انکا برمال 
کو  ابلیس  نے  اس  کہ  ہے  مطلب  بنایا، جسکا  تماشا 
شکست  دے کر اسکا عالنیہ تماشا بنا دیا۔یعنی اسکا 
بنا  تماشا  سامنے  کے  کا سب  بدروحوں  اسکی  اور 
دیا تاکہ سب لوگ یہ دیکھ سکیں۔ خوشخبری یہ ہے 
ہے۔ہم  فتح  آپکی   دراصل  فتح  پر  دشمن  اسکی  کہ 
وہ   کیونکہ  کرتے  نہیں  جنگ  ساتھ  کے  بدروحوں 

ہمارے لئے کچھ حیثیت نہیں رکھتیں۔بائبل کہتی ہے کہ آپ مسیح کے ساتھ ان سب قوتوں پر 
اختیار رکھتے ہیں۔ 

آپکے پاس مسیح کا اختیار ہے کہ ان قوتوں کو انکے اصل مقام پر بھیجیں۔ صرف ایک کمزور 
مسیحی ہی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے اورکس کا ہے۔  اب وقت ہے کہ آپ یسوع کے نام میں 
اپنے مالی معامالت کو ، اپنی صحت کو اور خاندان کو اپنے اختیار کے نیچے الئیں۔ اور اپنے 
اختیار کو استعمال کرتے ہوئے دشمن کےتمام  منصوبوں کو ناکام بنائیں۔ہمیں فتح سے بڑھ کر 
غلبہ  حاصل ہوتا ہے۔اسکا مطلب ہے کہ ہم میدان جنگ میں پہلے ہی فتح حاصل ہے۔ شیطان 
کو کو شکست دی جاچکی ہے۔ اب ہم مسیح میں فتح کے باعث جنگ کا م مال غنیمت سمیٹنے 

والوں میں سے ہیں۔ ہالیلویاہ!

نبوتی اقرار
میں مسیح میں فاتح ہوں۔ اسکی الٰہی قدرت میرے جسم کے ہر حصے ، ہر ہڈی اور خلیے سے 
چھلکتی ہے۔میں ہر طرح کی بیماری، کمزوری، غربت اور کمی پرحاکم ہوں! مجھے شیطان پر 

برتری حاصل ہے۔ خداوند کو جالل ملے۔

مزید مطالعہ کیلئے
رومیوں 8: 37
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اتوار، 3 مئی بے حد کثرت کا خدا

زبور 23: 5
آگے  میرے  روبرو  کے  دشمنوں  میرے  تو 
دسترخوان بچھاتا ہے۔تو نے میرے سر پر تیل 

مال ہے۔ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔

کہ  گئی ہے  پھیل  فہمی  یہ غلط  تعلق سے  خدا کے 
شاید وہ کمی کا شکار ہے اور وہ پسند نہیں کرتا کہ 
سوائے انتہائی ضرورت کے اس سے کچھ اور مانگا 
گواہی  کی  داؤد  میں  آیت  کی  آج  ہماری  تاہم  جائے۔ 

کچھ اور ہی  بتا رہی ہے۔ وہ 
ہوتا ہے۔یعنی دوسرے  لبریز  پیالہ  کہتا ہے کہ میرا 
لفظوں میں اسکے پاس  اسکی ضرورت سے زیادہ 

ہوتا ہے۔ 

یسوع سے درخواست کی گئی کہ وہ ایک بڑی بھیڑ 
کر  بڑھ  سے  ضرورت  نے  اس  کھالئے۔  کھانا  کو 
فراہم کیا۔ پانچ ہزار کو کھالنے کے بعد روٹیوں کے 
مثال  اس  گئے۔  کئے  جمع  بھی  ٹکڑے  ہوئے  بچے 
سے ظاہر ہوتا ہے کہ خداونداس بات کیلئے رضامند 
ہے کہ وہ ہماری ضروریات  کثرت سے مہیا کرے۔ 

ہمارا خدا کمتر خدا نہیں ہے۔خدا کو اس بات تک محدود نہ کریں کہ وہ صرف آپکی ضرورت 
ہی بمشکل پوری کریگا۔ اگر آپ کے پاس کافی 

ہے تو اضافی کیلئے ایمان رکھیں۔ تاکہ آپ کسی اور کی مدد کرسکیں۔ خداوند کی تجمید ہو 
جسکی خوشنودی اپنے بندہ کی اقبالمندی میں ہے۔ 

نبوتی اقرار
نام میں  ہوگی۔خوشحالی میری میراث ہے۔ یسوع کے  نہ  میرا چوپان ہے۔مجھے کمی  خداوند 

مجھے ہر چیز کثر ت سے فراہم کی گئی ہے۔ 

مزید مطالعہ کیلئے
زبور 35: 27
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سنوار، 4 مئی خوشحالی کیلئے اپنی راہ تیار کریں 

یشوع  1: 8
ہٹے۔  نہ  منہ سے  تیرے  کتاب  یہ  کی  شریعت 
بلکہ تجھے دن رات اسی کا دھیان ہو تاکہ جو 
کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط 
تجھے  ہی  تب  کیونکہ  کرسکے  عمل  کرکرے 
خوب  تو  اور  ہوگی  نصیب  راہ  کی  اقبالمندی 

کامیاب ہوگا۔

کامیابی یا ناکامی ، دونوں ہی نہ تو اتفاقیہ ہیں اور نہ 
ہی کوئی پوشیدہ راز۔ یشوع کو بتایا گیا کہ اگر وہ خدا 
کے کالم پر عمل کرتا رہیگا تو اپنی زندگی کیلئے 
کامیابی کی راہ ہموار کرتار ہیگا۔خدا اسکی کامیابی 

کیلئے ذمہ دار نہیں تھا۔کامیابی  یا 
ناکامی کا بھید  اسے بتا دیا گیا تھا۔اب صرف  اس نے 

انتخاب کرنا تھا کہ کس راہ پر چلے گا۔

متواتر  کو  کالم   کے  خدا  کیلئے  امیابی  آپ  اگر 
گارنٹی  کی  بات  تواس  رہینگے  التے  میں  استعمال 
کا  کامیابی  زیادہ  بہت  میں  زندگی  اپنی  آپ  کہ  ہے 
تجربہ کرینگے۔ دوسری طرف، وہ شخص جو بغیر 
کرتا  بسر  زندگی  مقصد کے  اور  کسی سمت،رویا  

ہےوہ زندگی میں بری طرح ناکام ہوگا۔ابھی سال کا آغاز ہی ہے۔ اور ابھی بھی وقت ہے کہ 
پاک روح کی ہدایت میں حکمت عملی بنائیں اور منظم ہوں تاکہ ہر میدان میں فاتح ہوسکیں۔ یاد 
رکھیں، صرف کامیابی کی امید کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اسے ممکن بنانا الزمی ہے۔ یہ ایک 

چناؤ ہے  ، جسکا فیصلہ آپکو الزمی کرنا ہوگا۔ 

اس سال کوئی نیا ریکارڈ بنانے کا ارادہ کریں۔ کامیابی  کا انتخاب کریں۔ اور اسکے لئے خود 
کو منظم کریں۔ اسکے لئے منصوبہ بندی کریں اور اس پر کام کریں۔ 

نبوتی اقرار
میں اس زندگی میں ناکام نہیں ہونگا۔میرے ساتھ دنیا کا بہترین منصوبہ ساز ہے۔ مجھے کبھی 

نقصان نہیں ہوسکتا۔آج کے دن میں یسوع کے نام میں کامیاب ہورہا ہوں۔

مزید مطالعہ کیلئے
رومیوں 8: 37
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منگل، 5 مئی آپکے الفاظ کی قوت

1 پطرس 3: 10
اور  ہونا  زندگی سے خوش  کوئی  چنانچہ جو 
اچھے دن دیکھنا چاہے ، وہ زبان کو بدی سے 
باز  سے  کہنے  بات  کی  مکر  کو  ہونٹوں  اور 

رکھے۔

اپنی  آپ  سے  کرنے  استعمال  درست  کا  زبان  اپنی 
کھول  دروازہ  کیلئے  برکات  کی  نجات  میں  زندگی 
پطرس   1 کہ  جو  آیت   کی  آج  ہماری  ہیں!  سکتے 
3: 10 میں سے ہے ،  پطرس رسول بتا تا ہے کہ 
اگر آپ زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا 
چاہتے ہیں تو اپنی زبان کو بدی اور جھوٹ بولنے 

سے باز رکھیں۔ 

اگرچہ آپکی زبانی ایک چھوٹ عضو ہے، لیکن یہ 
ہے۔  کرتا  کنٹرول  کو  ہر حصے  کے  زندگی  آپکی 
ایسے کوئی بھی حاالت نہیں ہیں جنکو آپ تبدیل نہ 
کرسکیں۔اگر آپ صرف اپنی زبان کو اپنی زندگی کا 
اپنی زندگی کے  اور خدا کے کالم کو  لیں  بنا  منبہ 

مختلف حاالت میں بولنا شروع کردیں۔ 

اہم  اسکا  اٹھائیں۔  لطف  پینے سے  کھانے  کہ صرف  گئی  دی  نہیں  اسلئے  زبان صرف  آپکو 
استعمال اپنی زندگی کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ آج آپ جس مقام پر ہیں، اسکی وجہ وہ الفاظ  ہیں 
جو آپ نے ماضی میں کہے۔آپ جو چاہیں وہ بن سکتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ حاصل کرسکتے 
ہیں، جیسی کامیابی چاہیں اسے حاصل کرسکتے ہیں، لیکن خدا کی مرضی کے دائرہ کار میں 

رہتے ہوئے۔ اور اسکی کنجی ہے کہ اپنی زندگی پر زبان کے ذریعہ قابو حاصل کیا جائے!

نبوتی اقرار
میں اپنے مستقبل میں زندگی کی روح پھونکتا ہوں۔ اب سے آئندہ کو میں جو کچھ بھی کہونگا 

وہ یسوع کے نام میں خدا کے کالم کے مطابق بولونگا۔

مزید مطالعہ کیلئے
1 پطرس 3: 10
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بدھ، 6 مئی نجات کیلئے اقرار

رومیوں 10: 10
کیونکہ راستبازی کیلئے ایمان النا دل سے ہوتا 
جاتا  کیا  سے  منہ  اقرار  کیلئے  نجات  ہےاور 

ہے۔

آپ اپنے منہ سے،  خود کو اس مقام پر التے ہیں 
بائبل کہتی  ہوتا۔  ایمان رکھا  لئے آپ نے  ، جسکے 
ہے کہ خدا کا کالم زندہ اور موئثر ہے۔ لیکن صرف 
آپکی بائبل کے صفحات پر ہی نہیں۔ خدا کا کالم ایک 
ایمان رکھنے والے مسیحی  کی زبان سے زندہ اور 
موئثر ثابت ہوتا ہے! کچھ دیر کیلئے داؤد کی جاتی 
وجہ  کی  فتح  اسکی  کریں،  پر غور  فتح  پر  جولیت 
کالم  اس  وہ  بولے۔  نے  اس  جو  تھے  الفاظ  اسکے 
سے واقف تھا جو  بنی اسرائیلیوں کو دیا گیا تھا کہ 
انکوشکست دینا ناممکن ہے، کیونکہ جو کوئی بھی 
اسرائیل کے خالف جنگ کیلئے آتا اسکا مطلب یہ تھا 
کہ وہ خدا سے لڑنے کیلئے تیار ہوا ہے۔ جو اسرائیل 

کا حامی ہے۔ 

تاہم داؤد نے جان لیا کہ صرف علم کافی نہیں ہے۔ 
اسلئے اس نے اس کالم کو بولنا شروع کیا۔ اس نے جاتی جولیت سے کہا، “ آج ہی کے دن 
خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کردیگا اور میں تجھ کو مارکر تیرا سر تجھ پر سے اتار لونگا 
اور میں آج کے دن فلستیوں کے لشکر کی الشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں 
کو دونگا تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے۔”داؤد بول رہا تھا! اس نے بار بار بتایا 

کہ جاتی جولیت کا کیا نجام ہوگا۔اور بلکل ویسا  ہی ہوا جیسا اس نے کہا تھا!

یہی بولے گئے الفاظ کی قوت ہے۔ اگر بولیں گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔خدا کو آپکے الفاظ 
کی ضرورت ہے تاکہ وہ کام کرسکے۔کیونکہ آپ زمین پر اسکی نمائندگی کرتے ہیں۔ اسکا کالم 
آسمان پر ابد تک قائم رہیگا۔ لیکن یہ آپکی ذمہ داری ہے کہ ایمان سے بھرپورالفاظ کے اقرار 

کے ذریعہ اسے زمین پر اپنی زندگی میں  قائم کریں۔ہالیلویا!

نبوتی اقرار
خدا کا کالم میرے دل  میں اور میرے ہونٹونپر ہے۔میں آج ، اطمینان، خوشحالی، الٰہی صحت، 

حفاطت، ترقی اور مافوق الفطرت کامیابی میں  چلونگا، ہالیلویاہ!

مزید مطالعہ کیلئے
12 :4 ںویناربع
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جمعرات، 7 مئی کالم کے وسیلہ غالب آنا

رومیوں 4: 20
اور نہ بے ایمان ہوکر خدا کے وعدہ میں شک 
کیا۔ بلکہ ایمان میں مضبوط ہوکر خدا کی تمجید 

کی۔

بائبل  بتاتی ہے کہ ابرہام نے اپنے ظاہری حاالت پر  
نظر نہ کی بلکہ خدا کے کالم کی اندیکھی حقیقت  پر 
غور کرتا رہا۔اور پھر اسکے ظاہری حاالت کو خدا 
کے کالم کے مطابق ڈھلنا پڑا جو اسے خدا نے دیا۔ 
اس نے وہ دیکھا جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ 
اسی لئے بائبل میں لکھا ہے کہ آنکھوں دیکھے پر 

نہیں چلتے جنکی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ 

یہ نہ سوچیں کہ آپکے بنک میں کتنا روپیہ ہے۔ اپنے 
حاالت کے بارے میں نہ سوچیں، نہ ہی یہ کہ  لوگ 
کیا کہہ رہے ہیں۔ خدا کے کالم کے ساتھ لپٹے رہیں 
اوراندیکھے پر غور کریں! اپنی تربیت کریں تاکہ آپ  
وہ دیکھ سکیں جو اس دنیا سے بڑھ کر ہے، زمان 
وہ مکان کی حدود سےآگے۔اعلی سطح تک کالم کے 

وسیلہ دیکھیں۔ روح کے وسیلہ دیکھیں۔ہالیلویاہ!

نبوتی اقرار
میرا ذہن مسح کیا گیا ہے تاکہ میں وہ دیکھ سکوں جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ میں دیکھ رہا 
ہوں، جالل، فتح اور خوشحالی کو۔ میں یسوع کے نام میں فطری دنیا سے آگے دیکھ سکتا ہوں۔ 

مزید مطالعہ کیلئے
2 کرنتھیوں، 4: -17 18
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جمعہ، 8 مئی یقیناً بابرکت

استثنا  28: 4
اور  پیداوار  کی  زمین  تیری  اور  اوالد  تیری 

تیرے چوپایوں کے بچے۔۔۔۔ مبارک ہونگے۔

ہماری آج کی آیت میں خدا کہتا ہے، کہ تو اپنے جسم 
آپکے  ہوگا۔وہ صرف  مبارک  میں  کاموں  سب  کے 
بچوں کی طرف اشارہ نہیں کررہا، ورنہ وہ صرف 
ہوگی۔  مبارک  اوالد  تیری  کہ  تھا  کہہ سکتا  بھی  یہ 
تجھ  اعتبار سے  کہ جسمانی  کہا  نے  خدا  نہیں۔بلکہ 
سے تعلق رکھنے والی ہر چیز مبارک ہوگی۔ اور ہم 
جو کچھ بھی جسمانی اعتبار سے کرتے ہیں وہ سب 

اعلی معیار کا ہوگا! 

اس برکت میں آپکی صحت بھی شامل ہے۔ اسلئے اگر 
آپکے ڈاکٹر نے آپکو بتایا کہ آپکے جسم  مخصوص 
وہ   کہ  یقین رکھیں  پر  خدا  آپ  تو  ہے۔  طبی خرابی 
آپکی صحت کیلئے بھی برکت چاہتا ہے۔ آپ الٰہی شفا 

میں بڑھتے رہنے کی مسلسل توقع رکھیں!

خدا آپکے سوچنے کی صالحیت کو بھی ویسے برکت دیتا ہے۔ آپ اپنی ذہنی صالحیت سے 
اپنے سکول میں اساتذہ اور ہم جماعتوں کو ، یا اپنے باس کو یا اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو  
اپنے انوکھے خیاالت اور مسائل کو حل  کرنے کی صالحیت سے متاثر کرینگے۔ آپکی ذہنی 

صالحیتیں انتہائی اعلی معیار سے بڑھ کر ہونگی!

نبوتی اقرار
میں سوچ و خیال سے بڑھ کر بابرکت ہوں۔ خدا کی زندگی میرے اندر کام کررہی ہے۔ میں اس 
درخت کی مانند ہوں جو پانی کی ندیون کے کنارے لگایا گیا ہے۔ یسوع کے نا م میں، میں جس  

کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ پھلدار ہوتی ہے۔

مزید مطالعہ کیلئے
زبور 1: 1-4
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ہفتہ، 9 مئی کوئی آپکو چھو نہیں سکتا

1 پطرس 5: 8
تم ہوشیار اور بیدار رہو۔ تمہارا مخالف ابلیس 
گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا 

ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔

ایماندار یہ نہیں جانتے کہ ہماری آج کی  بہت سے 
آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ابلیس قوت رکھتا ہے۔ 
بیان کی گئی ہے۔ اور  بلکہ حقیقت اسکے برعکس 
اسکے دھوکے سے پردہ ہٹایا گیا ہے کہ وہ کسطرح 
راہ  ابلیس  کہ  نہیں  ایسا  ہے۔  کرتا  برباد  کو  لوگوں 
چلتے آپکی صحت، اطمینان اور خاندان کو آپ سے 
چھین لے۔ وہ خواہ مخواہ آپکی زندگی میں بیماری 

اور بربادی نہیں السکتا۔ 

کی  کسی  کبھی  وہ  تو  ہوتا  کرسکتا  ایسا  ابلیس  اگر 
اتنا ہی  یہ  اگر  پھاڑ کھائے۔  نہ کرتا کہ اسے  تالش 
آسان ہے تو اسے صرف کسی بھی شخص کے پاس 
جانا ہے اور برباد کرنا ہے۔ لیکن چونکہ بائبل کہتی 
ہے کہ  چونکہ وہ تالش کررہا ہے کہ کسی کو پھاڑ 
پاس کالم کی سچائی ہےکہ  ہمارے  اسلئے  کھائے، 

کچھ لوگ ہیں جنکو پھاڑ نہیں سکتا۔ 

آپ نے دیکھا کہ ابلیس شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ لوگوں میں خوف پیدا کرے۔ لیکن 
وہ لوگ جنکو وہ پھاڑ نہیں سکتا ، ایسے لوگ ہیں جو اسکے دھاڑنے سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ 
کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہوداہ کےحقیقی ببر نے پہلے ہی آکر اسے کچل دیا ہے جو موت پر 
اختیار رکھتا تھا۔وہ جانتے ہیں کہ ابلیس جو چاہے انکے ساتھ نہیں کرسکتا، کیونکہ جس نے 
اسے کچل دیا اور اسے بے اختیار کردی وہ انکے اندر رہتا ہے۔اور وہ اس سے بڑا ہے جو 

اس دنیا میں ہے۔ ہالیلیویاہ!

نبوتی اقرار
جو مجھے میں رہتا ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے۔ اندھیرے کی قوتیں مجھے چھو 
نہیں سکتیں۔ یسوع کے نام میں کوئی بھی ہتھیار جو میرے خالف بنایا جائے گار کارگر نہ ہوگا۔

مزید مطالعہ کیلئے
1 یوحنا 4: 4
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اتوار، 10 مئی خوشخبری

رومیوں 1: 16
اسلئے  نہیں  شرماتا  سے  انجیل  میں  کیونکہ 

کہ۔۔۔۔۔۔۔ نجات کیلئے خدا کی قدرت ہے۔

آپ جب بھی  مسیح کی خوشخبری کو سنتے ہیں تو 
دراصل آپ اپنے لئے خدا کی خوشخبری کو سنتے 
ہیں۔ بائبل بتاتی ہے کہ مسیح کی انجیل ، جو اسکی 
خوشخبری ہے،جو  خدا چاہتاکہ لوگ سنیں کیونکہ یہ 
نجات کیلئے خدا کی قدرت ہے۔یہ صرف جہنم سے 
نقصان،  مشکالت،  مالی  بیماری،  بلکہ  نہیں  نجات 
ازدواجی مسائل اور زندگی کے دیگر پہلوؤں کیلئے 

بھی  ہے جہاں ہمیں نجات کی ضرورت ہے!

لیکن یہ خوشخبری  کیا ہے جو خدا چاہتا ہےکہ آپ 
میں  زندگی  آپکی  کہ  قبول کریں جو  دل سے  اسے 
قدرت کو جاری کریگی؟”اس  کیلئے خدا کی  نجات 
ایمان  راستبازی  کی   خدا  میں  اس  کی  واسطے 
 :1 ہے۔”(رومیوں  ہوتی  ظاہر  کیلئے  والوں  النے 
کی  خدا  میں  مسیح  آپ  کہ  ہے  یہ  17)۔خوشخبری 
راستبازی ہیں۔ جو آپکو ایمان النے  کے وسیلہ ملی 

ہے۔ 

کیا مسئلہ  آپکے ساتھ  کہ  بتایا جائے  یہ  آپکو  کہ  نہیں کی جاتی  اسلئے  منادی  خوشخبری کی 
ہے۔اسکی منادی اسلئے کی جاتی ہے کہ آپ جان لیں کہ یسوع نے جو کلوری کے مقام پر کیا 
اسکے باعث اب آپکے ساتھ کیا ٹھیک ہے۔اگرچہ کہ آپکے اندر بہت کچھ غلط بھی ہے!شاید دنیا 
کے مطابق یہ خوشخبری اتنی بھلی ہے کہ یہ سچ نہیں ہوسکتی۔ لیکن ہم جو مسیح میں خدا کی 

راستبازی ہیں، یہ واقعی بہت اچھی ہے اور یقینا یہ سچی ہے!

نبوتی اقرار
میں آج  اپنی نجات کیلئے خدا کی خوشخبری کا شکر ادا کرتا ہوں۔اور اس خوشخبری کی قدرت 

کے وسیلہ جو میرے اندر ہے میں بڑے بڑے کام کرسکتا ہوں۔

مزید مطالعہ کیلئے
لوقا 4: 18
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سنوار، 11 مئی خوشحالی بذریعہ حکمت

استثا 8: 18
بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا کیونکہ 
قوت  کی  کرنے  حاصل  دولت  کو  تجھ  وہی 

اسلئے دیتا ہے۔۔۔۔

کا  کرنا”  الفاظ”حاصل  یہ  میں  آیت  کی  آج  ہماری 
پیدا  ہے   مطلب  “آسا”، جسکا  ہے  لفظ  میں  عبرانی 
کی  کرنے  حاصل  دولت  یا  کرنے  تخلیق    ، کرنے 
قوت۔ اسکا مطلب ہے کہ یہ اس کام کیلئے قوت کی 
ہیں  گنہگار حاصل کرتے  دولت  ضرورت ہے۔ جو 
کی  حاصل  سے  قدرت  کی  روح  کے  خدا  جو  اور 

جاتی ہے اس میں فرق ہے۔ 

ایماندروں کی دولت  یہی وجہ  ہے کہ آپ کو غیر 
پر رشک نہیں کرنا، جنکے پاس بظاہر مال و دولت 
کی فراوانی ہے، کیونکہ خدا کی حکمت اور قدرت 
آپکو میسر ہے  تاکہ آپ حقیقی خوشحالی  کو حاصل 

کرسکیں۔ 
آج کے دن سے حکمت سے چلنے کا انتخاب کریں۔ 
بائبل میں 1 کرنتھیوں 1: 30 میں  لکھا ہے کہ مسیح 

ہمارے لئے خدا کی حکمت ٹھہرا۔ اسلئے حکمت سے پیار کریں اور اسے اپنائیں، پھر وہ آپکو 
کاروبار کیلئے رویا دے گا تاکہ آپ وہ کام کرسکیں  کہ آپکے وسائل بڑھنا شروع ہوجائیں۔ 
اچانک آپ کو محسوس ہوگا کہ آپکے ذہن میں جو خیاالت، یہ دنیا کی معاشی حکمت عملی 
سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔کیونکہ آپکے یہ خیاالت آپکی روح میں خداکی متحرک حکمت کی 

بدولت ہیں۔ 

نبوتی اقرار
خداوند تیرا شکر ہوکہ تو نے مجھے ، حکمت، قوت اور صالحیت دی ہے کہ دولت حاصل 
کروں۔یسوع کے نام میں تو نے مجھے اپنی الٰہی قدرت کے وسیلہ اس قابل کیا ہے کہ خوشحالی، 

عظمت، دولت، کامیابی اورفتح میں  چل سکوں۔

مزید مطالعہ کیلئے
واعظ 2: 26؛ امثال 10: 22؛ زبور 1: 1-3
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منگل، 12 مئی یسوع نام

یوحنا 13: 13-14
نام سے چاہوگے میں  تم میرے  اور جو کچھ 

وہی کرونگا تاکہ باپ بیٹے میں جالل پائے۔ 

ماضی پر پچھتانے اور مستقبل کیلئے فکرمند ہونے 
آپ  بجائے  اسکے  آئیگی۔  نہیں  تبدیلی  کوئی  سے 
وہی  وقت  اس  کیونکہ  کریں۔  نظر  پر  باپ  آسمانی 
آپکے لئے موجود ہے، آپ اس پر اعتماد کرسکتے 

ہیں کہ آپکومدد کریگا اور مہیا کریگا۔
اپنی جان  لئے  آپکے  تاکہ  دیا  بھیج  بیٹا  اپنا  خدا نے 
دے۔ یسوع نے اپنے خون سے آپکے لئے کثرت کی 
زندگی کو خرید لیا ہے جو  بھرپور اور بامقصد ہے! 
اس نے آپکے لئے یہ حق خرید لیا ہے کہ آپ عمر 
بخشا  آپکو حق  گذاریں!اس نے  الٰہی شفازندگی  بھر 
ہے کہ معاشی تنزلی کے باوجود آپکو مہیا ہوتا رہے!

وہ  کہ  بتائی  کو  شاگردوں  اپنے  نے  اس  بات  یہی 
انکو  وہ  گے  مانگیں  بھی  کچھ  جو  نام سے  اسکے 
ملے گا۔ آپکو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اس شاندارنام 
کو استعمال کریں، اور آپکے حاالت جیسے بھی ہیں، 
انکو ہر حال میں آپکی بھالئی کیلئے بدل جانا پڑیگا۔ 

نبوتی اقرار
یسوع کے نا م میں، میں اپنے مالی معامالت کو اپنے قابو میں التا ہوں، میرا خدا  اپنے جالل 

کی دولت اور قدرت کے موافق میرے تمام ضروریات کو پورا کریگا۔

مزید مطالعہ کیلئے
رومیوں 8: 31
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بدھ، 13 مئی جیسا وہ ہے ، ہم بھی ویسے ہی ہیں

1 یوحنا 3: 2
ہیں۔اور  فرزند  کے  خدا  وقت  اس  ہم  عزیزو! 
کچھ  کیا  ہم  کہ  ہوا  نہیں  ظاہر  یہ  تک  ابھی 
ہونگے۔ اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو 
ہم بھی اسکی مانند ہونگے کیونکہ اسکا ویسا 

ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ 

آپ نے دیکھا، خدا کا یہ ارادہ ہے کہ ہم اسکی مانند 
ہوں۔چونکہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، اور 
تو  آئیگا  وہ  جب  کہ  ہے  بتاتی  آیت  کی  آج  ہماری 
خدا  اندر  آپکے  ہونگے۔اسلئے  مانند  اسکی  بھی  ہم 
کی قدرت ہے  تاکہ اس کی طرح کام کریں۔اور ان 
چیزوں کو جو موجود نہیں ہیں اس طرح بال لیں کہ 
گویا کہ وہ پہلے سے موجود ہیں۔ آپکے پاس قوت 
ہے کہ اپنی زندگی کو بدل سکیں۔اور اپنے الفاظ کے 
ساتھ تخلیق کریں جیسا کہ خدا نے اپنے منہ کے الفاظ 

کے ساتھ سب کچھ تخلیق کیا۔ 

اسے  نے  جتنوں  کہ  ہے  لکھا  میں  کالم  لئے  اسی 
قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق 

بخشا۔اس وقت آپکے پاس وہی قوت ہے کہ آپ خدا کی طرح کام کرسکیں اگر آپ اس حقیقت کو 
جان لیں کہ آپ ایک نیا مخلوق ہیں۔تو آپ پھر کبھی  اپنی زندگی میں معاشی مشکالت کا شکار 

ہونگے۔ بیماری صرف ماضی کا قصہ رہ جائیگی۔

اسلئے خد اکے فضل کی خوشخبری میں چلیں اور دریافت کریں کہ مسیح نے آپکے لئے کیا کیا 
ہے۔ آپ آج کے دن فتح میں چل سکتے ہیں اور اپنی زندگی کہ ہر پہلو میں دشمن کو شکست دیں۔ 

نبوتی اقرار
میں خدا کی الٰہی فطرت میں شریکو ہوں تاکہ  خدا کی طرح کام کرسکوں۔ مسیح کی بدولت میں 

خدا کی شبیہ پر ڈھل گیا ہوں، اور اب میں اپنے باپ کی طرح کام کرتا ہوں۔ 

مزید مطالعہ کیلئے
کلسیوں 1: 15
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جمعرات، 14 مئی خدا جیسی زندگی

یوحنا   10: 10
چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور 
آیا کہ وہ زندگی  ہالک کرنے کو، میں اسلئے 

پائیں اور کثرت سے پائیں۔ 

پائیں  زندگی  صرف  نہ  آپ   تاکہ  آیا  اسلئے  مسیح 
کہ  ہے  مطلب  اسکا  پائیں۔  زندگی  کی  کثرت  بلکہ 
ویسے ہی زندگی پائیں جیسی خدا کے پاس ہے۔ یہ 
کے،  پریشانی  بغیر  ہے۔  زندگی  کی  طرح  کی  خدا 
بغیر بیماری کے، خوشحالی اور ایسے اطمینان سے 
بھرپور جو بیان سے باہر ہے۔ اسلئے جب آپ یسوع 
کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور جو 
برکت آپ حاصل کرتے ہیں تو اس سے جو دولت 

آپکو حاصل ہوتی ہے اس میں غم نہیں ہوتا۔ 
اسکا مطلب ہے کہ خداوند کی برکت ایسی چیز ہے 
دوبارہ  بات  یہ  گی۔میں  بنائے  مند  دولت  آپکو  جو 
کہونگا۔کہ یہ آپکو دولتمند  بناتی ہے! اگر میں آپکو 
دھکا دوں اور آپ گڑہے میں گرجائیں تو اسکا مطلب 
ہے کہ گڑہے میں گرنے کیلئے آپکو کچھ کرنے کی 
میں  گڑہے  آپکو  نے  میں  پڑی۔بلکہ  نہیں  ضرورت 

دھکا دیا۔آپکا اس میں کوئی کردار نہیں تھا۔یہ سب کرنے کیلئے جو کچھ درکار تھا وہ تیسرے 
فریق نے فراہم کیا۔ 

کیا آپ دیکھ سکتے ہیں، کہ جب برکت آپکے پاس آتی ہے تو  آپ خود بخود بابرکت ہو جاتے 
ہیں۔یہ آپکو برکت کی طرف بڑھاتی ہے، خوشحالی کی طرف بڑھاتی ہے، عزیزو ، میرے لئے 
تو یہ خوشخبری ہے۔ جب آپ یسوع کو قبو ل کرلیتے ہیں تو آپ پہلے ہی سے برکت حاصل 
کرلیتے ہیں۔ اسی لئے بائبل کہتی ہے کہ ، جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیابلکہ ہم سب 
کی خاطر اسے حوالہ کردیا اور اسکے ساتھ اور سب چیزیں بھی  ہمیں کس طرح نہ بخشیگا۔ 

آپ ان برکات کے مالک ہیں جو آپکو اسی وقت دولتمند بناتی ہے۔آپ برکت کی تالش میں نہیں 
ہیں، کیونکہ یہ آپکے پاس پہلے ہی سے ہے! آپکو پہلے ہی سے خوشحال ہونے کیلئے مسح 
کیا گیا ہے۔ آج کے دن  زندگی کے معموالت کے دوران آپ  اسکی قدرت اور برکت کا تجربہ 

کرینگے۔ 

نبوتی اقرار
میں خدا وند کی برکت کو حاصل کرلینے والوں میں سے ہوں، مجھے قوت دی گئی ہے کہ  

یسوع کے نام میں خوشحال ہوجاؤں۔
مزید مطالعہ کیلئے

رومیوں 8: 32
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جمعہ، 15 مئی مزید بانجھ پن نہیں

گلتیوں 4: 27
جسکے  تو  بانجھ  اے  کہ،  ہے  لکھا  کیونکہ 
اوالد نہیں ہوتی خوشی منا، تو جو درد زہ سے 
کیونکہ بے  بلند کرکے چال،  آواز  ناواقف ہے 
کی  والی  شوہر  اوالد  کی  ہوئی  چھوڑی  کس 

اوالد سے زیادہ ہوگی۔

بانچھ پن، ایک تکلیف دہ اور پریشان کن حالت  کا 
نام ہے۔ لیکن یسعیاہ 54 باب  میں خدا کہتا ہے، اے 
بانجھ تو خوشی سے چال، لیکن کیوں؟کیونکہ گذشتہ 
باب میں بتایا گیا ہے کہ ہماری سالمتی کیلئے مسیح 

نے سزا برداشت کی۔ 
آپ  ہوں کہ  میں چاہتا  بات ہے جو  ایسی  ایک  یہاں 
کا  سالمتی  لفظ  یہاں  کردیں۔  نہ  انداز  نظر  اسے 
اور  تندرستی  ہونا،  ، مکمل  عبرانی میں مطلب ہے 
صحت کا ہونا، حفاطت، مہیا ہونا، کسی چیز کی کمی 
نہ ہونا  اورنہ خستہ حالی ہے۔دوسرے لفظوں میں یہ 
سب فوائد آج آپکے لئے ہیں، کیونکہ یسوع نے پہلے 
اسکی قیمت صلیب پر ادا کردی ہے تاکہ آپ سالمتی 

حاصل کرسکیں۔ 

اسی وقت خدا چاہتا ہے کہ آپ  اپنی زندگی کہ ہر اس پہلو میں جہاں بانجھ پن کا شکار ہیں،  اس 
چیز کیلئے ابھی سے اس طرح  خوشی منانا شروع کریں کہ وہ آپکے پاس ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ 
آپ اس رویہ کے ساتھ سوچنا ، بولنا اور عمل کرنا شروع کریں کہ آپکی زندگی میں  بانجھ پن 

ہے ہی نہیں۔ شادمان ہوں، اور اپنی زندگی میں خدا کی قدرت کو  ظاہر ہوتا دیکھیں۔ 

نبوتی اقرار
میں اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں ، جو کہ زندگی دینے واال ہے، کیونکہ میں ہر حال میں زندگی 
میں خوشحال ہونگا۔ میرے کاروبار، ازدواج، اور میرے بنک اکاونٹ کا بانجھ پن اب صرف 

ماضی کا قصہ ہے۔ میں یسوع کے نام میں تخلیق کیا گیا ہوں کہ پھلدار بنوں۔

مزید مطالعہ کیلئے
یوحنا 15: 4
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ہفتہ، 16 مئی جی اٹھنے کی قدرت

رومیوں 8: 11
اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس 
نے یسوع کو مردوں میں سے جالیا تو جس 
نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جالیا وہ 
تمہارے فانی بدن کو بھی اپنے اس روح کے 
وسیلہ سے زندہ کریگا جو تم میں بسا ہوا ہے۔

ترین  عظیم  سے  سب  کی   کائنات  آپکو   وقت  اس 
قدرت و قوت حاصل ہے جو آپکے اندر ہے۔ دنیا میں 
کوئی بھی نہیں جانتا کہ آپکی صحت کو کیسے بحال 
کرے، سوائے اسکے جس نے آپکو تخلیق کیا ہے۔ 
چونکہ اب آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، تو پاک 
روح آپکے اندر کام کررہا ہےتاکہ آپکے وجود کے 
ہر حصے کو اسکی کامل مرضی کے مطابق ڈھالے۔

ہماری آج کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ، وہی پاک روح 
تھا،  کیا  زندہ  سے  میں  مردوں  کو  یسوع  نے  جس 
اٹھنے  جی  اسکے  ہے۔یعنی  بھی  اندر  ہماررے  وہ 
کی قدرت ہمارے اندر موجود ہے۔ آپ مرینگے نہیں 
کریں!  ظاہر  کا جالل  خدا  تاکہ  رہینگے  زندہ   بلکہ 

اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آج کے دن جو ناامیدی نظر آرہی ہے، لیکن خدا کی صالحیت 
آپکے اندر موجود ہے۔یہی صالحیت، آپکے گرتے ہوئے کاروبار اور بیمار بدن میں زندگی کا 

دم پھونکے گی۔ 

آج جب آپ خدا وند کی راہوں پر چلنے کیلئے خود کو وقف کرینگے، تو آپکی زندگی میں کام 
کررہا ہے کہ ہر قسم کے حاالت کو آپکی بہتری میں بدل دے۔آج کے دن آپکے لئے کچھ بھی 

ناممکن نہیں ہوگا۔کیونکہ آپکے اندر اسکے جی اٹھنے کی قدرت کام کررہی ہے۔

نبوتی اقرار
خدا کا زندہ پاک روح میرے اندر متحرک ہے۔جی اٹھنے کی قدرت میرے اندر کام کررہی ہے، 
اور کسی قسم کی بیماری مجھ پر حاوی نہیں ہوسکتی۔ یسوع کے نام میں الٰہی شفا میرا حصہ 

و بخڑہ ہے۔

مزید مطالعہ کیلئے
2 پطرس 1: 4
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اتوار، 17 مئی کالم کے وسیلہ تبدیل کئے گئے ہیں

1 پطرس 1: 23
کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی 
سے خدا کے کالم کے وسیلہ سے جو زندہ اور 

قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔

انسان کا جسم زمین کی خاک سے بنایا گیا تھا۔اسی 
لئے انسان کو زمین پر ہل چال کر زندہ رہنے کیلئے 
ہے۔  روح  میں  اصل  انسان  تھا۔لیکن  کرنا  پیدا  اناج 
اور انسان کی روح خدا کی طرف سے بھیجی گئی 
ہے۔جو خدا کے کالم کے وسیلہ تخلیق کیا گیا۔ اسلئے 
آپکو  حقیقی معنوں میں زندہ رہنے کیلئے خدا کے 
لیتے رہنے کی ضرورت  کالم کی مسلسل خوراک 

ہے۔ 

لوقا 4: 4 میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آدمی 
صرف روٹی ہی سے جتیا نہ رہیگا  بلکہ خدا کے 
کالم کے وسیلہ سے۔اعمال 20: 32 میں لکھا ہے، 
تمہیں خدا کے فضل کے کالم کے سپرد  میں  “اب 
تمام  اور  ہے،  کرسکتا  ترقی  تمہاری  جو  ہوں  کرتا 

مقدسوں میں شریک کرکے میراث دے سکتا ہے۔»

کالم کے وسیلہ، آپ اپنی زندگی کو اس مقام پر التے ہیں کہ چاہے آپکے جیسے بھی حاالت 
ہوں، آپ ہرروزہمیشہ فتح مند رہتے ہیں۔ یسعیاہ 55: 11 میں خداوند فرماتا ہے، “اسی طرح 
میرا کالم جو میرے منہ سے نکلتا ہےہوگا۔اور بے انجام میرے پاس واپس نہ آئیگا۔ بلکہ جو 
کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کریگا اور کام میں جسکے لئے میں نے اسے بھیجا موثر 

ہوگا۔”خدا کے کالم کےمطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں اور جالل سے جالل تک بڑھتے جائیں۔ 

نبوتی اقرار
میں اندیکھے مسیح کا اظہار ہوں، اسکے جالل کی روشنی۔ جیسا وہ ہے ، ویسا ہی میں اس دنیا 
میں ہوں۔ اور جب میں اپنی زندگی کو کالم کے مطابق ڈھالتا ہوں تو میں تبدیل ہوگیا ہوں، اور 

اسکے جالل کا تجربہ کرتا جاتا ہوں۔ہالیلویاہ!

مزید مطالعہ کیلئے
اعمال 20: 32
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سنوار، 18 مئی مزید فکرمندی نہیں

زبور 121: 3-4
وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دیگا۔ تیرا محافظ 

اونگھنے کا نہیں۔

کیسے  آپکو  چاہے  ہوئے،  ہوتے  فرزند  کے  خدا 
حاالت کا سامنا کیوں نہ ہو، آپ پریشان ہونے سے 
فکرمندی  کر  ساری جاگ  اسلئے  ہیں۔  کرتے  انکار 
نہیں  اپنی حفاظت  بیدار رہ کہ  نہ گذار دیں۔آپ  میں 
کررہا  نگہبانی  آپکی  وقت  ہر  خدا  جبکہ  کرسکتے، 

ہے۔ 

نیند  اپنے محبوب کو میٹھی  بائبل کہتی ہے کہ  وہ 
دیتا ہے۔ وہ آپکے لئے جاگ رہا ہے تاکہ آپ اطمینان 
فکر کرتا ہےاسلئے  لئے  آپکے  وہ  سے سو سکیں۔ 
کچھ  ہے۔  نہیں  ضرورت  کی  ہونے  پریشان  آپکو 
لوگ ہیں جو شاید یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ پریشان 
نہیں ہونگے تو وہ شاید زندہ نہیں ہیں۔ لیکن یہ ایک 
مسیحی کا طرز عمل نہیں ہے۔ آج آپکو جیسے بھی 
حاالت کا سامنا ہے، تو آپ کسی چیز کیلئے پریشان 

و بے چین نہ ہوں۔اور خوفزدہ ہونے انکار کریں۔

اس سے فرق نہیں پڑتا کہ خبر کی شہ سرخی کیسی ہے۔کیونکہ آپ اس دنیا کے نہیں ہو۔آپ 
آسمانی  جالل کے مطابق چلتے ہیں۔ اور جب آپ اسکے کالم  پر مضبوطی سے کھڑے ہوجاتے 

ہیں تویقیناً اسکا نتیجہ آپکی زندگی میں گواہی کی صورت میں نکلے گا!

نبوتی اقرار
خداوند کی شادمانی میری قوت ہے۔ خدا کا روح مجھے دلیری  اور مافوق الفطرت قدرت سے 
بھرتا ہے تاکہ میں باعث برکت بن سکوں۔ میں یسوع کے نام میں فکر مند ہونے سے انکار 

کرتا ہوں۔ 

مزید مطالعہ کیلئے
1 یوحنا 4: 4
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منگل، 19 مئی مسیح کے ایلچی

2 کرنتھیوں 5: 20
ہمارے  گویا  ہیں۔  ایلچی  کے  مسیح  ہم  پس 
وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے۔ہم مسیح کی 
میل  سے  خدا  کہ  ہیں  کرتے  منت  سے  طرف 

مالپ کرلو۔ 

یہ جاننا فرق بات ہے کہ آپ کون ہے ، اور یہ کہ آپ 
کس کے ہیں۔ ہماری آج کی آیت بتاتی ہے کہ ہم مسیح 
کے ایلچی ہیں۔ صرف وہی ہمارے لئے کافی ہے کہ 

میں دیوانوں کی طرح ہالیلویاہ کہوں۔
ایلچی ہونے کامطلب ہے کہ آپ کے پاس بادشاہ کا 
تمام اختیار ہے جسکی آپ نمائندگی کررہے ہیں۔ اور 
آپکو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اسکی بادشاہی کے 
قانون کو غیر ملک میں بھی نافذ کروا سکیں۔ اسلئے 
اعتراض  کسی  بغیر  سفارتخانہ  امریکی  میں  ایران 
کے اپنے ملک کا جھنڈا سفارت خانے کی عمارت  

پرلہرا سکتا ہے۔ 

ہیں  میں  ملک  آپ کس  کہ  پڑتا  نہیں  فرق  اس سے 
اور اسکی معاشی حالت کیسے ہے اور کتنے لوگوں 

کو نوکری سے برخاست کردیا گیا ہے۔ آپ مسیح کے ایلچی یا سفیر ہیں۔ اور جب تک خدا کی 
بادشاہی میں کوئی بندش نہیں ہے (اور نہ کبھی ہوگی) آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت 
نہیں ہے۔ آپکو قدرت سے لیس کیا گیا ہے تاکہ آپ مسیح میں اپنے مقام کے باعث زندگی کے 

ہر پہلو میں حاوی رہیں۔ 

نبوتی اقرار
میرے اندر مسیح ہے جو جالل کی امید ہے۔ میں اس زندگی کے عناصر سے مغلوب ہونے سے 

انکار کرتا ہوں۔میں خدا کی بادشاہی کا  مکمل اختیار لئے ہوئے ہوں۔ ہالیلویاہ!

مزید مطالعہ کیلئے
1 یوحنا 4: 4
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بدھ، 20 مئی روح کے موافق چلنا

گلتیوں 5: 16
موافق  کے  روح  کہ  ہوں  کہتا  یہ  میں  مگر 
پورا  ہرگز  کو  خواہش  کی  جسم  تو  گے  چلو 

نہ کروگے۔

ایماندروں کیلئے  ایک متنازعہ مضمون یہ بھی ہے 
کہ روح کے موافق چلنے سے کیا مراد ہے۔اس تعلق 
سے بہت سے نظریات ہیں کہ روح کے موافق چلنے 

کا کیا مطلب ہے۔ لیکن خدا کا کالم کیا سکھاتا ہے؟
روح کے موافق چلنے کا مطلب خدا کی فطرت کے 
مطابق چلنا ہے۔لیکن پھر اس سے یہ سوال جنم لیتا 
کہ  ہےخدا کی فطرت کیا ہے؟بائبل بیان کرتی ہے 
کہ خدا محبت ہے۔ اسلئے پاک روح کے موافق چلنے 
کا سادہ مطلب ہے  خدا کی محبت میں چلنا۔یاد رکھیں 

کہ روح کا پھل محبت ہے۔ 

اب آپکو صرف یہ کرنا ہے کہ خود کو خدا کی محبت 
کے آگے جھکا دیں، جو پاک روح کے وسیلہ آپکے 
دلوں میں ڈالی گئی ہے۔تو پھر وہ آپکی مدد کریگا کہ 
اسکے روح کے موافق چل سکیں۔ یہ اتنی ہی آسان 
بات ہے۔ اپنے  اندر موجود  خدا کی فطرت کے آگے 

خود کو جھکانے کا چناؤ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ تام چیزیں آپکی حمایت کیلئے کام کرینگی!

نبوتی اقرار
آج، یسوع کے نا م میں، میں حتمی فیصلہ کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کہ ہر پہلو میں اسکی مدد 

میں چلونگا۔میں روح  کے وسیلہ  قائم کیا گیا ہوں۔ ہالیلویاہ!

مزید مطالعہ کیلئے
1 یوحنا 4: 8



26

جمعرات، 21 مئی پاک روح کی قدرت

رومیوں 8: 11
اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس 
نے یسوع کو مردوں میں سے جالیا تو جس 
نے مسیح یسوع کو مردوں می سے جالیا وہ 
تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے 
وسیلہ سے زندہ کریگا  جو تم میں بساہوا ہے۔

اس آیت کو بلند آواز سے پڑھتے ہوئے میں ہالیلویاہ 
غور  پر  اس  سکتا!  رہ  نہیں  بغیر  لگائے  نعرہ  کا 
کریں۔ خدا کا پاک روح اس وقت آپکے اندر متحرک 
ہے۔بائبل بتاتی ہے کہ وہ آپکے فانی بدن کو دوبارہ 

زندگی دے سکتا ہے۔ 

میں  غالمی  آپکو  باعث  کے  العلمی   آپکی  ابلیس 
رکھے ہوئے ہے۔ شاید آپ جسمانی میں کوئی بیماری 
ہے لیکن شفا آپکے اندر ہی ہے۔شاید آپ مالی بدحالی 
کا شکار ہیں لیکن خوشحالی آپکے اندر موجود ہے۔ 
آپکے اندر پاک روح ہے، وہ آپکی شفا اور خوشحالی 
ہے۔مسح پہلے ہی سے آپکے اندر ہے موجود ہے!خدا 

کے نبی کے طور پر، میں آپکو بیدار کررہا ہوں کہ مسیح کی شفا بخش قدرت کو جانیں، اسکی 
مہیا کرنے کی قدرت پہلے ہی سے آپکے اندر ہے۔ یسوع کے نام میں شفا پائیں!

نبوتی اقرار
یسوع کے نام میں الٰہی شفا میرا حصہ و بخرہ ہے۔  اور نبی کے اعالن کے مطابق اسکا مسح 

اس وقت  میرے اندر کام کررہا ہے۔میں یسوع کے نام میں شفا پاچکا ہوں!

مزید مطالعہ کیلئے
1 یوحنا 2: 27
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جمعہ، 22 مئی باپ کی محبت

زبور 55: 22
تجھے  وہ  دے۔  ڈال  پر  خداوند  بوجھ  اپنا 
سنبھالیگا۔ وہ صادق کو کبھی  جنبش نہ کھانے 

دیگا۔

 خدا ہر اس چیز کی فکر کرتا ہے جسکا آپ تجربہ 
آپکے منہ معمولی چھالے ہوں  یہ  ہیں۔چاہے  کرتے 
یا دنیا کی گرتی ہوئی معیشت ۔ یہاں تک کہ جب آپ  
بھی  اظہار  کا  فکرمندی  اپنی  میں  انتظار  کے  بس 

کرتے ہیں تو وہ اس پر بھی توجہ دیتا ہے۔

درحقیت ، آپ جب کبھی  اپنی رومرہ کی زندگی کے 
معامالت کیلئے اسکے پاس آتے ہیں تو دراصل آپ 
اس بات کا اقرار کررہے ہوتے ہیں کہ وہ آپکا باپ 

ہے جو آپکی ہر وقت نگہبانی کرتا ہے۔ 
ہمارا  خدا  کہ  کرے  ظاہر  یہ  کہ  آیا  اسلئے  یسوع 
چھوٹے  کے  بھر  دن  ہمارے  جو   ہے  باپ  آسمانی 
بڑے مسائل  کیلئے فکر کرتا ہے۔ آج اپنی تمام فکر 
اس پر ڈالدیں۔کیونکہ اسے آپکی فکر ہے۔ کوئی چیز 

خدا کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے!

نبوتی اقرار
میں اپنی تمام فکر خدا پر ڈالتا ہوں، کوئی چیز مجھے پریشان نہیں کرسکتی۔کیونکہ اسے میری 

فکر ہے۔

مزید مطالعہ کیلئے
1 پطرس 5: 7
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خدا میں آرام کریں

متی 11: 29 – 30
سے  مجھ  اور  لو  اٹھا  اوپر  اپنے  جوا  میرا 
سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن۔ 
تو تمہاری جانیں آرام پائینگی۔کیونکہ میرا جوا 

نرم اور مالئم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔

یسوع آپکو آرام دینا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسکا 
آرام حاصل کرنے کیلئے ہمیں اسکا جوا اپنے اوپر 
لینے کی ضرورت ہے۔ نوجوان بیل دیکھتا ہے کہ 
تجربہ کار بیل کیا کرتا ہے اور اسکی پیروی کرتا 
ہے۔ اگر تجربہ کار بیل بائیں مڑتا ہے تو نوجوان بیل 
بھی بائیں مڑ جاتا ہے۔اور اگر تجربہ کار بیل رک 
جاتا ہے تو نوجوان  بھی بیل رک جاتا ہے۔ اور جب 
تجربہ کار بیل دوبارہ سے چلنا شروع کردیتا ہے تو 
نوجوان بیل بھی اسکے ساتھ چلنا شروع کردیتاہے۔ 
اسی طرح ،یسوع چاہتا ہے کہ ہم اسکی رہنمائی میں 

چلیں اور اسکی پیروی  کریں۔ 

آپ  تو  ہیں،  چلتے  میں  بہاؤ  کے  خداوند  آپ  جب 
دیکھیں گے سب چیزیں اپنی جگہ اور وقت پر آپکے 

لئے موجود ہونگی۔ آپ فکر،پریشانی یا بے چینی  کے نیچے دب نہیں جائینگے۔کیونکہ وہ آپکے 
ہر قدم پر رہنمائی کررہا ہے۔ آج اس پر انحصار کرنا شروع کریں تو اسکا اطمینان آپکے دل 

اور ذہن کی حفاظت کریگا۔ 

نبوتی اقرار
میں اس بات کا انتخاب کرتا ہوں کہ پریشان نہ ہوں۔میں نے اپنی تمام فکریں مسیح پر ڈال دی 

ہیں۔ اور وہ میرے قدموں کو خوشحالی کی طرف  بڑھا رہا ہے۔ ہالیلویاہ!

مزید مطالعہ کیلئے
زبور 121: 3-4

ہفتہ، 23 مئی
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اتوار، 24 مئی آگ کے شعلہ کی سی زبانیں

1 کرنتھیو ں14: 2
ہے  کرتا  باتیں  میں  زبان  بیگانہ  جو  کیونکہ 
وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے 
حاالنکہ  نہیں سمجھتا  کوئی  اسکی  کہ  اسلئے 
وہ اپنی روح کے وسیلہ بھید کی باتیں کہتا ہے۔

غیر زبان میں دعا کرنا  ایک ایسا تیز ترین اورموئثر 
ساتھ  خدا کے  کہ  ہوں  واقف  میں  ہے جس  طریقہ  
آیا جائے۔کیونکہ اسطرح  کیسے  فوری رابطہ میں 
آپ  اپنے خیاالت اور منصوبہ کی بجائے خدا کے 

منصوبہ کے مطابق دعا کرتے ہیں!

بائبل کہتی ہے کہ جب آپ غیر زبان میں دعا کرتے 
باتیں کہتے ہیں۔ روح  ہیں تو آپ خدا سے بھید کی 
میں ، آپ خدا کے منصوبہ کے حصوں کو بول رہے 
ہوتے ہیں جسکو آپکا فطری ذہن نہ سمجھتا ہے نہ 
دیکھ سکتا ہے۔ پاک روح کے مسح کئے جانے کے 
دعا  مطابق  کے  مرضی  کامل  کی  خدا  آپ   ، باعث 

کررہے ہوتے ہیں۔ 

غور کریں کہ آپکو کبھی شک نہ ہو کہ آپ غیر زبان میں کیا دعا کررہے ہیں، آپ اس پر بحث  
یا تکرار نہیں کرسکتے کیونکہ اسکا  اسوقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔یہاں تک کہ ابلیس بھی نہیں 
جانتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ نہیں جان پاتا کہ اس پر کیا رد عمل ظاہر کرے۔ آج غیر 

زبان میں دعا کرتے ہوئے  اپنی روح کو خداکے بہاؤ کی سمت میں الئیں۔

نبوتی اقرار
آج جب میں غیر زبان میں دعا کرتا ہوں، تو میں اپنے وجود کے ہر ٹوٹے ہوئے حصے کو 

تعمیر کرونگا اور  الٰہی بحالی حاصل کرونگا۔ ہالیلویاہ!

مزید مطالعہ کیلئے
1 کرنتھیوں 14:  1-19
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سنوار، 25 مئی مسیح کے ساتھ تخت نشین

افسیوں 2: 6
اسکے  کرکے  شامل  میں  یسوع  مسیح  اور   
ساتھ جالیا اور آسمانی مقاموں پر اسکے ساتھ 

بٹھایا۔

بہت سے ایماندر اسلئے شکست خوردہ ہیں، اور ایک 
ناکام جنگ لڑتے رہتے ہیں کیونکہ وہ  نہایت آسانی 
سے اپنی توجہ اس حقیقت سے ہٹا لیتے ہیں کہ وہ 

مسیح میں کیا مقام رکھتے ہیں۔ 

کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بائبل میں یہ کیوں 
لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کے باعث ہالک 
ہوئے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا  تھاکہ انکے پاس مناسب 
(دونامیس) قوت   نہیں ہے کہ دشمن کو شکست دے 
سکیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اسکی سادہ وجہ یہ 

ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کون ہیں۔

اسکی  اور  ابلیس  آپکو   ہی  مقام  میں  آپکا مسیح  آج 
دیتا ہے۔ دشمن چاہے کیسا ہی  اختیار  پر  بدروحوں 
حملہ کرے، آپ اس حقیقت سے غافل نہ رہیں کہ آپ 

کون ہیں، تو آپ  اسے ہر مرتبہ شکست دینگے۔ ہالیلویاہ! آپ مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں پر 
بیٹھے ہیں۔آپ آج فتح میں چل رہے ہیں!

نبوتی اقرار
میں مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں پر بیٹھا ہوں جو ابلیس  اور اسکی قوتوں کے مقام سے اوپر 

ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں مسیح میں سب کچھ کرسکتا ہوں!

مزید مطالعہ کیلئے
رومیوں 8: 17
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منگل، 26 مئی الٰہی قوت

زبور 118: 14
خداوند میری قوت اور میرا گیت ہے۔ وہ میری 

نجات ہوا۔

داؤد دلیری سے اقرار کرتا ہے کہ خداوند میری قوت 
نہیں  انحصار  پر  صالحیت  اپنی  وہ  ہے۔  گیت  اور 
کرتا تھا کہ وہ نجات حاصل کریگا۔اسکے پاس ایک 
پویشدہ راز تھا جسے اسکا دشمن نہیں جان سکتا تھا۔ 
لیکن آپ داؤد کی نسبت زیادہ بہتر مقام پر ہیں۔خداوند 
ہمیشہ آپکے ساتھ ہے۔ اسکا روح آپکے اندر ہے۔ اور 
اور  بحال کرنے  آپکے جسم کے ہر حصے کو  وہ 
توانائی دینے کی صالحیت رکھتا ہے۔  آپ انگور کے 

درخت کے ساتھ پیوستہ ہیں۔ 

بیماری  اس  اور  کریں   حاصل  قوت  لئے  اپنے  آج 
کو جو آپکے جسم پر حملہ آور ہورہی  ہے ،اسے 
اتار پھینکیں۔ معاشی مسائل پر غالب آنے کی قوت 
تاکہ بھکرتی  حاصل کریں۔ اور فضل حاصل کریں 
ہوئی ازدواجی زندگی کو دوبارہ سمیٹ سکیں۔ کوئی 
ثابت نہ ہوگا! یہ خوشی  ہتھیار آپکے خالف کارگر 

کی خبر ہے!خدا سے سب کچھ ہوسکتا ہے!

نبوتی اقرار
خداوند میرا چوپان ہے۔مجھے کمی نہ ہوگی۔وہ میری قوت ہے۔اور یسوع کے نام میں مجھے ہر 

چیز میں فتح اور غلبہ دیتا ہے!

مزید مطالعہ کیلئے
زبور 27: 1
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بدھ، 27 مئی موت کا ڈر نہیں

یوحنا 8: 51
میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص 
میرے کالم پر عمل کریگا تو ابد تک موت کہ 

نہ دیکھیگا۔

اور  خداوند  کا  زندگی  اپنی  کو  یسوع  نے  آپ  اگر 
مالک بنا لیا ہے، تو آپ جس موت کا تجربہ کرسکتے 
تھے اب وہ آپ ماضی کا حصہ ہے۔ اور یہ اس وقت 
قبول کیا۔ اور اسی لمحہ  ہوا جب آپ نے مسیح کو 
آپکی پرانی فطرت، جو گناہ کی فطرت  اور خدا سے 

بغاوت رکھتی تھی۔

جی ہاں، آپ کا جسم تو نہیں مرا، لیکن آپکی روح 
جو کہ اصل  چیز ہے، ابلیس اور کاموں کی نسبت 
مرچکی ہے۔ آپ ایک نیا مخلوق ہیں، غیر فانی،  جو 
پورا  مقصد  پر  زمین  آپکا  سکتا!جب  مرنہیں  کبھی 
اپنے جسمانی  بلکہ  نہیں  گے  مریں  آپ  ہوجائیگا۔تو 
خول سے نکل جائیں گے اور  ایک جاللی مقام پر 

چلے جائیں گے۔ 

اب آپکو پھر کبھی موت کے خوف میں زندہ نہیں رہنا ہے۔ آپنے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کیا 
ہے۔ آپ زندہ ہیں، اور ہمیشہ زندہ رہینگے!

نبوتی اقرار
یقینی ہے!  فتح  میں ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کرنے والوں میں سے ہوں۔ مسیح میں میری 
مجھے قوت سے لیس کیا گیا ہے تاکہ میں اس زندگی سے لطف اٹھا سکوں جو خدا نے مجھے 

دی ہے۔ میں اس خوشخبری سے غافل نہیں ہوں۔ 

مزید مطالعہ کیلئے
2 کرنتھیوں 5: 17
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جمعرات، 28 مئی مسح

1 یوحنا 2: 20
اور تم کو اس قدوس کی طرف سے مسح کیا 

گیا ہے۔اور تم سب کچھ جانتے ہو۔

اور   ، ہوا  سامنا  کا  ایسی صورتحال  کبھی  آپکو  کیا 
آپ ناامید ہوگئے اور سوچا کہ آپ یہ کام کبھی نہیں 
کرسکتے؟لیکن دوبارہ غور کریں۔ آپکے لئے کسی 
میں  مسح  آپ  اگر  ہوسکتی  نہیں  امیدی  نا  میں  چیز 
رہیں۔ مسح خدا کی وہ قدرت ہےجو آپکے ہر طرح 

کے حاال ت میں آپکو قوت دیتا ہے۔ 

خدا کے روح کا مسح ہر قسم کے جوئے کو توڑ دیتا 
ہے  کہ کوئی نشان بھی نہیں رہتا کہ کبھی کوئی جوا 
تھا ۔یہ خدا کی قدرت ہے جو آپکے اندروہ کام کررہی 
ہے جو صرف خدا ہی کرسکتا ہے۔ جب آپکا ذہن اور 
کی  میں النے  ؤ  دبا  میں  آپکو  مشکل حاالت  جسم 
کوشش کرتے ہیں، تو آپ جان لیتے ہیں ان میں کوئی 
طاقت اور اہلیت نہیں ہے۔ آپکی اپنی کوئی صالحیت 

نہیں کہ وہ ان حاالت کا مقابلہ کرسکے۔
یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ خود پیچھے ہٹ جاتے 

ہیں اور خدا کی قدرت کو اپنی روح میں کام کرنے دیں۔ تاکہ مسح سب چیزوں کو اپنے اختیار 
میں لے سکے۔ خود کو پاک روح کی قوت میں قائم کریں۔ مسح میں قائم رہیں۔ اور پھر حاالت 

کو بدلتا دیکھیں!

نبوتی اقرار
میں بھرپور مسح سے لبریز ہوں۔ ناممکنات میرے لئے ماضی کا قصہ ہیں۔ ہالیلویاہ!

مزید مطالعہ کیلئے
1 یوحنا 2: 20
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جمعہ، 29 مئی مسیح میں فاتح

2 کرنتھیوں 4: 8
ہم ہر طرح سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں لیکن 
لیکن  ہیں  ہوتے  تو  حیران  ہوتے۔  نہیں  الچار 
ہیں  جاتے  تو  ہوتے۔ستائے  نہیں  ناامید  مگر 
تو  گرائے  جاتے۔  چھوڑے  نہیں  اکیلے  مگر 

جاتے ہیں لیکن ہالک نہیں ہوتے۔

نہیں پڑتا کہ حاالت کتنے ہی خراب  اس سے فرق 
نظر آرہے ہوں یا آپکے مخالف ہیں۔ اگر خدا آپکی 
طرف ہے تو آپ یقیناً فتح مند ہوکر نکلیں گے۔ آپ 
کیا  نہیں  ہالک  آپکو  ہیں۔  مین  سپر  نئے  میں  مسیح 

جاسکتا۔
ہماری آج کی آیت میں پولس کہہ رہا ہے کہ اگرچہ 
مصیبتیں اور ستایا جانا ہے توبھی وہ ہالک نہیں ہوا 
ہے۔ بائبل ایماندروں کیلئے کہتی ہے کہ آپ کو فتح 
بات  اس  ہے۔اسلئے  ہوتا  حاصل  غلبہ  کر  بڑھ  سے 
سے فرق نہیں پڑتا کہ آپکے حاالت کتنے ہی خراب 

کیوں نہ ہوں۔ آپ ہمیشہ فتح مند ہوکر نکلیں گے۔ 

شاید دشمن آپکے خالف ایک راستہ سے آئیگا۔لیکن 
خداوند اپنی قدرت سے ایسا کریگا کہ آپکا دشمن سات راستوں سے فرار ڈھونڈے گا! مسیح میں 

آپکی فتح یقینی ہے،ہالیلویاہ!

نبوتی اقرار
دشمن میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ یسوع کے نام میں مجھے فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا 

ہے! فتح میری ہے! ہالیلویاہ!

مزید مطالعہ کیلئے
فلپیوں 4: 13
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ہفتہ، 30 مئی ایمان سے راستباز

رومیوں 4: 25
وہ ہمارے گناہوں کے لئے حوالہ کردیا گیا اور 

ہمکو راستباز ٹھہرانے کیلئے جالیا گیا

راستباز ٹھہرایا جانا، تعریف کے اعتبار سے اسکا 
عمل۔یعنی  کا  جانے  ٹھہرائے  راست  کہ  ہے  مطلب 
راستباز  میں  مسیح  آپ  چونکہ   ، ہے  مطلب  اسکا 
غلط  کسی  کے  آپ  خدا  جب  تو  ہیں  گئے  ٹھہرائے 
عمل پر نظر کرتا ہے تو وہ کہتا  ہے کہ میں اس 

عمل کے محرکات سےواقف ہوں۔ 

اب آپ وہ نہیں رہے جس پر الزام ہو اور اسے معاف 
کیا جائے۔نہیں! آپ صرف فضل کے وسیلہ بچائے 
ہوئے گنہگار نہیں ہیں۔ بلکہ وہ ہیں جسکو الزام سے 
لگا  نہیں  الزام  پر  آپ  اب  ہے۔ابلیس  گیا  کردیا  بری 
سکتا۔وہ صرف آپکی العملی کے باعث آپ پر الزام 

لگاتا ہے۔

بھی  کبھی  اب  اور  ہیں،  گئے  ٹھہرائے  راست  آپ 
مجرم  دوبارہ  آپکو  وہ  کہ  دیں  نہ  اجازت  کو  دشمن 

ٹھہرائے۔ آپ فضل کے تخت کے سامنےدلیری سے جاسکتے ہیں اور رحم حاصل کرسکتے 
ہیں۔ اب آپ خدا کے فرزند ہیں، اور جب وہ آپ پر نظر کرتا ہے تو وہ مسیح پر نظر کرتا ہے 

جس نے ہمارے لئے سب کچھ کردیا ہے۔ یہی خوشخبری ہے جسکی ہم منادی کرتے ہیں!

نبوتی اقرار
مجھے اس عزیز یعنی مسیح میں قبولیت حاصل ہے، میں خدا کی آنکھ کی پتلی ہوں۔ یسوع کے 

نام میں میری راستبازی خدا کی راستبازی سے ہے۔ 

مزید مطالعہ کیلئے
افسیوں 1: 6
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اتوار، 31 مئی خدا کی مہیا کرنے کی قدرت

فلپیوں 4: 19
میرا خدا اپنی دولت کے موافق جالل سے مسیح 

یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کریگا۔

کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب پولس ایماندروں 
کو لکھتا ہے کہ “میرا خدا” تو کیا اسکا مطلب ہے کہ 

وہ فرق خدا کی خدمت کرتا تھا؟
یہ اسلئے ہے کہ جب پولس کو مالی معامالت کے 
اسکی  نے  خدا  تو  تھا  سامنا  کا  سےحاالت  اعتبار 
ضرورت کے جواب میں مخصوص انداز سے اسکی 
ضرورت کو پورا کیا۔ فلپیوں کے ایماندار بھی خدا 
کو  پولس  سے  اعتبار  مالی  لیکن  تھے۔  فرزند  کے 

خاص فضل حاصل تھا جو انکو حاصل نہ تھا۔

میں خدا کے نبی کے طور پر، آپکو وہی فضل  آپکی 
زندگی اور مالی معامالت کے تعلق سے منتقل کرتا 
ہوں جو مجھے حاصل ہے۔ آپکی ہر طرح کی مالی 
میری  ہو جو  پوری  موافق  اس مسح کے  ضرورت 
زندگی پر ہے۔میری گواہی آج آپکی گواہی بن جائے 
اپنے جالل کی دولت کے موافق آپکی ہر  گی! خدا 

ضرورت کو  یسوع کے نام میں پوری کریگا!

نبوتی اقرار
میں خدا کی بھالئی میں قائم کیا گیا ہوں۔ مجھے کسی اچھی چیز کی کمی نہ ہوگی۔یسوع کے نام 

میں خوشحالی میرے لئے ہے!

مزید مطالعہ کیلئے
2 کرنتھیوں 8: 9
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Sunday, November 31 All things are possible

Judges 15:15
And he found a new jawbone of an ass, 
and put forth his hand, and took it, and 
slew a thousand men therewith.

Samson was mightily used of God un-
til he fell for Delilah and gave up the 
secret of his power. Even after this the 
Lord gave him the strength to over-
come his enemies.

The only thing that Samson could get 
his hands on was the jawbone of an ass 
and with it he slew a thousand men. It 
doesn’t matter where you are in life or 
what mistakes you have made.

God is able to use whatever is in your 
hands to give you victory over the en-
emy. Samson killed more philistines on 
that day than what he had done all his 
life. God will deliver your greatest victo-
ry against all odds today!

PROPHETIC DECLARATION
I am not yet finished God still have business to do with me. I am coming 
out with more and more testimonies from my dead situation.

FURTHER STUDY
Mark 11:2
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Friday, March 1 Blessed

Deuteronomy 28: 4
Blessed shall be the fruit of thy body, 
and the fruit of thy ground, and the fruit 
of thy cattle, the increase of thy kine, 
and the flocks of thy sheep.

Because Christ is in you, the things 
which you produce will be of excep-
tional quality too. That includes your 
children, who will be champions. 

In our scripture for today God was 
using terms that the Israelites under-
stood since they were farmers and 
shepherds. Today, “your ground” is the 
place of your work. This means that 
“the produce” of your work shall be of 
excellent quality.

That is not all. God promises that quan-
tity will always follow quality because 
Deuteronomy 28:11 says that the Lord 
will “grant you plenty of goods, in the 

fruit of your body,” which means that you will have plenty of children, 
“in the increase of your livestock, and in the produce of your ground,” 
which means that your business will flourish and you will be a leading 
producer in the area of your specialty.

PROPHETIC DECLARATION
I am blessed and highly favoured, the blessing of the Lord is bringing 
increase in finances, protection over my family and promotion every-
where I turn in the name of Jesus.

FURTHER STUDY
Psalm 84: 4
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