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UEBERT & BEBE ANGEL
لجنیا یب یب روا ٹربوی

 نیم ایند یروپ  لجنیا یب یب روا ٹربوا ،ےئل تمدخ یتقو لک یک الس یئک ےناچنہپ 
 ماغیپ یتوبن روا ، ےنالیھپ (نایلیجنویا) یربخشوخ لضف ےک ادخ ۔ ےتھکر تیثیح
 یک ےتسد لوارہ نیم یب فآ رواپ رلچین رپس ،سکنب ریئرپ ،یسیم یٹنیا ،زوین ڈگ یہ
 نونود روا ٹربوا ۔نیہ فنصم ےک نوباتک یالو ےنوہ تخورف نیرتہب یسیج ،رویل یمالع
 روا رکیپسا سنرفناک روطب رپ حطس یماوقااال 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 ۔نیہ رومان تہب ےس ،تحت ےک ےبذج ےک ےناچب
 نیحور ےنپا  ےن نوہنا ہک ےنوہ یبن روطب ( نایلیجنویا) یربخشوخ یک لضف ےک
 ادخ  نیم ایند یروپ ےس تمدخ ینپا ۔ےہ ایک رثاتم وک نویگدنز یک نوگول نوھکال

تلودب یک ہفشاکم ےک
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ہفتہ، 1 اگست مسیح میں اختیار

فسیوں 2: 6
ساتھ اسکے  کرکے  شامل  میں  یسوع  مسیح   اور 

جالیا اور آسمانی مقاموں پر اسکے ساتھ بٹھایا۔

ہم کہ  گیا  سکھایا  نہیں  یہ  ہمیں  میں  ایمان   مسیح 
 ابلیس سے لڑنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ وہ پہلے
 ہی سے شکست کھا چکا ہے! اسکی عدالت کی گئی
 ہے۔ اب ہمیں اسے صرف یہ بتانا ہے کہ وہ شکست

!خوردہ ہے

کرتے نہیں  جنگ  جسمانی  سے  ابلیس  ہم   اسلئے 
 بلکہ اسے بتاتے ہیں کہ وہ شکست خوردہ ہے۔ یہ
 فتح مسیح میں ہماری میراث ہے۔ تاکہ وہ انکو سزا
 دیں جو مرقوم ہے۔ اسکے سب مقدسوں کو یہ شرف

 حاصل ہے )زبور 149: 9(۔

 یوحنا 16: 11 میں یسوع نے کہا کہ دنیا کا سردار
ہالیلویا! اب آپکی ذمہ داری  مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ 

 ہے کہ ابلیس کو اسکے اس مقام پر رکھیں جو اسکی جگہ ہے۔ یعنی اپنے پاؤں کے نیچے!
 اسلئے بائبل میں لکھا ہے کہ اسے نکالیں۔ آپ شیطان سے الجھتے نہیں بلکہ اسے نکالتے

 ہیں۔

نبوتی اقرار
نہ کوئی زبان ہوگا۔  نہ  کارگر  بنایا جائیگا  ہتھیار جو میرے خالف  نام میں کوئی   یسوع کے 
 میرے مقابلہ کرسکیگی۔ میرے آس پاس دس ہزار گرجائیں گے پر وہ میری نزدیک نہ آئیگی۔

مزید مطالعہ کیلئے: زبور 149: 9 ؛ یوحنا 16: 11
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تسگا 2 ،راوتا ایمان پہاڑ کو ہٹا سکتا ہے

مرقس 11: 22
 یسوع نے ان سے کہا خدا پر ایمان رکھو۔

ایمان پر  خدا  ہمیں  مطابق  کے  آیت  کی  آج   ہماری 
 رکھنا ہے۔ اگر ہم ایمان رکھیں گے تو معجزات کو

 ہوتا دیکھیں گے۔

 پیدایش کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ زمین ویران
 تھی اور اس پر اندھیرا تھا۔ اور خدا کی روح پانی
 پر جنبش کرتی تھی۔ خدا نے کہا اور روشنی ہوگئی۔
 ہمارا خدا معجزات اور تخلیق کا خدا ہے۔  جو خدا
 زمین و آسمان اور کانتات کو بنا سکتا ہے، اگر ہم
 اس پر ایمان رکھیں تو وہ ہمارے لئے معجزات اور

 بہت سی بھالئی پیدا کرسکتا ہے۔

 ضروری ہے کہ ہم اپنے خدا اور کالم پر یقین کریں،
 ایمان رکھیں تو وہ اپنے کالم اور مرضی کے موافق
 ہمارے لئے معجزات کریگا۔ اسکے کالم میں قدرت
 ہے۔ اسلئے اپنی زندگی کو اسکے کالم کے مطابق

 ڈھالیں۔ اور خدا پر ایمان رکھیں۔

نبوتی اقرار
 خدا نے اپنا پاک روح مجھے دیا ہے تاکہ وہ سب چیزوں میں سے میرے لئے بھالئی پیدا کرے۔
  اسلئے میں جہاں بھی جاتا ہوں اور جو کام بھی کرتا ہوں خدا مجھے اس میں سرفراز کرتا ہے۔

 میں خدا میں کامیابی حاصل کرتا ہوں۔

مزید مطالعہ کیلئے: عبرانیوں 11: 1
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سونوار، 3 اگست شفا سب کیلئے

یسعیاہ 53: 5
 حاالنکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھایل کیا
 گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچال گیا۔ ہماری
 ہی سالمتی کے لئے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس

 کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔

 اگر آپ بیمار ہیں تو اقرار کریں کہ یسوع آپکا شافی
شفا نے  آپ  کھانے سے  مار  اسکے  کیونکہ   ہے۔ 
 پائی ہے۔ آپکو خدا کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں
 ہے۔ خداوند شفا دینا چاہتا ہے کیونکہ وہ ہر طرح

 کی برکات کا منبہ ہے۔

کا معجزہ اس سے اپنی شفا  آپ  کہ   خدا چاہتا ہے 
اقرار کا  کالم  کے  خدا  آپ  لئے  اسی  کریں۔   حاصل 
 کرتے ہیں۔ اسلئے نہیں کہ خدا کو قائل کریں بلکہ
 خود کو قائل کریں کہ تاکہ آپ اسکی شفا اور برکت
 کو لینے کیلئے تیار ہوں۔ کیونکہ خدا تو پہلے ہی

 سے تیار ہے کہ آپکو شفا دے۔

پیار یقین کرنا ہے کہ خدا آپ سے   آپ نے صرف 
 کرتا ہے اور آپکو برکت دینے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ آپ کو صرف یہ کہنا ہے کہ
 اسکے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے۔ اسلئے میں بیماری سے شفا پاؤنگا۔ مجھے
 مسیح میں بہت برکت حاصل ہے اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ میری حمایت کرتا ہے اور

 مجھ سے پیار کرتا ہے۔ باقی خدا پر چھوڑ دیں۔

نبوتی اقرار
 یسوع نے ہر طرح کی بیمار اور کمزوری کو اپنے بدن پر لے لیا۔ اسلئے ہر چھوٹی یا بڑی
 بیماری میرے جسم میں ٹھہر نہیں سکتی! میں اپنے بدن کے بیمار حصوں کیلئے یسوع کی

!شفا مانگتا ہوں

مزید مطالعہ کیلئے: 1 پطرس 2: 24
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منگل، 4 اگست خدا کے ساتھ رفاقت

یوحنا 1: 3 1
 جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اسکی
اور ہو  ہمارے شریک  بھی  تم  تاکہ  ہیں  دیتے   خبر 
بیٹے اسکے  اور  ساتھ  کے  باپ  شراکت    ہماری 

 یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔

 جب تک آپ اپنی زندگی کے مقصد کو دریافت نہیں
 کرلیتے تو اسکا مطلب ہے کہ ابھی تک آپ زندگی
کے زندگی  رفاقت  ساتھ  کے  خدا  رہے۔  جی   نہیں 
 مقصد کیلئے ضروری ہے۔ خدا کے ساتھ رفاقت کا
 مقصد صرف خدا کے ساتھ دوستی نہیں ہے۔ اور نہ
 ہی صرف اسکے قریب ہونا ہے۔ بلکہ اسکے ساتھ

 مقصد اور ارادے میں ایک ہونا ہے۔

 سب سے زیادہ عظیم بات یہ جاننا ہے کہ خدا کے
 ساتھ رفاقت میں ایک ہونا اور یہ جاننا ہے کہ وہ
 آپکو جانتا ہے۔ زندگی کا مقصد یہی جاننا ہے کہ خدا
 آپ سے پیار کرتا ہے  اور آپ بھی اس سے پیار
 کرتے ہیں اور اسکے ساتھ چلتے ہیں، اور یہ جاننا
آپکی کا  خدا  اور  ہونا  میں  کہ خدا  بھی   یا سمجھنا 

زندگی میں ہونے سے کا کیا مطلب ہے۔

 ایک انسان کی سب سے بڑی دریافت یہ ہے کہ آپ خدا میں اپنے مقصد کو دریافت کرنا ہے۔
 اور اپنے اندر اسے تالش کرنا ہے۔ اسلئے آج کچھ وقت نکالیں اور اسکے ساتھ رفاقت رکھیں۔

 وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔

نبوتی اقرار
 آج جب میں خدا کے ساتھ رفاقت رکھونگا تو میں مضبوط ہونگا۔ اور قوت حاصل کرونگا۔ جو

!مجھ میں رہتا ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ ہالیلویا

مزید مطالعہ کیلئے:  یوحنا 14: 11
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بدھ، 5 اگست خوشخبری

یوحنا 3: 16
 کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس
تاکہ جو کوئی اس پر دیا  بیٹا بخش  اکلوتا  اپنا   نے 
 ایمان الئے ہالک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔

نہیں یہ  جو  ہیں  لوگ  ایسے  سے  بہت  میں   دنیا 
ادا کر قیمت  کی  گناہوں  انے  یسوع نے  کہ   جانتے 
 دی ہے۔ وہ صرف مسیحیوں کیلئے نہیں مرا تھا۔ وہ
 پورے جہان کیلئے مرگیا۔ لیکن معافی کیلئے اسے

 قبول کرنا شرط ہے )یوحنا 3: 16(۔

 دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو خود کو ناواقفیت کی
 بنیاد پر جسمانی اذیت اور مشقت میں ڈالتے ہیں۔ وہ
 خود کو اپنے گناہوں کی سزا دیتے ہیں۔ انکا خیال
 ہے کہ اگر وہ اسطرح خود کو دکھ دیں گے تو خدا
 ان پر رحم کریگا اور انکے گناہ معاف کردیگا۔ لیکن

 یہ طریقہ خدا کو منظور نہیں ہے۔

ہوگی۔ نہیں  سے  کوشش  ہماری  معافی  کی   گناہ 
 اسکے لئے پاک و بے عیب برے کے خون کی ضرورت تھی۔ یعنی یسوع مسیح کے خون کی۔
 صرف وہی اس قابل تھا کہ گناہ کا کفارہ اپنے خون سے ادا کرسکے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا
 کہ آپ نے کیسا گناہ کیا ہے، میرے پاس آپکے لئے خوشخبری ہے۔ آپکو اپنے گناہ کا بوجھ
 اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ کام یسوع نے ہماری جگہ کیا۔ ہمیں صرف اسکے کفارے کو قبول

!کرنا ہے اور ہمیں یقیناً معافی حاصل ہوگی

نبوتی اقرار
 میں مسیح میں نیا مخلوق ہوں۔ سب نیا ہوچکا ہے۔ میں اس پر ایمان النے سے راستباز ٹھہرایا

!گیا ہون۔ ہالیلویا

 مزید مطالعہ کیلئے:  افسیوں 2: 8 9-
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جمعرات، 6 اگست جب خدا خون کو دیکھتا ہے

خروج 12: 13
تمہاری خون  وہ  پر  ان  ہو  مینتم  گھروں  جن   اور 
 طرف سے نشان ٹھہریگا اور میں اس خون کو دیکھ
 کر انکو چھوڑتا جاؤنگا۔ اور جب میں مصریوں کو
 مارونگا تو وہ تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں

 کہ تمکو ہالک کرے۔

 آج کی آیت میں جو بات ہے میں نہیں چاہتا ہے آپ
 اسے نظر انداز کریں۔ خدا نے بنی اسرائیل سے کہا
 کہ جب میں خون دیکھوں گا تو تمہیں چھوڑ دونگا۔
 اسلئے خدا کے غضب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ
 تھا کہ خون آپکے دروازے کی چوکھٹ پر لگا ہو۔

اور قوموں  دیگر  کی  دنیا  کہ  ہے  حقیقت  بھی   یہ 
کچھ بھی  میں  اسرائیل  بنی  طرح  کی   معاشروں 
کے غضب خدا  لیکن جب  تھے۔  شامل  لوگ   شریر 
 سے بچنے کی بات آئی تو صرف ایک ہی چیز کی
 ضرورت تھی کہ دروازے کی چوکھٹ پر خون لگا
 ہو۔ یہ بات خوشخبری سے کم نہیں ہے۔ جو ہم بتانے

 کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں خدا کی حمایت حاصل ہوسکتی ہے اگر ہم خدا کے بیٹے یسوع کے
!کفارہ پر بھروسا کریں تو ہم راستباز ٹھہرائے جائینگے۔ ہالیلویا

 ہمارے الفاظ اور سوچ ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسلئے اب یہ آپکی ذمہ داری ہے
 کہ آپکے الفاظ اور سوچ خدا کے کالم کے مطابق ہوں، تاکہ آپ ایمان اور فتح مندی میں بڑھ

 سکیں۔

نبوتی اقرار
 میں مسیح میں خدا کی راستبازی ہوں۔ میری نجات خدا کی طرف سے مفت تحفہ ہے۔  اسلئے

 !ابلیس اور عالم ارواح مجھ پر غالب نہیں آسکتا۔ مجھے فضل سے نجات ملی ہے

 :مزید مطالعہ کیلئے:  گلتیوں 2
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جمعہ، 7 اگست الہی اختیار

متی 28: 18 - 19
کہا کہ اور  باتیں کیں  آکر ان سے   یسوع نے پاس 
 آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ پس
 تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انکو باپ
 اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔

میں یونانی  کا  اختیار  لفظ  میں  آیت  کی  آج   ہماری 
 لفظ ہے ‘ایکسوزیا’ جسکا مطلب ہے اختیار یا دائرہ
 کار۔ یسوع نے آسمان پر جانے سے کچھ دیر پہلے
اختیار کا  زمین  اور  آسمان  کہ  کہا  سے   شاگردوں 
کو قوموں  جاکر سب  تم  اسلئے  ہے۔  گیا  دیا   اسے 
لفظ ‘پس’ سے مراد یہ بناؤ۔ غور کریں کہ   شاگرد 
 بھی ہے کہ ‘اس وجہ سے’، اسلئے اسے یوں بھی

:پڑھا جاسکتا ہے کہ

 وہ اختیار جس سے یسوع نے طوفانوں کو تھمایا،
 مردوں کو زندہ کیا، بدروحوں کو نکاال، بیماروں کو
 شفا دی، وہی اختیار یسوع کے نام میں ہمیں بھی
 حاصل ہے کہ اسکے نام سے یہ سب کام کرسکیں۔

 ہمیں یسوع کے نام میں اختیار نامہ مال ہے۔ جبکہ کرونا وائرس کی وجہ سے بری خبریں ملتی
 ہیں تو ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہمیں یسوع کے نام میں فتح اور غلبہ حاصل ہے۔

نبوتی اقرار
 یسوع کے نام میں مجھے اختیار مال ہے، اور یسوع کے نام میں کوئی بیماری اور وائرس

!میرے اور میرے خاندان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا

مزید مطالعہ کیلئے:  متی 8: 5 - 13
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ہفتہ، 8 اگست ناواقف نہ رہیں

ہوسیع 4: 6
میرے لوگ عدم معرفت سے ہالک ہوئے۔۔۔

چیزیں ہی  کتنی  ایماندار  بطور  کہ  ہوں  حیران   میں 
 ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ خدا نے اپنی
 حکمت میں کہا میرے لوگ عدم معرفت سے ہالک
وجہ کی  ناواقفیت  سے  کالم  اسکے  صرف   ہوئے۔ 
 سے۔ قوت کی کمی یا ابلیس کی وجہ سے نہیں بلکہ

 کالم کو نہ جانے کی حماقت کی وجہ سے۔

 لیکن خوشخبری کیلئے خدا کا شکر ہو! خدا کے کالم
 میں لکھا ہے کہ عقل نئی ہونے سے اپنی صورت
 بدلتے جاؤ۔ اس وقت جب آپ خدا کے کالم کو پڑھ
 رہے اور اس پر غور کررہے ہیں تو آپکو رہائی مل
 رہی ہے۔ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے۔ اگر
 آپ خدا کے کالم کی خوشخبری کو جانتے ہیں تو
 آپ کبھی بھی بے یارومددگار نہیں ہوسکتے۔ کالم
عملی حکمت  بہترین  پاس  آپکے  میں  صورت   کی 

 موجود ہے۔

 پولس کہتا ہے کہ ہم ابلیس کے حیلوں نے ناواقف نہیں ہیں۔ اسلئے محبت کے قاعدہ پر چلتے
 ہیں۔ آج کے دن خود کو خدا کے کالم کی سچائی سے لیس کریں۔ خدا آپکی مالی مشکالت کو
 دور کریگا۔ چونکہ آپ خدا کے کالم کی حکمت کے مطابق چل رہے ہیں اسلئے آپکی ازدواجی

 زندگی کے مسائل ٹھیک ہونا شروع جائینگے۔

نبوتی اقرار
 میں خدا کے کالم کی سچائی اور اسکے وعدوں سے ناواقف نہیں رہونگا۔  بلکہ مسلسل اسکی

 خوشخبری اور فضل کے بارے میں جانتا رہونگا۔ میں جالل سے جالل کیلئے بدلتا جاؤنگا۔

مزید مطالعہ کیلئے:  امثال 4: 7
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!خوش رہیں اتوار، 9 اگست

فلپیوں 4: 4
کہ ہوں  کہتا  پھر  رہو۔  خوش  وقت  ہر  میں   خداوند 

 خوش رہو۔

کہتا کو  ایمانداروں  پولس  میں  خط  نام  کے   فلپیوں 
 ہے کہ وہ خوش رہیں۔ اور اس بات کی اہمیت اجاگر
 کرنے کیلئے وہ اس بات کو دہراتا ہے۔ یونانی زبانی
 میں اگر آپ کسی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتے

 ہیں تو آ پاسے دو بار لکھتے ہیں۔

 اس لئے جب آپ اناجیل میں کچھ ایسے الفاظ پڑھتے
 ہیں یعنی ، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، کسی بات
 کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ غور کریں کہ لکھا
 ہے کہ خداوند میں خوش رہیں۔ اسکا مطلب ہے کہ
 ہر وقت۔ چاہے زندگی میں آپکو کیسے ہی چیلنج یا
کہ ہیں  کر سکتے  انتخاب  آپ  ہو۔  سامنا  کا   مشکل 
یا نہ رہیں۔ خوش ہونا ایک چناؤ ہے۔  خوش رہیں 
 یہ کسی فنکشن یا پارٹی کی طرح نہیں ہے جہاں آپ

 جاکر خوشی حاصل کریں۔

 اداسی اور افسردگی آپ سے زندگی کی قوت چھین لیتی ہے۔ جسکے باعث آپ بیمار ہونا شروع
 ہوجاتے ہیں۔ اسلئے خداوند میں خود ہمیشہ خوش رکھیں اور فتح میں چلیں۔ آج خوشی سے
 قہقتہ لگانے کا انتخاب کریں۔ اگر کسی مشکل کا سامنا ہو تو اسے اپنے اوپر حاوی نہ ہونے

 دیں کہ آپکی خوشی چھین لے۔ اسی بات میں آپکو قوت پوشیدہ ہے۔

نبوتی اقرار
 میں آج کے دن خؤش ہرنے کا انتخاب کرتا ہوں چاہے مجھے کیسی ہی مشکل کا سامنا ہو!
 اداسی اور غمگینی کے الفاظ میری لغت میں نہیں ہے۔ میں یسوع کے نام میں مسکراؤنگا

!اور قہقہ لگاؤنگا

مزید مطالعہ کیلئے:  امثال 17: 22؛ امثال 12: 25
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شکر گذاری کریں سونوار، 10 اگست

تھسلینکیوں 5: 18 1
مسیح کیونکہ  کرو  گذاری  شکر  میں  بات  ایک   ہر 

 یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔

 شکر گذاری کرنا خدا کی قوت کو موقع فراہم کرتا
 ہے کہ آپکی زندگی میں کام کرسکے۔ غور کریں کہ
کریں گذاری  کیلئے شکر  ہر چیز  کہ  لکھا  نہیں   یہ 
کریں۔ گذاری  کی شکر  خدا  میں  بات  ایک  ہر   بلکہ 
 یعنی اسکا مطلب ہے کہ آپکی زندگی میں جو کچھ
 بھی ہو اسکے لئے شکر گذاری کریں۔ شاید رات کو

 رونا پڑے۔ لیکن دن کو شادمانی موجود ہوگی۔

 اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت بھی ہے تو ہمیں
 خدا کیلئے شکر گذاری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔

 کیا یہ بات شاندار نہیں ہے؟

 اپنے دشمن کو یہ موقع کبھی نہ دیں کہ وہ آج کے
ہوگیا ہے۔ آپ کامیاب  پریشان کرنے میں  آپکو   دن 
فتح پر  حاالت  اور  دشمن  ہوئے  کرتے   شکرگذاری 

!پاتے ہیں

نبوتی اقرار
 آج کے دن میں ہر قسم کے حاالت میں فتح مند ہونگا! کیونکہ خداوند کی حمد اور شکر گذاری

میرے لئے معجزے کا باعث ہوگی۔ اسلئے مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔

 مزید مطالعہ کیلئے:  افسیوں 3: 20
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منگل، 11 اگست سب چیزیں آپکی ہیں

پطرس 1: 3 2
جو چیزیں  سب  وہ  نے  قدرت  الہی  اسکی   کیونکہ 
اسکی ہمیں  ہیں  متعلق  سے  دینداری  اور   زندگی 

پہچان کے وسیلہ عنایت کیں۔۔۔

 خدا نے آپکی نجات، خوشحالی اور بہتری کیلئے جو
 کیا جاسکتا ہے پہلے ہی سے کردیا ہے۔ بلکہ کائنات

 کے آغاذ ہی سے سب کچھ کررکھا ہے۔

کچھ جو  ہمیں  میں  مسیح  کہ  ہے  چاہتا  وہ   اسلئے 
 میسر ہے اس سے خوش ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم
 برکت اور کثرت کی زندگی پائیں۔ ہماری آج کی آیت
چیزیں سب  وہ  نے  قدرت  الہی  اسکی  مطابق   کے 
 جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اسکی

 پہچان کے وسیلہ عنایت کیں۔

 کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپکو اب کوشش کرنے
1 بات  یہی  بھی  پولس  ہے۔  نہیں  ضرورت   کی 
 کرنتھیوں 3: 21 میں کہتا ہے، ‘سب چیزیں تمہاری

 ہیں’۔ چونکہ سب چیزیں پہلے ہی سے آپکی ہیں اسلئے آپ انکو حاصل کرنے کوشش ترک
 کردیں۔ خود پر جبر اور سختی کو ترک کریں۔ بلکہ خدا کے کالم کی سچائی اور وعدے پر یقین

 رکھیں۔ سب چیزیں آپکی ہیں۔ اسلئے آگے بڑھیں اور جو آپکا ہے اسے تھام لیں۔

نبوتی اقرار
 میرے الفاظ معمولی نہیں ہیں۔ کیونکہ میں خدا کا کالم بولتا ہوں جس میں قدرت اور برکت
 ہے۔ خدا اپنے کالم کی بدولت جو چاہے تخلیق کرسکتا ہے جو وجود نہیں رکھتا۔ ہالیلویا! سب

!چیزیں میری ہیں۔

 مزید مطالعہ کیلئے:  1 کرنتھیوں 3: 21
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بدھ، 12 اگست روح سے دعا کرنا

کرنتھیوں 14: 14 - 15 1
تو بیگانہ زبان میں دعا کروں  اگر میں   اسلئے کہ 
 میری روح تو دعا کرتی ہے۔ مگر میری عقل بیکار
 ہے۔ پس کیا کرنا چاہیے؟ میں روح سے بھی دعا
 کرونگا اور عقل سے بھی دعا کرونگا۔ روح سے

 بھی گاؤنگا اور عقل سے بھی گاؤنگا۔

غیر صرف  تک  گھنٹوں  کئی  ایماندار  سے   بہت 
رسول پولس  ہیں۔  رہتے  کرتے  دعا  ہی  میں   زبان 
 ایماندروں کو سکھاتا ہے کہ ہم روح سے بھی دعا
 کریں اور عقل سے بھی۔ کیونکہ جب ہم غیر زبان
 میں دعا کرتے ہیں تو ہماری روح تو دعا کرتی ہے

 لیکن ہماری عقل بے کار رہتی ہے۔

 جب کوئی غیر زبان بولنے واال  شخص غیر زبان
 میں دعا کرتا ہے تو اسکی شخصی ترقی تو ہوتی
 ہے۔ لیکن سننے والوں کیلئے ترقی کا باعث نہیں
 ہوتا۔ اسلئے پولس کہتا ہے کہ میں روح سے دعا
 کرونگا اور عقل سے بھی کرونگا۔ تاکہ باقی لوگوں
 کی بھی ترقی۔ دونوں ہی طرح سے ایمانداروں کی
عقل سے اور  بھی  روح سے  ہے۔  ہوسکتی   ترقی 

 بھی۔

 غیر زبان میں دعا کرنے سے آپ اپنی شخصی ترقی کرسکتے ہیں۔ لیکن روح کی ہدایت میں
 چلنے کیلئے ضروری ہے کہ ہم آئندہ کو گناہ میں زندگی بسر نہ کریں تاکہ خدا کا روح مسلسل

ہماری مدد اور رہنمائی کرسکے۔ کیونکہ صرف غیر زبان بولنے سے ترقی نہیں ہوگی۔

نبوتی اقرار
 میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں روح سے دعا کرسکتا ہوں۔ اور روح کے مطابق پاک
 زندگی بسر کرتا ہوں تاکہ میری زندگی بدلتی جائے۔ یسوع کے نام میں پاک روح میں پاک اور

 راست زندگی بسر کرنے سے میں دشمن کو اپنی زندگی سے بھگا سکتا ہوں۔

مزید مطالعہ کیلئے: یہوداہ 20 ؛ رومیوں 8: 26
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خوشحالی آپکی میراث ہے جمعرات، 13 اگست

امثال 10: 22
 خداوند کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اسکے

 ساتھ دکھ نہیں مالتا۔

 خدا کے فرزند ہونے کی وجہ سے آپکو زندگی میں
چاہیے۔ ہونا  خوش  سے  برکات  ہوئی  دی  کی    خدا 
برکت کی  خداوند  مطابق،  کے  آیت  کی  آج   ہماری 
نہیں دکھ  ساتھ  اسکے  وہ  اور  ہے  بخشتی   دولت 
 مالتا۔ اسکا مطلب ہے کہ جب آپ زندگی میں مشکل
 یا دکھ سامنا کرتے ہیں تو اسکے پیچھے خدا نہیں

 ہوتا۔

 کالم میں لکھا ہے کہ چور چرانے اور مار ڈالنے
 کی آتا ہے۔ آپ جس دکھ یا مشکل سے گذر رہے ہیں
 وہ خدا کی برکت کا حصہ نہیں ہے۔ اور نہ ہی اسکا
اپنی کو  ہے  لکھا  میں  کالم  خدا کے  ہے۔   منصوبہ 

 برکت کے ساتھ دکھ شامل نہیں کرتا۔

تجربہ کا  برکت  اسکی  آج  آپ  کہ  ہے  مطلب   اسکا 
 کرسکتے ہیں۔ کیونکہ دکھ اسکے منصوبہ میں شامل نہیں ہے۔ خدا آپکو برکت اور خوشحالی
 دینا چاہتا ہے! خدا کی برکت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس میں دکھ نہیں مالتا۔ اسلئے برکت

 !اور خوشحالی آپکی میراث ہے

نبوتی اقرار
 میں خدا کی برکت میں چل رہا ہوں۔ یسوع کے نام میں میرے خاندان میں اطمینان ہے۔ میرا

 کاروبار بابرکت ہے۔

 مزید مطالعہ کیلئے:  یوحنا 10: 10



17

جمعہ، 14 اگست بونے اور کاٹنے کا وقت

یوحنا 12 : 24
 میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہیوں کا دانہ
 زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیال رہتا ہے لیکن

 جب مرجاتا ہے تو بہت سا پھل التا ہے۔

بچائے رکھنے کو   دنیاوی حکمت کے مطابق خود 
 میں سالمتی ہے۔ لیکن خدا کا کالم اسکے الٹ بات
 بتاتا ہے۔ لیکن اسکا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم جان
 بوجھ کر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالیں یا احتیاط

 نہ کریں۔

بادشاہی کے تعلق  لیکن خدا کے کالم میں خدا کی 
 سے یہ حکمت ہے کہ جب تک آپ کی خودی آپکی
 پرانی زندگی اور گناہ کے اعتبار سے مرنہیں جاتے
 آپ خدا کی بادشاہی میں پھلدار نہیں ہوسکتے۔ چاہے
 آپ جتنی دعا کریں جب تک آپ کی پرانی انسانیت
نہیں پھلدار  آپ  تک  تب  جاتی  نہیں  مر  خودی   اور 

 ہوسکیں گے۔

 جب خدا بیچ کے تعلق سے بات کرتا ہے تو اسکے ذہن میں فصل ہوتی ہے۔ جب ہم خدا کی
 بادشاہی میں بیج بوتے ہیں یعنی آپ جو کچھ کالم کے مطابق کرتے ہیں، جیسا کہ خوش رہتے
 ہیں، صبر کرتے ہیں، محبت اور پاکیزگی میں چلتے ہیں تو آپ بیج بو رہے ہیں۔ اسلئے غور
 کریں کہ آپ کس قسم کا بیج بو رہے ہیں۔ کیونکہ جیسا بیج بوئیں گے ویسی فصل کاٹیں گے۔

نبوتی اقرار
 میں بیج بونے واال ہوں۔ خدا وفادار ہے جو میرے بیج کو پھلدار کریگا۔ میں جو کچھ بو رہا
 ہوں اس سے میرا خاندان بابرکت ہے۔ میری فصل قریب ہے۔ اور میں جلد خؤشی سے کاٹونگا۔

!ہالیلویا

مزید مطالعہ کیلئے:  گلتیوں 6: 7 - 9
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ہفتہ، 15 اگست خدا کی راستبازی

 رومیوں 4: 21
 اور اسکو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ

 کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔

خدا کے نے  ابرہام  مطابق  کے  آیت  کی  آج   ہماری 
تھا کہ یقین  کیا۔ کیونکہ اسکو  نہ   وعدوں پر شک 
 خدا نے جو وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے کی

 قدرت رکھتا ہے۔

 اگر آپ اگلی ہی آیت پر غور کریں تو آپ پڑھیں گے
گئی۔ کی  راستبازی شمار  لئے  اسکے  بات  یہی   کہ 
 ابرہام اپنے کسی کام کے باعث راستباز نہ ٹھہرایا
 گیا بلکہ خدا پر ایمان اور بھروسا کرنے کے باعث
 راستباز ٹھہرایا گیا۔ خدا نے دیکھا کہ ابراہام اس پر
 ایمان اور بھروسا رکھتا ہے اسلئے اسے راستباز

 ٹھہرایا۔

شامل میں  برکات  تمام  ان  کی  خدا  میں  مسیح   آپ 
 ہیں کیونکہ آپ مسیح پر ایمان الئے اور اس پر بھروسا کرتے ہیں۔ اسکے کفارہ پر ایمان
 رکھنے سے آپ راستباز ٹھہرائے گئے ہیں۔ اسلئے کوئی چیز ہمیں ہماری نجات کے بارے
 میں مشکوک نہیں کرسکتی۔ مسیح پر ایمان النے ہم راستباز ٹھہرتے ہیں اور اسکی برکات

 کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔

نبوتی اقرار
 میں مسیح میں خدا کی راستبازی ہوں۔ مجھے مسیح میں ہر طرح کی روحانی برکت حاصل ہے۔

 مزید مطالعہ کیلئے:  2 کرنتھیوں 5: 21
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فضل کی تبدیل کرنے والی قوت اتور، 16 اگست

یوحنا 1: 14
 اور کالم مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور
 ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اسکا ایسا جالل

 دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے بیٹے کا جالل۔

دنیا میں رہا تو وہ خدا کی  جب خداوند یسوع اس 
کے آیت  کی  آج  ہماری  تھا۔  اظہار  کامل  کا   محبت 

 مطابق وہ فضل اور سچائی سے بھرا ہوا تھا۔

 اگرچہ اس وقت یسوع زمین پر جسمانی اعتبار سے
 موجود نہیں ہے۔  لیکن ہمارے لئے ایک خوشخبری
اور قدرت  اسکی  تھا  ہوا  مجسم  کالم  جو  کہ   ہے۔  
 فضل  آج بھی ویسا ہی ہے۔ ہم آج بھی خداوند یسوع

 کی قدرت اور فضل کا تجربہ کرتے ہیں۔

 اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ شاید پوری دنیا آپکے
 مخالف ہے۔  لیکن خدا کا کالم کہتا ہے کہ وہ ہمیں
 کبھی نہیں چھوڑیگا نہ بھولے گا۔ کیا آپ کو کوئی
 بیماری الحق ہے؟  خدا کے کالم کے مطابق اسکے

 مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ آج کے دن چاہے آپکی کوئی بھی ضرورت ہو، اسکا فضل
 ہمارے لئے کافی ہے۔ آج جب آپ اسکے کالم پر غور کرتے ہیں تو یسوع کے نام میں  اسکا
!فضل ہمیں میسر ہوگا کہ ہماری بری عادات سے ہمیں رہائی دے۔ اور ہر ٹوٹا دل شفا پا جائے

نبوتی اقرار
 خدا کا فضل میرے لئے کافی ہے۔ اسلئے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ

!کرسکتا ہوں! جو مجھے میں رہتا ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے۔ ہالیلویا

 مزید مطالعہ کیلئے: رومیوں 8: 3 – 4
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سونوار، 17 اگست  میرے روح سے

زکریاہ 4: 6
 نہ تو زور سے نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے

 رب االفواج فرماتا ہے۔

 جب ہم اپنی جسمانی قوت اور اپنے بل بوتے پر کچھ
 بڑا کرنا چاہتے ہیں تو ہم ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ یہ
 خدا کا کبھی بھی منصوبہ نہیں ہے۔  بلکہ اس نے
 ہمیں اپنا پاک روح دیا ہے جو کہ دنیا کی سب سے

 زیادہ قوت والی شخصیت ہے۔

 خدا کے پاک روح کی قدرت اور رہنمائی میں ہم یقینا
 بہت بڑے کام سرانجام دے سکتے ہیں۔ کالم میں یہ
لکھا ہے کہ جس روح نے یسوع کو مردوں  بھی 
بھی کو  بدنوں  فانی  ہمارے  وہ  کیا  زندہ   میں سے 

 زندہ کریگا جو اب ہمارے اندر سکونت کرتا ہے۔

بسر زندگی  موافق  کے  روح  پاک  ہمیں   اب صرف 
 کرنا ہے نہ کہ گناہ میں زندگی گذرانا ہے۔ وہ ہماری
کوئی ہم سے  اور  ہے  منبہ  کا  اچھائی  میں   زندگی 

 اچھی چیز باز نہ رکھے گا۔ خدا کی مرضی اور خواہش ہے کہ ہم اسکی کامل مرضی اور ارادے
 کو اپنی تمام تر صالحیتوں کے ساتھ پورا کریں۔

نبوتی اقرار
 میں خدا کا فرزند ہوں جو پاک روح کی قوت سے معمور ہے۔ یسوع کے نام میں میں سب

!کچھ کرسکتا ہوں

 مزید مطالعہ کیلئے:  رومیوں 8: 11
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کنجوس شخس سے بچیں منگل، 18 اگست

امثال 23: 7
 کیونکہ جیسے اسکے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا
 ہی ہے۔ وہ تجھ سے کہتا ہے کھا اور پی لیکن اسکا

 دل تیری طرف نہیں۔

 لیکن آخر اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ ہم اسے سیاق و
 سباق سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اس آیت
 کو سمجھنے کیلئے ضروری ہے کہ چھٹی آیت بھی
 پڑھ لی جائے۔ خدا کے کالم میں آگاہی دی گئی ہے
 کہ تنگ چشم انسان یعنی کنجوس انسان کی چیزوں
 اور کھانے پینے کا اللچ یا تمنا نہ کریں۔ کیونکہ ایسا
اور اسے دوسروں  شخص صرف خود غرض ہے 
 سے کوئی لگاؤ نہیں۔ اسلئے ہمیں ایسے شخص یا
رہنے کی ضرورت اور خبردار  بچنے   لوگوں سے 
 ہے اور نہ ہی انکی کسی کھانے پینے کی چیز کا

  اللچ یا آرزو کریں۔

 کیونکہ ساتویں آیت میں لکھا ہے اور اس شخص
 کی اصل حقیقت بیان کی گئی ہے کہ جیسا وہ دل میں ہے۔ یعنی اسکے دل اور فطرت میں
 کنجوسی، اور خود غرضی ہے، تو حقیقت میں ویسا ہی ہے۔ ایسا شخص آپکو دعوت تو دیتا
 ہے لیکن اسکا دل خالص نہیں۔ اندر سے وہ اللچ اور خودغرضی سے بھرا ہے اور حقیقت
 میں آپکو اپنی چیز میں شریک کرنا نہیں چاہتا ہے۔ لیکن ہم بطور انسان ظاہری دعوت سے
 دھوکا کھا جاتے ہیں۔ اور چاہے ہم اسکی دی ہوئی چیز کی جتنی بھی تعریف کریں وہ دل میں
 اس سے خوش نہیں ہوگا بلکہ اسے غم ہے کہ اپنی چیز میں کسی کو حصہ دار بنا رہا ہے۔

نبوتی اقرار
 میں کسی شخص کی چیز کا اللچ یا آرزو نہیں کرونگا۔ میرا خدا مجھے ہر طرح کی چیزوں سے

 آسودہ کرتا ہے۔ اور میں خداوند کا طلبگار رہونگا۔

 مزید مطالعہ کیلئے: افسیوں 3: 20؛ فلپیوں 4: 8
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بدھ، 19 اگست ایپی کودمائی

کلسیوں 2: 15
 اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے
 اتار کر انکا برمال تماشا بنایا اور صلیب کے سبب

 سے ان پر فتح کا شادیانہ بجایا۔

کو مسیح  یسوع  کہ  ہے  واضح  آیت  کی  آج   ہماری 
حاصل فتح  اور  اختیار  کا  طرح  ہر  پر  طور   یقینی 
 ہے۔ یسوع نے ہمارے لئے یہ فتح حاصل کی ہے۔
 اسلئے ہماری فتح کا انحصار اس پر نہیں کہ ہم نے
 کتنا اچھا کام کیا ہے۔ بلکہ اس پر ہے کہ یسوع نے
 ہمارے لئے پہلے سے یہ فتح حاصل کی ہے۔ یسوع
 نے حکومتوں اور اختیاروں پر فتح کا شادیانہ بجایا۔
 اس آیت میں لفظ ‘اتار کر’ کا یونانی لفظ ہے ایپی
 کودمائی یعنی جس کا مطلب ہے کہ بے اختیار کردینا
 ہتھیار چھین لیا۔ اس نے انکی طاقت کو ختم کردیا

 تاکہ وہ ہم پر حکومت نہ کرسکیں۔

 اس نے ابلیس اور اسکی بدروحوں کا برمال تماشا
 بنایا۔ اب انکا ہماری زندگی پر کوئی اختیارنہیں رہا۔

 انکی قوت اور اختیار صفر ہوگیا ہے۔ یہ شکست خوردہ ہیں! ہم ان پر غالب آنے کی کوشش
 نہیں کرتے بلکہ ہم یسوع پر ایمان الکر محفوظ ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ یسوع کی فتح ہماری فتح
 ہے۔ آپکے خاندان کیلئے یسوع نے پہلے ہی فتح حاصل کی ہے۔ اسلئے اپنی زندگی کے ہر

 پہلو میں یسوع کی فتح کو لے کر چلیں۔

 اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپکو آج کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ
 یسوع نے پہلے ہی سے فتح حاصل کر رکھی ہے۔ دشمن کو ناکارہ کردیا گیا ہے۔ اب یسوع
 کی اس فتح کو قبول کریں اور اس میں آگے بڑھیں اور یسوع میں خدا کی تمام برکات سے

 لطف اٹھائیں۔

نبوتی اقرار
 میں ابلیس اور اسکی بدروحوں کے تابع نہیں ہوں۔ میں مسیح میں چھپا اور محفوظ ہوں اور

 فتح مند ہوں۔ جو مجھ میں رہتا ہے وہ اسے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے۔

 مزید مطالعہ کیلئے:  1 یوحنا 4: 4
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جمعرات، 20 اگست تم دنیا پر غالب آئے ہو

یوحنا 5: 4 - 5 1
 اور جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے۔ وہ دنیا پر غالب
 آتا ہے۔ اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے
 ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کا مغلوب کرنے واال کون ہے
 سوا اس شخص کے جسکا یہ ایمان ہے کہ یسوع

 خدا کا بیٹا ہے۔

کہ ہیں  رکھتے  ایمان  یہ  جو  خواتین  و  مرد  وہ   ہر 
 یسوع خدا کا بیٹا ہے وہ فاتح ہیں۔ بلکہ وہ پیدا ہی
کے آیت  کی  آج  ہماری  ہے۔  ہوا  کیلئے  پانے   فتح 
پر غالب دنیا  وہ  ہے  ہوا  پیدا  خدا سے   مطابق جو 
فتح ہمیشہ  وہ  ہو  بھی  جو  چاہے  اسلئے  ہے۔   آیا 
 مند ہو کر نکلے گا۔ ہمیں فتح مند ہونے کیلئے بالیا
اور تاریکی  کی  ہر طرح  اور  گناہ  ہم  تاکہ  ہے۔   گیا 
آئے غالب  پر  دنیا  ہم  اسلئے  آئیں۔  غالب  پر   برائی 
 ہیں۔ ہم اسکے جالل میں شامل ہونے کیلئے بالئے

 گئے ہیں۔

 خدا کو پہلے سے معلوم تھا کہ ندیا میں کسطرح کے
 مسائل و مشکالت ہونگی۔ اس نے انسان کو اسطرح

 تخلیق کیا کہ وہ ان سب پر غالب آسکے۔ اور جب ہم مسیح میں نئے مخلوق بن جاتے ہیں تو
 ہم یقینی طور پر غالب آسکتے ہیں۔ اسلئے مغلوب ہو جانے پر اکتفا نہ کریں بلکہ جو غلبہ

 ہمیں حاصل ہے اس میں بڑھیں۔

 خدا کا کالم کہتا ہے کہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ ہم خدا سے پیدا ہوئے
 ہیں اور فتح اور غلبہ ہمارے خون میں شامل ہے۔ اسلئے یسوع کے نام میں فتح سے بڑھ کر

!غلبہ حاصل کریں

نبوتی اقرار
 میں غلبہ پانے کیلئے بنایا گیا ہوں۔ اسلئے میں یسوع کے نام میں فتح پاتا ہوں۔ میں دنیا پر

 غالب آیا ہوں۔ میں ایمان سے ہر روز فتح پاتا ہوں۔

 مزید مطالعہ کیلئے:  رومیوں 8: 37
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جمعہ، 21 اگست اسکی محبت سے لیس

افسیوں 3: 19
 اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے
تم خدا کی ساری معموری تک تاکہ  باہر ہے   سے 

 معمور ہوتے جاؤ۔

 خدا کی ساری معموری سے معمور ہونے کا مطلب
یعنی ہے۔  کا  خدا  جو  ہے  سب  وہ  میں  ہم  کہ   ہے 
برکات، جسمانی  اور  روحانی  کی  طرح  ہر   اسکی 
 صحت سالمتی اور خوشحالی۔ خدا نے ہمیں اسطرح
میں معموری  مکمل  کی  خدا  ہم  کہ  ہے  کیا   تخلیق 
 بڑھیں۔ کیونکہ ہم خدا سے معمور ہے جو کہ اس
اور ضروری  کیلئے  کرنے  بسر  زندگی  میں   دنیا 

 درست ہے۔

 جب آپ یہ جان لیتے ہیں کہ خدا آپ سے کتنا پیار
پاتے پرورش  آپ اسکی محبت میں  اور   کرتا ہے، 
 ہیں تو آپ اسکی مافوق الفطرت معموری اور قدرت
 سے بھرتے جاتے ہیں۔ خدا کے کالم کے مطابق خدا

 خود محبت ہے۔ اور جب آٌپ اسکی اس محبت کا ادارک حاصل کرتے ہیں تو آپ اسکی الہی
 فطرت اور کردار کے مطابق ڈھلتے جاتے ہیں۔

 بھائیوں اور بہنوں جب آپ خدا کی محبت میں چلتے ہیں تو آپ خدا کی بیش بہا برکات کا اپنی
 زندگی میں تجربہ کرینگے۔ اور آپ ہر طرح کی روحانی و جسمانی  برکات سے پوری طرح

 لبریز ہونگے۔

نبوتی اقرار
 خدا کی محبت مجھ پر پاک روح کے وسیلہ ظاہر ہوئی ہے۔ اسلئے میں خوف اور الزام کے
!تحت زندگی بسر نہیں کرونگا۔ میں یسوع مسیح کے وسیلہ خدا میں قبول کیا گیا ہوں۔ ہالیلویا

 مزید مطالعہ کیلئے:  1 یوحنا 4: 8 – 16
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ہفتہ، 22 اگست خوشحالی کی میراث

امثال 22: 6، 7
 لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا
مڑیگا۔ نہیں  سے  اس  بھی  کر  ہو  بوڑھا  وہ   ہے۔ 
 مالدار مسکین پر حکمران ہوتا ہے۔ اور قرض لینے

 واال قرض دینے والے کا نوکر ہے۔

 ہماری آج کی آیت میں واضح ہے، خدا کے کالم کے
 مطابق ہم اپنے بچوں کی جس طرح تربیت کرینگے
 وہ ویسے ہی بنیں گے بلکہ اپنی ساری عمر اس راہ

 سے نہیں ہٹینگے۔

 اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنی نسل کو راست
ہیں چاہتے  ہم  کیا  اور۔  کچھ  یا  ہیں  چاہتے   دیکھنا 
کہ ہے  تو ضروری  ہوں۔  نہ  یا  ہوں  بابرکت  وہ   کہ 
 ہم انکی کالم کے مطابق ایسی تربیت کریں جس پر
 وہ ساری عمر کاربند رہیں۔ اگر ہم انکی تربیت نہیں
 کرینگے تو وہ جسمانی اعتبار سے بھی مشکالت
تباہ کو  زندگی  اپنی  اور  ہیں  ہوسکتے  شکار   کا 

 کرسکتے ہیں۔ انکی کامیابی انکی تربیت پر منحصر ہے۔

 اسلئے ہمیں اپنی نسل کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خدا کے کالم سے بہتر تربیت ہم
 نہیں کرسکتے۔ جو روحانی اور جسمانی اعتبار سے انکے لئے بابرکت اور کامیابی السکتی
 ہے۔ ہم آج جو بوئینگے کل وہی کاٹینگے۔ اسلئے ہمیں کالم کی ہدایت پر کان دھرنے اور اسکے

 مطابق اپنی نسلوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے۔

نبوتی اقرار
 میرے بچے کبھی کسی کمی یا بھوک کا شکار نہ ہونگے۔ کیونکہ میں انکو ہر روز کالم میں
 سے تربیت اور نصیحت کرتا ہوں۔ اسلئے وہ بابرکت اور کامیاب ہونگے۔ خوشحالی اور برکت

 انکی میراث ہے۔
 

  مزید مطالعہ کیلئے:  امثال 4: 5
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ایمان

گلتیوں 5: 6
ہے کا  کام  کچھ  ختنہ  تو  نہ  میں  یسوع  مسیح   اور 
 نہ نامختونی مگر ایمن جو محبت کی راہ سے اثر

 کرتا ہے۔

 ایمان محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ جب مسیحی
 اپنے دل میں لڑائی، کڑواہٹ اور نفرت کو رکھتے
 ہیں ہوسکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے کام کرنے کا دعوی
کوئی جالل بالکل  کو  خدا  اس سے  لیکن  کریں   تو 
 نہیں ملتا ہے۔ کیونکہ وہ خد اکی محبت میں کام نہیں
تفرقے، مطابق حسد،  3: 16 کے  یعقوب   کررہے۔ 
 فساد، اور ہر طرح کی برائی جنم لیتی ہے۔ اور یوں
 پاک روح کے کام اور خدمت میں رکاوٹ کا باعث

 ہے۔

 رومیوں 10: 17 میں لکھا ہے، پس ایمان سننے
 سے پیدا ہوتا ہے اور سننا میں کے کالم سے۔ خدا
 کے کالم کے وسیلہ ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے۔

 لیکن، غصہ، کڑواہٹ، حسد، نفرت، خدا کے کالم اور ایمان کے بے اثر کرتے ہیں۔ اسلئے ہمیں
 ان باتوں سے بچنا ہے تاکہ خدا کا کالم اور ایمان بے اثر نہ ہو۔

 اسلئے آج یہ فیصلہ کریں کہ آپ کڑواہٹ اور معاف نہ کرنے کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینگے۔
 اور آپ اپنے دل میں کسی کیلئے نفرت یا بغض نہیں رکھینگے۔ اسطرح آپکا ایمان موثر ہوگا۔

 !اور آپ آج کے دن فتح مندی میں چلیں گے

نبوتی اقرار
 میں آج کے دن یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں کسی کیلئے دل میں نفرت یا حسد نہیں رکھونگا۔
 بلکہ محبت میں چلونگا۔ میں کڑواہٹ سے آزاد ہوں۔ میں یسوع کے نام میں محبت میں چلنے

 کیلئے آزاد ہوں۔

 مزید مطالعہ کیلئے:  عبرانیوں 12: 15

 اتوار، 23 اگست
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سب کچھ ممکن ہے سونوار، 24 اگست

 کرنتھیوں 4: 18 2
نہیں پر  چیزوں  ہوئی  دیکھی  ہم  کہ  میں  حال   جس 
کیونکہ ہیں۔  کرتے  نظر  پر  چیزوں  اندیکھی   بلکہ 
اندیکھی مگر  ہیں  روزہ  چند  چیزیں  ہوئی   دیکھی 

 چیزیں ابدی ہیں۔

یونانی کا  کرنا’  ‘نظر  لفط  میں  آیت  کی  آج   ہماری 
کہ کرنا  غور  سے  غرض  اس  کہ  ہے  مطلب   میں 
 اسکی خواہش رکھنا۔ یعنی اسکا مطلب ہے کہ ہم ان
 دیکھی چیزوں پر توجہ نہیں دیتے یا انکی خواہش
 نہیں کرتے۔ بلکہ ہم اس دنیا میں ایمان سے زندگی
 بسر کرتے ہیں اور اند دیکھی چیزوں یعنی آئندہ کی
 آسمانی چیزوں کے دھیان میں رہتے ہیں۔ اور ہم اس
 دنیا کی مشکالت اور مسائل پر نظر نہیں کرتے بلکہ

 ابدی زندگی کے انعام پر توجہ رکھتے ہیں۔

 اس دنیا کی مشکالت عارضی ہیں جو ہمیں اس وقت
ابدی ہوئے  چلتے  پر  ایمان  ہم  لیکن  ہیں۔  آتی   نظر 

 چیزوں یعنی ابدی زندگی پر نگاہ رکھتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں خدا میں فتح سے بڑھ کر غلبہ
 حاصل ہوتا ہے۔ یسعیاہ 54: 17 میں لکھا ہے، کوئی ہتھیار جو تیرے خالف بنایا جائے گا کام
 نہ آئیگا۔ اسلئے آج کے دن مشکالت پر نظر نہ کریں بلکہ ابدی چیزوں پر نگاہ کریں۔ خدا ہمیں

 !ان پر فتح دینے کی قدرت رکھتا ہے تاکہ آپ گواہی دے سکے۔ ہالیلویا

نبوتی اقرار
 جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کرسکتا ہوں۔ میرے لئے کچھ بھی ناممکن

 نہیں ہے۔ مسیح میں مجھے فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہے۔

 مزید مطالعہ کیلئے: رومیوں 8: 37
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روحانی طول و عرض منگل، 25 اگست

مرقس 6: 51 - 52
 پھر وہ کشتی  پر انکے پاس آیا اور ہوا تھم گئی اور
 وہ اپنے دل میں نہایت حیران ہوئے۔ اسلئے کہ وہ
 روٹیوں کے بارے میں نہ سمجھے تھے بلکہ انکے

 دل سخت ہوگئے۔

 شاگردوں نے جب یسوع کو پانی پر چلتے دیکھا تو
 بائبل میں لکھا ہے کہ وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں
 نے اس وقت تک یقین نہ کیا جب تک کہ انہوں نے
پانی کا  یسوع  کہ  کرینگے  اتفاق  آپ  لیا۔  نہ   دیکھ 
 پر چلنا ایک عجیب معجزہ تھا جو انہوں نے پہلے

 کبھی نہیں دیکھا تھا۔

 لیکن غور کریں کہ اگلی آیت میں کیا لکھا ہے کہ وہ
 روٹیوں کے بارے میں نہ سمجھے تھے بلکہ انکے
 دل سخت ہوگئے۔ خدا کے کالم کے مطابق انکو اس
 بات سے حیران ہونا نہیں چاہیے تھا کہ یسوع پانی
 پر چل سکتا ہے۔ اگر وہ یقین کرتے کہ روٹیوں کا
 معجزہ زیادہ بڑا تھا تو وہ جان لیتے کہ پانی پر چلنا
 تو خداوند کیلئے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلئے لکھا

 ہے کہ انکے دل سخت ہوگئے تھے۔

 دیکھیں اسی لئے کالم میں ہماری حوصلہ افزائی کی گئ ہے کہ ہم خدا کی نعمتوں اور جو کچھ
 اس نے دیا ہے اسکی شکر گذاری کریں۔ خاص طور پر جب آپ نے اس چیز کیلئے خدا سے
 درخواست کی تھی۔ آپ خدا کے روحانی طول و عرض میں اسی وقت بڑھ سکتے ہیں جب آپ

 اسکے پیشتر معجزات اور کاموں کا شکر ادا کریں جو اس نے آپکی زندگی میں کئے ہیں۔

نبوتی اقرار
 میں خدا کا شکر گذار ہوں کہ مسیح میں اس نے جو کچھ میرے زندگی میں کیا ہے۔ اسلئے

!میں مسیح میں وہ سب دیکھ سکتا ہوں جو دنیا نہیں دیکھ سکتی

  مزید مطالعہ کیلئے:  مرقس 6: 51
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بدھ، 26 اگست خدا کے کالم پر کھڑے ہوں

رومیوں 4: 20
 اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدے  میں شک
 کیا بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی۔

ابرہام کی باپ  ہم  کا کالم ہمیں سکھاتا ہے کہ   خدا 
 طرح خدا پر ایمان رکھیں۔ وہ ایمان میں متزلزل نہ
 ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کالم پر غور کریں کہ لکھا
 ہے کہ اس نے خدا کے وعدے پر شک نہ کیا۔ یعنی
 خدا نے ابرہام سے وعدہ کیا اور اس نے اسکا یقین

 کیا اور اس پر قائم رہا۔

 بہت سے لوگ یہ دعوع تو کرتے ہیں کہ وہ کبھی
 بیمار نہیں ہونگیں۔ یہ گاڑی میری ہے، یہ گھر میرا
 ہے۔ لین آخرکار وہ مایوسی کا شکار ہوجاتے ہیں۔
 کیونکہ وہ مطلوبہ نتائج کو حاصل نہیں کرپاتے جو
 انہوں نے سوچا ہوتا ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ
ہیں۔ ہوتے  کررہے  اقرار  کا  خواہشات  اپنی   صرف 

 لیکن خدا کے وعدوں پر کھڑے نہیں ہوتے۔

 رومیوں 4: 20 میں لفظ وعدہ کا سادہ مطلب خدا کی کسی چیز کیلئے یقین دہانی ہے۔ خدا نے
 ابرہام کو گارنٹی دی تھی۔ یعنی اس نے وعدہ کیا۔ آپ کو آج جیسے بھی حاالت کا سامنا ہے

 خدا کے وعدوں پر کھڑے ہوں کیونکہ وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔

نبوتی اقرار
 خدا کے کالم کی میری زندگی میں حتمی حیثیت ہے۔ اسلئے میں خدا کے کالم اور وعدے پر
 شک نہیں کرونگا۔ کسی قسم کی مشکل مجھے اس بات سے ہٹا نہیں سکتی۔ میں یسوع کے

 نام میں اسکے کالم پر مضبوطی سے کھڑا ہوں۔

 مزید مطالعہ کیلئے:  یشوع 1: 5 – 8
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جمعرات، 27 اگست کائینوس

کرنتھیوں 5: 17 2
اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔۔۔

 کیا آپ جانتے ہیں کہ جس لمحہ آپ نجات پاتے ہیں
 تو آپ ایک نیا مخلوق بن جاتے ہیں۔ اور اس وقت
یا آپ جیسے بھی کیا  پہلے آپ نے جو کچھ   سے 
ایسے شخص ایک  آپ  ہیں۔  نہیں  ویسے  آپ   تھے 
 ہوتے ہیں جسکا ماضی ایک صاف سلیٹ کی طرح

 ہے۔

 یہ تعریف کے قابل خوشخبری ہے۔ یہ ایک حقیقت
ایسی حالت ہے کہ جیسے آپ یہ   اور سچائی ہے۔ 
 نے پہلے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ خدا نے
 آپکے اندر بسیرا کیا ہے اور اب اس نے آپکو ایک
 نئی روح دی ہے۔ اسکا مطلب ہے کہ اب آپ مسیح
 میں خدا کی راستبازی ہیں جس پر کوئی الزام نہیں
 ہے۔ جب خدا آپ پر نگاہ کرتا ہے تو وہ مسیح کو
 دیکھتا ہے۔ اب آپ ایک نیا مخلوق بن گئے ہیں جو

 پہلے نہیں تھا۔

 اسلئے آج کے دن سچائی میں چلیں۔ اور ابلیس یا کسی شخص کو موقع نہ دیں کہ وہ آپکو
 الزام کے تحت النے کی کوشش کرے۔ اب آپ گناہ اور شرمندگی سے آزاد ہیں۔ یہ کس قدر آزاد

 !کرنے والی سچائی ہے۔ ہالیلویا

نبوتی اقرار
 میں مسیح میں نیا مخلوق ہوں۔ میں اپنے ماضی کے تحت زندگی بسر نہیں کرتا۔ اسکے فضل

 نے مجھے آزاد کیا ہے۔ میں اب اسکی نجات اور محبت میں زندگی گذارتا ہوں۔

 مزید مطالعہ کیلئے:  یوحنا 3: 4
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آپ مسیح میں کامل ہیں جمعہ، 28 اگست

 کلسیوں 2: 10
 اور تم اسی میں معمور ہوگئے ہو جو ساری حکمت

 اور اختیار کا سر ہے۔

کیا آپ  تو  ہیں  کرتے  غور  پر  ذات  اپنی  آپ   جب 
 دیکھتے ہیں؟ کیا آپ ایسے شخص کو دیکھتے ہیں
ماضی برے  اپنے  آپ  کیا  ہے؟  نہیں  کامل  کہ   جو 
 اور اپنی موجودہ زندگی میں خامیوں پر نگاہ کرتے
یا ایسے شخص کی طرف جو کہ مسیح میں  ہیں؟ 

 کامل ہے؟

 خوشخبری یہ ہے کہ خدا ہمیں ویسے نہیں دیکھتا
 جیسا کہ انسان دیکھتا ہے۔ انسان جسم پر نگاہ کرتا
 ہے جبکہ خدا دل اور روح دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا
 ہے کہ آپ مسیح میں کامل کئے گئے ہیں۔ وہ ہماری
 خامیوں کے باوجود وہ ہمیں مسیح میں نیا مخلوق
صفات الہی  اسکی  جوکہ  ہے  دیکھتا  پر  طور   کے 
 میں شریک ہو۔ اور ہمیں اس میں فتح سے بڑھ کر

 غلبہ ملتا ہے۔

 آپ چاہے جس اعتبار سے بھی اپنے اندر کمی یا کمزوری کو دیکھتے ہیں، چاہے کہ الہی
 صفات یا جسمانی صحت، خاندان یا معاشیات ہے، ہمیں یہ سب پہلے ہی سے مسیح میں میسر
 ہے۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ ہم انتظار میں نہیں کہ کب ہمیں
 یہ حق حاصل ہو۔  ہمیں یسوع مسیح میں پہلے ہی سے کاملیت، راستبازی، معافی اور تحفظ

 حاصل ہے۔

نبوتی اقرار
 خدا میری قوت اور گیت ہے۔ وہ میری نجات ہے۔ میں مسیح میں کامل ہوں اور میرے اندر

 کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔

 مزید مطالعہ کیلئے:  2 پطرس 1: 4
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ہفتہ، 29 اگست مستعد مددگار

زبور 46: 1
مستعد میں  مصیبت  ہے۔  قوت  اور  پناہ  ہماری   خدا 

 مددگار۔

 کیا آپ جانتے ہیں خوف اور پریشانی کا آپکی زندگی
نہیں ہوتا جب آپ اس حقیقت سے  میں کوئی دخل 
 آگاہ ہوجاتے ہیں کہ خدا آپکو کبھی نہیں چھوڑیگا
کیا وعدہ  میں  کالم  نے  اس  ہوگا؟  دستبردار   اور 
ہی وہ کہ جیسے وہ موسی کے ساتھ ویسے   ہے 
 ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ نیا مخلوق ہونے کی حقیقت
 یہ ہے کہ وہ اب ہمارے اندر رہتا ہے! اس طرح آپ
 اسکے فضل اور قدرت کو اپنی زندگی میں کام کرتا
 دیکھیں گے کہ وہ آپکے ہر کام میں آپکو برکت اور

 سرفرازی دیگا۔

 اگر آپکو مخالفت کا سامنا ہے تو خدا اس وقت آپکے
 قریب ہے اور آپکے الفاظ بدل جائینگے اور آپکی
 جسمانی حرکات صلح کی جانب راغب ہونگی کیونکہ
 آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا آپکے ساتھ ہے اور اسکا

 فضل آپ پر بڑھا ہوا ہے۔ آپ قوت محسوس کرینگے جو کہ آپکی قوت ارادی نہیں ہے۔ بلکہ
 یہ مافوق الفطرت قوت ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو آپ سے پیار کرتا ہے وہ آپکی فکر

 کرتا ہے اور آپ کا نگہبان ہے۔

 اسلئے کبھی بھی اپنا اعتماد اور خوشی نہ کھوئیں۔ یاد رکھیں کہ خداوند ہمیشہ آپکے ساتھ
 ہے۔ اور ایسی کوئی مشکل نہیں ہے جسے وہ شکست نہیں دے سکتا۔ اسلئے یہ جانتے ہوئے
 زندگی سے لطف اٹھائیں کہ آپ خدا میں محفوظ ہیں۔ وہ آپکو کبھی نہ چھوڑیگا اور نہ کبھی

 دست بردار ہوگا۔

نبوتی اقرار
 خدا میرا مصیبت میں مستعد مددگار ہے اور ہر قسم کے حاالت میں فتح دیتا ہے۔ یسوع کے نام

!میں میں شکست نہیں کھاؤنگا کیونکہ وہ میرے ساتھ ہے

 مزید مطالعہ کیلئے:  یشوع 1: 5 ؛ متی 28: 20
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اتوار، 30 اگست بابرکت اسی لئے بے فکر

استثنا 28: 4
تو اپنے سب کاموں میں مبارک ہوگا۔۔۔

 یقیناً خدا کہتا ہے کہ تو اپنے ہاتھوں کے سب کاموں
 میں مبارک ہوگا۔ وہ صرف آپکی اوالد کے تعلق سے
تیرے بچے مبارک نہیں کررہا ہے۔ کہ صرف   بات 
 ہونگے۔ نہیں۔ بلکہ وہ کہتا ہے کہ سب چیزوں میں
 اور کاموں میں جسکا تعلق تیرے جسم اور ذات سے
 ہے۔ اور جو کچھ ہماری ذات سے جڑا ہے وہ انتہائی

 اعلی اور بابرکت ہوگا۔

 اس برکت میں آپکی صحت بھی شامل ہے۔ اسلئے
بتایا کہ آپکے جسم آپکو   چاہے آپ کے ڈاکٹر نے 
 میں کوئی خاص بیماری ہے۔ لیکن آپ خدا پر یقین
آپ اور  ہے۔  دی  صحت  آپکو  نے  خدا  کہ   رکھیں 

!اسکی الہی صحت میں چلنا شروع کریں

 بھائیوں اور بہنوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ
 لیں کہ اس سے پہلے کہ ابلیس آپ پر لعنت کرے آپ پہلے سے بابرکت ہیں۔ آپ پر لعنت نہیں
 کی جاسکتی۔ آپ بابرکت ہونے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ آپ پہلے ہی سے بابرکت ہیں۔ آپکے

 !تعلق سے ہر کام اور بات بابرکت ہوگی

نبوتی اقرار
 مجھے جسمانی طور پر کامل صحت حاصل ہے۔ یسوع کے نام میں خدا کا پاک روح جو میرے

اندر ہے وہ مجھے ہر روز توانائی اورقوت دیتا ہے۔

 مزید مطالعہ کیلئے:  رومیوں 8: 11



34

سونوار، 31 اگست ہر ضرورت پوری ہوتی ہے

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

 یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کریگا۔

 میں نے اکثر لوگوں کو اس آیت کو بطور دعا کے
 طور پر پڑھتے دیکھا ہے لیکن وہ اس کے مکمل
 معنی اور مکاشفے کو نہیں جانتے۔ ہمیں کالم کے
 اس حصے کو مصنف کے نقطہ نظر سے سمجھنا
بات یہ  نے  مصنف  کہ  کریں  غور  دیر  کچھ   ہوگا۔ 

 کیوں لکھی۔

پولس رسول کی یہ خط  کہ  یہ  بات  پہلی   سب سے 
 طرف سے فلپیوں کی کلیسیا کے ایماندروں کو لکھا
 گیا۔ یہ کلیسیا خدمت کے کام میں مدد کو سمجھتی
ہے کہتا  دار  شراکت  انہیں  نے  پولس  اسلئے   تھی 
 کہ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جالل سے مسیح
کیا کریگا۔  رفع  احتیاج  ایک  ہر  تمہاری  میں   یسوع 

آپ کو سمجھ آیا؟

 جب آپ خدا کی خدمت کیلئے مالی مدد کرتے ہیں۔ تو خدا کے فضل سے آپکو کسی چیز کی کمی
 نہیں ہوگی اور خدا آپکی ہر ایک ضرورت کو پورا کریگا۔ کیونکہ خدا نے آپ کیلئے کثرت سے
 سب کچھ مہیا کردیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسکا فضل آپ پر ہے۔ خدا کا نبی ہوتے
 ہوئے میں دعا کرتا ہوں کہ یسوع کے نام میں آپکی زندگی کی ہر ایک ضرورت پوری ہوجائے۔

 مسیح میں کثرت ہے۔ اسے ابھی قبول کریں۔

نبوتی اقرار
 خداوند میرا چوپان ہے۔ مجھے کمی نہ ہوگی۔ کیونکہ وہ مجھے سب مہیا کرتا ہے۔  میں اس

 خدا کی عبادت اور خدمت کرتا ہوں جو کثرت کا خدا ہے۔

 مزید مطالعہ کیلئے:  یوحنا 6: 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 until 
he fell for Delilah and gave up the secret 
of his power. Even after this the Lord 
gave him the strength to overcome 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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منگل، 1 ستمبر فضل کی بدلنے والی قدرت

یوحنا 1: 14 
 اور کالم مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور
 ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اسکا ایسا جالل

 دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جالل۔

 جب خداوند یسوع اس دنیا میں تھے تو وہ زمین پر
 خدا کی محبت کا کامل اظہار تھے۔ ہماری آج کی آیت
تھا۔ معمور  سے  سچائی  اور  فضل  وہ  مطابق   کے 
 اگرچہ اس وقت یسوع جسمانی اعتبار سے ہمارے
 ساتھ تو نہیں لیکن میں آپکو ایک خوشخبری دینا

 چاہتا ہوں۔

بھی آج  رہا،  پر  زمین  اس  جو  یسوع  کلمہ  کا   خدا 
 اسکی قدرت اور طاقت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آج
کی یسوع  خداوند  وسیلہ  کے  کالم  اسکے  ہم   بھی 
 شخصیت کا بھرپور تجربہ کرسکتے ہیں۔ اگر آپ کو
تو کالم آپکے مخالف ہے،  دنیا   لگتا ہے کہ پوری 
 کہتا ہے کہ وہ ہمیں نہ چھوڑیگا اور نہ دستبردار
 ہوگا۔ کیا آپ کو جسمانی طور پر کوئی بیماری الحق

 ہے؟ تو اسکا کالم کہتا ہے کہ اسکے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔

 اس س فرق نہیں پڑتا کہ آپکو آج کس چیز کی ضرورت ہے۔ کالم کہتا ہے کہ اسکا فضل ہمارے
 لئے کافی ہے۔ اسکا فضل ہمیں دیا گیا ہے کہ ہر طرح کی بری عادت سے رہائی پاسکیں۔ اور

!ہر ٹوٹا دل یسوع کے نام میں شفا پائے

نبوتی اقرار
 خدا کا فضل میرے لئے کافی ہے۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کرسکتا

!ہوں۔ جو مجھ میں رہتا ہے وہ اسے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے۔ ہالیلویا

 مزید مطالعہ کیلئے: رومیوں 8: 3 – 4
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بدھ، 2 ستمبر میرے روح سے

زکریاہ 4: 6
 یہ نہ زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میرے روح

 سے ہوجائے گا، رب االفواج فرماتا ہے۔

 جب ہم اپنی جسمانی قوت اور اپنے بل بوتے پر کچھ
 بڑا کرنا چاہتے ہیں تو ہم ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ یہ
 خدا کا کبھی بھی منصوبہ نہیں ہے۔  بلکہ اس نے
 ہمیں اپنا پاک روح دیا ہے جو کہ دنیا کی سب سے

 زیادہ قوت والی شخصیت ہے۔

 خدا کے پاک روح کی قدرت اور رہنمائی میں ہم یقینا
 بہت بڑے کام سرانجام دے سکتے ہیں۔ کالم میں یہ
لکھا ہے کہ جس روح نے یسوع کو مردوں  بھی 
بھی کو  بدنوں  فانی  ہمارے  وہ  کیا  زندہ   میں سے 

 زندہ کریگا جو اب ہمارے اندر سکونت کرتا ہے۔

بسر زندگی  موافق  کے  روح  پاک  ہمیں   اب صرف 
 کرنا ہے نہ کہ گناہ میں زندگی گذرانا ہے۔ وہ ہماری
کوئی ہم سے  اور  ہے  منبہ  کا  اچھائی  میں   زندگی 

 اچھی چیز باز نہ رکھے گا۔ خدا کی مرضی اور خواہش ہے کہ ہم اسکی کامل مرضی اور ارادے
 کو اپنی تمام تر صالحیتوں کے ساتھ پورا کریں۔

نبوتی اقرار
 میں خدا کا فرزند ہوں جو پاک روح کی قوت سے معمور ہے۔ یسوع کے نام میں میں سب

!کچھ کرسکتا ہوں

مزید مطالعہ کیلئے: رومیوں 8: 11
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جمعرات، 3 ستمبر شفا پاؤ

یوحنا 5: 14
 ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں مال۔ اس
تندرست ہوگیا ہے۔ پھر  نے اس سے کہا دیکھ تو 
بھی پر اس سے  تجھ  کہ  ہو  نہ  ایسا  کرنا۔  نہ   گناہ 

 زیادہ آفت آئے۔
ناراض ہم سے  شاید  خدا  کہ  ہیں  اکثر سوچتے   ہم 
 ہے۔ اسلئے وہ ہمیں اپنی برکات نہیں دینا چاہتا ہے۔
 لیکن خداوند بھال ہے۔ خدا ہر لمحہ اپنا ارادہ نہیں
 بدلتا رہتا۔ خدا نے اپنی برکات پہلے ہی اپنے لوگوں
 کیلئے تیار کر رکھیں ہیں جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے

 تھے۔

نے یسوع  میں  آیت  کی  آج  ہماری  کہ  کریں   غور 
 ایک ایسے شخص کو شفا دی جو اڑٹیس سال سے
 معذور تھا۔ یسوع کے بیان سے لگتا ہے کہ اس نے
تم کہ  بتائی  نہیں  کوئی شرط  ایسی  کو   اس شخص 
 بہت گناہگار ہو اسلئے میں تمہیں شفا نہیں دونگا۔
 لیکن یسوع نے اس پر رحم کیا اور اسے شفا دی۔
 اگرچہ کہ خدا کی یہ مرضی نہیں کہ ہم گناہ کریں اور

 اسے ترک نہ کریں۔ لیکن وہ شفا دینا چاہتا ہے۔

 ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر بیماری گناہ کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ یعنی ہر بیماری کے پیچھے
 خدا ہمیں سزا نہیں دے رہا ہوتا۔ غور کریں کہ اس نے کہا کہ پھر گناہ نہ کرنا تاکہ کسی بڑی
 مشکل میں نہ پڑ جائے۔ لیکن وہ شفا دینا چاہتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں یا کسی تکلیف میں مبتال
 ہیں تو میں یسوع کے نام میں اور پاک روح کی قدرت کے وسیلہ آپکی شفا کیلئے دعا کرتا
 ہوں۔ میں ہر قسم کی بیماری، کینسر، خون کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو یسوع کے
!نام میں جھرکتا اور آپکے جسم کو چھوڑ دینے کا حکم دیتا ہوں۔ یسوع کے نام میں شفا پائیں

نبوتی اقرار
 میں یسوع کے نام میں شفا پا گیا ہوں! کسی طرح کی بیماری کا مجھ پر کوئی اختیار نہیں

!کیونکہ میں خدا کے پاک روح مقدس ہوں۔ ہالیلویا

 مزید مطالعہ کیلئے:1 پطرس 2: 24
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جمعہ، 4 ستمبر ایپی کودمائی

کلسیوں 2: 15
 اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے
 اتار کر انکا برمال تماشا بنایا اور صلیب کے سبب

 سے ان پر فتح کا شادیانہ بجایا۔

کو مسیح  یسوع  کہ  ہے  واضح  آیت  کی  آج   ہماری 
حاصل فتح  اور  اختیار  کا  طرح  ہر  پر  طور   یقینی 
 ہے۔ یسوع نے ہمارے لئے یہ فتح حاصل کی ہے۔
 اسلئے ہماری فتح کا انحصار اس پر نہیں کہ ہم نے
 کتنا اچھا کام کیا ہے۔ بلکہ اس پر ہے کہ یسوع نے
 ہمارے لئے پہلے سے یہ فتح حاصل کی ہے۔ یسوع
 نے حکومتوں اور اختیاروں پر فتح کا شادیانہ بجایا۔
 اس آیت میں لفظ ‘اتار کر’ کا یونانی لفظ ہے ایپی
 کودمائی یعنی جس کا مطلب ہے کہ بے اختیار کردینا
 ہتھیار چھین لیا۔ اس نے انکی طاقت کو ختم کردیا

 تاکہ وہ ہم پر حکومت نہ کرسکیں۔

 اس نے ابلیس اور اسکی بدروحوں کا برمال تماشا
 بنایا۔ اب انکا ہماری زندگی پر کوئی اختیارنہیں رہا۔

 انکی قوت اور اختیار صفر ہوگیا ہے۔ یہ شکست خوردہ ہیں! ہم ان پر غالب آنے کی کوشش
 نہیں کرتے بلکہ ہم یسوع پر ایمان الکر محفوظ ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ یسوع کی فتح ہماری فتح
 ہے۔ آپکے خاندان کیلئے یسوع نے پہلے ہی فتح حاصل کی ہے۔ اسلئے اپنی زندگی کے ہر

 پہلو میں یسوع کی فتح کو لے کر چلیں۔

 اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپکو آج کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ
 یسوع نے پہلے ہی سے فتح حاصل کر رکھی ہے۔ دشمن کو ناکارہ کردیا گیا ہے۔ اب یسوع
 کی اس فتح کو قبول کریں اور اس میں آگے بڑھیں اور یسوع میں خدا کی تمام برکات سے

 لطف اٹھائیں۔

نبوتی اقرار
 میں ابلیس اور اسکی بدروحوں کے تابع نہیں ہوں۔ میں مسیح میں چھپا اور محفوظ ہوں اور

 فتح مند ہوں۔ جو مجھ میں رہتا ہے وہ اسے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے۔

مزید مطالعہ کیلئے:  1 یوحنا 4: 4
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تم دنیا پر غالب آئے ہو

یوحنا 5: 4 - 5 1
 اور جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے۔ وہ دنیا پر غالب
 آتا ہے۔ اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے
 ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کا مغلوب کرنے واال کون ہے
 سوا اس شخص کے جسکا یہ ایمان ہے کہ یسوع

 خدا کا بیٹا ہے۔

کہ ہیں  رکھتے  ایمان  یہ  جو  خواتین  و  مرد  وہ   ہر 
 یسوع خدا کا بیٹا ہے وہ فاتح ہیں۔ بلکہ وہ پیدا ہی
کے آیت  کی  آج  ہماری  ہے۔  ہوا  کیلئے  پانے   فتح 
پر غالب دنیا  وہ  ہے  ہوا  پیدا  خدا سے   مطابق جو 
فتح ہمیشہ  وہ  ہو  بھی  جو  چاہے  اسلئے  ہے۔   آیا 
 مند ہو کر نکلے گا۔ ہمیں فتح مند ہونے کیلئے بالیا
اور تاریکی  کی  ہر طرح  اور  گناہ  ہم  تاکہ  ہے۔   گیا 
آئے غالب  پر  دنیا  ہم  اسلئے  آئیں۔  غالب  پر   برائی 
 ہیں۔ ہم اسکے جالل میں شامل ہونے کیلئے بالئے

 گئے ہیں۔

 خدا کو پہلے سے معلوم تھا کہ ندیا میں کسطرح کے
 مسائل و مشکالت ہونگی۔ اس نے انسان کو اسطرح تخلیق کیا کہ وہ ان سب پر غالب آسکے۔
 اور جب ہم مسیح میں نئے مخلوق بن جاتے ہیں تو ہم یقینی طور پر غالب آسکتے ہیں۔ اسلئے

 مغلوب ہو جانے پر اکتفا نہ کریں بلکہ جو غلبہ ہمیں حاصل ہے اس میں بڑھیں۔

 خدا کا کالم کہتا ہے کہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ ہم خدا سے پیدا ہوئے
 ہیں اور فتح اور غلبہ ہمارے خون میں شامل ہے۔ اسلئے یسوع کے نام میں فتح سے بڑھ کر

!غلبہ حاصل کریں

نبوتی اقرار
 میں غلبہ پانے کیلئے بنایا گیا ہوں۔ اسلئے میں یسوع کے نام میں فتح پاتا ہوں۔ میں دنیا پر

 غالب آیا ہوں۔ میں ایمان سے ہر روز فتح پاتا ہوں۔

 مزید مطالعہ کیلئے:  رومیوں 8: 37

ہفتہ، 5 ستمبر
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اتور، 6 ستمبر اسکی محبت سے لیس

افسیوں 3: 19
 اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے
تم خدا کی ساری معموری تک تاکہ  باہر ہے   سے 

 معمور ہوتے جاؤ۔

 خدا کی ساری معموری سے معمور ہونے کا مطلب
یعنی ہے۔  کا  خدا  جو  ہے  سب  وہ  میں  ہم  کہ   ہے 
برکات، جسمانی  اور  روحانی  کی  طرح  ہر   اسکی 
 صحت سالمتی اور خوشحالی۔ خدا نے ہمیں اسطرح
میں معموری  مکمل  کی  خدا  ہم  کہ  ہے  کیا   تخلیق 
 بڑھیں۔ کیونکہ ہم خدا سے معمور ہے جو کہ اس
اور ضروری  کیلئے  کرنے  بسر  زندگی  میں   دنیا 

 درست ہے۔

 جب آپ یہ جان لیتے ہیں کہ خدا آپ سے کتنا پیار
پاتے پرورش  آپ اسکی محبت میں  اور   کرتا ہے، 
 ہیں تو آپ اسکی مافوق الفطرت معموری اور قدرت
مطابق کے  کالم  کے  خدا  ہیں۔  جاتے  بھرتے   سے 
 خدا خود محبت ہے۔ اور جب آٌپ اسکی اس محبت

 کا ادارک حاصل کرتے ہیں تو آپ اسکی الہی فطرت اور کردار کے مطابق ڈھلتے جاتے ہیں۔

 بھائیوں اور بہنوں جب آپ خدا کی محبت میں چلتے ہیں تو آپ خدا کی بیش بہا برکات کا اپنی
 زندگی میں تجربہ کرینگے۔ اور آپ ہر طرح کی روحانی و جسمانی  برکات سے پوری طرح

 لبریز ہونگے۔

نبوتی اقرار
 خدا کی محبت مجھ پر پاک روح کے وسیلہ ظاہر ہوئی ہے۔ اسلئے میں خوف اور الزام کے
!تحت زندگی بسر نہیں کرونگا۔ میں یسوع مسیح کے وسیلہ خدا میں قبول کیا گیا ہوں۔ ہالیلویا

 مزید مطالعہ کیلئے:  1 یوحنا 4: 8 – 16
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سونوار، 7 ستمبر خدا کی قوت آپ میں

افسیوں 1: 19
 اور ہم ایمان النے والوں کیلئے اسکی بڑی قدرت کیا
ہی بے حد ہے۔ اسکی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق۔

 بھائیوں اور بہنوں آپکے اندر ایک قوت ہے۔ چاہے
 آپ اسے محسوس کریں یا نہ کریں۔ یہ آپکے اندر
 موجود ہے! ایمانداروں کا مسئلہ قوت کی کمی کبھی
قوت سے ابلیسی  بھی  پاس کسی  آپکے  رہا!   نہیں 
 زیادہ طاقت ہے۔ صرف آپکو یہ جاننے کی ضرورت
 ہے کہ مسیح میں آپکو اختیار اور قوت حاصل ہے۔

 پولس کہتا ہے کہ اسکی قدرت یعنی دونامیس ہمارے
 اندر ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو کہ اسکی
 بڑی قوت کی تاثیر کے موافق ہے۔ کچھ چیزیں کسی
 خاص اصول کے تحت کام کرتی ہیں۔ اسلئے وہ کہتا
 ہے کہ ہمارے اندر جو خدا کی دونامیس قوت ہے وہ
 خدا کی بڑی قدرت)یونانی میں اینرجیس( کے موافق
 ہے۔ دونامیس خدا کی قدرت کے بغیر کام نہیں کرتی۔

 جب آپ روح میں دعا کرتے ہیں تو خدا کی دونامیس قوت حرکت میں آتی ہے۔ اسلئے کالم میں
 لکھا ہے کہ جو غیر زبان میں دعا کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے۔ اسلئے آج جب آپ روح
 میں دعا کرینگے تو آپ روحانی اور جسمانی اعتبار سے ترقی کرینگے۔ یسوع کے نام میں

!آپکو روکا نہیں جاسکتا ہے

نبوتی اقرار
 خدا کی قوت میرے اندر ہے۔ اور آج جب میں دعا کرونگا تو بیماری یسوع کے نام میں ختم

!ہوجائے گی! خوف اور افسردگی جاتی رہے گی، یسوع کے نام میں

 مزید مطالعہ کیلئے: 1 یوحنا 2: 27
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منگل، 8 ستمبر یسوع نام

یوحنا 14: 13 - 14
نام سے چاہوگے میں وہی تم میرے   اور جو کچھ 
 کرونگا تاکہ باپ بیٹے میں جالل پائے۔ اگر میرے نام

 سے مجھ سے کچھ چاہوگے تو میں وہی کرونگا۔

سے تعلق  کے  مستقبل  اور  پچھتانے  پر   ماضی 
اسکی ہے۔  نہیں  فائدہ  کوئی  سے  ہونے   پریشان 
 بجائے آسمانی باپ کی طرف نگاہ کریں۔ وہ اس وقت
حاصل اعتعماد  آپکو  ہے۔  موجود  پاس  آپکے   میں 
 کرسکتے ہیں کہ وہ آپکی مدد کریگا اور مہیا کریگا۔

تاکہ وہ ہمارے لئے بھیجا  بیٹے کو  اپنے   خدا نے 
 مر جائے۔ یسوع مسیح کے خون اور موت اور جی
 اٹھنے کے باعث ہمیں کثرت کی زندگی دستیاب ہے۔
 جس میں زندگی کا مقصد بھی ہے۔ یسوع کے وسیلہ
کے دنیا  چاہے  ہے۔  گئی  کی  مہیا  شفا  الہی   ہمیں 
یسوع کے ہوں  نہ  کیوں  ہی  کیسے  حاالت   معاشی 
 وسیلہ ہمیں یہ فضل حاصل ہے کہ ہماری ہر طرح

!کی ضرورت پوری ہوجائے

لئے تمہارے  تم مانگو گے وہ  نام سے جو کچھ  بتایا کہ میرے  یہ   یسوع نے شاگردوں کو 
 ہوجائے گا۔ ہم یسوع کے نام میں جو اختیار ہے اسے اسعتمال میں التے ہیں۔ اور اسی نام کے
 وسیلہ ہم جو خدا سے مانگتے ہیں خدا ہمیں دیتا ہے اور حاالت یسوع کے نام میں ہمارے

 حق میں ٹھیک ہونگے۔

نبوتی اقرار
 یسوع کے نام میں میں اپنے مالی معامالت کیلئے خداوند سے بہتری مانگتا ہوں۔ میرا خدا اپنے

 جالل کی دولت اور قدرت کے موافق میرے لئے سب کچھ مہیا کریگا۔

 مزید مطالعہ کیلئے:  رومیوں 8: 31
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بدھ، 9 ستمبر ایمان

گلتیوں 5: 6
ہے کا  کام  کچھ  ختنہ  تو  نہ  میں  یسوع  مسیح   اور 
 نہ نامختونی مگر ایمن جو محبت کی راہ سے اثر

 کرتا ہے۔

 ایمان محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ جب مسیحی
 اپنے دل میں لڑائی، کڑواہٹ اور نفرت کو رکھتے
 ہیں ہوسکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے کام کرنے کا دعوی
کوئی جالل بالکل  کو  خدا  اس سے  لیکن  کریں   تو 
 نہیں ملتا ہے۔ کیونکہ وہ خد اکی محبت میں کام نہیں
تفرقے، مطابق حسد،  3: 16 کے  یعقوب   کررہے۔ 
 فساد، اور ہر طرح کی برائی جنم لیتی ہے۔ اور یوں
 پاک روح کے کام اور خدمت میں رکاوٹ کا باعث

 ہے۔

 رومیوں 10: 17 میں لکھا ہے، پس ایمان سننے
 سے پیدا ہوتا ہے اور سننا میں کے کالم سے۔ خدا
 کے کالم کے وسیلہ ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے۔
کالم کے  خدا  نفرت،  حسد،  کڑواہٹ،  غصہ،   لیکن، 

 اور ایمان کے بے اثر کرتے ہیں۔ اسلئے ہمیں ان باتوں سے بچنا ہے تاکہ خدا کا کالم اور
 ایمان بے اثر نہ ہو۔

 اسلئے آج یہ فیصلہ کریں کہ آپ کڑواہٹ اور معاف نہ کرنے کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینگے۔
 اور آپ اپنے دل میں کسی کیلئے نفرت یا بغض نہیں رکھینگے۔ اسطرح آپکا ایمان موثر ہوگا۔

 !اور آپ آج کے دن فتح مندی میں چلیں گے

نبوتی اقرار
 میں آج کے دن یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں کسی کیلئے دل میں نفرت یا حسد نہیں رکھونگا۔
 بلکہ محبت میں چلونگا۔ میں کڑواہٹ سے آزاد ہوں۔ میں یسوع کے نام میں محبت میں چلنے

 کیلئے آزاد ہوں۔

 مزید مطالعہ کیلئے:  عبرانیوں 12: 15
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جمعرات، 10 ستمبر سب کچھ ممکن ہے

 کرنتھیوں 4: 18 2
نہیں پر  چیزوں  ہوئی  دیکھی  ہم  کہ  میں  حال   جس 
کیونکہ ہیں۔  کرتے  نظر  پر  چیزوں  اندیکھی   بلکہ 
اندیکھی مگر  ہیں  روزہ  چند  چیزیں  ہوئی   دیکھی 

 چیزیں ابدی ہیں۔

یونانی کا  کرنا’  ‘نظر  لفط  میں  آیت  کی  آج   ہماری 
کہ کرنا  غور  سے  غرض  اس  کہ  ہے  مطلب   میں 
 اسکی خواہش رکھنا۔ یعنی اسکا مطلب ہے کہ ہم ان
 دیکھی چیزوں پر توجہ نہیں دیتے یا انکی خواہش
 نہیں کرتے۔ بلکہ ہم اس دنیا میں ایمان سے زندگی
 بسر کرتے ہیں اور اند دیکھی چیزوں یعنی آئندہ کی
 آسمانی چیزوں کے دھیان میں رہتے ہیں۔ اور ہم اس
 دنیا کی مشکالت اور مسائل پر نظر نہیں کرتے بلکہ

 ابدی زندگی کے انعام پر توجہ رکھتے ہیں۔

اس ہمیں  جو  ہیں  عارضی  مشکالت  کی  دنیا   اس 
ہوئے چلتے  پر  ایمان  ہم  لیکن  ہیں۔  آتی  نظر   وقت 
 ابدی چیزوں یعنی ابدی زندگی پر نگاہ رکھتے ہیں۔

 کیونکہ ہمیں خدا میں فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ یسعیاہ 54: 17 میں لکھا ہے،
 کوئی ہتھیار جو تیرے خالف بنایا جائے گا کام نہ آئیگا۔ اسلئے آج کے دن مشکالت پر نظر نہ
 کریں بلکہ ابدی چیزوں پر نگاہ کریں۔ خدا ہمیں ان پر فتح دینے کی قدرت رکھتا ہے تاکہ آپ

 !گواہی دے سکے۔ ہالیلویا

نبوتی اقرار
 جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کرسکتا ہوں۔ میرے لئے کچھ بھی ناممکن

 نہیں ہے۔ مسیح میں مجھے فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہے۔

 مزید مطالعہ کیلئے: رومیوں 8: 37
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جمعہ، 11 ستمبر روحانی طول و عرض

مرقس 6: 51 - 52
 پھر وہ کشتی  پر انکے پاس آیا اور ہوا تھم گئی اور
 وہ اپنے دل میں نہایت حیران ہوئے۔ اسلئے کہ وہ
 روٹیوں کے بارے میں نہ سمجھے تھے بلکہ انکے

 دل سخت ہوگئے۔

 شاگردوں نے جب یسوع کو پانی پر چلتے دیکھا تو
 بائبل میں لکھا ہے کہ وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں
 نے اس وقت تک یقین نہ کیا جب تک کہ انہوں نے
پانی کا  یسوع  کہ  کرینگے  اتفاق  آپ  لیا۔  نہ   دیکھ 
 پر چلنا ایک عجیب معجزہ تھا جو انہوں نے پہلے

 کبھی نہیں دیکھا تھا۔

 لیکن غور کریں کہ اگلی آیت میں کیا لکھا ہے کہ وہ
 روٹیوں کے بارے میں نہ سمجھے تھے بلکہ انکے
 دل سخت ہوگئے۔ خدا کے کالم کے مطابق انکو اس
 بات سے حیران ہونا نہیں چاہیے تھا کہ یسوع پانی
 پر چل سکتا ہے۔ اگر وہ یقین کرتے کہ روٹیوں کا
پر پانی  کہ  لیتے  جان  وہ  تو  تھا  بڑا  زیادہ   معجزہ 

 چلنا تو خداوند کیلئے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلئے لکھا ہے کہ انکے دل سخت ہوگئے تھے۔

 دیکھیں اسی لئے کالم میں ہماری حوصلہ افزائی کی گئ ہے کہ ہم خدا کی نعمتوں اور جو کچھ
 اس نے دیا ہے اسکی شکر گذاری کریں۔ خاص طور پر جب آپ نے اس چیز کیلئے خدا سے
 درخواست کی تھی۔ آپ خدا کے روحانی طول و عرض میں اسی وقت بڑھ سکتے ہیں جب آپ

 اسکے پیشتر معجزات اور کاموں کا شکر ادا کریں جو اس نے آپکی زندگی میں کئے ہیں۔

نبوتی اقرار
 میں خدا کا شکر گذار ہوں کہ مسیح میں اس نے جو کچھ میرے زندگی میں کیا ہے۔ اسلئے

!میں مسیح میں وہ سب دیکھ سکتا ہوں جو دنیا نہیں دیکھ سکتی

  مزید مطالعہ کیلئے:  مرقس 6: 51
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ہفتہ، 12 ستمبر خدا کے کالم پر کھڑے ہوں

رومیوں 4: 20
 اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدے  میں شک
 کیا بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی۔

ابرہام کی باپ  ہم  کا کالم ہمیں سکھاتا ہے کہ   خدا 
 طرح خدا پر ایمان رکھیں۔ وہ ایمان میں متزلزل نہ
 ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کالم پر غور کریں کہ لکھا
 ہے کہ اس نے خدا کے وعدے پر شک نہ کیا۔ یعنی
 خدا نے ابرہام سے وعدہ کیا اور اس نے اسکا یقین

 کیا اور اس پر قائم رہا۔

 بہت سے لوگ یہ دعوع تو کرتے ہیں کہ وہ کبھی
 بیمار نہیں ہونگیں۔ یہ گاڑی میری ہے، یہ گھر میرا
 ہے۔ لین آخرکار وہ مایوسی کا شکار ہوجاتے ہیں۔
 کیونکہ وہ مطلوبہ نتائج کو حاصل نہیں کرپاتے جو
 انہوں نے سوچا ہوتا ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ
ہیں۔ ہوتے  کررہے  اقرار  کا  خواہشات  اپنی   صرف 

 لیکن خدا کے وعدوں پر کھڑے نہیں ہوتے۔

 رومیوں 4: 20 میں لفظ وعدہ کا سادہ مطلب خدا کی کسی چیز کیلئے یقین دہانی ہے۔ خدا نے
 ابرہام کو گارنٹی دی تھی۔ یعنی اس نے وعدہ کیا۔ آپ کو آج جیسے بھی حاالت کا سامنا ہے

 خدا کے وعدوں پر کھڑے ہوں کیونکہ وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔

نبوتی اقرار
 خدا کے کالم کی میری زندگی میں حتمی حیثیت ہے۔ اسلئے میں خدا کے کالم اور وعدے پر
 شک نہیں کرونگا۔ کسی قسم کی مشکل مجھے اس بات سے ہٹا نہیں سکتی۔ میں یسوع کے

 نام میں اسکے کالم پر مضبوطی سے کھڑا ہوں۔

 مزید مطالعہ کیلئے:  یشوع 1: 5 – 8
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اتوار، 13 ستمبر اپنے ایمان کو استعمال میں الئیں

رومیوں 4: 20
خدا کے وعدہ میں شک نہ کیا۔۔۔

 بہت سے ایماندار جب مشکالت کا سامنا کرتے ہیں
 تو انکو محسوس ہوتا ہے کہ شاید انکے پاس کافی
 چناؤ ہیں۔ لیکن جب سب طریقے ناکام ہوجاتے ہیں
کر آزما  کو  خدا  اب  کہ  ہے  آتا  خیال  انہیں  پھر   تو 
 دیکھیں۔ ابرہام نے خدا کے وعدے پر شک نہ کیا
کے ا  خد  وہ  ہوئی۔  بھی  کچھ  میں  اس  کہ   اگرچہ 
 وعدوں پر قائم رہا اور خدا نے کہا کہ میں تجھے
 بہت سی قوموں کا باپ بناؤں گا )پیدایش 17: 4(۔

 لکھا ہے کہ اس نے شک نہ کیا۔ اسکا مطلب ہے
 کہ اس نے حاالت پر نظر کرنے سے انکار کیا۔ وہ
 مضبوطی سے کھڑا رہا اور کہا کہ صرف خدا کے
 طریقے سے لیکن کسی اور طریقے سے نہیں۔ آج
مشکالت، کی  زندگی  یہ  کیا  ہے؟  کہاں  ایمان   آپکا 
 ناممکنات اور مسائل میں دب کر رہ گیا ہے؟ یا کیا

 یہ دو سال پہلے ہی ختم ہوگیا تھا؟

 آج اپنے ایمان کو کام میں الئیں۔ اور ہمت نہ ہاریں۔ مضبوط بنیں اور خدا کو جالل دیں۔ خدا کے
 کالم پر کھڑے ہوں اور اپنے ایمان کو حرکت میں الئیں۔

نبوتی اقرار
 مسیح پر ایمان میرے لئے کارآمد ہے۔ یہ مضبوط ایمان ہے۔ اور بڑے کام سرانجام دے سکتا
 ہے۔ یسوع مسیح میرے ایمان کا بانی میری زندگی کی قوت ہے۔ میں اسکے نام سے غالب

 !آتا ہوں۔ ہالیلویا

 مزید مطالعہ کیلئے:  عبرانیوں 11: 6
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سونوار، 14 ستمبر محبت سب سے افضل

 کرنتھیوں 13: 1 – 2 1
 اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور
 محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی
اور سب ملے  نبوت  اگر مجھے  اور  ہوں۔   جھانجھ 
ایمان میرا  اور  ہو  واقفیت  کی  کل علم  اور   بھیدوں 
 یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت

 نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔

 کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا کے روح کی تمام نعمتیں
 دراصل اسکی محبت کا اظہار ہیں۔ اور یہ محبت سے

 بڑھ کر ہر گز نہیں ہیں۔

 اسلئے جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو خدا
میں دلوں  ہمارے  وسیلہ  کے  روح  پاک  محبت   کی 
 انڈیلی جاتی ہے۔ آپکو یہ فضل ملتا ہے کہ آپ خدا کی
 محبت میں چل سکیں۔ محبت کرنا ہماری فطرت بن
 جاتا ہے۔ اس لئے پولس کہتا ہے کہ اگر میں آدمیوں
 اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں

 تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔

 محبت کو اپنی اولین ترجیح بنائیں۔ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو غور کریں کہ کیا اس میں
 میری نیت محبت کی ہے۔ جب آپ صبح بیدار ہوں تو ارادہ کریں کہ آپ محبت کرینگے چاہے
 کچھ لوگ اس اسکا حق نہ بھی رکھتے ہوں۔ یہی سچی محبت ہے۔ رومیوں 5 باب کی 5 آیت
 میں لکھا ہے کہ خدا کی محبت ہمارے دلوں می ڈالی گئی ہے۔ اسکا مطلب ہے کہ ہر ایماندار
 کے اندر صالحیت ہے کہ وہ ان سے پیار کرے جن سے پیار کرنا مشکل ہے۔ آج ہی محبت کو

!اپنی اولین ترجیح بنائیں۔ ابھی آغاز کریں

نبوتی اقرار
 میں محبت رکھتا ہوں کیونکہ میرا باپ محبت ہے۔ آج میرا مقصد ہے کہ محبت کو اپنی ترجیح

 بناؤں۔ میں محبت کرنے کا انتخاب کرتا ہوں۔

 مزید مطالعہ کیلئے:  یوحنا 3: 4
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منگل، 15 ستمبر کالم کے وسیلہ رہائی

رومیوں 1: 16
 کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں۔ اسلئے کہ وہ
 ہر ایک ایمان النے والے کے واسطے پہلے یہودی
 پھر یونانی کے واسطے نجات کیلئے خدا کی قدرت

 ہے۔

یا سنتے  کو  خوشخبری  کی  خدا  لمحہ  جس   آپ 
 پڑھتے ہیں، اور اسکا یقین کرتے اور قبول کرتے
 ہیں  تو اسکا کالم آپکو ہر طرح سے بچا)یونانی میں
 سوزو( لیتا ہے۔  کیونکہ نجات پانے والوں کیلئے یہ

 خدا کی قدرت ہے۔

 لیکن خوشخبری کیا ہے؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے
 ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش
 دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان الئے ہالک نہ ہو بلکہ
مار خاطر  ہماری  نے  اس  پائے۔  زندگی  کی   ہمیشہ 

 کھائی تاکہ ہم برکات حاصل کریں۔

 معجزات اسلئے رونما نہیں ہوتے کیونکہ آپ نے کوئی فارموال یا جادو منتر ے الفاظ بولے ہیں۔
 بلکہ جب آپ خوشخبری کو سنتے ہیں اور ایمان التے ہیں۔

نبوتی اقرار
 میں خدا کے کالم کے مطابق نجات پاچکا ہوں۔ اور میں مسیح میں سب کچھر سکتا ہوں جو

!مجھے طاقت دیتا ہے۔ مجھے شفا ملی ہے۔ یسوع کے نام میں مجھے برکات ملی ہیں

  مزید مطالعہ کیلئے:  رومیوں 2: 4
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بدھ، 16 ستمبر خداوند پر بھروسا کریں

زبور 20: 7
 کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسا

 ہے۔ پر ہم تو خداوند اپنے خدا کا ہی نام لینگے۔

 بطور ایماندار یہ جاننا شاندار ہے کہ یسوع مسیح
 کی صورت میں ہمیں ایک ایسا دوست مال ہے جو کہ
 بھائی سے بڑھ کر ہے۔ اسی لئے اس نے کہا، میں
ہونگا۔ دستبردار  نہ  اور  چھوڑنگا  کبھی  نہ   تجھے 
وہ ہونگا۔  مددگار  مستعد  وقت  کے  مصیبت   میں 
 التبدیل خداوند ہے۔ جو آپکو آپ سے زیادہ جانتا ہے۔

 ہماری امید اور سہارا  ہمیشہ یسوع مسیح پر ہونا
 چاہیے۔ ہمیں دنیا کے نظام سے بڑھ کر فائدہ حاصل
 ہے۔ یہ خطرناک بات ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں پر
 بھروسا کریں۔ یاد رکھیں اگر معاشی حاالت بگڑتے
 ہیں لیکن خداوند تبدیل نہیں ہوگا۔ اگر بہترین ڈاکٹر

 ناکام ہوجائیں تو بھی خداوند ناکام نہیں ہوگا۔

 اگرچہ ہمارے پیارے ہمارے لئے کچھ نہ کرسکیں
 تو بھی خداوند اور اسکے وعدے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہونگے۔ وہ نہ چھوڑیگا اور نہ دستبردار
 ہوگا۔ اس لئے کالم کیں لکھا ہے کہ وہ ہمیں کامل اطمینان دیتا ہے اور اسکا دھیان ہمیشہ

 ہماری طرف رہتا ہے۔ اسلئے آج خدا پر بھروسا کریں جو آپکو کبھی مایوس نہیں کریگا۔

نبوتی اقرار
نہ اور  نہ کبھی چھوڑیگا  انتخاب کرتا ہوں جو مجھے  کا   میں آج خداوند پر بھروسا کرنے 

 دستبردار ہوگا۔ صرف وہی میرا واحد منبہ ہے اور اسلئے میں بابرکت ہوں۔

 مزید مطالعہ کیلئے:  زبور 46: 1
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جمعرات، 17 ستمبر اپنے بالئے جانے پر نگاہ کریں

کرنتھیوں 1: 26 1
 اے بھائیوں اپنے بالئے جانے پر تو نگاہ کرو کہ
سے بہت   ، حکیم  سے  بہت  سے  لحاظ  کے   جسم 

 اختیار والے بہت سے اشراف نہیں بالئے گئے۔

 اس آیت کو پڑھتے ہوئے آپ سوچ رہے ہونگے کہ
 آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور دنیا اور اسکے لوگوں
 کی نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے۔ میرے
کہتا کالم  کا  خدا  ہے۔  خوشخبری  لئے  آپکے   پاس 
 ہے کہ اگر آپ حکیم نہیں، نہ ہی اختیار رکھتے ہیں
 اور نہ ہی اشرافیہ میں سے ہیں تو آپ یقینا خدا کا

!انتخاب ہیں

 خدا ایسے لوگوں کو چنتا ہے جو لیس نہ ہوں۔ وہ
 جو نہیں جانتے تاکہ انہیں وہ جان لیں۔ جب وہ آپکو
 استعمال کرنا شروع کریگا تو آپ اسکی حمایت اور
 قدرت کو اپنی زندگی میں کام کرتا اور بڑھتا دیکھیں
 گے۔ جب آپ خیال کرتے ہیں کہ آپ دنیا کے مقابلہ
 میں کمزور اور چھوٹے ہیں تو خدا آپکو استعمال
!کرتا ہے تاکہ اسکے لئے حیرت انگیز کام کرسکیں

 اسکی قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ آپ دشمن کی بچھائی بساط الٹ دینگے جسکا خیال
 تھا کہ وہ آپکو کمتر درجہ تک لے آیا ہے۔

نبوتی اقرار
 میں مسیح کی بدولت ترقی کرونگا کیونکہ اس نے مجھے چنا ہے۔ یسوع کے نام میں اسکی

!قدرت میری کمزوری میں پوری ہوتی ہے

  مزید مطالعہ کیلئے:  2 کرنتھیوں 12: 9
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جمعہ، 18 ستمبر ہر ضرورت پوری ہوتی ہے

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

 یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کریگا۔

 میں نے اکثر لوگوں کو اس آیت کو بطور دعا کے
 طور پر پڑھتے دیکھا ہے لیکن وہ اس کے مکمل
 معنی اور مکاشفے کو نہیں جانتے۔ ہمیں کالم کے
 اس حصے کو مصنف کے نقطہ نظر سے سمجھنا
بات یہ  نے  مصنف  کہ  کریں  غور  دیر  کچھ   ہوگا۔ 

 کیوں لکھی۔

پولس رسول کی یہ خط  کہ  یہ  بات  پہلی   سب سے 
 طرف سے فلپیوں کی کلیسیا کے ایماندروں کو لکھا
 گیا۔ یہ کلیسیا خدمت کے کام میں مدد کو سمجھتی
ہے کہتا  دار  شراکت  انہیں  نے  پولس  اسلئے   تھی 
 کہ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جالل سے مسیح
کیا کریگا۔  رفع  احتیاج  ایک  ہر  تمہاری  میں   یسوع 

آپ کو سمجھ آیا؟

 جب آپ خدا کی خدمت کیلئے مالی مدد کرتے ہیں۔ تو خدا کے فضل سے آپکو کسی چیز کی کمی
 نہیں ہوگی اور خدا آپکی ہر ایک ضرورت کو پورا کریگا۔ کیونکہ خدا نے آپ کیلئے کثرت سے
 سب کچھ مہیا کردیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسکا فضل آپ پر ہے۔ خدا کا نبی ہوتے
 ہوئے میں دعا کرتا ہوں کہ یسوع کے نام میں آپکی زندگی کی ہر ایک ضرورت پوری ہوجائے۔

 مسیح میں کثرت ہے۔ اسے ابھی قبول کریں۔

نبوتی اقرار
 خداوند میرا چوپان ہے۔ مجھے کمی نہ ہوگی۔ کیونکہ وہ مجھے سب مہیا کرتا ہے۔  میں اس

 خدا کی عبادت اور خدمت کرتا ہوں جو کثرت کا خدا ہے۔

 مزید مطالعہ کیلئے:  یوحنا 6: 9
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ہفتہ، 19 ستمبر میرا مددگار

یوحنا 14: 26
 لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام
گا باتیں سکھائے  تمہیں سب  گا وہی  بھیجے   سے 
 اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں

 یاد دالئے گا۔

 بطور نئے سرے سے پیدا ایماندار آپکو اس طرح
گذارتے لوگ  دنیاوی  کہ  جیسا  گذارنی  نہیں   زندگی 
 ہیں۔ آپکو مقرر کیا گیا ہے کہ خدا کی حکمت اور
 جالل کو ظاہر کریں۔ آپکو اس لئے تخلیق کیا گیا ہے
 کہ خدا کی حکمت کو جو دنیا کی حکمت سے فرق
 ہے ظاہر کریں۔ اسطرح آپ کبھی اندھیرے میں نہیں

 چلیں گے بلکہ آپکے پاس حل موجود ہوگا۔

ہمیں سب روح  پاک  کہ  ہے  لکھا  میں  مقدس   کالم 
گا! کچھ سکھائے  ہاں سب  جی  گا۔   کچھ سکھائے 
 کیا آپ واقعی اس بات پر یقین رکھتے ہیں؟ یا آپ
 ان لوگوں میں سے ہیں جو صرف روحانی معالمات
معامالت باقی  اور  ہیں  کرتے   میں خدا سے رجوع 
 میں پیشہ ور صالحکار کی مدد حاصل کرتے ہیں؟

 لیکن خدا کا پاک روح دنیا کے ہر معاملے میں ہی ہمارا سب سے بڑا حکمت عملی اور صالح
 دینے واال ہے۔ آج کے دن چاہے آپکو کیسے ہی مسائل کا سامنا ہو تو پاک روح آپکے اندر
 ہے تاکہ آپکو مسائل کے حل کیلئے الہی حکمت دے سکے۔ مسیح میں آپکو دنیا کا سب سے

 بہترین صالحکار میسر ہے۔

نبوتی اقرار
 مجھے ہمیشہ مدد دستیاب رہتی ہے۔ کیونکہ کائنات کا سب سے بہترین صالح کار میرے ساتھ

 ہے۔ مجھے حکمت کا روح دیا گیا ہے تاکہ میں اسکے مطابق چل سکوں۔

 مزید مطالعہ کیلئے:  یوحنا 16: 13
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اتوار، 20 ستمبر ایمان کا بڑا درجہ

 متی 8: 8
 صوبہ دار نے جواب میں کہا، اے خداوند میں اس
بلکہ آئے  نیچے  تو میری چھت کے  نہیں کہ   الئق 
 صرف زبان سے کہدے تو میرا خادم شفا پا جائیگا۔

 یہ صوبہ دار کوئی یہودی نہیں تھا۔ لیکن وہ ایمان
 کو اسقدر سمجھتا تھا کہ یسوع نے کہا کہ میں نے
 اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں دیکھا۔ یہ صوبہ
تھا کہ یقین  اسکا  کہ  تھا  ایمان رکھتا  قدر   دار اس 
پا خادم شفا  اسکا  ہی سے  کہنے  الفاظ   یسوع کے 
 جائیگا۔ اس نے یقین کیا کہ یسوع اور اسکے الفاظ

 میں اختیار اور قدرت ہے جو شفا دے سکتی ہے۔

 یہ صوبہ دار فوجی اختیار اور دائرہ کار سے واقف
 تھا۔ وہ یقین رکھتا تھا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اس
 لئے اسکا اس بیماری پر زیادہ اختیار ہے۔ اسلئے
 صرف اسکا کہنا ہی کافی ہوگا تاکہ اسکا خادم شفا

 پائے۔

 اختیار کا مطلب ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور کیا کرسکتے ہیں۔ یسوع کے پاس
 اختیار ہے کہ وہ ہمارے کسی بھی طرح کی بیماری، پریشانی یا بدروحوں کو ہم سے دور
 کردے۔ آج ہر ایماندار پاک روح سے مسح شدہ ہے اور مسیح کے کا اختیار اور قدرت بھی
 میسر ہے۔ اسلئے یسوع کے نام میں آپ ان سب چیزوں سے آزادی، رہائی اور شفا حاصل

 کرسکتے ہیں۔

نبوتی اقرار
 مجھے جس کی ضرورت ہے یعنی مسیح کی وہ اپنے پورے اختیار کے ساتھ میرے اندر رہتا
 ہے۔ میں اسکی بدولت بیماری، کمزوری اور کمی سے محفوظ رہتا ہوں۔ میں یقین رکھتا ہوں

 اور یسوع کے نام میں فتح اور غلبہ پاتا ہوں۔

  مزید مطالعہ کیلئے:  پیدایش 1: 3
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سونوار، 21 ستمبر !میں آپکو اوپر جاتے دیکھ رہا ہوں

عبرانیوں 4: 12
 کیونکہ خداوند کا کالم زندہ اور موثر اور ہر ایک دو
 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اور جان اور روح
 اور بند بند اور گودے کو جدا کرکے گذر جاتا ہے

 اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔

طرح کی  تلوار  کو  کالم  کے  خدا  میں  آیت  کی   آج 
 کاٹنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یونانی زبان میں لفظ
 منہ کا مطلب ہے کسی ہتھیار کی دھار۔ ایسے الفاظ
ہیں۔ دیتے  کاٹ  اندر  ہمیں  ہیں  برے  اور  منفی   جو 
 اسلئے کالم کہتا ہے کہ ہمارے منہ کا کالم پر فضل
برکت باعث  کیلئے  والوں  تاکہ سننے  ہو  اچھا   اور 

 اور خوشی ہو۔

طرح کی  دھار  کی  تلوار  الفاظ  کے  منہ   ہمارے 
 ہوسکتے ہیں جو کاٹنے ہیں۔ لیکن اسکی نسبت غور
 کریں کہ خدا کا کالم کس قدر طاقتور ہے جو ہر طرح
 کی رکاوٹ سے گذر جاتا ہے اور سب کچھ جانچ لیتا
 ہے۔ اسلئے ہمارے ایمان کا اقرار کالم کے مطابق
 ہونا چاہیے۔ خدا کے کالم کو بولیں کیونکہ اسکے

 اندر قوت اور قدرت ہے۔ کالم میں لکھا ہے کہ زندگی اور موت ہمارے زبان میں ہے اسلئے
 اپنی زبان سے بدی اور گناہ کو باز رکھیں اور خدا کے کالم کو بولیں۔

 خدا کا کالم کائنات میں سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا نے اپنے کالم
 سے سب کچھ تخلیق کیا ہے۔ اسلئے خدا کے کالم کو بولیں اور اسکا اقرار کریں کہ خدا اپنے
 کالم اور وعدوں میں سچا ہے اور اسکا کالم بدل نہیں سکتا۔ خدا کا کالم ہمیں ایمان کی بنیاد
 فراہم کرتا ہے اور جب ہم اس پر عمل کرتے اور ایمان رکھتے ہیں تو ہماری زندگی بابرکت

 ہوتی ہے اور ہم سرفرازی پاتے ہیں۔

نبوتی اقرار
 خدا میرے وسیلہ اپنا جالل ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میرے خالف کیا کہا
 گیا ہے۔ اسکی نسبت میں خدا کے کالم میں پناہ لیتا اور اسکا یقین کرتا ہوں اور اسکا اپنی

 ڈھال بناتا ہوں۔ کیونکہ خدا کے کالم میں زندگی اور قدرت ہے۔

 مزید مطالعہ کیلئے:  رومیوں 10 : 9
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سب چیزیں میرے لئے بھالئی پیدا کرتی ہیں منگل، 22 ستمبر

پیدایش 37: 28
 پھر وہ مدیانی سوداگر ادھر سے گذرے۔ تب انہوں
 نے یوسف کو کھینچ کر گڑھے سے باہر نکاال اور
 اسے اسمعیلیوں کے ہاتھ بیس روپے میں بیچ ڈاال

 اور وہ یوسف کو مصر میں لے گئے۔

 کیا آپ تصور کرسکتے ہیں کہ اس گڑھے میں پڑے
خیاالت کے  قسم  کس  میں  ذہن  کے  یوسف   ہوئے 
اپنے ہی بھائیوں نے اسے  آرہے ہونگے؟ اسکے 
 بیس روپے میں بچ ڈاال۔ انہوں نے اسکا مذاق اڑایا
 کہ یہ خواب دیکھنے واال ہے۔ انہوں نے اسکی قبا

 پھاڑ دی اور گڑھے میں مرنے کیلئے پھینک دیا۔

کا اور خوابوں  تھا کہ یوسف کی زندگی  لگتا   ایسا 
نے خدا  کہ  ہیں  جانتے  ہم  لیکن  ہے۔  ہوگیا   خاتمہ 
 اس سب کو بدل دیا اور وہ اس وقت کے زمانہ میں
اسکے جب  گیا۔  بن  اانسان  ترین  ور  طاقت  کا   دنیا 
 بھائیوں نے اسے بیچنے پر اس سے معافی مانگی

 :تو یوسف نے یہ کہا

 پیدایش 45: 5، اور اس بات سے کہ تم نے مجھے بیچ کر یہاں پہنچوایا نہ تو غمگین ہو
 اور نہ اپنے اپنے دل میں پریشان ہو کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کیلئے مجھے تم سے

 آگے بھیجا۔

 اسی لئے پولس کہت ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کیلئے بھالئی پیدا
 کرتی ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ چند ایک چیزیں بلکہ سب چیزیں۔ یعنی بند اور کھلے دروازے۔

 بند دروازوں کیلئے بھی خدا کا شکر ادا کریں۔

نبوتی اقرار
 سب چیزیں میرے لئے بھالئی پیدا کرتی ہیں۔ میری غلطیاں بھی مجھے آگے کی طرف لے
 جاتی ہیں۔ اگر میں گر بھی جاؤں تو بھی کھڑا ہوجاتا ہوں۔ کیونکہ میں خدا سے پیار کرتا ہوں
 اور اسکے مقصد اور ارادے کے انجام کیلئے بالیا گیا ہوں۔ اے باپ یسوع کے نام میں میں بند

 دروازوں کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں۔

 مزید مطالعہ کیلئے: رومیوں 8: 28
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بدھ، 23 ستمبر اپنی زندگی دوبارہ تعمیر کریں

یعقوب 3: 5 – 6، 8
 اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور
 بڑی شیخی مارتی ہے۔ دیکھو تھوڑی سی آگ سے
 کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی
کا شرارت  میں  اعضا  ہمارے  زبان  ہے۔  آگ   ایک 
 ایک عالم ہے۔ اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے۔
 مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کرسکتا۔ وہ
 ایک بال ہے جو جو رکتی نہیں۔ زہر قاتل سے بھری

 ہوئی ہے۔

 ہمارے منہ کے الفاظ اپنے مجرم ٹھراتے ہیں یا ہم
 اس سے کامل ثابت ہوتے ہیں۔

رکھتی طاقت  قدر  کس  زبان  یہ  کہ  دیکھا  نے   آپ 
بھرا ہے وہی لکھا ہے جو دل میں   ہے۔ کالم میں 
 منہ پر آتا ہے۔ اور ہر طرح کی برائی جو منہ سے
 نکلتی ہے وہ ہمیں ناپاک کرتی ہے اور دوسروں کو
 بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ اس زبان سے اگر ہم بری
 باتیں، گالیاں اور بدی کرتے ہیں تو یہ ہمارے لئے

 اور درسوں کیلئے نقصان کا باعث ہوگی۔

 آپ جان چکے ہیں منہ کیلئے یونانی میں ایک مفہوم یہ ہے کہ ہتھار یا تلوار کی دھار۔ اگر
 ہماری الفاظ اور باتیں بدی اور گناہ سے بھری ہیں تو ہم دوسروں کو زخمی کرسکتے ہیں۔
 اور اپنے لئے بھی نقصان کا باعث ہونگے۔  ہم اپنی زبان سے چاہے تو اچھی یا بری بات کہہ
 سکتے ہیں۔ لیکن یہ مناسب نہیں کہ ایک ہی منہ سے خدا کی تعریف اور اسی سے انسانوں

 پر لعنت کریں۔

نبوتی اقرار
 یسوع کے نام میں، میں اپنی زندگی کو دوبارہ تعمیر کرتا ہوں۔ اور اپنی زبان کو بدی کے
 استعمال سے روکتا ہوں، جس سے لڑائی، جھگڑا، حسد، نفرت اور تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ میں

 اپنے الفاظ کو بدلتا ہوں اور کالم کے مطابق ڈھالتا ہوں۔

 مزید مطالعہ کیلئے:  امثال 18: 21
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آپ مصیبت اور مشکل میں غالب آنے والے ہیں جمعرات، 24 ستمبر

فلپیوں 4: 13
 جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ

کرسکتا ہوں۔۔۔

 اس دنیا میں ہمیں اکثر مسائل اور مشکالت کا سامنا
 کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اس سے پہلے چند آیات پڑھیں
 تو پولس رسول بتانے کی کوشش کررہا ہے کہ وہ
ہر یعنی  میں  زیادہ  یا  کم  میں،  مصیبت  میں   تنگی 
آسودگی اور  مطمئن  خوش،  میں  حاالت  کے   طرح 
بخشتا طاقت  اسے  جو  کیونکہ  ہے۔  کرتا  تجربہ   کا 
 ہے وہ اس میں سب کچھ کرسکتا ہیں یعنی ہر طرح
 کے حاالت میں صبر، برداشت اور آسودگی پاتا ہے۔
 کیونکہ اسکی قوت کا منبہ مسیح ہے۔ آپ بھی پولس
 کی طرح ہر طرح کے حاالت میں تجربہ کرسکتے

 !ہیں

 یاد رکھیں جو آپکے اندر ہے، یعنی یسوع مسیح وہ
 اطمینان اور طقت کا سرچشمہ ہے۔ ہم دنیاوی لوگوں
نہیں کرتے۔ بلکہ ہم مسیح  کی طرح رد عمل ظاہر 
 میں فاتح اور غالب آنے والے ہیں۔ ہم ہر طرح کے

 حاالت میں خوشی، شادمانی اور آسودگی کا الہی تجربہ کرتے ہیں۔

 اسلئے آج کے دن مسیح کے کالم کی سچائی میں چلیں۔ آپ کو غلبہ پانے کیلئے بالیا گیا ہے،
ناکامی، مایوسی اور ناامیدی کیلئے نہیں۔ اس میں ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔

نبوتی اقرار
 میں پرسکون اور مطئمن ہوں۔ میں ناامید اور مایوس نہیں ہوتا۔ بلکہ غلبہ پاتا اور قائم رہتا
 ہوں۔ میں ہر طرح کے حاالت میں مطئمن ہوں کیونکہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں

 میں سب کچھ کرسکتا ہوں۔

 مزید مطالعہ کیلئے:  زبور 1
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جمعہ، 25 ستمبر وہ کالم جو آپکے اندر ہے

کلسیوں 3: 16
 مسیح کے کالم کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے
 دو اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت
 کرو اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کیلئے

 مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو۔

یہ تو  ہے  جاتا  بڑھتا  اندر  آپکے  کالم  کا  خدا   جب 
 ہر طرح سے غالب آتا ہے۔ ہماری آج کی آیت کے
 مطابق ہمیں مسیح کے کالم کو اپنے اندر کثرت سے

 بسنے دینا ہے۔

 جب خدا کے کالم کے تعلق سے بات آتی ہے تو خدا
 کی یہ مرضی نہیں کہ آپ اس روحانی خوراک کی
 کمی کا شکار رہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اسکا کالم آپکے
 اندر کثرت سے ہو اور بڑھے۔ کیونکہ جو انسان کے
آتا ہے۔ وہ بات پر  ہوتا ہے وہی منہ   دل میں بھرا 
 اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جو آپ نے نہ سنی
 ہو نہ پڑھی ہو۔ خدا کا کالم ہمارے خیاالت اور رویے
 کو بدلے گا۔ اسلئے ہمیں خدا کے کالم کو سننے،

 پڑھنے، مطالعہ کرنے اور اس پر غور کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آپ کہہ سکیں
 گے کہ میں گناہ پر غالب آؤنگا۔ اور اسکے کالم کی قدرت اور وعدہ کے موافق شفا پاؤنگا۔
 میں مسیح میں موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہوگیا ہوں۔ میں مسیح کے ساتھ راستبازی
 کیلئے زندہ ہوا ہوں۔ اس طرح ہم روحانی طور پر گناہ پر غلبہ حاصل کرینگے اور جسمانی

 اعتبار سے شفا اور برکت بھی پائینگے۔

نبوتی اقرار
 خدا کا کالم کثرت سے میرے اندر بستا ہے۔ کالم کے مطابق میں مسیح میں نیا مخلوق اور
 اسکا فرزند ہوں۔ یسوع کے نام میں خدا کا کالم میرے اندر راستبازی، پاکیزگی اور ہر طرح کا

!اچھا اور نیک پھل پیدا کرتا ہے

  مزید مطالعہ کیلئے:  اعمال 20: 32
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ہفتہ، 26 ستمبر آپکو قوت میسر ہے

افسیوں 3: 20
 اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم
 میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے

 بہت زیادہ کام کرسکتاہے۔

اندر آپکے  قدرت  کی  خدا  کہ  ہیں  جانتے  آپ   کیا 
 کارفرما ہے؟ یقینا ہم جس خدا کی عبادت اور خدمت
ہے۔ خدا  واال  قدرت  اور  مطلق  قادر  وہ  ہیں   کرتے 
 اسکے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ لیکن ہمیں
اسکی کہ  ہے  کی ضرورت  جاننے  کو   اس سچائی 
اندر موجود ہمارے  ہی سے  پہلے  قوت  اور   قدرت 
 ہے تاکہ ہم برکت اور معجزات پاسکیں! خدا ہماری
کام لئے  ہمارے  کر  بڑھ  خیال سے  اور   درخواست 

 کرسکتا ہے۔

 ہماری آج کی آیت کے مطابق، خدا اپنی اس قدرت
اسکے ہے  کارفرما  اندر  ہمارے  جو  موافق   کے 

 مطابق ہمارے لئے سب کچھ کریگا۔

 اسلئے آج کے دن آپ خدا کے کالم اور اسکی قدرت
 کا جو آپکے اندر ہے یقین کریں۔ خدا کا کالم سچائی ہے اور اسکی قدرت یقینا ہمارے اندر ہے۔
 جب آپ خدا کے کالم پر عمل کرتے اور اسکا اقرار کرتے ہیں تو خدا کی قدرت حرکت میں آتی
 ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی قدرت کا اپنی زندگی میں تجربہ کریں تو خود کو اسکے
 کالم کے مطابق ڈھالیں اس پر بھروسا اور یقین کریں۔ خد اکے کالم پر، غور کرنے، دھیان

 کرنے اور عمل کرنے کی عادت اپنائیں۔

نبوتی اقرار
 آج کے دن میں خدا کے کالم کو پڑھنے، مطالعہ کرنے، اس پر غور کرنے اور عمل کرنے کا

 آغاز کرتا ہوں۔ یسوع کے نام میں میری زندگی بابرکت اور پھلدار ہوگی۔

  مزید مطالعہ کیلئے:  متی 17: 20



64

اتوار، 27 ستمبر اوئیکو دومیو

کرنتھیوں 14: 4 1
ترقی اپنی  وہ  ہے  کرتا  باتیں  میں  زبان  بیگانہ   جو 

کرتا ہے۔۔۔

 کچھ لوگ حیران ہوتے ہیں جب میں غیر زبان بولتا
 ہوں۔ اور کچھ لوگ ہیں جو میری زبان یا دوسروں
 کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا
 ہوں کہ میں غیر زبان میں گیت اور دعا کیوں کرتا
 ہوں۔ اسکا جواب نہایت سادہ اور ہماری آج کی آیت

 میں موجود ہے۔

 ہماری آج کی آیت کے مطابق جو شخص غیر زبان
 بولتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے۔ اور خدا سے باتیں
 کرتا ہے۔ یونانی میں جو لفظ ترقی کیلئے ہے یعنی
 اوئیکو دومیو، اسکا مطلب ہے اپنی تعمیر کرنا۔ یعنی
 روحانی طور پر ترقی کرنا۔ اسلئے جب آپ غیر زبان
نہیں الفاط  خالی  آپ صرف  تو  ہیں  کرتے  دعا   میں 
 بول رہے ہوتے بلکہ اپنی ترقی کررہے ہوتے ہیں۔
 غیر زبان پاک روح کی ایک نعمت میں سے ہے۔ اور
 اسکا مقصد شخصی ترقی کرنا ہے۔ اور اگر ترجمہ

تو پھر اس سے دوسروں کی ترقی ہوسکتی ہے۔ آپ خدا سے اس نمعت کی خواہش  ملے 
 کرسکتے ہیں۔

نبوتی اقرار
 میں آج کے دن پاک روح کی عطا کردہ زبان میں دعا کرونگا۔ اور غیر زبان میں دعا کرتے
 ہوئے میں اپنی روحانی ترقی کا باعث ہونگا۔ اور پاک روح کو موقع دونگا کہ وہ مجھے تبدیل

 کرے۔

  مزید مطالعہ کیلئے:  1 کرنتھیوں 14: 18
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سونوار، 28 ستمبر خدا کے کالم کی آواز

 زبور 103: 20
تم جو  اے خداوند کے فرشتوں اسکو مبارک کہو۔ 
 زور میں بڑھ کر ہو اور اسکے کالم کی آواز سنکر

 اس پر عمل کرتے ہو۔

 میں چاہتا ہوں کہ آج کی آیت میں جو پیغام ہے آپ
 اسے الزمی جان سکیں۔ اس آیت میں لکھا ہے کہ
 خدا کے فرشتے اسکے کالم کی آواز سنتے ہیں۔ اب
 ہم خدا کی آواز کیسے سنتے ہیں؟ یقینا جب ہم اسکا
 کالم پڑھتے اور سنتے ہیں۔ جب فرشتے خدا کا کالم

!سنتے ہیں تو وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں

کو کالم  کے  خدا  ہم  کہ  ہے  ضروری  قدر  کس   یہ 
 پڑھیں یا سنیں تاکہ خدا کی آواز کو سن سکیں۔ اور
 نہ صرف سنیں بلکہ اس پر عمل کریں۔ کیونکہ خدا
دھیان کرنے سے پر  پر عمل کرنے اس   کے کالم 
 ہماری زندگی میں برکت اور کامیابی ممکن ہوسکتی
 ہے۔ اس پر عمل کرنے سے ہم چٹان پر گھر بنانے
 والے ہونگے جو ہر طرح کے طوفان میں قائم رہ

 سکے۔

 آج آپکو جیسے بھی حاالت کا سامنا ہے، آپ خدا کے کالم یاد رکھیں یا یاد دہانی کیئے پڑھیں
 اور اس پر غور کریں۔ اسی میں میری اور آپکی سالمتی موجود ہے۔ ہمارے قدموں کیلئے چراغ

 اور راہ کیلئے روشنی ہے تاکہ ہم اندھیرے میں نہ چلیں بلکہ نور میں چلیں۔

نبوتی اقرار
 خدا کا کالم میری میراث اور میری ہدایت ہے۔ اسکے کالم میں قدرت ہے، شفا ہے، برکت ہے

 !اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہالیلویا

  مزید مطالعہ کیلئے: عبرانیوں 1: 14
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میری فتح مستقل ہے منگل، 29 ستمبر

یوحنا 5: 4 1
 جو کوئی خدا سے پیدا ہوتا ہے وہ دنیا پر غالب آتا
ہے ہوئی  مغلوب  دنیا  سے  غلبہ جس  وہ  اور   ہے 

 ہمارا ایمان ہے۔

 آج کی آیت نہایت دلچسپ ہے۔ یوحنا رسول چاہتا ہے
 کہ ہم ایک اہم بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ وہ بتاتا
 ہے کہ اگر آپ خدا سے پیدا ہوئے ہیں تو آپ دنیا

 پر غالب آئینگے۔

 خدا سے پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ آپ نئے سرے
 یعنی روح سے پیدا ہوئے ہیں کیونکہ آپ خد اکے
 بیٹے یسوع اور اسکے کفارہ اور جی اٹھنے پرایمان
 الئے ہیں۔ آپ نے اسکی کالم کی خوشخبری پر ایمان
کا زندگی  نئی  میں  مسیح  اور  ہے  کی  توبہ  کر   ال 
 آغاز کیا ہے۔ اور مسیح پر ایمان النے سے جسطرح

 مسیح غالب آیا ہم بھی غالب آتے ہیں۔

نبوتی اقرار
 میں اقرار کرتا ہوں کہ میں آج فتح میں چل رہا ہوں۔ میں روز ایمان میں بڑھتا جاتا ہوں۔ یسوع

!کے نام میں مجھے فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے

  مزید مطالعہ کیلئے:  1 پطرس 1: 23
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بدھ، 30 ستمبر خوشحالی کی میراث

امثال 22: 6، 7
 لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا
مڑیگا۔ نہیں  سے  اس  بھی  کر  ہو  بوڑھا  وہ   ہے۔ 
 مالدار مسکین پر حکمران ہوتا ہے۔ اور قرض لینے

 واال قرض دینے والے کا نوکر ہے۔

 ہماری آج کی آیت میں واضح ہے، خدا کے کالم کے
 مطابق ہم اپنے بچوں کی جس طرح تربیت کرینگے
 وہ ویسے ہی بنیں گے بلکہ اپنی ساری عمر اس راہ

 سے نہیں ہٹینگے۔

 اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنی نسل کو راست
 دیکھنا چاہتے ہیں یا کچھ اور۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ
 وہ بابرکت ہوں یا نہ ہوں۔ تو ضروری ہے کہ ہم انکی
 کالم کے مطابق ایسی تربیت کریں جس پر وہ ساری
 عمر کاربند رہیں۔ اگر ہم انکی تربیت نہیں کرینگے
 تو وہ جسمانی اعتبار سے بھی مشکالت کا شکار
 ہوسکتے ہیں اور اپنی زندگی کو تباہ کرسکتے ہیں۔

 انکی کامیابی انکی تربیت پر منحصر ہے۔

 اسلئے ہمیں اپنی نسل کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خدا کے کالم سے بہتر تربیت ہم
 نہیں کرسکتے۔ جو روحانی اور جسمانی اعتبار سے انکے لئے بابرکت اور کامیابی السکتی
 ہے۔ ہم آج جو بوئینگے کل وہی کاٹینگے۔ اسلئے ہمیں کالم کی ہدایت پر کان دھرنے اور اسکے

 مطابق اپنی نسلوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے۔

نبوتی اقرار
 میرے بچے کبھی کسی کمی یا بھوک کا شکار نہ ہونگے۔ کیونکہ میں انکو ہر روز کالم میں
 سے تربیت اور نصیحت کرتا ہوں۔ اسلئے وہ بابرکت اور کامیاب ہونگے۔ خوشحالی اور برکت

 انکی میراث ہے۔
 

  مزید مطالعہ کیلئے:  امثال 4: 5
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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 exception-
al quality too. That includes your chil-
dren, who will be champions. 

In our scripture for today God was us-
ing terms that the Israelites understood 
since they were farmers and shepherds. 
Today, “your ground” is the place of 
your work. This means that “the pro-
duce” 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 in-
crease in finances, protection over my family and promotion everywhere 
I turn in the name of Jesus.

FURTHER STUDY
Psalm 84: 4
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