
 ہے  یشفقت ابد یریت - پہال ِدن 

    پہال مہینہ

ِِ  تعریِف الٰہی کے برمال اظہار کی ُدعا:  ِ ِِ ِِ   

                                                                                           

اے ُخداوندمیں تیری ُشکر گذاری کرونگا اور تیرے ہی نام سے ُدعا  

اِس قوم میں تو نے حیرت   میں قوموں میں تیرا بیان کروں گا۔ کرونگا۔

ں گا ہیں۔ انگیز کام کیے     مداحاور فقط تیری ہی  میں تیرے لیے  گاو 

مُجھے اپنے نام کو جالل دینا ِسکھا تا کہ میرا ِدل تجھ   کروں گا۔ سرائی

میں شادمان رہ سکے۔میں تیرے دیدار کا طاِلب ہوں اور ہمیشہ اُن 

 عجائب کاموں کو یاد رکھتا ہوں جو تو نے کی ے ہے۔

تیری شفقت  ہوں کیونکہ تو بھال ہے، اے خداوند میں تیرا شکر کرتا

  ابدی ہے۔

نے مجھے یاد رکھا   تُوتھا   ُدورجب میں پستی میں تھا اور تجھ سے 

 تیری شفقت ابدی ہے!  بخشی۔  رہائیاور دشمن سے مجھے 

ا۔   تیری  !ہیلُیلُویاہجب میں ُگنہگارہی تھا  تو مسیح میرے لی ے ُمو 

 !شفقت ابدی ہے

نے میرے گناہوں کا حساب نہیں رکھا اور نہ ہی میرے گناہوں کے  تُو 

بلکہ مسیح کی بدولت میرے گ ناہ مجھ سے   موافق ُمجھ سے سلوک کیا۔

رب سے ُدورایسے   !!ہیں کیاانھیں یاد ن پّچھم اور پھر کی ےجیسے پو 

 تیری وفادار شفقت ابدی ہے!  !!ہیلُیلُویاہ

میں تیری ستائش کرونگا اورتیرا نام لے کر اپنے ہاتھ   اے ُخداوند

 تیری وفادار شفقت ابدی ہے!اُٹھایا کرونگا کیونکہ 

میں تیری مدح سرائی کرونگا آسمان اور زمین میں تجھ سا   اے ُخداوند

وہ ہے جو اپنے اُن بندوں کیلے  جو تیرے  تُو کوئی بھی معبود نہیں

نگاہ میں   عہد کو   شفقت کے اپنی حُضوراپنے سارے ِدل سے چلتے ہیں

   !تیری شفقت ابدی ہے !تیرے لی ے ُکچھ بھی ُدشوار نہیں رکھتا ہے۔

جالل اورغلبہ اور حشمت تیرے ہی ہیں  قدرت، اے ُخداوند!عظمت،

ہی  تُو ہے ہی میں ہے تیراکیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین 

دولت اور عزت تیری ہی طرف سے  بحیثت سردار سب پر بلندوباال ہے۔

اور تیرے ہاتھ میں قدرت اور  آتی ہیں اور تُو ہی سب پر حاکم ہے۔

 طاقت ہے اور سرفراز کرنا اور سب کو زور بخشنا تیرے ہاتھ میں ہے۔

ِمل کر تیری میں ُکل آسمان اور زمین کے با شندوں کے ساتھ 

تیری  ہیلیلویا! ُشکرگذاری اور تیرے جاللی نام کی تعریف کروں گا۔

      وفادار شفقت ابدی ہے!

 آمین، ثم آمین!ہیلُیلُویاہ !ہیلُیلُویاہ
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  اے ُخداوند ُمجھے میری ذات سےرہائ بخش - دوسراِدن

 پہالمہینہ 

 ِدن دوسرا

اور سنجیدگی اختیار   کریںآغاز سے پہلے اپنے ِدل میں خاموشی اختیار 

 (  10:   46زبور ) کرتے ہؤے جان لو کہ وہی ُخدا ہے۔

میں  کہ جیسےتیرا شکر ہو   کالم کےاُس وعدے کیلے   تیرےاے باپ 

طالب ہونے   تیرا ۔ہوگاتیرے نزدیک آتا ہوں تو تُو بھی میرے نزدیک 

اے  سے مجھے جو برکت ِملی ہے اُس کیلے  میں تیرا شکرگذار ہوں۔

عتراف کرتا ہوں کہ میں نے اپنے اور امیں تیرے سامنے ! آسمانی باپ

۔ میں اکثر ں ِدیگر محبتوں کو حائل ہونے دیاتعلق کی راہ می تیرے

اوقات تیرے قریب آیا اور زبان سے تیری تعظیم کی لیکن میرا ِدل تجھ   

سخت اور تیری ُروح سے منسلک نہ تھا۔ اے باپ میری مدد   سے ُدور،

کر میں اپنے پُورے ِدل سے تجھے ڈھونڈتا ہوں   رحمُمجھ پر ! فرما 

 لیتا ہوں۔ اور تجھے پا 

کمتر محبتوں سے قریب ہونے کے بعد دوبارہ  ایسا نہ ہو کہ میں تُجھ 

ں۔ میں ُدعا کرتا ہوں کہ ُمجھے میری   سے خودیکی طرف پلٹ جاو 
خودفراہمی اور خودغرضی سے   میری ذاتی راستبازی، بخش، یرہائ

ُمجھے قوت بخش کہ میں تجھ میں قائم رہوں اور تیری   ُمجھے بچا۔

میں جانتا ہوں کہ   پھل ال سکوں۔ ُروحانی اطاعت کرنا سیکھوں تا کہ 

   یسوع مسیح کی اطاعت کیے  بغیر میں کچھ نہیں کرسکتا۔

ُئق بنا کہ تیرے دیدار کا مشتاق   اپنی ُروح کے وسیلہ سے مجھے اس الا

کے تیراعکس میری   آًوں کرہوں، میری آرزو ہے کے تیرے نزدی

دیکھوں، جو موسیقی میں   ، جو میں پڑھوں، ہو ، سوچ میںمیں زندگی

میں اپنے آپکو کس طرح منظم  ، جو گفتگو میں کروں، نظر آئے،ُسنوں

کروں اپنے گھر، پڑوسی یا کام، اور جب میں سوچتا ہوں کے کوئی  

اِن سب میں اور بہت سی دوسری چیزوں میں ُمجھے  نہیں دیکھ رہا

سکھا کہ فقط تجھ میں زندہ رہنے اور آگے بڑھنے سے کیا ُمراد ہے 

میں تجھے دعوت   !اے ُروحِ پاک اور میری ہستی فقط  تجھ ہی میں ہو۔

دیتا ہوں کہ میری ِدل کی سخت زمین کو توڑ تا کہ وہ زرخیز کھیت کی 

میں تجھ   جا سکے۔ بُویامانند ہو سکے جس میں تیرے کالم کا بیج 

کر تا ہوں کہ میرے ِدل کو نرم  کر تا کہ میں واضح طور  التجاسے پھر

 ز ُسن سکوں اور تیری راہوں پر چل سکوں ۔ پر تیری آوا

 (  آمین)سیح کے نام میں یسوع م
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      یسوع مسیح کی مانند چلو - تیسرا ِدن

          پہال مہینہ

 تیسرا ِدن

ُمجھے   اے باپ یسوع مسیح کی زندگی کے نمونہ کیلٔے تیرا ُشکر ہو۔

کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو  اُس کے نقِش قدم کی پیروی کرنا ِسکھا،

حقیقی طور سے اُس کی پیروی کرتا ہے وہ تاریکی میں نہیں   کوئی

  لمحاتباپ ! ُمجھے اُن   چلےگا بلکہ اُس کے پاس زندگی کا نُور ہوگا۔

کیلٔے معاف فرما جب میں نے تیری حضوری کی روشنی پر تاریکی کو  

میری مدد فرما کے میں ہر کسی سے اور ہر چیز سے بڑھ   ترجیح دی۔

ایسا ہو کہ میں تیری آواز ُسنوں، تو ُمجھے   ۔کر تجھ سے پیار کروں

جانے اور میں تیرے پیچھے چلوں ایسا نہ ہو کہ میں کسی کے راستے  

ہونے کے   شاگردمیں ٹھوکر کِھالنے والے پتھر کی مانند بنوں یا تیرا 

ناطے ِکسی روز بدنامی کا باعث بنوں کیونکہ میرے قول وفعل کیلٔے  

یسوع مسیح میں زندہ رہتا ہے  کوئیتیرے کالم میں لکِھا ہے کہ جو 

 چاہیٔے۔  اُسے اُس کی مانند چلنا

کی مانند تیرا شاگرد بنوں جو کسی شیخی کے بغیر   ُرسول میں پولوس 

ُمجھے   کہہ سکتا ہو کہ میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔

ور  اپنی ُروح سے اِس الئق بنا کہ میں اپنے گھر، کام کی جگہ ، پڑوس ا

میرا برتأو دوستوں اور اجنبیوں کے  سکول میں یسوع کی مانند بنوں۔

میرے خیاالت اور   ساتھ وقت بے وقت یسوع مسیح کی حضوری میں ہو۔

مثال   ایکہے  میں ہر کام میں جو بھال  میری آنکھیں تجھ پر لگی ہوں۔

اور اے   حتٰی کہ مصیبت کے وقت بھی میں صبر کا نمونہ بنوں۔ بنوں۔

ُمجھے موقع دے کہ جو تُو ُمجھے ِسکھأے اور ِدکھأے میں کسی  باپ 

ایسا   دوسرے کو بھی اُس کا اختیار بخشوں تاکہ میں حقیقی طور پر 

 بنا سکے۔  شاگردبنوں جواور  شاگرد

میں ایمان   ہو، پیچھے چلنے واال  ےاُس کی مانند جو تیر اے خداوند! 

جانی والی اُمید سے   میں بڑھوں اور ثابت قدم رہوں، انجیل میں پائی

کہ میں   بطور اپنا شاگرد ہونے کے مجھے یاد دال  پیچھے نہ ہٹوں،

خدمت اور میل مالپ کے پیغام کیلٔے یسوع مسیح کا ایلچی ہونے کیلٔے  

تُو دوسروں کو  جسےمیں ایسا قابِل احترام برتن بنوں  باُلیا گیا ہوں۔

میری زندگی  تاکہ  سکے مسیح کے ساتھ میل مالپ  کیلٔے استمعال کر

یہ سب کچھ یسوع   میں سدا قائم رہنے واال ُروحانی پھل پیدا ہوسکے۔

 مسیح کے قادر نام میں مانگتا ہوں۔)آمین(
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   میں  یادرکھوں گا  - ِدنچوتھا 

 ہال مہینہپ

 ِدن چوتھا 

تُو نے کیسے حیرت انگیز    ہے۔تمجید کے الئق تُوعظیم اور  اے باپ!

میں تیرا مشکور ہوں اور تیرے نام کو مبارک اے ُخداوند  ۔کام کیًے ییں

تُو نے میری خاطر بارہا کام کیًے   ہے دیکھا کیونکہ میں نے کہتا ہوں۔

کیونکہ فقط تو ہی ایسے مہیب کام کر  کرتا ہوں  ستائشمیں تیری  ہیں

 واحد ہے۔  تُو ُخداے   سکتا ہے۔

 . . . . . . .تیرے مہیا کرنے کیلًے تیرا ُشکر ہو۔۔  مجھے یاد ہے

 . . . . . .تیری حفاظت کیلًے تیرا ُشکر ہو۔۔  مجھے یاد ہے

میں تیرا  . . . . . . .رکھاُمجھے وہ دن یاد ہے جب تو نے ُمجھے محفوظ 

یکی میں اپنی حضوری کا نور تا رشکرگذار ہوں کہ تو نے میری 

)ٹھہر   کیا۔ نہیںہوں کے مو افق سلوک چمکایا اور مجھ سے میرے گنا

   ( ذرا یاد کیجیے  اور سوچیے  اورُشکر ادا کیجیے   ..…ئیے

 ہو۔اپنے ُروح سے ُمجھے ِسکھا کہ میرے لبوں پر ہمیشہ تیری تعریف 
میرے شکوہ   میری ناُشکرگزاری کو معاف فرما میں دُعا مانگتا ہوں کہ

جب میں ماضی کی طرف نِگاہ کرتا    کرنے والے ِدل کو تبدیل کر دے۔

  تھا تیرا ہاتھ مجھ پرسا تھ  ے  ہوں تو میں یاد کرتا ہوں کہ کیسے تو میر

ن پھر لیک گزاری اور ستائش سے لبریز ہو جاتا ہوںمیں ُشکر  تھا کیسا

  گھرِ پھر سے  کے ُطو فا نوں میں  آ سا نی سے میں اپنے  اِردگرد بڑی

تیری طرف سے ہٹ جاتی ہے اور میرا ایمان  جاتا ہوں اورمیری نِگاہ 

ہمیشہ وفادار رہا ہے۔ اپنے   تُولیکن اے ُخداوند   اوجھل ہونے لگتا ہے۔

میں خوفزدہ نہ ہوں گا چاہے میرے   اس لیےً  تمام وعدوں میں وفادار۔

حاالت میں میرے  اور بدلتے ہوئے ہر شے معدوم ہو جائےاِردگرد کی 

لگیں، اپنے سامنے ُطوفانوں کی پرواہ کی ے بغیر میں   جنبش کھانےقدم 

 ید رکھوں گا۔ اپنے لی ے تیری الزوال شفقت اور تجھ میں اُ م

کرتا ہوں کہ میرے ِدل میں اپنی ستائش کے    التجا  اے باپ میں تجھ سے 

غیر   ُمجھے  ۔تُو ہی تعظیم کے الئق ہےنئے گیت تحریر کر کیونکہ 

  ۔کروں عظیمرکھوں اور تیری تتاکہ میں تیرا خوف  بخشمنقسم ِدل 

  اُس کو یاد رکھنے سے ماضی میں تو نے جو کچھ میرے لی ے کیا۔ 

اُن میں میرے ایمان اور تجھ میں  ہیںمیرے آج میں جو دُھندلی چیزیں 

  اُن شک کے  میری کمزوری میں میری مدد فرما۔ بھروسے کو بڑھا۔ 

  ایسا ں منڈال رہے ہیں دُور فرما۔بادلوں کو جو ابھی تک میری زندگی می

میں کرتا ہوں اُس کیلے  میرے ِدل سے   ہوکہ جومیں ہوں اور جو ُکچھ

اور میں  کیونکہ تورفیع الشان ہے کا دھارا موجزن ہو۔ پرستش اور تعظیم

 فقط تجھ ہی میں اُمید رکھتا ہوں۔
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  کرناُمصیبت میں اُس کی ستائش  - نپانچواں د  

 پہال مہینہ

 ن اں د  پانچو

نہیں جانتا کہ میں کیا کروں، لیکن  باپ میں ا قرار کرتا ہوں کہ میں  اے

وعدۂ  کالم کیلٔے تیرا کتنا   ہیں میں تیرے لگیمیری نظریں تُجھ پر 

گذار ہوں کہ جب میں افسر دُہ ہوتا ہوں تو تُو ُمجھے ُحسن کا تاج  رُشک

وُخرمی کرتا ہوں تو تُجھ میں خوشی   آہ و نالہبخشا ہے حتٰی کہ جب میں 

اور جب میں نااُمید ہوتا ہوں اور اپنے حاالت میں مایوسی پاتا  ۔پاتا ہوں

لع ت  ہوں اور جب تیری طرف نظر کرتا ہوں تو تُو ُمجھے ستائش کی خ 

 اتا ہے۔ پہن

لیکن میں اعتراف   باپ! میری خواہش ہمیشہ تیری حمدوثناء کرنا ہےاے 

کرتا ہوں کہ اکثروبیشتر پطرس کی طرح یسوع مسیح کے چہرے سے  

دیکھنے لگتا ہوں، اپنے  کو ّشدتا ردگرد کے ُطوفان کی نگاہ ہٹاکر اپنے 

رکھنے کی  حاالت کے بھنور میں ڈوبنے لگتا ہوں اور تُجھ پر ایمان 

 اپنی تمام صالحیت فراموش کر دیتا ہوں کہ میری لڑائیاں تُو لڑے گا۔
اے باپ ُمجھے   کیوں میں شک کرتا ہوں؟  کیوں میرا ایمان اتنا کم یے؟

میری مدد کرمیری  کرتا ہوں دُعا  بخش اور ُمجھ پر َرحم فرما۔ میں

کو ثابت کر  سوچ کر اور میرے  نیست زندگی میں شکوک و شبہات کو 

 کہ اگرچہ انجیر کا درخت نہ پُھولے )میرے خواب پھلدار نہیں ہوتے (
اور   (میرے بوجھ المتنائی لگ رہے ہوں) انگور نہ لگیںاور تاک میں 

ہ ہو اور کھیتوں میں ُکچھ پیدا وار ن ضائع ہو جاۓ ن کا حاصل زیتو

اور بھیڑخانہ سے بھیڑیں  )میرے معاشی وسائل کی فراوانی میں کمی (

)میرے دُنیوی اثاثوں میں  جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہوں۔

 ر رہوں گا اور تیرے نام کی ستائش کروں گا۔کمی ( تو بھی میں مسروُ 
رے پاس یسوع ہے( تُو ُخدا میرا نجات دہندہ ہے۔ )میکیونکہ تو میرا

کرات  ہے اور تو مجھے اپنے حاالت اور زندگی کے تف  طاقت میری 

  سے اُبھرنے کے قابل بناتا ہے

میں یہوسفط بادشاہ اور بنی اسرائیل کی فوج کی مثال کی پیروی کروں 

اپنی زندگی کی   اور کروں یاور تیرے نام کی مدح سرائ گاًوں اور

حتٰی کہ بہت زیادہ غالب آجانے   ۔سونپتا ہوںلڑائیاں تیرے ہاتھوں میں 

والی صورتحال میں بھی میں تیرا ُشکرادا کرتا اور تجھ میں شادمان 

ا س د ن میں  ۔تیری محبت ابدی ہےُچنتا ہوں یہ جانتے ہؤے رہنے کو 

تیری حمدوثنا کرنے کو منتخب کرتا ہوں یہ پرواہ کیٔے بغیر کہ میری  

میرا نام  میں شادمان ہوتا ہوں کہہیں اوردُنیا وی آنکھیں کیا دیکھتی 

تیرا   یسوع مسیح کے صلیبی کفّارے کے سبب سے آسمان میں درج ہے۔

 یسوع مسیح کے نام میں )آمین( فتح یقینی ہے۔ُشکر ہو کہ 

 

 

:  ۳ ، حبقوق۳۳-۲٥ : ۱٤، متی ۳:  ٦۱یاہ ، یسع۱۲:  ۲۰تواریخ ۲)
   ( ۲۰:  ۱۰، لوقا ۱۱:  ۵، زبور ۲۲ – ۲۱:  ۲۰ تواریخ۱۷،۲

 

 

 

 

 

 

 

 



   میں تیرا ُمنتظِر ہوں - چھٹا ِدن

 پہال مہینہ

 چھٹا ِدن

اے باپ! پُر اعتماد ہونے میں میری مدد فرما کہ میں زندوں کی زمین 

مظبوط   ۔میری مدد فرما کے تیرا ُمنتظر رہوں دیکھوں یمیں تیری بھالئ

کرتا ہوں کہ میری   التجامیں  ۔واال بنوںِدل سے تیرا انتظار کرنے اور

  جأے۔ کرتیکا اعالن کرنے کیلٔے ترقی  یزندگی تیری عظمت اور بھالئ

کرتا ہوں کہ میں کہ ُمجھے ثابت   دُعامیں  ُمجھے مشکالت میں نڈر بنا۔

کے لیے کھول   ء قدم رہنے کی قوت بخش اور میرے لبوں کو حمدو ثنا

آسما ن    ہی ُخدا ہے۔  فقط تو  ۔ تُو عظیم اور پُرجالل ہے ! اے ُخدا  دے۔

نام  قُدوسکر تیرے   ت کے ساتھ ِملمیں تمام مخلوقا اور زمین کا خالق۔

جو   ُخداوند قادِر مطلق ُخدا قُدوس !قُدوس !قُدوس کی تعریف کرتا ہوں۔

معاف فرما  ُمجھے   ۔جو آنیواال ہے اور جو ابھی یہاں ہےتھا،  ہمیشہ سے

میں   ۔ اور پرستش سے روکے رکھا ءکہ میں نے خود کو حمد و ثنا

  ۔ یسے نگاہ ُچرائاور جالل  عظمت کہ تیر یحٰتی  خاموش اور بیزار رہا 

کیا اور تجھ پر  میں نے تجھے اپنی نظر میں کمتر   س طرح کرنے سےاِ 

  ۔نے ہاتھوں میں لیاتفکرات کو اپحاالت اور بجاۓ  بھروسہ کرنے کی

ہے کہ جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو  تیرا فرمان

مجھے اُن راہوں کیلٔے   !باپ  جانتا ہے اُس کی قوت جاتی رہے گی۔ 

معاف فرما جب میں نے تجھ پر بھروسہ کرنے کے بجأے دوسروں پر  

مجھے اُس   ُخداوند میرے ایمان کو بڑھا۔  اور اپنی طاقت پر بھروسہ کیا۔

جب گرمی آتی  لگایا گیا ہو ریب نی کےقجو پا کی مانند کر دےدرخت 

 رہتے ہیں۔   سرسبز   اور اُس کے پتےہے تو اُسے ڈر نہیں ہوتا 

 ۔فکریں تجھ پر ڈالتا ہوں  ا پنی اب میں

 میری زندگی کے وہ ِرشتے جو ٹوٹ ُچکے ہیں۔

 ۔ےتک تیرے نام سے پکارے نہیں جات میرے قریب ہیں لیکن ابھی جو

 مالی پریشانیاں 

 دُنیا کی بد حالی

اِس قابِل بنا کہ    اپنے ُروح سے مجھے ۔ اے ُخداوند میرے ایمان کو بڑھا

  کہ بغیر ےمیں اِس چیز کی پرواہ کیٔ  صورتِحالمیں زندگی کی ہر 

 میں پھر سے تجھ پر سے بولوں۔ دلیریمیرے اِرد ِگرد کیا ہو رہا ہے 
بھروسہ کرتا ہوں اور تیری الزوال محبت میں اُمید رکھتا ہوں کیونکہ تو  

 اور جو تجھ میں آس رکھتے ہیں اُنھیں مایوسی نہ ہوگی۔ میری قوت ہے۔ 

میں تیرا ُشکر گذار ہوں کہ تو میرے کام سر انجام دیتا ہے اور تیرے  

یسوع کے نام              نہیں! مشکل  کچھ بھی  نہیں۔ مشکللیے کچھ بھی  

 آمین۔  میں۔
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  تیرے کام عظیم ہیں - ساتواں ِدن

 پہال مہینہ

 ساتواں ِدن 

مندرجہ ذیل ُدعا کو بُلند آواز سے پڑھیے اور اپنی پرستش کو آواز 

 بخشیے۔

اے   ہو۔ کی تعریفتیرا قدوس نام  ،کی تعریف کراے میری جان ُخداوند 

ہیں میں  وہ تمام کام جو تونے کیٔے  ۔ کی تعریف کرمیری جان ُخداوند 

  ہہیلیلویا)تو میرے تمام گناہ معاف کرتا ہے   اُنھیں فراموش نہ کروں گا۔ 

میری جان   تُو نے ( اور میری تمام بیماریوں سے مجھے ِشفا بخشتا ہے۔

تاریکی سے اور تباہی سے نکال الیا ہے اور   گناہ سے،  کو گڑھے سے،

مجھے  تو اچھی چیزوں سے  کا تاج  پہنایا۔ رحممجھے محبت اور  

اسیلٔے میری جوانی عقاب کی مانند تازہ دم ہوجاتی   آسودگی بخشتا ہے۔

قہر کرنے میں دھیما اور شفقت   اے ُخداوند تو رحیم اور کریم ہے۔ ہے۔

 تو میرے ُگناہوں کے موافق مجھ سے سلوک نہیں کرتا میں غنی ہے۔

 تعریف کیتیرا قدوس نام   ہ)ہیلیلویا کا بدلہ نہیں دیتابدکاریوں اور میری 

 . ہو(

تی ہے اے ُخداوند میری  ۔ُخداوند میں تیری تعریف کرتا ہوںاے  جان ِچالا

 ُخداوند کی تعریف ہو، ۔ہے تیرے کام کیسے تعجب انگیز ہیںتو عظیم  !

  ءاپنی کلیسیا اے ُخداوند تو جو کام اپنے لوگوں، ُخداوند کی تعریف ہو۔

کے درمیان کرتا ہے اُن کیلٔے میں تیری ستائش کرتا ہوں کیونکہ ہم  

ہمارے پتھر   اپنی ُروح کے وسیلہ سے تُو  تیری چراگاہ کی بھیڑیں ہے۔

کے ِدلوں کو گوشت کے ِدلوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو نے ہماری 

خوشی اور شادمانی تیرے    بحال کر دیا ہے ہاں!نجات کی خوشی کو 

کرتا  یائسر  مداحاور میں تیرے نام کی  ی ہے۔ال ہو چکلوگوں میں بح

تو اپنے لوگوں کی زبانوں کو  صرف تو ہی یہ کام کر سکتا ہے! ہوں!

ھولتا  گانے اور اپنی تعریف بیان کرنے کیلٔے ک  کے گیتی اپنی راستباز

اے ُخداوند  نیا بناتا ہے،تو ِدلوں کو تو ہمارے پرستش کرنے والے  ہے۔

ہمیں اُن چیزوں سے پیار کرنا  تو نام کی تعریف کروں گا۔ میں تیرے  !

  تو مجھے  رہا ہے۔ بدل تو ہمیں ۔ھا رہا ہے جن سے تو پیار کرتا ہےِسک

ے عظیم کام  کیونکہ ایسمیں تیرے نام کی ستائش کرتا ہوں   بدل رہا ہے۔

زندگی   ہی ہمارے ُمردہ ِدلوں میں فقط تو  ۔فقط تو ہی کر سکتا ہے

کو دوبارہ زندہ اور تبدیل   ءسکتا ہے۔ فقط تو ہی اپنی کلیسیاپُھونک 

   سکتا ہے۔ کر

میں   گا۔ تیری تعریف کروں باپ ! میں تیرے لوگوں کی موجودگی میں 

عبادت گاہ میں اپنے ہاتھ بُلند کروں گا اور تیرے عظیم نام کو مبارک 

  ہے۔ابدی تیری شفقت   اعالن کرونگا کہ میں تیرے لوگوں میں کہوں گا۔

میں تیری عظمت بیان کرنے اور تیرے نام کو جالل دینے کیلٔے خاموش  

اداری سے  ف نہیں رہونگا۔ آج کے ِدن اے باپ ! میں قول وفعل میں و

ت اور  بدھیان اور مح و ِدلی گیت اور گیان ،تیرے نام کی ستائش کروں

میری ُمحبت کا   میں میرے قول و فعل میں تیرے لیۓ  ںخدمت کے کامو

میری ِدلی خواہش   کیونکہ ۔ہوسربلند و۔ میری زندگی سے یسوع عکس ہ

 ۔  جانا جاے  ہے کہ تیرا نام ہو اور 

 یسوع کے نام میں )آمین(
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                                                                                                                              غالب آنے وال  - 8دن 

 پہال مہینہ

 آٹھواں ِدن

تیرے کالم کے مطابق میں بّرے یعنی یسوع مسیح کے ُخون  !  اے باپ

الوہیت کی ساری   اور اپنی گواہی کے کالم کے باعث غالب آیا ہوں۔

میں مجّسم  ہوکر سکونت کرتی ہے اور میں مسیح میں  معموری یسوع 

معمور ہوگیا ہوں اورمیں ہرروحانی قوت اور اقتدار پر اُسکے اختیار  

 غالب آنے والے ہوں کہ میںلیکن میں اعتراف کرتا  !میں شریک ہوں
کرنے    ُسپردحیثیت سے محسوس نہیں کرتا اور اکثر میں یسوع کے  کی

 یِرا ثر ہوتا ہوں۔ کی بجأے اِس دُنیا کے ز

ور تیری عظیم  ُروح ا ی میں تیر  !اخودی سے بچاے ُخدا ُمجھے میری 

ُمجھے ِسکھا   زندہ ہونے کی قدرت! میںردوں م -قدرت سے معمور ہوں

پنی زندگی میں قلعے کو  اور مجھے استمعال کرکہ میں وہ بنوں جوا

دی میں چلنے میں اُن کی  اور دوسروں کو آزا سکوں دیکھ مسمارہوتے

باپ! تیرا ُشکر ہو کہ میں یسوع مسیح میں تجھ سے منسوب   ۔مدد کروں

ری سے ُمجھے گھیرلے اور تو میرے لیٔے آتشی  ضو۔ تو ا پنی حںہو

ہر حال میں   ہے۔خداوند تو میری پناہ گاہ اور میری طاقت  اے بن۔ دیوار

میں نہیں ڈرونگا کیونکہ میرا  ،  اور ہر جدوجہد میں تُومیرے ساتھ ہے

 ۔بھروسہ تیرے نام  پرہے

پُر اعتماد ہوں کہ تو میرے ساتھ ہے اور کبھی   میں یشوع کی طرح   

میں کام کرے اور مجھے  تیری ُروح مجھ  بھی مجھے نہیں چھوڑے گا۔

نہ میں خوفزدہ ہوں اور نہ ہی حوصلہ   مضبوط اور جرٔات مند بنا دے،

تو میرے ہاروں بلکہ میرے ذہن میں ہو کہ جہاں کہیں میں جاتا ہوں 

  مجھے استمعال کر کہ میں وہ میراث واپس لے لُوں جو دُشمن ساتھ ہے۔

  اورمیری مدد کر کہ میں خود پہ قابو رکھوں   نے ُچرالی تھی۔ ابلیس

ان کا دُشمن دبے پأوں کسی یہ جانتے ہؤے کہ میری ج ،ُچوکنا رہوں

 موقع کی تالش میں ہے۔

  ُسپردیسوع کے نام میں مجھے قوت بخش کہ میں اپنے آپ کو تیرے  

بت قدم فاع کروں اور اپنے ایمان میں ثادُشمن کے خالف دِ  ،کر دوں

 اُن پر فتح مند میں نظرمیں ِجن حاالت کا سامنا کروں تیرے پیِش  رہوں۔
 کیونکہ یُسوع اور اُس کی محبت ، حیثیت سےتح کی ایک فا  ہوں۔ر

میں ایمان اور تیرے کالم سے معمور ہوجاُوں، کیونکہ  میرے لیے ہے. 

 ۔  یُسوع میں تیرا ہوں اور تُو دُنیا پر غالب آیا ہے
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   میں نہیں ڈروں گا - نواں ِدن

 پہال مہینہ

 نواں ِدن 

جیسے کہ آپ ُدعا کرتے، موجودہ طور پر خود کو کسی بھی ُمشکل  

 ۔ میں پاتے ہیں تو اُس میں ُخدا کی پرستش کو اپنائیں کیونکہ وہی ہے 

 

ُمجھے تیری ضرورت ہے کہ میں تیرے   ہونااُمیدی  بھی کیسی اے باپ!

ُمنہ سے میں بیان کروں  ابق اپنے ِدل کو سیدھا کروں اپنےکالم کے مط

میری ، تُو موجود ہے درمیانگا کہ میری زندگی کی مشکالت کے 

 کر تے ہو ٔے، لیکن میر ے ِدل کی بے چینیکیلٔے مل کر کام  یبھالئ
ُروح کی قُدرت سے   اپنےمیری مدد فرما۔  !  اے خدا ۔کہتی ہے  اور کچھ

میرے خوف کو دُور   ،جو مجھ میں کام کرتی ہے میرے ِدل کو تبدیل کر

اپنی بادشاہی کیلٔے میری بزدلی کو ختم کراور   کر اور مجھے نڈر بنا۔

اورمیرے ایمان کو   اعتقادی کو دُور کر شک اور بے بنا۔ دلیرمجھے 

جو   اور معجزے  یادرکھوں گا  کاموں کوتیرے میں  ُخداوند کیونکہ بڑھا۔

میں تیرے تمام   میری زندگی میں کیٔے جب میں تیری طرف بڑھا۔ تو نے

کاموں پرجو تو نے میرے  بڑے گا اور اُن  کروںدھیان و گیان کاموں پر 

آج کے ِدن میرا مقصد فقط تیری بندگی کرنا  غور کروں گا۔لیٔے کیٔے 

 کوں گا.میں کسی دُوسرے خدا کے سامنے نہیں ُجھ ہے۔

بھی  مصیبت حٰتی کہ   ۔گاہ اور قوت پناہمیری  کیونکہ تو میرا ُخدا ہے، 

عظیم محبت   کیونکہ تیری ۔گان ہو مجھے گھیرنے لگے تومیں خوفزدہ نہ

تو میری   میرے لیے ہے میں جانتا ہوں کہ تُو مجھے ُچھڑائے گا۔

بخش کیونکہ تو میرا   یمجھے رہائمیرے ساتھ ہو،   حفاظت کرے گا،

  پُکارامیرے نام سے ہے اور مجھے  مجھے ُچھڑایانے  تُوُخدا ہے اور 

 ہے۔

  سے گزرتا ہوں تو تُو میرے ساتھ ہوگا اورُسمندرجب میں مصیبت کے  

  میں غرق نہ ہونگا۔

جو سبک رفتار مایوسی کا دھارا ہے وہ مجھے نیست ونابود  میرے اندر  

 نہیں کرے گا۔ 

 نہ کرے گا۔ کا بگولہ مجھے بھسم  بدحالییا معاشی  یتنہائبیماری یا  

 ۔ہے میرا نجات دہندہ قُدوس اسرائیل کا  ،ُخدا ہے کیونکہ تُو میرا ُخداوند 

میں   اے ُخداوند میں اپنے پورے ِدل سے تیری تعریف کروں گا۔ اسیلئے

میں تجھ میں خوشی منأونگا اور   کا بیان کروں گا۔ تمام عجائبتیرے 

کیونکہ میری اُمید   کرونگا۔ یاور تیرے نام کی مدح سرائ مسرور ہوں گا

تیری دائمی محبت میں ہے جو میری خاطر کام کرتی ہے تاکہ میں زیادہ 

میں دُعا کرتا ہوں کہ اس کام کو میرے   -سے زیادہ مسیح کی مانند بنوں

اُس کے ُخوبصورت یُسوع نام میں، جو مجھے تیرا   ۔دل پر ُمہر کر دے 

 آمین     ۔مر گیا لیےنانے کے ب
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    ہر ُرکاوٹ ُدور فرما - دسواں ِدن

 پہال مہینہ

 دسواں ِدن 

میری زندگی کے  کہ جب   ہوںتمنا کرتا اُس دن کے لئےاے باپ! میں 

اور ویرانے جنھیں ابھی تک تیرے   دشت و صحرا ُخوش و ُخرم ہونگے

 ُروح نے نہیں چُھوا شادمان ہوں گے اور کِھل اُٹھیں گے۔ 

آنکھوں کو کھول دے اور میری زندگی   اندھیمیں دُعا کرتا ہوں میری  

میری مدد کر جنھیں ابھی تک یسوع کی  کے اُن ِحّصوں کو دیکھنے میں 

ُمجھے یہ سب   خداوندیت کے حوالے کرنا ہے۔ )میں تیرا منتِظر ہوں

   ۔(چیزیں ِدکھا

کی آواز کو   میرے کان کھول تاکہ میں تیرے کالم اور تیرے ُروحباپ! 

)میرے شوروُغل کرنے والے ذہن کو پُر سکون  ُسن اور سمجھ سکوں۔

 (.کر میں تیرا منتِظر ہوں

میرے ِدل کو نرم بنا تاکہ میں ِشکستگی اور پچھتاوے میں رِدعمل ظاہر   

میں دُعا کرتا ہوں کہ مجھے آنُسوؤں کا تُحفہ نشان  ) . . . . . . .کرسکوں

کے طور پہ عطا کر کہ تُو جو میرے دل کے ّحصوں کو نرم کر رہا 

 . (ہے

ندی   یسے ہر خشک جگہ بہتی ہوئپاک ُروح کے بہاو   میںمیری زندگی  

۔ہو کی مانند اے ُخدا ! اپنی بڑی رحمت سے مجھ پر ترس کھا،   جاے 

۔ میرے اندر  دھو دے اور مجھے صاف کر دےمیرے سب گناہوں کہ 

عزم کو تازہ دم تاکہ  ایک پاک و صاف دل پیدا کر اور مجھ میں پُختہ

اُس ُخوشی کو مجھ میں بحال کر   میں دُعا کرتا ہوں   ۔تیرے پیچھے چلوں

تجھے پہلی بار پایا تھا تُو نے مجھے بخشی  میں جانتا ہوں جب میں نے 

اے باپ!   کروں۔ پُوریتیری مرضی مجھے آمادگی بخش کہ میں  تھی

میں التجا کرتا ہوں کہ میں وہ بن سکوں جسے تُو استعمال کرئے اُن کے  

اے  ۔شانہ بشانہ چلنے کے جو ابھی تک گناہوں میں کھوئے ہوئے ہیں

شہ میرے لبوں پر رہے مجھے  تیری تعریف ہمیاور باپ مجھے نڈر بنا

تیری  بحال کر اور اپنے چہرے کو مجھ پر جلوہ گر فرما کیونکہ میں  

کاموں کو جانتا ہوں جو تو نے   عمیقاُن میں  تمنا رکھتا ہوں۔بہت زیادہ 

دُعا مانگتا ہوں کہ اُنھیں میرے آج اور دوِر   میں  اسیلئےماضی میں کیے  

 ! پھر سے نیا کر اور اُنھیں آشکارا کر حیات میں

تیرے کالم کے وعدہ کے مطابق تو پست حال کی روح اور شکستہ ِدل  

اپنے آپکو تیری اِسلیے  میں تیرے سامنے  کو ازِسر نو زندہ کرے گا

ّمرہ  ا کہ روز مجھے سکھا اور ِدکھ ۔ُحضوری میں فُروتن کرتا ہوں

اے باپ! مجھ   اور یہ کیسا نظر آتا ہے۔ ہے   کیا مطلبزندگی میں اِس کا 

جب تک کہ یُسوع کی  طرح کے ُغرور کو نیست کردے  میں سے ہر

کی   دریا آوراور رحم میری زندگی سے ایک ُزور اُس کا پیار فُروتنی،

 . طرح بہے

 بار بار زندہ کر۔ مجھے   دُنیا کی ۔فانی اور   خاِطر  کی ءکلیسیا اپنی 

 ۔ آمیننام میں  قُدوسیسوع مسیح کے  
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   برداشت کرنے میں میری مدد فرما - ِدن گیارواں

 پہال مہینہ

 ِدن  گیارواں

یار کیجیئے اور اپنی موشی اختُخداوند کے سامنے اپنے ِدل میں خا

 اُس کے حوالہ کیجیئے۔ مشکل صورتحال کو  زندگی کی 

  کہ اِس دُنیا میں میرے لیے آزمائش ہوگی، کہانے   تُو !ُخداوند یسوع

لیکن مجھے خاطر جمع رکھنی چاہیے کیونکہ تُو دُنیا پر غالب آیا ہے 

تُو  اے ُخدا !  بڑا ہے۔  سے تُو میرے تمام خدشات !ُخداوند ہیلُیلُویاہ

خالف   کےجان   میریجو  طاقتور ہے قوتوں سے زیادہ تمام تاریکی کی

ہو اور میری زندگی   عظیمتیرا نام  !ا ہےفقط تو ہی ُخد ،جنگ لڑتی ہیں

  سے بُلند آواز سے اُس کا اعالن ہو۔ ذریعہکے 

مجھے معاف کر اُن لمحات کے لیے جب میں دل چھوڑتا  اے ُخداوند 

اِس کے بجأے مجھے   اے باپ اور دُنیا کے سبب مغلُوب ہو جاتا ہوں۔

ُمصیبتیں اُن  کی    دم بھر ایسی آنکھیں عنایت کر جو یہ دیکھیں کہ میری

 حاصل کررہی ہیںابدی جالل  ایکمیرے لئے اِزحد بھاری  سے   سب

 تیریاور آزمائشوں میں بھی  ُمشکلوں، رکاوٹوںاور  میں زندگی کی  
ِدہانی کروا کہ میں   اپنے ُروح سے مسلسل مجھے یاد  ۔پرستش کروں

میری زندگی میں جو ُمشکالت ہیں  ابھی تک اپنے گھر میں نہیں ہوں۔

اپنے نام کی خاطر اُن کو برداشت کرنے کی مجھے قُوت بخش اور  

 اپنے کردار کو مجھ میں تشکیل دے۔ 

کہ تُو   ہے اور وقفمیں تسلیم کرتا ہوں کہ تو میری تمام راہوں سے  

میری زندگی کے ُطوفانوں سے مجھے نکال الئے گا، سونے کی مانند 

جن کا مجھ سامنا   میں مجھے ِسکھا کہ میں آزمائشوں مجھے خالص بنا۔

اور میرا ایمان ّسچا ثابت ہو جس   ہے تیرے کالم کی فرمانبرداری کروں

جالل اور عّزت ہو۔ میں اعتراف   ،تیری تعریف یسوع کے نتیجہ میں

اور میں فقط   دُوسرا اور کوئی نہیں، کرتا ہوں کہ فقط تُو ہی ُخدا ہے

میں تیری   بچایئگا۔ کرتا ہوں جو مجھےتیرے ہی نام میں بھروسہ 

حاکمیت میں آرام پاتا ہوں اور تیرے نام میں اُمید کیونکہ میں تیرا ُمنتِظر  

نے مجھے ڈھونڈ لیا ہے اور تو میرے بارے میں ہر  کیونکہ تو ہوں۔

میں   ،وںہوتا ہوں کب میں مصروف ہوتا ہ  بات جانتا ہے کب میں ساکت

اور میرے ہر   تو میری تمام راہوں ،کیا کرتا ہوںکہاں جاتا ہوں اور 

حتٰی کہ میرے بولنے سے پہلے ہی تو ہر ایک لفظ   خیال کو جانتا ہے۔

 نہ ہو۔  تُوایسی جگہ نہیں جہاں میں جأوں اور وہاں  یکوئ جانتا ہے۔

حتٰی کہ اندھیرا جو لگتا ہے کہ مجھے ِکسی وقت   ،اے باپ تیرا ُشکر ہو

میں تیری   بھی نِگل جایئگا وہ بھی تیرے سامنے روشنی کی طرح ہے۔ 

ہوں اور تسلیم کرتا ہوں کہ میری زندگی کا ہر ِدن تیری  کرتا تعریف

تاہم میں اپنے آپ کو فقط تیرے حوالے کرتا   طرف سے ِلکھا ہُوا ہے۔

کے منصوبوں کے ِخالف کھڑا   ابلیس شمنہوں اور یسوع کے نام میں دُ 

 مین آ ہوتا ہوں۔
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  زندہ قربانی - بارہواں ِدن

 

 پہالمہینہ 

 بارہواں ِدن 

اے باپ میں تیرا ُشکر کرتا ہوں کہ یسوع مسیح کے کام کے وسیلہ   

اعتراف کرتا ہوں  لیکن میں ۔اُنڈیال نے اپنا  َرحم اور پیار ُمجھ پر سے تو

ہوتا اور کہ میری زندگی میں اکثر تیری اِس عظیم قربانی کا خیال نہیں 

یا کی چیزوں میں مشغول رکھتا ہوں ذہن اور بدن کو اس دُن اپنے نے میں

تیرا فرمان کہ اپنے بدن کو  جو تیرے لیے پاک اور پسندیدہ نہیں ہے۔

،  میری ُروحانی پرستش کا حِصِّہ ہے زندہ قربانی کے طور پر پیش کرنا

   اور میں اِسے چھوڑ ُچکا ہوں۔

ذہن کو تیرے کالم کے پیمانوں  اپنے میں نےمیں مانتا ہوں کہ  اے باپ!

اے  . میں اُلجھا لیا ہےدُنیا کے سانچوں اور پیمانوں  اِس کے بجاے  

 کومیری آنکھوں اور ذہن  .مجھے معاف کر ُمجھے قوت بخشُخداوند! 

 کر۔  صاف و شفاف

دیکھ بھا ل میں بے ضابطگی کا شکار رہا ہوں اور  جسمانی اپنیمیں  

کو   جسماپنے  اور عادات کے بارے میں الپرواہ رہا ہوں۔ اپنی صحت

نظم وضبط میں رکھنے اور میری بشری فطرت کو موت کے گھاٹ  

   مجھے معاف فرما۔ اُتارنے میں میری مدد کر۔ باپ!

اے   تجھے آسانی سے تالش کرنا چاہا۔ نے ُمجھے بخش دے کہ میں

دوڑوں جیسے  میں تیرے پیچھے ایسے   دے، بخشمیری کاہلی کو  ُخدا!

اور میری تربیت ایسے ہو کہ   انعام حاصل کرنے کیلے  دوڑا جاتا ہے۔

ں  .میں نااہل قرار نہ پاو 

میں دُعا کرتا ہوں کہ میرے   اور اِدراک کا تُحفہ بخش۔  حکمت مجھے  

ذہن کو کھوکھلے اور دھوکہ دینے والے فلسفوں سے بچا جو مسیح اور  

  وی اُصولوں پر مبنی ہیں۔روایات اور دُنیاانسانی  تیرے کالم کی بجاے  

میری زندگی تبدیل اور میرا ذہن حقیقی طور پر  میں دُعا مانگتا ہوں کہ 

میری شدید خواہش  ے ِدن اعتراف کرتا ہو ں کہ میں آج ک ۔نیا بن سکے

   ۔چلوں پیچھے تیرےہے کہ فقط 

ُخداوند یسوع میری تمنِّا ہےکہ پاک روح کی آگ بھڑکنے اور روز  

وز تبدیلی  حیات کا تجربہ ہو۔ میں دُعا کرتا ہوں کہ میرے وسیلہ سے  بر

اُن راہوں کی    ع ُمجھ میں سکونت پذیر ہے ُمجھےیہ نظر آے  کہ یسو

اے ُخداے  پاک ُروح   واقف ہوں۔منظوری دے جن سے میں ابھی تک نا

تک   ، ُخداوند یسوع یہاںصاف کر ومیں دُعا کرتا ہوں کہ مجھے پاک 

 اصُولاور  بھیدمیں زندہ قربانی بننے کا کہ میں تیرا ہمشکل بنوں اور 

ِصرف تو ہی اِسے مکمل کر سکتا ہے میں تیرے عظیم نام  ۔ِسیکھوں

 آمین   میں دُعا کرتا ہوں یسوع کے نام میں ایسا ہی ہو گا۔

:   ۲ ُکلسیؤں ،۲٧-۲٤: ۹کرنتھیوں ۱،  ۱:  ۱۲ں رومیو ،۵:  ۵رومیوں )
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  ُروح پاک کی بارش - تیرھواں ِدن

 پہال مہینہ

 تیرھواں ِدن 

میں تیرا ُشکر گذار ہوں کہ تونے ُروح القدس کو مشیر بنا کر   اے باپ!

 کہیںِدالے  جو یسوع نے  اور یاد بھیجا تاکہ مجھے وہ باتیں ِسکھاے  

باپ مجھے   میرے ساتھ رہنے کیلے  تیرا ُشکر ہو۔  ہمیشہ تک اُسکا تھیں۔

میں نے پاک ُروح کے خالف مزاحمت  جب  کیلے     اوقاتاُن  معاف فرما، 

اگر چہ میں جانتا تھا کہ یہ وہ ہے جو گناہ اور راستبازی اور عدالت    کی۔

اک کمزوری  پ ُروحِ ُشکر گذار ہوں کہ  کیسا ہی میں   کو ثابت کرتا ہے۔

مجھے کیا اور کیسے   جب میں نہیں جانتا کہ کرتا ہے۔میں میری مدد 

ی مرضی کے مطا بق میری شفاعت  کر تا  تیردُعا کرنی چاہیے تو یہ 

   ہے۔

باپ میرے ِدل کو نرم کر اور ُمجھے پاک ُروح کی مستعدی کیلے   

ابھی تک میرے ِدل   جو میں دُعا کرتا ہوں کہ اُس سختی کو حّساس بنا۔

اپنے  ۔ عطا کراور مجھے گوشت ِدل  ٹا دےمہے  میں ابھی تک باقی

سے میرے پوشیدہ ُگناہوں کو ظاہر کر کیونکہ میں تیرا  کے وسیلہ ُروح 

، اُن باتوں کا  منتظر ہوںٹھہریئے اور ُخداوند کے سامنے ) منتطر ہوں۔

 .  (اعتراف کیجیئے جو ُوہ آپکے ذہن میں التا ہے

آسمانی باپ تیرا کالم وعدہ کرتا ہے تو اُنھیں ُروح القدس دے گا جو تُجھ  

تجھ   ہونے کے ناطے فرزندمیں تیرا   !باپ پسسے مانگتے ہیں اور 

کی تازگی سے بھر دے    اپنے پاک ُروح کہ مجھے مانگتا ہوں سے

)ٹھہریئے اور ُخداوند کے سا منے منتظر ہوں اور اِ س دُعا کو اپنی  

 . بنائیں(دُعا   ذاتی

اپنے پاک ُروح سے مجھے قوت دے کہ میں مسیح کیلے  فتح مند 

 میں دُنیا کا ،طریقے سے زندگی گزاروں جیسے کہ میں دُنیا میں ہوں

اور   آئے قوتمیں مجھ  ُروحِ پاک کی میں دُعا مانگتا ہوں  نہ بنوں۔ کبھی

کے   سے بیان کروں ۔ ُروح دلیریمیں تیرا گواہ بنوں اور تیرے کالم کو 

میں آرُزو    مجھے کب اور کیا کہنا چاہیے۔ کہ  سے مجھے سِکھا وسیلہ

ہمیشہ بڑھتے رہنے والے   کرتا ہوں کہ ُروح کا پھل میری زندگی میں

، تاکہ  اور سچائی کے ساتھ ُروح میں چلوںپیمانے کی طرح عیاں ہو 

  فطرت کی خواہشات اور جذبات نیست و نالود ہو جائیں۔ ُگنہگار میری 

کے خالف    ابلیس اپنے ُروح سے مجھے قوت بخش کہ میں دُشمن

کو  اور تیری مرضی  برداشت کروںمضبوطی سے کھڑا رہوں اور 

شاگردوں کی مانند میری زندگی میں شادمانی کی   یابتدائ پورا کروں.

  تا کہ معموری کی خصوصیات ہوں اور پاک ُروح کی حضوری ہو

سے صاف نظر آے  اور میری زندگی   ذریعہیسوع مجھ میں اور میرے 

آُس کے نام کو جالل بخشے کیونکہ یہ میرے ِدل کی آرزو ہے ۔ پاک 

) آمین   یسوع کے نام میں۔یہ سب کچھ مانگتا ہوں  ُروح مجھ پر برس جا۔

)  
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   میرے ذہن کی تجدید کر - چودھواں ِدن

 پہال مہینہ

 چودھواں ِدن 

تمام  چیزوں کو نیا بناتا ہے  قُدرت سےتو جو ُروح القدس کی ُخدا باپ ! 

  میں اس دُنیا کا ہمشکل نہ بنوں۔ ۔نیا بنامیری دُعا ہے کہ میرے ذہن کی 

مسلسل تبدیل  ذہن  ا میر کے وسیلہ سےبلکہ اِس کی بجأے تیرے کالم 

  ۔ہوتا جائے

ے میں اپنا ذہن استمعال کرنے س بہت سے طور طریقوں میں !ندوُخدا

میں تجھ سے دُعا کرتا ہُوں مجھے   ۔ُسست اور بے ضابطہ رہا ہوں

ٹیکنالوجی مپیوٹر اور )میں اپنے ک اور میرے ذہن کو نیا بنا۔ معاف کر

و یثرن اور ڈی وی ڈی دیکھنے اور وہ چیزیں میرے ٹیلی   ،کے استمعال

ٹھہرئیے   . . . . کھتا ہوںمیں مطالعہ کرتا ہوں تیرے سامنے رجن کا 

 دیجیئے( ہمکالم ہونے سے  اور پاک ُروح کو خود

عکس ہیں۔  و تیرے کالم کے برور کیا جفلسفوں پر غدُنیا کے نے میں 

ر اِس  اپنے معقول رّویے او میں ۔نیا بنامجھے بخش اورمیرے ذہن کو 

 .  تیرے سامنے رکھتا ہوں والی اِقدار کو جہاں کی نظر انداز کی جانے

 (دیجیۓ یئے اور ُروح القدس کو خود سے ہمکالم ہونے ٹھہر  . . . . .

  یکی سچائتیرے کالم   میں نے اپنے گناہوں کو نظر انداز کرنے کیلۓ 

ھے معاف فرما  ُخداوند مج میں آمیزش کی اور اُس کی اہمیت کو کم کیا۔

میں اپنے تمام ُعذر جو میں اپنے خیاالت ،ّرویوں )۔ اور ذہن کو نیا بنا

 پیش کیٔے تیرے سامنے  اور اعمال جو تیرے کالم کے منافی ہیں کیلۓ 

  سے ہمکالم ہونےے اور ُروح القدس کو خود ٹھہریئ . . . .رکھتا ہوں 

 دیجیٔے( 

 میں نے خوف اور بے چین خیاالت کو اپنے آپ پر حاوی ہونے دیا۔

اور میرے ِدل کو استحکام  کو نیا بنا ُخداوند مجھے معاف کر میرے ذہن 

میں اپنی ساری فکریں اور اندیشے تجھے سونپتا ہوں اور دُعا  )  بخش۔

قدس  ح الیئے اور رورٹھہ. . . . .مجھ پر اُنڈیل  سالمتی اپنیکر تا ہوں کہ 

 دیجیئے( ہمکالم ہونے کو خو د سے

بھوک دے نئی کی میں دُعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے کالم کے مطالعہ 

س ہو سکوں اور باپ!سچ میں  تاکہ میں ہر اچھے کام کرنے کیلٔے لی

مجھے اپنے  ، کھوکھلے فلسفوں اور نااُمیدی والی اِس دُنیا میں ِمالوٹ

ُروح سے قوت بخش کہ میں ہر کسی کو جو مجھ سے میری اُمید کی  

میری روز ّمرہ کی زندگی   وجہ پُوچھے جواب دینے کیلٔے تیار رہوں۔

اے باپ میرے ایمان کو مضبوط بنا کیونکہ   ۔صاف نظر آئےسے یسوع 

نہیں ہوتا تو   یں اپنے ایمان میں ثابت قدمتیرا کالم فرماتا ہے کہ اگر م

  اے ُخدا کھڑا ہونے میں میری مدد فرما۔ نہ ہوں گا۔ یں ہرگز کھڑام

 یسوع کے نام میں)آمین(
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  ہے قُوتمیری  تُواے ُخداوند  - پندرھواں ِدن

 پہالمہینہ 

 پندرھواں ِدن 

اُس سے   سے پہلے ُخداوند کے حضور خاموشی سے بیٹھیے۔ آغاز

آمادگی    ُسننے اور فرمانبرداری کیلے   تبدیلی، ،تُوبہ، مانگیںآمادہ ُروح 

 ۔مانگیئے

کہ جو تجھ میں اُمید   تیرے کالم کے وعدہ کیلٔے تیرا ُشکر ہو باپ!

ساری قُوت کا  فقط تو ہی  رکھتے ہیں تو اُنھیں ازسِرنو زور بخشے گا۔

  مجھے سرفراز اور کیونکہ تُو ہی سب چیزوں کا حاکم ہےہے  منبع

۔  ہے میں ہاتھوںتیرے طاقت قدرت اور  بخشنے کی زور  اورکرنے 

توفیق  مجھے ثابت قدم، راستبازی اور اپنی بادشاہی میں قائم رہنے کی

میں دیانتداری اور مالمت سے   میری زندگی مانند!۔  دانی ایل کی  بخش

حتٰی کے ناانصافی میں بھی   عمل کی خصوصیات ہوں۔طرزِ  ئےارماو

اور ُشکر گذاری کروں۔  میں ہمیشہ تیری طرف   ءمیں تیری حمدوثنا

بخش کہ   قُوتمیں دُعا کرتا ہوں کہ مجھے  اور فکرمند نہ ہوں۔ بڑھوں

دہشت  یامیری مدد کر میں نہ ڈروں  میں چلوں اور بے ُسدھ  نہ ہوں۔

میں جن قطعِ نظر حاالت میں ہوں یا دُنیا کی ُصورتحال جو  ہوں،  نہ زدہ

سب چیزوں کو   تُو نے ہیکیونکہ تُو ُخدا ہے اور  -میرے اِرد گرد ہے

  سب میں تھامے رکھبھی کرتا ہوں مجھے  میں دُعا  ۔ ایک ساتھ تھاما ہے

مجھے  سے  دسِت راست اپنے   مجھے قوت بخش اور میری مدد کر۔ ۔

 تاکہ مسیح اپنی تمام کومیرے باطن  روح کی قوت سے اپنیاور سنبھال 

باپ!  اُس کی  !   معموری کے ساتھ میرے ِدل میں سکونت کرے تر

میری مدد کر کہ میں تیرا  ساری معموری کے ساتھ مجھ پر رحم کر اور 

کیونکہ میری روح تو   سہارا لوں اور فقط تجھ میں ہی اپنی قُوت پاؤں

کمزور ہے اور ُخداوند میں تیرے سامنے   یمستعد ہے لیکن ِجسم انتہائ

  اعتراف  کرتا ہوں۔

 کر رحم  اے ُخداوند . . .میرے ایمان اور بدن کی کمزوری

 سے میرے ذہن کو اپنے کالم  . . . .استمعالمیرے ذہن کا بے ضابطہ 

 ُگناہ                                                                 ازسِرنو زور بخش۔

 مجھے دھو اور صاف کر۔ جن    . . . .ابھی تک پڑا ہوں میں ،جس میں

  ُخوفمیں  . . . .میں ابھی تک زندگی گذار تا ہوں ،طریقوں میں بُزدالنہ

 !ھر کر تیرے نام میں بھروسہ رکھوںکی ُروح سے پ

دماغ سے شک اور بے اعتقادی کو   میرے ِدل وِ  -بڑھامیرے ایمان کو 

میرے   ۔بخش کے دلیری سے رہوںاور مجھے طاقت   دے کر نیست

نے مجھے نہال کیا ہے تیرے نام کی  تُوجس میں  رُسوخوکے اثر ہدائر

پر یسوع مسیح  ن سب اُ کی ُگونج ہو اور جسے میں چھؤوں  مداح سرائی

کا نقش رہ جأے۔ کیونکہ تیرا نام اور تیری شہرت میرے ِدل کی آرزو  

 میں یسوع کے قادر نام میں دُعا کرتا ہوں۔ آمین ہیں۔
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  روح القدس کی سکونت )باطنی( - سولہواں ِدن

 پہال مہینہ 

 سولہواں ِدن 

 ی کیلٔے میں تیرا کیسا شکرگذار ہوں۔اپ! پاک روح کی باطنی حضورب

یُسوع کے لُہو کے وسیلہ سے تُو مجھے شریعت کی  تیرا شکر ہو کہ 

  ـماتحتی سے اپنے فضل کے تحت اور موت سے زندگی کی طرف الیا

تیری عظیم محبت اورشفقت ُمجھے بڑی فرما نبرداری کی طرف لے  

   ٔے۔جا

اُن طرِزعمل  التجا کرتا ہوں کہ مجھے معاف فرما   باپ! میں تجھ سے

ُحکمرانی کرنے   مسلسل کیلٔے ِجن سے میں نے ُگناہ کو اپنی زندگی میں

 کی اجازت دی۔ 

میرے تجھ  وہ رّویے جن کو میں نے پاال ہےُخودغرضی سے بھرپور  

   ۔۔۔سے اور دوسروں سے تعلق کیلٔے ُمضرہیں

ُخداوند یسوع مجھے معاف فرما کہ میں تیری حضوری کے نور کی   

میرے ذہن اور میرے رّویوں پر  بجأے اِس دُنیا کی تاریکی پر توجہ کی۔

 پاک ُروح کا اختیار ہو اور اُن سے زندگی اور امن پیدا ہو۔

اعمال و عادات کے  ی زندگی کے اُن ُخداوند مجھے معاف فرما میر  

۔ حیلے بہانوں کی اُن لئے جو مجھے مسیح کی مانند نہیں بننے دیتیں

 دیواروں کو ِگرا دے جو میں نے کھڑی کی ہیں جو اُنھیں قائم رکھتی

  ہیں۔

  قول و ےتیرا کالم مجھ میں کثرت سے سکونت کرے اور میر اے ُخدا! 

میں دُعا   عزت حاصل ہو۔تجھے جالل اورتا کہ ں فعل تیرے نام میں ہو

کرتا ہوں کہ مجھے راستبازی کا خادم بنا اور پاکیزگی کی طرف میری  

ماتحت رہوں اور  میری مدد فرما کہ ُروح کی شریعت کے   کر۔  یراہنمائ

میری ہستی فقط تجھ میں ہو کیونکہ میں  زندگی ُگزاروں، بڑھوں اور

اپنے  ں۔جاؤ الزام ہوبےک اور جانتا ہوں کہ تیری آرزو ہے کہ میں پا

انی روح میں مجھے زندہ کرتا کہ میں اُس درخت کی مانند ہوں جو پ

قریب لگایا گیا ہو اور جسے پھل النے میں کبھی ناکامی نہیں ہوتی۔  کے

فِطرت کی    آلودہکے ساتھ زندہ رہوں اِسلیٔے میں ُگناہ  ُروحمیں 

کر رہا ہے اُس کے ساتھ قدم خواہشات میں خوش نہ ہونگا اور جو روح 

میری زندگی میں ُروح کا پھل پیدا ہو اور ہمیشہ ترقی کرے۔    ۔بڑھاؤں

ِحلم اور   وفاداری ،یایماندار ،مہربانی تحمل،  ،سالمتیخوشی،   محبت،

کرتا ہوں   عمل کا ثبوت ہو۔ میں دُعاردِ قول و فعل اور   پرہیزگاری میرے 

  کہ مجھے یسوع کی مانند بنا۔ سب ُکچھ اُس کے نام میں مانگتا ہوں

 )آمین(۔  
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   تاریکی سے باہر نکلو - سترھواں ِدن

 پہال مہینہ

  سترھواں ِدن

اے باپ! میں تیرا مشکور ہوں کہ  یسوع مسیح کے وسیلہ سے زندگی  

کے ُروح کی شریعت نے مجھے ُگناہ اور موت کی شریعت سے آزاد 

رانہ بننے کیلٔے   کیا۔ یسوع تیرا رضا کارانہ طور پر میرے ُگناہ کا نذ

یہ  گئے ہیں اور یرے ُگناہ بخشے اور فراموش کیٔے سے مہو۔ جس ُشکر 

جو میری سمجھنے کی    عطا کی کہ تو نے مجھے اپنی راستبازی

  ُشکر گذار ہوں۔ یصالحیت سے باالتر ہے لیکن میں تیرا انتہائ

ہوں کہ میں تیرا ہوں اور پاک ُروح مجھ میں  اب میں جانتا ُخداونداور 

پاک ُروح کی خواہشات کی طرف دھیان  ذہن سکونت کرتا ہے۔ میرا 

تو میری گناہ سے   ہوں کہ کرتا  منّتمیں یسوع مسیح کے نام میں  دے۔

میرے ذہن کو  تمام اونچے قلعوں کو مسمار کر دے۔ لت پت فطرت کے 

  پیدا کر۔  جھ میں زندگی اور امنُروح کے وسیلہ سے سنبھال اور ماپنے 

ہوں تاکہ میں   میں آج کے ِدن اپنے جسمانی بُرے کاموں کا خاتمہ کرتا

فرزندیت کے ُروح کیلٔے تیرا ُشکر ہو   حقیقی طور پر زندہ رہ سکوں۔

پُکارتا ہوں یہ میری سمجھ سے   کہہ کر باپ کہ میں تیرا ہوں اور تجھے 

کے طور پر زندگی  فرزندکہ میں تیرے  بخشمجھے قوت   باالتر ہے۔

 ہیں(۔ فرزند)ٹھہریئے اور تسلیم کیجیئے کہ آپ ُخدا کے  گذاروں

وند یسوع میں تیرا کتنا ُشکر گذار ہوں کہ جب میں ُگناہ کی قید میں  ُخدا 

معاف مجھے اُن طریقوں کیلٔے  کا اعالن کیا۔  یتھا تو تُو آیا اور رہائ

قربانی  ایسے زندگی گذار تا ہوں جیسے تیری  میںجن کے مطابق  فرما

میرا ُگناہ بڑا ہے لیکن تیرا فضل اُس  میرے ُگناہ کیلٔے ناکافی ہے۔ واقعی 

نے مجھے اپنا چوغہ اور انگوٹھی دی ہے اور   تُوسے بڑھ کر ہے اور 

 طریقوںہے۔ باپ! مجھے اُن   اپنے دسترخوان پر ضیافت کیلٔے باُلیا

زندگی گذارتا ہوں جیسے  سوچتا  ،لتاکیلٔے معاف فرما کہ میں اِسطرح بو

مجھے   تیرے گھر میں غالم ہوں۔ ابھی تک نہیں بلکہ فرزندمیں تیرا 

   ۔معاف فرمااندھیروں میں زندگی گذارنے کیلٔے 

ہے  ام کرتا اپنے ُروح سے جو مجھ میں ک  آج کے ِدن مجھے زور بخش،

سے زندگی گذاروں جو تو نے مجھے   دلیری  کہ میں اُس آزادی میں

  اپنی مسیح میں مّہیا کی ہے۔ میری زندگی کو تبدیل کر اور مجھے

خوشی سے معمور کر دے۔ تیرا ُشکر ہو کہ جہاں ُروح ہے وہاں آزادی 

دینے کیلٔے ُخداوند  یے اور ُمجھے رہائنُگناہ کی لعنت ختم کر ہے۔

جاللی   . اِس رنے کیلٔے میرے الفاظ ناکافی ہیںیسوع تیرا ُشکر ادا ک

مجھے قوت دے کہ میں اپنی زندگی کی   کیلٔے تیرا ُشکر ہو۔  آزادی

یسوع کے نام   تاریکیوں سے باہر نکلوں اور تیرے عظیم نور میں چلوں۔

 آمین۔  میں۔
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   با طن و ظاہر سے - اٹھارہواں ِدن

 پہال مہینہ

 اٹھارہواں ِدن

  ساریاپنی  اے باپ! یسوع نے فرمایا کہ میں تجھ سے اپنے پُورے ِدل،

اور اپنے پڑوسی سے اپنی   ں،طاقت سے پیار کرو  ساریاور اپنی  عقل

کام سے زیادہ ضروری ہے جو  کسی بھی دُوسرےیہ  مانند پیار کروں۔

 میں کرتا ہوں۔

ُخداوند مجھے معاف فرما کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں نےتجھ سے  

 اپنے دل کے حّصوں کو پوشیدہ اور فاصلے پر رکھا۔ 

کاہل اور بے ضابطہ رہا ہوں اور میں  ، میں اپنے سوچنے میں ُسست 

  نے اپنی پُوری عقل سے تجھ سے محبت نہیں کی۔

اپنی کمزوری سے بخوبی واقف ہوں اور اعتراف کرتا ہوں کہ میں میں 

جانتا ہوں کہ اپنی تک بھی میں  پُر یقین نہیں حتٰی کہ ِدکھا وے کی حد

   ۔ساری طاقت سے تجھے کتنا پیار کرتا ہوں

 اتنا پیار کرتا ہوں جتنا انتا ہے کہ میں بہت کم دوسروں سےج تُو !باپ

   اے ُخداوند مجھے معاف فرما۔  میں اپنی ذات سے کرتا ہوں کہ

میری زندگی گہرے ِدلی    اے ُخدا مجھ پر رحم کر اور مجھے تبدیل کر،

میں  عقیدے اور زبانی اعتراف کی عالمت ہوکہ یسوع ہی ُخداوند ہے۔

  ظاہری اخالقی اصالح سے باز ،دُعا کرتا ہوں کہ مجھے خودعائدکردہ

اس    ر جاتی ہے۔بے اختیار زندگی کی طرف لے ک  ،رکھ جو بے مّسرت

کا   کے کردار میری لگاتار ُروحانی اصالح ہو اور میں یسوع کی بجاے  

دوسروں  کا عکس مجھ میں نظر آے  اوراُس کے جالل   ،ہمشکل بنوں

میں دُعا کرتا ہوں مجھے   ے آئیں۔اُس کی طرف کھینچے چل بھی لوگ

 ظاہر و باطن سے تبدیل کر۔ 

ِدل   پر اپنے طور میں سچے کروںاقرار   جو بھی میں اپنے منہ سے  

  میں مشکالت کا سامنا کروں زندگی  سے اُس پر ایمان رکھوں۔ تاکہ جب

جو ابھی تک   ، اور میں اُن لوگوں میںگاہونہ تو میرا ایمان مجھ میں کم 

  تیرے نام سے پُکارے نہیں جاتے ریاکار اور کرخت نہ بنوں۔

ِدل و ِدماغ تیری ُخداوندیت کی صف کے   ہے کہ میرا  آرُزومیری کتنی 

  ۔دوہری ذہنیت سے پریشان ہوں میں بے اعتقادی اور خداوند ماتحت ہو۔

اپنی یسوع میں  ُخداوند سے بچا۔ ُخودیمیں دُعا کرتا ہوں مجھے میری 

زبان سے اقرارکرتا ہوں کہ فقط تو ہی ُحداباپ کے جالل میں ُخداوند 

ح آج  بن  کر رہے اور اِسی طر یاب یہ میرے ِدل میں بھی سچائ ہے۔

  جوُوہی واحد ہو۔ اُس کے قادر نام میں  کے ِدن میر ی زندگی سے ظاہر

 اِن کاموں کو مکّمل کر سکتا ہے آمین۔ 
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   یسوع کی ُمہر  - نیسواں ِدنا

 پہالمہینہ 

 نیسواں ِدن ا

عظمت سے گِھراہُوا تیرے حضور  آج میں تیری قدوسیت اور  !اے باپ

تیرے اُس نُور میں جو تُو ُخود ہے میں بخوبی اپنی بشری  آتا ہوں۔

اے ُخدامجھ  پر َرحم کر مجھے   فطرت کی کمزوری سے واقف ہوں۔

ِمل  چلتا رہا اور اپنی زندگی تیری کاراہ پر   یمیں اپنمعاف کر کہ  

میں اقرار کرتا ہوں کہ   نہیں گذاری۔سیدھے طور پرمرضی کے ساتھ 

ہوں اور تیرے   میں اپنے خود خدمتی مقاصد کی وجہ سے ُگمراہ رہا

میں دُعا کرتا ہوں کہ ُگناہ کی شرمندگی کو مجھ   چہرے سے نگاہ ہٹالی۔ 

تیرے چہرے کی   ،و مجھے تیری بانہوں میں دوڑے آنےڈال ج مٹاسے 

میں    طرف دیکھنے اور تیری معافی کو حاصل کرنے سے روکتی ہے۔

سے بھر دے   کی تازگی کرتا ہوں کہ مجھے پاک ُروح منّت تجھ سے آج 

ل اُن میں ظاہر کرے جو  جو میری زندگی کو تبدیل کر کے تیرا جال 

   ابھی تک تجھے نہیں جانتے۔

آج کے ِدن میرا ذہن عالِم باال کی چیزوں کا خیال کرے نہ کہ اِس   !باپ

میری مدد   ۔ںبنوواال شخص  آ ج کے ِدن میں برکت  کی چیزوں کا۔ زمین

کر کہ میں اُن لوگوں کی ہمت بندھأوں جو اِس جہان کی فکروں سے  

اور فعل میں محبت کرنے کا   عمل مجھے پریشان ہیں۔تھکے ماندے اور 

اُٹھانے   میں انجیل کی خاطر ہر طرح کی تکلیفایسا ہو کہ  قع بخش۔ مو

روں جس  سی طرح خدمت ک اُ  کی کیلٔے آمادہ رہوں اور میں دوسروں

میں میری خواہش ہے کہ   اے باپ!   تھا۔ طرح میں تیری خدمت کررہا

جس سے بھی ِملوں اپنے  ،ہومیرا سامنا جس سے بھی  جہاں جأوں،

   ۔ میرے ذریعہ اِس کو کاملیت بخش  پیچھے مسیح کا نقش چھوڑوں۔

 کرتا پیروی تیری سے مشکل  اور ِدلی نِیم جو چاہتا بننا نہیں وہ میں !باپ

کسی چیز کو بھی اجازت نہ دُوں جو  اور رہوں قدم ثابت ہمیشہ میں ہے۔

  تیرے کو آپ  اپنے  پر طور مکّمل  اور ،مجھے تُجھ سے دُور لے جائے

رحیم اور   تو کہ ہوں گذار ُشکر کتنا تیرا میں دوں۔ کر  وقف کیلۓ  مقاصد

  میرے تُو کہ ہو ُشکر   تیرا !  ہے جانتا کمزوری   میری تُو کہ ہے مہربان

 کہ ہوں کرتا دُعا میں  کرتا۔ نہیں سلوک سے مجھ موافق کے ُگناہوں

  سے ُروح فرمانبردار  اور خوشی کی  نجات تیری کر،  ال بح مجھے

  سب  یہ ہو۔ ظاہر  جالل تیرا سے زندگی  میری تاکہ دے سہارا   مجھے

 ( آمین) ہوں۔ مانگتا میں نام کے یسوع میں  کچھ
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     جو کمی ہے اُسے پُورا کر دے - بیسواں ِدن

 پہالمہینہ 

 بیسواں ِدن 

نجات اور  حکم بنیاد ہوگا،م   ییرا کالم وعدہ کرتا ہے کہ تُو میرباپ ت

عاف فرما کہ میں  اے ُخداوند مجھے م   اور ِعلم کا قیمتی خزانہ۔ِحکمت 

حکام کیلٔے دوسری جگہوں کی طرف دیکھتا ہوں اکثر طاقت اور است

ُمجھے اُن اوقات   ہوں۔ کھو دیتااور اپنی زندگی میں تیری برکت کو 

کیلٔے معاف فرما جب میں تیری طرف رُجوع کرنے کی بجأے اِس دُنیا 

سے سارے   تیزیمیں بڑی   کی ِحکمت کی طرف رُجوع کرتا ہوں۔

ور جو مجھے دُرست نظر آتا ہے معامالت کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوں ا

ِحکمت اور   ُمجھے ِسکھا کہ میں ٹھہروں تیرے دیدار،  وہ کرتا ہوں۔

تو نے اپنے کالم میں فرمایا ہے کہ اگر ُمجھ   مشورے کی تالش کروں۔

میں ِحکمت کی کمی ہو تو مجھے مانگنی چاہیٔے اور اِسلیٔے باپ میں  

 میں دُعا کرتا ہوں۔ہوں مجھے اپنی ِحکمت بخش  تجھ سے مانگتا

کر۔ میں مسیح میں  ل کا دُنیا کے فلسفوں کے خالف ِدفاعمیری عق 

  مضبوطی سے پیوستہ رہوں۔

ہوں میں تیرے  سامنا کرتا کا  جن حاالت گھر یا سُکول میں ،پرمیں کام 

 میں کرتا ہوں دانشمند بنوں۔ یں جوخیال کو جانوں اور اُن تمام کاموں م

محفوظ رکھ اور میں تیری ِحکمت مانگتا ہوں غلط کاری سے  مجھے

)اپنے جدول اور لگاؤ کے مطابق   . . . . . .خاص طور پر اِس واسطے

 دُعا کیجیئے( 

جب میں اُن میں مشغول ہوتا ہوں جن کا میری زندگی میں ُمجھ سے   

  ت عیاں ہو۔تیری ِحکم ذریعہ ناطہ ہے تو میرے

و دانش  تمام ِحکمت  انحصار کا اعالن کرتا ہوں، میں فقط تجھ پر اپنے

بخش جو عالِم باال کا منبع اور میں دُعا کرتا ہوں کہ تو مجھے وہ ِحکمت 

 :  کی طرف سے ہے

   ؛ ِدل میں چُھپے مقاصد کو آشکارا کر(  ) باپ! میرے  واضح  

نچا مقام  واُ  کرتا ہوں کہ میرے الفاظ دوسروں کو)میں دُعا  امن پسندی

 ؛ر اتحاد کو فروغ دیں(دیں او

 کے ُضرورتوںں کی دُوسرو  سو چیں ) میری  فرمانبردارمحتاط اور   

 ؛  مجھے خد مت کر نا سِکھا !(  علق ہو۔مت

میں تیرے عظیم فضل کو بانٹنے واال ر ) سے معمو  پھلرحم اور اچھے  

 ؛   ( بنوں

محبت  ی  سے تیر ے لیٔے میراعمال  ) میر ے  عنیر جا نبدار اور ُمخلص

 ؛   ( مجھےاپنی طرح محبت کرنا سِکھا ۔ کا دھارا بہے

مجھے یاد دہانی کرا کہ میں تیرے   او ر، آج کے دن مجھے تقویت بخش

میں اُس عقلمند آدمی کی    کالم کے فرمان کے مطابق زندگی گذاروں۔

میرے   پر بناتا ہے۔ اُن طوفانوں کی جو طرح بنوں جو اپنا گھر چٹان

یسُوع کے نام میں جو کلمہ    خالف ہیں پرواہ کیٔے بغیر ہلنے نہ پاؤں۔

    آمین۔  ہے۔

،  ۹:  ۱ں کلّسیو ،۷:  ۳امثال  ،۱۹:  ۳کرنتھیوں  ۱ ،٦:  ۳۳ )یسعیاہ

 ۷، متی ۱۷:  ۳یعقوب  ،۹-٨:  ۲، کلّسیوں ۵:  ۱، یعقوب ۱۷:  ۱افسیوں

 :۲٤ – ۲۵ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ِسکھا مجھے فرُوتنی کرنا  - اکیسواں ِدن

 پہال مہینہ

 اکیسواں ِدن

شاگردوں کی مانند   ، میں ١:١١اِس سے پہلے آپ آغاز کریں، لُوقا 

 "ُخداوند مجھے ُدعا کرنا ِسکھا"۔ سادگی سے کہیے  

اے باپ! میں تیرے حضور آتا ہوں اور دُعا مانگتا ہوں کہ مجھے اپنے  

ُروح سے قوت دے کہ میرے دوسروں کے ساتھ تعلقا ت میں مسیح کی  

طور    ےسچ  ظاہر ہو۔ میں خود غرضی سے کچھ نہ کروں بلکہ فرُوتنی

دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھوں اور جن کو تو نے میری زندگی   پر

باپ ! یہ میری فطرت کے   ے فائدے پر نظر کروں۔میں رکھا ہے اُن ک

   بالکل بر عکس ہے۔

میں اعتراف کرتا ہوں کہ اکثر اوقات   کیونکہ -ُخداوند مجھے معاف فرما

مجھ میں  رہا اور میں نے اپنی راہ لی۔ مجھے اپنی ضرورتوں سے لگاؤ

محبت میں دوسروں حقیقی طور پر خودغرضی ختم ہو جأے اور میں 

   کروں۔کی خدمت 

میں اعتراف کرتا ہوں کہ اکثر میں نے   کیونکہباپ مجھے بخش دے  

سہولت کے مطابق ِدلچسپی  دوسروں کی ضروریات میں اپنے آرام اور 

میں دُعا کرتا ہوں کہ مجھے    ۔اے ُخداوند میں کتنا خود غرض ہوں   لی۔

یسوع کی طرح   ِسکھا کہ ِکس طرح قربانی دے کر محبت کی جاتی ہے۔

   ِسکھا۔ ، مجھے یہ طریقہیسوع کی طرح خدمت کرنا ا،محبت کرن

میں اُس طرح دوسروں تک جالل اور َرحم کو پھیالؤں ِجس طرح   باپ!

تکبّراور   میری زندگی میں  ر َرحم کو پھیالیا۔تو نے مجھ تک جالل او

) میرے اپنے طریقے   کردےنیست  اُس کی تمام بد صورت شکلوں کو 

مجھ    مجھے درست سمجھا جأے، جأے،میری بات سنی    ،کی ضرورت

اپنی زندگی میں ُگناہ کیلٔے بہانے بنانا   پر غور کیا جأے اور سراہا جأے،

 ( ٹھہریئے اور پاک ُروح کو آپ سے ہمکالم ہونے دیجیئے .  . . . . .

 ،ں سے بخوبی واقف ہوں جاؤں جن میںمیری مدد کر کہ میں اُن طریقو

   کی بجأے اپنے آ پ کو سر بُلند کیا ۔  میں نے مسیح کو سربُلند  کرنے

کرے گا جو   یتو حلیم کی اُس راہ میں راہنمائ ا وعدہ ہے کہے کالم کتیر

میں آج کے ِدن  ۔ چاہتا ہوں کہ تُو میری راہنمائی کرےمیں   درست ہے۔

،  کے فوری کاموں کے حوالے کرتا ہوںاپنے آپ کو تیرے پاک ُروح 

  کاموں کے ِخالف مزاحمت نہ کروں۔کہ میں اپنی زندگی میں اُس کے 

اور اپنے قادر ہاتھ کے ماتحت مجھے فروتن بنا اور مناسب وقت پر  

بنانے والی آگ میری  ر۔ اِس ِدن ُروح القدس کی خا لص مجھے سر بُلند ک

زندگی میں حکمرانی کرے تاکہ میں تیری بادشاہی کے مقاصد کیلٔے  

رے پیار اور َرحم کی ُوسعت  میں اُن لوگوں کیلٔے تی مفید برتن بن سکوں۔

بنوں جو اِس دُنیا کی فکروں اور شکستگیوں تلے دبے ہے ہیں اور وہ 

 دہندہ کے انتظار میں ہیں۔ مایوسی میں نجات 

 آمین میں اُس کے قادر نام میں سب کچھ مانگتا ہوں۔

 ،۳۷: ٤، دانی ایل ۲:  ٦گلتیوں  ،۱۳:  ۵ گلتیوں ،٤-۲ : ۲فلپیوں ) 

 (  ۳۷-۲٥:  ۱۰لُوقا  ،٦:  ۵پطرس ۱، ۹: ۲۵زبور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اے ُخدا تُو عظیم ہے - بائیسواں ِدن

 پہال مہینہ

 بائیسواں ِدن 

! تیری شان  ن میں تیرا نام کیسا پُر جالل ہےتمام رؤے زمی ،اے ُخداوند

آسمانوں سے بھی باال ہے۔ جب میں رات کو آسمان پر نظر کرتا ہوں تو 

جنھیں تو چاند اور ستارے  تیرے ہاتھوں کی دستکاری کو دیکھتا ہوں، 

  ،اپنے ِدل میں تیری عظمت مجھ پر چھا جاتی ہے۔ نے مقرر کیا ہے۔

مجھے بتاتا ہے  تُولیکن  بہت ادنٰی اور غیر اہم محسوس کرتا ہوں۔ میں

اور   عزت توں سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے اورکہ تو نے مجھے فرش

مجھے   اپنے ہاتھوں کی دستکاری پر ۔تاج پہنایاسے مجھے  جالل

اور   ۔ہیںمیرے قدموں کے نیچے کر دی  یںچیز تماماور  حکمران بنایا

اور فرماتا   باُلتا ہے۔ مجھے نام لے کر، خالقکے وںچیز تمامتو اے ُخدا 

تو   میں نے تیرا فِدیہ دیا ہے، ، "خوف نہ کر میں تیرے ساتھ ہوں "ہے

 ! یہ برکت سمجھ سے باال تر ہے میرا ہے،

روشنی میں   عجیبتو نے ُگناہ کی تاریکی سے مجھے یسوع مسیح کی 

کیونکہ مجھے یاد  ۔ل ُشکرگذاری سے لبریز ہو جاتا ہےمیرا دِ  ،بالیا ہے

نااُمید اور مایوس تھا لیکن تو نے مجھے   ہے کہ جب میں ُگناہ میں ُمردہ،

ں بالیا سے بچایا اور مجھے یسوع کی بادشاہت می حکومتتاریکی کی 

 !ہ میری دستاویز کو ِمٹا دیا گیا ! ہیلیلویا ۔اور میرے ُگناہ بخشے گئے 

اے ُخدا میں دُعا کرتا ہوں کہ مجھے پاک صاف کر تاکہ میں وہ زندگی 

   تجھ سے حاصل کی ہے۔بالہٹ کے قابل ہے اور جو میں نے پاؤں جو 

میری آنکھیں اتنی ُکشادگی سے کھول دے کہ میں میں دُعا کرتا ہوں کہ 

 تُو نے"جاللی میراث" کو واضح طور پر سمجھ سکوں جس کیلٔے 

ہمیشہ  میرے اندر کے انسان کو اتنی طاقت دے کہ میں   مجھے بالیا ہے۔

تُجھ کو جاننے کی اور  ۔ بڑھوںمیں آج کے ِدن  ۔تیری طرف بڑھ سکوں

  ۔اور جذبّے کو نیا کر دے تیری حضُوری میں رہنے کی میری بُھوک

گذاروں جو کائنات کے ُخدا  زندگی  مانند  کیکہ میں اُس میری مدد کر 

میں تیرے   کی طرف سے گہری رفاقت اور شراکت کیلٔے بالیا گیا ہے۔

اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں کہ ثابت قدم رہنے اور فقط   ےسامن

مشکل   مسلسلمجھے   تیرے چہرے پر نظریں مرکوز رکھنے میں

میری  ہوں میں دُعا کرتا اے ُخداوند میری مدد کر! ۔درپیش رہتی ہے

 تُوباپ  ۔ کاملیت بخشاپنے تمام اِرادوں کو  ،کمزوری میں مضبوط ہو

سے میں یہ یسوع کے نام میں  ذریعہیرے مجھ میں اور م جالل پأے۔

 آمین   مانگتا ہوں ۔
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             ُگناہ سے ُمردہ - تئیسواں ِدن

                                                                                                                                                                                                    پہال مہینہ

 تئیسواں ِدن 

کے تازہ  سے پہلے ُخدا سے اپنی زندگی میں پاک ُروح  کرنے آغاز آپ

 -   مانگیے   بہاؤ کو

  یسوع مسیح میں تیرے قادر نام میں دُعا کرتا ہوں۔ ُخداوند

جو   وہ اور سے بہتر ہے۔پہلوان باپ تیرا کالم فرماتا ہے کہ صابر آدمی 

  تو نے اپنے کالم  اپنی ُروح پر ضابط ہے اُس سے جو شہر لے لیتا ہے۔

پر ضبط کرنے کی   مجھے اپنے جسم ،اپنی بھوک اور اپنے رّویے میں

لیکن    ۔عّزت اور پاکیزگی حاصل ہوتُجھےاُس سے  ،نصیحت کی ہے

مقامات پر   یباپ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے کئاے 

اور تجھ سے دُعا کرتا ہوں کہ اپنے ُروح سے  ضبط چھوڑ دیتا ہوں۔

تاکہ میں اپنے جسم پر ُگناہ کو حکمرانی نہ کرنے   مجھے طاقت بخش،

) ٹھہریئے اور پاک  تابع ہونے دوں دوں اور نہ ہی بُری خواہشات کے

اُن پوشیدہ گوشوں کو منکشف  آپ کی زندگی کے  ُروح سے کہیے کہ 

 ۔ ( کر دے جو ابھی تک اُس کے حوالے نہیں کیٔے گیۓ 

یہ صفِت  تاکہ  خود ضبطی کا پھل مسلسل میری زندگی میں بڑھتا رہے۔

خریداری   میں کیسے میرے کھانے میں، ،ُخداوندی ہر طرِزعمل میں

میرے    ،جنسیتمیری  ،میں مشغول رہتا ہوں ،کرتا ہوں، مشغلے جن میں

ہر پہلو میں جو میں ہوں اور کیسے میں ُروح القدس   . . . . . قول و فعل 

تیرے   اب باپ میں یسوع کے نام میں کے اختیار میں زندگی گذارتا ہوں،

  حوالے کرتا ہوں۔

میں   سے قابو رکھوں۔مجھے قوت دے کہ میں اپنی زبان پر سختی 

جانتے   یہ ں دھیرا اور قہر میں دھیما رہوںبولنے می سننے میں تیز،

  ہوے کہ قہر وہ راستباز زندگی نہیں التا جس کی تو خواہش کرتا ہے۔

  اپنے ُمنہ اور اپنی زندگی میں برکت پاؤں۔ میں

میری زندگی تیرے پاک ُروح کے اختیار میں ہو تاکہ میں حقیقی زندگی 

بڑھوں اور میری ہستی فقط تجھ میں ہو۔ آج کے ِدن آگے گذاروں اور 

مجھے   ۔سے لُطف نہ اٹھاؤںمیری مدد کر کہ میں اپنی بشری فطرت  

قوت بخش کہ میں ثابت قدم رہوں اور اپنی سوچ اور اپنے قول و فعل  

دکھاؤں تاکہ میں تیرے مقا صد اور تیرے عظیم نام کو د ضبطی میں خو

مسیح کے وسیلہ   دار برتن بن سکوں۔ جالل دینے کیلٔے کارآمد اورعزت

 کیونکہ میں اُس کے نام سے دُعا کرتا ہوں  ،سے مجھ میں یہ پُورا کر

 )آمین(   
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            تُو وفادار ہے ! باپ - چوبیسواں ِدن

                                                                                                                                                                                                پہال مہینہ

 چوبیسواں ِدن 

پُرسکون کرنے  کو ِدل  اپنےپاک ُروح سے  آپ  سے پہلے کرنےآغاز

کہیے  وجوہات کی یاد دہانی کیلٔے کیبہت سی اور آپ کو اُن کہیں کیلٔے 

کو پھر سے   بھالئیُخداوند کی  جو آپ کے پاس ُشکرگذاری کیلٔے ہیں۔

 وقت گذاریئے۔شمار کرنے میں 

اور صبح کو تیری شفقت کا اظہار    کرنا بھال ہے  یمدح سرائتیری باپ! 

تو وہ ہے جو مجھے خوشی بخشتا   کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا۔

آنکھیں کھول اور   لٔے میریکی دستکاری دیکھنے کیاپنے ہاتھوں !   ےہ

تو  کیونکہ ، سےخوشی کے نغمات  ،ُروح سے اپنے ،مجھ میں ضامن ہو

 !  کر سکتا ہوں  نذرہے جو میں  کے الئق بُلندوباال تعریف

میں نے اپنے ِدل کو تیری عظمت کی   !  کیونکہمجھے معاف کرباپ 

اُس قید خانہ جس کا میں  دیا۔اِس دُنیا کی فکروں میں قید ہونے  ےبجائ

کی  میرے ُگناہ  کرتا ہوں پولوس اور سیالس کی طرح میں گاؤں۔ سامنا

اُس نے مجھے   کی قربانی کیلٔے میں کتنا ُشکرگذار ہوں۔یسوع  خاطر

میری   ! ہا ہے! ہیلیلویابچا لیا ہے اور میری شفاعت کرت پرمکمل طور 

 ُخداوند تو عظیم اور پُرجالل ہے۔  !عظیم ہےنجات کیا ہی 

شت  پشت در پُ شفقت کے گیت گاؤں اور ُ عظیم ایسا ہوکہ میں ہمیشہ تیری

کیونکہ تیری  نہ سے بیان کروں۔تیری جاری رہنے والی وفاداری کا مُ 

میں  اور   ۔تیری وفاداری آسمان پر قائم ہے شفقت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔

سے بڑھ کر   ہوں تُو اس کر سکتا تصورجو کچھ بھی میں  کہ وںجانتا ہ

میری مدد فرما کہ میں ہمیشہ ُشکرگذاری اور   ہے۔کے قابل کام کرنے 

ستائش  کے ساتھ تیرے حضور داخل ہوں کیونکہ تو بھال ہے اور تیری  

   شفقت ابدی ہے۔

اور مصیبت    سنبھالنےمجھے  ہو کہ تو نیچے اُتر آیا ، ُشکر باپ! تیرا

میری     ۔بننے کےلیے میرا سہارا اور   نےبچا مجھے کے ِدنوں میں

  گرفت میں لینے کی صالحیت سے بڑھ کر تیری خوشی مجھ میں ہے۔

  گایا۔ میرے لیۓ  نے تُو جومیری مدد کر کہ میں وہ گیت ُسنوں ُخداوند 

ے مطٔمن کر تاکہ میں خوشی  س  اپنی الزوال محبت آج کی صبح مجھے 

  ُخداوند تیری رحمت مجھ پر ہو۔ گاؤں اور تمام ِدن شادمان رہوں۔کیلٔے 

ِدن میرے ہاتھوں کے کام کو قیام بخش اور   آج کےمیں دُعا کرتا ہوں کہ 

مجھ میں اور میری زندگی کے وسیلہ سے پُورے   بادشاہی کے مقاصد

تو  ، خالق  زمین اور آسمان کے مید تجھ میں ہے،کہ میری اُ کیون ہوں

 عظیم انعام ہے اور میں تیرے قدوس نام کی ستائش کرتا ہوں۔ میرا
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          مجھے ُدعا کرنا ِسکھا - پچیسواں ِدن

                                                                                                                                                                          پہال مہینہ                         

 پچیسواں ِدن 

باپ! تیرا ُشکر ہے کہ یسوع نے میرے ُگناہ اُٹھا لیٔے اور میری شفاعت  

گیا  کی وجہ سے جو میرے لیٔے بہایاکیونکہ اُس کے خون  کرتا ہے،

عظیم پاک حضوری میں داخل ہونگا ۔ میں  مجھے یقین ہے کہ تیری

عتماد کے ساتھ  کہ   اخلوِص دل سے تیرے قریب آنا چاہتا ہوں پورے

واب دے گا اور مجھے عظیم  جب میں تجھے پکاروں تو تُو مجھے ج

 نہیں جانتا۔   جو میں گا  ئےابِل تالش چیزیں ِدکھااقاور ن

اے ُخدا ! مجھے دُعا کرنا ِسکھا۔ مجھے اپنے ِدل،اپنی مرضی اور اپنے  

اکثر    کہ میں  جھے معاف فرما ُخداوند! م  کالم سے دُعا کرنا ِسکھا۔

تیری حضوری میں خود پر توجہ مرکوز رکھتا ہوں اور اِس زندگی کی  

ِگرد کی دُنیا فکروں کے تابع رہتا ہوں اور تیری کلیسیاء اور اپنے اِرد 

اپنے ُروح سے   کیلٔے تیرے ِدل سے دُعا کی برکت کو کھو دیتا ہوں۔

اور دُنیا میں تیرے کاموں کی   کیلئے مجھے قوت بخش کہ میں دوسروں

 التا ہے،حتٰی کہ رات کی نگہبانیمیں وہ بنوں جسے تُو بُ   فاعت کروں۔ش

  خاطرشگاف میں دوسروں کی میں فصیل تعمیر کروں اور اُس کے 

بوجھ اور   ۔ پکارے تو میں جواب دوں اور جب تُو -- ںخود کھڑا ہو جاؤ

مسیح میں میرے   میںکی ایک کھوئی ہوئی دُنیا  تدضرورتوں کی ش

میرے پاس سے گزر  میری ایمانداروں کی جماعت اور بھائی اور بہنیں 

تاکہ میں ِدن رات تیری حضوری میں خاموش نہ   کرآگے بڑھ جایئں۔

  مجھے اپنی بادشاہت کا نگہبان بنا۔ باپ ! .رہوں

حنّاہ کی طرح کبھی بھی تیری حضوری کو نہ چھوڑوں بلکہ مسلسل  

پرستش کروں، روزہ رکھوں اور دُعا کروں۔ مجھے ِسکھا کہ جب تک  

ہمیشہ   مجھے جواب نہ ملے دُعا میں ثابت قدم رہنے سے کیا ُمراد ہے۔

میری مدد کر کہ میں پَو پھٹنے سے   دُعا کروں اور کبھی ترک نہ کروں۔

ہمیشہ تیرے کالم کے   ،فریاد کروںپہلے جاگوں اور تیرے سامنے 

ی آگ کی مانند تیرا کالم میرے ِدل میں جلتی ہوئ وعدے پر اُمید رکھوں۔ 

نی بادشاہی  مجھے اپ باپ! ۔ہو  پر میرا مستقل دھیان وعدوںاور تیرے 

مجھے اپنے ُروح   ڈھال۔جنگجو کی شکل میں  کیلٔے دُعا کرنے والے

سے دُعا کرنا ِسکھا تاکہ میں وہ بنوں جو حقیقی طور پر دُعا کیلٔے وقف 

ہوتا ہےاور زمین کی آخری حدوں تک تیرے کاموں میں تیرا ساتھ دیتا 

دُعا حقیقی معنوں میں میری زندگی کی بنیاد ہو اور میں وفادار  ہے۔

یسوع مسیح کے   واال۔ہمیشہ دُعا کرنے واال اور ترک نہ کرنے  بنوں،

 نام میں )آمین( 
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               قیامِت زندگی - چھبیسواں ِدن

 پہالمہینہ 

 چھبیسواں ِدن 

کوئی ت اور زندگی میں ہوں اور اگر خداوند یسوع تو نے فرما یا کہ قیا م

میں ایمان رکھتا   یسوع! ـاایمان التا ہے تو وہ بھی زندہ رہے گتجھ پر

جو ُمردوں میں  کا نجات دہندہ، دنیا ح ہے،ُیسکہ تو زندہ خدا کا بیٹا م ہوں

  فرشتے، ـآسمان پر جا کر خدا کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے سے زندہ ہوا،

اوند یسوع میں حقیقی طور  خد  ـخیتارات اور قدرتیں تیرے تابع کی گیئںا

جی اُ ٹھنے کی قدرت کو اپنی زندگی میں معلوم   اور تیرے پر تجھے

  ےاورمجھےاپنےہ کیا ُمراد  سے مجھےدکھا کہ اِس   ـہوں چا ہتا کرنا

اِس قُدرِت   میں اِس کی عظمت کو سمجھ نہیں سکتا! سکھا، روح سے

زندگی گذارنے    وں کہ میرےہ میں دعا مانگتا یامت کی روشنی میں،ق

کہ میری   ہوں مجھے تبدل کر، کرتامیں دُعا    ـکے ڈھنگ کوبدل دے

کی   اور تجھ پراعتماد دلیریوالی  بڑھتے رہنے زندگی میں ہمیشہ

اپنے ُروح  ـکیونکہ میرا نجات دہندہ زندہ ہے خصوصیات ہوں،

سےمجھےقوت دے کہ میں حاالت اور روزمرہ کی صورتِحال جو 

جانتا کیونکہ میں  ،باالتر زندگی گذاروں سے ہے مجھے گھیرے ہوے  

ہوں کہ میں اپنے ایمان کے وسیلے ُخدا باپ کی قُدرت میں تیرے ساتھ  

   ـجی اٹھا ہوں جس نے ُمردوں میں سے تُجھ کو ِجالیا ہے

  سب میرے ـوںتیرے ساتھ زندہ کیا گیا ہ میں کہ میں کتنا شکرگذار ہوں

ے خالف تھی  رجو می حکموں کی دستاویز معاف کرنے اور  گناہوں کو

، جو میرے مخالف تھی۔ اُسے  کر ہوتیرا شُ  کرنے کیلے  کو منسوخ 

تیرا ُشکر   سامنے سے ہٹانے اور صلیب پر کیلوں سے جڑ دینے کیلے  

یسوع تاریکی کی قوتوں کو نہتا کرنے اور اُنھیں بَرمال  تماشہ بنانے  ہو۔

شادیانہ بجانے کیلے  تیرا ُشکر   اور صلیب کے سبب سے اُن پر فتح کا

  ،جی اٹھامیں کتنی ُخدا کی تعریف کرتا ہوں کہ تُو ُمردوں میں سے  ہو۔

تو میرا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر تُو ُمردوں میں سے زندہ نہیں ہُوا 

اور دوبارہ ایمان بے فائدہ ہوگا۔ ُخداوند یسوع میں جانتا ہوں کہ تُو مر گیا 

آسمان  کیونکہ تُو  تُو دوبارہ آے  گا۔ جانتا ہوں کہ زندہ ہوا اِسلیے  میں

سے بڑی للکار اور ُمقرب فرشتہ کی آواز اور ُخداباپ کے نرسنگے  

  اور پہلے تو وہ جو تجھ میں موے  جی اُٹھیں گے۔.  گا کے ساتھ اُتر آے  

مسیح میں اپنے بہن بھائیوں  ،ں جو ابھی تک زمین پر زندہ ہونگاپھر می

ے ساتھ رہنے کیلے   کے ساتھ ہوا میں تیرا استقبال کرنے اور ہمیشہ تیر

اسلیے    ۔کیا ہی نجات دہندہ ہے! ہ ہیلیلویا بادلوں میں اُٹھا لیا جاؤں گا۔

 ُخداوند یسوع تُو جلد آ۔  
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     ف کربھیدوں کا انکشا - ستائیسواں ِدن 

 پہال مہینہ      

 ستائیسواں ِدن 

ُخدا وند کے سامنے اپنے ِدل میں خاموشی اختیار کیجیئے اور صلیب 

 کیجیئے۔   گیانو  قربانی پر دھیانکی  یسوع مسیح آپکی خاطر اور پر 

بدن پر لیٔے   اپنے ُگناہوں کوُخداوند یسوع تیرا ُشکر ہو کہ تو میرے 

  مر کر راستبازی کیلٔے جی  اعتبار  سے مصلوب ہوا تاکہ میں ُگناہ کے 

تیرا ُشکر ہو ِشفا بخشنے کے لیے جو تیری عظیم قُربانی سے  ں۔سکو

فرما جب میں  میں دُعا کرتا ہوں کہ مجھے اُن اوقات کیلٔے معاف ۔ ملی

ر راستبازی کیلٔے نہیں کو معمولی سمجھتا ہوں او ینے تجھ میں رہائ

جیتا اور میں نے پھرسے اپنے آپ کو ُگناہ کے جؤے کا ُغالم ہونے  

دیا۔ُخدا وند مجھ پر َرحم کر اور مجھ ِشفا بخش  کیونکہ میں جانتا ہوں کہ 

   میں نے تیرا ُگناہ کیا ہے۔

راستبازی کیلٔے جینا اور راستبازی کی   اپنے ُروح سے مجھے ِسکھا کہ

کیا ُمراد ہے تاکہ یسوع تُو ُمجھ میں زیادہ سے زیادہ تالش کرنا سے  

اور قائم رہنے واال ُروحانی پھل میری زندگی میں پیدا ہو۔  دے۔ یِدکھائ

میں بظاہر قول و فعل سے جو تیرے نزدیک ہوں  کہ   مجھے بازرکھ 

 ۔ لیکن اپنے دل کو ابھی تک  تُجھ سے دُور رکھا ہے 

ہر بند گوشے کو  دل کے میں دُعا  کرتا ہوں کہ تُو میرے  یُسوع ُخداوند 

اپنے  اور اُن کو وں کو جن سے میں نا واقف ہوں ہاُن جگ ،کھول دے

۔ فقط تُو ہی  ہر فریب کو مٹا ڈال ،عیاں کر کے وسیلہ سے کے نور ُروح 

میں دُعا    کو ِشفا دے سکتا ہے۔ حّصوںشکستہ اور زخمی   میرے ِدل کی

میری بینائی   ،ہی ُگناہ میں نابینا ہو جاتا ہوںکرتا ہوں کہ جہاں میں اپنے 

جہاں دُشمن مجھے دبا رہا ہے اور مجھے تیرے ساتھ گہرے   ۔ کو بحال

میں دُعا مانگتا    !ُچھڑا ُخداوند مجھے  تعلق سے پیچھے کھینچ رہا ہے،

ابھی تک  صوں کو جواُن حِ کے ہوں کہ تُو میرے شافی میری زندگی  

اسیر نہیں ہؤے اُن میں مجھے مکمل آزادی بخش   عظیم شفقت کے تیری

کی پوشیدہ ) ٹھہریئے اور ُروح القدس سے کہیے کہ وہ آپ کے ِدل 

 حّصوں۔ فقط تُو ہی میرے ِدل کے پوشیدہ کو آپ پر ظاہر کرے( باتوں

پاک ُروح مجھے   کو ِشفا دے سکتا ہے اور میں تجھے دعوت دیتا ہوں،

 بدل دے یہاں تک کہ میں مسیح کی شبیہ کے  ہمشکل ہو جاؤں۔ 

اور ہر اُس چیز کو جو مسیح میں  مجھ میں سے تُکبّر کو نیست کر 

ُگناہوں کا   ،بتانے کو   میرے ُروحانی سفرمیرے بہن بھایئوں کے ساتھ 

ستائش  ہے۔ ُخداوند میں تیری روکتیِشفا پانے سے اعتراف کرنے اور 

 ہی مجھے ِشفا بخشتا ہے! اور میں اپنے بدن، وکرتا ہوں کیو نکہ فقط تُ 

بھروسہ کرتا ہوں ۔ ُخداوند  کی ِشفا یابی کیلٔے تجھ پر ُروح اور ذہن

اِن چیزوں کیلٔے تیرے صلیب پر تکمیل ُشدہ کام کی وجہ سے میں   یسوع

 اعتماد سے دُعا کرتا ہوں۔ آمین  
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   محبت کرنا ِسکھا ُمجھے - اٹھائیسوں ِدن 

                                                                                                                                                          پہال مہینہ                                  

 اٹھائیسوں ِدن 

باپ میں جانتا   ِسکھا۔ اپنی راہصنف ہے ُمجھے  با پ، تو جو مجت کا م

ہوں کہ میں اکثر اُس طرح محبت نہیں کرتا جس طرح تُو نے مجھے  

جب میرا   ہو، آسانمحبت کرنے کیلٔے باُلیا ہے۔ جب یہ میرے لیٔے 

مجھ سے محبت   ئیمزاج ٹھیک ہو یا پھر بُرے مزاج میں بھی جب کو

مجھ پر َرحم   ُخداوند مجھے معاف کر، کرے تو تب میں محبت کرتا ہوں۔

خدمت اور خود غرض محبت کیلٔے معاف فرما مجھے   مجھے ذاتی کر 

   سے معمور کر۔ رحمتاپنی شفقت اور 

حسد نہیں کرتی  یہتُو نے فرمایا ہے کہ محبت صابر اور مہربان ہے۔  

آسانی سے یا غرض یہ ضدّی یا مغرور،خود  اور شیخی نہیں مارتی،

 باپ! نہیں ہوتی۔اور ناراستی میں خوش بدکاری یہ  نہیں۔جُھنجالتی 
اُن کیلٔے جو میرے اِرد ِگرد ہیں! میری    عطا کرمجھے ایسی محبت 

 ،محبت اپنے خاندان کے افراد،اپنے ساتھ کام کرنے والوں اور پڑوسیوں

مسیح یسوع میں میرے بہن بھائیوں کیلٔے حقیقی طور پر سب چیزوں 

 سب چیزوں سب چیزوں پر یقین کرنے والی، کی برداشت کرنیوالی، 

تُو میری   میں اُمید رکھنے والی اور سب چیزوں کو سہنے والی ہو۔ 

محبت کو ناکامی سے بچا میں اُن کے ساتھ بے تحاشا محبت کا اظہار  

  نیا پر ظاہر کروں ِجسے ابھی تجھےکروں تاکہ میں تیرے پیار کو اُس دُ 

 جاننا ہے۔

بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق میں  میرے میرا بے انتہا پیار یسوع میں 

ہو۔ مجھے ہر اُس چیز میں ِحّصہ لینے سے باز رکھ  جو مسیح کے   گواہ

جڑ  زندگی محبت میں اِس کی بجأے میری   بدن میں تفرقے کا بائث بنے۔

اس طرح  کہ اگر میں ہے  کالم فرماتا تیرا باپ پذیر ہو۔ ترقّیپکڑے اور 

ے محبت کروں تو دُنیا جانے گی سے اپنے اُن ہم ایمان جماعت والوں س

میں دُعا کرتا ہوں کہ مجھے اِس طرح کی   ۔ کہ میرا تُجھ سے تعلق ہے

محبت بخش! جیسے تُو نے مجھ سے بے انتہا محبت کی میں بھی اُسی  

طرح دُوسروں سے محبت کروں اور مسیح یسوع میں اپنے بہن بھائیوں  

  کروں۔ یفزائحوصلہ ا ترین محبت اور اچھے کاموں کیلۓ  کی عظیم

کے قرض  بتاور مح لینے کے الئق بنوںایسا ہو کہ میں مسیح کا نام 

اُس کا نام جالل   م ہوں تاکہ یسوع سر بُلند ہو،کو ظاہر کرنے میں پُرعز

پأے اور اُس کے پیار کی تبدیل کردینے والی قدرت میری زندگی میں 

 آمین  مانگتا ہوں۔  میں اُس کے نام میں یہ سب چیزیں ظاہر ہو۔
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 نتِظر ہوںاے ُخداوند میں تیرا مُ  - اُنتیسواں ِدن

                                                                                                                                                             پہال مہینہ                                        

 اُنتیسواں ِدن 

 

قہر   گذار ہوں کہ تُو میرے ساتھ صابر ہے، میں تیرا کتنا ُشکر!  باپ

مجھے معاف کرکہ میں نے  کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔

سا تُونے  دُوسروں کے ساتھ اُس صبر کے ساتھ سلوک نہیں کیا جی

ریئے اور اُن کیلٔے دُعا کیجیئے جنھیں آپکو پیار  ۔ )ٹھہ ہے ِدکھایامجھے 

قُوّت  کرنا مشکل لگتا ہے(۔ میں دُعا کرتا ہوں کہ اپنے ُروح سے مجھے 

 کہ میں ہر ِکسی کے ساتھ صبر سے پیش آؤں۔ بخش

بار تیرے سامنے بے صبری کا   یمجھے معاف فرما کہ میں نے کئ 

مجھے ِسکھا کہ میں کے مطابق کام کیٔے۔   ر اپنی طاقتمظاہرہ کیا او

چلوں جیسا کہ میں کرتا  تیرے کالم کی راہ اور ،میں تیرا ُمنتِظر رہوں

اپنے روزمرہّ کے ُروحانی سفر میں ہر ُصورتحال جس کا میں  ہوں۔

۔   عّزت میری دلی خواہش ہورتا ہوں اُس میں تیرا ہی نام اور سامنا ک

 برداشت کروںصابر رہوں اور مجھے قوت دے کہ میں مصیبت میں 

کمی نہ ہو۔ میں   یبن سکوں جس میں کوئ پُورا اور کامل بنتاکہ میں 

  منّتاعتراف کرتا ہوں کہ میں اپنی طاقت سے یہ نہیں کر سکتا اور  

کہ میں بڑا  مجھے قوت بخش    کے ُموافق  قُدرت کرتا ہوں کہ اپنی جاللی 

 ۔ صبر و تحمل کر سکوں

اُمید کرتا   جیسے میںمیں وہ بنوں جو صبر سے انتظار کرتا ہے  باپ! 

اپنی زند گی کے حاالت و تعلقات میں نہیں  ابھی تک نے میں جو ہوں کہ

 وہ سب جو تیرا انتظار کرتے ہیں۔ مبارک ہیں ، یہ جانتے ہؤے کہدیکھا

میں اپنے ایمان میں صابر اور ثابت قدم رہوں کیونکہ یقیناً یسوع جلد 

 صبر، جیسا کہ میں اُس کے جاللی جلوے کا ُمنتِظر ہوں، ہے۔آرہا 

کیونکہ میں جانتا ہوں  میری زندگی کی خصوصیات ہوں۔ تحمل اُمیداور 

تمام لوگوں کے ساتھ ِمل  کراعالن  تیرے کہ ایک ِدن آٔے گا جب میں

اُس پر بھروسہ کیا اور اُس   نے ہم ،کہ یقیناً یہ ہمارا ُخدا ہے کروں گا

شادمان   ہم نے بھروسہ رکھا آؤ د ہے جس پریہ ُخداون ہمیں بچایا۔نے 

میں ٰان کی مانند ایک بنوں جو ایمان اور صبر ہوں اور خوشی منایئں! 

اِسلیٔے آج کے ِدن باپ میں  ۔کے باعث وعدہ کی ہوئی میراث پا لیتے ہیں

تجھ میں بھروسہ رکھنے اور تجھ میں اُمید رکھنے   تیرا ُمنتِظر ہونے،

ُچن لیتا ہوں یہ جانتے ہؤے کہ جو تجھ میں اُمید رکھتے ہیں وہ  کو

۔ میں یسوع توفیق بخشمایوس نہیں ہوتے۔  مجھے ثابت قدم رہنے کی 

 کے نام میں دُعا کرتا ہوں آمین۔
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     وفادار ُخدا مجھے جانچ - تیسواں ِدن

                                                                                                                              پہال مہینہ                                    

 تیسواں ِدن 

 ---ہوںیں تیرے نام میں یہ دُعا کرتا ُخداوند یسوع مسیح م

اگرچہ   ابدی ہےباپ میں تیرا کیسا ُشکرگذار ہوں کہ تیری وفاداری  

 یایمان کی کمی اور بے اعتقادی پائ  سفر میں اکثرمیرے تیرے ساتھ 

پھر بھی وفادار رہتا ہے کیونکہ تُو اپنی ذات سے انکار   وتُ  جاتی ہے۔

مجھے  ہوں  میں التجا کرتا عظیم ہے۔کیا ہی نہیں کرسکتا تیری وفاداری 

اپنی نظر  معاف کر کہ میں اکثر تیری عظمت سے پرے دیکھتا ہوں،

   ۔جاتا رہتا ہےتجھ میں بھروسہ  میرا تیرے چہرے سے ہٹا لیتا ہوں اور

کے قابل ہو   برداشت کرنےھے طاقت بخش کہ میں اپنے ُروح سے مج 

وعدہ کیا   اور وہ حاصل کروں جس کا ، تیری مرضی پُوری کروںجاؤں

میں یسوع آنے واال   میں جانتا ہوں کہ تھوڑی ہی ُمدت گیا ہے۔ کیونکہ

میں   اور تُو نے مجھے ایمان کے ساتھ زندہ رہنے کیلٔے باُلیا ہے۔ ہے،

! میری مدد تھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہےاپنا ہا وہ نہیں بنناچاہتا جو 

کر کہ وفاداری سے تیری پیروی کروں اور تیری حضوری کے نور 

  سے وابستہ ہو اور میں موسی   شاہراہوں یمیرا ِدل فقط تیر میں چلوں۔

طور پر وفادار رہوں اور اُن   کی طرح تیرے گھر میں ایک خادم کے 

ھوں نے ہیکل تعمیر کی تاکہ تیرے  کی طرح وفاداری سے کام کروں جن

کیونکہ تُو   مقاصد رائج ہوتے اور یسوع مسیح کو سر بُلند ہوتے دیکھوں۔

نے مجھے یسوع مسیح کے وسیلہ سے پاک اعتقاد اور صلح کا پیغام  

 بخشا ہے۔ اور تُو چاہتا ہے کہ میں وفادار رہوں۔

وں سے باپ! تُو میری کمزوری اور آزردگی اور اِس دُنیا کی آزمائش

واقف ہے جن سے میرا ِدل کھنچتا ہےاور جو بھٹکنے میں میری  

آج   بخش، قُوت  میں دُعا کرتا ہوں کہ مجھے  کرتی ہیں۔ یحوصلہ افزائ

کے ِدن مجھ پر اپنا پاک ُروح اُنڈیل تاکہ میں وفاداری سے تیری پیروی 

رکھنے واال اور اندیکھی   اعتقادچیزوں کا  یکروں اور اُمید کی ہوئ

ں پر یقین رکھنے واال بن جاؤں )ٹھہریئے اور اُن چیزوں کیلٔے  چیزو

  (۔سپُرد کیجیئےجن کے آپ ابھی تک ُمنتِظر ہیں پھر سے یسوع کے 

ِدن جب میں تیرے  جاللی میں دُعا کر تا ہوں کہ یہ سب پُورا کر تاکہ اُس  

اچھے   "شاباش،تو میں ُسن سکوں، تُو کہےچہرے کی طرف دیکھوں 

  میں یسوع مسیح کے قادر نام میں دُعا کرتا ہوں۔ ۔" دیانتدار خادماور 

 .آمین
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  تیری بادشاہی مجھ میں آے   - اکتسیواں ِدن

                                                                                                                                   پہالمہینہ                                            

 اکتسیواں ِدن

 

تیرے کام کتنے تعجب انگیز اور   آسمانی باپ تیرا نام کتنا عظیم ہے۔

   تُو وہ ہے  جس نے پہاڑوں کو بنایا اور ہوا کو خلق کیا۔ ناقابِل تالش ہیں۔

نچے  وتُو طلوعِ آفتاب کو اندھیرے میں تبدیل کرتا ہے اور زمین کے اُ 

   یتجھ سا کوئ ہے۔  قادِر مطلق ُخداتیرا نام ُخداوند  مقامات پر چلتا ہے۔

ُخدا   ُخداوند نہیں اور میں تیرے جاللی نام کی تعریف کرتا ہوں۔ اے

میں اپنے آپ کو   ۔تیری مرضی زمین پر اور میری زندگی میں پُوری ہو

کہ   کرتا ہوں اور دُعا مانگتا ہوں  سپُردتیرے اور تیری مرضی کے 

تیری   جہاں مقدسین اور فرشتے ،جیسے آسمان پر پُوری ہوتی ہے

جہاں کاِمل اتحاد ہے، یہاں بھی ایسا ہی   پرستش اور عبادت کرتے ہیں

   ُخداوند تیری بادشاہی آٔے۔ ہو۔

ضرورت   ہوں کہ مجھے ہر شے سے زیادہ تیری باپ میں اعتراف کرتا

پر توجہ میں تجھ  تا ہوں کہ میری روز کی روٹی بن۔میں دُعا کر ہے۔

کرنا چاہتا ہوں یہاں تک کہ میری تمام دیگر خواہشات ماند پڑ   مرکوز

میری دُنیا کیلٔے محبت ختم ہو جأے اور میرا ِدل صرف تجھ پر   جائیں،

باپ مجھے اپنی عظیم محبت سے مٔطمن کر اور میں دُعا   قیام کرے۔

ہوں کیلٔے معاف کر جو میں نے تیرے خالف  کرتا ہوں مجھے اُن ُگنا

الفاظ اور    میں اعتراف کرتا ہوں کہ اکثر اوقات میرے خیاالت، کیٔے ہیں۔

  میرے کام یسوع کی مانند نہیں ہوتے اور تیری تعظیم نہیں کرتے،

پیچھے ہٹ   میںدوسروں تک یسوع مسیح کا پیار پہنچانے کی بجأے 

کی بجأے میں    ترقّیاور  یحوصلہ افزائکی  برکت،  دوسروں جاتا ہوں۔

  کیعظمت   اور تیری بتانے یاموش رہتا ہوں۔ حتٰی کہ تیری بھالئخ

   مجھ پر َرحم کر۔ کرنے کے بجأے میں ُچپ رہا۔ اےُخدا! منّادی

اپنے   زندگی کو ختم کر اور  مرکوز خودمیں دُعا کرتا ہوں کہ میری 

میں دُوسروں کو  ۔ اور مجھ میں کام کرکی قُدرت سے مجھے بدل ُروح 

معاف کرنے میں تیزی ِدکھاؤں یہ یاد رکھتے ہؤے کہ میرا بھی بہت بڑا  

میں آج اقرار کرتا ہوں کہ بادشاہی اور قدرت  قرض معاف کیا گیا ہے۔

میں سوچ   ُکچھ جو تیرے ہی ہیں۔ فقط اور جالل ہمیشہ سے ہمیشہ تک

  کرنے کے قابِل ہے۔  س سے بڑھ کراُ  ہی فقط تُواور تّصور کرسکتا ہوں 

  میں تمام آسمانوں کے ساتھ ِمل کر اعالن کرتا ہوں کہ ُخداوند قادرِ 

تیری راہیں راست اور   متطلق ُخدا تیرے کام عظیم اور حیرت انگیز ہیں۔

تجھ سے نہ ڈرے گا   اے ُخداوند کون زمانوں کے بادشاہ۔ درست ہیں،

 کیونکہ فقط تُو ہی قدوس ہے ؟   کی تمجید نہ کرے گا اور کون تیرے نام

میں یسوع مسیح جو ُخدأے   اے ُخدا ابداآلباد تیری تعریف ہو۔ !ہ ہیلیلویا !

            آمین،ثُم آمین۔     برحق کا بیٹا ہے کے نام میں دُعا کرتا ہوں۔ و واحد
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   کرناُخدا کے ہتھیار زیب تن 

اے باپ!آج میں اِقرار کرتا ہوں کہ میری زندگی کی ہرجنگ میری نہیں 

نظر آنے   ئیبلکہ تیری ہے۔ اِسلیٔے کہ میں جانتا ہوں کہ میری اصل لڑا

والی چیزوں کے خالف نہیں بلکہ اِس جہان کی اَن دیکھی قوتوں کے 

ور میری زندگی مارڈالنے ا ،ہے یعنی ابلیس جو ہر لمحے ُچرانےخالف 

ں تیرے کام کو تباہ کرنے اور ُمجھے پھندے میں پھنسا نے کیلٔے  می

 موقع کی تالش میں رہتا ہے۔

 ( ۱۰ : ۱۰یوحنا، ۱۳ -۱۲ : ٦افسیوں  ،۱۵: ۲۰تواریخ ۲)

  بیدار ا اور اپنے آپ پر ضبط نہیں رکھ اے باپ مجھے بخش دے کہ میں

میں نے اپنے آپ کو دُنیا کے شوروُغل اور جنون کیلٔے   نہیں رہا۔

عارضی سکون میں اطمینان کیلٔے ُگم ہونے دیا۔ میں نے دُشمن کا مقابلہ  

میں نے ظاہر کیا کہ اِس کا  وجود   ،اچھے وقت میںنہیں کیا۔ زیادہ تر 

بخشی کہ میں اپنے   ے۔ لیکن تیرے  کالم نے مجھے نصیحتنہیں ہ

قائم نہیں   اگرمیں ایسا نہیں کرتا تو میں ہرگز ایمان میں ثابت قدم رہوں،

 ۔اے ُخداوند مجھے قائم رہنا سکھا۔  رہ سکتا

 (٩:  ۷یسعیاہ،  ٩-٨ : ۵ پطرس۱)

تیرے تمام  میں ،کی ہے  ہدایتجھے جیسا کہ تُو نے مآج کے دن،  

منصوبوں کے خالف کھڑا رہ    ابلیس کےتاکہ میں  پہن لوںہتھیاروں کو

تاکہ میں تجھ میں  ،ِدن آٔے تو میں ثابت قدم رہ سکوںسکوں اور جب بُرا 

مضبوط رہ سکوں میں یسوع مسیح کو  کے زور میں  قُدرتاور تیری 

 کو ُچنتا ہوں۔لینے پہن

 ( ۱۳-۱۰: ٦)افسیوں

قدمی سے کھڑا ہوتا ہوں پھر سچائی کا کمر کس اپنی کمر کے   میں ثابت

میں اِس جہان کی   حق اور زندگی ہے۔ یسوع تُو ہی راہ، ِگرد باندھتا ہوں۔

تمام جھوٹی تعلیمات اور فلسفوں کو ترک کر کہ یسوع مسیح کو پہنتا 

 ہے۔  یہوں جو سچائ

 (٨ : ۲ُکلُِسِّیوں  ،٦ : ۱٤ یوحنا  ،۱٤ : ٦)افسیوں

قف نہ تھا پھر  امیں راستبازی کا بکتر پہنتا ہوں۔ یسوع! تُو ُگناہ سے و

بھی تُو نے میرے ُگناہ اپنے آپ پر لےلیٔے تاکہ میں ُخدا کی راستبازی 

بن سکوں۔ آج میں اپنے تمام ُگناہ سے جو مجھے اُلجھاتا اور پیچھے  

 تبازی ہے۔ کھینچتا ہے سے ہٹ کر یسوع کو پہنتا ہوں جو راس

 (۱: ۱۲،عبرانیوں ۱٦-٨: ۳،فلپیوں ۱۴: ٦)افسیوں

کی تیاری کا ُجوتا پہنتا  میں پاؤں میں ُصلح  کی خوشخبری  کے دن آج

تُو نے میرے اور ُخدا  کیونکہ  یسوع تُو میری ُصلح ہے، ُخداوند ۔ہوں

باپ کے درمیان ُرکاوٹ کو دُور کر دیا۔ مجھے تیار کر کہ میں اپنی اُمید  

ان کر سکوں تاکہ میں دُوسروں کو بتا سکوں کہ تُو ُخداوند  کی وجہ بی

 یسوع مسیح  میری ُصلح ہے۔ 

 (۱۵: ۳پطرس ۱،  ۱٨-۱٤: ۲ افسیوں  ،۱۵: ٦)افسیوں 

کہ شیطان کے جلتے تیروں کو بُجھا  تاآج میں ایمان کی ِسپر لگاتا ہوں 

سکوں۔ میں فانی جسم میں جو زندگی گذارتا ہوں تو تجھ ُخدا کے بیٹے  

جس نے مجھ سے محبت رکھی اور   سے گذارتا ہوں۔ رکھنےپر ایمان 

جومیں تیرے کالم سے سنُوں میرا ایمان    نا آپ میرے لیٔے دے دیا۔اپ

ع تُو میرے ایمان کا  ُخداوند یسو  اُسے عمل میں ال سکوں۔  بڑھے اور

 ہے ۔  کرنے واال   مصنف اور کاِمل

  - ۲۲: ۱یعقوب ،۱۷: ۱۰رومیوں  ،۲۰ :  ۲گلتیوں ، ۱٦ : ٦)افسیوں

 (  ۲:۱۲،عبرانیوں ۲٥

دُوسرے کے   کسی  نجات عالن کرتا ہوں کہاورا تامیں نجات کا خود پہن

نہیں جس کے   نام دُوسرا ئیتلے کو وسیلے نہیں کیونکہ آسمان کے

ُخداوند یسوع تُوہی مسیح   ۔ سکوںُگناہ سے بچ  میں اپنے وسیلے سے

 یسوع تُو میری نجات ہے۔ ۔ہے زندہ ُخدا کا بیٹا

  ( ۱٦  : ۱٦،متی ۱۲: ٤اعمال ،۱۷ : ٦)افسیوں 

 میں میں آج کے ِدن ُروح کی تلوار جو ُخدا کا کالم ہے اُٹھا تا ہوں اور

اور  اعالن کرتا ہوں کہ ُخداوند یسوع مسیح تُو ہی کالم ہے جو مجسم ہوا  

 !ہ ہیلیلویا ۔ گا ےتُو اپنے اِرادے کو پُورا کر 

 ( ۱۱: ۵۵ یسعیاہ ، ۱٤  : ۱ یوحنا ،۱۷: ٦ )افسیوں

ہوشیار اور دُعا کے لیے تیار ہو    پہن لیتا ہوں،اے باپ آج میں یسوع کو 

ستوں کے ساتھ کسی بھی طرح  اور درخوا  منِّاجاتتمام قسم کی  ۔جاؤں

دُعا میں ترقی  میںکے حاالت میں ُروح کے ساتھ دُعا کرنے کیلٔے۔  

 ۔بنوںکرنے واال وفادار 

 ( ۱۲: ۱۲،رومیوں ۱٨: ٦ )افسیوں

میں اِن تمام باتوں میں یسوع مسیح کو پہن لیتا ہوں اور ایستادہ ہو جاتا 

  میں  ۔زورآور ہوکام کرتی ہے مجھ میں تیری قوت جو آج کے ِدن  ہوں۔

یہ سب چیزیں ُخداوند یسوع مسیح کے نام میں مانگ لیتا ہوں جس نے 

  حقیقی طور پر زندہ رہ سکوں۔میں   اپنا آپ میرے لیٔے حوالہ کر دیا تاکہ

 آمین ۔ ثُم آمین۔



 مسیح کے بدن)کلیسیاء( کیلئے کالِم ُمناجات

کیلٔےذاتی دُعاؤں  ایمانداروں کی جماعت مندرجہ ذیل دُعاؤں کو اپنی 

 کے طور پر پڑھیٔے۔ 

جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو اپنے لوگوں کے ِدلوں کو پرستش   !باپ

ہوں میرے ِدل کو تیار کر۔ ہم میں سے ہر  میں دُعا کرتا   کیلٔے تیار کر۔

ایک تیرے  حضورُشکرگذاری اور شادمانی کے نغمات کے ساتھ  

جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم پر اپنا پاک ُروح برسا۔ باپ!   حاضر ہو!

ہم نہیں چاہتے کہ ہماری   میں دُعا مانگتا ہوں کہ تُو اپنا گھر تعمیر کر۔

انی میں اپنی کلیسیا کو اقبال مند کی شادم یاپنی بھالئ محنت عبث ہو!

ہماری زندگیوں کے وسیلے بہت سے لوگ یسوع کی طرف آئیں  کر۔ 

ہمارے   اور تیری شفقت شہر میں پھیلے۔ اے ُخداوند تیرا کرم ہم پر ہو۔

 ہاتھوں کے کام کو قیام بخش۔

 ( ۱۷:  ۹۰زبور ،۱۸: ۵۱زبور  ،۱: ۱۲۷)زبور

تُو مسیح میں  عا کرتا ہوں کہ میں دُ  تُو ساری اُمید کا ُخدا ہے۔ باپ !

میرے بہن بھائیوں کے ِدلوں کو خوشی اور اطمینان سے بھردے تاکہ  

لبریز   سےاُمید  سےکے وسیلہ قُدرت  ُروح القدس کی اُن کے دل

کم ہمتی یا شک ہو یسوع کے نام میں ، جہاں اُداسی یا مایوسی ہوجائیں۔

 ۔  ُجرات ہودُور ہوسکیں اور اُن کی زندگیوں میں ُروح القدس کی 

 ( ۱۳: ۱۵)رومیوں

پرستش کرنے کے اوقات   اجتماعیمیں دُعا کرتا ہوں ہمارے ذاتی اور 

تیری   سے یسچائ اور ُروح جائیں ہم   بھری ُروحانی زندگی کے ساتھ نئ

 ے شایاِن شان تجھے جالل دیں۔  پرستش کریں اور تیرے نام ک

 ( ۲٤-۲۳ :٤  )یوحنا

ہم تیرے نزدیک آتے   کر کہ ِکس طرح اپنے ہونٹوں سےہم پر آشکارا 

لیکن اپنے ِدل تجھ سے دور   )جو ہم تیری حضوری  میں گاتے ہیں(۔ ہیں

 رکھتے ہیں۔ 

 ( ۸: ۱۵متی  ،۱۳: ۲۹)یسعیاہ 

اُنھیں تُو پاک ُروح عطا  ُخداوند تونے فرمایا ہے کہ جو مانگتے ہیں 

کریگا۔ باپ! میں دُعا مانگتا ہوں کہ مجھے ازسِرنو پاک ُروح سے 

معمور کردے اور مسیح میں میرے بہن بھائیوں پر اپنا ُروح اُنڈیل دے۔ 

 ہمیں زندہ کر۔ ہمیں تبدیل کر۔ ہمیں یسوع کے عکس کے ہمشکل بنا۔

 (    ۲۹: ۸رومیوں ،٦ : ۸۵زبور ،۱۳-۱۱ : ۱۱)لوقا 

میں دُعا کرتا ہوں اُن کیلٔے جو ہماری ایمانداروں کی جماعت میں   اپ،ب

اُن کی   اُن کے ایمان کو بڑھا اے باپ۔ تیرے ساتھ سفر میں نئے ہیں۔

ہو۔ ہماری رفاقت میں روزانہ اُن  کو  یبہتری اور حوصلہ افزائ تعمیر،

 رہے ہیں۔  نجات پاشامل کرجو 

 ( ٤۷ : ۲، اعمال٤٤ : ٦)یوحنا 

ہمیں قُوت بخش جیسے تیرے  کی بارش کر  کی نعمتوںباپ ہم پر ُروح 

کمی نہ    یو خدمت کرتے ہیں۔ خدمت کے ِکسی ِحّصے میں کوئج لوگ

کو زیادہ سے زیادہ استمعال کریں جو تُونے ہمیں   نعمتوں ہو۔ بلکہ ہم اُن

 ایک دُوسرے کی خدمت کیلٔے دیئے ہیں۔

کبھی کم نہ ہو۔ ہم میں سے اُن کو  ہمارا تیری خدمت کرنے کا جوش 

میں دُعا کرتا ہوں   ۔نیک کام کرتے ہؤے تھک ُچکے ہیں قوت بخش جو

 اُنھیں حوصلہ دے۔  

 ( ۹: ٦ گلتیوں  ،۱۱-۱۰ : ۱۲)رومیوں

ن بھائیوں کی طرف  تُو ہمارا شافی ہے میں اپنے اُن مسیح میں بہ باپ،

ں۔ میں دُعا یآتا ہوں جو جسمانی تکالیف کا شکار ہ  سے تیرے سامنے

 قُوت بخش قُدرت اُن پر برس جأے۔ اُنھیں  یئہکرتا ہوں تیری ِشفا

  
جاتی  یسوع کے نام میں  یاںدے اور ازسِرنو تازہ کر اُن کی تمام بیمار

عا کیجیئے  دُ  )اُن کیلۓ  . . . . . .کرتا ہوں پر دُعا خاص طور۔ میں رہیں

جنھیں آپ نام بنام جانتے ہیں( باپ! میں اپنی جماعت میں اُن کو تیرے 

سامنے الکھڑا کرتا ہوں جو شک اور بے اعتقادی سے لڑ رہے ہیں میں 

اُن کو   ۔جاۓ  ہٹیسوع کے نام میں دُعا کرتا ہوں کہ شیطان پیچھے 

رتا ہوں رکھیں میں دُعا ک لگائےبخش کہ وہ اپنی نگاہیں یسوع پر  تُوفیق

 کے نشانات دے تاکہ وہ پیچھے نہ ہٹیں۔  یکہ اُنھیں تازہ ایمان اور بھالئ

 ( ۲٤ : ۹مرقس ،۲: ۱۲)عبرانیوں  

تاکہ   بھر دےلیٔے تازہ جذبے اور پاکیزگی کیلٔے بُھوک سے  اپنےہمیں 

بادشاہی اور راستبازی کو   قیقی طور پر وہ بنیں جو پہلےتیریہم ح

ی میں دُعا کرتا ہوں ہم پر اُن باتوں کو عیاں کر جو سچائ ے ہیں۔تڈھونڈ

 جاتی ہیں۔ لےسے تیرے قریب  

 ( ۳۳: ٦  متی ،۲: ۱۱۹)زبور

ایمانداروں کی جماعت ہم بڑھتے جایئں اُن کیلئے جو ہمارے ُمنہ   بطور

طالب اور  سے برکت پاتے ہیں، جو ایک دُوسرے کے ساتھ ُصلح کے  

کوشش میں رہتے ہیں۔ ہم برادرانہ محبت رکھیں اور ایک دُوسرے کے  

 ساتھ نرم دل اور فُروتن بنیں۔ 

 ( ۱۲-۸ : ۳پطرس ۱)

باپ میں دُعا مانگتا ہوں کہ تیرا کالم کثرت سے ہم میں سکونت کرے  

میں دُعا کرتا ہوں باپ کہ فقط   تاکہ ہم تیرے کالم سے لبریز ہو جائیں۔

ُگناہ کیلٔے جو بہانے ہم بناتے ہیں   رے لیٔےمعیاِر زندگی ہو۔تیرا کالم ہما

 اُنھیں ختم کردے اور ہمیں یسوع کا ہمشکل بنادے۔

 ( ۲۰-۱۹ : ۱، ۱٦ : ۳)ُکلُّسیِوں

  چاہتاِدل کی قربانی  خستہباپ تونے فرمایا ہے کہ تُوشکستہ روح اور 

ہے۔ میں دُعا کرتا ہوں ُخدا وند ہم میں سے تکبر کو مٹادے اور ہمیں 

 ۔ عطا کر کا تحفہ توبہ

 ( ۱۷-۱٦ : ۵۱)زبور

ہماری بات چیت میں، ہماری پسند میں اور اُن مفامات میں جہاں ہم 

ہم کھاتے ہیں یا پیتے   جو  سر بُلند ہو اور تجھے جالل ِملے۔ تُوجاتے ہیں 

م تیرے ہیں اور رکھیں کہ ہ ہمیشہ یاد یں ہم یہ ہیں یا جو کچھ ہم کرتے ہ

 سب کچھ کریں۔ یہ   تیرے جالل کیلۓ 

 ( ۳۱: ۱۰کرنتھیوں ۱)

بنیں جن کی تجھے تالش ہے وہ   پرستارباپ میں  دُعا کرتا ہوں کہ ہم وہ 

کرتے ہیں۔ ہمارے ِدل کی آنکھیں   پرستش سے یجو ُروح اور سچائ

باتوں کو ظاہر کر۔ کیونکہ تُونے فرمایا ہے کہ تُو  پوشیدہکھول اور 

ُمجھے   کی خواہش کرتا ہے، ُخداوند ہمیں ِدکھا، یہمارے باطن کی سچائ

 رکھا ہے۔  ِدکھا، کہاں میں نے ابھی تک اپنے ِدل کو تجھ سے روک

 ( ٦ : ۵۱زبور ،۱۱: ۲۸ ایوب ،۱۸: ۱ افسیوں ،۲٤-۲۳ : ٤)یوحنا 

میں اپنے بہن بھائیوں کیلٔے دُعا کرتا ہوں اور مانگتا ہوں کہ ہم سب اِس  

 طریقے سے دوڑ میں دوڑیں کہ انعام پانے کے قابل ہوں۔   

 ( ۲۷: ۹کرنتھیوں ۱)



اور   سے زیادہ ِدکھائی دےہماری روزمرہ زندگی سے یسوع زیادہ 

 بطور ری بیداری میں یسوع کا نقش رہ جأے۔ میں دُعا مانگتا ہوں کہاہم

قادر نام میں  کا ہر قلعہ یسوع کے  ہماری بُری عادت لوگ  تیرے

، ہمیں صاف کر اور پاک  باپ بھیدوں کو منکشف کر ہو جأے۔ مسمار

 بنا۔

 ( ۱۱: ۲۸)ایوب

 
اُن خدمتوں کیلٔے ہمیں "قِد ُخداوندی" کے خواب دے جن کی تُو ہم سے 

اور ہمیں اپنی  ہمارے ایمان کی کمی معاف فرما، تکمیل چاہتا ہے۔

 بنا۔  دلیربادشاہت کیلٔے خطرہ مول لینے والے 

 ( ٦، ۱: ۱۱)عبرانیوں  

ُخداوند یسوع مسیح ہماری مدد کر کہ ہم تجھ میں قائم رہیں اور تیرے 

لوگ ہونے کے ناطے ہمیشہ قائم رہنے واال ُروحانی پھل الیئں اور ایسا  

 ہیں۔ شاگردکرنے سے یہ ظاہر کریئں کہ ہم تیرے سچے 

   (۸ -۵: ۱۵)یوحنا

کو کٹتے ہوئے اور فصل کہ  عنایت کرمیں دُعا کرتا ہوں کہ ہمیں 

مسیحی  غیرمیں  ۔دیکھیں ہوئے ُروحوں کو یُسوع کی پہچان پاتے

خاندان کے افراد جو ہماری   اپنے ساتھ کام کرنے والوں، دوستوں،

  کہ اُن کی ہوںسے منسلک ہیں کیلٔے دُعا کرتا   ایمانداروں کی جماعت

جھ میں ہمیں تیار کر کہ ہم اُس اُمید کی جو ت  تیرے لیٔے بڑھے۔ نّاتم

)اپنی زندگی میں موجود   (۱۵:  ۳پطرس ۱) رکھتے ہیں وجہ دے سکیں۔

 . . .ع کو نہیں جانتےواُن کیلٔے نام لے کر دُعا کیجیئے جو ابھی تک یس

. . . . ) 

اُس پر  جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم   سے بچا۔  ِزر کی دوستیباپ ہمیں 

 قناعت کریئں یہ جانتے ہؤے کہ تُو ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ 

 ( ٦-٥ : ۱۳)عبرانیوں 

ہم اِس دُنیا   بطور تیرے لوگ  دُعا کرتا ہوں ہمارے ذہنوں کو نیا بنا۔ میں

 کریں ُخوصات  سے ہٹ کر اُن باتوں پرغوروکے فلسفوں اور تفریح

نیکی اور  دلکش اور  پسندیدہ، پاک، واجب، شرافت  کی، ،جو سچ

 یار ہو۔عہمارےدل اور دماغ میں آنے کیلٔے یہ م  تعریف کے قابل ہیں۔

 ( ۸: ٤  )فلپیوں

صرف کالم کو سنتے ہیں جو  تک وہ نہ بنیں بُڑھاپےسے  نیہم جوا

 جو اُس پر عمل کرتے ہیں۔  بلکہ وہ بنیں

 ہم فرمانبرداری کیلٔے ُچست اور آمادہ ہوں۔  (۲۲: ۱)یعقوب

،  افسردگیباپ میں اپنے اُن بہن بھائیوں کیلٔے دُعا کرتا ہوں جو 

میں دُعا مانگتا ہوں کہ وہ پاک  رہے ہیں۔ لڑپریشانی اور خوف  سے 

اور ہر خیال کو قید کر کے اُسے یُسوع کے تابع  ُروح سے قوت پائیں 

ہر قلعے کو ڈھا دے اور اُن اسیروں کو  (۵: ۱۰کرنتھیوں ۲) ۔کر دیں

 ۔ رہا کردے

ایک دوسرے سے محبت کرنے سے لوگ جانیں کہ ہم   اس طرح باپ

 ُروح کی یگانگی اور ُصلح کا بند ہماری رفاقت میں بڑھتا تیرے ہیں۔
ہماری مدد فرما کہ ہم کمال فروتنی اور ِحلم   (۳ -۲: ٤ )افسیوں جأے۔

  داشت کریں۔برکیسا تھ تحمل کرکے محبت سے ایک دوسرے کی 

 ( ۳ -۲: ٤ )افسیوں

باپ تُو نے وعدہ کیا ہے کہ تُو اپنے لوگوں کو اُن کی زندگیوں کے 

ہم میں   خوشی کا روغن عطا کرے گا۔ لے "راکھ کے ڈھیروں،، کے بد

اور نقصان کی یادوں بدسلوکی  ہ،سے بہت سے لوگ ماضی کے صدم

، میں دُعا ہ جذبات کو ِشفا دےستشک ہمارے! باپ سے لڑتے رہتے ہیں۔

 کرتا ہوں خوشی اور شادمانی کو ہم میں بحال کر۔  

ُخداوند یسوع تُو نے فرمایا کہ تیرا گھر تمام قوموں کیلٔے عبادت کا گھر  

دُعا میں   ایمانداروں کی جماعت ہے۔ اِسلیٔے میں دُعا کرتا ہوں کہ ہماری 

عزم رہیں جو ہم بڑھتے ہؤے وہ بننے کیلٔے پُرنظم و ضبط سیکھے۔ 

کی  اپنی ہر فکر تجھ پر ڈالتے ہیں جو تیری کلیسیا کیلٔے ''دیوار 

ترک نہیں  کبھی ہمیشہ دُعا کرتے ہیں اور"نگہبانی،، کرتے ہیں اور جو 

بڑی  ہؤے اور آخری  ہوتےبحال  ،تبدیل زندگیاں ہمتک  جب "کرتے

 دیکھیں۔ فصل کی کٹائی کو

 ( ۸-۱ : ۱۸ ،لوقا ۷-٦ : ٦۲ یسعیاہ ،۷: ۵پطرس ۱، ۱۷: ۱۱)مرقس

میں زندگی   ایمانداروں کی جماعتباپ میں دُعا مانگتا ہوں کہ ہماری 

ہو۔ میں  ہم پر برپا  انقالِب بحالی کیوح ک دے۔ پاک رُ نُروح پھو یکی نئ

ہم  (۵ : ۳۷دُعا کرتا ہوں ہمیں تبدیل کر، ہماری تجدید کر!)حزقی ایل

 پاک ُروح کی مزاحمت نہ کریں۔ پر طور  بھی ِکسی



  پاسبانوں کیلٔے ُدعا 

 

 اپنے پاسبان کے نام سے مندرجہ ذیل ُدعا کیجیئے۔ 

ل و د   اُس کے  باپ میرے ُروحانی پیشوا کو ہر طرف سے آرام بخش۔ 

ماغ کی نگہبانی کر اور اُ  ایمانداروں کی  ۔ ہماری  ُصلح کا لباس پہناسے د 

  کیلٔے تیرے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کیلٔے آج اُسکا جماعت

میں اُسکے   کی دخل اندازی نہ ہو۔   ابلیس اُس میں دُشمن  راستہ صاف کر

 سےکہ یسوع کے نام منت کرتا ہوں لیٔے دُعا میں کھڑا ہوتا ہوں اور 

الف ہیں دُور ہوتی جائیں، تاریکی کی تمام قوتیں جو اُسکے میں ایمان   خ 

کو اختیار میں لیتا ہوں جو تیرے ُروح  یاُس کٹائفصل کی  ھ کے سات

کے ذریعے آسمان کی بادشاہی سے   ایمانداروں کی جماعتہماری  سے 

ُخداوند تیرا ُشکر ہو کہ ہر دفعہ دُشمن سیالب کی طرح آتا     آنے کو ہے۔

ح اُس کے خالف اُٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اُسے اُڑا دیتا ہے لیکن تیرا ُرو

اپنے پاسبان اور کلیسیا کی ساری فتح کیلٔے تیرا ُشکر ادا کرتا  میں  ہے۔ 

میں تیرا     ہوں اور دُعا کرتا ہوں کہ اُس کی تمام ضروریات کو پورا کر۔

ُشکر گذار ہوں کہ تُو بچانے پر قادر اور غالب آنے کے قابل اور دُشمن  

کی ہر چال کو مات دیتا ہے جو اُسے بیدل کرنے کیلٔے آزمائش میں 

 ! ہیلیلویاہ تی ہے۔ڈال

اور ہر فیصلے میں اپنے    عطا کرکو برداشت اور حوصلہ  پاسبانمیرے 

باپ اپنے  ۔اُس پر پاک ُروح کا مسح ہو  کر۔ یُروح سے اُن کی راہنمائ

ل کو زندہ کر۔ تیرے لیٔے اُسکی محبت بڑھے اور   کالم سے اُسکے د 

پھولے۔ آج کے د ن  دی اور محبت پھلے راُس کی ہمد  کیلٔے   اپنے گلہ

اپنی شادمانی سے اُسے قوت بخش اور پاک ُروح سے اُسکی حوصلہ  

 حانی بیٹے اور بیٹیوں کی یادہانی کرا۔ وکر اور اُسے اپنے رُ  یافزائ

لم   باال کی طرف  ا عرتا ہوں کہ اُسے وہ حکمت بخش جو میں دُعا ک 

  اورَرحم   ،پرہیز، تربیت ،حلیم  ،سارملن و پاک ہے،وہ حکمت ج ۔سے ہے

  یاُسے بُرائ .ہےمخلص ،غیرجانبدار اور ئیاچھے پھلوں سے لدی ہو

باپ اُس پر اپنی برکت   سے اور انسان کے خوف کے پھندے سے بچا۔

کھائ نچھاورکر دے اور اُس کے   ییسوع زیادہ سے زیادہ اُس میں د 

میں یہ سب کچھ اُس کے    ہاتھوں کے کام کو مضبوطی سے قیام بخش۔

اور ُخداوند یسوع میں اپنے  ں مانگتا ہوں جو کلیسیا کا سر ہے۔نام می

 آمین  پاسبان کیلٔے تیرا ُشکر کرتا ہوں۔

  یعقوب ،۵ : ٤٤زبور ،۱۹: ۵۹ یسعیاہ ،۱۹: ۱۰ لُوقا ،۱ : ۷ سیموئیل۲ )
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    ُدعشہر اور  قوم کیلٔے  پڑوس،

 شہر اور قوم کے لئے دعا کریں۔   

) نام ( پر تیرے کالم کا اعالن کرتا ہوں کیونکہ زمین   باپ اِس شہر

میں رہتے ُدنیا اور سب جو اِس  ،ہر چیز جو اس میں ہے تیری ہے،

اور  !باپ تیرا ہے قوم کا نام ( باپ تیری ہے، )شہر() ہیں تیرے ہیں۔

تمام لوگ تیری میراث ہیں۔ آج کے ِدن میں ُدعا کرتا ہوں کہ اِس قوم  

اور خوابوں اور رویا اور  اُنڈیلَسر بُلند ہو۔ اپنا پاک ُروح  میں تیرا نام

ں پر اپنے آپ کو  کے لوگوں کے ِدلو ُملککی بدولت اِس  ءاپنی کلیسیا

میں ُدعا کرتا ہوں کہ اپنے پیار اور َرحم کی نہر کے طور  ظاہر کر۔ 

  یسوع کی محبت میرے ہر لفظ ، مجھے استعمال کر۔ ہمیں استعمال کر،

ُروح سے  اور کاموں سے عیاں ہو۔ مجھے اپنے پاکمیرے خدوخال 

روشنی بخش کہ تاریکی میں نمک اور  قُوت  معمور کردے اور مجھے 

ُخداوند یسوع مسیح تو اِس سر زمین میں سرفراز ہو !   کی مانند بنوں۔

  تو اِس قوم میں جالل پأے ! کیونکہ تو مسیح  ہے زندہ ُخدا کا بیٹا۔

کے قادِرنام میں   تیرے عالوہ کوئی ُخدا نہیں۔ اور میں یہ  سب یسوع 

 آمین  مانگتا ہوں۔ 

 

ہے، قومیں تیرے ہاتھ میں  تُو جو تمام چیزوں کو یکجا رکھتا  اے ُخدا

(  شہر اپنی حاکمیت میں مجھے یہاں رکھا ہے۔اِس )ُملک،تو نے  ہیں۔

میں   یال کاِمل ہیں۔ کی راہیں اور خ کس  کے اس دور میںمیں تاریخ 

اپنے آپ کو  تیرے حوالے کرتا ہوں۔ تیری مرضی ہے کہ کوئی سزاوار 

پہنچے اور تیری مرضی نہ ٹھہرے  بلکہ ہر ِکسی کی توبہ تک نوبت 

ہماری  کے مطابق میں ُدعا مانگتا ہوں کہ ہمارے درمیان ایسا ہی ہو۔

ہم میں سے جو کھوُچکےاُنکے   کلیسیا میں نئے ایماندار پیدا ہوں۔

  کی جأے۔سامنے انجیل قدرت اور ،پاک  ُروح اور کاِمل یقین سے پیش 

میں  ہ .نہ صرف الفاظ سے بلکہ ہماری زندگیوں  کے وسیلہ سے

خوشبو کو   مسیح کیر طرف کہ ہر موقعہ پرہم ہ  ،مجھے سکھا ، سکھا

ہمیں اجازت دے میں ُدعا کرتا ہوں کہ  مجھے اجازت بخش    پھیالئیں۔

ہ  بنیں۔ کٹائی کا ِحص ہفصل کی  کہ ہم آخری  دور کی  تاکہ یسوع جو بر 

ہے اپنی قربانی کا انعام حاصل کرسکے۔ میں اُسکے قاِدر نام یہ سب  

 کچھ مانگتا ہوں۔آمین   
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    پڑوس شہر اور قوم کیلٔے ُدعا )جاری ہے(

    پڑوس کے لئے دعا کریں۔      

 

کرتا ہوں کہ تُو نے مجھے اِس پڑوس   اور تعریف باپ میں تیرا ُشکر

اِس گلی اِس گھر میں رکھا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے لیٔے تیرے  

اور اِرادے کاِمل ہیں اور تُونے مجھے یہاں اِس لیٔے رکھا   منصوبے

میں   میں ِحّصہ لے سکوں۔ ہ میں اِس پڑوس کیلٔے تیرے منصوبہہے ک

میں دیکھ سکوں جہاں تُو کام  ُدعا کرتا ہوں کہ میری آنکھیں کھول کہ 

جب   ۔ جاؤںاشتیاق سے اُس میں داخل ہو  کہ میری مدد کر کرتا ہے اور

کے  اور اُن کو خوش آمدید کہوں یا اُن  تسلیم کروںمیں دوسروں کو 

ِدکھائی دے اور   میںہیں تو یسوع مجھ پاس پہنچوں جو میرے اِردِگرد 

قُدرت اور حُضوری   باپ! ُروحِ پاک کی کا نُور چمکے۔ اُسکی حضوری 

تا کہ میں دوسروں کو تیرے قریب ال  میری سکونت گاہ پہ برسے

جن کا میں سامنا کرتا ہوں اُن کے دل کی آنکھوں کو کھول اور  سکوں۔

اُس گلی )نام سے( کیلٔے جہاں میں   میں ۔تُجھے جاننے کی بُھوک دے 

 سامان اور اشیائے ُخوردنوشرہتا ہوں اُن جگہوں پر جہاں سے میں  

ہوں۔ اندھی آنکھیں کھول اور اسیروں  مانگتاتیری برکت  خریدتا ہوں

 اورپر یسوع ظاہر ہو لوں دے! جو میرے اِردِگرد ہیں اُن کےِ کو رہائی د

میری میں  خدمتا کرتا ہوں۔ میں اُنھیں )نام سے( تیرے سامنے الکھڑ

مدد کرکہ میں اُن تک جن سے میں ِملتا ہوں تیری محبت اور َرحم پہنچا 

سکوں۔ میں ُدعا کرتا ہوں کہ مجھے استعمال کرکہ میں اپنے پڑوس  

عالیشان کپڑے میں بُنا جا   کاِمل منصوبے کےاور شہر کیلٔے تیرے 

 سکوں۔  

 آمین   یسوع کے نام میں۔

 

 زبور ،١۳-١۲ : ۲۵ زبور ، ١٦ : ١۳۹ زبور ،١١-١٠ : ۳۳ زبور )

، ٤ : ٤ کرنتھیوں۲، ١۸: ١ افسیوں  ،۲۸: ١۸ زبور ،١٦-١٠ : ١٠۷

 (  ١۲ -۷ : ٤، ١۸: ۳ یوحنا١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 روزوں کے اتوار کیلٔے ُدعائیں -پہال اتوار 

 پہال اتوار

 صلیب 

ہوں جو تُو نے اپنے اور  ُگزار ُشکر  کتنا میں اُس راہ کیلے تیرا  باپ!

میں تیرا   میرے تعلق کیلٔے یسوع کی قربانی کے وسیلہ سے بنائی ہے۔

ُشکر گذار ہوں کہ تُو نے صحیح وقت پر جب میں کمزور اور ابھی ُگناہ  

میں ہی تھا مسیح کو میرے واسطے مرنے کیلٔے بھیج کر اپنی عظیم 

سے میری تجھ   وجہکی  محبت کا اظہار کیا۔ اور اب اُس پر ایمان النے

ُخداوند یسوع تیرا ُشکر ہو کیونکہ مجھے یاد   !ہہیلیلویا سے ُصلح ہے،

اُمید اور ُخدا کے بغیر تھا۔ لیکن اب تیری    ہے جب میں تجھ سے ُجدا تھا،

ُخدا کے   سےکے وسیلہ  نےبہاعظیم قربانی کی وجہ سے تیرے خون 

بندھن ے جس نے  نزدیک آُچکا ہوں۔ تو میری ُصلح ہے، کیونکہ تُو وہ ہ

 ۔ نیست کیا وہ دیوار جو میرے اور باپ کے درمیان تھی ،کو

جب میں نے اِسطرح زندگی   معاف فرماں کیلٔے ُخداوند مجھے اُن وقتو 

جیسے تیری قربانی کافی نہیں تھی اور اپنے نیک کاموں سے  ُگذاری  

پاک ُروح سے  کو ثابت اور پاک صاف کرنے کی کوشش کی۔  ُخود

مجھے یاد ِدال کہ تُو نے اپنے وسیلہ سے تمام چیزوں کا مالپ کروایا  

اور صلیب پر اپنے ُخون بہانے کے ذریعہ سے ُخدا سے میری ُصلح  

میں تیرا ُشکر کرتا ہوں کہ تُو نے مجھے اپنا اطیمنان دیا ہے اُس   کرائی۔ 

ا باپ میں سچا اطیمنان۔ اپنے  دُنیا دیتی ہے بلکہ ُخدطرح  طرح نہیں جس

دے کہ میں اپنے ِدل   تُوفیقاور مجھے  بخش پاک ُروح سے مجھے قوت 

کو مشکل میں نہ پڑنے دوں اور خوفزدہ نہ ہونے دوں۔  مجھے سچائی  

تیری  کا اسیر بنا کیونکہ میں ُخدا کے نزدیک الیا جا ُچکا ہوں۔ کیونکہ 

ہے اور    وُچکیہ ری ُگناہوں کیلٔے سزا پُوریسے میقربانی کی وجہ 

 میری ُخدا سے ُصلح ہو ُچکی ہے۔  

کی حقیقت میرے ِدل کو ایک بار پھر  جکڑے   سچایئوں اِن! ُخداوند

 ہو جائیں۔ بحاللے۔ میری زندگی تبدیل ہو جائے ،میرے تعلقات پھر سے 

میری حمدوثنا کبھی نہ ختم ہونے والی ہو۔ میرے خوف اور ہچکچاہٹ  

سے مجھے نجات ِدال  اِس کی بجائے میں پُورے اعتماد کے ساتھ  

یں داخل ہو جاؤں اور اپنے دوسروں کے ساتھ "انجیل کی زندگی ،، م

آسمانی باپ تک پہنچوں کیونکہ تُو میرے سے پہلے جا ُچکا ہے۔ ُخداوند 

یسوع میں تیری پرستش کرتا ہوں کیونکہ تُو ُخدا کا بّرہ ہے جو جہان  

کے ُگناہوں کو اُٹھا لے جاتا ہے، جو میرے گناہوں کو اُٹھا لے گیا۔  

یں تیرے قدوس نام کی تعریف ُخداوند یسوع میں تیرا ُشکر کرتا ہوں، م

  کوکے ِدن معافی اور قبولیت کے پرچم تلے چلنے   کرتا ہوں اور آج

 ہوں۔  اپناتا

 : ۱ ُکلُّسیِوں ،۱٤ - ۱۲: ۲افسیوں ،۱: ۵  رومیوں ،٨،٦ : ۵ رومیوں )
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 کیلٔے ُدعائیں  اتوارروزوں کے 

 دُوسرا اتوار 

 صلیب 

میں تیرا کتنا ُشکر گذار ہوں اور تیرے قدوس نام کی تعریف کرتا  ! باپ 

ہوں کہ عین وقت پر جب میں اپنے ُگناہ میں کمزور ہی تھا تو تُو نے 

صلیب پر اپنے خون  کیلٔے بھیجا۔یسوع کو میرے گناہوں کیلٔے مرنے 

سب کے   کیلٔے یسوع تیرا ُشکر ہو۔  ےسے میرا ابدی کفارہ دین نےبہا

ایک دفعہ کی قربانی نے مجھے باپ کے سامنے   ُگناہوں کیلٔے تیری

سے باہر ہے کیونکہ   میری سمجھ  یہ کیسے ہو سکتا ہے، پاک بنا دیا۔

کتنا ُشکر گذار ہوں اور میں لیکن میں تیرا  میرے ُگناہ بہت بڑے ہیں،

ُخداوند یسوع تیرا ُشکر ہو کہ تُو  تیرے کالم کی سچائی پر کھڑا ہوں۔

راہ اپنی قربانی کے   نے مجھے دھوکر پاک کیا اور ایک نئی اور زندہ

 سکوں۔ آ سبب سے کھول دی تاکہ میں ُخدا کے نزدیک 

کیلٔے  مجھے معاف کر میں دُعا کرتا ہوں اُن اوقات   معاف کر،  مجھے

جب میں نے تیری عظیم قربانی کا سامنا کرتے ہوئے جمائیاں لیں اور 

میں دُعا کرتا   کی اجازت دی۔ پر قابض ہونےِحسی کو اپنی زندگی  بے

ہوں میرے ِدل کو دوبارہ زندہ کر۔ مجھے معاف کرکہ میں نے تجھے  

کی طرف پلٹا حتٰی کہ ُگناہ کی   منصوبے"ُخداوند،، پُکارا اور پھر اپنے 

 میں دُعا کرتا ہوں مجھے مستقیم ُروح بخش۔   طرف لوٹا۔

"نجات دہندہ،،   تجھےموقعوں کیلٔے معاف فرما جب میں مجھے اُن    

 اپنے حاالت کو قابورہائی اور  ،ارتا ہوں اور پھر اپنے آپ کو بچانےپُک

ہے۔ اور میں  وندفقط تُو ہی ُخدا میں کرنے کی راہیں تالش کرتا ہوں۔

   کو تیری مرضی کے حوالے کرتا ہوں۔  اپنے آپ

تیری صلیب پر مکمل   مجھ پر َرحم کر۔ مجھ پر َرحم کر۔ ُخداوند یسوع

ہے میرے سامنے  تا عظیم محبت کا اظہار کر تا ہے، رہائی بخشکام جو

ایک بار   روزّمرہ زندگی پر سوختہ ہو۔ِدکھائی دے اور  میری صاف بڑا 

جب تک   سے میرے ِدل کو جکڑ لے۔ جاللپھر صلیب کی عظمت اور  

اور میرا ِدل صبر سے  میری زندگی کی تمام َمیل کو تُو ضائع کر دے 

کرے۔ اپنے ُروح سے مجھے ِسکھا کہ اِس سے کیا ُمراد  تیری پیروی 

ہے کہ میں اپنی صلیب اُٹھا کر تیرے پیچھے چلوں، اپنی خودی کا انکار  

ور تیرے لیٔے اپنی جان کھو کر اپنی جان بچاؤں، کیونکہ تُو کروں ا

کے ُگناہوں اُٹھا لے جاتا ہے،  نُخداوند یسوع ُخدا کا بّرہ ہے جو جہا

اُن چیزوں کیلٔے میں یسوع   اپنے بڑے دُکھ کا انعام حاصل کر سکے۔

 کے نام میں دُعا کرتا ہوں ۔ 
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 کیلٔے ُدعائیں  اتوارروزوں کے 

 تیسرا اتوار  

 صلیب  

 فاتحانہ میں مجھےکرتا ہوں کہ تُو ہمیشہ مسیح   یہ اداباپ میں تیرا ُشکر

ہے!  اے ُخدا میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ اِس راہ   گشت کراتا

۔  اپنی راہ چل فتح کے نور میں چلنے کی بجأے  کی پیروی نہیں کرتا۔

 خوف سے ُسکڑ کر اندھیروں میں چلتا ہوں۔ میں 

ضائع ہو   میںچہ ظاہری طور پر کہ میں بے ِدل نہ ہوں اگر میری مدد کر

رہا ہوں اور تاریکی بہت بڑی ِدکھائی دیتی ہے۔ مجھ میں تیری ُروح کی  

  بروز نیا بنا۔سے مجھے روز کے وسیلہ  اور قدرت  ی حضورُ 

یاد ِدال کہ ہلکی پُھلکی اور دَم بھر کی مشکلت جن کا   مسلسلمجھے  

میں سامنا کرتا ہوں اِن سے مجھے وہ ابدی جلل حاصل ہوگا۔ جو  

کیونکہ تُو    بڑھ کر ہے۔ از حد مجھے پیش آنے والی مشکلت سے 

 ر سے بہت بڑا ہے۔ ُخداوند یسوع جو مجھ میں ُمقیم ہے شری

  پہچانے میں صلیب کی فتح میں چل سکوں، اور میری س لمحاِس ِدن اِ 

میں   فقط تجھ میں ہو۔ میں دُعا کرتا ہوں میری زندگی کے بیابان میں،

آِب حیات  چلنے سے تیرے ساتھ  میرا بن سکوں،تعلیم دینے کے قابل 

کے چشمے ُخشک جگہوں میں پھوٹ نکلیں۔ تیرا ُشکر ہو مسیح یسوع 

مجھ سے محبت کی اور اپنا آپ میرے لیٔے  کے وسیلہ سے، جس نے  

مجھے یاد ِدال کہ زندگی میں  دے دیا، میں فاتح سے بھی بڑھ کر ہوں۔

 بلکہ تیری ہیں۔ جن لڑائیوں کا سامنا میں کرتا ہوں وہ میری نہیں ہیں،

تجھے نہیں جانتے اُن کی طاقت گوشت کا بازو ہے لیکن  کیونکہ وہ جو 

 میرے ساتھ ہے اور میری طرف سے  میری مدد کیلۓ   تُو میرے ُخدا،

    ہوں مجھے مضبوط بنا۔ منّت کرتااِسلیٔے میں تجھ سے    لڑتا ہے۔

مجھے خوفزدہ ہونے سے اور کم ہمت   جرأتمند بننے میں میری مدد کر۔ 

ں  رکھ بلکہ مجھے یاد ِدال کہ جہاں کہیں میں جاتا ہو محفوظہونے سے 

جس کا میں سامنا    آزمائشہر   ،ہر فیصلے میں جو میرے سامنے ہے

باپ تیرا ُشکر ہو کہ میرا یسوع کی فتح   کرتا ہوں تُو میرے ساتھ ہے۔

معموری بخشی ہے کیونکہ   میں میں حّصہ ہے، کہ تُو نے مجھے مسیح

 میں اُس میں ہوں۔

اپنی ُروح سے مجھے قوت دے کہ میں اپنی نگہبانی کروں کہ میں ! باپ

 شخصور طاقت واال میں جرٔات اایمان میں مضبوطی سے کھڑا ہوں کہ  

تاکہ میں دوبارہ ُغلمی کے جؤے   کروں،  کچھ سبمیں پیار ں اوربنو

کچھ یسوع کے نام میں مانگتا  ُجتوں بلکہ فتح میں چلوں یہ سب نہ میں

 میرا فتح مند نجات دہندہ ۔ آمین  ،ہوں
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 روزوں کے اتوار کیلٔے ُدعائیں -چوتھا اتوار 

 چوتھا اتوار 

 صلیب 

تیرا ُشکر ہو ُخداوند یسوع کہ تُو میرے ُگناہوں کو اپنے بدن پر لے کر  

اعتبار سے مر کر راستبازی   کہ میں ُگناہ کے اسیلئے صلیب پر چڑھ گیا 

مار کھانے سے میں نے تیرا ُشکر ہو کہ تیرے  کے اعتبار سے جیوں۔

 ۔ ِشفاپائی ہے

تجھ   ا جب میںاوقات کیلٔے معاف فرم میں دُعا  کرتا ہوں کہ مجھے اُن

راستبازی کے اعتبار سے نہیں  سمجھتا ہوں،   معمولیمیں رہائی کو 

 ُغالمی کے جؤے میں ُجتنے دیا۔ اور میں نے اپنے آپ کودوبارہ ۔جیتا

کیونکہ میں جانتا ہوں کہ   حم کر ُخداوند اور مجھے ِشفا دے،مجھ پر ر  

مجھے اپنے ُروح سے ِسکھا کہ    ۔ کیا ہے میں نے تیرے خالف ُگناہ

راستبازی کو تالش کرنے سے کیا ُمراد ہے تاکہ   ،کیلٔے جینا راستبازی

میری زندگی میں   تُو یسوع مجھ میں زیادہ سے زیادہ ِدکھائی دے اور 

 ہمیشہ قائم رہنے واال ُروحانی  پھل پیدا ہو۔

گوشے کو  ہر بند دل کے میں دُعا  کرتا ہوں کہ تُو میرے  یُسوع ُخداوند

اپنے  اور اُن کو اُن جگہوں کو جن سے میں نا واقف ہوں  ،کھول دے

عیاں کر۔ فقط تُو ہی میرے ِدل کے  کے وسیلہ سے ُروح  کے نور

میں دُعا کرتا ہوں کہ  شکستہ اور زخمی حصوں کو ِشفا دے  سکتا ہے۔

  بینائی کو بحال کر۔میری  ،ہی ُگناہ میں نابینا ہو جاتا ہوںجہاں میں اپنے 

جہاں دُشمن مجھے دبا رہا ہے اور مجھے تیرے ساتھ گہرے تعلق سے  

میں دُعا مانگتا ہوں کہ تُو  ! ُچھڑا ُخداوند مجھے  پیچھے کھینچ رہا ہے،

میرے شافی میری زندگی کے اُن ِحصوں کو جو ابھی تک تیری عظیم  

۔ فقط تُو  ۔شفقت کے اسیر نہیں ہؤے اُن میں مجھے مکمل آزادی بخش 

کو ِشفا دے سکتا ہے اور میں تجھے   حّصوںہی میرے ِدل کے پوشیدہ 

پاک ُروح مجھے بدل دے یہاں تک کہ میں مسیح کی   دعوت دیتا ہوں،

اور ہر اُس  مجھ میں سے تُکبّر کو نیست کر  شبیہ کے ہمشکل ہو جاؤں۔ 

  میرے ُروحانی سفرچیز کو جو مسیح میں میرے بہن بھایئوں کے ساتھ  

 ہے۔  روکتیُگناہوں کا اعتراف کرنے اور ِشفا پانے سے  ،بتانےکو 

ُخداوند میں تیری ستائش کرتا ہوں کیو نکہ فقط تُو ہی مجھے ِشفا بخشتا 

ہے! اور میں اپنے بدن، ُروح اور ذہن کی ِشفا یابی کیلٔے تجھ پر  

چیزوں کیلٔے میں تیرے صلیب پر  ُخداوند یسوع اِن  ۔بھروسہ کرتا ہوں

 کی وجہ سے اعتماد سے دُعا کرتا ہوں۔  مکمل کام
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 روزوں کے اتوار کیلٔے ُدعائیں -پانچواں اتوار

 پانچواں اتوار

 صلیب 

سے زندگی    کرگذارہوں کہ مسیح یسوع کے وسیلہباپ میں تیرا کتنا ش

کے ُروح کی شریعت نے مجھے ُگناہ اور موت کی شریعت سے رہائی 

صلیب پر میرے ُگناہ  ُخوشی سےبخشی! یسوع تیرا ُشکر ہو کہ تُو نے 

اور  پورے ہوسکیں۔ تقاضے راستباز کی قربانی دی۔ تاکہ شریعت کے

ہؤے کہ میں تیرا ہوں اور پاک ُروح مجھ میں   اب اے ُخداوند یہ جانتے

   خواہش کرتی ہے۔ اُن باتوں پر قائم رہے جن کی ُروح ذہنمیرا  ہے،

فطرت کے باقی گنہگار ہوں کہ میری میں یسوع کے نام میں دُعا کرتا

کے   پاک ُروح عقل کو کردے اور میری تُو مسمار قلعوں کو تمام ماندہ

میں آج کے ِدن   ۔ کردے پیدامیں کرکے میری زندگی میں امن  اختیار

کاموں کو موت کے گھاٹ   بُرے کرتا ہوں کہ میں اپنے جسمانیانتخاب 

ل کو اِس دُنیا میرے دِ  اُتاردوں تاکہ میں حقیقی طور پر زندہ رہ سکوں۔

 دے اور میرے ہاتھوں کو اُن فانی چیزوں میں  کی چیزوں سے پھیر

  توفیقہوا ہوں۔  مجھے لپٹا سے دُور رکھ جن سے میں ابھی تک  ٹٹولنے

 ۔زندگی ُگذاروں فرزندتیرا بطور کہ میں 

میں دُعا کرتا ہوں کہ  میں تجھ پر اپنے ایمان میں ثابت قدم رہوں۔ 

  کامل صلیب پر اُسکے مجھے پاک عزم دے کہ میں مسیح میں رہائی جو 

زندگی   بوجھ تلے  نہ کہ گناہ کے وسیلے سے ِملی زندہ رہوں، کام کے

نا   انکار کرنے سے، ش سے،ہ میں آزمائک جھے قوت دےم  ُگذاروں۔

مجھےاُن  ا نتخاب سے دُوررہوں۔  خیاالت، گفتگو، پاک چال چلن،

اِس طرح زندگی گذاری جیسے    معاف فرما جب میں نےطریقوں کیلۓ 

ڑاہے  واقعی میرا گناہ بہت ب ناکافی ہے۔ میرے گناہوں کیلٔے تیری قُربانی

ت اور  مجھےاپنی ِخلع بھی بڑھ کر ہے تُو نے لیکن تیرا فضل اُس سے 

  دعوت دی۔ضافت کیلٔے انگوٹھی دی اور مجھے اپنے دستر خوان پر 
اُن طریقوں کیلٔے    بولنے اور زندہ رہنے کے باپ مجھے سوچنے،

معاف فرما جب میں نے اِس طرح زندگی ُگذاری جیسے میں تیرے گھر  

میں زندگی گذارنے کیلٔے   تاریکیوں ۔فرزندہوں نہ کہ تیرا میں ُغالم 

   مجھے معاف کر۔

  آج کے دن اپنے روُح سے مجھے طاقت بخش جو مُجھ میں کام کرتا ہے

  دلیری سیح میں دی ہےنے ُمجھے م جو تومیں اُ سں ر ہا ئی  کہ میں

  ہے، آزادیتیرا ُشکر ہو کہ جہاں ُروح ہے وہاں  سے زند گی ُگذاروں۔

ُجو تجھ   کا  آزادیس لیکن میں دُعا کرتا ہوں کہ میری مد د کر کہ میں اِ 

کو ِکسی  آزادی   ستعمال نہ کروں اور نہ ہی اِساز میں ہے کا ناجائ

مجھے    ۔استعمال کر سکوںطورپر   کے  رکاوٹدوسرے کی راہ میں 

کےا ندھیروں سے باہر نکلوں اور تیرے قوت بخش کہ میں اپنی زندگی 

استبازی کو  ر کہ میں عظیم نُور میں ُچلوں اور میں آج اعالن کرتا ہوں

    آمین۔ ُچن لیتا ہوں یسوع کے نام میں ۔
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 روزوں کے اتوار کیلٔے ُدعائیں -چھٹا اتوار

 ھٹا اتوار چ

 صلیب 

اور   مین پر آیا میں کیسے تیرا ُشکر ادا کروں کہ توز !یسوع ُخداوند

سے میری جان کے  اپنی موت  صلیب پر میری انسانیت کو بانٹا اور

مجھے موت کی   ۔کر دیا جسے موت پر قدرت حاصل تھیدُشمن  کو تباہ 

سے رہائی بخشنے کیلٔے تیرا   شکنجےاور ُگناہ کے  ڈر کے ُغالمی

جانے کیلٔے تیرا  ُشکر ہو۔ میرے گناہوں کا کفارہ بننے اور تیرے آزمأے 

سکے۔ کیونکہ تُو ُشکر ہو تاکہ جب میں آزمایا جاؤں تو تُو میری مدد کر 

ُخدا باپ کے ساتھ میری    کاہن، میرا سردار سوع ہے، ُخدا کا بیٹا،ی

شفاعت کرنے واال جو میری کمزوریوں کیسا تھ ہمدردی رکھتا ہے  

ہوئی جبکہ  سے آزمایا گیا جیسے میری آزمائش  کیونکہ تُو ہر اُس طرح

والی   یہ جانتے ہوئے کہ میرے لیٔے ڈرنے تُو ُگناہ سے واقف نہ تھا۔ 

کوئی چیز نہیں کیونکہ تُو میرے سے پہلے جا ُچکا ہے۔ اعتماد کے  

تاکہ جب مجھے   ساتھ تجھ تک رسائی حاصل کرنے میں میری مدد کر۔

میں اعتراف کرتا   ضرورت ہو تو میں َرحم اور مدد حاصل کر سکوں۔

سے بڑی ضرورت تُو ہے۔ تیرے بغیر میں  ہوں کہ ُخداوند میری سب 

  کچھ بھی نہیں۔

قُوت  ُخداوند یسوع فقط تُو مجھے آزمائش کے خالف کھڑا ہونے کی 

طور پر تیری   یسوع مجھے بنیادی ۔بخش سکتا اور تبدیل کرسکتا ہے

   طور پر تبدیل کر۔باطنی و ظاہری  ضرورت ہے کہ مجھے 

 کی میں ُخداوند یسوع میری زندگی میں کئی رشتے ہیں، وہ لوگ جن 

  بعض تیری ضرورت ہے، شدّت سےجنھیں  ،بڑی پرواہ کرتا ہوں

دُوسروں کو ابھی تیرے نام  جانتے ہیں کہ اُنھیں تیری ضرورت ہے،

)نام لے کر اُن کیلٔے دُعا کیجیئے جو آپ کی   سے باُلیا جانا باقی ہے

ُخداوند (       کی ضرورت ہے  سے ملنےیں یسوع زندگی میں ایسے جنھ

  ہے۔ے اور اِسے نجات دہندہ کی ضرورت یسوع دُنیا انتہائی شکستہ ہ

میں تیرے  َرحم کر اُن مقامات اور اُن لوگوں کو ، َرحم کر ُخداوند

   سامنے التا ہوں جنھیں تُو نے میرے ِدل میں رکھا ہے۔ 

  مکمل طور پر بچایا ہے۔ مجھے میں تیرا کتنا ُشکر گذار ہوں کہ تو نے

  اہ کے عظیم قرض کو منسوخ کردیا۔ موت نے میرے ُگن صلیبیتیری 

  جو تُو مجھے اُس میراث کو میں تُجھ سے منّت کرتا ہوں کہ !ہہیلیلویا

  جھلک بخش۔ تازہ یں اور تیرے وسیلہ سے پائی ہے کیمیں نے تجھ م

بتیں اور میری زندگی میں تمام کمتر مح ،رہیں ٹکیّ میری نگاہیں تجھ پر 

میں زیادہ  تباہ ہو جائیں۔ میرے لیٔے صلیب کو سہنے کیلٔے تیرا ُشکر ہو۔

سے زیادہ تیری شبیہہ کے ہمشکل بنوں تاکہ تُو مجھ میں اور میرے  

کیونکہ تُو ُخداوند   وسیلہ سے اپنی قربانی کا انعام حاصل کر سکے۔

اور میں یہ   ہے۔ الئق ہیتُو ہے الئق ع تُو ُخداوند یسو ہے،الئق یسوع 

 تمام چیزیں تیرے قاِدر نام میں مانگتا ہوں۔ 
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 کیلٔے ُدعائیں اتوارروزوں کے  - ساتواں اتوار

 ساتواں اتوار

 صلیب 

ُخداوند یسوع تُو نے فرمایا کہ قیامت اورزندگی تُو ہے اور اگر کوئی 

یسوع میں ایمان رکھتا  ! تجھ پر ایمان التا ہے تو وہ بھی زندہ رہیں گے

جوُمردوں میں   دُنیا کا نجات دہندہ، زندہ ُخدا کا بیٹا، تُو مسیح ہے، !ہوں

فرشتے اور   آسمان پر گیا اور ُخدا کے داہنے ہاتھ  پر ہے۔ سے جی اُٹھا،

نے موت اور   تُو ہیلیلویا!! اختیارات اور قدرتیں تیرے تابع کی گئی ہیں۔

  قبر پر فتح پائی ہے۔

ھے جاننا چاہتا ہوں اور اپنی تجُخداوند یسوع میں حقیقی طور پر 

 اپنے مّرہ زندگی میں جی اُٹھنے کی قدرت کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔روز

کیونکہ  ہے، ُروح سے مجھے ِدکھا اور مجھے ِسکھا اِس کا مطلب کیا

جی اُٹھنے کی   اِس میں اِس کی عظمت کو سمجھنے سے قاصر ہوں!

کہ میری زندگی   کرتا ہوں  منّتمیں تجھ سے   ،قدرت کی روشنی میں

  ،میں دُعا کرتا ہوں مجھے تبدیل کر گذارنے کے طریقے کو بدل ڈال۔ 

اور اعتماد کی خصوصیات ہمیشہ دلیری  تجھ میں  ،میری زندگی میں

عکس نظر آٔے کیونکہ میرا    رہیں اور مجھ میں یسوع کا حقیقی بڑھتی

اپنے ُروح سے مجھے قوت بخش کہ میں  ! نجات دینے واال زندہ ہے

ت اور اپنے اِرد ِگرد کی روزمّرہ کی صورتحال سے باال تر ہو کر  حاال

اپنے   قُدرت پرزندگی گذاروں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں ُخدا باپ کی 

ایمان کے وسیلہ سے زندہ کیا گیا ہوں جس نے تجھے ُمردوں میں سے 

 !ِجالیا

میرے  میرے ُگناہ بخشنے اور ہر اُس چیز کو منسوخ کرنے کیلٔے جو  

تُو نے میری دستاویز  خالف اور میری مخالفت میں تھی تیرا ُشکر ہو۔

ِمٹا  ڈالی! تیرا ُشکر ہو کہ تُونے اُسے صلیب پر کیلوں سے جڑ کر  

  ۔سامنےسے ہٹا دیا

یسوع تاریکی کی قوتوں کا برمال تماشا بنانے اور صلیب کے سبب سے  

میں ُخدا باپ کا کیسے   ۔بجانے کیلٔے تیرا ُشکر ہونہ اُن پر فتح کا شادیا 

کیونکہ میں جانتا  ُشکر ادا کروں جس نے تجھے ُمردون میں سے ِجالیا!

ع ُخداوند یسو ہوں کہ اگر تُو نہیں جی اُٹھا تو میرا ایمان بے فائدہ ہے۔

اِسلیے میں جانتا ہوں   گیا اور پھر زندہ ہوامیں ایمان رکھتا ہوں کہ تُو مر 

فرشتے کی   آسمان سے للکار اور مقربکہ تُو  ا!کہ تُو دوبارہ آئے گ

ا ور پہلے تو وہ    ے کے ساتھ اُتر آیئگا،گآواز اور ُخدا باپ کے نر سن

پھر میں جو زمین پر زندہ باقی ہوں   تجھ میں موئے جی اُٹھیں گے۔جو 

  تھ بادلوں میں تیرا استقبال کرنےمسیح میں اپنے بہن بھائیوں کے سا گا،

 ہیلیلویا!! ہیلیلویا! کیلٔے اُٹھا لیا جاؤ نگا اور ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں گا۔ 

 آمین ثُم آمین۔  !  اسیلٔے جلد آ ُخداوند یسوع دہندہ ہے!کیا ہی نجات 
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 آمد کےاتوار کیلٔے دُعائیں  -پہال اتوار 

 پہال اتوار

ُدعا میں    مانگیئے۔ُخدا  سے ُمجّسم ہونے کی اہمیت کا تازہ مکاشفہ 

اِس آمد کے موسم میں خاِطر جمع رکھیئے اور  اُسکے ُسپرد ہوں۔

 جانیئے کہ وہ ُخدا ہے۔

باپ تیرا ُشکر ہو کہ یسوع ُمجّسم ہُوا اور ہمارے درمیان رہا اور اُسکا  

ُگنہگار  جالل ظاہر ہُوا! باپ تیرا ُشکر ہو کہ تُو نے اپنے بیٹے یسوع کو 

مجھے تیرا   کیلٔے بھیجا، میرے ُگناہوں کی قربانی میں  ُمشابہتکی  انسان

  !پیدا ہوا ہے مسیحا یسوع   بننے کی راہ فراہم کی۔ فرزند

ابدبت کا باپ اور   ُخدائے قادر، داوند یسوع فقط تُو ہی عجیب مشیر،خُ 

ُخداوند یسوع تجھ میں ُخدا کی ساری معموری   سالمتی کا شہزادہ ہے۔

  کے   نےصلیب پر تیرے خون بہا اور سکونت کرتی ہےاور فقط تیرے 

ُخداوند  میں اعتراف کرتا ہوں کہ ۔ میرا ُخدا سے مالپ ہواوسیلہ سے 

فقط تُو ہی حق اور   ،ہے پہنچنے کی راہ فقط تُو ہی ُخدا باپ تک یسوع

   زندگی ہے۔

کیلٔے جن سے   اعمال  ز  اُن طر مجھے معاف فرما میں دُعا کرتا ہوں،

کیونکہ ُخداوند   میں نے اپنے آپ میں یسوع کے نور کو کم ہونے دیا۔

یسوع تُو نے فرمایا ہے کہ اگر مجھ میں موجود نور تاریکی ہے تو  

تُو ُخداوند یسوع دُنیا کا نُور ہے اور مجھے   تاریکی کتنی بڑی ہوگی!

 ! ومیرے وسیلہ سے نور افشاں ہ انجیل کے نور کے حوالے کیا ہے۔ 

جو میرے آس پاس ہیں اُن کیلٔے مجھے َرحم سے بھر دے اور میری  

اور آرام طلبی   الپرواہیمیری   محبت کروں۔ میں تیری مانندکہ مدد کر  

کو مجھ میں ختم کر۔ مجھے تبدیل کر تاکہ میں انجیل اور دُوسروں کی  

رد ہیں اُنتکلیف  خاطر   اُٹھا نے کیلٔے امادہ  ہو سکوں، جو میرے ا رد گ 

خرچ  اُس میں  میں وہ بنوں جو  کی ضرورت کیلٔے میرے آنکھیں کھول،

   جو ابدی ہے۔ کرتا ہے

تیرے ُروح سے میں ہمیشہ اُس امید کی وجہ بتانے کیلٔے تیار رہوں جو 

  نرمیبلکہ میں  اُمید ہے۔ ُخداوند یسوع تُو میری -مجھے تجھ میں ہے

اور احترام کے ساتھ ایسا کروں کہ ُمجّسم کالم میرے وسیلہ سے ظاہر  

ُخداوند یسوع تیری آمد   میں ا س موسم میں داخل ہوتا ہوں، جیسا کہ ہو۔

ہوں کہ  کی خوشی منانے کیلٔے آمد کے پہلے اتوار ہی میں دُعا کرتا

ل کو پھر سے جکڑلے۔ مجھے   زمین پر تیری آمد کا معجزہ  میرے د 

سے دبدبے اور ناقابل  بیان خوشی سے معمور کردے۔ میں  بچوں جی

 آمین۔      یسوع کے نام میں، تیرے قادر نام میں مانگتا ہوں
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 کیلٔے دُعائیں   اتوارآمد کے 

 دُوسرا اتوار 

 عجیب ُمشیر 

میں تیری پرستش کرتا ہوں۔ کیونکہ تمام چیزیں تیری ہی طرف   باپ،

تُو   !تُو صالح میں حیرت انگیز اور حکمت میں عظیم ہے سے آتی ہیں!

تیرا ُشکر ہو کہ اُس    نے یسوع کو میرا عجیب ُمشیر بننے کیلٔے بھیجا۔

وہ ہے جو واحد صالح اور قدرت کا ُروح ہے اور  ادراک،   پر حکمت،

جو ہدایت  ۔ تیرے تخت کے سامنے میری طرف سے شفاعت کرتا ہے

میں ہمیشہ تجھ پر    اُس کیلٔے تیرا ُشکر ہو۔ اور صالح تُو مجھے دیتا ہے

 ۔ ہراساں نہ ہوںبھروسہ رکھوں اور اپنے اِرد ِگرد کے حاالت سے 

میں تجھ سے حکمت اور   اے ُخدا اپنی زندگی میں شکستہ رشتوں کیلۓ 

اور تیرے لیے میری محبت کی وجہ سے دُوسروں کی خدمت کیلئے  

 مانگتا ہوں۔ عاجزی

یلٔے مجھے ہمت  ک حاالت سے نپٹنےاپنے اخراجات اور اپنے  باپ،  

   دے۔

میں کرتا ہوں فیصلہ جات جن کا سامنا  میں  میدانزندگی کے کیونکہ 

میں اعتراف کرتا ہوں کہ تجھ سے الگ    نے مجھے رکھا ہے،جہاں تُو 

مجھے تیری حکمت کی  ُخداوند ہو کر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اور  

 ضرورت ہے۔ 

حکمت حاصل ہو تاکہ میں  انتہائی گہرائی پر جو میں ہوں مجھے تیری 

رِدعمل ظاہر کروں جو   ہر پیش آنے والی صورتحال میں اُس کی طرح

  تیری صالح ُسنتا ہے۔

اپنی نظر   میں دُعا کرتا ہوں اُن اوقات کیلٔے مجھے معاف فرما جب میں

اور اپنے کیٔے گئے فیصلوں میں   تیرے آگے سے بھاگا میں عقلمند بنا،

میں   اے ُخداوند مجھے معاف فرما کیا،تجھے مکمل طور پر خارج 

 بیوقوف بنا رہا۔ 

اپنے ُروح سے میری مدد فرما کہ میں حقیقی طور پر تیری تعظیم 

کا    ُمشابہتمجھ میں یسوع کی    کروں تاکہ مجھ میں حکمت پائی جائے۔

پاک ُروح  عکس ہو اور میں حکمت اور ُخدائی صالح واال شخص بنوں۔

وں تمام سچائی میں میری راہنمائی کیلٔے  میں تجھ میں بھروسہ رکھتا ہ

اور مجھے راستہ ِدکھانے کیلٔے اور میں تیرا ُشکر ادا کرتا ہوں باپ کہ 

حکمت اور علم کا قیمتی    نجات، یقینی بُنیاد ہو گا، میرے دور کیتُو 

یاد ِدال کہ تیری تعظیم کرنا اِس عظیم خزانے کی ُکنجی  مجھے  ۔  مخزن

 ین۔  یسوع کے نام میں آم  ۔ہے

، ٣٤ : ۸ رومیوں ،۲: ۱۱ یسعیاہ ،٦  : ۹ یسعیاہ ،۲۹: ۲۸یسعیاہ  )

  زبور  ،۵ : ۱ یعقوب ،۱٦: ۲۸  یسعیاہ ،۹ : ۱٦زبور ،۲۵ : ۷  عبرانیوں

 ،۲٤ : ۷٣زبور  ،۱۸: ٤ لوقا ،۱۰ : ۱۱۱ زبور ،۷ : ٣ امثال ،٦: ۵۱

 ( ٦ : ٣٣ یسعیاہ ،۱٣ : ۱٦ یوحنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آمد کےاتوار کیلٔے دُعائیں  -تیسرا اتوار 

 تیسرا اتوار 

 ُخدائے قادر 

 میں تسلیم کرتا ہوں کہ دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہیں۔ باپ،

  نےسرفراز کر سب کو میں وںتیرے ہاتھ سب چیزوں پر حاکم ہے۔تُو 

اے ُخدا تُو قادر اور پُر جالل    طاقت ہے۔ قدرت اور  قُوت بخشنے کیاور 

آور  میں زور تُو عظیم ہے اور تیرا نام قدرت  تجھ سا کوئی نہیں۔ ہے!

  ُخدائے قادر  یسوع کو بھیجنے کیلٔے تیرا ُشکر ہو، کالم ُمجّسم ہوا، ہے۔

 میں۔  ُروپانسانی 

میں تیرے کالم کے وعدہ کیلٔے تیرا ُشکر گذار ہوں کہ سب چیزیں   ،باپ

  !پر قاِدر ہے اور تُو میرے ساتھ ہے اور تُو بچانے تجھ میں ممکن ہیں۔ 

ابھی تک میرے ِدل میں کم   لیکن ،اے ُخدا میں یہ ایمان رکھتا ہوں

ُخداوند یُسوع میں کہتا  اعتقادی ہے۔ میں دُعا کرتا ہوں میری مدد کر۔ 

 ۔۔۔کہ تُو بچانے پر قادر ہے ہوں

  تیرےمیں ابھی تک  زندگی کے پوشیدہ گوشوں میں جن میں، میری

 تیری عظمت ظاہر ہو۔  -اے مسیح عکس کے ہمشکل نہیں

اُن دوستوں اور عزیزوں کی زندگیوں میں جو ابھی تک تجھے نہیں 

  قدرت سے شریر کے کاموں کو نیست و نابود کردے۔ ظیمعجانتے اپنی 

دُنیا کی شکستگی میں اور جو میرے آس پاس ہیں اُن کی زندگیوں میں 

اور   -ظاہر کرکے طور پر  ُخدائے قادر، بچانے پر قادر تُو اپنے آپ کو 

 کے طور پر استعمال کر۔   ایلچیرتا ہوں کہ مجھے اپنے  میں دُعا ک

میں جانتا ہوں کہ تُو سب کچھ کر سکتا ہے کہ تیرا کوئی منصوبہ ناکام   

نہیں ہوتا اور حتٰی کہ تُو میرے مانگنے کی سوچ سے زیادہ کرنے کے  

ُمنہ سے اعتراف کرتا ہوں کہ ہر صورتحال میں   اپنے قابل ہے۔ اور میں

حصار تجھ پر  آنے کے درپے ہے میری نجات کا انجو مجھ پر غالب  

ہے اور  ُخدائے قادر چٹان اور میری پناہ گاہ ہے۔ تُو  قّویتُو میری   ہے۔

 قدوس، قدوس،: میں سب آسمانوں کے ساتھ ِمل کریہ اعالن کرتا ہوں 

ُخداوند   !مطلق ُخدا ہے جو تھا اور ہے اور آنیواال ہےرِ قدوس تو قاد

ہی  -قادر ،"ذبح کیا ہوا بّرہ بچانے پر ہے۔ کالم ُمجّسم ہوا،الئق  یسوع تُو

قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد  

 ! کے الئق ہے

ُخدا ہے اور میں فقط تیری ہی پرستش اور خدمت کروں  ُخدائے قادر تُو  

 آمین  وں کا اعالن کرتا ہوں۔میں اِن سب چیز نام میں، قّوییسوع کے  گا۔
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 کیلٔے دُعائیں   اتوارآمد کے 

 چوتھا اتوار 

 ابدیت کا باپ 

آغاز کرنے سے پہلے، اپنے دل میں خاموشی اختیار کریں اور 

 ُخدائےعظیم باپ کی آپ کیلئے محبت کا تازہ ُمکاشفہ مانگیئے۔ 

 تُو نے اگرچہ تُو ُخدا ہےُخداوند یسوع میں تیرا کتنا ُشکر گذار ہوں کہ 

  سمجھا بلکہ اپنے نہ ونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیزُخدا کے برابر ہ

خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے یا اور کو خالی کر د  آپ

اپنے آپ کو پَست کردیا اور   تیرا ُشکر ہو کہ تُو نے  ہو گیا۔ شابہم

ُخداوند یسوع تُو ُخدا کے جالل کا پرتَو اور    صلیبی موت گوارا کی۔

تُو ُمجّسم ابدیت کا   دیکھے ُخدا کی ُصورت۔ اِن  -اُسکی ذات کا نقش ہے

 باپ ہے۔

اُن اوقات کیلٔے معاف فرماکہ جب میں نے تجھےاپنے زمینی   مجھے  

پنے ُروح سے میری مدد فرما کہ  اور ا باپ کی ِصفات سے منسوب کیا،

میں تجھ سے دُعا کرتا ہوں کہ اِس   میں تیرے حقیقی کردار کو جانوں۔

ہر وہ چیز تباہ ہو جائے جو   میری عقل کو نیا کر، کہ کار میں دائرہِ 

  حقیقی طور پر تجھے جاننے کے خالف ہے۔ اور میں تسلیم کرتا اور

 ۔۔۔ ُمنہ سے اقرارکرتا ہوں کہ اپنے

 تُو رحیم اور کریم ہے۔   

     یہ کبھی ناکام نہیں ہوتی ۔ تیری شفقت ابدی ہے،

 ہے۔    رحم دلتُو 

 تُو اپنے سب وعدوں میں وفادار ہے۔   

 ہوتا ہے۔  شادمان قاِدرہے اور گاتے ہوئے مجھ پرتُو بچانے پر 

استحقا ق کیلٔے   یقینبنانے اور اُس ناقابِل  فرزندمجھے اپنا  تیرا ُشکر ہو 

سکتا ہوں۔ یہ کیسے ہو  کہہ کر ( پُکارباپ) جس سے میں تجھے "ابا"

سمجھوں کہ   اپنے پاک ُروح سے مجھے قوت بخش کہ میں سکتا ہے؟

  ، مجھ میں خوش ہونے سے کیا ُمراد ہے ازندگی میں تیرمیری روزمّرہ 

اور یہ مکاشفہ تبدیلی الئے کہ کیسے میں تجھ تک رسائی حاصل کروں  

ایسا ہوکہ میں چھوٹا بچہ بن جاؤں اور  اور اپنا ِدل تجھ پر عیاں کروں۔

اور فکر میں آرام پاؤں کیونکہ میرے ِدل میں گہری   شفقت تیری پدرانہ 

میں یسوع کے   ہے۔ا ہے جو ِصرف تُو ہی پُوری کرسکترفاقت کی تمنّا 

 آمین نام میں دُعا کرتا ہوں۔
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 آمد کےاتوار کیلٔے دُعائیں  -پانچواں اتوار 

 پانچواں اتوار

 سالمتی کا شہزادہ 

ے کہ وہ آپکے دل کی ان راہوں کو  یئسے کہ آغاز سے پہلے ُخدا

ان چیزوں کو   کو لُوٹا۔کرے جن میں دشمن نے آپکے سکون منکشف 

 کے سپرد کیجے۔ اُس

ہے اور  سکون باپ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ یسوع بذاِت خود میرا 

تجھ سے جدا کر رکھا تھا مکمل   س رکاوٹ کو جس نے مجھےاِ س نے  اُ 

خون   سکےاُ کہ صیلب پر  میں کتنا شکرگزار ہوں طور پر ختم کر دیا !

 اور اب میری تجھ سے صلح ہے۔  ہوا مالپسے س  اُ   میرابہانے سے 

ن اوقات کیلیے بخش جب میں نے اپنی ُ ُفکریں اور اندیشے اُ مجھے  

تجھ پر ڈالنے کی بجاے اُنھیں خود اُٹھایا اور اپنے دل کو بوجھ تلے  

میں دعا مانگتا ہوں تیرا اطیمنان  دبنے دیا اور باِل ضرورت زیربار کیا۔

جو میری سمجھ سے باہر ہے میرے دل اور میرے ذہن کی حفاظت  

میں تیرا  ہوں۔ کیونکہ میں یسوع میسح میں  مجھے ڈھانپ لے، کرے۔ 

 خداوند یسوع تیرا شکر ہو کیونکہ تو مجھے وہ اطمینان دیتا ہے ہوں۔

جو دنیا کی اُن تیز کوششوں سے بہت مختلف ہے جو میرے دل کو آرام 

تاکہ   اپنے پاک ُروح سے میرے دل کی نگہبانی کر، دینے کیلیے ہیں۔

میں میری مدد کر کہ میں ساکت رہوں  یہ سیکھنے ۔میں خوفزدہ نہ ہوں

  کا میں یہ کہتے ہوے سا منا کرتا طوفانوں جن ں کہ تُو خداہے،اور جانو

رکھ اور میرے ایمان   محفوظمجھے خوف سے   تھم جا۔، کہ "امن، ہوں

اس سے کوئی فرق نہیں  امن میری زندگی کا وصف ہو،  تیرا ۔اکو بڑھ

تاکہ تو میرے   حال در پیش ہے،صورتپڑتا کہ مجھے کس قسم کی 

اور وہ ستائش حاصل کرے جو    ذریعہ سے اور مجھ میں جالل پاۓ 

 تیرے نام کو واجب ہے۔ 

اور   میں تیرے کالم سے محبت رکھوں تاکہ عظیم اطیمنان حاصل کروں

   ں۔ٹھوکر نہ کھاؤ 

صلح پیدا  میرا دل تیرے پاک ُروح کے قابو میں ہو اور زندگی اور 

   کرے۔ 

کیونکہ میں تجھ    ن میری زندگی کو معمور کرےی قوت اور اطمینا تیر

  ھتا ہوں۔سے تعلق رک

مجسم ابدیت   قادر ہے، ئےخداوند یسوع تو میرا عجیب ُمشیر ہے، تو خدا

میں اپنی   ہر چیز ممکن ہے۔تُجھ میں  شہزادہ! کاکا باپ اور سالمتی 

ہوں  مانگتااوردعوت دیتا ہوں  تحال میں تجھےناممکن صور کی زندگی

مجھے اپنے آرام سے معمور کر  تُو  تظر ہوں،جیسے کہ میں تیرا من

اور میں تیرے عظیم نام میں   کیونکہ میری اُمید فقط تجھ میں ہے دے۔

 بھروسہ رکھتا ہوں۔
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