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دوس3ری چ3یزوں ک3ے ع3الوہ  ،ج3و م3جھ پ3ر روزان3ہ آت3ا ہ3ے :ت3مام گ3رج3ا گ3ھروں ک3ے ل3ئے م3یری گہ3ری "...
"تشویش ہے۔
پولس پول  2 ،کورینتیاں 28 :11

م3جھے ای3ک گہ3ری ت3شوی3ش ہ3ے  -ای3ک ب3وج3ھ ک3م از ک3م اس ط3رح م3یں ی3قین ک3رت3ا ہ3وں ک3ہ خ3دا چ3اہ3تا ہ3ے
ک3ہ م3یں اس ک3ے ب3ارے م3یں س3وچ3وں۔ ی3ہ ان ت3مام گ3رج3ا گ3ھروں م3یں م3سیح ک3ے پ3یروک3اروں اور ہ3مارے
رب ن33ے ج33و ک33ام ہ33میں خ33تم ک33رن33ے ک33ے ل33ئے دی33ا ہ33ے اس33ے م33کمل ک33رن33ے ک33ے ل33ئے  ،ت33مام چ33رچ33وں ک33ے ل33ئے
بوجھ ہے۔

س33ے ن33کال ہ33ے۔ اس ک33ا م33طلب ہ33ے "ای33ک  fromپ33ول33س ن33ے م33حسوس ک33یا "گہ33ری ت33شوی33ش" ی33ون33ان33ی ل33فظ
ف33کر  ،نگہ33داش33ت  ،اض33طراب ج33و پ33وری ط33رح س33ے ال33گ ہ33وج33ات33ا ہ33ے۔" ی33ہ ای33ک ای33سا ب33وج33ھ ہ33ے ج33و ات33نا
گہ33را ہ33وت33ا ہ33ے ک33ہ در ح33قیقت ی33ہ م33حسوس ہ33وت33ا ہ33ے ک33ہ ک33وئ33ی چ33یز آپ ک33و ان33در س33ے چ33یر رہ33ی ہ33ے۔ ک33یا
آپ ی33ہ م33حسوس ک33رت33ے ہ33یں ک33ہ ک33لیسیا ک33ے ب33ارے م33یں  ،س33ات33ھی م33سیحیوں ک33ے ب33ارے م33یں  ،دن33یا م33یں
گمشدہ لوگوں کے بارے میں؟

بطور عیسائی ہمارا بوجھ ایک ہی بوجھ ہونا چاہئے جس نے عیسیٰ کو جنت سے زمین پر الیا۔

" وقت پورا ہوچکا ہے  ،اور خدا کی بادشاہی قریب ہے۔ توبہ کرو  ،اور خوشخبری پر یقین کرو۔“

یسوع مسیح  ،مارک 15 :1
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ان3جیلوں ک3و پ3ڑھ3یں اور آپ دی3کھیں گ3ے ک3ہ ع3یسیٰ  ،خ3دا ک3ا اب3دی ب3یٹا  ،زم3ین پ3ر اپ3نے وق3ت ک3ے دوران
ان33تہائ33ی ت33وج33ہ م33رک33وز ت33ھا۔ اس ک33ا ای33ک م33قصد ت33ھا۔ اور ی33ہ ہ33ر ک33سی ک33و اپ33نے ج33یسا ب33نان33ا ی33ا اپ33نے
بارے میں اچھا محسوس کرنا نہیں تھا۔
ی3سوع ن3ے اپ3نا ب3وج3ھ اپ3نے ہ3ی گ3اؤں ک3ے ع3بادت خ3ان3ے ک3ے ل3وگ3وں ک3ے س3ات3ھ ب3ان3ٹ ل3یا اور وہ اس ک3ی
باتوں کے سبب اسے مارنا چاہتے تھے۔

چ3نان3چہ وہ ن3اص3رت آی3ا  ،ج3ہاں اس ک3ی پ3رورش ہ3وئ3ی ت3ھی۔ اور ج3یسا ک3ہ اس ک3ا دس3تور ت3ھا  ،وہ“
س3بت ک3ے دن ع3بادت خ3ان3ے م3یں گ3یا اور پ3ڑھ3نے ک3و ک3ھڑا ہ3وا۔ اور اس3ے ی3سعیاہ ن3بی ک3ی ک3تاب س3ون3پ
دی گ33ئی۔ اور ج33ب اس ن33ے ک33تاب ک33ھول33ی ت33و اس33ے وہ ج33گہ م33لی ج33ہاں ل33کھا ہ33وا ت33ھا‘ :خ33داون33د ک33ا روح
م33جھ پ33ر ہ33ے  ،ک33یوں ک33ہ اس ن33ے م33جھے م33سح ک33یا ہ33ے ت33اک33ہ غ33ری33بوں ک33و خ33وش33خبری ک33ی م33نادی ک33روں۔
اس ن 33ے م 33جھے ٹ 33وٹ پ 33ڑے دل 33وں ک 33و ش 33فا ب 33خشنے ک 33ے ل 33ئے ب 33ھیجا ہ 33ے  ،اس 33یروں ک 33و آزادی ک 33ا اع 33الن
ک3رن3ے اور ان3دھ3وں ک3و ن3گاہ ک3ی ب3ازی3اب3ی ک3ے ل3ئے  ،م3ظلوم3وں ک3و آزاد ک3رن3ے ک3ے ل3ئے۔ خ3داون3د ک3ے ق3اب3ل
" قبول سال کا اعالن کرنا۔
LUKE 4: 16-19
ی3سوع ن3ے ک3تاب ک3و ب3ند ک3یا  ،اس3ے واپ3س ی3ہودی ع3بادت گ3اہ ک3ے پ3اس دی3ا اور ب3یٹھ گ3یا۔ ی3اد رک3ھنا ی3ہ
وہ ع3بادت خ3ان3ہ ہ3ے ج3و ع3یسیٰ ن3ے ب3چپن س3ے ہ3ی ش3رک3ت ک3ی ت3ھی۔ س3ب ل3وگ اس3ے دی3کھ رہ3ے ت3ھے۔
 -اس نے آگے کیا کہا یہ یہاں ہے

"آج یہ صحیفہ آپ کی سماعت میں پورا ہوا ہے۔"
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واہ! یسعیاہ کی پیشگوئی اس عبادت خانہ میں بیٹھے لوگوں کی سماعت میں پوری ہوئی؟

ی 33سعیاہ ن 33ے اپ 33نی ک 33تاب ک 33ے ب 33اب  61م 33یں ج 33و ک 33چھ ل 33کھا وہ اس ت 33ناظ 33ر م 33یں ت 33ھا ک 33ہ خ 33دا ن 33ے اس 33ے
ابواب  59اور  60میں بتایا تھا۔

ن 33جات دہ 33ندہ ص 33یون م 33یں آئ 33ے گ 33ا  ،اور ان ل 33وگ 33وں ک 33ے ل 33ئے ج 33و ی 33عقوب م 33یں س 33رک 33شی اخ 33تیار ک 33ری 33ں"
"گے۔

اشاع 20 :59 59
اُٹ 33ھ  ،چ 33مک؛ ک 33یون 33کہ ت 33یرا ن 33ور آگ 33یا! اور خ 33داون 33د ک 33ا ج 33الل آپ پ 33ر ط 33لوع ہ 33وا۔ ک 33یون 33کہ دی 33کھتے ہ 33ی“
دی3کھتے ان3دھ3یرے زم3ین پ3ر چ3ھا ج3ائ3یں گ3ے۔ ل3یکن خ3داون3د آپ پ3ر چ3ڑھ آئ3ے گ3ا  ،اور آپ ک3ی ش3ان آپ
ک3و دک3ھائ3ے گ3ی۔ غ3یر ق3وم3یں ت3یرے ن3ور ک3ے س3ام3نے آئ3یں گ3ی  ،اور ب3ادش3اہ ت3یرے ع3روج ک3ی چ3مک ک3ے
ل.۔

اشاع 3-1 :60 60

یسعیاہ  60 ، 59اور  61مصائب مسیحا کے سابقہ سیاق و سباق کا تسلسل تھے۔

وہ ان33سان33وں ک33ے ذری33عہ ح33قیر اور ن33اج33ائ33ز ہ33ے  ،ای33ک غ33موں ک33ا آدم33ی اور غ33م س33ے واق33ف ہ33ے۔ اور ہ33م"
چ33ھپے  ،ج33یسا ک33ہ ت33ھا  ،ہ33مارے چہ33رے اس33ی ک33ی ط33رف س33ے ت33ھے۔ اس33ے ح33قیر ج33ان33ا گ33یا  ،اور ہ33م ن33ے
اس ک3ا اح3ترام ن3ہیں ک3یا۔ ی3قینا اس ن3ے ہ3مارے دک3ھوں ک3و ب3رداش3ت ک3یا اور ہ3مارے دک3ھوں ک3و ب3رداش3ت
ک33یا۔ پ33ھر ب33ھی ہ33م اس ک33و گ33ھسے ہ33وئ33ے  ،خ33دا ک33ی ط33رف س33ے م33ارے  ،اور ت33کلیف دی33تے ہ33یں۔ ل33یکن وہ

6 of 10

بوجھ

ہ3ماری خ3طاؤں ک3ے س3بب زخ3می ہ3وا  ،وہ ہ3ماری خ3طاؤں ک3ے ل3ئے کچ3ل گ3یا۔ ہ3ماری س3الم3تی ک3ا ع3ذاب
اس33ی پ33ر ت33ھا  ،اور اس ک33ی پ33ٹیوں س33ے ہ33م ش33فا پ33ا چ33کے ہ33یں۔ ہ33م س33ب ب33ھیڑوں ک33ی ط33رح ب33ھٹکے ہ33وئ33ے
ہ33یں۔ ہ33م ہ33ر ای33ک ن33ے اپ33نے اپ33نے راس33تے ک33ی ط33رف رج33وع ک33یا ہ33ے۔ اور خ33داون33د ن33ے ہ33م س33ب ک33ی ب33دک33اری
اس پر عائد کردی ہے۔
اشاع 6-3 :53 53

ح33ضرت ع33یسیٰ ع33لیہ الس33الم دع33ویٰ ک33ر رہ33ے ت33ھے ک33ہ وہ اس33رائ33یل ک33ا پ33یش گ33وئ33ی ک33رن33ے واال ہ33ے! وع33دہ
!کیا ہوا مسیحا

ل33وگ33وں ن33ے ح33یرت س33ے اس ک33ی ب33ات ک33ہی  ،پ33ھر ای33ک دوس33رے س33ے پ33وچ33ھا " ،ک33یا ی33ہ ی33وس33ف ک33ا ب33یٹا
ن3ہیں ہ3ے؟" ی3سوع ن3ے ل3وگ3وں ک3ے ل3ئے ب3وج3ھ اور اپ3نے آس3مان3ی ب3اپ ک3ی م3رض3ی پ3ر ع3مل ک3رن3ے پ3ر اس
ک3ی ش3دی3د ت3وج3ہ ک3ی وج3ہ س3ے  ،اس ن3ے اپ3نے ب3ارے م3یں ی3سعیاہ ک3ی پ3یش گ3وئ3ی ک3ے دع3وے س3ے ای3ک
انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا اور لوگوں کو گناہوں کی معافی کی اشد ضرورت ہے۔

اس ن3ے ان س3ے ک3ہا  ‘،ت3م م3جھ س3ے ی3ہ ک3ہاوت ض3رور ک3ہیں گ3ے ‘ ،م3عال3ج  ،اپ3نے آپ ک3و ٹ3ھیک ک3رو!“
ہ3م ن3ے ج3و ک3چھ ب3ھی س3نا ہ3ے اس م3یں ک3اپ3ٹنم  ،اپ3نے م3لک م3یں ب3ھی ک3رو۔ ’پ3ھر اس ن3ے ک3ہا  ‘،ی3قینا ،
م33یں ت33م س33ے کہ33تا ہ33وں  ،ک33سی ن33بی ک33و اپ33نے ہ33ی م33لک م33یں ق33بول ن33ہیں ک33یا ج33ات33ا ہ33ے۔ ل33یکن م33یں ت33م ک33و
س3چ کہ3تا ہ3وں  ،ای3لیاہ ک3ے ِدن3وں م3یں بہ3ت س3اری ب3یوائ3یں اس3رائ3یل م3یں ت3ھیں  ،ج3ب آس3مان ت3ین س3ال
اور چ3ھ م3ہینے ب3ند ہ3وا ت3ھا  ،اور پ3ورے م3لک م3یں زب3ردس3ت قح3ط پ3ڑا ت3ھا۔ ل3یکن ان م3یں س3ے ک3سی ک3ے
ل3ئے ب3ھی ای3لیاہ ک3و س3وائ3ے س3دون ک3ے ع3الق3ے ص3راف3ت م3یں ب3یوہ ہ3ون3ے وال3ی ع3ورت ک3ے پ3اس ب3ھیجا گ3یا۔
اور ال 33یشع ن 33بی ک 33ے زم 33ان 33ے م 33یں بہ 33ت س 33ے ک 33وڑھ 33ی اس 33رائ 33یل م 33یں ت 33ھے  ،اور ان م 33یں س 33ے ک 33سی ک 33و
ش3ام3ی ن3عمان ک3ے س3وا ص3اف ن3ہیں ک3یا گ3یا ت3ھا۔ “چ3نان3چہ ی3ہودی ع3بادت گ3اہ م3یں س3ب ن3ے ی3ہ س3ن ک3ر
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غ3صے س3ے ب3ھر دی3ا  ،اور اٹ3ھ ک3ھڑے ہ3وئ3ے اور اس پ3ر زور دی3ا۔ شہ3ر س3ے ب3اہ3ر؛ اور وہ اس ک3و پ3ہاڑی
ک3ے ک3نارے پ3ر ل3ے گ3ئے ج3س پ3ر ان ک3ا شہ3ر ت3عمیر ہ3وا ت3ھا ت3اک3ہ وہ اس3ے پ3ہاڑ ک3ے ن3یچے پ3ھینک دی3ں۔
پھر ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے وہ اپنے راستے پر چال گیا۔
لیوک 4

ہ3میں ل3وگ3وں پ3ر ب3ھی ات3نا ہ3ی ب3وج3ھ ہ3ون3ے ک3ی ض3رورت ہ3ے  ،اس3ی آس3مان3ی ب3اپ ک3ی م3رض3ی پ3ر ت3وج3ہ
م3رک3وز ک3رن3ا۔ ی3ہ ب3وج3ھ ک3ھوئ3ے ہ3وئ3ے ل3وگ3وں ت3ک ان3جیل م3سیح ک3ے س3ات3ھ پ3ہنچ رہ3ا ہ3ے اور ش3اگ3رد ب3نا رہ3ا
ہ3ے۔ ص3رف ہ3مارے شہ3ر  ،ری3اس3ت )ص3وب3ہ( ی3ا م3لک م3یں ن3ہیں۔ ی3ہ "ت3مام دن3یا" م3یں گمش3دہ ل3وگ3وں ت3ک
پہنچ رہا ہے۔

اور ب33ادش33اہ33ی ک33ی ی33ہ خ33وش33خبری س33اری دن33یا م33یں ت33مام ق33وم33وں ک33ے ل33ئے ب33طور گ33واہ ت33بلیغ ک33ی ج33ائ33ے"
"گی  ،اور پھر انجام قریب آجائے گا۔

میتھیو 14:24

ی3سوع م3سیح ک3ی خ3وش3خبری ہ3ی ل3وگ3وں ک3و اب3دی زن3دگ3ی ک3ی ام3ید ہ3ے۔ وہ  ،ہ3ماری ط3رح ہ3ی  ،ی3ہ ک3ما
ن33ہیں س33کتے ہ33یں اور ی33قینی ط33ور پ33ر اس ک33ے مس33تحق ن33ہیں ہ33یں۔ ن33جات ای33ک ت33حفہ ہ33ے  ،ل33یکن ی33ہ ای33ک
ب3وج3ھ ک3ے س3ات3ھ آت3ا ہ3ے۔ اس ب3وج3ھ ن3ے خ3دا ک3ے ب3یٹے ک3و ج3نت س3ے زم3ین پ3ر ال ک3ر ہ3مارے گ3ناہ3وں ک3ی
ادائ 33یگی ک 33ی۔ اس ب 33وج 33ھ ن 33ے پہ 33لی ص 33دی م 33یں م 33سیح ک 33ے ش 33اگ 33ردوں ک 33و دن 33یا م 33یں ب 33ھیجا اور وہ اب
بھی دو ہزار سال بعد چل رہے ہیں۔

…لیکن
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ونڈو 10/40

بہ3ت س3ارے اف3راد اور ل3وگ3وں ک3ے گ3روہ ہ3یں ج3نہوں ن3ے ان3جیل ک3و ن3ہیں س3نا ہ3ے۔ ک3تنے ل3وگ3وں ن3ے ک3بھی
ن33ہیں س33نا اس ک33ے ب33ارے م33یں ح33قیقت ح33یرت زدہ ہ33ے۔ ب33وج33ھ ک33ے ب33ارے م33یں م33زی33د ج33ان33نے ک33ے ل33ئے ب33راہ
کرم ذیل لنکس پر کلک کریں۔

مشن کے اعدادوشمار

مشن کے اعدادوشمار کے بارے میں

دول3ت م3ند ح3صوں )ج3یسے ری3اس3تہائ3ے متح3دہ  wealthاف3سوس3ناک ح3قیقت ی3ہ ہ3ے ک3ہ دن3یا ک3ے نس3بتا
ام33ری33کہ  ،ک33ینیڈا  ،ب33رط33ان33یہ  ،ی33ورپ( ک33ے بہ33ت س33ے ع33یسائ33ی بہ33ت ک33م س33وچ  ،ف33کر  ،وق33ت ی33ا پ33یسہ دن33یا
وں م3یں گمش3دہ ل3وگ3وں ت3ک پ3ہنچنے ک3ی ط3رف دی3تے ہ3یں )ج3یسے  in10ن3اق3ص ح3ص  poorک3ے نس3بتا
 40 /ون3ڈو(۔ ک3یا اس ل3ئے ک3ہ ان پ3ر ک3ھوئ3ے ہ3وئ3ے ل3وگ3وں ک3ے ل3ئے ب3وج3ھ ن3ہیں ہ3ے؟ ی3سوع م3سیح ن3ے اپ3نے
چ33رچ ک33و ج33و ٹ33اس33ک دی33ا ہ33ے اس ک33و س33مجھنے وال33ے ع33یسائ33ی ک33یوں اس ک33ام ک33و خ33تم ک33رن33ے ک33ا ب33وج33ھ
محسوس نہیں کریں گے؟

اس  10/40ون33ڈو م33یں دن33یا ک33ی ن33صف س33ے زی33ادہ آب33ادی م33قیم ہ33ے۔ دن33یا ک33ے اس ع33الق33ے م33یں ب33سنے
وال 33ے ل 33وگ 33وں ک 33ی اک 33ثری 33ت )ت 33قری 33با  (٪90 90ن 33ے ی 33سوع م 33سیح ک 33ی زن 33دگ 33ی ب 33چان 33ے وال 33ی ان 33جیل ن 33ہیں
س3نی ہ3ے۔  10/40ون3ڈو م3یں اس3الم  ،ہ3ندو م3ت اور ب3دھ م3ت س3ب س3ے اہ3م م3ذاہ3ب ہ3یں۔ ملح3د اش3تراک3ی
دن33یا ک33ے اس خ33طے م33یں ب33ھی ای33ک بہ33ت ب33ڑی رک33اوٹ ہ33ے۔ م33سیحیوں ک33ے ل33ئے واق33عی وہ33اں ان33جیل ک33ی
تبلیغ ایک نامکمل کام ہے۔
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م3جھے ی3قین ہ3ے  ،ت3مام ع3یسائ3یوں ک3و ی3ہ ب3وج3ھ م3حسوس ک3رن3ا اور اٹ3ھان3ا چ3اہ3ئے  ،ی3ہ ہ3ے ک3ہ ہ3میں ای3ک
ن33ام33کمل ک33ام ک33ا س33ام33نا ک33رن33ا پ33ڑت33ا ہ33ے۔ ی33سوع ن33ے ہ33میں "ت33مام ق33وم33وں ک33و ش33اگ33رد ب33نان33ے" ک33ے ل33ئے ک33ہا
)م3تی  (19 :28اور "زم3ین ک3ے آخ3ر ت3ک" اس ک3ے گ3واہ رہ3یں )اع3مال (8 :1۔ ی3سوع ن3ے اپ3نا ک3ام ک3یا ،
ل33یکن ہ33م اپ33نا ک33ام ن33ہیں ک33ررہ33ے ہ33یں۔ ہ33م ن33ے اپ33نا ک33ام خ33تم ن33ہیں ک33یا۔ ج33ب ہ33مارا ک33ام ہ33و ج33ائ33ے گ33ا ت33و ہ33م
ک33 3یسے ج33 3ان33 3یں گ33 3ے؟ ج33 3یسا ک33 3ہ ی33 3سوع ن33 3ے م33 3یتھیو  24م33 3یں اپ33 3نے ش33 3اگ33 3ردوں س33 3ے ک33 3ہا ت33 3ھا " -اور
ب3ادش3اہ3ی ک3ی ی3ہ خ3وش3خبری س3اری دن3یا م3یں ت3مام ق3وم3وں ک3ے ل3ئے ب3طور گ3واہ ت3بلیغ ک3ی ج3ائ3ے گ3ی ،
اور تب انجام ہوگا۔ ہم تب جان لیں گے۔
ون33ڈو م33یں م33سیح ک33ی خ33وش33خبری ک33ی ت33بلیغ ک33رن33ے وال33ے بہ33ت س33ے م33قام33ی پ33ادری اور ان33جیلی 10/40
بشارت ہیں  ،لیکن انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔

میں کیا کر سکتا ہوں؟

پہال  -نگہداشت۔ دعا کرو۔ دے دو۔

دوسرا  -خدا سے دعا گو ہیں کہ وہ آپ کو دنیا کے کسی خاص حصے کا بوجھ دے۔

تیس3را  -اپ3نے روح3ان3ی ت3حائ3ف ک3ا اس3تعمال دن3یا ک3ے اس خ3طے م3یں پ3ادری3وں اور ان3جیلی ب3شارت ک3ی
کریں جو خدا آپ پر بوجھ ڈالتا ہے۔  Godحمایت کے ل

چ3وت3ھا  -اپ3نے اث3ر و رس3وخ ک3ے دوس3رے ع3یسائ3یوں ک3و دع3وت دی3ں ک3ہ خ3دا اپ3نے ب3یٹے م3یں ج3و روح3ان3ی
آزادی ہمیں دیتا ہے اس کے ساتھ غیر رسائ تک پہنچنے میں شامل ہوجائیں۔
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بوجھ

آپ اپ3نے اہ3ل خ3ان3ہ اور دوس3توں ک3و ب3ھی ہ3دای3ت ک3رس3کتے ہ3یں ک3ہ وہ ف3ائ3یٹہندس3یلف ڈی3فنس ڈاٹ ک3ام
م33یں م33ضام33ین پ33ڑھ33یں اور ان ک33ے س33ات33ھ س33ات33ھ دوس33ری آن الئ33ن وزارت33وں ک33و ب33ھی پ33ڑھ33یں اور ان ک33ا
اش3تراک ک3ری3ں۔ ہ3م ن3ے ح3ال ہ3ی م3یں ای3ک ن3یا س3لسلہ ش3روع ک3یا ہ3ے ج3س ک3ے ع3نوان س3ے ک3ام ک3رن3ا ہ3ے
جو ہمارے سامنے نامکمل کاموں سے نمٹنے کے لئے ہے۔
ہ3ماری دع3ائ3یں آپ ک3ے س3ات3ھ ہ3یں ج3ب آپ م3سیح ک3ی پ3یروی ک3ری3ں گ3ے اور اس ک3ی م3رض3ی ک3ا ب3وج3ھ
بانٹیں گے۔

ن3یو ک3نگ ج3یمز ورژن® س3ے ل3یا گ3یا ص3حیفہ۔ ت3ھام3س ن3یلسن ک3ے ذری3عہ ک3اپ3ی رائ3ٹ  1982 2اج3ازت
.سے استعمال ہوا۔ جملہ حقوق محفوظ ہیں

گریس الئف © 2020-1990

