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ِوچ اَسی کيس قدر شيطانی پيچيده صورتحال توں لنگ چکے نے! صدر نوں قصوروار ٹهہرايا گيا! کرونا وائرس نے حملہ کيتا!   2020سال 

پيروی کيتی تے ديوانے ہو گئے، ساڈے شہراں نوں جال رئے نے!    ساڈے بے شمار جنگالت نوں وحشی اَگ نے تباه کر ِدتا! لوکاں نے کيمونسٹاں دی
شيطانی تعليمات  ميں آپے وی تبليغ دے لئی ہُن ہُور ِکهلوتا نئيں ره پاندا! ’’بعض لوکی ايمان توں ُمنہ موڑ کے [چهڈ گئے] گمراه کرن آلی روحواں تے  

)! ايتهوں 2،  1: 4تيموتاؤس  1ہون گئياں جنہاں دا ِدل تتے لوہے نال داغا گيا اے‘‘ (سبب    َول متوجہ ہو گئے؛ ايہہ گالں جهوٹے بندياں دی رياکاری دا
  کہيا،   تيکر کہ پوپ نے وی ہم جنس پرست يونينز دی توثيق کيتی! ايويں لگدا اے جيويں ساری دی ساری دُنيا پهٹ پين نوں تيار بيٹهی اے؛ يسوع نے

 
زمين تے قوماں نوں اذيت پہنچے گی کيوں جے سمندر تے اُوہدياں  ’’تے سورج َچن ستارياں وچ نشان ظاہر ہون گے تے  

کر دئے گا۔ ڈر دے مارے تے آن آلياں مصيبتاں دا انتظار کردے کردے لہراں دا زور تے شور اُوہناں نوں خوفزده  
لوکی اِبِن آدم نوں اُوہناں دے ہوش و حواس باقی نہ رہن گے، ايس لئی کہ آسمان دياں قوتّاں ہال ِدتی جان گئياں۔ اُودوں  

عظيم قدرت تے جالل نال بدالں وچوں آندا ويکهن گے۔ جدوں ايہہ گالں شروع ہو جان تے ِسدهے کهلو کے سر اُتے 
  )۔ 28۔21:25(لوقا  ُچکنا کيوں جے تہاڈی مخلصی نزديک اے‘‘

 
ں بعض نوں قتل وی کروان ’’تے تہاڈے ماں پيو، پراه، رشتہ دار تے بيلی تہاڈے نال بے وفائی کرن گے تے تہاڈے وچو

  )۔ 21:16(لوقا گے‘‘
 

وچ حياتی  اسی کيويں ايناں حوالياں نوں پڑه سکدے آں تے ايہہ نئيں ويکه سکدے کہ اسی بالکل ايس ای ويلے بائبل دی پيشن گوئی دے آخيرلے ِدناں  
  بسر کر رئے نے؟ 

وچ چرچل انگلستان توں ايتهے آيا سی کيوں جے چاپانياں نے پرل  دے دسمبر    1941’’ليکن ايہہ تے کرسمس دا ويلہ اے،‘‘ تُسی کہندے اُو!  
ہاربر تے بمباری کر ِدتی سی تے هٹلر لندن تے بم برسا رہيا سی۔ چرچل صدر فرينکلن ڈی روزويلٹ دے نال وائٹ ہاؤس وچ سی۔ جدوں صدر نے  

  يالں دی رات لنگہان ديو۔‘‘نے مزے تے کهکرسمس دے قومی درخت دياں بتياں جالئياں تے چرچل نے کہيا، ’’آؤ بچياں نوں اپ
ہوئے    ليکن تُسی تے ميں ہُن مذيد ہور ’’بچے‘‘ نئيں رئے آں! ايہہ ويلہ ايس گل دا اِحساس کرن دا اے کہ ساڈی واحد اُميد بيت اللحم وچ پيدا

بادشاه تے خداونداں دے خداوند دی حيثيت نال يسوع   تے کہ ساڈے کول کوئی حقيقی اُميد نئيں اے ماسوائے بادشاہاں دے  –اُوہناں بچياں وچ پنہاں اے  
  دی دوجی آمد دے! 

دی دہائی وچ، خداوند نے مينوں اِک آيت بخشی جيہڑی اِرتداد دے ايناں ِدناں وچ اِک پاسٹر دی حيثيت نال ميری    1950کافی عرصہ پہالں،  
  شديد مدد کر ُچکی اے۔ 

 
  )۔ 4:13(فلپيوں د نال ميں سب ُکج کر سکنا واں‘‘طاقت بخشدا اے اُوسی مسيح دی مد’’جيہڑا مينوں 

 
  تاريخ نوں اسی سوير تے شام دی عبادتاں وچ نئے چينی ورے نوں منايا سی۔  2فروری دی 

) وچ اسی دو گهراں وچ کرونا وائرس دی  2020ہوپ سٹريٹ دی پرانی عمارت وچ يکم مارچ ساڈا اخيرال ِاتوار سی۔ کيوں جے باقی ورے (
کردے رئے۔ ہر ہفتے وچ ويڈيو تے ِاک سبق دی ريکارڈنگ کردا، جيہنوں [اُوہناں] دوناں گهراں وچ چاليا جاندا۔ اُوس تعليمی ويڈيو دے   وجہ نال مالقات

  بعد اسی رات دا کهانا کهاندے۔ 
لگره نوں وی منايا۔ ميں  اپريل نوں مسز ہائيمرز دی سا  16ويں سالگره منائی گئی۔ اساں لوکاں نے    79اپريل نوں ميری    12ِايسٹر دے اِتوار  

  )۔ 31:29(اِمثال کہہ سکنا واں، ’’کئی تيہياں نے بهلے َکم کيتے، ليکن تيہنوں سب تے سبقت حاصل اے‘‘
دی بيماری وچ مبتال سی جيہنے  ويں شادی دی سالگره نوں منايا۔ پچهلے ورے توں ميں وڈی آنتاں    38ستمبر دے ِدن گرجا گهر نے ساڈی    27

ے تبليغ کرنا ناممکن بنا ڈاال سی۔ ايہہ کينسر دی شديد تابکاری سی جيہنے اِک اعصاب نوں تباه کر ِدتا سی جيدی وجہ نال ايہہ بيماری ميرے لئی کهلونا ت 
 وانگوں اے۔  Crohn’s Diseaseجيہڑی کہ کروهانز بيماری الحق ہوئی سی 

  
  

  وچتُسی ساڈے سينکڑاں لفظ بہ لفظ واعظاں تے اسباق نوں پينتاليس زباناں 
 WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM ۔اُوے دپڑه سک تے  

 
  

 



ت بہ آيت  آي  تے  www.sermonsfortheworld.com  اُوسی ورے چہ، ُخدا نے ساڈے َکم نوں برکت ِدتی! اسی ساڈی ويب سائٹ  فير وی،
زبان خونگسو ِچن  قامی  ينمار (برما) دی اِک مزبان دی حيثيت نال ما  43تے واعظاں دا تِن ہور زباناں وچ اضافہ کيتا۔ اسی ساڈی  ے مطالعے  د بائبل  

Khongso Chin    زبان دی حيثيت نال انڈيا دی ِاک ہور زبان ماليالم    44دا اضافہ کيتا۔ اسی ساڈیMalayalam  ا۔ تے فير اسی دا وی اضافہ کيت
  دا اضافہ کيتا۔  Sinhalaويں زبان دی حيثيت نال سری لنکا دی زبان ِسنحاال  45ساڈی 

اُو اسباق تے واعظ  واں جيہڑے سانوں دسدے نے کہ کيس قدر    نيا توں مبلغين دے شاندار ای ميل وصول کرناچ ساری دُ ہر ہفتے و وده 
  اُوہناں دی مدد کر ُچکے نے۔ 

تاريخ نوں ہوپ سٹريٹ تے واقع ساڈی پرانی عمارت تے تحريری معاہدے تے عمل درآمد ہويا، ساڈے پُتر رابرٹ نے جيہڑا   7جوالئی دی  
  َکم کر ِدتا سی اُوہدے لئی بہت بہت شکريہ۔ 

دی حياتی   Eugene Graceتاريخ نوں سارے گرجا گهر نے ريور سائيڈ نيشنل سيميٹری وچ منعقد عبادت وچ يوجئين گريس    13اکتوبر دی  
گهنٹے قبل يسوع تيکر پہنچن وچ رہنمائی کيتی سی۔ مسٹر گريس  برس دی عمر وچ مرن توں چند اِک    91نوں منايا۔ ڈاکٹر کيگن نے مسٹر گريس دی  

يس دی  ی جيہڑے کہ ساڈے گرجا گهر دے اِک نفيس نوجوان ُرکن نے۔ چند ہفتے بعد، ڈاکٹر کيگن نے مسٹر گرلے پيو س دے سوتي  Tom Xiaٹام شيا  
اُو ہُن دائمی حياتی پا چکی نے۔    Sophieووہٹی سوفی   اُو پہلی ہستی ہون گے نوں انجيل دی خوشخبری پيش کيتی تے  اُميد دی بهرپوری دے نال 

ہون    ے جنازے دی عبادت وچ حاضری تهاں تے بپتسمہ ِدتا جائے گا۔ مسز ہائيمرز گاڑی چال کے مينوں مسٹر گريس دجنہاں نوں سان گيبرئيل وچ نئ
، جيتهے اسی ساحل دے کنارے چند اِک ِدن آرام کرن وچ  لے کے گئی  Oxnardلئی ريورسائيڈ لے کے گئی سی۔ فير اُو مينوں گاڑی وچ اُوکسنارڈ  

   لنگہائے۔
  ے گی۔ وی ضيافت منائی جادشکرگزاری  تےے گهر دڈاکٹر کيگن  وچ Alhambraالحيمبرا  نوں) (ِاتوارتاريخ  22ی دنومبر 

 81وی کم کر رہيا واں، واعظ تے اسباق لکه رہيا واں تے ڈاکٹر کيگن دی مدد کر رہيا واں۔ چند اِک ہفتياں وچ، ميں اپنی حياتی دے  ميں ہُن  
جيدے توں کم نوں جاری  تے يسوع    –ميرا ساته نہ ديندی  نہ رکه پاندا جے ميری پياری ووہٹی عليانہ    برس وچ داخل ہو جاواں گا۔ ميں کم نوں جاری

  لئی مينوں قوت حاصل ہوندی اے۔ رکهن 
 

 )۔ 4:13(فلپيوں ’’جيہڑا مينوں طاقت بخشدا اے اُوسی مسيح دی مدد نال ميں سب ُکج کر سکنا واں‘‘
 

  ٹوفر ايل کيگن نے اُوہناں دی گواہی دا حوالہ ديندے ہوئياں ايس خط دا اِختتام کراں گا:رسک ، اپنے پارٹنرايہہ يسوع دا وعده اے! ميں
  

ں ميرے کول سکون نئيں سی۔ ميں اپنے لئی ای جی رہيا سی۔ ميں ُخدا دے بارے چہ نئيں سوچيا يا ورياں پہال
ميرے نال کی ہووے گا جدوں ميں مر جاواں گا۔ ميں خود تے پروہسا کر رہيا سی۔ ميں ُخدا کولوں نٹه رہيا تے ُچهپ 

  ليکن ميں کّال تے دُکهی سی۔ رہيا سی۔ ميں کالج ِوچ اے گريڈز حاصل کيتے سن تے بہت پيسہ کمايا سی 
فير ميری مالقات چند مسيحياں نال ہوئی جيہڑے ميرے نال بوہتے چنگے سن۔ ميں گرجا گهر جانا شروع ہو گيا  
سی۔ ليکن ميں ہُن وی اپنی طرح نال ای حياتی بسر کرنا چاہندا سی۔ اِک راتی ميں سکول ِوچ اِک ميٹنگ ِوچ گيا۔ ِاک  

کہ ُخدا ميرے نال محبت    –حياتی ِوچ کدی ُسنائی جان آلی سب توں بہترين خبر ُسنائی    نوجوان بندے نے مينوں ميری
کردا اے تے مينوں دائمی حياتی بخشنا چاہندا اے۔ اُوہنےمينوں دسيا کہ اُوس حياتی نوں کيويں پانا اے۔ اُوس راتی ميں 

  مينوں دائمی حياتی بخشی۔ يسوع تے پروہسا کيتا۔ اُوس [يسوع] نے ميرے گناہواں نوں معاف کيتا تے  
ہُن ميں سکون ِوچ آں۔ ہُن ميرے کول ابدی حياتی اے۔ يسوع نے مينوں اندروں شفا بخشی اے۔ اُوہنے مينوں اُميد  
تے خوشی بخشی اے۔ ميں مذيده ہُور تناه نئيں آں۔ ميں جاننا واں کہ جے ميں اَج دی راتی مر جانا واں تے ميں آسمان 

  لئی جاواں گا کيوں کہ يسوع مينوں دائمی حياتی بخش چکيا اے! ِوچ ُخدا دے نال ہون 
 

مينوں يسوع دے لئی کم کرن ِوچ بوہتی خوشی ہوندی اے! ميں اُوہدی قوت تے فضل دے بغير تے ڈاکٹر کيگن دے بغير اُو نئيں کر پاندا۔  
  تے اُوس توں متعلق مضامين پڑه رئے ہون گے۔  phlebotomyمیعليانہ تے ساڈا پُتر جان ويزلی، جيہڑے کہ اگلے موسِم بہار ِوچ کالج ِوچ فيليبوٹو

تے ميرے لئی دعا منگيو جدوں کہ اَسی    Kent Philpottيسوع تہانوں تے تہاڈے خاندان آلياں نوں سالمت رکهے! مہربانی نال کينٹ فيلپوٹ  
کرو جدوں اَسی سان گيبرئيل ِوچ نيا چينی بپٹسٹ گرجا  يسوع دے ذريعے نجات تے کينٹ دی کتاب دی تدوين کراں گے! مہربانی نال ساڈے لئی دعا  

  گهر شروع کراں گے۔
 

 
 

  ی درابرٹ، رابرٹ  پُترعليانہ، اپنے  ووہٹیڈاکٹر ہائيمرز اپنی 
  ا يساره۔ ميں دعا مانگ رہ  تےی دو بچياں حنّہ درابرٹ  تےِجن  ووہٹی

   چهيتی ای ِاک ہُور بچہ ہووے۔ نوں اںنويں کہ اآ 
     

  
  

        مسيح دی ہميشہ لئی ستائش ہووے!                      
 
 
 
 
 
 
 
 

  محترم آر۔ ايل۔ ہائيمرز، جونيئر،                       
            D.Min. ،D.Rel. ،Th.D. ،Litt.D.   

    4:13فلپيوں                  
 

   ’’جيہڑا شخص فہم دی راه تون             
  ندا ے اُوہنوں ُمردياں دی جابهٹک                 
  نصيب ہوندی اے‘‘  صحبت                 
  )۔ 21:16(امثال                

 

  آپ ہمارے سينکڑوں لفظ بہ لفظ واعظوں اور اسباق کو پينتاليس زبانوں ميں 
 WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM ں۔پر پڑه سکتے ہي  


