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 : بیلیپیارے 
 

اسی کیس قدر شدید آزمائشاں دا شکار ہونے آں، تے خداوند دی بھالئی کیس قدر عظیم تر اے! ایس ورے جنوری وچ میری 
اُوہناں لئی کئی وری دعا   دیندار تے پیاری ووہڻی الیانا دا کورونا ڻیسٹ مثبت آیا۔ میں سوچیا کہ اُو مر سکدی اے۔ ساڈے گرجا گھر نے

منگی۔ تے پوری دنیا دے پادری صاحبان تے دیگر مسیحیاں نے وی اُوہناں لئی دعا منگی تے اُوہناں نوں تسلی تے سہارے دے پیغام  
ا نے جواب  ِدتے۔ پاکستان وچ اِک مبلغ ہر سویر اُوہناں نوں ڻیلی فون کیتا کردی سی پوری دنیا توں اُوہناں نوں ڻیلی فون آندے سی! خد

 ِدتا، تے میری ووہڻی مکمل طور تے صحت یاب ہو گئی! میں ایہناں ساریاں دا شکریہ ادا کرنا واں جنہاں نے اُوہناں لئی دعا منگی۔
 رئی اے۔ میں ایہنوں ایہدے توں پہالں آلی آیت دے نال دواں گا۔ بائبل کہندی اے، 13: 4میری حیاتی دی آیت ہمیشہ فلپیوں  

 
ی نال واقف آں تے میں فراوانی دے ِدن وی ویکھے نے۔ چاہے میں سیرو آسوده  ’’میں نادار

واں، چاہے فاقہ کرنا واں، چاہے میرے کول لوڑ توں ودھ ہووے، میں ہر ویلے تے ہر حال 
وچ خوش رہنا ِسکھیا اے۔ مسیح جیہڑا مینوں طاقت بخشدا اے اُوہدی مدد نال میں سب ُکج کر  

 )۔13، 12: 4(فلپیوں سکنا واں‘‘
 

مسیح نے مینوں تے الیانا نوں اُوہدی بیماری دے ویلے قوت بخشی۔ تے مسیح سانوں قوت بخشدا اے جدوں اسی خوش ہونے آں تے  
کر  سب ُکجاُوہناں نوں یعنی الیانا نوں شفا دین لئی ُخدا دا شکر ادا کردے نے۔ ’’مسیح جیہڑا مینوں طاقت بخشدا اے اُوہدی مدد نال میں 

 ‘ سکنا واں‘
مارچ نوں حصریہ دستاویز [دستاویز جیہڑی کسی ثالثی بندے دے سپرد کسی شرط دی تکمیل لئی بہ تحویل امانتی رکھی  24

جان] دے مطابق آخر کار الس اینجلس دے مرکز وچ ساڈی پرانی عمارت دی فروخت تے پابندی ختم ہو گئی۔ ایس عمارت تے ہُن اِک  
ان گیبریل وچ ساڈے گرجا گھر دی نئی عمارت نوں بہتر بنان لئی استعمال کیتی جا رئی اے۔ جیک کوریائی چرچ دا قبضہ اے۔ ایہہ رقم س

 نئے گرجا گھر، ’’عظیم ترین الس اینجلس دی بپتسمہ دین آلی چینی عبادت گاه‘‘ دے پادری ہون گے۔ Jack Ngannنعان 
ه منان لئی ملے، جیہڑی اگلے ِدن منعقد ہوئی۔ دنیا  ویں سالگر 80اپریل نوں اسی سب پرتعیش بیورلی ہلڻن ہوڻل وچ میری  11

بھر دے مبلغین تے مسیحیاں َولّوں سالگره دی بہتیری خراج تحسین پیش کیتی گئی۔ ساڈے پُتر رابرٹ لیزلی نے ضیافت دے کھانے تے 
یکن ریپبلک وچ بیت صیدا مسیحی  تقریب نال وابستہ ہر شے لئی ادائیگی کیتی۔ رابرٹ اِک عقلمند تے کامیاب کاروباری بنده اے۔ ڈومین

گرجا گھر دے پادری جناب محترم ُروپرڻو میڈینہ نے تقریب وچ ایتھے آن لئی پرواز پھڑی تے افتتاحی دعا منگی۔ اسی کیس قدر یادگار  
 ویلہ لنگھایا!
متعدد دی  ہندوستان ایواعظ ہوئے۔ اوڈ وچ ایاوڈ تے www.sermonsfortheworld.comسائٹ  بیو یساڈ نوں یمئ 3

ملین توں ودھ لوکی ایہنوں اپنی پہلی زبان دے طور تے بولدے نے! میں ایہناں واعظاں لئی پیسے نئیں منگدا۔   30زباناں وچوں اِک اے۔ 
میری خواہش صرف ایہہ اے کہ خوشخبری نوں پوری دُنیا وچ ودھ توں ودھ زباناں وچ پہنچایا جائے۔ ایہی وجہ اے کہ واعظاں دے 

ٹ دے حامل نئیں نے، تے لوکی ایہناں دی تبلیغ کر سکدے نے یا اُوہناں نوں اپنی مرضی دے مطابق استعمال کر  مسودات کاپی رائ
سکدے نے۔ ہر ہفتے سانوں پوری دُنیا توں ای ملیز موصول ہوندیاں نے جیہدے وچ ایہناں پیغاماں نوں فراہم کیتے جان لئی میرا شکریہ  

 ادا کیتا جاندا اے۔ 
یم واقعہ ہویا۔ ساڈا پوتا رابرٹ لیزلی ہائیمرز چہارم پیدا ہویا سی! اُو میرے بیڻے رابرٹ تے ایہدی ووہڻی  مئی نوں اِک عظ 14

ں۔ اُو جنہاں دا پُتر اے۔ ایہناں دی دو بیڻیاں حنہ تے ساره وی نے۔ نیا بچہ ساڈا پہال تے اکلوتا پوتا اے۔ میں ایہنوں ’’لڻل باب‘‘ کہناں وا
    ں دعا کرنا واں کہ ُخدا اُوہنوں مبلغ بنن لئی بالئے!اِک چنگا ساتھی اے، تے می
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پُکھا ہونا   واں، جدوں میرے کول لوڑ توں ودھ ہووے تے جدوں مینوں لوڑ جدوں میں بھرپیٹ ہونا واں تے جدوں میں 
ہوندی اے، مسیح مینوں چنگے تے برے ویلیاں وچ قوت بخش ُچکیا اے۔ جون وچ مینوں فالج دا دوره پیا۔ اُودوں توں میں گھر تے  

پیشہ ور نگہداشت کرن آال اے جیہڑا میری مدد کردا اے، لیکن میری سب توں وڈی مددگار میری    آرام کر رہیا واں۔ میرے کول اِک
ووہڻی الیانا اے۔ جو وی ہووے، میں خوشخبری دی منادی نوں کدی نئیں چھڈاں گا۔ ہر ہفتے میں اِک ویڈیو پیغام ریکارڈ کرنا واں 

ائٹ تے وکھائی جاندی اے۔ میری پوری حیاتی وچ، مسیح مینوں تے ساڈی ویب سجیہڑی ساڈے گرجا گھر نوں وکھائی جاندی اے  
 قوت بخشدا اے! 

میں اکثر اپنے گرجا گھر نوں مارلن فارنک دی کہانی ُسنائی اے۔ بوہتی پہالں اُو سان فرانسسکو دے شمال وچ مارین کاؤنڻی وچ اِک  
  –  ا ُمنڈیاں نال جنسی تعلق کردی تے ایہدی ماں نوں سکون ہوندانوعمر ُکڑی سی۔ مارلن نے یسوع تے پرہوسا کیتا۔ جے مارلن منشیات لیندی ی

یری  اُو ماں مسیح دا کوئی کردار نئیں چاہندی سی! ایہنے مارلن نوں گھر توں باہر کڈ ِدتا۔ مارلن نجات دہنده نال وفادار رئی۔ اپنے شوہر ج  کنیل
ے مارلن مینوں ساڈے گھر ملن آئے۔ اُوہناں نے اپنی منسڻری دے اگست نوں جیری ت  26دے نال، اُو ہُن جمہوریہ چیک وچ اِک مشنری اے۔  

ن بارے وچ تفصیل بیان کیتی جیہنوں اسی ویڈیو تے ریکارڈ کیتا تے گرجا گھر وچ لوکاں نوں وکھایا۔ اُو کیہنی وڈی نعمت نے! لوکاں نوں بچا
ہنا شاندار اے۔ جیویں کہ یوحنا رسول نے کہیا، ’’مینوں ایہہ  تے اُوہناں نوں اُوہدی خدمت وچ استعمال کرن وچ ُخدا دے فضل نوں ویکھنا کی
 )۔ 4یوحنا III( سنن توں ودھ کے کوئی خوشی نئیں اے کہ میرے بچے سچائی تے ڻردے نے‘‘

اگست نوں جیک نعان نوں ساڈے نئے پادری صاحب دی حیثیت نال گرجا گھر وچ پیش کیتا گیا۔ جیک اِک امریکی نژاد چینی    29
شاده شده تے دو بچیاں دے پیو نے۔ میں پادری ایمریڻس آں، اُوہناں نوں اِک پادری دے کم لئی تربیت دینا واں، جیویں کہ میرے   بندے نے۔ اُو

راِه کرم اپنے پادری ڈاکڻر ڻموتھی ِلن نے مینوں تربیت ِدتی سی۔ بھائی نعان اِک بہترین مسیحی نے تے سانوں ایہناں نال بہتیریاں اُمیداں نے۔ ب
 نئے گرجا گھر تے اوتھے اُوہناں دی مذہبی خدمتاں لئی دعا کرو۔  ساڈے

ستمبر نوں سان گیبریل وچ ساڈے گرجا گھر دی نئی عمارت دی تزئین و آرائش لئی تعمیراتی کم شروع ہویا۔ عمارت اگلے ورے   22
 دے شروع وچ استعمال لئی تیار ہو جاوے گی۔ ایہہ ہزاراں چینی باشنداں دے وچکار واقع اے۔

اکتوبر وچ الیانا دے والد رافیل کیولر گوئڻے ماال توں بذریعہ پرواز آئے تے چند ہفتیاں تیکر ساڈے گھر رئے۔ اُو نہایت نفیس بندے  
  29سال توں وده اے! اسی    90تے ایہدے توں وی ودھ کے جے تہانوں پتا چلے کہ اُوہناں دی عمر    –  نے، تے بوہتے زنده تے متحرک نے 

 ویں سالگره منائی۔ 91ھر وچ کلیسیا دے لوکاں دے نال اُوہناں دی اگست نوں اپنے گ
ایلیانا، جیک    21 نومبر نوں اسی اپنے گھر وچ پورے گرجا گھر لئی اِک زبردست شکرگزاری دی ضیافت رکھی۔ اُو مزیدار سی! 

 یہ پیش کیتا جاندا اے۔ نعان، تے ساڈے ڈیکن مینوئل مینسیا نوں کھانا پکان تے رات دا کھانا تیار کرن لئی ساڈا شکر
ایہہ ورا کافی بہتر رہیا اے! سارا جالل خدا نوں جاندا اے جیہنے ساڈی دعاؤاں دا جواب ِدتا تے مسیح نوں جیہنے ساڈی جاناں نوں 

ے  د  1991  وچ  نڈینے گالسگو، سکاٹ ل  George Beverly Shea یش  یورلیجارج ببچایا۔ میں ایہناں لفظاں دے بارے وچ سوچنا واں جیہڑے  
 ،سیگائے  وچ ڈی گراہم کروس یبل

 

 اے میرے پیو، سانوں اپنا پُتر بخشن لئی تیرا شکریہ
 تے جدوں تیکر کہ زمین تے کم مکمل نہ ہو جاوے اپنی روح نوں چھڈن لئی۔

 )۔1982۔ Keith Green ،1953‘‘ شاعر کیتھ گرین There Is a Redeemerےاک نجات دہنده ’’اِ (    
 

   ی پیدائش دا جشن منا رئے آں تے آؤ اسی زور نال پکارئیے، ’’شکر اے، ُخداوند ُخدا۔ تے یسوع مسیح دی ستائش ہوجدوں اسی نجات دہنده د
 

 
 

 تے   ہحنّ ے پاسے ب کھ  ،آں  چوِ ے دصف   یاگل  دے نال ںایپوت یاپن  ںیم
 ے د  انای: ال ے توں سجےب کھ ، وچقطار  یساره۔ پچھل سجے پاسے   
 جن،  ووہڻی ید ی سلی رابرٹ لماں لنڈا،   ید  انایال  ولر، یک ل یوالد راف   
 ساڈا  انا،یال  ووہڻی یر ی، م ُچکیا ہویانے   رابرٹ  یہدے پیوا  نوں  لڻل باب  
 ۔ ولر یک   ٹیویبہن   ی د انایال   تے ،زلییو  پُتر  
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