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 پیارے دوست:
 

  ندارید یر یم ںیم یاس سال جنورہم کس قدر شدید آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں، اور خداوند کی بھالئی کس قدر عظیم تر ہے! 
بار دعا  یکئ  ےیکے ل اُن۔ ہمارے گرجہ گھر نے ہیں ینے سوچا کہ وه مر سکت ںی ۔ مایمثبت آ سٹیکا کورونا ڻ انایال یویب یاریاور پ

 غاماتیکے پ سہارےاور  یتسل اُنہیںاور  مانگیدعا  ےی کے ل اُن ینے بھ مسیحیوں گریاور د  ی صاحبانکے پادر  ایدن ی۔ اور پور مانگی
اور  ا،ی! خدا نے جواب دآتے تھےفون  یلیڻ اُنہیںسے  ایدن یپور اُنہیں ڻیلی فون کیا کرتی تھی  مبلغ ہر صبح کیا ںی۔ پاکستان مےید
 ۔مانگیدعا  ےیکے ل اُنادا کرتا ہوں جنہوں نے  ہیان سب کا شکر ںی ! میہو گئ ابیمکمل طور پر صحت  یویب یریم

 ہے، ی کے ساتھ دوں گا۔ بائبل کہت تی آ  یاس سے پہلے والمیں اِسے ہے۔   یرہ 13: 4وں یفلپ شہیہم تیآ  یک یزندگ یریم
 

واقف ہوں اور میں نے فراوانی کے ِدن بھی دیکھیں ہیں۔ چاہے میں سیرو   ’’میں ناداری سے
آسوده ہوں، چاہے فاقہ کرتا ہوں، چاہے میرے پاس ضرورت سے زیاده ہو، میں نے ہر وقت 

اور ہر حال میں خوش رہنا سیکھا ہے۔ مسیح جو مجھے طاقت بخشتا ہے اُس کی مدد سے میں 
 )۔13، 12: 4سب کچھ کر سکتا ہوں‘‘ (فلپیوں

 
اُنہیں اور  ںیہے جب ہم خوش ہوتے ہ قوت بخشتا ںیہم حی۔ اور مسقوت بخشیکے وقت  یماریب اُس کیکو  اناینے مجھے اور ال حیمس

کر سکتا  سب کچھ’’مسیح جو مجھے طاقت بخشتا ہے اُس کی مدد سے میں ۔ ںیُخدا کا شکر ادا کرتے ہ  ےی کے ل نےیشفا د یعنی الیانا کو
 ہوں‘‘

حصریہ دستاویز [دستاویز جو کسی ثالثی شخص کےسپرد کسی شرط کی تکمیل کے لیے بہ تحویل امانتی رکھی مارچ کو  24
 کی۔ اس عمارت پر اب اگئیہو  مپابندی خت فروخت پر یعمارت ک یپران  یہمار ںیکے مرکز م نجلسیآخر کار الس ا  جائے] کے مطابق

ہے۔  یجا رہ یاستعمال ک ےیعمارت کو بہتر بنانے کے ل ینئ یک گرجا گھرہمارے  ںیم لیبریرقم سان گ ہیچرچ کا قبضہ ہے۔  یائیکور
 ہوں گے۔  یکے پادر ی بپتسمہ دینے والی چینی عبادت گاه‘‘ک نجلسیالس ا ’’عظیم ترین، گرجا گھرنئے   Jack Ngannنعان  کیج

  ای۔ دنئیملے، جو اگلے دن منعقد ہو ےیسالگره منانے کے ل ں یو 80 میری ںی ہلڻن ہوڻل م یورلیب شیکو ہم سب پرتع لیاپر 11
 افت ینے ض یلیزرابرٹ ل  ڻےی۔ ہمارے بںیگئ یک شیپ نیخراج تحس  یبہت س یطرف سے سالگره ک یک  مسیحیوںاور  نیبھر کے مبلغ

 پبلکیر کنینیہے۔ ڈوم کاروباری شخص ابیعقلمند اور کام کی۔ رابرٹ ایک یگیادائ ےیل کے زیسے وابستہ ہر چ بیکے کھانے اور تقر
دعا  یاور افتتاح پکڑیپرواز  ےیکے لمیں یہاں آنے   بینے تقر ی جناب محترم ُروپرڻو میڈینہکے پادر  مسیحی گرجا گھر اصید تیب ںیم

 قدر یادگار وقت گزارا! ہم نے کس ۔ مانگی
متعدد  یہندوستان ک ایواعظ ہوئے۔ اوڈ ں یم ایپر اوڈ www.sermonsfortheworld.comسائٹ  بیو یکو ہمار یمئ 3

 ںی نہ  سےیپ ےیکے ل واعظوںان  ںی! م ںیزبان کے طور پر بولتے ہ یپہل  یلوگ اسے اپن ادهیسے ز نی مل 30ہے۔  کیسے ا ںیزبانوں م
  واعظوںوجہ ہے کہ   یہیجائے۔  ایپہنچا ںیزبانوں م ادهیسے ز ادهیز ںیم ایدن یکو پور خوشخبری ہے کہ  ہیف خواہش صر یریمانگتا۔ م

کے مطابق استعمال کر سکتے  یمرض یاپن ںیانہ ای ںیکر سکتے ہ غیتبل یاور لوگ ان ک ں،یہ ںیرائٹ کے حامل نہ یکے مسودات کاپ
جاتا  ایادا ک ہیشکر رایم ےیکے ل  فراہم کیے جانے کو غاماتیان پ ںیجس م ںیہ یموصول ہوت لزیم یسے ا ایدن یپور ںی ۔ ہر ہفتے ہمںیہ

 ہے۔
 یویب  یرابرٹ اور اس ک ڻےیب رےیہوا تھا! وه م دایچہارم پ مرزیہائ یلزیواقعہ ہوا۔ ہمارا پوتا رابرٹ ل  میعظ  کیکو ا یمئ 14

  کیکہتا ہوں۔ وه ا ‘‘لڻل باب’’اسے  ںیبچہ ہمارا پہال اور اکلوتا پوتا ہے۔ م ای۔ نںیہ  یاور ساره بھ حنّہ اںیڻیدو ب یہے۔ ان ک ڻایجن کا ب
 بالئے!  ےیدعا کرتا ہوں کہ ُخدا اُسے مبلغ بننے کے ل ںیاور م ،ہے یاچھا ساتھ
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 اور جب مجھے ضرورت   میرے پاس ضرورت سے زیاده ہوبھوکا ہوتا ہوں، جب    ںیتا ہوں اور جب مہو  ٹی پبھر  ںیجب م
گھر پر    ںیمجھے فالج کا دوره پڑا۔ تب سے م   ںی۔ جون مقوت بخش چکا ہے  ںیمجھے اچھے اور برے وقتوں م  حی مس،  ہے  یہوت

ا  رےیآرام کر رہا ہوں۔ م ل  یریم   وور نگہداشت کرنے واال ہے ج  شہیپ  کیپاس  مددگار   یسب سے بڑ  یریم  کنیمدد کرتا ہے، 
کرتا    کارڈ ی ر  غامیپ  ویڈ یو  ک یا  ںیچھوڑوں گا۔ ہر ہفتے م  ںینہ  یکو کبھ  خوشخبری کی منادی  ںیہو، م  یہے۔ جو بھ  انایال  ی ویب  یریم

مجھے   حی مس  ں،یم  یزندگ  یپور  یریہے۔ م  ئی جاتیسائٹ پر دکھا  بیو  یہے اور ہمار  ئی جاتیکو دکھا  گرجا گھرہوں جو ہمارے  
 ہے!  قوت بخشتا
 ں یم  یکاؤنڻ  نیمار  ںیہے۔ بہت پہلے وه سان فرانسسکو کے شمال م  ی نائس  ی کہان  یک ک گھر کو مارلن فارنِ   انے اکثر اپنے گرج  ںیم

ماں کو سکون   یتو اس ک  یتعلق کرت  یلڑکوں کے ساتھ جنس  ای   ی تیل  اتی۔ اگر مارلن منشایپر بھروسہ ک  سوعی۔ مارلن نے  یتھ  ینوعمر لڑک   کیا
۔ ی۔ مارلن نجات دہنده کے ساتھ وفادار رہنکال پھینکاگھر سے باہر  ! اس نے مارلن کو  یتھ  یچاہت   ںینہ  کوئی کردارکا    حیوه ماں مس  کنیل  –ہوتا  

اور مارلن مجھے ہمارے گھر ملنے آئے۔ اُنہوں   یریاگست کو ج  26ہے۔    یمشنر  کیا  ںیم  کی چ  ہیکے ساتھ، وه اب جمہور  یر یاپنے شوہر ج
نعمت    یبڑ  ی۔ وه کتن ایکو دکھا  رجا گھر میں لوگوںگاور    ایک  کارڈیپر ر  ویڈ یجسے ہم نے و  ے بارے میں تفصیل بیان کیک  ی منسڻر  ینے اپن

رسول نے کہا،  وحنایکہ  سایکتنا شاندار ہے۔ ج کھنایُخدا کے فضل کو د ںیاستعمال کرنے م ںیخدمت م ی! لوگوں کو بچانے اور اُن کو اُس کںیہ
 )۔ 4حنا یوIII( ں‘‘یپر چلتے ہ یبچے سچائ رےیہے کہ م ںینہ یخوش یسننے سے بڑھ کر کوئ ہی’’مجھے 

پادر  نعان  کی اگست کو ج  29  ی نینژاد چ  یکیامر  کیا  کی۔ جایگ  ایک  شیپ  ںیمکی حیثیت سے گرجا گھر  صاحب  یکو ہمارے نئے 
کہ   سایہوں، ج  تای د  تیترب  ےیکے کام کے ل   یپادر  کیا  اُنہیںہوں،    ڻسیمری ا  یپادر  ںی۔ میںباپ ہ  ےشده اور دو بچوں ک  ی۔ وه شادشخص ہیں

۔ براِه کرم  ںیہ  ںیدیان سے بہت ام  ںیاور ہم  ںیہ  یحیمس  نیبہتر   کیا  نعان  ی۔ بھائ یتھ  ید  تیتربِلن نے مجھے    یڻر ڻموتھڈاک  یاپنے پادر  رےیم
 ۔ ںیدعا کر ےیکے ل اُن کی مذہبی خدماتگھر اور وہاں  اہمارے نئے گرج

کام شروع ہوا۔ عمارت اگلے   یرات یتعم  ے یو آرائش کے ل  نیتزئ  یعمارت ک  ی نئ  یک  گرجا گھرہمارے    ںیم  لیبریستمبر کو سان گ  22
 واقع ہے۔ انیباشندوں کے درم ینیہزاروں چ ہی۔ یہو جائے گ اریت ےیاستعمال کے ل ںیسال کے شروع م

نہایت نفیس شخص اور چند ہفتوں تک ہمارے گھر رہے۔ وه  بذریعہ پرواز آئےگوئڻے ماال سے  ولریک لیکے والد راف انایال ںیاکتوبر م
اگست    29ہے! ہم نے    ادهیسال سے ز  90عمر    یکاُن  کہ    اِس سے بھی بڑھ کر اگر آپ کو پتا چلےاور    –  یںه اور متحرک ہ، اور بہت زندہیں

 ۔ یسالگره منائ ںیو 91 یک  اُنکے ساتھ  کلیسیا کے لوگوں ں یکو اپنے گھر م
 انا،یلی! ایتھ  داریمز  وه۔  رکھی  افتیض  شکرگزاری کیزبردست    کی ا  ےیگھر کے ل  اپورے گرج  ںینومبر کو ہم نے اپنے گھر م  21

 ہے۔  پیش کیا جاتا ہیہمارا شکر ےیکرنے کے ل اریکھانا پکانے اور رات کا کھانا ت کو اینسیم نوئلیم کنیاور ہمارے ڈ ،نعان کیج
کو    جانوں   یکو جس نے ہمار  حیاور مس  ایدعاؤں کا جواب د  ی! سارا جالل خدا کو جاتا ہے جس نے ہماریہ سال کافی بہتر رہا ہے

  ی کے بل  1991  ںیم  نڈینے گالسگو، سکاٹ ل  George Beverly Shea یش   یورلیسوچتا ہوں جو جارج ب  ںی ان الفاظ کے بارے م  ںی۔ مایبچا
 گائے تھے، ںیم ڈیگراہم کروس

 

 ہ یشکر بخشنے کے لیے تیرا ڻا یاپنا ب ںیباپ، ہم رےیاے م
 ۔ وڑنے کے لیےاپنی روح کو چھ پر کام مکمل نہ ہو جائے نیجب تک کہ زم اور
 )۔1982۔Keith Green ،1953‘‘ شاعر کیتھ گرین There Is a Redeemer’’ایک نجات دہنده ہے(    

 
   !ستائش ہو یک حیمس سوعیکر ہے، ُخداوند ُخدا۔ اور ’’ش ،زور سے پکاریںہم  ےیتو آئ ںیکا جشن منا رہے ہ دائشیپ یجب ہم نجات دہنده ک

 
 

         

   ہطرف حنّ  ںی ائب ہوں،   ںیم  چی صف کے ب یکے ساتھ اگل وں یتپو  یاپن  ںیم
کے والد   انای: الں یسے دائ   ںی بائ ں،ی قطار م ی طرف ساره۔ پچھل ںی دائاور 
اس    کو جن، لڻل باب   یو یب  یک ی سلی رابرٹ لماں لنڈا،  یک  انایال ولر، یک ل یراف 

 انا یاور ال   ،زلییو اڻی ب  اہمار   انا،یال ی ویب  یر ی، منےاُڻھایا ہوا کے والد رابرٹ
    ۔ولریک ٹ یویبہن   یک

        یسوع کے نام میں آپ کا اپنا                 
 

 
 
 
 
 
 

 
  محترم آر ایل ہائیمرز جونیئر    

D.Min., D.Rel., Th.D., Litt.D.   
   13: 4فلپیوں  
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