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 پیارے دوست: 
 

تے اپنے گرجا گھر ِوچ اپنی مالزمت میں خدا دی بخششاں آال بنده آں۔ میں اپنے بچیاں تے بوہتا فخر کرنا آں۔ ویزلی ایریزونا ِوچ رہندا اے 
ن تے  تے اپنی منادی دے نال چنگا کم کر رہیا اے۔ اُوہدی پہلی کتاب اگلے سال شائع ہووے گی! لیسلی اِک کامیاب بزنس مین اے تے اپنی ووہڻی جِ 

فلنڻریج دے اِک خوبصورت گھر ِوچ رہندا اے، جیہڑا الیانا تے میرے توں بوہتا دور  -اُوہناں دے بچیاں حنّہ، ساره تے رابرٹ چہارم دے نال ال کیناڈا 
ہ اُوہدی  نہئیں اے۔ ایس بہار دے موسم ِوچ اَسی رابرٹ چہارم دی پہلی سالگره دی تقریب ِوچ گئے۔ اُوہدی عمر ہُن ڈھیر سال اے۔ میہنوں یقین اے ک

 حیاتی ِوچ [کرن دے لئی] ہُنے بہت ُکج باقی اے! 
ویں سالگره دے لئی گیا، ایہہ کلیسیا  50اگست ِوچ ساڈا پورا خاندان میرین کاؤنڻی، سان فرانسسکو دے شمال چہ، چرچ آف دی اوپن ڈور دی 

  ِوچ قائم کیتا سی، تے میرے پرانے وست مارک بکلی تے کینٹ فلپاٹ، تے   1972[گرجا گھر] میں اپنے بیلیاں مائیک رائیلی تے راجر ہوفمین دے نال 
ھر دے  بُہتیرے دوجے بیلی جیہڑے ایس عظیم ویلے میرے نال سن، [اُوہناں نوں] فیر توں ویکھ کے چنگا لگیا۔ مائیک ریلی دا پُتر جون ایس گرجا گ

اں نے۔  موجوده پادری صاحب نے۔ ایس گرجا گھر دی مذہبی خدمات [دی وجہ] توں دُنیا بھر چہ چالیس توں بوہتے گرجا گھراں دی بنیاداں رکھیاں گئی
 واقعی خدا دا پھل بوہتا وافر ہوندا اے! 

تے اَسی  اُو ویلہ جدوں اَسی سان گیبرئیل ِوچ اپنی نئی عمارت چہ مل سکنے آں بہوتا قریب تر آندا جا رہیا اے۔ کام تقریباً ختم ہو چکیا اے، 
ڈا نیا گرجا گھر چینیاں دی لئی اِک مشن ہو گا، ِجنہوں ضروری اجازت نامے حاصل کرن دے لئی شہر تے کاؤنڻی دی نال مل کے کام کر رئے آں۔ سا

عظیم  یہنوں ’’کرن دے لئی خدا نے میہنوں بوہتی پہالں بُالیا سی۔ ایہہ اِک ایہو جئے عالقے ِوچ اے جیتھے چینی لوکاں دی بوہتی زیاده آبادی اے تے ا
دا ناں ِدتا گیا اے۔ چین توں آئے ہوئے   ‘‘The Chinese Baptist Tabernacle of Greater Los Angelesلی چینی عبادت گاهآ ی بپتسمہ دین دالس اینجلز 

، ساڈے نئے پادری صاحب، براه راست تے بغیر کسی ڻال Jack Ngannلوکی ساڈے کول پہالں توں ای ساڈے گرجا گھر ِوچ آ رئے نے۔ جیک نعان
ں ڈاکڻر کرسڻوفر کیگن دے نال عبادت دے بغیر گمراه لوکاں دی مشاورت مڻول دے واضح طور تے واعظاں دی تبلیغ کردے نے۔ اُو ہر اِتوار نو

 کردے نے، اُوہناں نوں مسیح چہ بھروہسا دالن دے لئی کام کر رئے نے۔ 
ُ  ستمبر ِوچ الیانا دے ابو رافائیل کیولر اپنے پُتر جارج دے نال گوئڻے ماال توں سانوں ِملن دے لئی آئے۔ رافائیل اِک چنگے انسان نے۔ ن ہ

ورے اے تے جسمانی تے ذہنی طور تے اُو ہُنے وی ُچست تے چاالک نے۔ میہنوں فخر اے کہ اُو میرے ُسسر نے۔ اُوہناں نوں  92اُوہناں دی عمر 
ھاٹ تے لے  گ لیسلی ویزلی تے اپنے دھوتریاں پوتریاں نال ڈوجرز بیس بال دا کھیڈ ویکھن جانا چنگا لگیا۔ اِک ِدن اَسی اُوہناں نوں سانتا مونیکا دی

 گئے تے اِک نال بوہتا چنگا ویلہ لنگہایا!
وری دی عمر ِوچ یروشلم توں  86میں تہانوں اپنے دو خاص بیلیاں دے بارے چہ دسنا چاہنا آں۔ اِک ڈاکڻر ڈیوڈ سڻرن نے۔ اکتوبر ِوچ اُو 

وسطٰی دے ساڈے ہنی مون دے سفر دے اخراجات پورے   جنت ڻر گئے۔ اُوہناں نے تے اُوہناں دی ووہڻی مارتھا نے ِدل کھول کے اسرائیل تے مشرقِ 
‘ مسیٰحت دی  کیتے سن۔ اَسی اُوہناں دے گھر ِوچ رئے۔ ڈیوڈ مسیحی یہودیت دے بانیاں ِوچوں اِک سن۔ ایہناں دا سب توں وڈا کم، ’’مکمل یہودی بائبل،‘

یقینی طور تے یہودیاں دے لئی ایہنا ای اے ِجنہا کہ اُو غیر  یہودی جڑاں دی مضبوط گواہی اے۔ ایہہ ظاہر کردا اے، تے ہمشہ رئے گا، کہ یسوع 
 یہودیاں دے لئی اے۔ 

میرے دوجے خاص بیلی ڈاکڻر بِل ہیتھاوے نے، جیہڑے کئی وریاں توں جاپانیاں دے لئی مشنری نے۔ اُو خدا دے بُالئے ہوئے مبلغ نے۔ 
ناں نوں ِدل دا دوره پیہہ چکیا اے، لیکن اُو ہُنے وی امریکی تے جاپانی لوکاں نوں ورے اے، اُوہناں نوں کینسر اے، تے اُوہ 92اگرچہ اُوہناں دی عمر 

 تبلیغ کردے نے۔ اُو بنده ہار کدی وی نہئیں منے گا! میں بل دا احترام کرنا آں تے اُوہناں نال بوہتا پیار کرنا آں۔
ھ بھال کرن آلی ووہڻی اے۔ جے میں کدی وی ُکج منگ سکدا سی تے میری ووہڻی اِلیانا پوری دُنیا ِوچ سب توں بوہتی پیار کرن آلی تے دیک

تاریخ نوں گرجا گھر تے ساڈے پُتر رابرٹ ولیسلی سوئم نے ہر بینک دے   25ستمبر نوں سی۔  27ویں سالگره 40اُو اُوہدے توں بوہتی زیاده اے۔ ساڈی 
ام کیتا۔ گرجا گھر دے لوکاں نے ویڈیو تے گواہیاں ِدتیاں۔ میرے پُتر جان  کاست وے ریسڻورنٹ ِوچ ساڈے لئی اِک زبردست سالگره دی تقریب دا اہتم

  ویزلی تے رابرٹ لیسلی نے ذاتی طور تے گل کیتی، جیویں کہ ساڈے نئے پادری صاحب، جیک نعان نے کیتا۔ میں چینی گرجا گھر ِوچ اپنے پرانے
 نوں ویکھ کے بوہتا خوشی ہویا۔ اَسی انتہائی شاندار ویلہ لنگہایا! بیلی ڈاکڻر جیکسن الؤ تے اپنے ہائی سکول دے بیلی کلیئر بائی بی 

میہنوں پچھلے ورے فالج ہویا سی۔ لیکن مینہوں ہنے گیا گزرا نہ سمجھو! میں اِک لمبے عرصے دے لئی ایتھے ای رہن دا اِراده رکھنا آں۔  
ے ستقامت دے حامل ہو۔‘‘ وریاں پہالں، میں دعا منگی سی کہ میں ہُن میرے ڈاکڻر نے اِک وری میہنوں کہیا، ’’تُسی غیر معمولی طور تے پُرعزم ت

 ویں سالگره تیکر جیوندا رہواں۔ جیویں کہ خدا عطا کردا اے، میہنوں اُوتھے تیکر پہنچن دی اُمید اے!  50توں دس وریاں بعد اپنی 
پسندیده زبور کہندا اے، ’’میہنوں ہُن وی اِس گل دا یقین اے کہ میں  میں اِک وری فیر توں حیاِت نو نون ویکھن دی دعا منگنا آں۔ میرا 

ِوچ، گھر  اگرج ینیچ –نو  اتِ یح – میں خداوند دی بھالئی ویکھی)۔ 13 :27(زبور جیوندیاں دی سرزمین تے خداوند دے احسان نوں ویکھ لیہواں گا‘‘
 اپنے ای گرجا گھر ِوچ اِک وری فیر توں حیاِت نو ویکھ سکاں! تے فیر توں یسوع دی تحریک ِوچ۔ میں دعا منگنا آں کہ میں 
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پُتر نوں ساڈی خاطر   ایس کرسمس دے موقعع تے میں دعا منگنا آں، ’’خداوندا، اینج ای رہن دیئیں۔‘‘ تے تُسی اِک شاندار ویلہ لنگہاؤ جدوں تُسی اُوہدے اپنے
 !نوں مناندے اُو )15: 9وںیکرنتھ II( ےپیدا ہون تے قربان ہو جان دے لئی خدا دے ناقابِل بیان تحف

 و مناتے ہیں!ک
 
 

 
 

ڈور    ںیم   ایتھے اوپن  دی  آف  ویں    50ی  دچرچ 
موقع  دسالگره   عالمت  دفتح    تےے  کر   Vی    پیش 

  ں!آ ا یرہ
 

 
 

چہارم   بائ  یپہل  یدرابرٹ       :ںیدائ  توں  ںی سالگره۔ 
جن،    ِوچ  لباسی کورئین  تیمسڻر کم، روا   ابوے  دجن  

رابرٹ    ، چہارم جو سوئمساره  ُچکے   رابرٹ    نوں 
، ساره،  انا یال  ، ہوئے  بوہتا مسکراندےمیں  ،  نے   ہوئے

 نڈا۔ یل اّمی ید انایال تے،  یسلیو
 

 

 
 

 ، III سوئم  رابرٹ نالے دساره  تےسامنے: ہننا  
چہارم    انایال ہوئے،    نوںرابرٹ  ۔ ں یم  تےتھامے 
 تے ، ولریجارج ک تے لیلنڈا، جن، راف   :چھے یپ
 ۔ ولریک رونیا دا بھائی انایال 

     
 

آلے تے میں اپنے دیرانہ بیلی مائک گھر    رےیم
اسڻیو  تے  نال  دے  پاسے)  دائیں  (میرے  رائیلی 
تے نینسی کراس، لمبے عرصے توں گرجا گھر  

        دے ممبران، اِتحاِد نو دے موقع تے۔
 

 
 

پوتیاں می تے  رابرٹ  پوتے  اپنے  ہنوں 
  ساره تے حنّہ نوں گلے لگانا پسند اے۔ 

 
 

       

رابرٹ   تے  ویزلی  جان  پُتر  جڑواں  ساڈے 
تے   موقع  دے  سالگره  دی  اُوہناں  لیسلی 

  رابرٹ چہارم تے میرے نال۔ 

 ،دے ناں ِوچ تہاڈا اپنا مسیح            
 
 
 
 
 
 
 
 

 ائیمرز، جونیئر،محترم آر۔ ایل۔ ہ          
       D.Min. ،D.Rel. ،Th.D. ،Litt.D.  
 4:13فلپیوں         

 
 
 
 
 
 
 

 
 

سالگره    40  ساڈی موقع  دویں  جیکسن   تے ے  ڈاکڻر 
    الیانہ۔ دے نال میں تے

   

 
 

 40  ساڈی،  اَگےے  د ی تصویر  دسالگره  ویں    25  ساڈی
     الیانہ۔ میں تےتے ے موقع دے جشن دویں سالگره 
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