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 پیارے دوست: 
 

 یاپن ںیم گرجا گھررہتا ہے اور اپنے  ںیم زونایریا یزلی۔ ومیں اپنے بچوں پر بہت فخر کرتا ہوں ہوں۔   بنده  شوں واالبخش کی خدا کیا ںیم
جن اور  یویب یہے اور اپن  نیم بزنس ابیکام کیا  یسلی! لیکتاب اگلے سال شائع ہوگ یپہل یک اُسکے ساتھ اچھا کام کر رہا ہے۔  منادی یمالزمت اور اپن

ہے۔   ںی دور نہ ادهیاور مجھ سے ز انایہے، جو ال ارہت ںیخوبصورت گھر م کی کے ا جیفلنڻر-ناڈایکے ساتھ ال ک چہارمساره اور رابرٹ  ، حنّہ کے بچوں  اُنکے
ی زندگی میں [کرنے کے  ہے کہ اس ک نیقیسال ہے۔ مجھے  ڈھیڑعمر اب  یگئے۔ اس ک ںیم بیتقر یسالگره ک یپہل یہم رابرٹ چہارم ک ںیاس موسم بہار م

 ! ابھی بہت کچھ باقی ہے لیے]
کلییسیا   ہی  ا، یگ ےی سالگره کے ل ںیو50 یاوپن ڈور ک یچرچ آف د  ں، یسان فرانسسکو کے شمال م ، یکاؤنڻ یرینہمارا پورا خاندان م ںیاگست م

  نٹی اور ک یپرانے دوست مارک بکل رےی ، اور مںیتھا۔ انہ ایقائم ک ںیم 1972کے ساتھ  نیاور راجر ہوفم یلیائ ر کینے اپنے دوستوں مائ  ںیم [گرجا گھر] 
 ےک گرجا گھرجون اس  ڻایکا ب یلیر  کی کر اچھا لگا۔ مائ کھیدوباره د، [اُنہیں] ہمارے ساتھ تھے ںیوقت م میفلپاٹ، اور بہت سے دوسرے جو اس عظ

 یواقع گرجا گھروں کی بنیادیں رکھی گئی ہیں۔ زائدسے  سیچال ںیبھر م  ایسے دن مذھبی خدمات [کی وجہ] یک گرجا گھر۔ اس ی صاحب ہیںموجوده پادر
 ہے! وافر ہوتاخدا کا پھل بہت 

ً یہے۔ کام تقر  آتا جا رہا تر بیاور قر ںیمل سکتے ہ  ںیعمارت م ینئ یاپن ںیم لئیبریوه وقت جب ہم سان گ  یختم ہو چکا ہے، اور ہم ضرور با
کرنے   ےس مشن ہو گا، ج کیا  ےیکے ل وںی نیچ گرجا گھر ای ۔ ہمارا نںیکام کر رہے ہکے ساتھ مل کر  یشہر اور کاؤنڻ  ےیاجازت نامے حاصل کرنے کے ل 

’’عظیم الس اینجلز کی ہے اور اسے  ی آباد ادهیبہت ز یلوگوں ک ینیہے جہاں چ ںیعالقے م سےیا کی ا  ہیتھا۔  ایبال  ہلےخدا نے مجھے بہت پکے لیے 
لوگ ہمارے پاس  آئے ہوئے سے نیہے۔ چ ایگ ایکا نام د ‘‘The Chinese Baptist Tabernacle of Greater Los Angelesبپتسمہ دینے والی چینی عبادت گاه

واضح براه راست اور بغیر کسی ڻال مڻول کے  ، صاحب یادرہمارے نئے پ ، Jack Ngannنعان  کی۔ ج ںیآ رہے ہمیں گھر  اہمارے ساتھ گرج یپہلے سے ہ
 ںیم  حیمس ںیانہ  ں، یہ تےی مشاورت کرلوگوں ک راهکے بعد گم عبادتکے ساتھ  گنیوه ہر اتوار کو ڈاکڻر کرسڻوفر ک۔  ںیکرتے ہ  غی تبل یک وںطور پر واعظ

 ۔ںیہ  رہے کام کر ےیبھروسہ دالنے کے ل 
۔ اب ان  انسان ہے ایک اچھا  لیائ آئے۔ راف کے لیے ملنے ںیجارج کے ساتھ گوئڻے ماال سے ہم ڻےیاپنے ب ولر یک لائی کے والد راف انایال ںیستمبر م

اپنے   ی اورزلیو یسلی ل اُنہیں۔ ںیسسر ہ رے ی۔ مجھے فخر ہے کہ وه مںیہ  ُچست و چاالک یاب بھ طور پر وه ذہنیجسمانی اور ہے اور  سال 92عمر  یک
ساتھ بہت اچھا وقت   کی پر لے گئے اور ا کی گھاٹ کایسانتا مون  اُنہیںدن ہم  کی جانا اچھا لگا۔ ا  کھنےید لیبال کا کھ سیبکے ساتھ ڈوجرز  وں، یپوتے پوت

 گزارا!
سے   روشلمی ںیعمر م یسال ک  86وه   ںی۔ اکتوبر مںیسڻرن ہ وڈیڈاکڻر ڈ کی بتانا چاہتا ہوں۔ ا ںیآپ کو اپنے دو خاص دوستوں کے بارے م ںیم

۔ ہم تھے مون کے سفر کے اخراجات پورے کئے یکے ہمارے ہن یٰ اور مشرق وسط لیمارتھا نے دل کھول کر اسرائ ہی اہل یک اُننے اور  اُنہوں۔ گئےجنت 
 یجڑوں ک یہودی یک مسیحیت ‘‘بائبل،  یہودیمکمل ’’کا سب سے بڑا کام،  اِن۔  ےتھ  کی سے ا ںیم وںیکے بان تیہودی یحیمس وڈیرہے۔ ڈ ںیم ران کے گھ

 ہے۔  ےی قوموں کے ل ریہے جتنا کہ وه غ  یاتنا ہ ےیکے ل وںیہودیطور پر   ینیقی  سوعیرہے گا، کہ  شہیہے، اور ہم ظاہر کرتا ہیہے۔  یمضبوط گواہ 
مبلغ ہے۔ اگرچہ   کے بُالئے ہوئے۔ وه خدا ںیہ  یمشنر ےی کے ل وںیسالوں سے جاپان یجو کئ  ں، یوے ہاتھیدوسرے خاص دوست ڈاکڻر بل ہ رےیم

شخص ہار ۔ وه ے ہیںکرت غیلوگوں کو تبل  یاور جاپان یکیامر یوه اب بھ کنی دل کا دوره پڑا ہے، ل  اُنہیںہے، اور  نسر یک اُنہیںسال ہے،  92عمر  یک اُن
 کرتا ہوں۔ اریبل کا احترام کرتا ہوں اور اس سے بہت پ ںی! مکبھی نہیں مانے گا

وه اس  میں کبھی بھی کچھ مانگ سکتا تھا ہے۔  یویب  یبھال کرنے وال کھیاور د یکرنے وال اریپ  ادهیسب سے ز ںیم ایدن یپور انایال  یویب یریم
کے کاسٹ وے  نکینے برب  ی سوئمسلی رابرٹ ل  ڻےیاور ہمارے ب گرجا گھرکو  خیتار 25۔ یستمبر کو تھ 27سالگره  ںیو 40 یہمار ہیں۔ ادهیز کہیں سے

اور  یزلیجان و ڻےیب  رےی۔ مید یاںپر گواہ  ویڈیکے لوگوں نے و گرجا گھر۔ ا یکا اہتمام ک بی رتق یزبردست سالگره ک کی ا ےی ہمارے ل ںیم سڻورنٹیر
الؤ اور  کسنیاپنے پرانے دوست ڈاکڻر ج میں گرجا گھر ینی چ ںی۔ ماینے ک نعان ک ی ج ، ی کہ ہمارے نئے پادر سایج ، یطور پر بات ک ینے ذات  یسلیرابرٹ ل

 !ہم نے انتہائی شاندار وقت گزاراکر بہت خوش ہوا۔  کھیکو د یب یبائ  ئریاسکول کے دوست کل یہائ نےاپ
ڈاکڻر   رےیرہنے کا اراده رکھتا ہوں۔ م یہیں  ےیکے ل طویل مدت   ں ی! مابھی گیا گزرا نہ سمجھیںمجھے  کنیمجھے پچھلے سال فالج ہوا تھا۔ ل 

  یاب سے دس سال بعد اپن ںیکہ م یتھ ینے دعا ک ںیبرسوں پہلے، م ۔‘‘حامل ہو  ےعزم اور استقامت کپُرطور پر  یرمعمولیغ’’تم بار مجھے کہا،  کی نے ا
 ہے!  دیام یک تک پہنچنےکہ خدا عطا کرتا ہے، مجھے وہاں  سای سالگره تک زنده رہوں۔ ج ںیو50

مجھے اب بھی اِس بات کا یقین ہے کہ میں زندوں کی زبور کہتا ہے، ’’ دهیپسند رایدعا کرتا ہوں۔ م یک کھنے ینو کو د اتیبار پھر ح کیا ںیم
 سوعیاور دوباره  ں، یگھر م اگرج ینیچ –نو   اتِ یح – یکھید بھالئی ینے ُخداوند ک ںی)۔ م13 :27‘‘ (زبورسرزمین پر خداوند کے احسان کو دیکھ لوں گا

 سکوں!  کھینو د اتیبار پھر ح کیا ںیگھر م اگرج یاپنے ہ  ںیدعا کرتا ہوں کہ م ںی۔ مںیم کیتحر یک
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آپ اُس کے اپنے بیڻے کو ہماری خاطر  ایک شاندار وقت گزاریں جب اور آپ  ‘‘۔ےرہنے د  یہ  سای، ا   اخداوند’’دعا کرتا ہوں ،  موقع پر میںاس کرسمس کے 
 کو مناتے ہیں!   )15: 9وںیکرنتھ IIونے اور قربان ہو جانے کے لیے خدا کے ناقابِل بیان تحفے (پیدا ہ

 
 

 
 

ویں   50چرچ آف دی اوپن ڈور کی  ںیم پر ہاںی
رہا  پیش کر  Vسالگره کے موقع پر فتح کی عالمت 

  ہوں!
 

 
 

ک چہارم  بائ   یپہل  یرابرٹ  دائ  ںی سالگره۔       : ںیسے 
روا کم،  مسڻر  والد  کے  لباستیجن  کورئین    ں یم  ی 

رابرٹ    ، ساره  چہارم جو سوئمجن،  کو   رابرٹ 
،  انایال  ، ئے سکراتے ہومیں بہت م،  ہیں   اُڻھائے ہوئے

 نڈا۔ یل  والده یک انای، اور الیسلی ساره، و

 

 
 

 ،III سوئم سامنے: ہننا اور ساره کے ساتھ رابرٹ
کو  انایال   چہارم  م  رابرٹ  اور  ہوئے،  ۔  ںیتھامے 
 ، اورولریاور جارج ک لیلنڈا، جن، راف   :چھے یپ
 ۔ ولریک رونیا یکا بھائ انایال 

     
 

مائک    دوست  دیرانہاپنے    ںیگھر والے اور م  رےیم
 و یاور اسڻ کے ہمراه  طرف) ںیدائ رےی(م یلیئار

، طو   ینسیاور ن   گرجا گھر کے  سے  مدت  لیکراس 
    ۔کے موقع پر تحاِد نواِ ممبران، 

 
 

        
 

ساره   وں یپوت  رابرٹ اور  مجھے اپنے پوتے
  ۔کو گلے لگانا پسند ہے اور حنّہ 

 
 

             

ب جڑواں  و  ڻےیہمارے  ل  اور   یسلیجان    ی سلیرابرٹ 
ک پر   یان  موقع  کے  اور    سالگره  چہارم  رابرٹ 

          ساتھ۔ رےیم

 ے نام میں آپ کا اپنا،مسیح ک           
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

جیکسن   40ہماری   ڈاکڻر  پر  موقع  کے  سالگره  ویں 
    کے ساتھ میں اور الیانہ۔

  

 
 

 40لگره کی تصویر کے سامنے، ہماری سا 25ہماری 
     ویں سالگره کے جشن کے موقع پر میں اور الیانہ۔
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