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मेरा प्यारा दािुिाइ तथा भददीबभिनीिरू, िामी एक उल्लेखनीय युगमा बााँजर्रिेका छ ौं
िब िामी भनरन्तर रुपमा परमप्रिुको िात आफ्ना केटाकेटीिरूको िीवनमा देखछ ।ौं स्वगचमा
रिनुिनु े िाम्रा भपता र उिााँका पुत्र येशू ख्रीष्टले िामीलाई जर्न्नुिन्ु छ, िामीलाई प्रेम गनुचिन्ु छ र
िामीलाई िेरररिनुिन्ु छ। िसका बारेमा िामी भनजित िुन सकछ ।ौं
ौं ो
यिी समयमा, तपाईलाई राम्ररी थािा छ, िामी एक भवश्वव्यापी र्र्चका रुपमा अन ठ
र्ुन तीको सामना गरररिेका छ ।ौं COVID-19 र यसले उत्पन्न गरेका रोगका कारण ििार ौं
िीवनिरूलाई असर पारेको छ र अजिक भनयभमत भदनर्याचमा अवरोि आएको छ। िामी दु:
ख कष्टमा परररिेकािरू र भप्रयिन गुमाएकािरूका लाभग प्राथचना गदचछ ।ौं
प्राथचनापू वचक भवर्ार गरेपजछअभन यस र्ुन तीको समािानको अौं श बन्ने िाम्रो गभिरो
र्ािनाका कारण िामीले िखचरै परमप्रिुको आरािना र सेवा गने तररकामा अस्थायी
समायोिनिरू गरेका छ ।ौं िामी तपाईिरूको भवश्वास, तपाईिरूको प्राथचना, तपाईिरूका
सियोग र समझका लाभग िेरै आिारी छ ।ौं
ौं ा र्ुन तीिरू भनजित समय पजछ समाप्त िुनछ
यी अन ठ
े न्। म िभवष्यका लाभग
आशावादी छु। मलाई थािा छ भक उिााँलाई प्रेम गने र उिााँको सेवा गनेिरूका लाभग

परमेश्वरले िण्िारमा मािान र आियचिनक आशीषिरू राखनुिएको छ । मैले असङ्खखय
तररकािरूमा यस पभवत्र काममा उिााँका िातिरूको प्रमाण देखछु । त्यसोिए, यी अभनजित
ु ोस्। उिााँले िन्नुियो, (उद्धरण) "मैले
समयमा, उद्धारकताचको यस प्रभतज्ञाबाट सान्त्वना जलनुनि
िनेका कुरा भतमीले गरेमा म प्रिु बााँजिने छु ।" (उद्धरण समाप्त)
ाँ मा खुशी रिनेछ िनेर म
उिााँलाई सुन्ने र उिााँका भनयमिरू पालन गने सबैको पिुर्
तपाईंलाई प्रभतज्ञा गदचछु।
दािुिाइ तथा भददीबभिनीिरू, कृपया आफ्नो र आफ्ना भप्रयिनिरूको राम्रो खयाल
राखनुिोस्। र तपाईका वरपरका माभनसिरूलाई सियोग गनच अवसरिरूको खोिी गनुचिोस्।
ु ै बस्ने िए तापभन िामीसाँग िाम्रा जछमेकीिरूको सेवा गने ठूलो सुअवसर छ।
ििााँसक
िाम्रो सामान्य भदनर्याचमा अस्थायी पररवतचनिरू िएको यो समयले िामीलाई घर
केन्द्न्ित सुसमार्ारअध्ययन कभि मित्वपू णच िुनसकछ िनेर सोच्न अभतररक्त समय प्रदान गनच
सकछ। येशू ख्रीष्टको सुसमार्ार अध्ययन गनच मोमोनको नयााँ भिभियो पुस्तक र अन्य प्रभवजि
प्रयोग गनच नभिर्भकर्ाउनुिोस्।
िामी सबै िना सािारण सम्मेलनको प्रभतक्षामा छ ।ौं त्यसोिए िामी येशू ख्रीष्टको
सुसमार्ारको पुनस्थाचपनामा पू णचरुपमा केन्द्न्ित िुनछ
े ।ौं यो सुसमार्ारले समस्याग्रस्त
सौं सारलाई भनजित आशा र सियोग प्रदान गदचछ।

म तपाईंिरूलाई माया गछुच । म तपाईंिरूका लाभग प्राथचना गदचछु अभन म वर्न भदन्छु
ु यो िने तपाईंले सान्त्वना र शान्द्न्त प्राप्त गनुचिनु छ
भक तपाईंले भनरन्तर रुपमा उिााँलाई सुन्नि
े ।

