
The Baptist Tabernacle of Los Angeles 
1329 South Hope Street, L.A. Civic Center 

 

Mailing Address: 
P.  O. Box 15308 

Los Angeles, CA 90015 

Phone: (213) 744-9999 

E-mail: rlhymersjr@sbcglobal.net 

www.sermonsfortheworld.com 

www.baptisttabernacle.com 

Dr. R. L. Hymers, Jr. 
Senior Pastor 

 
Dr. Christopher L. Cagan 

Associate Pastor 

Dr. Kreighton L. Chan 
Assistant Pastor 

 
 

  2016دسمبر، 
 

 پيارے دوست:
 

اِس سال ہمارے گرجہ گھرميں اہم واقعہ وه حياِت نو تھا جو ُخدا نے ہم پر پرانے زمانے کی طرز پر نازل کيا۔ ميرا خاندان اور ميں ميکسيکو کے 
 ميں ُچھٹيوں پر تھے۔ ميں نے اِن ِدنوں ميں سے ايک ِدن سورج ميں اور ہوٹل کے کمرے ميں سکاٹ لينڈ کے شمالی ساحل سےCancunشہر کينُکن 

 کے درميان رونما ہوا، ايک کتاب کو پڑھتے ہوئے گزارا۔  خود ميری 1953 اور 1949پرے لوئيس کے جزيروں پر حياِت نو کے بارے ميں، جو 
اپنی جان کو نئی زندگی مل گئی تھی جب ميں اِس کو پڑھ رہا تھا۔ ميں نے شدت کے ساتھ ُخدا سے ہمارے گرجا گھر ميں حياِت نو بھيجنے کے ليے 

دعا مانگنی شروع کر دی۔ جب ہم واپس پہنچے تو ميں نے تين ِدنوں تک منادی کی اور اُميد کی بھرپوری کے ساتھ بے شمار نوجوان لوگوں نے 
 اگست کو، جمعرات کی شام کو ہوا تھا۔ ميں نے اپنے نوجوان لوگوں کو 27نجات پائی۔ ليکن بڑا حياِت نو اچانک ہی ٓايا، اُن گرميوں ميں بعد ميں۔ يہ 

)۔ تين نوجوان لوگوں نے اُن64:1‘‘ (اشعيا… کو حفظ کرنے کے ليے کہا تھا، ’’کاش کہ تو ٓاسمان کو چاک کر دے اور نيچے اُتر ٓائے3۔64:1اشعيا
الفاظ کو ايک ايک کر کے پڑھا۔ اچانک ايک نوجوان شخص اپنے پيروں پر اُچھال اور چاليا، ’’ميں کھو چکا ہوں! ‘‘ وه روتے اور ہچکياں ليتے 

ہوئے اپنے گھٹنوں کے بل ہو گيا۔ يہ بالکل غير واجبی سا لگ رہا تھا کيونکہ اُس رات کچھ بھی جذباتی نہيں ہو رہا تھا، يہاں تک کہ گيت بھی نہيں۔ 
 مذيد اور لوگوں نے نئی زندگی پائی 14 نوجوان لوگوں نے نجات پائی اور 22جنوری اور اگست کے اُن چند ايک اِجالسوں ميں ُخدا نازل ہوا اور 

اور روح سے معمور ہوئے۔ ميں نے دوسرے شہروں ميں تين قوت سے بھرپور حياِت نو کو اپنی ٓانکھوں سے ديکھا، جو کافی قوت سے بھرپور، 
 سالوں42غير معمولی اور ٓاج کل کہيں پربھی جن جن جگہوں کو ميں جانتا ہوں نہيں ديکھے جا سکتے۔ ليکن يہ حياِت نو ہمارے گرجا گھر ميں اِن 

ميں وه پہال تھا جو ُخدا نے بھيجا تھا۔ ہم نے اُن تمام سالوں کے دوران ُخدا کے روح کے نزول کے ليے دعائيں مانگی تھيں اور تب اُس نے ہماری 
 دوسرے لوگوں14  اور – نے نجات پائی 22 لوگ سزايابی ميں ٓائے اور اُن ميں سے 36دعاؤں کا جواب ديا۔ مگر اُن چند ايک راتوں ميں کم از کم 

 پر منادی کی3۔64:1نے نئی زندگی پائی اور اخالقی طور پر ِگری ہوئی حالت سے بحال ہوئے۔ يہ اُس وقت رونما ہوا تھا جب ميں نے بار بار اشعيا
تھی اور ہر رات لوگوں نے بار بار حياِت نو پر مرکزی موضوع کا گيت گايا ’ميرے سارے تّخيل کو پورا کر، نجات دہنده، ميں دعا مانگتا ہوں، ٓاج 

مجھے صرف يسوع کو ديکھ لينے دے؛ حاالنکہ وادی ميں سے تو ميری رہنمائی کرتا ہے، تيرا کھبی نہ مدھم ہونے واال جالل ميرا احاطہ کرتا ہے۔ 
ميرے سارے تّخيل کو پورا کر، اٰلہی نجات دہنده، جب تک تيرے جالل سے ميری روح جگمگا نہ جائے۔ ميرے سارے تّخيل کو پورا کر، کہ سب 

‘‘ شاعر ايوس برجيسن کرسچنسنFill All My Visionديکھ پائيں تيرا پاک عکس مجھے ميں منعکس ہوتا ہے‘‘(’’ميرے سارے تّخيل کو پورا کر
Avis Burgeson Christiansen ،1895۔ حياِت نو ميں چند ايک مرتبہ ابليس ايک دھاڑتے ہوئے شير کی مانند ٓايا ليکن ہر مرتبہ ہم نے 1985۔(

لوگوں کو مسيح کی جانب کھينچنے کے ليے دعا مانگی اور وه پسپا ہو گيا اور خدا کا روح واپس ٓا گيا۔ اُن چند ايک ِدنوں کے ليے ہم نے جيتی جاگتی
مسيحيت کا تجربہ کيا اور وه جو موجود تھے جب تک وه زنده رہيں گے اِسے کبھی بھی نہيں بھول پائيں گے۔ اِس تمام کے دوران ميں اِن دو نوجوان

 ہيں۔ دوسرےNoah Songلوگوں نے منادی کرنے کے ليے خود کو حوالے کر ديا۔ اُن ميں سے ايک ہمارے چينی ترجمان کے بيٹے، نوح ُسونگ 
 ہيں، جنہوں نے ابھی حال ہی ميں مجرمانہ انصاف ميں John Samuel Cagan سالہ بيٹے جان سيموئيل کيگن 23 کے Dr. Caganڈاکٹر کيگن 

الس اينجلز کی کيليفورنيا سٹيٹ سے بيچيلر ڈگری ميں گريجوايشن کيا ہے۔ وه دونوں ہی انتہائی  اعلٰی درجہ کے مبلغ ہيں۔ جب جان نے اپنے پہلے 
واعظ کی منادی کی تو يوں لگتا تھا جيسے وه بيس سالوں سے بھی زياده عرصے سے منادی کر چکے تھے، اور نوح تو يہاں تک کہ مرکزی 

 اور ڈاکٹر جان ٓار۔John Sungموضوع پر گيت بھی منتخب کر سکتے ہيں، شدت کے ساتھ منادی کرتے رہيں، گيت گائيں اور ڈاکٹر جان ُسونگ 
 کے انداز ميں واپس منادی کے ليے جائيں۔ ناقابِل يقين! اِن نوجوان لوگوں کے ليے ُخدا کا شکر ہو! جان جنوری سے Dr. John R. Riceرائس 

بائيوال يونيورسٹی کے ٹالبوٹ سکول ٓاف تھيالوجی ميں پڑھائی شروع کرنے کے ليے چلے جائيں گے۔ حاالنکہ وه صرف تين يا چار ماه کے ليے 
منادی کرتے رہے ہيں، اُنہيں انجيلی بشارت کے پرچار کی تعليم کی منادی کے ليے شمالی ہندوستان، ڈومينيکن ريپبلک اور جنوبی ہندوستان ميں 
مدعو کيا جا چکا ہے۔ ميں يقين کرتا ہوں کہ وه عالمگيری سطح پر اکيسويں صدی کے انجيلی بشارت کے پرچار کی تعليم دينے والے مبلغين ميں 

سے ايک کی حيثيت سے اُبھريں گے۔  اگر ٓاپ جان يا نوح کے واعظوں ميں سے کسی ايک کو پڑھنا چاہتے ہوں تو ہماری ويب سائٹ 
www.sermonsfortheworld.com پر جائيں۔ سياه صفحے کے وسط ميں ايک بٹن ہے جس پر لکھا ہوا ہے، ’’انگريزی ميں واعظ Sermons in 

English ۔‘‘ وہاں پر کلک کريں اور ٓاپ اپنی زبان کے ليے وہاں پر صفحہ ديکھيں گے۔ اگر اُس صفحے پر ٓاپ کی زبان کے ليے بٹن ہوں، تو اُن
بٹنز پر ڈاکٹر ہائيمرز کے ليے يا جان سيموئيل کيگن کے ليے يا نوح سونگ کے ليے يا دوسرے مبلغين کے ليے جنہوں نے ہمارے گرجا گھر ميں 
منادی کی کلک کريں۔ اگر ٓاپ کی زبان ميں اُس صفحے پر کوئی بٹن نہ ہوں، تو فہرست کو نيچے کے جانب لے جائيں تو ٓاپ کو بے شمار واعظ 

  مليں گے جو ٓاپ کے ليے مددگار و معاون اور برکت کا باعث ہوں۔
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کی پيدائش تھی۔ وه ہمارے  Hannah Kim Hymersاِس سال دوسرا سب سے بڑا واقعہ جو رونما ہوا وه ہماری پہلی پوتی، حنّہ ِکم ہائيمرز 
مارچ کو پيدا ہوئی۔ حنّہ ايک خوبصورت  30کے ہاں  Jinاور اُن کے پياری بيوی ِجن  Robert Leslie Hymers IIIبيٹے رابرٹ ليزلی ہائيمرز سوئم 

  ہے اور خود کو سنبھالنے کے قابل ہے اور تقريباً پالنے ميں چلنا شروع کر چکی ہے۔ بچی
اور ويزلی کو جنوری  Leslie، ليزلیJinکے ساتھ ِجن Lindaاور ميں نے اُن کی والده لِنڈا  Ileanaجيسا کہ ميں نے کہا، ميری بيوی عيليانہ 

ے اپنے ساتھ ليا۔ ہم نے بہت پيارا وقت گزارا حاالنکہ ميں کينسر کے ليے کيے جانے والے ميں ساحل پر کھيلنے کے ليے نيچے کينکن لے جانے کے لي
تم ہو چکا ہے۔ عالج کی وجہ سے اتنا زياده اچھا محسوس نہيں کر رہا تھا۔ ويسے بتاتا چلوں، لگتا ہے کينسر قابو ميں ٓا چکا ہے اور يہاں تک کہ شايد خ

  پونڈ وزن کم کر ليا ہے، جو مدد ديتا ہے۔ 22صرف وقت ہی بتائے گا، مگر ميں نے 
برس کی عمر  Rose Chenault-Quinn 97پر ايک نظر ڈاليں۔ روز چينالٹ کوئن ’’ چيده چيده فہرست‘‘اِس سال جو باتيں رونما ہوئيں اُن کی 

نے منادی  Danny Thomasڈينی تھامس اور Roland Rasmussen، رولينڈ رسميوسين David Ralstonفروری کو وفات پا گئيں۔ ڈيوڈ رالسٹن  13ميں 
اور ايسٹر کے ِدنوں ميں موسيقی کا بندوبست کيا۔ اُس کے بعد ہی مسز ہائيمرز کی سالگره ٓا گئی اور اُن کے  ويں سالگره پر 75اپريل کو ميری  12کی اور 

  ر ہمارے ساتھ کچھ ِدن گزارے۔برس کی عمر کے ہيں، ہوائی سفر کر کے ٓائے او 85، جو Rafael Cuellarابو رافاعيل کيولر 
ہم نے تين پھر دوسری بڑی بات رونما ہوئی۔ ُخدا نے مجھے دکھايا کہ اب ہمارے گرجا گھر ميں کچھ بڑی بڑی تبديلياں کرنے کا وقت آ گيا تھا۔ 

کيا۔ جان کيگن نے اپنے پہلے واعظ کا اضافہ  Aaron Yancyاور ہارون ينسی  Jack Ngann، جيک نعان Noah Songنوجوان مناد اُميدوار، نوح ُسونگ
! ناقابِل يقين –گفتگو کرنے والے لوگ ہيں  طريقے سے جوالئی کو منادی کی۔ دونوں نوجوان شاندار 17جوالئی کو کی اور نوح ُسونگ نے  10کی منادی 

 Peter Stephenکو پيٹر اسٹيفن نعان اگست  21کی شادی ہوئی۔  Lara Escobarاور الرا ايسکوبار Timothy Chanجوالئی کو ٹموتھی چعين  31
Ngann کی پيدائش ہوئی۔  

اگست، بروز جمعرات کو شروع ہوا۔ ہم نے اِن دعائيہ اِجالسوں ميں پايا کہ جب ہم احتياط کے ساتھ دعا مانگتے ہيں  27حياِت نو کا دوسرا حصہ 
ر متبادل ِدنوں ميں جب ہم دعا پر توجہ مرکوز نہيں کرتے تو ُخدا مکمل طور اور دعا کی ايک روح قائم کرتے ہيں تو ُخدا عبادتوں ميں موجود ہوتا ہے، مگ

تين بڑے بڑے حياِت نو کا قريبی چشم  پر غيرحاضر ہوتا ہے اور کچھ بھی رونما نہيں ہوتا۔ يوں يہ ہمارے ليے ايک سيکھنے واال تجربہ بنا، حاالنکہ ميں
  ں تقريبا چار ہزار لوگ اُس چينی گرجا گھر ميں شامل ہوئے تھے جس کا ميں ايک ُرکن تھا۔ديد گواه رہا چکا تھا، جن ميں سے ايک وه تھا جس مي

 Louisianaوالے اِختتام ہفتہ پر ہماری بائبل کی کانفرنس کے ليے ہمارے ساتھ لوئيسيانہ بپٹسٹ يونيورسٹی  Labor Dayمزدوروں کے ِدن
Baptist University  کے صدر، ڈاکٹر نيل ويورDr. Neal Weaver  نومبر کو ويزلی ہائيمرز 19ہمارے ساتھ تھے۔Wesley Hymers کرسٹين ،

کو بپتسمہ ديا  Virgel Nickellاور ورِجل نيکل Setsuko Zabalaga، سيٹُسوکو ذباالگاAdela Menjivar، ايڈال مينجيوارChristine Nguyenگيويعن
تھا۔ اگلے روز ہم گھر کی جانب سے بائبل کی منادی کرنے کے ليے الئسنس جاری کيا گيا  بالکل اُسی عبادت ميں جان سيموئيل کيگن کو ہمارے گرجا  گيا۔

نے پيانو بجايا۔ ہم نے کتنا شاندار  Geoff Merrillنے وائلن بجايا اور جيوٓاف ميرل  Ron Clarkنے شکرگزاری کی ضيافت منائی جس ميں رون کالرک 
باالٓاخر واپس ٓانے والے  Dave Shookقعے پر ديہی اور مغربی گاسپل سنگيت کے ليے ڈيو ُشک دسمبر کو کرسمس کی ضيافت کے مو 18! وقت گزارا

  ہيں۔
ويں زبان، نيپالی کا اضافہ کرنے کے ليے دروازه کھول ديا ہے۔ نيپال کے لوگ اب ہر ہفتے ميرے واعظوں کو پڑھ  34ُخدا نے ہمارے ليے 

واعظوں کے مسّودوں کی ہماری فہرست ميں ہماليہ کے  جہاں گذشتہ سال ہی دو زلزلے ٓا چکے ہيں،سکتے ہيں۔ نيپال ايک انتہائی حاجت مند جگہ ہے، 
ا ہوں اب پہاڑوں کی گہرائی ميں اِس چھوٹے سے ُملک کی زبان کا اضافہ کرنے سے ہميں بہت خوشی ہوئی ہے۔ تقريباً ہر واعظ کا جس کی ميں منادی کرت

مہ کيا جاتا ہے۔ تمام کے تمام واعظوں کو ٹيلی ويژن کے معيار کے کيمروں والے سازوسامان کے ساتھ ريکارڈ زبانوں ميں ترج 34مسّودوں کی شکل ميں 
، ہسپانوی اور انگريزی ميں ہماری ويب سائٹ پر اور يو ٹيوب پر ساری ُدنيا ميں نشر Mandarin Chineseکيا جاتا ہے اور تين زبانوں، مينڈيرين چينی 

  کيا جاتا ہے۔
ھا، جو کہ بالکل مجھے اِس بات کا اِقرار کرنا پسند نہيں ہے ليکن ميں بوڑھا ہو رہا ہوں۔ ميں اب اُتنا بيس بال نہيں کھيل پاتا جتنا ميں کھيال کرتا ت

گرجا گھر ميں تقريباً ميرے بيوی نے !!! ی محرومی مجھے سب سے زياده ہوتی ہےيہ وه بات ہے جس ک! بھی نہيں تھا، لٰہذا ميں نے اتنا کچھ نہيں کھويا
مدعو کيا تھا۔ ہم ہميشہ اِن واقعات ميں اچھا وقت گزارتے  ہر اُس شخص کو جس کے پاس شکرگزاری کی ضيافت کے ليے جانے کو کہيں جگہ نہيں تھی

  ہيں۔
ہو۔ ُخداوند ٓاپ تمام کو  يہ ہماری اُميد ہے کہ اِس خوبصورت کرسمس کے موسم کے دوران ٓاپ کی زندگی ميں اور ٓاپ کے گھر ميں مسيح عياں

  !برکت دے
 

             
          

 

 
 ،يسوع کے نام ميں ٓاپ کا اپنا

ڈاکٹر ہائيمرز اور عيليانہ اپنی پوتی حنّہ کے ساتھ جو تقريبا چار گھنٹے
 کی عمر ميں ہے۔

  
      
 
 
 
 
 

  ٓار۔ ايل۔ ہائيمرز، جونيئر،
D. Min, Th.D., Litt.D.   

 4:13فلپيوں
 
    

مام مبلغين کبھی کبھار ميرا ايک ٓادھا واعظ پڑھ ليا کريں۔ ميرے ت
واعظوں کی جانچ کريں اور ديکھيں ٓايا ااپ کو اُن ميں سے کسی ايک 

سے کوئی مدد مل سکتی ہے۔ اِسی ليے تو يہ يہاں پر ہيں۔ تقريباً 
ممالک ميں ميرے واعظوں کو پڑھتے ہيں اور  216مبلغين  120,000

مدد پا چکے ہيں۔ اِس سال اُن سے 
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM پر جائيں۔  



                                                                  

کے ساتھ اور ) بائيں( ڈاکٹر ہائيمرز جان سيموئيل کيگن                                         ڈاکٹر ہائيمرز جان کيگن کے ساتھ جب  اُنہيں انجيل                 
  کے ساتھ۔ دونوں ہی نے انجيل کی ) دائيں(نوح ُسونگ   کی مذہبی خدمات سرانجام دينے کے ليے الئسنس ديا                                                   

 منادی کے ليے خود کو وقف کيا اور علم الٰہيات پڑھيں گے۔                                 گيا تھا۔                                                                               
 

                                                                                   
     

  برس کی عمر ميں  87ڈاکٹر ہائيمرز ايڈال مينجيور کو                                       ڈاکٹر ہائيمرز مسٹر ورِجل نيکل کو بپتسمہ                               
  بپتسمہ ديتے ہوئے۔                                                                                        ديتے ہوئے۔                  

 

                    
             

  ويں شادی کی سالگره۔ 34ڈاکٹر اور مسز ہائيمرز کی    ، ليزلی ہائيمرز، ِجن ہائيمرز، ڈاکٹر ہائيمرز،                                 )بائيں(رفائيل کيولر   
    مسز ہائيمرز ِشيرخوار الڈلی حنّہ کے ساتھ، مسٹر اور مسز جانی ِکم۔

 
 

  پر نظر ڈليں۔ .WWW.BAPTISTTABERNACLE.COMہمارے گرجا گھر کی ويب سائٹ 
ہمارے واعظوں کی ويب سائٹ سينکڑوں لفظ بہ لفظ مسّودوں کی پيشکش چونتيس زبانوں ميں 

WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM پر کرتی ہے۔  



                                           
 

 مسٹر اور مسز جيمس ُروپ۔ وه گرجا گھر ميں ٓارگن بجاتی ہيں۔                                     مسز روز چينالٹ کوئن کے ساتھ ڈاکٹر ہائيمرز۔                 
 
 

                      
 

     بکلے کے ساتھ نئے سال کی شام کے موقع پر محترم مارک                                     اپنے بيٹے ٹموتھی اور الرا ايسکوبار کی شادی کراتے              
 ۔ڈاکٹر اور مسز ہائيمرز                   ہوئے ڈاکٹر چعين۔                                                                             

 
 

                     
                    

(           مسز ہائيمرز کی والده لِنڈا، ليزلی اور ويزلی اور ِجن ہائيمرز                                  ئيمرز،حنّہ، مسز ہا ڈاکٹر ہائيمرز ِشيرخوار) بائيں جانب سے
 کے ساتھ ڈاکٹر اور مسز ہائيمرز۔                                                                         ليزلی اور ِجن ہائيمرز کے ساتھ ۔         

 

 
  پر نظر ڈليں۔ .WWW.BAPTISTTABERNACLE.COMا گھر کی ويب سائٹ ہمارے گرج

ہمارے واعظوں کی ويب سائٹ سينکڑوں لفظ بہ لفظ مسّودوں کی پيشکش چونتيس زبانوں ميں 
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM پر کرتی ہے۔ 
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