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य म :  

 

संपूण 2020 म ये आपण कस या सैतानी ग धळा या प रि थतीत जगलो ! रा ा य ावर महा भयोग 
चाल व यात आला! कोरोना वषाणू येऊन धडकला! जंगलाला लागले या आगीने जंगलाचा पु कळसा भाग जळून गेला ! 
कांह  लोक क यु न ट बनून नगरे जाळीत, जंगलात गेले ! मी वतः उभे राहून चार क  शकत नाह ! “पुढ ल काळात 
व वासापासून क येक लोक ट होतील; या माणसांची स स ववेकबु धी तर डाग द यासारखीच आहे, अशा खोटे 
बोलणा-या माणसां या ढ गाने त ेफुसलावणा-या आ या या व भुतां या श णा या नाद  लागतील ” (I तमथी 4:1, 2)! 
पोपने सु धा सम-ल गकां या संघटनेस स म त दल ! असं वाटतं संपूण जगाचा फोट होतो क  काय; येशू हणाला,     

 

“ते हां सूय, चं  व तारे यांत च ह घडून येतील, आ ण पृ वीवर ‘समु  व लाटा यां या 
गजनेन रा ’ घाबर  होऊन पेचांत पडतील ; भयाने जगावर कोसळणा-या अ र टांची धा ती 
घेत यामुळे माणस मरणो मुख होतील. ‘आकाशातील बळ डळमळतील. ’ या काळी ‘मु याचा 
पु ’ परा माने व मो या वैभवाने ‘मेघात येताना’ लाकां या ट स पडले. या गो ट स आरंभ 
होऊ लागेल ते हा सरळ उभे राहा आपल  डोक  वर करा ; कारण तुमचा मुि तसमय जवळ 
आला आहे” (लुक 21:25-28).   

 

“आईबाप, भाऊबंद, नातलग व म  हे देखील तु हांला ध न देतील ; आ ण तुम यातील 
क येकांना िजवे मारतील” (लुक 21:16). 

 

आपण हा उतारा कसा वाचतो आ ण का पाहत नाह  क  स या आपण प व शा ातील भ व यवाणीम ये सां गतले या 
शेवट या काळात जगत आहोत का?   

“पण हा नाताळाचा काळ आहे, तु ह  हणाल! डसबर 1941 म ये च चल येथे इं लंडहून आला कारण जपान या 
लोकांनी पल हाबरवर आ ण हटलरने लंडनवर बाँब ह ला केला. च चल हे रा ा य  ँ क लन डी. रोझवे ट बरोबर 
हाईट हाऊसम ये होत.े जे हां रा ा य ानी नाताळझाड उजळून काढले, च चल हणाले, “लेकरांना खेळां या या रा ीची 
मजा व आनंद लुटू या.”       

परंतू आता तु ह  व मी “लेकरं” रा हलो नाह ! ह  समजून घे याची वेळ आहे क  स या आपल  आशा केवळ 
बेथलेहेमम ये, ज मले या बाळावर टकून आहे – आ ण ह  आपल  आशा खर  नाह  पण येशू जो राजांचा राजा व भूंचा 
भू हणून दसु-यांदा येणार ती आहे!   

 
 

तु ह  आमच ेश दा-क रता-श द उपदेश व पाठ पंच-ेचाळीस भाषांमधून 
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM या संकेत थळावर वाचू शकता.   

  
 



 
फार पूव , 1950 म ये, देवाने मला एक शा वचन दले जे मला व वास यागा या काळात मला खूप 

उपयोगी पडले.    
 

“मला जो साम य देतो या याकडून मी सव कांह  करावयास शि तमान आहे” ( फ ल पै 4:13).  
 

आ ह  2 फे ुवार ला सकाळ व स याकाळ या उपासनेत चीनी नववष साजरे केले.  
माच 1 ला होप टवर ल इमारतीम ये आमचा शेवटचा र ववार होता. कोरोना वषाणूमुळे, आ ह  बाक चे 

सगळे वष (2020) आ ह  दोन घरांम ये भेटलो. दर आठवडी मी एका पाठाचे ि हडीओ रेकॉड ग केले, याचे सारण 
दो ह  घरांम ये केले. ि हडीओ या मा यमातून शक व यानंतर आ ह  सवजण रा भोज कर त असे.   

12 ए लला, पुन थाना या दवशी माझा 79वा वाढ दवस आला. आ ह  16 ए लला मसेस. हायमस यांचा 
देखील वाढ दवस साजरा केला. यां या वषयी मी हणू शकतो. “बहुत ि यांनी स गुण दाख वले आहेत पण तू या 
सवाहून वरचढ आहेस” (नी तसु े 31:29).   

आम या मंडळीने 27 स टबरला आम या ल नाचा 38वा वाढ दवस साजरा केला. गेले वष मी खाल या 
आत या या आजाराने त होतो, यामुळे मला उभे राहून उपदेश देणे अश य झाले. या म जातंतू मुळे हा आजार 
उ भवला याचा समुळ नाश कर यासाठ  ती  व करणाचा मारा करावा लागला, जो ोह स या आजारासारखा आहे. 

तर ह , याच वष , देवाने आमचे काय आ शवा दत केले! www.sermonsfortheworld.com या संकेत थळा वर ल 
आमचे वचना-मागून-वचन हा प व शा ा यास व उपदेश आणखी तीन भाषांमधून वाढले. आ ह  ख गसो चीन या,  
यानमार (बमा) या था नक भाषेची 43वी भाषा हणून भर घातल . भारतातील आणखी एक भाषा, म यालमसु धा 

आमची 44वी भाषा हणून भर घातल . यानंतर सहंल  या, ीलंके या भाषेचा 45वी भाषा हणून भर घातल .    

दर आठवडी संपूण जगभरामधून मला व वध चारकाकडून चांगले इमेल येतात यात ते यांना यां पाठांचा व 
उपदेशांचा कसा उपयोग होतो हे सांगतात.   

7 जुलैला कांह  अट ंवर होप टवर ल आ ह  जुनी इमारत उघडल , रॉबट आमचा मुलगा याने यासाठ  केले या 
कामाब दल याचे वशेष आभार.   

13 आ टोबरला आ ह  संपूण मंडळीने र हरसाईड नॅशनल समटर  येथे घेतले या उपासनेत युगेन ेस यां या 
जीवनाब दल आनंद साजरा केला. डॉ. कागेन यांनी म. ेस यां या वया या 91 वष  मृ यू या काह  तास अगोदर 
यांना येशू या व वासात आणले. म. ेस हे आम या मंडळीतील त ण सद य, टॉम सया याचे साव  वडील होते. 
काह  आठव या नंतर, डॉ. कागेन यांनी म. ेस यांची प नी, सोफ ला शुभवतमान सां गतले, आ ण ती आता सावकाल क 
जीवनात आहे. सॅन गॅ ीएल या नवीन ठकाणी आ ह  बाि त मा केलेल  ती थम यि त असावी. मसेस. हायमस 
या मला म. ेस यां या र हरसाईड येथील अंत वधी या उपासनेला हजर राह यास घेऊन गे या. तेथून या मला 

ऑ सनॉड येथे घेऊन गे या, जेथे आ ह  काह  दवस समु  कनार  आरामात घाल वले.            

22 नो हबरला (र ववार ) अ हांबरा येथील डॉ. कागेन यां या घर  उपकार तु त मेजवानीचे आयोजन कर यात 
आले आहे.  

मी अजूनह  कायरत आहे, पाठ व उपदेश लह त, व डॉ. कागेन यांना साहा य कर त आहे. काह  आठव यातच, 
मी मा या आयु या या 81 या वष  पदापण कर त आहे. माझी मोलवान प नी इल ना – आ ण या येशूकडून मला पुढे 
जा यास साम य ा त झाले यां या शवाय मी हे काम क  शकलो नसतो.   

 

“मला जो साम य देतो या याकडून मी सव कांह  करावयास शि तमान आहे” ( फ ल पै 4:13).  

 
 

तु ह  आमचे श दा-क रता-श द उपदेश व पाठ पंचे-चाळीस भाषांमधून 
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM या संकेत थळावर वाचू शकता.  

  



 
हे येशूचे अ भवचन आहे! माझे सहकार  डॉ. टोफर एल. कागेन यांची, सा  सांगून मी समाि त कर त आहे:  

 

काह  वषापूव  मला शां त मळत न हती. मी वतःक रता जगत होतो. मी देवासंबंधाने व 
मरणानंतर काय होणार या वषयी कध वचार केला न हता. माझा वतःवर व वास व वास 
होता. मी देवापासून लपून दरू पळत असे. मला महा व यालयात अ दजा मळाला आ ण पु कळ 
पैसे कमा वले, पण तर ह  मी एकाक  व दःुखी होतो.   

यानंतर मी काह  ती लोकांना भेटलो जे मा यासाठ  चांगले होते. मी मंडळीत जाऊ 
लागलो. पण तर ह  मला मा या प धतीने जगावेसे वाटे. एका रा ी मी एका संभेला शाळेत 
गेलो. एका त णाने मी कधीह  ऐकल  नाह  अशी गो ट ऐकवल  – ती हणजे परमे वर 
मा यावर ी त करतो व तो मला सावकाल क जीवन देऊ इि छतो. ते जीवन कसे मळवायचे 
हे याने मला सां गतले. या रा ी मी येशूवर व वास ठेवला. याने मा या पापांची मा केल  
व मला सावकाल क जीवन दले.   

आता मला शां त आहे. आता मला सावकाल क जीवन मळाले आहे. येशूने मला आतून 
बरे केले आहे. याने मला आशा व आनंद दला आहे. आता मी एकाक  रा हलो नाह . माझा 
ठाऊक आहे क  मी आज मलेो तर, मी देवाबरोबर वगात सैदव असेन, कारण येशूने मला 
सावकाल क जीवन दल ेआहे!  

 

येशूबरोबर काम करण ेआनंददायी आहे! याचे साम य व कृपा या या शवाय तसेच, डॉ. कागेन, इलेना. आ ण 
आमचा मुलगा जॉन वे ल , जो लेबोटॉमी व त सम वषय शक यासाठ  पुढ ल वसंत ऋतूम ये महा व यालयात जाणार 
आहे, या सवा या शवाय मी हे क  शकलो नसतो.     

येशू तु हांस व तुम या कुटंुबास आ शवाद देवो! येशू या वारे सुटका या कट या पु तकाचे संकलन करतांना, 
मा यासाठ  व कट फलपॉटसाठ  ाथना करा! आ ह  सॅन गॅ ीएल येथे नवीन चीनी बॅि ट ट मंडळी सु  कर त आहोत 
यासाठ ह  ाथना करा.  

 

 
 

    डॉ. हायमस प नी इलेना, यांचा मुलगा रॉबट, रॉबटची प नी िजन,    

  रॉबट या दोन मलु , ह ना व सारा. मी अशी ाथना कर त आहे क   

  यांना आणखी एक बाळ हावे.     
     
 
 
 

 
       

      युगानयुग ताची तु त असो!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 रे ह. आर. एल. हायमस, यु न.,  
 D.Min., D.Rel., Th.D., Litt.D. 

      फ ल पै 4:13 
 

“ ानपथापासून जो बहकतो याला 
मेले यां या मंडळीत व ांती मळेल” 
(नी तसु े 21:16).  

 
 
 

तु ह  आमचे श दा-क रता-श द उपदेश व पाठ पंचे-चाळीस भाषांमधून 
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM या संकेत थळावर वाचू शकता.        


