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िडस�बर, 2021
िप्रय िमत्रः
आपण जे क� सहन करतो ते िकती मोठे आहे त, आिण दे वाचा चां गुलपणा िकती मोठा आहे !
�ा वष� माझी दे विभ� व प्रेमळ प�ी एिलना हीची कोरोना तपासणी सकारा�क आली. मला वाटले
ती मरते ती. आम�ा मंडळीने ित�ासाठी भरपूर प्राथ�ना केल् या. आिण संपूण� जगभरातून
पाळकवग� आिण िख्र�ी बां धवानी ित�ासाठी प्राथ�ना केल् या आिण ितला संदेश दे ऊन सां �ना व
आधार िदला. पािक�ानातील एक प्रचारक ितला रोज सकाळी जगभरातून दू र�नी करायचा!
परमे�वराने उ�र िदले आिण ती पूण�तः बरी झाली! ित�ासाठी �ा सवा� नी प्राथ�ना केल् या �ां ना
मी ध�वाद दे तो.
मा�ा जीवनाचे वचन हे नेहमी िफिल�ैकरां स पत्र 4:13 आहे . मी ते तुम�ासमोर वचनासह
दे तो. पिवत्रशा� �णते,
Ωदै �ावस्थेत राहणे मला समजते, संप�तेतही राहणे समजते; हरएक प्रसंगी
अ�तृ� असणे व �ुिधत असणे, संप� असणे व िवप� असणे, �ाचे रह� मला
िशकिव�ात आले आहे . मला जो साम�� दे तो �ा िख्र�ाकडून मी सव�काही
कर�ास श��मान आहे æ( िफिल�ै. 4:12, 13).

िख्र�ाने मला व एिलना आ�ां दोघां ना िख्र�ाने ित�ा आजारपणात साम�� िदले . आिण जसे
आ�ी आनंद क� आिण ित�ा आरो�ाब�ल दे वाला ध�वाद दे ऊ. Ωमला जो साम�� दे तो �ा
िख्र�ाकडून मी सव�काही कर�ास श��मान आहे .æ

तु� ी आमचे श�ा -क�रता -श� उपदे श व पाठ शेच ाळीस भाषांम धून
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM या संके तस्थळावर वाचू शकता .

24 माच� रोजी खालचे लॉस एं िजल् स मधील आमची जुनी इमारत िवकल् या नंतर शेवटी
आमचा आिथ�क करार संपु�ात आला. आता �ा इमारतीत एक को�रयन मंडळी भरते. सॅन
गॅब्रीएल येथील मंडळीची नवीन इमारतीची सुधारणा कर�ास पैसा वापरला जात आहे . जॅक
नगान हा नवीन मंडळी, “द चाइनीज बॅि�� टॅ बरिनकल ग्रेटर लॉस एं िजल् स” चा पाळक
असणार.”
11 एिप्रल रोजी माझा वाढिदवस साजरा कर�ासाठी आ�ी सव� अिलशान बे�रली
िहल् टन होटे ल म�े भेटलो, जो पुढ�ा िदवशी घे�ात आला. संपूण� जगभरातून प्रचारक व
िख्र�ीजणां कडून मा�ा वाढिदवसा�ा पु�ळ शुभे�ा आल् या. आमचा मुलगा रॉबट� ले �ी
याने मेजवानी व �ा संबंधीत सग�ा बाबीचे पैसे िदले . रॉबट� हा एक �शार व यश�वी उ�ोजक
आहे . डॉमिनक �रप��क येथील बेथसदा िख्र�चन चच� चे पाळक रे �. �पे ट� मेिडना, येथे �ा
समारं भासाठी आले व �ानी आरं भीची प्राथ�ना केली. िकती सुंदर तो समय होता!
3 मे रोजी आम�ा संकेतस्थळ www.sermonsfortheworld.com व�न ओिडया
भाषेतून उपदे श प्रसा�रत झाला ओिडया ही भाषा भारतातील अनेक भाषां पैकी एक आहे .

30

िमिलयन पे�ा जा� लोक �ां ची पिहली भाषा �णून ही बोलतात! मी �ा उपदे शासाठी पैसे
मागत नाही. माझी एकच इ�ा आहे की संपूण� जगात श� ितत�ा जा� भाषां मधून सुवाता�
पोहं चली जावी ही आहे . �ामुळे �ा उपदे शाचे ह�िल�खत नकल कर�ास मनाई नाही, आिण
लोक �ातून प्रचार क� शकतात िकंवा �ांना जसे हवे तसा �ाचा वापर क� शकतात. दर
आठवडी मला संपूण� जगभरातून मी संदेश उपल� क�न िदल् याब�ल ध�वादाचे इमेल
येतात.
14 मे रोजी एक मोठी घटना घडली. आमचा नातू रॉबट� ले �ी हायमस� IV याचा ज�
झाला होता! तो माझा मुलगा व �ाची बायको जीन �ां चा मुलगा. �ां ना ह�ा व सारा, �ा दोन
मुली सु�ा आहे त. नवे बाळ हा आमचा पिहला व एकमेव नातू आहे . मी �ाला “छोटा बॉब”
अशी हाक मारतो. तो खूप छान मुलगा आहे , आिण मी प्राथ�ना क�रतो की दे व �ां ला प्रचारक
�णून पाचारण करील!
िख्र�ाने मला चां गल् या व वाईट समयी साम�� िदले , मी जे�ां तृ� होतो, मी जे�ां
उपाशी होतो ते�ां ही, जे�ां संप�तेत होतो ते�ां व िवप�तेत होतो ते�ां सु�ा. जून म�े मला
म�दूचा झटका आला. ते�ां पासून मी घराम�े िवश्रां ती घेत आहे . मा�ासाठी एक �वसाियक
काळजी घेणारी आहे जी मला मदत करते, परं तू माझी सवा� त मोठी मदतनीस माझी बायको
एिलना आहे . काहीही असू दे , मी सुवात�ची सेवा कधीही सोडणार नाही. दर आठवडी मी एक
उपदे शाचा
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��िडओ बनिवतो जो मा�ा मंडळीत दाखिवला जातो आिण आम�ा संकेतस्थळावर
सु�ा प्रसा�रत केला जातो. मा�ा संपूण� जीवनात, िख्र� मला साम�� दे तो!
मी मा�ा मंळीम�े मारीिलन फािन�क यां ची गो� वारं वार सां िगतली. सॅन फ्रा���ो�ा
दि�णेकडील, मरीन काऊंटी म�े फार वषा� पूव� ती एक त�ण मुलगी होती. मारीिलनने येशूवर
िव�वास ठे वला. मारीिलनने मादक द्र�े घेतली िकंवा मुलां बरोबर शा�ररीक संबंध ठे वले तरी
ित�ा आईला हे चालणारे होते – परं तू ित�ा आईला िख्र�ाम�े कसलाच रस न�ता! ितने
मारीिलनला घराबाहे र काढू न टाकले . परं तू मारीिलन तारणा-याबरोबर िव�वासू रािहली. ित�ा
नवरा जेरी या�ाबरोबर, ती आता झेक �रप��क म�े सुवाित�क (िमशनरी) �णून आहे . 26
ऑग� रोजी जेरी व मा�रिलन यानी आम�ा घरी भेट िदली. �ां नी �ां �ा सेवेचे सादरीकरण
केले �ाचे मी ��िडओ रे कॉड�ग केले आिण ते मंडळीला दाखिवले . ते िकती आिशवा� िदत
आहे त! लोकां चे तारण करणा-या लोकां वर दे वाची दया आिण �ांचा उपयोग �ा�ा सेवेसाठी
करताना पाहणे िकती अद् भूत आहे . जसे की प्रेिषत योहान �णाला, “माझी मुले स�ात
चालतात, हे ऐकून मला आनंद होतो िततका दु सरा कशानेही होत नाही” (III योहान 4).
29 ऑग� रोजी जॅक नगान यास आम�ा मंडळीचे नवीन पाळक �णून सादर
कर�ात आले होते. जॅक नगान हे अमे�रकेत-ज�ले ले चीनी मनु� आहे त. ते िववािहत असून
दोन मुलां चे बाप आहे त. मी एिमरटस् पाळक माझे �तः चे पाळक डॉ. ितमथी िलन यां नी मला
प्रिश�ण िदले �ाप्रमाणे, �ाला पाळकीय सेवेचे प्रिश�ण दे त आहे . नगान बंधू हे उ�म िख्र�ी
आहे त आिण आ�ां स �ां �ाकडून खूप आशा आहे त. कृपया आम�ा नवीन मंडळीसाठी
आिण तेथील सेवेसाठी प्राथ�ना करा.
22 स�ेबर रोजी आम�ा सॅन गॅब्रीएल येथील नवीन मंडळी�ा इमारती�ा
नूतनीकरणाचे काम सु� कर�ात आले . इमारत पुढील वष��ा सु�वातीला तयार होईल. ही
इमारत हजारो चीनी लोकां �ाम�े �स्थत आहे .
ऑ�ोबर म�े एिलनाचे वडील रफाएल �ुएलर �ाटे माला येथून िनघून गेले आिण
काही आठवडे ते आम�ा घरात रािहले . ते एक स� पु�ष आहे त, आिण खूप संिजदा व
िक्रयाशील असे आहे त – तसेच सवा� त मोठे व जर तु�ाला ठाऊक असेल तर ते 90 वषा��न
अिधक वयाचे आहे त! 29 ऑ�ोबर रोजी आ�ी �ांचा 91 वा वाढिदवस मंडळीबरोबर
आम�ा घरात साजरा केला.
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21 नो�� बर आम�ा घरात संपूण� मंडळीने उपकार�ू तीची मे जवानी ठे व�ात आली

होती. ती खरोखर चवदार होती! आ�ी एिलना, जॅक नगान, आिण आमची िडकन मनुएल
मे��या याच� अ� िशजवणे आिण रात्रभोज�ा तयारीसाठी ध�वाद दे तो.
हे वष� अगदी शां ततेचे होते! सव� मिहमा परमे�वराला �ाने आम�ा प्राथ�नेची उ�रे
िदली आिण िख्र� �ाने आ�ां ला तारण िदले . मला जॉज� बे�ल� शीआ यानी 1991 म�े
ग्लासगो, �ॉटलं ड येथील िबली ग्रॅहम�ा प्रचार सभेत गायले ल् या गा�ाचे बोल आठवतात,
ध�वाद, हे मा�ा बापा, तुझा पुत्र आ�ां स िदल् याब�ल
आिण पृ�ीतलावरील काय� संपेपय�त तुझा आ�ा आ�ां स िदल् याब�ल.
(“तेथे मु��दाता आहे ” िकथ ग्रीन यां �ा�ारा,1953-1982).

जसा की आपण तारणा-याचा वाढिदवस करीत आहोत तर चला उठा कंठरव करा, “ध�वाद,
प्रभू परमे�वरा. आिण मा�ा येशू िख्र�ाची �ुित असो!”

.

येशू�ा नावाम�े आपला,

मी मा�ा नातींबरोबर पिहल् या रां गे�ा मधोमध आहे ,

रे �. आर. एल. हायमस�, �ु.,
डी. िमन., डी. रे ल., टीएच.डी., िलट.डी.
िफिल�ै. 4:13

ह�ा डा�ा बाजूला व सारा उज�ा बाजूला. मागील
रां गेत, डावीकडून उजवीकडे ः एिलनाचे बाबा रफाएल
�ुएलर, एिलनाची आई िलं डा, रॉबट� ची पि� जीन,
लहान बॉबला रॉबट� ने घेतले ले , माझी पि� एिलना,
आमचा मुलगा वे�ी, व एिलनाची बिहण युवेटी
�ुएलर
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