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িpয় বnু :
“সমs ভেয়র িব েd” বiিট হল আমার জীবন কািহনী , যা আিম কেয়কিদন আেগ েলখা েশষ কেরিছ |
যারা আমার বiিটর pশংসা কেরেছন তােদর মেধয্ রেয়েছন ডঃ বব েজাn
স III, িযিন আমােক ‘‘eকজন
ভাববাদী’’ বেলেছন| ডঃ িবল মনেরাi , BBFI (িবিবeফআi) eর দুiবােরর সভাপিত , বেলেছন, ‘‘েহiমাrস
হেলন eকজন আধুিনক কােলর দািনেয়ল |’’ eবং ডঃ হারবাটর্ রoিলংস , BBF (িবিবeফ) eর pিত াতা ডঃ
জn রoিলংস eর েছেল , eবং রoিলংস ফাuেnশেনর pধান , আমােক আখয্াত কেরেছন , ‘‘eকজন আিদ
আেমিরকান! eকজন spদশর্ী! ৈবসাদৃশয্ রচনােত তার জীবন গভীর আেবগ pদশর্ন করেছ |’’ ডঃ নীল oেয়ভার
লুiিসয়ানা বয্াপিট িব িবদয্ালেয়র সভাপিত , বেলেছন, ‘‘eক সাহসী মানুেষর িবষেয় eকিট িচtাকষর্ক o
েpরণাদায়ক বi|’’ সংবাদ িববরণদাতা ডঃ ডন বেয়জ বেলেছন, ‘‘েকবল pচারকরা নন, ‘সমs ভেয়র িব েd’
বiিট pেতয্ক বয্িkর পড়া uিচৎ | pেতয্ক বয্িkর জেনয্ েহiমাr স হেলন eকটা uদাহরণ ...ei সমেয়র সব
চািহদা - সাহস, pিত িত, eবং চিরtেক তার কািহনী পিরেব ন কের রেয়েছ
|’’ ডঃ eিড পুরoয়ােnা ,
iেnােনিশয়ােত কমর্রত আমােদর িমশনাির , বেলেছন, ‘‘আিম যথাথর্i ei বi িটর জেনয্ সুপািরশ করিছ | ঈ র
যখন eকজন মানুেষর সে থােকন তখন তােক পরাs করা যায় না | ডঃ েহiমাrস eকজন আদশর্ পু ষ িযিন
aেনক মারাtক সংgাম কের েবঁেচ আেছন|’’
জন শমূয্েয়ল েকগান হেলন আমােদর সহায়ক পালক ডঃ িkেsাফার eল . েকগান eবং তার stী ডঃ
জুিডথ েকগা েনর েছেল| জন হেলন eকজন কাযর্িনবর্াহী িশkানিবশ , িযিন আমার সহায়ক িহসােব আমার সে
কাজ কেরন| আমােদর মnলীেত ঘিটত সবেচেয়
tপূণর্ িবষেয়র eকটা হল সুসমাচার pচােরর জেনয্ জn ’eর
আtসমপর্ণ| িতিন eখন বােয়ালা িব িবদয্ালেয়র তালবট sু ল aফ্ িথেয়ালিজর সরাসির ‘‘eকজন’’ ছাt| আমার
আtজীবনীর ভূ িমকা জন িলেখেছন | িতিন বেলেছন , “খ্রী eবং মnলীর জেনয্ ডঃ েহiমাr েসর eমন eকিট
eকক মননশীলতা আেছ েযরকম সুপারsার েখেলায়াড় , রাজৈনিতক জগৎ eবং িবজয়ী বীেরর মেধয্ েদখা
যায়...77 বছর বয়েস , কয্ানসার েরাগাkাn (আেরােগয্র পেথ ) eবং িচিকৎসা pণালীর কারেণ দুবর্ল হেয় ,
েবিশর ভাগ মানুষ aবসর gহণ করেতন | িকn ডঃ েহiমাr স আমােদর মnলীর জেনয্ eবং ঈ েরর জনয্
সংgাম কেরi চেলেছন ! আিম তােক েদেখিছ িনেজর শরীর kািnভের েটেনিহঁচেড় পুলিপেট oঠােcন eবং pচার
করেছন| আেগর রােt খুব sl িনdা হoয়া, পদdয় যা তার শরীরেক েকানkেম বহন করেছ , eবং তার েপেট
িখল ধের আেছ , eতসব সেto খ্রীে র dারা শিkশালী হেয় , িতিন দৃঢ়ভােব পুলিপেট দাঁিড়েয় থােকন | আর
িকভােব িতিন pচার কেরন ? িসংেহর মতন ! আপিন aনয্ানয্ pায় সবর্t েযসব pচার নেবন তার তু লনা য়
তার দুবর্লতম ধেmর্ াপেদশo aেনক েবিশ গিতশীল ! েসটাi কারণ েয িবে র সব পালকগণ তার ধেmর্ াপেদশ
তােদর পুলিপেট pচার কের থােকন ...বতর্ মােন ডঃ েহiমাr েসর ধেmর্ াপেদেশর পাnু িলিপর শেbর-পর-শb ধের
36িট ভাষােত aনুবািদত হেc ...সমg িবে র uপের eকটা শিkশা লী pভাব িবsার করােনার জেনয্ তার
ধেmর্ াপেদশ eখন ঈ র কতৃর্ ক বয্ব ত হেc | গত বছের www.sermonsfortheworld.com oেয়বসাiেট 218িট
েদেশর 1.5 িমিলয়ন েলাক তার ধেmর্ াপেদশ পেড়েছন, তার িভিডo েদেখেছন eবং তার pচােরর dারা aনুpািণত
হেয়েছন...ডঃ েহiমাrেসর জীবন কািহনী আপনােক aনুpািণত করেব খ্রীে র জেনয্ েবঁেচ থাকেত - যােক িতিন

খুব ভালবােসন eবং eত িব sভােব যার েসবা কেরন| আিম বলেত আনিnত হi েয িবগত কেয়ক সpােহ ডঃ
েহiমাrস তার শিkর aেনকটাi পুন dার কেরেছন| আিম pাথর্না কির েয কয্ানসার েরাগিট আর িফের
আসেব না eবং িতিন আরo aেনক বছর জীিবত থাকেবন|”
ডঃ রবাটর্ eল. সামার, জািতগতভােব jাত eক সুসমাচার pচারক eবং “দয্ িববিলকাল iভানেজিল ”
পিtকার দীঘর্-িদেনর সmাদক বেলেছন, “আিম সmান eবং dা কির eকজন মানুষেক িযিন সেতয্র পেk
দাঁড়ােত psত...eমনকী যখন সমs asাভািবক িবষয় তার িব েd থােক তখনo| রবাটর্ েলsলী েহiমাrস,
জুিনয়র, হেলন খ্রীে র েসi ধরেনর eকজন খ্রী িব াসী ভৃ তয্!” (The Honor Was All Mine: Giants of the
Faith Whose Paths Crossed Mine, 2015, pp. 104, 105)| আমার আtজীবনী, Against All Fears বiিট,
2018 সােলর বসেn pকািশত হoয়ার পের আপিন ডঃ িkেsাফার eল. েকগানেক (323)735-3320 নmের
েফান কের বiিট পাঠােনার aনুেরাধ করেত পােরন|
েনাহ সং আমােদর মnলীর aনয্ আর eকজন নবীন যুবক যােক pচার করার আhান জানােনা
হেয়িছল| িতিন kেলেজর িডgী েশষ করেত চেলেছন eবং যারপের িতিন েসিমনািরেত েযাগদান করেবন| েনাহ
জn েকগানেক সাহাযয্ করেবন যখn জন আমােদর মnলীেত পালক িহসােব আমার utরসূরী হেবন eবং আিম
হেয় যাব eিমেরটাস পালক| েনাহ eবং জn uভেয়i িবিশ নবীন pচারক| ei বছেরর েগাড়ার িদেক েনাহ
iেnােনিশয়া eবং চীনেদেশ pচােরর কাজ কেরিছেলন| জn েডািমিনকান pজাতnt eবং ভারেতর দুিট সুসমাচার
সংkাn kুেসেড pচােরর কাজ কেরিছেলন| জn eবং েকগান uভেয়i ডঃ েকগােনর সে আি কােত মণ
করেবন, েযখােন আগািম বছেরর জানুয়ারী মােসর pথম িদেক তারা uগাnা, েকিনয়া eবং েরায়াnা েদেশ
pচার করেবন|
ei বছেরর pথম িদেক আমরা মারাঠী (ভারেতর আর eকিট ভাষা) eবং েkoেল (হাiিতর eকিট
ভাষা) েযাগ কেরিছ| কােজi eখন শেbর-পর-শb ধের psত করা ধেmর্ াপেদেশর পাnুিলিপ েমাট 36িট
ভাষােত আমােদর oেয়বসাiেট uপলb হেc!
েসেpmর মােস আিম eবং আমার stী eিলনা আমােদর 35 বছেরর িববাহ বািষর্কী udযাপন কেরিছ|
eিলনা আমােদর মnলীেত যুবতী মিহলােদর েদখােশানার দািয়েt আেছন| িতিন uপেদ া িহসােব তােদর জনয্
িবsয়কর কাজ করেছন| eিলনা হেলন আমার eখন aবিধ জানা সবর্ে
আnঃ-সাংsৃ িতক খ্রীি য় কমর্ী, েযেহতু
তার যুবতীেদর মেধয্ েবিশর ভাগ যুবতীi হেলন pােচয্র eবং eিলনা হেলন য়ােতমালার আিদ বািসnা!
আমার দুi পুt রবাটর্ eবং জn oেয়সলী uভেয়i আমােদর মnলীেত আমার aতয্n সাহােযয্ আেসন|
আমার পুt রবাটর্ eবং তার stী িজেনর েকােল আমােদর নাতিন সারা েফbয়ারীেত জngহণ কেরেছ| তােদর
pথমা কনয্া হাnা eখন pায় দুi বছর বয়সী| েস iিতমেধয্i হাঁটেছ eবং কথা বলেছ - eবং েস হল eক
িবsয়কর িশ েয আমার সে েদখা হেলi আমােক চু মু েখেত চায়! েস আমার দয়েক আনেn গান করায়!
নেভmর মােস আিম 13 জন যুবকেক বয্ািps িদেয়িছ, যােদর মেধয্ িতনজন ছাড়া বািক সকেলi জগৎ
েথেক udার েপেয়েছন - ডয্ানী কােলর্াস, িতমথী চান, েযােষফ গং, জুিড লী, থমাস লুয়ং, iেয়াহানা
সুকােমােতা, িমনহ ভু য্, টম িজয়া, েজিসকা iন, আয়ােকা জাবালাগা, আিলিসয়া জয্াকািমতিজন, েজিস
জয্াকািমতািসন eবং বাiiয়াং ঝয্াং| আপিন তােদর নােমর সূt ধের বলেত পােরন েয eরা হেলন িবিভn দেলর
খ্রী িব াসী যুবক| লs eে লs eর নাগিরক েকেndর মেধয্ আমােদর িবখয্াত মnলীর সদসয্ িহসােব 20িট
িবিভn জািতগত দল েথেক েলাকেদর েপেয় আমরা খুব গিবর্ত! eছাড়া নেভmর মােস আমরা িডকন িহসােব
aিভিষk কেরিছ 5 জন যুবকেক যারা হেলন - আরন iয়ানিস, িকu ডং লী, জয্াক নগাnন, েনাহ সং eবং
জn শমূয্েয়ল েকগান| pাথিমক মnলীর uদাহরণ aনুসরণ কের, পালক িহসােব aিভিষk করার আেগi জনেক
িডকন িহসােব aিভিষk করা হেয়েছ যখন িতিনo কেয়ক বছেরর মেধয্i েসিমনািরর sাতক হেয়িছেলন eবং
আমােদর মnলীর পালক িনযুk হেয়িছেলন| জn iিতমেধয্i েবিশর ভাগ রিববােরর সভােত ব যুবকেকর pচার
করেছন যারা আমােদর মnলীেত pেতয্ক সpােহ আেসন| িতিন হেলন আমার ‘‘পুt’’ েসবাকােজ িনেয়ািজত|
আমােদর oেয়বসাiেটর (www.sermonsfortheworld.com) িভিডoেত তার ধেmর্ াপেদেশর eকিট েদখুন| যতিদন
আিম পারব ততিদন ধের pেতয্ক রিববােরর সnয্া eবং pেতয্ক শিনবােরর সnয্ায় আিম pচার করেত থাকব|
আগািম বছের আমরা আমার েসবাকােজর 60তম বষর্পূিতর্ uৎসব aনু ান পালন করব! আিম খুব ক
কের িব াস করেত পাির েয আিম 60 বছর যাবৎ pচার কের আসিছ! আমার কয্ানসার েরাগিট eখন pায়
আেরােগয্র পেথ| pাথর্না ক ন েয েরাগিট আর িফের আসেব না, যতিদেন আিম আমােদর ei িবsয়কর
মnলীেত জn eবং েনােহর সে েথেক pচার eবং পালেকর কােজর 70 বছর udযাপন করিছ! eিলনা ei

েসবাকােজ আমার সি নী| pেতয্কিদন িতিন আমার পােশ পােশ েথেক কাজ কেরন, যখন লs eে lস eর ei
িবশাল eবং মn শহেরর েকndsেল েথেক আমরা িবে র নবীন যুবকেদর জয় করিছ| eবং আমার সহকারী
পালক, ডঃ িkেsাফার eল. েকগান, ছাড়া ei সব িকছু কখনo সmবপর হেতা না| আিম aবশয্i সpশংস
sীকৃ িত pদান করিছ ডঃ েkiগটন eল. চান, িমেসস imা সালাৎজার, eবং আমােদর িডকনবৃn eবং
aনুবাদকেদর, যােদর ছাড়া ei েসবাকাজ করা aসmব হত!
জানুয়ারী মােসর 29 তািরেখ আমরা চীনা নববষর্ পালন কেরিছ| সকােলর েসবাকােজ েনাহ সং pচার
কেরিছেলন eবং সnয্ােত ডঃ েkiগটন eল. চান pচার কেরিছেলন| আিম আমার পিরবােরর সে আমার পুt
রবাটর্, িজন eবং েছা হাnা, আমার পুt oেয়সলী, eিলনার মা িলnা, eিলনা eবং আিম eিpল মােস eকটা
ছু িট কাটােত, েমিkেকাʼ র, পুেয়েতর্ া ভাlাতর্ া িগেয়িছলাম| জায়গািট সুnর, u
eবং আরামদায়ক িছল| ডঃ
রবাটর্ eল. সুmনার, িযিন 94 বছর বয়েস 2016 সােলর িডেসmর মােস মারা েগিছেলন, তার সব বi আমােদর
oেয়বসাiেট িবkী করার জেনয্ িদেয়, আমােক িবিsত কেরিছেলন| www.sermonsfortheworld.com - eটাi
হল eকমাt জায়গা েযখান েথেক ডঃ সুmনােরর aেনক বi িকনেত পারা যায়| সামেনর পাতায় কােলা রেঙর
পটভূ িমকােত েদoয়া িবjাপনিট েদখুন| আগs মাস েথেক আমরা udীপনার uপের eকটা েজার িদেয়িছলাম|
আিম চিlশবােরর েবিশ, রােতর পর রাত ধের, pচার কেরিছ েযন pভু েনেম আেসন eবং aেনক েলাক
আশািnতভােব মন পিরবতর্ ন কেরিছেলন eবং aেনয্রা udীিপত হেয়িছেলন| eটা িছল েসi িdতীয় বছর েয
ঈ র েনেম eেসিছেলন eবং আমােদর মnলীেক নতু ন শিkর সে আশীbর্াদ কেরিছেলন! পেরর বছের আরo
udীপনা পাoয়ার জেনয্ আমরা pাথর্না করিছ! ডঃ চান eর পুt িতমথী eকজন িডকন পদ-pাথর্ী িছেলন eবং
8i aেkাবর সকােল চীনা মধয্-বসেnর uৎসেব রিববােরর সকােল শিkশালী ধেmর্ াপেদশ pচার কেরিছেলন|
আমার আtজীবনী pকািশত হoয়ার পের, আিম আগািম বছের udীপনার িবষেয় আর eকটা বi েলখা
করার পিরকlনা করিছ| aনুgহ কের ei pকlিটর জেনয্ pাথর্না ক ন|
আগািমকাল হেc ধনয্বাদ jাপেনর িদন| আমার stী আমােদর বািড়েত আমােদর সে uদযাপন করার
জেনয্ 40 জেনরo েবিশ েলাকেক আমntণ জািনেয়েছন| eটাi আমােদর pাথর্না েয ei সুnর eবং aথর্পূণর্
বড়িদেনর ঋতু েত আপনােদর বািড়েত খ্রী uপিsত হেবন| ঈ র আপনােদর সকলেক আশীbর্াদ ক ন!
যী র নােম আপনােদর সকেলর,

আর. eল. েহiমাrস, জুিনয়র,
িড.িমন., িটeiচ.িড., িলট.িড.
িফিলপীয় 4:13

ঠাkদর্ া েহiমাrস eবং তার িমি

নাতিন, হাnা!

েদখুন েয গতবছের েকন 120,000 জন পালক আমােদর
oেয়বসাiেট িগেয়িছেলন | eটা শত শত শেbর-পর-শb ধের
করা ধেmর্ াপেদেশর পাnু িলিপ 36িট ভাষােত পােঠর, eবং 3িট
ভাষােত িভিডo েদখার সুেযাগ কের েদয় | যিদ আপিন
eকজন পালক হন িযিন আমােক পছn কেরন, কখেনাসখেনা eকটা ধেmর্ াপেদেশর জেনয্ ‘‘আটেক’’ যান, তেব
ধেmর্ াপেদেশর পাnু িলিপ িল পরীkা কের েদখেত পােরন |
pায় 1,500,000 েলাক (120,000 জন pচারকসহ) ei বছের
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM oেয়বসাiেট
তােদর েথেক সাহাযয্ েপেয়েছন |

েমিkেকার, পুেয়েতর্ া ভাlতর্ ায় েহােটেলর লিবেত ডঃ
েহiমাrেসর সে িমেসস আিরেডানেডা, oেয়sলী,
িমেসস েহiমাrস, িশ হাnােক েকােল িনেয় রবাটর্
েলsলী, িজন েহiমারস (রবােটর্র stী)|

ডঃ েহiমাrস িমস বাiiয়াং ঝয্াংেক বয্ািps িদেcন|

য়ােতমালা েথেক আগত তার pিপতামহ, রােফল
েসলুলার, eর সে হাnা েহiমাrস!

ডঃ েহiমাrস তার জnিদেনর েকক eর uপের েলখা 76
সংখয্ািট িবিsতভােব েদখেছন!

যারা বয্াpাiিজত হেয়েছন ডঃ েহiমাrস তােদর pেতয্কেক
eকিট কের েsািফl sািড বাiেবল িদেcন|

নতু নভােব aিভিষk িডকনবৃn (সামেনর সাির) eবং
নতু নভােব বয্াpাiিজত সদসয্বৃn (িপছেনর সাির)|

আমােদর ধেmর্ াপেদেশর oেয়বসাiট WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM e শেbর-পর-শb ধের করা
শত শত ধেmর্ াপেদেশর পাnু িলিপ iংরািজ eবং aনয্ 35িট ভাষায় pদান কের ।
eছাড়া, আমােদর মnলীর oেয়বসাiট WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM েদখুন ।

িমেসস েহiমাrেসর জnিদন| জnিদেনর েকেকর
িকছু টা েছা হাnােক খাoয়ােcন ডঃ েহiমাrস!

জn শমূয্েয়ল েকগান eবং তার বাগদtার জুিল
িসিভেলʼ র সে ডঃ েহiমাrস|

জn শমূয্েয়ল েকগান ডিমিনকান pজাতেnt pচার করেছন,
তার িপতার সে , ডঃ েকগান, sয্ািনেশ aনুবাদ করেছন|

ডঃ eবং িমেসস েহiমাrস

িমঃ uiনেsান সং, আমােদর িবখয্াত চীনা aনুবাদক (মেধয্)|
জn শমুয্েয়ল েকগান (বামিদেক) eবং েনাহ সং (ডানিদেক)
dারা েবি ত|

ভারেতর eকিট kুেসেড জn শয্মূেয়ল েকগান
pচার করেছন

আমােদর ধেmর্ াপেদেশর oেয়বসাiট WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM e শেbর-পর-শb ধের করা
শত শত ধেmর্ াপেদেশর পাnু িলিপ iংরািজ eবং aনয্ 35িট ভাষায় pদান কের ।
eছাড়া, আমােদর মnলীর oেয়বসাiট WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM েদখুন ।

