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िप्रय िमत्र:

झाली
मॉनरो

“सवर् भीती या िव द्ध ” माझी जीवनकथा आहे , जी मी कांही िदवसापूवीर्च िलह याचे संपिवले.

ते पु तक

हणजे डॉ. बॉब जो स

III, जो मला “संदे टा”

याची प्रशंसा

हणतो. BBFI चे दोनदा अ यक्ष झालेले, डॉ. िबल

हणाले, “हायमसर् हे आधुिनक जमा यातील दािनएल आहे त.” आिण डॉ. हरबटर् रॉलींग्ज,

BBFI चे िपतामह डॉ.

जॉन रॉलींग्ज यांचे सुपुत्र, व रॉलींग्ज फाऊंडेशनचे अ यक्ष, मला, “एक मूळ अमेिरकी! एक द्र टा! यांचे जीवन बदल
घडिव यास आवेश दशर्िवते” असे

हणतात. डॉ. नील िववर, लुईिसयाना बॅि ट ट िव यापीठाचे अ यक्ष,

धाडसी माणसािवषयीचे आकषर्क व प्रेरणादायी पु तक.” नवीन समालोचक डॉ. डॉन बॉईज

हणाले, “एका

हणाले, “‘सवर् भीती या

िव द्ध’ हे पु तक केवळ प्रचारकांनीच न हे , तर सवार्ंनी वाचले पािहजे. हायमसर् हे सवार्ंसाठी एक िक ता आहे त... यां या

कथेत काळाची गरज—धैय,र् किटबद्धता, व
हणाले, “मी

यािरत्र सवर्कांही आहे .”

डॉ. एडी पुरवा टो, आमचे इंडोनेिशयातील िमशनरी,

या पु तकाची जोरदार िशफारस किरतो. दे व माणसां सोबत असतो ते हां तो परािजत होत नाही. डॉ.

हायमसर् एक आदशर् आहे त जे पु कळ भयंकर अशा संघषार्तून वाचले आहे त.”

जॉन सॅमए
ु ल कागॅन हे आमचे सहा यक पाळक डॉ. िख्र टोफर एल. कागॅन आिण यांची प नी डॉ.

कागॅन यांचे सप
ु त्र
ु आहे त. जॉन हे प्रिशक्षणाथीर् आहे त, जे मा या बरोबर सहा यक पाळक
आम या मंडळीम ये एक मह वाची घडलेली गो ट
बायोला िव यापीठा या तालबोट

हणन
ू काम करतायेत.

हणजे शुभवतर्मान प्रचारासाठी जॉन यांनी केलेले समपर्ण होय.

कूल ऑफ िथय़ॉलॉजी मधील ते आता एक “अ”

आ मचिरत्राची प्र तावना जॉनने िलहली आहे . ते

यड
ु ीथ

ेणीतील िव याथीर् आहे त. मा या

हणाले, “डॉ. हायमसर् हे 77 वषीर्य वयोवद्ध
ृ , कॅ सरग्र त (सुटके म ये)

आिण वै यिकय उपचाराने आलेला अशक्तपणा या सवार्ंसह...एकिच ताने िख्र तासाठी व मंडळी जी प्रिसद्ध िक्रडापटू,

राजकीय हि त व िजंकणारा या सारखी आहे यासाठी कायर् करीत आहे त, पु कळ माणसे िनव ृ त झाली असतील. परं तू
डॉ. हायमसर् हे मंडळी व दे वासाठी फलंदाजी करीत आहे त! यांना

वत:ला पुळपीठ व प्रचारासाठी ओढत असलेले मी

पािहले आहे . आद या रात्री झोप कमी झाली असतांना, पायात चाल यास बळ नसतांना, आिण पोटात दख
ु त असतांना,

केवळ िख्र ताने यांना शिक्त िद याने, ते पुळपीठ म ये िन चयीपणे उभे राहत असत. आिण ते कशाप्रकारे प्रचार

करीत? एखा या िसंहा सारखे! तु ही इतर कुठे िह ऐकले या उपदे शापेक्षा यांचा सवार्त दब
ु ळा उपदे श सुद्धा प्रभावशाली

असतो! यामळ
ु े च जगभरातील पाळक यांचा उपदे श पळ
ु पीठव न दे तात...स या डॉ. हायमसर् यांचे श दा-साठी-श द

उपदे श वेगवेग या 36 भाषांमधून भाषांतरीत केले जातात...संपूणर् जगावर साम यर्शाली पिरणाम कर यास दे व यां या

उपदे शाचा उपयोग करीत आहे . गे या वषीर् 218 दे शातील 1.5 िमिलएन लोक
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यांचा उपदे श वाचलेले, यांचा ि हडीओ पािहलेले आिण उ सािहत झालेले असे आहे त. डॉ. हायमसर् यांची जीवनकथा
तु हांला िख्र तासाठी जग यास प्रेिरत करते —

यावर ते प्रीित करतात व िव वासाने सेवा करतात. मला सांग यास

आनंद होतो की डॉ. हायमसर् यांनी मागील कांही आठव यात यांची ताकद पु हा िमळिवली आहे . मी प्राथर्ना किरतो की
यांचा कॅ सर परत येऊ नये आिण यांना िदघार्यु य लाभू दे .”

डॉ. रॉबटर् एल. समनर, रा ट्रीय

तरावरील एक सुवाितर्क व “द बायबल इ हांिजली ट” चे िदघर्−काळचे संपादक

हणाले, “सवर् प्रकार या िवपरीत पिरि थतीत... जो मनु य स यासाठी उभा राहतो

रॉबटर् लेसली हायमसर्,

िदग्गज

याचे मी कौतक
ु व

तूती किरतो.

युिन. अशा प्रकारचा िख्र ताचा िख्र ती सेवक आहे !” (सवर् स मान माझा होता: िव वासाचा

याचा र ता मी ओलांडला, 2015, प ृ ठ 104, 105). तु ही माझा आ मचिरत्र, सवर् भीती या िव द्ध, डॉ.

िख्र टोफर एल. कागॅन यांना (323)735-3320 या क्रमांकावर फोन क न 2018
मागवू शकता.

नोहा साँग आणखी एक त ण मनु य

या वसंत ॠतूत पु तक आ यानंतर

यास सुवातस पाचारण झाले आहे . तो महािव यालयातू

याची पदवी

पूणर् करीत आहे आिण यानंतर तो सेमीनरीत जाणार आहे . मी सेवािनव ृ त पाळक होणार, यानंतर माझा वारस
जॉन आप या मंडळीचे पाळक होणार व जॉन कागॅनचे सहा यक पाळक

हणून

हणून नोहा काम करील. नोहा व जॉन दोघेिह

खूप चांगले त ण सुवाितर्क आहे त. या वषीर् या आरं भी नोहाने इंडोनेिशया व चीनम ये प्रचार केला आहे . जॉनने

डोमीनीकन संघरा यात प्रचार केला आिण भारतात दोन मो या सुवाितर्क सभा घेत या. पुढ या वषीर् जानेवारीत जॉन व
नोहा हे दोघे डॉ. कागॅन यां यासह आिफ्रकेचा दौरा करतील, तेथे ते युगांडा, केिनया व रवांडा या दे शात प्रचार करतील.

या वषीर् या आरं भी आ ही मराठी (भारतातील आणखी एक भाषा) आिण क्रेओल (िह तीची भाषा) यांची भर

घातली आहे . अशा प्रकारे आम या श दा-साठी-श द उपदे शाचे ह तिलखीत आता 36 भाषांमधून आम या संकेत थळावर
उपल ध आहे !

स टबर म ये माझी प नी इलीना व मी आम या लग्नाचा 35 वा वाढिदवस साजरा केला. इलीना ही आम या

मंडळीत त ण मिहलांची प्रभारी आहे .

यांना मागर्दशर्न कर याचे उ तम काम ती करीत आहे . मला मािहत असले या

पैकी इलीना ही िवरोधी-सं कृतीत कायर् करणारी एक उ तम कायर्कतीर् आहे , इलीना ही गॉटे माला येथील मूळ िनवासी
अस याने ित याकडे पु कळ मल
ु ी

रॉबटर्

या पव
ू कडील आहे त!

माझी मल
ु े रॉबटर् व जॉन वे ली

या दोघांचीिह मला मा या मंडळीत खप
ू मदत होते. फेब्रुवारीम ये माझा मल
ु गा

व याची प नी जीन यांना आमची नात सारा ज मास येणार आहे . यांची पिहली क या ह ना आता जवळजवळ

दोन वषार्ची आहे . ती बोलायला व चालायला लागली आहे — आिण ती खूप छान असून जे हां के हां मी ितला पाहतो
ितला पापा घ्यायला आवडतो! ती माझे

दय हषार्ने गायला लावते!

काल स, ितमोथी चान, जोसेफ गाँग,

यड
ु ी ली, थॉमस लंग, योहाना सक
ु ामोटो, िम ह

नो हबरम ये मी 14 त णांचा बाि त मा केला, सगळे च परं तू तीन

यांचे

या जगातन
ू तारण झाले — डॅनी

हु, टॉम िसया, जेिसका यीन,
अयाको झबालगा, अलीिसया झकािम झ, जे सी झकािम झ आिण बायंग झग. तु ही यां या नावाने सांगू शकता की हा

िख्र ती त णांचा वैिव यपूणर् गट आहे . 20 वांिशक लोक समुहातूंन लॉस एंिज स या नागरी म यवितर् मंडळीत ते सभासद

अस याचा आ हांला अिभमान आहे ! नो हबरम ये िडकन

हणून 5 त ण लोकांची िदक्षा केली—आरोन या सी, क्यु ड ग

ली, जॅक नगान, नोहा साँग आिण डॉन सॅमुएल कागॅन. खालील आरं भी या मंडळीचे उदाहरण, जॉनला सुद्धा पाळकाची
िदक्षा दे यापव
ू ीर् िडकन

आप या मंडळीचे पाळक

हणन
ू िदक्षा िदली होती आिण जे हां

यांने दोन वषार्नंतर सेमीनरी मधून पदवी घेत यानंतर

हणून िदक्षा दे यात आली होती. जॉनने अगोदरच रिववारी सकाळी मंडळीत येणा-या त णांना

प्रचार करायला सु वात केली होती. मा या सेवेतील तो माझा “मल
ु गा” आहे .

याचा एक उपदे श आम या संकेत थळावर

(www.sermonsfortheworld.com) पाहा. मी दर रिववारी सं याकाळी व दर शिनवारी सं याकाळी मला जोवर शक्य
आहे तोवर मी उपदे श दे त राहीन.

पढ
ु ील वषीर् आपण मा या सेवेतील 60 वा वधार्पन िदन साजरा करणार आहोत! मी गेली 60 वष शुभवतर्मान

प्रचार केला आहे यावर माझा अजून िव वास बसत नाही! मला कॅ सरमधून आता सुटका िमळाली आहे . प्राथर्ना करा की

माझी 70 वष, आप या अदभूत मंडळीत जॉन व नोहा बरोबर प्रचार करीत साजरी करे पयर्ंत तो पु हा येऊ नये! इलीना
मा या सेवेतील भािगदार आहे . आ ही

या महान व द ु ट लॉस एंिज स नगरातील म यवितर् भागात जगांतन
ू त ण

लोकांना िजंकत असतांना, ती दररोज मा या बरोबर काम करीत होती. माझे सहा यक, डॉ. िख्र टोफर एल. कागॅन, यां या

साहा यािशवाय हे अशक्य होते. मला डॉ. िक्रघटन एल. चान, िमसेस. इ मा सलाझर, तसेच आमचे िडक स व

भाषांतरकार यांना सलाम करणे गरजेचे आहे , कारण यां या िशवाय सेवा करणे मला अशक्य होते!

आ ही 29 जानेवारीला िचनी नववषर् साजरे केले. नोहा साँग याने सकाळ या उपासनेत संदेश िदला व डॉ.

िक्रघटन एल. चान यांनी स याका या उपासनेत संदेश िदला. एिप्रल म ये मी मा या कुटुंबाला, माझा मुलगा रॉबटर् , जीन
आिण बाळ ह ना, माझा मल
ु गा वे ली, इलीनाची आई िलंडा, इलीना व मी असे सग यांना, घेऊन यट
ु ार् व ला, मेिक्सको
येथे गेलो होतो. ते अगदी सुंदर, उबदार व आरामदायी होते. डॉ. रॉबटर् एल. समनर, जे 2016

या िडसबर, म ये वया या

94 या वषीर् मयत झाले, यांनी यांची सवर् पु तके आम या संकेत थळावर िवक्रीसाठी आ हांस िदली याचे मला आ चयर्

वाटते. www.sermonsfortheworld.com — हे एकमेव िठकाण आहे जेथे तु ही

यांची सवर् पु तके खरे दी क

शकता.

याची पा वर्भूिम असलेली जािहरात मुखप ृ ठावर तु ही पाहा. आ ही ऑग ट पासून पतन झाले यांम ये संजीवनावर भर

िदला होता. रात्री मागन
ू रात्री, मी चाळीस वेळा प्रचार केला, तसा प्रभू खाली आला आिण आशा आहे की पु कळांचा पालट

झाला होता, आिण इतर संजीवीत झाले होते. हे दस
ु रे वषर् होते की दे व खाली आला व आम या मंडळीस ताजेतवाने

कर या या वेळेस आिशवार्िदत केले! पढ
ु ील वषीर् या संजीवनासाठी आ ही अिधक प्राथर्ना करीत आहोत! डॉ. चान यांचे
सुपुत्र ितमोथी हा िडकन प्रितिनधी झाला आिण 8 ऑक्टोबरला िचनी शरद ॠतू या महो सवाम ये

यांने साम यर्युक्त

प्रचार केला. माझे जीवन चिरत्र प्रकािशत झा यानंतर, पुढील वषार्चे संजीवन या िवषयावर पु तक िलह याचा माझा मानस
आहे . कृपया

या प्रक पासाठी प्राथर्ना करा.

उ या आभारप्रदशर्नाचा िदवस आहे . मा या प नीने 40

आहे . ही आमची प्राथर्ना आहे की

दे व तु हां सवार्ंना आिशवार्िदत करो!

यावर लोकांना आम या घरी साजरा कर यास बोलािवले

या सुंदर व अथर्पण
ू र् नाताळ हं गामा दर यान िख्र त तुम या घराम ये उपि थत राहील.

िख्र त नामाम ये आपला,

आर. एल. हायमसर्,

युिन.,

डी. िमन., टीएच.डी., िलट. डी.

िफिल पै 4:13

आम या संकेत थळावर गे या वषीर् 120,000 पाळक का
गेले ते शोधा. ते शेकडो श दा-साठी-श द उपदे श 36

भाषांतन
ू , 3 भाषांतन
ू ि हडीओज उपल ध करते. तु ही

आजोबा हायमसर् व यांची गोड नात, ह ना!

प्रचारक,

यांना मी आवडतो, तर एकदा तरी उपदे शासाठी

“थांबा” व तम
ु चा उपदे श पहा. अंदाजे 1,500,000 लोकांना

( यात 120,000 प्रचारक आहे त)

WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM वर सहा य

िमळाले.

डॉ. हायमसर् यां यासह युट व लाटार्, मेिक्सको येथील हॉटे लम ये
िमसेस. अरर् डो डो, वे ली, िमसेस. हायमसर्, रॉबटर् ले ली यांनी

डॉ. हायमसर् यां या 76 या वाढिदवसा या
केककडे आ चयार्ने पाहतांना!

बाळ ह नाला घेतलेले, जीन हायमसर् (रॉबटर् ची प नी) .

डॉ. हायमसर् िमस.बायांग झगचा बाि त मा करतांना.

डॉ. हायमसर् बाि त मा करणा-या प्र येकांस

कोिफ ड

पिवत्रशा त्र दे तांना.

ह ना हायमसर् ित या पणजोबा राफेल
गॉटे माला येथून!

येलार, यां यासह

नवीन िदक्षा झालेले िडक स (समोरील रांगेत) आिण
नवीन बाि त मा झालेले सद य (मागील रांगेत).

आम या उपदे शाचे संकेत थळ WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM श दा-साठी-श द शेकडो
उपदे श इंग्रजी व इतर 35 भाषांमधून उपल ध क न दे ते.

तसेच, मंडळीचे संकेत थळ WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM सद्ध
ु ा पहा.

िमसेस. हायमसर्चा वाढिदवस. डॉ. हायमसर् बाळ ह नाला

डॉ. आिण िमसेस. हायमसर्

थोडा केक भरिवताना!

डॉ. हायमसर् जॉन सॅमुएल कागॅन व यांची

वाग्द त वधू

युली िसवीले.

डोमिनकन प्रजास ताक येथे जॉन सॅमुएल कागॅन प्रचार करतांना,
यांचे वडील डॉ. कागॅन यां यासह

पॅिनशम ये भाषांतर करतांना.

िम. िवन टोन साँग, आमचे महान िचनी भाषांतरकार (म यभागी).
बाजूला जॉन सॅमुएल कागॅन (डावीकडे) आिण नोहा साँग (उजवीकडे).

जॉन सॅमुएल कागॅन भारतातील सभेत प्रचार करतांना.

आम या उपदे शाचे संकेत थळ WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM श दा-साठी-श द शेकडो
उपदे श इंग्रजी व इतर 35 भाषांमधून उपल ध क न दे ते.

तसेच, मंडळीचे संकेत थळ WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM सद्ध
ु ा पहा.

