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دسمبر2017 ،
پيارے دوست:
’’تمام خدشات کے خالف  ‘‘Against All Fearsميری زندگی کی کہانی ہے ،جسے ميں نے چند ہی ِدن قبل لکھنا مکمل کيا ہے۔ ڈاکٹر
بوب جونز IIIجو مجھے ’ايک نبی‘‘ کہتے ہيں ،اُن لوگوں ميں سے ہيں جنہوں نے ميری کتاب کی تعريف کی۔  BBFIکے دورمرتبہ ره چکنے والے
دور حاضره کا دانی ايل ]نبی[ ہائيمرز ہے۔اور  BBFکے سربراه ڈاکٹر جان رولنگز کے بيٹے ڈاکٹر ہربرٹ
صدر ،ڈاکٹر بِل مونروئے نے کہاِ ’’ ،
رولنگز جو رولنگ فاؤنڈيشن کے سربراه ہيں اُنہوں نے مجھے ’’ايک اصلی امريکی! ايک غيب دان کہا! اُن کی زندگی تبديلی پيدا کرنے کے ليے
شديد جنون کو ظاہر کرتی ہے۔‘‘ لوئيزيانہ بپٹسٹ يونيورسٹی کے صدر ،ڈاکٹر نيل ويور نے کہا ’’ ،ايک جرأت مند شخص کے بارے ميں ايک سحر
انگيز اور متاثر ُکن کتاب۔‘‘ خبروں کے تبصره نگار ڈاکٹر ڈان بوائز نے کہا’’’ ،تمام خدشات کے خالف‘ صرف مبلغين ہی کو نہيں بلکہ ہر کسی کو
پﮍھنی چاہيے۔ ڈاکٹر ہائيمرز ہر کسی کے ليے ايک مثال ہيں … اُن کی کہانی اِس گھﮍی کی ضرورت کو – حوصلے ،وابستگی اور کردار کو ايک ہی
ہستی ميں اکٹھا کر ديتی ہے۔‘‘ انڈونيشيا کے ليے ہمارے مشنری ٓڈاکٹر ايدائی پُروانٹو نے کہا’’ ،ميں اِس کتاب کی شدت سے تجويز ديتا ہوں۔ جب ُخدا
انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو اُسے شکست نہيں دی جا سکتی۔ ڈاکٹر ہائيمرز وه ہيرو ہيں جو بے شمار مہلک جنگوں ميں سے گزر چکے ہيں۔‘‘
جان سيموئيل کيگن ہمارے شريک کار پادری صاحب ڈاکٹر کرسٹوفر کيگن اور اُن کی بيوی ڈاکٹر جوڈيتھ کيگن کے بيٹے ہيں۔ جان مذہبی
اعلی تعليم پا رہے ہيں اور جو ميرے معاون کی حيثيت سے ميرے ساتھ کام کرتے ہيں۔ ہمارے گرجا گھر ميں ہونے والی سب سے
امور سے متعلق
ٰ
شاندار باتوں ميں سے ايک بات جان کا خوشخبری کی تبليغ کے ليے خود کو حوالے کر دينا تھا۔ وه اب بائيوال يونيورسٹی ميں علم الہٰيات کے ٹالبوٹ
اعلی گريڈ ’’  ‘‘Aکے طالب علم ہيں۔ اُنہوں نے ميری سوانح حيات کا تعارف لکھا۔ اُنہوں نے کہا’’ ،ڈاکٹر ہائيمرز مسيح کے مقصد اور
سکول ميں
ٰ
کليسيا کے ليے ايک يکساں ذہنيت رکھتے ہيں جو کہ انتہائی ماہر کھالڑيوں ،سياسی بازيگرون اور فاتحين کی مانند ہے …  77برس کی عمر ميں،
کينسر کے ساتھ )افاقے ميں( اور طبّی عالج کی وجہ سے کمزوری کے ساتھ ،زياده تر لوگ ريٹائر ہو چکے ہوتے۔ ليکن ڈاکٹر ہائيمرز نے ہمارے
گرجا گھر کے ليے اور ُخدا کی خاطر جنگ کرتے رہنا جاری رکھا! ميں اُنہيں واعظ گاه تک خود کو گھسٹتے ہوئے اور منادی کرتے ہوئے ديکھ چکا
ہوں۔ ايک رات پہلے انتہائی کم نيند کے باوجود ،ٹانگيں جو مشکلوں سے ہی اُن کا بوجھ سہہ پائيں گی ،اور اُن کے پيٹ ميں بل پﮍ رہے تھے ،وه
مسيح کے وسيلے سے قوت پا کر ثابت قدمی کے ساتھ واعظ گاه ميں ڈٹے رہے۔ اور وه منادی کيسے کرتے ہيں؟ ايک شير کی مانند! اُن کا کمزور
ترين واعظ بھی آپ کے تقريبا ہر کسی دوسری جگہ پر سُنے جانے والے واعظوں کے مقابلے ميں کہيں زياده مؤثر ہوتے ہيں! يہی وجہ ہے کہ ساری
دُنيا ميں پادری صاحبان اپنی واعظ گاہوں ميں اُن کے واعظوں کی تبليغ کرتے ہيں … آج ڈاکٹر ہائيمرز کے واعظوں کے مسوّدوں کا لفظ بہ لفظ ترجمہ
 36زبانوں ميں ہوتا ہے … اُن کے واعظوں کو اب ُخدا کی جانب سے تمام دُنيا ميں ايک قوت بخش تاثر پيدا کرنے کے ليے استعمال کيا جاتا ہے۔
گذشتہ سال  218ممالک ميں  1.5مليّن لوگوں نے اُن کے واعظوں کو پﮍھا ،اُن کی ويڈيوز کو ديکھا اور  www.sermonsfortheworldپر اُن کی
تبليغ کی وجہ سے متاثر ہوئے … ڈاکٹر ہائيمرز کی زندگی کی کہانی آپ کو مسيح کی خاطر زندگی بسر کرنے کے ليے متاثر کرے گی – جس سے
وه اِس قدر بخوبی محبت کرتے ہيں اور اِس قدر وفاداری کے ساتھ جس کی خدمت کرتے ہيں۔ مجھے يہ کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ گذشتہ چند
ايک ہفتوں ميں ڈاکٹر ہائيمرز نے اپنی کافی سے زياده قوت واپس حاصل کر لی ہے۔ ميں دعا مانگتا ہوں کہ کينسر واپس نہيں ہوگا اور وه کئی اور سال
زندگی بسر کريں گے۔‘‘
ڈاکٹر رابرٹ ايل۔ سومنر ،جو کہ قومی سطح پر پہچانے جانے والے مبشر اور ’’بائبلی مبشر‘‘ نامی کتاب کے ايک طويل مدت سے ايڈيٹر
ہيں ،اُنہوں نے کہا’’ ،ميں ايک ايسے شخص کی تعريف کرتا ہوں اور اُسے سراھاتا ہوں جو سچائی کی خاطر ڈٹے رہنے کے راضی ہے … ح ٰتّی کہ
The Honor
جب سارے حاالت اُس کے خالف ہوتے ہيں تب بھی۔ رابرٹ ليسلی ھائيمرز ،جونيئر اِسی قسم کا مسيح کا ايک مسيحی خادم ہے!‘‘
موسم بہار ميں کتاب کے شائع
 ،2015 ،Was All Mine: Giants of Faith Whose Paths Crossed Mineصفحات (105 ،104۔  2018کے
ِ
ہو جانے کے بعد آٓپ ڈاکٹر کرسٹوفر ايل۔ کيگن کو اِس نمبر  (323)735-3320پرفون کرنے کے ذريعے سے ميری سوانح حيات Against All
 Fearsکا آرڈر دے سکتے ہيں۔
نوح سُونگ ہمارے گرجا گھر ميں ايک اور نوجوان شخص ہيں جنہيں تبليغ کے ليے بُاليا جا چکا ہے۔ وه اپنی کالج کی ڈگری مکمل کر
رہے ہيں اور پھر وه سيمنری ميں جائيں گے۔ نوح جان کيگن کی معاونت کريں گے جب جان ہمارے گرجا گھر کے پادری کی حيثيت سے ميرے
اعلی درجے کے نوجوان
جانشين بنيں گے اور ميں اپنی ذمہ داريوں سے باعزت ريٹائر ہو کر پادری ايمريٹس بن جاؤں گا۔ نوح اور جان دونوں ہی
ٰ
مبلغين ہيں۔ اِس سال کے شروع ميں نوح نے انڈونيشيا ميں اور چين ميں تبليغ کی تھی۔ جان نے ڈومينيکن ريپبلک ميں اور انڈيا ميں دو مبشراتی
تحريکوں ميں تبليغ کی تھی۔ جان اور نوح دونوں ڈاکٹر کيگن کے ساتھ افريقہ کے ليے سفر کريں گے ،جہاں پر وه اگلے سال جنوری کے شروع ميں
يوگينڈا ،کينيا اور روانڈا کے ممالک ميں تبليغ کريں گے۔
ہم نے اِس سال کے آٓغاز ميں مراٹھی )انڈيا کی ايک اور زبان( اور کريول )ہيٹی کی زبان( کا اضافہ کيا۔ يوں ہمارے لفظ بہ لفظ واعظوں
کے مسوّدے اب ہماری ويب سائٹ پر  36زبانوں ميں مہيا ہيں!
ميری بيوی عليانہ  Ileanaنے اور ميں نے ستمبر ميں اپنی شادی کی 35ويں سالگره منائی۔ عليانہ ہمارے گرجا گھر ميں نوجوان خواتين
کی انچارج ہيں۔ وه اُن کی قاب ِل بھروسہ ُمشير ہونے کا شاندار کام کرتی ہيں۔ ميرے اب تک کے جانے ہوئے لوگوں ميں عليانہ سب سے بہترين کراس
کلچرل مسيحی ورکر ہيں ،کيونکہ اُن کی زياده تر لﮍکياں مشرقی ہيں اور عليانہ گوئٹے ماال  Guatemalaکی ايک باشنده ہيں!

ميرے بيٹے رابرٹ اور جان ويزلی دونوں ہی ہمارے گرجا گھر ميں ميرے ليے شاندار مددگار ہيں۔ فروری ميں ہماری پوتی ساره ميرے
بيٹے رابرٹ اور اُس کی بيوی ِجن سے پيدا ہو گی۔ اُن کی پہلی بيٹی حنّہ اب تقريبا ً دو سال کی ہو چکی ہے۔ وه پہلے ہی سے چلتی اور باتيں کرتی ہے –
اور ايک شاندار بچی ہے جو مجھے چومنا پسند کرتی ہے جب بھی ميں اُس کو نظر ٓا جاتا ہوں! وه ميرے ِدل کو خوشی سے گانے پر مجبور کر ديتی
ہے!
نومبر ميں  13نوجوان لوگوں کو ميں نے بپتسمہ ديا ،ساروں ميں سے صرف تين تھے جنہيں دُنيا ميں سے بچايا گيا تھا – ڈينی
کارلوس ،Danny Carlosٹموتھی چعين  ،Timothy Chanجوزف گونگ ،Joseph Gongجوڈی لِی ،Judy Liتھامس لو ٓانگ  ،Thomas Luongيوحنا
زاکاميٹژن
ژوکاموٹو  ،Yohana Tsukamotoمنح وو  ،Minh Vuٹام چيا  ،Tom Xiaجيسيکا يِنٓ ،Jessica Yinاياکو زباالگا ،Ayako Zabalagaعليشيا
ِ
زاکاميٹژن Jesse Zacamitzinاور بائينگ ژينگ Baiyang Zhang۔ ٓاپ اُن کے ناموں ہی سے بتا سکتے ہ ٰيں کہ يہ نوجوان
 ،Alicia Zacamitzinجيسی
ِ
مسيحيوں کا ايک مختلف گروه ہے۔ الس اينجلز کے شہری مرکز ميں ہميں بہت فخر ہے کہ ہمارے پاس  20تہذيبی گروہوں سے ہمارے عظيم گرجا گھر
ميں لوگ ممبران کی حيثيت سے ہيں! نومبر ميں ہم نے  5نوجوان اشخاص – ہارون ينسی ،Aaron Yancyکيو ڈونگ لِی ،Kyu Dong Leeجيک نعان
 ،Jack Ngannنوح سونگ Noah Songاور جان سيموئيل کيگنJohn Samuel Cagan۔ ابتدائی کليسيا کی مثال کی پيروی کرتے ہوئے ،جان کو ايک
پادری کے طور پر مقرر کرنے سے پہلے اُسے ايک ُمناد کی حيثيت سے مقرر کيا گيا تھا جب وه چند ايک سالوں ميں سيمنری سے گريجوايشن کر ليتا
ہے تو اُسے ہمارے گرجا گھر ميں ايک پادری کی حيثيت سے فائز کر ديا جائے گا۔ جان پہلے ہی سے اِتوار کی زياده تر صبحيں ہر ہفتے بے شمار
نوجوان لوگوں کو جو ہمارے ہاں آتے ہيں منادی کرتا ہے۔ مذہبی خدمت ميں وه ميرا ’’بيٹا‘‘ ہے۔ ہماری ويب سائٹ )(www.sermonsfortheworld.com
پر اُسکے واعظوں ميں سے ايک کی ويڈيو ديکھيں۔ ميں ہر اِتوار کی شام کو اور ہر ہفتے کی شام کو جب تک ممکن ہو سکتا ہے منادی کرتے رہنا
جاری رکھوں گا۔
اگلے سال منسٹری ميں ہم منسٹری ميں ميری  60ويں سالگره منائيں گے! ميں مشکلوں ہی سے يقين کر پاتا ہوں کہ ميں  60ساٹھ سالوں تک
خوشخبری کی منادی کر چکا ہوں! ميرے کينسر کے مرض کی شدت ميں اب افاقہ ہو رہا ہے۔ دعا کريں کہ ہمارے شاندار گرجا گھر ميں جان اور نوح
کے ساتھ مذہبی ناظم کے فرائض سرانجام ديتے ہوئے اورمنادی کرتے ہوئے جب تک ميں اپنی 70ويں سالگره ]منسٹری ميں[ نہيں منا ليتا يہ واپس نہ
ٓآئے! مذہبی خدمت ميں عليانہ ميری ساتھی ہے۔ وه ميرے ہر ِدن ميں ميرے ساتھ کام کرتی ہيں ،جب ہم الس اينجلز کے اِس بہت بﮍے اور بدکار شہر کے
مرکز ميں دُنيا سے نوجوان لوگوں کو جيتتے ہيں۔ اور ميرے شريک کار ڈاکٹر کرسٹوفر کيگن کے بغير ،يہ سب کچھ کبھی بھی ممکن نہيں ہو سکتا۔
مجھے ڈاکٹر کرھيٹن ايل چعين ،مسز ايما سالزار ،اور ہمارے ُمنادوں اور ترجمانوں کو بھی خراج تحسين پيش کرنا چاہيے ،جن کے بغير يہ مذہبی
خدمت ناممکن ہو جاتی!
ہم  29جنوری کو چينی نيا سال مناتے ہيں۔ نوح سونگ نے صبح کی عبادت ميں منادی کی اور ڈاکٹر کرھيٹن ايل۔ چعين نے شام کی عبادت
ميں تبليغ کی تھی۔ ميں اپريل ميں اپنے خاندان ميں ميرے بيٹے رابرٹِ ،جن اور بچی حنّہ ،ميرے بيٹے ويزلی ،عليانہ کی والده لِنيڈا ،عليانہ اور خود کو
چُھٹياں گزارنے کے ليے ميکسيکو کے شہر يوريٹو ويالرٹا  Puerto Vallartaلے گيا تھا۔ وه خوبصورت ،گرم اور ٓآرام سے بھرپور تھا۔ ڈاکٹر رابرٹ ايل۔
سومنر  ،Dr. Robert L. Sumnerجو دسمبر ميں  94برس کی عمر ميں وفات پا گئے ہماری ويب سائٹ پر بيچنے کے ليے ہمارے پاس اپنی تمام کتابيں
چھوڑنے کے ذريعے سے مجھے حيرت ميں ڈال گئے۔ يہ واحد جگہ ہے –  www.sermonsfortheworld.comجہاں سے ڈاکٹر سومنر کی بے شمار
ت نو پر زور ڈال چکے ہيں۔
سرورق پر اشتہار ديکھيں۔ ہم اگست سے ليکر
موسم خزاں تک حيا ِ
ِ
کتابوں کو خريدا جا سکتا ہے۔ سياه پس منظر کے ساتھ ِ
ايک کے بعد دوسری رات ،ميں نے چاليس سے زائد مرتبہ منادی کی ،جب ُخداوند نازل ہوئے اور بے شمار لوگ اُميد کی بھرپوری کے ساتھ مسيح ميں
ايمان ال کر تبديل ہوئے اور دوسرے لوگوں نے نئی زندگياں پائيں۔ يہ دوسرا سال تھا کہ خداوند نازل ہوا اور ہمارے گرجا گھر کو تروتازگی کے دور
ت نو کے ليے دعا مانگ رہے ہيں! ڈاکٹر چعين کے بيٹے ُمناد کے اُميدوار بنے  8اکتوبر کو وسط خزاں
کے ساتھ بابرکت کيا! ہم اگلے سال مذيد اور حيا ِ
کے چينی ميلے کے موقع پر اِتوار کی صبح کو قوت سے بھرپور ايک واعظ کی تبليغ کی۔ ميں اگلے سال اپنی سوانح حيات کے شائع ہو چکنے کے بعد،
ت نو کے موضوع پر ايک کتاب لکھنا شروع کرنے کے ليے منصوبہ بنا رہا ہوں۔ مہربانی سے اِس پروجيکٹ کے ليے دعا کيجيے گا۔
حيا ِ
کل شکرگزاری کا ِدن ہے۔ ميری بيوی نے ہمارے گھر پر ہمارے ساتھ ]شکرگزاری[ کو منانے کے ليے  40سے زائد لوگوں کو مدعو کيا۔
يہ ہماری دعا ہے کہ کرسمس کے معنی خيز اور خوبصورت موسم کے دوران مسيح ٓاپ کے گھر ميں بھی موجود ہوگا۔ ُخدا ٓاپ تمام کو برکت دے!

يسوع کے نام ميں آپ کا،

ٓار۔ ايل۔ ہائيمرز ،جونيئر،
D.Min., Th.D., Litt.D.
فلپيوں13:4

جانيے کيوں  120,000پادری ہماری ويب سائٹ پر گذشتہ سال کيوں
آئے۔ يہ سينکﮍوں لفظ بہ لفظ واعظوں کے مس ّودے  36زبانوں اور
ويڈيوز  3زبانوں ميں پيش کرتے ہيں۔ اگر آپ وه مبلغ ہيں جو
مجھے پسند کرتے ہيں تو واعظوں کے مس ّودے کی جانچ کريں،
کبھی کبھار ايک واعظ کے ليے ’’ضرور آئيں‘‘۔ تقريبا 1,500,000
لوگ )بشمول  120,000مبلغين( کو اِس سال اُن سے
 WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COMپر مدد ملی۔

دادا ہائيمرز اور اُن کی پياری پوتی ،حنّہ!

ڈآکٹر ہائيمرز اپنی سالگره کے کيگ پر  76نمبر
ديکھ کر حيران لگتے ہيں!

ميکسيکو کے شہر يوريٹو والرٹا کے ہوٹل کی البی ميں ِجن ہائيمرز
)رابرٹ کی بيوی( ،رابرٹ ليزلی بچی حنّہ کو اُٹھائے ہوئے ،ڈاکٹر
ہائيمرز ،مسز ہائيمرز ،ويزلی ،مسز آر ُ
ّيڈونڈو۔

ڈآکٹر ہائيمرز ہر کو جس نے بپتسمہ پايا سيکو فيلڈ مطالعہ بائبل
پيش کرتے ہوئے۔

ڈاکٹر ہائيمرز مس بائی ينگ ژينگ کو بپتسمہ ديتے ہوئے

نئے مقرر کرده ُمناد )پہلی قطار ميں( اور بپتسمہ
پانے والے نئے ممبرز )پچھلی قطار ميں(

حنّہ ہائيمرز اپنے پر نانا رافائيل کيولر کے ساتھ
گوئٹے ماال سے!

ہماری واعظوں کی ويب سائٹ سينکﮍوں لفظ بہ لفظ مس ّودے اُردو زبان اور  35دوسری
زبانوں ميں WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COMپر پيش کرتے ہيں۔
اِس کے عالوه ،ہمارے گرجا گھر کی ويب سائٹ کو  WWW.BAPTISTTABERNACLE.COMپر ديکھيں۔

ڈاکٹر اور مسز ہائيمرز۔

مسز ہائيمرز کی سالگره ،ڈاکٹر ہائيمرز بچی حنّہ
کو کچھ کيک کھالتے ہوئے!

مسٹر ِونسٹن سونگ ،ہمارے عظيم چينی ترجمان )درميان ميں(
پہلو ميں )بائيں( نوح سُونگ اور )دائيں( جان سئيمول کيگن

ڈاکٹر ہائيمرز جان سيموئيل کيگن اور اُن
کی منگيتر جولی سائيويلے۔

جان سيموئيل کيگن اِنڈيا ميں ايک تحريک ميں
تبليغ کرتے ہوئے۔

جان سيموئيل کيگن ڈومينيکن ريپبلک ميں تبليغ کرتے ہوئے اپنے
والد ڈاکٹر کيگن کے ساتھ ،جو ہسپانوی ميں ترجمہ کر رہے ہيں۔

ہماری واعظوں کی ويب سائٹ سينکﮍوں لفظ بہ لفظ مس ّودے اُردو زبان اور  35دوسری
زبانوں ميں WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COMپر پيش کرتے ہيں۔
اِس کے عالوه ،ہمارے گرجا گھر کی ويب سائٹ کو  WWW.BAPTISTTABERNACLE.COMپر ديکھيں۔

