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िप्रय िमत्रांनो:
“सवर् भीती या िव द्ध” ही माझी जीवन गाथा, जी या वषीर् या एिप्रलम ये प्रकािशत झाली होती. मा या

पु तकाची यानी तिु त केली याम ये डॉ. बॉब जो स III होते, ते हणाले की, “मी जु या करारातील संदे

यासारखा

आहे .” डॉ. िबल मोन्रोए, जे BBFI चे दोन वेळा अ यक्ष होते, ते हणाले, “हायमसर् हे आधुिनक जगतातील दािनएल

आहे त.” आिण डॉ. हरबटर् रॉिलंग्ज, BBF चे कुलपु ष डॉ. जॉन रॉिलंग्जचे सप
ु त्र
ु , आिण रॉिलंग्ज फ डेशनचे मख्
ु य, मला
हणाले की, “एक मळ
ू अमेिरकी! एक

टा! िख्र ताकिरता...वेगळे कांहीतरी कर यास यांचे जीवन आवेश दशर्िवतो.”

सव
ु ाितर्क डॉन बॉयज ् हणाले, “‘सवर् भीती या िव द्ध’ हे केवळ प्रचारकांनीच न हे, तर प्र येकांनी वाचायला हवे. हायमसर्
हे सवार्ंसाठी आदशर् आहे त... यां या कथेत आताची जी गरज आहे −धैय,र् समपर्ण, आिण यिक्त व हे यात आहे .”

जे हां मी अशा महनीय िख्र ती यक्तींकडून मा यािवषयी ऐकतो, ते हां हे कसे घडले याचे मला आ चयर् वाटते.

“मी असा यिक्त कसा घडलो?” याचे मला ब-याचदा आ चयर् वाटते. मा या सेवे या आरं भी या काळात, मला प्रचारास
पाचार यापव
ू ीर्िह, दे वाने मा या जीवनाचे वचन मला िदले,

“मला जो साम यर् दे तो या याकडून मी सवर् कांही करावयास शिक्तमान आहे ” (िफिल पै 4:13).

गेली 61 वष हे अिभवचन मा या जीवनात खरे ठरले आहे . मी मा या जीवनात पु कळ आ हान व अडथ यांचा सामना

केला आहे . पण मी प्र येक लढाई िजंकलो कारण मी नेहमी पण
र् ः येशू िख्र तावर अवलंबन
ू त
ू होतो. िख्र तामळ
ु े मी मो या
अडथ यांवर मात केली आिण जगातील लाखो लोकांकिरता मी प्रेरणा त्रोत झालो. मी प्र येक लढाई िजंकलो कारण मी
नेहमी पण
र् ः येशू िख्र तावर अवलंबन
ू त
ू होतो.

ही कांही “मो या” यद्ध
ु ाची उदाहरण पाहा. पिवत्रशा त्रा या अभावाकिरता लढाई, यात मी मा या सेमीनरीत

खो या िशक्षणािव द्ध लढलो जे शा त्रलेखाचे अवमु यन करीत होते. मी लढाई िजंकलो कारण मी नेहमी पण
र् ः येशू
ू त

िख्र तावर अवलंबन
ू होतो. मग “िख्र ताची शेवटची पिरक्षा” या भयंकर िनंदा करणा-या िचत्रपटािव द्धची लढाई होती,

याम ये येशू मेरी मग्दािलयासह संभोग करतोय असे दाखिवले होते. मी लढाई िजंकलो कारण मी पण
र् ः येशू िख्र तावर
ू त

अवलंबन
ू होतो. मी यहुदी-िव द्ध बोलणारा हणन
ू दरू दशर्न व वतर्मानपत्रात मा यािवषयी खो या बात या िद या. मी
लढाई िजंकलो, व मा यावरील आरोप मी पण
र् ः खोडू शकलो, कारण मी पण
र् ः येशू िख्र तावर, व केवळ या यावर
ू त
ू त
अवलंबन
ू होतो. मग गभर्पाता िव द्धची लढाई होती. माझे सहयोगी, रे ह. जॉन सॅ यए
ु ल कागॅन, हणाले, “डॉ. हायमसर्नी
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यां या या िनकरा या-लढाईत मंडळीचे असे नेत ृ व केले की दोन गभर्पात करणारे दवाखाने बंद झाले. ते दोन दवाखाने

कायमचे बंद होई तवर थांबले नाहीत.” मी येशब
ू रोबर उभा रािहलो, व आ ही ती लढाई िजंकली कारण आ ही येशू
िख्र तावर अवलंबून होतो. यानंतर मंडळीची इमारत वाचिव याची लढाई होती. एका द ु ट व पापी माणसाने आमचे 320
सभासद पळिवले आिण आ ही आमची मंडळीची इमारत गमावली. आ ही ही सद्ध
ु ा लढाई िजंकू शकलो, कारण “मला जो
साम यर् दे तो या याकडून मी सवर् कांही करावयास शिक्तमान आहे .” जे हां के हां मी अशा लढाईत आहे , खरे काय व

खोटे काय ते ठरिवतो. मग मी योग्य बाजू घेतो, आिण मी नेहमी िजंकतो कारण “मला जो साम यर् दे तो या याकडून मी
सवर् कांही करावयास शिक्तमान आहे .”

या काळात, िक येक प्रचारक दस
ु -या या मंडळीतून सभासद चो न आप या मंड या उभारणीचा प्रय न करीत

असतात, तसे मी कधीिह केले नाही कारण मी जगातन
ू हरिवले या लोकांना िजंक यास समथर् आहे . का? कारण “मला जो
साम यर् दे तो या याकडून मी सवर् कांही करावयास शिक्तमान आहे .”

यामुळे! यामुळे आ ही संपूणर् जगात

शभ
ु वतर्मान ने याची लढाई िजंकलो. स या जगातील 221 हून अिधक दे शातील 1.5 दशलक्ष लोक, 40 भाषातन
ूं
वेबसाईटव न माझा उपदे श वाचत आहे त – कारण “मला जो साम यर् दे तो या याकडून मी सवर् कांही करावयास
शिक्तमान आहे .”

रे ह. जॉन कागॅन हणाले, “एखा याचे जीवन उभार याचा पाया हा मजबत
ू खडक – िख्र त येशू हा मनु य आहे

हे आप या प्रदीघर् अनुभवाने डॉ. हायमसर् यांना ठाऊक आहे .”
माझा मुलगा रॉबटर्

हणाला, “माझे बाबा केवळ कांही लोकांनाच कळाले आहे त, कारण ते सामा य

माणसाप्रमाणे िवचार करीत नाहीत. ते दे वाबरोबर चालतात.” मी लढलेली प्र येक लढाई मी िजंकली आहे ती केवळ एका
कारणाने −“मला जो साम यर् दे तो या याकडून मी सवर् कांही करावयास शिक्तमान आहे .” यामुळेच आमची ही मंडळी

आहे . यामुळेच, जे हां मा या सुवातार् प्रचारामुळे यांचे तारण झाले अशांना उभे राह यास सांिगतले, ते हां जवळजवळ
सगळे च उभे रािहले. केवळ दोघांचे तारण इतर कोठे तरी झाले होते.

माझा िव वासू सहकारी व िमत्र, डॉ. िख्र टोफर एल. कागॅन, हणाले, “डॉ. हायमसर् असे यिक्त आहे त की, येशू

िख्र त लोकांनािह सहा य क

शकतो हे दाखिव यासाठी, ते

कर यास ते अडखळले, घायाळ झाले, भग्न झाले.”

वतःला वर काढ यास व पु कळ अडथ यांवर मात

डॉ. एडी पुरवा टो हणाले, “जे हां परमे वर मनु याबरोबर असतो, ते हां तो परािजत होत नाही.”

डॉ. रॉबटर् एल. समनर हणाले, “सवर् पिरि थती या या िवपरीत असतानािह, जो मनु य स याकिरता उभा

राह यास तयार असतो याचे मी कौतुक व आदर करतो. रॉबटर् ले ली हायमसर्, युिन. हे या िख्र तीजणांपैकी आहे त.”

डॉ. कट िफलपॉट हणाले, “आ ही यांना ऐकले याम ये डॉ. हायमसर् हे सवार्त उ तम प्रचारक आहे त, एक

अस ल ‘जु या जमा यातील इसम.’ यांचे संपूणत
र् ः लक्ष हे िख्र ता या संदेशा [वर] असते.”

डॉ. नील िववर हणाले, “डॉ. हायमसर् हे धाडसी यिक्त आहे त, जे ढिन चयी, आिण या ढिन चयासाठी सवर्

िवपरीत गो टीशी सद्ध
ु ा लढ याची [तयारी] असणारे आहे त.”

डॉ. िफल गोबल हणाले, “... यां यासारखे लढ यास, िव वासाची चांगली लढाई लढ यास, संघषर्मय आधुिनक

जगातील या महान िवजे या प्रचारकाचे अनुकरण करा.”

डॉ. िख्र टोफर एल. कागॅन हणाले, “डॉ. आर. एल. हायमसर् हा असा मनु य आहे की सवर् भीती या िव द्ध –

अशक्य ते िमळिवले आहे ! मला ओळखतो, कारण मी चाळीस वषार्हून अिधक काळ यां याबरोबर काम केले आहे .”
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM वर आमची वेबसाईट वचना-

किरता-वचनाचे शेकडो उपदे श चाळीस भाषेतून दे ऊ करते.

माझे आ मचिरत्र, “सवर् भीती या िव द्ध” याची प्रत, केवळ $10.00 ला तु हांला िमळू शकते. िलहा प्रित डॉ.

सी.एल. कागॅन पो ट बॉक्स 15308, लॉस एंिज स, कॅिलफोिनर्या 90015 या प यावर. चेकवर “CHRISTMAS LETTER”
असे िलहले याची खातरजमा करा व तु हांला $10.00 ची सवलत िमळे ल. $10.00 पाठवा व मा या जीवनाची कथा
िमळवा!

या नाताळ या वेळी दे वाने तु हांला आिशवार्िदत करावे हणून मी प्राथर्ना करतो. तसेच याने तु हांला नवीन

वषार्त सद्ध
ु ा आिशवार्िदत करावे! येशू िख्र ताची तिु त होवो!

आप या येशू या नावात,

आर. एल. हायमसर्,

डॉ. हायमसर् यांची पि न एिलना, यांचा सुपुत्र

रॉबटर् , रॉबटर् ची पि न जीन, व रॉबटर् या दोन लहान

युिन.m

डी. िमनी., टीएच.डी., िलट.डी.

िफिलपै 4:13

मुली, ह ना व सारा.

हायमसर् कुटुंिबय िमसेस हायमसर्चे चुलते

फ्रँि स को का ट्रो, कारोिलना,िब्रआना, यां यासह

ग्वाटमाला, एिवर्न से यल
ु र व आंटीओन येथून.

डॉ. व िमसेस हायमसर् डॉ. एलमर एल. टाऊ स,

यां या बरोबर

यानी आम या कामकरी स ताह

समा ती पिवत्रशा त्र पिरषदे त िशकिवले.
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