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پيارے سجن:
‘‘تمام خدشات دے خالف’’ ميری حياتی دی کہانی اے ،جيہﮍی ايس سال دے اپريل ِوچ شائع ہوئی سی۔ جنہاں لوکاں نے ميری کتاب دی
تعريف کيت اُوہناں ِوچ ڈاکٹر بوب جونز سوئم شامل نے ،جنہاں نے کہيا کہ ميں ‘‘پرانے عہدنامے دے اِک پيغمبر’’ وانگر آں۔ ڈاکٹر بِل مونرو،
 BBFدے بزرگ تے رولِنگز
دور حاضره دے دانی ايل نے۔’’ تے
جيہﮍے کہ  BBFIدے دو وری دے صدر نے ،اُوہناں نے کہيا‘‘ ،ہائيمرزِ ،
فاؤنڈيشن دے سربراه ،ڈاکٹر جان رولِنگز دے پُتر ،ڈاکٹر ہربرٹ رولِنگز نے مينوں ‘‘اِک اصلی امريکی! اِک غيب دان کہيا! جيدی زندگی مسيح دے
مبشر انجيل ڈن بوائز نے کہيا‘‘‘ ،تمام خدشات دے خالف’ نا صرف
مقصد … نوں واضح طور تے دکھان لئی اِک جذبے نوں ظاہر کردی اے۔ ’’
ِ
… اُوہناں دی کہانی اِيس لمحے دی ضرورت – حوصلے،
مبلغين بلکہ ہر کسی نوں پﮍھنا چائيدا اے۔ ڈاکٹر ہائيمرز ہر کسی لئی اِک مثال نے
وابستگی تے کردار دا خالصہ پيش کردی اے۔’’
جدوں ميں ايويں اپنے بارے چہ ايناں مشہور مسيحی لوکاں دياں گالں سُندا آں ،تے ميں کدی کدی سوچدا آں ايہہ کيويں ہو گيا۔ ميں اکثر
تعجب کردا آں‘‘ ،ميں کيويں انج دی اِک ہستی بن گيا؟’’ ميری مذہبی خدمت دے بالکل شروع چہ ،ايتھو تيکر کہ ميری تبليغ دی بالہٹ توں پہالں،
خداوند نے مينوں ميری زندگی دی آيت بخش ِدتی،
‘‘مسيح جہيﮍا مينوں طاقت بخشدا اے اُوہدی مدد نال ميں سب کج کر سکنا آں’’ )فلپيوں .(13:4
تقريبا ً  61ورياں توں ميں اُوس وعدے نوں سچا ہوندا ہويا پا چکيا آں۔ اپنی تمام حياتی وچ َميں بے شمار چيلنجز تے رکاوٹاں دا سامنا کر چُکيا آں۔
ليکن ميں ہر لﮍائی ِجت چُکيا آں کيوں جے ميں نے ہميشہ مکمل طور تے يسوع مسيح تے انحصار کيتا سی۔ مسيح دی وجہ توں ميں نے ناقاب ِل يقين
رکاوٹاں تے فتح پائی تے ساری دُنيا وچ لکھاں لوکاں لئی اِک حوصلہ افزائی بن گيا۔ ميں نے ہر اِک لﮍائی ِجتی کيوں جے ميں ُکلی طور تے يسوع
مسيح تے انحصار کردا سی۔
ايہہ ‘‘وڈی’’ لﮍائياں دی محض مثاالں نے۔ بائبل دے بے خطا ہون لئی لﮍائی سی ،جيدے وچ مينوں اپنی سيمنری چہ اُوہناں جھوٹياں
کالم پاک دی حيثيت نوں نيچا وکھاندياں سن۔ ميں نے اُوس جنگ نوں ِجتيا کيوں جے ميں نے مکمل طور
تعليمات دے خالف ڈٹے رہنا پيا جہيﮍياں ِ
تے مسيح تے انحصار کيتا۔ فير ‘‘مسيح دی آخری آزمائش’’ نامی اُوس ہولناک گستاخانہ فلم دے خالف لﮍائی سی ،اِک فلم جيدے وچ يسوع نوں مريم
مگدلينی دے نال جنسی تعلق نوں وکھايا گيا سی۔ ميں نے اُو لﮍائی ِجتی کيوں ميں نے مکمل طور تے مسيح تے انحصار کيتا سی۔ ٹيلی ويژن تے
اخباراں وچ اُوہناں ‘‘جعلی’’ خبراں نے ميری يہودياں دے خالف اِک شخص دی حيثيت نال مذمت کيتی سی۔ ميں نے اُوس جنگ نوں ِجتيا ،تے مکمل
طور تے اُوس اِلزام توں بری الذمہ قرار ِدتا گيا ،کيوں جے ميں نے يسوع مسيح تے تنہا اُوہدے ای تے انحصار کيتا سی۔ فير اِسقاط حمل دے خالف
لﮍائی سی۔ محترم جناب جان سيموئيل کيگن ،جہيﮍے کہ ميرے اسسٹنٹ نے ،اُوہناں نے کہيا‘‘ ،ڈاکٹر ہائيمرز نے اسقا ِط حمل دے دو کلينکاں نوں بند
کروان لئی اِک بھرپور جنگ وچ اپنے گرجا گھر دی قيادت کيتی سی۔ اُو اُوس ويلے تيکر نئيں رُکے جدوں تيکر کہ اُو دويں کلينک ہميشہ لئی بند
ساڈے گرجا گھر دی عمارت نوں
نئيں ہو گئے۔’’ ميں يسوع دے نال ڈٹيا رہيا ،تے اسی اُو لﮍائی ِجتی کيوں جے اسی مسيح تے انحصار کيتا۔ فير
بچان لئی لﮍائی سی۔ اِک بدکار تے گناه نال بھرپور شخص نے ساڈے  320ممبران نوں اپنے نال مال لہيا تے اسی ساڈے گرجا گھر دی عمارت نوں
تقريبا ً کھو ای ِدتا سی۔ اسی اِيس لﮍائی نوں وی ِجتن دے قابل ہوئے ،کيوں جے ‘‘مسيح جہيﮍا مينوں طاقت بخشدا اے اُوہدی مدد نال ميں سب کج کر
سکنا آں۔’’
اِيس ای عرصے وچ ،جدوں بے شمار مبلغين دوجے گرجا گھراں توں ممبران نوں چُران دے ذريعے نال اپنے گرجا گھراں نوں بنان لئی
کوشش کر رئے سن ،مينوں اونج دا کدی وی نئيں کرنا پيا کيوں جے ميں دُنيا وچوں گمراه لوکاں نوں ِجتن دے قابل سی۔ کيوں؟ کيوں جے ‘‘مسيح
جہيﮍا مينوں طاقت بخشدا اے اُوہدی مدد نال ميں سب کج کر سکنا آں۔’’ اِيس وجہ نال ! ايہو ای وجہ اے کہ تمام دُنيا وچ خوشخبری نوں پہنچان لئی
اسی اُوس جنگ نوں ِجت پائے۔ اج  40زباناں چہ ،دُنيا دے  221توں ودھ ملکاں وچ ساڈی ويب سائٹ تے  1.5ملين لوکی ميرے واعظاں نوں پﮍھدے
نے – کيوں جے ‘‘مسيح جہيﮍا مينوں طاقت بخشدا اے اُوہدی مدد نال ميں سب کج کر سکنا آں۔’’
محترم جناب جان کيگن نے کہيا‘‘ ،طويل تجربے توں ڈاکٹر ہائيمرز جانندے نے کہ اُو واحد يقينی بنياد جيدے تے کسی دی حياتی تعمير
کيتی جانی چائيدی اے اُو ٹھوس چٹان – اُو مرد مسيح يسوع اے۔’’
ميرے پُتر رابرٹ نے کہيا‘‘ ،صرف چند اِک لوکی ای ميرے پيو نوں سمجھ پائے نے ،کيوں جے اُو اِک اوسط شخص دی مانند نئيں
– ‘‘مسيح جہيﮍا مينوں طاقت بخشدا اے
سوچدے نے۔ اُو ُخدا دے نال چلدے نے۔’’ ميں ہر لﮍائی چہ فتح پا چکيا آں ميں واحد اِک وجہ لئی لﮍيا آں
ُ
اُوہدی مدد نال ميں سب کج کر سکنا آں۔’’ ايہو ای وجہ اے کہ ساڈے کول ايہہ گرجا گھر اے۔ ايہو ای وجہ اے ،جدوں ميں نے اوہناں لوکاں نوں ڈٹے
رہن لئی کہيا ِجناں نے ميری تبليغ دے تحت نجات پائی ،تقريبا ً ہر کوئی ڈٹيا رہيا۔ صرف دو ای لوکاں نے کسی ہور جگہ تے نجات پائی سی۔
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ميرے وفادار پارٹنر تے دوست ،ڈاکٹر کرسٹوفر ايل۔ کيگن نے کہيا‘‘ ،ڈاکٹر ہائيمرز اُو شخص نے جيہﮍے لﮍکھﮍائے ،زخمی ہوئے تے
ٹُٹ گئے ،خود نے چُکن لئی تے بہت وڈی وڈی رکاوٹاں نوں عبور کرنے لئی کہ لوکاں نوں وکھان کہ يسوع مسيح اُوہناں دی وی مدد کر سکدا اے۔’’
ڈاکٹر ايڈی پُرونٹو نے کہيا‘‘ ،جدوں ُخداوند اِک شخص دے نال ہوندا اے تے اُہنوں شکست نئيں ِدتی جا سکدی۔’’
ڈاکٹر رابرٹ ايل۔ سُومنر نے کہيا‘‘ ،ميں اُوس بندے دی تعريف کرنا واں تے اُوہنوں سراہانا ٓاں جيہﮍا سچائی لئی ڈٹا رہن تے تيار ہوندا
اے ،ايتھوں تيکر کہ جدوں سارياں مشکالت ايس دے خالف ہوندياں نے۔ رابرٹ ليزلی ہائيمرز ،جونيئر اِسی قسم دے اِک مسيحی نے۔’’
ڈاکٹر کينٹ فلپوٹ نے کہيا‘‘ ،ڈاکٹر ہائيمرز سب توں بہترين مبلغ سن جنہاں نوں ساڈے ِوچوں کسی نے کدی سُنيا اے ،اِک خالص،
‘پرانے ويلياں دا بنده۔’ اُوہناں دی توجہ دا مرکز ہميشہ توں مسيح دے پيغام ]تے[ رئی اے۔’’
ڈاکٹر نيل ويور نے کہيا‘‘ ،ڈاکٹر ہائيمرز واحد جرأت مند بنده اے ،جيہﮍا بہت مضبوط راسخ عقيده رکھدا اے ،تے تمام تر مشکالت دے
خالف اُو ايناں راسخ عقائد دی خاطر لﮍن لئی ]تيار رہندا اے۔’’
دور حاضره دی شمشيرزنی تے جان لئی ايس عظيم چيمپيئين مبلغ دی پيروی کرو ،ايس دی مانند ،ايمان دی اوُ
ڈاکٹر فِل گوبل نے کہياِ ‘‘ ،
چنگی لﮍائی لﮍو۔’’
ڈاکٹر کرسٹوفر ايل۔ کيگن نے کہيا‘‘ ،ڈاکٹر آر۔ ايل۔ ہائيمرز ،جونيئر اُو بنده اے جيہﮍا تمام خدشات دے خالف – ناممکن نوں حاصل کر
چکيا اے! ميں جاننا واں ،کيوں جے ميں چالی ورياں توں اُوہناں دے نال قريبی طور تے کم کر چکيا آں۔’’
تُسی ميری سوانح حيات ’’تمام خدشات دے خالف‘‘ دی نقل صرف  10.00ڈالر ِوچ حاصل کر سکدے ہو۔ ڈاکٹر سی۔ ايل۔ کيگن نوں
پوسٹ بکس  ،15308الس اينجلز ،کيليفورنيا  90015دے پتے تے لکھو۔ اپنے چيک تے ‘‘کرسمس دا خط’’ دے الفاظ لکھن نوں يقينی بنائيں تے
تہانوں  10.00ڈالر دی رعايت ملے گی۔  10.00ڈالر بھيجو تے ميری حياتی دی کہانی پاؤ!
ميں خداوند توں دعا منگنا واں کہ کرسمس دے موقعے تے تہانوں برکات نال نوازے۔ تے اُو تہانوں نئے سال تے وی برکات نال نوازے!
يسوع مسيح دی ستائش کيتی جائے گی!
يسوع دے ناں ٓ
تہاڈا اپنا

آر۔ ايل۔ ہائيمرز ،جونيئر،
D.Min., Th.D., Litt.D.
فلپيوں13:4
ڈاکٹر ہائيمرز اپنی ووہٹی عليانہ ،اپنے پُتر رابرٹ،
رابرٹ کی ووہٹی ِجن ،تے رابرٹ دی دو ن ّکی ُکﮍياں،
حنّہ تے ساره دے نال۔

ڈاکٹر اور مسز ہائيمرز ڈاکٹر ايلمر ايل۔ ٹاؤنز دے نال
جنہاں نے ليبر ڈے دے ساڈے اِختتامی ہفتے چہ بائبل
کانفرس ِوچ تعليم ِدتی۔

ہائيمرز دا خاندان مسز ہائيمرز دے انکل فرانسسکو
کاسترو ،کيرولينہ ،برائينہ کے ساتھ ،گوئٹے ماال
اروين کيولر اور اينٹونی۔
توں آئے ہوئے ِ
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