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پيارے دوست:
‘‘تمام خدشات کے خالف’’ ميری زندگی کی کہانی ہے ،جو اِس سال کے اپريل ميں شائع ہوئی تھی۔ جن لوگوں نے ميری کتاب کی
تعريف کی اُن ميں ڈاکٹر بوب جونز سوئم شامل ہيں ،جنہوں نے کہا کہ ميں ‘‘پرانے عہد نامے کے ايک پيغمبر’’ کی مانند ہوں۔ ڈاکٹر بِل مونرو ،جو
دورحاضره کے دانی ايل ہيں۔’’ اور  BBFکے بزرگ اور رولِنگز فاؤنڈيشن کے
کہ  BBFIکے دو دفعہ کے صدر ہيں ،اُنہوں نے کہا‘‘ ،ہائيمرزِ ،
سربراه ،ڈاکٹر جان رولِنگز کے بيٹے ،ڈاکٹر ہربرٹ رولِنگز نے مجھے ‘‘ايک اصلی امريکی! ايک غيب دان کہا! جس کی زندگی مسيح کے مقصد
مبشر انجيل ٓڈن بوائز نے کہا‘‘‘ ،تمام خدشات کے خالف‘ نا صرف مبلغين
… کو واضح طور پر دکھانے کے ليے ايک جذبے کو ظاہر کرتی ہے۔’’
ِ
بلکہ ہر کسی کو پﮍھنا چاہيے۔ ڈاکٹر ہائيمرز ہر کسی کے ليے ايک مثال ہيں … اُن کی کہانی ِاس لمحے کی ضرورت – حوصلے ،وابستگی اور
کردار کا خالصہ پيش کرتی ہے۔’’
جب ميں اِس طرح سے اپنے بارے ميں اِن مشہور مسيحی لوگوں کی باتيں سُنتا ہوں ،تو ميں کبھی کبھار سوچتا ہوں يہ کيسے ہو گيا۔ ميں
اکثر تعجب کرتا ہوں‘‘ ،ميں کيسے ايسی ايک ہستی بن گيا؟’’ ميری مذہبی خدمت کے بالکل شروع ميں ،يہاں تک کہ ميری تبليغ کی بُالہٹ سے
پہلےُ ،خداوند نے مجھے ميری زندگی کی آيت بخش دی،
‘‘مسيح جو مجھے طاقت بخشتا ہے اُس کی مدد سے ميں سب کچھ کر سکتا ہوں’’ )فلپيوں (13:4۔
تقربيا ً  61سالوں سے ميں اُس وعدے کو سچا ہوتا ہوا پا چکا ہوں۔ اپنی تمام زندگی ميں َميں بے شمار چيلنجز اور رکاوٹوں کا سامنا کر چکا ہوں۔
ليکن ميں ہر لﮍائی جيت چکا ہوں کيونکہ ميں نے ہميشہ مکمل طور سے يسوع مسيح پر انحصار کيا تھا۔ مسيح کی وجہ سے ميں نے ناقاب ِل يقين
رکاوٹوں پر فتح پائی اور ساری دُنيا ميں الکھوں لوگوں کے ليے ايک حوصلہ افزائی بن گيا۔ ميں نے ہر ايک لﮍائی جيتی کيونکہ ميں ُکلی طور پر
يسوع مسيح پر انحصار کرتا تھا۔
يہ ‘‘بﮍی’’ لﮍائيوں کی محض مثاليں ہيں۔ بائبل کے بے خطا ہونے کے ليے لﮍائی تھی ،جس ميں مجھے اپنی سيمنری ميں اُن جھوٹی
کالم پاک کی حيثيت کو نيچا دکھاتی تھيں۔ ميں نے اُس جنگ کو جيتا کيونکہ ميں نے مکمل طور پر مسيح پر
تعليمات کے خالف ڈٹے رہنا پﮍا جو ِ
انحصار کيا۔ پھر ‘‘مسيح کی آخری آزمائش’’ نامی اُس ہولناک گستاخانہ فلم کے خالف لﮍائی تھی ،ايک فلم جس ميں يسوع کو مريم مگدلينی کے
ساتھ جنسی تعلق کو دکھايا گيا تھا۔ ميں نے وه لﮍائی جيتی کيونکہ ميں نے مکمل طور پر مسيح پر انحصار کيا تھا۔ ٹيلی ويژن اور اخبارات ميں اُن
‘‘جعلی’’ خبروں نے ميری يہوديوں کے خالف ايک شخص کی حيثيت سے مذمت کی تھی۔ ميں نے اُس جنگ کو جيتا ،اور مکمل طور پر اُس اِلزام
سے بری الذمہ قرار ديا گيا ،کيونکہ ميں نے يسوع مسيح اور تنہا اُسی پر انحصار کيا تھا۔ پھر اِسقاط حمل کے خالف لﮍائی تھی۔ محترم جناب جان
سيموئيل کيگن ،جو کہ ميری اسسٹنٹ ہيں ،اُنہوں نے کہا‘‘ ،ڈاکٹر ہائيمرز نے اسقا ِط حمل کے دو کلينکوں کو بند کروانے کے ليے ايک بھرپور
جنگ ميں اپنے گرجا گھر کی قيادت کی تھی۔ وه اُس وقت تک نہيں رُکے جب تک کہ وه دونوں کلينک ہميشہ کے ليے بند نہيں ہو گئے۔ ’’ ميں
يسوع کے ساتھ ڈٹا رہا ،اور ہم نے وه لﮍائی جيتی کيونکہ ہم نے مسيح پر انحصار کيا۔ پھر ہمارے گرجا گھر کی عمارت کو بچانے کے ليے لﮍائی
تھی۔ ايک بدکار اور گناه سے بھرپور شخص نے ہمارے  320ممبران کو اپنے ساتھ مال ليا اور ہم نے ہمارے گرجا گھر کی عمارت کو تقريبا ً کھو
ہی ديا تھا۔ ہم اِس لﮍائی کو بھی جيتنے کے قابل ہوئے ،کيونکہ ‘‘مسيح جو مجھے طاقت بخشتا ہے اُس کی مدد سے ميں سب کچھ کر سکتا ہوں۔’’
اِسی عرصے ميں ،جب بے شمار مبلغين دوسرے گرجا گھروں سے ممبران کو چُرانے کے ذريعے سے اپنے گرجا گھروں کو بنانے
کے ليے کوشش کر رہے تھے ،مجھے ويسا کبھی بھی نہيں کرنا پﮍا کيونکہ ميں دُنيا ميں سے گمراه لوگوں کو جيتنے کے قابل تھا۔ کيوں؟ کيونکہ
اِس وجہ سے ! يہی وجہ ہے کہ تمام دُنيا ميں خوشخبری کو
‘‘مسيح جو مجھے طاقت بخشتا ہے اُس کی مدد سے ميں سب کچھ کر سکتا ہوں۔’’
پہنچانے کے ليے ہم اُس جنگ کو جيت پائے۔ آج  40زبانوں ميں ،دُنيا کے  221سے زياده ممالک ميں ہماری ويب سائٹ پر  1.5ملين لوگ ميرے
واعظوں کو پﮍھتے ہيں – کيونکہ ‘‘مسيح جو مجھے طاقت بخشتا ہے اُس کی مدد سے ميں سب کچھ کر سکتا ہوں۔’’
محترم جناب جان کيگن نے کہا‘‘ ،طويل تجربے سے ڈاکٹر ہائيمرز جانتے ہيں کہ وه واحد يقينی بنياد جس پر کسی کی زندگی تعمير کی
جانی چاہيے وه ٹھوس چٹان – وه مرد مسيح يسوع ہے۔’’
ميرے بيٹے رابرٹ نے کہا‘‘ ،صرف چند ايک لوگ ہی ميرے ابو کو سمجھ پائے ہيں ،کيونکہ وه ايک اوسط شخص کی مانند نہيں
سوچتے ہيں۔ وه ُخدا کے ساتھ چلتے ہيں۔’’ ميں ہر لﮍائی ميں فتح پا چکا ہوں ميں واحد ايک وجہ کے ليے لﮍا ہوں – ‘‘مسيح جو مجھے طاقت بخشتا
ہے اُس کی مدد سے ميں سب کچھ کر سکتا ہوں۔’’ يہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس يہ گرجا گھر ہے۔ يہی وجہ ہے ،جب ميں نے اُن لوگوں سے ڈٹے
رہنے کے ليے کہا جنہوں نے ميری تبليغ کے تحت نجات پائی ،تقريبا ً ہر کوئی ڈٹا رہا۔ صرف دو ہی لوگوں نے کسی اور جگہ پر نجات پائی تھی۔
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ميرے وفادار پارٹنر اور دوست ،ڈاکٹر کرسٹوفر ايل۔ کيگن نے کہا‘‘ ،ڈاکٹر ہائيمرز وه شخص ہيں جو لﮍکھﮍائے ،زخمی ہوئے اور
ٹوٹے ،خود کو اُٹھانے کے ليے اور بہت بﮍی بﮍی رکاوٹوں کو عبور کرنے کے ليے کہ لوگوں کو دکھائيں کہ يسوع مسيح اُن کی بھی مدد کر
سکتا ہے۔’’
ڈاکٹر ايڈی پُروانٹو نے کہا‘‘ ،جب ُخداوند ايک شخص کے ساتھ ہوتا ہے تو اُسے شکست نہيں دی جا سکتی۔’’
ڈاکٹر رابرٹ ايل۔ سُومنر نے کہا‘‘ ،ميں اُس شخص کی تعريف کرتا ہوں اور اُسے سراہاتا ہوں جو سچائی کے ليے ڈٹا رہنے پر تيار
ہوتا ہے ،يہاں تک کہ جب ساری مشکالت اُس کے خالف ہوتی ہيں۔ رابرٹ ليزلی ہائيمرز ،جونيئر اُسی قسم کے ايک مسيحی ہيں۔’’
ڈاکٹر کينٹ فلپوٹ نے کہا‘‘ ،ڈاکٹر ہائيمرز سب سے بہترين مبلغ تھے جنہيں ہم ميں سے کسی نے کبھی سُنا ہے ،ايک خالص‘ ،پرانے
وقتوں کا شخص۔’ اُن کی توجہ کا مرکز ہميشہ سے مسيح کے پيغام ]پر[ رہا ہے۔’’
ڈاکٹر نيل ويور نے کہا‘‘ ،ڈاکٹر ہائيمرز واحد جرأت مند شخص ہے ،جو بہت مضبوط راسخ عقيده رکھتے ہيں ،اور تمام تر مشکالت
کے خالف وه اُن راسخ عقائد کی خاطر لﮍنے کے ليے ]تيار[ رہتے ہيں۔’’
ُ
دور حاضره کی شمشيرزنی پر جانے کے ليے اِس عظيم چيمپيئين مبلغ کی پيروی کريں ،اس کی مانند ،ايمان
ڈاکٹر فِل گوبل نے کہاِ ‘‘ ،
کی وه اچھی لﮍائی لﮍو۔’’
ڈاکٹر کرسٹوفر ايل۔ کيگن نے کہا‘‘ ،ڈاکٹر آر۔ ايل۔ ہائيمرز ،جونيئر وه شخص ہے جو تمام خدشات کے خالف – ناممکن کو حاصل کر
چکا ہے! ميں جانتا ہوں ،کيونکہ ميں چاليس سالوں سے اُن کے ساتھ قريبی طور پر کام کر چکا ہوں۔’’
ٓاپ ميری سوانح حيات ‘‘تمام خدشات کے خالف’’ کی نقل صرف  10.00ڈالر ميں حاصل کر سکتے ہيں۔ ڈاکٹر سی۔ ايل۔ کيگن کو
پوسٹ بکس  ،15308الس اينجلز ،کيليفورنيا  90015کے پتے پر لکھيں۔ اپنے چيک پر ‘‘کرسمس کا خط’’ کے الفاظ لکھنے کو يقينی بنائيں اور
ٓاپ کو  10.00ڈالر کی رعايت ملے گی۔  10.00ڈالر بھيجيں اور ميری زندگی کی کہانی پائيں!
ٓ
ميں ُخداوند سے دعا مانگتا ہوں کہ کرسمس کے موقعے پر ٓاپ کو برکات سے نوازے۔ اور وه اپ کو نئے سال پر بھی برکات سے
نوازے! يسوع مسيح کی ستائش کی جائے گی!
يسوع کے نام ميں ٓاپ کا

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

ڈاکٹر ہائيمرز اپنی بيوی عليانہ ،اپنے بيٹے رابرٹ،
رابرٹ کی بيوی ِجن ،اور رابرٹ کی دو چھوٹی بچيوں،
حنّہ اور ساره کے ساتھ۔

ڈاکٹر اور مسز ہائيمرز ڈاکٹر ايلمر ايل۔ ٹاؤنز کے ساتھ
جنہوں نے ليبر ڈے کے ہمارے اِختتامی ہفتے ميں بائبل
کانفرس ميں تعليم دی۔

ہائيمرز کا خاندان مسز ہائيمرز کے انکل فرانسسکو
کاسترو ،کيرولينہ ،برائينہ کے ساتھ ،گوئٹے ماال
سے آئے ہوئے ار ِوين کيولر اور اينٹونی۔
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