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िप्रय िमत्रांनोः  
 

मला वाटते की मी तु हांला एक नाताळ या आनंदा िप्र यथर् पत्र पाठवावे. परंतू, खरे सागंायचे तर, मागील 

दीड वषार्त मी मंडळीतील फुटीचा ख-या अथार्ने भयंकर अनुभव घेतला.    
मागील वषार् या िकती तरी अगोदर याला सु वात झाली होती. आमचे एक जे ठ िडकन एका दसु-या 

पाळकाबरोबर गु त बैठका घेत होते. या दोघांनी आमची मंडळी तोड याची योजना केली. या दोघांनी दसुरी मंडळी 
सु  कर याची व तेथे आमचे शक्य िततके सभासद ओढून घे याची योजना केली. या दर यान या काळात मला हे 

समजले परंतू मंडळी तुट यापासून वाचिव यास मला उशीर झाला.   
जे हां या असंतु ट िडकनने मला “ठोसा-ठोसी” म ये ओढ याचा प्रय न केला ते हां याची सु वात 

झाली. या याशी लढ यास मी नकार िदला, ते हां तो मंडळी सोडून गेला. लगेचच दसुरे या यामागे गेले. 

िडकन या अ यक्षाने या या वतः या संकेत थळावर अि लल िचत्र टाकले. “फूटून” गेले यापैकी एकाने मला 
लॅकमेल कर याचा प्रय न केला, आिण पोलीस यात सहभागी झाले होते. िडकनचा अ यक्ष व याची प नी 
आमची मंडळी सोडून गेले.     

याच वेळेला, जे ठ िडकन उघडपणे कायर्रत झाला. याने आमची मंडळी सोडली व तो शक्य िततक्या 
आम या लोकांना ितकड ेओढ याचा प्रय न क  लागला. कारण हा जे ठ िडकन गेली कांही दशके आम या मंडळीत 

पुढारी हणून होता, पु कळ लोक या यामागे गेले व यांनी आणची मंडळी सोडली. दर यान या काळात तुटणे 

संपले व तो आम या अ यार् लोकांना या याकड ेने यास समथर् ठरला.    
याचवेळी माझी शारिरक याधी वर उफाळून आली आिण मी दो ही रिववार या उपासनेत उपदेश देऊ 

शकत न हतो. सेमीनरीतील िव या यार्ने रिववार या सकाळी उपदेश िदला. परंत ूतो मा या समोर उभा राह यास 

खूपच अननुभवी होता तसेच याचे बरेच जवळचे िमत्र या फुटीम ये मंडळी सोडून गेली होती. 20 फेब्रुवारी या 
त णाने मा या बरोबरची सहभािगता मोडली. याने व या या आईने आमची मंडळी सोडली व त ेनवीन-सुवाित र्क 

मंडळीत जाऊ लागले. या उपदेश दे या-या त णाला मी माझा जवळचा िमत्र समजत अस याने, हे मा यासाठी 
भयंकर असे होते. 23 फेब्रुवारी रोजी मी मा या पाळक पदाचा राजीनामा िदला आिण डॉ. िख्र टोफर कागेन नवीन 

पाळक झाले. िनवृ त मागर्दशर्क पाळक हणून िनयुक्ती कर यात आली. मी खूप अशक्त असलेने  
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सभेला जावू शकत न हतो. 3 माचर्ला, डॉ. कागेननी मा या सेवािनवृ तीची व वतः या पाळक हणून नेमणूकीची 
घोषणा केली. डॉ. कागेन हे मी पािहले यांपैकी एक, वुरब्रड पाळकापेक्षाही जा त महान िख्र ती आहेत. यां या 
नेतृ वािशवाय आमची मंडळी पु हा उभारी घेऊ शकली नसती.   

परंतू चांग या गो टी घडू लाग या. 26 जानेवारी रोजी आप या संकेत थळावर 41 या भाषेची भर पडली. 
याच िदवशी (26 जानेवारी) आपले “ॲप” अँड्राईड व आयफोन साठी सु  झाले. ते हां पासून जगभरातून  हजारो लोक 

या “ॲप” या मा यमातून आप याशी जोडले गेले आहेत, माझ ेिवशषेक न िमत्र, यूयाकर्  शहरातील यहु यांसाठी 
असलेले िमशनरी या सवार्ंचे आभार. यानंतर आम या 42 या भाषेची भर पडली – ती आिफ्रकेतील मालवी लोकांची 
मुख्य भाषा आहे. 23 फेब्रुवारी रोजी, अिधकृतपणे डॉ. कागेन हे मंडळीचे पाळक झाले आिण माझी िनवृ त मागर्दशर्क 

पाळक हणून प्रित थापना केली.    
हे सांग याची गरज नाही की, या सवर् ग धळात मी अशक्त व आजारी पडलो होतो. या सवार्त मी मा या 

प नीचा िवशषे ऋणी आहे – जी मा या पाठीशी सदवै उभी होती. 27 फेब्रुवारी पासून ते 20 माचर् पयर्ंत मी ितला 
िव ांतीसाठी सुट्टीला अिरझोनाला घेऊन गेलो.  20 माचर् रोजी, रिववार या सं याकाळ या - मी प्रचारासाठी परत 

आलो.   
यानंतर आम या मंडळीची इमारत िवक्रीकिरता काढली होती. 14 एिप्रल रोजी जु या इमारतीत माझा 78 वा 

वाढिदवस साजरा कर यात आला. “सुवातचा िव फोट” हे आमचे पा य पु तक असा वापर क न, 7 मे रोजी 
मंडळीतील िव वासू त णांम ये मी िश य वाचा गट सु  केला. 22 मे ते 29 मे, डॉ. कागेननी मला व मा या प नीला 
सॅन फ्राि सस भागातील बाि ट ट चचर् व तथेील पाळकाला भेट दे यासाठी नेले. आ ही माईक व मोना िरले यांनाही 
भेटलो, जे मरीन क टी म ये मी सु  केले या मडळंीचे पु कळ वष पाळक होते. माईकनी मला खूप प्रो साहन िदले, 

आिण यां या मंडळी या 50 या वधार्पनाला बोल याचे आमंत्रण यांनी मला िदले. इतर लोक एवढे दयाळू न हते, 
कारण यांनी मंडळीतील फुटीब ल मला दोष िदला, याचा मला खूपच त्रास झाला.        

28 जुलै रोजी डॉ. कागेन यां या 66 या वाढिदवसािनिम त आम या मंडळीत मोठी मेजवानी आयोिजत 

केली होती. तथेे नंतर आमचे सॅन गॅब्रीएल वलॅी येथील न या मंडळीचे, “द चायनीज बाि ट ट टॅबरिनकल ऑफ गे्रटर 

लॉस एंिज स” असे नामांतर केले जाईल अशी घोषणा केली. तेथे आ ही नवीन इमारत खरेदी केली आहे आिण मग 

करार लवकरच संपु टात येईल.  

जुलै या शवेटी मी िमसेस हायमसर्ला आणखी एका छो याशा सुट्टीवर ओिसयनसाईड येथे घेऊन गेलो. माझी 
प नी, एिलना, ही िनसंकोचपणे संपूणर् जगातील सवार्त चागंली पाळकाची प नी आहे. माझा मुलगा रॉबटर् ले ली व मी 
आ ही दोघानी ितला व ित या आई वडीलांना इ त्राएलला पाठिवले. 17 नो हबर पासून रिववारी सकाळी व 

सं याकाळी मी एक उपदेशाची मािलका सु  केली. ब-याच काळानंतर मी रिववार या दो ही उपासनेत बोल यास 

शारिरकिर या सक्षम ठरलो. डॉ. कागेन यां या नेतृ वात व क टात, दोन त णांचे तारण झाले, आिण िक येक िचनी 
त ण मंडळीस येऊ लागले. डॉ. कागेन यानी यांचे लॉस एंिज स शहरा या खाल या भागातील घर िवकले, आिण सॅन 

गॅब्रीएल या जवळ दसुरे घर शोधत आहेत. पुढील कांही मिह यात आ ही आमची मंडळी नवीन इमारतीत 

थलांतरीत करीत आहोत.    

मंडळीतील फुट आता संपली आहे. मला काहंी िदवसापूवीर् असे सांग यात आले की, आशे या नगरात, माझा 
ककर् रोग बरा होत आहे. डॉ. कागेन, माझी प नी आिण मी माझी मुले व नातवंड ेयां यासह उपकार तुित केली, आिण 

संकटकाळात जे आम याबरोबर रािहले यांचेही आभार मानले. एकित्रतपणे आमचा खूप चांगला वेळ गेला!    
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प्रभू परमे वर आपणां सवार्ंना आिशवार्दीत करो! आ ही िचनी मंडळी सु  करीत असतांना आमची प्राथर्नेत 

आठवण ठेवा!  
 

                                                                                          
 

येश ूिख्र त आपला तारणारा याची तुित असो!  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

आर. एल. हायमसर्, युिन., 

डी.िमनी., टीएच.डी., िलट.डी. 
 िफिल पै 4:13  

मा या कुटंुबाचा मला अिभमान आहे. डावीकडून ते 
उजवीकड,े वे ली, बेबी ह नासह ले ली, मी वतः, 
बेबी सारासह एिलना, ले लीची प नी जीन, एिलनाची 
आई िलडंा आिण ितचा भाऊ आयिवर्न क्युलर.        

 
“ या िजवंता या भूमीवर परमे वर खात्रीने माझ ेक याण 

करील, परमे वराची प्रितक्षा कर; खंबीर हो, िह मत धर; 

परमे वराचीच प्रितक्षा कर” ( तोत्र 27:13-14).  
  

  

 
  

आ ही  WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM या सकेंत थळावर  
आमचे शेकडो जगा- किरता- वचनाचे उपदेश बेचाळीस भाषेतनू उपल ध करीत आहो. 

 


	MARATHI Christmas letter 2019, version December 1 2019 page 1 PDF.pdf
	MARATHI Christmas letter 2019, version December 1 2019 pages 2 and 3 PDF.pdf

