The Baptist Tabernacle of Los Angeles
1329 South Hope Street, L.A. Civic Center

Dr. R. L. Hymers, Jr.
Senior Pastor

Mailing Address:
P. O. Box 15308
Los Angeles, CA 90015

Dr. Christopher L. Cagan
Associate Pastor

Phone: (213) 744-9999
E-mail: rlhymersjr@sbcglobal.net

Dr. Kreighton L. Chan
Assistant Pastor

www.sermonsfortheworld.com
www.baptisttabernacle.com

دسامبر ٢٠١۶
دوستان عزيز:
مھمترين رويداد کليسای ما در سال جاری احيايی بود که خداوند به سبک قديمی بر ما نازل کرد .من و خانواده ام برای
مرخصی به کنکون مکزيک رفته بوديم .يکی از آن روزھای آفتابی را در اتاق ھتلم به خواندن کتابی سپری کردم که درباره نزول
احياء بر جزيره لويس واقع در شمال ساحل اسکاتلند بود ،اتفاقی که بين سالھای  ١٩۴٩تا  ١٩۵٣روی داد .جان و روح خودم در
حين خواندن اين واقعه تازه شد .بعد شروع به خواندن دعا و استغاثه کردم تا خدا احيايی را بر کليسا ما ھم نازل کند .وقتی از سفر
برگشتيم برای سه روز موعظه کردم و چندين نفر از افراد جوانمان به شکر خدا نجات پيدا کردند .ولی احيای اصلی بعدا بطور
ناگھانی در اواخر اين تابستان رخ داد .اين اتفاق در عصر روز پنجشنبه  ٢٧ماه اوت واقع شد .من از جوانھايمان خواسته بودم تا
اشعيا  ٣-۶۴:١را حفظ کنند" ،کاش که آسمانھا را ُم ْن َش ْ ّ
ق ساخته ،نازل میشدی) "...اشعياء  .(۶۴:١سه تن از اين جوانھا اين کلمات
را از بر گفتند .ناگھان جوانی روی پاھايش پريد و فرياد زد" ،من گمشده ام!" بعد روی زانوھايش افتاد و نفس نفس زنان گريه می
کرد .اين امر کامالً غير عادی بود چون آن شب ھيچ چيز با شور و احساسی در جريان نبود ،حتی سرود ھم نداشتيم .در آن چند
جلسه در ماھھای ژانويه و اوت ،خداوند نازل شد و  ٢٢جوان نجات پيدا کردند و  ١۴نفر ديگر ھم جان تازه ای گرفتند و از روح
القدس پر شدند .من در شھرھای ديگر سه احيای پرقدرت ديده بودم ،واقعا ً قوی بودند ،و تا آنجا که من می دانم تا امروز در ھيچ جای
ديگری چنين نزولی ديده نشده است .ولی اين اولين احيايی است که خداوند در طی  ۴٢سال بر کليسای ما نازل کرده است .ما در
طی تمام آن سالھا برای نزول روح خدا دعا کرده بوديم و او باالخره به ما جواب داد .ولی در آن چند شب حداقل  ٣۶نفر احساس
محکوميت نسبت به گناه را تجربه کردند و  ٢٢نفر از آنھا نجات پيدا کردند – و  ١۴نفر ديگر جانشان روح تازه يافت و از لغزش
خوردن خالص شدند .اين اتفاقات در حالی روی داد که من به کرات اشعياء  ٣-۶۴:١را موعظه می کردم و ھر شب اعضا سرود
مربوط به احياء را بارھا می خواندند" ،رويايم را محقق ساز ای نجات دھنده ،اين است دعای من ،بگذار امروز تنھا عيسی را ببينم؛
گرچه از ميان دره مرا ھدايت خواھی کرد ،جالل محو نشدنی ات مرا احاطه می کند .ھمه رويايم را محقق ساز ،ای ناجی آسمانی ،تا
با جاللت روح من جال يابد .رويايم را محقق ساز ،تا ھمه ببينند تصوير قدوست را که در من انعکاس يافته" ) “Fill All My
 .(Vision” by Avis B. Christiansen, 1895-1985چند مرتبه در طول احياء ،ابليس ھمچون شيری غران جلو آمد اما ھر بار
دعا کرديم و او عقب نشست و روح خدا نازل شد و مردم را بسوی مسيح جذب کرد .برای آن چند روز ما مسيحيت زنده را تجربه
کرديم و آنھايی که حضور داشتند تا زمانی که زنده ھستند آن واقعه را فراموش نخواھند کرد .در جريان تمام اين وقايع ،دو تا از
جوانھا خودشان را وقف کردند تا واعظ بشوند .يکی از آنھا پسر مترجم زبان چينی ما ،نواح سانگ است .ديگری پسر  ٢٣ساله
دکتر کيگن به نام جان سموئل کيگن است که به تازگی از دانشگاه ايالتی لس آنجلس با مدرک کارشناسی در رشته جرم شناسی فارغ
التحصيل شد .ھر دوی آنھا واعظين قابلی ھستند .وقتی جان اولين خطابه خودش را موعظه کرد مثل اين بود که بيست سال اينکاره
بوده و نواح حتی می تواند سرودی را انتخاب کند ،با شدت موعظه کند ،سرود را بخواند و به روش دکتر جان سانگ و دکتر جان ر.
رايس برگردد موعظه کند .باورکردنی نيست! من خدا را بخاطر اين دو جوان شکر می کنم! جان از ماه ژانويه در مدرسه الھيات
تالبوت در دانشگاه بيوال شروع به تحصيل می کند .اگرچه فقط برای سه يا چھار ماه است که موعظه می کند ،از او دعوت بعمل
آمده تا در جلسات بشارتی در ھند شمالی ،جمھوری دومينيکن و ھند جنوبی موعظه کند .ايمان دارم که او در سراسر جھان بعنوان
يکی از بزرگترين بشارت دھندگان قرن بيست و يکم موعظه خواھد کرد .اگر مايليد که يکی از خطابه ھای جان يا نواح را بخوانيد،
به وب سايت ما در  www.sermonsfortheworld.comمراجعه کنيد .در وسط صفحه سياه دکمه ای است که می گويد" ،خطابه
ھا به فارسی ".روی آن کليک کنيد و به زبان خودتان صفحات را خواھيد ديد .اگر دکمه ھايی روی صفحه برای زبان شما وجود
دارد ،دکمه مربوط به دکتر ھايمرز يا مربوط به جان سموئل کيگن يا نواح سانگ را کليک کنيد ،يا برای واعظينی که در کليسا ما
موعظه می کنند .اگر دکمه ای روی آن صفحه برای زبان شما نيست ،ھنوز می توانيد که آن فھرست را مرور کنيد و خطابه ھايی را
ببينيد که قطعا به شما کمک کرده و برکت خواھند داد.

دومين اتفاق بزرگ ديگری که امسال روی داد ،بدنيا آمدن اولين نوه ما ،حنا کيم ھايمرز ،بود .او در  ٣٠ماه مارس در
آغوش پسرم رابرت لسلی ھايمرز سوم و ھمسر مھربانش جين بدنيا آمد .حنا کودکی زيباست و قادر است ھمين االن ھم خودش را در
گھواره اش باال بکشد و تقريبا ً راه برود.
ھمانطور که گفتم ،ھمسرم آيلينا و من به ھمراه مادرش يعنی ليندا و با جين و لسلی و وسلی در ماه ژانويه به کنکون رفتيم تا
در ساحل آنجا چند روزی را سپری کنيم .حتی با اينکه حالم خيلی خوب نبود بخاطر مراحل درمانی برای سرطان ،ولی اوقات خوبی
را گذرانديم .بھرحال ،بنظر می رسد که سرطان تحت کنترل است و احتماالً از بين ھم رفته .فقط زمان اين را ثابت خواھد کرد ،ولی
 ٢٢پاند از وزنم را از دست دادم که کمک بزرگی خواھد بود.
نگاھی اجمالی داشته باشيم به "فھرست" چيزھايی که امسال اتفاق افتادند .خانم رز چنالت -کوين در  ١٣فوريه در سن ٩٧
سالگی درگذشت .ديويد رالستن ،رولند راسموسن و دنی تامس موعظه کردند و در موعد عيد قيام و برای تولد  ٧۵سالگی ام در ١٢
آوريل موسيقی نواختند .تولد خانم ھايمرز بعد از من در  ١۶آوريل بود و پدرش رافائل سيوالر که  ٨۵سالش بود ،پرواز کرد و چند
روزی با ما بود.
بعد اتفاق بزرگ بعدی رخ داد .خدا به من نشان داد که زمان تغييرات بزرگ در کليسايمان فرا رسيده .ما سه کانديدای
شماس جوان را اضافه کرديم ،نواح سانگ ،جک انگان و آرن يانسی .جان کيگن اولين خطابه خودش را در  ١٠ژوئيه و نواح سانگ
در ھفدھم موعظه کردند .ھر دو جوان سخنرانان قابلی ھستند – باورکردنی نيستند! در  ٣١ژوئيه ،تيموتی چن و الرا اسکوبار
ازدواج کردند .در  ٢١اوت ھم پيتر استفن انگان بدنيا آمد.
دومين مرحله احياء روز پنجشنبه  ٢٧اوت آغاز شد .ما در اين جلسات ويژه فھميديم که وقتی با دقت دعا می کنيم و روح
دعا را حفظ می کنيم خدا در آن مراسم حضور دارد ،ولی در روزھای ديگر وقتی که در دعا کردن تمرکز نداريم ،خدا کامالً غايب
است و اتفاقی ھم نمی افتد .در نتيجه اين يک تجربه آموزنده برای ما بود ،حتی با اينکه من سه احيای بزرگ را ديده بودم که در يکی
از آنھا حدود چھار ھزار نفر چينی به کليسايی که من عضوش بودم جذب شدند.
دکتر نيل ويور ،رييس دانشگاه باپتيست لوئيزيانا ،در ھفته روز کارگر برای کنفرانس کتاب مقدسمان با ما بود .در ١٩
نوامبر وسلی ھايمرز ،کريستين انگوين ،آدال منجيوار ،ستسوکو زاباالگا و ويرگل نيکل تعميد گرفتند .در ھمان مراسم جان سموئل
کيگن گواھی موعظه انجيل را از کليسای ما گرفت .روز بعد مھمانی روز شکرگزاری را داشتيم با اجرای ويولن توسط ران کالرک
و اجرای پيانو از جف مريل .چه اوقات خوشی داشتيم! جناب ديو شوک باالخره برای ايام کريسمس و مھمانی روز  ١٨دسامبر به
کليسايمان برمی گردد که به سبک کانتری و غربی برايمان آھنگھای انجيلی بخواند.
خدا درھا را برای ما باز کرد تا سی و چھارمين زبان ،يعنی زبان نپالی ،را اضافه کنيم .مردم نپال حاال می توانند خطابه
ھای من را ھر ھفته بخوانند .نپال يک جای بسيار فقيری است که سال گذشته دو زلزله داشته و خيلی خوشحاليم که می توانيم زبان
اين سرزمين کوچک واقع در اعماق کوھستانھای ھيماليا را به فھرست متون خطابه ھايمان اضافه کنيم .تقريبا ً ھر خطابه ای را که
موعظه می کنم حاال به  ٣۴زبان به شکل متنی ترجمه می شود .تمام خطابه ھا با وسايل و دوربين ھای با کيفيت تلويزيونی ضبط و
به سراسر دنيا روی يوتيوپ و روی وب سايت خودمان به سه زبان چينی ماندرين ،اسپانيايی و انگليسی پخش می شوند.
دوست ندارم اين واقعيت را بپذيرم ولی دارم پير می شوم .نمی توانم ديگر به اندازه ای که عادت داشتم بيسبال بازی کنم
اينکار را بکنم ،که در واقع زياد ھم بازی نمی کردم ،پس چيزی را از دست ندادم! ولی چيزی است که خيلی دلم برايش تنگ شده!!!
ھمسرم تقريبا ً ھر کسی که برای شام روز شکرگزاری جايی برای رفتن نداشت را به کليسا دعوت کرد .ھميشه در اين مواقع اوقات
خوبی را سپری می کنيم.
اميدواريم که مسيح در خانه و زندگی تان در طی اين فصل زيبای کريسمس تجلی پيدا کند .خدا ھمه شما را برکت بدھد!
ارادتمند شما در نام عيسی،

ر .ل .ھايمرز،
دکترای روحانيت،الھيات و ادبيات
فيليپيان ۴:١٣

ھر واعظی ممکن زمانی در تھيه خطابه ای دچار مشکلی بشود.
خطابه ھای من را بررسی کنيد و ببينيد آيا می توانيد از آنھا کمک
بگيريد .به اين دليل است که آنھا را آنجا گذاشتيم.
حدود  ١٢٠٠٠٠واعظ در  ٢١۶کشور امسال
خطابه ھای من را خواندند و از آنھا کمک گرفتند.
به اين وب سايت مراجعه کنيد
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM

دکتر ھايمرز و آيلينا با نوه شان حنا تقريبا ً
چھار ساعت بعد از زايمان.

دکتر ھايمرز با جان کيگن وقتی که داشت
گواھی بشارت انجيل را می گرفت.

دکتر ھايمرز با جان سموئل کيگن )چپ( و نواح
سانگ )راست( .ھر دوی آنھا خودشان را وقف موعظه
انجيل و مطالعه و تحصيل الھيات کرده اند.

دکتر ھايمرز در حال تعميد آقای ويرگل نيکل.

آدال منجيور در حال تعميد گرفتن در سن
 ٨٧سالگی توسط دکتر ھايمرز.

رافائل سيوالر )چپ( ،لسلی ھايمرز ،جين ھايمرز ،دکتر ھايمرز،
خانم ھايمرز با حنا کوچولو ،آقا و خانم جانی کيم.

 ٣۴امين سالگرد ازدواج دکتر و خانم ھايمرز.

به وب سايت کليسای ما نگاھی بياندازيد در WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM

وب سايت خطابه ھای ما ارائه دھنده صدھا متن کلمه به کلمه اين خطابه ھا

به سی و چھار زبان زنده دنياست در WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM

دکتر ھايمرز با خانم رز چينالت -کوين

آقا و خانم جيمز روپ .خانم روپ نوازنده ارگ کليسا ھستند.

دکتر چن در حال اجرای مراسم ازدواج پسرش تيموتی
و الرا اسکودار.

کشيش مارک باکلی با دکتر و خانم ھايمرز
در شب سال نو.

)از چپ( دکتر ھايمرز با حنا کوچولو ،خانم ھايمرز،
لسلی و جين ھايمرز.

دکتر و خانم ھايمرز با ليندا مادر خانم ھايمرز،
لسلی و وسلی و جين ھايمرز.

به وب سايت کليسای ما نگاھی بياندازيد در WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM

وب سايت خطابه ھای ما ارائه دھنده صدھا متن کلمه به کلمه اين خطابه ھا
به سی و چھار زبان زنده دنياست در WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM

