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  חברים יקרים:

 
התחיה שאלוהים שלח לנו, בדרך הישנה והטובה.  משפחתי ואני  האירוע המרכזי שהתרחש בקהילה שלנו השנה הוא

היינו בחופשה בקנקון שבמקסיקו.  ביליתי את אחד הימים בשמש ובחדר במלון בקריאה של ספר על התחיה באי של לואיס, 
.  נפשי התעוררה לחיים בזמן שקראתי אותו.  התחלתי 1949-1953בסמוך לחוף הצפוני של סקוטלנד, שהתרחשה בין השנים 

להתפלל חזק לאלוהים שישלח תחיה לקהילה שלנו.  כאשר חזרנו לימדתי במשך שלושה ימים ואני מקווה שמספר צעירים 
 באוגוסט.  ביקשתי 27נושעו.  אך התחיה הגדולה הגיעה בפתאומיות, מאוחר יותר באותו הקיץ.  זה היה ביום חמישי בערב, ה- 

).  19..." ( ישעיה ס" ג קרעת שמים ירדת, מפניך הרים נזלו לו, " 1-2, ס" ד 19מהאנשים הצעירים שלנו לשנן את ישעיה ס" ג 
שלושה אנשים צעירים חזרו על המילים הללו.  לפתע אדם צעיר קפץ על רגליו וצעק, " אני אובד!"  הוא נפל על ברכיו ומירר 
בבכי.  זה נראה לא קשור לכלום, כי באותו הערב לא היה שום דבר מרגש, אפילו לא שירה.  בפגישות המעטות הללו בינואר 

 אנשים נוספים עברו התעוררות והתמלאו ברוח.  הייתי עד לשלוש תחיות חזקות 14 צעירים נושעו ו- 22ואוגוסט אלוהים ירד, 
בערים אחרות, חזקות למדי, בלתי רגילות וכאלה שלא רואים היום באף מקום שאני מכיר.  אך זו התחיה הראשונה שאלוהים 

 שנים.  במשך כל אותן התפללנו לצליחת רוח הקודש שנים ואז הוא ענה לתפילותינו.  באותם לילות 42שלח לקהילה שלנו מזה 
 מתוכם עברו התעוררות ויצאו ממצב הנסיגה שהיו שרויים 14 ו- – מתוכם נושעו 22 אנשים באו תחת תוכחת חטא ו- 36מעטים 

 וכל ערב אנשים שרו שוב ושוב את שיר הנושא של התחיה, " מושיע, 1-3בו.  זה קרה כאשר לימדתי שוב ושוב מישעיה ס" ד 
אני מתפלל, מלא את כל חזוני, תן לי רק לראות את ישוע היום; גם כי תובילני בגיא, תפארתך שאינה דוהה תנחני; מושיע 

שמימי, מלא את כל חזוני, עד שרוחי תזרח בתפארתך, מלא את כל חזוני עד שאראה את דמותך הקדושה משתקפת בתוכי" 
) .  מספר פעמים במהלך התחיה השטן בא כאריה שואג, אך בכל 1895-1985( " מלא את כל חזוני" מאת אויס ב. כריסטיאנסן, 

פעם התפללנו, הוא נסוג ורוח אלוהים חזרה ומשכה אנשים למשיח.  בימים המעטים הללו חווינו אמונה משיחית חיה, ומי שנכח 
שם לעולם לא ישכח זאת כל חייו.  בתוך כל זה, שני אנשים צעירים התמסרו לקריאה ללמד.  אחד מהם הוא בנו של המתורגמן 

 של ד" ר קייגן, ג' ון סמואל קייגן, שסיים זה עתה את לימודיו בקאל סטייט לוס 23הסיני שלנו, נוח סונג.  השני הוא בנו בן ה- 
אנג' לס עם תואר ראשון במשפט פלילי.  שניהם מלמדים באופן יוצא מן הכלל.  כשג' ון נתן את הדרשה הראשונה שלו, זה היה 

נשמע כאילו הוא מלמד כבר עשרים שנה, וגם נוח הצליח לבחור שיר נושא, נתן דרשה חזקה, שר את השיר וחזר ללמד בסגנון 
של ד" ר ג' ון סאנג וד" ר ג' ון ר. רייס.  לא יאומן!  תודה לאל על האנשים הצעירים הללו.  בינואר הקרוב ג' ון יתחיל ללמוד בבית 

הספר למקרא " טלבוט" שבאוניברסיטת ביולה.  למרות שהוא מלמד רק שלושה או ארבעה חודשים, הוא כבר הוזמן ללמד 
באסיפות בישור בצפון הודו, ברפובליקה הדומיניקנית ובדרום הודו.  אני מאמין שהוא ילמד ברחבי העולם כאחד המבשרים 

.  אם אתם רוצים לקרוא את הדרשות של ג' ון או נוח, לכו לאתר שלנו ב- 21הגדולים ביותר של המאה ה- 
www.sermonsfortheworld.com " לחצו שם ותראו דרשות בעברית .  במרכזו של העמוד השחור ישנו כפתור עליו רשום  ."

את העמוד בשפתכם.  אם קיימים בעמוד כפתורים בשפתכם, לחצו על הכפתור של ד" ר היימרס, או של ג' ון סמואל קייגן או של 
נוח סונג, או של דוברים אחרים שמלמדים בקהילה שלנו.  אם אין בעמוד כפתורים בשפתכם, גללו למטה ותראו דרשות רבות 

 שיהיו לכם לעזר ולברכה.
 במרץ 30הדבר השני הגדול שקרה השנה היה הולדתה של הנכדה הראשונה שלנו, חנה קים היימרס.  היא נולדה ב- 

 וכבר מסוגלת למשוך את עצמה למעלה הלבננו רוברט לסלי היימרס השלישי ואשתו הנהדרת ג' ין.  חנה היא תינוקת יפיפיי
   וכמעט ללכת בעריסה.
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היה   .לסלי וווזלי לשחק בחוף בקנקון, ין'יחד עם ג, לינדה ,חנו את אמהלק אנה ואנייאשתי אלבינואר , כפי שאמרתי

נראה שהסרטן שלי נמצא בשליטה , רך אגבד.  בגלל הטיפולים בסרטן שעברתי, אפילו שלא הרגשתי כל כך טוב, זמן נחמד
 .זרועשגם זה , ממשקליקילו  10תי איבד אבל, רק הזמן יוכל לומר.  ילו נעלםואולי אפ

.  97 בפברואר כשהיא בת 13-ין הלכה לעולמה בוקו- שנולרוז .  של מה שקרה השנה" רשימת המכולת"קבלו הצצה ל
של  ההולדתיום   .אפרילב 12-שחל ב 75-ה יוניגנו בחג הפסחא וביום הולדת לימדוסמוסן ודני תומס ארולנד ר, לסטוןאדיוויד ר

תנו כמה יובילה א הגיע בטיסה ,85שכיום הוא בן , רלאוואביה רפאל קי, לאפריל 16-ב, אחר כךימים  כמהיע היימרס הג 'גב
 .ימים

הוספנו שלושה .  הזמן לעשות כמה שינויים גדולים בקהילה שלנו הגיעאלוהים הראה לי ש.  הדבר הגדול הבא קרהואז 
 17-ב ואת הדרשה הראשונה של נתןון קייגן 'גביולי  10-ב.  ן יאנסיואהרו אןק נ'ג, נגונוח ס, שמשתפקיד הל צעירים מועמדים
אן ולארה אסקובר 'ביולי טימותי צ 31-ב!  לא יאמן –הם מטיפים יוצאי דופן  אלהשני הגברים הצעירים ה  .לימדנג נוח סו
  .ןאפטר סטפן ננולד באוגוסט  21-ב.  נישאו

שכאשר אנחנו  ,באספות המיוחדות האלה שמנו לב.  וסטבאוג 27-ה, ביום חמישי חלה תחיההחלק השני של ה
 ,מתרכזים בתפילה שבהם אנחנו לאבימים אחרים  בלא, פותאלוהים נוכח באס, ב ונשארים ברוח התפילהמתפללים בתשומת ל

שאחת  ,לותעיני שלוש תחיות גדו-למרות שראיתי במו, עבורנו מלמדתאז זו הייתה חוויה .  אלוהים נעדר לחלוטין ולא קורה דבר
 .לקהילה הסינית בה הייתי חבר אישמהן הביאה ארבעת אלפים 

כנס בסוף השבוע של יום העבודה לטובת תנו יהיה א, של לואיזיאנה הבפטיסטית האוניברסיטהנשיא , ר ניל וויבר"ד
באותה .  ל נטבלוניקל 'ה ווירגגאלאבאוקו זסצ, יבאר'אדלה מנג, ייןקריסטין נ, לי היימרסבנובמבר לז 19- ב.  ך שלנו"התנ

בו רון  ,נשף חג ההודיה קיימנו את תחרמיום לב.  את הבשורה ללמד הסמכהמהקהילה שלנו ון סמואל קייגן קיבל 'האסיפה ג
מוזיקת קאנטרי וגוספל אצלנו דייב שוק חוזר סוף סוף לשיר !  איזה זמן היה לנו.  ף מריל ניגן בפסנתר'ניגן בכינור וג קלארק

  .דצמברב 18-המולד במערבי בנשף חג 
מידי  ל יוכלו כעת לקרוא את הדרשות שליאנשי נפא.  נפאלית, שלנו 34-שפה ההוסיף את התח לנו דלת לאלוהים פ

נו שמחים שיש לנו את האפשרות להוסיף את או, שעברה שתי רעידות אדמה בשנה החולפת ,עניה מאודנפאל היא מדינה .  שבוע
 מדאני מלכמעט כל דרשה ש.  שלנו לרשימת הדרשות הכתובות ,הרי ההימלאיה לבאת בשנמצ ,השפה של המדינה הקטנה הזו

- יוה בערוץ עולםרחבי הב משודרותבאיכות של טלוויזיה ו כל הדרשות מוקלטות במצלמה.  השפות 34מתורגמת בכתב לכל 
  .ספרדית ואנגלית, סינית מנדרינית: ובאתר שלנו בשלוש שפות טיוב

אף ש בגלל אבל, בעבר לשחק בייסבול כפי ששיחקתייותר אני לא יכול .  אני מזדקן בלא ,זהבאני לא אוהב להודות 
לארוחת ערב של חג ההודיה אשתי אירחה !!!  זה הדבר שאני מתגעגע אליו יותר מכל!  לא הפסדתי הרבה ,לא שיחקתי פעם

 .באירועים הללו אנחנו תמיד נהנים   .מקום ללכת אליו שלא היה להם אלה מהקהילהכל כמעט את 
שאלוהים יברך את .  אנחנו מקווים שהמשיח יוכרז בביתכם ובחייכם במהלך התקופה הנפלאה הזו של חג המולד

  !כולכם
 
 

  ,שלכם בשמו של ישוע

           
 

  ר היימרס ואליאנה עם נכדתו חנה7"ד   
   . שעות אחרי לידתה 4-כ    
 

  
      
 
 
 
 
 
 

   הבן, היימרס. ל. ר
 תיאולוגיה וספרות, ר בשירות"ד

 13' פיליפים ד
 
 
 
    
 
 
 
 

   .שהם צריכים להכין ידי פעם עם דרשהכל המטיפים נתקעים מ
  ראו אם הן יכולות להיות לכםהעיפו מבט על הדרשות שלי ו

מדינות קראו  216-מטיפים מ 120,000- כ   .בשביל זה הן שם. לעזר
    .שלי ונעזרו בהן השנה את הדרשות

.WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM-ללכו 



                                                   
     

                  .)מימין(ונוח סונג ) משמאל(מואל קייגן ון ס'עם ג ר היימרס"ד                                          .הסמכתו לשירות הבשורהון קייגן בעת 'ר היימרס עם ג"ד

                                                                                                                                     .שניהם התמסרו ללמד את הבשורה וילמדו תיאולוגיה
               

 

                                                    
 

                               .87היימרס בגיל ר "י ד"יבאר נטבלת ע'אדלה מנג   .                                                            ל ניקל'מטביל את מר וירג ר היימרס"ד
                        
 

                        
 

 . היימרס' ר וגב"של ד 34- יום הנישואין ה                ,                                      ר היימרס"ד, ין היימרס'ג ,לזלי היימרס, )ש(רפאל קיולאר            
   .יםוני ק'ג' מר וגב, עם חנה התינוקת היימרס' גב           

 
 
 

  .WWW.BAPTISTTABERNACLE.COMכנסו לאתר של הקהילה שלנו בכתובת 
 

  במילה-מציע מאות דרשות שמתורגמות מילהאתר הדרשות שלנו 
  .WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COMשפות בכתובת  34- ל



                               
 

                                           .היא נגנית האורגן של הקהילה.  יימס רופ'ג' מר וגב                                .                               קין-רוז שנול' ר היימרס יחד עם גב"ד

 
 
 

                         
                        

          .היימרס בערב השנה החדשה' ר וגב"מארק באקלי עם ד. רב                                 .     אן עורך את טקס החתונה של בנו טימותי ולארה אסקובר'ר צ"ד
 
 

                         
 

(             לזלי וווזלי , היימרס' אימה של גב, היימרס עם לינדה' ר וגב"ד                                          לזלי, היימרס' גב, ר היימרס עם חנה התינוקת"ד) משמאל
.                                                                              ין היימרס'וג                                                                   .                                   ין היימרס'וג            

   
 
 

  .WWW.BAPTISTTABERNACLE.COMכנסו לאתר של הקהילה שלנו בכתובת 
 

  במילה-שמתורגמות מילהאתר הדרשות שלנו מציע מאות דרשות 
    .WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COMשפות בכתובת  34- ל
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