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 ٢٠١٧دسامبر                     
 

 :دوستان گرامی
 

در ميان کسانی که از کتابم قدردانی .  داستان زندگی من است که چند روز پيش نوشتن آن را تمام کردم“ عليه تمام ترسھا”کتاب 
دکتر بيل مونرو که دو مرتبه رئيس بی بی اف آی بود گفته، .  کند میخطاب “ نبی”کردند، يکی دکتر باب جونز است که من را يک 

بی بی اف و مدير بنياد  از مشايخ و دکتر ھربرت راولينگ، فرزند دکتر جان راولينگ“  .عصر حاضر استھايمرز در واقع دانيال ”
دکتر نيل “  .زندگی او نشان دھنده اشتياق به ايجاد تغيير است!  دورانديشيک !  يک اصيل آمريکايی”راولينگ من را چنين خطاب کرده 

مفسر خبری دکتر دان بويز “  .کتابی الھام بخش و اعجاب انگيز درباره يک فرد باشھامت”ويور، مدير دانشگاه باپتيست لوئيزيانا گفته، 
داستان او دربرگيرنده نياز اين ... ای برای ھمه است ھايمرز نمونه.  را بخوانند' عليه تمام ترسھا'نه فقط واعظين بلکه ھمه بايد کتاب ”گفته، 

من اين کتاب را قويا توصيه ”پوروانتو، ميسيونر ما که به اندونزی رفت، گفته،  دکتر ادی“  .شھامت، تعھد و شخصيت –زمانه است 
دکتر ھايمرز قھرمانی است که از جنگھای مھلک زيادی جان بدر برده .  شود او را شکست داد میوقتی خدا با يک شخص است، ن. کنم می
  “.است

کارآموز امور کھانتی جان .  سرش دکتر جوديت کيگن استکيگن و ھم. جان سموئل کيگن فرزند شبانيار ما دکتر کريستوفر ل
اش را تسليم موعظه  يکی از مھمترين اتفاقاتی که در کليسای ما رخ داد اين بود که جان زندگی.  کند میاست که بعنوان دستيار با من کار 

او گفته، .  جان مقدمه زندگينامه من را نوشت.  دانشکده الھيات تالبوت در دانشگاه بايوالست“ اول”او در حال حاضر شاگرد .  انجيل کرد
در ... دکتر ھايمرز يک ذھنيت منسجم برای آرمان مسيح و کليسا دارد مثل ذھنيتی که ستارگان ورزش، سياستمداران قدر و فاتحان دارند”

ولی دکتر .  شدند میشسته و ضعف حاصل از درمانھای پزشکی، بيشتر افراد بازن) که در حال بھبود است(سالگی با سرطان  ٧٧سن 
ام که خودش را به سمت تريبون و برای موعظه کردن  او را ديده!  دھد میھايمرز به مبارزه خودش برای اين کليسا و برای خدا ادامه 

کند، محکم  میکنند و معده بيمارش، در حاليکه مسيح تقويتش  میعلی رغم کم خوابی از شب قبل، پاھايی که به سختی او را حمل .  کشاند می
ای است که جای ديگر  اش پرانرژی تر از ھر خطابه ضعيفترين خطابه!  کند؟  مثل يک شير میو چطور موعظه .  ايستد میپشت تريبون 

امروز متن کلمه به کلمه ... کنند میھای او را پشت تريبونھايشان موعظه  به اين دليل است که شبانان جاھای ديگر دنيا خطابه!  شنويد می
سال گذشته .  کند تا تاثيری شديد بر تمام دنيا بگذارد میھای او استفاده  خدا از خطابه... شوند میزبان ترجمه  ٣۶ھای دکتر ھايمرز به  خطابه

ھايش در وبسايت  ھای او را خواندند، ويديوھايش را ديدند و از موعظه کشور خطابه ٢١٨يک و نيم ميليون نفر در 
www.sermonsfortheworld.com يعنی  –بخشد که برای مسيح زندگی کنيد  میداستان زندگی دکتر ھايمرز به شما الھام ... الھام گرفتند

خيلی خوشحالم که اعالم کنم دکتر ھايمرز در طی چند ھفته گذشته بخش .  کند میبرای کسی که خيلی دوستش دارد و صادقانه خدمتش 
  “.کنم که سرطانش برنگردد و سالھای زيادی را در کنار ما زندگی کند میدعا .  ای از نيروی خودش را بدست آورده عمده

من کسی را که حاضر ”گفته، “ مبشرين کتاب مقدس”سامنر، يک عضو معروف کليسای انجيلی و سردبير قديمی . دکتر رابرت ل
رابرت لسلی ھايمرز يک .  دھم میردانی قرار را مورد تحسين و قد... است برای حقيقت استوار بايستد حتی وقتی که ھمه چيز بر عليه باشد

 .The Honor Was All Mine: Giants of the Faith Whose Paths Crossed Mine, 2015, pp(“  !چنين خادم مسيحی برای مسيح است
بعد ) ٣٢٣(٧٣۵-٣٣٢٠ه شماره کيگن ب. ، با يک تلفن به کريستوفر لعليه تمام ترسھاتوانيد زندگينامه من را، با عنوان  میشما   ).105 ,104

 .بيرون آمد تھيه بفرماييد ٢٠١٨از اينکه اين کتاب در بھار سال 
او در حال تمام کردن دانشگاھش است و بعد .  نواح سانگ جوان ديگری از کليسای ماست که به کار موعظه کردن دعوت شده

شبان بازنشسته کليسای ما جانشين من شد دستيار او خواھد شد و من  نواح بعد از اينکه جان کيگن بعنوان شبان.  رود میبه مدرسه الھيات 
جان در جمھوری .  اوايل امسال نواح در اندونزی و چين موعظه کرد.  ای ھستند نواح و جان ھر دو واعظين جوان برجسته.  شوم می

به آفريقا سفر خواھند کرد و در اوايل ژانويه سال جان و نواح ھر دو با دکتر کيگن .  دومينيکن و در دو جھاد بشارتی در ھند موعظه کرد
  .کنند بعد در کشورھای اوگاندا، کنيا و رواندا موعظه می

ھا، کلمه به  بنابراين متن خطابه.  را اوايل امسال اضافه کرديم) زبان ھائيتی(و کريولی ) زبان ديگری در ھند(ما زبانھای ماراتی 
 !باشند میجود ھستند و در دسترس ھمگان زبان بر روی وبسايت ما مو ٣۶کلمه به 

او .  آيلينا مسئول خانمھای جوان کليسای ماست.  مين سالگرد ازدواجمان را در ماه سپتامبر جشن گرفتيم٣۵ھمسرم آيلينا و من 
ا حاال شناختم چون بيشتر آيلينا بزرگترين مسيحی بين الفرھنگی است که من ت.  دھد میکار ھدايت و الگو بودن برای آنھا را به خوبی انجام 

      !کند از خاور دور ھستند و آيلينا خودش اھل گواتماالست میدخترھايی که با آنھا کار 
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در ماه فوريه نوه ما سارا از پسرم .  دھند می کمک شايانی ارائهبه من در أمور کليسا  پسرھای من رابرت و جان وسلی ھر دو

ق و بچه فو –زند  میرود و حرف  میاو حاال راه .  دختر اولشان حنا االن تقريبا دو سالش است.  شود میرابرت و ھمسرش جين متولد 
 !شود در دلم از خوشحالی سرود بخوانم میباعث !  بينمش دوست دارد من را ببوسد می ای است که ھر وقت العاده

دنی کارلوس، تيموتی چن، ژوزف  –سه نفر از اين دنيا نجات داده شدند جوان را تعميد دادم که ھمه آنھا بجز  ١٣، در ماه نوامبر
يکا يين، آياکو زاباالگا، آليسيا زاکاميتزين، جسی زاکاميتزين و گونگ، جودی لی، توماس لونگ، يوحنا سوکاموتو، مين وو، تام زيا، جس

گروه  ٢٠کنيم که افرادی از  میافتخار .  توانيد از اسمھايشان حدس بزنيد که اين يک گروه متنوع از مسيحيان جوان است می.  بيانگ ژانگ
نفر را بعنوان شماس دستگذاری  ۵در ماه نوامبر ھمچنين   !ری لس آنجلس در اختيار داريمتجامرکز  را بعنوان اعضای کليسايمان درقومی 
قبل از اينکه را  با پيروی از نمونه کليسای اوليه، جان.  آرون يانسی، کيو دانگ لی، جک انگان، نواح سانگ و جان سموئل کيگن –کرديم 

و شود  میصيل از دانشکده الھيات فارغ التح حدود دو سال ديگرکه وقتی  يعنیبعنوان شماس دستگذاری کرديم منصوب کنيم بعنوان شبان 
.  کند میآيند موعظه  میصبحھا را به خيلی از جوانھايی که ھر ھفته به اينجا حاال بيشتر يکشنبه جان .  شود می منصوببعنوان شبان کليسايمان 

.  )www.sermonsfortheworld.com(کنيد  ھايش در وبسايتمان نگاه به ويديوی يکی از خطابه  .کليساست کھانتیمن در خدمت “ فرزند”او 
  .دھم میمن ھر يکشنبه عصر و ھر شنبه عصر تا آنجا که بتوانم به موعظه کردن ادامه 

!  ام سال انجيل را موعظه کرده ۶٠باور کنم که  است مشکل.  گيريم میمين سالگرد خدمت کليسای من را جشن ۶٠سال آينده 
مين سالگردم را ھم جشن بگيرم و با جان و نواح ٧٠ بتوانم تا برنگردداين بيماری دعا کنيد که دوباره .  سرطان من االن در حال بھبود است

ھمينطور که جوانھا را از دنيا و از .  آيلينا شريک من در رسالت کليسايی بوده و ھست!  انی کنمشگفت انگيز موعظه و شب یدر اين کليسا
کيگن، . و بدون شبانيارم، دکتر کريستوفر ل.  کند میکنار من کار در ھر روز  ،کنيم میصيد اين شھر شرور و بزرگ لس آنجلس مرکز 

ی که بدون ما ساالزار و شماسان و مترجمانچن، خانم اِ . کنم به دکتر کريتون لھمچنين بايد ادای احترام .  اين امور ممکن نبوداز ھيچکدام 
  !امکان پذير نبود رسالتوجود آنھا اين 

مراسم چن . وعظه کرد و دکتر کريتون لصبح منواح سانگ در مراسم .  ژانويه جشن گرفتيم ٢٩چينی را در تاريخ ما سال نوی 
يعنی با پسرم رابرت، جين و حنای  مکزيک بردم برای مرخصی در ماه آوريل به پورتو والرتایام را  من خانواده.  عصر را رھبری کرد

که در ماه ھم سامنر . دکتر رابرت ل.  خيلی قشنگ و گرم و آرامش بخش بود.  ، آيلينا و خودميناکوچولو، پسر ديگرم وسلی، ليندا مادر آيل
ما را غافلگير و با اينکارش بفروشيم  آنھا را وبسايتماندر  تا سپرد مابه را تمام کتابھايش ، سالگی درگذشت ٩۴در سن  ٢٠١۶دسامبر سال 

به آگھی .  www.sermonsfortheworld.comيعنی از  –شود تھيه کرد  میدکتر سامنر را  اين تنھا جايی است که خيلی از کتابھای  .کرد
ھر شب در حاليکه  بيش از چھل مرتبه.  اء تاکيد داشتيماواسط پاييز روی احي ما از ماه اوت تا.  صفحه اول با پس زمينه سياه رجوع کنيد

اين دومين سالی بود که خدا نازل شد و کليسای ما را با   .زه گرفتند موعظه کردمنازل شد و خيلی ھا بازگشت کردند و ديگران جان تاخداوند 
در روز تيموتی پسر دکتر چن نامزد شماسی شد و !  کنيم میبرای احيای بيشتر در سال آينده دعا !  بخشيدن روحی تازه به آن برکت داد

دارم تصميم ام منتشر شد،  بعد از اينکه زندگينامهسال ديگر .  ای قوی ايراد کرد اکتبر خطابه ٨در روز يکشنبه صبح در فستيوال پاييزی چينی 
ً .  را در خصوص موضوع احياء شروع کنمکتابی    .برای اين پروژه دعا کنيد لطفا

 دعای ما اين است که.  که با ما در منزلمان جشن بگيريم هنفر را دعوت کرد ۴٠ھمسرم بيشتر از .  فردا روز شکرگزاری است
  !خدا ھمه شما را برکت بدھد.  در خانه شما حضور داشته باشدمسيح در اين فصل زيبا و پرمعنای کريسمس 

 
                 

        

        
 

   !پدربزرگ ھايمرز و نوه شيرينش، حنا 
 

 عيسی، در نام        
      
 
 
 
 
 
 

  ھايمرز،. ل. ر        
  ادبياتالھيات،  ،دکترای کھانت        
 ۴:١٣فيليپيان         

 
 

 
 
 

  .شبان سال گذشته به وبسايت ما رجوع کردند ١٢٠٠٠٠چرا  ببينيد
 ٣۶ھای مختلف را به  اين وبسايت صدھا متن کلمه به کلمه از خطابه

اگر مثل من شبانی .  کند میزبان عرضه  ٣زبان و ويديوھا را به 
 ،کند می“ گير” کارتان خطابهبرای يک ھستيد که برخی اوقات 

شامل (حدود يک و نيم ميليون نفر .  ھا بياندازيد ھی به اين خطابهنگا
وبسايت  درامسال ) ھزار واعظ ١٢٠

WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM ھا  از اين خطابه
 .کمک گرفتند

 
 



                  
 

  که حنا رت لسلیخانم آردوندو، وسلی، خانم ھايمرز، راب        روی ٧۶دکتر ھايمرز با ديدن عدد                
  ھمراه با) ھمسر رابرت(کوچولو را بغل کرده، جين ھايمرز         !رسد میکيک تولدش متعجب بنظر                
  .تاالر ورودی ھتل در پورتو والرتای مکزيکدکتر ھايمرز در                   

 

                      
 

  .دکتر ھايمرز در حال تعميد دادن دوشيزه بيانگ ژانگ           دکتر ھايمرز در حال دادن کتاب مقدس مطالعاتی        
 .اسکافيلد به ھر يک از تعميد شدگان             

 

                                               
  

    
  پدر پدربزرگش،حنا ھايمرز ھمراه               و) رديف جلو(شماسان تازه منصوب شده            
 !رافائل سيوالر از گواتماال              ).رديف عقب( ازه تعميد داده شدهاعضای ت           

 

  زبان  ٣۵و  به زبان فارسینوشته شده مه   ھای ما صدھا متن کلمه به کل وبسايت خطابه
  .کند میعرضه  WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COMديگر را در 

 

  .گاه کنيدن WWW.BAPTISTTABERNACLE.COMھمچنين، به وبسايت کليسای ما در 



 

              
     

  کمی کيک تولد ن 

 
 

دکتر ھايمرز در حال داد.  تولد خانم ھايمرز                  .دکتر ھايمرز و خانمش          
 !به حنا کوچولو          

                 
 

  سموئل کيگن دکتر ھايمرز با جان            ).وسط(آقای وينستون سانگ، مترجم گرانقدر چينی ما        
  .و نامزدش جولی سيويالی      .در دو طرفش) راست(و نواح سانگ ) چپ(جان سموئل کيگن        

       

    
 

                             
                                    

  عظه در جمھوری دومينيکن،جان سموئل کيگن در حال مو                .ان سموئل کيگن در حال موعظه در جھادی در ھند   
 .ھمراه پدرش، دکتر کيگن، در حال ترجمه به اسپانيايی                            

 

شته شده به زبان فارسی و  وبسايت خطابه   زبان  ٣۵ھای ما صدھا متن کلمه

. 

 به کلمه نو
  .کند میعرضه  WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COMديگر را در 

 

نگاه کنيد WWW.BAPTISTTABERNACLE.COMھمچنين، به وبسايت کليسای ما در 
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