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 2017דצמבר              
 

  ידידי היקר:
 

״ הוא סיפור חיי, ולפני מספר ימים סיימתי לכתוב אותו.  מבין כל אלה ששיבחו את הספר Against All Fears״
, אמר, ״היימרס BBFI, שכינה אותי ״נביא״.  ד״ר ביל מונרו, שכיהן פעמיים כנשיא ה-3שלי, היה גם ד״ר בוב ג׳ונס ה-

 ג׳ון רולינגס, והעומד בראש קרן רולינגס, כינה BBFהוא דניאל המודרני״.  וד״ר הרברט רולינגס, בנו של פטריארך ה-
אותי, ״אמריקאי מקורי!  איש חזון!  חייו הם עדות לתשוקה לעשות שינוי״.  ד״ר ניל וויבר, נשיא האוניברסיטה 

הבפטיסטית של לואיזיאנה, אמר, ״ספר מרתק ומעורר השראה על אדם אמיץ אחד״.  כתב החדשות ד״ר דון בויס אמר, 
׳ הוא ספר שכל אחד צריך לקרוא, לא רק מטיפים.  היימרס הוא דוגמא לכולם... סיפורו אוצר Against All Fears״׳

 אומץ, מחויבות ואופי״.  ד״ר אדי פורוואנטו, שליחנו בהודו, אמר, ״אני מאוד ממליץ על הספר הזה.  –בתוכו את צו השעה 
 כשאלוהים נמצא אם האדם, אף אחד לא יכול לו.  ד״ר היימרס הוא גיבור ששרד הרבה מלחמות עקובות מדם״. 

ג׳ון סמואל קייגן הוא בנו של רועה הקהילה השותף שלנו, ד״ר כריסטופר קייגן ואשתו ג׳ודית׳ קייגן.  ג׳ון נמצא 
כעת בתקופת התמחות בשירות, ועובד איתי בתור עוזר.  אחד הדברים המשמעותיים שקרו בקהילה שלנו הייתה התמסרותו 

של ג׳ון להטפת הבשורה.  הוא סטודנט מצטיין בבית הספר לתיאולוגיה טאלבוט שבאוניברסיטת ביולה.  ג׳ון כתב את 
המבוא לאוטוביוגרפיה שלי.  הוא כתב, ״ד״ר היימרס מוכוון לדבר אחד שהוא המשיח והקהילה, בדומה לספורטאי-על, 

, עם סרטן (בנסיגה) וחולשה עקב הטיפולים הרפואיים, רב האנשים היו יוצאים 77מטאורים פוליטיים וכובשים... בגיל 
.  אבל ד״ר היירמס ממשיך להילחם עבור הקהילה שלנו ועבור אלוהים!  ראיתי אותו גורר את עצמו לדוכן לגימלאות

ומטיף.  למרות מעט מאוד שינה בלילה שלפני כן, ורגליים שבקושי נושאות אותו ובטנו המתכווצת, הוא עומד איתן על 
הדוכן, כשהמשיח מחזק אותו.  ואיך הוא מטיף?  כמו אריה!  הדרשה הכי חלשה שלו יותר דרמטית מכמעט כל מה 

שתשמעו בכל מקום אחר!  בגלל זה רועי קהילות מכל העולם מטיפים את הדרשות שלו מעל הדוכנים שלהם... הדרשות 
 שפות... אלוהים השתמש בדרשות שלו כדי ליצור השפעה עוצמתית על כל 36של ד״ר היימרס מתורגמות מילה במילה ל-

 מדינות קראו בשנה שעברה את דרשותיו, צפו בקטעי הוידאו שלו וקיבלו השראה 218העולם.  מליון וחצי בני אדם מ-
... סיפור חייו של ד״ר היימרס יעורר בכם השראה www.sermonsfortheworld.comמהלימוד שלו שקיים באתר 

 אותו הוא אוהב ומשרת בנאמנות רבה כל כך.  אני שמח לומר שבשבועות האחרונים מרבית כוחותיו –לחיות עבור המשיח 
 של ד״ר היימרס חזרו אליו.  אני מתפלל שהסרטן לא יחזור ושהוא יחיה עוד שנים ארוכות״.      

״, אמר, ״אני מעריך The Biblical Evangelistד״ר רוברט סאמנר, מבשר מוכר במדינה והעורך הותיק של ״
ומעריץ אדם שמוכן לעמוד על האמת...גם אם זה כנגד כל הסיכויים.  רוברט לזלי היימרס ג׳וניור הוא מהסוג הזה של 

, The Honor Was All Mine: Giants of the Faith Whose Paths Crossed Mine ,2015משרתי המשיח!״ (
, Against All Fears, ניתן יהיה לרכוש את האוטוביוגרפיה שלי, 2018).  לאחר שתצא לאור באביב 105, 104עמ׳ 

 ). 323(3320-735אצל ד״ר כריסטופר ל. קייגן בטלפון 
נוח סונג הוא עוד בחור צעיר אחד מהקהילה שלנו שנקרא להטיף.  הוא מסיים בקרוב את לימודיו בקולג׳ ולאחר 

מכן ילך לסמינר.  נוח יהיה העוזר של ג׳ון קייגן כאשר ג׳ון יחליף אותי בתור רועה הקהילה הזו, ואני אהפוך להיות הרועה 
בדימוס.  נוח וג׳ון הם מטיפים צעירים יוצאים מן הכלל.  מוקדם יותר השנה, נוח הטיף באינדונזיה ובסין.  ג׳ון הטיף 

ברפובליקה הדומיניקנית ובשני מסעות בישור בהודו.  בינואר בשנה הבאה ג׳ון ונוח יסעו לאפריקה יחד עם ד״ר קייגן, 
  ויטיפו באוגנדה, קניה ורואנדה.

ת (השפה של האיטי).  זה אומר קראוליית (עוד שפה של הודו), והמרטהמוקדם יותר השנה הוספנו את השפה ה
      שפות!36שעכשיו הדרשות הכתובות שלנו זמינות באתר שלנו ב-
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.  אליאנה אחראית על הנשים הצעירות בקהילה שלנו.  שנות נישואין 35בספטמבר אשתי אליאנה ואנוכי חגגנו 
בגלל שרב , תרבויות הכי טובה שהכרתי אי פעם- אליאנה היא משרתת משיחית חוצת.  היא עושה עבודה נפלאה בהדרכתן

 !הבחורות אצלה הן אסיאתיות והיא עצמה מגואטמלה
בחודש פברואר תיוולד לרוברט ולאשתו ג׳ין הנכדה שלנו .  עוזרים לי המון בקהילה, וג׳ון ווזלי רוברט, שני בני

והיא ילדה נהדרת שאוהבת לנשק אותי בכל  –היא כבר הולכת ומדברת .  כמעט בת שנתייםכבר , חנה, תם הראשונהב.  שרה
   !היא גורמת לליבי לשיר משמחה!  פעם שאנחנו נפגשים

, ג׳ודי לי, ג׳וזף גונג, טימות׳י צ׳אן, דני קרלוס –עשרה מתוכם נושעו מהעולם , צעירים 13י בנובמבר הטבלת
.  באינג צ׳אנג, ג׳סי זאקאמיצן, אלישיה זאקאמיצן, איאקו זאבאלאגה, ג׳סיקה ין, טום שה, מין וו, יוהנה צוקמוטו, ס לואןתומא

שנמצאת  ,אנחנו מאוד גאים שבקהילה הגדולה שלנו.  ריםלפי שמותיהם אפשר לראות שזו קבוצה מגוונת של משיחיים צעי
בחורים צעירים לתפקיד  5בנובמבר הסמכנו !  קבוצות אתניות שונות 20-יש חברי קהילה מ ,בלב ליבה של לוס אנג׳לס

תפקיד השמש ג׳ון הוסמך ל, בדומה לקהילה הראשונה.  נוח סונג וג׳ון סמואל קייגן, ג׳ק נאן, קיו דונג לי, ארון ינסי –השמש 
.  יוסמך תפקיד רועה הקהילה שלנוהוא , שר יסיים את לימודיו בסמינרכא, בעוד כמה שנים.  לפני שיוסמך לתפקיד הרועה

צפו .  הוא ה״בן״ שלי בשירות.  כמעט מדי יום ראשון בבוקר ג׳ון כבר מטיף לצעירים הרבים שפוקדים אותנו כל שבוע
אני אמשיך להטיף מדי יום  ).  www.sermonsfortheworld.com(ר שלנו באחת מדרשות הוידאו שלו שנמצאות באת

 .  בערב ככל שאוכל וראשון שבת
כמעט בלתי נתפס עבורי להאמין שהטפתי את הבשורה במשך !  שלי בשירות 60-בשנה הבאה נחגוג את השנה ה

בלימוד ובהדרכה עם ג׳ון , שלי 70- ה התפללו שהוא לא יחזור עד שאחגוג את השנה.  הסרטן אצלי נמצא בנסיגה!  שנה 60
ויחד אנו פועלים במרכזה של לוס  ,כל יוםהיא עובדת לצדי .  אליאנה היא שותפה שלי בשירות!  ונוח בקהילה הנפלאה שלנו
ד״ר כריסטופר , אבל כל זה לא היה מתאפשר ללא השותף שלי  .ומצילים צעירים מהעולם הזה, אנג׳לס הגדולה והמרושעת

שבלעדיהם , לשמשים ולמתרגמים שלנו, אמה סאלאזר לגברת, צ׳אן. אני צריך גם להכיר תודה לד״ר קרייטון ל  .קייגן. ל
 !השירות הזה היה בלתי אפשרי

.  צ׳אן לימד בערב. נוח סונג הטיף באסיפת הבוקר וד״ר קרייטון ל.  בינואר חגגנו את יום השנה הסינית 29-ב
 לינדה, בני ווזלי, ג׳ין וחנה התינוקת, יחד עם בני רוברט, ו ואלארטה שבמקסיקורטבפובאפריל יצאנו לחופשה משפחתית 

, 94הלך לעולמו בגיל  2016שבדצמבר , סאמנר. ד״ר רוברט ל.  מרגיעחמים ו, היה יפה.  אליאנה ואנוכי, אמה של אליאנה
רכוש את בו ניתן להמקום היחיד .  ור אותם באתר האינטרנט שלנוכדי שנמכ את כל ספריו שהשאיר לנוהפתיע אותי בכך 

.  בדף הראשי עם הרקע השחור מודעהראו .  www.sermonsfortheworld.comאתר הוא ב הרבים של ד״ר סאמנרספריו 
, רבים נושעו, והאדון ירד, ערב ערב, הטפתי יותר מארבעים פעמים.  ד הסתו שמנו דגש על נושא התחיהוע טמחודש אוגוס

אנחנו !  זו הייתה השנה השניה שאלוהים ירד ובירך את הקהילה שלנו בתקופה מרעננת.  רותורבים אחרים עברו התעור
והטיף דרשה , הפך להיות מועמד לתפקיד השמש, בנו של ד״ר צ׳אן, טימות׳י!  מתפללים לעוד תחיה גם בשנה הבאה

הבאה אני מתכנן לכתוב ספר בשנה   .בפסטיבל הסיני של אמצע הסתו  ,באוקטובר 8- עוצמתית בבוקר יום ראשון של ה
   .    אנא התפללו עבור הפרויקט הזה.  אחרי שהאוטוביוגרפיה שלי תצא לאור, בנושא התחיה

אנחנו מתפללים שהמשיח יהיה .  אנשים לחגוג איתנו 40-אשתי הזמינה אלינו הביתה למעלה מ.  מחר זה חג ההודיה
     !שאלוהים יברך את כולכם.  התקופה היפה והמשמעותית של חג המולד נוכח בבתיכם במהלך

          
       

                 
  

         

 
 

                 ,שלכם בשם ישוע
  
      
 
 
 
 

    היימרס ג׳וניור. ל. ד״ר ר      
 13פיליפים ד׳       

   
רועי קהילות נכנסו לאתר  120,000בואו לגלות למה 

-הוא מציע מאות דרשות כתובות ב.  שלנו בשנה שעברה
השתמשו  . שפות 3- ודרשות מצולמות ב, שפות 36

״נתקעים״ , כמוני ,בדרשות הכתובות אם גם אתם
כולל (אנשים  1,500,000בערך  . לפעמים בלי דרשה

השנה בכתובת  נעזרו בהם )מטיפים 120,000
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.  חנה, סבא היימרס עם נכדתו המתוקה!  



                  
 

     ד״ר היימרס נראה מופתע לראות את                                                                  רוברט לזלי מחזיק את , גב׳ היימרס, ווזלי, גב׳ ארדונדו      
!על עוגת יום ההולדת שלו 76המספר                 עם ד״ר) אשתו של רוברט(ג׳ים היימרס , הפעוטהחנה                                                         

.             היימרס בלובי המלון בפורטו ואלארטה שבמקסיקו        
 

                        
 

   ד״ר היימרס מעניק את תנ״ך הלימוד של הסקופילד                                                                .  ד״ר היימרס מטביל את גב׳ באינג צ׳אנג              
. לכל הנטבלים החדשים                                                                                                                                                                              
 
 

                                                                
               )           בשורה הקדמית(השמשים החדשים                                                          רבא    - חנה היימרס יחד עם הסבא           

!                    קויאררפאל  ,מלהאטמגו                 ).בשורה האחורית(הנטבלים החדשים ו                                                                                    
 
 
 

  שפות אחרות 35-אתר הדרשות שלנו מציע מאות דרשות כתובות בעברית וב 
  .WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COMבכתובת 

 

  .WWW.BAPTISTTABERNACLE.COMלאתר של הקהילה שלנו בכתובת אתם מוזמנים להיכנס  בנוסף

 

    



 

              
     

!ד״ר היימרס מאכיל את חנה הקטנה בעוגה.  יום ההולדת של גב׳ היימרס    .          היימרסד״ר וגב׳                                                                         
 
 

              
                                          

        מר וינסטון סונג          , מתורגמן הנדהר שלנו לשפה הסיניתה) במרכז(                                             ד״ר היימרס עם ג׳ון סמואל קייגן                         
.                נוח סונג) מימין(ג׳ון סמואל קייגן ) משמאל(                                .                וארוסתו ג׳ולי סיביליי                       

 

                                    
 

                          . ג׳ון סמואל קייגן מטיף במהלך מסע בישור בהודו                           ,ג׳ון סמואל קייגן מטיף ברפובליקה הדומיניקנית    
.                        שמתרגם לספרדית, ד״ר קייגן, עם אביו                   
 
 
 

  שפות אחרות 35-בות בעברית ובאתר הדרשות שלנו מציע מאות ד

 

 .WWW.BAPTISTTABERNACLE.COMאתם מוזמנים להיכנס לאתר של הקהילה שלנו בכתובת , בנוסף

כתו רשות
WWW.Sבכתובת  O WORLD.COM.  ERMONSF RTHE
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