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دسامبر ٢٠٢٠

دوست عزيز:
در چه آشفته بازار جهنمی در سال  ٢٠٢٠داريم زندگی میکنيم! رئيس جمهور مورد استيضاح قرار گرفت! ويروس کرونا بر سرمان نازل
شد! آتشسوزی مﺴاﺣت زيادی از جنگلهايمان را از بين برد! خيلی از مردم از کمونيﺴتها پيروی کردند و مثل ديوانهها ريختند در خيابانها و
شهرهايمان را به آتش کشيدند! من خودم ديگر نمیتوانﺴتم سرپا بايﺴتم و موعظه کنم! "روحالقدس صريحأ میفرمايد که در زمانهای آخر بعضیها از
ايمان دست خواهند کشيد و به ارواح گمراه کننده و از تعاليم شياطين پيروی میکنند .از تعاليم رياکارانۀ دروغ گويان استفاده کرده و وجدانشان طوری بی
ﺣس خواهد گرديد که گويی با آهنی داغ سوخته شده است" )اول تيموتائوس  !(۴:١، ٢ﺣتی پاپ هم وصلت همﺠنﺴگراها را مورد ﺣمايت قرار داد!
بنظر میرسد که دنيا میخواهد منفﺠر شود؛ عيﺴی گفت،
"در خورشيد و ماه و ستارگان عﻼمتها ظاهر خواهد شد .در روی زمين ملتها از غرش دريا و خروش امواج آن پريشان
و نگران خواهند شد .آدميان از وﺣشت تصور آنچه بر سر دنيا خواهد آمد ،از هوش خواهند رفت و قدرتهای آسمانی به
لرزه خواهند افتاد .آن وقت پﺴر انﺴان را خواهند ديد که با قدرت و جﻼل عظيم بر ابری میآيد .وقتی اين چيزها
شروع شود شما راست بايﺴتيد و سرهايتان را راست نگاه داريد چون رستگاری شما نزديک است" )لوقا .(٢١:٢۵-٢٨
"ﺣتّی والدين و برادران و خويشاوندان و دوستانتان شما را به دام خواهند انداخت .آنها عدهای از شما را خواهند کشت"
)لوقا .(٢١:١۶
چطور میتوانيم اين آيات را بخوانيم و نبينيم که همين ﺣاﻻ داريم در ايام آخر اين نبوتهای کتاب مقدس زندگی میکنيم؟
ولی شما میگوييد "ﺣاﻻ ايام ميﻼد مﺴيح است"! چرچيل در دسامبر سال  ١٩۴١از انگلﺴتان به اينﺠا در آمريکا آمده بود چون ژاپنیها بندر
مرواريد را بمباران کرده بودند و هيتلر داشت لندن را هم بمباران میکرد .چرچيل با رئيس جمهور وقت آمريکا يعنی فرانکلين د .روزولت در کاخ سفيد
بود .وقتی رئيس جمهور چراغهای درخت کريﺴمس را روشن کرد ،چرچيل گفت" ،بگذار بچهها امشب را خوش باشند و بازی کنند".
ولی من و شما ديگر "بچه" نيﺴتيم! درست اين موقع است که متوجه میشويم تنها اميد ما آن بچهای است که در بيتالحم بدنيا آمد – و اينکه
ما هيچ اميد ﺣقيقی ديگری نداريم مگر اميد به آمدن دوباره عيﺴی بعنوان پادشاه پادشاهان و خدای خدايان!
سالها پيش ،يعنی در دهه پنﺠاه ،خدا آيتی به من داد که بعنوان يک کشيش در اين ايام ارتداد خيلی به من کمک کرده.
"من به وسيلۀ مﺴيح که مرا تقويت میکند ،به انﺠام هر کاری قادر هﺴتم" )فيليپيان .(۴:١٣
در روز  ٢فوريه ،ما سال نوی چينی را در مراسم صبح و عصرمان جشن گرفتيم.
اول مارس آخرين مراسم يکشنبهی ما در آن ساختمان قديمی در خيابان هوپ بود .مابقی سال ) (٢٠٢٠را بخاطر ويروس کرونا در دو خانه
دور هم جمع شديم .هر هفته من يک درس را به شکل ويديويی ضبط میکنم که در هر دوی اين خانهها پخش میشود .بعد از تماشای اين ويديوهای
آموزشی ،ما با هم شام میخوريم.
تولد  ٧٩سالگیام امﺴال با روز يکشنبه عيد قيام ،يعنی  ١٢آوريل ،مصادف شد .همچنين تولد خانم هايمرز را هم در روز  ١۶آوريل جشن
گرفتيم .میتوانم بگويم" ،زنان بﺴيار کارهای شايﺴته کردهاند ،اما تو بر آنها همه پيشی گرفتهای" )امثال .(٣١:٢٩
در روز  ٢٧سپتامبر ،کليﺴا  ٣٨امين سالگرد عروسیمان را جشن گرفت .در سال گذشته من به بيماری روده بزرگ مبتﻼ شدم ،که باعﺚ شد
سرپا ايﺴتادن در موقع موعظه برای من غيرممکن بشود .علت آن هم تشعشعات شديدی بود که در هنگام مداوای سرطان دريافت کردم و باعﺚ از بين
رفتن عصبی شد که اين بيماری را موجب گرديد و در واقع شبيه التهاب روده است.
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با اينحال ،در همين سال ،خدا کارهای ما را برکت داده است! ما سه زبان ديگر برای ﺗرجمه خط به خط کﻼسهای مطالعه کتاب مقدس و
خطابهها را در وبسايتمان اضافه کرديم  .www.sermonsfortheworld.comزبان کونگزوی چين که زبان محلی ميانمار )برمه( است بعنوان زبان
۴٣ام اضافه کرديم .همينطور زبان ماﻻياﻻم را که زبان ديگر سرزمين هند است بعنوان زبان ۴۴ام اضافه کرديم .بعد زبان سينهاﻻ که زبان سريﻼنﮑا
است را بعنوان زبان ۴۵ام اضافه کرديم.
من هر هفته ايميلهای فوق العادهای از واعظين سراسر دنيا دريافت میکنم که به ما میگويند چقدر آن درسها و خطابهها به آنها کمک کرده
است.
روز  ٧جوﻻی قرارداد فروش ساختمان قديمیمان در خيابان هوپ بسته شد که آن را مديون کار پسرم رابرت هستيم.
روز  ١٣اکتبر ﺗمام کليسا مراسم ختم يوجين گريس را در آرامگاه نﺸنال ريورسايد برگزار کرد .دکتر کيگن دو ساعت قبل از درگﺬشت آقای
گريس در سن  ٩١سالگی ،او را به سوی عيسی هدايت کرد .جناب گريس پدرخوانده ﺗام زيا ،يﮑی از جوانهای خوب کليسای ما بود .حدود دو هفته
بعد ،دکتر کيگن مژده انجيل را به سوفی ،همسر آقای گريس ،بﺸارت داد و ايﺸان هم اکنون حيات جاودان را از آن خودش کرده است .به اميد خدا او
اولين کسی خواهد بود که در محل جديدمان در سن گابريل ﺗعميد میدهيم .همسرم ،خانم هايمرز ،من را به ريورسايد برد ﺗا در مراسم خاکسپاری جناب
گريس شرکت کنم .بعد هم من را به منطقه آکسنارد برد ﺗا دو روزی را کنار دريا استراحت کنيم.
روز  ٢٢نوامبر )يﮑﺸنبه( هم در مهمانی روز شﮑرگزاری که در منزل دکتر کيگن در الهامبرا ﺗدارک ديده شده شرکت میکنيم.
من هنوز کار میکنم ،درسها و خطابهها را مینويسم و به دکتر کيگن کمک میکنم .ﺗا چند هفته ديگر وارد  ٨١سالگی عمرم میشوم .اگر
بخاطر همسر گراميم آيلينا – و بخاطر عيسی که برای ادامه حيات از او قوت میگيرم – نبود ،نمیﺗوانستم به کار کردن ادامه بدهم.
"قوت هر چيز را دارم در مسيح که مرا ﺗقويت میبخﺸد" )فيليپيان .(۴:١٣
اين وعده عيسی است! من اين نامه را با نقل از شهادت شريک و همﮑارم دکتر کريستوفر ل .کيگن به پايان میرسانم:
سالها پيش در وجودم آرامﺸی نداشتم .برای خودم زندگی میکردم .درباره خدا يا هر چيزی که میخواست در
هنگام مرگ اﺗفاق بيافتد فﮑر نمیکردم .من به خودم اعتماد داشتم .از خدا فرار میکردم و خودم را مخفی میکردم.
در ﺗحصيﻼت دانﺸگاهی برﺗرين نمرات را گرفتم و پول هنگفتی بدست آوردم ،اما ﺗنها و غمگين بودم.
بعد با مسيحيانی مﻼقات کردم که با من بسيار مهربان بودند .شروع به رفتن به کليسا کردم .اما هنوز میخواستم
که راه خودم را در زندگی پيش بگيرم .شبی به يک جلسه در مدرسه رفتم .يک جوانی بهترين خبری که میﺗوانستم
در عمرم بﺸنوم را به من داد – که خدا من را دوست دارد و میخواهد که من حيات جاودان داشته باشم .همچنين به من
گفت که چطور آن حيات را بدست آورم .آن شب به عيسی اعتماد کردم .او گناهان من را بخﺸيد و حيات جاودان را به
من عطا کرد.
حاﻻ به آن آرامش درونی رسيدهام .حاﻻ حيات جاودانی از آن من است .عيسی درونم را شفا داد .به من اميد و
سعادت داد .ديگر ﺗنها نيستم .میدانم که اگر امﺸب بميرم ،با خدا در آسمان خواهم بود ،چون عيسی به من حيات
جاودان داده است!
از کار کردن برای عيسی بسيار راضی و خوشحالم! نمیﺗوانستم اينﮑار را بدون قوت و فيض او و بدون وجود دکتر کيگن ،همسرم آيلينا و
پسرم جان وسلی انجام بدهم که بهار آينده رشته خونگيری و دروس مرﺗبط ديگر را در دانﺸگاه شروع میکند.
باشد که عيسی شما و خانوادهﺗان را برکت بدهد! لطفا برای کنت فيلپات و من دعا کنيد که داريم کتابش با عنوان رستگاری از طريق عيسی
را ﺗدوين و آماده چاپ میکنيم! لطفا برای ما که کليسای باپتيست چينی جديد را در سن گبريل افتتاح میکنيم دعا کنيد.

جﻼل باد بر مسيح ﺗا ابداﻵباد!

کﺸيش ر .ل .هايمرز
دکترای کهانت ،مﺬهب ،الهيات ،ادبيات
فيليپيان ۴:١٣
"هرکه از طريق ﺗعقل گمراه شود،
درجماعت مردگان ساکن خواهد
گﺸت" )امثال .(٢١:١۶

دکتر هايمرز به همراه همسرش آيلينا ،پسرش رابرت ،همسر رابرت
جين و دو دختربچه رابرت ،حنا و سارا .دعا می کنم که بزودی ﺻاحب
فرزند ديگری بﺸوند.
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