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  ٢٠٢٠دسامبر              
 
 

 وست عزيز:د
 

وس کرونا بر سرمان نازل  ور مورد استيضاح قرار گرفت!  وير ئيس جمه!  رکنيممی   زندگیداريم    ٢٠٢٠سال    در  جهنمی  شفته بازارآ  در چه
خيساحت  موزی  سآتششد!    برد!   بين  از  را  جنگلهايمان  از  مردم  زيادی  از  کملی  پ از  کردنونيستها  و  يروی  ديمد  خيابانها وانهثل  در  ريختند  و   ها 

ها از های آخر بعضیفرمايد که در زمانقدس صريحأ میالروح"ظه کنم!   وعتوانستم سرپا بايستم و ممیشهرهايمان را به آتش کشيدند!  من خودم ديگر ن
از تعاليم رياکارانۀ دروغ گويان استفاده کرده و وجدانشان طوری بی .  کنندیايمان دست خواهند کشيد و به ارواح گمراه کننده و از تعاليم شياطين پيروی م

با آهنی داغ سوخته شده است يت قرار داد!  گراها را مورد حماجنسهم   وصلت)!  حتی پاپ هم  ۴:١،   ٢وس  ائول تيموت" (ا حس خواهد گرديد که گويی 
 ؛ عيسی گفت،شودخواهد منفجر  میرسد که دنيا میظر بن

 
. در روی زمين ملتها از غرش دريا و خروش امواج آن پريشان و ماه و ستارگان عالمتها ظاهر خواهد شدرشيد  در خو"

به  آدميان از وحشت تصور آنچه بر سر دنيا خواهد آمد، از هوش خواهند رفت و قدرتهای آسمانی  .   و نگران خواهند شد
افتاد ديد  .   لرزه خواهند  را خواهند  انسان  ابری  آن وقت پسر  بر  قدرت و جالل عظيم  با  اين چيزها .   آيدمیکه  وقتی 

 ). ٢١:٢۵- ٢٨وقا " (لشروع شود شما راست بايستيد و سرهايتان را راست نگاه داريد چون رستگاری شما نزديک است
 

 " را خواهند کشتای از شما  . آنها عدهان و دوستانتان شما را به دام خواهند انداختحتّی والدين و برادران و خويشاوند"
 ). ٢١:١۶وقا (ل

 
 کنيم؟میزندگی  کتاب مقدساين نبوتهای اال داريم در ايام آخر همين حتوانيم اين آيات را بخوانيم و نبينيم که میچطور 

بندر   هاژاپنی  از انگلستان به اينجا در آمريکا آمده بود چون  ١٩۴١دسامبر سال  چرچيل در  گوييد "حاال ايام ميالد مسيح است"!   می ولی شما  
فرانکلين د. روزولت در کاخ سفيد يعنی  کا  آمريوقت  رئيس جمهور  با  کرد.  چرچيل  مین کرده بودند و هيتلر داشت لندن را هم بمباران  بمبارارا  واريد  مر

   ی کنند."ها امشب را خوش باشند و بازذار بچهدرخت کريسمس را روشن کرد، چرچيل گفت، "بگبود.  وقتی رئيس جمهور چراغهای 
اينکه  و    –الحم بدنيا آمد  بيت  ای است که دربچهآن  ما  م تنها اميد  شويمیموقع است که متوجه    ايندرست  يستيم!   " نولی من و شما ديگر "بچه

 ی خدايان! آمدن دوباره عيسی بعنوان پادشاه پادشاهان و خدااميد به ديگری نداريم مگر حقيقی ما هيچ اميد 
 .هکمک کردبه من خيلی در اين ايام ارتداد  بعنوان يک کشيشدهه پنجاه، خدا آيتی به من داد که  يعنی درپيش، سالها 

 
 ).۴:١٣يليپيان " (فنجام هر کاری قادر هستمکند، به ا من به وسيلۀ مسيح که مرا تقويت می"

 
 فوريه، ما سال نوی چينی را در مراسم صبح و عصرمان جشن گرفتيم.  ٢وز ردر 

  در دو خانه روس کرونا  بخاطر وي) را  ٢٠٢٠بود.  مابقی سال (  وپ هدر خيابان    میساختمان قديآن  ی ما در  يکشنبهمراسم  ين  آخر  اول مارس
اين ويديوهای تماشای  شود.  بعد از  میها پخش  کنم که در هر دوی اين خانهمیدرس را به شکل ويديويی ضبط  دور هم جمع شديم.  هر هفته من يک  

 . خوريممیشام  همبا  ما ، آموزشی
آوريل جشن    ١۶  وز ر  ن تولد خانم هايمرز را هم درچنيهم.   مصادف شدآوريل،    ١٢قيام، يعنی  عيد  روز يکشنبه    باام امسال  سالگی  ٧٩تولد  

  ). ٣١:٢٩ثال " (امایاما تو بر آنها همه پيشی گرفته اند، زنان بسيار کارهای شايسته کردهبگويم، " توانممیرفتيم.  گ
باعث شد ال شدم، که  روده بزرگ مبته بيماری  ب  ذشته من مان را جشن گرفت.  در سال گسالگرد عروسیامين   ٣٨ر، کليسا  سپتامب  ٢٧در روز  

و باعث از بين  دريافت کردم  ی بود که در هنگام مداوای سرطان  شود.  علت آن هم تشعشعات شديدبرای من غيرممکن  موعظه بوقع  مدر  سرپا ايستادن  
 شبيه التهاب روده است. در واقع و  که اين بيماری را موجب گرديدرفتن عصبی شد 
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به خط کالسهای  جمه  رتبرای  !  ما سه زبان ديگر  ه استن سال، خدا کارهای ما را برکت داديبا اينحال، در هم و  مطالعه کتاب مقدس  خط 
بعنوان زبان چين که زبان محلی ميانمار (برمه) است  یزوزبان کونگ.  www.sermonsfortheworld.comضافه کرديم مان ارا در وبسايتها خطابه

  النکا زبان سريکه    زبان سينهاالبعد  اضافه کرديم.     ام۴۴بعنوان زبان  است    ندسرزمين هزبان ديگر  را که    زبان ماالياالم  ينطورفه کرديم.  همضاا  ام۴٣
  ام اضافه کرديم.۴۵است را بعنوان زبان 

ها به آنها کمک کرده چقدر آن درسها و خطابهند  گويمی کنم که به ما  یمای از واعظين سراسر دنيا دريافت  های فوق العادهايميل  هر هفتهمن  
 است. 

  رابرت هستيم. مر پسرمديون کابسته شد که آن را وپ همان در خيابان مین قديساختما وش فرقرارداد  جوالی ٧روز 
آقای  ذشت  درگاز  بل  ق  دو ساعت  .  دکتر کيگنريورسايد برگزار کردل  شنانآرامگاه  در  اکتبر تمام کليسا مراسم ختم يوجين گريس را    ١٣روز  

.  حدود دو هفته ما بود  کليسای  خوب  ی، يکی از جوانهاپدرخوانده تام زيا.  جناب گريس  او را به سوی عيسی هدايت کرد  ، سالگی  ٩١در سن  گريس  
.  به اميد خدا او  است  ردههم اکنون حيات جاودان را از آن خودش کو ايشان    دادشارت  ب  ، همسر آقای گريسسوفی،  بعد، دکتر کيگن مژده انجيل را به  

اسم خاکسپاری جناب  به ريورسايد برد تا در مر من را ، هايمرز  خانم، همسرمدهيم.  می محل جديدمان در سن گابريل تعميدود که در اولين کسی خواهد ب
  تا دو روزی را کنار دريا استراحت کنيم.  آکسنارد بردمنطقه گريس شرکت کنم.  بعد هم من را به 

 . کنيمشرکت میيده شده  تدارک دمهمانی روز شکرگزاری که در منزل دکتر کيگن در الهامبرا در کشنبه) هم وامبر (ين ٢٢روز 
.  اگر  شوممی سالگی عمرم    ٨١کنم.  تا چند هفته ديگر وارد  می دکتر کيگن کمک  نويسم و به  می ها را  کنم، درسها و خطابهمی من هنوز کار  

 . ادامه بدهم تم به کار کردنتوانسمینبود، ن – گيرممیوت قز او احيات ادامه برای که بخاطر عيسی و  –آيلينا  ميمبخاطر همسر گرا
 

 ).۴:١٣(فيليپيان  "بخشدقوت هر چيز را دارم در مسيح که مرا تقويت می"
 

  : رسانممیان به پاي گنکيل. شريک و همکارم دکتر کريستوفر با نقل از شهادت عيسی است!  من اين نامه را اين وعده 
 

در خواست  میيا هر چيزی که  خدا    کردم.  دربارهمی آرامشی نداشتم.  برای خودم زندگی  جودم  ودر  سالها پيش  
کردم.  می   کردم و خودم را مخفیمیکردم.  من به خودم اعتماد داشتم.  از خدا فرار  میفکر ن  اتفاق بيافتدهنگام مرگ  

   .بودم و غمگينرفتم و پول هنگفتی بدست آوردم، اما تنها را گرترين نمرات بدانشگاهی در تحصيالت 
خواستم  میهنوز    بان بودند.  شروع به رفتن به کليسا کردم.  امادم که با من بسيار مهرات کربعد با مسيحيانی مالق

توانستم  یمبهترين خبری که    یجوانيک  شبی به يک جلسه در مدرسه رفتم.   ه خودم را در زندگی پيش بگيرم.   که را
به من همچنين .  داشته باشم جاودان  من حياتخواهد که میست دارد و خدا من را دوکه  –داد را به من بشنوم در عمرم 

عيسی اعتماد کردم.  او گناهان من را بخشيد و حيات جاودان را به گفت که چطور آن حيات را بدست آورم.  آن شب به  
 کرد. عطا من 

به من اميد و  را شفا داد.     درونمحاال حيات جاودانی از آن من است.  عيسی  .   امرسيده  درونیآرامش  به آن  حاال  
نيستم.   س تنها  ديگر  داد.   خدا دمیعادت  با  بميرم،  امشب  اگر  که  به من حيات  ر  دانم  بود، چون عيسی  آسمان خواهم 

 داده است!  دانجاو
 

م آيلينا و  ر، همسو بدون وجود دکتر کيگناينکار را بدون قوت و فيض او  نستم  توامیاز کار کردن برای عيسی بسيار راضی و خوشحالم!  ن
 کند.میشروع را در دانشگاه و دروس مرتبط ديگر نگيری رشته خوبهار آينده که  بدهمانجام ی پسرم جان وسل

  ق عيسی ش با عنوان رستگاری از طريتابم کت فيلپات و من دعا کنيد که داريتان را برکت بدهد!  لطفا برای کنشد که عيسی شما و خانوادهبا
 کنيم دعا کنيد.میه کليسای باپتيست چينی جديد را در سن گبريل افتتاح کنيم!  لطفا برای ما کمی ه چاپآمادوين و را تد

 

 

 
 

  دکتر هايمرز به همراه همسرش آيلينا، پسرش رابرت، همسر رابرت 
  صاحب  ا می کنم که بزودیبچه رابرت، حنا و سارا. دعجين و دو دختر

     بشوند.ديگری فرزند 
 
 
       

  
  

   داآلباد!اب  بر مسيح تاباد جالل   
 
 
 
 
 
 
 
 

 ل. هايمرزکشيش ر. 
 مذهب، الهيات، ادبيات دکترای کهانت، 

 ۴:١٣فيليپيان 
 

گمراه شود،   کههر" تعقل  از طريق 
خواهد  ساکن  مردگان  درجماعت 

 ).٢١:١۶(امثال " گشت
 
 
 

 ما را کلمه به کلمه و درس  وانيد صدها خطابه تمی
 بخوانيد. WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COMپنج زبان در وبسايت  چهل و به 


