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2020דעצעמבער,    
 

 טייערע חבר: 
  

ַא בַאלַאגַאן   קָאוויד   זיי שטימען ֿפַאר די בַאזיַיטיקונג פון דעם ּפרעזידענט! ! 2020מיר הָאבן איבערגעלעבט אין  שטן  פון הווָאס 
און זענען ווילד, ברענען אונדזער שטעט! איך זיך קען    טן סמען נָאכפָאלגן קָאמוני ! וועלדערחרוֿב פילע פון אונדזער   ן ריווילדפיגעשלאגן!  19

ּפריידיקן!ניט   צו  ַארויף  שטיין  מענטשן  ״עט מער  אמונה  )אוועקגעגאנגען(לעכע  די  און פון  גייסטער  פארפירערישע  צו  זיך  האלטנדיק   ,
 1נדיק אייזן״ (ייגן געוויסן ווי מיט א גליער א ייעלערנונגען פון שדים; דורך דער צביעות פון בני אדם וואס רעדן ליגנס; אויסגעברענט אין ז

. ישוע  אויפרייסן אפילו די ּפָאּפע ענדָארסט יוניַאן פון די זעלבע געשלעכט! עס געווען ווי די גאנצע וועלט איז גרייט צו    .)4:1-2טימותיאוס  
  האט געזען  

 

ויף הארץ ָצרות אויף גויים, און מבּוכה פַאר דעם  ן אאו  און סע וועלן זיין ֹמפתים אין דער ֶשֶמש, און לָבנה, און ּכוכבים,"
ען  ּברויזן פּון ַים און די כווַאליעס;  ּבן ָאָדם וועלן לּבֹו ָנַפל ּבקרּבו פַאר פחד און דערווַארטּונג פּון דעם, ווָאס דַארף קּומ

ֱאָנׁש ָּבא אויף  - וועלן זיי זען דעם ַּברלט מאָ עלט; מחמת די ּכֹוחות פּון ָשַמִים וועלן דערשיטערט ווערן.  און יע אויף דער וו 
און   אויפריכטן  זיך  איר  זָאלט  געשען,  ָאנהייּבן  וועלן  זַאכן  דָאזיקע  די  ווען  און  ַרב.   ָּכבוד  מיט  און  גבּוָרה  מיט  ָעָנן 

    )28-21:25(לוקס  "ייער גאּולה דערנענטערט זיך.אויפהייּבן אייערע קעּפ, מחמת א
  

געענטפערט ווערן פּון הֹורים, און ַאִחים, און קרֹובים, און חברים; און טייל פּון אייך וועלן זיי  עראיּבאיר וועט ַאפילו  ״
   )21:16(לוקס ״ .טייטן

 

 ן איצט אין די לעצטע טעג פון ביבל נבואה?ַאז מיר לעב הָאבן וויסן און נישט סוקיםקענען מיר לייענען די ּפ  אזויווי
, טשערטשיל איז געווען דָא ֿפון ענגלַאנד וויַיל די יַאּפַאניש  1941אין דעצעמבער פון    ר זָאגן!אי   ט,"צייַ   חופשה  איז"אבער עס  

  טשערטשיל איז געווען אין ווייסן הויז מיט פרעזידענט פרענקלין די רוזעוועלט.   בָאמבַארדעד ּפערל הַארבָאר און היטלער בַאמד לָאנדָאן.
בוים, הָאט טשערטשיל געזָאגט, "זאלן די קינדער האבן זייער נאכט פון הנאה - משיחנאציאנאלע    דן דעםפרעזידענט הָאט ָאנגעצונווען דער  

 און שפילן." 
"קינדער"! ניט מער  ביסט  איך  און  איר  די בעיבי    ָאבער  אין  ליגט  בלויז הָאפענונג  אונדזער  ַאז  פַארשטיין  צו  צייט  די  איז  דָאס 

 ווי מלך פון מלכים און האר פון הארן!  ישועפון   הביאה השנייהָאבן קיין פַאקטיש הָאפענונג ָאבער אין האון ַאז מיר  -  לחם- ביתגעבוירן אין 
 האט מיר ַא פסוק ווָאס דיּפלי געהָאלֿפן מיר ווי ַא ּפַאסטער אין די טעג פון ַאּפָאסטַאסי.  ה׳ס, 1950לַאנג צוריק, אין די 

 

 ). 4:13פילפיים  ך.״ ( רקן מי טאַ , וועלכער ש משיח דורך  איך קען טָאן ַאלץ״
  

    . מיר סעלַאברייטיד כינעזיש ניו יָאר אין דער מָארגן און ָאוונט  2אויף פעברואר 
אויף הָאפענונג סטריט.  1דער   בנין  דעם ַאלטן  אין  זונטיק  לעצטער  אונדזער  געווען  יָאר    טער מערץ איז  די  פון  די רעשט  ֿפַאר 

איך רעקָארדירן ַא לעקציע אויף ווידעא יעדער ווָאך ווָאס איז ּפליַיעד    רעכט צו די קָארָאנַאווירוס.  ער,געגנט אין צוויי הייז) מיר בא2020(
 אין די צוויי הייזער. נָאך די לערנען ווידעא מיר הָאבן מיטָאג. 

ג פון פרוי הימערס  טסטאלַאברייטיד די געבור מיר אויך סע  .12אפריל    ,תחייה יום ראשוןדיין געבורסטָאג געפאלן אויף    79מיַין  
 ). 31:29משלי . (״ רּבים ָּבנֹות הָאּבן עׂשה ַחִיל, ָאּבער דּו עלה זיי ַאלע אריּבער״  איך קען זָאגן, .16אויף אפריל 

ן פון נידעריקער  ֿפַאר די לעצטע יָאר איך הָאבן געליט חתונה יָארטָאג. 38סעלַאברייטיד אונדזער   הילהדי ק 27אויף סעפטעמבער 
ווָאס    סרטן עס איז געווען די טיף רַאדיַאציע ֿפַאר    ווָאס געמאכט עס אוממעגלעך ֿפַאר מיר צו שטיין ַארויף און ּפריידיקן.   קרענק,  וועלבאָ 

 קרענק.  סצעשטערן ַא נערוו ווָאס געבראכט דעם קרענק, ווָאס איז ווי קרָאהן 
  
 

  רמַאנז און לעקציעסד סעווָאר-און-איר קענט לייענען הונדערטער פון אונדזער ווָארד
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אויף אונדזער וועבזייטל, מיר הָאבן צוגעגעבן דריי מער שּפרַאכן פון ביבל   האט ברוך אונדזער ַארבעט! ה׳ ָאבער, אין דער זעלביקער יָאר, 

, ַא היגע שּפרַאך פון מיַאנמַאר  Khongso Chinמיר צוגעגעבן   .www.sermonsfortheworld.com ווערס- צו - וקשטודיום און דרשות פון פס
שּפרַאך. דערנָאך מיר צוגעגעבן   44, אן אנדער שּפרַאך פון ינדיַא, ווי אונדזער Malayalamצוגעגעבן שּפרַאך. מיר אויך  43ַא) ווי אונדזער (בורמ

 שּפרַאך.  45סינהַאלַא, די שּפרַאך פון סרי לַאנקַא, ווי אונדזער 
דערציילן אונדז ווי פיל די לעקציעס און דרשות הָאבן עדער ווָאך ווָאס  איבער די וועלט י  מגידיםֿפון   בליצבריוואיך בַאקומען ווונדערלעך 

 זיי געהָאלֿפן. 
צו דער ַארבעט ווָאס אונדזער זון ראבערט   מערסטנסקרָאו געעפנט אין אונדזער ַאלט בנין אויף הָאפענונג סטריט, דַאנק עס, די 7אויף יולי 

 האט געטאן. 
 . עולם- ביתגעהאלטן אין ריווערסייד נַאשַאנַאל  קבורהייטיד די לעבן פון יודזשין חסד ביי זיין  ַאבר סעל הילה, די גאנצע ק13אויף אקטאבער 

הער חסד איז געווען דער   יָאר.  91צו געטרויען עטלעכע שעה איידער ער איז געשטָארבן אין עלטער פון  ישוע גַאן הָאט געֿפירט מר. חסד קאַ ר ״ד
  פרוי פון צו ובהבשורה ט דערלאנגט די  קַאגַאןר. ״ א ּפָאר פון ווָאכן שּפעטער, ד .הילהיַין יונג מיטגליד פון אונדזער קסטעּפפַאדער פון טָאם קסיַא, ַא פ

אין אונדזער ניַי ָארט   זיך געטויבלט אין דער מקוה זי וועט הָאפפַאלי זיין דער ערשטער מענטש מיר, סָאפיע, און זי איצט האט אייביק לעבן.חסדהער. 
יבן מיר צו ָאקסנַארד, ווו מיר  רטרדערנָאך זי פא  .ה פון הער חסדפרוי הימערס פארטריבן מיר צו ריווערסייד צו בַאלייטן לווי ַאן גַאבריעל.אין ס

  פארבראכט ַא ּפָאר פון טעג מנוחה לעבן דעם ברעג.  
 ר. קַאגַאןס הויז אין ַאלהַאמברַא. ״ולד אין ד) מיר וועלן הָאבן ַא טהַאנקסגיווינג בַאנקעט סקעדזשיום ראשוןנאוועמבער ( 22אויף 

יָאר פון מיין לעבן. איך קען   81קַאגַאן. אין עטלעכע ווָאכן, איך וועל ַאריַין די ר.  ״דאון דרשות און העלף  שיעוריםאיך ַארבעט נָאך, שרייבן 
 ֿפון וועמען איך בַאקומען שטַארקייט צו פָארזעצן.   ישועאון ֿפַאר   - נישט פָארזעצן צו ַארבעטן אויב דָאס איז נישט ֿפַאר מיין טיַיער פרוי, ילעַאנַא 

 
 ). 4:13ך.״ (פילפיים  כער שטַארקן מיוועל  , משיח  איך קען טָאן ַאלץ דורך״

  
 קאגאן.  ר "! איך וועל פַארמַאכן דעם בריוו מיט ציטירן די עדות פון מיין שוטעף, ד ישוע  דָאס איז די צוזָאג פון

ן ווען איך  ַאסירָאדער ווָאס ווָאלט ּפ ה׳איך הָאב געלעבט ֿפַאר זיך. איך האט ניט טרַאכטן וועגן .מיט יָארן צוריק, איך האט קיין שלום
רדינט ַא  איך איז געווען טרַאסטינג זיך. איך בין פליסנדיק און כיידינג פון ה׳. איך הָאב זיך גוט דורכגעקָאכט אין קָאלעגע און הָאב פאַ געשטארבן.

 ּפלַאץ פון געלט, ָאבער איך בין געווען עלנט און ומגליקלעך. 
זענען ליב צו מיר. איך אנגעהויבן צו גיין צו עולם. ָאבער איך נָאך געוואלט צו לעבן   ה ווָאסדערנָאך איך באגעגנט עטלעכע מענטשן פון אמונ
ַאז הַאשעם   - אין שולע. א יונג מענטש דערציילט מיר די בעסטער ניַיעס איך'ד אלץ געהערט מיין אייגן וועג. איין נַאכט איך געגאנגען צו ַא בַאגעגעניש 

. ער מוחל  ישועמיר אייביק לעבן. ער דערציילט מיר ווי צו בַאקומען דָאס לעבן. יענע נַאכט איך טרַאסטיד ו געבן ליב געהאט מיר און געוואלט צ
 געווען מיין זינד און האט מיר אייביק לעבן.

ן נישט מער . איך בי. ער האט מיר הָאפענונג און גליקאינעווייניקגעהיילט מיר  ישועאיצט איך הָאבן שלום. איצט איך הָאבן אייביק לעבן.  
 עבן!האט געגעבן מיר אייביק ל ישועאין הימל וויַיל   ה׳עלנט. איך וויסן אויב איך געשטארבן היַינט ביַי נַאכט, איך ווָאלט גיין צו זיין ביי 

, ילעַאנַא, און אונדזער זון . קַאגַאןר״, און ָאן ד סדאיך קען נישט טָאן דָאס ָאן זיין מַאכט און ח ישוע!איך בין ַאזוי צופרידן צו ַארבעטן ֿפַאר 
 . יוחנן וועסלי, ווָאס וועט לערנען פלעבָאטָאמי און ֿפַארבונדענע סַאבדזשעקץ אין קָאלעגע וויַיטער פרילינג

ונג גן בַאפרייַ ענטשן איר און אייער משּפחה! ביטע דַאוונען ֿפַאר קענט פילּפָאטט און מיר, ווען מיר רעדַאגירן קענט ס בוך ווע ב  ישועמיַי 
    דורך ישוע!  ביטע דַאוונען ֿפַאר אונדז ווען מיר קַאטער די ניַי כינעזיש בַאּפטיסט קהילה אין סַאן גַאבריעל.

  
  

  
  

ַײב אילעאנע, זַײן זון ראבערט, ראבער ד"ר הימערס מיט זַײן וו  
   חנה און שרה. פרוי דזשין, און ראבערט'ס צוויי בייבי מיידלעך,

יי וועלן בַאלד הָאבן אן אנדער בעיבי. איך בין מתּפלל ַאז ז   
  
  

  
ק ק! י זאל משיח ווערן געלויבט אויף אייב       

  
 
 
 
 
 
 
 דר. ר. ל. הימערס 
D.Min., D.Rel., Th.D., Litt.D. 

     Philippians 4:13 
 

ן ׂשּכל, וועט ָאָדם ווָאס תעה פּון דעם ֶּדֶר פּו ״אן  
״ ).21:16(משלי   נוח אין דעם קהל פּון רפאים   
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