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דעצעמבער2020 ,
טייערע חבר:
וואָ ס אַ באַ לאַ גאַ ן פון השטן מיר האָ בן איבערגעלעבט אין  !2020זיי שטימען פֿאַ ר די באַ זייַטיקונג פון דעם פּרעזידענט! קאָ וויד
 19געשלאגן!ווילדפיירן חרובֿ פילע פון אונדזער וועלדער!מען נאָ כפאָ לגן קאָ מוניסטן און זענען ווילד ,ברענען אונדזער שטעט! איך זיך קען
ניט מער שטיין אַ רויף צו פּריידיקן! ״עטלעכע מענטשן )אוועקגעגאנגען( פון די אמונה ,האלטנדיק זיך צו פארפירערישע גייסטער און
לערנונגען פון שדים; דורך דער צביעות פון בני אדם וואס רעדן ליגנס; אויסגעברענט אין זייער אייגן געוויסן ווי מיט א גליענדיק אייזן״ )1
טימותיאוס  .(4:1-2אפילו די פּאָ פּע ענדאָ רסט יוניאַ ן פון די זעלבע געשלעכט! עס געווען ווי די גאנצע וועלט איז גרייט צו אויפרייסן .ישוע
האט געזען
"און סע וועלן זיין מֹ פתים אין דער שֶ מֶ ש ,און לבָ נה ,און כּוכבים ,און אויף הארץ צָ רות אויף גויים ,און מבוּכה פאַ ר דעם
בּרויזן פוּן יַם און די כוואַ ליעס; בּן אָ דָ ם וועלן לבּוֹ ָנפַל בּקרבּו פאַ ר פחד און דערוואַ רטוּנג פוּן דעם ,וואָ ס דאַ רף קוּמען
אויף דער וועלט; מחמת די כּוֹחות פוּן שָ מַ יִם וועלן דערשיטערט ווערן .און יעמאָ לט וועלן זיי זען דעם בַּ רֱ -אנָשׁ בָּ א אויף
גבוּרה און מיט כָּבוד ַרב .און ווען די דאָ זיקע זאַ כן וועלן אָ נהייבּן געשען ,זאָ לט איר זיך אויפריכטן און
ָ
ָﬠנָן מיט
אויפהייבּן אייערע קעפּ ,מחמת אייער גאוּלה דערנענטערט זיך) ".לוקס (21:25-28
״איר וועט אַ פילו איבּערגעענטפערט ווערן פוּן הוֹרים ,און אַ חִ ים ,און קרוֹבים ,און חברים; און טייל פוּן אייך וועלן זיי
טייטן.״ )לוקס (21:16
וויאזוי קענען מיר לייענען די פּסוקים און נישט האָ בן וויסן אַ ז מיר לעבן איצט אין די לעצטע טעג פון ביבל נבואה?
"אבער עס איז חופשה צי ַיט ",איר זאָ גן! אין דעצעמבער פון  ,1941טשערטשיל איז געווען דאָ פֿון ענגלאַ נד ווייַל די יאַ פּאַ ניש
באָ מבאַ רדעד פּערל האַ רבאָ ר און היטלער באַ מד לאָ נדאָ ן .טשערטשיל איז געווען אין ווייסן הויז מיט פרעזידענט פרענקלין די רוזעוועלט.
ווען דער פרעזידענט האָ ט אָ נגעצונדן דעם נאציאנאלע משיח-בוים ,האָ ט טשערטשיל געזאָ גט" ,זאלן די קינדער האבן זייער נאכט פון הנאה
און שפילן".
אָ בער איר און איך ביסט ניט מער "קינדער"! דאָ ס איז די צייט צו פאַ רשטיין אַ ז אונדזער בלויז האָ פענונג ליגט אין די בעיבי
געבוירן אין בית-לחם  -און אַ ז מיר האָ בן קיין פאַ קטיש האָ פענונג אָ בער אין הביאה השנייה פון ישוע ווי מלך פון מלכים און האר פון הארן!
לאַ נג צוריק ,אין די 1950ס ,ה׳ האט מיר אַ פסוק וואָ ס דיפּלי געהאָ לפֿן מיר ווי אַ פּאַ סטער אין די טעג פון אַ פּאָ סטאַ סי.
״איך קען טאָ ן אַ לץ דורך משיח ,וועלכער שטאַ רקן מיך.״ )פילפיים .(4:13
אויף פעברואר  2מיר סעלאַ ברייטיד כינעזיש ניו יאָ ר אין דער מאָ רגן און אָ וונט.
דער  1טער מערץ איז געווען אונדזער לעצטער זונטיק אין דעם אַ לטן בנין אויף האָ פענונג סטריט .פֿאַ ר די רעשט פון די יאָ ר
) (2020מיר באגעגנט אין צוויי הייזער ,רעכט צו די קאָ ראָ נאַ ווירוס .איך רעקאָ רדירן אַ לעקציע אויף ווידעא יעדער וואָ ך וואָ ס איז פּלייַעד
אין די צוויי הייזער .נאָ ך די לערנען ווידעא מיר האָ בן מיטאָ ג.
מייַן  79דיין געבורסטאָ ג געפאלן אויף תחייה יום ראשון ,אפריל  .12מיר אויך סעלאַ ברייטיד די געבורטסטאג פון פרוי הימערס
אויף אפריל  .16איך קען זאָ גן ,״רבּים בָּ נוֹת האָ בּן עשׂה חַ יִל ,אָ בּער דוּ עלה זיי אַ לע אריבּער״ ) .משלי .(31:29
אויף סעפטעמבער  27די קהילה סעלאַ ברייטיד אונדזער  38חתונה יאָ רטאָ ג .פֿאַ ר די לעצטע יאָ ר איך האָ בן געליטן פון נידעריקער
באָ וועל קרענק ,וואָ ס געמאכט עס אוממעגלעך פֿאַ ר מיר צו שטיין אַ רויף און פּריידיקן .עס איז געווען די טיף ראַ דיאַ ציע פֿאַ ר סרטן וואָ ס
צעשטערן אַ נערוו וואָ ס געבראכט דעם קרענק ,וואָ ס איז ווי קראָ הןס קרענק.
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אָ בער ,אין דער זעלביקער יאָ ר ,ה׳ האט ברוך אונדזער אַ רבעט! אויף אונדזער וועבזייטל ,מיר האָ בן צוגעגעבן דריי מער שפּראַ כן פון ביבל
שטודיום און דרשות פון פסוק-צו-ווערס  www.sermonsfortheworld.com.מיר צוגעגעבן  ,Khongso Chinאַ היגע שפּראַ ך פון מיאַ נמאַ ר
)בורמאַ ( ווי אונדזער  43שפּראַ ך .מיר אויך צוגעגעבן  ,Malayalamאן אנדער שפּראַ ך פון ינדיאַ  ,ווי אונדזער  44שפּראַ ך .דערנאָ ך מיר צוגעגעבן
סינהאַ לאַ  ,די שפּראַ ך פון סרי לאַ נקאַ  ,ווי אונדזער  45שפּראַ ך.
איך באַ קומען ווונדערלעך בליצבריוו פֿון מגידים איבער די וועלט יעדער וואָ ך וואָ ס דערציילן אונדז ווי פיל די לעקציעס און דרשות האָ בן
זיי געהאָ לפֿן.
אויף יולי  ,7די עסקראָ ו געעפנט אין אונדזער אַ לט בנין אויף האָ פענונג סטריט ,דאַ נק מערסטנס צו דער אַ רבעט וואָ ס אונדזער זון ראבערט
האט געטאן.
אויף אקטאבער  ,13די גאנצע קהילה סעלאַ ברייטיד די לעבן פון יודזשין חסד ביי זיין קבורה געהאלטן אין ריווערסייד נאַ שאַ נאַ ל בית-עולם.
ד״ר קאַ גאַ ן האָ ט געפֿירט מר .חסד ישוע צו געטרויען עטלעכע שעה איידער ער איז געשטאָ רבן אין עלטער פון  91יאָ ר .הער חסד איז געווען דער
סטעפּפאַ דער פון טאָ ם קסיאַ  ,אַ פייַן יונג מיטגליד פון אונדזער קהילה .א פּאָ ר פון וואָ כן שפּעטער ,ד״ר .קאַ גאַ ן דערלאנגט די בשורה טובה צו פרוי פון
הער .חסד ,סאָ פיע ,און זי איצט האט אייביק לעבן.זי וועט האָ פפאַ לי זיין דער ערשטער מענטש מיר זיך געטויבלט אין דער מקוה אין אונדזער ני ַי אָ רט
אין סאַ ן גאַ בריעל .פרוי הימערס פארטריבן מיר צו ריווערסייד צו באַ לייטן לוויה פון הער חסד .דערנאָ ך זי פארטריבן מיר צו אָ קסנאַ רד ,ווו מיר
פארבראכט אַ פּאָ ר פון טעג מנוחה לעבן דעם ברעג.
אויף  22נאוועמבער )יום ראשון( מיר וועלן האָ בן אַ טהאַ נקסגיווינג באַ נקעט סקעדזשולד אין ד״ר .קאַ גאַ ןס הויז אין אַ להאַ מבראַ .
איך אַ רבעט נאָ ך ,שרייבן שיעורים און דרשות און העלף ד״ר .קאַ גאַ ן .אין עטלעכע וואָ כן ,איך וועל אַ רייַן די  81יאָ ר פון מיין לעבן .איך קען
נישט פאָ רזעצן צו אַ רבעטן אויב דאָ ס איז נישט פֿאַ ר מיין טייַער פרוי ,ילעאַ נאַ  -און פֿאַ ר ישוע פֿון וועמען איך באַ קומען שטאַ רקייט צו פאָ רזעצן.
״איך קען טאָ ן אַ לץ דורך משיח ,וועלכער שטאַ רקן מיך.״ )פילפיים .(4:13
דאָ ס איז די צוזאָ ג פון ישוע! איך וועל פאַ רמאַ כן דעם בריוו מיט ציטירן די עדות פון מיין שוטעף ,ד"ר קאגאן.
מיט יאָ רן צוריק ,איך האט קיין שלום.איך האָ ב געלעבט פֿאַ ר זיך .איך האט ניט טראַ כטן וועגן ה׳ אָ דער וואָ ס וואָ לט פּאַ סירן ווען איך
געשטארבן .איך איז געווען טראַ סטינג זיך .איך בין פליסנדיק און כיידינג פון ה׳ .איך האָ ב זיך גוט דורכגעקאָ כט אין קאָ לעגע און האָ ב פאַ רדינט אַ
פּלאַ ץ פון געלט ,אָ בער איך בין געווען עלנט און ומגליקלעך.
דערנאָ ך איך באגעגנט עטלעכע מענטשן פון אמונה וואָ ס זענען ליב צו מיר .איך אנגעהויבן צו גיין צו עולם .אָ בער איך נאָ ך געוואלט צו לעבן
מיין אייגן וועג .איין נאַ כט איך געגאנגען צו אַ באַ געגעניש אין שולע .א יונג מענטש דערציילט מיר די בעסטער נייַעס איך'ד אלץ געהערט  -אַ ז האַ שעם
ליב געהאט מיר און געוואלט צו געבן מיר אייביק לעבן .ער דערציילט מיר ווי צו באַ קומען דאָ ס לעבן .יענע נאַ כט איך טראַ סטיד ישוע .ער מוחל
געווען מיין זינד און האט מיר אייביק לעבן.
איצט איך האָ בן שלום .איצט איך האָ בן אייביק לעבן .ישוע געהיילט מיר אינעווייניק .ער האט מיר האָ פענונג און גליק .איך בין נישט מער
עלנט .איך וויסן אויב איך געשטארבן הייַנט בי ַי נאַ כט ,איך וואָ לט גיין צו זיין ביי ה׳ אין הימל ווייַל ישוע האט געגעבן מיר אייביק לעבן!
איך בין אַ זוי צופרידן צו אַ רבעטן פֿאַ ר ישוע! איך קען נישט טאָ ן דאָ ס אָ ן זיין מאַ כט און חסד ,און אָ ן ד״ר .קאַ גאַ ן ,ילעאַ נאַ  ,און אונדזער זון
יוחנן וועסלי ,וואָ ס וועט לערנען פלעבאָ טאָ מי און פֿאַ רבונדענע סאַ בדזשעקץ אין קאָ לעגע ווייַטער פרילינג.
מי ַי ישוע ב ענטשן איר און אייער משפּחה! ביטע דאַ וונען פֿאַ ר קענט פילפּאָ טט און מיר ,ווען מיר רעדאַ גירן קענט ס בוך וועגן באַ פרי ַיונג
דורך ישוע! ביטע דאַ וונען פֿאַ ר אונדז ווען מיר קאַ טער די ני ַי כינעזיש באַ פּטיסט קהילה אין סאַ ן גאַ בריעל.
זאל משיח ווערן געלויבט אויף אייביק!ק

דר .ר .ל .הימערס
D.Min., D.Rel., Th.D., Litt.D.
Philippians 4:13
״אן אָ דָ ם וואָ ס תעה פוּן דעם דֶּ ֶר פוּן שׂכּל ,וועט
נוח אין דעם קהל פוּן רפאים )משלי .(21:16״

זײן זון ראבערט ,ראבער
זײן וו ַײב אילעאנעַ ,
ד"ר הימערס מיט ַ
פרוי דזשין ,און ראבערט'ס צוויי בייבי מיידלעך ,חנה און שרה.
איך בין מתפּלל אַ ז זיי וועלן באַ לד האָ בן אן אנדער בעיבי.
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