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דצמבר2021 ,
חבר יקר:
כמה גדולים הניסיונות שאנו סובלים ,וכמה גדול טובו של אלוהים! בינואר האחרון אשתי האהובה אילינה
יצאה חיובית לקורונה .חששתי לחייה מאוד .קהילתנו התפללה עבורה רבות .כמו כן ,מנהיגים ומאמינים אחרים
בכל העולם התפללו עבורה ושלחו לה מסרים של נחמה ותמיכה .מטיף אחד בפקיסטן טלפן אליה בכל בוקר מקצה
העולם! אלוהים נענה לתפילותינו ,ואשתי החלימה לגמרי! תודתי נתונה לכל מי שהתפלל עבורה.
הפסוק העיקרי בחיי הוא מהאגרת אל הפיליפים פרק ד׳ פסוק .13
יחד עם הפסוק שלפניו ,כתוב,
וּבכָל הַ נּ ְִסבּוֹת מֻ ְרגָּל אֲ ִני גַּם ְלשׂבַ ע ְוגַם ְל ָרﬠָ ב ,גַּם
ְיוֹדﬠַ אֲ ִני לַ ֲﬠמֹד ְבּ ֶשׁפַ עְ .בּכָל ָדּבָ ר ְ
יוֹדﬠַ אֲ ִני לַ ֲﬠמֹד ְבּ ֹע ִני ,ו ֵ
" ֵ
נּוֹתן ִבּי כֹּחַ )" .פיליפים ד'.(13 ,12:
ְל ֶשׁפַ ע גַּם ְלמַ ְחסוֹר .הַ כֹּל אֲ ִני יָכוֹל ְבּﬠֶ זְ ָרתוֹ ֶשׁל הַ ֵ
האדון חיזק אותי ואת איליאנה בזמן מחלתה .האדון ממשיך לחזק אותנו גם כעת כאשר אנו שמחים לפניו
ומודים לאלוהים על הריפוי שלה" .הַ כֹּל אֲ נִי יָכוֹל ְבּﬠֶ זְ ָרתוֹ ֶשׁל הַ ֵ
נּוֹתן ִבּי כֹּחַ ".
ב 24-במרץ נסגרה מכירת הבניין הישן שלנו במרכז העיר לוס־אנג'לס .הבניין מאוכלס כעת על ידי הקהילה
הקוריאנית .הכסף משמש לשדרוג בניין הקהילה החדש שלנו בסן-גבריאל .ג'ק נגאן יהיה רועה הקהילה של הקהילה
החדשה" ,היכל הבפטיסטים הסיני של לוס־אנג'לס רבתי".
ב 11-באפריל נפגשנו כולנו במלון "בוורלי־הילטון" המפואר כדי לחגוג את יום הולדתי ה ,80-שהיה למחרת.
כמחווה ליום ההולדת שלי הגיעו מטיפים ומאמינים מכל רחבי העולם .הבן שלנו רוברט לסלי שילם עבור סעודת
המסיבה ועל כל מה שקשור לאירוע .רוברט הוא איש עסקים חכם ומצליח .הרועה רופרטו מדינה של קהילת ”בית-
חסדא” ברפובליקה הדומיניקנית ,טס לאירוע ונשא את תפילת הפתיחה .היה לנו זמן ממש מדהים!
בכתובת
שלנו
האינטרנט
באתר
האודיה
בשפת
דרשות
העלינו
במאי
ב3-
www.sermonsfortheworld.com.אודיה היא אחד הניבים הרבים בהודו .למעלה מ 30-מיליון איש מדברים בה
כשפת אם! אינני גובה כסף עבור הדרשות האלה .הרצון היחיד שלי הוא להפיץ את הבשורה לכל העולם בכמה שיותר
שפות .לכן כתבי היד של הדרשה אינם מוגנים בזכויות יוצרים ,ואנשים יכולים להטיף מתוכם או להשתמש בהם בכל
דרך שהם רואים לנכון .מדי שבוע אנו מקבלים מיילים מכל העולם המודים לי על כך שהדרשות הללו זמינות ברשת.
ב 14-במאי קרה אירוע גדול .נכדנו רוברט־לסלי־היימרס הרביעי נולד! הוא בנם של רוברט בני ואשתו ג'ין.
יש להם גם שתי בנות ,חנה ושרה .התינוק החדש הוא הנכד הראשון והיחיד שלנו .אני קורא לו "בוב הקטן" .הוא
ילד טוב ,ואני מתפלל שאלוהים יקרא לו להיות מטיף!
.האדון חיזק אותי בזמנים טובים וזמנים רעים ,כשאני שבע וכשאני רעב ,כשאני בשפע וכשאני במחסור
בחודש יוני עברתי אירוע מוחי .מאז אני נח בבית .יש לי מטפלת מקצועית שעוזרת לי ,אבל העוזרת הכי
גדולה שלי היא אשתי אילינה  .ולא משנה מה ,לעולם לא אוותר על שירות הבשורה ! מדי שבוע אני מקליט מסר
!בוידאו שמוצג לקהילה שלנו ובאתר האינטרנט שלנו .לאורך כל חיי ,האדון תמיד חיזק אותי
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לעתים קרובות הייתי מספר לקהילה שלנו את סיפורה של מרילין פרניק .לפני זמן רב היא הייתה נערה
ארין ,מצפון לסן-פרנסיסקו .מרילין בטחה בישוע .לאמה לא היה אכפת אם מרילין הייתה לוקחת
מתבגרת במחוז מַ ִ
סמים או שוכבת עם בחורים שונים – אבל אמה לא רצתה שום חלק באדון!
היא זרקה את מרילין מהבית .אך מרילין נשארה נאמנה לישוע .יחד עם בעלה ג'רי ,היא כעת מבשרת
בצ'כיה .ב 26-באוגוסט ג'רי ומרילין ביקרו אותי בביתנו .הם הראו מצגת של השירות שלהם שהקלטנו בוידאו והצגנו
לקהילה .הם ברכה גדולה! כמה נפלא לראות את חסדו של אלוהים מושיע אנשים ומשתמש בהם בפעלו .כפי
שאמר השליח יוחנן" ,אֵ ין ִלי ִשׂ ְמחָ ה גְּ דוֹלָ ה ִמ ִלּ ְשׁמֹﬠַ ֶשׁיְּ לָ ַדי ִמ ְתהַ ְלּכִ ים בָּ אֱ מֶ ת" )האגרת ה 3-ליוחנן פסוק .(4
ב 29-באוגוסט ג'ק נגאן הוצג בפני הקהילה בתור הרועה החדש שלנו .ג'ק הוא גבר סיני יליד ארה”ב .הוא
נשוי ואב לשני ילדים .אני הרועה בדימוס ,המכשיר אותו לעבודתו כרועה הקהילה ,כפי שהרועה שלי ,ד"ר טימותי
לין ,הכשיר אותי .האח נגאן הוא מאמין חזק ויש לנו תקוות גדולות עבורו .אנא התפללו עבור הקהילה החדשה
שלנו ,ושירותו בה.
ב 22-בספטמבר החלו עבודות הבנייה לשיפוץ בניין הקהילה החדש שלנו בסן-גבריאל .הבניין יהיה מוכן
לשימוש בתחילת השנה הבאה .הוא ממוקם בקרב אוכלוסייה סינית גדולה המונה אלפים רבים.
באוקטובר ,אביה של אילינה ,רפאל קואלר ,טס מגואטמלה ונשאר בביתנו כמה שבועות .הוא ג'נטלמן של
ממש ,מלא חַ יוּת ופעיל מאוד  -על אחת כמה וכמה שהוא בן למעלה מ !90-חגגנו את יום הולדתו ה 91-עם הקהילה
בביתנו ב 29-באוקטובר.
ב 21-בנובמבר ערכנו סעודה נהדרת לחג ההודיה לכל הקהילה בבית שלנו .הארוחה הייתה ממש טעימה!
תודתנו מגיעה לאילנה ,ג'ק נגאן והדיקן שלנו ,מנואל מנסיה ,על בישול האוכל והכנת ארוחת הערב.
איזו שנה זו הייתה! כל הכבוד מגיע לאלוהים על שהוא נענה לתפילותינו ולאדוננו ישוע המשיח שהושיע
את נפשנו .אני חושב על המילים ששר ג'ורג'-בוורלי-שיי במסע הצלב של בילי גרהם ב 1991-בגלזגו ,סקוטלנד,
''תודה לך ,אבינו ,על שנתת לנו את בנך
והשארת את רוחך עד שהעבודה עלי אדמות תושלם''.
" ("There Is a Redeemerמאת קית' גרין.(1953-1982 ,
לקראת חגיגת הולדתו של המושיע ,הרשו לנו לקרוא בקול רם" :תודה לך ,אֲ ֹדנָי אלוהים .ישתבח ויתהלל
שם ישוע המשיח האדון!"
שלך בשם ישוע,

הכומר ,.R. L. Hymers, Jr
D.Min., D.Rel., Th.D., Litt.D.
אל הפיליפים ד'13:
אני במרכז השורה הראשונה עם הנכדות שלי ,חנה משמאל
ושרה מימין .בשורה האחורית ,משמאל לימין :אביה של אילינה,
רפאל קואלר ,אמה של אילינה ,לינדה ,אשתו של רוברט ,לסלי
ג'ין ,בוב הקטן מוחזק על ידי אביו רוברט ,אשתי אילינה ,בננו
ווסלי ,ואחותה של אילינה איווט קיואלר.
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