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صديقي العزيز:
كان الحدث الرئيسي في كنيستنا ھذا العام النھضة التي ﷲ أرسلھا لنا بالطريقة القديمة .كنت مع عائلتي في إجازة في كانكون،
المكسيك .قضيت أحد األيام في الشمس في غرفتي بالفندق أقرأ كتاب عن النھضة في جزيرة لويس قبالة الساحل الشمالي السكتلندا ،التي
حدثت بين عامي  1949و  .1953وقد نھضت نفسي وأنا أقرأ ھذا الكتاب .وبدأت أصلي بحرارة لكي يرسل ﷲ نھضة لكنيستنا .وعندما
عدنا وعظت لمدة ثالثة أيام وتم خالص العديد من الشباب .لكن النھضة الكبير جاءت فجأة ،في وقت الحق ھذا الصيف .وكان مساء
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ت ْال ِجبَا ُل ِم ْن َحضْ َرتِكَ  ".ثالثة شبان حفظوا تلك الكلمات .فجأة قفز واحد من الشاب على قدميه وصرخ" :أنا ضال!" سقط على
تَز َْلزَ لَ ِ
ركبتيه يلھث ويصرخ .وبدا تماما شيئًا خارجًا عن المعتاد ألنه لم يكن ھناك أي شيء عاطفي يحدث في تلك الليلة ،وال حتى ترانيم .في تلك
االجتماعات القليلة في يناير/كانون الثاني وفي شھر أغسطس/آب نزل ﷲ وخلص  22من الشباب وتم  14آخرين حدثت نھضة في حياتھم
وامتألوا من الروح .لقد شاھدت ثالثة انتعاشات قوية في مدن أخرى ،قوية جدا وغير عادية ولم أنظر اليوم في أي مكان أعرفه .ولكن ھذه
النھضة ھي األولى التي أرسلھا ﷲ لكنيستنا خالل الـ  42سنة الماضية .لقد صلينا لكي يتدفق روح ﷲ كل تلك السنوات وبعد ذلك أجاب
صلواتنا .ولكن في تلك الليالي القليلة جاء  36شخصا على االقل تحت التبكيت وخلص  22منھم  -وانتھض  14آخرين وعادوا من حالة
اإلرتداد .حدث ھذا وأنا بشر مرارا وتكرارا من إشعياء  3-1 :64وكل ليلة الناس رنم الناس ترنيمة الشعار مرارا وتكرارا" ،امأل كل
رؤيتي ،أيھا المخلص ،أنا أصلي ،دعني أرى يسوع ال سواه اليوم .بالرغم من خالل الوادي تقودني ،مجدك الباھي يقودني .امأل كل
ي"") .امأل كل
رؤيتي ،أيھا المخلص اإلله ،حتى بمجدك تتألق روحي .امأل كل رؤيتي ،حتى أن كل ما أراه ھو صورتك المقدسة تنعكس فِ ﱠ
رؤيتي"تأليف آڤيس ب كريستيانسن .(1985-1895 ،بضع مرات أثناء النھضة جاء الشيطان مثل أسد يزأر ولكن في كل مرة صلينا أنه
يتراجع وجاء الروح من ﷲ مرة أخرى ،وجذب الناس إلى المسيح .خالل األيام القليلة التي مررنا بھا اختبرنا المسيحية الحية وأولئك الذين
كانوا حاضرين لن ينسوا ما حدث أبدا طالما عاشوا .في وسط كل ھذا كرس شابان حياتھما للتبشير .واحد منھم ھو ابن المترجم الصيني في
كنيستنا ،نوح سونج .واآلخر ھو نجل الدكتور كاجان البالغ من العمر  23عاما جون صموئيل كاجان ،الذي تخرج لتوه من جامعة
كاليفورنيا ،لوس انجلوس وحصل على درجة البكالوريوس في العدالة الجنائية .كالھما مبشران متميزان جدا .عندما وعظ جون عظته
األولى بدا وكأنه قد اختبر الوعظ ألكثر من عشرين عاما ،ويمكن أن نوح يختار ترنيمة الشعار ،يعظ بحرارة ،ويرنم يرنم ترنيمة ثم يعود
إلى الوعظ بأسلوب الدكتور جون سونج والدكتور جون رايس .أمر ال يصدق! أشكر من أجل ھؤالء الشباب! سيدرس جون في مدرسة
تالبوت لالھوت في جامعة بيوال ابتداء من يناير كانون الثاني .وعلى الرغم من انه بدأ يعظ منذ ثالثة أو أربعة أشھر فقط ،وقد قدمت له
الدعوة للتبشير االجتماعات التبشيرية في شمال الھند ،وجمھورية الدومينيكان وجنوب الھند .أعتقد أنه سوف يعظ على نطاق العالم كواحدة
من أعظم مبشري القرن الحادي والعشرين .إذا كنت ترغب في قراءة واحدة من عظات جون أو نوح ،اذھب إلى موقعنا على
 .www.sermonsfortheworld.comفي منتصف الصفحة السوداء ھناك زر يقول "عظات باللغة اإلنجليزية" .انقر ھناك وسترى
الصفحة بلغتك .إذا كان ھناك أزرار على الصفحة بلغتك ،انقر على زر الدكتور ھيمرز أو آخر لجون صموئيل كاجان أو واحد لنوح
سونغ ،أو واحد للمتحدثين اآلخرين الذين يدعون في كنيستنا .إذا لم تكن ھناك أزرار على الصفحة بلغتك ،انتقل ألسفل القائمة وسترى
العديد من العظات التي ستكون عونا وبركة لك.
وكان ثاني أكبر شيء حدث ھذا العام والدة حفيدتنا األولى ،ھانا كيم ھيمرز .ولدت يوم  30مارس البننا روبرت ليزلي ھيمرز
الثالث وزوجته الجميلة جين .ھانا طفلة جميلة وقادرة على سحب نفسھا للوقوف وتقريبا السير في سريرھا بالفعل.
كما قلت ،أنا زوجتي إليانا أخذنا والدتھا ليندا جنبا إلى جنب مع جين ،وليزلي وويسلي إلى كانكون للعب على الشاطئ في
ً
جميال بالرغم من أنني لم أكن أشعر أنني على ما يرام بسبب عالج السرطان الذي أستعمله .بالمناسبة ،يبدو
ناير/كانون الثاني .قضينا وقتًا
أن السرطان أصبح تحت السيطرة وربما يكون قد اختفى .بمرور الوقت سوف تنأكد من ذلك ،ولكنني لقد فقدت  22رطال من وزني ،مما
يساعد.

الق نظرة خاطفة على "القائمة الطويلة" من األشياء التي حدثت ھذا العام .انتقلت تشينولت-كوين لألبدية يوم  13فبراير عن عمر يناھز الـ
 .97ديفيد رالستون ،روالند راسموسن وداني توماس بشروا وقدموا الموسيقى في موسم عيد القيامة المجيد وعيد ميالدي الـ  75يوم  12أبريل.
وبعد ذلك جاء عيد ميالد السيدة ھيمرز يوم  16أبريل و جاء والدھا رافائيل كويار ،الذي عمره  85سنة ،وقضى بضعة أيام معنا.
ثم حدث شيء كبير بعد ذلك .أرشدني ﷲ أن الوقت قد حان إلجراء بعض التغييرات الرئيسية في كنيستنا .أضفنا ثالثة مرشحين من
الشباب ليكونوا شمامسة ،نوح سونغ ،جاك نجام وھارون يانسي .وعظ جون كاجان عظته األولى في  10يوليو وبشر نوح بالكلمة يوم  .17كالھما
شابان متميزان في خدمة الكلمة – يا للعجب! يوم  31يوليو كان تيموثي تشان والرا اسكوبار تزوجا .في  21أغسطس/آب ولد بيتر ستيفن نجام.
بدأ الجزء الثاني من النھضة يوم الخميس 27 ،أسطس/آب .لقد وجدنا في ھذه االجتماعات الخاصة أنه عندما نصلي بعناية ونحفاظ على
روح الصالة ،يكون ﷲ موجو ًدا في الخدمات ،ولكن في بعض األيام األخرى،عندما كنا ال نركز على الصالة ،لم يكن ﷲ موجودًا فيما بيننا ولم يحدث
شيئًا .لذلك كان ھذا اختبارًا تعليميًّا لنا ،على الرغم من أنني قد رأيت بأم عيني ثالثة انتعاشات كبيرة ،مما تمخض عنه انضمام حوالي أربعة آالف
شخص إلى الكنيسة الصينية التي كنت عض ًوا فيھا.
كان الدكتور نيل ويڤر ،رئيس جامعة والية لويزيانا المعمدانية ،معنا لمؤتمر الكتاب المقدس في عطلة عيد العمل .ويوم  19نوفمبر/تشرين
الثاني اعتمدوا ويسلي ھيمرز ،وكريستين نجوين ،أديال ِمنھيڤر ،وسيفسوكو زباالجا ،وڤيرجيل ني ِكل تعمدوا بالماء .وفي نفس الخدمة تم ترخيص
جون صموئيل كاجان للتبشير باالنجيل بكنيستنا .في اليوم التالي أمنا مأدبة عيد الشكر مع رون كالرك يعزف على الكمان وجيف ميريل يعزف على
البيانو .ياله من وقت تمتعنا به! وفي النھاية سيأتي ديڤ شوك للترنيم بالموسيقى البلدي وموسيقى اإلنجيل الغربية في مأدبة عيد الميالد في 18
ديسمبر/كانون االول.
فتح ﷲ الباب لنا إلضافة اللغة الـ  34للغات التي نترجم لھا عظاتنا ،اللغة النيبالية .شعب نيبال يمكن اآلن قراءة عظاتي كل أسبوع .نيبال
مكان يحتاج جدا للكرازة ،وال سيما بعد أن كان ھناك زلزاالن العام الماضي ،ونحن سعداء ألننا استطعنا إضافة لغة ھذا البلد الصغير في عمق جبال
الھيمااليا إلى قائمة مخطوطات عظاتنا .تقريبا كل عظة أقدمھا تترجم اآلن إلى جميع اللغات الـ  34في شكل مخطوط .كل العظات تسجل بمعدات
جودة الكاميرا التلفزيونية واإلذاعية في جميع أنحاء العالم على موقع يوتيوب وعلى موقعنا على االنترنت بثالث لغات ،لغة الماندرين الصينية
واالسبانية واالنجليزية.
أنا ال أحب أن أعترف بذلك ،ولكنني أشعر بأنني أتقدم في السن .ال أستطيع لعب لعبة البيسبول بقدر ما كنت ،والذي لم يكن على اإلطالق،
لذلك لم أفتقدھا كثي ًرا! ھذا ھو الشيء الذي افتقده أكثر من أي شيء آخر !!! زوجتي دعت لبيتنا كل من في الكنيسة الذين لم يكن لديھم مكان للذھاب
إليه للعشاء في عيد الشكر .ودائما نقضي وقتًا طيبًا في ھذه المناسبات.
كل أملنا أن المسيح سوف يتجلى في بيتك وفي حياتك خالل ھذا موسم عيد الميالد الجميل .بارككم ﷲ جميعا!
لك في اسم يسوع،

ر .ل .ھيمرز ،االبن،
دكتوراه في الخدمة ،دكتوراه الالھوت ،دكتوراه في األدب
فيلبي 13 :4

تتعثر الوعاظ من حين الى حين في العظة.
ابحث في عظاتي وانظر إذا كان يمكنك الحصول
على مساعدة من واحدة منھا.
ھذا ھو السبب أني وضعت ھذه العظات ھنا.
ھناك حوالي  120,000واعظ في  216دولة
قرأوا عظاتي واستعانوا بھا ھذه السنة.
ذھب إلىWWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM :

الدكتور ھيمرز وإليانا مع حفيدتنا ھانا
وعندھا حوالي أربع ساعات من العمر

الدكتور ھيمرز مع جون كاجان عندما كان
قد استلم رخصة خدمة اإلنجيل

الدكتور ھيمرز مع جون صموئيل كاجان )يسار(
ونوح سونغ )يمين( .كالھما كرسا حياتھما لخدمة
التبشير باإلنجيل .وسيدرسان الالھوت.

الدكتور ھيمرز يعمد السيد ڤيرجيل نيكل.

الدكتور ھيمرز يُع ﱢمد أديال ِمنھيڤر في سن .87

رافائيل كويالر )يسار( ،ليزلي ھيمرز ،جين ھيمرز الدكتور ھيمرز،
،السيدة ھيمرز مع الطفلة ھانا ،السيد والسيدة جوني كيم.

الدكتور والسيدة ھيمرز في عيد زواجھما الـ34

أظر على موقع الويب لكنيستنا.WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM :
موقع مواعظنا يقدم مئات من المولظ كلمة بكلمة من المخطوطات والوثائق
في أبعة وثالثين لغةWWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM :

الدكتور ھيمرز مع السيدة روز تشينولت-كوين

السيد والسيدة جيمس روب .وھي العبة األرغن للكنيسة.

الدكتور تشان يقوم بمراسيم حفل زفاف ابنه تيموثي
ولو اسكوبر

القس مارك باكلي مع الدكتور والسيدة ھيمرز في عيد رأس السنة

)من اليسار( الدكتور ھيمرز مع الطفل ھانا ،السيدة ھيمرز
ليزلي وجين ھيمرز.

الدكتور والسيدة ھيمرز مع السيدة ھيمرز "األم ليندا،
ليزلي وويسلي وجين ھيمرز.

أظر على موقع الويب لكنيستنا.WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM :
موقع مواعظنا يقدم مئات من المولظ كلمة بكلمة من المخطوطات والوثائق
في أبعة وثالثين لغةWWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM :

