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ديسمبر ٢٠١٧
الصديق العزيز،
"ضد كل المخاوف" ھي قصة حياتي التي انتھيت من كتابتھا منذ أيام قليلة .من الذي مدحوا كتابي كان د .بوب جونز الثالث،
الذي يدعوني "نبيا ".د .بيل مونرو الذي رأس مرتين الجمعية الكتابية المعمدانية الدولية قال "ھايمرز ھو دانيال العصر الحديث".
ودكتور ھربرت رولنجز ابن د .جون رولنجز رئيس مؤسسة رولنجز دعاني" ،األمريكي األصلي! الرؤيوي! حياته تبين رغبة
قوية في صنع تأثير قوي ".د .نيل ويفر رئيس جامعة لويزيانا المعمدانية قال" ،كتاب رائع وملھم عن شخص واحد شجاع ".قال
المعلق اإلخباري د .دون بويز "’ضد كل المخاوف‘ ال بد أن يقرأه الجميع ،وليس فقط الوعاظ .ھايمرز مثاال للجميع ...قصته تجسد
احتياج الساعة – الشجاعة ،االلتزام ،والشخصية ".قال د .إدي بوروانتو المرسل من عندنا إلى إندونيسيا "أنا أرجح ھذا الكتاب
بقوة .حين يكون ﷲ مع إنسان ال يمكن أن يُھزم .د .ھايمرز بطل خاض معارك ضارية".
جون صمويل كاجان ھو ابن الراعي المساعد الدكتور كريستوفر ل .كاجان وزوجته د .جوديث كاجان .جون ھو راعي تحت
التدريب ويعمل معي كمساعد لي .من أبرز األشياء التي حدثت في كنيستنا أن خضع جون لدعوة الكرازة باإلنجيل .ھو اآلن طالب
ممتاز في مدرسة تالبوت لالھوت في جامعة بيوال .كتب جون المقدمة لسيرتي الذاتية .قال فيھا" ،الدكتور ھايمرز أحادي الفكر تجاه
أمور المسيح والكنيسة مثل أبطال الرياضة أو عمالقة السياسة أو الفاتحين ...في عمر الـ  ،٧٧بمرض السرطان )في مرحلة
التقليص( ومع الضعف الجسدي الذي يسببه عالج السرطان ،أغلب الناس كانوا ليتقاعدون .لكن د .ھايمرز يظل محاربا من أجل
كنيستنا وﷲ! أنا رأيته يجر جسده للمنبر كي يعظ .برغم النوم القليل واألرجل التي تكاد ال تحمله والمعدة التي تتقلص ،يقف بحزم
في المنبر متقويا بالمسيح .وكيف يعظ؟ مثل األسد! أضعف عظاته أقوى من معظم ما يمكنك أن تسمعه في أي مكان آخر! لذلك يعظ
الرعاة حول العالم عظاته من منابرھم ...اليوم ،عظاته مكتوبة كلمة بكلمة ومترجمة إلى  ٣٦لغة ...عظاته مستخدمة من ﷲ اآلن
لتأتي بتأثير كبير على العالم كله .في العام الماضي مليون ونصف شخص في  ٢١٨دولة قرأوا عظاته وشاھدوا االجتماعات
وألھموا بوعظه على الموقع  www.sermonsfortheworld.comقصة حياة د .ھايمرز سوف تلھمك كي تحيا للمسيح –
الذي يحبه جدا ويخدمه بأمانة .أنا سعيد بأن أقول إن د .ھايمرز قد استعاد الكثير من قوته في األسابيع الماضية .أصلي أال يعود ھذا
السرطان إليه وأن يحيا سنينا كثيرة أخرى".
قال د .روبرت ل .سمر ،الكارز المعروف على الصعيد الوطني والمحرر لـ "الكارز الكتابي" "،أنا أحترم وأقدر رجال
مستعدا أن يقف للحق ...حتى إن كانت كل الظروف ضده .روبرت ليزلي ھايمرز ،االبن ،ھو المؤمن الخادم للمسيح!" )كان
الشرف لي :عمالقة اإليمان الذين شرفت بلقائھم ،٢٠١٥ ،ص  .(١٠٥ ،١٠٤يمكنك أن تطلب سيرتي الذاتية ضد كل المخاوف،
بأن تتصل بالدكتور كاجان على ھاتف رقم  (٣٢٣) ٧٣٥٣٣٢٠بعد صدور الكتاب في ربيع .٢٠١٨
نوا سونج ھو الرجل اآلخر في كنيستنا الذي دُعي للكرازة .ھو ينھي دراسته بالجامعة وبعدھا يلتحق بكلية الالھوت .نوا
سوف يكون مساعدا لجون حين يخلفني راعيا لكنيستنا وأنا أكون الراعي الشرفي .نوا وجون واعظان مميزان .في أوائل ھذا العام
وعظ نوا في إندونيسيا والصين .وعظ جون في جمھورية الدومينيكان وفي حملتين كرازيتين في الھند .جون ونوا سوف يسافران
مع د .كاجان إلى أفريقيا حيث سيعظان في أوغندا وكينيا ورواندا في أوائل يناير من العام المقبل.
لقد أضفنا المراثي )لغة أخرى في الھند( والكريول )لغة ھايتي( في أوائل ھذا العام .لذا العظات المكتوبة اآلن متاحة في ٣٦
لغة على موقعنا اإللكتروني!
زوجتي إليانا وأنا احتفلنا بعيد زواجنا الخامس والثالثين في سبتمبر .إليانا مسؤولة عن الشابات في كنيستنا .ھي تقوم بخدمة
رائعة في تعليمھن .إليانا أعظم خادمة أعرفھا في الخدمة عبر الثقافات المختلفة ،بما أن معظم الشابات الالتي تعتني بھن من الشرق
وھي من جواتيماال!
ي روبرت وجون ويسلي عونا عظيما لي في كنيستنا .في فبراير ستولد حفيدتنا سارة البني روبرت وزوجته جين .ابنتھما
ابن ﱠ
األولى ھَنا قاربت العامين من العمر .ھي تمشي وتتكلم – وھي طفلة رائعة تحب أن تُقبلني كلما أراھا! ھي تجعل قلبي يطفر فرحا!

في نوفمبر ع ﱠمدت  ١٣من الشباب ،كلھم عدا ثالثة نالوا الخالص من العالم – داني كارلوس ،تيموثي تشان ،جوزف جونج ،جودي
لي ،توماس لونج ،يوھانا تسوكاموتو ،منه فو ،توم زيا ،جيسيكا ين ،أياكو زاباالنجا ،أليشيا زاكاميتزين ،جيسي زاكاميتزين ،وبايانج
زانج .يمكنك من أسمائھم أن تستشف أنھم مجموعة متنوعة من الشباب .نحن فخورون أن لدينا أناس من  ٢٠مجموعة إثنية
كأعضاء في كنيستنا العظيمة في قلب لوس أنجلوس! في نوفمبر أيضا رسمنا  ٥من الشباب شمامسة ـ آرون يانسي ،كيا دونج لي،
جاك نان ،نوا سونج وجون صمويل كاجان .تباعية لمثال الكنيسة األولى سُيم جون شماسا قبل سيامته راعيا حين يتخرج من كلية
الالھوت في غضون سنتين وھو مرشح ليكون راعي ھذه الكنيسة .جون يعظ معظم أيام األحد صباحا للشباب الكثير الذي يزورنا
كل أسبوع .ھو "ابني" في الخدمة .شاھد إحدى عظاته على موقعنا اإللكتروني ) .(www.sermonsfortheworld.comسوف
أستمر أعظ كل مساء أحد ومساء سبت طالما استطعت.
العام المقبل سوف نحتفل بالعيد الستين لي في الخدمة! أنا أكاد ال أصدق أني أكرز باإلنجيل لمدة ستين عام! مرض
السرطان يتراجع من جسدي اآلن .صلوا أال يعود حتى أحتفل بعامي السبعين ،وأنا أكرز وأرعى مع جون ونوا في كنيستنا
العظيمة! إليانا شريكتي في الخدمة .ھي تعمل إلى جانبي كل يوم ،ونحن نربح شبابا من العالم في قلب ھذه المدينة العظيمة الشريرة
لوس أنجلوس .بدون مساعدي د .كريستوفر ل .كاجان ،لكان كل ذلك مستحيال .أيضا ال بد أن أثني على د .كريجتون ل .تشان
والسيدة إيما ساالزار وشمامستنا ومترجمينا ،الذين بدونھم ال تكون ھذه الخدمة ممكنة!
لقد احتفلنا برأس السنة الصينية في  ٢٩يناير .وعظ نوا سونج في الصباح ود .كريجتون ل .تشان في المساء .أنا أخذت
عائلتي إلى بورتو فاالرتا ،بالمكسيك في إجازة في أبريل ،مع ابني روبرت وجين والطفلة ھنا ،وابني ويسلي ووالدة إليانا وإليانا
وأنا .لقد كان وقتا رائعا والجو دافئ ومريح .د .روبرت ل .سمر والذي توفي عن عمر  ٩٤عاما في ديسمبر  ،٢٠١٦فاجأني بأن
ترك كل كتبه لنا لنبيعھا على موقعنا اإللكتروني .ھذا ھو المكان الوحيد الذي يمكن لكتب د .سمر الكثيرة أن تباع فيه -
 .www.sermonsfortheworld.comانظروا اإلعالن ذا الخلفية السوداء في الصفحة األولى .لقد ركزنا على النھضة منذ
أغسطس وحتى الخريف .أنا وعظت أكثر من أربعين مرة ،ليلة تلو ليلة ،بينما تنازل الرب إلينا وتغير الكثيرون ،وانتعش آخرون.
ھذه ھي السنة الثانية التي تنازل فيھا الرب إلينا وبارك كنيستنا بأوقات انتعاش! نحن نصلي من أجل المزيد من النھضة في العام
المقبل! أصبح تيموثي ،ابن د .تشان مرشحا للشموسية وھو وعظ عظة قوية صباح األحد في احتفال وسط الخريف الصيني في ٨
أكتوبر .أنا أنوي كتابة كتاب عن موضوع النھضة في العام المقبل ،بعد صدور سيرتي الذاتية .رجاء صلوا من أجل ھذا المشروع.
غدا عيد الشكر ،وقد دعت زوجتي أربعين شخصا لالحتفال معنا في منزلنا .صالتنا أن المسيح يكون حاضرا في بيوتكم
في ھذا الموسم الجميل للميالد والمملوء بالمعاني .الرب يبارككم جميعا!

في المسيح يسوع،

ر .ل .ھايمرز ،االبن،
دكتوراه في الخدمة والالھوت واألدب،
فيلبي ١٣ :٤

اكتشف لماذا ذھب  ١٢٠٠٠٠راعي إلى صفحتنا اإللكترونية
ِ
في العام الماضي .إنھا تقدم مئات من العظات المكتوبة في
 ٣٦لغة ،وعظات مرئية في ثالث لغات .انظر العظات
المكتوبة إن كنت مثلي – واعظ أحيانا يتوقف أمام تحضير
عظة من آن آلخر .حوالي مليون ونصف شخص )يشملون
 ١٢٠٠٠٠واعظ( يجدون عونا من ھذه العظات كل عام على
موقع WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM
الجد ھايمرز وحفيدته الجميلة ھنا!

د .ھايمرز وقد بدا عليه االندھاش إذ رأى الرقم  ٧٦على كعكة
عيد ميالده

السيدة أريندوندو والسيدة ھايمرز ،وروبرت ليزلي يحمل الطفلة ھنا،
جين ھايمرز )زوجة روبرت( مع الدكتور ھايمرز في قاعة استقبال الفندق
في بورتو فاالرتا بالمكسيك.

د .ھايمرز يعطي كتابا تفسيريا سكوفيلد لكل ُم َع ﱠمد

د .ھايمرز يعمد األخت بايانج زانج.

الشمامسة الجدد )الصف األمامي( والمعمدين الجدد )الصف الخلفي(

ھَنا ھايمرز مع جدھا األعظم رافايل كويالر من جواتيماال!

موقعنا اإللكتروني يقدم مئات من العظات المكتوبة بالعربية و ٣٥لغة أخرى على
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
أيضا زر موقع كنيستنا
WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM.

عيد ميالد السيدة ھايمرز .د .ھايمرز يطعم ھَنا من كعكة عيد الميالد!

الدكتور والسيدة ھايمرز.

األخ ونستون سونج ،المترجم الصيني )في الوسط( وجون صمويل كاجان )اليسار(
ونوا سونج )اليمين(.

جون صمويل كاجان يعظ في حملة بالھند.

د .ھايمرز وجون صمويل كاجان وخطيبته جولي سيليفاي.

جون صمويل كاجان يعظ في جمھورية الدومينيكان
مع والده د .كاجان يترجم إلى األسبانية.

وقعنا اإللكتروني يقدم مئات من العظات المكتوبة بالعربية و ٣٥لغة أخرى على
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
أيضا زر موقع كنيستنا
WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM.

