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Սիրելի ընկեր:
“Բոլոր Վախերի Դեմ” իմ կյանքի պատմության գիրքը մի քանի օրեր առաջ վերջացրի։ Իմ
գրքի գովաբանողներից մեկը Դկ. Բաբ Ջոնզ III է, որ ինձ “մի մարգարե” կոչեց։ Դկ. Բիլ Մանրոն,
երկու անգամ BBFI նախագահը, ասաց, “Հայմերզը արդի Դանիէլն է։” Եւ Դկ. Հերբերթ Րալինգզը,
BBF-ի պատրիարքի որդին Դկ. Ջան Րալինգզի հիմնադրությունից, ինձ կոչեց, “Մի Բնօրինակ
Ամերիկացի! Մի հեռատես! Նրա կյանքը ցույց է տալիս մի եռանդ որը փոփոխություն կատարել է
ցանկանում։” Դկ. Նիլ Վիվըր, Լուիզիանայի Մկրտչական Համալսարանի նախագահը ասաց, “Մի
հրապուրիչ և հոգեշունչ գիրք, մի քաջ մարդի մասին։” Լուրերի մեկնաբան Դկ. Դան Բոյզը ասաց,
“‘Բոլոր Վախերի Դեմ’ գիրքը բոլորը պիտի կարդան, ոչ թէ միայն քարոզիչները։ Հայմերզը բոլորի
համար օրինակելի է … Նրա պատմությունը այս ժամանակվան մարմնացում է տալիս –
քաջությունով, նվիրվածությունով, և բնավորությունով։” Դկ. Էդի Փուրվանթոն, Ինդոնէզիայում
գտնվող մեր միսոնարը ասաց, “Ես անպայման խորհուրդ կտամ այս գրքի մասին։ Երբ Աստված
մի մարդի հետ է նա երբեք չէ հաղթվելու։ Դկ. Հայմերզը մի հերոս է որ բազում մահաբեր
պատերազմներից է անցել։”
Ջան Քէյգընը մեր հովիվի օգնական Դկ. Քրիստոֆըր Քէյգընի և իր կնոջ Դկ. Ջուդիթ
Քէյգընի որդին է։ Ջանը մինիստրական ինտերն է, և իմ հետ իբրեւ օգնական է աշխատում։ Մեր
եկեղեցում կատարված ամենա հայտնի դեպքերից Ջանի հանձնվելն էր Ավետարանը քարոզելու։
Նա Բայոլա Համալսարանի Թալբոթ դպրոցում գերազանցիկ աշակերտ է։ Ջանը իմ
կենսագրության առաջաբանն է գրել։ Նա գրել է, “Դկ. Հայմերզը միայն Քրիստոսի գործի մասին է
մտածում և եկեղեցում նման է հայտնի մարզիչ, զորավոր քաղաքական և նվաճողի … 77
տարեկանում, քաղցկեղով (թողված վիճակում) և տկարացած բժշկական բուժումներից, շատեր
հանգստի կ՛կոչեին իրենց։ Բայց Դկ. Հայմերզը պատերազմը շարունակում է մեր եկեղեցու և
Աստծո համար! Ես ականատես եմ եղել ինչպես նա իրեն քաշում է դեպի բեմ և քարոզում է։ Թէեւ
գիշեր առաջ շատ քիչ է քնել, և իր ոտքերը հազիվ է իրեն պահում, ու ստամոքսը անհանգիստ
վիճակի մեջ է, նա հաստատ բեմի վրա Քրիստոսով զորացած կանգնում է։ Եւ ինչպես՞ է նա
քարոզում։ Առյուծի պես! Նրա ամենա տկար քարոզը ավելի եռանդուն է քան քո լսած
քարոզներից ուրիշ տեղերում! Այդ պատճառով է որ քարոզիչները աշխարհի տարբեր
երկրներում քարոզում են նրան պատգամեները իրեն բեմից … Այսօր բառ-առ-բառ Դկ. Հայմերզի
պատգամները թարգմանվում են 36 լեզուների …նրա պատգամները Աստծո միջոցով
օգտագործվում է զորավոր ազդեցություն դնելով բոլոր աշխարհի վրա։ Անցած տարվան մեջ 1.5
միլիոն մարդիկ 218 երկրներում նրա պատգամները կարդացել են, դիտել են վիդոները և
հոգեվորվել են նրա քարոզներով www.sermonsfortheworld.com -ի միջոցով ... Դկ. Հայմերզի

կյանքի պատմությունը քեզ ոգեվորելու է ապրել Քրիստոսի համար – որուն նա շատ սիրում և
հավատարմորեն ծառայում է։ Ուրախ եմ հայտնելու որ Դկ. Հայմերզը վերջին քանի շաբաթների
ընթացքում բավականին կազդուրվել է։ Իմ աղոթքն է որ քաղցկեղը չվերադառնա և նա երկար
տարիներ ապրի։”
Դկ. Րաբերթ Լ. Սամները, հանրածանոթ ավետարանիչ և երկար տարիների “Սուրբ
Գրային Ավետարանիչ”-ի խմբագիրը ասաց, “Ես գնահատում և սքանչանում եմ մի մարդով որ
ճշմարտության համար կանգնում է … թէեւ ամեն բան իր հակառակ է։ Րաբերթ Լեսլի Հայմերզը
այդ տեսակի Քրիստոնյա ծառա է Քրիստոսի համար։!” (The Honor Was All Mine: Giants of the
Faith Whose Paths Crossed Mine, 2015, pp. 104, 105)։ Դուք կարող էք իմ կենսագրությունը
պատվիրել, Բոլոր Վախերի Դեմ, զանգահարելով Դկ. Քրիստոֆըր Լ. Քէյգընին (323)735-3320
համարով երբ գիրքը 2018-ի գարնանը տպագրվեց։
Նոա Սանգը մի ուրիշ երիտասարդ է մեր եկեղեցում որ կանչվել է քարոզելու։ Նա շուտով
ավարտելու է քոլեջը և ճեմարան է գնալու։ Նոան Ջան Քէյգընին է օգնելու երբ Ջանը հաջորդելու
է ինձ իբրեւ մեր եկեղեցու հովիւը և ես դառնալու եմ վաստակավոր հովիվ։ Նոան և Ջանը
երկուսն էլ երիտասարդ հիանալի քարոզիչներ են։ Այս տարվա սկզբում Նոան Ինդոնեզիայում և
Չինաստանում քարոզեց։ Ջանը Դոմենիք Հանրապետությունում քարոզեց և երկու
ավետարանչական արշավներ ունեցավ Հնդկաստանում։ Մյուս տարի Հունվարին Ջանը և Նոան
Դկ. Քէյգընի հետ միասին Աֆրիկա են ճամփորդելու, ուր քարոզելու են Ուգանդայում, Քէնյաում
և Րոանդայում։
Մենք այս տարվա սկզբում ավելացրեցինք Մարաթի (Հնդկական մի ուրիշ լեզու) և Քրէօլէ
(Հայիթի լեզուն)։ Ուրեմն մեր բառ-առ-բառ քարոզները 36 լեզուներով գտնվում են մեր
համացանցի մեջ!
Ես և կինս Իլիանան մեր ամուսնության 35-րդ տարեդարձը տոնեցինք Սեպտեմբեր
ամսում։ Իլիանան մեր եկեղեցու երիտասարդ կանանց պատասխանատուն է։ Նա շատ հաջող
աշխատանք է տանում նրանց ուղղորդելով։ Նա ամենա լավ համազգային Քրիստոնյան է որ
մինչև հիմա աշխատել եմ նրա հետ։ Մեծ թվով աղջիկները որ Իլիանան աշխատում է նրանց հետ
Արեվելյան երկներից են և Իլիանան ինքը բնիկ Գուաթմալայից է!
Իմ որդիները Րաբերթը և Ջան Վեսլին մեծ օգնություն են ինձ եկեղեցում։ Փետրվարին մեր
թոռնիկ Սարան է ծնվելու մեր որդուն Րաբերթին և կնոջը Ջինին։ Նրանց աղջիկը Հանան արդեն
երկու տարեկան է լինելու։ Նա քայլում և խոսում է – և հիանալի մի երեխա է, երբ ինձ տեսնում է
սիրում է ինձ համբուրել! Նա իմ սրտին ուրախություն է պատճառում!
Նոյեմբերին, 13 երիտասարդների մկրտեցի, բոլորը բացի երեքը այս աշխարհից փրկվեցին
– Դանի Քարլոս, Թիմըթի Չան, Ջոզեֆ Գանգ, Ջուդի Լի, Թամաս Լուանգ, Եօանա Սուքամօթօ, Մին
Վու, Թամ Ժիա, Ջէսիքա Եին, Այաքօ Զաբալգա, Ալիսիա Զաքամիթսին, Ջէս Զաքամիթսին և
Բաիեանգ Ժանգ։ Նրանց անուններից կարելի է հասկանալ որ նրանք զանազան ազգերից
Քրիստոնյաներ են։ Մենք շատ ենք պարծենում որ մեր Լոս Անջելեսում գտնվող եկեղեցում 20
տարբեր ազգերից անդամներ ունենք! Նոյեմբեր ամսում նաև 5 երիտասարդների սարգավակ
ձեռնադրեցինք – Ահարոն Եանսին, Քիու Դօնգ Լի, Ջաք Գան, Նոա Սանգ և Ջան Սամուէլ Քէյգըն։
Հետեվելով սկզբնական եկեղեցու օրինակին, Ջանը հովիվ ընտրվելուց առաջ նախ ձեռնադրվեց
իբեւ սարգավակ, երբ նա մի քանի տարիներց հետո համալսարանը ավարտի մեր եկեղեցու
հովիվն է ձեռնադրվելու։ Ջանը շատ անգամներ Կիրակի առավոտյան քարոզներն է բերում
բազում երիտասարդ այցելողներին, ամեն շաբաթ։ Նա ծառայության մեջ իմ “որդին” է։ Նրա
քարոզների վիդիոները դիտեք մեր համացանում (www.sermonsfortheworld.com)։ Ես
շարունակելու եմ քարոզել Կիրակի և Շաբաթ երեկոներն մինչև այն ժամանակ որ կարողությանս
մեջ լինի։
Մյուս տարի մենք տոնելու ենք իմ 60-րդ տարեդարձը ծառայության մեջ! Դժվար է
հավատալ ինձ համար որ 60 տարիներ է Ավետարանը քարոզում եմ! Իմ քաղցկեղը նվազած է այս
պահին։ Աղոթեք որ չվերադառնա մինչև իմ 70-րդ տարեդարձ տոնեմ, քարոզել և հովություն անել
Ջանին և Նոային մեր հիանալի եկեղեցում! Իլիանան իմ օգնականն է ծառայության մեջ։ Նա իմ

կողքին աշխատում է ամեն օր, շահելու երիտասարդներին, այս չար և մեծ Լոս Անջելես քաղաքից։
Այս բոլորը առանց իմ օգնական հովիվ Դկ․ Քրիստոֆըր Լ․ Քէյգընին, անկարելի էր լինելու: Հարկ է
հիշել Դկ․ Քրայթըն Լ․ Չանին, և Տիկ․ Էմմա Սալազարին, ու մեր սարգավակներին ու
թարգմանիչներին, առանց նրանց օգնության այս ծառայությունը անկարելի էր լինելու!
Չինական Նոր Տարին տոնեցին Հունվար 29-ին։ Նոա Սանգը առավոտյան ժողովին
քարոզեց և Դկ․ Քրայթըն Լ․ Չանը երեկոյան։ Մենք ընտանիքով Փուէրթո Վայարթա, Մեքսիկո
արձակուրդ գնացինք Ապրիլին, Րաբերթը, Ջինը և մանուկ Հանան, որդիս Վեսլին, Իլիանայի
մայրը Լինդան, Իլիանան և ես։ Գեղեցիկ, տաք և հանգիստ եղանակ էր։ Դկ․ Րաբերթ Լ․ Սամները
որ 94 տարեկան հասակում մահացավ Դեկտեմբեր, 2016, անակնկալի բերեց ինձ իր բոլոր գրքերը
մեզ թողնելով որպեսզի մեր համացանցի մեջ վաճառենք։ Սա միակ տեղն է որ կարելի է Դկ․
Սամների բազում գրքերը գնել – www.sermonsfortheworld.com։ Դիտեք գովազդը առաջին սև էջում։
Մենք վերանորոգության թեմայի մասին շեշտ ունեցանք Օգոստոսից մինչև Աշուն։ Քառասուն
անգամներից ավելի քարոզեցի, բազում գիշերներ, և Տերը իջավ և հուսալից ենք որ շատերը դարձի
եկան, և ուրիշներ վերանորոգվեցին։ Այս երկրորդ տարին էր որ Աստված իջավ և մեր եկեղեցին
օրհնեց մի նոր թարմությունով! Մենք աղոթում ենք ավելի վերանորոգության համար հաջորդ
տարվան մեջ! Դկ․ Չանի որդին Թիմոթին սարգավակության թեկնածու դարձավ և զորավոր մի
քարոզ ներկայացրեց Հոկտեմբեր 8-ի Չինական Աշնանային Փառատոնին։ Ես ծրագրում եմ մի
գիրք գրել վերանորոգության նյութի մասին մյուս տարի, երբ իմ կենսագրության գրքի
տպագրությունը տեղի ունեցավ։ Խնդրում եմ աղոթեք այս ծրագրի համար։
Էգուց Գոհաբանության Տոն է։ Իմ կինը 40 հոգիներից ավելի մարդիկ է հրավիրել մեր տուն
տոնելու։ Մեր աղոթքն է որ Քրիստոս ձեր տան մեջ ներկա լինի այս իմաստալի Ծննդյան
տոնական օրերում։ Աստված ձեզ բոլորին օրհնի!

Հիսուսի անունով

Ր. Լ. Հայմրզ,
D.Min., Th.D., Litt.D.
Փիլիպեցիս 4:13

Հայմերզ պապիկը և քաղցր թոռնիկը, Հանան!

ՏԵՂԵԿԱՑԵՔ ԹԵ ԻՆՉՈՒ 120,000 ՀՈՎԻՎՆԵՐ ՄԵՐ
ՀԱՄԱՑԱՆՑԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԱՆՑԱԾ ՏԱՐԻ։ ԴԱ
ՀԱՐՅՈՒՐԱՎՈՐ ԲԱՌ-ԱՌ-ԲԱՌ ՊԱՏԳԱՄՆԵՐ Է
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ 36ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՎ, և ՎԻԴԷՈՆԵՐ 3
ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՎ։ ԵԹԵ ՀՈՎԻՎ ԵՍ ԿԱՐԴԱ
ՊԱՏԳԱՄՆԵՐԸ , ԵԹԵ ԻՆՁ ՆՄԱՆ ՔԱՐՈԶԻՉ ԵՍ և
ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՌ ԺԱՄԱՆԱԿ “ՄՆԱՑԵԼ” ԵՍ ԻՆՉ
ՔԱՐՈԶԵԼ։ ՄՈՏ 1,500,000 ՄԱՐԴԻԿ (120,000
ՔԱՐՈԶԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ) ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՑԻՐ
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM-ՈՒՄ։

Տիկ.Արեդոնդո, Վեսլի, Տիկ. Հայմերզ, Րաբերէ Լեսլի
Գրկած փոքրիկ Հանային, Ջին Համերզ (Րաբերթի կինը)
Դկ. Հայմերզի հետ Փոէրթո Վայրթայա, Մեքսիկում։

Դկ. Հայմերզը մկրտում է Օր. Բէյեանգ Ժանգին։

Հանա Հայմերզը իր մեծ-մեծպապիկի հետ,
Րաֆաէլ Քյույար, Գուաթմալայից!

Դկ.Հայմերզը անակնկալի է եկած
տեսնելով թիվ 76-ը կարկանդակի վրա!

Դկ. Հայմերզը Սքաֆիլդ Սուրբ Գիրք է
ամեն մեկ մկրտվողին։

Նոր օծված սարգավակներ (առագին շարք)
նոր մկրտվածներ (հետեվի շարքում)։

ՄԵՐ ՀԱՄԱՑԱՆՑԸ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ Է ՀԱՐՅՈՒՐԱՎՈՐ ԲԱՌ-ԱՌ-ԲԱՌ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅԵՐԵՆՈՎ և 35 ՈՒՐԻՇ ԼԵԶՈՒՆՐՈՎ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM։
ՆԱև, ԱՅՑԵԼԵՔ ՄԵՐ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՀԱՄԱՑԱՆՑԸ WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM։

Տիկ.Հայմերզի ծնունդը։ Դկ. Հայմերզը մանուկ Հանային
կարկանդակ է կերցնում!

Դկ. Հայմերզը Ջան Սամուել Քէյգընի
և նշանած Ջուլի Սիվիլէի հետ։

ՋանՍամուելՔէյգընըքարոզելուցԴոմենիկ
Հանրապետությունում իր հոր Դկ. Քէյգընի հետ,
Սպաներեն թարգմանելուց։

Դկ. և Տիկ. Հայմերզը

Պրն.Վինսթըն Սանգը, մեր հինալի Չինացի
թարգմանիչը (կենտրոնում)։ Շրջապատված Ջան
Սամուել Քէյգըն (ձախ) և Նոա Սանգը (աջ)։

Ջան Սամութլ Քէյգընը քարոզելուց ավետարանչության
ժամանակ Հնդկաստանում։

ՄԵՐ ՀԱՄԱՑԱՆՑԸ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ Է ՀԱՐՅՈՒՐԱՎՈՐ ԲԱՌ-ԱՌ-ԲԱՌ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅԵՐԵՆՈՎ և 35 ՈՒՐԻՇ ԼԵԶՈՒՆՐՈՎ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM։
ՆԱև, ԱՅՑԵԼԵՔ ՄԵՐ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՀԱՄԱՑԱՆՑԸ WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM։

