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     ٢٠١٨ديسمبر                                                                                                        
  صديقي العزيز، 

 
" رغم المخاوف" ھي قصة حياتي، والتي نُشرت في أبريل من ھذا العام. من ضمن الذين امتدحوا كتابي، د. بوب جونز 

الثالث، الذي قال إني مثل " نبي من العھد القديم." قال د. بيل منرو والذي رأس دار الكتاب المقدس المعمداني مرتين، " ھايمرز ھو 
دانيال ھذا العصر." دعاني د. ھربرت رولنجز، ابن الصديق الحميم د. جون رولنجز، رئيس مؤسسة رولنجز، " أمريكي أصيل! 
رائي! حياته تبين رغبة في صنع تغيير... من أجل المسيح." قال الكارز دون بويز، " ’رغم المخاوف‘ يجب أن يُقرأ من الجميع 

  الشجاعة، االلتزام والشخصية." –وليس فقط الوعاظ. ھايمرز مثال للجميع... قصته تجسد احتياج ھذه الساعة 
حين أسمع ھؤالء المشاھير من المؤمنين يتكلمون عني ھكذا، أتعجب كيف حدث ھذا. أحيانا أتساءل، " كيف أصبحت 

   شخصا مثل ھذا؟" في بدايات خدمتي، حتى قبل أن أُدعى للوعظ، الرب أعطاني آية لحياتي، 
 

ينِي"   ).١٣: ٤" (فيلبي أَْستَِطيُع ُكلَّ َشْيٍء فِي اْلَمِسيِح الَِّذي يُقَوِّ
 

 عاما، وجدت ھذا الوعد صادقا. في حياتي كلھا، واجھت تحديات كثيرة وأمور محبطة، لكني انتصرت في كل معركة ٦١لحوالي 
ألني كنت دائم االعتماد على يسوع المسيح. بسبب المسيح تغلبت على الكثير من العوائق وصرت إلھاما للماليين من الناس حول 

 العالم. لقد انتصرت في كل معركة ألني كنت أعتمد كليا على يسوع المسيح.
، والتي فيھا وقفت ضد التعاليم الكاذبة في كلية عصمة الكتاب المقدس  ھا أمثلة للمعارك " الكبيرة." كانت ھناك معركة 

الالھوت التي كنت أدرس فيھا والتي احتقَرت الكتاب المقدس. لقد انتصرت في ھذه المعركة ألني اعتمدت بالكامل على المسيح. ثم 
 " تجربة المسيح األخيرة،" فيلما يقول بأن المسيح كانت له عالقة جنسية مع مريم المجدلية. لقد ضد الفيلم الھرطوقيكانت المعركة 

انتصرت في تلك المعركة ألني اعتمدت بالكامل على المسيح. األخبار الزائفة على التلفاز والجرائد أدانتني كمعادي للسامية. لقد 
. المعركة ضد اإلجھاضانتصرت في تلك المعركة وتبرأت تماما من ھذه التھمة، ألني اعتمدت على يسوع المسيح وحده. ثم كانت 

قال القس جون صمويل كاجان، الراعي المساعد، " قاد د. ھايمرز كنيسته في معركة شرسة إلغالق مركزين لإلجھاض. لم يتوقف 
حتى أغلق المركزين تماما وإلى األبد." لقد وقفت في صف يسوع، وقد انتصرنا في ھذه المعركة ألننا اعتمدنا على المسيح. ثم 

 من أعضاء كنيستنا لالنشقاق وكدنا نخسر مبنى الكنيسة. لقد استطعنا ٣٢٠. قاد رجل شرير حاقد إلنقاذ مبنى كنيستناكانت المعركة 
ينِي" أن ننتصر في ھذه المعركة أيضا ألنني  حين أكون في معارك مثل ھذه، أتبين أي ." أَْستَِطيُع ُكلَّ َشْيٍء فِي اْلَمِسيِح الَِّذي يُقَوِّ

ينِي" صف مع الحق وأي صف ضده، ثم آخذ صف الحق، ودائما أنتصر ألنني   :" أَْستَِطيُع ُكلَّ َشْيٍء فِي اْلَمِسيِح الَِّذي يُقَوِّ
  في ھذا الزمن حين يحاول الكثير من الوعاظ أن يبنوا كنائسھم بسرقة أعضاء من كنائس أخرى، لم أضطر لفعل ھذا أبدا 

ينِيألنني كنت دائما أستطيع أن أربح نفوسا من العالم. لماذا؟ ألنني "  ! ھذا ھذا ھو السبب." أَْستَِطيُع ُكلَّ َشْيٍء فِي اْلَمِسيِح الَِّذي يُقَوِّ
ھو السبب أننا نجحنا في أن نأخذ اإلنجيل إلى كل العالم. اليوم مليون ونصف شخص يقرأ عظاتي على موقعنا اإللكتروني في أكثر 

ينِي ألني " – دولة في العالم، بأربعين لغة ٢٢١من   ." أَْستَِطيُع ُكلَّ َشْيٍء فِي اْلَمِسيِح الَِّذي يُقَوِّ
  قال القس جون كاجان، " د. ھايمرز يعرف من الخبرة الطويلة أن األساس المتين الوحيد الذي يستطيع اإلنسان أن يبني 

  اإلنسان يسوع المسيح." –حياته عليه ھو الصخر الثابت 
  قال ابني روبرت، " قليلون فقط ھم الذين استطاعوا أن يفھموا أبي، ألنه ال يفكر مثل اإلنسان العادي. ھو يسير مع هللا." 

ينِيلقد انتصرت في كل معركة حاربت فيھا لسبب واحد أوحد - "  ." لھذا لدينا ھذه الكنيسة. أَْستَِطيُع ُكلَّ َشْيٍء فِي اْلَمِسيِح الَِّذي يُقَوِّ
لھذا حين طلبت من الذين نالوا الخالص بسبب كرازتي أن يقفوا، معظم الحاضرين في الكنيسة وقفوا. فقط اثنين نالوا الخالص في 

 مكان آخر.
 

 
 

 صفحتنا اإللكترونية بھا المئات من العظات مترجمة إلى أربعين لغة
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM. 
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رجل تعثر وتخبط وتكسر ليقوم ثانية ويتغلب على ھايمرز . د"كاجان، . كريستوفر ل. قال شريكي األمين وصديقي د
  ."عوائق مھولة كي يرى الناس أن يسوع المسيح يستطيع أن يساعدھم أيضا

  ."حين يكون هللا مع شخص، ال يمكن أن ينھزم"إدي بوروانتو، . قال د
روبرت ليزلي . رم وأقدر شخصا مستعدا أن يقف للحق، حتى حين تكون كل األمور ضدهأنا أحت"روبرت سمنر، . قال د

  ."ھايمرز، االبن ھو من ھذا النوع من المؤمنين
لقد كان تركيزه باستمرار على رسالة . ھايمرز ھو أفضل كارز سمعه أي منا، خادم أصيل. د"كينت فيلبوت، . قال د

  ."المسيح
رجل شجاع، له قناعات قوية وھو مستعد أن يحارب من أجل ھذه القناعات برغم كل  ھايمرز. د"نيل ويفر، . قال د

  ."الصعوبات
  ."اتبع ھذا الكارز البطل في ھذا العالم الحديث المليء بالنزاعات وجاھد الجھاد الحسن"...فيل جوبل، . قال د
نا أعلم ذلك ألني عملت معه عن قرب أ! ھايمرز رجل نال المستحيل رغم كل المخاوف.د"كاجان، . كريستوفر ل. قال د

  ."ألكثر من أربعين سنة
كاجان على . ل. ك. اكتب إلى د. مقابل عشرة دوالرات فقط" رغم كل المخاوف،"يمكنك الحصول على قصة حياتي 

على الشيك وستحصل على " رسالة عيد الميالد"تأكد من كتابة الكلمات . ٩٠٠١٥، لوس أنجلوس، كاليفورنيا ١٥٣٠٨. ب.ص
  ! رسل عشرة دوالرات واحصل على قصة حياتيأ .دوالرات ١٠تخفيض قيمته 

   !ليكن اسم يسوع مسبحا! ليباركك الرب في رأس السنة أيضا. سأصلي أن يباركك الرب في وقت عيد الميالد
        

 
 في اسم يسوع،                          

 
 
 

   إليانا وابنه روبرت ھايمرز وزوجته. د  
  .وزوجته جين وابنتيه الصغيرتين ھنا وسارة  

    
 
 

 
 
 
 
 
 

  
        ھايمرز، االبن،. ل. ر      
 دكتوراه في الخدمة والالھوت     

     ١٣: ٤فيلبي 
 
 
 
 
 
 

                  

 

  كاسترو، ھايمرز وعم السيدة ھايمرز السيد فرنسيسكو. تاونز الذي علّم                 عائلة دإلمر . الدكتور والسيدة ھايمرز ود        
  .وكارولينا وبريانا الزائرين من جواتيماال، إروين كولر وأنتيون             في مؤتمرنا للكتاب المقدس في إجازة عيد العمال         

 
 

مترجمة إلى أربعين لغةصفحتنا اإللكترونية بھا المئات من العظات   
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM. 
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