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Դեկտեմբեր, 2018
Սիրելի ընկեր:
“Բոլոր Վախերի Դեմ” գիրքը իմ կյանքի պատմությունն է, որը տպագրվեց այս տարի,
Ապրիլ ամսում։ Իմ գրքի գովաբանողներից մեկն էր Դկ. Բաբ Ջոնզ III-ը, ասելով թե ես “Հին
Կտակարանի մարգարեների” նման եմ։ Դկ. Բիլ Մոնրոն, երկու անգամներ BBFI նախագահը
ասեց, “Հայմերզը ներկա ժամանակների Դանիելն է։”
Եւ Դկ. Հերբերթ Րաոլինգը, BBF
պատիրարք, Դկ. Ջան Րաոլինգի որդին, և Րաոլինգի հիմնարկության ղեկավարը, ինձ կոչել է,
“Բուն Ամերիկացի! Տեսիլքով մի մարդ! Նրա կյանքը ցույց է տալիս եռանդ, փոփոխություն
ստեղծելու ... Քրիստոսի համար։” Ավետարանիչ Դան Բոյզը ասել է, “‘Բոլոր Վախերի Դեմ’ գիրքը
ոչ միայն քարոզիչները պիտի կարդան, այլ բոլորը։ Հայմերզը օրինակ է բոլորի համար … Նրա
պատմությունը պարունակում է այս ժամանակվա կարիքը – քաջություն, նվիրվածություն, և
բնավորություն։”
Երբ լսում եմ այս հայտնի Քրիստոնյաները իմ մասին այդպես բաներ են ասում, հաճախ
մտածում եմ ինչպես այդ բոլորը պատահեց։ Զարմանում եմ թե, “Ինչպես՞ այսպես մի անձ
դարձա։” Իմ ծառայությանս սկզբնական շրջանում, նախքան քարոզելու կանչվելը, Աստված իմ
կյանքի համարը տվեց,
“Ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։”
(Փիլիպպեցիս 4:13)
Մոտ 61 տարիներ է որ այս խոստումը ճշմարիտ եմ գտնում։ Բոլոր կյանքում պայքարներ ու
նահանջներ եմ ունեցել։ Բայց բոլոր պատերազմները հաղթահարել եմ որովհետեւ միշտ
կատարելապես Հիսուս Քրիստոսին եմ հենվել։
Քրիստոսի օգնությամբ, անհավատալի
արգերքներից եմ անցել և ներշնչման աղբյուր եմ դարձել միլիոնավոր մարդկանց համար
աշխարհում։ Ես ամեն պատերազմ հաղթել եմ որովհետեւ լրիվորեն Հիսուս Քրիստոսին եմ
հենվել։
Սրանք օրինակներ են “մեծ” պայքարների։ Սուրբ Գրքի անսխալության մասին մի
պայքար տեղի ունեցավ, որում ես պիտի սխալ ուսուցմունքների դեմ կանգնեի իմ ճեմարանում,
որտեղ Սուրբ Գիրքը ստորացնում էին։
Կատարելապես Քրիստոսին հիմնվելով, պայքարը
շահեցի։ Ապա մեջտեղ եկավ պայքար ահավոր հայհոյական ֆիլմի դեմ, “Քրիստոսի Վերջին
Փորձությունը,” մի ֆիլմ որ ցույց էր տալիս Հիսուս Մարիամ Մագդաղենացու հետ է եղել։
Պայքարը շահեցի որովհետեւ կատարելապես Քրիստոսին է ապավինել։ “Սուտ” լրատուները
հեռատեսիլում ու թերթերում դատապարտեցին ինձ, անվանելով ինձ հակա - Հրյա։ Ես
պատերազմը շահեցի, և այդ բոլոր դատապարտություններից արդարացա, որովհետեւ միայն ու
ՄԵՐ ՀԱՄԱՑԱՆՑԸ ՀԱՐՅՈՒՐԱՎՈՐ ԲԱՌ-ԱՌ-ԲԱՌ ՊԱՏԳԱՄՆԵՐ Է ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ
ՔԱՌԱՍՈՒՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՎ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM ՀԱՍՑԵՈՎ։

միայն Հիսուս Քրիստոսին էի ապավինել։ Ապա մանուկների վիժման դեմ պայքարը տեղի
ունեցավ։ Պատվելի Ջան Սամուել Քէյգընը, իմ օգնականը, ասաց, “Դկ. Հայմերզը իր եկեղեցուն
առաջնորդելով, երկու վիժման կլինիկ փակեց։ Նա չ՛դադարեց մինչև այդ երկու կլինիկները
մշտապես փակվեցին։” Ես Հիսուսի հետ կանգնեցի, և այդ պայքարը շահեցի որովհետեվ
Քրիստոսին ապավինեցի։ Ապա մեր եկեղեցու շենքի ազատագրման պայքարը մեջտեղ եկավ։
Մի չար և մեղավոր մարդ մեր եկեղեցու անդամներից 320 հոգիներ գողացավ և մեր եկեղեցին
փակման եզրին հասցրեց։ Մենք այս պայքարն էլ շահեցինք, որովհետեւ “Ամեն բան կարող եմ
ինձ զորացնող Քրիստոսով։” Երբ այսպիսի մի պատերազմների մեջ եմ ընկնում, զանազանում եմ
որն է ճիշտ կողմը և որն է սխալը։ Ապա կողմնաորոշում եմ անում, և միշտ շահում եմ “Ամեն
բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։”
Այս ժամանակներում, երբ ուրիշ հովիվներ փորձում են իրենց եկեղեցին կազմեն, ուրիշ
եկեղեցիների անդամներին գողանալով, մենք երբեք պետք չենք ունեցել այդ անել, որովհետեւ
կարողացել ենք կորած հոգիներ շահել աշխարհից։ Ինչու՞։ Որովհետեւ “Ամեն բան կարող եմ
ինձ զորացնող Քրիստոսով։” Այդ պատճառով! Այդպիսով ենք կարողացել հաղթանակը շահել
Բարի Լուրը բոլոր աշխարհին ծանոթացնել։ Այսոր 1.5 միլիոն մարդիկ իմ պատգամները
կարդում են 221 երկրներում, 40 լեզուներով – որովհետեւ “Ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող
Քրիստոսով։”
Պատվելի Ջան Քէյգընը ասաց, “Դկ. Հայմերզը երկար փորձառությունների հիման վրա,
գիտի որ միայն ճշմարիտ կյանքի Հաստատուն Ժայռը – Հիսուս Քրիստոսն է։ ”
Իմ որդին Րաբերթը ասաց, “Միայն մի քանի մարդիկ են կարողացել իմ հորը հասկանալ,
որովհետեւ նա հասարակ մարդու պես չէ մտածում։ Նա Աստծո հետ քայլում է։” Ես բոլոր
պայքարներում հաղթական եմ եղել միայն մեկ պատճառով – “Ամեն բան կարող եմ ինձ
զորացնող Քրիստոսով։”
Այդ պատճառով է որ այս եկեղեցին ունենք։ Այդ պատճառով է
նրանցից որ իմ քարոզչությունով են փրկվել հարցրի ոտքի կանգնեն, և համարյա բոլորը
կանգնեցին։ Միայն երկու անձինք ուրիշ տեղ են փրկվել։
Իմ հավատարիմ գործակից և ընկեր, Դկ. Քրիստափոր Լ. Քէյգընը, ասաց, “Դկ. Հայմերզը
մի մարդ է որ սայթաքել, վիրավորվել ու կոտրվել է, բայց ոտքի է կանգնել և հսկա արգելքներից է
անցել, մարդկանց ցույց տալու որ Հիսուս Քրիստոս նրանց էլ է կարող օգնել։”
Դկ. Էդի Փուրվանթոն ասաց, “Երբ Աստված մի մարդի հետ է, նա չէ հաղթվելու։”
Դկ. Րաբերթ Լ. Սամները ասաց, “Ես գնահատում եմ մի մարդու որ պատրաստ է
ճշմարտության համար կանգնել, թեկուզ ամեն բան իր հակառակ է։ Րաբերթ Լեզլի Հայմերզը,
այդ տեսակ մի Քրիստոնյա է։”
Դկ. Քենթ Ֆիլփաթը ասաց, “Դկ. Հայմերզը ամենա լավ քարոզիչներից մեկն է, մի անկեղծ
ու հին ժամանակների պես մի մարդ։ Նրա պատգամի կենտրոնացումը միշտ Քրիստոսի [վրա]
է եղել։”
Դկ. Նիլ Վիվըրը ասաց, “Դկ. Հայմերզը մի քաջ մարդ է, որ զորավոր համոզումներ ունի, և
[պատրաստ է] այդ համոզումների համար պատերազմել բոլոր տարորինակ պայմաներում
հանդերձ։”
Դկ. Ֆիլ Գոբելը ասաց, “... այս չեմպիոն քարոզիչին հետեվեցեք, այս ժամանակների
գլադիաթորական աշխարհում, պատերազմելու նրա պես, հավատքի բարի պատերազմը։”
Դկ. Քրիստոֆըր Լ. Քէյգընը ասա, “Դկ. Ր. Լ. Հայմերզը, մի մարդ է որ անկարելիին է
հասել – բոլոր վախերի դեմ! Գիտեմ, որովհետեւ նրա հետ քասառուն տարիներ մոտիկից
աշխատել եմ։”

ՄԵՐ ՀԱՄԱՑԱՆՑԸ ՀԱՐՅՈՒՐԱՎՈՐ ԲԱՌ-ԱՌ-ԲԱՌ ՊԱՏԳԱՄՆԵՐ Է ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ
ՔԱՌԱՍՈՒՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՎ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM ՀԱՍՑԵՈՎ։

Դուք կարոզ էք նրա կենսագրությունը, “Բոլոր Վախերի Դեմ,” գիրքը գնել միայն $10.00ով։ Գրելով Դկ. Ս. Լ. Քէյգընին այս հասցեով P.O. Box 15308, Los Angeles, California 90015։
ԱՆՊԱՅՄԱՆ ԳՐԵՔ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԲԱՌԵՐԸ “CHRISTMAS LETTER” ՁԵՐ ՉԵՔԻ ՎՐԱ ԵՒ $10.00
ԶԵՂՃ ԷՔ ՍՏԱՆԱԼՈՒ։ $10.00 ուղարկեք և իմ կյանքի պատմությունը ստացեք!
Կ՛աղոթեմ որ Աստված ձեզ բոլորին Քրիստոսի ծննդյան տոնի օրերում օրհնի։ Նաև
Տերն օրհնի ձեզ գալիք Նոր Տարում և թույլ տվեք որ Քրիստոս փառավորվի ձեր կյանքում!
Հարգանոք, Հիսուսի անունով,

Ր. Լ. Հայմերզ,
D.Min., Th.D., Litt.D.
Փիլիպպեցիս 4:13
Դկ. Հայմերզը իր կնոջ Իլիանայի, իր որդի
Րաբերթի, Րաբերթի կնոջ Ջին, և նրանց երկու
մանուկ աղջիկների Հանայի և Սարայի հետ։

Հայմերզ ընտանիքը Պրն.Հայմերզի հորեղբայր
Ֆրանսիսկո Քաստրո, Կարոլինա, Բրիանա,
այցելողներ Գուաթմալայից, Էրվին Քուէլար
Եւ Անտիոն։

Դկ. և Տիկ. Հայմերզը Դկ. Լ. Թաոնզի հետ,
նա մեր Բանվորների տոնի շաբաթավերջում
Սուրբ Գրքի համագումարում դասավանդեց։

ՄԵՐ ՀԱՄԱՑԱՆՑԸ ՀԱՐՅՈՒՐԱՎՈՐ ԲԱՌ-ԱՌ-ԲԱՌ ՊԱՏԳԱՄՆԵՐ Է ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ
ՔԱՌԱՍՈՒՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՎ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM ՀԱՍՑԵՈՎ։

