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دسامبر٢٠١٨ ،
دوستان عزيز:
"دربرابر تمام ترسھا" داستان زندگی من است که در ماه آوريل امسال به چاپ رسيد .دکتر باب جونز سوم در ميان کسانی
است که از کتاب من تمجيد و تعريف کرد و گفت من مثل "يکی از انبيای عھد عتيق" ھستم .دکتر بيل مونرو که دو مرتبه رياست بی بی
اف آی را برعھده داشته ،گفته" ،ھايمرز مثل دانيال عصر حاضر است ".و دکتر ھربرت راولينگز ،فرزند ريش سفيد بی بی اف دکتر
جان راولينگز و رئيس بنياد راولينگز است ،من را چنين خطاب کرده "يک آمريکايی اصيل! يک دورانديش! زندگی او نشانگر شور و
شوق او به ايجاد تغيير ...بخاطر مسيح است ".مبلغ مذھبی دان بويز گفته" ،کتاب 'دربرابر تمام ترسھا' را ھمه بايد بخوانند ،نه فقط
واعظين .ھايمرز نمونه ای برای ھمه است ...داستان او دربرگيرنده نياز اين زمانه است – يعنی شھامت ،تعھد و منش".
وقتی که می شنوم اين مسيحيان معروف و شناخته شده چنين درباره من صحبت می کنند ،برخی اوقات با خودم فکر می کنم که
چطور اين چيزھا اتفاق افتاد .اغلب با خودم فکر می کنم" ،چطور شد که من چنين آدمی شدم؟" در اوايل رسالتم ،حتی پيش از اينکه
برای موعظه خوانده شوم ،خدا آيه ی زندگی ام را به من داد،
"قوت ھر چيز را دارم در مسيح که مرا تقويت میبخشد" )فيليپيان .(۴:١٣
تقريبا  ۶١سال است که به صحت و درستی اين آيه پی برده ام .در تمام زندگی ام با مشکالت و ناماليمات زيادی روبرو بوده ام .اما از
ھر يک از آنھا پيروز و سربلند بيرون آمدم چون ھميشه به عيسی مسيح کامال تکيه کردم .بخاطر مسيح بود که بر موانع باورنکردنی
چيره شدم و الھام بخش ميليونھا نفر در سراسر جھان شدم .در ھر نبردی پيروز شدم چون کامال بر عيسی مسيح تکيه کردم.
در اينجا به نمونه ھايی از اين نبردھای "بزرگ" اشاره می کنم .نبرد برای خطاناپذيری کتاب مقدس  ،که در آن بايد دربرابر
تعاليم نادرست مدرسه الھياتی که کتب مقدس را تحقير و خوار می کرد می ايستادم .من آن در آن درگيری پيروز شدم چون بطور کامل
بر مسيح تکيه کردم .بعد نبرد عليه فيلم کامال کفرآميز "آخرين وسوسه مسيح" بود ،فيلمی که نشان می داد عيسی با مريم مجدليه روابط
جنسی داشت .من در آن نبرد ھم پيروز شدم چون کامال بر مسيح تکيه کردم .اخبار "قالبی" در تلويزيون و روزنامه ھا من را بعنوان
شخصی ضد سامی )يھودی( محکوم کردند .در آن نبرد ھم پيروز شدم و کامال از آن اتھام تبرئه شدم ،چون بر عيسی مسيح و فقط بر او
تکيه کردم .بعد نبرد عليه سقط جنين پيش آمد .کشيش جان سموئل کيگن ،دستيار من ،گفته" ،دکتر ھايمرز در نبردی تمام عيار کليسايش
را برای بستن دو درمانگاه سقط جنين رھبری کرد .تا وقتی آن دو درمانگاه برای ھميشه بسته نشدند ،او دست از تالش نکشيد ".من از
عيسی طرفداری کردم و در آن نبرد ھم پيروز شدم چون بر مسيح تکيه کرديم .سپس نبرد برای نجات بنای کليسايمان پيش آمد .مردی
گناھکار و خبيث حدود  ٣٢٠تن از اعضای ما را با خود برد و ما تقريبا اين ساختمان کليسا را از دست داديم .اما توانستيم که در اين نبرد
ھم پيروز شويم ،چون " قوت ھر چيز را دارم در مسيح که مرا تقويت میبخشد  ".وقتی درگير چنين کشمکشھايی ھستم ،متوجه می شوم
کدام طرف حق و کدام طرف ناحق است .بعد طرف حق را می گيرم و ھميشه پيروز می شوم ،چون " قوت ھر چيز را دارم در مسيح که
مرا تقويت میبخشد".
در اين زمان ،درحاليکه بسياری از واعظين با ربودن اعضای ديگر کليساھا سعی در بنا کردن کليسای خودشان دارند ،من
ھيچوقت الزم نداشتم چنين کاری انجام بدھم چون اين توانايی را داشتم که مردم را از اين دنيا صيد کنم .چرا؟ چون " قوت ھر چيز را
دارم در مسيح که مرا تقويت میبخشد  ".به اين دليل ! به اين دليل است که ما در نبرد اشاعه انجيل به اقصی نقاط جھان پيروز ھستيم.
امروز  ١٫۵ميليون نفر خطابه ھای من را در بيش از  ٢٢١کشور جھان و به  ۴٠زبان می خوانند – چون " قوت ھر چيز را دارم در
مسيح که مرا تقويت میبخشد".
کشيش جان کيگن گفته" ،دکتر ھايمرز بواسطه تجربه زيادش می داند که تنھا زيربنای مطمئنی که می توان روی آن زندگی را
بنا کرد آن صخره محکم است – يعنی شخص مسيح عيسی".
پسرم رابرت گفته" ،کم ھستند کسانی که قادر به درک پدرم باشند ،چون او مثل آدمھای معمولی فکر نمی کند .او با خدا قدم
برمی دارد ".من به يک دليل در ھر نبردی که جنگيدم پيروز شده ام – " قوت ھر چيز را دارم در مسيح که مرا تقويت میبخشد  ".به
اين خاطر است که ما اين کليسا را داريم .به اين دليل است که وقتی خواستم کسانی که با موعظه من نجات پيدا کردند بايستند ،تقريبا ھمه
ايستادند .فقط دو نفر بودند که در مکانی ديگر نجات پيدا کرده بودند.
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دوست و شريک امين من ،دکتر کريستوفر ل .کيگن ،گفته" ،دکتر ھايمرز مردی است که سکندری خورد ،کوبيده و خرد شد،
تا برپا خيزد و بر موانع بسيار چيره شود و تا به ديگران نشان دھد که عيسی مسيح می تواند به آنھا نيز کمک کند".
دکتر ادی پوروانتو گفته" ،وقتی خدا با کسی است ،او را نمی توان شکست داد".
دکتر رابرت ل .سامنر گفته" ،من از کسی که حاضر است برای حقيقت بايستد و از آن دفاع کند ،حتی علی رغم تمام
مخالفتھا ،قدردانی می کنم و او را تحسين می کنم .رابرت لسلی ھايمرز يک چنين شخص مسيحی است".
دکتر کنت فيلپات گفته" ،دکتر ھايمرز بھترين واعظی بود که ما می شناختيم ،يکی از آن 'مردان قديمی' اصيل .تمرکز او
ھميشه ]روی[ پيام مسيح بوده است".
دکتر نيل ويور گفته" ،دکتر ھايمرز يک مرد شجاع است که اعتقادات محکمی دارد و ]حاضر[ است علی رغم تمام مشکالت
بخاطر آن اعتقادات بجنگد".
دکتر فيل گابل گفته ..." ،اين واعظ بزرگ قھرمان را در ميدان گالدياتوری اين دنيای معاصر ھمراھی کنيد تا مثل او بتوانيد
جنگ نيکوی ايمان را بجنگيد".
دکتر کريستوفر ل .کيگن گفته" ،دکتر ر .ل .ھايمرز مردی است که ناممکن را ممکن ساخته – دربرابر تمام ترسھا! می دانم،
چون بيش از چھل سال از نزديک با او کار کرده ام".
می توانيد يک نسخه از زندگينامه من با عنوان "دربرابر تمام ترسھا" را به قيمت  ١٠دالر تھيه کنيد .لطفا به دکتر ک .ل.
کيگن به صندوق پستی  ،١۵٣٠٨لس آنجلس ،کاليفرنيا ،کد پستی  ٩٠٠١۵بنويسيد .حتما عبارت "نامه کريسمس" را روی برگه چکتان
مرقوم بفرماييد و يک تخفيف  ١٠دالری بگيريد .مبلغ  ١٠دالر را بفرستيد و داستان زندگی من را بخوانيد!
از خدا می طلبم و دعا می کنم تا شما را در اين ايام ميالد مسيح برکت بدھد .و ھمينطور در سال نو ھم برکاتش شامل حالتان
بشود! جالل بر عيسی مسيح باد!
ارادتمند شما در نام عيسی،

ر .ل .ھايمرز،
دکترای کھانت ،الھيات و ادبيات
فيليپيان ۴:١٣
دکتر ھايمرز با ھمسرش آيلينا ،پسرش رابرت،
جين خانم رابرت و دو دختر بچه رابرت،
حنا و سارا

دکتر ھايمرز و خانمش با دکتر المر ل .تاونز،
که در آخرھفته روز کارگر در کنفرانس کتاب مقدس
درس داد.

خانواده ھايمرز ھمراه با عموی خانم ھايمرز
فرانسيسکو کاسترو ،کارولينا ،بريانا مھمانانمان از
گواتماال ،اروين سوالر و آنتوان.
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