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 2018דצמבר,              
 

  ידידי היקר:
 

"כנגד כל הפחדים" הוא סיפור חיי, שיצא לאור באפריל השנה.  בין המשבחים את ספרי היה גם ד"ר בוב ג' ונס השלישי, 
, אמר, "היימרס הוא דניאל המודרני".  וד"ר BBFIשאמר שאני כמו "נביא מהתנ"ך".  ד"ר ביל מונרו, שכיהן פעמיים כנשיא ה- 

 ד"ר ג' ון רולינגס, והעומד בראש קרן רולינגס, כינה אותי, "אמריקאי אמיתי!  איש חזון!  BBFהרברט רולינגס, בנו של פטריארך ה- 
חייו מקרינים תשוקה לעשות שינוי...למען המשיח".  האוונגליסט דון בויס אמר, "' כנגד כל הפחדים' מיועד לכל אחד, ולא רק 

  אומץ, מחויבות ואופי".–למטיפים.  היימרס הוא דוגמא לכולם...סיפורו מגלם בתוכו את צו השעה 
כאשר אני שומע את המשיחיים המפורסמים האלה מדברים עלי ככה, אני תוהה לעיתים כיצד זה קרה.  אני תמיד תוהה, 

 "כיצד נהייתי אדם כזה? "  בתחילת שירותי, אפילו לפני שנקראתי ללמד, אלוהים נתן לי את פסוק חיי,
 

   ).13" (פיליפים ד' הנותן לי כח כל אוכל בעזרת המשיח את"
 

 שנה ראיתי שההבטחה הזו אמת היא.  כל חיי התמודדתי עם אתגרים ומכשולים.  אבל ניצחתי בכל הקרבות בגלל 61למשך קרוב ל- 
שתמיד הייתי תלוי לחלוטין בישוע המשיח.  בזכות המשיח התגברתי על מכשולים יוצאי דופן והפכתי להיות מקור השראה למיליוני 

 אנשים ברחבי העולם.  ניצחתי בכל הקרבות בגלל שהייתי תלוי לחלוטין בישוע המשיח.
, שבו היה עלי להתייצב נגד תורות המאבק במטילים ספק באמיתות התנ"ךאלה רק דוגמאות לקרבות ה"גדולים".  היה את 

השקר בסמינר שלי, שהפחיתו מערכם של הכתובים.  ניצחתי בקרב ההוא בגלל שלחלוטין הייתי תלוי במשיח.  אחר כך היה את 
", שהראה את ישוע מקיים יחסי מין עם מרים המגדלית.  ניצחתי The Last Temptation of Christ "המאבק בסרט הנאצה הנורא

במאבק ההוא כי הייתי תלוי לחלוטין במשיח.  ה"פייק ניוז" בטלוויזיה ובעיתונות האשימו אותי בתור אנטישמי.  ניצחתי בקרב הזה, 
.  העוזר שלי, רב. ג' ון המאבק בהפלותושמי טוהר לחלוטין מכל אשמה, בגלל שהייתי תלוי בישוע המשיח, ורק בו.  ואז היה את 

סמואל, אמר, "ד"ר היימרס הוביל את קהילתו למאבק חסר פשרות על מנת להביא לסגירתן של שתי קליניקות שהתבצעו בהן הפסקות 
הריון.  הוא לא הפסיק עד ששתי הקליניקות האלה נסגרו לתמיד".  עמדתי עם ישוע, וניצחנו במאבק הזה בגלל שהיינו תלויים 

 מחברי הקהילה שלנו וכתוצאה 320.  אדם חוטא ורשע לקח איתו המאבק להציל את בניין הקהילה שלנובמשיח.  אחר כך היה את 
".  כאשר אני נמצא הנותן לי כח כל אוכל בעזרת המשיח אתמכך כמעט איבדנו את בניין הקהילה.  גם בקרב הזה הצלחנו לנצח, כי "

כל אוכל בעזרת  אתבמאבק מעין זה, אני מזהה מהו הצד הנכון ומהו הצד הלא נכון.  ואז אני בוחר בצד הנכון, ותמיד מנצח, כי "
 ".הנותן לי כח המשיח

בימים אלו, שבהם מטיפים רבים מנסים לבנות את הקהילות שלהם על ידי ניוד חברים מקהילות אחרות, מעולם לא נדרשתי 
!  בגלל זה".  הנותן לי כח כל אוכל בעזרת המשיח אתלכך, משום שיכולתי להרוויח נפשות של אנשים אובדים מהעולם.  מדוע?  כי "

 מדינות קוראים את הדרשות באתר שלנו 221 מיליון גולשים מ- 1.5בגלל זב ניצחנו במאבק להביא את הבשורה לעולם כולו!  היום 
 ".הנותן לי כח כל אוכל בעזרת המשיח את כי "– שפות 40ב- 

רב. ג' ון קייגן אמר, "מניסיונו רב השנים ד"ר היימרס יודע שהסלע האיתן הוא היסוד היחידי שעליו בטוח לבנות את החיים 
  זהו ישוע המשיח".–

בני רוברט אמר, "רק אנשים מעטים הבינו את אבי, בגלל שהוא לא חושב כמו אדם ממוצע.  הוא מתהלך עם אלוהים".  
"  זו הסיבה שיש לנו את הקהילה שלנו.  הנותן לי כח כל אוכל בעזרת המשיח את "–ניצחתי בכל קרב שנלחמתי בו מסיבה אחת בלבד 

    זו הסיבה שכאשר אני מבקש שכל מי שנושע מהלימוד שלי יעמוד, כמעט כולם עומדים.  רק שני אנשים נושעו במקום אחר.
שותפי וחברי הנאמן, ד"ר כריסטופר ל. קייגן, אמר, "ד"ר היימרס הוא אדם שנכשל, נפגע ונשבר, אסף את עצמו והתגבר 

   על מכשולים עצומים כדי להראות לאנשים שישוע המשיח יכול לעזור גם להם".
 

 באתר שלנו נמצאים מאות מסרים שתורגמו מילה במילה 
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   ."אי אפשר להביס אותו, כשאלוהים נמצא עם מישהו", ר אדי פורוונטו אמר"ד
רוברט לסלי .  אם כל הסיכויים נגדו גם, אני מעריך ומוקיר אדם שמוכן לעמוד עבור האמת", סאמנר אמר. ר רוברט ל"ד

 ."הזה זןהוא משיחי מה וניור'גהיימרס 
  .'הימים ההם'של  תייאיש אמ, אי פעם שמעתנו ימאר היימרס היה המטיף הטוב ביותר שמישהו "ד", ר קנט פילפוט אמר"ד

  ."הוא תמיד התרכז במסר של המשיח
הוא אדם אמיץ אשר קיבל קריאה ברורה ונלחם כנגד כל הסיכויים על מנת לממש ר היימרס "ד", ר ניל וויבר אמר"ד

  ."אותה
את המלחמה הטובה של , כמוהו, לכו אחרי המטיף האלוף הזה וצאו לעולם המודרני הגלדיאטורי להילחם"..., ר פיל גובל אמר"ד

  ".  האמונה
אני !  כנגד כל הפחדים –וניור הוא אדם שהשיג את הבלתי אפשרי 'היימרס ג. ל. ר ר"ד", קייגן אמר. ר כריסטופר ל"ד

  ".במשך יותר מארבעים שנהיודע את זה כי עבדתי יחד איתו 
 -קייגן ל. ל. ר כ"כתבו לד.  בלבד$ 10תמורת , "כנגד כל הפחדים", אתם יכולים לקבל עותק של האוטוביוגרפיה שלי

P.O. Box 15308, Los Angeles, California 90015 . אל תשכחו לכתוב את המילים" "CHRISTMAS LETTER על
  !ותקבלו את סיפור חיי$ 10שלחו . הנחה$ 10ק שלכם כדי לקבל 'הצ

 !הללו את ישוע המשיח!  מאחל שהוא יברך אתכם גם בשנה החדשה. אתפלל שאלוהים יברך את תקופת חג המולד שלכם
 
 

     ,שלכם בשם ישוע

 

      
  
  
  
  
  

  

  ין אשתו 'ג, בנו רוברט, ר היימרס עם אשתו אליאנה"ד                   
 .חנה ושרה, ושתי בנותיו הפעוטות של רוברט, של רוברט          

 
   
 

 

,וניור'גל היימרס . ר                        
  תיאולוגיה וספרות, ר לשירות"ד                

  13' פיליפים ד                
 

 
 

               
  

   פרנסיסקו, היימרס' משפחת היימרס יחד עם דודה של גב          שלימד בכנס             , טאונס. ר אלמר ל"יחד עם ד היימרס' ר וגב"ד          
  שהגיעו לבקר מגואטמלה, בריאנה, קרולינה, קסטרו .                                               ך שלנו בסוף השבוע של הלייבור דיי"התנ          

 .   ווין קיולר ואנטיוןאר                                                                                                                  
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