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Αγαπητέ Φίλε:
Πόσο μεγάλες είναι οι δοκιμασίες που υποφέρουμε, και πόσο μεγαλύτερη είναι η καλοσύνη του Θεού!
Φέτος τον Ιανουάριο η ευσεβής και αγαπητή μου σύζυγος Ιλιάνα βρέθηκε θετική στον κορωνοϊό. Νόμιζα ότι μπορεί
να πεθάνει. Η εκκλησία μας προσευχήθηκε γι’ αυτήν πολλές φορές. Ποιμένες και άλλοι Χριστιανοί σε όλον τον
κόσμο προσευχήθηκαν επίσης γι’ αυτήν και της έστειλαν μηνύματα παρηγοριάς και υποστήριξης. Ένας κήρυκας στο
Πακιστάν τής τηλεφωνούσε κάθε πρωί απ’ την άλλη άκρη του κόσμου! Ο Θεός απάντησε, και η γυναίκα μου
ανάρρωσε πλήρως! Ευχαριστώ όλους όσους προσευχήθηκαν γι’ αυτήν.
Το εδάφιο επάνω στο οποίο στηρίζω τη ζωή μου είναι το Φιλιππησίους δ΄. 13. Θα σας το δώσω μαζί με το
προηγούμενο εδάφιο. Η Βίβλος λέει,
«Ἐξεύρω νὰ ταπεινόνωμαι, ἐξεύρω καὶ νὰ περισσεύωμαι· ἐν παντὶ τόπῳ καὶ κατὰ
πάντα εἶμαι δεδιδαγμένος καὶ νὰ χορτάζωμαι καὶ νὰ πεινῶ, καὶ νὰ περισσεύωμαι
καὶ νὰ ὑστερῶμαι· τὰ πάντα δύναμαι διὰ τοῦ ἐνδυναμοῦντός με Χριστοῦ»
(Φιλιππησίους δ΄. 12, 13).
Ο Χριστός ενίσχυσε εμένα και την Ιλιάνα στον καιρό της αρρώστιάς της. Και ο Χριστός μάς ενισχύει καθώς
χαιρόμαστε και ευχαριστούμε τον Θεό που τη θεράπευσε. «Τὰ πάντα δύναμαι διὰ τοῦ ἐνδυναμοῦντός με Χριστοῦ.»
Στις 24 Μαρτίου, η μεσεγγύηση έκλεισε τελικά με την πώληση του παλιού μας κτιρίου στο κέντρο του Λος
Άντζελες. Το κτίριο ανήκει τώρα σε μια κορεατική εκκλησία. Τα χρήματα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του
νέου κτιρίου της εκκλησίας μας στο Σαν Γκάμπριελ. Ο Τζακ Νιαν θα είναι ο ποιμένας της νέας εκκλησίας που
λέγεται «Το Κινεζικό Μπάπτιστ Τάμπερνακλ του Ευρύτερου Λος Άντζελες» (The Chinese Baptist Tabernacle of
Greater Los Angeles).
Στις 11 Απριλίου βρεθήκαμε όλοι στο πολυτελές ξενοδοχείο Beverly Hilton για να γιορτάσουμε τα 80α
γενέθλιά μου, που ήταν την επόμενη μέρα. Πολλές ευχές γενεθλίων ήρθαν από κήρυκες και Χριστιανούς σε όλον τον
κόσμο. Ο γιος μας, Ρόμπερτ Λέσλι, πλήρωσε για το δείπνο και όλα όσα σχετίζονταν με την εκδήλωση. Ο Ρόμπερτ
είναι σοφός και επιτυχημένος επιχειρηματίας. Ο Αιδ. Ρουπέρτο Μεντίνα, ποιμένας της Χριστιανικής Εκκλησίας
Βηθεσδά (Bethesda Christian Church) στη Δομινικανή Δημοκρατία, ήρθε για την εκδήλωση και είπε την εναρκτήρια
προσευχή. Περάσαμε υπέροχα!
Στις 3 Μαΐου ανεβάσαμε στον ιστότοπό μας κηρύγματα στη γλώσσα Όντια στη διεύθυνση
www.sermonsfortheworld.com. Η Όντια είναι μια από τις πολλές γλώσσες της Ινδίας. Πάνω από 30 εκατομμύρια
άνθρωποι τη μιλούν ως πρώτη τους γλώσσα! Δεν ζητάω χρήματα γι’ αυτά τα κηρύγματα. Η μόνη μου επιθυμία είναι
να δώσω το Ευαγγέλιο σε όλον τον κόσμο σε όσες περισσότερες γλώσσες μπορώ. Γι’ αυτό τα κηρύγματα δεν
προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, και ο κόσμος μπορεί να τα κηρύξει ή να τα χρησιμοποιήσει με όποιον
τρόπο θέλει. Κάθε εβδομάδα λαμβάνουμε ηλεκτρονικά μηνύματα από όλον τον κόσμο που με ευχαριστούν για την
παραχώρηση αυτών των μηνυμάτων.
Στις 14 Μαΐου συνέβη ένα σπουδαίο γεγονός. Γεννήθηκε ο εγγονός μας, ο Ρόμπερτ Λέσλι Χάιμερς, ο
τέταρτος! Είναι ο γιος του γιου μου, Ρόμπερτ, και της συζύγου του, Τζιν. Έχουν επίσης δύο κόρες, τη Χάννα και τη
Σάρα. Το νέο μωρό είναι ο πρώτος και μοναδικός εγγονός μας. Τον αποκαλώ «Μικρό Μπομπ». Είναι καλό παιδί,
και προσεύχομαι ο Θεός να τον καλέσει να γίνει κήρυκας!
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Ο Χριστός με έχει ενισχύσει στις καλές και στις κακές στιγμές, όταν χορταίνω και όταν πεινάω, όταν αφθονώ και
όταν υστερούμαι. Τον Ιούνιο έπαθα εγκεφαλικό. Από τότε ξεκουράζομαι στο σπίτι. Έχω έναν φροντιστή που με βοηθάει,
αλλά η μεγαλύτερη βοηθός μου είναι η σύζυγός μου, η Ιλιάνα. Ό,τι κι αν συμβεί, ποτέ δεν θα εγκαταλείψω τη διακονία
του Ευαγγελίου. Κάθε εβδομάδα βιντεοσκοπώ ένα μήνυμα το οποίο παρουσιάζεται στην εκκλησία μας και εμφανίζεται
στον ιστότοπό μας. Σε όλη μου τη ζωή, ο Χριστός με ενδυναμώνει!
Συχνά έχω μιλήσει στην εκκλησία μας για την ιστορία της Μέριλιν Φάρνικ. Πριν από πολύ καιρό ήταν έφηβη
που ζούσε στην κομητεία Μάριν, βόρεια του Σαν Φρανσίσκο. Η Μέριλιν εμπιστεύτηκε τον Ιησού. Η μητέρα της δεν θα
είχε κανένα πρόβλημα αν η Μέριλιν έπαιρνε ναρκωτικά ή έκανε σεξ με νεαρούς – αλλά αυτή η μητέρα δεν ήθελε να έχει
σχέση με τον Χριστό! Έδιωξε τη Μέριλιν από το σπίτι. Η Μέριλιν παρέμεινε πιστή στον Σωτήρα. Μαζί με τον σύζυγό
της, Τζέρι, είναι τώρα ιεραπόστολοι στην Τσεχία. Στις 26 Αυγούστου ο Τζέρι και η Μέριλιν μας επισκέφτηκαν στο σπίτι
μας. Έκαναν μια παρουσίαση της διακονίας τους την οποία καταγράψαμε σε βίντεο και δείξαμε στην εκκλησία. Τι
ευλογία που είναι αυτοί οι άνθρωποι! Πόσο υπέροχο είναι να βλέπεις τη χάρη του Θεού να σώζει ανθρώπους και να τους
χρησιμοποιεί στην υπηρεσία Του. Όπως είπε ο Απόστολος Ιωάννης, «Μεγαλητέραν χαρὰν δὲν ἔχω παρὰ τοῦτο, νὰ ἀκούω
ὅτι τὰ τέκνα μου περιπατοῦσιν ἐν τῇ ἀληθείᾳ» (Γ΄ Ιωάννη 4).
Στις 29 Αυγούστου ο Τζακ Νιαν παρουσιάστηκε στην εκκλησία ως ο νέος μας ποιμένας. Ο Τζακ είναι Κινέζος
γεννημένος στην Αμερική. Είναι παντρεμένος και είναι πατέρας δύο παιδιών. Εγώ είμαι ο επίτιμος ποιμένας, και τον
εκπαιδεύω για το έργο του ποιμένα, όπως με εκπαίδευσε και ο δικός μου ποιμένας, ο Δρ Τίμοθι Λιν. Ο αδελφός Νιαν
είναι εξαιρετικός Χριστιανός και έχουμε μεγάλες προσδοκίες γι’ αυτόν. Παρακαλώ προσευχηθείτε για τη νέα μας
εκκλησία και για τη διακονία του εκεί.
Στις 22 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες για την ανακαίνιση της νέας εκκλησίας μας στο Σαν
Γκάμπριελ. Το κτίριο θα είναι έτοιμο στις αρχές του επόμενου έτους. Σε εκείνη την περιοχή ζουν πολλοί χιλιάδες Κινέζοι.
Τον Οκτώβριο, ο πατέρας της Ιλιάνας, ο Ραφαέλ Κελάρ, ήρθε από τη Γουατεμάλα και έμεινε στο σπίτι μας για
μερικές εβδομάδες. Είναι δραστήριος κύριος με πολύ ζωντάνια – φανταστείτε ότι είναι πάνω από 90 ετών! Γιορτάσαμε τα
91α γενέθλιά του με την εκκλησία στο σπίτι μας στις 29 Οκτώβριου.
Στις 21 Νοεμβρίου, την Ημέρα των Ευχαριστιών, είχαμε ένα μεγάλο δείπνο για όλη την εκκλησία στο σπίτι μας.
Ήταν νοστιμότατο! Ευχαριστούμε την Ιλιάνα, τον Τζακ Νιαν και τον διάκονό μας Μανουέλ Μενσία για το μαγείρεμα του
φαγητού και την προετοιμασία του δείπνου.
Ήταν αξιοσημείωτη χρονιά! Όλη η δόξα πάει στον Θεό που απάντησε στις προσευχές μας, και στον Χριστό που
έσωσε τις ψυχές μας. Σκέφτομαι τους στίχους που έψαλλε ο Τζορτζ Μπέβερλι Σέα στη Σταυροφορία του Μπίλλυ Γκράχαμ
το 1991 στη Γλασκώβη της Σκωτίας,
Σε ευχαριστώ, ω Πατέρα, που μας έδωσε τον Υιό Σου,
Και που άφησες το Πνεύμα Σου, να τελειώσει το έργο Σου στη γη.
(“There Is a Redeemer” του Keith Green, 1953-1982).
Καθώς γιορτάζουμε τη γέννηση του Σωτήρα, ας φωνάξουμε, «Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ. Και να δοξαστεί ο Ιησούς
Χριστός!»
Δικός σας στο Όνομα του Ιησού,

Αιδ. Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ,
D.Min., D.Rel., Th.D., Litt.D.
Φιλιππησίους δ΄. 13
Είμαι στο κέντρο της πρώτης σειράς με τις εγγονές μου, τη Χάννα
στα αριστερά και τη Σάρρα στα δεξιά. Στη πίσω σειρά, από
αριστερά προς δεξιά: ο πατέρας της Ιλιάνας, Ραφαέλ Κελάρ, η
μητέρα της Ιλιάνας, Λίντα, η σύζυγος του Ρόμπερτ Λέσλι, Τζιν,
ο Μικρός Μπομπ στα χέρια του πατέρα του, Ρόμπερτ, η σύζυγός
μου, Ιλιάνα, ο γιος μας, Ουέσλι και η αδελφή της Ιλιάνας, Ιβέτ Κελάρ.
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