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             ٢٠١٩ديسمبر 
 

 صديقي العزيز،
كنت أتمنى أن أرسل لك خطاب عيد ميالد أسعد من ھذا، لكن في الحقيقة، ال بد أن أقول لك إنه في السنة والنصف  

 الماضية مررنا بانقسام بشع في الكنيسة.
لقد بدأ األمر بضعة شھور قبل السنة الماضية. بدأ الشماس األول بالكنيسة يجتمع سرا مع راع آخر. لقد خططا لتدمير  

كنيستنا. لقد خططا أن يبدأ كنيسة أخرى ويأخذا أكبر عدد منا معھما. حين اكتشفت ذلك، كان الوقت قد تأخر لتفادي انقساما 
 كبيرا في الكنيسة. 

بدأ األمر حين حاول ھذا الشماس الساخط أن يدخلني في " معركة باأليدي." حين رفضت االشتباك معه، ترك  
الكنيسة. بعدھا تبعه آخرون. رئيس الشمامسة وضع صورا إباحية لنفسه على موقعه اإللكتروني. أحد " المنشقين" حاول 

 ابتزازي بھذه الصور، وقد تدخلت الشرطة. ترك رئيس الشمامسة وزوجته الكنيسة. 
في ذلك الوقت، أصبح الشماس األول نشطا علنا. ترك الكنيسة وبدأ يأخذ أكبر عدد من أعضائنا معه. ألن الشماس  

األول كان من القادة في كنيستنا لعشرات السنين، كثيرون تبعوه وتركوا كنيستنا. عند انتھاء االنقسام، كان قد نجح في أخذ 
 أكثر من نصف أعضائنا.

في ھذا الوقت تقريبا، استاءت حالتي الصحية ولم أستطع أن أعظ في أيام اآلحاد. كان طالب في الالھوت يعظ في 
 صباح األحد 

 فبراير ترك ھذا ٢٠ولكنه قليل الخبرة في الوقوف إلى جانبي بينما ترك معظم أصدقائه الحميمين الكنيسة أثناء االنقسام. في 
الشاب الشركة معي. ھو وأمه تركا الكنيسة وبدآ في حضور كنائس إنجيلية حديثة. كان ھذا ثقيال علّي ألنني كنت أعتبر ھذا 

 فبراير استقلت من منصب رعاية الكنيسة وأصبح د. كريستوفر كاجان ھو ٢٣الشاب الواعظ صديقا حميما شخصيا لي. في 
 مارس، أعلن د. ٣الراعي الجديد. تعينت أنا راعيا فخريا للكنيسة. كنت واھنا ال أستطيع حضور اجتماعات الكنيسة. في يوم 

كاجان استقالتي وتوليه منصب الراعي. د. كاجان أعظم مؤمن عرفته في حياتي، عدا القس ومبراند. لوال قيادته لما قامت 
 الكنيسة من جديد. 

 يناير، أضيفت اللغة الحادية واألربعون إلى صفحتنا اإللكترونية. ٢٦لكن األمور الطيبة استمرت في الحدوث. يوم  
 يناير)  تفعَّل التطبيق الخاص بنا على األيفون واألندرويد. من ذلك اليوم انضم إلينا اآلالف من الناس حول ٢٦وفي نفس اليوم ( 

 اللغة –العالم من خالل التطبيق. شكرا لصديق، مرسل إلى اليھود في مدينة نيو يورك. ثم أضيفت اللغة الثانية واألربعون 
  فبراير، أصبح د. كاجان الراعي الرسمي وأنا أصبحت راعيا فخريا.٢٣األساسية في ماالوي بأفريقيا. يوم 

ال أحتاج أن أقول إني كنت مريضا ومستاءا من كل ھذه األحداث المؤلمة. لكن أشكر الرب من أجل زوجتي التي  
 مارس كي ٢٠ مارس أخذتھا في إجازة طويلة للراحة في أريزونا. عدت يوم ٢٠ فبراير إلى ٢٧وقفت معي في كل ھذا. من 

 أعظ مساء األحد وأَعلم في مساء السبت.
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وفي . أبريل، احتفلنا بعيد ميالدي الثامن والسبعين في المبنى القديم ١٤في . منذ ذلك الحين، مبنى كنيستنا معروض للبيع
مايو، أخذنا   ٢٩مايو إلى  ٢٢من . كمنھج لنا" كرازة نارية"مجموعة تلمذة للشباب األمناء بكنيستنا، مستخدما كتاب  مايو بدأتُ  ٧
أيضا قابلنا مايك ومنى . زوجتي وأنا إلى منطقة سان فرنسيسكو لزيارة الكنيسة المعمدانية الصينية وراعيھا ھناك  -كاجان . د

كان . شجعني مايك كثيرا، وُدعيت ألعظ في كنيستھم في عيدھا الخمسين. ا أنا في مارين كاونتيرايلي، الراعي للكنيسة التي بدأتھ
  . ب لي المزيد من األلمالبعض قساة بعض الشيء والموني على انقسام كنيستنا مما سبَّ 

عن اسم كنيستنا الجديدة حينھا أعلنا . كاجان السادس والستين. يوليو احتفلنا احتفاال كبيرا بكنيستنا بعيد ميالد د ٢٨في 
  . لقد اشترينا مبنى جديدا ھناك وسيُبرم االتفاق قريبا." الكنيسة المعمدانية الصينية بلوس أنجلوس الكبرى"في وادي سان جبريل 

زوجتي إليانا، بال شك أفضل زوجة راعي . وفي أواخر يوليو أخذت السيدة ھايمرز في إجازة قصيرة إلى أوشن سايد
نوفمبر، بدأت سلسلة عظات في صباح  ١٧في . ابني روبرت ليزلي وأنا أرسلناھا مع والديھا إلى إسرائيل للزيارة .في كل العالم
كاجان وعمله . تحت قيادة د. أن أعظ صباح ومساء األحدھذه أول مرة منذ زمن طويل أستطيع فيھا جسديا  تكان. ومساء األحد

كاجان بيته في وسط مدينة لوس . لقد باع د. ب الصينيين حضور كنيستناالدؤوب، قبل شابان الخالص، وبدأ عدد من الشبا
  .سننقل كنيستنا للمبنى الجديد في الشھور القليلة المقبلة. أنجلوس، وھو يبحث عن بيت أقرب لمبنى سان جبريل

كاجان . د. جسدي منماما لقد قيل لي منذ أيام قليلة في مدينة الرجاء إن السرطان يبدو قد عولج ت. يبدو أن االنقسام انتھى
لقد قضينا . وزوجتي وأنا احتفلنا بعيد الشكر في منزلي مع أوالدي وأحفادي، ومعظم الذين وقفوا معنا في وقت ھذه المحنة الشديدة

  !وقتا رائعا في ذلك اليوم معا
    !رجاء اذكرونا في صالتكم ونحن نبدأ الكنيسة الصينية! الرب يباركم جميعا

  

  
  

من اليسار إلى اليمين، ويسلي، ليزلي مع . أنا فخور جدا بعائلتي
الطفلة ھنا، أنا، إليانا مع الطفلة سارة، زوجة ليزلي جين، والدة 

 .إليانا ليندا وأخوھا إروين كويلر
  
  

  

  
   !سبحا السم يسوع المسيح

  
  
  
  
  
  
  
  
  ھايمرز، االبن. ل. ر

  والالھوت،دكتوراه في الخدمة، 
  ١٣: ٤فيلبي 

  
بِّ فِي أَْرِض األَْحيَاِء " لَْوالَ أَنَّنِي آَمْنُت بِأَْن أََرى ُجوَد الرَّ

بَّ  بَّ . اْنتَِظِر الرَّ ْع قَْلبَُك َواْنتَِظِر الرَّ ْد َوْليَتََشجَّ     "لِيَتََشدَّ
  ).١٤-١٣: ٢٧مزمور (
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