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دسامبر ٢٠١٩
دوستان گرامی:
ايکاش می توانستم نامه کريسمس شادتری برايتان بفرستم .اما صادقانه خدمتتان عرض می کنم که در يکسال و
نيم گذشته ما شاھد يک تفرقه ھولناک در کليسايمان بوديم.
اين اتفاق چند ماه قبل از سال گذشته شروع شد .شماس ارشدمان جلسات مخفيانه ای را با يک شبان ديگر شروع
کرده بود .آنھا باھم نقشه ای برای از بين بردن کليسايمان کشيده بودند .ھر دوی آنھا نقشه کشيدند تا کليسای ديگری را
شروع کنند و تا حد ممکن اعضای ما را به سمت خودشان بکشند .وقتی من متوجه اين موضوع شدم ،برای جلوگيری از
يک تفرقه بزرگ کليسايی ديگر خيلی دير شده بود.
اين اتفاقات وقتی شروع شد که يک شماس ناراضی سعی کرد با من "دعوا و کتک کاری" راه بياندازد .وقتی
من از دعوا کردن خودداری کردم ،او کليسا را ترک کرد .خيلی زود عده ای دنبالش راه افتادند .مدير گروه شماسان چند
تصوير لخت و برھنه از خودش را روی وبسايتش گذاشت .يکی از "تفرقه اندازان" تالش کرد که با استفاده از اين
عکسھا از من اخاذی کند که ديگر پليس وارد قضيه شد .مدير گروه شماسان و ھمسرش ھم کليسای ما را ترک کردند.
در اين زمان ،شماس ارشد کامال فعال شد .کليسای ما را ترک کرد و تا توانست خيلی از اعضای ما را با
خودش برد .چون شماس ارشد برای چند دھه يکی از رھبران کليسای ما بود ،خيلی از اعضای کليسا دنبال او راه افتادند
و از کليسای ما خارج شدند .زمانی که اين جدايی به آخر خودش رسيده بود ،اين شخص توانست بيش از نيمی از اعضای
کليسايمان را از ما جدا کند.
در ھمين ايام بود که مشکالت جسمانی من شدت گرفت و نتوانستم ھر دو جلسه روز يکشنبه را موعظه کنم.
يکی از دانشجويان مدرسه الھيات جلسات صبح يکشنبه را برگزار می کرد .ولی او خيلی کم تجربه تر از آن بود که بتواند
کنار من بايستد درحاليکه بيشتر دوستان نزديکش در آن تفرقه رفته بودند .در روز  ٢٠فوريه اين جوان ھم دوستی اش را
با من قطع کرد .او و مادرش کليسا را ترک کردند و به کليساھای نو-انجيلی پيوستند .اين موضوع برای من خيلی سنگين
تمام شد ،چرا که اين واعظ جوان را بعنوان يک دوست خيلی نزديک به خودم می شناختم .در روز  ٢٣فوريه ،من از مقام
کھانت و شبانی استعفا دادم و دکتر کريستوفر کيگن شبان جديد کليسا شد .من بعنوان يک شبان بازنشسته مقرر شدم.
برای حضور در جلسات خيلی ضعيف شده بودم .در روز  ٣مارس ،دکتر کيگن بازنشستگی من و انتصاب خودش بعنوان
شبان را اعالم کرد .دکتر کيگن بعد از کشيش وورمبراند ،بزرگترين مسيحی است که من تا حاال شناختم .بدون رھبری و
درايت او کليسای ما ھيچوقت نمیتوانست سرپا بايستد.
با اينحال اتفاقات خوب پيوسته در جريان بودند .در روز  ٢۶ژانويه ،چھل و يکمين زبان به وبسايت ما اضافه
شد .در ھمان روز ) ٢۶ژانويه(" ،اپليکيشن" ما به روی آيفون و اندرويد رفت .از آن زمان ھزاران نفر در سراسر جھان
از طريق اين اپليکيشن به ما ملحق شدند ،که در اينجا الزم است از يک دوست ،يعنی يک ميسيونر برای يھوديان شھر
نيويورک ،خيلی تشکر و قدردانی کنم .بعد چھل و دومين زبان اضافه شد – يعنی زبان اصلی ماالوی در آفريقا .در روز
 ٢٣فوريه ،دکتر کيگن شبان رسمی شناخته شد و من بعنوان شبان بازنشسته منصوب شدم.
الزم به گفتن نيست که چقدر از اين اغتشاش و ھرج و مرج ضعيف و بيمار شدم .ممنون و قدردان ھمسرم ھستم
– که در تمام اين مدت در کنار من ايستاد .از روز  ٢٧فوريه تا  ٢٠مارس ،او را برای استراحت به يک مرخصی
طوالنی به آريزونا بردم .روز  ٢٠مارس برگشتم تا يکشنبه شبھا موعظه کنم و شنبه شبھا تدريس کنم.
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از آن زمان ساختمان اين کليسا را به فروش گذاشتيم .روز  ١۴آوريل که ھفتاد و ھشتمين سالگرد تولد من بود را در
ساختمان قديمی جشن گرفتيم .روز  ٧می ،من يک گروه برای شاگرد شدن از جوانھای ايماندار کليسايمان را تشکيل دادم که
با استفاده از کتاب "انفجار بشارت" تعليم بدھم .از تاريخ  ٢٢تا  ٢٩می ،دکتر کيگن من و ھمسرم را به منطقه سن فرانسيسکو
برد تا با يک کليسای باپتيست چينی و شبان خوبشان آشنا کند .ھمچنين با مايک و مونا رايلی مالقات کرديم که شبان قديمی
کليسايی است که من در استان مارين بنا کردم .مايک خيلی به من دلگرمی داد و از من دعوت کرد که در پنجاھمين سالگرد
کليسايشان صحبت کنم .ديگران آنقدرھا عطوفت از خودشان نشان ندادند و من را بعنوان عامل تفرقه کليسايمان مورد
سرزنش قرار دادند که باعث رنجش بيشتر من شد.
در  ٢٨جوالی ،شصت و ششمين سالگرد تولد دکتر کيگن را در کليسايمان جشن گرفتيم .در آنموقع اعالم شد که
کليسای جديدمان در سن گبريل ولی را میخواھند "کليسای باپتيست چينی لس آنجلس و حومه" اسم گذاری کنند .ما يک
ساختمان جديد در آنجا خريدهايم و بزودی مراحل اداریاش تمام میشود.
اواخر ماه جوالی ،خانم ھايمرز يعنی ھمسرم را برای يک مرخصی کوتاه ديگر به اوشن سايد بردم .ھمسرم آيلينا
بدون شک بھترين ھمسر يک شبان در تمام دنياست .من و پسرم رابرت لسلی تصميم گرفتيم خانمم و پدر و مادرش را به
اسرائيل بفرستيم و اينکار را کرديم .در روز  ١٧نوامبر ،من يکسری خطابه را برای صبحھا و عصرھای يکشنبه شروع
کردم .اين اولين بار است که بعد از مدتھا توانستم ھر دو جلسه روز يکشنبه را موعظه کنم .با رھبری و سخت کوشی دکتر
کيگن ،دو جوان نجات پيدا کردند و چندين دانشجوی چينی شروع به آمدن به کليسايمان کردند .دکتر کيگن خانهاش را در
مرکز شھر لس آنجلس فروخته و دنبال يک خانه نزديکتر به سن گبريل میگردد .تا چند ماه دگير ،کليسايمان را به ساختمان
جديد منتقل خواھيم کرد.
بنظر میرسد که تفرقه کليسا تمام شده باشد .چند روز پيش در بيمارستان شھر اميد به من گفتند که ظاھرا سرطان
من درمان شده .روز شکرگزاری را در خانهام با دکتر کيگن ،ھمسرم و با بچهھا و نوهھايم و بيشتر کسانی که در اين ايام
آزمايش با ما ماندند جشن گرفتيم!
از خداوند میخواھم که ھمه شما را برکت بدھد! لطفا با شروع به کار کليسای چينی يادتان نرود برايمان دعا کنيد!
جالل و ستايش از آن نجات دھنده ما عيسی مسيح است!

ر .ل .ھايمرز
دکترای کھانت ،الھيات ،ادبيات
فيليپيان ۴:١٣
"اگر باور نمیکردم که احسان خداوند را در زمين
زندگان ببينم .برای خداوند منتظر باش و قوی شو
و دلت را تقويت خواھد داد .بلی منتظر خداوند
باش" )مزامير .(١۴-٢٧:١٣

به خانوادهام خيلی افتخار میکنم .از چپ به راست،
وسلی ،لسلی با حنا کوچولو ،خودم ،آيلينا
با سارا کوچولو ،جين ھمسر لسلی ،مادر آيلينا
ليندا و برادرش اروين سوالر.
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