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            Δεκέμβριος, 2019 
 
Αγαπητέ Φίλε:  
 

Μακάρι να μπορούσα να σας στείλω ένα πιο χαρούμενο γράμμα Χριστουγέννων.  Αλλά, για να είμαι 
ειλικρινής, πρέπει να σας πω πως τον τελευταίο ενάμισι χρόνο βιώσαμε ένα πραγματικά φρικτό εκκλησιαστικό 
σχίσμα.   

Ξεκίνησε μερικούς μήνες πριν από πέρυσι.  Ο αρχιδιάκονός μας ξεκίνησε να έχει μυστικές συναντήσεις 
με έναν άλλο ποιμένα.  Οι δυο τους επινόησαν ένα σχέδιο για να καταστρέψουν την εκκλησία μας.  Οι δυο τους 
σχεδίασαν να ξεκινήσουν μια άλλη εκκλησία και να πάρουν όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούσαν από 
εμάς.  Όταν τελικά το έμαθα ήταν πολύ αργά για να αποφύγουμε ένα μεγάλο εκκλησιαστικό σχίσμα.   

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας δυσαρεστημένος διάκονος προσπάθησε να “παλέψει” μαζί μου.  Όταν 
αρνήθηκα να τον πολεμήσω, έφυγε απ' την εκκλησία.  Σύντομα κι άλλοι ακολούθησαν.  Ο πρόεδρος των 
διακόνων έβαλε πορνογραφικές φωτογραφίες του εαυτού του στην ιστοσελίδα του.  Ένας από τους 
“σχισματικούς” προσπάθησε να με εκβιάσει μ' αυτές τις φωτογραφίες, και μπήκε και η αστυνομία στην υπόθεση.  
Ο πρόεδρος των διακόνων και η σύζυγός του έφυγαν απ' την εκκλησία μας.   

Εκείνον τον καιρό, ο αρχιδιάκονος έγινε ανοιχτά ενεργός.  Άφησε την εκκλησία μας και άρχισε να 
παίρνει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους από εμάς.  Επειδή ο αρχιδιάκονος υπήρξε ηγούμενος στην 
εκκλησία μας για δεκαετίες, πολλοί άνθρωποι τον ακολούθησαν και άφησαν την εκκλησία μας.  Όταν το σχίσμα 
είχε τελειώσει, είχε κατορθώσει να πάρει πάνω από το μισό των ανθρώπων μας.   

Εκείνον περίπου τον καιρό τα προβλήματα υγείας που έχω χειροτέρεψαν και δεν ήμουν σε θέση να 
κηρύττω και στις δύο συναθροίσεις της Κυριακής.  Ένας φοιτητής θεολογικού σεμιναρίου κήρυττε τα πρωινά της 
Κυριακής.  Αλλά ήταν πολύ άπειρος για να σταθεί μαζί μου όταν οι περισσότεροι στενοί του φίλοι έφυγαν με το 
σχίσμα.  Στις 20 Φεβρουαρίου αυτός ο νεαρός διέκοψε την κοινωνία του μαζί μου.  Αυτός και η μητέρα του 
άφησαν την εκκλησία και άρχισαν να πηγαίνουν σε νεο-ευαγγελικές εκκλησίες.  Αυτό το πήρα πολύ βαριά, επειδή 
θεωρούσα αυτόν τον νεαρό κήρυκα ως στενό μου φίλο.  Στις 23 Φεβρουαρίου παραιτήθηκα ως ποιμένας και ο Δρ 
Κρίστοφερ Κέιγκαν (Dr. Christopher Cagan) έγινε ο νέος ποιμένας.  Διορίστηκα Επίτιμος Ποιμένας.  Ήμουν πολύ 
αδύναμος για να παρευρίσκομαι στις συναθροίσεις.  Στις 3 Μαρτίου, ο Δρ Κέιγκαν ανακοίνωσε την αποχώρησή 
μου και τον δικό του διορισμό ως ποιμένα.  Ο Δρ Κέιγκαν είναι ο σπουδαιότερος Χριστιανός που έχω γνωρίσει 
ποτέ, πέρα απ' τον Ποιμένα Γουόρμπραντ (Wurmbrand).  Χωρίς την ηγεσία του, η εκκλησία μας δεν θα μπορούσε 
ποτέ να ανακάμψει.   

Αλλά συνέχισαν να συμβαίνουν καλά πράγματα.  Στις 26 Ιανουαρίου προστέθηκε στην ιστοσελίδα μας η 
41η γλώσσα.  Την ίδια ημέρα (26 Ιανουαρίου) η “εφαρμογή” μας ανέβηκε σε iPhone και Android.  Από τότε 
χιλιάδες άνθρωποι σε όλον τον κόσμο μάς έχουν επισκεφτεί μέσω της “εφαρμογής”, σε μεγάλο βαθμό χάρη σε 
έναν φίλο, έναν ιεραπόστολο προς προς τον εβραϊκό λαό της Νέας Υόρκης.  Στη συνέχεια προστέθηκε η 42η 
γλώσσα μας – η κύρια γλώσσα του Μαλάουι στην Αφρική.  Στις 23 Φεβρουαρίου ο Δρ Κέιγκαν έγινε ο επίσημος 
ποιμένας και εγώ διορίστηκα ως Επίτιμος Ποιμένας.   

Περιττό να πω ότι ήμουν αδύναμος και άρρωστος από όλη αυτή την αναταραχή.  Είμαι πολύ ευγνώμων 
για τη γυναίκα μου – η οποία μου συμπαραστάθηκε σε όλα αυτά.  Από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι τις 20 Μαρτίου 
πήγαμε για εκτεταμένες διακοπές στην Αριζόνα για να ξεκουραστούμε.  Στις 20 Μαρτίου, επέστρεψα για να 
κηρύττω τα βράδια της Κυριακής και να διδάσκω τα βράδια του Σαββάτου.   

 
 

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΛΕΞΗ-ΠΡΟΣ-ΛΕΞΗ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ  
ΣΕ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.   
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Έκτοτε το κτίριο της εκκλησίας μας διατέθηκε προς πώληση.  Στις 14 Απριλίου γιορτάσαμε τα 78α γενέθλιά 

μου στο παλιό κτίριο.  Στις 7 Μαΐου ξεκίνησα μια ομάδα κατήχησης για τους πιστούς νέους της εκκλησίας μας, 
χρησιμοποιώντας ως εγχειρίδιο την “Έκρηξη Ευαγγελισμού” (Evangelism Explosion).  Από τις 22 Μαΐου ως τις 29 
Μαΐου, ο Δρ Κέιγκαν πήρε εμένα και τη γυναίκα μου στο Σαν Φρανσίσκο για να επισκεφθούμε μια κινεζική 
βαπτιστική εκκλησία και τον έξοχο ποιμένα της.  Συναντηθήκαμε επίσης με τον Μάικ και τη Μόνα Ράιλι (Mike & 
Mona Riley), τον μακροχρόνιο ποιμένα της εκκλησίας που ξεκίνησα στην κομητεία Marin.  Ο Μάικ μού έδωσε πολύ 
ενθάρρυνση, και με κάλεσαν να μιλήσω στην εκκλησία τους για την 50ή επέτειό της.  Κάποιοι δεν ήταν τόσο 
ευγενικοί, και κατηγόρησαν εμένα για το σχίσμα της εκκλησίας μας, προκαλώντας μου ακόμη περισσότερο πόνο.   

Στις 28 Ιουλίου είχαμε μία μεγάλη γιορτή στην εκκλησία μας για τα 66α γενέθλια του Δρ Κέιγκαν.  
Ανακοινώθηκε τότε ότι η καινούργια μας εκκλησία στην κοιλάδα του Σαν Γαβριήλ θα ονομαζόταν “Το Κινεζικό 
Μπάπτιστ Τάμπερνακλ του Ευρύτερου Λος Άντζελες” (The Chinese Baptist Tabernacle of Greater Los Angeles).  
Έχουμε αγοράσει ένα καινούργιο κτίριο εκεί και η μεσεγγύηση θα κλείσει σύντομα.  

Προς το τέλος του Ιουλίου πήρα την κυρία Χάιμερς για σύντομες διακοπές στο Oceanside.  Η σύζυγός μου, 
η Ιλιάνα, είναι αναμφισβήτητα η καλύτερη σύζυγος ποιμένα ολόκληρου του κόσμου.  Εγώ κι ο γιος μου ο Ρόμπερτ 
Λέσλι την στείλαμε με τους δύο γονείς της στο Ισραήλ.  Στις 17 Νοεμβρίου ξεκίνησα μια σειρά κηρυγμάτων την 
Κυριακή το πρωί και το βράδυ.  Είναι η πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό που σωματικά μπορώ να κηρύξω και στις 
δύο συναθροίσεις της Κυριακής.  Υπό την ηγεσία και τη σκληρή δουλειά του Δρ Κέιγκαν, δύο νέοι άνδρες έχουν 
σωθεί, και αρκετοί κινέζοι φοιτητές έχουν αρχίσει να έρχονται στην εκκλησία μας.  Ο Δρ Κέιγκαν έχει πουλήσει το 
σπίτι του στο κέντρο του Λος Άντζελες και ψάχνει για ένα άλλο σπίτι πιο κοντά στο κτίριο του Σαν Γαβριήλ.  Θα 
μεταφέρουμε την εκκλησία μας στο καινούργιο κτίριο μέσα στους επόμενους μήνες.   

Το σχίσμα της εκκλησίας φαίνεται να έχει τελειώσει.  Μου είπαν πριν από λίγες ημέρες, στη κλινική City of 
Hope, ότι ο καρκίνος μου φαίνεται να έχει θεραπευτεί.  Ο Δρ Κέιγκαν, η γυναίκα μου κι εγώ γιορτάσαμε την ημέρα 
των Ευχαριστιών στο σπίτι μας μαζί με τα αγόρια μας και τα εγγόνια μας και τους περισσότερους από εκείνους που 
στάθηκαν μαζί μας σε αυτόν το μεγάλο καιρό δοκιμασίας.  Περάσαμε υπέροχα μαζί!   

Ο Θεός να σας ευλογεί όλους!  Παρακαλώ θυμηθείτε να προσευχηθείτε για μας καθώς ξεκινάμε την κινεζική 
εκκλησία!   

 
 

 
 

   Είμαι περήφανος για την οικογένειά μου.  Από αριστερά  
   προς δεξιά, ο Ουέσλι, ο Λέσλι με τη μικρή Χάννα, εγώ,      
   η Ιλιάνα με τη μικρή Σάρα, η γυναίκα του Λέσλι, η Τζιν,   
   η μητέρα της Ιλιάνας, η Λίντα, και ο αδελφός της, ο 
   Έργουιν Κελάρ.        
 
 
 
 
 

Δόξα στον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ,  
D.Min., Th.D., Litt.D. 
Φιλιππησίους δ΄. 13 
 

 
“Οὐαὶ ἐὰν δὲν ἐπίστευον νὰ ἴδω τὰ ἀγαθὰ τοῦ 
Κυρίου ἐν γῇ ζώντων. Πρόσμενε τὸν Κύριον· 
ἀνδρίζου, καὶ ἄς κραταιωθῇ ἡ καρδία σου· καὶ 
πρόσμενε τὸν Κύριον” (Ψαλμός κζ΄. 13-14).  
 
 
 
 

 
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΛΕΞΗ-ΠΡΟΣ-ΛΕΞΗ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ  
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