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 2019דצמבר         
 

 חבר/ה יקר/ה:
 
הלוואי שיכולתי לשלוח מכתב משמח יותר לחג המולד.  אבל למען האמת אני חייב לספר לך שבשנה וחצי 

 האחרונות חווינו פילוג נוראי בקהילה שלנו.
זה התחיל מספר חודשים לפני תחילת השנה שעברה.  שמש בכיר מהקהילה החל לארגן פגישות סודיות עם 
רועה אחר. שניהם טוו תוכנית להרוס את הקהילה שלנו.  הם תכננו להקים קהילה חדשה ולמשוך אליה כמה שיותר 

  כאשר נודע לי על כך זה היה כבר מאוחר מידי ולא הצלחתי למנוע פיצול גדול בקהילה שלנו. מחברי הקהילה שלנו.
זה התחיל בכך ששמש ממורמר אחד ניסה להילחם איתי ב" קרב אגרופים".  כאשר לא הסכמתי להילחם בו, 
הוא עזב את הקהילה.  מהר מאד הלכו בעקבותיו אנשים נוספים.  לאחר מכן, יושב הראש של השמשים העלה לאתר 
שלו תמונות פורנוגרפיות של עצמו.  אחד מהאנשים שגרמו לפיצול ניסה לסחוט אותי באמצעות התמונות הללו וגם 

 המשטרה הייתה מעורבת.  יושב הראש של השמשים ואשתו עזבו את הקהילה. 
באותו הזמן שמש צעיר עזב את הקהילה ובאופן גלוי החל למשוך אחריו כמה שיותר אנשים.  בגלל שהשמש 

הבכיר היה מנהיג בקהילה במשך עשרות שנים, אנשים רבים הלכו אחריו ועזבו את הקהילה.  הוא הצליח למשוך 
 מחוץ לקהילה יותר ממחצית מאנשינו.

באותו הזמן הבעיות הבריאותיות שלי החמירו ולא יכולתי להטיף באף אחת משתי האסיפות של ימי ראשון.  
סטודנט מהסמינר הטיף את הדרשות של ימי ראשון בבוקר.  אבל לא היה לו מספיק ניסיון כדי לעמוד איתי בזמן 

 בפברואר האדם הצעיר הזה הפסיק להיות לצידי.  הוא ואימו 20הפיצול, שכלל גם את חבריו הטובים ביותר.  ב- 
עזבו את הקהילה והחלו ללכת לקהילה אוונגליסטית חדשה.  מבחינתי זה כבר הגדיש את הסאה, מאחר והחשבתי את 

 בפברואר התפטרתי מתפקידי כרועה הקהילה, כריסטופר קייגן הפך להיות 23המטיף הצעיר הזה כחבר קרוב.  ב- 
 למרץ ד" ר קייגן הודיע על 3רועה הקהילה החדש ואני לרועה קהילה בדימוס.  הייתי חלש מכדי להגיע לאסיפות.  ב- 

התפטרותי ועל מינויו כרועה הקהילה.  ד" ר קייגן הוא המשיחי הגדול ביותר שהכרתי אי פעם, חוץ מרועה הקהילה 
 וורמבראנד.  אם הוא לא היה לוקח על עצמו את ההנהגה, הקהילה שלנו לא הייתה נרפאת לעולם.  

 לינואר)  26 לאתר שלנו.  באותו היום ( ה- 41 לינואר נוספה השפה ה- 26ואז החלו לקרות דברים טובים.  ב- 
האפליקציה שלנו שוחררה גם לאייפון וגם לאנדרואיד.  מאז, אלפי אנשים מכל העולם הצטרפו אלינו דרך 

, השפה העיקרית 42האפליקציה, בעיקר הודות לחבר שמבשר ליהודים בעיר ניו יורק.  ואז נוספה גם השפה ה- 
  בפברואר, ד" ר קייגן מונה רשמית לרועה הקהילה ואני הפכתי לרועה קהילה בדימוס. 23במלאווי שבאפריקה.  ב- 

באופן לא מפתיע נהייתי חולה וחלש מהסערה שהתרחשה.  אני מודה כל כך לאשתי שעמדה איתי בזמן 
 20 למרץ לקחתי אותה לחופשה ארוכה באריזונה כדי שתוכל לנוח.  ב- 20 לפברואר ועד ה- 27הקשה הזה.  מה- 

 למרץ חזרתי להטיף בערבי יום ראשון וללמד בערבי שבת.
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במאי  7-ב.  במבנה הישן 78-לאפריל חגגנו את יום הולדתי ה 14-ב.  מבנה הקהילה שלנו הועמד למכירה, מאז

 29-במאי ועד ה 22-מה  ."Evangelism Explosion"התחלתי קבוצת תלמידות לצעירים בקהילה בהתבסס על הספר 
ולפגוש את רועה הסינית ר קייגן לקח את אשתי ואותי לאזור סן פרנסיסקו כדי לבקר בקהילה הבפטיסטית "במאי ד

קהילה שהקמתי במחוז הותיק של הקהילה הרועה מייק הוא  . נפגשנו גם עם מייק ומונה ריילי.  הקהילה המצוין שלה
כל כך והאשימו  אדיביםאחרים לא היו  . לקהילה שלהם 50-הזמין אותי לדבר בחגיגות המייק עודד אותי מאד ו.  מארין

  .את הכאב שלי מה שרק העצים, אותי בפיצול הקהילה שלנו
בחגיגה זו הודענו   .ר קייגן בחגיגה גדולה בקהילה שלנו"של ד 66-ליולי חגגנו את יום ההולדת ה 28-ב

רכשנו   ."רבתילס 'לוס אנגהסינית של הקהילה הבפטיסטית  שכןמ"גבריאל תקרא אן סעמק שהקהילה החדשה שלנו ב
  .בניין חדש והחוזה ייחתם בקרוב באזור הזה

רועה הטובה האשתי היא ללא ספק אשת .  היימרס לחופשה קצרה נוספת באושן סייד' בסוף יולי לקחתי את גב
תחלתי הבנובמבר  17-ב.  שלה לישראל שלחנו אותה ואת ההורים - יוכואנ, רוברט לזלי, הבן שלי.  ביותר בעולם כולו

שני אנשים צעירים , ר קייגן והעבודה הקשה שלו"נהגתו של דהתחת  . וערבי יום ראשון וקריבבארוכה סדרת מסרים 
לוס  מרכזר את הבית שלו בכר קייגן מ"ד.  ומספר סטודנטים סינים צעירים החלו להגיע לקהילה שלנו בקביעות, נושעו
 . נעביר את הקהילה שלנו לבניין החדש בחודשים הקרובים.  קרוב יותר לבניין בסאן גבריאללס ומחפש בית 'אנג

נאמר לי שנראה , "סיטי אוף הופ"בבית החולים , לפני כמה ימים.  מאחורינונראה שהפיצול בקהילה שלנו 
ויחד עם רוב מי שעמד איתנו , ונכדיאשתי ואני חגגנו את חג ההודיה בביתי יחד עם בני  ,ר קייגן"ד.  שהסרטן שלי נרפא

 ! היה לנו זמן נפלא יחד.  בזמן הניסיון הגדול הזה
 !בבקשה זכרו אותנו בתפילה כאשר אנחנו מתחילים את הקהילה הסינית!  שאלוהים יברך את כולכם

 
 

 
 

לזלי , ליזוו, משמאל לימין. אני גאה מאד במשפחה שלי
  אשתוין 'ג, נה עם התינוקת שרהיאאל, אני, והתינוקת חנה

  .רילנה ואחיה ארווין קויאאמא של אללינדה , של לזלי
 
 
 
 
 

 !יבורך שם ישוע המשיח    
 
 
 
 
 
 
 
 

            ,הבן, היימרס. ל. ר
            ר לשם כבוד"ד, ר לתאולוגיה"ד, ר לשירות"ד

              13' פיליפים ד
 
 

  :בארץ חיים יהוה האמנתי לראות בטוב לולא"   
  "'ה ה אלווקו ,חזק ויאמץ לבך ,'ה ה אלוקו    

 ).13-14ז "תהילים כ(     
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