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دسمبر2019 ،
پيارے َسجّن:
ميری خواہش سی کہ مں تہانوں کرسمس دا اِک پُرمسرت خط پيج سکدا۔ ليکن ،ايمانداری دے نال ،مينوں دَس دينا چائيدا
اے کہ پچھلے ڈيﮍھ ورے دے دوران اَسی لوکاں نے حقيقت چہ گرجا گھر دی اِک ہولناک تقسيم دا تجربہ کيتا۔
ُ
ايہہ پچھلے ورے توں کئی مہينے پہالں شروع ہوئی سی۔ ساڈے ِسنيئر مناد نے دوجے پادری دے نال خفيہ مالقاتاں
شروع کر ِدتياں سن۔ اُوہناں دوواں نے ساڈے گرجا گھر نوں تباه کرن لئی اِک منصوبہ تيار کيتا۔ اُوہناں دوواں نے اِک دوجا گرجا
گھر شروع کرن لئی منصوبے بنائے تے ساڈے کولوں جنہا ممکن ہو سکدا سی بے شمار لوکاں نوں نکال باہر ک ِھيچيا۔ جدوں تيکر
مينوں ايس گل دا پتا چلدا اُودھوں تيکر گرجا گھر دی اِک بہت وڈی تقسيم نوں روکن لئی ِوچ بوہتی دير ہو چکی سی۔
ايہدا ٓاغاز ہويا سی جدوں اِک ناراض پادری نے مينوں ’’ہاتھا پائی‘‘ کرن لئی شامل کرن دی کوشش کيتی سی۔ جدوں ميں
اُوہدے نال لﮍن توں اِنکار کيتا تے اُوہنے گرجا گھر چھڈ ِدتا۔ چھيتی ای دوجياں نے اُوہدی پيروی کيتی۔ مناداں دے صدر نے اپنی
فحش تصويراں اپنی ويت سائٹ تے الئياں۔ ’’منق ِسم ہوئے لوکاں‘‘ ِوچوں اِک نے اُوہناں تصويراں دے ذريعے مينوں بليک ميل کرن
دی کوشش کيتی تے پوليس وی شامل ہو گئی سی۔ مناداں دے صدر تے اُوہدے ووہٹی نے ساڈے گرجا گھر نوں چھڈ ِدتا۔
ايس موقعہ تے ،اُو ِسنيئر مناد ُکھلم ُکھال سرگرم ہو گيا۔ اُوہنے ساڈے گرجا گھر نوں چھڈ ِدتا تے ساڈے کولوں جيس قدر
وی ممکن ہو سکدا سی بے شمار لوکاں نوں نکال باہر ِکچھنا شروع کر ِدتا۔ چونکہ اُو ِسنيئر مناد ساڈے گرجا گھر دا دہائياں توں
رہنما ره چکيا سی ،بے شمار لوکاں نے اُوہدی پيروی کيتی تے ساڈے گرجا گھر نوں چھڈ گئے۔ جيس ويلے تيکر ايس تقسيم دا
خاتمہ ہوندا اُو ساڈے اَدھے توں زياده لوکاں نوں ک ِھچن دے قابل ہو گيا سی۔
ايس ای ويلے دے دوران ميرے جسمانی مسائل نے تيزی پھﮍ لئی تے ميں اِتوار دی دوواں عبادتاں ِوچ مندی کرن دے
قابل نئيں ہو پا رہيا سی۔ سيمنری دے اِک طالب علم نے اِتوار دی سويراں نوں ماندی کيتی۔ ليکن ميرے نال ڈٹے رہن لئی اُو ايس
 20فروری نوں اُوس
قدر تجربہ کار نئيں سی جدوں کہ اُوہدے ہان دے زياده تر قريبی بيلی تقسيم ِوچ گرجا گھر چھڈ گئے سن۔
نوجوان نے ميرے نال رفاقت چھڈ ِدتی۔ اُو تے اُوہدی ماں گرجا گھر چھڈ گئے تے نوے ايونجيليکل گرج گھراں ِوچ حاضری دينا
شروع کر ِدتی۔ ايہہ ميری برداشت توں باہر سی ،کيوں جے ميں اُوس نوجوان مبلغ نوں قريبی ذاتی َسجن سمجھيا سی۔  23فروری
نوں ميں پادری دے عہدے توں دستبردار ہو گيا تے ڈاکٹر کرسٹوفر کيگن نئے پادری بن گئے۔ ميں ]اعزازی طور تے ِدتی گئی ذمہ
دارياں توں دستبردار ہويا تے اضافی ٹائٹل ايميريٹس دے نال نال اپنے ٹائٹل نوں برقرار رکھدياں ہوياں[ پادری ايميريٹس دی حيثيت
نال تقرری اِختيار کيتی۔ ميں اِجالساں ِوچ شامل ہون لئی انتہائی کمزور سی۔  3مارچ نوں ،ڈاکٹر کيگن نے پادری دی حيثيت نال
خود اپنی تقرری دا تے ميرے مالزمت توں فارغ ہون دا اِعالن کيتا۔ پاسٹر وورمبرانڈ دے عالوه ميرے ہُن تيکر جانن ٓالے لوکاں
ِوچوں ڈاکٹر کيگن اِک بہترين مسيحی نے۔ اُوہناں دی قيادت دے بغير ساڈا گرجا گھر کدی وی اِزالہ نہ کر پاندا۔
ليکن چنگياں گالں نے رونما ہندے رہنا جاری رکھيا۔ ساڈی ويب سائٹ تے  26جنوری نوں  41ويں زبان دا اضافہ ہويا۔
اُوسی ِدن )  26جنوری نوں( ساڈا موبائل ’’ايپ‘‘ ٓائی فون تے اينڈرائيڈ تے ٓايا۔ اُوس ويلے توں ليکر تے ہُن تيکر ساری دُنيا توں
ہزارہاں لوکاں اُوس ’’ايپ‘‘ دے ذريعے ساڈے نال شامل ہو چکے نے ،شدت دے نال اِک دوست دا شکريہ ،جيہﮍا کہ نيويارک شہر
ِوچ يہودی لوکاں دے لئی اِک مشنری نے۔ فير ساڈی  42ويں زبان دا اِضافہ ہويا – جيہﮍی کہ افريقہ ِوچ اِک اہم ترين زبان اے۔ 23
فروری نوں ،ڈاکٹر کيگن ٓافيشيئل پادری بنے تے ميری تقرری ايميريٹس پادری دی حيثيت توں ہوئی۔
ايہہ کہنا غير ضروری اے کہ ميں ايس ساری افراتفری ِوچ بيمار تے کمزور سی۔ ميں اپنی ووہٹی دا نہايت شکر گزار
ٓاں – جيہﮍ ايس تمام ويلے دے دوران ميرے نال ڈٹی رئی۔  27فروری توں لے کے  20مارچ تيکر ميں سکون لين دی خاطر اُوہناں
نوں ايری زونا ِوچ اِک طويل چُھٹی لئی لے گيا۔  20مارچ نوں ميں اِتوار دی شاماں ِوچ منادی کرن لئی تے ہفتے دی شاماں ِوچ
تعليم دين لئی واپس ٓا گيا۔
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اُوس ويلے توں ساڈے گرجا گھر دی عمارت نوں بيچن لئی رکھ ِدتاگيا۔  14اپريل نوں اُوسی پرانی عمارت ِوچ ميری  78ويں
سالگره نوں منايا گيا سی۔  7مئی نوں ميں ساڈی نصابی کتاب ’’انجيلی بشارت دے پرچار دی تعليم دا تيز رفتاری نال ودھنا‘‘ دی حيثيت
توں استعمال کردے ہوئياں ساڈے گرجا گھر ِوچ وفادار نوجوان لوکاں لئی اِک شاگردی گروپ دا ٓاغاز کيتا۔  22مئی توں  29مئی تيکر،
ڈاکٹر کيگن مينوں تے ميری ووہٹی نوں سان فرانسسکو دے عالقے ِوچ اِک چينی بپتسمہ دين ٓالے گرجا گھر تے اُوہدے نفيس پادری
صاحب نال ِملوان لئی لے کے گئے۔ ميں مارين کاؤنٹی ِوچ ميرے شروع کيتے ہوئے گرجا گھر دے ديرينہ پادری مائيک تے مونا
رائيلی دے نال وی مالقات کيتی۔ مائيک نے مينوں کافی حوصلہ ِداليا ،تے مينوں اپنے گرجا گھر دی  50ويں سالگره دے موقع تے
بولن لئی مدعو کيتا۔ دوجے ايس قدر مہربان نئيں سن ،بلکہ ميرے تے ساڈے گرجا گھر دی تقسيم لئی اِلزام ال کے مينوں مذيد ہُور زياده
دُکھ پہنچايا۔
 28جوالئی نوں اَسی اپنے گرجا گھر ِوچ ڈاکٹر کيگن دی  66ويں سالگره لئی اِک بہت وڈی دعوت دا اِہتمام کيتا۔ ايہہ اِعالن
وی اُوسی ويلے کيتا گيا سی کہ سان فرانسسکو دی وادی ِوچ ساڈے نوئے گرجا گھر دا ناں ’’وڈھے الس اينجلز دی چينی بپتسمہ دين
ٓالی عبادت گاه‘‘ رکھا جاوے گا۔ اَسی اُوتھے اِک نوی عمارت خريد چکے ٓاں تے کاغذی قانونی کاروائی چھيتی ای مکمل ہو جائے گی۔
جوالئی دے اَخير ِوچ ميں مسز ہائيمرز نوں اُوشن سائيڈ اِک ہُور مختصر جيئی چُھٹی تے لے کے گيا۔ ميری ووہٹی ِعليانہ
ايس ساری دُنيا ِوچ ِبالشک و ُشبہ بہترين پادری دی ووہٹی نے۔ ميرے پُتر رابرٹ ليزلی نے تے ميں اُوہناں نوں تے اُوہناں دے دوويں
ماں پيو نوں اسرائيل پيجيا۔  17نومبر نوں ميں اِتوار دی سوير تے شام ِوچ واعظاں دے اِک سلسلے دا ٓاغاز کيتا۔ ايہہ کافی عرصے دے
بعد ہويا اے کہ ميں اِتوار دی دوواں عبادتاں ِوچ پہلی وری جسمانی طور تے منادی کرن دے قابل ہو چکيا ٓاں۔ ڈاکٹر کيگن دی قيادت
تے سخت محنت دے تحت ،دو نوجوان بندياں نوں نجات دالئی جا چکی اے ،تے بے شمار چينی طالب علم ساڈے گرجا گھر ِوچ حاضر
ہونا شروع ہو چکے نے۔ ڈاکٹر کيگن الس اينجلز دے تجارتی عالقے ِوچ اپنا گھر بيچ چکے نے تے سان گيبرئيل عمارت دے نيﮍے
اِک دوجا گھر تالش کر رئے نے۔ اَسی اگلے چند اِک مہينياں ِوچ اپنے گرجا گھر نوں نوی عمارت ِوچ منتقل کر رئے ٓاں۔
گرجا گھر دی تقسيم ختم ہوندی وکھائی ديندی اے۔ چند اِک ِدن پہالں سٹی ٓاف ہُوپ ]ہسپتال ِوچ[ مينوں دسيا گيا کہ ميرا کينسر
شفاياط ہوندا وکھائی ديندا اے۔ ڈاکٹر کيگن ،ميری ووہٹ تے ميں نے ،ميرے گھر تے ميرے پُتراں تے ساڈی پوتياں دے نال تے بُہتيرے
اُوہناں لوکاں دے نال جيہﮍے ساڈے نال ٓازمائش دے ايس بہت وڈے ويلے ِوچ ڈٹے رئے سن شکر گزاری ]دی دعوت[ نوں منايا۔ اَسی
اکٹھے اِک شاندار ويلہ لنگہايا!

يسوع مسيح ساڈے نجات دہنده دی ستائش ہوے!

ڈاکٹر آر۔ ايل۔ ہائيمرز جونيئر۔،
D.Min., Th.D., Litt.D.
فلپيوں 13:4

’’مينوں ہُن وی ايس گل دا يقين اے کہ ميں زندياں دی
زمين تے ُخداوند دے احسان نوں ويکھ سکاں۔ ُخداوند
دا اِنتظار کر؛ مضبوط ہو تے حوصلہ رکھ تے
ُخداوند دی ٓاس رکھ‘‘ )زبور13:27۔(14۔

ميں اپنے خاندان تے بہت فخر کرنا واں۔ بائيں توں دائيں
پاسے ،ويزلی ،ليزلی بچی حنّہ دے نال ،ميں ٓاپئےِ ،عليانہ
بچی ساره دے نال ،ليزلی دی ووہٹی ِجنِ ،عليانہ دی اَ ّماں لِنڈا
روين کيولر۔
تے اُوہناں دے پرہا اَ ِ
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