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دسمبر2019 ،
پيارے دوست:
ميری خواہش تھی کہ ميں ٓاپ کو کرسمس کا ايک پُرمسرت خط بھيج پاتا۔ ليکن ،ايمانداری کے ساتھ ،مجھے ٓاپ کو بتا
دينا چاہيے کہ گذشتہ ڈيﮍھ سال کے دوران ہم لوگوں نے حقيقت ميں گرجا گھر کی ايک ہولناک تقسيم کا تجربہ کيا۔
يہ گذشتہ سال سے کئی مہينے پہلے شروع ہوئی تھی۔ ہمارے ِسنيئر مناد نے دوسرے پادری کے ساتھ خفيہ مالقاتيں
شروع کر دی تھيں۔ اُن دونوں نے ہمارے گرجا گھر کو تباه کرنے کے ليے ايک منصوبہ ُمرتب کيا۔ اُن دونوں نے ايک دوسرا
گرجا گھر شروع کرنے کے ليے منصوبے بنائے اور ہمارے پاس سے جس قدر ممکن ہو سکتا تھا بے شمار لوگوں کو نکال باہر
کھينچا۔ جس وقت تک مجھے اِس بات کا پتا چال تو گرجا گھر کی ايک بہت بﮍی تقسيم کو روکنے ميں بہت دير ہو گئی تھی۔
اِس کا ٓاغاز ہوا تھا جب ايک برہم پادری نے مجھے ’’ہاتھا پائی‘‘ کرنے ميں ملوث کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب ميں
نے اُس سے لﮍنے سے انکار کر ديا ،اُس نے گرجا گھر چھوڑ ديا۔ جلد ہی دوسروں نے اُس کی تقليد کی۔ منادوں کے صدر نے
اپنی فحش تصويريں اپنی ويب سائٹ پر لگا ديں۔ ’’منق ِسم ہوئے لوگوں‘‘ ميں سے ايک نے اُن تصويروں کے ذريعے سے مجھے
بليک ميل کرنے کی کوشش کی اور پوليس بھی شامل ہو گئی تھی۔ منادوں کے صدر اور اُس کی بيوی نے ہمارے گرجا گھر کو
چھوڑ ديا۔
اِس موقعہ پر ،وه ِسنيئر مناد ُکھلم ُکھال سرگرم ہو گيا۔ اُس نے ہمارے گرجا گھر کو چھوڑ ديا اور ہمارے پاس سے جس
قدر ممکن ہو سکتا تھا بے شمار لوگوں کو نکال باہر کھينچنا شروع کر ديا۔ چونکہ وه ِسنيئر مناد ہمارے گرجا گھر کا دہائيوں سے
رہنما ره چکا تھا ،بے شمار لوگوں نے اُس کی پيروی کی اور ہمارے گرجا گھر کو چھوڑ ديا۔ جس وقت تک اِس تقسيم کا خاتمہ
ہوتا ،وه ہمارے ٓادھے سے زياده لوگوں کو کھينچنے کے قابل ہو گيا تھا۔
اِس ہی وقت کے دوران ميرے جسمانی مسائل نے تيزی پکﮍ لی اور ميں اِتوار کی دونوں عبادتوں ميں منادی کرنے کے
قابل نہيں ہو پا رہا تھا۔ سيمنری کے ايک طالب علم نے اِتوار کی صبحيں منادی کی۔ ليکن ميرے ساتھ ڈٹے رہنے کے ليے وه اِس
قدر تجربہ کار نہيں تھا جب کہ اُس کے زياده تر قريبی دوست تقسيم ميں گرجا گھر چھوڑ گئے تھے۔  20فروری کو اِس نوجوان
نے ميرے ساتھ رفاقت چھوڑ دی۔ وه اور اُس کی ماں گرجا گھر چھوڑ گئے اور نئے ايونجيليکل گرجا گھروں ميں حاضری دينا
شروع کر دی۔ ميری برداشت سے باہر تھا ،کيونکہ ميں نے اُس نوجوان مبلغ کو قريبی ذاتی دوست سمجھا تھا۔  23فروری کو ميں
پادری کے عہدے سے دستبردار ہو گيا اور ڈاکٹر کرسٹوفر کيگن نئے پادری بن گئے۔ ميں نے ]اعزازی طور پر دی گئی ذمہ
ٰ
دستبردار ہوتے ہوئے اور اضافی ٹائٹل ايميريٹس کے ساتھ ساتھ اپنے ٹائٹل کو برقرار رکھتے ہوئے[ پادری ايمريٹس
داريوں سے
کی حيثيت سے تقرری اختيار کی۔ ميں اِجالسوں ميں شامل ہونے کے ليے انتہائی کمزور تھا۔  3مارچ کو ،ڈاکٹر کيگن نے پادری
کی حيثيت سے خود اپنی تقرری کا اور ميری مالزمت سے فارغ ہونے کا اِعالن کيا۔ پاسٹر وورمبرانڈ کے عالوه ميرے اب تک
کے جاننے والے لوگوں ميں سے ڈاکٹر کيگن ايک بہترين مسيحی ہيں۔ اُن کی قيادت کے بغير ہمارا گرجا گھر کبھی بھی اِزالہ نہ
کر پاتا۔
ُ
ليکن اچھی باتوں نے رونما ہوتے رہنا جاری رکھا۔ ہماری ويب سائٹ پر  26جنوری کو  41ويں زبان کا اضافہ ہوا۔ اسی
ِدن ) 26جنوری کو( ہمارا موبائل ’’ايپ‘‘ ٓائی فون اور اينڈرائيڈ پر ٓايا۔ اُس وقت سے ليکر اب تک ساری دُنيا سے ہزاروں لوگ اُس
’’ايپ‘‘ کے ذريعے سے ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہيں ،شدت کے ساتھ ايک دوست کا شکريہ ،جو کہ نيويارک شہر ميں يہودی
لوگوں کے ليے ايک مشنری ہيں۔ پھر ہماری 42ويں زبان کا اِضافہ ہوا – جو کہ افريقہ ميں ايک اہم ترين زبان ہے۔  23فروری
کو ،ڈاکٹر کيگن ٓافيشيئل پادری بنے اور ميری تقرری ايميريٹس پادری کی حيثيت سے ہوئی۔
يہ کہنا غيرضروری ہے کہ ميں اِس ساری افراتفری ميں بيمار اور کمزور تھا۔ ميں اپنی بيوی کا نہايت شکرگزار ہوں –
جو اِس تمام مدت کے دوران ميرے ساتھ ڈٹی رہيں۔  27فروری سے ليکر  20مارچ تک ميں چين لينے کی خاطر اُنہيں ايری زونا
ميں ايک طويل چھٹی کے ليے لے گيا۔  20مارچ کو ميں اِتوار کی شاموں ميں منادی کرنے کے ليے اور ہفتے کی شاموں ميں
تعليم دينے کے ليے واپس ٓا گيا۔
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اُس وقت سے ہمارے گرجا گھر کی عمارت کو بيچنے کے ليے رکھ ديا گيا۔  14اپريل کو اُسی پرانی عمارت ميں ميری
78ويں سالگره کو منايا گيا تھا۔  7مئی کو ميں نے ہماری نصابی کتاب کو ’’انجيلی بشارت کے پرچار کی تعليم کا تيز رفتاری سے
بﮍھنا‘‘ استعمال کرتے ہوئے ہمارے گرجا گھر ميں وفادار نوجوان لوگوں کے ليے ايک شاگردی گروپ کا ٓاغاز کيا۔  22مئی سے 29
مئی تک ،ڈاکٹر کيگن مجھے اور ميری بيوی کو سان فرانسسکو کے عالقے ميں ايک چينی بپتسمہ دينے والے گرجا گھر اور اُس کے
نفيس پادری صاحب سے ِملوانے کے ليے لے کر گئے۔ ميں نے مارين کاؤنٹی ميں ميرے شروع کيے ہوئے گرجا گھر کے ديرينہ
پادری مائيک اور مونا رائيلی کے ساتھ بھی مالقات کی۔ مائيک نے مجھے کافی حوصلہ داليا ،اور مجھے اپنے گرجا گھر کی 50ويں
سالگره کے موقع پر بولنے کے ليے مدعو کيا۔ دوسرے اِس قدر مہربان نہيں تھے ،بلکہ مجھ پر ہمارے گرجا کی تقسيم کے ليے اِلزام
لگا کر مجھے مذيد اور زياده دُکھ پہنچايا۔
 28جوالئی کو ہم نے اپنے گرجا گھر ميں ڈاکٹر کيگن کی 66ويں سالگره کے ليے ايک بہت بﮍی دعوت کا اہتمام کيا۔ يہ
اِعالن اُسی وقت کيا گيا تھا کہ سان فرانسسکو کی وادی ميں ہمارے نئے گرجا گھر کا نام ’’بﮍے الس اينجلز کی چينی بپتسمہ دينے
والی عبادت گاه‘‘ رکھا جائے گا۔ ہم وہاں پر ايک نئی عمارت خريد چکے ہيں اور کاغذی قانونی کاروائی جلد ہی مکمل ہو جائے گی۔
جوالئی کے ٓاخر ميں مسز ہائيمرز کو ميں اُوشن سائيڈ ]نامی جگہ پر[ ايک اور مختصر چُھٹی پر لے کر گيا۔ ميری بيوی
ِعليانہ اِس ساری دُنيا ميں بِالشک و ُشبہ بہترين پادری کی بيوی ہيں۔ ميرے بيٹے رابرٹ ليزلی نے اور ميں نے اُنہيں اور اُن کے
دونوں والدين کو اسرائيل بھيجا۔  17نومبر کو ميں نے اِتوار کی صبح اور شام ميں واعظوں کے ايک سلسلے کا ٓاغاز کيا۔ يہ کافی مدت
کے بعد ہوا ہے کہ ميں اِتوار کی دونوں عبادتوں ميں پہلی مرتبہ جسمانی طور پر منادی کرنے کے قابل ہو چکا ہوں۔ ڈاکٹر کيگن کے
قيادت اور سخت محنت کے تحت ،دو نوجوان اِشخاص کو نجات دالئی جا چکی ہے ،اور بے شمار چينی طالب علم ہمارے گرجا گھر
ميں حاضر ہونا شروع ہو چکے ہيں۔ ڈاکٹر کيگن الس اينجلز کے تجارتی عالقے ميں اپنا گھر بيچ چکے ہيں ،اور سان گيبرئيل عمارت
کے نزديک تر ايک دوسرا گھر تالش کر رہے ہيں۔ ہم اگلے چند ايک مہينوں ميں اپنے گرجا گھر کو نئی عمارت ميں منتقل کر رہے
ہيں۔
گرجا گھر کی تقسيم ختم ہوتی دکھائی ديتی ہے۔ چند ايک ِدن قبل سٹی ٓاف ہُوپ ]ہسپتال ميں[ مجھے بتايا گيا کہ ميرا کينسر
شفاياب ہوتا دکھائی ديتا ہے۔ ڈاکٹر کيگن ،ميری بيوی اور ميں نے ،ميرے گھر پر ميرے بيٹوں اور ہماری پوتيوں کے ساتھ اور بہت
سے اُن لوگوں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ٓازمائش کے اِس بہت بﮍے وقت ميں ڈٹے رہے تھے شکرگزاری ]کی دعوت[ کو منايا۔ ہم نے
اکٹھے ايک شاندار وقت گزارا!

يسوع مسيح ہمارے نجات دہنده کی ستائش ہو!

ڈاکٹر آر۔ ايل۔ ہائيمرز جونيئر۔،
D.Min., Th.D., Litt.D.
فلپيوں 13:4
’’مجھے اب بھی اِس بات کا يقين ہے کہ ميں زندوں
کی زمين پر ُخداوند کے احسان کو ديکھ سکوں۔
ُخداوند کا اِنتظار کر؛ مضبوط ہو اور حوصلہ رکھ
اور ُخداوند کی ٓاس رکھ‘‘ )زبور13:27۔(14۔

ميں اپنے خاندان پر بہت فخر کرتا ہوں۔ بائيں سے دائيں،
ويزلی ،ليزلی بچی حنّہ کے ساتھ ،ميں خودِ ،عليانہ بچی ساره
کے ساتھ ،ليزلی کی بيوی ِجنِ ،عليانہ کی والده ِلنڈا اور اُن کے
روين کيولر۔
بھائی اَ ِ
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