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Bạn thân mến:
Tôi ước ao rằng tôi có thể gởi đến bạn bức thư mừng Giáng Sinh vui hơn. Nhưng, thật tình, tôi
phải nói cho bạn biết trong một năm rưởi qua chúng tôi đã trải qua một sự đau buồn vì hội thánh bị chia
rẽ kinh khủng.
Nó đã bắt đầu vài tháng trước năm rồi. Một người chấp sự niên trưởng của chúng tôi đã âm
thầm họp họi với một vị mục sư khác. Hai người bày ra một kế hoạch để hủy hoại hội thánh chúng tôi.
Hai người lập kế hoạch thành lập một hội thánh khác và lôi kéo nhiều người từ chúng tôi. Khi tôi nhận
ra được điều nầy thì đã quá trễ khó tránh khỏi sự chia rẽ lớn trong hội thánh.
Nó bắt đầu khi một người chấp sự bực tức lôi kéo tôi vào một cuộc “tay đôi.” Khi tôi từ chối
chống lại ông ta, ông ấy rời khỏi hội thánh. Sau đó có một số người đi theo. Ông chấp sự trưởng đặt
những tấm ảnh khiêu dâm của ông ta trên trang mạng của ông. Một trong “những người tách ra” hăm
dọa tôi với những tấm ảnh nầy, và cảnh sát đã can dự vào. Ông chấp sự trưởng và vợ ông ta rời khỏi hội
thánh.
Vào thời điểm nầy, ông chấp sự niên trưởng hoạt động công khai. Ông rời khỏi hội thánh và bắt
đầu lôi kéo nhiều người của chúng tôi. Vì chấp sự niên trưởng nầy là người lảnh đạo trong hội thánh cả
chục năm, nên nhiều người theo ông ta và rời khỏi hội thánh chúng tôi. Tới khi sự chia rẽ đã lắng dịu,
ông ta đã kéo ra hơn phân nữa hội thánh.
Vào thời điểm nầy thân xác tôi gặp nhiều vấn đề loé lên và tôi không thể nào giảng trong hai
buổi thờ phượng Chúa Nhật. Một sinh viên thần học giảng trong những buổi sáng Chúa Nhật. Nhưng
anh ta quá thiếu kinh nghiệm để đứng với tôi khi hầu hết những người bạn thân của anh đã rời khỏi hội
thánh trong sự tách rời hội thánh. Vào ngày 20 tháng 2, cậu sinh viên trẻ nầy không muốn liên hệ với
tối. Cậu ta và mẹ cậu rời khỏi hội thánh và gia nhập vào những hội thánh tân-phúc âm. Điều nầy làm
tôi quá đau lòng, khi tôi coi người giảng đạo trẻ nầy như người bạn thân của tôi. Vào ngày 23 tháng 2,
tôi từ chức quản nhiệm và Tiến sĩ Christopher Cagan trở thành mục sư mới. Tôi dược đề bạc là một
Mục sư Danh dự. Tôi rất yếu nên không tham dự những buổi họp. Vào ngày 3 tháng 3 Tiến sĩ Cagan
đã tuyên bố tôi chính thức về hưu và chỉ định ông là một mục sư mới. Tiến sĩ Cagan là một Cơ Đốc
Nhân chân chính mà tôi đã từng biết, ngoài Mục sư Wurmbrand. Nếu không có sự lảnh đạo hội thánh
chúng ta thì sẽ không bao giờ được hồi phục.
Nhưng những việc tốt vẩn tiếp tục xảy ra. Vào ngày 26 tháng Giêng, ngôn ngữ thứ 41 đã được
thêm vào trang mạng của chúng ta. Cũng trong ngày đó (ngày 26 tháng Giêng) “app” của chúng ta tăng
lên trên iPhone và Android. Từ lúc đó hàng ngàn người trên khắp thế giới đã kết nối với chúng ta qua
“app,” cảm ơn phần lớn đến người bạn, một nhà truyền giáo cho người Do Thái tại thành phố New
York. Rồi ngôn ngữ thứ 42 được thêm vào – ngôn ngữ chính của Malawi tại Phi Châu. Vào ngày 23
tháng Hai, Tiến sĩ Cagan đã trở thành mục sư quản nhiệm và tôi được đặt vào làm mục sư Danh Dự.
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Không cần phải nói, tôi đã yếu và hầu như bị bệnh từ tất cả sự rối loạn nầy. Tôi rất cám ơn vì vợ
của tôi – người đã đứng với tôi trong suốt thời gian nầy. Từ ngày 27 tháng Hai đến 20 tháng Ba tôi đưa nhà
tôi đến Arizona để nghĩ ngơi. Vào ngày 20 tháng Ba, tôi trở về để giảng vào những buổi tối Chúa Nhật và
dạy Kinh Thánh vào những buổi tối thứ Bảy.
Từ lúc đó nhà thờ của chúng ta đăng bản bán. Vào ngày 14 tháng 4 mừng ngày sinh nhật của tôi
lần thứ 78 tại nhà thờ cũ. Vào ngày 7 tháng 5 tôi bắt đâu nhóm môn đồ hóa cho những người trẻ trong hội
thánh, dùng “Phúc Âm Bùng Nổ” làm tài liệu của chúng tôi. Từ ngày 22 tháng 5 đến 29 tháng 5 Tiến sĩ
Cagan đem vợ tôi và tôi đến vùng San Francisco để thăm Hội Thánh Báp-tít Trung Hoa và mục sư khả ái
của họ. Chúng tôi cũng cùng gặp gỡ Mike và Mona Riley, mục sư lâu năm của hội thánh mà tôi đã thành
lập tại tỉnh Marin. Mike cho tôi nhiều sự khích lệ, và tôi được mời để giảng tại hội thánh của họ vào dịp kỷ
niệm lần thứ 50 của hội thánh. Những người khác thì không tử tế lắm, nhưng lại trách tôi về sự tách rời,
làm cho tôi đau buồn hơn.
Vào ngày 28 tháng 7 chúng tôi tổ chức buổi tiệc sinh nhật lần 66 của Tiến sĩ Cagan tại hội thánh
của chúng tôi. Ngay dịp đó chúng tôi cũng thông báo rằng hội thánh mới của chúng tôi tại San Gabriel
Valley sẽ được gọi là “Đền Thờ Báp-tít Trung Hoa của Los Angeles Lớn ‘The Chinese Baptist Tabernacle
of Greater Los Angeles.’ Chúng tôi đã mua một cơ sở mới ở tại đó và giao kèo sẽ đóng sớm.
Vào gần cuối tháng Bảy tôi đem Bà Hymers đi nghỉ ngơi ngắn tại Oceanside. Vợ tôi, Ileana, chắc
chắn là người vợ mục sư tuyệt vời nhất trên toàn thế gian nầy. Con trai tôi, Robert Leslie và tôi cho bà ta
cùng cha mẹ bà ta đi Do Thái. Vào ngày 17 tháng Mười Một tôi bắt đầu một loạt bài giảng vào sáng và tối
Chúa Nhật. Đó là lần đầu mà cơ thể tôi cho phép tôi giảng cả hai buổi nhóm Chúa Nhật trong thời gian dài
vừa qua. Dưới sự lảnh đạo của Tiến sĩ Cagan và sự khó nhọc của ông, hai người trai trẻ đã nhận được sự
cứu rỗi, và vài sinh viên người Trung Hoa bắt đầu đến tham dự hội thánh chúng tôi. Tiến sĩ Cagan đã bán
đi căn nhà của ông ở trung tâm Los Angeles, và đang tìm căn nhà khác gần cơ sở San Gabriel hơn. Chúng
tôi sẽ dời đến cơ sở mới trong vài tháng tới.
Sự chia rẽ hội thánh hình như đã được kết thúc. Tôi được cho biết vài ngày trước đây, tại Thành
Phố Hy Vọng (City of Hope), rằng ung thư của tôi đã được chữa lành. Tiến sĩ Cagan, vợ tôi và tôi ăn mừng
Tạ Ơn tại nhà của chúng tôi cùng với những con trai tôi và cháu nội của tôi, và cùng đa số những người
đứng chung với chúng tôi trong thời gian thử thách. Chúng tôi đã có thời gian rất vui thoả chung với nhau!
Nguyện Chúa ban phước trên tất cả mỗi một người! Xin hãy nhớ cầu nguyện cho chúng tôi trong
khi chúng tôi bắt đầu hội thánh Trung Hoa!
Nguyện Chúa Jê-sus Christ, Đấng Cứu Chuộc
của chúng ta được ngợi khen!

R. L. Hymers, Jr.,
D.Min., Th.D., Litt.D.
Phi-líp 4:13
Tôi rất hảnh diện về gia đình của tôi. Từ trái qua
phải, Wesley, Leslie và bé Hannah, tôi, Ileana
cùng bé Sarah, vợ của Leslie là Jin, mẹ của Ileana
là Linda và em/anh trai là Erwin Cuellar.

“Ôi! Nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn
của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, thì tôi hẳn
đã ngã lòng rồi! Hãy trông đợi Đức Giê-hôva; hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông
đợi Đức Giê-hô-va” (Thi-Thiên 27:13-14).
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