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טייערע חבר:
איך ווינטשן איך קען שיקן איר א כאפיער חג המולד בריוו .אבער צו זיין ערלעך ,איך מוזן זאגן איר אז אין די לעצטע
אכצן חדשים מיר האבן יקספיריאנסט א טאקע שרעקלעך קהילה שפאלטן.
עס סטארטעד א ביסל חדשים איידער די לעצטע יאר .אונדזער זקן פון די שמשים אנגעהויבן א סוד באגעגעניש מיט אן
אנדער רוחניות פאסטעך .זיי ביידע געדאנק די פלאן צו צעשטערן אונדזער קהילה .זיי ביידע געדאנק א פלאן צו שטעלן זיך אן
אנדער קהילה און גאנווענען פון אונדז ווי פילע מענטשן ווי מעגלעך .ווען איך געלערנט וועגן אים ,עס איז געווען צו שפעט צו
האלטן אוועק פון א גרויס קהילה שפאלטן.
דאס אלץ האט זיך אנגעהויבן ,ווען אן אומגעריכטן שמש האט מיך פרובירט צוציען אין א "פויסט-קעמפן ".ווען איך
אפגעזאגט צו קעמפן אים ,ער לינקס דער קהילה .אנדערע באלד נאכגעגאנגען .די יושב ראש פון די שמשים פאסטעד
פארנאגראפיק בילדער פון זיך אויף זיין אתר אינטרנט .איינער פון די "שפאלטן" פירער פרובירט צו סחיטה מיר מיט די בילדער
און די פאליציי האט אנגעהויבן אריינקומען .די יושב ראש פון די שמשים און זיין פרוי האבן פארלאזט אונזער קהילה.
פונקט דעמאלט ,די זקן פון די שמשים איז געווארן עפנטלעך .ער האט פארלאזן אונזער קהילה און אנגעהויבן צו
גאנווענען ווי פילע שעפס ווי מעגלעך .ווייל די זקן פון די שמשים איז געווען א פירער אין אונדזער קהילה פאר יארצענדלינגער,
פילע מענטשן האבן נאכגעגאנגען אים און האט פארלאזן אונדזער קהילה .ווען די קהילה שפאלטן איז געווען פארענדיקן ,ער האט
גאנווענען האלב פון די קהילה.
ארום די פינקטלעך צייט מיין קראנקייטן אויפרייסן און איך קען נישט אנזאגן די בשורה טובה אין צוויי יום ראשון
תפילות .א סעמינאר תלמיד אנגעזאגט יום ראשון מארגן .אבער ער איז געווען צו צעיר באמונה צו שטיין מיט מיר ווען רוב פון
זיין גוטער פריינדז האבן פארלאזט אין די קהילה שפאלטן .אויף  20פעברואר דעם יונג מענטש צעבראכן התחברות מיט מיר .ער
און זיין מוטער האבן פארלאזן די קהילה און אנגעהייבן צו בייזיין ניי אונגלי קהילות .דאס איז געווען צו פיל פאר מיר ,ווייל איך
געזען דעם יונג דרשן ווי א גוטע פריינד .אויף פעברואר  23האב איך רעזיגנירט ווי רועה רוחני און ד"ר כ.ל .קייגן איז געווארן
דער נייער רועה רוחני .איך בין באשטימט געווארן רועה בגמלאות .איך איז געווען צו שוואך צו בייזיין די תפילות .אויף מארץ3
ד"ר קייען געמאכט מעלדונג פון מיין פענסיאנירונג און זיין אייגן חיול ווי רועה רוחני .ד"ר קייגן איז דער גרעסטער מאמין וואס
איך האב געקענט ,מיט די אויסנאם פון רואה ווורמבראנד .פעלנדיק זיין פירערשאפט אונדזער קהילה וואלט קיינמאל האבן
צוריקקומען.
אבער גוטע חפצים פארזעצן צו פאסירן .אויף  26יאנואר ,די 41סטע שפראך איז צוגעלייגט צו אונדזער אתר אינטרנט.
אין דעם זעלביקער טאג ) 26יאנואר( אונדזער "אפ" איז ארויף אויף יפאנע און אנדרויד .וועדליק דעם ,טויזנטער פון מענטשן
איבער די וועלט האבן זיך איינגעשרייבן מיט אונדז דורך די "אפ ",דאנק צו א פריינד ,א כלי קודש צו יידיש מענטשן אין ברוקלין.
דערנאך איז צוגעלייגט אונדזער 42סטע שפראך –די הויפט שפראך פון מאלאווי אין אפריקע .אויף פעברואר  23איז ד"ר קייגן
געווארן דער אפיציעל רואה און איך בין אינסטאלירט געווארן רועה בגמלאות.
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יא ,איך איז געווען שוואך און קראנק פון אלע די מהומה .איך בין זייער דאנקבאר פאר מיין פרוי – וואס געשטאנען מיט
מיר דורך אלע דעם .פון פעברואר  27ביז מערץ  20האב איך זי גענומען אויף א וואקאציע אין אריזאנא אויף שבת .אויף מערץ 20
איך צוריקגעבט צו נשא דרשה אויף יום ראשון אוונט און טאן לערעריי אויף שבת אוונט
דערנאך אונדזער בנין איז געווען באשטימט פאר פארקויף .אויף  15אפריל מיין  78געבורטסטאג מיר געהאלטן א שמחה
אין די אלט בנין .אויף מאי  7איך אנגעהויבט א תלמיד הבשרה גרופע פאר די נאמן יונג מענטשן אין אונדזער קהילה ,מיט "אונגליזם
התפוצצות" ווי די לערנבוך .פון מאי  22ביז מאי  29האט ד"ר קייגן גענומען מיין פרוי און מיר צו דער סאן פראנסיסקא געגנט צו
מאכן א וויזיט צו א סיני באפטיסט קהילה און איר אויסגעצייכנט רואה .מיר אויך געווען מיט מיק און מונא ריילי ,לאנג-צייט רואה
פון די קהילה איך האט פלאנצן אין מארין געגנט .מיק האט מיר פיל חזוק-לבבות און איך איז געווען פארבעטן צו נשא דרשה אין
זייער קהילה פאר זיין  50יארטאג .אנדערע זענען נישט גוטהארציק ,וואס האט מיר באשולדיקט פאר אונדזער שפאלטן פון אונדזער
קהילה ,וואס האט געפירט מיר מער ווייטיק.
יולי  28האבן מיר געהאלטן א שמחה ביי אונדזער קהילה פאר 66סטן געבורטסטאג פון ד"ר קייגן .דעמאלט איז מודיע אז
אונדזער נייע קהילה אין די סאן גאבריעל טאל וואלט זיין געהייסן "די כינעזיש באפטיסט משכן פון גרעסער לוס אנגעלעס ".מיר
האבן קונה דארט א ניי בנין און מסמך מופקד איז באלד פארמאכט.
אין יולי איך גענומען פרוי היימרס פאר אן אנדער שבת אין אסעאנסידע .זי איז דער בעסטער פרוי פון א רואה אין די
גאנצע וועלט .מיין זון לזלי און איך געשיקט איר און ביידע עלטערן צו ישראל .אויף נאוועמבער  17איך אנגעהויבן דרשות אויף
יום ראשון פרימארגן און אוונט .דאס איז געווען דער ערשטער מאל איך איז געווען געזונט גענוג צו געבן דרשה ביידע תפילות.
אונטער דער פירערשאפט און שווערער ארבעט פון ד"ר קייגן ,האבן צוויי יונגע מענטשן זענען ניצול געווארן ,און עטלעכע סיני
סטודענטן האבן אנגעהויבן צו קומען צו אונדזער קהילה .ד"ר קייגן האט פארקויפט זיין הויז אין לוס אנגעלעס און זוכט אן אנדער
הויז נעענטער צו דער סאן גאבריעל בנין .אין קומענדיקע חדשים וועלן מיר אריבערפירן אונדזער קהילה צום נייעם בנין.
די קהילה שפאלטן מיינט צו זיין פארטיק .עטלעכע טעג צוריק זיי דערציילט מיר ,אין דער עיר התקווה ,אז מיין ראק איז
געהיילט .ד"ר קייגן ,מיין פרוי און איך האבן חג ההודיה אין מיין הויז מיט מיין יינגלעך און אונדזער גראנטשילדראן ,און רוב פון די
וואס זענען געשטאנען מיט אונדז אין דעם גרויסן צייט פון ניסיון .מיר האבן א ווונדערלעך צייט צוזאמען! אלוקים דיך בענטשן!
ביטע געדענקען צו דאוונען פאר אונדז ווען מיר אנהייבן די סיני קהילה!
טוט לויבן ישוע המשיח גואלינו!

ד"ר ר.ל .היימרס .
פילפיים 4:13

"ווען איך וואלט ניט געגלויבט צו זען דאס גוטס פון
גאט ,אין לאנד פון די לעבעדיקע.האף צו גאט ,זיי
שטארק ,און זאל פעסט זיין דיין הארץ ,יא האף צו
גאט) ".תהלים (27:13-14

איך בין זייער פאנד פון מיין משפחה .פון לינקס צו רעכטס ,ווסלי,
לזלי מיט כאנא ,זיך ,יליאנא מיט שרה ,פרוי פון לזלי דזין ,מוטער
פון יליאנא לינדא און איר ברודער ערווין קועלאר.
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