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         Prosinec, 2016 
 
Drahý příteli:  
 

Hlavní událostí v naší církvi v tomto roce bylo probuzení, které Bůh seslal k nám starobylým způsobem. 
Byl jsem s rodinou na dovolené v Cancunu, v Mexiku. Strávil jsem jeden z těch slunečných dnů v hotelovém 
pokoji a četl jsem knihu o probuzení na ostrově Lewis na severním pobřeží Skotska v letech 1949 až 1953. Moje 
vlastní duše se během tohoto čtení probudila. Začal jsem se modlit k Bohu, aby seslal probuzení i do naší církve. 
Když jsme se vrátili zpět, po tři dny jsem kázal a snad bylo několik mladých lidí zachráněno. Ale to velké 
probuzení přišlo najednou až v pozdním létě. Bylo to ve čtvrtek večer, 27. srpna. Žádal jsem mladé lidi, aby se 
naučili zpaměti Izajáše 64:1-3, “O bys protrhl nebesa a sstoupil…” (Izajáš 64:1). Tři mladí lidé recitovali tato 
slova. Najednou mladý muž vyskočil na nohy a zvolal: “Jsem ztracen!” Padl na kolena, vzdychal a plakal. 
Vypadalo to velmi zvláštně, protože v tu noc neprobíhalo nic emocionálního, dokonce ani zpěv. V těch několika 
málo setkáních v lednu a v srpnu k nám Bůh sestoupil a 22 mladých lidí bylo zachráněno a dalších 14 lidí bylo 
probuzeno a naplněno Duchem svatým. Byl jsem svědkem tří mocných probuzení v jiných městech, tak mocných 
a neobvyklých, která jsem nikde jinde neviděl. Ale toto probuzení bylo první, které po 42 letech Bůh seslal naší 
církvi. Modlili jsme se za vylití Božího Ducha po všechny ty roky a On odpověděl na naše modlitby. Během 
těchto několika málo nocí bylo nejméně 36 lidí usvědčeno z hříchu, 22 z nich bylo zachráněno – a 14 dalších bylo 
probuzeno. To se stalo, když jsem kázal opakovaně na Izajáše 64:1-3 a každý večer lidé zpívali znovu a znovu 
píseň znělky probuzení: “Fill all my vision, Saviour, I pray, Let me see only Jesus today; Though through the 
valley Thou leadest me, Thy fadeless glory encompasseth me.  Fill all my vision, Saviour divine, Till with Thy 
glory my spirit shall shine.  Fill all my vision, that all may see Thy Holy Image reflected in me” (“Fill All My 
Vision” by Avis B. Christiansen, 1895-1985).  Několikrát v průběhu probuzení přišel ďábel jako řvoucí lev, ale 
pokaždé, když jsme se modlili ustoupil, a vrátil se Boží duch a přitahoval lidi ke Kristu. Během těchto několika 
dní jsme zakusili živé křesťanství a ti, kteří byli přítomni, na to do konce života nezapomenou. Uprostřed toho 
všeho se dva mladí muži rozhodli také kázat. Jeden z nich, Noah Song, je synem našeho čínského překladatele. 
Ten další, 23 letý John Samuel Cagan, který právě ukončil studium na Cal State L.A. s titulem bakaláře trestního 
práva, je synem Dr. Cagana. Oba tito mladí muži jsou velmi vynikající kazatelé. Když John kázal své první 
kázání, vypadalo to, jako by už kázal více než dvacet let a Noah dokonce i zpívá, vážně káže a zase zpívá, a tak se 
vrací ke kázání ve stylu Dr. Johna Sunga a Dr. John R. Riceho. Neuvěřitelné! Díky Bohu za tyto mladé muže! 
John bude studovat na Talbot School of Theology na Biola University, což začíná v lednu. I když kázal jen tři 
nebo čtyři měsíce, byl pozván, aby kázal na evangelizačních setkáních v severní Indii, v Dominikánské republice 
a jižní Indii. Věřím, že bude kázat na celém světě jako jeden z velkých evangelistů dvacátého prvního století. 
Pokud chcete číst jedno z kázání Johna nebo Noaha, tak jděte na naši stránku na www.sermonsfortheworld.com. 
Uprostřed té černé strany je tlačítko, kde se píše: “Kázání v češtině.” Klikněte tam a uvidíte stránku pro váš jazyk. 
Pokud jsou na té stránce tlačítka pro váš jazyk, tak klikněte na tlačítko pro Dr. Hymerse nebo na to pro Johna 
Samuele Cagana nebo na to pro Noaha Songa, nebo pro jiné řečníky, kteří káží v naší církvi. Pokud na té stránce 
nejsou tlačítka pro váš jazyk tak jeďte dolů na stránku a uvidíte mnoho kázání, které pro vás budou pomocí a 
požehnáním.   

Druhou největší věcí, která se stala tento rok, bylo narození naší první pravnučky, Hannah Kim Hymers.  
Narodila se 30. března našemu synovi Robertu Lesliemu Hymersovi III. a jeho půvabné ženě Jin. Hannah je 
nádherné děťátko a už je schopná se přitáhnout a téměř chodit v chodítku.   
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Jak jsem řekl, vzali jsme s manželkou rodinu na dovolenou do Cancunu, aby si mohly děti v lednu hrát na 
pláži. Měli jsme krásný čas, i když jsem se necítil příliš dobře po léčení, které jsem musel podstoupit kvůli 
rakovině. Mimochodem, zdá se, že rakovina je pod kontrolou a snad dokonce zmizela. Jen čas to ukáže. Zhubl 
jsem téměř 10 kilogramů a cítím se lépe.   

Nakoukněme do “seznamu” věcí, které se staly tento rok. Rose Chenault-Quinn zemřela dne 13. února ve 
věku 97 let. David Ralston, Roland Rasmussen a Danny Thomas kázali a zajišťovali hudbu v období velikonoc 
a pro mé 75. narozeniny dne 12. dubna. Narozeniny paní Hymersové následovaly dne 16. dubna a její otec Rafael 
Cuellar, který má 85 let přiletěl a strávil s námi několik dní.   

Potom se stala další velká věc. Bůh mi ukázal, že je čas udělat nějaké změny v naší církvi. Přijali jsme tři 
mladé diakony - Noaha Songa, Jacka Nganna a Aarona Yancyho. John Cagan kázal své první kázání dne 10. 
července a Noah Song kázal dne 17. července.  Oba mladí muži jsou vynikající řečníci – neuvěřitelné! Dne 31. 
července měli svatbu Timothy Chan a Lara Escobar. Dne 21. srpna se narodil Peter Stephen Ngann.   

Druhá část probuzení začala ve čtvrtek dne 27. srpna. Objevili jsme při těchto zvláštních setkáních, že 
když se pozorně modlíme a udržujeme ducha modlitby, Bůh je na bohoslužbách přítomen, ale v jiné dny, kdy se 
nezaměřujeme na modlitbu, Bůh zcela chybí a nic se neděje. Toto byla naše zkušenost, i když jsem viděl na 
vlastní oči tři velká probuzení, z nichž jedno přivedlo až čtyři tisíce lidí do čínské církve, které jsem byl členem. 

 Ve svátek práce byl s námi na naší biblické konferenci Dr. Neal Weaver, prezident Louisiana Baptist 
University. Dne 19. listopadu byli pokřtěni Wesley Hymers, Christine Nguyen, Adela Menjivar, Setsuko 
Zabalaga a Virgel Nickell. Na té stejné bohoslužbě byl uveden do služby kazatele evangelia v naší církvi John 
Samuel Cagan. Další den jsme měli slavnost ke dni díkůvzdání s Ronem Clarkem, který hrál na housle a Geoffem 
Merrillem, který hrál na klavír. Byl to moc krásný čas! Dave Shook pro nás bude hrát a zpívat na vánoční 
slavnosti 18. prosince country a gospelovou hudbu.   

BŮH PRO NÁS OTEVŘEL DVEŘE, ABYCHOM PŘIDALI DO PŘEKLADŮ KÁZÁNÍ JEŠTĚ  34TÝ 
JAZYK, NEPÁLŠTINU. Lidé v Nepálu nyní mohou každý týden číst má kázání. Nepál je velmi potřebné místo. 
Minulý rok tam byla dvě velká zemětřesení a my jsme velmi rádi, že jsme byli schopni přidat jazyk této malé 
země hluboko v horách Himalájí do našeho seznamu přepisů kázání. Téměř každé kázání, které káži, je nyní 
překládáno do všech 34 jazyků ve formě přepisu. Všechna kázání jsou zaznamenána zařízením televizní kamery 
a vysílána po celém světě na YouTube a na naší webové stránce ve třech jazycích, mandarínské čínštině, 
španělštině a angličtině.   

Nerad to přiznávám, ale stárnu. Nemohu hrát baseball tak jak jsem byl zvyklý! To je věc, která mi chybí 
nejvíce ze všech!!! Na večeři díkůvzdání jsme měli téměř každého z naší církve. Z toho jsme se vždycky radovali.   

Je naší nadějí, že Kristus bude kralovat během tohoto krásného vánočního období i ve vašem domě a ve 
vašem životě. Bůh vám všem žehnej!   
 

              
 

                                                              Dr. Hymers a Ileana s pravnučkou  
                                                                Hannah když měla čtyři hodiny.   
 

Váš v Ježíšově jménu,  
 
       
      
 
 
 
 
 
 
R. L. Hymers, Jr.,   
D.Min., Th.D., Litt.D. 
Filipským 4:13 
 

    
VŠICHNI KAZATELÉ SE JEDNOU ZA ČAS PŘI 
KÁZÁNÍ ZASEKNOU. PŘEČTĚTE SI MÁ KÁZÁNÍ 
A PODÍVEJTE SE, JESTLI VÁM NĚKTERÉ Z NICH 
MŮŽE POMOCI. PROTO ZDE JSOU. ASI 120 000 
KAZATELŮ VE 216 ZEMÍCH ČETLO MÁ KÁZÁNÍ A 
TENTO ROK JIM POMOHLA. JDĚTE NA 
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.  

                                 



     

                                                           
  

           Dr. Hymers s Johnem Samuelem Caganem (vlevo) a                       Dr. Hymers s Johnem Caganem, když mu bylo 
           Noah Song (vpravo). Oba se odhodlali kázat                        dáno povolení ke službě evanglia.  
           evangelium a budou studovat teologii.   
 
 

                                                                          
 

                    Adela Menjivar při křtu ve věku 87 let                          Dr. Hymers křtící pana Virgela Nickella.   
                    Dr. Hymersem.    
    
   

                                            
             

                     34. výročí svatby Dr. a paní Hymers.                Rafael Cuellar (L), Leslie Hymers, Jin Hymers, Dr. Hymers,   
              Paní Hymers s dítětem Hannah, pan a paní Johnny Kim.  
 
 

PODÍVEJTE SE NA WEBOVOU STRÁNKU NAŠÍ CÍRKVE NA WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM. 

 
NAŠE WEBOVÁ STRÁNKA KÁZÁNÍ NABÍZÍ STOVKY DOSLOVNÝCH PŘEPISŮ VE 

TŘICETIČTYŘECH JAZYCÍCH NA WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM. 



                            

                                               
 

         Pan a paní James Roop. Ona je církevní varhaník.                                    Dr. Hymers s paní Rose Chenault-Quinn.   
 
 
 

                                               

                Rev. Mark Buckley s Dr. a paní Hymers                                Dr. Chan provádějící svatbu jeho syna Timothy  
                na Silvestra.                                  a Láry Escobar.  
 
 

                                                   
 

       Dr. a paní Hymers s matkou paní Hymers Lindou,            (Zleva) Dr. Hymers s děťátkem Hannah, paní Hymers,  
       Leslie a Wesley a Jin Hymers.                            Leslie a Jin Hymers.   

 
 

PODÍVEJTE SE NA NAŠÍ WEBOVOU CÍRKEVNÍ STRÁNKU NA WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM. 
 

NAŠE WEBOVÁ STRÁNKA KÁZÁNÍ NABÍHÍ STOVKY DOSLOVNÝCH PŘEPISŮ  
VE TŘICETIČTYŘECH JAZYCÍCH NA WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.   
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