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Sahabat Terkasih:
Peristiwa utama di gereja kami tahun ini adalah kebangunan rohani yang Allah turunkan kepada kami dalam cara
seperti kebangunan rohani zaman dulu. Saya dan keluarga saya sedang berlibur ke Cancun, Meksiko. Saya menghabiskan
satu hari di bawah sinar matahari dan di kamar hotel membaca buku tentang kebangunan rohani di Kepulauan Lewis di lepas
pantai utara Skotlandia, yang terjadi antara tahun 1949 dan 1953. Jiwa saya sendiri dihidupkan kembali saat membaca itu.
Saya mulai berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk mengirimkan kebangunan rohani ke gereja kami. Ketika
kami kembali saya berkhotbah selama tiga hari dan beberapa orang muda mudah-mudahan diselamatkan. Tetapi kebangunan
rohani besar datang tiba-tiba, pada musim panas itu. Itu pada Kamis malam, 27 Agustus.
Saya telah meminta orang-orang muda kami untuk menghafal Yesaya 64:1-3, “Sekiranya Engkau mengoyakkan
langit dan Engkau turun…” (Yesaya 64:1). Tiga orang muda mengucapkan kata-kata itu. Tiba-tiba seorang pemuda
melompat berdiri dan berteriak, “Aku terhilang!” Dia jatuh berlutut terengah-engah dan menangis. Tampaknya itu benarbenar terjadi begitu saja karena tidak ada permainan emosional pada malam itu, bahkan tidak ada puji-pujian dinyanyikan.
Dalam beberapa pertemuan pada bulan Januari dan Agustus Allah turun dan 22 orang muda diselamatkan dan 14 orang lagi
dihidupkan kembali dan penuh dengan Roh. Saya telah menyaksikan tiga kebangunan rohani yang penuh kuasa di kota-kota
lainnya, cukup kuat, tidak biasa dan setahu saya tidak terlihat lagi hal seperti itu hari ini di mana saja. Tetapi kebangunan
rohani ini adalah yang pertama yang Allah telah kirim ke gereja kami selama 42 tahun ini.
Kami telah berdoa untuk pencurahan Roh Allah selama bertahun-tahun dan kemudian Ia menjawab doa-doa kami.
Tetapi dalam beberapa malam setidaknya 36 orang berada di bawah keinsafan dan 22 dari antara mereka diselamatkan - dan
14 orang lainnya dihidupkan kembali dan dipulihkan dari kondisi murtad mereka. Hal ini terjadi karena saya berkhotbah
berulang kali berdasarkan Yesaya 64: 1-3 dan setiap malam orang-orang menyanyikan lagu tema kebangunan rohani secara
terus menerus, “Penuhi semua visiku, Juruselamat, aku berdoa, Kiranya aku hanya melihat Yesus hari ini; Meskipun melalui
lembah Engkau memimpinku, Kemuliaan-Mu yang tak surut meliputiku. Penuhi semua visiku, Juruselamat ilahi, Sampai
bersama kemuliaan-Mu rohku akan bersinar. Penuhi semua visiku, kiranya semua orang melihat Gambar Kudus-Mu
terpancar di dalamku” (“Fill All My Vision” oleh Avis B. Christiansen, 1895-1985). Beberapa kali dalam kebangunan rohani
Iblis datang seperti singa yang mengaum-aum tetapi setiap kali kami berdoa ia mundur dan Roh Allah kembali, menarik
orang-orang kepada Kristus. Selama beberapa hari itu kami mengalami kehidupan Kristen dan orang-orang yang hadir tidak
akan pernah melupakannya selama hidup mereka. Di tengah semua ini ada dua pemuda menyerahkan diri untuk melayani
Tuhan. Salah satunya adalah anak dari penerjemah Mandarin kami, Noah Song. Yang satunya lagi adalah putra Dr. Cagan
yang masih berusia berusia 23 tahun, John Samuel Cagan, yang baru saja lulus dari Cal State L.A. dengan gelar sarjana
jurusan Hukum Pidana. Mereka berdua adalah pengkhotbah yang sangat luar biasa. Ketika John menyampaikan khotbah
pertamanya itu terdengar seperti ia telah pernah berkhotbah selama lebih dari dua puluh tahun, dan Noah bahkan dapat
memilih lagu tema, mengkhotbahkannya dengan keras, menyanyikan lagu dan kembali berkhotbah seperti gaya khotbah Dr.
John Sung dan Dr. John R. Rice. Luar biasa! Terima kasih Tuhan untuk orang-orang muda ini! John akan melanjutkan kuliah
di Talbot School of Theology di Biola University mulai bulan Januari. Meskipun ia baru mulai berkhotbah selama tiga atau
empat bulan, ia telah diundang untuk berkhotbah pada kebaktian penginjilan di India Utara, Republik Dominika dan India
Selatan. Saya percaya bahwa ia akan memberitakan Injil ke seluruh dunia sebagai salah satu penginjil besar dari abad kedua
puluh satu. Jika Anda ingin membaca salah satu khotbah John atau Noah, kunjungi website kami di
www.sermonsfortheworld.com. Di tengah halaman utama terdapat menu, “Khotbah dalam bahasa Indonesia.” Klik di sana
dan Anda akan melihat halaman untuk bahasa Anda. Jika ada menu pada halaman untuk bahasa Anda, klik pada menu untuk
Dr. Hymers atau untuk John Samuel Cagan atau untuk Noah Song, atau untuk pembicara lain yang berkhotbah di gereja
kami. Jika tidak ada menu pada halaman untuk bahasa Anda, gulir ke bawah daftar khotbah dan Anda akan melihat banyak
khotbah yang akan menolong dan memberkati Anda.
Hal terbesar kedua yang terjadi tahun ini adalah kelahiran cucu pertama kami, Hannah Kim Hymers. Dia lahir pada
tanggal 30 Maret untuk anak kami Robert Leslie Hymers III dan istri tercintanya Jin. Hannah adalah bayi yang cantik dan
mampu menarik dirinya dan sudah hampir bisa berjalan dalam penjagaan.

Seperti yang saya katakan, istri saya Ileana dan saya membawa ibunya Linda bersama dengan Jin, Leslie dan Wesley ke
Cancun untuk bermain di pantai pada bulan Januari. Kami memiliki waktu yang indah meskipun saya tidak merasa terlalu
baik karena sedang menjalani perawatan kanker yang sedang saya derita. Ngomong-ngomong, kanker ini tampaknya masih
berada di bawah kontrol dan bahkan masih memungkinkan untuk bepergian. Hanya waktu yang akan memberitahu, tetapi
saya telah kehilangan berat badan saya hingga 22 pon, itu yang membantu.
Mari mengintip “daftar cucian” dari hal-hal yang terjadi tahun ini. Rose Chenault-Quinn meninggal dunia pada 13
Februari pada usia 97 tahun. David Ralston, Roland Rasmussen dan Danny Thomas berkhotbah dan memberikan
persembahan permainan musik pada musim Paskah dan untuk ulang tahun saya yang ke-75 pada tanggal 12 April.
Selanjutnya ulang tahun Ny. Hymers pada tanggal 16 April dan ayahnya Rafael Cuellar, yang berusia 85 tahun, terbang ke
sini dan menghabiskan beberapa hari bersama dengan kami.
Kemudian hal besar berikutnya terjadi. Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa ini adalah waktu untuk membuat
beberapa perubahan besar dalam gereja kami. Kami menambahkan tiga calon diakon muda, Noah Song, Jack Ngann dan
Aaron Yancy. John Cagan menyampaikan khotbah pertamanya pada tanggal 10 Juli dan Noah Song berkhotbah pada tanggal
17. Kedua anak muda ini adalah para pengkhotbah yang luar biasa - luar biasa! Pada tanggal 31 Juli Timothy Chan dan Lara
Escobar menikah. Pada tanggal 21 Agustus Peter Stephen Ngann lahir.
Bagian kedua dari kebangunan rohani mulai pada hari Kamis, 27 Agustus. Kami telah menemukan dalam
pertemuan-pertemuan khusus itu bahwa ketika kita berdoa dengan hati-hati dan menjaga semangat doa Allah hadir dalam
kebaktian-kebaktian itu, tetapi pada hari-hari yang lain ketika kita tidak fokus pada doa Allah sama sekali tidak hadir di sana
dan tidak ada yang terjadi. Jadi ini adalah pengalaman pembelajaran bagi kami, meskipun saya telah melihat sendiri tiga
kebangunan rohani besar, salah satu yang membawa sekitar empat ribu orang ke sebuah gereja Tionghoa di mana saya
menjadi anggota gereja itu.
Dr. Neal Weaver, presiden Louisiana Baptist University, bersama dengan kami untuk konferensi Alkitab kami pada
akhir pekan Hari Buruh. Pada tanggal 19 November Wesley Hymers, Christine Nguyen, Adela Menjivar, Setsuko Zabalaga
dan Virgel Nickell dibaptis. Pada kebaktian yang sama John Samuel Cagan dilisensikan untuk menjadi pemberita Injil oleh
gereja kami. Hari berikutnya kami memiliki perjamuan Pengucapan syukur kami bersama dengan Ron Clark yang bermain
biola dan Geoff Merrill bermain piano. Itu waktu yang membahagiakan yang kami miliki! Dave Shook akhirnya akan datang
kembali untuk menyanyikan lagu-lagu rohani bagi kita pada perjamuan Natal pada tanggal 18 Desember.
ALLAH TELAH MEMBUKA PINTU BAGI KITA UNTUK MENAMBAHKAN TERJEMAHAN KE-34,
BAHASA NEPAL. Orang-orang dari Nepal sekarang dapat membaca khotbah-khotbah saya setiap minggu. Nepal adalah
tempat yang sangat membutuhkan, mengalami dua kali gempa bumi tahun lalu, dan kami sangat senang telah dapat
menambahkan terjemahan dalam bahasa negara kecil ini yang berada jauh di Pegunungan Himalaya ke daftar naskah khotbah
kami. Hampir setiap khotbah yang saya khotbahkan sekarang diterjemahkan ke dalam 34 bahasa dalam bentuk naskah
khotbah. Semua khotbah yang direkam dengan kualitas peralatan kamera televisi dan disiarkan ke seluruh dunia melalui
YouTube dan di website kami dalam tiga bahasa, Mandarin, Spanyol dan Inggris.
Saya tidak suka mengakuinya, tetapi saya semakin tua. Saya tidak bisa bermain bisbol sebanyak yang saya pernah
lakukan dulu, yang mana dulu sama sekali tidak seperti ini, jadi sekarang saya tidak seperti dulu lagi! Masa itu adalah hal
yang paling saya rindukan!!! Istri saya memiliki hampir semua orang di gereja yang tidak memiliki tempat untuk pergi
makan malam pada perayaan Pengucapan syukur. Kami selalu memiliki waktu yang baik dalam perayaan ini.
Inilah harapan kami yaitu kiranya Kristus akan dinyatakan dalam rumah Anda dan dalam kehidupan Anda selama
musim Natal yang indah ini. Tuhan memberkati Anda semua!
Saudaramu dalam Nama Yesus,

R. L. Hymers, Jr.,
D.Min., Th.D., Litt.D.
Filipi 4:13

Dr. Hymers dan Ileana bersama cucu perempuan
Hannah di usia empat jam.

SEMUA PENGKHOTBAH PERNAH TIDAK MEMILIKI
IDE KHOTBAH. PERIKSALAH KHOTBAH-KHOTBAH
SAYA DAN LIHAT SIAPA TAHU ANDA TERBANTU
OLEHNYA. KHOTBAH-KHOTBAH ITU SENGAJA
DISEDIAKAN UNTUK MEMBANTU ANDA. SEKITAR
120,000 PENGKHOTBAH DI 216 NEGARA MEMBACA
KHOTBAH-KHOTBAH SAYA DAN TERBANTU
OLEHNYA PADA TAHUN INI. KUNJUNGILAH
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.

Dr. Hymers bersama John Samuel Cagan (kiri) dan
Noah Song (kanan). Mereka berdua telah menyerahkan diri
untuk memberitakan Injil dan akan mengambil studi teologi.

Adela Menjivar dibaptis di usia 87 tahun
oleh Dr. Hymers.

Ulang Tahun pernikahan ke-34 Dr. and Ny. Hymers.

Dr. Hymers dengan John Cagan ketika ia
ditahbiskan menjadi pelayan Injil.

Dr. Hymers membaptis Mr. Virgel Nickell.

Rafael Cuellar (K), Leslie Hymers, Jin Hymers, Dr. Hymers,
Ny. Hymers dengan bayi Hannah, Tn. and Ny. Johnny Kim.

KUNJUNGI WEBSITE GEREJA KAMI DI WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM.
WEBSITE KHOTBAH KAMI MENAWARKAN RATUSAN NASKAH KHOTBAH KATA PER KATA
DALAM TIGA PULUH EMPAT BAHASA DI WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.

Tn. Dan Ny. James Roop. Ia adalah pemain organ di gereja.

Dr. Hymers dengan Ny. Rose Chenault-Quinn.

Rev. Mark Buckley dengan Dr. dan Ny. Hymers
Pada Perayaan Tahun Baru.

Dr. Chan memimpin pernikahan putranya Timothy
dan Lara Escobar.

Dr. dan Ny. Hymers dengan ibu Ny. Hymers, Linda,
Leslie dan Wesley dan Jin Hymers.

(Dari kiri) Dr. Hymers dengan bayi Hannah, Ny. Hymers,
Leslie dan Jin Hymers.

KUNJUNGI WEBSITE GEREJA KAMI DI WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM.
WEBSITE KHOTBAH KAMI MENAWARKAN RATUSAN NASKAH KHOTBAH KATA PER KATA
DALAM TIGA PULUH EMPAT BAHASA DI WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.

