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Brangūs draugai,  
 

Svarbiausias įvykis šiais metais mūsų bažnyčioje buvo prabudimas, kurį Dievas atsiuntė mums senuoju 
būdu. Mes su šeima atostogavome Kentukyje, Meksikoje. Vieną dieną viešbučio kambaryje šviečiant saulei 
skaičiau knygą apie prabudimą, vykusį 1949–1953 metais Lewio saloje, kuri yra Škotijos šiaurinėje pusėje. 
Beskaitant knygą, mano paties siela buvo atgaivinta. Aš pradėjau stipriai melstis, kad Dievas siųstų prabudimą į 
mūsų bažnyčią. Grįžęs pamokslavau tris dienas, ir keli jaunuoliai buvo išgelbėti. Tačiau didelis prabudimas 
bažnyčioje prasidėjo vėliau, staiga, šią vasarą.  Jis prasidėjo ketvirtadienio vakarą, rugpjūčio 27-ąją. Aš paprašiau 
mūsų jaunimo mintinai išmokti eilutes iš Izaijo 64, 1-3. „O kad Tu praplėštum dangų ir nužengtum…“ (Izaijo 64, 
1). Trys jaunuoliai pakartojo šiuos žodžius. Staiga vienas jaunuolis pašoko ant kojų ir suriko: „Aš esu pražuvęs!“ 
Dejuodamas ir verkdamas jis parklupo ant kelių. Atrodė, jog tai buvo visiškai ne vietoje ir ne laiku, nes tą vakarą 
nieko emocingo neįvyko, nebuvo net giedama. Per tuos sausio ir vasario mėnesius Dievas nužengė, ir 22 jauni 
žmonės buvo išgelbėti, dar 14 žmonių buvo atnaujinti ir pripildyti Dvasios. Man yra tekę matyti tris galingus 
prabudimus kituose miestuose – labai galinga, neįprasta ir niekur nesutinkama šiandien.  Šis prabudimas yra 
pirmasis, kurį Dievas atsiuntė į mūsų bažnyčią po 42-jų metų. Mes meldėmės Dievo Dvasios išliejimo visus tuos 
metus, ir Jis atsakė į mūsų maldas. Per tuos kelis vakarus mažiausiai 36 žmonės buvo įtikinti ir 22 iš jų buvo 
išgelbėti, dar 14 buvo atgaivinti ir atstatyti iš nupuolusios būsenos. Tai įvyko man pakartotinai pamokslaujant 
pagal Izaijo 64, 13, ir kiekvieną vakarą giedojome ir giedojome tą pačią giesmę apie prabudimą „Užpildyk mano 
mąstymą, Gelbėtojau, meldžiu, leisk man matyti tik Jėzų šiandien; Nors per slėnį Tu mane vedi, Tavo 
neišblėstanti šlovė apsupa mane.  Užpildyk mano mąstymą, dieviškas Gelbėtojau, kol Tavo šlove mano siela 
spindės. Užpildyk mano mąstymą, kad visa, ką matyčiau, būtų Tavo Šventas Atvaizdas atsispindintis manyje“ 
(“Fill All My Vision,” Avis B. Christiansen, 1895-1985). Kelis kartus prabudimo metu velnias pasireiškė kaip 
riaumojantis liūtas, tačiau kiekvieną kartą mums pasimeldus jis pasitraukdavo, ir Dievo Dvasia nužengdavo 
traukdama žmones prie Kristaus.  Per tas kelias dienas mes patyrėme gyvą krikščionybę, ir tie, kurie visame tame 
dalyvavo, niekada to nepamirš, kol bus gyvi. Per visus tuos įvykius du jauni vyrai pasišventė pamokslauti. Vienas 
iš jų yra mūsų kinų kalbos vertėjo sūnus Noahas Songas. Kitas yra dr. Cagano 23-jų metų sūnus Johanas Samuelis 
Caganas, kuris ką tik baigė Call State L.A. ir įgijo kriminalinės teisės bakalauro laipsnį. Jie abu yra nuostabūs 
pamokslininkai.  Kada Johanas pamokslavo savo pirmąjį pamokslą, atrodė tarsi jis būtų pamokslavęs daugiau nei 
dvidešimt metų, o Noahas net gali parinkti giesmę, atitinkančią temą, stipriai pamokslauti, giedoti giesmę ir vėl 
grįžti prie pamokslavimo kaip darydavo dr. Johanas Sungas ir dr. Johanas R. Ricas.  Neįtikėtina! Ačiū Dievui už 
šiuos jaunuolius!  Johanas nuo sausio mėnesio studijuos Talboto teologijos mokykloje Biolos Universitete. Nors 
jis dar tik pamokslauja tris ar keturis mėnesius, jis jau buvo pakviestas pamokslauti evangeliniuose susitikimuose 
Dominykos respublikoje Šiaurės Indijoje ir Pietų Indijoje. Aš tikiu, kad jis pamokslaus visame pasaulyje ir bus 
didis XXI amžiaus evangelistas. Jei norite paskaityti Johano ar Noaho pamokslus, apsilankykite mūsų puslapyje 
www.sermonsfortheworld.com. Viduryje juodame fone yra mygtukas „Pamokslai lietuvių kalba“.  Paspauskite 
ant jo ir jus nukreips į puslapį jūsų kalba. Jei puslapyje yra nuorodos jūsų kalba, paspauskite ant dr. Hymerso, 
Johano Samuelio Cagano, Noaho Songo ar kitų kalbėtojų, kurie pamokslauja mūsų bažnyčioje, vardų. Jei šių 
nuorodų jūsų kalba nebus, eikite žemyn ir rasite daug pamokslų, kurie bus jums naudingi ir jus palaimins.   

Kitas svarbus įvykis šiais metais buvo mūsų pirmosios anūkės Hannah Kim Hymers gimimas. Ji gimė 
kovo 30-ąją mūsų sūnui Robertui Lesliui Hymersui III-ąjam ir jo mielai žmonai Jinai. Hannah yra miela mergaitė 
ir ji jau gali atsikelti,  visai nedaug trūksta, kad ji jau pradėtų vaikščioti vaikštynėje. 

Kaip jau minėjau, sausio mėnesį mes su žmona Ileana buvome nusivežę mažylės mamą Lindą kartu su 
Jina, Leslie ir Weleyjumi į Cancuną pažaisti paplūdimyje. Mes gerai praleidome laiką, nors aš nesijaučiau labai  
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gerai dėl vaistų, kuriuos vartoju vėžiui gydyti. Tarp kitko, vėžys, rodos, yra kontroliuojamas ir galbūt net pavyko 
jį išgydyti. Tik laikas parodys, tačiau aš jau netekau 10 kilogramų svorio, ir tai padeda. 

Užmeskite akį į tai, kas nutiko šiais metais. Rose Chenault-Quinn iškeliavo pas Viešpatį vasario 13-ąją, 
sulaukusi 97-erių. Davidas Rolstonas, Rolandas Rasmussenas ir Danny Thomas pamokslavo ir tarnavo su muzika 
per Velykų laikotarpį ir mano 75-erių metų jubiliejų balandžio 12-ąją.  Ponios Hymers gimtadienį šventėme 
balandžio 16-ąją. Jos tėvas Rafaelis Cuellaras, kuriam 85-eri, atskrido pas mus ir su mumis praleido kelias dienas. 

Po to įvyko dar vienas svarbus dalykas. Dievas man parodė, kad atėjo laikas padaryti svarbius pakeitimus 
bažnyčioje. Mes paskyrėme tris jaunus diakonus, tai Noahas Songas, Jackas Ngannas ir Aaronas Yancys. Johanas 
Caganas pamokslavo savo pirmąjį pamokslą liepos 10-ąją ir Noahas Songas pamokslavo 17-ą dieną. Abu jauni 
vyrai yra nuostabūs kalbėtojai, neįtikėtina!  Liepos 31-ąją susituokė Timothy Chanas ir Lara Escobar. Rugpjūčio 
21-ąją gimė Peteris Stephenas Ngannas. 

Antra prabudimo dalis prasidėjo ketvirtadienį, rugpjūčio 27-ąją. Per šiuos ypatingus susirinkimus mes 
atradome, kad kada meldžiamės atsargiai ir išliekame maldos dvasioje, Dievas dalyvauja pamaldose, tačiau kada 
mes nesusitelkiame į maldą, Dievas yra visiškai pasišalinęs ir nieko nevyksta.  Tai buvo mums pamoka nors aš 
esu matęs tris didžius prabudimus, vienas iš jų atvedė apie keturis tūkstančius žmonių į kinų bažnyčią, kurioje 
pats buvau narys. 

Luizianos Baptistų Universiteto prezidentas dr. Nealas Weaveris dalyvavo su mumis Biblijos 
konferencijoje Darbo dienos savaitgalį.  Lapkričio 19-ą buvo pakrikštyti Weslejus Hymersas, Christine Nguyen, 
Adela Menjivar, Setsuko Zabalaga ir Virgel Neckell. Tose pačiose pamaldose Johanui Samueliui Caganui buvo 
įteikta leidimas pamokslauti mūsų bažnyčioje. Kitą dieną mes šventėme Padėkos dieną, kurios metu Ronas 
Clarkas grojo smuiku, o Geoffas Merrillas grojo pianinu.  Tai buvo nuostabu!  Daves Shookas pagaliau sugrįžta 
pas mus giedoti kantri ir vesternų gospel muzikos per kalėdinę šventę gruodžio 18-ą.  

DIEVAS ATIDARĖ DURIS PRIDĖTI 34-ĄJĄ KALBĄ – NEPALO. Nepalo žmonės dabar gali skaityti 
mano pamokslus kiekvieną savaitę. Nepalas turi labai daug poreikių, praėjusiais metais jis išgyveno tris žemės 
drebėjimus ir mes džiaugiamės, kad galėjome pridėti jų mažos šalies, esančios giliai Himalajų kalnyne, kalbą prie 
mūsų pamokslų rankraščių. Beveik kiekvienas pamokslas, kurį aš sakau, dabar yra išverčiamas į visas 34 kalbas. 
Visi įrašomi pamokslai yra geros kokybės ir transliuojami visam pasauliui Youtube ir mūsų svetainėje trimis 
kalbomis: kinų mandarinų, ispanų ir anglų. 

Man nepatinka pripažinti, tačiau aš senstu. Jau nebegaliu žaisti beisbolo kaip ankščiau, nors iš vis jo nesu 
žaidęs ir nedaug praradau!  To labiausiai pasiilgau!!!  Mano žmona susikvietė beveik visus tuos į bažnyčią, kurie 
negalėjo atvykti į Padėkos vakarienę.  Per šias šventes mes visi gerai leidžiame laiką.  

Viliamės, kad Kristus bus išaukštintas jūsų namuose ir jūsų gyvenimuose per šį nuostabų Kalėdų 
laikotarpį. Telaimina jus visus Dievas! 
 

               
              
                Dr. Hymersas ir Ileana su anūke Hannah,  
                  kuriai beveik keturios valandos.   
 

Jūsų, Jėzaus Vardu,  
  
      
 
 
 
 
 
R. L. Hymers, Jr.,   
D.Min., Th.D., Litt.D. 
Philippians 4:13 
    

VISI PAMOKSLININKAI LAIKAS NUO LAIKO 
UŽSITRINA SU PAMOKSLU. 
PASIŽVALGYKITE PO MANO PAMOKSLUS 
GAL TAI BUS JUMS PAGALBA. TAM JIE IR 
YRA TEN. APIE 120,000 PAMOKSLININKŲ 
2016 ŠALIŲ SKAITO MANO PAMOKSLUS IR 
JIEMS TAI YRA PAGALBA. APSILANKYKITE 
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.   



                                                                
 

        Dr. Hymersas su Johanu Samueliu Caganu kairėje        Dr. Hymersas su Johnu Caganu kada jam  
         ir Noahu Songu dešinėje.  Abu pasišventė skelbti       buvo įteigta licenzija Evangelijos tarnystei.  
         Evangeliją ir studijuos teologiją.   
 

                                                                                
 

                Adela Menjivar krikštijama dr. Hymerso         Dr. Hymersas krikštija p. Virgelį Nickellą.   
                Jai 87-eri.         
 

                                   
 

                Dr. ir p. Hymers 34-osios vestuvių metinės.                     Rafaelis Cuellaris, Leslie Hymers, Jina Hymers, dr. Hymersas,  
                        p. Hymers su anūke Hannah, p. ir p. Johnny Kim.  
 
 
 

APSILANKYKITE MŪSŲ BAŽNYČIOS SVETAINĖJE WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM. 
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               p. ir p. James Roop.  Ji yra vargonininkė.                         Dr. Hymersas su p. Rose Chenault-Quinn.   
 
 

                        
 

             Rev. Markas Buckleyus su Dr. ir p. Hymers                            Dr. Chanas tuokia savo sūnų Timotiejų ir Lara Escobar.  
             Naujųjų Metų šventė.                                
 
 

                        
 

       Dr. ir p. Hymers su p. Hymerso mam Linda, Leslie,                          (Iš kairės) Dr. Hymersas su anūke Hannah, p. Hymers,  
       Weslejumi ir Jina Hymers.                             Leslie ir Jin Hymers.   
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