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Grudzień 2016
Drodzy Przyjaciele!
Głównym wydarzeniem w naszym zborze w tym roku było przebudzenie, które zesłał Bóg tak, jak czynił
to przeszłości. Razem z rodziną pojechaliśmy na wakacje do Cancun, w Meksyku. Spędziłem dzień na świeżym
powietrzu oraz w hotelu, czytając książkę o przebudzeniu na wyspie Lewis, położonej w północnej części
Szkocji. Miało ono miejsce w latach 1949-53. Moja dusza natchnęła się otuchą, gdy czytałem o tym. Zacząłem
modlić się gorliwie, by Bóg zesłał przebudzenie do naszego zboru.Kiedy wróciliśmy do domu,
zwiastowałemprzez trzy dni i w tym czasie nawróciło siękilka młodych osób. Jednak wielkie przebudzenie
nadeszło niespodziewanie później, latem. Miało to miejsce w czwartek wieczorem, 27-go sierpnia. Poprosiłem
młodych ludzi, by nauczyli się na pamięć wersetu z Księgi Izajasza 64:1-3 „Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił…”
(Izajasz 64:1). Trzech młodych ludzi wyrecytowało te słowa. Nagle pewien młody człowiek zerwał się i zawołał:
„Jestem zgubiony!”. Upadł na kolana, wzdychając i płacząc. Wyglądało to zupełnie nie na miejscu, gdyż tego
wieczoru nie było niczego emocjonującego, nawet nie śpiewaliśmy takich pieśni. W okresie od stycznia do
kwietnia zbawionych zostało 22-ów młodych ludzi, a kolejne 14 doświadczyło odnowienia i napełnienia Duchem.
Byłem już świadkiem trzech potężnych przebudzeń w innych miastach. Jednak to przebudzenie było pierwszym
w naszym kościele od 42 lat. Przez te wszystkie lata modliliśmy się o wylanie Bożego Ducha i w końcu Bóg
odpowiedział na nasze modlitwy. W ciągu kilku wieczorów co najmniej 36osób doświadczyło przekonania o
grzechu, a 22 zostały zbawione. 14 osób doświadczyło odnowienia i powróciło do Boga. Każdego wieczoru
zwiastowałem na temat Izajasza 64:1-3. Śpiewaliśmy równieżnaszą pieśń przewodnią: „Otwórz me oczy, proszę,
Zbawicielu, pozwól mi zobaczyć dziś Jezusa. Choć prowadzisz mnie doliną, otacza mnie Twa nieprzemijająca
chwała.Otwórz me oczy, boski Zbawicielu, aż twoją chwałą duch mój lśnić będzie” („Fill All My Vision”, Avis
B. Christiansen, 1895-1985). W czasie przebudzenia diabeł, niczym lew ryczący, przychodził, ale za każdym
razem, gdy modliliśmy się, cofał się. Duch Boży przyciągał ludzi do Chrystusa. Przez te kilka dni
doświadczaliśmy żywego chrześcijaństwa, a ci, którzy byli tu obecni, nie zapomną tego aż do śmierci. Dwóch
młodych mężczyzn powierzyło siebie służbie zwiastowania. Jednym z nich jest syn naszego chińskiego tłumacza
Noah Song, a drugim 23-letni syn doktora Cagana – John Samuel Cagan, który właśnie ukończył uniwersytet –
Cal State L.A., uzyskując licencjat z prawa karnego. Obaj są znakomitymi kaznodziejami. Kiedy John zwiastował
swoje pierwsze kazanie, brzmiał tak, jakby głosił od ponad dwudziestu lat. Noah z kolei, potrafi zwiastować z
zapałem, zaśpiewaćwybraną pieśń i powrócić do głoszenia w stylu doktora Johna Sunga czy doktora Johna R.
Rice’a. Coś niewiarygodnego! Dzięki Bogu za tych młodych mężczyzn! John będzie od stycznia studiował w
Talbot School of Theology na Uniwersytecie Biola. Chociaż zwiastował tylko przez trzy czy cztery miesiące,
został zaproszony na ewangelizacje w północnych i południowych Indiach i Republice Dominikany. Wierzę, że
będzie jednym z największych ewangelistów XXI wieku. Jeżeli chcielibyście przeczytać kazanieJohna lub Noah,
odwiedźcie naszą stronę internetową: www.sermonsfortheworld.com. Kliknijcie na „Kazania po polsku”.
Wybierzcie kazania doktora Hymersa, Johna Samuela Cagana lub Noah Song albo innych kaznodziei, którzy
zwiastowali w naszym zborze. Jeżeli nie są dostępne w waszym języku ojczystym, znajdziecie tam wiele innych
kazań, które będą dla was pomocą i błogosławieństwem.
Drugą wspaniałą rzeczą były narodziny naszej pierwszej wnuczki – Hannah Kim Hymers. Urodziła się
30-go marca. Jej rodzicami są nasz syn Robert Leslie Hymers III oraz jego wspaniała żona Jin. Hannah jest
pięknym dzieckiem. Podnosi się już sama w łóżeczku i zaczyna stawiaćpierwsze kroki.

Jak już powiedziałem, w styczniu razem z żoną Ileana, jej matką Lindą, Jiną, Leslie i Wesley’em
pojechaliśmy do Cancun, aby wypocząć trochę na plaży. Mieliśmy wspaniały czas nawet, jeśli nie czułem się
najlepiej po kuracji nowotworowej. Nawiasem mówiąc, wygląda na to, że mój nowotwór pozostaje pod kontrolą i
być może nawet zniknął. Czas pokaże, ale schudłem ponad 10 kilogramów, co pomogło.
Spójrzcie na listę tego, co wydarzyło się w tym roku. 13-go lutego, w wieku 97 lat, zmarła Rose
Chenault-Quinn.David Ralston, Roland Rasmussen i Danny Thomas zwiastowali i zajmowali się muzyką w
okresie świąt wielkanocnych i 12-go kwietnia, w dniu moich urodzin. 16-go kwietnia wypadały urodziny pani
Hymers. Jej 85-letni ojciec – Rafael Cuellar przyleciał i spędził z nami kilka dni.
A potem miała miejsce następna wspaniała rzecz. Bóg pokazał mi, że czas dokonać większych zmian w
zborze. Dodaliśmy trzech młodych kandydatów na diakonów Noah Song, Jacka Ngannai Aarona Yancy. 10-go
lipcaJohn Cagan zwiastował swoje pierwsze kazanie, a Noah Song 17-go. Obaj młodzi ludzie są świetnymi
mówcami – coś niezwykłego! 31-go lipca związek małżeński zawarli Timothy Chan i Lara Escobar. 21-go
sierpnia urodził się Peter Stephen Ngann.
Druga część przebudzenia rozpoczęła się w czwartek, 27-go sierpnia. Odkryliśmy w czasie tych
specjalnych spotkań, że gdy modlimy się i trwaliśmy w duchu modlitwy, Bóg był obecny w czasie
nabożeństw.Jednak, gdy nie skupialiśmy się na modlitwie, nie było wśród nas Boga i nic nie działo się. Było to
doświadczenie dla nas, z którego uczyliśmy się, chociaż wcześniej byłem już świadkiem trzech dużych
przebudzeń. W czasie jednego z nich, w chińskim kościele, którego byłem członkiem, do zboru przyszło cztery
tysiące ludzi.
Prezydent Baptystycznego Uniwersytetu w Luizjanie – dr Neal Weaver był z nami na konferencji
biblijnej w czasie Weekendu Święta Pracy. 19-go listopada Wesley Hymers, Christine Nguyen, Adela Menjivar,
Setsuko Zabalaga i Virgel Nickell przyjęli chrzest. W czasie tego samego nabożeństwa John Samuel Cagan został
uprawniony do zwiastowania ewangelii w naszym kościele. Następnego dnia mieliśmy bankiet dziękczynny, w
czasie którego Ron Clark grał na skrzypcach, a Geoff Merrill na pianinie. Jakże wspaniały mieliśmy czas! Dave
Shook przyjedzie, by śpiewać country i western gospel w czasie bankietu bożonarodzeniowego 18-go grudnia.
BÓG OTWORZYŁ PRZED NAMI DRZWI, BY DODAĆ 34 JĘZYK – NEPALSKI. Ludzie w Nepalu
mogą teraz czytać moje kazania. Nepal to miejsce wielu potrzeb. W ubiegłym roku miały tam miejsce dwa
trzęsienia ziemi. Cieszymy się, że mogliśmy dodać do listy tekstów kazań język tego małego kraju, położonego
głęboko w Himalajach. Niemalże każde kazanie jest teraz tłumaczone w formie pisemnej na wszystkie 34 języki.
Wszystkie są nagrywane przy użyciu bardzo dobrej jakościowo kamery i nadawane na całym świecie przez
YouTube oraz naszą stronę internetową w trzech językach: mandaryńskim, hiszpańskim i angielskim.
Nie lubię tego przyznawać, ale starzeję się. Nie mogę grać w baseball tyle, co kiedyś. Ale ponieważ
prawie wcale nie grałem, więc niewiele straciłem!!! Moja żona zaprosiła niemalże każdego, kto nie miał, gdzie
pójść na kolację z okazji święta dziękczynienia. Zawsze mamy wtedy świetny czas.
Ufam, że Chrystus będzie manifestował się w naszym domu i życiu w czasie tych pięknych świąt Bożego
Narodzenia. Niech Bóg was wszystkich błogosławi!
W imieniu Jezusa,

R. L. Hymers, Jr.
D.Min., Th.D., Litt.D.
List do Filipian 4:13

Dr Hymers z Ileana i wnuczką
Hannah, gdy miała cztery godziny.

OD CZASU DO CZASU WSZYSCY KAZNODZIEJE
NIE WIEDZĄ, O CZYM ZWIASTOWAĆ. SPÓJRZ NA
MOJE KAZANIA, A MOŻE OKAŻĄ SIĘ DLA CIEBIE
POMOCNE.ZAMIESZCZANE SĄ W TYM CELU.
W TYM ROKU OKOŁO 120.000 KAZNODZIEI
W 216 KRAJACH SKORZYSTAŁO Z MOICH
KAZAŃ. WEJDŹ NA STRONĘ:
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.

Dr Hymers z Johnem Samuelem Caganem (na lewo)
i Noah Song (na prawo). Obaj oddali się służbie
głoszenia ewangelii i będą studiować teologię.

Dr Hymers z Johnem Caganem, gdy został
uprawniony do służby zwiastowania
ewangelii w naszym zborze.

Adela Menjivar została ochrzczona
przez doktora Hymersa w wieku 87 lat.

Dr Hymers chrzci pana Virgela Nickella.

34 rocznica ślubu doktora i pani Hymers.

Rafael Cuellar (L), Leslie Hymers, Jin Hymers, Dr Hymers,
Pani Hymers z Hannah, pan i pani Johnny Kim.

SPÓJRZ NA STRONĘ INTERNETOWĄ NASZEGO ZBORU: WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM
NA TEJ STONIE ZNALEŹĆ MOŻNA SETKI TEKSTÓW KAZAŃ
W TRZYDZIESTU CZTERECH JĘZYKACH: WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM

Pan i pani James Roop. Jest ona organistką w zborze.

Dr Hymers z panią Rose Chenault-Quinn.

Wielebny Mark Buckley z doktorem i panią
Hymers w Sylwestra.

Dr Chan udzielający ślubu swojemu synowi
Timothy i Larze Escobar.

Dr i pani Hymers z matką pani Hymers – Lindą,
Leslie i Wesley’em oraz Jin Hymers.

(Od lewej) dr Hymers z Hannah, panią Hymers,
Leslie i Jin Hymers.

SPÓJRZ NA STRONĘ INTERNETOWĄ NASZEGO ZBORU: WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM
NA TEJ STONIE ZNALEŹĆ MOŻNA SETKI TEKSTÓW KAZAŃ
W TRZYDZIESTU CZTERECH JĘZYKACH: WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM

