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Brangūs draugai,  
 

Knyga “Against All Fears” („Prieš visas baimes“) yra mano gyvenimo istorija, kurią užbaigiau prieš kelias 
dienas. Tarp tų, kurie pagyrė mano knygą, yra dr. Bobas Jonesas III, jis vadina mane „pranašu“. Dr. Billas Monroe, dvi 
kadencijas ėjęs prezidento pareigas BBFI, apie mane pasakė: „Hymersas yra šių dienų Danielius“. BBF patriarcho dr. 
Johno Rawlingso sūnus, Rawlingso fondo vadovas dr. Herbertas Rawlingsas apie mane pasakė: „Amerikietiškas 
originalas! Vizionierius! Jo gyvenimas kalba apie aistrą sukelti proveržį“. Luizianos baptistų universiteto prezidentas dr. 
Nealas Weaveras pasakė: „Nuostabi ir įkvepianti knyga apie drąsų vyrą“. Naujasis komentatorius dr. Donas Boysas 
pasakė: „Knygą „Prieš visas baimes“ („Against All Fears“) turėtų perskaityti ne tik kiekvienas pastorius, bet ir 
kiekvienas žmogus. Hymersas yra pavyzdys kiekvienam (...) Jo istorija sutraukia visa, ko reikia šiai dienai – drąsos, 
atsidavimo ir tvirto charakterio“. Mūsų misionierius Indonezijoje dr. Edis Purwantosas pasakė: „Labai rekomenduoju 
šią knygą. Kada Dievas yra su vyru, jo negali nugalėti niekas. Dr. Hymersas yra didvyris, kuris išgyveno daug mirtinų 
karų“. 

Johnas Samuelis Caganas yra mūsų pastoriaus padėjėjo dr. Christopherio L. Cagano ir jo žmonos dr. Judithos 
Cagan sūnus. Johnas dirba su manimi ir yra mano padėjėjas. Vienas iš svarbiausių įvykių mūsų bažnyčioje buvo Johno 
pasidavimas skelbti Evangeliją. Dabar jis studijuoja Talboto teologijos mokykloje Biolos universitete. Johnas parašė 
įvadą mano autobiografijai. Jis pasakė: „Dr. Hymersas yra atsidavęs tik vieninteliam Kristaus tikslui ir bažnyčiai. Jis yra 
kaip geriausias atletas, politinis veikėjas ir nugalėtojas (...) Būdamas 77-erių metų, sirgdamas vėžiu ir nusilpęs dėl 
gydymo jis neatsistatydino kaip būtų padarę daugelis. Dr. Hymersas ir toliau kovoja dėl mūsų bažnyčios ir Dievo! Esu 
matęs, kaip jis užsitempia save ant sakyklos ir pamokslauja. Nepaisant bemiegės nakties, vos jį laikančių kojų, pilvo 
pūtimo, Kristaus sustiprintas jis tvirtai stovi sakykloje. Ir kaip jis pamokslauja? Tarsi liūtas! Jo silpniausias pamokslas 
yra dinamiškesnis nei kiti, kuriuos galite išgirsti kitur! Štai kodėl pastoriai visame pasaulyje pamokslauja jo pamokslus 
savo bažnyčiose (...) Šiandien pažodžiui pateikiami dr. Hymerso pamokslai yra verčiami į 36 kalbas (...) Jo pamokslai 
Dievo yra naudojami padaryti galingą įtaką visam pasauliui. Praėjusiais metais 1,5 milijono žmonių iš 218 šalių skaitė 
jo pamokslus, žiūrėjo jo video pamokslus ir buvo įkvėpti jo pamokslavimo per www.sermonsfortheworld.com (...) Dr. 
Hymerso gyvenimo istorija tave įkvėps gyventi Kristui, kurį jis labai myli ir ištikimai Jam tarnauja. Džiaugiuosi 
galėdamas pasakyti, kad dr. Hymersas atgauna jėgas. Meldžiuosi, kad vėžys nesugrįžtų, ir jis gyventų dar daug metų“. 

Dr. Robertas L. Sumneris, tautoje žinomas evangelistas ir ilgametis „The Biblical Evangelist“ redaktorius 
pasakė: „Esu dėkingas ir žaviuosi vyru, kuris stoja už Tiesą (...) net tada, kai visi yra prieš jį. Robertas Leslie Hymersas 
Jr. yra būtent toks Kristaus tarnas!“ (The Honor Was All Mine: Giants of the Faith Whose Paths Crossed Mine, 2015, 
pp. 104, 105). Jūs galite užsisakyti mano autobiografiją „Against All Fears“  („Prieš visas baimes“) paskambinę dr. 
Christopheriui L. Caganui telefonu: (323)735-3320 po to, kai knyga bus išleista 2018-ųjų metų pavasarį.   

Noahas Songas yra dar vienas jaunas vyras mūsų bažnyčioje, pašauktas pamokslauti. Jis baigia koledžą ir stos į 
seminariją. Noahas padės Johnui Caganui, kai šis pakeis mane kaip mūsų bažnyčios pastorių, kai aš tapsiu pastoriumi 
emeritu. Noahas ir Johnas abu yra puikūs jauni pamokslininkai. Šiais metai Noahas pamokslavo Indonezijoje ir 
Kinijoje. Johnas pamokslavo Dominikos respublikoje ir dalyvavo dviejuose evangeliniuose žygiuose Indijoje. Johnas ir 
Noahas kartu su dr. Caganu keliaus į Afriką, kur jie ateinančių metų sausį pamokslaus Ugandoje, Kenijoje ir Ruandoje.  

Šiais metais mes pridėjome dar vieną Indijos kalbą maratė ir Haičio kalbą kreolė. Taigi dabar pažodiniai 
pamokslų vertimai mūsų svetainėje yra 36-iomis kalbomis! 

Spalio mėnesį mes su žmona Ileana atšventėme mūsų 35-ąjį santuokos jubiliejų. Ileana yra atsakinga už jaunas 
moteris mūsų bažnyčioje. Ji puikiai atlieka mentorės vaidmenį tarp jų. Ileana yra geriausia darbuotoja, dirbanti su 
skirtingomis kultūromis, nes dauguma merginų yra iš Rytų, o Ileana yra kilusi iš Gvatemalos!  
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Abu mano sūnūs Robertas ir Johnas Weley labai man padeda mūsų bažnyčioje. Vasarį mūsų sūnui Robertui ir 

jo žmonai Jinai gims mūsų anūkė Sarah. Jų pirmajai dukrai Hannahai dabar yra dveji. Ji jau vaikšto į klubą ir yra 
nuostabi mergaitė, ir vos tik mane pamato, puola mane bučiuoti! Dėl jos mano širdis gieda su džiaugsmu! 

Lapkričio mėnesį aš pakrikštijau 13 jaunuolių, dešimt iš jų - iš pasaulio - Danny Carlos, Timothy Chan, Joseph 
Gong, Judy Li, Thomas Luong, Yohana Tsukamoto, Minh Vu, Tom Xia, Jessica Yin, Ayako Zabalaga, Alicia 
Zacamitzin, Jesse Zacamitzin and Baiyang Zhang. Iš jų vardų galite suprasti, kad šie jauni krikščionys yra iš skirtingų 
kultūrų. Mes labai didžiuojamės, kad mūsų nariai yra iš 20-ties etninių grupių mūsų nuostabioje bažnyčioje pačiame Los 
Andželo centre! Lapkričio mėnesį mes pašventėme penkis jaunus vyrus į diakonus – Aaron Yancy, Kyu Dong Lee, Jack 
Ngann, Noah Song ir John Samuel Cagan. Sekdami ankstyvosios bažnyčios pavyzdžiu, Johną pašventėme diakonu prieš 
įšventinant jį pastoriumi, kai po kelių metų jis užbaigs seminariją ir užims pastoriaus vietą mūsų bažnyčioje. Johnas 
beveik kiekvieną sekmadienio rytą jau pamokslauja jauniems žmonėms, kurie apsilanko pas mus kiekvieną savaitę. Jis 
yra mano tarnystės „sūnus“. Pažiūrėkite vieną iš jo video pamokslų www.sermonsfortheworld.com. Aš ir toliau 
pamokslausiu šeštadienio ir sekmadienio vakarais tiek, kiek man leis jėgos.   

Kitais metais švęsime mano tarnystės 60-ąsias metines! Man sunku patikėti, kad aš pamokslauju Evangeliją jau 
60 metų! Mano onkologinė liga šiuo metu yra pristabdyta. Melskitės, kad vėžys neatsinaujintų, ir aš galėčiau švęsti 70-ies 
metų jubiliejų pamokslaudamas ir pastoriaudamas su Johnu ir Noahu mūsų nuostabioje bažnyčioje! Ileana yra mano 
tarnavimo bendradarbė. Ji dirba kartu su manimi kiekvieną dieną, ir mes laimime jaunus žmones iš pasaulio pačiame šio 
didelio ir nuodėmingo Los Andželo miesto centre. To nebūtų be mano padėjėjo dr. Christopherio L. Cagano. Taip pat 
turiu padėkoti dr. Kreightonui L. Chanui, poniai Emmai Salazarai ir mūsų diakonams bei vertėjams, be kurių ši tarnystė 
būtų neįmanoma!   

Sausio 29-ąją šventėme kinų Naujuosius Metus. Noahas Songas pamokslavo rytinėse pamaldose, o dr. 
Kreightonas L. Chanas pamokslavo vakare. Balandžio mėnesį aš su šeima - savo sūnumi Robertu, Jina ir jų kūdikiu 
Hannah, sūnumi Weleyjumi, Ileanos mama Linda ir Iliana - atostogavome Puerto Vallarta Meksikoje. Tai buvo 
nuostabios, šiltos atostogos. Dr. Robertas L. Sumneris, kuris į amžinybę iškeliavo 2016-ųjų metų gruodžio mėnesį, mane 
nustebino palikdamas mums pardavimui visas savo knygas mūsų interneto puslapyje. Tik interneto svetainėje  
www.sermonsfortheworld.com galima įsigyti dr. Sumnerio knygų. Atkreipkite dėmesį į pirmąjį svetainės puslapį. Rudenį 
mes pabrėžėme prabudimą. Pamokslavau daugiau nei keturiasdešimt kartų vakaras po vakaro, tikiu, jog Viešpats 
nusileido, ir tikiuosi, jog daugelis atsivertė, kiti buvo atgaivinti. Tai buvo antri metai iš eilės, kada Dievas nusileido ir 
atgaiva palaimino mūsų bažnyčią! Meldžiamės prabudimo ir kitais metais! Spalio 8 d. Dr. Chano sūnus Timothy 
kandidatavo į diakonus ir kinų rudens festivalyje sekmadienio rytą pasakė galingą pamokslą. Kitais metais planuoju 
pradėti rašyti knygą apie prabudimą, kai bus išleista mano autobiografija. Prašau maldos dėl šio projekto. 

Rytoj Padėkos Diena. Mano žmona pakvietė daugiau nei 40 žmonių švęsti kartu su mumis mūsų namuose. 
Meldžiamės, kad Kristus būtų mūsų namuose per šį nuostabų ir prasmingą Kalėdų laikotarpį. Telaimina visus Dievas! 

 
                 

        

                 
 

         Senelis Hymersas ir jo miela anūkėlė, Hannah! 
 
 
 
 
 

Jūsų, Jėzaus vardu, 
  
      
 
 
 
 
 
 
R. L. Hymers, Jr.,   
D.Min., Th.D., Litt.D. 
Filipiečiams 4, 13 
 
   

SUŽINOK, KODĖL 120000 PASTORIŲ 
PRAĖJUSIAIS METAIS APSILANKĖ MŪSŲ 
PUSLAPYJE. ČIA RASI ŠIMTUS PAŽODŽIUI 
IŠVERSTŲ PAMOKSLŲ 36-IOMIS KALBOMIS IR 
VIDEO PAMOKSLŲ 3-JOMIS KALBOMIS. 
PAVARTYK MŪSŲ PAMOKSLUS, JEI ESI 
PASTORIUS, KURIS KAIP IR AŠ, LAIKAS NUO 
LAIKO „UŽSTRINGA“ SU PAMOKSLAIS. APIE 
1,500,000 ŽMONIŲ, TARP KURIŲ YRA  IR 120,000 
PASTORIŲ, ŠIAIS METAIS SĖKMINGAI 
PASINAUDOJO MŪSŲ PAMOKSLAIS. 
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.   



                
 
 

         P. Arredondo, Wesleyjus, p. Hymers, Robert Leslie                                        Dr. Hymersas atrodo nustebęs matydamas    
         laiko kūdikį Hannah, Jina Hymers (Roberto žmona)                                       skaičių 76-eri ant jo gimtadienio torto! 
         su Dr. Hymersu viešbutyje Puerto Vallarta, Meksika.     
 

                       
 

                Dr. Hymersas krikštija p. Baiyangą Zhangą.                                            Dr. Hymersas įteikia Scofieldo Studijų Bibliją   
                                                                                                                                   kiekvienam pasikrikštijusiam.   
 

                                                              
  

                 Hannah Hymers su savo didžiu seneliu,                                                     Naujai pašvęstas diakonas (priekyje) ir  
                  Rafaeliu Cuellaru iš Gvatemalos!                                                               naujai pakrikštyti nariai (gale).            

 
 
 

MŪSŲ PAMOKSLŲ PUSLAPIS SIŪLO ŠIMTUS PAŽODŽIUI IŠVERSTŲ PAMOKLSŲ  
LIETUVIŲ IR KITOMIS 35-IOMIS KALBOMIS WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.  

 

TAIP PAT UŽSUKITE Į MŪSŲ BAŽNYČIOS PUSLAPĮ WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM.  



 

              
 

          P. Hymers gimtadienis.  Dr. Hymersas maitina Hannah                                                            Dr. ir p. Hymersai.     
          gimtadienio tortu!                                                                    
 

 

               
                                         

                  Dr. Hymersas su Johnu Samueliu Caganu                                       P. Winstonas Songas, didis kinų vertėjas (vidury).  
                  ir jo sužadėtine Julie Sivilay.                           Johnas S. Caganas (kairėje) ir Noahas Songas (dešinėje).  
 
 

                                    
 

      Johnas S. Caganas pamokslauja Dominikos respublikoje                    Johnas S  Caganas pamokslauja Indijoje.   .
      su savo tėčiu, Dr. Caganu, (vertimas į ispanų kalbą).              
 

 
MŪSŲ PAMOKSLŲ PUSLAPIS SIŪLO ŠIMTUS PAŽODŽIUI IŠVERSTŲ PAMOKLSŲ  

LIETUVIŲ IR KITOMIS 35-IOMIS KALBOMIS WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.  
 

TAIP PAT UŽSUKITE Į MŪSŲ BAŽNYČIOS PUSLAPĮ WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM.                      
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