Disyembre, taon 2013
Minamahal na Kaibigan:
Maraming di pangkaraniwang pangyayari ang nangyari sa taong ito. Una, ang aming anak
na lalakeng is Robert Leslie Hymers III ay ikinasal kay Jin Kim sa ika-4 ng Agosto sa aming
simbahan. Ipinalamutihan ni Leslie ang simbahan na napakaganda na hindi mo na ito makilala!
Napakaraming mga taong kakilala si Jin at Leslie ang nagpunta sa paglilingkod. Nagsabi ako ng
ilang mga “korni” na mga joke, kumanta si Gg. Griffith ng isang solo, nangaral si Dr. Chan ng isang
sermon, at isinagawa ko ang seremonyas. Pagkatapos nagkaroon kami ng isang kineyter na
Koreyanong hapunan at ang mag-asawa ay nagpunta sa isang mahabang honeymoon sa Hawaii,
Tahiti at Bora Bora! Mapapanood mo ang isang videyo ng kanilang kasal, na nagpapakita sa
harapang pahina ng aming websayt sa www.realconversion.com. Si Leslie at Jin ay ngayon
nakatira na sa isang magandang kondominyum sa gitnang lungsod ng Los Angeles, dalawang bloke
lamang mula sa aming simbahan. Nagpupunta sila sa lahat ng mga paglilingkod, at si Leslie ay
nagtratrabaho kasama ni Gg. Ceron sa pagrerekord at pagpapaganda ng tunog sa mga videyo ng
aking mga sermon, na aking ipinangangaral sa Ingles, na pangungusap kada pangusap na pagsasalin
sa Tsino ni Gg. Winston Song, at sa Espanyol ni Gg. Manuel Antonio Mencia Jr. Libo-libong mga
tao ang nanonood ng mga videyong ito, at binabasa ang mga manuskrito ng mga sermon sa 28 mga
wika, sa 178 na iba’t ibang mga bansa sa buong mundo. Oo, ibinibigay namin ang mga sermong
manuskrito sa 28 na mga wika. Sa taong ito idinagdag namin ang Farsi (ang wika ng Iran), Italyano
at Portuges. Ako’y lalo ng natutuwa sa daan-daang mga tao sa Iran na ngayon ay binabasa ang
aking mga Ebanghelyong pangaral! Ang Internet ay nakakapunta sa lahat ng lugar! Sinabi ni Dr.
Dan Davidson, “Ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng iyong pamumuno sa isang
makapangyarihang paraan sa Los Angeles…sa isang lugar at sa isang sitwasyon na maaring
nakatalo sa karamihang tauhan ng Diyos maraming taon noon – at sa pamamagitan ng biyaya ng
Diyos ikaw at ang simbahan ay nakapanaig na maging isang dakilang inspirasyon sa lahat natin na
naglilingkod sa pangangasiwa, saan man tayo naroon…sa pamamagitan ng iyong digital na
pangangasiwa [sa Internet at YouTube] ika’y nagkakaroon ng isang makamundong impluwensya
para sa Ebanghelyo ni Kristo na higit ng lubos sa… maaasahan na magagawa ng karamihan na mga
simbahan.” Masasabi lamang namin, “Luwalhati lahat sa Diyos, dakilang mga bagay na Kanyang
nagawa.”
Noong Hunyo ang aking asawang si Ileana at aming anak na si Leslie ay nagpunta sa libing
ni Dr. James O. Combs sa Springfield, Missouri. Hindi ako nakapunta, ngunit nagsulat ako ng
isang maikling parangal para basahin ni Leslie sa libing. Si Dr. Combs ay isa sa mga tagatagpo ng
Bautistang Bibliyang Samahan [Baptist Bible Fellowship]. Siya ang tagapatnugot ng Bautistang
Bibliyang Taliba [Baptist Bible Tribune] ng maraming taon. Tinulungan niya kaming baguhin ang
aming konstitusyon at naging isang independyenteng pundamental na Bautistang simbahan. Si Dr.
Combs ay madalas nagsalita sa aming simbahan at madalas na bisita sa aming tahanan. Siya ang
kanyang asawang si Jeri ay halos bahagi na ng aming pamilya.
Si Robert Timothy Ngann ay ipinanganak kay Jack at Sheila Ngann noong ika-6 ng Hulyo.
Siya ay pinangalanan para sa akin (Robert) at aking matagal na panahong pastor, si Dr. Timothy
Lin, ng Unang Tsinong Bautistang Simbahan ng Los Angeles [First Chinese Baptist Church of Los
Angeles], kung saan ako ay naging isang miyembro ng 23 taon.
Noong katapusan ng linggo ng Araw ng Manggagawa si Dr. Kreighton L. Chan ay inatasan
sa pangangasiwa ng Ebanghelyo, at si Gg. Winston Song bilang isang diakono. Si Dr. Chan na
ngayon ay ang ikalawang pastor ng aming simbahan. Amin ring inatasan ang aming misyonaryo sa
Indonesya, Dr. Edi Purwanto, sa pangangasiwa ng Ebanghelyo. Si Dr. Robert L. Sumner at Dr.
Neal Weaver, pangulo ng Unibersidad ng Louisiana, ay nangaral ng isang nakapupukaw na
mensahe sa loob ng mga paglilingkod na ito. Ipinagdiwang namin ang ika-91 na kaarawan ni Dr.

Sumner sa kaganapang ito rin. Nangaral din ay sina Dr. Arthur B. Houk, Dr. Wilfred Chung,
Kagalang-galang na si Dr. Michael Riley, at Kagalang-galang na si Roger Hoffman. Ang dalawang
huling mga kalalakihan ay tumulong sa akin itanim ang isang Katimugang Bautistang simbahan sa
Marin County, hilaga ng San Francisco, apat na pung taon noon.
Noong Setyembre muli naming ipinagdiwang ang Tsinong Gitnang Taglagas (Moon Cake)
na pista. Noong Oktubre si Aaron Yancy at Soriya Samouth ay ikinasal sa isang makaling, pormal
na kasal sa aming simbahan. Kanilang binisita ang kanyang lolo at lola sa Inglatera, sa Bedford, sa
kanilang honeymoon, ang tahanan ni John Bunyan. Maari ninyong mapanood ang videyo ng kasal
ng nakamamanghang mga kabataang ito sa aming websayt. Bumaba sa harap ng pahina hanggang
makita mo ito. Ang kanilang bangketang hapunan ay inihanda ni Gg. Kenneth Chan, ang kapatid ni
Dr. Chan na isa ekspertong tagapagluto.
Ang aking asawang si Ileana, ang tagapangasiwa ng kasal sa kaganapang ito, gayon din
kasal ni Leslie at Jun. Ako’y laging namamangha sa kanyang abilidad na gawin ang lahat ng mga
bagay na ito, pati ang kanyang maraming mga karaniwang mga gawain sa aming simbahan.
Halimbawa, naghanda siya ng isang malaking hapunang Pagbibigay pasasalamat sa aming tahanan
para sa tatlompung tao, na walang ibang lugar na pupuntahan. Si Dr. Bill Hathaway isang
veteranong misyonaryo sa mga Hapones, at ang kanyang asawang si Margaret ay nasa aming
tahanan ng isang buong linggo, at nagdiwang ng Pagbibigay pasasalamat kasama namin. Ako’y
nagpapasalamat sa Diyos para sa aking asawang si Ileana. Iniibig niya si Kristo at nagtratrabahong
walang pagod sa Kanyang paglilingkod. Ang kanyang amang, si Rafael Cuellar, ay nagounta rito
mula sa Guatemala at nakasama namin ng maraming araw noong huling bahagi ng Hulio at Agosto.
Kami’y natuwa na siya’y nakasama namin para sa kasal ni Leslie at Jin.
Noong Sabado, ng ika-23 ng Nobiyembre, nagkaroon kami ng aming taon-taong
pagpupulong, at aking biniyagan si John Samuel Cagan, Emi Zabalaga, at Kathy Mencia. Noong
Linggo ng ika-24 si Dr. David Innes at Dr. Daniel Pacheco ay nangaral sa aming pang-umagang
paglilingkod. Noong gabing iyon si Dr. Christopher Cagan ay inatasan sa pangangasiwa ng
Ebanghelyo, at si Gg. Manuel Antonio Mencia Jr., bilang isang diakono. Si Gg. Mencia ay ang
aming tagapagsalin sa Espanyol, at si Dr. Cagan ay ngayon ang kabakas na pastor ng aming
simbahan. Sa Abril ako’y magiging 73 taong gulang. Plano kong manatili sa aming simbahan para
sa natitira ng aking buhay, ngunit nagbibigay ng panatag ng loob na malaman na si Dr. Cagan at Dr.
Chan ay ngayon naatasan na at maaring magpatuloy ng aking pamumunosa simbahan kapag
tatawagin na ako ng Panginoon pauwi sa Langit! Ako’y nasa perpektong kalusugan, ngunit nadama
namin na madunong na gawin ang paghahandang ito para sa hinaharap. Ang mga kalalakihang
nagbuo ng pangalawang pag-aatas na komite ay sina Dr. David Innes, Dr. Bill Hathaway, Dr. Dan
Davidson, Kagalang-galang na Watkins, Kagalang-galang na Tim Sneeden, Dr. Daniel Pacheco,
Kagalang-galang na si Bhagat Malek.
Si Kagalang-galang na Malek, na nagsasalin ng aking mga sermon sa Arabiko, ay nagsabi,
“Ika’y isang pinuno, na binasbasan ng Banal na Espiritu upang palakasin ang loob ang iba. Ika’y
nagsasaliksik, nananaginip, at walang pagod mong pinangungunahan ang iyong mga tao. Ika’y
isang matapang na nakikipagsapalaran at dedikado sa isang maka Diyos na pangitain upang gawin
ang Kanyang gawa. Pinalalakas mo ang loob noong mga ginagabay at trinatrato mo silang mga
kapantay sa intelektwal… Ang iyong simbahan ay nakamamangha. Nakagagalak na makausap ang
iyong mga tao at maramdaman ang init ng kanilang mga puso. Si Gng. Hymers ay regalo ng Diyos
sa iyo at sa simbahan. Ako’y kalugod-lugod na nagulat sa kamangha-manghang pagkakaiba-iba ng
etniko ng iyong kongregasyon. Ito’y tulad lamang kung paano maging ang Langit! Natuwa akong
makita ang malaki bahagi ng kabataan sa iyong simbahan, na hindi ko pa kailan man nakita sa kahit
anong simbahan sa U.S., simula noong umalis akong Egipto apat na pung taon noon. Ito ay ang
pinaka mahusay na kasiguraduhan para sa isang simbahan upang magkaroon ng isang maliwanag na
hinaharap. Ako’y natuwang makita ang iyong $2.5 na milyong dokumento ng pagka-utang na
masunog. Anong tagumpay para sa iyong simbahan sa gitna ng lungsod ng Lo Angeles! Maraming

nasasabi ito patungkol sa makapngyarihang kamay ng Diyos na naroon sa mga tumatalima at
sumusunod sa Kanya!”
Sa loob ng ordinasyong paglilingkod na ito aming sinunog ang dokumento ng pagkakautang
sa aming simbahang gusali. Aming pinarangalan si Gg. Virgel Nickell at kanyang asawang si
Beverly, ang mag-asawang nagpahiram sa amin ng karamihan sa pera na pambili ng gusali.
Pinarangalan din namin “ang 39,” na mapayapng miyembro ng aming simbahan na nagbigay ng 2 ½
milyong dolyares upnag bayaran ang utang, ang interes, at ang pagpapagagawang ligtas sa lindol
ang gusali. Ang aming simbahan ay nakaranas ng isang nakawawasak na “paghihiwalay,” kung
saan 320 miyembro ang umalis pagkatapos na malinlang ng isang “dating pinuno” ng aming
kongregasyon (tignan ang Mga Taga Roma 16:17-18; Mga Taga Colosas 2:4). “Ang 39” ay
nagtayo ng $18,000 kada buwan, sa loob ng 23 taon, upang pigilan kami mula sa pagkakawala ng
gusali. Kahit na mayroong higit sa 39 sa kanila, tinawag namin ang mga mapagpananampalatayang
miyembrong mga itong “ang 39.” Iniligtas nila ang aming gusali ng simbahan, na ngayon ay bayad
nang buo. Masasabi ko sa “mga 39” kung anong sinabi ni Winston Churchil sa maliit na banda ng
mga kalalakihan sa Panghan na Puwersa ng Himpapawid [Royal Air Force], na tumayo laban sa
puspos na kahigitan upang labanan si Hitler at kanyang Nasi na sangkawan sa “Labanan ng
Britain.” Noong mga bombing Nasi ay bumabagsak sa London gabi gabi, sila’y itinaboy ng maliit
na grupo ng Panghan na Puwersa ng Himpapawid. At sinabi ni Churchil sa kanila, “Di pa kailan
man sa parang ng kaguluhan ng tao na napaka rami ang pagkakautang sa napaka kaunti.” Doon sa
mga bayani ng aming simbahan, “ang 39” – at doon sa mga sumapi sa kanila – sasabihin ko,
“Salamat sa iyo at pagpalain kayo ng Diyos lahat.” Makikita ninyo ang larawan ng “39” sa
katapusan ng sulat na ito, kasama ako na sinusunog ang dokumento sa gusali.
Ngunit ang laban ay di pa tapos. Tayo ay nakikipaglaban upang ebanghelismohin ang ating
lungsod at tayo ay nakikipaglaban upang dahil ang marami pang higit na mga kabataan sa ating
simbahan. Pagkatapos na nawagi ng mga taga Britanya ang kanilang unang tagumpay ng Ikalawang
Makamundong Digmaan, sa labanan ng El Alamein, sinabi ni Churchill, “Hindi ito ang katapusan.
Hindi pa nga ito ang simula ng katapusan. Ngunit ito’y marahil ang katapusan ng simula.”
Madalas kong hinahamon ang aming mga kabataan upang sundan ang halimbawa ng “39” – at
magtrabaho sa lahat ng kanilang makakakaya upang dalhin ang nawawala sa aming simbahan, at
magawa sa lahat ng kanilang kapangyarihang madama nilang minamahal!
Manalangin kayo para sa amin habang aming “ipaglaban ang mabuting laban ng
pananampalataya” (I Ni Timoteo 6:12) nagwawagi ng mga kaluluwa at prinoproklama ang
Ebanghelyo sa Internet sa 28 na mga wika, gayon din sa pangangaral sa 3 mga wika sa
pamamagitan ng mga videyo sa aming websayt, at sa YouTube. Pagpalain ka ng Diyos! At
Maligayang Pasko sa inyong lahat!
Sa iyo sa ngalan ni Hesus,

R. L. Hymers, Jr.,
D.Min., Th.D., Litt.D.
Mga Taga Filipo 4:13

Si Dr. Nl Weaver, Gng. Hymers, Gng. Jeri Combsnd eslie at
sa libing ng aming kaibigan at gurong si, Dr. Jame O. Comb

ANG AMING WEBSAYT AY NAGHAHANDOG
NG DAAN-DAANG SALITA SA TAGALOG
AT 27 NA IBA PANG MGA WIKA SA
WWW.REALCONVERSION.COM.

