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             Prosi 2020  

 
Drahý příteli:  
 

Jaký to satanský nepořádek jsme zažili v roce 2020! Byl obviněn prezident! Udeřil koronavirus! 
Nekontrolované přírodní požáry zničily mnoho z našich lesů! Lidé následovali komunisty, bouřili se, ve městech 
planuly požáry! Ani já sám jsem už nemohl kázat! “Někteří (se odklonili) od víry a věnovali pozornost svůdným 
duchům a ďábelským učením; mluvili lži v pokrytectví; jejich svědomí bylo vypálené horkým železem” (I. Timoteova 
4:1, 2)! Papež dokonce schválil homosexuální manželství! Zdálo se, že celý svět najednou vybuchne; Ježíš řekl:  

 
“Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se 
podít před řevem valícího se moře; Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co 
přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka 
přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte 
hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.” (Lukáš 21:25-28).    

 
“Zradí vás i vaši rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti” (Lukáš 21:16).  
 

Jak můžeme číst tyto oddíly a nevidět, že právě nyní žijeme v posledních dnech biblického proroctví?   
“Ale je čas vánoc,” říkáte! V prosinci 1941 zde byl Churchill z Anglie, protože japonci bombardovali Pearl 

Harbor a Hitler bombardoval Londýn. Churchill byl v Bílém domě s prezidentem Franklinem D. Rooseveltem. Když 
prezident osvětlil národní vánoční strom, Churchill řekl:“Ať děti mají svůj večer zábavy a her.”       

Ale ty a já už nejsme “děti”! Toto je čas, abysis  uvědomil, že naše jediná naděje spočívá v tom miminku 
narozeném v Betlémě – a že nemáme žádnou jinou skutečnou naději než jen ve druhém příchodu Ježíše jako krále 
králů a Pána Pánů!   

Před dlouhou dobou, v padesátých letech 20. st., mi Bůh dal verš, který mně hluboce jako pastorovi pomohl v 
těchto dnech odpadlictví.   

 
“Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu” (Filipským 4:13).   

 
Dne 2. února jsme slavili čínský nový rok při ranních a večerních bohoslužbách.  
1. březen byl naší poslední nedělí ve staré budově na Hope Street. Po zbytek roku (2020) jsme se potkávali 

ve dvou domech kvůli koronaviru. Každý týden jsem nahrál lekci na video, která byla hrána v těch dvou domech. Po 
vyučovacím videu jsme večeřeli.   

Mé 79. narozeniny připadly na neděli vzkříšení, dne 12. dubna. Také jsme slavili narozeniny paní Hymersové 
dne 16. dubna. Mohu říci: “Statečně si vedly mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš” (Přísloví 31:29).   

Dne 27. září církev slavila 38. výročí naší svatby. V uplynulém roce jsem trpěl nemocí dolní části střeva, 
něčím podobným jako krohnova nemoc, což mi znemožňovalo stát a kázat. Bylo to způsobeno ozařováním, které jsem 
musel podstoupit kvůli rakovině.    

Přesto i v tomto roce Bůh požehnal naši práci! Přidali jsme další tři jazyky biblických studií a kázání verš po 
verši na naši webovou stránku na www.sermonsfortheworld.com. Přidali jsme Khongso Chin, místní jazyk  
Myanmaru (Burmy) jako náš 43. jazyk. Také jsme přidali malayalam, další indický jazyk, jako náš 44. jazyk. A pak 
jsme přidali Sinhalu, jazyk Sri Lanky, jako náš 45. jazyk.   

 
 

MŮŽEŠ SI ČÍST STOVKY NAŠICH DOSLOVNÝCH KÁZÁNÍ A LEKCÍ 
VE ČTYŘICETI PĚTI JAZYCÍCH NA WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.    

        
  

 



Každý týden jsem obdržel nádherné emaily od kazatelů z celého světa, ve kterých nám bylo sděleno jak moc 
jim tyto lekce a kázání pomohly.   

Dne 7. července se otevřela úschovna na naší staré budově na Hope Street, především díky práci, kterou udělal 
náš syn Robert.   

Dne 13. října celá církev slavila život Eugena Grace na své bohoslužbě, která se konala na Riverside National 
Cemetery. Dr. Cagan vedl pana Grace k důvěře v Ježíše pár hodin předtím než zemřel ve věku 91 let. Pan Grace byl 
nevlastním otcem Toma Xii, pěkného mladého člena naší církve. O několik týdnů později Dr. Cagan představil 
dobrou zprávu evangelia manželce pana Grace, Sofii, a ona má nyní věčný život. Doufejme, že bude prvním 
člověkem, kterého pokřtíme v naší nové lokalitě na San Gabriel. Paní Hymerová mě zavezla na Riverside, abych se 
mohl účastnit pohřebního shromáždění s panem Mr. Grace. Pak mě dovezla do Oxnardu, kde jsme strávili několik dní 
a odpočívali blízko pláže.   

22. listopadu (neděle) budeme mít recepci díkůvzdání, která je plánována v domě Dr. Cagana v Alhambře.   
Stále pracuji a píši lekce a kázání a pomáhám Dr. Caganovi. Za několik málo týdnů vstoupím do 81. roku 

svého života. Nemohl bych pokračovat v práci, kdyby nebylo mé vzácné ženy Ileany – a Ježíše, od kterého přijímám 
sílu pokračovat.   

 

“Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu” (Filipským 4:13).   
 

Toto je slib Ježíše! Uzavřu tento dopis tím, že budu citovat svědectví svého partnera, Dr. Christophera L. 
Cagana:  

 

Před několika roky jsem neměl žádný pokoj. Žil jsem sám pro sebe. Nepřemýšlel jsem o 
Bohu nebo o tom co by se stalo, kdybych zemřel. Důvěřoval jsem sám sobě. Utíkal jsem a 
schovával jsem se před Bohem. Na univerzitě jsem měl vynikající prospěch a vydělával jsem 
hodně peněz, ale byl jsem osamocený a nešťastný.   

Pak jsem potkal nějaké křesťany, kteří ke mně byli milí. Začal jsem chodit do církve. 
Ale stále jsem chtěl žít svým způsobem života. Jeden večer jsem šel na setkání ve škole. 
Mladý muž mi řekl tu nejlepší zprávu, kterou jsem kdy slyšel – že mě Bůh mě miluje a chce 
mi dát věčný život. Řekl mi, jak tento život přijmout. Ten večer jsem složil svoji důvěru v 
Ježíše.  On mi odpustil hříchy a dal mi věčný život.   

Nyní mám pokoj. Nyní mám věčný život. Ježíš mě uzdravil zevnitř. Dal mi naději a 
radost. Už nejsem osamocený. Vím, že kdybych dnes večer zemřel, odešel bych, abych byl s 
Bohem v nebi, protože Ježíš mi dal věčný život!   

 

Jsem tak rád, že pracuji pro Ježíše! Nemohl bych to dělat bez Jeho moci a milosti a bez Dr. Cagana, Ileany a 
našeho syna Johna Wesleye, který bude příští jaro studovat flebologii a příbuzné předměty na univerzitě.     

Kéž Ježíš požehná tebe a tvoji rodinu! Prosím modlete se za Kenta Philpotta a za mě, když budeme vydávat  
Kentovu knihu o vysvobození skrze Ježíše! Prosím modlete se za nás, když zakládáme novou čínskou baptistickou 
církev v San Gabrielu.  

 

 

 
 

                Dr. Hymers se svojí ženou Ileanou, jeho synem  
                Robertem, Robertovou ženou Jin a Robertovými dvěma  
                holčičkami, Hanou a Sárou. Modlím se, aby měli brzy  
                další miminko.     

            Kéž je Kristus navěky chválen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Rev. R. L. Hymers, ml.,  
 D.Min., D.Rel., Th.D., Litt.D. 
      Filipským 4:13 
 

“Člověk zbloudivší z cesty prozíravosti 
spočine v shromáždění říše stínů” 
(Přísloví 21:16).  

 
 

MŮŽEŠ SI ČÍST STOVKY NAŠICH DOSLOVNÝCH KÁZÁNÍ A LEKCÍ 
VE ČTYŘICETI PĚTI JAZYCÍCH NA WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.    


