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Desember, 2020
Sahabat Terkasih:
Sungguh kekacauan yang disebabkan oleh Setan telah kita alami di tahun 2020! Presiden
dimakzulkan! Virus corona menyerang! Kebakaran hutan menghancurkan banyak hutan kita! Orang-orang
mengikuti Komunis dan menjadi liar, membakar kota-kota kita! Saya sendiri tidak bisa lagi berdiri untuk
berkhotbah! “Beberapa orang (telah murtad) lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh
tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka” (I Timotius 4:1, 2)! Bahkan Paus
mendukung pernikahan sesama jenis! Sepertinya seluruh dunia siap meledak; Yesus berkata,
“Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di
bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut.
Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang
menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang
akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan
kemuliaan-Nya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah
mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat” (Lukas 21:25-28).
“Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum
keluargamu dan sahabat-sahabatmu dan beberapa orang di antara kamu akan
dibunuh” (Lukas 21:16).
Bagaimana kita bisa membaca perikop tersebut dan tidak melihat bahwa kita sedang hidup sekarang ini di
hari-hari terakhir nubuatan Alkitab?
“Tetapi ini waktunya Natal,” kata Anda! Pada bulan Desember 1941 Churchill berada di sini dari
Inggris karena Jepang telah mengebom Pearl Harbor dan Hitler mengebom London. Churchill berada di
Gedung Putih bersama Presiden Franklin D. Roosevelt. Ketika presiden menyalakan pohon Natal nasional,
Churchill berkata, “Biarkan anak-anak bersenang-senang dan bermain malam ini.”
Tetapi Anda dan saya bukan “anak-anak” lagi! Inilah saatnya untuk menyadari bahwa satu-satunya
harapan kita terletak pada bayi, yang lahir di Betlehem - dan bahwa kita tidak memiliki harapan yang nyata
selain pada Kedatangan Kedua Yesus sebagai Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan!
Dahulu, di tahun 1950-an, Tuhan memberi saya sebuah ayat yang sangat membantu saya sebagai
seorang pendeta di hari-hari kemurtadan ini.
“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”
(Filipi 4:13).
Pada tanggal 2 Februari kami merayakan Tahun Baru Imlek di kebaktian pagi dan sore.

ANDA DAPAT MEMBACA RATUSAN KHOTBAH DAN PELAJARAN AYAT DEMI AYAT KAMI
DALAM EMPAT PULUH LIMA BAHASA DI WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.

Tanggal 1 Maret adalah hari Minggu terakhir kami di gedung gereja lama di Hope Street. Selama
sisa tahun (2020) kami mengadakan kebaktian di dua rumah, karena virus corona. Setiap minggu saya
merekam pelajaran dalam video, yang diputar di dua rumah. Setelah video pengajaran kami, kami akan
makan malam bersama.
Ulang tahun saya yang ke-79 jatuh pada hari Minggu Paskah, 12 April. Kami juga merayakan ulang
tahun Nyonya Hymers pada tanggal 16 April. Saya dapat berkata, “Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi
kau melebihi mereka semua” (Amsal 31:29).
Pada 27 September gereja kami merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-38. Selama
setahun terakhir saya menderita penyakit usus, yang membuat saya tidak bisa berdiri untuk berkhotbah. Itu
adalah akibat dari radiasi intens untuk kanker yang menghancurkan saraf yang menyebabkan penyakit ini,
seperti Penyakit Crohn.
Namun, di tahun yang sama, Tuhan memberkati pekerjaan kami! Kami menambahkan tiga bahasa
studi Alkitab ayat demi ayat dan khotbah di situs web kami di www.sermonsfortheworld.com. Kami
menambahkan bahasa Khongso Chin, bahasa lokal Myanmar (Burma) sebagai bahasa ke-43 kami. Kami
juga menambahkan Malayalam, bahasa lain di India, sebagai bahasa ke-44 kami. Dan kemudian kami
menambahkan bahasa Sinhala, bahasa Sri Lanka, sebagai bahasa ke-45 kami.
Saya menerima email yang bagus setiap minggu dari para pengkhotbah di seluruh dunia yang
memberi tahu kami betapa pelajaran dan khotbah itu telah membantu mereka.
Pada tanggal 7 Juli, eskro dibuka di gedung lama kami di Hope Street, sebagian besar berkat
pekerjaan yang dilakukan putra kami Robert.
Pada tanggal 13 Oktober seluruh gereja mengadakan kebaktian mengenang kehidupan Eugene Grace
pada pelayanan pemakamannya yang diadakan di Pemakaman Nasional Riverside. Dr. Cagan telah
menuntun Tuan Grace untuk percaya kepada Yesus beberapa jam sebelum dia meninggal dunia pada usia
91 tahun. Tuan Grace adalah ayah tiri dari Tom Xia, seorang anggota muda yang baik di gereja kami.
Beberapa minggu kemudian, Dr. Cagan menyampaikan kabar baik Injil kepada istri Tuan Grace, Sophie,
dan dia sekarang memiliki hidup yang kekal. Dia menjadi orang pertama yang kami baptis di lokasi baru
kami di San Gabriel. Nyonya Hymers mengantar saya ke Riverside untuk menghadiri upacara pemakaman
Tuan Grace. Kemudian dia mengantar saya ke Oxnard, tempat kami menghabiskan beberapa hari
beristirahat di dekat pantai.
Pada tanggal 22 November (Minggu) kami akan mengadakan perjamuan Thanksgiving yang
dijadwalkan di rumah Dr. Cagan di Alhambra.
Saya masih bekerja, menulis pelajaran dan khotbah, dan membantu Dr. Cagan. Dalam beberapa
minggu lagi, saya akan memasuki tahun ke-81 dalam hidup saya. Saya tidak dapat terus bekerja jika bukan
karena istri saya yang terkasih, Ileana – dan untuk Yesus yang darinya saya menerima kekuatan untuk terus
bekerja.
“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”
(Filipi 4:13).
Ini adalah janji Yesus! Saya akan menutup surat ini dengan mengutip kesaksian rekan saya, Dr.
Christopher L. Cagan:
Bertahun-tahun yang lalu saya tidak memiliki kedamaian. Saya hidup untuk diri
saya sendiri. Saya tidak memikirkan Tuhan atau apa yang akan terjadi ketika saya
mati. Saya percaya pada diri sendiri. Saya sedang berlari dan bersembunyi dari
Tuhan. Saya mendapat nilai A di perguruan tinggi dan menghasilkan banyak uang,
tetapi saya kesepian dan tidak bahagia.
Kemudian saya bertemu dengan beberapa orang Kristen yang baik kepada saya.
Saya mulai pergi ke gereja. Tetapi saya tetap ingin hidup dengan cara saya sendiri.
Suatu malam saya pergi ke pertemuan di sekolah. Seorang pria muda memberi tahu
saya kabar terbaik yang pernah saya dengar – bahwa Tuhan mengasihi saya dan
ingin memberi saya hidup yang kekal. Dia memberi tahu saya bagaimana menerima
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kehidupan itu. Malam itu saya percaya Yesus. Dia mengampuni dosa-dosa saya dan
memberi saya hidup yang kekal.
Sekarang saya memiliki kedamaian. Sekarang saya memiliki hidup yang kekal.
Yesus menyembuhkan hati saya. Dia memberi saya harapan dan kebahagiaan. Saya
tidak kesepian lagi. Saya tahu jika saya mati malam ini, saya akan pergi bersama
Tuhan di Sorga, karena Yesus telah memberi saya hidup yang kekal!
Saya sangat senang bekerja untuk Yesus! Saya tidak dapat melakukannya tanpa kuasa dan kasih
karunia-Nya, dan tanpa Dr. Cagan, Ileana, dan putra kami John Wesley, yang akan mempelajari proses
perjuangan dan terkait kuliahnya di perguruan tinggi musim semi mendatang.
Kiranya Yesus memberkati Anda dan keluarga Anda! Mohon berdoa untuk Kent Philpott dan saya,
saat kami mengedit buku Kent tentang pembebasan melalui Yesus! Tolong doakan kami saat kami
meresmikan gereja Baptis Tionghoa baru di San Gabriel.

Terpujilah Kristus selamanya!

Rev. R. L. Hymers, Jr.,
D.Min., D.Rel., Th.D., Litt.D.
Filipi 4:13
Dr. Hymers bersama istrinya, putranya Robert, Jin
istri Robert, dan dua putri Robert, Hannah dan Sarah.
Saya berdoa agar mereka segera memiliki bayi
kembali.

“Orang yang menyimpang dari
jalan akal budi akan berhenti di
tempat arwah-arwah berkumpul”
(Amsal 21:16).
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