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2020 m. gruodis
Brangus drauge,
2020 metais susidūrėme su daugybe šėtoniškų išpuolių! Prezidentas buvo apkaltintas! Korona viruso
protrūkis! Nekontroliuojama ugnis sunaikino daugybę miškų! Komunistų pasekėjai sulaukėjo ir pradėjo deginti mūsų
miestus! „Dvasia aiškiai sako, kad paskutiniais laikais kai kurie atsitrauks nuo tikėjimo, pasidavę klaidinančioms
dvasioms ir demonų mokymams, veidmainingiems melo skelbėjams, turintiems sudegintą sąžinę.“ (1 Timotiejui 4, 12)! Net Popiežius pritarė tos pačios lyties asmenų partnerystei! Atrodė, kad visas pasaulis buvo pasiruošęs susprogti.
Jėzus pasakė:
„Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje blaškysis sielvarto slegiamos tautos,
jūrai baisiai šniokščiant ir šėlstant. Žmonės sustings iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti
pasaulį, nes dangaus galybės bus sudrebintos. Tada jie išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį
debesyje su jėga ir didžia šlove. Kai tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes artėja
jūsų atpirkimas.“ (Luko 21, 25-28)
„Jus išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai; kai kuriuos iš jūsų jie žudys.“ (Luko 21, 16)
Kaip mes galime skaityti šias eilutes ir nematyti, kad mes gyvename paskutinėmis Biblijos išpranašautomis dienomis?
„Bet juk Kalėdos“, - pasakysite! 1941 m. gruodį Churchillis lankėsi Amerikoje, nes Japonai subombardavo
Pearl Harborą, Hitleris bombardavo Londoną. Churchillis lankėsi Baltuosiuose rūmuose pas prezidentą Frankliną D.
Roosveltą. Kada prezidentas įžiebė nacionalinę Kalėdų eglutę Churchillis pasakė: „Tegul vaikai šį vakarą
pasilinksmina ir pažaidžia“.
Tačiau mes nebesame „vaikai“! Tai yra laikas suvokti, kad mūsų vienintelė viltis yra vaikelyje, kuris gimė
Betliejuje ir mes neturime kitos vilties kaip tik viltis Antruoju Jėzaus kaip karalių karaliaus ir viešpačių viešpaties
atėjimo!
1960-aisiais Dievas parodė man eilutę, kuri labai man padėjo kaip pastoriui šiomis atisitraukimo dienomis.
„Aš visa galiu Kristuje, kuris mane stiprina“. (Filipiečiams 4, 13)
Vasario 2 d. mes šventėme Kintų Naujuosius metus tiek rytinėse, tiek vakarinėse pamaldose.
Kovo 1 d. buvo mūsų paskutinės sekmadieninio pamaldos Vilties gatvėje. Vėliau dėl korona viruso visus
metus mes rinkomės dviejuose namuose. Kiekvieną savaitę aš įrašydavau video pamokslą ir jis buvo transliuojamas
dviejuose namuose. Po video pamokslo mes užkandžiaudavome.
Balandžio 12 d., Velykų sekmadienį šventėme mano 79-ąjį gimtadienį. Ponios Hymers gimtadienį šventėme
balandžio 16 d. Galiu pasakyti: „Yra daug gerų moterų, bet tu pranoksti jas visas!“ (Patarlių 31, 29).
Rugsėjo 27 d. bažnyčioje šventėme mūsų 38-ąjį santuokos sukaktį. Praitais metais kankinausi nuo dubens
ligos, kuri neleido man stovėti pamokslaujant. Dėl vėžio buvau daug švitinamas ir man buvo pažeistas nervas, kuris
iššaukė šią ligą, kuri panaši į Crohnso ligą.
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Nepaisant visų negandų Dievas laimino mūsų darbus! Mes pridėjome dar tris kalbas prie mūsų pažodinių
Biblijos studijų ir pamokslų vertimų mūsų puslapyje www.sermonsfortheworld.com. 43-ąja kalba pridėjome Khangso
Chin, vietinę Myanmar (Burma) kalbą. 44-ąja pridėjome Malyalam kalbą – tai dar viena kalba indijoje. 45-ąja kalba
pridėjome Sinhala klabą, kura klaba Šri Lankoje.
Pastoriai iš viso pasaulio man parašo kiekvieną savaitę nuostabių laiškų, kuriuose jie rašo, kaip mano pamokos
ir pamokslai jiems padėjo.
Liepos 7 d. mes pradėjome kraustytis iš mūsų senojo pastato Vilties gatvėje – didžiulė padėk Robertui.
Rugsėjo 13 d. visa bažnyčia minėjome Eugene Grace, jis buvo palaidotas Riverside nacionalinėse kapinėse.
Dr. Caganas vedė poną Grace pas Jėzų keliatą valandų prieš pat jo mirtį. Jam buvo 91-eri. Ponas Grace buvo Tomo
Xia, nuostabaus jaunuolio iš mūsų bažnyčios, patėvis. Po kelių savaičių dr. Caganas pristatė Evangeliją ir poniai
Sophie Grace. Dabar ji taip pat turi amžinąjį gyvenimą. Ji tikriausiai bus pirmas asmuo, kurį mes pakrikštysim mūsų
naujoje bažnyčios vietoje San Gabriel. Ponia Hymers nuvežė mane į Riverside sudalyvauti pono Grace laidotuvėse.
Tada ji nuvežė mane į Oxnardą kur mes kelias dienas ilsėjomės prie jūros.
Lapkričio 22 d. sekmadienį mes minėsime Padėkos dieną dr. Cagano namuose Alhambroje.
Aš vis dar darbuojuosi rašydamas pamokas ir pamokslus tokiu būdu padedu dr. Caganui tarnavime. Po kelių
savaičių pereisiu į 9-ąjį savo dešimtmetį. Aš negalėčiau dirbti jei ne mano brangi žmona Ileana ir Jėzus, iš kurio gaunu
jėgų eiti pirmyn.
„Aš visa galiu Kristuje, kuris mane stiprina“. (Filipiečiams 4, 13)
Tai yra Jėzaus pažadas! Užbaigsiu šį laišką cituodamas savo bendradarbio Dr. Christopherio L. Cagano
paliudijimą:
„Daug metų neturėjau ramybės. Aš gyvenau sau. Aš negalvojau nei apie Dievą, nei apie
tai kas bus po mirties. Aš pasitikėjau savimi. Aš bėgau ir slėpiausi nuo Dievo. Nors koledže
mokiausi geriausiais pažymiais ir uždirbau daug pinigų buvau vienišas ir nelaimingas.
Tada sutikau krikščionių, kurie man buvo malonūs. Pradėjau lankyti bažnyčią nors ir
toliau norėjau gyventi taip kaip aš noriu. Vieną vakarą nuėjau į vieną koledžo susitikimą.
Vienas jaunuolis pasakė man geriausią naujieną, kad Dievas mane myli ir nori man duoti
amžinąjį gyvenimą. Jis papasakojo man kaip priimti amžinąjį gyvenimą. Tą vakarą aš
pasitikėjau Jėzumi. Jis atleido mano nuodėmes ir suteikė man amžiną gyvenimą.
Dabar turiu ramybę, turiu amžinąjį gyvenimą. Jėzus pagydė mane iš vidaus. Jis suteikė
man viltį ir džiaugsmą. Dabar nebesu vienišas. Žinau, kad jei šį vakarą mirčiau, eičiau būti su
Dievu danguje, nes Jėzus suteikė man amžinąjį gyvenimą!“
Esu toks laimingas dirbdamas Jėzui! Negalėčiau to daryti be Jo jėgos ir malonės ir be dr. Cagano, Ileanos ir
mūsų sūnaus Johno Wesleyjaus, kuris mokysis phlebotomijos ir su tuo susijusių dalykų koledže nuo pavasario.
Te Jėzus laimina jus ir jūsų šeimas! Prašau melstis už Kentą Philpottą ir mane, - mes redaguojame jo knygą
apie išgelbėjimą per Jėzų! Prašau melstis už mus mums pradedant naują Kinų baptistų bažnyčią San Gabriele.
Te Kristus bus pašlovintas per amžius!

Rev. R. L. Hymers, Jr.,
D.Min., D.Rel., Th.D., Litt.D.
Philipiečiams 4, 13
Dr. Hymersas su savo žmona Ileana, sūnumi Robertu,
Roberto žmona Jina ir jo dviem seserimis Hannah ir Sarah.
Meldžiuosi, kad jie susilauktų dar vieno vaiko.

“Nuklydę nuo tiesos kelio atsidurs
mirusiųjų susirinkime ” (Patarlių 21,
16)
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