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             Grudzień, 2020  

 
 
Drogi Przyjacielu, 

 
Rok 2020 przyniósł nam szatański chaos! Prezydent był kwestionowany! Koronawirus zaatakował! 

Pożary zniszczyły wiele naszych lasów! Zwolennicy Komunizmu zaczęli szaleć i podpalać nasze miasta! 
Osobiście nie byłem w stanie wygłaszać kazań! „Odstąpią niektórzy od wiary, chwytając się duchów 
zwodniczych i demonicznych nauk, w obłudzie kłamców naznaczonych piętnem wypalonym na własnym 
sumieniu” (1 Tym. 4,1-2)! Nawet papież zatwierdził związki homoseksualne! Wyglądało jakby cały świat 
był gotowy eksplodować; Jezus powiedział:     

 
„I będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi rozpacz narodów w 
niepokoju huku morza i fali, gdy ludzie mdleć będą ze strachu i oczekiwania 
[wydarzeń] nadciągających na zamieszkały świat, gdyż moce niebios wstrząśnięte. I 
wtedy zobaczą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką 
chwałą. A gdy to zacznie się dziać, wyprostujcie się i podnieście swoje głowy, gdyż 
zbliża się wasze odkupienie” (Łuk. 21,25-28).  

 
„A wydawać was będą i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele – i zabijać niektórych 
z was” (Łuk. 21,16).  

 
Jak możemy czytać te fragmenty i nie widzieć, że już teraz żyjemy w czasach ostatnich, o których prorokuje 
Biblia? 

    „Ale to są przecież święta” – powiecie! W grudniu 1941 roku Churchill przybył tu z Anglii 
ponieważ Japończycy zbombardowali Pearl Harbor a Hitler bombardował Londyn. Churchill był w Białym 
Domu z Prezydentem Franklinem D. Rooseveltem. Kiedy prezydent włączył światła dekorujące narodowe 
drzewko bożonarodzeniowe, Churchill powiedział: „Niech dzieci mają swoje zabawy i gry.”   

Ale wy i ja nie jesteśmy już dłużej „dziećmi”! To jest czas by uświadomić sobie, że nasza jedyna 
nadzieja złożona jest w niemowlęciu urodzonym w Betlejem – i że nie mamy innej nadziei, jak tylko tę 
wynikającą z Powtórnego Przyjścia Jezusa jako Króla Królów i Pana Panów!  

Dawno temu, w latach 1950tych, Bóg dał mi werset, który głęboko przemówił do mnie jako pastora 
w tych czasach odstępstwa.    

 
“Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie” (Fil. 4,13).  

 
Dnia 2 lutego podczas porannych i wieczornych nabożeństw świętowany jest Chiński Nowy Rok.   
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Dzień 1 marca był naszą ostatnią niedzielą w starym budynku przy ulicy Nadziei. Z powodu 

koronowirusa pozostałe nabożeństwa w roku 2020 organizowaliśmy w dwóch domach. Każdego tygodnia 
nagrywam kazanie na wideo, które jest odtwarzane w dwóch domach. Po obejrzeniu nagrania na wideo jemy 
obiad.  

Moje 79te urodziny przypadły w Niedzielę Wielkanocną 12 kwietnia. Świętowaliśmy także dzień 
urodzin Pani Hymers w dniu 16 kwietnia. Mogę powiedzieć: „Wiele kobiet poczyna sobie wspaniale, ale ty 
przewyższasz je wszystkie” (Przyp. 31,29).  

W dniu 27 września kościół świętował 38mą rocznicę naszego ślubu. W zeszłym roku cierpiałem na 
chorobę dolnego jelita, która uniemożliwiła mi wygłaszanie kazań. Mocna radiacja przeciwrakowa 
zniszczyła nerw powodujący tę chorobę, która jest jak Choroba Crohn’a.  

A jednak w tym samym roku Bóg błogosławił nasza pracę! Dodaliśmy tłumaczenia studiów biblijnych werset 
po wersecie i kazań w trzech językach na stronie www.sermonsfortheworld.com. Dodaliśmy Khongso Chin, 
lokalny język używany w Myanmar (Birma) jako 43ci język. Dodaliśmy także Malaylam, inny język 
używany w Indiach jako 44ty język. I potem jeszcze dodaliśmy Sinhala, język używany w Sri Lance jako 
45ty język.  

Każdego tygodnia otrzymuję od kaznodziejów z całego świata wspaniałe emaile, którzy piszą o tym 
jak bardzo pomocne były dla nich te kazania i wykłady.  

W dniu 7 lipca w naszym starym budynku przy ulicy Nadziei powstał depozyt, co było możliwe dzięki 
pracy naszego dyna Roberta.  

W dniu 13 października cały kościół oddał ostatnią posługę dla Eugene Grace, co miało miejsce 
podczas nabożeństwa na Narodowym Cmentarzu Riverside. Dr Cagan przyprowadził pana Grace do zaufania 
Jezusowi, i to dosłownie na kilka godzin zanim odszedł on w wieku 91 lat. Pan Grace był ojczymem Toma 
Xia, młodego członka naszego kościoła. Kilka tygodni przedtem, dr Cagan przekazał dobrą nowinę 
Ewangelii żonie pana Grace, Sophie, i ona teraz ma życie wieczne. Mam nadzieję, że będzie ona pierwszą 
osobą, którą ochrzcimy w nowym obiekcie na San Gabriel. Pani Hymers przywiozła mnie na pogrzeb pana 
Grace na Cmentarz Riverside. Potem przywiozła mnie do Oxnard, gdzie odpoczywaliśmy blisko plaży przez 
kilka dni.    

W niedzielę 22 listopada będziemy mieć bankiet z okazji święta Dziękczynienia, który jest 
zaplanowany w domu dr Cagana’a na Alhambra.   

Ciągle pracuję pisząc wykłady i kazania aby pomóc dr Cagan’owi. Za kilka tygodni wejdę w 81szy 
rok mojego życia. Nie byłbym w stanie kontynuować mojej pracy gdyby nie wsparcie mojej bezcennej żony 
Ileany, która bardzo mnie umacnia.  

 

„Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie” (Fil. 4,13). 
 

Taka jest obietnica Jezusa! Zakończę ten list cytatem ze świadectwa mojego partnera dr Christophera 
L. Cagan’a: 

 
Przed laty nie miałem pokoju. Żyłem dla siebie. Nie myślałem o Bogu ani o tym 

co by się stało gdybym umarł. Ufałem sobie. Uciekałem i ukrywałem się przed 
Bogiem. Miałem najlepsze możliwe oceny w szkole i potem zarabiałem dużo 
pieniędzy, ale byłem samotny i nieszczęśliwy.  

Następnie poznałem pewnych chrześcijan, którzy byli dla mnie mili. Zacząłem 
chodzić do kościoła. Ale nadal chciałem żyć po swojemu. Pewnego wieczora byłem 
na spotkaniu w szkole. Pewien młody człowiek podzielił się ze mną najlepszą nowiną 
jaką kiedykolwiek słyszałem – że Bóg mnie kocha i chce mnie obdarować życiem 
wiecznym. Ten człowiek powiedział mi jak mogę otrzymać życie wieczne. Tego 
wieczora zaufałem Jezusowi. On przebaczył moje grzechy i obdarował życiem 
wiecznym.   
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Teraz mam pokój. Teraz mam życie wieczne. Jezus uzdrowił moją duszę. On dał 

mi nadzieję i uczynił szczęśliwym. Nie jestem już dalej samotny. Wiem, że gdybym 
dziś w nocy umarł, to poszedłbym aby być z Bogiem, do Nieba, ponieważ Jezus 
obdarował mnie życiem wiecznym!    

 

Jestem bardzo zadowolony, że mogę pracować dla Jezusa! Nie byłbym w stanie czynić tego bez Jego 
mocy i łaski, ani bez dr Cagan’a, Ileany, ani bez naszego syna Johna Wesleya, który w następnym roku 
będzie studiować puszczanie krwi i inne podobne przedmioty. 

Niech Jezus błogosławi was i wasze rodziny! Proszę módlcie się o mnie i o Kenta Philpott’a gdy 
pracujemy nad książką o uwolnieniu przez Jezusa! Proszę módlcie się o otwarcie nowego chińskiego kościoła 
na San Gabriel.  

 
 

 
 

Dr Hymers ze swoją żoną Ileaną, jego syn Robert,  
jego żona Jin, i ich dwie dziewczynki – Hannah i Sarah.  
Modlę się o narodziny ich kolejnego dziecka wkrótce.   
 

Niech Chrystus będzie wielbiony na wieki! 
 
 
 
 
 
 
 
Wielebny R. L. Hymers, Jr. 
D.Min., D. Rel., Th.D., Litt.D. 
Filipian 4,13 

 
„Kto zbacza z drogi rozsądku, 
Spocznie w gronie cieni umarłych” 
(Przyp. 21, 16).   
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