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Prosinec 2021
Drahý příteli:
Jak velké jsou zkoušky, kterými procházíme a o kolik větší je Boží dobrota! Tento rok v lednu
měla moje zbožná a milovaná žena Ileana pozitivní test na koronavirus. Myslel jsem si, že může zemřít.
Naše církev se za ni mnohokrát modlila. A pastoři a další křesťané na celém světě se za ni také modlili a
potěšovali ji a podporovali. Jeden kazatel v Pákistánu jí telefonoval každé ráno až z druhého konce země!
Bůh odpověděl a moje žena se úplně uzdravila! Mnohé díky patří všem, kteří se za ni modlili.
Mým životním veršem je Filipským 4:13. Připojím k tomu i předchozí verš. V Bibli se píše:
“Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem
zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v
Kristu, který mi dává sílu.” (Filipským 4:12, 13).
Kristus posílil mě i Ileanu v době její nemoci. A Kristus nás posiluje i tehdy, když se radujeme a děkujeme
Bohu za to, že ji uzdravil. “Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.”
Naším agentem, který se staral podle předem stanovených smluvních podmínek o prodej, byl
konečně 24. března ukončen prodej naší staré budovy v centru Los Angeles. V budově nyní sídlí korejská
církev. Peníze se používají na úpravy naší nové církevní budovy v San Gabriel. Jack Ngann bude pastorem
nové církve „The Chinese Baptist Tabernacle of Greater Los Angeles“.
11. dubna jsme se všichni setkali v luxusním hotelu Beverly Hilton k oslavě mých 80. narozenin,
které jsem měl další den. Projevy k mým narozeninám přišly od kazatelů a křesťanů z celého světa. Náš syn
Robert Leslie zaplatil za banket a všechno spojené s touto událostí. Robert je moudrý a úspěšný obchodník.
Rev. Ruperto Medina, pastor křesťanské církve Bethesda v Dominikánské republice sem přiletěl na tuto
akci a pronesl úvodní modlitbu. Měli jsme nádherný čas!
Dn 3. května vyšla kázání v jazyce Odia na naší webové stránce na www.sermonsfortheworld.com.
Odia je jeden z mnoha jazyků v Indii. Přes 30 miliónů lidí jím mluví jako mateřským jazykem! Nechtěl
jsem žádné peníze za tato kázání. Moje jediná touha je dostat evangelium do celého světa v tak mnoha
jazycích jako je možné. Proto na kázání nejsou vázána žádná autorská práva a lidé je mohou kázat nebo
používat jakýmkoliv způsobem. Každý rok dostáváme emaily z celého světa, které mi děkují, že jsem tato
poselství dal k dispozici.
Dne 14. května se stala skvělá událost. Narodil se náš vnuk Robert Leslie Hymers IV.! Je synem
mého syna Roberta a jeho ženy Jin. Mají také dvě dcery Hanu a Sáru. To novorozeně je náš první a jediný
vnuk. Nazývám ho “Malý Bob.” Je dobrý chlapík a já se modlím, aby jej Bůh povolal za kazatele!
Kristus mě posílil v dobrých i špatných časech, když jsem syt i když jsem hladov, když mám
nadbytek i když mám nedostatek. V červnu jsem dostal mozkovou mrtvici. Od té doby jsem odpočíval
doma. Mám profesionálního pečovatele, který mi pomáhá, ale mým největším pomocníkem je moje žena
Ileana. Ať se stane cokoliv, nikdy se nevzdám služby evangelia. Každý týden nahrávám videoposelství,
které je vystaveno na naší webové stránce. Po celý můj život mě Kristus posiluje!

MŮŽETE ČÍST STOVKY DOSLOVNÝCH KÁZÁNÍ A LEKCÍ
VE ČTYŘICETIŠESTI JAZYCÍH NA WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.

Často jsem vyprávěl v naší církvi příběh Marilyn Farnikové. Před dlouho dobou byla dospívajícím
děvčetem v Marin County, severně od San Francisca. Marilyn důvěřovala Ježíši. Její matce nevadilo, když
Marilyn brala drogy nebo měla sex s chlapci – tato matka nechtěla mít nic společného s Kristem! Vyhodila
Marilyn ven z domu. Marilyn zůstala věrná Spasiteli. Se svým manželem Jerrym je nyní misionářkou v
České republice. Dne 26. srpna mě Jerry a Marilyn navštívili v našem domě. Udělali prezentaci své služby,
kterou jsme nahráli na video a ukázali jsme ji církvi. Jakým jsou oni požehnáním! Jak úžasné je vidět Boží
milost v zachraňování lidí a jejich zapojení do Jeho služby. Jak apoštol Jan řekl: “Nemám větší radost, než
když slyším, že moje děti žijí v pravdě.” (III. Janova 1, 4).
Dne 29. srpna byl Jack Ngann představen církvi jako náš nový pastor. Jack je číňan narozený v
Americe. Je ženatý a je otcem dvou dětí. Já jsem emeritním pastorem a cvičím ho v práci pastora stejně tak,
jako mě cvičil Dr. Timothy Lin. Brother Ngann je výborný křesťan a my v něj skládáme velké naděje.
Prosím, modlete se za naši novou církev a jeho službu.
Dne 22. září začaly stavební práce na opravě naší nové církevní budovy v San Gabriel. Ta budova
bude připravena na používání začátkem dalšího roku.
V říjnu Ileanin otec Rafael Cuellar přiletěl z Guatemaly a několik týdnů zůstal v našem domě. Je to
velký džentlmen, je velmi živý a aktivní – vůbec bys ndvěřil, že je mu přes 90 let! Dne 29. říjena jsme
slavili jeho 91. narozeniny s církví v našem domě.
Dne 21. listopadu jsme měli skvělý banket díkůvzdání pro celou církev v našem domě. Bylo to
vynikající! Naše díky patří Ileaně, Jackovi Ngannovi a našemu jáhnovi Manuelu Menciovi za vaření jídla a
přípravu večeře.
Toto byl úžasný rok! Všechna sláva patří Bohu, který odpověděl na naše modlitby a Kristu, který
zachránil naše duše. Přemýšlím o slovech, která zpíval George Beverly Shea v roce 1991 na kampani Billy
Grahama v Glasgow, ve Skotsku:
Děkuji Ti, ó, Otče můj, že nám jsi Syna svého dal
a zanechal jsi Ducha svého dokud práce na Zemi pokračuje dál.
(“There Is a Redeemer” od Keith Green, 1953-1982).
Při slavení narození spasitele voláme: “Děkujeme ti Hospodine Bože. Ať je Ježíš Kristus veleben!”
Váš v Ježíšově jménu,

Rev. R. L. Hymers, ml.,
D.Min., D.Rel., Th.D., Litt.D.
Filipským 4:13
Jsem uprostřed přední řady se svými vnučkami Hanou
nalevo a Sárou napravo. V zadní řadě zleva do prava:
Ileanin otec Rafael Cuellar, Ileanina matka Linda,
žena Roberta Leslieho Jin, Little Bob, kterého drží jeho
otec Robert, moje žena Ileana, náš syn Wesley, a
Ileanina sestra Yvette Cuellar.
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