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Drahý příteli:  
 

Kniha “Proti všem obavám” je mým životním příběhem, jehož psaní jsem dokončil před několika málo dny. 
Mezi těmi, kteří pochválili moji knihu je Dr. Bob Jones III, který mě nazývá “prorokem.” Dr. Bill Monroe, dvakrát 
prezident BBFI, řekl: “Hymers je Daniel moderní doby.” A Dr. Herbert Rawlings, syn patriarchy BBF Dr. Johna 
Rawlingse a vedoucí Rawlings Foundation, mě nazval “Americkým originálem! Vizionářem! Jeho život ukazuje touhu 
se odlišovat.” Dr. Neal Weaver, prezident Louisiana Baptist University, řekl: “Fascinující a inspirující kniha o jednom 
odvážném muži.” Komentátor zpráv Dr. Don Boys řekl: “Proti všem obavám“ by si měl přečíst každý, nejen kazatelé. 
Hymers je příkladem pro každého…Jeho příběh shrnuje potřebu této doby – odvahu, oddanost a charakter.” Dr. Edi 
Purwanto, náš misionář v Indonézii, řekl: “Velmi doporučuji tuto knihu. Když je Bůh s člověkem, tak člověk nemůže 
být poražen. Dr. Hymers je hrdinou, který přežil mnohé smrtelné války.”   

John Samuel Cagan je syn našeho pomocného pastora Dr. Christophera L. Cagana a jeho manželky Dr. Judith 
Caganové. John je vládním stážistou, který se mnou pracuje jako můj asistent.  Jednou z nejvýznačnějších věcí, které se 
udály v naší církvi byla Johnova poslušnost kázat evangelium. On je nyní přímým “A” studentem v Talbot School of 
Theology na Biola University. John napsal úvod k mému životopisu. Řekl: “Dr. Hymers má  mysl obrácenou ke Kristu   
a církvi. Ve věku 77 let, s rakovinou (v remisi) a slabostí způsobenou léčením, by většina lidí šla do důchodu. Ale 
Dr. Hymers dále bojuje za naši církev a za Boha! Viděl jsem jej, jak se hrnul ke kazatelně a kázal. Navzdory chatrnému 
spánku, nohám, které jej sotva nesou a jeho staženému žaludku stojí pevně za kazatelnou, posilován Kristem. A jak 
káže? Jako lev! Jeho nejslabší kázání je dynamičtější než to, co uslyšíte téměř všude jinde! Proto pastoři všude po světě 
káží jeho kázání na svých kazatelnách…Dnes jsou kázání Dr. Hymerse překládána do 36 jazyků…Bůh si použil jeho 
kázání, aby udělala mocný vliv na celý svět. Minulý rok 1.5 miliónu lidí ve 218 zemích četlo jeho kázání, sledovalo 
jeho videa a bylo inspirováno jeho kázáními na www.sermonsfortheworld.com...Životní příběh Dr. Hymerse tě bude 
inspirovat žít pro Krista – kterého on tak miluje, a kterému tak věrně slouží. Jsem rád, že mohu říci, že v posledních 
několika týdnech se Dr. Hymersovi zlepšil zdravotní stav a vrátilo se mu opět mnoho sil. Modlím se, aby se rakovina 
nevrátila a aby žil ještě mnoho let.”   

Dr. Robert L. Sumner, známý evangelista a dlouhodobý editor “The Biblical Evangelist” řekl: “Oceňuji 
a obdivuji člověka, který chce zaujmout stanovisko pro pravdu…dokonce i tehdy, když všelijaké okolnosti jsou proti 
němu. Robert Leslie Hymers, Ml. je takovýmto křesťanským Kristovým služebníkem!” (The Honor Was All Mine: 
Giants of the Faith Whose Paths Crossed Mine, 2015, pp. 104, 105).  Můžete si objednat moji autobiografii, Against 
All Fears, telefonicky u Dr. Christophera L. Cagana na (323)735-3320 poté, co kniha na jaře roku 2018 vyjde.   

Noah Song je další mladý muž v naší církvi, kdo byl povolán kázat. Ukončuje své vysokoškolské vzdělání 
a potom nastoupí na seminář. Noah bude vypomáhat Johnu Caganovi až se stane mým nástupcem jako pastor naší 
církve a já se stanu emeritním pastorem. Noah a John jsou oba vynikající mladí kazatelé. Na začátku tohoto roku Noah 
kázal v Indonésii a v Číně. John kázal v Dominikánské republice a ve dvou evangelizačních kampaních v Indii. John 
a Noah budou oba cestovat s Dr. Caganem do Afriky, kde budou kázat na začátku ledna příštího roku v Ugandě, Keni 
a Rwandě.   

Na začátku tohoto roku jsme přidali Marathi (další jazyk v Indii) a kreolštinu (jazyk na Haiti). Takže naše 
doslovné přepisy kázání jsou nyní dostupné na naší webové stránce ve 36 jazycích!   

Moje manželka Ileana a já jsme v září oslavili naše 35. výročí svatby. Ileana je v naší církvi zodpovědná za 
mladé ženy. Nádherně je vede. Ileana je největším mezikulturním křesťanským pracovníkem jakého jsem kdy poznal, 
neboť většina z jejích děvčat jsou z Orientu a Ileana je rodačka z Guatemaly!   
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Moji synové Robert a John Wesley jsou oba pro mě v naší církvi ohromnou pomocí. V říjnu se mému synu 

Robertovi a jeho manželce Jin narodila naše vnučka Sarah. Jejich první dcera Hannah má nyní téměř dva roky. Už chodí 
a mluví – a je nádherným dítětem, které mě rádo políbí, kdykoliv ji vidím! Díky ní mé srdce zpívá radostí!   

V listopadu jsem pokřtil 13 mladých lidí, a z toho 10 jich bylo zachráněno ze světa – Danny Carlos, Timothy 
Chan, Joseph Gong, Judy Li, Thomas Luong, Yohana Tsukamoto, Minh Vu, Tom Xia, Jessica Yin, Ayako Zabalaga, 
Alicia Zacamitzin, Jesse Zacamitzin a Baiyang Zhang. Můžete poznat z jejich jmen, že je to zvláštní skupina mladých 
křesťanů. Jsme velmi pyšní na to, že uprostřed Los Angeles jsou členy naší velké církve lidé z 20 etnických skupin! 
V listopadu jsme také ustanovili 5 mladých mužů jako diakony – Aarona Yancyho, Kyu Donga Lee, Jacka Nganna, 
Noaha Songa a Johna Samuele Cagana. Následujíce příklad rané církve, John byl ustanoven jako diakon již předtím, než 
za několik roků po skončení semináře bude instalován jako pastor naší církve. John už káže většinou v neděli ráno mnoha 
mladým lidem, kteří náš každý týden navštěvují. On je mým “synem” ve službě. Podívejte se na jedno z jeho kázání na 
naší webové stránce (www.sermonsfortheworld.com). Já budu pokračovat v kázání každou neděli večer a každou sobotu 
večer tak dlouho jak budu moci.   

Příští rok oslavím své 60té výročí ve službě! Těžko mohu uvěřit, že jsem kázal evangelium 60 let! Nyní je moje 
rakovina v remisi. Modlete se, ať se nevrátí, než oslavím své 70té narozeniny, neustále ve službě a pastoraci společně 
s Johnem a Noahem v naší nádherné církvi! Ileana je mým partnerem ve službě. Pracuje po mém boku každý den, když 
získáváme mladé lidi ze světa v centru tohoto velkého a zkaženého města Los Angeles. A to vše by nebylo nikdy možné 
bez mého pomocníka, Dr. Christophera L. Cagana. Musím také vzdát hold Dr. Kreightonu L. Chanovi, paní Emmě 
Salazar a naším diakonům a překladatelům, bez nichž by tato služba nebyla možná!   

29. ledna jsme oslavili čínský Nový rok. Noah Song kázal na ranní bohoslužbě a Dr. Kreighton L. Chan kázal 
večer. V dubnu jsem vzal svoji rodinu na dovolenou do Puerto Vallarty, Mexika. Byli jsme tam společně s mým synem 
Robertem, Jin a miminkem Hanou, mým synem Wesleyem, Ileaninou matkou Lindou, Ileanou a mnou. Bylo to nádherné, 
teplé a odpočinkové. Dr. Robert L. Sumner, který zemřel ve věku 94 let v prosinci roku 2016 mě překvapil tím, že nám 
nechal všechny svoje knihy k prodeji na naší webové stránce. Toto je jediné místo, kde mohou být mnohé knihy Dr. 
Sumnerse zakoupeny – na www.sermonsfortheworld.com. Podívejte se na to, co je napsáno na přední straně s černým 
pozadím. Kladli jsme velký důraz na probuzení. Kázal jsem více než čtyřicetkrát, večer co večer, a Hospodin sestoupil 
a mnozí se obrátili a další byli probuzeni. Toto byl druhý rok, kdy Bůh sestoupil a požehnal naší církvi časem obživení! 
Modlíme se za další a ještě větší probuzení v příštím roce! Syn Dr. Chana Timoteus se stal uchazečem na diakona a kázal 
mocné kázání v neděli ráno o čínském svátku 8. října uprostřed podzimu. Příští rok, poté co bude vydána moje 
autobiografie, mám v plánu začít psát knihu na téma probuzení. Prosím,  modlete se za tento projekt.   

Zítra je Den díkůvzdání. Moje manželka pozvala přes 40 lidí, aby s námi slavili v našem domě. Je naší 
modlitbou, aby Kristus byl přítomen i ve vašem domě během tohoto nádherného a významného vánočního období. Bůh 
vám všem žehnej!   

 
                 

        
 

              Dědeček Hymers a jeho sladká vnučka Hana! 
 
 

Váš v Ježíšově jménu,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R. L. Hymers, ml.,   
D.Min., Th.D., Litt.D. 
Filipským 4:13 
 
 

   
ZJISTĚTE, PROČ 120,000 PASTORŮ NAVŠTÍVILO 
MINULÝ ROK NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY. JSOU ZDE 
STOVKY DOSLOVNÝCH PŘEPISŮ KÁZÁNÍ VE  
36 JAZYCÍCH A VIDEA VE 3 JAZYCÍCH. 
ZKONTROLUJTE PŘEPISY KÁZÁNÍ, POKUD JSTE 
KAZATELÉ, KTEŘÍ JAKO JÁ, SE NECHTĚNĚ 
“ZASEKNOU” NA KÁZÁNÍ JEDNOU ZA ČAS. 
POMOHLA ASI  1,500,000 LIDEM (VČETNĚ 120,000 
KAZATELŮ) TENTO ROK NA 
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.  



                 
 
 

Paní Arredondo, Wesley, paní Hymersová, Robert Leslie                                          Dr. Hymers vypadá překvapeně, když vidí  
držící miminko Hanu, Jin Hymers (Robertova manželka) s                                       číslo 76 na svém narozeninovém dortu! 
Dr. Hymersem ve vstupu hotelu v Puerto Vallartě, Mexiku.     
 

                      
 

               Dr. Hymers křtící slečnu Baiyang Zhang.                                                  Dr. Hymers dávající Scofield Study Bible   
                                                                                                                                    každému křtěnci.   
 

                                                 
 

               Hannah Hymers se svým pradědečkem,                                                  Čerstvě ustanovení diakoni (přední řada) a  
                Rafaelem Cuellarem z Guatemaly!                                                          čerstvě pokřtění členové (zadní řada).            

 
 

NAŠE WEBOVÁ STRÁNKA S KÁZÁNÍMI NABÍZÍ STOVKY DOSLOVNÝCH PŘEPISŮ KÁZÁNÍ  
V ČEŠTINĚ A V 35  DALŠÍCH JAZYCÍCH NA WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM. 

 

TAKÉ SE PODÍVEJTE NA NAŠI CÍRKEVNÍ WEBOVOU STRÁNKU NA 
WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM.  



               
 

     Narozeniny paní Hymersové. Dr. Hymers krmí miminko                                                       Dr. a paní Hymersovi.     
     Hanu nějakým narozeninovým dortem!                                                                    
 
 

                                                          

                Dr. Hymers s Johnem Samuelem Caganem                                Pan Winston Song, náš skvělý tlumočník čínštiny (uprostřed).  
                a jeho snoubenka Julie Sivilay.                     Lemováno Johnem Samuelem Caganem (vlevo) a Noahem  
                                                                                                                     Songem (vpravo).  
 
 

                                                

   John Samuel Cagan kázající v Dominikánské republice            John Samuel Cagan kázající na kampani v Indii.   
   se svým otcem Dr. Caganem, tlumočícím do španělštiny. 

 
 

NAŠE WEBOVÁ STRÁNKA S KÁZÁNÍMI NABÍZÍ STOVKY DOSLOVNÝCH PŘEPISŮ KÁZÁNÍ 
V ČEŠTINĚ A DALŠÍCH 35 JAZYCÍCH NA WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM. 

 

TAKÉ SE PODÍVEJTE NA NAŠI CÍRKEVNÍ WEBOVOU STRÁNKU  
NA WWW.BAPTISTABERNACLE.COM. 


	Christmas letter 2017 CZECH TO WORK ON pages 1 and 2 PDF.pdf
	Christmas letter 2017 CZECH TO WORK ON page 1 PDF.pdf
	Christmas letter 2017 CZECH TO WORK ON page 2 PDF.pdf

	Christmas letter 2017 CZECH TO  WORK ON, December 4 2017 pages 3 to 4 PDF.pdf

