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Αγαπητέ Φίλε:  
 

Το “Ενάντια σε όλους τους φόβους/Against All Fears” είναι η ιστορία της ζωής μου, την οποία 
τελείωσα να γράφω πριν από λίγες ημέρες.  Μεταξύ αυτών που επαίνεσαν το βιβλίο μου είναι ο Δρ 
Μπομπ Τζόουνς ο τρίτος (Dr. Bob Jones III), ο οποίος με αποκαλεί “προφήτη”.  Ο Δρ Μπιλ Μονρόου 
(Dr. Bill Monroe), δύο φορές πρόεδρος του BBFI, είπε: “Ο Χάιμερς (Hymers) είναι ένας σύγχρονος 
Δανιήλ”.  Και ο Δρ Χέρμπερτ Ράουλινγκς (Dr. Herbert Rawlings), γιος του πατριάρχη του BBF Δρ 
Τζον Ράουλινγκς (Dr. John Rawlings) και επικεφαλής του Ιδρύματος Ράουλινγκς (Rawlings 
Foundation), με αποκάλεσε: “Ένα αμερικανικό πρωτότυπο!  Οραματιστής!  Η ζωή του δείχνει ένα 
πάθος να κάνει τη διαφορά”.  Ο Δρ Νιλ Ουίβερ (Dr. Neal Weaver), πρόεδρος του Πανεπιστημίου 
Λουιζιάνα Μπάπτιστ (Louisiana Baptist University), είπε: “Ένα συναρπαστικό και ενθαρρυντικό βιβλίο 
για έναν θαρραλέο άνθρωπο”.  Ο σχολιαστής ειδήσεων Δρ Ντον Μπόιζ (Dr. Don Boys) είπε: “Το 
‘Ενάντια σε όλους τους φόβους’ πρέπει να διαβαστεί από τους πάντες, όχι μόνο από κήρυκες.  Ο 
Χάιμερς είναι παράδειγμα για όλους... Η ιστορία του ενσαρκώνει την ανάγκη αυτής της στιγμής – 
θάρρος, αφοσίωση και χαρακτήρα.”  Ο Δρ Έντι Πουρουάντο (Dr. Edi Purwanto), ο ιεραπόστολός μας 
στην Ινδονησία, είπε: “Προτείνω ανεπιφύλακτα αυτό το βιβλίο.  Όταν ο Θεός είναι μαζί με έναν 
άνθρωπο, δεν μπορεί αυτός να νικηθεί.  Ο Δρ Χάιμερς είναι ήρωας που έχει επιβιώσει από πολλούς 
θανατηφόρους πολέμους.”   

Ο Τζον Σαμουήλ Κέιγκαν (John Samuel Cagan) είναι ο γιος του βοηθού-ποιμένα μας, του Δρ 
Κριστόφερ Λ. Κέιγκαν (Dr. Christopher L. Cagan) και της συζύγου του, της Δρ Τζούντιθ Κέιγκαν (Dr. 
Judith Cagan).  Ο Τζον είναι εκπαιδευόμενος ποιμένας, ο οποίος συνεργάζεται μαζί μου ως βοηθός μου.  
Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που συνέβησαν στην εκκλησία μας ήταν η παράδοση του Τζον να 
κηρύξει το Ευαγγέλιο.  Αυτήν τη στιγμή είναι άριστος φοιτητής στη Σχολή Θεολογίας Τάλμποτ (Talbot 
School of Theology) στο Πανεπιστήμιο Μπαϊόλα (Biola University).  Ο Τζον έγραψε την εισαγωγή 
στην αυτοβιογραφία μου.  Είπε, “Ο Δρ Χάιμερς έχει μία αποφασιστικότητα για το έργο του Χριστού 
και της εκκλησίας που μοιάζει με εκείνη των σπουδαιότερων αθλητών, των μεγαλύτερων πολιτικών και 
των κατακτητών... Στα 77 του χρόνια, με καρκίνο (σε ύφεση) και την αδυναμία που προκαλείται από 
την ιατρική περίθαλψη, οι περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν συνταξιοδοτηθεί.  Αλλά ο Δρ Χάιμερς 
συνεχίζει να αγωνίζεται για την εκκλησία μας και για τον Θεό!  Τον έχω δει να σέρνει τον εαυτό του 
στον άμβωνα και να κηρύττει.  Παρά τον ελάχιστο ύπνο από το προηγούμενο βράδυ, τα πόδια που ίσα-
ίσα τον μεταφέρουν, και τις στομαχικές κράμπες, στέκεται σταθερός στον άμβωνα, ενισχυμένος από τον 
Χριστό.  Και πώς κηρύττει;  Σαν λιοντάρι!  Το πιο αδύναμο κήρυγμά του είναι πιο δυναμικό από εκείνα 
που θα ακούσετε σχεδόν οπουδήποτε αλλού!  Γι' αυτό υπάρχουν ποιμένες σε όλον τον κόσμο που 
κηρύττουν τα μηνύματά του στον άμβωνά τους... Σήμερα τα γραπτά κηρύγματα του Δρ Χάιμερς 
μεταφράζονται σε 36 γλώσσες... τα κηρύγματά του έχουν χρησιμοποιηθεί τώρα από τον Θεό με ισχυρό 
αντίκτυπο σε ολόκληρο τον κόσμο.  Πέρυσι, 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε 218 χώρες διάβασαν τα 
μηνύματά  του,  παρακολούθησαν  τα  βίντεό  του  και  εμπνεύστηκαν  από  το  κήρυγμά  του  στο  
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www.sermonsfortheworld.com... Η ιστορία της ζωής του Δρ Χάιμερς θα σας εμπνεύσει να ζήσετε για 
τον Χριστό – τον οποίο αγαπάει τόσο πολύ και υπηρετεί τόσο πιστά.  Χαίρομαι που μπορώ να πω ότι ο 
Δρ Χάιμερς έχει επανακτήσει μεγάλο μέρος της δύναμής του τις τελευταίες εβδομάδες.  Προσεύχομαι ο 
καρκίνος να μην επιστρέψει, και ο Δρ Χάιμερς να ζήσει πολλά ακόμα χρόνια.”   

Ο Δρ Ρόμπερτ Λ. Σάμνερ (Dr. Robert L. Sumner), πασίγνωστος ευαγγελιστής και μακροχρόνιος 
συντάκτης του “Βιβλικού Ευαγγελιστή/The Biblical Evangelist”, είπε: “Εκτιμώ και θαυμάζω έναν 
άνθρωπο που είναι πρόθυμος να σταθεί για την Αλήθεια... ακόμη και όταν όλα τα προγνωστικά είναι 
εναντίον του.  Ο Ρόμπερτ Λέσλι Χάιμερς Τζούνιορ (Robert Leslie Hymers, Jr.) είναι τέτοιος χριστιανός 
υπηρέτης του Χριστού!” (The Honor Was All Mine: Giants of the Faith Whose Paths Crossed Mine, 
2015, pp. 104, 105).  Μπορείτε να παραγγείλετε την αυτοβιογραφία μου, Against All Fears, 
τηλεφωνώντας στον Δρ Κρίστοφερ Λ. Κέιγκαν στο (323)735-3320 αφού το βιβλίο κυκλοφορήσει την 
άνοιξη του 2018.   

Ο Νόα Σονγκ (Noah Song) είναι ο άλλος νεαρός στην εκκλησία μας που έχει κληθεί να κηρύξει.  
Ολοκληρώνει το πτυχίο του κολλεγίου του και στη συνέχεια θα φοιτήσει σε θεολογικό σεμινάριο.  Ο 
Νόα θα βοηθήσει τον Τζον Κέιγκαν όταν ο Τζον με διαδεχτεί ως ποιμένας της εκκλησίας μας και εγώ 
γίνω επίτιμος ποιμένας.  Ο Νόα και ο Τζον είναι και οι δύο εξαιρετικοί νεαροί κήρυκες.  Νωρίτερα 
φέτος ο Νόα κήρυξε στην Ινδονησία και στην Κίνα.  Ο Τζον κήρυξε στη Δομινικανή Δημοκρατία και 
σε δύο ευαγγελιστικές σταυροφορίες στην Ινδία.  Ο Τζον και ο Νόα θα ταξιδέψουν μαζί με τον Δρ 
Κέιγκαν στην Αφρική, όπου θα κηρύξουν στις χώρες της Ουγκάντας, της Κένυας και της Ρουάντα στις 
αρχές Ιανουαρίου του επόμενου έτους.   

Προσθέσαμε τη Μαράτι (άλλη γλώσσα της Ινδίας) και την Κρεολή (γλώσσα της Αϊτής) στις 
αρχές του έτους.  Έτσι, τα λέξη-προς-λέξη γραπτά κηρύγματά μας είναι τώρα διαθέσιμα σε 36 γλώσσες 
στον ιστοτόπο μας!   

Η γυναίκα μου Ιλιάνα (Ileana) και εγώ γιορτάσαμε την 35η επέτειο του γάμου μας τον 
Σεπτέμβριο.  Η Ιλιάνα είναι υπεύθυνη για τις νεαρές γυναίκες στην εκκλησία μας.  Κάνει μια θαυμάσια 
δουλειά καθοδηγώντας τες.  Η Ιλιάνα είναι η σπουδαιότερη διαπολιτισμική χριστιανή εργάτρια που έχω 
γνωρίσει ποτέ, αφού τα περισσότερα κορίτσια της είναι Ασιάτισσες, ενώ η Ιλιάνα είναι από τη 
Γουατεμάλα!   

Οι γιοι μου, Ρόμπερτ (Robert) και Τζον Ουέσλι (John Wesley) είναι τεράστια βοήθεια για μένα 
στην εκκλησία μας.  Τον Φεβρουάριο η εγγονή μας Σάρα (Sarah) θα γεννηθεί στον γιο μου τον Ρόμπερτ 
και τη σύζυγό του Τζιν (Jin).  Η πρώτη τους κόρη Χάννα (Hannah) είναι τώρα σχεδόν δύο ετών.  Ήδη 
περπατάει και μιλάει – και είναι ένα υπέροχο παιδί που της αρέσει να με φιλάει όποτε τη βλέπω!  Κάνει 
την καρδιά μου να ψάλλει με χαρά!   

Τον Νοέμβριο βάφτισα 13 νέους ανθρώπους, εκ των οποίων όλοι εκτός τριών σώθηκαν από τον 
κόσμο – οι Ντάνι Κάρλος (Danny Carlos), Τίμοθι Τσαν (Timothy Chan), Τζόζεφ Γκονγκ (Joseph Gong), 
Τζούντι Λι (Judy Li), Τόμας Λούονγκ (Thomas Luong), Γιοχάνα Τσουκαμότο (Yohana Tsukamoto), Μιν 
Βου (Minh Vu), Τομ Ζία (Tom Xia), Τζέσικα Γιν (Jessica Yin), Αγιάκο Ζαμπαλάγκα (Ayako Zabalaga), 
Αλίσια Ζακαμίτσιν (Alicia Zacamitzin), Τζέσι Ζακαμίτσιν (Jesse Zacamitzin) και Μπαγιάνγκ Ζανγκ 
(Baiyang Zhang).  Μπορείτε να δείτε από τα ονόματά τους ότι πρόκειται για μια ποικιλόμορφη ομάδα 
νέων Χριστιανών.  Είμαστε πολύ υπερήφανοι που έχουμε ανθρώπους από 20 εθνικές ομάδες ως μέλη της 
σπουδαίας μας εκκλησίας στο κέντρο του Λος Άντζελες!  Τον Νοέμβριο χειροτονήσαμε επίσης 5 
νεαρούς άνδρες ως διακόνους – τους Ααρών Γιάνσι (Aaron Yancy), Κιου Ντονγκ Λι (Kyu Dong Lee), 
Τζακ Νιαν (Jack Ngann), Νόα Σόνγκ (Noah Song) και Τζον Σαμουήλ Κέιγκαν.  Ακολουθώντας το 
παράδειγμα της αρχαίας εκκλησίας, ο Τζον χειροτονήθηκε ως διάκονος πριν διοριστεί ως ποιμένας αφού 
αποφοιτήσει από το θεολογικό σεμινάριο σε μερικά χρόνια και εγκατασταθεί ως ποιμένας της εκκλησίας 
μας.  Ο Τζον κηρύττει ήδη τα περισσότερα πρωινά της Κυριακής στους πολλούς νέους που μας 
επισκέπτονται κάθε εβδομάδα.  Είναι “γιος” μου στη διακονία.  Παρακολουθήστε ένα από τα κηρύγματά 
του σε βίντεο στον ιστοτόπο μας (www.sermonsfortheworld.com).  Θα συνεχίσω να κηρύττω κάθε 
Κυριακή βράδυ και κάθε Σάββατο βράδυ για όσο μπορώ.   

Την επόμενη χρονιά θα γιορτάσουμε την 60η επέτειό μου στη διακονία!  Δεν μπορώ να πιστέψω 
πως κηρύττω το Ευαγγέλιο εδώ και 60 χρόνια!  Ο καρκίνος μου βρίσκεται τώρα σε ύφεση.  
Προσευχηθείτε να μην επιστρέψει μέχρι να γιορτάσω το 70ο έτος μου, κηρύττοντας και ποιμένοντας μαζί 



με τον Τζον και τον Νόα στην θαυμάσια εκκλησία μας!  Η Ιλιάνα είναι συνεργάτριά μου στη διακονία.  
Εργάζεται μαζί μου κάθε μέρα, καθώς κερδίζουμε νέους ανθρώπους από τον κόσμο στο κέντρο αυτής της 
μεγάλης και πονηρής πόλης του Λος Άντζελες.  Και χωρίς τον συνεργάτη μου, τον Δρ Κρίστοφερ Λ. 
Κέιγκαν, όλα αυτά δεν θα ήταν ποτέ δυνατά.  Πρέπει επίσης να αποτίσω φόρο τιμής στον Δρ Κρέιτον Λ. 
Τσαν (Dr. Kreighton L. Chan), στην Κα Έμα Σάλαζαρ (Emma Salazar), στους διακόνους και στους 
μεταφραστές μας, χωρίς τους οποίους αυτή η διακονία θα ήταν αδύνατη!   

Γιορτάσαμε την Κινεζική Πρωτοχρονιά στις 29 Ιανουαρίου.  Ο Νόα Σονγκ κήρυξε στην πρωινή 
συνάθροιση και ο Δρ Κρέιτον Λ. Τσαν κήρυξε το βράδυ.  Πήγα με την οικογένειά μου στο Πουέρτο 
Βαγιάρτα του Μεξικού για διακοπές τον Απρίλιο, μαζί με τον γιο μου Ρόμπερτ, την Τζιν και τη μικρή 
Χάννα, τον γιο μου Ουέσλι, τη μητέρα της Ιλιάνας, τη Λίντα, την Ιλιάνα και εμένα.  Ήταν όμορφα, ζεστά 
και ξεκούραστα.  Ο Δρ Ρόμπερτ Λ. Σάμνερ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 94 ετών τον Δεκέμβριο του 2016, 
με εξέπληξε αφήνοντας όλα τα βιβλία του σε εμάς να τα πουλήσουμε στον ιστοτόπο μας.  Αυτό είναι το 
μόνο μέρος που μπορείτε να αγοράσετε τα πολλά βιβλία του Δρ Σάμνερ – στο 
www.sermonsfortheworld.com.  Δείτε τη διαφήμιση στην πρώτη σελίδα με το μαύρο φόντο.  Δώσαμε 
έμφαση στην πνευματική αναζωπύρωση από τον Αύγουστο μέχρι και το Φθινόπωρο.  Κήρυξα πάνω από 
σαράντα φορές, τη μία νύχτα μετά την άλλη, καθώς ο Κύριος κατέβηκε και πολλοί ελπίζω πως 
μεταστράφηκαν, και άλλοι αναζωογονήθηκαν.  Αυτό ήταν το δεύτερο έτος που ο Θεός κατέβηκε και 
ευλόγησε την εκκλησία μας με μία εποχή ανανέωσης!  Προσευχόμαστε για περισσότερη αναζωπύρωση 
τον επόμενο χρόνο!  Ο γιος του Δρ Τσαν, ο Τίμοθι, έγινε υποψήφιος διάκονος και κήρυξε ένα ισχυρό 
μήνυμα το κυριακάτικο πρωινό του Κινεζικού Μεσοφθινοπωρινού Φεστιβάλ στις 8 Οκτωβρίου.  
Σχεδιάζω να ξεκινήσω να γράφω ένα βιβλίο επάνω στο θέμα της πνευματικής αναζωπύρωσης το επόμενο 
έτος, μετά την έκδοση της αυτοβιογραφίας μου.  Παρακαλώ προσευχηθείτε για αυτό το έργο.   

Αύριο είναι η Ημέρα των Ευχαριστιών.  Η γυναίκα μου κάλεσε πάνω από 40 άτομα να 
γιορτάσουν μαζί μας στο σπίτι μας.  Προσευχόμαστε ώστε ο Χριστός να είναι παρών στο σπίτι σας κατά 
τη διάρκεια αυτής της όμορφης και σημαντικής χριστουγεννιάτικης περιόδου.  Ο Θεός να σας ευλογεί 
όλους!   

 
  

Δικός σας στο Όνομα του Ιησού,  

   

  
      
 
 
 
 
 
 
Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ,   
D.Min., Th.D., Litt.D. 
Φιλιππησίους δ΄. 13 
 
 
   

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑΤΙ 120.000 ΚΗΡΥΚΕΣ ΠΗΓΑΝ ΣΤΟΝ 
ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ ΠΕΡΥΣΙ.  ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΛΕΞΗ-ΠΡΟΣ-ΛΕΞΗ ΓΡΑΠΤΑ 
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΣΕ 36 ΓΛΩΣΣΕΣ, ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΣΕ 3 
ΓΛΩΣΣΕΣ.  ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ 
ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΚΗΡΥΚΑΣ ΠΟΥ, ΟΠΩΣ ΚΙ ΕΓΩ, 
“ΚΟΛΛΑΕΙ” ΚΑΘΕ ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ.  
ΠΕΡΙΠΟΥ 1.500.000 ΑΤΟΜΑ (ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 
ΤΑ 120.000 ΕΙΝΑΙ ΚΗΡΥΚΕΣ) ΒΟΗΘΗΘΗΚΑΝ 
ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΦΕΤΟΣ ΣΤΟ 
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.  

 
      Ο παππούς Χάιμερς με τη γλυκιά εγγονή του, Χάννα! 
  

  



                  
 
 

 Η Κα Αρεντόντο, ο Ουέσλι, η Κα Χάιμερς, ο Ρόμπερτ Λέσλι κρατάει                                       Ο Δρ Χάιμερς φαίνεται έκπληκτος με τον  
 τη μικρή Χάννα, η Τζιν Χάιμερς (γυναίκα του Ρόμπερτ) με τον                                                  αριθμό 76 στην τούρτα γενεθλίων του! 
 Δρ Χάιμερς στο ξενοδοχείο στο Πουέρτο Βαγιάρτα του Μεξικού.     
 

                        
 

               Ο Δρ Χάιμερς βαπτίζει την Δις Μπαϊγιάνγκ Ζανγκ.                                        Ο Δρ Χάιμερς δίνει μία Βίβλο με τα σχόλια του Σκόφιλντ  
                                                                                                                                           σε κάθε άτομο που βαπτίστηκε.   
 

                                                              
                 Η Χάννα Χάιμερς με τον προπάππου της,                                                        Προσφάτως χειροτονημένοι διάκονοι (μπροστά)  

                       τον Ραφαέλ Κελάρ, από τη Γουατεμάλα!                                                          και προσφάτως βαπτισμένα μέλη (πίσω). 
           

 
 

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΛΕΞΗ-ΠΡΟΣ-ΛΕΞΗ ΓΡΑΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ 
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ 35 ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.  

 

ΕΠΙΣΗΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟ WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM.  

 

  



  
 
                       Τα γενέθλια της Κας Χάιμερς.  Ο Δρ Χάιμερς                                                                      Ο Δρ και η Κα Χάιμερς.        

                   δίνει στη μικρή Χάννα λίγη τούρτα!                                                                    
 
 

              
                                         
                  Ο Δρ Χάιμερς με τον Τζον Σαμουήλ Κέιγκαν                             Ο Κος Ουίνστον Σονγκ, ο σπουδαίος μας Κινέζος μεταφραστής (κέντρο).   
                   και την αρραβωνιαστικιά του, την Τζούλι Σιβιλάι.           Μεταξύ του Τζον Σαμουήλ Κέιγκαν (αριστερά) και του Νόα Σονγκ (δεξιά).  
 
 

                                   
                                    
    Ο Τζον Σαμουήλ Κέιγκαν κηρύττει στη Δομινικανή Δημοκρατία,                        Ο Τζον Σαμουήλ Κέιγκαν κηρύττει   
    με τον πατέρα του, τον Δρ Κέιγκαν, που μεταφράζει στα Ισπανικά.              σε μία σταυροφορία στην Ινδία.        
 
 

 

 

ΕΠΙΣΗΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟ WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM.             

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΛΕΞΗ-ΠΡΟΣ-ΛΕΞΗ ΓΡΑΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ 
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ 35 ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.  
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