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Prosinec 2018
Drahý příteli:
“Against All Fears” (“Navzdory všem obavám”) je můj životní příběh, který vyšel tiskem v dubnu tohoto
roku. Mezi těmi, kteří chválili moji knihu je Dr. Bob Jones III, který řekl, že já jsem jako “starozákonní prorok.” Dr.
Bill Monroe, dvakrát prezident BBFI řekl: “Hymers je Daniel moderní doby.” A Dr. Herbert Rawlings, syn BBF
patriarchy Dr. Johna Rawlingsw, a hlava Rawlings Foundation, mi zavolal: “Americký originál! Vizionář! Jeho život
ukazuje na touhu pro změnu...v kauze Kristus.” Evangelista Don Boys řekl: “Against All Fears’ (‘Navzdory všem
obavám’) by měli číst všichni, nejen kazatelé. Hymers je příkladem pro každého…Jeho příběh shrnuje potřebu této
doby – odvahu, závazek a charakter.”
Když slyším tohoto slavného křesťana o mně mluvit tímto způsobem, tak se někdy divím jak se to mohlo
stát. Často se divím: “Jak jsem se mohl stát takovým člověkem?” V časném stádiu služby, dokonce ještě předtím, než
jsem byl povolán kázat, mi Bůh dal můj životní verš:
“Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu” (Filipským 4:13).
Za dobu téměř 61 let jsem zjistil, že tento slib je pravdivý. Ve svém celém životě jsem čelil mnoha výzvám a
nezdarům. Ale vyhrál jsem každou bitvu, protože jsem byl vždy zcela závislý na Ježíši Kristu. Kvůli Kristu jsem
překonal neuvěřitelné překážky a stal jsem se inspirací pro milióny lidí po celém světě. Vyhrál jsem každou bitvu,
protože jsem byl zcela závislý na Ježíši Kristu.
Toto jsou jen příklady “velkých” bitev. Byl boj za neomylnost Bible, ve kterém jsem musel stát proti
falešným učením v semináři, který znehodnocoval Písmo. Vyhrál jsem tento boj, protože jsem závisel zcela na Kristu.
Pak zde byl boj proti hrozně rouhavému filmu, “The Last Temptation of Christ,” “Poslední pokušení Krista”. Film,
který ukazoval, jak měl Ježíš sex s Marií Magdalénou. Vyhrál jsem tento boj, protože jsem závisel zcela na Kristu.
“Fake” zprávy v televizi a novinách mě odsoudili jako antisemitu. Vyhrál jsem tento boj a byl jsem zcela osvobozen
od tohoto nařčení, protože jsem závisel na Ježíši Kristu a jen na Něm samotném. Pak zde byl boj proti potratům. Rev.
John Samuel Cagan, můj asistent, řekl: “Dr. Hymers vedl svoji církev k maximálnímu boji za zavření potratových
klinik. Neskončil do té doby, než byly obě kliniky navždy zavřeny.” Vyhráli tento boj, protože jsme byli zcela závislí
na Kristu. Pak zde byl boj o záchranu naší církevní budovy. Zlý a hříšný člověk odvedl 320 našich církevních členů a
téměř jsme ztratili naši církevní budovu. Byli jsme také schopni vyhrát tento boj, protože “Mohu dělat všechny věci
skrze Krista, který mě posiluje.” Když se nacházím v bojích jako je tento, uvědomím si co je správná strana a co je
špatná strana. Pak se rozhodnu pro tu správnou stranu a vždy vyhraji, protože “všecko mohu v Kristu, který mi dává
sílu.”
V této době, kdy mnoho kazatelů zkouší vybudovat své církve tím, že kradou členy z jiných církví, jsem toto
nikdy nemusel dělat, protože jsem byl schopen získat ztracené lidi ze světa. Proč? Protože “všecko mohu v Kristu,
který mi dává sílu.” Proto!! Proto jsme vyhráli boj o to dát evangelium celému světu. Dnes 1.5 miliónu lidí čte má
kázání na naší webové stránce ve více než 221 zemích světa ve 40 jazycích – protože “všecko mohu v Kristu, který mi
dává sílu.”
Rev. John Cagan řekl: “Dr. Hymers ví z dlouhodobé zkušenosti, že jediný jistý základ, na kterém je možné
stavět něčí život je ta pevná skála – člověk Kristus Ježíš.”
Můj syn Robert řekl: “Jen několik málo lidí rozumělo mému otci, protože on nepřemýšlí jako průměrný
člověk. On chodí s Bohem.” Vyhrál jsem v každém boji, který jsem bojoval z jednoho jediného důvodu – “všecko
mohu v Kristu, který mě posiluje.” Proto máme tuto církev. Proto, když jsem požádal ty, kteří byli zachráněni pod
vlivem mého kázání, aby se postavili, tak se téměř každý postavil. Jen dva lidé byli zachráněni někde jinde.

NAŠE WEBOVÁ STRÁNKA NABÍZÍ STOVKY DOSLOVNÝCH KÁZÁNÍ
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Můj věrný partner a přítel Dr. Christopher L. Cagan řekl: “Dr. Hymers je člověk, který klopýtal, byl
pošramocený a zlomený, aby se pak sebral a překonal enormní překážky, aby ukázal lidem, že Ježíš Kristus jim může
také pomoci.”
Dr. Edi Purwanto řekl: “Když je Bůh s člověkem, tak on nemůže být poražen.”
Dr. Robert L. Sumner řekl: “Oceňuji a obdivuji člověka, který chce stát za pravdou, i když jsou všechny
okolnosti proti němu. Robert Leslie Hymers ml. je takovýmto křesťanem.”
Dr. Kent Philpott řekl: “Dr. Hymers byl nejlepším kazatelem, kterého jsme slyšeli, opravdový ‘chlap staré
doby.’ Jeho zaměření vždycky bylo [na] poselství o Kristu.”
Dr. Neal Weaver řekl: “Dr. Hymers je jedním z odvážných lidí, který má silné přesvědčení a [chce] bojovat
za toto přesvědčení navzdory všem okolnostem.”
Dr. Phil Goble řekl:“...následuj tohoto skvělého šampióna kazatele ven do gladiátorského moderního světa, a
bojuj, tak jako on, dobrý boj víry.”
Dr. Christopher L. Cagan řekl, “Dr. R. L. Hymers, ml. je člověk, který dosáhl nemožného – navzdory všem
obavám! Vím to, protože jsem pracoval blízko něj po více než čtyřicet let.”
Můžeš dostat výtisk mého životopisu, “Against All Fears,” “Navzdory všem obavám,” jen za $10.00. Napiš
Dr. C. L. Caganovi na P.O. Box 15308, Los Angeles, California 90015. UJISTI SE, ŽE NAPÍŠEŠ SLOVA
“VÁNOČNÍ DOPIS” NA TVŮJ ÚČET A DOSTANEŠ SLEVU $10.00. Pošli $10.00 a dostaň můj životní příběh!
Budu se modlit, aby ti Bůh požehnal ve vánočním čase. A nechť ti požehná také v novém roce! Pochválen
buď Ježíš Kristus!
Váš v Ježíšově jménu,

R. L. Hymers, ml.,
D.Min., Th.D., Litt.D.
Filipským 4:13

Dr. Hymers se svojí ženou Ileanou, svým synem
Robertem, Robertova žena Jin a Robertovy dvě
holčičky, Hana a Sára.

Hymersova rodina se strýcem paní Hymersové
Francisco Castro, Carolina, Briana, navštěvující
Guatemalu, Erwin Cuellar a Antione.

Dr. a paní Hymersová s Dr. Elmer L. Townsem,
který vyučoval na naší biblické konferenci na
víkend Labor Day.
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