
The Baptist Tabernacle of Los Angeles 
1329 South Hope Street, L.A. Civic Center 

 

Mailing Address: 
P.  O. Box 15308 

Los Angeles, CA 90015 

Phone: (213) 744-9999 

E-mail: rlhymersjr@sbcglobal.net 

www.sermonsfortheworld.com 

www.baptisttabernacle.com 

Dr. R. L. Hymers, Jr. 
Senior Pastor 

 
Dr. Christopher L. Cagan 

Associate Pastor 

  

 

 
             Δεκέμβριος, 2018 

 
Αγαπητέ φίλε:  
 

Το “Ενάντια σε όλους τους φόβους/Against All Fears” είναι η ιστορία της ζωής μου, το οποίο δημοσιεύθηκε τον 
περασμένο Απρίλιο.  Μεταξύ αυτών που επαίνεσαν το βιβλίο μου είναι ο Δρ Μπομπ Τζόουνς ο τρίτος (Dr. Bob Jones III), ο οποίος 
είπε ότι είμαι σαν “προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης”.  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... για τον σκοπό του 
Χριστού.”  Ο ευαγγελιστής 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.”   

Όταν ακούω αυτούς τους διάσημους Χριστιανούς να μιλάνε για μένα μ' αυτόν τον τρόπο, μερικές φορές αναρωτιέμαι πώς 
συνέβη.  Συχνά αναρωτιέμαι: “Πώς έγινα τέτοιος άνθρωπος;”  Νωρίς στην διακονία μου, ακόμη και προτού κληθώ να κηρύξω, ο 
Θεός μου έδωσε το εδάφιο επάνω στο οποίο βασίζω τη ζωή μου,  

 
 “Τὰ πάντα δύναμαι διὰ τοῦ ἐνδυναμοῦντός με Χριστοῦ” (Φιλιππησίους δ΄. 13).   

 
Για σχεδόν 61 χρόνια έχω διαπιστώσει ότι αυτή η υπόσχεση είναι αληθινή.  Σε όλη μου τη ζωή, έχω αντιμετωπίσει πολλές 
προκλήσεις και αποτυχίες.  Αλλά έχω κερδίσει κάθε μάχη επειδή ήμουν πάντα εντελώς εξαρτημένος από τον Ιησού Χριστό.  Λόγω 
του Χριστού, ξεπέρασα απίστευτα εμπόδια και αποτέλεσα έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο.  Έχω κερδίσει 
κάθε μάχη επειδή ήμουν εντελώς εξαρτημένος από τον Ιησού Χριστό.   

Αυτά είναι μονάχα παραδείγματα των “μεγάλων” μαχών.  Υπήρξε η μάχη για το αλάθητο της Βίβλου, στην οποία έπρεπε 
να αντισταθώ στις ψευδείς διδασκαλίες του θεολογικού σεμιναρίου που πήγαινα, το οποίο υποβάθμιζε τις Γραφές.  Κέρδισα εκείνη 
τη μάχη επειδή εξαρτήθηκα εντελώς από τον Χριστό.  Στη συνέχεια, υπήρξε η μάχη ενάντια στην απίστευτα βλάσφημη ταινία, “Ο 
τελευταίος πειρασμός”, μια ταινία που έδειχνε τον Ιησού να κάνει σεξ με τη Μαρία Μαγδαληνή.  Κέρδισα εκείνη τη μάχη επειδή 
εξαρτήθηκα εντελώς από τον Χριστό.  Οι “ψευδείς” ειδήσεις στην τηλεόραση και στις εφημερίδες με καταδίκασαν ως αντισημιτιστή.  
Κέρδισα εκείνη τη μάχη, και απαλλάχθηκα από αυτήν την κατηγορία, επειδή εξαρτήθηκα από τον Χριστό και μόνο.  Στη συνέχεια 
υπήρξε η μάχη κατά των εκτρώσεων.  Ο αιδ. Τζον Σαμουήλ Κέιγκαν (Rev. John Samuel Cagan), o βοηθός μου, είπε: “Δρ Χάιμερς 
καθοδήγησε την εκκλησία του σε μια μεγάλη μάχη για να κλείσει δύο κλινικές εκτρώσεων.  Δεν σταμάτησε μέχρι να κλείσουν και οι 
δύο κλινικές μια για πάντα.”  Στάθηκα με τον Ιησού, και κερδίσαμε εκείνη τη μάχη επειδή εξαρτηθήκαμε από τον Χριστό.  Τότε 
υπήρξε η μάχη για να σώσουμε το κτίριο της εκκλησίας μας.  Ένας πονηρός και αμαρτωλός άνθρωπος πήρε μαζί του 320 από τα 
μέλη μας και σχεδόν χάσαμε το κτίριό μας.  Μπορέσαμε να κερδίσουμε και εκείνη τη μάχη επειδή “τὰ πάντα δύναμαι διὰ τοῦ 
ἐνδυναμοῦντός με Χριστοῦ”.  Όταν βρίσκομαι σε τέτοιες μάχες, καταλαβαίνω ποια είναι η σωστή πλευρά και ποια είναι η λάθος 
πλευρά.  Τότε παίρνω τη σωστή πλευρά, και πάντα κερδίζω επειδή “τὰ πάντα δύναμαι διὰ τοῦ ἐνδυναμοῦντός με Χριστοῦ”.   

Όλον αυτόν τον καιρό, ενώ πολλοί κήρυκες προσπαθούν να οικοδομήσουν τις εκκλησίες τους κλέβοντας μέλη από άλλες 
εκκλησίες, δεν χρειάστηκε ποτέ να το κάνω αυτό επειδή μπορούσα να κερδίσω χαμένους ανθρώπους από τον κόσμο.  Γιατί;  Επειδή 
“τὰ πάντα δύναμαι διὰ τοῦ ἐνδυναμοῦντός με Χριστοῦ”.  Γι' αυτό!  Γι' αυτό κερδίσαμε τη μάχη για να δώσουμε το Ευαγγέλιο σε 
ολόκληρο τον κόσμο.  Σήμερα 1,5 εκατομμύριοι άνθρωποι διαβάζουν τα κηρύγματά μου στον ιστοτόπο μας σε περισσότερες από 
221 χώρες του κόσμου, σε 40 γλώσσες – επειδή “τὰ πάντα δύναμαι διὰ τοῦ ἐνδυναμοῦντός με Χριστοῦ”.   

Ο αιδ. Τζον Κέιγκαν είπε: “Ο Δρ Χάιμερς γνωρίζει από μακρά εμπειρία ότι το μόνο σίγουρο θεμέλιο επάνω στο οποίο 
μπορούμε να οικοδομήσουμε τη ζωή μας είναι ο στερεός βράχος – ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς.”   

Ο γιος μου, ο Ρόμπερτ είπε: “Ελάχιστοι άνθρωποι έχουν καταλάβει τον πατέρα μου, επειδή δεν σκέφτεται σαν τον μέσο 
άνθρωπο.  Περπατάει με τον Θεό.”  Έχω θριαμβεύσει σε κάθε μάχη που έχω πολεμήσει, για έναν μόνο λόγο – “τὰ πάντα δύναμαι διὰ 
τοῦ ἐνδυναμοῦντός με Χριστοῦ”.  Γι' αυτό έχουμε αυτήν την εκκλησία.  Γι' αυτό, όταν ζήτησα να σηκωθούν αυτοί που σώθηκαν από 
το κήρυγμά μου, σχεδόν όλοι σηκώθηκαν.  Μόνο δύο άνθρωποι σώθηκαν κάπου αλλού.   

 
 

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΛΕΞΗ-ΠΡΟΣ-ΛΕΞΗ ΓΡΑΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ 
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!  Γι' αυτό κερδίσαμε τη μάχη για να δώσουμε το Ευαγγέλιο σε 
ολόκληρο τον κόσμο.  Σήμερα 1,5 εκατομμύριοι άνθρωποι διαβάζουν τα κηρύγματά μου στον ιστοτόπο μας σε περισσότερες από 
221 χώρες του κόσμου, σε 40 γλώσσες – επειδή “τὰ πάντα δύναμαι διὰ τοῦ ἐνδυναμοῦντός με Χριστοῦ”.   

Ο αιδ. Τζον Κέιγκαν είπε: “Ο Δρ Χάιμερς γνωρίζει από μακρά εμπειρία ότι το μόνο σίγουρο θεμέλιο επάνω στο οποίο 
μπορούμε να οικοδομήσουμε τη ζωή μας είναι ο στερεός βράχος – ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς.”   

Ο γιος μου, ο Ρόμπερτ είπε: “Ελάχιστοι άνθρωποι έχουν καταλάβει τον πατέρα μου, επειδή δεν σκέφτεται σαν τον μέσο 
άνθρωπο.  Περπατάει με τον Θεό.”  Έχω θριαμβεύσει σε κάθε μάχη που έχω πολεμήσει, για έναν μόνο λόγο – “τὰ πάντα δύναμαι διὰ 
τοῦ ἐνδυναμοῦντός με Χριστοῦ”.  Γι' αυτό έχουμε αυτήν την εκκλησία.  Γι' αυτό, όταν ζήτησα να σηκωθούν αυτοί που σώθηκαν από 
το κήρυγμά μου, σχεδόν όλοι σηκώθηκαν.  Μόνο δύο άνθρωποι σώθηκαν κάπου αλλού.   
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Ο πιστός μου συνεργάτης και φίλος, Δρ Κρίστοφερ Λ. Κέιγκαν (Dr. Christopher L. Cagan), είπε: “Ο Δρ Χάιμερς είναι 

ένας άνθρωπος που σκόνταψε, έπεσε και χτύπησε, ο οποίος όμως σηκώθηκε και ξεπέρασε τεράστια εμπόδια για να δείξει στους 
ανθρώπους ότι ο Ιησούς Χριστός μπορεί να βοηθήσει κι αυτούς.”   

Ο Δρ Έντι Πουρουάντο (Dr. Edi Purwanto) είπε: “Όταν ο Θεός είναι μαζί με έναν άνθρωπο, δεν μπορεί αυτός να 
νικηθεί.”   

Ο Δρ Ρόμπερτ Λ. Σάμνερ (Dr. Robert L. Sumner) 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 είναι τέτοιος 
χριστιανός υπηρέτης του Χριστού!”   

Ο Δρ Κεντ Φίλποτ (Dr. Kent Philpott) είπε: “Ο Δρ Χάιμερς ήταν ο καλύτερος κήρυκας που είχαμε ακούσει, ένας γνήσιος 
‘παλαιομοδίτης’.  Η εστίασή του ήταν πάντα στο μήνυμα του Χριστού.”    

Ο Δρ Νιλ Ουίβερ (Dr. Neal Weaver) είπε: “Ο Δρ Χάιμερς είναι ένας θαρραλέος άνθρωπος, ο οποίος έχει ισχυρές 
πεποιθήσεις, και είναι πρόθυμος να πολεμήσει για αυτές τις πεποιθήσεις ενάντια σε όλα τα προγνωστικά.”   

Ο Δρ Φιλ Γκομπλ (Dr. Phil Goble) είπε: “...ακολουθήστε αυτόν τον μεγάλο και σπουδαίο ιεροκήρυκα μέσα στην αρένα 
των μονομάχων που ονομάζεται σύγχρονος κόσμος, για να πολεμήσετε, σαν κι αυτόν, τον καλό αγώνα της πίστης.”   

Ο Δρ Κρίστοφερ Λ. Κέιγκαν είπε: “Ο Δρ Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ είναι ένας άνθρωπος που έχει επιτύχει το αδύνατο – 
ενάντια σε όλους τους φόβους!  Το γνωρίζω, επειδή συνεργάζομαι στενά μαζί του για περισσότερο από σαράντα χρόνια.”   

Μπορείτε να παραγγείλετε την αυτοβιογραφία μου, “Against All Fears,” για μόλις $10.  Γράψτε στον Dr. C. L. Cagan 
στο P.O. Box 15308, Los Angeles, California 90015.  ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ “CHRISTMAS LETTER” 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ $10.  Στείλτε $10 και θα παραλάβετε την ιστορία της ζωής μου!   

Θα προσευχηθώ ο Θεός να σας ευλογήσει τη χριστουγεννιάτικη περίοδο.  Και να σας ευλογήσει επίσης τον καινούργιο 
χρόνο!  Δόξα στον Ιησού Χριστό!   

 
 

 
 

  Ο Δρ Χάιμερς με τη σύζυγό του, την Ιλιάνα, τον γιο του, 
  τον Ρόμπερτ, τη σύζυγο του Ρόμπερτ, την Τζιν, και τις 
  δύο κόρες του Ρόμπερτ, τη Χάννα και τη Σάρα.  

 
 

       Δικός σας στο Όνομα του Ιησού,  
 
 
 
 
        
 
 
 
      Ρ. Λ. Χάιμερς Τζούνιορ,  
      D.Min., Th.D., Litt.D. 
      Φιλιππησίους δ΄. 13 
 
 
 

 
 

            

 

     Η οικογένεια Χάιμερς με τον θείο της Κας Χάιμερς,                                      Ο Δρ και η Κα Χάιμερς με τον Δρ Έλμερ Λ. Τάουνς, που  
     τον Φρανσίσκο Κάστρο, την Καρολίνα, την Μπριάνα,                                   δίδαξε στο Βιβλικό συνέδριο του σαββατοκύριακου Της 
     από τη Γουατεμάλα, τον Έργουιν Κελάρ και την Αντιόνη.                     Ημέρας των εργατών (Labor Day).  
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