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Yth. Sahabat:  
 

Buku “Melawan Segala Ketakutan” (“Against All Fears”) memuat kisah hidup saya, yang telah diterbitkan pada 
bulan April tahun ini. Di antara mereka yang memuji buku saya tersebut adalah Dr. Bob Jones III, yang mengatakan bahwa 
saya seperti “seorang nabi Perjanjian Lama.” Dr. Bill Monroe, yang pernah menjabat  sebagai presiden BBFI selama dua 
periode, berkata, “Hymers adalah Daniel masa kini.” Dan Dr. Herbert Rawlings, putra dari patriark BBF, Dr. John Rawlings, 
dan kepala Yayasan Rawlings, menyebut saya, “Seorang Amerika asli! Seorang visioner! Hidupnya menunjukkan hasrat 
untuk membuat perbedaan... demi Kristus.” Evangelist Don Boys berkata, “‘Against All Fears’ harus dibaca oleh semua 
orang, bukan hanya oleh para pengkhotbah. Hymers adalah teladan untuk semua orang... Kisahnya merangkum kebutuhan saat 
ini - keberanian, komitmen, dan karakter.”  

Ketika saya mendengar orang-orang Kristen terkenal ini berbicara tentang saya seperti itu, saya terkadang bertanya-
tanya bagaimana itu bisa terjadi. Saya sering bertanya-tanya, “Bagaimana saya menjadi orang seperti itu?” Pada awal 
pelayanan saya, bahkan sebelum saya dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, Tuhan memberi saya ayat hidup saya ini, 

 

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku” 
(Filipi 4:13).   

 

Selama hampir 61 tahun saya telah menemukan janji itu menjadi kenyataan. Sepanjang hidup saya, saya menghadapi banyak 
tantangan dan kemunduran. Tetapi saya telah memenangkan setiap pertempuran karena saya selalu sepenuhnya bergantung 
pada Yesus Kristus. Karena Kristus, saya mengatasi rintangan yang luar biasa dan menjadi inspirasi bagi jutaan orang di 
seluruh dunia. Saya telah memenangkan setiap pertempuran karena saya sepenuhnya bergantung pada Yesus Kristus. 

Berikut ini hanyalah contoh dari sejumlah pertempuran “besar”. Ada perjuangan untuk membela ineransi Alkitab, di 
mana saya harus melawan ajaran-ajaran sesat di seminari tempat saya kuliah yang merendahkan Kitab Suci. Saya 
memenangkan pertempuran itu karena saya bergantung sepenuhnya pada Kristus. Lalu ada pertempuran melawan film yang 
menghujat Tuhan, “The Last Temptation of Christ,” sebuah film yang mempertunjukkan adegan Yesus sedang berhubungan 
seksual dengan Maria Magdalena. Saya memenangkan pertempuran itu karena saya bergantung sepenuhnya pada Kristus. 
Berita “bohong” di televisi dan surat kabar mengutuk saya sebagai anti-Semit. Saya memenangkan pertempuran itu, dan 
sepenuhnya dibebaskan dari tuduhan itu, karena saya bergantung pada Yesus Kristus, dan hanya pada Dia saja. Lalu ada 
pertempuran melawan aborsi. Rev. John Samuel Cagan, asisten saya, berkata, “Dr. Hymers memimpin gerejanya dalam 
perang habis-habisan untuk menutup dua klinik aborsi. Dia tidak berhenti sampai kedua klinik ditutup selamanya.” Saya 
berdiri bersama Yesus, dan kami memenangkan pertempuran itu karena kami bergantung pada Kristus. Lalu ada pertempuran 
untuk menyelamatkan gedung gereja kami. Seorang yang jahat dan berdosa membawa keluar 320 anggota kami dan kami 
hampir kehilangan gedung gereja kami. Kami mampu memenangkan pertempuran ini juga, karena “Segala perkara dapat 
kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.” Ketika saya dalam pertempuran seperti ini, saya menemukan di 
mana sisi benar dan sisi salah. Kemudian ketika saya mengambil sisi yang benar, saya selalu menang karena “Segala perkara 
dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.” 

Saat ini, ketika banyak pengkhotbah mencoba membangun gereja mereka dengan mencuri anggota dari gereja lain, 
saya tidak pernah melakukan itu karena saya dapat memenangkan orang-orang yang terhilang dari dunia. Mengapa? Karena 
“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.” Itulah alasannya! Itulah sebabnya kami 
memenangkan pertempuran untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Hari ini 1,5 juta orang membaca khotbah saya di situs 
web kami di lebih dari 221 negara di dunia, dalam 40 bahasa – karena “Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang 
memberi kekuatan kepadaku.”  

Rev. John Cagan berkata, “Dr. Hymers tahu melalui pengalaman panjang bahwa satu-satunya landasan yang pasti 
untuk membangun kehidupan seseorang adalah Batu Zaman yang Teguh – yaitu Yesus Kristus.” 

Putra saya Robert berkata, “Hanya sedikit orang yang memahami ayah saya, karena dia tidak berpikir seperti 
kebanyakan orang. Dia berjalan bersama dengan Tuhan.” Saya telah menang dalam setiap pertempuran yang saya perjuangkan 
karena satu alasan - “Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.” Itulah sebabnya 
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mengapa kami memiliki gereja ini. Itulah sebabnya, ketika saya meminta mereka yang telah diselamatkan di bawah 
pemberitaan Injil saya untuk berdiri, hampir semua orang berdiri. Hanya dua orang yang telah diselamatkan di tempat lain. 

Sahabat dan rekan setia saya, Dr. Christopher L. Cagan, berkata, “Dr. Hymers adalah orang yang tersandung, remuk 
dan patah, mengangkat dirinya sendiri dan mengatasi rintangan besar untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa Yesus 
Kristus dapat membantu mereka juga.”  

Dr. Edi Purwanto berkata, “Ketika Tuhan bersama seseorang, dia tidak dapat dikalahkan.” 
Dr. Robert L. Sumner berkata, “Saya menghargai dan mengagumi seorang laki-laki yang bersedia untuk berdiri demi 

kebenaran, bahkan ketika semua kemungkinan bertentangan dengannya. Robert Leslie Hymers, Jr adalah orang Kristen 
semacam itu.” 

Dr. Kent Philpott berkata, “Dr. Hymers adalah pengkhotbah terbaik yang pernah kita dengarkan, seorang 
“tradisional” yang sejati. Fokusnya selalu pada pesan tentang Kristus.” 

Dr. Neal Weaver berkata, “Dr. Hymers adalah seorang lelaki pemberani, yang memiliki keyakinan kuat, dan 
[bersedia] berjuang untuk keyakinan itu walau melawan segala rintangan.”   

Dr. Phil Goble berkata, “... ikuti juaranya pengkhotbah yang luar biasa ini dan masuk ke dalam pertarungan di dunia 
modern dan bertarung sebagai gladiator masa kini, seperti dia, pertarungan iman yang baik.”  

Dr. Christopher L. Cagan berkata, “Dr. R. L. Hymers, Jr. adalah orang yang telah mencapai hal yang mustahil - 
melawan semua ketakutan! Saya tahu, karena saya telah bekerja sama dengan beliau selama lebih dari empat puluh tahun.” 

Anda bisa mendapatkan salinan otobiografi saya, “Melawan Segala Ketakutan” (“Against All Fears”), hanya 
dengan membayar $10.00. Tulislah pesan ke Dr. C. L. Cagan di P.O. Box 15308, Los Angeles, California 90015. 
PASTIKAN UNTUK MENULIS KATA “SURAT NATAL” PADA CHECK ANDA DAN ANDA AKAN 
MENDAPATKAN DISKON $10.00. Kirimkan $10.00 dan dapatkan kisah hidup saya! 

Saya akan berdoa agar kiranya Tuhan memberkati Anda pada saat Natal ini. Dan Kiranya Dia memberkati Anda di 
Tahun Baru juga! Kiranya hanya Yesus Kristus yang dipuji!   

 
 

 
 

      Dr. Hymers bersama Ileana istrinya, Robert putranya,     
     Jin istri Robert, and dua putri Robert, Hannah dan Sarah.  

       Saudara Anda dalam Yesus,  
 
 
 
 
 
 
 
 
       R. L. Hymers, Jr.,  
       D.Min., Th.D., Litt.D. 
       Filipi 4:13 
 

 
 

              
 

               Keluarga Hymers bersama paman Ny. Hymers                     Dr. dan Ny. Hymers bersama Dr. Elmer L. Towns,  
               Francisco Castro, Carolina, Briana, tamu dari                    yang mengajar pada konferensi akhir pekan  
               Guatemala, Erwin Cuellar dan Antione.                      Hari Buruh kami.  
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