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2018 gruodis
Brangūs Draugai,
Knyga „Nepaisant baimių“ (“Against All Fears”) yra mano gyvenimo istorija, kuri buvo išleista šių metų
balandžio mėnesį. Šią knygą įvertino dr. Bobas Jonesas III, kuris pavadino mane Senojo Testamento pranašu. BBFI
prezidentas dr. Billas Monroejus pasakė: „Hymersas yra šių dienų Danielius“. BBF patriarcho dr. Johno Rawlingso
sūnus ir Rawlingsų Fondo vadovas dr. Herbertas Rawlingsas, knygos autorių pavadino amerikietišku originalu!
Pergale! Jis teigė, jog dr. Hymerso gyvenimas rodo aistrą, kuri kažką pakeičia dėl Kristaus darbo“. Evangelistas
Donas Boysas pasakė: „Knyga „Nepaisant baimių“ turi būti perskaityta kiekvieno žmogaus, o ne tik pastorių. Dr.
Hymersas yra pavyzdys visiems (...) Jo istorija parodo šių dienų poreikį – drąsą, pasišventimą ir charakterį“.
Kada girdžiu šių žymių krikščionių vertinimus, aš susimąstau, kaip tai galėjo nutikti. Vis galvoju: kaip aš
tapau tokiu asmeniu? Savo tarnystės pradžioje, dar prieš pašaukimą pamokslauti, Dievas parodė man gyvenimo eilutę:
„Aš visa galiu Kristuje, kuris mane stiprina.“ (Filipiečiams 4, 13)
Jau beveik 61-erius metus įsitikinu, kad šis pažadas yra tiesa. Savo gyvenime susidūriau su daugybe iššūkių ir
pasipriešinimų. Aš laimėjau visas kovas, nes visuomet ir visiškai buvau priklausomas nuo Jėzaus Kristaus. Jo dėka aš
įveikiau didžiausias kliūtis ir tapau įkvėpimu milijonams žmonių visame pasaulyje. Laimėjau visas kovas, nes aš
visiškai pasidaviau Jėzui Kristui.
Tai yra tik „didžių“ mūšių pavyzdžiai. Vyko kova dėl Biblijos neklystamumo, kada aš turėjau stoti prieš
mūsų seminarijos klaidingą mokymą, kuris iškraipė Raštus. Ir laimėjau šią kovą, nes visiškai atsidaviau Kristui. Po to
vyko kova prieš siaubingai piktžodžiaujantį filmą „Paskutinis Kristaus išbandymas“. Tai buvo filmas, kuris pasakojo
apie Jėzų netiesą – kad Viešpats turėjo intymių santykių su Marija Magdaliete. Laimėjau ir šią kovą, nes visiškai
atsidaviau Kristui. Televizijos naujienos ir spauda pasmerkė mane kaip antisemitą. Laimėjau ir šią kovą – buvo
panaikinti visi kaltinimai man, nes aš visiškai pasitikėjau Jėzumi Kristumi. Po to buvo kova prieš abortus. Mano
padėjėjas Johnas Samuelis Caganas pasakė: „Dr. Hymersas vedė savo bažnyčią kovoti ir uždaryti dvi abortus
atliekančias klinikas. Jis nesustojo, kol abi klinikos buvo uždarytos.“ Aš stovėjau su Jėzumi, ir mes kartu su Johnu
laimėjome šią kovą, nes pasitikėjome Kristumi. Po to vyko kova dėl mūsų bažnyčios pastato išsaugojimo. Savo laiku
piktdžiugiškas nusidėjėlis išvedė iš mūsų bažnyčios 320 narių, ir mes vos nepraradome bažnyčios pastato. Tačiau mes
taip pat laimėjome šią kovą, nes „Aš visa galiu Kristuje, kuris mane stiprina“. Kada dalyvauju tokiuose mūšiuose, aš
išsiaiškinu, kas yra teisingoje pusėje, o kas klaidingoje. Tada stoju į teisingąją pusę ir visada laimiu, nes „Aš visa galiu
Kristuje, kuris mane stiprina“.
Šiandien, kada daugelis pastorių bando statyti savo bažnyčias savindamiesi narius iš kitų bažnyčių, galiu
pasakyti, jog man to niekada nereikėjo daryti, nes sugebėjau laimėti prarastus žmones iš pasaulio. Kodėl? Nes „Aš
visa galiu Kristuje, kuris mane stiprina“. Štai kodėl! Štai kodėl mes laimime kovą ir nešame Evangeliją visam
pasauliui. Šiandien 1,5 milijonų žmonių iš daugiau nei iš 221 pasaulio šalies 40-čia kalbų skaito pamokslus mūsų
svetainėje, nes „Aš visa galiu Kristuje, kuris mane stiprina“.
Johnas S. Caganas pasakė: „Dr. Hymersas iš savo ilgos patirties žino, jog vienintelis tikras pagrindas, ant
kurio galima statyti savo gyvenimą, yra Tvirta Uola – žmogus Kristus Jėzus“.
Mano sūnus Robertas pasakė: „Tik keli žmonės suprato mano tėvą, nes mąsto kitaip nei kiti paprasti žmonės.
Jis vaikšto su Dievui“. Aš triumfavau kiekviename mūšyje dėl vienintelės priežasties – „Aš visa galiu Kristuje, kuris
mane stiprina“. Štai kodėl mes išlaikėme mūsų bažnyčią. Štai kodėl paprašyti atsistoti tie, kurie buvo išgelbėti per
mano pamokslavimą, beveik visi atsistojo. Tik du žmonės buvo išgelbėti kažkur kitur.
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Mano ištikimas partneris ir draugas dr. Christopheris L. Caganas pasakė: „Dr. Hymersas yra žmogus, kuris
parkrito ir susižeidė tam, kad atsikeltų ir įveiktų dideles kliūtis bei parodytų žmonėms, kad Jėzus Kristus jiems taip pat
gali padėti“
Dr. Edis Purwanto pasakė: „Kada Dievas yra su vyru, jis yra nenugalimas“.
Dr. Robertas L. Sumneris pasakė: „Vertinu ir žaviuosi vyru, kuris stoja už tiesą, net kada visi yra prieš jį.
Roberas Leslie Hymersas, Jr. yra būtent toks krikščionis“.
Dr. Kentas Philpottas pasakė: „Dr. Hymersas yra pats geriausias visų laikų pamokslininkas, tikras „senų laikų
vyrukas“. Jo žinia visada buvo sukoncentruota į Kristų“.
Dr. Nealas Weaveris pasakė: „Dr. Hymersas yra drąsus vyras, kuris turi stiprius įsitikinimus ir yra pasiruošęs
kovoti už juos nepaisant aplinkybių“.
Dr. Philas Gobleris pasakė: „(...) sekite šiuo didžiu čempionu pamokslininku į šių dienų pasaulio gladiatorių
kovas, kovokite kaip jis gerą tikėjimo kovą“.
Dr. Christopheris L. Caganas pasakė: „Dr. R. L. Hymersas, Jr. yra vyras, kuris pasiekė neįmanomo –
nepaisant visų baimių! Žinau, nes artimai dirbau su juo daugiau nei keturiasdešimt metų“.
Dr. Hymerso autobiografijos knygą „Nepaisant baimių“ („Against All Fears”) galite įsigyti tik už 10 $.
Parašykite dr. C. L. Caganui - P.O. Box 15308, Los Angeles, California 90015. BŪTINAI UŽRAŠYKITE ŽODŽIUS
„CHRISTMAS LETTER“ SAVO ČEKYJE, KAD GAUTUMĖTE 10-IES DOLERIŲ NUOLAIDĄ. Mano gyvenimo
istoriją galite įsigyti už 10 dolerių!
Melsiuosi, kad Dievas palaimintų jūsų šventinį laikotarpį. Tepalaimina Jis jus ir Naujaisiais metais! Tebus
pagarbintas Jėzus Kristus!
Jėzaus vardu, jūsų

R. L. Hymers, Jr.,
D.Min., Th.D., Litt.D.
Filipiečiams 4, 13
Dr. Hymersas su savo žmona Ileana, sūnumi Robertu,
Roberto žmona Jina ir Roberto dviem dukromis
Hannah ir Sarah.

Hymersų šeima su p. Hymers giminaičiais:
Francisco Castro, Carolina ir Briana, atvykusiais
Gvatemalos, Erwinas Cuellaras ir Antione.

Dr. ir p. Hymersai su dr. Elmer L. Townsu,
kuris mokė per Darbo dienos savaitgalio Iš
Biblijos konferenciją.
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