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             Grudzień 2018 
 
Drodzy Przyjaciele!  
 

„Against All Fears” to historia mojego życia, wydana w kwietniu tego roku. Wśród ludzi, którzy chwalili moją 
książkę był dr Bob Jones III, który powiedział, że jestem niczym „starotestamentowy prorok”. Dr Bill Monroe, który 
był dwukrotnie prezydentem BBFI, powiedział: „Hymers to współczesny Daniel”. A dr Herbert Rawlings, syn 
patriarchy BBF – doktora Johna Rawlingsa, stojącego na czele Fundacji Rawlingsa, powiedział o mnie: „Prawdziwy 
Amerykan! Wizjoner! Jego życie pokazuję, jak wielką różnicę sprawia pasja... dla Chrystusa”. Ewangelista Don Boys 
powiedział: „'Against All Fears' powinien przeczytać każdy, nie tylko kaznodzieje. Hymers jest przykładem dla 
każdego z nas… Jego historia pokazuje potrzebę obecnej chwili – odwagę, oddanie i charakter”.   

Kiedy słyszę znanych chrześcijan, którzy mówią tak o mnie, to czasami zastanawiam się, jak doszło do tego 
wszystkiego. Często myślę o tym, „jak stałem się takim właśnie człowiekiem?”. Na początku mojej służby, zanim 
jeszcze zostałem powołany, aby zwiastować, Bóg dał mi werset, który stał się mottem mojego życia:  

 
 „Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia; w Chrystusie” (Filipian 4:13).   

 
  Przez prawie 61 lat ta obietnica okazywała się prawdą. Przechodziłem przez wiele doświadczeń i 
przeciwności. Ale wygrywałem każdą bitwę, gdyż całkowicie polegałem na Jezusie Chrystusie. Z powodu Chrystusa 
przezwyciężyłem niesamowite przeszkody i stałem się inspiracją dla milionów ludzie na całym świecie. Wygrywałem 
każdą bitwę, gdyż całkowicie polegałem na Jezusie Chrystusie. 

Oto kilka przykładów tych „wielkich” bitew. Walczyłem o nieomylność Biblii, gdy musiałem przeciwstawić 
się fałszywemu nauczaniu w seminarium, w którym lekceważono Pismo Święte.  Wygrałem tę bitwę, gdyż całkowicie 
polegałem na Chrystusie. Toczyłem bitwę przeciwko bluźnierczemu filmowi pt. „Ostatnie kuszenie Chrystusa”, w 
którym pokazano Jezusa uprawiającego seks z Marią Magdaleną.  Wygrałem tę bitwę, gdyż całkowicie polegałem na 
Chrystusie. We „fałszywych” oskarżeniach w telewizji i gazetach nazywano mnie antysemitą. Wygrałem tę bitwę i 
zostałem całkowicie oczyszczony z zarzutów, gdyż całkowicie polegałem na Chrystusie i tylko na Nim. Była również 
bitwa przeciwko aborcji. Mój asystent – wielebny John Samuel Cagan powiedział: „Dr Hymers prowadził nasz zbór w 
pełnej oddania walce z dwoma klinikami aborcyjnymi. Nie poprzestał, aż obie przestały istnieć”. Stanęliśmy z Jezusem 
i wygraliśmy tę bitwę, gdyż całkowicie polegaliśmy na Chrystusie. Koleją walką była bitwa o ocalenie naszego 
budynku zborowego. Niegodziwy i grzeszny człowiek pociągnął za sobą 320 członków zboru, co niemalże 
doprowadziło nas do utraty budynku kościoła.  Wygrałem tę bitwę, gdyż „wszystko mogę w tym, który mnie umacnia; 
w Chrystusie”. Kiedy toczę takie bitwy, to zawsze patrzę, co jest prawdziwe, a co niegodziwe. Wtedy staję po stronie 
prawdy i zawsze wygrywam, gdyż „wszystko mogę w tym, który mnie umacnia; w Chrystusie”. 

W czasach, gdy tylu kaznodziei próbuje budować kościoły, wykradając członków z innych zborów, ja nigdy 
nie musiałem tego robić, gdyż byłem w stanie zdobywać dla Chrystusa zgubionych ludzi na całym świecie. Jak? Gdyż 
„wszystko mogę w tym, który mnie umacnia; w Chrystusie”. Dlatego wygrywamy bitwę głoszenia ewangelii na całym 
świecie. Dzisiaj, korzystając z naszej strony internetowej, 1,5 miliona ludzi czyta moje kazania w ponad 221 krajach na 
świecie, w 40-tu językach, gdyż „wszystko mogę w tym, który mnie umacnia; w Chrystusie”. 

Wielebny John Cagan powiedział: „Dr Hymers wie z wieloletniego doświadczenia, że jedynym pewnym 
fundamentem, na którym należy budować życie jest nasza Skała – Pan Chrystus Jezus”.   

Mój syn Robert powiedział: „Niewielu ludzi rozumie mojego ojca, gdyż nie myśli on jak przeciętne osoby. On 
chodzi z Bogiem”. Odnosiłem tryumf w każdej bitwie, którą toczyłem z jednego powodu – „wszystko mogę w tym, 
który mnie umacnia; w Chrystusie”. Dlatego mamy ten zbór. Dlatego, kiedy proszę o powstanie ludzi, którzy zostali 
zbawieni w wyniku mojej służby, wstaje prawie każdy. Tylko dwie osoby zostały zbawione gdzieś indziej.    
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Mój wierny partner i przyjaciel – dr Christopher L. Cagan powiedział: „Dr Hymers to człowiek, który 
potykał się, był zraniony i złamany, ale podnosił się i pokonywał niesamowite przeszkody, aby pokazać ludziom, że 
Jezus Chrystus może pomóc i im”.   

Dr Edi Purwanto powiedział: „Kiedy Bóg jest z człowiekiem, jest on niepokonany”.   
Dr Robert L. Sumner powiedział: „Doceniam i podziwiam człowieka, który jest gotowy stanąć po stronie 

prawdy, wbrew wszelkim przeciwnościom. Robert Leslie Hymers junior jest takim właśnie chrześcijaninem”.   
Dr Kent Philpott powiedział: „Dr Hymers to najlepszy kaznodzieja, jakiego można usłyszeć, prawdziwie 

„starej daty”. Jego przesłanie jest zawsze skupione na Chrystusie”.    
Dr Neal Weaver powiedział: „Dr Hymers to odważny człowiek, mający mocne przekonania i [gotowy] 

walczyć o nie wbrew wszelkim przeciwnościom”.   
Dr Phil Goble powiedział: „...pójdzmy za tym wielkim bohaterskim kaznodzieją, aby walczyć ze 

współczesnym światem niczym gladiator, tak jak on w dobrym boju o wiarę”.   
Dr Christopher L. Cagan powiedział: „Dr R. L. Hymers junior to człowiek, który osiągnął niemożliwe, 

wbrew wszelkim lękom! Wiem to, gdyż pracuję blisko z nim od ponad czterdziestu lat”.   
Egzemplarz mojej autobiografii „Against All Fears” można nabyć za jedyne $10. Napisz do doktora C. L. 

Cagana na adres: P.O. Box 15308, Los Angeles, California 90015. Upewnij się, że na czeku napiszesz słowa: 
„CHRISTMAS LETTER”, aby otrzymać zniżkę $10. Wyślij $10, a otrzymasz historię mojego życia!   

Modlę się, aby Bóg błogosławił Was w okresie świąt Bożego Narodzenia. I niech błogosławi Was również w 
Nowym Roku! Chwała niech będzie Jezusowi Chrystusowi!   

 

 
 

            Dr Hymers z żoną Ileaną, synem Robertem,      
            jego żoną Jin, i dwójką ich dzieci:  
            Hannah i Sarah.  

 
 

       W imieniu Jezusa, 
 
 
 
 
 
 
 
       R. L. Hymers, junior  
       D.Min., Th.D., Litt.D. 
       Filipian 4:13 
 
 
 
 
 

                             

     Rodzina Hymersów z wujem pani Hymers –               Państwo Hymers z doktorem Elmer L. Towns,  
           Francisco Castro, Caroliną, Brianą z Guatemali,            który nauczał w Święto Pracy na konferencji biblijnej. 
      z Erwinem Cuellar i Antione.                  
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