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Disyembre, 2018
Minamahal Kong Kaibigan:
“Laban sa Lahat ng Takot” [“Against All Fears”] ay ang kwento ng aking buhay, na inilimbag noong Abril ng taong
ito. Isa sa mga pumuri sa aking aklat ay si Dr. Bob Jones III, na nagsabi na ako ay tulad ng “Lumang Tipang propeta.” Si Dr.
Bill Monroe, dalawang beses na pangulo ng BBFI, ay nagsabing, “Si Hymers ay isang makabagong panahong Daniel.” At si
Dr. Herbert Rawlings, anak ng BBF na patriyarkang si Dr. John Rawlings, ang puno ng Pundasyon ng Rawlings [Rawlings
Foundation], ay tinawag akong, “Isang Amerikanong orihinal! Isang bisyonaryo! Ang Kanyang buhay ay nagpapakita ng
isang pasyon sa gumawa ng pagkakaiba…para sa sanhi ni Kristo.” Sinabing ebanghelistang si Don Boys, Ang “‘Against All
Fears’ ay dapat basahin ng lahat, hindi lamang mga mangangaral. Si Hymers ay isang halimbawa ng lahat…ang Kanyang
kwento ay nagbubuod sa pangangailangan ng panahong ito – katapangan, pangako, at karakter.”
Kapag naririnig ko ang mga tanyag na mga Kristiyanong mga ito na magsalita ng ganoon patungkol sa akin,
nagtataka ako minsan kung paano ito nangyari. Madalas akong magtaka, “Paano ako naging ganoong isang tao?” Maaga sa
aking pangangsiwa, bago pa ako tinawag na mangaral, ibinigay sa akin ng Diyos ang berso ng aking buhay,
“Lahat ng mga bagay ay aking magagawa [sa pamamagitan ni Kristo na]
nagpapalakas sa akin” (Mga Taga Filipo 4:13) – KJV.
Sa loob ng 61 na mga taon natagpuan ko ang pangakong iyan na maging totoo. Sa aking buong buhay nakaharap ako ng
maraming mga pagsubok at mga dagok. Ngunit napanalunan ko ang bawat digmaan dahil lagi akong lubos na sumasalalay kay
Hesu-Kristo. Dahil kay Kristo natagumpayan ko ang mga di pangkaraniwang mga balakid at naging isang inspirasyon sa
milyon-milyong mga tao sa buong mundo. Natagumpayan ko ang bawat digmaan dahil lubos akong sumalalay kay HesuKristo.
Ang mga ito ay mga halimbawa lamang ng mga “malalaking” mga digmaan. Naroon ang pakikipaglaban para sa
pakakawalang pagkakamali ng Bibliya, kung alin ay kinailangan kong tumayo laban sa huwad ng mga pagtuturo sa aking
seminaryo na nagpasama sa mga Kasulatan. Natagumpayan ko ang digmaang iyon dahil sumalalay akong lubos kay Kristo.
Tapos naroon ang digmaan laban sa teribleng lapastangan sa Diyos na pelikula, “Ang Huling Tukso ni Kristo” [“The Last
Temptation of Christ”], isang pelikula na nagpapkita kay Hesus na nakikipagtalik kay Maria Magdalena. Natagumpayan ko
ang digmaang iyon dahil sumalalay akong lubos kay Kristo. Ang “pekeng” balita sa telebisyon at ang mga peryodiko ay
isinumpa akong isang antisemito. Natagumpayan ko ang digmaang iyon, at sa wakas ay napalaya mula sa hatol na iyon, dahil
sumalalay ako kay Hesu-Kristo, at sa Kanyang lamang. Tapos naroon ang digmaan laban sa aborsyon. Si Rev. John Samuel
Cagan ang aking kawani, ay nagsabing, “pinangunahan ni Dr. Hymers ang kanyang simbahan sa isang lubusang
pagkikipaglaban upang isarado ang dawalang klinikang pang-aborsyon. Hindi siya tumigil hanggang sa parehong mga klinika
ay nagsara ng magpakailan man.” Tumayo ako kasama ni Hesus, at napanalunan namin ang digmaang iyon dahil sumalalay
kami kay Kristo. Tapos naroon ang digmaan upang iligtas ang simbahang gusali. Isang malupit at makasalanang tao ang nagalis ng 320 ng aming mga miyembro at halos Nawala ang gusali ng simbahan. Napanalunan naming ang digmaang ito rin,
dahil “Lahat ng mga bagay ay aking magagawa [sa pamamagitan ni Kristo na] nagpapalakas sa akin” [KJV]. Kapag ako ay
nasa mga digmaan tulad nito, nalalaman ko kung anong tamang panig at anong maling panig. Tapos kinukuha ko ang tamang
panig, at lagi akong nananalo dahil “Lahat ng mga bagay ay aking magagawa [sa pamamagitan ni Kristo na] nagpapalakas sa
akin.”
Sa panahong ito, kapag maraming mga pangangaral ay sumusubok na magtayo ng kanilang mga simbahan sa
pamamagitan ng pagnanakaw ng mga miyembro mula sa ibang mga simbahan, hindi ko kinailangang gawin iyan kailan man
dahil nakapagtatagumpay ako ng mga nawawalang mga tao mula sa mundo. Bakit? Dahil “Lahat ng mga bagay ay aking
magagawa [sa pamamagitan ni Kristo na] nagpapalakas sa akin.” Iyan ang dahilan! Iyan ang dahilan kung bakit natagumpayna
naming ang digmaan upang dalhin ang Ebanghelyo sa buong mundo. Ngayon 1.5 milyong mga tao ang nagbabasa ng aking
mga pangaral sa aming websayt sa lampas sa 221 na mga bansa sa mundo, sa 40 na mga wika – dahil “Lahat ng mga bagay ay
aking magagawa [sa pamamagitan ni Kristo na] nagpapalakas sa akin.”
ANG AMING WEBSAYT AY NAG-AALAY NG DAAN-DAANG MGA SALITA-KADA-SALITANG MGA PANGARAL
SA APAT NA PUNG MGA WIKA SA WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.

Sinabi ni Rev. John Cagan, “Alam ni Dr. Hymers sa pamamagitan ng mahabang panahong karanasan na ang nagiisang tiyak na pundasyon kung saan ang buhay ng isa ay itayo ay ang ang Matatag na Bato – ang taong si Kristo-Hesus.”
Sinabi ng aking anak na si Robert, “Kaunting mga tao lamang ang nakaiintindi ng aking ama, dahil hindi siya nagiisip tulad ng karaniwang tao. Naglalakad siya kasama ng Diyos.” Nagtagumpay ako sa bawat digmaan na aking ipinaglaban
dahil sa nag-iisang dahilan – “Lahat ng mga bagay ay aking magagawa [sa pamamagitan ni Kristo na] nagpapalakas sa akin.”
Iyan ang dahilan na mayroon kami ng simbahang ito. Iyan ang dahilan kung bakit, kapag tinanong ko sino ang mga naligtas sa
ilalim ng aking pangangaral na tumayo, halos lahat ay tumayo. Dalawang mga tao lamang ang naligtas kung saan man.
Ang aking tapat na kasama at kaibigang si Dr. Christopher L. Cagan ay nagsabing, “Si Dr. Hymers ay isang taong
nadapa, nabugbog at nasira, upang buhatin ang kanyang sarili at madaig ang malalaking mga balakid upang ipakita sa mga
tao na si Hesu-Kristo ay makatutulong rin sa kanila.”
Sinabi ni Dr. Edi Purwanto, “Kapag ang Diyos ay kasama ng isang tao, hindi iya matatalo.”
Sinabi ni Dr. Robert L. Sumner, “Pinahahalagahan at hinahangaan ko ang isang tao na handang tumayo para sa
katotohanan, kahit na lahat ng kalamangan ay laban sa kanya. Si Robert Leslie Hymers, Jr. ay ang ganyang uri ng
Kristiyano.”
Sinabi ni Dr. Kent Philpott, “Si Dr. Hymers ay ang pinaka mainam na mangangaral na nadinig ng kahit sino sa atin,
isang totoong ‘lumang panahon na tao.’ Ang kanyang tuon ay laging [patungkol] sa mensahe ni Kristo.”
Sinabi ni Dr. Neal Weaver, “Si Dr. Hymers ay isang magiting na tao, na mayroong malakas na mga kumbiksyon, at
[handang] makipaglaban para sa mga kumbiksyon na iyon laban sa lahat ng kalamangan.”
Sinabi ni Dr. Phil Goble, “…sundan ang dakilang tsampiyong mangangaral na ito sa makabagong mundong labanan
upang makipaglaban, tulad niya, ang mainam na pakikipaglaban ng pananampalataya.”
Sinabi ni Dr. Christopher L. Cagan, “Si Dr. R. L. Hymers, Jr. ay isang tao na nakamit ang imposible – laban sa
lahat ng mga takot! Alam ko, dahil nagtrabaho akong malapit sa kanya sa loob ng apat na pung taon.”
Maari kang makakuha ng kopya ng aking awtobiyograpiya, “Laban sa Lahat ng Takot,” [“Against All Fears”] ng
$10.00 lamang. Sumulat kay Dr. C. L. Cagan sa P.O. Box 15308, Los Angeles, California 90015. TIYAKIN NA ISULAT
ANG MGA SALITANG “PASKONG SULAT” [“CHRISTMAS LETTER”] SA IYONG CHEKE AT MAKAKUKUHA
KA NG $10.00 NA DIKWENTA. Magpadala ng $10.00 at makukuha ang kwento ng aking buhay!
Mananalangin ako sa Diyos na pagpalain ka ng Diyos sa panahon ng Pasko. At naway pagpalain ka Niya sa
Bagong Taon rin! Hayaan na si Hesu-Kristo ay mapuri!
Sa Pangalan ni Hesus,

R. L. Hymers, Jr.,
D.Min., Th.D., Litt.D.
Mga Taga Filipo 4:13
Si Dr. Hymers kasama ang kanyang asawang si Ileana, ang
kanyang anak na si Robert, ang asawa ni Robert na si Jin, at
ang dalawang babaeng anak ni Robert sina Hannah at Sarah.

Ang pamilyang Hymers kasama ang tiyo ni Gng. Hymers
si Francisco Castro, Carolina, Briana, bumisita mula sa
Guatemala, sina Erwin Cuellar at Antione.

Sina Dr. at Gng. Hymers kasama si Dr. Elmer L. Towns,
na nagturo noong katapusan ng linggong Araw ng
Pagkakayod Bibliyang pagpupulong.

ANG AMING WEBSAYT AY NAG-AALAY NG DAAN-DAANG MGA SALITA-KADA-SALITANG MGA PANGARAL
SA APAT NA PUNG WIKA SA WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.

