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            Prosinec, 2019 
 
Milý příteli:  
 

Přeji si, abych ti mohl poslat radostnější vánoční dopis. Ale, abych byl pravdivý, tak ti musím 
říci, že v minulém roce a půl jsme prošli opravdu hrozným církevním rozdělením.   

Začalo to několik měsíců před začátkem roku. Náš senior jáhen se začal tajně scházet s jiným 
pastorem. Tito dva vymysleli plán jak zničit naši církev. Tito dva měli plány založit jinou církev a 
stáhnout od nás tolik lidí jak je jen možné. V době, kdy jsem se o tom dozvěděl bylo příliš pozdě, aby se 
dalo zabránit významnému církevnímu rozdělení.   

Začalo to, když se mě nespokojený jáhen pokusil dostat do “pěstního souboje.” Když jsem odmítl 
s ním bojovat, odešel z církve. Brzy následovali další. Předseda jáhnů dal pornografické fotky sebe sama 
na svoji webovou stránku. Jeden z těch “rozdělovačů” se pokusil mě těmito fotkami vydírat a byla 
zapojena i policie. Předseda jáhnů a jeho manželka odešli z naší církve.   

V té době začal být senior jáhen otevřeně aktivní. Opustil naši církev a začal stahovat tak mnoho 
z našich lidí, jak jen bylo možné. Protože senior jáhen byl vedoucím v naší církvi po desetiletí, tak jej 
mnozí lidé následovali a odešli z naší církve. V té době rozdělení byl schopen stáhnout přes polovinu 
našich lidí. 

V této době znovu propukly mé tělesné problémy a nebyl jsem schopen kázat na obou nedělních 
bohoslužbách. O nedělích ráno kázal student semináře. Ale byl příliš nezkušený, aby při mně stál, když 
většina jeho blízkých přátel odešla. Dne 20. února tento mladý muž se mnou přerušil přátelství. On a jeho 
matka odešli z církve a začali chodit do novoevangelikálních církví. To pro mě bylo příliš, protože jsem 
považoval tohoto mladého kazatele za blízkého osobního přítele. Dne 23. února jsem rezignoval na funkci 
pastora a Dr. Christopher Cagan se stal novým pastorem. Stal jsem se emeritním pastorem. Byl jsem příliš 
slabý na to, abych navštěvoval setkání. Dne 3. března Dr. Cagan oznámil můj odchod do důchodu a své 
vlastní jmenování pastorem. Dr. Cagan je nejvzácnějším křesťanem, jakého jsem kdy poznal, pokud 
pominu pastora Wurmbranda. Bez jeho vedení by se naše církev nikdy neuzdravila.   

Ale potom se děly dobré věci. Dne 26. ledna přibyl na naši webovou stránku 41. jazyk. Ten stejný 
den (26. ledna) vyšla naše “apka” na iPhonu a androidu. Od té doby se k nám tisíce lidí po celém světě 
připojilo skrze “apku,” převážně díky příteli, misionáři pro židovské obyvatele New York City. Potom byl 
přidán další 42. jazyk – hlavní jazyk země Malawi v Africe. Dne 23. února se Dr. Cagan stal oficiálním 
pastorem a já jsem byl jmenován pastorem emeritním.   

Není třeba zmiňovat, že jsem byl slabý a nemocný ze všeho tohoto chaosu. Jsem velmi vděčný za 
svoji manželku – která při tom všem při mně stála. Od 27. února do 20. března jsem ji vzal na 
prodlouženou dovolenou do Arizony, aby si odpočinula. Dne 20. března jsem se vrátil, abych kázal o 
nedělích večer a vyučoval na sobotních večerech.   

 
NAŠE WEBOVÁ STRÁNKA NABÍZÍ STOVKY DOSLOVNÝCH KÁZÁNÍ 

VE ČTYŘICETI DVOU JAZYCÍCH NA WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.   
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Tehdy byla naše církevní budova dána k prodeji. Dne 14. dubna byly slaveny mé 78. narozeniny ve 

staré budově. Dne 7. května jsem začal vést učednickou skupinku pro věrné mladé lidi v naší církvi, 
používaje “Evangelism Explosion” jako naši učebnici. Od 22. května do 29. května vzal Dr. Cagan moji 
manželku a mě do oblasti San Francisca, abychom navšívili čínskou baptistickou církev a jejího  dobrého 
pastora. Také jsme se potkali s Mikem a Monou Riley, dlouhodobým pastorem naší církve, která vznikla  
v Marin County. Mike mě velice povzbudil a byl jsem pozván, abych mluvil v jejich církvi při příležitosti 
jejího 50. výročí. Jiní nebyli tak milí, ale obviňovali mě z našeho církevní rozdělení a to mne velice  bolelo.   

Dne 28. července jsme měli velkou párty v naší církvi u příležitosti 66. narozenin Dr. Cagana. Bylo 
tehdy oznámeno, že naše nová církev v údolí Sant Gabriel by se měla jmenovat, “The Chinese Baptist 
Tabernacle of Greater Los Angeles.” (Čínský baptistický svatostánek většího Los Angeles). Zakoupili jsme 
tam novou budovu a svěřenectví bude brzy uzavřeno.  

Pozdě v červenci jsem vzal paní Hymersovou na další krátkou dovolenou na kraji oceánu. Moje 
manželka, Ileana, je nepochybně nejlepší manželka pastora v celém širokém světě. Můj syn Robert Leslie a 
já jsme poslali ji a oba její rodiče do Izraele. Dne 17. listopadu jsem začal sérii kázání o nedělích ráno a 
večer. Bylo to poprvé po dlouhé době, co jsem byl fyzicky schopen kázat na obou nedělních bohoslužbách.  
Pod vedením Dr. Cagana a tvrdou prací byli zachráněni dva mladí muži a několik čínských studentů začalo 
navštěvovat naši církev. Dr. Cagan prodal svůj dům ve městě Los Angeles a hledá jiný dům blíže budově 
Sant Gabriel. V několika dalších málo měsících přestěhujeme naši církev do této nové budovy.   

Vypadá to, že už je po církevním rozdělení. Před několika dny bylo řečeno v City of Hope, že to 
vypadá, že moje rakovina je vyléčena. Dr. Cagan, moje manželka a já jsme slavili Den díkůvzdání v mém 
domě s našimi chlapci a vnoučaty a většinou z těch, kteří s námi stáli v tomto velkém čase zkoušek.  Měli 
jsme společně úžasný čas!   

Kéž Hospodin požehná vám všem! Prosím, pamatujte na modlitby za nás v době, když zakládáme 
novou čínskou církev!   

 
 
 

 
 

Jsem velmi pyšný na svoji rodinu. Zleva do 
prava, Wesley, Leslie s děťátkem Hanou, já, 
Ileana s děťátkem Sárou, Leslieho manželka Jin, 
Ileanina matka Linda a její bratr Erwin Cuellar.        

 

 
 
 
Kéž je Ježíš Kristus náš Spasitel chválen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
R. L. Hymers, ml.,  
D.Min., Th.D., Litt.D. 
Filipským 4:13 
 
 

“Jak bych nevěřil, že budu hledět na 
Hospodinovu dobrotivost v zemi živých. 
Naději slož v Hospodina. Buď rozodný, buď 
udatného srdce, naději slož v Hospodina” 
(Žalm 27:13-14).  
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