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Desember, 2019
Yth. Saudara:
Saya berharap saya bisa mengirimi Anda surat Natal yang lebih membahagiakan. Tetapi, jujur saja,
saya harus memberi tahu Anda bahwa dalam satu setengah tahun terakhir kami mengalami perpecahan gereja
yang benar-benar mengerikan.
Itu dimulai beberapa bulan sebelum awal tahun lalu. Diakon senior kami mulai mengadakan
pertemuan rahasia dengan pendeta lain. Mereka berdua menyusun rencana untuk menghancurkan gereja kami.
Keduanya membuat rencana untuk memulai gereja baru dan menarik sebanyak mungkin jemaat dari gereja
kami. Pada saat saya mengetahui hal ini, sudah terlambat untuk menghindari perpecahan gereja yang besar.
Itu bermula ketika seorang diaken yang tidak puas berusaha membuat saya menjadi “lawan.” Ketika
saya menolak untuk melawannya, dia meninggalkan gereja. Segera yang lain mengikutinya. Ketua diakon
menempatkan foto-foto pornografi miliknya di situs webnya. Salah satu “pembuat masalah” berusaha
memeras saya dengan foto-foto ini, dan melibatkan polisi. Ketua diaken dan istrinya meninggalkan gereja
kami.
Pada saat ini, diaken senior menjadi aktif secara terbuka. Dia meninggalkan gereja kami dan mulai
menarik sebanyak mungkin jemaat di gereja kami. Karena diaken senior telah menjadi pemimpin di gereja
kami selama beberapa dekade, banyak orang mengikutinya dan meninggalkan gereja kami. Pada saat
perpecahan selesai, dia mampu menarik lebih dari setengah dari jemaat gereja kami.
Kira-kira pada waktu itu saya sedang mengalami kelemahan fisik dan saya tidak dapat berkhotbah di
dua kebaktian Minggu. Seorang mahasiswa seminari yang berkhotbah pada kebanyakan kebaktian Minggu
pagi. Tetapi dia belum berpengalaman untuk berdiri bersama saya ketika sebagian besar teman dekatnya pergi
dalam perpecahan. Pada tanggal 20 Februari, pemuda ini memutuskan persekutuan dengan saya. Dia dan
ibunya meninggalkan gereja dan mulai menghadiri gereja-gereja neo-evangelikal. Ini terlalu berat bagi saya,
karena saya menganggap pengkhotbah muda ini sebagai teman pribadi saya yang sangat dekat. Pada 23
Februari, saya mengundurkan diri sebagai pendeta dan Dr. Christopher Cagan menjadi pendeta baru. Saya
ditunjuk sebagai Pendeta Emeritus. Saya terlalu lemah untuk menghadiri kebaktian-kebaktian yang ada. Pada
3 Maret, Dr. Cagan mengumumkan pensiun saya dan pengangkatannya sendiri sebagai pendeta. Dr. Cagan
adalah orang Kristen terbesar yang pernah saya kenal, selain Pastor Wurmbrand. Tanpa kepemimpinannya
gereja kami tidak akan pernah pulih.
Tetapi hal-hal baik terus terjadi. Pada 26 Januari bahasa ke-41 ditambahkan ke situs web kami. Pada
hari yang sama (26 Januari) “aplikasi” dapat diakses di iPhone dan Android. Sejak itu ribuan orang di seluruh
dunia telah bergabung dengan kami melalui “aplikasi” tersebut, sebagian besar berkat seorang teman, seorang
misionaris untuk orang-orang Yahudi di New York City. Kemudian bahasa kami yang ke-42 ditambahkan –
yaitu bahasa utama Malawi di Afrika. Pada 23 Februari, Dr. Cagan menjadi pendeta resmi dan saya diangkat
sebagai Pendeta Emeritus.
Tidak perlu dikatakan, saya lemah dan sakit dari semua kekacauan ini. Saya sangat berterima kasih
kepada istri saya - yang berdiri bersama saya melalui semua ini. Dari 27 Februari hingga 20 Maret saya
membawanya berlibur panjang ke Arizona untuk istirahat. Pada tanggal 20 Maret, saya kembali untuk
berkhotbah pada hari Minggu malam dan mengajar pada hari Sabtu malam.
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Sejak saat itu gedung gereja kami dijual. Pada tanggal 14 April, ulang tahun saya yang ke 78
dirayakan di gedung lama. Pada tanggal 7 Mei saya memulai kelompok pemuridan untuk orang-orang
muda yang setia di gereja kami, menggunakan buku “Ledakan Penginjilan” sebagai buku pelajaran kami.
Dari 22 Mei hingga 29 Mei, Dr. Cagan membawa saya dan istri saya ke daerah San Francisco untuk
mengunjungi gereja Baptis Tionghoa dan pendeta yang baik. Kami juga bertemu dengan Mike dan Mona
Riley, pendeta lama di gereja yang saya mulai di Marin County. Mike memberi saya banyak dorongan, dan
saya diundang untuk berbicara di gereja mereka pada ulang tahun gerejanya yang ke-50. Yang lain tidak
begitu baik, tetapi menyalahkan saya atas perpecahan gereja kami, membuat saya semakin sakit.
Pada tanggal 28 Juli kami mengadakan pesta besar di gereja kami untuk ulang tahun ke-66 Dr.
Cagan. Diumumkan kemudian bahwa gereja baru kami di San Gabriel Valley akan dinamai, “The Chinese
Baptist Tabernacle of Greater Los Angeles.” Kami telah membeli sebuah gedung baru di sana dan yang
lama akan segera ditutup.
Pada akhir Juli, saya mengajak Ny. Hymers untuk liburan singkat lainnya ke Oceanside. Istri saya,
Ileana, tidak diragukan lagi adalah istri pendeta terbaik di seluruh dunia. Putra saya Robert Leslie dan saya
mengirimnya dan kedua orangtuanya ke Israel. Pada 17 November saya memulai serangkaian khotbah pada
hari Minggu pagi dan sore. Ini adalah pertama kalinya saya secara fisik dapat berkhotbah di dua kebaktian
Minggu sejak tidak bisa melakukannya untuk waktu yang lama. Di bawah kepemimpinan dan kerja keras
Dr. Cagan, dua pria muda telah diselamatkan, dan beberapa mahasiswa Tionghoa telah mulai menghadiri
gereja kami. Dr. Cagan telah menjual rumahnya di pusat kota Los Angeles, dan mencari rumah lain yang
lebih dekat dengan gedung San Gabriel. Kami akan memindahkan gereja kami ke gedung baru dalam
beberapa bulan mendatang.
Perpecahan gereja tampaknya sudah berakhir. Saya diberitahu beberapa hari yang lalu, di City of
Hope, bahwa kanker saya tampaknya sembuh. Dr. Cagan, istri saya dan saya merayakan Thanksgiving di
rumah saya bersama anak-anak lelaki dan cucu-cucu kami, dan sebagian besar dari mereka yang berdiri
bersama kami dalam masa pencobaan yang hebat ini. Kami bersenang-senang bersama!
Kiranya Tuhan memberkati Anda semua! Mohon untuk berdoa bagi kami saat kami memulai
gereja Tionghoa ini!

Kiranya Yesus Kristus Juruselamat kita dimuliakan!

R. L. Hymers, Jr.,
D.Min., Th.D., Litt.D.
Filipi 4:13
Saya sangat bangga dengan keluarga saya. Dari kiri
ke kanan, Wesley, Leslie dengan si kecil Hannah,
saya sendiri, Ileana dengan si kecil Sarah, Jin
istrinya Leslie, Linda ibunya Ileana dan Erwin
Cuellar kakaknya.

“Sesungguhnya, aku percaya akan melihat
kebaikan TUHAN di negeri orang-orang yang
hidup! Nantikanlah TUHAN! Kuatkanlah dan
teguhkanlah hatimu! Ya, nantikanlah TUHAN!”
(Mazmur 27:13-14).
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