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Brangūs draugai,
Norėčiau, jog šis Kalėdų laiškas būtų linksmesnis. Tačiau būsiu atviras: jau pusantrų metų
bažnyčia patiria siaubingą skilimą.
Jis prasidėjo dar 2017 metais. Bažnyčios vyresnysis diakonas pradėjo slaptus susitikimus su kitu
pastoriumi. Jie abu surengė planą sunaikinti bažnyčią. Jie suplanavo pradėti naują bažnyčią ir iš mūsų
bendruomenės išsivesti kuo daugiau žmonių. Kada apie tai sužinojau, jau buvo per vėlu išvengti
bažnyčios skilimo.
Viskas prasidėjo nuo to, jog nepatenkintas diakonas bandė įvelti mane į ginčą. Kada aš
atsisakiau su juo ginčytis, jis paliko bažnyčią. Jį pasekė kiti. Vyresnysis diakonas į savo interneto
svetainę įkėlė pornografinių nuotraukų, o tada vienas iš „atsiskyrėlių“ tomis nuotraukomis bandė mane
juodinti. Dėl šių įvykių buvo iškviesta ir policija. Vyresnysis diakonas ir jo žmona paliko mūsų
bažnyčią.
Tuo metu kitas bažnyčios diakonas tapo labai akytus. Jis taip pat paliko mūsų bažnyčią, paskui
save kviesdamas išeiti ir kitus mūsų bažnyčios žmones. Kadangi jis daugelį metų buvo mūsų bažnyčios
lyderis, daug žmonių pasekė jį, palikdami mūsų bažnyčią. Iš viso kartu su juo mūsų bažnyčią paliko
daugiau nei pusė tikinčiųjų.
Po šių įvykių mano sveikata labai pablogėjo, todėl aš negalėjau pamokslauti dvejose
sekmadienio pamaldose. Tais sekmadienio rytais pamokslaudavo teologijos seminarijos studentas. Jis
neturėjo pakankamai patirties išstovėti kartu su manimi, kada jo artimiausi draugai paliko bažnyčią. Šių
metų vasario 20 d. šis jaunuolis nutraukė draugystę su manimi. Jis su savo mama paliko mūsų bažnyčią
ir pradėjo lankyti naujųjų evangelikų bažnyčią. To man jau buvo per daug, nes aš laikiau šį jauną
pamokslininką savo artimu draugu. Š. m. vasario 23 d. aš atsistatydinau iš pastoriaus pareigų, ir dr.
Christopheris Caganas tapo naujuoju pastoriumi. Aš buvau paskelbtas pastoriumi emeritu. Tuo metu
buvau per silpnas lankytis pamaldose. Kovo 3 d. dr. Caganas paskelbė apie mano pasitraukimą iš
tarnystės ir pats pasiskelbė pastoriumi. Dr. Caganas yra vienas iškiliausių krikščionių, kuriuos pažįstu
po pastoriaus Wurmbrando. Be jo vadovavimo, mūsų bažnyčia niekada nebūtų atsigavusi.
Nepaisant to, geri dalykai vyko ir toliau. Š. m. sausio 26 d. 41-oji kalba buvo pridėta prie mūsų
puslapio. Tą pačią dieną pasirodė mobiliųjų telefonų iPhone ir Android sistemoms skirta mūsų
programėlė (App). Nuo to laiko tūkstančiai tikinčiųjų visame pasaulyje prisijungė prie mūsų per šią
programėlę. Dėkoju mūsų draugui, kuris tarnauja misionieriumi žydų tautos žmonėms Niujorko mieste.
Tada buvo pridėta 42-oji kalba – pagrindinė Malavio respublikos (Afrikoje) kalba. Vasario 23 d. dr.
Caganas tapo oficialiu bažnyčios pastoriumi, o aš buvau paskelbtas pastoriumi emeritu.
Nereikia nei sakyti – aš buvau silpnas ir pavargęs po šio išbandymo. Dėkoju savo žmonai, kuri
ėjo drauge su manimi per visą šį išbandymą. Nuo vasario 21 d. iki kovo 20 d. mudu su žmona išvykome
į pailginto poilsio atostogas Arizonoje. Kovo 20 d. grįžau pamokslauti sekmadienio vakarais ir mokyti
šeštadienio vakarais.

MŪSŲ SVETAINĖJE WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM JŪS RASITE
TŪKSTANČIUS PAMOKSLŲ VERTIMŲ Į KETURIASDEŠIMT DVEJAS KALBAS.

Mūsų bažnyčios pastatą nutarėme parduoti. Nors š. m. balandžio 14 d. mano 78-ąjį gimtadienį
atšventėme dar senajame pastate. Kovo 7 d. pradėjau mokinystės programą ištikimiems jauniems bažnyčios
žmonėms, naudodamas mokomąją medžiagą „Evangelijos sprogimas“. Gegužės 22-29 dienomis dr.
Caganas mus su žmona nusivežė į San Fransisko apylinkes aplankyti kinų baptistų bažnyčią ir jos nuostabų
pastorių. Mes taip pat susitikome su Mona ir Mike Riley, kuris ilgą laiką pastoriavo bažnyčioje, kurią aš
pradėjau Marino apylinkėje. Mike labai pastiprino mane, ir buvau pakviestas kalbėti jų bažnyčioje 50-ties
metų jubiliejaus proga. Kiti nebuvo man tokie malonūs ir kaltino mane dėl bažnyčios skilimo. Tai sukėlė
man dar daugiau skausmo.
Liepos 28 d. mes šventėme dr. Cagano 66-ąjį gimtadienį. Tą dieną mes paskelbėme, kad mūsų
nauja bažnyčia San Gabrielio slėnyje vadinsis „Geresnė Los Andželo kinų baptistų padangtė“. Mes
įsigijome ten naują pastatą, ir visi dokumentai bus greitai užbaigti tvarkyti.
Liepos pabaigoje mes su žmona p. Hymers išėjome dar vienų nedidelių atostogų prie vandenyno.
Mano žmona Ileana be jokios abejonės yra geriausia pastoriaus žmona visame plačiame pasaulyje. Mes su
sūnumis Robertu ir Leslie trumpam išsiuntėme ją su jos tėvais į Izraelį. Lapkričio 17-ąją aš pradėjau
pamokslų seriją ir pamokslavau du kartus sekmadieniais. Tai buvo pirmas kartas, kada aš po ilgo laiko
fiziškai galėjau pamokslauti per abi sekmadienio pamaldas. Vadovaujant dr. Caganui, po daugelio
pastangų, du jauni vyrai buvo išgelbėti, o taip pat ir keli kinų studentai pradėjo lankyti bažnyčią. Dr.
Caganas pardavė savo namą Los Andželo senamiestyje, ir ieško nusipirkti kitą namą netoli San Gabrielio
bažnyčios pastato. Po kelių mėnesių mes kraustysimės iš seno bažnyčios pastato į naująjį.
Bažnyčios skilimas liovėsi. Prieš kelias dienas Vilties miesto ligoninėje man pasakė, jog pasveikau
nuo vėžio. Mes su dr. Caganu ir mūsų žmonomis šventėme Padėkos dieną mano namuose su mūsų
berniukais, proanūkiais ir dauguma iš jūsų, kurie stovėjote su mumis per šį išbandymų laikotarpį. Mes gerai
praleidome laiką kartu!
Telaimina jus visus Viešpats! Atminkite mus maldoje, mes pradedame naują bažnyčią!
Tebus pašlovintas Jėzus Kristus, mūsų Gelbėtojas!

R. L. Hymers, Jr.
D. Min., Th. D., Litt. D.
Filipiečiams 4, 13

Didžiuojuosi savo šeima. Iš kairės į dešinę:
Wesley, Leslie su kūdikiu Hannah, aš, Ileana
su kūdikiu Sarah, Leslie žmona Jina, Ileanos
mama Linda ir jos brolis Erwin Cuellar.

„Aš tikiu, kad matysiu Viešpaties gerumą
gyvųjų žemėje. Lauk Viešpaties! Būk
drąsus, ir Jis sutvirtins tavo širdį. Lauk, aš
sakau, Viešpaties!“ (Psalmių 27, 13-14)
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