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Grudzień 2019
Drodzy Przyjaciele!
Chciałbym, aby ten bożonarodzeniowy list był szczęśliwszy. Niestety, muszę przyznać, że w
ciągu ostatniego półtora roku doświadczyliśmy bardzo smutnego podziału naszego zboru.
Zaczęło się to w ubiegłym roku. Starszy diakon zaczął tajne spotkania z innym pastorem. Obaj
wymyślili plan zniszczenia naszego zboru. Ich plan polegał na tym, by zacząć nowy kościół, pociągając
za sobą jak największą liczbę ludzi z naszego zboru. Kiedy to odkryłem, było już za późno, aby
zapobiec wielkiemu podziałowi kościoła.
Zaczęło się, gdy niezadowolony diakon chciał bić się ze mną na pięści. Kiedy nie zgodziłem
się, odszedł z kościoła. Wkrótce dołączyli do niego inni. Przewodniczący diakonów umieścił swoje
zdjęcia pornograficzne na swojej stronie internetowej. Jedna z osób zaangażowanych w podział
próbowała mnie szantażować tymi zdjęciami, aż musieliśmy wezwać policję. Przewodniczący
diakonów i jego żona odeszli z naszego kościoła.
W tym samym czasie ten starszy diakon zaczął działać otwarcie. Odszedł z naszego zboru i
starał się pociągnąć za sobą tylu ludzi, ilu to tylko było możliwe. Ponieważ przez wiele lat był
przywódcą w naszym kościele, dużo ludzi poszło za nim, opuszczając naszą społeczność. Ostatecznie,
gdy doszło do podziału, był on w stanie pociągnąć za sobą ponad połowę ludzi z naszego kościoła.
W tamtym okresie moje problemy zdrowotne pogorszyły się i nie byłem w stanie zwiastować w
niedzielę. Student z seminarium głosił kazania rano. Jednak miał za mało doświadczenia, aby pozostać
przy mnie, gdy większość jego bliskich przyjaciół odeszła w wyniku podziału. 20 lutego ten młody
człowiek zerwał społeczność ze mną. Odszedł z naszego zboru ze swoją matką i zaczął uczęszczać do
nowo ewangelicznych kościołów. Było to zbyt wiele dla mnie, gdyż uważałem tego młodego
kaznodzieję za bliskiego przyjaciela. 23 lutego złożyłem rezygnację z funkcji pastora, a zadanie to
przejął doktor Christopher Cagan, stając się naszym nowym pastorem, a ja emerytowanym. Byłem zbyt
słaby, by przychodzić na nabożeństwa. 3 marca dr Cagan ogłosił, że przeszedłem na emeryturę i że
wyznaczony został na pastora. Dr Cagan i pastor Wurmbrand to najwspanialsi chrześcijanie, jakich
kiedykolwiek znałem. Bez jego przywództwa nasz zbór nigdy nie podniósłby się.
Ale po tym miały miejsce i dobrze rzeczy. 26 stycznia dodaliśmy kolejny - 41 język na naszą
stronę internetową. Tego samego dnia dodaliśmy naszą aplikację na iPhone i Android. Od tamtej pory
tysiące ludzi na całym świecie dołączyło do nas używając tej aplikacji, głównie dzięki naszemu
przyjacielowi – misjonarzowi wśród Żydów w Nowym Jorku. Później dodany został główny język z
Malawi, w Afryce - już 42. 23 lutego dr Cagan został oficjalnie pastorem naszego zboru, a ja pastorem
emerytowanym.
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Nie muszę nawet pisać, że byłem chory i osłabiony, tym co się stało. Jestem bardzo wdzięczny
mojej żonie, która trwała przy mnie cały czas. Między 27 lutego a 20 marca przebywałem z żoną na
odpoczynku w Arizonie. 20 marca powróciłem do zwiastowania wieczorami w niedziele i soboty.
Nasz budynek zborowy wystawiliśmy na sprzedaż. W kwietniu świętowaliśmy w nim moje 78
urodziny, a 7 maja zaczęliśmy prowadzić grupę uczniostwa dla wiernych młodych ludzi „Evangelism
Explosion”. Między 22 a 29 maja zostałem zaproszony z żoną przez doktora Cagana w okolice San
Francisco, aby odwiedzić chiński kościół baptystyczny i jego pastora. Spotkaliśmy się tam również z
wieloletnim pastorem zboru, który założyłem w Marin County. Mike był dla mnie wielką zachętą i
zaproszono mnie do usługi w ich zborze z okazji 50-tej rocznicy. Jednak inni ludzie nie byli tak życzliwi,
obwiniając mnie za podział kościoła, co jeszcze bardziej mnie zraniło.
28 lipca urządziliśmy wielkie przyjęcie w zborze z okazji 66 rocznicy urodzin doktora Cagana.
Ogłoszono też, że nasz nowy zbór w dolinie San Gabriel nazwany zostanie „The Chinese Baptist
Tabernacle of Greater Los Angeles”. Kupiliśmy tam nowy budynek i niedługo zakończone zostaną
wszystkie formalności.
Pod koniec lipca zabrałem moją żonę Ileanę na krótkie wakacje nad ocean. Bez wątpienia jest ona
najlepszą żoną pastora na całym świecie. Razem z synem Robertem Leslie zorganizowaliśmy dla niej i jej
rodziców wyjazd do Izraela. 17 listopada zacząłem serię kazań w niedzielę rano i wieczorem. Wówczas po
raz pierwszy od długiego czasu byłem fizycznie w stanie zwiastować na obu niedzielnych nabożeństwach.
Pod przywództwem doktora Cagana i dzięki jego ciężkiej pracy nawróciło się dwóch młodych mężczyzn, a
kilku chińskich studentów zaczęło przychodzic do zboru. Dr Cagan sprzedał swój dom w Los Angeles, aby
zamieszkać bliżej San Gabriel. W następnych miesiącach przeniesiemy nasz zbór do nowego budynku.
Podział kościoła wydaje się już być za nami. Kilka dni temu w City of Hope usłyszałem, że
wygląda na to, iż zostałem wyleczony z nowotworu. Dr Cagan dołączył do nas, gdy z żoną, synami i
wnukami obchodziliśmy Święto Dziękczynienia w naszym domu, a razem z nami byli też ci, którzy
pozostali przy nas w czasie tej wielkiej próby. Mieliśmy wspaniały czas razem!
Niech Pan Was błogosławi! Pamiętajcie nas w modlitwach, gdy zakładać będziemy chiński zbór!
Chwała Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi!

R. L. Hymers, Junior,
D.Min., Th.D., Litt.D.
List do Filipian 4:13

Jestem bardzo dumny z mojej rodziny. Od lewej:
Wesley, Leslie i Hannah, ja, Ileana i mała Sarah,
Jin – żona Lesliego, mama Ileany – Linda i jej
brat Erwin Cuellar.

“Zniechęciłbym się, gdybym nie wierzył, że
będę oglądał dobroć Pana w ziemi żyjących.
Oczekuj Pana, bądź dzielny, a on umocni
twoje serce; oczekuj więc Pana” (Psalm
27:13-14).
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