The Baptist Tabernacle of Los Angeles
1329 South Hope Street, L.A. Civic Center

Dr. R. L. Hymers, Jr.
Senior Pastor

Mailing Address:
P. O. Box 15308
Los Angeles, CA 90015

Dr. Christopher L. Cagan
Associate Pastor

Phone: (213) 744-9999
E-mail: rlhymersjr@sbcglobal.net

Dr. Kreighton L. Chan
Assistant Pastor

www.sermonsfortheworld.com
www.baptisttabernacle.com

ธันวาคม 2016
สวัสดีเพื่อนๆ
กิจกรรมหลักในคริ สตจักรของเราในปี นี ้คือการฟื น้ ฟูที่พระเจ้ าประทานลงมาแก่เราเหมือนอย่างสมัยก่อน
ตอนนันครอบครั
้
วของผมและผมอยูใ่ นช่วงวันหยุดพักผ่อนในแคนคูนประเทศเม็กซิโก
ผมใช้ เวลาหนึง่ วันในห้ องพักที่โรงแรมอ่านหนังสือเกี่ยวกับการฟื น้ ฟูบนเกาะลูอิสนอกชายฝั่ งทางตอนเหนือของสกอตแลนด์ซงึ่ เกิดขึ ้นระห
ว่างปี
1949
และ
1953
จิตวิญญาณของตัวผมเองได่รับการฟื น้ ฟูจากการอ่านนี ้ด้ วย
ผมเริ่ มอธิษฐานหนักขอพระเจ้ าทรงส่งการฟื น้ ฟูลงมายังคริสตจักรของเรา
ตอนที่เรากลับมาแล้ วผมได้ ประกาศเป็ นเวลาสามวันและก็หวังว่าจะมีคนหนุม่ สาวหลายคนมารับความรอด
แต่การฟื น้ ฟูใหญ่มาอย่างกระทันหันในช่วงฤดูร้อนหลังจากนัน้
เกิดขึน่ ในเย็นวันพฤหัสบดี
27
สิงหาคม
ผมเคยขอให้ อนุชนหนุม่ สาวของเราท่องจําอิสยาห์ 64: 1-3 "โอ ถ้ าหากว่าพระองค์จะทรงแหวกฟ้ าสวรรค์เสด็จลงมาได้ หนอ ... " (อิสยาห์
64: 1) มีอนุชนสามคนท่องคําพูดเหล่านันได้
้ ทันใดนันชายหนุ
้
ม่ คนหนึง่ กระโดดลงไปที่เท้ าของเขาและกรี ดร้ อง "ฉัน หลงหายไป!"
เขาคุกเข่าลงพร้ อมกับอ้ างปากค้ างและร้ องไห้ มันดูเหมือน
เป็ นการออกจากสถานใดสถานที่หนึง่
เพราะว่าสิง่ ที่เกิดขึ ้นในคืนนันแม้
้ แต่ร้องเพลงก็ยงั ไม่มี
นัน่ คือที่เกิดขึ ้นการประชุมสองสามครัง้ ในเดือนมกราคมและสิงหาคมที่พระเจ้ าทรงเสด็จลงมา
และ
22
คนหนุม่ สาวที่ถกู บมารับความรอดและอีก
14
คนได้ รับการฟื น้ ฟูและเต็มไปด้ วยพระวิญญาณ
ผมได้ เห็นสามการฟื น้ ฟูที่มีประสิทธิภาพในเมืองอื่น ๆ ด้ วย ที่มีประสิทธิภาพมากผิดปกติและ เท่าที่ผมรู้ไม่อาจเห็นในทุกวันนี ้อีก
แต่การฟื น้ ฟูนี ้เป็ นครัง้ แรกที่พระเจ้ าได้ สง่ มายังคริ สตจักรของเราใน
42
ปี ที่ผา่ นมา
เราได้ อธิษฐานเพื่อให้ เทพระวิญญาณของพระเจ้ าลงมาในทุกปี ที่แล้ วพระองค์ก็ทรงตอบคําอธิษฐานของเรา
แต่เพียงไม่กี่คืนนันอย่
้ างน้ อยก็มี 36 คนมารับเชื่อและ 22 คนในนันได้
้ รับความรอด ส่วน 14 คนอื่น ๆ
ได้ รับเชื่อและได้ รับการฟื น้ ฟูให้ มีชีวิตใหม่
เรื่ องนี ้เกิดขึ ้นขณะที่ผมเทศน์อีกครัง้ ในพระธรรมอิสยาห์
64:
1-3
และในแต่ละคืนนันผู
้ ้ คนร้ องเพลงเกี่ยวการฟื น้ ฟูไปๆมาๆอยูอ่ ย่างนัน้ "
พระผู้ช่วยทรงเติมวิสยั ทัศน์ของข้ าฯให้ เต็ม
ขอให้ ข้าฯได้ เห็นพระเยซูในวันนี ้
แม้ วา่ จะผ่านหุบเขาพระองค์ก็ยงั ทรงนํา สง่าราศีของพระองค์
ทรงล้ อมข้ าฯไว้
พระผู้ช่วยทรงเติมวิสยั ทัศน์ของข้ าฯให้ เต็ม พระเจ้ า
ขอสง่าราศีของพระองค์สอ่ งผ่านทางจิตวิญญาณของข้ าฯ
เติมวิสยั ทัศน์ของข้ าฯทังหมด
้
เพื่อจะเห็นความ บริ สทุ ธิ์ของพระองค์สะท้ อนในตัวข้ าฯ" (“Fill All My Vision,” Avis B. Christiansen,
1895-1985).
หลายครัง้ ในการฟื น้ ฟูนนก็
ั ้ มรมารมาร้ องเหมือนสิงโตคําราม
แต่ทกุ ครัง้ ที่เราอธิษฐานมันได้ ออกห่างและพระวิญญาณของพระเจ้ าเสด็จกลับมาและนําคนมายังพระคริ สต์

เพียงไม่กี่วนั เหล่านันทํ
้ าให้ เราได้ รับประสบการณ์เกี่ยวศาสนาคริ สต์ที่มีชีวิตอยู่ และผู้ที่ยงั อยูใ่ นปั จจุบนั นี ้จะไม่มีวนั ลืมเหตุการณ์ในวันนัน้
ในท่ามกลางคนทังหมดนี
้
้มีชายหนุ่มสองคนยอมจํานนที่จะรับการหล่อหลอม
หนึง่ ในนันคื
้ อลูกชายของคนที่ช่วยแปลเป็ นภาษาจีนของเราคือ โนอาห์ ซอง ส่วนอีกคนหนึง่ คือ ลูกชายของ ดร. คาเกน ที่มีอายุ 23 ปี คือ
จอห์น
ซามูเอล
คาเกน
ที่เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอล์ระดับปริ ญญาตรี ด้านความยุติธรรมทางอาญา
พวกเขาทังสองเป็
้
นนักเทศน์ท่ีโดดเด่นมาก
เมื่อจอห์นเทศนาครัง้ แรก
ฟั งแล้ วเหมือนเขาเทศน์มานานกว่ายี่สบิ ปี
และโนอาห์ยงั สามารถเลือกเพลงที่เหมาะสมแลแทศนาได้ อย่างดีไปมาอย่างนันในรู
้ ปแบบของ ดร. จอห์น ซองและ ดร. จอห์น อาไรซ์
เหลือเชื่อมาก!
ขอบคุณพระเจ้ าสําหรับชายหนุ่มเหล่านี ้!
จอห์นจะเข้ ารับการศึกษาต่อที่โรงเรี ยนพระคริสตธรรมทัลบอตแห่งมหาวิทยาลัยไบโอลา
ซึง่ จะเริ่มต้ นในเดือนมกราคมนี ้
แม้ วา่ เขาจะเทศนาได้ เพียงแค่สามหรื อสี่เดือน
เขาก็ได้ รับเชิญให้ ไปเทศน์ที่ๆประชุมคอลเล็คในภาคเหนือของอินเดีย
สาธารณรัฐโดมินิกนั และภาคใต้ ของอินเดีย ผมเชื่อว่าเขาจะไปเทศนาทัว่ โลกและเป็ นหนึง่ ในนักประกาศที่ยิ่งใหญ่ในตวรรษที่ยี่สบิ เอ็ดนี ้
หากคุณต้ องการที่จะอ่านบทเทศน์ของจอห์นหรื อของโนอาห์ให้ ไปอ่านได้ ที่เว็บไซต์ของเราที่
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ในช่วงกลางของหน้ าสีดําซึง่ จะมีปมซึ
ุ่ ง่ บอกว่าเป็ น
"บทเทศนาในภาษาอังกฤษ"
หรื อ
“บทเทศนาในภาษาไทย”
และเวลาคลิกที่นี่คณ
ุ ก็จะเห็นหน้ าที่เป็ นภาษาของคุณด้ วย
ถ้ ามีปมบนหน้
ุ่
าเว็บสําหรับภาษาของคุณคลิกที่ปมนั
ุ่ นได้
้ เลย
ถ้ าคลิกทางด้ านนันจะเห็
้
นบทเทศน์ที่เป็ นของ ดร. ไฮเมอร์ ส หรื อของ จอห์น ซามูเอล คาเกน หรื อของ โนอาห์ ซอง
หรื อนักเทศน์คนอื่นๆที่มาเทศนาในโบสถ์ของเรา
หากมีไม่มีปมบนหน้
ุ่
าเว็บที่แสดงหรื อบ่งบอกถึงภาษาของคุณ
ให้ เลื่อนลงรายการและคุณจะเห็นว่ามีบทเทศนามากมายที่คณ
ุ จะๆด้ พพระพรได้ ที่นนั่
อย่างที่สองสิง่ ที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ ้นในปี นี ้คือการเกิดของหลานคนแรกของเราที่ชื่อ ฮันนาห์ คิม ไฮเมอร์ ส เธอเกิดเมื่อวันที่ 30
มีนาคมเป็ นลูกสาวของลูกชายของเราที่ชื่อ
โรเบิร์ตเลสลี่
ไฮเมอร์ ส
III
และภรรยาที่น่ารักของเขาที่ชื่อ
จิน
ฮันนาห์เป็ นทารกที่สวยและน่ารักและสามารถยืนขึ ้นและเกือบเดินได้ แล้ ว
ผมเคยกล่าวแก่ภรรยาของผม
ไอลีน่า
และพาแม่ของเธอลินดาพร้ อมกับจิน
เลสลี่และเวสลีย์ไปที่เมืองแคนคูนให้ ไปเล่นบนชายหาดที่นนั่ ในเดือนมกราคม
เรามีช่วงเวลาที่ดีๆถึงแม้ วา่ ผมรู้สกึ ดีไม่คอ่ ยสบายเพราะการรักษาโรคมะเร็งที่ตอ่ เนื่อง
โดยวิธีการนี ้เองดูเหมือนว่าโรคมะเร็งจะอยูภ่ ายใต้ การควบคุมและบางทีอาจจะหายไปก็ได้
เวลาเท่านันที
้ ่จะบ่งบอกได้
แต่ผมได้ สญ
ู เสียนํ ้าหนักไปถึง 22 ปอนด์ และนี่เป็ นสิง่ ที่ดี
หากมองไปที่ "ข่าวด้ านอื่นๆ" ที่เกิดขึ ้นในปี นี ้ โรส เชนโนล์ - ควินน์เสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ด้วยอายุ 97 ปี เดวิด รอสตัน
โรลันด์ รัสมุส และแดนนี โธมัส เทศนาและร้ องเพลงในช่วงอีสเตอร์ และงานฉลองครบรอบวันเกิดของผมด้ วยอายุ 75 ปื ในวันที่ 12
เมษายน และตามด้ วยฉลองวันเกิดนาง ไฮเมอร์ ส มื่อวันที่ 16 เดือนเมษายนและพ่อของเธอ ราฟาเอล คูลลาร์ ผู้มีอายุ 85
ปี บินมาเยี่ยมพวกเราและอยูก่ บั เราระยะหนึง่
สิง่ ใหญ่ที่เกิดขึ ้นต่อมาคือ
พระเจ้ าแสดงให้ ผมเห็นว่ามันเป็ นเวลาที่จะทําให้ มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญบางอย่างในคริสตจักรของเรา
เราได้ เพิ่มมัคนายกสามคนอย่างเช่น โนอาห์ ซอง แจ็ค แงน ยินซีและอาโรน จอห์น คาเกน เทศนาครัง้ แรกวันที่ 10 กรกฎาคมและโนอาห์
ซอง เทศน์ในวันที่ 17 นักเทศน์ทงสองคนนี
ั้
้ล้ วนดีมากๆ - อย่างไม่น่าเชื่อ! วันที่ 31 กรกฏาคม ทิโมธี ชาน และลาร่า เอสโก เข้ าพิธีวิวาห์
วันที่ 21 สิงหาคม ปี เตอร์ ส ตีเฟ่ น แงน ครอดมา
การฟื น้ ฟูในส่วนที่สองนันเริ
้ ่ มต้ นในวันพฤหัสบดีที่
27
เราพบสิง่ พิเศษในการประชุมนี ้
เมื่อเราอธิษฐานอย่างระมัดระวังและอธิษฐานอย่างต่อเนื่องต่อพระเจ้ าทรงสถิตกับเรา

แต่เวลาเราขาดการอธิษฐานพระองค์ก็จากเราไปและไม่มีอะไรเกิดขึ ้น
ดังนันนี
้ ่เป็ นประสบการณ์การเรี ยนรู้สําหรับเรา
แม้ วา่ ผมเคยได้ เห็นสามการฟื น้ ฟูที่สําคัญแห่งครัง้ แรกมีประมาณสี่พนั คนเข้ ามาที่คริสตจักรจีน ที่ๆผมเคยเป็ นสมาชิก
ดร.
โอนีล
ผู้อํานวยการของมหาวิทยาลัยแบ๊ บติสลุยเซียนา
เคยมาเยี่ยมและอยูก่ บั เราในช่วงที่เรามีการประชุมสัมมนาพระคัมภีร์ในวันหยุดสุดสัปดาห์ของวันแรงงาน วันที่ 19 พฤศจิกายนเวสลีย์
ไฮเมอร์ ส คริ สติน เหงียน จอร์ เมนวาร์ เซทซูโก ซาบาลากา และเวอเจล นิกเกอล์ ได้ รับบัพติศมา และวันเดียวกันนี ้ จอห์น ซามูเอล
คาเกน ได้ รับใบอนุญาตจากคริสตจักรของเราให้ เทศนาได้ ส่วนวันรุ่งขึ ้นเรามีสถานที่จดั เลี ้ยงขอบคุณพระเจ้ าพร้ อมกับ รอน คลาร์ ก
ที่เล่นไวโอลินและเจฟฟ์ เมอร์ เล่นเปี ยโน ตามเวลาที่เรามี! สุดท้ ายเดฟ ชุก ร้ องเพลงในงานจัดเลี ้ยงคริสมาสต์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม
พระเจ้ าทรงเปิ ดประตูให้ เราเพื่อเพิ่มภาษาที่
34
คือภาษาเนปาล
คนของประเทศเนปาลตอนนี ้สามารถอ่านบทเทศนาของผมในทุกสัปดาห์
เนปาลเป็ นประทศที่ๆคนขัดสนมากมาก
เพราะเหตุของแผ่นดินไหวเมื่อสองปี ที่ผา่ นมา
และเรามีความยินดีที่ได้ สามารถเพิ่มภาษาอย่างประเทศเล็ก
ๆ
นี ้ซึง่ อยูล๋ กึ ในเทือกเขาหิมาลัยลงในรายการบทเทศนาในภาษาต่างๆของเรา
ตอนนี ้บทเทศนาของผมเกือบทังหมดจะถู
้
กแปลออกเป็ นทังหมดใน
้
34
ภาษาในรูปแบบต้ นฉบับ
บทเทศนาทังหมดจะถู
้
กบันทึกด้ วยอุปกรณ์กล้ องโทรทัศน์ที่มีคณ
ุ ภาพและการออกอากาศไปทัว่ โลกบน
YouTube
และในเว็บไซต์ของเราในสามภาษาเช่นจีนกลางภาษาสเปนและอังกฤษ
ผมเองมีปัญหาด้ านสุขภาพเพราะวัยก็แก่ขึ ้นเรื่ อยๆ
ผมไม่สามารถเล่นเบสบอลมากเหมือนที่ผา่ นมา
แต่ผมเองไม่ได้ เสียหายอะไรมากมาย!
นัน่ คือสิง่ เดียวที่ขาดไป!!!
ภรรยาของผมก็ไปเยี่ยมทุกคนในคริสตจักรของเราที่ไม่สามารถมาทานอาหารคํ่าในวันขอบคุณพระเจ้ า
เรามีช่วงเวลาดีๆกับเหตุการณ์เหล่านี ้
เราหวังว่าองค์พระเยซูจะทรงอวยพระพรให้ กบั ครอบครัวของคุณเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสตมาสของปี นี ้
ขอพระเจ้ าทรงอวยพรทุกๆท่าน!
ในพระนามพระเยซู

อาร์ เอล ไฮเมอร์ ส จูเนียร์
D.Min., Th.D., Litt.D.
ฟิ ลิปปิ 4:13

ดร. ไฮเมอร์ส และ ไอลีนา พร้อมกับหลานสาวฮันนา
ตอนเกิดได้ ประมาณสี่ ชวั่ โมง

ครั้ งหนึ่งนักเทศน์ ทุกคนต่ างก็ใช้ บทเทศนาเหล่ านี้
กรุ ณาคลิกที่น่ีเพื่อไปอ่ านบทเทศนาของผมเผื่อมีบางบทจะสา
มารถช่ วยคุณได้ นี่แหละคือเป้าหมาย มีนักเทศน์ ประมาณ
120,000 คนใน 216 ประเทศที่เข้ าไปอ่ านบทเทศน์ ของผม
และก็สามารถช่ วยคนเหล่ านั้นด้ วยในปี นี้ ไปที่
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.

ดร. ไฮเมอร์สกับจอห์น ซามูเอล คาเกน (ซ้าย) และ
โนอาห์ ซอง (ขวา) ทั้งสองยอมถวายตัวที่จะประกาศ
ข่าวประเสริ ฐและไปเรี ยนพระคัมภีร์

ดร. ไฮเมอร์ส และ จอห์น คาเกน ตอนที่ท่านรับ
ใบอนุญาตให้เทศนาได้

อดีลา เมนจีวารับบัพติสมาตอนอายุ 87
โดย ดร. ไฮเมอร์ ส

ดร. ไฮเมอร์ส กําลังให้บพั ติสมาท่าน เวอเจล นิกเกลล์

ดร. และนางไฮเมอร์ ส ฉลองครบรอบแต่งงาน 34ปี

ราฟาเอล คูลลา (ฃ้ าย) เลสลี่ ไฮเมอร์ ส จิน ไฮเมอร์ ส ดร. ไฮเมอร์ ส
นาง ดร. ไฮเมอร์ ส กับทารกฮันนา นายและนางจอห์นนี่ คิม

ปดูเว็บไซต์ คริสตจักรของเราที่ WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM.
บทเทศนาของเราเป็ นในรูปแบบต้ นฉบับและอยู่ในสามสิ บสี่ ภาษาที่
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.

นายและนาง เจมส์ รูป หล่อนเป็ นนักเล่นออร์ เกนที่โบสถ์

ดร. ไฮเมอร์ สกับนาง โรส เชนโนลต์ คูอิน

ศจ. มารก์ บัคเลย์ กับ ดร.และนาง ไฮเมอร์ ส
ตอนช่วงฉลองตอนรับปี ใหม่

ดร. ชานประกอบพิธีแต่งงานให้ กบั ลูกชายของท่านที่ชื่อ ทิโมธี
และ ลารา เอสโคบาร์

ดร.และนาง ไฮเมอร์ สกับแม่ของนางไฮเมอร์ สที่ชื่อลินดา
เลสลี่และเวสเลย์ และจิน ไฮเมอร์ ส

(จากซ้ าย) ดร. ไฮเมอร์ ส กับทารกฮันนา นางไฮเมอร์ ส เลสลี่
และจิน ไฮเมอร์ ส

ไปดูเว็บไซต์ คริสตจักรของเราที่ WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM.
บทเทศนาของเราเป็ นในรูปแบบต้ นฉบับและอยู่ในสามสิ บสี่ ภาษาที่
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.

