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             ธนัวาคม 2016 
 
สวสัดีเพ่ือนๆ 
 

กิจกรรมหลกัในคริสตจกัรของเราในปีนีค้ือการฟืน้ฟท่ีูพระเจ้าประทานลงมาแก่เราเหมือนอยา่งสมยัก่อน 
ตอนนัน้ครอบครัวของผมและผมอยูใ่นช่วงวนัหยดุพกัผอ่นในแคนคนูประเทศเม็กซิโก 
ผมใช้เวลาหนึง่วนัในห้องพกัท่ีโรงแรมอา่นหนงัสอืเก่ียวกบัการฟืน้ฟบูนเกาะลอิูสนอกชายฝ่ังทางตอนเหนือของสกอตแลนด์ซึง่เกิดขึน้ระห
วา่งปี 1949 และ 1953 จิตวิญญาณของตวัผมเองไดรั่บการฟืน้ฟจูากการอา่นนีด้้วย 
ผมเร่ิมอธิษฐานหนกัขอพระเจ้าทรงสง่การฟืน้ฟลูงมายงัคริสตจกัรของเรา 
ตอนท่ีเรากลบัมาแล้วผมได้ประกาศเป็นเวลาสามวนัและก็หวงัวา่จะมีคนหนุม่สาวหลายคนมารับความรอด 
แตก่ารฟืน้ฟใูหญ่มาอยา่งกระทนัหนัในช่วงฤดรู้อนหลงัจากนัน้ เกิดขึน่ในเย็นวนัพฤหสับด ี 27 สงิหาคม 
ผมเคยขอให้อนชุนหนุม่สาวของเราทอ่งจําอิสยาห์ 64: 1-3 "โอ ถ้าหากวา่พระองค์จะทรงแหวกฟ้าสวรรค์เสด็จลงมาได้หนอ ... " (อิสยาห์ 
64: 1) มีอนชุนสามคนทอ่งคําพดูเหลา่นัน้ได้ ทนัใดนัน้ชายหนุม่คนหนึง่กระโดดลงไปท่ีเท้าของเขาและกรีดร้อง "ฉนั หลงหายไป!" 
เขาคกุเขา่ลงพร้อมกบัอ้างปากค้างและร้องไห้ มนัดเูหมือน เป็นการออกจากสถานใดสถานท่ีหนึง่ 
เพราะวา่สิง่ท่ีเกิดขึน้ในคืนนัน้แม้แตร้่องเพลงก็ยงัไมม่ ี
นัน่คือท่ีเกิดขึน้การประชมุสองสามครัง้ในเดือนมกราคมและสงิหาคมท่ีพระเจ้าทรงเสด็จลงมา และ 22 
คนหนุม่สาวท่ีถกูบมารับความรอดและอีก 14 คนได้รับการฟืน้ฟแูละเต็มไปด้วยพระวิญญาณ 
ผมได้เห็นสามการฟืน้ฟท่ีูมีประสทิธิภาพในเมืองอ่ืน ๆ ด้วย ท่ีมีประสทิธิภาพมากผิดปกติและ เทา่ท่ีผมรู้ไมอ่าจเห็นในทกุวนันีอี้ก 
แตก่ารฟืน้ฟนีูเ้ป็นครัง้แรกท่ีพระเจ้าได้สง่มายงัคริสตจกัรของเราใน 42 ปีท่ีผา่นมา 
เราได้อธิษฐานเพ่ือให้เทพระวิญญาณของพระเจ้าลงมาในทกุปีท่ีแล้วพระองค์ก็ทรงตอบคําอธิษฐานของเรา 
แตเ่พียงไมก่ี่คืนนัน้อยา่งน้อยก็ม ี 36 คนมารับเช่ือและ 22 คนในนัน้ได้รับความรอด - สว่น 14 คนอื่น ๆ 
ได้รับเช่ือและได้รับการฟืน้ฟใูห้มีชีวิตใหม ่  เร่ืองนีเ้กิดขึน้ขณะท่ีผมเทศน์อีกครัง้ในพระธรรมอิสยาห์ 64: 1-3 
และในแตล่ะคืนนัน้ผู้คนร้องเพลงเก่ียวการฟืน้ฟไูปๆมาๆอยูอ่ยา่งนัน้ " พระผู้ช่วยทรงเติมวิสยัทศัน์ของข้าฯให้เต็ม 
ขอให้ข้าฯได้เห็นพระเยซใูนวนันี ้ แม้วา่จะผา่นหบุเขาพระองค์ก็ยงัทรงนํา สง่าราศีของพระองค์ ทรงล้อมข้าฯไว้ 
พระผู้ ช่วยทรงเติมวิสยัทศัน์ของข้าฯให้เต็ม พระเจ้า ขอสง่าราศีของพระองค์สอ่งผา่นทางจิตวิญญาณของข้าฯ 
เติมวิสยัทศัน์ของข้าฯทัง้หมด เพ่ือจะเห็นความ บริสทุธ์ิของพระองค์สะท้อนในตวัข้าฯ" (“Fill All My Vision,” Avis B. Christiansen, 
1895-1985).   หลายครัง้ในการฟืน้ฟนูัน้ก็มรมารมาร้องเหมือนสงิโตคําราม 
แตท่กุครัง้ท่ีเราอธิษฐานมนัได้ออกหา่งและพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จกลบัมาและนําคนมายงัพระคริสต์   
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เพียงไมก่ี่วนัเหลา่นัน้ทําให้เราได้รับประสบการณ์เก่ียวศาสนาคริสต์ท่ีมีชีวิตอยู่ และผู้ ท่ียงัอยูใ่นปัจจบุนันีจ้ะไมมี่วนัลืมเหตกุารณ์ในวนันัน้ 
ในทา่มกลางคนทัง้หมดนีมี้ชายหนุ่มสองคนยอมจํานนท่ีจะรับการหลอ่หลอม 
หนึง่ในนัน้คือลกูชายของคนท่ีช่วยแปลเป็นภาษาจีนของเราคือ โนอาห์ ซอง สว่นอีกคนหนึง่คือ ลกูชายของ ดร. คาเกน ท่ีมีอาย ุ23 ปีคือ 
จอห์น ซามเูอล คาเกน ท่ีเพิ่งจบการศกึษาจากมหาวิทยาลยัคอล์ระดบัปริญญาตรีด้านความยติุธรรมทางอาญา 
พวกเขาทัง้สองเป็นนกัเทศน์ท่ีโดดเดน่มาก เม่ือจอห์นเทศนาครัง้แรก ฟังแล้วเหมือนเขาเทศน์มานานกว่าย่ีสบิปี 
และโนอาห์ยงัสามารถเลือกเพลงท่ีเหมาะสมแลแทศนาได้อยา่งดีไปมาอยา่งนัน้ในรูปแบบของ ดร. จอห์น ซองและ ดร. จอห์น อาไรซ์ 
เหลือเช่ือมาก! ขอบคณุพระเจ้าสําหรับชายหนุ่มเหลา่นี!้ 
จอห์นจะเข้ารับการศกึษาตอ่ท่ีโรงเรียนพระคริสตธรรมทลับอตแหง่มหาวิทยาลยัไบโอลา ซึง่จะเร่ิมต้นในเดือนมกราคมนี ้
แม้วา่เขาจะเทศนาได้เพียงแคส่ามหรือส่ีเดือน เขาก็ได้รับเชิญให้ไปเทศน์ท่ีๆประชมุคอลเลค็ในภาคเหนือของอินเดีย 
สาธารณรัฐโดมินิกนัและภาคใต้ของอินเดีย ผมเช่ือวา่เขาจะไปเทศนาทัว่โลกและเป็นหนึง่ในนกัประกาศท่ีย่ิงใหญ่ในตวรรษท่ีย่ีสบิเอด็นี ้
หากคณุต้องการท่ีจะอา่นบทเทศน์ของจอห์นหรือของโนอาห์ให้ไปอา่นได้ท่ีเวบ็ไซต์ของเราท่ี www.sermonsfortheworld.com 
ในช่วงกลางของหน้าสีดําซึง่จะมีปุ่ มซึง่บอกวา่เป็น "บทเทศนาในภาษาองักฤษ" หรือ “บทเทศนาในภาษาไทย” 
และเวลาคลิกท่ีน่ีคณุก็จะเหน็หน้าท่ีเป็นภาษาของคณุด้วย ถ้ามีปุ่ มบนหน้าเวบ็สําหรับภาษาของคณุคลกิท่ีปุ่ มนัน้ได้เลย 
ถ้าคลกิทางด้านนัน้จะเหน็บทเทศน์ท่ีเป็นของ ดร. ไฮเมอร์ส หรือของ จอห์น ซามเูอล คาเกน หรือของ โนอาห์ ซอง 
หรือนกัเทศน์คนอ่ืนๆท่ีมาเทศนาในโบสถ์ของเรา หากมีไมมี่ปุ่ มบนหน้าเวบ็ท่ีแสดงหรือบง่บอกถงึภาษาของคณุ 
ให้เล่ือนลงรายการและคณุจะเหน็วา่มีบทเทศนามากมายท่ีคณุจะๆด้พพระพรได้ท่ีนัน่  
อยา่งท่ีสองสิง่ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีเกิดขึน้ในปีนีคื้อการเกิดของหลานคนแรกของเราท่ีช่ือ ฮนันาห์ คิม ไฮเมอร์ส เธอเกิดเม่ือวนัท่ี 30 
มีนาคมเป็นลกูสาวของลกูชายของเราท่ีช่ือ โรเบิร์ตเลสล่ี ไฮเมอร์ส III และภรรยาท่ีน่ารักของเขาท่ีช่ือ จิน 
ฮนันาห์เป็นทารกท่ีสวยและน่ารักและสามารถยืนขึน้และเกือบเดินได้แล้ว 

ผมเคยกลา่วแก่ภรรยาของผม ไอลีน่า และพาแมข่องเธอลนิดาพร้อมกบัจิน 
เลสล่ีและเวสลีย์ไปท่ีเมืองแคนคนูให้ไปเลน่บนชายหาดท่ีนัน่ในเดือนมกราคม 
เรามีช่วงเวลาท่ีดีๆถงึแม้วา่ผมรู้สกึดีไมค่อ่ยสบายเพราะการรักษาโรคมะเร็งท่ีตอ่เน่ือง 
โดยวิธีการนีเ้องดเูหมือนวา่โรคมะเร็งจะอยูภ่ายใต้การควบคมุและบางทีอาจจะหายไปก็ได้ เวลาเทา่นัน้ท่ีจะบง่บอกได้ 
แตผ่มได้สญูเสียนํา้หนกัไปถงึ 22 ปอนด์ และน่ีเป็นสิง่ท่ีดี 

หากมองไปท่ี "ข่าวด้านอ่ืนๆ" ท่ีเกิดขึน้ในปีนี ้โรส เชนโนล์  - ควินน์เสียชีวิตเม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ด้วยอาย ุ97 ปี เดวิด รอสตนั 
โรลนัด์ รัสมสุ และแดนนี โธมสั เทศนาและร้องเพลงในช่วงอีสเตอร์และงานฉลองครบรอบวนัเกิดของผมด้วยอาย ุ 75 ปืในวนัท่ี 12 
เมษายน และตามด้วยฉลองวนัเกิดนาง ไฮเมอร์ส ม่ือวนัท่ี 16 เดือนเมษายนและพอ่ของเธอ ราฟาเอล คลูลาร์ ผู้ มีอาย ุ 85 
ปีบินมาเย่ียมพวกเราและอยูก่บัเราระยะหนึง่ 

สิง่ใหญ่ท่ีเกิดขึน้ตอ่มาคือ 
พระเจ้าแสดงให้ผมเหน็วา่มนัเป็นเวลาท่ีจะทําให้มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญับางอยา่งในคริสตจกัรของเรา 
เราได้เพิ่มมคันายกสามคนอยา่งเช่น โนอาห์ ซอง แจ็ค แงน ยินซีและอาโรน จอห์น คาเกน เทศนาครัง้แรกวนัท่ี 10 กรกฎาคมและโนอาห์ 
ซอง เทศน์ในวนัท่ี 17 นกัเทศน์ทัง้สองคนนีล้้วนดีมากๆ - อยา่งไมน่่าเช่ือ! วนัท่ี 31 กรกฏาคม ทิโมธี ชาน และลาร่า เอสโก เข้าพิธีวิวาห์ 
วนัท่ี 21 สงิหาคม ปีเตอร์ส ตีเฟ่น แงน ครอดมา 

การฟืน้ฟใูนสว่นท่ีสองนัน้เร่ิมต้นในวนัพฤหสับดีท่ี 27 เราพบสิง่พิเศษในการประชมุนี ้
เม่ือเราอธิษฐานอยา่งระมดัระวงัและอธิษฐานอยา่งตอ่เน่ืองตอ่พระเจ้าทรงสถิตกบัเรา 



แตเ่วลาเราขาดการอธิษฐานพระองค์ก็จากเราไปและไมมี่อะไรเกิดขึน้ ดงันัน้น่ีเป็นประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเรา 
แม้วา่ผมเคยได้เหน็สามการฟืน้ฟท่ีูสําคญัแหง่ครัง้แรกมีประมาณส่ีพนัคนเข้ามาท่ีคริสตจกัรจีน ท่ีๆผมเคยเป็นสมาชิก 

ดร. โอนีล ผู้ อํานวยการของมหาวิทยาลยัแบ๊บติสลยุเซียนา 
เคยมาเย่ียมและอยูก่บัเราในช่วงท่ีเรามีการประชมุสมัมนาพระคมัภีร์ในวนัหยดุสดุสปัดาห์ของวนัแรงงาน วนัท่ี 19 พฤศจิกายนเวสลีย์ 
ไฮเมอร์ส คริสติน เหงียน จอร์ เมนวาร์ เซทซโูก ซาบาลากา และเวอเจล นิกเกอล์ ได้รับบพัติศมา และวนัเดียวกนันี ้ จอห์น ซามเูอล 
คาเกน ได้รับใบอนญุาตจากคริสตจกัรของเราให้เทศนาได้ สว่นวนัรุ่งขึน้เรามีสถานท่ีจดัเลีย้งขอบคณุพระเจ้าพร้อมกบั รอน คลาร์ก 
ท่ีเลน่ไวโอลนิและเจฟฟ์ เมอร์ เลน่เปียโน ตามเวลาท่ีเรามี! สดุท้ายเดฟ ชกุ ร้องเพลงในงานจดัเลีย้งคริสมาสต์เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 

พระเจ้าทรงเปิดประตใูห้เราเพ่ือเพิ่มภาษาท่ี 34 คือภาษาเนปาล 
คนของประเทศเนปาลตอนนีส้ามารถอา่นบทเทศนาของผมในทกุสปัดาห์ เนปาลเป็นประทศท่ีๆคนขดัสนมากมาก 
เพราะเหตขุองแผน่ดินไหวเม่ือสองปีท่ีผา่นมา และเรามีความยินดีท่ีได้สามารถเพิ่มภาษาอยา่งประเทศเลก็ ๆ 
นีซ้ึง่อยูล๋กึในเทือกเขาหิมาลยัลงในรายการบทเทศนาในภาษาตา่งๆของเรา 
ตอนนีบ้ทเทศนาของผมเกือบทัง้หมดจะถกูแปลออกเป็นทัง้หมดใน 34 ภาษาในรูปแบบต้นฉบบั 
บทเทศนาทัง้หมดจะถกูบนัทกึด้วยอปุกรณ์กล้องโทรทศัน์ท่ีมีคณุภาพและการออกอากาศไปทัว่โลกบน YouTube 
และในเวบ็ไซต์ของเราในสามภาษาเช่นจีนกลางภาษาสเปนและองักฤษ 

ผมเองมีปัญหาด้านสขุภาพเพราะวยัก็แก่ขึน้เร่ือยๆ ผมไมส่ามารถเลน่เบสบอลมากเหมือนท่ีผา่นมา 
แตผ่มเองไมไ่ด้เสียหายอะไรมากมาย! นัน่คือสิง่เดียวท่ีขาดไป!!! 
ภรรยาของผมก็ไปเย่ียมทกุคนในคริสตจกัรของเราท่ีไมส่ามารถมาทานอาหารค่ําในวนัขอบคณุพระเจ้า 
เรามีช่วงเวลาดีๆกบัเหตกุารณ์เหลา่นี ้

เราหวงัวา่องค์พระเยซจูะทรงอวยพระพรให้กบัครอบครัวของคณุเน่ืองในโอกาสเทศกาลคริสตมาสของปีนี ้
ขอพระเจ้าทรงอวยพรทกุๆทา่น!  
 
 

ในพระนามพระเยซ ู

           
      

  
      
 
 
 
 
 
 
อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จเูนียร์   
D.Min., Th.D., Litt.D. 
ฟิลิปปิ  4:13 
 
 
 
 
 
 
    

คร้ังหน่ึงนักเทศน์ทุกคนต่างกใ็ช้บทเทศนาเหล่าน้ี 
กรุณาคลกิที่น่ีเพ่ือไปอ่านบทเทศนาของผมเผ่ือมีบางบทจะสา
มารถช่วยคุณได้ น่ีแหละคือเป้าหมาย มีนักเทศน์ประมาณ 
120,000 คนใน 216 ประเทศที่เข้าไปอ่านบทเทศน์ของผม 
และกส็ามารถช่วยคนเหล่าน้ันด้วยในปีน้ี ไปที่        ดร. ไฮเมอร์ส และ ไอลีนา พร้อมกบัหลานสาวฮนันา      

      ตอนเกิดได้ประมาณส่ีชัว่โมง    WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.   



                                                                               
            ดร. ไฮเมอร์สกบัจอห์น ซามูเอล คาเกน (ซา้ย) และ                                                   ดร. ไฮเมอร์ส และ จอห์น คาเกน ตอนท่ีท่านรับ 
           โนอาห์ ซอง (ขวา) ทั้งสองยอมถวายตวัท่ีจะประกาศ                                                 ใบอนุญาตใหเ้ทศนาได ้
           ข่าวประเสริฐและไปเรียนพระคมัภีร์ 
 

                                                               
 

                   อดีลา เมนจีวารับบพัติสมาตอนอาย ุ87                                                          ดร. ไฮเมอร์ส กาํลงัใหบ้พัติสมาท่าน เวอเจล นิกเกลล ์ 
โดย ดร. ไฮเมอร์ส                         

 

                      
            

         ดร. และนางไฮเมอร์ส ฉลองครบรอบแตง่งาน 34ปี                                 ราฟาเอล คลูลา (ฃ้าย) เลสล่ี ไฮเมอร์ส จิน ไฮเมอร์ส ดร. ไฮเมอร์ส 
                                                                                                    นาง ดร. ไฮเมอร์ส กบัทารกฮนันา นายและนางจอห์นน่ี คิม  
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      นายและนาง เจมส์ รูป หลอ่นเป็นนกัเลน่ออร์เกนท่ีโบสถ์                                                  ดร. ไฮเมอร์สกบันาง โรส เชนโนลต์ คอูิน 
 

                         
 

           ศจ. มารก์ บคัเลย์ กบั ดร.และนาง ไฮเมอร์ส                                         ดร. ชานประกอบพิธีแตง่งานให้กบัลกูชายของทา่นท่ีช่ือ ทิโมธี  
               ตอนช่วงฉลองตอนรับปีใหม ่                                     และ ลารา เอสโคบาร์            
 

                                         
 

     ดร.และนาง ไฮเมอร์สกบัแม่ของนางไฮเมอร์สท่ีช่ือลนิดา                                 (จากซ้าย)   ดร. ไฮเมอร์ส กบัทารกฮนันา นางไฮเมอร์ส เลสล่ี  
      เลสล่ีและเวสเลย์ และจิน ไฮเมอร์ส                                                                 และจิน ไฮเมอร์ส                                                                                  
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