The Baptist Tabernacle of Los Angeles
Mailing Address:
P. O. Box 15308
Los Angeles, CA 90015

Dr. Christopher L. Cagan
Pastor

Phone: (213) 744-9999

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

E-mail: rlhymersjr@sbcglobal.net
www.sermonsfortheworld.com
www.baptisttabernacle.com

ທັນວາ 2020
ເພື່ອນທີ່ຮັກ:
ຊາງເປນຄວາມຫຍງຍາກແບບຊາຕານທີ່ພວກເຮົາຕອງປະເຊີນໃນປ

2020!

ປະທານາທິບໍດີຖືກກາວຫາ!

ໄວຣັສໂຄໂຣນາພງສງ! ໄຟໄໝປາໄດທາລາຍປາໄມຂອງເຮົາເປນຈານວນຫລາຍ! ຜຄົນຕິດຕາມພວກຄອມມນິສ
ແລະກາຍເປນຄົນປາເຖື່ອນ ເຜົາເມືອງຕາງໆຂອງພວກ ເຮົາ! ຂາພະເຈົ້າບໍສາມາດຢນເທດສະໜາໄດອີກຕໍໄປ! “

ບາງຄົນ

(ໄດໄປ)ຈາກຄວາມເຊື່ອແລວ ໂດຍຫັນໄປເຊື່ອຟງວິນຍານທີ່ຫລອກລວງ ແລະຟງຄາສອນຂອງພວກຜີປສາດ, ການເວົ້າ
ຕົວະໃນຄວາມໜາຊື່ໃຈຄົດ, ໂດຍໃຈວິນິດໄສຜິດຊອບຊົວດີຂອງພວກເຂົາຖືກນາບລົງດວຍເຫລັກທີ່ຮອນຫລາຍ” (1 ຕີ
ໂມທຽວ 4:1,2)! ແມນແຕສັນຕະປະປາໄດຮັບຮອງສະຫະພາບແຮງງານເພດດຽວກັນ! ເບິ່ງຄືວາທົວໂລກພອມທີ່ຈະ
ແຕກ. ພຣະເຢຊູຊົງກາວວາ:
“ແລະຈະມີໝາຍສາຄັນໃນດວງຕາເວັນ ແລະໃນດວງຈັນ ແລະໃນດວງດາວຕາງໆ ແລະເທິງ
ແຜນດິນກໍມີຄວາມທກຮອນຂອງຊົນຊາດຕາງໆດວຍຄວາມວນວາຍ

ດວຍສຽງຮອງຂອງທະ

ເລ ແລະຄື້ນ , ຈິດໃຈມະນດກໍຈະສະຫລົບໄປຍອນຄວາມຢານ ແລະເພາະສັງຫອນເຖິງເຫດການ
ຊຶ່ງຈະບັງເກີດໃນໂລກ

ເພາະວາ ‘ ບັນດາສິ່ງທີ່ມີອານາດໃນທອງຟາຈະສະເທືອນສະທານໄປ’

ແລະຫລັງຈາກນັ້ນພວກເຂົາຈະເຫັນບດມະນດສະເດັດມາໃນເມກ ພອມດວຍລິດທານພາບ
ແລະສະຫງາລາສີອັນຍິ່ງໃຫຍ ແລະເມື່ອເຫດການເຫລົານີ້ເລີ່ມຈະບັງເກີດຂຶ້ນ ແລວຈົງຢດຕົວ
ແລະເງີຍຫົວຂອງທານຂຶ້ນ ເພາະການໄຖຂອງທານໃກຈະເຖິງແລວ”(ລກາ 21:25-28)
“ແລະທານຈະຖືກທໍລະຍົດຈາກບິດາມານດາ ແລະອາຍນອງ ແລະຍາດຕິພີ່ນອງ ແລະມິດສະຫາຍ
ພວກເຂົາຈະຂາບາງຄົນໃນພວກທານ”(ລກາ 21:16)

ທານສາມາດອານຄາເທດສະໜາຫຼາຍຮອຍເລື່ອງ ແລະບົດຮຽນຕາງໆໃນສີ່ສິບຫາພາສາທີ່
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ພວກເຮົາອານຂໍພຣະຄາພີເຫລົານີ້

ແລະບໍເຫັນວາຕອນນີ້ພວກເຮົາກາລັງອາໄສຢໃນຍກສດທາຍແຫງຄາທານວາຍຂອງພ

ຣະຄາພີໄດແນວໃດ?
ພວກທານເວົ້າວາ“ແຕມັນຄືຊວງເວລາຂອງຄຣິສມາດ”! ໃນເດືອນທັນວາປ 1941 ເຊີດຊີວມາຈາກປະເທດອັງກິດ
ຢທີ່ນຍ
ີ້ ອນຍີ່ປນໄດຖີ້ມລະເບີດທີ່ເພີຮາເບີ ແລະຮິດເລີກາລັງຖີມ
້ ລະເບີດເມືອງລອນດອນຢ, ເຊີດຊີວຢໃນທານຽບຂາວກັບ
ປະທານາທິບໍດແ
ີ ຟຣັງກລິນ ດີຣສເວວ, ເມື່ອປະທານາທິບໍດຈ
ີ ດໄຟຕົ້ນຄຣິສມາດປະຈາຊາດ ເຊີດຊີວກໍເວົາ້ ວາ “ຂໍໃຫພວກ
ເດັກໆມີຄາຄືນທີ່ມວນຊື່ນ ແລະເກມຕາງໆ”
ແຕພວກທານກັບຂາພະເຈົ້າບໍແມນ “ເດັກ”ອີກຕໍໄປ! ນີ້ແມນເວລາທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວາຄວາມຫວັງດຽວຂອງພວກເຮົາ
ວາງລົງໃນເດັກນອຍທີ່ເກີດໃນເບັດເລເຮມ - ແລະວາພວກເຮົາບໍມີຄວາມຫວັງແທນອກຈາກການສະເດັດກັບມາເທື່ອທີ່
ສອງຂອງພຣະເຢຊູໃນຖານະກະສັດເໜືອກະສັດທັງຫຼາຍ ແລະອົງພຣະຜເປນເຈົ້າແຫງຈອມເຈົ້ານາຍທັງຫຼາຍ!
ດົນມາແລວໃນຕົ້ນປ 1950 ພຣະເຈົ້າຊົງມອບຂໍພຣະຄາພີໃຫຂາພະເຈົ້າເຊິ່ງເລິກໆແລວໄດຊວຍຂາພະເຈົ້າໃນຖາ
ນະສິດຍາພິບານໃນຍກແຫງການປະຖີ້ມຄວາມເຊື່ອນີ້.
“ຂາພະເຈົ້າກະທາທກສິ່ງໄດໂດຍພຣະຄຣິດຜຊົງເສີມກາລັງຂາພະເຈົ້າ” (ຟລິບປອຍ 4:13)
ໃນເດືອນເດືອນກມພາວັນທີ 2 ພວກເຮົາໄດສະຫຼອງວັນກດຈີນໃນການນະມັສການຕອນເຊົ້າແລະຕອນແລງ.
ວັນທີ 1 ມີນາ ຄືອາທິດສດທາຍໃນຕຶກເກົາທີ່ຢຖະໜົນໂຮບ, ສາລັບໝົດປ 2020 ພວກເຮົາປະຊຸມກັນຢເຮືອນ
ສອງຫລັງໃນຊວງໄວຣັສໂຄໂຣນາ,

ແຕລະອາທິດຂາພະເຈົ້າໄດບັນທຶກບົດຮຽນເປນວິດໂີ ອຊື່ງໄດເປດຢເຮືອນສອງຫລັງ

ນັ້ນ, ຫລັງຈາກສອນທາງວິດໂີ ອແລວພວກເຮົາກໍກິນເຂົາ້ ແລງ.
ວັນເກີດຄົບຮອບ 79 ປຂອງຂາພະເຈົ້າເກີດຂຶ້ນໃນວັນອາທິດອິສເຕີທີ 12 ເດືອນເມສາ, ພວກເຮົາຍັງໄດ
ສະຫຼອງວັນເກີດເມຍຂອງຂາພະເຈົ້າໃນວັນທີ 16 ເມສາເຊັນກັນ, ຂາພະເຈົ້າເວົາ້ ໄດວາ “ຜຍິງເປນຈານວນຫຼາຍເຮັດຢາງດີ
ເລີດ ແຕເຈົ້າດີເລີດກວາພວກເຂົາທັງໝົດ” (ສພາສິດ 31:29)
ໃນວັນທີ 27 ເດືອນກັນຍາຄຣິສຕະຈັກໄດສະຫຼອງວັນແຕງງານຄົບຮອບ 38 ປຂອງພວກເຮົາ, ເພາະປກາຍນີ້ຂາ
ພະເຈົ້າຕອງເຈັບປວດຈາກໂຣກລໍາໄສທາງລມຊື່ງເຮັດໃຫເປນໄປບໍໄດທີ່ຂາພະເຈົ້າຈະຢນຂຶ້ນແລະເທດສະໜາໄດ, ເປນລັງ
ສີທີ່ຮນແຮງສາລັບມະເຮັງທີ່ທາລາຍເສັ້ນປະສາດທີ່ໂຣກນີ້ນາມາຊື່ງກໍຄືກັບພະຍາດຂອງຄຣອນ.
ຢາງໃດກໍດໃີ ນປດຽວກັນພຣະເຈົ້າຊົງອວຍພຣະພອນວຽກຂອງພວກເຮົາ! ພວກເຮົາ ໄດເພີມ
່ ການສຶກສາພຣະຄາພີ
ເປນຂໍໆ ແລະບົດເທດອີກສາມພາສາໃນເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາທີ່ www.sermonsfortheworld.com, ພວກໄດເພີ່ມພາ
ສາກອງໂຊຊິນ ພາສາທອງຖີ່ນຂອງມຽນມາເປນພາສາທີ 43 ຂອງເຮົາ, ພວກເຮົາຍັງໄດເພີມ
່ ພາສາມາລາຢາແລມອີກພາ
ສາໜຶ່ງຂອງປະເທດອິນເດຍເປນພາສາທີ 44 ຂອງເຮົາ ແລະຈາກນັ້ນກໍເພີ່ມພາສາຊິນຮາລາ ພາສາຂອງປະເທດສີລັງກາ
ເປນພາສາທີ 45 ຂອງພວກເຮົາ.
ຂາພະເຈົ້າໄດຮັບອີເມວອັນອັດສະຈັນແຕລະອາທິດຈາກພວກນັກເທດທົວໂລກບອກພວກເຮົາເຖິງການທີ່ບົດຮຽນ
ແລະຄາເທດສະໜາເຫຼານັ
ົ ນ
້ ໄດຊວຍພວກເຂົາແນວໃດ.
ວັນທີ 7 ເດືອນກໍລະກົດອາຄານເກົາໃນຖະໜົນໂຮບໄດເປດອີກ ຂອບໃຈຫຼາຍກັບວຽກທີ່ລກຊາຍໂຣເບີດຂອງ
ພວກເຮົາໄດເຮັດ.

ທານສາມາດອານຄາເທດສະໜາຫຼາຍຮອຍເລືອ
່ ງ ແລະບົດຮຽນຕາງໆໃນສີສ
່ ບ
ິ ຫາພາສາທີ່
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ໃນວັນທີ
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ເດືອນຕລາທັງຄຣິສຕະຈັກໄດສະເຫຼີມສະຫຼອງຊີວິດຂອງຢຈີນເກຣ
ສໃນການຮັບໃຊຂອງລາວທີ່ຈດ
ັ ຂຶ້ນທີ່ສສານແຫງຊາດຣີເວີໄຊ, ດຣ.ເຄແກນໄດພາພໍຕເກຣສຮັບເຊື່ອພຣະເຢຊູສອງຊົວ
ໂມງກອນທີ່ລາວຈະເສຍຊີວິດຕອນອາຍ 91, ພໍຕເກຣສເປນພໍນາຂອງທອມເຊຍສະມາຊິກໜມທີ່ດຂ
ີ ອງຄຣິສຕະຈັກເຮົາ,
ສອງອາທິດຕໍມາ ດຣ.ເຄແກນ ໄດປະກາດຂາວປະເສີດໃຫໂຊຟເມຍຂອງພໍຕເກຣສ ແລະຕອນນີ້ລາວກໍມີຊີວິດນິຣັນດອນ
ແລວ, ຫວັງວາລາວຈະເປນຄົນທາອິດທີ່ພວກເຮົາບັບຕິສະມາຢສະຖານທີ່ໃໝໃນຊານເກບຣຽວ, ເມຍຂອງຂາພະເຈົ້າໄດ
ຂັບລົດພາຂາພະເຈົາ້ ໄປຮວມງານສົບຂອງເກຣສ, ແລວລາວກໍພາຂາພະເຈົ້າໄປອັອຊນອດບອນທີ່ພວກເຮົາໃຊເວລາສອງ
ວັນພັນຜອນໃກຫາດຊາຍ.
ໃນວັນອາທິດທີ 22 ພະຈິກພວກເຮົາຈະມີງານລຽງວັນຂອບຄນພຣະເຈົ້າທີ່ຈະຈັດຂື້ນຢເຮືອນຂອງດຣ.ເຄແກນໃນ
ອັລແຮມບຣາ.
ຂາພະເຈົ້າຍັງກາລັງເຮັດວຽກຂຽນບົດຮຽນແລະຄາເທດສະໜາ ແລະຊວຍດຣ.ເຄແກນຢ, ອີກສອງສາມອາທິດຂາ
ພະເຈົ້າກໍຈະເຂົ້າສ 81 ປີແຫງຊີວິດ, ຂາພະເຈົ້າຄົງບໍສາມາດສືບຕໍເຮັດວຽກໄດຖາບໍແມນຍອນເມຍທີ່ປະເສີດຂອງຂາພະ
ເຈົ້າເອລີນາ - ແລະຍອນພຣະເຢຊູຜຊື່ງຂາພະເຈົ້າໄດຮັບກາລັງທີ່ຈະໄປຕໍ.
“ຂາພະເຈົ້າກະທາທກສິ່ງໄດໂດຍພຣະຄຣິດຜຊົງເສີມກາລັງຂາພະເຈົ້າ” (ຟລິບປອຍ 4:13)
ນີແ
້ ມນຄາສັນຍາຂອງພຣະເຢຊູ!
ຂາພະເຈົ້າຈະຂໍຈົບຈົດໝາຍສະບັບນີ້ໂດຍການອາງຄາພະຍານຂອງຜຮວມງານ
ຂອງຂາພະເຈົ້າ ດຣ.ຄຣິສໂຕເຟແອວ.ເຄແກນ:
ຫຼາຍປທີ່ຜານມາຂາພະເຈົ້າບໍມີສັນຕິສກເລີຍ, ຂາພະເຈົ້າກາລັງມີຊີວິດເພື່ອຕົນເອງ, ຂາພະ
ເຈົ້າບໍໄດຄິດກຽວກັບພຣະເຈົ້າຫຼືແມນຈະເກີດຂຶ້ນຫລັງຈາກທີ່ຂາພະເຈົ້າຕາຍ, ຂາພະເຈົ້າວາງໃຈ
ຕົວເອງ, ຂາພະເຈົ້າກາລັງແລນໜີ ແລະລີຈ
້ າກພຣະເຈົ້າ, ຂາພະເຈົ້າໄດຄະແນນ ເອ ຢໃນວິທະຍາ
ໄລ ແລະຫາເງີນໄດຫຼາຍໆ ແຕຂາພະເຈົ້າໂດດດຽວ ແລະບໍມີຄວາມສກ.
ຈາກນັ້ນຂາພະເຈົ້າໄດພົບພວກຄຣິສຕຽນບາງຄົນທີ່ດຕ
ີ ໍຂາພະເຈົ້າ,
ຂາພະເຈົ້າຈື່ງເລິ່ມໄປ
ໂບດ, ແຕຂາພະເຈົ້າຍັງຕອງການທີຈ
່ ະມີຊີວິດຕາມທາງຂອງຕົນເອງ, ຄືນໜຶ່ງຂາພະເຈົ້າໄດໄປ
ຮວມປະຊຸມຢໂຮງຮຽນ, ຊາຍໜມຄົນໜື່ງໄດບອກຂາວດີທີ່ສດແກຂາພະເຈົ້າທີ່ຂາພະເຈົາ້ ເຄີຍ
ໄດຍິນມາກອນ - ວາພຣະເຈົ້າຊົງຮັກຂາພະເຈົ້າ ແລະຢາກຈະເອົາຊີວິດນິຣັນດອນໃຫຂາພະເຈົ້າ
ລາວບອກຂາພະເຈົ້າວາຈະຮັບເອົາຊີວິດນິຣັນດອນນັ້ນແນວໃດ,
ໃນຄືນນັ້ນຂາພະເຈົ້າໄດເຊື່ອ
ວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູ, ພຣະອົງຊົງຍົກໂທດບາບຂອງຂາພະເຈົ້າ ແລະມອບຊີວິດຕະຫຼອດເປນນິດ
ໃຫແກຂາພະເຈົ້າ.
ດຽວນີ້ຂາພະເຈົ້າມີສັນຕິສກ, ດຽວນີຂ
້ າພະເຈົ້າມີຊວ
ີ ິດນິຣັນດອນແລວ, ພຣະເຢຊູຊົງຮັກສາ
ຢຽວຢາຂາງໃນຂາພະເຈົ້າ, ພຣະອົງຊົງມອບຄວາມຫວັງ ແລະຄວາມສກໃຫຂາພະເຈົາ້ , ຂາພະ
ເຈົ້າບໍໂດດດຽວອີກຕໍໄປ, ຂາພະເຈົ້າຮດີວາຖາຂາພະເຈົາ້ ຕາຍໃນຄືນນີ້ຂາພະເຈົ້າຈະໄປຢກັບພຣະ
ເຈົ້າໃນສະຫວັນເພາະພຣະເຢຊູໄດມອບຊີວິດນິຣັນໃຫກັບຂາພະເຈົ້າແລວ!
ຂາພະເຈົ້າດີໃຈຫຼາຍທີ່ໄດເຮັດວຽກເພື່ອພຣະເຢຊູ! ຂາພະເຈົາ້ ບໍສາມາດເຮັດໄດໂດຍປາສະຈາກລິດເດດ ແລະພຣະ
ຄນຂອງພຣະອົງ ແລະຖາບໍມີດຣ.ເຄແກນ, ເອລີນາ ແລະລກຊາຍຂອງພວກເຮົາຈອນ ເວສລີ ຜທີ່ຈະຮຽນກຽວກັບການ
ເຮັດໃຫເລືອດອອກ ແລະວິຊາທີກ
່ ຽວຂອງທີ່ວິທະຍາໄລໃນລະດໃບໄມລົນໜານີ້.

ທານສາມາດອານຄາເທດສະໜາຫຼາຍຮອຍເລືອ
່ ງ ແລະບົດຮຽນຕາງໆໃນສີສ
່ ບ
ິ ຫາພາສາທີ່
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ຂໍພຣະເຢຊູອວຍພອນທານ ແລະຄອບຄົວຂອງທານ! ກະລນາອະທິຖານເພື່ອເຄນຟພອດແລະຂາພະເຈົ້າໃນຂະນະທີ່
ພວກເຮົາແກໄຂໜັງສືຂອງເຄນເລື່ອງການຊວຍໃຫລອດຜານທາງພຣະເຢຊູ! ກະລນາອະທິຖານເພື່ອພວກເຮົາໃນຂະນະທີ່
ພວກເຮົາເປດຄຣິສຕະຈັກແບັບຕິດຈີນໃນເມືອງຊານເກບຣຽວ
ຂໍໃຫພຣະຄຣິດໄດຮັບການສັນເສີນເປນນິດ!

ສາສະດາຈານດຣ.ອາ.ແອວ.ໄຮເມີຈເນຍ
D.Min., D.Rel., Th.D., Litt.D.

ດຣ.ໄຮເມີກັບເອລີນາເມຍຂອງເພີ່ນ,ໂຣເບີດລກຊາຍຂອງເພີ່ນ,
ຈິນເມຍຂອງໂຣເບີດກັບລກສາວສອງຄົນຂອງໂຣເບີດຮັນນາ
ແລະຊາຣາ, ຂາພະເຈົ້າກາລັງອະທິຖານຂໍໃຫພວກເຂົາມີລກອີກ
ຄົນໄວໆນີ້.

ຟລິບປອຍ 4:13
“ຜທີ່ຫັນອອກໄປຈາກທາງແຫງຄວາມເຂົ້າໃຈຈະພັກຢ
ໃນບອນປະຊຸມຂອງຄົນຕາຍ”(ສພາສິດ 21:16)

ທານສາມາດອານຄາເທດສະໜາຫຼາຍຮອຍເລືອ
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