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ธันวาคม, 2020
สวัสดีเพือน ๆ :
ในยุคปี 2020 นีซาตาครอสอยูท่ ไหนแล้
ี
ว! ประธานาธิบดีถกู ฟ้อง! โคโรนาไวรัสพุง่ เรือย ๆ ! ไฟป่ าทําลายป่ าของเราไปมากมาย!
ผู้คนติดตามคอมมิวนิสต์และบ้ าคลังเผาบ้ านเผาเมืองของเรา!
ตัวผมเองก็ไม่สามารถทีจะยืนเทศน์ได้ อีกต่อไป! “
บางคน (
จากไป)
จากความเชือโดยให้ ความสําคัญกับวิญญาณทีล่อลวงและหลักคําสอนของมาร
การพูดจาก็อยูก่ บั ความหน้ าซือใจคด
มีความรู้สกึ ผิดชอบชัวดีด้วยเหล็กร้ อน” ( 1 ทิโมธี 4: 1, 2)! แม้ แต่สมเด็จพระสันตะปาปายังรับรองสหภาพแรงงานเพศเดียวกัน!
ดูเหมือนโลกทังใบพร้ อมทีจะระเบิด พระเยซูตรัสว่า
“และจะมีบรรดาหมายสําคัญในดวงอาทิตย์
และในดวงจันทร์
และในดวงดาวทังหลาย
และบนแผ่นดินโลกจะมีความทุกข์ร้อนของประชาชาติตา่ ง
ๆ
พร้ อมกับความงงงวย
ทะเลและคลืนทังหลายทีคํารามใจของคนทังหลายทีทําให้ พวกเขาหมดสินเรี ยวแรงเพราะความกลัว
และเพราะสังหรณ์ถึงสิงเหล่านันซึงจะบังเกิดขึนบนแผ่นดินโลก
ด้ วยว่า
บรรดาสิงทีมีอํานาจทีอยูใ่ นฟ้าสวรรค์จะถูกเขย่าให้ สะเทือน’และเมือนันเขาทังหลายจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆ
ก้ อนหนึง
ด้ วยฤทธานุภาพและสง่าราศีอนั ยิงใหญ่และเมือสิงเหล่านีเริ มจะบังเกิดขึนนัน
แล้ วจงมองขึน
และเงยศีรษะของพวกท่านขึนเถิด ด้ วยว่าการไถ่ของพวกท่านใกล้ เข้ ามาแล้ ว” (ลูกา 21:25-28)
“และท่านทังหลายจะถูกทรยศโดยทังบิดามารดา
และพีน้ อง
และพวกญาติ
และพวกเขาจะเป็ นเหตุให้ บางคนในพวกท่านถูกประหารชีวิต” (ลูกา 21:16)

และมิตรสหายทังหลาย

เราจะอ่านข้ อความเหล่านีอย่างไรและเพือไม่เห็นว่าตอนนีเรามีชีวิตอยูใ่ นยุคสุดท้ ายตามคําพยากรณ์ในพระคัมภีร์?
คุณพูดว่า!
“แต่ถึงเวลาคริสต์มาสแล้ ว”
ในเดือนธันวาคมปี
1941
เชอร์ ชิลล์มาทีนีจากอังกฤษ
เพราะตอนนันญีปุ่ นทิงระเบิดทีเมืองเพิร์ลฮาร์ เบอร์ และฮิตเลอร์ ทิงระเบิดทีลอนดอน เชอร์ ชิลล์อยูใ่ นทําเนียบขาวกับประธานาธิบดีแฟรงกลินดี รูสเวลต์
ตอนทีประธานาธิบดีเปิ ดไฟทีต้ นคริสต์มาสประจําชาตินนั เชอร์ ชิลล์ กล่าวว่า “ขอให้ เด็ก ๆ มีความสนุกสนานและเล่นเกมในคําคืนนี”
แต่คณ
ุ และผมไม่ใช่ " เด็ก" อีกต่อไป! นีเป็ นเวลาทีจะตระหนักว่าความหวังเดียวของเรานันอยูก่ บั ทารกน้ อยทีเกิดในเมืองเบธเลเฮม และเราไม่มีความหวังทีแท้ จริง แต่ในการเสด็จมาครังทีสองของพระเยซูในฐานะกษัตริย์ผ้ อู ยูเ่ หนือกษัตริย์ทงหลายและพระเจ้
ั
าเหนือพระเจ้ าทังหลาย!
นานมาแล้ วในปี 1950 พระเจ้ าประทานข้ อพระคัมภีร์หนึงช่วยให้ ผมเข้ าใจลึกซึงในฐานะศิษยาภิบาลในยุคแห่งการละทิงความเชือเหล่านี
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“ข้ าพเจ้ ากระทําทุกสิงได้ โดยทางพระคริ สต์ผ้ ทู รงเสริ มกําลังข้ าพเจ้ า” (ฟิ ลิปปี 4:13)
วันที 2 กุมภาพันธ์เราฉลองตรุษจีนในช่วงเช้ าและเย็น
วันที 1 มีนาคมเป็ นวันอาทิตย์สดุ ท้ ายของเราทีนมัสการในอาคารเก่าบนถนน โฮป สตริ ตต์
ในช่วงทีเหลือของปี (2020)
เรามีการพบปะในบ้ าน
2
หลังเนืองจากไวรัสโคโรนา
ในแต่ละสัปดาห์นนผมก็
ั
บนั ทึกบทเรี ยนเป็ นวิดีโออยู่ในบ้ านสองหลังนัน
หลังจากมีการบันทึกวิดีโอเสร็ จเราก็รับประทานอาหารเย็น
วันเกิดครบรอบ 79 ปี ของผมตรงกับวันอาทิตย์อสี เตอร์ ที 12 เมษายนเรายังมีการฉลองวันเกิดของมิสซิสไฮเมอร์ สในวันที 16 เมษายน
ตอนนันผมได้ กล่าวว่า “ลูกสาวหลายคนทําดีอย่างมีคุณธรรม แต่คณ
ุ ทําได้ ดีทสุี ดทังหมด” (สุภาษิต 31:29)
ในวันที
27
กันยายนคริสตจักรของเรามีการฉลองครบรอบแต่งงาน
38
ปี ของเรา
ในปี ทีผ่านมาผมก็ป่วยเป็ นโรคลําไส้
ซึงทําให้ ผมไม่สามารถยืนขึนเทศนาได้ เพราะมีสาเหตุเกิดการฉายรังสีทีรุนแรงสําหรับมะเร็ งทีทําลายเส้ นประสาททีนํามาสู่โรคนีซึงก็เหมือนกับโรคนี
และในปี เดียวกันนี
พระเจ้ าทรงอวยพรพันธกิจของเรามากมาย!
เราได้ เพิมอีกอีกสามภาษาลงในเว็บไซต์ของเราที
www.sermonsfortheworld.com
เราได้ เพิมภาษาโซชินซึงเป็ นภาษาท้ องถินของเมียนมาร์
(พม่า)
เป็ นภาษาที
43
ของเรา
นอกจากนีเรายังเพิมมาลายาลัมซึงเป็ นอีกภาษาหนึงของอินเดียเป็ นภาษาที
44
ของเรา
จากนันเราก็เพิมภาษาสิงหลซึงเป็ นภาษาของศรีลงั กาเป็ นภาษาที 45 ของเรา
ผมเองก็ได้ รับอีเมลทียอดเยียมทุกสัปดาห์จากนักเทศน์ทวโลกเพื
ั
อบอกเราว่าบทเรี ยนและคําเทศนาเหล่านันช่วยพวกเขาได้ มากเพียงใด
เมือวันที 7 กรกฎาคม ได้ ทําการเปิ ดอาคารเก่าของเราบนโฮป สตริ ตต์ ขอบคุณมากสําหรับงานที โรเบิรต์ ลูกชายของเราได้ ทํา
ในวันที
13
ตุลาคมคริ สตจักรทังหมดได้ เฉลิมฉลองชีวิตของยูจีนเกรซในงานรับใช้ ของเขาทีสุสานแห่งชาติริเวอร์ ไซด์
ดร.
คาแกนนํามิสเตอร์ เกรซมาเชือพระเยซูเมือสองสามชัวโมงก่อนทีเขาจะจากไปด้ วยวัย
91
ปี
คุณเกรซเป็ นพ่อเลียงของทอมเซียซึงเป็ นสมาชิกอนุชนทีดีในคริ สตจักร
สองสามสัปดาห์ต่อมา
ดร.
คาแกนได้ นาํ ประกาศพระกิตติคณ
ุ แก่โซฟี ภรรยาของมิสเตอร์ เกรซและตอนนีเธอได้ รับชีวิตนิรันดร์ แล้ ว
หวังว่าเธอจะเป็ นคนแรกทีเราบัพติศมาในสถานทีใหม่ในซานกาบรี เอล
มิสซิสไฮเมอร์ สได้ ขบั รถไปริ เวอร์ ไซด์เพือร่วมพิธีศพของมิสเตอร์ เกรซ
จากนันเธอก็ขบั รถพาผมไปทีโอซนาร์ ด และเราก็ใช้ เวลาสองสามวันพักผ่อนใกล้ ชายหาดทีนัน
ในวันที 22 พฤศจิกายน (วันอาทิตย์) เรามีงานเลียงวันขอบคุณพระเจ้ าซึงจัดขึนทีบ้ านของ ดร. คาแกน ในเมือง เอลฮัมบรา
ผมยังคงทํางานเขียนบทเรียนและเตรี ยมคําเทศนาและช่วย
ดร.
คาแกน
อีกไม่กีสัปดาห์ผมจะเข้ าสูว่ ยั
81
ปี แล้ ว
ผมไม่สามารถทํางานต่อไปได้ ถ้าหากไม่มเี พือภรรยาทีดีอย่างเอลลีนา - และเพือพระเยซูคริ สต์ทีผมได้ รับพระพรมากมาย
“ข้ าพเจ้ ากระทําทุกสิงได้ โดยทางพระคริสต์ผ้ ทู รงเสริ มกําลังข้ าพเจ้ า” (ฟิ ลปิ ปี 4:13)
นีคือพระสัญญาของพระคริสต์! ผมจะจบการเขียนจดหมายฉบับบนีโดยอ้ างอิงคําพูดของ ดร. คริสโตเฟอร์ คาแกน เพือร่วมงานของผม
หลายปี ก่อนนันผมไม่มคี วามสุขเลย
ผมมีชวี ิตอยู่เพือตัวเอง
ผมไม่ได้ คิดถึงพระเจ้ าหรือคิดว่าจะเกิดอะไรขึนเมือผมตาย ผมเชือใจตัวเอง ผมกําลังวิงหนีและซ่อนตัวจากพระเจ้ า
ฉันได้ เกรด เอ ในมหาวิทยาลัยและทําเงินได้ มากมาย แต่ผมรู้สกึ เหงาและไม่มีความสุขเลย
จากนันผมก็พบกับคริสเตียนบางคนทีดีกบั ผม ผมจึงเริมไปโบสถ์ แต่ผมก็ยงั อยากใช้ ชีวิตในแบบของตัวเอง
คืนหนึงผมไปประชุมทีโรงเรี ยน
มีชายหนุ่มคนหนึงบอกข่าวดีทีสุดเท่าทีผมเคยได้ ยิน
พระเจ้ าทรงรักฉันและต้ องการมอบชีวิตนิรันดร์ ให้ ฉนั
เขาบอกวิธีรับชีวิตนัน
คืนนันผมได้ วางใจพระเยซู
พระองค์ทรงยกโทษบาปของผมและประทานชีวิตนิรันดร์ ให้ แก่ผม
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ตอนนีผมมีสนั ติสขุ
ตอนนีผมมีชีวิตนิรันดร์
พระเยซูทรงรักษาส่วนภายในของผม
พระองค์ประทานความหวังและสันติสขุ ให้ แก่ผม
ผมไม่เหงาอีกแล้ ว
ผมรู้ว่าถ้ าผมตายในคืนนี
ผมก็จะไปอยู่กบั พระเจ้ าในสวรรค์ เพราะพระเยซูประทานชีวิตนิรันดร์ ให้ ผม!
ผมดีใจมากทีได้ ทํางานเพือพระเยซู! ผมไม่สามารถทําเช่นนันได้ หากปราศจากอํานาจและความสง่างามของพระองค์ และหากไม่มี ดร.
คาแกน ไอเลียน่า และจอห์นเวสลีย์ลกู ชายของเราซึงกําลังจะศึกษาเกียวกับการถ่ายเลือดออกและวิชาทีเกียวข้ องทีมหาวิทยาลัยในฤดูใบไม้ ผลิตปี หน้ า
ขอให้ พระเยซูอวยพรคุณและครอบครัวของคุณ! โปรดอธิษฐานเผือ เคน ฟิ วล์โพตต และผมในขณะทีเรากําลังแก้ ไขหนังสือของ เคน
เกียวกับการปลดปล่อยผ่านทางพระเยซู! โปรดอธิษฐานเผือเราเมือเราเปิ ดตัวคริ สตจักรแบ๊ บติสต์จีนแห่งใหม่ในซานกาบรี เอล

ขอพระเยซูจงได้ รับการสรรเสริ ญตลอดไป!

ดร. ไฮเมอร์ กับเอลลีนา ภรรยาของท่าน โรเบิรต์ และภรรยา และลุกสาว
ฮันนาและซาราห์ ผมอธิษฐานขอให้ พวกเขามีลกู อีกคนเร็ ว ๆ นี

ศจ. อาร์ เอล ไฮเมอร์ ส จูเนียร์
D.Min., D.Rel., Th.D., Litt.D.
ฟิ ลิปปี 4:13
“คนทีหันเหไปจากทางแห่งความเข้ าใจ
จะคงอยู่ในทีประชุมของคนตาย”
(สุภาษิต 21:16)
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