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สวสัดีเพือน ๆ :  

 

ในยคุปี 2020 นีซาตาครอสอยูท่ไีหนแล้ว! ประธานาธิบดีถกูฟอ้ง! โคโรนาไวรัสพุง่เรือย ๆ ! ไฟป่าทําลายป่าของเราไปมากมาย! 

ผู้คนติดตามคอมมิวนิสต์และบ้าคลงัเผาบ้านเผาเมืองของเรา! ตวัผมเองก็ไมส่ามารถทีจะยืนเทศน์ได้อีกตอ่ไป! “ บางคน ( จากไป) 

จากความเชอืโดยให้ความสําคญักบัวิญญาณทลีอ่ลวงและหลกัคําสอนของมาร การพดูจาก็อยูก่บัความหน้าซือใจคด 

มีความรู้สกึผิดชอบชวัดีด้วยเหล็กร้อน” ( 1 ทิโมธี 4: 1, 2)! แม้แตส่มเด็จพระสนัตะปาปายงัรับรองสหภาพแรงงานเพศเดียวกนั! 

ดเูหมือนโลกทงัใบพร้อมทจีะระเบิด พระเยซตูรัสวา่ 
 

“และจะมีบรรดาหมายสําคญัในดวงอาทิตย์ และในดวงจนัทร์ และในดวงดาวทงัหลาย 

และบนแผ่นดินโลกจะมีความทกุข์ร้อนของประชาชาติตา่ง ๆ พร้อมกบัความงงงวย 

ทะเลและคลนืทงัหลายทีคํารามใจของคนทงัหลายทีทําให้พวกเขาหมดสนิเรียวแรงเพราะความกลวั 

และเพราะสงัหรณ์ถึงสิงเหลา่นนัซงึจะบงัเกิดขนึบนแผ่นดินโลก ด้วยวา่ 

บรรดาสิงทีมีอํานาจทีอยูใ่นฟา้สวรรค์จะถกูเขยา่ให้สะเทือน’และเมือนนัเขาทงัหลายจะเห็นบตุรมนษุย์เสด็จมาในเมฆ

ก้อนหนึง ด้วยฤทธานภุาพและสงา่ราศีอนัยิงใหญ่และเมอืสิงเหลา่นีเริมจะบงัเกิดขนึนนั แล้วจงมองขนึ 

และเงยศีรษะของพวกทา่นขึนเถิด ด้วยวา่การไถ่ของพวกทา่นใกล้เข้ามาแล้ว” (ลกูา 21:25-28)    
 

“และทา่นทงัหลายจะถกูทรยศโดยทงับิดามารดา และพีน้อง และพวกญาต ิ และมิตรสหายทงัหลาย 

และพวกเขาจะเป็นเหตใุห้บางคนในพวกทา่นถกูประหารชีวิต” (ลกูา 21:16) 
 

                เราจะอา่นข้อความเหลา่นีอยา่งไรและเพือไมเ่ห็นวา่ตอนนีเรามีชีวิตอยูใ่นยคุสดุท้ายตามคําพยากรณ์ในพระคมัภีร์? 

คณุพดูวา่! “แตถ่ึงเวลาคริสต์มาสแล้ว” ในเดือนธันวาคมปี 1941 เชอร์ชิลล์มาทนีีจากองักฤษ 

เพราะตอนนนัญีปุ่ นทิงระเบิดทีเมืองเพิร์ลฮาร์เบอร์ และฮิตเลอร์ทิงระเบิดทีลอนดอน เชอร์ชิลล์อยูใ่นทําเนียบขาวกบัประธานาธิบดีแฟรงกลินด ีรูสเวลต์ 

ตอนทีประธานาธิบดีเปิดไฟทต้ีนคริสต์มาสประจําชาตินนั เชอร์ชิลล์ กลา่ววา่ “ขอให้เด็ก ๆ มีความสนกุสนานและเลน่เกมในคาํคืนนี” 

แตค่ณุและผมไมใ่ช ่" เด็ก" อีกตอ่ไป! นีเป็นเวลาทีจะตระหนกัวา่ความหวงัเดียวของเรานนัอยูก่บัทารกน้อยทเีกิดในเมืองเบธเลเฮม - 

และเราไมม่ีความหวงัทีแท้จริง แตใ่นการเสด็จมาครังทีสองของพระเยซใูนฐานะกษัตริย์ผู้อยูเ่หนือกษัตริย์ทงัหลายและพระเจ้าเหนือพระเจ้าทงัหลาย! 

นานมาแล้วในปี 1950 พระเจ้าประทานข้อพระคมัภีร์หนึงชว่ยให้ผมเข้าใจลกึซงึในฐานะศิษยาภิบาลในยคุแหง่การละทงิความเชือเหลา่นี  
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“ข้าพเจ้ากระทําทกุสิงได้โดยทางพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกําลงัข้าพเจ้า” (ฟิลิปปี 4:13) 

 

วนัที 2 กมุภาพนัธ์เราฉลองตรุษจีนในช่วงเช้าและเย็น  

วนัที 1 มีนาคมเป็นวนัอาทิตย์สดุท้ายของเราทีนมสัการในอาคารเกา่บนถนน โฮป สตริตต์  ในชว่งทีเหลือของปี (2020) 

เรามีการพบปะในบ้าน 2 หลงัเนืองจากไวรัสโคโรนา ในแต่ละสปัดาห์นนัผมกบ็นัทึกบทเรียนเป็นวิดีโออยู่ในบ้านสองหลงันนั 

หลงัจากมีการบนัทึกวิดีโอเสร็จเราก็รับประทานอาหารเย็น 

วนัเกิดครบรอบ 79 ปีของผมตรงกบัวนัอาทิตย์อสีเตอร์ที 12 เมษายนเรายงัมกีารฉลองวนัเกิดของมิสซิสไฮเมอร์สในวนัที 16 เมษายน 

ตอนนนัผมได้กล่าวว่า “ลกูสาวหลายคนทําดีอย่างมคีุณธรรม แต่คณุทําได้ดีทสีดุทงัหมด” (สภุาษิต 31:29) 

ในวนัท ี 27 กนัยายนคริสตจกัรของเรามีการฉลองครบรอบแต่งงาน 38 ปีของเรา ในปีทีผ่านมาผมกป่็วยเป็นโรคลําไส้ 

ซงึทําให้ผมไม่สามารถยืนขึนเทศนาได้ เพราะมสีาเหตเุกิดการฉายรังสีทีรุนแรงสําหรับมะเร็งทีทําลายเส้นประสาททนีํามาสู่โรคนีซงึก็เหมอืนกบัโรคนี   

และในปีเดียวกนันี พระเจ้าทรงอวยพรพนัธกิจของเรามากมาย! เราได้เพมิอกีอีกสามภาษาลงในเวบ็ไซต์ของเราท ี

www.sermonsfortheworld.com เราได้เพมิภาษาโซชนิซงึเป็นภาษาท้องถินของเมียนมาร์ (พมา่) เป็นภาษาที 43 ของเรา 

นอกจากนีเรายงัเพมิมาลายาลมัซงึเป็นอีกภาษาหนึงของอนิเดียเป็นภาษาท ี 44 ของเรา 

จากนนัเราก็เพิมภาษาสิงหลซงึเป็นภาษาของศรีลงักาเป็นภาษาที 45 ของเรา 

ผมเองกไ็ด้รับอีเมลทยีอดเยียมทกุสปัดาห์จากนกัเทศน์ทวัโลกเพือบอกเราว่าบทเรียนและคําเทศนาเหล่านันช่วยพวกเขาได้มากเพียงใด 

เมอืวนัที 7 กรกฎาคม ได้ทําการเปิดอาคารเก่าของเราบนโฮป สตริตต์ ขอบคณุมากสําหรับงานที โรเบริต์ ลกูชายของเราได้ทํา 

ในวนัท ี 13 ตลุาคมคริสตจกัรทงัหมดได้เฉลิมฉลองชวีิตของยจีูนเกรซในงานรับใช้ของเขาทีสสุานแห่งชาติริเวอร์ไซด์ ดร. 

คาแกนนํามสิเตอร์เกรซมาเชอืพระเยซูเมือสองสามชวัโมงก่อนทเีขาจะจากไปด้วยวยั 91 ปี 

คณุเกรซเป็นพ่อเลียงของทอมเซยีซงึเป็นสมาชิกอนชุนทีดีในคริสตจกัร สองสามสปัดาห์ต่อมา ดร. 

คาแกนได้นาํประกาศพระกิตติคณุแก่โซฟีภรรยาของมิสเตอร์เกรซและตอนนีเธอได้รับชีวิตนิรันดร์แล้ว 

หวงัว่าเธอจะเป็นคนแรกทีเราบพัติศมาในสถานทีใหม่ในซานกาบรีเอล มสิซิสไฮเมอร์สได้ขบัรถไปริเวอร์ไซด์เพือร่วมพิธีศพของมสิเตอร์เกรซ 

จากนนัเธอก็ขบัรถพาผมไปทีโอซนาร์ด และเราก็ใช้เวลาสองสามวนัพกัผ่อนใกล้ชายหาดทีนนั 

ในวนัท ี22 พฤศจกิายน (วนัอาทิตย์) เรามีงานเลียงวนัขอบคณุพระเจ้าซงึจดัขึนทีบ้านของ ดร. คาแกน ในเมอืง เอลฮมับรา  

ผมยงัคงทํางานเขียนบทเรียนและเตรียมคําเทศนาและช่วย ดร. คาแกน อีกไมก่ีสปัดาห์ผมจะเข้าสูว่ยั 81 ปีแล้ว 

ผมไมส่ามารถทํางานต่อไปได้ถ้าหากไม่มเีพือภรรยาทดีีอย่างเอลลีนา  - และเพอืพระเยซคูริสต์ทีผมได้รับพระพรมากมาย 

 

“ข้าพเจ้ากระทําทกุสิงได้โดยทางพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกําลงัข้าพเจ้า” (ฟิลปิปี 4:13) 

 

นีคือพระสญัญาของพระคริสต์!  ผมจะจบการเขียนจดหมายฉบบับนีโดยอ้างองิคําพดูของ ดร. คริสโตเฟอร์ คาแกน เพอืร่วมงานของผม  

 

หลายปีก่อนนนัผมไม่มคีวามสุขเลย ผมมีชวีิตอยู่เพือตวัเอง 

ผมไมไ่ด้คิดถึงพระเจ้าหรือคิดว่าจะเกิดอะไรขึนเมอืผมตาย ผมเชอืใจตวัเอง ผมกําลงัวงิหนีและซอ่นตวัจากพระเจ้า 

ฉนัได้เกรด เอ ในมหาวิทยาลยัและทาํเงินได้มากมาย แต่ผมรู้สกึเหงาและไมมี่ความสขุเลย 

จากนนัผมก็พบกบัคริสเตียนบางคนทดีีกบัผม ผมจึงเริมไปโบสถ์ แตผ่มก็ยงัอยากใช้ชีวิตในแบบของตวัเอง 

คืนหนงึผมไปประชมุทีโรงเรียน มชีายหนุ่มคนหนึงบอกข่าวดีทีสดุเท่าทผีมเคยได้ยิน - 

พระเจ้าทรงรักฉนัและต้องการมอบชีวิตนิรันดร์ให้ฉนั เขาบอกวิธีรับชีวิตนนั คืนนนัผมได้วางใจพระเยซู 

พระองค์ทรงยกโทษบาปของผมและประทานชวีิตนิรันดร์ให้แก่ผม  
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ตอนนีผมมสีนัติสขุ ตอนนีผมมชีีวิตนิรันดร์ พระเยซูทรงรักษาส่วนภายในของผม 

พระองค์ประทานความหวงัและสนัติสขุให้แก่ผม ผมไมเ่หงาอีกแล้ว ผมรู้ว่าถ้าผมตายในคืนน ี

ผมกจ็ะไปอยู่กบัพระเจ้าในสวรรค์ เพราะพระเยซูประทานชีวิตนิรันดร์ให้ผม! 

 

ผมดีใจมากทีได้ทํางานเพอืพระเยซ!ู ผมไม่สามารถทําเชน่นนัได้หากปราศจากอํานาจและความสง่างามของพระองค์ และหากไม่ม ี ดร. 

คาแกน ไอเลียน่า และจอห์นเวสลีย์ลกูชายของเราซงึกําลงัจะศกึษาเกยีวกบัการถ่ายเลือดออกและวิชาทีเกยีวข้องทมีหาวิทยาลยัในฤดใูบไม้ผลิตปีหน้า 

ขอให้พระเยซูอวยพรคณุและครอบครัวของคณุ! โปรดอธิษฐานเผือ เคน ฟิวล์โพตต และผมในขณะทีเรากาํลงัแก้ไขหนงัสือของ เคน 

เกยีวกบัการปลดปล่อยผ่านทางพระเยซ!ู โปรดอธิษฐานเผือเราเมือเราเปิดตวัคริสตจกัรแบ๊บตสิต์จีนแห่งใหม่ในซานกาบรีเอล  

 

 

 
 

 ดร. ไฮเมอร์ กบัเอลลีนา ภรรยาของท่าน โรเบิรต์ และภรรยา และลกุสาว 

ฮนันาและซาราห์ ผมอธิษฐานขอให้พวกเขามีลกูอีกคนเร็ว ๆ น ี

 
 
 
 
       

 

      ขอพระเยซจูงได้รับการสรรเสริญตลอดไป!  

 

 

 

 

 

 

 ศจ. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จเูนียร์  

       D.Min., D.Rel., Th.D., Litt.D.  

       ฟิลิปปี 4:13 

 

“คนทีหนัเหไปจากทางแห่งความเข้าใจ 

จะคงอยู่ในทีประชมุของคนตาย” 

(สภุาษิต 21:16) 
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