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สวัสดีเพื่อนๆ:
“ต่อต้ านความกลัวทังหมด”
้
นี่ คือเรื่ องราวชีวติ ของผมซึง่ พึง่ เขียนเสร็ จเมื่อไม่กี่วนั ก่อนหน้ านี ้ บรรดาคนที่ชื่นชอบหนังสือของผม คือ
ดร. บ๊ อบ โจนส์ III ผู้ซงึ่ เรี ยกผมว่า "ผู้เผยพระวจนะ" ดร. บิว โมนโรน์ ผู้ดํารงตําแหน่งเป็ นผู้อํานวยการที่ BBFI สองสมัย กล่าวว่า
"ไฮเมอร์ สเป็ นดาเนียลสมัยใหม่" และ ดร. โรเบริ ต์ รอย์ลิงส์ บุตรชาย ของ BBF คือ ดร. จอห์น ลิงส์และหัวหนาแห่งมูลนิธิรอย์ลินส์เรี ยกผมว่า
"อเมริ กนั ดังเดิ
้ ม! วิสยั ทัศน์! ดร. นีล
วีเวอร์ ผู้อํานวยการ
มหาวิทยาลัยแบ๊ บติสต์รัฐหลุยเซียนากล่าวว่า
"เป็ นหนังสือที่น่าสนใจและเป็ นแรงบันดาลใจถึงบุคคลที่มีความกล้ าหาญคนหนึง่ " นักวิจารณ์ข่าว อย่าง ดร. ดอน บอยส์ ก็ กล่าวว่า
"ต่อต้ านความกลัวทังหมด"
้
เป็ นหนังสือที่ไม่ใช่นกั เทศน์ควรอ่านเท่านัน้ แต่ตวั ของ”ไฮเมอร์ ส เป็ นนักเทศน์ที่ เป็ นแบบอย่างสําหรับทุกคน ...
เรื่ องราวของเขาคือสิ่งที่ทกุ คนต้ องการในเวลานี ้ – ความกล้ าหาญ
ความมุ่งมัน่ และนิสยั "
ดร.
เอดิ เพอวันฌต
มิชชันนารี ของเราที่ไปรับใช้ ที่อินโดนีเซียกล่าวว่า
"ผมขอแนะนําหนังสือเล่มนี ้
ตอนที่พระเจ้ าทรงสถิตกับมนุษย์
ไม่มีสิ่วชัว่ ร้ ายจะสามารถเอาชนะได้ ดร. ไฮเมอร์ สเป็ นวีรบุรุษผู้รอดชีวติ จากการต่อต่นมามากมาย "
จอห์น ซามูเอล คาร์ แกนลูกชายของศิษยาภิบาล ดร. คริ สโตเฟอร์ แอล เคแกนและภรรยาของเขา ดร. จูดธิ คาแกน
จอห์นเป็ นนักศึกษาฝึ กงานในคริ สตจักรของเราในฐานะผู้ช่วยของผม
หนึง่ ในสิ่งสําคัญที่สดุ ที่เกิดขึ ้นในคริ สตจักรของเราคือการยอมจํานนของยอห์นเพื่อออกไปประกาศข่าวประเสริ ฐ ตอนนี ้เขาเป็ นนักเรี ยน ระดับ
"เอ" ในพระคริ สตธรรมบอตที่มหาวิทยาลัยไบโอลา จอห์นได้ เขียนบทนําเกี่ยวกับอัตชีวประวัตขิ องผม เขากล่าวว่า "ดร.
ไฮเมอร์ ส
มีใจเที่ม่งุ มัน่ ในการรับใช้ พระคริ สต์และคริ สตจักร และ เป็ นเหมือนนักกีฬา ซุปเปอร์ สตาร์ ผู้นํา และเป็ นผู้พิชิตในการทําพันธกิจ...
ท่านเป็ นมะเร็ งตอนอายุ 77 ปี ( ดีขึ ้นเรื่ อยๆ) และ แม้ วา่ ร่ างกายจะอ่นอเพลียจากการรักษาก็ตาม คน ส่วนใหญ่จะเกษียณด้ วยอายุนี ้ แต่ ดร.
ไฮเมอร์ ส ยังคง
ต่อสู้เพื่อคริ สตจักรของเราและสําหรับพระเจ้ า!
ผมเห็นท่านทุม่ เทให้ กบั การเทศนาและสัง่ สอน
แม้ ทา่ นจะมีเวลาพักผ่อนน้ อยมาก แต่ตราบใดที่ทา่ นยังสามารถยืนอยู่ ท่านก็ไม่ย่อท้ อต่อการที่จะมาเทศนา
ยืนที่ธรรมาสน์
ท่านเข้ มแข็งในพระคริ สต์ และ ท่านเทศนาเช่นไร? เหมือนสิงโต! คําเทศน์ที่อ่อน นุ่มที่สดุ ของท่าน ยังมีพลัง มากกว่าที่คณ
ุ จะได้ ยินในที่อื่นๆ!
นัน่ คือเหตุผลที่นกั เทศน์ทวั่ โลกอ่านบทเทศนาของท่านและนําไปเทศน์ในคริ สตจักรของพวกเขา ... วันนี ้คําเทศนของดร.
ไฮเมอร์ ส
ถูกแปลออกเป็ น 36 ภาษา ... ตอนนี ้พระเจ้ า ทรงใช้ บทเทศนาของท่านที่มีพลังนันเปลี
้ ่ยนแปลงทังโล
้ ปี ที่แล้ วมี 1.5 ล้ านคนใน 218
ประเทศที่เข้ ามาอ่านบทเทศน์ และ ดูวดิ ีโอของท่าน และได้ รับแรงบันดาลใจจากการเทศนาของท่านที่ www.sermonsfortheworld.com ...
เรื่ องราวชีวติ ของ ดร. ไฮเมอร์ สได้ สร้ างแรงบันดาลใจให้ คณ
ุ มีชีวติ อยู่เพื่อพระคริ สต์ ท่าน รักทุกคนและทําหน้ าที่อย่างซื่อสัตย์ ผมดีใจที่ ดร.
ไฮเมอร์ ส
แข็งแรงขึ ้นมากขึ ้นในช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมา ผมหวังว่า
มะเร็ งในตัวท่านนันจะไม่
้
กําเริ บอีก
และเพื่อท่านจะมีชีวติ อยู่อีกหลายปี "

ดร.
โรเบิร์ต
เอล
ซัมเนอร์
เป็ นนักประกาศที่ร้ ูจกั กันดีในประเทศและเป็ นบรรณาธิการให้ กบั นิตยสาร
"การประกาศตามแบบพระวจนะ" มาเป็ นเวลานาน กล่าวว่า "ผมเองชื่นชมและดีใจที่มีคนเต็มใจยืนหยัดบนหลักความจริ งอย่างนี ้ ...
แม้ ในขณะที่มีคนมากมายต่อต้ านเขาก็ตาม โรเบิร์ต เลสลี่ ไฮเมอร์ ส จูเนียร์ เป็ นคนชนิดที่รับใช้ พระคริ สต์อย่างแท้ จริ ง!" ( (The Honor Was
All Mine: Giants of the Faith Whose Paths Crossed Mine, 2015, pp. 104, 105)
คุณสามารถโทรสัง่ จองซื ้อหนังสือชีวะประวัติของท่านเรื่ อง ต่ อต้ านความกลัวทั้งหมด หรื อ Against All Fears โดยโทรศัพท์ไปหา ดร.
คริ สโตเฟอร์ เอล คาร์ เกน ที่ 323)735-3320 ก่อนที่หนังสือจะออกจําหน่ายในช่วงฤดูใบไม้ ผลิตปี 2018 นี ้
โนอาห์
ซอง
เป็ นชายหนุ่มอีกคนในคริ สตจักรของเราผู้ซงึ่ ได้ รับการทรงเรี ยกให้ ออกไปสัง่ สอน
เขากําลังจบการศึกษาระดับวิทยาลัยและจะเข้ าเรี ยนต่อระดับปริ ญญาโท โนอาห์คอยช่วยเหลือจอห์น คาร์ แกน ในขณะที่ จอห์น
เองก็คอยช่วยเหลือผมจัดการงานต่างๆในโบสถ์ของเรา
โนอาห์และจอห์นเป็ นนักเทศน์วยั หนุ่มที่มีความโดดเด่น
เมื่อช่วงต้ นปี ที่ผ่านมาโนอาห์ได้ ไปเทศนาที่ประเทศอินโดนีเซียและจีน
จอห์นก็ไปเทศนาที่สาธารณรัฐโดมินิกนั ในงานฟื น้ ฟูครูเสดที่ประเทศอินเดีย
จอห์นและโนอาห์จะเดินทางไปกับ
ดร.
คาร์ แกนไปที่ประเทศแอฟริ กา พวกเขาจะไปเทศนาในประเทศยูกนั ดา เคนย่าและรวันดาในช่วงต้ นเดือนมกราคมปี หน้ า
เราพึง่ เพิ่มภาษามราฐี
(ภาษาท้ องถิ่นของอินเดีย)
และครี โอล
(ภาษาเฮติ)
ในช่วงต้ นปี นี ้
ดังนันคํ
้ าสอน
คําเทศนาของเราจึงมีอยู่ทงหมด
ั้
36 ภาษาอยู่ในเว็บไซต์ของเรา!
ผมและเอลลีน่าภรรยาผมได้ ฉลองครบรอบ
35
ปี การแต่งงานของเราเมือเดือนกันยายนที่ผ่านมา
เอลลีน่ารับหน้ าที่ดแู ลหญิงที่เป็ นวัยรุ่นในคริ สตจักรของเรา
เธอทํางานยอดเยี่ยมมาก
โดยให้ คําปรึกษาให้ แก่คนเหล่านัน้
เอลลีน่ายังเป็ นคนที่สามารถเชื่อมต่อกับคนที่มวั ฒ
ั นธรรมต่างกันดีมากๆ
เพราะคนส่วนใหญ่ที่เธอช่วยเหลือนันมี
้ พื ้นแพมาจากประเทศกัวเตมาลา
ลูกชายของผมทังโรเบิ
้ ร์ตและจอห์นเวสลีย์ตา่ งก็ให้ ความช่วยเหลือพันธกิจต่างๆของผมในคริ สตจักรของเรา
ในเดือนกุมภาพันธ์หลานสาวของเรา
และลูกสาวอีกคนของโรเบิร์ตและภรรยาของเขาจินจะเกิดเราตังชื
้ ่อเธอซาร่าห์
ส่วนลูกสาวคนแรกของพวกเขาฮันนาก็เกือบสองปี แล้ ว เธอเดินและพูดคุย - และเป็ นเด็กที่น่ารักที่ชอบจูบผมเมื่อใดก็ตามที่ผมเห็นเธอ!
เธอทําให้ ใจผมร้ องเพลงด้ วยความปิ ติยินดี!
ในเดือนพฤศจิกายนนี ้ ผมได้ บพั ติศมาอนุชน 13 คน พวกเขาต่างถูกนําออกมาจากโลกแห่งความบาป - แดนนี่ คาร์ ลอส ทิโมธี ชาน
โจเซฟ กอง จูดี ้ ลี โทมัส หลวง โยฮันนา ซูกาโมโต มีนห์ วู ทอม เซีย เจสสิกา ยิน อายาโก ซาบาลากา อะลิเชีย ซาคาร์ มิตซิน เจสส์ ซาคาร์ มิตซิน
และบายเยง แชง คุณสามารถเห็นคริ สเตียนที่มีเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างโดยดูจากรายชื่อของพวกเขา เราภูมิใจที่ได้ มีผ้ คู นจากกลุม่ ชาติพนั ธุ์ 20
คนเหล่านี ้เข้ ามามาเป็ นสมาชิกในคริ สตจักรที่ยิ่งใหญ่ของเราและอยูท่ า่ มกลางคนมากมายในเมืองลอสแอนเจลิส!
ในเดือนพฤศจิกายนเราได้ แต่งตังมั
้ คนายก 5 คน ได้ แก่ อารโรน แนนซี่ กยู ดองลี แจ็ค เหงียน โนอาห์ ซอง และ จอห์น ซามูเอล คาร์ แกน
บุคคบเหล่านี ้ จอห์น จะมาเป็ นศิษยาภิบาลของเราหลังจากที่เขาจบการศึกษาจากวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมในอีกประมาณสองปี ข้ างหน้ า ที่ผ่าน
ในเช้ าวันอาทิตย์จอห์นเทศนาให้ กบั คนหนุ่มสาวจํานวนมากที่มากมายที่มาเยี่ยมเราในทุกสัปดาห์ เขาเป็ น "ลูกชาย" ในความเชื่อของผม
สามารถดูการเทศนาของเขาที่ได้ ในเว็บไซต์ของเรา
(www.sermonsfortheworld.com)
ผมจะยังคงสอนทุกเย็นวันอาทิตย์และทุกเย็นวันเสาร์ ตราบเท่าที่ผมยังสามารถทําได้
ปี หน้ าเราจะฉลองครบรอบการทําพันธกิจ 60 ปี ! ผมแทบไม่อยากเชื่อว่า ผมเทศนาพระกิตติคณ
ุ มาถึง 60 ปี แล้ ว!
โรคมะเร็งของผมอยู่ในช่วงรับการรักษา อธิษฐานเผื่อผม เพือ่ ว่ามันจะไม่กลับมาจนกว่าผมจะมีโอกาสเฉลิมฉลองปี ที่ 70 แห่งการรับใช้ ของผม
และร่วมงานกับจอห์นและโนอาห์ในโบสถ์ทยี่ อดเยี่ยมของเรา!
เอลลีน่าช่วยเหลือผมทําพันธกิจมาตลอด
เธอทํางานเคียงข้ างผมทุกวันออกไปประกาศมาคนท่ามกลวงเมืองลอสแอนเจลิสชัว่ ร้ ายนี ้มารับเชื่อ
และหากไม่มีการช่วยเหลือจาก ดร.
คริ สโตเฟอร์ แอล คาร์ แกน ทุกอย่างนี ้ก็ไม่อาจที่จะสําเร็จได้ นอกจากนี ้ฉันยังต้ องให้ เกียรติแก่ ดร. ครี เอชัน่
เอล ชาน
นางเอ็มมาซาลาซาร์ และมัคนายก และผู้แปลบทเทศนาทุกคนของเรา หากปราศจากคนเหล่านี ้พันธกิจของเราก็ไม่อาจสําเร็จลุลว่ งได้ !

เราเฉลิมฉลองวันตรุษจีนในวันที่ 29 มกราคม โนอาห์ ซอง เทศนาในตอนเช้ า และ ดร. ครี เอชัน่ เอล ชาน เทศนาในตอนเย็น
ผมพาครอบครัวไปเที่ยว เปอร์ โต วาลลาโต เม็กซิโกเพื่อพักผ่อนในเดือนเมษายนพร้ อมกับลูกชายโรเบิรต์ จิน และ ทารกน้ อยฮันนา
และลูกชายอีกคนเวสเลย์ ลินดาแม่ของเอลลีน่า ดร. โรเบิร์ต เอิล ซอมเนอร์ ผ้ ลู ว่ งลับไปแล้ วเมื่อตอนอายุ 94 ปี ในเดือนธันวาคม 2016
ที่ผ่านมานี ้ ผมประหลาดใจที่ทา่ นยอมให้ เราขายหนังสือทังหมดของท่
้
านบนเว็บไซต์ของเรา นี่คือที่เดียวที่คณ
ุ สามารถซื ้อหนังสือของ ดร.
ซัมเนอร์
www.sermonsfortheworld.com
ดูโฆษณาในหน้ าแรกที่มีพื ้นหลังเป็ นสีดํา
เราให้ ความสําคัญกับการฟื น้ ฟูตงแต่
ั ้ เดือนสิงหาคมจนถึงฤดูใบไม้ ร่วง
ผมได้ เทศนามากกว่าสี่สิบครัง้ ทังกลางคื
้
นและกลางวัน
ในขณะทีอ่ งค์พระผู้เป็ นเจ้ าเสด็จลงมาและดลใจคนมากมายให้ ตื่นจากบาป
นี่เป็ นปี ที่สองที่พระเจ้ าทรงเสด็จลงมาและทรงอวยพรคริ สตจักรของเรา! เรากําลังอธิษฐานเพื่อการฟื น้ ฟูในปี หน้ า! บุตรชายของ ดร. ชาน ที่ชื่อ
ทิโมธี
ก็มาสมัครเป็ นมัคนายกและเทศนาด้ วยพลังในเช้ าวันอาทิตย์ในเทศนากาลตรุษจีนกลางฤดูใบไม้ ร่วงเมื่อวันที่
8
ตุลาคม
ผมเองก็วางแผนที่จะเริ่ มเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่ องการฟื น้ ฟูในปี หน้ า
หลังจากที่หนังสืออัตชีวประวัติของผมได้ รับการตีพิมพ์
โปรดอธิษฐานเผื่อโครงการนี ้ด้ วย
พรุ่งนี ้เป็ นวันขอบพระคุณพระเจ้ า
ภรรยาของผมได้ เชิญคนมากกว่า
40
คนมาร่วมเฉลิมฉลองกับเราที่บ้านของเรา
เราอธิษฐานและขอพระเยซูคริ สต์ทรงสถิคกับคุณในช่วงเทศกาลคริ สต์มาสที่สวยงามและมีความหมายนี ้ พระเจ้ าอวยพรทุกๆคน!

ในพระนามพระเยซูคริ สต์

R. L. Hymers, Jr.,
D.Min., Th.D., Litt.D.
ฟิ ลิปปี 4:13

ลุง ไฮเมอร์ ส และหลานสาวน่ารักชื่อฮันนา!

ค้ นพบว่าทําไมศิษยาภิบาล
120,000
คนไปดูเวปไซต์ของเราในปี ที่ผ่านมา
เพราะ
เป็ นบทเทศนาต้ นฉบับเขียนแบบคําต่อคําใน 36 ภาษา และวีดีโอใน
3 ภาษา
ลองค้ นหาบทเทศนาต้ นฉบับนี ้และ “นําไปใช้ ”
หากคุณเป็ นเทศน์และชื่นชอบผม ประมาณ 1,500,000 คน
(รวมถึงนักเทศน์ 120,000 คน) โดยคลิกไปที่
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM

นาง เอรร์ ดนั ดู เวสเลย์ นาง ไฮเอมร์ ส โรเบริ ต์ เลสลีย์
กําลังอุ้มทารกฮันนา จีน (ภรรยาของโรเบิร์ต) พร้ อมกับ
ดร. ไฮเมอร์ ส ในโรงแรมที่ ปอร์ โต วัลลาโต เม็กซิโก

ดร. ไฮเมอร์ ส ดูตื่นเต้ นที่เห็นเค็กในการฉลองวันเกิด
ครอบรอบ 76 ปี ของเขา!

ดร. ไฮเมอร์ ส ให้ บพั ติศมานางสาว บายแยง แซง

ดร. ไฮเมอร์ ส มอบพระคัมภีร์ฉบับ Scofield
Study Bible ให้ กบ
ั คนรับบัพติศมา

ฮันนา ไฮเมอร์ กับปู่ ของเธอ และ ราฟาเอล
คิวลลา มาจากกัวเตมาลา

แต่งตั ้งมัคนายกใหม่ (แถวหน้ า)
(ผู้รับบัพติศมาใหม่ (แถวหลัง)

เวป์ ไซต์บทเทศนาต้นฉับบแบบคําต่อของเรา ใน 35 ภาษาที่ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
และไปดูที่ป์ไซ๖ของคริ สตจักรที่

WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM.

นาง ไฮเมอร์ ส กําลังป้อนทารกฮันนา ด้ วยแค็กวันเกิด!

ดร. ไฮเมอร์ ส และนาง ไฮเมอร์ ส

ดร. ไฮเมอร์ ส กับ จอห์น ซามูเอล คาร์ แกน
และคูห่ มั ้นของเขาที่ จูลยั ์ ซิวีเลย์

นาย วินสตัน ซอง ผู้บทเทศนาเป็ นภาษาจีน (คนกลาง)
แฟล์น โดย จอห์น ซามูเอล (ซ้ าย) และ โนอาห์ วอง (ขวา)

จอห์น ซามูเอล คาร์ แกนเทศนาในสาธารณรัฐโดมินิกนั
พร้ อมกับบิดาของเขา ดร. คาร์ แกนในภาษาสเปน

จอห์น ซามูเอล เทศนาที่งานฟื น้ ฟูครูเสดในประเทศอินเดีย

เวป์ไซต์บทเทศนาต้ นฉับบแบบคําต่อของเรา ใน 35 ภาษาที่ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
และไปดูที่เวปไซต์ของคริ สตจักรที่

WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM.

