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สวสัดีเพ่ือนๆ:  
 

 “ตอ่ต้านความกลวัทัง้หมด” น่ีคือเร่ืองราวชีวติของผมซึง่พึง่เขียนเสร็จเม่ือไม่ก่ีวนัก่อนหน้านี ้บรรดาคนท่ีช่ืนชอบหนงัสือของผม คือ 
ดร. บ๊อบ โจนส์ III ผู้ซึง่เรียกผมวา่ "ผู้ เผยพระวจนะ" ดร. บวิ โมนโรน์ ผู้ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ อํานวยการท่ี  BBFI สองสมยั กล่าวว่า 
"ไฮเมอร์สเป็นดาเนียลสมยัใหม่" และ ดร. โรเบริต์ รอย์ลิงส์ บตุรชาย ของ BBF คือ ดร. จอห์น ลิงส์และหวัหนาแหง่มลูนิธิรอย์ลินส์เรียกผมว่า 
"อเมริกนัดัง้เดมิ! วสิยัทศัน์! ดร. นีล  วีเวอร์ ผู้ อํานวยการ มหาวทิยาลยัแบ๊บตสิต์รัฐหลยุเซียนากล่าวว่า 
"เป็นหนงัสือท่ีน่าสนใจและเป็นแรงบนัดาลใจถงึบคุคลท่ีมีความกล้าหาญคนหนึง่" นกัวจิารณ์ข่าว อย่าง ดร. ดอน  บอยส์ ก็ กล่าวว่า 
"ตอ่ต้านความกลวัทัง้หมด" เป็นหนงัสือท่ีไม่ใช่นกัเทศน์ควรอ่านเทา่นัน้ แตต่วัของ”ไฮเมอร์ส เป็นนกัเทศน์ท่ี เป็นแบบอย่างสําหรับทกุคน ... 
เร่ืองราวของเขาคือสิ่งท่ีทกุคนต้องการในเวลานี ้– ความกล้าหาญ  ความมุ่งมัน่และนิสยั" ดร. เอด ิเพอวนัฌต 
มิชชนันารีของเราท่ีไปรับใช้ท่ีอินโดนีเซียกล่าววา่ "ผมขอแนะนําหนงัสือเล่มนี ้ ตอนท่ีพระเจ้าทรงสถิตกบัมนษุย์ 
ไม่มีสิ่วชัว่ร้ายจะสามารถเอาชนะได้ ดร. ไฮเมอร์สเป็นวีรบรุุษผู้รอดชีวติจากการตอ่ตน่มามากมาย " 

จอห์น ซามเูอล คาร์แกนลกูชายของศษิยาภิบาล ดร. คริสโตเฟอร์  แอล เคแกนและภรรยาของเขา ดร. จดูธิ คาแกน 
จอห์นเป็นนกัศกึษาฝึกงานในคริสตจกัรของเราในฐานะผู้ ช่วยของผม 
หนึง่ในสิ่งสําคญัท่ีสดุท่ีเกิดขึน้ในคริสตจกัรของเราคือการยอมจํานนของยอห์นเพ่ือออกไปประกาศข่าวประเสริฐ ตอนนีเ้ขาเป็นนกัเรียน ระดบั 
"เอ" ในพระคริสตธรรมบอตท่ีมหาวทิยาลยัไบโอลา จอห์นได้เขียนบทนําเก่ียวกบัอตัชีวประวตัขิองผม เขากล่าววา่ "ดร. ไฮเมอร์ส 
มีใจเท่ีมุ่งมัน่ในการรับใช้พระคริสต์และคริสตจกัร และ เป็นเหมือนนกักีฬา ซุปเปอร์สตาร์ ผู้ นํา และเป็นผู้พิชิตในการทําพนัธกิจ... 
ทา่นเป็นมะเร็งตอนอาย ุ 77 ปี ( ดีขึน้เร่ือยๆ) และ แม้วา่ร่างกายจะอ่นอเพลียจากการรักษาก็ตาม คน ส่วนใหญ่จะเกษียณด้วยอายุนี ้แต่  ดร. 
ไฮเมอร์ส ยงัคง ตอ่สู้ เพ่ือคริสตจกัรของเราและสําหรับพระเจ้า! ผมเหน็ทา่นทุม่เทให้กบัการเทศนาและสัง่สอน 
แม้ทา่นจะมีเวลาพกัผ่อนน้อยมาก แตต่ราบใดที่ทา่นยงัสามารถยืนอยู่ ทา่นก็ไม่ย่อท้อตอ่การท่ีจะมาเทศนา ยืนท่ีธรรมาสน์ 
ทา่นเข้มแข็งในพระคริสต์ และ ทา่นเทศนาเช่นไร? เหมือนสิงโต! คําเทศน์ท่ีอ่อน นุ่มท่ีสดุของทา่น ยงัมีพลงั มากกวา่ท่ีคณุจะได้ยินในท่ีอ่ืนๆ! 
นัน่คือเหตผุลท่ีนกัเทศน์ทัว่โลกอ่านบทเทศนาของทา่นและนําไปเทศน์ในคริสตจกัรของพวกเขา ... วนันีค้ําเทศนของดร. ไฮเมอร์ส 
ถกูแปลออกเป็น 36 ภาษา ... ตอนนีพ้ระเจ้า ทรงใช้บทเทศนาของทา่นท่ีมีพลงันัน้เปล่ียนแปลงทัง้โล ปีท่ีแล้วมี 1.5 ล้านคนใน 218 
ประเทศท่ีเข้ามาอ่านบทเทศน์ และ ดวูดิีโอของทา่น และได้รับแรงบนัดาลใจจากการเทศนาของทา่นท่ี www.sermonsfortheworld.com ... 
เร่ืองราวชีวติของ ดร. ไฮเมอร์สได้สร้างแรงบนัดาลใจให้คณุมีชีวติอยู่เพ่ือพระคริสต์ ทา่น รักทกุคนและทําหน้าท่ีอย่างซ่ือสตัย์ ผมดีใจท่ี ดร. 
ไฮเมอร์ส  แข็งแรงขึน้มากขึน้ในช่วงสองสามอาทติย์ท่ีผ่านมา ผมหวงัวา่ มะเร็งในตวัทา่นนัน้จะไม่กําเริบอีก 
และเพ่ือทา่นจะมีชีวติอยู่อีกหลายปี" 

  
 

mailto:rlhymersjr@sbcglobal.net
http://www.sermonsfortheworld.com/
http://www.baptisttabernacle.com/


 
ดร. โรเบิร์ต เอล ซมัเนอร์ เป็นนกัประกาศที่รู้จกักนัดีในประเทศและเป็นบรรณาธิการให้กบันิตยสาร 

"การประกาศตามแบบพระวจนะ" มาเป็นเวลานาน กลา่ววา่ "ผมเองช่ืนชมและดีใจท่ีมีคนเตม็ใจยืนหยดับนหลกัความจริงอย่างนี ้ ... 
แม้ในขณะท่ีมีคนมากมายตอ่ต้านเขาก็ตาม โรเบิร์ต เลสลี ่ไฮเมอร์ส จเูนียร์ เป็นคนชนิดท่ีรับใช้พระคริสต์อย่างแท้จริง!" ( (The Honor Was 

All Mine: Giants of the Faith Whose Paths Crossed Mine, 2015, pp. 104, 105) 
คณุสามารถโทรสัง่จองซือ้หนงัสือชีวะประวติัของทา่นเร่ือง ต่อต้านความกลัวทั้งหมด หรือ Against All Fears โดยโทรศพัท์ไปหา ดร. 
คริสโตเฟอร์ เอล คาร์เกน ที่ 323)735-3320 ก่อนท่ีหนงัสือจะออกจําหน่ายในช่วงฤดใูบไม้ผลิตปี 2018 นี ้  

โนอาห์ ซอง เป็นชายหนุ่มอีกคนในคริสตจกัรของเราผู้ซึง่ได้รับการทรงเรียกให้ออกไปสัง่สอน 
เขากําลงัจบการศกึษาระดบัวิทยาลยัและจะเข้าเรียนตอ่ระดบัปริญญาโท โนอาห์คอยช่วยเหลอืจอห์น คาร์แกน ในขณะท่ี จอห์น 
เองก็คอยช่วยเหลอืผมจดัการงานตา่งๆในโบสถ์ของเรา โนอาห์และจอห์นเป็นนกัเทศน์วยัหนุ่มท่ีมีความโดดเดน่ 
เม่ือช่วงต้นปีที่ผ่านมาโนอาห์ได้ไปเทศนาท่ีประเทศอินโดนีเซียและจีน 
จอห์นก็ไปเทศนาท่ีสาธารณรัฐโดมินิกนัในงานฟืน้ฟคูรูเสดที่ประเทศอินเดีย จอห์นและโนอาห์จะเดินทางไปกบั ดร. 
คาร์แกนไปท่ีประเทศแอฟริกา พวกเขาจะไปเทศนาในประเทศยกูนัดา เคนย่าและรวนัดาในช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้า 

เราพึง่เพ่ิมภาษามราฐี (ภาษาท้องถ่ินของอินเดีย) และครีโอล (ภาษาเฮติ) ในช่วงต้นปีนี ้ ดงันัน้คําสอน 
คําเทศนาของเราจงึมีอยู่ทัง้หมด 36 ภาษาอยู่ในเวบ็ไซต์ของเรา! 

ผมและเอลลีน่าภรรยาผมได้ฉลองครบรอบ 35 ปีการแตง่งานของเราเมือเดือนกนัยายนที่ผ่านมา 
เอลลีน่ารับหน้าท่ีดแูลหญิงท่ีเป็นวยัรุ่นในคริสตจกัรของเรา เธอทํางานยอดเย่ียมมาก โดยให้คําปรึกษาให้แก่คนเหลา่นัน้ 
เอลลีน่ายงัเป็นคนท่ีสามารถเช่ือมตอ่กบัคนท่ีมวัฒันธรรมตา่งกนัดีมากๆ 
เพราะคนสว่นใหญ่ที่เธอช่วยเหลอืนัน้มีพืน้แพมาจากประเทศกวัเตมาลา 
                   ลกูชายของผมทัง้โรเบร์ิตและจอห์นเวสลีย์ตา่งก็ให้ความช่วยเหลอืพนัธกิจตา่งๆของผมในคริสตจกัรของเรา 
ในเดือนกมุภาพนัธ์หลานสาวของเรา และลกูสาวอีกคนของโรเบิร์ตและภรรยาของเขาจินจะเกิดเราตัง้ช่ือเธอซาร่าห์ 
สว่นลกูสาวคนแรกของพวกเขาฮนันาก็เกือบสองปีแล้ว เธอเดินและพดูคยุ - และเป็นเดก็ที่น่ารักที่ชอบจบูผมเม่ือใดก็ตามท่ีผมเหน็เธอ! 
เธอทําให้ใจผมร้องเพลงด้วยความปิติยินดี! 

ในเดือนพฤศจิกายนนี ้ผมได้บพัติศมาอนชุน 13 คน พวกเขาตา่งถกูนําออกมาจากโลกแหง่ความบาป - แดนน่ี คาร์ลอส ทิโมธี ชาน 
โจเซฟ กอง จดีู ้ล ีโทมสั หลวง โยฮนันา ซกูาโมโต มีนห์ ว ูทอม เซยี เจสสิกา ยิน อายาโก ซาบาลากา อะลิเชีย ซาคาร์มิตซิน เจสส์ ซาคาร์มิตซิน 
และบายเยง แชง คณุสามารถเหน็คริสเตียนท่ีมีเผ่าพนัธุ์ที่แตกตา่งโดยดจูากรายช่ือของพวกเขา เราภมิูใจท่ีได้มีผู้คนจากกลุม่ชาติพนัธุ์ 20 
คนเหลา่นีเ้ข้ามามาเป็นสมาชิกในคริสตจกัรท่ีย่ิงใหญ่ของเราและอยูท่า่มกลางคนมากมายในเมืองลอสแอนเจลิส! 
ในเดือนพฤศจิกายนเราได้แตง่ตัง้มคันายก 5 คน ได้แก่ อารโรน แนนซี่ กย ู ดองลี แจ็ค เหงียน โนอาห์ ซอง และ จอห์น ซามเูอล คาร์แกน 
บคุคบเหลา่นี ้จอห์น จะมาเป็นศิษยาภิบาลของเราหลงัจากท่ีเขาจบการศกึษาจากวิทยาลยัพระคริสต์ธรรมในอีกประมาณสองปีข้างหน้า ที่ผ่าน 
ในเช้าวนัอาทิตย์จอห์นเทศนาให้กบัคนหนุ่มสาวจํานวนมากท่ีมากมายท่ีมาเย่ียมเราในทกุสปัดาห์ เขาเป็น "ลกูชาย" ในความเช่ือของผม 
สามารถดกูารเทศนาของเขาท่ีได้ในเวบ็ไซต์ของเรา (www.sermonsfortheworld.com) 
ผมจะยงัคงสอนทกุเย็นวนัอาทิตย์และทกุเย็นวนัเสาร์ตราบเทา่ท่ีผมยงัสามารถทําได้ 

ปีหน้าเราจะฉลองครบรอบการทําพนัธกิจ 60 ปี! ผมแทบไมอ่ยากเช่ือวา่ ผมเทศนาพระกิตติคณุมาถึง 60 ปีแล้ว! 
โรคมะเร็งของผมอยู่ในช่วงรับการรักษา อธิษฐานเผ่ือผม เพ่ือวา่มนัจะไมก่ลบัมาจนกวา่ผมจะมีโอกาสเฉลิมฉลองปีที ่ 70 แหง่การรับใช้ของผม 
และร่วมงานกบัจอห์นและโนอาห์ในโบสถ์ทีย่อดเย่ียมของเรา! เอลลีน่าช่วยเหลอืผมทําพนัธกิจมาตลอด 
เธอทํางานเคียงข้างผมทกุวนัออกไปประกาศมาคนทา่มกลวงเมืองลอสแอนเจลิสชัว่ร้ายนีม้ารับเช่ือ  และหากไมมี่การช่วยเหลือจาก ดร. 
คริสโตเฟอร์ แอล คาร์แกน ทกุอย่างนีก็้ไมอ่าจท่ีจะสําเร็จได้ นอกจากนีฉ้นัยงัต้องให้เกียรติแก่ ดร. ครีเอชัน่ เอล ชาน 
นางเอ็มมาซาลาซาร์และมคันายก และผู้แปลบทเทศนาทกุคนของเรา หากปราศจากคนเหลา่นีพ้นัธกิจของเราก็ไมอ่าจสาํเร็จลลุว่งได้! 

 



 
เราเฉลิมฉลองวนัตรุษจีนในวนัท่ี 29 มกราคม โนอาห์ ซอง เทศนาในตอนเช้า และ ดร. ครีเอชัน่ เอล ชาน เทศนาในตอนเย็น 

ผมพาครอบครัวไปเท่ียว เปอร์โต วาลลาโต เมก็ซิโกเพ่ือพกัผอ่นในเดือนเมษายนพร้อมกบัลกูชายโรเบิรต์ จิน และ ทารกน้อยฮนันา 
และลกูชายอีกคนเวสเลย์ ลินดาแมข่องเอลลีน่า  ดร. โรเบิร์ต เอิล ซอมเนอร์ผู้ลว่งลบัไปแล้วเม่ือตอนอาย ุ 94 ปีในเดือนธนัวาคม 2016 
ที่ผ่านมานี ้ ผมประหลาดใจท่ีทา่นยอมให้เราขายหนงัสือทัง้หมดของทา่นบนเวบ็ไซต์ของเรา น่ีคือท่ีเดียวท่ีคณุสามารถซือ้หนงัสอืของ ดร. 
ซมัเนอร์ www.sermonsfortheworld.com ดโูฆษณาในหน้าแรกท่ีมีพืน้หลงัเป็นสีดํา 
เราให้ความสําคญักบัการฟืน้ฟตูัง้แตเ่ดือนสิงหาคมจนถึงฤดใูบไม้ร่วง ผมได้เทศนามากกวา่สี่สิบครัง้ทัง้กลางคืนและกลางวนั 
ในขณะท่ีองค์พระผู้ เป็นเจ้าเสดจ็ลงมาและดลใจคนมากมายให้ต่ืนจากบาป 
น่ีเป็นปีที่สองท่ีพระเจ้าทรงเสดจ็ลงมาและทรงอวยพรคริสตจกัรของเรา! เรากําลงัอธิษฐานเพื่อการฟืน้ฟใูนปีหน้า! บตุรชายของ ดร. ชาน ที่ช่ือ 
ทิโมธี ก็มาสมคัรเป็นมคันายกและเทศนาด้วยพลงัในเช้าวนัอาทิตย์ในเทศนากาลตรุษจีนกลางฤดใูบไม้ร่วงเม่ือวนัท่ี 8 ตลุาคม 
ผมเองก็วางแผนที่จะเร่ิมเขียนหนงัสือเก่ียวกบัเร่ืองการฟืน้ฟใูนปีหน้า หลงัจากท่ีหนงัสืออตัชีวประวติัของผมได้รับการตีพิมพ์ 
โปรดอธิษฐานเผ่ือโครงการนีด้้วย 

พรุ่งนีเ้ป็นวนัขอบพระคณุพระเจ้า ภรรยาของผมได้เชิญคนมากกวา่ 40 คนมาร่วมเฉลิมฉลองกบัเราที่บ้านของเรา 
เราอธิษฐานและขอพระเยซคูริสต์ทรงสถิคกบัคณุในช่วงเทศกาลคริสต์มาสท่ีสวยงามและมีความหมายนี ้พระเจ้าอวยพรทกุๆคน! 

       
       

  
  
 

ในพระนามพระเยซคูริสต์  

              

  
      
 
 
 
 
 
 
R. L. Hymers, Jr.,   
D.Min., Th.D., Litt.D. 
ฟิลิปปี 4:13 
   
ค้นพบวา่ทําไมศิษยาภิบาล 120,000 

คนไปดเูวปไซต์ของเราในปีที่ผ่านมา เพราะ                
เป็นบทเทศนาต้นฉบบัเขียนแบบคําตอ่คําใน 36 ภาษา และวีดีโอใน 

3 ภาษา ลองค้นหาบทเทศนาต้นฉบบันีแ้ละ “นําไปใช้” 
หากคณุเป็นเทศน์และช่ืนชอบผม ประมาณ 1,500,000 คน 
(รวมถึงนกัเทศน์ 120,000 คน) โดยคลิกไปท่ี 

ลงุ ไฮเมอร์ส และหลานสาวน่ารักช่ือฮนันา!                     
 

         WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM  
           

 
 



                  
 

                          นาง เอรร์ดนัด ูเวสเลย์ นาง ไฮเอมร์ส โรเบริต์ เลสลีย์                                                             ดร. ไฮเมอร์ส ดต่ืูนเต้นท่ีเห็นเค็กในการฉลองวนัเกิด 

             กําลงัอุ้มทารกฮนันา จีน (ภรรยาของโรเบิร์ต) พร้อมกบั                                                         ครอบรอบ 76 ปีของเขา! 
             ดร. ไฮเมอร์ส ในโรงแรมท่ี ปอร์โต วลัลาโต เม็กซโิก 
 

                        
        

                                    ดร. ไฮเมอร์ส ให้บพัติศมานางสาว บายแยง แซง                                                                        ดร. ไฮเมอร์ส มอบพระคมัภีร์ฉบบั Scofield  
                                                                                                                                                             Study Bible ให้กบัคนรับบพัติศมา 
 

                                                               
                    ฮนันา ไฮเมอร์ กบัปู่ ของเธอ และ ราฟาเอล                                                                                   แตง่ตัง้มคันายกใหม ่(แถวหน้า)                                    

                      คิวลลา มาจากกวัเตมาลา                                                                                                      (ผู้ รับบพัติศมาใหม ่(แถวหลงั) 
 

เวป์ไซตบ์ทเทศนาตน้ฉบับแบบคาํต่อของเรา ใน 35 ภาษาท่ี WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.  
 

และไปดูท่ีป์ไซ๖ของคริสตจกัรท่ี  WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM.  

    



     
 

                นาง ไฮเมอร์ส กําลงัป้อนทารกฮนันา  ด้วยแค็กวนัเกิด!                                                                    ดร. ไฮเมอร์ส และนาง ไฮเมอร
 

์ส   

 

                 
                                      

                         ดร. ไฮเมอร์ส กบั จอห์น ซามเูอล คาร์แกน                                                           นาย วินสตนั ซอง ผู้บทเทศนาเป็นภาษาจีน (คนกลาง)   
                         และคูห่มัน้ของเขาท่ี จลูย์ั ซวีิเลย์                                                       แฟล์น โดย จอห์น ซามเูอล (ซ้าย) และ โนอาห์ วอง (ขว )  

      

า
 

                              
 

                จอห์น ซามเูอล คาร์แกนเทศนาในสาธารณรัฐโดมินิกนั                                 จอห์น ซามเูอล เทศนาท่ีงานฟืน้ฟคูรูเสดในประเทศอินเดีย   
พร้อมกบับิดาของเขา ดร. คาร์แกนในภาษาสเปน         

าตอ่ของเร
 

และไปดท่ีูเวปไซต์ของคริสตจกัรท่ี  WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM.                      

                  
 
 

เวป์ไซต์บทเทศนาต้นฉบับแบบคํ า ใน 35 ภาษาท่ี WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.  
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