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สวสัดีเพ่ือน ๆ :  
 

หนงัสือ "Against All Fears" เป็นเร่ืองราวชีวิตของผมซึง่ตีพิมพ์ในเดือนเมษายนของปีนี ้ บคุคลท่ียกย่องหนงัสือของผมคือดร. บ๊อบ โจนส์ 

ท่ีสามผู้ซึง่กลา่วว่าผมเป็น "ศาสดาพยากรณ์แหง่พนัธสญัญาเดมิ" ดร. บิล มอนโร ผู้ อํานวยการสองครัง้ของ  BBFI กลา่วว่า " ไฮเมอร์ส เป็นดาเนียลยคุใหม"่ และ ดร . 

เฮอร์เบิร์ต ลงิส์ลกูชายของพระสงัฆราช  BBF ดร. จอห์น ลงิส์และเป็นผู้ อํานวยการของ  Rawlings มลูนิธิเรียกผมว่าเป็น " อเมริกนัดัง้เดมิ! มีวิสยัทศัน์! 

ชีวิตของทา่นนัน้แสดงให้เหน็ถึงความปรารถนาท่ีจะสร้างความแตกตา่ง ... เพราะเหตเุพ่ือพระคริสต์ " นกัประกาศ ดอน บอย์  กลา่วว่า" 

ทกุคนต้องอ่านไม่ใช่นกัเทศน์เทา่นัน้ ไฮเมอร์ส เป็นตวัอย่างสําหรับทกุคน ... เร่ืองราวของทา่นนัน้เป็นท่ีต้องการของชัว่โมงนี ้- ความกล้าหาญความมุ่งมัน่และนิสยั" 

ตอนท่ีผมได้ยินคริสเตียนท่ีมีช่ือเสียงเหลา่นีพ้ดูเก่ียวกบัผมแบบนัน้ บางครัง้ผมก็สงสยัว่าเกิดอะไรขึน้ ผมมกัจะสงสยัว่า "ผมกลายเป็นคนเช่นนีไ้ด้อย่างไร?" 

ในช่วงเร่ิมต้นของการรับใช้ของผมนัน้ หรือแม้กระทัง่ก่อนท่ีผมจะถกูเรียกให้รับ มีพระคมัภีร์ข้อหนึง่ท่ีเป็นแรงจงูใจให้กบัผม  
 

“ขา้พเจา้กระทาํทุกส่ิงไดโ้ดยพระคริสตผ์ูท้รงเสริมกาํลงัขา้พเจา้” (ฟีลิปปี 4:13) 
 

เป็นเวลาเกือบ 61 ปีท่ีผมได้ค้นพบว่าพระสญัญานีเ้ป็นจริง ในชีวิตของผมนัน้ ผมได้เผชิญหน้ากบัความท้าทายและการทดลองมามากมาย  

แตฉ่ผมเอาชนะทกุครัง้เพราะผมพึง่พาพระเยซูคริสต์เทา่นัน้ 

เน่ืองจากพระเยซูคริสต์ทรงเอาชนะอปุสรรคท่ีไม่น่าเช่ือและกลายเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัผู้คนนบัล้านทัว่โลก 

ผมชนะการตอ่สู้ทกุครัง้เพราะผมพึง่พาพระเยซูคริสต์เทา่นัน้ 

น่ีเป็นเพียงตวัอย่างของการตอ่สู้ " ท่ียิ่งใหญ่" เทา่นัน้ มีการตอ่สู้เพ่ือพระคมัภีร์ นัน่คือผมต้องยืนหยดัตอ่สูก่บัคําสอนเทจ็ในพระคริสตธรรมท่ีผมไปศกึษา 

ผมชนะการตอ่สู้ครัง้นี ้เพราะผมพึง่พาอาศยัพระคริสต์เทา่นัน้  จากนัน้ก็มีการสู้รบตอ่สู้กบัภาพยนตร์เร่ือง " The Last Temptation of Christ" 

ซึง่เป็นภาพยนตร์ท่ีมีเนือ้หาว่าพระเยซูมีเพศสมัพนัธ์กบั มารีย์ มากดารา ผมชนะการตอ่สู้ครัง้นีด้้วยเพราะฉนัพึง่พาอาศยัพระคริสต์เทา่นัน้  ข่าว " ปลอม" 

ในโทรทศัน์และหนงัสือพิมพ์ประณามผมว่าเป็นคนตอ่ต้าน ผมชนะการตอ่สู้ครัง้นัน้เพราะผมพึง่พาพระเยซูคริสต์และพระองค์ผู้ เดียว จากนัน้ก็ตอ่สู้กบัการทําแท้ง ศจ. 

จอห์น ซามเูอล  คาแกน ผู้ ช่วยของผมกลา่วว่า  " ดร. ไฮเมอร์สนําสมาชิกคริสตจกัรของทา่นไปตอ่สู้เพ่ือปิดคลนิิกทําแท้งสองแหง่ 

ทา่นไม่หยดุจนกว่าคลนิิกทัง้สองแหง่นีจ้ะถกูปิดอย่างถาวร " ผมยืนอยู่กบัพระเยซูและเราได้รับชยัชนะในการตอ่สู้เพราะเราขึน้อยู่กบัพระเยซูคริสต์ 

และยงัมีการตอ่สู้อาคารโบสถ์ของเราด้วย คนชัว่และคนบาปได้พาสมาชิก 320 คนออกไปและทําให้เราเกือบจะสญูเสียอาคารโบสถ์ของเรา 

เราสามารถชนะสงครามครัง้นีไ้ด้เพราะ " ข้าพเจ้ากระทําทกุสิง่ได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกําลงัข้าพเจ้า" ตอนท่ีผมอยู่ในสงครามแหง่การตอ่สูเ่หลา่นี ้

ผมรู้ว่าอะไรถกูอะไรผิด และผมเองก็เลือกอยู่ฝ่ายท่ีถกูและผมก็ชนะเพราะ "ข้าพเจ้ากระทําทกุสิง่ได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกําลงัข้าพเจ้า”  

ณ เวลานีมี้นกัเทศน์หลายคนพยายามท่ีจะสร้างคริสตจกัรของเขาโดยการขโมยสมาชิกจากคริสตจกัรอ่ืน  

สว่นผมนัน้ไม่เคยต้องท่ีจะทําอย่างนัน้เพราะผมนําผู้ ท่ีไม่เช่ือมารับเช่ือได้ ทําไม ? เพราะ " ข้าพเจ้ากระทําทกุสิง่ได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกําลงัข้าพเจ้า”  

นัน่เป็นเหตผุล! นัน่เป็นเหตผุลท่ีเราได้รับชยัชนะในการประกาศข่าวประเสริฐไปทัว่โลก วนันีมี้ 1.5 ล้านคนอ่านบทเทศน์ของผมในเว็บไซต์ของเราใน 221 

ประเทศทัว่โลกและใน 40 ภาษา - เพราะ "ข้าพเจ้ากระทําทกุสิง่ได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกําลงัข้าพเจ้า” 

ศจ. จอห์น คาแกน กลา่วว่า  " เราเรียนรู้ ดร . ไฮเมอร์ส ด้วยประสบการณ์อนัยาวนานว่ารากฐานท่ีสร้างชีวิตของพวกเขาคือแผ่นศลิา   - 

พระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนม์"   

ลกูชายของผม โรเบิร์ต กลา่วว่า  " มีเพียงไม่ก่ีคนท่ีเข้าใจพ่อของผม เพราะม่านไม่คดิเหมือนคนทัว่ไป ทา่นเดนิกบัพระเจ้า "ผมได้ชยัชนะในการตอ่สู้ทกุครัง้ 

ผมตอ่สู้เพ่ือเหตผุลหนึง่เดียว - "ข้าพเจ้ากระทําทกุสิง่ได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกําลงัข้าพเจ้า" นัน่คือเหตผุลท่ีเรามีคริสตจกัรแหง่นี ้ 
 

เวบ็ไซต์ของเรามีบทเทศนากว่าเป็นร้อย ๆ จากต้นฉบับในส่ีสิบภาษาที่ 
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นัน่คือเหตผุลตอนท่ีผมขอให้ผู้ ท่ีได้ความทกุคนลกุขึน้ บรรดาคนเหล่านัน้ยมีเพียงสองคนเทา่นัน้ท่ีรับความรอดมาจากท่ีอ่ืน  

เพ่ือน ๆ ท่ีซื่อสตัย์ของผม ดร. คริสโตเฟอร์ เอล คาเกน กล่าวว่า “ดร. ไฮเมอร์สคือนกัต้อสู้ ผู้ ผ่านความยากลํายาป นสามารถเอาชนะอปุสรรคเหล่านัน้ 

เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ผู้คนว่าพระเยซูคริสต์ทรงสามารถช่วยคนเหลา่นัน้ด้วย”  

ดร. เอดิ พร์ูวนัโต กล่าววา่ “ตอนท่ีพระเจาททรงอยู่ฝ่านเรา ผู้นัน้จะไมมี่วนัแพ้”  

ดร. โรเบริต์ เอล ซนัเนอร์ “ผมขอบคณุและภมูใจกงัท่านผู้ ยืนหยดัอยู่บนความจริง  ในขณะท่ีมีการตอ่สู้กนัอยู่ โรเบริต์ เลสลี ไฮเมอร์ส จเูนียร์ 

เป็นประเภทแบบอย่างคริสเตียน” 

ดร. เคนท์ ฟิวล์พอทท์ “ดร. ไฮเมอร์ส  เป็นนกัเทศน์ท่ีดีท่ีสดุคนหนึ่งเท่าท่ีพวกเราเคยได้ยินมา ในบรรดานกัเทศน์ยคุเก่า 

'เน้นให้ความสําคญัถงึพระคริสต์เสมอไป" 

ดร. นีล วีเวอร์ กล่าววา่ "ดร. ไฮเมอร์ส เป็นคนท่ีกล้าหาญคนหนึง่ท่ีมีความเช่ือแข็งแกร่งและยินดีท่ีจะสู้กบัความเช่ือท่ีไมถ่กูต้อง  

ดร. ฟิลโกบล กล่าววา่ ... ขอให้เราทําตามนกัเทศน์ผู้ ย่ิงใหญ่คนนี ้ นัน่คือออกไปสูโ่ลกสมยัใหมเ่พ่ือตอ่สู้ เช่นเดียวกบัทา่นการต่อสู้ ท่ีดีของความเช่ือ"

คริสโตเฟอร์ เอล คาแกน กลา่วว่า "ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จเูนียร์ เป็นคนท่ีประสบความสําเร็จกบัสิ่งท่ีเป็นไมไ่ด้ - กบัความกลวัทัง้หมด! 

ผมรู้เพราะผมทํางานใกล้ชิดกบัทา่นมานานกวา่ 40 ปีแล้ว" 

คณุสามารถรับประวติัของได้จากหนงัสือ “Against All Fears,” ในราคา $10.00.  เขียนไปให ้ดร. ซี เอล คาเกน ท่ี P.O. Box 15308, 
Los Angeles, California 90015.  อย่าลืมเขียนคําวา่ “CHRISTMAS LETTER” ลงในเช็คของคณุแล้วจะได้รับส่วนลด $10.00 สง่ $10.00 

และรับหนงัสือวีวะประวติัของผม!   
ผมจะอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงอวยพรคณุในช่วงคริสต์มาส และขอให้พระองค์ทรงอวยพรคณุในปีใหมด้่วยเช่นกนั! 

ขอให้พระเยซูคริสต์ได้รับการสรรเสริญ!   

 
 

         อิลินา ภรรยาของ ดร. ไฮเมอร์ ลูกชาย โรเบริต ์จีนภรรยาของ  
         โรเบิร์ต และลูกสาวสองคนของโรเบริต ์ฮนันาและซารา       

  

             ในพระนามพระเยซู 
 
 
 
 
        
 
 
            R. L. Hymers, Jr.,  
      D.Min., Th.D., Litt.D. 
      ฟิลิปปี 4:13 
 
 
 
 

                           

           ครอบครังของไฮเมอร์ส กบัลุงนางไฮเมอร์ ฟรานซิสคาสโตรท ์                                 ดร. และ นาง ไฮเมอร์สกบั ดร. เอลเมอร์ เอล เทาน์ส  
            แคโรไลนา มาจาก กวัเตมาลา เออร์วนิ คิวลาร์และแอนติ                    ผูส้อนอยูท่ี่งานฟ้ืนฟวูนัแรงงาน 
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