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สวัสดีเพื่อน ๆ :
หนังสือ "Against All Fears" เป็ นเรื่ องราวชีวิตของผมซึง่ ตีพิมพ์ในเดือนเมษายนของปี นี ้ บุคคลที่ยกย่องหนังสือของผมคือดร. บ๊ อบ โจนส์
ที่สามผู้ซงึ่ กล่าวว่าผมเป็ น " ศาสดาพยากรณ์แห่งพันธสัญญาเดิม" ดร. บิล มอนโร ผู้อํานวยการสองครัง้ ของ BBFI กล่าวว่า "ไฮเมอร์ ส เป็ นดาเนียลยุคใหม่" และ ดร.
เฮอร์ เบิร์ต ลิงส์ลกู ชายของพระสังฆราช BBF ดร. จอห์น ลิงส์และเป็ นผู้อํานวยการของ Rawlings มูลนิธิเรี ยกผมว่าเป็ น " อเมริ กนั ดังเดิ
้ ม! มีวิสยั ทัศน์!
ชีวิตของท่านนันแสดงให้
้
เห็นถึงความปรารถนาที่จะสร้ างความแตกต่าง ...
เพราะเหตุเพื่อพระคริ สต์ " นักประกาศ ดอน บอย์
กล่าวว่า"
ทุกคนต้ องอ่านไม่ใช่นกั เทศน์เท่านัน้ ไฮเมอร์ ส เป็ นตัวอย่างสําหรับทุกคน ... เรื่ องราวของท่านนันเป็
้ นที่ต้องการของชัว่ โมงนี ้ - ความกล้ าหาญความมุ่งมัน่ และนิสยั "
ตอนที่ผมได้ ยินคริ สเตียนที่มีชื่อเสียงเหล่านี ้พูดเกี่ยวกับผมแบบนัน้ บางครัง้ ผมก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ ้น ผมมักจะสงสัยว่า "ผมกลายเป็ นคนเช่นนี ้ได้ อย่างไร?"
ในช่วงเริ่ มต้ นของการรับใช้ ของผมนัน้ หรื อแม้ กระทัง่ ก่อนที่ผมจะถูกเรี ยกให้ รับ มีพระคัมภีร์ข้อหนึง่ ที่เป็ นแรงจูงใจให้ กบั ผม
“ข้าพเจ้ากระทําทุกสิ่ งได้โดยพระคริ สต์ผทู ้ รงเสริ มกําลังข้าพเจ้า” (ฟี ลิปปี 4:13)
เป็ นเวลาเกือบ
61
ปี ที่ผมได้ ค้นพบว่าพระสัญญานี ้เป็ นจริ ง
ในชีวิตของผมนัน้ ผมได้ เผชิญหน้ ากับความท้ าทายและการทดลองมามากมาย
แต่ฉผมเอาชนะทุกครัง้ เพราะผมพึง่ พาพระเยซูคริ สต์เท่านัน้
เนื่องจากพระเยซูคริ สต์ทรงเอาชนะอุปสรรคที่ไม่น่าเชื่อและกลายเป็ นแรงบันดาลใจให้ กบั ผู้คนนับล้ านทัว่ โลก
ผมชนะการต่อสู้ทกุ ครัง้ เพราะผมพึง่ พาพระเยซูคริ สต์เท่านัน้
นี่เป็ นเพียงตัวอย่างของการต่อสู้ " ที่ยิ่งใหญ่" เท่านัน้ มีการต่อสู้เพื่อพระคัมภีร์ นัน่ คือผมต้ องยืนหยัดต่อสูก่ บั คําสอนเท็จในพระคริ สตธรรมที่ผมไปศึกษา
ผมชนะการต่อสู้ครัง้ นี ้ เพราะผมพึง่ พาอาศัยพระคริ สต์เท่านัน้
จากนันก็
้ มีการสู้รบต่อสู้กบั ภาพยนตร์ เรื่ อง " The Last Temptation of Christ"
ซึง่ เป็ นภาพยนตร์ ที่มีเนื ้อหาว่าพระเยซูมีเพศสัมพันธ์กบั มารี ย์ มากดารา ผมชนะการต่อสู้ครัง้ นี ้ด้ วยเพราะฉันพึง่ พาอาศัยพระคริ สต์เท่านัน้
ข่าว " ปลอม"
ในโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ประณามผมว่าเป็ นคนต่อต้ าน ผมชนะการต่อสู้ครัง้ นันเพราะผมพึ
้
ง่ พาพระเยซูคริ สต์และพระองค์ผ้ เู ดียว จากนันก็
้ ตอ่ สู้กบั การทําแท้ ง ศจ.
จอห์น ซามูเอล
คาแกน ผู้ช่วยของผมกล่าวว่า
"
ดร.
ไฮเมอร์ สนําสมาชิกคริ สตจักรของท่านไปต่อสู้เพื่อปิ ดคลินิกทําแท้ งสองแห่ง
ท่านไม่หยุดจนกว่าคลินิกทังสองแห่
้
งนี ้จะถูกปิ ดอย่างถาวร "
ผมยืนอยู่กบั พระเยซูและเราได้ รับชัยชนะในการต่อสู้เพราะเราขึ ้นอยู่กบั พระเยซูคริ สต์
คนชัว่ และคนบาปได้ พาสมาชิก 320
คนออกไปและทําให้ เราเกือบจะสูญเสียอาคารโบสถ์ของเรา
และยังมีการต่อสู้อาคารโบสถ์ของเราด้ วย
เราสามารถชนะสงครามครัง้ นี ้ได้ เพราะ "
ข้ าพเจ้ ากระทําทุกสิง่ ได้ โดยพระคริ สต์ผ้ ทู รงเสริ มกําลังข้ าพเจ้ า"
ตอนที่ผมอยู่ในสงครามแห่งการต่อสูเ่ หล่านี ้
ผมรู้ ว่าอะไรถูกอะไรผิด และผมเองก็เลือกอยู่ฝ่ายที่ถกู และผมก็ชนะเพราะ "ข้ าพเจ้ ากระทําทุกสิง่ ได้ โดยพระคริ สต์ผ้ ทู รงเสริ มกําลังข้ าพเจ้ า”
ณ เวลานี ้มีนกั เทศน์หลายคนพยายามที่จะสร้ างคริ สตจักรของเขาโดยการขโมยสมาชิกจากคริ สตจักรอื่น
ส่วนผมนันไม่
้ เคยต้ องที่จะทําอย่างนันเพราะผมนํ
้
าผู้ที่ไม่เชื่อมารับเชื่อได้ ทําไม ?
เพราะ " ข้ าพเจ้ ากระทําทุกสิง่ ได้ โดยพระคริ สต์ผ้ ทู รงเสริ มกําลังข้ าพเจ้ า”
นัน่ เป็ นเหตุผล! นัน่ เป็ นเหตุผลที่เราได้ รับชัยชนะในการประกาศข่าวประเสริ ฐไปทัว่ โลก วันนี ้มี 1.5 ล้ านคนอ่านบทเทศน์ของผมในเว็บไซต์ของเราใน 221
ประเทศทัว่ โลกและใน 40 ภาษา - เพราะ "ข้ าพเจ้ ากระทําทุกสิง่ ได้ โดยพระคริ สต์ผ้ ทู รงเสริ มกําลังข้ าพเจ้ า”
ศจ. จอห์น คาแกน กล่าวว่า
" เราเรี ยนรู้ ดร . ไฮเมอร์ ส ด้ วยประสบการณ์อนั ยาวนานว่ารากฐานที่สร้ างชีวิตของพวกเขาคือแผ่นศิลา
พระเยซูคริ สต์ผ้ ทู รงพระชนม์"
ลูกชายของผม โรเบิร์ต กล่าวว่า "มีเพียงไม่กี่คนที่เข้ าใจพ่อของผม เพราะม่านไม่คดิ เหมือนคนทัว่ ไป ท่านเดินกับพระเจ้ า "ผมได้ ชยั ชนะในการต่อสู้ทกุ ครัง้
ผมต่อสู้เพื่อเหตุผลหนึง่ เดียว - "ข้ าพเจ้ ากระทําทุกสิง่ ได้ โดยพระคริ สต์ผ้ ทู รงเสริ มกําลังข้ าพเจ้ า" นัน่ คือเหตุผลที่เรามีคริ สตจักรแห่งนี ้

เว็บไซต์ ของเรามีบทเทศนากว่ าเป็ นร้ อย ๆ จากต้ นฉบับในสี่ สิบภาษาที่
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.

นัน่ คือเหตุผลตอนที่ผมขอให้ ผ้ ทู ี่ได้ ความทุกคนลุกขึ ้น บรรดาคนเหล่านันยมี
้ เพียงสองคนเท่านันที
้ ่รับความรอดมาจากที่อื่น
เพื่อน ๆ ที่ซื่อสัตย์ของผม ดร. คริ สโตเฟอร์ เอล คาเกน กล่าวว่า “ดร. ไฮเมอร์ สคือนักต้ อสู้ ผู้ผ่านความยากลํายาป นสามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านัน้
เพื่อเป็ นแบบอย่างแก่ผ้ คู นว่าพระเยซูคริ สต์ทรงสามารถช่วยคนเหล่านันด้
้ วย”
ดร. เอดิ พูร์วนั โต กล่าวว่า “ตอนที่พระเจาททรงอยู่ฝ่านเรา ผู้นนจะไม่
ั้
มีวนั แพ้ ”
ดร. โรเบริ ต์ เอล ซันเนอร์ “ผมขอบคุณและภูมใจกังท่านผู้ยืนหยัดอยู่บนความจริ ง ในขณะที่มีการต่อสู้กนั อยู่ โรเบริ ต์ เลสลี ไฮเมอร์ ส จูเนียร์
เป็ นประเภทแบบอย่างคริ สเตียน”
ดร.
เคนท์
ฟิ วล์พอทท์
“ดร.
ไฮเมอร์ ส
เป็ นนักเทศน์ที่ดีที่สดุ คนหนึ่งเท่าที่พวกเราเคยได้ ยินมา
ในบรรดานักเทศน์ยคุ เก่า
'เน้ นให้ ความสําคัญถึงพระคริ สต์เสมอไป"
ดร. นีล วีเวอร์ กล่าวว่า "ดร. ไฮเมอร์ ส เป็ นคนที่กล้ าหาญคนหนึง่ ที่มีความเชื่อแข็งแกร่งและยินดีที่จะสู้กบั ความเชื่อที่ไม่ถกู ต้ อง
ดร. ฟิ ลโกบล กล่าวว่า ... ขอให้ เราทําตามนักเทศน์ผ้ ยู ิ่งใหญ่คนนี ้ นัน่ คือออกไปสูโ่ ลกสมัยใหม่เพื่อต่อสู้เช่นเดียวกับท่านการต่อสู้ที่ดีของความเชื่อ"
คริ สโตเฟอร์ เอล คาแกน กล่าวว่า "ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ ส จูเนียร์ เป็ นคนที่ประสบความสําเร็จกับสิ่งที่เป็ นไม่ได้ - กับความกลัวทังหมด!
้
ผมรู้เพราะผมทํางานใกล้ ชิดกับท่านมานานกว่า 40 ปี แล้ ว"
คุณสามารถรับประวัติของได้ จากหนังสือ “Against All Fears,” ในราคา $10.00. เขียนไปให้ ดร. ซี เอล คาเกน ที่ P.O. Box 15308,
Los Angeles, California 90015. อย่าลืมเขียนคําว่า “CHRISTMAS LETTER” ลงในเช็คของคุณแล้ วจะได้ รับส่วนลด $10.00 ส่ง $10.00
และรับหนังสือวีวะประวัติของผม!
ผมจะอธิษฐานขอให้ พระเจ้ าทรงอวยพรคุณในช่วงคริ สต์มาส
และขอให้ พระองค์ทรงอวยพรคุณในปี ใหม่ด้วยเช่นกัน!
ขอให้ พระเยซูคริ สต์ได้ รับการสรรเสริ ญ!

ในพระนามพระเยซู

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

อิลินา ภรรยาของ ดร. ไฮเมอร์ ลูกชาย โรเบริ ต์ จีนภรรยาของ
โรเบิร์ต และลูกสาวสองคนของโรเบริ ต์ ฮันนาและซารา

ครอบครังของไฮเมอร์ส กับลุงนางไฮเมอร์ ฟรานซิสคาสโตรท์
แคโรไลนา มาจาก กัวเตมาลา เออร์วนิ คิวลาร์และแอนติ

ดร. และ นาง ไฮเมอร์สกับ ดร. เอลเมอร์ เอล เทาน์ส
ผูส้ อนอยูท่ ี่งานฟื้ นฟูวนั แรงงาน
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