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สวัสดีเพื่อน ๆ :
ผมหวังว่า ผมยังคงส่งความสุขผ่านทางจดหมายเนื่องในวันคริ สต์มาสนี ้
แต่ตามความเป็ นจริ ง
ผมอยากจะบอกพวกคุณว่าในปี ที่ผา่ นนันเราพบกั
้
บปั ญหาต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับการแตกแยกของคริ สตจักร
มันเริ่ มตังแต่
้ ต้นเดือนในปี ที่แล้ ว
มีมคั นายกท่านอาวุโสของเราเริ่ มประชุมลับกับศิษยาภิบาลคนอื่น ๆ
พวกเขาสองคนวางแผนที่จะทําลายคริ สตจักรของเรา
พวกเขาสองคนวางแผนที่จะเริ่ มคริ สตจักรใหม่และต้ องการดึงผู้คนออกจากเราให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทําได้
ตอนที่ผมรู้เรื่ องนี ้มันก็สายเกินไปที่จะหลีกเลีย่ งการแบ่งแยกคริ สตจักรในครัง้ นี ้
มันเริ่ มต้ นเมื่อมัคนายกชัว่ คนหนึง่ ที่ไม่พอใจผมพยายามที่จะ “ต่อต้ านผม” ในไม่ช้าคนอื่น
ๆ ก็ติดตามเขา
ประธานมัคนายกได้ นําภาพถ่ายลามกอนาจารของตัวเองมาไว้ บนเว็บไซต์ของเขา
หนึง่ ใน
“ตัวการแตกแยก”
พยายามแบล็กเมล์ผมด้ วยรูปถ่ายเหล่านี ้และตํารวจก็เข้ ามามีสว่ นเกี่ยวข้ อง
ประธานมัคนายกและภรรยาของเขาจึงออกจากคริ สตจักรของเราไป
ในเวลานี ้ มัคนายกอาวุโสท่านนันออกมาต่
้
อต้ านอย่างเปิ ดเผย
เขาจึงออกจากคริ สตจักรของเราและเริ่ มดึงคนของเราออกไปกับเขาให้ มากที่สดุ
เนื่องจากเขาเป็ นมัคนายกในคริ สตจักรของเรามาเป็ นนานหลายทศวรรษหลาย
จึงมีคนติดตามเขาและออกจากคริ สตจักรของเราไป
เมื่อถึงเวลาที่แตกแยกเขาก็สามารถดึงคนของเรามากกว่าครึ่งไปอยูก่ บั เขา
ณ เวลานัน้ ผมเองก็มีปัญหาสุขภาพมาก และผมก็ไม่สามารถเทศนาในวันอาทิตย์เลย
ได้ แต่ให้ นกั ศึกษาที่มาฝึ กงานเทศนาในเช้ าวันอาทิตย์
แต่เขาก็ไม่มีประสบการณ์มากเกินจะยืนเคียงข้ างกับผม
เพราะเพื่อนสนิทของเขาส่วนใหญ่หนีออกจากคริ สตจักรไป เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ชายหนุม่ คนนี ้ก็ตดั มิตรภาพกับผม
เขาและแม่ของเขาหนีออกจากโบสถ์และไปร่วมกับคริ สตจักรอีเวนเจลิคอล์ใหม่ นี่ก็สร้ างความเจ็บปวดให้ ผมมาก ๆ
เพราะผมคิดเสมอว่านักเทศน์หนุม่ คนนี ้เป็ นเพื่อนสนิทที่สดุ ของผม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ผมลาออกในฐานะศิษยาภิบาลและตัง้
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ดร.
คริสโตเฟอร์
คาเกนมาเป็ นศิษยาภิบาลคนใหม่แทน
ผมได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ ศิษยาภิบาลกิตติมศักดิ์
ผมอ่อนแอเกินไปที่จะเข้ าร่วมการประชุม
ในวันที่
3
มีนาคม
ดร.
คาเกนประกาศการลาออกของผมจากตําแหน่งศิษยาภิบาลและตังท่
้ านมาเป็ นศิษยาภิบาลคนใหม่
ดร.
คาเกนเป็ นคริสเตียนที่ยิ่งใหญ่ท่ีสดุ เท่าที่ผมเคยรู้จกั
นอกจากศิษยาภิบาลเวิร์มเบรนด์
หากไม่มีทา่ นคริ สตจักรของเราก็คงไร้ ทางออก
ในขณะเดียวกันก็มีสงิ่ ที่ดี ๆ เกิดขึ ้น ในวันที่ 26 มกราคมมีการเพิ่มภาษาที่ 41 ในเว็บไซต์ของเรา ในวันเดียวกันนัน้
(26
มกราคม)“
แอป”
ของเราขึ ้นถูกนํามาใช้ บน
iPhone
และ
Android
ตังแต่
้ นนมาผู
ั ้ ้ คนหลายพันคนทัว่ โลกได้ เข้ าร่วมกับเราผ่านทาง
"แอพ"
ขอบคุณมาก
รวมถึงเพื่อนผู้สอนศาสนาชาวยิวในนครนิวยอร์ กด้ วย จากนันเพิ
้ ่มเป็ นภาษาที่ 42 - นัน่ คือภาษาหลักในแอฟริ กาคือมาลาวี
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ดร. คาเกนกลายเป็ นศิษยาภิบาลอย่างเป็ นทางการและแต่งตังผมเป็
้
นศิษยาภิบาลกิตติมศักดิ์
จําเป็ นต้ องพูด สุขภาพของผมอ่อนแอและป่ วยจากความวุ่นวายทังหมดนี
้
้ ผมต้ องขอบคุณภรรยาของผม ที่ยืนอยูเ่ คียงข้ างกับผมมาโดยตลอด
ตังแต่
้ วนั ที่
27
กุมภาพันธ์ถงึ
20
มีนาคมผมได้ พาเธอไปพักผ่อนช่วงวันหยุดยาวที่แอริโซนา
ในวันที่
20
มีนาคมผมกลับไปเทศนาในเย็นวันอาทิตย์และสอนในตอนเย็นวันเสาร์
ตังแต่
้ นนมาอาคารคริ
ั้
สตจักรของเราก็ถกู ประกาศขาย วันที่ 14 เมษายนวันเกิดครบรอบปี ที่ 78 ของผม
เรามีการเฉลิมฉลองที่อาคารเก่า
ในวันที่
7
พฤษภาคมผมเริ่ มต้ นกลุม่ สาวกสําหรับคนหนุ่มสาวที่ซื่อสัตย์ในคริสตจักรของเราโดยใช้ บทเรี ยน “Evangelism Explosion”
เป็ นตําราเรี ยนของเรา
ตังแต่
้ วนั ที่
22
พฤษภาคมถึง
29
พฤษภาคม
ดร.
คาเกนพาภรรยาและผมไปที่ซานฟรานซิสโกเพื่อเยี่ยมคริ สตจักรจีนแบ๊ บติสต์และศิษยาภิบาลที่นนั่
เราได้ พบกับไมค์และโมนาไรลีย์ศิษยาภิบาลคริ สตจักรที่ผมเป็ นคนก่อตังในเมื
้
องมาริน
ไมค์ก็ได้ ให้ กําลังใจผมและผมก็ได้ รับเชิญให้ เทศนาที่โบสถ์ของพวกเขาในวันครบรอบ 50 ปี ในขณะเดียวกันก็ยงั มีคนอื่น ๆ
ที่คิดร้ ายกับผม กล่าวหาว่าผมคือตัวการที่ทําให้ คริสตจักรแตกแยก นี่ก็อีกครัง้ ที่สร้ างความเจ็บปวดให้ ผมมาก ๆ
ในวันที่ 28 กรกฎาคมเราจัดงานปาร์ ตี ้ใหญ่ที่โบสถ์ของเราเพื่อฉลองวันเกิดครบรอบ 66 ปี ให้ กบั ดร. คาเกน
และมีการประกาศว่าอาคารโบสถ์แห่งใหม่ของเราในเมืองซานกาเบรี ยลถูกตังชื
้ ่อว่า "พลับพลาจีนของมหานครลอสแองเจลิส"
หรื อ “The Chinese Baptist Tabernacle of Greater Los Angeles” เราได้ ซื ้ออาคารใหม่ที่นนั่ และสัญญาจะปิ ดเร็ว ๆ นี ้
ปลายเดือนกรกฎาคม
ผมได้ นํานางไฮเมอร์ สไปพักผ่อนช่วงสัน้
ๆ
ที่
Oceanside
อิวลินาภรรยาของผมเป็ นภรรยาศิษยาภิบาลที่ดีที่สดุ ในโลก
ลูกชายของผม
โรเบริต์
เลสลีย์
และผมได้ สง่ เธอและพ่อแม่ของเธอไปที่อิสราเอล
ในวันที่
17
พฤศจิกายนผมกลับมาเริ่ มการเทศนาในเช้ าและเย็นของวันอาทิตย์ นี่เป็ นครัง้ แรกที่ผมสามารถเทศนาทางและยืนนานๆ ได้
และภายใต้ การนําของ
ดร.
คาเกนและการทํางานหนักของท่าน
ท่านได้ นําผู้คนมารับความรอดและรวมถึงนักศึกษาชาวจีนหลายคนเริ่มเข้ ามาที่โบสถ์ของเรา
ดร.
คาเกนขายบ้ านในเมืองลอสแองเจลิสและกําลังมองหาบ้ านหลังใหม่ใกล้ กบั อาคารซานกาเบรี ยล
เราจะย้ ายคริ สตจักรของเราไปยังอาคารใหม่ในอีกไม่กี่เดือนข้ างหน้ า

เว็บไซต์ ของเรามีบทเทศนามากมายในรู ปแบบคําต่ อคําและในสี่ สิบสองภาษา
ที่ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.

การแตกแยกในคริสตจักรดูเหมือนจะผ่านไป หลายวันที่ผา่ นมานี ้หมอก็บอกผมว่ามะเร็งของผมกําลังจะหายขาด ดร.
คาเกนภรรยาของผมและผมฉลองวันขอบคุณพระเจ้ าที่บ้านกับลูก ๆ และลูกหลานของเราและเรามีช่วงเวลาที่วิเศษด้ วยกัน!
ขอพระเจ้ าทรงอวยพรทุกท่าน! กรูณาระลึกถึงการเริ่มต้ นคริสตจักรใหม่เราในคําอธิษฐานของท่านด้ วย!

ขอพระเยซู พระผู้ช่วยให้ รอดของเราได้ รับการสรรเสริญ!

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

ผมภูมิใจครอบครัวผมมาก จากซ้ ายไปขวา Wesley, Leslie
กับHannah, ผมเอง, Ileana และหลานสาว Sarah, ภรรยาของ
Leslie คือ Jin, แม่ของ Ileana Linda และน้ องชายของเธอ
Erwin Cuellar.

“ข้ าพเจ้ าคงหมดสติไปแล้ ว
หากข้ าพเจ้ าไม่ได้ เชื่อว่าจะเห็นความดีของพระเยโฮวาห์
ในแผ่นดินของคนเป็ น
จงรอคอยพระเยโฮวาห์เถิด
จงมีความกล้ าหาญ
และพระองค์จะทําให้ จิตใจของท่านเข้ มแข็งขึ ้น
ข้ าพเจ้ าขอกล่าวว่า จงรอคอยพระเยโฮวาห์เถิด”
(สดุดี 27:13-14)
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