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สวสัดีเพ่ือน ๆ :  
 

ผมหวงัวา่ ผมยงัคงสง่ความสขุผา่นทางจดหมายเน่ืองในวนัคริสต์มาสนี ้  แตต่ามความเป็นจริง 
ผมอยากจะบอกพวกคณุวา่ในปีท่ีผา่นนัน้เราพบกบัปัญหาตา่ง ๆ มากมายเก่ียวกบัการแตกแยกของคริสตจกัร 

มนัเร่ิมตัง้แตต้่นเดือนในปีท่ีแล้ว มีมคันายกทา่นอาวโุสของเราเร่ิมประชมุลบักบัศิษยาภิบาลคนอื่น ๆ  
พวกเขาสองคนวางแผนท่ีจะทําลายคริสตจกัรของเรา 
พวกเขาสองคนวางแผนท่ีจะเร่ิมคริสตจกัรใหมแ่ละต้องการดงึผู้คนออกจากเราให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ 
ตอนท่ีผมรู้เร่ืองนีม้นัก็สายเกินไปท่ีจะหลกีเลีย่งการแบง่แยกคริสตจกัรในครัง้นี ้ 

มนัเร่ิมต้นเมื่อมคันายกชัว่คนหนึง่ท่ีไมพ่อใจผมพยายามท่ีจะ “ตอ่ต้านผม” ในไมช้่าคนอ่ืน  ๆ ก็ติดตามเขา 
ประธานมคันายกได้นําภาพถ่ายลามกอนาจารของตวัเองมาไว้บนเว็บไซต์ของเขา หนึง่ใน “ตวัการแตกแยก” 
พยายามแบลก็เมล์ผมด้วยรูปถ่ายเหลา่นีแ้ละตํารวจก็เข้ามามีสว่นเก่ียวข้อง 
ประธานมคันายกและภรรยาของเขาจึงออกจากคริสตจกัรของเราไป 

ในเวลานี ้มคันายกอาวโุสทา่นนัน้ออกมาตอ่ต้านอยา่งเปิดเผย  
เขาจึงออกจากคริสตจกัรของเราและเร่ิมดงึคนของเราออกไปกบัเขาให้มากที่สดุ 
เน่ืองจากเขาเป็นมคันายกในคริสตจกัรของเรามาเป็นนานหลายทศวรรษหลาย 
จึงมีคนติดตามเขาและออกจากคริสตจกัรของเราไป 
เมื่อถึงเวลาท่ีแตกแยกเขาก็สามารถดงึคนของเรามากกวา่คร่ึงไปอยูก่บัเขา 

ณ เวลานัน้ ผมเองก็มีปัญหาสขุภาพมาก และผมก็ไมส่ามารถเทศนาในวนัอาทิตย์เลย 
ได้แตใ่ห้นกัศกึษาท่ีมาฝึกงานเทศนาในเช้าวนัอาทิตย์ แตเ่ขาก็ไมม่ีประสบการณ์มากเกินจะยืนเคียงข้างกบัผม 
เพราะเพ่ือนสนิทของเขาสว่นใหญ่หนีออกจากคริสตจกัรไป เมื่อวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ชายหนุม่คนนีก็้ตดัมิตรภาพกบัผม 
เขาและแมข่องเขาหนีออกจากโบสถ์และไปร่วมกบัคริสตจกัรอีเวนเจลคิอล์ใหม ่ น่ีก็สร้างความเจ็บปวดให้ผมมาก ๆ 
เพราะผมคิดเสมอวา่นกัเทศน์หนุม่คนนีเ้ป็นเพ่ือนสนิทท่ีสดุของผม วนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ผมลาออกในฐานะศิษยาภิบาลและตัง้  
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ดร. คริสโตเฟอร์ คาเกนมาเป็นศิษยาภิบาลคนใหมแ่ทน ผมได้รับแตง่ตัง้ให้เป็ศิษยาภิบาลกิตติมศกัด์ิ 
ผมออ่นแอเกินไปท่ีจะเข้าร่วมการประชมุ ในวนัท่ี 3 มีนาคม ดร. 
คาเกนประกาศการลาออกของผมจากตําแหน่งศิษยาภิบาลและตัง้ทา่นมาเป็นศิษยาภิบาลคนใหม ่ ดร. 
คาเกนเป็นคริสเตียนท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุเทา่ท่ีผมเคยรู้จกั นอกจากศิษยาภิบาลเวิร์มเบรนด์ 
หากไมมี่ทา่นคริสตจกัรของเราก็คงไร้ทางออก  

ในขณะเดียวกนัก็มีสิง่ท่ีดี ๆ เกิดขึน้ ในวนัท่ี 26 มกราคมมีการเพิ่มภาษาท่ี 41 ในเวบ็ไซต์ของเรา ในวนัเดียวกนันัน้ 
(26 มกราคม)“ แอป” ของเราขึน้ถกูนํามาใช้บน iPhone และ Android 
ตัง้แตน่ัน้มาผู้คนหลายพนัคนทัว่โลกได้เข้าร่วมกบัเราผา่นทาง "แอพ" ขอบคณุมาก 
รวมถงึเพ่ือนผู้สอนศาสนาชาวยิวในนครนิวยอร์กด้วย จากนัน้เพิ่มเป็นภาษาท่ี 42 - นัน่คือภาษาหลกัในแอฟริกาคือมาลาวี 
เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ ดร. คาเกนกลายเป็นศิษยาภิบาลอยา่งเป็นทางการและแตง่ตัง้ผมเป็นศิษยาภิบาลกิตติมศกัด์ิ 

จําเป็นต้องพดู สขุภาพของผมออ่นแอและป่วยจากความวุ่นวายทัง้หมดนี ้ ผมต้องขอบคณุภรรยาของผม - 
ท่ียืนอยูเ่คียงข้างกบัผมมาโดยตลอด ตัง้แตว่นัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ถงึ 20 
มีนาคมผมได้พาเธอไปพกัผอ่นช่วงวนัหยดุยาวท่ีแอริโซนา ในวนัท่ี 20 
มีนาคมผมกลบัไปเทศนาในเยน็วนัอาทิตย์และสอนในตอนเยน็วนัเสาร์ 

ตัง้แตน่ัน้มาอาคารคริสตจกัรของเราก็ถกูประกาศขาย วนัท่ี 14 เมษายนวนัเกิดครบรอบปีท่ี 78 ของผม 
เรามีการเฉลมิฉลองท่ีอาคารเก่า ในวนัท่ี 7 
พฤษภาคมผมเร่ิมต้นกลุม่สาวกสําหรับคนหนุ่มสาวท่ีซ่ือสตัย์ในคริสตจกัรของเราโดยใช้บทเรียน “Evangelism Explosion” 
เป็นตําราเรียนของเรา ตัง้แตว่นัท่ี 22 พฤษภาคมถงึ 29 พฤษภาคม ดร. 
คาเกนพาภรรยาและผมไปท่ีซานฟรานซิสโกเพ่ือเย่ียมคริสตจกัรจีนแบ๊บติสต์และศิษยาภิบาลท่ีนัน่ 
เราได้พบกบัไมค์และโมนาไรลีย์ศิษยาภิบาลคริสตจกัรท่ีผมเป็นคนก่อตัง้ในเมืองมาริน 
ไมค์ก็ได้ให้กําลงัใจผมและผมก็ได้รับเชิญให้เทศนาท่ีโบสถ์ของพวกเขาในวนัครบรอบ 50 ปี ในขณะเดียวกนัก็ยงัมีคนอ่ืน ๆ 
ท่ีคิดร้ายกบัผม กลา่วหาวา่ผมคือตวัการท่ีทําให้คริสตจกัรแตกแยก น่ีก็อีกครัง้ท่ีสร้างความเจ็บปวดให้ผมมาก ๆ   

ในวนัท่ี 28 กรกฎาคมเราจดังานปาร์ตีใ้หญ่ท่ีโบสถ์ของเราเพ่ือฉลองวนัเกิดครบรอบ 66 ปีให้กบั ดร. คาเกน 
และมีการประกาศวา่อาคารโบสถ์แหง่ใหมข่องเราในเมืองซานกาเบรียลถกูตัง้ช่ือวา่ "พลบัพลาจีนของมหานครลอสแองเจลสิ" 
หรือ “The Chinese Baptist Tabernacle of Greater Los Angeles”   เราได้ซือ้อาคารใหมท่ี่นัน่และสญัญาจะปิดเร็ว ๆ นี ้

ปลายเดือนกรกฎาคม ผมได้นํานางไฮเมอร์สไปพกัผอ่นช่วงสัน้ ๆ ท่ี Oceanside 
อิวลนิาภรรยาของผมเป็นภรรยาศิษยาภิบาลท่ีดีท่ีสดุในโลก ลกูชายของผม โรเบริต์ เลสลีย์ 
และผมได้สง่เธอและพอ่แมข่องเธอไปท่ีอิสราเอล ในวนัท่ี 17 
พฤศจิกายนผมกลบัมาเร่ิมการเทศนาในเช้าและเยน็ของวนัอาทิตย์ น่ีเป็นครัง้แรกท่ีผมสามารถเทศนาทางและยืนนานๆ ได้ 
และภายใต้การนําของ ดร. คาเกนและการทํางานหนกัของทา่น 
ทา่นได้นําผู้คนมารับความรอดและรวมถงึนกัศกึษาชาวจีนหลายคนเร่ิมเข้ามาท่ีโบสถ์ของเรา ดร. 
คาเกนขายบ้านในเมืองลอสแองเจลสิและกําลงัมองหาบ้านหลงัใหมใ่กล้กบัอาคารซานกาเบรียล 
เราจะย้ายคริสตจกัรของเราไปยงัอาคารใหมใ่นอีกไมก่ี่เดือนข้างหน้า  
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การแตกแยกในคริสตจกัรดเูหมือนจะผา่นไป หลายวนัท่ีผา่นมานีห้มอก็บอกผมวา่มะเร็งของผมกําลงัจะหายขาด ดร. 

คาเกนภรรยาของผมและผมฉลองวนัขอบคณุพระเจ้าท่ีบ้านกบัลกู ๆ และลกูหลานของเราและเรามีช่วงเวลาท่ีวิเศษด้วยกนั! 
ขอพระเจ้าทรงอวยพรทกุทา่น! กรูณาระลกึถงึการเร่ิมต้นคริสตจกัรใหมเ่ราในคําอธิษฐานของทา่นด้วย!   

 
 

ขอพระเยซ ูพระผู้ช่วยให้รอดของเราได้รับการสรรเสริญ! 
 

 
 
 
 

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

  ผมภมิูใจครอบครัวผมมาก จากซ้ายไปขวา Wesley, Leslie 

กบัHannah, ผมเอง, Ileana และหลานสาว Sarah, ภรรยาของ  
“ข้าพเจ้าคงหมดสติไปแล้ว 
หากข้าพเจ้าไมไ่ด้เช่ือวา่จะเหน็ความดีของพระเยโฮวาห์
ในแผน่ดินของคนเป็น จงรอคอยพระเยโฮวาห์เถิด 
จงมีความกล้าหาญ 
และพระองค์จะทําให้จิตใจของทา่นเข้มแข็งขึน้ 
ข้าพเจ้าขอกลา่ววา่ จงรอคอยพระเยโฮวาห์เถิด”     

Leslie คือ Jin, แมข่อง Ileana Linda และน้องชายของเธอ 
Erwin Cuellar.   

 
 
 

สดุดี 27:13-14)     ( 
 
 

  
  

เวบ็ไซต์ของเรามบีทเทศนามากมายในรูปแบบคาํต่อคาํและในส่ีสิบสองภาษา 

ท่ี WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.    
 


	THAI Christmas letter 2019, version December 1 2019 page 1 PDF.pdf
	THAI Christmas letter 2019, version December 1 2019 pages 2 and 3 PDF.pdf

