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             சம்பர், 2016 
 
அன் ள்ள நண்ப க்கு: 

ேதவன் பைழய நாட்களில் அ ப்பின  ேபான்ற எ ப் தைல இந்த ஆண் ல் நமக்கு 
அ ப்பின  நம  சைபயின் பிரதானமான சம்பவமாகும். நா ம் என் ைடய கு ம்ப ம் 
வி ைறயில், ெமக்சிேகாவில் உள்ள ேகன்கானில் இ ந்ேதாம். நான் இந்த நாட்கைள, 1949 தல் 1953 
வைரயி ம் உள்ள ஆண் க க்கு இைடயில் ேலவிஸ் தீவில் ஸ்காட்லாந்தின் வடக்குக் கடற்கைரப் 
பகுதியில் ஏற்பட்ட எ ப் தைலப்பற்றிய த்தகத்ைத ஓட்டல் அைறயி ம் சூாிய ெவளிச்சத்தி ம் 
ப த் க் ெகாண் ந்ேதன். அைதப் ப த்தெபா  என் ைடய ெசாந்த ஆத் மா எ ப் தல் 
அைடந்த . நம் ைடய சைபக்கு எ ப் தைல அ ப் ம்ப  ேதவனிடம் கஷ்டப்பட்  ெஜபக்க 
ஆரம்பித்ேதன். நாங்கள் தி ம்பி வந்த பிறகு நான் ன்  நாட்கள் பிரசங்கம் ெசய்ேதன் பிறகு சில 
வா பர்கள் நம்பிக்ைகேயா  இரட்சிக்கப்படடார்கள். ஆனால் அந்தக் ேகாைடக்குப் பிறகு, திடீெரன 
ெபாிய எ ப் தல் வந்த . அ  ஒ  வியாழக்கிழைம மாைல, ஆகஸ்ட் 27. நான் நம  வா ப மக்கைள 
ஏசாயா 64:1-3 வசனங்கைள மனப்பாடம் ெசய் ம்ப  ேகட் க்ெகாண்ேடன், “ ேதவாீர் வானங்கைளக் 
கிழித்திறங்கி…”  (ஏசாயா 64:2). ன்  வா பர்கள் அந்த வசனங்கைள மனப்பாடம் ெசய்தார்கள். 
திடீெரன ஒ  வா பன் எ ந்  நின்  குதித் , “ நான் இழக்கப்பட்ேடன்”  என்  சத்தமிட்டான்! அவன் 
தன  ழங்கா ல் இ ந்  ெப ச்சுவிட்  அ ெகாண் ந்தான். அன்  அப்ப  ஏற்பட 
வாய்ப்பற்றதாகக் காணப்பட்ட  ஏன் என்றால் அந்த இரவில் உணர்ச்சிவயப்படத்தக்கதாக ஒன் ம் 
காணப்படவில்ைல, பாடல்கூட பாடப்படவில்ைல. ஜனவாி மற் ம் ஆகஸ் ல் நடந்த அந்தச் சில 
கூட்டங்களில் 22 வா ப மக்கள் இரட்சிக்கப்பட்டார்கள் மற் ம் 14 ேபர் தங்கள் பின் வாங்கின 
நிைலைமயி ந்  உயிர்பிக்கப்பட்  ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டார்கள். மற்ற நகரங்களில் ஏற்பட்ட 
அவ்வள  வல்லைம ள்ள, வழக்கத்திற்கு மாறான, நான் அறிந்த வைரயி ம் இ வைர எங்கும் 
காணப்படாத ன்  வல்லைமயான எ ப் தல்கைளப்பற்றி நான் சாட்சி ெகா த்ேதன். ஆனால் இந்த 
எ ப் தல் 42 வ டங்களில் ேதவன் தல் ைறயாக நம  சைபக்கு அ ப்பின எ ப் தலாகும். இந்த 
வ டங்களிெலல்லாம் நாம் ேதவ ைடய ஆவி ஊற்றப்ப வதற்காக ெஜபித்ேதாம் அதன்பிறகு அவர் 
நம  ெஜபத்திற்குப் பதிலளித்தார். ஆனால் அந்தச் சில இர களில் குைறந்த  36 ேபர் 
உணர்த்தப்பட்டார்கள் அவர்களில் 22 ேபர் இரட்சிக்கப்பட்டார்கள் –  14 ேபர் தங்கள் பின்வாங்கின  
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நிைலைமயி ந்  தி ம்பச் ேசர்க்கப்ப ம்ப யாக எ ப் தல் அைடந்தார்கள். இ  நான் ஏசாயா 64:1-
3ஐ தி ம்பத்தி ம்ப பிரசங்கித்தெபா  நடந்த  பிறகு ஒவ்ேவார் இரவி ம் மக்கள் எ ப் த ன் 
க ப்ெபா ள் பாடைல ம ப ம ப மாக பா னார்கள், “ என் தாிசனத்ைத எல்லாம் நிரப் ம், 
இரட்கேர, நான் ெஜபிக்கிேறன், இேயசுைவ மட் ம் இன்  நான் பார்க்கும்ப  ெசய் ம்; பள்ளதாக்கிேல 
நீர் என்ைன நடத்தினா ம், உம  மட்டற்ற மகிைம என்ைனச் சுற்றிக் ெகாள்கிற . என் தாிசனத்ைத 
எல்லாம் நிரப் ம், ெதய் க இரட்சகேர, உம  மகிைமயினால் என  ஆவி பிரகாசிக்கும் வைரயி ம். 
என் தாிசனத்ைத எல்லாம் நிரப் ம், அைனவ ம் பார்க்கட் ம் உம  பாிசுத்த சாயல் என்னில் 
பிரதிப ப்பைத”  (“ Fill All My Vision”  by Avis B. Christiansen, 1895-1985). இந்த எ ப் த ல் சில 
சமயங்களில் பிசாசு ெகர்சிக்கிற சிங்கம்ேபால வந்தான் ஆனால் ஒவ்ெவா  ைற ம் நாங்கள் 
ெஜபித்தேபா  அவன் ரத்தப்பட்டான் பிறகு ேதவ ைடய ஆவியானவர் தி ம்ப வந் , மக்கைளக் 
கிறிஸ் விடம் ெகாண்  ெசன்றார். ஜீவிக்கிற கிறிஸ்தவத்ைத அந்தச் சிலநாட்களில் நாங்கள் 
அ பவித்ேதாம் அங்கி ந்தவர்கள் தங்கள் ஜீவ ள்ள வைரயி ம் ஒ ேபா ம் அைத மறக்க யா . 
இைவக க்கு இைடயில் இரண்  வா ப மக்கள் தங்கைளப் பிரசங்கத்திற்கு ஒப் க் ெகா த்தார்கள். 
அவர்களில் ஒ வர் நம  சீன ெமாழிெபயர்ப்பாளாின் மகன், ேநாவா சாங். மற்றவர் டாக்டர் ேகஹனின் 
23 வய  மகன் ஜான் சா ேவல் ேகஹன், சமீபத்தில் கால் ஸ்ேடட் எல்.ஏ .வில் குற்றவிய ல் இளம்நிைல 
பட்டம் ெபற்றவர். அவர்கள் இ வ ம் மிக ம் திறைம ள்ள பிரசங்கியர்கள். ஜான் தன  தல் 
ேபாதைனையப் பிரசங்கித்தேபா  இ ப  வ டங்கள் பிரசங்கித்தவர் ேபசின ேபால இ ந்த , மற் ம் 
ேநாவா ஒ  க த் ப் பாடைலப் பற்றிக்ெகாண் , க னமாகப் பிரசங்கித் ப் பாடல் பா , டாக்டர் ஜான் 
சங் மற் ம் டாக்டர் ஜான் ஆர். ைரஸ் பாணியில் பிரசங்கம் ெசய்தார். நம்பேவ யவில்ைல! அந்த 
இளம் வா பர்க க்காகத் ேதவ க்கு ஸ்ேதாத்திரம்! ஜான் ஜனவாி தல் ைபேயாலா னிவர்சி யில் 
டால்ேபாட் ஸ்கூல் ஆப் தியாலஜி ப க்கப் ேபாகிறார். அவர் ன்  அல்ல  நான்கு மாதங்கேள 
பிரசங்கம் ெசய்  ெகாண் ந்தேபாதி ம், வட  இந்தியாவில் நைடெப ம் சுவிேசஷ கூட்டங்களில் ேபச 
அைழக்கப்பட் க்கிறார், ேடாமினிகன் ாிபப் க்கி ம் ெதன்னிந்தியாவி ம் ேபச அவர் அைழக்கப் 
பட் க்கிறார். இந்த இ பத்ெதான்றாம் ற்றாண் ன் ஒ  ெபாிய சுவிேசஷகராக உலக  அளவில் 
அவர் பிரசங்கிப்பார் என்  நான் நம் கிேறன். நீங்கள் ஜான் மற் ம் ேநாவாவின் பிரசங்கங்கைளப் 
ப க்க வி ம்பினால், நம் ைடய www.sermonsfortheworld.com என்ற இைணயதளத்தில் வாசிக்கலாம். 
க ப் ப் பக்கத்தின் மத்தியில் ஒ  ெபாத்தான் உள்ள , அதில் “ தமிழில் ேபாதைன”  என்றி க்கும். 
அைத அ த்தினால் உங்கள் ெமாழியில் உள்ள பக்கங்கைளக் காணலாம். உங்கள் ெமாழியின் 
பக்கங்களில், டாக்டர் ைஹமர்ஸ் அல்ல  ஜான் சா ேவல் ேகஹன் அல்ல  ேநாவா சங் 
பிரசங்கத்திற்கான ெபாத்தான் இ க்கும், அல்ல  நம  சைபயில் பிரசங்கித்த மற்ற பிரசங்கியர்களின் 
ெசய்திகைளப் பார்க்கலாம். உங்கள் ெமாழியின் பக்கத்தில் ெபாத்தான் இல்ைலெயன்றா ம், அங்கு 
நீண்ட உபேதசங்களின் பட் யல் இ ப்பைத நீங்கள் பார்க்க ம் அைவகள் உஙக க்கு 
உதவியாக ம் ஆசீர்வாதமாக ம் இ க்கும். 

இந்த ஆண் ல் நைடெபற்ற இரண்டாவ  மிகப்ெபாிய காாியம் என்னெவன்றால் எங்க ைடய 
தல் ேபரக்குழந்ைதயான, ஹன்னா கிம் ைஹமர்ஸ் பிறந்தாள். அவள் மார்ச் 30ல் எங்கள் மகன் ராபர்ட் 

ெலஸ்  ைஹமர்ஸ் IIIக்கும் அவ ைடய அன்  மைனவி ஜின் க்கும் பிறந்தாள். ஹன்னா ஓர் 
அழகான குழந்ைத அவள் சிறப்பாக கிாிப் உதவிேயா  நடக்க ஆரம்பித்  விட்டாள். 



நான் ெசான்ன ேபால, என் ைடய மைனவி இ னா ம் நா ம் அவ ைடய அம்மா ன்டா 
அவர்க டன், ஜின், ெலஸ்  மற் ம் ெவஸ்  அைனவ மாக ஜனவாியில் ேகன்க க்குச் ெசன்  
அங்கி ந்த கடற்கைரயில் விைளயா ேனாம். நான் ற் ேநாய்க்கான சிக்கிைச எ த் க்ெகாண் ந்த 
காரணமாகச் சற் ச் சுக னமாக இ ந்தா ம் எங்க க்கு இனிைமயான ேநரம் கிைடத்த . அேத 
சமயத்தில், ற் ேநாய் கட் ப்பாட் ற்குள் இ க்கிற  கிட்டத்தக்க அ  ேபாய்விட்ட . காலம்தான் 
பதில் ெசால்லேவண் ம், ஆனால் நான் 22 ப ன்  எைடைய இழந் விட்ேடன், அ  எனக்கு 
உதவியாகத்தான் இ க்கற . 

இந்த ஆண் ல் நடந்த உச்சக்கட்ட சம்பவங்களின் “ பட் யைல”  குறிப்ெப த் க் 
ெகாள் ங்கள். பிப்ரவாி 13ல் ேராஸ் ெசனால்ட்-குயின் அவர்கள் தம் ைடய 97வ  வயதில் இயற்ைக 
எய்தினார். என் ைடய 75வ  பிறந்த நாளான ஏப்ரல் 12ல் ேடவிட் ரால்ஸ்டன், ெராேலன்ட் ரஸ் ெசன் 
மற் ம் ேடனி தாமஸ் அவர்கள் பிரசங்கம் ெசய்  ஈஸ்டர் சமயத்தில் இைச ஏற்பா  ெசய்தார்கள். 
ெதாடர்ந்  தி மதி ைஹமர்ஸ் அவர்களின் பிறந்தநாள் ஏப்ரல் 16ல் வந்த , அவ ைடய தகப்பனார் 
ரஃேபல் க் லர், தம  85வ  வயதில் பறந்  வந்  எங்கேளா  சில நாட்கள் தங்கியி ந்தார்கள். 

அதன்பிறகு அ த்த ெபாிய காாியம் நடந்த . நம  சைபயில் சில பிரதானமான மா தல்கைளச் 
ெசய்வதற்குச் சாியான ேநரம் இ  என்  ேதவன் எனக்குக் காட் னார். ன்  இளம் 
உதவிக்காரர்கைளச் ேசர்த்ேதாம் அவர்கள், ேநாவா சாங், ஜாக் நஹன் மற் ம் ஆேரான் யான்சி ஆவர். 
ஜான் ேகஹன் தம  தலாவ  பிரசங்கத்ைத ஜூைல 10தி ம் ேநாவா சாங் 17 ம் பிரசங்கித்தார்கள். 
இரண்  வா பர்க ம் மிக ம் திறைம ள்ள ேபச்சாளர்கள் – நம்பேவ யவில்ைல! ஜூைல 31ல் 
தீேமாத்ேத  சான் மற் ம் லாரா எஸ்ேகாபார் விவாகம் ெசய்  ெகாண்டார்கள். ஆகஸ்ட் 21ல் பீட்டர் 
ஸ்டீபன் நஹன் பிறந்தான். 

ஆகஸ்ட் 27, வியாழக்கிழைம அன்  எ ப் த ன் இரண்டாவ  பாகம் ஆரம்பித்த . இந்த 
விேஷசித்த கூட்டங்களில் நாம் கவனமாக ெஜபித்  ெஜப ஆவிையக் கைடப்பி த்தால் ேதவன் 
கூட்டங்களில் பிரசன்னமாகி இ ப்பார் என்  கண்  ெகாண்ேடாம், ஆனால் அ த்த த்த நாட்களில் 
ெஜபத்தில் தாித்திராதேபா  ேதவன் ைமயாகப் பிரசன்னமாகவில்ைல ஆதலால் ஒன் ம் 
நடக்கவில்ைல. நான் தல் ைற ஏற்பட்ட ன்  ெபாிய எ ப் தல்கைளக் கண் ந்தா ம், அதனால் 
நான் அங்கத்தினராக இ ந்த சீன சைபயில் நாலாயிரம் மக்கள் ேசர்க்கப்பட் ந்தா ம், இ  
எங்க க்குக் கற் க்ெகாள் ம்ப யான ஓர் அ பவமாக அைமந்த . 

டாக்டர் நீல் வர், சியானா பாப்திஸ்  பல்கைலக்கழகத்தின் தைலவர் அவர்கள், ெதாழிலாளர் 
தினமான வாரத்தின் இ தியில் நம் டன் நம் ைடய ேவதாகம கான்பரன் ல் இ ந்தார். நவம்பர் 19ல் 
ெவஸ்  ைஹமர்ஸ், கிறிஸ் ன் ெநகுயன், அ லா ெமஞ்ஜிவார், ெசட்சுேகா சபலகா மற் ம் விர்ெஜல் 
நிக்ெகல் அவர்கள் ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள். அேத ேவைளயில் ஜான் சா ேவல் ேகஹன் நம  சைப 

லமாக சுவிேசஷ பிரசங்கம் ெசய்ய உாிமம் ெபற்றார். அ த்த நாளில் ரான் கிலார்க் வய ன் வாசிக்க 
ஜிேயாப் ெமாில் பியாேனா வாசிக்க நாம் நன்றி ெச த் ம் வி ந்  ெகாண்டா ேனாம். என்ன ஒ  
அற் தமான ேநரம் அ ! சம்பர் 18ல் ேடவ் சுக் ம ப மாகத் தி ம்ப வந்  கிறிஸ் மஸ் வி ந்தில் 
நகர் ற மற் ம் ேமைலநாட் ச் சுவிேசஷ இைசைய நமக்காகப் பா வார். 

34வ  ெமாழியாக, ேநப்பா ையச் ேசர்க்கும்ப  ேதவன் நமக்காகக் க தைவத் திறந்தி க்கிறார். 
இப்ெபா  ேநப்பால் மக்கள் என் ைடய ேபாதைனைய ஒவ்ெவா  வார ம் வாசிக்க ம். 



ேநபாளம் மிக ம் ேதைவ நிைறந்த ஓர் இடமாகும், ெசன்ற வ டம் இங்ேக இரண்  கம்பங்கள் 
ஏற்பட்டன, இமயமைல அ வாரத்தில் உள்ள இந்தச் சிறிய நாட் ன் ெமாழிைய நம் ைடய 
ேபாதைனகளின் பிரதிப் பட் ய ல் ேசர்க்க ந்ததற்காக நாம் மகிழ்ச்சியைடகிேறாம். கிட்டத்தட்ட 
நான் பிரசங்கிக்கும் ஒவ்ெவா  ேபாதைன ம் இப்ெபா  34 ெமாழிகளில் பிரதிகளாக 
ெமாழிெபாயர்க்கப்ப கின்றன. எல்லா ேபாதைனக ம் ெதாைலக்காட்சிக்கு நிகராகத் தரமான 
ேகமராவால் பதி  ெசய்யப்பட்  ப் லமாக ம் நம  இைணயதளத்தின் லமாக ம் ன்  
ெமாழிகளான, ேமன்டாின் ைசனீஸ், ஸ்பானிஸ் மற் ம் ஆங்கிலம் ஆகிய ெமாழிகளில் உலகம் வ ம் 
ஒளிபரப்பப்ப கிற . 

இைத என்னால் வி ம்பி ஏற்க யவில்ைல, ஆனால் நான் வயதாகிக் ெகாண் க்கிேறன். 
நான் வழக்கமாக  விைளயா ம் ேபஸ்பால் ஆட்டத்ைத ன்ேபால விைளயாட யவில்ைல, அப்ப  
இ ந்தி க்கக் கூடா , நான் அதிகமாக இழந் விட்ேடன்! எல்லாவற்றி ம் அதிகமாக நான் இழப்ப  
இந்தக் காாியமாகும்!!! சைபயில் இ க்கும் அைனவாிடன் நன்றி ெச த் ம் வி ந் க க்கு என் 
மைனவி டன் ெசல் ேவன். இந்தச் சம்பவங்களில் எங்க க்கு மகிழ்ச்சியான ேநரங்கள் எப்ெபா ம் 
இ க்கும். 

இந்த இரம்மியமான கிறிஸ் மஸ் நாட்களில் உங்கள் வாழ்க்ைகயி ம் கு ம்பத்தி ம் கிறிஸ்  
ெவளிப்ப வார் என்ப  எங்க ைடய நம்பிக்ைகயாக இ க்கிற . ேதவன் உங்கள் அைனவைர ம் 
ஆசீர்வதிப்பாராக!   
 
 இேயசுவின் நாமத்தின் லமாக,  

    

 

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

எல்லா பிரசங்கியர்க ம் அவ்வப்ெபா  ஏதாவ  
ஒ  ேபாதைனயில் சந்ேதகம் ெகாள்ளலாம். 
என் ைடய ேபாதைனகைள ஆராய்ந்  பா ங்கள் 
அைவகளில் ஒன்றில் உங்க க்கு உதவி 
கிைடக்கலாம். அதற்காகேவ அைவகள் அங்ேக 
இ க்கின்றன. இந்த ஆண் ல் சுமார் 120,000 
பிரசங்கியர்கள் 216 நா களில் என் ைடய 
ேபாதைனகைள வாசித்  அைவகளி ந்  
உதவிையப் ெபற் க் ெகாள்கிறார்கள். 
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM என்ற 
இைணயதளத்திற்குச் ெசல் ங்கள்.

 

சுமார் நான்கு மணி ேநரங்கள் நிைரந்த ேபத்தி 
ஹன்னா டன் டாக்டர் ைஹமர்ஸ் மற் ம் 
இ னா. 



                                                
 டாக்டர் ைஹமர்ஸ் அவர்க டன் ஜான் சா ேவல் ேகஹன்           டாக்டர் ைஹமர்ஸ் அவர்க டன் ஜான் ேகஹன் சுவிேசஷ 

 (இட ) மற் ம் ேநாவா சாங் (வல ). இ வ ம்           ஊழியத்திற்கு உாிமம் ெபற் க்ெகாண்ட சமயத்தில்.  
 சுவிேசஷத்ைதப் பிரசங்கிக்க ஒப் க்ெகா த்தி க்கிறார்கள்      

 மற் ம் ேவதக் கல் ாியில் ேசர்ந்  ப க்க இ க்கிறார்கள்.      
 

                                                   
    டாக்டர் ைஹமர்ஸ் அவர்கள் லமாக 87 வயதான அடலா             டாக்டர் ைஹமர்ஸ் அவர்கள் தி  விர்ஜல் நிக்ெகல் 

    ெமன்ஜிவார் ஞானஸ்நானம் ெப தல்.                  அவர்க க்கு ஞானஸ்நானம் ெகா த்தல். 
        

                      
 டாக்டர் மற் ம் தி மதி ைஹமர்ஸ் அவர்களின். 34வ  வ ட        ரஃப்ேபல் கூலர் (இட ), ெலஸ்லீ ைஹமர்ஸ், ஜின் ைஹமர்ஸ், 
 விவாகவிழா.              டாக்டர் ைஹமர்ஸ், தி மதி ைஹமர்ஸ் ஆகிேயார் குழந்ைத  
               ஹன்னா டன், தி  மற் ம் தி மதி ஜானி கிம். 
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வார்த்ைத பிரதிகைள ப்பத்தி நான்கு ெமாழிகளில் ெகா க்கிற . 



                                
 

         தி . மற் ம் தி மதி ேஜம்ஸ் ப். அவர் சைபயின்     டாக்டர் ைஹமர்ஸ் அவர்க டன் தி மதி ேராஸ் 
         ஆர்கனிஸ்ட் ஆவார்.         ெசன்னால்ட்-குயின்.   
 

                         
 

         டாக்டர் மற் ம் தி மதி ைஹமர்ஸ் அவர்க டன்          டாக்டர் சான் அவ ைடய மகன் தீேமாத்ேத  மற் ம் லாரா 

         ெரவ். மாற்கு பக்ேல வ ட சம்பவத்தில்.            எஸ்ேகாபாாின் விவாகத்ைத நடத் கிறார்.  
        

                         
 

         டாக்டர் மற் ம் தி மதி ைஹமர்ஸ் அவர்க டன்           (இட  பக்கமி ந் ) டாக்டர் ைஹமர்ஸ் 

         தி மதி ைஹமர்ஸ் அவர்களின் தாயார் ண்டா,            குழந்ைத ஹன்னா டன், தி மதி ைஹமர்ஸ், 
         ெலஸ்லீ மற் ம் ெவஸ்  மற் ம் ஜின் ைஹமர்ஸ்.             ெலஸ்லீ மற் ம் ஜின் ைஹமர்ஸ். 
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வார்த்ைத பிரதிகைள ப்பத்தி நான்கு ெமாழிகளில் ெகா க்கிற .   
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