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அன்பான நண்பேர:  
 

 நாம் அ�ப�த்த ேசாதைனகள் எவ்வள� ெபரியைவகளாக இ�ந்தன, மற்�ம் 
ேதவ�ைடய நன்ைம எவ்வள� அ�க ெபரிதாக இ�க்�ற�! இந்த வ�டம் ஜனவரி�ல் 
என� ெதய்�கமான மற்�ம் அன்பான மைன� இல்�யானா�க்� ெகாரானா ைவரஸ் 
பா�ப்� இ�ப்பதாகச ் ேசாதைன�ல் ெதரிந்த�. அவள் மரித்���வாள் என்� நான் 
நிைனத்ேதன். அவ�க்காக நம� சைபயார ்அேநக ேநரங்களில் ெஜ�த்தாரக்ள். மற்�ம் 
ேபாதகரக்�ம் மற்ற ��ஸ்தவரக்�ம் உலக��வ��ம் இ�ந்� அவ�க்காக 
ெஜ�த்தாரக்ள் மற்�ம் ஆ�த�ம் ஆதர�ம் உள்ள ெசய்�கைள அவ�க்� 
அ�ப்�னாரக்ள். பாக்�ஸ்தானி��ந்� ஒ� �ரசங்�யார ்ஒவ்ெவா� நாள் காைல��ம் 
ெட�ேபான் ெசய்� ெகாண்ேட இ�ந்தாரக்ள்! ேதவன் ப�ல் ெகா�த்தார,் மற்�ம் என� 
மைன� ��ைமயாகக் �ணமானாள்! அவ�க்காக ெஜபம் ெசய்த அைனவ�க்�ம் என� 
நன்�ைய ெதரி�த்�க் ெகாள்��ேறன்.  

 ��ப்�யர ் 4:13 எப்ெபா��மாக என� வாழ்க்ைக வசனமாக இ�ந்� வ��ற�. 
அதற்� �ன் உள்ள வசனத்ைத�ம் ேசரத்்� இங்ேக த��ேறன். ேவதாகமம் ெசால்��ற� , 

 
“தாழ்ந்��க்க�ம் எனக்�த் ெதரி�ம், வாழ்ந்��க்க�ம் எனக்�த் 
ெதரி�ம்: எவ்�டத்��ம் ஏல்லாவற்��ம் ��ப்�யா��க்க�ம் 
பட்�னியா��க்க�ம், பரி�ரணமைடய�ம் �ைற�பட�ம் 
ேபா�க்கப்பட்ேடன். என்ைனப் ெபலப்ப�த்��ற ��ஸ்��னாேல 
எல்லாவற்ைற�ஞ்ெசய்ய எனக்�ப் ெபல�ண்�” (��ப்�யர ்4:12, 13).   

 
எங்க�ைடய �ற்�க்கணக்கான வாரத்்ைதக்� வாரத்்ைத ேபாதைனகள் 

மற்�ம் பாடங்கைள  
நாற்பத்�  ஆ�  ெமா�களில் WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM  

என்ற வைலதளத்�ல் நீங்கள் ப�க்க ���ம்.  
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கி றி ஸ்து  என்னையு ம் இல்லி யானாவையு ம் அவளு டைய வி யாதி யி ன் நேரத்தி ல் 
பெலப்படு த்தி னா ர். அவள் கு ணமாக்கபட்டதி னா ல் நாங்கள் மகி ழ்ந்து  களி கூ ர்ந்து  
தேவனு க்கு  நன்றி  செலு த்தி னப ொழு து  கி றி ஸ்து  எங்களைப் பெலப்படு த்தி னா ர். 
“என்னைப் பெலப்படு த்து கி ற கி றி ஸ்து வி னா லே  எல்லாவற்றையு ஞ்செய்ய எனக்கு ப் 
பெலனு ண்டு .”  

டவு ன்டவு ன் லாஸ் ஏன்ஜல்சி ல் இரு ந்த நமது  பழைய கட்டி டத்தை மார்ச் 24ல் 
எஸ்கி ர ோ இறு தி யாக வி ற்று  மு டிவு க்கு க் கொண்டு  வந்தது . அந்தக் கட்டி டத்தை ஒரு  
க ொரியன் சபையி னர் தற்ப ொழு து  கையகப்படு த்தி  இரு க்கி றார்கள். இப்ப ொழு து  சான் 
காபி ரி யேலி ல் உள்ள நமது  சபை கட்டி ட பு து ப்பி க்கு ம் வேலைக்காக அந்தப் பணம் 
பயன்படு த்தப்பட்டு  வரு கி றது . ஜேக் நாஹன், “பெரி ய லாஸ் ஏன்ஜல்சி ன் சீன பாப்தி ஸ்டு  
ஆசாரி ப்பு க் கூ டாரத்தி ன்” பு தி ய சபையி ன் போதகராக இரு ப்பார்.  

ஏப்ரல் 11ல் நாம் அனைவரு ம் லக்சரி யஸ் பவர்லி  ஹி ல்டன் ஓட்டலி ல், அடு த்த நாளி ல் 
இரு ந்த என்னு டைய 80வது  பி றந்தநாளை கொண்டாடினோம். உலக மு ழு வதி லு ம் இரு ந்து  
பி ரசங்கி கள் மற்று ம் கி றி ஸ்தவர்களி டமி ரு ந்து  பி றந்த நாள் வாழ்த்து கள் வந்தன. அந்த 
நாளி ன் வி ரு ந்து  மற்று ம் அது  சம்மந்தமான அனைத்து ச் செலவு களையு ம் எனது  மகன் 
ராபர்ட் லி ஸ்லி  ஏற்று க்கொண்டார். ராபர்ட் ஒரு  ஞானமு ள்ள மற்று ம் வெற்றி கரமான 
வி யாபாரி யாக இரு க்கி றார். ட ொமி னி கன் ரி பப்ளி க்கி ல் உள்ள, பெத்சாதா  கி றி ஸ்தவ 
சபையி ன் போதகர் ரெவ ரூ பர்டோ மெடினா , அந்த நி கழ்ச்சி யைத் து வக்கி  வைத்து  ஆரம்ப 
ஜெபத்தை செய்தார். அது  ஒரு  அற்பு தமான நேரமாக இரு ந்தது !  

 மே  மாதம் 3ஆம் நாளி ல் நமது  வலைதளமான www.sermonsfortheworld.com ஆனது  
ஒடியா  மொழி யி ல் அறி மு கம் செய்யப்பட்டது . இந்தி யாவி ன் அநேக மொழி களி ல் 
ஒடியாவு ம் ஒன்றாகு ம். 30 மி ல்லி யனு க்கு ம் அதி கமான மக்கள் இதை தங்கள் மு தல் 
மொழி யாகப் பேசு கி றார்கள்! இந்தப் போதனைகளு க்காக நான் பணம் எதையு ம் 
கேட்பதி ல்லை. உலகமு ழு வதி லு ம் உள்ள எல்லா  மொழி களி லு ம் மு டி ந்த வரையி லு ம் இந்த 
நற்செய்தி யை வெளி யி ட வேண்டு ம் என்பது  என்னு டைய ஒரே வி ரு ப்பமாகு ம். 
அதனா ல்தான் இந்தப் போதனைகளி ன் மூ லபி ரதி கள் பதி ப்பு ரி மம் இல்லாமல் 
இரு க்கி ன்றன, மற்று ம் மக்கள் இவைகளைப் பி ரசங்கி க்க அல்லது  எந்தவி தத்தி லு ம் 
தாங்கள் வி ரு ம்பு ம்படி  பயன்படு த்த மு டியு ம். இந்தச் செய்தி கள் தங்களு க்கு  எளி தாகக் 
கி டைக்க செய்தி ரு ப்பதற்காக எனக்கு  நன்றி  செலு த்தி  ஒவ்வொரு  வாரமு ம் உலக 
மு ழு வதி லு ம் இரு ந்து  எங்களு க்கு  இமெயி ல்கள் வந்து  கொண்டி ரு க்கி ன்றன.  

மே  மாதம் 14ல் ஒரு  பெரிய சம்பவம் நடந்தது . அன்று  எங்கள் பேரன் ராபர்ட் லெஸ்லி  
ஹைமர்ஸ் IV பி றந்தான்! அவன் எங்கள் மகன் ராபர்ட் மற்று ம் அவனு டைய மனைவி  
ஜி ன்னி ன் மகன் ஆகு ம். அவர்களு க்கு  அன்னா ள் மற்று ம் சாராள் என்ற, இரண்டு  
மகள்களு ம் உண்டு . இந்தப் பு தி ய கு ழந்தை எங்களு டைய மு தல் மற்று ம் ஒரே பேரன் 
ஆகு ம். நான் அவனை “லி ட்டி ல் பாப்” என்று  அழைக்கி றேன். அவன் ஒரு  நல்ல பையன், 
மற்று ம் அவன் ஒரு  பி ரசங்கி யாக இரு க்க தேவன் அழைக்க வேண்டு ம் என்று  நான் ஜெபம் 
செய்கி றேன்!  

என்னு டைய நல்ல மற்று ம் தீயநேரங்களி லு ம், நான் நி றைவாக மற்று ம் பசி யாக 
இரு ந்தப ொழு து ம், நான் தி ரு ப்தி யாக மற்று ம் தேவையி ல் இரு ந்தப ொழு து ம் கி றி ஸ்து  
என்னைப் பலப்படு த்தி னா ர். ஜூ ன் மாதத்தி ல் எனக்கு  ஒரு  பக்கவாதம் வந்தது . 
அப்ப ொழு தி ரு ந்து  நான் வீட்டி லே  ஓய்வாக இரு க்கி றேன். எனக்கு  உதவி யாக 
இரு க்கு ம்படியாக ஒரு  உதவி யாளர் நி யமி க்கப்பட்டி ரு க்கி றார், ஆனா ல் என்னு டைய 
மி கப்பெரி ய உதவி யாளர்  

 



 

எனது  மனைவி  இல்லி யானா  ஆகு ம். எனக்கு  என்ன வந்தாலு ம் வரட்டு ம், நற்செய்தி  
ஊழி யத்தை ஒரு போது ம் வி ட்டு வி ட மாட்டேன். ஒவ்வொரு  வாரமு ம் நான் ஒரு  செய்தி யை 
வீடி யோவி ல் பதி வு செய்கி றேன் அது  நமது  சபையி ல் காட்டப்படு கி றது  மற்று ம் நமது  வலை 
தளத்தி லு ம் வெளி யி டப்படு கி றது . எனது  வாழ்நாள் மு ழு வதி லு ம், கி றி ஸ்து  என்னை 
பெலப்படு த்து கி றார்!  

நமது  சபைக்கு  நான் அடி க்கடி  மாரி லி ன் பார்னி க் கதையைச் ச ொன்னேன். வடக்கு  
சான்பி ரான்சி ஸ்கோவி ன், மாரி ன் காண்டியி ல் நெடு ங்காலத்து க்கு  மு ன்பாக அவள் ஒரு  
இளம் பெண்ணா க இரு ந்தாள். மாரி லி ன் இயேசு வை வி சு வாசி த்தாள். அவள் 
போதைப ொரு ட்களை உட்கொண்டு  பையன்களோடு  தகாத உறவு  கொண்டி ரு ந்தாலு ம் 
அவளு டைய தாயார் தி ரு ப்தி யாக இரு ந்தி ரு ப்பாளா ம் – ஆனா ல் அவள் கி றி ஸ்து வோடு  
பங்காக இரு ப்பதை அந்தத் தாயார் வி ரு ம்பவி ல்லையாம்! அதனா ல் அவள் மாரி லி னை 
வீட்டைவி ட்டு  வெளி யே  து ரத்தி  வி ட்டாள். மாரி லீன் இரட்சகரு க்கு  உண்மையாக நி லைத்து  
இரு ந்தாள். அவள் தன்னு டைய கணவன் ஜெரி யோடு , ஒரு  மி ஷனரி யாக செக் ரி பப்ளி கி ல் 
ஊழி யம் செய்கி றாள். ஆகஸ்டு  26 அன்று  மாரி லீனு ம் ஜெரியு ம் எங்கள் வீட்டு க்கு  வந்து  
என்னைச் சந்தி த்தார்கள். அவர்களு டைய ஊழி யத்தி ன் ஒரு  வி ளக்கத்தைக் 
க ொடு த்தார்கள் அதை நாங்கள் வீடி யோவி ல் பதி வு  செய்தோம் மற்று ம் சபைக்கு க் 
காட்டினோம். அவர்கள் என்ன ஒரு  அற்பு தமான ஆசீர்வாதமாக இரு க்கி றார்கள்! தேவன் 
தம்மு டைய கி ரு பையி னா லே  மக்களை இரட்சி த்து  மற்று ம் அவர்களை தமது  
ஊழி யத்தி லே  உபயோகப்படு த்து வதைப் பார்க்கு ம்ப ொழு து  எவ்வளவு  அற்பு தமாக 
இரு க்கி றது . அப்போஸ்தலனா கி ய யோவான் ச ொன்னா ர், “என் பி ள்ளைகள் சத்தி யத்தி லே  
நடக்கி றார்கள் என்று  நான் கேள்வி ப்படு கி ற சந்தோஷத்தி லு ம் அதி கமான சந்தோஷம் 
எனக்கு  இல்லை” (III யோவான் 4). 

ஆகஸ்டு  29 அன்று  ஜேக் நாஹன் நமது  சபைக்கு ப் பு தி ய போதகராக 
நி யமி க்கப்பட்டார். ஜேக் ஒரு  அமெரி க்காவி ல் பி றந்த சீன மனி தராவார். அவர் 
வி வாகமானவர் மற்று ம் இரண்டு  பி ள்ளைகளு க்கு  தகப்பனாவார். எனது  ச ொந்த போதகர் 
டாக்டர் தீமோத்தேயு  லி ன் எனக்கு ப் பயி ற்சி  க ொடு த்தது போல, ஓய்வு பெற்ற போதகரான 
நான், போதகபணி யி ல் ஒரு  போதகரான அவரு க்கு ப் பயி ற்சி  க ொடு த்து க்கொண்டு  
இரு க்கி றேன். சகோதரன் நாஹன் ஒரு  சி றந்த கி றி ஸ்தவர் மற்று ம் அவரு க்காக நாங்கள் 
பெரி ய நம்பி க்கை கொண்டி ரு க்கி றோம். எங்களு டைய பு தி ய சபைக்காகவு ம் மற்று ம் 
அங்கே  உள்ள அவரு டைய ஊழி யத்து க்காகவு ம் தயவு செய்து  ஜெபி யு ங்கள்.  

செப்டம்பர் 22ல் சேன் காபி ரி யேலி ல் உள்ள நமது  பு தி ய சபை கட்டடி ட பு து ப்பி க்கு ம் 
வேலை ஆரம்பி த்தது . அடு த்த வரு ட ஆரம்பத்தி ல் கட்டி டம் உபயோகத்து க்கு  ஆயத்தமாக 
இரு க்கு ம். இது  அநேக ஆயி ரக்கணக்கான சீனமக்களி ன் மத்தி யி ல் அமைந்து ள்ளது .   

அக்டோபரி ல் இல்லி யானாவி ன் தகப்பனா ர் ராபாயி ல் கூ லார் அவர்கள் 
கோண்டாமாலாவி லி ரு ந்து  வந்தார் மற்று ம் ஒரு  சி ல வாரங்கள் எங்கள் வீட்டி ல் தங்கி னா ர். 
அவர் ஒரு  நேர்மையான மனி தர், து டி ப்பானவர் மற்று ம் சு று சு று ப்பு ள்ளவர் – 
எல்லாவற்று க்கு ம் மேலாக அவரு க்கு  90 வயது க்கு  மேலாகி றது  என்றால் நீங்களே  அறி ந்து  
கொள்ளு ங்கள்! அக்டோபர் 29 அன்று  அவரது  91வது  பி றந்த நாளை எங்கள் வீட்டி ல் 
சபையாக நாங்கள் கொண்டாடினோம்.   
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நவம்பர் 21ல் ஒரு  பெரிய நன்றி  செலு த்து ம் வி ரு ந்து  எங்கள் வீட்டி லே  மு ழு சபைக்கு ம் 
க ொடு த்தோம். அது  மி கவு ம் ரு சி யு ள்ளதாக இரு ந்தது ! அந்த உணவை சமைத்து  மற்று ம் 
வி ரு ந்து க்கு  ஏற்பாடு  செய்த இல்லி யானாவு க்கு ம், ஜேக் நாஹனு க்கு ம், மற்று ம் நமது  டீ க்கன் 
மனு வேல் மென்சி யாவு க்கு ம் நமது  நன்றி யைத் தெரிவி க்கி றோம்.  

இது  ஒரு  அமைதி யான ஆண்டாக இரு ந்து  வரு கி றது ! நமது  ஜெபங்களு க்கு ப் பதி லளி த்த 
தேவனு க்கு ம் மற்று ம் நமது  ஆத்து மாக்களை இரட்சி த்த கி றி ஸ்து வு க்கு ம் சகல மகி மையையு ம் 
செலு த்து கி றோம். ஸ்காட்லாந்தி ல் உள்ள கி ளாஸ்கோவி ல், 1991ல் நடந்த பி ல்லி  கி ரஹா ம் 
கு ரு சைடி ல் ஜார்ஜ் பி வர்லி  ஸீயா  பாடிய வார்த்தைகளை நான் நி னைவு கூ று கி றேன், 

 
ஓ என் பி தாவே , உமது  கு மாரனை எங்களு க்காக க ொடு த்ததற்கு , உமக்கு  நன்றி   

இந்தப் பூ மி யி லே  அந்த வேலை செய்யப்படு ம் வரையி லு ம் 
உமது  ஆவி யானவரை வி ட்டு போனதற்காக உமக்கு  நன்றி . 

(“There Is a Redeemer,” Keith Green, 1953-1982).  
 
 நாம் இரட்சகரு டைய பி றந்த நாளை கொண்டாடு ம்ப ொழு து , “தேவனா கி ய கர்த்தாவே , உமக்கு  
நன்றி . மற்று ம் இயேசு  கி றி ஸ்து வானவரு க்கு  து தி  உண்டாவதாக!” என்று  நாம் சத்தமி டு வோம்.  

 
 

என்னு டைய பேத்தி களு டன் மு ன் வரி சையி ல் 
நான் நடு வி ல் இரு க்கி றேன், ன்னா ள் இடது  பக்கம் 
சாராள் வலது  பக்கம். பி ன் வரி சையி ல், 
இடமி ரு ந்து  வலமாக: இல்லி யானாவி ன் 
தகப்பனா ர் ராப்பாயி ல் கூ ல்லர், இல்லி யானாவி ன் 
தாயார் லி ண்டா , ராபர்ட் லி ஸ்லி யி ன் மனைவி  
ஜி ன், லி ட்டி ல் பாப் தனது  அப்பா ராபர்டால் 
சு மக்கப்பட்டவராக, எனது  மனைவி  இல்லி யானா , 
எங்கள் மகன் வெஸ்லி , மற்று ம் இல்லி யானாவி ன் 
சகோதரி  யு வேட் சு லர்   
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