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அன்புள்ள நண்பருக்கு:  

 

 நான் தேவனால் ஆசீரவ்திக்கப்பட்ட மனிேன். நான் என்னுடடய 

பிள்டளகடளக்குறிேத்ு மிகவும் பபருமிேம் பகாள்ளுகிதேன். எனது மகன் 

பவஸ்லி ேமது அருடமயான தவடல மே்றும் அவரது சடப ஊழியங்கடள 

பசய்துபகாண்டு அரிதசானாவில் வசிக்கிோர.் அவருடடய முேல் புேே்கம் 

அடுேே் ஆண்டில் பிரசுரமாகும்! பலஸ்லி ஒரு பவே்றிகரமான  வியாபார 

வல்லுனர ்மே்றும் அவர ்ேமது மடனவி ஜின்தனாடும் மே்றும் பிள்டளகள் 

தேனா, சாரா, மே்றும் ராபரட்் IV உடன் லா பகனடா-பிலின்டிரிட்ஜில் 

உள்ள ஒரு அழகான வீட்டில் வசிக்கிோர ,் அவர ் எனக்கும் 

இல்லியானாவுக்கும் தூரமாக இல்டல. இந்ே வருட வசந்ே காலேத்ில் 

ராபரட்ி IVன் முேலாவது பிேந்ே நாடள பகாண்டாட நாங்கள் 

பசன்றிருந்தோம். அவன் இப்பபாழுது 1 1/2 வருட சிறுவனாக இருக்கிோன். 

அவனுக்கு ஒரு அருடமயான எதிரக்ால வாழ்க்டக இருக்கிேது என்று நான் 

நிசச்யமாக இருக்கிதேன் ! 

ஆகஸ்டு மாேேத்ில் நாங்கள் குடும்பேத்ுடன் வடக்கு சான் 

பிரான்ஸ்ஸிஸ்தகாவின், மாரட்ின் பகௌண்டியில் உள்ள சடபக்கு, 50வது 

வருட ஆரம்ப விழாடவ பகாண்டாட பசன்தோம், அது 1972ல் நானும் எனது 

நண்பரக்ளான டமக் ரிதல மே்றும் தராகர ் ஆப்தமன் அவரக்ளுடன் 

உருவாக்கின சடபயாகும். அவரக்டள மறுபடியும் பாரப்்பது மிகவும் 

நன்ோக இருந்ேது, மே்றும் அந்ே அே்புேமான தநரேத்ில், எனது படழய 

நண்பரக்ளான மாே்கு பக்தல மே்றும் பகன்ட் பில்தபாட் மே்றும் அதநகர ்

எங்கதளாடுகூட இருந்ோரக்ள். டமக் ரிதலவின் மகன் த ான் அந்ே 

சடபயின் இப்தபாேய பாஸ்டராக இருக்கிோர.் இந்ே சடபயின் 

ஊழியேத்ின் மூலமாக உலக முழுவதிலும் நாே்பது சடபகளுக்கு தமலாக 

நிறுவப்பட்டுள்ளன . பமய்யாகதவ தேவனுடடய கனி அபரிமிேமானோக  

இருக்கிேது!  

 

 

நீங்கள் எங்களுடைய நூற்றுக்கணக்கான வாரத்்டதக்கு வாரத்்டத 

பாைங்கடளயும் பிரசங்கங்கடளயும் நாற்பத்தி ஆறு மமாழிகளில் 

www.sermonsfortheworld.com  

என்ற இடணயதளத்தில் படிக்கலாம். 
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சான் காபிாியேலில் உள்ள நமது புதிே கட்டிடத்தில் நாம் சந்திக்கவிருக்கும் யநரம் 

எப்பபாழுதும் பநருங்கி பகாண்டிருக்கிறது. யவலை ஏறக்குலறே முடிவலடந்து விட்டது, 

நகரம் மற்றும் நாட்டின் அவசிேமான உத்தரவுகலள பபறுவதற்காக நாங்கள் யவலை பசய்து 

பகாண்டிருக்கியறாம். யதவன் என்லன நீண்ட காைங்களுக்கு முன்பாக அலைத்து சீன 

மக்களுக்காக பசய்ே பசான்ன ஊைிேத்லத, நமது புதிே சலப பசய்ேக்கூடிேதாக இருக்கும். 

இந்த பகுதிோனது சீன மக்கள் மிகவும் அதிகமாக நிறம்பியுள்ள ஒரு பகுதிோக உள்ளது 

மற்றும் இதற்கு “மிகப்பபாிே ைாஸ் ஏன்ஜல்சின் சீன பாப்டிஸ்டு ஆசாிப்பு கூடாரம்” என்று 

பபோிடப்பட்டுள்ளது. சீனாவிலிருந்து நமது சலபக்கு வந்து பகாண்டிருக்கும் மக்கள் 

ஏற்கனயவ நம்மிடம் உள்ளனர். யஜக் நாஹன், நமது புதிே பாஸ்டராக, பதிலனந்து 

நாட்களுக்கு ஒரு தரம் யபாதலனகலள பிரசங்கிக்கிறார். ஒவ்பவாரு ஞாேிற்றுக்கிைலம 

கூட்டம் முடிந்த பிறகு இைக்கப்பட்ட மக்கலள கிறிஸ்துலவ நம்பபசய்து அவாிடம் 

பகாண்டுவரும்படிோக டாக்டர் கிறிஸ்யடாபர் யகஹன் அவர்களுடன், இவரும் இலைந்து 

ஆயைாசலன வைங்கி பசேல்படுகிறார்கள். 

பசப்டம்பாில் இல்லிோனாவின் தகப்பனார், ராபாேில் கூேிைர் அவர்கள், 

குவாட்டாமாைாவிலிருந்து தம்முலடே மகன் ஜார்ஜ் அவர்களுடன் எங்கலள காை 

வந்திருந்தார்கள். ராபாேில் ஒரு அலமதிோன மனிதராவார். அவருக்கு இப்பபாழுது 92 

வேதாகிறது மற்றும் அவர் சாீரத்திலும் மனதிலும் இன்னும் வல்ைலமயோடு 

காைப்படுகிறார். அவர் எனது மாமனார் என்பதில் நான் பபருலமேலடகியறன். அவர் தமது 

யபரபிள்லளகளான பைஸ்லி மற்றும் பவஸ்லியோடு, டாட்பகர்ஸ் யபஸ்பால் 

விலளோட்லடக் காண்பதில் மகிழ்ச்சி அலடவார். ஒரு நாள் நாங்கள் அவலர யசன்டா 

யமானிகா பிேருக்கு அலைத்து பசன்று அவயராடு ஆனந்தமான யநரத்லத அனுபவித்யதாம்! 

என்னுலடே இரண்டு சிறப்பான நண்பர்கலள பற்றி நான் உங்களுக்கு பசால்ை 

விரும்புகியறன். ஒருவர் டாக்டர் யடவிட் ஸ்படர்ன். அவர் தனது 86வது வேதில் அக்யடாபர் 

மாதத்தில் எருசயைம் பசன்று அங்கிருந்து பரயைாகத்துக்கு பசன்றார். இஸ்யரல் மற்றும் 

மத்திே கிைக்கு நாடுகளுக்கு நாங்கள் யதனிைவு பசன்றிருந்த சமேத்தில் அவரும் அவரது 

மலனவி மார்த்தா அவர்களும் எங்கள் பிரோை பசைவுகலள தாராளமாக 

ஏற்றுக்பகாண்டார்கள். நாங்கள் அவரது வீட்டியை தங்கியனாம். யடவிட் அவர்கள் 

யமசிோனிக் யூதேிஸத்லத யதாற்றுவித்தவர்களில் ஒருவராவார். அவரது மிகப்பபாிே 

யவலைோனது, “முழு யூத யவதாகமத்லத” உருவாக்குவதாகும், அது ஒரு கிறிஸ்தவ யூத 

யவர்களின் உறுதிோன சாட்சிோகும். இயேசுவானவர், யூதர்களுக்கும் அயதயபான்று 

புறஜாதிோருக்கும் உாிேவர் என்பலத இது காட்டுகிறது, மற்றும் என்பறன்றுமாக 

பதாிேப்படுத்தும் என்பது நிச்சேமாகும்.  

என்னுலடே இரண்டாவது சிறப்பு நண்பர் அயநக ஆண்டுகளாக சீன 

இலறபைிோளராக இருந்த, டாக்டர் பில் ஹாத்தாயவ அவர்கள் ஆகும். அவர் யதவனால் 

அலைக்கப்பட்ட ஒரு பிரசங்கி ஆவார். அவர் 92 வேதானவராக, புற்று யநாோளிோக, 

மற்றும் ஒரு இருதே யநாயுலடேவராக இருந்தாலும், அவர் இன்னும் அபமாிக்க மற்றும் சீன 

மக்களுக்கு கிறிஸ்துலவ பிரசங்கிக்கிறார். அந்த மனிதர் அலமதிோகயவ இருக்கமாட்டார்! 

நான் பில் அவர்கலள மதிக்கியறன் மற்றும் அதிகமாக யநசிக்கியறன்.  

 

நீங்கள் எங்களுலடே நூற்றுக்கைக்கான வார்த்லதக்கு வார்த்லத பாடங்கலளயும் 

பிரசங்கங்கலளயும் நாற்பத்தி ஆறு பமாைிகளில் www.sermonsfortheworld.com  

என்ற இலைேதளத்தில் படிக்கைாம். 

 

 

 



 

 

 

 

என்னுலடே மலனவி இல்லிோனா இந்த உைக முழுவதிலும் உள்ள 

எல்ைாலரயும்விட மிகவும் அதிகமாக என்லன யநசிக்கிறவர் மற்றும் அக்கலரயோடு 

கவனிக்கும் மலனவிோகும். நான் எப்பபாழுதும் யகட்பலதவிட அவள் மிகவும் 

அதிகமானவளாகும். எங்களுலடே 40வது விவாகநாளாக பசப்டம்பர் 27 இருந்தது. 25ல் 

சலபோரும் எங்கள் மகன் ராபர்ட் பைஸ்லி IIIயும் பர்ன்யபங்கில் உள்ள காஸ்டாயவ 

பரஸ்டாரண்டில் ஒரு பிரமாண்டமான விவாகநாள் விருந்லத எங்களுக்காக ஏற்பாடு 

பசய்திருந்தார்கள். சலப மக்கள் வீடியோவில் சாட்சிகலள பகாடுத்தார்கள். என்னுலடே 

மகன்கள் ஜான் பவஸ்லி மற்றும் ராபர்ட் பைஸ்யை யநாில் யபசினார்கள், அயதயபாை எங்கள் 

புதிே பாஸ்டர், யஜக் நாஹன் அவர்களும் யபசினார்கள். என்னுலடே பலைே நண்பர் 

டாக்டர் யஜக்சன் ைாவு அவர்கள் சீன சலபேிலிருந்தும் மற்றும் எனது உேர்நிலைபள்ளி 

யதாைர் கிளாேர் லபப்பீ அவர்கலளயும் பார்த்ததினால் நான் மிகவும் ஆனந்தம் 

அலடந்யதன். அந்த யநரம் எங்களுக்கு மிகவும் அற்புதமான யநரமாக இருந்தது! 

கடந்த ஆண்டியை எனக்கு ஒரு தாக்குதல் ஏற்பட்டது. ஆனால் என்லன பவளிோளாக 

கைக்கிட யவண்டாம்! நான் சிறிது காைம் அருகாலமேில் இருக்க திட்டமிட்டு இருந்யதன். 

ஒரு சமேம் எனது டாக்டர் பசான்னார், “உங்களுக்கு ஒரு எருலத யபான்ற அலமப்பு ஏற்பட்டு 

இருக்கிறது” என்று. சிை வருடங்களுக்கு முன்னர், இப்பபாழுதிருந்து பத்து வருடங்களுக்கு 

பிறகு வரவிருக்கும் எங்களது 50வது விவாகநாள் வலரக்கும், நான் வாையவண்டும் என்று 

நான் பஜபம் பசய்யதன். யதவன் கிருலப பசய்யும் பட்சத்தில், நான் அங்யக இருப்யபன் 

என்று நம்புகியறன்!  

இன்னும் ஒருமுலற எழுப்புதலை காையவண்டும் என்று நான் பஜபிக்கியறன். 

என்னுலடே பிாிேமான சங்கீதம் பசால்லுகிறது, “நாயனா, ஜீவனுள்யளார் யதசத்தியை 

கர்த்தருலடே நன்லமலேக் காண்யபன் என்று விசுவாசிோதிருந்தால் 

பகட்டுப்யபாேிருப்யபன்” (சங்கீதம் 27:13). நான் கர்த்தருலடே நன்லமலேக் கண்யடன் – 

எழுப்புதலை – சீன சலபேிலும், இயேசுவானவாின் இேக்கத்திலும் கண்யடன். நமது பசாந்த 

சலபேியை இன்னும் ஒரு எழுப்புதலை, நான் காை யவண்டும் என்று நான் பஜபிக்கியறன்!   

இந்த கிறிஸ்து பிறந்த யநரத்தில் நான் பஜபிக்கியறன், “கர்த்தாயவ, அப்படியே 

ஆகட்டும்” என்று.  யதவனுலடே பசால்லி முடிோத ஈவாகிே (II பகாாிந்திேர் 9:15) 

தம்முலடே குமாரன் நமக்காக பிறந்து மாிக்க அனுப்பினலத நீங்கள் பகாண்டாடும்யபாது 

ஒரு அற்புதமான யநரத்லத அனுபவிப்பீர்களாக!  
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என்ற இலைேதளத்தில் படிக்கைாம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

திறக்கப்பட்ட சலப கதவுகள் 

50வது வருட நிகழ்ச்சிேின் யபாது 

வி என்றால் பவற்றி என்ற 

அலடோளத்லத நான் 

பகாடுக்கியறன்!  

 

 

 

 
 

ராபர்ட் IVன் முதைாவது பிறந்த 

நாள். இடமிருந்து வைம்: ஜின்னின் 

தகப்பனார் திருவாளர் கிம், ஒரு 

பகாாிேன் பாரம்பாிே உலடேில் 

ஜின், சாரா, ராபர்ட் III 

பற்றிக்பகாண்டு இருக்கும் ராபர்ட் 

IV, ஒரு நல்ை சிாிப்யபாடு நான், 

இல்லிோனா, சாரா, பவஸ்லி, 

மற்றும் இல்லிோனாவின் தாோர் 

லிண்டா. 

 

 
 

 
 

முன்வாிலச: ராபர்ட் III யஹனா 

மற்றும் சாராவுடன், இல்லிோனா 

ராபர்ட் IVஐயும், என்லனயும் 

பிடித்துக்பகாண்டு. பின்வாிலச: 

லிண்டா, ஜின், ராப்பாேில் மற்றும் 

ஜார்ஜ் கூேிைர், மற்றும் 

இல்லிோனாவின் சயகாதரன் 

எர்வின் கூேிைர்.  

 

 

 

 

 

     
 

நானும் எனது குடும்பமும் எனது 

பலைே நண்பர் லமக் ாில்யைவுடன் 

(எனது வைது பக்கம்) மற்றும் 

ஸ்டீவ் மற்றும் நான்சி கிராஸ், 

சலபேின் நீண்ட காை 

உறுப்பினர்கள் ஆவார்கள், 

மறுசந்திப்பின் யபாது. 

 

 

இயேசுவின் நாமத்தினால் 

உங்களுலடே,  

 

 

 

 

 

 

 

பரவரண்ட் ஆர். எல். 

லஹமர்ஸ், ஜூனிேர், 

D.Min., D.Rel., Th.D., Litt.D. 

பிலிப்பிேர் 4:13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

என்னுலடே யபரப்பிள்லளகளான, 

சாரா, ராபர்ட் மற்றும் யஹனாலவ 

நான் அலைத்துக்பகாள்ள 

விரும்புகியறன்! 



 

 

 

 

 
 

எங்களுலடே இரட்லட 

மகன்களான ஜான் பவஸ்லி 

மற்றும் ராபர்ட் பைஸ்லி 

அவர்களுலடே பிறந்தநாளில் 

நான் மற்றும் ராபர்ட் IV உடன். 

 

 

 

 

 
 

எங்களுலடே 40ஆம் ஆண்டு 

விவாக நாளில் டாக்டர் யஜக்சன் 

ைாவு அவர்களுடன் நான் மற்றும் 

இல்லிோனா.  

 

 

 

 

 

 

 
 

நான் மற்றும் இல்லிோனா 

எங்களுலடே 40ஆம் ஆண்டு 

விவாகநாளின் 

பகாண்டாட்டத்தின் யபாது 25ஆம் 

ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட 

புலகப்படத்தின் முன்

 

 

நீங்கள் எங்களுலடே நூற்றுக்கைக்கான வார்த்லதக்கு வார்த்லத பாடங்கலளயும் 

பிரசங்கங்கலளயும் நாற்பத்தி ஆறு பமாைிகளில் www.sermonsfortheworld.com  

என்ற இலைேதளத்தில் படிக்கைாம். 
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