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அன் ள்ள நண்பேர:
“எல்லா பயங்க
ன்பாக நான் எ தி
என்ைன “ஒ

க்கும் எதிராக” என்ப
த்ேதன். என

தீர்க்ககாிசி” என்

ஒாிஜனல்! ஒ

வாழ்க்ைகக் கைதயாக இ க்கிற , அைத சில நாட்க

ங்ஸ் நி வனத்தின் தைவர், ெசான்னார், “இவர் ஒ

தாிசன ள்ளவர்! இவ ைடய வாழ்க்ைக ஒ
வர்,

ைற தைலவராக

ந னகால தானிேயல்.” மற் ம் டாக்டர் ஹர்பர்ட் ரா ங்ஸ், BBF குலத்

ங்ஸ், மற் ம் ரா

காட் கிற ”. டாக்டர் நீல்

க்கு

த்தகத்ைத பாராட் னவர்களில் ஒ வரான டாக்டர் ேபாப் ேஜான்ஸ் III,

அைழப்பார். டாக்டர் பில் ேமான்ேராயி, BBFIயில் இரண்

இ ந்தவர், ெசான்னார், “ைஹமர்ஸ் ஒ
தைலவர் டாக்டர் ஜான் ரா

என

ஸ்

வித்தியாசத்ைத உண்டாக்கும் ஒ

யானா பாப் ஸ்

தீவிர உணர்ச்சிைய

பல்கைலக்கழகத் தைலவர், ெசான்னார், “ஒ

ைதாியமான மனிதைன பற்றிய ந னமான மற் ம் ஊக்க ட்டக்கூ ய
டான் பாய்ஸ் ெசான்னார், “‘எல்லா பயங்க

அெமாிக்க

த்தகம்.” ெசய்தி விமர்சகரான டாக்டர்

க்கும் எதிராக’ இைத பிரசங்கிகள் மட் மல்ல, ஒவ்ெவா வரா

வாசிக்கப்பட ேவண் யதாகும். ைஹமர்ஸ் ஒவ்ெவா வ க்கும் ஒ

உதாரணமாக இ க்கிறார்... அவர

ம்

கைத இந்த

காலகட்டத் க்கு ம ந்தாக இ க்கும் – ைதாியம், ஒப் க்ெகா த்தல், மற் ம் குணாதிசயம் நிைறந்ததாக
இ க்கிற .” டாக்டர் எ

பர்வன்ேடா, இந்ேதாேநசியாவின் நம

மிஷனாி, ெசான்னார், “நான் இந்த

உயர்வாக சிபாாிசு ெசய்கிேறன். ேதவன் ஒ

மனிதேனா

டாக்டர் ைஹமர்ஸ் அவர்கள் அேநக ெகா ய

த்தங்கைள ெஜயித்த ஒ

ஜான் சா ேவல் ேகஹன் நம
அவர

இ க்கும்ெபா

அவன் ேதால்வி அைடய

ெவற்றி

யா .

ரன்.”

அேசாசிேயட் ேபாதகர் டாக்டர் கிறிஸ்ேடாபர் எல். ேகஹன் மற் ம்

மைனவி டாக்டர் ஜூ த் ேகஹன் அவர்களின் குமாரன். ஜான் ஒ

உதவியாளராக என்ேனா

த்தகத்ைத

பணி ாிகிறார். நம

சர்வேதச மினிஸ்டராக, என

சைபயில் நிகழ்ந்த மிக ம் குறிப்பிடத்தக்க காாியங்களில் ஒன்

ஜான் சுவிேசஷத்ைத பிரசங்கிக்க தன்ைன சமர்ப்பித்ததாகும். அவர் இப்ெபா

பேயாலா பல்கைலக்கழகத்தில்

தால்ேபாட் ேவத பள்ளியில் ேநர யான “ஒ ” மாணவனாக ப க்கிறார். என் சுயசாிைதக்கு
எ தினார். அவர் ெசான்னார், “டாக்டர் ைஹமர்ஸ் அவர்கள் கிறிஸ் வின் காாியங்க

ன்

ைரைய ஜான்

க்காக ஒேர மனம் உள்ளவர்

மற் ம் சைபயில் சூப்பர் ஸ்டார் பந்தய

ரராக, அரசியல் வித்தகராக மற் ம் ெவற்றியாளராக இ க்கிறார்... தம

77வ

(குணமைடபவராக)

வயதில்,

ற்

ேநாேயா

ெபல னங்கேளா , அதிகமான மனிதர்கள் ஓய்
சைபக்காக மற் ம் ேதவ

க்காக ெதாடர்ந்

ெபற்

அதற்கான

ம த் வத்தால்

ஏற்பட்ட

இ ப்பார்கள். ஆனால் டாக்டர் ைஹமர்ஸ் நம

த்தம் ெசய்

நகர்ந் ேபாய் பிரசங்கம் ெசய்தைத நான் பார்த்தி க்கிேறன்.
யாத அவ ைடய வ

மற் ம்

ெகாண்

க்கிறார்! அவர் ேமைடக்கு தாேம

ன் இரவிேல சிறி ம்

மிகுந்த கால்கள், மற் ம் ேவதைனமிக்க வயிற்

வ

க்கமின்ைம, அவைர தாங்க

ேயா , ேமைடயின்மீ

உ தியாக

நின் ெகாண் , கிறிஸ் வினால் பலப்ப த்தப்பட்டார். அவர் எப்ப
பிரசங்கிப்பார்!

அவ ைடய

ெபல னமான

ேபாதைன

பிரசங்கிப்பார்? ஒ

நீங்கள்

எங்கும்

ேகட்ட

எல்லாவற்ைற ம்விட

வதி

ம் உள்ள ேபாதகர்கள்

உயிேராட்ட ள்ளதாக இ க்கும்! அதனால்தான் அவ ைடய ேபாதைனைய உலக
தங்கள் ேமைடகளில் பிரசங்கிக்கிறார்கள்... இன்
வார்த்ைத
வதி

லப்பிரதியி

ந்

சிங்கத்ைத ேபால

டாக்டர் ைஹமர்ஸ் அவர்களின் ேபாதைன வார்த்ைதக்கு

36 ெமாழிகளில் ெமாழிெபயர்க்கப்ப கிற ... அவ ைடய ேபாதைனகைள உலக

ம் வல்லைமமிக்க தாக்கத்ைத உண்டாக்கும் வைகயில் ேதவன் உபேயாகப்ப த் கிறார். ெசன்ற ஆண்

1.5 மில் யன் மக்கள் 218 நா களில் அவ ைடய ேபாதைனகைள ப த்தார்கள், அவ ைடய
இைணயதளத்தில்

பாாித்

பிரசங்கத்தினால்

ஊக்குவிக்கப்பட்டார்கள்

அந்த

ேயாைவ

இைணயதளமான

www.sermonsfortheworld.com... டாக்டர் ைஹமர்ஸ் அவர்களின் வாழ்க்ைக சாித்திரம் உங்கைள கிறிஸ்

க்காக

வாழ ஊக்குவிக்கும் – அவர் மிக ம் நன்றாக அன் கூ கிறார் மற் ம் மிக ம் உண்ைமயாக உைழக்கிறார். கடந்த
சில வாரங்களில் டாக்டர் ைஹமர்ஸ் அவர்கள் தம
நான் மகிழ்ச்சி அைடகிேறன். அந்த
வாழேவண் ம் என்

ெபலத்ைத அதிகமாக ஆதாயமாக்கினார் என்

ற் ேநாய் தி ம்ப வரக்கூடா

மற் ம் அவர் இன்

ம் அேநக ஆண் கள்

ேதசிய அளவில் அறியப்பட்ட சுவிேசஷகர் மற் ம் “தி பிப் கல்

எவாஞ்ச ஸ்ட்”யின் நீண்ட நாள் ஆசிாியராக இ ந்தவர் ெசான்னார், “எல்லா சக்திக
ெலஸ்

ம்... சத்தியத் க்காக ஒ

நிைலயாக நிற்க வி ப்பத்ேதா

ம் அவ க்கு விேராதமாக

இ ந்தவைர நான் ேநசிக்கிேறன். ராபர்ட்

கிறிஸ்தவர் கிறிஸ் வின் ஊழியக்காரர்!” (The Honor

ைஹமர்ஸ், ஜூனியர் அவர்கள் அப்ப ப்பட்ட ஒ

Was All Mine: Giants of the Faith Whose Paths Crossed Mine, 2015, pp. 104, 105). என்
சுயசாிைதக்கு நீங்கள் பதி
அவர்க

வதில்

நான் ெஜபிக்கிேறன்.”

டாக்டர் ராபர்ட் எல். சும்நர், ஒ
இ ந்தா

ெசால்

ைடய எண்

ைடய இந்த

ெசய்யலாம், எல்லா பயத் க்கும் எதிராக, டாக்டர் கிறிஸ்ேடாபர் எல். ேகஹன்

க்கு (323)735-3320 ேபான் ெசய்

ெபற் க்ெகாள்ளலாம் 2018 வசந்த காலத்தில் இந்த

த்தகம் ெவளிவந்த பிறகு.
நம
அவர் தம
ஒ

சைபயில் பிரசங்கம் ெசய் ம்ப
கல்

ாி பட்டப்ப ப்ைப

அைழக்கப்பட்ட மற்ெறா

த்த பிறகு ெசமினாியில் ேசர்ந்

ேபாதகராக மாறின பிறகு ேநாவா ஜான் ேகஹ

இளம் வா பர் ேநாவா சாங் ஆகும்.

ப ப்பார். ஜான் என்ைன ெவற்றிெகாண்

க்கு உதவியாக இ ப்பார் நான் மாஜி ேபாதகராக மா ேவன்.

ேநாவா மற் ம் ஜான் ேகஹன் இ வ ம் பிரபலமான இளம் ேபாதகர்களாக இ ப்பார்கள். இந்த வ டத்தின்
ஆரம்பத்தில் ேநாவா இந்ேதாேநசியாவி
இந்தியாவில் இரண்

ம் சீனாவி

சுவிேசஷக இடங்களி

ம் பிரசங்கித்தார். ஜான் ேடாமினிகன் ாிப்பப் கி

ம் பிரசங்கித்தார். ஜா

ம் ேநாவா ம் டாக்டர் ேகஹ

ம்

டன் ேசர்ந்

ஆப்ாிக்கா க்கு பிரயாணம் ெசய்வார்கள், அங்ேக அவர்கள் உகாண்டா, ெகன்யா மற் ம் ரவாண்டா நா களில்
அ த்த வ டம் ஜனவாியில் பிரசங்கம் ெசய்வார்கள்.
நாங்கள் மராத்தி (மற்ெறா

இந்திய ெமாழியி

ம்) மற் ம் கிாிேயா ைய ம் (ேஹய் யின் பாைஷ) இந்த

வ ட ஆரம்பத்தில் ேசர்த் க்ெகாண்ேடாம். இவ்வாறாக நம
36 ெமாழிகளில் நம
என

இல் யானா

ெகாண்டா ேனாம். இல் யானா நம
மிகப்ெபாிய சி

லபிரதியின் ேபாதைனகள்

வைலதளத்தில் கிைடக்கின்றன!

மைனவி

மத்தியல் அவள் ஒ

வார்த்ைதக்கு வார்த்ைத

மற் ம்

நா

ம்

எங்கள்

35வ

தி மண

நாைள

ெசப்டம்பாில்

சைபயில் இளம் ெபண்களின் ெபா ப்பாளராக இ க்கிறார். அவர்கள்

அற் தமான ஒ ங்கிைணப்

பணிைய ெசய்கிறாள். நான் அறிந்த வைகயில் இல் யான ஒ

ைவ நாகாிக கிறிஸ் வ பணியாளாக இ க்கிறாள், அவ

ைடய அேநக இளம்ெபண்கள்

கிழக்கத்தியர் மற் ம் இல் யானா குவாட்டமாலாைவச் ேசர்ந்தவள்!
என

மகன்கள் ராபர்ட் மற் ம் ஜான் ெவஸ்

இ வ ம் நம

இ க்கிறார்கள். பிப்ரவாியில் எங்கள் ேபத்தி சாரா என
பிறப்பாள். அவர்க

ைடய

சைபயில் எனக்கு மிகப்ெபாிய உதவியாக

மகன் ராபர்ட் மற் ம் அவன

தல் மகள் அன்னாள் இப்ெபா

இரண்

வய

மைனவி ஜின்

க்கும்

நிரம்பினவள். அவள் ஏற்கனேவ

நடக்கிறாள் மற் ம் ேபசுகிறாள் – அவள் ஒ
ெகா க்க வி ம் கிறாள்! அவள் என
நவம்பாில் 13 இளம் மக்க

அற் தமான பிள்ைள என்ைன பார்க்கும்ேபாெதல்லாம் எனக்கு

இ தயத்ைத மகிழ்ச்சியினால் பா ம்ப

சுகாேமாட்ேடா, மின்ங்

ெசய்கிறாள்!

க்கு நான் ஞானஸ்நானம் ெகா த்ேதன், ஆனால்

இரட்சிக்கப்பட்டார்கள் – ேடனி கர்லஸ், தீேமாத்ேத

த்தம்

ெசன், ேஜாசப் காங், ஜூ

வர் இந்த உலகத்தி

லீ, தாமஸ்

ந்

வாங், ேயாகன்னா

, டாம் ஜியா, ெஜசிகா இன், அயாேகா ஜபலகா, அ சியா ெஜகமிட்ஜின், ெஜசி

ெஜகமிட்ஜின் மற் ம் பய்யாங் ஜாங் ஆவர். நீங்கள் அவர்க

ைடய ெபயைர ெசால்லலாம் அதாவ

பலவிதமான கு வான இளம் கிறிஸ்தவர்கள். லாஸ் ஏன்ஜலஸ் நகாின் ைமயத்தில் நம

இ

ஒ

ெபாிய சைப 20 விதமான

வித்தியாசமான கலாச்சாரத்ைத உைடய மக்கள் கூ ம் இடமாக ெபற்றி ப்பதில் நாங்கள் மிக ம் ெப ைம
அைடகிேறாம்! நவம்பர் மாதத்தில் நாம் 5 இளம் மனிதர்கைள சைபயின் உதவிகாரர்களாக நியமித்ேதாம் – ஆேரான்
யான்சி, கி

டாங் லீ, ஜாக் நகன், ேநாவா சாங் மற் ம் ஜான் சா ேவல் ேகஹன். ஆரம்ப கால சைபயின் மாதிாிைய

பின்பற்றி, ஜான்
சைபயின்

ந்தின உதவிகாரராக நியமிக்கப்பட்டார் அவர் சில வ டங்களில் ெசமினாிைய

ேபாதகராக

பார்ைவயாளர்க
“மகன்”

நியமணம்

ெப வார்.

க்கு ஜான் ஏற்கனேவ ஞாயி

ஆவார்.

அவர

ேபாதைனகளில்

(www.sermonsfortheworld.com). நான் ஒவ்ெவா
மாைலயி

ம் என்னால்

அ த்த ஆண்

ந்த அள
என்

ஒவ்ெவா வார ம்

காைலயில் பிரசங்கம் ெசய்
ஒன்ைற

எங்கள

வைலதள

ஒவ்ெவா

நா

ேயாவில்

கவனி ங்கள்

ம் மற் ம் ஒவ்ெவா

யவில்ைல! என

ஆண்ைட ெகாண்டா ம் வைரயி

ெஜபி ங்கள்! இல் யான என

இளம்

சனிக்கிழைம

ஊழிய ஆண்டாக ெகாண்டா ேவாம்! நான் 60 வ டங்களாக

அற் தமான சைபயில் பிரசங்கம் மற் ம் ஊழியம் ெசய் ெகாண்
என்

அேநக

பிரசங்கிப்ேபன்.

சுவிேசஷத்ைத பிரசங்கிக்கிேறன் என்பைத என்னால் நம்ப
குணமாகிவிட்ட . நான் 70வ

க்கும்

நம

வ கிறார். அவர் ஊழியத்தில் என

ஞாயிற் க்கிழைம மாைலயி

நீண்ட ேநரமாக ெதாடர்ந்

ைடய 60வ

வந் ெகாண்

த்

ற் ேநாய் இப்ெபா

ம், ஜான் மற் ம் ேநாவாேவா
க்கும் வைகயில் அ

நம

தி ம்ப வரக்கூடா

ஊழியத்தில் பங்காளராக இ க்கிறாள். அவள் என்ேனா

ேசர்ந்

ம் உைழக்கிறாள், இந்த ெபாிய மற் ம் ெபால்லாத நகரமாகிய லாஸ் ஏன்ஜலசின் ைமயமான

இடத்தில் நாங்கள் இளம் மக்கைள உலகத்தி

ந்

ஆதாயப்ப த் கிேறாம். என்

ைடய

ைணயாளரான,

டாக்டர் கிறிஸ்ேடாபர் எல். ேகஹன், அவர்களின் உதவி இல்லாமல் இைவெயல்லாம் ஒ ேபா ம் சாத்தியமில்ைல.
நான் இவர்க

க்கு மாியாைத ெச

த் கிேறன் டாக்டர் க்ேரங்டன் எல். ெசன், தி மதி எம்மா சலாசார், மற் ம் நம

உதவிகாரர்கள் ெமாழிெபயர்பாளர்கள், இவர்கள் இல்ைலயானால் இந்த ஊழியம்
நாம் ஜனவாி 29ல் சீன த்தாண்

யாததாக இ க்கும்!

ெகாண்டா ேனாம். காைல கூட்டத்தில் ேநாவா சாங் பிரசங்கம் ெசய்தார்

மற் ம் டாக்டர் க்ேரங்டன் எல். ெசன் மாைல கூட்டத்தில் பிரசங்கம் ெசய்தார். நான் என
வி

ைறக்காக

வர்ேடா வலார்டா, ெமக்சிேகா க்கு ஏப்ர ல் அைழத்

மற் ம் குழந்ைத அன்னா, என
அைனவ ம் ெசன்ேறாம். அ

மகன் ெவஸ் , இல் னாவின் அம்மா

இ ந்த .

டாக்டர்

ராபர்ட்

www.sermonsfortheworld.com.
நமக்கு ஒ

மகன் ராபர்ட், ஜின்

ண்டா, இல் னா மற் ம் நான்

மிக ம் இரம்மியமானதாக, ெவ ெவ ப்பாக மற் ம் இைளப்பா தல் நிைறந்ததாக

இ ந்த . டாக்டர் ராபர்ட் எல். சம்னர், தம
த்தகங்கைள எல்லாம் நம

ெசன்ேறன், என

கு ம்பத்ைத ஒ

94வ

வயதில்

சம்பர், 2016ல், மைறந்த ேபா

வைலதளத்தில் விற்கும்ப யாக அவர் நமக்கு விட்
எல்.

சம்னர்

அவர்களின்

அேநக

ெசன்ற

த்தகங்கைள

அவ ைடய

எனக்கு ஆச்சாியமாக

வாங்க

ஒேர

இடம்

–

ன்பக்கத்தில் க ப் ப் பின்னணியில் உள்ள விளம்பரத்ைதப் பா ங்கள். ஆகஸ் ேல

எ ப் தல் உண்டான . நான் நாற்ப

ைற பிரசங்கித்ேதன், இர க்கு பின் இரவாக, ேதவன்

இறங்கிவந்

அேநகர் நம்பிக்ைகேயாேட மாற்றப்பட்டார்கள், மற்றவர்கள் எ ப் தல் அைடந்தார்கள். ேதவன்

இறங்கிவந்

நம

சைபைய ஒ

அ த்த வ டம் இன்
மகன் தீேமாத்ேத

ப்பிக்கும் ேநரத்ைத தந்

ம் அதிகமான எ ப் த

ஆசீர்வதித்த

க்காக நாம் ெஜபித் க் ெகாண்

இ

இரண்டாவ

ைறயாகும்!

க்கிேறாம்! டாக்டர் சான்னின்

உதவிகாரராக மாறினார் மற் ம் அக்ேடாபர் 8 மிட் அட் ம்ன் சீன பண் ைகயில்

ஞாயிற் க்கிழைம காைல ஒ

வல்லைம ள்ள ேபாதைனைய பிரசங்கித்தார். அ த்த வ டம் என

ெவளியிடப்பட்டபிறகு, எ ப் தல் என்ற ெபா ளில் ஒ

சுயசாிைத

த்தகம் எ த நான் திட்டமிட் ள்ேளன். தய ெசய்

இந்த

திட்டத்திற்காக ெஜபி ங்கள்.
நாைளக்கு நன்றி ெச

த் ம் நாள். என

மைனவி 40 மக்கைள எங்கள்

ட் ல் எங்கேளா

இந்த

ெகாண்டாட்டத்திற்கு அைழத்தி க்கிறாள். இந்த இரம்மியமான மற் ம் அர்த்த ள்ள கிறிஸ்மஸ் காலத்தில் கிறிஸ்
உங்கள்

ட் ல் பிரசன்னராகி இ க்க ேவண் ம் என்ப

எங்கள் ெஜபமாகும். ேதவன் உங்கள் அைனவைர ம்

ஆசீர்வதிப்பாராக!
இேயசுவின் நாமத்தினால் உங்க

ைடய,

ஆர். எல். ைஹெமர்ஸ், ஜூனியர்
D.Min., Th.D., Litt.D.
பி ப்பியர் 4:13

நம

வைலதளத்திற்கு

ெசன்ற

ேபாதகர்கள் ெசன்றார்கள் அ
ற் க்

ஆண்

ஏன் என்

கணக்கான

120,000

கண் பி . அ

வார்த்ைதக்கு

வார்த்ைத

லவார்த்ைதகள் அடங்கிய ேபாதைனைய 36 ெமாழிகளில்
தாத்தா ைஹமர்ஸ் மற் ம் அவ ைடய ேபத்தி,

ெகா க்கிற ,

ஹன்னா!

கிைடக்கிற .
என்ைன

மற் ம்
நீங்கள்

3
ஒ

வி ம்பினால்,

ெமாழிகளில்

ேயா

பிரசங்கியாக

இ ந்தால்,

“ஒட் ”

ெகாண்

லவார்த்ைதகள் அடங்கிய ேபாதைனைய பா ங்கள்.
ேபாதைனக்காக ஏறக்குைறய 1,500,000 மக்கள் (120,000
ேபாதகர்கள் உட்பட) இந்த வ டத்தில் அைவகளி
உதவிகைள

ெபற் க்ெகாண்டார்கள்

ந்
அ

WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.

நம

ேபாதைன வைலதளம்

ற் க் கணக்கான வார்த்ைதக்கு வார்த்ைத

ேபாதைனைய தமிழி ம் 35 பிற ெமாழிகளி ம் ெகா க்கிற

லவார்த்ைதகள் அடங்கிய

அந்த வைலதளமான

WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
ேம ம், நம

சைப வைலதளத்ைத பா ங்கள் WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM.

தி மதி ஆாிடான்ேடா, ெவஸ் , தி மதி ைஹமர்ஸ்,

டாக்டர் ைஹமர்ஸ் ஆச்சாியத்ேதா

ராபர்ட் ெலஸ்

எண் 76 ேபாடப்பட்ட பிறந்த நாள் ேகக் உடன்!

குழந்ைத அன்னாைள பி த் க்ெகாண் ,

பார்க்கிறார்

ஜின் ைஹமர்ஸ் (ராபர்ட்ஸ் மைனவி) ேஹாட்ட ல் டாக்டர்
ைஹமர்ஸ்சுடன்

வர்ேடா வலார்டா, ெமக்சிேகா.

டாக்டர் ைஹமர்ஸ் ெசல்வி பாய்யாங் ஷாங்க்கு

டாக்டர் ைஹமர்ஸ் ஞானஸ்நானம் ெபற்றவர்க

ஞானஸ்நானம் ெகா க்கிறார்.

ஸ்ேகாபீல்

நம

ேபாதைன வைலதளம்

ேவதாகமம் ெகா க்கிறார்.

ற் க் கணக்கான வார்த்ைதக்கு வார்த்ைத

ேபாதைனைய தமிழி ம் 35 பிற ெமாழிகளி ம் ெகா க்கிற

லவார்த்ைதகள் அடங்கிய

அந்த வைலதளமான

WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
ேம ம், நம

க்கு

சைப வைலதளத்ைத பா ங்கள் WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM.

அன்னாள் ைஹமர்ஸ் தன

தாத்தா உடன், மற் ம்

ரஃேபல் கூயிலர், குவாட்டமாலாவி

ந் !

தி மதி ைஹமர்ஸ் பிறந்த நாள். டாக்டர் ைஹமர்ஸ்

திதாக நியமிக்கப்பட்ட உதவிக்காரர்கள் ( ன் வாிைச)
திதாக ஞானஸ்நானம் ெபற்ற நபர்கள் (பின் வாிைச).

டாக்டர் மற் ம் தி மதி ைஹமர்ஸ்.

குழந்ைத ஹன்னா க்கு பிறந்தநாள் ேகக் ஊட் கிறார்!

நம

ேபாதைன வைலதளம்

ற் க் கணக்கான வார்த்ைதக்கு வார்த்ைத

ேபாதைனைய தமிழி ம் 35 பிற ெமாழிகளி ம் ெகா க்கிற

லவார்த்ைதகள் அடங்கிய

அந்த வைலதளமான

WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
ேம ம், நம

சைப வைலதளத்ைத பா ங்கள் WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM.

டாக்டர் ைஹமர்ஸ் ஜான் சா ேவல் ேகஹன் உடன்

தி . வின்ஸ்டன் சாங், நம

மற் ம் அவர

ஜான் சா ேவல் ேகஹன் (இட ) மற் ம் ேநாவா சாங் (வல ).

நிச்சயிக்கப்பட்ட ெபண் ஜூ

சிவிேல.

ஜான் சா ேவல் ேகஹன் ேடாமினிசன் ாிபப் க்கில்

சீன ெமாழிெபயர்ப்பாளர் (ைமயம்).

ஜான் சா ேவல் ேகஹன் இந்தியாவில் பிரசங்கம் ெசய்கிறார்.

பிரசங்கம் ெசய்கிறார், அவ ைடய அப்பா, டாக்டர்
ேகஹன் டன், ஸ்பானிஷில் ெமாழி ெபயர்க்கிறார்.

நம

ேபாதைன வைலதளம்

ற் க் கணக்கான வார்த்ைதக்கு வார்த்ைத

ேபாதைனைய தமிழி ம் 35 பிற ெமாழிகளி ம் ெகா க்கிற

லவார்த்ைதகள் அடங்கிய

அந்த வைலதளமான

WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
ேம ம், நம

சைப வைலதளத்ைத பா ங்கள் WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM.

