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          சம்பர், 2018 
 

அன் ள்ள நண்பேர:  
 

“எல்லா பயங்க க்கும் எதிராக” என்ப  என  வாழ்க்ைக கைத, அ  இந்த ஆண்  ஏப்ர ல் 
ெவளியிடப்பட்ட . என  த்தகத்ைத பாராட் னவர்களில் டாக்டர் ேபாப் ேஜான்ஸ் III, அவர்கள் நான் 
“பைழய ஏற்பாட்  தீர்க்க தாிசிகளில் ஒ வைர” ேபால இ ப்பதாக ெசான்னார். டாக்டர் பில் ேமான்ேராய் 
அவர்கள், இ ைற தைலவராக BBFIல் இ ந்தவர், ெசான்னார், “ைஹமர்ஸ் அவர்கள் ஒ  ந னகால 
தானிேயல்”. மற் ம் டாக்டர் ெஹர்பட் ராவ் ங்ஸ், BBFIன் ற்பிதாவான டாக்டர் ஜான் ராவ் ங்ஸ் 
அவர்க ைடய மகனானவர், ராவ் ங் ப ண்ேடஷனின் நி வனரானவர், என்ைன இப்ப யாகக் 
கூப்பிட்டார், “ஒ  அெமாிக்க ஒாிஜனல்! ஒ  தாிசனம் உள்ளவர்! அவ ைடய வாழ்க்ைக கிறிஸ் வின் 
நிமித்தமாக... ஒ  வித்தியாசமான அன்ைப ெவளிப்ப த் கிற .” டான் பாய்ஸ் என்ற சுவிேசஷகர் 
ெசான்னார், “‘எல்லா பயங்க க்கும் எதிராக’ என்ற த்தகத்ைத பிரசங்கிகள் மட் மல்ல, ஒவ்ெவா வ ம் 
ப க்க ேவண் ம். ைஹமர்ஸ் அவர்கள் ஒவ்ெவா வ க்கும் ஒ  உதாரணமாக இ க்கிறார்கள்... இவ ைடய 
கைத இந்த காலத்தின் ேதைவக்கு ஏற்றெபா த்தமானதாக உள்ள  – ைதாியம், ஒப்பைடப் , மற் ம் 
குணாதிசயம்.” 

இந்தவிதமாக பிரபலமான கிறிஸ்தவர்கள் என்ைனப்பற்றி ெசால் வைத ேகட்கும்ெபா , இ  
எப்ப  நடந்த  என்  நான் ஆச்சாியப்பட்ேடன். “இப்ப ப்பட்ட ஒ  நபராக நான் எப்ப  மாறிேனன்?” என  
ஊழியத்தின் இளைம காலத்தில், நான் ஒ  பிரசங்கி என்  அைழக்கப்ப வதற்கு ன்பாகேவ, ேதவன் என  
வாழ்க்ைகயின் வசனமாக இந்த வசனத்ைத ெகா த்தார்,  

 

“என்ைனப் ெபலப்ப த் கிற கிறிஸ் வினாேல எல்லாவற்ைற ஞ்ெசய்ய 
எனக்குப் ெபல ண் ” (பி ப்பியர் 4:13). 

 

ஏறக்குைறய 61 வ டங்களாக இந்த வாக்குத்தத்தம் உண்ைம என்பைத நான் கண்டறிந்ேதன். என  வாழ்க்ைக 
வதி ம் நான் அேநக சவால்கைள மற் ம் எதிர்ப் கைள சந்தித்தி க்கிேறன். நான் எப்ெபா ம் இேயசு 

கிறிஸ் ைவ ற்றி மாக சார்ந்தி க்கிறப யினால் நான் ஒவ்ெவா  ேபாராட்டத்தி ம் ெவற்றிெபற்ேறன்.  
 

எங்கள  வைலதளத்தில் வார்த்ைதக்கு வார்த்ைத ேபாதைனகள் ற் க்கணக்காக இ க்கின்றன  
அைவகள் நாற்ப  ெமாழிகளில் கிைடக்கின்றன அந்த வைலதளம் 
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கிறிஸ் வின் நிமித்தமாக நான் மகத்தான தைடகைள ெஜயித்ேதன் மற் ம் உலகம் வதி ம் உள்ள 
மில் யன் கணக்கான மக்க க்கு ஊக்கம் அளிப்பவராக மாறிேனன். நான் இேயசு கிறிஸ் ைவ ற்றி மாக 
சார்ந்தி ந்தப யினால் நான் ஒவ்ெவா  ேபாராட்டத்தி ம் ெவற்றிெபற்ேறன்.  

இைவகள் அந்த “ெபாிய” ேபாராட்டங்களின் உதாரணங்கள் ஆகும். என  இைறயியல் 
ப ப்பின்ேபா  ேவதாகமத்ைத தாழ்வாக ேபாதிக்கும் ெபாய் ேபாதைனக்கு எதிராக நான் நிற்க ேவண் யதாக 
இ ந்த , ேவதாகமத்தின் தவறில்லாத தன்ைமக்காக அந்த ேபாராட்டம் இ ந்த . நான் கிறிஸ் ைவ 

ற்றி மாக சார்ந்தி ந்தப யினால் நான் அந்த ேபாராட்டத்தில் ெவற்றிெபற்ேறன். அதன்பிறகு ஒ  
பயங்கரமான ேதவ ஷண திைரபடத் க்கு எதிராக அந்த ேபாராட்டம் இ ந்த , “தி லாஸ்ட் ெடம்ேடஷன் 
ஆப் கிைரஸ்ட்,” என்ற அந்த படத்தில் இேயசு மகதேலனா மாியாேளா  பா ர  ெகாள் வதாக 
காட்டப்பட்ட . நான் கிறிஸ் ைவ ற்றி மாக சார்ந்தி ந்தப யினால் நான் அந்த ேபாராட்டத்தில் 
ெவற்றிெபற்ேறன். என்ைன ஒ  ஆன்  ெசமிட்  என்  ெதாைலகாட்சி மற் ம் ெசய்திதாள்களில் 
கண்டனம்பண்ணி “ேபா யான” ெசய்திகைள ெவளியிட்டார்கள். நான் கிறிஸ் ைவ, மற் ம் அவைர மட் ேம 

ற்றி மாக சார்ந்தி ந்தப யினால், நான் அந்த ேபாராட்டத்தில் ெவற்றிெபற்ேறன், மற் ம் அந்த 
பழியி ந்  ற்றி மாக வி விக்கப்பட்ேடன். அதன்பிறகு க கைலப் க்கு விேராதமாக நடந்த ேபாரட்டம் 
இ ந்த . என  உதவியாளரான, ெரவரண்ட் ஜான் சா ேவல் ேகஹன், ெசான்னார், “இரண்  க கைலப்  
ைமயங்கைள ம்வைரயி ம் டாக்டர் ைஹமர்ஸ் அவர்கள் தம  சைபயார் அைனவைர ம் ேபாராட்டத்தில் 
ஈ ப த்தினார். அந்த இரண்  க கைலப்  ைமயங்கைள என்ெறன் மாக ம்வைரயி ம் அவர் 
ேபாராட்டத்ைத நி த்தவில்ைல.” நான் இேயசுேவா  நின்ேறன், நாங்கள் கிறிஸ் ைவ ற்றி மாக 
சார்ந்தி ந்தப யினால் நாங்கள் அந்த ேபாராட்டத்தில் ெவற்றிெபற்ேறாம். பிறகு எங்கள் சைப கட் டத்ைத 
காப்பாற்ற அந்த ேபாராட்டம் இ ந்த . ஒ  ெபால்லாத பாவம் நிைறந்த மனிதன் எங்கள் சைப உ ப்பினர்கள் 
320 ேபைர ெவளிேய ெகாண்  ேபானான் மற் ம் நாங்கள் சைப கட் டத்ைத ஏறக்குைறய இழந் விட்ேடாம். 
இந்த ேபாராட்டத்தி ம் எங்களால் ெவற்றிெபற ந்த , ஏன் என்றால் “என்ைனப் ெபலப்ப த் கிற 
கிறிஸ் வினாேல எல்லாவற்ைற ஞ்ெசய்ய எனக்குப் ெபல ண் .” நான் இந்தவிதமான ேபாராட்டங்களில் 
இ க்கும்ெபா , சாியான பக்கம் எ  தவறான பக்கம் எ  என்பைத கணக்கி ேவன். அதன்பிறகு சாியான 
பக்கத்தின் சார்பாக நான் நிற்ேபன், நான் எப்ெபா ம் ெவற்றி ெப ேவன் ஏன் என்றால் “என்ைனப் 
ெபலப்ப த் கிற கிறிஸ் வினாேல எல்லாவற்ைற ஞ்ெசய்ய எனக்குப் ெபல ண் .” 

இப்ேபா , மற்ற சைபகளி ந்  உ ப்பினர்கைள தி  தங்கள் சைபகைள கட்ட யற்சி ெசய் ம் 
அேநக பிரசங்கிகள் உள்ள இந்த காலத்தில், நான் ஒ ேபா ம் அைத ெசய்ததில்ைல ஏன் என்றால் உலகத்தில் 
இ ந்  இழக்கப்பட்ட மக்கைள என்னால் ெவற்றிெகாள்ள ந்த . ஏன்? ஏன் என்றால் “என்ைனப் 
ெபலப்ப த் கிற கிறிஸ் வினாேல எல்லாவற்ைற ஞ்ெசய்ய எனக்குப் ெபல ண் .” அதனால்தான்! 
அதனால்தான் உலக வதற்கும் சுவிேசஷத்ைத எ த்  ெசல் ம் த்தத்தில் ெவற்றிெகாள்ள எங்களால் 

ந்த . இன்  என  ேபாதைனகைள 1.5 மில் யன் மக்கள் 221 நா களில் 40 ெமாழிகைள ேபசுபவர்கள் 
வாசிக்கிறார்கள் – ஏன் என்றால் “என்ைனப் ெபலப்ப த் கிற கிறிஸ் வினாேல எல்லாவற்ைற ஞ்ெசய்ய 
எனக்குப் ெபல ண் .”  

 

எங்கள  வைலதளத்தில் வார்த்ைதக்கு வார்த்ைத ேபாதைனகள் ற் க்கணக்காக இ க்கின்றன  
அைவகள் நாற்ப  ெமாழிகளில் கிைடக்கின்றன அந்த வைலதளம் 
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ெரவரண்ட் ஜான் ேகஹன் ெசான்னார், “மனிதனாகிய இேயசு கிறிஸ்  – என் ம் உ தியான 

பாைறயின்ேமல் அஸ்திபாரம் ேபாட்  ஒ வ ைடய வாழ்க்ைகைய கட்ட ேவண் ம் என்  டாக்டர் ைஹமர்ஸ் 
அவர்கள் தம  நீண்டகால அ பவத்தினால் அறிந்தி க்கிறார்கள்.” 

என  மகன் ராபர்ட் ெசான்னார், “ஒ  சில மக்கள் மட் ேம என  அப்பாைவ ாிந் ெகாண்டார்கள், 
ஏன் என்றால் அவர் சாதாரண மனிதைனேபால சிந்திப்பதில்ைல. அவர் ேதவேனா  நடக்கிறார்.” நான் 
ேபாரா ன ஒவ்ெவா  ேபாராட்டத்தி ம் நான் ெவற்றி ெபற்ேறன் அதற்கு ஒேரஒ  காரணம் – “என்ைனப் 
ெபலப்ப த் கிற கிறிஸ் வினாேல எல்லாவற்ைற ஞ்ெசய்ய எனக்குப் ெபல ண் .” அதனால்தான் நமக்கு 
இந்த சைப இ க்கிற . அதனால்தான், என் ைடய பிரசங்கத்தினால் இரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் எ ந்  நிற்க 
ெசால் ம்ேபா , ஏறக்குைறய அைனவ ம் எ ந்  நிற்பார்கள். இரண்  மக்கள் மட் ேம ேவ  இடங்களில் 
இரட்சிக்கப்பட்டவர்கள்.  

 என  உண்ைம ள்ள பங்காளி மற் ம் நண்பர், டாக்டர் கிறிஸ்ேடாபர் எல். ேகஹன், ெசான்னார், 
“இேயசு கிறிஸ்  மக்க க்கும் உதவி ெசய்ய ம் என்  காட் ம்ப யாக, டாக்டர் ைஹமர்ஸ் அவர்கள் 
இடறினார், ெவ த்தார் மற் ம் உைடந்தார் அளவிட யாத தைடகைள ெவற்றி ெகாண்டார்.” 

டாக்டர் எ  ர்வான்ேடா ெசான்னார், “ேதவன் மனிதேனா  இ க்கும்ெபா , அவைன 
ேதால்வியைடய ெசய்ய யா .” 

டாக்டர் ராபர்ட் எல். சும்னார் ெசான்னார், “எல்லா சக்திக ம் ஒ வ க்கு விேராதமாக 
இ க்கும்ெபா , சத்தியத் க்காக நிற்க வி ம் ம் ஒ  மனிதைன நான் பாராட் ேவன் மற் ம் 
ெமச்சிக்ெகாள் ேவன். ராபர்ட் ஸ்  ைஹமர்ஸ், ஜூனியர் அவர்கள் அப்ப ப்பட்ட ஒ  கிறிஸ்தவர்.” 

டாக்டர் ெகன்ட் பில்ேபாட் ெசான்னார், “டாக்டர் ைஹமர்ஸ் அவர்கள் நம்மில் ஒ வ ம் ஒ ேபா ம் 
ேகட் ராத மிகசிறந்த பிரசங்கியாக இ ந்தவர், ஒ  சுத்தமான ‘பழங்கால வா பர்’. அவ ைடய குறிக்ேகாள் 
எப்ெபா ம் கிறிஸ் வின் ெசய்திைய [ேமல்] சார்ந்ததாகேவ இ க்கிற ”.  

டாக்டர் நீல் ேவவர் ெசான்னார், “டாக்டர் ைஹமர்ஸ் ஒ  ைதாியமான மனிதர், அவர் பலமாக 
உணர்த்த பட்டவராக இ ந்தவர், மற் ம் அந்த உணர்த் தலால் எல்லா எதிர்ப் க க்கும் விேராதமாக 
ேபாராட [சித்த ள்ளவராக] இ ப்பவர்.” 

டாக்டர் பில் ேகாப்  ெசான்னார், “...ந ன உலகத்தின் மகிழ் ட் ம் ேபாராட்டத்தில், இந்த ெபாிய 
பிரசங்க ரைர பின்பற் ங்கள், அவைரேபால விசுவாசத்தில் நல்ல ேபாராட்டத்ைத ேபாரா ங்கள்.”  

டாக்டர் கிறிஸ்ேடாபர் எல். ேகஹன் ெசான்னார், “டாக்டர் ைஹமர்ஸ், ஜூனியர் அவர்கள் சாதிக்க 
யாதைத சாதித்த ஒ  மாமனிதர் – எல்லாவிதமான பயங்க க்கும் விேராதமாக! நான் இைத 

அறிந்தி க்கிேறன், அவேரா  நாற்ப  வ டங்களாக ெந க்கமாக பணி ாிந்த காரணத்தால்.”  
என் ைடய சுய சாிைதயான, “எல்லாவிதமான பயங்க க்கும் விேராதமாக”, த்தகத்ைத நீங்கள் 

$10.00 மட் ம் ெகா த்  வாங்க ம். டாக்டர் சி. எல். ேகஹன் த. ெப. 15308, லாஸ் ஏன்ஜல்ஸ், 
க ேபார்னியா 90015 என்ற விலாசத் க்கு எ ங்கள். “கிறிஸ்மஸ் க தம்” என்ற வார்த்ைதகைள உங்கள் 
க த உைரயின்ேமல் நிச்சயமாக எ ங்கள் $10.00 தள் ப  கிைடக்கும். $10.00 மட் ம் அ ப்பி என  
வாழ்க்ைக கைதைய ெபற் க்ெகாள் ங்கள்!  

 

எங்கள  வைலதளத்தில் வார்த்ைதக்கு வார்த்ைத ேபாதைனகள் ற் க்கணக்காக இ க்கின்றன  
அைவகள் நாற்ப  ெமாழிகளில் கிைடக்கின்றன அந்த வைலதளம் 
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கிறிஸ்மஸ் ேநரத்தில் உங்கைள ஆசீர்வதிக்கும்ப  நான் ேதவனிடத்தில் ெஜபம் ெசய்ேவன். 

அேதேபால வ டத்தி ம் அவர் உங்கைள ஆசீர்வதிப்பாராக! இேயசு கிறிஸ்  ஸ்ேதாத்திாிக்கப வாராக!  
 

 

 
டாக்டர் ைஹமர்ஸ் தம  மைனவி இல் னா உடன், 
அவ ைடய மகன் ராபர்ட், ராபர்ட் ன் மைனவி ஜின், 
ராபர்ட் ன் இரண்  ெபண் குழந்ைதகள் ஹன்னா 
மற் ம் சாராள். 
 
 

இப்ப க்கு இேயசுவின் நாமத்தில் உங்க ைடய, 
 
 
  
 
 
ஆர். எல். ைஹெமர்ஸ், ஜூனியர் 
D.Min., Th.D., Litt.D. 
பி ப்பியர் 4:13 

 
டாக்டர் ைஹமர்ஸ் கு ம்பத் டன் தி மதி ைஹமர்ஸ் 
அவர்களின் அங்கிள் பிரான் ஸ்ேகா காஸ் ேரா, 
கேரா னா, பிாியானா, குவாட்டாமாலாவி ந்  
சந்தித்த, எட்வின் குயிலார் மற் ம் ஆன் ஒன். 

 
டாக்டர் மற் ம் தி மதி ைஹமர்ஸ் அவர்க டன் 
டாக்டர் எல்மர் எல். ட ன்ஸ், எங்கள  
ெதாழிலாளர்தின வார இ தி ேவதாகம 
கான்பிரன் ல் கற்பித்த சந்திப்பி ந் . 

எங்கள  வைலதளத்தில் வார்த்ைதக்கு வார்த்ைத ேபாதைனகள் ற் க்கணக்காக இ க்கின்றன  
அைவகள் நாற்ப  ெமாழிகளில் கிைடக்கின்றன அந்த வைலதளம் 
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