The Baptist Tabernacle of Los Angeles
1329 South Hope Street, L.A. Civic Center

Dr. R. L. Hymers, Jr.
Founding Pastor

Mailing Address:
P. O. Box 15308
Los Angeles, CA 90015

Dr. Christopher L. Cagan
Pastor

Phone: (213) 744-9999
E-mail: rlhymersjr@sbcglobal.net
www.sermonsfortheworld.com
www.baptisttabernacle.com

சம்பர், 2019
அன் ள்ள நண்பேர:
நான் ஒ

மகிழ்ச்சிகரமான கிறிஸ்மஸ் வாழ்த் க்க தம் அ

ஆனால், உண்ைமயாக ெசான்னால், ெசன்ற வ டம் ஒ
நாங்கள் அ

பவித்ேதாம் என்பைத உங்க

ெசன்ற ஆண்
ேபாதகேரா

அேநக மாதங்க

ப்ப

பாதியில் ெமய்யாகேவ ஒ

க்கு நான் ெசால்ல ேவண் ய
க்கு

ம் என்

ன்பாகேவ இ

நான் வி ம்பிேனன்.

பயங்கரமான சைப பிளைவ

அவசியம்.

ஆரம்பித்த . எங்கள் சீனியர் டீக்கன் ேவெறா

இரகசிய கூட்டம் நடத்த ஆரம்பித்தி ந்தி க்கிறார். அந்த இ வ ம் எங்கள் சைபைய அழிக்க ஒ

திட்டமிட்டார்கள். அந்த இ வ ம் மற்ெறா
அவர்களால்

ந்த வைரயி

தவிர்ப்பதற்கு அ
ஒ

சைபைய உ வாக்க திட்டமிட்டார்கள் மற் ம் எங்களி

ம் மக்கைள இ த்தார்கள். நான் அைத கண்டேநரத்தில் ஒ

மிக ம் காலதாமதம் ஆகிவிட்

“ தல் சண்ைட” ேபாட ஒ

ஆரம்பித்

இ ந்த . நான் அவேனா

மற்றவர்க

ம் பின்பற்றிேபானார்கள். டீக்கன்களின் தைலவர் தன்

பய

த்தி பணம்பறிக்க

தன்

ைடய மைனவிேயா

ெபாிய சைப பிளைவ

இ ந்த .

உ மல் சத்தமி கிற டீக்கன் என்ேனா

சண்ைடயிட ம த்தெபா

ைகப்படங்கைளப் ேபாட்டார். அந்தப்

ந்

, அவன் சைபையவிட்

ைகப்படங்கைள ைவத்

யற்ச்சி எ த்தார், காவலர்க
எங்கள் சைபைய விட்

யற்ச்சி எ த்தெபா

இ

ேபானான். விைரவில்

ைடய வைலதளத்தில் தானாக ஆபாச
“பிாிந் ேபானவர்களில்” ஒ வர் என்ைன

ம் தைலயிடத் ெதாடங்கினர். அந்த டீக்கன்களின் தைலவர்

ேபானார்.

அந்த ேநரத்தில், அந்த சீனியர் டீக்கன் ெவளிப்பைடயாக ெசயல்பட்டான். அவன் எங்கள் சைபைய விட்
ேபானான் மற் ம் அவனால்

ந்த வைரயி

ம் மக்கைள இ க்க ஆரம்பித்தான். ஏன் என்றால் அந்த சீனியர்

டீக்கன் பல பத்தாண் கள் எங்கள் சைபயில் ஒ

தைலவர் ெபா ப்பில் இ ந்தி க்கிறான், அேநக மக்கள் அவைன

பின்பற்றி எங்கள் சைபையவிட்
அவனால் ெவளிேய இ த் விட
அந்த ேநரத்தில் என
என்னால் பிரசங்கிக்க
அவ

ேபானார்கள். சைப பிள
ந்த .

சாீர பிரச்சைன திடீெரன ேமேலாங்கிய

யவில்ைல. ஞாயி

காைலகளில் ஒ

ைடய அேநக ெந ங்கிய நண்பர்கள் அந்த பிளவிேல விட்

எங்கள

ந்த த ணத்தில், எங்கள் மக்களில் பாதிேபைர
மற் ம் இரண்

ஞாயி

கூட்டங்களி

ம்

ெசமினாி மாணவன் பிரசங்கம் ெசய்தான். ஆனால்
ேபானெபா

வைலதளத்தில் வார்த்ைதக்கு வார்த்ைத ேபாதைனகள்

அவன் என்ேனா

ற் க்கணக்காக இ க்கின்றன

அைவகள் நாற்பத்திரண் ெமாழிகளில் கிைடக்கின்றன அந்த வைலதளம்
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நிற்க மிக ம்

அ

பவமில்லாதவன். பிப்ரவாி 20ல் இந்த இளம் மனிதன் என்ேனா

தாயா ம் சைபைய விட்டார்கள் மற் ம்
என

திய சுவிேசஷ சைபக

றித்தான். அவ

ம் அவன

க்கு ேபாக ஆரம்பித்தார்கள். இந்த இளம்பிரசங்கி

ெந ங்கின தனிப்பட்ட நண்பனாக எண்ணியி ந்தெபா

23ல், பாஸ்டரான என

ஐக்கியத்ைத

, இ

எனக்கு மிக ம் அதிகமாகும். பிப்ரவாி

ேவைலைய நான் இராஜினாமா ெசய்ேதன் மற் ம் டாக்டர் கிறிஸ்ேடாபர் ேகஹன்

பாஸ்டராக மாறினார். நான் மாஜி பாஸ்டராக நியமிக்கப்பட்ேடன். நான் கூட்டங்களில் கலந்
ெபல னனாக இ ந்ேதன். மார்ச் 3ல், என

ஓய்ைவ ம் தம

திய

ெகாள்வதில் மிக ம்

பாஸ்டராக நியமனத்ைத ம் டாக்டர் ேகஹன்

அறிவித்தார். டாக்டர் ேகஹன் நான் அறிந்தவர்களில் பாஸ்டர் உம்ராண்ைடவிட, மிகப் ெபாிய கிறிஸ்தவராகும்.
அவர

தைலைம இல்லாமல் நம

சைப ஒ ேபா ம் மீட்கப்பட

ஆனால் நல்ல காாியங்கள் ெதாடர்ந்

நடந்தன. ஜனவாி 26ல் நம

ேசர்க்கப்பட்ட . அேத நாளில் (ஜனவாி 26) நம
அதி

ந்

உலக

வதி

நி யார்க் நகரத்தில்
நம

42வ

தமக்க

க்கு ஒ

வலக

ேதைவயில்ைல. என

மிஷனாியாக இ க்கும், ஒ

நின்றாள். பிப்ரவாி 27

அப்ெபா

ெகாண்டார்கள்,

நண்ப க்கு அதிகமாக நன்றி. அதன்பிறகு

மி ந்

நான் ெபல னனாக மற் ம் சுக னமாக இ ந்ேதன், என்

ெசால்ல

தல் மார்ச் 20 வைரயி

இ ந்

ம்

ம் ஓய் க்காக நான் அவைள நீட் க்கப்பட்ட வி ப்பில்

ெசன்ேறன். மார்ச் 20ல், நான் பிரசங்கம் ெசய்ய ஞாயிற் க்கிழைம மாைலகளி
எங்கள

ம்

ம் தி ம்பிேனன்.

சைப கட் டம் விற்பைனக்காக ைவக்கப்பட்

இ க்கிற . ஏப்ரல் 14ல்

பிறந்த நாள்விழா பைழய கட் டத்தில் ெகாண்டாடபட்ட . ேம 7ல் நம

சைபயில் உண்ைம ள்ள

இளம் மக்க

க்காக, “சுவிேசஷ ெவ ”ஐ நம

ஆரம்பித்ேதன். ேம 22

தல் ேம 29 வைரயி

பிரன்சிஸ்ேகா பகுதியில் ஒ
ேம

ேசர்ந்

– ஆப்பிாிக்காவின் பிரதான ெமாழியாகிய மாலவி. பிப்ரவாி 23ல், டாக்டர்

மற் ம் ேபாதிக்க சனிக்கிழைம மாைலகளி
78வ

லமாக நம்ேமா

மைனவிக்காக நான் மிக ம் நன்றி உள்ளவனாக இ க்கிேறன் – இைவகள் எல்லாவற்றி

அாிேஷானா க்கு அைழத்

என

ெமாழி

ர்வமாக திய பாஸ்டராக மாறினார் மற் ம் நான் மாஜி பாஸ்டராக நியமிக்கப்பட்ேடன்.

இந்த எல்லா குழப்பத்தி
என்ேனா

வைலதளத்தில் 41வ

“ெசய ” ஐேபான் மற் ம் ஆன் ராய் க்கு உயர்ந்த .

ம் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் “ெசய ”

ெமாழி ேசர்க்கப்பட்ட

ேகஹன் அ

யா .

சீன பாப் ஸ்

பாட த்தகமாக ெகாண்ட ஒ

ம், டாக்டர் ேகஹன் என

சீஷத் வ கு ைவ நான்

மைனவி மற் ம் என்ைன ம் சான்

சைபக்கு மற் ம் அதன் சிறந்த ேபாதகாிடம் அைழத்

ெசன்றார்.

ம் மார் ன் கான் யில் நான் ஆரம்பித்த சைபயில் நீண்டகால ேபாதகராக இ ந்த, ைமக் மற் ம் ேமானா ாிேல

என்பவர்கைள நாங்கள் சந்தித்ேதாம். ைமக் எனக்கு அதிகமான உற்சாகத்ைத ெகா த்தார், மற் ம் அவர்க
சைபயின் 50வ

ஆண் விழாவில் ேபசும்ப

ஆனால் எங்கள

நான் அைழக்கப்பட்ேடன். மற்றவர்கள் அவ்வள

சைப பிள க்காக என்ைன குற்றப்ப த்தினார்கள், எனக்கு இன்

ைடய

கனிவாக இல்ைல,

ம் அதிகமான ேவதைனைய

உண்டாக்கினார்கள்.
ஜூைல 28ல் டாக்டர் ேகஹன் அவர்களின் 66வ
இ ந்த . அப்ெபா

பிறந்த நாளில் ெபாிய வி ந்

ேசன் காபிாிேயல் ேவ யில் உள்ள நம

எங்கள் சைபயில்

திய சைபக்கு, “தி ைசனிஸ் பாப் ஸ்

ெடபேனக்கல் ஆப் கிேரட்டர் லாஸ் ஏன்ஜல்ஸ்” என்ற ெபயர் அறிவிக்கப்பட்ட . அங்ேக நாங்கள் ஒ
கட் டம் வாங்கிேனாம் எஸ்குேரா விைரவில்

எங்கள

டப்ப ம்.

வைலதளத்தில் வார்த்ைதக்கு வார்த்ைத ேபாதைனகள்
அைவகள் நாற்பத்திரண்

ற் க்கணக்காக இ க்கின்றன

ெமாழிகளில் கிைடக்கின்றன அந்த வைலதளம்
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திய

ஜூைல கைடசியில் தி மதி ைஹமர்ைஸ மற்ெறா
அைழத்

ெசன்ேறன். என

சந்ேதகமில்ைல. என

மைனவி, இல் னா, இந்த

க்கு அ

ம் அவைள ம் மற் ம் அவ

ப்பிேனாம். நவம்பர் 17ல் ஞாயி

வாிைசைய நான் ஆரம்பித்ேதன். நீண்ட நாட்க
பிரசங்கிக்க சாீரபிரகாரமாக சாதகமாக இ ந்த
மற் ம் க ன உைழப்பினால், இரண்
தம

உலக அளவில் சிறந்த பாஸ்டாின் மைனவி என்பதில்

மகன் ராபர்ட் ெலஸ்லீ மற் ம் நா

இ வைர ம் இஸ்ேர

மாணவர்கள் நம

கு கிய வி ப்பாக கடற்கைர பகுதிக்கு நான்

காைல மற் ம் மாைலயில் ஒ

க்கு பிறகு ஞாயிற்

இ ேவ

ைடய ெபற்ேறார்

கிழைமயின் இரண்

ேபாதைனகளின்
கூட்டங்களி

தலாவதாகும். டாக்டர் ேகஹன் அவர்களின் நடத் தல்

இளம் வா பர்கள் இரட்சிக்கப்பட்

இ க்கிறார்கள், மற் ம் அேநக சீன

சைபக்கு வர ஆரம்பித்தி க்கிறார்கள். டாக்டர் ேகஹன் ட ன்ட ன் லாஸ் ஏன்ஜல

ட்ைட

விற் விட்டார்,

பார்த் க்ெகாண்

மற் ம்

ேசன்

காபிாிேயல்

இ க்கிறார். அ த்த சில மாதங்களில் நாம்

சைபபிள
என் , சில நாட்க

ந்த
க்கு

என்

கட் டத் க்கு
கட் டத் க்கு நம

காணப்ப கிற . நம்பிக்ைக நகரத்தில், என

ன்பாக எனக்கு ெசால்லப்பட்ட . என

மற் ம் நா

ம் மற் ம் என

எங்கேளா

நின்றவர்கேளா ம் நன்றி ெச

ம்

அ கில்

ல் இ ந்த

ேவெறா

ட்ைட

சைபைய மாற் ேவாம்.
ற் ேநாய் குணமாகிவி ம்

ட் ல் டாக்டர் ேகஹன், என

மைனவி

ைபயன்கள் மற் ம் ேபரபிள்ைளகேளா ம், இந்த ெபாிய ேசாதைன ேநரத்தில்
த் தைல ெகாண்டா ேனாம். எங்கள் அைனவ க்கும் அ

ஒ

அற் தமாக இ ந்த !
கர்த்தர் உங்கள் அைனவைர ம் ஆசீர்வதிப்பாராக! நாங்கள் சீன சைபைய ஆரம்பிக்கும்ெபா
தய ெசய்

எங்கைள ெஜபத்தில் நிைன

கூ ங்கள்!
நம

இரட்சகராகிய இேயசு கிறிஸ்

திக்கப்ப வாராக!

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

கு ம்பத் க்காக நான் மிக ம் ெப ைம

ப கிேறன்.
குழந்ைத

இடமி ந்
ேஹனாேவா

குழந்ைத சாராேவா

வலம்,

ேவஸ் ,

ெலஸ்லீ,

இல் னா, ெலஸ்லீயின்

மைனவி ஜின், இல் னாவின் தாயார்
மற் ம்

அவ

நான்,

ைடய

சேகாதரன்

ண்டா
எட்வின்

கூல்லர்.

எங்கள

“நாேனா, ஜீவ

நன்ைமையக் காண்ேபன் என்
விசுவாசியாதி ந்தால் ெகட் ப்ேபாயி ப்ேபன்.
கர்த்த க்குக் காத்தி ; அவர் உன் இ தயத்ைத
ஸ்திரப்ப த் வார்; திடமனதாயி ந் , கர்த்த க்ேக
காத்தி ” (சங்கீதம் 27:13-14).

வைலதளத்தில் வார்த்ைதக்கு வார்த்ைத ேபாதைனகள்
அைவகள் நாற்பத்திரண்

ள்ேளார் ேதசத்திேல கர்த்த ைடய

ற் க்கணக்காக இ க்கின்றன

ெமாழிகளில் கிைடக்கின்றன அந்த வைலதளம்
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