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நன் , சேகாதரன்  ெந ல். அந்த   க்கமான அ  ப்ைப நான் பாராட்  ேறன் .  க ம் 
அ ைமயான . ம ப  ம் ஆராதைனைய  வங்க இன்  காைல இங்  இ ப்ப ல் நான்  
ம ழ்ச் யைட ேறன் . நான்     நாட்களாக ஓய் ல் இ ந்ேதன் . ேம ம், இ தான் அேநக 
நாட்க க்   ற  நான்  எ த் க் ெகாண்ட நீண்ட ஓய் . எனேவ இந்த காைல ல் ம ப  ம் 
 வங் வ ல் நான் சந்ேதாஷமைட ேறன் . ஒ  ேவைள இ  கர்த்த க்  ேசைவ ெசய்வ ல் 
இன்ெனா  ஆண்டாக இ  இ க்கக்  ம். நீங்கள்  இப்ெபா   எனக்காக ெஜ  ங்கள் . இந்த 
காைல ஆராதைன   ந்த டன் , நான் உடன யாக  றப்பட்  ெகன்டக்  ல்  உள்ள 
ஓவன்ஸ்பேரா ற்  (Owensboro) ெசன்  இன்  ம யம் அல்ல  இன் ர  ஒ   ட்டத் ல்  
ஆராதைனைய  வங்க இ க் ேறன் . எனேவ இப்ெபா    ட்டமான  அங்ேக  ந்   வங்  
ெதாடர்ந்  ேபா றைத நீங்கள்  அ  ர்கள் என்  நான்   க் ேறன் . எனேவ அைத 
நிைனக் ம்ேபாேத நாம் சந்ேதாஷமைட ேறாம்.
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நாங்கள்  கர்த்த க்  நன்  ள்ளவர்களாய் இ க் ேறாம். என்னெவனில், அவர ் எனக்  
   ைற நாட்களில்  ெகா த்த அ ைமயான ேநரத் ற்காக ம் இன் ம் மற்ெறல்லாவற்ைற ம் 
  த்  ெசால்ல நான்   ம்  ேறன் . நான் ஓய்  எ த்த  ற  கடந்த வ டங்களில் உணர்ந்தைத 
 ட  க ம் நலமாக உணர் ேறன் . ஊ யத்ைதப் பற் யதான எல்லாவற்ைற ம் என் 
 ந்ைத   ந்   லக் னவனாய்    ைமயாக ஓய்ைவ எ த் க் ெகாண்ேடன். அைத 
(ஊ யத்ைத) சற்   லக்  இந்த சைப ல் உள்ள சேகாதரர்க டன்  ேசர்ந்  அங்ேக 
ெகாெலாராடா ல் ேவட்ைடயாடச் ெசன்ேறன் . ேம ம்   ஸ்தவ  யாபாரிகள்  என்ைன 
ஓரிகா க் ம் (Oregon) அங்  இ ந்  சல்ேமான்  ஆற் ற் ம் ெகாண்  ெசன்ற    ைமயான 
ஓய்வாக இ ந்த . நான்    ம்ப ம் ஆயத்தமான உணர் டன்  ஊ யத் ற்    ம்  
வந்  க் ேறன் .

நீங்கள்  யாவ ம் அ ந் ள்ளப  நான் என் ைடய ஆராதைனகைள மாற்   க் ேறன் , அ  
ெசய் த ் தாள்களி ம் அ  க்கப்பட் ள்ள . சரி, இரட் ப் க்   ன்னதாக ெதய் க 
 கமளித்தைலக் ெகாண் வர ேவண் ம் என்ற எண்ணத் ல் நான் அப்ப  ெசய்ய ல்ைல, ஆனால் 
நான்  ரசங்க  டத்   ந்  ெகாண்  ெசல்லப்பட்ட  ற  அேநகர ்  ட அைழப்ைப ம் மற்ற 
காரியங்கைள ம் ெபற ேவண்  இ ப்பைத நான் அ ந் ெகாண்ேடன் . அந்த அ ேஷகத் ன்  ழ், 
வைகய த்த ன்  ேபா  நான் எப்ெபா    டத்ைத ட்  ேபா ேறன்  என்பைத ெகாஞ்சங் ட 
அ யாம  க் ேறன் . எனேவ அதன்  ற   டஅைழப்ைப ெகா க்க   யாமல்  ேபா ற . 
ஆனால் அவர்கள்   ற்ற உணர்ேவா  அங்ேக உட்கார்ந்  ெகாண்  க் ம்ேபா  எந்த ஒ   ட 
அைழப் ம் அல்ல  எ  ம் அவர்க க்  ெகா க்கப்படாமல்  ஆ ரமா ரம்  ைற என் ைடய 
கரங்கைள ட்  ந  ப் ேபாய் ெவ மேன அவர்கள் கடந் ேபாக ேவண் யதா  க் ற .
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எனேவ கர்த்த க்   த்தமானால்  இ   தற்ெகாண்  நாேன  ட அைழப்ைப ெகா க்கப ்
ேபா ேறன் .அதாவ   கமளிக் ம் ஆராதைன இ க் மானால், அதற்   ற  தான் அ  இ க் ம் 
எனேவ என்னால்ஆத் மாக்கைளப் ெபற் க் ெகாள்ள    ம். ெதய் க  கமளித்த ன் வ  ல் 
அேநக காரியங்கள்  ெசய்யப்பட்டைத நான் அ ந்  க் ேறன் .

இப்ெபா  , ெதய் க  கமளித்தல் சரியான . இந்த ெசய்  சரியான . இந்த ேநாக்கம்  
சரியான . ெதய் க கமளித்தைல  ரசங் க்காமல்       ேசஷத்ைத  ரசங் க்க   யா . 
அ  ேவதவசனமா  க் ற . அைத நாெமல்லா ம் அ ந்  க் ேறாம்.
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“ ரியர”் என்ற ெசய் தாளி  ந்  எனக்  சற்   ன் ெகா க்கப்பட்ட கட் ைரைய 
உங்க க்  காண் க்க   ம்  ேறன் . ம த் வர்கைளக்   த்   றப்பட்டைத யாராவ  
ப த் ர்களா? ேதவன்  கமளிப்பவர் என்    வா க்காத எந்த ஒ மனித ம் ம த் வப்பணி 
ெசய்வதற்  த   இல்லாதவர் என்  “அெமரிக்க ம த் வ சங்கம்” இங்ேக ெச ன்ட் 
   ல் ல் அ  த்  க் ற . அ தாேம அதன் தைலைம டத்   ந்  வந்  க் ற . 
இப்ெபா  , அ தாேம இந்த வார ெசய் தாளி  ந் ... சேகாதரி ெகர்ட் , அைத நான்  ெபற் க் 
ெகாள்ளட் ம். அ   ங்கள்  அல்ல  ெசவ்வாய் ழைம என்  நிைனக் ேறன் . அைத யாராவ  
பார்ப் ர்களானால்  அ   ந்  எனக்  ஒன்ைற கத்தரித் க் ெகா க்க   ம்  ேறன் . 
என் ைடய   க்  ேசகரிப்  (scrap book)  த்தகத் ல் அைத ஒட்  ைவக்க   ம்  ேறன் . 
“ெதய் கத் ல்   வாச ல்லாத ம த் வம், அ  கைட  க்கப வதற்  உரிைமேய இல்ைல” 
என்  அ ல் ெசால்லப்பட்  க் ற . அ  சரிேய, ம த் வ பணி ெசய் ற அல்ல  ெசால்  ற 
ம த் வர ்ேதவைன ஏற் க் ெகாள்ளாம ம், ேதவைன   வா க்காதபட்சத்  ம் ம த் வபணி 
ெசய்வதற்  உரிைமேய  ைடயா . அ தாேம அெமரிக்கா ல் உள்ள ம த் வ உயர்மட்ட 
அ காரத்   ந்  அ  க்கப்பட்டதா  க் ற .

சரி, நாம் எப்ெபா  ம் அ ந்  க் ற அேத காரியத்ைததான் , ப த்த அவர்கள் எல்லா ம் 
அ ந்  க் றார்கள். அவர்கள் அப்ப  ெசய்ய ல்ைலயா? (சேகாதரன்.  ரான்ஹாம்  ரிக் றார ்
-  ஆ ரியர)் அவர்கள் எல்லா ம் ப த்தவர்க ம், ெபரிய மனிதர்க ம் ,  த் சா ரியமானவர்கள் . 
அவர்கள் இைவயாவற்ைற ம்  பற்  ெகாஞ்சகாலத் ற்   ற  கைட  ல் அ ந்  
ெகாள் றார்கள். அைத நீங்கள்    வா க்க ல்ைலயா?ஏெனனில் அைத நாம் நீண்ட நாட்களாக 
அ ந்  க் ேறாம்  என்  உங்க க்  ெதரி ம்,  நமக்  ெதரி ம்தாேன?  நாம்  அைத
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அ ந்  க் ேறாம். அவேர நம் ைடய ேநாய்கைளெயல்லாம்  ணமாக்  றவர் என்  அைத 
நீண்ட நாட்க க்   ன்னதாகேவ கர்த்தர்     க் றார.் அைத இங்ேக இப்ெபா   
ம த் வம், ம த் வத் ைற தைலைமயான  அ  சரிதான் என்     ற .

நான் இைத எப்ெபா  ம்     க் ேறன் . அெதன்னெவனில்,  “ேதவனில்   வாச ல்லாத 
மனிதன், நிச்சயமாகேவ அவன் என் கரத்ைத சரி ெசய்ய   யா ” அ  சரிேய. உங்கள்  கரத்ைத 
சரி ெசய்ய, ேதவைன   வா க் ற ேவ  எவரா  ஒ வைர பற் க் ெகாள் ங்கள் . எனக்  
அ ைவ   ச்ைச ெசய்ய ேவண் மானால், நிச்சயமாக ேதவைன   வா க் றவர்தான்  அைத 
ெசய்வார.் ஆம் ஐயா. ஏெனனில் ம ந்   கத்ைத தரா . ேதவேன  கமாக்  றவர்.

இந்த   ய கட் ைர எவ் தமாக எ தப்பட்  க் ற  என்பைத நீங்கள்  ேகட்க ேவண் யதாக 
இ க் ற . அ  அ ைமயா  க் ற . நான் என் ைடய... எனக்  கத்தரிக்கப்பட்ட அந்த ஒன்  
ேதைவயா  க் ற . ெதய் க  கமளித்தைல   த்   ளக்  எ தேவண் ம் என்ற 
வாஞ்ைசைய எப்ெபா  ம் என் இ தயத் ல் ெகாண்  க் ேறன் . ெதய் க  கமளித்தைல பற்  
எ தப்பட்ட ஒ   ளக்கம்   ட, எனக்  ெதரிந்தமட் ல்  இந்த உலகத் ல் எந்த சந்ைத  ம் 
இல்ைல. ேம ம் என்றாவ  ஒ  நாளில் மைலகள்  உள்ள இடத் ற்  ெசன்  அங்ேக நீண்ட 
நாட்கள்  தங்  ெதய் க  கத்ைத   த்ததான  ளக்கத்ைத எ    ன்னர்  ேழ வந் , அதற்  
சரியான வார்த்ைதகைள ெபா த் மற்ற காரியங்கைள ெசய் ம் அச் ட்  ெவளி டக்   ய 
கல் ய   ெபற்ற ஒ வரிடம் ெகா க்க   ம்  ேறன் .  வங் வதற்  அ  ஒ  நல்ல 
காரியமாக இல்ைலயா? இந்த  த்தகத் ற்கான  ன் ைரைய இ   வக்  றதாய் இ க் ற .

எனேவ,சேகாதரி ெகர்ட்  நான்  ெதாைலத்  டாத பட்சத் ல், அைத நான்  உங்களிடத் ல்  
  ம்ப ெகா த்    ேவன்.நல்ல , உங்க க்  நன் . நான் உங்க க்   க ம் நன்  
   ேறன் . அ  சரிதான். எனேவ நான்  நிச்சயமாக அைத ெதாைலத்  ேபாடாதப க் , அைத 
ஒ    ய  ர  எ த்  ைவக்கட் ம்.

என்னிடத் ல் நான்  ஒன்ைற ைவத்  க் ேறன் , அைத நான்  ேழ ைவத்  ட்    ம்ப ம் 
ெகாண் வர மறந்  ட்ேடன் . ஒ   ல வாரங்க க்   ன்னர் அைத நான் பம்பாய் 
பட்டணத்   ந்  ெகாண்  வந்ேதன். அங்ேக இந் யா ல்  உள்ள பம்பாய் பட்டணத் ல்  
அவர்க க்  ெபரிய    அ ர்ச்  உண்டா  ந்த , அைத நீங்கள்  அ ந்  க்  ர்கள். ேம ம் 
ஆ ரக்கணக்கானவர்கள்    கைள ம் மற்றவற்ைற ம் இழந்  ேபானார்கள் .
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இன் ம், காரியம் என்னெவனில்  இ  நிகழ்வதற்   ன் எல்லா பறைவக ம், காட்  
 லங் க ம்,   வ மாக அந்த இடத்ைத ட்  கடந்  ெசன்றன. அதன்  ற  இைவயா ம் 
நடந்    ந்த டன் , அைவெயல்லாம்   ம்ப ம் அந்த இடத் ற்    ம்  வந்தன. என்ேன‚

ேதவன் தன் ைடய பறைவக க்  அ   ந்  தப் ப் ேபா ம்ப  அைவகைள எச்சரித்தார். 
பறைவகள்  ேதவ ைடய எச்சரிப்ைப ஏற் க் ெகாள் ற . ஆனால் அவ ைடய  ள்ைளகேளா 
அைத ஏற் க் ெகாள்வ ல்ைல.பா ங்கள்‚ அவர்கள் அதற்  ெச ெகா க்க மாட்டார்கள் . 
பா ங்கள்‚ ஆனால் ஒ  பறைவ ட அந்த இடத் ல்  இல்லாமல் எல்லாம்  அந்த இடத்ைத ட்  
ெசன்றன. அைவகளில் ஒன்றா  ம் ெகால்லப்பட ல்ைல அல்ல  ேவெறான் ம் அைவக க்  
நிகழ ல்ைல.  ன்னர் எரிமைல இன் ம் அ ேபான்ற ெகாந்தளிப் கள்  அடங் ன  ன்  
அைவெயல்லாம்   ம்  வந்தன. பா ங்கள்‚ அைவெயல்லாம் அந்த ேபராபத்   ந்  தப் ப் 
 ைழத்தன.

எனேவ அ  எைத காண் க் றெதன்றால் ேநாவா ன் நாட்களில்அைவகைள அைழத்த ேதவன் 
இன் ம்   க் றார.் அவர ்இன் ம் ேதவனாக இ க் றார.்

இப்ெபா  , அ  க்கப்பட ேவண் ய ேவ  காரியங்கள்  உண்ெடன்  நான் 
  வா க் ேறன் . ஓ, ஆமாம். ஒ  உத்தமமான ேதவ ைடய ஊ யக்காரரான நம் ைடய 
ேமய்ப்பர், சேகாதரன் ெந ைல நான் நிச்சயமாக பாராட்  ேறன் . ஒ  உண்ைமயான 
ஊ யக்காரன்  கண்காணிப்ேபா  இ க் றான்  என்  நீங்கள்  அ ந்  க்  ர்கள். தன் ைடய 
ெசம்ம யாட் ற்  ஏதாவ  தவ  நடக் மானால், உடன யாக அைத காப்பாற்ற  யற் ப்பான் . 
அவ் தமாகத்தாேன அவன் ெசய்வான் ? ஆனால்   க்  அமர்த்தப்பட்டவேனா  ன்வாங்  
ஓ ப்ேபாவதால் , ஆபத்தான காரியம் நிகழ்ந்  ெசம்ம யாட்ைட ெகான்  ேபாட   றான் . அ  
சரிதாேன? ஆனால் உண்ைமயான ேமய்ப்பேனா அைதப் பா காக் றான் .
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நான் அ ந் க்ெகாண்டப , ஒ    ய ைகப் ர யான  இந்த வாரத் ல் இங்ேக 
 நிேயா க்கப்பட்  சைப ன்  அங்கத் னர்களில் அேநக க்  அ  ெகா க்கப்பட்  க் ற . 
அ தாேம ேமற்   ர் னியா ல் இ ந்   வங் ன .  “ஒ  மனிதைனேயா அல்ல  ஒ  
காரியத்ைதேயா அ கமாக ஆராதைன ெசய் ற” உபேதசத்ைதக் (Cult)   த்ததா  க் ற . 
அ  ஒன்  ல்ைல. நண்பர்கேள, அ  ஒ    தான காரியமல்ல அ  ஏற்கனேவ இ ந்த தான் . 
அவ ைடய ெபயர ்இேய  என்  இ க் ம்பட்சத் ல், இேய  அல்ல என்  ம த க் றார்கள் . 
இப்ெபா  , இந்த ேமய்ப்பர் இைத கண்   த்த டன்  உடன யாக ஓ வந்  அைதக்   த்  
என்னிடத் ல்   னார.் ஏதாவ  காரியம் ெசய்தாக ேவண் ம்?

நல்ல , நிச்சயமாகேவ இேய    ஸ்  ன்  உபேதசத் ல்  அவ்வளவாக ஸ் ரப்பட்  க் ற 
சைப அைதக்  காட்  ம்  நன்றாக அ ந்  க் ற . பா ங்கள்‚  அைத  அவர்கள்  யாேவ  (Yahweh),
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ேயா வா (Joshua), யாேவ என்  அைழக் றார்கள்.

இப்ெபா  , வய  ெசன்ற நம் ைடய அன்  சேகாதரன்  ரய்ன் (Ryan) எப்ெபா தா  ம் 
இங்  வ வ ண் . அவ ம் அந்த உபேதசத் னால்   ழம்   க் றார.் நம் ைடய ஐக் யத் ல்  
ஒ  ைச இ ந்த   ம . லார்ஸன் அவர்க ம்  அ ல்  க் க் ெகாண்  இ க் றார்கள் . ேம ம் 
அ  ஒ  ெபரிய  ட்டமாக வளர...

7

இப்ெபா     ஸ்தவ நண்பர்கேள,  “ேயா வா” என்ற வார்த்ைதயான ... அவர்கள், 
ேவதாகமம் தவறாக அச்ச க்கப்பட்  க் ற , தவறாக  யாக் யானம் ெசய்யப் பட்  க் ற  
என்  இன் ம் அ  ேபான்ற காரியத்ைத    றார்கள். கவனி ங்கள் . ேவதாகமம் தவறாக 
அச் டப்பட்  க் ற  என்  மக்கள்     ற காரியத் ற்  கவனத்ைத ெச த்த ேவண்டாம். 
“தவறாக அச்ச க்கப்பட்  க் ற ”, என்  அவர்கள்    றப  இ  தவறாக 
அச்ச க்கப்பட்  க் மானால்  உங்க ைடய   வாசம் எைதச ் சார்ந்  இ க் ற ? இ  
ேதவ ைடய வார்த்ைதயா  க் ற . அ  சரியாக அவ் தமாகத்தான்  இங்ேக இ க் ற . 
பா ங்கள்‚ ேம ம் அைத மட் ேம நான்    வா க் ேறன் ...

இப்ெபா  , இங்ேக ஒ  உண்ைம  க் ற . இங்ேக  ல நாட்க க்   ன் என்னிடத் ல் 
ஒ   மாட்  வந்தார். அவள் தாேம, அவ ைடய ெபயர ் இேய  (Jesus) என்பைத 
  வா க்க ல்ைல. அவேளா, அவ ைடய ெபயர ் ெயேகாவா  னியர் (Jehova Jr.) என்  
இ க்கேவண் ம் என்றாள் .

நான்  மாட் ேய... நண்பர்கேள அ  என்னவா  க் ற  என்  பா ங்கள் . அவ் தமான 
 ந்ைதைய ெபற்றவர்கள், ெகாள்ைககைள (isms) ஏற் க் ெகாள்வதற்  ஆளாவார்கள்.  தலாவ  
அவர்க க்  என்ன காரியம் நிகழ் ற  என்  உங்க க்  ெதரி மா, தவறான உபேதசத்ைத 
  வா க் ற வஞ்சைன ன் ஆ ைய ெபற் க் ெகாண் , வ  ல ப்ேபாய் , அந்த  ைழைய 
  வா க் றார்கள் . அவர்கள் அவ் தமான ஏேதா காரியத்ைத ஏற் க் ெகாள்ள 
ஆயத்தமா  றார்கள் . அைத ஒ ேபா ம், ஒ ேபா ம் ெசய்ய ேவண்டாம்.  டமா  ங்கள் . 
பா ங்கள் -   ஸ்  க் ள்  நிரம் னவர்களாய் ,  டமா ம் அைசக்கப்படாம ம் இ ங்கள் .

இப்ெபா   என் ைடய   யத் ேலேய என்  ட் ற் ள்  வர நான் அ ம க்காமல் ெவளிேய 
அ ப் ன  தல் நபர ் இந்த ஸ் ரீ தான். நான்,  “நீங்கள்  இங்ேக வந் , அைத த ர ேவ  
காரியத்ைத உங்களால் ேபச   ய ல்ைலெயன்றால்  நீங்கள்  இங்ேக வரேவண்டாம்” என்  
அவளிடத் ல்   ேனன். ஏெனன்றால் அ தாேம... நான் இேய    ஸ் ைவ, ேதவ ைடய 
 மாரன் என்    வா க் ேறன் , ேம ம்,  “என் ைடய   வாசம்  அதன்ேமல் 
கட்டப்பட்  க் ற ”, என்ேறன் .
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ஆனால் இப்ெபா  , நீங்கள்  இந்த வார்த்ைதைய தனியாக  ரித்  எ த் ப் 
பார்ப் ர்களானால்  அைத உங்களால்  ரிந் க் ெகாள்ள   ம்.  “ேயா வா”  (Joshua) என்ப ன் 
சரியான வார்த்ைத, “ேயா -உ-ஆ” (Josh-u-a) என்பதா ம்.(சேகா.  ரான்ஹாம் மக்க க்  அந்த 
வார்த்ைதைய உச்சரித் க் காட்  றார)் பா ங்கள் .

இப்ெபா  , நான்  இங்ேக ஒன்ைற  ற   ம்  ேறன் .  “ஓல்கா  வா”. அங்ேக  ன்னால் 
இ க் ற  ல் பாைல த ர ேவ  யா க்காவ  இதன் அர்த்தம் ெதரி மா என்பைத நான்  
சந்ேதகப்ப  ேறன் .  ட்ேடாஸ்  (Kiitos) என்ற வார்த்ைத ன்  அர்த்தத்ைத ேவ  யாராவ  
அ ந்  க்  ர்களா? ைப  டாங்  (baie dankie) என்ற வார்த்ைத ன்  அர்த்தத்ைத ேவ  யாராவ  
அ ந்  க்  ர்களா? டாங் ஷான்  (dankeschon) என்ற வார்த்ைத ன்  அர்த்தத்ைத ேவ  யாராவ  
அ ந்  க்  ர்களா? ஒ  கரம், “டாங் ” (danke) என்பதற்  -  இரண் . சரிதான் . “நன் ” (Thank 
you) என்ற வார்த்ைதக்  அர்த்தம் என்ன? அைதத் தான்  நான்  ஒவ்ெவா   ைற ம்   ேனன். 
“ஓல்கா  வா,  ட்ேடாஸ் , டாங் ஷான் , ைப  டாங் ” பா ங்கள் ‚ இைவெயல்லாவற் ன்  அர்த்தம் 
“நன் ” (Thank you) என்பதா ம், ஆனால் அைத (நன் ) நான்  ெவவ்ேவ  ெமா  ல்   ேனன்.

“ேயா -உ-ஆ” என்ப  எ ெரய ெமா  ல் இேய  ன்  நாமத்ைத (ெபயர)்   க் ம். 
அவ்வள தான் . அ ேவ ஆங் லத் ல் இ க் மானால், அ  “J e s u s ”  (இேய ) என்  
அைழக்கப்ப ம். அதற்  அர்த்தம் 'ேயா -உ-ஆ“ (Josh-u-a). ேயா வா (Joshua), 'ேயா- -ஆ” (Josh-
u-a) இந்த இரண் ம் ஒன் தான். பா ங்கள்.

இப்ெபா  , “சரி, அைத நீங்கள்  எ ெரய ெமா  ல் தான் ெசால்லேவண் ம்” என்  நீங்கள்  
   ர்களானால்,  ன்னர் மற்ற எல்லாவற்ைற ம் (வார்த்ைதகைள) நாம் எ ெரய வார்த்ைத ல் 
தான்  றேவண்   க் ம். பா ங்கள்‚ அதன்  ன் நாெமல்லா ம் எ ெரய ெமா ைய 
கற் க்ெகாண் , எ ெரயம் (Hebrew) உலகளா ய ேபச்  ெமா யாக இ க் ம்ப  
ெசய்யேவண் ம். ஆனால் அ  எவ்வள  அற்பமானதாய்  இ க் ற , பா ங்கள். அப்ப ச் 
ெசய்வதால் ஒ  பய ம் இல்ைல பா ங்கள் ‚
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அ , “ேயா வா” 'யாேவ“. யாேவ (Yahweh) என்றால்  ”ேதவன்“(God) எனப்ப ம். யா (Yah), யாேவ 
(Yahweh), ேயா வா (Joshua) இைவயா ம் ”ேதவைன“ (God)   க் ம் எ ெரய வார்த்ைதகளா ம். 
ஆனால் நாம் அேத வார்த்ைத ல் (ெமா  ல்)   ப் ட ேவண் மானால், நாம் ”இேய ைவ“ 
(Jesus), ”ேயா -உ-ஆ“ (Josh-u-a) என்  ெசால்லேவண் ம். பா ங்கள்  ”ேயா -உ-ஆ“, இேய .
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இப்ெபா   நான் ஒ  எ ெரயனிடத் ல்  ேப ம்ேபா  அவன் ஆங் லத்ைத  ரிந்  
ெகாள்ளாததால், நான் எைத    ேறேனா அைத அவன்  ரிந் க் ெகாள் ம்ப க்  அவனிடத் ல் 
(Josh-u-a) ேயா -உ-ஆ, (Joshua) ேயா வா என்  நான்  றேவண் யதா  க் ற . ஆனால் இந்த 
காைல ல் உங்களிடத் ல்  ேப ம் ேபா ,  “ேயா -உ-ஆ” என்  நான்  ெசால்ேவனா ல், நான் 
  னைத   த்  நீங்கள்   யப் ர்கள். நான் “இேய ”  (Jesus) என்  ெசால்லேவண் ம். 
பா ங்கள்‚ அ  அேத வார்த்ைத, அேத ெபா ள்தான் . எனேவ இைவெயல்லாவற் ற் ம் நீங்கள்  
ெச ெகா க்க ேவண்டாம்...

உங்க க்  ெதரி ம் கர்த்த ைடய வ ைகக்   ன்னதாக இவ் தமான காரியங்கள்  
இ க் ம் என்  ேவதாகமம்    ன. அதன்ப ேய இைவயா ம் எ ம்  ற .

இங்ேகெகாஞ்ச நாட்க க்   ன்னதாக ேபா க் ம்ேபா , அ  இங்ேக எங்ேகா ஓரிடத் ல் 
என்    வா க் ேறன் , இப்ேபற்பட்ட ஆ கள்  ஆ யாகமத்   ந்   வங் னைத, எப்ப யாக 
அைத ஆ யாகமத்   ந்  உங்க க்  எ த் க் காண் த்ேதன் . இைவ யா ம் அங்  ந்  
 றப்பட்  ெவளி வந்த . இன்ைறக்  உலகத்   க் ற ஒவ்ெவா  “மதஅ ப்பைட லான ஒ  
நபைர அல்ல  ஒ  காரியத்ைத ஆரா ப்ப ”  (Cult) ஆ  ல் ஆ யாகமத் ல்   வங் ன . 
(பா ங்கள் அ  சரிதான்,) ஒவ்ெவான் ம், பா ேலா ம் அங்  ந் தான்   வங் ன . 
ெவவ்ேவ பட்ட எல்லா உபேதசங்க ம் (ites) இன் ம் அ  ேபான்ற ஒவ்ெவான் ம், இைவயா ம் 
அங்ேக  வங் ன . அந்த எல்லா  த் யாசமான கட ள்க ம் இன் ம் அ  ேபான்றைவக ம். 
அவர்கள் மரங்களின்  ேவர்கள்  (roots) இன் ம் மற்றைவகைள  டஆரா க்க  வங் னார்கள். 
அப்ேபற்பட்ட காரியங்கள்  சரியாக அங்ேக  ந்  தான்  வங் ன. அவர்கள் என்ன ெசய்தார்கள் 
என்ற  பாவத்ைதக் கவனி ங்கள் . அவர்கள் அங்ேக என்ன ெசய்தார்கள் என் ம் எவ்வாறாக 
அவர்கள் ஆரா த்தார்கள் என் ம் வரலாற்  ஊடாக ஆராய்ந்  இன்ைறக் ரிய டன்  ஒப் ட்  
பார்ப் ர்களானால் , அ  தாேம ேவெறா  (Cult) மத அ ப்பைட லான ஒ  நபைரேயா அல்ல  
ஒ  காரியத்ைதேயா ஆரா ப்ப ன்   ழாகேவா,   ஸ்தவத் ன்   ழாகேவா, இன் ம் அ ேபான்ற 
காரியத் ன்   ழாக பாவைன ெசய்யப வைத (impersonating) நீங்கள்  கண்   ப் ர்கள்.
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எனேவ, இைத ஞாபகத் ல் ைவத் க் ெகாள்  என் அ ைமயான   ஸ்தவ நண்பேன, 
எப்ப ெயனில் நான்  இங்ேக ஒ  வஞ்சகனாக (deceiver) நிற்க   ம்ப ல்ைல. அப்ப   ப்பைத 
 ட நான் இங்ேக மைல ேலேய இ ந் ட   ம்  ேறன் . ஆனால், நான் சத் யம் 
என்னெவன்பைத அ ந்  க் ேறன் .
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சற்  ன்பாக ஒ  சேகாதரைனப் ேபான்ற ஒ  மனிதன் ெகா த்த ஒ   த்தகத்ைத 
ேதவ ைடய வார்த்ைத ன்  ேமல் நான்  ைவத்த ேபா  கர்த்த ைடய  தனானவர் சற்   ன்பாக 
என் பக்கத் ல் வந்  நின் , “அைத அங்  ந்  எ த்    ” என்றார் என்பைத நியாயத்  ர்ப் ன்  
நாளில் என்ைன  ர்ப்  ெசய் ற சர்வ வல்லைம ள்ள ேதவன் அ வார். அ  சரியான  அல்ல 
என்பதால்  அவ ைடய வார்த்ைத டன்  அ  சம்மந்தப்பட்  ப்பைத   ம்ப ல்ைல. அ  
உண்ைம. ஒ   ல நி டங்க க்   ன்னர், சேகாதரன் ெந  ன்  அ வலகத் ல் என் ைடய 
நாற்கா க்  அ காைம ல் கர்த்த ைடய  தனானவர் என்னிடத் ல்  வந் , அந்த காரியத்ைத 
( த்தகத்ைத) அவ ைடய வார்த்ைத னிடத்   ந்  அகற்   ம்ப  ெசய்தார ் என்பைத, 
நாெமல்லா ம் நியாயத் ர்ப் ன் நாளில் சந் க் ம்ேபா  அைத அ ந் க் ெகாள்ேவாம் . 
அ  க ம் சரி. பா ங்கள் ‚

அப்ப ப்பட்ட காரியங்கள் , அ  சரியானதாக இல்ைல. அந்த  த்தகத்ைத ப க் ம்ப  எனக்  
அந்த மனிதன் ெகா த்தார். அந்த மனிதன் இந்த சைப ல் உள்ள ஒ  சேகாதரனா  க் றார். 
அவர,்  “அைத ப த் ப் பா ங்கள்”, என்றார். இப்ெபா  , அைத ெவ மேன என் ைக ல் 
எ த் க் ெகாண்ேடன் . அவ்வள தான்  எனக்  ெதரி ம். ஆனால் பரி த்த ஆ யானவர்,  “அ  
சரியான  இல்ைல”, என்பைத அ ந்  ந்தார், எனேவ அ  சரியான  இல்ைல. எனேவ நா ம் 
 ட... இேதா இங்ேக ேதவ ைடய வார்த்ைத இ க் ற . இதற்   றம்பாக... நம் ைடய 
  வாசம் அதன் ேமலாககட்டப்பட்  க் ற , அப்ப  இல்ைலயா?

அ த்த அ  ப்பான ... நான் நம்  ேறன் , இந்த வாரத்ைத   த்  நிைனக்ைக ல், நான் 
அைத  வங்கப் ேபாவ ல்ைல அல்ல  நான் உங்க க்  வாக்களித்தப  இங்ேக வந்  ஒ   ல 
இர கள்  டாரத் ல் இ ப்பைதக்   த்த உணர்ைவ ம் நான் ெபற் க் ெகாள்ள ல்ைல. ஒ  
ேவைள அைத சற்  காலதாமதமாக ெசய்யலாம்.
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ஆனால், அன்ெறா  நாளில் சேகா. ைரட் டம் வந்த எளிைமயான, ஒ  ேநச ள்ள சேகாதரன் 
அங் ள்ள  தர்கள்  ஊடாக  ரமபட்  சேகா.ராய் ராபர்ஸன்  மற் ம் என்னிடத் ல்  வந்தார். அவர ்
ேமாசமான நிைல ல் இ ந்தார.் ேம ம் அவர,் நான் அங்  ெசன்  அவ க்காக ஒ   ல இர கள் 
 ட்டத்ைத நடத்த ேவண் ம் என்    ம் னார.் அவர,் சேகாதரன் ேராஜல்ஸ்  எட்  நாட்க க்  
 ட்டத்ைத அ  த் , நாம் கடந்த  ைற  ட்டம் நடத் ன ஓவன்ஸ்பேரா ல் இ ந்த  ைளயாட்  
ைமதானத்ைத அவர ்எ த்  ந்தார், நான் அவரிடத் ல் அவ் தம் ெசய்யேவண்டாம் என் ம் நான் 
இரண்  இர கள் எ த் க்ெகாண்  அைத அவ ைடய சைப ல் நடத்த ேவண் ம்என் ம் 
ேகட் க் ெகாண்ேடன் .

நான், “சரி, நான்  உபவா க்க ம், ெஜ க்க ம் இல்ைல” என்    ேனன்.

அவர,் சேகாதரன் .  ரான்ஹாம் நீங்கள்  வந்  ஒ  பாடைல பா னால் அ  ேபா ம், என்றார்.



5நியாயத் ர்ப் னால்  ட் 

ஆகேவ அந்த அள க்  என்ைன அவர ்ேந ப்பதால், நான் இன்  ம யம்  றப்பட் ச் ெசன்  
அவ க்  உதவப் ேபா ேறன் . எனக்காக ெஜ  ங்கள் , ெகாஞ்சம் அ க நாட்கள்  அங்  
தங்கலாம், ஆனால் நான் இரண்  நாட்க க்  மட் ேம என்  அ  த்  க் ேறன் . எனேவ நான்  
எவ் தமாக ெசய்யேவண் ம் என்  ேதவன் உைரத்  க் றாேரா அவ் தமாகேவ ெசய்ய 
  ம்  ேறன் .

நண்பர்கேள, ஐம்ப  வய ல் அங்  என் ைடய சேகாதரன்  ப க்ைக ல் இ ப்பைத 
கா ம்ேபா , அ த்  எனக் ம் நாற்பத்தா  வய  ஆக ேபாவைத அ ந்த நான் அ  வைரக் ம்... 
இப்ெபா    ந்  அ  அ க நாட்கள்  இ க்கப் ேபாவ ல்ைல என்  உணர் ேறன் . நான் 
ெதாடர்ந்    ப்ேபேனயா ல் இப்ெபா   நான்  ற் த் ரிந்  ெகாண்  க் ற  ேபால 
இ ப்பதற்  இன் ம்  எனக்  அ க நாட்கள்  இல்ைல. நான் நிச்சயமாக வயதானவனா  
  ேவன். எனேவ அவ் தமாக என்னால் ெசய்யக்  டாமற் ேபா ம்.நான் ஒ   ைற மட் ம் 
  க்கக்   யவன்  என்பைத ெதரிந் க் ெகாண்ட டன் , என் ைடய (  ய) ேநரத் ன் ஒவ்ெவா  
நி ட ம் கர்த்தரா ய இேய  க்காக எண்ணப்பட ேவண் ம் என்    ம் ேனன் .

எனேவ, உங்களில் யாராவ  ஒ வர,்  “நல்ல , அப்ப யானால் நீங்கள்  ஏன் மைல ேமல்ேபாய் 
இ க்கலாேம?” என்   றலாம்.

நல்ல , என் சேகாதரேன, அவ் தமாக நான் அங்ேக ேமேல ேபாக ல்ைலெயன்றால், இன் ம் 
நீண்ட  ரத்ைத அைடவதற்   ன்னதாகேவ (ெதாடர்ச் யான உைழப் னி த்தம்) நான் 
பா ப் க் ள்ளா    ேவன் என்  பயப்ப  ேறன் . நீங்கள்  ஓய்  எ த்தாக ேவண் ம். இந்த 
காைல ல் இங்ேக எங்ேகேயா இ க் ற என் ைடய மைன  னிடத் ல் வ ம்ேபா  
இவ் தமாக   ேனன்,  “உனக்  ெதரி ம், நான் அந்த மைலக க்  உள்ளாக ேபா ம்ேபா  
இ ந்தைதக் காட்  ம் அைத  ட்  ெவளிேய வ ம்ேபா   றப்பான   ஸ்தவனாக இ க் ேறன்  
என்  நான்    வா க் ேறன்”.  லர ்என்னிடத் ல்  வந் , “சரி, நீங்கள்  இைத மற் ம் இ  ேபான்ற 
காரியத்ைத ெசய்ய ேவண் ம் என்  ேதவன் உங்களிடத் ல்      க் றார”் என்  எனக்  
  னார்கள். அ தாேம என்ைன  ற்  ம்  ழப் ேபாட்ட . ஆனால் நான் மைலைய ட்  
வந்த ற  இைளப்பா னவனாக இ க் ேறன் . நான் உங்கள்  ஒவ்ெவா வைர ம் ேந க் ேறன் . 
உங்க க்  ெதரி ம், அ தாேம உங்கைள ம ப  ம் இயல்பான (normal) நிைலக்  ெகாண்  
வ  ற . அ தான் நல்ல . சேகாதரன்  ெந ல்.

இப்ெபா  , இன் ம்... என்னால்   ந்த  றந்த வ  ல் ெதாடர்ந்  ேபாக  யற் க் ேறன். 
ஓ, ஆமாம், ஞா   பள்ளி வ ப் கள் ... இப்ெபா  , அவர்கள் எங்ேக ேபா றார்கள். சேகாதரன் . 
ெந ல்? ஞா   பள்ளி வ ப்ைபச் ேசர்ந்த     ள்ைளக ம் அைதச் ேசர்ந்தவர்க ம் 
கட் டத் ன்   ன் ப  க்  ெசல்வார்கள் . ெபரியவர்கள் சற்   ன்பாக வர   ம் னால், ஏன், 
அ உங்க க்  இன் ம் ம ழ்ச் யா  க் ம். இந்த காைல ல் நீங்கள்      ள்ைளகைள 
ஞா   பள்ளிக்  அ ப்ப   ப்ப ைடயவர்களாய்  இ ப் ர்களானால், எனேவ உடன யாக 
அவர்கைள நீங்கள்  அங்  அ ப்பலாம். அங்ேக அவர்க க்  ேவெறான்ைற ம் ேபா க்காமல் 
கர்த்தரா ய இேய ைவ மட் ம் ேபா க் ம் ஞா   பள்ளி ஆ ரியர ் உண்ெடன்  நான் 
நிச்சய ைடயவனா   க் ேறன் .
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இப்ெபா  ,ஆரம் ப்பதற்   ன்னதாக ெபரியவர்களா ய நாம் தாேம சங் த 
 த்தகத்   ந்  வா ப்ேபாம்.அைத நீங்கள்  வா க்க   ம்   ர்களா? நாம் சங் தம் 70 -ம் 
அ காரத் க்    ப் ேவாம்.இ  ஒ     ய அ காரமாய் நம் ைடய ேவதத் ல் இ க் ற . 
இந்த அற் தமான சங் தத்   ந்  வா ப்ேபாம்: சங் தம் 70 .  நான் எேதச்ைசயாக அைத 
  ப் ன ேபா  இந்த ேவதவாக் யம்  எனக்   ன்பாக வந்த . அைத நாம் எ த் க் ெகாள்ளலாம் 
என்  நான்    க் ேறன் .
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இப்ெபா  , எப்ெபா  ம் ெசய்வ ேபால நாம் எ ந்  நின் , நான்  தல் வசனத்ைத 
வா த்த ற  அ த்த வசனத்ைத நீங்கள்  வா  ங்கள் . இவ் தமாக நாெமல்லா ம் ேசர்ந்  
கைட  வசனம் வைரக் ம் வா ப்ேபாம். இப்ெபா  , இந்த சங் தத்ைத வா க்ைக ல் நாம் 
எல்ேலா ம் எ ந்  நிற்ேபாமாக.    ல்  இைத வா த்த  ற  நாம் மா ரி ெஜபத்ைத 
ஏெற ப்ேபாம்.

ேதவேன, என்ைன     ம், கர்த்தாேவ, எனக்  சகாயஞ்  ெசய்யத்   ரி ம்.

(சைபயார ்சத்தமாக வா க் ன்றனர:்

என்  ராணைன வாங்கத் ேத  றவர்கள் ெவட்  நா வார்களாக: எனக்   ங்  
வ ம்ப    ம்  றவர்கள்  ன்னிட் த்   ம்  இலச்ைசயைடவார்களாக

ஆ ஆ, ஆ ஆ, என்பவர்கள் தாங்கள்  அைட ம் ெவட்கத் னால்  ன்னிட் ப் 
ேபாவார்களாக.

(சைபயார ்சத்தமாக வா க் ன்றனர:்

உம்ைமத் ேத  ற யாவ ம் உம் ல் ம ழ்ந்  சந்ேதாஷப்ப வார்களாக; உம  
இரட் ப் ல்  ரியப்ப  றவர்கள் ேதவ க்  ம ைம ண்டாவதா கஎன்  
எப்ெபா  ம் ெசால்வார்களாக
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(எல்ேலா மாக ேசர்ந் )

நாேனா   ைம ம் எளிைம மானவன்; ேதவேன, என்னிடத் ல்   ரமாய் வா ம்: 
நீேர என்  ைண ம் என்ைன    க் றவ மானவர், கர்த்தாேவ, தாம யாேத ம்.

இந்த மா ரி ெஜபத்ைத நாம் எல்ேலா மாக ேசர்ந்  ம ப  ம் ஏெற க் ம் ேபா  நம் ைடய 
தைலகைள தாழ்த் ேவாமாக.

(சைபயார்சத்தமாக   ப்  ெசால் ன்றனர)்

பரமண்டலங்களி  க் றஎங்கள்   தாேவ, உம் ைடய நாமம் பரி த்தப்ப வதாக, 
உம் ைடய ராஜ்யம் வ வதாக, உம் ைடய த்தம் பரமண்டலத் ேல ெசய்யப்ப  ற  ேபாலப் 
   ேல ம் ெசய்யப்ப வதாக. எங்க க்  ேவண் ய ஆகாரத்ைத இன்  எங்க க்  தா ம். 
எங்கள்  கடனாளிக க்  நாங்கள்  மன்னிக் ற ேபால எங்கள்  கடன்கைள எங்க க்  மன்னி ம். 
எங்கைள ேசாதைனக் ட்பட பண்ணாமல்,  ைம னின்  எங்கைள இரட் த் க் ெகாள் ம். 
ராஜ்ய ம், வல்லைம ம், ம ைம ம் என்ெறன்ைறக் ம் உம் ைடயைவகேள, ஆெமன்.

இப்ெபா   நீங்கள்  அமரலாம் .15

ேம ம் என் ைடய  ட்டங்கைள இப்ெபா   சரியாக அைமத் ட ம், அவ ைடய  த்தத் ல் 
பரி ரணமாக இ க் ம்ப  ம், அந்த  ட்டங்கள்  பரவ ேவண் ய  தத் ல் ஏன் பரவாதைத ம்; 
எனக்  ெதரியாத காரியங்கைள பற்  ம் கச் தமாக  லபத் ல் அ ந்  ெகாள்ள ேதவன் எனக்  
உத  ம்ப  ெஜ க்க இப்ெபா   மறந்   டேவண்டாம்.

இப்ெபா  , இன்ைறக்  ஒ     ய ெசய் ைய பார்க்கலாம் என்  நான்   வா க் ேறன் . 
ெவவ்ேவ  ேகாணத் ல்  ேவதாகமத்ைத பார்க்க எத்தைன ேபர ்  ரியப்ப   ர்கள்? நீங்கள்  
  ம்   ர்களா? நல்ல . அ  அ ைம. அப்ப யானால் பரி த்த ேயாவான்  த்தகத்   ந்  
 வங் ேவாம்.  டாரத் க்  வந்த டன் நான்  இங்ேக ேமேல ( டத் க் ) வ ம் வைரக் ம் எைத 
ேப வ  என்  அ யாம  ந்ேதன் . இப்ெபா   நாம் ேயாவான் 3 -ம் அ காரத் க்  
  ப் ேவாம், அ தான்  என்  நான்   வா க் ேறன் . இப்ெபா  , அ  ேயாவான்  3 -ம் 
அ காரம்,  1 4 -ம் வசனம் வைர மட் மா என்  நான் நிச்சயப்ப த் க் ெகாள்ள அைத 
பார்க்கட் ம். ஆம் அைதத்தான்  நான்  ப க்க   ம்  ேறன் .

சற்   ன்  நான் உட்கார்ந்  ெகாண் , இ ந்தேபா  கர்த்த ைடய நன்ைமைய ம் , நமக்  
அவர ்எவ்வள  மகத்தானவராக இ ந்தார ்என் ம், இப்ெபா   நமக்  அவர ்என்னவா  க் றார் 
என் ம் என்பைதப் பற்   ந் த் க் ெகாண்  ந்ேதன் . நம்மால்   மானால்  சரியாக காரியத்ைத 
அ  ம்ப க்  என்னால்   ந்த அள  இைத   க்கமாக  ற  யல்ேவன் .  ன்னர்  கமளிக் ம் 
ஆராதைன அல்ல   யா யஸ்தர்க க்கான ெஜபம் நமக்  இ க் ம், இந்த காைல ல், 
ேதைவ ள்ேளார் அேநகர ் இ க் றார்கள்  என் ம்,  லர ் அவர்கைள ெவ  ெதாைல   ந்  
ெஜபத் ற்காக அைழத்  வந்  க்  ர்கள்  என்பைத ம்  அ ந்  க் ேறன் . கர்த்தர் தாேம 
தம் ைடய   ைப னால் நம்ைம ேநாக் ப்பார்த் , இக்காரியங்களில் நமக்  
வ காட்   ப்பதால்  அவரிடத்   ந்  நாம் ெபற் க்ெகாண்டைத நம் ைடய எல்லா சக 
 ரைஜகேளா  (citizens) அைத ப ர்ந் க்ெகாள்ள நாம்   ம்  ேறாம்.

எனேவ, இப்ெபா   கர்த்த க்   த்தமானால், நான் ெசய்  ன்  ெபா  க்காக, அ த்  
எந்த ேவத வசனத்ைத உபேயா ப்ப  என்  அ யாம  ந்ேதன் , ஆனால் “நியாயத் ர்ப் னால் 
 ட் ” என்ற இத்தைலப் ல் அ  எனக்  வந்த . நல்ல , அேநக நாட்க க்   ன்னதாக இங்ேக 
“  ைப னால் ட் ”, “பாவபரிகாரத் ன்   லமாக  ட் ” என்ப ன் ேபரில் நாம் ேபா த்ேதாம். 
ேம ம் நான் “நியாயத் ர்ப் னால்  ட் ” என்ப ன்  ேபரி ம்  ந் க்க ெதாடங் ேனன் .
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இப்ெபா  , இங்ேக பரி த்த ேயாவான்  3 -ம் அ காரத் ல் இேய  ேப  றைத, நாம் 10-ம் 
வசனம்  தற்ெகாண்  வா ப்ேபாம்.

இேய  அவைன ேநாக் : நீ இஸ்ரேவ ல் ேபாதகனா  ந் ம் இைவகைள 
அ யாம  க் றாயா?

ெமய்யாகேவ ெமய்யாகேவ நான் உனக் ச் ெசால்  ேறன் , நாங்கள்  அ ந்  க் றைதச் 
ெசால் , நாங்கள்  கண்டைதக்   த் ச் சாட் ெகா க் ேறாம்; நீங்கேளா எங்கள்  சாட் ைய 
ஏற் க் ெகாள்  ற ல்ைல.

  க்க த்த காரியங்கைள நான் உங்க க் ச ்ெசால்  ம்  நீங்கள்    வா க்க ல்ைலேய, 
பரமகாரியங்கைள உங்க க் ச ்ெசால்ேவனானால்  எப்ப    வா ப் ர்கள்?

பரேலாகத்   ந்  றங் னவ ம் பரேலாகத்   க்  றவ மான ம ஷ மாரேனயல்லாமல்  
பரேலாகத் க்  ஏ னவன் ஒ வ  ல்ைல.

இப்ெபா  , நான் சைபேயாைர இவ்ேவைள ல் ஒ  ேகள்  ேகட்க   ம்  ேறன் .    ன்  
 தாக இ க் ற ம ஷ மாரன் , எப்ப  அவரால் பரேலாகத்  ம்    ன்    ம் ஒேர சமயத் ல் 
இ க்க   ம்?பரேலாகத்    க் றவ மான ம ஷ  மாரேனயல்லாமல்... ஆனால் இங்ேக 
அவர ்   ன்     நின் க் ெகாண்  க் றார.்

17
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ஒ  சமயம் யாேரா ஒ வர ் என்னிடத் ல்,  “சேகாதரன்   ரான்ஹாம், ேதவன் தாேம 
  ஸ்  க் ள்ளாக இ ந்  உலகத்ைத தனக் த்தாேன ஒப் ரவாக் னார் என் ம், ேதவன் 
  ஸ்  க் ள்  வாசம் ெசய்தார ் என் ம் நீங்கள்  நிைனப் ர்களானால் ,  ன்னர் ஏேதன் 
ேதாட்டத் ல்  யாரிடத் ல்  அவர ்ெஜபத்ைத ஏெற த்தார?் என்  ேகட்டார.்

அதற்  அந்த  மாட்  டம், நான்  இந்த ேகள் ையக் ேகட்ேடன்:  “அப்ப யானால் அவர ்
பரேலாகத் ல் இ ந்  ெகாண் , இங்ேக நிக்ேகாேத  னிடத்  ம் ஒேர சமயத் ல் எப்ப  
அவரால் ேபச  ந்த ”. பா ங்கள்‚ அவர ்ெஜபத்ைத மட் ம் ஏெற க்க ல்ைல. அவர ்ெஜபத் ற்  
ப  ம் ெகா த்தார்... பா ங்கள் , அவேர அவ ைடய ெஜபத் ற்  ப ல் அளித்தார். பா ங்கள்.

சர்ப்பமான  ேமாேச னால் வனாந் ரத் ேல உயர்த்தப்பட்ட ேபால ம ஷ மார ம்,

தன்ைன   வா க் றவன்  எவேனா அவன் ெகட் ப் ேபாகாமல் நித் ய  வைன 
அைட ம்ப க் , உயர்த்தப்பட ேவண் ம்

அ தாேம  க ம் அ ைமயான காரியமாக இல்ைலயா:

ெவண்கல சர்ப்பமான  ேமாேச னால் வனாந் ரத் ேல உயர்த்தப்பட்ட ேபால 
ம ஷ மார ம்,

தன்ைன   வா க் றவன்  எவேனா அவன் ெகட் ப்ேபாகாமல் நித் ய  வன் அைட ம்ப க்  
உயர்த்தப்படேவண் ம்

நாம் மரித்த ற  அ  எவ் தமாக இ க் ம் என்  எனக்  இன் மாக 
ெவளிப்ப த்தப்பட ல்ைல. மரணத் க் ப்  ன் நமக்  எவ் தமாக நிக ம் -    (fate) என்பைத 
அ ந்  ெகாள்ள ம  த் ரர்க க்  இந்நாள் வைரக் ம்  ெகா க்கப்பட்  க் ற  என்பைத 
நான்   வா ப்ப ல்ைல. நாம் மரித்த  ற , உ ர்த்ெத த ன்   லமாக சரீரத்ைத   ம்ப 
ெபற் க் ெகாள் ம்வைர, நாம் ஆ யாக இ ப்ேபாம் என்  அேநக மக்கள்  நிைனத்தார்கள் . 
ஆனால் அ  அப்ப  இல்ைல, ஏெனனில், இந்த   க் ரிய  டாரமான  அ ந் ேபா மானால் 
நமக்காக ஒன்  ஏற்கனேவ காத் க் ெகாண்  க் ற  என்  ேவதம்    ற . பா ங்கள் ‚ நாம் 
ேபாகத்தக்கதாக ஒ வைகயான சரீரம் இ க் ற . அ  ஆ  அல்ல, ஆனால் நம் ைடய ஆ  ஒ  
சரீரத் க் ள்ளாக ேபா ன்ற .
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இப்ெபா  , மற்ெறான்ைற ஒன்ேறா   ர நி த் வப் ப த்  ம் அல்ல  
அைடயாளப்ப த்  ம் (types), அவ் தமாக ேப பவராக (typolosit) இ ப்பதால், இப்ப யாக நாம் 
  வா க் ேறாம்: எப்ப ெயனில்ேதவன்   ன் ல் பரி ரணப்ப  றார் அ   தா,  மாரன், 
பரி த்த ஆ  என்பதா ம். நியாயப் ரமாணம்,   ஸ்தவ  கம், பரி த்த ஆ  கம் என் ம் இந்த 
 ன் ம் ஒ ங் ைணந்  ஒ  நபைர  த்தன்ைம ( ன்  தனித்தன்ைம) ெகாண்டவராக (triune 
personality) ஆக்  ன்ற .

இப்ெபா  , எனேவ  ன்  கர்த்த ைடய வ ைக இ க் ற .  தலாவதாக கர்த்தரா ய 
இேய  தன் ைடய மணவாட் ைய  ட் க் ெகாள்வதற்காக வந்தார். இரண்டாவதாக தன் ைடய 
மணவாட் ைய எ த் க் ெகாள்ள வ  றார.்  ன்றாவதாக தன் ைடய மணவாட் ேயா  
வ  றார.் பா ங்கள்‚ அ த்த வ ைக ல் அவர ்  க்  வரப் ேபாவ ல்ைல நாம் தான் அவைர 
ஆகாயத் ல் (air) சந் க் ம்ப க்  எ த் க்ெகாள்ளப்படப் ேபா ேறாம்.
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அந்த அ ைமயான ெரேபக்காளின் , கைத ல் அவள் எப்ப யாக அந்த ஒட்டகத் ன்  ேமேல  
ஈசாக்ைக சந் க் ம்ப  எெலயசேரா   றப்பட்  ெசன்றாள்  என்  பா ங்கள். ஆ ரகா ன்  
 மாரனா ய ஈசாக் , ேதவ ைடய  மாரனா ய   ஸ்  க்  அைடயாளமா  ந் ம் 
ஆ ரகா ன்  ஆஸ் க க் ம் அவ க் ரிய எல்லாவற் ற் ம் அவன் வாரிசானான். 
சாயங்காலத் ல் அவன் அங்ேக ெவளி ல் (field) இ ந்தான் . அங்ேக அவன்  ற் த் ரிந்  
ெகாண்  இ ந்தேபா , அழகான ெரேபக்காள் ஒட்டகத் ன்  ேமல் வ வைதப் பார்த்தான்.

ஓ, என்ேன அ தாேம எனக் ள் ஒ   தமான  ளிர்ச் ைய ஊ    ேபாகச் 
ெசய் றதா  க் ற . அந்த அழகான ெரேபக்காைள அவன் பார்த்த  ல்ைல அவள் யார ்என்  
 ட அவன் அ ந்த  ல்ைல, ஆனால் எெலயசேரா அவைள ேத க்ெகாண்  ந்தான் . அவன் 
பரி த்த ஆ  ன் சாட்  பகர்த னால்  (நம் வதற் ரிய ஆதாரம்) அவைள கண்   த்தான் . 
அவன்,  “ேதவேன, நான் என் ைடய எஜமா க்  மைன ைய கண்   க் ம்ப க்  எனக்  
இன்  தையெசய் ம் என்  ெஜ த்தான் .

அதன்  ன் ெரேபக்காள் ஒட்டகங்க க்  தண்ணீர் வார்க்க வந்தாள், அ  தாேம அவள் 
ேபாவதற்    ப்பத்ைத ெதரி க் ம் அைடயாளமா  ந் , ஒட்டகத் ன்  ேமல் ஏ  (ஈசாக்ைக) 
சந் க்கப ் றப்பட்டாள். அவேனா (ஈசாக் ) தன் தகப்பனாரின்   ட்   ந் , பா வ  ல் அங்ேக 
ெவளி ல் வந் க் ெகாண்  ந்தான் .

ஒ ேவைள இேய  (இைத நான் இப்ப யாக  ந் த் ப் பார்க்க ஆைசப  ேறன் . நான்  அைத 
ெசால்லக ் டா ) ஏற்கனேவ ம ைமைய ட் , நட்சத் ரங்கள்  இன் ம் அ  ேபான்றைவகளின்  
வ யாக   ைய ேநாக்  இறங்  வந் க் ெகாண்  க்கலாம். வ ம் நாட்களில்  ஒன் ல் , அ  
இன்றாகக்   டஇ க்கலாம்,  இன் மாக  அவர் பார்க்காத  அந்த  சைபைய,  பரி த்த  ஆ யானவர்
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மட் ேம அைதக்   த்  சாட்  பகர்ந்  க் றப ...

பா ங்கள். கவனி ங்கள் , ெரேபக்காள்  ஈசாக்ைக கண்ட டன்  தன்  கத்ைத மைறத்  (veiled) 
ஒட்டகத்   ந்    த்  அவைன சந் க்கஓ னாள். அ  தாேம  தல்  ைற கண்ட டன்  
காதலாய் (love) இ ந்த .

அவர ்எப்ப  இ ப்பார ்என்  எனக்  ெதரியா . அவர ்ப மனான மனிதனாய் இ க்கக்  ம்; 
அவர ்   ய மனிதனாக இ க்கக்  ம்; அவர ் ப ப் , ெவள்ைள, க ப்  நிறத் ல் 
இ க்கக்  ம். அவ ைடய நிறம் என்ன; எவ் தமான தைல   ைய ைடயவர்; அவ ைடய 
கண்களின்  நிறம் என்ன என்  எனக் த் ெதரியா ; இ ப்  ம் நான் அவைர ேந க் ேறன் . அவர ்
பார்ப்பதற்  எப்ப  இ ப்பார ் என்பைதப் பற்  எனக்  கவைல ல்ைல; நான் அவைர 
ேந க் ேறன் . ஆம், ஐயா. சைப அவைர ேந க் ம். அவர ் ெவள்ைள தந்தம் ேபான்ற 
மாளிைககைள  ட்  தன் ைடய மணவாட் ைய ெபற் க் ெகாள்ள வந் க் ெகாண்  க் றார ்
என்    வா க் ேறன் .

அதன்  ன் நாம் தாேம கர்த்தைர சந் க் ம் ப க்  ஆகாயத் ல் (air) எ த் க் 
ெகாள்ளப்ப ேவாம். அ  சரிதாேன? அதன்  ன் ஈசாக்  ெரேபக்காைள   மணம் ெசய்ய 
அைழத் க் ெகாண்  ெசன்ற  ேபால நா ம் மண  க்க உள்ேள ெசல்ேவாம். அதன் ன்  
அவர்கள்   மண ைவபவத்   ந்  வந்த டன், அவன்  தந்தரித் க் ெகாள் றவனானான் . 
அப்ப ேய இேய  ம் தன் மணவாட்  டன்  ஆ ர வ ட அரசாட்  ல் தன் தகப்பனா ய 
தா  ன்  ங்காசனத் ன்  ேமல்  ற்  ந்  ஆ ைக ெசய்ய வ ம் ேபா , அவர ்தாேம அவேளா  
 ட ராஜா ம் ராணி மாக வ வார.்

இப்ெபா  , சரீரத்  ம் அேத தமாக இ க் ற  என்  நிைனக் ேறன் .  தல் சரீரமா ய 
இயற்ைகயான, சா க்ேக வான, பாவத் னால் உண்டான சரீரம் நமக்  ெகா க்கப்பட்ட . 
அ த்  நமக்  ம ைமயான சரீரம் ெகா க்கப்ப  ற , அ  தாேம   வா களா ய 
  ஸ்தவர்கள் மரித்த  ன் ேபாகக்  ய ஒ  தமான சரீரமாக இ க் ற . அ  சரியாக மாம்சம் 
என்  ெசால்ல  யா . அ  ெதாடக்  ய  (tangible) என் ம் நான் ெசால்லமாட்ேடன் , 
இ ப்  ம், அ  அசலானதாக (Real) இ க் ற .    ல் , உ ர்த்ெத த ன்  ேபா  அந்த சரீரம் 
களிமண்   டாரத்ைத (tabernacle of clay) எ த் க் ெகாள்ள   ம்  வ ம்.அதன்  ன் நாம் 
அவ ைடய சாய ல் (In His likeness) என்ெறன்ைறக் ம்  நிைலத்  ப்ேபாம்.ஓ‚ அ   க ம் 
அ ைமயாய் இ க் ற .
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கவனி ங்கள் .“சேகாதரன்  ரான்ஹாம், அ ...” என்  நீங்கள்   றலாம். பா ங்கள், அ  
ஆ யாக இ க் மானால்  அைத உங்களால் காண   யா . ஆனால் அ  ஆ  அல்ல.

கவனி ங்கள் . எந்ேதாரின்   னியக்காரி சா ேவ ன்  ஆ ைய அைழத்தேபா  ச ல் அவைன 
அைடயாளம் கண்  ெகாண்டான் . அவன் தன் ைடய  ர்க்கதரி  ன்  உைடைய அணிந்தவனாய் 
அங்ேக நின் க் ெகாண்  ந்தார.் அந்த  னியக்காரி பயந் , தைர ல்   ந் ,  “ேதவர்கள் 
ேமேல ஏ  வ  றைத நான் காண் ேறன்”, என்    னாள் .

அவன் (சா ேவல்) தன்ேமல்  ர்க்கதரி  உைடைய அணிந்தவனாய் மட் ம் இல்லாமல், அவன் 
இன் மாக  ர்க்கதரி யாக ம் இ ந்தான் . சா ேவல்  அவனிடத் ல், “நீ கர்த்த க்  சத்  வாய் 
இ க் ம்ேபா , நீ என்னிடத் ல்  ேகட்பாேனன்?”, “நாைளக்  நீ என்ேனாேட  ட இ ப்பாய்” என்  
  னான். ேம ம் எப்ப யாய் அவன்  த்தத் ல் மரிப்பான்  என் ம் அவ ைடய  மார ம் 
மரிப்பான்  என்    ன  தமாகேவ சரியாக நிைறேவ ன . அங்ேக அவர்கள், அவைன 
(சா ேவைல) அைடயாளம் கண்  ெகாண்டார்கள்.

சேகாதரன்  ரான்ஹாம்,  “அைதக்   த்  எனக்  அவ்வள  நிச்சய ல்ைல என்  நீங்கள்  
 றலாம்”.

அப்ப யானால் இேய  ம  பமைல ல் இ ந்தேபா  அவேரா   ட ேமாேச ம், எ யா ம் 
நிற்பைத ேப  , யாக்ேகா , ேயாவான்  அங்ேக நின்றப  அவர்கைள பார்த்தனர். அ  சரிதான். 
ஆமாம், நாம் இங்  ந்  ேபான  ற  நாம் ேவ  தமாய் இ ப்ேபாம். நாம் ஒ  நபராக மற் ம் 
அவ் தமான ஏேதா காரியமாய் இ க்கப் ேபா ேறாம்.தன் ைடய மக்க க்    ய சரீரத்ைத 
ைவத்  க் ற ேதவைன, அவ ைடய   ைப ன்   லம் அ ந்  க் ற நாம் இன்ைறக்  
எப்ேபற்பட்ட மக்களாய் இ க்கேவண் ம்.

இங்  இ க் ன்ற இந்த   ய, வயதான, ெபல னமான நம் ைடய  டாரத் ன்  தாழ்  
நிைலைய நான்  ந் த் ப் பார்க் ேறன் . அல்ல  இ  என்னதான்? இ  ெவ மென ெகாஞ்சம் 
ஊட்டச் சத் க ம், ஆற்றல்க ம்  இன் ம் அ  ேபான்றைவகள்  ேசர்க்கப்பட்ட ம், ஆத் மா 
இ க்கக்  ய ஒ    ய இடமாக இ  இ க் ற . அவ்வள தான்.
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ஆனால் வ  ன்ற ம ைமயான நாட்களில்  ஒன் ல் அ  மாற்றப்ப ம் (changed), அத ள்  
இ க் ம் இ  ம் ேபாய்  ம் ஏெனனில் இ  ம ப  ம் அதற் ள்  உடன யாக வர  யா . 
அ தாேம ப ப்ப யாக உள்ேள வரேவண் யதாய்  இ க் ற . மரித்   ன் அந்த மா யான 
சரீரத் ற் ள் ெசன்ற  ற ம்  ட அ  எவ் தமாக இ க் ம் என்  நமக்  ெதரியா ,

ஏெனனில்     ல்  (end)  நாம்  எவ் தமாக  இ ப்ேபாம்  என்  இன் மாக  நமக் 
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ேதான்ற ல்ைல. ஆனால், அவ க்  இ க் ம் ம ைமயான சரீரத்ைதப் ேபாலேவ நமக் ம் 
இ க் ம் என்  நாம் அ ந்  க் ேறாம், ஏெனனில் அவர ்இ க் ற வண்ணமாக நாம் அவைரப் 
பார்ப்ேபாம்.

இப்ெபா  , நம்ைம இரட் க்க எவ்வள   ைலைய அ  எ த்  ெகாண்ட ? அைத பற்  
நியாயத்  ர்ப் ன்   லம் நாம் ேபசப் ேபா ேறாம்.
23

“ேமாேச ெவண்கல சர்ப்பத்ைத உயர்த் ன  ேபால” என்ற வார்த்ைதக்  நாம்   ப் ேவாம். 
அவன்   னான்,  “வனாந் ரத் ல்...” எந்த காரணத் ற்காக ேமாேச ெவண்கல சர்ப்பத்ைத 
உயர்த் னாேரா அேத காரணத் னி த்தம் ம ஷ மார ம் உயர்த்தப்பட ேவண்   ந்த .

இப்ெபா  , ஒன் ற்  ேமற்பட்ட ேநாக்கத் ற்காக (compound purpose) ேமாேச ெவண்கல 
சர்ப்பத்ைத உயர்த் னான்; ஏெனனில் அவர்கள்  ைற   னார்கள் (grumbling), இன்ெனான்  
அவர்கள்  யா ப்பட்  ந்தார்கள் . அதன்  ன்னர் தான் அ  இஸ்ரேவலர்க க்  ெதய் க 
 கமளித்தைல அங்ேக ெகாண்  வந்த . எண்ணாகமம் 2 1 -ம் அ காரத் ற்    ப் , 
அ   க் ம் அ ைமயான காரியத்ைத கண்   ப்ேபாமா? எண்ணாகமம் 21,

சரியாக அ ன் ேமல்தான்  என் ைடய   ப் ச்  ட் ம் இ ந்த . இஸ்ரேவல்  ள்ைளகளின்  
யாத் ைர ன்   வக்கம், இன்ைறக்  இ க் ம் சைபயான  ம ைம ன்  ேதசத் க்  கடந்  
ேபா ன்றதற்  எவ்வள  பரி ரணமான மா ரியாய் இ க் ற  என்பைத இங்  சற்  நாம் 
கவனித் ப் பார்ப்ேபாம். நா ம் அப்ப யாய் யாத் ைர ல்  பயணிக் ம் ேபா  ஒவ்ெவா  நா ம் 
சற்   ன்ேன ப் ேபா ேறாம் என்பைத நீங்கள்    வா க்க ல்ைலயா? ஒவ்ெவா  இர ம்,   ய 
இடத் ல்   டாரம் அைமத்  ெந ப்ைப பற்ற ைவக் ம் ேபா  (campfire), ேநற்  இ ந்தைத ட 
(இன் ) சற்  ெந ங்  வந்  க் ேறன்  என்  நான் உணர் ேறன் . அைத நான்  
  வா க் ேறன் , நீங்கள்    வா க்க ல்ைலயா? ஒவ்ெவா  இர ம்  டாரம் அைமத்  
ெந ப்ைப பற்ற ைவத் ெதாடர்ந்   ன்ேன  ேபாய்க் ெகாண்  க் ேறாம்.

இஸ்ரேவல் மக்கள்  ெதாடர்ந்  யாத் ைர பண் ம் மட் ம், அவர்கள் வாக் த்தத்தம்  
பண்ணப்பட்ட ேதசத்ைத ேநாக்   ன்ேன க் ெகாண்  ந்தார்கள் . ெகாஞ்ச நாட்கள்  க த்  
அவர்கள்     க்க ம் (murmur),  ைற ற ம் ெசய்தார்கள் (complainers). ஏெனனில் அவர்கள் 
ேதவைன அவ ைடய மகத்தான வல்லைம ன்   பத் ல் ஏற் க் ெகாள்ள ல்ைல.
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 டாரத் ல் உள்ள நீங்க ம், இன் ம்   யவர்க ம், மற்றவர்க ம் மன்னிப் ர்களானால், 
நான் இங்ேக ெகாஞ்சம்  கழ்ச் யாக (brag) ேபச   ம்  ேறன் . நீங்கள்  எங்களில் 
ஒ வரா  க்  ர்கள் ; இங்ேக நம் ைடேய எந்த ஒ  பா பா ம் இல்ைல;   ஸ்  ல் 
நாெமல்லா ம் ஒன்றா  க் ேறாம். நாம் அவ்வளவாக ஒ வைரெயா வர் ேந க் ேறாம்.

இப்ெபா  , இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட      ேசஷத்ேதா  நிற்பதற்காக நாம் எப்ப யாய்  
 ரயாசப்ப  ேறாம். ேதவன், அவர ் ஒ    ப் ட்ட காரியத்ைத ெசய் ேறன்  என் ம், அவர ்
  ஷ் கர்த்தர ் என் ம்   வாரானால்; அைத நாம் ஏற் க்ெகாள்ேவாம்; அைத நாம் 
  வா ப்ேபாம். ேதவன் ஒ  காரியத்ைத ெசய் ம்ேபா  அதற்  நாம் “ஆம், ஐயா” என்  
ெசால்ேவாம்.  “சரி, சரியாக அ  (ேவதவசனம்) அந்த அர்த்தத் ல் இப்ெபா   இல்ைல” என்  
  , ேவதவசனங்கைள மாற்  அைமப்பைதேயா அல்ல   யாக் யானம் ெகா ப்பைதேயா 
நாங்கள்    வா ப்ப ல்ைல. அ  எைத    றேதா அதற்  சரியாக அ  தான்  அர்த்தம் என்  
நாங்கள்    வா க் ேறாம். அேதா   ட நாங்கள்  ஒ ேபா ம் (fool)  ட்டாள்தனமாக  ைளயாட 
மாட்ேடாம்; “அ தான் காரியம்”, என்  ெசால்ேவாம். சரி, என் ைடய   வாசம் அந்த அள க்  
வர ல்ைலெயன்றால், அ  என் ைடய தவ . அ  ேதவ ைடய தவ  ஆகா .

இப்ெபா  , இஸ்ரேவல்  த் ரர்கள்  யாத் ைர ல், அவர்கள் ெவ  ரம் யாத் ைர ெசய்ய 
ேவண் ம் என்  இல்ைல. அவர்கள் ெதாடர்ந்  ெசன்  இ ப்பார்களானால், நிச்சயமாக அைத 
அவர்கள் ஒ  வாரத் ற் ள் நடந்  ெசன்  இ க்கலாம். ஆனால் அவர்கள்  வ  ல்   க் ட்ட  
எ ெவன்றால் , அ  அவர்க ைடய     ப் ,  ைற   த ேம. எனேவ ேதவன் அவர்கேளா  
 ட இைடபட ேநரிட்ட .  ன்னர், அவர்கள்  வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ேதசத்ைத அைடந்த டன்  
பன்னிெரண்  ேகாத் ரத்   ந்  ஒவ்ெவா  நபைர ேதர்ெத த்தார்கள் . அவர்கள் இ வரில் 
ேயா வா ம், காேல ம் ேவ  பார்த்    ம் வந் ,  “நம்மால் அைத  தந்தரித் க் ெகாள்ள 
   ம்” என்றார்கள் . ஆனால் அவர்களில் பத்  ேபர ்  ம் வந் , “அ   டாத காரியம்”. “அைத 
நம்மால்  தந்தரித் க் ெகாள்ள   யா . ஏெனன்றால் அங் ள்ளவர்கள் பலவான்க ம், 
பட்டணங்கள்  அரணிப்பானைவக ம்  க ம் ெபரியைவக மாய் இ க் ற , நாங்கள்  அவர்கள் 
பார்ைவக்  ெவட் க்  ளிகைளப்ேபால் இ ந்ேதாம், எனேவ அ  நமக்   ஞ் ன காரியமாய் 
இ க் ற ” என்றார்கள் .
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அப்ெபா   அவர்கள் “காேதஸ்  பர்ேனயா” என்  டத் ல் வந்தார்கள் . காேதஸ்பர்ேனயா 
ஒ  ைச உலகத்  ைடய நியாயத் ர்ப் ன்   ங்காசனமாக அ  இ ந்த . அங்ேக ஒ  ெபரிய 
ஊற் ம் அ   ந்  அேநக   ய ஊற் க ம்  றப்பட்  ெசன்றன. அ  தாேம ம ப  ம் 
ெபரிய ஊற்றா ய   ஸ்  க் ம், நியாயத் ர்ப் ன்   ங்காசனமான   ஸ்    ந் வ ம் 
சைபயா ய   ய ஊற் க் ம் ஒ  பரி ரணமான மா ரியாய் (type) இ க் ற . நியாயத் 
 ர்ப் ேதவ ைடய சைப   ந்   வங்  ற . இங்  தான்  நாம் நியாயத் ர்க்கப்ப  ேறாம்.



10நியாயத் ர்ப் னால்  ட் 

நாம் தவறானவர்க ம், தவறான காரியத்ைத ெசய் றவர்க ம் , தவறான  ைற ல் 
  க் றவர்க ம், தவறான ஐக் யத்ைத ைவக் றவர்க ம் இன் ம் அேநக காரியங்கைள நாம் 
ெசய் றவர்க மாய் இ ப்பைத நாம் பார்த் ம் , ேதவனிடத் ல்  ெசன் ,  “ேதவேன, என்ைன 
மன்னி ம் நான் தவறானவன். நீர ்சரியானவர் நான்  தவறானவன் ; நீர ்என்ைன மன்னித் , அ த்த 
 ைற நான்  சரியானப    க்க எனக்  உத  ெசய் ம்” என்  ெசால்வதற்  அவ்வள  
ெபரிதானவர்களாய்  இல்லாதத  எவ்வள  பரிதாபமாக இ க் ற . நாம் தாேம அந்த அள ற்  
உத்தமமாய் இ ப்ேபாமானால் , ஆனால் நாம் அப்ப  இ ப்ப ல்ைல.   ேசஷம் 
 ரசங் க்கப்ப வைத நாம் ேகட் ,  “ஓ, சரி, அப்ப ப்பட்ட  ரசங்கத்ைத நான்   வா க்கேவ 
மாட்ேடன் ”, என்     ேறாம்.

இப்ெபா  , நான்  தவறாக ெசால்ல ல்ைல. ஆனால் நான் மைலக்  ெசல்வதற்   ன் 
கைட யாக இங்ேக இ ந்தேபா ,  “மன்னிக்கப்படாத பாவம்” என்ப ன் ேபரில்  ரசங் த்ேதன்  
என்  நான்    வா க் ேறன் . அ  சரி தாேன? ஒ வன்  நன்ைம ெசய்ய அ ந்  ந் ம், அைத 
ெசய்யாமற்ேபானால்  அ  அவ க்  பாவமாக என்னப்ப ம். சத் யத் ன்  அ ைவ அைடந்த 
 ன் ம் நாம் மனப் ர்வமாய் அ  வா ப்ேபாமானால், பாவங்களினி த்தம் ெச த்தத்தக்க 
ேவெறா  ப  இனி இல்லாமற்ேபா ம் எ ெரயர:்10. சத் யத்ைத அ  ற அ ைவ அைடந்த 
 ன் ம், நாம் என்ன ெசய்யேவண் ம் என்  அ ந் ம்,  ன்னர் அைத ெசய்யாமல் 
ேபாேவாமானால் ,
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அைத ெசய் மட் ம் நம்மால் ேதவேனா  ெதாடர்ந்  ெசல்ல  யா . பா ங்கள்‚ 
இம்மா ரியான   யம்   ப்பைத  ட்  ட ம் (stop), உலகத் க்காக   ப்பைத ம், 
  ஸ்தவனாக இல்லாதேபா    ஸ்தவன்  என்    வைத  ட்   ம் ப யாக(quit), ேதவன் 
நமக்  இப்ெபா   ஏேதா காரியத்ைத அளித்  க் றார.் நாம் தாேம அேத காரியத் ல்ெதாடர்ந்  
நிைலத்  ப்ேபாமானால் , நம்மால்  ேதவேனா  ெதாடர்ந்  ெசல்ல   யா . நம் ைடய 
நிைலயான  நமக்  ெவளிப்ப த்தப்பட்  க் ற , எனேவ அந்த காரியத்ைத நாம் சரி ெசய் ம் 
வைரக் ம் அந்த இடத் ேலேய நாம் நிற்க ேவண் ம், அதன்  ன்னேர ேதவேனா  ெதாடர்ந்  
ெசல்லேவண் ம். அப்ெபா   தான் நாம்   ம்ப ம்   ைபக் ள்ளாக வ  ேறாம்.

இப்ெபா  , இஸ்ரேவல் காேதஸ்  பர்ேனயா வைர வந்  ந்தார்கள், இங்ேக தான்  அவர்க ம் 
ேவ  பார்த்    ம் வந்தார்கள் . ேயா வா, காேலப் இவர்கள்  நிச்சயமாகேவ   வ ம் 
உற்சாகத் டன்  காணப்பட்டார்கள் . அங்ேக அவர்க க்  ஒ  ெஜபக் ட்டம் இ ந்  க் ம், ஏேதா 
ஒ   தமான அசலான எ ப் தல் அவர்க க் ைடேய இ ந்  க் ம். அவர்கள்   ம்  வந்த ம், 
“ஆம், அைத நம்மால்  தந்தரித் க்ெகாள்ள    ம்”, என்றார்கள் . ஆனால் மற்ற பத்  ேபேரா, “ஓ, 
இல்ைல, நம்மால் அைத  தந்தரித் க் ெகாள்ள   யா , அ  நம் ைடய  ராணிக்  
ேமலானதாக இ க் ற ”. பா ங்கள் ‚
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  வாசம் என்பேத இல்ைல. கவனி ங்கள் ,   ஸ்தவர்கேள, ஒவ்ெவா  காரிய ம் 
  வாசத்ைத அ ப்பைடயாக ெகாண்  க் ற .   வாசத் ற்  ஒ  ஆதாரம் இல்லாத 
பட்சத் ல்  அ  சரியானதாக இ க்கா . “சரி, இைதத் தான் என்   வாசமாக நான் நம்  ேறன் ...” 
என்  ெசால் ம்ேபா , நீங்கள்    வாசத்ைத ெபற் க்ெகாள்ளேவ   யா . ேதவ ைடய 
  வாசத் க்  என் ைடய   வாசம்  ரண்பட்  க் மானால்  (contrary) அ  ஒ  நன்ைம ம்  
தரா . ஆனால் என் ைடய   வாசம்  அவ ைடயேதா  ஒத் ப்ேபா மானால் , அப்ெபா   நான்  
 டமான அஸ் பாரத்ைத ெபற்  ப்ேபன் . என்னதான் காரியம் நிகழ்ந்தா ம், எப்ப யா  ம் 
நாம் அங்  ெசல்ேவாம். ஏெனனில் ேதவன் அவ் தமாக     க் றார.் இப்ெபா  , 
அவ் தமான   வாசத்ைதத் தான் காேல ம், ேயா வா ம் ெபற்  ந்தார்கள்.

இப்ெபா  , ேமாேச  றப்ப வதற்   ன், ேதவன் அவனிடத் ல்;  ள்ைளகள் ஒன் ம் 
 றவாததற்   ன்னேம, அவர ் ஆ ரகா டத் ல் அவ ம் அவன் சந்த  ம் அந்நிய ேதசத் ல் 
பரேத களா  ப்பார்கள் , ஆனா ம் அவர ் அவர்க க்  பாலஸ் னத்ைத ெகா ப்ேபன்  என்  
  னார.் அைத அவர ் ஆ ரகா க்  வாக் த்தத்தம்  ெசய்  ந்தார.் அதன்  ன், அவர ்
ேமாேசைய சந் த் அந்த ேதசத்ைத ஏற்கனேவ உனக்  ெகா த்  ட்ேடன் , “ெவ மேன ெசன்  
அைத எ த் க் ெகாள்” என்     அந்த வாக் த்தத்ைத உ  ப்ப த் னார்.
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ஓ, இங்ேக இைத நான் ேந க் ேறன் , ேயா வா, அவன் எைதப் பார்த்தாேனா அ ன் ேமல் 
  வாசத்ைத ைவக்காமல், ஆனால் ேதவன் என்ன   னாேரா அ ன் ேமல் தன்   வாசத்ைத 
ஆதாரப்ப த் னான் . இராட்சதர்கள் எவ்வள  ெபரிதாய் இ ந்தா ம், எத்தைன ம ற்  வர்கள் 
அங்ேக  ற்  இ ந்தா ம், எவ்வள  ஆ தங்கள்  அவர்களிடத் ல் இ ந்தா ம் , ேயா வா 
ேதவ ைடய வார்த்ைதைய மட் ேம ேநாக் ப் பார்த்தான் . அைதத்தான்  இன்ைறக்  நாம் பார்க்க 
ேவண் யவர்களாய்  இ க் ேறாம்.

“ஓ, சேகாதரன்   ரான்ஹாம், எனக்  அ கமான ஏற்றத் தாழ் கள்  இ க் ற ” என்  நீங்கள்  
 றலாம். எனேவ எனக்  இ க் ம் ஏற்றத்தாழ் கள்  உங்க க்  இ க் மானால்...

ெகாஞ்ச நாட்க க்   ன்னதாக, ஒ    ய  மாட்  ஒ    ப் ட்ட ம த் வரிடம் 
ெசன்றாள் . அந்த   ய ம த் வேரா ச த் க் ெகாண் ம், ேம ம்   ம்   த் க் ெகாண் ம் 
இப்ப யாக ெதாடர்ந்  ெசய் க் ெகாண்  ந்தார.் அந்த  மாட் ,  “ம த் வேர, உங்க ைடய 
நிைல ல் நான் இ ந்தால்  அவ் தமாக நடந் க் ெகாள்ள மாட்ேடன் ”, என்    னாள்.
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அதற்  அவர,் “எனக்  இ க் ம் கவைலகள்  (worries) உனக்  இ ந்தால், நீ ம் அப்ப த்தான்  
ெசய்  ப்பாய்”, என்றார்.

அவள்,  “உங்க க்  எவ்வள  கவைலகள்  இ க் ன்றேதா அவ்வள ம் எனக்  இ க் , 
இ ப்  ம் நான் அவ் தமாக நடந்  ெகாள்ள மாட்ேடன் ”, என்றாள்.

எனேவ சரியாக அவர்கள் அந்த ம த் வைர சரியான நிைலைமக்  ெகாண்  வந்தார்கள். 
அ  சரிதான். அ   தற்ெகாண்  அந்த   ய  மாட் க்  அவர ்மரியாைத ெகா த்தார்.

அ  தான்  காரியம்; ஏற்ற ேநரத் ல் ெசால்லப்பட்ட வார்த்ைத அைத நடப் க் ம். பா ங்கள்‚ 
உங்க ைடய கவைலகள்  என்னவா  ந்தா ம், உங்கைள கவர்ந்  இ க்கக்  ய  
என்னவா  ந்தா ம் (temptations) ேதவ ைடய வார்த்ைத ன்  ேமல் நில் ங்கள் . எல்லாம், 
ஒவ்ெவா  காரிய ம் தவறாக நடப்ப ேபால காணப்பட்டா ம், ேதவ ைடய வார்த்ைத ன்  ேமல் 
நில் ங்கள் . அவர ்அைத     க் றார.்

அவர்கள் கடக்க ேவண் ய இடத் ற்  வந்தேபா , ேதவன் அந்த இடத்ைத ெகா ப்பதாக 
வாக் த்தத்தம் ெசய்  க் றார ் என் ம், எ ர்ப் கள்  எ  வந்தா ம் அ  அவர்க க்ேக 
ெசாந்தமான  என்பைத ேயா வா அ ந்  ந்தான் .
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அ தாேம இன்ைறக்  இ க் ற   ஸ்  ன்  சரீரமா ய; அசலான, உத்தமமான 
அங்கத் னர்கைளக் ெகாண்ட சைபக்  மா ரியாய் (type) இ க் ற . நம் டத் ல்  சைபக்  
ெசல் ம் மக்கள்  அேநகர ் இ க் றார்கள் . ஆனால், நைட ைற ல் அந்த சைப ல் அேநகர ் - 
எல்ேலா ேம நான்   ப்ப , நான் நம் வ ... அந்த சைப ன்    ப் ட்ட  ட்டத் ல் , தங்கள்     
இ தயத்ேதா  உத்தமமாய்   வா க் ற அங்கத் னர்கள் அந்த சைப ல் உண் .

அ  அவ் தமாக இ க் ற  என்பைத நான் அ ேவன். அப்ப ப்பட்டவர்கைள  ரசங்க 
 டத் ல்  ஏ த ன்   ழாக இ க் ம்ேபா  கண்   த் , அவர்கள் உண்ைம ேலேய 
அசலானவர்கள்  என்பைதப் பார்த்  க் ேறன் . அவர்கள்       ேசஷத்ைத ம்,  (full Gospel) 
இன் ம் அ  ேபான்ற காரியத்ைத  ரிந் க் ெகாள்ளாமல் இ க்கலாம், ஆனா ம் தங்கள்  
இ தயத் ல் இன் ம் அவர்கள்  உத்தமமாய் இ க் றார்கள் . அவர்கள் எைத 
  வா க் றார்கேளா, அைத அவர்கள்  உத்தமமாய்    இ தயத்ேதா    வா க் றார்கள் .

  வாசத் னால் வராத ஒவ்ெவான் ம் பாவேம. அ  வாசம்  (unbelief) அ   ற்  ம் பாவம். 
  வாசத் னால் வராத ஒவ்ெவான் ம் ேதவ ைடய  அல்ல. நீங்கள்  கண் ப்பாக   வா க்க 
ேவண் ம். நீங்கள்    வாசத்ைதப் ெபற் க் ெகாள்ள ஒேர வ  என்னெவனில்  தலாவதாக ேதவன் 
அைதக்   த்  என்ன     க் றார ் என்  பார்க்கேவண் ம், அதன்  ன் அவ ைடய 
வார்த்ைதைய நம்பேவண் ம். அ  உண்ைம. அந்த ஒ  வ  ல் மட் ேம நீங்கள்  அைதச் 
ெசய்ய   ம்.

எனேவ, ேயா வா ம் காேல ம் ேதவன் வாக் த்தத்தம் ெசய்  க் றார ் என்பைத 
அ ந்த னால், அவர்கள்   ம்  வந் ,  “நம்மால் அைத  தந்தரித் க் ெகாள்ள    ம்” என்  
ெசால்வதற்  பயப்பட ல்ைல. ஏெனனில் அவர்கள்  தங்கள்    வாசத்ைத எைதப் பார்த்தார்கேளா 
அதன்ேமல் ஆதாரப்ப த்தாமல், எைத   வா த்தார்கேளா அதன்ேமல் ஆதாரப்ப த் னார்கள்.
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இப்ெபா   இன்ைறக்  இந்த  டாரத் ல் உள்ள நாம் அெமரிக்க  ரைஜகள்  என்ற  ைற ல் 
அ ன் ேமல்   வாசத்ைத ைவக்கலாம். அைதக் காட்  ம்   ஸ்தவர்கள்  என்ற  ைற ல், எந்த 
ம த் வர ் என்ன     ந்தா ம், எந்த  ஞ்ஞானி என்ன     ந்தா ம், எப்ப ப்பட்ட 
நி  த்தல் (Proof) இ ந்தா ம், ேதவன் என்ன     க் றாேரா அ ன்ேமல் நம் ைடய 
  வாசத்ைத ைவக்கலாம்.

இங்ேக  ல நாட்க க்   ன், இரண்  வாரங்க க்   ன்னர், நான்  வாெனா  ஒளிபரப்ைப 
ேகட் க் ெகாண்  ந்ேதன் , இல்ைல, அங்ேக ஓரிகனில் (Oregon) அல்ல  இதாேஹா ல் (Idaho) 
ெசய் த்தாள் ப த் க் ெகாண்  ந்ேதன் , அ ல், யாேரா ஒ   ஞ்ஞானிைய   த்   கழ்ச் யாக 
    ந்தார்கள், ஏெனனில்   கத்  ைடய  வ ம் (animal life) தாவரத்  ைடய  வ ம் 
(Palant life) ஒன்  தான் என்  நி  க்கக்   ய நிைல ல் அவர ்இ ந்தார.் சரி, அப்ப யானால் 
தாவர  வனி  ந்    கம் எப்ப  ேதான் ன ? ேம ம் தாவரம், ேவெறா  வார்த்ைத ல் 
ெசால்ேவாமானால்  மரம்,  ன் இைவெயல்லாம் ஒேர  வனா   ம். பா ங்கள்‚
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சரி, என் மனநிைல  ரிந் க் ெகாள்வைதக் காட்  ம் அ  சற்  அ கமானதாக இ க்கலாம். 
ேதவன் மரத்ைத உண்டாக் னார், அவர ் ைன உண்டாக் னார் என்  நான்   வா க் ேறன் . 
பா ங்கள்‚ எனேவ அ  வைரக் ம் தான் என்னால் ேபாக   ம். நான்   வா ப்ப  
என்னெவன்றால், அதற்   றம்பாக இ க் ம் எந்த காரியத்ைத ம், அைத நான்   வா ப்ப  
 ைடயா , அவ்வள தான். அ  தாேம ேதவ ைடய வார்த்ைதைய சார்ந்ததாக இ க்கேவண் ம். 
பைன மரத்ைத ம் (Plam) அவர ் தான் உண்டாக் னார். கர்வா  (Oak) மரத்ைத ம் அவர்தான்  
உண்டாக் னார். அைவ இரண் ம் ஒேர மரவைக அல்ல. அப்ப   க் மானால் கர்வா  மரம் 
ேதங்காைய ம், பைனைய ம்  மற்றைவகைள ம்  ைளயச் ெசய்  க் ம். பா ங்கள் , அ  
தாேம அதற் ள்ளாக இ க் ம்  வைன (life) ெபா த்  இ க் ற . எனேவ, நான் அவைர 
அவ ைடய  வார்த்ைத ல்  ஏற் க்  ெகாள் ேறன் ,  அ  எவ்வள  எளிைமயாக  இ ந்தா ம்  அைத
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நான் அவ் தமாகேவ   வா க் ேறன். நீங்கள்    வா க்க ல்ைலயா?

இப்ெபா  , இந்த காைல ல்  மக்கள்  ெஜபம் ெசய் க் ெகாள்ள வ ம்ேபா , நம் ைடய 
எண்ணங்கள்  ஒன் ன்    ஆதாரப்ப ம்ப  ெசய்ய    ம். எப்ப ெயனில்:  “ேதவன் அைத 
வாக் த்தத்தம் ெசய்  க் றார”் என்ப ன்    நம் ைடய எண்ணங்கள்  ஆதாரப்ப ம்ப  ெசய்ய 
   ம். நீங்கள்  இந்த காைல ல் இங்  இ ப் ர்களானால், இவ் தமாக நீங்கள்   றலாம், “சரி, 
சேகாதரன்  ரான்ஹாம், என் ைடய   யம் ேம ம்   மாக இ க் ற . நான்  எப்ெபா  ம் 
  ஸ்தவ   யத்ைத   க்கேவ  ரயாசப்பட்  க் ேறன் . ஆனால் என்னால் அ ல் ெதாடர்ந்  
நிைலத்  க்க   ய ல்ைல”.
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சரி, இந்த காைல ல் இங் ள்ள என் ைடய சேகாதர, சேகாதரிகள்    என்   வாசத்ைத 
ைவக்க    ம். நீங்கள்  மட் ம் அந்த   ைமயான அர்பணிப்ைப (Consecrate) இப்ெபா   
ெசய் ர்களானால் ... நீங்கள்  இந்த ப  டத்தண்ைட வ ம்வைரக் ம் காத்  க்க ேவண்டாம். 
நீங்கள்  இங்ேக வந் ,  “நான்  அைத இப்ெபா   ஏற் க்ெகாண்ேடன் ”, என்   றலாம், ஆனால் 
இப்ெபா ேத நீங்கள்  எங்  ந்தா ம் இப்ப ச் ெசால் ங்கள்,  “ேதவேன, நான்  ஒ  பா  ம், 
 ன்வாங் ப் ேபானவ ம், எப்ப ப்பட்டவனா  ந்தா ம் என்      ைபயா  ம். நான் 
இப்ெபா   என் நம் க்ைகைய ேவெறான் ன்    ம் ைவக்க ல்ைல. ஆனால் உம் ைடய 
வார்த்ைத ன்     ைவக் ேறன் . அைத நான்    வா க் ேறன்”.

சேகாதரேன, அதன் ன்  ஏேதா காரியம் நிக ம், ஏெனனில் ேதவன் உங்கைள ஒ ேபா ம் 
 றம்ேப தள்ளி டமாட்டார் எ ன்ற அசலான அஸ் பாரத்ைத ெபற்  க்  ர்கள் . கவர்ந்  க்கக் 
  ய ேசாதைனகள் (Tempations) வ ம்; நீங்கள்  அைத ெபா த் க் ெகாள்ள   ய   ைபைய 
அவர ் உங்க க்  ெகா க்காமல்  ேவ  ேசாதைனகைள உங்க க்  ெகா க்கமாட்டார.் 
ஒவ்ெவா   த்தகளத்  ம்  உங்களிடத் ல் , சரியாக அங்ேக வந்  உங்கைள ஆ ர்வ ப்பதாக 
வாக் த்தத்தம் ெசய்  க் றார.் எனேவ அப்ப யானால், அதன்    தான்  உங்க ைடய 
நம் க்ைக ம் நங் ர டப்பட்  க்க ேவண் ம்.

“சரி, சேகாதரன்  ல், எனக்  நிைறய ேசாதைனகள்  உண் ” என்  ெசால்லக்  ய 
நிைலைமக்  நீங்கள்  வந்  க்கலாம்.

ஒ  ேசாதைனக்  ட இல்லாத   ஸ்தவைன எனக்  ெசால் ங்கள். நாம்  ற் லா 
ெசல்வதற்காக (Picnic) இங்ேக வர ல்ைல; நாம்  த்தகளத் ற்  வந்  க் ேறாம். நாம் இங்ேக 
எ ராளி னிடத் ல்  த்தம் ெசய்ய வந்  க் ேறாம். அப்ப யானால் நிச்சயமாகேவ நாம் 
நம் ைடய ேபாரா தங்கைள மற்றவர்கள் காண்பதற்காக தரித் க் ெகாள்ள ல்ைல. நீங்கள்  
மற்றவர ் பார்க்க ேவண் ம் என்பதற்காக   ஸ்தவர்களா  ப் ர்களானால், அப்ப யானால், 
நீங்கள்  தவறான இடத் ல்  இ க்  ர்கள்  என்  நான் அஞ்  ேறன் .

 ல சமயம்   ஸ்தவர்கள்  ழ்தனமாக பார்க்கப்படலாம் அல்ல  ஏளனம் ெசய்யப்படலாம். 
ஆனால் நாேமா ஒ   த்த  ரனாக வந்  க் ேறாம் (ஆெமன்), இரத்தம் ெதளிக்கப்பட்டவர்களாக 
வந்  க் ேறாம். அந்த கர  ரடான   ைவ நமக்   ன்பாக ேபாய்க் ெகாண்  க் ற , 
  ெவள்ளி நட்சத் ரம் நம் ைடய பாைதைய  ரகா க்க ெசய் க் ெகாண்  க் ற , ஏன், நாம் 
நம் ைடய பாைத ல் ஏேதா ஓரிடத் ல்  ெசன் ெகாண்  க் ேறாம். உலகம் என்ன 
ெசால் றேதா அைதக்   த்  கவைலப்பட ேவண்டாம். ஆனால் ேதவன் என்ன ெசால் றார ்
அ தான்  க் யம். இந்த இடம் நமக்  ெசாந்தமான . ஏெனனில் ேதவன் அவ் தமாக 
    க் றார.் நாம் நம் ைடய பாைத ல் இ க் ேறாம். நாம் இங்ேக  த்தகளத் ல்  அ த்  
 ழ்த்தப்ப ேவாம் என்றால்...
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இந்த   க் ரிய  டாரம் அ ந்  ேபா மானால், நமக்காக ஏற்கனேவ அங்ேக ஒன்  காத் க் 
ெகாண்  க் ற . எைதக்   த் ம் நாம் பயப்பட ேதைவ ல்ைல. ஆம் ஐயா, ஒவ்ெவான் ம் 
நமக்  ெசாந்தமான , ஏெனனில் அைவெயல்லாவற்ைற ம்   ஸ்  நமக்  அவர ் (Him)  லமாக 
 ட் க் ெகா த்  க் றார.் அவர ்நம்ைம ேந த்தார்,

ேதவன் நம்ைம அவரிடத் ல் இ க்காத பட்சத் ல்  நாம் அவரண்ைட வந்  க்க   யா . 
அவர,்  “என் ைடய  தா  தலாவ  ஒ வைன இ த் க் ெகாள்ளா ட்டால் ஒ வ ம் 
என்னிடத் ல் வரமாட்டான் . என்னிடத் ல்  வ  ற எல்ேலா க் ம் நான்  நித் ய  வன் அளித் , 
கைட  நாளில் அவைன உ ேராேட எ ப் ேவன்”.

அப்ப யானால் நமக்  என்ன கவைல உண் ? நாம் எைதக்   த் ம் கவைலப்பட 
ேதைவ ல்ைல, எைதக்   த் ம் பயப்படத் ேதைவ ல்ைல.

“யார ்ஜனா ப  ஆகப்ேபா றார்?” நாம்   ய ஜனா ப ையெபற் க் ெகாள்ளப் ேபா ேறாம் 
என்  ெசால்லலாம் .

அைதப் பற்  எனக்  கவைல ல்ைல. எனக்  ெதரிந்த ஒேர காரியம், ேதவன் என்னிடத் ல் 
ேப , என்ைனக் ெகாண்  ெசல்லப் ேபா றார் என்      க் றார,் எனேவ நான் அவ ைடய 
கரத்ைதப் பற் க் ெகாண் , அவ ைடய வார்த்ைதைய ஏற் க் ெகாண்  க் ேறன் . ஆகேவ நாம் 
இப்ெபா   வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ேதசத் க்  ேபா ம் பாைத ல் இ க் ேறாம். நாம் 
காேதஸ்  பர்ேனயா  வந்த ம்,  நாம்  ேதவ ைடய  வார்த்ைதைய    வா த்  ெதாடர்ந்   ன்
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ெசல்ேவாம். அ  சரிதான். ஓ, ம ைமயான பாகம்  என்னெவனில் , ந க்  அப்பால் 
என்ெறன்ைறக் ம் இனிைமயான  என்  நாம் -  அவர்கள் அைழக் ன்ற ேதசம் ஒன்  உள்ளைத 
நாம் அ ந்  ப்பதால், எப்ெபா தாவ  ஒ  ைற, அவர ்நமக்  அதற்  ஆதாரமாக (evidence) 
ஒ  ெபரிய  ராட்ைச  ைலையெகா க் றார.் அ  சரிதாேன?

எனேவ வாழ்ேவா சாேவா, அ  என்ன  த் யாசத்ைத ெசய்யப் ேபா ற . அைத ேநாக்  
ெதாடர்ந்   ன்ேன க் ெகாண்ேட  ப்ேபாம்.

இப்ெபா  , நிைன ல்  ெகாள் ங்கள், நாம் ஒ  அைர ைற   யத்ைத 
  ப்ேபாேமயானால் , அ  ஒ  நன்ைம ம் தரா . இப்ெபா   சரியாக அந்த காரியத்ைத 
இறக் ைவத்  இவ் தமாக ெசால்ேவாம், “ேதவேன, சரியாக இந்த காைல ல்  நான் இங்ேக வந் , 
என் ைடய   வாசத்ைத உம் ைடய வார்த்ைத ன்   தாக ைவக் ேறன் . என்   யத் ல் நான் 
சத்த டேவ இல்ைலெயன்றா ம் நான் கவைலப்படமாட்ேடன் . என்   யத் ல் நான் அழேவ 
இல்ைலெயன்றா ம் நான்  கவைலப்படமாட்ேடன் . எவ் தமான நி  க்கக்  ய ெசய ம் 
(demonstration) என்னிடத் ல் இல்ைலெயன்றா ம் நான் கவைலப்படமாட்ேடன்; நான்  என் 
  வாசத்ைத உம் ைடய வார்த்ைத ன்   தாக ைவக் ேறன்; நான்  வாக் த்தத்தம்  பண்ணப்பட்ட 
ேதசத் க்  ேபா ம் வ  ல் இ க் ேறன் . ஏெனனில் உலகம் என்னிடத் ல்     க் ற  
அல்ல  ேவ  யாேரா என்னிடத் ல்    ன , நான் இரட் க்கப்பட்ட டன்   ேநாதமான (funny) 
உணர்ைவ ெபற் க் ெகாள்ள ல்ைல என்றால் அல்ல  அ  ேபான்  ஒ  காரியத்ைத...”
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இப்ெபா  , நான் அதற்   ேராதமாக  ைமயாக ேபச ல்ைல. அெதல்லாம் சரிதான் , 
ஆனால் அ  காரியம் இல்ைல.

என்   வாசம் இேய  ன்  இரத்தம் ,
நீ  அல்லாமல் ேவெறான் ன்    ம் கட்டப்பட ல்ைல.
...என் ஆத் மாைவ  ற்  ம் உள்ள யா ம்

ைக  மானால் ,
அப்ெபா   அவேர என் நம் க்ைக ம்  க டமாவார்.

இந்தகாைல ல் நான்  ஒ    ஸ்தவனாக இ க்க   ம்  ேறன் . ஏெனனில் நான் ேதவனால் 
ெகா க்கப்பட்ட வ ைய ஏற் க் ெகாண்  க் ேறன் . அவ ைடய வார்த்ைத அவ் தமாக 
    க் ற ; அைத அவ் தமாகேவ நான்  எ த் க் ெகாண்ேடன் , அ  காரியத்ைத 
வாய்க்கப்பண் ம்.

 சா  என்னிடத் ல்  வந் ,  “சரி, நா ம்  ட ஒ  சமயம் ஒ  த  ேநாதமான (Funny) 
உணர்ைவ ெபற் க் ெகாண்ேடன்”, என்றான். அ  என்ைன இரட் க்கப்பட்டவனாக 
ஆக்  ன்றதா?

35

எனக்  ெதரியா , சேகாதரேன, ஆனால் நீ இந்த வார்த்ைதைய இங்ேக சந் க்கேவண் ம். 
இேய ,  “என் வார்த்ைதகைள ேகட் , என்ைன அ ப் னவைர   வா க் றவ க்  நித் ய 
 வன் உண் ”, என்றார். ஓ, என்ேன, அந்த சத்தத்ைத நான் ேகட் ேறன்... நான், அவர ்  னைத 
ேகட்க, அங்ேக இ ந்  க்க ேவண் ம் என்    ம்  ேறன் , நீங்க ம்   ம்ப ல்ைலயா? “என் 
வார்த்ைதகைளேகட் , என்ைன அ ப் னவைர   வா க் றவ க்  நித் ய வன்  உண் . 
அவன் ஆக் ைனத்  ர்ப் க் ட்படாமல் மரணத்ைத  ட்  நீங் ,  வ க் ட்பட்  க் றான் ”.

என்ேன‚ அ  தாேம எல்லா ெமத்ெதா ஸ் கைள ம், பாப் ஸ் கைள ம், 
 ரஸ் ேடரியன்கைள ம், ெபந்ெதெகாஸ் கைள ம் மற் ம் எல்லாவற்ைற ம் அ த்   ேழ 
தள்ளாமற் ேபா மானால் (Knockout) ேவ  எ  அைத ெசய் ம் என்  எனக் த் ெதரிய ல்ைல. 
அ  தாேம எல்லாவற்ைற ம்  ேழ  ழச் ெசய்  அதற்  ப லாக “  வா க் ற அவன்” என்ற 
காரியத்ைத அங்ேக ெகாண்  வ  ற . அ  சரிதாேன? அ  சரிதான். “என் வசனத்ைத ேகட் , 
என்ைன அ ப் னவைர   வா க் றவ க்  நித் ய வன்  உண் .  (அவன் எப்ப பட்டவனாக 
இ ந்தா ம் இ க்கட் ம். அ சரிதான்). ஓ, என்ேன,

அந்த கப்பல் இப்ப  ம் அப்ப  ம் ஊசலாடட் ம், மரத் னால் ெசய்யப்பட்ட அ ன் பாகங்கள் 
  ச ் என்  ஒ ைய எ ப்பட் ம்; எப்ப ேயா இந்நாட்களில்  ஒன் ல்  அ  ேசதமைடய ேபாகப் 
ேபா ற தான்; ஆனால் அக்கைரைய ேச ம்வைரக் ம் அ  ேசதமைடயப் ேபாவ ல்ைல. அ  
அந்த அள க்  அவ்வள  உண்ைமயா  க் ற . அவ்வள  நிச்சயமாக, அவள் அங்ேக ேபாய் 
ேச வாள் (சா ப்பாள்), ஏெனனில் ேதவன் அைத வாக் த்தத்தம் ெசய்  க் றார.்

அைத நான்  நிைனக் ம்ேபா , அ  என் எல்லா பயத்ைத ம் எ த் ப் ேபா  ற ; எல்லா 
 ழப்பத்ைத ம் எ த் ப் ேபா  ற ; எல்லா கசப் ணர்ச் ைய ம் எ த் ப் ேபா  ற . அ  
உன்ைன தவறாக நடத் யவைன ம ப  ம் சேகாதரனாக பார்க்கச் ெசய் ம். எனேவ அவேனா  
ைகேகார்த்  ெசல். அ  சரிதான்.  “இேதா அவள் தவ ைழத்  ட்டாள், ஏன், அ  என்ன 
 த் யாசத்ைத ஏற்ப த்த ேபா ற ? நா ம்  ட தவ ைழத்  க் ேறன் . அவர்கள்  ேதாள்    
என் ைடய கரத்ைத ேபாட் ,  ”வா ங்கள், சேகாதரேன, இன் ம் சற்   ன்பாக இப்ெபா   
 ன்ேன ப் ேபாகலாம், இ க கட்டலாம் அந்த பைழய...

ப ல்,  இங்ேக  ந  ல்  உள்ள  வார் ட்ைட  (Buckler)    த்  ேப  றார்.  (உங்க க் 36
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ெதரி மா?) அைத நான்    ம்  ேறன் . வார் ட் , அ   க் யமான ப   என்பைத உணர்ந் க் 
ெகாண் ர்களா? ேவதத் ல் அைதக்   த்  அ கமாக ெசால்லப்பட ல்ைல, ஆனால் அ  
 க் யமான பாகமாக இ க் ற . வார் ட் , அ தான்  சர்வா தவர்க்கத்ைத ஒன்  ேசர்த்  கட்  
ைவத்  க் ம் பட்ைடைய இ க   த்  ைவத்  க் ம். அ  சரிதாேன? எனேவ நான்  
தைலச் ரா (Helmet), மார்கவசம் (Breast plate) இன் ம் எல்லா ெவவ்ேவ   தமானவற்ைற ம் 
ைவத்  க் ேறன் , ஆனால் அைதெயல்லாம்  ட் , இ க கட்  ைவத்  க் ம் அந்த வார் ட்ைட 
மறக்க ேவண்டாம். எனேவ வார் ட்  ேபாட் , நன்றாக இ க   த் க் ெகாள் ம்ப  ெசய்  
ம ப  ம் ெதாடர்ந்  (உங்க க்  ெதரி ம்?) ெசல்ல ஆரம்  ங்கள் .

ேயா வா   ம்  வந் ,  “நிச்சயமாக நம்மால் அைத எளிதாய்  ெஜ த் க் ெகாள்ளலாம். 
ஏெனனில் ேதவன் அவ் தமாக     க் றார.் காேதஸ்  பர்ேனயா, அங்ேக தான் அவர்கள்  
நியாயத்  ர்ப்ைப சந் த்தார்கள். அங்  தான் ேதவன் அவர்கைள நியாயந் ர்த்தார். இப்ெபா  , 
எதற்காக ேதவன் நியாயத் ர்ப்  ெசய்தார.் ஏெனனில் அவர்கள் அ  வா த்தார்கள் . காேதஸ்  
பர்ேனயா இஸ்ரேவல் நியாயந் ர்க்கப்பட்ட இடமாக இ ந்த . ஏெனனில் நம் வதற்கான ஆதாரம் 
இ ந் ம் அவர்கள் ேதவ ைடய வார்த்ைதைய அ  வா த்தார்கள்.
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இப்ெபா  , இேதா இவர்கள் வனாந் ர  ரயாணத் ல் இ ந்தார்கள். அைதப் பற்  இன் ம்  
அ கமாக ப க்கேநரம் இ ந்தால் நன்றாக இ க் ம் என   ம்  ேறன் , ஆனால் அதற்கான 
ேபா ய ேநர ல்ைல. ஆனால் வனாந் ர  ரயாணத் ல் அவர்கள் எப்ப யாக  ைற  னார்கள், 
“இ  மாதளஞ்ெச  இல்லாத இடம். இங்ேக அத் மர ம்,  ராட்ைசெச  ம் இல்ைல”. ேம ம், “நீ 
எங்கைள எ ப்   ந்   றப்படப்பண்ணினாய், அங்ேக எங்க க்  நல்ல அ ைமயான   கள்  
இ ந்த ; இங்ேக தண்ணீ ம், ஆகார ம் ஒன்  ல்லாத இந்த வனாந் ரத் ல் ம ந்  ேபா ம்ப  
எங்கைள ெகாண்  வந்தாய். இேதா இப்ப ப்பட்ட இடத் ற் தான்  எங்கைள ெகாண்  
வந்  க் றாய்”, என்றார்கள் . எல்லா அ   க ம் அவர்க க்  எ ராய் இ ந்தன.  “இேதா 
  ய பழைமயான ந  பக்கத் ல் இப்ெபா   எங்கைள வ நடத்  வந்  க் றாய்; இங் ள்ள 
இந்த ஊற் களி ம், இந்த பாைலவனச் ேசாைல   ந்   றப்பட்  வ ம் தண்ணீர் எங்க க்  
  ப்பதற்  ெகாஞ்சம் மாத் ரம்  உள்ள ”. ஓ, என்ேன.

 ைற  பவ ம், அவன்  யா ப்ப ம்ேபா  அேத  தமாகத் தாேன ேப  றான் ?

 ன்னர்,  “இேதா இங்ேக நாங்கள்  வந்  க் ேறாம். இங்ேக   ப்பதற்ெகன்  ஒன்  ல்ைல. 
இங்ேக மா ைளக ம் இல்ைல. இங்ேக நாங்கள்  ெபற் க் ெகாள்  ற ஒேர காரியம், இர ல் 
ெபய் ம் ஒ    ய மன்னாைவமட் ம்  தான். இப்ெபா   நீர ்எங்க க்  ெசால் ம், அங்  ந்  
  ம்  வந்த மக்கள்  இப்ப யாக    றார்கள், எல்லாம்  ணாய் ேபாய் ட்ட …... இேதா 
நாங்கள்  எங்கள்  நாட்ைட  ட்  இங்ேக வந்  க் ேறாம், நாங்கள்    ம்  ேபாக ம்    யா . 
இன் ம் ஏன், எங்க ைடய  ள்ைளக ம் இப்ப ப்பட்ட  ழ்நிைல ல்தான்  இங்ேக வளர்க்கப்பட 
ேவண் யதாய்  இ க் ற . அவர்க ைடய பட்டணங்கைள  ற்  ம் இரதங்கைள ஓட் ம் 
அள க் , எல்லா பட்டணங்க ம் அரணிப்பாைனைவக ம், ெபரியைவக மா  க் ற . 
எங்களிடத் ேலா ெகாஞ்சம் பைழய  ல் அரிவாள்க ம் (Pruninghooks), பட்டயங்க ம், இன் ம்  
மற்றைவகைள த ர ேவெறான் ம் கரத் ல் இல்ைல. அங்  க் ம் அந்த எ ராளி ன்  ெபரிய 
ேசைனைய பா ம். அவர்கள் அவ்வள  ெபரிய பலவான்கள் , ஏெனனில், அவர்களில்  ஒ வன்  
நம் ல் பன்னிெரண்  ேபைர ச க்ைகக் ெகாண்  அ த்   ழ்த் வான்”.

அப்ப த்தாேன  சா ம் காரியத்ைத ெபரிதாக்  காண் க் றான் ?.

ேயா வா, அவன் அங்ேக நின் க் ெகாண்  ப்பைத என்னால் காண   ற , காேல ம் 
தனியாக, அவ ைடய  கம்  ரகாசமைடந்தவனாக.  “ேதவ க்  ம ைம, நம்மால் அைத 
ெஜ த் க் ெகாள்ள    ம்”, என்    னான்.
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“ஓ, நீ எைத எப்ப  ெஜ க்கப் ேபா றாய்”?

“நான் எப்ப  ெஜ க்கப் ேபா ேறன்  என்ப  அ  காரியமல்ல. அைதப் பற்  கணக் ப் 
ேபா வ ம் என் ேவைல ல்ைல, ஆனால் அ  எங்க க்  ெசாந்தமான  என்  ேதவன் 
    க் றார,் எனேவ அ  என் ைடய . ேதவன் அவ் தமாக     க் றார”்.

அப்ப யானால், இந்த காைல ல்  கமைடதல்  (Healing) எனக்  ெசாந்தமான .  கமைடதல் 
உங்க க்  ெசாந்தமான . இரட் ப்  உங்க க்  ெசாந்தமான . இரட் ப்  எனக்  
ெசாந்தமான .

“என்னால் சரியான   ஸ்தவ   யத்ைத   க்க   ய ல்ைல” என்  நீங்கள்   றலாம்,

ஆம், உங்களால்   க்க    ம். நம்மால்    க்க    ம் என்  ேதவன்     க் றார.் 
அைத நான்   வா க் ேறன் . நீங்கள்    வா க்க ல்ைலயா?

ெவளிேய (உலகத் ல்) ேபாகாம ம் , மக்கேளா  ேசர்ந்  வாழாம ம், அவர்கள்  ெசய் ற 
காரியங்கைள ெசய்யாம ம் எப்ப  இப்ெபா   இ க் ற உலகத் ல்  அப்ப    க்க    ம்?

நம்மால் அப்ப    க்க   ம் என்  ேதவன்     க் றார;் அவ ைடய   ைப 
ேபா மானதா  க் ற . அ  ேபா ம், எனேவ இ க் கட்  ெதாடர்ந்   ன்ேன ேபாேவாம்.
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காேதஸ்பர்ேனயா, நியாயாசனம் (Judgement seat), அங்ேகதான்  எல்ேலா ம் நியாயந் ர்க்கப்பட 
இ ந்த . அங்ேக இ வர ்மட் ம் நியாயத் ர்ப் க்  தப் னார்கள். நியாயத் ர்ப் க்  தப் ேனாம் 
என்  எப்ப  அவர்களால் ெசால்ல  ந்த . “கர்த்தர் உைரக் றதாவ ” என்ப ன் ேபரில் அவர்கள் 
தங்கள்    வாசத்ைத ைவத்தார்கள். அவ்வள தான். ேதவன் அைத வாக் த்தத்தம் 
ெசய்  க் றார.் அ  மட் ம் அல்ல, அைத அவர்கள்  நி  த் ம் காட் னார்கள் . ஆெமன் . 
அவ் தமாகத்தான்  நா ம் ெசய்ய ேவண் ம். ஆெமன் .

இப்ெபா  ,  2 1 -ம் அ காரத்   ந் ... இல்ைல அ  1 9 -ம் அ காரம் என்  நான் 
  வா க் ேறன் . அ  ஒ  அ ைமயான அ காரம்:  தலாவ , இரத்தத் னால்   ட்  என்பைத 
  த்  ேப  ற . எல்லா நியாயத் ர்ப் ம்   ைப னால் மன்னிக்க ம் , அ  அவர்க ைடய 
 ட்ைப   த்தா  க் ற . இரக்கத் னால்   ட் ,   ைப னால்   ட் , இரத்தத் னால்   ட் , 
நியாயத் ர்ப் னால்  ட் . ேம ம் இந்த காைல ல் அ த்த  ல நி டங்க க்  நாம் 
பார்க்கப்ேபாவ , கர்த்தர் தாேம நமக்  உத  ெசய்வாரானால்,  க் யமான பாகமா ய 
நியாயத் ர்ப் ன்  ேமல் நம் ைடய கவனத்ைத ைவக்கப் ேபா ேறாம்.
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இப்ெபா  ,  தலாவ  இரத்தம் பாவநிவாரணமாக அளிக்கப்பட்ட . ஏேதன் ேதாட்டத் ல்  
அவர ்நியாயத் ர்ப்ைப ெகாண்  வ வதற்   ன், ேதவன்  ந்தப்பட்ட இரத்தத்ைதக் ெகாண் வர 
ேவண் யதாய்  இ ந்த , ஏெனனில் ஏற்கனேவ அவ ைடய வார்த்ைதைய அவர ்ேப   க் றார,் 
அவ ைடய வார்த்ைத ம் , அைதத்த ர ேவெறான்ைற ம் ஏற் க் ெகாள்ளா . ேதவன்,  “அைத 
  க் ம் நாளில் நீ சாகேவசாவாய்” என்றார்.

சாத்தான் அதற்  எப்ப யாக ெவள்ைளய த்  (White Wash) ஏவாளிடத் ல்  உண்ைமைய 
மைறத்தான்  என்  கவனித் ர்களா? அவன், “ஆம், ேதவன்   னார ்தான்... ஆனால் நிச்சயமாக 
அைத அந்த எண்ணத் ல்அவர்  ற ல்ைல”, என்றான். பா ங்கள்.

இப்ெபா   இன்ைறக் ம்  சா ம்   வா  னிடத் ல்  அவ் தமாகத்தான்     றான்: ஓ, 
நல்ல , இந்த காரியங்கைள எல்லாம் நீ ெசய்ய ேவண் ம் என்  இல்ைல“.

ஏன், சேகாதரேன, நீ   ஸ்தவனாக இ க் ம் பட்சத் ல் அைத நீ ெசய்ய   ம் வாய். 
  வா க்  இ க் ம்  கப்ெபரிய சந்ேதாஷம் என்னெவனில், அவன் ேதவ க்   ரியமானப  
  க் றான்  அல்ல  ேதவ க்   ரியமானைத ெசய் றான்  என்பைத அ ந்  ப்ப தான் . 
ஏன்,நாம் எ ர்ேநாக்  இ க் றப ேய, ேதவ ைடய வ ைகைய நாம் எ ர்ேநாக்  
இ ப்ேபாேமயானால் , ஏன், என்ேன, எந்த இடத்  ம் க த்  ேவ பா  என்பேத இ க்கா . 
எல்ேலா ம் அன் ல் நிைலத்  ப்பார்கள், அங்ேக ஒற் ைம இ க் ம். அ  அ ைமயானதாக 
இல்ைலயா? ேம ம் உங்க க்  ெதரி மா, அவர ் இன்ைறக்   ட வரலாம்? இன் ம் என்ன 
 டப்பட்  க் ற  என்  எனக் ெதரியா ? அ  சரிதான். இ தாேம அவர ் வ வதற்கான 
ேநரமாய் இ க் ற . ஆனால்,அவர ்வ வதற்கான கைட  நாள் இ தான் என்  நாெமல்லா ம் 
அவ் தமாக நம் ைடய இ தயத் ல் ெகாண்  ப்ேபாமானால் , நாம் ஒவ்ெவா  நாைள ம் 
இ ேவ கைட நாள்  என்  எண்ணி   க்க ேவண் ம்:  “இ  தான்  கைட  நாள்”. எல்ேலா ம் 
அன் ல்...

 ல சமயங்களில் நான்  என் மைன ைய  ட்  ெவளி ல் இ ப்ேபன் . நான் என் மைன ைய 
ேந க் ேறன் . அவ க்  ஏதாவ  ெசய்ய ேவண் ம் என்  நான்   ம் ேவன் . நான்  அவ க்  
ஒ  டப்பா நிைறய இனிப் கள்  அல்ல  ேவ  ஏதாவைத (உங்க க்  ெதரி ம்) வாங் க் 
ெகா ப்ேபன் , அப்ப நான்  ெசய்ய ேவண் ம் என்  அவள்   ம் வைத நான் அ ந்  க் ேறன் . 
உங்க க்  ெதரி ம்? அல்ல  ேவ  ஏதாவ  காரியத்ைத நான்  ெசய்ய ேவண் ம் என்  அவள் 
  ம் னால், அைத ெசய்வதற்  நான்   ம் ேவன் . இப்ெபா  , சேகாதரர்கேள, இ  
பார்ப்பதற்  சற்  ேவ க்ைகயாக இ க்கலாம். இைத   வதற்  ஏற்ற இடமாக இ  இல்ைல, 
இ ப்  ம், நான்  அவ க்  பாத் ரங்கைள (dishes) க  க் ெகா ப்பைத   ம் ேவன் , 
ஏெனனில் எல்லா சமய ம் அைத ெசய்வ  அவ க்  க னமா  க் ம். எனேவ நான் அங்ேக 
ெசன்  அவ க்  பாத் ரங்கைள க  க் ெகா ப்ேபன் . அைதக்   த்  அவள் அ கமாக 
ேபசமாட்டாள், ஆனால் அவள்  அைத பாராட் வாள்  என்  நான் அ ந்  க் ேறன் .
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இங்ேக  க் யப்ப த்  நான்  ற  யற் ப்ப  என்னெவன்றால்? நான்  ற  யற் ப்ப ; 
யார ் என்ன ெசான்னா ம்... நான் அைத ெசய்ய   ம்  ேறன் , ஏன்...அங்ேக ெவளிேய 
தைர ரிப்ைப    தட் வைத ம், தைரைய  த்தம் ெசய்வைத ம், இன் ம் ெபண்கள் ெசய் ம் 
ேவைலகைள நான் ெசய்வைத அக்கம் பக்கத் னர ் கண்  என்ைன ெபண்தன்ைம (Sissy) 
ெகாண்டவன்  என்  நிைனப்பார்கள் என நான்   க் ேறன் . ஆனால் அைத ெசய்ய நான் 
  ம்  ேறன் , ஏெனனில் நான் என் மைன ைய ேந க் ேறன் . பா ங்கள் ! நான் அவைள 
ேந க் ேறன் . நான்  அவைள ேந க் ேறன் என்  அவ க்  ெதரியப்ப த் ம் எந்த 
ேவைலைய ம் நான் ெசய்யக்   மானால், நான் அைத நிச்சயம் ெசய்ய   ம் ேவன் .

சரி, ஒவ்ெவா    வா  னிடத்  ம் அ  அவ் தமாகேவ இ க் ற . இப்ெபா   இ  
தாேம உங்கள்  இ தயத் ன்  ஆழத் ல் ப யட் ம். உங்கள்  இ தயத்ைத இப்ெபா   ெபரிதாக 
 றந்  ெகா ங்கள். நீங்கள்  ஒ    வா யா ம், இேய ைவ ேந ப்பவரா ம் இ ப் ர்களானால் , 
அவர ் உங்கைள அ கமாக அன்   ற ெசய் ம் ஒவ்ெவான்ைற ம் உங்களால் ெசய்யக் 
  மானால், அைத நிச்சயமாகேவ நீங்கள்    ம்  ெசய் ர்கள்.
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இங்ேக நின்  ெகாண்  இந்த ம ஷ க்  சாட்  பகர்வ , அவ க்  என்   அ கமாக 
அன்   றச் ெசய் மானால் , அைதச் ெசய்வைத நான் ேந ப்ேபன் . இந்த ெபால்லாத 
காரியங்கைள த ர்க்க ேவண் மானால், எவ்வள தான் நான்  ேசா க்கப்ப வதாக இ ந்தா ம் , 
அைவகைள த ர்ப்ப  எனக்  அவர ்    அன்   ற ெசய் மானால், அவ ம் அன்    வார் 
என்பைத நான் அ ந்  க் ேறன் ... அல்ல  அ தாேம அவர ் என்    இன் ம் ெகாஞ்சம் 
அ கமாக அன்  ற ெசய் ம் என்  நான் நிைனக் ேறன் . இைத நான் ெசய்யாமற்ேபானா ம் 
அல்ல  அைத ெசய்யாமற் ேபானா ம், நிச்சயமாக அைத ெசய்ய நான்   ம் ேவன் , நீங்கள்  
  ம்ப ல்ைலயா? ஏெனனில் நாம் அவரில் அன்     ேறாம்.

இப்ெபா  , ேதவன் ஆதாைம ம், ஏவாைள ம் அவ்வளவாக ேந த்தார், எனேவ அதற்  
 ன்னேம அவர ் இரத்தம்  ந்தேவண் யதாய் இ ந்த ... மரணம் நியாயத் ர்ப்பா  ந்த , 
ஏேதாெவான்  அவர்க க்  ப லாக மரிக்க ேவண் யதாய்  இ ந்த . அதன்  ன்னர்தான் , 
அவர்கள் அவ ைடய  ரசன்னத் ல்  வந்  நிற்க    ம்.
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இேதா, அங்ேக தான்  நியாயத் ர்ப்  வந்த . ஏவாள்  தலாவ   சா க்  ெச ெகா த்தாள் , 
உண்ைமைய மைறப்பதற்காக  சா ம்  அந்த வார்த்ைதக்  ெவள்ைளய த்தான்  (white washed). 
அவர்கள் வார்த்ைதைய அ  வா த்தார்கள் , அதன்  ன்னர் அந்த வார்த்ைத ேதவ ைடய 
நியாயத் ர்ப்பாக மா ன .

இப்ெபா  , இந்த வார்த்ைத -  ேதவ ைடய வார்த்ைத ஒவ்ெவா  நபைர ம் நியாயந் ர்க் ம். 
இந்த காைல ல்  ரசங் க்கப்ப  ற இந்த வார்த்ைத, இ  தாேம அங்ேக வால் ெத  ல் (Wall 
street)  ரசங் க்கப்பட்  க் ற ; அங்ேக உள்ள   ஸ்தவ சைப ல் 
 ரசங் க்கப்பட்  க் ற ; அங்ேக  ேழ உள்ள  ரஸ் ேடரியன்  சைப  ம் 
 ரசங் க்கப்பட்  க் ற . எங்ெகல்லாம் ேதவ ைடய வார்த்ைத  ரசங் க்கப்ப  றேதா 
அங்ெகல்லாம் அ  நியாயத் ர்ப்பாக ஆ ன்ற . ேதவ ைடய வார்த்ைத னால்  ஜனங்கள்  
நியாயந் ர்க்கப்ப  றார்கள்.

ேம ம் அ ந்  ெகாள்ள ேவண் ய இன்ெனா   க் யமான காரியம் என்னெவனில் , ஒன்  
நியாயத் ர்ப்  நம்ைம  ந் க் ெகாள் ம் அல்ல  அ  நம்ைம  ன் ெதாட ம்.

இப்ெபா  , இங்  க் ம் ஒவ்ெவா  மனித ம்    ல்  தான் (end) நியாயந் ர்க்கப்பட 
ேவண் ம் என்  இல்ைல, அவன் நியாயந் ர்க்கப்பட   ம் னால்  இந்த காைல ேலேய 
நியாயந் ர்க்கப்படலாம்.
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இப்ெபா  , நியாயத் ர்ப் க்  ஒ  ஆயத்தமான  (Preparation) ெசய்யப்பட 
ேவண் யதா  க் ற . ேதவன், ஆதாைம ம், ஏவாைள ம் அவ ைடய  ரசன்னத் ல்  ெகாண்  
வ வதற் , அவர ்ஒ  ஆயத்தத்ைத ெசய்ய ேவண் யதா  ந்த . அைத ெசய்த  எ ?   ைப 
தான்ஆயத்தத்ைத அளித்த . ஓ, அதற்காக நான்  எவ்வள  சந்ேதாஷமா  க் ேறன் .   ைப 
ஆயத்தத்ைத அளித்த .   ைப அன்பா  க் ற . ேதவன் அவ ைடய   ந் ேபான 
  ஷ் ப் கைள அவ்வளவாக ேந த்தார் எப்ப ெயனில் அவர்கள் அவ ைடய  ரசன்னத் ல் 
வந்  நிற்கத்தக்கதாக நியாயத் ர்ப் க்   ன்னதாகேவ ஒ  ஆயத்தத்ைத அவர ்அளித்  ந்தார். 
ேதவன்  ன்னதாக ெசன்  ெசம்ம  ஆட்ைடேயா அல்ல    கங்கைளேயா ெகான்றார.் 
அவர்கைள   ம்ப க்  அவர்கள்     ேதால் ஆைடைய (skins)உ த் னார;் நியாயத் ர்ப் க்  
 ன்னேம இரத்தம் உ வாக்கப்பட்ட . ஆமாம், நியாயத் ர்ப்பான  இரத்தத் ன்   லமாக 
வ  ற . எனேவ அவர,்  ற்றம்  ரிந்தவர்களின்   ற்றத்ைத   வதற் , அப்பா யான ன்  
(Innocent) இரத்தத்ைத  ந் னார.்

இப்ெபா  , இங்ேக யாத் ராகமம் 19-ம் (எண்ணாகமம்-19 :-ஆ ரியர)் அ காரத் ல் என்  
நான்   வா க் ேறன் .
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கர்த்தர் ேமாேசைய ம்  ஆேராைன ம்  ேநாக் :

கர்த்தர் கற் த்த நியமப் ரமாணமாவ : ப தற்ற ம் , ஊன ல்லாத ம் 
 கத்த க்  உட்படாத மா ய  வப்பான ஒ   டாரிைய உன்னிடத் ல்  ெகாண்  
வ ம்ப க்  இஸ்ரேவல்   த் ர க் ச ்ெசால் ங்கள் .

அைத எெலயாசார் என் ம்  ஆசாரியனிடத் ல்  ஒப் க் ெகா ங்கள் ; அவன்  
அைத பாளயத் க்  ெவளிேய ெகாண்  ேபாகக்கடவன் ; அங்ேக அ  அவ க்  
 ன்பாகக் ெகால்லப்படக்கடவ .

அப்ெபா   ஆசாரியனா ய எெலயாசார் தன்   ர னால்  அ ன்  இரத்தத் ல்  
ெகாஞ்சம் எ த் , ஆசரிப் க்  டாரத் க்  எ ராக ஏ தரம்  ெதளிக்கக்கடவன் .

ஓ, நீங்கள்  கவனிப் ர்களானால் , அ   வப்   டாரி. கவனி ங்கள் , ெபண்   டாரியாக 
இ ப்ப னால், அ  சைபக்  மா ரியாய் இ க் ற .  வப் , இப்ெபா   அந்த நிறத் ல் எந்த 
ஒ  ப  ம் காணப்படக்  டா ; அ    வ ம்  வப் நிறத் ல் இ க்க ேவண் ம்.  வப்  
எப்ெபா  ம்  ட்ைபேய   க் ற .  வப்  அ  எப்ெபா  ம் ஆபத்ைதக்    க் ம் என்  
நீங்கள்   றலாம்.  வப்  ெவளிச்சம் (Red Light) அைதத்தான்  நமக்  ெதரி க் ற , ஆனால் அ  
எப்ெபா  ம்  ட்பாக ம்  இ க் ற ; அைதத் தாண்  ேபாக ேவண்டாம்.
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எனேவ  வப்  எப்ெபா  ேம அைடயாளமாக ேவதத் ல் ெசால்லப்பட்  க் ற . அந்த 
ராகாப் ேவ , ேவ க்காரர்கைள  வப்   ணி அல்ல  வப்  க ற் னால் இறக்  ட்டாள், அ  
ஒ  அைடயாளமா  ந்த , அ னி த்தம் ேதவன் அவ ைடய  ட்ைட இ ந்   ழாதப க்  
நிற் ம்ப  ெசய்தார.்

இப்ெபா  , கவனி ங்கள் , இங்ேக இந்த  வப்   டாரியான  ெகாண்  வரப்பட்  
எெலயாசார்  ரசன்னத் ல் ெகால்லப்பட ேவண் ம். அவன் தாேம அைத எ த் ,  ளம் கைள ம் 
மற் ம் எல்லாவற்ைற ம்  ட்ெடரிக்க ேவண் ம். ேம ம் அ  மரித் க் ெகாண்  க்ைக ல், 
அவன் தன்  ரைல எ த் , அத ைடய இரத்தத் ல் ேதாய்த் , ஆசரிப் க்  டாரத்ைத ேநாக்  
ெதளிப்பான் , அவன் தன்  ரைல இரத்தத் ல் ேதாய்த் , ஆசரிப் க்  டாரத் க்  எ ராக 
ெதளிப்பான் , இப்ப யாக ஏ  தரம் ெசய்வான் , அ  தாேம ஏ   கங்களில்  அல்ல  ஏ  சைப 
காலங்களில் சைப    இரத்தம்  ெதளிக்கப்ப வைத ம், நியாயத் ர்ப்பான   வப்   டாரி ேமல் 
ைவக்கப்பட்டைத ம்  ட் க் காட்  ற . இரத்தமான  ஏ தரம் ெதளிக்கப்பட்ட : இரத்த 
ப யான , நியாயத் ர்ப்  ெசய்யப்பட்டவரின்  ஸ்தானத் ல்  நின் , பாவ நிவாரணத்ைத ஏ  தரம் 
ெசய் ற .  ன்னர்  வப்   டாரியான  ெந ப் ேல ேபாடப்பட் , சாம்பலாக்கப்பட ேவண் ம்.
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அதன்  ற  இஸ்ரேவல்... ''ேவ   ரித்த க்கான ஜலம்“ என்  அைத அைழப்பார்கள், அைத 
அ  ெசய்த , அங்ேக  வப் க் க  , ஈேசாப்  ெந ப் ல் ேபாடப்பட்  எரிக்கப்பட்ட . அதற்  
அர்த்தம், நீ மானாக்கப்ப தல், பரி த்தமாக்கப்ப தல், பரி த்த ஆ  ன் ஞானஸ்நானம் என் ம் 
  ைப ன்   கங்கள் , ெந ப் ல் ேபாட்  எரிக்கப ம் ேக   கட்ைட,  வப்  க  , ஈேசாப்  
 லமாக ெதரி க்கப்ப  ற .

நீங்கள்  ப க் ம்ேபா , நீங்கள்  ெதாடந்  ப ப் ர்களானால்  இைத அ ந் க் ெகாள்ளலாம். 
ேநரத்ைத கணக் ல் ெகாண் , அைதப் ப ப்ப னி த்தம் ேநரத்ைத அ கமாக எ க்கமாட்ேடன்

எனேவ 1 9 -ம் அ காரம், அ  “ேவ   ரித்த க்கான ஜலம்” என்ற கட்டைளைய 
காண் க் ற , எவனா  ம்  ட்டானைதேயா அல்ல  ேவ  காரியத்ைத ெசய்  ப்பானா ல், 
இந்த  வப்   டாரி ன்  சாம்பல் அவன் ேமல் ைவக்கப்பட்ட  ன் அவன்  ற்றத் க்  
நீங்கலா  ப்பான் . அவன் அ த்தமா  ப்பானா ல்,  ன்னர் இ தாேம அவ க்  ேவ  
 ரித்த க்கான ஜலமா  க் ம். இந்த  வப்   டாரி, ஒ  ெதரிந்ெத க்கப்பட்ட  வப்   டாரி, 
ஒ   ேச த்த  டாரி, அ ன் இரத்தம் அவ க் ம் சைபக் ம் இைடேய நின்ற  என் ம், 
அ  ைடய சாம்பல் அவைன ம் அவ ைடய  ற்றத்ைத ம் ேவ  ரித்  நீங்கலாக் ய  
என்பைத ம் அ ந் க் ெகாள் ம்ப க்  அவர்கள் சந்த    வ ம் அ  ஞாபகார்த்தமாக 
(Memorial) இ ந்த . ஓ, என்ேன,
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அைத நீங்கள்  அ ந் க்ெகாண் ,   ஸ்  இேய  ன்  ேமல் ைவக் ம்ேபா ... எப்ப யாக 
நாம்  ற்றம் ெசய்த ேபா , அந்த  ட் க் க த்தைல ேநாக்  பார்க் ேறாம் ... அங்ேக 
நியாயத் ர்ப் ல் நின்றவர் அவேர, அவ ைடய சரீரத்   ந்த இரத்தமான  ேதாய்க்கப்பட் , 
   ன்    ம், அதற் ம் ேதவ ைடய பரி த்த  டாரத் க்  இைடேய ம் ெதளிக்கப்பட்ட , 
எனேவ மாம்சம் என் ம்  ைரைய   த் ,உலக காரியங்கைள  றம்ேப தள்ளி அவ ைடய 
 ரசன்னத் ற் ள்ளாக வ  றவன்  இரத்தமான  பாவபரிகாரமாக (atonement) ெகா க்கப்பட்ட  
என்பைத அ ந்  ெகாள் றான் : ேவ   ரித்த க்கான ஜலம்.

ேதவன் அவ ைடய இரக்கத் ன்   லமாக, வார்த்ைதயா ய ஜலத் ன்   ட் க் க  த னால் 
நம்ைம க  , ேவ   ரித் , அவ க்காக  ரித்ெத க்கப்பட்ட, அர்பணிக்கப்பட்டப ்  யத்ைத 
  க் ம்ப க் , சைபைய உலக காரியங்களி  ந்   ரித்ெத த்தார். இன்ைறக்  உள்ள 
உலகத் ல்  ஆக் ைனக்   ர்க்கப்படாமல் நடப்ப :
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ஆனப யால்    ஸ்  இேய  க்  உட்பட்டவர்களா  ந் , மாம்சத் ன்ப  நடவாமல், 
ஆனால் வார்த்ைத என் ம் ஜலத் னால்  ரித்ெத க்கப்பட் , பரி த்த ஆ  னால்அ ேஷகம் 
பண்ணப்பட்டவர்க க்  ஆக் ைனத்  ர்ப் ல்ைல. தனிப்பட்ட நபர ்     ட் க்க க் ம் 
சாம்பலான  ெதளிக்கப்பட் , பரி த்த ஆ  னால் ஆக் ைன   ந்  அவன்   பட்டவனாக, 
இன்ைறக்  உள்ள உல ல் நடந் க் ெகாண்  க் றான் . என்ேன அ ைம...  ற்றவாளியா ய, 
அவன்தாேம,  ரதான ஆசாரியனா ய எெலயாசார் ச கத் ற் ம், அங்ேக ெவளிேய 
எல்லா ைடய ச கத் க் ம் ெகாண் வரப்பட ேவண் ம் என்  அ ந்  ந்தான் . அங்ேக 
அவ ைடய ெதாண்ைடயான  ெவட்டப்பட் ; அவ ைடய சரீரமான  ெவண்கல ப  டத் ன்  
ேமல் எரிக்கப்பட ேவண்  இ ந்த .

இைவ யா ம் அவ க்  ெசய்யப்பட ேவண் யதாய் இ ந்த ; அவன் தாேம (ஒ நாடா ல் 
கா  டம்) பரேலாகத் க் ம்  ேலாகத் க் ம் இைடேய  ந்தப்பட்ட இரத்தத் னால்  அவன் 
   க்கப்பட் , இரத்தம் ேதாய்ந்த பாைத ல் ேதவ ைடய  ங்காசனத் க்  ேபாக   ஸ்  
இேய   ள்ள ஒவ்ெவா    வா க் ம் உரிைம அளித்  அ  கதைவ  றந்  ெகா த்த .

ஒவ்ெவா  சைப காலத் ற்ெகன் , ஏ   ைற அைத நீெதளிக்க ேவண் ம். ெமத்ேதா ஸ்ட், 
பாப் ஸ்ட், மற் ம் ஒவ்ெவா  காலத்  ம் ேவ   ரித்த க்காக ெதளிக்கப்பட்ட இரத்தம்  
ேதாய்ந்த பாைத இ ந்த .

இங்ேக  அவர்    வ ...  நாம்  இப்ெபா   அங்ேக  வ ம்ேபா ,  நியாயத் ர்ப்  நிச்சயமாக47
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வ ம். இந்த காைல ல் இன் ம்  இைதச்  ற்  ள்ள காரியங்கைள அ கமாக பார்க்க 
  ம்  ேறாம்,

ஆனால் இங்ேக உள்ள யாத் ராகமத் ற்  இப்ெபா     ப் ேவாம், சரியாக ெசால்லப் 
ேபானால், எண்ணாகமம் 2 1 -ம் அ காரம். இப்ெபா  , நாம் ஒ   ல நி டங்களில் 
  க் ம்ப க் , ெவண்கல சர்ப்பத்ைத   த்  ேபச, இப்ெபா   நம் ைடய பாடப் ெபா  க்  
வ ேவாம், ஏெனனில் நாம்  ரிதப்படேவண் ம்.

இப்ெபா  ,  20-ம் அ காரத் ல், அ  20 -ம் அ காரம் 7 -ம் வசனத்   ந்  என்  நான்  
  வா க் ேறன் . இைத கவனி ங்கள் .

கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக் :

ஓ, நான் இன்ெனா  நி டத்ைத எ த் க் ெகாண் , இங்  உள்ள ேவ   லவற்ைற ப க்க 
  ம்  ேறன்: அப்ப ச் ெசய்வ  நன்றா  க் ம்.  2 0 -ம் அ காரம் 2 -ம் வசனத்   ந்  
 வங் ேவாம்.

@@ஜனங்க க்  தண்ணீர் இல்லா  ந்த ; அப்ெபா   அவர்கள்  ேமாேசக் ம்  
ஆேரா க் ம்   ேராதமாகக்  ட்டங்  னார்கள்.

ஜனங்கள்  ேமாேசேயாேட வாக் வாதம்  பண்ணி (அல்ல  அவேனாேட தர்க்கம்  
பண்ணி  ப்பார்கள்)... எங்கள்  சேகாதரர் கர்த்த ைடய சந்நி  ல்  மாண்டேபா  
நாங்க ம்  மாண்  ேபா  ந்தால்  நலமா  க் ம் , என்றார்கள் .

நாங்க ம் எங்கள்    கங்க ம் இங்ேக சா ம்ப , நீங்கள்  கர்த்தரின்  சைபைய இந்த 
வனாந் ரத் ேல ெகாண்  வந்த  என்ன...

ஆகேவ இந்த ெகட்ட இடத் ல்  எங்கைள ெகாண்  வ ம்ப , நீங்கள்  எங்கைள எ ப்   ந்  
 றப்படப ் பண்ணின  என்ன என்றார்கள் . கவனி ங்கள் ,  ைதப் ம்... இல்லாத இடம். எனேவ, 
நீங்கள்  ஒ  உண்ைமயான   வா யா ம் ேபா  மக்கள்  உங்கேளா  இைணந்  (associate) 
ேபாகமாட்டார்கள். அ  சரிதான் . அ  ஒ   தமான,  ேநாதமான இடமாக இ க்க ேவண் ம். 
சரிதான்,  “அத் மரம் இல்ைல,” ஐக் யம் அவ்வளவாக இல்ைல, யா க் ம் உங்கேளாேட  ட 
எைத ம் ெசய்ய   ப்ப ல்ைல.“அவன் தன்  த் ைய இழந் , ைபத் யக்காரனா  ட்டான் .ஏன், 
நமக்ேகா அங்ேக உலகத் ல் அ ைமயான ேநரம் இ ந்த ”, என்  ெசால்வார்கள் . இப்ெபா   
கவனி ங்கள் .  . . .அத் மரம் (இல்லாத இடம்)...  ராட்ைசெச ... மா ைள ெச ; இங்ேக 
  ப்பதற்  தண்ணீ ம் இல்ைல.

ஓ, எப்ேபற்பட்ட ேநரம். கவனி ங்கள் .  “தண்ணீர் உள்ள ” என்ற டன்  அவர்கள்  
சந்ேதாஷமைடந்தனர். பார்த் ர்களா?  “இங்ேக அவ்வள  சந்ேதாஷமாக இல்ைல என்  நீங்கள்  
 றலாம், ”இங்ேக, நாங்கள்  ெசய் ற ஒேர காரியம் -  ஞா ற்   ழைமகளில் எங்களால்   னிமா 
மற்ற காட் க க்  ேபாக  ய ல்ைல. ேம ம் எங்களால்  பந்   ைளயாட்  ேபாட் கைள 
பார்க்க  ய ல்ைல, நாங்கள்  ஒ  ேநரத் ல் இப்ப ப்பட்ட எல்லா காரியங்கைள ம் ெசய்  
ெகாண்  ந்ேதாம். இ   க ம் ஒ  ெகா தான இடமாக இ க் ற “. இப்ெபா   
கவனி ங்கள் ,அ  அவர்க ைடய அ க்ைகயாக இ ந்த .
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அதற்  ேமல் ேபாகாமல்  நான் இேதா  நிற்ப  நல்ல . இல்ைலயா? ஆஹா, ஆஹா, சரிதான். 
ைபயேன, அவர்கள் நியாயத் ர்ப்ைப ெபற் க் ெகாண்  ந்தார்கள். கவனி ங்கள் . அ  
அவ் தமாகத்தான்  நடக் ம், பா ங்கள் ‚  ல சமயங்களில் அந்த ேசாதைனகள்  நம்ைம 
ேசா க் ம்ப க்  வ  ற . ேதவனிடத் ல்  வ  ற ஒவ்ெவா   ள்ைள ம் ேதவனால்  
 ட் க்கப்ப  றான் . நாம்  ட்ைசக்  நிற்க ல்ைலெயன்றால், நாம் ேதவ ைடய 
 ள்ைளகளா ராமல், ேவ  ன்   ள்ைளகளா  க் ேறாம் .

சேகாதரேன,   ஸ்தவத்ைத   த்  ஏேதா காரியம் இ க் ற . எப்ப ெயனில், ஒ  ம ஷன்  
ம ப  ம்  றக் ம்ேபா , அவைன நிற்கச் ெசய்யக்  ய ஏேதா காரியத்ைத அவ க் ள்ளாக 
அ  ைவக் ற . இப்ெபா  , அவ க் ள்ளாக ஒ  காரியத்ைத ெசய்யக்  ய ஏேதா ஒ  
காரியம் அங்ேக அதற் ள்ளாக இ க் ற . நிச்சயமாக. இப்ெபா  , ஒ  அ ைமயான ேநரத்ைத 
ெபற் க் ெகாள்வதற்காக நான் இங்ேக கர்த்தரிடத் ல்  வர ல்ைல அல்ல  அவன்  றலாம். நான்  
அவைர ேந ப்ப னால் இங்ேக வந்  க் ேறன் . நான் அவ க்  பாரத்ைத (burden) 
 மக் ம்ப க் , அவ க்  உதவ ேவண் ம்.

உல ல் எல்ேலா ம் ெவ ெமன கடந்  ேபாக,
இேய  மட் ம்   ைவைய  மக்க ேவண் மா?
 மப்பதற்  ஒவ்ெவா வ க் ம் ஒ    ைவ உண் 
...எனக் ம் ஒ    ைவ உண் .

அ  சரிதாேன? அப்ப யானால்   ஸ்தவன்  எப்ப  பாடேவண் ம்? அ த்த வரி.
இந்த அர்பணிக்கப்பட்ட   ைவைய நான்  மப்ேபன் ,
மரணம் என்ைன  ரிக் ம் வைரக் ம் (அ  சரிதான்)
அதன்  ன் ஒ   ரீடத்ைத அணிந்  ெகாள்வதற்காக
 ட் ற்  கடந்  ெசல்ேவன் ,
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ஏெனனில் எனக்காக ஒ   ரீடம் ைவக்கப்பட்  க் ற .

ஒ  தங்க  ரீடமான  உங்கள்  தைல ல்  ட்டப்பட ேபாவ ல்ைல, அைதக் காட்  ம் 
ேமலான ஒன்   ட்டப்படப்ேபா ற .

ஒ   ைற, அைத காண ேநரம் காணக்  ய த ணத்ைத ப ல் ெபற்றான் . அவன், “ேதவன் 
தம் ல் அன்     றவர்க க்  ஆயத்தம் பண்ணினைவகைள கண்  காண  ல்ைல, கா  
ேகட்க  ல்ைல, அைவகள்  ம ஷ ைடய இ தயத் ல் ேதான்ற  ல்ைல” என்றான் . எந்த ஒ  
 ரீடேமா, தங்க  ரீடேமா, அ  எனக்  ெபரிதானதாக இல்ைல. அப்ப ப்பட்ட காரியங்கைள 
  த்  நான் கவைலப்ப வ ம் இல்ைல. ஆனால் என் ைடய  ரீடம், அ  ஒ    ய சரீரம், ஒ  
  ய நபர,் அவ ைடய சாய ல்    ட்டப்பட்ட ம், அவேரா   ட   க்கக்   ய மான 
ம ைமயான சரீரத் க்  ஒப்பான சரீரமா  க் ற . அந்த  ரீடம் எனக்  
ேபா மானதா  க் ற .

ெகாஞ்ச நாட்க க்   ன்னர், அங்ேக ெதற் ல் ஒ  வயதான க ப்  நிற மனிதன், ஒ  
காைல ேவைள ல் அவன் இரட் க்கப்பட்டேபா , அைத அவன் ெவளிேய ெசன்  தன் எல்லா 
நண்பர்களிடத்  ம் அைதக்   த்  அ  த்தான் .  “  ஸ்  என்ைன   தைலயாக் னார்” 
என்  அ  த்தான் . வயதான, அந்த அ ைமக ைடய (Slaves)  தலாளி அவனிடத் ல் வந் , 
சாம்ேபா, என்ன இ ?  “  ஸ்  என்ைன   தைலயாக் னார்” என்  நீ   வைத நான் 
ேகள் ப்பட்ேடேன?
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அவன், “ஆமாம்,” என்றான்.

அவன், “என் ைடய அ வலகத் க்      ேநரம் க த்  வா”.

“சாம்ேபா, அ  எந்த அள க்  உண்ைம என்  ெசால் றாய்.”

அவன்,  “எஜமாேன, என்    இ தயத்ேதா ம் நான்  அைத    ேறன் , எப்ப ெயனில் 
  ஸ்  என்ைன பாவத்   ந் ம் , அவமானத்   ந் ம்   தைலயாக் னார், என்றான் ”.

அதற்  அவன்,  “சரி,   ஸ்  உன்ைன   தைலயாக் னார் என்றால், நா ம் இந்த 
காைல ல் ெசன்  அந்த ேபப்பர்களில் ைகெய த்  ேவன் , இந்த   ேசஷத்ைத  ரங் க்க 
நீ ம் அ ைமத்தனத்   ந்     க்கப்பட்டாய்”, என்றான் .

அவன்   ேசஷத்ைத  ரசங் க்க  றப்பட்டான் .   ஸ்  க்காக தன் ைடய ெவள்ைள 
சேகாதரர்கள் அேநகைர சம்பா த்த பல வ டங்க க்   ற  அந்த வயதான அ ைம, மரணப் 
ப க்ைக ல் இ ந்தான் . அவன்  மரித்  ட்டான்  என்  நிைனத் , அவ ைடய ெவள்ைள 
சேகாதரர்கள் அேநகர ்ெவவ்ேவ  இடங்களில் இ ந்  அவைன பார்க்க வந்தார்கள் .     ேநரம் 
அப்ப யாக ப த்  ந்த அவன், இந்த பக்கம்   ம்  அவர்கைள ேநாக் னான். அைத அவன் 
இப்ப யாக  ரிந் ெகாண் ... இன் ம்  நான் கடந்  ேபாக ல்ைலயா, என்றப , இன் ம் நான் 
அங்ேக இல்ைலயா?

“ஓ,சாம்ேபா”, அங்ேக ெசன் ... என்ன பார்த்தாய்? என்றார்கள் .

அவன்,  “ஓ, நான் அங்ேக கதவண்ைட நின்  ெகாண்  ந்ேதன்”, என்றான். ஒ   தன் 
என்னிடத் ல் வந் , இப்ெபா  , சாம்ேபா, நீ மகத்தான பணிைய ெசய்  க் றாய். இங்ேக வந்  
உன் ைடய  ரீடத்ைத ம், உன் ைடய அங் ைய ம், உன் ைடய ஸ்தானத்ைத ம் ெபற் க் 
ெகாள் என்றான்.

அதற்  அவன், “ஓ, என்னிடத் ல்  அங் ைய ம்,  ரீடத்ைத ம்   த்  ேபச ேவண்டாம்”.

நீ என்ன ெசய்ய   ம்  றாய், சாம்ேபா? என்றான்.

அவன்,  “இங்ேக நின்  நான் அவைர பார்க்கட் ம்”, என்றான் . ேம ம் அவன்,  “அவைர 
பார்த் க் ெகாண்  ப்ப  தான் எனக்  என் ம் ேதைவப்ப  ற  ரீடமா  க் ற . என்ைன 
பாவத்   ந் ம், அவமானத்   ந் ம்   தைல ெசய்த அவர்ேமல் என் கண்கைள பத் லட்சம் 
ஆண் கள் ைவத்  ெகாண்ேட இ க்கட் ம்” என்றான் .

ஒவ்ெவா    வா  ன்  உணர் ம் அவ் தமாகத்தான்  இ க் ம் என்  நான் நிைனக் ேறன் . 
ஒ   ரீடத்ைத அணிந் க் ெகாள்ள ேவண் ம் என்  நான்  பரேலாகத் க்  ேபாக   ம்ப ல்ைல. 
ஒ  அங் ைய ம் ெபற் க் ெகாள்ள ேவண் ம் என்  நான்  பரேலாகத் க்  ேபாக 
  ம்ப ல்ைல. நான்  ற்  ம் ைக டப்பட் , அங்ேக உலகத் ல்  இ ந்தேபா  என்ைன 
ேந த் ,    த்  ேம ம் என்ைனக் க  ,   ப் த் , அவ ைடய  ரசன்னத் ல்  என்ைன    
  ஷ் யாக மாற் ன அவைரப் பார்க்க நான் பரேலாகத் க்  ேபாக   ம்  ேறன் . நான் 
ெசன்  காண  ம் வ  அவைரத்தான். நான் அவைரப் பார்க்க   ம்  ேறன் . எந்த ஒன்ைறப் 
பற்  ம் நான் கவைலப்பட ல்ைல, இந்த இடத் ல்  மா ைளச் ெச  இ க் றேதா இல்ைலேயா, 
அ ைமயான ேநரங்கள்  இங்ேக  ைடக் றேதா இல்ைலேயா, இங்ேக பட் னிேயா, என்னதான் 
இங்ேக இ ந்தா ம்,   ஸ்  இேய  ல் உள்ள ேதவ ைடய அன்   ந்  எ  ம் நம்ைம 
 ரிக்க   யா . அ  தாேம இந்த காைல ல் மக்கள்  ெசய் ம் காரியங்கைள ெபா த்  
நியாயத் ர்ப்  இ க் ற  என்  நான்   வா க் ேறன் .
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நிைன ல் ெகாள் ங்கள், நண்பர்கேள, யாேரா ஒ வர ் உங்கள்  ஸ்தானத் ல் நின்றார்கள்  
எனேவ அந்த ஒ  வ  ல் மட் ேம உங்களால் அைத ெபற் க் ெகாள்ள    ம். அவ ைடய 
எல்லா ெபரிதான நியாயத் ர்ப் கைள ம் அவர்ேமல் ைவத் , ேதவன் இவ்வளவாக உலகத்ைத 
அன்   ர்ந்தார்.

அங்ேக ெவளிேய கன்மைல  ன்பாக அவர ்அவர்கைள வ ம்ப  அைழத்தேபா  அங்ேக அந்த 
கன்மைலைய கவனி ங்கள் . அவர்கள்  கன்மைலைய அ த்தேபா , அங்ேக பக்கவாட் ல் ஒ  
 ள  ஏற்பட்ட . இங்ேக ேமாேச ன்  கரத்   ந்த ேகால் (stick) அ  அவ ைடய ேகால் அல்ல; 
அ தாேம ேதவ ைடய ேகால். அ தாேம ேதவ ைடய நியாயத் ர்ப் ன்  ேகாலா  ந்த .
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அவன் அந்த ேகாைல ைவத்  எப்ப யாக இஸ்ரேவைல நியாயந் ர்த்தான்  என்  கவனி ங்கள் . 
அவன் அங்ேக ெவளிேய வந் , ேமாேச அந்த ேகாைல நீட்ட, அப்ெபா   ேபன்கள்  வந்த . 
ம ப  ம் அவன் ேகாைல நீட் னான் , ெகாப் ளங்கள்  வந்த . அந்த நியாயத் ர்ப் ன்  ேகாைல 
ெகாண்  நியாயத் ர்ப்  எ ப் ன்  ேமல் ெகாட்டப்பட்ட . ேதவ ைடய நியாயத் ர்ப்பான  அந்த 
ேகா ல் இ ந்த .

அந்த நியாயத் ர்ப்ைப கவனி ங்கள் , தண்ணீர் பஞ்சமான  அந்த கன்மைலைய அ த்தேபா , 
அந்த கன்மைல ல்  ள  ஏற்பட்ட , அந்த கன்மைல   ஸ்  இேய ேவ. நீங்கள்  நிற்க 
ேவண் ய ம், நீங்கள்  ெபற ேவண் ய மான எல்லா நியாயத் ர்ப் க ம், இந்த காைல 
ேவைள ல் இங்  உள்ள ஒவ்ெவா    வா  ம், நீங்கள்  ெபற ேவண் ய எல்லா 
நியாயத் ர்ப் க ம், எல்லா ஆக் ைனத்  ர்ப் க ம், ேம ம் எல்லா  ழ்ப யாைம ம், நீங்கள்  
ெசய்த எல்லா   ம்பத்தகாத காரியங்க ம், ேதவன் அைவெயல்லாவற்ைற ம்  அன் னால் 
அவ ைடய  மாரனா ய   ஸ்  இேய  ன்  ேமல் ெகாட் னார.்

கன்மைலயான  அ க்கப்பட்ட  ேபால, அவ ம்  லா ல்   த்தப்பட்டார.்

அந்த கன்மைல   ந்  தண்ணீர்  றப்பட்  வந்த . எனேவ தாகத் னால் மரித் க் 
ெகாண்  ந்த, அ  ல் இ ந்த ஒ  ஜனக் ட்ட மக்கள்   ைழத்தார்கள் , காரணம் ேமாேச ன்  
நியாயத் ர்ப் ன்  ேகாலான  அல்ல  ேமாேச ன்  கரத்   ந்த ேதவ ைடய நியாயத் ர்ப் ன்  
ேகால், கன்மைல ன்  பக்கவாட்   ந் , மரித் க் ெகாண்  ந்த ஜனத் க்   வைன ெகாண்  
வந்த .
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இப்ெபா  , இந்த காைல ல்  என்ன ஒ  அ ைமயான நிைறேவ தலா  க் ற : ேதவன் 
உலகத்ைத அன்   ர்ந்  ேதவனற்றவர்க ம், ேந க்கப்படாதவர்க ம், ேவ  எங் ம் அவரில் 
  வாசமா ள்ள எவ ம் அ ந்  ேபாகாதப க்  தன் ைடய ஒேர ேபறான  மாரைன தந்தார்.

நான் ஒ  பா யாக மரித்  இ க்கேவண் ம். நீங்க ம் ஒ  பா யாக மரித்  இ க்க 
ேவண் ம். நாம் பரேலாகத் க்  த  யானவர்கள்  ைடயா . நம்ைம த  ப்ப த் க் 
ெகாள்வதற்  நாம் ெசய்யக்  ய காரியம் எ  ம் இல்ைல. கவனி ங்கள்  நாம் எப்ப யாக 
அவைர நடத் ேனாம் என் .இந்த காைல ல் நீங்கள்  உங்கைளக்    த்  ெகாஞ்சம்  ட 
ெவட்கப்பட ல்ைலயா? நான் ெவட்கப்ப  ேறன் . நாம் அவைர நடத் ன தானம், இ ப்  ம், 
ேதவன் என் ைடய எல்லா பாவத்ைத ம்  எ த் , அைவகைள அவ ைடய  மாரனின் ேமல் 
ைவத்தார். அங்ேக நியாயத் ர்ப்பான ; அவ ைடய  லா ன் பக்கத்ைத இரண்டாக  ளந்த , 
தைல ன்  ேமல் இ ந்த  ரீடத்ைத ெவளிேய தள்ளிய , ேம ம் கண்ணீ ம், எச்  ம், எல்லாம் 
அவ ைடய ஓரத் ல் ஓ க் ெகாண்  ந்த . நீ ம், நா ம் நியாயத் ர்ப் ல் நிற்காதப க் , அவர ்
 ரயத்ைத ெச த் னார.்

அந்த   ய பாடைல நான் நிைனக் ேறன் ,53
ஓ, என்ன  ைலேயறப் ெபற்ற அன்ைப  தாவானவர்,
  ந்  ேபான ஆதா ன்  சந்த க்  ெகாண்  ந்தார.்
தன் ைடய ஒேரேபரான  மாரைன பா க க்  உட்ப த் ,
அவ ைடய   ைப னால் நம்ைம  ட்ெட த்தார்.
பார்த் க் ெகாண்  ந்தார,் அவர ்கல்வாரி மைலேமல்
ெதாங் க் ெகாண்  ப்பைத, ெகா ய ேவதைன ல்
பா பட்  ெகாண்  ப்பைத,
ஏ , ஏ   தாேவ ஏன் என்ைன ைக ட் ர?் என் 
சத்த  வைத.

  யத் ல் ைக டப்பட்டவராக ம், மரணத் ல் ைக டப்பட்டவராக ம், ேதவ ைடய எல்லா 
ேகாபாக் ைன ம் அவர ் ேமல் ெகாட்டப்பட் . நம் ைடய நியாயத் ர்ப்ைப அவர ் ஏற் க் 
ெகாண்டார.் ேதவனா ய அவர,் நம் ைடய நியாயத் ர்ப்ைப ஏற் க் ெகாண் , அப்பால் உள்ள 
ெதாைல ர இடத் ற்   மந்  ெசன்றார;் ேதவ ைடய நியாயத் ர்ப்பான  அவைர 
ஆக் ைனக் ள்ளாக  ர்த்த , சாபத்ைத அவர்ேமல் ேபாட்ட , அங்ேக அவர ் நம் ைடய 
பாவங்கைள ஏற் க் ெகாண்டார.் நம்ைம நீ மானாக் ம்ப க்    ம்ப ம் ஈஸ்டர ் காைல ல்  
உ ர்த்ெத ந் , உலகத் ல்  காணாமல்ேபான ஒவ்ெவா  பா ைய ம் இரட் ப்பதற்காக 
இப்ெபா   பரி த்த ஆ  என் ம் நபராக இ க் றார.்

நாம் ெஜபம் ெசய்ேவாமாக.
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பரேலாகப்  தாேவ, அைத நான்  நிைனக்ைக ல் , என் ைடய இ தயம் பரவசமைட ற . 
ேதவேன, உமக்  ேசைவ ெசய் ம்ப க் , என் ைடய  ந்ைத ம் ேதவ க்   ரிய ல்லாத 
ஒவ்ெவா  காரியங்கைள ம்  ட்    ம்பட் ம். இங்  க் ம் ஒவ்ெவா  நப க் ம் இேத 
 லாக் யத்ைத தந்த  ம்.இந்த காைல ல் இங் ள்ளவர்கள்  அசலான   ஸ்தவர்களாக 
இ ந்தேபா  உணர்ந்த  ேபால இப்ெபா   உணர ல்ைல, அதேனா   ட அவர்கள் ஒ  
 தமாக  ைளயா னார்கள் , ேம ம் ஓ, அ ல் ஏேதா  ேச த்த காரியம் இ க் ற  என்ற 
எண்ணம் மட் ம் அவர்க க்  இ ந்த , ஆனால் இ ப்  ம்,இன் மாக அவர்கள்  தங்கள்  
  யத்ைத உமக்  ஒப் க் ெகா க்காமல்  இ க் றார்கள் .
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கர்த்தாேவ இப்ெபா ேத, இந்த மணிேவைள ல், அவர்கள் தங்கைள வார்த்ைத ன்   லம் 
உம் டத் ல்  ஒப் க்ெகா க்க ெசய்  ம்.   வாசமான  ேகட்ப னால் (hearing), ேதவ ைடய 
வார்த்ைதைய ேகட்ப னால் வ  றதா  க் ற . இப்ெபா   அவர்க ைடய நியாயத் ர்ப்ைப 
  ஸ்  ஏற் க் ெகாண்டார் என்  அவர்கள் அ ந்  க் றார்கள், அவர்கள் ெசய்ய 
ேவண் யெதல்லாம்,  “ேதவேன, பா யா ய என்ேமல் இரக்கமா  ம்” என்     தங்கள்  
பாவங்கைள இப்ெபா ேத அ க்ைக ெசய்ய ேவண் ம், அவர்கள் ெவ ப் ணர்ச் ைய 
உைடயவர்களா  ந்தா ம், அல்ல   ய நலக்காரர்களா  ந்தா ம் , தவறான காரியங்கைள 
ெசய்  ந்தா ம் நீர ்அவர்கள் ஒவ்ெவா வைர ம் தாழ்ைமேயா ம், இனிைமேயா ம் மன்னி ம் 
 தாேவ. அவர்கள் எப்ப ப்பட்ட பாவம் ெசய்  ந்தா ம், அவர்கைள இம்மணி ேவைள ல் 
மன்னித்த  ம்,

இந்நாள்  தற்ெகாண்  அவர்கள் தங்க ைடய நம் க்ைகைய ம்,   வாசத்ைத ம்நீர் என்ன 
    க்  ேரா சரியாக அ ன்  தாக ைவக்கட் ம், எப்ப ெயனில்; ேயா வா, காேலைப ேபால் 
நாங்க ம் என்றாவ  ஒ நாள் சாவாைம (immortality) என் ம் ேதசத்ைத  தந்தரித் க் 
ெகாள்ளட் ம். இைத உம் ைடய  மாரன்  லமாக அளித்  ம்.

இப்ெபா   நாம் நம் ைடய தைலகைள தாழ்த்  இ க் ம்ேபா , இ தாேம உனக் ம், 
எனக் ம், ேதவ க் ம் இைடேய உள்ள ஒ    ய இரக ய ெதாடர்பாக இ க் ற .
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அ ைம, ஒவ்ெவா  தைல ம் வணங்   க்ைக ல் , ஒவ்ெவா  கண் ம்     க்ைக ல் , 
யாராவ  உங்கள்  கரத்ைத உயர்த் , ' ல் , என்ைன நிைன   ம்“, என்    ங்கள். கர்த்தர் 
உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக சேகாதரேன. கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக, சேகாதரிேய. 
சேகாதரேன கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக.

ஓ,ேதவேன, இந்த காைல ல்  ேழ எங்கைள ேநாக் ப்பா ம். அந்த பரிதாபமான 
 ள்ைளகளின்  கரங்கைள ேநாக் ப்பா ம். அவர்கள் உம்ைம ேந க் றார்கள் ; நாங்கள்  
எல்ேலா ம் ஆதா ன்   ள்ைளகளா  க் ேறாம். வாழ்க்ைக என்ப  ஒ   ல ேம ம்   மான 
காரியங்கைள (ups and Downs) ெகாண்ட  என்பைத அவர்கள் உணர்ந்  க் றார்கள் ... 
கர்த்தாேவ, ஆனா ம்  இப்ெபா   அவர்கள்  இேய ைவ ஏற் க் ெகாள்ள ேவண் ம் என்  
இ க் றார்கள் . அைத அவர்கள் தங்கள்  இ தயத் ன்  ஆழத்   ந்  ெசய்ய   ம்  றார்கள். 
அவர்கள் இனிேமல் எந்த காரியத் ன்    ம் சார்ந்  க்க   ம்ப ல்ைல, ஆனால் உம் ைடய 
வார்த்ைத ன்  ேமல் சார்ந்  க் றார்கள் , ஏெனனில் “என் வார்த்ைதைய ேகட் , என்ைன 
அ ப் னவைர   வா க் றவ க்  நித் ய  வ ண் ” என்  நீர ்    க்  ர.்

அவர்கைள இப்ெபா   இரட்  ம், அேநக கரங்கள்  உயர்த்தப்பட்  க் ற , அவர்கள் 
எல்லா ைடய  ற்றங்கைள ம் எ த் ப் ேபா ம். இந்நாள்  தற்ெகாண் , அவர்கள் தங்கைள 
இப்ெபா     யவர்களாய் உமக்  அர்பணித் க் ெகாள்ளட் ம். எல்லாவற்ைற ம் நீர ்
அ ந்  க்  ர.் இ தயத் ன்  இரக யங்கைள ம் நீர ்அ ந்  க்  ர;் இப்ெபா   இங் ள்ள 
ஒவ்ெவா  நப ம் உமக்  ெகா த்த வாக்ைக (vows)   ப் த் க் ெகாள் ம்ப  நான் 
ெஜ க் ேறன் .

ேம ம்,  தாேவ, உம் ைடய தாழ்ைம ள்ள ஊ யக்கார ம், உம் ைடய மக்கேளா  நீர ்
என்ைன பங் ெகாள்ள ெசய்த ஆ ர்வாதங்க க்  த   ல்லாதவ மான நான், உம் டத் ல்  
மன்னிப்  ேகட் க்ெகாள் ேறன் , ஏெனனில் என் ைடய   யத் ல் அேநக, அேநக தவ கைள 
ெசய்  க் ேறன் .  தாேவ, இப்ெபா  , உம் டத் ல் நான் ேகட்  ெகாள்வ , உம் ைடய 
 த்தத் க்   ேராதமாக நான் நிைனத்த ஒவ்ெவான்ைற ம்  றம்ேப தள்ளி, இக்காைல ல் 
ம ப  ம்   தாக ஊ யகளத் ல் ேபாக  வங் , உம்ேமா   ட தனி ஒ வனாக நடக் ம்ேபா , 
ேதவேன,

நீர ் எனக்  உத ெசய் , என்ைன வ  நடத்தேவண் ம்  என்  உம் டத் ல்  ெஜ க் ேறன் . 
கர்த்தாேவ; உமக் ம், உம் ைடய ஊ யத் ற் ம் என்ைனேய அர்பணிக் ேறன் , அ னி த்தம் 
உம் ைடய ஊ யக்காரனின்    யத்   ந்  நீர ்ம ைமைய ெபற் க் ெகாள் ம்,கர்த்தாேவ. 
எனக்  இன் ம் எவ்வள  காலம்  டப்பட்  ந்தா ம், அ  உம் ைடய ம ைமக்காக 
இ க்கட் ம்.  தாேவ, என் ைடய எல்லா தவ கைள ம் என் ைடய எல்லா பாவங்கைள ம், 
என் ைடய எல்லா  ைழகைள ம் மன்னி ம்.

இந்த காைல ல் இந்த மக்க ைடய பாவங்க க்காக ம்,  ைழக க்காக ம்  ட நான் 
ெஜ க் ேறன் . இன்ைறக்  ேதவ ைடய  ட் ல் நாங்கள்  உமக்  வாக்  ெகா த்  க் ம் இந்த 
நாைள  நாங்கள்  நிைனக்கட் ம்.  இேய  ன்  ேநச  நாமத் ல்  இைத  ேகட் க்  ெகாள் ேறாம்.
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ஆெமன் .

நான் பாட   ம்  ற ஒ    ய பாடல் என்னிடத் ல்  இ க் ற , உங்களால்     மானால்  
என்ேனா   ட ேசர்ந்  நீங்கள்  எல்ேலா ம் பா ங்கள் . அைத அேநகர ்ஞாபகம் ைவத்  க்கலாம்: 
“நான் பா க க்  ஊடாக ெதாடந்  ேபாய்க் ெகாண்  க் ேறன் ”. அந்த பாடைல நீங்கள்  
ேகட்  க்  ர்களா, சரி, இைச வா க்கப்பட ல்ைல என்றா ம் நம்மால்    மானால் 
நாெமல்லா ம் ேசர்ந்  பா ேவாம்.
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நான் பா க க்  ஊடாக ெதாடர்ந் 
ேபாய்க் ெகாண்  க் ேறன் ,
ஆம், நான் பா க க்  ஊடாக ெதாடர்ந் 
ேபாய்க் ெகாண்  க் ேறன் ,
நான் அைத ெப வதற்கான  ரயத்ைத ெச த் ேவன் ,
மற்றவர்கள் என்ன ெசய்தா ம்;
அற்பமாய் எண்ணப்பட்ட ேதவ ைடய ெகாஞ்ச ஜனங்கள்
ேபா ம் வ ைய எ த் க் ெகாள்ேவன் .
நான் ேபாகத்  வங்   க் ேறன் ... ஊடாக,
இேய ேவ, நான் பா க க்  ஊடாக ெதாடர்ந் 
ேபாய்க் ெகாண்  க் ேறன் .

“ேதவேன, இேதா என் கரத்ைதப் பா ம் நான்  நிச்சயமாகேவ அைத    ேறன் . உம் ைடய 
  ைப னால் நான் அதன் ஊடாக ெசல்ேவன்”? என்  எத்தைன ேபர ் உண்ைமயாகேவ 
    ர்கள். ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. நீங்கள்  
உங்கள்  இ தயத்   ந்  அைத     ர்கள் என்  நான்  அ ந்  க் ேறன் . இப்ெபா  , 
ஒவ்ெவா     காரியத்ைத ம்  றம்ேப தள்ளி, இன்  தல், ேதவேன, “நீர ்எனக்  ஒ   ேச த்த 
காரியத்ைத ெகா க்க ேவண் ம்... என்   ற ேவண்டாம், ேதவேன, நான்  ெசய் ற ஒேர காரியம், 
உம் ைடய வார்த்ைதைய மட் ம் எ த் க் ெகாண்  நான்  வ  ேறன் . ேதவேன, இேதா இங்ேக 
நான் இ க் ேறன் . நான் உம்ேமா   ட ெதாடர்ந்  ெசல்ேவன் .

கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக.

இப்ெபா  , நாம் அ த்த காரியத் ற்  ேபாவதற்   ன், நமக்  இப்ெபா  ... என்  
நிைனக் ேறன் . உங்கள்  சரீரத் ல்  யா ப்பட்  க் ற எவேர ம் இங்ேக ெஜ த் க் ெகாள்ள 
  ம்   ர்களா? ெஜ த் க் ெகாள்ள   ம்  றவர்கள் உங்கள்  கரங்கள்  உயர்த்தப்ப வைத 
நான் பார்க்கட் ம். அ   க ம் அ ைம. அைத நாம் ெசய்வதற்   ன், அைத நான் 
மறந்  ட்ேடன் , நான்   வா க் ேறன்  இப்ெபா   அவர்கள்... ஞா   பள்ளி அ  ப்  
ஏேத ம் இ க் றதா, அைதப் பற் ய அ  ப்ைப நீங்கள்  ெசய் ர்களா?
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சரிதான். அ த்  ெசய்யப்பட ேவண் ய காரியம், அ  ஞா   பள்ளி காணிக்ைக என்  நான் 
  வா க் ேறன் . அைத நான் மறந்  ட்ேடன் .  ப்பர்கள்  ன்னதாக வ  ர்களா? ெடட் , 
 யாேனா வா க்க வா ங்கள் , உங்களால்    ந்தால் வா ங்கள் . இப்ெபா    ப்பர்கள் ஞா   
பள்ளி காணிக்ைகக்காக  ன்னதாக வரட் ம். அதன்  ற  இன் ம் ெகாஞ்சம் ேநரத் ல்  நாம் 
 கமளிக் ம் ஆராதைனக்  ெசல்ேவாம். இப்ெபா   நாம் சற்  நம் ைடய தைலகைள 
தாழ்த் ேவாமாக.

எங்கள்  இரக்க ள்ள, பரேலாகப்  தாேவ, வார்த்ைத ல் நீர ் எங்க க்  கற் த்  க்  ர,் 
“ேதவன் ஒ வ க்  ெகா த்த ஆ ர்வாதத்   ந்  ஒவ்ெவா வ ம் ெகாண்  வரக்கடவன் , 
எப்ப ெயனில் வாரத் ன்   தலாம் நாளில் நாம் ஒன்     வ ம்ேபா  நம் ைடய 
தசமபாகங்கைள ம், காணிக்ைககைள ம் உம் ைடய  ட் ற்  நாங்கள்  
ெகாண் வரக்கடேவாம்”. இப்ப ப்பட்ட எளிய வ  ல், இந்த  தானத் ல் உம்ைம ஆரா க்கப் 
ெபற்ற  லாக் யத் ற்காக உமக்  நன்  ெதரி த் க் ெகாள் ேறாம்.எனேவ அதற்காக நாங்கள்  
நன்  ள்ளவர்களா  க் ேறாம்,  தாேவ. இந்த காைல ல் நாங்கள்  நன்  ள்ள 
இ தயங்கேளா  உமக்  ெகா க்க வந்  க் ேறாம்.

தங்க க்  ெகா க்கப்பட்ட   ந்  ெகா க் ற எல்ேலாைர ம் ஆ ர்வ  ம் . 
ெகா ப்பதற்காக இப்ப ப்பட்ட இயற்ைகயான ஆ ர்வாதங்கள் இல்லாதவைர ம் நீர ்ஆ ர்வ  ம். 
உம் ைடய பணி ைடக்காரர்களா ய இவர்க க்  அபரி தமான, அ கப்ப யான 
இயற்ைகயான ஆ ர்வாதங்கைள ெகா க் ம்ப க்  நாங்கள்  ெஜ க் ேறாம். அ தாேம சரியான 
காரியத் ற்காக ெசல டப்ப ம்ப க் , அைத சரியான வ  ல் கண்காணிக்க எங்க க்  
உத  ெசய் ம். இைத உம் ைடய  மாரனா ய   ஸ்  ன்  நாமத் ல் ேகட் ேறாம். ஆெமன். 
அ  சரிேய.
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