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ஒளிப்ப   ெசய் றவர்கள் உங்களால்   மானால்  தய  ெசய்  ப   ெசய்வைத சற்  
நி த் மா  ேகட் க் ெகாள் ேறன் .
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காைல வணக்கம் நண்பர்கேள .  நீங்கள்  எல்ேலா ம் நன்றாக இ க்  ர்கள்  என்  
நம்  ேறன் .  (ேடப் ல் ெவற் டம்). பாடகேர, நாம் வழக்கமாக பா ம் “அவர்கைள உள்ேள 
ெகாண்  வா ங்கள்'' என்ற  ர ஷ்ைடக்கான பாடைல பா ங்கள். எல்ேலா மாக ேசர்ந்  ”   
 ள்ைளகைள ெகாண்  வா ங்கள் “ என்ற பாடைல பா ங்கள் .

ெகாண்  வா ங்கள், உள்ேள ெகாண்  வா ங்கள்
பாவத் ன்  நிைல   ந்  ெகாண்  வா ங்கள்
ெகாண்  வா ங்கள், உள்ேள ெகாண்  வா ங்கள்
    ள்ைளகைள இேய  டம் ெகாண்  வா ங்கள்

ஆெமன் . ஒ    ய  ழந்ைத டம் ஏேதா ஒ  இனிைமயான காரியம் இ க் றதாக நீங்கள்  
நிைனக்க ல்ைலயா? (சைபயார ்ஆெமன்  என் ன்றனர்) அந்த   ய  ள்ைள ன்   ரகாசமான 
கண்கள் என்ைன ேநாக் ப் பார்க் ம் ேபா ; அ ல்  க ம் இனிைமயான, அவர்கைளப் பற் ய 
உண்ைமயான காரியம் ஒன்  இ க் றைதக் காண் ேறன் . அவர்கள் இந்த உலகத் ன்  
காரியங்கைள   த்  ஒன் ம் அ யாத கபடற்றவர்கள், ேதவன் அவர்கைள அவ் தமாகேவ 
தந் ள்ளார். ேம ம், இந்த     ள்ைளகள், அந்த  ட் ல்  இ க் ம் மக்கைள இைணக்கக்    ய 
அள ற்  அவர்களிடம் ஏேதா ஒன்  இ க் ற  என்  நாம் அ ந்  க் ேறாம். அ  ஒ  
 ள்ைள ன்  இைணக் ம் தன்ைமயா ம்.

இப்ெபா   இந்த   வர்கைள   த் ம் மற்ற காரியங்கைளக்   த் ம் ேப வதற்  நமக்  
இன் ம் சற்  அ க ேநரம் இ ந்தால் நலமா  க் ம். ஆனால் நமக்  ேநரம்  ைடக்க அ கம் 
 ரயாசப்ப  ேறாம். ஆகேவ நாம் இப்ெபா   வார்த்ைதக்  ேநர யாகச் ெசல்ல 
ேவண் யதா  க் ற . ஒ ப்ப   ெசய் றவர்கள் இந்த காைல ெசய் ைய ப   ெசய்ய 
  ம் னால் அவர்கள் ப   ெசய்யலாம். ேதவன் தாேம ஒவ்ெவா வைர ம் அபரி தமாக 
ஆ ர்வ ப்பாராக.
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இப்ெபா  , இன்ைறய  னத் ேல நாம் ேதவ ைடய வார்த்ைதைய வா ப்பைதப் ேபான்  
 றந்த காரியம் ஒன் ம் இல்ைல என்  நான்  நிைனக் ேறன் . ஆகேவ ேதவ ைடய வார்த்ைத 
எல்லா   களி ம் வா க்கப்பட்டால்  நலமா  க் ம்.

இந்த காைல ேவைள ேல, ஒவ்ெவா வ ம், உங்களால்   மானால்,     ள்ைளக ம் 
அவர்க ைடய ஞா   பள்ளி அைற   ந்  வ ம்ெபா    ட, பயபக் ேயா  இ க் ம்ப  
ேகட் க் ெகாள் ேறன் . ேதவன் இந்த சைபக்ெகன்  ேநற்  இர ேல எனக் க் ெகா த்த 
ெசய் ைய நான் அவ ைடய உத ேயா   ரசங் க்க  யற் க் ம் ேபா  நீங்கள்  
ஒவ்ெவா வ ம் அைம யாய் அமர்ந்  ேகட் ர்களாக.

இப்ெபா  , நாம் வா க்க ேவண் ய ேவத வசனம் ேயாேவல் 2  ஆம் அ காரம் மற் ம் 
அப்ேபாஸ்தலர் நடப கள்  2 ஆம் அ காரத்  ம் இ க் ற . ேயாேவல் 2 ஆம் அ காரம் 28 ஆம் 
வசனத்  ம் மற் ம் அப்ேபாஸ்தலர் 2 ஆம் அ காரம் 15 ஆம் வசனத்   ந் ம்  நாம் ெதாடர்ந்  
வா க்கலாம். அப்ேபாஸ்தலர் 2  ஆம் அ காரத் ல்  நடந்தைவகைளக்   த்  இந்த  ர்க்கதரி , 
 ன்மாரிைய ம்  ன்மாரிைய ம் வ  க்கப் பண் வார் என்  ேயாேவல் 2 ஆம் அ காரத் ேல 
 ன்னதாகேவ   ன   யப்பாய் இல்ைலயா? அைத ேயாேவல் இேத அ காரத் ல்  தான் 
    க் றார.் இப்ெபா   நாம் அப்ேபாஸ்தலர் நடப கள்  2  ஆம் அ காரம் 15 ஆம் வசனம் 
ெதாடங்   ல வசனங்கைள வா க்கலாம்:

நீங்கள்  நிைனக் றப  இவர்கள் ெவ  ெகாண்டவர்களல்ல, ெபா     ந்   ன்றாம் மணி 
ேவைளயா  க் றேத.

 ர்க்கதரி யா ய ேயாேவ னால் உைரக்கப்பட்ட ப ேய இ  நடந்ேத  ற .

கைட  நாட்களில்  நான் மாம்சமான யாவர் ேம ம் என் ஆ ைய ஊற் ேவன் , 
அப்ெபா   உங்கள்   மார ம் உங்கள்   மாரத் க ம்  ர்க்கதரிசனஞ்  
ெசால் வார்கள். உங்கள்  வா பர் தரிசனங்கைள அைடவார்கள்  உங்கள்   ப்பர ்
ெசாப்பனங்கைளக் காண்பார்கள்;

என் ைடய ஊ யக்காரர ் ேம ம், என் ைடய ஊ யக்காரிகள்  ேம ம் 
அந்நாட்களில் என் ஆ ைய ஊற் ேவன் , அப்ெபா   அவர்கள்  ர்க்கதரிசனஞ்  
ெசால் வார்கள்.

அல்லாம ம் உயர வானத் ேல அற் தங்கைள ம், தாழ    ேல இரத்தம், 
அக் னி,  ைகக்காடா ய அ சயங்கைள ம் காட் ேவன்

கர்த்த ைடய ெபரி ம்  ரகாச மான நாள் வ  ன்ேன  ரியன்  இ ளாக ம், 
சந் ரன்  இரத்தமாக ம் மா ம்.
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அப்ெபா   கர்த்த ைடய நாமத்ைதத் ெதா   ெகாள்  றவெனவேனா அவன் 
இரட் க்கப்ப வான்  என்  ேதவன் உைரத்  க் றார.்

நாம் ெஜபத் ற்காக சற்  தைலகைள தாழ்த்தலாம். எங்கள்  இரக்க ள்ள பரேலாகப்  தாேவ, 
இந்த காைல ேவைள ேல இந்த கட் டத் ல்  ஒ  ெபரிய  ைர  ரித்த  ேபால், ஒவ்ெவா  
தைல ம்    ன்     ைய ேநாக்  தாழ்த் க் ெகாண்  க் ற . இேதா நாங்கள்  
தாழ்ைமேயா  எங்கள்  இ தயத்ைத ம் எங்கள்  தைலைய ம் உம் ைடய ச கத் ல் 
தாழ்த்  ேறாம். பரேலாகப்  தாேவ பரி த்த ஆ யானவர் தாேம இப்ெபா   வந்  இந்த 
வார்த்ைதக் ள்ளாகச் ெசன் , யாெரல்லாம் தங்க ைடய இ தயத் ேல வார்த்ைதக்ெகன்  
இடத்ைதக் ெகாண்  க் றார்கேளா அவர்கள் எல்ேலா க் ம் நீர ் அைத அளிக் ம் ப  
ெஜ க் ேறாம். அ  தாேம  றத்தைனயாக பலனளிப்பதாக.
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ஆண்டவேர, இேதா நாங்கள்  ெஜ க் ேறாம், இன்  அ  வா கள்  தாேம   வா களாக 
மா வார்களாக. மற் ம்  ரயாணத் ேல  டாய்த் ப் ேபான   ஸ்தவர்கள்   ய நம் க்ைகைய 
ெபற் க் ெகாள்வார்களாக. பரி த்தவான்கள் உற்சாகமைடவார்களாக.  யா யஸ்தர்கள் 
 கமைடவார்களாக.  தாேவ நீர ்ேப ம் நாங்கள்  இப்ெபா   உம் ைடய வார்த்ைதையச்  ற்  
ஐக் யம் ெகாள்ேவாமாக. இைத நாங்கள்  ேதவ ைடய ேநச  மாரனா ய இேய    ஸ்  ன்  
நாமத் ேல ேகட் ேறாம். ஆெமன் .

இந்த காைல ேவைள ேல, நாம் ஒ  தைலப்ைபக் ெகா க்க ேவண் ம் என்றால் , “காலத் ன்  
சந் ப் ” என்பேத. இ ேவ நான் சைபக்  ெகா க்க இ க் ம் என் ைடய ெசய்  ன்  ெபா ள். 
கடந்  ேபான நாட்களிேல, காலங்கள் அத ைடய    க்  வந்தைடந்தெபா ெதல்லாம், அ  
ஒ  சந் ப் ற்  வந்தைடந்தைதப் பார்க் ேறாம். ெந ஞ்சாைலகளிேல சந் ப் கள்  
இ க் ன்றன. மற் ம் நாம் பயணம் ெசய் ம் இந்த உலகத் ன்  சாைலகளிேல ம்  சந் ப் கள்  
இ க் ன்றன. அேதேபால் தான் நாம் ம ைமக்   ரயாணம் ெசய் ம் அந்த மகத்தான பைழய 
ெப வ   ம் சந் ப் கள்  இ க் ன்ற .
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இப்ெபா  , சர்வ வல்லைமைய (Omnipotence)   த்  ேபச ேவண் ெமன்றால்; 
எப்ெபா  ேம இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தம் (miraculous) அவ யமா  க் ற . சர்வ 
வல்லைம என்ப  சர்வ சக் யா  க் ற . அந்த சர்வ வல்லைமைய நி பனப்ப த்த 
இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தம் அவ யமா  க் ற . இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தத் னால்  
மாத் ரேம அைதச ் ெசய்ய    ம். வார்த்ைதைய ேபா ப்ப   க அ ைமயான  தான், 
ஏெனனில்   வாசமான  ேதவ ைடய வார்த்ைதைய ேகட்ப னாேல வ ம். ஆனால் சர்வ 
வல்லைமயான  இன் ம்   த்  அரசா  ற  என்பைத இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தத்ைதக் 
ெகாண் தான்  நாம் நி பனப த்த    ம். அந்த இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தத்ைத தான் நாம் 
ெகாண்  க்க ேவண் ம்.

ேம ம், இ வைர இந்த உலகம் அ யாத அள ற்  சைபயான  சர்வ வல்லைம ன்  
மகத் வத்ைத நி  க்கக்  ய த ணத் ல் இ க் ற  என்    வா க் ேறன் .  ல காலமாக 
நான் ேவதாகமத் ேல ஆராய்ந்  பார்த்த ேபா , நான் ஏ  மகத்தான சந் ப் கைள ேதவ ைடய 
வார்த்ைத ேல கண்  க் ேறன் . ஏ  என்ப  ேதவ ைடய   ைமயான எண்ணா ம். அவர ்
ஏ ேல   ைமயா றார். ஆ  நாள் அவர ்ேவைல ெசய்  ஏழாம் நாளிேல ஓய்ந்தார். ஆறா ரம் 
ஆண் களாக உலகத் ன்  ஆ ைக ல் சைப பா ப  ற . (சைபயான  பா ப ம்) அதன்  ன் 
ஏழாவ  ஆ ரவ ட அரசாட் . ேவதாகமத்  ள்ள இந்த கணக் கெளல்லாம் 
பரி ரணமா  க் ற .
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ேம ம் ேதவன் எப்ெபா  ேம   த்த ேநரத் ல்  காரியங்கைள ெசய் றவராய் இ க் றார.் 
 ல ேநரங்களில் நாம் தான் சற்  கால தாமதமாக்  ேறாம் . அல்ல  சற்  ேவ   தமாக 
ேயா க் ேறாம். ஆனால் அைவக ம் ஒ  ேநாக்கத் ற்காகேவ ெசய்யப்ப  ற . ஆனால் ேதவன் 
எப்ெபா  ேம தன் ைடய ெசய் ேயாேட அவர ்  த்த ேநரத் ல் வ  றவராய் இ க் றார.்

ஆகேவ நாம் இன்ைறக்  சந் த்  வ  ற இந்த மகத்தான காரியங்கைள, சைபயான  
அ ந் ,  ரிந்  ெகாள்ள ேவண் யதா  க் ற  என   வா க் ேறன் . இைவ எல்லாம்  எைதக் 
  த்த  என்  நாம் ேதவ ைடய வார்த்ைத ேல ேதட ேவண் யவர்களாய்  இ க் ேறாம். இந்த 
காரியம் மாத் ரம் ேதவ ைடய வார்த்ைத ேல இல்லாமல் இ க் மானால், அைதக்   த்  சற்  
சந்ேதக ைடயவனாய்  இ ப்ேபன் . ஆனால் ேதவ ைடய வார்த்ைத அைதக்   த்  
உைரத்  க் மானால், அ  எவ்வள  தான் நம் ைடய வழக்கமான ேபாதைன   ந்  
 ரண்பட்  ந்தா ம் அந்த ேபாதைனையக்   த்  நான்  அக்கைர ல்லாதவனாய் இ ப்ேபன் . 
ஏெனனில் ேதவேன அவ ைடய வார்த்ைதைய ெசயல் ைறப்ப த்  றவராய் இ க் றார.் 
ஆனால் அேநக ேநரங்களில் அ  நம் ைடய  ந்தைனக்   ரண்பட்டதாய் இ க் ற . அல்ல  
இ  ேபான்   ந் க் ம்ப க்  நாம் ேபா க்கப்பட்  க்கலாம்.
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ஆகேவ ேதவ ைடய சர்வ வல்லைம நமக்   ன்பாக ெசயல்ப ம் ேபா  அைத இணங்கண்  
ெகாள்ள ேவண் யவர்களா  க் ேறாம்.

இப்ெபா  , கடந்த  ல வ டங்களாக நடந்  ெகாண்  க் ம் காரியங்கைளக்    த்  நாம் 
சற்  ேநரம் நம் ைடய  ந்ைத ன்   ன்னாகச் ெசன்  ஆராய்ந்  பார்க்கலாம்.
7
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இந்த   ேஷசத் ன்  ஊ யக்காரனாக, நாம் சரியாக கர்த்தரா ய இேய  ன்  இரண்டாம்  
வ ைக ன்  ேதான் த ன்  நாட்க க்  அ காைம ேல   த் க் ெகாண்  க் ேறாம் என 
  வா க் ேறன் . இ  அவ ைடய இரண்டாம்  வ ைகயாக இ க் ற . அவர ்  தல்  ைற 
வந்தேபா  ஒ   ழந்ைதயாக வந்தார். ஆனால் இந்த  ைற அவர ் ேதவ ைடய வார்த்ைதக்  
 ழ்ப யாத யாவைர ம் ப   ர்க் ம்ப  ம ைம ன்  ராஜாவாக வ  றார.் ேம ம் நாம் 
  க் ன்ற இந்த  ழப்ப ம் மன அ த்த ம் நிைறந்த நாளில், நாம் சற்  நம் ைடய 
பரபரப்பான  னசரி காரியங்கைள  ட் , ெசய் த ் தாள்கைள எ த்  அைம யாக நின்  
நம்ைமச்  ற்  நடக் ற காரியங்கைள மற் ம் உண்ைம சம்பவங்கைளப ்பார்ப்ேபாமானால், நாம் 
எந்த சந்ேதக  ன்  ஏேதா ஒன்  நடக் றதற்  தயாராக இ க் ற  என்  காண்ேபாம் என 
  வா க் ேறன் .

மற் ம் ேதவன், இ வைர  ம், அவ ைடய வார்த்ைத ேல  ன் ெதரி த் , ெவளிப்ப த் , 
அைத வார்த்ைத ேல ெபா த் க் காட்டாமல் எந்த ஒ  இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட காரியத்ைத ம், 
அல்ல  எந்த ஒ  காரியத்ைத ம், ஒ ேபா ம் நடப் த்த ல்ைல என   வா க் ேறன் . அவர ்ஏன் 
அப்ப  ெசய் றார ்என்றால், அ ேல நடக்க தவ  ற மனிதன் அவர ் ன் வ ம்ேபா  அவன் எந்த 
ஒ  சாக்  ேபாக் ம் ெசால்லக ்  டாத அள ற்  அவர ் அவ்வளவாய்  ெதளி ப த்  றார். 
ஆகேவ, அவைரக்   த்  ேபா மான அள ற்  எவன் அக்கைர ள்ளவனாக இ க் றாேனா 
அவன் அைத   த் க் ெகாள்வான் . நீங்கள்  அக்கைர ள்ளவர்களா ம் ேபா ;
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நீங்கள்  ஒ ேபா ம் இரசத் ேல (soup) ஈ   ந்தால் அைத அப்ப ேய   க்கமாட் கள் . 
இல்ைல ஐயா, நீங்கள்  அப்ப  ெசய்யமாட் ர்கள். அ மட் மல்ல, அந்த உண  பார்ப்பதற் ம் 
ெகாஞ்சம் ெகட் ப் ேபானதா  க் ம் பட்சத் ல் நீங்கள்  அைதச் சாப் ட பயப்ப  ர்கள். 
ஏெனன்றால் அ  ேபேடா ன்  (Ptomaine) ேபான்ற  ஷத்ைத ெகாண்  க் ற னால் அைத 
சாப்  ம் பட்சத் ல், அ  உங்கைள ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக ெகான்  ேபா ம் என்  
அ ந்  க்  ர்கள். அவ் தமாகத்தான்  உங்கள்  சரீரத்ைத நீங்கள்  பராமரித் க் ெகாள்  ர்கள். 
அேதேபால் தான், உங்கள்  ஆத் மாைவ ம்  இந்த ெகட் ப் ேபான உலகத் ற் ரிய காரியங்கைளக்  
ெகாண்    க் ம்ப  அ ம ப் ர்கள்  என்றால் அ  உங்கைள அ  ற்  ெகாண்  
ெசல் ேமயன்  ேவ  எந்த நன்ைம ம் ெசய்யா . நீங்கள்  எவ்வள தான் இந்த சரீரத்ைத 
பராமரித்தா ம் மற் ம் அந்த உண  எவ்வள  நன்றாக இ ந்தா ம், அல்ல  அந்த சரீரம் எப்ப  
இ ந்தா ம், அ  இந்த    ன்  மண்ணிற்ேக   ம்ப ேவண் யதா  க் ற . ஆனால் 
ஆத் மாேவா எங்ேகா ஓரிடத் ல்  என்ெறன் மாய்   க் ம். ஆகேவ இந்த உலக காரியத் னாேல 
நான் என் ஆத் மாைவ ெக த் ப் ேபா வைத காட்  ம், எப்ெபா  ம் ெகட் ப்ேபான 
ரசத்ைதேய (soup)   த்   ேவன் .

இப்ேபா  சந் ப் கைளப் பார்க் ம்ேபா , மகத்தான சந் ப் கள்  வ  ன்னர், அல்ல  ஒ  
  ப் ட்ட காலம்    வைடந்  ேவ  ஒன்ைற அவர ்   தாய்  வங்   ன்னர், அல்ல  பைழய 
காலம்   யேதா  சந் க்  டத் ேல, அல்ல  ஒ   கம் மற்ெறான் க்  மா வதற்   ன்னர், 
ேதவன் எப்ெபா  ேம தன் ைடய வல்லைமைய காண் க் றவராய்  இ க் றார.் ஆனால் 
மனிதர்கேளா காலங்களி டாய் அைத எப்ெபா  ேம மாற்  ேவ  தமாய் ேபா த் , 
ேவ  தமாய் கற் த் , அைத  ைலத் ப் ேபாட்  உண்ைமயான   க் ன்ற 
ேதவனிடத்   ந்   ல ப் ேபானார்கள். ஆனால் ேதவன் ஒ    ய காலத் ற் ள்   ரேவ க் ம் 
 ன்னர், அதாவ  அந்த சந் ப் கள்  வ  ன்னர், அவர ் மகத்தான இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட 
அற் தங்கேளா ம் அைடயாளங்கேளா ம் காட்  ேல காணப்ப  றவரா  க் றார். அவர ்
எப்ெபா  ேம அவ் தமாகேவ ெசய் றார.்
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உலகத்  ைடய  தலாவ  ேபர ைவ ேநாக் ப் பா ங்கள். அ தான்   தல் சந் ப் . ேதவன் 
உலகத்ைத உண்டாக்  மனிதைன    ன்  ேமல் ைவத்த  ற , மக்கள்  ெபரிய பட் ணங்கைள 
கட்டத் ெதாடங் னார்கள் என்  ேவதம்    ற . அப்ேபா  உலகத் ேல மகத்தான கட் மான 
பணிகள்  நைடெபற்றன. இன் ம் அவ் தமாகேவ நடக் றதா என்  கவனித் ப் பா ங்கள். இேய  
ெதளிவாக “ேநாவா ன் நட்களிேல நடந்த  ேபாலேவ ம ஷ  மாரன்  வ ம் நாட்களி ம் நடக் ம்'' 
என்றார். அேத காரியம் தான் இன் ம் நடந்  ெகாண்  க் ற .

அவர்கள் சரியாக அந்த ெப  ெவள்ளத் ன்  ேபர  ற்   ன்னர் ெசம் ,  த்தைள மற் ம் 
இ ம்  ேபான்ற உேலாகங்கைள உபேயாகப்ப த்தக்   ய வ ையக் கண்    த்  ந்தார்கள்  
என்பைத அ  ர்கள். ேம ம் நாம் வா ம் இந்நாட்களி ள்ள கட் டங்கைள ேநாக் ப் பா ங்கள் . 
மக்கள்     ன்  ேமல் ப  ப் ெப  னார்கள் என் ம்  றப்பட்  க் ற .
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இப்ேபா  நம் ைடய இந்த   ய பட்டணத் ன்  நிைலைய ஒப் ட் ப் பார்ப்ேபாமானால் ,  ல 
வ டத் ற்   ன்பாக ப னான்கா ரங்களாக இ ந்தன. இன்ைறக்ேகா இ பத்ேதழா ரத் ற் ம் 
ேமலாக இ க் ன்ற . ெசால்லப் ேபானால், உங்களால் இனி  யல்கைள  ட 
ேவட்ைடயா வதற்  ேபா ய இடம் இல்லாமல் இ க்கக்  ம். எல்லா இடங்களி ம்    கட் ம் 
பணி நடந்  ெகாண்  இ க் ற . அ  சரிதான். கட் டங்கள்  அ கரித் க் ெகாண் ம், ெப  க் 
ெகாண் ம் இ க் ன்ற . அவர்கள் ப  , ெப க ஆரம் த்த ேபா  பாவ ம் ெபால்லாங்கான 
காரியங்க ம் உள்ேள   ந்த  என்றார். அ ேவ நாம் சாைல ன்       க் ேறாம் என்பதற்  
 கப ் ெபரிய அைடயாளப் பலைககளில் ஒன்றாய் இ க் ற . மகத்தான அைடயாளங்களில்  
இ  ம் ஒன் .
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கவனி ங்கள் , அந்த காலத் ேல நிம்ேராத் என் ம் ெபயர ்ெகாண்ட ஒ  மனிதன், பா ேலான்  
என் ம் ெபரிய பட்டணத்ைதக் கட்  அைதச்  ற்  இ க் ற எல்லா பட்டணங்கைள ம் 
 ட்டைமப் னால்  இைணத்தான் . அதன்ப  அைவ எல்லாம் ேசர்ந்  ஒ  ெபரிய பட்டணமா ன. 
அ ேவ பா ேலானா ற் . ேதவன் அந்த உலக  ட்டைமப்ைப அவ்வளவாக ெவ த்தார.் 
இன்ைறய நாளி ம் அேத காரியம் தான் நடந்  ெகாண்  க் ற . சர்வேதச ெதா லாளர்களின்  
இயக்கங்கள்  மற் ம் ெதா லாளர் சங்கங்கள்  ேபான்ற ெவவ்ேவ  கட் களா ம் சைப 
ஸ்தாபனங்களா ம் மக்கள்    க்கப்பட்  க் றார்கள் . இ  மக்கள்  இைடேய இ க் ம் எல்லாத் 
தனி  ட்டங்கைள ம் உைடத்  எல்லா தைடகைள ம் அகற்  எல்ேலாைர ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்  க் ற .  ட்டைமப் தான் ,  தல் அ  ன்ேபா  ேதவன் தந்த மகத்தான 
அைடயாளங்களில்  ஒன் . அ ேவ  ண் மாய் கைட  அ  ன்  ேபா ம் ேதான்  றைதக் 
காண் ேறாம். உங்களால்  அைத பார்க்க   றதா?
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கவனி ங்கள் . அந்நாளிேல, ேவெறா  காரிய ம் நடந்த . அந்த மகா கலக்கமான ேநரத் ேல, 
  ஷர்க ைடய இ தயம்  க ம்  ளிர்ந்  ேதவனிடத்   ந்   ல ப் ேபானேபா , ஸ் ரீகள் 
அவர்க க்   க் ரகங்கள்  ஆ ேபானார்கள் . ேதவ  த் ரர்கள்  ம ஷ  மாரத் கள்  க ம் 
ெசளந்தரிய ள்ளவர்கள்  என்  கண்ட ேபா  அ  பா ணர்ச்  ன்   ைறைமயாக 
மா ப்ேபான . இப்ேபா , நாம்   க் ன்ற இந்த நாைள ேநாக் ப் பா ங்கள் .  (நான் 
மரியாைதக் ரிய ெபண்கைளக்   த் ப் ேபச ல்ைல, இல்ைல ஐயா, அவர்கள் ேதவனின் 
க  கள் .) ஆனால் அவர்கைளக் காட்  ம் அ கமாேனார் “ெபண்  ெகாண ம் ெபண்  
ெகா த் ம்” தங்கைளக்   த்  அக்கைர ல்லாதவர்க மாய்  இ க் றார்கள் . நான் 
அவர்கைளப் பற்  தான் ேப  ேறன் . அவ் தமாகத் தான் இ க் ம் என்  ேதவன் ேவதத் ேல 
    க் றார.் ேநாவா ன் நாட்களான     ற்  வ  ன், அவர்கள் ெபண்  ெகாண் ம் 
ெபண்  ெகா த் ம் இ ந்தார்கள்  என்  இேய  ெசான்னார்.
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இன்  உலகத் ேல கலக்கம் அ கமாய் இ க் றைத நாம் காண் ேறாம். இைவ எல்லாம் 
இப்ப  இ ப்பதற்  ஒேர ஒ  காரணம் தான். அதாவ  வ ய, ெபால்லாத ஆ கள்  இறங்  
மக்க க் ள்ளாக   ந்  இந்தக் காரியங்கைள ெசய்த  என்  ேவதம்   னைத நாம் 
உணர் ேறாம். அேத அ த்த ஆ கள் தான் இன் ம்  நம் ைடய நாட்களிேல  ரிைய ெசய்  
வ  ற .

இப்ெபா   கவனி ங்கள் ,    பாதாள ம்  றக்கப்ப ம்ேபா     பரேலாக ம் 
 றக்கப்ப ம். ெவள்ளம் ேபால சத்   வந்தா ம், கர்த்த ைடய ஆ யானவர் அவ க்  
 ேராதமாய் ெகா ேயற்ற றார.்  (தன் தரத்ைத உயர்த்  றார்). ஆகேவ இந்த இரண்  
வல்லைமக ம் எப்ெபா  ேம சந் ப் களிேல ெவளிப்ப  ன்றன.

இப்ெபா   நிம்ேராத் தன் காலத் ேல, எல்லா   க்கைள ம் ஒன்றாகச் ேசர்த் , எல்லா 
மக்கைள ம் பா ேலா க்  வரவைழத்  ஒ  மாெப ம்  ட்டைமப்ைப அைமத்தான் . அங்ேக 
ெபண்கள் மத்  ல் எல்லா  தமான பா ணர்ச்  சம்பந்தப்பட்ட அ த்தமான காரியங்க ம் அ  
ேபான்றைவக ம் அவர்க க் ைடேய நடந்த . ஆனால் அேத ேநரத் ல்தான் , ேதவன் இந்த 
   ேல, எந்த  ற்ற  ல்லாத அவேரா  நடந்த ஏேனாக்ைக ஒ  சாட் யாக ெகாண்  ந்தார.் 
அ த்த ஆ கள்  இந்த    ேல எந்த ேநரத் ல் ேதான் னேதா அேத ேநரத் ேல  ாதர்க ம் 
ேதான் னார்கள் . அந்த  தர்கள் மனிதர்க க் ள்   ரேவ த்தார்கள். இ  இன்ைறய நாளிற்  ஒ  
அழகான மா ரியாக இ க் ற . ெபால்லாங்கான  ேதான் ம் ேவைள ல் நன்ைம ம் 
ேதான்  ற .
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இப்ெபா   அந்த ெகா ய நாளில் அ   வ வதற்   ன்பாக, ேதவன் அவ ைடய 
  ேசஷத்ைத  ரசங் க் ம்ப  ஒ  சாதாரண, தாழ்ைம ள்ள மற் ம் உலகத்தாைரப் ேபால் 
அல்லாத, ேதவ க்  தன் ெச ைய ெகா க் ம் இ தய ைடயவனா ய ேநாவா என்ற 
மனிதைனக் ெகாண்  ந்தார.் ேநாவா ம் ஏேனாக் ம் ஒேர சமயத் ல்  ரசங் த் க் 
ெகாண்  ந்தார்கள். நீங்கள்  இப்ெபா   ெவளிப்ப த்தல் 1 1  ஆம் அ காரத் ல் 
கவனிப் ர்களானால்  “கைட  நாட்களிேல நான் என் ைடய இரண்  சாட் க க்  வல்லைம 
ெகா ப்ேபன்” என்   றப்பட்  க் ற . அதாவ  இரண்  சாட் கள்  கைட  நாட்களிேல 
ம ப  ம் அ ப்பப்ப வார்கள். அவர்கள் மக்கள்  மத்  ேல அற் தங்கைள ம் 
அைடயாளங்கைள ம் நடப் ப்பார்கள்  என்  ெவளிப்ப த்தல் 1 1  ஆம் அ காரத்  
 றப்பட்  க் ற .

ேநாவா ம் ஏேனாக் ம்  ரசங்கம் ெசய்த நாட்கைள   ம் ப் பா ங்கள். ேநாவா ெசய்த 
 ரசங்கம் இந்த உலகத் ற்  ைபத் யமாய் இ ந்த . கவனி ங்கள் , ேநாவாேவா ஒ  
பா காப்பான இடத் ற்காக ேபைழைய கட் க் ெகாண்  ந்தான் . அ ேவ ஒ  அற் தம் தான். 
எப்ப  ஒ  மனிதன் இ வைர தண்ணீேர வராத வறண்ட நிலத் ன்  ேமல்  க ெபரிய கடல் 
இ க்கப் ேபாவதாக ம், அ ேல  தக் றதற்ெகன்  ஒ  ேபைழைய ஆயத்தம் பண்ணி, 
வானத்   ந்  மைழ  ேழ வரப்ேபா ற  என்  ெசால்ல    ம்? அப்ப  வர வாய்ப்  
இ க் றதா? ஆனால்   வாசத் னாேல அவன் ெசய்தான் . அ ேவ ஒ  அற் தம்தான் . ேநாவா 
ேதவனால் எச்சரிக்கப்பட்  ேபைழைய ஆயத்தம் பண்ணினான். அைத பார்க்க    றதா? அ  
பார்ப்பதற்   க ம்  ட்டாள்தனமான காரியமாக இ ந்தா ம் பரவா ல்ைல, அல்ல  
மக்க க்  எவ்வள  ைபத் யமாக ேதான் னா ம் பரவா ல்ைல, அ ேபான்  ஒ  மனிதன் 
அதற்காக ஊக்கமாய்   த் யலால்  அ த்  ேவைல  ெசய்  ெகாண்  ப்பேத  ஒ  அ சயம்  தான்.
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5காலத் ன்  சந் ப் 

ஆனால் அவர்க க்ேகா அ   ட்டாள் தனமாகக் காணப்பட்ட .

அேத காரியம் தான் ம ப  ம் இன்ைறய நாளி ம்  நைடெபற் க் ெகாண்  க் ற . மக்கள்  
இன்  கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்    ேசஷத்ைத ம் பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத்ைத ம் 
 க ஊக்கமாய்   ரசங்கம் ெசய் , வரப் ேபா ன்ற நியாயத் ர்ப் க்  மக்கைள ஆயத்தப்ப த்  
அல்ல  அ   ந்  காப்பாற் ம்ப  ெசய்  ெகாண்  க்க, இந்த நாகரீக சைப மக்கேளா 
அைதப் பார்த்   ண்டல த் ,  ரித் , அற் தங்களின்  நாட்கெளல்லாம் கடந்  ேபா ற் , 
அப்ப ெயல்லாம் ஒன் ம் இல்ைல என்     ன்றனர.் ஆனால் அப்ப   ரசங்கம்  ெசய்வேத ஒ  
அற் தம் தான். இ ேவ நாம் சந் ப் ல் இ க் ேறாம் என்பதற்கான அைடயாளப் பலைக.

ேநாவா,   ரமாய் ேவைல ெசய்தான் . அவன் ஒ  அற் தத்ைத நடப் க் ற  மட் ம் 
அல்லாமல் அவ ம் ஓர ்அற் தத் ற்காக காத் க் ெகாண்  ந்தான் . அேதேபால்  தான்  சைப ம் 
இன்    ேசஷத்ைத அற் த அைடயாளங்கேளா   ரசங் க் ற பணி ல் ஊக்கமாய் ஈ பட் , 
ஒ  அற் தத் ற்காக ஆயத்தப்பட் க் ெகாண்  க் ன்ற . சைபயான  எ த் க் 
ெகாள்ளப்ப த ேல ெசன்   ட் ற் ச ்ெசல்வேத அந்த அற் தம். ஆகேவ சைபயான  மக்கைள 
ெவளிச்சத் க் ள் வ நடத் , உலக காரியங்களினாேல அவர்க க்  வ ம் பாரத்ைத நீக் , 
அவர்க ைடய ஆத் மாைவ ேதவ ைடய ச கத் ல் நிைலவரப்ப த் க் ெகாண்  க் ற . 
இதனி த்தம் ஆயத்தமா  ப்ேபார் யாவ ம் இேய  ன்  ம ைம ன்  இரண்டாம் வ ைக ல் 
எ த் க்ெகாள்ளப்பட்  மத் ய ஆகாயத் ல் அவைர சந் த்  அவேரா   ட இ ப்பார்கள்.
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“ேநாவா ன்  நாட்களில்  நடந்த  ேபாலேவ ம ஷ  மாரன் வ ம் நாளிேல ம்  நடக் ம். மக்கள்  
  த் ம்,   த் ம்,   மணம் ெசய்  ெகாண் ம், ெபண்  ெகா த் ம் இ ப்பார்கள்'' என்  
ெசான்ன காரியங்கெளல்லாம் ெவளிப்பைடயாய்  நடக் றைத நீங்கள்  பார்க்  ர்கள். 
உங்க ைடய ேதவன் தாேம உங்க ைடய  ரிந்  ெகாள் தைல  றந்த ள்வாராக. 
இைவகெளல்லாம் அைடயாளப் பலைககள்  என்  பார்க் ம் ப யான  ரிந்  ெகாள் தைல 
ேதவன்  றந்த ள்வாராக. ேம ம் கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  இரண்டாம் வ ைகக்கான 
இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தங்கெளல்லாம் நமக்   ன்பாக சரியாக நடந்  ெகாண்  க் ற . 
நாம் சந் ப் ேல இ க் ேறாம்.

கவனி ங்கள் , ேநாவா மக்கைள எச்சரித்   ரசங்கம் ெசய்யத்  வங் னேபா , அேனகர் 
அவைனப் பார்த்  பரியாசம் ெசய்தார்கள், ஏளனம் ெசய்தார்கள் , ஏெனன்றால் அவ ைடய ெசய்  
பார்ப்பதற்   ற்  ம் அர்த்தமற்றதாய் இ ந்த . இன்ைறக் ம் மக்கள்  என்ன    றார்கள் 
என்றால், “நாங்கள்  உலகத்  ள்ள  கச்  றந்த ம த் வர்கைள ெகாண்  க் ேறாம். இ வைர 
எவ ம் ெகாண் ராத அள ற்   கச்  றந்த ம த் வமைனகைளக் ெகாண்  க் ேறாம். 
ஆகேவ நாங்கள்  இைவகெளல்லாவற்ைற ம் ெகாண்  க் ம் பட்சத் ல்  எங்க க்  
ேவெறான் ம் ேவண் ய ல்ைல” என் றார்கள் . கவனி ங்கள் , ெதய் க  கமான  மற்ற 
நாட்கைளக் காட்  ம் இன்ைறக்ேக  க அ கம் ேதைவப்ப  ற . இன் ம் நாட்கள்  ேபாகப் 
ேபாக நமக்  ெதய் க  கமான  அ கம் ேதைவப்ப ம். வ  ன்ற நாட்களில் , ஒ  மனிதன் 
பரி த்த ஆ  னால்  த்தரிக்கப்பட்டாெலா ய,  (இ  ெசால்வதற்  க னமாய் இ க் ற ). 
அவன் தன்ைன எல்லா  தமான காரியத் ற் ம்  றந்  ெகா ப்பான் . ஆனால் பயங்கரமான 
வாைதகள்   ம்ேபா  ேதவ ைடய  த் ைரைய தங்கள்  ெநற்  ேல ெபற்றவர்கைள அைவகள்  
அண்டா . நாம் இப்ேபா  சாைலகள் சந் க் ம் சந் ப் ேல இ க் ேறாம்!
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இப்ெபா   ேநாவா ெதாடர்ந்  மைழ வரப்ேபா ற  என்     மக்கைள எச்சரித் க் 
ெகாண்  ந்தான்  என்  பார்க் ேறாம் . மைழ என்றால்  என்ன என்  அந்த மக்கள்  ெகாஞ்சம்  ட 
அ யா  ந்தார்கள். ஏெனனில் மைழ இ வைர அங்ேக ெபய்தேத இல்ைல. ேம ம் 
  ேசஷமான  இரண்டா ரம் ஆண் களாக  ரசங் க்கப்பட்ட  ற ம், இன் ம் உலகத் ேல 
மக்கள்  பரி த்த ஆ  னால்  ம ப  ம்  றத்தல் என்றால் என்ன என்பைதக்   த்  
அ யா  க் றார்கள். சர்வ வல்லைம என்றால் என்ன என்பைத அ யாமல் இ க் றார்கள் . 
மற் ம் மகத்தான சர்வ வல்லவரான ேதவ ைடய வல்லைமயான , ெத   ள்ள ஒ  பா  ன் 
ஆத் மாைவ ேதவ ைடய  மாரன்  மாரத்  என் ற ேதவ ைடய ராஜ்யத் ன்  ேதவ 
 தர்கைளப் ேபான்ற நிைலக்  அவர்கைள மாற்ற    ம் என்பைத அவர்களால்  ரிந்  ெகாள்ள 
  ய ல்ைல. ஏெனனில், அவர்கள் அவ்வளவாய் உலகத் ன்  காரியங்களினால் ேமாகம்  ெகாண்  
ஈர்க்கப்பட் , கண்கள்  கவரப்பட்டவர்களாய் , உலகத் ன்  காரியங்களினாேல இன்பம் 
அைட றார்கள் . இ  அ த்த ஆ  என்  ெகாஞ்சம்  ட உணராமல்  இ க் றார்கள் . ஆனால் 
மக்கள்  இன்  தயாராவதற்  இ ேவ மகத்தான அைடயாளப் பலைகயாக இ க் ற .
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“இைவகள்  சம்ப க்கத் ெதாடங் ம் ேபா , உங்கள்   ட்  ச பமா  ப்பதால், நீங்கள்  
நி ர்ந்  பார்த் , உங்கள்  தைலகைள உயர்த் ங்கள்” என்  இேய  ெசால்   க் றார.் அ  
மட் மல்ல, ேதவன் ஏேனாக் ன்   ல ம் ேநாவா ன்  ல ம் அைடயாளங்கைள காண் த்த 
ேபா  உலகம் அைத பார்த்  பரியாசம் ெசய்த . ஆனால் ஒ  நாளிேல இ  ட ம்,  ன்ன ட ம் 
வானத்   ந்  அக் னி வந்த . இ  ம்  ன்ன ம்  ழங்க ஆரம் த்த . இைவகெளல்லாேம 
தன்னில் தாேன ஓர ்அற் தம் தான் , மைழ அதன்  ன்னேர ெபய்ய ஆரம் த்த .

ஆனால் அைதக் காட்  ம் மகத்தான அற் தம்  என்னெவன்றால், ேதவன்,   வா க் ம் 
தன் ைடய  ள்ைளைய பா காப்பான ேபைழக் ள்  மைறத்  ைவத்தேத. எந்ேநர ம் இ  
 ழக்கத்ேதா  மைழெபய்  ெகாண்ேட  இ ந்த ,  ஆனால்  ேநாவாேவா  ேதவ ைடய  ேபைழக் ள்
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இைளப்பா க் ெகாண்  ந்தான் . அவன் அந்த ேபைழக் ள்  ேபாவதற்காக  ன்ன ந் ,  ன் 
  க்கப்பட்  ந்தான் . வாைதகள் அங்ேக ேநரிட்டேபா  ேநாவாேவா பா காப் டன்  இைளப்பா க் 
ெகாண்  ந்தான் . எவன்  ஏளனமாய் ேபசப்பட்டாேனா அவேன  ன்னர் அந்த இைளப்பா த க் ள்  
 ரேவ த்தான் .

நீங்க ம், கர்த்தரா ய இேய  னிடத் ல்  உங்கள்    யத்ைத   ைமயாய் ஒப் க் 
ெகா க் ம்ப  வாஞ் க் ற னால், மக்கள்  உங்கைள ம் பார்த்  ேக   ண்டல் ெசய்வார்கள். 
ஆனால் நீங்கள்  அவ ைடய நித் ய  யத் ல் மைறத்  ைவக்கப்பட்  க்  ர்கள்  என்பைத 
அவர்கள் அ யாதவர்களாய் இ க் றார்கள் . நீங்கள்  அந்த சர்வ வல்லவ க் ள்   க பத் ரமாக 
இைளப்பா   ர்கள் என்பைத ம், ஒன் ம் உங்கைள ேசதப்ப த்தா  என்பைத ம்  
உணராதவர்களாய் இ க் றார்கள் .

அங்ேக தண்ணீர் வர ஆரம் த்த ம் மக்கள்  கத  அ    க் ர ட் க் ெகாண்  ந்தனர.் 
ேபைழேயா அங்ேகேய இல்லாமல் அப்ப ேய ேமேல  தந்  ெகாண்  ந்த . அ  ேநாவாைவ, ஒ  
ெதாட்  ல்ேபாட்  ஆட் வைதப் ேபால அைலகளின்  ேமலாய் ெகாண்  ெசன்ற . நிச்சயமாக 
அப்ப த்தான்  இ ந்த . அ  ஒ  அைடயாளப் பலைக. ேதவன் அப்ேபா  இந்த உலகத்  ள்ள 
பாவெமல்லாவற்ைற ம் அகற் னார.் அவர ்   யதான ஒன்ைற ெதாடங்க இ ந்தார.் ஆனால் 
அவர ்அைத ெசய்வதற்   ன்  அற் தங்கைள ம் அைடயாளங்கைள ம் நடப் த்தார்.

இப்ெபா  , இஸ்ரேவலர்கள் எ ப்  ேதசத் ன்  அ ைமத்தனத்   ந்  ேதவனால் 
   க்கப்பட்  ெவளிேய வந்தேபா  என்ன நடந்த  என்  கவனி ங்கள் . ேதவன் இஸ்ரேவலைர 
   ப்பதற்   ன்பாக, அவர ்  தலாவ , தான் இன் ம்   க் ன்ற சர்வ வல்லவராய் 
இ க் றார ்என்பைத நி  க் ம் ெபா ட்  இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அைடயாளத்ைத நடப் த்தார். 
மக்கள்  இந்நாளிேல எண்  ற  ேபாலேவ அந்நாளி ம் ேபாதகர்கள் மற் ம் ஆசாரியர்கள் 
ேதவன் இல்ைல என்  எண்ணினார்கள் . ஆனால் ேதவேனா இன் ம் சர்வ வல்லவரா ம் 
அற் தங்கைள நடப் க் றவரா ம் இ ந்தார.்
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அவர்கள் ேதவன் இல்லாமல் ேபானார் என்  எண்ணின்  அந்த ேநரத் ேலேய, ேதவன் ஒ  
தாழ்ைம ள்ள எளிைமயான ேல  ன்    ம்பத் ற்  இறங்  ஒ   மாரைன ெகா த்தார். 
அவேன   தைலைய ெகாண்  வ  றவனாக இ ந்தான் . அந்த  ன்ன ேமாேச  க 
பா காப் டன்  ஒ  ேபைழ ேல மைறத்  ெகாண்  ெசல்லப்பட்  ந்தான் . இைத ஆழமாக 
 ளக் ச் ெசால்ல நமக்  ேபா மான ேநரம் இ ந்தால் நலமாய் இ க் ம். அவைன  க 
பத் ரமாக அந்த ந    ந்  எ த்தார்கள்  என பார்க் ேறாம் . அந்த  தைலகள்  மத்   ம் 
மற் ம் எல்லா காரியங்களி ம் இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அ சயமான  நடப் க்கப்பட்ட . அங்ேக 
அற் தங்களின்  நாட்கள்  நடந்    ந்த  என்  எண்ணின அந்த ேநரத் ேலேய ேதவன் ேமாேசைய 
 க பத் ரமாக பா காத்தார்.

ஏெனனில் அவர்கள் சந் ப் ேல இ ந்தார்கள். அவர்கள் வார்த்ைதையக் ெகாண்  ந்தார்கள். 
அவர்களிடம் ேயாேசப் ன்  எ ம் கள் இ ந்த . அைவெயல்லாம் சரிதான். அைவகெளல்லாம், 
ேதவன் ஒ  நாளில்   த்தார் என் ம் அவர ் ராஜரீகம் ெசய்தார ் என்பதற் ம் 
அைடயாளங்களா  ந்த . அ  சரிதான். ஆனால் அ  மாத் ரமல்ல, அந்த வார்த்ைதேயா   ட 
  ந் ேபாக   யாத சர்வ வல்லைம ள்ள ேதவைனக் ெகாண்  ந்தார்கள். அவர ் ேநற் ம் 
இன் ம் என்ெறன் ம் மாறாதவராய், அவர்கள் மத்  ேல இ ந்தார.்

ேமாேச தன் ைடய நாற்பதாவ  வய ேல ஒ  ந ேயாரம்... அவன் வனாந் ரத் ேல நின்  
ெகாண்  ந்த ேபா  ஒ   தனின் சாய ேல ேதவன் அங்ேக இறங்  வந்தார். அவர ் எ ப்ைத 
அ த் , தன் ைடய  ள்ைளகைள ெவளிேய அைழத் , அந்த காலத்ைத மாற் வதற்   ன்பாக, 
அவர ்    ேல ேதான்  எளிேயாரிடத்  ம் மற் ம் ேதைவ ள்ேளாரிடத்  ம்  தர்கைள 
அ ப்  அற் தங்கைள ம்  அைடயாளங்கைள ம் ெசய்தார.் மற் ம் ேதவன் தன் ைடய 
ம ைமைய ேமாேசக்  ெவளிப்ப த் னார். அதனி த்தம் அவனாேல ஒ  ேகாைல எ த்  
அற் தத்ைத ெசய்ய   ந்த  அவனாேல தன் ைகைய தன் ைடய மார் ேல ைவத்  எ த்தேபா  
ெதா  ேநாைய  ணப்ப த்த   ந்த .
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அ  எைத காட்  ற  என்றால், நாம் இப்ெபா   காலம் மா  ற ேநரத் ல்  இ க் ேறாம் 
என்பைத ம் சாைல சந் க் ம் ேநரத் ல்  இ க் ேறாம் என்பைத ம் காட்  ன்ற . ேம ம் அந்த 
மகத்தான மாறாத ேதவன், மாறக்  டாதவர், அன்  அந்த காலத் ன்  சந் ப் ேல அப்ேபற்பட்ட 
அ சயங்கைளச் ெசய் தார ் என்றால் இன்  காலத் ன்     ேல,    பாதாள ம்   ந்த 
 ற்றத்ேதா  இ க் ம் ேநரத் ேல அவர ் எவ்வள  அ கம் ெசய்ய ேவண் யவரா  க் றார். 
அவர ் மாறாதவர். அவர ் ேதால் யைடயாதவர். இ  சர்வ வல்லவைர இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட 
அற் தத்ைத சந் க் ற ேநரம். அவர ்நிச்சயமாக அைதச் ெசய்வார.்

இந்த இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தத்ைத ப த்த ய இயலாத மனித ைடய எண்ணத் னால் 
ஒ ேபா ம்  ரிந்  ெகாள்ள   யா . அ  அவ ைடய அ  க்  எட்டாத . அைத  ரிந்  
ெகாள்ள நீங்கள்  அந்த சர்வ வல்லவைர சந் த்தாக ேவண் ம். நீங்கள்  அப்ப  ெசய் ம் ேபா , 
இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட காரியங்கைள ெதாடர்  ெகாள் ர்கள். அப்ேபா , உங்கள்    யம் மா ம், 
உங்கள்   ந்தைனகள்  மா ம், உங்கள்  ேயாசைன மா ம், நீங்கள்   ற்  ம் 
மா பட்டவர்களா  ப் ர்கள் .  உங்க ைடய   யா கள்  மைறந் ேபாம்.  ஏெனனில்  ேதவ ைடய
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மகத்தான வல்லைம அவ்வளவாக உள்ேள  ரவா க் ம் .

ேமாேச அந்த  தரண்ைட ேல, அந்த சர்வ வல்லைமைய கண் ம் அத ைடய சத்தத்ைத 
ேகட் ம் இ ந்தான் . அவன் அந்த இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தத்ைதக் கண்டான் . ஆனால் ேதவன் 
ேமாேச டம் ஒ  ெசய் ையக் ெகா த்  எ ப் ய க் ம் இஸ்ரேவல க் ம் ெவ மேன 
 ரசங் க் ம் ப  அவைன அ ப் வ ல்   ப்  ெகாள்ள ல்ைல. ஏெனனில் சர்வ 
வல்லைம ள்ள இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தத் ன்  ேதவன் இைத ஒ  மனித க்  மாத் ரம் 
ெவளிப்ப த் வாரானால் அவர ் ேதவனாக இ க்க   யா . ஆகேவ அவர,்  “இந்த 
அைடயாளங்கைள எ த் ச் ெசல்'' என்றார், அல்ேல யா,  ”இந்த அைடயாளங்கைள எ த் ச் 
ெசன்  அவர்க க் க் காண் , நான் உன்ேனா   ட இ ப்ேபன்“ என்றார்.

இ  காலம்  மா த ன்  ேநரம்! சந் ப்பான  இப்ெபா   வந்  க் ற . ஆகேவ இ  ஏேதா 
ஒன்  சம்ப க் ன்ற ேநரமா  க் ற . ஆனால் அ  சம்ப க் றதற்   ன்பாக ேதவன் 
அவ ைடய எச்சரிப்ைப த  றார.் “நான் இன் ம் ெயேகாவாவாகேவ இ க் ேறன் . நான்  இன் ம் 
  க் ேறன் . மற் ம்,”நான் சர்வ வல்லவர். நான் இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தங்களின்  ேதவன்“ 
என் றார்.

அவன் அப்ப யாக எ ப் ற்  ெசன்ற ேபா , அங்ேக அவ ைடய த ைய  ேழ ேபாட்டான் . 
அதன்  ற  தன் ைக  ள்ள  ஷ்டேராகத்ைத ெசாஸ்தமாக் னான் . இவ் தமான 
காரியங்கைளச் ெசய்தான் .
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இப்ெபா   நீங்கள்  இைத கவனிக்க ேவண் ம் என்    ம்  ேறன் . எப்ெபா ெதல்லாம் 
இவ் தமான இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தங்கள்  ெசய்யப்பட்டேதா அப்ெபா ெதல்லாம் அந்த 
அசலான காரியத்ைதப் ேபான்  ேபா யான ஒன்ைற காண் க்க சாத்தான்  எப்ெபா  ேம 
இ க் றான் . அவன் அன்ைறக்  எப்ப  ேபா யானைத ெசய்தாேனா அப்ப ேய இன்ைறக் ம்  
ேபா யான காரியங்கைளச் ெசய் றவனாய் இ க் றான் . ெசால்லப்ேபானால், அவ ைடய 
ேபா யான காரியங்கள்  சந் ப் ல் வ ம்    காலத்ைதேய  ட் க் காட்  ற . அவர்கள், 
யந்ேந, யம் ேர, என்  அைழக்கப்பட்ட  ல பழைமயான    ெசால்  றவர்கைள 
ெகாண்  ந்தார்கள். அவர்கள் அவ க்   ேராதமாக எ ம் னார்கள் . அவர்கள் தங்கள்  ேகாைல 
 க்  எ ந்தேபா  அ  சர்ப்பமாக மா ன . இவ் தமாக அவர்கள் ேமாேச ெசய்த  ேபாலேவ 
கச் தமாக ெசய்தார்கள். ஆனால் ேதவன் எ  தன் ைடய  என்பைத நி  த் க் காட் னார.் 
அவர்களால்  வாைதைய ெகாண் வர   ந்த , ஆனால் ெதய் க  கமளித்தைல ெகாண் வர 
  ய ல்ைல. ஏெனனில், ேதவன் ஒ வரால் மாத் ரேம  கத்ைதக் ெகாண்  வர   ம். 
அவர்களால்  ெகாப்பளங்கைளக் ெகாண்  வர   ந்த . ஆனால் அைத எ த்  ேபாட 
  ய ல்ைல. ேதவன், ெதய் க  கமளித்தலான  அவ ைடய இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தேம 
என்  காண் க்க அவ ைடய வல்லைம ேல நின்றார். அந்த சந் ப் ன்  ேநரத் ேல அவர ்
அவ ைடய சர்வ வல்லைமைய நி  த்தார்.

எ ப் யர்கள் ெகாப்பளங்கைள வரவைழத்தார்கள்; ஆனால், அ  அவர்கள் ேமேலேய 
  ந்த . ஆனால், ேதவ ைடய ஊ யக்காரனால் அைத ம் எ த் ப் ேபாட   ந்த . 
பார்த் ர்களா? அவர்களால் ேபா யான ஒன்ைற ெசய்ய    ம். அேத காரியம் தான், இந்த 
கைட  நாட்களில்  நமக் ம் நடக் ம் என்  நாம் ேபா க்கப்பட்  க் ேறாம்.  “யந்ேந ம் 
யம் ேர ம் ேமாேசக்  எப்ப  எ ர்த்  நின்றார்கேளா, இவர்க ம் அப்ப ேய சத் யத் க்  
எ ர்த்  நிற்பார்கள்; இவர்கள்  ர் த்  ள்ள ம ஷர்களா ம்,   வாச  ஷயத் ல்  பரீட்ைசக்  
நில்லாதவர்களா ம், இ மாப் ள்ளவர்களா ம்,  ணிகர ள்ளவர்களா ம் , ேதவ ரியரா ராமல், 
 கேபாக  ரியரா ம்,  ேரா களா ம்,  ற் ன்பப் ரியர்களா ம், ேதவபக்  ன்  ேவஷத்ைத 
தரித்தவர்களா ம் இ ப்பார்கள்'' என்  உைரக்கப்பட்  க் ற . ஓ, நாம்   க் ன்ற இந்நாள் 
சாைலகள் சந் க் ம் ேநரமாய் இ க் ற . இ  தாேன சாைல ன்    வாக ம் மற் ம் 
இக்காலத் ன்    வாக ம் இ க் ற . ேதவன் அைத நி  த் க் ெகாண்  க் றார.் நாம் 
  ப்பதற்  இ   க ம் மகத்தான நாளா  க் ற .

ேதவன் அவர்க க்  தன்ைன நி  த்தார். மற் ம் தன்ைன நி பனப்ப த்  அ   ந்  
ம ைமைய எ த் க் ெகாண்டார.் ஓ, அவர ் எ ப்  ேதசத்ைத   வ மாய் அ த்தார.் 
அற் தங்கைள ம் அைடயாளங்கைள ம் நடப் த்  இஸ்ரேவலைர, க  ன்  இறக்ைககளின்  
ேமலாக ெவளிேய ெகாண்  வந்தார். ஏெனனில் அவர ் நம் ைடய சர்வ வல்லவர். அவர ்
இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தங்கைள ெசய்பவர.் அவர ் பார்ேவானின்  இரதங்கைள 
 ழ்க ப்பதற்   ன்னதாக எல்லா தமான அைடயாளத்ைத ம் ெகா த்தார். ெதய் க 
 கமளித்த ன்  அைடயாளங்கள்  மற் ம் எல்லா தமான அைடயாளங்கைள ம் ெகா த்  
தன் ைடய வல்லைமைய நி பனப்ப த் னார். அவர ்ஒ   தற்ேபரான  மாரைனக் காப்பாற் , 
இன்ெனா   தற்ேபரான  மாரைன எ த் க் ெகாண்டார.் அவர ்ஒன்ைற ெகான்  ேவெறான்ைற 
காப்பாற் னார.் அவர ்இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தங்கைளச ்ெசய்தார.்  ரிய ம் சந் ர ம் 
இ ளான , கல்மைழ ேதசத்ைத   வ மாய் நிரப் ன ,  ன்னல்கள் ேதசத்ைத தாக்  கால் 
நைடகைளக் ெகான்  ேபாட்ட . இைவகள்  சரியாக ேநாவா ன் நாட்களில்  நடந்த  ேபாலேவ 
நடந்த .
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ேம ம் அவர,்  “கைட  நாட்களிேல,  ரியன்   ரகா க்கா . சந் ர ம் தன் ைடய 
ெவளிச்சத்ைத  தரக்   டாமல்  ேபா ம்.   ரியன்  ஒ  க ப்  கம்பளிைய  ேபால்  மா  இரத்தம்



8காலத் ன்  சந் ப் 

ெசாட்  றைதப் ேபாலா ம்” என்றார். அ  தன் ைடய  கத்ைத மைறத்  தனக் ள்ளாக அ   
 க் த் , இரத்த ேவர்ைவ  ளிகைள  ந் ம் ேநரத் ேல ேதவன்    ன்  ேமல் சர்வ வல்லவராய் 
இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தங்கைள ெசய்  ெகாண்  ப்பார.் நிச்சயமாக அவர ் ெசய்வார.் 
அவர ்சர்வ வல்லவர். இைதச்  ந்  ங்கள் .

எ ப் ேல அவர ் ெசய்த அ சயங்கைள ம் அற் தங்கைள ம் மற் ம் எல்லா 
காரியங்கைள ம் எண்ணிப் பா ங்கள். அவர ் ேதவன் அவ ைடய இடத்ைத யா ம் எ க்க 
  யா .

கவனி ங்கள் , ேதவன் தன் ைடய அற் தத்ைத நடப் த்  பார்ேவா க்  ஒ  சந்தர்பத்ைதக் 
ெகா த்தார். ஆனால் பார்ேவாேனா அந்த சந்தர்பத்ைத நிராகரித்  அைத எ த் க் ெகாள்ளத் 
தவ னான். அவ்வள தான் , அவ க்  ேவ  எந்த வாய்ப்  ல்ைல. ஒ  மனிதன் ேதவ ைடய 
இரக்கத்ைத ெவ த் த் தள்ளிப் ேபா வான் என்றால் அவ க்  எஞ்   ப்ப  நியாயத் ர்ப்  
மட் ேம. ஆகேவ என் அ ைமயான நண்பேன, இன்  ேதவன் நமக்  உத  ெசய்வாராக. இந்த 
ெசய்  ன்     ேல, நீ இேய    ஸ்  ன்  , பரி த்த ஆ  ன்  லம் உனக்களிக்கப்பட்ட இந்த 
இரக்கத்ைத, ெவ த்  தள் வாெயன்றால், உனக்  ெதய் க நியாயத் ர்ப்ைபத் த ர 
ேவெறான் ம் எஞ்   ப்ப ைல. இைத த ர ேவ  வ  ல்ைல.
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ேதவ க்   ழ்ப யாமல் பாவஞ்ெசய்    ைப ன்  நாட்கைள தள்ளிப் ேபாட்ட னால் 
   ல்  பார்ேவா க்  ேவ  எ  ம் எஞ்   க்க ல்ைல. ஏெனனில், சந் ப்   க ச பமாய் 
இ ந்த . மற் ம் ேதவன் அந்த சந் ப் ேல ெவளிப்பட்டார்.

இப்ெபா   ேலாத் ம்  ஆ ரகா ம் இ ந்த மற் ெமா  காலத்ைதப் பார்க்கலாம். ஆ ரகாம் 
உலகத்ைத ஆ ைக ெசய்ய ேவண் யவனா  ந்தான்  மற் ம் அவ ைடய  த்    ெயங் ம் 
பரவ ேவண் யதா  ந்த . ஆ ரகாம் தன் ைடய உற னனா ய ேலாத் ைவ தன் டன்  
ெகாண்  ந்தான் , ேலாத்  அவ ைடய சேகாதரனின்   மாரன்  ஆவான் . அவன் தாேன 
ஆ  னால்  றந்  க் ற ம் மற் ம் ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட் ம், அைழக்கப்பட் ம், ேவ  
 ரிக்கப்பட்   க் ற  வ ள்ள ேதவனின் சைபக்  மாறாய்  இன்ைறக்  இ க் ம்  ளிர்ந்  
ேபான சம் ரதாயமான சைபக்  ஒ  அழகான எ த் க் காட்டாய் இ க் றான் . அவர்கள்  
இ வ ேம ஒேர சமெவளி ல் தங்   ந்தனர். ஆனால் சமயம் வந்த ேபா  ேலாத்  தன் ைடய 
ெபரிய  ட்டத்தாைர அவேனா  அைழத் ச் ெசன்  ேசாேதாம் ெகாேமாரா ேல   ேய னான் . 
ஏெனனில் அங்ேக தான் அவர்கள்   ர த்  ெபற்றவர்களா ம்  கச்  றந்த நிலங்கைளக் 
ெகாண்டவர்களா ம் இ க்க   ம். ஆனால் ஆ ரகாேமா ேதவ ைடய  த்தத் ல் தரித்  ந்  
வறட் யான நிலத்ைத எ த் க் ெகாண்டான் . அவ ம், அவ ைடய அழகான மைன யா ய 
சாரா ம் ேதவ க்  ேசைவ ெசய் ம்ப  அந்த வறட் யான இடத் ேலேய தங்   ந்தனர்.
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கவனி ங்கள் ,  “ேதவன் ஒ ேபா ம்   ெமத்ைதையப் ேபால்  லபமான வ ைய 
வாக்களிப்ப ல்ைல, எல்லாம் நலமா  க் ம், உங்க க்  எந்த  ங் ம் நடக்கா , எந்த ஒ  
ேசாதைன ம் வரா  அல்ல  உங்கைள எ  ேம அ கா ” என்ற தவறான ெசய் ைய ேபா க்க 
ேவண்டாம், அப்ப ச ்ெசால்  எந்த ஒ    ஸ்தவ க் ம் ெபாய்ைய ேபா க்கா  ங்கள் . அ  
தவ . ஒ  க ஞன்  பா னான்,  “எல்ேலா ம் ேபாரா  இரத்தக்களரியான கட ேல யாத் ைர 
ெசய்  பரிைச ெபற்  க்க, நான்  மட் ம் பரத் ற்    ெமத்ைத ேல  ரமம் இல்லாமல் 
அைழத் ெகாண்  ேபாகப்பட ேவண் ேமா?” இல்ைல ஐயா! ேதவன்  லபமான வ ைய ம்; 
ெசல்வச் ெச ப்ைப ம் வாக்களிப்ப ல்ைல. ஆனால் எல்லா ேசாதைனைய ம் ச க்கத்தக்கதான 
  ைபைய வாக்களிக் றார். நாம் அந்த   ைபையதான்  ேநாக்   க் ேறாம் .

ஆ ரகாம் அவ ைடய கால்நைடக க் ப் ேபா மான  ல் அந்த மைல உச்  ேல இல்லாமல் 
இ ந்தேபா  ம் ேதவ ைடய வ ையேய ெதரிந்  ெகாண்   ; அங்ேகேய தரிந்  ந்தான் . 
ஆனால் ேலாத்ேதா, இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தங்கைள நம்பாமல் உலகத் ற்    ம் ன 
 ன்மாற்றமைடந்த சைபக்  அைடயாளமாய் இ க் றான் .
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இைவகெளல்லாம் ேதவன்  ரிைய ெசய்யக்   ய சந் ப்  வ மட் மாக நடந்த . அதற்கான 
ேநரம் ஒன்  உண் . ஏெனனில் ஆ ரகாம் அந்த ேதசத் ற்   தந்தரவாளியா  க் றான் . ஓ 
ேதவேன, ஏன்   ஸ்தவர்களால்  இைதப் பார்க்க   ய ல்ைல? “இ தயத் ல்  த்த ள்ளவர்கள் 
பாக் யவான்கள் , அவர்கள்  ேதவைன தரி ப்பார்கள், சாந்த  ண ள்ளவர்கள்  பாக் யவான்கள் , 
அவர்கள்   ைய  தந்தரிப்பார்கள்” என்  எ    க் றேத. ஓ காலத் ன்  சந் ப்   க 
ச பமாய் இ க் ற . நாம் காலத் ன்     ல் இ க் ேறாம் என்பைத நம் ைடய  தா தாேம 
நமக்  காண் ப்பாராக.  ரி றதா?

அந்த அ சயமானவர்! இயற்ைகக்  ேமம்பட்டவர்! சர்வ வல்லைம ள்ளவர்! இயற்ைகக்  
ேமம்பட்ட அற் தங்கைளச ்ெசய்  ெகாண்  க் றார.் அவைர ேநாக் ப் பா ங்கள் . ஆ ரகா ன்  
நாட்களிேல, சரியாக, அந்தக் காலம்    க்  வ  ன்னர், உலகத் ல் என்ன நடந்த  என்  
பா ங்கள்; அதாவ  அந்த ெபரிய பட்டணமா ய ேசாேதா ேல என்ன நடந்த  என்  பா ங்கள் . 
ஆ ரகாம் ஒ   டாரத் ேல வாழ்ந்  வந்தான். அவன் எல்லாவற் ற் ம்  தந் ரவாளியாய்  
இ ந் ம் ஒ      டாரத் ேல   த்தான். ஆகேவ “அ   டாரேமா, ெகாட்டைகேயா, நான் ஏன் 
கவைலப்பட ேவண் ம்?” என்  ஒ  க ஞன்  பா ன  ஆச்சரியத் ற் ரியதாய் இல்ைல. நீங்கள்  
  ஸ்  க் ள்  இ ந்தால்  எல்லாவற் ற் ம்   தந் ரவாளியாய்  இ க்  ர்கள் .  ஏெனனில்  ேதவன்
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அவ க்    ைய ெகா த்  க் றார.் அதற்  அவேர ராஜாவாய் இ க் றார.் ஆகேவ 
சந் ப் ன்  ேநரத் ேல நாம் அவ க் ள்  இ ந்  சர்வ வல்லைம மற் ம் இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட 
அற் தங்கள்  எல்லாவற் ற் ம்  தந் ரவாளியாய் இ க் ேறாம்.

இப்ெபா   இந்த காரியத்ைத சற்  உன்னிப்பாய்  கவனி ங்கள் . நாம் ெதாடர்ந்  இதற் ள்  
ெசன்  அந்தக் காலம்    க்  வ  ன்னர் ேதவன் எவ்வா  ெசய்தார ்என்பைத கவனி ங்கள் . 
ேலாத்  ேசாேதா ேல வாழ்ந்  வந்தான்.  ைறேகடான காரியங்கள்  அங்  அ கரித் க் 
ெகாண்ேட  ந்த . மனிதர்கள்  ஓரின  ணர்ச் க்காரர்களாக மா   க ம் தா மாறாய்ப் 
ேபானார்கள். மனிதனின் இயற்ைகயான  ைறைய மாற்  தா மாறாக் னார்கள். இன்ைறக்  
இ க் ன்ற உலகத்ைத ம் கவனித் ப் பா ங்கள். ஒ  தா மாறான காலமாய், எல்லா 
காரியங்க ம்  ைறேகடாய் மா க் ெகாண்  க் ற .

மனித க்  மத ேபாதைனகைளக் கற் க் ம்  கப் ெபரிய இடங்க ம் பள்ளிக ம் 
தா மாறாக இ க் ன்றன. நான் அைதப் பற்  ஏற்கனேவ ேப   க் ேறன் . அங்  என்ன 
நடக் ற  என்  நன்றாக அ ந்  க் ேறன் . அங்  ஆண்கள்  ஸ் ரீகைள   மணம் ெசய் ம்ப  
அ ம க்கப்ப வ ல்ைல. அ   க ம் ேமாசமான காரியம். அந்த பள்ளிகளில் மற் ம் இன்ைறய 
ந ன சைபகளில் நடக் ன்ற காரியங்கள்   க ேமாசமானதாக இ க் ன்ற . ஆண்கள்    த் , 
 ைக   த் , உணர்ச் கள்   ளர்ச்  ட்டப்பட்டவர்களாய் இளம் ெபண்கைள ெக த் ப் 
ேபாட்டப  னால்  அவர்க ைடய அசலான   யம் தா மாறாக்கப்பட்டதாய் இ க் ற . ேதவன் 
அவர்கைள அ  க்  ேநராக ஒப் க் ெகா த்தார். ஆண்  ெபண்  என்ற மனிதனின் இயற்ைகயான 
உட ற   ைறயான  அவர்க க்  இல்லாமல் ேபா ம் அள ற்  அவர்க ைடய   யம் 
கலப்படமா  ட்ட .  சா  அவர்கைள அவ்வளவாகப்   த் க் ெகாண்டான் .
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ேசாேதாம், ெகாேமாரா சந் ப் ற்  வந்தேபா  என்ன நடந்த  என்  கவனி ங்கள் . 
ேநாவா ன்  கால ம் சந் ப் ற்  வந்தேபா  என்ன நடந்த  என்  கவனி ங்கள் . அவர்கள் ெபண்  
ெகாண் ம், ெபண்  ெகா த் ம் இ ந்தார்கள். உங்களால்  அந்த வ காட் ம் பலைகைய பார்க்க 
   றதா? (சைபயார ் 'ஆெமன் ' என் ன்றனர்). அங்ேக என்ன நடந்த  என்  பார்க்க    றதா? 
அந்தக் காலமான     க்  வ  ன்னர், ேதவன் தன் ைடய  ர்க்கதரி ைய    ேல 
ெகாண்  ந்தார.் இேதா இந்த காரியத்ைத கவனி ங்கள் . எப்ெபா  ேம ஒ  காலம்     க்  
வ  ன்னர், சாத்தான்  அவ ைடய ஆள் மாறாட்டக்காரர்கைள அ ழ்த்    றான் . ேதவ ம் 
தன் ைடய  ர்க்கதரி கைள அ ப்  றார.் ேம ம் இந்தக் கைட க் காலத் ேல உங்கள்  
வா பர்கள் தரிசனங்கைளக்  காண்பார்கள், “என் ைடய ஊ யக்காரர ்ேம ம் ஊ யக்காரிகள்  
ேம ம்” என்  ேவதத் ேல ேபா க்கப்பட்  க் ேறாம்.  ர்க்கதரி கள் ம ப  ம்    ேல 
ேதான் வார்கள்  என் ம் ஞான  ஷ் க்காரர்கள் கைட  காலத் ேல ேதான் வார்கள்  என் ம் 
 றப்பட்  க் ற . நாம் சரியாக அங்  தான் இ க் ேறாம். நாம் சந் ப் ேல இ க் ேறாம்.

இந்த கைட  நாட்களிேல ேதவன் என்ன ெசய்வார ் என் ம், எவ் தமாக அவ ைடய 
ஆ ர்வாதங்கள் இ க் ம் என் ம்,  சா  ைடய ெசயல்கள்  எவ் தமாக இ க் ம் என் ம், 
என்ன  தமான காரியங்கள்  நைடெப ம் என் ம் ேதவ ைடய  ர்க்கதரி களால் 
காலங்களி டாக  ர்க்க தரிசனமா ம் அவ ைடய பரி த்த வார்த்ைத னாேல ம்  ன் 
உைரக்கப்பட்  க் ற . ேதவ ைடய பரி த்தமான  இந்த உலகத் ன்  ெபால்லாங்ைக 
ெபா த் க் ெகாள்ளா . ஆனால் அவர ்அைத சந் ப் ற்  ெகாண்  வ ம்  ன், எச்சரிப் ன்  
அபாய ஒ ைய அ ப்  றார.்
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அ மட் மல்ல, ேதவன் ேசாேதாம், ெகாேமாராைவ அ ப்பதற்   ன் அவர ் ேதவ 
 ாதர்கைள ம்    ல் அ ப் னார.் அவர்கள் மனிதர்களிைடேய கலந்  ந்தார்கள். அேதேபால், 
இந்த காலம்    க்  வ  றதற்   ன்பாக ம் ேதவன்  தர்கைள அ ப் ேவன்  என்  
வாக் ைறத்  க் றார.் அவர்கைள நாம் பார்த் க் ெகாண்  க் ேறாம். அவர்கள் சர்வ 
வல்லைம ள்ள ேதவ ைடய ெசய் ேயா  வ  ன்றனர.்

இ ேவ சந் ப் ன்  ேநரமாய் இ க் ற . என் ைடய    வய   தல் என்ேனா  ேப ன 
அந்த சர்வ வல்லவைர ஏறக் ைறய  ன்  வாரத் ற்   ன்பாக அங்ேக நிற்கக் கண்ேடன் . நான்  
ஒ  மத ெவ யன்  அல்ல என்  நீங்கள்  அ  ர்கள். ஆனால் இ  ேவத வாக் யங்கள்  
நிைறேவ ம்ப  இப்ப  நடந்  ெகாண்  க் ற . இந்த சத் யத்ைத ம், நாம் எங்  க் ேறாம் 
என்ற அைடயாளத்ைத ம் இந்த சைப அ ந்  ெகாள்ளேவண் ம் என   ம்  ேறன் . ஏெனனில், 
அப்ெபா   மாத் ரேம நீங்கள்  ேசாம்ேப யாய் இல்லாமல் உற்சாக ள்ளவர்களா ம், 
ேவற் ைமகள்  இல்லாம ம் இ ப் ர்கள். அப்ெபா   மாத் ரேம ஒ  உண்ைமயான ேதவ 
பக்  ள்ள   ஷனாக ம், ஸ் ரீயாக ம் நடப் ர்கள் உங்க ைடய இ தயம்   ஸ்  ன்  ேமல் 
சார்ந்  க் ம். ஆைகயால்  இந்த உலகத்  ள்ள அற்பமான காரியங்களிேல கவனம் ெச த்த 
ேவண்டாம். ஏெனன்றால் இந்த சண்ைடகள் ,  த்தங்கள் , கலவரங்கள்  மற் ம் அ  
ேபான்றைவகெளல்லாம் சாத்தா ைடயதாய் இ க் ற . அ   ந்   ல  இ ங்கள் . நாம் 
இப்ேபா     ல் இ க் ேறாம்.
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இந்த காரியங்கைள நீங்கள்  சரி ெசய்வதற்  இன்ெனா  வாரம் இல்லாமல் இ க்கக்  ம் 
என்பைத நிைன ல் ெகாண்  ங்கள் . இ க் மா என்பைத நான் அ ேயன், ேதவன் ஒ வர ்
மாத் ரேம அ வார். நாம் சரியாக    ல் இ க் ேறாம்.
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இவ் தமாய்த் தான் ேநாவா அவ ைடய காலத் ேல ம் இஸ்ரேவலர் அவர்க ைடய 
காலத் ேல ம் இ ந்த . இப்ெபா   ஆ ரகாைம அ த்த சந் ப் ேல பார்க் ேறாம். அவன் 
இயற்ைகயான (சாதாரன மனிதனாக ம்) மற் ம் இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட காரியத் ற் ம் 
ந  ேல இ ந்தான் . அங்ேக ேதவ  தர்கள் இறங்  வந்தனர். அவர்கள் பார்ப்பதற்  மனிதர்கள் 
ேபால் ேதாற்றமளித்தனர். ம ைம! அவர்கள்   ர்க்கதரி யான ஆ ரகாமண்ைட நின் , 
“ஆ ரகாேம, ேதவன் இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட காரியங்கைளச் ெசய்யப் ேபா றார். இேதா உற்பவ 
காலத் ன்ப  அ த்த வ டம் இேத சமயத் ல் நான் உன்ைன சந் ப்ேபன் , அப்ேபா  உன் ைடய 
மைன     வயதாய் இ ப்பாள், நீ ஒ   ழந்ைதைய ெபற்ெற ப்பாய். நான் என் ைடய 
ெதய் க  கமளித்த ன்  வல்லைமைய காண் ப்ேபன் . நான் உன்ைன மாற்   ண் ம் உன்ைன 
ஒ  வா பைனப் ேபாலாக் ேவன் . நான்  சாராைள மாற்  அவைள   தாக் ேவன் . நான் அவைள 
ம ப  ம் வா ப ஸ் ரீயாக் ேவன் . ஏெனனில் நான் இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தங்கைள 
ெசய்பவர.் நான் சர்வ வல்லவர். நான் இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தங்கைள ெசய்ேவன் '' என்றார். 
ஆெமன் . ”நான் என் ைடய வல்லைமைய காண் ப்ேபன் . ஆ ரகாேம, நாம் சந் ப் ன்  ேநரத் ல்  
இ க் ேறாம்“.
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அ த்த ஆ கள்  ேசாேதா ல் இ க் ன்ற . அ  சரிதான். அங்ேக அைவகள்  அந்த 
உலகத் ேல  ரிைய ெசய்  ெகாண்  க் ற  என்றார். அைவகள்  இன் ம் இங்ேக  ரிைய 
ெசய்  ெகாண்  க் ன்றன. வாெனா  மற் ம் ெதாைலக்காட் களிேல  த் ,  ம்மாளம், 
கவர்ச் , மற் ம் அ த்தமான நைக ைவகைள ெகாஞ்சம்  ட கட் ப்ப த்தாமல்  
ெவளிப்பைடயாய்  ேப  இவ் தமாய் அ த்தமான காரியங்கைள ஒளிபரப்பச் ெசய் றார்கள் .  ல 
ேநரங்களிேல ெபா   ேபாக் ற்காக   ேசஷத்ைத ம் பரி த்த  ைலச்சலாக்  ன்றனர். 
உலகம்   வ ம் தா மாறாக்கப்பட்  க் ற . ஆனால் உலகம் தா மாறாக்கப்பட்  க் ற 
அேத சமயத் ேல,   வா கள்  சர்வ வல்லைம ன்   ரட் யட்சத் னா ம், அவ ைடய 
 ரிையகளினா ம், அவ ைடய வல்லைம னாேல கர்த்த க் ள் மனந்  ம் க் 
ெகாண்  க் றார்கள் . ேதவன், இவ் தமாக தன் ைடய இரக்கத் னாேல இந்த காரியங்கைள 
எல்லாம் நமக்  காண் த் க் ெகாண்  க் றார.்

அந்த வய    ர்ந்த  ர்க்கதரி  அந்த வறட் யான    ேல அவ ைடய  டாரத் ல் 
இ ந்தேபா  “ஆ ரகாேம” என்  அைழத்தார். ஆகேவ அ   டாரேமா அல்ல    ைசேயா, அ  
அவ க்  எந்த ஒ   த் யாசத்ைத ம் உண்  பண்ண ல்ைல. அவன் எைதக்   த் ம் கவைல 
ெகாள்ள ல்ைல. ஏெனனில், அவன் எல்லாவற் ற் ம் வாரி  தாரராய் இ ந்தான் . சகல ம் 
அவ க் ச் ெசாந்தமான  என்  அ ந்  ந்தான் . அேத ேபால் தான்   வா  ம் இன்  
அ ந்தவனாய் இ க் றான் . ஆகேவ நாம் எதற்காக இந்த உலகத் ற் ரிய காரியத்ைதக்   த்  
கவைலப்பட ேவண் ம்? இதனி த்தம் நான்  ல  ட்டங்கைள  ல நாட்க க்   ன்  
த ர்த்ேதன் . ஏெனனில் நான்  மக்கைள   ந்  காணிக்ைககைள எ க்க   ம்ப ல்ைல. மக்கள்  
என்ன ெசான்னா ம் அைத   த்  எனக்  கவைல இல்ைல, ஏெனனில் ேதவன் அவ க்  
ேதைவயானைவகைள எல்லாம் சந் க்க ேபா மானவராய் இ க் றார.் ஆம் ஐயா. நான்  இந்த 
உலகத்  ள்ள  கச்  றந்த காரியங்கைளக் ெகாண்  ப்பைத காட்  ம், ம வான 
 ஸ்கட் கைளத்  ன்  ஓைடத் தண்ணீைர   த்    ேசஷத்ைத  ரசங் ப்ேபன் . காரியங்கள்  
எப்ப   ந்தா ம் சரி, நம்ைம அவ ைடய கரத் ல்  ஒப் க் ெகா த் , சர்வ வல்லைமைய 
எ ர்பார்த் க் ெகாண்  ப்பேத ேபா மான . அ  சரி.
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இப்ெபா   அங்ேக நடந்தைத கவனி ங்கள் . ஆ ரகாம் அவ ைடய  டாரத் ல்  
அமர்ந்  ந்தேபா , அவர ்அவேனா  உைரயா னார் என்பைத பார்க் ேறாம். இந்த  தர்க ம் 
அவ க்   ன் ேதான் னார்கள் . அதன்  ன் அவர்கள் ேசாேதாம் ெகாேமாரா ற்  கடந்  
ெசன்றனர.் மற் ம் அந்நாளிேல ேதவன் அற் தங்கள்  ெசய்தைத பார்க் ேறாம். அவர ்
வானத்   ந்  அக் னிைய வரவைழத் ; அந்த பட்டணம்   வைத ம்  ட்ெடரித் ; அந்த 
நிலத்ைத  த்தம் ெசய் ; எல்லாவற்ைற ம் ஆ ரகா க் க் ெகா த்தார். ேலாத் ன்  மைன  
 ன்னாகத்   ம்  பார்த்த னால் உப்   னாக மா  அவமானத் ன் நிைன   ன்னமானாள். 
அவள் அந்த ேசாேதாம் ெகாேமாரா பட்டணத் ன்  ச தாயங்களிேல  க ம்  ர த்  ெபற்ற 
ஸ் ரீயாய் இ ந்தாள். ேதவன் வானத்   ந்  ெந ப்ைப ம் கந்தகத்ைத ம் ெகாண்  
அற் தத்ைத நிகழ்த் னேபா  அைனத்  பள்ளத்தாக் க ம்  ற்  ம் அ க்கப்பட்ட .

ஓ, அ  என்ேன! ஒ  மகத்தான ேநரம்!   ப்பதற்  அ   க ம் மகத் வமான ேநரமாய் 
இ ந்த . ஏெனனில் அ  ேதவ ைடய சர்வ வல்லைம ன்  ேநரம். இப்ெபா  , ம ப  ம் ஒ  
சந் ப்பான  வ  றைதப் பார்க் ேறாம்.  (ேநரம்  ைறவா  க் ற ; ஆகேவ நான்  ரிதப்பட 
ேவண் ம் என நிைனக் ேறன் .)

33

அங்ேக சர்வ வல்லைம ன்   ரசன்னம்  ண் மாய் ஒ   ைச வந்த . ஆகாப் என்ெறா  
மனிதன் ேயசேபல் என் ம் ெபயர ் ெகாண்ட ஸ் ரீைய   மணம் ெசய்  ந்தான் . அவன் 
ெதாடக்கத் ேல ஒ    வா யாய் இ ந்தான் .  றப் ேல  தனாக இ ந்த அவன், 
நியாயப் ரமாணத் ன்ப  எட்டாம் நாளிேல   த்தேசதனம் ெசய்யப்பட்டான் . ெயேகாவா 
ேதவைன   வா க்கத்தக்கதாக ஒ  பக்  ைவராக் யமான  ட் ேல அவன் 
வளர்க்கப்பட்  ந் ம்,  க் ரக ஆராதைன ெசய் ற ஒ வேளா  காத ேல   ந்தான். அவள் 
கவர்ந்  க் ம் ஒளி ம் கண்கள் ெகாண்டவளாய்  இ ந்தாள். அ  சரிேய.

அேத  ேபால்  தான்  இன்ைறக் ம்,  அ ைமயான    ஸ்தவ  சேகாதரர்க ைடய  இ தய ம்



11காலத் ன்  சந் ப் 

  ஸ்  இேய  க் ள்  நிைலயாய் இல்லாததனாேல இப்ப ப்பட்ட தான கவர்ச்  னால் கவர்ந்  
இ க்கப்பட்   ட்டாள்தனமாக   ந்     ன்றனர். ஆம் அ  சரிதான். நாம்   க் ன்ற 
இந்நாள்  க ேமாசமானதாய் இ க் ற . அ   க ம் ேமாசமான ேநரம். அ  ைடய அைடயாள 
பலைக நமக்   ன்பாக ைவக்கப்பட்  க் ற .

ஆனால், ேதவன், தான் யார ் என்பைத நி  க் ம்ப யான பலப்பரீட்ைசைய ெகாண்  
வ வதற்   ன்பாக, அவர ்எ யா என்ற ெபயர ்ெகாண்ட ஒ   ர்க்கதரி ைய அந்த ேதசத் ேல 
ெகாண்  க்க ேவண் ய ேநரம் ஒன்  இ ந்த . அவன் ேதவ ைடய ெசய்  னால்  அ ேஷகம் 
பண்ணப்பட்டவனாய்  இ ந்தான் . அவன் இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தங்கைள நடப் த்  அந்த 
சர்வ வல்லைமயான  இன் ம் இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தங்கைள ெசய்  ெகாண்  க் ற  
என்பைத நி  த்தான் . அந்த  ர்க்கதரி  அங்ேக வானங்கைள அைடத் ப் ேபாட்டான் . 
அ னி த்தம் அவ ைடய ஊ யத் ன்  நாட்கள்    வ மாய் மைழ ெபய்யாமல் இ ந்த .  ற  
அவன் வானத்   ந்  மைழைய    ன்     வரப்பண்ணினான் . அந்ேநரத் ேல  தர்கள்  
காட்  ேல ேதான் னார்கள் . அவர்கள் அவ க்  ேசாளத் னால் உண்டான அப்பத்ைத ெசய்  
ெகா த்தனர். ேதவேனா  அவன் நாற்ப  நாள் வனாந் ரத் ேல இ க் மள ம் அ  அவைன 
உ ேராேட ைவத்  ந்த . அல்ேல யா!
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காலத் ன்     ேல  தர்கள் ேதான் வார்கள் . ேதவ  தர்கள் இந்நாளிேல ேதான் வார்கள் 
என் ம்  ர்க்கதரி கள் எ ம் வார்கள்  என் ம் அற் தங்க ம் அ சயங்க ம் நடக் ம் என் ம் 
 ர்க்கதரி கள் யாவ ம்  ட் க் காட் னார்கள் . அைடயாள பலைகக ம்  ட் க் காட் ன . 
ேதவன் அந்த   ய சந் ப் களிேல அப்ேபற்பட்ட காரியத்ைத ெசய்  ப்பார ் என்றால்,    
பாதாள ம்  றந்   டப்பட்ட இந்நாளிேல அவர ்எப்ேபற்பட்ட காரியத்ைத ெசய்ய ேவண் யதாய்  
இ க் ற ?    பரேலாகம்  றந்  க் ற , ேதவ  தர்கள் ேதான்  றார்கள் , அற் தங்க ம் 
அைடயாளங்க ம்    ேல நடந்  ெகாண்  க் ற . ேபா யான காரியங்க ம் எ ம் க் 
ெகாண்  க் ற . ஆனால் ேதவன் எ  உண்ைம எ  ேபா  என்பைத நி  த் க் 
ெகாண்  க் றார.் ஆெமன் .

ஓ, நான் அவைர ேந க் ேறன் . நீங்க ம் அவைர ேந க்  ர்கள்  என்  நம்  ேறன் . நான் 
உங்கைள  ட்ட ேவண் ம் என்  எண்ணம் ெகாள்ள ல்ைல. ஆனால் இந்த நாள் எப்ேபற்பட்ட  
என்  நிைனக் ம் ேபா , இந்த காரியம் என் ைடய ஆத் மாைவ ெகா ந்  ட்  எரியச் 
ெசய் ற .
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ேதவன் அவர்க க்  ப லளிப்பதற்   ன்பாக, அவர ் எல்லா தமான அற் த 
அைடயாளங்கைள ம் ெசய்    த்  ந்தார.் அவர்கள் இந்த  ர்க்கதரி ைய வ க்கட்டாயமாக 
  த்  வ ம்ப  ஒ   ட்ட மக்கைள ேமேல அ ப் னார்கள். அதற்  எ யா, “நான்  ேதவ ைடய 
ம ஷனாக இ ப்ேபேனயானால்  வானத்   ந்  அக் னி இறங்கட் ம்” என்  ெசான்னான் . 
ஒவ்ெவா   ைற ம் அக் னி எப்ப  வ  ற  என்  கவனித் ப் பா ங்கள். ஒவ்ெவா  
 ைற ம்  ர்க்கதரி கள் எப்ப  வ  றார்கள் என்  கவனித் ப் பா ங்கள். ஒவ்ெவா   ைற ம் 
இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தங்கள்  எப்ப  நடப் க்கப்ப  ற  என்  கவனித் ப் பா ங்கள் . 
ஒவ்ெவா   ைற ம் ேதவன் வல்லைம னா ம்  கமளித்த னா ம் எப்ப  தன்ைன நி  த்  
காண் க் றார ்என்  கவனித் ப் பா ங்கள். இைவகள்  எல்லாம் சரியாக சாைலகள்  சந் க் ம் 
ேநரத் ேல நடக் ற . ஒ ேபா ம் அதற்   ன்பாக அல்ல, சரியாக சாைலகளின்  சந் ப் ேல; 
 கத் ன்  மாற்றத் ேல; காலத் ன்  மா த ேல நடக் ற .

இப்ெபா  ,   ப்பதற்   ன்பாக  ல காரியங்கள்  இ க் ற . இைத ஒ  நி டம்  ர்ந்  
கவனி ங்கள் . இப்ெபா   நாம் ஐந்தாவ  மகா சந் ப் ற்  ேபாகலாம் . இ  தான் இ க் ற ேல 
 க  க் யமான ஒ  சந் ப் . ஏெனன்றால் ஐந்  என்ப  இேய  (J-E-S-U-S) என்பைதக் 
  க் ற . ஆெமன். அ  தாேம பாவத்ைத   த்ததான ேகள் க்   ற்  ம்  ர்வளிக்கக்   ய 
ேநரமாய் இ ந்த . அ  தாேம இயற்ைகக்  ேமம்பட்டவர் தம்ைம   ைமயாகப்  ரிந் க் 
ெகாள்ளச் ெசய் ம் ப யான ேநரமாக இ ந்த . அ தாேம மனிதர்க ைடய இ தயம் 
  ைமயாய் மாற ேவண் ய ேநரமாய் இ ந்த . ஏெனனில் நியாய ரமாணத் னா ம் 
நியாய ப களா ம் மற் ம் எவரா ம் அைத எ த் ப் ேபாட  யாமல் இ ந்த . ஆட் க் 
கடாக்கள் மற் ம் காைளகளின்  இரத்தத் னால் அைத எ த் ப் ேபாட   ய ல்ைல. அந்த 
மகத்தான சந் ப்  வ  ன்னர், அங்ேக  ந்த  ரசங் கள் மத்  ல்  சாசானவன்  எ ந் , 
“அற் தங்களின்  நாட்கள்  கடந் ேபான , அப்ப ெயா  காரியம் இப்ெபா   இல்ைல” என்  
 ரசங் த்  ந்தான் .
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ஆனால் அேத ேநரத் ேல, ேதவன்  தர்கைள    ன்  ேமல் அ ப்   ந்தார.்  ட்ைட 
ஒ ங் ேல ைவத்  ந்த வயதானவர் ஒ வர ்அங்ேக இ ந்தார.் அவ ைடய ெபயர ்சகரியா. அவர ்
எப்ெபா  ம் ெஜ க் றவரா  ந்தார.் ஒ  நாளிேல அவர ் ப  டத்தண்ைட  பங்காட் க் 
ெகாண் , மக்க க்காக பரிந் ைர ெசய் க் ெகாண்  ந்தேபா  அவ ைடய வல  பக்கத் ேல 
ஒ  மகத்தான  தன் ேதான் , அந்த சந் ப் ன்  ேநரம் ச பமாய் இ க் ற  என்  நி  த் க் 
ெகாண்  ந்தான் . அவர ் தன் ைடய வய   ப்பைடந்த மைன  ன்  லம் ஒ   மாரைன 
ெப வார ்என் ம் அவ ைடய ெபயர ்ேயாவான்  என் ம் அவரிடம்   னான்.

ேயாவான் , இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தத்ைத நி  த்  காண் த் க் ெகாண்  ந்தான் . 
அவன்  ஒ   ர்க்கதரி யாக  இ ந்தான் .  ேவதத் ேல,  “ேயாவாைனப்  ேபால்  ஒ  மனித ம்  அந்த
37
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காலம் வ ம் வைர    ேல  றக்க ல்ைல” என்  இேய ேவ    ள்ளார். அல்ேல யா! ஏன் 
ெதரி மா? அ  வைர இ ந்த ேலேய அவன் தான் மகத்தான  ர்க்கதரி . சாத்தாைன ேதவன் 
சந் த்த ல் அ தான்  மகத்தான சந் ப்பாக இ ந்த . அவர்க ைடய பாைதகள்    க் ட்ட 
ேபா , அவர ் அவைன (சாத்தாைன) ஒன்  ல்லாமல் ஆக்  அவனிட  ந்  எல்லாவற்ைற ம் 
உரிந்  ேபா  ற மற் ம் ெகாள்ைளய க் ற ேநரமாய் இ ந்த . அல்ேல யா! ேயாவான் ஒ  
 ர்க்கதரி யாக இ ந்தான் .

அந்த சந் ப் ன்  ேநரத் ேல கா ரிேயல்  தன்  ேதான் னான். ேதவ க்ேக ம ைம! இ  
நடப்பதற்   ப்பத்  ன்  வ டத் ற்   ன்பாகேவ, இந்த சந் ப்பான  ச பமா  க் ற  
என்  ேதவன் அவர்கைள  ன்ெனச்சரிக் ம்ப  அேநக  ைற  யற் த்தார.் அங்ேக 
அ  வா கள்   க ம் ேமாசமா க் ெகாண் ம்,  டக்  ம், அத டன் தர்க் த் ம், அ   ந்  
 ல   க் ம்ப  ம் எத்தனித்தார்கள். கைட  ேல, அைத அ  க் ம்ப  அ ப்பப்பட்ட 
யாவைர ம் ெகான்  ேபாட்டார்கள். ஆனால் ேதவன் எப்ப யாக இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட 
அற் தத்ைத நிகழ்த் ம் ப   ட்ட ட்டாேரா அப்ப ேய ெசய்தார.் ஏெனன்றால் அவர ் சர்வ 
வல்லவர். அவர ்அைத ெசய்தாக ேவண் ம். அவர ்ேதவன்.

இப்ெபா   நாம் ெதாடர்ந்  அந்த ேநரத் ல் என்ன நடந்த  என்  பார்க்கலாம் . இந்தக் 
காட்  ல் நாம் ெதாடர்ந்  பார்ப்ேபாமானால், அங்ேக ேயாவான், ந யணைட ேல  ரசங் த் க் 
ெகாண்  ந்தைதப் பார்க் ேறாம் . அங்ேக அவன் , தன்ைனக் காட்  ம் வல்லைம ள்ளவர் ஒ வர ்
வ  றார ்என்பைதக்   த்  அ  த் க் ெகாண்  ந்தான் .     ேநரம் க த்  சர்வ வல்லவேர 
அங்  காணப்பட்டார். அவர ்ஒ  மாம்ச சரீரத் ல்  மைறந்  ந்தார். மகத்தான ெயேகாவா ேதவன் 
தாேம அவ ைடய  மாரனாம் இேய    ஸ்  க் ள்  இ ந்  ெவளிப்பட்டார். அந்த சர்வ 
வல்லைமயான  மாம்சமா  நம் மத்  ல் வாசம் ெசய் , நம்ேமா  நடந்த . அல்ேல யா!
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ஓ, அவர ் க ேலயா கட ேல நடந்தார். ஒ  இர ேல அவர ் பட ல்  ப த் க் 
ெகாண்  ந்தேபா , அந்த  ன்ன படகான  அைலக் க க்கப்பட்ட . ஆனால் அவேரா அைதக்  
கவனிக்காதவர் ேபால் நடந்  ெகாண்டார.் அவர ்  க ம் கைளப்பா  ந்தார.் ஆனால் அ  
சந் ப் ன்  ேநரமாக இ ந்த னால், அங்ேக ஏதாவ  ஒன்  நடந்தாக ேவண் ம். ஆகேவ, அவர ்
அந்த பட ன் ேமல் தன் காைல ைவத் , ேமேல பார்த் , “இைரயாேத, அைம யா  ” என்றார். 
நான் உங்க க்  இைதச் ெசால்லட் ம், வானத்ைத ம்   ைய ம் பைடத்த   ஷ் கர ்அந்த 
பட   க் ம் ேபா , இயற்ைகயான  அவ க் க்  ழ்ப ந்தாக ேவண் ம். சர்வ வல்லவர் ேப ம் 
ேபா  இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தமான  நைடெப ம். ஆெமன் .

ஒ  நாளிேல, தன் சரீரம்   வ ம்  ஷ்டேராகத் னால்   க்கப்பட்ட ஒ   ஷ்டேரா  
அவரிடம் வந் , “ஆண்டவேர உமக்   த்தமானால் என்ைன  த்தமாக்க உம்மால் ஆ ம்'' என்றான்.
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அதற்  அவர,் அவைனத் ெதாட் , “எனக்   த்த ண் , ெசாஸ்தமா ” என்றார்.

சர்வ வல்லைம ேப ம் ேபா  இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தமான  நடக் ம். அல்ேல யா! 
 ரியன்  ேமகங்களின்   ன்னாக இ ந்  எப்ப  ெவளி வ  றேதா, அேதேபால் அவ ைடய 
 ஷ்டேராகம் அவைன  ட்  காணாமல்  ேபா ற் . நிச்சயமாக சர்வ வல்லவர் ேப ம் ேபா  
அப்ப  நடக் ம். அவர ் ம ப  ம் இந்த கைட  நாட்களிேல ேப வார் என்  
வாக்களித்  க் றார.் சர்வ வல்லைம ேப ம் ெபா   இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தம் 
நைடெப ம். ஆம் ஐயா.

கவனி ங்கள் , அவர ்ேநாயாளிகைள  ணப்ப த் னார். மரித்ேதாைர உ ேரா  எ ப் னார். 
  டர்களின்  கண்கைளத்  றந்தார.் அ  எைதக் காட் ன  என்றால்  அந்த சந் ப்  வந்  ட்ட  
என்  மக்க க்  நி  த் க் காட் ன .  “என் ைடய  வைன  ட ம் ம ப  ம் அைத 
எ க்க ம் எனக்  அ காரம் உண் . எந்த ஒ  ம ஷ ம் அைத என்னிடத்   ந்  எ த் ட 
  யா ” என்றார்.

ஒ  நாளிேல,  (ேயாவான்  17 ஆம் அ காரத் ல்) அவர ்ேமேல ேநாக் , “ தாேவ, என் ேவைள 
வந்த ” என்றார். அல்ேல யா! அவர,்  “அந்த சந் ப்  வந்  ட்ட , எல்லா காரிய ம்     
ெபற்  க் ற , எல்லாம் ஆயத்தமா க் ெகாண்  க் ற , சாைல சந் ப்  வந்  இ க் ற , 
உலகமான  எச்சரிக்கப்பட்  க் ற , நான்  அப்ேபாஸ்தலர்கைள அ ேஷகம் ெசய்  க் ேறன் . 
அவர்கள் அற் தங்கைள ம் அைடயாளங்கைள ம் நடப் த்தார்கள். நாங்கள்  இந்த ேதசம் 
  வ ம் கடந்  ெசன் ள்ேளாம், எல்லா இடங்களி ம் அ  த் ள்ேளாம். அந்த ேநரம் இ ேவ. 
அந்த ேநரமான  வந்  க் ற ” என்றார்.
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சேகாதரேன, இந்த காைல ேவைள ேல, ஒ    ேசஷ  ரசங் யாக, நான்    வா க் ற  
என்னெவனில், இன்ைறக்  பரி த்த ஆ யானவர் மாம்ச உத களின்   லமாய் அதாவ  
அ ேஷகம் பண்ணப்பட்ட ஊ யர்கள்  லமாய் “அந்த ேநரம் வந்  ட்ட . இ  தான் அந்த ேநரம்” 
என்  உைரத் க் ெகாண்  க் றார.் அந்த ேநரம் வந்தா  ட்ட . சர்வ வல்லைம ப லளித் க் 
ெகாண்  க் ற . இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தங்க ம் நைடெபற் க் ெகாண்  க் ற . 
இைவகள்  நடந்தாக ேவண் ம். ஏெனனில் நாம் சந் ப் ல் இ க் ேறாம்.

சர்வ வல்லைம ள்ள ேதவன் அங்ேக மாம்சத் ல்  ெவளிப்பட்  இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட 
அற் தங்கள்  எல்லாவற்ைற ம்  ெசய்தார.்  அங்ேக  ேராம   ற் க்க ப ,  “ஆண்டவேர  நீர்  ஒ 
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வார்த்ைத மாத் ரம் ெசால் ம், அப்ெபா   என் ேவைலக்காரன்  ெசாஸ்தமாவான்” என்றான். 
அவ ைடய ேவைலக்காரன்   ைழப்பான்  என்  அவன் நன்றாக அ ந்  ந்தான் . அவன் ஒ  
அ கார ள்ள மனிதனாக இ ந்தான் . அவ க்   ழ்பட்  க் ம் யாெதான் ம் அவ ைடய 
கட்டைளக க்   ழ்ப  ம் என் ம் அவன் எைதச ் ெசான்னா ம் அவர்கள் அைத ெசய்தாக 
ேவண் ம் என் ம் அ ந்  ந்தான் . “நான்  ஒ வைன ேபாெவன்றால் ேபா றான், மற்ெறா வைன 
வா என்றால் வ  றான், நான் ஒ  அ காரத் க்   ழ்பட்டவனா  க் ேறன் , என் 
அ காரத் ற் ட்பட்  க் ம் யா ம் எனக்   ழ்ப ந்  க் ற . ஆனால் ஆண்டவேர, நீர ்
என் ைடய  ட் ற் ள்   ரேவ க்க நான்  பாத் ரனல்ல. நீர ் ஒ  வார்த்ைதைய மாத் ரம் 
ெசான்னால்  ேபா ம்” என்றான். அல்ேல யா!அவன் அ  சர்வ வல்லைம என்  அ ந்  ந்தான் . 
சர்வ வல்லைம ேப னால்  இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தம் நடக் ம் என்  அ ந்  ந்தான் .

ஓ, ேதவேன. ஒ  நாளிேல அவர ் லாச  ன்  கல்லைறயண்ைட ல் நின் , ஒ  சாதரன 
மனிதைனப் ேபால் அ   ெகாண்  ந்தார.் அப்ெபா   மார்த்தாள், “ஆண்டவேர, நீர ்மாத் ரம் 
இங்ேக இ ந்  ப் ரானால் என் சேகாதரன்  மரித்  க்க மாட்டான். ஆனால், சர்வ வல்லைம 
இப்ெபா   ேப னா ம்   ட அவன்  ைழப்பான் , ஏெனனில் நீர ் ேதவனிடத் ல்  ேகட் க் 
ெகாள்  றெத ேவா, அைத உமக் த் த வார.் நீர ் என்ன ெசான்னா ம் அவர ் அைத 
ெசய் றவராய் இ க் றார”் என்றாள்.

அவர ்அப்ப யாக கல்லைறயண்ைடக்  கடந்  ெசன்றார.் கவனி ங்கள் , சர்வ வல்லைம நம் 
மத்  ேல  ரத் யட்சயமா , நம்ேமா    த்த .  “ேதவன்   ஸ்  க் ள்  இ ந்  உலகத்ைத 
தமக் ள்  ஒப் ரவாக் னார். அவர ்நம்ேமா    த்  தம் ைடய  மாரனாம் இேய    ஸ்  ன்  
 லம் தம்ைம நி  த் க் ெகாண்  க் றார.் அவேர சர்வ வல்லவ ம் இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட 
அற் தங்கைள ெசய் றவராக இ ந்தார.் அவர ் ேநற் ம் இன் ம் என்ெறன் ம்  மாறாதவராய் 
இ க் ம் பட்சத் ல்,  ”நான் உன்ைன  ட்   ல வ  ல்ைல, உன்ைனக் ைக  வ  ல்ைல. 
இேதா உலகத் ன்     பரியந்தம் உங்கேளாேட  ட இ ப்ேபன்“ என்      க்க, நாம் 
எதற்காக மற்ற காரியங்கைளக்   த்  ேயா க்க ேவண் ம்? அவர ் ேப ம் ேபா  இயற்ைகக்  
ேமம்பட்ட அற் தங்கள்  நடக்க! நாம் எதற்காக மற்ற காரியங்கைளக்   த்  எ ர ்பார்க் ேறாம்?
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ஆகேவ அவர ்அ தப  கல்லைறயண்ைடக்  ேபா றைதப் பார்க் ேறாம். அதன்  ன் சர்வ 
வல்லைமயான  ஒ ங் ைணத்  அவர ் ேப ன ேபா ,  “லாச ேவ, ெவளிேய வா” என்றார். 
அப்ேபா  ஏற்கனேவ அ  க் ெகாண்  ந்த அந்த மனித ைடய  க்   கத்   ந்   ேழ 
  ந்  ேபா  ந்த . அவன் மரித்  நான்  நாட்களான . ேதால்   க்க ம் வரத் 
 வங்  ட்ட . ஆனால் அ ேவா தன் எஜமாைன அ ந்  ந்  க் ற . அல்ேல யா! அவர ்
மரித்த இந்த மனித க்   ண் மாய் அவ ைடய  வைனக் ெகா த்தார். மரித் ப் ேபா  ந்த 
அவன் எ ம்  நின்   ண் மாய்   த்தான் . அ  இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தம்.  “நாேன 
உ ர்ெத த ம்  வ மாய் இ க் ேறன் . என்ைன   வா க் றவன்  அவன் மரித்தா ம் 
 ைழப்பான் . உ ேரா  ந்  என்ைன   வா க் றவெனவ ம் என்ெறன்ைறக் ம் மரியாம ம் 
இ ப்பான்” என்  ேதவன்   னார.்

சர்வ வல்லைம ேப னால் ேபா ம். அப்ெபா   இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தங்கள்  
நைடெப ம். அவர ் எப்ெபா  ேம அைத காலத் ன்  சந் ப் ேல ெசய் றார.் ஆகேவ இந்த 
காரியங்கெளல்லாம் நைடெப ம் ேபா  நீங்கள்  எச்சரிக்ைகயா  ங்கள். ஏெனனில் நாம் 
காலத் ன்     ல் இ க் ேறாம். சர்வ வல்லைம ேப னேபா , மரித்த மனிதன் மரணத்   ந்  
எ ம்   ண் மாய்   த்தான். அவன் எ ம்    ந் க் ச் ெசன்  அவேரா  இராேபாஜனம் 
அ ந் னான் . ஓ! என்ன நடந்த ? ஓர ் ம ைமயான நாளிேல! ஒ   ைச பாவத்  ம்  
அக் ரமத்  ம் மரித்  ந்த நம் டத் ல்  சர்வ வல்லைமயான  ேப ன . நரகத் ற் ப் ேபாய்க் 
ெகாண்  ந்த நம் டத் ல் , சர்வ வல்லைமயான  ேப ன . நாம் பாதாளத்   ந்  
எ ப்பப்பட்  ம ைமக்ேக ேனாம். ஒ  நாளிேல, ஓ கைட  நாளில், அந்த இராேபாஜன   ந்ைத 
நாம்   ப்ேபாம். சர்வ வல்லைமயான  இன் ம் ேப  றதாய் இ க் ற . ேதவ ைடய 
வார்த்ைதேய சர்வ வல்லைம. நாம்அைத   வா த்த னால், நாம் மரணத்   ந்  நீங்  
 வ க் ட்பட்  க் ேறாம்.  “என் ைடய வார்த்ைதையக் ேகட்  என்ைன   வா க் றவன்  
எவேனா, அவன் மரித்தா ம்  ைழப்பான் . உ ேரா  ந்  என்ைன   வா க் றவெனவ ம் 
என்ெறன்ைறக் ம் மரியாம ம் இ ப்பான் ''. ஓ அவர ்சர்வ வல்லைம ள்ளவர்.
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நாம் இப்ெபா   ேநாவாைவப் ேபால ேபைழையக் கட் க் ெகாண்  க் ேறாம். ஆனால் ஒ  
நாளிேல இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தமான  நைடெப ம்; எ த் க் ெகாள்ளப்ப தல்  நடக் ம். 
அப்ேபா  இேய  வ வார.் நாம் சரியாக இப்ேபா  காலத் ன்  சந் ப் ேல இ க் ேறாம். ஆகேவ 
இந்த காரியங்கள்  நைடெப  றைத நீங்கள்  பார்க் ம் ேபா , உங்கள்  தைலைய உயர்த் , 
உங்க ைடய  ட்  ச பமா  க் ற  என்  அ ந் க் ெகாள் ங்கள் . சர்வ வல்லைம ேப ம் 
ேபா  இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தம் நடந்ேத ம். “ தாேவ, நாங்கள்  சந் ப் ேல இ க் ேறாம். 
நீர ் யார ் என்பைத நான் நி  த்தாக ேவண் ம்” என்  இேய     மரித்ேதாைர 
உ ேராெட ப் னார் மற் ம்  யா யஸ்தைர  கப்ப த் னார். ஆனால் கைட யாக அவர ்
கடந்  ெசல்ல ேவண் ய ேநரம் வந்தேபா , அவர் தாழ்ைமேயா    ைவயண்ைட நடந்  ேபாய், 
அங்ேக ஆணிகளால் அ க்கப்பட்  ெதாங்க டப்பட்டார.் பரேலாகம் அவைர ஏற்க ல்ைல அவைர 
தள்ளின .      ந் ம் அவர ்தள்ளப்பட்டவராய்  இ ந்தார.்

அவர்  ெசய்த  அற் த  அைடயாளங்கைள  இந்த  பாவ ள்ள  ேதவ  பக்  ல்லாத  உலமான 44



14காலத் ன்  சந் ப் 

கண்ட  ற ம், அவைர ேக  ெசய் , பரிகாசம் ெசய்த . தண்ணீரினால்  வந்த நியாயத் ர்ப்  
எப்ப  ேநாவாைவ ம் அவ ைடய ேபைழைய ம் உயர்த் னேதா அப்ப ேய ேதவ ைடய 
நியாயத் ர்ப் ம் இேய  ன்  ேமல் ஊற்றப்பட்டேபா  அவர ் உயர்த்தப்பட்டார். அவர ் நமக் ப் 
ப லாக மரித்  ேமேல உயர்த்தப்பட்டார். ேநாவா ேபைழக் ள்  இைளப்பா னைதப் ேபால் 
  வா  ம் அவ க் ள்  இைளப்பா  றான் . ஆகேவ நியாயத் ர்ப்  வந்தா ம், அ  அவ க்  
எந்த ஒ   த் யாசத்ைத ம் உண்  பண்ணா . உண்  பண் மா? நிச்சயமாக உண்  
பண்ணா . ெசால்ல ேபானால் மரணேம  ட தைடயாகேவா, வ யாகேவா இரா .  “ஓ மரணேம 
உன்   ர ்எங்ேக? பாதாளேம உன் ெஜயம் எங்ேக?” ஆகேவ தான் கல்லைறத் ேதாட்டத்ைதக் கடந்  
ேபாக எனக் க் ெகாஞ்ச ம் பய ல்ைல. நான் ேதவ ைடய   கைள சத்தமாய் பா க் 
ெகாண்ேட ேபாேவன். ஏெனனில் நான் அவ க் ள்  என்ெறன் மாய் உ ேரா  க் ேறன்  என்பைத 
அ ந்  க் ேறன் . அ  உண்ைம.

இப்ெபா   சர்வ வல்லைமயான  ேப ன . அ  என் ைடய இ தயத்ேதா ம் உங்க ைடய 
இ தயத்ேதா ம் ேப ன ேபா  அப்ேபா  இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தமான  நைடெபற்ற . 
ஒ  சமயம் ஒ  ேகாைழயான பா யாய் இ ந் ர்கள், ஒ ேவைள   காரனாக அல்ல   ைக 
  க் றவனாக அல்ல  நடன களியாட்டங்க க்  ஓ பவனாக இ ந்  காலத்ைத க த் க் 
ெகாண் ந்  க்கலாம். ஆனால் சர்வ வல்லைம உன்ேனா  ேப னேபா , நீ அைத 
ஏற் க்ெகாண்டாய் . அப்ேபா  இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தமான  நைடெபற்ற . அதன்  ன் நீ 
மரணத்   ந்  நீங்   வ க் ட்பட்டாய். உன் ைடய பாவத்ைத ட்ெடா ந்தாய். சர்வ 
வல்லைம ேப னேபா  இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தமான  நைடெபற்ற . அ  உண்ைம.

இப்ெபா   இந்த காைல ேவைள ல், இங்  சைப ல் இ க் றவர்களில்  லர,்  ல 
வ டங்க க்   ன்னர்  ற்  ேநா னால்   க்கப்பட்  மரித் க் ெகாண்  ந் ர்கள், ஒ   லர ்
 டமா ம், ஊனமா ம், சப்பானியா ம் மற் ம்  டாய்த் ப் ேபான நிைல  ம் இ ந் ர்கள் . 
ஆனால் சர்வ வல்லைம ேப னேபா , இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தமான  நைடெபற்ற . அ  
நிச்சயமாகேவ நைடெபற்ற . ஆகேவ நாம் காலத் ன்  சந் ப் ேல இ க் ேறாம். அைடயாளம் 
என்ன? நாம் சரியாக இப்ெபா   சாைல சந் க் ம் சந் ப் ேல இ க் ேறாம். நாம் சரியாக 
ஆ ரவ ட அரசாட்  ல்  ரேவ ப்பதற்  தயாரா க் ெகாண்  க் ேறாம்.
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இப்ெபா   கவனி ங்கள் . அவர்கள் அவைர   ைவ ேல அைறந்தேபா  நாம் 
அவ க் ள்ளாக இ ந்  ேமேல உயர்த்தப்பட்ேடாம். அவர்கள் அவைர வானத் ற் ம்   க் ம் 
மத்  ேல ெதாங்க ட்டார்கள். பரேலாகத் னால்  அவைர ஏற் க் ெகாள்ள   ய ல்ைல. 
ஏெனனில் இந்த உலகத் ன்  பாவமான  அவர ் ேமல் இ ந்த . இந்த உலக ம் அவைர 
அவர்க ைடய ராஜாவாய் ஏற் க்ெகாள்ள ல்ைல. ஆகேவ அவர ் மரிப்பதற் ம் 
இட ல்லா  ந்த . இந்த உலகத் ன்  பாவம் அவர ் ேமல் இ ந்தப யால் , அவர ் பரத் ற்  வர 
  யாம  ந்த . அவர ் இந்த    ேல ெவ க்கப்பட் ம், இ வாக்கப்பட் ம்,  ப்பப்பட் ம், 
 றக்கணிக்கப்பட் ம், நிராகரிக்கப்பட்டவ மாய்  இ ந்தார.் ஆனால் அவேரா பரத் ற் ம் 
  க் ம் மத்  ேல நின் , இரண்ைட ம் இைணத்  வ ைய உண்  பண்ணினார். ஆகேவ 
ம ைமக்  வர வாஞ் க் ம் எந்த ஒ    ஷ ம் ஸ் ரீ ம் அவரின் ( லா   ந் ) 
பக்கத்   ந்   ரண்ேடா  ற அந்த இரத்த  ரவாகத் ன்  வ யாகத்தான்   ரேவ க்க    ம். 
ஓ, சர்வ வல்லைம எவ்வள  மகத்தானதா  க் ற !

அதன்  ன் அங்ேக என்ன நடந்த ? அற் தங்க ம் அைடயாளங்க ம் நைடெபற்ற . சந் ரன்  
கத  அழ ஆரம் த்த .  ரியன்  தன் கண்கைள   க் ெகாண்  அழத்  வங் ன . அதற்  
வ ப்  உண்டா ற அள ற்  அவ்வளவாக  யரத் ற் ள்ளா  இரத்தம்  ெசாட்  றைதப் ேபால் 
மா ன . நிச்சயமாக அப்ப ேய நடந்த . ஏெனனில், இந்த    வானங்கைள ம்   ைய ம் 
  ஷ் த்தவைர  றக்கணித்தைத ம், பாவத் ன்     யால் அவர ் பரத் ற் ள்   ரேவ க்க 
  யாத நிைலைய ம் அைவகள்  கண்ட . அவர ் வானத் ற் ம்   க் ம் ந  ேல நின் , 
ேதவ க் ம் மனித க் ம் இைட ேல ஒ  மத் யஸ்தராக மரித் க் ெகாண்  ந்தார.்  ரியனால் 
தாங்க   யாமல்,  “நான்  இனி  ரகா க்க மாட்ேடன் ” என்  ெசால்  தன்ைன மைறத் க் 
ெகாண்ட .
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நட்சத் ரங்க ம், “என்னால் இைத பார்க்க   ய ல்ைல'' என்ற .

   ம், “என்னால் அைத தாங்க   ய ல்ைல ” என்ற .   க்  நரம் த் தளர்ச்  உண்டா  
அதற் ள்  இ ந்த கற்பாைறகைள கக் ன . இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தமான  நைடெபற்ற . 
அ  தாேம சாைல ன்    வாய்  இ ந்த . பாவமான ,   ைவ வ மட் மாக ஆட்  ெசய்த . 
ஆனால் அதற்கான  ரயமான  அங்ேக ெச த்தப்பட்டா ற் . ஓ, இ   க ம் மகத்தான ! 
  யான  அங்  ந்த பாைறகைள  ன் கள்  ேமல் க்     ற அள ற்  அவ்வளவாக 
அ ர்ந்த . மரித்தவர்கள் கல்லைற   ந்  எ ம்  ற அள ற்  அவ்வளவாக அ ர்ந்த . 
  க்  நரம்  தளர்ச்  உண்டா ற் .  ரிய க் ம் வ ப்  உண்டா  கடந்  ேபான . 
இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தமான  நடந்ேத ய  (அல்ேல யா). அ  எப்ெபா  ேம 
சந் ப் ேல நடக் ம்.

ஆகேவ அங்  நடந்த காரியங்கள்  எல்லாம்  அ த்  வர இ க் ம் காலத் ற்காக ஆயத்தமா க் 
ெகாண்  ந்தைதப் பார்க் ேறாம் . உலகமான  ஆ ரத்  ஐ   வ டங்களாக இ ண்ட 
காலத் ற் ள்   ரேவ த்த .  நமக்  இன் ம்  சற்  ேநரம்  இ ந்தால்  நலமா  க் ம்.  ஆனால்
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15காலத் ன்  சந் ப் 

நமக்  ேநரம்  ைறவா  க் ற . நான் சரியாக பன்னிெரண்  மணிக்    க்க ேவண் ம்.

இப்ெபா   அந்த இ ண்ட காலத் ேல என்ன நடந்த  என்  பா ங்கள் . ெவஸ்  மற் ம் 
 த்தர் காலத் ல் நடந்தைதப் பார்க்க நமக்  ேநரம் இ ந்தால் நலமா  க் ம். அ  தாேன 
ஆறாவ  சந் ப் . அங்ேக சைபயான , இ ளி  ந்     க்கப்பட்   ண் மாய் 
  ேசஷத் ன்  மகத்தான ெவளிச்சத் ற் ள் ெகாண்  வரப்பட்ட . அற் தங்க ம் 
அைடயாளங்க ம் நடந்த . ஓ! ேதவேன! எந்த மனிதனா ம் அங்ேக நிற்க   ய ல்ைல. ெதய் க 
 க ம், அற் த அைடயாளங்க ம் அவ்வளவாக நைடெபற்ற . அ தாேம அவ ைடய ப க் ம், 
அவ ைடய இரண்டாம்  வ ைகக் ம் இைடேய சம்ப த்த காரியம். அங்ேக என்ன நடந்த  என்  
கவனி ங்கள் . ஜான் ெவஸ்    ேசஷத்ைத  ரசங் த்த ேபா , அங்ேக அவர ் சைபகளா ம் 
மற்ற காரியங்களா ம் அ த்   ரத்தப்பட்டவராய்  இ ந்தார.் மக்கள் , பரி த்த ஆ  ன் 
வல்லைம னாேல மயங்   ேழ   ந் , அவர்க ைடய  கத் ேல தண்ணீர் ெதளித்  
அவர்கைள எ ப்  ற அள ற்  என்ன நடந்தெதன்  அ யாதவர்களாய்  இ ந்தார்கள் . அங்ேக 
அற் தங்க ம் அைடயாளங்க ம், அ சயங்க ம்  கமளித்த ம் நைடெபற்ற .

சேகாதர சேகாதரிகேள இைத கவனி ங்கள் . இப்ெபா   என்ன நடந்  ெகாண்  க் ற  
என்  ெதரி மா? நாம் கைட  காலத் ல் இ க் ேறாம். நாம் ஆ ரவ ட அரசாட் க் ள்ளாக 
கடந்  ேபாக  க் ேறாம். எல்லா காரியங்க ம் அைதேய  ட் க் காட் க் ெகாண்  க் ற . 
அந்த ந  ஜாமத்ைத எட்ட இன் ம் இரண்  நி டங்கள்  மாத் ரேம இ க் றெதன்  அந்த பைழய 
க காரம் காட் க் ெகாண்  க் ற . சர்வ வல்லைம ேப க் ெகாண்  க் ற . ேதவ  தர்கள் 
ேதான் க் ெகாண்  க் றார்கள் .  ர்க்கதரி கள் வந்  ெகாண்  க் றார்கள் .  ர்க்கதரி கள்  
 ர்க்கதரிசனம் உைரத் க் ெகாண்  க் றார்கள் . இந்நாட்களில்  இ க் ம் மக்கள்  ேமல் 
தரிசனங்கள்  ஊற்றப்ப  ற .   ேசஷம்  ரசங் க்கப்ப  ற .  யா யஸ்தர்கள் 
எ ப்பப்ப  றார்கள் .   டர்கள் பார்க் றார்கள். ெச டர்கள்  ேகட் றார்கள் ,  சா கள்  
ெகாந்தளிக் ன்றன, மாய  த்ைதக்காரர்க ம் , யந்ேந ம், யம் ேர ம் இ க் றார்கள் ; சர்வ 
வல்லைம ம் ேப க்ெகாண்  க் ற . அல்ேல யா. நாம் கைட  நாட்களிேல   த் க் 
ெகாண்  க் ேறாம். நாம் அந்த சந் ப் ேல இ க் ேறாம்.
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“ேதசங்களிேல தத்தளிப் ம் இ க்கண் ம்  உண்டா  க் ற னால் ம ஷ ைடய இ தயம் 
பயந்    ந்  க் ற ''.   க்   க ம் பதட்டம் உண்டான னால் அ  எல்லா இடங்களி ம் 
நில ந க்கங்கைள ெவ க் ற . அவ் தமாகத் தான் இ க் ம் என இேய      க் றார.் 
அேனக இடங்களில்   ய ர்ச் க ம் உண்டா ம் என்றார். உங்களால் பார்க்க    றதா? தன் 
அ ைவ    அ ந்  க் ற . அவள்   க ம் பதட்டமா  க் றாள் . உலக ம் 
பதட்டமா  க் ற . ஆனால் சைபேயா   ேசஷத் ன்  ேமல் சார்ந்  இ க் ற . அ ேவ அ ன் 
பா காப் ன்  வ .  ”என்னிடத் ல்  வ  றவர்கைள நான் ஒ க்கா ம்  றம்ேப தள் வ ல்ைல“ 
அல்ேல யா.

“ஒ  மனிதன் தண்ணீரினா ம் ஆ  னா ம்  றவா ட்டால், பரேலாக ராஜ்யத் ல்  
 ரேவ க்க மாட்டான் ''. நிச்சயமாக அந்த ராஜ்யத் ேல ேதவ ைடய அங் காரம்  த் ைரைய 
நீங்கள்  ெபற்  ப் ர்கள் ; அதாவ , பரி த்த ஆ ைய உங்கள்  இ தயத் ேல ெபற்  ப் ர்கள் . 
ஆகேவ அைலகள்  எப்பக்கத் ல்   னா ம் பரவா ல்ைல. காலமான   க ம் ேமாசமா க் 
ெகாண்  க் ற . சர்வ வல்லைம ம் எ ம் க் ெகாண்  க் ற . பாவைனயாளர்க ம் அைதப் 
ேபால் ந க்க  யற் த் க் ெகாண்  க் றார்கள் . எல்லா காரியங்க ம் இைதப் ேபாலேவ 
பாவைன ெசய்ய  யற் த் க் ெகாண்  க் ற . ேம ம் ேவதாகமமான , அந்த கைட  
வல்லைம ள்ள பாவைனயாளன் எ ந் , ஏ  மைலகளின்  ேமலாக அமர்ந்  ப்பான்  என்  
   ற . அவன்  ன்ற க்   ரீடத்ைத அணிந்  ப்பான் , அ  மட் மல்ல அவன் மக்க க்  
 ன்பாக வானத்   ந்  அக் னிையக் ெகாண்  வ  ற அள ற்  வல்லைமையக் 
ெகாண்  ப்பான் . அந்த வல்லைமைய மக்க க் க் ெகா க்க ம் ெசய்வான் . இைவ 
எல்லாவற்ைற ம் அவன் கைட க் காலத் ேல ெசய்வான்  என்  உைரத்  க் ற .
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கவனி ங்கள் , அவர்கள் மரித்தவர்க ைடய  ண்ணிய ஸ்தலங்களிேல வணங் , 
எ ம் கைளத் தட , அ  ேபான்  காரியங்கைளச் ெசய் ம்ப  அவ்வளவாக பாவைன 
ெசய் றார்கள். அவர்கள் அவ் தம் எ ம் கைள தட ,  ண்ணிய ஸ்தலங்களிேல வணங் க் 
ெகாண்  க் ம் ேநரத் ேலேய சர்வ வல்லைம இங்  ேப  இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தங்கைள 
நடத் க் ெகாண்  க் ற . ஆனால் அவர்கேளா இைதக் கண் ,  “அைவ எல்லாம்  ட்டாள் 
தனமான காரியம்” என் ன்றனர். ஆனால் சைபேயா வளர்ந்  ெகாண்  க் ற  ேதசம்   வ ம் 
மகத்தான  கமளிக் ம் எ ப் தல்  ட்டங்கள்  நைடெபற் க் ெகாண்  க் ற  அற் தங்க ம் 
அைடயாளங்க ம் எல்லா இடங்கள ம் நடந்  ெகாண்  க் ன்றன. ேதவ  தர்க ம் மக்கள்  
 ன்பாக ேதான் க் ெகாண்  க் றார்கள் . அற் தங்க ம் அைடயாளங்க ம் இங்ேக நடந்  
ெகாண்  க் ற .

நண்பேன இெதல்லாம் எைதக் காட்  ற ? நாம் காலத் ன்     ல் இ க் ேறாம், நாம் 
சந் ப் ல் இ க் ேறாம் என்  காட்  ற . ஆகேவ இ  நைடெப ம்ேபா  உங்கள்  தைலைய 
உயர்த் ங்கள் . ஏெனனில் உங்கள்   ட்  ச பமா  க் ற  என்றார். நான்  என்ன ெசால்  ேறன்  
என்   ரி றதா? இ  சந் ப் ன்  ேநரம். “ேம ம் கைட  நாட்களிேல என் ஆ ைய ஊற் ேவன் , 
உங்கள்   மார ம்  மாரத் க ம்  ர்க்கதரிசனம் உைரப்பார்கள் , உங்க ைடய வா பர்கள்  
தரிசனங்கைளக்  காண்பார்கள் ,  நான்  உங்க க்  வானத் ல்  அ சயங்கைளக்  காண் ப்ேபன்”
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என்   ர்க்கதரி கள் வாக் ைறத்  க் ன்றனர.் இவ் தமாக நடந்ேத ம் என்  கர்த்த ம் 
    க் றார.் நீங்கள்  பறக் ம் தட் கள்  ேபான்றவற்ைற காண்  ர்கள் . மக்கள்  மத்  ேல 
தத்தளிப்  உண்டா ம்,    ம் அ  ம்“ என்   றப்பட்  க் ற . பா ங்கள், ெபரிதான நில 
ந க்கங்கள்  வரப் ேபா ன்ற . ெபரிய எரிமைல ெவ ப் கள்  உண்டா ம். ேதசங்கள்  மத்  ல் 
பதற்ற ம் உண்டா ம். ெபரிய ெதால்ைலக ம் உண்டா ம். ேதசங்கள்  கத் ைய தனக் ப் 
 ன்னாக ைவத் க் ெகாண்  சமாதானத்ைதக் கண்   க்க  யற் ப்பார்கள். எல்லா 
காரியங்க ம், எவ் டத்  ம் ெதால்ைலகள்   ழ்ந்  க் ம். மனிதர்கள் இன் ம் ேமாசமா க் 
ெகாண்  ப்பார்கள். ஆனால், ”ெவள்ளம் ேபால் சத்   வ ம் ேபா  கர்த்த ைடய ஆ யானவர் 
அவ க்   ேராதமாய் ெகா ேயற் வார'்'. இ  காலத் ன்  சந் ப் ன்  ேநரம்! இ ேவ சாைல ன்  
   .

ெபரிய  கமளிக் ம்  ட்டங்களினால் ஆப் ரிக்கா  ழங் க் ெகாண்  க் ற . உலகம் 
எங்  ம் அற் தங்க ம் அைடயாளங்க ம் நடந்  ெகாண்  க் ற . இ  எைதக் காட்  ற  
என்றால் இ  சந் ப் ன்  ேநரம் என் ம் காலத் ன்      என் ம் காட்  ற .

ேம ம்   ைரகள் இல்லாத வண் கள்  ெப ஞ் சாைலகளிேல ெந க்கமாய் ேபாய்க் 
ெகாண்  க் ம் என் ம் அ  ேபான்  அேநக ெவவ்ேவ  காரியங்கள்  நைடெப ம் என் ம் 
  னார.்  “ ேயான்   மாரத் கள் எப்ப யாக உைட  த்  நடப்பாள் என் ம்; ஓரின 
ேசர்க்ைககார ம் மற்  ள்ள காரியங்க ம் எப்ப  ெவளிப்ப ம் என் ம்; எல்லாம் எப்ப  
தா மாறானதாய் இ க் ம் என் ம்; மனிதர்கள் எப்ப   க ம் ெகா ய வஞ்சகத் ற் த் 
தங்கைள ஒப் க் ெகா த்தவர்களாய் இ ப்பார்கள் என் ம்  றப்பட்  க் ற . இ  ேபான்  
அேனக காரியங்கள்  நடக் ம் என்றார். அவர்கள்   ரட் த்தன ள்ளவர்களா ம், தைலக் 
கண ைடயவர்களா ம், ேதவைனக்  காட்  ம் உலக சந்ேதாஷத்ைத ேந க் றவர்களா ம், 
சத் யத்ைத    றவர்களா ம், ெபாய்யாய்  ற்றம் சாட்  றவர்களா ம் இ ப்பார்கள் என்றார். 
ஆனால் என் அன்  சேகாதரேன, இந்நாள் ஒன் ல் , இேய  வ வார.்
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அப்ேபா  மத ெவ யர்கள் என்  அைழக்கப்ப  ற இந்த பண்ைடய கால   ஸ்  ன் 
  ேசஷத்ைத ெதாடர்ந்    வா க் றவர்களிடத் ல் சர்வ வல்லைமயான  ேப ம். அங்ேக 
தாேன இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தமான  நைடெப ம். ஏெனனில்,  “  வா க் றவர்கைள 
இந்த அைடயாளங்கள்   ன்ெதாட ம். அவர்கள்  என் நாமத் னால் ேபய்கைள  ரத் வார்கள் , 
நவமான பாைஷகைள ேப வார்கள், சர்ப்பத்ைத எ ப்பார்கள் , அல்ல  சா க் 
ேக வானயாெதான்ைறக்   த்தா ம் அ  அவர்கைளச் ேசதப்ப த்தா . அவர்கள்  
 யா யஸ்தர்கள் ேமல் ைககைள ைவக் ம்ேபா  அவர்கள்  ெசாஸ்தமாவார்கள்'' என்  
    க் ற . ேம ம் ”இைவகைள நான் ெசய்த ப யால் நீங்க ம் ெசய் ர்கள். நான் 
   பரியந்தம் உங்க டேன  ட இ ப்ேபன் . மற் ம் இைவகெளல்லாம் நைடெப ம்ேபா  
உங்கள்  தைலைய உயர்த் ப்பா ங்கள், உங்கள்   ட்  ச பமா  க் ற “ என்றார்.

பார்த் ர்களா நண்பர்கேள, சரியாக ேநாவா ன்  நாட்களில்  நடந்த  ேபாலேவ ம ஷ  மாரன்  
வ ம் காலத்  ம் நடக் ம். இஸ்ரேவல்    க்கப்பட்ட நாட்களி ம் அப்ப ேய நடந்த . ம ஷ 
 மாரன்   ைவ ல் இ ந்த நாட்களி ம் நடந்த . அேத ேபால்தான் நா ம் சந் ப் ேல 
இ க் ேறாம். ேதவன் எப்ெபா  ேம இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தங்கைள சந் ப் ல் 
காண் க் றவராய் இ க் றார.் அவர ் மகத்தான அற் தங்கைள ம் அைடயாளங்கைள ம் 
ெசய் றார.் ேநாய்கைள  ணமாக்  றார், மரித்தவைர எ ப்  றார,்  சா கைள  ரத்  றார், 
மகத்தான எ ப் த ன்  ஆ ையக் ெகா க் றார.் வானத்  ம்     ம் அைடயாளங்கள் 
ேதான்  ன்றன. ேதசங்களிைடேய பதற்றம் இ க் ன்ற . ஏெனனில் நாம் சரியாக காலத் ன்  
சந் ப் ல் இ க் ேறாம்.
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அப்ப ெயன்றால் அ த்  நடக்க இ க் ம் காரியம் என்ன?   ஸ்  க் ள்  மரித்ேதாைர ம்  
மற் ம் கர்த்த க் ள்  வ ள்ேளாைர ம் அவ ைடய ம ைமக்  எ த் க் ெகாள் ம்ப  இேய  
  ஸ்  ம ப  ம் இரண்டாம்  ைறயாக வ வேத. அப்ேபா  ேதவன் ஒவ்ெவா வைர ம் 
அவ டன்  அைழத் க் ெகாண்  ேபாவார். சாந்த  ண ள்ளவர்கள்    ைய  தந்தரித் க் 
ெகாள்வார்கள் . அ ேவ மகத்தான ஆ ரவ ட அரசாட்  ன்  ஆரம்பம். அங்ேக  த்தங்கள்  இரா . 
அவர்க ைடய ஆ தங்கைள ஓரமாக அ க்  ைவத் , பட்டயங்கைள மண்  ெவட் களாக ம் 
தங்கள்  ஈட் கைள அரிவாள்களாக ம் அ ப்பார்கள், ேதசங்க க்   ேராதமாக ேதசம் பட்டயம் 
எ ப்ப ல்ைல, ேநாய்க ம் இரா ,  ரச்சைனக ம் மன வ த்தங்க ம் இரா . அங்ேக நாம் 
என்ெறன் மாய் ேதவ ைடய ச கத் ல்   ப்ேபாம். ஆகேவ இந்த அைடயாளங்கள்  எல்லாம் 
நாம் சந் ப் ல் இ க் ேறாம் என்  காட்  ற . நாம் சாைல ன்     ல் இ க் ேறாம் என்  
காட்  ற .

இன்  அந்த இைளப்பா த ன்   க டமா ய இேய    ஸ்  க் ள்  என்ஆத் மாைவ நான் 
நங் ர ட்  க் ேறன்  என்  அ  ம்ேபா  நான்  க சந்ேதாஷமைட ேறன் . ேதவன் அவ ைடய 
பரி த்த வார்த்ைத ன்   லம் அற் தங்கைள ம் அைடயாளங்கைள ம் நடப் க் றைத பார்க் ம் 
ேபா  நான்   ந்த சந்ேதாஷமைட ேறன் . அைத அ ந்தவனாய், இங்  க் ன்ற என் ைடய    
சைபக்  நான் கடந்த  ைற ெசான்னைதப் ேபால இப்ெபா  ம் ெசால்  ேறன் . நீங்கள்  சர்வ 
வல்லைம ள்ள ேதவனின் உன்னதமான வல்லைமைய, சர்வ வல்லைம ேல காண் ர்கள். அந்த 
இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட வல்லைமயான  இ வைர  ம் நாம் நிைனத் ராத அள ற்  அல்ல  
நம்ப  யாத  அள ற்  அள க்க கமாய்,  அபரி தமாக  இ க் ம்.  இப்ெபா   அ 
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வாசலண்ைட சரியாக இ க் ற . உங்க ைடய ெசாந்த சைப ன்  வாச ேல 
நி பனப்பட்  க் றைத உங்களால் பார்க்க   றதா? ஆகேவ என் அ ைமயான நண்பர்கேள 
  ஸ் ைவ ஒ ேபா ம்  ட்  டா  ங்கள் .   ைவ  மந்  அவ க்காக    ங்கள் . உங்கள்  
இ தயத்ைத ம் உங்க ைடய பரி த்த கரத்ைத ம் ேதவ க்  ேநராக உயர்த் ங்கள் . ஒ ேவைள 
சைப இப்ப  ம் அப்ப  மாக அல்ல  மக்கள்  அப்ப  இப்ப  ேப னால் அதற்  எந்த த 
கவனத்ைத ம் ெச த்தா  ங்கள் . உங்க ைடய இ தயத்ைத   ைவ ன்  ேமலாக ம் 
  ஸ்  ன்  ேமலாக ம் ைவத்  அவ க்காக    ங்கள் . ேதவன் அைத உங்க க்  
அ ள்வாராக. நாம் காலங்கள்  சந் க் ம் சந் ப் ல் இ க் ேறாம்.

நாம் ெஜபத் ற்காக நம் ைடய தைலகைள சற்  வணங்கலாமா. இப்ெபா   நாம் 
ெஜபத் ல் இ க் ம் ேநரத் ல், சேகாதரி அவர்கள், பாடல்  எண்  : 189 இல்ைல 84, “என்   வாசம் 
உம்ைம ேநாக் ப் பார்க் ற ” என்ற அ ைமயான பைழய பாடைல இைசக் ம்ப  ேகட் க் 
ெகாள் ேறன் . உங்க ைடய தைலகள்  தாழ்த்   க்கட் ம்.

நண்பேன, நாம் சந் ப் ல் இ க் ேறாம். நாம் சரியாக அங்ேக வந்   ட்ேடாம். ஆண்கள்  
ெபண்கள் மத்  ேல நீங்கள்  காண் ற இந்த தா மாறாக்கப்பட்ட மனத் யரமான காரியம் 
எைதச ்  ட் க்காட்  ற  என்  பார்த் ர்களா? நான் இைத ேவதாகமத் ன்   லம் உங்க க்  
நி  த் க் காட்  ள்ேளன் . அைவகள்  எப்ெபா  ேம சந் ப் களில் நடக் ன்றன. ஒ  ேபா ம் 
சந் ப் ற்   ன்பாக இல்ைல. எப்ெபா  ேம சந் ப் களில் நடக் ன்றன. ஆனால் மனிதர்கேளா 
அ   ந்  வ  ல  இ க் றார்கள் . அவர்கள்  ேவத பாண் யத் ேல  ழ் ப் ேபானவர்களாய், 
அற் தங்களின்  நாட்கெளல்லாம் கடந்  ட்ட  என்  நம் க் ெகாண்  க் றார்கள் . 
பார்த் ர்களா? அவர்கள்  அவ் தமாகேவ எல்லா காலத்  ம்  ெசய்தனர.்
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ஆனால் காலம்  மா வதற்  சற்   ன்னதாக ேதவன் அவ ைடய சர்வ வல்லைம ேல வந்  
இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அற் தங்கைள நடப் த்  க் றார.் இந்த காரியத் னால் தான், மக்கள்  
என்ைன ேப  றார்கள் . அந்தப்ப ேய அைத   வா க் ற எல்லா   ஸ்தவர்கைள ம் 
ேப வார்கள். ஆனால்   வா க் றவர்க க்  அன்  என்ன நடந்த  என்  பார்த் ர்களா? 
அவர்கள் யாவ ம் பா காப்பாய் இ ந்தார்கள். ஆ ரகாம்   க ம் பா காக்கப்பட்  ந்தான் . 
ஆெமன் . ேமாேச ம் பா காக்கப்பட்  ந்தான் . எந்த ஒ  வாைத ம்  அவைனேயா அல்ல  
இஸ்ரேவலைரேயா ெந ங்க   ய ல்ைல. ேநாவாைவ ம் ெந ங்க   ய ல்ைல. 
இைவெயல்லாம் சம்ப க் றதற்   ன்னதாக ஏேனாக்  எ த் க் ெகாள்ளப்பட்  ம ைம ன்  
ப க்கட் ேல நின்  இைவகைளப் பார்த் க் ெகாண்  ந்தான் .

ஆகேவ இந்த காைல ேவைள ேல நீங்கள்    ஸ்  இல்லாம ம் உங்க ைடய ஆத் மா சரி 
இல்லாம ம் இ ப்பதாக உண  ர்களானால்; உங்கள்  தைலகைள தாழ்த்   க் ம் ேவைள ல், 
உங்கைள ேதவனிடத் ல்  ெதரியப்ப த் னால் நலமா  க் ம் என   ம்  ேறன் . நான்  
ம ப  ம் உங்களிடத் ல்  எப்ெபா   வந்  ேப ேவன் என்  எனக் த் ெதரியா . ஆனால் நாம் 
சரியாக சந் ப் ல் இ க் ேறாம். இப்ெபா   ெஜபத் ேல உங்கைள நிைன   றேவண் ம் 
என்    ம்  ர்களானால் உங்கள்  கரங்கைள ேதவ க்  ேநராக உயர்த்  ர்களா? கர்த்தர் 
உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக; ஐயா, கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக; நீங்கள்  தான், ஆம், 
உங்கைளத் தான் , கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக; அேநக கரங்கள்  
உயர்த்தப்பட்  க் ன்றன. அேநகர ்உயர்த்   க்  ர்கள் .
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இப்ெபா  , உங்க ைடய தைலகைள தாழ்த்   க் ம் ேநரத் ல், சைபயார ்இந்த பாடைல 
ெமல்லமாக பா ம்ப  (Hum)   ம்  ேறன் . இேதா  றந்த ப  டம் இங்  க் ற , நீங்கள்  
வாஞ் ப் ர்களானால், இங்  வந்  உங்கள்  ஆத் மா க்காக ேதவனிடத் ல்  என்ேனா  ேசர்ந்  
ெஜபத்ைத ஏெற க்கலாம். நான் உங்கேளா  ேசர்ந்  ெஜ ப்ப ல் ம ழ்ச் யைடேவன் .

என்   வாசம் உம்ைம ேநாக்  பார்க் ற 

(உம்ைம த ர ேவெறைத  ல்ைல),
நீேர கல்வாரி ன்  ஆட் க்  ட் ,
நீேர பரி த்த இரட்சகர,்
என் ெஜபத்ைத ேகட்ட  ம்,
என் பாவங்கள்  எல்லாவற்ைற ம் எ த் ப் ேபா ம்,
ஓ இன்ைறய  னம்  வங் ,
நான்  ற்  ம் உம் ைடயவனாகட் ம்.
உம் ைடய மகத்தான   ைபைய ெபா யப் பண் ம்.

நீங்கள்  ெஜ க்  ர்களா? அவர ் உங்கள்  ேமல் இரக்கமாய் இ க் ம்ப  ேகட்  ர்களா? 
பாவத் ல் இ க் ம் நண்பேன, மனந்  ம் . உன்    யத்ைத இப்ெபா ேத அவரிடம் ெகா .

என் ைவராக் யத்ைத ெப கப்பண் ம் ,
நீர ்எனக்காக மரித் ர்,
ஆகேவ நான் உம் ேமல் ெகாண்  க் ம் அன் 
 ய்ைமயா ம், அனலா ம், மாறாததா ம்,
ெகா ந்  ட்  எரியட் ம்.

இப்ெபா   இைச  இைசக் ற  சேகாதரி  அ த்த  சரணத்ைத  இைசக் ற  ேவைள ல்,  நாம்56
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ெதாடர்ந்  ெஜபத் ல் இ க்கலாம். பரேலாகப்  தாேவ, ஆண்டவேர, ெசால்லப்ேபானால்  நாங்கள்  
எதற் ம் பாத் ரர்கள்  அல்ல. ஆனால் நீர ் உைரத்  நாங்கள்   ைழத்த னி த்தம் இங்  
வந்  க் ேறாம். நீேர எங்கைள ேபா த்  எங்கைள பா காத் ர். ஆண்டவேர! உம்ைம ஏற் க் 
ெகாண்ட ஜனங்களா ய நாங்கள்  நிச்சயமாகேவ நன்  ள்ளவர்களாய்  இ க் ேறாம். ஓர ்நாளில்  
நாங்கள்  ம  பமாேவாம் என்பைத அ ந்  க் ேறாம். அப்ேபா  நாங்கள்    க் ன்ற இந்த 
அவமான ள்ள பைழய சரீரமான  மாற்றப்பட்  உம் ைடய சரீரம் ேபாலா ம். இப்ெபா ேதா 
இந்த ேபைழக் ள்  நாங்கள்  பத் ரமாய் இைளப்பா க் ெகாண்  க் ேறாம். ேம ம் 
இக்காைல ல் உம் ைடய வார்த்ைத னா ம், பரி த்த ஆ  னா ம், நீர ்அந்த வ காட் ம் 
பலைகைய மக்களிடம் ெகாண்  வந் ர். நாங்கள்  இப்ேபா     ல் இ க் ேறாம், காலம் 
மா த ேல இ க் ேறாம். அற் தங்க ம் அைடயாளங்க ம் ேதான்  ன்றன. மகத்தான 
காரியங்கள்  நைடெபற் க் ெகாண்  க் ன்றன. ஆண்டவேர, நாங்கள்     ல்  இ க் ேறாம் 
என்பைத அ ந்  க் ேறாம். ஆைகயால்  தான்  இந்த காரியங்கள்  எல்லாம் இங்  
நடந் ெகாண்  க் ற . நாங்கள்  எந்த ேநரத்  ம் ேதவன் வ  றைதக் காணக்  ம்.

ஆண்டவேர நீர ்மக்களின்  இ தயத்ைத அ ந்  க்  ர,் அவர்கள் இப்ெபா   இங்  வந்  
இைத ஏற் க்ெகாள் ம்ப  நான் அவர்க க்  இந்த அைழப்ைபக்  ெகா க் ேறன் . ஆண்டவேர, 
அவர்கள் வந்  உம்ைம ஏற் க் ெகாள்வார்களாக. ஏெனனில் “என்னிடத் ல் வ  றவர்கைள நான்  
ஒ  ேபா ம்  றம்ேப தள்ேளன் . என் ைடய வசனத்ைதக்  ேகட் , 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 ” என் ர்.

 தாேவ, நீர ் இன்  மக்களின்  இ தயங்கேளா , இைடப ம்ப யாக ெஜ க் ேறன் . 
எல்ேலாைர ம் இணங்க ைவக் ம்ப  ேகட்க ல்ைல. ஏெனனில் அப்ப ப்பட்டதான நாட்கள்  
கடந்  ேபாய் ட்ட  என நம்  ேறன் . ஆனால் உம் டத் ல்  வரேவண் ய  த ள்ளவர்கள் , 
ெதளிந்த  த் ேயா ம், நல்ல மனநிைலேயா ம், அவர்களின்  அ க்ைக ன்  ேபரிேல, உம்ைம 
  வா த்தவர்களாக,   ஸ் ைவ ஏற் க் ெகாண் ம், மற் ம் ேதவன் அவர்க ைடய 
இ தயத் ேல இைடபட் ப் ேப னார ் என் ம் ேகா  றவர்களாக உம் டத் ல்  வரேவண்  
இ க் ற . ஆண்டவேர, நீர ் அவ் தமான இ தயங்கைள ஏற்கனேவ ெதாட்  ப் ரானால் , 
 ண் மாய் இன்ைறக்  ஒ   ைச ெதா ம்ப  ெஜ க் ேறன் . ஒ ேவைள இ ேவ கைட  
 ைறயாக இ க்கக்   மானால்,  தாேவ நீர ் அைத ெசய் ராக. உம் ைடய வார்த்ைதேய 
சத் யமாய்  இ க் ற . ஆண்டவேர, அவர்கைள உமக்ேக சமர் க் ேறாம். இப்ேபா  நாங்கள்  
இந்த கைட யான சரணத்ைத பா ம் ேவைள ல், பரி த்த ஆ யானவர் தாேம ஒவ்ெவா  
இ தயத்ேதா ம் இைடப வாராக.

57

இப்ெபா   உங்கள்  தைலகள்  தாழ்த்   க்கட் ம். பாவத் ல்  இ க் ம் நண்பேன, நீ 
ப  டத்தண்ைட ல்  ெஜ க்க வாஞ் ப்பாயானால்  இங்ேக கடந்  வா. வந்    ஸ் ைவ ஏற் க் 
ெகாள்.  ன் மாற்றத் ல் ேபானவர்கேள, இப்ெபா ேத இங்  வந்  ப  டத்தண்ைட ல்  
நிற் ர்களாக. நாங்க ம் உங்கேளா  ேசர்ந்  ெஜ க்க   ம்  ேறாம். நல்ல .

“வாழ்க்ைக ன்  இ ளான கட்டத் ேல நான் நடக் ம் ேவைள ேல

(நீங்கள்  அைதத் தான் ெசய் க் ெகாண்  க்  ர்கள் )
மற் ம் ேசாகம் என்ைன  ழ இ க் ம் ேநரத் ேல

(மரணம்,  யா ,)
கர்த்தாேவ, நீேர என் வ காட் யாய்  இ ப் ராக

(ஓ! ேதவேன)
இ ள்  பகலாக மாறட் ம்,
 க்கத் ன்  கண்ணீைர  ைடப் ராக,
நான் உம்ைம  ட் 
ஒ ேபா ம்  லகாமல் இ ப்ேபனாக.

இப்ெபா   உங்கள்  தைலகள்  தாழ்த்   க்கட் ம். சேகாதரன்  உட், உங்கள்  தைலைய சற்  
உயர்த் ம் ப  ேகட் க் ெகாள் ேறன் . சேகாதரன் காக்ஸ் , நீங்கள்  இந்த கட் டத் ல்  இ க்  ரா? 
சேகாதரன்   மன் (Fleeman) நீங்க ம் இ க்  ர்களா? நீங்கள்  மாத் ரம் உங்கள்  தைலைய 
சற்  உயர்த் ம்ப  ேகட் க்ெகாள் ேறன் . நான்  ெசான்ன  உங்க க்  நிைன ல் இ க் றதா? 
“ெமய்யாகேவ, ெமய்யாகேவ நான்  உங்க க்  ெசால்  ேறன் , ஒ   ர்க்கதரி  தன் ைடய 
ெசாந்த நாட் ல்  தன் ைடய ெசாந்த மக்களிடத் ேல ஏற் க் ெகாள்ளப்ப வ ல்ைல”
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இப்ெபா   எங்கள்  இரக்க ள்ள பரேலாக  தாேவ, இந்த ெசய் ைய உமக்ேக 
சமர் க் ேறாம். ஆண்டவேர, இங்ேக மக்களின்  இ தயத் ன்  ஆழத் ல்  ைதக்கப்பட்ட  ைதகள்  
யா ம், அந்த ம ைமயான நாளிேல, இேய வானவர் வ ம்ேபா , பரி த்தவான்கள் யாவ ம் 
காணப்ப வார்களாக. அப்ேபா  ஒவ்ெவா வ ம் எ த் க் ெகாள்ளப்பட்  ம ைமக்  ெகாண்  
ேபாகப்ப வார்களாக; மற் ம் எங்க ைடய கர்த்தரா ய இேய வானவர்   ம்  வ  ற நாள் 
எப்ேபற்பட்ட சந்ேதாஷ ள்ள நாளாய் இ க் ற . ஆகேவ நாங்கள்  இந்த நாளிேல   ப்பைத 
அ ந்   க ம் நன்  ள்ளவர்களாக இ க் ன்ேறாம். ேதவேன! நான் ெசய்த 
எல்லாவற் ற்காக ம்  மனந்  ம்  ேறன் . நாங்களாகேவ உத்தமமாய்    க்க   யா  என்பைத
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அ ந்  க் ேறாம். நாங்கள்   வக்கத்   ந்ேத பா கள்  ஆண்டவேர. நான்  ன ம் பாவம் 
ெசய் ேறன்  என்பைத அ ந்தவனாய் உம்ைமேய ஒவ்ெவா  நா ம் நம்   க் ேறன் . உம்ைம 
 ரியப்ப த்தாத காரியங்கள்   ன ம் என்   யத் ேல எனக்  ேநரி  ற  என்பைத 
அ ந்  க் ேறன் . ஆைகயால் என் ேதவேன, இந்தக் காைல ேவைள ேல என் ைடய 
ஆத் மாைவ இங்ேக இந்த  டாரத் ேல, இந்த ப  டத்தண்ைட ேல சாஷ்டாங்கமாய்  டத்  
என் ைடய தவைற அ க்ைக ட்  உம்ைம ஏற் க் ெகாள் ேறன் .

ஓ! ேதவேன! ெதய் க வரங்கைளக்   த்  நீர ்அன்ெறா  இர ல் அற் த  தமாய் எனக் க் 
காண் த் ர், ஆனால் நீர ்   ம் ன வண்ணம் நான் அைத உபேயா க்க ல்ைல. அதற்காக 
வ ந்  ேறன் . ஆண்டவேர, தரிசனத் ேல அதற்காக மனந்  ம் ேனன் . இப்ெபா  ம் நான் 
வாசம் ெசய் ம் இந்த பரிமானத் ேல ம் உம் டத் ல்  மனந்  ம்  ேறன் . நீர ் தாேம என்ைன 
மன்னித்  எனக்  உத  ெசய் ராக. இந்த காரியங்கள்  எல்லாம் எ ர ்காலத் ல்  சம்ப க் ம் 
என்பைத  ன்னேம நீர ் உம் ைடய   ைப னால் எனக்  அ  த்  ந் ர். ேதவேன, அைவ 
சம்ப க் ம் என்பைத அ  ற னாேல என் ஆத் மாைவ ம் என் இ தயத்ைத ம் நீர ்
பரி த்தப்ப த் ம்ப  உம் டத் ல்  இைத ஏெற க் ேறன் .
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ஓ! ேதவேன,   ைய மட் ம் உ க் வதல்ல, பரத்ைத ம் மற்ெறா   ைற உ க்  ராக. 
கர்த்தாேவ, ப ேயா ம், தாகத்ேதா ம், அ ைகேயா ம்,  ச்ைச எ த் க் ெகாண் ம், இ ளிேல 
அஞ்ஞானிகள் மரித் க் ெகாண் ம் இ க் ம் லட்ேசாப லட்சக்கணக்காேனார ்மத்  ேல நாங்கள்  
ஊ யம் ெசய் ம்ப  ேபாேவாமாக. ஓ! ேதவேன, ந ன கால ேசாேதாம் ெகாேமாராவாய் , 
 டத்தனத் ேல   ந்  ேபான இந்த  ர்ெகட் ப்ேபான ேதசமா ய அெமரிக்காைவ உ க் ம். 
“ஓ, அ காைல ன்  மகனா ய    ெவள்ளிேய, நீ எப்ப    ந்தாய். நீ நன்றாக ஓ னாய்  
அல்லவா. உனக்  என்ன ஆ ற் ?” “ஓ, எ சேலேம, எ சேலேம எத்தைன  ைற உன்ைன ட் ச் 
ேசர்த்ேதன்”.

அன்  அவர ் அ த  ேபால இன்  அெமரிக்காைவப் பார்த்  என் ைடய இ தயத் ேல 
“அெமரிக்காேவ, எத்தைன  ைற நான் உன்ைன ேதசங்க க் ம், உலகத் க் ம் ஒ  எரி ற 
 ப்பந்தமாய் ைவத்ேதன் . ஆனால் நீேயா ஆ  ட்ைட ஏற் க் ெகாண்டாய். நீ இந்த உலகத் ன்  
பாணிைய ஏற் க் ெகாண்டாய். நீ உன்ைன யந்ேந, யம் ேர ட ம் ஒப் க்  ெகா த் ள்ளாய் . உன்  
நிைலைம எப்ப யாய் மா ப் ேபான . இந்த ேதசத் ேல வல்லைம ள்ள மனிதர்கள் எவ்வளவாக 
ஊ யத்ைத ெசய்  ந்தார்கள். அவர்கள்   வ ம்  ற்  தங்களால்    ந்தமட் ம் ஊ யம் 
ெசய்தார்கள். ஆனால் நீேயா அைத ட்   ல  மற்ற ேதசங்க க்  ஓ  றாய்” என்  பரி த்த 
ஆ யானவர் அ  றார.்
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ஓ ேதவேன, அவள் தன் ைடய அ  ன்  சாம்ப ேல அமர்ந்  க் றாள். அவள் தன் ைடய 
கவர்ச் ெயன் ம்  ப்பாக்  ன்   ைன ேல அமர்ந்  க் றாள். ஓ அந்த மகத்தான நாளிேல, 
ேதவ  மாரன் அவ ைடய நீ  ன்  பரி த்தத் ேல பரத்   ந்  ெவளிப்ப ம்ேபா , நாங்கள்  
எப்ப  அவர ் ன் நிற்க ேபா ேறாம்? ஓ! ேதவேன, எங்க ைடய இ தயம் இன்ைறக்  உம் ேல 
நிலவரப்ப ம்ப  ெசய் ராக. எங்க ைடய பாவங்கைளெயல்லாம் மன்னி ம்.

மற் ம்  தாேவ, இந்த காைல ேவைள ல் இங்  இ க் ம்   ேசஷ ஊ யக்காரர்கைள 
ஆ ர்வ  ம். ஓ ேதவேன! இன்  அவர்கள் தங்கள்  இ தயத் ல் இந்தச் ெசய் ையப் ெபற் ச் 
ெசல்வார்களாக.  “இந்த கைட  காலத்ைத ம், அ  ைடய அைடயாள பலைககைள ம் 
பார்க் ேறன் , நாங்கள்  சந் ப் ல் இ க் ேறாம் என்பைத அ ந்  க் ேறன் . இங்  நடக் ற 
சம்பவங்கள்  எல்லாம் அைதேய   க் ற . மற் ம் ஏன் என் ைடய இ தயம் கடந்த  ல 
வ டங்களாக கலங் ன  என்  அ யாமல் இ ந்ேதன்” ஆம் ஆண்டவேர, ஆம் அவர்கள் அைத 
காணட் ம். அவர்க ைடய கண்கள்  றக்கப்ப வதாக. அவர்கள்  ற்  ம் பார்த் , “இங்ேக அ  
நடந்  ெகாண்  க் ற , அ  சரிதான், நான்  காண் ற இந்த ெபால்லாங்கான காரியங்கள்  
யா ம் அைடயாளங்களாக இ க் ற . அைவெயல்லாம் எ ரி ட  ந்  வ  ற இயற்ைகக்  
ேமம்பட்ட அைடயாளங்கேள. அவன்  கப்ெபரிய அ சயங்கைள ெசய்  ெகாண்  க் றான் . 
வானத்   ந்  ெந ப்ைப ெகாண் வ ம் அள ற்  ெபரிய அற் தங்கைள ெசய் றான் . ஆம், 
  ைய  ற்  ம் ெசயற்ைகக் ேகாள்கைள ைவத்  க் றார்கள் . ஆகேவ எ ரியானவன் 
ேம  ந்  ெகாண் வ  ற ெந ப்  ேபான்ற அைடயாளங்கெளல்லாம் இயற்ைகயான 
காரியங்களாக ஆ  ட்ட . அவன் ேபா   ரியன்கைள ம் ேபா  சந் ரன்கைள ம் இ ேபான்  
அேனக காரியங்கைளக் காண் க் றான் ” என்  ெசால்லட் ம்.

61

அேத சமயத் ேல ேதவரீர், அவர்களால்  ரிந்  ெகாள்ள  யாத அைடயாளங்க ம் வானத் ல்  
ேதான் ம் என் ர். நாங்கள்  அைத பார்ப்பதற்காகேவ வாழ்ந்  வ  ேறாம். அதற்காக நான் 
 க ம் நன்  ள்ளவனா  க் ேறன் . ஆண்டவேர, நான்   ஸ்  க்காக  க ம் 
நன்  ள்ளவனாக இ க் ேறன் . ஆண்டவேர இப்ெபா   உம் ைடய தாழ்ைமயான 
ஊ யக்காரனா ய நான்  மனவ த்தத்ேதா  கன்னத் ல்  கண்ணீர ் வ ய என்   யத்ைத 
 ண் மாய் இன்  ஒப் க் ெகா க் ேறன் . அன்பான ேதவேன, நான் தாழ்ைமைய கைட  க்க 
எனக்  உத  ெசய் ம். அன்பான ேதவேன, இேதா இந்தஅவமானத் ன்   டாரத்   ந் , 
இேய ேவ, நீர ்மரணத்ைத அ ம த்  என்ைன    க் ம் மட் ம் நான் உம் ைடய பணிைய 
ெசய் ம்ப  என்ைன  ற்  ம் உமக்காக ஊ யம் ெசய் ம் தாழ்ைம ள்ள மக்கைள ைவ ம். 
அதன் ன்   தாேவ நான் உம்ேமா  இ க்க   ம்  ேறன் .
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20காலத் ன்  சந் ப் 

ேம ம் இந்த அன்பான சைபைய ஆ ர்வ  ம். ேதவேன, எங்க ைடய அ ைமயான 
ேமய்ப்ப ம் எங்க ைடய அ ைமயான நண்ப மா ய சேகாதரன் ெந ைல ஆ ர்வ  ம். அவர,் 
 ளிரானா ம் ெவ லானா ம், கஷ்டமானா ம், சந்ேதாஷமானா ம், எப்ப   ந்தா ம் அவர் 
கர்த்தரா ய இேய  ன்  கலப்படமற்ற   ேசஷத் ற்காக இங்  நிற் றவராய் இ க் றார.் 
ஆண்டவேர, அவைர ம் அவ ைடய அன்பான மைன ைய ம் அவ ைடய     ள்ைளகைள ம் 
ஆ ர்வ  ம். ஓ ேதவேன, அவர ் தாேம இேய   ஸ்  ன்  வ ைக வ மட் ம் மக்க ைடய 
இ தயத் ல்   ேசஷமான  ெகா ந்  ட்  எரி ம்ப  ெசய்வாராக. ஆண்டவேர, அவைர 
ஆ ர்வ ப் ராக. அவ க்  நல்ல ெபலைன தா ம். நாங்கள்  அவைர ேந க் ேறாம். அவர ்
தாழ்ைம ள்ள மனிதர் என் ம், உமக்காக ஊ யம் ெசய் றார ் என்பைத ம்  நாங்கள்  
அ ந்  க் ேறாம். இந்த    மந்ைதைய ஒ  சமயம் நான் பார்த் க் ெகாண்  ந்ேதன் . 
இப்ெபா ேதா அவரிடம்  ட் ச் ெசன்  க் ேறன் . ஆகேவ ஆண்டவேர அவ க்காக நான் 
நன்  ள்ளவனா  க் ேறன் . மற் ம் ேதவேன அவர் இன் ம் அேனக ஆ கைள மந்ைதக் ள்  
ேசர்த் ட நீர ்அவ க்  உத  ெசய் ம்ப  ெஜ க் ேறன் . அைத அ ள் ராக.

ஆண்டவேர, அைத இங்  க் ம் எல்லா ஊ யக்காரர்க க் ம் , இங்  க் றவர்கள்  
மட் மல்ல உலகெமங் ம் இ க் ற எல்லா ஊ யக்காரர்க க் ம் அ ள் ராக. ஏெனனில் இ  
 க ம் ேதைவ ள்ள நாட்கள்  என்பைத அ ந்  க் ேறாம். அைடயாளங்கைள நாங்கள்  
காண் ேறாம்.  சா  ெகர் க் ற  ங்கம் ேபால் ெசன்  மக்கைள தவறாய்  ற்றம் சாட்  ஆள் 
மாறாட்டம் ெசய்  ெகாண்  க் றான் . ஆனா ம் ேதவேன அதற்  எ ேர நீர ் பரி த்த 
ஆ  னாேல அதற்   ேராதமாக தரத்ைத உயர்த் க் ெகாண்  க்  ர.் அதற்  நாங்கள்  
நன்  ைடயவர்களாய் இ க் ேறாம்.
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இப்ெபா   எங்கள்  எல்ேலாைர ம் ஆ ர்வ ப் ராக.  தாேவ நாங்கள்   யா யஸ்த க்காக 
இன்  ெஜ க்கப ்ேபா ேறாம். நீர ்தாேம இங்  க் ற ஒவ்ெவா  ஊ யக்காரைர ம்  ண் மாக 
அ ேஷ ப் ராக. அைத அ  ம் ஆண்டவேர. மற் ம் இங்  இ க் ற ஒவ்ெவா    வா  ம் 
ஒவ்ெவா   யா யஸ்த ம் அ ேஷகம் பண்ணப்பட்டவர்களாக இ ப்பார்களாக. நாங்கள்  
இங்  ந்  கடந் ேபா ம் ேபா  ஒவ்ெவா வ ம்  ற்  ம்  கத்ைதப் ெபற்றவர்களாக கடந்  
ேபாகட் ம். ேதவ ைடய ம ைம எங்கள்  ஆத் மா ேமல் இ ப்பதாக. இைத இேய  ன்  நாமத் ல் 
ெஜ க் ேறாம். ஆெமன் .

என்   வாசம் உம்ைம ேநாக் ப் பார்க் ற 
64 நீேர கல்வாரி ன்  ஆட் க் ட் ,

நீேர பரி த்த இரட்சகர்

(பா ம் ேபா  உங்கள்  கரத்ைத உயர்த் ங்கள்)
இப்ெபா   என் ெஜபத்ைத ேகட்ட  ம்,
என் பாவங்கள்  எல்லாவற்ைற ம் எ த் ப் ேபா ம்,
ஓ! இந்நாள்  தலாய்
 ற்  ம் உம் ைடயவனாகட் ம்.

இப்ெபா   ெம வாக “ஆண்டவேர என்ேனா  ம்” என்ற பாடைலப் பாடலாம்.

ஆண்டவேர, இேதா நாங்கள்  எங்கள்  தைலைய தாழ்த் ய வண்ணமாய், எங்கள்   வைன ம், 
எங்கள்  ஊ யத்ைத ம், எங்க ைடய எல்லா காரியத்ைத ம் உம் டத் ல் ஒப் க் 
ெகா க் ேறாம். ஆண்டவேர, எங்கள்  எல்ேலாைர ம் உபேயாகப்ப த் ம். ஒவ்ெவா வ ம் 
இங்  ந்  ஊக்  க்கப்பட்டவர்களாக கடந்  ெசல்வார்களாக. இந்த நாள் நாங்கள்  எங்க ைடய 
ஞாபகத் ேல எப்ெபா  ம் ெகாண்  க் ற நாளாக இ ப்பதாக. ஏெனன்றால் பரி த்த 
ஆ யானவர் எங்கேளா  இ ந்  எங்கைள ஆ ர்வ த் க் ெகாண்  க் றார.்

ஆண்டவேர, இன் ,  யா யா  க் றவர்க க்  அவர்க ைடய ேதைவைய தந்த  ம். 
அ  ம் ஆண்டவேர. இரக்கமா  ம்  தாேவ! இைத இேய  ன்  நாமத் ல் அ  ம்ப  
ெஜ க் ேறாம். மற் ம் மகத்தான ேபாதகேர,

நாங்கள்  எப்ப  ெஜ க்க ேவண் ம் என்  அந்நாளில்  எங்கள்  எல்ேலா க் ம் ேபா த் ர். நீர ்
அைத  ஷர்க க்  கற் க் ெகா த்  எங்க க்  ஒ  உதாரணமாக ைவத் ர். நீங்கள்  ெஜபம் 
பண் ம்ேபா  இந்த  தானத் ேல பண் ங்கள்  என் ர். அதன்ப ேய;

“பரேலாகத் ல் இ க் ம் எங்கள்   தாேவ, உம் ைடய நாமம் பரி த்தப்ப வதாக.

உம் ைடய ராஜ்யம் வ வதாக உம் ைடய  த்தம் பரமண்டலத் ேல ெசய்யப்ப  ற  ேபால 
   ேல ம் ெசய்யப்ப வதாக.

எங்க க்  ேவண் ய ஆகாரத்ைத இன்  எங்க க் த ்தா ம்.

எங்கள்  கடனாளிக க்  நாங்கள்  மன்னிக் ற  ேபால எங்கள்  கடன்கைள எங்க க்  
மன்னி ம்.

எங்கைளச் ேசாதைனக் ட்படப் பண்ணாமல் ,  ைம னின்  எங்கைள இரட் த் க் 
ெகாள் ம்,
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ராஜ்ய ம், வல்லைம ம், ம ைம ம் என்ெறன்ைறக் ம் உம் ைடயைவகேள,

ஆெமன் “.

இப்ெபா   சேகாதரிேய,  “நம்  வாய் யா ம் ைக  ம்” என்ற பாடைல வா ப் ர்களா! 
இப்ெபா   எத்தைன ேப க்  ெஜ க்கேவண் ம்? யா க்ெகல்லாம் ெஜ க்க ேவண் ேமா 
உங்கள்  கரங்கைள உயர்த்  ர்களா? நீங்கள்  யாவ ம்  என் ைடய வல  பக்கமாய் வரிைச ேல 
நிற் ர்களா? எத்தைன ேபர ் நிற்க    ேமா அத்தைன ேபர ் நிற்கலாம். அதன்  ற , ந   ம் 
வரிைசயாக நிற்கலாம். இேதா இந்த இடத் ல்  இ க் றவர்கள் , நீங்கள்  ந  ல் நிற்பவர்கேளா  
ேசர்ந்  வரிைச ல் நில் ங்கள் . நல்ல . இப்ெபா   நாம் ேசர்ந்  இந்த பாடைலப் பாடலாம்.
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நம்  ேவன் , நம்  ேவன் ,

யா ம் ைக   ம், நம்  ேவன்

நம்  ேவன் , நம்  ேவன்

யா ம் ைக   ம், நம்  ேவன்

இப்ெபா   எத்தைன ேபர ் “நான் இதற்   ன்  ஒ   ைற  ட  கமளிக் ம்  ட்டத் ல்  
பங்ேகற்ற ல்ைல” என்  ெசால்   ர்கள், உங்க ைடய கரங்கைள உயர்த்  ர்களா? ஓ 
எல்ேலா ம் பங்ேகற்  க்  ர்கள் . ஆச்சரியமாய் இ க் ற . சர்வ வல்லைமயான  இயற்ைகக்  
ேமம்பட்ட அற் தங்கைள ெசய்  ெகாண்  க் ற . இப்ெபா   ஏேதா ஒன்  சரியாக வந்  
என் ைடய மனைத மாற்  ற . இந்த ெஜப வரிைசையப் பார்க் ம் ேபா  நீங்கள்  இங்  ந்  
கடந்  ெசல்வதற்   ன்  மணி வைர ஆ ம் என்  நிைனக் ேறன் .

சேகாதரன் டாம்ெமரி த் எங்ேக  க் றார?் அவர ்இன் ம்  இங்  இ க் றாரா? சேகாதரன்  
 னியர் ஜாக்ஸன்? அவர்கள் இ வ ேம ஊ யம் ெசய் றவர்கள். ெதய் க  கமளித்தைல 
நம்  ன்ற   ேசஷ  ரசங் கள்  மற் ம் ஊ யர்கள் யாவ ம் இங்  வ ம்ப ேகட் க் 
ெகாள் ேறன் .

“நம்  வாய், நம்  வாய், நம்  வாய்,
யா ம் ைக   ம்,
நம்  வாய், நம்  வாய், நம்  வாய்,
யா ம் ைக   ம், நம்  வாய்

சற்  ெபா ங்கள் . நான் உங்களிடம் ஒன்ைற ேகட்க   ம்  ேறன் . நான் இந்த வாரத்  ம் 
மற் ம் இந்த காைலப் ெபா   ம்  கமளிக் ம் ஆராதைனைய ெகாண்  க்க   ம்ப ல்ைல 
என்  ஏற்கனேவ சேகாதரன் காக்ஸ்  மற் ம் இங்  க் றவர்களில் அேநகரிடம்     ந்ேதன் . 
நீங்கள்  அைத அ ந்  க்  ர்கள். காரணம் என்னெவனில், என் ைடய நண்பர்களில்  லர ்
என்ைன ெதாைலேப  ல் அைழத் , சேகாதரன்  டர் ன்  அவர்க ைடய இடத் ல்  சேகாதரன் 
ஹால் அவர்கள்   கமளிக் ம் ஆராதைனைய ெகாண்  க்கப் ேபா றார் என்  ெசான்னார்கள் . 
ஆகேவ அவர்க க்  கனத்ைத ெகா க் ம் ெபா ட்  இைதச் ெசய்ேதன் . சைபேய, சேகாதரன்  
ஹால் அவர்கள் அங்   ட்டத்ைத நடத்தப் ேபா றார். அந்த  ட்டத்ைத   த்ததான அ  ப்ைப 
கடந்த வாரத் ேல ெசய்  ந்ேதன் . நம் ைடய சேகாதரன் இந்த  ட்டத்ைத ஒ ங்  
ெசய்  க் றார ் என்ற காரணத் ற்காகேவ அந்த அ  ப் கைளச ் ெசய்ேதன் . ஓ, சேகாதரன்  
ஹால் இங்  இ க் றாரா? அங்ேக இ க் ற  நீர ் தானா? ஓ, சேகாதரன் ஹால் நம்ேமா  
இ க் றார.் நல்ல .
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சேகாதரன் ஹால், உங்க ைடய  ட்டத்ைத இன்  இர டன்   க்கப் ேபா  ரா? ஓ நல்ல . 
சேகாதரன் டர்  ைடய இடம் ந க்  அப்பால் இ க் ற . அங்ேக  கமளிக் ம்  ட்டத்ைத 
ஒ ங்  ெசய்  க் றார்கள் . சேகாதரன்  ஹால் ஒ  அ ைமயான சேகாதரன். அவைர எனக் த் 
ெதரி ம். அவர ்ேதவனால் அ ேஷ க்கப்பட்ட ஊ யக்காரன் .

சேகாதரன் ஹால், நீர ் உம் ைடய ஊ யத் ற்  கடந்  ெசல் வதற்   ன், உங்க க்  
ேநரம் இ க் மானால் ,  யா யஸ்த க்காக ெஜ க்க எங்கேளா  இங்  நிற் ரா? உங்களால் 
இங்  வர   மா? இ  ேபான்   யா யஸ்த க்காக ெஜ க் ம் ஊ யக்காரைர அங்ேகேய 
இ க் ம்ப   ட்  ட நான்   ம்ப ல்ைல. நீர ்இங்ேக வந்  எங்கேளா   யா யஸ்த க்காக 
ெஜ க் ம்ப  நான்    ம்  ேறன் . நாம் எல்ேலா ம் சேகாதரன் ஹால் அவ க்காக “ேதவேன 
உமக்  நன் ” என்  ெசால்லலாமா? அவர ் இந்த வாரத் ல் சேகாதரன்  டர் ன்  அவர்களின்  
இடத் ல்   ட்டத்ைத நடத்  றார். அேனகர் அவ ைடய  ட்டங்களில் கலந்  
ெகாண்  க்  ர்கள் , அ ல் எந்த சந்ேதக  ல்ைல. அவைரக் கடந்த  ைற இங்  
பார்த்த   ந்  நான் அவைர ேந க்க ஆரம் த்ேதன் . அவ ைடய ஊ யத் ல் அ க 
ெவற் கைளப் ெபற்  க் றார.் அவர ் யா யஸ்த க்காக ெஜ க் ம் ேபா  ேதவன் அவ க்  
மகத்தான ெவற் கைளத் தந்  க் றார.் அவர ்அ கமாய்  ரயாணப்பட்   யா யஸ்த க்காக 
ெஜ த் க் ெகாண்  க் றார ்என்  நம்  ேறன் .
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சேகாதரன் ஹால், நீங்கள்  மக்க க்  ஏதாவ  ெசால் ம்ப  உங்க ைடய மன ல் 
ெகாண்  க்  ரா? நல்ல  ஐயா. இந்த வாரம் உங்க ைடய   ைக நன்றாக நைடெபற்றதா 
சேகா. ஹால்? நீங்கள்  இங்  இ ப்பதற்காக நாங்கள்  அ க சந்ேதாஷப்ப  ேறாம்.
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இப்ெபா    யா யஸ்தேர... அ  மாத் ரம்  அல்ல, இங்  க் ற ஊ யக்காரர்கள் யாவ ம் 
சர்வ வல்லைமைய   வா க் றவர்களாக, ஒ  அரணான ம ைலப் ேபால் இங்  நிற் ேறாம். 
நாங்கள்  இந்த கைட  காலத் ேல ேதவனா ய கர்த்தர்  யா யஸ்த க் ம் கட் ண்ேடா க் ம் 
 கத்ைதக் ெகா த்  அ சயங்கைள நட் ப்பார ் என்பைத   வா க் றவர்களாக இங்  
இ க் ேறாம். மற் ம் அவ ைடய சர்வ வல்லைம என்ன ெசய் ம் என்  ெசான்னேதா, அ  
அப்ப ேய நடக் றைத நாங்கள்  காண் ேறாம். ஆகேவ நாங்கள்  இந்த காைல ேவைள ேல 
உங்க க்காக ெஜ க் ம்ப  இங்  இ க் ேறாம். ேம ம் ேதவன் அைதச் ெசய்வார ் என 
  வா க் ேறன் . இப்ெபா   ஒ  நி டம் (யாேரா ஒ வர ்சேகா.  ரான்ஹா டம் ேப  றார்)
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என்ன? ரிைவவல் ெசன்டரி  ந்  சேகாதரன்  ஜாக் ஓக்  வந்  க் றாரா? சேகாதரன்  ஜாக் 
ஓக் , நீர ் எங்  இ ந்தா ம் பரவா ல்ைல ,  நீர ் இங்  இ ப்பதற்காக நாங்கள்   க ம் 
ம ழ்ச் யைட ேறாம். உம்ைமக்   த்  என் ைடய சேகாதரன்  இப்ெபா   தான்    னார.் 
சேகாதரன் ஜாக் ஓக் , நீர ் இந்த கட் டத் ேல இ ப் ரானால் , நீர ் எங்  ந்தா ம் இங்ேக 
 ன்பாக வந்  எங்கேளா  நிற் ம்ப    ம்  ேறன் . மற்ற ஊ யக்காரர்கைள ம் 
ெகாண்  ப்பதற்காக நாங்கள்   க ம் ம ழ்ச் யைட ேறாம். நீங்க ம் ெதய் க  கமளித்தைல 
  வா ப் ர்களானால் , இங்ேக  ன்பாக வா ங்கள். இப்ப   யா யஸ்தர்க க் ம் , 
கட் ண்ேடார்க க் ம் ெஜ ப்ப  நம் ைடய கடைமயாக இ க் ற . அ  நிச்சயமாகேவ 
அ ைமயான காரியம்.

சேகாதரன் ஓக்  எங்  இ க்  ர?் அங்  நின்  ெகாண்  ப்ப  சேகாதரன்  ஓக் யா? 
இல்ைல. நல்ல , நான்   க ம்... என்ன ? என்ன ெசால்   ர்கள்?  (யாேரா ஒ வர ் சேகா. 
 ரான்ஹா டம் ேப  றார்) நல்ல . இப்ெபா     ேசஷகர்கேள, நீங்கள்  யாராக இ ந்தா ம் 
பரவா ல்ைல, நீங்கள்  ஊ யம் ெசய் ம் சேகாதரனாக இ ப் ர்களானால், இங்   ன்பாக வந்  
எங்கேளா  ஐக் யங்ெகாள் ம்ப  அைழக் ேறாம். ஓ, இ   க ம்அ ைமயான காரியம். இங்  
 ன்பாக வா ங்கள் . சேகாதரேன உங்கள்  ெபயர ் என்ன?  (ஜாக் ஆர்க்ேல என் றார் அந்த 
சேகாதரன்) சேகாதரன்  ஜாக் ஆர்க்ேல, நீங்கள்  இங்  இ ப்பதற்காக நாங்கள்   க ம் 
ம ழ்ச் யைட ேறாம். இேதா சேகாதரன் ஜாக் நம்ேமா  இ க் றார.்
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இ   க ம்  றந்த காரியமாக ம் அ ைமயானதாக ம் இ க் ற . ஊ யக்காரர்கேள, 
நீங்கள்  ஒவ்ெவா வ ம் இங்  வ ம்ேபா  ஒ வைரெயா வர் ைககைள   க்  உங்கைள 
அ  கப்ப த் க் ெகாள் ங்கள் . இப்ெபா   இந்த காைல ேவைள ல் ேதவன் நம்ைம இங்  
ெகாண்  வந்ததற்கான காரணம் என்னெவனில், இந்த மக்க க்காக ெஜ க்கேவண் ம் 
என்பதற்காகேவ. இ ல்  லர ்மரணப்ப க்ைக ல் இ க் ன்றனர.் அங்ேக ெவள்ைளத் ெதாப்  
அணிந்  க் ம்  மாட் க்   ற்  ேநாய் இ க் ற , இங்ேக எனக்   ன்பாக நின்  
ெகாண்  க் றாேர, அவ க் ம்  ற்  ேநாய் இ க் ற . ஆகேவ இ ேபான்  அேனக 
காரியங்கள்  இங்  இ க் ன்றன. இங்ேக ஒ  சேகாதரி  ணமைடய   யாத உைடந்த 
க க்காேலா   டத்தப்பட்  க் றார.் இ  ேபான்  இங்  அேனக அேனக காரியங்கள்  
இ க் ன்றன. ஆர்த்ைர  னால் ஒ  ெபண்  இங்ேக சக்கர நாற்கா  ல் உட்கார்ந்  க் றாள் . 
ேதவன் அவைள  ணமாக் வார் என்ற   வாசத்ேதா  அவள் இங்  க் றாள் . ேதவன் அைதச் 
ெசய்வார ்என்  நாங்க ம்   வா க் ேறாம்.

ஆகேவ சேகாதரர்கேள, நாம் ெசய்யக்   ய ஒேர ஒ  காரியம் என்னெவனில் அவர்க க்காக 
ெஜ ப்ப  மட் ேம. அ  சரிதாேன?  (அதற்  அந்த சேகாதரர்கள்,  'ஆெமன் ' என் ன்றனர்). 
ெஜ  ங்கள் , அ  ேபா ம். இப்ேபா  நான் ெஜபத் ற் ள்  ேபாவதற்  சற்  அ கமாக 
ெபல னமாக இ க் ேறன் . பா ங்கள் , நான்  ெவ ம்... நான் க ைமயாய்  ரசங்கம் 
ெசய்த னி த்தம் ெபல னமாக இ க் ேறன் .
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நல்ல , இப்ெபா   நம் ைடய தைலைய சற்  தாழ்த்தலாம். ஊ யர்கேள, நீங்கள்  யாவ ம், 
ஒவ்ெவா வராய்  ன்பாக வந் , இங்ேக வரிைசயாய் நிற் ம்ப  ேகட் ேறன் . இ  நாம் 
 யா யஸ்த க்  ெஜ க்க ஏ வாய் இ க் ம். நா ம் உங்க டேன வந்  நிற்கப் ேபா ேறன் . 
நாம் ஒவ்ெவா வராய், ஒவ்ெவா   யா யஸ்த க்காக ம் ெஜ க்கலாம். அதாவ   த ல் 
ஒ வர ் ெஜ த்த  ன்னர், மற்றவர்கள் ெஜ க் ம்ப  அவர்கைள அ ப்பலாம். இப்ப  நாம் 
ஒவ்ெவா வ க்கா ம் ெஜ க்கலாம். நாம் ெஜ க் ம் ேபா , நாம் ஒவ்ெவா வ ம் நம் ைடய 
கரங்கைள  யா யஸ்தர் ேமல் ைவத் , ேதவன் அவர்கைள  கமாக்கப் ேபா றார் என்  
  வா ப்ேபாமாக. சேகாதரர்கேள, நீங்கள்  அைத   வா க்  ர்களா?  (சேகாதரர்கள்  அதற்  
'ஆெமன் ' என் ன்றனர்) சேகாதரன்  ஹால், நீர ்உம் ைடய    இ தயத்ேதா    வா க்  ரா? 
சரி. அ  நடக்கத்தான்  ேபா ற .

இப்ெபா   சேகாதரர்கேள, நீங்கள்  சற்  நகர்ந் , அந்த ப கள்  பக்கமாய் ஒ  வரிைசயாக 
நிற் ம்ப  ேகட் ேறன் . நான் இங்  ந்   வங்கட் ம், அதன் ன்  ஒவ்ெவா வராக ெஜ க்கலாம். 
மற் ம் சைபயாேர,  யா யஸ்தர்க க்காக நாங்கள்  ெஜ க் ம் ேபா , நீங்கள்  யாவ ம் 
எங்கேளா  ேசர்ந்  ெஜ க் ம்ப    ம்  ேறாம் . நண்பர்கேள அைதச் ெசய் ர்களா?

இப்ெபா   சைபயாேர, இந்த காைல ேவைள ேல உங்க க்காக ெஜ க் ம்ப க் , இங்  
அ ைமயான   ேசஷகர்க ம்  கமளிக் ம்  ட்டத்ைத நடத் ம் ஊ யக்காரர்க ம் 
இ க் றார்கள் .  யா யஸ்த க்காக ெஜ க் ம் ஆராதைனக்  வந்  ப்ப ல் நாங்கள்   க ம் 
சந்ேதாஷப்ப  ேறாம். நாம் இன்ெனா   ைசயாய் ெஜ க்கலாம்.
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23காலத் ன்  சந் ப் 

 தாேவ, இேய  ன்  நாமத் னாேல எங்கைள இப்ெபா   ஏற் க்ெகாள் ராக. பரி த்த 
ஆ யானவர் எங்கள்  ேமலாக வந்  நாங்கள்  இன்ைறக்  எைதக் ேகட் ேறாேமா அைத 
எங்க க் த ் தந்  எங்கைள ஆ ர்வ க் ம்ப  ேகட் க் ெகாள் ேறாம். இேதா இப்ெபா   
ேதவனின் மகத்தான சர்வ வல்லைம ன்  வல்லைம தாேம எங்கள்  ேமல் இறங் வதாக. ஓ ேதவேன, 
அன்  ேச  ன்களின்   ைணக்கப்பட்  ந்த இறக்ைகக க் ள்  இ ந்த ஷ னா ம ைம தாேம, 
  ைவ ேல ஒன்ேறாெடான்  இைணந்த ைகக க் ள்ளாக வந்த . ேதவேன, இன்ைறக்  
 கத்ைதப் ெப ம் ப  அ  எங்கள்  ேமலாக இறங்கட் ம். நாங்கள்  ேதவனின் வல்லைமைய 
எ ர்பார்க் ேறாம். இந்த ஆ ர்வாதங்கைள மக்க க்காக ேகா  ேறாம். ஒ வரா  ம், ஒ வர ்
 ட இைத  ட்  டாதப  ெசய் ம். இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னாேல  கமைடவார்களாக. 
ஆெமன் .

இப்ெபா  , சேகாதரன் ெந ல், நாம் ெஜபத்ைத  வங் வதற்   ன், நீர ் எண்ெணய்ைய 
எ த்  இங்   ன்பாக வந்  இந்த இடத் ல்  நிற் ம்ப  ேகட் ேறன் . நாம்  தலாவதாக 
ப க்ைக ல் இ க் ம் ஸ் ரீக்காக ெஜ க்கலாம். அதன் ன்  ஒவ்ெவா வ க்காக ம் 
ெஜ க்கலாம்.  தலாவ  ஒ வர ்அந்த சேகாதரிக்  ெஜ த்த  ன், மற்றவர்கள் வந்  ெஜ க்க 
இடம் ெகா க் ம்ப  நாம்   ம்ப ம் இந்த இடத் ற்ேக வந்  டலாம். நல்ல  கர்த்தர் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக. எல்ேலா ம் ெஜபத் ேல தரித்  ங்கள் . ெஜ த் க் ெகாண்ேட இ ங்கள் . 
நல்ல  சேகாதரர்கேள!,
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நாம் அவ ைடய  கத் ற்காக ெஜ க்கலாம். எங்கள்  பரேலாகப்  தாேவ, இங்ேக 
ப க்ைக ேல இ க் ம் எங்கள்  சேகாதரி, அவ ைடய வாழ்நாள்   வ ம் இந்த 
ப க்ைக ேலேய இ க்க ேவண் யதாக இ க் ற . ஆனால்  தாேவ, நாங்கள்    வா க் ற  
என்னெவனில், அவள் இன்  ெஜ க்கப்ப வதற்  இங்  வந்  க் ற னால் , நீர ் அைத 
உம் ைடய ஊ யர்காரர்களா ய எங்கள்  நி த்தம் ெசய் ர ்என்  நாங்கள்    வா க் ேறாம். 
அவ ைடய இந்த நிைலைமைய இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னாேல எ த் ப் ேபா  ர் என்  
தாழ்ைம டன்  ெஜ க் ேறாம். அவ ைடய உைடந்த கால்  அல்ல  பாதத் ல் எங்ேக 
உைடந்  க் றேதா அங்ேக ேபா ய கால் யத்ைத ( ண்ணாம்ைப) ெகா ப் ராக. அவள் தாேம 
 கமைடந்  இங்  ந்  நடந்  ெசன்  ேதவைன ம ைமப்ப த் ம்ப  ெஜ க் ேறன் . 
எங்க ைடய ைககைள அவள் ேமல் ைவத்தவர்களாக இந்த ஆ ர்வாதத்ைத இேய  ன்  
நாமத் ேல ேகட் ேறாம். ஆெமன் .

 தாவா ய ேதவேன, இந்த காைல ேவைள ல், இந்த ப  டத்தண்ைட ேல நாங்கள்  
நின்றவர்களாக இந்த க ப் ன சேகாதரிக்காக ெஜ க் ேறாம். கர்த்தாேவ, அந்நாளிேல இேய  
ெகால்கத்தா  ள்ள கல்வாரிக்    ைவைய  மந்  ெசல் ைக ல், அத ைடய பாரம் தாங்க 
  யாமல்  அவர ் ேழ   ந்த ேபா , அங்ேக அவ்வ ேய வந்த ஒ  க ப் ன மனிதன், அைதத் 
 க்  எ த்  அவர ்    ைவத்  அைத  மந்  ெசல் ம்ப  அவ க்  உத ெசய் , அந்த 
  ைவ ன்  இரத்தம்  ேதாய்ந்த அ ச் வ களில்  நடந்  ெசன்றான் . இேதா ஆண்டவேர, இங்ேக 
அவ ைடய  மாரத் களிேல ஒ வள்  பல ன ம்  க ன மாய் இந்த சக்கர நாற்கா  ல் 
இ க் றாள். கர்த்தாேவ, நீர ் மாத் ரம் அவ க்  இரக்கம் காட்டாமல் இ ப் ரானால், 
அவ ைடய   ய காலம்   வ ம் அவள் இப்ப ேய இ க்க ேவண் யதாக இ க் ம். 
ம த் வர்க ம் ைக ட்  க் றார்கள் . இேய  ன்  நாமத் னாேல உன் ைடய கால்  
 கமைடயட் ம். அவள் தாேம நடந்  ெசன்    வ ம்  ணமாவாளாக. இைத இேய  
  ஸ்  ன்  நாமத் ல் ேகட் ேறாம், ஆெமன் .
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அன் ள்ள நண்பேன, இேய  ன்  நாமத் ல் சற்  ெபா ங்கள் . இேதா ஒ  ஸ் ரீ 
ெஜ க்கப்ப ம்ப  இங்ேக வ  றாள். ஸ் ரீேய, இங்ேக வா ங்கள் . ஊ யர்கேள நீங்க ம்... 
எங்கள்  அன் ள்ள பரேலாகப்  தாேவ, எங்க ைடய கரங்கைள எங்கள்  சேகாதரி ன்  ேமல் 
ைவக் ேறாம். அவர்களிடத் ல் சற்   ன்ேனற்றம் இ க் றதற்காக நாங்கள்   க ம் 
நன்  ள்ளவர்களாக இ க் ேறாம். அவர்க ைடய   வாசம் அைசயாமல் இ ப்பதாக. இைத 
இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் ேகட் ேறாம்.
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இப்ெபா   நாங்கள்  என்ன ெசய்ேதாம் என்  பார்த் ர்களா? கர்த்தர் என்ன ெசான்னாேரா 
அைதேய ெசய்  க் ேறாம். சரிதாேன?  (சைபயார ் 'ஆெமன் ' என் ன்றனர்) இங்ேக நம் டம் 
வந்  க் ம் நம் ைடய நண்பர்க ம்  ஊ யகாரர்க மா ய இந்த சேகாதரர்க க்காக 
சந்ேதாஷப்ப  ேறாம். அப்ப    வா க் றவர்கள்  நீங்கள்  “ஆெமன்  '' என்  ெசால்  ர்களா 
(சைபயார ் 'ஆெமன் ' என் ன்றனர்). என் அன்பான சேகாதரர்கேள, நீங்கள்  எங்கேளா  இ ப்பைத 
நிச்சயமாகேவ வரேவற் ேறாம். இன்  நாம் சரியாக ேநரத் ற்  இங்  ந்  கடந்  ெசல்லப் 
ேபா ேறாம். நீங்கள்  இங்  இ ப்பதற்காக நாங்கள்  சந்ேதாஷப்ப  ேறாம் .

ேம ம் சேகாதரர்கேள, நான்  உங்க க்காக ெதாடர்ந்  ெஜ ப்ேபன் . நீங்க ம் எங்  
ேபானா ம் எனக்காக ெஜ  ங்கள் . இப்ெபா  ம் நான்  ஊ யத் ற்காக ெவளி ேல கடந்  
ெசல்  ேறன் . எனக்காக ெஜ த் க் ெகாள் ங்கள் . மற் ம் நாம் ஒ வைரெயா வர் 
சந் க் ம்ப  நம் ைடய சாைலகள்  ண் ம்  ண் ம்   க்  வதாக.
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ஒ சமயம் சேகாதரன் ஓக்க அவர்க ைடய   ம்பத் னைர க ேபார்னியா ல் சந் த்ேதன் . 
அங்  ப்ப  டாக்டர் ஓக் யா? (அதற்  அந்த சேகாதரன் நான் அந்த ஓக்  இல்ைல என் றார்) ஓ, 
இவர்  ேவெறா  ஓக் யா.  நல்ல  ஐயா.  சேகாதரன்  ஓக்  அவர்க ைடய    ம்பத் னர்
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அேனகைர எனக் த் ெதரி ம். ஆனால் இவர ் யாேரா  சம்பந்தப்பட்  க் றார ் என்  எனக்  
ெதரிய ல்ைல. எனக்  பல் ம த் வராய் இ க் ற டாக்டர் ஓக் ைய ெதரி ம். நீங்கள்  
அவ ைடய ெசாந்தக்காரரா? (அவர ் எனக்  சேகாதரன்   ைற என் ன்றார் அந்த சேகாதரன் ) ஓ 
அவர ்உங்க க்  சேகாதரன்  ைற, நல்ல , இ  க ம் அ ைமயான . அவர ்ஒ  அ ைமயான 
நபர.்

இப்ெபா  , சைபயாேர நாங்கள்  உங்க க்  என்ன ெசய்  க் ேறாம் என்  பார்த் ர்களா? 
நாங்கள்    வா க்காத பட்சத் ல்  எங்க ைடய ைககைள  யா யஸ்தர்கள்     ைவக் ம்ப  
இங்  நின்  இ க்கமாட்ேடாம். இங்ேக நம் ைடேய இ க் ம் மக்களில்  லர ் ற்  ேநாேயா ம், 
  டா ம்,  டக்கத்ேதா ம் ஒ  சமயம் இ ந்தைத கண்  க் ேறாம். இங்ேக  தல்  ைறயாக 
வந்தவர்கள் இ ப் ர்களானால் , நான்  உங்க க்  ஒ  காரியத்ைதக் காண் க்கட் ம். 
அவ் தமான நிைல   ந்  நான் ேதவனால்  கமாக்கப்பட்ேடன்  என்  ெசால்  றவர்கள், 
எத்தைன ேபர ் இங்  இ க்  ர்கள்? உங்க ைடய கரத்ைத உயர்த் ங்கள் . அவர்கள்   ற்  
ேநா   ந் ம், பார்ைவ ன்ைம   ந் ம், மற் ம் எல்லாவற்  ம் இ ந் ம்  கமானவர்கள் . 
பார்த் ர்களா? அவர் அேத காரியத்ைத உங்க க் ம் ெசய்வார.் பார்த் ர்களா?
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நாங்கள்  எங்க ைடய ெஜபத் ேல   வாசம் ெகாண்  க் ேறாம். நாங்கள்  ெசய்வெதல்லாம் 
இ  ஒன்  மாத் ரேம. இப்ெபா   நாம் இந்த  ட்டத் ன்  நிைற க்  வந்  க் ேறாம். 
சேகாதரன் ெந  டம் இந்த ேநரத்ைத ெகா ப்பதற்   ன்னதாக ஒ  காரியத்ைதச் ெசால்ல 
  ம்  ேறாம்.

இன்  இர  நடக்க இ க் ம்  ட்டங்கைள நிைன ல் ெகாண்  ங்கள் . மற் ம் 
உங்க ைடய உற னர்களில்  யாராவ  அல்ல  யாரா  ந்தா ம், இந்தகாைல ேவைள ல் 
அவர்களால்  இங்  ெஜ க்கப்ப ம்ப  வர  யாமல் ேபானெதன்  அ  ர்களானால், இேதா இந்த 
இர ன் ெபா  ேல சேகாதரன்  ஹால் அவர்கள்  சேகா. டர் ன்  அவர்க ைடய இடத் ேல 
 ட்டத்ைத ைவத்  க் றார.் அ  நடக் ற இடம். சேகாதரேன, அ  ைடய  லாசம் என்ன? 
(அதற்  அந்த சேகாதரன்  எனக்  ெதரியா  என் றார்) ெதரியாதா? (ேவெறா  சேகாதரன் வந் , 
ப ேனழாவ  மார்க்ெகட் ெத  என்  அ  க் றார)் ஓ    ல் ப ேனழாவ  மார்க்ெகட் 
ெத  ேல  கமளிக் ம்  ட்டத்ைத ைவத்  க் ன்றனர.் அவர்கள்  ட்டத்ைத அங்ேக 
ைவத்  க் ன்ற ஒேர காரணத் னால்  தான் நான்   ட்டத்ைத ெகாண்  க்க   ம்ப ல்ைல. 
யாேரா ஒ வர,் ஒ  இடத் ல்   கமளிக் ம்  ட்டத்ைத ஒ ங்  ெசய்  அேத இடத் ல்  
ேவெறா வர்  ட்டத்ைத ஆயத்தப்ப த்  என்ைன அைழப்பாரானால் , நான் அங்ேக ேபாக 
ெவ ப்ேபன் . ஆகேவ தான் இந்த காைல ேவைள ேல, சேகாதரன்  ஹால் அவர்கள் சேகாதரன்  
டர்ெபன்  அவர்க ைடய இடத் ல்   ட்டத்ைத ைவக் றதற்  நான்  கனத்ைத ெகா க் ம்ப  
இைதச் ெசய்ேதன்  என்    ேனன். ஏெனனில் அவர்கள்  இ வ ேம எனக்   க ம் ெந ங் ய 
நண்பர்கள். சேகாதரன்  ஹால் அவர்கள்  அங்   கமளிக் ம்  ட்டத்ைத நடத் ம் ேபா  நான் 
இங்  அேத  கமளிக் ம்  ட்டத்ைத நடத்த   ம்ப ல்ைல. அ ல் நான் நிச்சய ைடயவனாய் 
இ க் ேறன் . நாம் அவைர ேந க் ேறாம்.

இப்ெபா   சேகாதரன் ஓக்  நீர ் எந்த இடத் ல்  தங்   க்  ர?்  (நாற்ப   ப்ப  ெவஸ்ட் 
மார்ெகட் என் றார். சேகாதரன் ஓக் ) ஓ, நாற்ப  -   ப்ப  ெவஸ்ட் மார்ெகட் ல்  இ க்  ர்கள் . 
அந்த சேகாதர ம்  உங்க டன்  இ க் றாரா? இ வ ம் ஒேர இடத் ல்  இ க்  ரா? நல்ல . 
இப்ெபா    ப்ப  நாற்பதாவ  ெவஸ்ட் மார்ெகட் ல் (நாற்ப  -   ப்ப  ெவஸ்ட் மார்ெகட் 
என் றார் ஒ வர)், ஓ, நாற்ப  -   ப்ப  ெவஸ்ட் மார்ெகட். அ      ல் இ க் ம் நாற்ப  - 
 ப்பதாவ  ெவஸ்ட் மார்க்ெக ல் நடக்க இ க் ற . சேகாதரன் ஓக் , நீங்கள்  எவ்வள  நாட்கள்  
அங்ேக இ க்கப் ேபா  ர்கள்? (   வார ம்  ரசங்கம் ெசய்யப் ேபா ேறன்  என் றார்) அ த்த 
வாரம்   வ ம்  ட்டத்ைத ைவத்  க்  ரா? நல்ல  இப்ெபா    க னமாய் இ க் ம் 
யாவ ம் நீங்கள் ,  ப்ப - நாற்பதாவ  ெவஸ்ட் மார்க்ெகட் ல் நடக் ம் (சைபயார ் நாற்ப  - 
 ப்பதாவ  ெவஸ்ட் மார்க்ெகட் ல் நடக் ற  என் ன்றனர்) ஓ, அ  சரி. நாற்ப   ப்ப  ெவஸ்ட் 
மார்க்ெகட் ல் நடக் ற . நல்ல .
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இங்ேக இன் ம் யாராவ ... நான்  இன் ம்  ல ஊ யக்காரர்கைளப் பார்த்ேதன் . சேகாதரேன, 
நீங்கள்  எங்காவ   ட்டத்ைத ைவத்  க்  ரா? என்ன ஐயா? இல்ைலயா. நல்ல . அ   க ம் 
அ ைமயான . சரி. இேதா இங்ேக இ க் றாேர இந்த சேகாதரன் , இவர ்  தர்களிடத் ல்  
 ஷனரியாக இ க் றார ் என்  நிைனக் ேறன் . சரியா? சரிதான், அவர ்  தர்களிடத் ேல 
 ஷனரியாக பணி ரி றார். அவர ் நி , ஆல்ெபனி ல் வ க் றார ் என நிைனக் ேறன் . நாம் 
அவைர இங்ேக ெகாண்  ப்பதற்காக  க ம் சந்ேதாஷமைட ேறாம். நான் யாைரயாவ  
 ட்  ட்ேடனா? ேவ  யாராவ  இங்ேக இ க்  ர்களா? நான்  ட ல்ைல என்  நம்  ேறன் . 
நான் யாைர ம்  ட   ம்ப ல்ைல. சேகாதரன்  ஜ னியர் ஜாக்ஸன், அவர ் நி  ஆல் பனி ல் 
வ க் றார ்என்  நீங்கள்  அ ந்  க்  ர்கள் . சேகாதரன் டாம் ெமரி த் வாெனா  நிகழ்ச் ைய 
ஒளிபரப்  ெசய் றார.் சேகாதரன் ெமரி த் , நீங்கள்  சைபைய ெகாண்  க்  ரா? ஓ சைப 
இல்ைல, ெவ ம் ஒளிப்பரப்  மட் ம் ெசய்  ர.்  லமணி ேநரத் ற்   ன்பாக அவர ்அைதக் 
  த்  அ  த்  ந்தார். மற் ம் இங்   ற்   க் ம் மக்க க்காக சேகாதரன் ெந ல் 
அவர்கள் இன் ர   ட்டத்ைத இங்  ஒ ங்  ெசய்  க் றார.் அ  மட் மல்ல, இந்த  தன் 
மற் ம் இந்த வாரம்   வ மாய்  ட்டத்ைத ைவத்  க் றார.் ேம ம் அவ ைடய 
ஆராதைனயான  சனிக் ழைம காைல ேல வாெனா  ல் ஒளிபரப்பா ற . நல்ல .
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எல்ேலா ம் நன்றாக இ க்  ர்களா? அப்ப ெயன்றால் “ஆெமன்” என்  ெசால் ங்கள். 
(சைபேயார ் “ஆெமன்” என்  ெசால்  ன்றனர)் நல்ல . நண்பர்கேள. நீங்க ம் இந்த 
  ேசஷத்ைத அ  த்   யா யஸ்த க்காக ெஜ க் ம்ப  இந்த மகத்தான ஊ யர்கேளா  
ேசர   ப்பம் உைடயவர்களாக இ ப் ர்களானால் , நண்பர்கேள, கர்த்தர் தாேம உங்க க்  
அ  ரகம் ெசய்வாராக.
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ச பத் ேல ஒ  வா ப ைபயன்    ஒ  இ ம்  கம் யான  அவைன ஒ  பக்கத் ல்  த்  
ம பக்கமாய் ெவளிேய  அவைன   வ ம் காயப்ப த் ன . ஆனால் அவன்  அந்த 
 பத்   ந்   ைழத்தான் . அவ ைடய அ ைமயான தாயாரின்  ெஜபத் னால் அவன் 
 ைழத்தான் . ேதவன் அவைன ஏேதா ஒ  ேநாக்கத் ற்காக தப்  த்தார். இந்த காைல ேவைள ல் 
நான் இந்த  டாரத் ற்  இன்  வ வதற்   ன்பாக அந்த வா பைனச் சந் த்ேதன் . அவன் 
என் ைடய ைகைய   க் னான் . நான் அவைனப் பார்த்  “நீ தாேன அந்த வா பன் ?” என்  
ேகட்ேடன் .

அதற்  அவன், “நான் தான்  அவன், ஐயா!” என்றான்.

ெதாடர்ந்  அவன்,  “ஐயா, நான்  ஊ யத் ற்காக அைழப்ைபப் ெபற்  க் ேறன் ” என்றான். 
ேதவன் அவன் ேமல் இரக்கமாய் இ ப்பாராக. இப்ெபா   என் அன்பான சேகாதரர்கேள... அேதா 
அங்ேக ப ப்  நிறேகாட்ைட அணிந்  க் றாேன, அவன் தான் அந்த வா பன். நாம் சந் ப் ல் 
இ க் ம் இந்த ேநரத் ல், அவன் ஒ  ஒளி ளக்காய் மாற கர்த்தர் அ ள்  ெசய்வாராக. மகேன, 
 ரண   ேசஷத்ைத  ரசங்கம் ெசய். ேதவ ைடய வார்த்ைதகள் யாவற்ைற ம் எந்த ஒ  
காரியத் ற்காக ம் சமரசமாகாமல்,   ேசஷத்ைத   வ மாக  ரசங்கம் ெசய். நீ உன் ைடய 
கடைம ன்  பாைத ேல ேநர்த் யாய் நில். அப்ேபா  ேதவன் உன்ைன ஒ  ெபரிய  ரனாக 
மாற் வார்.

இப்ெபா  , நாம்  யா யஸ்தர்க க்காக ஒ  ெஜபத்ைத கைட யாக ஏெற க்கலாம். 
எங்கள்  பரேலாகப்  தாேவ, இந்த காைல ேவைள ல் இந்த வா ப க்காக உமக்  நன்  
ெச த்  ேறாம். இந்த வா பன்  இந்த காைல ேவைள ல்,  ட்டத் ேல அமர்ந் , உம் ைடய 
வார்த்ைதையக் ேகட் ம், ஊ யக்காரர்க ைடய இ தயம் ெகா ந்   ட்  எரிந்தைதக் கண் ம் 
மற் ம் அவர்கைளக் கடந் ேபான  யா யஸ்தர்கள்  ேமல் அவர்கள்  கரங்கைள ைவத்தைத ம் 
பார்த்  க் றான் . அ மட் மல்ல,   டர்களாய் இ ந்தவர்க ம், ெச ட ம், வாய் 
ேபசாேதா ம்,  டவ ம்  ற்  ேநா   ந்தவ ம் அ  ேபான்றவர்கள்   கமைடந்தார்கள்  என்  
தங்க ைடய கரத்ைத உயர்த் க் காண் த்த சாட் ைய ம் கண்  க் றான் . அ  நிச்சயமாகேவ 
ஒ  சவால் தான்.
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ேம ம் நாங்கள்  இந்த பரி த்தமான வார்த்ைதைய ேநாக் ப் பார்க் ம்ேபா , இவ் தமான 
நாட்கள்  வ ம் என்  ேவதம் உைரத்  க் றைதப் பார்க் ேறாம். இேதா நாங்கள்  சரியாக அந்த 
நாட்களிேல இ க் ேறாம். ஓங் ய  யத்ேதா  சர்வ வல்லைம ள்ள ேதவன் அற் த 
அைடயாளங்கள்  ெசய் றைதக் காண் ேறாம். ெப மைழ ன்  இைரச்சைல வானத் ல் 
ேகட் ேறாம். இைவகளின்   லம் நாங்கள்  அந்த கைட  மைழ ன்  மகத்தான நாட்களிேல 
இ க் ேறாம் என்பைத அ  ேறாம். ெதாடர ் நிகழ் கள்  என் ற சங்   னாேல சாத்தான் 
கட்டப்பட்  பாதாளத் ேல எ யப்ப வான் . அப்ேபா  அவனால் இனி ஒ ேபா ம் ேதசங்கைள 
வஞ் க் ம்ப  வர  யாமல் ேபா ம்.    ேல ஆ ரவ ட அரசாட்  நைடெப ம், அங்ேக 
நாங்கள்  கர்த்தரா ய இேய ைவப் ேபாற் ,  கழ்ந் , ம ைமப்ப த்  ஆரா த் ; 
ராஜாக்க க்ெகல்லாம் ராஜாவாய், கர்த்தா  கர்த்தராய் அவைர    ட் க் ெகாண்  ப்ேபாம்.

ேம ம், அ சக் கள்  ஒ  நாளிேல ெவ க் ம். அப்ேபா  அ   ந்  ெவளியா ம் 
ைஹட்ேரஜன்களினால் இந்த பாவ ள்ள    ம் ெவ த் ச்  த ம். மற் ம் ச த் ர ம் 
தண்ணீ ம்... ஓ, கடல் காய்ந்  வற் ப்ேபா ம் அள ற்  கத  அ ம். ஓ ேதவேன, அப்ேபா  
 ரியன்   ரகா க்க ம க் ம், சந் ர ம்  அ  ைடய ெவளிச்சத்ைத தர ம க் ம். வானத் ன்  
நட்சத் ரங்க ம், ெப ங்காற் னால் அத் மரம் ப வ காலத் ற்   ன்பாக 
அைசக்கப்ப ம்ேபா , அ ன் காய்கள்  உ   ற ேபால,    ன்  ேமல்   ம். அப்ேபா  
மனிதர்கள் பாைறகைள ம்  மைலகைள ம் கத  அைழப்பார்கள் . அப்ப யானால் 
மனிதர்க ைடய  வன் அவர்க க்  எம்மாத் ரம்? அதன் ன்    ஸ்  க் ள்  மரித்தவர்கள்  
எ ம் வார்கள் . ஓ! அந்த ெசார்கம்  க ம் இனிைம ள்ள . ேதசங்கள்  இனி ஒன் ன்  ேமல் ஒன்  
பட்டயத்ைத உயர்த்தா . நாங்க ம்  யா யஸ்த க்கான ெஜப வரிைசைய அங்ேக ஒ ேபா ம் 
ெகாண்  க்கமாட்ேடாம். இன்ேற அந்த இரட்சண்ய நாள்.

80

 தாேவ, இந்த மக்கைள உம் டத் ல்  ெகாண்  வந்  க் ேறாம்.  “என் நாமத் னாேல 
 தா னிடத் ல் ேகட் க்ெகாள்வெத ேவா அ  உங்க க் க் ெகா க்கப்ப ம்” என்  
  னைதக் ெகாண்  இேய  ன்  நாமத் ேல இைவகைளக் ேகட்  க் ேறாம். இைவகள்  
எங்க ைடய ெஜபத் னால் நடக் ம் என்ப ன் ேபரிேல   வாசம் ெகாண்  க்க ல்ைல, 
ஆனால்,  “என் நாமத் னால்  தா னிடத் ல் நீங்கள்  ேகட் க் ெகாள்வெத ேவா அ  
உங்க க் க் ெகா க்கப்ப ம்” என்  நீர ் ெசான்ன ன்  ேபரிேல நாங்கள்    வாசம்  
ெகாண்  க் ேறாம்.

சாத்தாேன,  க ம் ெபால்லாங்கானவேன, நீ இந்த மக்கைள கட்  அேனகர் ேமல் மரணத்ைதக்81
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ெகாண்  வந்  அவர்கைள  டவர்களாக்  இ க் றாய். அேனகைர   டர்களா ம் , மற் ம் 
இ ேபான்  எல்லா தமான ெபால்லாங்ைக ம்  ெசய்  க் றாய். ஆனால் சாத்தாேன, நீ 
ேதாற்க க்கப்பட்டவன் . நாங்கள்  இேய வானவர் கற் த்தப  ெசய்  க் ேறாம், இ னி த்தம் நீ 
ேதாற்க க்கப்பட்  க் றாய். ஆதலால் எங்க ைடய   வாசத்ைதக் ெகாண்  ெசால்  ேறாம். 
இந்த மக்கைள  ட் ப்ேபா. இேய  ன்  நாமத் ேல இந்த மக்கைள  ட் ெவளிேய வா! ெவளிேய 
வா! இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னாேல ஒவ்ெவா வ ம்  ணமைடவார்களாக. ேதவ க்ேக 
ம ைம உண்டாவதாக. இப்ெபா     வாசத்ைதக் ெகாண்  ங்கள் .

இேய  என்ைன  கமாக்  றார்
என்னால்    ம், நான்  ெசய்ேவன் ,
நான்   வா க் ேறன்  என்னால்    ம்,
நான் ெசய்ேவன் ,
நான்   வா க் ேறன்  என்னால்    ம்,
நான் ெசய்ேவன் ,
நான்   வா க் ேறன் .
நான் அவைர அவ ைடய வார்த்ைத ன்  ப யாய்  ஏற் க் ெகாள் ேறன் .
நான் அவைர அவ ைடய வார்த்ைத ன்  ப யாய்  ஏற் க் ெகாள் ேறன் .
அவர ்எனக்    தைலைய இலவசமாய் அளிக் றார்
நான் அவ ைட வார்த்ைத ன்  ப யாய்அவைர ஏற் க் ெகாள்  ேறன்
என்னால்    ம், நான்  ெசய்ேவன் ,
நான்   வா க் ேறன்
என்னால்    ம், நான்  ெசய்ேவன் ,
நான்   வா க் ேறன்
என்னால்    ம், நான்  ெசய்ேவன் ,
நான்   வா க் ேறன் .
இேய  இப்ெபா   என்ைன  கமாக்  றார்

நீங்கள்  அைத   வா க்  ர்களா?  (சைபயார,்  “ஆெமன் ” என் ன்றனர்) என்    
இ தயத்ேதா ம் அைத   வா க் ேறன் . சேகாதரன்  ச ல், நீங்கள்    வா க்  ர்களா? 
சேகாதரன் ேடானி, ேதவன் அைத ெசய்வார ் என்    வா க்  ர்களா? ஆெமன். சேகாதரி 
ஸ்ைநடர ் நீங்கள்    வா க்  ர்களா? சேகாதரிேய, நீங்கள்    வா க்  ர்களா? சேகாதரிேய 
நீங்கள்    வா க்  ர்களா?  “  வாசமான  நம்பப்ப பைவகளின்  உ   ம்  
காணப்படாதைவகளின்  நிச்சயமா  க் ற '' மகத்தான எரிேகா ம ல்,   வாசத் னாேல 
  ந்தைதக் கண்ேடாம்.   வாசத் னால்   ஸ்  உங்கைள நடத்  றார். நீங்கள்  
  வா க்  ர்களா? ஆெமன் . நாம் அைத   வா க் ேறாம். நீங்கள்  ெகாஞ்சம்  ட சந்ேத க்க 
ேவண்டாம். ஒ ேபா ம் சந்ேதகத் ன்  நிழல்  ட ேவண்டாம். ேதவன் அைத   த்  ைவப்பார.் 
அவர ் சர்வ வல்லைம ள்ளவர். அவர ் நிச்சயம் ெசய்வார.் நான் ெசய்யேவண் யெதல்லாம், 
”  வா ப்பவர்கைள இந்த அைடயாளங்கள்  ன்ெதாட ம்'' என்  ெசான்னைத அப்ப ேய 
ெசய்யேவண் ம் அவ்வள தான். ஆெமன் . அவர ் அ ைமயானவர் இல்ைலயா?  (சைபயார ்
'ஆெமன் ' என் ன்றனர்)
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இப்ெபா   நாம்   வான ெஜபத் ற்  நம் ைடய தைலகைள சற்  தாழ்த்தலாமா. நாம்... 
(நீங்கள்  ெகாஞ்ச ேநரம் ஒ வேரா  ஒ வர ் ஐக் யங்  ெகாள் ங்கள் ). நாம் ெஜபத் ற்காக 
தைலகைள தாழ்த்  இ க் ம் இந்த ேவைள ேல சேகாதரன் ெந ல் நம்ைம ெஜபத் ல் 
நடத் ம்ப  ேகட் க் ெகாள்ளலாம். அவர ் வ மட் ம், அப்ப ேய நாம் தைலகைள 
தாழ்த் யவர்களாக இந்தப் பாடைல ெம வாய் பா க் ெகாண்  க்கலாம்.

என்னால்    ம், நான்  ெசய்ேவன் ,

நான்   வா க் ேறன்

என்னால்    ம், நான்  ெசய்ேவன் ...

அவர ் சரியாக, உங்கள்  பக்கத் ேலேய இ க் றார ் என்பைத நிைன ல் ெகாண்  ங்கள் . 
அவர ்காரியங்கைள தத் பமாக் ம்ப  அங்ேக இ க் றார.் இப்ெபா   அவ ைடய வல்லைம 
உங்க க் ள்  வ  றைத உண ங்கள் . என்னால் உணர   மா என்  நிைனக்  ர்களா? 
நிச்சயமாகேவ உங்களால்    ம்.

நான் அவைர அவ ைடய வார்த்ைத ன்  ப யாக ஏற் க்ெகாள் ேறன்
நான் அவைர அவ ைடய வார்த்ைத ன்  ப யாக ஏற் க்ெகாள் ேறன்
அவர ்எனக்    தைலைய இலவசமாய் அளிக் றார்

(கல்வாரி ன்   லமாக)
ஆகேவ நான் அவ ைடய வார்த்ைத ன்  ப யாக அவைர ஏற் க் ெகாள் ேறன்

நாம் தைலகைள தாழ்த்   க்கலாம். இப்ெபா  , சேகாதரன்  ெந ல், நீங்கள்  ஏதாவ  
ெசால்ல   ம் னால் , ெசால்லலாம்.
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இச்ெசய் கள்

 ல் யம் மரியன்   ரன்ஹாம்
"... சத்த ன்  நாட்களிேல..." ெவளி.10:7


