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இ  இவ்வா     ற :1

 ேலயாத் ன்    களிேல  ஸ் னனா ய எ யா ஆகாைப ேநாக் , என் 
வாக் ன்ப ேய அன்  இந்த வ ஷங்களிேல பனி ம் மைழ ம் ெபய்யா  க் ம் 
என்  இஸ்ரேவ ன்  ேதவனா ய கர்த்த க்   ன்பாக நிற் ற நான் அவ ைடய 
 வைன ெகாண்  ெசால்  ேறன்  என்றான்.

 ன்  கர்த்த ைடய வார்த்ைத அவ க்  உண்டா ற் , அவர;்

நீ இவ் டத்ைத  ட் க்  ழ்த் ைசைய ேநாக் ப் ேபாய், ேயார்தா க்  
ேநரா  க் ற ேகரீத் ஆற்றண்ைட ல்  ஒளித் க் ெகாண்  ,

அந்த ஆற் ன்  தண்ணீைரக்   ப்பாய்; அங்ேக உன்ைனப் ேபா க்க, 
காகங்க க் க் கட்டைள  ேவன்  என்றார்.

அவன் ேபாய், கர்த்த ைடய வார்த்ைத ன்ப ேய ேயார்தா க்  ேநரா  க் ற 
ேகரீத் ஆற்றண்ைட ேல தங்   ந்தான் .

காகங்கள் அவ க்    யற்காலத் ல் அப்ப ம் இைறச்  ம், சாயங்காலத் ல்  
அப்ப ம் இைறச்  ம் ெகாண்  வந்த ; தாகத் ற்  அந்த ஆற் ன்  தண்ணீைரக் 
  த்தான் .

ேதசத் ல்  மைழ ெபய்யாதப  னால் ,  ல நா க் ப்  ன்  அந்த ஆ  
வற் ப்ேபா ற் .

அப்ேபா  கர்த்த ைடய வார்த்ைத அவ க்  உண்டா ற் , அவர;்

நீ எ ந்   ேதா க்க த்த சா பாத் ஊ க் ப்ேபாய் , அங்ேக தங்   : உன்ைனப் 
பராமரிக் ம்ப  அங்ேக இ க் ற ஒ   தைவக்  கட்டைள  ேவன்  என்றார்.

அப்ப ேய அவன் எ ந் , சா பாத் க் ப் ேபானான்: அந்தப் பட்டணத் ன்  ஒ  க 
வாச க்  அவன் வந்த ேபா , அங்ேக ஒ   தைவ  ற  ெபா க் க் 
ெகாண்  ந்தாள்: அவன் அவைளப் பார்த் க்  ப் ட் , நான்    க் றதற் க் 
ெகாஞ்சம் தண்ணீர் ஒ  பாத் ரத் ல் எனக் க் ெகாண்  வா என்றான்.

ெகாண்  வர அவள் ேபா ற ேபா  அவன் அவைள ேநாக் க்  ப் ட் , ெகாஞ்சம் 
அப்ப ம் உன்  ைக ேல எனக்  ெகாண்  வா என்றான்.

அதற்  அவள்; பாைன ேல ஒ    மா ம் கலத் ல் ெகாஞ்சம் எண்ெண ேம 
அல்லாமல், என்னிடத் ல்  ஒ  அைட ம் இல்ைலெயன்  உம் ைடய ேதவனா ய 
கர்த்த ைடய  வைனக் ெகாண்  ெசால்  ேறன்; இேதா, நா ம் என்  மார ம் 
சாப் ட் ச ் ெசத் ப்ேபாக, அைத எனக் ம் அவ க் ம் ஆயத்தப்ப த்  றதற்  
இரண்   ற  ெபா க்  ேறன்  என்றான்.

அப்ேபா  எ யா அவைளப் பார்த் , பயப்படாேத, நீ ேபாய் உன்  வார்த்ைத ன்ப  
ஆயத்தப்ப த் . ஆனா ம்  தல் அ ேல எனக்  ஒ    ய அைடையப்பண்ணி 
என்னிடத் ல் ெகாண்  வா;  ன்  உனக் ம் உன்  மார க் ம்  பண்ணலாம்.

கர்த்தர் ேதசத் ன்  ேமல் மைழையக் கட்டைள  ம் நாள் மட் ம் பாைன ன் மா ம் 
ெசலவ ந்  ேபாவ ம் இல்ைல: கலசத் ன்  எண்ெணய்  ைறந்  ேபாவ ம் இல்ைல 
என்  இஸ்ரேவ ன்  ேதவனா ய கர்த்தர் ெசால்  றார ்என்றான்.

அவள் ேபாய், எ யா ன் ெசாற்ப  ெசய்தாள்; அவ ம், இவ ம், அவள்  ட்டா ம் 
அேநக நாள் சாப் ட்டார்கள்.

கர்த்தர் எ யாைவக் ெகாண்  ெசான்ன வார்த்ைத ன்ப ேய பாைன ேல மா  
ெசலவ ந்  ேபாக ம் இல்ைல, கலசத் ேல எண்ெணய்  ைறந்  ேபாக ம் இல்ைல.

1.இரா.17:1-16

ெவளிநா  ெசல்வதற்   ன் , இன்  காைல ேப வதற்காக நான் ெதரிந்  ெகாண்ட ெபா ள்: 
ேதவைன   த்  நிச்சய ைடயவர்களா  ங்கள் என்பதா ம்.
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இப்ெபா  ம் கர்த்தாேவ, உம் ைடய வார்த்ைத  றப்பட் ச ் ெசல் ம் ேபா  அைத 
ஆ ர்வ ப் ராக. அவர ்வ ம்ப யாக நாங்கள்  அைழத்தப  னால் , பரி த்த ஆ யானவர் தாேம 
எங்கள்   ந்ைதகைள ம் எண்ணங்கைள ம் ஆட்ெகாண் , அவ ைடய  ஜயத் க்  எங்கைள 
ஆயத்தப்ப த் வாராக. நாங்கள்  காணப்ப வதற்ேகா அல்ல  நாங்கள்  காண்பதற்ேகா 
கர்த்த ைடய  ட் க்  வர ல்ைல, ஆனால் உம்ைமக்   த்  பற் க்ெகாள்ள ம், வாழ்க்ைக ன்  
 ரச்சைனகைள  நாங்கள்    ந்த  உ   டன்  சந் த்  ேதவைன    த் 



2ேதவைன   த்  நிச்சய ைடயவர்களா  ங்கள்

நிச்சய ைடயவர்களா  க்க, உம் ைடய தன்ைமைய ம், உம  வ ைய ம், உம  
காரணங்கைள ம் அ ந்  ெகாள்ள ேம நாங்கள்  வந்  க் ேறாம். கர்த்தாேவ, இைத 
அ ள் ராக. இேய  ன்  நாமத் ல் இைதக்  ேகட் ேறாம். ஆெமன் .

அ  ஒ  பயங்கரமான காைல ேவைளயாக இ ந்  க்க ேவண் ம். அ   க ம் 
ெவப்பமா ம்,    நிைறந்ததாக ம்  இ ந்த . ஜனங்கள்  ெத  ல் பட் னி  டந்தனர்.    
 க ம் ெவப்பமைடந்  எரிந்  ேபாக ஆயத்தமா  ந்த , இைவ அைனத் ம் ஜனங்களின்  
பாவங்களினா ம், அவர்களின்  ஒ க்கக் ேகட் னா ம்  ைளந்தைவயாம்.

3

பா ங்கள், ஆகாப் ராஜா அந்த சமயத் ல் இஸ்ரேவ ல் இஸ்ரேவல் ஜனங்களின்     ஆட்  
 ரிந்  ெகாண்  ந்தான் , அவன் இஸ்ரேவல் ராஜாக்கள்  அைனவரி ம்  க  ன்மார்கமானவன் . 
ஆகாைபப் ேபான்ற ெபால்லாங்கான ராஜா இ ந்தேத ல்ைல, அவன் கற் க்கப்பட்  நன்  
அ ந்  ந்த ேபா  ம், அவன்  ரிந்த எல்லாவற்  ம் ேதவைன அ  ப் ப த்தாமல் 
இ ந்த ல்ைல. அவ க்  ஒ  ெபரிய இரா வ  ைறைம இ ந்த , அவ ைடய அரசாட்  ன்  
 ழ் ஜனங்கள்    ந்த ெச ப்பைடந்தனர.் இ ப்  ம், நீங்கள்  ேதவ க்  
அ  ப் ைய ண்டாக் , நீண்ட காலம் அப்ப ேய இ ந்   டலாம் என்  எ ர ்பார்க்க   யா .

 ற , அவ ைடய  வாக  ஷயத் ல் , தன் ெசாந்த ஜனங்களின்  மத்  ல் ெபண்  ெகாண்  
அவன்  வாகம் ெசய்யாமல், அவன் ெசன்  ஒ  பா ைய -   க் ரகாராதைனக்காரிைய, 
 க் ரத்ைத வணங் பவைள  வாகம் ெசய்  ெகாண்டான் , அவன் ேயசேபைல மணந்தான். 
அவள் ஒ    வா யல்ல.
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எந்த ஒ    வா  ம் ஒ  அ  வா ைய எக்காரணத்ைதக் ெகாண் ம்  வாகம் ெசய்  
ெகாள்ளக் டா . எப்ெபா  ேம   வா ைய மணந்  ெகாள்ள ேவண் ம்.

ஆனால் ஆகாேபா இப்ெபால்லாங்கான ெசயைல  ரிந்தான். ேயசேபல் ஒ  அழகான ெபண்  
என்ப ல் ஐய ல்ைல. அவ ைடய அழைகக் கண்  மயங் னாேனயன் , அவ ைடய 
உண்ைமயான தன்ைமையக் கண்டல்ல.

அ , இந்நாள் வைர அேநகர ்அத்தவைற ெசய்  வந் ள்ளனர்.

அவள் ேதசத் ல் ஜனங்களிைடேய  க் ரகாராதைனையக் ெகாணர்ந்தாள். ஜனங்கள் , 
ஆசாரியர்கள், ேபாதகர்கள் இவ்வைனவ ேம மக்களால் ெபா வாக   ம்  உரிைம ேகாரப்ப ம் 
(Popular demand) இந்த ெசய க்  இைரயா னர.்

இன்ைறய நம  நாட் ன்  நிைல ம் அ ேவ. நா ம் மக்களால் ெபா வாக   ம்  உரிைம 
ேகாரப்ப ம் ெசய க்  இைரயா  ள்ேளாம். அவர்க ைடய அரசாங்கம்  அைத 
ஆேமா ப்பதனால் அ  சரிெயன்  ஆசாரியர்கள் எண்ணினர் என்ப ல் ஐய ல்ைல. ஆனால் 
அரசாங்கம் ஆேமா ப்ப னால்  எனக் க் கவைல ல்ைல, அ  ேதவன் ஆேமா ப்பதா  க்க 
ேவண் ம். உலக காரியங்கள்   லவற் ல் ஈ ப வதனால் பரவா ல்ைலெயன்  ஜனங்கள்  
எண்ணினர்.

5

இன்ைறய நிைலைய அ   த்தரிக் ன்ற  என்  நான் இப்ெபா     னைத நான்  வரிக்க 
ேவண் ெமன்  யாரா  ம் ேகட்கக்  ம். நாம்  க் ரக வ பாட் னர ் அல்லெவன்  நாம் 
எண்ணிக் ெகாண்  க்கலாம். ஆனால் நாம்  க் ரக வ பாட் னேர. அரசாங்க ம் அைத 
ஆேமா க் ன்ற . இன்  ஜனங்கள்   க் ரக வ பாட் னரா ள்ளனர். ஏெனனில் அவர்கள் 
 க் ரகங்கைள வணங்  ன்றனர.்  லர ்  னிமா நட்சத் ரங்கைள  க் ரகங்களாக 
வணங்  ன்றனர.் ேவ   லர ் பணத்ைத  க் ரகங்களாக வணங்  ன்றனர.் மற் ம்  லர ்
ெதாைலகாட்  நட்சத் ரங்கைள  க் ரகங்களாக வணங்  ன்றனர.் ேதவ க்  ேமலாக நீங்கள்  
ைவப்ப  அைனத் ம், அ  எ வாக  ப்  ம்,  க் ரகேம.

நம  மகத்தான எ ரியாளியா ய சாத்தா ம்  க ம் சாமர்த் ய ள்ளவனானதால்,  ல 
சமங்களில் சைபைய ேதவ க்  ேமலாக ைவத்     றான். உங்க க்  ஒ  ெபரிய சைப 
இ க்கலாம். அ  ஒ  ெபரிய கட் டமாகேவா, அல்ல  ெபரிய ஸ்தாபனமாகேவா, அல்ல    ந்த 
அங்கத் னர்கள் ெகாண்ட சைபேயாராகேவா இ க்கலாம். ஆனால் எ  ேம ேதவ க்  ேமலாக 
உங்கள்  இ தயத் ல் காணப்பட ேவண்டாம். ேதவ க்  ேமலாக உள்ள எ  ேம  க் ரகமா ம்.
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மற்ற ராஜாக்களின்  ஆட்  ன்   ழ் இ ந்த  ேபால் இவர்கள் ஆ க் ரிய  ரகாரமாக 
இல்ைலெயன்பைத இந்த இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்  அ ந்  ந்தனர். அவர்கள் மதசார் ள்ள ஒ  
ேதசமாக உள்ளப யால்  எல்லாேம சரியா  க் ம் என்  அவர்கள்  எண்ணினர், அ  ேபான்ேற 
நா ம் அந்த நிைலைய அைடந் ள்ேளாம்.

 ல மாதங்க க்   ன் , எனக்   க ம் அ ைமயான நண்பர ் ஒ வ டன்  நான் ேப க் 
ெகாண்  ந்ேதன் . அவர,்  ' 'சேகா.  ரான்ஹாேம, நீர ்அெமரிக்க ஐக் ய நா கைள அ கமாக 
மட்டந்தட்      ர.் நீர ் எப்ேபா  ேம பாவத்ைத எ த் ைரத்  ெகர்ச் த் , ேதவன் எவ்வா  
இந்த ேதசத்ைத தண் க்கப் ேபா றார் என்     வ   ர“் என்றார்.
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நான், “அவர ்நீ  ள்ளவராதலால் அைத ெசய்ேத ஆக ேவண் ம்” என்ேறன்.
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அவர,் “ஆனால் சேகா.  ரான்ஹாேம, இந்த ேதசம் ேவதத் ன்  ேமல் அஸ் பாரப்ப த்தப்பட்ட  
என் ம், நம   ற் தாக்கள் இங்  வந்    ேய . ேதவன் நமக்  இந்த  தந்தரத்ைத அ ளினார ்
என் ம், நாம் மதசார்  ெகாண் ள்ள ஒ  ேதசம் என்பைத ம்  நீர ்மறந்      ர”் என்றார்.

நான்,  “அைவயைனத் ம் உண்ைமேய. இந்த ேதசத்ைத நான் எவ்வளவாக பாராட்  ேறன்  
என்பைத யா ம் அ வ ல்ைல, ஆனால், பா ங்கள், என் சேகாதரேன, இஸ்ரேவல் ேதச ம்  ட 
ேதவனால் ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்ட ஒ  ேதசமா  ந்த . அவர ்அதனிடம்  ர்க்கதரி கைள ம் 
ெபரிய மனிதர்கைள ம் அ ப் னார், ஆனால் ேதவ க்ேகா பாவத்ைதப் ெபா த் க் ெகாள்ள 
  யா . இஸ்ரேவல்  ைதத்த ஒவ்ெவா  தானியத்ைத ம் அ  அ க் ம்ப  அவர் ெசய்வார,் 
அவர ்மனிதரிடம் பட்சபாத ள்ளவர் அல்ல” என்ேறன்.

நம   ற் தாக்கள் ெசய்த ல், நம  சைபகளின்  ஸ்தாபகர்கள் ெசய்த  யாகத் ன்  ேபரில் 
நாம் சார்ந் ள்ளப யால் எல்லாம் சரியா ள்ள  என்  எண் ம் நிைலக்  நாம் வந் ள்ேளாம். 
அ   க ம் நல்ல . அ  பாராட் தற் ரியேத. ஆனால் அவர்கள்  ெசய்த ன்  ேபரில் நாம் 
இரட் ப்ைப அைடந்   ட   யா . இரட் ப்  என்ப  தனிப்பட்ேடாரின்   வகாராம். அ  
தனிப்பட்ட ஒவ்ெவா  நப க் ம் ேதவ க்  ைடேய ள்ள ஒன்றா ம். அ  ஒட்  ெமாத்தமாக 
நம  ேதசத் க் ம், அல்ல  நம  சைபக் ம் ேதவ க்  ைடேய ள்ள ஒன்றல்ல. நாம் 
தனிப்பட்ட  தத் ல் ேதவ க்   ன்பாக ப ல்  ற ேவண் யவர்களா  க் ேறாம்.
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நம  ேதசத் ல்    ந்த ஆ க் ரிய ஜனங்களினிைடேய ம்  ட நீங்கள்  ஆ க் ரிய 
மனிதர்களிட ம் ஸ் ரீகளிட ம் ெசல் ர்களானால் , அவர்க ைடய இ தயத் ல் ஏேதா ஒன்  
 ைற ள்ளதா  ப்பைத நீங்கள்  காணலாம்.

நாங்கள் ... கடந்த  ல வாரங்களாக இந்த  ல காரியங்கைள நான் கண்  வ  ேறன் . எந்த 
மனிதர்க க் ள் ஆத் மா உள்ளதாக நான் நிைனத்  வந்ேதேனா, அவர்கள் உலகப்  ரகாரமான 
காரியங்களில்  க் யத் வம் ெச த் ,  “ேதவன் எனக்   கப் ெபரிய இன்னின்னைத 
ெகா த்  க் றார”் என்     வ  ன்றனர.் நீங்கள்  ெபாய் ெசால்  ன் ர்கள் !
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ெபரிய உலகப்  ரகாரமான ெசாத் க்கள்  எப்ேபா ேம ேதவ ைடய  த்தத்ைத 
சார்ந்  ப்ப ல்ைல. ேதவன் நீ யள்ளவர் ேம ம் அநீ  ள்ளவர் ேம ம் மைழைய 
ெபா  ன்றார.் இன்  உலகத் க்  ேதைவயான  ெபாய்யான   வாமல்ல, ஏேதா ஒ  
ெபாய்ையச ்ெசால்  உங்கைளேய ஏமாற் க் ெகாண் , அ  ஆ க் ரிய  என்  அைழப்பதல்ல.

 ல சமயங்களில்   வாசமான  ெபரிய அற் தங்கைள நடப் க்க   ம்.  “அந்நாளில் 
அேநகர ் என்னிடத் ல் வந் , உம  நாமத் னாேல நான்  இைத ெசய்ய ல்ைலயா, அைத 
ெசய்ய ல்ைலயா'' என்பார்கள். நான் அவர்கைள ேநாக் , அக் ரமச் ெசய்ைகக்காரேர, என்ைன 
 ட்  அகன்  ேபாங்கள்  என்  அ க்ைக ெசய்ேவன்” என்  நமதாண்டவர்  ற ல்ைலயா? 
(மத்.7:21-23). அக் ரமம் என்ப  என்ன? நீங்கள்  சரியாக ஒ  காரியத்ைத ெசய்ய அ ந்  ந் ம் 
அைத ெசய்யாம  ப்பேத. “நான் ஒ க்கா ம் உங்கைள அ ய ல்ைல,'' அந்த நாளில் தான்  நாம் 
வாழ்ந்  ெகாண்  க் ேறாம்.
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இன்ைறக்  நமக் த் ேதைவயான  அ கமான உலகப்  ரகாரமான ெசாத் க்கள்  அல்ல; 
அைத நாம் ெபற் ள்ேளாம். நமக்  ெபரிய ஆலயங்கள்  அவ ய ல்ைல, நமக்  அ க 
அங்கத் னர்கைள ெகாண்ட சைபேயார ் அவ ய ல்ைல. நமக்  வாெனா   ம் ெதாைல 
காட்   ம் அ கமான  ரச்சாரங்கள்  அவ ய ல்ைல. இத்தைகய காரியங்கள்  எ  ேம நமக்  
அ கமாக அவ ய ல்ைல. இன்ைறக்  ஆ க் ரிய  ரகாரமாக இ க்க நமக்  ேதைவ 
என்னெவனில், ஒ  மனிதன் தன்னிடம்  ஒ  கா ம் இல்லாத அள க்  ஏழ்ைமயா  ந்த ேபா  ம், 
தன்ைன ேதவ க்   ன்பாக தாழ்த் , அவ க் ள்  இ க் ம் ஆ  ேதவ ைடய நன்ைம னால்  
  ப் யா , உள்ளில் அவ ைடய இ தயத் ல் ஒ  எ ப் தல்  ஏற்பட் , அவ ைடய 
 பாவத்  ம் அவன் வாழ்ந்  ெகாண்  க் ம்  ழ்நிைல  ம் மா தல் ஏற்ப ம் வைரக் ம் 
ெஜபம் ெசய்தேலயாம்.

உங்கள்  பாதங்களில் ஒ  ேஜா  காலணிகள் இல்லாமல் இ க்கலாம். நீங்கள்  கந்ைத 
உ த்   க்கலாம். ஆனால் உங்கள்  இ தயத்  ள்ள ஏேதா ஒன்  ேதவ ைடய பாடல்கைள 
பா க் ெகாண்  க்கலாம். இவ் ல  ள்ள ெசல்வம் அைனத்ைதக் காட்  ம் நான் அைதேய 
ெபற   ம்  ேறன் .
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எனேவ உலக காரியங்கைளப ்ெபற்  த்தல் ேதவ ைடய ஆ ர்வாதத் ன்  அைடயாளம் என்  
நீங்கள்  ெசால்  ட   யா . தா   கர்த்தரிடம், ெகா ய பலவந்தனான  ன்மார்க்கன்  பச்ைச 
மரத்ைத ேபால் தைழத் ள்ளைதக் கண்டதாக  ைற ட்டான் . ஆனால் ேதவன் அவனிடம், 
“அவ ைடய   ைவ நீ எப்ெபா தாவ   ந் த் ப் பார்த்த ண்டா?'' என்  ேகட்டார.் நாம் 
எவ்வள  நல்ல உைடகள் உ த்தா ம், நமக்  உண்ண எவ்வள  அ கமான உண  இ ந்தா ம், 
அ  ேதவ ைடய ச கத் ல் ெசல்வ   ைடயா . நாம் வாழ்ந்  ெகாண்  க் ம் இந்த சரீரத்ைத 
எவ்வளவாக ேபணிப் பா காத்தா ம் , அ  அ ந்  ேபா ன்ற . மனித க் ள்  இ க் ம் 
ஆத் மாேவ  க் யம் வாய்ந்த . நம  ஆ  அைடந் ள்ள நிைலைய அ  ெபா த்த . அ ேவ 
 வ ள்ள ேதவ ைடய ச கத் ற்  ெசல் ன்ற .

ஆனால் நாேமா எல்லாம்  சரியா ள்ளதாக     ெசய்     ன்ேறாம். நாம் நிைனக் ேறாம்,12
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நாம்   ஸ்தவ ேதசமாக உள்ள காரணத்தால் .... அப்ப த்தான்  ஆகா ம் இஸ்ரேவலர் அைனவ ம் 
எல்லாம் சரியா ள்ள  என்      ெசய்  ந்தனர.் அவர்க ைடய ஆசாரியர்க ம் 
ேபாதகர்க ம்,  “எல்லாேம சரியா ள்ள , எல்லாேம அ ைமயா ள்ள ” என்  அவர்களிடம்  
  வந்தனர். ஆனால் அவர்க க்  ஒ வன்  இ ந்தான் . அவன் தவறான ெசயல்க க்  
 ேராதமாக  க் ர ட்டான் . ஏெனனில் இந்த ஒ வன் , பரி த்த ள்ள ேதவன் ந ன ேபாக்கா ய 
பரி த்தமற்ற மார்க்கத் ன்  ேபரில்   ப்  ெகாள்ள   யா  என்பைத அ ந்  ந்தான் .

பரேலாகத் ன்  ேதவன் இன்ைறக் ம் மாறாதவராக அவ்வாேற உள்ளார். நம   யற் கள்  
அைனத்  ம், நாம் ெசய்ய  ய ம் அைனத்  ம் , அவ க்   ன்பாக உள்ள பரி ரணமான 
பரி த்த வாழ்க்ைகக்  ெவளிப் றத் ல் அவர ்ஒ  ேபா ம்  ரீ  ெகாள்ளமாட்டார்.

நாம் பள்ளிக்  டங்கைள ம், ஆலயங்கைள ம்,  டாரங்கைள ம் கட்டலாம்: நமக்  
ஸ்தாபனங்கள்  இ க்கலாம்: நாம் ெபரிய காரியங்கைளச் ெசய்யலாம். ஆ  ம் மனித ஆத் மா 
பரி த்தமைடந் , ேதவ ைடய ப  டத் ன் ேமல் ேதவ ைடய  ரிையக க்காக  ர ஷ்ைட 
ெசய்யப்பட்டாெல ய ேதவன் ஒ ேபா ம்  ரீ  ெகாள்வ ல்ைல. அப்ப ப்பட்டைவகைள நீங்கள்  
இப்ெபா   காண்ப ல்ைல.
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நம  ெஜபக்  ட்டங்கள்  பல னமைடந் ள்ளைத நீங்கள்  காண்  ர்கள் . ஒ  நி டம் ெஜபம் 
ெசய்   ட் , ப க்ைக ல்   த்    தல் ேபான்றைவ. அ  ஒ  நாளில் ஒன்  அல்ல  
இரண்   ைற நடக் ன்ற  என்பைத நாம் காண் ேறாம். நாம் அைனவ ேம  ற்றவாளிகள்! 
நம  ேதசம் ஒ க்கம்  ன்  வ  ன்ற . நமக்   ல்   ரகாம்க ம், ஓரல் ராபர்ட் க ம் 
எல்லா டங்களி ம் உள்ளனர். ஆனால் அெமரிக்காைவ  வ ள்ள ேதவனிடம்  ண் ம் ெகாண்  
ெசல்வதற்  அதன் இ தயத் ல் தாகம் எ ம் ,  வ ள்ள அ பவத்ைதப் ெபற் ,  வ ள்ள 
ேதவன் ேபரில் என் ம் மரிக்காத   வாசத்ைத ெகாள்ளாமல் ேபானால், நாம் நம   ைளைய 
 தற க் றவர்களா  ப்ேபாம்.

நாம் மார்ைப உந் த் தள்ளி, க த் ப ் பட்ைடைய   ப்  அணிந்  ெகாண் , ெத  ல் 
நடந் , டாக்டர் அல்ல  சங்ைக ேபாதகர் என்  அைழக்கப்பட   ம்பலாம். இந்நாட் ேல ள்ள 
 கப்ெபரிய சைபக்  நாம் ேபாதகராக இ க்கலாம். நம  வாழ்க்ைக ல் ஒ வன்  தன்  ரைலச் 
 ட் க் காட்   ற்றப்ப த்தாத அள க்  நாம் பக்  ள்ளவர்களாக இ க்கலாம். ஆனால் நமக் ள்  
இ க் ம் அந்த ஆத் மா ேதவ க்காக பற் ெயரிந் , அ ல் காணப்ப ம் ஒன்  அவைர 
வாஞ் த் , ''மானான  நீேராைடகைள வாஞ் த் க் கத வ  ேபால், ஓ ேதவேன, என் ஆத் மா 
உம்ைம வாஞ் த்  கத  ற “ என் ம் அத்தைகய அ பவத்ைத நாம் அைட ம் வைரக் ம்!
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எனேவ, கம் னிஸம் ேபான்றைவ, இப்ெபா   நடந்  ெகாண்  ப்ப  ேபான் , வ வைடந்  
ெகாண்ேட வ ம். நம்மால்  ெசய்ய   ந்த ஒன்  ேச தல் அைத நி த்தப்ேபாவ ல்ைல. அ  
வ ெமன்   ன்ன  க்கப்பட் ள்ள . ஆனால் ேதவேனா தம  சைபைய அைழத் க் 
ெகாண்  க் றார.்

இந்த    ஸ் ரீ எ யா க்  ஒத்த தன்ைமையப் ெபற்  க்க ேவண் ம், ஏெனனில் 
வழக்கமாக உங்கள்   ரிைய நீங்கள்  யாெரன்பைதக் காண் க் ன்ற . அவள் ேதவ ைடய 
 ர்க்கதரி ைய உபசரிக் ம்ப  ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்டாள் . அவள் ஒ   றஜா ,  த லத்ைதச ்
ேசர்ந்தவள்  அல்ல, என்பைத ஞாபகம் ெகாள் ங்கள் .
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நா  எரிந்  ெகாண்  ந்த . இந்த ஸ் ரி, அந்த தன்ைமையப் ெபற்றவளாய்,   வா  
என் ம் ரகத்ைதச ் ேசர்ந்தவளாய்... ேதவ ைடய  ர்க்கதரி ைய உபசரிக்க அவள் 
த  யற்றவளாய் இ ந்  ந்தால், ேதவன் அவைள இப்பணிக்  அைழத்  க்கேவமாட்டார். 
த  யற்ற ஒ   ட் க்  அவர ்தம   ர்க்கதரி ைய அ ப்   க்கேவமாட்டார.்

அ  எ யா ன்  ெதரிந்  ெகாள் தல்  அல்ல, அ  ேதவனின் ெதரிந்  ெகாள் தல் . அ  
அவள் அவ க் க்  கட்டைள  வதல்ல, அ  ேதவன் அவ க் க் கட்டைள  தல் . அவன் 
ஆற்றண்ைட ல்  ைவக்கப்பட்டான் : காகங்கள்  அவைனப் ேபா த்  வந்தன. ஆனால் ஏேதா ஒன்  
நடப்பதற்  அ  ேதவ ைடய கட்டைளயா  ந்த . எ யா ன் அேத தன்ைமையப் ெபற்  ந்த 
  வா  டம் ேதவன் நிச்சயமாக ெசன்றார.்

அவள் ஒ   தைவ. ஒ   தைவ, தன் கணவைர இழந்தவளாய், ஒ     ைபயைன வளர்க்க 
எவ் தமான இன்னல்கைள அ ப த்  ப்பாள் என்  நம் அைனவ க் ம் ெதரி ம்.
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அங்  ந்த நா களில் அவர்கள்  ைளச்ச ன்  ேபரில் சார்ந்  ந்தனர். இன்  நமக் ள்ள  
ேபால் அவர்க க்  ச க நல  ட்டங்கள்  இ க்க ல்ைல. அவர்கள்  ைளச்ச ன்  ேபரில் 
சார்ந்  ந்தனர். ஜனங்களின்  அக் ரமம்    யா  அவர்க ைடய ஒ க்கச்  ைத  நாட் ல் 
பஞ்சத்ைத வ  த்த காரணத்தால், அவர்கள்  எல்ேலா ம் பட் னியால்  மரித் க் ெகாண்  ந்தனர.்

இந்த  தைவ தன் பாைன ல் மா  ப ப்ப யாக  ைறந்  ெகாண்  வந்தைத கண்ட ேபா , 
அவள் ஒவ்ெவா  இர ம், இர    வ ம் ெஜ த்தாள் என்ப ல் ஐய ல்ைல. பாைன ல் ஒ  
ேகாப்ைபயள  மா ம்  ட இல்லாத நிைலைய அ  அைடய ேவண் ம். அவளிடம் 
இ ந்தெதல்லாம் ஒ     ைகப்  யள  மா  மாத் ரேம. மரணம் அவள் வாச க் ள்   ைழந் , 
உள்ேள வந்  ெகாண்  ந்த .  ஏெனனில்  அ கம்  ெப வதற்  அவ க்  ேவ  வ ேய ல்ைல.



5ேதவைன   த்  நிச்சய ைடயவர்களா  ங்கள்

ேதசம்   வ ேம பட் னியால்  வா ய .

எண்ெண ம் கலசத் ல்  ஒ  கரண் யள  மாத் ரேம  த  ந்த . இவ்வள  எண்ெண ம், 
இவ்வள  மா ம் அவ க் ம் மரணத் க்  ைடேய இ ந்த . அவள்  க ம் ஊக்கமாக 
ெஜ த்  ப்பாள். உங்கள்   ட் ல் அப்ப ப்பட்ட நிைல வரட் ம், நம் வாச ல் மரணம் 
காத்  க் ற  என்  நாம் அ ேவாமானால் , இன்  காைல நாம் உள்ளைதக் காட்  ம் சற்  
அ கமான உத்தமத் டன்  காணப்ப ேவாம்.

இப்ப  நாம் கற்பைன ெசய்  பார்க்கலாம் : அவள் இர    வ ம் ெஜ த்தாள் . இன் ம் ஒ  
நாளில் அவள் வாழ்க்ைக   ந்    ம். அவள்  ன்  அல்ல  நான்  வய  ெகாண்ட தன்    
மகனின்  ெவ த்த உத கைளக் கண்டாள் . அவ ைடய எ ம் களின்  ேம ள்ள மா சம் மைறந்  
ேபாய், எ ம் க ம் ேதய்ந்  ெகாண்  வந்தன. இப்ப ப்பட்டைவ சம்ப ப்பைதக் காண்ப  ஒ  
தாய்க்  பயங்கரமான காரியமாக இ க்கலாம். இ ப்  ம் அவள் ேதவ க்   ன்பாக தன் 
கரங்கைள  ப் , இர ம் பக ம் ெஜ த் க் ெகாண்  ந்தாள் .  “இப்ெபா   நாம் ஒ  
ைகப்  யள  மா க் ம், ஒ  கரண் யள  எண்ெணய்க் ம் வந்   ட்ேடாம்.''
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உங்க க்  ெதரி மா, அ    த் ரமான ெசயல். நான் ம ப  ம்  ரசங் ப்பைத நீங்கள்  
ேகட்காத நிைல ஏற்ப மானால், இைத ேதவன் உங்கள்  ஒவ்ெவா வ ைடய இ தயத்  ம் 
ப த்த ள்வாராக. இ  ஒ  ெசய் யா  க்கட் ம். ேதவன்  ல ேநரங்களில் இப்ப யாக 
காரியங்கைள ெசய்வெதன்ப    த் ரமான ,  க ம்   த் ரமான .

நம  பாவங்கைள நாம் அ க்ைக ட்  ேதவன் நம் டம் எ ர ் பார்க் ம் ஒவ்ெவா  
ேதைவைய ம் (requirement) நாம் நிைறேவற்    த்த  ன் ... நாம் ேதவைன   வா த்ேதாம். 
ஒ   ழ்நிைல சந் க்கப்பட ேவண் ம், அ  அவ ைடய  த்தத் க்  ஏற்றதாய்  உள்ள . நம  
பாவங்கைள நாம் அ க்ைக ட் , நாம் ெசய்த தவ கள்  அைனத்ைத ம் சரிப த் , நமக் த் 
ெதரிந்த அைனத்ைத ம் நாம் ெசய் , ேதவன் நம் டம் ேகட் ம் எல்லா ேதைவகைள ம் நாம் 
ெசய்  நிைறேவற் ன  ன் ம், அவர ் ெமளனமா  க் றார். அவர் நமக்  உத்தர  
அ  வ ல்ைல.
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அத்தைகய நிைலையயைடந் ள்ள ஜனங்களிடம் இன்  காைல நான் ேப க் 
ெகாண்  க் ேறன்  என்  நிச்சய ைடயவனா  க் ேறன் . நா ம்  ட அேநக  ைற 
அந்நிைலையயைடந்  க் ேறன் . என் வாழ்க்ைகைய நான்  ஒவ்ெவான்றாக ஆராய்ந்  பார்த் , 
நான் ஏதாவ  தவ  ெசய்   ட்ேடன்  என்  கா ம் ேபா , அைத நான்  அ க்ைக ெசய் , 
“ேதவனா ய கர்த்தாேவ, அைத நான்  சரி ெசய்     ேறன்” என்    ச்ெசன்  அப்ப ேய 
ெசய்ேவன் . ம ப  மாக அவரிடம் வந் , “கர்த்தாேவ, நீேர ேதவன்; நீர ்இப்ெபா   ப லளிப் ர.் 
நான் ெசய்ய ேவண் ெமன்  நீர ்எ ர ்பார்த்த ஒவ்ெவான்ைற ம் நான்  ெசய்    த்   ட்ேடன், 
உம  ேதைவகள்  அைனத்ைத ம் நான் சந் த்   ட்ேடன்” என்ேபன். அப்ெபா  ம் அவர ்
அைசயாமல், ெமௗனமா  ப்பார். அப்ப ப்பட்ட ேநரத் ல் தான் அவர ் ேதவன் என் ம் 
நிச்சயத்ைத நீங்கள்  ெகாண்  த்தல் அவ யம். நீங்கள்  அைதரியப்பட ேவண்டாம். ஒேர ஒ  
காரியம் என்னெவனில் , உங்கள்  இ தயத் ல் ேதவைனக்   த்  நீங்கள்  
நிச்சய ைடயவர்களா  க்க ேவண் ம்.

நான் ேப க் ெகாண்  க் ம் இந்த ெபா ள், நீங்கள்  எைத ம்  ெசய்வதற்   ன்  அந்த 
நிச்சயத்ைத ைடயவர்களாய் இ க்க ேவண் ம். உங்கள்  இ தயத் ல் அவர ் ேதவன் என் ம் 
நிச்சயத்ைதப் ெபற்  ங்கள் . அவர ்   ன் ஒவ்ெவான்ைற ம் நீங்கள்  ெசய்  நிைறேவற் ன 
 ன் , அவர ் ேதவன் என் ம் நிச்சயத்ைத ெபற்ற  ற , அப்ெபா   தான்    வாசம் அந்த 
இடத் ேலேய  ரிைய ெசய்யத் ெதாடங்  ற ,   வாசம்  நிைலயாக நிற் ற , ஏெனனில் 
ேதவன் உண்  என்பைத அ  அ ந்  க் ற .
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நீங்கள்  ஒவ்ெவா  ேதைவைய ம் சந் த்   ட் ர்கள் . அவர ் உண்  என்  நீங்கள்  
  வா க்  ர்கள் . அப்ெபா     வாசம் நிைலயாக நிற் ற . ஓ, அவ ைடய நாமம் 
  க்கப்ப வதாக   வாசம் அைசவ ல்ைல. ஏெனனில் ேதவன் உண்ெடன் ம் அவர ் தம்ைமத் 
ேத  றவர்க க் ப் பலன் அளிக் றவெரன் ம் அ  உ  யாக அ ந் ள்ள . (எ . 11:6).

 ரன்ஹான்   டாரேம, இ  உங்க க் ள்  ஆழமாக ப ந் , உங்கைள  ட்  
எ படா  ப்பதாக. நீங்கள்  ேதவ ைடய ேதைவைய சந் த் , உங்கள்  இ தயத் ல் அவர ்உண்  
என்    வா ப் ர்களானால் , ேதவன் உங்கள்    வாசத்ைத ேசா க்க மாத் ரேம ெசய் றார;் 
ஏெனனில் அப்ப ச் ெசய்ய அவர ் ரியப்ப  றார். நீங்கள்  உங்கள்  பாவத்ைத அ க்ைக ட் , 
ேதவ க்  ேதைவயான ஒவ்ெவா  ேதைவைய ம் நீங்கள்  சந் த்த  ற ம் அவர ்
ெமளனமா  ப்பாரானால் , அவர ் உண்  என்    வாசம்    ற  என்பைத ஞாபகம் 
ெகாள் ங்கள் . இெதல்லாம் என்னெவன் , ஒன் ேம அ யாமல்   வாசம் அைத இ கப்பற் க் 
ெகாள் ற . ஆனால் அவர ்உண்  என்பைத அ  அ ந் ள்ள . அவர ்உண்  என் ம் உ  ைய 
அ  ெகாண் ள்ள .

ஞாபகம் ெகாள் ங்கள், அவர ் உண்ெடன்றால் , அவ ைடய வார்த்ைத உண்ைமயா  க்க 
ேவண் ம். இந்த  ழ்நிைலகைள நீங்கள்  சந் க்க ேவண் ெமன்  அவர ் ேகட் , நீங்கள்  அப்ப  
ெசய்தால், அவர ் தம  வார்த்ைதையக் கவனித் க் ெகாள்ளக் கடைமப்பட்டவரா  க் றார். 
நீங்கள்   ன்   ல ப்ேபாய் ,  “நான்   கமைடய ல்ைல.  நான் ...”  என்  ெசால்லா ர்கள்.  ஓ,  எளிய
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பல ன ள்ள   வாசங்ெகாண்டவர்கேள அைத நம்ப ேவண்டாம். எல்லாேம அ க்ைக 
ெசய்யப்பட் , எல்லாேம ெவளியரங்கமா , நீங்கள்  ேதவ ைடய ேதைவைய 
சந் த்  ப் ர்களானால் ,   வாசம் அங்ேகேய நிைல நிற் ற . எ  ேம அைத அைசக்க 
  யா , அவர ்உண்ெடன்  நீங்கள்  உ   ெகாள்  ர்கள். “கர்த்த க் க் காத்  க் றவர்கேளா 
  ப்ெபலன்  அைடந் , க  கைளப ் ேபாலச் ெசட்ைடகைள அ த்  எ ம் வார்கள்; அவர்கள்  
ஓ னா ம் இைளப்பைடயார்கள், நடந்தா ம்  ேசார்ந்  ேபாகார்கள்.” (ஏசா.40:31).

அவ ைடய ேதைவகைள நீங்கள்  சந் த்த  ற , காத்  ங்கள்; அ  உங்கள்    வாசத்ைத 
பலப்பரீட்ைசக்  ெகாண்  வ  ற . நீங்கள்  சந் த்  ந்தால்.... ேதவ ைடய ேதைவகள்  
சந் க்கப்பட்  க் ம் நீங்கள்  அைத   வ மாக ஆேலாசைன ெசய் , நீங்கள்  ெசய்ய 
ேவண் ெமன்  ேதவன்   ன் அைனத்ைத ம் நீங்கள்  ெசய்    த்  ந்தால், உங்கள்  
  வாசம் அவர் உண்  என்பதன் ேபரில் இைளப்பா தல் ெகாள் ற . ேதவைனக்   த்த 
நிச்சய ைடயவர்களா  ங்கள்.

அவர ் உங்கைள ேசா க்கப்  ரியப்ப  றார் என்  உங்க க் த் ெதரி மா? உங்கள்  
  வாசத் ன்   ைள  என்னெவன்  காண அவர ் ஆவல் ெகாள் றார.் அ  உங்க க் த் 
ெதரி மா? நீங்கள்  எவ் தம் நடந்  ெகாள்   ர்கள்  என்  காண ேதவ க் ப்  ரியம்; நீங்கள் , 
“ஓ, கர்த்தாேவ, நான் உம்ைம   வா க் ேறன்; நீேர என் இரட்சகர.் நீர ்என்ைன  கமாக் பவர் 
என்  நான்   வா க் ேறன்: பரி த்த ஆ ையக் ெகா ப்பவர் நீேர என்  நான்  
  வா க் ேறன்  -  எனக்  ேதைவயானைவகைள ம், அைத அளிக் ம் ேதவன் நீேர” என்  
நீங்கள்    ம் ேபா ... உங்கள்  பாவங்கள் அைனத்ைத ம் நீங்கள்  அ க்ைக ட் , நீங்கள்  
 கமைடந்தால் என்ன ெசய் ர்கள்  என்  ேதவ க்  வாக்களித்   ட் , அ  
நடக்காமற்ேபான னி த்தம் ஒ  ேகாைழையப் ேபால் எங்கா  ம் ஓ ப்ேபானால் , ேதவன் 
உங்கைள உபேயா க்க   யா . உங்கைள உபேயா க்க அவ க்  ஒ  வ  ம் இரா . 
உங்க க்  ப லளிக்க அவ க்  ஒ  வ  ம் இரா . ஏெனனில் அவர ்  வாசத் ன்   லம் 
மாத் ரேம ப லளிக் றவரா  க் றார.் அப்ப   க்க,   ெரன்  நீங்கள்  ேபாய் ட்டால், 
அவரால் ப லளிக்க   யா . ஆனால் உண்ைமயான   வாசேமா அங்  நின்  ெகாண் , 
ேதவன் உண்  என்பைத நிச்சயமாக அ ந் ள்ள . அவர ் உண்  என்  
நிச்சய ைடயவர்களா  ங்கள்.
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உங்கள்  பாவங்கள் ேபான்றைவகைள அ க்ைக ெசய்ய ேவண் ெமன்  ேதவன் ேகட் , அைத 
நீங்கள்  ெசய் ர்களானால் ,   வாசம் அவர ் உண்ெடன்     ன்ற ; அ  
நடக்கப்ேபாவெதன்ப  உ  . உங்கள்  ேவண் ேகாள் அ ளப்பட ேவண் ம். அைத நீங்கள்  
காணத் தவற ல்ைலெயன்  நான் நம்  ேறன் , நீங்கள்  ேதவைனக்   த்  
நிச்சய ைடயவர்களா  ந்தால் , ேதவன் அவ ைடய வார்த்ைதையக்   த்  
நிச்சய ைடயவரா  க் றார். அவர ் உங்கைள ேசா க்க மாத் ரேம காத் க்  
ெகாண்  க் றார.்

அவர ் அேநக  ைற அவ்வா  ெசய் ள்ளார.் நாம் ஓரிரண்  நிகழ்ச் கைளப் பார்ப்ேபாம். 
எ ேரய  ள்ைளகைள ேயா த் ப் பார்ப்ேபாம். அவர்கள் எந்த  க் ரத்ைத ம் வணங்கக் டா . 
ேதவன் அவர்கள் ேபரில் உ  யான நம் க்ைக ெகாண்  ந்தார.் அவர்கள் எரி ற அக் னிச் 
 ைளக் ள்  ெசல்ல ேவண்  ெமன்  ேகள் ப்பட்ட ேபா , ''எங்கள்  ேதவன் எங்கைள இந்த எரி ற 
அக் னிச்  ைளக் த் தப்  க்க வல்லவரா  க் றார.் அவர ்    க்காமற்ேபானா ம், நீர ்
நி த் ன்   ைலைய நாங்கள்  பணிந்  ெகாள்ளமாட்ேடாம்'' என்றனர். பா ங்கள், அவர்கள் 
ேதவைனக்   த்  உ  யா ம் நிச்சய ைடயவர்களா ம்  இ ந்தனர.்
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அவர ் ேயேகாவா என்  அவர்கள்  அ ந்  ந்தனர். அவர ் ெஜபத் க்  ப லளிப்பவெரன்  
அவர்கள் அ ந்  ந்னர். அவர்க ைடய  ஷயத் ல் அவர ் ெசய்தா ம் ெசய்யமற்ேபானா ம், 
அ  நன்ைமக்காகேவ இ க்க ேவண் ம். எனேவ அவர்கள் தங்கள்  வாக்  லத்ைத அளித் , 
தங்கள்  பாவங்கைள அ க்ைக ட் , மரணத் க் ள்  நடந்  ெசன்றனர.்

அவர்கள் எரி ற அக் னிச்  ைளக் ள்  ெசன்ற ேபா , அவர்கள் எரிந்  ேபாக ேதவன் 
அ ம த்தா ம், உ ர்த்ெத த ன்  ேபா  அவர்கைள ம ப  ம் எ ப் வாெரன்  
நிச்சய ைடயவர்களா  ந்தனர். ேதவன் சகல ம் அவர்கள்  நன்ைமக்  ஏ வாகேவ 
நடத் வாெரன்  அவர்கள் அ ந்  ந்தனர். நா ம் ேதவைன   த்  
நிச்சய ைடயவர்களாக  ப்ேபாமானால், ேதவன் சகலத்ைத ம் நம  நன்ைமக்  ஏ வாகேவ 
நடத் வாெரன்  நாம் அ ந்  ப்ேபாம்.

எனேவ அவர்கள் அவ்வா    னர.் அவர்கள்  நிச்சய ைடயவர்களா  ந்தனர். அவர்கள்  
எரி ற அக் னிச்  ைளக் ள்  ேநர யாக நடந்  ெசன்றனர.் ேதவ ம் அவர்கைள அங்  நடந்  
ெசல்ல அ ம த் , அவர்கைள பார்த் க் ெகாண்   ம்மா உட்கார்ந்  ெகாண்  ந்தார.் 
அவர்கள் என்ன தான் ெசய் றார்கள் என்  பார்க்க அவர ்  ம் னார.்
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ராஜா, “எக்காளம்  ழங் ன ேபா  நீங்கள்  வணங் னீர்களா?” என்  ேகட்டேபா , அவர்கள் , 
''இல்ைல, நாங்கள்  வணங்க ல்ைல“ என்   ைடயளித்தனர். அங்  தான் உங்கள்    வாசம், 
இ கப் பற்  ள்ள .

“சரி  நீங்கள்  வணங்க ல்ைலெயன்றால்,  உங் க்  அளிக்கப்பட  க் ம்   ர்ப்  என்ன
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ெதரி மா?”

“ஆம், உம் ைடய  ர்ப்  என்னெவன்  எங்க க் த ்ெதரி ம்.''

''என்  ர்ப்  என்னெவனில்,  ைளையச் சாதாரணமாய்  உள்ளைதப் பார்க்  ம்  ஏ  மடங்  
அ கமாய்ச ்  டாக் , உங்கைள அ ல் ேபா ேவன். இப்ெபா தாவ   ைலைய பணிந்  
ெகாள்ள உங்க க் ப்  ரியமா?''

“இல்ைல, நாங்கள்  பணிந்  ெகாள்ளமாட்ேடாம்'' அங்  தான் அவர்கள்   வாசம்.

ேதவன்,  ' 'சரி, அவர்கள் அைதக்   த்  என்ன ெசய் றார்கள் என்  நான் பார்க்கட் ம். 
அவர்கள்   வாசம்  எவ்வா   ரிைய ெசய் றெதன்  நான் காணட் ம்“ என்றார்.

ேந காத்ேநச்சார்,  ' 'அவர்கள்  ைககைள ம் கால்கைள ம் கட்   ைளக் த்  க் ச் 
ெசல் ங்கள் “ என்றான். அவர்கள்  கங்களில் அக் னி ெகாண்டவர்களாய்  ைளக்  ெசல்லத் 
ெதாடங் னர.் ேதவன் அப்ெபா  ம்  ம்மா நின்  பார்த் க் ெகாண்  ந்தார.் அவர்கேளா அவர ்
ேதவெனன்  நிச்சயமாய் அ ந்  ந்தனர். அவர்கள்  தங்கள்  அ க்ைகைய ெசய்  ட்டனர.் 
அவர்க க்  ெதரிந்த வைரக் ம் அவர்கள்  எல்லாவற்ைற ம் சரிப த்  ட்டனர். அவர ்
ேதவெனன்  அவர்கள்  நிச்சயமாய் அ ந்  ந்தனர்.

அவர்கள் எரி ற அக் னிச் ைளக் ச் ெசன்றனர.் கைட  ேநரத் ல், அவர ்காற்  ரதத் ல் 
பரேலாத்   ந்  சவாரி ெசய்  இறங்  வந் , அவர்கள்  ேமல் காற்    , அவர்கைள 
ஆ தல்ப த் , அவர்க டன் ேப னார.்

உங்கள்    வாசம்  ரிைய ெசய் ம் நிைலையயைடய ேதவன் அ ம க் றார.்

பைழய ஏற்பாட் ன்  காலத் ல் ேயா  என்பவன் இ ந்தான் . நம்ைம  ற்றப்ப த் ம் சாத்தான், 
அவன் ஒ  இரக ய பா ெயன்   ற்றம் சாட் னான் . ஆனால் ேயா ேவா அவன் பாவஞ் 
ெசய்ய ல்ைலெயன்  அ ந்  ந்தான் . அவன் ெசய்த பாவங்கள் அைனத்ைத ம் அவன் 
அ க்ைக ெசய்  அதற்காக தகனப  ெச த் னைத அவன்  அ ந்  ந்தான் . அ ேவ 
ேதவ ைடய ேதைவயா  ந்த . ேதவ க் த் ேதைவயானெதல்லாம் தகனப  ம் பாவ 
அ க்ைக ம் மாத் ரேம, ேயா  இைவயைனத்ைத ம்  ெசய்  ந்தான் .
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சாத்தான், ' 'அவ ைடய ஒட்டகங்கைள நான் எ த் க் ெகாள் ேறன் , அவன் ஐ வரியவான். 
அவ ைடய ஆ கைள எ த் க் ெகாள் ேறன் “ என்றான்.    ல் ேயா  ன்  இ தயத் க்  
 க ம் அ காைம   ந்த அவ ைடய  ள்ைளகைளேய சாத்தான்  எ த் க் ெகாண்டான் .

இ ப்  ம் ேயா  அைம யா  ந்தான் , ஏெனனில் ேதவன். அவர ் ேதவெனன்  அவன் 
நிச்சயமாய்  அ ந்  ந்தான் , ஏெனனில் அவன் அவ டன் ேப   க் றான் , அவன் அவ ைடய 
ேதைவகைள சந் த்  க் றான் . அவன் ஆராய்ந்  பார்த் ,  ' 'நான் தகனப  அைனத் ம் 
ெச த்   ட்ேடேன. ஒ க்கால்  என்  மாரர ்  ந்  ெகா த் , என்  மாரத் கள்   ந் க்  
ெசன்  ந்த ேபா , அவர்க ைடய இ தயத் ல் இரக யமாக பாவம் ெசய்  க்க வைக ண் . 
எனேவ அவர்களின்  சார்பாக நான் தகனப  ெச த் , அவர்க ைடய தவ கைள அ க்ைக 
ெசய்ேவன்“ என்றான்.

ஓ ேதவேன, ஒ  மனிதன் ேதவன்   னைதக் ைகக்ெகாள் ம் ேபா , அவர ் ேதவெனன்பைத 
நிச்சயமாய்  அ ந்  க் றான் , அவர ்உத்தர  அ ள ேவண் ம். ஒவ்ெவா   ைற ம்   வாசம் 
அவைர காட்  ல் ெகாண்  வ  ற .
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நீங்கள்  சரிெயன்  அ ந்  ப்பைத ெசய் , அவ ைடய ேதைவைய சந் த் , அநியாயமாய் 
எ த் க் ெகாண்டைத   ம்பக் ெகா த்  (restitution). ேதவ க்   ன்பாக உங்கள்  
 ண்ணப்பத்ைத ைவக் ம் ேபா , அவர ்எவ்வள  ெமளனமா  ந்தா ம் அைதப் பற்  எனக் க் 
கவைல ல்ைல, அவர ் இன்ன ம் ேதவனா  ந் , அந்த   வாசத்ைத அங்  ைவக்கக் 
காத்  க் றார.் உன்  ேவைலைய நீ ெசய்  ட்டாய், உன்    வாசம்  ரிைய ெசய்வைத அவர ்
காண   ம்  றார.் நீ என்ன ெசய் றாய் என்  காண அவர்   ம்  றார.்

உனக்  எண்ெணய்    ெஜபம் ஏெற க்கப்பட்  ந்தால் , அைத   த்  நீ என்ன 
  வா க் றாய் என்  காண ேதவன் காத் க் ெகாண்  க் றார ் -  அ த்த ஞா   அல்ல  
அ த்த நாள் நகரத் க்  வ ம் அ த்த ெதய் க  கமளிப்பவரிடம் ஓ வதல்ல. உன்    வாசம் 
எவ்வா   ரிைய ெசய் ற  என்  காண அவர ் காத் க் ெகாண்  க் றார ் -  அ த்த நாள் 
  ம் ச் ெசன் , “நான்   க ம் ேமாசமான நிைல ல் உள்ேளன் , நான்   கமைடய ல்ைல என்  
எண்  ேறன் '' என்    வதல்ல. அப்ப யானால்,  தலாவதாக ெஜப வரிைச ல் வ வதற்ேக நீ 
த  யல்ல, நீ இன் ம் ஆயத்தமாக ல்ைல என்பைத அ  காண் க் ற . அவர ்ேதவெனன்  நீ 
  வா ப்ப ல்ைல.

நீ,  ' 'சேகா.  ரன்ஹாேம, நான் உம் டன்  இணங்க மாட்ேடன்“ எனலாம். உங்கள்  ெசாந்த 
 ரிையேய நீங்கள்  யாெரன்பைத நி  க் ன்ற .  ”அவர்க ைடய கனிகளினாேல அவர்கைள 
அ  ர்கள்“  (மத்.7:16). ஒ  மனிதன் தன்ைன   ஸ்தவெனன்  அைழத் க் ெகாண் , அவன் 
இன்ன ம்    த் ,   ைக    த் ,   தா ,  ேமாசமான  ஹாஸ்ய    க் கைளக்    ,
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ேவதாகமத் ன்  ஒ  பாகம் சரிெயன் ம், ஒ  பாகம் சரியல்லெவன் ம்   னால். அவன் 
  ேசஷத்ைதப்  ரசங் க்கலாம், ேவதாகமத் ன்  ஒ  பாகம் சரியல்லெவன்  ம க்கலாம். 
அவன் இன்ன ம் பா யா  க் றான் . அவன் இன் ம் சரியாக ல்ைல.

ஆனால் நீங்கள்  ெவளிப்பைடயாக, ேதவன் மாறாமல்  அேத ேதவனா  க் றார் என்  
அ க்ைக ெசய் , உங்கள்    யத்ைத அவர ்கரங்களில் சமர்ப் த் , “கர்த்தாேவ, நான் களிமண் , 
நீர ் யவன்” என்    னால் , உங்கள்   த்தப்ப  எைத ேவன் மானா ம் ேக ங்கள் .   வாசம் 
ஒ ேபா ம் அைசக்கப்ப வ ல்ைல; அ  அங்ேகேய நிற் ம்.

 ழ்நிைலகள்  வல   றமாக ம் இட   றமாக ம்   ழ ேநரிட்டா ம்,   வாசம் ஒ ேபா ம் 
அைசயா . ஏெனனில் அவர ் ேதவெனன்  நீங்கள்  உ   ெகாண்டவர்களாய் இ க் ன் ர்கள். 
அவர ்ேதவனா  ந்தால், தம  வாக் த்தத்தத்ைத நிைறேவற்  றார். அவர ்ஒன்ைற வாக்களித்  
அைத   த் ப் ேபா வ ல்ைல. அவர் ேதவனா  ந்தால், தம  வாக் த்தத்தத்ைத 
நிைறேவற் ேய ஆக ேவண் ம். ஓ, அ  எனக் ப்  ரியம். அவர ்அ ல் நிைல ெகாள்ள ேவண் ம்.

ேயா  தன் ப கைள ெச த் னான்; அவன் எல்லாவற்ைற ம் ெசய்தான் . அவன் சரிெயன்  
அவன் அ ந்  ந்தான் . அங்  சைப அங்கத் னர்கள்  வ  ன்றனர ் -  ேவ   ல 
ஸ்தாபனங்கைளச ் ேசர்ந்தவர்கள். அவர்கள் ,  ' 'ேயா ேவ, நீர ் பா ெயன்  அ க்ைக ெசய்  
  வ  நல்ல . நீர ்பா யா ரா  ல், நீர ்தண் க்கப்பட ேதவன் இவ்வா  அ ம க்கமாட்டார“் 
என்றார்கள் .
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ஆனால் ேயா ேவா, ' 'நான் என் பாவ அ க்ைகைய ெசய்   ட்ேடன் . ேதவ க்   ன்பாக 
தகனப ையச ்ெச த்  ட்ேடன் . ''நான் பா யல்ல“ என்றான். அவ ைடய நிைலெயன்னெவன்  
அவன் அ ந்  ந்தான் . எல்லாேம  க ம் க னமாக ெசன்  ெகாண்ேட  ந்த . ேயாைபத் 
தாழ்த்த    ம், அவன் ேதவைன ம் அவன் ெச த் ன தகனப ைய ம் ம த க் ம் நிைலக்  
அவைனக் ெகாண்  வந்  ட்டன. நீ ஒன்ைற அ க்ைக ெசய்   ட் , அைத ம ப  ம், 
அ க்ைக ெசய்ய நிைனப்பாயானால், அ  உன்  பல னத்ைதக் காட்  ன்ற . உனக்  ேதவன் 
ேபரி ள்ள சந்ேதகத்ைத அ  காட்  ன்ற . நீ ேதவைன ஒன்  ேகட்   ட் , அைத சந்ேத த்  
நடந்  ெகாண்  ப்பாயானால், நீ சந்ேத ேயயன்    வா யல்ல.

ேயா  தான் எந்நிைல ல் இ ந்தான்  என்பைத நன்  உணர்ந்  ந்தான் . அந்த 
அஸ் பாரத் ன்  ேமல் அவன் உ  யாய்  நின்றான்.

தான் மரிக் ம் த வா ல், ப்  ட் என்பவர் இவ்வா    ன ல்  யப்ெபான்  ல்ைல.28

  ஸ்  என் ம்  டமான பாைற ன்  ேமல் நான் நிற் ேறன்

மற்ெறல்லா நில ம் அ ழ்ந்  ேபா ம் மணேல

ேயா ன்  அ க்ைகயா ய அந்த  டமான பாைற ன்  ேமல். அவ ைடய அ ைமயான 
மைன  ம் நடந்  ெசன்   ட்டாள். அவ ைடய உடல் நிைல ன் , அவ ைடய உடல்  
  வ  ம் ப க்கள்  ேதான் ன ேபா , அவன் தன்ைனச்  ரண் க் ெகாண் , தான்  றந்த 
நாைளச் ச த்தான் . அவன்,  “ ரியன்   ரகா க்காமல் இ ப்பதாக, சந் ரன்  இர ல்  
ேதான்றாம  ப்பதாக” என்றான்.

அவன் மைன ,  “ேயா ேவ, நீர ் ேமாசமான நிைல ல் இ க்  ர,் நீர ் ஏன் ேதவைன ச த்  
 வைன  டக் டா ?'' என்றாள்.

அவன், “நீ ப த் யக்காரி ேப  ற  ேபால் ேப  றாய்” என்றான் . ேதவன் இ க் றார ்என்  
அவன் உ   ெகாண்  ந்தான் . அவன் ேதைவைய சந் த்  ந்தான் . ஓ, நான் பக்  
பரவசப்ப  ேறன் . அவன் ேதவ ைடய ேதைவகைளச் சந் த்  ந்தைத அ ந்  ந்தான் . 
அத டன்  அ      ெபற்   ட்ட . ேதவன் அவ ைடய   வாசத்ைத ேசா த் க் 
ெகாண்  ந்தார.் அவர ் உங்க ைடய   வாசத்ைத ம் ேசா ப்பார,் என் ைடய 
  வாசத்ைத ம் ேசா ப்பார.்

நாம் அவ ைடய ேதைவகைள சந் ப்ேபாமானால் ,  “நீங்கள்  மனந்  ம் , ஒவ்ெவா வ ம் 
பாவ மன்னிப் க்ெகன்  இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னாேல ஞானஸ்நானம் ெபற் க் 
ெகாள் ங்கள் , அப்ெபா   பரி த்த ஆ  ன் வரத்ைதப் ெப  ர்கள். ”  (அப். 2:38). அ  
அவ ைடய வாக் த்தத்தம். உங்களில் ஒ வன்   யா ப்பட்டால், அவன் சைப ன்   ப்பர்கைள 
வரவைழப்பானாக; அவர்கள் கர்த்த ைடய நாமத் னாேல அவ க்  எண்ெணய்   , 
அவ க்காக ெஜபம் பண்ணக்கடவர்கள். அப்ெபா     வாச ள்ள ெஜபம்  ணியாளிைய 
இரட் க் ம்; கர்த்தர் அவைன எ ப் வார.்'' (யாக்.5:14-15). அத் டன்  அ      ெபற்   ட்ட . 
''உங்கள்   ற்றங்கைள ஒ வ க்ெகா வர ் அ க்ைக ட் , ஒ வ க்காக ஒ வர ் ெஜபம் 
பண் ங்கள் .“ (யாக்.5:16).
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நீங்கள்  ேதவ ைடய ேதைவகைள சந் த்  ந்தால்,  “  வா க் றவர்களால்  நடக் ம் 
அைடயாளங்களாவன: என் நாமத் னாேல  சா கைள  ரத் வார்கள்; நவமான பாைஷகைளப் 
ேப வார்கள்; சர்ப்பங்கைள எ ப்பார்கள்; சா க்ேக வான யாெதான்ைறக்   த்தா ம் அ  
அவர்கைள ேசதப்ப த்தா ;   யா யஸ்தர் ேமல்  ைககைள  ைவப்பார்கள்,  அப்ெபா   அவர்கள்



9ேதவைன   த்  நிச்சய ைடயவர்களா  ங்கள்

ெசாஸ்தமாவார்கள் .” (மத்.16:17-18). அத் டன்  அ      ெப  ற .

ேதவைனக்   த்  நிச்சய ைடயவர்களா  ங்கள். அ  ேதவ ைடய வார்த்ைதெயன்  
உங்கள்  இ தயத் ல்   வா க் ன் ர்கள்  என்பதைன   த்  நிச்சய ைடயவர்களா  ங்கள்.

ேயா  ன்  மைன , ''அவைரத்   த்   வைன   ம். நீர ்ேமாசமா க் ெகாண்ேட ேபா  ர்“ 
என்றாள்.

சாத்தான் இவ்வா  உங்களிடம்  ற   ம்  றான்:  “நீ அ ேஷகம் பண்ணப்பட்ட ேபா  
இ ந்தைதக் காட்  ம் இப்ேபா    கமைடந்த நிைல ல் நீ காணப்பட ல்ைல. ேபாதகர்கள்  
உனக்  ெஜ த்தேபா  நீ இ ந்தைதக்  காட்  ம் இப்ெபா   நீ  கமைடந்த நிைல ல் 
காணப்பட ல்ைல.  தலாவதாக அவர்கள்  ெசய்வேத சரி ல்ைல'' என்பான் . ேபாதகர் என்ன 
ெசய்தார ் என்ப  பற்  கவைல ல்ைல; உனக்   வ ள்ள ேதவன் ேபரி ள்ள   வாசேம 
 க் யம் வாய்ந்த . ேபாதகர் என்னவா  க் றார் என்பதல்ல; ேதவன் என்னவா  க் றார் 
என்பேத  க் யம் வாய்ந்த . ேபாதகர் வாக் த்தத்தம்  பண்ண ல்ைல; ேதவேன வாக் த்தத்தம் 
பண்ணி  க் றார.் அ  ேபாதகைரச் சார்ந்ததல்ல; அ  ேதவைன ம் அ  ேதவன் என்  
  வ க் ம் உன்    வாசத்ைத ம் சார்ந்த . எனேவ ேதவைனக்    த்  
நிச்சய ைடயவர்களா  ங்கள். அ  ேதவெனன் ம், அ  ேதவ ைடய வார்த்ைதெயன் ம் 
உ   ெகாள் ங்கள் . ேதவன் தம் ைடய வார்த்ைத ல் இ க் றார.்
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ேயா  தன் மைன  னிடம் ,  ' 'நீ ப த் யக்காரி ேப  ற  ேபாலப் ேப  றாய், கர்த்தர் 
ெகா த்தார், கர்த்தர் எ த்தார், கர்த்த ைடய நாமத் க்  ஸ்ேதாத் ரம்'' என்றான். ேதவன் 
இ க் றார ்என்  அவன் நிச்சய ைடயவனா  ந்தான் .

அவன் அைத தன் வா னால்    னேபா , இ கள்   ழங்கத் ெதாடங் ன.  ன்னல்கள்  
அ க்கத் ெதாடங் ன; ேதவன் காட்  ல் வந்தார். அ  எப்ெபா  ேம ேதவைனக் காட் க்  
அைழக் ற . நீண்ட காலம் ெமளனமாக அவர ்உட்கார்ந்  க் றார.்

இப்ெபா  ம் அவர், நரகத் க்  ேபாக  க் ம் இந்த அெமரிக்கர்கைள ம், 
ஸ்தாபனங்க க்  ெசால் ம் மாயமாலக்காரைர ம் பார்த் க் ெகாண் , அைதேய ெசய்  
ெகாண்  க் றார.் நான் ேகாபங்ெகாள்ள ல்ைல. ஆனால் ேதவனிடத் ல்  சரியா ள்ள 
எவைர ேம பாவம் ேகாப  ட்  ன்ற . நான் ேதசத் ன்  ேமல் ேகாபங்ெகாள்ள ல்ைல, 
ஜனங்களின்  ேமல் ேகாபங்ெகாள்ள ல்ைல. ஆனால் ஜனங்கைளக்   டாக் ன  சா ன்  ேமல் 
ேகாபங்ெகாள் ேறன் .
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இந்த   டரான ேமய்ப்பர்க ம் ேபாதகர்க ம், மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்ட ஒ   தமான 
ேவத சாஸ் ரத்ைத அவர்கள் ைகக்ெகாள்வ டன்  அவர்கைள  ட்     ன்றனர். நீங்கள்  
ம ப  ம்  றக்க ேவண் ம். ேதவன் தம் ைடய வார்த்ைதைய நிைறேவற்  றார். ேதவன் 
இ க் றார ் என்பைதக்   த்  நீங்கள்  நிச்சய ைடயவர்களாய் இ ப்ப  நல்ல ,  “ேதவ 
பக்  ன்  ேவஷத்ைதத் தரித் , அதன் ெபலைன ம த ப்ப ... (2. ேமா3:5).

இந்த ஏைழ ஸ் ரீ ேதவன் இ க் றார ்என்பைத அ ந்  ந்தாள். பாைன  ள்ள மா      
  தாக  ைறந்  ெகாண்ேட வந்த ,  ழ்நிைல ம் ப ப்ப யாக ேமாசமா க் ெகாண்ேட வந்த . 
ஆனால் அப்ப  நடக்க ேதவன் அ ம த்தார். அப்ப  ெசய்வ ல் ேதவன்  ரியம் ெகாள் றார.் 
நீங்கள்  எப்ப  நடந்  ெகாள்  ர்கள்  என்பதைனக் காண்பதற்ெகன உங்கள்    வாசத்ைத 
ேசாதைனக் ட்ப த்த அவர ் ரியப்ப  றார். உங்க க்  எண்ெணய்    ெஜபம் ெசய்யப்பட்ட 
 ற  உங்கள்  நிைலைய ேமாசமாக் , “சாத்தாேன, வா, அவைன ேசாதைனக் ட்ப த் ; அவன் 
என்ைன   வா க் றான்  என்  நான ேவன் '' என்றார். ேதவன் எக்காலத் ம்   க்கப்ப வாராக! 
ஓ, என்ேன!  ' 'இப்ெபா   அவைன ேசாதைனக் ட்ப த் ; அவன் என் வார்த்ைதைய ஏற் க் 
ெகாள் றான்  என்  அ ேவன்” உங்கைளக்   த்  அவர ்அவ்வா   ற    மா?
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அவர ்ேயா ைவக்   த்  அவ்வா    னார:்  “நீ என்ன ேவண் மானா ம் அவ க்  ெசய், 
ஆனால் அவ ைடய  ராணைண மாத் ரம் எ த் க் ெகாள்ளாேத. அவன் என்ைன ேந க் றான்  
என்  நான ேவன். அவன் தகனப  ெச த்   க் றான் , அவன் ேதைவகைள 
நிைறேவற்   க் றான் . நான் அவைனச ் ெசய்யக் கட்டைள ட்டைவ அைனத் ம் அவன் 
ெசய்  ட்டான் . அவன் அைத   வா த்தான் . உனக்    ப்பமானால், அவைன 
அக் னித்தழ ன்  ேமல் வ த்  எ ” என்றார். சாத்தான்  அவ க்  ந்த எல்லாவற்ைற ம் 
அவனிட  ந்  எ த் ப் ேபாட்டான் . ஆனால் ேதவேனா அைத இரட்டத்தைனயாய் அவ க் த் 
  ம்ப அளித்தார். அவர ்நிச்சயம் அப்ப  ெசய்வார.்

அவர ் ேதவெனன்  நாம் உண்ைம ல்    வா க் ேறாமா என்பைதக் காண்பதற்காக 
நம் ைடய   வாசத்ைத அவர் ேசாதைனக் ட்ப த்  றார்.
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அந்த ஸ் ரி,  “நான்  ெஜ த்ேதன் , நான் ெஜ த்ேதன் , நான் த  யற்ற ஒ   றஜா ” என்  
  னாள் என்ப ல்  ஐய ல்ைல.

இேய  அவைளக்   த்  ேவதத் ல்   னார ் என்பைத ஞாபகம் ெகாள் ங்கள் . அவர,் 
''எ யா ன்  நாட்களிேல அேநகம்  தைவகள்  இ ந்தார்கள்  அல்லவா? ஆ  ம் எ யா ஒ  
 தைவ னிடத் ற்  மாத் ரேம அ ப்பப்பட்டான்“ என்றார் ( க்.4:25-26) அவள் ஒ   றஜா .



10ேதவைன   த்  நிச்சய ைடயவர்களா  ங்கள்

ஓ, அவள்,  “நான் ெஜ த்ேதன்” என்றாள் . அவள் அந்த கைட  அப்பத்ைதக் கண்ட ேபா , 
மரணம் அவள் வாச க் ள்   ரேவ த்  கதவண்ைட நின்  ெகாண்  ந்த . அப்பத்ைத ஆ க்  
ஒ  க க த்   ன்  ட்டால், அதன்  ற  அவ ம் அவ ைடய மக ம் இறந்    வார்கள். 
அவள் இர    வ ம் ெஜபம் ெசய்  ெகாண்  ப்பைத என்னால் காண    ற . ெவப்ப 
காற்  அ த் க் ெகாண்  ந்த ,    உலர்ந்   ட்ட  ஜனங்கள்  ெத க்களில் அ   
ெகாண் ம்  க் ர ட் க் ெகாண்   ந்தனர். அவள்  ட் ல்  இங் மங் ம் நடந்  
ெகாண்  ந்தாள். அவ ைடய   ய மகைன அவள் கண்டாள். அவன் அணிந்  ெகாண்  ந்த 
'ைபஜாமா'ைவ அவள் கண்டாள். அ    ந்  ேபாய், அவ ைடய    பாதங்கள் ெவளிேய நீட் க் 
ெகாண்  ந்தன. அவ ைடய ைககைள அவள் கண்டாள். அைவ   க்கம்   ந்  ந்தன. அவள் 
 ன் ம்  ன் ம் நடந்தாள் . ஆனால் அவள்,  “அவர ் ேதவெனன்  நான ேவன். என் 
அ க்ைககைளெயல்லாம் நான் ெசய்  ட்ேடன் . அவர ் ேகட் ம் எல்லாவற்ைற ம் நான்  ெசய்  
 ட்ேடன் . அவ ைடய ம ைமக்காக எங்கள்   ராணைன ேகட் ேறன்” என்றாள். ேதவன் அவைளக் 
கண்டார.்

மற்றவர்கேளா ெவளி ல் ெசன்  ெபரிய நடனத் ல்  பங்  ெகாண்டனர.் அவர்கள்  தங்கைள 
அழ ப த் க் ெகாண் , ந ன ெதாைலக்காட்  நிகழ்ச்  ேபான்ற ஏேதா ஒன் ல்  பங்  
ெகாண் , உலகத் டன்  ெசன்  ெகாண்  ந்தனர,் ஆனால் இந்த ஸ் ரீேயா ேதவ டன்  
தனிைம ல் இ ந்தாள்.
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காைல உ த்த . அவள்,  “இந்த   வன்   ன்பதற்  ஏதாவ  ேவண் ெமன்  ேகட்  இர  
  வ ம் அ   ெகாண்  ந்தாேன, ஒ  ைகப்  யள  மா  (meal) ைவத் க் ெகாண்  நான் 
என்ன ெசய்யப் ேபா ேறன்?” என்றாள்.

  ஸ்  தான்  அந்த ேபாஜனம் (meal) என்  உங்க க் த் ெதரி ம்.   ஸ்  ேபாஜன 
ப ெயன்  எந்த ேவத மாணாக்க ம் அ வர.் அந்த மா  ஒ   ேச த்த ெசாரெசாரப் டன்  ஒேர 
அளவாக அைரக்கப்பட ேவண் ம். ஏெனனில் இேய    ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் 
மாறாதவரா  க் றார். ஒவ்ெவா    வா  ம் அைத   வா த்  அ ல் இைளப்பா க் 
ெகாண்  க் றான் . அல்ேல யா! உங்க க்    ப்பமானால் , நீங்கள்  உங்கள்  பைழய, 
தணிந்த, சடங்காச்சார ள்ள மார்க்கத்ைத ைவத் க் ெகாள் ங்கள் . ஆனால் நாேன   ஸ்  
ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார் என்    வா க் ேறன் . நாத் கர் நிைறந்த 
இவ் ல ல் , இதன் ேபரில் நான்  நிற் ேறன் . அவர ் ேநற் ம் இன் ம் என் ம் 
மாறாதவரா  க் றார் என்  நான் இன்ன ம்   வா க் ேறன் .

அைவ ஒேர அள   ண்டாக ெவட்டப்ப  ன்ற . ஏெனனில் அவர ் மாறாதவரா  க் றார். 
அவர ்அன்  ந்த அேத ேதவனாக, இன்  காைல இ க் றார.் அவர ்எக்காலத் ம் அேத ேதவனாக 
இ க் றார.் அைதத்தான்  அந்த மா    க் ன்ற .

எண்ெணய் பரி த்த ஆ ையக்   க் ன்ற . அைத நாம் எேசக் யல்  4ம் அ காரம் ேபான்ற 
ைவகளி  ந்  அ  ேறாம். அதனால்  தான் நாம் எண்ெண னால் அ ேஷகம் ெசய் ன்ேறாம். 
அ  ஆ  அ  என்ன? ''அவைர ஆ ேயா ம் உண்ைமேயா ம் (Truth) ெதா   ெகாள்பவர்கைளப் 
 தா ேத  றார்“ என்  ேயாவான்  4ம் அ காரம் உைரக் ன்ற . இேய ேவ சத் யம் (Truth). 
அவேர ேபாஜனப  -  இந்த எண்ெண ம் ஆ  ம், ஆ ைய சத் யத் டன்  கலக் ம்ேபா , அ  
ஏதாவெதான்ைறத் தரேவண் ம். அைத ஒன்  ேச ங்கள் , அப்ெபா   அப்பம்  ைடக் ன்ற .
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ஓ, உங்கள்    வாசம்  எங்ேக? ேதவ ைடய வார்த்ைதயான  எளிைம ல்   ரசங் க்கப்ப ம்  
ேபா , அதன் வல்லைம ல் அ  இேய    ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் 
மாறாதவரா  க் றார் என்பைத காண் த் , ேபாஜனத் க்காக வார்த்ைத  றப்பட்  ெசல் ற , 
ஆனால் அத டன் நீங்கள்  எண்ெணய் ேசர்க்க ேவண் ம். அ  ஒ  ைகப்  யள  அல்ல  ஒ  
கரண் யள  இ க்கலாம். என்னவா  ப்  ம் உண்ைமயான . அ .

இப்ெபா  , அ  எதற்காக ஆயத்தமா ள்ள ? அ    ைவக்  ஆயத்தமா ள்ள . அ  
 ய யாகத் க்  ஆயத்தமா ள்ள . அைதத்தான்  நீங்கள்  ெசய்ய ேவண் ம். வார்த்ைதயான  
 ரசங் க்கப்பட் , அத டன்  ட நீங்கள்  எண்ெணய் கலப் ர்களானால் , எல்லா வ ைய ம், 
எல்லா  யா ைய ம் ேதவ ைடய வார்த்ைதக்   ரணா ள்ள எல்லாவற்ைற ம் ெவ த் , 
உத த் தள்ளி, வார்த்ைத ன்  ேமல் உ  யாய் நிற்க நீங்கள்   ய யாகம் 
ெசய்பவர்களா  ப் ர்கள்.

36

ம த் வர ்இைத, அைத, மற்றைத    ன்றார;் அ  உங்களில் எந்த     த் யாசத்ைத ம் 
உண்டாக்கா . நீங்கள்  வார்த்ைத ல் உ  யாய் நிற் ன் ர்கள், ஏெனனில் ேதவன் அவ்வா  
   ள்ளார். மா  வ  ன்ற . நீங்கள்  எண்ெணைய ைவத்  க்  ர்கள் . நீங்கள்  இரண்ைட ம் 
ஒன்றாக கலக் ன் ர்கள் .

இப்ெபா  , நான் ஒ  சத்தத்ைதக் ேகட் ேறன் , அ  ெபா     ந்  சற்  க ந் . ஒ  
சத்தம், ' 'நீ  ற்றத் க்  ேபாய் இரண்   ற   ள்ளிகைள ெபா க்  ெகாண்  வா“ என்ற . 
ேவதம் இரண்  என்    வைத கவனித் ர்களா? (1.இரா.17:12).   ைவ. அவளிடம் மா ம் 
எண்ெண ம் உள்ளன; இப்ெபா   அவள் அைதக் ெகாண்  ெசயல் ரிய அைழக்கப்ப  றாள் . 
உங்களிடம் உங்க க் த் ேதைவயான மா ம் எண்ெண ம் இ ந்த ேபா  ம், நீங்கள்  
ெசயல் ரிய ேவண் ம் -  ய  யாகம் , இரண்   ள்ளிகள் .

37
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பண்ைடய காலங்களில்    ட் வதற்  இம் ைறையக் ைகயாண்டனர். இைதக் காட்  ம் 
 றந்த  ைறைய அவர்கள் கண்   க்க ல்ைல. நீங்கள்  ஒ  கட்ைடைய எ த் , மற்ெறா  
கட்ைடக்    க்ேக ைவத் , ந  ல்    ட் , இ   ைனகளி  ந் ம் உள்ேள தள்ள ேவண் ம். 
அெமரிக்க இந் யர்கள் அப்ப த் தான்    ட் வ  வழக்கம். நா ம்  ட பல ைற, ஒ  
கட்ைடைய இந்த பக்க ம், மற்ெறா  கட்ைடைய அந்த பக்க ம் ைவத்     ட் , அ  எரிய 
எரிய உள்ேள தள்ளி, இர    வ ம் எரித்  க் ேறன் .

அந்த கட்ைட   ைவேய. ேவதம் இரண்   ற கள்  என்   ற ன்ற . சத்தமான , 
“ ற்றத் க்  ெசன்  இரண்   ற   ள்ளிகைள ெபா க் க் ெகாண்  வா'' என்ற . அேத 
சமயத் ல் மைல ன்  ேமல் ஒ  சத்தம்  ர்க்கதரி  டம்  ழங் ,  ”நீ ஊ க் ப் ேபா; நான்  
கட்டைள ட்ேடன் ...'' என்ற . ஓ, என்ேன! இ வ ம்  ழ்ப்ப ந்தனர். ஏேதா ஒன்  நடக்க 
ேவண் ம். இ வ ம்  ழ்ப்ப  ன்றனர.்

ேபாதகர் வார்த்ைதையப்  ரசங் த் , அைத ேகட் றவன்    வா த்  ெசயல்  ரிந்தால், 
ஏதாவெதான்  நிகழ்ந்ேத ஆக ேவண் ம். நீ பா யா  ந்தால் , நீ இரட் க்கப்பட ேவண் ம். நீ 
 யா யா  ந்தால், நீ  கமைடய ேவண் ம். ஏெனனில் நாம் ேதவைன   த்  
நிச்சய ைடயவர்களா  ந்தால் , ேதவன் அைத வாக் த்தத்தம்  பண்ணினார் என்பைத 
உண  ேறாம்.
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அவர ் ேதவனா  ப்ப  நிச்சயமானதால், அவர ் தம  வார்த்ைதைய நிைறேவற்ற ேவண் ம். 
நிச்சயமாக! கட்டைள என்னெவனில்,  “நீ ஊ க்  ேபா. அங்ேக ஒ   தைவக் க் 
கட்டைள ட்ேடன் ...'' என்பதாம்.  ர்க்கதரி க்  ஒ  தரிசனம் உண்டா ன்ற . இேதா அவன் 
நடந்  வ  றான் . அவன் எங்ேக ேபா றான்  என்  அவ க் த் ெதரியா . ஆதனால்  ஒ  
 த் யாச  ல்ைல. அவன்  ழ்ப ய மாத் ரம் ெசய் றான் .

அவ க் ம்  ற கள்  எங்   டக் ன்றன என்  ெதரியா . ஆனால்  ற்றத் ல் எங்ேகா 
இரண்   ற   ள்ளிகள்  டக் ன்றன. அவள்  றப்பட்   ற்றத் க்  ெசல் றாள் . அவள்  ற்  
 ற் ம் பார்க் றாள்.  ' 'ஓ, எவ்வள  ெவப்பமா ள்ள !'' என் றாள் . ஊரில் எ ம் ம்  க் ரல்; 
இர ல் ப ங்  ெசல்பவர்கள்  ம  அ ந்  ெசல் ன்றனர.் அவள் ெத ைவ ேநாக்  ன்றாள் . 
அவள் ஒன்ைற ம்  காண ல்ைல. அவள் ஒ   ற   ள்ளிைய காண் றாள்-   ைவ ன்  ஒ  
பாகம்,  ய யாகம். அவள் மற்ெறா   ற   ள்ளிைய ம் ெபா க்  றாள் . அவள் இரண்டாவ  
 ள்ளிைய ெபா க் ன்  ேபா ....
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ஓ, அ  எவ்வள  அந்த காரமாக இ ந்  க் ம்: மரணம் வாச ல் ப த் க்  டக் ற . 
அவ ம் அவ ைடய  மார ம் அந்த அப்பத் ல்     ண்ைட சாப் ட்   ட்  மரித் ப் ேபாக 
ேவண் ம். அவ்வள  தான்!  ல ேநரங்களில் அந்தகாரத் ன்  மத்  ல் நாம் சத்தத்ைதக் 
ேகட் ன்ேறாம்.

அவள் இரண்டாவ   ள்ளிைய ெபா க் க் ெகாண்    ம்  வந்த ேபா , வாச   ந்  ஒ  
சத்தம்  றப்பட்  வந் , “எனக் ப் பாத் ரத் ல் ெகாஞ்சம் தண்ணீர் ெகாண்  வா” என்ற .

தன் ைககளில் இ  ள்ளிகைள ம் ைவத் க் ெகாண்  அவள்   ம் , பார்த்தாள், ஏற்கனேவ 
மா ம் எண்ெண ம் ஒன்றாக கலக்கப்பட்  ட்ட . அவள் அைத கலந்   ட்டதாக   னாள் . 
அ  தான் ெசய்யப்பட ேவண் ம். வார்த்ைத ம் ஆ  ம் ஒன்றாக கலக்கப்பட் ,  ய  யாகம் 
என் ம்   ைவ ன்ேமல் ைவக்கப்பட் , நீங்கள்  ேகட்டதற்   ரணா ள்ள எைத ேம ஏற்க 
ம க்க ேவண் ம். அ  உண்ைம. ''அைத நான் கலந்ேதன் . இப்ெபா   அந்த  ற   ள்ளிகைள 
ெகாண்  வரப்ேபா ேறன் .''
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சத்தமான , “எனக் ப் பாத் ரத் ல்  ெகாஞ்சம் தண்ணீர் ெகாண்  வா” என்ற .

அவள் பார்க் றாள். ஒ  மனிதன் வாச ன்ேமல் சாய்ந்  ெகாண்  நின்  ெகாண்  ப்பைத 
அவள் காண் றாள் . அவன் ெம ந்த தாைட ம், தா  ம், வ க்ைக மண்ைட ம் ெகாண்டவனாய் , 
ஒ  பைழய ஆட் த் ேதா னால் அவைனச ்  ற் க் ெகாண்டவனாய் , வாச   ந்  உள்ேள 
ேநாக் க் ெகாண்  ந்தான் . அவன் ஒ  தமான தய ள்ள, நாணய ள்ள வேயா பனாக 
காணப்பட்டான் . அவள், ''என் தண்ணீைர அவ டன்  ப ர்ந்  ெகாள் ேறன்“ என்றாள்.

 வத் தண்ணீர். அைத யா க்கா  ம் ெகா த் , அல்ல  யாரிடமாவ  அைதப்பற்    , 
எங்  ெசல்ல ம்  த்தமா  க் றாயா?

“ஒ  நி டம்.''41

அவள் தன் ைககளில்  ள்ளிகைள ைவத் க் ெகாண்ேட   ம்ப வ  றாள். ம ப  மாக 
அந்த சத்தம்  ழங் ன ;  “உன் தண்ணீைரப் ப ர்ந்  ெகாள்வ  மாத் ரமல்ல, ெகாஞ்சம் 
அப்ப ம் உன்  ைக ேல எனக்  ெகாண்  வா.”  வ அப்பம்.  வத் தண்ணீர், அ   வைனக் 
ெகா க்கக்   யதா? அ  அ ந்  ேபாகக்   ய . அ  அ ந்த டேன, அவ ம் ெசத்  
  வாள்.

“உன்  தண்ணீைர ம் உன் அப்பத்ைத ம் என்னிடத் ல் ெகாண்  வா.” நாம் இங்  என்ன 
காண் ேறாம்?  இங்  நாம்  என்ன  பாடத்ைத  காண     ற ?  '' தலாவ  ேதவ ைடய
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ராஜ்யத்ைத ம் அவ ைடய நீ ைய ம் ேத ங்கள் , அப்ெபா   இைவகெளல்லாம் உங்க க் க் 
 ட ெகா க்கப்ப ம்.'' (மத்.6:33). ெகாஞ்சம் தண்ணீ ம், ெகாஞ்சம் அப்ப ம் எனக் க் ெகாண்  
வா.“

அவள் தன  வ த்தத் ல்   ம் ப் பார்க் றாள். அவள்,  “ஐயா!” என்    வைத என்னால் 
ேகட்க    ற  - அ  ேபான்ற ஏேதா என்  - “நான்  கண்ட மனிதர்களில்  நீர ் த் யாசப்பட்டவர். 
நான் ேபசக் ேகட்ட மனிதர் அைனவரி ம், நீர ்   வைத உ  யாகக ்     ர.் ஆனால் 
என்னிடம் ெகாஞ்சம் மாேவ உள்ள  -  ஒ  ைகப்  யள ம், ஒ  கரண் யள  எண்ெண ம். 
அைத நான் கலந்   ட்ேடன் . இப்ெபா  . இப்ெபா   இந்த இரண்   ள்ளிகைளக் ெகாண்  
அப்பம்  டப்ேபா ன்ேறன் . நா ம் என்  மார ம்  அைதச் சாப் ட் ச ் சாகப் ேபா ன்ேறாம். 
அவ்வள  தான்  என்னிடம் உள்ள .''

அ த்ததாக நாம் என்ன ேகட் ேறாம்? “ த ல்   ய அைடைய என்னிடத் ல்  ெகாண்  வா!'' 
ேதவன்  த ல் யார ் என்ன   ன ேபா  ம், எ  என்ன   னா ம், எந்த அத்தாட்  
இ ப்  ம், அ  எவ்வள  அந்தகாரமாகத் ெதன்பட்டா ம், அ  எ வா  ப்  ம், ேதவைன 
 த ல் ஏற் க் ெகாள் ங்கள். அவ ைடய வார்த்ைதேய  த ல்.
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“நான்  கமைடய   யா  என்  ம த் வர ்   ன்றார.் அவ ைடய வார்த்ைத  த ல். 
”நான்  கப ் ெபரிய பா “; ”நான் ஒ  ேவ “; ”நான் ஒ    காரன் !“ ேதவ ைடய வார்த்ைத 
 த ல்.  ' 'உங்கள்  பாவங்கள்  ேவெரன்  ந்தா ம் உைறந்த மைழையப் ேபால் 
ெவண்ைமயா ம்; அைவகள்  இரத்தாம்பரச்  வப்பா  ந்தா ம் பஞ்ைசப் ேபாலா ம்.''(ஏசா.1:18). 
 த ல் ேதவன்.

'' த ல்   ய அைடைய என்னிடத் ல் ெகாண்  வா. உன்னிட ள்ள எல்லாவற்ைற ம் 
என்னிடத் ல் ெகாண்  வா.“ அவ ைடய கரங்களில் அைதக் ெகா க்க உனக்   த்தமா?

என்   யத்ைத ம், நான் என்னவா ள்ேளேனா, அ  அைனத் ம், எனக்  ஐம்ப  
வயதா ன்ற .  “ ல் யம்  ரான்ஹாேம, அைத என்னிடம்  டத்த உனக்   த்தமா?    
 ள்ைளகேள, உங்கள்    யத்ைத என்னிடம்  டத்த உங்க க்   த்தமா? உங்களால்  அைத 
ெசய்ய    மா? யா ப்பட் ள்ேளாேர, என்ைன உங்களால் நம்ப    மா? என்ைன  த ல் 
ைவ ங்கள் .

“உன்  ைக ல் ஒ     அைட ம் ெகாஞ்சம் தண்ணீ ம் என்னிடத் ல்  ெகாண்  வா.” அவள் 
அவைனப் பார்த்தாள் . அந்த மனிதன் என்ன ேப  றான்  என்பதைன அ ந்  க் றான்  என்  
ஏேதா ஒன்  அவளிடம்   ன . ேதவன் தமக் ச் ெசாந்தமானவர்கைள அ ந்  க் றார.் 
ஆ கள் .... என் ஆ கள்  என் சத்தத் ற் ச ் ெச  ெகா க் ற . அ  ேவதப்  ர்வமானதா 
இல்ைலயா, அ  சரியா இல்ைலயாெவன்  அைவ அ ந்  க் ன்றன.''
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அவள்  ழ்ப்ப ந்  உள்ேள ெசல் றாள் . அைதத்தான்  நீங்கள்  ெசய்ய ேவண் ம்.  ர்க்கதரி  
ெசய்யக்   னதற்   ழ்ப்ப ய அவள்  உள்ேள ெசல் ம் ேபா , ஒவ்ெவா  மனித ம் ேகட்க 
எ ர்பார்த் க் ெகாண்  க் ம் இ   ழக்கம் பரேலாகத்   ந்  இறங்  வ  ற . ஓவ்ெவா  
பா  ம் ஒவ்ெவா  ேநாயாளி ம் ேகட்க வாஞ் க் ம்,  “கர்த்தர் உைரக் றதாவ ” என் ம் இ  
 ழக்கம்  ர்க்தரி  ன்  சத்தத்   ந்   றப்பட்  வ  ற . அைத ேகட்க நாம் எவ்வள  
வாஞ்ைசயா ள்ேளாம்.

நான் காேராட் ச ்ெசல் ம் வ  ல் ஜனங்கள்  எவ்வா  உட்கார்ந்  ெகாண் , “இந்த  ட் க்  
வா ங்கள்; என் மகள் இப்ப ப்பட்ட நிைல ல் இ க் றாள், என்  ழந்ைத இன்னின்ன நிைல ல் 
உள்ள . வார்த்ைத மாத் ரம்  ெசால் ம்'' என் ன்றனர்! உங்கள்  வா ல் அ  ேபாடப்ப வதற்  
 ன்  அைத எப்ப  உங்களால்   ற   ம்? அைத நீங்கேள   வதா   ம். ஆனால் அவர்கள், 
”கர்த்தர் உைரக் றதாவ “ என்   றப்ப வைத ேகட்க   ம்  ன்றனர்.
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அ  ேவ ையத் தாண்  வ  ற , ஏெனனில் அவள்   ழ்ப்ப ந்தாள். அப்ெபா   வ த்தம் 
நீங் ன . ''கர்த்தர் உைரக் றதாவ , கர்த்தர் ேதசத் ன்  ேமல் மைழையக் கட்டைள  ம் நாள் 
மட் ம் பாைன ன் மா  ெசலவ ந்  ேபாவ ம் இல்ைல, கலசத் ன்  எண்ெணய்  ைறந்  
ேபாவ ம் இல்ைல.''

அவள் அப்பத்ைத உண்டாக்   ர்க்கதரி க் க் ெகா த்தாள் . அவள்   ம் ச் ெசன்  
அவ க் ம் அவ ைடய  மார க் ம் அப்பம் உண்டாக் னாள் . அவர்கள்    ல் அபரி தமாக 
  த்    த்தனர.் அ  எங்  ந்  வந்த ? அ  எப்ப  அங்  அைடந்த ? அந்த மா  எங்  ந்  
வந்தெதன்   ஞ்ஞானரீ யாக என்னிடம்   ங்கள் . அந்த எண்ெணய் எங்  ந்  வந்த ? அ  
எப்ப  கலசத் ல்   ைழந்த ?
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அவள் ஒவ்ெவா  காைல  ம் பாைன   ந்த மாைவ ஊற்  அைத கா யாக் னாள் . அ  
கா யா  ந்த , ஆனால் அவள் அ க மா க்காக   ம் ச் ெசன்றேபா , அ  அங்  ந்த . 
அ  எங்  ந்  வந்த ? ேதவ ைடய வார்த்ைதைய   வா  ங்கள் . ேதவைனக்   த்  
நிச்சய ைடயவர்களா  ங்கள். அவேர   ஷ்  கர்த்தர்.

நீ ஒ க்கால் உன்  கத்ைத இழந்  க்கலாம். உன்  ஐக் யத்ைத நீ இழந்  க்கலாம். 
அவ ைடய  வார்த்ைதைய  ஏற் க்ெகாள்.  அவர்  ேதவெனன்  உ  ெகாள்.  அவ ைடய
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வார்த்ைதைய நீ ஏற் க்ெகாண்  அவர ்ேதவெனன்  நீ உ   ெகாள்வாயானால், அந்தகாரமாக 
காணப்ப ம் ேநரம் அவ்வள  அந்தகாரமாக காணப்படா .

ஒ  சமயம் ெஜர்மனி ல் ஒ  ஓ யத்ைதக் கண்ேடன் . அ  என் இ தயத் ல் ப ந்  ட்ட . 
ஒ  ெஜர்மானிய ஓ யர ் அைத வைரந்தார். அ  “ேமகம் நா ”  (The  C l oud  Land) 
என்றைழக்கப்ப  ன்ற . அைத நீங்கள்   ரத்   ந்  காண் ர்களானால், அ   க ம் 
பயங்கரமான ேமகங்கள்   ழ்ந்த இ ளாக உள்ள . ஆனால் நீங்கள்  அ  ல் ெசன்  பார்த்தால் , 
அ  மா    ற . ஒ  ேதவ  தன்  தன்  ற கைள அ த் க் ெகாண்  கர்த்த க்  
அல்ேல யா பா க் ெகாண்  ப்பதாக அ  உள்ள .  ல சமங்களில் இ ள்  அவ்வாேற ள்ள . 
ெவ   ரத்   ந்  அைத நீங்கள்  கா ம் ேபா , அ   க ம் இ ளாக ம் அந்தகாரம் 
நிைறந்ததாக ம் உள்ள . ஆனால் ேதவைன அவ ைடய வார்த்ைத ன்   லம் ஏற் க் ெகாண் , 
அவர ் ேதவெனன்  உ   ெகாண் , அதற்க ேக ெசல் ம் ேபா , ேதவ  த ைடய  ற கள்  
அ த் க் ெகாண்  ப்பதாக உள்ளைத நீங்கள்  காணலாம்.

46

இந்த  தைவ சற்  ஆ ரகாைமப் ேபால் இ ந்தாள். அதாவ  அவ க்  ந்த அைனத்ைத ம்  
அவள் ப  டத் ன்  ேமல் ைவக் ம்ப  அைழக்கப்பட்டாள். ஒ க்கால்  நீங்க ம் இன்  காைல 
அவ்வா  ெசய்ய அைழக்கப்படலாம். உங்கள்  வ கைள  ட்    ங்கள் . உங்கள்  
அவ்  வாசத்ைதக் ைக  ங்கள் ; உங்க க் ள்ள அைனத்ைத ம்  நீங்கள்  ைக ட் , அதன்  
 ற  எண்ெண ம், வார்த்ைத ம் எ த் க் ெகாண்  ஒன்றாக கலந்   ய யாகம் என் ம் 
ப  டத் ன்  ேமல் ைவ ங்கள் . அப்ெபா  , நான்  ரசங்க  டத் ன் ேமல் நின்  
ெகாண்  ப்ப  எவ்வள  உ  ேயா, அவ்வள  உ  யாக அ  ேதவைன காட்  ல் 
ெகாண் வ ம்.
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நான் ெஜபம் ெசய் ம் ேபா , அைதக்   த்   ந்தைன ெசய்  பா ங்கள் . இன்ைறக்  
உங்க க்  ேதைவ ஏதா  ம் உள்ளதா? உங்களால் சரீரப் ரகாரமாக ெபற் க்ெகாள்ள 
  வைதக் காட்  ம் அ கமான ேதைவ உள்ளதா; உங்க க்  வாடைக ெகா க்க   யாத 
அள க்  பணம்  ைறவாக உள்ளதா? உங்கள்   ள்ைளக க்  காலணிகள் அவ யமா  ந் , 
அைத வாங் க் ெகா க்க உங்களிடம் பணம் இல்ைலயா? உங்கள்   ட் ல்  பாைன கா யா , 
கலச ம் உல ம் நிைல ல் உள்ளதா? உங்கள்  கால் நைடக க்   வனம் வாங்  ேபா க்க 
  யாதப க்  கஷ்டம் உள்ளதா? அவர ் வாக் த்தத்தம் ெசய் ள்ளார ் என்பைத நிைன  
  ங்கள் .
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நீங்கள்   யா யா  ந் , உங்க க்  அ ைவ   ச்ைச ேதைவப்ப  ற  என்  ம த் வர ்
  , அதற்  உங்களிடம் பணம் இல்ைலயா? உங்க க் த ்ேதைவ உள்ள .

நீ ஒ  பா யா? உனக்  இரட் ப் ன்  அவ யம் அ கமாக உள்ளதா? இன்ைறக்  ேதவன் 
உன்ைன அைழப்பாரானால் , நீ இழந்  ேபா ம் நிைல ல் இ க் ன்றாய்  என்  உண  றாயா? நீ 
ேதவனிட  ந்  ஓ ச் ெசன்   ன் வாங் ப்ேபான நிைல ல் இ க் றாயா? ஒ  சைபையச் 
ேசர்ந்  ெகாண் , அ  வார்த்ைத ன்ப  சரியல்லெவன்  உன் ெசாந்த மனச்சாட்  உன்னிடம் 
  , உனக்  ேதைவ ஒன் ள்ளதா? இந்த வார்த்ைதகள்  ள் ள்ள இடங்களிேலா, 
கற்பாைறகளி ள்ள இடங்களிேலா -  கல்லான இ தங்களில் -    ம்ப யாக  ட்  ட 
ேவண்டாம். அைவ நல்ல, ெச ப்பான நிலத் ல்  ழட் ம்.
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நீ  யா யா  ந் , நீ  கமைடய   யா  என்  ம த் வர்கள்    , உன்  வாழ்நாள் 
  வ ம் அவைரச ் ேச ப்பதாக நீ ேதவ க்  வாக்களித் , அவர ் ேதவெனன்  நீ உ   
ெகாண்  ந்தால், அவ ைடய ேதைவைய சந் ப்பாயாக, உனக்  ேதைவ இ க் மானால் , உன்  
கரத்ைத  தலாவதாக ேதவனிடம் உயர்த் , உனக் த் ேதைவ ஒன் ண்  என்  அ  ப்பாயா? 
ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. நாம் ெஜபம் ெசய்ேவாம்.

ஓ கர்த்தாேவ, இன்  காைல நான்  ரசங்க  டத் ல்  நின்  ெகாண்  ப்ப  எவ்வள  
உ  ேயா, அவ்வள  உ  யாக அக்கரங்கள்  ஒன்றா  ம் நீர ்அ யாமல் உயர்த்தப்பட்  க்க 
  யா . ஏெனனில் நீர ் ேதவனா  க்  ர். நீர ் “ஒ  கா க்  இரண்  அைடக்கலான்  
   கைள  ற் றார்கள்  அல்லவா? அைடக்கலான்     கைளப் பார்க்  ம் நீங்கள்  எவ்வள  
 ேச த்தவர்கள்?” என்      க்  ர ் (மத்.10:29, 30). அந்த மானிடரின் கரங்கள்  
உயர்த்தப்பட் ள்ளைத நீர ் எவ்வள   ேசஷமாகக் காண்  ர்? இவர்க க்காக உம   மாரன்  
இேய    ஸ்  மரித்தாேர! இன்  காைல ஒ  அைடக்கலான்        வைத காண்பைதக் 
காட்  ம் இவர்க ைடய கரங்கைள நீர ் எவ்வள   ேஷசமாக காண்  ர!் இன்  காைல ஒ  
டஜன் அைடக்கலான்     கள்  ஒ  கா க்   ற்கப்ப ெமன்  நிைனக் ேறன் . ஏெனனில் 
யா க் ம் அைவ அவ ய ல்ைல. அைவகைள  மந்  ெகாண்  ப்ப  ெதால்ைலயா ம். 
ஆனால் நீேரா அைவ ஒவ்ெவான்ைற ம் அ ந்  க்  ர.் அைவகளின்  உடல்களி ள்ள ஒவ்ெவா  
இறைக ம் நீர ்அ ந்  க்  ர.் எங்கள்  தைல  ள்ள ஒவ்ெவா  ம ைர ம் நீர ்அ ந்  க்  ர.்
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ஓ கர்த்தாேவ, ெஜபத் ற்  ப லளிப் ராக; நீர ்ேதவெனன் ம் அ  உம் ைடய ஆ ெயன் ம் 
இன்  காைல அவர்கள் உ   ெகாள்வார்களாக, இந்ந ன கால மார்க்கத் ன்   த்  ன ம், 
பகட் ம்,  “ஓ, நான் இன்னின்ன சைபையச் ேசர்ந்  க் ேறன் ” என்  அவர்கள்   வ ம், 
அவர்கைள  ட்  எ ப வதாக. ேதவேன, அ  அவர்க ைடய  ந்ைத   ந்  இப்ெபா ேத 
மைறவதாக.  இந்த  ஒ  ெநா ப்ெபா  ல்  அவர்கள்  நித் ய   வனின்  காட் ையக்   ர த் 
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ெகாள்வார்களாக. அப்ெபா   அவர்கள் அைதத்ேத  அதற்காக ப  ெகாண் , ேதவன் 
எப்ப ப்பட்டவர ் என்  அ ந் , அவர ் உண்ெடன் ம், அவர ் தம  வார்த்ைதைய 
நிைறேவற்  றார் என் ம் உ   ெகாள்வார்கள்.

பா கள்  க் ரமாக மனந்  ம் , இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் ெகா க்கப்ப ம் 
ஞானஸ்நானத் க்  ஆயத்தமாகட் ம். அப்ெபா   பரி த்த ஆ ையத் த வதாக நீர ்
வாக்க ளி  க்  ர.் கர்த்தாேவ, நீர ் அவ்வா     ள்ளீர். உம  வாக் த்தத்ததைத நீர ்
நிைறேவற்  றவரா  க்  ர்.
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நீர ்ேதவெனன்  நிச்சயம் ெகாண்ட  ன்வாங் ப் ேபானவர் இ க்கக்  ம். அவர்கள்  உம்ைம 
 ட்  அைலந்   ரிந்தனர். அவர்கள் இன்  வ வார்களாக. ஏெனனில் நீர,்  “உங்கள்  பாவங்கள் 
 ேவெரன்  ந்தா ம் உைறந்த மைழையப் ேபால் ெவண்ைமயா ம்; அைவகள்  இரத்தாம்பரச் 
 வப்பா  ந்தா ம் பஞ்ைசப ்ேபாலா ம்'' என்      க்  ர.் (ஏசா.1:18).

இங்   யா ப்பட்ேடார் இ ப்பார்களானால் , நீர ்ேதவெனன்  அவர்கள் உண வார்களாக, நீர ்
உம் ைடய வார்த்ைதைய நிைறேவற்  றவரா  க்  ர். நீர ் உம் ைடய வார்த்ைதைய 
நிைறேவற் ேய ஆக ேவண் ம். அவர்கள் தங்கள்  எண்ெண டன்  தங்கைள  டத்தம் இந்ேநரத் ல், 
அவர்க க் ள்ள ஆ  அவர்கள்   வா ப்பதாக அ க்ைக ெசய் ம் இந்ேநரத் ல்; அத டன்   ட 
 றப்பட்  ெசன்ற  வ அப்பமா ய வார்த்ைதைய ம்  அவர்கள் சமர்ப் க் ம் ேபா ; பைழய 
ஏற்பாட்  ம்   ய ஏற்பாட்  ம்   ஸ்  அவர்க க்காக அைரக்கப்பட் , அவர ் ேநற் ம் 
இன் ம் என் ம் மாறாதவர் என்  காண் க் றார.் அவர்கள் வார்த்ைதைய ம் அவர்களிட ள்ள 
எண்ெணயா ய ஆ ைய ம் ஒன்  கலந் ,  டத் ன  ல் நின் ,  “கர்த்தாேவ, இவ்வள  தான் 
என்னிடம் உள்ள , அைத ெகாண்  வ  ேறன் '' என்    வார்களாக. ஓ, அப்ெபா   நீர ்
எவ்வளவாக அைத அ கரித்  த  ர!் அப்ெபா   சரித் ரப்  ரகாரமா ய ேதவைன அ  
காட்  ல் ெகாண்  வ ம். அ  எவ்வளவாக ேயேகாவா ன்  இ தயத்ைதப்  ரிக்கச் ெசய் , 
''எனக் க்  ழ்ப்ப  ம் ஒ   ள்ைள இ க் றான் . அவைன நான் ேசாதைனக் ட்ப த் ேனன் . 
அவேனா என்ைன ேந ப்பதாக ம் என்ைன   வா ப்பதாக ம் நி  த்   ட்டான் . நான் 
உண்ெடன்  அவன் நிச்சய ைடயவனா  க் றான்” என்   றச்ெசய் ம். ஏெனனில், 
“ேதவனிடத் ல்  ேச  றவன்  அவர ் உண்ெடன் ம், அவர ் தம்ைமத் ேத  றவர்க க் ப் பலன் 
அளிக் றவெரன் ம்   வா க்க ேவண் ம்'' என்   றப்பட் ள்ள .  (எ .11:6). அைத நாங்கள்  
உம் டம் சமர்ப் க் ம் இந்ேநரத் ல் அைத அ ள் ராக.

நம  தைலகைள வணங்   க் ம் இந்ேநரத் ல், யா க்கா  ம் ேதைவ இ க் மானால், 
இப்ெபா   எ ந்  நிற் ர்களா?... அவர ் ேதவெனன்  நீங்கள்  உ   ெகாள்ளாம  ந்தால் .... 
அவர ் ேதவெனன் ம், இரட் ப் ,  கமளித்தல் எ வா  ப்  ம் அவர ் தம  வார்த்ைதைய 
நிைறேவற் வார் என் ம் நீங்கள்  உ   ெகாண்  ந்தால் , அவர ் ேதவெனன்  நீங்கள்  
நிச்சய ைடயவர்களா  ந்தால் , எ ந்  நில் ங்கள் , யா க்கா  ம் ெஜபம் ஏெற க்கப்பட்ட 
நீங்கள்    ம் னால், அவர ் ேதவெனன்  நீங்கள்  நிச்சய ைடயவர்களா  ந்தால், எ ந்  
நில் ங்கள் , உங்கள்   ண்ணப்பங்கைள பரி த்தவான்க ைடய சைப ல் ெதரியப்ப த் ங்கள் . 
நீங்கள்  நின்  ெகாண்  க் ம் ேநரத் ல் அைத ெசய்  ர்கள் ... (ஒ  நாட ல் கா  டம்)
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அவர ் ேதவன் என்ப ல் நான்  நிச்சய ைடயவனா  க் ேறன் . அவர ் தன் ைடய 
வார்த்ைதைய காத் க் ெகாள் றார ் என்  நான்   வா க் ேறன் . ேம ம் நான்  
நிச்சய ைடயவனா  க் ேறன்  என் ைடய ேவண் ேகாலான … அைத நான் இப்ெபா   
இரத்தத் ன்   ழாக ைவக் ேறன் . அப்ப  நீங்கள்  ெசய் ர்களானால் , ஒவ்ெவா  பாவத்ைத ம், 
ஒவ்ெவா ...  ழாக ைவத்    ங்கள் . பாவம் என்ப  அ  வாசமா  க் ற . பாவம் என்ப  
அவ்  வாசம், நீங்கள்  சைப அங்கத் னராய் இ க்கலாம், ஆனால் நான்   ப்  வ  பாவம், 
உங்கள்  அவ்  வாசத்ைத. அைத நீங்கள்  ப யாக  டத்  ன் ர்கள் . அைத நீங்கள்  ப  
ெச த்தப் ேபா ன் ர்கள் , நீங்கள்    ைவயண்ைட வ  ன் ர்கள் . உங்கள்  அவ்  வாசம் 
அைனத்ைத ம் நீங்கள்  ப யாக ெச த்  அைத அவரிடம் சமர்ப் த் , அவர ் உண்ெடன் ம், 
அவர ் ப லளிப்பாெரன் ம், நிச்சய ைடயவர்களா  க்  ர்கள். நீங்கள்  அப்ப  
இ ப் ர்களானால்  உங்கள்  கரங்கைள யர்த் ங்கள் . அேத  தமாக இ ங்கள் .

கர்த்தாேவ, நீேர ேதவன். அவர்க ைடய எண்ெண ம் தானிய ம் ஒன்  கலந்  இேதா 
உள்ள . அவர்கள் அைத   ைவயண்ைட ல்  ெகாண்  வ  ன்றனர;் அங்  ேதவ ைடய 
அக் னி அவர்க ைடய இ தயங்களில்   ந்  -  அவர்கள் உண்ைமயாக வ வார்களானால்  - 
அவர்க ைடய ப ைய அ   ட்ெடரிக் ம். நீர ்காட்  ல் வந் , தண்ணீர்கைள எ ப்  ர.் நீர ்
பரேலாகத்   ந்  அக் னிரதத் ல் வந்  வானத்ைத ம்   ைய ம் அைசத்  அவர்க க் ப் 
பலனளிப் ர்.
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அவர்கள்   வா க் ன்றனர ் என்பதைன அ   யாக தங்கள்  கரங்கைள ேமேல யர்த் , 
தங்கைள ம் தங்கள்   ண்ணப்பங்கள் அைனத்ைத ம்  உம் ைடய ப  டத் ன்  ேமல்  டத் , 
நின்  ெகாண்  க் ம் இந்ேநரத் ல்... ஓ, வானத் க் ம்   க் ம் ேதவேன, வானத் க் ம் 
  க் ம் நியாயா ப ேய; நிச்சயமாக வானத் க் ம்   க் ம் நியாயா ப  நீ ைய 
அ  வார.் நிச்சயமாக அவர ் தம் ைடய வார்த்ைதைய நிைறேவற் வர் -  ஆண்கள் , ெபண்கள் 
அவர்க ைடய இ தயங்களி ள்ளைவகைள அ ந்  ப்பவரா ய நீர.்



15ேதவைன   த்  நிச்சய ைடயவர்களா  ங்கள்

ேதவனா ய கர்த்தாேவ, என் கரங்கைள ம் நான் உயர்த்  ேறன் . ஏெனனில் இப்ெபா   என் 
ஊ யத் ல் ஒ  மா தல் ஏற்படப்ேபா ற  என்பைத அ ேவன். நீர ் உண்ெடன்  நான் 
  வா க் ேறன் . நீர ்அக் னி ஸ்தம்பத் ல் நின்  ெகாண்  ப்பைத நான் கண்  க் ேறன் . நீர ்
மனித ைடய இ தயங்களி ள்ள இரக யங்கைள ஆராய்வைத நான் கண்  க் ேறன் . 
ஒ  ைற  ட நீர ்தவ ன ல்ைல. இங் ள்ள இத்ெத  ல்  நீர ்அைத வாக்களித் ர். அப்ெபா   
 தலாவதாக இந்த காரியங்கைளச் ெசய்ய ஆரம் த் ர். உலகம்   வ  ம் அேநக ைற நீர ்
என்ைனப் பா காத்  வந் ர். நீர ் ேதவெனன்  நான் நிச்சயமாய்  அ ந்  க் ேறன்; அைதக் 
  த்  நான் நிச்சய ைடயவனா  க் ேறன் .
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கர்த்தாேவ, இந்த ஜனங்க டன்   ட என்ைன ம் எனக் ள்ள எல்லாவற்ைற ம் நான் ப யாகப் 
பைடக் ேறன் . கர்த்தாேவ, நான் ம ப  மாக உலகத்ைத  ற்றப ்  றப்ப  ேறன் . ஓ, ேதவேன, 
எனக் த  ெசய் ம், நான் எப்ெபா தாவ  உம்ைம அ  வா த்  ந்தால், என் பாவத்ைத 
எனக்  மன்னித்த  ம் . என் அ  வாசத்ைத எனக்  மன்னித்த  ம்  நீர ்உண்ெடன் ம் உம்ைமத் 
ேத  றவர்க க்  நீர ்பலனளிக் றவெரன் ம் நான்   வா க் ேறன் .

அ ேபான் , இன்  காைல என் ஜனங்கள்  ைககைள யர்த்   க் ம்  ேபா , அவர்க ைடய 
பாவங்கைள ம், அவர்க ைடய பல னங்கைள ம், அவர்க ைடய சந்ேதகத்ைத ம் நான் 
அ க்ைக ெசய் ேறன் . கர்த்தாேவ, அவர்க ைடய பாவங்கைள ம், எங்கள்  பல னங்கள்  
அைனத்ைத ம் நான்  அ க்ைக ெசய் ேறன் . நீர ் ேதவெனன் ம், எங்கைள ஏற் க்ெகாண் , 
உம  கரங்களில் எங்கைள அைணத் க் ெகாண் , நாங்கள்  இழந்  ேபான எல்லாவற்ைற ம் 
எங்க க்   ட் த்தர நீர ் இப்ெபா   இங்  க்  ர ் என் ம் ஆேமாதத் ன்   த் ைர டன்  
உம் ைடய பரி த்த ஆ ைய எங்கள்  ேமல் அ ப்  ராக. எங்கள்   கத்ைத நாங்கள்  
இழந்  ப்ேபாமானால் , அ   றத்தைனயாகத்   ம்பத் தரப்படட் ம். அ  எங்கள்  
ஆத் மாவா  க் மானால் , அ  ேதவ ைடய ச கத் ல் பைடக்கப்ப வதற்ெகன, அழகான 
 ரகாசமான பாத் ரத் ல் பரி த்த ஆ  னால் நிைறயப்பட்டதாய், எங்களிடம் வ வதாக. அ  
அ  வாசமா  க் மானால் , கர்த்தாேவ, மைலகைளப் ெபயர்க்கத்தக்க   வாசம் எங்களிடம் 
வ வதாக. கர்த்தாேவ, அைத அ  ம்.
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கர்த்தாேவ, நீர ் பரி த்த ஆ யாக இந்தக் கட் டத் ல்     யாக அைசவா , ஜனங்கள்  
 வ ள்ள ேதவைன ஏற் க் ெகாள்வதற்ெகன அவர்கள் ேம ம், அவர்கள் இ தயங்களி ம் 
அைசவா  ன் ர் என்  நாங்கள்    வா க் ேறாம். இைத நாங்கள்  இேய    ஸ்  ன்  
நாமத் ல் ெசய் ேறாம்.

என்   வாசம் உம்ைமேய ேநாக் ப் பார்க் ற ,
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கல்வாரி ன்  ஆட் க்  ட் ேய,

 வ் ய இரட்சகேர!

நான் ெஜ க் ம் ேபா  எனக்  ெச ெகா ம்,

என் பாவங்கள்  அைனத் ம் ேபாக் ம்.

உம் ட  ந்  எப்ெபா  ம் வ   லகாதப ,

என்ைனக் காத் க் ெகாள் ம்.

அைத நீங்கள்  உண்ைமயான அர்த்தத் ல்    ன் ர்களா? அைத நீங்கள்  ெபற் க் 
ெகாள் ன் ர்களா? அப்ப யானால் உங்கள்  கரங்கைள யர்த் ,  “அவரிட  ந்  நான்  ெபற் க் 
ெகாள் ேறன்” என்    ங்கள்.

வாழ்க்ைக ன்  இ ண்ட  க்கலான பாைத ல்  நான் நடந் ,

என்ைனச்  ற்  ம்  யரங்கள்    ம் ேபா ,

நீேர என் வ காட் யாய்  இ ம்.

இ ள்  ெவளிச்சமாக மாறக் கட்டைள  ம்,

 ன்பத் ன்  பயங்கைளத்  ைடத்  நீக் ம்,

உம் ட  ந்  எப்ெபா  ம் வ  லகாதப ,

என்ைனக் காத்  ெகாள் ம்.

நாம் தைல வணங் ேவாம். இந்த க ைமயான, க ைமயாக ெவட் ம் ெசய் க் ப்  ன் ; அ  
 ரடா ம்,  ரடான வ   ம் அளிக்கப்பட்ட . ஆனால் அ  உண்ைம.... நீங்கள்  ேகட்டைதப் 
ெபற் க் ெகாள் ர்கள்  என்  நீங்கள்  தாழ்ைம டன்    வா த்தால், அந்த ேநர் வ    ந்  
உங்கைள எ  ம் தள்ளி ட நீங்கள்  அ ம க்க ேவண்டாம். நான்  எவ்வள  தான் 
 ரசங் த்தா ம், நான்  என்ன ெசய்தா ம், அல்ல  ேவ  மனிதன் என்ன ெசய்தேபா  ம், நீங்கள்  
அைத உங்கள்  ெசாந்த ெசாத்தாக ஏற் க்ெகாள் ம் வைரக் ம் அ  பயன்தரா .
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 ல் யம் மரியன்   ரன்ஹாம்  லம்
 ரசங் க்கப்பட்ட ெசய் கள்

"... சத்த ன்  நாட்களிேல..." ெவளி.10:7

16ேதவைன   த்  நிச்சய ைடயவர்களா  ங்கள்

நீங்கள்  அைத    இ தயத்ேதா ம்   வா த்தால், நீங்கள்    ம் ம் அைனத் ேம... உங்கள்  
பாவங்கைள நீங்கள்  அ க்ைக ட்டால், ேதவன் உங்கைள மன்னிப்பார். அைத நீங்கள்  இனி 
ஒ ேபா ம் சந்ேத க்க ேவண்டாம். நீங்கள்   ன் வாங் ப் ேபானவர்களாய்  இ ந்தால், இன்  
காைல நீங்கள்    ம்ப ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்   ட் ர்கள். உங் க்  பரி த்த ஆ  
அவ யமானால் , உங்கள்  பாவ மன்னிப் ப்ெகன்  இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் ஞானஸ்நானம் 
ெபற் க் ெகாள் ங்கள். அ  ேதவ ைடய வார்த்ைத. அவர ் எந்த சைபக்காக ம், 
ஸ்தாபனத் க்காக ம், ேவ  யா க்காக ம் அைத மாற்றமாட்டார். அ  அந்த  தமாகேவ 
ெபற் க் ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். அவ ைடய ேதைவகைள நாம் சந் க்க ேவண் ேமயன் , 
ஸ்தாபனத் ன்  ேதைவகைளயல்ல. அைத தான்  நாம் ெசய்ய ேவண் யவர்காள  க் ேறாம்.

  வாச ள்ள ெஜபம்  ணியாளிைய இரட் க் ம் என்  அவர ்     ந்தால்... நான்  
உங்க க்    வாச ள்ள ெஜபத்ைத ெஜ த்   ட்ேடன் . நீங்கள்  அைத உங்கள்  இ தயத் ல் 
ெஜ த் , அைத   வா த் , அைத ஏற் க் ெகாண் , அ ல் உ  யாய் நிற்  ர்கள் , எனேவ 
அ  அவ்வாேற நடக்க ேவண் ம். எ  ம் அைத எ த் க் ெகாள்ள   யா .
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அ  எவ்வள  அந்தகாரமாக காணப்பட்டா ம் பரவா ல்ைல. நீங்கள் ,  “நான் இன் ம் 
 யா யா ள்ள  ேபா  க் ற ” எனலாம். அ  அப்ப  இல்ைல. அ  ேதவ  தனின்   ற கள்  
ஒன்றாக ேசர்க்கப்பட்டைவேய, அவ்வள  தான் . அ  ஆ ர்வாதத் ன்  வ  ல் ேதவனா ம். அ  
உங்க க்  அந்தகாரமாகத் ேதான்  ற . அதற்  இன் ம் அ  ல் ெசன்  அைத ம ப  ம் 
பா ங்கள். அ  ேதவன் அங்  நின்  ெகாண்  அவ ைடய வார்த்ைதைய நிைறேவற் க் 
ெகாண்  க் ம் காட் யல்லவா என்பைதப் பா ங்கள் .

நாம் தைல வணங்   க் ம் இந்ேநரத் ல் , நம  ேபாதகரா ய சேகா. ெந ல் டம் 
ஆராதைனைய ஒப்பைடக்கப் ேபா ன்ேறன் .


