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நாங்கள்  ஒ  சைபயாக, ெவளிேய அைழக்கப்பட்ட ஒ   ட்டமாக,   வா க் ம் மக்களாக, 
இன் ர  எங்கள்  தைலகைள வணங் னவர்களாய், உம  வசனத்ைதப் ேபா த்  
எங்க க் ரியைவயான அந்த சரீரத் ல் எங்கள்  ஸ்தானங்களில் எங்கைளப் ெபா த் க் ெகாண்  
  ஸ்  ன்  சரீரத் ன்  அங்கத் னர்களாக நாங்கள்  இைசவாய் இைணந்  ெசயல்ப  ேறாம்.
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நாங்கள்  உடேன ேதவ ைடய ச கத் ல் ெசல்ல ேவண் ெமன்  எங்க க்  கட்டைள 
அளிக்கப்பட் ள்ள . தகப்பன்மார்களா ய நாங்கள்  ஒவ்ெவா வ ம், அ  எங்கள்  
மகளா  க் மானால், எங்கள்  மனம் ேவதைனப்பட் , அவ க்காக ெஜபம் ஏெற க்கப்பட 
ேவண் ெமன்  நாங்கள்  உடேன சைபக்  ேவண் ெகாள்   ப்ேபாம். இன்  இங் ள்ள ஒ  
தகப்பனின்  இ தயம் அவ்வா  ேவதைனயைடந் ள்ள  ஆண்டவேர, அந்த மகத்தான பரி த்த 
ஆ யானவர் தாேம அந்த தகப்பனின்  இ தயத் க் ள்  வந் , எல்லா சந்ேதகங்கைள ம், 
ேவதைனகைள ம் அகற் வாராக. நீேர ேதவன் என் ம், உம் ைடய  வ் ய கட்டைளைய 
சைப ம் அதன் மக்க ம் நிைறேவற் ம்ேபா , எந்த  யா  ம் உம  ச கத் க்   ன்பாக 
நிற்க   யா  என் ம் அவர ்அ ந்  ெகாள்வாராக.

ெசன்ற ஞா   ெதாடங்  இந்த வாரம்   வ ம் நான் ெஜ த்  வந்த ேபா , இந்த 
வ  ைறைய நான் ஆேலா த்  வந்ேதன். உலகத் ன்  கண்களினால் ேநாக் ேவாமானால் , 
எங்களிடம் எவ் த பலத்த ஆ த ம்  ைடயா . ஆனால் '  வாசம்' என் ம்  ரல்களில்  இந்த 
கவண் ,   ந்த சக்  வாய்ந்ததா    ற . ஓ, ஆண்டவேர, எங்கள்  ெஜபங்கள் , அந்த 
 ழந்ைத ன்  ேமல் ெதாங் க் ெகாண்  க் ம் அந்த இ ைள தாக்  அைத  தற க்கச ்
ெசய்வதாக. அந்த ெபண்   ழந்ைத ன்  ப க்ைக ன்  ேம ள்ள அந்த இ ள்  அகன்  ெசல்வதாக. 
ேதவ ைடய  ரசன்னத் ன்  மகத்தான ஒளி அதன்ேமல்  ரகா ப்பதாக அந்த  ழந்ைத 
 கமைடந்  ம த் வமைனைய  ட்  ெவளிேயறட் ம்.
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ேதவேன, ந க்கப்பால் எங்க க்  அ ைமயானவர்கள் காத் க் ெகாண்  க் ன்றனர ்என்  
அ ேவாம். அ   க ம் ம ைம ள்ள . ஆனால் எங்கள்      ழந்ைதகைள நாங்கள்  
ேந க் ேறாம். ஆண்டவேர, உம  ம ைமக்ெகன்  அந்த  ழந்ைத ன்   வைன  ட் க் 
ெகா க் மா  ேவண்  ேறாம். நாங்கள்  சைபயாக மரணத்ைதக் க ந்  ெகாண் , அங்ேகேய 
நில்,  “அந்த  ழந்ைதைய நீ எ த் க்ெகாள்ள   யா . ஏெனனில் ேதவ ைடய ராஜ்யத் ன் 
நி த்தம் அந்த  ழந்ைத ன்   வைன நாங்கள்  உரிைம ேகா  றாம்'' என் ேறாம். ஆண்டவேர, 
நாங்கள்  அ ப் ம்  ைச ல் இைவ ெசல்ல அ ள்   ரி ம். இரட்சகரா ய இேய    ஸ்  ன்  
நாமத் ல் ேகட் க் ெகாள் ேறாம். ஆெமன் .

நாம்   வா க் ேறாமா? நான்   ஸ்தவன்  அல்லாம  ந்தால் என்ன ெசய்  ப்ேபன்  என்  
எனக் த் ெதரியா . அப்ப யானால், நான் வாழ   ம்   க்கமாட்ேடன் . எனக் த் ெதரிந்த 
மட் ல்  மற்றவர்கைள இரட் ப் க் ள்  ெகாண்  வ வதற்  மதத் ரேமயன் , ேவெறதற் ம் வாழ 
ேவண் ய அவ யேம ல்ைல.
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இன் ர ,  ந் ன பாடத் ன்  சாராம்சத்ைத  ற   ம்  ேறன் .   மானால், அந்த    
அ காரத்ைத ம் இன்  வா க்க  யல்ேவன் . எனேவ ஞா   காைலயன் ... ஞா   காைல. 
இர  ஆராதைனகளில்... சைப எைத அ ந்  ெகாள்ள ேவண் ெமன்    ம்  ேறேனா, அதன் 
அைமப்ைபக்   த்  ேபா க்கலாெமன்  எண்  ேறன் . ஓ, உங்கள்  ஸ்தானத்ைத நீங்கள்  
அ ந்  ெகாள்வெதன்ப   க ம் ம ைம ள்ள ெசயலா ம்.

நீங்கள்  என்ன ெசய்  ெகாண்  க்  ர்கள்  என்பைத சரிவர அ யாமல் ேபானால், யா ேம 
எைத ம் ெசய்ய   யா .

உங்க க்  அ ைவ   ச்ைக ெசய்யப்பட ேவண் ெமன்  ைவத் க் ெகாள்ேவாம் . ஒ  
வா ப ம த் வர,் அ ைவ   ச்ைச அ பவேம இராமல், அப்ெபா   தான் ம த் வக் 
கல் ரி ல் ப த்  ெவளிவந்  க் றார ் என்  ைவத் க் ெகாள்ேவாம். ஆ  ம் காண்பதற்  
அவர ் அழ ள்ளவர்; தைலைய நன்றாக வாரிக்ெகாண் , நன்றாக உ த் , நல் 
நடத்ைத ள்ளவரா  க் றார். அவர ் உங்களிடம்,  “அ ைவ   ச்ைசக்ெகன கத் ைய 
 ர்ைமயாக்  ட்ேடன் ,     நாசன ம் ெசய்  ட்ேடன் ” என்    வாரானால், அவைரக் 
  த்  உங்க க்  ஒ   ேனாத உணர்ச்  உண்டாகக்   ம்.
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எனக்  அ ைவ   ச்ைச ெசய்ய, அப்ெபா   தான் ம த் வக் கல் ரி   ந்  ெவளிவந்த 
ம த் வைரக் காட்  ம், ேபா ய அ பவ ள்ள ம த் வர ்ஒ வைரேய நான்  ேதர்ந்ெத ப்ேபன் . 
எனக் த் ெதரிந்தவைர ல்,  றந்த அ பவம் வாய்ந்தவர் பரி த்த ஆ யானவேர. அவைர நாம் 
இன் ர  அைழப்ேபாம். அவேர மகத்தான ைவத் ய ம். மகத்தான ேபாதக மா  க் றார்.

என் இன் ர  ெசய் க்   ன் ைரயாக ஞா றன்  அளித்த ெசய்  ன்  ெதாடர்ச் யாக... 
அவர்கள் ேதவ ைடய வார்த்ைதையக் ெகாண்  ந்த சா ேவைலப்  றக்கணித் .   ன்  
 மாரனா ய ச ைலத் ெதரிந்  ெகாண்டனர.் பரி த்த ஆ க்  சா ேவல் 
அைடயாளமா  ந்தான் . ஏெனனில் அவன் ஆ யானவர் ஏ னைதேய ேப னான். அவைன 
அவர்கள்   றக்கணித்தனர.்  சா ேவல்  இைத  அவர்கள்  கவனத் க்  ெகாண்  வந் ,  “நான்
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கர்த்த ைடய நாமத் ல் உைரத்த  ஒன்ைற ம் கர்த்தர் நிைறேவற்றாமல் இ ந்த ல்ைல. 
உங்க க்   ன்பாக நான் தவறாக நடந்த  ல்ைல. நான் பாவம் ெசய்ேதன்  என்  யா ம் 
என்ைனக்  ற்றப்ப த்த   யா '' என்றான்.

“என்னில் பாவம் உண்ெடன்  உங்களில் யார ்ெசால்லக்  ம்?'' என்  இேய  ேகட்ட  ேபால். 
பா ங்கள்?

சா ேவல் ேம ம், ''நான் உங்களிடம் பணம் ேகட்ட ல்ைல உங்களிட  ந்  நான் எைத ம் 
எ த் க் ெகாள்ள ல்ைல. நான்   ன அைனத் ம் உங்கள்  நன்ைமக்காகேவ   ேனன். அைவ 
ேதவ ைடய வா   ந்   றப்பட்ட ெசாற்களாம்“ என்றான் .

ஜனங்கள்  எல்ேலா ம், ''அ  உண்ைம என்  சாட் யாக அ  த்  ட் , ஆ  ம் எங்க க்  
ஒ  ராஜா அவ யம். நாங்கள்  உல  ள்ள மற்றவர்கைளப் ேபால் இ க்க   ம்  ேறாம்'' 
என்றனர்.

எேப யர ் நி பம் தான்   ய ஏற்பாட் ன்  ேயா வா ன்   த்தகம். அ  ப ர்ந்  ெகா த் , 
''ெஜயங்ெகாண்டவர்கைள ஒ ங் க் ள்  ெகாண்  வ  ற . நாம்  ன்றாம் வசனத்ைத ப க் ம் 
 ன்பாக. ஒ   ல நி டங்கள்  இைத  ன் ைரயாக  ற   ம்  ேறன் . ெசன்ற ஞா றன்  
நாம் பார்த்ேதாம்... பைழய ஏற்பாட் ல் ேதவன். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்  இைளப்பாற ஒ  ேதசத்ைத 
அவர்க க்  ெகா ப்பதாக வாக்களித்  ந்தார். ஏெனனில் அவர்கள் ெசாந்த ல்லாத ேதசத் ல் 
அவர்கள்     ந்தனர.் அவர ்ஆ ரகா டம். அவன் சந்த யார ்நா   ஆண்  காலம் அந்நிய 
ேதசத் ல்  சஞ்சரிப்பார்கள்  என் ம். அங்ேக அவர்கள்  ன்பத்ைத அ ப ப்பார்கள் என் ம், 
ஆனால் அவர் அவர்கைள பலத்த கரத் னால்  ட் , பா ம் ேத ம் ஓ ம் ேதசத் ற்  ெகாண்  
ெசல்வார ்என் ம் வாக்களித்  ந்தார்.
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அந்த வாக் த்தத்தம் நிைறேவ ம் காலம் ெந ங் ன ேபா . அவர்கைள வாக் த்தத்தம் 
பண்ணப்பட்ட ேதசத் ற்  ெகாண்  ெசல்ல ஒ வைன எ ப் னார். அ  யாெரன்  வ ப்  ள்ள 
எத்தைன ேப க் த் ெதரி ம்? ேமாேச கவனி ங்கள் , வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ேதசத் ற்  
நம்ைம ெகாண்  ெசல்வதற்ெகன அளிக்கப்பட்ட   ஸ்  க்  அவன்  ரண 
 ன்னைடயாளமாகத்  கழ்ந்தான் . நமக்  ஒ  வாக் த்தத்தம் உண்  அ  ஆ க் ரிய 
இைளப்பா தல் அவர்க க்ேகா சரீரப் ரகாரமான இைளப்பா தல் வாக்களிக்கப்பட்ட . எனேவ 
அவர்கள் ஒ  ேதசத்ைத ேநாக்   ரயாணம் ெசய்  ெகாண்  ந்தனர.் அந்த ேதசத்ைத அவர்கள் 
அைடந்த டன் , ' 'இ  எங்க ைடய ேதசம். நாங்கள்  இனி சஞ்சாரிகளல்ல. நாங்கள்  ஒரிடத் ல்  
தங்  ட்ேடாம். எங்கள்   ராட்ைச ேதாட்டத்ைத நாட் ேவாம். எங்கள்   ராட்ைச ேதாட்டத் ன்  
பலைனப்   ப்ேபாம். நாங்கள்  கடந்  ெசல் ம்ேபா , இைத எங்கள்   ள்ைளக க்  
 ட் ெசல்ேவாம்'' என்  அவர்களால்   ற   ந்த .
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ஓ, நாம் எவ்வா  அந்த ேதசத்ைதக்   த்  ஆராய்ந்   தந்தரித்த ன்  
சட்ட ட்டங்கைளெயல்லாம்   த்   யானிக்கலாம்  -  நேகா ,  த், ேபாவாஸ்  ேபான்றவர்கைளக் 
  த் ப் பார்க்கலாம்!எவ்வா  இஸ்ரேவ ல் ஒ  சேகாதரன்  இழந்  ேபான யாெதான் ம் அவன் 
உற ன்   ைறயானால்   ட்கப்பட ேவண் ம்! ஓ! எவ்வள  அழகா ள்ள . அைத நாம்  யானிக்கத் 
ெதாடங் னால், அேநக வாரங்கள்    க் ம். நா ம் இந்த அ காரத்ைத  ட்  ேவெறான் க்  
ெசல்ல  யா . ேவதாகமம்   வைத ம் நாம் இந்த ஒ  அ காரத் டன்  இைணக்க    ம். ஓ, 
அைத ஆராய்ந்  ப க்க எனக்    ந்த ஆவல். நாங்கள்  அைத ஒன்றைர ஆண் களாக ப த்  
ேவதாகமத்  ள்ள ஒ   த்தகத்ைத ம்   ட்  டாமல் அ ேல நிைலத்த ண் .
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 தந் ரம் (inheritance) என்ப    ந்த ெபரிய காரியம். அந்த ேதசத் ன் ,  தந் ரத்ைத 
ெந ங் ன உற ன்   ைறயானவன் த ர ேவ யா ம்  ட்க   யா . தாய்மார்கேள அன்ெறா  
இர  'அைடயாளம்' (token) என்பைதக்   த்  நான்  ேப னைத உங்கள்  ஞாபகத் க்  ெகாண்  
வர   ம்  ேறன் . உங்களில் எத்தைன ேபர,் இழந்த நிைல  ள்ள உங்கள்  அ ைமயான 
 ள்ைளக க்காக ெஜபம் ெசய் ர்கள் ம ப  மாக, 'உங்கள்   தந்தரம்' பா ங்கள்?

9

ப ல் அந்த ேராம ேசவகனிடம், ''கர்த்தரா  இேய    ஸ் ைவ   வா , அப்ெபா   நீ ம் 
 ட்டா ம் இரட் க்கப்ப  ர்கள் “ என்றான் (அப் 16:31). நீங்கள்  இரட் க்கப்பட உங்க க்  
ேபா ய   வாசம் இ க் மானால், உங்கள்  மகேனா மகேளா எவ்வளவாக வ தவ  ெசன்  ந்த 
ேபா  ம், அவர்கள் எப்ப யா  ம் இரட் ப்பைடவார்கள்  என் ம் ேபா ய   வாசத்ைதப் 
ெபற்  ங்கள் ; ேதவன் எப்ப யா  ம் அவர்கைள இரட் ப்பார.் ேதவன் அைத 
வாக்களித் ள்ளார்... அந்த  தந்தரத்ைத. அவர்க ம்  அவர்க ைடய சந்தான ம் 
அங்  ப்பார்கள். என் பரி த்த பர்வதெமங் ம் அைவகள்   ங்  ெசய்வ  ல்ைல, 
ேக ண்டாக் வ  ல்ைலெயன்  கர்த்தர் ெசால்  றார'்' என்  ஏசாயா ெசால்  றான் .  (ஏசா 
65: 23, 25).

ஓ, என் இ தயத் ல் ெகா ந்  ட்  எரிந்  ெகாண்  க் ம் ஒன்ைறக்   த்  இன் ர  
ேபசலாெமன்  நிைனக் ேறன் . அதற்  நாம் வ ேவாம்.

நாம்  ன் ெசன்  ேநாக் ேவாம்.

மகத்தான  அற் தங்கைளச்  ெசய்த  ேமாேசைய  கவனித் ர்களா?  அவன்  இஸ்ரேவலைர10
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வனாந்தரத் ல் வ நடத் , வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ேதசம் வைரக் ம் அவர்கைளக் ெகாண்  
வந்தான். ஆனால் அவர்க ைடய  தந்தரத்ைத அவன் அவர்க க்  அளிக்க ல்ைல; அந்த ேதசம் 
வைரக் ம் அவர்கைள அவன் வ  நடத் னான் . ஆனால் ேயா வா தான் அவர்க க்  ேதசத்ைதப் 
பங் ட் க் ெகா த்தான் . அ  சரியா? அேத ேபான் ,   ஸ்  ம் சைபைய, அவர்கள்   தந் ரம் 
ெபற ேவண் ய இடம் வைரக் ம் ெகாண்  வந்தார். ேயார்தாைனக் கடக்க ேவண் ய  மாத் ரேம 
உண்டா  ந்த . ஆனால் பரி த்த ஆ யானவர் தான் சைபைய ஒ ங் ப த் னார.் இன்ைறய 
ேயா வா சைபைய அதன் ஒ ங் ப த் னார.் இன்ைறய ேயா வா சைபைய அதன் ஒ ங் க்  
ெகாண்  வந் , ஒவ்ெவா வ க் ம் வரங்கைள ம் அவரவர் ஸ்தானங்கைள ம் அளிக் றார.் 
அந்த பரி த்த ஆ யானவர்,   ஸ்  இரட் ப் க்  உள்ளான மனிதனின்  லம் ேப ம் 
ேதவ ைடய சத்தமாக இ க் றார.்

உங்க க்  அ வைரக் ம்  ரி ன்றதா? நாம் இப்ெபா   எேப யர ் நி பத் ல் 
   ள்ளைவகைளப் பார்த் க் ெகாண்  க் ேறாம். அவர ்இப்ெபா   சைபைய, அ  இ க்க 
ேவண் ய ஸ்தானத் ல்  ெபா த் க் ெகாண்  க் றார.் ேயா வா இஸ்ரேவலைர உலகப் 
 ரகாரமான ேதசத் ல் ைவத்தான். இப்ெபா ேதா பரி த்த ஆ யானவர் சைபைய அ  
 தந்தரமாகப் ெபற்  க் ம் அந்த ஆ க் ரிய ேதசத் ல்  ைவத் க் ெகாண்  க் றார.்

ப ல் இந்த நி பத்ைத எேப ய க்  எ   றான். இந்த இரக யம் அைனத் ம் ப  க்  
ேவதாகமக் கல் ரி ேலா அல்ல  ேவத பண் தர ்  லமாகேவா ெவளிப்பட ல்ைலெயன் ம் 
பரி த்த ஆ யானவரின்   லமாக ேதவன் இைத அவ க்  ெவளிப்ப த் னார் என் ம் இன் ம் 
    ேநரத் ல் நாம் காணலாம். உலகத் ேதாற்றத் க்   ன்பாக மைறக்கப்பட்  ந்த 
ேதவரக யம் பரி த்த ஆ யானவரின்  லம் அவ க்  ெவளிப்பட்ட  என்  அவேன    றான் . 
பரி த்த ஆ யானவர் ஜனங்களின்  மத்  ல் இ ந்  ெகாண் , ஒவ்ெவா வைர ம் 
ஒ ங் ப த் , சைபைய அதன் ஸ்தானத் ல்  ெபா த்  ெகாண்  வந்தார்.
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 தலாவதாக ப ல்  ஜனங்க க்  ெசால்லத ்ெதாடங் வ  என்னெவனில்...12

இ  சைபக்  மாத் ரேம என்ப  ஞாபக  க்கட் ம். ெவளி  ள்ளவர்க க்கல்ல, 
ெவளிப் றத்  ள்ளவ க் , இ    ராகேவ இ ந்  அவன் அைத  ரிந்  ெகாள்ளாமல் ேபாய் 
   றான். ஆனால் சைபக்ேகா இ  கற்பாைற  ள்ள ேதனாக ம், ெசால்    யாத 
சந்ேதாஷமாக ம், ஆ ர்வாதமான நம் க்ைகயாக ம் , ஆத் மா க்  நங் ரமாக ம் உள்ள . 
இ  காலங்கள் ேதா ம் உள்ள கற்பாைறயாக ம், நன்ைமயானைவ அைனத் ம் ஒ ங்ேக 
ேசர்ந்ததாக ம் உள்ள . வான ம்    ம் ஒ ந்  ேபா ம், ஆனால் ேதவ ைடய வார்த்ைதேயா 
ஒ ேபா ம் ஒ ந்  ேபாவ ல்ைல.

ஆனால் கானா க்  ெவளிப் றத்  ள்ள மனிதன் இைத   த்  ஒன் ேம அ யான் . அவன் 
இன் ம் அைலந்  ெகாண்  க் றான் . அவன் நல்லவன்  அல்ல என்  நான்  ெசால்ல வர ல்ைல. 
நான் அப்ப   ற ல்ைல எ ப்   ந்தவர்  ட நல்லவர் அல்ல என்  நான்  ற  ற்படமாட்ேடன் . 
ஆனால் அவன் ெபற  க் ம்  தந்தரத் க்  அவன் வ ம் வைரக் ம் ...
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சைபக்  அளிக்கப்பட் ள்ள வாக் த்தத்தம் உலகப் ரகாரமான ஒ  ேதசமல்ல, ஆ க் ரிய 
ேதசம். ஏெனனில் நாம் ராஜரீகமான ஆசாரியக்  ட்டமாக ம், பரி த்த ஜா யா ம் (1ேப : 2:9), 
 ேனாதமான ஜனங்களாக ம் , ெவளிேய அைழக்கப்பட்  ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்  ஒ  
 ரத் ேயகமான காரியத் ற்காக ஒ க்கப்பட்ட ஜனங்களாக ம் இ க் ேறாம். அப்ெபா   
ெவளிப் ற உலகம்   வ ேம மரித்  ட்டதாக நமக்  காணப்ப  ற . நாம் ேதவ ைடய 
 மார ம்  மாரத் க மாய்  ேதவ ைடய ஆ  னாேல நடத்தப்ப  ேறாம், மனிதனாேல அல்ல.

எல்லாேம அன் ல்   வைட ன்ற . அேநக  ைற இைதக்   த்  உங்க க் ப் 
ேபா க்கப்பட் ள்ள .  றந்த ேவத பண் தர்கள்  அன்ைபக்   த்  என்ைனக் காட்  ம் 
அ கமாக ேபா த்  வந் ள்ளனர். ஆனால் உங்களிடம் இைத  ற   ம்  ேறன் . ஒ  மனிதன் 
  ஸ்  க் ள்  இ ந் , பரி த்த ஆ ையப் ெபற்  ப்பானானால் , தவ ைழத்த ஒ வைன அவன் 
ெபா த் க் ெகாண் , அவனிடம் நீ ய ெபா ைம ட ம் , அன் ட ம், ெபா ைம ட ம் நடந்  
ெகாள்வான்  அப்ப பட்டவன்  இனிைமயாக ம், எளிைமயாக ம்,   வாச ள்ளவனாக ம், 
பரி த்த ஆ  ல் நிைறந்தவனாக ம் இ ந்  எ ர்மைறயாக  ந் க்காமல், எல்லாவற்ைற ம் 
உ  யாக   வா ப்பான் . அவன்  த் யாச ள்ள ஒ வனாக இ ப்பான் .
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“ஓ, நாங்கள்  ஒ  காலத் ல்  அைத ெபற்  ந்ேதாம். ெமேதா ஸ் களா ய நாங்கள்  
 ச்ச ட்ட ேபா  அைத ெபற் க் ெகாண்ேடாம். நாங்கள்   ச்ச ட்டேபா  ேதசத்ைத 
அைடந்  ட்ேடாம்'' என்    ம் மனிதைனப் ேபால் அல்ல அவன். அப்ப  ெசய்வ  நல்ல  தான். 
எனக் ம் அ ல் நம் க்ைக ண் .

ெபந்ேதேகாஸ்ேத னர் அந்நிய பாைஷேப , ''அந்நிய பாைஷ ேப னவர் அைனவ ம்  அைதப் 
ெபற் க் ெகாண்டனர ் என்றனர். ஆனால் அந்நிய பாைஷ ேப ம் அேநகர ் அைத இன்ன ம் 
ெபற் க் ெகாள்ள ல்ைல. பார்த் ர்களா? அவர்கள் இப்ெபா  ...

இப்ெபா   நாம் உலகத்ேதாற்றத் க்   ன்  ந்ேத மைற ெபா ளா  ந்  வந் , 
இக்கைட  நாட்களில்  ேதவ ைடய  த் ர க்  ெவளிப்ப ம் அந்த மகத்தான பரம ரக யத் ற்  
வந்  க் ேறாம்.  ேதவ ைடய   த் ரர்  ெவளிப்ப வார்கள்  என்ப  உண்ைம  என்  நீங்கள்

15



4 த் ர  காரம் - பாகம்  - 2

நம்   ர்களா? நாம் ேவெறதாவ  ஒன்ைற  ந் ப்பதற்   ன் , ஒ  நி டம் ேராமர்:  8 -ம் 
அ காரத் ற்  ேவதாகமத்ைத   ப் ேவாம். அ   ந்  ஒன்ைற நான் உங்க க் ப் ப த் க் 
காண் க்க   ம்  ேறன் . நான் இப்ெபா   ேப க் ெகாண்  ப்ப டன்  அ  இைண ன்றதா 
என்  பார்ப்ேபாம். இப்ெபா   நாம் ேராமர்: 3-ம் அ காரம் 19-ம் வசனம் ப க்கப் ேபா ேறாம்; 
ேராமர்: 8-ம் அ காரம்.

ேம ம் ேதவ ைடய  த் ரர ் ெவளிப்ப வதற் ச்   ஷ் யான    ந்  
ஆவேலாேட காத் க் ெகாண்  க் ற .

  ஷ்    வ ம் ேதவ ைடய  த் ரர ் ெவளிப்ப வதற்    ந்த ஆவ டன்  காத் க் 
ெகாண்  க் ற . பா ங்கள், ெவளிப்ப வதற்காக ெவளிப்ப தல் என்றால் என்ன? 
அ யப்ப தல்.
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   உலக ம். அங் ள்ள  ஸ் ம்க ம்  ட அைத எ ர ்ேநாக்   க் ன்றனர்.  ற்  ம், 
எல்லா டங்களி ம் ' 'அவர்கள் எங்ேக?'' என்  எல்ேலா ம் ஆவ டன்  காத் க்  
ெகாண்  க் ன்றனர.் நம  மத்  ல் பலத்த காற்  உண்டான . நம் ைடேய 
இ  ழக்கங்க ம்  ன்னல்க ம் ேதான் ன. நம் ைடேய எண்ெண ம் இரத்த ம் ேதான் ன... 
எல்லா த காரியங்க ம் சம்ப த்தன. ஆனால் நாேமா அந்த  ர்க்கதரி ையக் கவர்ந்த அந்த 
அமர்ந்த ெமல் ய சத்தத்ைதக் ேகட்கத ்தவ ேனாம். அந்த சத்தம்  ர்க்கதரி  தன் சால்ைவையப் 
ேபார்த் க் ெகாண் , ெவளிேய வந் , “இேதா இ க் ேறன்  ஆண்டவேர” என்   றத்  ண் ய . 
பா ங்கள்?

சர்வ   ஷ்  ம் த த்  ேதவ ைடய  த் ரர ் ெவளிப்ப வதற்காக காத் க் 
ெகாண்  க் ற . சைபைய  தலாவதாக அதற் ரிய இடத் ல்  ப ல் ெபா த்  ன்றான் . 
நமக்  ஒ  ஆதாரமாக இ க்க அைத  ண் ம் ப ப்ேபாம்.
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ேதவ ைடய  த்தத் னாேல இேய    ஸ்   ைடய அப்ேபாஸ்தலனா ய ப ல் 
எேப  ேல   ஸ்  இேய  க் ள்    வா களா  க் ற பரி த்தவான்க க்  (அதாவ  
பரி த்தமாக்கப்பட்டவர்க க் ) எ  றதாவ .

வ ப்  இைத மறக்காம  க்க ம ப  ம்    ேறன் . நாம் எவ் தம்    ஸ்  க் ள்  வர 
   ம்? ஒ  சைபைய ேசர்ந்  ெகாள்வதன்   லமா? அல்ல  ஒ  உத் ேயாகத்ைத வ ப்பதன்  
 லமா? அல்ல  தண்ணீரில்   ழ் வதன்   லமா? நாம் எப்ப    ஸ்  க் ள்ளாவ ? 
Iெகாரிந் யர:்  12 -ம் அ காரம் “ஒேர ஆ  னாேல,  (அதாவ  பரி த்த ஆ  னாேல) நாம் 
எல்லா ம் வாக் த்தத்தம்  பண்ணப்பட்ட ேதசத் ற் ள்ளாக ஞானஸ்நானம் 
பண்ணப்பட்  க் ேறாம்.''

வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட அந்த ேதசத் ல்  உள்ள எல்லாேம நமக் ச் ெசாந்தமான . 
சேகாதரன் கா ன்ஸ் , அைத கவனித் ர்களா? பா ங்கள், வாக் த்தத்தம்  பண்ணப்பட்ட 
ேதசத்  ள்ள அைனத் ேம. இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்  ேயார்தாைனக் கடந்  வாக் த்தத்தம் 
பண்ணப்பட்ட ேதசத் ற் ள்  வந்தேபா  அவர்கள் எல்லாவற்ைற ேம  த்தம் ெசய்  
ேமற்ெகாண்டனர்.

18

இைத ஞாபகத் ல் ைவத் க் ெகாள் ங்கள் . வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட இந்த ேதசத் ல்  
நீங்கள்   யா  னின் ம், ெதால்ைலகளினின் ம்  ல  ட் ர்கள்  என்  அர்த்தமல்ல. ஆனால் 
இ  மாத் ரம்  றப்பட் ள்ள  (ஓ, இ  உங்களில் ஆழமாக ப யட் ம்). அ  உங்க ைடய  
என்     ன்ற . எனேவ எ ந்  அைத ெபற் க் ெகாள் ங்கள் . பா ங்கள்?

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்  ஒ  மனிதைனயா  ம் இழந்தார்கெளன்றால், பாவம் பாைளயத் ல் 
 ரேவ த்த ேபா  மாத் ரேம என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள் . நா ம் ேதால் ைடயக்   ய 
ஒேர வ , நம  பாைளயத் ல் பாவம்  ரேவ க் ம் ேபா  மாத் ரேம அப்ெபா   எங்ேகா தவ  
ேநர்ந் ள்ள  என்  அர்த்தம். ஆகான் அந்த ெபான் பாளத்ைத ம், அந்த பா ேலானிய 
சால்ைவைய ம்     ைவத் க் ெகாண்ட ேபா , பாவம் பாைளயத் ல் காணப்பட்ட . எனேவ 
 த்தத் ல் ேதால்  ஏற்பட்ட .
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கைர  ைறயற்ற இந்த சைபைய, ேதவ ைடய வாக் த்தத்தத் ல் பரி ரணமாய் நிைலநின்  
பரி த்த ஆ  ல் நடந்  ெகாண்  க் ம் மக்கள்  ெகாண்ட ஒ    ைவ, இன் ர  எனக் த் 
தா ங்கள். அப்ெபா   நான்  எத்தைகய  யா ைய ம், அ  எப்ப ப்பட்ட ேஜா  ஸாக 
இ ந்தா ம் சரி (ேஜா  ஸ்   ர்க்கதரி  ன்  காலத் ல் உலக  கழ்ெபற்ற  த் ச் சண்ைட  ரன் 
-  த ழாக் ேயன்), அ  எத்தைகய அ  வா களா  ப்  ம், எவ்வள  பயங்கர 
 யா  ைடயவர்களா  ந்தா ம், அவர்கைள இங்  ெகாண்  வ ம்ப  சவால்  ேவன் . 
அவர்கள்  ரண  கம் ெபற்    ம்  ெசல்வார்கள் . ஆம், ஐயா. ேதவன் அத்தைகய வாக் த்தத்தம் 
ெசய் ள்ளார.் அ  வாசம் என் ம் பாவம் மாத் ரேம அைத த த்  நி த்த    ம். இந்த   ய 
பாவம் என்னெவன்பைதக்   த்      ேநரத் ல் நாம் பார்க்கப் ேபா ேறாம்.

...  ஸ்  இேய  க் ள்    வா களா  க் ற பரி த்தவான்க க்  எ   றதாவ :

நம் ைடய  தாவா ய ேதவனா ம் , கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  னா ம், உங்க க் க் 
  ைப ம் சமாதான ம் உண்டாவதாக.



5 த் ர  காரம் - பாகம்  - 2

நம் ைடய கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்   தாவா ய ேதவ க்  ஸ்ேதாத் ரம் . அவர ்
  ஸ்  க் ள்  உன்னதங்களிேல ஆ க் ரிய சகல ஆ ர்வாதத் னா ம் நம்ைம 
ஆ ர்வ த்  க் றார்.

நாம்   ஸ்  இேய  க் ள்  இ க் ம் ேபா , நமக்  ஆ க் ரிய ஆ ர்வாதம் 
 ைடக் ன்ற . ஆனால்   ஸ்  இேய  க் ப்  றம்ேப நமக்  உணர்ச் கள் (sensations) 
மாத் ரேம ேதான்  ன்றன.   ஸ்  க் ள்  நமக்  உ  யான ஆ ர்வாதங்கள்   ைடக் ன்றன. 
பாவைன   வாசம், ஒன்  ல்லாத ஏேதா ஒன்ைற பாவைன ெசய்வ  ேபான்றதல்ல அ . 
வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ேதசத் ல்  இ ப்பதாக   க் ெகாண் , உண்ைம ல் நீ அங் ராமல் 
ேபானால், உன்  பாவம் உன்ைனக் கண்    க் ம்,  தலாவதாக, நீ அங்  த மா பவனாகக் 
காணப்ப வாய். நீ ேப க் ெகாண்  க் ம்  ஷயம் உன்னிட ல்ைல என்பைத கண்  
ெகாள்வாய், ஆனால் நீ   ஸ்  க் ள்  இ ந்தால் அவர ்உனக்  பரேலாக சமாதானம், பரேலாக 
ஆ ர்வாதம், பரேலாக ஆ  இவ்வைனத் ம் வாக் த்தத்தம்  ெசய் ள்ளார.் எல்லாேம உனக்  
ெசாந்தமா    ன்ற . அப்ெபா   நீ வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ேதசத் ல்  இ ந்  
ெகாண் , எல்லாவற்ைற ம் உனக் ச் ெசாந்தமாக் க்  ெகாள் றாய் . ஆெமன் . எவ்வள  
அழகா ள்ள ! ஓ, நாம் ெதாடர்ந்  ப ப்ேபாம்.
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இங்  தான் சைப பயங்கரமாக இட  ற .

தமக்   ன்பாக நாம் அன் ல் பரி த்த ள்ளவர்க ம்

 ற்ற ல்லாதவர்க மா  ப்பதற்  அவர ்உலகத் ேதாற்றத் க்   ன்ேன

(யா க் ள்?)   ஸ்  க் ள்  நம்ைமத் ெதரிந்  ெகாண்டப ேய

ஆ யாகமத்  ம், ெவளிப்ப த்தல் 1 7 - ம் அவர ் உலகத ் ேதாற்றத் க்   ன்ேப நம்ைம 
  ஸ்  க் ள்  ெதரிந்  ெகாண்டதாக நாம் பார்க் ேறாம் .
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... ன்   த்  க் றார.்

' ன்   த்தல்' என்ப ல் சற்  நி த்த   ம்  ேறன் ,

' ன்   த்தல்' என்ப , நான் சேகா. ெந ைலத் ெதரிந்  ெகாள் ேறன் , சேகா.  லைரத் 
ெதரிந்  ெகாள்ளமாட்ேடன்  என் ம் அர்த்தம் ெகாண்டதல்ல. அ  அப்ப யல்ல. யார ் சரியாக 
இ ப்பாெரன் ம், யார ் தவறாக இ ப்பாெரன் ம் ேதவ ைடய  ன்ன   அ ந்  ெகாள் ற  
எனேவ ேதவன் தம   ன்ன  ன்ப  யார ் என்ன ெசய்வார்கள் என்பைத அ ந்தவராய், 
அவ ைடய  ன்ன  னால்  ன்  த் , தம் டத் ல்  அன்     றவர்க க்  சகல ம் 
நன்ைமக்  ஏ வாய் நடக் ம்ப  ெசய் , இனி வரப்ேபா ம் காலத் ல்   ஸ்  இேய  என் ம் 
ஒேர நபரில் அவர்கள் எல்ேலாைர ம் ஒன்  ேசர்க் றார்.

ஒ  உதாரணத்ைத இங்    வ  நலெமன்  க    ன்ேறன் . அன் ர  அைதக்   த்  
சற்  ேப ேனன் என்  நிைனக் ேறன் . ஆ : 1:6-ல் ேதவன் தம்ைம “ேதவனா ய கர்த்தர், என் ம் 
நாமத் ல் அைழத் க் ெகாண்ட ேபா , அ  ஏல், ஏேலா ம் என்பதா  ந்த . அதற்  தன்னில் 
தான் வாழ்பவர்' ' (Self-existing one) என்  ெபா ள். அவைரத் த ர ேவெறான் ம் அப்ெபா   
இ க்க ல்ைல. அப்ெபா   காற்ேறா, ெவளிச்சேமா, நட்சத் ரங்கேளா ேவெற  ம் 
இ க்க ல்ைல. ேதவன் மாத் ரேம தனித்  ந்தார் - ஏல், ஏலா, ஏேலா ம்.
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அவ க் ள்  தன்ைமகள் (attributes)    ெகாண்  ந்தன... இந்த மகத்தான ஏல், ஏலா, 
ஏேலா ம் என்பவ க் ள்  தன்ைமகள் இ ந்தன. தன்ைம என்றால் என்ன ெதரி மா?  பாவம். 
அைத தான் மகன் ெபற் க் ெகாள் றான் . அவ் தமாக அைத ெபற் க் ெகாண்ட அேநக 
 ள்ைளகளில் நா ம் ஒ வன் . அவ க் ள்   தா என் ம் தன்ைம    ெகாண்  ந்த . அவர ்
தனிைம ல் வாழ்ந்  ந்தார். அவர ்  தாவாவதற்  அப்ேபா  ஒன்  ல்ைல. அைதத் த ர 
அவ க் ள்  ேதவன் என் ம் தன்ைம ம்    ெகாண்  ந்த . ேதவன் என்பவர் 
வ பாட் ற் ரியவர். ஆனால் அவேரா தனிைம ல் வாழ்ந்  வந்தார் -  ஏல், ஏலா, ஏேலா ம். 
எனேவ அவைர வ ப வதற்  அப்ெபா   ஒன்  ல்ைல. அவ க் ள்  இரட்சகர ்என் ம் தன்ைம 
  ெகாண்  ந்த . ஆனால் அவர ் கமளிப்பவர் என் ம் தன்ைம   ெகாண்  ந்த . ஆனால் 
அவர ்  கமளிக்க யா ேம அப்ெபா    யா யா  க்க ல்ைல. உங்க க்  அந்த காட்  
 ளங்  ன்றதா? எனேவ அவ ைடய தன்ைமகள் இன் ள்ளைத ேதான்றச் ெசய்தன.
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 லர,் ''அைத ஏன் ேதவன் ெதாடக்கத் ேலேய நி த்  டக்  டா ?'' என்  ேகட் ன்றனர.்24

ேஜா  ஸ்  ஒ   ைற, ''அவர ்க ர இ தய ள்ளவர்“ என் , அவைனக் க ந்  ெகாண்ட ஜாக் 
ேகா (Jack Coe) டம்   னானாம். அவன்,  ' 'ேதவன் என்  ஒ வர ்  ைடயேவ  ைடயா . 
அப்ப   ந்தால்  அவர.்..'' என்     எல்லா வைசச் ெசாற்கைள ம் அவ க்   ேராதமாக 
உைரத்தான். ஒ க்கால் அவ க்  இங்  நிைறய ஞானம் இ ந்  க்கலாம். ஆனால்  ேழ 
இ தயத் ல் அவ க்  ஒன்  ல்ைல.

அங்  தான்  காரியம் அைடந் ள்ள . பா ங்கள்? அவர ்அைத மைறத்  ந்ததாக ேதவ ைடய 
வார்த்ைத இங்     ன்ற . இந்த இரக யங்கள்  உலக  ேதாற்றம்   தல்  மைறெபா ளா  ந் 
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வந் , ேதவ ைடய  த் ரர்கள்  ெவளிப்ப வதற்காக காத்  ந் , இப்ெபா   சைபக்  
அ  க்கப்ப  ன்ற . ஓ, என்ேன! உங்க க் ப ் ரி ன்றதா?

என் கைதைய சற்  நி த்  ட் ; இல்ைலேயன் ... என் ைடய அ த்த க த் க் ச் 
ெசல் ேறன் . ேமாேச ன்  காலம்  தற்ெகாண் ,  ர்க்கதரி களின்  காலம்  ரா ம், இந்த 
காரியங்கள்  கைட  நாட்களில்  அ  க்கப்ப வதற்காக அவர்கள் காத் க் ெகாண்  ந்தனர ்
என்  ேவதம்    ன்ற  என்பைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள் . அ  உண்ைம. அ  ேதவ ைடய 
 த் ரர்க க்  ெவளிப்பட ேவண் யதா ள்ள . ஏன்? நான்   ன  தமாக,  ர ்
 னிக்ேகா ரத்ைதப் ேபான்  அ  ல், அ  ல் கட் க் ெகாண்  வ தல்.
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நான் அ க்க    வ  ேபால், ேதவன்  ன்  ேவதாகமங்கைள இயற் னார.்  தல் 
ேவதாகமத்ைத அவர ் வானத் ல்  ைவத்தார் -  இரா கள் . நீங்கள்  எப்ெபா தாவ  இரா கைள 
பார்த்த ண்டா? இரா களின்   தலாவ  உ வம் எ ? கன்னிரா . இரா களின்  கைட  உ வம் 
எ ?  ம்மரா . அவர ் தன் ைறயாக கன்னி னிடத் ல்  வந்தார். இரண்டாம்  ைற அவர ் தா 
ேகாத் ரத்   ங்கமாக வ வார.் பா ங்கள்?
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அ த்த ேவதாகமத்ைத அவர ் ஏேனாக் ன்  காலத் ன்   ர ்  னிக் ேகா ரத் ல் ைவத்தார். 
அவர்கள் அைத அளந்  பார்க் ன்றனர். எனக்  அ   ரிய ல்ைல. அவர்கள்  அத ள்  ெசன் , 
 ழங்கா ல் அ க ேநரம் நின் ,  த்தங்களின்  இைடேய ள்ள  ரத்ைத அளக்க    ன்ற . 
இப்ெபா   அவர்கள் அளந் , எங்  வந்  க் ன்றனர ்ெதரி மா? இராஜா ன்  அைறக் . இந்த 
 ர் னிக் ேகா ரம் ேமேல ெசல்லச் ெசல்ல

...நம் ைடேய ள்ளைவகைளக் ெகாண்  நம்மால் ஒ   ர் னிக் ேகா ரத்ைதக் கட்ட 
  ய ல்ைல. நம்மால்   யேவ ல்ைல.

அ  ேமேல ெசல்லச் ெசல்ல   கலாக ஒ   னிைய அைடவ  ேபால் கட்டப்பட் ள்ள . 
ஆனால் தைலக்கல்  அ ல் இல்ைல.  ர் னிக் ேகா ரத் ன்  உச்  ல்  அவர்கள்  தைலக்கல்ைல 
ைவக்க ல்ைல. உங்க க் த் ெதரி ேமா ெதரியாேதா என்  எனக் த் ெதரியா . எ ப்  ள்ள 
ெபரிய  ர் னிக் ேகா ரத் ல் தைலக்கல்   ைடயா . ஏன்? ஏெனனில் தைலக்கல் 
 றக்கணிக்கப்பட்ட .   ஸ் வா ய தைலக்கல்  றக்கணிக்கப்பட்டார.்
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ஆனால் நாம்  த்தரின்  காலம், பாப் ஸ்  காலம் ெமேதா ஸ்  காலம், ெபந்ேதேகாஸ்ேத 
காலம் என்  இவ் தம் வளர்ந்  ெகாண்ேட வந்  தைலக்கல்ைல அ  னவர்களாய், தைலக்கல்  
இறங்  வந்  அமர்ந் , கட் டம்  ர்த் யாக ேவண் ெமன்  ஆவ டன் காத்  க் ேறாம். 
''ஆகாெதன்  கல் தள்ளப்பட்ட “ என்  நீங்கள்  ேவதத் ல் வா த்  க்  ர்கள்  அல்லவா? அ  
சாேலாேமானின்  ஆலயத்ைதக்   க் றெதன்ப  உண்ைம. ஆனால் ''ஆகாெதன்  தள்ளின கல்ேல 
 ைலக் த ் தைலக்கல்லா ற்  உங்க க்   த் ர வ  ல்  காண் ப்பதற்ெகனேவ இைத 
   ேறன் .

இப்ெபா   ேவத வாக் யங்களின்ப  நாம் கைட  காலத் ல்,  ர் னிக் ேகா ரத் ன்  
தைலக்கல் வரேவண் ய காலத் ல் , இரா களின்ப  மகரரா  ன்  சமயத் ல்,  ங்கம் 
வரப்ேபா ம் த ணத் ல், ேதவ ைடய  த் ரர்கள் -  எ யா -  ெவளிப்ப ம் காலத் ல் நாம் 
வாழ்ந்  ெகாண்  க் ேறாம். நாம் எங்  க் ேறாம் என்  பார்த் ர்களா? நாம்     
காலத் ற்  வந்  ட்ேடாம்.

உங்களில் எத்தைன ேபர ்இந்த வாரம் ெசய் த்தாைளப் ப த் ர்கள்? க் ேஷ ம் மற்றவர்க ம் 
ெசால்வைத கவனித் ர்களா? ஓ, அவர்கள் ஆயத்தமா ள்ளனர். நா ம்  ட. ஆெமன் . என்ேன ஒ  
 லாக் யம், என்ேன ஒ  காலம்! நாம் எந்த நாட்களில்  வாழ்ந்  வ  ேறாம் என்    ஸ்தவர்கள் 
மாத் ரம் அ ந்  ெகாண்டால்  என்ேன!

28

இப் த்தகத்ைத எ  யவன்  (ப ல்), இக்கைட  நாட்களில்  அ  எங்  ெவளிப்ப ெமன் ம், 
ேதவ ைடய  த் ரர்கள் கைட  நாட்களில் ,  கத் ன்     ல் , பரி த்த ஆ  ன் வல்லைம டன்  
எ ம் , உலகத்ேதாற்ற  தற்ெகாண்  மைறெபா ளா  ந்  வந்த இரக யங்கைள 
ெவளிப்ப த் வைத காண்பதற் . எவ்வளவாய் த த்  ேவதைனப்பட்  ப்பான்  என்ப  பற்  
என்ன நிைனக்  ர்கள்?

நாம் ம ப  மாக, நாம் சரியா தவறா என் ம் ெவளிப்பாட்ைடப் ெபற,  ' 'உலகத ்
ேதாற்றத் க்   ன்'' என்பதற்  ெசல்ேவாம். ேதவைன ' 'தந்ைத' '  (papa) என்  அைழப்பதால்  
அவைர அவமானப்ப த் வதாக எண்ண ேவண்டாம் நீங்கள்   ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ய  தத் ல் 
 ற ேவண் ெமன்  அவைர 'தந்ைத' என்  அைழக் ேறன் . தந்ைதக்   ல  ள்ைளகள்  
ேவண் ெமன்    ப்பம் ேதான் ய .  த ல் அவர ் என்ன ெசய்தார?் அவர,்  ' 'ேதவ  தர்கள்  
ேதான்றக் கடவர்கள் '' என்றார். அப்ெபா   அவைரச்  ற்  ம் ேதவ தர்கள்  அவைர 
வணங் னர். அப்ெபா   தான் அவர ்ேதவன் ஆனார ் -  அவ ைடய தன்ைம. கவனி ங்கள் . ஏலா, 
ஏேலா ம், தனிைம ல் வாழ்பவரா  ந்தார். அவைரத் த ர அப்ெபா   ேவ  யா  ல்ைல. 
 த ல் ேதான் ன  ேதவ தர்கள். அவர்கள்  அவைர வணங் வைதத் த ர ேவெறான்ைற ம் 
ெசய்வ ல்ைல. அவர்கள்    ந்  ேபாக   யா . அவர்கள்  யா ப்பட   யா . அவர்கள் 
அ ந்  ேபாகக்   டாதவர்கள் . எனேவ அவர்களின்   லம் அவ ைடய  கமாக் ம் 
வல்லைமையேயா, அல்ல  இரட் க் ம் தன்ைமையேயா ெவளிப்ப த்த   யா .

29



7 த் ர  காரம் - பாகம்  - 2

அதன்  ன்  அவர,்  ' 'நாம் ஸ் லமான (tangible) ஒன்ைற ெசய்ேவாம்'' என்  எண்ணினார். 
எனேவ அவர ்   ையப் பைடத்தார.் எல்லாேம      ந்  ேதான் ன. ஒ  தவைளக்   ட்  
அல்ல  ெஜல்   னி  ந்  அவர ்ெதாடங் னார். அ  தண்ணீரில்  தக் ம் தாழ்வான  வைனக் 
ெகாண்ட  தவைள என்  அவர்கள்    ன்றனர.்  க ம் உயரிய  வன் மனிதனா ம். அ  
தவைள   ந்  ெதாடங்  பல் க்  (lizard) வந்த . பல்    ந்  அ  ஒவ்ெவான்றாக - 
ஒவ்ெவா   ைற ம் பரி த்த ஆ யானவர் “ஊஷ் '' என்  ஊ னேபா , ேம ம், ேம ம் உயர்ந்த 
 வன் ேதான்றத் ெதாடங் ன . ஆனால் ேதவ ைடய சாய ல்  தன்  ைறயாகத் ேதான் ன  
மனிதேன. இதற்   ன்ேபா அல்ல   ன்னேரா மனிதைனக்  காட்  ம் உயரிய ஒன்  
  ஷ் க்கப்பட மாட்டா . ஏெனனில் மனிதன் ேதவ ைடய சாய ல் உண்டாக்கப்பட்டவன் . 
பா ங்கள்?  ன்  மனிதன்...
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அவர ்  தலாவ  மனிதைன பைடத்தேபா ... அவர ் ேதவ  தர்கைள   ஷ் த்த  ன் ... 
மனிதைனப் பைடத்தார.் அவர ்ஆ ம் ெபண் மாக அவர்கைள   ஷ் த்தார.்  (ஆ . 1:27) - 
ஒேர சரீரத் ல்  இரண் ம். அவன் ஆணாக ம்  ெபண்ணாக ம் இ ந்தான் . அவர் ஆதாைம 
  ஷ் த்  அவைன மா ச சரீரத் ல் ைவத்தேபா ... கவனி ங்கள் . ஆ யாகமம்.  1-ல், அவர ்
அவர்கைள ஆ ம் ெபண் மாக   ஷ் த்தார.் ஆ யாகமம். 2-ல், நிலத்ைதப் பண்ப த்த எந்த 
மனித ம் இல்லாததால்  மா ச மனிதன் அப்ெபா   உண்டா ன்றான் . நிலத்ைதப் பண்ப த்த 
எந்த மனித ம் அப்ெபா   இல்ைல; அச்சமயம் மனிதன் ேதவ ைடய சாய ல் இ ந்தான் . 
ேதவன் எப்ப   க் றார?் (“ஆ யா  க் றார”் என்  சைபேயார ்ப லளிக் ன்றனர ் -  ஆ ). 
அ  உண்ைம பா ங்கள்? அவர ்  தலாம் மனிதைன   ஷ் த்தார.்  “ஆ ம், ெபண் மாக 
அவர்கைள   ஷ் த்தார”்.
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அவர ் தலாம் மனிதைன பைடத்தேபா ...

கவனி ங்கள் , அைவயைனத் ம்  அவர ் ந்ைத ல் இ ந்தன. அைதக்   த்  ஞா   இர  
நான் ேப ேனன் .  ந்ைத ெவளிப்ப வேத வார்த்ைதயா ம். ேதவன் தாம் எவ்வா  ேதவனா  க்க 
   ெமன் ம், எவ்வா  அவர ் வணங்கப்பட    ெமன் ம், எவ்வா  அவர ்
 கமாக் பவராக ம், இரட்சகராக ம் இ க்க    ெமன் ம்  ந்ைத ல்  எண்ணினார். அவர ்
 ந்ைத   ந்தைத வார்த்ைதயாக ேப ன மாத் ரத் ல் , அ  எந்த காலத்  ம் நிைறேவ ம் 
ஒன்றாக இ ந்  வந் ள்ள . ஓ, இந்த ேதவ ைடய  த் ரர ் மாத் ரம் அந்த வார்த்ைதைய 
இ கப்  த் க் ெகாண்டால் ேதவன் ஒ  வார்த்ைதையப் ேப வாரானால் , அ   ற்  ம் 
நிைறேவ ேய  ரேவண் ம். ஒ க்கால் அ  நிைறேவற காத்  க்க ேவண் யதா  க் ம். 
   யல்  ஞ்ஞானிகள், இவ் லகம் ேகா க்கணக்கான ஆண் களாக இ ந்  வ வதாகக்  
   ன்றனர.் அ  எத்தைன ஆண் களாக உள்ள  என்  எனக் த் ெதரியா . ேதவன் காலத் ல் 
வாழ்பவரல்ல, அவர ் ேப னேபா  இ ந்த காலத்ைத  ட அவ க்  இப்ெபா   காலம் 
 ைறந்  ட ல்ைல. அவர ் இன்ன ம் ேதவனா  க் றார். அவ க் க் காலம்  என்ப  
 ைடயேவ  ைடயா .
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அன்  காைல வைர நான் அைத அவ் தமாக  ரிந்  ெகாள்ள ல்ைல. நித் யம் என்பதற்  
ேநற் , நாைள என்ப   ைடயா . எல்லாேம நிகழ்காலம் தான்.  “இ க் ேறன் '' (I AM) என் ம் 
பதத்ைத நீங்கள்  எப்ெபா தாவ  கவனித்த ண்டா? ”இ ந்ேதன் '' அல்ல  “இ ப்ேபன் '' என்றல்ல. 
”இ க் ேறன் '' என்ப  நித் யமான ஒன்றா ம் . பா ங்கள், எக்காலத் ம் “இ க் ேறன் ''

ஆனால் அவர,் காலத் ல் காரியங்கைள   ஷ் க்க எண்ணம் ெகாண்டார.் அவைர வ பட 
அவர ் ஒன்ைற   ஷ் க்க ேவண் யதா  ந்த . எனேவ அவ ைடய தன்ைமகள் இைவகைள 
ேதான்றச் ெசய்தன.  ன்  அவர ்மனிதைனப் பைடத்தார.் மனிதன் தனிைம ல் காணப்பட்டான் . 
அவ ைடய மகத்தான  ந்ைத ல்   ஸ் ைவக்   த் ம் சைபையக்   த் ம் எத்தைகய 
காட்  இ ந்த  என்பைதக் காண் க்கக் க  , அவர ் ேவெறா  களி மண்ைண எ த்  
ெபண்ைண   ஷ் க்காமல் , ஆதா ன்   லா   ந்  அவர ்ஒ  எ ம்ைப எ த் , ஆதா ன்  
ஆ    ந்  ெபண்ணின்  ஆ ைய அவர ்  ரித் , அைத அந்த  லா எ ம் க் ள் ைவத்தார். 
ஒ  மனிதன் ெபண்ைணப் ேபால் நடந்  ெகாண்டால்  அவனிடம் ஏேதா ேகாளா  உள்ள . 
அவ்வாேற ஆைணப் ேபான்  நடக்க   ப்பம் ெகாள் ம் ெபண்ைண நீங்கள்  கா ம் ேபா , 
ஏேதா ேகாளா  அங் ள்ள . பா ங்கள் , அைவ  த் யாசமான இ  ஆ கள் . அைவ ஒன்  
ேச ம் ேபா , ஒ ைமப்பட்    ன்ற . இவ்  வ ம் ஒன்றா  க் றார்கள் . எனேவ அவர ்
ஆைண ம் ெபண்ைண ம்   ஷ் த்தார.் அவர்கள்  வேயா பராவ ல்ைல, மரிப்ப ல்ைல, தைல 
நைரப்ப ல்ைல, அவர்கள் நம்ைமப் ேபாலேவ   த் ,   த் , உறங் னர.் பாவம் என்ப  
என்னெவன்  அவர்கள்  அ யாம  ந்தனர்.
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நான் இைத  ட்  கடந்  சற்  ேநரம் ேவெறா  பாடத் ற்  -  'சர்ப்பத் ன்   த் ' என்ற 
பாடத் ற்  ெசல்ல   ம்  ேறன் . இைத ம ப  ம்  ளக் ம்ப  என்னிடம் ேகட் க் 
ெகாண் ள்ளனர். யாரா  ம் இைத ேவ  தமாக என்னிடம் காண் க்கட் ம் பார்க்கலாம். அைத 
நான் அ ய   ம்  ேறன் .

34

இதற்ெகல்லாம்  ன்னர், பாவம்  ைழந்த ேபா  என்ன நிகழ்ந்த ?

ேகா , ேகா , ேகா க்கணக்கான ைமல்க க்கப்பால் இவ்வள  ெபரிய ஒ  இடம் உள்ள . 
அ  தான்  பரி ரணமான ேதவ அன் .  அவ் டத்ைத   ட்  ஒ  அ   ரம்  ெசன்றால் ,  அ  சற் 
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 ைறந்    ன்ற . அ    ைய வந்  அைட ம்ேபா , எவ்வள    தா    ன்ற  என்  
நீங்கள்  காணலாம். அ  நிழல்களின்  நிழ ன் நிழலா    ன்ற . அைத தான் நீங்க ம் நா ம் 
ெபற்  க் ேறாம் - ேதவ ைடய அன் ன்  நிழல்களின்  நிழ ன் நிழல் மாத் ரேம.

உங்களில் ஏேதா ஒன் ள்ள . இ ப  வயைதக் கடந்த ஒவ்ெவா  ெபண்ணின்  உள்ளத்  ம், 
ஆணின் உள்ளத்  ம் ஏேதா ஒன்  நிைலயாக இ க்க   ப்பங்  ெகாள் ற . நீங்கள்  
ப ைனந்   ந்  இ ப  வயைதயைடய ஐந்தாண் கள்  மாத் ரேம ள்ளன. இ ப  வய ற் ப் 
 ற  நீங்கள்  மரிக்கத் ெதாடங்   ர்கள் . நீங்கள்  ப ைனந்  வயைதயைட ம் வைர ஒ     
ப வத் ல் இ க்  ர்கள் . அதன்  ன்  இ ப  வய  வைர நீங்கள்    ர்வைட ன் ர்கள் . 
இ ப  வய  கடந்த  ன் ,  ' 'ஓ, நான் இப்ெபா   மனித ப வத்ைதயைடந்  ட்ேடன்  
என்  ர்கள். அப்ப  நீங்கள்     ன் ர்கள்“, ஆனால் நீங்கள்  அைடய ல்ைல. நீங்கள்  என்ன 
ெசய்தேபா  ம்,       தாக மரித்  எரிந்  ேபாகத் ெதாடங்   ர்கள் , ேதவன் உங்கைள 
ஒ   ரத் ேயக வய  வைரக் ம் ெகாண்  வ  றார.் அதன்  ன்  நீங்கள்  மரிக்கேவண் ம். 
ஆனால் என்ன நிகழ் ன்ற ?
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நீங்கள்  மரிக்கத் ெதாடங் ம்ேபா , உங்க க் ள்  இ க் ம் ஏேதா ஒன் , ''நான் ம ப  ம் 
ப ெனட்  வய ள்ளவனாக இ க்க   ம்  ேறன் '' என் ன்ற .

உங்கைள ஒன்  ேகட்க   ம்  ேறன் . நீங்கள்  500  வ டங்க க்   ன்பாக  றந் , 
இன்ைறக் ம் ப ெனட்  வய ள்ளவனாக இ ந்தால் எப்ப  இ க் ம்? நீ 500 வ டங்க க்  
 ன்  ந்த பைழைமயான க த் கைளக் ெகாண் ராம  ந்தால்! யாத் ரீகப்  தாக்கள் இங்  
வ வதற்   ன்ேப நீ ஒ  வா பப் ெபண்ணாக இ ந் , அக்காலத்  பழைமயான க த் க்கைள 
ெகாண்  ப்பாயானால் அைத ட உனக்  வயதா  5 0 0  வ டங்கள்  வாழ்ந்  க ப்பேத 
நலமா  க் ம். பா ங்கள், அவ்வா  இராமற்ேபானால், எங்ேகா தவ ள்ள .

36

இப்ேபா   நீங்கள் ,  “சேகா.  ரன்ஹாேம, எனக்  ப னா  வயதா ன்ற , ப ெனட்  
வயதா ன்ற . நான் நலமாக இ க் ேறன் '' என்   றலாம். அன்ேப, உன்னிடம் ஒன்ைறக்  ற 
  ம்  ேறன் . உங்கள்  தாயார் இன்  சைப ல் இராமல் ேபா  ந்தால் , இந்த நி டம் உ ர ்
வாழ்ந்  ப்பாள் என்ப  என்ன நிச்சயம்? உன் ைடய ஆண்  நண்பேனா அல்ல  ெபண்  
 ேந  ேயா,  ல நி டங்க க்   ன்   பத் ல் ெகால்லப்பட ல்ைல என்ப  என்ன நிச்சயம்? 
நாைள காைல நீ உன்  ட் ல் சவமாக  டக்கமாட்டாய் என்  என்ன நிச்சயம்? அவ்வள  
நிச்சயமற்றதாய்  வாழ்க்ைக அைமந் ள்ள , எ  ேம நிச்சய ல்ைல. உனக் ப் ப ைனந்  
வயதா  ந்தா ம், பன்னிெரண் , பத்ெதான்ப , எ பத்ைதந்  அல்ல  ெதாண்   
வயதா  ந்தா ம், எல்லாேம நிச்சயமற்றதா ள்ள . நீ எந்நிைல   க் றாய் என்  உனக் த் 
ெதரியா . ஆ  ம், நீ ப ைனந் , ப ெனட்  வய  ப வத்ைத அைடய   ம்  றாய். எ  
அப்ப  உன்ைனச் ெசய்யத்  ண்  ற ?

நீ ப ெனட்  வய  ப வத்ைதயைடந் , அ ேல நிைல ெகாண்  ந் ,  யா ப்படாமல் 
உ ர ் வாழ்வாயானால் , உன்ைனப் ேபான்ற மற்றவர்க ம் உன் டன் அந்நிைல ல் இ க்க 
ேவண் ம். இல்ைலேயன்  மற்றவர்கள் வய  கடந்  மரித் , ேவ  காலத் க் ள் 
ெசன்   வார்கள். அப்ெபா   நீ பைழைமயானவனா   வாய். அப்ெபா   உன் நிைலைம 
ேமாசமா   ம். எனேவ உனக் ள்ள ஒன்  அவர்க டன்  ட இ க்க உன்ைன அைழக் ன்ற . 
அ  தான் அந்த   யேதவ அன்  (agapao)... அந்த   ய நிழல் இங்  ந்  ேமேல ள்ள ஒன் ற்  
அைழக் ற .
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அன்ெறா  நாள் இர  -  இல்ைல, காைல 7  மணிக்  பரி த்த ஆ யானவர் தம  
நன்ைம னா ம்   ைப னா ம் என்ைன இந்த சரீரத்   ந்  ெகாண்  ெசன்றேபா , 
அப்ப த்தான்  என்  நம்  ேறன் . அப்ப த்தாேனா இல்ைலேயா என்   றத் ெதரிய ல்ைல - 
அந்த ேதசத் ற் ள்   ரேவ த் , அங்  ந்த ஜனங்கைளக் கண்டேபா , அவர்கள் எல்ேலா ம் 
வா பரா  ந்தார்கள். என் வாழ்ைக ேலேய நான் கண்ேடன் , அவர ்என்னிடம், அவர்களில்  லர ்
90 வய  நிரம் னவர்களா  ந்தனர். அவர்கள் உன்  ஊ யத் ல் இரட் க்கப்பட்டவர்கள் . 
அவர்கள் உன்ைனக் கண்ட மாத் ரத் ல்,  “சேகாதரேன, சேகாதரேன என்   க் ர  வ ல் 
 யப்ெபான்  ல்ைல'' என்றார்.
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அ  வானத் க் ரிய சரீரம். நாம் மரித்த  ன்  ஒ  கட் க் கைதயா  (myth)  வ ல்ைல. 
நாம் ஒ  சரீரத் ல்  இ க் ேறாம். நாம் ஒவ்ெவா வ ம் மரிக்க ேநரிட்டால், இந்த நி டத் ல்  
அ  ண்  நம்ைம அ த்  ேபா மானால், இன் ம்  ஐந்ேத நி டங்களில் நாம் ஒ வேராெடா வர் 
ைக  க்  கட் த்த  , சத்த ட்  ேதவைன ம ைமப்ப த் க் ெகாண்  ப்ேபாம். ஆம், ஐயா! 
இங்  அமர்ந் ள்ள சேகாதரன், சேகாதரி ஸ்ெபன்சர்  க ம் வேயா ப தம்ப க ள்  ஒ வர.் 
அவர்கள் அப்ெபா   ப ெனட்  இ ப  வய னைரப் ேபால் இ ப்பார்கள். சேகா. ெந ல் ஒ  
வா பனா  ப்பார். நா ம் ஒ  வா பனா  ப்ேபன் . நாெமல்லா ேம... அ   ற்  ம் 
உண்ைம!  ' '  க் ரிய  டாரமா ய இந்த    அ ந்  ேபானா ம், நமக்காக ேவெறான்  
ஏற்கனேவ காத் க் ெகாண்  க் ற .''

ஒ      ழந்ைத அதன் தா ன் கர்ப்பத்   ந்  ெவளிவ ம் ேபா , அ  இயற்ைகயான 
 றப் . அந்த    சரீரம் கால்கைள   க் க் ெகாண்    க் ன்ற . வா பப் ெபண்ேன. இைத 
 வரிப்பதற்காக  என்ைன  மன்னிக்க ம்,  அக் ழந்ைத  அவ்வா  ெசய் ம்ேபா ,  அதன்   வ
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தைசகள்  அைச ன்றன. அ  இவ் ல ல்  வந்த டன்,  தலாவதாக அ  தன்  ச்ைச 
இ க் ன்ற . அந்ேநரேம, ஆ க் ரிய சரீரம் ஒன்  அக் ழந்ைத  ள்  வந்    ன்ற . அைத 
நீங்கள்   ம்மா ட்  ட்டால் , அ  தன்   ய தைலைய தன் தா ன் மார்பகங்களின்  ேமல் ைவத்  
பா ண்ணத் ெதாடங்    ற . அ  அப்ப  ெசய்யா ட்டால், தா ட  ந்  பால்  ரக்கா .

ஒ  கன் க் ட்   றந்த ன் , அ  கா ன்  நிற் ம் அள க்  அதற்  ெபலன்  வந்த டன், 
அைத கவனித்  க்  ர்களா? அதற்  யார ்கற் க் ெகா ப்ப ? அ  ேநர யாக தன் தா னிடம் 
நடந்  ெசன்  பால்   க்கத ்ெதாடங்     ற . ஓ, ஆமாம்!

இப்  க் ரிய சரீரம் இவ் ல ற்  ெகாண்  வரப்ப ம்ேபா , அதற்காக ஒ  ஆ க் ரிய 
சரீரம் ஆயத்தமா ள்ள  உடேன... ஓ, அல்ேல யா! ''  க் ரிய  டாரமா ய இந்த நம் ைடய 
   அ ந்  ேபானா ம், ேமேல ஒன்  காத்  க் ற . இந்த சரீரத்ைத  ட்  நாம் ெவளிேய 
ெசன்ற ம், அந்த சரீரத் க் ள்  நாம்  ைழந்    ேறாம். அந்த சரீரத் க்   ளிர்ந்த பானம் 
அவ ய ல்ைல. அ  உண்ப ல்ைல. அ     ன்  மண்ணினால்  உண்டாக்கப்பட ல்ைல. 
ஆ  ம் அ    க் ரிய சரீரத்ைதப் ேபான்ேற தத் பமானதாய், மற்றவர ்அைத ெதாட்  உணரக் 
  யதாய் , அத டன்  ைக  க் வதாய் அைமந்  க் ம். அ  மற்றவர்கைள ேந க் ம். 
எல்லாேம பரி ரணமா  க் ம். அப்ப ப்பட்ட அந்த சரீரம் ேமேல காத் க் ெகாண்  க் ற .
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ஆக ெமாத்தம்  ன்  சரீரங்கள்  உள்ளன. அைவகளில் இ  ஒன் .

இந்த  டத் ன  ல் தான் உங்கள்  நித் ய  வைன நீங்கள்  ெதாடங்  ன் ர்கள் . இங்  தான்  
உங்கள்  நித் யத்ைத நீங்கள்  ஆரம் க் ன் ர்கள் , ஓ, இங்ேகேய உங்கள்  நித் ய  வைன நீங்கள்  
ெதாடங்    ன் ர்கள் . அப்ெபா   நீங்கள்  ம ப  ம்  றந்  ேதவ ைடய 
 த் ரரா ன் ர்கள் . நீங்கள்  மரிக் ம் ேபா ... மரணம் உங்கைள இந்த சரீரத் ல் தாக் , உங்கள்  
இ தயத்  ப்  நின்  ேபாய், இந்த  வசக்கரங்கள்   ழலாமல் நின்    ம்ேபா , அந்த    
நிழல் -  நிழல்களின்  நிழலாக இ ந்த அ  -  ஒ  ெநா  ல் நிழலாக மா ,  ன்      ளிகளாக 
மா , அ த்  ஒ  ஓைடயாக மா , அ த்  ஒ  ந யாக மா , அ த்  ஒ  கடலாக 
மா    ன்ற  சற்  க ந்  நீங்கள்  அக்கைர ல் வானத் க் ரிய சரீரம் என் ம் ேபார்ைவைய 
உ த் னவர்களாய் உங்கள்  அன்பார்ந்தவர்களின்   ன்னிைல ல் நின்  ெகாண்  க்  ர்கள் . 
நீங்கள்  ஒ வைரெயா வர் அைடயாளம் கண்  ெகாண் , ஒ வைர  ேந த் ,  ண் ம் 
வா பனாக ம் வா பப் ெபண்ணாக ம் மா    ன் ர்கள். அ  அப்பட்டமான உண்ைம. 
கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  வ ைக வைரக் ம்  அ  அங்  காத்  க் ற . ஒ  நாளில் 
அவ ைடய ம ைம ன்  சரீரம்... கவனி ங்கள் , அ  வானத் க்  ரிய சரீரம், ம ைம ன்  
சரீரமல்ல, வானத் க் ரிய சரீரம். ஒ  நாளில் அந்த வானத் க் ரிய சரீரம் இேய  டன்   ட 
பரேலாகத்ைத  ட் ப்  றப்ப ம்.

41

''நான் உங்க க் ச ் ெசால்  ேறன்  ெதசேலானிக்ேகயர்:  5 -ம் அ காரம் இல்ைல 
1ெதசேலானிக்ேகயர் 5 -ம் அ காரம், இவ் ரண் ல்  ஒன்  அன்  ம் சேகாதரேர, 
நித் ைரயைடந்தவர்களினி த்தம் நீங்கள்  நம் க்ைகயற்றவர்களான மற்றவர்கைளப் ேபாலத் 
 க் த்  அ  ல்லா  க்க எனக்  மன ல்ைல. இேய வானவர் மரித்   ன்  
எ ந்  ந்தாெரன்    வா க் ேறாேம, அப்ப ேய இேய  க் ள்  நித் ைரயைடந்தவர்கைள ம் 
ேதவன் அவேராேட  டக் ெகாண்  வ வார.் கர்த்த ைடய வ ைகைய  ன்னிட்  நாங்கள்  
உங்க க் ச ் ெசால்  றதாவ : கர்த்த ைடய வ ைக மட் ம் உ ேரா  க் ம் நாம் 
நித் ைரயைடந்தவர்க க்   ந் க் ெகாள்வ ல்ைல“  (நித் ைரயைடந்தவர்கைள தைட 
ெசய்வ ல்ைல என்பேத சரியான வார்த்ைத) ஏெனனில் கர்த்த ைடய எக்காளம் ெதானிக் ம். 
அப்ெபா     ஸ்  க் ள்  மரித்தவர்கள்   தலாவ  எ ந்  ப்பார்கள் . இந்த வானத் க் ரிய 
சரீரங்கள்   ேழ இறங்  வந் ,   க் ரிய ம ைம ன்  சரீரங்கைளத் தரித் க் ெகாள் ம்.  ன்  
உ ேரா  க் ம் நா ம் ஒ  இைமப் ெபா  ல்  ம  பமா , அவர்கேளாேட  ட ஆகாயத் ல் 
எ த் க் ெகாள்ளப்பட் , கர்த்தைர ஆகாயத் ல் சந் ப்ேபாம்.
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''நான் உங்க டன்  நவமாய் என்  தா ன் ராஜ்யத் ல்  இைத   க் ம் வைரக் ம், இனி ஒ  
ேபா ம் நான்   ராட்ச ரசத்ைதப் பானம் பண் வ  ல்ைல,   ப்ப  ல்ைல. அ  தான்  
க யாண   ந் .  ன்றைர ஆண்  காலம் அந் க்   ஸ்  உல ல் அரசாண்  
  க் றான் .   உலக ம் அ க்கப்ப  ன்ற .  தர்கள் ெவளிேய அைழக்கப்ப  ன்றனர.் 
(  ஸ் வா ய) ேயாேசப்  தம்ைம  தர்க க்  ெவளிப்ப த்  ன்றார். ேயாேசப்  தன்ைன தன் 
 த சேகாதரர்க க்  ெவளிப்ப த் ன ேபா , ஒ   றஜா  ம்  ட அப்ெபா   அங் ல்ைல 
என்பைத நிைன ல் ெகாள்ள ம்... அந்த வரலா  உங்க க் த் ெதரி ம். எல்லா வைக  ம் 
ேயாேசப்    ஸ்  க் ப் பரி ரண  ன்னைடயாளமாக  கழ்ந்தான் . ேயாேசப்  ஆள் அ ப்  
தன் சேகாதர்கைள அைழத்தேபா , அவர்கள் வந்தனர். அவன்   ய ெபன்ய ைன உற்  
ேநாக் னான்... அவர்கள்,  “என்ன இவன்? நாம் நம் ைடய சேகாதரனா ய ேயாேசப்ைபக் 
ெகான்  க்கக்  டா '' என்  தங்க க் ள்ேள ேப க் ெகாண்டனர.் அவ்வாேற   ஸ்  தம்ைம 
 தர்க க்  ெவளிப்ப த் ம் ேபா ,  தர்கள் தாங்கள்  இைழத்த தவைற உண வார்கள் . 
ேயாேசப்   யரம்   ந்தவனாய் இ ந்த காரணத்தால்  அவ க் , அழ ேவண் ெமன்  
ேதான் ன . எனேவ அவன் தன் மைன   ள்ைளகள், காவல்காரர் அைனவைர ம் 
அரண்மைனக் ப் ேபா ம்ப  உத்தர ட்டான் . அ   ற்  ம் உண்ைம.  ன்   தர்களின்  
 ன் ல் அவன் தனிைமயாக நின்  ெகாண் ,  ”நான் தான் சேகாதரனா ய ேயாேசப் . நான் 
உங்கள்  சேகாதரன்“  என்     தன்ைன  ெவளிப்ப த் னான் .  அப்ெபா   அவர்கள்
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ந க்க ற் ,  ”அவைனக் ெகால்ல  யன்ேறாேம. இப்ெபா   அதற் ரிய பலன் நமக்  
 ைடத்   ம். நம  சேகாதரைன நாம் ெகான்  ட்ேடாம் என்  எண்ணிேனாேம. அவன் 
இப்ெபா   ெபரிய ராஜாவாக இ க் றாேன'' என்றனர்.

அவேனா, “ வைனக் காக்க ேவண் ம் என் ம் ேநாக்கத் ற்காகேவ ேதவன் இப்ப  ெசய்தார'்' 
என்றான்.  றஜா யாரா ய நம்ைம இரட் க்க ேவண் ெம ம் அந்த ேநாக்கத் ற்காகேவ ேதவன் 
அப்ப  ெசய்தார.் ஆனால்  றஜா கள்  அரண்மைன ல் இ ந்தனர.் அல்ேல யா ேயாேசப்  தன் 
சேகாதரரால்  றக்கணிக்கப்பட்  ஒ   றஜா  மணவாட் ையக் ெகாண்டான்  -   த 
மணவாட் யல்ல. சரி.

இப்ெபா   நாம் எங்  வந்  க் ேறாம்? வரப்ேபா ம் அந்த மகத்தான காலத் ல் நாம் 
ம ைம ன்  சரீரத்ைத தரித் க் ெகாள்ேவாம். வானத் க்  ய இந்த சாரம் அப்ெபா   
ம ைம ன்  சரீரமாக மா ம். நான்    வ  உங்க க் ப்    ன்றதா? அப்ெபா   நான் நடந்  
ெசன் ,  “சேகா. ெந ல்'' என்  அவ டன் ேப ேவன். ஒ  உதாரணத்ைதக்  ற   ம்  ேறன் . 
நான், ''சேகா. ஹ் ம்ஸ் , இன்  காைல தந்ைத டம் ெசால்லலாம்'' என்ேபன். அந்த தந்ைத யார ்
ெதரி மா? அவர்தான் ேதவன். அவைர நாம் இப்ெபா   அ ந்  க் ேறாம். அவர ் இரட்சகர,் 
 கமளிப்பவர்.
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பாவம்   ஷ் க்கப்பட்ட  என்ப   ைடயேவ  ைடயா . ேகட்பதற்  அ  அவ்வள  நன்றாக 
இல்ைல. இல்ைலயா? பாவம்   ஷ் க்கப்பட ல்ைல. இல்ைல, ஐயா பாவம் தா மாறாக்கப்பட்ட 
ஒன்றா ம்.   ஷ்  கர்த்தர் ஒ வேர. அவர ் தான் ேதவன். பாவம் என்ப  நீ  
தா மாறாக்கப்ப தல் (Perversion).  பச்சாரம் என்ப  என்ன? நீ யான ஒ  ெசயல் 
தா மாறாக்கப்ப தல். ெபாய் என்ப  என்ன? உண்ைம தவறாக உைரக்கப்ப தல் . நிச்சயமாக. 
ச த்தல் என்ப  என்ன?ேதவ ைடய ஆ ர்வாதங்கள்  ச த்தலாக மாற்றப்ப தல். எனேவ 
ஆ ர்வாதங்க க் ப் ப லாக அவர்கள் சாபத்ைதப் ெபற்றனர.் பாவம் என்ப    ஷ் ப்பல்ல. 
அ  தா மாறாக்கப்பட்ட ஒன் . சாத்தானால்  பாவத்ைத   ஷ் க்க   ய ல்ைல. எனேவ 
ேதவன்   ஷ் த்தைத அவன் தா மாறாக் னான் . அ   ற்  ம் உண்ைம. மரணம் என்ப  
 வன் தா மாறாக்கப்ப தல்.

இைத கவனி ங்கள் , இைத கவனி ங்கள் . நான் நடந்  ெசன் , ''சேகா. ஹ் ம்ஸ் , நீங்க ம் 
நா ம் சேகா.  ல ம் இன் ம்  ல சேகாதரர்க ம் நம  தந்ைத டம் ேபாகலாம் '' என்ேபன். நான் 
ேம ம்,  ' 'நாம்  ற் ப் பயணம் ெசய்யலாம். நீங்கள்       ந்த ேபா  மைலகைள 
  ம் னீர்கள் அல்லவா?''
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''ஆம், நிச்சயமாக.''

''அப்ப யானால் ேகா க்கணக்கான ைமல்கள்  ெதாைல ல் அந்த   ய உல ல்,  ல உள்ளன. 
அங்  ெசன்  உலா  வா ங்கள்.''

'' ரியன்  உ ப்பதற்காக ஒவ்ெவா  நா ம் அைத நான் உ க்கச் ெசய்ய ேவண் ம்.'' ''நான் 
ம  உத்தர  ெகா ப்ேபன் . அவர்கள் ேப ம் ேபாேத நான் ேகட்ேபன் '' ஏசாயா: 66. அ  உண்ைம.

உங்க க் த் ெதரி மா, அங்  நான் நடந்  ெகாண்  ப்ேபன் , நாெமல்லா ம் அங்  ஐந்   
ஆண்  காலமாக நடந்  ெகாண்  ப்ேபாம். ஆனால் ேகா க்கணக்கான ஆண் க டன் அைத 
ஒப்  ம் ேபா , அ  ஒ     பயணமாகேவ அைமந்  க் ம். நான்   வ  ைபத் யமாகத் 
ெதன்படலாம். ஆனால் அ ேவ உண்ைம. பா ங்கள், அ  உண்ைம. ஏெனனில் காலவரம்  என்ப  
அங்   ைடயா . அ  நித் யம். அங்  நான் நடந்  ெசன்  ெகாண்  க் ம் ேபா  யாைர 
சந் க் ேறன்  ெதரி மா? சேகாதரி ஜார்  ப் ஸ்  அல்லவா அ ? சேகாதரி ஜார் , உங்கைளக் 
கண்  அ க காலமா  ட்ட . நீங்கள்  எப்ெபா  ம் ேபாலேவ காணப்ப  ன் ர்கள் . ஒ க்கால் 
அவர்கள் ஒ  ேகா  வயதானவர்களா  க்கலாம். ஆனா ம் அவர்கள்  என் ம் ேபால் 
ெயாவனமாகக் காணப்ப  ன்றார்கள் . அவர்கள்  ஏதாவெதான் ன்    ைக தட க் 
ெகாண்  ப்பார்கள். அ  என்னெவன்  பார்த்தால்,   த்ைதயாக அல்ல   ங்கமாக இ க் ம்.
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நான், ''  த்ைதேய, இன்  காைல எப்ப   க் றாய்?'' என்  ேகட்க, அ , '' யாவ்“ என்  
 ைனக்  ட் ையப் ேபால் ப  ைரக் ம்.

அந்த சேகாதரி,  “ஓ, நான் ெபரிய  க்கள்  வளர்ந் ள்ள  ங்கா ல்  ல சேகாதரர்க டன்  
ேப க் ெகாண்  ந்ேதன் . நாங்கள்  அந்த  க்கைளப் பார்த் க் ெகாண்ேட ஐந்   ஆண் கள் 
அங்ேகேய தங்  ட்ேடாம்” என்பார்கள். ேகட்பதற்  அ  ைபத் யமாகத் ேதான் ம், ஆனால் அ  
உண்ைம. அ   ற்  ம் உண்ைம. ேதவன் அவ்வாேற அைத நிர்ண த் ள்ளார்.

சேகாதரி ஜார் யா, கர்த்தர் உங்கள்  இ தயத்ைத ஆ ர்வ ப்பாராக. அங்  எவ் த  ங் ம் 
ேநரிடா .
47

சாயங்கால ேநரத் ல்  நாம் மைல ன்  உச்  ல்  ெசன் , ''ஓ,  தாவா ய ேதவேன, ஒ  சமயம் 
நான் பாவத் ல்   ந்   டந்ேதன் . நான் பாவம் என் ம் உைளயான ேசற் ல்  ழ்   ந்ேதன் . 
 தாவா ய ேதவேன, என்ைன நீர ்இரட் த் ர'்' என்ேபாம்.

அைத ெவளிப்பைடயாக  ற  யன்றவர் ைபத் யம்   த்தவர்களாக ஆ   க் ன்றனர். “ஓ,
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ேதவ அன்ேப” என் ம் அப்பாட ன்  கைட  சரணத்ைத எ  ய அந்த மனிதன், ைபத் யக்காரர ்
      ந்  அைத எ  னான் . ேதவ ைடய அன்ைப அவன் ெவளிப்பைடயாய்   ற 
 யன்றான்  -  அவர ் எவ்வா  பா கைள இரட் க்க தம்ைம தாழ்த் னார் என் ம், உன்ைன ம் 
என்ைன ம் இரட் க்க அவர் அன்  எவ்வா  இறங்  வந்தெதன் ம். வ பாட்ைடக்   த்  
ேப னால் ேதவ தர்க க்  அைதக்    த்  அ கம் ெதரியா . ஒ  ேதவ த க் , அங்  
நின்  ெகாண் , தன் ெசட்ைடகைள  ன் ம்  ன் ம் பக்கவாட்  ம் அைசத்  ''அல்ேல யா, 
அல்ேல யா'' என்    க்க மாத் ரேம ெதரி ம். ஆனால் ஓ, இரக்கம், நான் காணாமற்  ேபாேனன். 
 ண் ம் கண்ெட க்கப்பட்ேடன் ; நான் மரித்ேதன் , ஆனால்  ண் ம் உ ரைடந்ேதன்  என்  
அ  ம் ேபா  ஓ ேதவேன, நான் பா யாய், களிமண்ணாய்,  ப்ைப ல்  ைடந்ேதன்!

வாழ்க்ைக இைத தான் ேமலானதாக உங்க க்  தர   ம். நீங்கள்  எப்ெபா தாவ  
கால்ேகட்  ப்ைப ேமட் க்  ெசன்ற ண்டா? இ  வைர நான் ெசன் ள்ள இடங்களில்   ந்த 
 ர்நாற்ற ள்ள இடம் அ ேவ. அங்  எ ம் ம்  ைகைய நீங்கள்   க ம் ேபா , ஆமணக்  
எண்ெணய்   த்த  ேபால் உங்கள்  வ ற்ைற  மட் ம். உங்கைள அ   க ம் கஷ்டப்ப த் ம். 
அங்  எ கள் உங்கள்  ேமல் ஓ , உங்கைள ம்  ன்ன  ய ம். அ தான் வாழ்க்ைக தரக்  ய 
ேமலான ஒன்  என்  ைவத் க் ெகாள் ங்கள். அப்ெபா   யாேரா ஒ வர ்உங்கைள அ  , 
அங்  ந்   க் ெய க் றார். நீங்கள்   க ம் வேயா பரா   யமாக ஒன் ேம ெசய்ய 
  ய ல்ைல. அப்ெபா   ஒ வர ் உங்கைள அங்  ந்   க் ெய த் , ப ெனாட்  வய  
வா பனாக மாற் ,  டகாத் ர ள்ளவனாக் , மைல ன்  உச்  ல் நி த் ,   ய காற்ைற 
 வா க் ம்ப  ெசய் ,  ளிர்ந்த நீைர ப கத் தந்தால், ம ப  ம் அந்த  ப்ைப ேமட் க் ச் 
ெசல்ல உங்க க்  மன  க் மா? இல்ைல, சேகாதரேன, இல்லேவ இல்ைல. ம ப  ம் அந்த 
 ப்ைப ேமட் க் ச் ெசல்ல உங்க க்  மன ரா .
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நண்பேன, நான் ம  பமைடந்த , அல்ல  தரிசனம் கண்ட  எனக்  அவ்வள   க் யம் 
வாய்ந்த . நான் அைத 'தரிசனம்' என்    ம் காரணம் என்னெவனில் , நான்  'ம  பமைடதல்' 
(translation) என்  அைதக்   ேவனானால் , அ  யாைரயா  ம்  ண்ப த் ம் என்  
அஞ்  ேறன் . ஆனால் உண்ைம ல் அ  ம  பமா தல்  தான். அங்  தான் ேதவன்... 
 மாரைர ம்  மாரத் கைள ம் அவரிடம் ெகாண்  வர ேதவன் அைத தான்  ெசய்தார.் அவர்கள்  
எப்ப ... இதற்  த   ள்ளவர்களாவதற்  ஜனங்கள்  என்ன ெசய்தனர?் அவர்களால் எப்ப  
அவ்வா  ெசய்ய   ந்த ? ஆ  ல் ேதவன், ஒ  ேதவ தைன ம்   ஷ் க் ம்  ன்ேப... அவர ்
  வற்றவர ்(Infinite) என்  எத்தைன ேப க் த ்ெதரி ம்?
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 ரித் வத் ல் நம் க்ைக ெகாண் ள்ள சேகாதரேர, உங்கைளப்  ண்ப த்த   ம்ப ல்ைல. 
ஆனால் ேதவ ைடய நல்வார்த்ைத ன்  நாமத் ன்  ேபரில், நீங்கள்  எவ்வா  இேய ைவ 
ேதவனி  ந்  தனிப்பட்ட ஆளாகப்  ரிக்க    ன்ற ? இங் ள்ள ஒ  நபைர  ட்க ேதவன் 
ேவெறா வைர அ ப்  அவைரச ் சாகச ் ெசய்தால், அவர ் அநீ  ள்ளவரா  ப்பாேர! ேதவன் 
அைத ெசய்யக்   ய ஒேர வ , அவேர அந்த நபரின் ஸ்தானத்ைத எ த் க் ெகாள்வதாம். 
மரணத் ன் கஸ் கைள அ ப த் , நம்   ந்  மரணத் ன்  ைர (string) அகற் , 
அவ ைடய ெசாந்த மரணத் னாேல நாம்  ட்கப்பட ேவண் ம் என்பதற்காக ேதவன் 
மா சமானார். அதனால் தான்  அவர் அவ்வாேற ஆரா க்கப்ப வார.் இேய  ஒ  மனிதன், 
நிச்சயமாக அவர ்ஒ  மனிதன். ம-னி-த-ன். அவர ்கன்னி மரியாளின்  லம்  றந்தார.் ஆனால் 
அவ க் ள்  இ ந்த அள ல்லாத ஆ  ேதவனாம். ேதவத் வத் ன்  பரி ரணம் அவ க் ள்  சரீரப் 
 ரகாரமாய் வாசமா  ந்த . அவர ்ேயேகாவா- ேர, ேயாேகாவா ராஃபா, ேயேகாவா மனாேசஸ் . 
அவர ் ேயேகாவா; நம  ேகடகம், நமக்   கமளிப்பவர். அவர ் அல்பா ம், ஒேமகா ம், 
 ந் னவ ம்  ந் னவ ம் . ஆ  ம் அந்த மானவர்; இ க் றவ ம், இ ந்தவ ம், 
வ  றவ மானவர்; தா  ன் ேவ ம் சந்த  மானவர்,   ெவள்ளி நட்சத் ரம், அவர ்
எல்லாவற் ற் ம் எல்லாமானவர். அவ க் ள்  ேதவத் வத் ன்  பரி ரணம்  சரீரப ்  ரகாரமாக 
வாசமா  ந்த .

மரணத் ற்  ஒ   ர ் இ ந்த . அைதக் ெகாண்  அ  மனிதர்கைளக் ெகாட்  வந்த . 
 சா ,  “ஆ, நீ எனக்  ெச  ெகா த்த னால்  உன்ைனப்   த் க் ெகாண்ேடன் . உன்ைனக் 
ெகாட்  கல்லைற ல் ைவத்   ேவன் . அந்த ஆட் ன் இரத்தத் னால்  எவ் த 
உபேயாக  ல்ைல. அ  ஒ    கத் ன்  இரத்தம்  மாத் ரேம'' என்     வந்தான் . ஆனால் 
ேதவேனா தம  ஞானத் னால், உலகத் ேதாற்றத் க்   ன்  அ க்கப்பட்ட ஆட் க் ட் யானவர் 
ஒ வர ் ேதான் வார் என்  அ ந்  ந்தார். ஆம், ஐயா. அந்த காலம் நிைறேவ மள ம் அவர ்
காத்  ந்தார்.
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ஒ  நாள் ஆட் க் ட் யானவரா ய இந்த மனிதன் ேதான் ன ேபா , சாத்தான்  ட ஏமாந்  
ேபானான்  அவைர அவன் உற்  ேநாக் ,  “நீர ் ேதவ ைடய  மாரேனயானால், இன்னின்னைதச் 
ெசய் ம். நீர ் ேதவ ைடய  மாரேனயானால், ஒ  அற் தத்ைத ெசய் ம். நீர ் ெசய்வைத நான்  
காணட் ம். ஊ, ஊ, ஒ  கந்ைதத்  ணிைய உம   கத் ல் கட்  உம்ைமக்  ட் ேவாம் நீர ்
 ர்க்கதரி யானால்  உம்ைம அ த்த  யாெரன்  ெசால் ம். நீர்தான்  அவெரன்  எனக்  
நம் க்ைக ல்ைல. அ உண்ைமயானால் ேநர யாக எங்களிடம்     ம் என்  
இப்ப ெயல்லாம் அவன் ேப னான். ''ஓ, நீர ்யாெரன்  எங்க க் த ்ெதரியப்ப த் ம்'', அவேரா 
தம  வாையத் றவாம  ந்தார்.

அவர்  தம   ஷர்களிடம்,  ''என்   தா னிடம்  நான்  ேவண் க்  ெகாள்ேவன் .  அப்ெபா  51
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பன்னிரண்  ேல ேயான்க க் ம் அ கமான  தர்கைள அவர ்அ ப் வார'்' என்றார்.  லாத்  
அைத ேகட்க ல்ைல, உங்க க்  ெதரி மா?

“ேதவன் அந்த  ண்ணப்பத் ற்  ெச  ெகா க்க ல்ைல, பார்த் ர்களா? அவர ்ேதவ ைடய 
 மாரனா  ந்தால், அதற்  ெச ெகா த்  ப்பாேர! ஆகேவ, அ  அவரல்ல அவ ைடய 
சரீரத்   ந்  இரத்தம் ஒ  வைதப் பா ங்கள். ஏய், ேபார ்  ரர்களா ய உங்களில்  லர ்
அவ ைடய  கத் ல்  ப் ங்கள் ''. அவர ் ேமல்  ப் , அவைர பரியாசம் ெசய் , அவ ைடய 
தா ையப்  யத்தார்கள்.  ”ஓ, அல்ல, அவரல்ல. என் ெகா க்ைக உம் ல் ப யப் பண் ேவன் . 
அவைர அங்  ெகான்  ேபா ேவன் . நீர ்அகப்பட் க் ெகாண் ர.்''

அவர,் ''ஏ , ஏ ! என் ேதவேன!, என் ேதவேன!'' என்   க் ர ட்ட ேபா , அவர ்ஒ  மனிதன். 
ஏன் என்ைனக் ைக ட் ர?்“

ெகத்சமேன ேதாட்டத் ல்  அ ேஷகம் அவைர  ட்  ெசன்ற  என்  உங்க க் த் ெதரி மா? 
அவர ்ஒ  பா யாக மரிக்க ேவண் யதா  ந்த . அவர் பா யாக மரித்தாெரன்  உங்க க் த் 
ெதரி மா? அவ ைடய பாவங்களாலல்ல, உன் ைடய பாவங்கைள ம் என் ைடய 
பாவங்கைள ம் அவர ் மந்ததனால். அங்  தான்  அந்த அன்   ர ப த்த  -  அவர ்எவ்வா  என் 
பாவத்ைத ஏற் க் ெகாண்   மந்தார் என்ப ல் ஓ, அல்ேல யா! அவர் என் பாவங்கைள ஏற் க் 
ெகாண்   மந்தார்.

அங்ேக அவர ்வாையத்  றக்க ல்ைல. ''ஓ, இவன் ஒ  சாதாரண மனிதன். இவன் கன்னி ன்  
 லம்  றக்க ல்ைல. நான் என் ெகா க்ைக அத ள்  ப யச் ெசய்  ட்ேடன் .''
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அவன் அங்  வந் , தன் ெகா க்ைக அவ க் ள்  ப த்தான். ஆனால் அ  தவறான ேநரம், 
அன்ேற அவ ைடய ெகா க்ைக அவன் ப  ெகா த்  ட்டான் . அன்   தல் அவனால்  ெகாட்ட 
  ய ல்ைல. அவ ைடய ெகா க்ைக அவன் அங்ேக  ட்  ட்டான் . அவர ் ன்றாம் நாளில் 
உ ேராெட ந்தார்.  ' 'மரித்ேதன் , ஆனா ம், இேதா, சதா காலங்களி ம் உ ேரா  க் ேறன் '' 
(ெவளி. 1:18). ஆம், ஐயா! அவர ் யாெரன்பைத  சா  காணத் தவ னான்.  ' 'நான்   ைழக் ற 
ப  னால்  நீங்க ம்  ைழப் ர்கள்'' (ேயாவான் . 14:19).

அவர ் உ ர்த்ெத ந்  அேநக க்  தம்ைம உ  ள்ளவராக காண் த்   ன்  நான்  
நாட்க க் ப்  ற  யாேரா ஒ வன் , ''அவன் ஒ  ஆ  (Spook). அந்த மனிதைனக்   த்  ஏேதா 
ஆ த் தன்ைம காணப்ப  ன்ற . நீங்கள்  அவைரக் கண்டதாக    ன் ர்கேள, அ  ெவ ம் 
தரிசனமாகத்தான்  இ க் ம்'' என்றான் .
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“இல்ைல, அவர ்உண்ைமயான இேய ”.

ேதாமா,  ' 'அவர ் கரங்களி ள்ள காயங்களில் என் ைககைள ேபாட்டாெலா ய நான்  
  வா க்க மாட்ேடன் '' என்றான்.

அவர ் ம ப  ம் ேதான் ,  “இேதா நான் இங்  க் ேறன் '' என்றார். ' 'உங்களிடம் அப்ப ம் 
  ம் இ க் ன்றதா? எனக்  ஒ  சான்ட் ச் (sandwich) ெகாண்  வா ங்கள் '' என்றார். அவர்கள் 
ஒ  சான்ட் ச்ைச அவ க் க் ெகா த்தனர். அவர ் அங்  நின்  ெகாண்  அைத   த்தார.் 
அவர,் ''ஒ  ஆ  இப்ப    க் மா? எனக்  இ ப்ப  ேபால் ஒ  ஆ க்  மாம்ச ம் எ ம் க ம் 
இ க் மா?” என்  ேகட்டார.் பா ங்கள்? அவர,் “நாேன அவர,் அ  நான் தான் '' என்றார்.

ப ல்,  ' 'நாம் எப்ப ப்பட்ட சரீரத்ைதப் ெபற் க் ெகாள்ேவாம் என்  இன் ம் 
ெவளிப்பட ல்ைல. ஆனால் அவ ைடய சரீரத்ைதப் ேபான்ற ஒ  சரீரத்ைதப் ெபற்  
ெகாள்ேவாெமன்  அ ந்  க் ேறாம்'' என்றான். அவர ்  யாஃபனி சரீரத்ைத (theophany body) 
ெபற் க் ெகாண்டாரா? ஆம், ஐயா! அவர ் மரித்த ேபா  பாதாளத் ற்  ெசன்  காவ  ள்ள 
ஆ க க் ப்  ரசங் த்தார் என்  ேவதம்    ன்ற  ( 1ேப  . 3:19). அவர ் எப்ப  அங்  
ெசன்றார?் எப்ப  அவர ் ரசங் த்தார்? அவ க்  உணர்ச்  என் ம்  லன் இ ந்த , ேகட் தல்  
என் ம்  லன் இ ந்த . ேப தல் என் ம்  லன் இ ந்த , அன் ர  நான் 
ம ைமப்பட்டவர்கைளக் கண்ேடன் , அவர்க க்  ந்த அேத ேபான்ற சரீரத் ல் அவர ்
 ரசங் த்தார் ேநாவா ன்  காலத் ல் ேதவன் நீ ய ெபா ைமேயாேட காத்  ந்த ேபா  
 ழ்ப்ப யாமற்  ேபான காவ  ள்ள அந்த ஆ க க்  அவர ் ரசங் த்தார் (Iேப  . 3:19,20).
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எனேவ அவர ்உ ேராேட ந்த ேபா , அந்த சரீரம் அ ைவக் காண   ய ல்ைல. ஏெனனில் 
 ர்க்கதரி யா ய தா   அைத ஏற்கனேவ கண் ,  ' 'என் மாம்சம் நம் க்ைகேயாேட 
தங்   க் ம் என் ஆத் மாைவ பாதாளத் ல்    ர;் உம் ைடய பரி த்தவாைன அ ைவக் 
காணெவாட் ர்' '  (சங். 16:9,10) என்   ர்க்கதரிசனம் உைரத்தான். அ   உண்டா ம் 
எ பத் ரண்  மணி ேநரத் ற்   ன்ேப அந்த  யாஃபனி சரீரம் ேநாவா ன் காலத் ல் ேதவன் 
நீ ய ெபா ைமேயாேட காத்  ந் ,  ழ்ப யாமற்ேபான காவ  ள்ள அந்த ஆ க க் ப ்
 ரசங் த் , ம ப  ம் உ ேராெட ந் , அ  ள்ள  அ யாைமையத் தரித் க் ெகாண்ட . 
அவர ் அங்  நின்  ெகாண்    த் , அவர ் ஒ  மனிதன் என்பைத ெவளிப்ப த் னார். 
அல்ேல யா!

சேகா. எவன்ஸ் , அப்ப த்தான்  அவைர நாம் காண்ேபாம். அப்ெபா   அவர ் தா  ன்  
 ங்காசனத் ல்   ற்  ப்பார்  அல்ேல யா!  அப்ெபா   நாம்  ேம ம்    ம்   ரயாணம்
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ெசய்ேவாம். உங்க டன்  நான்  மைலக க் ப் பயணம் ெசய் , லட்சக்கணக்கான ஆண் கள் 
க ப்ேபன் . அ  ஒ   ல நாட்கள்  ேபால், ஒ   ல நி டங்கள்  ேபால் ெதன்ப ம். நாம் அங்  
ெசன்  அமர்ந்  ப்ேபாம்.

  க் ம் த ணம் வ ம்ேபா , நான் சேகாதரி உட்ைட சந் த் ,  ' 'சேகாதரி உட், எங்  
ெசன்  ந் ர்கள் . ப ைனந்  நி டங்களாக உங்கைளக் காண ல்ைலேய“ என்  ேகட்டால்,

''ஓ, இரண்டா ரம் ஆண் களாக, சேகா.  ரன்ஹாேம'' என்  அவர்கள்  ைடயளிப்பார்கள் .

“ஓ, அப்ப யா? எப்ப   க்  ர்கள்?'' அங்  நலமா ராமல் ேவெறதாக ம்  இ க்க   யா .

“என் அன்பார்ந்த சேகாதரேர, இங்  எல்லா ம் வா ங்கள். இங்  உங்க க்  ஒன்ைறக் 
காண் க்க   ம்  ேறன் . இங்  நீ ற்  உள்ள . நீங்கள்  இ வைர பானம் பண்ணின ேல, இ  
 க ம் ேநர்த் யான தண்ணீர். நாம்  ளிர்ந்த நீைரப் ப  ேவாம். நான் அங்  ெசன்  ஒ  ெபரிய 
 ராட்ைச  ைலையப் ப த் க் ெகாண்  வ  ேறன் . நாெமல்ேலா ம் அமர்ந்  அைத  ன்ேபாம்'' 
அற் தமா  க் மல்லவா? அப்ப த்தான்  அங்  இ க் ம்.

நாம் எவ்வா  அைதப் ெபற் க் ெகாண்ேடாம்? நாம் எவ்வா  அைத அ ந்  ெகாண்ேடாம்? 
உலகத்ேதாற்றத் க்   ன்ேப ேதவன் அைத  ன்   த்  ட்டார். யாைர? வாக் த்தத்தம் 
பண்ணப்பட்ட ேதசத் ல்  இ ப்பவர்கைள.
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''தமக்   ன்பாக நாம் அன் ல் பரி த்த ள்ளவர்க ம்  ற்ற ல்லாதவர்க மா  ப்பதற்  
அவர ் உலகத் ேதாற்றத் க்   ன்ேன   ஸ்  க் ள்  நம்ைமத் ெதரிந்  ெகாண்டப ேய. 
 ரியமானவ க் ள்  தாம் நமக் த் தந்த ளின.

நம் ைடய   ைப ன்  ம ைமக் ப்  கழ்ச் யாக (அவர ்ெசால்  ள்ள ப  நாம் அவைரப் 
 கழ ேவண் ம். ேதவேன, உம்ைமப்  கழ   ம்  ேறாம்) தம் ைடய தய ள்ள 
 த்தத் ன்ப ேய, நம்ைம இேய    ஸ்   லமாய்த் தமக் ச்   காரப் த் ரரா ம்ப   ன் 
  த்  க் றார.்

அவ ைடய   ைப ன்  ஐ வரியத் ன்ப ேய இவ ைடய இரத்தத் னாேல 
பாவமன்னிப்பா ய (forgiveness of sins)  ட்  இவ க் ள்  நமக்  உண்டா  க் ற .''

இப்ெபா   நான், ' த் ர  காரம் ' என் ம் ெபா  க்   ண் ம் ெசல்ல ேவண் ம். ஆனால் 
    ேநரம் பாவங்கள் (Sins) என் ம் ெபா ளின்  ேபரில் ேபச   ம்  ேறன் . பாவங்கள் அைத 
கவனித் ர்களா? பா  ஒ வன்  பாவம் ெசய்வதனால்  ேதவன் அவைன  ற்றப்ப த் வ ல்ைல 
என்  உங்க க் த் ெதரி மா? அவன் பா யாக இ ப்பதால் மாத் ரேம அப்ப  ெசய் றான் . ஒ  
பா    ட்   ைகத்தால் அதற்காக அவர ் அவைனக்  ற்றப்ப த் வ ல்ைல எப்ப யா  ம் 
அவன் ஒ  பா ேய. பா ங்கள்? பா ங்கள்? ஒ  பா  டம் பாவங்கள் என்ப   ைடயா . அவன் 
பா ேய. ஆனால்   ஸ்தவனா ய உன்னிடம் பாவம் உண்  கவனி ங்கள் , ப ல் இைத 
சைபக் க்    றான் , சைப சரியாக இ க்கேவண் ம் என்பதற்காக. பா ங்கள்? 
பாவமன்னிப் ... பாவங்கள் மன்னிக்கப்ப தல் (forgiveness of sins). நாம் பாவம் ெசய் ேறாம். 
ஆனால் ஒ  பா ேயா எப்ெபா  ம் பா ேய, ேதவன் அவைன மன்னிப்ப ல்ைல.
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''அவன் ஒ  மனிதைன  ட் க் ெகான்  ட்டாேன! என்ன ெசய்யப் ேபா  ர்கள்?'' என்  
நீங்கள்  ேகட்கலாம். அ  என் ைடய ேவைலயல்ல. நான்  ஒ   ர்  த்தவா யல்ல. நான் ஒ  
 ரசங்  ,  நாட் ன்  சட்டங்கள்  அைதப் பார்த் க் ெகாள் ம். அவர்கள் தான்  ர்  த்தம் 
ெசய்வார்கள்.  ' 'அவன்  பச்சாரம் ெசய்தாேன!'' என்  நீங்கள்   றலாம். அ  அவ க் ம் 
சட்டங்க க் ம் இைடேய ள்ள  ஷயம். நான்  ர்  த்தவா யல்ல நான்  மக்கைள 
 ர்ப த் பவன்  அல்ல. நான்  அவர்கைள மனம் மாறச் ெசய்பவன் . நான் ஒ   ரசங் . அவைனத் 
ேதவனிடம் ெகாண்  வ வேத என் பணி. அவன் பாவம் ெசய்தால், அ  அவ ைடய ெபா ப் . 
ேதவன் அவைன உயர்ந்த மட்டத் ல்   ற்றப்ப த்  றார.் ெதாடக்கத் ேலேய அவன் 
 ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவன் . அவன்  தல் ப ையக்  ட அைடய ல்ைல. ெதாடக்கத் ேலேய அவன் 
பா . அவனிடம் பாவங்கள்  இல்ைல, அவன் ஒ  பா .

58

நீங்கள் ,  “இவ்வள  பாகம் மாத் ரம்  இர . இவ்வள  பாகம் இரவல்ல'' என்  இரைவப் 
பார்த் க்  ற   யா . அ    வ ேம இர  தான். அவன் பா ெயன்  ேதவன்    ள்ளார். 
அவ்வள தான் . அவன் இன்னின்னைவகைளச் ெசய் ள்ளான் . எனேவ இவ்வள  பாகம் இர , 
”இவ்வள  பாகம்  ெவளிச்ச ள்ள இர '' என்   றலாம். எனக் த் ெதரி ம். எல்லாேம இர . 
அவ்வள  தான் . பா ங்கள்?

59

அ  ேபான் ,  “இவ்வள  பாகம்தான்  ெவளிச்சம் என்  என்னால்  ற   யா . எல்லாேம 
ெவளிச்சம் தான்”. அ  எவ்வள  பாகம் ெவளிச்சம் என்   ற  யா . பா ங்கள்? ஆனால் அ ல் 
க த்த  ள்ளிகள் காணப்ப மானால் , அப்ெபா   அ ல் இ ள்  உள்ள .

எனேவ பாவங்கள், நம  பாவங்கள்  எதனால் மன்னிக்கப்ப  ன்றன? அவ ைடய (என்ன?) 
 ைலேயறப்ெபற்ற இரத்தத்தால்.
60

...அவ ைடய   ைப ன்  ஐ வரியத் ன்ப ேய...
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அைத நாம் எப்ப  மறந்  ட    ம்? நாம் த   ள்ளவர்கள் என் ம் காரணத்தால் , நம  
பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட நாம் ஏதாவ  ெசய்ேதாமா என்ன? அவ ைடய எ  நமக்   ட்ைபத் 
தந்த ?

...  ைப;

ஓ, என்ேன ஆண்டவேர, என் கரங்களில் நான்  ஒன்ைற ம் ெகாண்  வர ல்ைல. இதற்  
த  யாவதற்  என்னால் ஒன் ேம ெசய்ய   யா . நான் ெசய்யக்   ய  ஒன் ேம ல்ைல, 
பா ங்கள்? அவர் என்ைன  ன்  த்தார், அவர் என்ைன அைழத்தார். அவர ் என்ைனத் ெதரிந்  
ெகாண்டார.் நான் அவைரத் ெதரிந்  ெகாள்ள ல்ைல, அவர ் என்ைனத் ெதரிந்  ெகாண்டார.் 
அவர ் உங்கைளத் ெதரிந் ெகாண்டார்.  “நீங்கள்  என்ைனத் ெதரிந்  ெகாள்ள ல்ைல. நான் 
உங்கைளத் ெதரிந்  ெகாண்ேடன்” என்  இேய    னார.் (ேயாவான். 15:16). ேம ம் அவர,் ''என் 
 தா ஒ வைன இ த் க் ெகாள்ளா ட்டால் அவன் என்னிடத் ல் வரமாட்டான்  (ேயாவான் . 6:44). 
 தாவானவர் எனக் க் ெகா க் ற யா ம் என்னிடத் ல்  வ ம் (ேயாவான் . 6:37). ேவதவாக் யம் 
நிைறேவற்றத் தக்கதாக,  “ேகட் ன்  மகன் ெகட் ப் ேபானாேனயல்லாமல், அவர்களில்  ஒ வ ம் 
ெகட் ப் ேபாக ல்ைல (ேயாவான் . 17:12)'' என்றார். பார்த் ர்களா?  ” தாவானவர் எனக் க் 
ெகா க் ற யா ம் என்னிடத் ல் வ ம்'' என்றார் அவர.்

ஓ, நான் அ க ேநரம் எ த் க் ெகாள் ேறன் . இல்ைலயா? இன் ம்  நான் இைத 
  க்க ல்ைல. சரியாகக்   னால்  நான் இன் ம் ெதாடங்கக்  ட ல்ைல. நான்  ரிதமாக 
ேபசட் ம். இப்ெபா ேத நான் இந்த ெபா  க்  வர ேவண் ம் இன் ம்     ேநரத் ல்  
“ த் ர  காரம்'' என் ம் ெபா  க்  நான் வரேவண் ம்.     ேநரம் ெதாடர்ந்  ேப னால் 
என்ைன மன்னிப் ர்களா? இதற்  நாம் வ ேவாம் ஜார் யா   ந்  வந் ள்ள  லர ்இன் ர  
மாத் ரேம இங்  ப்பார்கள்  கர்த்தர் அவர்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக! ஜார் யா, ெடக்ஸாஸ்  என் ம் 
இடங்களி  ந் ம், மற்ற இடங்களி  ந் ம் ேகட் க் ெகாண்  க் ம் சேகாதரர்கேள. இந்த 5-ம் 
வசனத்ைத உற் க் ேக ங்கள் ... ”  கார  த் ரரா ம்ப க்   ன்   த்  க் றார“்.

61

(Having predestinated unto adoption)62

''ப க் '' (unto) என்றால் என்ன அர்த்தம்? நாம் வ ங்காலத் ல் அைடயப் ேபா ம் ஒன்ைற அ  
காண் க் ற .  ' 'நான்  நீ ற்றண்ைடக்  ெசல் ேறன் ' '  (u n t o  t h e  f o u n t a i n )  “நான் 
நாற்கா யண்ைடக்  ெசல் ேறன் ” (unto the chair). ஹ் ம்ஸ் , உங்க க் ப்  ரி ன்றதா?

தம் ைடய தய ள்ள  த்தத் ன்ப ேய (His own pleasure of His will), “நம்ைம இேய    ஸ்  
 லமாய்த் தமக் ச்   கார  த் ரரா ம்ப க்   ன்   த்  க் றார.்''

எவ்வள  தய ? யா ைடய தய ?அவ ைடய ெசாந்த த   தம் ைடய தய ள்ள  த்தம்.

'' த் ர  காரம்“ என்றால்  என்ன? அதற்  இப்ெபா   வ ேவாம். இைத   க்க ேநரம் 
இ க் ேமா இ க்காேதா. எனக் த் ெதரியா . ஆ  ம் அைத நாம் பார்க்கலாம் . அதன் ேபரில் 
உங்க க்  ஏதா  ம்  ேகள் கள் இ க் மானால், இச்ெசய் ைய நான்   க் ம்  ன் , 
எப்ெபா தா  ம்  ன்னர் நீங்கள்  ேகட்கலாம். கவனி ங்கள் , உங்க ைடய  த் ர   காரம் 
உங்கள்   றப்பல்ல. உங்க ைடய  த் ர   காரம் உங்கைள உங்கள்  ஸ்தானத் ல் 
ெபா த்  ன்ற . நாம் ம ப  ம்  றக் ம்  ேபா , ேயாவான்: 1:17 என்  நிைனக் ேறன் . 
ேதவ ைடய ஆ யால் நாம்  றக் ம்ேபா , நாம் ேதவ ைடய  ள்ைளகளா ேறாம் ஆனால் நாம் 
 ன்   க்கப்பட்டவர்கள் . இந்த கைட  கால ேதவ ைடய  ள்ைளகள்  இைத  ரிந்  ெகாள்ள 
ேவண் ெமன்  இைத  ளக் க்  ற  யல் ேறன் .

63

நாம்   கார  த் ரரா ம்ப க்   ன்   க்கப்பட்  க் ேறாம். இ  தான் ெபந்ேதேகாஸ்ேத 
மக்கைள  ண்ப த்  ன்ற . அவர்கள்,  ' 'நான்  ம ப  ம்  றந்  ட்ேடன் ! கர்த்த க்  
ஸ்ேதாத் ரம், நான் பரி த்த ஆ ையப் ெபற் க் ெகாண்ேடன் '' என் ன்றனர்.  க ம் நல்ல  நீ 
ேதவ ைடய  ள்ைள அ  சரி, ஆனால் அைதக்   த்  நான் இப்ெபா   ேபச ல்ைல. 
பா ங்கள், நீங்கள்    கார  த் ரரா ம்ப க்   ன்  க்கப்பட்  க்  ர்கள்.  த் ர   காரம். 
அ  ஒ   மாரைன அவ ைடய ஸ்தானத் ல்  ைவத்தல்.

நான் ஒ ெப க் க்   க அ காைம ல் வந்  ட்ேடன் . நான் அ க்க  அதன் 
அ காைம ல் வந்    வதால்,  ன்னால் ேகட்க   ய ல்ைல என்  ெபக்  என்னிடம் 
  னாள்.

ஒ   ள்ைள. பைழய ஏற்பாட் ல் ஒ   மாரைன   கார  த் ரனாக ஏற் க் ெகாள்வதற்  
ேவண் ய    ைறகைள எத்தைன ேபர ்அ ந்  க்  ர்கள்? நீங்கள்  அைத ப த்  ப் ர்கள் . 
ஒ  மகன்  றக் றான் . அைதக்   த்  ஒ  ெசய்  ல் நான்    ள்ேளன்   ன், அ  என்ன 
ெசய்  என்  ஞாபக ள்ளதா? அ  ஒ நாடா ல்  ப   ெசய்யப்பட் ள்ள . அ  என்ன? ஓ, 
எனக்  ஞாபகம் வந்   ட்ட , ''அவ க் ச் ெச  ெகா ங்கள்'' (“Hear ye Him”) என் ம் ெசய்  - 
 ள்ைளகைளச்   கார த் ரராக ஏற் க் ெகாள் தல்.

64

பைழய ஏற்பாட் ன்  காலத் ல் ஒ  மகன் ெபற்ேறா க் ப்  றக் ம் ேபா , அவன் அந்த 
  ம்பத் ல்  றந்த  மாரனா றான் . அவன்  எல்லாவற்  ம்  தந்தரவாளியா ன்றான் . இந்த 
 மாரன்  உபாத் யர்களால்  வளர்க்கப்ப  ன்றான் .  கலாத் யர்  தம்  அ காரம்,  17   தல்  25
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வசனங்கள் . சரி. அவன் உபாத் யர்களால் வளர்க்கப்ப  ன்றான் . உதாரணமாக, எனக்  ஒ  
மகன்  றந்தான்  என்  ைவத் க் ெகாள்ேவாம். நான் அவ க் த் தந்ைத.

அதனால் தான்  ேஜம்ஸ்  அரசனின்  ேவதாகமத் ல்,  ' 'என்  தா ன்  ட் ல்  அேநக 
வாசஸ்தலங்கள் உண் “ என்   றப்பட் ள்ள    த் ரமான  என்  அேநகர ்எண்ணினர் - ஒ  
  , அேநக வாசஸ்தலங்கள், ேஜம்ஸ்  அரசனின்  ேவதாகமத் ல் '  ' என்  ெமா  
ெபயர்க்கப்பட் ள்ள வார்த்ைத 'ராஜ்யம்'  (domain) என்  அர்த்தங்ெகாள் ம்.  ' 'என்  தா ன் 
ராஜ்யத் ல்  அேநக வாசஸ்தலங்கள் உண் '' - ஒ   ட் ல்  அேநக வாசஸ்தலங்கள் என்றல்ல, அவர ்
இந்த ராஜ்யத் ற்   தா என்  அைழக்கப்பட்டார.் ேவதப் ர்வமாக அப்ப த்தான்  உள்ள .

65

தந்ைதக்  ஆ ரம் ஏக்கர் பரப் ள்ள பண்ைண ஒன்  இ ந்த ேபா , அங்  ஒ   ட்டம் 
ஜனங்கள்  வ த்  வந்தனர். அங்  ஆ கைள ேமய்க்க  லைர ம், மா கைள ேமய்க்க 
 லைர ம், ேமல் பண்ைணைய அைடய 1 00  ைமல்  ரம் ெசன்  அைத கண்காணிக்க 
 லைர ம், ேகாேவ  க ைதகைள ேமய்க்க  லைர ம் அவர ் அமர்த்   ந்தார். ெவவ்ேவ  
பணி ரிய அவ க்  ஒ  ெபரிய ராஜ்யம் இ ந்த . அவர ் தன் க ைத ன்  ேமேல , அவர்கள் 
எவ்வா  ேவைல ெசய் ன்றனர;் ஆட் ம ர் கத்தரித்தல் ேபான்ற ேவைலகைளச ்ெசய் ன்றனர ்
என்பைதக் காணச் ெசன்றார.்

நான் ஒ ெப க்    ந்  அகன்  ெசன்றால் உங்க க்  ேகட்க ல்ைல அல்லவா? இங்  
நின்  ெகாண்ேட  ரசங்கம் ெசய்ய  யல் ேறன் . இப்ெபா   நான்  ேப வ  உங்க க் க் 
ேகட் றதா? சரி, கவனி ங்கள் .

அவர ் க ைத ன்  ேமல் சவாரி ெசய் , அவ ைடய ராஜ்யத்ைதப் ேபணிப் பா காத்தார். 
இப்ெபா   அவர ்  ம்   றார.்.. அவ ைடய  மாரன் அவ ைடய உடைமகள் அைனத் ற் ம் 
 தந்தரவாளியாகப் ேபா றான். அவன்  தந்தரவாளி.
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நாம் இேய    ஸ்  ன்   லமாய் ேதவ ைடய ராஜ்யத் க் ள்   றக் ம் ேபா , 
பரேலாகத் ன்   தந்தரவாளியா    ேறாம், இேய  டன் , உடன்   தந்தரவாளியா    ேறாம். 
ஏெனனில் அவர ்நம  ஸ்தானத்ைத எ த் க் ெகாண்டார.் நாம் அவரா ம் ெபா ட்  (அவ ைடய 
நீ யா ம் ெபா ட் ), அவர ் நாமானார் (பாவமானார்). பா ங்கள்? நான் அவரா ம் ெபா ட்  
அவர ் நானானார். பா ங்கள் , அவ டன் உடன்   தந்தரவாளிகள். சரி, நீங்கள்  ஒவ்ெவா வ ம் 
அைத ஞாபகத் ல் ைவத் க் ெகாள் ங்கள் .

இைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள் . நீங்கள்  இந்நிைலக்  வ  ர்கெளன்  ேதவன் தம  
 ன்ன  ன்ப   ன்  த்தார். நீங்கள்  ஒவ்ெவா வ ம்  ரிந்  ெகாண் ர்களா? உங்கள்  
ைககைள யர்த் ங்கள் . ேதவன் தம   ன்ன  ன்ப , வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ேதசத் ல் 
நீங்கள்   ரேவ க்க ேவண் ெமன்   ன்  த்தார். இன்    ஸ்தவ க்  வாக் த்தத்தம் 
பண்ணப்பட்ட ேதசம் எ ? உங்க க் த ்ெதரிந்தால்  ைககைள யர்த் ங்கள் . ''வாக் த்தத்தமான  
உங்க க் ம். உங்கள்   ள்ைளக க் ம் நம் ைடய ேதவனா ய கர்த்தர் வரவைழக் ற 
 ரத்  ள்ள யாவ க் ம் உண்டா  க் ற  (அப். 2:39). கைட  நாட்களில்  நான்  மாம்சமான 
யாவர் ேம ம், உங்கள்   மாரர ்ேம ம்,  மாரத் கள் ேம ம், என் ஆ ைய ஊற் ேவன் “  (அப். 
2:17). ேம ம் ஏசாயா 28:10-ல் ”கற்பைன ன்  ேமல் கற்பைன ம்,  ரமாணத் ன்  ேமல் 
 ரமாண ம், இங்ேக ெகாஞ்ச ம் அங்ேக ெகாஞ்ச மாம் என் றார்கள் . நலமானைதப் 
பற் க்ெகாள் . பரியாச உத களினா ம் அந்நிய பாைஷ னா ம் இந்த ஜனத்ேதாேட ேப ேவன். 
இ ேவ இைளப்பா தல் அவர்கள்   ரேவ க்க ேவண் ெமன்  நான்   ன இைளப்பா த ன்  
ேதசம். அவர்கேளாேட ெசான்னா ம் ேகட்கமாட்ேடாம் என்  ெசால் , தங்கள்  தைலகைளத் 
  க்  ேகட்காமல்  நடந்  ெசன்  ட்டார்கள்“ பார்த் ர்களா? அப்ப ேய.
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அ  என்ன? எ ப்   ந்   றப்பட்  வனாந்தரத் ன்  வ யாய்  ரயாணம் ெசய் , அந்த 
ேதசத்   ந்  ெகாண் வந்த  ராட்ைச பழங்கைள    பார்க் ம் அள க்  அவ்வள  
அ காைம ல் வந்த அந்த இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளப் ேபால் இ க் ன்றனர,் அவர்கள் எல்ைல 
ேகா    வா கள் . அவர்கள் ஒ க்கா ம் கடந்  ெசல்லேவ மாட்டார்கள். அவர்களால்  கடந்  
ெசல்ல   யா  என்  இேய     ள்ளார். அவர்கள்,  ' 'எங்கள்   தாக்கள் வனாந்தரத் ல்  
மன்னாைவப்   த்தார்கள்'' என்றனர்.
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இேய ேவா,  “அப்ப   ந் ம் அவர்கள்  ஒவ்ெவா வ ம் மரித்தார்கள்'' என்றார், அ தான்  
அவர்கைளப்  ரித்த . அவர்கள்  ஒவ்ெவா வ ம் மரித்தனர். அ  உண்ைம.  ' 'நாேன 
வானத்   ந் றங் ன  வ அப்பம். இந்த அப்பத்ைதப்   க் றவன்  என்ெறன்ைறக் ம்  
 ைழப்பான்” என்றார் அவர.் (ேயாவான். 6:51). அ  உண்ைம. ஆம், ஐயா, அவரிடம் நித் ய  வன் 
உண் . இைதப்   க் றவன் ... “நான் ஏேதன் ேதாட்டத்   ந்த  வ  ட்சம்.''

பா ங்கள், இந்த ஜனங்கள்  அவ்வள  அ காைம ல் வ  ன்றனர.் நீங்கள்  எ ெரயர ் 6 -ம் 
அ காரத்ைதக் கவனிப் ர்களானால்; நான்  ம ப  ம் அதற் ச் ெசல்ல ல்ைல.  ' 'இவர்கள் 
பங் ெகாண் ,  க அ காைம ல் வந் , பரம் ஈைவ    பார்த்தவர்கள் '' என்  எ ெரயர ் 6 
உைரக் ன்ற . அவர்கள் உட்கார்ந்  ந் , அேநகர ் கம் ெப வைதக் கண்டனர.் ேதவ ைடய 
வல்லைம ஜனங்கைள  கமாக் வைத ம், அவர்க ைடய வாழ்க்ைக  ற்  ம் மா வைத ம் 
அவர்கள் கண்ட  ற ம், அத டன்  எவ் த ெதாடர் ம் ெகாள்ள ம த்தனர். இல்ைல, ஐயா, 
இல்ைல,  ஐயா.  “இனி  வ ம்  உலகத் ன்  ெபலன்கைள ம்     பார்த் ம்  ம த த் ப்
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ேபானவர்கள் , ேதவ ைடய  மாரைனத் தாங்கேள ம ப  ம்   ைவ ல் அைறந்  
அவமானப்ப த்  றப யால், மனந்  ம் த க்ேக வாய் அவர்கைள ம ப  ம்   ப் க் ற  
 டாத காரியம். தங்கைளப் பரி த்தஞ் ெசய்த உடன்ப க்ைக ன்  இரத்தத்ைத அவர்கள் 
அ த்தெமன்ெறண்ணி...''

பரி த்தமாக் தல் என் ம் ேபாதகத் ல் நம் க்ைக ெகாண்  க் ம் சைபைய நான் 
ேசர்ந்தவன் . அ வைர நல்ல தான் . ஆனால் நீங்கள்  ெசல்ல ேவண் ய  ரத் க் ச் 
ெசல்ல ல்ைல. பா ங்கள்? ஆம், ஐயா. வனாந்தரம் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளப ்பரி த்தப்ப த் ன  
ஆம், உண்ைமயாக. அவர்க க்  ெவண்கல சர்ப்ப ம், ெவண்கல ப  ட ம் மற்ெறல்லாேம 
இ ந்தன பரி த்தமாக்கப்ப தல். ஆனால் இைளப்பா த க்  அவர்கள் பாலஸ் னா ல் 
 ரேவ த்தனர்.

எ ெரயர ்4-ம் அ காரத்ைதப் பா ங்கள். அங்  ேவெறா  இைளப்பா தைலக்    த்  ப ல் 
ெசால்ல ல்ைலயா? (எ . 4:9). ேதவன் ஆ  நாட்களில்    ஷ் த்  ஏழாம் நாளில் ஓய்ந்  ந் , 
ஏழாம் நாைள அவர்க க்  ஓய்  நாளாய் தந்த ளினார். ேவெறா  இடத் ல்  அவர ்ஓய்  நாைளக் 
  ப் ட் ,  “இன்ைறக்  தா  க் ள்” என்றார்.  ன்  அவர ் ேவெறா  இைளப்பா தைல 
அவர்க க்  அ ளினார,் ''வ த்தப்பட்  பாரஞ்   மக் றவர்கேள! நீங்கள்  எல்லா ம் என்னிடத் ல்  
வா ங்கள்; நான் உங்க க்  இைளப்பா தல் த ேவன் ' ' (மத். 11:28). இந்த இைளப்பா த ல் 
 ரேவ  ங்கள் ! நாம், ேதவன் தம் ைடய  ரிையகைள   த்  ஓய் நாளில் ஓய்ந்த  ேபால், 
நா ம் நம்  ரிையகைள   த்  ஓய்ந்  க் ேறாம் (எ . 4:10). நிச்சயமாக. அ தான் உங்கள்  
ஓய் நாள், இைளப்பா தல் . அ தான் வாக் த்தத்தம்  பண்ணப்பட்ட ேதசத் ல்  உங்கள்  
உண்ைமயான இைளப்பா தல்.
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பரி த்த ஆ யால் ஜனங்க க்  அளிக்கப்பட்ட வாக் த்தத்தம். அப்ப   க்க அவர்கள் ஏன் 
கல் ய   ெகாண்ட ேபாதகர்கள் ெபண்கள்  ட்ைட கால்சட்ைட அணிய ம், தைலம ைரக்  
கத்தரிக்க ம், உதட் சாயம்  ச ம், ஆண்கள்  ம  அ ந் ,  தா , அ வ ப்பான நைகச் ைவ 
  க் கைளக்  ற ம் அ ம க் ன்றனர.் இப்ப  ெசய் றவர்கள்  தங்கைள சைப ன்  
அங்கத் னர்கள் என் ம் அைழத் க் ெகாள் ன்றனர். இப்ப ப்பட்ட ேபாதகர்கைள அவர்கள் 
தைலவர்களாக ஏற் க் ெகாண் , பரி த்த ஆ  ன் வ நடத் தைலப்  றக்கணிக் ன்றனர.் 
ேதவ ைடய வார்த்ைதயான  இ  ற ம் க க் ள்ள எந்த பட்டயத்  ம் க க்கானதா ம், 
ஊைன ம்  ரிக்கத ் தக்கதாக உ வக்  த்  றதா ம், இ தயத் ன்  நிைன கைள ம் 
ேயாசைனகைள ம் வைகய க் றதா ம் இ க் ற  என்  ேவதம்    றதல்லவா? (எ . 4:12). 
ஆம், இ தயத் ன்  நிைன கைள ம்  ட.

நாம் உலகத்  ம் உலகத்  ள்ளைவகளி ம் அன்   ர்ந்தால், நம் டத் ல்  தா ன் 
அன் ல்ைல ( 1ேயாவான்  2 : 1 5 ) .  ' 'அைழக்கப்பட்டவர்கேளா அேநகர,் ெதரிந்  
ெகாள்ளப்பட்டவர்கேளா  லர“் ,  ” வ க் ப் ேபா ற வாசல் இ க்க ம் வ  
ெந க்க மா  க் ற . அைதக் கண்   க் றவர்கள்  லர'் '  (மத்.  7:14).  ' 'அந்த நாளில்  
அேநகர ் என்னிடம் வந்  ஆ ரகாம், ஈசாக் , யாக்ேகா  இவர்க டன்   ட பந்   ப்பார்கள். 
ஆனால் ராஜ்யத் ன்   த் ரேரா தள்ளப்ப வார்கள்'' என்றார். இேய  அேநகர ்அந்நாளில் வந் : 
ஆண்டவேர, உம  நாமத் னால்  இைத ெசய்ய ல்ைலயா? நாங்கள்  ேபாதகம்  பண்ண ல்ைலயா? 
நாங்கள்  டாக்டர், சங்ைக என் ம் பட்டங்களினால் அைழக்கப்பட ல்ைலயா? என்பார்கள். 
அப்ெபா   இேய : நான் ஒ க்கா ம் உங்கைள அ ய ல்ைல. அக் ரமச் ெசய்ைகக்காரேர, 
என்ைன  ட்  அகன்  ேபாங்கள்  என்பார்' '  (மத். 7:22-23). ' 'என்  தா ன்  த்தத் ன்ப  
ெசய் றவேன பரேலாக ராஜ்யத் ல்  ரேவ ப்பாேனயல்லாமல், என்ைன ேநாக் : கர்த்தாேவ, 
கர்த்தாேவ என்  ெசால்  றவன்  அ ல்  ரேவ ப்ப ல்ைல''.
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அ தான்72

வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ேதசத் ல்   ரேவ த்தல். அதற் ள்  நாம் எப்ப   ரேவ க்க 
   ம்? சைபயா ய நாம் அதற்ெகன்  ேதவ ைடய  ன்ன  னால் 
 ன்  க்கப்பட்  க் ேறாம். நாம் எதற்காக  ன்   க்கப்பட்  க் ேறாம்? அவ ைடய 
ம ைமக் ம்   ைபக் ம், வ பாட் ற் ம்  கழ்ச் யாக நாம்  ன்  க்கப்பட்  க் ேறாம். 
தந்ைத ஆ  ல் தனிைம ல்  ற்  ந்தார். அவைரச ்  ற்  அப்ெபா   ஒன் ேம ல்ைல. 
அவைர ஆரா க்க ஏதாவெதான்  க்க ேவண் ெமன்  அவர ் எண்ணினார். எனேவ உலகத ்
ேதாற்றத் க்   ன்ேப அவர ் ஒ  சைபைய  ன்  த் , அவர்களின்  ெபயர்கைள 
ஆட்  ட் யானவரின்   வ ஸ்தகத் ல் எ  னார். அப்ெபா ேத அவர்க ம்  உலகத்ேதாற்ற க்  
 ன்ேப அ க்கப்பட்டவர்களாய், அவ ைடய   ைப ன்  ம ைமக் ப்  கழ்ச் யாக அவர்கைள 
அவர ் ேதான்றச் ெசய் ,     காலத் ல்   ஸ்  இேய  என் ம் ஒ  மனிதனில் அவர்கைள 
ஒன்  ேசர்க்க  த்தம் ெகாண்டார். வ் ! ம ைம! அ தான்... சேகாதரேன, சேகாதரிேய, அ  
உண்ைம. அதனின்   ல ச் ெசல்ல ேவண்டாம்.

ேதவன் தம் ைடய ெதரிந்  ெகாள் த ன்    ைப னால் உன்ைன அைழத்தார். அவ ைடய 
ெதரிந்  ெகாள் த ன்    ைப னால் உன்ைன பரி த்தப்ப த் னார். அவ ைடய ெதரிந்  
ெகா த ன்    ைப னா ம் வல்லைம னா ம் உன்ைன பரி த்த ஆ  னால் அ ேஷ த் , 
இைளப்பா ம் ேதசத் ல்  உன்ைன ைவத்தார். இந்த இைளப்பா த ல்  ரேவ த்தவர்கள், 
வ த்தவ  ெசல்வ   ந்  ஓய்ந்  க் ன்றனர.்  ேதவன்  தம   ரிையகைள    த்  ஓய்ந்த 
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ேபால், அவர்க ம் தங்க ைடய  ரிையகைள   த்  ஓய்ந்  க் ன்றனர.் அவர்கள்  ெசால்  
  யாத சந்ேதாஷ ைடயவர்களாய்  களி ர்ந் , ம ைமயால் நிைறந்  க் ன்றனர.் 
அவர்க க் ள்  வ   ட்சம் கனி ெகா க்கத ்ெதாடங்  ற . அவர்கள் நீ ய ெபா ைம, தய , 
நற் ணம், ெபா ைம,   வாசம், சாந்தம் ேபான்றைவகைளப் ெபற் ள்ளனர்.  வ   ட்சம் 
அவர்களில் கனி ெகா க்கத் ெதாடங்  ற . ஏெனனில் அவர்க ைடய நம் க்ைக   ஸ்  
இேய  ல் நங் ர டப்பட் ள்ள .   வா கைள அற் தங்க ம் அைடயாளங்க ம் ெதாடர்ந் , 
அதன்  லம் பரி த்த ஆ யானவர் அவர்கைள உ  ப்ப த்  ன்றார.் ''  வா க் றவர்களால் 
நடக் ம் அைடயாளங்களாவன'', அவர்கள் ெசன்   யா யஸ்தர்கைள  கப்ப த்  ன்றனர். 
 சா கைளத்  ரத்  ன்றனர், நவமான பாைஷகைளப் ேப  ன்றனர். தரிசனங்கைளக் 
காண் ன்றனர். அவர்கள் ேதவ டன் நடந்  ெசல் ன்றனர், ேதவ டன் ேப  ன்றனர்.  சா  
எ  ம் அவர்கைள அைசக்க   யா . அவர்கள் உ  யாய்  நின் , நித் ய  வைன 
எ ர்ேநாக் னவர்களாய் ,  ன்னானைவகைள மறந் ,   ஸ்  இேய  க் ள்  பரம அைழப் ன்  
இலக்ைக ேநாக்  ெதாட  றவர்களா  க் ன்றனர். அ தான், அ தான் , அ தான் சைப.

அவர்கள் எப்ப  அங்  அைடந்தனர்? நீங்கள் . ''ஆண்டவேர, நான்    ட்   ைகத்ேதன் . நான் 
  ந்  ேபாேனன்.  ன்  நான் ேயா த்ேதன் ...'' என்  ெசால்வதல்ல. ஓ, இல்ைல, இல்ைல, 
இல்ைல, இல்ைல.
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அ   ன்  த்தல். அவர ்நம்ைம அைழத்தார். அவைர நாம்  ன்ெதாட ம் ேபா , ஆண்டவேர, 
“நாங்கள்  இழந்த நிைல   ந்ேதாம். எங்கைள இரட் த் க் ெகாள்ள எங்க க்  
மன ல்லா  ந்த .  பாவத் ல் நாங்கள்  பன் கைளப் ேபால் இ ந்ேதாம்'' என்  நாம்   ேவாம்.

பன் கள்  அைடக்கப்பட் ள்ள பட் க்  நீங்கள்  ெசன் , அங் ள்ள  ழப் பன்  ஒன் டம், “ஓ, 
 ழ ேய நான்   வைதக் ேகள். அ த்தத்ைத   ப்ப  தவ ” என்    ப் பா ங்கள்.

அ , “ஒய்ங்க் -  ஒய்ங்க்” என்  தான்  சத்த  ம். பா ங்கள்? உங்கைள நீங்கேள இரட் த் க் 
ெகாள்வ ம் அ ேபான்  தான். அ   ற்  ம் உண்ைம.

நீங்கள் , ''ெபண்ேன ,  இத்தைகய ஆபாசமான ஆைட அணியக்  டா . நீ ஒ ங்காக உ க்க 
ேவண் ம். நீ  ட்   ைளயாடக்  டா . நீ  ைக   க்கக்  டா .  ஸ்டர,் நீ இைத ெசய்யக் 
 டா '' என்    ப் பா ங்கள் .
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உடேன அ , ''ஒய்ங்க் -  ஒய்ங்க். நான் ஒய்ங்க் -  ஒய்ங்க் ேசர்ந்தவள் '' என்  ெசால்   ம். 
நான் “ஒய்ங்க். அவ்வள  தான் அவர்க க் த ் ெதரி ம். நான்  உங்கைளப் ேபாலேவ நல்லவன்  
தான், ஒய்ங்க் -  ஒய்ங்க்” என்      ம். பா ங்கள், அவர்கள் பரி த்த ஆ  ன் தைலைமைய 
நிராகரித்    ன்றனர். ஏெனனில் நீ உலகத்  ம் உலகத்  ள்ளைவகளி ம்  அன்   ர்ந்தால், 
உன்னிடத் ல்   தா ன் அன் ல்ைல என்  ேவதம்    ன்ற .

அவர்கைள  த் யாசமானவர்களாகச் ெசய்வ  எ ? நீங்கள்  பரி த்த ஜா  ( 1ேப . 2:9). 
நீங்கள்  என்ன ெசய் ர்கள்? ஒ  ேதசத்ைத  ட்  ேவெறா  ேதசத் ற் ள்   ரேவ த் ர்கள். நீங்கள்  
எப்ப  அதற் ள்   ரேவ த் ர்கள். ஏெனனில் அ  வாக் த்தத்தம்  பண்ணப்பட்ட ேதசம். அ  
எத்தைகய வாக் த்தத்தம் ' 'நான் கைட  நாட்களில்  மாம்சமான யாவர் ேம ம் என் ஆ ைய 
ஊற் ேவன் '' ஓேர ஆ  னாேல வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட அந்த ேதசத் ற் ள்  சேகாதரர்கேள, 
சேகாதரிகேள, அல்ேல யா! அங்ேக இ தய  த்தம் இ க் ம். எந்த ெபாறாைம ம்,  ேராத ம் 
எ  ம் அங்  காணப்ப வ ல்ைல. சேகாதரன் ஒ வன்  வ தவ  ெசல்ல ேநரிட்டால், அவன் 
எத்தைகய தவ  ெசய்  ந்தா ம், அவைன நீங்கள்   ன்ெதாடர்ந்  ெசன்  சரிெசய்ய 
 யல் ர்கள்.
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அண்ைம ல் இவ்வா  வ தவ  ெசன்ற ஒ  சேகாதரனின்   ன்னால் நான் ெசன்ேறன் . 
அைதக் கண்ட ஒ  வா பன் ,  ' 'அந்த அேயாக் யன்  ேபாகட் ம் அவைன  ட்   ங்கள்'' 
என்றான்.
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நான் அவனிடம், அந்த ''சேகாதரனின்   ன்னால்  என் இ தயம் ெசால்லக்  டாத ஒ  நிைலைய 
நான் அைடந்  ப்ேபனானால் , நான் உடன யாக ேதவ ைடய ச கத் ல் ெசல்ல ேவண் ய 
ேநரம் வந்  ட்ட  என்  அதன் அர்த்தம். ஏெனனில் நான்   ைப   ந்    ந்  ட்ேடன்  
என்பைத அ  காண் க் ற . அவ ைடய ேதகத் ல்  ச் ள்ளவைர அவன்  ன்னால் ெசன் , 
அவைன எங்காவ  ம ப  ம்   ப்ேபன்“ என்ேறன். ஆம், ஐயா. நான் அவைனப்   த் , 
அல்ேல யா, ம ப  ம் ெகாண்  வந்  ட்ேடன் . ஆம், ஐயா. அவன் ம ப  ம் மந்ைதக் ள்  
வந்  பா காப்பாக இ க் றான் . ஆம், ஐயா. இல்ைலெயன்றால் அவன் நிச்சயம் வ தவ  
ெசன்  ப்பான் .

சற்   ன்  அந்த ஏைழ ஸ் ரீஅங்  உட்கார்ந்  ெகாண்  க் றைத கண்ேடன் . அந்த ெஷரீப் 
என்ைன அைழத் , ''அவள் ைபத் யக்கார     ல் இ க்க ேவண் யவள் . அவ க்   ைள 
கலங்  ள்ள . அவள் வன் ைற ல் ஈ ப  ன்றாள் . நான் வ ம் வைர ஓட்ட ல் 
ைவத்  ந்தனர்'' என்றார்.

78

நான், “பரவா ல்ைல” என்ேறன் .

அந்த  ெஷரீப்ைப  என்     வய   தல்  நான்  நன்  அ ேவன்.  அவர,்  ''உனக்  உத 
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ேவண் மா?'' என்  ேகட்டார.்

நான் “பரவா ல்ைல'' என்ேறன் .

அவர,் ''நீ அவ க்  உத  ெசய்ய    மா?'' என்றார்.

நான்,  “என்னால்   யா . ஆனால் அவரால்    ம். அவைள என்னிடம் ஒப்பைடத்  
  ங்கள் '' என்ேறன்.

அவைள இங்  ெகாண்  வந்தனர். சற்   ன்  அவள் சமாதானத் டன்  இங்  ந்  
ெசன்றாள் . அ  என்ன? அவ க்காக நாம் ெஜபம் ெசய்ேதாம். ஆெமன் ! அவள்  க ம்...

அவர்கள் அவள் கணவனிடம் , “ம த் வைர நாங்கள்  ெகாண்  வரட் மா?” என்  ேகட்டனர.்

அவர,் ''ம த் வர ்அவ க்  ஒன் ம்  ெசய்ய   யா “ என்  ப லளித்தார். அவர ்  ய  
உண்ைம. ஏெனனில்அவ க் ப் ைபத் யம்   த்  ந்த . எந்த ம த் வ ம் அவ க்  ஒன் ம் 
ெசய்ய  யா .

அவர,் ''அங்  ெசல்வ ேலேய எங்கள்  நம் க்ைக ள்ள '' என்றார். அந்த ெஷரீப,்

'' ல் , அவள் எப்ப   கமானாள்  என்  எனக் ப்  ரியேவ ல்ைல'' என்றார்.

நான், ''நீர ் ரிந்  ெகாள் ர ்என்  நா ம் எ ர்பார்க்க ல்ைல“ என்ேறன் .

ஓ, என்ேன! எனக் ம்  ட அ   ரிய ல்ைல. ஆனால் சேகாதரேன, பரேலாகத் ன்  ேதவன் ஒ  
சமயம் ஒ  வ ைய உண்  பண்ணி, அவர ்என்ைனப்  ன் ெதாடர்ந்தார், ஆெமன் ! நான் அவைரப் 
 ன் ெதாடர்ந்ததால்  அல்ல, அவர ்என்ைனப்  ன் ெதாடர்ந்த காரணத்தால்  தான். ஏெனனில் உலகத ்
ேதாற்றத் க்   ன்ேப, அல்ேல யா, அவ ைடய ம ைம ன்   கழ்ச் க்காக, நாம் 
அவ ைடயவர்களா  க்க ேவண் ெமன்  ேதவன்  ன்  த்தார். கவனி ங்கள் ! அவர ்
எவர்கைள  ன்ன ந்தாேரா, அவர்கைள அவர ்என்ன ெசய்  க் றார?் அைழத்  க் றார.் அ  
உண்ைமயா? அவர் உங்கைள அைழத்தாரா? ஆம், அவர ் ஏன் உங்கைள அைழத்தார்? ஏெனனில் 
அவர ் உங்கைள  ன்ன ந்  ந்தார் அவர ் எவர்கைள  ன்ன ந்தாேரா, அவர்கைள 
அைழத்   க் றார;் எவர்கைள அைழத்தாேரா, அவர்கைள நீ மான்களாக்    க் றார். அ  
சரியா? எவர்கைள நீ மான்களாக் னாேரா, அவர்கைள ம ைமப்ப த்    க் றார் (ேராமர். 
8:29 30). ஆெமன் ! அப்ப த்தான்  ேவதம்    ன்ற . அவர ் எவர்கைள  ன்ன ந்தாேரா, 
அவர்கைள அைழத்   க் றார ் -  ஒவ்ெவா  சந்த   ம் எவர்கைள அைழத்தாேரா, அவர்கைள 
ஏற்கனேவ ம ைமப்ப த்  ட்டார். என்ன? அந்த ேவத வாக் யத்ைத இங்  ப க்க 
  ம்  ேறன் .
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 ரியமானவ க் ள்  தாம் நமக் த் தந்த ளின தம் ைடய   ைப ன்  ம ைமக் ப் 
 கழ்ச் யாக, தம் ைடய தய ள்ள  த்தத் ன்ப ேய, நம்ைம இேய    ஸ்   லமாய்த் 
தமக் ச்   கார  த் ரரா ம்ப   ன்  த்  க் றார்.

ஓ, உங்க க்   ரி ன்றதா? ம ைமக் ப்  கழ்ச் யாக! அவர ் நித் ய காலமாய் அங்  
அமர்ந்  ெகாண்  க்க, அவ ைடய  ள்ைளகள், “அப்பா,  தாேவ!'' என்   ச்ச  வார்கள் .

ேதவ தர்கள் ஒன் ம்  ரியாமல்,  “அவர்கள்  என்ன ெசால் ன்றனர?் அவர்கள் என்ன 
ெசால் ன்றனர?்'' என்  ேகட்பார்கள்.

ெகட்ட  மாரன் கைத ல் அ   க அழகாக  த்தரிக்கப்பட் ள்ள . என்  மாரனா ய இவன் 
காணாமற் ேபானான்   ம்ப ம் காணப்பட்டான் . அவன் மரித்தான்,   ம்ப ம் உ ர ்ெபற்றான் . 
ெகா த்தக் கன்ைறக் ெகாண்  வா ங்கள் .  றந்த அங் ைய அவ க்  உ த் , அவன்  ர ல் 
ேமா ரத்ைதப் ேபா ங்கள் நாெமல்லா ம் எனேவ இரட் ப் ன்   ட்டத்ைத கண்ட ேபா , 
  யற்காலத்  நட்சத் ரங்கள் ஏகமாய்ப் பா , ேதவ த் ரர் எல்லா ம் ெகம் ரித்தார்கள் .
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''கால் ன்  அப்ப த்தான்    வா த்தார்'' என்  நீங்கள்   றலாம். எனக்  கால் ன்  ேபரில் 
நம் க்ைக ல்ைல. அவர ் ஒ  ெகாைலயாளி. இேய  ன்  நாமத் னால் ஒ வர ் ஞானஸ்நானம் 
ெகா த்தார் என்பதற்காக கால் ன்  அவைர ெகாைல ெசய்தார.் அவர ்ஒ  அேயாக் யன் . அவேர 
மனந்  ம்ப ேவண் ய  அவ யமா  ந்த . ஆம். ஐயா. ஆனால் அவர் ெசான்ன  ல 
காரியங்கள்  உண்ைமயா ம். ஆனால் அவ ைடய ெசயேலா! அப்ப ப்பட்ட ஒன் ற்காக ஒ  
மனிதைனக் ெகாைல ெசய்வ   க ம் பயங்கரமான பாவமான ெசயலா ம். சரி.
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...எங்களிடத் ல்  ெப கப் பண்ணினார்.

ஓ, சற்  ெபா ங்கள் . நான் “ த் ர  காரம்” என்பைத   க்க ல்ைல.   த்  ட்ேடனா? 
அ க தாமதமா  ட்டதா? க காரத் ல் என்ன ேநரம் என்  பார்க்கலாம். சரி. 
ெதாைல ரத்   ந்  வந் ள்ள இவர்க க்காக இன் ம் பத்  நி டங்கள்  எ த் க் 
ெகாள்ேவாம். கவனி ங்கள் . கவனி ங்கள் .
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 த் ர  காரம். ஏன் அ  ெசய்யப்ப  ற  என்  இப்ெபா   நான் காண் க்க 
  ம்  ேறன் . தந்ைத ஒ வ க்  ெபரிய ராஜ்யம்  உள்ள  அவர் சவாரி ெசய்   ற் ப் பார்த் க்
83
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ெகாண்  வ  றார.் அவ க்  ஒ  மகன்  றக் றான் . அவர ்அ க ம ழ்ச்  ெகாள் றார ் (அ  
தான் ேதவன்). தந்ைத என்ன ெசய்வார ் என்  உங்க க் த் ெதரி ம்? அவர ்  கச்  றந்த 
உபாத் யைரக் கண்   க் றார.் உபாத் யர் என்பவர் யாெரன்  உங்க க் த் ெதரி ம். அவர ்
பள்ளி ஆ ரியர.் அவர ்நாட் ேலேய  கச்  றந்த பள்ளி ஆ ரியைரத் ேத க் கண்    க் றார.் 
அவ ைடய மகன்  றந்தவனாக வர ேவண் ெமன்  அவர ்  ம்  றார.்

உங்கள்   ள்ைளக ம் அப்ப   றந்தவர்களாக ஆக ேவண் ெமன்  நீங்கள்  
  ம் வ ல்ைலயா? நிச்சயமாக  றந்தைதேய அவர்க க் த ் த  ன் ர்கள் . ஆம், ஐயா. 
மா சப்  ரகாரமான மனிதேன அவ்வா  எண்ணினால், ேதவன் தம் ைடய  ள்ைளக க்  என்ன 
தர ேவண் ெமன்  நிைனப்பார்?  கச்  றந்தைதேய.

அவ க்  உத்தமமான ஒ  ஆ ரியர ் ேதைவ. அவ ைடய மகனிடம்,  ' 'நீ என்ன 
ேவண் மானா ம் ெசய்'' என்     ட் , அவ ைடய தந்ைத டம்,  ' 'உங்கள்  மகன்  க ம் 
நல்லவன் , அவன் நன்றாக  ன்ேன  றான்“ என்    ம் மனிதன் அவ க் த் ேதைவ ல்ைல. 
இல்லேவ இல்ைல. அப்ப ப்பட்ட ஒ வைர அவர ் உடேன ேவைல நீக்கம் ெசய்   வார.் 
நிச்சயமாக உண்ைமயான ஒ வைரேய அவர ்இப்பணிக்  அமர்த்த   ம்  றார.் மகன் சரியாக 
நடந்  ெகாண்டால், உண்ைமைய தந்ைத டம்    வ . இல்ைலெயன்றால் அவனிட ள்ள தவ  
என்னெவன்  எ த் க்   வ .
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உலகப் ரகாரமான தந்ைதேய அவ் தம் நிைனத்தால் ... நீங்கள்  அமர்த் ம் பள்ளி ஆ ரியர ்
உங்கள்   ள்ைள ன்   ன்ேனற்றத்ைதக்   த்  உண்ைமையக்  ற ேவண் ெமன்  நீங்கள்  
எ ர்பார்க் ன் ர்கள்  அல்லவா? நிச்சயமாக. அப்ப   க்க, ேதவன் என்ன நிைனப்பார் என்  
நிைனக் ன் ர்கள்? அவ க்  எல்லாம்  ெதரி ம். நமக் த் ெதரியா . நாம்    ள்ளவர்கள்  
(finite), நம்மால்  ற  யா . ஆனால் அவர ்  வற்றவர ்(infinite). அவ க்  எல்லாம்  ெதரி ம்.

எனேவ  தா என்ன ெசய்தார ் ெதரி மா? அவர,்  “என்  ள்ைளகைளக் கவனித் க் ெகாள்ள 
ேபாப்பாண்டவைர நிய ப்ேபன்” என்   ற ல்ைல. அல்ல  “ஒ  ேபராயைர நிய ப்ேபன் '' என்  
 ற ல்ைல. இல்ைல, இல்ைல, அவர ் அப்ப  ெசய்ய ல்ைல. ஏெனனில் ேபாப்பாண்டவ ம், 
ேபராய ம் தவ  ெசய்பவர்கள் என்  அவ க் த் ெதரி ம். பா ங்கள்?  ”என் சைபகைளக் 
கண்காணிக்க ெபா வான கண்காணிப்பாளர் (General Overseer) ஒ வைர நிய ப்ேபன்“ என் ம் 
அவர ் ற ல்ைல. இல்ைல. இல்ைல. அவர ்அதற்ெகன பரி த்தஆ ைய நிய த்தார். அ  தான் 
அவ ைடய  ள்ைளகைள வளர்க்க அவர ்நிய த்த உபாத் யர்.
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சரி. பரி த்த ஆ யானவ க் த் ெதரி ம் என்  உங்க க்  எப்ப  ெதரி ம்? அவர ் மனித 
உத களின்   லம் ேப  ன்றார். அவர ் சத் யத்ைதப் ேப  ன்றார் என்  எப்ப  அ  ர்கள்? 
பரி த்த ஆ யானவர் மனித உத களின்   லம் ஒவ்ெவா   ைற ம் ஒ  காரியத்ைத 
 ன்ன  த்  அவர ்  ன் ைரத்தப ேய அ  நிைறேவ மானால் , சா ேவல்   ய  ேபால், 
அப்ெபா   அ  சத் யம் என்பைத நீங்கள்  அ ந்  ெகாள் ர்கள். ஏெனனில் அ  அப்ப ேய 
நிைறேவ  ன்ற .  “அவன் ெசான்ன  நிைறேவறாமற் ேபானால், அவ க் ச ் ெச ெகா க்க 
ேவண்டாம். ஏெனன்றால் நான்  அவ டன்   ட இல்ைல ஆனால் அவன் ெசான்ன  நிைறேவ னால்  
அவ க் ச் ெச ெகா ங்கள் , ஏெனன்றால் நான் அவ டன்  ட இ க் ேறன் ” என்  கர்த்தர் 
   ள்ளார். பார்த் ர்களா? அப்ப த்தான்  அவர ் ரிைய ெசய் றார.்

அவர ்  ற்   ற்  வ  றார.் அந்த உபாத் யர்  தா டம்  ெசன் ,  “உங்கள்   ள்ைளகள் 
ேமாசமாக நடந்  ெகாள் ன்றனர். உம் ைடய ைபயன்  ேரா . அவன் ஊர ்  ற் பவன் . 
அவைனப் ேபால் ேமாசமான ஒ வைன நான் பார்த்தேத  ைடயா . அவன் என்ன ெசய் றான்  
ெதரி மா? உம் மகைளக்   த்  நீங்கள்  என்ன ெசய்யப் ேபா  ர்கேளா எனக் த் 
ெதரிய ல்ைல. மற்ற ெப ஸ் யப ் ெபண்கைளப் ேபால் அவ ம்  கத் ல் வண்ணம்  ட் க் 
ெகாள் றாள் . அவர்கைளப் ேபால் அவ ம் இ க்க   ம்  றாள்'' என்  ெசால் றார ் என்  
ைவத் க் ெகாள்ேவாம்.
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''என் மகளா?''

''ஆம், உங்கள்  மகள் தான்“.

இன்ைறய சைபகைளக்   த்  அப்ப த்தான்  பரி த்த ஆ யானவர் ெசால்ல 
ேவண் யவரா  ப்பார். நம் ைடேய எ ப் தல் உண்டாகாமல்  ேபாவ ல்  யப்ெபான்  ல்ைல. 
பா ங்கள்? அ  உண்ைம.

''உங்கள்  மகைனக்   த்  மாத் ரெமன்ன?, அவ ம் அப்ப த்தான் “.87

''என்ன?''

''அந்த ஆ கள் , ஆ க க் ரிய ஆகாரமா ய அந்த  ல்ைலத்தான்  ேமய ேவண் ெமன்  
நீங்கள்  உத்தர ட்  க்  ர்கள்  அல்லவா? ஆனால் அவன் என்ன ெசய்தான்  ெதரி மா? அந்த 
ஆ கைள   ய க்  (Weed pile) ஓட் ச் ெசன் , அந்த ஓைட ல்  அைவகைள  ட்  ட்டான் . 
அைவ ெம ந்  ேபாய், அங்  ந்  எ ந்  க்கக்  ட ெபலனில்ைல'' அ தான் ேதவ  ைடய 
வல்லைமைய ம த க் ம் ேபராயர்க ம் ேபாதகர்க ம்.  ' 'அவ்வா  பயந்த  பாவ ள்ள 
ஆ கைள  என்  வாழ்க்ைக ல்  கண்டேத ல்ைல.  அந்த  மாட்  மந்ைதைய  ெகா க்க  ைவக்க
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ஆல்ஃபால்பா (Alfalfa)  ல் ல் ேமய்க்கச் ெசான்னீர்கள்  அல்லவா?''

''ஆமாம்'',

''அவன் அைவக க்  என்ன ெகா க் றான்  ெதரி மா“?

''ெதரியா .''

''இ ம்  கைளகைள (Iron Weeds). ஆமாம். அைவ சங்கங்கைள (Councils) ேச ம்ப  
ெசய் ன்றான் . அப்ப ப்பட்டைவகைள உங்கள்  வாழ்க்ைக ல் நீங்கள்  கண்  க்க   யா ? 
அவன் ேவ  என்ன ெசய் றான்  ெதரி மா? ஒ  ெபரிய   ட்ைடப்  ைகத் க் ெகாண்  
ெசல் றான் . அவ ைடய மைன  ெப ஸ் ய ெபண்கைளப் ேபால்  ட்ைட கால்சட்ைட 
அணி றாள். இப்ப ப்பட்ட ஒ  ெசய் ையத் தான்  பரி த்த ஆ யானவர் இன்ைறய சைபகைளக் 
  த்  அளிக்க    ம், இைதக்   த்  நீங்கள்  என்ன நிைனக்  ர்கள்?

ஆனால் அவர ் என்ன ெசய்தார?் அவர ் நம்ைம   கார  த் ரரா ம்ப க்   ன்   த்தார். 
நமக்  அவர ் பரி த்த ஆ ைய தந்த ளினார். ஆனால் சற்  ெபா ங்கள் ,  த் ர  காரம். 
அைதக்   த் தான்  நாம் ேப க் ெகாண்  க் ேறாம் -  த் ர  காரம் !

பரி த்த ஆ யானவர் என்ன ெசய் றார ் ெதரி மா?  “ஒ  சேகாதரன் அங்  ெதய் க 
 கமளிக் ம்  ட்டத்ைத நடத் க் ெகாண்  ந்த ேபா , ேபராயர் ஒ வர ் அவ்வ ேய வந்தார். 
அந்த சேகாதரன் அப்ெபா    யா யஸ்தர்க க்காக ெஜபம் ெசய்  ெகாண்  ந்தார.் அைதக்  
கண்ட ேபராயர், 'அைத நி த் ' என்றார்”.
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“ஓ, சரி ேபராயேர, நான் நி த் க் ெகாள் ேறன் ''.

“நீ அவர்க டன்  ஒத் ைழக்கக்  டா ''.

''சரி, ேபராயேர, நிச்சயமாக இவ் ஷயத் ல் நான்  ஒத் ைழக்கமாட்ேடன்“.

பரி த்த ஆ யானவர் ெதாடர்ந் ,  “உம் ைடய வார்த்ைத   ந்  சத் யத்ைத நான் 
எ த் ைரக் ேறன் . என்னெசய்ய ேவண் ெமன்  உம் ைடய  ரமாணங்கள்    ன்றனேவா 
அைவகைள நான் ப த் க் காண் க் ேறன் . அப்ப   ந் ம் அவர ்ேகட்க மாட்ேடன்  என் றார். 
அ  ேவெறா  காலத் க் ரியெதன் ம்”, “அ  ேவெறா   த் ரைனக்   க் ற , என்ைனயல்ல, 
என் றார் அவர'்', என்     றார.் பார்த் ர்களா? நண்பர்கேள, அ  தான் உண்ைம. சைப அதன் 
ஸ்தானத்ைத எங்  இழந்  ட்டெதன் ம், நம் ைடேய ஏன் எ ப் தல்  உண்டாவ ல்ைலெயன் ம், 
நமக்  ஏன் காரியங்கள்   ன்ேன வ ல்ைலெயன் ம் உங்களால் காண    றதல்லவா? 
இ தான் காரணம் .

ேயா வா, “காத் வைரபடத் ன்ப  (Blue print) என் ைடய ேதசம் இங் ள்ள . அங்  ெசன்  நீ 
  ேயற ேவண் ம். ெபன்ய ன் , நீ அங்  ெசல்வாயாக. ெப ஸ் யரின்  எல்ைலகைள  ட்  
நீங்கள்  எல்ேலா ம் அப் றம் ெசல் ங்கள் '' என்றான். ேயா வா   ம்  வ  றான் . அப்ெபா   
அவர்கள் எல்ேலா ம் ெப ஸ் ய டன்  நடனமா , ெபண்கள்  கத் ல் வர்ணம்    நடனமா , 
 ம்மாளம் அ ப்பைதக் கண்டான் . அப்ெபா   ேயா வா தைலைய ெசாரிந்  ெகாண்ேட,  'இ  
என்ன?' என்றான். இன்ைறக் ம் அப்ப ேய நடக் ன்ற . எல்ேலா ம் அல்ல. கர்த்த க்  
ஸ்ேதாத் ரம். எல்ேலா ம் அல்ல, அேநகர.் சரி.
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 ன்னர் என்ன நடக் ன்ற ? என்ன நடந்த  என்பைதக் கவனி ங்கள் . பரி த்த ஆ யானவர் 
இைத  தா னிடத் ல் எ த் க்   ம் ேபா  ெவட்கப்படமாட்டார ்என்  நிைனக்  ர்களா? ஓ, 
என்ேன நான்  அவனிடம் ெசான்ேனன். அவேனா ேகட்கமாட்ேடன்  என் றான் . அவைன 
ேவதாகமத்   ந்  வசனங்கைளப் ப க் ம்ப  ெசய்ேதன் . ஒ     ேபாதகர் அவ க்  இேய  
  ஸ்  ேநற் ம், இன் ம், என் ம், மாறாதவரா  க் றார் என்பைத உணர்த் க் 
காண் க் ம்ப  ெசய்ேதன் . ஆனால் அவன் என்ன ெசய்தான்  ெதரி மா? ெவள்ளா கைள 
ேமய்க் ம் ஒ வன்  அங்  வந் , அ  ேவெறா  காலத் க் ரிய  என்   ற அவன் 
அ ம த்தான் . அந்த ெவள்ளா  ேமய்ப்பன்  அங்  வந்த ேபா , அவன் ேமல் ெவள்ளாட் ன்  
 ர்நாற்றம் இ ந்த  -   ட்  மணம் ேபான்றைவ. அவன் அங்  வந்தெபா    ர்நாற்றம் ச க்க 
  ய ல்ைல. ஆ  ம் அந்த ேமய்ப்பன்  தன் சட்ைட ல்  அேநக பதக்கங்கைள  த்   ந்தான் . 
அவ ைடய ெபயைர ஒ  தாளில் எ  னால் , அவன்  ெபற் ள்ள பட்டங்கைள மாத் ரம் எ த 
பா  நாள் ேவண் ம். ஆம், ஐயா. நாட் ல்  அவைன எல்ேலா ம்   ம்  ன்றனர். ஆனால் நான் 
   ேறன் , ெசம்ம யா கைளப் ேபா க்க அவ க் த் ெதரியா . அவன் எனக்  ெச  
ெகா க்க ம க் றான்“ என்  பரி த்த ஆ யானவர்   வார.் ''நீர ் ேநற் ம், இன் ம், என் ம், 
மாறாதவரா  க்  ர் என்  நா ம் எவ்வளேவா அவனிடம்   ப் பார்த்  ட்ேடன் . ஆனால் 
அைத ஏற் க் ெகாள்ள ம க் றான் . என் வாழ்க்ைக ல் நான் கண்டவர்களிேல அவேன  கப் 
ெபரிய ேகாைழ. ஆம், ஆ  ம் சைப அவைன கண்காணிப்பாளனாக, ேபராயராக 
நிய த்  க் ற . எல்ேலா ம் அவ க் ச ்ெச ெகா க் ன்றனர.்
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 ன்னர் என்ன ெதரி மா? அவர்களிடம் ெதாைலகாட் ப் ெபட்  என் ம் ஒ  க   ண் . 
அைத அவர்கள்  இயக் ம் ேபா  அைர நிர்வாணப் ெபண்கள்  அ ல் ேதான்  ன்றனர். உம் ைடய 
 மாரத் களில் அேநகர.்..
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“இ க்காேத, அப்ப யா?''

பரி த்த ஆ யானவர், ''ஆம், அவர்க ம்  அப்ப த்தான்  ெசய் ன்றனர ் லர ்எ ப் த க்காக 
கத க் ெகாண்  க் ன்றனர.்  தாேவ,  லர ் உண்ைமயாகேவ எ ப் தல்  ேவண் ம் என்  
  ம்  ன்றனர். அவர்கள் உம் ைடய வ களில் நடக் ன்றனர.் ேவ   லர ்அவர்களால் இயன்ற 
வைர ேதவ ைடய வார்த்ைத ல் உ  யாய் நிற் ன்றனர். மற்றவர்கேளா -  எனக்  என்ன 
ெசய்வெதன்ேற ெதரிய ல்ைல -  அவர்கள்  அ கமாக வ  தவ   க் ன்றனர். அவர்கள் என்ன 
ெசய் ன்றனர ் ெதரி மா? ேதவ ைடய வார்த்ைதையப்  ன்பற் பவர்கைள அவர்கள் பார்த் , 
அவர்கள் ைபத் யக்காரர்கள்  என்  ேக  ெசய் ன்றனர.் ' ' ,  ' 'அைத ேகட்பதற்  எனக் க் 
கவைலயா ள்ள .
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இப்ெபா   நாம் இந்த காட் ைய மாற் ப் பார்ப்ேபாம். இந்த காட்  ல் மகன்  க ம் 
நல்லவன் . அவ ைடய உபாத் யர் பரி த்த ஆ யானவர்.  “நான் நடக்க ேபா ேறன் . என்  
பரி த்த ஆ யானவர்   னால் ...”
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மகன் நா ம் உம் டன்   ட நடந்  வ ேவன்“ என் றான்.

''ஓ, மகேன, மைலகள்  அங்  உள்ளன.''

“எப்ப யா  ம், நான் உம் டன்   ட வ ேவன். உம் டம் எனக்    ந்த நம் க்ைக ண் . 
எனக்  கைளப்  ஏற்பட்டால், நீர ்என் ைக   த்  தாங் க் ெகாள் ர.்''

''அந்த மைலகளின்  ேமல்  ங்கங்கள்  உள்ளன.''

''நீர ்என் டன் இ க் ம் வைரக் ம்  எனக்  எவ் த பய ம்  ைடயா . நான் உம் டன்   ட 
வ ேவன்.''

''பாைற ெசங் த்தா ள்ள . அங்  ெதாந்தர  ேநரிடக்   ம்.''

''நீர ்என் ைகையப்   த் க் ெகாண்  க் ம் வைரக் ம் எனக்  எவ் த பய  ல்ைல. நான் 
உம் டன்   ட நடந்  ெசல்ேவன்“.

''உனக் த் ெதரி மா? உன் தந்ைத ம் (இேய  ம்) அப்ப த்தான்  ெசய்தார.்''

'' க ம் நன் , ஆம், ஐயா!“

அவர்கள் மைல ன்  உச்  ல்  ஏ னார்கள் . பரி த்த ஆ யானவர்,  “ தாேவ உமக் த ்
ெதரி மா? உம   மாரன்  உம்ைமப் ேபான்ேற அப்ப ேய இ க் றான் . நீர ்   ம் ஒவ்ெவா  
வார்த்ைதைய ம் அவன் 'ஆெமன் ' என்  ெசால்  ஆேமா க் றான் . அன்ெறா  நாள் அவனிடம் 
ேவதாகமத்ைதத்   ப்பக்   ேனன். அ ல் இேய    ஸ்  ேநற் ம், இன் ம், என் ம், 
மாறாதவரா  க் றார் என்  எ தப்பட்  ந்த . அவன் என்ன   னான் ெதரி மா? அவன் 
 ச்ச ட் , ைககைள ேமேல யர்த் ,  'அல்ேல யா', ஆெமன் !” என்றான் .  'என்ைன 
  வா க் றவன்  நான் ெசய் ற  ரிையகைளத் தா ம் ெசய்வான் ' என்  உம் ைடய வசனம் 
   றதல்லவா?''
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''ஆமாம், என் மக க்  அ  எ   ைவத்த  ஞாபக ள்ள .''

''ஓ, அவன் அைத பார்த்தேபா , ேம ம்   ம்   த்  ஆரவார ட் ,  'ஆண்டவேர, 
அல்ேல யா' உலக காரியங்கள்  அைனத் ம் என்ைன  ட்  எ த் ப் ேபா ம், என்ைன அவ் தம் 
மாற் ப் ேபா ம் என்றான். ஆம், ஐயா. இைவெயல்லாவற்ைற ம்  அவன் ெசய்தான் .''

அப்ெபா    தா,  “ஓ, என்  மார க்காக நான் களி    ேறன் . அவன்  க ம் 
அ ைமயானவன்  இன் ம்  ல ஆண் கள் அவைனக் கவனித் க் ெகாள் ங்கள் ''.

 ல ஆண் கள் கடந்த டன் , “ைபயன் எப்ப   க் றான் ?''94

“ஓ, அவன்   ைப ல் வளர்ந்  வ  றான் . அவன் உலக காரியங்கைளப் 
 றக்கணித்  ட்டான் . நான் உங்க க் ச ் ெசால்  ேறன் , அவன் உண்ைமயாகேவ... அவன் 
ஆ கைள உம்ைமப் ேபாலேவ வ நடத் ச் ெசல் றான் . அைவக க்  அவன் கடல்  
கைளையேயா (Sea Weeds) அல்ல  இ ம் க் கைளையேயா (iron Weeds) ெகா ப்ப ல்ைல. 
அைவ அவனிடம் வந் ,  'நாங்கள்  சைபகைளச் ேசர   ம்  ேறாம்' என்    னால் , அவன், 
'வாைய   ங்கள் . உங்க க்  அ  அவ ய ல்ைல. இ  தான்  உங்க க்  அவ யம்: நீங்கள்  
ஒவ்ெவா வ ம் மனந்  ம்  பாவ மன்னிப் க்ெகன்  இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னாேல 
ஞானஸ்நானம் ெபற் க் ெகாள் ங்கள் , அப்ெபா   பரி த்த ஆ  ன் வரத்ைதப் ெப  ர்கள்' 
என் றான் .''

''உண்ைமயாகவா அப்ப  ெசான்னான் ?“

“ஆம், ஐயா! உண்ைமயாகத் தான்.''

''அப்ப த் தான் நான் அைத ேவதாகமத் ல் எ   ைவத்  க் ேறன் .''
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“அப்ப த் தான் அவ ம்   னான்.''

''ஹம், ஆம், ஐயா.''

''நீங்கள்  உன்னதத்   ந்  வ ம் ெபலனால் தரிப் க்கப்ப ம் வைரக் ம்  எ சேலம் நகரத் ல் 
தங்   ங்கள் . பரி த்த ஆ  உங்களிடத் ல்  வ ம் ேபா  நீங்கள்  ெபலனைடந் , எ சேல  ம், 
 ேதயா   வ  ம், சமாரியா  ம்    ன்  கைட  பரியந்த ம் எனக் ச் 
சாட் களா  ப் ர்கள் “ என்  ேவதத் ல் வா த்த டேன 'அல்ேல யா அ  தான் உங்க க்  
அவ யம் என்  ஆர்ப்பரிக்கத் ெதாடங்  ட்டான் . அவன் என்ன ெசய் றான்  ெதரி மா? அவர்கள் 
அைத அைடந்த டன் , அவ ம் அைத அைடந்  அ ல் நிைல ெகாள் றான் .
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அவர்கள்,  'அப்ப  ல்ைல' என்  ெசான்னால் , அவன்,  'ஊப், ஊப்,' சற்  ெபா ங்கள் , சற்  
ெபா ங்கள் , ெவள்ளா கள்  அப்ப த் தான் நடந்  ெகாள் ன்றன. ெசம்ம யா கள் அல்ல 
என் றான் . பா ங்கள்? ஓ,  ல ேநரங்களில் அைவக க்  அவன் ேமல் எரிச்சல்  ேதான்  ற . 
அப்ெபா   அவன் அைவக ைடய    ல் தட் க்ெகா த் , 'ஊஷ் , ஊஷ் , சற்  ெபா ங்கள் . 
பரவா ல்ைல' என் றான். ெசம்ம யா கைள கட் க் ள்  ெகாண்  வர அவ க் த் ெதரி ம். 
ஆம், ஐயா!

''உங்க க் த் ெதரி மா? தைலைம ேபராயர் இன்னார் அவனிடம் இந்த பட் னத் ல்   ட்டம் 
நடத்தக்  டா  என்  ெசால்வைதக் ேகட்ேடன் . நாேனா அவனிடம்,  'நீ எப்ப  ம் ேபாய்  ட்டம் 
நடத் ' என்ேறன் . இந்த ஒ நாடாக்கைள நீ ெவளிேய அ ப்பக்  டா  என்  அவ டன் 
ெசால்லப்பட்ட . ஆ  ம் அைவ ெவளிேய அ ப்பப்பட்டன. அந்த பட் னங்க க்ெகல்லாம் 
அைவ ெசன்றன''.
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'' சா  அங்  வந் , அந்த பட் னத் க்  அவன் வராத ப  என்னால் தைட ெசய்ய    ம் 
என்  சவால் ட்டான் . நான் அவனிடம், 'உன்னால்   யா . அவனிடம் நான் ேபாகக்    னால், 
அவன் கண் ப்பாக ேபாவான் ' என்ேறன். அவேனா,   யேவ   யா . நான் என் ைகயாட்களிடம் 
ெசன் : நீங்கள்  அைனவ ம்  ஒன்  ேசர்ந்  அந்த பைழய  டபக் , ைவராக் யம், ெதய் க 
 கமளித்தல் பரி த்த ஆ  ன்  ரிையகள்  ேபான்றைவ எங்க க்  அவ ய ல்ைலெயன் ம், 
அ  அப்ேபாஸ்தல ைடய காலத் ேலேய     ெபற்றெதன் ம், இப்ெபா   அதனால்  எந்த 
உபேயாக  ல்ைலெயன் ம் ெசால் ங்கள் என்ேபன் என்றான். அவன் பைழய இ ம் க் 
கைளைய ெகா க்க  யன்றான் ''.

''ஆனால் என்ன ேநர்ந்த  ெதரி மா? அவன் எப்ப  ம் ெசன்   ட்டத்ைத நடத் , ஆல்ஃபா, 
ஆல்ஃல்பா,  ல்ைல ெகா க்க ஆரம் த்தான் . அைத ெகா த்   ட்    ம்  வந்தான். என்ன 
ெதரி மா? ஆ கள்  அைத  ன்னத் ெதாடங் ன அைவ ெகா த்  வ  ன்றன, ஆம் ஐயா. அங்  
 கமாக் த ம்,  ட்டங்க ம் நடப்பைதக் கண்ட டேன, அேநக வா பர்கள் ேசரத் ெதாடங் னர.் 
அத்தைகய ஆல்ஃபா, ஆல்ஃபா,  ல் கட்ைட அவர்கள் கண்டேபா , அவர்கள்  அைத எ த் க் 
ெகாண்  அயலாரிடம் ெசன் ,  'இைத சாப்  ங்கள் , இைத சாப்  ங்கள் ! வா பேர, 
'ஆயத்தப்ப ங்கள் ' என்றனர். ஆம். ஐயா அ  இங் ள்ள , இங் ள்ள ,  'நீங்கள்  மனந்  ம்  
ஒவ்ெவா வ ம் பாவமன்னிப் க் ெகன்  இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னாேல ஞானஸ்நானம் 
ெபற் க் ெகாள் ங்கள் , அப்ெபா   பரி த்த ஆ ையப் ெபற் க் ெகாள் ர்கள் . 
  ப்ப ள்ளவர் எவ ம் இங்  வந்  ேவதாகமத் ல்    ள்ளைதக் காணட் ம் என் ன்றனர். 
அவர்க க்  மகத்தான ேநரம் உண்டா  க் ற !“
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''ஓ, அ  தான் என்  மாரன் , அ  என் ைபயன், அவன்   ர்வைடந்  ட்டான்  என்  
நிைனக் ன் ர்களா?''

“ஆம் நிச்சயமாக'' என் றார் பரி த்த ஆ யானவர். ''அவ க்  நான் அேநக ேசாதைனகைளக் 
ெகா த்ேதன் . அவைன இவ் தம் பரிேசா த்ேதன் , அவ் தம் பரிேசா த்ேதன் . அவைன 
 யா க் ட்ப த் ேனன் , அவைனக் கா ன்   ழ் ேபாட்    த்ேதன் .  சாசால்  என்னெவல்லாம் 
  ேமா, அைதெயல்லாம் அவ க் ச ் ெசய்ய நான் அ ம த்ேதன் . ஆ  ம் அவன் பைழய 
நிைலக்ேக வந்  ட்டான் . அவன் எப்ெபா  ம் ேபாலேவ இ க் றான் . அவ க்   யா ையக் 
ெகா த்  ஆஸ்பத் ரி ல் ப க்க ைவத்ேதன் . அவ க்  இைத ெசய்ேதன் , அைத ெசய்ேதன் . 
அவ ைடய மைன ைய அவ க்   ேராதமாக எ ப் ேனன் . எல்லாவற்ைற ம் அவ க்  
 ேராதமாக் ேனன் . ஆ  ம் இைவயா ம் அவனில் எந்த த  த் யாசத்ைத ம் உண்  
பண்ண ல்ைல. அவேனா, அவர ் என்ைனக் ெகான்  ேபாட்டா ம் , அவர ் ேமல் 
நம் க்ைகயா  ப்ேபன் ' என் றான் . அவ ைடய   ம்பத் னைர நான் ெகான்ேறன் . நான் இைத 
எ த் க் ெகாண்ேடன். நான் இைத, அைத, மற்றைத ெசய்ேதன் , அப்ப   ந் ம் அவன் 
உ  யாய் நின் , அவர ்என்ைனக் ெகான்  ேபாட்டா ம் அவைரேய ேச ப்ேபன் . அவர ்எனக் ச் 
ெசாந்தமானவர் என் றான்.''
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“ஓ! அவைன நாம் ஒ   ேச த்த இடத் ற்  அைழத்  ெசன் ,  த் ர   காரம் ைவத் க் 
ெகாள்ளலாம் என்  நிைனக் ேறன் .''

பைழய ஏற்பாட் ன்  காலத் ல் ஒ  தகப்பன் , தன் மக க்  வய  வந்  ட்ட ; 
 த் ர  காரம் ெபற் க் ெகாள்ள அவன் ப ற்  ெபற்  ட்டான்  என்  அ  ம்ேபா , 
  கார த் ரரா ம்ப க் !  அவன்   ழந்ைதயாகப்   றந்தான் .  ஆனால்  மகனாக
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வளர்ந்  ட்டான் . அவன்   ர்வைடந்  அவ ைடய  றைனக் காண் க் ம்  வைரக் ம் அவன் 
ஒ  சாதாரண மகனாகேவ இ ப்பான் . அதன்  ன்  தகப்பன்  அவைன அைழக் றான் .

சைபேய, இங்  தான் நாம் வந்  க் ேறாம். நாம் ஆயத்தமா  க் ேறாமா? இப்ெபா   
சற்  தாமதமா  ட்ட . எனேவ நீங்கள்  உங்கள்   ரைலக் க த் க் ெகாண் , உங்கள்  
ஆத் மாக்கைள ம் இ தயங்கைள ம் சற்  ேசா த்த  ங்கள் . இப்ெபா   சைபைய அதன்  
ஸ்தானத் ல்  நாம் ெபா த்தப் ேபா ேறாம் சைபயான  அதன் ஸ்தானத்ைத அைட ம்ேபா , 
அவர,் “மனாேச, இந்த இடம் உனக் ச் ெசாந்தமான . எப் ரா ேம, அங்  ேபா” என் றார்.
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 ன்  தகப்பன்  மகைன ஒ   ரத் ேயக இடத் ற்  ெகாண்  ெசன் , இ  ேபான்ற ஒ  
உயரமான இடத் ல்  உட்கார ைவத்  ஒ  ைவபவம் நடத்  ன்றார். எல்ேலா ம் ைவபவத் ற்  
வ ைக த  ன்றனர.் அப்ெபா   தகப்பன் ,  ' 'இவன் என் மகன் என்  எல்ேலா ம் அ ய 
  ம்  ேறன் . என் மகைன   காரப்  த் ரனாக ஏற் க் ெகாள் ேறன் . இன்   தல் 
அவ ைடய ெபயர.்.. அவ க்   ேச த்த ஆைடைய அணி க் ேறன் . இன்   தல் அவன் 
ெபயர ் என் ெபயைரப் ேபான்ேற காேசாைல ல்  க் யம் வாய்ந்ததா  க் ம் என்  யாவ ம் 
அ ய   ம்  ன்ேறன் . அவன் என் மகன். அவன்  றந்த  தற்ேக என்  மாரனா  ந்த 
ேபா  ம், இப்ெபா   அவைனக்  மாரனாக என்   ம்பத் ல் ஏற் க் ெகாள் ேறன் . அவன் 
பரி த்த ஆ ையப் ெபற் க் ெகாண்டதால் , என்  மாரனா  ட்டான் . இப்ெபா   நான் அவைன 
அ காரத் ல், அவ ைடய ஸ்தானத் ல்  ைவக்கப் ேபா ேறன் . அவன் யாைர ேவைல நீக்கம் 
ெசய் றாேனா அவன் ேவைல நீக்கம் ெசய்யப்ப வான் . யாைர ேவைலக்  அமர்த்  றாேனா, 
அவன் ேவைலக்  அமர்த்தப்ப வான் '' என் றான்.

''எவனா  ம் இந்த மரத்ைதப் பார்த் , இந்த மைலையப் பார்த் : நீ ெபயர்ந் , ச த் ரத் ேல 
தள் ண்  ேபா என்  ெசால் , தன் இ தயத் ல் சந்ேதகப்படாமல்   வா த்தால், அவன் 
ெசான்னப ேய ஆ ம் என்  ெமய்யாகேவ உங்க க் ச ் ெசால்  ேறன் ' '  (மத்.  11:23). 
பா ங்கள்? ''அவன் என்  மாரன்“ அவன்  மாரன் என்  தன்ைன நி  த்த  ன்ேப ,    காரப் 
 த் ரனாக ேசர்த் க் ெகாள்ளப்பட்டான்  என்  எத்தைன ேப க் த் ெதரி ம்?ேவதாகமத்ைதப் 
ப த்த எவ க் ம். ஒ   மாரைன அவன் ஸ்தானத் ல்  ெபா த் தல்.

இேய  ம  ப மைல ன்  ேமல் ெசன்றேபா , ேதவன் தம் ைடய  மார க்  அைதேய 
ெசய்தார.் இேய  ேப  , யாக்ேகா , ேயாவாைன ம  ப மைல ன்  ேமல் ெகாண்  ெசன்றார ் - 
   ன்   ன்  சாட் கள் . அங்  மைல ன்  ேமல் இேய  ம். ேமாேச ம், எ யா ம், ேதவ ம் 
இ ந்தனர.் அவர்கள் மைல ன்  ேமல் நின்றனர்.  தலாவதாக அவர்கள் பார்த்தேபா , இேய  
அவர்க க்   ன்பாக ம ைமயைடந்தார். அ  சரியா? அ  ேவத  ர்வமான  என்  எத்தைன 
ேப க் த ் ெதரி ம்? ேதவன் இேய ைவ என்ன ெசய்தார?் அவைர அ யாைம என் ம் 
வஸ் ரத்தால் உ த்  த்தார். அவ ைடய வஸ் ரம்  ரியைனப் ேபால்  ரகா த்த . அ  
சரியா? ஒ  ேமகம் அவைர நிழ ட்ட . ேப  , யாக்ேகா , ேயாவான்   கங் ப் ற   ந்தனர். 
அவர்கள் கண்கைள ஏெற த் ப் பார்க்ைக ல் ேமாேச ம் எ யா ம் அங்  நின்  ெகாண்  
இேய  டன்  ேப  றவர்களாக காணப்பட்டனர். ேமாேச மரித் , எவ ேம அ யாத கல்லைற ல் 
அடக்கம் பண்ணப்பட்  எண்   ஆண் களா  ந்தன. இச்சம்பவம் நிகழ்வதற்  ஐந்   
ஆண் கட்   ன்னர், எ யா ஒ  ரதத் ல்  ஏ  பரேலாகத் ற்  சவாரி ெசய்  ெசன்றான் . 
ஆ  ம் அவர்கள்  இ வ ம் அங்ேக இ ந்தனர.் அவர்கள் அவ டன் ேப க் ெகாண்  ந்தனர.் 
அவர்கைளக் காண ம், இைவகைளக் காண் க்க ம், ேதவன் இேய ைவ மைல ன்  ேமல் 
ெகாண்  ெசன்றார.் அங்ேக அவர்கள்  அவ டன் உைரயா னர்.
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ேப   ம ப  ம் பார்த்தேபா , அந்த ம ைம ன்  நிைல இேய ைவ  ட்  ெசன்  ந்த . 
அவர்கள் இேய ைவத் த ர ேவெறா வைர ம் காண ல்ைல ேமகத்   ந்  ஒ  சத்தம் 
உண்டா , ' 'இவர ் என் ைடய ேநச மாரன் , இவ க் ச் ெச  ெகா ங்கள் . அவ ைடய நாமம் 
என் நாமத்ைதப் ேபான்ேற ேமன்ைம வாய்ந்த . அவ க் ச் ெச  ெகா ங்கள் '' என்ற . அ  தான் 
 த் ர   காரம் - மகன் தன் ஸ்தானத் ல்  ைவக்கப்ப தல். அங்  தான் ேதவன் ெபந்ேதேகாஸ்ேத 
சைபைய எேப யர ்நி பத் ல்   ப் ட   ம்  றார.் பா ங்கள்? உங்க க் ப்  ரி ன்றதா?
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தாமதமா  ட்டதால் நாம்   க்க ேவண் ம். இங் ள்ள   வர ்    க க்  உறக்கம் 
வந்  ட்ட . நான்  1 3 -ம் வசனம் கைட  பாகம் வைரக் ம்  ரசங் க்க ேவண் ெமன்  
நிைனத்ேதன். அதாவ  ' 'வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பரி த்த ஆ யால் அவ க் ள்   த் ைர 
ேபாடப்ப தல்'', ஆனால் இப்ெபா     யா . நாம் ஞா றன்  அைத பார்க்கலாம் -  எ  நம்ைம 
உள்ேள ெகாண்  வ  ற  என்பைதக்   த் ம், நாம் எவ்வா  அதனால்  காக்கப்ப  ன்ேறாம் 
என் ம்.

இப்ெபா  ,  ' 'நீங்கள்  எவ்வா  உங்கள்  ஸ்தானத் ல்  ைவக்கப்ப  ன் ர்கள்?' என்பைதக் 
  த் ப் பார்க்கலாம்.  தலாவதாக நீங்கள்  பரி த்த ஆ  னால் ராஜ்யத் க் ள்  
 ரேவ க் ன் ர்கள் . எத்தைன ேப க்  அ  ெதரி ம்? சரி. அ த்தப யாக, நீங்கள்  எதற்காக 
 ன்  க்கப்ப  ன் ர்கள்?   காரப்  த் ரரா ம்ப க்   ன்   க்கப்ப  ன் ர்கள் .
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ஓ, அங்  உட்கார்ந்  ப்ப  சேகாதரி ஸ்காட் என்  நிைனக் ேறன் . அந்த ஸ் ரீ டன்   ட 
நீங்கள்  தாேன இ ந் ர்கள்? உல ல் எங்ேகா ஒ  பாகத் ல் , நாட் ன்  ெவவ்ேவ  பாகங்களில், ஒ  
  த் ரமான  ேபாதகம்  நில  வ வதாக  ேகள் ப்பட்ேடன் .  அதாவ  இேய  ஒ  சரீரத் ல்
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   ல் நடந்  ெகாண்  க் றாெரன் ம், அவர் இப்  க்  வந்  இன்னின்னைத ெசய்  
ெகாண்  க் றார ் என் ம் ேபாதகம் . அ  ெபாய் அவ ைடய பரி த்த ஆ யானவர் 
இங்  க் ன்றார.் அவர ் சைபைய ஒ ங் ப்ப த் , வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ேதசத் ல்  
அைத ைவக்க  யன்  வ  றார.்.. அப்ெபா   எல்லா சத்  க்க ம் 
 ரட் ய க்கப்ப வார்கள் .

மனாேச இப்ெபா   அவ க் ச ் ெசாந்தமான ேதசத்ைத  தந்தரித் க் ெகாள்ள 
  ய ல்ைல. பா க்  ேமல்... என்னால்  கமளிக் ம் ஆராதைனைய நடத்த   வ ல்ைல. நான் 
இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் ெகா க்கப்ப ம் ஞானஸ்நானத்ைதக்   த்   ரசங் த்தால் , 
 ரித் வ சேகாதரர்கள் ,  ' 'ஓ அவன் இேய  மாத் ரம்   ைவச் ேசர்ந்தவன் '' என் ன்றனர். 
என்னால்  கமளிக் ம் ஆராதைனைய நடத்த   வ ல்ைல, ஏெனனில் பா க்  ேமல், “ெதய் க 
 கமளித்தல் என்ப  சரிதான் '' அேநகர ் ேதவ ைடய அற் தங்கைள அ ப க் ன்றனர.் 
அவர்கள்,  ”ெதய் க  கமளித்தல் என்ப  சரிதான். சேகா,  ரன்ஹாம் ஒ   ர்க்கதரி  என்  
  வா க் ேறன் . ஆனால் ஒன்ைற மாத் ரம்   ற   ம்  ேறன் . அவர ்ேமல் ஆ யானவர் தங் , 
அவர ்இ தயத் ன்   ந்தைனகைளப் ப த்த ந்    ம்  வைர, அவர ்ேதவ ைடய ஊ யக்காரன்  
தான். ஆனால் அவ ைடய ேபாதகேமா அ  ப்ேபான . அ  ேமாசமான '' என் ன்றனர். 
இத்தைகய  டத்தனமானைவகைள நீங்கள்  ேகட்ட ண்டா? ஒன்  அ  ேதவ ைடயதாய் 
இ க்கேவண் ம், இல்ைலேயல், அ  ேதவ ைடயதல்லாமல் இ க்கேவண் ம். அ  உண்ைம. 
அ  எல்லாேம ேதவனா  க்க ேவண் ம். அ  உண்ைம. அ  எல்லாேம 
ேதவனா  க்கேவண் ம். அல்ல  ஒன் ேம ேதவ ைடயதல்லாமல்  இ க்கேவண் ம். 
அப்ப த்தான்  அ  இ க்கேவண் ம்.
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உங்கைளப ் ெபா த்தவைர, நீங்கள்  எப்ப  ெசயல்படப் ேபா ன் ர்கள்? மனாேச தன் 
ேதசத் ல்  இ க்க ம க் ன்றான் , எப் ரா ம் தன் ேதசத் ல்  இ க்க ம க் றான் , காத் தன் 
ேதசத் ல்  இ க்க ம க் ன்றான் , ெபன்ய ன்  தன் ேதசத் ல்  இ க்க ம க் ன்றான் . அவர்கள் 
அைனவ ேம ெப ஸ் ய டன்  ஒன்  கலந்  ெசன்  ெகாண்  க் ன்றனர.் அப்ப   க்க நாம் 
எவ்வா  நம் ைடய ஸ்தானத் ல் ைவக்கப்பட    ம்? நாம் எல்ேலா ம் பரி த்த ஆ  னால் 
 றந்  க் ன்ேறாம். அ  சரியா? நாம் எதற் ள்  றந்  க் ேறாம்? ன்  க்கப்ப தல்... நாம் 
 றந்த  ன் ,   ஸ்  ன்  சரீரத் ல்  ெபா த்தப்ப வதற்ெகன   காரப்  த் ரரா ம்ப க்  
 ன்  க்கப்பட்  க் ேறாம். நான் என்ன    ேறன்  என்   ரி ன்றதா?

  ஸ்  ன்  சரீரம் என்றால் என்ன?  லர ் அப்ேபாஸ்தலர்களாக ம்,  லர ்
 ர்க்கதரி களாக ம்,  லர ் ேபாதகர்களாக ம்,  லர ்   ேசஷகர்களாக ம்,  லர ்
ேமய்ப்பர்களாக ம் இ க் ன்றனர.் அ  சரியா? அதற்ெகன்  நாம் அைழக்கப்பட்  க் ேறாம். 
ேவ   ல க்  பற்பல பாைஷகைளப் ேப ம் வரங்கள் , பாைஷகைள  யாக் யானம் பண் ம் 
வரங்கள் , ஞானம், அ  , அற் தங்கைளச் ெசய் ம் வரங்கள்  ேபான்ற ெவவ்ேவ  வரங்கள்  
அளிக்கப்பட்டன. அவர்கள் என்ன ெசய்தனர?் அவர்கள் அைத     மாத் ரம் உபேயா த்தனரா? 
என்ன? அல்ல   ழப்பம் உண்டாக் ம் அள க்  அைத உபேயா த்தனரா? ஒ வன்  எ ந்  
அந்நிய பாைஷ ேப த ம், அேத சமயம் மற்ெறா வன்  ேப க் ெகாண்  ப்ப ம் (சேகா. 
 ரன்ஹாம் ஒ ங் ன்ைம ம்  ழப்ப ம் உண்டாக் ம் சத்தத்ைத எ ப்  றார ் -  ஆ ). 
அப்ப த்தான் . ேபாதகர்  ரசங்கம் ெசய் , “ ட அைழப் ,   த் க் ெகாண்  ப்பார.் அந்ேநரம் 
ஒ வன்  எ ந்  நின் , அந்நிய பாைஷ ேப , 'அல்ேல யா', ேதவ க்  ம ைம! என்  ெசால் க் 
ெகாண்  ப்பான் . ேபாதகர், தான் ெபற் ள்ள அ ேஷகத் னால் ெதாடர்ந்   ரசங்கம்  ெசய்  
ெகாண்  ேபானால், உடேன ஜனங்கள் , அவர ்  ன்வாங் ப் ேபானவர்” என் ன்றனர். அவர்கள் 
சரியாக ேபா க்கப்பட ல்ைலெயன்  அர்த்தம்.
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“ ர்க்கதரி க ைடய ஆ கள்   ர்க்கதரி க க்  அடங்   க் ற '' என்  ேவதம் 
   ன்ற  (Iெகாரி.14:32). ேதவன்  ழப்பத் ற்  காரணேரயல்ல. நான் இங்  நின்  
ெகாண்  க் ம் ேபா , ேதவ ைடய அ ேஷகத்ைதக் ெகாண்டவனாய் ஊ யம் ெசய் ேறன் . 
உங்க க்  எவ்வள  தான்  அந்நிய பாைஷ ல்  ேபச ேவண் ெமன்  ேதான் னா ம், ேதவன் 
இங்    க் ம் வைரக் ம்  நீங்கள்  ெமளனமா  க்க ேவண் ம். அதன்  ன் ம் நீங்கள்  அந்நிய 
பாைஷ ேப ம்ேபா , ேவத வாக் யங்கைள   ம்பத்   ம்ப உைரப்பதாக அ  அைமந்  க்கக் 
 டா . ஏெனனில், நீங்கள்   ண்  வார்த்ைதகைள அலப்பக் டா  (ஆங் லத் ல்; use not vain 
repetitions) என்  ேதவன்    ள்ளார் (மத். 6:7). அ  யாரா  ம் ஒ வ க்  ேநர யாக 
அளிக்கப்ப ம் ஒ  ெசய் யாக அைமந்  க்க ேவண் ம். என்னில்  ந்தைனகைளப் ப த்த  ம் 
வரம்  ரிைய ெசய் ம் ேபா , எப்ெபா தா  ம் ஒ  ைற பரி த்த ஆ யானவர் 
ேவதவாக் யங்கைள   ம்பத்   ம்ப உைரத்த ேநரம் ஒன்ைறயா  ம்  ட் க் காட் ங்கள்  
பார்க்கலாம். அவர்களில் காணப்ப ம்  தவ  என்னெவன் ம், அவர்கள்  என்ன ெசய் ள்ளனர ்
என் ம், அல்ல  அவர்கள் என்ன ெசய்ய ேவண் ெமன் ம், அல்ல  என்ன நிகழப்ேபா ற  
என் ம் அ  எ த் ைரத்த . அ  சரியா?

106

அ  ேபான்  தான் பாைஷ ேப த ம், அதற்  அர்த்தம் உைரத்த ம்! அந்நிய பாைஷ ேப ம் 
ஒ வர ் சைப ல் இ ந் , அதற்  அர்த்தம் உைரக் ம் ேவெறா வ ம் அங்  இ ப்பாரானால் , 
அ  இப்ப  அைமய ேவண் ம். சேகா. ெந ல் எ ந்  நின்  அந்நிய பாைஷ ேப னாெரன் ம், 
இந்த சேகாதரன்  அதற்  இவ் தம் அர்த்தம்  உைரத்தார் என் ம் ைவத் க் ெகாள்ேவாம்: ''ேநற்  
இந்த மனிதன் இன்னின்ன இடத் ற்  ெசன்  இன்னின்ன தவ  ெசய்தார ்என்  அந்த மனிதனிடம்
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ெசால். அவ க்   ற்  ேநாய் இ ப்பதாக ம த் வர ் இன்  அவரிடம் அ  த்தார். நீ ெசய்த 
தவைற சரிப த் ,  ண் ம் ேதவனிடத் ல்  ஒப் ரவா ''.

அப்ெபா   அந்த மனிதன்,  ' 'நீர ்   ன  உண்ைம'' என்பனானால்  ேதவன் உன் டன் 
இ க் றார.்

ஆனால் நாம் எப்ப  இைத ெசய்யப் ேபா ேறாம்? பா ங்கள்? அ  ேமாதல், ேமாதல் -  எல்லாம்  
 ழப்பமாக உள்ளேத!எ  ேம சரியான  தத் ல் ெபா த்தப்பட ல்ைல. அ  அவர்க க்  
ைக ட ல்ைல. நாம்   காரப்  த் ரரா ம் ப க்   ன்   க்கப்பட்  க் ேறாம். நான் 
  வைத எத்தைன ேபர ்  ரிந்  ெகாண் ர்கள்? ைககைள யர்த் ங்கள் .  த் ர   காரம்! 
ேதவ ைடய ஆ  னால் நாம்  றந்ேதாம். நிச்சயமாக. நாம் பரி த்த ஆ ையப் ெபற் க் 
ெகாண் ,  “அப்பா,  தாேவ! அல்ேல யா ேதவ க்  ம ைம!'' என்   ச்ச   ேறாம். 
அெதல்லாம் சரி. நாம்  ள்ைளகள். ஆனால் அ  நம்ைம எங் ம் ெகாண்  ெசல்வ ல்ைல. நாம் 
ெப ஸ் யைர மடங்க க்க   யா .
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 ல்  ரகாம் அங்  நின்  ெகாண்  க்க, அந்த  ஸ் ம்,  ' 'அைத நி   ங்கள் , 
பார்க்கலாம்'' என்  சவால்   வைதப் பா ங்கள்.
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ேஜக் ேகா அங்  நின்  ெகாண்  க் றார.்  '  ஸ்  சைப' என்  தங்கைள அைழத் க் 
ெகாள்பவர்கள் ஒ  நாத் க டன்  ைக   க் வைத சற்  ேயா த் ப் பா ங்கள்.   ஸ்தவர்கள் 
என்  தங்கைள அைழத் க் ெகாள்பவர்கள் ேஜா  ஸ்  ேபான்ற  சா டன் ைக   க்  ன்றனர.் 
ேஜா  ஸ்  ' யா ன ேயாசைனக்கார்'  (Free thinker)   ைவச் ேசர்ந்தவன் . அவன் ேதவைனச் 
ச த் ,  ' 'ேதவன் என்பவர்  ைடயேவ  ைடயா '' என்  ெசான்னவன் . அப்ப ப்பட்டவ டன்  
'  ஸ்  சைப' ைக  க் , ேஜக் ேகா என்பவ க்  எ ர ் தரப் ல் நிற் ற . அைதக்   த்  
நீங்கள்  என்ன ெசய்ய   ம்? நம  நாட்  ள்ள ேபாதகர் ஒவ்ெவா வ ம் ேஜக்ேகா க்  ேதாள் 
ெகா த் , ''ேதவேன, உம  வல்லைமைய அ ப் ம்'' என்   ண்ணப்பம் ெசய்வதற்  ப லாக, 
ெபந்ேதேகாஸ்ேத னரில் அேநகர ் அவ க்   ேராதமா ள்ளனர். பா ங்கள், நாம் நம  
ஸ்தானத் ல்  ெபா த்தப்பட   யா .

எப் ரா  க்  அவ ைடய நிைல ல் தங்   க்க   ப்ப ல்ைல. அவர்களில் ஒ வன்  
மனாேச ன்  நிலத் ற்  வந் ,  ' 'ஓ, கர்த்தர் உனக்  ேசாளம்   ைள ம் நல்ல நிலத்ைத 
தந்  க் றார'்' என் றான் . காத் வந்  அைத பார்த்   ட் ,  “நான் ஓட்ஸ்  ப ரிட ேவண் ம். 
ஆனால் நான் ேசாளத்ைத ப ரிடப் ேபா ன்ேறன்” என் றான் . உனக் ம் ேசாளத் க் ம் எவ் த 
ெதாடர்  ல்ைல. நீ ப ரிட ேவண் ய  ஓட்ஸ் , எனேவ ஓட்ஸ்  ப ர ்ெசய். மா கைள ேமய்க்க நீ 
அ ப்பப்பட்டால், நீ ஆ கைள ேமய்க்கக்  டா . ேதவன் சைபைய அதன்  ஸ்தானத் ல்  
ைவக் றார.் ஆனால் எல்ேலா ம் ஒேர காரியத்ைதக் ெசய்ய   ம்  ன்றனர். அைதக்   த்  
நீங்கள்  ஒன் ேம அவர்களிடம்  ற  யா . இல்ைல, இல்ைல, இன் ம் அவர்க க்  
ெவள்ளாட் ன்   பாவம் உள்ள  ' 'பட், பட், பட், பட், பட்'' பா ங்கள் , அவர்களிடம்  நீங்கள்  
ஒன்ைற ேம  ற   யா . அ  உண்ைமயல்லவா?
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அதன்  ைளவால்  நீங்கள்  சைபைய அதன் ஸ்தானத் ல் ைவக்க   ய ல்ைல. பா ங்கள்?

சைபயான    காரப்  த் ரரா ம்ப க்   ன்   க்கப்பட்ட . அங்  ஒ  மனிதன்... 
ேதவன் ஒ  மனிதைனத் ெதரிந்  ெகாண் , அவைனத் தம்   ம்பத் ல்   காரப்  த் ரனாக் க் 
ெகாண் , அவ க்  ஏதாவெதான்ைற தரலாம்.  தலாவதாக அவைன ேசா த்த ந் , அ  சரியா 
என்  பார்க்க ம். ஆ கைள நாம் ேசா த்த ய ேவண் ெமன்  ேவதம்    ன்ற  (1ேயாவான். 
4:1). இந்த மனிதன்  ல காரியங்கைளக்   னால், அ  சரியா என்  ேசா த்த  ங்கள் . அ  
சரியா  ந்தால், அத டன்   ட நீங்க ம் ெசல் ங்கள் .  ன் ,  ' 'ஆண்டவேர, ேவெறான்ைற 
அ ப் ம் என்    ங்கள். இவ் தமாக, நீங்கள்  எல்ேலா ம் அவனவன்  ஸ்தானத்ைத வ க் ம் 
வைரக் ம், அவனவன்   ட ெசல் ங்கள். அப்ெபா   ேதவ ைடய சைப அதன் ஸ்தானத்ைத 
வ ப்பைதக் காண் ர்கள் . அப்ெபா   தான் ெப ஸ் யர ் ன்வாங் ப் ேபாவார்கள் .  ட்ைடகால்  
சட்ைட அகன்   ம் . தைல ம ர ் வளர  டப்ப ம்,  கங்கள்  வர்ண ன்  க வப்ப ம், 
  ட் கள்  இ க்கா . அ  உண்ைம. சைபயான  அதன் மகத்தான வல்லைமையப் ெபறத் 
ெதாடங் ம் ேபா ,  ல அனனியாக்க ம் சப் ராக்க ம்  அப்ெபா   இ ப்பார்கள் . ஆம், ஐயா. 
அந்த பரி த்த சைப ேதவ ைடய  த் ரராக அவரவர் ஸ்தானத்ைத வ த் , ேதவ ைடய 
  ம்பத் ல்   காரப்  த் ரராக ஏற் க் ெகாள்ளப்பட் , அதன் வல்லைம ல் ஒ  த்  நின் , 
ஒ , வல்லைம ள்ள சைபயாக அதன் ம ைம ல் நிற்க காண் ர்கள் . ஓ, அப்ப ப்பட்ட 
சைபக்காகத் தான் அவர ்வ  றார.்
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சேகாதரேர, இந்நிைலக்  நாம் எவ்வள   ரத் ல் இ க் ேறாம் என்  பார்த் ர்களா? நாம் 
ேவதவாக் யங்க க் ம்  ட இணங் வ ல்ைல. ேவதத் ல்  றப்பட் ள்ள இேய    ஸ்  ன்  
நாமத் னால் ெகா க்கப்ப ம் தண்ணீர் ஞானஸ்நானத்ைத ஏற் க் ெகாள்ள ம க் றவன் எவ ம் 
  டனா  க்க ேவண் ம், அல்ல  அவ க்   ைளக் ேகாளா  ஏற்பட்  க்க ேவண் ம். அந்த 
 ரச் ைன ன்  ேபரில் தான் இன்  ெபரிய  வாதேம நடக் ன்ற .
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  ய ஏற்பாட் ன்  சைப ல் இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னாலன்  ேவெறந்த  ைற லாவ  
யாரா  ம் ஞானஸ்நானம் ெபற்  ந்தால், அதற்கான ேவதவாக் யத்ைத என்னிடம் 
காண்  ங்கள்.  ேவ  வைக ல்  ஞானஸ்நானம்  ெகாண்டவர்கள்  பரி த்த  ஆ ையப்  ெபற் க்
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ெகாள்ள ம ப  ம் இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால்  ஞானஸ்நானம் ெபறேவண் யதா ற் . 
ேவெறந்த வைக  ம் ஞானஸ்நானம் ெகா க் ம்ப  கட்டைளயளிக்கப்பட ல்ைல இேய  ம் 
 ட,  ' 'நீங்கள்  உலகெமங் ம் ேபாய் சகல ஜா க க் ம்   ேசஷத்ைதப்  ரசங் த் ,  தா, 
 மாரன், பரி த்த ஆ  ன் நாமத் னால் அவர்க க்  ஞானஸ்நானம் ெகா ங்கள்'' என்  அந்த 
அர்த்தத் ல் கட்டைள ட ல்ைல. ஏெனனில்  தா,  மாரன் , பரி த்த ஆ , எ  ேம நாம ல்ைல. 
பத்  நாட்கள்  க த்  ேப  ,  “நீங்கள்  மனந்  ம் , ஒவ்ெவா வ ம் பாவ மன்னிப் க்ெகன்  
இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால்  ஞானஸ்நானம் ெபற் க் ெகாள் ங்கள் '' என்றான். அதன்  ன்  
ேவதத் ல் எல்லா டங்களி ம், இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் ஞானஸ்நானம் ெபற்றதாக 
சான் கள் உள்ளன.

அங்   லர ்ேவ   தமாய் ேயாவான்  ஸ்நானனால் மனந்  ம் வதற்ேக வான ஞானஸ்நானம் 
ெபற்  ந்தனர.் ப ல் அவர்களிடம், ''நீங்கள்  ம ப  ம் ஞானஸ்நானம் ெபறேவண் ம்'' என்றான்.
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''ஓ, இேய  க்  ஞானஸ்நானம் ெகா த்த ேயாவான்  ஸ்நானன்  என் ம் பரி த்த மனிதனிடம் 
நாங்கள்  ஞானஸ்நானம் ெபற்ேறாம்.''

''எ வா  ப்  ம், இ தான்   ேசஷம். ேதவ ஆ யானவர் இவ்வா  எனக்  ெவளிப்ப த்  
தந்  க் றார.் நான் ேதவ ைடய அப்ேபாஸ்தலன் . வானத்   ந்  வ  ற  த ம்   ட 
ேவெறைதயா  ம்  ரசங் த்தால் ...''

அைத நான் ேவதாகமத்   ந்  ப க்க   ம்  ேறன் . ப ல்,  ' 'வானத்   ந்  வ  ற 
 த ம் ேவெறதா  ம்   னால்'' என்றான். அ  ேபராயர், தைலைம ேபராயர், ேபாப் 
பாண்டவர், கண்காணிப்பாளர் யாரா  ந்தா ம் சரி, ''நான்  ரசங் த்த   ேசஷத்ைதயல்லாமல்  
ேவெறா    ேசஷத்ைதப்  ரசங் த்தால் , அவன் ச க்கப்பட்டவனா  க்கடவன் “ ”...எங்க க்  
அப்ப ப்பட்ட பழக்கம்  ைடயா '', ஜனங்களால் ஏன் அைத  ரிந்  ெகாள்ள   ய ல்ைல? 
(சைப  ள்ள ஒ வர ் ' ன்  த்தல்' என் றார் -  ஆ ). பா ங்கள்? யாேரா ஒ வர ் அைத 
ஆணித்தரமாகக்   னார.்  “ ன்   த்தல்”  ற்  ம் சரி. ஏன்?  ' ' தாவானவர் எனக் க் 
ெகா க் ற யா ம் (என்ன?) என்னிடத் ல் வ ம்' '  (ேயாவான் . 6:37). எவ்வள  சரியான  
பார்த் ர்களா? ' தாவானவர் எனக் க் ெகா க் ற யா ம் என்னிடத் ல்  வ ம்'. அப்ப   க்க, 
நான் எைதக் கண்    க்க  யன்  ெகாண்  க் ேறன்?

இந்த வசனத்ைத நான்  ப க்கட் ம். ப ல் என்ன ெசான்னான்  என்பைத... இன் ர  நான் 
ெசய்த  ரசங்க ம்   ன்   த்தல், இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால்  ெகா க் ம் தண்ணீர் 
ஞானஸ்நானம், பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகம், சைபைய அதன்  ஸ்தானத் ல் ெபா த் தல் 
ேபான்றைவகைளப் ப ல் உைரத்தைவக ம் ஒன்ேற. ப ல் இைத தான்    றான் .
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உங்கைள (ப ல் காலத் யரிடம் இைத    றான் .)   ஸ்  ன்    ைப னாேல 
அைழத்தவைர நீங்கள்  இவ்வள ?  க் ரமாய்  ட் , ேவெறா    ேசஷத் ற் த் 
  ம்  றைதப் பற்  நான் ஆச்சரியப்ப  ேறன் .

ேவ   தமாய்   னால், ேவ  யாேரா ஒ வர ் உள்ேள  ைழந் , உங்கைள ேவெறா  
  ேசஷத் ற் த்   ம்  ெசன்றைதக்   த்  நான்  ெவட்கப்ப  ேறன் .

ேவெறா    ேசஷம் இல்ைலேய;  லர ் உங்கைளக் கலகப்ப த் ,   ஸ்   ைடய 
  ேசஷத்ைதப்  ரட்ட மனதா  க் றார்கேளயல்லாமல் ேவறல்ல.

கவனி ங்கள் . ப ல் தான், இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால்  ஞானஸ்நானம் ெபற் ராத 
ஒவ்ெவா வைர ம் ம ப  ம் இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் ஞானஸ்நானம் ெப ம்ப  
வ ந் க் ேகட் க் ெகாண்டான் . அ  உண்ைமெயன்  எத்தைன ேப க் த் ெதரி ம்? இந்த 
இரக யம் உலகத்ேதாற்றத் க்   ன்  ந்  மைறக்கப்பட்  ந் , அவ க்  அப்ெபா   
ெவளிப்பட்ட  என் ம், நாம்   காரப்  த் ரரா ம்ப க்   ன்   க்கப்பட்  க் ேறாம் என் ம் 
ப ல்   னான் என்  எத்தைன ேப க் த் ெதரி ம்? அ  இப்ெபா   கற் க்கப்பட்ட . அவன் 
என்ன ெசால்  றான்  என்  கவனி ங்கள் .
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நாங்கள்  உங்க க் ப்  ரசங் த்த   ேசஷத்ைதயல்லாமல்  நாங்களாவ , வானத்   ந்  
வ  ற ஒ   தனாவ  ேவெறா    ேசஷத்ைத உங்க க் ப்  ரசங் த்தால்  அவன் 
ச க்கப்பட்டவனா  க்கக் கடவன்.

'' ஸ்டர,் உன் டன்  இணங்கமாட்ேடன் '' என்  மாத் ரம் ெசால்  ட ேவண்டாம்.  ' 'அவன் 
ச க்கப்பட்டவனா  க்கக் கடவன்.'' அ த்த வசனத்ைத நான்  ப க் ேறன்.

 ன் ெசான்ன  ேபால் ம ப  ம் ெசால்  ேறன்; நீங்கள்  ஏற் க் ெகாண்ட 
  ேசஷத்ைதயல்லாமல்  ேவெறா    ேசஷத்ைத ஒ வன்  உங்க க் ப்  ரசங் த்தால் அவன் 
ச க்கப்பட்டவனா  க்கக் கடவன்.

அ  உண்ைம. சேகாதரேன, சேகாதரிேய, அன்ெறா  நாள் சம்ப த்த  
ேதவனா  க் மானால் நான் அவபக் யா ல்ைல என்  நம்  இைத    ேறன் . அந்த    
 ட்டத்ைதக் காண்பதற்காக அவர ் என்ைனக் ெகாண்  ெசன்றார.்.. நான் 
உணர்ச் வசப்ப  ேறன் .  நான்  உணர்ச் வசப்ப  ேறன்  என்  ெசால்ல    யா .   ரசங்கம்
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ெசய் ம் ேபா  நான் ஆ ர்வாதத்ைதப் ெப  ேறன் . அதன் காரணமாக என்ைனேய நான் மறந் , 
நீங்கள்  கைளப் ற்  உங்க க்  உறக்கம் வ ம் வைரக் ம் உங்கைள நான்   த்  ைவத் க் 
ெகாள் ேறன் . ஆனால் ஓ... நீங்க ம் அங்  வர ேவண் ெமன்  நான் எவ்வளவாக   ம்  ேறன்  
என்பைத மாத் ரம்  நீங்கள்  அ ய   மானால்! பா ங்கள்? ம ப  ம் இைத    ன்ேறன் . 
அவர ்இைத   னேபா ...

அவர,் “    என்னெவன்பைதக் காண   ம்  றாயா?'' என்  ேகட்டார.்

நான்   ம்  பார்த்தேபா , என் உடல் கட்  ல்  ப த் க்  டந்த . நான்   வ  
உண்ைமெயன்  அ ந்  ெகாள்ள, நீங்கள்  என்ைன நீண்ட காலம் அ ந்  க்  ர்கள். ச ைல 
ராஜாவாக அ ேஷகம் ெசய் ம்  ன்  சா ேவல் ேகட்ட  தமாக நான் உங்கைளக் ேகட்க 
  ம்  ேறன் .  ' 'கர்த்த ைடய நாமத் னால் நான் உைரத்த யாெதான் ம் நிைறேவறாமல் 
ேபானதா? அ  சரியா? அைவ எப்ெபா  ேம நிைறேவ  வந்  க் ன்றன. உங்களிடம் 
எப்ெபா தா  ம் நான் பணத் ற்காக  ச்ைசெய த்த ண்டா? இல்ைல என்னால் இயன்றவைர 
நான் உங்கைள   ஸ்  னிடம் வ  நடத்த  யன்ேறன்  அல்லவா? ஆம், உண்ைமயாக.
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நான் மேனாதத் வத் னால்  த்தைனகைளப் ப த்த வதாக அவர்கள்     ன்றனர.் 
இப்ப ப்பட்டைவ எ ம் ம் என்  ேவதம்    ன்ற . யந்ேந ம், யம் ேர ம் ேமாேசக்  எ ர்த்  
நின்றனர். பலப்பரீட்ைச நிக ம் வைரக் ம், ேமாேச ெசய்தைதேய அவர்க ம் ெசய்தனர.் அ  
உண்ைம. ஆனால் யந்ேந ம், யம் ேர ம் யாைர ம்  கமாக்க   ய ல்ைல என்பைத நிைன ல் 
ெகாள் ங்கள் . அவர்களால் வாைதகைள ெகாண்  வர   ந்த . ஆனால் அைவகைள எ த் ப் 
ேபாட அவர்களால்   ய ல்ைல. பா ங்கள்? சரி. ேதவன் மாத் ரேம  கமளிப்பவர். ேதவ ைடய 
வார்த்ைத மாத் ரேம சத் யமாக நிைலத்  நிற் ம்.

உங்களிடம் நான்  உத்தமமாக இ க்க  யன்  வந் ள்ேளன் . உங்களிடம் நான்  சத் யத்ைத 
எ த் க்  ற  யன்  வந் ள்ேளன் . ஏறக் ைறய  ப்பத்ெதான்  வ ட காலமாக நான்  ரசங்க 
 டத் ல்  நின்  ெகாண்  சத் யத்ைத உைரத்  க் ேறன் . என்றாவ  ஒ  நாளில்  நான்  ரசங்க 
 டத்ைத ட்  ம ைமக் ச ்ெசல்ல ேவண் யவனா  க் ேறன் . என் மைன , என  ஒ  மகன், 
தந்ைத, சேகாதரன் ,  ைலேயறப்ெபற்ற நண்பர்கள்; இவர்கள் அைனவ ம்  மரித்  அடக்கம் 
ெசய்யப்பட் ள்ளனர். அவர்க ைடய சவப் ெபட் கள்  கல்லைறகளில் இறக்கப்ப வைத ம், 
 க்கள்  ைவக்கப்ப வைத ம் நான் கண்  க் ேறன் . என்றாவ  ஒ  நாளில் என் ைடய சவப் 
ெபட்  ம் இறக்கப்ப ம் என்  எனக் த் ெதரி ம். அ  உண்ைம. என் இதயப் ர்வமாக இைத 
   ேறன் . உங்க க்  கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  உண்ைமயான   ேசஷத்ைத நான்  
 ரசங் த்  வந்  க் ேறன் . நீங்கள்  ஒவ்ெவா வ ம் இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால்  
ஞானஸ்நானம் ெபற் , பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகைதப ்ெபற் க் ெகாள் தல்  அவ யம். நீங்கள்  
அப்ப  ெசய் ம் ேபா , அ  உங்க க்  சந்ேதாஷம், சமாதானம், நீ ய ெபா ைம, தய , 
நற் ணம், சாந்தம், ெபா ைம,   வாசம் இைவகைள அளிக் ன்ற .
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அன்  காைல எனக்  என்ன ேநர்ந்தேதா எனக் த் ெதரியா . நான் சரீரத்   ந்  ெகாண்  
தரிசனம் கண்டேனா, அல்ல  அந்த இடத் ற்  நான் எ த் க் ெகாள்ளப்பட்ேடேனா என்  
எனக் த் ெதரியா . என்னால் ெசால்ல   யா . ஒன்  மாத் ரம்  எனக் த் ெதரி ம். எனக்  
எப்ெபா  ம் மரணம் என்றால் பயம். இேய  என்ைனக் ெகாண்  ெசல்லமாட்டார ் என்பதனால்  
நான் பயப்பட ல்ைல. உங்கைள நான் சந் க் ம் ேபா  ஒ    பனிையப் ேபால் ஆகாயத் ல் 
பறக்க ேநரி ம் என்  நான்  நிைனத்ததால் தான். ஆனால் இப்ெபா   நான் கண் ெகாண்ேடன் . 
அந்த ஜனங்கைள நான்  கண்டேபா , அவர்கள் உ வ ள்ள ஜனங்களாக தத் பமாகக் 
காணப்பட்டனர்.
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ெபந்ேதேகாஸ்ேத ன்  உண்ைமயான  ர நி யாக, உண்ைமயான அப்ேபாஸ்தலனாக, 
யாரா  ம் இ ப்பார்களானால் , அ  எஃ. எஃ. பாஸ்வர்த் அவர்கள் தான் -   த்தமான, ேநர யான, 
உண்ைமயான   ேசஷம் பா ங்கள், அ தான் பாஸ்வர்த், அவைர என் கரங்களில் த  க் 
ெகாண் ,  ' 'என் தகப்பேன, என் தகப்பேன, இஸ்ரேவல க்  இரத ம்   ைர  ர மாய்  
இ ந்தவேர“ என்  நான்   லம் னேபா .
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அவர ்''மகேன,   ேசஷ ஊ யத் ல் நிைலத்  நில் என்றார்“. ''அந்த வா பர்  டத்தனமான 
காரியங்கைள அந்நிய நா களின்  ஊ யத் ல் ெகாண்  ெசல்வதற்   ன் , நீ அங்  ெசன்  
உன்னிட ள்ள உண்ைமயான   ேசஷத்ைதப்  ரசங்கம் ெசய்'' என்றார். அவர,் ''உன் ஊ யம் 
அைடய ேவண் ய நிைலக்  அ  இன் ம்  ெதாடங்க ல்ைல. நீ இன் ம்   தான 
 ரன்ஹாமாகேவ இ க் றாய், மகேன, நீ இன் ம் வா பனாக இ க் றாய்'' என்றார்.

நான், “சேகா. பாஸ்வர்த் , எனக்  நாற்பத்ெதட்  வயதா   ட்ட '' என்ேறன் .

அவேரா, ''நீ இன் ம் ெதாடங்க ல்ைல. நீ ெசல்வதற்   ன் , அந்த வா பப் ெபந்ேதேகாஸ்ேத 
ேபாதகர்கள் அர்த்தமற்ற காரியங்கைள அயல் நா க க் க் ெகாண்  ெசன் , அங்  
 ஷத்ைதப்   த் , அர   ர நி க ம், நா ம் அதற்   ேராதமாய் எ ம்ப நீ அ ம க்க 
ேவண்டாம். சேகா.  ரன்ஹாேம, நீ  ன் ெசல்வாயாக. உன்னிட ள்ள   ேசஷத் டன்  நீ ெசல். நீ 
ஒ  'அப்ேபாஸ்தலன் ', அல்ல நம் ைடய ேதவனா ய கர்த்த ைடய  ர்க்கதரி  என்   ற்  ம் 
நம்  ேறன் '' என்றார்.
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அவைர நான் பார்த்ேதன் . என் கரங்களினால் அவைர இ கத் த  க் ெகாண்ேடன் . நான், 
“சேகா, பாஸ்வர்த், உங்கைள ஒ  ேகள்  ேகட்க   ம்  ேறன் . நீங்கள்   ரசங் த்  வந்த 
இத்தைன ஆண் களில், நீங்கள்   க்க ம ழ்ச்  ற்ற த ணம் எ ?'' என்  ேகட்ேடன் .
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''அவர,் ''இந்த ேநரம் தான்“ என்  ப லளித்தார்.

''நீர ்மரித் க் ெகாண்  க்  ர ்என்  உமக் த் ெதரி மா?“.

அவேரா, “நான் மரிக்க   யா '' என்றார்.

“இ ேவ  க்க ம ழ்ச்  ள்ள ேநரம் என்  நீர ் றக் காரணம் என்ன?”

அங்  ஒ     கத  இ ந்த . அவர,் ''என்  கம் கதைவ ேநாக் னால் ேபால் நான் ப த் க் 
ெகாண்  க் ேறன் . நான் யாைர ேந த்ேதேனா, நான் யாைரக்   த்   ரசங்கம் 
பண்ணிேனேனா, யா க்காக என் வாழ்நாள்   வ ம் நான்  உ  யாக நின்ேறேனா, அவர ்எந்த 
நி டத்  ம் எனக்காக அந்த கதவண்ைட வரக்   ம். அப்ெபா   நான்  அவ டன் 
ெசன்   ேவன் '' என்றார், நான்  அவைர உற்  ேநாக் ேனன் . நான்  ஆ ரகாம் , ஈசாக் , 
யாக்ேகா  இவர்கைளப் பார்த் க்  ெகாண்  ப்ப  ேபான்ற உணர்  எனக் த் ேதான் ன .

அவ ைடய கரத்ைத நான்    த் க் ெகாண்  ''சேகா. பாஸ்வர்த் , நா  வ ம் ஒேர ேதவைன 
  வா க் ேறாம். நாம் ஒேர காரியங்கைள   வா க் ேறாம். ேதவ ைடய   ைப னால்  என் 
கைட   ச்  என் சரீரத்ைத  ட்  ேபா ம் வைரக் ம், எனக் த் ெதரிந்த வைர நான் ேதவ க்  
உண்ைமயாக வாழ்ேவன். நான் எந்த பக்கத்  ம் எந்த  தத்  ம்   ேசஷத் க்  மாறான 
காரியங்க டன்  ெதாடர்  ெகாள்ளமாட்ேடன் . என்னால் இயன்றவைர அதற்  உண்ைமயாக 
வாழ்ேவன். சேகா. பாஸ்வர்த், உங்கைள நான்  உன்னத ேதசத் ல் சந் ப்ேபன் . அங்  நீங்கள்  ஒ  
நா ம் வேயா பராவ ல்ைல. நீங்கள்  எப்ெபா  ம் வா பரா   ப் ர்கள்  என்ேறன்“.

அவர,் ''கவைலப்பட ேவண்டாம். சேகா.  ரன்ஹாம், நீங்கள்  அங்  இ ப் ர்கள்“ என்றார்.

அவர ்மரிப்பதற்  இரண்  மணி ேநரத் ற்   ன் ... அதாவ  ேமற்  ய சம்பவம் நிகழ்ந்த 
இரண்  மாதங்கள் க த் ; அவர ்அப்ெபா   மரித் ப் ேபாவார் என்  நான் எண்ணிேனன் . என் 
மைன  ம்  ட அவைரக் கண்டாள்.  (அவள் ேமல் அவ க்  அ க  ரியம்), சேகாதரி 
பாஸ்வர்த்ைத ம் கண்டாள். அவர ்மரிப்பதற்  இரண்  மணி ேநரத் க்   ன் ... அவர ்உறங் க் 
ெகாண்  ந்தார.் அவர ் உறக்கத் னின்  எ ந் , ப க்ைகைய  ட்    த்ெத ந்  அம்மா, 
உங்கைள அேநக ஆண் களாக பார்க்க ல்ைலேய தந்ைதேய! சேகா.  ம். இேதா இவர,் 
இல்  னா  ள்ள ேஜா யட் என்  டத் ல்  நான் கர்த்தரிடத் ல் வ  நடத் னவர்களில் இவ ம் 
ஒ வர'்' என்றார். அவர ் மரித்  ஐம்ப  வ டங்களா  ட்டன.  “இேதா, சேகாதரி இன்னார், 
இன்னார் ஆமாம். உங்கைள  ன்னிெபக்  ட்டத் ல்  நான் கர்த்தரிடத் ல் வ நடத் ேனன் . இேதா 
சேகாதரி இன்னார், இன்னார். உங்கைள அேநக நாட்களாக காண ல்ைலேய!இன்னின்ன 
 ட்டத் ல்  நீங்கள்  கர்த்தரிடத் ல் வந் ர்கள்  அல்லவா?'' இப்ப யாக இரண்  மணி ேநரமாக தாம் 
ேதவனிடத் ல்  வ  நடத் னவர்க டன்  அவர ்ைக  க் க் ெகாண்  ந்தார.்  ன்  அவர ்ேநராக 
ப க்ைகக்  நடந்  ெசன் , ப த் , ைககைள   க்ேக ைவத்தார். அவ்வள  தான் அன் ர  
நான் காண இேய  அ ம த்த அந்த ேதசத் ற்  சேகா. எஃப். எஃப். பாஸ்வர்த்  ரேவ த்தார். 
அப்ப யானால் இன் ர  அவர ்அங்  வா பனாக இ ப்பார.் கர்த்தர் அவ ைடய ஆத் மாைவ 
இைளப்பாறச் ெசய்வாராக. நா ம் அந்த ேதசத் ற் ள்   ரேவ க்க,   வாச ள்ளவனாய் 
எப்ெபா  ம் வாழ்ேவனாக!   ஸ்  க்  உண்ைம ள்ள ஊ யக்காரனாக இ ப்ேபனாக!
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என் வாழ்க்ைகையக்   த்  நான் ெவட்கப்ப  ேறன் . உங்கள்   ன்னிைல ல் பாவம் 
ெசய்  ந்தால் அைத எனக்  அ  க்க நீங்கள்  கடைமப்பட்டவர்களா  க் ன் ர்கள் . ேதவன் 
தம    ைப னால் நான் ெசய்ய அ ம த்த எல்லாவற்  ம் ேநர்ைமயாக வாழ நான்  யன்  
வந்  க் ேறன் . பா ங்கள்? பா ங்கள்? ஆனால் நண்பர்கேள, கவனி ங்கள் . என் வாழ்க்ைக ல்  
ஏதாவ  தவைற நீங்கள்  காண ேநர்ந்தால், அைத எனக் த் ெதரியப த்த நீங்கள்  
கடைமப்பட்  க்  ர்கள். அவ்வாேற, இங்  நின்  ெகாண்  உண்ைமயான   ேசஷத்ைத 
உங்க க்  ேபா க்க நான்  கடைமப்பட்  க் ேறன் . ஏெனனில் ஆண்க ம் ெபண்க மா ய 
உங்கள்  ஒவ்ெவா   கத்ைத ம்  நான் அங்  காண எ ர்பார்க் ேறன் . இவ் டத் ற் ம் 
அவ் டத் ற்  ைடேய ஒ   ச்  மாத் ரேம உள்ள  அ  உண்ைம. அ  அங் ள்ள .
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சகல   ைப ம் ெபா ந் ய ேதவன் தாேம, பரேலாகத் ன்  ேதவன், நம  தந்ைத -  இைத 
அவ றாகச் ெசால்ல ல்ைல -  நாம்  ண் ம்   க் ரிய சரீரத்ைதப் ெபற்  இங்  வ ம் அந்த 
மகத்தான நாளிேல; அப்ெபா   நாம்   ப்ேபாம்,  ராட்ைச பழங்கைளத்  ன்ேபாம்,    ன்  
பலன்கைளப்   ப்ேபாம்.  ' 'அவர்கள்   கைளக் கட்  அ ல்     ப்பார்கள் . ேவெறா வர் 
    ப்ப  என்ப ல்ைல. அவர்கள்  ராட்சத் ேதாட்டங்கைள நாட் வார்கள் . ேவெரா வர் கனி 
  க் ற மா  ப்ப ல்ைல.'' பா ங்கள்? ஒ வன்   ராட்சத் ேதாட்டத்ைத நாட்  றான் , 
அவ ைடய காலத் ற் ப்  ற , அவ ைடய மகன் அைத எ த் க் ெகாள் றான் . ஆனால் இங்  
அப்ப  நடக்கா . அவன்  ராட்ைசத் ேதாட்டத்ைத நாட்  அங்ேகேய நிைலத்  ப்பான் . 
பா ங்கள். அ  உண்ைம, அங்  நாம் எக்காலத் ம் இ ப்ேபாம். அந்த ேதசத் ல் உங்கள்  
ஒவ்ெவா வைர ம் நான்  காண்ேபனாக!
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நான்  ரித் வ ேபாதகர்க க் ம் இைத    ேறன்  என்  அ ேவன். சேகாதரேர, உங்கைளப் 
 ண்ப த்த ேவண் ெமன்  இைத நான்  ற ல்ைல. நா ம் ஒ வைக ல்  ரித் வக்காரேன. 
நா ம்  ரித் வத் ல் நம் க்ைக ெகாண்டவன்  -  ஆனால் ேதவனின்  ன்  தன்ைமகளில் ( தா, 
 மாரன், பரி த்த ஆ );  ன்  ெதய்வங்களில் அல்ல. பா ங்கள்?  ன்  தன்ைமகள் (attributes) 
உண்  என்   ற்  மாக, என் இ தயப்  ர்வமாக நம்  ேறன்  -   தா,  மாரன் , பரி த்த ஆ . 
ஆனால் அைவ  ன்  ெதய்வங்களல்ல. அைவ  ன்  தன்ைமகள்  அல்ல  ேதவனின்  ன்  
உத் ேயாகங்கள்  (offices), ேதவன் ஒ  காலத் ல்  தாத் வத்  ம்,  மாரத் வத்  ம் 
வாழ்ந்தார்; இப்ெபா   பரி த்த ஆ  ல் வாழ்ந்  ெகாண்  வ  றார.் ஒேர ேதவன்  ன்  
உத் ேயாகங்கைளக் ெகாண்டவரா  க் றார.்
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 தா,  மாரன், பரி த்த ஆ  என்ப  ேதவ ைடய நாமமல்ல. ேதவ க்  ஒ  நாமம் உண் . 
அவ ைடய நாமம் இேய .  ' 'பரேலாகத்  ள்ள   ம்பம் இேய  என்  ெபயரிடப்பட் ள்ள . 
 ேலாகத்  ள்ள   ம்பம் இேய  என்  ெபயரிடப்பட் ள்ள .'' என்  ேவதம் உைரக் ன்ற . அ  
உண்ைம. எனேவ ேதவ க்  ஒ  நாமம் உண்  -  மனித நாமம். அவ க்  ேயேகாவா ேர; 
ேயேகாவாராஃபா; என் ம் நாமங்கள்  இ ந்தன. அைவயா ம்  ேதவனின் பட்டப் ெபயர்கள். ஆனால் 
அவ க்  ஒ  நாமம் மாத் ரேம உண் . இேய ! அ தான்  அவர.்

உண்ைமயாக, என் சேகாதரேன, நான்    வைத நீங்கள்  ஆேமா க்கா ட்டால், ஞாபகம் 
ெகாள் ங்கள்  எப்ப யா  ம் உங்கைள நான் அங்  சந் ப்ேபன் . கர்த்தர் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக! உங்கைள நான்  ேந க் ேறன் .

சைபேய, இைத ஞாபகத் ல் ைவத் க் ெகாள்ள ம். ஞா   காைல நான் இங்  ந்  
ெதாட ேவன் . உங்கைள இரண்  மணி ேநரத் க்  ேமல் தாம க்க ைவக்கமாட்ேடன் . 
  மானால்  ற்பக  ம் ஒ  ஆராதைனைய நாம் நடத்தலாம். இன்  ேபால் அன் ம்  10 -  30 
மணி வைர ஆராதைன நடத்தலாம். என்ைன மன்னிப் ர்களா? நண்பர்கேள, நமக்  அ க 
சமய ல்ைல. அன்ேப! உங்கைள அன்ேப என்  அைழக் ேறன் . ஏெனனில் நீங்கள்  அைனவ ம் 
என் 'அன் 'கள் தான். ஒ  ேவதவாக் யம் என் நிைன க்  வ  ன்ற .  ' 'நான் உங்கைளக் 
கற் ள்ள கன்னிைககளாக   ஸ்  என் ம் ஒேர   ஷ க்  ஒப் க்ெகா க்க நிய த்தப யால்  
உங்க க்காக ேதவ ைவராக் யமான ைவராக் யங்  ெகாண்  க் ேறன் .'' (2ெகாரி. 11:12). அ  
தான். உங்கைளக் கற் ள்ள கன்னிைககளாக ஒேர   ஷ க்  நிய த்  ட்ேடன் .
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அ  உண்ைமயானால், அந்த நாளில் (அங்  ந்தவர்கள்  என்னிடம்) ,  “இேய  உம் டம் 
வ வார.் அப்ெபா   நீங்கள்  எங்கைள அவரிடம் ஒப் க் ெகா ப் ர்கள்” என்றனர் -  கற் ள்ள 
கன்னிைககளாக.  ' 'நீங்கள்  அவர்க க் ப்  ரசங் த்த வார்த்ைதைய ஆதாரமாகக் ெகாண்  
அவர்கள் நியாயந் ர்க்கப்ப வார்கள்'' கவனி ங்கள் , ப ல் அவன் சைபக் ப்  ரசங் த்தைதேய, 
நா ம் உங்க க் ப்  ரசங் த்தால் , அவ ைடய  ட்டம் உள்ேள ெசல் மானால், நம் ைடய 
 ட்ட ம் உள்ேள ெசல் ம். ஏெனனில் நம் ைடேய அேத சத் யம் உள்ள , ஆெமன். ' 'கர்த்தர் 
உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக'' என்  நாம் ெசால் ம் ேபா , நம  தைலகைள வணங் ேவாம்.
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