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நன்  சேகாதரேன. அ  நிச்சயமாகேவ... அதற்  “ஆெமன் ' ெசால்ல ேவண் யவனாய் 
இ க் ேறன் .  க ம் அசாதாரண வ  ேல இன்  காைல ேல கர்த்தர் எம்ைம ஆ ர்வ த்தார். 
நான் ேபசப் ேபாவதற்காக ஒ   ஷயத்ைத என்  ந்ைத ல் ெகாண்டவனாய்  இ ந்ேதன்; ஆனால் 
அப்ப ேய  ஷயத்ைத அங்ேகேய தாேன மாற் ப் ேபாட்டார். அவ் தமான  ட்டங்கைளத்தான்  
நான்   ம்  ேறன் . பரி த்த ஆ யானவரின்  இனிைம அப்ப ேய அைசவா க் ெகாண்  ந்த , 
கட் டத் ல்  நிரம்  வ ந்ேதா ய .

1

 ற  கடந்த இர ேல பரி த்த ஆ யானவர் , அ   ர்க்கதரிசனமாக இ க்க ேவண் ம் எனக் 
க   ேறன் . என்  ன்னால்  அமர்ந்  க் ற ஊ யக்காரர்க க் க்   ேனன் , ஒ  
ேவைளயான  வரப்ேபா ற  என்ேறன் . அவர்கள்   யாகம்  ெசய்தவர்களாய்  இ ந்தார்கள்  , இன்  
காைல ல்  ட, நான்     ச்ேசா   ரசங்கத்ைத ஆரம் க் ம்  ன்னதாகேவ, பரி த்த 
ஆ யானவர் ஊ யக்காரர்கள் மத்  ல் ேநராகச் ெசன் , அவர்கள்   கம் ெபற்றைத அ  த் , 
அவர்கைளச்  ற்  ம் ெசன் , அவர்க ைடய நிைலைமகைள எ த் க்   , அவர்க ைடய 
 யா கைளப் பற்  ம், இன்ன ற  ஷயங்கைள ம் எ த் க்   னார.் ஓ, அவர ் நல்லவர், 
அவ்வா  அவர ்இல்ைலயா?நிச்சயமாகேவ அவர ்அவ்வாேற இ க் றார.் அவர ்ஒ  அற் தமான 
 தா. அவ க்  நாம்  க ம் நன்  ள்ளவர்களாக இ க் ேறாம்.

இப்ெபா  , நாைள ம யம், கர்த்த க்   த்தமானால், நாைளக் ள்ள  ட்டத்ைத, நாைள 
இர க் ப் ப லாக நாைள ம யக்  ட்டமாக மாற்றப்ேபா றாம். அ  நன்றாக இ க் ற  என்  
நான் எண்  ேறன் . அவ்வா  ெசய்வ னால், ஒவ்ெவா வ ம், வழக்கமான தங்க ைடய சைப 
ஆராதைனகள் இரத்தாகாமல் நைடெபற அவர்கள்  க்  வாய்ப்பளிக் ம். ஒ    ஸ்தவனின்  
கடைமெயன்னெவனில் , அவன் எப்ேபா ம் அவன  பணி ல் தவறா  நிற்க ேவண் ம் என்  நான் 
எப்ேபா ம் எண் வ ண் . அவ் தமான  ைற ல், நாம் இவ் தமான ஒ    வ தைல 
உைடயவர்களாக இ க் ம்ேபா , தங்கள்  சைப ஆராதைனகைள ரத்  ெசய்  ட் , 
தங்க ைடய ஜனங்கைள இதற்  அ ப்  ட அவர்கள்    ப்ப ள்ளவர்களாய் இ க் ம் 
ேபா ... இந்நகரத்ைதச் சார்ந் ராத, ெவளி   ந்  தங்கள்  சைபகைள  ட்  இங்  
வந்  க் றவர்க க்  நான்   வெதன்னெவனில் , நாைளக்  சைபக் ச் ெசல் ங்கள் . உங்கள்  
  ப்பப்ப யானைத ெதரிந் ெகாள் ங்கள் . இங்ேக ஒ   ட்டம் அ ைமயான சேகாதரர்கள்  
உள்ளனர்; நாங்கள்   ரசங் க் ற அேத   ேசஷத்ைத   வா க்கக்   ய  ல அ ைமயான 
சைபக ம் உள்ளன. அவர்கள் இங்ேக நின்  ெகாண்  க் றார்கள் . நாைளக் காைல  ம், 
நாைள இர  ம், உள்ள அவர்க ைடய ஞா   ஆராதைன பள்ளி ல், நீங்கள்  வந்  ப்பைதப் 
பற்  அவர்கள் ம ழ்ச் யா  ப்பார்கள் . இப்ேபா , ஏதாவ  ஒ  சைபக்  நீங்கள்  ெதரிந்  
ெகாள்வ ன்ப ேய, ேபாவதற்  நிச்சயமா  ங்கள்.
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இச்சேகாதரர்கள் , தாங்கள்  எங்ேக  க் ேறாம் என் ம் அைதப் பற்  ள்ளைவகள் 
இன்னெதன் ம் உங்க க் க்   வதற்  த ந்த ஏற்பா கைளச் ெசய்  க் றார்கள்  என்  
க   ேறன் . அைத அவர்கள் உங்க க் க்     க் றார்கள்  என்  எண்  ேறன். 
வழக்கமாக அைத அவர்கள்  ெசய்வார்கள். அவர்களிடத் ற்  நீங்கள்  யாவ ம் 
அைழக்கப்பட்  க்  ர்கள் . ஆகேவ, இப்ேபா , சைப... நீங்கள்  எந்த சைபக் ப் ேபானா ம், 
எதன் சார்பாக நீங்கள்  இ க்  ர்கேளா, நீங்கள்  என்ன ெசய்ய   ம் னா ம், நல்ல , அ  
அ ைமயாக இ க் ம். ஜனங்கள்   ைரப்படங்க க்  ேபா றார்கள், அல்ல  எைதேயா 
ெசய் றார்கள். ஆகேவ மக்கள்  மத்  ல் ஒ  ெபரிய ஆ  நில  ற . இந்த வ  ேலா ஒ  
மகத்தான எ ப் தலான   ன்ேன ச் ெசல்  ற .

இன்  காைல ேல  ட்டத் ல்  காணப்பட்ட அந்த இனிைமயான ஆ  ஒ ேபா ம் இழந்  
ேபாகப்படமாட்டா  என்  நம்  ேறன் . ேதவ ைடய தய ம், இரக்க ம், வந்  நம்ைம 
ஆ ர்வ ப்ப ம், இன்  காைல ல் அவர ்ெசய்த ேபான்ற ெசயல்கைள ெசய்வ ம், அைத நான் 
காண்ப ம் உண்ைம ேலேய  க ம் அ ைமயானதாக இ க் ற .

இப்ேபா , கர்த்த க்   த்தமானால், நாைள ம யம் ஒ  நல்ல   ஸ்தவ ேபரணியாக நடத்த 
ேவண் ெமன நான்   ம்  ேறன் . அப்ேபா  யாவ ம் ெவளிேய  றப்பட்  வரட் ம். நாைள ம  
யம் கர்த்த க்   த்தமானால்,   ேசஷ ெசய் ைய  ரசங் க்கப்ேபா ேறாம். நம  
 த்தகங்களின்  ெபா ப்பாளராக உள்ள சேகா.  ேயா அவர்கள் , என்னிடம் “சேகாதரன்  
 ரான்ஹாம் அவர்கேள, இங் ள்ள இம்மக்க க் , பழங்காலத்   ரசங்கத்ைத 
நிகழ்த்தேவண் ம்'' என்    னார.்
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கர்த்தர் நமக்  நல்லவராக இ க் றப  னால் , நாம் நம  ேவதாகமங்களிேல  க்கா 
  ேசஷத்   ந்  ஒ  வசனத்ைத,  தலாம் அ காரம்  ப்பத் ேயழாம் வசனம் வா க்க 
  ம்  ேறாம். அப்பாடத்ைத நீங்கள்    த்  ெகாள்ளலாம்.  க்கா 1:37, 38

ேதவனாேல  டாத காரியம் ஒன்  ல்ைல என்றான் .

அதற்  மரியாள்: இேதா, நான் ஆண்டவ க்  அ ைம, உம் ைடய வார்த்ைத ன்ப ேய 
எனக்  ஆகக்கடவ  என்றாள். அப்ெபா   ேதவ தன் அவளிடத்   ந்  ேபாய் ட்டான் .
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சற்  ேநரம் நாம் தைலகைள வணங் ேவாமாக. எங்கள்  பரம்  தாேவ, எங்க ைடய 
 ைறகைள மன்னிக் ம்ப , மன்னிப்ைப ம், இரக்கத்ைத ம் ேவண்  கர்த்தரா ய இேய  ன்  
நாமத் னாேல நாங்கள்  வ  ேறாம். கர்த்தாேவ, இன் ர ேல, நீர ் எங்கைள இந்த பரி த்த 
ஆ  ன் மகத்தான சந் ப் களினாேல எங்கைளத் ெதாடர்ந்  சந் க் ம்ப  ம், நீர ் உம  
இரண்டாம் வ ைக ேல  ண் ம் சரீரத் ல் ேதான்  ற வைர  ம், நீர ் உம்ைம 
 வேனா  க் றவராக காண் க்க ேவண் ெமன் ம் ேவண்  ேறாம். பரம  தாேவ, எங்கள்  
மத்  ல் யாராவ  இன்ன ம் உம்ைம தங்கள   ரியமான ேநச இரட்சகராக 
ஏற் க்ெகாள்ளாம  ந்தால், இன் ர ல் அதற் ரிய த ணமாக இ க்க ம், அப்ேபா , அவர்கள், 
'ஆம் ஆண்டவேர நான்   வா க் ேறன் '' என்  யாவற் க் ம் ேபா மான அ க்ைகையச ்
ெசய்ய ம். தக்கதாக ஆ ம்ப  ெசய்ய ேவண் ெமன ெஜ க் ேறாம். இவ்வ க்ைகையச ்ெசய்ய 
ஆரம் த்  க் ற மக்களிேல இன்ன ம் பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத்ைதப ் ெபறாமல் 
இ க்கக்  ய கட்டத் ற் ள்  வந்  ந்தால், பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத்ைதப ் ெபறக்  ய 
அள க்  தங்கைள அர்ப்பணிக்கச் ெசய் ம்ப  நாங்கள்  ெஜ க் ேறாம்.
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ேநற்  மாைல ேல, ெஜப அட்ைடகைளப் ெபற்  க்காமல் தங்கள்  கரங்கைள உயர்த் ன 
மக்கள்  மத்  ல் நீர ் அைசவா , உம  மகத்தான பரி த்த ஆ யானவர் ெசன் , 
 யா ப்பட்டவைர ம் ெபல னப்பட்டவைர ம்  ணமாக் , அவர்கைள ெபயர ் ெசால்  
அைழத்  ெசய்த காரியங்கைள நாங்கள்  கண்டேபா , கர்த்தாேவ, நாங்கள்   க ம் 
ம ழ்ச்  ள்ளவர்களா   ந்ேதாம். நீர ் அைதச்ெசய்தேபா , நீர ்    ல் கர்த்தரா ய 
இேய   ஸ்  ன்  சரீரத் ல்  வாசமாய் இ க் ம்ேபா  ெசய்த  ேபாலேவ இ ந்த . அ ன் 
 லமாக நீர ் இன்ன ம் உம  சைப ல் வாசம் பண்   ர் என்பைத காண் த் ர். மக்கள்  
ஸ்ட்ெரச்சர்களி ம் இ ந்  எ ம்  நடந்தார்கள்; மரணப்ப க்ைக ல் இ ந்தவர்கள், கைட  
நம் க்ைகைய ம் இழந்  ந்த நிைல ல், ேதவ ைடய ஒளிையக் கண் , அைத ஏற் க் 
ெகாண் ,  கமைடந்  நடந்  ெசன்றார்கள் . பரி த்த ஆ ேயா ங் ட உள்ள ஐக் யத் ேல, 
இன்  காைல ல் இம்மகத்தான  ட்டத் ேல, ஓ ேதவேன,   ஸ்  இேய ேவா ங்   ட 
உன்னதங்களிேல நாங்கள்   ற்  க் ற ேவைள ேல, எவ்வளவாய் நாங்கள்  அைத ேந க் ேறாம்.

நீர ் இன் ர ேல, எமக்  பரம ஆ ர்வாதங்கைளத் தர ேவண் ெமன ெஜ க் ேறாம். 
எங்க ைடய த  க் ைறைவ ேநாக் ப் பாராேத ம் கர்த்தாேவ. ஏெனனில், நாங்கள்  
த  யற்றவர்களாக இ க் ேறாம். எங்கைளத் த  ப்ப த்த எங்களிடத்  ல் எந்த 
ஒன் ேம ல்ைல. ஆகேவ, நாங்கள்   ைழ ள்ளவர்கள்  என்  எங்கைளப் பற்  அ க்ைக 
ெசய் ேறாம். எங்கைளத் த  ப்ப த்த எங்களிடத் ல்  எந்த ஒன் ேம ல்ைல. ஆகேவ, நாங்கள்  
 ைழ ள்ளவர்கள்  என்  எங்கைளப ் பற்  அ க்ைக ெசய் ேறாம். நாங்கள்  
அநீ  ள்ளவர்கெளன் ம், நீர ் ஒ வேர நீ  ள்ளவர் என் ம் அ க்ைக   ேறாம். நாங்கள்  
ேவண் க்ெகாள்வைத அ  ேவன்  என்  வாக் ைரத்  எங்கைள அவர ் அைழத்  க் ற 
ப  னால் , நாங்கள்  கர்த்தரா ய இேய  ன்  நாமத் னாேல வ  ேறாம். ேதவேன, நான் 
உம் டத் ேல ஒ  மகத்தான காரியத்ைதக் ேகட்கப் ேபா ேறன்; என்னெவனில், இன் ர ேல, 
இங்ேக ள்ள ஒவ்ெவா  இ தயத்ைத ம் பரி த்த ஆ யானவர் ஆராய ேவண் ெமன 
ேவண்  ேறன் . அவர்க க்   கம் ேவண் ெமனில், அவர்கைள  கமாக் ய  ம் கர்த்தாேவ. 
கர்த்தாேவ, அவர்க க்  என்னெவல்லாம் ேதைவயா   க் றேதா அைத அளித்த  ம். 
இங்ேக ள்ள என்ைன மறந்   டாேத ம்.
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இங் ள்ள இந்த அ ைமயான ஊ யக்காரர ்  ைவ மறந்   டாேத ம் கர்த்தாேவ .  நாைள 
அவர்கள  சைப ஆராதைனகைள ஆ ர்வ  ம் . அைவகள்  நிரம்   க்க ம், அவர்கள் மத்  ல் 
ேதவ ஆ யானவர் அைசவாட ம் ெசய்த  ம். இத்ேதசத் ேல, ஆ காலத் ப் பாணி லான 
எ ப் தலான  ஏற்பட் , இத்ேதசத் ற்  ெவளி  ம், அ  பர ம்ப  ெசய்த  ம்.  தாேவ, 
எங்  ள்ள எல்லா மக்கைள ம் ஆ ர்வ  ம். இப்ேபா ம், நான் இந்த  லவசனங்கைள 
வா த்  க் றைத எங்கள்  இ தயங்க க்  ஆ ர்வாதமாக் த் தா ம். கர்த்தரா ய இேய  ன்  
நாமத் னாேல ேவண்  ேறாம். ஆெமன் .

காைலக் க ரவன் எ ம்  மைலேமல் ஏ  வந் ெகாண்  க் ம் ேபா , அவள் ( ர்க்கதரி  , 
மரியாைளக்   ப்   றார ் -  த ழாக் ேயான் ) தனக்  பழக்கமான அச்  ய ெத  வ யாக, 
தான் வாழ்ந்த மைலைய  ட்  இறங்  வந்  ெகாண்  க் றாள். வழக்கமாக அவ ைடய 
வயைத ைடய இளம் ெபண்கள் என்ன தமாக  ந் ப்பார்கேளா, அேத தமாக அவ ம் 
ஒ ேவைள தண்ணீர்  டத்ைத  மந்  ெகாண்ேட வந் ,  ந்தைன பண்ணினவளாய் , 
 யானித் க்ெகாண்ேட நடந்  வந்  ெகாண்  க்கக்   ம். அவள் தன  அன்றாடத் தண்ணீர் 
ேதைவக்காக தண்ணீர் எ க் ம்ப , நகரத் ல்  ணற்ைற ேநாக்  அவள் ேபாய்க் 
ெகாண்  ந்தாள். அந்த சமயத் ல் அவ ைடய தாயார் ஏற்கனேவ மரித் ப்ேபா  ந்தாள்  
என் ம் அவள் தன  வய  ெசன்ற தந்ைத டன்  வாழ்ந்  வந்தாள்  என் ம் நமக்   றப்ப  ற . 
அப்ேபா  அவள்  ந் ய  னத் ன் காரியத்ைதப் பற்   ந் த் க் ெகாண்  ந்தாள்.
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அவர்க ைடய ஓய் நாள் ஆராதைனக் ப்  ற  வ ம் வாரத் ன்  தல் நாளாக அந்நாள்  
இ ந்  க்கேவண் ம். அன்  பாலஸ் னத் ன்  நீலநிற ஆகாயத் ல்  ரியனான  உயர  ளம்  
வந்  ெகாண்  ந்த ேவைள அ .  ரியன்  எ ம்  வ ைக ல், மலர்களின்  இனிய ந மணம் 
கமழ்ந்  ெகாண்  ந்த . மலர்கள், இன் ம் மஞ்சள் ,  வப் , ெவள்ைள ஆ ய அழ ய 
மலர்கைளக்  ெகாண்ட  ஒ வைக  த  ம்  ெகா  வைகத்  தாவரங்களி  ந் ம்  இனிய  ந மணம்
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  க் ெகாண்  ந்த  ழ்நிைல அ ; காைல ல்  ரிய ெவப்பம்   ம்  ன்னர் உள்ள அவ்ேவைள 
 க அ ைமயான . நான் அைத ேந க் ேறன் .  த்  ணர்ச் ேயா    ய ேவைளயாக அ  
இ க் ம் என்  நான்  எண்  ேறன். அப்ேபர்ப்பட்ட ேவைளகளில் ேதாட்டங்களில் ெசல்ல நான் 
  ம் ேவன் .

ஒ  ஊ யக்காரனானவன்   ரசங்க  டத் ற்  வ ைக ல் பல  த கவைலகைளக ்
ெகாண்டவனாய்  வரக் டா ; ஆனால் கர்த்த ைடய  ரசன்னத் ன்   த் ணர்ச் ேயா   ட 
அவன் வரேவண் ம்.  சா கெளல்லாம் இரெவல்லாம் ஆட்டம் ேபாட்  ட்  ப க்ைகக் ச் 
ெசன்  க் ம் அ காைல ேவைள ல் ப க்ைகைய  ட்  எ ந்  க்கேவண் ம். 
அவ்ேவைள ல் தாேன, எல்லாம் அமரிக்ைகயாக ம், ஓய்ந்  ப்பதாக ம் இ க் ற . 
இனிைமயான நற்கந்தம்   ம் ேவைளயாக அ  இ க் ற . ஒ  ஊ யக்காரன்  அவ் தமாக 
 ரசங்க டத் ற்  வ ம் வைர  ம் ேதவ க்   ன்பாக காத்  ந்   ட்   ற  வந்தால், 
வாசைன   ம் நற்கந்தமாக பரி த்த ஆ  னால்  அ ேஷ க்கப்பட்டவனாக, ப ேயா  
காத்  க் ம் மக்க க்  ேதவெசய் ைய ெகாண்  வ  றவனாக இ ப்பான் .

நான் இைத ஒ    ய நாடகத்ைதப் ேபால் அந்நிகழ்ச் கைள ேகார்த்   வரிப்ேபனாக. அவள் 
அவ் தமாக தன் பாைத ல் நடந்  ெசல் ைக ல்,  ந் ன  னம் நடந்தைதப் பற்  அவள் 
 ந் த்தாள் என்  எண்  ேறன். அந்நாட் ன்  வழக்கத் ன்ப , அவைளத்   மணம் ெசய்  
ெகாள்ள நிச்ச த் க் ெகாண்ட ேயாேசப் ம் அவ மாகத்தான்  ேசர்ந்  ெஜப ஆலயத் ற்  
ெசன்  ட் , ம ய உண க்காக இ வ ம் ேசர்ந்     வ வ ண் . அவ் தமாக உணவான  
ஆயத்தப்ப த்தப்பட்டேபா , அவர்கள் இ வ ம்  ட்  ெவராந்தா ல் மைலக்  எ ராக உள்ள 
பள்ளத்தாக்ைக ேநாக் ய வண்ணமாக அமர்ந்  தங்கள்  உணைவ உண்டார்கள் .
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ேயாேசப்  ஒ  தச்சனா  ந்தான் . அவன் அந்த அழகான இளம்  தக் கன்னிைகைய  வாகம் 
ெசய்யப்ேபாவைத அ ந்தவனாய், அவன் ஒ தச்சனா  ந்தப யால் , மற்ெறா  மைல ன்  ேமல் 
தங்கள  எ ர்கால  ட்ைட நிர்மாணித் க் ெகாண்  ந்தான் . அவன் தன  அழகான இளம் 
மணவாட் ைய அவ் ட் ற்  ெகாண்  வரப்ேபா றப  னால் , அவ் ட்ைட உ வாக் வ ல் 
 ேச த்த ேவைலப்பாட்ைடக் ெகாண்டதாக அ  இ ந்  க் ம் என்  நான்  கற்பைன ெசய்  
பார்க் ேறன் . கத கள்  சரியாகப் ெபா ந்தேவண் ம். அவசர ேகாலத் ல் இந்த ேவைல 
ெசய்யப்படக் டா  என்  அவன்   ம் னப யால் , இவ்ேவைலக்காக அவன் ேபா மான 
ேநரத்ைத எ த் க்ெகாண்  ந்தான் . ஜன்னல்கள்  சரியாக ெபா ந்   க்க ேவண் ம், 
கத க ம் அவ்வாேற சரியாக இ க்கேவண் ம். வா ற்கத ன்  வ யாக அவன் உள்ேள 
 ைழைக ல் அவ்வா ற் கத  இதயத் ன்  வ வத் ல்  அைமந்  க்க ேவண் ம் எனக் க  , 
அவன் கதைவ ெசய்யப் ேபாைக ல் அைத இதயத் ன்  வ வத் ல்  அைமத் ட இ ந்தான் . 
 ட்ைடச ் ற்  ம் ேராஜா மலர்கள்... நான்  இப்ப யாக கற்பைன ெசய் ேறன் .

அவர்க ைடய  வாக நிச்சயதார்த்தம் நடந்த   தற்ெகாண் , அவர்கள் இைத  ல காலமாக 
 ட்ட ட் க் ெகாண்ேட  ந்தார்கள் . ஞா   ம யத் ேல அங்ேக அவர்களி வ ம்  ெசன் , 
ெவராந்தா ல் அமர்ந் , எ ேர அைமயப்ேபா ம் தங்கள  எ ர்கால  ட்ைட ேநாக் ய வண்ணம் 
இ ந்தார்கள். அவர்களி வ ம் ேதவனிடத் ல்    வாசங்ெகாண்ட   வா களாக 
இ ந்தப  னால் , அவர்கள்  கர்த்தைரக்   த் ப் ேப வ  வழக்கம். இந்த ஞா ற் க் 
 ழைமயான   ேச த்த ஒன்றாக இ ந்த . உணைவ  ைரவாக உண்    த்  ட் , 
பாத் ரங்கைளெயல்லாம் க     த்தனர.் மரியாள்  ேவைலையெயல்லாம்   த்  ட் , 
ெவராந்தா க்  வ ம்ேபா , ஏற்கனேவ அவன் அங்ேக உட்கார்ந்  ெகாண்  ந்தான் . 
அவர்க க் ைடேய அப்ேபா  நடந்த சம்பாஷைணயான  இவ் தமாகத்தான்  இ ந்  க்க 
ேவண் ம்.
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அவர்கள் வழக்கமாக தங்க ைடய    எவ் த வ வம் ெகாண்  க்க ேவண் ெமன் ம், அ  
எப்ப த் ேதாற்றமளிக் ம் என்பைதப் பற்  ம், ர மார்கள்  அவர்கேளா   ட   ந் க்  
வ வைதப் பற்  ம் ேப க்ெகாண் ப்ப  உண் . ஆனால் வழக்கத் ற்  மாறாக, அவர்க ைடய 
சம்பாஷைணயான , அன்  காைல ேல ெஜப ஆலயத் ேல கனம் ெபா ந் ய,  கழ் ெபற்ற 
அந்த ர  ஒ வரின்   ரசங்கத்ைதப் பற் யதாக இ ந்த . ஒ ேவைள, மரியாள், ' 'ேயாேசப்ேப, 
இன்  காைல ல்  நம   ரிய ள்ள ேமய்ப்பரா ய ர   ரசங் த்த அச்ெசய் , கவனத்ைதக் 
கவ வதாக இ ந்ததல்லவா?'' என்      ப்பாள்.

“ஓ, அ   க ம்   ப் டத்தக்கதான ஒ  ெசய் தான் '' என்  ேயாேசப்  ப லளித்  ப்பான் . 
அவன் ெதாடர்ந்    யதாவ ; ' 'அவர ் மகத்தான ெயேகாவா ேதவனானவர், நம  ஜனங்கைள 
எ ப்ைத  ட்   றப்படச் ெசய்தைதக்   த்  ேப யைத நான்   க ம்   ம் ேனன் . 
யாத் ராகமப்  த்தகத் ன்  ேதாற்  ைள அவர ்எ த் , அ   ந் , அவர்கள் ெவளிேய ெகாண்  
வரப்பட்டேபா , எவ்வா  ெயேகாவா அவர்கைள அக் னி ஸ்தம்பத் னால் நடத் னார் என்பைத 
வா த்தேபா , அ  உன்ைன ெமய்  ர்க்க ைவக்க ல்ைலயா? அவர்கள்  றப்பட்ட ேபா  
அவர்கைள  ைசகாட்  அைழத் ச்ெசல்ல அவர்க க்  ஒ   ைசகாட் ம் க   ட 
அவர்களிடம் இ க்க ல்ைல; ஆனால் அவர்கள் ஆ யானவரின் வ நடத் த ன்ப   றப்பட் ப் 
ேபானார்கள். ஓ ,  மரியாேள, நம் ைடய வாழ்நாள்   வ ம், அந்த அக் னி ஸ்தம்பத்ைத 
ேநாக் ப் பார்த் க் ெகாண்ேட  க்க ம், அவர்கள் வ  நடத்தப்பட்ட  ேபால், அ னால் நா ம் 
வ நடத்தப்ப வ  அற் தமா  க் மல்லவா?” என்    னான் .
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''அவர்க க்  உண  ேதைவயா  ந்தேபா , அவர ்அவர்க க்  வானத்   ந்  மன்னாைவ 
வ  த்தார். அ னால் அவர்க க்  அப்பம்  ைடத்த . அவர்க க்  இைறச்  ேதைவப்பட்ட 
ேபா , கடற்கைர   ந்  காற்  அ த்  காைடகைளக் ெகாண்  வந்    த்த . 
அவர்க க் த ் தண்ணீர் ேதைவப்பட்டேபா , அ க்கப்பட்ட கன்மைலைய உைடயவராக அவர ்
இ ந்தார.் அவர்கள்   யா ப்பட்டேபா , அவர்க ைடய  யா க க் ப் பரிகாரமாக, அவர ்
ஒ ெவண்கல சர்ப்பத்ைத உைடயவராக இ ந்தார.் ஓ, அ  எத்தைன மகத் வமான !'' என்  
ெதாடர்ந்    னான். அவன், ேம ம்   னான் ;

''ஆனால், என் அன்ேப ,  அந்த ர , ''ஆனால் ெயேகாவா அதற் ப ் ற , இனிேமல் அ ேபால் 
ெசய்வேத ல்ைல'' என்    யேபா , எல்லாவற்ைற ேம ெக த் ப்ேபாட்டார். அ  
எப்ப   ந்தேபா  ம், ெயேகாவா எப்ேபா ம் மாறாதவரா  க் றார் என்ேற நான்  சதா 
  வா த்  வந்  க் ேறன் . அவர ் தவ ப்ேபாகேவ   யா . நம  ஜனங்கள்  ெயேகாவா ன்  
ேபரில்   வாசத்ைத இழந்  ட்டப  னால்  தான், இப்ப ப்பட்டதான நாட்களில்  நாம்   த் க் 
ெகாண்  க் ேறாம் என்  நான்  நம்  ேறன் .

அவர ்அ யாைம ள்ளவர், அவர ்  ர்வய  அைடவ ல்ைல, அவர ்வா ப்ேபாவ ல்ைல என்  
நான்   வா க் ேறன். அவர ் அேதெயேகா வாவாக இ க் றார,் அவர ் மா வேத ல்ைல, 
நம் டம் அவர ் எைத எ ர்பார்க்க ல்ைலெயன்றால்... கனம் ெபா ந் ய அந்த ர ைய நான் 
அவம க்கேவா, அவமரியாைத ெசய் ேறன்  என்ேறா நான் என்ைனக்   த்  எண்ண ல்ைல. 
ஆனால் அவர ் இன்  காைலச ் ெசய்  ேல, ெயேகாவா இனிேமல் எந்த த அற் த ம் 
ெசய்வ ல்ைலெயன் ம், இப்ேபா  நம் டம் அவர ் எ ர்பார்ப்பெதல்லாம், ஒ ங்காக சைபக் ப் 
ேபாவ ம், நம  தசமபாகங்கைள ெச த் வ ம், நம்மால்   ந்த அள  நல்ல   யம் ெசய்ய 
ேவண் வ ம்தான் ; அப்ேபா  அவர ்நம்ைம ம ைம ல் பரம்  ட் ற்  எ த் ச்ெசல்வார்“ என்  
 ரசங் த்தேபா , மரியாேள, என்னால் அைத   வா க்க   ய ல்ைல. அந்நாளிேல, அவர்கள் 
எவ்வா  அவேரா  நடந்தார்கேளா, அேதேபால் நா ம் அவேரா  நடக்க ேவண் ெமன் தான்  
ெயேகாவா   ம்  றார ்என்  நான்   வா க் ேறன் '' என்    னான் .
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“என்  ரியேம, நாம்  த ல் ேவதவாக் யங்கைள வா க்கேவண் ம் என்பைத நீங்கள்  
அ  ர்களா'' என்  மரியாள் அப்ேபா  ெசால்   க்க ேவண் ம்.

நல்ல , நீங்கள்  எப்ேபாதாவ  பாலஸ் னிய   க க் ப் ேபாய் அங்ேக பழங்காலத் ய நில 
எல்ைலக்  கைளப் பார்த்  ந்தால்... ேவதாகமத் ன்   த்தகங்கள்  ஒ  கம்ைபப்ேபால் ,  த்தகச ்
  ளாக   ட் ைவக்கப்பட்  க் ம். அைத அவர்கள்  ப்ைபேபா ம்  ைட ேபான்றெதா  
ேதாற்ற ள்ள ஒ ெகாள்கலத் ல் ேபாட்  ைவப்பார்கள். அைவகள்  இக்ெகாள்கலத் ேலேய 
ைவக்கப்பட்  க் ம். ஏசாயா ன்  த்தகச்  ள்  எேர யா ன்   த்தகச்  ள் இன் ம் ஏைனய 
 ர்க்கதரி களின்   த்தகச ்   ள்க ம் அங்ேக ைவக்கப்பட்  க் ம்; அவர்கள் எைத எ த் ப் 
ப த்தா ம் எ  ம்  த் யாசத்ைத ஏற்ப த்தா . ஏெனனில், அைவ யா ம் ேதவனால் 
அளிக்கப்பட்டைவயா ம் என்  அவர்கள் அ ந்  ந்தனர்; ஏெனனில் அவர்கள் யாவ ம் 
அவர்க ைடய  ர்க்கதரி களாவார்கள் .

ஆகேவ, ேயாேசப் , நல்ல , என்  ரியேம, நீ ேபாய் அப் த்தகச ்   ள்  ஒன் ைன எ த்  
வ வாயா'' என்  ேகட்டான் . அவள் ேபாய்   ப் ட்ட ஒ    ைள எ க்காமல், தன்ைகக் க ்
 ைடத்தைத எ த் க் ெகாண்  வந்தாள்.
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'நல்ல , என் அன்ேப, இன்  நாம் வா க் ம்ப யாக நமக்  ஏசாயா ன்   த்தகம் 
 ைடத் ள்ளதாகத் ெதரி ற “ என்  அவள்    னாள் . ஆகேவ அவன் அச்  ைள  றந்தேபா , 
அவன  கண்கள், ''...இேதா ஒ  கன்னிைக கர்ப்பவ யா  ஒ   மாரைனப் ெப வாள் ...'', ''... 
அவர ் நாமம், ஆேலாசைனக் கர்த்தா, வல்லைம ள்ள ேதவன், சமாதானப் ர , நித் ய  தா...'' 
என்ற வசனங்களின்  ேபரில்   ந்த  (ஏசாயா 7:14, 9:6).

அவன் வா த்    த்தேபா , அவன  அ  ல் அமர்ந்  ந்த அந்த   ய கன்னிைக, ''என் 
 ரிய ேயாேசப்ேப, சற் ெபா ங்கள் , கன்னிைக கர்ப்பவ யாவாள்  என்  என்ன அர்த்தத் ல் 
 ர்க்கதரி  அங்ேக    றார?்'' என்  ேகட்டாள்.

நல்ல , அப்ேபா , ேயாேசப் ,  “அன்ேப, இ  எனக்  சற்   க ம் ஆழமாக இ க் ற . 
அைத நான்   ரிந் ெகாள்ள ல்ைல. ஆனால் அைத நான்   வா க் ேறன். ேவதாகமம் 
அப்ப த்தான்      ற . அ  எவ்வா  சம்ப க் ம் என்ப  எனக் த் ெதரியா . ஆனால் 
ஒன்ைறமாத் ரம் நாம் அ ேவாம்; ஏசாயா, ெயேகாவா ன்   ர்க்கதரி யாக  ளங் னான்  
என்பைத நாம் அ ேவாம். ஆகேவ, ேதவ ைடய பரி த்த ஆ  னால் தன்ேமல் 
அ ேஷ க்கப்பட்டவனா  ந்த அவன் தவறாக  ர்க்கதரிசனம் உைரத்  க்கேவ   யா . 
ஏெனனில் அவன் ஒ   ர்க்கரி யாகேவ  றந்தான்  என் ம், அவன  வார்த்ைதகள் யா ம் 
உண்ைமெயன் ம் நாம் அ ந்  க் ேறாம்.  ' 'ஒ  கன்னிைக கர்ப்பவ யாவாள்'' என்  அவன் 
  யேபா , அ  ஏசாயா அல்ல; அ  நம  ெயேகாவாேவயா ம்; ெயேகாவா, அவர ்தாம் ெசய்யப் 
ேபாவதாகக்   ம்  எைத ம் ெசய்ய அவரால்   ம்” என்    னான் .

அவர்கள் அவ்வா  ேப க்ெகாண்ேட வந் ,  ற  அவர ் நாமம்,  “ஆேலாசைனக் கர்த்தா, 
சமாதானப்  ர , வல்லைம ள்ள ேதவன், நித் ய  தா, கர்த்தத் வம் அவர ்ேதாளின் ேம  க் ம், 
அவ ைடய  இராஜ்யத் ற்     ரா  என்பைதப்பற் ெயல்  லாம்  அவர்கள்
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ேப க்ெகாண்  ந்தேபா , அவள்   யதாவ ;  ' 'ேமாேச  ர்க்கதரி  ,  வாக் ைரத் ,  ' 'உன்  
ேதவனா ய கர்த்தர் என்ைனப்ேபால ஒ    க்கதரி ைய உனக்காக உன்  ந ேவ உன் 
சேகாதரரி  ந்  எ ம்பப்பண் வார்...'' என்      ந்தாேன, அவர ் தான் அவ்வசனம் 
  ப்  பவர்ராக இ க்க ேவண் ம் (உபாகமம்  18:15). ஆகேவ அவர ் ேம யாவாகத் தான்  
இ க்கேவண் ம்.

அதற்  ேயாேசப் ,  “ேவதபாரகர்கள் அவ்வசனத்ைத அப்ப யாகத்தான்   யாக் யானிக் 
 றார்கள். அ  வரேவண் யவரான ேம யாைவப் பற் ய வசனந்தான்  என்  அவர்கள் 
   றார்கள்'' என்    னான் . மாைலப் ெபா தான  அவ்வா  கடந்தேபா , இர  ஆராதைன 
ேநரம் ெந ங்  ற . அவர்கள்  ண் ம் சைபக்  ெசன்றார்கள்.

அதற்க த்த நாள் காைல ல்தான்  அவள் தண்ணீர் ெகாண் வ ம்ப  ெசன்  
ெகாண்  க்ைக ல், வ  ல் ேயாேசப்  அவர்க ைடய  ட்ைட நிர்மாணிக் ம் பணி ல் 
ஈ பட்  க் ம் சப்தம் ேகட்ட . அவள்  எ ந்  தன  காைல உணைவ உண்ட ற , அவள் 
 டத்ைத எ த் க்ெகாண் , நகரத் ன்  ெபா   ணற் க் ப்  றப்பட் ச் ெசன்றாள் . இப்ேபா ம், 
நமக்  ேநரம் இ ந்தால், அக் ணற்ைறக்   த் ,     ேநரம் ேப ட   ம் ேவன் . ஆனால் 
நமக்  ேபா ய ேநரம் இல்ைல. அவ்வா  அவள் தன்  ரம் தாழ்த்   ந்தைன பண்ணிக்ெகாண்ேட 
ேபாய்க்ெகாண்  க் ைக ல், அவளால்  ந் ன  னத் ன் சம்பாஷைணகள்  அவள் நிைனைவ 
 ட்  அகலேவ ல்ைல. அவள்  தனக் ள் ேப க் ெகாண்டாள்;  “ேயாேசப்  ஏசாயா 9:6-ன் ேவத 
வாக் யத்ைத வா க்ைக ல் , நான் அந்த இடத் ல் அவைர இைடம த்தேபா , ேயாேசப்    ய 
க த்  என்ைன என்னேவா ெசய்த . அவர ் என்னிடம்   னார;்  ' 'என்  ரியேம, நான் 
பார்த்தவர்க க்  ள்ேள, நீ தான்   க ம் அழகானவள்; ஆனால் எவ்வாேறா கடந்த  ல 
நி டங்களாக நீ  ன் எப்ெபா ைத ம்  ட இப்ேபா ,  க க அழ ள்ளவளாக 
காணப்ப  றாய்; உன  ப ப்  நிற கண்கள் பளிச்   ன்றன. இந்த   ப் ட்ட 
ேவதவாக் யத்ைத நாம்   ப் ட்டேபா , அ  உன்ைன ெமய்  ர்க்க ைவத்ததா? அல்ல  என்ன 
சம்ப த்த ?'' என்  ேகட்டான் .
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அவள் தனக் ள்  யந்  ெகாண்டாள்,  ' ' . . .  ஒ  பாலகன்   றந்தார,் ஒ   மாரன் 
ெகா க்கப்பட்டார'் '  (ஏசாயா 9:6) என்ற வசனத்ைத அவர ் வா த்தாேர, அதன் அர்த்தம் என்ன? 
நான் அைதப் பற்  இவ்வா   ந் க் ேறேன அதற் க் காரணம் என்னவாக இ க் ம்'' என்  
எண்ணினாள். அப்ேபா  தாேன, அந்த   ய ெபண்மணி நடந்  ெகாண்  க்ைக ல் , ஏேதா 
ஒன்    க்   க்ெகன ஒளிர் றைதக் கண்டாள். அவள்  ற்  ற் ம் பார்த்தாள். எங்ேகா ஒ  
பாைலவன மைல ன்ேமல்  ரகா த்த  ரியனாகத்தான்  அவ்ெவாளி இ க்க ேவண் ம் என்  
அவள் தனக் ள்   க்ெகாண்டாள். அவள்  அவ்வா  தன் வ  ல் ெசன்  ெகாண்  க்ைக ல், 
என்ன சம்ப த்த  என்பைதப்பற்  அவள்  ந்தைன பண்ணினாள் . தாங்கள்  
ேப க்ெகாண்டைவகைள   த் ம் அவள்   ந்தைன பண்ணிக்ெகாண்ேட ேபாைக ல், அவள் 
நகரத் ன்   ணற் க் ப்ேபா ற ஒ    ப்பத் ல்   ம் னாள். அக் ணற்றண்  ைட ல்  தான்  
அ காைல ல் ெபண்மணிகள்    , தங்கள்  வாளிகைளக் ெகாண்  தண்ணீர் இைறப்பார்கள்.

மண்  ஜா  அல்ல   ஜா -  அதற்  இ  ைகப்  கேளா , நீண்ட க த் ள்ளதாக அ  
இ க் ம். அ ல் ஒ  ெகாக்  னால்  மாட்டப்பட் , இராட் னத்ைதக் ெகாண்  இைறக்கலாம். 
அவ் தமாக அந்த ஜா ைய  ணற் க் ள் இறக்  ட, அ  தண்ணீரில்  ழ்   ம்.  ற  
அைத ேமேல இ த் , எ த் , தங்கள்  தைலகள்  ேமல் ைவத் க்ெகாண் ,  ட் க் த்   ம்  
வ வார்கள். அ  களிமண்ணினால்  ஆனதா ம். அக் டம்  ஐந்  அல்ல  ஆ  ேகலன்கள் (1) 
ேகலன்  என்ப  அெமரிக்கக் கணக் ல்,  ன்ேற  க்கால்   ட்டர்கள்  ஆ ம் -  த ழாக் ேயான்) 
தண்ணீர்   க்கக்   யைவகளாக இ க் ம். அவர்கள்  த்தம்பண்ணிக்ெகாள்ள,  ளிக்க, 
இைவக க் ப் ேபாவதா  ந்தாெலா ய மற்றப  இந்த அள  தண்ணீர் அவர்க க்  அன்ைறய 
 னத் ற் ப்ேபா  மானதா ம். வழக்கமாக அவர்கள் இதற்காக அந்த இடங்க க்ேக 
ெசல் வார்கள் .

இப்ெபா  , அவள்  ண் ம், அத்  ப்பத் ல்    ம் ம்ேபா , அவ்ெவாளி பளிச்   றைதப் 
பார்த்தாள். அவள்  அந்த இடத் ல் ஒ  ஆள் மட் ம் கடந்  ெசல்லக்  ய பாைதைய கடந்  
ெசல்ல ேவண் யவளாய்  இ ந்தேபா , அங்ேக எ ரில்  ரதான  தனா ய கா ரிேயல் 
நின்  ந்தான் . ஒளி  ர ப த்தைதக் கண்டாேள அ   ரிய ைடய ஒளி அல்ல. அத் தன்  
அவைள  ன்பற் ச்ெசன்  ெகாண்ேட  ந்தான் . அவள் அவைன  க கமாய் எ ர்ெகாள்ள 
ேவண் யதான ஸ்தலத் ல் அவைள ெசல்ல ட் , அங்ேக அவைள சந் த்தான் . அவள் 
உற் ேநாக் னாள்; அவன் தன்ைனச்  ற்  ம் ஒளி  ரகா த்த வண்ணம்  இ ந்ததால் , 
  லைடந்த வளாய் அச்  ய கன்னிைக, நிச்சயமாகேவ, தன  தண்ணீர்  டத்ைத 
இ கப்பற் க் ெகாண்டவளாய் , தன் ெபரியகண்கள் ஆச்சர்யத்தால்  ரிந்த நிைல ல்,  ரதான 
 தைன ேநாக் ப் பார்த்தாள் .
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''... மரியாேள வாழ்க, ேதவனிடத் ல்    ைப ெபற்றவேள...'' என்  அவன்   னான் ( க்கா 
1:28, 30). ஓ, நான் அைத   ம்  ேறன் . உல ல்  அந்நாட்களில்  க ம்  ழ்த்தரமானெதா  
நகரமாக அவள் வாழ்ந்த நகரம்  ளங் ய . அல்ல  பாலஸ் னத் ேலேய  க ம்  ழ்த்தரமான 
நகராக அ   ளங் ய .  (நாசேரத்ைதப் பற்    ப் டப்ப  ற  -  த ழாக் ேயான்) 
அப்ப ப்பட்ட நகரத் ல் தான் , அவள் ேதவன் தாம் ெசய்யப்ேபா றதான ஒ    ப் ட்ட 
ேவைலக்காக அவைளத் ெதரிந் ெகாள்ளத் த  யானெதா    யத்ைத  அவள்  ெசய்தாள்.  அவள்
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ேந க்  ேநராக அவன்  கத்ைதப் பார்த்தாள்; அ  அவைள  ைகப்பைடயச ்ெசய்த .

இப்ப ப்பட்டதான காரியங்கைளப ்பற்  வழக்கமாக நாம்  ந் க்ைக ல் ... ''...  ண்ணியம்  
எ ேவா,  கழ் எ ேவா, அைவகைள ேய ந் த் க் ெகாண்  ங்கள் . ' '  (  ப் யர4்:8) என்  
ேவதாகமம்    ற . ேவ  பலகாரியங்களிேலேய நம   ந்ைதகள்  ப ந்  க்க நாம் 
ெசய் ேறாம். அக்காரணத் னால்தான் , நம்மால், நாம் காண் றைவ கைள ட ேமலான 
காரியங்கைள காண  யா  க் ேறாம் என்  நான் க   ேறன் . நாம் நம   ந்ைதகைள 
ேமலான காரியங்களில் ப ந்   க்கச ்ெசய்ேவாெமன்றால் , இப்ெபா  ம்  ட  தர்கள்  நமக்  
காட் யளிக்க    ம் என்  நான் க   ேறன் . ஆனால் நாேமா, அந்நிய காரியங்கைளப் 
பற் ேய  ந் த் க் ெகாண்  க் ேறாம். எங்ேக நான்  ேபாகேவண் ம்; நாம் கவனிக்க ேவண் ய 
ஒ    ப் ட்ட  ட்டம் பற்  ம், ஒ    ப் ட்ட ஷாப் ங்  ேபாவ  பற்  ம் நாம்  ந் க் ேறாம். 
ஆனால் நம் ைடய ேவதேமா, ' தலாவ  ேதவ ைடய இராஜ்யத்ைத ம், அவ ைடய நீ ைய ம் 
ேத ங்கள் , அப்ெபா   இைவகெளல்லாம் உங்க க் க்  ட ெகா க்கப்ப ம்'' என்     ற  
(மத்ேத  6:33;  க்கா 12:31).
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அப்ெபா   அவன், ' 'நீ ேதவனிடத் ல்    ைப ெபற்றவள் ...'' என்  அவன்   வைத நாம் 
அங்ேக காண் ேறாம்;

நாம்  ண் ம் காண் றெதன்னெவனில்... இவ்ேவதவாக் யத்ைத  ட்  நான் 
அகன்  டக் டா  என்  நான்   ம்  ேறன் . எம்மா  க் ப்ேபா ற வ  ல்,  ெலேயாப்ேபா 
என்பவ ம், அவ ைடய நண்ப மாக இதயம் உைடந்தவர்களாக ேபாய்க்ெகாண்  க் ற 
ெபா  , அவர்கள்   ைவ ல் அைறயப்பட்  மரித் ப்ேபான இேய ைவக்   த் ப் 
ேப க்ெகாண் ம், அவர ் மரித்ேதாரி  ந்  உ ேராெட ம் வைதக்    த் க் 
 றப்பட்டைவகைள பற்  ம் ேப க்ெகாண்ேட ெசன்றனர.் ஆனால் அவர்கள்  
  வா க்க ல்ைல. ஒ ேவைள  ங்கட் ழைம காைல ேல  ண் ம் ேவைலக் த்   ம் ப் 
ேபாய்க் ெகாண்  க் றதாக இ ந்  க் ம். அப்ெபா   அவர்கள் அவைரக்   த்   ந்தைன 
பண்ணிக்ெகாண்ேட ெசன்றெபா   தான்  அவர ் அவர்க க்  தரிசனமானார்.  தர்களின்  
 ன்னா  ந்  ெவளிப்பட்  அவர்கேளா  ஒ சாதாரண மனிதைனப்ேபால்  ேப னார.்  ( க்கா. 
24:13, 15).
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''ஓ, ஏன் நீங்கள்   க ம் கைளப் ற்    க்  ர்கள்  உங்க க்  என்ன ஆ ற்  என்  
ேகட்டார?்''

அவர்கள் அவரிடம், ''இங்ேக நீர ்ஓர ்அந்நியரா?'' என்  ேகட்டார்கள் ( க்கா . 24:18).

நீங்கள்    வா க்  ர்களா...? இப்ெபா   இவ் ஷயம் சற்   க ம் உணர்ச் கரமான 
க த் க் ரிய  ஷயமா ம். ஆனால் இவர்கள் அவேரா  நடந்தவர்கள்; அவேரா  ேப யவர்கள், 
 னந்ேதா ம் அவேரா  நடந்தவர்கள்; உ ர்த்ெத த க் ப்  ற , அேத இேய  ைவத்தான்  
கண்டார்கள், ஆனால் அவர்கள் அவைர அ ய ல்ைல. அவர ் தம்ைம யா க்  ெவளிப்ப த்தச் 
 த்தமா  க் றாேரா, அவர்க க்  தம்ைம ெவளிப்ப த் வார். ஓ, அவர ் தாேம நம் 
ஒவ்ெவா வ ைடய கண்களி  ந் ம் காண  யாதப  த க் ற ெச ல்கைள அகற் ப் 
ேபா வாராக; இக்கட் டத் ற் ள்  வந்  ந் , தம்ைம தம  உ ர்த்ெத த ன்  வல்லைம ேல 
ெவளிப்ப த்த ேவண் ெமன் ம், அ னால் ஒவ்ெவா  நப ம் அவைரக் காணத்தக்கதாக 
ெசய்ய ம், பா  அவைர இரட்சகராக ம்,  யா ப்பட்டவர் அவைர  ணமாக்  றவராகக் 
காண ம் ெசய்ய ேவண் ெமன்  இன் ர ல் நான் ெஜ க் ேறன் .

அந்நாள்   வ ம் அவர ் அவர்கேளா  நடந்  ெசன்றார ் என்பதாக நாம் காண் ேறாம். 
அப்ெபா  , அவர ்அவர்கைள  ட்   ல  அப் றம் ேபா றவர் ேபாலக்காண் த்தார் ( க்கா 
24:28). ஓ, அவர்கேளா, அவைர உள்ேள வ ம்ப  வ ந் க்ேகட் க் ெகாண்டார்கள் ( க்கா. 
24:29). ஓ, இேய ேவ, நீர ்இன் ர ல் சைப ல் இ க்  ர.் நீர ்என்ேனா   ட் க்  வரேவண் ம். 
நான் உம்ைம என் ைடய  ட் க்  அைழத் ச் ெசல்ல   ம்  ேறன் . உம் ைடய ச கத்ைதப் 
பற் ய இந்நல் ணர்ைவ நான் இழந்  ட   ம்ப ல்ைல. நான்  உம்ைம என் ைடய  ட் க்  
அைழத் ச் ெசல்ேவனாக; நீர ் வந்  என்ேனா  தங்   ம். இவ் ணர்ைவ நான் 
இழக்க  ம்ப ல்ைல அவ் தமாக இ ப்ப  அற் தமாக இ க்க ல்ைலயா?

இங்ேக நான் என் ெசய்   ரசங் த்தைல சற்  ேநரம் நி த்   ட்  நான் அ ேஷ க்கப்பட்ட 
ெபா  , நான்  இ வைர காணாதைத கண்டெபா   ேநரிட்டதான  க ம் ம ைமயான 
காரியங்கைளப் பற்   ற  ம்  ேறன் . எப்ெபா  ம் அங்ேக நான் தங் த் தரிக்கக் 
  மானால், அைதேய நான்   ம்  ேறன் .  த்   வா ன ல்லாதவன்  அன் ர ேல ேமைட ல்  
ஓ  வந்  என்ைனக் ெகாைல ெசய்ய  ற்பட்டைதப் பற்  நீங்கள்   ஸ்தகத் ல்  வா த்  ப் ர்கள். 
எங்ேக அ  நடந்த ? ேபார்ட்ேலண் ல்தான் . சேகா. ேஜக், நீங்கள்  அங்ேக இ ந் ர்களல்லவா? 
அல்ல  சேகா. ப்ெரளன் அங்ேக இ ந்தார;் அப்ெபா   அந்த  த்  வா ன ல்லா தவன் 
என்ைனக் ெகால்ல ஓ  வந் , ெகாைல ெசய்யப்ேபாவதாக  ரட் னான் . அவன் ஒ  கட் மஸ்தான 
ஆள். அவைன ெவ ப்பதற் ப் ப லாக நான் அவைன ேந த்ேதன் . அவன் அைத 
ெசய்  க்கமாட்டான் . அவன் என்ைனப் ேபால ஒ    ம்பஸ்தனாக இ ந்  க்க ேவண் ம்; 
அவன் அைத ெசய் ட   ம்   க்கமாட்டான் . அைதச் ெசய்யேவண் ெமன்  இ ந்த  அவன் 
ேமல்  இ ந்த   சாேசயா ம்.  நான்  அவைன  ேந த்தெபா   அவைனப்  பற்  நான்  அப்ெபா  
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பயமைடய  ல்ைல. அன்  பயத்ைத  றம்ேப தள் ம். நீங்கள்  அன்ைப காட் ம் ெபா   அவ்வா  
நடக் ற .

என   ட் ற்  ஓபஸ்ஸம் என்னப்ப ம் அவ் லங்  வந்தைதப் பற் ய சங்க ைய நீங்கள்  
ேகட்  க்  ர்கள் . அ  தாயாக இ ந்த .  (ஓபஸ்ஸம் என்னப்ப ம் அவ் லங்  அெமரிக்கா, 
ஆஸ் ேர யா ஆ ய நா களில்  காணப்ப வ , அ  த  ல் ைபக் ரி என்  
அைழக்கப்ப  ற . அ  தன்  ட் கைள தன் வ ற்  ள்ள ைப ல்  மந்  ெசல் ம் - 
த ழாக் ேயான்). ஒ  சமயம் ஒ  காைளெய தான  என்ைன ெகால் ம்ப  வயல்ெவளி ேல 
எனக்  எ ர்ப்பட்  எனக்   ன்பாக எ ர்த்  ஓ  வந்த . நான்  ேவட்ைட 
அ காரியா  ந்தப யால் ,  ப்பாக் ைய எ க்க  ைரந்ேதன் . நான்  அம்  கத்ைத 
ெவ த்தப  னால்  அல்ல. நாேனா  ப்பாக் ைய என  காரில்  ட்  ட்  வந்  ட்ேடன் . நான் 
அவ்வா  ெசய்  ட்டதற்காக அதற்   ற  சந்ேதாஷப்பட்ேடன் . அம்  கம் எனக்  ேநேர ஓ  
வந்த . நல்ல , நான் மரிக்க ேவண்   ந்தா ம், அைத ேநாக் ப் பார்த் க் ெகாண்ேட 
மரிப்ேபன்; நான் அதனிடத் னின்  தப்பேவ   யா . தப்ப ேவ  மார்க்கேம ல்ைல...' என்  
எண்ணிேனன் . நான் ேம ம்,  ' 'நான்  அவ்வா  மரிக்க ேநர்ந்தா ம் அைத உற்  ேநாக் க் 
ெகாண்ேட ேபாக   ம் ேவன் ' என்  எண்ணிேனன் . அ  அவ்வா  ெசய்தெபா  , அ  எனக்  
ேநேர ஓ வந்த , ஏெனனில் எப்ப யா  ம் அ  என்ைனப்   த்   டக்  ய நிைல ல் 
இ ந்த . அதன்  க் ல் ஒ  சங்   ெதாங் க் ெகாண்  ந்த .  ல வாரங்க க்   ன்  தான் 
ஒ  க ப்  மனிதைன அம்  கம் ெகான்  ந்த . அ  ெவளி ேல இ ந்த  என்பைத நான்  
மறந்  ேபாய் ட்ேடன் . ஒ   யா ப்பட்ட ஒ  மனித க்காக ெஜ க்கப் ேபாவதற்காக 
இ ந்ேதன் . அ  தன்  ழங்காைல தாழ்த்     ைய தட்   ளப்   ட் க் ெகாண்  
உ  க்ெகாண்  ெந ங்  வந்த .

ஏன் என்  எனக் த் ெதரிய ல்ைல, ஒ  காரியம் சம்ப த்த . எப்ெபா  ம் ஒ   கமளித்தல் 
நடக் ம்ெபா  , அல்ல  ஏதாவ  நடக்ைக ல் ஒ  காரியம் சம்ப க் ற . ஒ  அன்பான  
அங்ேக வந்  தைடயா  க் ற எந்தெவான்ைற ம் ந  ல் இராதப க்  அகற் ப் 
ேபாட்    ற . ஓ, சேகாதரேர, நீங்கள்    ம் மள க்  எல்லா  த மதேபாதகத்ைத ம்  
உைடயவராக நீங்கள்  இ க்கலாம் என்  உங்க க் க்    ேறன் ; ஆனால் எனக்  எப்ேபா ம் 
அன்ைபேய ெகா ங்கள். ''... காயத் ல் ஓ ம் இரத்தத்ைத   வாசத்தால் கண்ேடன் ; ஒப்பற்ற 
 ட்பர ் ேநசத்ைத ெகாண்டா ப் ேபாற் ேவன் ...'' அன் . ஓ, எப்ேபா ம் அவ் தமான 
 ழ்நிைல ேலேய மட் ம் நான் வாழ   ந்தால்...
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அவ்வா  அம்  கம் எனக்  எ ேர ேதான் ய ெபா  , நான்  அதனிடம்,  ' 'ேதவ ைடய 
  ஷ் ேய, நான் ேதவ ைடய ஊ யக்காரன்; அவ ைடய  யா ப்பட்ட  ள்ைளகளில் 
ஒ வ க்  ெஜ க் ம் ப  ேபாய்க்ெகாண்  க் ேறன் . இப்ேபா ம், நான் உன் ைடய 
எல்ைல ல் இ க் ேறன் . நான்  உன் ைடய ப   ேல இ க் ேறன் . உன்ைன ெதாந்தர  ெசய்ய 
ேவண் ெமன் ம் எண்ணம் எனக்  இல்ைல. ஆனால் இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னாேல 
 ன்னால்    ம் ப் ேபாய், ப த் க்ெகாள் . நான்  உன்ைன ெதால்ைல ெசய்யமாட்ேடன் '' என்  
  ேனன். அ   ன்ேனாக்  வ வ  ேபால் பார்த்த . அ   க ம்   ந்த அள   ன்ேன  
வந்த . நான் இப்ேபா  எவ்வா  பயப்படாமல் நிற் ேறேனா, அேத ேபால், பயப்படாமல் 
அைசயாமல் நின்ேறன் . எனக்   ன்  அ   ரம் வைரக் ம்  வந்  ட்  அத்ேதா  அ  
நின்  ட்ட . அ  என்ைன ேநாக் ப் பார்த்த . அ   க ம் வ  ழந்ததாகக் காணப்பட்ட . 
 ன்னால்    ம்  நடந்  ெசன்  ப த் க்ெகாண்ட . அதற்  இரண் அ   ரம் அ காைம ல்  
நான் அைதக் கடந்  ெசன்ேறன் . அ  ெஜயங்ெகாள் ற . ஒ  காரியம் சம்ப க் ற , ஒ  
காரியம் நடக் ற .

அன்ெறா  இர ேல ெமக் ேகா ல் நடந்தைதப் பற்  நான் உங்க க் க்   ேனன். 
அப்ேபா  சேகாதரன்  ேஜக் அவர்க ம் அங்ேக இ ந்தார்கள். ஒ  வய    ர்ந்த 
ெமக் ேகா னனா ய மனிதன் ேமைடக்  வந்தார். அவர ்  வ ம்   டாக ம், ஏைழயாக ம் 
இ ந்தார.் அவர்க ைடய ெபா ளாதாரம்  க ம் ேமாசமாக நிர்வ க்கப்பட்  வந்  க் ற . 
அவர்க க்    க்கக்  ட ஒன் ம் இல்ைல. இந்த வய  ெசன்ற மனிதன் பாதரட்ைசகள்  
அணியாமல் இ ந்தான் . அவர ் தன் ைக ல் ைக னால்  ைதக்கப்பட்  ந்த ஒ  பைழய ெதாப் 
 ைய ைவத்  ந்தார். ஒ  பைழய   ந்த ேகாட்ைட அணிந்  ந்தார், கால் சட்ைடகள் 
ஏறக் ைறய  ழங்கால் வைரக் ம்     ப ந்ததா  ந்த . அவர ்ேமைட ன்  ேமல்   ய உ ள் 
மணிைய ெகாண்ட ெஜப மாைலைய உ ட் க் ெகாண்ேட வந்தார். அவர ் என்னிடமாக ஏேதா 
ெசால் க் ெகாண்ேட ெந ங்  வந்தார். யாேரா அவைர வ  நடத் க் ெகாண்  வந்தார். நான் 
அவைர ேநாக் ப் பார்த்ேதன் . இன்ெனா  மனிதனின் நிைலைமைய நீங்கள்  உணரா ட்டால், 
உங்களால் அவ க்  ஒ ேபா ம் உத ட   யா . அ  சரிதான். அக்காரணத் னால்  தான் . . . 
ேதவன் உலகத்ைத  க ம் ேந த்தார்; அதற்காக அவ க்  ஒ  உணர்  இ ந்த . நான் அவைர 
ேநாக் ப் பார்த்ேதன் .  ' 'இேதா இவர ் வந்  க் றார;் ஒ ேவைள அவ க்  எங்ேகா ெகாஞ்சம் 
 ள்ைளகள் இ க்க ேவண் ம். அவர்கள் நாெளான் க்  ெகாஞ்சம்  ேசாக்க க்காக (ெமக் ேகா 
நாட்  நாணயத் ன்  ெபயர ் ேசா என்பதா ம் -  த ழாக் ேயான்) ேவைல ெசய்  ெகாண்  க்க 
ேவண் ம். இப்ெபா  , இப்ப   ந் ங்  ட, அவ க்  அவ ைடய வாழ்க் ைக ேல நல்ல 
உண  ஒ  ேபா ம்  ைடத்  க்கா . அவ் தமான நிைல ல் இங்ேக இ க் றார.் அவ க்  
இயற்ைக  க ம் ேமாசமாக இ ந் ள்ள , அவ ைடய நிைல அவைர   டாக்  ட்ட '' என்  
நான் எனக் ள்  எண்ணிேனன்.
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அவ ைடய பக்கமாக நான் நகர்ந்  ெசன்ேறன் . நான் இங்ேக நல்லெதா   ட் 
அணிந் ள்ேளன் . ஒ ேஜா  நல்ல ஷக்கைள அணிந் ள்ேளன் '' என்  எண்ணிேனன் . தன் 
வாழ்க்ைக ல் அவன் எப்ேபாதா வ  ஒ  ேஜா  பாதரட்ைசகைள அணிந்  க்கேவ மாட்டாேனா 
என்  எண்ணிேனன் .  “அ  நியாயமல்ல,  ட் ல்  ஒ  ேஜா  ைவத்  க் ேறன் . இன்ெனா  
 ட் ம்  ட் ல் உள்ள ? எனக்  அைவகளின்  ேமல் எவ்வா  உரிைம உள்ளேதா அேத ேபால் 
அவ க் ம் உள்ள '' என்  எனக் ள்  ெசால் க் ெகாண்ேடன். நான் என  பாதத்ைத அவ ைடய 
பாதத் ற்  பக்கத் ல் ைவத்  அளந்  பார்த்ேதன் . நான் எைத ம் ெசால் வதற்   ன்பாக என  
ஷ க்கைள அவ க்  ெகா த்   டலாம் என்  நிைனத்ேதன். ஆனால் அவர  பாதேமா  க ம் 
ெபரிதாக இ ந்த . அவர  ேதாள்க ம்  க ம்  ரிந்  இ ந்த , எனேவ என  ேகாட்ைட ம் 
அவ க்  ெகா க்க   யாமல் ேபான , ''ேதவேன நான் அவ க்  என்ன ெசய்ய    ம்'' என்  
 ந் த்ேதன் . என  வய  ெசன்ற தந்ைத உ ேரா  ந்தால் இம் மனித ைடய 
வயைத ைடயவராக இ ந்  ப்பார.்

அ  என்னவா  ந்த ? உள்ேள  ரேவ க்ைக ல் . . .  ெரன ஏேதா ஒன்  சம்ப த்த . 
அம்மனித க்காக, அன் , பச்சாத்தாபம், ஆ யைவ காணப்பட்டைத நான்  என்னில் உணர்ந்ேதன் . 
அவர ்   ெரன  ரட் த்தனமாக, ெஜப மாைலைய உ ட் க் ெகாண்ேட,  ' 'ேதவ மாதாவா ய 
மரியாேள நீர ்வாழ்க, ஆ ர்வ  ம்...'' என்  சப்த ட்டார.்
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''அ  அவ ய ல்ைல, அைத அப் றமாகைவ ம்“ என்ேறன் நான்.

அம்மனிதர் சேகா. எஸ் ேனாசா டம், ''எங்ேக அந்த கமளிக் றவர், அவைரப் பற் க்ெகாள்ள 
  ம்  ேறன் ''என்    னார.்

''தைலவணங் ம்ப  அவ க் க்   ங்கள்'' என்  நான்   ேனன் . அம்  யவரின்  ேபரிேல 
நான் என்  யங்கைள அரவைணப்பாகப் ேபாட்ேடன் . நான் ெஜ க்க ஆரம் த்ேதன் . ''கர்த்தரா ய 
இேய ேவ, இவர ் ஏைழயான   யவர், நான் என  ஷ ைவ அவ க் க் ெகா க்க இயலா . 
அைவகைள அவர ்அணிய இயலா ; நான் என  ேகாட்ைட அவ க்  ெகா க்க இயலா , ஆனால் 
கர்த்தரா ய ேதவேன, இப்ெபா   இவ க்  உதவத் தக்கவர ்நீர ்ஒ வர ்மாத் ரேம. அவ க் ப் 
ெபா ந்தக்  ய ஒன்ைறக்ெகா க்க உம்மால்  இய ம். அ தான் கண்பார்ைவ, அதற்காகத்தான்  
அவர ்ஏங் க் ெகாண்  க் றார.்

நான் அைதெசான்ன மாத் ரத் ேல, யாேரா ஒ வர ் க்ேளாரியா ஏ  ேயாஸ் ' என்  
ஆர்ப்பரிக் றைதக் ேகட்ேடன்  ('க்ேளாரியா ஏ ேயாஸ் '' (லத் ன்) என்பதற்  'ேதவ க்  ம ைம'' 
என்  அர்த்தம்  -  த ழாக் ேயான்). அம்மனிதர் எவ்வா  என்னால் காண   றேதா, அைதப் 
ேபாலேவ நன்றாகப் பார்ைவயைடந்தவராய், ேமைட ன் ேமல் அங்  ங் ம்  ைரவாக 
ஓ க்ெகாண்  ந்தார.்

அ த்த நாள் இர ேல, அங்ேக ஆைடகளின்   யல் காணப்பட்ட ; க த்   ண் க ம், 
 ன்றாைனக ம், பைழய ேகாட் க ம், பழந் ணிக ம்,  ல்லாய்க ம்  க ம் உயரமாகக் 
  ந்   டந்தன. அவர்க க் ப் ெபா த்தமானைத எப்ப ப் ெபற் க் ெகாண்டார்கேளா எனக் த் 
ெதரியா . ஆனால் என்ன? அவர்கள் ஒன்ைறக் கண்  ட்டார்கள். ஓ, ஒன்  சம்ப க் ம் 
ெபா  , ஒ  காரியம் நடக் ற .

அன்  காைல ேல மரியா க் ம் அவ்வாேற இ ந்த . அவைரக்   த்  அவள்  ந் த் க் 
ெகாண்  க்ைக ல், ஏேதா ஒன்  சம்ப த்  க்க ேவண் ம். அவர ் அங்ேக அப்ெபா   
அவ க்   ன்பாக ேதான் னார். மரியா க்  என்ன ேநரிட்டேதா, அேத தான் ேமாேசக் ம் 
சம்ப த்த .  ' 'நீ உன்  க  ேல க த்தரித் , ஒ   ழந்ைதையப் ெப  வாய்“ என்  அவர ்
  னார.்
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இப்ெபா  , அத் னின்  ெசய் யான  ேவத  ர்வமான  என்  அவள் அ ந்தாள். அங்ேக 
ேதான் ய  தன்  என்ன தமான  தன் என்பைதப் பற்  எனக் க் கவைல ல்ைல. அத் தனின்  
ெசய் யான  ேவத  ர்வமானதாக இல்லா  ல் , அ  ேதவ ைடய வாக் த்தத்தமாக 
இல்லா  ல் , அைதப்  றக்கணித்  ட ேவண் ம். அங்ேக எல்லா தமான  தர்க ம் ேதான் க் 
ெகாண்  க்  றார்கள். அவர்கள்  பல வைகயான ெசய் கைள ெயல்லாம் ெகாண்  வந்  
ெகாண்  க் ன்றனர.் கர்த்த ைடய  தனானவர் வ வாெரன்றால், அவ ைடய ஊ யக்காரன்  
தான் நான்... அந்த  தனானவர் வ வாெரன்றால், அ  எவ்வள  அ க மாக அக் னிஸ்தம்பம் 
ேபால் காட் யளித்தா ம் சரி, அ  எவ்வள  அ கமாக ஒளியாகக் காட் யளித்தா ம் சரி, 
அவ ைடய ெசய் யான  இவ்வார்த்ைதேயா  இைணந்  சாட்  ெகா க்கா  ல், நான் அைத 
நிராகரித்   ேவன் , அத் தன்  ச க்கப்பட்டவனா  க்கக்கடவன் . அ  இ ன்ப ேய இ க்க 
ேவண் ம். ேஜாசப் ஸ் த் என்பவர் (அெமரிக்கா ல் ேமார்ேமான்  சைபைய நி  யவர் - 
த ழாக் ேயான்), தான்  ஒ   தைனக் கண்டதாகக்   னார;் ஆனால் அ  வார்த்ைதேயா  
ெபா ந்  சாட்  ட ல்ைல.

அதற்   ந் ன  னம் மரியாள், தான் (ஏசாயா 9:6) வா த்த  ற , ஏேதா ஒன்  சம்ப க்கப் 
ேபா ற  என்  அ ந்தாள் . அ  நடக்க  க் ற  என்  அவள் அ ந்தாள்.

அேத  தமாகத்தான் , ேமாேச ம், தான் கற்ற ந்த ேவத சாஸ் ரெமல்லாம் தன்ைன 
நம் க்ைக ழக்கப்  பண்ணின  அந்த  ேவைள ேல  ெயத்ேரா ன்  ஆ கைள  பாைலவனத் ன்
23



9மரியாளின்   வாசம்

 ன் றத் ேல ேமய்த் க் ெகாண்  க்ைக ேல, ஒ  நாளிேல, அவன் ஒ  அக் னி மயமான 
ேகாளத்ைத ஒ   ட் தரிேல பற்   க்கக் கண்டான் . அவ க்   றப்பட்ட வண்ணமாக அவன் 
தன  பாதரட்ைசகைளக் கழற்  ட்  வந் , அங்ேக என்ன  றப்ப  ற  என்பைத 
ெச ெகா க்க வந்தான். ஆனால் அவன் அத் தன்  ேவதவாக் யங்களின்ப ேய வந்தார்; என் 
பைதக் கண் ற்றேபா  ... அவர ்  னார,் ''என் ஜனங்களின்   க் ரைல நான் ேகட்ேடன் , நான் 
என  உடன்ப க்ைகைய நிைன   ர்ந்ேதன் '' என் . ேதவன் தான் அவ்வாக் த்தத்தத்ைத 
ெசய்தார ் என் ம், அவேனா   டப் ேபாகப்ேபாவ  அத் தனானவர் என் ம் 
அ ந் ெகாண்டான் .“நான் என  வாக் த்தத்தத்ைத ம்  என  உடன்ப க்ைகைய ம் நிைன  
 ர்ந்ேதன் . நான் என  ஜனங்களின்   ன்பங்கைளக்கண் , அவர்கைள    க்க நான்  இறங்  
வந்ேதன் '' என்    னார.்  'நான்அவர்கைள   தைலயாக்க... இறங் ேனன் '' (யாத் ராகமம்3:8) 
என்  அவர ்  னப யால் , இனிேமல் அவ்ேவைல தாேன ெசய்யப் ேபா ற ஒன்றல்ல என்பைத 
ேமாேசஅ ந்  ெகாண்டான் . ஓ அ தான் அந்த நல்ல பாகம். நான்  இறங்  வந்ேதன் ' என்ப . நீ 
என் ைடய வாயாக இ  என்றார். ஆகேவ அவன் அ ேவத ர்வமானதாக இ க்கக் கண்டான் .

மரியாள், அ   ற்  மாக ேவத ர்வமானதாக இ க்கக் கண்  டாள், ஏெனனில் அதற்  
 ந் ன  னம் தான்  அவள் அைதப் பற் வா த் க் ெகாண்  ந்தாள்; ஒ ேவைளேதாற்  ளிேல. 
இப்ப யாக நம    ய இந்த நிகழ்ச் களின்  ேகாைவயான  ேபா ற . இப்ெபா  , 
 னந்ேதா ம் ேதவ ைடய வார்த்ைதையவா ப்ப  நன்ைம பயக்கக்   யதாக இ க் ற  என்  
நான் உங்க க் க்    ேறன் .''ேவத வாக் யங்கைள ஆராய்ந்  பா ங்கள் ; அைவகளால் 
உங்க க்  நித் ய  வன் உண்ெடன்  எண்   ர்கேள, என்ைனக்   த் ச் சாட்  
ெகா க் றைவக ம் அைவகேள' என்  இேய    னார ் (ேயாவான்  5:39). அெதப்ப ெயன்றால், 
''என் தா ன்   ரிையகைள நான் ெசய்யா  ந்தால்,  (அவர்வ ைக ல் அ  ெசய்யப்பட ேவண்  
 ம் என்   றப்பட் ள்ள ). நீங்கள்  என்ைன   வா க்கேவண் ய  ல்ைல. ெசய்ேதேனயானால்  
நீங்கள்  என்ைன   வா யா  ந்தா ம் . . .  அந்தக் ரிையகைள   வா  ங்கள் ' 
ஏெனனில்அைவகள்  ேதவனால் அ ப்பப்பட்டைவகளா ம் என்றார் (ேயாவான்  10:37, 38).

இந்நாளிேல நாம் பரேலாகத்   ந்  இங்   ஜயம் ெசய்பவைர எ ர்ேநாக் க் ெகாண்  க் 
 ேறாம். அ  ஒ  ேதவ ைடய வாக் த்தத்தமாக இ க் ற . சைபேய, உங்க ைடய ஆழமான 
ஆ க் ரிய  ந்ைதைய  ைரந்  அணிந்  ெகாள் ங்கள், நாம் இப்ெபா   ஒ வர ் ஜயம் 
ெசய்வைத எ ர்ேநாக் க் ெகாண்  க் ேறாம். அேநகர ் தாங்கள்  தான் அவர ் என்  ெசால் க் 
ெகாள்  ன்றனர். இந்த பரேலாக வ ைகயாளைர நாம் கண்  ெகாள்ளக்  ம் ஒேர வ  
என்னெவனில், அவர ்வார்த்ைதேயா  சரியாக ெபா ந் னவராக இ ப்பார.்
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அவள் அத் தனின்  ெசயைலக் கண்டேபா , அத் தன்  ேதவனிடத்   ந்  வந்தவர் என்  
கண்  ெகாண்டாள். அவைர ேநாக் ப் -  பார்த்தாள். அ  ஒ   தனாகத்தான் இ க்கேவண் ம். 
'நான் ேதவ ைடய வல  பாரிசத் ேல நிற் ம் கா ரிேயல் என்    னான். இப்ெபா  , ேதவன் 
ஒ  காரியத்ைதச் ெசய்ய ஆயத்தமாைக ல் , அவர ் எப்ெபா  ம் ஒ   தைன அ ப்  றார.் 
எப்ேபா ம் அவ்வாேற ெசய்  க் றார.் அவ்வாேற இனிேம ம் ெசய்வார.் கா ரிேயல் 
  ஸ்  ன்   தலாம் வ ைகைய அ  த்தல் ெசய்தான் .   ஸ்  ன்  இரண்டாம்  
வ ைகைய ம் கா ரிேயல் அ  ப்பான் . அ  சரிதான். ஏேதா மகத்தான ஒன்  சம்ப க்கப் 
ேபா ற . இத் தைன நாம் கவனிக்ைக ல், அவன், மரியாேள வாழ்க'' என்     ட் , 
அவளிடம் என்ன சம்ப க்கப்ேபா ற  என் ம்   யேபா , அவள் அவைன சந்ேத க்க ல்ைல; 
ஏெனனில், அத் தன்  ேவதவாக் யங்களின்ப ேய பரி ரணமாக சரியாக இ ந்தான்  என் ம், அ  
அவ் தமாகத்தான்  இ க்க ேவண் ம் என் ம் அ ந்  ந்தாள் .

இப்ெபா  ம், நாம் இக்கைட  நாட்களிேல, ஒ   தன் வ வதற்காக எ ர்ேநாக் க் 
ெகாண்  க் ேறாம். ஏெனனில், இேய  அவ்வா  க் ம் என்    னார.் ஏெனனில் 
 ர்க்கதரி கள் அவ்வாேற இ க் ம் என்     ள்ளனர். மல் யா ம் அவ்வாேற நடக் ம் என்  
   ள்ளான் . அைனத்   ர்க்கதரி க ம் சாட்  ட் ள்ளனர். இேய வானவர்,  ைவ ல் 
அைறயப்ப வதற்  சற்   ன்னர்  ட, தான் மரித் ப்ேபாவைதக்   த்    யைத ட, 
ேமல கமாக, தம் ைடய இரண்டாம் வ ைகையக்   த்ேத ேப னார.் இைவகெளல்லாம் 
சம்பா க்கத ் ெதாடங் வைத நாம் காண்ைக ல் , நாம் ேவதவாக் யங்கைள ஆராயப்ேபாவ  
நமக்  நலமா  க் ம். ஏெனனில், கள்ளக்   ஸ் க்க ம், கள்ளத்  ர்க்கதரி க ம் எ ம் , 
  மானால் ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்டவர்கைள ம் வஞ் க்கத்தக்கதாகப் ெபரிய 
அைடயாளங்கைள ம் அற் தங்கைள ம் ெசய்வார்கள் (மத்ேத  24:24) என்  அவர்   னார.்
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 ல்   ராம் அவர்கள்  ல வாரங்க க்   ன்னர், ஒ  ெசய்  ேல, ெதரிந்  
ெகாள்ளப்பட்டவர்கள் ஏற்கனேவ வஞ் க்கப்பட்   ட்டார்கள் என்    னார.் 
அச்  ேசஷகேரா  க த்  ேவ பட் ள்ேளன் . அ  ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்டவர்கைள வஞ் க்க 
இயலா ; ஏெனனில், அவர்கள் ேதவனால் ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்டவர்களாவார்கள் .

ம ஷ மாரன்  வ வதற்  சற்   ன்னால் உள்ள நாட்கள்  ேசாேதா ன்  நாட்க க்  ஒப்பாக 
இ க் ம் என்  இேய    னார.் இவ்வாரத் ல் நாம் ஏற்கனேவ பார்த்த  ேபால, அங்ேக  ன்  
வைகயான மக்க க்காக, ேசாேதா க்  ஒ   தன்  வந்தான்;  ன்   தர்கள்  வந்தார்கள். ஒ  
சாரார,் ேசாேதா யர்கள் , இரண்டாமவர் ெவ ெவ ப்பான சைப,  ன்றாவதானவர்கள் , ெவளிேய 
 ரித்  அைழக்கப்பட்ட சைபயா ய ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்டவர்கள். ஆ ரகா ம் அவன  
   ன ம்,  ேலாத் ம்  அவன     ன ம்,  ேசாேதா ம்  அவர்கள     ன ம்  -  இ வர்

26
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அங்ேக ெசன்றனர.் அச்  ேசஷகர ்ேசாேதா க் ள்   ரசங் க்கச் ெசன்றார;்   வா களா ய 
அம் மக்கைள ெவளிேய ெகாண்  வ வதற்காக அங்ேக ெசன்றார.் அவர்களில்   லைர ெவளிேய 
ெகாண்  வந்தார்.

ஆனால், ெதரிந் ெகாள்ளப்பட்ட சைபேயா   ந்  தனித்  ந்த அந்த ஒ வேரா, ஒ  
அைடயாளத்ைதக் காண் த்தார் என்  நாம் காண் ேறாம். ேதவன் தாேம அைதச் ெசய்தார.் அ  
ஒ   ராணக் கைதயல்ல. அ  ஒ  நிழலான சரீரமல்ல, அப்ப ப்பட்ட ஒ  நிழல் சரீரத்தால்   க்க 
இயலா . அவேரா, கன் க் ட்  ன்  மா சத்ைதப்   த் , ெவண்ைணேயா    ய 
அப்பத்ைத ம்   த்தார.் ப  ன் பாைல ம்   த்தார.் ஒ  நிழல் சரீரமான    க்கா , 
  க்கா . அ  ேதவன் மாம்சத் ேல  ரத் யட்சமானதா ம். நிச்சயமாக அ  அப்ப த்தான்  
இ ந்த . அவர ்என்ன ேப க்ெகாண்  ந்தார?் “... அந்த நாளிேல இ ந்த  ேபாலேவ இ க் ம்...'' 
என்  இேய   னார். ேதவன், தாம்  ரயத் க் ெகாண்  பரி த்தமாக் ய தம் ைடய 
ஜனங்க ைடய மா சத் ற் ள்ேள,  ண் ம் வ வார.் தம  ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்ட சைபக்  
 ன்  அவர ்காண் த்த அேத அைடயாளத்ைத இப்ேபா  தம  ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்ட சைபக் ம் 
காண் ப்பார.்
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'அைத  ட் ெவளிேய வா ங்கள்'' என்ற  ரசங்கம் இல்ைல. இ , அ  என்பெதல்லாம் 
ஒன்  ல்ைல அங்ேக. ஆ ரகாம் ஏற்கனேவ அைத ட்  ெவளிேய தான் இ க் றான் . ஆனால் 
ஏைனய  தர்கேளா, ெவளிேய வா ங்கள், ெவளிேய வா ங்கள்  என்  அைழத் க் ெகாண்  
 க் றார்கள் . சைபயான , சைப என்ற வார்த்ைதக்ேக ' ரித்ெத க்கப்பட்டவர்கள் '' என்ப  
ெபா ளா ம். ேதவ ைடய சைபயான  ஏற்கனேவ  ரித்ெத க்கப்பட்டதாக இ க் ற . அ  
 ரித்ெத க்கப்பட்டதாக இ க் ற .
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அவர ்அவ க்  நான் தான் அவர ்என்    ம்  அைடயாளத்ைதக் ெகா த்தார். அவர ்அைதச் 
ெசய்த ெபா  , தன     ப் பக்கமாக இ ந்த சாராள் நைகத்தைதக்    னார,் அேத 
வல்லைமயால், இேய வானவர் தம் ைடய வ ைக ல், சமாரியர்,  தர ் ஆ ய இ சாரா 
 க் ேம, அேத அைடயாளத்ைதச் ெசய்  காண் த்தார். இக்கைட  நாட்களிேல அவர ்தம் ைடய 
 தைன அ ப் வார ் என்பதாக  ன்  ைரக்கப்பட் ள்ள . அத் தனானவர் இன் ர ேல ஒ  
மனிதனல்ல. இல்ைல ஐயா, அவர ் பரி த்த ஆ யானவர். அவர்தான்  அவ ைடய  தன். 
அெதப்ப ெயன்றால், ேதவன் தம் ைடய வ ைகக்  சற்   ன்னதாக, தம் ைடய சைப ேல 
அைசவா , அற் தங்கைள ம் அைடயாளங்கைள ம் காண் த் க் ெகாண்  க் றார.்

இப்ெபா  , இத் தன்  நிச்சயமாகேவ, ேவத வாக் யங்களின்ப  உள்ளவனாக இ த்தல் 
ேவண் ம் என்பைத நிைன ல்  ெகாள் ங்கள் . அ  மட் மல்லாமல் , கள்ளத் ர்க்கதரி கைளப் 
பற்  ம் நாம் ேதவனால் எச்சரிக்கப்பட்  க் ேறாம். ஒ வன்  தன்ைனத்  ர்க்கதரி  என்  
அைழத் க்ெகாண்டால், அவன்    வ  நிைறேவறாமற்ேபானால் , அவ க் ப ்
பயப்படேவண்டாம். நான் அவேனா  இல்ைல; ஆனால் அவர்   வ  நிைறேவ னால், நான் 
அத் ர்க்கதரி ேயா  இ க் ேறன் , அவ க்  ெச ெகா ங்கள்  என்  ேவதம்    ற . அ  
உண்ைமயாக இ க் ற  (உபாகமம் 18:22).
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ஆகேவ, நாம் இன்ைறக் க ் காண்பெதன்னெவன்றால் , அச்ெசய் யான  உண்ைமயான 
ேவதாகம ெசய் யா ள்ள . அ பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத் ற்    ப் வதா ள்ள ; 
ேதவ ைடய வல்லைமக்    ம் ச ் ெசல் தல்,  ண் ம் ெபந்ேதேகாஸ்ேதக்    ம் ச் 
ெசல் தல்,  தாக்களின்  இ தயங்கைள  ள்ைளகளிடத் ற்    ப் தல், அல்ல   ள்ைளகளின்  
இ தயங்கைள  தாக்களிடத் ற்    ப் தல் என்பதாக இக்கைட  நாட்களிேல இ க் ற . நாம் 
அந்த பரேலாக ெசய் யாள க்காக எ ர்பார்த் க் ெகாண்  க்  ேறாம்; அவர ் இன் ர ேல 
இங்ேக இ க் றார ் என்  நான்   வா க் ேறன் . ஆெமன் . அவர ் என்னெசய் றார்? அவர ்
சாட்    றார.்

இப்ெபா   ெச ெகா ங்கள்,  ேந தேர, ஒ  ப லாைள, பகரப்ேபா ைய ஏற் க்ெகாள்ள 
ேவண்டாம். ெவ மேன, ஒ  மனித ைடய ைகைய   க் க்ெகாண் , ப ேவட் ல்  உங்கள்  
ெபயைர ப ந் ெகாள் தல்  ேவண்டாம். அைதப் ெபா த்த மட் ல்  சரியாக இ க்கலாம். பழைமப் 
பாணி    ந்    பட் , பண்பார்ந்த ஸ்தலத் ல் ெசன் , சரியாக வாழ  யற் ப்ப  
உத வதாக அ  இ க்கலாம். ஆனால் அ  ேபா மானதல்ல.

30

'... ஒ வன்  ம ப  ம்  றவா ட்டால் ேதவ ைடய இராஜ் யத்ைதக் காணமட்டான்  . . . ' ' 
(ேயாவான்  3:3) இப்ெபா  ; கா தல் என்றால் அ ந்  ெகாண்   ரிந் ெகாள்ளல்  என்  
அர்த்தமாம். தாங்கள்  ம ப  ம்  றந்  க் ேறாம் என்    க் ெகாள் ம் ஏராளமான மக்கள்  
உள்ளனர். ஆனால் அவர்கள் ேதவ ைடய ெசய் ைய  ரிந்  ெகாள்ள   ய ல்ைல, 
கர்த்த ைடய  தைனக் காண   ய ல்ைல. அவர்க ைடய கண்கள்   டா   க் ன்றன. 
சேகாரேன, பரி த்த ஆ  னால் ஒ  மனிதன் ம ப  ம்  றவா ட்டால் , வார்த்ைதைய எ  ய 
அேத பரி த்த ஆ யானவர் தாேம வார்த்ைதைய உ  ப்ப த்  வார.் உங்களி ள்ள பரி த்த 
ஆ  ன் உ  ப் பாட்ேடா  .

நான்   யைதப்  ரிந்  ெகாண் ர்களா? அ  தன்ைனப்பற் ேய சாட் ெகா க் ம். 
அப்ேபா , நம் ைடய ஆ  அவ ைடய ஆ ேயா   ட ேசர்ந்  சாட்   ம். ஏெனனில், 
அவ ைடய ஆ யா ன ,  அவ ைடய  வார்த்ைதேயா  ேசர்ந்  சாட்    ற  ....  ேதவ ைடய
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வார்த்ைதயான   வ ம், வல்லைம ம் உள்ளதா ம், இ  ற ம் க க் ள்ள எந்தப்பட்டயத்  ம், 
க க்கானதா ம், க க் கைள ம், ஊைன ம் உ வக்  த்  றதா ம், இ தயத் ன்  
நிைன கைள ம், ேயாசைனகைள ம்  வைகய க் றதா ம் இ க் ற '' (எ  ேரயர் 4:12). அ  
“கர்த்தர் உைரக் ற  என்னெவன்றால்” என்பதாக இ க் ற . கர்த்த ைடய வார்த்ைத அவ்வா  
இ க் ற . சரியாக அப்ப த்தான்  உள்ள . இேய    ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் 
மாறாதவரா  க்  றார.் தம் ைடய ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்ட சைப ல் 
ேதான் க்ெகாண்  க் றார்.

ஓ, நம் ைடேய மகத்தான எ ப் தல்கள்  ேதசங்கள்  எங்  ம்   ரமாய்ப் பர , மக்கைள 
ேசாேதாைம ட்  ெவளிேய வ ம்ப  அைழத்தல்  உண்டா   க் ற . ஆனால், ெதரிந்  
ெகாள்ளப்பட்ட சைப ேலா, நமக் , ேதவன் தாேம இ க்கப்ெபற்  க் ேறாம்;  ன்  அங்ேக 
காணப்பட்ட அேத ேதவன் தாேம. அங்ேக ஒேரெயா வர் மாத் ரேம உள்ளார். அந்த ஒேரெயா வர் 
தாேம தம் ைடய சைப ேல
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தம்ைம ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாத, ேவத  ர்வமான உ ர்த்ெத ந்த இேய  
  ஸ் வாக  ரத் யட்சப்ப த் க் ெகாண்  க் றார.் அவர ் ேவத வாக் யங்களின்ப  
இ க்கா  ல் , ேவதவாக் ய ங்கைளசாட்  டா ட்டால் , தம் ைடய வார்த்ைதைய 
உ  ப்ப த்தா  ல், அப்ேபா  நான் அவைர   வா க்கமாட்ேடன் . ஆனால் அவர ் அவ்வா  
ெசய் றப யால் , அப்ேபா  அவர ் ேதவனிடத் னின்  வந்தவர் என்  அ ேவன், மரியாள் 
ெசய்தைதப ்ேபாலேவ, ஆெமன் , ேமாேச ெசய்த  ேபாலேவ, ஏைனேயார்ெசய்தைதப் ேபாலேவ.

அ  ேவதவாக் யங்களின்ப  ல்லா  ல்  ....

இப்ெபா  , பைழய ஏற்பாட் ல், ஒன் க்  ேமற்பட்ட வ வைககள்  உண்ைமையக் கண்ட ய 
இ ந்தன. ஒ  மனிதன் ஒ  ெசாப்பனத்ைதக் கண்டாேலா, அல்ல  ஒ   ர்க்கதரி  
 ர்க்கதரிசனம் உைரத்தாேலா, அைதக்   த்  அவர்கள் என்ன ெசய்தார்கள் என்  உங்க க் த் 
ெதரி மா? ஒ  கம்பத் ன்ேமல் ெதாங் ன ஊரீம்  ம் ம்  ன்பாக அவர்கைளக் ெகாண்  
ெசல்வர.் ஊரீம்  ம்  ேல ஆேரானின் மார்ப்பதக்கத் ல் பனிெரண்   றப் ன்  கற்கள்  
ெகாண்டதாக  ளங் யேத ஊரீம்  ம் ம் ஆ ம். அவர்கள் ஒவ்ெவா வ ைடய  றப் ன்  
கற்கைளக் ெகாண்டதாக அம்மார்ப்பதக்கம்  ளங் ய . அைத அவர்கள் ஒ  கம்பத் ன்  ேமல் 
ெதாங்க ட்டார்கள்.  ர்க்கதரி யானவன் , அதன்  ன்பாக நின்   ர்க்கதரிசனம் உைரத்தால், 
அ எவ்வள  உண்ைமயாக ேதாற்றமளித்தா ம் சரி, இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அ  
ப லளிக்க ல்ைலெயனில், வான ல் ன்  ஏ  நிறங்கள்  ஒன்  ேசர்ந்  ஒளிர்ந்தால் ஒ ய அ  
ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா . அத் ர்க்கதரி  என்ன   னா ம்  சரி, அவன் தவ தான். 
ெசாப்பனக்காரன்  என்ன ெசாப்பனம் கண்டா ம் சரி, அவன் தவ தான். ேதவன் எப்ேபா ம் 
இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட  தத் ல்தான்  ப லளிக் றார.் ஆெமன் .
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இப்ெபா   ஆசாரியத் வ ம்   ந் ேபான ; ஊரீம் ம் ம் எ க்கப்பட்  ட்ட . ஆனால் 
ேதவ க்  இப்ெபா   ேவெறா  ஊரீம்  ம் ம் உள்ள . இ தான்  அ . ேதவ ைடய 
வார்த்ைதேய ஊரீம்  ம் மாக இ க் ற .  ' 'ேதவேன சத் யபரர,் எந்த ம ஷ ம் ெபாய்யன் '' 
என்  ேதவன்    ள்ளார்.  ' 'வான ம்    ம் ஒ ந் ேபாம், என் வார்த்ைதகேளா ஒ ந்  
ேபாவ ல்ைல'' என்  இேய    னார ்(மாற்  13:31).

ஆகேவ, இப்ெபா  , ஒ வர ் ேப வ  ேவதவாக் யங்களின்ப  இல்லா  ல் , அைத 
  வா க்க ேவண்டாம். அந்நபர் ேப வ  ேவதவாக் யத் ன்ப  இ ந்தால் ஒ  நி டம் 
ெபா ங்கள் . அைத ஊரீம்  ம் ைமக் ெகாண்  ேசா  ங்கள் . அப்ேபா , இயற்ைகக்  
ேமம்பட்ட  அ  சத் யெமன்  அவர ் ர  த்தரம்   னால் , அப்ேபா  அைத   வா  ங்கள் . 
ஒ  உண்ைமயான ெசய் ைய   வா க்க, அ ேவ வ யா  க் ற . ேவதமான  ஒன்ைறக் 
  த்  வாக் த்தத்தம் ெசய்  ந்தால், அ  அவ்வாேற உள்ள  என்  ேவதம்   னால், அ ேவ 
ேதவ ைடய ஊரீம்  ம்மமாக இ க் ற .  ரசங் யார், ேவதாகமம்   யப ேய  ரசங் த்தால் , 
அவன் ேதவ ைடய ெசய் யாளனாக, ேதவ ைடய சாட் யாக இ க் றான் . அ  அவ்வா  
இ ந்தால், அப்ேபா , அந்த வார்த்ைத ன்  ெதய் க வல்லைமயான   ரத் யட்சமா , ேதவைன 
நி  ப்பதாக அ ேவ இ க் ம். ேதவன் தம் ைடய வாக் த்தத்தத்ைத நிைறேவற்  றார்.

நாம் ஒ ெசய் யாளைன எ ர்பார்த் க் ெகாண்  க் ேறாம். அச்ெசய் யாளன்  பரி த்த 
ஆ யானவராக இ க் றார.்  ' 'இன் ம் ெகாஞ்ச காலத் ேல உலகம் என்ைனக் காணா ; 
நீங்கேளா என்ைனக் காண் ர்கள் '' '... உலகத் ன்      பரியந்த ம்...நான் உங்க டேன  ட 
இ க் ேறன் ...'' ''நான்  என்  தா னிடத் ல் ேபா றப  னால் ... நான்  ெசய் ற  ரிையகைளத் 
தா ம் ெசய்வான் . இைவகைளப் பார்க்  ம் இன் ம் அ கமான  ரிையகைளச் ெசய்வான் '' 
(ேயாவான்  14:19; மத்ேத  28:20; ேயாவான்  14:12). இப்ெபா  , இங்ேக இன் ம் அ கமான 
(ஆங் லத் ல் 'More' என்    ப்   றார ்சேகா. ரான்ஹாம் -  த ழாக் ேயான்) என்றபதத்ைத 
நான் இங்ேக உபேயா க் ேறன் , சரியான ெமா  ெபயர்ப் ல் ' 'இன் ம் அ கமான'' என்ற 
வார்த்ைதேய (ஆங் லத் ல் 'More' என்ற வார்த்ைத -  த ழாக் ேயான்) ெகா க்கப்பட் ள்ள . 
ேஜம்ஸ்  அரசனின்  ெமா ெபயர்ப் ன்ப  உள்ள ேவதாகமத் ல்,  ' 'இைத ட ெபரிய'' என்  
ெசால்லப்பட் ள்ள .  (ஆங் லத் ல் Greater' என்ற வார்த்ைத -  த ழாக் ேயான் ) அவைர ட 
ெபரிய  ரிையகைள யார ்இனிெசய்ய    ம்? அவர் மரித்ேதாைர எ ப் னார், இயற்ைகைய 
அடக் னார ்இன் ம் எல்லாவற்ைற ம் ெசய்தார.்
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12மரியாளின்   வாசம்

ஆனால் அப்ேபா  அவர ்ஒ  நபரில் இ ந்தார.் ேதவத் வம் யா ம், இேய    ஸ்  என் ம் 
ஒ  மனிதனிேல வாசம் ெசய்த . ஆனால் இக்காலத் ல் , அவர ் சர்வேலாகத்  ம் அவர  
சைபக் ள்ளாக இ ந்  ெகாண் , அவர ் ெசய்த அேத  தமான  ரிையகைள இன் ம்  
ேமல கமாக ெசய் றார.்  ' . . .  நான் ெசய்த  ரிையகைள தா ம் ெசய்வான் . இைத ட 
ேமல கமாக ம்  ரிையகைளச் ெசய்வான் ; ஏெனனில் நான்  இப்   ல் மாம்சத் ல் வந் வாசம் 
ெசய்வதற்   ன்பாக அக் னி ஸ்தம்பத் ல் இ ந்  வந்ேதேன; அங்ேக   ம் ச் ெசல்  ேறன் . 
அேத  ரிையகளினா ம், அேத  ரத் யட்சமாக் த  னா ம் நான்  என்ைன 
உ ேரா  க் றவராகக் காண் த்ேதேன என்    னார.் அ   க ம் சரியாக இ க் ற . நான்  
ேதவனிடத்   ந்  வந்ேதன், நான் ேதவனிடத் ற்    ம் ச் ெசல்  ேறன்  என்  இேய  
  னார.் அ  சரிதாேன? அ  சரிதான் . அவர ்ேதவனாக இ ந்தாெரனில்...

ஒ  நாளிேல அவர் அங்ேக ேப னார;் அவர்கள்  அவேரா  ேப ைக ல், அவர ்இன் ம் ஐம்ப  
வய   ட ஆக ல்ைலேய அப்ப   ந் ம், ஆ ரகாைம கண்டதாகக்    றாேர என்  
ேகட்டார்கள். ''... ஆ ரகாம் உண்டா றதற்   ன்னேம நான்  இ க் ேறன் ...''(ேயாவான் 8:58) 
என்  அவர ்   னார.் ேமாேச டேன  ட்ெச  ன்  ந்  ேப யவர ் தான் இ க் ேறன் '' 
என்பவர். அவேர ேவதவாக் யங்களின்ப யான அக் னி ஸ்தம்பமானவர் ஆவார். அவேர 'நான் 
இ க் ேறன் '' என்பவராக இ க் றார.்  'நான் இ ந்ேதன் '' என்பதாக அல்ல. அல்ல  'நான் 
இ ப்ேபன் ' என்பதாக அல்ல “நான் இ க் ேறன் ” என்ேற உள்ள . எப்ேபா ம், ேநற் ம் இன் ம் 
என் ம் மாறாதவரா  க் றார்.
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“இ க் ேறன் '' என்பவர் தம் ைடய ெசாந்தக்  மார ைடய சரீரத் ல் நம்மத்  ல் 
ச கமளித்த ேபா , தம் ைடய சரீரத்ைத அவேர   ஷ் த் க் ெகாண்டார ் என்  நாம் 
காண் ேறாம். ேதவன் என்ற நிைல   ந்  மானிடனாக ஆவதற்காக தன் உ வத்ைத அவர ்
மாற் க்ெகாண்டார். நம்ைம இரட் ப் க்    ம்பெகாண்  வந்   ண் ம் ஏேதன் ேதாட்டத் ற்  
ெகாண்  வ வதற்காக இவ்வா  ெசய்தார.் அவர ் தன் நிைல   ந்  தாண் க் கடந்  வந் , 
தம   டாரத்ைத நம் மத்  ல்  ரித் , நம்ைமப் ேபால்   த்தார.் நம்ைமப் ேபால் உறங் னார,் 
நம்ைமப் ேபால் நடந்தார், நம்ைமப்ேபால் ேதாற்றமளித்தார். அவர ்நம்ைமப் ேபால் ஆனார,் அவர் 
 லமாக நாம் அவைரப்ேபால ஆவதற்காக ம், இராஜ்யத் ல்  அவேரா  உடன் தந்தரவாளிகளாக 
ஆவதற்காக ம் அவர ்நம்ைமப் ேபால் ஆனார.்

அவேரா   ட அக் னி ஸ்தம்பம் இ ந்தேபா , அைத நாம் கண்ேடாம், அ தாேன 
அைடயாளங்கைள ம் அற் தங்கைள ம் ெசய்த .  “நான் இந்த  ரிையகைளச் ெசய்ய ல்ைல; 
என்னில் வாசமா  க் ற  தாேவ இந்தக்  ரிையகைள ெசய் றார.் ”...  தாவானவர் ெசய்யக் 
 மாரன் காண் றெத ேவா, அைதேயயன் , ேவெறான்ைற ம் தாமாய்ச் ெசய்யமாட்டார.் 
 தாவானவர் காண் க் றெத ேவா அைதேய  மார ம்  ெசய் றார ் (ேயாவான் 5:19). “... என் 
 தா இ வைரக் ம்  ரிைய ெசய்  வ  றார,் நா ம்  ரிைய ெசய்  வ  ேறன் '' என்றார் 
(ேயாவான்  5:17). ஆெமன். சரி.
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அவர ்மரித் ,  ன்றாம் நாளிேல உ ர்த்ெத ந்தார். அதற்   ல நாட்கள்  க த் , வைளந்த 
 க் ைடய  க்கலான ஆளாக இ ந்த ஒ   தன், தன்பாக்ெகட் ேல  லவற்ைற ைவத் க் 
ெகாண் ,  ' 'இந்த வ யாக“ உள்ள சைப னர ் யாவைர ம்  ன்  த் வதற்காக ேபாய்க் 
ெகாண்  ந்தான் . தமஸ்  க் ப் ேபா ம் வ  ல் ேபாய்க்ெகாண்  க்ைக ல், அவன் அ த்  
 ேழ தள்ளப்பட்டான் . அவன் ஏெற த் ப்பார்த்தேபா , அங்ேக அவன் ஒ  மகத்தான அக் னி 
ஸ்தம்பமான  ெதாங் க்ெகாண்  ந்தைதக் கண்டான் .  ' 'ச ேல, ச ேல, நீ என்ைன ஏன் 
 ன்பப்ப த்  றாய்'' என்    யைத ம் ேகட்டான்  (அப். 9:4).

'... ஆண்டவேர நீர ்யார ்என்றான்...'' (அப். 9:5). யார ்இந்த அக் னி ஸ்தம்பம்?

''... நான் ேதவனிடத் னின்  வந்ேதன், ேதவனிடத் ற்    ம் ச் ெசல்  ேறன் ...' '... இேய  
நாேன,  ள்ளில் உைதக் ற  உனக் க் க னமாம் என்றார்.'' (அப். 9:5).

 ர்க்கதரி    னெதன்னெவன்றால் , அங்ேக  ன்மாரி ம்,  ன்மாரி ம் உண்டா  க் ம் 
என் .  ன்மாரி ேல,  ன்மாரி,  ன்மாரி இரண் ம் ேசர்ந்ேத ஏற்ப ம். சர்வேலாகத்  ம் உள்ள 
ஒ  மகத்தான சைபயான  உலகத் ன்  ஒ  ைன    ந்  உல ன்  ம  ைன வைரக்  ம் 
வந்    ரமாகப் பர ம். ஒ  மகத்தான ெசய் , மகத்தான அைடயாளங்க ம், அற் தங்க ம் 
இந்த சைபயால் ெசய்  நிைறேவற்றப்ப ம். அந்நாளிேல தங்கள்  ேதவைன அ ந்  க் ற 
ஜனங்கள்   டங்ெகாண் , மகத்தான ெசயல்கைளச் ெசய்வார்கள் என்  தானிேயல்   னான். 
(த ழ் ேவதாகமத் ல் அதற்ேகற்றப  ெசய்வார்கள் என்  (தானிேயல் 1 1 : 3 2 ) 
  ப் டப்பட் ள்ள . ஆங் லத் ல் உள்ளப  பார்த்தால்,  ' 'அ ஞ்ெசயல்கைளச ் ெசய்வார்கள் ' 
அல்ல  மகத்தான ெசயல்கைளச ் ெசய்வார்கள்'' என்ற அர்த்தத் ல்   ப் டப்பட் ள்ள  - 
த ழாக் ேயான்) சரியாக இந்நாளிேல அப்ப ப்பட்ட நிைல ல் தான் நாம் வாழ்ந்  
ெகாண்  க் ேறாம்.
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நிழற்படக் க   இயந் ரக்  கண்ணான  நம் ேமல் உள்ள அக் னி ஸ்தம்பத்ைத தத் பமாகப் 
படம்   த் க்காட்  ற , இேத அக் னி ஸ்தம்பம்தான்  இஸ்ரேவல் த் ரைர வ நடத் ச் 
ெசன்ற . ஆனால் அ  அேத காரியங்கைளச் ெசய்த ; அைத நீங்கள்  எப்ப  சந்ேத க்கலாம்? 
அ  ேவத வாக் யங்களின்  ப யாகேவ உள்ள .
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“மரியாேள வாழ்க, ஸ் ரீக க் ள்ேள நீ ஆ ர்வ க்கப்பட்டவள் , ேதவ டய பார்ைவ ேல நீ 
  ைப ெபற்றாய்' ' ,  ”ஓ, சைபேய நீ வாழ்க, ஜனங்க க் ள்ேள ஆ ர்வ க்கப்பட்டவள்  நீேய; 
ஏெனனில் நீ ேதவ ைடய பார்ைவ ல்   ைப ெபற்றாய்; நீ நித் ய  வ க்காக   வா த்  க் 
 றாய்; ேதவன் உனக் , பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத்ைத தந்  க் றார.் அ  சரிேய. இந்த 
ெசய் யாளர், ஒ  உண்ைமயான, ேதவ ெசய் யாளனாக இ ப்பார;் பரி த்த ஆ யானவேர 
ேதவ ைடய ெசய் யா  க் ற .
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கவனி ங்கள்; மரியாள் அ  ேவதவாக் யங்களின்ப யாக உள்ள  என்பைத 
கண் ெகாண்ட டன் ,“நான் டாக்டர் ேஜான்ஸ்  அவர்களிடம் ேபாய் இ  சரியா, தவறா என்  
ேகட்ட ந்  வ ேவன்  என்   ற ல்ைல. ர க ன்ஸ்  டம் அ  சரியா தவறா என்  ேகட்ட யப் 
ேபாக ல்ைல. அப்ப ப்பட்டைவகேளா  அவ க்  ஒன் ம் இல்ைல. அவள் என்ன   னாள் 
என்ப  உங்க க் த் ெதரி மா?''... இேதா, நான் ஆண்டவ க்  அ ைம, உம் ைடய 
வார்த்ைத ன்ப  எனக்  ஆகக்கடவ ...'' என்  அவள்   னாள். ஏெனனில், அந்த 
வார்த்ைதயான  ேதவ ைடய வார்த்ைத என் ம், அச்ெசய் யாளன்  ேதவ ைடய ெசய் யாளன்  
என் ம், அத் தன்  ேதவ ைடய  தன் என் ம் அவள் அ ந்  ந்தாள்; ஏெனனில் அச்ெசய் , 
ேதவ ைடய வார்த்ைதேயா  நிைலத்  ந்த . ஆெமன் .  ' . . .  இேதா நான் ஆண்டவ க்  
அ ைம...'' ''... இ  எப்ப யா ம்...''என்றாள். ( க்கா 1:34, 38).

''..... பரி த்த ஆ  உன்ேமல் வ ம்...... ஆதலால் உன்னிடத் ல் .  றக் ம் பரி த்த ள்ள  
ேதவ ைடய  மாரன் என்னப்ப ம்'' என்    னான் ( க்கா 1:35).

''இேதா நான், அ  எவ்வா  சம்ப க் ம் என்ப  எனக் த் ெதரியா . அ  எப்ப யா ம் 
என்ப  ஒ  ெபா ட்டல்ல, அவ்வா  நடக் ம் என்  நீர ்  னீர,் அ  ேவதவாக் யங்களின்ப  
இ க் ற , நான் அைத   வா க் ேறன் , நான் அைத ஏற் க்ெகாள் ேறன் '' என்  அவள் 
  னாள்.  வன் தன்னில் உற்பத் யாவைத அவள் உண  ன்னேர அதன் அைடயாளம் எ  ம் 
உண  ன்னேர, அவள் ேதவைன ஸ்ேதாத்தரிக்கத் ெதாடங் னாள். அவ க்  இனிேமல் எந்த த 
அைடயாளங்க ம் ேதைவப்பட ல்ைல. அவ ைடய வார்த்ைதைய அவள் ெபற்  ந்தாள், அ ேவ 
எல்லாவற்  ம் அவ யமா ள்ள . ஆெமன். நான்  அைத   ம்  ேறன் .

ேமாேச ேதவைனப்பற் க் ெகாண்ட டேன, அ  ேவதவாக் யங்களின்ப ேய உள்ள  என்  
கண்  ெகாண்ட டேன, அேதா அவன் எ ப் க் ப்  றப்பட் ச் ெசன்றான் . மரியாள் 
பற் க்ெகாண்ட டேன... அத் தன்  அவைளப்  ரிந் ெகாள்ள ைவத்தான் ; அதாவ  அவள் 
அவைனக் கண் , அ  ேதவன் தாேம என்  அ ந் , அ  ேவதவாக் யங்களின்ப  ள்ள  என்  
கண்  ெகாண்டாள் . அதனால்  அவ ைடய வார்த்ைதைய ஏற் க்ெகாண் , எங் ம் ெசன் , தான் 
ெபற்ற ேமலான காரியத் ன்  எந்தெவா  அத்தாட்  ம் இல்லா  ந் ம் அைதப்பற்  அவள் சாட்  
  னாள்.
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மற் ெமா  காரியம் என்னெவனில் , இதற்   ன்  சம்ப த் ராத ஒன் ைனப்பற்  அவள் 
சாட்    னாள். ஓ, கர்த்த க்  ஸ்ேதாத் ர ண்டாவதாக. இ வைர  ம் சம்ப த் ராத 
ஒன் ைனப் பற் 

அவள் சாட்    னாள். இ வைர  ம் ஒ  கன்னிைக கர்ப்பவ யான ல்ைல. ஆனால் 
அவ க்ேகா  த ைடய வார்த்ைத வந்த . அத் தன்  ேவதவாக் யங்களின்ப ேய இ ந்தான் . 
ஆகேவ, வாக் த்தத்தம் ெசய்யப்பட்ட ன்ப ேய உள்ள  என்  அ ந் ெகாண்டாள் . அத் தன்  
கர்த்த ைடய வார்த்ைதைய ெபற்  ந்தான் ; அ  வாக் ைரக்கப்பட்டதா ம். அவள் தான்  
  ைம ம் எளிைம மானவளாக இ ந்த ேபா  ம் ேதவன் தன்ைனத் ெதரிந்  ெகாண்டார ்என்  
அவள் எண்ணினப யால் , அவள்  க ம் சந்ேதாஷ ள்ளவளாய்க் காணப்பட்டாள் . அவள் தான்  
ெபற்ற ெசய் ேயா  எங் ம் ெசன் , அவள் தான் ஒ   ழந்ைதைய ெபற்ெற ப்ேபாம் 
என்பதற் ரிய  தல் அைடயாளத்ைத ெபற் க்ெகாள் ம்  ன்னேர, யாவ க் ம்தான்  ஒ  
 ழந்ைதையப் ெபறப்ேபாவதாக சாட்    னாள். நான் எைதயாவ  உண  ேறனா இல்ைலேயா 
என்பைத அ  மள ம் சற் ப்ெபா த் க் ெகாள் ங்கள்  என்  காத்  ந்  அவள்  ற ல்ைல. 
இல்ைல, இல்ைல. ஓ, ேதவேன, எங்க க்  இன் ம் அ கமான மரியாள்கைளத் தா ம்.

ேதவைன அவ ைடய வார்த்ைத ன்  ேபரில்   வா த் , எ  ம் சம்ப க் றதற்   ன்ேப, 
வார்த்ைத ன்  ேபரில் களி ர ஆரம் க் ம் மரியாள்கள் ,  ேமாண்ட் இன் ம் உல ன்  ஏைனய 
பாகங்க க் ம் ேதைவயா  க் ற . கர்த்தரின்  ச கம்  க ம் அ காைம ல் இ க் ற 
ேவைள ல், சக்கர நாற்கா களில் இ க் ம் ஸ் ரீகேள, இதயேநாேயா  அவ ப்ப ம் சேகாதர, 
சேகாதரிகேள, உங்கைளப்பற்  என்ன?  யா கள்  மற் ம் யாவற்ைற ம்    த்  என்ன? என்ேன! 
என்ேன! அ  கர்த்த ைடய வார்த்ைதயா  க் ற  என்  நீங்கள்  அ  ர்களாக. கர்த்தர் அைத 
வாக் த்தத்தம் ெசய்தார.்  ' 'சேகா. ரான் ஹாேம நீங்கள்  வந்  என்ேமல் ைககைள 
ைவப் ர்கெளன்றால் . . . ' '  என்  நீங்கள்      ர்கள் . அ னால் ஒன் ம் இல்ைல. நீங்கள்  
ஏற்கனேவ  கமா   ட் ர்கள். எெனனில், நம் ைடய   தல்களினி த்தம்  அவர ் காயப்பட் , 
நம் ைடய அக் ரமங்க ளினி த்தம் அவர ் ெநா க்கப்பட்டார;் நமக் ச் சமாதானத்ைத 
உண் பண் ம் ஆக் ைன அவர ் ேமல் வந்த ;  (ஏசாயா 53:5). “'... அவ ைடய த ம் களால் 
 ணமானீர்கள்'' (1ேப   2:24). அ  கடந்த காலத் ல் ஏற்கனேவ நிகழ்ந்  ட்ட . ஆகேவ அைத 
ஏற் க்ெகாண் , களி ர ஆரம்  ங்கள் .

39



14மரியாளின்   வாசம்

''கர்த்தாேவ, உமக்  நன் , இப்ெபா   நான் அைதக் காண் ேறன் . ேதவ க்  
   ண்டாவதாக. நான்  ணமாேனன். யார ் என்னெசான்னா ம், நான் அைதப் ெபா ட்ப த்த 
மாட்ேடன் , அல்ல  நான் எவ்வா  உண  ேறன்  என்பைத ம் ெபா ட்ப த்தமாட்ேடன் . எப்ப  ம் 
நான்  ணமாேனன் '' என்    ங்கள். அப்ப த்தான்  ெசய்ய ேவண் ம்.

அத் த ைடய ெசய் யான . அ  எப்ேபா ம் அவ்வாேற இ ந்  வந் ள்ள . அவ் தமாக 
இ க் ம்ப தான்  ேதவன்   ம்  றார.் அ  என்ன ெசய்த . ேதவைன அவ ைடய 
வார்த்ைத ன்  ேபரில்   வா த்த னால், அவ ைடய இயற்ைகயான  வனின் ேபாக்ைகேய 
அவ க்  அ    வ ம் மாற்றமைடயச் ெசய்த . அேத காரியத்ைதேய உங்க க் ம் அ  
ெசய் ம். அ  நிச்சயமாக அவ்வா  ெசய் ம். பா ேய, அ  உன்ைன எ த்  க  , 
பனிையப்ேபால் ெவண்ைமயாக் ம்.  ைற   பவேர! உம்ைம அ  எ த் , எங்களில் ஒ வைரப் 
ேபால் ஆக் ம். நிச்சயமாக அ  அவ்வா  ெசய் ம்.  யா ப்பட்டவேர உம்ைம அ  எ த்  
ஆேராக் யமைடயச் ெசய் ம். நரகத்ைத ேநாக் ச் ெசல் பவேர! உம்ைம அ  எ த் , உம்ைம 
 ற்  ம் மாற் , பரேலாகத்ைத ேநாக் ச் ெசல்ல ஆரம் க் ம்ப  ெசய் ம். அவைர அவ ைடய 
வார்த்ைத ன்  ேபரில் பற் க்ெகாண் , அைத   வா த் , களி ர ஆரம்  ங்கள் .
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கர்த்த ைடய  தனானவர் -  (ெசய் யாளன் ) ஆக இ க் ம் பரி த்த ஆ யானவர், இங்ேக 
இ ந்  ெகாண் , ஜனங்கள்  ேமல்  ற்  ம் அைசவா , அவர்கைள அ ேஷ த் க் 
ெகாண்  க் றார.் நீர ் ஒ  அந்நியராக இ ப் ரானால் , இம்மக்கேளா  உள்ள காரியம் என்ன 
என்  அ ய நீர ்   ம் னால், ேயாேவல்  ன் ைரத்தப  அ  தான்  காரிய மா  க் ற . 
ெபந்ேதேகாஸ்ேத என் ம் நாளிேல, ேப  , “இ தான் அ '' என்றான்.  (ேயாேவல் 2:28, 29) (அப். 
2:16). அதேனா  ஒன்ைற ேசர்த்  நான்   ற   ம்  ேறன் . இ தான் அ  என் ல்லா ட்டால், 
இப்ெபா   ெபற் ள்ள ''இைதேய'', ''அ '' வ  றவைர  ம் ைவத் க்ெகாள்ள   ம்  ேறன் . 
ஏெனனில்,  ' 'இதேனா ” எனக்   க ம் பயபக் க் ரிய  தமான நல்ல ேவைளயான  
உண்டா  க் ற .  (இ தான்  அ  என்  ெசால்லப்ப வ , ேயாேவ னால் (ேயாேவல் 2:28, 29) 
உைரக்கப்பட்ட  தான் இப்ெபா   வந்  க் ற  என்பைத  ட் க் காட்டேவ, இ தான் அ  
என்     றார,் சேகா,  ரான்ஹாம் அவர்கள் -  த ழாக் ேயான் ). அந்நாளிேல உண்டா  ந்த 
அ ேவ தான் இப்ெபா   வந்  க் ற  என்  நான்   வா க் ேறன் . ஓ, இேய    ஸ்  
ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார்.

மரியாள் காத்  க்க ல்ைல.  ைற   ேவாைரக்   த்  அவள் கவைல ெகாள்ள ல்ைல. 
யார ் என்னெசான்ன ேபா  ம் அவள் அக்கைற ெகாள்ள ல்ைல. அவள் ஒ   தைனச் 
சந் த்  க் றாள். அவள் அவ ைடய சத்தத்ைத பார்த்  க் றாள்.... அல்ல  அவன  
ச கத்ைத அவள் கண்  க் றாள் . அவன்  அவளிடம் சத் யத்ைதேய உைரத்  க் றான்  என்  
அ ந்  ந்தாள். ஏெனனில், அ  ேவதவாக் யத்  ன்ப ேய இ ந்த . ஒ  ஆ ர்வாதத்ைத 
அவ க்  அ  வாக் ைரத்  ந்த , அவள் அைத அப்ப ேய   வா த் க் ெகாண்ேட 
ெசன்றாள் . அ  சம்ப க்கத்தான்  ேபா ற  என்  அவள் அ ந்  ந்தாள். ஓ, அைதப்பற்  
இன்ெனா  காரியம் உள்ள , என்னெவனில், நீங்கள்  அப்ப ப்பட்டதான ஒன்ைற சந் க்க 
ேநரி ம்ேபா , அைதப்பற்  உங்களால் அமரிக்ைகயா  க்க இயலா .
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 தன் அவளிடம், அவ ைடய உற னளா ய எ செபத்ைத பற்    னான் ; அவள் 
 ேதயா  ள்ள மைலத்ேதசெமான் ல் வாசம் ெசய்  வந்தாள். அவள் வய  ெசன்றவ ம்,  மார ்
எ ப  வய  ம க்கத்தக்கவளாய் இ ந்தாள். அவ ம் கர்ப்பந்தரித் , ஒ   மாரைன ெபறப் 
ேபா றவளாய் இ ந்தாள். அவள் ஏற்கனேவ ஆ மாத கர்ப் ணியாய், தாயாகப் ேபா றவளாய் 
இ ந்தாள். வாஸ்தவமாகேவ, அச்    ழந்ைதயா ய ேயாவான், இன் ம்  கர்ப்பத் ல் 
உ ேரா  ப்பதாகக் காணப்பட ல்ைல. அைதப்பற்  அவர்கள் கவைலயைடந்  ந்தனர். 
ஆகேவ, நாம் காண்பெதன்னெவனில் எ செபத்...சகரியா தான் அவ ைடய கணவன்; அவன் 
ஒ ஆசாரியனா   ந்தான் . இ  சம்ப ப்பதற்  ஆ  மாதங்க க்   ன்பாக அவன் ஆலயத் ல் 
இ ந்தான் . உங்க க் த் ெதரி மா, ேதவன் தாழ்ைம ள்ள மக்கள்  மத்  ல் காரியங்கள்  ஒன்  
ேசர்ந்  நடக் ம்ப  ெசய் றார.்

சகரியாைவப் பா ங்கள். இப்ெபா  , கா ரிேயல்  தன் அவனிடத் ல் வந்தான். அவன் 
ெபய க்   பங்காட் வதற்காக  ட்    ந்தைமயால், அவன் ேதவாலயத் ல்  டத்தண்ைட ல்  
ஊ யஞ்ெசய்  ெகாண்  நின்  ந்தான் . அவன்  ப டத் ன்  வல   றமாக   ம் ப் பார்க்க 
ேநரிட்ட . நான் எப்ெபா  ம் ஜனங்கைள இந்தப் பக்கமாக ஏன் ெகாண்  வ  ேறெனன்  
நீங்கள்   யக்கக்  ம். அங்ேக தான் அவர ் நின்  ெகாண்  க் றார.் ஆகேவ,  டத் ன்  
வல  றமாக ஒ   தன் நின்  ெகாண்  ந்தான் . அவன் சகரியா டம், அவன் தன் ஊ ய 
நாட்கள்  நிைறேவ ன  ன் , தன்  ட் க் த்   ம் ப் ேபாய், தன் மைன ேயா  இ க்ைக ல், 
அவள் கர்ப்பவ யா , ஒ   மாரைனப் ெப வாள்  என்    னான்.
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அப் ரசங் யாேரா, அவ்வார்த்ைதைய சந்ேத த்தான் . ஏன், அவன் அேநக சமயங்களில்... 
அவன் ஒ   ழந்ைதக்  தகப்பனாகப் ேபா றான்  என்றால், சாராைள ேநாக் ப் பார்க்க ேவண் ம். 
அவ க்  ேவதாகமத் ேல  ல உதாரணங்கள்  உண்ேட. ேதவாலயத் ேல இ ந்த அன்னாைளப் 
பா ங்கள். அவ் தமாக அேநக உதாரணங்கள்  உண்டா  ந்தன. இப்ப ெயல்லாம் இ ந்த 
ேபா  ம் அவன் சந்ேதகப்பட்டான் .

அச்  ய கன்னிைகக் ம், உணர்வற்  மரத் ப்ேபான  நிைல ல்  உள்ள தத் வம்  ேபா க் ம்



15மரியாளின்   வாசம்

ேபாதகரான அவ்ேவதக்கல் ரி ஊ யக்கார க் ம் இைட ல்  எவ்வள  ெபரிய  த் யாசம் 
உள்ள ! அவேளா ேகள்  ேகட்க ல்ைல. “... இேதா நான் ஆண்டவ க்  அ ைம...'' என்றாள். 
( க்.  1 : 3 8 )  அவ்வள தான் . அவள் அவன் வார்த்ைதைய   வா த்தாள். அ ேவ 
 ர்வா  க் ற . ஆனால் இம்மனித க்ேகா   வா க்க   ய ல்ைல.

' ... நான் ேதவ சந்நிதானத் ல்  நிற் ற கா ரிேயல் என்பவன்  . . .  ( க்.1:19). ''என் ைடய 
வார்த்ைதகள் நிைறேவ ம். . . ' '  ( க். 1:20) என்றான். அவன் தான் ேப வ  இன்னெதன்  
அ ந்  ந்தான் .  ழந்ைத  றக் ற நாள் வைர  ம், நீ ஊைமயா  ப்பாய், ஏெனனில் நீ என் 
வார்த்ைதகைள சந்ேத த்தாய் என்    னான் ( க். 1:20). அவன்  ட் க் த்   ம் னான் . 
அவன் மைன  கர்ப்பந்தரித் , ஆ  மாதமள ம் ெவளிப்படா  ந்தாள் .

“ஓ, இ   க ம் அற் தமா ள்ளதல்லவா? இப்ெபா   எனக்  ஒ   ழந்ைத  ைடக்கப் 
ேபா ற . அங்ேக என் ைடய உற னளா ய எ செபத் ம் (இேய  ம், ேயாவா ம் ஒ வ க் 
ெகா வர,் ெபற்ேறாரின்  ஒன்  ட்ட உடன்   றந்தாரின்   ள்ைளகள் ஆவர)்  ள்ைள 
ெபறப்ேபா றாள், எனக்  ஒ   ழந்ைத  ைடக்கப் ேபா ற ; அ  அற் தமா  க்கப்ேபா ற  
என் ம், இைத இனிேம ம் நான் எனக் ள்  அடக்  ைவத் க் ெகாண்  க்கமாட்ேடன் . நான்  ேபாய் 
அவளிடம் ெசால்லப்ேபா ேறன் '' என்  மரியாள்  தனக் ள் ெசால் க் ெகாண்டாள். அவள் தாேன 
  ரமாக எ ந்  அம்மைலத் ேதசத் ற்  ெசன்றாள் . அவ ைடய அச்  ய அழ ய 
 கம் ரகா க்க ம், அவ ைடய க ைம நிற தைல   காற் ல்    க் ெகாண்  க் றைத ம், 
 மார ் ப ெனட்  வய ைடயவளாய் அங்ேக ெசன்  ெகாண்  க் றைத என்னால் கற்பைன 
ெசய்  பார்க்க    ற . அவள் தன்ைன   ய அங் யால்   க்ெகாண்  க்க, அவள் 
அச்சாைல ல் நடந்  ெசல்  றாள்.
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எ செபத ் தன்ைன மைறத் க் ெகாண்  ந்தாள் என்பைத நீங்கள்  அ  ர்கள் . நான்  
அவ் தமான காரியத்ைத   ம்  ேறன் . இங்ேக தாயாகப் ேபா ற ஸ் ரீகள்  ட்ைடப் 
பாவாைடகைள ம், இன்ன  றவற்ைற ம் அணிந்  ெகாண்  ெவளி ேல அைலந்   ரி றைதப் 
பார்க்ைக ல், அ  அவமானகரமாக காணப்ப  ற . அ  பரிதாபமானதாக இ க் ற . என்ேன 
ஒ   த் யாசம். அ  பயங்கரமானதாக இ க் ற . நான்  அைத ெசால்லக் டா  என்  நான் 
அ ேவன். உங்கள்  மனைத நான்  ண்ப த் னால் என்ைன மன்னித் க் ெகாள் ங்கள் . ஆனால் 
நீங்கள்  உங்கள்  டாக்டர் ெசால் வைத ேகட்  நடப் ர்கேள; நான் உங்க ைடய சேகாதரன் தான் 
பா ங்கள். ஆகேவ அங்ேக ஸ் ரீயானவள்  அந்த  தமான நிைல ல் இ ந்தாள்; ஆனால் அவள் 
தன்ைன மைறத் க் ெகாண்  ந்தாள் . அவள் அங்ேக உட்கார்ந்  ெகாண் ,  ழந்ைதக்கான 
 ணி ல்  ன்னல் ேவைலயான சாக்ஸ்   ன்னிக் ெகாண் ம்,   ய கம்பளப் ேபார்ைவ  ன்னிக் 
ெகாண் ம், இவ் தமாக யாவற்ைற ம் ெசய்  ெகாண்  க் றைத என்னால் கற்பைனெசய்  
பார்க்க    ற . ஆனால் அவள் பயந்தவளாய் இ ந்தாள் , ஏெனனில், அவள், “இப்ெபா   நான் 
வய    ர்ந்தவளாய் இ க் ேறன் , ேம ம்...'' என்    னாள் .

கர்த்த ைடய  தைனக் கவனித் ப் பா ங்கள். அவ ம் சரி யா ம் நீ  ள்ளவர்களாய்  
இ ந்தார்கள் என்  ேவதம்    ற . ேதவ ைடய சகல கற்பைனகைள ம் 
ைகக்ெகாண்டவர்களாய்  நடந்  நீ  ள்ளவர்களாய்  இ ந்தார்கள்  ( க்.1:6). அங்ேக தான் 
 தர்கள் ேதான்  றார்கள் . எப்ேபா ம், ஒ  நீ  ள்ள   ம்பத் ல் தான் ேதான் வார்கள் . 
ேதவன் உபேயா ப்பதற்  த  யான,  ரிைய ெசய்ய ஏற்றதானைதேய ேதவன் ெதரிந்  
ெகாள்  றார.் அவள் அந்த   ய சாக்ஸ்கைள உண்டாக் க் ெகாண்  ந்தாள். பாலஸ் னத் ல்  
ைவக்கப்பட்   க் ம் ஒ    ய ஜன்னல் இ ந்ததாக நான்  கற்பைன ெசய் ேறன் . அ ல் ஜன்னல் 
 ளக்  ஏ ம் இல்ைல; ஆனால் அ ல்   ய  ைர ெதாங் க் ெகாண்  ந்த . ஏேதா ஓைச 
அவ க் க் ேகட்ட . அவள் எ ந்  ந்  பார்த்தேபா  யாேரா வ வ  ேபால் காணப்பட்ட . 
அவள், அங்ேக வ வ  என் உற னளா ய மரியாைளப் ேபால் காணப்ப  ற . அவ ைடய 
  ய  கம்  ரகாசமா ள்ள . அவள் நன்  வளர்ந்  ட்டாள். அவ க்    மணம் ஆகப் 
ேபா ற  என்  ேகள் ப்பட்ேடன் . அப்ப த்தான்  இ க்க ேவண் ம்; நல்ல  அவள் ஒ  இளம் 
ெபண்ணாக இ க் றாள், ஆனால் அ  மரியாள்தான் '' என்    க் ெகாண்டாள். ஆகேவ, அவள் 
தன    ய அங் ைய அணிந்  ெகாண் , ெவளிேய ஓ ச ் ெசன்  அவைளச் சந் க்கச் 
ெசல்  றாள்.
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அந்நாட்களி ள்ள ஸ் ரீகள் இந்நாட்களி ள்  ளவர்கைளப் ேபால் அல்ல. அவர்கள் ஓ ச ்ெசன்  
தங்கள்  கரங்கைள ஒ வர ் ேமல் ஒ வர ் ேபாட்  அைணத் க் ெகாண்  த  க்ெகாள் வர். 
நட் ப் பாராட் தைல நான்    ம்  ேறன் . நீங்க ம் அவ்வா  இல்ைலயா? இந்த பைழய 
அற்பத்தனமான 1960ம் ஆண் ன்  பாணி லான நட் த் தன்ைமைய நான் ெவ க் ேறன் . ஓ, அ  
ேபா மானதாக இல்ைல. இப்ெபா  , ெதன் ப    ள்ளவர்கேள, ஓ, அங்ேக,  க ம் ேமாசமாக 
இ க் றைத நீங்கள்  கவனித்  க்  ர்களா? நி யார்க்  ள்ள என  அங் ள்  ஒ வரின்  
 ட் ற்  ச பத் ல் நான் ெசன்  ந்ேதன் . அங்ேக அவர ் இ ப  ஆண் களாக வ த்  
வ  றார.் அந்த ெடக்ஸாஸ்  ெகா  அேதா அங்ேக இ க் றேதா, அந்த அளவாய்  அவர ் ட்   ல் 
அவர  அண்ைட  ட் க்காரர ்வ த்  ந்தார.் 'அங்ேக அண்ைட  ட் ல் யார ்வ க் றார?்'' என்  
நான் ேகட்ேடன் .
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''எனக் த்ெதரியா '' என்  அவர ்  னார.்

''நீர்    ைப னின்    ந்   ட் ர'்'  என்  நான்  அவரிடம்    ேனன்.  “அங்ேக  அவர்
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எவ்வள  காலமாக வ த்  வந் ள்ளார்'' என்  நான்அவரிடம் ேகட்ேடன் .

''நான் இங்    வந்த   தல் அவர ்அங்ேக இ ந்  வ  றார'்' என்றார். உங்கள  அண்ைட 
 ட் க்காரர ்இறந்  ேபானைத ெசய் த்தாளில்ப த் த் ெதரி ற வைர  ம் உங்க க்  அைதப் 
பற் த் ெதரிவ ல்ைல. அ  சரியல்ல. அ  நட் ரிைம பாராட் வதல்ல.

ச பத் ல் நா ம், சேகா.   ம், சேகா. ப்ெரள ம் ேட ட் என்ற ெபய ள்ள ஒ  வா பைன 
பார்க் ம்ப  ெசன்  ந்ேதாம்.  ல ஆண் க க்   ன்பாக, ஃப்ேளாரிடா ேல...அவர்கள் 
எங்கைள அங்ேக வரவைழத்  ந்தார்கள் . நான்  நிைனக் ேறன் . அ  சேகா. ஹக்ஸ்ட்ரா என்  
நம்  ேறன்; அவர ் என்னிடம்,  ' 'ேகாமகனின்  மைன  ( ர க்கள்  என்ற ஸ்தானத் ல் 
உள்ளவர்கைள ேகாமகன்  என்பர் -  த ழாக் ேயான்) உங்கைளக்  காண   ம்  றார ் கள் '' 
என்றார்.
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யார ்அவர்கள்?'' என்  நான் ேகட்ேடன்

'ேகாமகனின்  மைன '' என்றார்.

“அப்ப ெயன்றால், யார ்அ ?'' என்  நான் ேகட்ேடன் .

''இங் ள்ள ஆஸ் கைளெயல்லாம் தனக்  ெசாந்தமாகக் ெகாண்  க் ம் ஒ  ெபண்மணி. 
அவள்   ந்த ஆஸ் ைய ைடயவள் '' என்றார்.

''நல்ல , நான்  அவைளப் ேபாய் பார்க்க இயலா . அேநக  யா க்காரர்கள் உள்ளனர்'' 
என்ேறன் நான் .

''ஆனால் அவேளா ஒ  ேகாமகனின்  மைன யாவாள் '' என்றார்

அவர.்

''அ  ஏைனய எவைர ம்  ட அவைள எந்த  தத்  ம்  த் யாசமாக்  ட ல்ைல“ 
என்ேறன் நான் .

ஆகேவ அவர ்   னார.் நான் அங்ேக ெசன்றேபா , அவைள அங்ேக இ க் ம்ப  
ெசய்  ந்தனர.் நான் அங்ேக ெவளிேய ெசன்றேபா , நான் அப்ப யல்ல. நான்  அந்தப் 
ெபண்மணிைய பரிக ப்பதாகக் காணப்பட்டால் ேதவன் என்ைன மன்னிப்பாராக. நான் அவ்வா  
ெசய்ய ல்ைல. அவ ைடய கரங்களிேல, ஏராளமான ஆபரணங்கைள அவள் அணிந்  ந்தாள் . 
அைவகள்  ஒ   ஷனரிைய உலகம்   வ  ம் பத்  தடைவகள்   ேசஷத்ேதா  
அ ப் வதற் ப ் ேபா மானதாக இ ந்த . அவ்வா  தான் இ ந்த . அங்ேக ெவளிேய நின்  
ெகாண்  ந்தாள், அவள் ஒ  ேஜா   க் க் கண்ணா ைய, அவற் ைன அணிந்  
ெகாள்ளலாமல் , ஒ  ேகா ல்மாட் ைவத்  ந் தார்கள். அந்த அம்ைமயார், ெபரியத த்த 
உ வத்ைத  ைடய வய  ேபான ெபண்மணியாய் இ ந்தாள் . அவள் ெவளிேய வந்தாள் . நான் 
 டாரத்ைத  ட்  ெவளிேய நடந்ேதன் . அவைளப் பார்க்க எனக்  ேநரேம ல்ைல. எனக்  ஏதாவ  
ேநரம் இ க் மானால் , அங்ேக  க் ற  யா ப்பட்டவர் கைளேய நான் ேபாய் காணட் ம்“ 
என்ேறன் நான் .

ஆனால் அவள் இம்ைமதானத்ைத உங்க க்  அ ம த்  க் றாள்'' என்றார்கள் .47

''நல்ல , ேட ட் க்  இம்ைமதானத்ைத  ட்  க் றார்கள் , அ  சரிதான், நாம் அைத 
ெமச்  ேறாம். ஆனால் அவள் நன்றாகத் தான்  இ க் றாள் , அவ க்  எந்த  ன்ப ம் இல்ைல. 
இங்ேக  க் ற இம்மக்கைள நான்  த ல் காணட் ம்“ என்ேறன் நான். நல்ல , நான் அவைள 
பார்க்க ேவண் ெமன அவர்கள்   ம் னர.்

ஆகேவ நான் ெவளிேய ெசன்றேபா , ''நீங்கள்  தான்  டாக்டர்  ரான்ஹாம் அவர்களா?'' என்  
ேகட்டாள் அப்ெபண்மணி.

''இல்ைல, அம்மா, நான் சேகாதரன்   ரான்ஹாம்'' என்ேறன் நான் .

அவள்   னாள். எவ ம் அவ்வள   ரத்   ந் ,  க் க்கண்ணா  ன்  வ யாக பார்க்க 
  யா . அவள் அவ் தமாக ஏெற த் ப் பார்த்தாள். அவள்,  ' 'நல்ல  டாக்டர்  ரான்ஹாம் 
அவர்கேள, நான்   ைக ைலைய ெமன்  ெகாண்  க் ேறன் '' என்றாள்.

நான்  ட்டச் ேசர்ந்  அந்தக் ைகைய ஏ ட் ப் பார்த்ேதன்  (அவ ைடய ைககைள, ைக 
  க் வதற்காகப ்  த்ேதன்). நல்ல , நான் ஒ  பண்பாளனாக இ ப்ேபன்  என எண்ணிேனன் . 
நான் அவ ைடய ெபரிய ைககைளப்   த்   ேழ இ த்ேதன் . இங்ேக இறங்  வா ங்கள், 
அப்ேபா  நான் அ த்த தடைவ உங்கைள சந் க்க அ ேவன் '' என்ேறன். ஓ, ஏேதா ஒ  உணர் , 
நான் அைத   ம்  ேறன் .

ப ல் ேரடர ் -  அம்மனிதர் தான் , நான் இங்ேக பா ம் “நம்  வாய்'' என்ற பாடைல எ  யவர். 
அவர ் என்னிடம், தனக் ம், தன் மைன க் ம் ஒ  நாள் காைல ல்  ஏற்பட்ட தகரா  பற்  
  ப் ட்டார.்  தலாவதாக ஏற்பட்டைதப் பற் க்   னார.் அவர ் ெசய் த்தாைளப் ப த் க் 
ெகாண்  ந்தாராம்.  அப்ெபா   அவர்  மைன ,  ப ல்,  நீங்கள்  எனக் க்  ெகாஞ்சம்  பணம்
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த  ர்களா?” என்  ஏேதா ேகட்டாளாம்.

“என்னிடம் பணம் ஏ ம் இல்ைல'' என்றாராம் இவர.் இவ்வா  இன் ம் ெகாஞ்சம்   தலாக 
ேபச் க்கள்  ேபாய்க் ெகாண்ேட இ ந்ததாம். அ  அவ ைடய உணர் கைளப்  ண்ப த் யைத 
அவர ் கண்  ெகாள்ள ல்ைல. ஒ  மா ரியாக அவள் அங்ேக உட்கார்ந்  ந்தாள் .  ' 'நல்ல  
இவ்வள   லபமாக அவ ைடய உணர் கள் பா க்கப்ப  றெதன்றால், அவள் அங்ேக 
உட்கார்ந்  இ க்கட் ம்'' என்      க் றார.் சேகாதரேர,  ல ேவைளகளில் , நா ம் இவ்வா  
ஏதாவ  ெசய்யத்தான்  ெசய் ேறாம் என்  நான் க   ேறன் .

அவர ் எப்ேபா  ெவளிேய  றப்பட் ச ் ெசன்றா ம், அவள் வா ற்கதவண்ைட ேல நின்  
அவைர  த்த ட்  வ ய ப் வ  எப்ேபா ம் அவ ைடய வழக்கம் என்  அவர ்  னார.் அதன் 
 ற தான்  வாச க் ச் ெசல்வாராம். அதன் ற , அங்ேக நின்  ெகாண்    ம் ப் பார்த் , 
ைகயைசத்  ட்-ைப'' என்  ெசால்ல, அவ ம் அவ க்  ' ட்-ைப'' என்     ைகயைசப்ப  
வழக்கமாம். அவர் ேம ம்   னார;் அவர ்எ ந்  தன  ெதாப் ைய எ த் க்ெகாண் , ''அவள் 
ெவ ப் னால் உதட்ைடப்   க் க்ெகாண் , இங்ேக  டக்கட் ம்“ என்  தனக் ள் 
  க்ெகாண் , கதவண்ைடச் ெசன்றாராம். அவ ைடய உத கைளத் தள்ளி அவைள  த்த ட்  
 ட் , ெவளி வாசற்கத      வைர ல் ெசன்றாராம். அங்  ந்    ம் ப் பார்த்தார். அவள் 
அங்ேக வாச ல் நின்  ெகாண்  ந்தாள் . அவள் ைகயைசத்தாராம். அவ ம் ைகயைசத்தாளாம்.

சாைல ல் அவர ் ெசன்  ெகாண்ேட  ந்தாராம். ஏேதா ஒன்  அவேரா  இைடபட 
ஆரம் த்த .  'ப ேல நீ தவ  இைழத்  க் றாய்.  (எளிய, வய  ெசன்ற ப ல்  இன் ர ல் 
ம ைம ல் இ க் றார)் ஆனால், 'ப ேல நீ தவ  இைழத்  க் றாய். இன்  அவ க்  ஏதாவ  
ேநர்ந்தால் என்ன ஆவ ?'' என்  அவரிடம் ஏேதா   யதாம். அவர ் அைதப் பற்   ந் க்க 
ஆரம் த்தாராம். ஓ, அவ க்  ஏதாவ  சம்ப த்தால் என்ன ெசய்வ , நீ  ண் ம் அவைள 
இப்   ல் இனி ஒ  ேபா ம் சந் க்கக் டாமல் ேபாய்  ம்'' என்    யதாம். ஓ ைம .

அ  இன் ம் ேமாசமாக அவ க்  உள்ளத் ல் ஏற்பட்டதாம். ''கர்த்தாேவ என்ைன மன்னி ம்; 
நான்   ம் ப் ேபாய் சரி ெசய்  ெகாள்  ேறன் '' என்    னாராம். ேவகமாக   ம்  வந் , 
வாசற்கதைவத்  றந்  ெகாண்   ட் க் கதைவ தள்ளிக் ெகாண்  ேபாய்  றந்   ற்  ற் ம் 
பார்த்தாராம். ஏேதா   ம்  அ ம் சத்தம் ேகட்டதாம். அவள் அங்ேக கத ன்   ன்னால்  நின்  
ெகாண்  அ   ெகாண்  ந்தாள் . அவர ் ஒ  வார்த்ைதைய ம்  ெசால்லாமல் அவைள 
எட் ப்  த் ,அவைள  ண் ம்  த்த ட்டார்.  ன் ,  ண் ம் வா ற் கதவண்ைட ல்  
ஓ ச்ெசன் ,   ம் ப் பார்த் , ைகயைசத்   ைட ெபற்றார.் அவ ம் ைகயைசத்   ைட 
ெகா த்தாள் .  தல் தடைவ ெசய்தைதப ்ேபாலேவ. ஆனால் இரண்டாம்  தடைவ ல் ஒ  உணர்  
உண்டா  ந்த . இவ் தமாக அவர ்  வரித்தார். ஆகேவ, இன்ைறக் ம் அவ் தமாகத்தான்  
உள்ள  என்  நான் க   ேறன் . உண்ைமயாக இ க்கக்  ய உணர்  ர்வமான 
காரியத்ைதேய நான்   ம்  ேறன் .

ச பத் ல் நா ம் என  மைன  ம், நகரின்  உள் ப  க்  ெசன்  ந்ேதாம்.  ' 'சேகாதரி 
 ரான்ஹாம் அவர்கேள எப்ப   க்  ர்கள் '' என்  ஒ  ெபண்மணி ேகட்டாள்.'
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நான் “அன்ேப, அப்ெபண்மணி உன்னிடம் ேப னாேள'' என்  ஏெற த் ப் பார்த்  ட் க் 
  ேனன்.

''நா ம் அவளிடம் ேப ேனன் '' என்றாள்  அவள்.

“நல்ல , ஆனால் நீ   ய  அவள் கா ேல  ழ ல்ைலேய. நான்  உனத  ல்  
உட்கார்ந்  க் ேறேன எனக்ேக ேகட்க ல்ைலேய'' என்ேறன் நான் .

''ஓ, நான் அவைளப் பார்த்   ன்னைகத்ேதன் '' என்றாள்.

“ஓ” என்ேறன் நான் .

(ஒ நாடா ல் இைடெவளி)

''மரியாேள உனக் த் ெதரி மா? நான் தாயாகப் ேபா ேறன் '' என்  அவள்   னாள். 
(எ செபத்ைதப் பற் க்    றார ்சேகா.  ரான்ஹாம் - த ழாக் ேயான்)
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''ஆமாம், ஆமாம் நான்  அைதப் பற்  அ ேவன் '' என்  மரியாள், தன    ய கண்கள் 
 ரகா க்க, சந்ேதாஷக் கண்ணீர ்வ ந்ேதாடக்   னாள் .

''நீ யாவற்ைற ம் அ ந்  க் றாேயா?'' என்றாள் அவள் .

''ஆம் நான் யாவற்ைற ம்  அ ேவன்?'' என்றாள்.

''ஆனால் மரியாேள, நான் கவைலயைடந் ள்ேளன் . நான் தாயா  ஆ  மாதங்கள் ஆ  ட்டன. 
இப்ெபா  , ஆனால் வ ற் ல் உள்ள   ேவா அைசயேவ ல்ைல. அெதல்லாம் இயற்ைகக்  
எ ரான  என்பைத நீ அ வாய்.  ன்  மாதம் என்றால் பரவா ல்ைல, ஆனால் இப்ெபா ேதா 
ஆ  மாதங்கள் ஆ  ட்டன; இன்ன ம்   ய ேயாவான் அைசயேவ ல்ைல. ஆகேவ, நான்     
கவைலயைடந் ள்ேளன் '' என்    னாள்.
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“ஆம் நான் அைத  ரிந்  ெகாள் ேறன் . உங்க க் த் ெதரி மா? நா ங் ட ஒ  
 ழந்ைதையப் ெபறப்ேபா ேறன் '' என்றாள் அவள்.

“ஓ, நீ ம் ேயாேசப் ம் ஏற்கனேவ மணமா  ட் ர்களா?'' என்றாள்.

இல்ைல, எங்க க்  இன் ம்   மணமாக ல்ைல.''

''என்ன மரியாேள? இன் ம் உனக்    மணமாக ல்ைல.ஆ  ம், ஒ   ழந்ைதையப் 
ெபறப் ேபா றாயா?''

''ஆம் அ  சரிதான் ''

''அன்ேப , ஓ, நீ என்னதான் ெசால்  றாய்?''

'நல்ல , உனக் ம் ஒ   ழந்ைத  ைடக்கப் ேபா ற  என் பைத அேத தமாகத்தான்  நா ம் 
அ ந்  ெகாண்ேடன் . கா ரிேயல்  தன் என்ைன வந்  சந் த் , உன்ைனப் பற்    னான் . 
ேம ம், என் ேமல் பரி த்த ஆ  நிழ  ம் என் ம்   னான். அ  ஏற்கனேவ நடந்  ட்ட . நான் 
ெபறப்ேபா ம்  ள்ைள ேதவ ைடய  மாரன்  என்னப்ப ம். அவ க்  என்ன ெபயரிட என் ம் 
என்னிடம் அவன்   னான். நான் அவர  ெபயைர இேய  என்  அைழப்ேபன்“என்  மரியாள் 
  னாள்.

அப்ேபா  எ செபத் ன்   கம்  ரகாசமைடந்தைத என்னால் காண    ற .  ' 'என் 
ஆண்டவ ைடய தாயார் என்னிடத் ல் வந்த  எனக்  எ னால்   ைடத்த . இேதா நீ வாழ்த் ன 
சத்தம் என் கா ல்   ந்த டேன என் வ ற்  ள்ள  ள்ைள களிப்பாய்த்  ள்ளிற் .' ( க்கா 
1:43, 44) என்  அவள்   னாள் .

 ேந தேர, நான் உங்கைள ஒன்  ேகட்க   ம்  ேறன் .  தன்  தலாக அ  ள்ள 
உத களால், இேய   ஸ்  ன்  நாமமான   றப்பட்ட ெபா  , ஒ  தா ன் வ ற் ல் மரித் ப் 
ேபான நிைல ல் இ ந்த ஒ   ழந்ைதைய உ ரைடயச் ெசய்யக்  மானால் , பரி த்த 
ஆ  னால் நிரப்பப்பட்  க் ேறாம் என்    க் ெகாள் ம் ம ப  ம்  றந்த ஒ  சைபக்  
அ  எந்தளவாய் ெசய்ய ேவண் ம்? அல்ேல யா! ஆெமன் . அ தாேன,  ற்  ேநாையக் 
 ணமாக்க ேவண் ம்.   டான கண்கைளத்  றக்க ேவண் ம், கட் ண்டவர்கைள 
  தைலயாக்க ேவண் ம். பரி த்த ஆ  னால் நிரப்ப ேவண் ம்; அந்த  ைலேயறப் ெபற்ற 
கர்த்தரா ய இேய  ன்  நாமத் னாேல இன் ம் அைனத்   தமான காரியங்கைள ம், பா  தன் 
பாவங்க க்காக அ ம்ப யாக ம் ெசய்தாக ேவண் ம், ஓ,என்ேன.
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இந்தக்  ட்டமான   ற்  ம்   ரமாக நீந் வைதப் ேபால் அைச றைத நான் காண் ேறன் . 
ஓ, இப்ெபா ேத என்னெவல்லாம் ேதவனால்  ெசய்ய இய ம். ேதவ ைடய பரி த்த ஆ யா ய 
 தனானவர் இன்  இக்கட் டத் ல்  இ க் றார.் ெசய் யாளனா ய பரி த்த ஆ யானவர் 
சமாதானத்ைதக்ெகாண்  வ  றார.் இேய    ஸ் ைவ  ர ப க் றார.் நம்ேமல் மகத்தான 
அக் னி ஸ்தம்பமான  ெதாங் க் ெகாண்  க் ற ?  'நான்  அைதக் காண ல்ைல'' என்  
நீங்கள்   றலாம். ஆனால் நீங்கள்  அைத உணர    ம். சரீரத் ன்  ஒ   லனான  
மற்ெறான்ைறப் ேபாலேவ நல்லதாக இ க் ற . உங்க ைடய உண தைல ட, உங்க ைடய 
பார்ைவ உங்கைள ஏமாற்றக்   ம்.

ஆகேவ, அ  அேத  ரிையைய ெசய்யா  ல் , அ  அேத பரி த்தா யல்ல ;  ஆனால் அ  
அேத  ரிைய ெசய்த  என்றால், அ  அேத பரி த்த ஆ யானவர்தான். ஆெமன். நீங்கள்  அைத 
  வா க்  ர்களா? பா கள் எத்தைன ேபர்கள் உள்ளனர்? ''நா ங் ட இவ்வா ர்வாதங்கைள 
அ ப க்க   ம்  ேறன் . உங்கேளா  ட ெஷ னா ம ைம ன்   ழாக உட்கார்ந்  ந் , 
ேதவ ைடய ஆ ர ் வாதங்கைள அ ப க்க   ம்  ேறன் '' என்  இங்ேக எத்தைன ேபர்கள் 
ெசால்ல   ப்பப்ப  ர்கள்? சேகா.  ரான்ஹாேம, நீங்கள்  ெஜ க்ைக ல், என்ைன நிைனத் க் 
ெகாள் ங்கள் '' என்  நீங்கள்  உங்கள்  கரத்ைத உயர்த் க்    ர்களா? சேகாதரேன, ேதவன் 
உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. சேகாதரேன, ேதவன் உங்கைள 
ஆ ர்வ ப்பாராக, ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. அேதா அங்ேக இ க் ற நீங்கள் , நீங்கள் . 
நீங்கள் . அ  சரியான . அேதா இன்ெனா வர்,  'சேகாதரர்  ரான்ஹாேம என்ைன நிைனத் க் 
ெகாள் ங்கள் “ என்     தன் கரத்ைத உயர்த்  றார் .  இைளஞேன ேதவன் உம்ைம 
ஆ ர்வ ப்பாராக. அ   க ம் அ ைமயாக இ க் ற .

இன்  காைல ல் நான் காைல  ற் ண் க்காகப் ேபாய்க்ெகாண்  க்ைக ல், ஒ  இனிய 
  வன்  என்னிடமாக வந் , தன் கரங்கைள என் க த்ைதச்  ற் ப்ேபாட் க் ெகாண்டான் . 
அவ ைடய தந்ைதயார், இங் ள்ள அெசம்ப்ளிஸ்  ஆஃப் காட் சைப ன் ேமய்ப்பர்க ள் 
ஒ வராவார். அவர ் ேமைட ல் இ க் றார ்என்  நிைனக் ேறன் . இன்  காைல ல் இ ந்தார.் 
அச்  வன்   ட்டத் ல்  எங்ேகா இ ந்தான் . அவன் ெபயர ்ெசால்  அைழக்கப்பட்டான் . அவ க்  
மா கண்  இ ந்த . இப்ேபா  அவ ைடய கண்கள்  என  கண்கைளப் ேபால் ேநராக ஆ  ட்டன. 
அ  அேநக ஆண் க க்   ன்பாக நடந்த .
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இன்ெனா    ய சேகாதரன்  ேமேல வந்  என  கரத்ைதக்   க் னார.் அவ ைடய   ய 
ெபண் க்  அவள  ெதாண்ைட ல் ெபரிய  ரல்வைளச்  ரப்   க்கம் உண்டா  ந்ததாகக் 
  னார.்  நான்  அப்ேபா  ேஜக்   ர்  அவர்க ைடய  சைப ல்  இ ந்ேதன் .  அவர்  ேம ம்
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  யதாவ  பரி த்த ஆ யானவர் அைசவா  மக்கள்  மத் ய   ந்  அவ ைடய ெபயைரச் 
ெசால்   ப் ட்டதாக ம் அவ ைடய நிைலையக்   யதாக ம்   னார.்  ரல்வைளச்  ரப்  
 க்கமான  உடேன மைறந்  ேபாய் ட்ட . அேதா அவள் இ க் றாள். ஓ, என்ேன .

அ  என்னவா  க் ற ? அந்த அக் னி ஸ்தம்பமான  என்ன? அ  கர்த்த ைடய 
 தனானவர் ஆவார். கர்த்த ைடய  தனானவர் என்றால் என்ன? எரிந்  ெகாண்  ந்த 
 ட்ெச  ல்  ேதான் யவர்தான் அவர். இேய    ஸ்  ேல இ ந்தவர்தான்  அவர். இன் ர ல் 
உங்களில் இ க் றவர ் தாேம அவர.் ஆெமன் . இங்ேக இ க் ற அவர ் தாேம அேத மகத்தான 
கர்த்தரா ய இேய  ஆ ம்.

நான் ெஜ ப்பதற்   ன்னர்,  'என்ைன நிைனத் க்ெகாள் ங்கள் , சேகாதரன்   ரான்ஹாேம, 
என்ைன நிைனத் க் ெகாள் ங்கள் '' என்  ேவ  யாராவ  இ ந்தால் , உங்கள்  கரங்கைள 
உயர்த்த   ம்  ர்களா? ேதவன் உம்ைம ஆ ர்வ ப்பாராக. ஐயா ேதவன் உம்ைம 
ஆ ர்வ ப்பாராக. அேதா அங்ேக ெவளிேய,  ன்னால் உள்ள அச்  வன் , ஆம் அவன்தான் , நீ 
எங்ேக  ந்தா ம் சரி, ேதவன் அ வார். இப்ெபா   நாம் சற்  ேநரம் நம் தைலகைள 
வணங் ேவாமாக. இப்ெபா  ம், சேகாதரிேய, எனக்காக,  “மகத்தான ைவத் யர் இப்ேபா  
இங்ேக அ  ல் உள்ளார்'' என்ற பாடைல இைசக்க    மா? உங்களால்   ந்தால்  இைச ங்கள் . 
தய  ெசய் .
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ேபார்ட் ேவய்ன், இந் யானா ல் நடந்தைத நான் நிைன     ேறன் . நான்  ரசங்க டத் ல் 
 ப்பத் ெயா  ஆண் களாக இ ந்  ெகாண்  க் ேறன் . இ  சம்ப த்த  இ பத்ெதட்  
ஆண் க க்   ன்பாக. நான்  ஒ     ைபய க்காக ெஜ த் க் ெகாண்  ந்ேதன் . அப்ேபா  
இைசயான  இைசக்கப்பட் க ்ெகாண்ேட  ந்த . அச்  வன்   ணமைடந்தான் . உடேன அவன் 
என் ைடய கரங்களில் இ ந்    பட்  ஓ ச ் ெசன்  தன் தா ன் கரங்கைளப் ேபாய் 
அைடந்தான் .  டக் வாதத்தால்  அவ ப்பட்டவன்  அவன். அவன் அவ்வா  ெசய்த ேபா , 
 யாேனாைவ ஒ    ய டங்கார்ட் ெபண்  (Dunkard Girl) வா த் க் ெகாண்  ந்தாள் .  (டங்கார்ட் 
ெபண்  என்றால்  (Dunkard Girl) ெஜர்மானிய- அெமரிக்க பாப் ஸ்ட் களா ய ஒ   ரி னர் - 
இவர்கள் சரியானப , சர்ச் ஆஃப் த ப்ெரத்ெரன்  (Chu r ch  o f  t he  B re th ren )  என்  
அைழக்கப்ப  றார்கள் -  த ழாக் ேயான் ) அவள் எ ந்தாள் . அதனால்  அவ ைடய தைல 
  யான    ந்த ; அவள் ஆ  ல் பாட ஆரம் த்தாள், அவள் இைசத் க ் ெகாண்  ந்த 
 யாேனா ன்  தந்தக்கட்ைடகள்  (அவள் ெதாடாமேலேய) தானாகேவ ெதாடர்ந் ,“மகத்தான 
ைவத் யர் அ  ல் உள்ளார், அ தாபப்ப ம் இேய  உள்ளார்'' என்  பாடைல இைசத் க ்
ெகாண்  ந்த ?  ற் க்கணக்கான மக்கள்  எ ந்  நின்  அைதப் பார்த்தனர்.
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கடந்தவாரத் ற்   ந் ன ஞா றன் , என   டாரத் ல்  ந்    தல் நா   ேபர்கள் 
அங்ேக நின்  ெகாண்  க்க, இேத அக் னி ஸ்தம்பமான  ெஜபர்சன் ல் ல் இரண்டாவ  
தடைவயாக காணத்தக்கதாக ேதான் ய .  தலாவ  தடைவயாக அங்ேக ந க்கைர ேல 
அைதப் படெம த்தேபா  ேதான் யதா ம். அங்ேக அவர ் ப ைனந்  நி டங்கள்  நின்  ந் , 
யாவ ம் தன்ைனக் கண்  ஏெற த் ப் பார்க் ம்ப  அ ம த்தார். சேகாதரேன, நாம் சாைல ன்  
   ேல வந்  க் ேறாம்.“

எங்கள  பரம  தாேவ, இப்ெபா   நாங்கள்   வ ள்ள கல்லா ய உம் டத் ேல 
வ  ேறாம், கர்த்தாேவ, நாங்கள்  வ  ேறாம் கர்த்தாேவ, ஏெனனில், நீர ்உண்ெடன் ம், உம்ைம 
ஊக்க டன்  ேத  றவர்க க்  பலன் அளிக் றவர ் என் ம் நாங்கள்    வா க் ேறாம். 
உம் ைடய ஆ ர்வாதங்க க்காக நாங்கள்  ேவண்  ேறாம். இன் ர ேல, நீர ் இங்     
வந்  க் றவர்க க்  உதவ ேவண் ெமன ேவண்  ேறாம். தங்கள்  கரங்கைள 
உயர்த் னவர்கள், இக்கைட  நா க்ெகன உள்ள ெசய் யாளனா ய இந்த மகத்தான பரி த்த 
ஆ யானவரில் பங்ெக த் க் ெகாண்டவர்களாக இ ப்பார்களாக.
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மாம்சமான யாவர் ேம ம் என் ஆ ைய ஊற் ேவன் ...''என்  நீர ் வாக் ைரத் ர்.(ேயாேவல் 
2:28). கைட  நாட்களிேல,  ன் மாரி ம்,  ன்மாரி ம் உண்டா  க் ம் என்  நீர ்   னீர.் 
(ேயாேவல் 2:23). அதாவ ,    ன்  ஒ   ைச  ம்,    ன்  ம  ைச  ம் ஒ  மைழயான  
வ ம். ெவளிநா களில் உள்ள களங்களி ம், இங்ேக ள்ள களங்களி ம் ஒ  மைழயான  வ ம். 
ஆகேவ அந்த ேவைளயான  இேதா இங்ேக வந்  க் ற  என்  நாம்   வா க்  ேறாம்.  ன்  
அவர ்இங்ேக இ ந்தேபா  எைவகைளச் ெசய்தாேரா அேத காரியங்கைள பரி த்த ஆ யானவர் 
 ரத் யட்சமாக்  றைத நாங்கள்  காண் ேறாம்.  தாேவ, இந்த அ ைமயான மக்கைள 
ஆ ர்வ  ம் என்  நான் ெஜ க் ேறன் . அவர்கைள  ட் ச்ேச ம். அவர்க க்  நித் ய 
 வைனத்தா ம். கர்த்தாேவ அளித்த   ம். கர்த்தரா ய இேய  ன்  நாமத்  னாேல அவர்கைள 
இப்ெபா   உம் டம் அர்ப்பணிக் ேறன் . நம் ைடய தைலகள்  வணங்   க்ைக ல், இன் ம் 
    ெஜ ப்ேபாமாக.

''அம்மகத்தான ைவத் யர் இப்ெபா   அ காைம ல் உள்ளார், அ தாபப்ப ம்  இேய  
உள்ளார்.  யரப்ப ம் இ தயத்ைத ம ழ்ச் யைடயச் ெசய்வார.்  ' 'ஓ பரி த்த ஆ யானவேர 
எங்கள்  ேமல் ஊ ம். உம் ைடய சைபக் ள்  வா ம், கர்த்தா ய இேய ேவ நீர ்   ெவள்ளி 
நட்சத் ரம், நீர ்அக் னி ஸ்தம்பம், இன்  இராத் ரி ேல, மக்க ைடய இ தயங்களில் உள்ள 
அ  வாசத்ைத  ட்ெடரித் ,  ரேவ ப் ராக. அவர்கள்  மரியாைளப் ேபால் உம் ைடய 
ச கத்ைத கண் ெகாள்ள ம், நீர ்தான்  அ  என்  கண்  ெகாள்ள ம்  இய ம்ப  அவர்க க் ச்
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20மரியாளின்   வாசம்

ெசய்த  ம். அப்ேபா , உம  ஒவ்ெவா  வாக் த்தத்தங்க ம், இன்ன ம் நல்லதாக ம் 
இ க் ம். இைத நீர ்ெசய்வதாக வாக் ைரத் ர். நீர ்அவர்கைள ஏற்கனேவ  கமளித் ர்; இ ேவ 
உம  வாக் த்தத்தம் . ஏெனனில் அவர்க ைடய அக் ரமங்களினி த்தம் காயப்பட் ள்ளீர்; 
அவர  த ம் களால் நீங்கள்   ணமானீர்கள் என்  இ க் ற . காத்  நிற் ம் இந்த 
 ட்டத் ன க் ,  தாேவ, இைத அளித்த  ம். நாங்கள்  உமக்காக இப்ெபா   காத்  
நிற் ேறாம்.   ஸ்  ன்  நாமத் னாேல அைசவா ம் என்  நான்  ெஜ க் ேறன் .

என்ன சம்ப க்கப் ேபா ற  என்பைதக் கா ம்ப யாக சற் ேநரம் கவனித்  க்கப் 
ேபா ேறாம். ஓ, எவ்வள  இனிைமயா ள்ள . இப்ேபா  எளிதாக நாம் நம் தைலகைள 
உயர்த் ேவாமாக. நீங்கள்  அமரிக்ைகயாக இ க்கச் ெசய் ம்ப  உங்க க்காக நான்  
காத்  ந்ேதன் . இங்ேக எத்தைன ேபர்கள்  யா யஸ்தர்களா  ந் , ெஜப அட்ைடகள் 
இல்லாம  க்  ர்கள்? ேதவன் உங்கைள  ணமாக் ம்ப  உங்கள்  கரங்கைள உயர்த்  ங்கள் . 
 ன்  ஒ  உ  ப்பாடா  க்  ற  என்  நான் நம்  ேறன் . ேவதத் ன்ப  அ  சரிதாேன? 
நான் சத் யத்ைதக்     ந்தால், சத் யத்ைத நான்  ரசங் த்  ந்தால் , அப்ேபா , ேதவன் 
அச்சத் யத்ைத ஆதரிக்க கடைமப்பட்ட வரா  க் றார.் அ  அவர  சத் யமா  ந்தால் .

இப்ெபா   இங்ேக ஒ    யல் ெஜப அட்ைடகள்  உள்ளன. நாம் அவர்கைள அைழக்கப் 
ேபா ற ல்ைல. ெஜப அட்ைடகளினால் ஒன் ம் ஆவ ல்ைல என்பைத நீங்கள்  
அ யேவண் ெமன நான்   ம்  ேறன் . அதனால் ஏதாவ  பலன் உண்ேடா என்  
ஊ யக்காரர்கைளக்ேகட் ப் பா ங்கள். என்ேனா  எவ் டங்க க் ம்  டேவ வ  ற 
சேகாதரர்கைளக்ேகட் ப் பா ங்கள் .

57

நாங்கள்  சாைல ல்  வாகனத் ல் ேபாய்க் ெகாண்  ப்ேபாம். நான் அப்ேபா  ெசால் ேவன் , 
'சற் ப் ெபா ங்கள் , இன்ெனா   ைல ேல, அங்ேக ஒ    ப் ட்ட காரியமான  
இ க்கப்ேபா ற . ஒ  மனிதன் அங்ேக நின்  ெகாண்  ப்பான் . அவ க்  ஒ    ப் ட்ட 
காரியம் இ க் ம். ஒ    ப் ட்ட இடத் ற்  நான் ேபா ம்ப  அவன்   ம் வான் . ஒ  
  ப் ட்ட காரியத் ற்காக என்ேபன். நாம் இன்ன இடத் ற் ப்ேபாகப் ேபா ேறாம், இன்ன 
காரியம் சம்ப க்கப் ேபா ற '' என்    ேவன் . நிச்சயமாக. அ  ஒ  ேபா ம் தவ  
வேத ல்ைல. அ  தவறேவ   யா . அ  ேதவனா  க் ற . இப்ேபா  என்ன நடந்  
ெகாண்  க் ற ? அவர ்மாறாதவர் என்பைத உ  ப்ப த் க் ெகாண்  க் றார.் இப்ெபா   
அ  நான் அல்ல. அ  அவேர தாம்.

இந்த இ     ெபண்கைளத் த ர இங்  ேவ  யாைர ம் எனக்   ன்பாக, நான்  
அ ந்  க்க ல்ைல. இ  சேகாதரர் ஈவான் ன்  இ  ெபண்கள். அ  சரிதாேன? இங்ேக நான் 
அ ந்  க் றவர்கள் இவர்கள் தான் . உண்ைம ேலேய இங்ேக நான் ேவ  யாைரயாவ  
ஏற்கனேவ அ ந்  க் ேறேனா என்  ஏெற த் ப் பார்க் ேறன் . ஆனால் நான் அ ந்தவர்கள்  
யாெரன்றால், நான்  சற்  ேநரத் ற்   ன்பாக சேகா.ஈவான்ைஸ இங்  எங்ேகா பார்த்ேதன் . 
ஆனால் இப்ேபா  அவைர நான்  காண ல்ைல ,  ஓ, ஆம், இங்ேக ஒைஹேயா   ந்  டாஷ்  
அவர்கள் உட்கார்ந்  இ க் றார.்சேகாதரன்  ல் டாஷ்  என  நண்பராவார். இங்ேக உட்கார்ந்  
ெகாண்  க் றார.் சேகாதரிடாஷம் உள்ளார்கள் . அங்ேக சேகாதரி ஈவான்ஸ்  உள்ளார்கள் . 
 ன்னால்  அவர்கள் உட்கார்ந்  க் றைத நான் கண்  ெகாண்   ட்ேடன். எல்லாம்  சரி, அேதா 
அந்தப் பக்கமாக, சேகா. ஈவான்ஸ்  அல்ல  சேகாதரி இவான்ஸ் . சேகாதரன் ெவல்ச் 
எங்ேக  க் றார?் அேதா அங்ேக  ன்னால் உட்கார்ந்  க் றார,் சரி.
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ஆகேவ, நீங்கெளல்லா ம் யார ் என்பைத அவர்கள்  அ ந்  ெகாள்ளத்தக்கதாக, உங்கள்  
கரத்ைத உயர்த் க் காட் ங்கள். என்ைன நீங்கள்  அ ந்த ம், நான் உங்கைள அ ந்த ம் 
உண்டானால் அப்ப ப்பட்டவர்கள் உங்கள்  கரத்ைத உயர்த் க் காட் ங்கள் . எல்லாம் சரி, 
பா ங்கள். உங்கைள நான்  அ ந்  க்க ல்ைல என்பைத அ ந்  க் றவர்கள், நீங்கள்  
 யா ப்பட்  ந்தால் உங்கள்கரங்கைள உயர்த் க் காட் ங்கள் . உங்கள்  கரங்கைள 
உயர்த்  ங்கள் . எங்  உள்ள  என்  பா ங்கள் . பார்த் ர்களா? ஏறத்தாழ எங் ம் 
காணப்ப  ற . சரி.

இேய  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார் என்  இ க் மானால், ஆ  ல் 
வார்த்ைத இ ந்த . அந்த வார்த்ைத ேதவனா  ந்த  என்  ேவதாகமம்     ற . அ  
சரிதாேன? அந்த வார்த்ைத மாம்சமா ய . அவர ் ேதவ ைடய வார்த்ைதைய உைரத்தேபா , 
வார்த்ைத மாம்சமா ய .

59

நீங்கள்  உட்கார்ந்  க் ற    ன்   ள் தாேன ேதவ ைடய வார்த்ைத ன்  
 ரத் யட்சமா தலாக உள்ள  என்பைத அ  ர்களா? அ  ேதவ ைடய வார்த்ைத 
 ரத் யட்சமா யதாக உள்ள . அ  அவ்வா ல்லா  ல், அ  எங்ேக  ந்  வந்த . 
இல்லாதைவகளில்  ந்  அவர ் உலகத்ைத உண்டாக் னார். அவர ்   ைய ஒன் ப த் க் 
ெகாண்  வ  றார.் அவர ் வார்த்ைதைய மட் ேம உைரத்தார். ''... உண்டாகக்கடவ ...'' என்  
மாத் ரேம அவர ்  ட அைவ உண்டா ற் . அவர ்ஒ    ஷ் கர.் அ  சரி. ஆகேவ நீங்கள்  
அமர்ந்   க் ற அந்த இ க்ைக, ேதவ ைடய வார்த்ைதயா  க் ற . தளம் ேபாடப்பட்  அ  
அமர்ந்  க் ம் மண்ணான  ேதவ ைடய வார்த் ைதயா  க் ற . இைவயா ம்     ன்  
 ளி  ந்  வந்தைவ, அ  ேதவ ைடய வார்த்ைதயா  க் ற . நீங்கள் , நீங்கள்  தாேம , 
ேதவ ைடய  வார்த்ைதயா  க்  ர்கள்,  அ  சரிதான்.  அப்ப யா ன் ,  அங்ேக  க் ற
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அச்  ய இ தயமான , அ   ந்  அைனத்  சந்ேதகத்ைத ம் ஏன் ெவளிேயற்ற 
  ய ல்ைல? அ  அவ்வாேற ஆகட் ம்.

இப்ெபா  , “... ேதவ ைடய வார்த்ைதயான . இ  ற ம்  க க் ள்ள எந்தப் பட்டயத்  ம் 
க க்கானதா ம், ஆத் மாைவ ம் , ஆ ைய ம் க க்கைள ம் ஊைன ம்  ரிக்கத்தக்கதாக 
உ வக்  த்  றதா ம் இ தயத் ன்  நிைன கைள ம் ேயாசைனகைள ம் வைகய க் றதா ம் 
இ க் ற . (எ .4:12). ேதவ ைடய வார்த்ைதயான  இேய  தாேம. அ  சரிதாேன?
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இப்ெபா  , வார்த்ைதயானவர் இங்ேக இ ந் , மாம்சமா , ேதவ  மாரனா ய இேய  
  ஸ் வாக நம் மத்  ல் வாசம் ெசய்த ேபா , ஒ  எளிய ெபண்மணி அவ ைடய வஸ் ரத் ன்  
ஓரத்ைத   வாசத் னால் ஒ நாள் ெதாட்டாள். அைத அவர ் சரீரப் ரகாரமாக உணர ல்ைல. 
ஆனால்  ற்  ற் ம் பார்த் , ''என்ைனத் ெதாட்ட  யார?் என்  ேகட்டார.் “

ேப    ட அவைர க ந் ெகாண் , ''ஆண்டவேர, எல்ேலா ேம உம்ைம ெதாட் க்ெகாண்  
தான் இ க் றார்கள் '' என்    னான்.

''.... என்னி  ந்  வல்லைம  றப்பட்டைத அ ந்  க் ேறன் . . . ' '  ( க்கா 8:46)  நான்  
ெபல னமைடந்ேதன் . என் ெபலன்  என்ைன  ட்  அகன்ற  என்    னார.் அவர ் ற்   ற் ம் 
மக்கள்   ட்டத் ற் ள்  பார்த்தார். அங்ேக ஒ    ய ெபண்ைணக் கண்டார.் அவ க்  ந்த 
ெப ம்பா  ேநாையப்பற் க்   , அவ ைடய   வாசம் அவைள இரட் த்த , அவள் 
 ணமானாள்  என்    னார.் அ  சரிதாேன? ''நான் இைதச் ெசய்ேதன்“ என்  அவர ்ஒ க்கா ம் 
 றேவ ல்ைல. ”உன் ைடய   வாசம் உன்ைன இரட் த்த ...'' ( க். 8:8) என்    னார.்

இப்ெபா  , அவர ் ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார் என்  ேவதாகமம் 
   ற . நம் ைடய ெபல னங்கைளக்    த்  பரித க்கக்   ய  ரதானஆசாரியர் அவேர 
என்  எ ேரயர்  த்தகம்    ற  (எ .4:15). அவர ் ேநற் ம் இன் ம் என் ம் 
மாறாதவரா  க் றார் என்றால், அேத  ரதான ஆசாரியர் உள்ளத்ைத நீங்கள்  ெதாட்டால் , அேத 
 ரதான ஆசாரியர் அேத தமாக  ரிைய ெசய்வார.்  தல் தடைவ ல் அவர ்எவ் தமாக  ரிைய 
ெசய்தாேரா, அேத  தமாகத்தான்  இரண்டாவ  தடைவ ம்  ரிைய ெசய்தாக ேவண் ம். இப்ேபா  
அவர ்ெசய்யா  ல் , அப்ப ெயன்றால், அவர ் தல் தடைவ ல்  தவறாக  ரிைய ெசய்  ட்டார ்
என்  அர்த்தமா ம்.  ன்   த க் ம், சமாரிய க் ம் அவர்க ைடய மன ல் உள்ள 
 ந்ைதகைளப ்ப த்த ந் , அவர்கள் யார ்என் ம், என்னவா  ந்தார்கள்  என் ம்   , இன் ம் 
இ  ேபால காரியங்கைளச் ெசய் ம், அல்ல  அவர்கள் ெசய்தைதப் பற்  ம்    தம்ைம 
அவர்க க்  ேம யாவாக அ யப்ப த் னார் என்றால்....
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அவர ் தம்ைம ெதரியப்ப த் ம் வ  அ  தான் என் ம், அ ேவ சத் யம், அதாவ  
ேவதசத் யம் என் ம், எத்தைன ேபர்கள் அ  ர்கள்? நல்ல , அந்த  தமாகத்தான்  தம்ைம 
 த க் ம், சமாரிய க் ம் ெதரியப்ப த்   ந்தால் ,  றஜா யா க் ம் அேத  தமாகத்தான்  
தம்ைம அ யச் ெசய்ய ேவண் யவராய் இ க் றார.் அப்ப  ல்ைல ெயன்றால், அவர்கள் 
தவறாக தம்ைம அ யச் ெசய்  ட்டார ் என்  அர்த்தம். நான் ெசான்னைத  ரிந்  
ெகாண் ர்களா?

இப்ெபா  , அைத   வா ப்பவர்கள்  யாவ ம், அவர ்அைத வாக் த்தத்தம்  ெசய்தார ்என்  
நான்   வா க் ேறன் '' என்     உங்கள்  கரத்ைத உயர்த்  ங்கள் . உங்க க்  நன் . 
அைதச் ெசய்   ட்ட  அ . “உன்ைன   வா க் ம்ப  மக்கைள ஆக்க உன்னால்   மானால் 
” என்   தன்    யைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள் . பார்த் ர்களா? என்ைன   வா ப்பதல்ல, 
அவைரத் தான்; ஆனால் உங்களிடம்மாக அவர் என்ைன அ ப் னார ் என்    வா க்க 
ேவண் ம். இப்ெபா  , நீங்கள்  ெஜ த் , அவர  உள்ளத்ைதத் ெதா ங்கள். அவர ்என்ைன இந்த 
ேமைட   ந்    ம்  நிற் ம்ப  ெசய் , உங்களிடமாகப் ேப ம்ப  ெசய்வாெரன்றால், அ  
சரியா, தவறா என்பைத நீங்கேள நியாயந்  ர்த்  ங்கள். அ  சரியா அல்ல  தவறா என்பைத 
நீங்கேள  ர்ப் க்   ங்கள்.

நீங்கள்      ர்கள்... என்ைன  ட்  இப்ெபா   நான் ஒ  மனிதன் என்ற  ைற ல் 
உங்கள்  பார்ைவைய  லக் க் ெகாண் , ''கர்த்தரா ய இேய  எனக்  ேதைவப்ப  றார்' என்  
  ங்கள். உங்க க்  ஒ  வ  ம் ெதரிய ல்ைலெயன்றால், நீங்களாக ஒ  வ ைய 
கண்   க்க  யலா ர்கள்; இ க்கத்   ந்  உங்கைளத் தளர்த் க் ெகாண் ,  ' 'கர்த்தாேவ, 
நான் அைத   வா க் ேறன்; என் மன ல் ஒ  சந்ேதக ம் இல்ைல; அம்மனித க்  என்ைன 
யார ் என்  ெதரியா , நான்  அவைர  ட்   ரமாக தள்ளி நிற் ேறன் . நான் இக் ட்டத் ன் 
 ன்னால், வைளயத்ைதச்  ற்   க ம்  ன்னால்  நின்  ெகாண்  க் ேறன் . இப்ெபா  , நான் 
உம்ைம   வா க் ேறன்; என்பைத நான் அ ேவன். உம்ைம ெதா ம்ப  என்ைன நீர ்
அ ம ப் ர ் என்றால் அவர ் என்னிடமாக   ம்பட் ம். அப்ெபா   அ  சேகா.  ரான்ஹாம் 
அல்ல என்  அ ேவன். ஏெனனில் அவ க்  என்ைனத் ெதரியா . நான்  யார ்என்ப ம் அவ க் த் 
ெதரியா ; அல்ல  நான் என்ன ெசய்ேதன்  என்ப ம், அல்ல  நான் ெசய்யப்ேபா ேறன்  என்ப ம் 
அவ க் த் ெதரியா . ஆனால் நீர ் அைத அ ந்  க்  ர.் ஆகேவ நீர ் அவர ்   ம் ம்ப  
ெசய் ெரன்றால், அப்ேபா  நீர ்தான் இைத ெசய்  ர ்என்  அ ேவன். நான் அவர  ெசய் ைய 
அப்ேபா    வா ப்ேபன் . ஏெனனில் நீர ்அவைர உம  கட் ப்பாட் க் ள் ெகாண்  க்  ர.் 
நீேர அவர ் லமாகப் ேப   ர“் பா ங்கள் .
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நீங்கள்  அைத   வா ப் ர்களா? தங்கள்  கண்க க்   ன்பாகேவ அ  ெசய்யப்பட்  
 க் றைத காணக்  ெமன்றால், எத்தைன ேபர்கள் அைத   வா ப் ர்கள்? ஏேதா ஒ  
இ ட்டைற ல்  அல்ல. நம் ைடய கர்த்தர் ெசய்த  ேபாலேவ, ப ரங்கமாக யாவர் 
 ன்னிைல  ம் இங்ேகேய தான். அ  இரக யமானதாக அல்ல; அ  இேதா இங்ேகேய தான். 
அ  இரக யமானதாக அல்ல; அ  இேதா இங்ேகேய இ க் ற . அ    வா க க்  
மாத் ரேம உரிய . இப்ெபா   ெஜ  ங்கள் .

நான் ஒ ேவைள தவறாக இ க்கக்  ம். அ  இங்ேக எங்ேகா இ க் ற  என்  நான் 
நிைனத்ேதன்; ஆனால் அ  அவ்வா  தான் இ க்க ேவண் ம். நான் அைதக்கவனிப்ேபன் ; அ  ஒ  
ஒளியா ம். இந்தப் பக்கத்  ள்ள  யா ப்பட்டவர்கள் தங்கள்  கரங்கைள உயர்த்  ள்ளார்களா? 
அவர்கள் என்ைன அ ந்  க்க ல்ைலயா? இப்ெபா   இேதா இங்ேக அவர ் இ க் றார.் 
அப்படங்கைளப் பார்க் றவர்கேள, காமரா ன்  இயந் ரக்கண்கள் , அேநக மக்கள்  அைதக் 
கா  ன்னர், அைதப் படம்   த்  ட்ட  என்பைத சற் நிைனத் ப் பா ங்கள் . இன் ர ல் 
நான் மரிக்க ேநரிட்டால் ,    ன்  ேமல் இ  என  கைட  நாளாக இ க் ெமன்றால், என் ைடய 
சாட்  உண்ைமயா  க் ற . காமரா ன்  இயந் ரக்  கண்கள் ெவவ்ேவ  ேதசங்களி ம் ஏ  
அல்ல  எட்  தடைவகள் அைத நி  த்  க் ற . அ  உண்  ைமயா  க் ற . உலகம் 
 ரா  ம் உள்ள சைபயான  அைத அ ந்  க் ற .
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நான் சத் யத்ைத     க் ேறன் . ஏெனனில் நான் அவைரக்   த் ப்ேப  ேறன் .எனேவ 
தான் நான் பயப்பட ல்ைல; ஆனால் அவர ்   ய  சத் யமா  க் ற  என்  
உ  ப்ப த் வார;் ஏெனனில் நான் என்ைனக்   த்  சாட்  ட  ல்ைல; அவைரக்   த்ேத 
நான் சாட் யாகக்    ேறன் . இப்ெபா   உண்ைமயாக பயபக்  ேயா  இ ந்த 
  வா  ங்கள் .

''எதற்காக சேகா.  ரான்ஹாேம காத் க் ெகாண்  க்  ர்கள் ''? என்  ேகட்  ர்கள் . நான் 
அவ க்காக காத் க்ெகாண்  க் ேறன் . அவர ் எனக்  ெசால்லா ட்டால் , நான் ஒன் ம்  ெசய்ய 
  யா . அவ்வள தான் . ஒன்ைறச ்ெசய்வதற்  உங்க ைடய   வாசம் அவ யமா  க் ற . 
அல்ல , ஒ ேவைள அவர ்அைதச் ெசய் ம்ப , நம் ேமல்  ரியமா  க்க ல்ைல என்பதா ம். 
எத்தைன ேபர்களிடம் ெஜப அட்ைடகள்  உள்ளன? யாரிடமாவ  ெஜப அட்ைடகள்  உள்ளனவா? 1, 2, 
3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,   மார ் எட்  அட்ைடகள் ெகா க்கப்பட் ள்ளன. ஒன்ப . அவர ் அைதச் 
ெசய்யா  ல் , நாம் அவர்கைள அைழப்ேபாமாக. ெஜப அட்ைடகள் இல்லாமேலேய அ  
ெசய்யப்ப வைத நான்   ம்  ேறன் , ஏெனனில், அ  நடப்பதற்  ெஜப அட்ைடகளினால்  ஒ  
ெபா ட்டல்ல என்பைத நீங்கள்  காணலாம்.

ேதவேன, இன் ர ல் எங்க க்  உத  ெசய் ம். இப்ெபா   நீர ்அைத அளிப் ர ்என்  நான் 
ெஜ க் ேறன் . நல்ல   வாசத்ேதா  நான் இங்ேக வந்  க் ேறன் . நீர ்அைதச் ெசய் ர ் என்  
  வா த்தவனாக, நான் இங்ேக வந்  க் ேறன் . நீர ் எனக்  இப்ெபா   உத ட 
ேவண் ெமன்  நான் ெஜ க் ேறன் . உம் ைடய ஆ ைய எனக் த் தா ம் கர்த்தாேவ, 
உம் ைடய ம ைமக்காக இ க் ம்ப  அைத அளித்த  ம். இேய  ன்  நாமத் னால் 
ெஜ க் ேறன் . ஆெமன் .
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ஆம், இேதா இங்ேக வந்  ட்ட . கர்த்தாேவ உமக்  நன் , ஸ் ரீேய, அந்த 
ெஹர்னியா   ந்  ( ட றக்கம ் -  த ழாக் ேயான்) ேதவன் உன்ைன  கமாக் வார் என்பைத 
  வா க் றாயா? உன்ைன  ணமாக் வாரா? யா ம் சரிதான். அைத ஏற் க்ெகாள். 
உன் ைடய கரத்ைத உயர்த் . அ  சரிதான் . உன்னிடம் ெஜப அட்ைட உண்ேடா ?  உன்னிடம் 
இல்ைல. உனக்  அ  அவ ய ல்ைல. என் ைடய வாழ்க்ைக ல் நான் அந்தப் ெபண்மணிைய 
கண்டேத இல்ைல. அ ைமயான சேகாதரிேய நாம் ஒ வ க்ெகா வர ்அன்னியர் தாேன? நான் 
உங்கைள அ ேயன். அ  சரிெயன்றால், இம்மக்கள்   ட்டம் கா ம்ப யாக உம  கரத்ைத 
உயர்த்   ராக. அ தாேன உம  ெதால்ைலயா   ந்த ? அங்ேக உட்கார்ந்  ெகாண்  
ெஜ த்த  நீங்கள்  தாேன? இப்ெபா   உம்ைம நான் ெதாடர்  ெகாண்ேடன் .  “நானாக. அ  
இ க்கட் ம்'' என்  நீங்கள்  இேய  டம் ெஜ த் க் ெகாண்  ந் ர்கள். அ  சரிதாேன? 
உங்க ைடய கரத்ைத அவ்வா  அைச ங்கள் . உங்க ைடய கரத்ைத உயர்த்  அவர்கள் 
கா ம்ப யாக அைசத்  ங்கள் . இப்ெபா  , அவள் எைதப்பற்  ெஜ த் க்ெகாண்   ந்தாள்  
என் ம், என்ன வார்த்ைதகைள அவள்  ெசான்னாள்  என் ம் எவ்வா  நான் அ ந்ேதன் , நீங்கள்  
காண ல்ைலயா? அ    ஸ்  வா  க் ற .

இங்ேக ஒ    ய ெபண்மணி இப்ப யாக நகர்ந்  இப்ெபா   அங்ேக உட்கார்ந்  
ெகாண்  க் றாள். சேகாதரிேய, உன்  இ தய ேநா   ந்   ணமைடய   ம்  றாய்  
அல்லவா? இங்ேக நீ வர ேவண் ய  அவ யமல்ல. இந்தப் பக்கமாகப் பார.் நீ உன  இ தய 
ேநா   ந்    தைல ெபற   ம்  றா யல்லவா? நல்ல  உன்  கரத்ைத உயர்த் , ''நான்  அைத 
ஏற் க்ெகாள் ேறன் '' என்    , எல்லாம் சரி.  ட் க் ப் ேபா, உன் இ தய ேநாய் 
 ர்ந்  ட்ட . இேய    ஸ்  உன்ைன  ணமாக்  றார்.

அவ க் ப்  ன்னால் உட்கார்ந்  க் ற அச்  ய ெபண்மணிேய, உனக்  ஸ் ரீக க் ள்ள 
ெதால்ைல உள்ள . அ  சரிெயன்றால், எ ந்  நில். அ  சரி. உன்னிடம் ெஜப அட்ைட ஒன்  
உள்ளதா? உன்னிடம் ஒன்  இ க் ற . நான்  உன்ைன அைழக் ம்ப  ேநாக்கங்ெகாள்ள ல்ைல. 
நல்ல ,   ட் க் ப்ேபா.  நீ  உன்  கண்களில்  உண்டான  உபாைத னால்  கவைல
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23மரியாளின்   வாசம்

ெகாண்  க் றாய். அைவகள்  இன் ம் ேமாசமைடந்  ெகாண்  க் ற . அ  சரிதாேன. உன்  
கரத்ைத அைச. நீ கண்ணா  அணிந்  க் ற னால் அல்ல, ஆனால் அைவகள்  ேமாசமைடந்  
ெகாண்ேட இ க் ன்றன. அ  சரி. இனிேமல் அைவகள்  அவ்வா  இ க்கா . இேய    ஸ்  
உன்ைன  கமாக் னார்,      ம் வாயாக.

எனக்  ஒ  தய  ெசய் ங்கள் , ெசய் ர்களா, என்  ர்கள். நீ ஒ  அட்ைட ைவத்  க் ற 
ப  னால் , அவர்கள் அ ந்  ெகாள் ம்ப யாக உனக்  அ  ல் இந்தப்பக்கமாக உட்கார்ந்  
இ க் ற அந்தப் ெபண்மணி  ரல்வைளச்  ரப்   க்கத் னால் வ ந்  றாள். இேய    ஸ்  
உன்ைன  ணமாக் வார் என்பைத நீ   வா க் றாயா? அ  ஒ  உட்பக்கமாக உள்ள 
 ரல்வைளச்  ரப்   க்க ேநாயா ம். ஆனால் அெதல்லாம் சரிதான்.   வா  ,  அ  
உன்ைன ட்  அகன்   ம். எல்லாம் சரிதான் .

நான் ேதவ ைடய  ர்க்கதரி  தான் என்  நீ   வா த்தால், உனத   ள்ள அ   
ெகாண்  க் ற அந்த ஸ் ரீ ன்  ேமல் உன் கரத்ைத ைவத்  வாயாக. கர்த்த ைடய 
 தனானவர் அவ க்  ேமலாக இ ந்  ெகாண்  க் றார.் அவ க்  தன் தைல ல் ஒ  
உபாைதையக் ெகாண்  க் றாள் . அ  சரிதான் என்றால் , இேதா இப்ெபா   அைழக்கப்பட்ட 
ெபண்ேண, எ ந்  கா ன்  நில். சரி. அ  உண்ைமெயன்றால், தன் ைக ல் ைகக் ட்ைடைய 
ைவத் க்ெகாண்  க் ம் ெபண்மணிேய எ ந்  . சரி, இேய    ஸ்  உன்ைன 
 கமாக்  றார்.  ணமைடந்தவளாய்      ம் வாயாக.
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அவைர நீ   வா க் றாயா? இப்ெபா  , அத் தன்  ேவதவாக் யங்களின்  ப  ள்ளவரா? 
இேதா இங்ேக,  ரத் ல்   ன்னால்  அவர ் இ க் றார.் அங்ேக ஒ  மனித ம் அவ ைடய 
மைன  ம் இ க் றார்கள் . மைன க்  நீரி   ேநாய் உள்ள . அம்மனித க்   ல்வாத ேநாய் 
உள்ள . ஓ, அவர்கைள மாத் ரம்  ரிந் ெகாள்ளச் ெசய்ய என்னால்   ந்தால்  நல்ல , ேதவேன 
எனக்  உத  ெசய் ம்.    -    ம   ல்ெகர்சன்  ஆ ேயாேர, உங்கள்  கா ன்  எ ந்  
நில் ங்கள் . இேய    ஸ்  உங்கைள  ணமாக்  றார்.  ணமைடந்       ம்  ராக. 
  ஸ்  உங்கைள  கமாக்  றார்.

உங்களிடம் ெஜப அட்ைட உள்ளதா? உங்களிடம் இல்ைலயா? உங்களிடம் ஒன்  இல்ைல, 
உங்க க்  ஒன்  அவ ய ல்ைல. நீங்கள்  எ ந்  நிற்ைக ல், இைதக் ேக ங்கள்  நண்பர்கேள. 
உங்கைள இன்னார் என்  எனக் த் ெதரியேவ ெதரியா  அல்லவா? நான் உங்கைள அ யாதவன் 
என்றால்,  ன் ம்  ன் ம் யாவேரா ம் ைக  க் க் ெகாள் ங்கள் . பா ங்கள் உங்கைள 
எனக் த் ெதரியா . நீங்கள்  அங்ேக உட்கார்ந்  ெஜ த் க் ெகாண்  ந் ர்கள். அ  சரிதாேன? 
உங்க க்  ஏேதா நிகழ்ந்த . அ  சரிதாேன? அ  சரி. அ தாேன உங்க ைடய உபாைத? 
உங்க ைடய ெபயர ்அ  தாேன? அவர ்ெசான்னெதல்லாம் சரிதாேன? அ  சரிெயன்றால், நீங்கள்  
உங்கள்  கரத்ைத அைச ங்கள் . உங்கள்  கரத்ைத அைச ங்கள் . நல்ல       ம் ங்கள் . இேய  
  ஸ்  உம்ைம  ணமாக்  றார்.

அவர்கள் எைதத் ெதாட்டார்கள்?  ன்  ேபாலேவ,  தைன   வா க்  ர்களா, அவர் 
ேதவ ைடய  தன் என் ? அ  நான் அல்ல. அந்த ஜனங்கைள நான்  அ ேயன். நாங்கள்  
ஒ வைரெயா வர் அ ேயாம் என்  நா ம் சாட்    ேறன் . அவர்க ம்  சாட்    றார்கள். 
ஆகேவ இைதச் ெசய்த , கர்த்த ைடய  தனானவர் தான். ேசாேதாைமச்  ட்ெடரிக் ம்  ன்பாக 
அவர ் ெசய்தைதப ் ேபாலேவ  ண் ம் ெசய்வதாக இேய    ய  ேபாலேவ, சரியாக 
ேவதவாக் யங்களின்  ப யான காரியங்கைள அவர ்ெகாண்  க் றார.் ஆெமன் .

நீங்கள்    வா ப் ர்களா என்பைத நாங்கள்  காணட் ம். இங்ேக, இங்ேக, அ   ண் ம் 
சரியாக இந்த  ைல ேல இ க் ன்ற . ெபா ங்கள் . அந்த ெபண்மணி... இல்ைல. ஒ   ண 
ேநரம்... இல்ைல. அங்ேக நின்  ெகாண்  க் ற ஸ் ரீ அல்ல அ . அ  அங்ேக 
உட்கார்ந்  க் ற ஒ  ஸ் ரீயா ம். அ  சரிதான். ஒ    ய ெபண்மணி இங்ேக 
உட்கார்ந்  க் றாள் . ஒ   ழந்ைதைய நான் கண்ேடன் , ஆனால்  ேழ உட்கார்ந்  ப்ப  ஒ  
ெபண்மணியா ம், அவள்  லேநா னால் உ ரம் ெப க்ெக க் ம் ேநா னால்  
பா க்கப்பட் ள்ளாள். அ  ல் அங்ேக உட்கார்ந்  ப்ப  அவ ைடய மகள். அவள் 
ஆஸ் மா னால் வ ந்  றாள். அ  “கர்த்தர் உைரக் றதாவ ” ஆக இ க் ற . எ ந்  
கா ன் நில், உன்  கமளித்தைல ஏற் க்ெகாள் . இேய    ஸ்  உன்ைன  கமாக்  றார். 
நீங்கள்  இ வ ேம எ ந்  நில் ங்கள் . நாம் ஒ வ க்ெகா வர ் கம யாத அன்னியரா  க்  
ேறாெமன்றால் , கரங்கைள உயர்த் , ைககைள அைச ங்கள் . நல்ல  அன்பானவர்கேள, 
    ம் க. எல்லாம்   ந்த .    ெபண்ேண, நீ  கமைடவாய் .
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நீ   வா க் றாயா? இங்ேக பா ங்கள் , இங்ேக பா ங்கள், இங்ேக பா ங்கள், இங்ேக 
பா ங்கள், இங்ேக பா ங்கள் , சேகா. ேஜக். உங்களால் அைதக் காண   ய ல்ைலயா? இங்ேக 
பா ங்கள், சரியாக இங்ேக தாேன, இேதா அந்த மனித க்  ேமலாக நின் ெகாண்  க் றைதப் 
பா ங்கள். அம்மனிதன்   ட றக்க ேநா னால் அவ ப்ப  றார். அ  சரிதான். அவர ் இந்த 
நகரத்   ந்  உள்ளவர் அல்ல. அவர ் ஆரஞ்  என்ற நகரத்   ந்  உள்ளவர். சரிதான். 
அவ ைடய ெபயர.்   . ேசக். அ  சரிதாேன ஐயா? நான் உமக்  அன்னியரா  ந்தால் , உம  
கரங்கைள  ன் ம்  ன் ம்  அைச ங்கள் . ஆண்டவேர அ  நானாக இ க்கட் ம்'' என்  அங்ேக 
உட்கார்ந்  ெகாண்  ெசால் க்ெகாண்  ந் ர.் அ  சரிதாேன. உம் ைடய கரத்ைத 
அைச ங்கள் .



www.messagehub.info

இச்ெசய் கள்

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

24மரியாளின்   வாசம்

ஓ ேதவேன,  (ெதளி ல்லாத வார்த்ைதகள்). அைத காணத்தவற உங்களால்   ேமா? 
இங்ேக ள்ள ஒவ்ெவா   யா க்கார ம் கா ன்  எ ந்  நின் , தங்கள்   கமளித்தைல இேய  
  ஸ்  ன்  நாமத் னால்  ெபற் க்ெகாள் ம்ப  நான்  கட்டைள   ேறன் . ஆெமன் . எ ந்  
நில் ங்கள் , பயப்படேவண்டாம். உங்கள்     இ தயத்ேதா ம்   வா  ங்கள் .


