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இன்  காைல ேதவனா ய கர்த்தர் நம  ஆராதைன ன்  ஆரம்பத் ேலேய, அவ ைடய 
ச கத் ல் “நாம் கவனமாய்க் ேகட் , பயபக்  ள்ளவர்களாய் இ க்கேவண் ம்” என் ம் 
ெசய் ைய நமக்களித்  ஒன்ைறச ் ெசால்ல  த்தங்ெகாண்டதற்காக ம், அவ ைடய 
 ரசன்னத் ற்காக ம் நாம் நன்  ள்ளவர்களா  க் ேறாம் . அவர ் வாக் த்தத்தம் ெசய்தைத 
நிைறேவற் வார் என்  நான்  உ  யாய் அ ந்  க் ேறன் . அவர ் எப்ெபா  ேம தம  
வார்த்ைதைய நிைறேவற்  றவராக இ க் றார.் இன்  காைல நாம் உ  டன் , நித் யத் க்  
இப்பக்கத் ல் அவைர  ண் ம் ஆரா க்க ம், அவர ்  வைதக ்ேகட்க ம் ஒன்    னதற்காக 
நாம் நன்  ள்ளவர்களாய் இ க் ேறாம். அந்த ேநாக்கத் ற்காகேவ நாம் ஒன்     ேறாம்.
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நான் கண்ட ஒ  ெசாப்பனத் ன்   ைளவாக, சேகா. ெந ைல இன்  எ ர்பாராத  தமாக 
 ற் ைக ட்ேடன் . நான் ெசாப்பனங்களில் நம் க்ைக ெகாண்டவன், ேதவன் ஜனங்க டன்  
ெசாப்பனங்களின்   லம் ெதாடர்  ெகாள் றார ் என்பைத நான் நம்  ேறன் . ெசன்ற இர க்  
 ந் ன இர  நான்  ேனாதமான ெசாப்பனம் ஒன்ைறக் கண்ேடன் . அ ல் நான் மைலப்பாங்கான 
இடத்   ந்த ஒ  உண     க்  பகல் உணைவ அ ந்த ெசன்  ெகாண்  ந்ேதன் . அந்த 
இடத்ைத நான் அ  னேபா , ஒ  வாத் யக்    வய ன்கள் ேபான்ற இைசக் க  கைள 
இைசத் , அங்  உண  அ ந் னவர்கைள ம ழ் த் க் ெகாண்  ந்த , அ  என்னேமா 
எனக் ப்   க்க ல்ைல. எனேவ நான் அங்  ந்    ம்  வந்ேதன். அேநகர ்மைல ல் ஏ  இந்த 
உண     க்  ெசன்  ெகாண்  ப்பைதக் கண்ேடன் . அவர்கள் கண்களில் படாம  க்க நான் 
வல   றமாக ம் இட   றமாக ம்    ம்  வந்  ெகாண்  ந்ேதன் .
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அப்ெபா    ேழ ள்ள பள்ளத்தாக் ல்  நான்   டாரத்ைதக் கண்ேடன் . யாேரா ஒ வர,் “சேகா. 
 ரான்ஹாைம இன்னின்ன ெத ச் சந்  ல் சந்  ங்கள் . அவர ் மைல   ந்   ேழ இறங்  
வ  றார.் அவரிடம் இன்னின்னைத   ங்கள்” என்  ெசால் ம் சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன் . நான் 
ெத ச்சந் ைய அைடய  ைரந்  ெசன்ேறன் .
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அங்  வந்தவர் யாெரன்றால், சேகா. ெந ல். இன்  காைல அவர ்அணிந் ள்ள அேத ப ப்  
நிற ' ட்'ைட அவர ்அணிந்  ந்தார். அவர ்என்னிடம், “சேகா.  ரான்ஹாேம, நீங்கள்  பட் னத் ல்  
இ க்க ேநர்ந்தால் ,  டாரத் க்  வ வ  நலம். ஏெனனில், ஹாங்க...'' என்றார். எனக் த் ெதரிந்த 
ஒேர சேகா. ஹாங்க், சேகா. ெஹன்  கார்ல்ஸன்  தான். அவைர நாங்கள்  ஹாங்க் என்  
அைழப்ப ண் . சேகா. ெந ல்,  ”நீங்கள்  பட் னத் ல்  ஒ   ல நாட்கள்  தங்   ந் , 
 டாரத் க்  வராம  ந்தால், சேகா. ஹாங்க்  த் யாசமாக நிைனப்பார்“ என்றார். நான் 
உறக்கத்தனின்    த் க் ெகாண்ேடன் .

அ  எனக்   ேனாத உணர்ச் ையயளித்த . இன்  காைல சைபக்ெகன அவர ் ேசஷமான 
ஏதா  ம் ஒன்ைற ைவத் ள்ளாரா என்  ேகட்காமல்  நான்   க் ட   ம்ப ல்ைல. அவர ்
எப்ெபா  ம் ேபால தயவாய்,  'வா ங்கள்' என்றார். எனேவ நாங்கள்  வந்  க் ேறாம். ேநற்  
இர  தான்  நான் அவ டன் ெதாைலேப  ல்  ேப ேனன். இன்  காைல, நீங்கள்  யா ேம 
எ ர்பாராத  தத் ல், நான் வந் ள்ேளன் .

 ல  ஷயங்கைளக்   த்   தலாவதாக உங்களிடம்  வரிப்ப  நலெமனக் க   ேறன் . 
நான் அேநக க்    த் ரமாகத் ேதான் பவன் . எனக்ேக நான்    த் ரமானவன் . ஏெனனில் 
  யமட் ம் நான்  பரி த்த ஆ  ன் வ  நடத் ைலப்  ன்பற்ற  யல் றவன் . அ  நம்ைம 
  த் ர ள்ளவர்களாகச் ெசய் ன்ற .  ல ேநரங்களில் நாம்  ல ெசயல்கைளப்  ரிந்  ட் , 
அதன்  ன் , “ஏன் அப்ப ப்பட்ட காரியத்ைதச் ெசய்ேதன்?” என்   யந்த ண் . நீங்கள்  ெசய்யக் 
 டாத காரியங்கைளச் ெசய்   ட்டதாக நிைனக்கலாம் . ஆனால் நீங்கள்  ெபா ைம டன் , 
  வாசத் டன்  அைத  ந் த் ப் பார்ப் ர்களானால், அைத ெசய்ய ேதவன் உங்கைள அங்  வ  
நடத் னார் என் ம், அ  நன்ைமக்  ஏ வாகேவ    ம் என் ம் நீங்கள்  கண் ெகாள் ர்கள் . 
பா ங்கள்? அேநக ைற நாம் அவ்வா  கண்  ெகாண்  க் ேறாம். சேகா. ெந  ம், மற் ம் 
ஆ க் ரிய தைலவர்க ம், ஜனங்க ம் அேநக  ைற அைத கண்  ெகாண் ள்ளனர்.
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என் வாழ்க்ைக ல்  ல ேநரங்களில்... ெவளிப்பைடயாகக்   னால், நான்   வனா  ந்த 
 தற் , ெஜபர்ஸன் ல் ல்  நான் வாழேவண் ம் என் ம் ஏ தல் எனக்  இ ந்தேத ல்ைல. இங்  
வாழ்வெதன்ப  களிம் ல் அகப்பட் க் ெகாண்ட ஈ தத்தளிப்ப  ேபான்  தான்.  தலாவதாக, 
இதன்  ேதாஷ்ண நிைல எனக்  ஒத் க்ெகாள்ள ல்ைல. ேவெறா  காரியம், இங்  ஆ  ன் 
ேசார்  உண்டா ன்ற .

நீங்கள்   ன்ெசன்  காரியங்கைள ஆராய்ந்  பார்த்தால் , ெவள்ளத் ன்  ேபா  இந்த இடத் ல்  
அ   ஏற்படாமல்  இ ந்  க் மானால் -  நான்  தலாவதாக ஊ யத் ற்  அைழக்கப்பட்டேபா  
எனக்  அைதக்   த்த ஒ  க தம்  ைடத்த . நான் இங்  வந்ேதன். நா ம் சேகா. ஜார்ஜ்   
ஆர்க் ம்...
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அப்ெபா   சேகா.  ரகாம் ஸ்ெனல் ங் ன்  தாயா ம், நி  ஆல்பனி ல் ெபட்ேரால் பங்க் 
ைவத்  க் ம் சேகா. ஹா ன்ஸம், மற் ம் அேநக ம் ெஜப அைறக்  ெவளிேய என்ைன 
சந் த் , நான் இங்  தங்க ஒப் க் ெகாண்டால், அவர்க ைடய  ள்ைளகளின்  ஆகாரத்ைத 
மட் ப்ப த் , கா  ேச த் , ஒ   டாரத்ைத இங்  கட் வார்கள்  என் ம், அப்ெபா   அவர்கள்
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ஆராதைனக்ெகன ஓரிடத்   ந்  மற்ெறா  இடம் ெசல்ல ேவண் ய அவ யம் இ க்கா  
என் ம் என்னிடம்  ைற ட்டனர.்

அந்த வா பத் தாய், ஒ   ழந்ைதைய ைக ேலந் க் ெகாண் , மற்ற  ழந்ைத ன்  ைகையப ்
  த் க் ெகாண் , அவர்கள் ஆரா ப்பதற்ெகன ஒ  இடத்ைதக் கட்ட, தன்  ழந்ைதகளின்  
ஆகாரத்ைத ம் மட் ப்ப த்த ஆயத்தமா  க் றாள்  என்    ன  என் ெநஞ்ைசப்  ளந்த . 
எனேவ சேகா. ஜார்ஜ ம் நா ம், இங்  தங்   டாரத்ைதக் கட் வெதன  ர்மானித்ேதாம்.
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அந்த  டாரம் கட்    ந்த  ன்னர், அ  எப்ெபா  ேம. இக் டாரத்ைத நான்  ர ஷ்ைட 
ெசய்த அன்  காைல ல்  எனக்  ஒ  தரிசனம் உண்டான . அ  எ தப்பட் , அங் ள்ள  ைலக் 
கல் ல் ைவக்கப்பட் ள்ள . அப்ெபா   பரி த்த ஆ  என்னிடம்,  “இ  உன் ைடய  டாரம் 
அல்ல” என்றார். பா ங்கள்? என்  டாரம் எங்ேகெயன்  நான்  ேகட்டேபா , அவர ் என்ைன 
 ரகாச ள்ள நீல வானத் ன்   ழ் நி த் ,  “  ேசஷக ைடய ேவைலையச் ெசய்” என்றார். 
அெதல்லாம் உங்க க் த் ெதரி ம். அ   த்தகங்களி ம்  ட எ தப்பட் ள்ள .

இைவயைனத்ைத ம் ஒன்  ேசர்த்  பார்க் ம்ேபா  ஒ  நாள் நான் இப்ெபா   சேகா. உட் 
தங்  ள்ள  ட் ல்   ற்றத்  ள்ள  ல்ைல ெச க் க் ெகாண்  ந்தேபா : என் மா யார் 
அப்ெபா   அந்த  ட் ல் தங்   ந்தார்கள். நான்  ன்னா ள்ள ஒ     பைழய கான் ரீட் 
ப  ன்  ேமல் உட்கார்ந்  ெகாண்  ந்ேதன் . அந்த    இடத்ைத என் மா யா க் க் கட்  
தந்ேதன். அச்சமயம் அவர்கள் சைப ல் வா ற்காப்ேபாராக (Janitor) இ ந்  கவனித்  
வந்தார்கள். அப்ெபா    கத ் ெதளிவான ஒ  சத்தம் என் டன் ேப  “நீ இங்  
தங்  ள்ளவைரக் ம், உன்ைன நான்  ஆ ர்வ க்கேவ   யா  நீ இந்த இடத்ைத  ட் ம், இந்த 
ஜனங்கைள  ட் ம்  ரிந்  ெசல்ல ேவண் ம்” என் ைரத்த . அ  ஒ  வார காலமாக, அல்ல  
அதற் ம் ேமலாக, என் ெநஞ்ைசப்  ளந்த .
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எப்ெபா  ம் ஒன்  என்ைன,  “ேபாய்   , ேபாய்   , ேமற் க் ப் ேபா, ேமற் க் ப் 
ேபாய்க்ெகாண்  ” என்  எச்சரித் க் ெகாண்ேட வந் ள்ள . சரி, நான் ... அ  என் மனைத 
ெதாந்தர  ெசய் ன்ற . ஒவ்ெவா   ைற ம் அ ...
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நான்  சா க்  ெசல்ல ேவண் ெமன்  இவ்வாரம் என் மன ல்  ர்மானித் க் ெகாண்ேடன் . 
அங்  ஓரிடத்ைத வாடைகக்  எ த் க் ெகாண் ,  ளிர்காலத் ல் தங்கப் ேபா ன்ேறன் . 
 ள்ைளகைள ம் பள்ளிக் டத் ல் ேசர்ப்ேபன் . அ  ெசப்டம்பரில் ெதாடங்  ற . எனக்  ஒ வர ்
ெகா த்த இடம் அங் ள்ள , ஆனால் ஏேதா ஒன் ... நான் இங்  ந்  ேபாய் ட்டால்...

ேவெறான்ைறக்  ற   ம்  ேறன் . இப்ெபா  ள்ள ேபாதகரின்   ட்ைட நான்   த ல் கட்ட 
  ம்ப ல்ைல. என் மைன  ன் தாயார் வய  ெசன்றவர்கள் , என் மைன  அழத் 
ெதாடங் னாள். அவள், “என் தாைய வயதான காலத் ல்  ட்   ட் ச் ெசல்ல   யா . யா ம் 
அவர்கைள கவனிக்க மாட்டார்கள்” என்றாள். அ  எனக் ப்  ரி ற . அ  அவ ைடய தாய் - 
அவ க்  இ ந்த ம், அவ க்  எப்ெபா  ம் இ க் ம் ஒ  தாய். எனேவ நான்   ரிந்  
ெகாண்ேடன் . நான் ஆண்டவரிடம் “இந்த இடம் எனக் ப்   க்க ல்ைல. ஆனால் நான் 
  ப் யைட ம்ப  ெசய் ம். நீர ்  ம்  எந்த இடத் ற் ம் ேபாக ஆயத்தமா ள்ேளன் . ஆனால் 
என் மைன ைய வ த்தப்ப த்த   ம்ப ல்ைல. அவைள இங்  ந் , அவள் ஒ வைர ம் 
அ யாத அந்நிய இடத் க்  ெகாண்  ெசல்ல   ப்ப ல்ைல. நான்  எப்ெபா  ேம  ட் ல்  
இ ப்ப ல்ைல. அவ டன் இந்த இடத் ல்  தங்   க்க எனக்    ப் ைய அளி ம்” என்  
ெஜ த்ேதன் .

9

இப்ெபா   அவ ைடய தாயார் ம ைமக்  எ த் க்ெகாள்ளப்பட்ட  ன் , இங்  ந்  
ேபாய் ட ேவண் ெம ம் ஆவல் ம ப  ம் உண்டா ன்ற . எனக்  என்ன ெசய்வெதன்ேற 
ெதரிய ல்ைல.

இந்த ேபாதகத்ைத சேகாதரர்கள்  வக்  ட்டார்கேள. இந்த  ரசங்க  டத் ல்  ெசன்ற  ைற 
நான் நின்ற ேபா , இந்த ேபாதகம் நில  வ ம் வைரக் ம் நான் ஊ யம் ெசய்யமாட்ேடன்  என்  
  ேனன். அந்த சேகாதரர்கள்  தயவாக அைத சரிப த்  ட்டார்கள். அ  ெதளிவா  ட்ட . 
இ பத்  நான்  மணி ேநரத் க் ள்  அெதல்லாம்   ந்  ட்ட .

10

அதன்  ைளவாக, இப்ெபா   ஊ யத் ற்காக இடங்கள்   றக்கப்பட் ள்ளன. எனக்  என்ன 
ெசய்வெதன்  ெதரிய ல்ைல, எந்த பக்கம் ெசல்வெதன்  ெதரிய ல்ைல. எனக்  ஒ  
தரிசனத்ைத அ ள கர்த்தரிடம் ேவண் க் ெகாண்  க் ேறன் . நான் என்ன ெசய்ய 
ேவண் ெமன்  என்னிடம்   ம்ப  அவைரக் ேகட் க் ெகாண்  க் ேறன் . அவேரா நான்  
அைம யாய் அமர்ந்  க் ம்ப  ெசய்  க் றார.்

ெசன்ற இர  என்  ள்ைளக ம் என் மைன  ம்  ெவளிேய ெசன்ற  ற , நான் ேதவனா ய 
கர்த்தரிடத் ல் ஒ  ெபா த்தைன பண்ணிக் ெகாண்ேடன் . நான் அவரிடம், “நான் ேபா ம் வ  ல் 
நீர ் என்ைன ஆ ர்வ ப் ரானால் , நான் உம்ைம ேச ப்ேபன் . ஆனால் நான் எங்  ெசல்ல 
ேவண் ெமன் ம் நீர ் எனக் க் காண் க்க ேவண் ம்” என்ேறன். நான் கர்த்த க்  ஒ  
ெபா த்தைனையப் பண்ணிக் ெகாண்ேடன். என் ஊ யத்ைத ம், எல்லாவற்ைற ம் அவரிடம் 
ஒப்பைடத்  ட்ேடன் . நான் அவரிடம்,  “நீர ் எங்  ஊ யத் ற்காக வாசைலத்  றந்தா ம், என்ன 
ெசய்தா ம்,  அந்த  வ  ல்  நான்  ெசல்ல  ஆயத்தமா ள்ேளன் .  ஆனால்  நீர்  வ ைய   றக் ம்

11
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வைரக் ம், நான் ெதாடர்ந்  இப்ெபா  ள்ளப ேய இ ப்ேபன்” என்ேறன். நான்  
வஞ் க்கப்படாதப க் , அவர ் இைத ெதளிவாக் ம்ப   ைற ட் ள்ேளன் . நாம் ஏேதா ஒன்  
நிக வதற்காக ெத ச் சந்  ல் இ க் ேறாம் என்  உண்ைமயாக நம்  ேறன் .

இன்  காைல சேகா. ெந ல் உைரத்த  ர்க்கதரிசனத்ைத ேகட்ேடன்  ஏற்கனேவ உைரக்கப்பட்ட 
 ர்க்கதரிசனத்ைத அவர ்   ப் ட்டார.் எனேவ உங்கள்  அைனவ க்காக ம் நான்  
ெஜ த்  ட்ேடன் . நீங்கள்  அைனவ ம் எனக்காக ெஜ க்க ேவண் ம். நான்  ேபாக ேவண் ய 
இடத் க்  பரி த்த ஆ  என்ைன வ  நடத்த ம். நான் என்ன ெசய்ய ேவண் ெமன்  அவர ்
 ற ம். நான் தவ  ஒன் ம் ெசய்யாதப க் ம், உங்கள்  ெஜபம் எனக் த் ேதைவயா ள்ள .

அேநக சமயங்களில் ஜனங்கள் , ஒ வ க்   ர்க்கதரிசன வரம் இ ந்தால் ேதவன் அவரிடம், 
“உன்ைன நான் இங்  ந்  அங்  ெகாண்  ெசல்லப் ேபா ன்ேறன் . அங்  ேபா” என்  ெசால்வார் 
என்  நிைனக் ன்றனர். அவர ்அப்ப  ெசய்வாரானால் , உங்க க்  எத்தைகய ெஜயங்ெகாள் ம் 
  வாசம் உள்ள ? பா ங்கள்? மற்றவர்கைளக் காட்  ம் அவர ் உங்கைள தனிேய  ட்  
 ட்  றார். பா ங்கள்? நீங்கள்  என்னிடம் வந்   ல  ஷயங்கைளக் ேகட் ம் ேபா , அதற்  
ப ல்  ற அவர் ஒ  ேபா ம் தவ ன ல்ைல. அ  உண்ைம. ஆம், ஆனால் என்ைனப் பற்  
அவரிடம் ேகட் ம் ேபா , அேநக சமயங்களில் நாேன அைத ெசய் ம்ப க்  அவர ் என்ைனத் 
தனிேய  ட்    றார்.
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 ல  ரச் ைனக க்  நாேன  ர்  கண் , நாேன  ர்மானம் ெசய்ய ேவண் யதா ள்ள . 
ஆனால் இைதப் ெபா த்தவைர ல், இ   க ம்  க் யமான , என்னிடம் ேப வ  அவேர 
என் ம் உ  ையப் ெப ம்வைர, நான் ெசய்ய   யா . அவர ்எனக் த் தரிசன ம் தர ல்ைல. 
என்ைனத் தனிேய  ட்  ட்டார். எனேவ இன்  காைல நான் ஒ  அனாைதையப் ேபால 
அமர்ந்  க் ேறன் . எந்த பக்கம் ேபாவெதன்ேற எனக் த் ெதரிய ல்ைல. எனேவ அைத 
கர்த்தரிடம் சமர்ப் த்  ட்ேடன் .

அந்த ெசாப்பனத்ைத நான் கண்டேபா , ேவ  ஏதாவ  பாைத ல் நிக ம் வைரக் ம், நான்  
 ண் ம் இக் டாரத் க்  வந்  சேகா. ெந ல் க்   ைணயாய் இ க்க ேவண் ெமன்  
ேதான் ற் . எனேவ, நான் இங்  ப்ேபன் .
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 ல நி டங்க க்   ன்  நான்  சேகா. ெந ல் டம், “சைப எவ்வா   ன்ேன  ற ?” என்  
ேகட்ேடன் .

அவர,் “நன்றாக  ன்ேன  ற ” என்  ப லளித்தார்.

எனேவ, உங்கள்  மத்  ல் ஆ க் ரிய வரங்கள்  இன் ம்  ரிைய ெசய் ன்றன என்  
ேகள் ப்ப  ேறன்  -   ர்க்கதரிசன வரம் அந்நிய பாைஷ ேப தல், அதற்  அர்த்தம் உைரத்தல் . 
சற்   ன்  அைத நாம் ேகட்ேடாம். அைவ  றப்பான  தத் ல் சைபைய  ர்ெபா ந்தச் 
ெசய் ன்றன.

நான் நிைனத்ேதன் , இன் ர  சேகா. ெந ல்... பரி த்த ஆ   த் யாசமான ஒன் க்  நம்ைம 
வ  நடத்தாம  ந்தால். இன் ர ... இன்  காைல நீங்கள்  இவ் டம்  ட் ச் ெசல் ம்  ன்  
உங்கள்  மன ல் எ ம் ேகள் கைள எ   இங்  ைவ ங்கள் . சைப என்ன நிைனக் ற  
என்பைத நாங்கள்  அதன்  லம் கண்  ெகாள்ேவாம் . ஜனங்களின்  இ தயங்களில் என்ன உள்ள  
என்பைதக் கண்  ெகாள்ள ேபாதகர்கள்  கைட  க் ம் வ  ைற இ . ேகள்  இ க் ம் 
ஒவ்ெவா வ ம், அைத எ   இங்  ைவ ங்கள் . அைத எ த இன்  காைல உங்களிடம் கா தத் 
 ண்  இல்ைலெயன்றால், இன் ர  ேநரத்ேதா  எ  க் ெகா த்   ங்கள். அப்ெபா   அந்த 
ேகள் கைளப் ப த்  ேவதப்  ரகாரமாக ப  ைரக்க எனக் ப் ேபா ய ேநரம் உண்டா  க் ம்.
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கர்த்த க் ச ்  த்தமானால், அ  கர்த்த ைடய  த்தமா  க் மானால் -  ெவளிப்ப த் ன 
 ேசஷத் ல்  உள்ள ஏ   த் ைரகைளக்   த்  ேபச   ம்  ேறன்  என்  அண்ைம ல் 
உங்களிடம் அ  த்ேதன் . இந்த ஆண் , அத்தைன  த் ைரகைள ம் ேப    க்க   யா . 
ஏெனனில் அ  ெவளிப்ப த் ன  ேசஷம் 6 -ம் அ காரம் ெதாடங்  1 9 -ம் அ காரம்   ய 
உள்ள . ஆனால்  தல்  ன்  அல்ல  நான்   த் ைரகைள ஒ  இர  ஒ   த் ைர  தம், 
  க்கலாெமன்  நிைனக் ேறன் .

15

ெவளிப்ப த் ன  ேசஷத் ல் சைப எங்  ம ைம ல் எ த் க் ெகாள்ளப்ப  ற  என்பைத 
 ரிந்  ெகாண்  அங்  நி த் க் ெகாண்ேடாமானால் ,    ள்ள பாகம்   தர்க க் ரிய , 
சைபக் ரியதல்ல. அ   த ஜா  ன டன்  ஈ ப  ன்ற . எனேவ நாம் சைப எ த் க் 
ெகாள்ளப்ப த ல்  ெதாடங் ... அந்த  த் ைரகளின்  ேபா ம்,  றஜா  சைப காலத் ன்  ேபா ம் 
என்ன நடக் ன்ற  என்  இங்  நாம் காண் ேறாம். சைப எ க்கப்பட்ட  ன் , அன்   தல் அ  
இஸ்ரேவல் ேதசத்ைத காட் க்  ெகாண்  வந் , தற்ேபாைதய காலம் வைரக் ம் நீ த் , ேம யா 
வ ம் வைரக் ம் ெதாடர் ன்ற . அப்ெபா   அவர்கள்  ேம யாைவ ஏற் க் ெகாள்வார்கள் .

16

உங்க க் ப்  ரி ன்றதா? சைப எ த் க் ெகாள்ளப்ப  ன்ற . ேதவன்  த ல் சைப டன்  
ஈ ப  ன்றார் - சைபகாலங்கள் , அைதக்   த்  நாம் பார்த்ேதாம். சைப ம ைமக் ள்  எ த் க் 
ெகாள்ளப்ப  ன்ற . அதன்  ன் , க யாண   ந்  நடந்  ெகாண்  க் ம் ேபா , பரி த்த 
ஆ  இஸ்ரேவல டன்  ஒ  ேதசமாக  ஈ பட் ,      காலம்  வைரக் ம்  அவர்கைளக்  ெகாண் 
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வ  றார.் ேநரம் வ ம் ேபா , க ம்பலைக ல் இைவகைள வைரந்  கற் க் ெகா ப்ேபன் . 
 ன்  கர்த்தர் மணவாட்  டன்    ம்  வ  றார.் இஸ்ரேவல் அவைளக் காண்பாள். ஓ, அ  
எப்ப ப்பட்ட ேநரமாக இ க் ம்!

இைத நாம் சரியாக இைணக் ம்  ன் , ஒ  ெபரிய பாடம் உள்ள . அ  ேவத 
பண் தர்க க் ம், காலங்கள் ேதா ம் ேபாதகர்களா  ந்தவர்க க் ம், அைதக் ேகட்க வ ம் 
  ஸ்  ன்  சைப னர ் ேபான்றவ க் ம் இடறலாக அைமந்  க் ம். அ தான் தானிேய ன்  
எ ப  வாரங்கள்  நாம் மணவாட் ைய ம் இஸ்ரேவைல ம் தானிேய ன்  எ ப  வாரங்க டன்  
இைணக்காமல், ெவளிப்ப த் ன  ேசஷத் ற்  ெசல்ல   யா . கர்த்த க்   த்தமானால், 
அவர ்வ ங்காலத் ல்  என் டன் ேப வாரானால் , இந்த எ ப  வாரங்கைள,   த் ... எ ப  
வாரங்கள்  அல்ல, ஏ   த் ைரகைளக்   த்  ேபசலாம். அ த்த ஞா  , தானிேய ன்  எ ப  
வாரங்கைளப் ேபா க்க  யல் ேறன்  -  கர்த்த க்   த்தமானால் , அ த்த ஞா  , அ  
மற்றைவகைளப் ேபா க்க -  அவர ் நம்ைம வ  நடத் வாரானால் -  ஆதாரமா  க் ம். அதன்  
 ற  நாம் பார்க்கலாம்.
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நா ம் சேகா. ெந ல் ம் ஒ  த்  இைதக்   த்   ட்ட ட் , ஜனங்க க்  நன்ைம 
பயக் ம் அைனத்ைத ம் ெசய்  ெகாண்  ப்ேபாம்.
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அ  மாத் ர ன் , நாங்கள்   யா ஸ்த க் ம் ெஜ ப்ேபாம். அைத ெசய்ய நாங்கள்  
எப்ெபா  ம் ம ழ்ச்  ள்ளவர்களாய்  இ ப்ேபாம்.  யா பட்ேடார் வ வார்களானால், ஒவ்ெவா  
 ட்டத்  ம் அவர்க க்காக ெஜ ப்ேபாம்.

என்னில் இனிேமல் ப த்த  ன்  வரம்  ரிைய ெசய்வைத நான்   ம்ப ல்ைல. பா ங்கள், 
இ  தான் நடந்த . நான்  யன்  வந்  க் ேறன் . நான் தவறான ெசயல்கைளப் 
 ரிந்  க் ேறன்  என்  அ ேவன். ஆனால் எப்ெபா  ேம ேதவ டன்  ெந ங்  வாழ நான் 
 யன்  வந் ள்ேளன் . அதனால்தான்  எனக்  தரிசனங்கள்  உண்டா , என்ன நிகழப் 
ேபா றெதன்  அ  த்தன.  ல சமயங்களில் ஜனங்கள்  ெபா ட்கைள ெதாைலத்    வார்கள். 
நான் கர்த்தரிடத் ல்  ண்ணப்பம் பண்ணி, அ  எங்ேக ள்ள  என்  அவைரக் ேகட் ம்ப  
என்ைன ேவண் க் ெகாள்வார்கள் . உதாரணமாக, ஈசா ன்  க ைதகள்  காணாமற் ேபாய், 
ைபயன்கள்  ர்க்கதரி  டம் ெசன்ற ேபா , அைவ      ம் ன என்  அவன்   ன  ேபால், 
இைவயா ம் நல்ல  தான், அ  வளர்ந்  ெகாண்ேட ேபா ன்ற . அேநகர.்.. இந்த இடத் ல்  
மாத் ரமல்ல, உலகம்  ரா ம் பா ங்கள் , அ  எனக் ம் இ க்கத்ைதயளித் , உங்கைள ம் 
அந்நிைல ல் ைவத் ,    ல்  அ  அைடந் ள்ள நிைல.

அ  தான், நான்  மா சத் ல்  ேதான் ய கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  என் ம் உபேதசத்ைத 
அந்த சேகாதரர்கள்  ெதாடங்கக் காரணமா  ந்த . அ  ஊ யத்ைத தகர்த்ெத ந் , 
  ஸ்  க்  நிந்ைதையக் ெகாண்  வ ெமன்  நமக் த் ெதரி ம். பா ங்கள்? ஆகேவதான்  
நான், அ  ேதவ ைடயதல்ல, அ   சா  ைடய  என்    , அவர்க க்  அ ர்ச் ைய 
உண்டாக் , உடேன நி த் ம்ப  ெசய்ேதன் . பா ங்கள்? அவர்கள்  நல்லவர்கள், அவர்கள் 
ேவதத் ன்   லம் உண்ைமையக் கண் , உடேன ேதவனிடத் ல்    ம் னப யால் , அவர்கள் 
ேதவ ைடய ஆ  னால்  றந்தவர்கள் என்பைதக் காண் க் ற . சாத்தான் ஜனங்களிைடேய 
 ரிைய ெசய்ய  ைனந்தான்  என்  ெதளிவா ற . அவர்கள் அைனவ ம் ேதவ பக்  ள்ள 
  ஸ்தவர்கள்.
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அ  அேநகைர,  “சேகா.  ரான்ஹாேம,  ன்ைனக் காட்  ம் உங்கள்  ேமல் அ  அ க 
நம் க்ைகைய எங்க க்  ஊட் ய ” என்    ம்ப  ெசய்த .
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ஏெனனில் பா ங்கள், கர்த்தர் எனக்களித்த வரத்ைதக் ெகாண்  நான் என்ன ெசய்  க்க 
   ம்? ேதசம்   வைத ம் என் கால  ல்  ெகாண்  வந்  க்க    ம். நான் 'ேதசம்' என்  
  ப்  வ  உல  ள்ள அைனவைர ம் அல்ல -   த்தத் ல் ப யாகப் ேபா றவர்கைள அல்ல 
(Cannon Fodder), நான் உண்ைமயான   வா கைள -    ஸ்தவர்கைள   ப்   ேறன் . 
அவர்கள் தாம் உலகத் ன்  சத் ... நாம் 'ேதசம்' என்றைழப்ப  'ம ப  ம்  றந்தவர்கைளேய'  - 
எல்ேலாைர ம் அல்ல. நாம் வா ம் இவ் லகம்   க அ த்தமாக ம் , ேசறாக ம் உள்ள . அவர்கள் 
மண்ணா  ந்  மண் க் த்   ம்  ன்றனர். நான் ம ப  ம்  றந்த   ஸ்தவர்கைளேய - 
உண்ைமயான   ஸ்தவர்கைளேய -   ப்   ன்ேறன் .

ஏதாவெதான்றக்   த்  ஏதாவெதா  மனிதன் என்         வார ்என்  எ ர்பார்க் ேறன் . 
அண்ைம ல் ஒ வர ் என்னிடம்,  “  ஸ்  தைர ல் உ ழ்ந் , ேச ண்டாக் ,   டனின்  
கண்களில்   ன  எவ்வள  அ த்தமான  காதாரமற்ற ெசயல்!” என்றார்.
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“நான், ”ஆனால் அவன் பார்ைவயைடந்தவனாய்   ம்  வந்தாேன!“ என்ேறன். பா ங்கள், அ  
தான்.

அவ்வா   ற்றம் கண்   த்த அந்த மனிதன்! என் இடத் ற்  அ  ல் நிர்வாணிகளின்  
 காம் ஒன்ைறத்  றந்தனர ் -  நீச்சல்  ளம். அந்த மனிதன், தன்  ள்ைளகள் ஒவ்ெவா வ ம் 
அங்  ெசன்  நீந்த  ைழ   ட்  வாங் த் த  றார.் அவ ம் அவ ைடய மைன  ம்  ட 
அங்  நீந்  ன்றனர். என் சேகாதரிகேள, என்ைன மன்னி ங்கள். அங்  நாள்ேதா ம் நீந்தச் 
ெசல் ம்  ஏறக் ைறய     ெபண்களில்  இன்  அந்த  ெபண்கள்,   ட் ள்ளவர்களாய் ,  அந்த



5என்ெறன் ம்  ரசன்னமா ள்ள கன்மைல ன்  தண்ணீர்

தண்ணீரில் தங்கைளக்  க   ன்றனர.் அந்த தண்ணீர் அங்  நீந் பவர்களின்  வா ல் ெசன் , 
அைத   ங் , அைத ெவளிேய  ப் தல், அவர ்என்       எழ ேவண் ெமன்    ம்  ேறன் , 
பா ங்கள்.

“  ஸ்  இன்  வாழ ேநர்ந்தால், அவர ்  ரிந்த  காதாரமற்ற ெசய க்காக அவைர ைக  
ெசய்  ப்பார்கள்” என் ன்றனர்.

இைதக்   த்  என்ன நிைனக்  ர்கள்? நான்   வைத  ரிந்  ெகாண்  ப் ர்கள் என்  
நிைனக் ேறன் . அவர்கள் நீச்சல்   ளத் ற்  ெசல் ன்றனர.் அவர்களில் அேநக க்  ெபண்  
சம்பந்தமான  யா கள்  உள்ளன. தண்ணீைர வா ெல த்   ப் வ  ேபான்ற ெசயல்  ரிந் , 
தங்கைளக் க  க் ெகாள் தல் . அ   காதாரமான ெசயல் அல்லவா?

ஓ, என்ேன! சேகாதரேன, சேகாதரிேய, நாம் வாழ்ந்  ெகாண்  க் ம் இக்காலம்! 
கர்த்த ைடய வ ைகக்  ேநரமா  ட்ட . சைபக்  ஒேர ஒ  நம் க்ைக ண் . அ  தான் 
கர்த்த ைடய வ ைக!
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சரி, இைவகைள என்னால் நி த்த  யா . அ  அவ ய ம் இல்ைல. இைவ சம்ப க் ம் 
என்  ேவதம்  ன் ைரத் ள்ள . என்னால் இைவகைள நி த்த   யா . ஆனால் 
நியாயத் ர்ப் ன்  ேநரத் ல் , இைவக க்  நான்  ேராதமா  ந்ேதன்  என்பதற்  அத்தாட் யாக 
என் சத்தம் பரேலாகத் ல் ப   ெசய்யப்பட்  க்க ேவண் ெமன்    ம்  ேறன் .

இந்த ேவதாகமம்  ேதவ ைடய வார்த்ைத என்பைத நான் இன்ன ம்   வா க் ன்ேறன் . 
இதற்   ரணாக உல ல்  ேவெற ம் எ ம்  இைத நி த்த   யா . இங் ள்ள ேவதாகமம் - இ  
சத் யமான , இ  ேதவ ைடய வார்த்ைத. எனேவ நம  கப்ப ன்  பாைய  ேழ இறக் , அந்த 
சமாதான ள்ள இைளப்பா த ன்   ைற கத் ல்     ேநரம் நங் ர  ேவாம். நாைளக்  நாம் 
கப்பைல ேவெறங்காவ  ஓட் ச் ெசல்லலாம். ஆனால் இப்ெபா   நாம் நங் ர ட் , நம  
பரேலாகப் தா அவ ைடய வார்த்ைத ன்   லம் நம் டன் ேபச  க் ம் சத்தத்ைத கவனமாய் 
ேகட்ேபாம். அவர ்இன்  அப்ப  ேப வாெரன்  நம்  ேறாம்.

இன் ர  உங்க க் ள்ள    ேகள் கைளக் ெகாண்  வா ங்கள்  -  மற்றவர்க க்  ெக   
 ைளக் ம் ேகள் கள்  அல்ல. அப்ப ப்பட்ட ேகள் க க்  நான்  ப  ைரக்க மாட்ேடன் . நீங்கள் , 
“நான் இன்னின்ன காரியத்ைதச் ெசய்ய ேநரிட்டால், அப்ப  நாம் ெசய்யலாெமன்  ேதவன் 
   ள்ளாரா?” ேபான்ற    ேகள் கள் . அல்ல ,  “சேகா.  ரான்ஹாேம, எங்களிடம் வரங்கள்  
 ரிைய ெசய் ன்றன. நாங்கள்  இந்த  ைற ல் ெசய்ய ேவண் மா, அந்த  ைற ல் ெசய்ய 
ேவண் மா?” ேபான்றைவ. நான்  ேவத ஆதாரமாக ப லளிக்கக்   யைவ. அப்ப ப்பட்ட    
ேகள் கைள எ  க்ெகாண்  வா ங்கள் . அ  என்ைன ம ழ் க் ம். ேகள் கள் ஒன் ம்  
இல்லாமல் ேபானால், கர்த்த க்   த்தமானால், நான் ஏதாவெதா  ெபா ைளத் ெதரிந்  
ெகாண் , இன் ர  உங்களிடம்  ரசங் ப்ேபன் . இ  ஞா ற் க் ழைம. நான்...
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ெசன்ற ஞா  , நான்  சேகா. கா ல் சைபக் ப்  றப்பட்ேடன் . இந்த சைப ல் மணி 
அ ப்பைதக் ேகட்ேடன் . நான்   ற்றத் ல்  இங் மங் ம் நடந்ேதன் . என்னால் ெபா க்க 
  ய ல்ைல. அவ்வள  தான், நான்  மணி ஓைசையக் ேகட்ேடன் . எனேவ நான் வர 
ேவண் யதா ற் .
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இப்ெபா   நாம் தைலவணங் , ெஜபத் ன்   லம் நம    ஷ் கரிடம் ேப ேவாம். 
யா க்கா  ம்  ேச த்த  ண்ணப்பம் உண்டா? உங்கள்  ைககைள ர்த் . 'எனக் ண் ' என்  
ெதரி  ங்கள் . உங்கள்  இ தயங்களில் என்ன உள்ள  என்பைத ேதவன் அ வார். உங்கள்  
 ண்ணப்பங்கைள உங்கள்  மன ல் ைவத் க் ெகாள் ங்கள் .

 கப ் பரி த்த ள்ள ேதவேன, உம  மன ல் எ ந்த  ந்ைத னா ம், உம  வா ன் 
வார்த்ைத னா ம் வானத்ைத ம்   ைய ம் பைடத்தவேர, எங்கள்  ஆண்டவரா ய இேய  
  ஸ்  ன்   லமாய் நாங்கள்  உம  ச கத் ல் வந் , நீர ் எங்க க் ச ் ெசய் ள்ள 
எல்லாவற் ற்காக ம் உமக்  நன்  ெச த்  ேறாம். ஆண்டவேர, இன்  காைல ல், நாங்கள்  
எங்  நிற் ேறாம் என் ம், எங்கள்  நிைலைம என்னெவன் ம், காலத் ன்  சரித் ரத்ைத ம், 
வர  க் ம் எ ர்காலம் என்னெவன் ம் நாங்கள்  அ ந் ள்ளப யால் , உமக்    ந்த 
நன்  ள்ளவர்களாய் இ க் ேறாம். ேதவ ைடய   ைப னால் , நாங்கள்  கல்வாரி ன்  
இரத்தத் னால் க வப்பட்ேடாம் என் ம், எங்கள்  இ தயங்களில்   வாசத்ைதக் 
ெகாண்டவர்களாய், அவர ்இன்  வ வாரானால் , “ஆெமன் , கர்த்தரா ய இேய ேவ, வா ம்” என்  
ெசால் ம் அள ற்  நாங்கள்  ஆயத்த ள்ளவர்களாய் இ க் ேறாம் என் ம் அ ந்  க் ேறாம்.

25

பாவம் ெப   வ வைத நாங்கள்  காண் ேறாம். பாவத் ன்   ைள னால்  உலகம் த மா க் 
ெகாண்  ப்பதாக ேதான்  ற . ம  அ ந் தல்,  தா தல்,   த்  ஆ தல், நிர்வாணம் 
ேபான்றைவ: ஓ, ேதவேன, ஜனங்களின்  அ த்த ம், அ க் ம், ேச ம். ஆண்டவேர, அவர்கள் 
மாத் ரம் உணர்ந்தால்!ேதவ க்   ேராதமான அப்ப ப்பட்ட ஆைடகைள அணிந்  ெத  ல் 
ெசல் ம் அந்த ெபண்கள், அவர்கள்  ச்  ம்   மாக இ க் றார்கள்  என் ம், இன் ம் ஒ  
வாரத் ல், அவர்கள் ெபரிதாக எண்ணிக் ெகாண்  க் ம் அந்த சரீரத்ைத  ச் கள்   ன்னக்  ம் 
என்பைத உண  ன்றார்களா? அப்ெபா   அவர்கள் ஆத் மா ேதவனற்றதாய் , 
  ஸ் வற்றதாய்,  நம் க்ைகயற்றதாய்  நித் யத் ல்  இ ந் ,  அவ ைடய  வ ைக ன்ேபா 
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அ க்கப்ப ம். ஓ, ேதவேன, எச்சரிப் ன்  சத்தத்ைத எங்க க்  அளித் , வரப்ேபா ம் ஆபத்ைதக் 
  த்  ஒவ்ெவா  ஆத் மாைவ ம்  நாங்கள்  எச்சரிக் ம்ப  ெசய் ம்.

இன்  எங்கேளா  ம். எங்க க்  ஞானத் ன்  வார்த்ைதகைளத் தா ம்.  ரசங்  ன்  
 த்தகத் ல் சாெலாேமான்    ன  தமாக, நாங்கள்   த் யாய் கட் ம் ஞானவான்களாக, இந்த 
சைப ன்  ேமய்ப்பர்களாக இ க்க அ ள் ரி ம். ஆண்டவேர, நாங்கள்  ேபச ேவண் ய 
வார்த்ைதகைள ேத க் ெகாண்  க் ம் இந்ேநரத் ல், அைவ  றந்தைவகளாக  ளங் , இன்  
காைல இங்  வந் ள்ள ேதைவ ள்ள ஒவ்ெவா  இ தயத்ைத ம் பற் க் ெகாள்வதாக!
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நாங்கள் , மற்றவர்கள் எங்கைளக் காண ேவண் ெமன்  க  , இன்  உஷ்ணமான 
 ைர ன்   ழ் ஒன்   ட ல்ைல. உம்ைம ேந ப்பதனா ம், நீர ்   வைதக் ேகட்க 
ேவண் ெம ம்   ப்பத் னா ம் நாங்கள்  இங்  வந் ள்ேளாம். நாங்கள்  ேந க் ம் எங்கள்  
ேநசர ்நீேர. உம் ட  ந்  வார்த்ைதகைளக் ேகட்க நாங்கள்    ம்  ேறாம். நாங்கள்  ஏற்கனேவ 
உம் ட  ந்  ேகட்டைவக க்காக நன்  ள்ளவர்களா  க் ேறாம். அ  எங்களிடம் நீ த்  
நிற் ம். நாங்கள்  உம் டம் காத்  க் ம் இந்ேநரத் ல், இன்ைறக்  எங்க க்காக ைவத் ள்ள 
பங்ைக அளிப் ராக! இேய  ன்  நாமத்  ம், அவர ்நி த்தமாக ம்  ேகட் ேறாம், ஆெமன் .

இப்ெபா  . . .  (ஒ  சேகாதரி அந்நிய பாைஷ ல்  ேபச, ஒ  சேகாதரன் அதற்  அர்த்தம் 
உைரக் றார ்- ஆ ).
27

ஆ யானவரின் இந்த உயர்த்த க்காக நாம் நன்  ள்ளவர்களாய் இ க் ேறாம். இன்ைறக்  
ஆ யானவர் நம் டம் ேபசப்ேபா ம் வார்த்ைதகைளக் கவனமாய் ேகட் ம்ப  அைவ நம்ைம 
எச்சரிக் ன்றன. அவர ்நமக்காக என்ன ைவத் ள்ளார் என்  நாம ேயாம். ஆனால் ஏேதா ஒன்ைற 
அவர ் நமக்  அளிக்க  க் றார ் என்  மாத் ரம் நாம் நிச்சயமாக அ ேவாம். ஒ க்கால் அ  
உங்கள்  மன ல் எ ந் ள்ள ேகள் க்  அவரளிக் ம் ப லாக இ க்கலாம். இன்ைறய காைல 
ெசய்  ன்   லம் அவர ்அைத உைரக்கலாம். அல்ல  இன் ர  ஆராதைன ன்  ேபா  அவர ்
 றலாம். வார்த்ைதைய  ர த் க் ெகாள் ம்ப க்  அவர ் யாைரேயா எச்சரிப்ப  ேபால் 
ேதான்  ற .

இப்ெபா   எ தப்பட்ட வார்த்ைதக்  நாம்   ம் , ஞா   பள்ளி பாடத் ற்காக 
யாத் ராகமம்  த்தகத் க்  ெசல் ேவாம்.
28

ஞானஸ்நான ஆராதைன உண்டா?  ( “இல்ைல, இன்  மாைல ஆ  மணிக் ” என்  சேகா. 
ெந ல் ப லளிக் றார ் -ஆ ). இன்   ற்பகல் ஆ  மணிக்  ஞானஸ்நான ஆராதைன இ க் ம்.

இப்ெபா   நாம் யாத் ராகமம் 1 7 -ம் அ காரத் க்  ெசன் ,  5 -ம்,  6 -ம் வசனங்கைள 
வா ப்ேபாம்:
29

“அப்ெபா   கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக் : நீ இஸ்ரேவல்  ப்பரில்  லைர 
உன்ேனாட  ட் க் ெகாண் , நீ ந ைய அ த்த உன்  ேகாைல உன்  ைக ேல   த் க் 
ெகாண் , ஜனங்க க்   ன்ேன நடந்  ேபா.

அங்ேக ஓேர ேல நான்  உனக்   ன்பாகக் கன்மைல ன்  ேமல் நிற்ேபன்: நீ அந்தக் 
கன்மைலைய அ ; அப்ெபா   ஜனங்கள்    க்க அ   ந்  தண்ணீர்  றப்ப ம் 
என்றார்: அப்ப ேய ேமாேச இஸ்ரேவலர்  ப்பரின்  கண்க க்   ன்பாகச் ெசய்தான் .

யாத். 17: 5-6

இைத ஞா   பள்ளி ெபா ள் என்  அைழப்ேபனானால், இன்ைறய காைல பாடத் ற்காக, 
''என்ெறன் ம்  ரசன்னமா ள்ள கன்மைல ன்  தண்ணீர்“ என் ம் ெபா ைளத் ெதரிந்  ெகாள்ள 
  ம்  ேறன் .

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்  எப்ெபா  ேம சரித் ரப்  ரகாரமான உதாரணமாகத்  கழ் ன்றனர ்
என்பைத நாம ேவாம். எ ப்   ந்  ெவளிவ ம் வைரக் ம், இஸ்ரேவலர் ேதவ ைடய 
 ள்ைளகளாக இ ந்தனர.் அதன்  ன்  அவர்கள் ேதவ ைடய சைபயாக ஆ  ட்டனர். ஏெனனில் 
அவர்கள் உல   ந்த மற்றவர்களினின்   ரித்ெத க்கப்பட்டனர்.
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நா ம் உல  ள்ள மற்றவர்களினின்   ரித்ெத க்கப்ப ம் ேபா  சைபயாக ஆ ன்ேறாம். 
நாம் உலகத் டன்   ைணத்  க் ம் வைர, நாம் சைப ல் இ ப்ப ல்ைல. இ  உங்களில் 
ஆழமாகப் ப ந் , அ  ேசர ேவண் ய இடத்ைத அைட ன்ற  என்  நம்  ேறன் . பா ங்கள், 
நாம் உலகத்   ந்  ேவ   ரி ம் வைரக் ம், நாம் சைபயல்ல. நாம் நம்ைம  ரித் க் ெகாண் , 
அ த்தமான ஜனங்கைள  ட்  ெவளிவந்  அவர்க டன்  ெதாடர்  ெகாள்ளாமல், அவர்க ைடய 
பாவங்களில் பங்  ெகாள்ளாமல்  இ க்கேவண் ம்.  கத் ேல அ  வா க டன்  
 ைணக்கப்படாமல், உங்கைள உலகத் ன்  காரியங்களி  ந்   ரித் க் ெகாள் ங்கள்.

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்  எ ப் ல் இ ந்தேபா , அவர்கள்  ேதவ ைடய ஜனங்களா  ந்தனர். 
அவர்கள் ெவளிேய வ ம்ப  அைழக்கப்பட் , யாத் ைரையத் ெதாடங்  ெவளிேய வந்த டன், 
அவர்கள் 'சைப' என்  அைழக்கப்பட்டனர.் ஏெனனில் அவர்கள்  அப்ெபா   தான் தங்கைள 
மற்றவர்களினின்  ேவ   ரித் க் ெகாண்டனர.்
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'சைப' என் ம் ெசால் க்  ெவளிேய 'அைழக்கப்பட்டவர்கள்' என்  ெபா ள்  -  யாத் ைர, 
'ெவளிேய அைழக்கப்ப தல்' நம் ஒவ்ெவா வ க் ம்,   ஸ் வர்கள்  என் ம் நிைல ல், நம  
வாழ்க்ைக ல் யாத் ைர ஒன்  ேநர்ந் ள்ள . ஒ  சமயம் நம  சகாக்களிட  ந்  நாம் 
ெவளிேய அைழக்கப்பட்ேடாம்.  த் யாசமாய் நடந்  ெகாண் ,  த் யாசமாய் ேப ம் ேவ  
வைகயான ஜனங்க டன்  நாம் நடக்க ேவண் ெமன்பதற்காக, ஒ  காலத் ல் நாம் ஐக் யங்  
ெகாண்  ந்த ஜனங்களின்  மத்    ந்  நாம் ெவளிேய அைழக்கப்பட்ேடாம். அ  நம  
வாழ்க்ைக ல் ேநர்ந்த ஒ  யாத் ைர.

31

இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள கர்த்தர் ெவளிேய அைழத்த  தற் , அவர்கள் நமக்  ஒ  
அ ைமயான உதாரணமாகத்  கழ் ன்றனர.் அவர்க க்  ஒ  யாத் ைர உண்டா  ந்த . 
அவர்கள் உலக மக்களிைடேய  ந்   ரிந்  ெவளிேய வந் , ேதவ க்ெகன்  
 ரித்ெத க்கப்பட்ட ஜா யாக,  ேச த்த ஜனங்களா னர.் அவர்கள்   பாசனத் ன்  
நிழல்களின்   ழ் ெதாடர்ந் , அத டன்  வாழ்ந்தனர். கர்த்தர் அவர்கைள எ ப்   ந்  ெவளிேய 
ெகாணர்ந் , வாக் த்தத்தம் பண்ணின ேதசத் க் க்  ட் ச் ெசன்றார.்

இந்த யாத் ைர ன்ேபா , அவர்க க்  ஒ  ஆ க் ரிய தைலவன்  அளிக்கப்பட்டான் . அவன்  
தான் ேமாேச. அவன் அ ேஷகம் பண்ணப்பட்ட ஒ  மகத்தான  ர்க்கதரி  -  ஒ  ெபரிய மனிதன். 
அவன் ேதவ பக்  ள்ளவன் , அவன் ேதவ பக்  ள்ளவனாய்   றந்தான் . கர்த்தர் அவைன தன் 
தா ன் கர்ப்பத் ல் இ ந்தேபாேத -  அதற் ம்  ன்ேன -  அைழத்தார். அந்த சந்த க்  அவன் 
தைலவனா  ந் , அந்த ஜனங்கைள யாத் ைர ல்  ெகாண்  ெசல்ல ேவண் ம் என்பதற்காக, 
அவர ்அவைன உலகத்ேதாற்றத் க்   ன்ேப  ன்  த்தார்.
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 ல நாட்க க்   ன் , இந்த  டாரத்  ள்ள     ள்ைளக க்  நாடக வ  ல்  ஒ     
 ரசங்கம் ெசய்ேதன் . அதாவ , ேயாெகேபத் ம், ேமாேச ன்  தகப்பனா ய அம்ரா ம், 
இஸ்ரேவலர்    க்கப்பட கர்த்தர் ஏதாவெதான்ைறச் ெசய்ய ேவண் ெமன்  அவரிடம் 
 ைற ட்டனர.் அப்ெபா   அம்ரான் தரிசனத் ல் ஒ  ேதவ  தைனக் கண்டான் . அந்த  தன் 
வடக்  ேநாக் னவனாய்  நின்  ெகாண் , என்ன ேநரிடப் ேபா ன்ற  என்  அம்ரா க்  
அ  த்தான் .  ன்  ேமாேச  றந்தான் . அதன்  ன்னர் அவர்கள் ராஜா ன் கட்டைளக் ம் 
அச்  த்த க் ம் அஞ்சேவ ல்ைல. ஏெனனில் ேமாேச ன்  ேமல் ேதவ ைடய கரம் இ ந்தைத 
அவர்கள் அ ந்  ந்தனர். அத் டன்  அ      ெபற்  ட்ட . அ  உண்ைம! ராஜா என்ன தான் 
  னா ம், அர யல் உலகம் என்ன தான்    னா ம், மற்றவர்கள் என்ன தான்   னா ம் 
ேதவ ைடய கரம் ேமாேச ன்  ேமல் இ ந்தைத அவர்கள் நன்  அ ந்  ந்தனர். ஆகேவ அவைன 
 தைலகளின்  மத்  ல் ெகாண்    வதற் ம் அவர்கள்  அஞ்ச ல்ைல. இந்த  தைலகள்  
எ ேரய  ள்ைளகைளத்  ன்  ெகா த்  ந்தன. எ ேரய  ள்ைளகைள இந்த  தைலக க்  
அவர்கள் ஆகாரமாக ெகா த்தனர். அப்ப   ந் ம் ேமாேச ஒ     நாணற் ெபட்   ள்  
ைவக்கப்பட்   தைலகளின்  மத்  ல்  டப்பட்டான் . அவர்கள் எதற் ம் அஞ்ச ல்ைல. 
ேதவ ைடய கரம் ேமாேச ன்  ேமல் இ ந்தைத அவர்கள் அ ந்  ந்தனர்.
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அ  ேபான்  நா ம் நம  மகத்தான தைலவரா ய பரி த்த ஆ ைய அ ந்  
ெகாண்  ப்ேபாமானால் ! ேதவன் அவைர அ ப்  ள்ளார் அவர ் நம  தைலவர.் உலகம் என்ன 
  னா ம், அவர்கள் எவ்வள  தான் உங்கைள ேக  ெசய்   ரித்தா ம், நாம் நம  
தைலவைரப்  ன்பற் ேவாம்! ேதவன் பரி த்த ஆ ைய நம  தைலவராக அ ப்  ள்ளார். 
பா ங்கள்?  “இன் ம் ெகாஞ்சக் காலத் ேல உலகம் என்ைனக் காணா . நீங்கேளா என்ைனக் 
காண் ர்கள். நான் உலகத் ன்      பரியந்தம் உங்கேளா  ந் , உங்க க் ள்ேள இ ப்ேபன்”. 
எனேவ நம  மகத்தான தைலவரா ய பரி த்த ஆ  நம் டன்  ட இ க் றார.் நாம் நம  
தைலவைரப்  ன்பற் , அவர ் ெசால்வைத அப்ப ேய ெசய்யேவண் ம். இந்த தைலவர ் நம்ைம 
பாைத தவறச் ெசய்யமாட்டார.் அவர ் எப்ெபா  ம் ேவதாகமப் பாைத ல் நம்ைம நடத் ச் 
ெசல்வார.் அவர ்ஒன் ற்காக ஒ  றம், ேவெறா ன் ற்காக மற்ெறா  றம்  லகமாட்டார.் அவர ்
ேவதாகமப் பாைத ல்  சரியாக நிைலெகாண்  நடத் வார்.
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இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள  ரயாணத் ல்  ெகாண்  ெசல்ல ேமாேசக்  ஒ  பாைத 
நிய க்கப்பட்  ந்த  -  வனாந்தரத் ன்  வ யாக,  வந்த ச த் ரத்ைதக் கடந் , ேயார்தாைனக் 
கடந் , வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ேதசத் ல்   ரேவ த்தல், ேமாேச வ   லக ல்ைல. ேதவன் 
வ   லக ல்ைல. ஜனங்கள்  வ   ல னதால் ெதால்ைலகள் ேநர்ந்தன. இைவகைளக்   த்  
சற்   ந் ப்ேபாம்.
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ேமாேச அ ேஷகம் பண்ணப்பட்ட தைலவனா  ந்தான் . அவன் ேதவனால் மாத் ரம் 
ெசய்யக்  ய அைடயாளங்கைள ம் அற் தங்கைள ம் ஜனங்களின்   ன்னிைல ல் ெசய்  
காண் த்தான் . அவன் இஸ்ரேவல ைடய  ன்னிைல  ம்  ப்பர்களின்   ன்னிைல  ம் 
இைவகைளச ் ெசய்  காண் த்தேபா , எ ப்  ேதசத்   ந்  அவர்கைள    த் , 
வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட அந்த நன்ைமயான ேதசத் ற்  அவர்கைளக் ெகாண்  ெசல்ல 
ேமாேச அ ேஷகம் பண்ணப்பட்  ந்தான்  என் ம் உ  ைய அவர்கள் ெபற்றனர.் ேமாேச 
ேதவனின் நாமத் ல் இந்த மகத்தான ெசயல்கைளப்  ரிவைத அவர்கள் கண்டேபா , அவைனப் 
 ன்பற்ற அவர்கள்   த்தம் ெகாண்டனர.் அவன் அவர்கைள ெவளிேய ெகாண்  வந் ,  வந்த 
ச த் ரத் ன்  வ யாக உலர்ந்த தைர ல் கடக்கச ் ெசய் , வனாந்தரத் ன்  வ யாக 
யாத் ைர ல் ெகாண்  ெசன்றான் . அ  அவர்க க்  ேசாதைன ன்  ேநரமா  ந்த .
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அவ்வாேற ஒ வன்    ஸ் ைவ இரட்சராக ஏற் க் ெகாள் ம் ேபா , எல்லாேம 
தைல ழா  ட்ட  ேபால் அவ க்  ேதான்  ற . அவன் பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத்ைதப ்
ெப வதற்   ன்   தலாவதாக பரி த்தமாக்கப்ப த ன்   ைறைமையக் கடந்  ெசல்ல 
ேவண் யவனா  க் றான் . அவ க்  வாழ்க்ைக ல் ேசாதைன ன்  ேநரம் அவ யமா ள்ள . 
உங்கள்  அைனவ க் ேம அ  உண்டா  ந்த . ேதவனிடத் ல்  வ ம் ேதவ ைடய  த் ரன்  
ஒவ்ெவா வ ம்  தலாவதாக  ட் க்கப்பட ேவண் ம். நாம்  ட்ைசைய ச க்க   யா ட்டால், 
நாம் ேதவ ைடய  த் ரரா ராமல் ேவ ப்  ள்ைளகளா  க் ேறாம் என்  ேவதம்    ற  
(எ .12: 5-8) ஆனால் நாம்,  “ேதவனிடத் ல்  அன்     றவர்க க்  சகல ம் நன்ைமக்  
ஏ வாக நடக் ற ”  (ேராமர் 8:28)  என்பைத அ ந்   ட்ைசைய ச க் ம் ேபா , நாம் 
ேதவ ைடய  மார ம்  மாரத் க மா ேறாம். அதன்  ன்  அவர ் ட்கப்ப ம் நாள் வைரக் ம்  
நம்ைம பரி த்த ஆ  னால்  த்தரிக் றார். பா ங்கள், அ  தான் நாம் கடந்  ெசல்ல ேவண் ய 
 ட்ைச,  ரயாைச. சரித் ரப்  ரகாரமாக  ன்னைடயாளமாகத்  க ம் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்  
இந்த  ட்ைசைய ஏற் க் ெகாள்ள ேவண்   ந்த .
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அவர்கள் எ ப்   ந்த ேபா , கர்த்தர் ேமாேசைய அ ப் னார.் அவன் ேகாைல நீட் னான். 
அப்ெபா   வண் க ம், ேபன்க ம்    ல் ேதான் ன. அவன்  ரிய க்  ேநராக 
நீட் ன்ேபா , அ  அஸ்த த்த . அவன் தண்ணீரின்  ேமல் ேகாைல நீட் னேபா , அ  இரத்தமாக 
மா ன . இஸ்ரேவல க்ேகா ேகாேசனில் ம ைமயான த ணம் உண்டா  ந்த . அங்   ரியன்  
அஸ்த க்க ல்ைல. அவர்கைள வாைதகள் தாக்க ல்ைல. அவர்கள்  மகத்தான த ணத்ைத 
அ ப த்தனர.்
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நீங்கள்   த ல் இரட் க்கப்பட்டேபா , உங்க க்  இ ந்த  ேபால், பறைவகள்  
 த் யாசமாகப் பா ன. எல்லாேம இனிைமயா  ந்த . ஓ, என்ேன! நீங்கள்   த ல் 
இரட் க்கப்பட்டேபா , எல்லாேம எப்ப  இனிைமயாக இ ந்த ! ஆனால் அதன்  ன்  
ேசாதைன ன்  ேநரம் வந்த  -   ட் க்கப்பட ேவண் ய ேநரம்: உங்கைள உல ன்  
காரியங்களி  ந்  பரி த்தமாக் தல்,  “பாரமான யாவற்ைற ம் , உங்கைளச்  ற்  ெந ங்  
நிற் ற பாவத்ைத ம் தள்ளி  தல்”  (எ . 12:1) மனிதரான நீங்கள்   ைக   ப்பைத ம், ம  
அ ந் வைத ம், நீச்சல்  அைறக க் ச் ெசல்வைத ம், இர   ரா ம்  ட்டா வைத ம் 
நி த்  ட் , இேய    ஸ்  ன்  இரத்தத் ன்  ேம ள்ள   வாசத்ைதக் ெகாண்  உங்கைளப் 
பரி த்தமாக்க ேவண் யதா ற் . ெபண்களா ய நீங்கள்  உங்கள்  தைலம ைர நீளமாக வளரச் 
ெசய் , உங்கள்  உைடகைள நீளமாக் ,  ன்ைன ட  த் யாசமானவர்களாக ஆக 
ேவண் யதா ற் . பரி த்தமாக்கப்ப த ன்  ேநரம்! அேநக  ைற அவர்கள்  ரட்டாட்டம் 
பண்ணி, தங்கள்  பைழய வழக்கங்க க் ச ் ெசன்றனர.் அப்ப ப்பட்டவர்கள்  ேதவ ைடய 
 ள்ைளகள் அல்ல. ேதவ ைடய  ள்ைள கல்வாரிைய ேநராக ேநாக்  அ  அவ ைடய 
நன்ைமக்காக என்  அ ந்  ெகாள் றான் .

    காலம் க த் , இஸ்ரேவலரின்  மத்  ல்   ந்  ேபாதல் ேநர்ந்த . ெந க்கமான ேநரம் 
வந்தேபா , அவர்கள்   ந்  ேபாகத் ெதாடங் னர.் அவர்கள்,  “நாம் எ ப் ேலேய 
தங்   ந்தால் நலமா  க் ம். நம் ைடய ஆத் மாக்கள்  இந்த ெமல் ய அப்பத்ைத 
ெவ க் ன்றன” என்    னதாக சரித் ரம் உைரக் ன்ற .
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இந்நாளி ம், “ஓ, ஒவ்ெவா   தன் இரவன் ம் ெஜபக் ட்டம்! ஒவ்ெவா  ஞா   காைல  ம் 
ம ப  ம் சைபக்  ேபாக ேவண் யதா ள்ள . நாம் என்ன ேகட் ேறாம்.  ண் ம்  ண் ம் 
அைதேய ேகட் ேறாம். அேத ேபாதகர் நின்  ெகாண்   ரசங்கம்  ெசய் ன்றார:் பாடல்கள்; 
 ண் ம் அ ேவ” என் ன்றனர். அப்ப யானால் நீங்கள்  கடைமக்காக அங்  ெசல் ன் ர்கள் . 
ேதவைன ஆரா ப்பவர்களாக நீங்கள்  அங்  ெசல்ல ல்ைல. ஆரா ப்பவன்  ேதவைன 
ஆரா க்க ம், தன் ேதவ ைடய  ன்னிைல ல்  தன் இ தயத்  ள்ளைத ெதரி க்க ம், அவர ்
ெசய்த நன்ைமக க்காக அவைரத்   க்க ம் அங்  ெசல் றான் . அவன் ஒவ்ெவா  
வார்த்ைதைய ம் இ கப் பற் க் ெகாள் றான் .

அ  காதல்  வகாரத்ைதப் ேபான்ற . நீ ஒ  ெபண் டன்  கடைம கட்டாயத் க்காக 
ெசல்வாயானால், அல்ல  வா ப ெபண்ணா ய நீ, “என் அம்மா ெசால்வதால்  இந்த ைபய டன்  
ெசல் ன்ேறன் . எனக்  அவைனப்   க்க ல்ைல” என்பாயானால் , அவன் வந்  உன்ைன 
பார்ப்ப ல் உனக்  ஒன் ம்  ைடக்கா . ைபயன் ெபண் டன்  கடைமக்காக ெசன்றா ம், 
எல்லாம் ஒன்  தான்! நீ அவ டன் ெசல் ம் ேபா , அவள் உன்ைன ச ப்பைடய ெசய் றாள் . 
உன்  தாய் நீ அவ டன்  ெசல்வைத   ம்  றாள். ஏெனனில் அந்த ெபண்  உன் தாய்க்  
  த்தமானவள். அ  உன்ைன ச ப்பைடய ெசய் ற . காதல்  வகாரம் எ  ம் உங்களிைடேய 
இல்ைல. நீ கவைலப்ப வ ல்ைல. உன் வ ைய நீ மாற் க் ெகாள்ள   ம் வ ல்ைல. அவைள 
ெசன்  காண நீ   ம் வ ல்ைல... அ  ஒ  பயங்கரமான காரியம். அவன் உன்ைன காண வ ம் 
ேபா , அவன்  க் ரம் ெசன்  ட்டால் நலமா  க் ம் என்  நிைனப்பாயானால் !
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“அவர ் ஏன் நீண்ட ேநரம்  ரசங்கம்  ெசய் றார?் இெதல்லாம் என்ன?” என்  நீ   வ ம்  
அவ்வாேற ள்ள , நீ அன்  ெகாள்ளாமல்  இ க் றாய்.

ஆனால், இன்  காைல பரி த்த ஆ யானவர் உனக்  எச்சரிக்ைக   த்த  ேபால், நீ 
ஒவ்ெவா  வார்த்ைதைய ம்  இ கப் பற்  ெகாண்டால்! ஒவ்ெவா  வார்த்ைத ம் இ கப் பற் க் 
ெகாள் தல் . அைதக்   த் தான்  ஒ க்கால்  அவர் உங்க க்  உைரத்  ப்பார். இ கப் பற் க்
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ெகாள் தல் ! அ  நித் ய  வன்- ேதவ ைடய வார்த்ைத ஒவ்ெவான் ம்  ழ்நிைல 
என்னவா  ப்  ம், சைபக்  ெசல் தல் ம ழ்ச்  ட்  ன்ற . அ  ெவ லானா ம், 
 ளிரானா ம், அலட் யமானா ம், ஜனங்கள்   ண்  சந்த  ெசய்தா ம், உ  னா ம் -  அவர்கள்  
என்ன ெசய்தா ம் -  ேதவ ைடய வார்த்ைதையக் ேகட்ப  ம ழ்ச் யளிக் ற  என்றால், நீ 
உண்ைமயாகேவ   ஸ்  ன்  ேமல் அன்  ெகாண்  க் றாய். நீ சைபக் ச் ெசல்ல 
 ரியப்ப வாய்.

“அன்ேப, ஞா   காைல வந்  ட்ட . நாம்  ள்ைளக க்   கம் க  , அங்  ெசல்ல 
ேவண் ம். அ  ச ப்பா ள்ள ” என்பாயானால் நீ அவர்பால்  அன்  ெகாள்ள ல்ைல.
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நீ உண்ைமயாகேவ அவரில் அன்பா  ந்தால், ஞா   காைல வ ம் வைர உன்னால் 
காத்  க்க   யா . அவர்க டன்  ஒன்   ட நீ எப்ப யாவ  ெசன்   வாய். ேதவ ைடய 
ஜனங்கள்  உன்ைன ச ப்பைடயச ் ெசய்வ ல்ைல. அவர்கள்  உன் சேகாதர ம் 
சேகாதரிக மா ள்ளனர்.  “ேசார்க ல்  ைடக் ம் ெவல்லப்பா   ளிர ்   ந்த காலத் ல்  
ெகட் யாவ  ேபால் நீங்கள்  ஆ    ன் ர்கள்” என்  நான்   வ ண் . அைத ஊற்ற   யா  
அ  ஒன்ேறாெடான்  ஒட் க் ெகாள் ம். அ  இ    ம். இந்த உதாரணம் அவ்வள  
நல்லதல்ல. எனி ம் நான்  ற   ம் வைத இந்த உதாரணத் ன்   லம் உங்க க் த் 
ெதரி க் ேறன் . பா ங்கள் , நீங்கள்  ஒ வேராெடா வர் ஒட் க் ெகாண்  க் ன் ர்கள் .  ளிர ்
அ கமா ந்ேதா ம். அ  இன் ம் இ க்கமாக ஒட் க் ெகாள் ன்ற . அப்ப த்தான்  நாம் இ க்க 
ேவண் ம்.

உல ன்  நண்பர்கள் ைக  ம் ேபா  நான்

அவைர இன் ம் இ கப்பற் க் ெகாள் ேறன் .

நாம்  க் யமானவர்கள்  என்பதனால் ஒ வரிெலா வர் அன்    வ ல்ைல. நம் 
ஒவ்ெவா வ க் ள் இ க் ம்   ஸ்  ேலேய நாம் அன்     ேறாம் . நமக் ள்  வாசம் ெசய் ம் 
ேதவனில் நாம் அன்     ேறாம். நாம் ஒன்   ட  ரியப்ப  ேறாம். இந்த பைழய பாடைல 
நாம் பா வ ண் .
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நாம் இ தயத்ைதக்   ஸ்தவ
அன் னால்  ைணக் ம்  உற 
ஆ ர்வ க்கப்ப வதாக ஒேர  ந்ைத ெகாண் ள்ள
ஐக் யம் பரத் ல் உள்ளதற்  ஒப்பான .

பா ங்கள், ஒேர  ந்ைத ெகாண் ள்ள ஐக் யம் பரத் ல் உள்ளதற்  ஒப்பான .
 தா ன்  ங்காசனத் ற்   ன்பாக
நம  ஆர்வமான ெஜபத்ைத ஊற்  ேறாம்.
நம  பயங்கள் , நம  நம் க்ைககள் ,
நம    க்ேகாள்கள் நம  ெசளகரியங்கள் ,
நம  கவைலகள்  எல்லாேம ஒன்றா ள்ள .

பா ங்கள்? ஆம், ஐயா! ஒ வர ் ஆ ர்வ க்கப்பட்டால் , நாம் அைனவ ேம ம ழ்ச்  
ெகாள் ேறாம். ஒ வர ்  க்கப்பட்டால், நாம் அவ டன்   க்கப்ப  ேறாம். நாம் அைனவ ம் 
ஒன்றா  க்க   ம்  ேறாம். நாம் அப்ப த்தான்  இ க்க ேவண் யவர்களா  க் ேறாம்.

இஸ்ரேவல் ஜனங்க ம் அவ்வாேற இ க்க ேவண் யவர்களா  ந்தனர். ஆனால் அ  
அவர்க க்  பாரமா  ட்ட .  “ஓ, இந்த பைழய ெமல் ய அப்பம்.  தர்களின்  அப்பம்! 
எங்க க்    க்க ல்ைல. எங்கள்  ஆத் மாக்கள் இந்த அப்பத்ைத ெவ க் ன்றன. எல்லாேம 
தவறா ள்ள . ஒவ்ெவா  இர ம் வானத்   ந்    ம் இந்த மன்னாைவக் காட்  ம் 
எ ப்  ள்ள ெவள்ைளப்  ண்ைட ம் ெகாம்மட் க் காைய ம்    த்தால் நலமா  க் ம்” 
என்றனர். பா ங்கள், அவர்க ைடய இ தயங்கள்  யாத் ைரக்  ஆயத்தமாக ல்ைல.
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ஒ  மனிதேனா அல்ல  ஸ் ரிேயா சைபக் ச் ெசல்வைதக்   த்   ைற   , அங்  ெசல்ல 
ச ப்பைடந்தால், அவர்கள் யாத் ைரக்  ஆயத்தமாக ல்ைல. அ  உண்ைம, எங்ேகா 
தவ ள்ள .

ஓ, நீங்கள்  ேதவனில் அன்   ர்ந் , நீங்கள்  அைனவ ேம ஒ  த்  பரேலாகத் க் ச் 
ெசல்வதாக எண்ணி  க் ம்ேபா !

என்ேன ஐக் யம், என்ேன ெதய் க சந்ேதாஷம்
நித் ய கரத் ன்  ேமல் சார்ந்  ப்பெதன்ப 
என் ஆண்டவர ்இவ்வள  அ காைம ல் இ க்க,
என்ேன ஒ  ஆ ர்வாதமான சமாதானம்
அவ ைடய நித் ய கரத் ன்  ேமல்
சார்ந்  ப்பெதன்ப 

இந்த பாடல்கைள நாம் பா  ேறாம்:
நம  பரஸ்பர  ன்பங்கைளப்
ப ர்ந்  ெகாள் ேறாம்
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நம  பரஸ்பர பாரங்கைளச்
 மந்  ெகாள் ேறாம்
அ க்க  நாம் ஒவ்ெவா வ க்காக ம்
அ தாபக் கண்ணீர ்வ  ன்ற .
நாம்  ரிந் ெசல் ம் ேபா  நமக் ள்
அ  ேவதைனைய  ைள க் ற 
ஆ  ம் நாம் இன்ன ம்
இ தயத் ல் இைணந்தவர்களாய்
அ த்த ெஜப  ட்டத் ல்
சந் ப்ேபாெமன நம்  ேறாம்

(ஆம், ஐயா! இ தயத் ல் இன்ன ம் இைணந் ள்ேளாம்!)

நீங்கள்  யாத் ைரக்காக ஆயத்தமா க் ெகாண்  க்  ர்கள் . வாக் த்தத்தம்  பண்ணப்பட்ட 
ேதசத் க் ள்   ரேவ க்க நீங்கள்  ஆயத்தமா க் ெகாண்  க்  ர்கள் . ேசாதைன ன்  ேநரம், அ  
ஆபத்தான இடம் - வனாந்தரம், ேசாதைன ன்  ேநரம்.
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இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்  ேசாதைன ேநரத் ன் ேபா , ஒ வேராெடா வர் சண்ைட ட் க் 
ெகாண் ,  ண்  சந்த  ெசய் , அப்பத்ைத ெவ த்தனர.் அவர்கள் எ ப் க்    ம் ச் ெசல்ல 
  ம் னர.்

 ன்  அவர்கள் தங்கள்  தைலவேனேய  ைற   னர.் ஓ, அவன் தன்ைன தைலவன்  என்  
காண் த் , ேதவன் அைத நி  த்த  ன் ம், அவன் அவர்கைள வ  தவறச் ெசய் ன்றான்  என்  
அவர்கள் பயந்தனர்.  “ஒ க்கால்  நாம் சற்   ட ைவராக் ய ள்ளவர்களாய் நடந்  
ெகாண்  ட்ேடாம். ஒ க்கால்  நாம் வ  தவ  ட்ேடாம்'' அல்ல  இப்ப ப்பட்ட ேவெறதாவ  
ஒன்ைறக்   தல் . அவர்கள் ேதவ க் ம் அவரளித்த தைலவனா ய ேமாேசக் ம்  ேராதமாய் 
    த்தனர்.

“வார்த்ைதக்  அர்த்தம் இ வா இல்ைலயாெவன்  எனக் த் ெதரியா . பரி த்த ஆ ையக் 
  த்  எனக் த் ெதரியா . அைதக்   த்  எனக்      சந்ேதகம் ேதான்  ற . மற்றவர்கள் 
அைத   வா க் ற ல்ைலெயன்  எனக் த் ெதரி ம்” என்    ம்  நிைலக்  நீங்கள்  
வ ம்ேபா , நீங்கள்  எ ப் க்    ம்  ெசன்    ன் ர்கள் . பா ங்கள்?
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நீங்கள்  பாைத ல் நிைலக்க ேவண் ெமன்  உண்ைமயாய்  ர்மானம் ெசய் ர்களானால் , 
பரி த்த ஆ யா ய தைலவ டன்  நிைல ெகாள் ங்கள் . வார்த்ைத ல்  நிைல ெகாள் ங்கள் . 
நீங்கள்  ஆ  ல் நிைலெகாள் ம் ேபா , அ  உங்கைள வார்த்ைத ல் நிைல ெகாள்ள ெசய் ம். 
அ  உண்ைம. அ  உங்கைள வார்த்ைத ன்  பாைத ல் வ  நடத் ச் ெசல் ம். அைதக்   த்  
நீங்கள்  பயப்பட ேவண்டாம். அ  உங்க க்   ங்  ெசய்யா . அ  உங்க க்  உத  ெசய் ம். 
நீங்கள்  காயப்பட்டால், அவர் உங்க க்  உத  ெசய்வார.் உங்கள்  காயங்கள் அைனத்ைத ம் 
பரி த்த ஆ யானவர் ஆற் வார.்

அவர்கள்  ரயாணம் ெசய் , ஓேரப் என்  டத்ைத அைடந்தனர் என்  நாம் பார்க் ேறாம். 
ஓேரப் என்றால், 'உலர்ந்த இடம்', 'பாைலவனம்' என்  அர்த்தம் .
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நாம் சைப ல் ஒ வேராெடா வர் ெகாண் ள்ள ஐக் யத் னின் ம், பரி த்த 
ஆ யானவ டன்  ெகாண் ள்ள ஐக் யத் னின் ம்  ல    ம்ேபா , அ  நம்ைம உலர்ந்த 
இடம் அல்ல  பாைலவனத் ற்  ெகாண்  வ  ற . அங்  ஒன் ேம உ ர ் வாழ்வ ல்ைல. 
ஒட் க் ெகாள் ம்   ைனக் ெகாண்ட  ட்ெச  மாத் ரேம அங் ள்ள . அ  என்ன ெதரி மா? 
அ  தண்ணீர் ெபறாத    வான இைல. தண்ணீர் இல்லாததனால் அ  இ கச்  ற்  ெகாண்ட 
  னா  ட்ட . அப்ப ப்பட்ட ஒ வைர கா ம் ேபா , அதற்  மாத் ரம் சரியானப  தண்ணீர் 
 ைடத்  ந்தால், அ  ஒ   ைலேயறப்ெபற்ற ஆத் மாவா  க் ம். அதற்  ப லாக அ  
தன்ைன இ கச்  ற் க் ெகாண்    னா  ட் , எல்லாவற்  ம்  ைற கண்    க் ன்ற . 
அதற்  சற்  தண்ணீர்  ைடத்தால் ேபா ம் ஒ  எ ப் தல். அவ்வள தான் , ேதவனிட  ந்  ஒ  
 த் ணர்ச் . அதற்  தண்ணீர் ெகா த்தால், அ  தன்ைன அ ழ்த் க் ெகாள் ம்.

ஆனால் அம்மா ரியான இடத் ல் வ ப்பவர்கள், அந்த  ழ்நிைல ன்  காரணமாக அவ  ற 
ேவண் யவர்களாய்  இ க் ன்றனர.் அப்ப ப்பட்ட  ழ்நிைல ல் வாழ   ம்  றவர்கள், வைசச ்
ெசாற்க ம்,  ண்  சந்த  ம், சண்ைட ம், ேகாப ம் உள்ள இடத் ல்  அந்த  ழ்நிைலைய 
அ சரித்  வாழத்தான் ேவண் ம். அவ்வள தான் , ஆனால் அங்  வ க்க ேவண் ெம ம் 
அவ யம் நமக் ல்ைல.
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இந்த ஓேரப் என்  டத் ல் ேதவ க்  ஜனங்களின்  ேமல் ேசார்  உண்டான . ஏெனனில் 
இவர்கள் இவ் டத் ல்   ரேவ த்  இந்நிைலையயைடந்தனர். அவர்கள் அ ல்  ரேவ க்க 
 டாெதன்  க  , ேதவன் அவர்கைள அந்த இடத்ைத  ற்  நடக்கச ் ெசய்தார.் ஆனால் 
அவர்கேளா பாைத தவ ,  ரதான பாைதைய  ட் , பக்க பாைத ல்  ைழந்தனர். இதன் 
 ைளவாக ேதவன் ஒ  பயங்கரமான ெசயைலப்  ரிய ேவண் யதா ற் ... ேமாேச எ ப்  
ேதசத்ைத நியாயந் ர்த்த அந்த நியாயத் ர்ப் ன்  ேகாைல எ த் , தண்ணீைரக் ெகாண்  வர, 
கன்மைலைய அ க் ம்ப  ேதவன் ெசய்தார.்
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இைத நாம்  ரிந்  ெகாள்ேவாமானால் , இ ல் ஒ  அழ ய பாடம் அடங்  ள்ள . நாம் 
நிைலதவ , உலகக் காரியங்களில்  க் ண்டதனால், ேதவன் உலகத் ன்  நியாயத் ர்ப்ைப 
ைக ெல த் , நாம்  யா னராவதற்காக, தம  ெசாந்த  மாரைனக் கல்வாரி ல் அ க்க 
ேவண் யதா ற் . நான்    வ  உங்க க் ப்  ரி ன்றதா?

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்  அங்  அைடந்த டன் , அவர்க க் த ் தண்ணீர் அளிக்க ேவண் ம் 
என்பதற்காக, இந்த உலர்ந்த இடம் கல்வாரியாக ஆக்கப்பட்ட . அங்  கர்த்தர் ேமாேசைய 
ேநாக் , “உன்  ேகாைல எ த் க் ெகாண் , உன்ேனா   ப்பைரக்  ட் க் ெகாண்  ேபா, நான் 
உனக்   ன்பாக கன்மைல ன்  ேமல் நிற்ேபன்” என்றார். இந்த கன்மைல   ஸ் ேவ. ேமாேச 
எந்த ேகாைல உபேயா த்  எ ப் ன்  ேமல் நியாயத் ர்ப்ைப வரவைழத்தாேனா, அந்த ேகாைல 
அவன் எ த் க்ெகாண் , ேதவ ைடய நியாயத் ர்ப்ைப அந்த கன்மைல ன்  ேமல் அ த்  
 மத் னான். பா ங்கள்? ஜனங்க ைடய பாவங்கைள அவன் ேகா ல் எ த் க் ெகாண்டான் . 
அைதக் ெகாண்  அ ப்பதற்  ப லாக, அவன் கன்மைலைய அ த்தான் . அந்தக் கன்மைல, 
ேதவ ைடய  ரிைய ன்   லம், இரட் ப்ைபக் ெகாணர்ந் , அ ந்  ேபா ன்ற ஜனங்க க்  
தண்ணீர் அளித்த . அ  மரித்  ெகாண்  க் ம் ஜனங்க க்   வைனக் ெகாண்  வந்த . 
அைத தான் ேதவன் உனக் ம் எனக் ம் ெசய்தார.் அவர ் நியாயத் ர்ப் ன்  ேகாைல தம  
ைக ெல த் , உங்கள்  பாவங்கைள ம் என் பாவங்கைள ம்  அ ல்  ற் க் ெகாண்டார.் அ  
நம்ைம அ த்  க்க ேவண் ம். ஆனால் அ    ஸ் ைவ அ த்த . அவரி  ந்  தண்ணீர் 
 றப்பட்  வந்த  அதாவ  'ஆ ', நமக்   வைனயளிக்க பரி த்த ஆ  அவரி  ந்   றப்பட்  
வந்த . இப்ெபா   நாம் நித் ய  வைனப் ெபற் ள்ேளாம். அந்த கன்மைல   ஸ் ேவ. இைத 
நாம் கவனிக்க ேவண் ம்.
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இந்தக் கன்மைலைய கற்பைன ெசய்  வைரந்த அேநக ஓ யங்கைள நான் கண்  க் ேறன் . 
அைவகளில் ஒன்  கண் க்க உகந்த . அந்த ஓ யத் ல், ஒ  மைல ன்  ேமல் ஒ     
கற்பாைற வைரயப்பட்  ந்த . ேமாேச அைத அ த்த  ன் , அ   ந்  தண்ணீர் ெசாட்  
ெசாட்டாய்   ந் , இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்  ேதநீர் ேகாப்ைப னால் தண்ணீைரப்   ப்ப  ேபால் 
வைரயப்பட்  ந்த . அ  யாேரா ஒ  ஓ யனின்  கற்பைன.
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ஆனால் இந்த கன்மைல   ந்   றப்பட்ட தண்ணீர் இ ப  லட்சம் ஜனங்கள்  மாத் ரமல்ல, 
காைளகள், ஒட்டகங்கள்  இைவகளின்  தாகத்ைத ம்  ர்த்த . அ  கன்மைல   ந்   றப்பட்  
வந்த ெவள்ளப் ெப க் .

இன்ைறக்  அவர்கள்  பரி த்த ஆ யா ய   ஸ் ைவ அப்ப த் தான்   த்தரிக் ன்றனர், 
“அ   ளி  ளியாய்   ம் ஒன் ” என்பதாக. பா ங்கள், ேதவன் இ க் றார ்என்    வா க்க 
ேபா மான அள . அ  அப்ப  ல்ைல.
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அ   ரளான தண்ணீ ர!் தா  ,  “என் பாத் ரம் நிரம்  வ  ற ” என்றான் . அ  பரி த்த 
ஆ  ெப க்ெக த்  ேவகமாய் பாய்தல்.

ஜனங்கள்  அைதக் கண்  பயப்ப  ன்றனர்.  லர,்  “நான் சற்  ஆழமாகச் ெசன்றால் , இைத 
அைத ெசய்   ேவன்  என்  பயப்ப  ேறன் . சற்  அ க  ரம் இ ல் ெசன்றவர்கைள 
உங்க க்  நான் காண் க்க    ம்” என் ன்றனர். ஆனால் ேபா ய அள   ரம் 
ெசல்லாதவர்கைள நீங்கள்   ட் க் காண் ப்ப ல்ைலேய! அப்ப  ேபா ய அள   ரம் 
ெசல்லாதவர்கைளக்   த்  என்ன ெசால்  ர்கள் .

மாம் கமான ெசயல்களில் ஈ பட் , தவறான பாைத ல்  வ  ல ச் ெசன்ற  லர ்உள்ளனர். 
ேதவன் அல்ல, மனிதர் தான் அவ் தம் ெசய்தனர.் ஏெனனில் அவர்கைள வ  நடத்த சரியான 
தைலவன்  அவர்க க்  இல்லாததனால்  தான், அதன்  ைளவாக அவர்கள் வ தவ ,  ட 
அ மானத் ல் (fanaticism) ெசன்  ட்டனர.் உடேன    உலக ம் -   சா  -  அவர்கைளச் 
 ட் க்காட் , “பார்த் ர்களா?பார்த் ர்களா?” என் ற .
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ஆனால் இந்த பாைத ல்  இன் ம்   வங்காத ேகா க் கணக்கானவர்கைள இன்  காைல ல் 
நான்  ட் க் காட்ட   ம்  ேறன் . அவர்கைளக்   த்ெதன்ன? அவர்களின்  நிைலையப் 
பா ங்கள். அவர்கள்,  “ெபந்ெதெகாஸ்ேத னர் ஒ க்கமற்றவர்கள், அநாகரீக ள்ளவர்கள்” 
என்ெறல்லாம்  ைற    ன்றனர.் ஆனால் ஹக்ம்மைன நாம் எ த் க் ெகாள்ேவாம். 
உல ேலேய அ கம் ப த்தவர்களில் அவர் ஒ வர.் அவர ் அ ப  லட்சம் ஆண்கைள ம் , 
ெபண்கைள ம்,  ழந்ைதகைள ம் ெகான்  ேபாட்டாேர! அப்ப ப்பட்ட ஒ வைர நீங்கள்   ட் க் 
காண் ப்ப ல்ைலேய!

ஆனால் ப ப்ப யாத, ேவதாகமத்  ள்ள ெபயர்கைள ம்  ட சரியாகப் ப க்கத் ெதரியாத 
ஒ வர,் ஏதாவெதா  தவைறச் ெசய்  ட்டால் அல்ல  ஏதாவெதான்ைற தவறாகக்    ட்டால் , 
உடேன ெசய் த்தாள்கள், “அவர்கள்  நம்பத் தகாதவர்கள்” என்  ெவளி   ன்றன.
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அவர்கள் நம்பத் தகாதவர்கள்  என்றால், கல் ய   ெபற் ,  ண்ண   பைடத்தவர்கள்  
  த்ெதன்ன? அடால்ஃப்  ட்லைரப் பா ங்கள் . இன் ள்ள உல ல் அ  ல்  றந்தவர்கைளப் 
பா ங்கள். அவர்கள் மட் ம் என்ன? “ெபண்  வாத் ல்   ைடக் ம் சைமயற்  ழம்  தான் ஆண்  
வாத்  ம்  ைடக் ம்” என் ம் ஒ  பழெமா  உண் .
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நீங்கள்  ெசய்ய ேவண் ய  என்னெவனில், பரி த்த ஆ  ன் உத ையக் ெகாண்  நன்ைம, 
 ைமையப் ப த்த ந் , நன்ைமைய எ த் க் ெகாள் தலா ம்.

இவர்க க்  ந்த கல்வாரி   ந்  ஜனங்க க்காக தண்ணீர் ெப க்ெக த்  ேவகமாய் 
பாய்ந்த  என்  காண் ேறாம் .
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இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்  கன்மைல   ந்   றப்பட்  வந்த தண்ணீைரக்   த்   ட் , ெசாட்  
ெசாட்டாய் தண்ணீர்   ம் அந்த கன்மைலைய அங்ேகேய  ட்   ட் , ஒட்டகங்களின் ேமல் 
 ைமேயற் ,   ைரக க்  ேசணம் கட் , அவர்க ம்  ள்ைளக ம் ேவெறா  இடத் க்  
 ரயாணம் ெசய்ததாக  லர ்நிைனக் ன்றனர். அ  தவ .

அந்தக் கன்மைல அவர்கேளா   ட ெசன்ற . அந்த தண்ணீர் அவர்கேளா   ட ெசன்ற . 1 
ெகாரிந் யர ்10-ம் அ காரம் 11-ம் வசனம் என்  நிைனக் ேறன் . அந்தக் கன்மைல அவர்கேளா  
 ட ெசன்றதாக அ ல் எ தப்பட் ள்ள  (4ம் வசனம் -  த ழாக் ேயான்) அன்   தல் அவர்கள் 
எங்  ெசன்றா ம் அந்தக் கன்மைல அவர்கேளா   ட ெசன்ற .

என்ன அழகான உதாரணம்! இன்    வா க்  அ  இ கப்பற் க் ெகாள்ளக்   ய ஒ  
நங் ரமாய் அைமந் ள்ள . அதாவ  ஒ  தரம் அ க்கப்பட்ட அந்தக் கன்மைல; 
கல்வாரி   ந்  ஒ  காலத் ல்  றப்பட்ட தண்ணீர்; நாம் எங்  ெசன்றா ம் நம் டன்  
ெசல் ன்ற  என்ப , ஓ, என்ேன! அ  நாம் ஓரிடத்ைத அைடந்  ட்  “ேநற் க்   ந் ன நாள் 
நமக் த் தண்ணீர்  ைடத்த ” என்    வதல்ல. இன்ைறக் ம்  நமக் த் தண்ணீர் உண்  -  இந்த 
இடத் ேலேய, ஏெனனில் அந்தக் கன்மைல   ஸ் ேவ.   ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் 
மாறாதவரா  க் றார்.
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பா ங்கள், அந்தக் கன்மைல இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளப்  ன்ெதாடர்ந்த  (ஆங் ல 
ேவதாகமத் ல்,  “They drank of the Spiritual Rock that followed them” என்  எ தப்பட் ள்ள . 
த  ல், அவர்கேளாட  டச் ெசன்ற ஞானக் கன்மைல ன்  தண்ணீைரக்   த்தார்கள்“ 
என் ள்ள  -  த ழாக் ேயான்). அவர்கள் அைதப்  ன் ெதாடர ல்ைல. கன்மைல தான்  
அவர்கைளப்  ன்ெதாடர்ந்த . ஆெமன் , இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்   ரயாணம் ெசய்  
ெகாண்  ந்தனர.் அவர்கள் ெசய்யேவண் ய  ஒன்ேற ஒன் , அதாவ  ேநர்ப்பாைத ல் ெசன்  
வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ேதசத்ைத அைடய ேவண் ம். கன்மைல ம் தண்ணீ ம் அவர்கைளப் 
 ன் ெதாடர்ந்த .  1ெகாரிந் யர ் 10 -ம் அ காரம் அவ்வா     ன்ற . ”...அந்தக் கன்மைல 
  ஸ் ேவ“

ேதவன் ஜனங்க க்  அளிக்கேவண் ய நியாயத் ர்ப்ைப எ த்  அைத   ஸ்  ன்  ேமல் 
ைவத் , அவைர அ த்தார.் நீங்கள்  கவனித் ர்களா? அன்   தல் அந்தக் கன்மைல ல் ஒ  
 ள  இ ந்த . ேமாேச அ த்த இடத் ல்  ஒ   ள  ஏற்பட்ட . அவ்வாேற   ஸ்  ம் 
அ க்கப்பட்ட ேபா , அவர் சரீரத் ல்  ஒ   ள  உண்டான .  “அவ ைடய த ம் களால் நாம் 
 ணமாேனாம்”, அந்த  வனி  ந் , இன்  நாம் அ ப த் க் ெகாண்  க் ம்  வத் 
தண்ணீ ள்ள ந கள்   றப்பட்  வந்த .
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இந்த  வைன நாம் ெபற ேவண் மானால்...   ஸ்  ன்   வன் சைப ல் தங்  ள்ள  
என்பைத ஞாபகம் ெகாள் ங்கள். அல்ேல யா! ஓ, அ த்த பத்  நி டங்க க்  நம  
 ந்தைனகைள இ ல் நங் ர ட்டால்  நலமா  க் ம்!   ஸ்  சைபைய  ட்   ல வ ல்ைல. 
“இேதா, உலகத் ன்      பரியந்தம் சகல நாட்களி ம் நான்  உங்க டேன  ட இ க் ேறன் ” 
(மத். 28:20) ஜனங்கள்  தாம்   ஸ் ைவ  ட்   ல ச ்ெசல் ன்றனர.்   ஸ்  ஜனங்கைள ட்  
 ல வ ல்ைல. ஜனங்கள் , தங்கள்  அ  வாசத் ன்  காரணமாக,  றஸ் ைவ  ட்  
 ல  ன்றனேர த ர,   ஸ்  ஜனங்கைள  ட்   ல வ ல்ைல
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இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்  ந ைய ட் ச் ெசன்றனர,் ந  இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள  ட ல்ைல, 
பா ங்கள்? கன்மைல ம் தண்ணீ ம் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள  ன் ெதாடர்ந்ததாக ேவதம் 
ெவளிப்பைடயாய்     ன்ற . அவர்கள்  எங்  ெசன்றா ம், அ  ம்  ெசன்ற .

இன்  காைல நமக்  ேநர  ந்தால், ேயா வா ன்  த்தகம்  தலாம் அ காரத் க்  
ேவதத்ைதத்   ப்  “உங்கள்  கால    க் ம் எவ் டத்ைத ம் உங்க க் க் ெகா த்ேதன் . நீ 
ேபா ம் இடெமல்லாம் உன்  ேதவனா ய கர்த்தர் உன்ேனாேட இ க் றார.் எந்த மனித க் ம் 
பயப்படாேத,  டமனதா  , உன் கால    க் ம் இடம் எ வா  ப்  ம் அங் நான்  
உன்ேனாேட  ட இ ப்ேபன்” என்  உைரக் ம் பாகத்ைதப் ப க்க எனக்    ப்ப ண்  - 
கர்த்தர் ேயா வா டன் ெசல் தல்!
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அேத ேதவன் இன்  காைல ல்  அவ ைடய சைப டன்   ட ெசன்  ெகாண்  க் றார.் அந்த 
ஊற்   ந் ம் நாம்   ப்ேபாமாக! நீங்கள்  எங்  கால  ைவத்தா ம், உங்க க் த் தண்ணீர் 
ெகா த்   வைனயளிக்க ேதவன் அங்  உங்கேளா  ப்பார.்  “காலத் ன்     பரியந்தம் நான் 
உங்க டேன  ட இ ப்ேபன்”   ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார்.

நீங்கள் , “அப்ப யானால்  சேகா.  ரான்ஹாேம நாம் ெசய்ய ேவண் ய காரியங்கைள நாம் ஏன் 
ெசய்வ ல்ைல?நம  வரங்க ம் சைப  ள்ள மற்றைவக ம், ஏன் அைவ இ க்க ேவண் ய 
நிைல ல்  இல்ைல?  ஏன்  நம  சைப  தான்  இ க்க  ேவண் ய  ஸ்தானத் க்  தன்ைன  உயர்த் க்
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13என்ெறன் ம்  ரசன்னமா ள்ள கன்மைல ன்  தண்ணீர்

ெகாள்ள ல்ைல? என்  ேகட்கலாம்.

ேசாதைன ேநரத் ன்  ேபா  ஜனங்கள்  இஸ்ரேவலைரப் ேபால்  ன்வாங் ப் ேபா ன்றனர். 
ேதவன் அவர்கைளக் ைக ட்  ட்டதாக அவர்கள்  நிைனக் ன்றனர்.

ஆனால் கன்மைல இஸ்ரேவலைர  டேவ ல்ைல என்பைத ஞாபகம் ெகாள் ங்கள். 
இஸ்ரேவலேரா கன்மைலைய  ட்  ட்டனர். கன்மைல எப்ெபா  ேம அவர்கேளா   ட உள்ள  
என்பைத அவர்கள்  மறந்  ட்டனர். அ  அங்ேகேய இ ந்த . பாைத ன்      வைர அ  
அவர்க டன்  ெசன்ற . அ  அவர்கைளப்  ன் ெதாடர்ந்த . அ  ேப ம்  ரத் க் ம், ேகட் ம் 
 ரத் க் ம், கா ம்  ரத் க் ம் அப்பால்  இல்ைல.

  ஸ்  ம் அப்பால் இல்ைல! இன்ைறய சைப ன்  மத்  ல், அவர ் ேப ம்  ரத் க்  
அப்பால் இல்ைல. உங்களில்  லர ்  ன்வாங் ப் ேபாய், தவறான காரியங்கைளச் ெசய்  
சந்ேதாஷத்ைத இழந்  க்  ர்கள் . உங்கள்  தண்ணீர் உலர்ந்  ட்ட . நாம் ேப னால்  அவர் 
ேகட்கக்  ய  ரத் ல் தான் அவர ்இன்ன ம் இ க் றார.் அவர ்உங்கைளப்  ன்ெதாட  றார.் 
உங்கள்  ஒவ்ெவா  அைசைவ ம் , நீங்கள்  ெசய் ம் ஒவ்ெவான்ைற ம் அவர ் அ வார். அவர ்
சாட் க்  வர நீங்கள்  அவைர அைழக்க ேவண் ெமன்  ஆவ ள்ளவரா  க் றார்.

இன்ைறய மகத்தான ெபந்ெதெகாஸ்ேத அைச  நீ அவைர சாட் க்  அைழக்க 
ேவண் ெமன்  ேதவன் காத் க் ெகாண்  க் றார.் நீ ேப ம்  ரத்ைதக் காட்  ம் அவர ்அ க 
 ரம் இல்ைல. நாம் தவ  ெசய் , பாவம்ெசய் ,  ற  ைக அவ க்  காட் , ெசய்யத்தகாத 
காரியங்கைளச் ெசய்  ந்த ேபா  ம், அவர ்நம் டன்  இ க் றார.் நம் டன்  ட இ ப்பதாக 
  ஸ்  வாக் ைரத் ள்ளார்.

58

தண்ணீர் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளப்  ன் ெதாடர்ந்ததாக ேவதம் உைரக் ன்ற . அவர்க க்  
தாகம் ஏற்பட்டேபா  தண்ணீர் அ காைம  ள்ள  என்பைத அவர்கள் அ ந்  ந்தனர்.

இைவ ேதவ ைடய   க க்  அடங்  ள்ளன. ேதவ ைடய அைமப்  அைனத் ேம 
  க க் க்  ழ்ப்ப  ன்றன. இப்ெபா   ஒ  நி டம் நி த் க் ெகாள்ேவாம்.
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  ைய நாம் எ த் க் ெகாள்ேவாம். அ  இ பத்  நான்  மணிக்  ஒ   ைற  ைழ ன்  
ஒ   ற்   ர்த்  ெசய் ற . ஆனால் தம் ைடய  ஞ்ஞான அ   அைனத் ம் ெகாண் , 
 ைழ ன்  ேநரத்ைதக் காண் க்கக்   ய ஒ  க காரத்ைத நம்மால் உற்பத்  ெசய்ய 
  வ ல்ைல.  றந்த க காரங்க ம்  ட, ஒ  ஆண் ல்  எத்தைனேயா நி டங்கைள 
இழக் ன்றன. அல்ல   ட் க் ெகாள் ன்றன. ஆனால்   ேயா ஒ   னா  ம்  ட இழக்காமல் 
 ைழ ன்  இயங் வதால் , இன்ைறய வானமண்டல நி ணர்கள் இன்   ந்  இ ப  அல்ல  
ஐம்ப  ஆண் கள் க த்   ரிய ம் சந் ர ம் ஒன்ைறெயான்  கடக் ம் என்   ன்ன  க்க 
   ற .    தன் இ பத்  நான்  மணி ேநர  ற்  பாைத ல் ஒ   னா  ம்  ட 
இழப்ப ல்ைல. அல்ேல யா! அ  ேதவ ைடய   கைளப்  ன்பற்  இயங் வதால், 
 ைழ ன்  இயங்  ற .

அைலகள்  எப்ெபா   எ ம் ம் என்  ஒ  நி டம்  ட  சகாமல்  அவர்களால்   ற    ற . 
ஏெனனில் சந் ரன்  எந்த ஸ்தானத் ல் உள்ள  என்  அவர்க க் த் ெதரி ம். ேதவன் 
எல்லாவற்ைற ம் தம    களினால்  ஒ ங் க் ள்  ெகாண்  வந் ள்ளார். சந் ரன்  இறங் ம் 
ேபா , அைலகள்  மைற ன்றன. சந் ரன்  ேமேல எ ம் ம்ேபா  அைலக ம் அத டன் 
ேமா  ன்றன. சந் ரன்  எந்த ேநரத் ல் இறங் ெமன்  அவர்க க் த ் ெதரி ம். 
இைவயைனத்ைத ம் அவர்கள் அேநக ஆண் க க்   ன்ேப கணித் , பஞ்சாங்கத் ல் எ   
ைவக் ன்றனர.் ஒ  நி டம்  ட  சகாமல், அைலகள்  எப்ெபா   தா ம் என்  அவர்களால்  ற 
   ம். ஏெனனில் அ  சந் ரன்  இறங் வைத அ சரித் ள்ள . இைவயா ம் ேதவ ைடய 
  களின்ப  ஒ ங்காக இயங்  ன்றன.
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அன்ெறா  நாள் நான்   கன்  ஏரிக்கைர ல் நின்  ெகாண்  ந்ேதன் . கனடா க் ப் 
ேபா ம் வ  ல் நான்   ரியர் ஏரிையக் காண ேநர்ந்த . அ   ரளான தண்ணீைரக் ெகாண்ட . 
அங்  நான்  நின்  ெகாண் ,  “இ  எத்தைன ைமல் நீள  க் ம்? என்  எண்ணிேனன் . அதன் 
 ன்  நான்   ரியர் ஏரிையக் கடந்    கன்  ஏரிக்  வந்தேபா , அ  ம்  ரளான தண்ணீர் 
இ ந்த .   ரியர் ஏரி   ந்    கன்  ஏரி,   கன்  ஏரி   ந்  ஒண்டாரிேயா ஏரி... 
ஹரான், இந்த ஏரிகளி ள்ள தண்ணீைர கணக் ட்டால், எத்தைன ேகா   ப்பாய்கள்  ெகாள் ம் 
நல்ல தண்ணீர் இந்த ஏரிகளில் உள்ள .
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ஆனால் அேத ேநரத் ல் ெநவாடா, அரிேசானா, நி ெமக் ேகா,  ழக்  க ேபார்னியா 
ேபான்ற இடங்களில் ேகா க்கணக்கான ஏக்கர்கள்  பரப் ள்ள வறண்ட நிலம் உள்ள . இந்த 
ஏரிகளி ள்ள தண்ணீர் மாத் ரம் அந்த நிலத் ல் பாய்ச்சப்பட்டால் இந்த நா  உலகம் 
  வதற் ம் ஆகாரம் அளித்    ைய கட ல்  ெகாட்டக்   ய அள ற்  அ  ெச ப்பா ம். 
ேகா க்கணக்கான டன்கள்  எைட ள்ள உ ைளக் ழங் ,  ன்ஸ் ,  ட்ைடேகாஸ் ,  ைர வைககள் , 
 ள்ளங்  ேபான்ற காய்க கள்  வளர இங்  வாய்ப் ண் , அ  தண்ணீ க்காக ஆவலாய் 
உள்ள .

அங்  தண்ணீர்  உள்ள .  இங்  வறண்ட  நிலம்  உள்ள .  இைவகைள  நாம்  காண் ேறாம் .62
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இைவகைள ஒன்  ேசர்த்தால்  பலன் உண்டா ம் என்  நமக் த் ெதரி ம். ஏெனனில் தண்ணீைர 
பரிேசா த் ப் பார்க் ம்ேபா , அ  நல்ல தண்ணீராய் உள்ள . நிலத் ன்  மண் ம் ெச ப்பாக 
உள்ள . நாம் எவ்வள  தான்   ம் னா ம், இைவ ரண்ைட ம் ஒன்றாக ேசர்க்க   யா . 
ஆனால் ஒ     உண் . அ தான்  ஈர்ப்     (The Law of Gravitation) அந்த    ன்ப  நாம் 
பணி ெசய்தால், ஏரி ன்  தண்ணீைர இந்த நிலத் ல் பாய்ச்ச    ம். ஆனால் நாம் ஈர்ப்    ைய 
அ சரித்  பணி  ரிய ேவண் ம். அைத   ம் னால் மாத் ரம் ேபாதா . நாம்  ச்ச ட்  
தண்ணீைர அங்  ெகாண்  வர   யா . அந்த   ைய அ சரித்  நாம் பணி  ரிந்தால் 
மாத் ரேம அைத அங்  ெகாண்  வர    ம். ேதவன் எல்லாவற்ைற ம்   களின்   ழ் 
ைவத்  க் றார.்

இைத நான் ேயா த் க் ெகாண்  ந்ேதன் . இைத ஏற்கனேவ உங்களிடம்   ேனேனா 
இல்ைலேயா என்  எனக்  ஞாபக ல்ைல. ஒ  ஆண் க்   ன்  நான்  அணில் ேவட்ைடக்காக 
சேகா. உட் டன்  ெகன்டக் க்  ெசன்  ந்ேதன் . அங்  அணில்கள்  அ ர்வம். எனேவ 
ேவட்ைடையப் பற்   சாரிக்க நாங்கள்  ஒ வர ்  ட் ற்  ெசன்  ந்ேதாம். அவ க்  அேநக 
ஏக்கர ்நிலம் இ ந்த . அந்த நிலம் அ க காடாக இ ந்த . சேகா. உட் என்னிடம், “அந்த மனிதர் 
ஒ  நாத் கன் . அவர ் ஒ  அ  வா ” என்   ன்ெனச்சரித்  ந்தார். அவ ைடய தந்ைதக்  
அவைரத் ெதரி ம். எனேவ,  “அங்  ெசன் , அவ ைடய நிலத் ல் ேவட்ைடயாட அ ம  
 ைடக் மா என்  பார்க்கலாம்” என்றார்.
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நாங்கள்  அவர ்  ட் ற்  ெசன்ேறாம். அவ ம் ேவெறா வ ம் இ வ க் ம் எ ப  வய  
தாண்   ந்த . ஒ  ஆப் ள்  மரத் ன்  ழ் உட்கார்ந்  ெகாண்  ந்தனர.் சேகா. உட் அவைர 
அ  , “உங்கள்  இடத் ல்  சற்  ேவட்ைடயாட அ ம  த  ர்களா?” என்  ேகட்டார.்

அவர,் “நீ எந்த உட்? நீ  ம் உட் ன்  மகனா?” என்  ேகட்டார.்

அவர,் “ஆம்” என்   ைடயளித்தார்.

அவர,்  “உன் தந்ைத  க ம் ேநர்ைமயானவர்” என்     ட் ,  “நீ எங்  ேவண் மானா ம் 
என் நிலத் ல் ேவட்ைடயாடலாம். எனக்   ற் க் கணக்கான ஏக்கர ் நிலம் உள்ள . உன்  
நிலத்ைதப் ேபால் பா த் , நீ எங்  ேவண் மானா ம் ெசன்  ேவட்ைடயா ” என்றார்.

நான் காரில் அமர்ந்  ந்ேதன் . ஏெனனில் ஒ  ேபாதகர் நாத் கன்  ஒ வரிடம் ஒ  உத  
ேகட்டால் இ வ க் ம் ஒத்  ேபாகா  என்  எண்ணிேனன்.

சற்  க த்  சேகா. உட் அவரிடம்,  “என் ேபாதகைர ம் நான் ேவட்ைடக்  அைழத் க் 
ெகாள்ளலாமா? அவ ம் வ வ ல் உங்க க்  ஆட்ேசபைன இல்ைலெயன்  நிைனக் ேறன்” 
என்றார்.
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இந்த வேயா பர்  ரம்ைப  ற் க் ெகாண்ேட, “உட், நீ எங்  ெசன்றா ம் ேபாதகைரக்  ட் க் 
ெசல் ம் அள ற்  உன்ைன தாழ்த் க் ெகாண்டாயா?” என்  ேகட்டார.்

அைத ேகட்டேபா , நான் காைர  ட் றங்கத்  ர்மானித்ேதன் . நான்  ல நி டங்கள்  இந்த 
வேயா ப டன்  ேப ேனன். அவர் உடேன, ேபாதகர்களால்  அவ க்  அ க 
உபேயாக ல்ைலெயன் ம், ஏெனனில் அவர்க க் த ் ெதரியாத ஒன்ைறக்   த்  அவர்கள் 
ேப க் ெகாண்  ந்தனர ்என் ம் என்னிடம்   னார.்

அவர,்  “அவர்க க் த ்ெதரியாத ஒன்ைறக்   த்  அவர்கள் அலப்  ன்றனர.் ஒ  மனிதன் 
என் டன் ேப ம் ேபா  அவன் எைதக்   த்  ேப  றேனா, அைத அ ந்  க்க ேவண் ெமன்  
  ம்  ேறன்” என்றார். அ  நல்ல ஒ  க த்தாக எனக் த் ெதன்பட்ட . அவர,்  “ஒ  மனிதன் 
என்னிடம் ேப ம்ேபா , அவ க் த் ெதரியாத ஒன்ைற ஊ த்  என்னிடம் ேப வைத நான்  
  ம்ப ல்ைல. அவர ் உ  யாய்  அ ந் ள்ளைதேய என்னிடம் ேபச ேவண் ெமன்  
  ம்  ேறன்” என்றார்.

நான், “ஒவ்ெவா வ க் ம் ஒ  க த் ண் ” என்ேறன்.

அவர ்ெதாடர்ந் , “ ல ஆண் க க்   ன் , ஒ  ேபாதகர் ஆக்டன்  என்  டத் ல் ஒ ங்  
ெசய்யப்பட்  ந்த  ட்டத் க்காக இங்  வந்  ந்தார். அவர ்இந்த இடத் ற்  அந்நியர். ஆனால் 
இர  அவர்,  ட்டத் ல்  அமர்ந்  ந்த ஒ  ெபண்ைண ேநாக் ,  ”உன்  பாக்ெகட் ல் ைக ட்ைட 
உள்ள . உன் ெபயர ்   ம  இன்னார். மைல ன்  ேம ள்ள உன் சேகாதரி 
 யா ப்பட்  க் றாள் . அவள் ெபயர ்இன்னார். அவள் வ ற்  ள்ள  ற்  ேநாயால் மரித் க் 
ெகாண்  க் றாள். இந்த ைக ட்ைடைய எ த் க் ெகாண்  ேபாய் உன்  சேகாதரி ன்  ேமல் 
ைவத்  “கர்த்தர் உைரக் றதாவ ” ,  “நீ மரிக்க மாட்டாய், உ ர ் வாழப் ேபா ன்றாய், என்  
அவளிடம் ெசால் என்றார்” என்    னார.்
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அவர ் ேம ம்,  “இந்த ஸ் ரீ எங்கள்  ஸ்ேந   நாங்கள்  -  நா ம் என் மனை  ம் -  அந்த 
ஸ் ரீைய அைழத் க் ெகாண்  காைல ல் மைல ன்  ேமல் ெசன்ேறாம்.  யா ப்பட்ட அந்த 
ஸ் ரீ ேமாசமான நிைல ல் இ ந்தாள் . அேநக நாட்க க்   ன்ேப டாக்டர்கள் அவைளக் 
ைக ட்டனர.் அவள் மல ஜலம் க க்க அவைள ஒ  ேபார்ைவ ல் ைவத் ,  ” க்  உட்கார 
ைவத் ,  ம ப  ம்   க்   டத்த  ேவண் யதா  ந்த .  அவள்  அவ்வள  ேமாசமான  நிைல ல்
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இ ந்தாள். ஒ  நாள் யாேரா மரித்  ட்ட  ேபான்ற ஒ  சத்தம் ேகட்ட “ என்றார்.

அந்த ைக ட்ைடைய ெபன் அங்  ெகாண்  ெசன்றார.் ெபன், நீங்கள்  தான் என்  
நிைனக் ேறன் . அப்ப த்தாேன? (சேகா. ெபன், ஆெமன் , 'ஆெமன் ' என் றார் - ஆ ) சேகா, ெபன் 
அந்த ைக ட்ைடையக் ெகாண்  ெசன்றார.் ஏெனனில் அவர ் அந்த ஸ் ரீையக்  ட்டத் க்  
ெகாண்  வந்  ந்தார்.
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அவர ் ெதாடர்ந் ,  “அ த்த நாள் காைல அவள் வ த்த ஆப் ள்  பழம் ேகக்ைகத ்  ன்றாள் . 
அவள் தன் ெசாந்த ேவைலைய ெசய்வ மல்லாமல், அ த்த  ட்டாரின்  ேவைலைய ம் 
ெசய் றாள். அவள் அந்த நிைலக்   ணமா  ட்டாள். தான் என்ன ேப  றார் என்பைத நன்  
அ ந் ள்ள அந்த ேபாதகைர நான்  காண ேநரிட்டால், அவ டன் ேபச எனக்    ப்ப ண் ” 
என்றார்.

சேகா. உட் என்ைனப் பார்த்தார். நான் அவைரப் பார்த்ேதன் . காட் ல்   கா ட்  ந்ததால், 
நான் அ க்  ப ந்தவனாய்  யர்த்  நின்  ெகாண்  ந்ேதன் . அணில்  ரத்தக்கைற என் ேமல் 
ப ந்  ந்த . நான், “நீங்கள்  இந்த மனித டன் ேப னால், அவர ்அைத எப்ப  ெசய்தார ்என்  
உங்களிடம்  வரிப்பார் என்றா ெசால்  ர்கள்? என்ேறன்.

அவர,் “ஆம், ஐயா, அப்ப த்தான்  நிைனக் ேறன்” என்றார்.

நான், “சரி, அ   க ம் நல்ல ” என்ேறன் .

அவ ைடய ஆப் ள்  பழம் ஒன்ைற நான்  ன்  ெகாண்  ந்ேதன் . அ  ஆகஸ்  மாதம் - 
இைல  ர ்காலமாதலால்  -  அந்த மரம் ப ப்  நிறமைடயத் ெதாடங் ய . இந்த    ஆப் ைள 
நான்  ன்  ெகாண்  ந்ேதன் .  “அ    யான ஆப் ள்” என்  நான்    ட் ,  “எத்தைன 
காலமாக இந்த மரம் இங் ள்ள ” என்  ேகட்ேடன் .
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“இந்த மரத்ைத  ப்ப , நாற்ப  ஆண் க க்   ன்  நட்ேடன் ” என்  அவர ்ப லளித்தார்.

“அப்ப யா, ஐயா? உங்கைள ஒ  ேகள்  ேகட்க   ம்  ேறன் . இந்த உல ல் எப்ப ... 
ஆப் ள்கள் மரத்   ந்    வைத ம் , இைலகள்  உ ர்வைத ம் நான்  காண் ேறன் . 
இப்ெபா   ஆகஸ்  மாதம் ந  ல் நா  க் ேறாம்.  ளிர்காலம் வர ல்ைல.   பனி எங் ம் 
ெபய்ய ல்ைல. அப்ப   ந் ம் இைலகள்  மரத் னின்  உ ர் ன்றனேவ, ஏன்?” என்  
 ன ேனன் .

அவர,் “சத்  (sap) மரத்ைத ட்  ெசன்  ட்ட ” என்றார்.

நான், “ஓ, அப்ப யா? அ  எங் ெசன்ற ?” என்ேறன்.

அவர,் “ேவர்க க்  ெசன்  ட்ட ” என்   ைடயளித்தார்.

நான், “அ  எவ்வள  காலம் தங்   க் ம்?” என்ேறன்.

அவர,் “வசந்த காலம் வைரக் ம் '' என்றார்.

நான்,  “அப்ெபா   அ  ம ப  ம் மரத் ற்  வந் , மரத் ற்     இைலகைள அளித்  
சாப் ட    பழங்கைள ம் ெகா க் ம் அல்லவா?” என்ேறன்.

அவர,் “அ  உண்ைம, சரியாய் ெசான்னீர்கள்” என்றார்.

“ஐயா அப்ப யானால் உங்கைள ஒன்  ேகட்க   ம்  ேறன் . தங்க க்  ஒன் ேம அ யாத 
ஒன்ைறக்   த்  ேப ம் நபர்கைள நீங்கள்    ப் ட் ர்கள், சத்ைத மரத்ைத  ட் ப் ேபாகச் 
ெசய்வ  எந்த ஞானம் என்   வரிக்க    மா?  ளிர ் காலத் ன்  ேபா  அ  மரத் ல்  
தங்   ந்தால் மரம் பட் ப் ேபாய்  ம். ஏெனனில் மரத் ன்  வன் அந்த சத் ல்  தான் உள்ள . 
எந்த ஞானம் அந்த சத்  மரத்ைத  ட்  ேவர்க க் ப் ேபா ம்ப  ெசய் , வசந்த காலம் 
வைரக் ம் அங்  தங்   க் ம்ப  ெசய் ,  ண் ம் அைத மரத் க்  ெகாண்  வந் , ஆப் ள்  
பழங்கைள ஈ ம்ப  ெசய் ற ? நீங்கள்  ேவண் மானால் ஒ  வாளி ல்  தண்ணீர் நிைறத் , 
அைத ஒ  கம் ன்  ேமல் ைவத் , ஆகஸ்  மாத் ல் அ  கம் ன்   ழ் பாகத்ைத அைடந் , வசந்த 
காலத் ல் ேமேல வ  றதா என்  பா ங்கள். இயற்ைக ன்     ஒன் ண் . ஏேதா ஒ  ஞானம் 
இந்த    இயங் ம்ப  ெசய் ற . அந்த ஞானம் மாத் ரேம அைத இயக் , சத்ைத ேவர்க க்  
ெகாண்  ெசன் , ” ண் ம் மரத் ற்  ெகாண்  வர    ம்“ என்ேறன்.
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அவர,் “அைத பற்  நான் இ வைர நிைனக்கேவ ல்ைல” என்றார்.

“சத்ைத மரத்   ந்  ேவர்க க் க் ெகாண்  ெசன் ,  ண் ம் அைத மரத் க்ேக ெகாண்  
வ ம் அந்த ஞானம் யார ் என்பைத நீங்கள்  கண்  ெகாள் ர்களானால், அேத ஞானம் தான் 
அன் ர , 'நீ ேபாய் அந்த ைக ட்ைடைய அந்த ஸ் ரீ ன்  ேமல் ைவ' என்  என்னிடம்   ம்ப  
ெசான்ன ” என்ேறன் .

அவர,் நீங்கள்  தான் அந்த  ரசங் யா?“ என்  ேகட்டார.்
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நான், “ஆம் ஐயா, நான்  தான்” என்ேறன்.

ெசன்ற ஆண்  நான்  அங்  ெசன்  ந்ேதன் . அவர ் இறந்  ட்டார.்  தைவயா ய 
அவ ைடய மனை  அேத மரத்   ந்  ஆப் ள்  பழங்கைளப் ப த் க் ெகாண்  ந்தார்கள். 
 த ல் நாங்கள்  யாெரன்  அ யாமல்  எங்கைள அங்  ந்   ரட்டப் பார்த்தார்கள். நான் இந்த 
அம்மாளிடம், ேவட்ைடயாட அவரிடம் அ ம  ெபற்  ப்பதாகக்   ேனன் . அந்த அம்மாள், “அவர ்
மரிக் ம்  ன் ,   ஸ் ைவ   வ மாக அ க்ைக ட்  அவைர ஏற் க் ெகாண்டார”் என்  
  னார்கள்.
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பா ங்கள், எந்த ஞானம் சத்ைத மரத்   ந்   ேழ இறக்  ற ? அ  ேதவன் 
ஒ ங் ப த் ன   . அ  ேதவ ைடய   யாக அைமந் , அவ ைடய   ஷ் ப்ைப 
பா காக் ன்ற .

நீங்கள்  எவ்வள தான்,  “இந்த ேகாைடகாலத் ல்  ரியன்  ஒ க்கா ம்  ரகா க்கா ” என்  
 ச்ச ட்டா ம் எனக் க் கவைல ல்ைல. அ  எப்ப  ம்  ரகா க் ம்.  “இர  வர நான் 
அ ம க்கமாட்ேடன் ” என்  நீங்கள்  எவ்வள தான்   னா ம், அ  வந்ேத   ம். ஏெனனில் 
'உலகம்' என்றைழக்கப்ப ம் நாம் வா ம் இந்த இடம், ேதவ ைடய    ன் ஆ க்கத் ல் 
உள்ள .

சேகாதரேர, சேகாதரிகேள, உங்கைள ஒன்  ேகட்க   ம்  ேறன் . நாம் ேதவ ைடய 
ஆ  னால் ம ப  ம்  றந்  ப்ேபாமானால் ! ேதவ க்  பல னமான பாகங்கள் , ெபரிய 
பல ள்ள பாகங்கள் என்   ைடயா , அவர ்  வ ம் ேதவனா  க் றார். நீங்கள்  ேபா ய 
அள க்  ேதவைன உங்க க் க் ள்  ெபற்  ப் ர்களானால்  அ   கச்   ய 
அளவா  ந்தா ம்  ட -  ஒ    ய உலகத்ைத பைடப்பதற்  அ  ேபா ய வல்லைம ள்ளதாய்  
இ க் ம். அ  ேதவன். அ  ெபல ள்ள . இப்ெபா   இங் ள்ள ஒவ்ெவா    வா  ம் நித் ய 
 வைனப் ெபற் ள்ளார.் அ  ேதவ ைடய ஆ  உங்க க் ள்  இ ப்பதா ம். மரித்ேதாைர 
உ ேராெட ப்ப ம்,  ணியாளிகைள  கப்ப த்த ம்,  ற் ப் பாைத ல்  ரகங்கைள 
அைமக்க ம் அ  ேபா ய வல்லைம ள்ளதாய்  ளங்  ன்ற . உங்கைள ம் உங்க க் ள்  
இ க் ம் அந்த ஆ  ஒ     ன் ஆ க்கத் ல் ைவத் ள்ள . நீங்கள்  ேதவ ைடய  மார ம் 
 மாரத் க மாய் இ க் ன் ர்கள் . உங்க க் ள்  இ க் ம் அேத ஆ  உ ர்த்ெத ம் நாளில்  
உங்கைள உ ேராெட ப் ம்.
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இேய  இவ் ல ல் வாழ்ந்  மரித்தார். அப்ெபா   அவ ைடய ஆத் மா பாதாளத் க் ச் 
ெசன் , நீ ையப்  ரசங் த்தவனா ய ேநாவா ன்  நாட்களில்  மனந்  ம்பாத காவ  ள்ள 
ஆ க க் ப்  ரசங்கம் ெசய்த . அவ ைடய சரீரம் கல்லைறக் ச் ெசன்ற . ஆனால் அவர ்
மரிக் ம்  ன் , தம  ஆ ைய அவர்  தா ன்  ைககளில் ஒப்  த்தார். அவ ைடய ஆ  
ேதவனிடத் ற் ச் ெசன்ற ; அவ ைடய சரீரம் கல்லைறக் ச் ெசன்ற . ேவத வாக் யம் 
நிைறேவ ம் வைரக் ம்  இேய  உ ேராெடழாதப  தைட ெசய்யப்பட்டார.் அவர் உ ேராெடழ 
  ய ல்ைல. ஏெனனில் அவ ைடய சரீரம் இர ம் பக ம்  ன்  நாட்களாக கல்லைற ல் 
இ க்க ேவண்   ந்த . ேவத வாக் யம் நிைறேவ ன  ன்  அந்த தைட நீக்கப்பட் , 
அவ ைடய ஆ  ஆத் மா க் ள் இறங் , அவ ைடய ஆத் மா சரீரத் க் ள்  இறங் ன . அவர ்
உ ர்த்ெத ந்தார்.
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நாம் மரிக் ம்ேபா , நம  ஆத் மாக்கள் ேதவ ைடய ப   டத் ன்   ழ் ெசல் ம்.  ல 
நாட்க க்   ன் , அந்த தரிசனத் ல் அைதக்  காண நான்   லாக் யம் ெபற்ேறன்  என்  
உங்க க் த் ெதரி ம். “ஆ  தன்ைனத் தந்த ேதவனிடத் ற் த்   ப் , நம  சரீரங்கள்     ன்  
மண் க் த்   ம் ம்” என்  ேவதம்    ன்ற .  ( ரசங்  12:7), ஒ நாள், ேவத வாக் யம் 
நிைறேவ ம்ேபா , நம  ஆ கள்  ேதவனால்    க்கப்பட் , ஆத் மா டன்  ஒன்  ேசர்ந் , 
ஆத் மா சரீரத் க் ள்   ைழ ம். நம்ைம உ ேராெட ப்பக்   ய வல்லைம இப்ெபா ேத 
நமக் ள்  உள்ள . இப்ெபா   நாம் உன்னதங்களில்  உட்கார்ந்  க் ேறாம். நாம் இப்ெபா   
உ ர்த்ெத த ன்  வல்லைம ல் இ க் ேறாம்.
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அதற்ெகன்  ஒ     இல்லாமற் ேபானால், ேதவ ைடய  மார ம்  மாரத் க ம் 
தங்க க்ெகன இங்  ஒ  உலைகப ் பைடத் க்ெகாண் , அ ல் தங்கள்  தனிப்பட்ட 
வாழ்க்ைகைய நடத் வர். அப்ப  ெசய்வதற்  உங்க க் ள்  வல்லைம ள்ள . ேதவ ைடய 
வல்லைம ன்  நிழல் உங்க க் ள்  இ க் மானால், அைத ெசய்ய உங்க க்  வல்லைம 
இ க் ம். ேதவன் எல்லாம் வல்லவராய் இ க் றார.் நான்   வ   ரி றதா? உங்க க் ள்  
இ க் ம் வல்லைம அைத ெசய்ய   ம். நீங்கள்  ேப , ஒ  உலகத்ைத   ஷ் த் , அ ல் 
ெசன்  வாழ    ம். அல்ேல யா! பார்த் ர்களா?

அந்த வல்லைமதான்  இப்ெபா   சைப ல் உள்ள . ஆனால் அ  ஒ    க்  
 ழ்ப்பட் ள்ள . அந்த   ,  “ஒ   ல கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாள் தல்” என்பதல்ல. அ  
  வாசத் ன்   ரமாணம்.  “  வா க் றவ க்  எல்லாம்   ம்” என்  இேய     ள்ளார். 
(மாற். 9:23) அைத மாத் ரம் நீங்கள்    வா த்தால், உங்கள்  ஆத் மா எைத   வா க் ம்ப  
ேதவன் உங்கைள வ  நடத்  றேரா, அ  உங்க ைடயதா   ம். நீங்கள்    வாசத் ல்  கால  
ைவத்த இடம் அைனத்ைத ம்  அவர ் உங்க க் த் த  றார.் ஆெமன்! அ  உங்க ைடய  - 
நீங்கள்  மாத் ரம்    வாசத் ன்   ரமாணத்ைத  றக் ம்   ற ேகாைலக் கண்    த்தால் ! நான்
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என்ன    ேறன்  என்   ரி றதா? அந்த வல்லைம இயக்கப்ப தல். நீ ேதவ ைடய  மாரனாக 
அல்ல   மாரத் யாக இ ப்பாயானால் , அ  உன்ைன  ட்  நீங்கா . அ  எப்ெபா  ேம 
உன் டன்  ட இ க் ம். உன்   வாசம் அைத  ட்  அகன்  ெசன்றா ம், அ  அப்ெபா  ம் 
அங்ேகேய இ க் ம். அல்ேல யா!

நீ இரட் க்கப்ப ம் ேபா , உன்ைன    ன்  அ த்தத் னின்  உயர்த் க் ெகாள்ள, ேதவன் 
உனக்    வாசத்ைத அளிக் ன்றார.் உன்    வாசம் உலகத் ன்  காரியங்கைள 
ேமற்ெகாள் ன்ற . எ  உன்    வாசம்? உன்ைன ேதவ ைடய  மாரனாகச் ெசய்ய ேதவன் 
உன்னில்  ெசய்த ல் நீ ெகாண் ள்ள   வாசம். நீ ெபாய் ெசால்வைத  ட்    றாய் . ஏெனனில் 
உன்    வாசம் அைவக க்ெகல்லாம் ேமலாக உன்ைன உயர்த்  ள்ள . ஆெமன் . அப்ப  நீ 
இல்லாம  ந்தால், உனக்    வாச ல்ைல என்  அர்த்தம்.  “  ைப னாேல   வாசத்ைதக் 
ெகாண்  இரட் க்கப்பட் ர்கள்” (எேப. 2:8).

73

உங்கள்    வாசத்ைத நீங்கள்  எவ்வளவாக ெவளி   ன் ர்கேளா (released) அவ்வளவாக 
நீங்கள்  வல்லைமையப் ெபற்  ப் ர்கள். ஏெனனில் உங்க க் ள்  வானம்,    இைவகளின்  
வல்லைம உள்ள . ேதவன் உங்க க் ள்  வாசமா  க் றார். நீங்கள்  ேதவ ைடய  மார ம் 
 மாரத் க மா  க் ன் ர்கள் . ஆெமன்! பார்த் ர்களா? ஆனால், அ  உங்கள்    வாசேம. 
இேய ,  “உன்   வாசத் ன்ப ேய ஆகக் கடவ .   வா க் றவ க்  எல்லாம்    ம். 
ெமய்யாகேவ உங்க க் ச ்ெசால்  ேறன் . நீங்கள்  இந்த மைலையப் பார்த்  தள் ண்  ேபா” 
என்  ெசால் , உங்கள்  இ தயத் ல் சந்ேதகப்படாமல்   வா த்தால், “அ  அப்ப ேய ஆ ம்” 
என்றார்.

அப்ப யானால், நாம் எத்தைகய   வாசத்ைத, நமக் ள்  வாசமா  க் ம் இந்த மகத்தான 
 ட்பரா ய   ஸ்  ல் -  சைபைய  ட் ப் ேபாகாத இந்த அ க்கப்பட்ட கன்மைல ன்  ேமல் - 
ைவத்  க்க ேவண் ம்!
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கல்வாரி   ந்  ெப க்ெக த்  சைபக் ள்  பாய்ந் , இரட் ப்ைப ம் வல்லைமைய ம் 
ஊற் , என்ெறன் ம்   ரசன்னமா ள்ள  வ ள்ள ேதவன் -  நம் ைடய யாத் ைர ல் நம் டன்  
வ ம் அந்த அ க்கப்பட்ட கன்மைல -  “உலகத் ன்     பரியந்தம் நான் உங்க டேன  ட 
இ க் ேறன் ” என் ைரத் ள்ளார்.

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்    வாசத்ைத இழந்தேபா , பாைத தவ னர். அவர்கள் மா சப் 
 ரகாரமானைவகைள இச் க்கத் ெதாடங் னர.் அவர்கள் மாத் ரம்   வாசத் ல்  
நிைலெகாண் , வாக் த்தத்தம்  பண்ணப்பட்ட ேதசத் க்  ேதவன் அவர்கைளக் ெகாண்  
ெசல்வார ் என்    வா த்  ந்தால், அவர்கைள ஒன் ம்  தைட ெசய்  க்கா . அவர்கள் 
ஏற்கனேவ ச த் ரத்ைதப்  ளந் , தங்கள்  சத்  க்களின்  ேமல் வாைதகைள வரவைழத் , 
தங்கைளத்  ரத் ன சத்  க்கைள நிர் லமாக் , வனாந்தரத் ல் பயணத்ைத ேமற் ெகாண்டனர.் 
இ ப்  ம், வாக் த்தத்தம் ெசய்யப்பட்ட ல்  ரேவ க்க அவர்க க்    வாசம் இல்லாமல் 
ேபா ற் .
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ேயா வா ம் காேல ம் அந்த   வாசத்ைதப் ெபற்  ந்தனர.் அவர்கள், “எங்க க்  எ ராய் 
வ  ன்ற எைத ம் நாங்கள்  ெவன்   ேவாம்” என்றனர்.

இன்  சைப  ள்ள ெதால்ைல ம் அ ேவ. நாம்  யா ைய ேமற்ெகாள்ள    ம். நமக் ள்  
வல்லைம உள்ள . நாம் ேதவ ைடய  மார ம்  மாரத் க மா  க் ேறாம். நமக்   ன்னால் 
ஒன் ேம நிற்க  யா . ஒ  காரியம், அைத   வா க் ம் யாைரயாவ ; ேதவன் உங்க க்  
ஏற்கனேவ ெசய்    த்தைத  சவா க் ம் யாைரயாவ  அவர ் கண்   க்க   ம்  றார.் 
நாம் இ ப்ேபாம் என்றல்ல. நாம் இப்ெபா   இ க் ேறாம்! என்ெறன் ம்   க் ம் ஆ  ன் 
 ரசன்னம் நம் டன்  இ க் ற . ஆெமன் ! பார்த் ர்களா?

இன்  காைல நான் , “என்ெறன் ம்   ரசன்னமா ள்ள கன்மைல ன்  தண்ணீர்” என் ம் 
ெபா ளின்  ேபரில் ேப க் ெகாண்  க் ம் இந்ேநரத் ல்  அைத தான்   ப்   ேறன் . 
என்ெறன் ம்  ரசன்னமா ள்ள கன்மைல ன்  தண்ணீர் இப்ெபா   இங் ள்ள  -  கல்வாரி ல் 
அ க்கப்பட்ட கன்மைல   ந்   றப்பட்  வந்த என்ெறன்  ள்ள அந்த தண்ணீர் கல்வாரி ல் 
அவைர  ட்  ெவளிவந்த பரி த்த ஆ , ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளன்  சைப ன்  ேமல் வந்தார். அேத 
பரி த்த ஆ  இன்  காைல இங்   ரசன்னமா ள்ளார். அ  நமக்  வாக் த்தத்தமாக 
அளிக்கப்பட் ள்ள .
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அதன் காரணமாகத்தான் , எனக்  அவர ் அளித்த கட்டைளைய ைகக்ெகாண் , 
 யா யஸ்தர்கள்  ன்னால் நான்  நடக் ம் ேபா , ேதவன் அவ்வா  வாக் த்தத்தம் ெசய் ள்ளார ்
என்பைத   வா க் ேறன் . அப்ப த்தான்  தரிசனங்க ம்  ைடக் ன்றன. ேதவன் அைத 
வாக் த்தத்தம் ெசய் ள்ளார.் அவர் ெபாய் ெசால்ல   யா .

அைத   வா  ங்கள் . அைத நீங்கள்    வா க்க ேவண் ம். கதைவத்  றந்  உங்கைள 
உள்ேள அ ம க்க, அங்  ஒன்  இ க்கேவண் ம். இன்ைறய நம  ேதைவ. அ க 
வல்லைமக்காக ெஜ ப்ப  அல்ல. ஒ     உலகத்ைதப் பைடக்க உங்களிடம் ேபா ய வல்லைம 
உள்ள . உங்க க்  இன்  ேதைவ, அந்த வல்லைமைய உபேயா க்க   வா ேம. நீங்கள்  
உங்கள்  வாழ்க்ைகைய  கட் க் ள்  ெகாண் வந் ,  ேதவ  பக்  ள்ள  வாழ்க்ைகைய  நடத் ,

77



18என்ெறன் ம்  ரசன்னமா ள்ள கன்மைல ன்  தண்ணீர்

நீங்கள்  ேதவைனக் ேகட் க் ெகாள்வெத ேவா, அைத அவர ் நமக் த் தந்த   றார் என் ம் 
உ  யான நம் க்ைகேய உங்க க் த ் ேதைவயா ள்ள . அவ ைடய கட்டைளகைள நாம் 
ைகக்ெகாள் ம் ேபா , அவர ்நமக்  நன்ைமைய வழங்கா ரார.் நாம் அவ டன் நடந்தால்  அவர ்
நம் டன்  நடப்பார். ஓ, என்ேன!

அவர்கள் ஒன்ைற மாத் ரம் ெசய்ய ேவண் யதா  ந்த . அ தான் பாைத ல்  ேநராகச் 
ெசல் தல். அவர்கள்  இங்  அைலய ேவண் ய ல்ைல. அங்  அைலய ேவண் ய ல்ைல. 
அவர்கள் ேநராக பாைத ல்  ெசல்ல ேவண் ம். சைப ம் ஒன்ைற மாத் ரம் ெசய்ய 
ேவண் யதா ள்ள . அ  தான் பாைத ல் ேநராக ெசல் தல், அவர்க க்  அக் னி ஸ்தம்பம் 
இ ந்த . அவர்கள்  பாைத ல் நிைல ெகாள்ள அந்த அக் னி ஸ்தம்பத்ைத  ன்பற்ற ேவண் ம். 
அ தான் அவர்கைள வ  நடத் ன . அவர்கள் காணக்   ய  அந்த அக் னி ஸ்தம்பம். அ  
ேமாேச ன்   லம்  ரிைய ெசய்தைத அவர்கள் கண்டனர.் அவன் தான்  அவர்கள்  தைலவன்  
என்பைத அவர்கள்  அ ந்  ந்தனர்.
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இன்ைறக்  நமக்  வார்த்ைத உள்ள . நாம் வார்த்ைதையப்  ன்பற்  ேறாம்.   வா களில் 
வார்த்ைத  ரிைய ெசய்வைத நாம் காண் ேறாம். ேதவன் நம் ல்  ரிைய ெசய் , 
அைடயாளங்களினால் வார்த்ைதைய உ  ப்ப த்  றார.் நாம் வார்த்ைத ல் நிைல 
ெகாள் ேறாம். வார்த்ைத பலைனயளிக் ற .

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்  ேமாேச டன்  நிைல ெகாண்டனர.் ஏெனனில் ேமாேச அக் னி 
ஸ்தம்பத்ைத  ன் ெதாடர்ந்தான் . அவர்கள் ேமாேசையப்  ன் ெதாடர்ந்தனர். ஆனால் அவர்கள் 
ேதவ க் ம் ேமாேசக் ம்  ேராதமாக     த்தேபா , அவர்கள்  இந்த பக்க ம் அந்த பக்க ம் 
அைலந்தனர். அப்ெபா   அவர்க க்  கஷ்டங்கள்  வந்தன. நிச்சயமாக!

நாம் வார்த்ைத ல்  நிைல ெகாள் ேறாம் . வார்த்ைத அைடயாளங்கைள  ைள க் ற . 
இேய ,  “வார்த்ைதைய   வா க் றவர்கைள இந்த அைடயாளங்கள்  ெதாட ம்” என்றார். 
பா ங்கள். நீங்கள்  வார்த்ைத ல் நிைலெகாள் ம்ேபா , வார்த்ைத அைடயாளங்கைள 
 ைள க் ற .
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ேமாேச என்ன ெசய்தான்? அவர்கள் அைலந்   ரிந்தனர். அவர்கள் என்ன ெசய்தனர?் அவர்கள் 
பாைத தவ , தண்ணீைர இழந்  ேபா னர்.

அைத தான்  சைப ம் இன்  ெசய் ள்ள  என்  நிைனக் ேறன் . அ  ேவதத் ன்  பாைதைய 
 ட்   ல  அைலந்  ெகாண்  க் ற . அவர்கள் தத் வங்க க் ள்  ெசன்  ட்டனர.் 
அவர்கள் ெசய்யக்  டாத காரியங்களில்  ரேவ த்  ட்டனர். அவர்கள் அப்ேபாஸ்தல ைடய 
  வாசப்  ரமாணம் ேபான்றைவகைள ஏற் க் ெகாண்  ட்டனர். அ  ேவதத் ல் எங் ள்ள ? 
அவர்கள் ஸ்தாபனப் ேபாதகத்ைத (Catechism) ஏற் க் ெகாண்  அைத ப க் ன்றனர.் அவர்கள் 
அ பவத் ற் ப் ப லாக ஸ்தாபனங்கைள ஏற் க் ெகாண்டனர.் ம ப  ம்  றந்த 
அ பவத் ற் ப் ப லாக அவர்கள்  ைக  க் தைல  ைழந்தனர். தண்ணீர்   க்  
ஞானஸ்நானத் ற் ப் ப லாக அவர்கள் ெதளித்தைல  ைழத்தனர். அவர்கள்,  ' தா,  மாரன், 
பரி த்தா ' என் ம் ெபால்லாங்கான  ைறைய  ைழத்தனர். அப்ப ப்பட்ட ஒன்  ேவதத் ல் 
 ைடயா . ேவதம் 'இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல்' என்     ன்ற . அேத தண்ணீைர நீங்கள்  
ம ப  ம் ெபற ேவண் மானால், பாைதக் த்   ம்ப வா ங்கள் . அவர ்  ட் ச் 
ெசன்  ட ல்ைல. அவர ்இன்ன ம் இ க் றார.்

  ஸ்  க் ப் ப லாக ஸ்தாபனப்  ரமாணங்கைள ஏற் க் ெகாள் ம் ேபா , நீங்கள்  
ேகாபாேவசம் ெகாண்  அைலந்   ரி ன் ர்கள் .
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ஒ வர,்  “நான்  ெமேதா ஸ் ” என் றார். ேவெறா வர்,  “நான் பாப் ஸ் ” என் றார். நீ 
  ஸ் வன்  அல்ல என்பைத அ  காண் க் ற . நாம்   ஸ்   ைடயவர்கள் . நாம் அவ க்  
ெசாந்தமானவர்கள் .  “நான் பாப் ஸ் ” என்  உன்ைன அைழத் க் ெகாள்வாயானால், உனக் க் 
  ஸ்  னிடம் எந்த பாக ம்  இல்ைல. நீ பாப் ஸ்  மாத் ரேம. நீ,  “நான் ஒ  
ெபந்ெதெகாஸ்ேத னன்” என்    னால், நீ ெபந்ெதெகாஸ்ேத ஸ்தாபனத் ன்  
அங்கத் னனா  க் றாய். நீ அ வாகத் தான்  இ க் றாய்.

ஆனால் நீ ெபந்ெதெகாஸ்ேத அ பவத்ைதப் ெபற்  ப்பாயானால்! ெபந்ெதெகாஸ்ேத 
வார்த்ைத ெபந்ெதெகாஸ்ேத அ பவத்ைதக் ெகாண்  வ  ற . அந்த  ஷர்கள்  ெசய்த அைதேய 
நீ ம் ெசய். பரி த்த ஆ ையப் ெப ம்வைர அங்ேகேய தங்   .

நீ வார்த்ைதக்   ரணாகச் ெசன் , உனக் ள்  இ க் ம் ஆ  வார்த்ைத   வதற்  
 ரணாகச் ெசன்றால்  அ  பரி த்த ஆ ேய அல்ல. அ   சா . பரி த்த ஆ ையப் பாவைன 
ெசய்தலா ம். எங்  அைடந் ள்ேளாம்  என்  பார்த் ர்களா?

ஓ, நம் ல்  லர ் அந்நிய பாைஷ ேப ேனாம்.  ச்ச ட்ேடாம். ஆனால் மற்றைவகைள 
ம த த்ேதாம். ேவதத் ல் இல்லாதைவகள் சைபக் ள்   ைழய நாம் அ ம த்ேதாம். இன்  நாம் 
எங்  அைடந்  க் ேறாம். நாம் தரத்ைத, உலர்ந்த ஸ்தாபனத்ைத அைடந்  க் ேறாம். நாம் 
ஸ்தாபனம் உண்டாக் க் ெகாண்ேடாம். அதன்  ைளவாக நம  தண்ணீைர நாம் 
இழந்  ட்ேடாம்.  ெபந்ெதெகாஸ்ேத னர்  அைத  தான்  ெசய்தனர.்  அவர்கள்  ஸ்தாபனம்
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உண்டாக் க் ெகாள்ள ஆரம் த்த ேபா , அ  ஐக் யத்ைத   த் ப்ேபாட்ட .  “இந்த மனிதன் 
இைத   வா த்தால், அவ டன்  நாங்கள்  ேசர மாட்ேடாம்” என் ன்றனர்.

நீங்கள்  ெசன் , சத் யத் ன்  வார்த்ைதக்  -  சத் யத்ைத அ  ற அ  க்  அவர ் வ ம் 
வைரக் ம், அவ டன்  தங்   ங்கள் . அ  என்னவா  ம், அைத ெபா ட்ப த்தாமல் 
சேகாதரரா  ங்கள் .

ஆனால் நாேமா ஸ்தாபனம் உண்டாக் க் ெகாண் ,  “நீ ஒ த் வக்காரன்  அல்ல, நீ 
இ த் வக்காரன்  அல்ல, நீ  ரித் வக்காரன்  அல்ல, உன் டன் நாங்கள்  ஐக் யங்  ெகாள்ள 
மாட்ேடாம்” என் ேறாம். அப்ப  ெசய் ம் ேபா , நாம்  ண் ம் வனாந்தரத்ைத அைட ேறாம். அ  
உண்ைம!

இஸ்ரேவலர், வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ேதசத் ற்  அவர்கைளக் ெகாண்  ெசல் ம் 
பாைதைய  ட்   ல  ெசன்றேபா , அந்தக் கன்மைல அவர்கைள  ட்  ேபாய்  ட ல்ைல 
என்பைத ஞாபகம் ெகாள் ங்கள் . அ  அங்ேகேய தங்   ந்த . தண்ணீ ம் அங்ேகேய 
இ ந்த . அ ேபான் , பரி த்த ஆ  ம் இங்  க் றார.் நாம் அைலய ேவண் ய 
அவ ய ல்ைல.

ேதவன் ஒ  ெபரிய பாடத்ைத இங்  நமக் க் கற் த் த  றார.்   ஸ்  ஒேர தரம் 
அ க்கப்பட் , நம் அைனவ க் ம்  ஒேர தரம் ெபந்ெதெகாஸ்ேத அ பவத்ைதத் தந்  க் றார.் 
ஒ  தரம் அ க்கப்பட்ட கன்மைல ம ப  ம் அ க்கப்பட ேவண் ய ல்ைல. அ  ஒ  தரம் 
அ க்கப்பட்ட .
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அைத இரண்டாந்தரம் அ த்ததனால் ேமாேச தவ  ெசய்தான் . அதன்  லம், அவன் ப  ன்  
ேமல் ெகாண்  ந்த   வாசத் ன்  பல னத்ைத அவன் ெவளிப்ப த் னான் .   ஸ்  ஒ  தரம் 
அ க்கப்பட்ட  ன் , ம ப  ம் அ க்கப்படேவண் ய அவ ய ல்ைல. ேமாேச என்ன ெசய்தான் ? 
ஏேதா ஒன்ைறப்   தாக ஆரம் க்க அவன்   ைனந்தான் .

இன்ைறய   வானவர்க ம் அைததான்  ெசய் ள்ளனர.் அவர்கள் ஏேதா ஒன்ைற   தாக 
ஆரம் த் ள்ளனர். “நமக்  அெசம் ளிஸ்  ஆப் காட் சைபைய உண்டாக் க் ெகாள்ேவாம். நமக்  
இைத, அைத, மற்றைத உண்டாக் க் ெகாள்ேவாம்” ஆனால் ேதவ ைடய க த்  அ வல்ல.

  ஸ்  ஒேர தரம் அ க்கப்பட்டார.் அ தான்   தலாவ  உண்டான அ பவம். அ தான்  
 தலாவதாக ேதான் ன வ . ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளன்  ேப  ,  “நீங்கள்  மனந்  ம் , 
ஒவ்ெவா வ ம் இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னாேல ஞானஸ்நானம் ெபற் க் ெகாள் ங்கள் ” 
என்றான்.
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ஆனால் நாேமா, “ தா,  மாரன், பரி த்த ஆ  ன் நாமத் னால்  ெதளித் ”, எல்லா தமான 
சைப  ரமாணங்கைள ம் அளித்  ட்ேடாம். நாம் வார்த்ைதைய  ட்   ல ச ்ெசல் ம்ேபா , 
நாம் எங்ேக ம் அைடய   ய ல்ைல என்ப ல்  யப்ெபான்  ல்ைல, பா ங்கள்?

ேதவன் நமக்  ஒ  பாடத்ைதக் கற் க் றார.் ேமாேச, “நாம்   தாக ஒன்ைற ஆரம் த் , ஒ  
ஸ்தாபனம் உண்டாக் க் ெகாண் , கத்ேதா க்க சைபையத் ெதாடங் ேவாம்” என்  அவன்  ற 
ேவண் யவன்  அல்ல. அைததான் அவர்கள்  த ல் ெசய்தனர.் சற்  க த் ,  “அ   ந்  
  தாக ஒன்ைறத் ெதாடங் ேவாம். நாம்  த்தரன் சைபைய ஆரம் ப்ேபாம்” என்றனர்.  ற  
ஆங்  கன்  சைப,  ற  பாப் ஸ்  சைப, காம்ப்ெவல்    னர,்   ஸ்  சைப, 
அந் க்  ஸ் , மற்ெறல்லாேம. அவர்கள்  ஒன்றன்   ன் ஒன்றாக ஸ்தாபனங்கைள ஏற்ப த் க் 
ெகாண்டனர.் அவர்கள் என்ன ெசய்தார்கள் பார்த் ர்களா? அவர்கள் கன்மைலைய  ண் ம் 
 ண் ம் அ த் , ஒவ்ெவா   ைற ம் ஒன்ைறப்   தாகத் ெதாடங் னர.் நமக்     ேபாதகம்  
அவ ய ல்ைல.
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ேவதத் ல் ஒவ்ெவா  மனித ம் இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால்  ஞானஸ்நானம் ெபற்றான் . 
ேவதத் ல் பரி த்த ஆ ையப் ெபற்ற ஒவ்ெவா  மனித ம் ேதவ ைடய வ  ல் வந் , ேதவன் 
ெதாடக்கத் ல்  என்ன ெசய்தாேரா அைதேய ெசய்தான் . அவர்கள் அைதேய ெசய்தனர.் அவர்கள் 
அேத அ பவத்ைத ெபற்  ந்தனர.் அேத அைடயாளங்கள்  அவர்கைளத் ெதாடர்ந்தன. அேத 
 ரிையகள்  அவர்கைளத் ெதாடர்ந்தன. ஏன்? அவர்கள்  கன்மைல னால் உ ர ்வாழ்ந்தனர். அேத 
தண்ணீைர அவர்கள் ப  னர.்
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இன்ைறக்  நம் ைடேய நிைறய சைப  ரமாணங்க ம், ஸ்தாபனங்க ம் காணப்ப ம் 
காரணம் என்னெவனில் , நாம் ஏதாவெதான்ைற   தாகத் ெதாடங்  ேறாம். நமக்    ய  
அவ ய ல்ைல,   ம் ச் ெசல் ங்கள் !

ேமாேச ம ப  ம் கன்மைலைய அ த் ,   தாக ஒன்ைறத் ெதாடங்   க்கக்  டா . 
அவன் அவர்களிடம் அந்த  ல கன்மைலையப் பற்  ேப   க்க ேவண் ம். ஓ, நீங்கள்   ரிந்  
ெகாண் ர்கள் என்  நிைனக் ேறன் .  தலாவதாக, அவன் அ க்கப்பட்ட கன்மைல டன்  
ேப   க்க ேவண் ம். அவன் அைத ம ப  ம் அ த்  க்கக்  டா . அவன்   தாக ஒன்ைறத் 
ெதாடங்க  யலாமல் அந்த பைழய கன்மைல டன்  ேப   க்க ேவண் ம்.

ேதவன் எனக்  உத  ெசய்வாராக! நான் தரித் ரனாக  ரசங்க   டத் ல்  மரிக்க ேநரிட்டா ம் ,86
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அந்த  ல கன்மைலையக்   த்ேத ேப ேவன். அவர்க க் ப் பரி த்த ஆ  ன் அ பவத்ைதக் 
ெகா த் ,  “நீங்கள்  மனந்  ம் , ஒவ்ெவா வ ம் இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னாேல 
ஞானஸ்நானம் ெபற் க் ெகாள் ங்கள் , அப்ெபா   பரி த்த ஆ  ன் வரத்ைதப் ெப  ர்கள்” 
என் ம்  ல வாக் யத்ைதக்   த்ேத ேப ேவன். கன்மைல   ந்  ெப க்ெக த்  வ ம் 
தண்ணீரின்  என்ெறன்  ள்ள  ரசன்னம் இப்ெபா  ம் நம் டன் உள்ள . அ   ன்  
அளித்தைவகைளேய இப்ெபா  ம் அளிக் ம். அ   கத்ைத அளிக் ம். அ  
 ர்க்கதரிசனங்கைள அளிக் ம்.  ன் காலத்தவர் ெசய்த அைனத்ைத ம்  ண் ம் நமக்களிக் ம்.

இஸ்ரேவலர்  ண் ம் ேவதத் ன்  பாைத ல் வந் , பாைத ல்  ரயாணம்  ெசய்தேபா , 
அவர்கள் வாக் த்தத்தம்  பண்ணப்பட்ட ேதசத் ற்  ெசன்றனர.் ஆனால் அ  அவர்க க்  நாற்ப  
ஆண் கள்   த்த .
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ெபந்ெதெகாஸ்ேத ன ம் வனாந் ரத் ல் நாற்ப , ஐம்ப  ஆண் களாக அைலந்  
ெகாண்  க் ன்றனர.் கன்மைல டம்  ண் ம் வா ங்கள் ! அ  கா ம்  ரத் ல் உள்ள . அ  
இங்  -  ேவதாகமத் ல் எ தப்பட் ள்ள . பரி த்த ஆ யானவர் இங் , அவர ் எப்ெபா  ம் 
ெசய்  வ ம் ெசயல்கைளப்  ரிந்  ெகாண்  க் றார.் எனேவ என்ெறன்  ள்ள தண்ணீர் 
இங் ள்ள . அதனிடம் வா ங்கள் .  த ல் இ ந்த அந்த  ல காரியத் ற்  வா ங்கள்.

அ   த ல் எப்ப  இ ந்த ?88

அவர்கள் ேபாதகர்க டன்  ைக   க் னார்களா? அப்ப  ஒன் ம் ெசய்ய ல்ைல. அவர்கள், 
“ தா,  மாரன், பரி த்த ஆ ” ன் நாமத் னாலா ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள்? அப்ப  
ஒன்  ல்ைல; ேவதத்  ள்ள எவ ேம, அல்ல  அதற்   ன்   ன்  ஆண்  காலம்  வாழ்ந்த 
எவ ேம,  “ தா,  மாரன், பரி த்த ஆ ” ன் நாமத் னால்  ஞானஸ்நானம் ெபற ல்ைல. அ  
கத்ேதா க்க  ரமாணேமயன் , ேவத உபேதசம் அல்ல. பா ங்கள்?

 ன் காலத்தவ க்  பரி த்தஆ  இ ந்த .   வா க் றவர்கைள இந்த அைடயாளங்கள்  
ெதாடர்ந்தன. இன் ம் அ  அவ்வாேற இ க் ம். அ க்கப்பட்ட அந்த கன்மைல எப்ெபா  ம் 
ேபால என்ெறன் ம்   க் ற .
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“எங்கள்  ெபந்ெதெகாஸ்ேத சைபையச் ேசர்ந்  ெகாண் , ெபந்ெதெகாஸ்ேத ஆ க்கத் ற் ள்  
வா ங்கள்”, என்  நாம்  றேவண்டாம்.  “நீங்கள்  பாப் ஸ் , அல்ல  ெமேதா ஸ் , அல்ல  
 ரஸ் ேடரியன் , அல்ல  கத்ேதா க்க சைபையச் ேசர்ந்  ெகாள் ங்கள் ” என்  நாம்  ற 
ேவண்டாம். அ  என்ன? அ  கன்மைலைய  ண் ம் அ த்    தாக ஒன்ைறத்  வங் வதா ம்.

“நீங்கள்  மனந்  ம் , பாவ மன்னிப் க்ெகன்  இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் , 
ஞானஸ்நானம் ெபற் க்ெகாள் ங்கள்” என்  அவர்களிடம்   ங்கள். அப்ெபா  , 
“  வா க் றவர்கைள இந்த அைடயாளங்கள்  ெதாட ம்”, அப்ப யானால் நீங்கள்   ண் ம் 
பாைதக்  வந்  ட் ர்கள்.  ண் ம் அந்த தண்ணீ க்  வந்  ட் ர்கள் . அேத தண்ணீர் அேத 
 த் ணர்ச் ையயளிக் ம். அ  சரீரத் க்  அேத  கத்ைதயளிக் ம். அ  அேத  த் கரிக் ம் 
வல்லைமையப் ெபற்  க் ம். அ  அேத  கமாக் ம் வல்லைமையயளிக் ம். நாம் மாத் ரம்  
அேத ஆ ைய ெபற்றால், அ   ன்  ெசய்த அேத காரியங்கைளச் ெசய் ம்“.

 ராட்ைச ெச   ள்ள  வன்  ராட்ைச பழங்கைளத் த ம். ெசன்ற ஆண்  அ   ராட்ைச 
பழங்கைளத் தந்தால், இந்த ஆண் ம் அ  த ம். அ  ேதவ ைடய   யா ம். அ   ராட்ைச 
ெச யா  க் மானால், அைத  ம்மா  ட்   ங்கள். அ   ராட்ைச பழங்கைளத் தரேவண் ம் 
என்பேத ேதவ ைடய   யா ள்ள . நீங்கள்  ேவ  ெச ைய அ ல் ஒட்  ேபாடலாம். ஆனால் 
அைத நீங்கள்   ம்மா  ட்  ட்டால் அ   ண் ம்  ராட்ைச பழங்களைத தந்  
ெகாண்ேட  க் ம்.
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நாம் சைப டன்  ெபந்ெதெகாஸ்ேத ஸ்தாபனத் ன்  தத் வத்ைத ம், பாப் ஸ் , ெமேதா ஸ் , 
 ரஸ் ேடரியன் , ஆங்  கன்  சைபகளின்  தத் வங்கைள ம் இப்ப யாக பல தத் வங்கைள 
ஒட் ப் ேபாட்  ட்ேடாம். நீங்கள்  ஏன் அைத  ம்மா  ட்  டக்  டா ?  ராட்ைச ெச க்  
 ண் ம் வா ங்கள். அ   ண் ம் அேத வல்லைமைய அளிக் ம். ஆெமன் ! ஆெமன் ! அ  
எனக் ப்  ரியம்.

“  தாக ஒன்ைறத்  வக் ேவாம்”, அைத தான் நாம் ெசய்  க் ேறாம். நம  அ காரத்ைத 
நாம் காண் க் ேறாம். “டாக்டர் இன்னார் சைப ன்  ஸ்தாபகர”் அ வல்ல.
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ேமாேச அைததான்  ெசய்தான் . அவன், “என்னால் என்ன ெசய்ய    ெமன்  அவர்க க் க ்
காண் க் ேறன் . தண்ணீைர நான் எப்ப யாவ  ெகாண்  வ ேவன்” என்     இரண்டாவ  
 ைறயாக அைத அ த்தான் .  “என்னால் என்ன ெசய்ய    ெமன்  காண் க் ேறன்” என்  
அவன்  ச்ச ட்டான் . இதற்காக ேதவன் அவைன தண் த்தார.்

நீங்க ம் அவ்வாேற ஏதாவெதா  ஸ்தாபனத் ல்  ேசர்ந்  ந்தால், ேதவன் உங்கைள ம் 
தண் ப்பார ்அல்லவா? அ   ற்  ம் உண்ைம. நீங்கள்  அந்த  ல உபேதசத் ற்  வரேவண் ம். 
வா ங்கள்!

நீங்கள்  ஜனங்களிடம்,  “எங்கள்  சைபையச்  ேசர்ந்  ெகாண் ,  எங்கள்  சைப   ரமாணத்ைத92
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உச்சரி ங்கள் ” என்   ற ேவண்டாம்.  “நீங்கள்   ண் ம் வந் , மனந்  ம் , உங்கள்  பாவ 
மன்னிப் க்ெகன்  இேய   ஸ்  ன்  நாமத் னால் ஞானஸ்நானம் ெபற் க் ெகாள் ங்கள் . 
உங்கள்  இ தயம் சரியா  ந்தால் , நீங்கள்  பரி த்த ஆ  ன் வரத்ைதப் ெப  ர்கள் . 
  வா க் றவர்கைள இந்த அைடயாளங்கள்  ெதாட ம். ஒ   ட்டம்   வா க டன்  இந்த 
அைடயாளங்கள்  ெசல் ம்” என்    ங்கள் . ஏன்?அ க்கப்பட்ட கன்மைல ம் அவ ைடய  வத் 
தண்ணீரா ய ஊற் ம்  றப்பட்  வந் , அவர ்  ன் காலத் ல்  ெசய்தைதேய இப்ெபா  ம் 
ெசய்  ெகாண்  க் ற . அ  அப்ப  ெசய்யாமல் இ க்க   யா . ஓ, ஆம்.

நம்ைம நாம்  ளம்பரப்ப த் க் ெகாண் ,  “நாங்கள்  ெமேதா ஸ் , நாங்கள்  பாப் ஸ் ” 
என்   ற   ம்  ேறாம் .

கன்மைல டன்  ேப ங்கள் . அவர ் என்ெறன் ம்  ரசன்னரா  க் றார். அ ல் ேசர்ந்  
ெகாள்ள  யலா ர்கள். “அ ல் நான் ேசர ேவண் ம்” என்    , அ ல் ேசர  யல ேவண்டாம். 
ஒன்  மாத் ரம்  நிச்சயம். அ ல் நீங்கள்  ேசர்ந்  ெகாள்ள   யா . நீங்கள்  ெமெதா ஸ்  
சைபையச் ேசரலாம். ெபந்ெதெகாஸ்ேத சைபையச் ேசரலாம் . ஆங்  கன்  சைபையச ்ேசரலாம் . 
ஆனால் இ ல் நீங்கள்  ேசர  யா . இல்ைல. இதனால்  நீங்கள்  நிரப்பப்பட ேவண் ம். அைத 
ேசரா ர்கள். அதனால் நிைற ங்கள் . அவ்வள  தான். அ  எதனால் நிைறந் ள்ள ?  வனால் 
நிைறந் ள்ள ; சந்ேதாஷம், சமாதானம், நீ ய ெபா ைம, தய , நற் ணம் இைவகளால்  
நிைறந் ள்ள  உங்கள்  வாழ்க்ைக ல் பரி த்த ஆ  ன் வல்லைம என்ெறன்  ள்ள அந்த 
 ரசன்னம் அங் ள்ள  என்பைத ஞாபகம் ெகாள் ங்கள்.
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ேநரமா ற , நான்   க்க ேவண் ம்.

இைத ஞாபகம் ெகாள் ங்கள். கன்மைல அவர்கைள  ட்   லக ல்ைல. அவர்கைள அ  
 ட்   லகேவ ல்ைல.   ஸ்  ம் நம்ைம ட்   ல வ ல்ைல. “உலகத் ன்      பரியந்தம் 
சகல நாட்களி ம் நான்  உங்க டேன  ட இ க் ேறன் ” என்    ஸ்     ள்ளார். அ  
சரியா? ஓேர   ந்  ேநேபா வைரக் ம் அந்த கன்மைல அவர்க டன் தங்   ந்த . 
ேயார்தாைன அைடந்தேபா ம் அ  அங்  ந்த . ஓ, ேதவேன, ேயார்தானில்  அைத நான் காண 
  ம்  ேறன் .
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ேமாேச ேயார்தாைன அைடந்தேபா , கன்மைல அவ ைடய  ரயாணத் ல் அவ டன்  
ெசன் , அப்ெபா  ம் அவ டன்  ட இ ந்த . அவன் அதன் ேமல் நின்  ெகாண் , ேதவைன 
 ட் ப்  ன் வாங்   ரம் ெசன்ற ஒ   ட்டம் ஜனங்கைள ேநாக் னான். அவ ைடய இ தயம் 
அவர்க க்காக ஆவல் ெகாண்ட . அவன் ேயார்தாைன அைடந்தான் . நான் ஆ க் ரிய 
ேயார்தாைன   ப்   ேறன் . அவன் அங்  நின்  ெகாண்  ந்தான் . மரணம் அவைன 
ெந ங் க் ெகாண்  ந்த . அவ ைடய பக்கத் ல் அந்த கன்மைல இ ந்த . அவன்  அந்த 
கன்மைல ன்  ேமல் ஏ  நின்றான். ேதவ  தர்கள் வந்  அவைனக் ெகாண்  ெசன்றனர.்

“நான் உன்ைன  ட்   ல வ  ல்ைல. உன்ைனக் ைக  வ  ல்ைல” காலம் 
எவ்வள தான் க னமாக ஆனா ம், நமக்  எவ்வள தான வயதானா ம், எப்ப ப்பட்ட மரணம் 
நமக்  ேநரிட்டா ம், ேயார்தானில் அந்த கன்மைல இ க் ம் என்பைத ஞாபகம் ெகாள் ங்கள் . 
அ  உங்கைள  ட்   ல வ  ல்ைல, உங்கைளக் ைக  வ  ல்ைல. கன்மைல   ந்  
 றப்பட்  வந்த அந்த தண்ணீரின்  என்ெறன்  ள்ள  ரசன்னம் நம் வாழ்நாள்    வ ம் 
ேயார்தானி ம்  ட நம் டன்  இ க் ம்
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இப்ெபா   நாம் தைலவணங் ேவாம்.  (சைப  ள்ள ஒ  சேகாதரன்   ர்க்கதரிசனமாக ஒ  
ெசய்  அளிக் றார ்- ஆ ).
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ேதவ ைடய ஆ  நம  மத்  ல் அைசவா க் ெகாண்  க் ம் இந்ேநரத் ல்,   ஸ் ைவ 
அ ந் ராத யாரா  ம் - அந்த கன்மைலக்  அ  ல் இல்லாதவர்; அவ டன்  இ வைர ேபசாதவர் 
யாரா  ம் -  இன்  காைல ல் இங் ள்ளனரா? அ  நம  மத்  ல் உள்ள  என்  உங்க க் த் 
ெதரி ம். அ  எல்லா டங்களி ம்  ரிைய ெசய்வைதக் கவனி ங்கள் . அ   ற்  ம் 
அைசவா , ஜனங்களின்  ேமல் அைசவா க் ெகாண்  க் ற . அ தான் தண்ணீரின்  
என்ெறன்  ள்ள  ரசன்னம். அ  இரட் ப் . அ தான்  பாத் ரங்கைள நிரப்  அவர்கள் 
அைம யா  க்க   யாமல்  ஏதாவெதான்ைறக்   ம் நிைலக்  அவர்கைளக் ெகாண்  
ெசல் ம் ஆ , அவைர நீங்கள்  அ யாம  ந்தால் , உங்கள்  ைககைள யர்த் ,  “சேகா. 
 ரான்ஹாேம, எனக்காக ெஜ  ம். அவைர நான் அ ய   ம்  ேறன் . அவ டன் நான் ேபச 
  ம்  ேறன் . அவ ைடய ஆ  ன் பரி ரணத் ல்  அவைர அ ய   ம்  ேறன் . அவர ்
எப்ெபா  ம் என் பக்கத் ல் இ க் றார ் என்  நான் அ ய   ம்  ேறன் . அவர ் எப்ப  
இ க் றார ்என்  நம்  ேறன் , ஆனால் அவ டன்  உறவா ம் நிைலைய நான் அைடய ேவண் ம். 
நான் தாகமா  க் ேறன் . நான்  ேதவ க்காக ப  ற்  க் ேறன் . அவைர நான் அ கமாக 
அ ய   ம்  ேறன்” என்     ர்களா?

ஐயா, கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. ஐயா, உங்கைள ம் கர்த்தர் ஆ ர்வ ப்பாராக, 
சேகாதரேன, உன்ைன ம்,  ன்னால் உள்ள உன்ைன ம், இங் ள்ள  மாட் ைய ம், ஆம், ஆம், 
 மாட்  உங்கள்  கரங்கைள நாங்கள்  காண் ேறாம். ேதவ ம் காண் றார். வா பேன, கர்த்தர் 
உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக.  மாட் ேய, உன்ைன ம், ஆெமன் , கர்த்தர் உன்ைன 
ஆ ர்வ ப்பாராக. சேகாதரிேய, உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக. அைம யா ள்ள  இந்ேநரத் ல் ,  ேவ 
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யாரா  ம் உண்டா,  ன்னால் உள்ள வா பேன, கர்த்தர் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக.

சற்   ந் த்  பா ங்கள்.  ந் த்  பா ங்கள், கன்மைல   ந்   றப்பட் , வந்த 
தண்ணீரின்  என்ெறன்  ள்ள  ரசன்னம், அேத ஆ  நம  தண்டைனைய அவர ்ஏற் க்ெகாண்  
அவர ்நியாயந் ர்க்கப்பட்ட அந்த நாளிேல  க் ர ட்டார.் ேதவ ைடய ேகாபாக் ைன ன்  ேகால்  
அவைர அ த்த , உங்கள்  பாவங்கள்  அந்த ேகா ல்  ற்றப்பட்  ந்தன. அவ ைடய இரத்த ம், 
தண்ணீ ம் அவரிடத்   ந்  ெப க்ெக த்  வந்த . அவர,்  “ தாேவ, உம் ைடய ைககளில் 
என் ஆ ைய ஒப்  க் ேறன்” என்றார். ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளன் , நம் ைடய  ரயாணத் ல்  
நம் டன்   ட ெசல்ல, அ  இறங்  வந்த . அ  இப்ெபா    க அ காைம ல் உள்ள .

அதன்  ழ் நீ  ரயாணத்ைத ஆரம் த்   ட் னின்  ெவ  ரம் இ ப்பாயானால் , 
“ஆண்டவேர, நான்  ட் க்  வ  ேறன்” என்  ெசால் . இந்த பாடைல நாம் பா ம்ேபா , நீங்கள்  
 டத்தண்ைட நடந்  வந்  உங்கள்  ஆத் மாக்கைள  ண் ம்   ஸ்  க்ெகன்   ர ஷ்ைட 
ெசய்  ெகாள்ள   ம்  ன் ர்களா? ஆெமன்.
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நான் ேதவனிட  ந்  ெவ  ரம்அைலந்   ரிந்ேதன்

(பாைதைய  ட்   ல ேனன்)
இப்ெபா   நான்   ட் ற்  வ  ேறன்
அ  வாசத் ன்  பாைத ல்

(அ பாவம்) நீண்ட காலம்  ெசன்  ெகாண்  ந்ேதன் .
 ட் ற்  வ  ேறன் ,  ட் ற்  வ  ேறன்

இனி ஒ ேபா ம் அைலயாமல் இ க்க உம  அன் ன்  கரங்கைள  ரிவாகத்  ற ம்
இப்ெபா   ஆண்டவேர, நான்  ட் ற்  வ  ேறன் .

(சேகா.  ரான்ஹாம் ெதாடர்ந் ,  “ஆண்டவேர, நான்  ட் ற்  வ  ேறன்” என் ம் பாடைல 
ெமளனமாக இைசக் றார ்- ஆ )

 ன்     ைபயன்கள் , கண்களில்  நீர ் மல்க, ேவகமாக நடந்  வந் , இப்ெபா   
 டத் ன  ல்  ழங்கால்  ப  ட் ள்ளனர். அவர்கள் மன்னிக்கப்பட்டனர். அவர்கள் தங்கள்     
 ந்ைத ல்  ர்மானம்  ெசய் , ஆசனத்ைத  ட்   றப்ப ம்  ன்ேப அவர்கள் மன்னிக்கப்பட்டனர். 
இன்  காைல அவர்கள்  யார ் பக்கம் உள்ளனர் என்பைத ஜனங்க க்  அ  க்கேவ, அவர்கள் 
 ன்னால் வந்   ழங்கால் ப  ட் ள்ளனர்.
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இவர்கைள காட்  ம் வயதானவர்கள்  இப்ப   ன்னால் வந்   ழங்கால்ப  ட் , 
“ஆண்டவேர, நான் பாைதைய  ட்   ல  ெவ   ரம் அைலந்   ரிந்ேதன் . எனக்  அ க 
சந்ேதகங்கள்  இ ந்தன.  ல ேநரங்களில் நான் அைலந்  பாவத் ல்   ரேவ த்ேதன் . 
தாமதமாவதற்   ன் , நான் ம ப  ம் வர   ம்  ேறன் . நான் வந்   ழங்கால் ப  ட 
  ம்  ேறன்” என்     ர்களா? ஆெமன் .

இப்ெபா   ஆர்தர்  ம் என்பவரின்   ன்     ெபண்கள், ஏறக் ைறய ஒேர அள ,  ன்னால் 
வந்   ழங்கால்ப  ட் ள்ளனர்.
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 ன்னால் வந்  ெகாண்  க் ம்    ெபண் க்  இப்ெபா   தான்  ஒ  தம்  
 றந்  க் றான் . அைதக்   த்  நான் அன்  அ  த்ேதன் .   ம  உட் என்னிடம் வந் , இந்த 
சேகாதரி  ரசவத் ற்கா ஆஸ்பத் ரிக் ப் ேபாவதாக   னார்கள் . பரி த்த ஆ ,  “அ  
ைபயனா  க் ம் என்  ெசால்” என்    னார.் அவ்வாேற ைபயன்  றந்தான் .

இன்  காைல     ள்ைளகேள  டத்தண்ைட வ  ன்றனர.் சேகாதரி ஆர்னால் ன்  
வ ப்   ந்    வர்கள் வந் , தங்கள்    யத்ைத  ர ஷ்ைட ெசய் ன்றனர.் என் வல  
பக்கத் ல்,  டம்   வ ேம     ள்ைளகளால்  நிைறந் ள்ள .  டத்தண்ைட வந் ள்ேளா க்  
மற் ள்ள ெபரிேயார்கள் ஒ  பாடைலப் பா னால்  நலமா  க் ம், இல்ைலயா?

இப்ெபா   ஆண்டவேர, நான்  ட் ற்  வ  ேறன் .101

(சேகா.  ரான்ஹாம்  டத்தண்ைட  ள்ள     ள்ைளகளிடம் ேப  றார். இைடேய, 
“ஆண்டவேர, நான்  ட் க்  வ  ேறன்” என்  பா  றார் - ஆ ).

 ட் ற்  வ  ேறன் ,  ட் ற்  வ  ேறன்
இனி ஒ ேபா ம் அைலயாமல் இ க்க உம  அன் ன்  கரங்கைள  ரிவாகத் 
 ற ம்
ஆண்டவேர, நான்  ட் ற்  வ  ேறன் .
ஆண்டவேர, நான் பாவத் னா ம் அைலவ னா ம் கைளப் ற்  க் ேறன்
இப்ெபா   நான்   ட் ற்  வ  ேறன் , உம  அன் ல்  நம் க்ைக ைவத் ,
உம  வார்த்ைதைய   வா ப்ேபன்
இப்ெபா   நான்   ட் ற்  வ  ேறன்

 ட் ற்  வ  ேறன் ,  ட் ற்  வ  ேறன்
இனி ஒ ேபா ம் அைலயாமல் இ க்க உம 
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அன் ன்  கரங்கைள  ரிவாகத்  ற ம்
ஆண்டவேர, நான்  ட் ற்  வ  ேறன் .

சற்  ேநரம் நாம் தைலவணங்  இச்  வர்க க்காக ெஜபம் ெசய்ேவாம்.102

பரேலாகப்  தாேவ, நாைள என்  ஒன்  க் மானால், இன் ம் பத் , ப ைனந்  ஆண் கள் 
இேய  வரத் தாம த்தால், இச்  வ ம்    ய ம் வரப்ேபா ம் சந்த க்  இச்ெசய் ைய 
அ  க் றவர்களாய் இ ப்பார்கள். அவர்கள்  தங்கள்  வாழ்நாள்   வ ம்  டத்தண்ைட வந்த 
இந்த நாைள நிைன    வார்கள் என்ப ல் எனக்  எவ் த சந்ேதக  ல்ைல. ஆண்டவேர, 
இவர்கள்  ைலேயறப்ெபற்ற    கற்கள் , அவர்க ைடய   ய,    வான இ தயங்கள்  
அவர்கைள இன்  காைல ல்  ற்றப்ப த்  ள்ளன. அவர்கள் ெசய் ைய   வ ம்  ட 
ேகட்க ல்ைல. சேகாதரி ஆர்னால்ட்   யைதக் ேகட்ட  ன்  அவர்கள் வ ப்   ந்  ெவளிேய 
வந் ,  டத்தண்ைட வந் , தங்கள்  வாழ்க்ைகைய உமக்ெகன்  அர்ப்பணித் ள்ளனர்.

ஆண்டவேர, பரி த்த ஆ  நமக் ள்  வாசம் ெசய் றார ் என்  இப்ெபா   தான்    
  த்ேதன் . இந்த பரி த்த ஆ  ன் ேபரில்   வாசம் ெகாண்டால் , அவர ் எல்லாவற்ைற ம் 
நமக் ச ் ெசய் றார.் ஆண்டவேர, இந்த மணி ேநரத் ேலேய அவர்கள்  ெசய்த எல்லா 
பாவங்கைள ம் நீர ் மன்னித்  ட் ர் என்  நம்  ேறன் . இச்  வர்களின்  வாழ்க்ைகைய, 
அவர்க ைடய வ  ல் நீர ் காத் க்ெகாள்ள ேவண் ெமன் , என் இ தயத்  ள்ள எல்லா 
  வாசத்ேதா ம் உம்ைம மன்றா க் ேகட் ேறன் . அவர்கள் வ   லகா  ப்பார்களாக.

இ  உண்ைமயாகேவ  ேனாதமா ள்ள , இன்  காைல ஆ யானவர் என்னிடம், 
 ேனாதமான ஒன்ைற நாம் காண்ேபாம் என்    னார.் ேதவேன, நீர ் மற்றவர்க டன்  
ஈ ப வைத நி த்  ட்  ந்தால், இந்த     ள்ைளகைள ஏற் க் ெகாள் ம். இன்  காைல 
ெகா க்கப்பட்ட  ட அைழப் ல், ெபரியவர்கள் ஒ வர ் ட வர ல்ைல. ஆனால் ஒ   ட்டம்    
 ள்ைளகள்  ன்னால் வந்தனர், இந்த மகத்தான ெசய் ைய ெபரியவர்கள்  ரிந்  ெகாள்வேத 
க னமா ள்ள . ஆனால்     ள்ைளகள்  அதன் ஆ ைய  ர த் க் ெகாண்டனர.்  தாேவ, 
அவர்க க்காக உமக்  நன்  ெச த்  ேறாம். உம் ைடய ஊ யக்காரன்  என் ம் நிைல ல், 
இவர்கைள இக் ட்டத் ன்     களாக உம் டம் சமர்ப் க் ேறன் . அவர்கள் வாழ்நாள் 
  வ ம், என்ெறன்  ள்ள  வத்தண்ணீரின்   ரசன்னம் அவர்களிடம்  பாய்ந்  
ெகாண்  க் ெமன்  நம்  ேறன் . இப்ெபா   நடப்பைவகளின்  ேபரில் அவர்கள்   வாசம் 
ெகாள்வார்களாக. ேதவன் இவர்கைள இ க்ைககளி  ந்  இ த்  இங்  அ ப் னாெரன்  
அவர்கள்   வா த் , அவர்கள் வாழ்நாள்   வ ம் அந்த ேதவன் ேமல்   வாச ள்ளவர்களாய் 
இ ப்பார்களாக. அவர்கள் மரிக் ம் நாளில் அவர்க ைடய    ஆ கள்  உம் டம் 
ெகாண் வரப்பட் , உ ர்த்ெத த ன்  நாளில் அைவ  ண் ம் அவர்க ைடய சரீரங்கைள 
அைடவதாக.  தாேவ, அவர்கள் உம் ைடயவர்கள். இேய  ன்  நாமத் ன்   லம் அவர்கைள 
உமக்களிக் ேறன் .
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நாம் தைலவணங்   க் ம் இந்ேநரத் ல், இேய ேவ அவர்கள்  இரட்சகர ்என் ம், அவர ்தாம் 
அவர்கைள  டத்தண்ைட ெசன்   ழங்கால்ப  டச் ெசான்னார் என் ம்   வா க் ம் இந்த 
    ள்ைளகள் அைனவைர ம் ஒன்  ேகட்கப் ேபா ன்ேறன் . இேய  உங்கைள ேந க் றார ்
என் ம், அவர ்உங்கள்  பாவத்ைத மன்னிக் றவர் என் ம் நீங்கள்    வா க் ன் ர்களா? நீங்கள்  
எல்ேலா ம் எ ந்  நின்  ஜனங்கைள ேநாக் னாற்ேபால் நில் ங்கள் , அப்ப  ெசய்வதனால் , 
இேய  உங்கைள இரட் த்தார ்என்  நீங்கள்    வா க்  ர்கள்  என்  அவர்க க்  அ  க்க 
   ம். இப்ெபா   எ ந்  நின்  ஜனங்கைள ேநாக்  நில் ங்கள்  இேய ைவ ேந க் ம் 
  வர ்   யர ்அைனவ ம் எ ந்  நின் , சைபேயாைர ேநாக்  நில் ங்கள் .
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 ன்னா ள்ள    ெபண்கைளக்   த்ெதன்ன? நீங்கள்    வா க்  ர்களா? நீங்கள்  
இேய ைவ ேந க்  ர்களா? இங் ள்ள    ெபண்கேள, நீங்கள்  இேய ைவ உங்கள்     
மன டன் ேந க் ன் ர்களா? அன்ேப, நீ அவைர ேந க் றயா? எ ந்  நில், நீ இேய ைவ 
ேந க் றாய் என்  ஜனங்கள்  அ ந்  ெகாள்ளட் ம் . கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக.
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நாம் இப்ப    ம் , இவ் டம்  ட் ச் ெசல் ம்  ன்  இந்த ஜனங்க க்காக,  “இேய  
என்ைன ேந க் றார!் அைத நான ேவன். ேவதம் அவ்வா  என்னிடம்    ற ” என் ம் 
பாடைலப் பா ேவாம். பா ங்கள்? நாம் அந்தப் பாடைலப் பா ம் ேபா , கரங்கைள 
உயர்த் ேவாம். சரி, நாம் பா ேவாம்.

இேய  என்ைன ேந க் றார!் அைத நான ேவன்
ேவதம் அவ்வா  என்னிடம்    ற 
பாலர் அவ க் ச் ெசாந்தமானவர்.

அவர்கள் பல னர்
இப்ெபா   கரங்கைள யர்த் , இங் ள்ள எத்தைன ேபர ்அங்  க்க 
  ம்  ன்றனர்?
ஆம், இேய  என்ைன ேந க் றார்
ஆம், இேய  என்ைன ேந க் றார்
ஆம், இேய  என்ன ேந க் றார்
ேவதம் அவ்வா  என்னிடம்    ற .
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இப்ெபா  , நீங்கள்  எல்ேலா ம் எனக் ப்  ற  இைத   ம்பச் ெசால் ங்கள் . இேய  
  ஸ்  ( “இேய   ஸ் ”) ேதவ ைடய  மாரன் என்  ( “ேதவ ைடய  மாரன் என் '') 
  வா க் ேறன்  (”  வா க் ேறன்“) இன்  (”இன் “) அவைர என் ெசாந்த இரட்சராக ஏற் க் 
ெகாள் ேறன் . (”அவைர என் ெசாந்த இரட்சராக ஏற் க் ெகாள் ேறன்“), இன்   தல் ( ”இன்  
 தல்“) எப்ெபா  ம் (”எப்ெபா  ம்“) அவைர ேந த்  (”அவைர ேந த் “) அவைர ேச ப்ேபன்  
(”அவைர ேச ப்ேபன்“), ஆெமன்  (”ஆெமன் “)
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(சைப  ள்ள ஒ வர,்  “சேகா.  ரான்ஹாேம, என் இ தயத் ல் நான்      ள்ைளகள் 
உள்ளனர். அவர்க க்காக ெஜ ப் ர்களா? என் றார் -  ஆ ) சேகா. ெபன், நிச் யமாக 
ெஜ ப்ேபன் .
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பரேலாகப்  தாேவ, மற்ற     ள்ைளகள்    ஸ்  னிடம் வ வைத இந்த மனிதன் 
கா ம்ேபா , தந்ைத என் ம் நிைல ல் இவர ் தம   ள்ைளக க்காக அ  றார.் இந்த    
 ள்ைளகள்  டத்தண்ைட ெகாண்  வந்த அேத ஆ யானவர் தாேம அவ ைடய  ள்ைளகைள ம் 
இரட் ப்பாராக. அைத அ   ராக,  தாேவ, அவர்கைள உம் டம் ஒப்பைடக் ேறாம். இேய  
  ஸ்  ன்  நாமத் ல்.

  வர்களா ய இவர்கள் தங்கள்  இ க்ைகக க் த ்   ம் ச் ெசல் ம் ேபா , 
வரிைச  ள்ள ஒவ்ெவா வ ம் ைக  க்க, அல்ல  அவர்கள்    ல் தட் க் ெகா க்க 
  ம்  ேறன் . நீங்கள்  எல்ேலா ம் இந்த வ யாக உங்கள்  இ க்ைகக க் ச ் ெசல் ங்கள் . 
இங் ள்ள அைனவ ம்  அவர்க ைடய    ல் தட் க் ெகா ங்கள் . நாங்கள்  உங்கைள    
மன டன் ேந க் ேறாம். நீங்க ம் மற்றவர்கைளப் ேபாலேவ   ஸ்  ன்  சரீரத் ன்  
அங்கத் னரா  க்  ர்கள் .
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நாம்  ேயா க்  அணிவ த்  ெசல்  ேறாம்
அழகான, அழகான  ேயா க்  நாம் அணிவ த் 
 ேயாைன ேமல் ேநாக்  ெசல் ேறாம்
அந்த அழகான ேதவ ைடய நகரத் க் 
ஆண்டவைர ேந க் ம் நாமைனவ ம் வ ேவாம்
நம  ம ழ்ச் ைய ெதரி ப்ேபாம்
இனிைமயான ஒ  மன டன்  ேசர்ந்  பா ேவாம்
இனிைமயான ஒ  மன டன்  ேசர்ந்  பா ேவாம்
இப்ப யாக  ங்காசனத்ைத  ற்  நின் 
இப்ப யாக  ங்காசனத்ைத  ற்  நின் 
அ ைமயான பாட் !

இப்ெபா   நாம் கரங்கைள யர்த் ேவாம்
நாம்  ேயா க்  அணிவ த்  ெசல் ேறாம்
அழகான, அழகான  ேயா க் 
நாம் அணிவ த்   ேயாைன ேமல் ேநாக்  ெசல் ேறாம்
அந்த அழகான ேதவ ைடய நகரத் க் 

இைத நாம் பா ம் ேபா  ஒ வேராெடா வர் ைக   க் ேவாம்
நாம்  ேயா க்  அணிவ த்  ெசல் ேறாம்
அழகான, அழகான  ேயா க்  நாம்
அணிவ த்   ேயாைன ேமல் ேநாக்  ெசல் ேறாம்.
அந்த அழகான ேதவ ைடய நகரத் க் 

இப்ெபா   நாம் தைலவணங்  ெஜபம் ெசய் ம் ேபா  இந்த பாடைலப் பா ேவாம். சேகா. 
ெடட் ... (சேகா.  ரான்ஹாம், “நாம்  ேயா க்  அணி வ த்  ெசல் ேறாம்” என் ம் பாடைல 
ெமளனமாக இைச றார் - ஆ ).
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என்னிடம்  ல  ண்ணப்பங்கள் உள்ளன. உ மால்கள்  ேபான்றைவ ம் உள்ளன. அைவ ெவளி 
நா களி  ந்  வந்  க்கக்   ம். இங் லாந்  ள்ள ஒ   ழந்ைத ன்  இத்தைன நீள ள்ள 
ஒ  ஜைத கா ைற (booties) வந் ள்ளதாக  ல்  என்னிடம்   னான். அந்த  ழந்ைத ன்  
கால்கள் ஊனமா ள்ளன. நாம் அதற் ம் ெஜ க்க ேவண் யவர்களா  க் ேறாம்.

எனேவ. . .  (சைப   ந்  சேகா. ெபன்,  “சேகா.  ரான்ஹாேம,   க்ேக ேப வதற்காக 
மன்னிக்க ம். ெசன்ற இர  எங்கள்  காரின்   ன்னா ள்ள 'பம்பர'்ஐ இ த்த  யார ் என்  
ஆண்டவர,் பம்பைர ெவளிப்ப த்த ேவண் ெமன்  ெஜ க் ம்ப  ேகட் க் ெகாள் ேறன்” 
என் றார் - ஆ ) ஆெமன் , சேகா. ெபன், நான் நிச்சயம் அப்ப  ெசய்ேவன் .
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(சேகா.  ரான்ஹாம் ெதாடர்ந் ,  “  நாம்  ேயா க்  அணிவ த்  ெசல் ேறாம்” என் ம் 
பாடைல ெமளனமாக இைசக் றார ்- ஆ  )

ஆண்டவேர, நாங்கள்  அணிவ த்  ெசல் ம்ேபா , அ க்கப்பட்ட கன்மைல 
எங்கேளா  க் ற  என் ம், கன்மைல   ந்   றப்பட்  வந்த தண்ணீரின்  என்ெறன்  ள்ள 
 ரசன்னம் சைப டன்   ட ெசல் ற  என் ம் நாங்கள்  அ ந்  க் ேறாம். ஓ, நித் ய ேதவேன, 
எங்களிட ள்ள இந்த ேதவன்  ேபரி ள்ள   வாசத்ைத  எங்க க்  அ ழ்த்    ம்.  நீர் ெசய் ர்
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என்  எங்க க் த ் ெதரி ம். உம் டம் எங்க க்  தைய  ைடக் ெமன் ம், எங்கைள நம்  
அைத எங்க க்  அளிப் ர ் என் ம் நாங்கள்  அ ேவாம் . ஆண்டவேர, அைத அபரி தமாக 
எங்க க் த ் தந்தால், நாங்கள்  அைத தவறாக உபேயா க்கக்  ம். ஆனால் உம் ைடய 
கண்களில் எங்க க்  தைய  ைடத்தால், அைத தந்த   ராக.

யாேரா ஒ வர ் அவ ைடய காைர ேமா  ட்டதாக நம் ைடய சேகாதரன்    னார.் ஓ, 
ேதவேன, அைத ப   பார்க்க அவரிடம் பண ல்ைல என்  எங்க க் த ் ெதரி ம். காைர 
ேமா ன அந்த மனிதன் இ தயத் ல்  த்தப்பட்டவராய், அதற்காக மனஸ்தாபப்பட் , அவரிடம் 
வந் , “நான்  தான் உங்கள்  காைர ேமா யவன், நான் ப   பார்த்  த  ேறன்” என்    ம்ப  
ெசய் ம். சேகா. ெபன் க் ம் அவ ைடய அ ைமயானவர்க க் ம் உத  ெசய் ராக.

என் கரங்களில் உ மால்க ம்  ண்ணப்பங்க ம் உள்ளன. அந்த ேதவன் ேபரில் நான் 
  வாசம் ெகாண் ள்ேளன் . ேமாேசக்  அந்த ேதவன் ேபரில்   வாசம் இ ந்த . அவன்  வந்த 
ச த் ரத்ைதக் கடந்தான் . தானிேய க்  அந்த ேதவன் ேபரில்   வாசம் இ ந்த . அவன் 
 ங்கங்களின்  ெக    ந்  ெவளிேய ெகாண்  வரப்பட்டான் . சாத்ராக், ேமஷாக், ஆபத்ேநேகா 
அவர ்ேபரில்   வாசம் ைவத்  ந்தனர். அ  அக் னிைய  ளிரச் ெசய்த . ப ல் அவர ்ேபரில் 
  வாசம் ைவத்  ந்தான் . ஒ  நாள் ஆராதைன ெப  க் ெகாண்ேட ேபாய், அவனால் 
ஒவ்ெவா வ க் ம் தனிப்பட்ட  தத் ல் ெஜ க்க   யாத நிைல ஏற்பட்டேபா , அவன் ஒ  
உ மாைல எ த் ,  “ேதவன் என்ேனா   ட இ க் றார”் என்றான் . அவன் தன் கரங்கைள 
உ மால்களின்  ேம ம் கச்ைசகளின்  ேம ம் ைவத்  ெஜ த்தான் . அப்ெபா   அ த்த ஆ கள்  
ஜனங்கைள  ட் ப்  றப்பட்டன.  யா க ம் ேநாய்க ம் அவர்கைள அகற்ற ட்டகன்றன. 
ேதவேன, எனக் ம் அேத ேதவன் ேபரில்   வாசம் உண் . ஆண்டவேர, ெபால்லாத ஆ கள்  
 றப்பட்  ெவளிேய வதாக!  யா க ம், ேநாய்க ம்,  ன்பங்க ம் அக வதாக!
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ந  ல் அக் னி ஸ்தம்பத் ல் என் டன் ேப ன ேதவனா ய நீர ் மாறாதவரா  க்  ர். 
என் டன்  ட நீர ்  ைகப்படம்  எ த் க் ெகாள்ள சம்ம த் , அ  அந்த  வற் ல் ெதாங் க் 
ெகாண்  க் ற . ஆண்டவேர, நீர ் எங்க டேன இ க்  ர.் அேத அக் னி ஸ்தம்பம் 
என்ெறன் ம்  ரசன்னமா ள்ள . நாங்கள்  உம் டன்  ஆ  ல் ஒ ைமப்பட் , 
கன்மைல   ந்  வந்த தண்ணீைர ஒவ்ெவா  நா ம் அ ப த்  வ  ேறாம். அப்ப யானால் , 
நீர ் இங்ேக இ க்  ர.் ஆண்டவேர, உம் ேபரில் எங்க க்  நம் க்ைக ண் . உம் ேபரில் 
எங்க க்    வாசம் உண் . நீர ் எங்கைள அ ேஷ த்  உத  ெசய் ர ் என்  நம்  ேறாம். 
ஆண்டவேர, எங்க ைடய ம ைமக்காக அல்ல. அப்ப யானால் நாங்கள்  தவ  ெசய்த 
ேமாேசையப் ேபா  ப்ேபாம். ஆண்டவேர, உமக்  உத யா  க்க நாங்கள்  ஏதாவெதான்ைற 
ெசய்ய   ம்  ேறாம்.   மானவைரக் ம் உமக்  உத யா  ப்பேத எங்கள்  இ தயத் ன்  
ேநாக்கமா ள்ள .  தாேவ, நாங்கள்  என்ன ெசய்ய ேவண் ெமன்  எங்க க் க் காண்  ம் .
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  வாசத்ைத அ ப்பைடயாகக் ெகாண் , இந்த உ மால்க ம்  ண்ணப்பங்க ம் 
அைடயாளமாகத்  க ம்  யா கைள நான் க ந்  ெகாள் ேறன் . அைவ ஜனங்கைள  ட் ப் 
ேபாய்  ம். ஆண்டவேர, நீர ் அைத ெசய் ர ் என்  நான ேவன். அைத என் இ தயத் ல் 
  வா க் ேறன் . இன்  காைல எங்கள்  மத்  ல் காணப்ப ம்  எல்லா  யா கைள ம் 
 கமாக்  ராக!
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ைககைள யர்த் ன அைனவைர ம் இரட் ப் ராக! தண்ணீ க்காக கன்மைல டம் வர 
ேவண் ெமன்  அவர்கள்  தங்கள்    ப்பத்ைத ெதரி த்தனர். ஆண்டவேர, அவர்கள் இன்  அ க 
தாகமைடந் , அவர்கள் வாழ்க்ைக உப்பால்  சாரேம னதாகத்  கழ்ந் ,   ஸ்  க்காக அவர்கள்  
தாகமைடய அ ள் ரி ம்.

 தாேவ, இன் ர  எங்கேளா  ம். ஓ, ேதவேன, இந்த  ண்ணப்பங்களின்   லம் 
ஜனங்க ைடய இ தயங்களில் என்ன உள்ள  என்பைத நான்  கண் ெகாள்ளட் ம். 
அவர்க ைடய இ தயங்களில் ஒன்  ல்லாமல் இ ந்தால், அவர்க ைடய இ தயங்க க்  
இன் ர   ரசங் க்க எனக்  ஏதாவெதான்ைற த  ராக.

சேகா. ெந ல்ைல ம் அவ ைடய மைன ைய ம், அவ ைடய   ம்பத் னைர ம் 
ஆ ர்வ  ம். எங்கள்     சைபைய ம் தர்மகர்த்தாக்கைள ம்,  ப்பர்கைள ம். 
அங்கத் னர்கைள ம், எல்லா டங்களி  ள்ள உம  சரீரத்ைத ம் ஆ ர்வ ப் ராக.  தாேவ, 
எங்கேளா  ம். இைவகைள உம  கரங்களில் சமர்பப் க் ேறாம். இேய    ஸ்  ன்  
நாமத் ல்,
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நாம் அணிவ த்   ேயாைன ேமல் ேநாக்  ெசல் ேறாம்
அந்த அழகான ேதவ ைடய நகரத் க் 
இப்ெபா   உண்ைமயாக அவரிடம்  பா ேவாம்,

பா ங்கள்? ஆண்டவைர ேந க் ம் நாமைனவ ம் வ ேவாம் நம  ம ழ்ச் ைய 
ெதரி ப்ேபாம்

இனிைமயான ஒ  மன டன் ேசர்ந்  பா ேவாம் இனிைமயான ஒ  மன டன்  ேசர்ந்  
பா ேவாம்.

இப்ப யாக  ங்காசனத்ைத  ற்  நின் 
இப்ப யாக  ங்காசனத்ைத  ற்  நின் 
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 ல் யம் மரியன்   ரன்ஹாம்  லம்
 ரசங் க்கப்பட்ட ெசய் கள்

"... சத்த ன்  நாட்களிேல..." ெவளி.10:7

26என்ெறன் ம்  ரசன்னமா ள்ள கன்மைல ன்  தண்ணீர்

நம  இ தயங்கைள வணங் 
இப்ெபா   நாம்  ேயா க்  அணிவ த்  ெசல் ேறாம்
அழகான, அழகான  ேயா க்  நாம் அணி வ த் 
 ேயாைன ேமல் ேநாக்  ெசல் ேறாம்
அந்த அழகான ேதவ ைடய நகரத் க் 


