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...இக் ட்டத் ல்  இன்  காைல ல் ப னா  வய ள்ள நம் ைடய ெபண்   ள்ைளகள்  
வந்  ந்தார்கள். அவர்கைளப் பார்க்க எனக்   க ம்  யப்பா  ந்த . அவர்கள் சைபக்  
வந்  க் றார்கள் . அந்த வய ள்ள இளம் ெபண்கைளப் பற்  உங்க க் த் ெதரி ம். அவர்கள் 
அழகாக இ க்க ேவண் ெமன   ம்  றார்கள் . அவர்கள்  தைல  ெயல்லாம் தைல ன்  ேமல் 
  ள்    ளாக   ட்  ட் க் ெகாண்  க் றார்கள் . நான்  ரசங் க்ைக ல் அவர்கைளக் 
கவனித்ேதன் . உலர்ந்  ேபான   ள்      கத் ல் வந்   ழ அைத அவர்கள்   கத்   ந்  
 ன்னால்  தள்ளி ட்  ெகாண்ேட  ந்தார்கள் .
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சேகாதரி ெடளனிங் ன்  மகைள நான் கவனித்ேதன் . சேகா. கா ன்ஸ்  - ன் மகள். அவள் ெபயர ்
என்ன? ெபட்  -  அழ ள்ள நம   ழந்ைதகைள நான் கண்ட ேபா  நான் எனக் ள்ேளேய 
நைகத் க் ெகாண்ேடன் . அவர்கள் சரியான வயைத எட்   க் றார்கள் .
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 ரியமான  ள்ைளகேள, எப்ப யா  ம் நீங்கள்  என் பார்ைவக்  அழகாேவ இ க்  ர்கள் ; 
உங்கள்  உள்ளங்கள்  ஆ ர்வ க்கப்ப வதாக. அழ  என்ப  என்னெவனில், அ  அழகான 
ஆ யா  க் ற . அந்த ஆ  வ ம்ேபா ,  ட்டங்களில் அதற் ரிய லட்சணத்ேதாேட 
அமர்ந்  ந் ,   ேசஷத் ற்  ெச ெகா க்கச ் ெசய் ம். அப்ப ப்பட்ட நடத்ைததான்  ஒ  
ெபண்ைண அழ ள்ளவளாக ஆக்  ற .   மணம் ெசய் ெகாள்ள ேவண் ெமன இ க் ம் 
உரிய வயைத அைடந் ள்ள எந்தெவா  வா ப ம் அேத  தமாகத்தான்   ந் க் றான் .  (நன்  
ஐயா, அ  நல்லதா  க் ற ).  லர ்நான்    வைத ஒத் க் ெகாள்வார்கள் . அ  சரிதான். அ  
சத் யமா  க் ற  என்  நான்   வா க் ேறன் .

அ   ேனாதமா  க்க ல்ைலயா? நான் என் ேவதாகமத்ைதத்  றந்தேபா , ேநர யாக 
தானிேயல் 9 -ம் அ காரம் எனக் க்  ைடத்த . தங்க ைடய உள் சட்ைட ல் ெபாத்தல் 
இ ந்தால் ேமல் ேகாட்ைட கழற்ற ேவண்டாம் என்  நான் யாவரிட ம்   வ ண் . ஆனால் நான்  
இப்ேபா  அணிந்  ப்ப ல் இல்ைலெயன நம்  ேறன் . ஆனால் நிச்சயமாகேவ ெபாத்தல்  உள்ள 
சட்ைடயணிந்த சமயம் எனக்  உண்டா  ந்த . அப்ெபா   என்னால் ேகாட்ைட கழற்றேவ 
  யா . இப்ேபா  நான் அணிந் ள்ள ல்  ெபாத்தல் இல்ைல என்  க   ேறன் .
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இன்  காைல ல்  எனக்காக ம் இங்     ள்ேளா க்காக ம் இங்ேக  ரசன்னம் 
ெகாண் ள்ள பரி த்த ஆ ையப் ேபாற்  ேறாம். இங்ேக ஒவ்ெவா வ ம் வந்  ந்  ஐக் யங்  
ெகாண் ள்ளைமக்காக, அைத நாம் ெமச்  ேறாம். சேகாதரர் ஒ  த்  வாசம் பண் வ  
எத்தைன இனிைமயான , எத்தைன நன்ைமயான , எத்தைன  கமான !

அ  ஆேரானின்  ர ன்  ேமல் ஊற்றப்பட் , அவன் தா  ல் வ  ற ம், அவ ைடய 
அங் களின்  ேமல் இறங்  ற மான நல்ல ைதலத் க் ம் ஒப்பா  க் ற .

'ப்  ேபார'் என்ற உண     க்  இன்  உணவ ந்த ெசன்ேறன் . அங்ேக நான் யாைரக் 
கண்ேடன்  என்  நிைனக்  ர்கள்? அங்ேக சேகா.  ல் -  ஐ ம், சேகாதரி ெடள அவர்கைள ம். 
அங்ேக  க ம் உயர்தரமான ெபா த்த ேகா க்க ைய சாப் ட் க் ெகாண்  ந்தனர.் 
அப்ப ப்பட்டைவகைள நான் இ வைர  ம் பார்த்தேத ல்ைல. அைத  க ம் ஆர்வமாக   த்த 
ஒ  அ ைமயான ேவைள அவர்க க்  உண்டா  ந்த . உண      ல் மா க் ச ்ெசன்ற 
சைப ன்  மக்களில் அேநகைர அங்ேக சந் த்ேதன் . அவர்கள் என் ைடய மத் ய உண க்கான 
கட்டணத்ைத ெச த்த   ம் னர.் அ   க ம் அ ைமயான  ஷயம்; நான் அைத 
ெமச்  ேறன் .

4

நான்  ட் ற்  வந்தெபா  , அங்ேக  ல்  ஒ  ெபட் ைய நிைறய தக்காளிப் பழங்கைளக் 
ெகாண்  வந்தான். யாேரா ஒ வர ் ளிர்ச் யான  ரேதசமா ய  யார் யா   ந்  எனக்காக 
அைவகைளக் ெகாண்  வந்  க் றார்கள் . அங்ேக இந்த சமயத் ல்  க ம்  ளர்ச் யாக 
இ க் ம் என்  என்னிடம்   னார்கள்.

இன்  ம யம் நான்  ேநர் கப் ேபட் கைள   த்   ட்  ஒன்றைர மணி ேநரத் ற்   ன்பாக 
சைபக்  பக்கமாக வந்  ெகாண்  ந்தெபா  , அங்ேக ெவளி ேல ஒ  இைளஞைன நான் 
சந் த்ேதன் . அவன் ஒ  இளம் வா பன் ' 'உஷ்ணமா  க் ற '' என்  நான்   ேனன். அவன் 
அதற்  ''அ  நிச்சயம் உஷ்ணமாகத்தான்  இ க் ற “ என்  அவன்   னான்.
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அவன்  யார் யா   ந்  வந்  க் றவன்  என்பைத நான் அவ ைடய ேபச் ன்   லம் 
அ ந்  ெகாண்ேடன் ஏெனனில் அவன் “Sho is not down in Georgia” என்றான் (அதாவ  என்  “Sure 
is hot” என்    வதற் ப ்ப லாக ஜார் யா ல் உள்ளவர்களின்  ேபச் வழக் ன்ப  “Sho” என்  
   றான்  -  த ழாக் ேயான்).  யார் யா  ம் உஷ்ணமாகத்தான்  இ க் ற  என்  அவன் 
   றான் .

நல்ல  இைத ட  க ம் அ க ெவப்பமான இடத் ற்  ேபாகாதப  தப் க் 
ெகாள்வதற்காகத்தான்  நாம்  யற்  ெசய்  ெகாண்  க் ேறாம். அந்த ேநாக்கத்ேதா தான்  நாம் 
இங்ேக இ க் ேறாம்.
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உங்கெளல்லா ைடய தய க்காக நண்பர்கேள,  க ம் நன்     ேறன் . நீங்களில்லாமல் 
நான் என்ன ெசய்ய    ம்? நீங்களில்லாமல் நான் என்னதான் ெசய்  ட    ம்? என்ைன 
ேந க் றதற் ம் ஒ வ ம் இல்லாமற் ேபா மானால், ெசய் க்  ெச  ெகா ப்பதற்  எவ ேம 
இல்லாமற் ேபா மானால், என் ைடய ெசய் ெயல்லாம்  ணாய் ேபாய்  ேம. நான் 
ெதாைலேப க் கம்பங்க க் ம், மரங்க க் ம்  ரசங் க்க   யா . அைவகள்  அைதப்  ரிந்  
ெகாள்ளமாட்டா. ஆகேவ வந்  ெச  ெகா க்கத ் தக்கதாக உங்கைளப் ேபால மக்களாக 
இ க்கேவண் ம். இவ் தமாக உஷ்ணமான இடத் ல்  நீங்கள்  வந்  அமர்ந்  க் ம் ெபா  ... 
என் ைடய மைன  இன்  காைல ல், தான்  ட்ெடரிக்கப்பட்    வ  ேபால்  ன்னால்  
இ ந்ததாகக்   னாள். மக்கள் , அ  ம்  ல சமங்களில்  யா ப்பட்ட மக்கள் , அவ் தமான 
 ட்டங்களில் உட்கார்ந்  ப்பைதப ்பார்க் ம் ேபா , ம ைம ல் ேதவன் தாேம உங்க க்  ஒ  
அழகான  ட்ைடக் ெகா க்க ேவண் ெமன்பேத என் ைடய ெஜபமா  க் ற . அவர ்அைதச் 
ெசய்வார ்என்  உ  யாய்  நம்  ேறன் .
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இப்ெபா   நாம் பார்ப்ேபாமாக. என  ேகாட்ைட இங்ேக யாேரா எ த்  ைவத்  ட்டார்கள் . 
இன் ர ல் நான்     வா க்க ேவண் ய  க் ற . இச்ெசய்  ன்   தல் பாகத்ைத எத்தைன 
ேபர ்உணர்ந்  ம ழ்ந் ர்கள்? இவ்வள  அ கமாக உஷ்ணமாக இ ந்  க்கா  ல் , இந்த வாரம் 
  வ ம் ெதாடர்ந்  ெவளிப்ப த் ன  ேசஷப ்  ஸ்தகத்ைதக்   த்  நாம் ஆராய்ந்  
ெகாண்ேட  ந்  க்கலாம். நான் அைத ேந க் ேறன் . நான் அ ேலேய வாழ் ேறன் . இந்த 
வாரத் ல் எனக்காக ெஜ  ங்கள் , ஏெனனில், அ த்த ஞா ற் க் ழைம, கர்த்த க் ச ்
 த்தமானால் , அந்த வாரங்கைளப் பற் ய  ஷயங்கைள சரியாக அத ைடய இடத் ல்  ஒன்றாக 
ெபா த்  ைவக்க ேவண் ம். அ ேவா எனக்  சற் ம் ஒன்   ட ெதரியாத காரியமா  க் ற . 
ஆகேவ கர்த்தர் அதற் ரிய ப ைல எனக் க் ெகா க் ம்ப  நான் கர்த்தர் ேபரில் நம் க்ைக 
ெகாண்  க்கப் ேபா ேறன் .
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ெவவ்ேவ  மனிதர்கள் அைதப் பற்  எ   ள்ளைவகைள நான் ப த்  க் ேறன் . டாக்டர் 
ஸ்ேகா  ஃல்ட் என்ற ேபர ஞர் எ   ள்ள அ க்  ப் க்கைள ம் நான் ப த்  க் ேறன் . 
அவ ைடய அேநக அ க்  ப் கேளா  நான் ஒத்த க த்ைத நிச்சயமாகேவ ெகாண்  க்க 
  ய ல்ைல. ஏெனனில் அ  சரியான  த் ரத்ைத உ வாக் வதாக இ க்க ேவண் ம். 
என்னால் அைவகளில் அப்ப க் காண   ய ல்ைல.

அ  ஒ   த் ரமான  பல ேகாணல்மாணலாக ெவட்டப்பட் , அைத   ம்ப ஒவ்ெவா  
 ண் கைள ம் சரியாக அதனதன்  இடத் ல்  ைவத்  ஒன்  ேசர்த்  அந்த  த் ரத்ைத சரியாக 
ம ப  ம் ெகாண்  வ ம்ப  ெசய் ம்   ைரப் ேபால் (Jigsaw Puzzle) இ க் ற . நீங்கள்  
அைவகைள ஒன்  ேசர்க் ம் ேபா   த ல்,  “ஓ, இ  இங்ேக இ க்க ேவண் ம்...'' என்  
    ர்கள்.
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''இல்ைல, அ  அங்ேகதான்  இ க்கேவண் ம்'' என்      ர்கள் .

ஆகேவ நீங்கள்  அைத ஒன்  ேசர்ப்பதற்காக இ க்ைக ல், அைதச் ெசய்வதற்காக அதற்கான 
மா ரிைய நீங்கள்  உற்  ேநாக்க ேவண் ம். அப்ப  நீங்கள்  ெசய்யா  ல்  உங்க ைடய 
காட் யான  யா ம்  ழப்பமாக கலந்  ேபாய்  ம்.

அழகான ஒ   ராமாந்தரக் காட்  ன்   த் ரம் ஒன்  உங்களிடம் இ க் ற  என்  
ைவத் க் ெகாள் ங்கள் . அங்ேக ள்ள ஒ  மரத் ன் ேமல் ஒ  ப  மா   ல் ேமய் றதாகத் 
ேதான் ம் ஒ  காட்  அச் த் ரத் ல்  காணப்பட்டால், அ  எப்ப   க் ம்? அந்தக் காட்  
ெபா த்தமற்றதாக இ க் ம். ஏெனனில் ஒ  ப  மாடான  ஒ  மரத் ன் ேமல் நின்  ெகாண்  
 ல் ேமயா .

ஆகேவ அேத  தமாகத்தான்  ேவத வாக் யங்களி ம், பரி த்த ஆ யானவர் அைவகைள 
ஒன்  ேசர்க்காமல்  இ ந்தால்,  ட்ைபப் பற் ய  ட்டத் ன்  அந்த மகத்தான  த் ரமான  சரியாக 
 ைடக்கா . அ தான் நமக் த் ேதைவ. சத் யேம நமக் த் ேதைவயா  க் ற . சத் யத்ைத 
நாம் அ  றவைர  ம், நாம் அைத அப்ப ேய  ட்   ேவாமாக. ேதவன் நமக்  சத் யத்ைத 
ெகா க் ம் ெபா  , நல்ல  அப்ெபா   நான்  அைதப் பற் ப் ேப ேவன்.

இங்ேக சைப ல்  வக்க கால  தல் இ ந்  வந்த சேகாதரன்  ராய் ஸ்லாட்டர,் இன் ம்  ல 
ஆ காலத்  சேகாதரர்கள் இங்ேக உண் . இங்ேக இக் டாரத் ல்  என் ைடய ஊ யத் ன்   தல் 
 ன்  அல்ல  நான்  ஆண் க் காலக் கட்டத் ல் , நான் நரகத்ைதப் பற் ய ெபா ளின்  ேபரில் 
 ரசங் க்கேவ மாட்ேடன் . ஏெனனில், அ  ஒ  எரி ற இடமா அல்ல  ெவ ம் ஒ  
கல்லைறதானா? என்பைதப் பற்  என்னால் சரியாக  ரிந் ெகாள்ள   ய ல்ைல. வசனத் ல் 
கல்லைற என்  வ  ற இடத் ல்  வா க் ம் ஒவ்ெவா  தடைவ ம் அவ்வார்த்ைதக்  உள்ள 
அர்த்தம் பாதாளம் (Hades) என்பைத நான்  அகரா  ன்   லம் பார்த் க் ெகாள்ேவன் . பாதாளம் 
என்ற வார்த்ைதக்  கல்லைற என்  அர்த்தமாம். ஆகேவ நான் அைதப் பற்  சரியாக 
அ யாதப  னால், நாம் என்ன ேப  ேறாம் என்பைதப் பற்  சரியாக அ  ற வைர  ம் 
அைதப்பற்  ேபசாமல்  ட்  ட்ேடன் . அைதப் பற்  கண்டேபா  நான் நரகத்ைதக்   த் ப் 
ேப ேனன். எனேவ நான் உண்ைமயாகேவ நரகத்ைதப் பற் ய   க் காட் ைய ம் நாேன கண் , 
அ  எங்ேக  க் ற  என்பைத ம்  அ ந்த  ற  தான்... ஒ  ஊ யக்காரன்  தன் ைடய 
சைபக்  என்ன   ரசங் றாேனா  அதற்  அவன்  ெபா ப்பாளியா  க் றான்  என்  நான்   ற
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எண்  ேறன். ஏெனனில் அம்மக்கள்  அவன்   வைத அப்ப ேய பற் ப்  த் க் ெகாள்ளப் 
ேபா றார்கேள, ஆகேவ, அப்ப யானால், அவர்கள் தவறானைதப் பற் ப்   த் க் ெகாள் ம்ப  
நான் ெசய்தால் , அத்தவறான உபேதசமான  நிைல நிற்காமல்  ேபா ம் ேவைள வ ம்ேபா  
அைதப் பற் ப்   த்  ெகாள்வ னால்  என்ன பயன்? கர்த்தர்  ல காலத் ற்   ன்னால் எனக்  
அத்தரிசனத்ைதக் காண் த்த ல், அங்ேக இ க் ற அந்த இலட்சக்கணக்காேனாரில்  ஒ வர ்
என்னிடம், ''நீர ் ரசங் த்த   ேசஷத் ன்ப ேய நீர ் தலாவதாக நியாயந் ர்க்கப்ப  ர்“ என்  
  னார.்

“ப  ம் ஏைனேயா ம்  ரசங் த்த அேத   ேசஷத்ைதேய நா ம்  ரசங் த்  க் ேறன் '' 
என்  நான்    ேனன்.

அப்ெபா  , அந்த இலட்சக்கணக்காேனார,்  ' 'நாங்கள்  அ ன் ேபரில் தான்  இைளப்பா க் 
ெகாண்  க் ேறாம்'' என்  ஆர்ப்பரித்தார்கள்  அப்ப த்தான்  அ  இ க் ற .

ஆகேவ நான் ெதாடர்ந்  இன் ர   ரசங் க்க   ம்  ேறன் . எனேவ அ க ேநரம் நாம் 
இங்ேக தாம க்க ேவண் ய ல்ைல. இப்ெபா   நான் இன்  காைல ேல ேப யைவகைள 
நீங்கள்  மறந்  ட ேவண்டாம். இங்ேக என்னி டம்      ப் கள்  உள்ளன. இன்  காைல ல், 
 ைற  ப் ல் தானிேயைலப் பற்  ம், எ ர்வ ம் காலத்ைதக்   த்  அவ க்  கா ரிேயல் 
அ   த் யைவகைளப் பற்  ம் நான்  ரசங் த்ேதன் . எ ர்வ ம் காலத்ைதப் பற் யதான 
அ  ைரகள் தான்  இன்  காைல ல் நாம் ெபற் க் ெகாண்ேடாம்.
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இன் ர ல் நாம், “கா ரிேயல் தானிேயைலச் சந் த்ததன்  ஆ   தமான ேநாக்கங்கள்'' என்ற 
தைலப் ன்  ேபரில் ேபச ேபா ேறாம். கர்த்த க்   த்தமானால், அ த்த ஞா ற் க்  ழைம 
எ ப  வாரங்கைள அைவக க் ரிய கால அ ப்பைட ல்  ெபா த்  ம், நாம் எங்ேக நின்  
ெகாண்  க் ேறாம் என்பைதப் பற்  ம்  ரசங் க்கப ் ேபா ேறன் . அைதக்   த்  நாம் 
கண் ெகாண் , சரியானப  உ  யான  ைற ல் அைத பார்க்க   ந்  ட்டால், நாம் 
இப்ெபா   வாழ்ந்  ெகாண்  க் ற காலத் ைனப் பற்   ட்டவட்டமாக கண்  ெகாள்ள 
இய ம்.

அவர ் எப்ெபா   வ ேவார் என்பைதப் பற்  நாம் இப்ெபா   அ ேயாம். ஒ வ ம் அைத 
அ யமாட்டார்கள். இேய ேவ அைத அ யமாட்டார். அவ க்ேக ெதரியா  என்  அவர ்  னார.் 
 தா க்  மாத் ரேம அ  ெதரி ம் என்    னார.்  தர்க ம் அைத அ யமாட்டார்கள் என்  
  னார.் அவர ்எப்ெபா   வ வார ்என்பைத நம் ல் ஒ வ ம் அ யமாட்ேடாம். ஆனால், நாம் 
வாழ்ந்  ெகாண்  க் ற காலத்ைதக்   த் ம் நாம் இன் ம் எவ்வள  ச பமா  க் ேறாம் 
என்பைத ம்   த் ம் அ ந்   ற    ம்.

இப்ெபா   நாம்       ப் ப் பார்ப்ேபாம். ஏெனனில் ைபயன்கள் இைவகைள 
ஒ நாடா ல் ப   ெசய்  ெகாண்  க் றார்கள் . ப   ெசய் ம் இயந் ரங்கள்   ன்னால்  உள்ள 
அைற ல் இயங் க் ெகாண்  க் ன்றன. ஒ நாடாக்கள் எவ் டங்க க் ம் 
அ ப்பப்ப  ன்றன.
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இன்  காைல  ள்ள பாடத் ல் ,  4 -ம்,  5 -ம் அ காரங்கைள நாம்  ன்னால்    ம் ப் 
பார்த்  ட் ,  ற  நாம் தானிேய ன்   ஸ்தகத் ன்  9 -ம் அ காரத்   ந்   வங் ேனாம். 
இப்ெபா  , இன் ர ல், அந்த 9-ம் அ காரத்   ந்  ெதாடர்ந்  பார்க்கப் ேபா ேறாம். அைத 
நாம் அ    ன்னர், நாம் சற்  ேநரம் நம் தைலகைள வணங் ,   வசனத் ன்  
ஆக் ேயானிடம் ேப ேவாமாக.

எங்கள்    ைப ள்ள ேதவேன, எங்கள்  இ தயத் ன்  அந்தரங்க ேநாக்கத்ைத நீர ்
அ ந்  க்  ர.் நாங்கள்  எதற்காக இங்ேக இ க் ேறாம் என்பைத ம் நீர ் அ ந்  க்  ர.் 
இன் ள்ள  ற்பக ல், சற்  ஓய்ெவ த் க் ெகாள்வதற்  இ  ஒ  அ ைமயான இடமாக 
இ க் ற  என்  எண்ணிக்ெகாண்  நாங்கள்  இன் ர ல் இங்ேக வந்  க்க ல்ைல 
என்பைத ம் நீர ் அ ந்  க்  ர.் இங்ேக ஒ  நபர ்  ட அந்த தமான ேநாக்கங்  
ெகாண்  க்க ல்ைல என்பைத நான் நம்  ேறன் .  தாேவ, ஏற்ெகனேவ இன் ர ல் நாங்கள்  
இங்ேக  க   ரமான உண்ைம ட ம், உத்தமத் ட ம் வந்  ந் , கர்த்தர் உைரப்ப  
என்னெவன்றால் என்பைத அ ய ஆவேலா  க் ேறாம்.
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கர்த்தாேவ, நாங்கள்  உம்ைம ேந க் ேறாம், உம    வசனத்ைத ேந க் ேறாம். எங்கள்  
தைலக்  ேமல் உள்ள இந்த காங்கரீட்  ைர ம், காங்கரீட்  ளாக் களினா ம்  ஆன இந்த 
இடத்ைத நீர ் எங்க க்  தந்  க்  ர,் நாங்கள்  இந்த இடத் ற்காக உமக்  
நன்  ள்ளவர்களா  க் ேறாம். இவ்வானத் ற்கப்பால்  ஒ     உண்டா  க் ற  என் ம், 
அவ் ட் ற் ப் ேபாவதற்காகாக நாங்கள்  பயணப்பட்  இ க் ேறாம் என்பைத ம் நாங்கள்  
  வா க் ேறாம். இவ் தமான  லாக் யத்ைதக்   ட எங்கள்   ற் தாக்கள்  
ெபற்  க்க ல்ைல என்பைத ம் நாங்கள்  எண்ணிப் பார்க் ேறாம் . ஆகேவ, நாங்கள்  
எைதயாவைதப் பற்  உம் டம்  கார ்ெசய்யக்  ட ெவட்கப்ப  ேறாம், கர்த்தாேவ.

இப்ெபா  ம்,  தாேவ, நீர ் எங்க க்  இன் ர ல் ேவத வாக் யத்ைதத்  றந்  
ெகா க் ம்ப  ேவண் க் ெகாள் ேறாம். இன் ர ல் இந்த பாைத ேல நாங்கள்  கடந்  
ெசல் ைக ல்,  நீர்  எங்கள்  ஒவ்ெவா வ ம்  பக்கத்  மாக  கடந்  நடந்  வ  ராக.
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எ சேல  ந்  எம்மா  க் ப் ேபாய் ெகாண்  ந்தவர்கேளா  நீர ் ேப யைதப் ேபால் நீர ்
எங்களிடம் ேப ய  ம். அதனால் நாங்கள்  இன் ர ல் இவ்வாராதைன   வைடந்த  ற , 
நாங்கள்  தத்தம    க க் த ்  ம் ச ்ெசல் ைக ல், ''அவர ்தம  வசனத்   ந்  நம்ேமா  
ேப யேபா  நம  இ தயங்கள்  ெகா ந்  ட்  எரிய ல்ைலயா?“ என்    ம்ப  ெசய் ம்.

ேவதம் வா த்தைல ஆ ர்வ த்த  ம், என் ைடய ெபல னமான  யற் கைள ஆ ர்வ  ம் , 
கர்த்தாேவ, சரியானைவகைள ேப  என் வாையத்  றந்த  ம், தவறானைவகைள உச்சரிக்கக் 
 டாதப  என் வாைய   ய  ம். உமக்ேக ம ைமைய எ த் க் ெகாள் ம், உம  ஜனங்கள்  
நாங்கள்  வாழ்ந்  ெகாண்  க் ம் ேவைளைய அ ந்  ெகாள்ள ம், கர்த்தரா ய இேய  ன்  அ  
 க் ர வ ைகையக்   த் ம் கா ம்ப  ெசய் , உம  ஜனங்களில் நீர ் ம ைமப்ப  ராக. 
இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னாேல ேகட் ேறாம் ஆெமன் .

இப்ெபா  , சற்  ேநரம் ன்னால்    ம் ப் பார்க்கத் தக்கதாக, தானிேயல்  ைற  ப் ல் 
அ பத்ெதட்  ஆண் க் காலம்  இ ந்  ட்டான்  என்  பார்த்ேதாம். அைதக்   த்  
எண்ணிப்பா ங்கள் . இன்  காைல ல்  றப்பட்டைவகைள ேகட் ராதவர்கள் , ெபன் ல், 
ேபப்பர்கேளா  உள்ளவர்கள், இைவகைள இன் ர ல்   த் க் ெகாள் ங்கள் .  . . 606  தல் 
538   ய ( . . என்  இந்த இடத் ல்  இ க்க ேவண் ம். வாய் தவ தலாக இந்த இடத் ல்   . . 
என்       றார் -  த ழாக் ேயான்).  538  தல் 6 06    ய அ பத்ெதட்  ஆண் க் 
காலமா ம் இக்கால   வ  ம் தானிேயல்   ைறப்  க்கப்பட்டவனாக ேபாவதற்  அவ க்  
எந்தெவா  சைப ம் இல்லாத நிைல ல், ேகட்க அவ க்  எந்த  ரசங்க ம் இல்ைல என்ற 
இவ் தமான நிைல ல் இ ந்  வந்தான். ஆனால் அவனிடம்  அவ க்   ன்னால் ேதான் ய ஒ  
 ர்க்கதரி   ர்க்கதரிசனமாக  ன் ைரத்தைவகைளப் பற்  எ   ள்ள  ஸ்தகங்க ம், 
ேதாற்  ள்க ம் இ ந்தன. அ தான் எேர யாவா ம்.
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இப்ெபா   அவன் இந்த ேவதவாக் யங்கைள ப த்  ஆராய்ந்  ெகாண்  க்ைக ல், 
அவர்க க்ெகன   க்கப்பட்  இ ந்த எ ப  ஆண் களின்  காலம் ேவகமாக   யப் 
ேபா றதா  க் ற  என்பைதப் பார்த்தான். எேர யா  ர்க்கதரி   ர்க்கதரிசனமாக உைரத்த 
ஒவ்ெவா  வார்த்ைதைய ம் தானிேயல் பயபக்  டன்    வா த்தான் . இன் ர ல் இப்பாடத்ைத 
ேகட் க் ெகாண்  க் ம் இந்த என் ஜனங்கைளக் ேகட் ேறன், நாம் நம   ர்க்கதரி கைள 
  வா க்க ேவண் மா? ஆம், ஐயா! ஏெனனில் கர்த்த ைடய வார்த்ைதயான  
 ர்க்கதரி களிடத் ல் தான் வந்த . அவர்க க்  ' 'கர்த்தர் உைரக் ற  என்னெவன்றால்“ 
என்பதாக இ ந்த . மற்ெறா  உண்ைமயான  ர்க்கதரி    பைவகேளா  ஒ  உண்ைமயான 
 ர்க்கதரி   ரண்பட்  க்கேவ மாட்டான். வார்த்ைத  றாதைவகைள, வார்த்ைத ல் 
 றப்பட் ராதைத அவர்கள் ெசய்யேவ மாட்டார்கள். அ தான் அவர்கைள ஒ   ர்க்கதரி யாக 
ஆக்  ற . அவர்க க்  வார்த்ைத வ ம்ெபா  , என்ன சம்ப க்க ேவண் ேமா அைத 
அவர்கள்  ன் ைரப்பார்கள். தாங்கள்  எைதயாவ  தவறானைத    டக்  டாேத என் ம், 
அ னால் அ  வ தப் ச ் ெசல்லச் ெசய்  டக்   ேம என் ம் அ ந்  உள்ளத் ல் பய 
உணர்ேவா , தாங்கள்  ஒ க்கா ம் அப்ப பட்ட காரியத்ைத ெசய்ய   ம் வேத  ைடயா . 
கர்த்தர் உைரப்ப  என்னெவன்றால் என்    ம்   ன்னர், கர்த்த ைடய வார்த்ைதையத் தான் 
நாம் ெபற்  க் ேறாம் என்ற    நிச்சயத்ைத உைடயவர்களாக இ க்கேவ நாம் 
  ம்  ேறாம். அ  ேதவ ைடய  ங்காசனத் ல் இ ந்  ேநர யாக  றப்பட்  வரக்  ய 
  ைமயான, ேநர யான ெசய் யாக இ க்கேவண் ம். அப்ப  இல்ைலெயனில் நாம் அைதப் 
பற் ப் ேபசேவ  டா .
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இப்ெபா  , நாம் ேவத வாக் யங்கைள ஆராய்ைக ல், தானிேயல்  ைற  ப் ல் 
அ பத்ெதட்  ஆண் கள் இ ந்  ட்டப  னால் இன் ம் இரண்  ஆண் கள்  தான் 
 தமா  க் ற  என் ம், காலமான  ேவகமாக கடந்  ட்ட  என் ம், ேதவன் தன் ஜனங்கைள 
அவர்க ைடய  ய ேதசத் ற்    ம்பக் ெகாண்  ெசல்லப் ேபா றார் என்பைத ம் அவன் 
கண்டான்  என் ம் பார்த்ேதாம். ெஜபத் ல் இ ந்தெபா  , பரேலாகத்   ந்  பல ள்ள 
 தெனா வன்  இறங்  வந்தான் என்பைத ம் நாம் கண்ேடாம். அவ ைடய ெபயர ்இன்னெதன்  
யாராவ   ற    மா? (சைப னர ்''கா ரிேயல்'' என்  ப லளிக் ன்றனர ்- ஆ ). கா ரிேயல் 
அவன்  த சைபக்  உரிய  தனா  க் றான் . எத்தைன ேப க்  அ  ெதரி ம்? எங் ம் 
கா ரிேயல் தான் என்பைதப் பார்க் ேறாம். கா ரிேயல் தான்  த சைபக் ரிய ெசய் யாளனாக 
இ க் றான் . அவன் மரியாளிடத் ல் வந்தான் , சகரியா னிடத் ல் வந்தான் . எப்ெபா  ம் அ  
கா ரிேயல் தான். பரேலாகத் ன்   கப்ெபரிய  தர்களில்  அவ ம் ஒ வன் .
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அவன் நம  சேகாதரனா ய தானிேய க்  ேதவனிடத்   ந்  “ஓ, தானிேயேல நீ  க ம் 
 ரியமானவன் ” என்ற அப்ப ப்பட்ட அற் தமான வாழ்த் தைல ெகாண்  வந்தான் . அல்லவா? 
ேதவன் உங்கைள ேந த்தார் என்பைத நீங்கள்  எண்ணிப் பார்க்கத் தக்கதாக அ  உங்கைள 
ஆக்காதா? நான் ெபரிதான அள ல் ேந க்கப்பட ல்ைலெயனில் , ஒ    தாவ  நாம் 
ேந க்கப்பட ேவண் ேம என்  நான்   ம் ேவேன, நீங்கள்  அவ்வா  எண்ண ல்ைலயா? 
எப்ெபா தாவ  அவர ் என்ைனக்   த்  நிைனக் றார். அவர ் எனக்காக அக்கைற 
ெகாண்  க் றார ் என்பைத நான் எண்ணிப் பார்த்தால், அதற்காக நான்  ஆர்ப்பரிக்க 
  ம் ேவன் . அவர ்நமக்காக அக்கைற ெகாண்  க் றார ்என்பதற்கான உ  யான வாக்    
நமக்  உண்டா  க் ற . ஏெனனில் நாம் இன் ம் பா களா  க்ைக ல்   ஸ்  நம  
ஸ்தானத் ல்  மரித்தார், சேகாதரேன. நாம் ேதவ க்  அந்நியர்களா  க்ைக ல், ேதவன்  நம்ைம
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5தானிேயைல கா ரிேயல் சந் த்ததன்  ஆ  தமான ேநாக்கங்கள்

இப்ெபா   தமக்  அ காைம ல் நாம் வ ம்ப  ெசய் , நமக்  நம  இரட் ப் ன்  
அச்சாரமா ய பரி த்த ஆ ைய தந்  க் றார.் அ ன் ேபரில் உள்ள   வாசமான . 
இவ் லகத் ன்  காரியங்க க்  ேமலாக நம்ைம உயர்த்  ற , அதற்  ேமலாக நாம் தாண் ச் 
ெசன்    ேறாம். அ  ம ைமயானதாக இ க் றதல்லவா? அ  சரி.

ெஜபத் ல் இ க்ைக ல், கா ரிேயல் வந் , அவனிடம், அவர்கள் தங்கள்   ய ேதசத் ற் ப் 
  ம் ப் ேபாவதற்  இன் ம் இரண்  ஆண் கள் இ க் ற  என்பைதப் பற்  மட் மல்லாமல், 
அந்த மக்களின்      காலம் வைரக்   ள்ள  ஷயத்ைத ம் பற்  அவ க்    னான். அைதப் 
பற்  எண்ணிப் பா ங்கள். இப்   ல் அவர்கள் கடந்  ெசல்லப்ேபா ற யாத் ைர ன்  
இ  வைர  ம் உள்ள   க் காலத்ைத ம் கா ரிேயல் தானிேய க்   வரித்தான் . 
இம்மகத்தான காரியங்கைள தானிேய க் க்   ம்ப யாகத்தான்  அ ப்பட்டதாக அவன் 
  னான். அந்த  ர்க்கதரி  எப்ப யாய்  உணர்ந்  ப்பான் !     காலம் வைர  ம் 
அவ ைடய ஜனங்களின்  ேமல் எ ப  வாரங்கள்   ர்மானிக்கப்பட்  க் ற  என்பைத அவன் 
எ த் க்   னான். எல்லாம்     றதான அப்ெபா  தான்     காலமாக இ க் ற . 
சகலவற் ன்     . எல்லாவற் ன்     ம் வ  ற அம்   காலம் வைர  ம் எ ப  
வாரங்கள்  உள்ளன என்  அவன்    னான்.
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 லர ் மாதங்கள்  என்  எ த் க் ெகாள் றார்கள் ,  லர ் நாட்கள்  என்  எ த் க் 
ெகாள் றார்கள்.  லர.்.. அைவகள்  வாரங்கள்  என்   றப்பட் ள்ளன.  மாராக இரண்ேடகால்  
வ டங்கள் ... அல்ல  ஒன்ேறகால் வ டங்கள்  ஆ ம். பா ங்கள் , அங்ேக தான்  நாம் 
உண்ைமயானவற்ைறக் கண்  ெகாள்ள ேவண் யவர்களாய்  இ க் ேறாம்.

“எ ப  வாரங்கள்  உன் ைடய ஜனங்கள்  ேமல் ெசல் ம்ப    க்கப்பட் ள்ள '' என்  
 றப்பட்ட . எந்த ேநாக்கத் ற்காக? எதற்காக? யா ைடய ஜனங்களின்  ேமல். என்னத் ற்காக? 
எதற்காக யா ைடய ஜனங்களின்  ேமல்  ர்மானிக்கப்பட்ட ?  தர்களா ய தானிேய ன்  
ஜனங்களின்  ேமல். என்ன பரி த்த நகரம். இப்ெபா  ம் சைபேயாேர, தானிேய ன்  பரி த்த 
நகரம் எ ? (சைபேயார ்”எ சேலம்'' என்  ப லளிக் ன்றனர ்- ஆ ). எ சேலம்.
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இப்ெபா  , இன் ர ல், எ சேலம் எங்ேக ள்ள  அைத கட் ெய ப் ய  யார?் என்பைதப் 
பார்க்கப் ேபா ேறாம். அைதப் பற்  நீங்கள்  எப்ெபா தாவ   ந் த்த ண்டா? யார ்
எ சேலைமக் கட் ெய ப் னார்கள்? எப்ெபா   அ  ஸ்தா க்கப்பட்ட ? சற்  ேநரத் ற் ப் 
 ற  நாம் அைதப் பார்க்கப் ேபா ேறாம். எ சேலைம கட் ெய ப் ய  யார?் அ  ஒ  
 ைல ல் மைறத்  ைவக்கப்பட் ள்ள ஒ     காரியமா ம். ஆனால் நிச்சயமாக அ  அைத 
   ற . ஆம் ஐயா! எ சேலைம நி  ய  யார?் எப்ெபா   அ  நி வப்பட்ட ? நல்ல ? அ  
தானிேய ன்  பரி த்த நகரம்.

கடந்த இரண்டா ரம்  ஆண் களாக சாபக்ேகடாக இ ந்  வந்த அந்த நகரமான  இப்ெபா   
 ண் ம் கட்  எ ப்பப்பட் , ஸ்தா க்கப்பட் , ஆ  ல்  இ ந்தைதப் ேபாலேவ ஆலய வ பா ம் 
அங்ேக ஏற்ப த்தப்ப ம் என்பைத நாம் அ  ேறாம். அ  சரிதான் . எ சேல ல் அவ் தமாக 
நடக் ம். அங்ேக ஆ  ல் இ ந்தைதப் ேபாலேவ, அன்றாட ப யான   ண் ம் ஏற்ப த்தப்பட் , 
அ  ெச த்தப்ப ம். இன் ர ல் அைவகைளப் பற் ய அேநக காரியங்கைள நாம் பார்க்கப் 
ேபா ேறாம்.
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இைவகைளப் பற்  ஆராய்ந்  ெகாண்  க் ம் நண்பர்கேள, நீங்கள்  அ ய ேவண் ய  
என்னெவனில், வாரங்கள்  கணக் ல் உள்ள ேபா த்தைல நான்  ெசய்யப் ேபா ற ல்ைல; ஆனால் 
அைவகைளப் பற்  சற்  ெதாட்  ேபசப் ேபா ேறன் . ஆனால்  ன்னால்   ேதாஷ்ண நிைல சற்  
 ளிர்ச் யைடந்த  ற , நாம் அந்த ஏ   த் ைரகள், ஏ  ேகாப கலசங்கள் , ஏ  எக்காளங்கள் 
ஆ யைவகைளப் பற்  நாம் ப க் ம் ேபா ம் ேபா , அப்ெபா   நான்  ன் 
ெசான்னைவகைளப் பற்    ம் ப் பார்த் ,  “தானிேய ன்  எ ப  வாரங்கைளப் பற்  
உங்க க்  நிைன  க் றதா? சைபக் காலமான    ந்  சைப ேமேல எ க்கப்பட்டெபா   
என்ன சம்ப த்த  என்ப  உங்க க்  நிைன  க் றதா?'' என்  ேகட்   ன் 
ெசான்னைவகைள நிைன க்  ெகாண்  வ ேவன். எ பதாவ  வாரமான , சைபயான  ேமேல 
எ க்கப்பட்ட   ந்  ஆரம் த் , அ    ம்ப வ  ற வைர  ம் உள்ள காலத்ைதக் 
ெகாண்டதாக இ க் ற . அந்த காலத்ைதத்தான்  அ  உள்ளடக் யதாக இ க் ற . 
தானிேய ன்     எ ப  வாரங்கைள ம் அல்ல. அதன் ஒ  பாகத்ைதத்தான் .
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''எ ப  வாரங்கள்   ர்மானிக்கப்பட் ள்ள '' என்ன நடக்கப் ேபா ற  என்பைத   வதான 
ஆ   தமான ேநாக்கங்ெகாண்டதாக கா ரிேய ன்   ஜயமான  இ ந்த . அவன  வ ைகக்  
ஆ   தமான ேநாக்கங்கள் இ ந்தன. இன்  காைல ல் நாம் எ த் க் ெகாண்ட ேவத 
வாக் யத்ைத  ண் ம் எ த் க் ெகாள்ளப் ேபா ற ல்ைல. அங்ேக ஆ  தமான ேநாக்கங்கள்  
இ ந்தன. இங்ேக நாம் இ க் ேறாம் ஆ   தமான ேநாக்கங்கள் இ ந்தன என்பைத நாம் 
கண்ேடாம். அவற் ல் ஒன் ... நாம் இப்ெபா   தானிேய ன்   ஸ்தகம் 9 -ம் அ காரம் 24 -ம் 
வசனத்ைத எ த் க் ெகாள்ேவாம்.
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''...உன்  ஜனத் ன் ேம ம், உன் பரி த்த நகரத் ன்  ேம ம்

எனேவ இந்த எ ப  வாரங்கள்  -  இைத நீங்கள்  காணத் தவற ேவண்டாம் -  அந்தக் 
காலத்   ந் ,   தர்க ைடய      காலம்  வைர  ம்  எ சேல ன்      வைரக்  ம்   ட
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அ  ெவளிப்ப த்  றதா  க் ற  -  அப்ெபா     ய நகரெமான்  கட்டப்ப ம்.  க ம் 
ஆழமான  ஷயத் ற் ள்  நாம் இன் ர ல் ெசல்  ேறாம் என்  நான் நம்  ேறன்    தைலத் 
த ர்க் றதற் ம்... எ ப  வாரங்கள்  ெசால் ம்ப    க்கப்பட்  இ க் ற . இப்ெபா  , 
நிைன ல் ைவத் க் ெகாள் ங்கள்  -  இந்த அள  காலம் தான் இஸ்ரேவலர் இப்   ல் ெசய்ய 
ேவண் ய யாத் ைரயா ம். அவர்க க்  எ ப  வாரங்கள்  மட் ம்தான்   ர்மானிக்கப்பட் ள்ள . 
அவ்வள  காலம்  தான் அவர்க க்  ஒ க்கப்பட் ள்ள .

இப்ெபா   அவன் அவனிடம் என்ன   னான் ? அவன் இன் ம் எவ்வள  காலம் ெசல் ம் 
என்பைதக்   த்  கண்    க்க அவன்  யன்  ெகாண்  ந்தான் .  (தானிேயல் அவ்வா  
ெசய்தான்  -  த ழாக் ேயான்) .  “நாங்கள்  கைட  காலத் ல் இ ந்  ெகாண்  க் ேறாம் 
என்பைத நான்  அ  ேறன் , கர்த்தாேவ'' என்  அவன் ெஜ த்தான் .
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(இப்ெபா   நாம் இ க் ற  ேபால்).

இங்     வந்  க் றவர்களில் எத்தைன ேபர்கள்  நாம் கைட  நாட்களில் இ ந்  
ெகாண்  க் ேறாம் என்பைத   வா க்  ர்கேளா, அவர்கள் யாவ ம் “ஆெமன் '' என்  
ெசால் ங்கள்.  (சைபேயார ் ”ஆெமன்“ என்     றார்கள்  -  ஆ ). உங்க க்  நன் . நாம் 
   க்காலத் ல் இ க் ேறாம். நாம் இப்ெபா  , ேதவ ைடய உத ையக் ெகாண் , இன் ம்  
எவ்வள  காலம்   க் ம் என்பைதக்   த்  கண்   க்க  யன்  ெகாண்  க் ேறாம். என்ன 
நாளில் நாம் வாழ்ந்  ெகாண்  க் ேறாம்? எனேவ தான் நாம்  ன்னால்   ம் ச் ெசன்  இந்தத் 
 ர்க்கதரி களின்   ஸ்தகங்கைள எ த் க்ெகாண் , நாம் எங்ேக இ க் ேறாம் என்பைத கண்  
ெகாள்ள  யன்  ெகாண்  க் ேறாம்.

அைத தானிேய ம் ெசய்தான் . அவன் தன்  கத்ைத ேதவ க்  ேநராகத்   ப் னான் .

இன்  எத்தைன ேபர்கள் தானிேயல் 9 -ம் அ காரத்ைத வா த் ர்களா? உங்கள்  கரங்கைள 
உயர்த் க் காண்  ங்கள் . நல்ல  அவ ைடய ெஜபத்ைதப் பா ங்கள், அவன் எவ்வா  
தன் ைடய பாவ அ க்ைகைய ம் தன் ஜனங்க ைடய சார் ல் தாேன அவர்க ைடய பாவ 
அ க்ைகைய ம் ெசய்தான்  என்பைதப் பா ங்கள் . தாங்கள்  எப்ெபா     ம் ச் ெசல்ல 
ேவண் யதாய்  இ க் ம் என்பைதக்   த்   ட்டவட்டமாக கண் ெகாள்ள அவன்   ம் னான் . 
ஏெனனில் அவன் தன் ஜனங்கள்    ம் ப் ேபாவதற்  ஆயத்தப்ப த்த ேவண் ெமன அவன் 
  ம் னான் . எப்ெபா   நாம் உன்னதத் ற் ப் ேபாகப் ேபா ேறாம் என்பைதக் கண்  
ெகாள்வதற்காகாேவ நான்  யன்  ெகாண்  க் ேறன் . அதனால்  ஜனங்கள்  ேமேல ேபாவதற்  
அவர்கைள ஆயத்தப்படச் ெசய்வதற்காகத்தான் . நாம் ஆயத்தமா ள்ேளாமா? ''கர்த்தாேவ, என்ன 
ேநரத் ல் நாங்கள்  வாழ்ந்  ெகாண்  க் ேறாம்'' என்பைத கண்   ப்பதற்காக நாம் நம் ைடய 
 கங்கைள ெஜபங்களி ம், ேவண் தல்களி ம் ேதவைன ேநாக் த்   ப்   க் ேறாம்.
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நாம் பல்ேவ  காரியங்கள்  சம்ப த் க் ெகாண்  க் றைத கண்  க் ேறாம். உலகமான  
 க ம் ஒ ங்கற்  சர்வ  ழப்பான நிைல ல் காணப்ப  ற . ேநரமான  ெந ங்  ட்ட  
என்  நாம் காண் ேறாம்.  வற் ேல ஒ  ைக  ப்  ேதான்  ள்ள . ேதவன்  ன் ைரத்த 
யா ேம... இப்ெபா ேத இன்ெனா   த்தம் வரப்ேபா ற  என்  நம  ஜனா ப     றைத 
நாம் ேகட் ேறாம்.  த்தம் என்  அ  க்கப்பட்ட  ல மணி ேநரங்க க் ள்  உலக நா கள் 
எரிமைல ெவ த் , அ   ந்   த ம் சாம்பைலப் ேபால் ஆ   ம் என்  
 ன் ைரக்கப்ப  ற . நாம் அைதப் ெபற்  க் ேறாம் என்பைத நாம் அ ேவாம். ஆகேவ, அ  
சம்ப க் றதற்   ன்பாக, சைபயான  இங்  ந்  ேபாய் ட ேவண் ம் என்பைத ம் 
அ ந்  க் ேறாம். ஆகேவ, கர்த்தாேவ நாங்கள்  எந்த ேவைள ல் இ ந்  ெகாண்  க் ேறாம்? 
எனேவ அக்காரணத் னால்  தான்  அவர ் நமக்  அைதத் ெதரியப்ப த் வார் என்  நான் 
  வா க் ேறன் . அைதக் கண்   ப்பதற்காக நாம் நம   கங்கைள   ப்   க் ேறாம். 
இப்ெபா    தலாவதாக
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“  தைலத் த ர்க் றதற் ம், பாவங்கைளத் ெதாைலக் றதற் ம், அக் ரமத்ைத 
நி ர்த்  பண்  றதற் ம், நித் ய நீ ைய வ  க் றதற் ம், தரிசனத்ைத ம்  
 ர்க்கதரிசனத்ைத ம்  த் ரிக் றதற் ம், மகா பரி த்த ள்ளவைர அ ேஷகம் 
பண்  றதற் ம், உன் ஜனத் ன் ேம ம் உன்  பரி த்த நகரத் ன்  ேம ம் எ ப  
வாரங்கள்  ெசல் ம்ப    க்கப்பட்  க் ற .''

தானி.9:24

அந்த ஆ  தமான ேநாக்கங்கேளா  தான் கா ரிேய ன்   ஜயம் உண்டா  ந்த . 
இப்ெபா   நாம்  தலாவதாக அந்த ேநாக்கத்ைத பார்க்க  வங் ேவாமாக. அைத நீங்கள்  
ெபன் ல் ைவத்  ந் ர்களானால்   த் க் ெகாள் ங்கள்.   தைலத் த ர்க் றதற்  - 
அ தான்  தலாவதான காரியமா ம்.

ேதவ க்   ேராதமாக   தைலச் ெசய்த இஸ்ரேவ ன்    தைலத் த ர்க் றதற்  என்றால், 
யாக்ேகா   ந்  அவபக் ைய நீக் வதாக அ  இ க் ம். இப்ெபா   நாம் இைதப் பற்  
ெதரிந்  ெகாள் வதற்காக ேராம க்  எ  ய நி பம் 11-ம் அ காரத்ைத எ த் க் ெகாண் , 
21-ம் வசனத்   ந்  ஆரம் ப்ேபாம். இப்ெபா   நாம் எைதப் பார்க்கப் ேபா ேறாம்? 
  தைலத் த ர்க் றதற் ம் என் ற  ஷயத்ைதக்   த்  ேராமர் 11:21.
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 பாவக்  ைளகைளத் ேதவன் தப்ப டா  க்க. . . .  (இ  யார ் இஸ்ரேவலர்)... 
உன்ைன ம் தப்ப டமாட்டார்...

நீங்கள்  உங்கள்    க க் ச் ெசன்  இந்த 1 1 -ம் அ காரம்   வைத ம் வா க்க 
ேவண் ெமன்    ம்  ேறன் . நான் இைத வா க் ேறன் . இந்த 11-ம் அ காரத்ைதக்   த் க் 
ெகாண்  ப  ங்கள்

...உன்ைன ம் தப்ப ட மாட்டார் என்  எச்சரிக்ைகயா  .

ஆைகயால், ேதவ ைடய தயைவ ம் கண் ப்ைப ம் பார;்   ந்தவர்களிடத் ல் 
கண் ப்ைப ம், உன்னிடத் ல்  தயைவ ம் காண் த்தார்; அந்தத் தய ேல 
நிைலத்  ப்பாயானால்  உனக் த் தய   ைடக் ம்; நிைலத் ரா ட்டால்  நீ ம் ெவட் ண்  
ேபாவாய்.

அன்  ம், அவர்கள் அ  வாசத் ேல நிைலத் ரா  ந்தால்  அவர்க ம்  ஒட்ட 
ைவக்கப்ப வார்கள்; அவர்கைள ம ப  ம் ஒட்ட ைவக் றதற் த் ேதவன் 
வல்லவரா  க் றாேர.  ( றஜா கள்  ெவட்டப்பட் , இஸ்ரேவலர்  ண் ம் ஒட்ட 
ைவக்கப்படப்ேபா ற ஒ  காலமான  உண்டா  க் ம் என்  இவ்வசனம்    ற  - 
பார்த் ர்களா?).

 பாவத் ன்ப  காட்ெடா வ மரத்   ந்  நீ ெவட்டப்பட் ,  ( றஜா கள்)  பாவத் ற்  
 ேராதமாய் நல்ல ஒ வமரத் ேல ஒட்ட ைவக்கப்பட்  ந்தால்...

நாம்  பாவத் ற்   ேராதமானவர்கள் , அந்நியர்கள், இரக்கம்  ெபற் ராதவர்கள் 
ேதவனற்றவர்கள் , நம் க்ைகயற்றவர்கள் ; ேதவேனா தம் ைடய இரக்கத் னாேல நமக்  ஒ  
வாய்ப்ைப அ ளினார,் நீ ையப் ெபற்  இஸ்ரேவலைரேயா அவர்க ைடய   தல்களினி த்தம் 
ெவட் ப்ேபாட் ,  றம்பாக் ப் ேபாட்டார்;

காட்ெடா வ மரத்ைத  பாவத் ற்   ேராதமாக  பாவக்  ைள ல் ஒட்ட ைவத்தார்.

 பாவக்  ைளகளா ய அவர்கள் தங்கள்   ய ஒ வமரத் ேல ஒட்டைவக்கப்ப வ  
அ க நிச்சயமல்லவா?

ேராமர் 11: 21

நல்ல , நாம் ெதாடர்ந்  வா ப்ேபாமாக.

ேம ம், சேகாதரேர, நீங்கள்  உங்கைளேய  த் மான்கெளன்  எண்ணாதப க்  ஒ  
இரக யத்ைத நீங்கள்  அ ய ேவண் ெமன்  க் ேறன்; அெதன்னெவனில்,  றஜா யா ைடய 
நிைற  உண்டா ம் வைரக் ம் இஸ்ரேவலரில் ஒ  பங் க்  க னமான மன ண்டா  க் ம்.

 றஜா யா ைடய காலத்ைத ேதவன்   த்  ைவக் ற வைர  ம், இஸ்ரேவலர் 
  டாக்கப்பட்  ப்பார்கள். அவர்கள்  பாவத் ற் ள் ெசன் , ேதவ க்   ேராதமாக 
  தல்க க் ள்  ெசன்றார்கள் , ஏெனனில் ேதவன், நாம் ஒட்ட ைவக்கப்ப வதற்காக அவர்கள் 
கண்கைள   டாக் னார். அைத நீங்கள்   ரிந்  ெகாண் ர்களா? இப்ெபா   26-ம் வசனம்:
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''இந்தப்  ரகாரம் இஸ்ரேவலெரல்லா ம் இரட் க்கப்ப வார்கள்...“

உங்க க்காக ம் எனக்காக ேம ேதவன் அவர்கைள   டாக் னார். அவர்கைள ேதவன் 
  டாக் னப யால் அவர்களால்  காண  யா . இஸ்ரேவலர் அைனவ ம், உண்ைமயான 
இஸ்ரேவலர் அைனவ ம், இரட் க்கப்ப வார்கள் .  தன் என்ன   னான்? ம ைம? 
“இஸ்ரேவலரின்    தல்கைள த ர்க் றதற்காக. இஸ்ரேவலரின்    தல்கள்   ர்க்கப்படப் ேபா ற 
ேவைளயான  வரப்ேபா ற  என்பைத உனக் க்  றேவ நான் வந்ேதன்” என்    னான். ேதவன் 
காட்ெடா வக்  ைளகள்  ெவட் ெய ந்  ட்  அந்த இடத் ல்   ய ஒ வ  ைளகைள  ண் ம் 
ஒட்டைவப்பார.்

ஓ!  ல சமயங்களில் அந்த பரிதாபமான நிர்ப்பாக் யத் ற் ரிய, தாங்கள்  எங்ேக ேபா ேறாம் 
என்பைதேய அ யாதப  ெவட் ப ்  றம்பாக்கப்பட்ட அந்த மக்கைள காண்ைக ல் , என் 
உள்ளத்ைத அ    க்  ற . நான் இரட் க்கப்ப ம்ப யாக ேதவன் அவ்வா  அவர்க க் ச் 
ெசய்தார.் அவர்கள்  கண்கைள அவர்க ைடய ெசாந்த ேம யா ட  ந்    டாக் னார்; அவர ்
சத்தத்ைதக் ேகட்கக்  டாதப  அவர்க ைடய கா கைள அைடத்தார;் அவ ைடய 
அற் தங்கைள அவர்கள் கண்ேணாக் ப் பார்த்தனர்; அவர் ெசய்த அற் தங்கைள அவர்கள் 
ஏெற த் ப் பார்த் ம், அவர ்ெசய்தைவகைளெயல்லாம் பார்த் ம்  ட, இவ்வாறா ற் .

மத்ேத  1 2 -ம் அ காரம் அல்ல  8 -ம் அ காரம் அல்ல  1 2 -ம் அ காரம் என்  
நிைனக் ேறன் , அ ல் இவ்வா   றப்பட் ள்ள . ''அவர ்இத்தைன அற் தங்கைள அவர்க க்  
 ன்பாகச் ெசய்  ந் ம், அவர்கள் அவைர   வா க்க ல்ைல'' (இவ்வசனம் ேயாவான் 12:37-
இல் உள்ள  -  த ழாக் ேயான் ) .  “ஏெனனில் ேதவன் அவர்கள் கண்களினால் காணாம ம் 
இ தயத் னால் உணராம ம்  ணப்படாம ம் இ க் ம் ப க் ம்... அவர்கள் கண்கைள அவர ்
  டாக்  அவர்கள்  இ தயத்ைதக்  க னமாக் னார்''  என்     ள்ளார்.  (ேயாவான்  12:40).
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ஆனால், நமக்  ஒ  த ணம்  ைடக்கத ் தக்கதாக, அவர ் தன் ெசாந்தப்  ள்ைளகளின்  
கண்க க்  ேநராக  ைர ட்  ட்டார்; ேமைச   ந்  தன் ெசாந்தப்  ள்ைளகைளப் 
 றம்பாக்  ேபாட்டார்; ஆ  ல் ந ந்  ேபா தைலேய ேதவன் அவர்க க் க ் ெகா த்தார்; 
அ னால் நமக்   வைனக் ெகா த் , நாம்  ைழத்  க் ம்ப  ெசய்தார.்

 ண் ம் 26-ம் வசனம்:

இந்தப்  ரகாரம் இஸ்ரேவலெரல்லா ம் இரட் க்கப்ப வார்கள்.  ட் றவர் 
 ேயானி  ந்  வந்  அவபக் ைய யாக்ேகாைப  ட்   லக் வார்கள் என் ம்:

ேராமர் 11:26.

ஆம் இந்நாட்களில்  ஒன் ல்  அவர ்  ேயான் மைலக்  வ வார.் ஒ வ மைல ன்  ேமல் 
வ ைக ல் அவர்கள் அவைர அைடயாளம் கண் ெகாள் வார்கள். இஸ்ரேவலெரல்லா ம் அ  
அவர்தான்  என்  அைடயாளம் கண் ெகாள்வார்கள் . அப்ெபா    றஜா யாரின்  காலம்  
  வைடந்   ட்  க் ம். ஒட்ட ைவக்கப்பட்ட அந்த  ைளகளி  ந்  ேசகரிக்கப்பட்ட 
கனிகைள ேதவன் எ த் க் ெகாள்வார், அந்த காட்ெடா வக்  ைளகைளேயா ேதவன் ெவட் ப் 
ேபா வார்.

இதற்   ன்னால் உள்ள வசனங்கைள நீங்கள்  வா த் ர்களானால்  அங்ேக... ேவரான  
பரி த்தமா  ந்தால்,  “ ைளக ம் பரி த்தமா  க் ம்' '  (ேராமர் 1 1 : 1 6 ) .  அப்பரி த்த 
ேவரி  ந்  வ ம் கனிைய ம், பரி த்த கனியாகத்தான்   றப்பட்  வ ம். அந்த ேவரான  இேய  
  ஸ் வா  ந்தால் - அவர ்தாேம தா  ன் ேவ ம் சந்த  மா  க் றார ்- அவரி  ந்  அந்த 
 வனான   த சந்த  ன்   லம் வ  றதா  ந்தால், அ  அவர்களி  ந்  ெவட்டப்பட்ட . 
நாம் கா ம்ப யாய் அவர்கள்  கண்கள்    டாக்கப்பட்டன. நம    யங்கள்  
அவ்வா ர்வ க்கப்பட்ட  ைளையப் ேபாலேவ இ க்கேவண் ம். ஓ ஆம், சேகாதரேன! அ  
சரிதான்.
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நாம் காண்பதற்காக வாய்ப்ைபப் ெப ம்ப யாக ம், நமக்  ஒ  த ணம் 
 ைடக் ம்ப யாக ம், ேதவன் அந்த ேநாக்கத் ற்காகேவ அவர்கைள ெவட் ப்ேபாட் , 
அவர்க ைடய கண்கைள   டாக் ப் ேபாட்டார். ஆனால் நாேமா, நம்ைமப் ெபரிதாக நிைனத் க் 
ெகாண்  நடந்   ரி ேறாம். அைத நீங்கள்  எவ்வா  ெசய்  ர்கள் என்பைதக்   த்  
எச்சரிக்ைகயா  ங்கள்  என்  ப ல் அவர்க க் க்    றான் . '' பாவக்  ைளகைள ேதவன் 
தப்ப டா  க்க... காட்ெடா வக்  ைள ன்  ேமல் எவ்வா  இனிேம ம் இரக்கமா  ப்பார?் 
அ  ஏற்ெகனேவ...'' எனேவ, நாம்  ற் த் ரிந் , ''நான் ப்ெரஸ் ட்ேடரியன் , நான் ெமத்ேதா ஸ்ட், 
நான் பாப் ஸ்ட், நான் ெபந்ெதெகாஸ்ேதக்காரன் '' என்ெறல்லாம் ெப ைமய த் க் ெகாண்  
 ரி ேறாம். ேதவ க்  அைவகள்  ஒன்  ல்ைல. நீங்கள்  பரி த்த ஆ  னாேல ம ப  ம் 
 றக்கேவண் ம், அ தான் ேவரி  ந்  வ  றதா  க் ற . ஆனால் அவர ்வ  றார.்..
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இப்ெபா   நிைன ல் ெகாள் ங்கள் , அவர ் றஜா கைள   த்  ேபச ல்ைல. நான் இைத 
அங்  ங் மாக அல  நான்  இைவகைளப் ேப ேனன், ஏெனனில்  றஜா யா க்  வாய்ப்  
எங்ேக ள்ள  என்பைத நீங்கள்  காணத் தக்கதாகத்தான் . ஆனால் அவர ்   த க்  
   ண்டா ம் ப யாக வ  றார.்

இப்ெபா   நாம் தானிேய க்    ம் ச ்ெசன்  அங்ேக 24-ம் வசனத் ல் காணலாம்...30

''  தைலத் த ர்க் றதற் ம்...'' எைதத் த ர்க் றதற் ம்? இஸ்ரேவ ைடய   தைலத் 
த ர்க் றதற் த் தான்.   தல் என்ப  என்ன? ஒன் க்  எ ராக ஒன்ைறச ் ெசய்வ  தான். 
எனக்  எ ராக   தல் என்ப  எனக்  ஒ  தவ ைழப்ப தான் . உங்க க்ெக ராக   தல் 
என்றால், உங்க க்  எ ராக தவ ைழப்ப தான் . எனேவ, இஸ்ரேவல் ேதவ க்  எ ராக 
தவ ைழத்த . இந்த எ பதாவ  வாரத் ல் என்ன சம்ப க்கப் ேபா ற ? இஸ்ரேவ ன்    தைல 
ேதவன் த ர்க்கப் ேபா றார். ' '  தைலத் த ர்த்தல் என்றால் யாக்ேகா   ந்  அவபக் ைய 
நீக் வதா  க் ம். அப்ெபா   இஸ்ரேவலெரல்லா ம் ம ப  ம்  றந்  ப்பார்கள். அவர்கள் 
யாவ ம் பரி த்த ஆ ையப் ெபற் க் ெகாள்வார்கள் .

இரண்டாவதாக: உங்க ைடய கா தத் ேல இைத எ   ைவத் க் ெகாள் ங்கள் . அந்த 
 ஷயத் ன்  ேபரில் நாம் அ க ேநரம் தங்   க்கலாம். ஆனால் நான்  அ ன் ேபரில்  ரசங்கம் 
நிகழ்த்த   ம்ப ல்ைல. நீங்கள்  அைத  க ம் ெந க்கமாகப ்ெபற் க் ெகாள் ம்ப யாக நான் 
ேபச   ம்  ேறன் . நாம் இந்த ஏ   த் ைரகைளப் பார்க்கப் ேபா ம் ேபா , அப்ெபா  , 
சைபக் காலம்  ரா  ம்  பார்த் ,  த் ைரகள், வாைதகள் இவற் ன்  வ யாகப் பார்த் க்  
ெகாண்ேட வந் , நாம் எங்ேக நின்  ெகாண்  க் ேறாம் என்பைத ம்  அ ந்  ெகாள்ேவாம்.
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இரண்டாவ : பாவத்ைதத் ெதாைலக் றதற் ம். இப்ெபா   அைத  ண் ம் தானிேய ல் 
வா ப்ேபாம்.  ' '  தைலத் த ர்க் றதற் ம், பாவத்ைதத் ெதாைலக் றதற் ம் அவர  
வ ைக ன்  இரண்டாவ  ேநாக்கம்.  தலாவதாக இஸ்ரேவ ைடய   தைலத் த ர்க் றதற் ம், 
 ற  பாவத்ைதத் ெதாைலக் றதற்  இஸ்ரேவல் எங்ேக பாவம் ெசய்த ? அவர்கள்  எங்ேக 
தங்க ைடய  க் யமான பாவத்ைதச் ெசய்தார்கள்? எங்ேக அவர்கள்  ேதவைன  ட்  
தங்கைளேய  றம்பாக் க் ெகாண்டனர?்
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இப்ெபா   கவனமாகக் ேக ங்கள் . நாம் இப்ெபா   மத்ேத  எ  ய   ேசஷம் 24-ம் 
அ காரத் ற்    ப் ேவாம். இங்ேக தான் இஸ்ரேவலான  தன் ைடய  க ேமாசமான தவைற 
இைழத்த . இங்ேக தான் அ  தன் ைடய கைட யான பாவத்ைதச் ெசய்த . அவள் இன்ைறக்  
இ க்கக்   ய நிைலக்  அ ேவ காரணமா ம். மத்ேத  எ  ய   ேசஷம் 27-ம் அ காரம் 25-
ம் வசனம். 21-ம் வசனத்   ந்   வக் ேவாம்.
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ேதசா ப  ஜனங்கைள ேநாக் : அவ்  வரில் எவைன நான் உங்க க்  
  தைலயாக்க ேவண் ம் என்  ேகட்டான் . அதற்  அவர்கள்  பாரபாைச என்றார்கள் .

அப்ப யானால்   ஸ்  என்னப்பட்ட இேய ைவ நான் என்ன ெசய்யேவண் ம் என்  
ேகட்டான் ... அதற்  அவர்கள் பரபாைச என்றார்கள்  (அவ்வா    ய  இஸ்ரேவலர் என்ப  
உங்க க்  நிைன   க்கட் ம்).

 லாத்  அவர்கைள ேநாக் : அப்ப யானால்   ஸ்  என்னப்பட்ட இேய ைவ நான் 
என்ன ெசய்யேவண் ம்? என்  ேகட்டான் .  (அவர்கள்   றப் ேபாவைத கவனித் க் 
ேக ங்கள் ) அவைனச ்   ைவ ல் அைறய ேவண் ம் என்  எல்ேலா ம் 
ெசான்னார்கள் ...

இப்ெபா   உங்க க்  நிைன  க்கட் ம்; அவர ்அவர்க ைடய ேம யாவா ம். அவர ்வரப் 
ேபாதாக தானிேயல்     ந்தான் . இன்  காைல  ள்ள பாடத் ல்  அவர ் தமக்காக, அல்ல, 
அவர ் எந்தத் தவ ம் ெசய்யாததற்காக ெகாைல ெசய்யப்ப வார ் என்   றப்பட்ட  
நிைன   க்கட் ம்... அவைனச ்  ைவ ல் அைறய ேவண் ம்...

ேதசா ப ேயா: ஏன் என்ன ெபால்லாப்ப ச ்ெசய்தான்  என்றான் . அதற்  அவர்கள்; 
அவைனச ்   ைவ ல் அைறய ேவண் ம் என்  அ கம கமாய்க்  க் ர ட் ச் 
ெசான்னார்கள் .

கலகம் அ கமா றேதயல்லாமல் தன்  ரயத்தனத் னாேல 
 ரேயாஜன ல்ைலெயன்   லாத்  கண் , தண்ணீைர அள்ளி ஜனங்க க்  
 ன்பாகக் ைககைள க  ; இந்த நீ மா ைடய இரத்தப்ப க்  நான்  ற்றமற்றவன் , 
நீங்கேள பார்த் க் ெகாள் ங்கள்  என்றான்.

மத். 27: 21-24

கவனி ங்கள் ! இங்ேக தான் அவர்க ைடய  ற்றம் இ க் ற . இங்ேகதான்  அவர்க ைடய 
பாவம் இ க் ற .

அதற்  ஜனங்கெளல்லா ம்; இவ ைடய இரத்தப் ப  எங்கள்  ேம ம் எங்கள்  
 ள்ைளகள் ேம ம் இ ப்பதாக என்  ெசான்னார்கள் .

மத். 27:25.

அங்ேக தான்  அந்தக் காரியத்ைத அவர்கள்  ெசய்தார்கள். அவர்க ைடய பாவத்ைத அவர ்
ெதாைலத் க் ெகாண்  ந்தார.் நாம் உள்ேள வ வதற்காக ேவண்  அவர்க ைடய கண்கைள 
அவேர   டாக் னப யால், அவர்கைள மன்னிப்பைதத் த ர அவரால் ேவ  என்ன ெசய்ய 
   ம்? அவ ைடய ெசாந்த  ள்ைளகேள அவர  இரத்தத்ைத  ந் வதற்காக  க் ர ட்டதாக 
அ  இ ந்த . அவர்கள்   டாக்கப்பட்டார்கள் . அவர்கள்   டாக்கப்பட்  ந்தார்கள் என்ப  
அவ க் த் ெதரி ம். அக்காரணத் னால்தான்  அவர ்அவர்க ைடய மன்னிப்ைப அவர்க க்காக 
ேவண் னார்.  ' ' தாேவ, இவர்க க்  மன்னி ம், தாங்கள்  ெசய் ற  இன்னெதன்  
அ யா  க் றார்கேள என்றார்“  ( க்கா 23 :34 ) .  அவர்கள்   டா  ந்தனர.் நம  
நி த்தமாகேவ அவர்கள்    டாக்கப்பட்டனர.் அவர்க ைடய அ  வாசத் னாேல அவர்கள் 
இவ்வா  ெசய்தனர.் ஆனால் அவர்கள்  அவைர  ண் ம் காண்ைக ல் ... ஆெமன்!
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பாவத்ைத     கட் வதற்காக. பாவம் என்ப  என்ன? அ  அ  வாசமா ம். அவர்தான் 
ேம யா என்பைத அவர்கள்   வா க்க ல்ைல. அவர ் ேம யா என்  அவர்களால் கண்  
ெகாள்ள   ய ல்ைல. ஆ  ம் ேம யா வந்தால்  என்ெனன்ன அைடயாளத்ைத எல்லாம் 
ெசய்வார ்என்   றப்பட்டேதா அைதெயல்லாம் அவர ்அப்ப ேய ெசய்தார.் ஆனால் அவர்களால்  
அைதப் பார்க்க இயல ல்ைல. அவர்கள்    டா  ந்தனர.்
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ஆகேவ, மக்கள் ,  ' 'ெதய் க  கமளித்தைல நான்   வா க்கமாட்ேடன் . என்னால் அைதக் 
காண   ய ல்ைல. பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத்ைத என்னால் நம்ப   ய ல்ைல'' 
என்ெறல்லாம்   னார்கெளன்றால், அவர்கள்  ேபரில் நீங்கள்  ேகாபப்பட ேவண்டாம். அவர்கள்  
  டா  க் றார்கள் . ''அவர  வ ைகையப ்பற் ய இந்தச ்ெசய் ைய என்னால் கண் ெகாள்ள 
  ய ல்ைல. பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத்ைதக்   த்  என்னால் கண் ெகாள்ள 
  ய ல்ைல; இந்த சர்ப்பத் ன்   த்  உபேதசத்ைத என்னால் நம்ப   ய ல்ைல இந்தக் 
காரியத்ைத என்னால் காண   ய ல்ைல'' என்ெறல்லாம் மக்கள்     றார்கள் . அவர்கள் 
  டரா  ந் , அைத அ யாமல் இ க் றார்கள் . அவர்க க்காக ெஜ  ங்கள் .

அவர்க ைடய  அ  வாசத் ேல...  ஆனால்  அவர்   ண் ம்  வ ைக ல்  அவர்கள்  அவைரக்35
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கா ம் ேபா , அ  அவர்க ைடய அ  வாசத் ற்  ஒ      கட்   ம். ஓ, என்ேன! நாம் 
ஆ யாகமம் 45-ம் அ காரத் ற்    ப் ேவாம். அங்ேக  ன்னைடயாளமான காரியத்ைத நாம் 
காணலாம். நான் இங்ேக  லவற்ைற எ   ைவத் ள்ேளன் ... அ  ஆ யாகமம்  45-ம் அ காரம். 
  ப்  எ த் க் ெகாண்  க் றவர்கேள, அைத   த் க் ெகாள் ங்கள் . ஓ, எவ்வளவாய்  நான் 
இந்தப் பைழய   ேசஷத்ைத ேந க் ேறன்! இப்ெபா   நாம் எங்ேக இ க் ேறாம் என்பைத 
அ ந்  க் ேறாம்.

கட் டத் ன்   ன்னால் உள்ளவர்கேள, நான் ேப வ  உங்கள்  கா களில்     றதா? நான் 
ேப வ  உங்கள்  கா களில்    ற  என்றால் உங்கள்  கரங்கைள உயர்த் க் காண்  ங்கள். 
இந்த அைமப்ைப நான் சற்  ெந க்கமாகக் ெகாண்  க் ேறன் .  (ஒ  ெப க்  அைமப்ைபப் 
பற் க்    றார ்த ழாக் ேயான் ).

ேவத வாக் யத் ன்  இந்த ஒ  பாகத்ைத நாம் வா க்கப் ேபா ேறாம். ேவதாகமம்  
இல்லாதவர்கள் இதற்  ெச  ெகா க் ம்ப  ேகட் ேறன் . ேவதாகமத்ைத ைவத்  க் றவர்கள்  
ஆ யாகமத்ைத எ த் க் ெகாள் ங்கள் .  த ல் நாம் 44-ம் அ காரத்   ந்   வக் ேவாம். 
27-ம் வசனத்   ந்   வக் ேவாம்.
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ேயாேசப்  தான்   ஸ்  க்  பரி ரணமான  ன்னைடயாளமானவனாக இ க் றான் . அைத 
நாம் அ ேவாம். எத்தைன ேபர்கள் அைத அ  ர்கள்? அவன் எதனால் தன் சேகாதர்களால்  
பைகப்பட்டான்? ஏெனனில் அவன் ஆ க் ரியவனா  ந் , தரிசனங்கைளக்  கண் , 
ெசாப்பனங்கைள  யாக் யானம் ெசய்தான் . அவன் தன் சேகாதரர்க க் ள்ேள ஒ  ஆ க் ரிய 
மனிதனா  ந்தான் . அதனால் அவர்கள்  அவைனப் பைகத்தார்கள். அவன  தகப்பன்  அவைன 
ேந த்தார். அைதப் ேபாலேவ இேய  ம் சடங்காச்சார மத ஸ்தாபனங்களால்  பைகக்கப்பட்டார,் 
ஆனால்  தாவா ய ேதவனால்  ேந க்கப்பட்டார.் அவர்கள் அவைர ஏன் பைகத்தார்கள்? ஏெனனில் 
அவர ்ஆ க் ரியவரா  ந்த ப  னால்தான் .

அவர்கள் அவைன    ெசால்  றவன் , ஒ   சா  என்  அைழத்தார்கள். ேயாேசப் ன்  
சேகாதரெனா வன்  என்ன ெசான்னான்  என்ப  உங்க க்  நிைன  க் றதா?  “இேதா 
ெசாப்பனக்காரன்  வ  றான்” என்றான். பார்த் ர்களா? அேத காரியம் தான் .  தாஸ்  இேய ைவ 
என்ன  ரயத் ற்   ற்றாேனா, ஏறத்தாழ அேத  ரயத் ற் த்தான்  ேயாேசப் ம் அவர்களால்  
 ற்கப்பட்டான் .  ப்ப  ெவள்ளிக் கா க க் . அவைன ஒ     ல்  க் ப் ேபாட்  ட் , 
தங்கள்  தகப்பனிடம் ெசன் , அவைன ஏேதா ஒன்  பட் த் ப ் ேபாட்  ட்ட ; அவன் 
மரித்  ட்டான்  என்    னார்கள். ஆனால் அவேனா      ந்   க் ெய க்கப்பட்டான் . 
  ஸ்  ம் ஒ     ல் ேபாடப்பட் , அங்  ந்   க் ெய க்கப்பட்டார.் அங்  ந்  அவன் 
இப்   ேலேய  க உயர்ந்த ஸ்தானத் ற்  உயர்த்தப்பட்டான் . ஆெமன். ேயாேசப்  பார்ேவானின்  
வல  பாரிசத் ற்  உயர்த்தப்பட்டான் . இேய  ம் ேதவ ைடய வல  பாரிசத் ற்  
உயர்த்தப்பட்டார். அவர் உயர்த்தப்ப வதற்   ன்பாக, இேய  தாம் உயர்த்தப்ப வதற்  
 ன்பாக, ேசாதைன ன்  வ யாகச் ெசன்றார.்
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மகத்தான   ேசஷகரா ய  ல் சண்ேட தான் இவ்வா    னார ் என்  நம்  ேறன் . 
( ல் யம் ஆஷ்ேலய் சண்ேட என்பவர்தான் இவ்வா   ல்  சண்ேட என்  அைழக்கப்பட்டார.் 
1863  தல் 1936   ய. இவர ் ஒ  அெமரிக்கர,் ஒ    ேசஷகர ் -  த ழாக் ேயான் )  “இேய  
  ைவ ல்ைறயப்பட்  க் ற அந்நாளிேல, ஒவ்ெவா  மரத்  ம் இலட்சக்கணக்கான  தர்கள் 
அமர்ந்  ந்தனராம்.  ”சற்ேற உம  கரத்ைத    த் க் ெகாண் , எங்கைள ேநாக் க் ட் க் 
காட் ம், நாங்கள்  இங் ள்ள இக்காட் ையேய மாற் யைமத்    ேறாம் என்றனராம்'' என்  
அவர ்  னார.் ஆனால் அவரால்  அவ்வா  ெசய்ய   ய ல்ைல.

38

“மற்றவர்கைள இரட் த்தான் , தன்ைனத்தான்  இரட் த் க் ெகாள்ள  ராணி ல்ைல'' என்  
காய்பா   னான் . தான் அவைர அவ   ெசய்வதாக அவ க் த் ெதரிய ல்ைல. அவர ்
தன்ைனத்தாேன இரட் த் க் ெகாண்  ப்பாேரயானால், மற்றவர்கைள அவரால் இரட் க்க 
இயலாமல் ேபாய் ட்  க் ம். எனேவ மற்றவர்கைள இரட் ப்பதற்காக அவர ் தன்ைனத்தாேன 
ஒப் க் ெகா த்தார். அவர்கள் அைதப் பற்   க ம்   டா  ந்தார்கள் . இப்ெபா   அவர்கள்...

ேயாேசப் , தான்  உயர்த்தப்ப வதற்   ன்பாக, அவன் ேசாதைனக் ள்ளானான் . அவன் 
நிரபரா யா  ந் ம்  ைற ல் அைடக்கப்பட்டான்  என்பைத நிைன    ங்கள்.
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எ ப் ய ேதசத் ன்  அ ப யான ேபாத் பார் என்பவன்  எங்ேகா ெவளி  க் ப் 
ேபாய் ட்டான் . அவ க்  ஒ  அழ ய மைன  இ ந்தாள். அவன  மைன  ேயாேசப்ைப 
 ட் க் ள்  வந்  பார்க்கத் தக்கதான ஒ  ேவைலைய அவ க் க் ெகா த்தாள். அந்த ேநரத் ல் 
பார்த் , ேயாேசப்  தவறான காரியத்ைத ெசய் ம்ப  ெசய்ய  யற் த்தாள். அவேனா ேதவ க்  
உண்ைமயா  ந்தான் . நான் உங்க க்     ேறன் , அவர்கள் எப்ெபா  ம்...

ஸ் ரீகேள, நான் எப்ெபா  ம் உங்கைளக்   த்  சப்த ட் க் க ந்  ெகாள்வ ண் . 
இப்ெபா   இன் ம் ஒ  நி ட ேநரத் ல்  உங்கள்  சார்பாகப் ேபசப் ேபா ேறன் . ஸ் ரீயானவள் 
எப்ெபா  ம் ஒ  ெபல ன பாத் ரமாய் இ க் றாள் . ஒ  ெகட்ட ஸ் ரீ இ க்காமல் இ க் ம் 
ேபா , அப்ேபா  ஒ  ெகட்ட மனித ம் இ க்கமாட்டான்  என்பைத நான் அ ேவன். ஆனால் அைத 
அ ந்  க் ற மனிதேன, நீ ஒ  ேதவ ைடய  மாரன் என்பைத அ ந்  க் றாய், 
அப்ப   ந் ம்,  ஸ் ரீ ன்  ெபல னத்ைத  சாதகமாக  எ த் க்  ெகாண்டால்,  அதற்காக  நீ
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தைல னிய ேவண் ம். அவள் என்ன ெசய் றாள் என்ப  காரியமல்ல, அவள் ஒ  ெபல ன 
பாண்டம். நீ அைத அ வாய். ஸ் ரீக் ரிய இலட்சணத்ேதா  அவள் நடந்  ெகாள்ளா  ல், அவள்  
ைகையப்   த்  அவைள சேகாதரியாகப் பா த் , அவேளா  ேப . நீ ஒ  
ேதவ மாரனா  க் றாய். அவர்க க்  நீ ெபால்லாங்கான காரியங்கைளச் ெசய்ய ேவண்டாம். 
ேயாேசப்ைபப் பா ங்கள்; அவன்  உனக்  ஒ  மா ரியாக இ க் றான் .

அத்ேதசத் ேலேய  க ம் உயர்ந்த ஸ்தானத் ல் இ ந்த அந்த கனம் ெபா ந் ய ஸ் ரீயா ய 
ேபாத் பாரின்  அவ்வழ ய மைன யானவள், அவைன ெகஞ் னாள், அவைனத்  ண் னாள் , 
அவேனா  ல ேபானான் . அவன் அவைனப்   த்  த் , தன்ேனா  த  க் ெகாள் ம்ப  
ெசய்ய  யற் த்தாள்; அவேனா அவளிடத்   ந்  தன்ைன    த் க் ெகாண்டான் . அவள் 
     ந்  வ வாக அவன் தன்ைன இ த் க் ெகாண்ட ேபா , அவன  ேமலாைட  ட 
அவைன ந    ம் அள க்  ஆ  ட்ட ; இப்ப யாக அவன் அவைள  ட்   ல  
ஓ ப்ேபானான் . ஆம் ஐயா அவள் கணவன்  வந்தேபா , அவனிடம், அவன் அவைள ெக க்க 
வந்ததாக ம், தன் ைடய ேமலாைடையக்  ட தன்னிடத் ல்  ட்  ட்  ஓ ப ்ேபானான்  என் ம் 
அவர்கள் ெபாய்   னார்கள். அதனால் அவன்  ைறசாைலக்  ேபா ம்ப  ேநர்ந்த . ஆனால் 
அவர்கள் அவைன எங்  ேபாட்  ந்த ேபா  ம் ேதவன் அவேனா  அச் ைறச்சாைல ல் 
இ ந்தார.் அவன் அந்த ெச ப் ன்   மார க்   ன்னைடயாளமா  ந்தான் .
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ேயாேசப்  ெசய்த யா ம்   த் யைடந்த . அதனால் தான் ஆ ர வ ட அரசாட் க்  இேய  
  ம்ப வ ம்ெபா  , ேராஜாைவப் ேபால் பாைலவனங்கள் ேசாைலவனமா ம். அவர ் ெசய் ம் 
யா ம்   த் யைடந்  ெச ப்பைட ம். அவர ் தான் ெச ப் ன்   மாரனாவார். ேயாசப்ைப 
நீங்கள்  எங்  ேபாட்டா ம், அ  ஆ ர்வ க்கப்பட்டதா  ந்த . இேய  எங்ெகல்லாம் 
இ க் றாேரா, அெதல்லாம் ஆ ர்வ க்கப்ப ம். ஆகேவ நீங்கள்  அவைர உங்கள்  இ தயத் ல் 
ெபற் க்ெகாண் , ஆ ர்வ க்கப்ப ங்கள் .

ஆகேவ, ேயாேசப்  ஒ   ைறச்சாைல ல் ேபாடப்பட்டான்  என்பைத நாம் கண்ேடாம். 
அச் ைறசாைல ல் இ  நபர்கள்  இ ந்தனர.் அவர்களில் ஒ வன்  ெகட் ப்ேபானான் . 
மற்ெறா வேனா இரட் க்கப்பட்டான் .   ைவ ல் இேய  பா பட்டெபா  , ஒ  கள்ளன் 
ெகட் ப்ேபானான் . மற்றவேனா இரட் க்கப்பட்டான் .
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அவர ் உயர்த்தப்பட்டெபா  , ேதவ ைடய வல  பாரிசத் ற்  ேபானார். ேயாேசப்  
உயர்த்தப்பட்ட ெபா  , பார்ேவானின்  வல  பாரிசத் ற்  உயர்த்தப்பட்டான் . ேயாேசப் னிடம் 
ேப  அ ம  ெபறாமல் ஒ வ ம் இனி பார்ேவானிடம் ேபச   யா  என்ற நிைலைம இ ந்த . 
ேயாேசப்  அரன்மைனைய ட்   றப்பட்  பவனி வந்தெபா  ,  (ஓ, என்ேன) எக்காளங்கள்  
 ழங் ன; அவ க்   ன்னால் மனிதர்கள்   ன்ேனா ச் ெசன் , ''ேயாேசப்  வ  றார.் உங்கள்  
 ழங்கால்கைள  டக் ங்கள் '' என்    னர.் ஆெமன் ! அவ்வாேற இேய  உன்னதமானவ ைடய 
வல  பாரிசத்   ந்   றப்பட்  வ ம்ெபா  , எக்காளங்கள்   ழங்  ம் எல்லா 
 ழங்கால்க ம் அவ க்   ன்பாக  டங் ம்.  ' 'இேய  வ  றார“் என்  எல்லா நா க ம்  
அ க்ைக  ம். நிச்சயமாக நடக் ம்!

அவன் தன் ைடய சேகாதரரால்  றக்கணிக்கப்பட்ட ேபா , அவன் என்ன ெசய்தான்  என்பைத 
நிைன ல் ெகாள் ங்கள் . அவன் ஒ   றஜா  மைன ைய ெபற் க் ெகாண்டான் . அவன் ஒ  
எ ப் ய மைன ைய உைடயவனா  ந்தான் . அேத ேபால் இேய  ம்  தரா ய தம  
சேகாதரரிடத்   ந்   றம்பாக்கப்பட்டேபா , அவர் ஒ   றஜா  மணவாட் ைய மணந்  
ெகாண்டார.் ஆனால் இப்ெபா ேதா, அேநக ஆண் க க் ப்  ற ,  ள்ைளகள்  றந்த  ற  - 
எப் ரா ம், மனாேச - அவ க்  இப்ெபா   ஒ    ம்பம் உண்டா  ந்த .

 ற , ஒ  நாளிேல அவன  சேகாதரர்கள்  அவைனப் பார்க்க வ  றார்கள். கவனி ங்கள் ! 
நடந்த அந்த வரலாற்ைற நாம் அ ேவாம். எவ்வா  அந்தச்   ய ெபா ைள அவர்கள் 
உைடைமகேளா  ேபாட்  ட் , அவர்க ைடய பாைஷ ல்  ேபசத் ெதரியாதவைனப்ேபால் அவன் 
ந த்தான்  என்பைத நாம் அ ேவாம். அவன் தாேன ஒ  எ ெரயனாக இ ந்த ேபா  ம், 
அவர்கேளா  ேப வதற்காக எ ெரய ெமா  ெதரிந்த ஒ  ெமா ெபயர்ப்பாளைன ைவத் க் 
ெகாண் தான்  ேப னான். அவர்க ைடய சேகாதரன் அவர்களிடம் வந்தான். அவன் இன்னான்  
என்  அவர்கள் அ ந்  ெகாள்ள ல்ைல. அவன் ஒ  வல்லைம ள்ள அ ப யா  ந்தான் . 
இப்ெபா  ம்  ட   ஸ் வானவர்  தர்கைளச் சந் க் றார.் அவர்க ைடய  ணியாளிகைளச் 
ெசாஸ்தமாக்  றார்; இ ந்த ேபா  ம் இன்ன ம் அவர்கள் அந்த ேம யா யார ் என்பைத 
அ ய ல்ைல.
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44-ம் அ காரம் 27-ம் வசனத் ல்  வக் ேவாம் (ஆ யாகமம்).

''அப்ெபா   உம் ைடய அ யானா ய என் தகப்பனார.் என் மைன  எனக்  
இரண்   ள்ைளகைளப் ெபற்றாள்;

அவர்களில் ஒ வன்  என்னிடத்   ந்  ேபாய் ட்டான் .  (அவன் தான்  ேயாேசப் , 
அவனிடத் ல் தான் அவர்கள் ேப க் ெகாண்  இ க் ன்றனர)்... அவன்   ண்  
ேபா  ப்பான்  என்  ந்ேதன்; இ வைரக் ம் அவைனக் காணா  க் ேறன் , 
இெதல்லாம் நீங்கள்  அ ந்  க்  ர்கள்.
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நீங்கள்  இவைன ம் என்ைன  ட் ப்  ரிந்  அைழத்  ேபா  டத் ல் இவ க்  
ேமாசம் ேநரிட்டால், என் நைரம ைர  யா லத்ேதாேட பாதாளத் ல்  இறங்கப் 
பண்  ர்கள் என்றார்.

ஆ . 44: 27-29.

அவ ைடய இைளய சேகாதரனா ய  ன்ன ெபன்ய ைன அவர்கள்   ட்  ட்  
வந்  க் றார்கள் . ெபன் ன்யா க்   ன்னைடயாளமா  க் றான்  என்ப  உங்க க் த் 
ெதரி மா? இப்ெபா      வந்  ெகாண்  க் ற இந்த   ய  ட்டமான உண்ைமயான அசல் 
 தர்கள் தான்  அந்த 1,44,000 ேபர்கைள உ வாக்கப ் ேபா றார்கள். எ ம்  வந்  
ெகாண்  க் ற அந்த ஜா யார்தான்  அவர்கள் . இந்த வால் ஸ்ட்ரீட் ல்  உள்ள ேகாண ம் 
மா பா மான இந்த மக்கள்  அல்ல அவர்கள் , இல்ைல, இல்ைல. அவர்கள்  அ க அள க்  
அ  க்  என்  உள்ளவர்கள் .  (அெமரிக்கா ன்  நி யார்க் நகரத் ல் மன்ஹாட்டன்  ப   ல் 
உள்ள ஒ  ெத  தான் இந்த வால் ஸ்ட்ரீட் ஆ ம். அெமரிக்கா ெபா ளாதாரத் ன்    ெக ம்பாய் 
 ளங் ம் நி  நி வனங்கள் , பங் ச ் சந்ைத இங்ேக தான் உள்ள . இ ல் தந் ர க்க 
 தர்கள்தான்  ஆ க்கம் ெச த்  றார்கள்  - த ழாக் ேயான்) அவர்கள்  தர்கள் அல்ல, அவர்கள் 
 தர்கேள அல்ல. உண்ைமயான  தர்கள் தான் அந்த  ன்ன ெபன்ய னாக இ ந் , இேய  
  ஸ் ைவப் பற்  ேகள் ப்பட் ராதவர்களாய் இ ந்  இப்ெபா   எ ம்  வந்  
ெகாண்  க் றார்கள் .
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''ஆைகயால் இைளயவைன  ட் , நான் என் தகப்பனா ய உம  
அ யானிடத் க் ப் ேபானால், அவ ைடய  வன் இவ ைடய  வேனாேட ஒன்றாய்  
இைணக்கப்பட்  க் றப  னால் ''
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ஆ . 44:30.

ேதவ ைடய ெசாந்த  வன் இஸ்ரேவேலா  இைணக்கப்பட்  உள்ள . அவர ்அந்த ஜனத்ைத 
 வாகம் ெசய்  ெகாண் ள்ளார். கர்த்த க் ச்  த்தமானால் , இன் ம்  ல நி டங்க க் ள் , 
நாம் அைதப் பற் ப் பார்க்கப் ேபா ேறாம். அவர ் இஸ்ரேவலைர மணந்  ெகாண்  க் றார.் 
எவ்வா  நான்   ம   ரான்ஹாமா ய என் மைன ேயா  இைணக்கப்பட்  க் ேறேனா, 
நீங்கள்  உங்கள்  மைன ேயா  இைணக்கப்பட்  க்  ர்கேளா, அவ்வண்ணமாகேவ, அந்த 
ஜனத்ேதா  ேதவ ைடய  வ ம்  ைணக்கப்பட்  உள்ள . அதேனா  உங்கள்   வன் 
 ைணக்கப்பட் ள்ள . ேதவன் இஸ்ரேவலேரா   வாகம்  ெசய்  ெகாண் ள்ளார். அ  
எவ்வா  ந்த ? “என்  வனான  அந்தப்  ள்ைள ன்   வேனாேட ஒன்றாய் இைணந்  க் ற '' 
என்  யாக்ேகா    னாேன, அைதப்ேபால.

''அவர ் இைளயவன்  வர ல்ைல என்  அ ந்த மாத் ரத் ல்  இறந் ேபாவார். 
(ேயாேசப்  இந்த இைளஞைன தன் வசம் ைவத் க் ெகாள்ளப்ேபா றான் , அந்த 
வரலாற்ைற நாம் அ ேவாம்)... இப்ப  உம  அ யாரா ய நாங்கள்  உம  
அ யானா ய எங்கள்  தகப்ப ைடய நைரம ைர  யா லத் டேன பாதாளத் ல்  
இறங்கப் பண் ேவாம். ( பன் இப்ேபா  ஏெற க் ம் ேவண் ேகாைள ேக ங்கள் )

இந்த இைளயவ க்காக உம  அ யானா ய நான் என் தகப்ப க்  உத்தரவா ; 
அன்  ம், நான்  இவைன உம் டத் க் க் ெகாண்  வரா ட்டால் , நான்  எந்நா ம் 
உமக்   ன்பாகக்  ற்றவாளி  ப்ேபன்  என்  அவ க் ச் ெசால்   க் ேறன் .

இப்ப   க்க, இைளயவன்  தன் சேகாதரேராேட  டப் ேபாக  ம்ப  
மன்றா  ேறன் . . .  (ஓ என்ேன! தன் சேகாதரனா ய ேயாேசப் க்   ன்பாகத் தான் 
அவன் நின்  ெகாண்  க் றான் . இவன் தான் ேயாேசப் , ஆ  ம் அவேனா அவைன 
அ ந்  ெகாள்ள ல்ைல. ஓ, ஆ ர வ ட அரசாட்  ஆரம் க் ற வைர  ம் 
காத்  ங்கள், சேகாதரேன)...

உம் ைடய அ யானா ய நான் இைளயவ க் ப் ப லாக இங்ேக என் ஆண்டவ க் ... 
(அவன்   வைதக் ேக ங்கள் , அவைன ' 'ஆண்ட வேன“ என்  அ க்ைக   றான்)... 
அ ைமயா  க் ேறன் .

இைளயவைன  ட் , எப்ப  என் தகப்பனிடத் க் ப் ேபாேவன்? ேபானால் என் 
தகப்ப க்  ேநரி ம்  ங்ைக நான் எப்ப க் காண்ேபன்  என்றான் .

ஆ . 44:31-34

அவன் அங்ேக தன்  வைனேய ஒப் க்ெகா த்  மன்றா  றான் . எப்ப யாய் அந்த  தர்கள் 
தங்கள்  ைககைள  ரித்த வண்ணமாய் அங்ேக நிற்கப் ேபா றார்கள்  கவனி ங்கள் . இப்ெபா   
45-ம் வசனத்ைத கவனி ங்கள் . (45-ம் அ காரம் என்  இ க்க ேவண் ம் -  த ழாக் ேயான்) 
கவனமாக ெச  ெகா ங்கள் , இைதக் காணத் தவறேவண்டாம்.

46

அப்ெபா   ேயாேசப்  தன் அ ேக நின்ற எல்லா க் ம்  ன்பாகத் தன்ைன 
அடக் க் ெகாண்  க்கக் டாமல். . . .  (சேகாதரேன, அந்த ேவைள ல் தான் 
பாவமான   ர்க்கப்படப்  ேபா ற .  அ  வாசமான   த ப்  ேபாகப்  ேபா ற )...



13தானிேயைல கா ரிேயல் சந் த்ததன்  ஆ  தமான ேநாக்கங்கள்

யாவைர ம் என்ைன  ட்  ெவளிேய ேபாகப் பண் ங்கள்  என்  கட்டைள ட்டான் . 
ேயாேசப்  தன் சேகாதர க்  தன்ைன ெவளிப்ப த்  ைக ல், ஒ வ ம் அவன் 
அ  ல் நிற்க ல்ைல.

ஆ . 45:1

அ  என்னவா  க் ற ? அவ ைடய ெசாந்த மைன   ட அரண்மைனக் த்   ம் ப் 
ேபாய் ட்டடாள். ஓ, இேய  தம்ைம ெதரியப்ப த்தப் பண்ண   ம்  வ ம் ேபா , 
அவ்ேவைள ல் மணவாட் யானவள் ம ைம ல் இ ப்பாள். அைதப் பற்  இங்ேக நாம் பார்க்கப் 
ேபா ேறாம்.

அவன் சத்த ட்  அ தான்...(ேயாேசப் னால்  அடக் க் ெகாள்ள அதற்  ேம ம் 
  ய ல்ைல; அவன் கத  அ தான் )... அைத எ ப் யர் ேகட்டார்கள். பார்ேவானின்  
 ட்டா ம் ேகட்டார்கள் .  (அரண்மைன ன்  உள்ேள இ ந்த யாவ ம்  ேயாேசப்  
அ தைதக் ேகட்டார்கள்).
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ஆ . 45:2

அந்த சம்பவம்தாேன,   ஸ் வானவர்  தர்கைளச் சந் க்கப் ேபா ற  ஷயத் ற்  
எ த் காட்டாய் இ க் ற . நமக்  ஒ  த ணம்  ைடக்கத் தக்கதாகத் தான் அவர்கள் 
  டாக்கப்பட்டார்கள் என்பைத அவர ்அ வார். ஆனால் அவர்களிடத் க்  அவர ் ண் ம் வ ம் 
ேபா , இஸ்ரேவ ன்  பாவம்  ர்ந்  ேபா ம்.

''ேயாேசப்  தன் சேகாதரைரப் பார்த் : நாேன ேயாேசப் ... (இேய  என்ன   வார ்
என்  நீங்கள்  நிைனக்  ர்கள்? ''நீங்கள்    ைவ ல் அைறந்த ேம யா நான் தான்“ 
என்    வார)் என் தகப்பனார ் இன் ம்  உ ேராேட இ க் றாரா என்றான். 
அவ ைடய சேகாதரர் அவ க்   ன்பாக கலக்க ற்  ந்த னாேல அவ க்  
உத்தரம் ெசால்லக ் டாமல் இ ந்தார்கள்''.

ஆ . 45:3

ஓ, ஒ  நி ட ேநரம் நாம் சற்  இங்ேக நி த் யாக ேவண் ம். சகரியா 12-ம் அ காரத் ற்  
நாம்   ப் ேவாமாக. என்ேனா   ட சகரியா 12-ம் அ காரத் ற்    ப் ங்கள் . ஒ  ேவைள 
நான் சற் க்   தலாக ேநரம் எ த் க் ெகாண்   ரசங்கத் ல்   வங்    ேறன்  ேபால் 
இ க் ற . அவ்வா  ெசய்யமாட்ேடன்  என்  நான் நம்  ேறன் . நீங்கள்  இைத  க ம் நன்றாக 
அ ந் ெகாள்ள ேவண் ேம என்  நான்    ம்  ேறன் .
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சகரியா: 12-ம் அ காரம் எ த் க் ெகாள்ேவாமாக. அவர ்தன் சேகாதர க்   ன்பாக நிற் ம் 
ேபா , என்ன  றப் ேபா றார் என்பைத நாம் காண்ேபாமாக. சகரியா 12 -ம் அ காரம் 10 -ம் 
வசனம் (இப்ேபா  பாவத்ைத ெதாைலக்கப் ேபா தல்  நடக் ற )

அவர ் இங்ேக   யா ள்ளவர்கைளப் பற் ேய ேப  றைதக் கவனி ங்கள் . எ சேலம் 
 ற் ைக டப்ப தல்,   கம், ேசைனகள் , அைதக் ைகப்பற் தல் ஆ யைவகள்  அங்ேக 
 வரிக்கப்பட் ள்ள . இைவெயல்லாம்     காலத் க்  அ த்ததாக இ க் ற . இ  ஏறத்தாழ 
ஆ ர வ ட அரசாட் க்  ச பமான ேவைளயா  க் ற . இைவ நடக் ம் ேபா  ஆ ர வ ட 
அரசாட் யான   வங்க ஆயத்தமா  க் ம்.
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''நான் தா     ம்பத்தாரின்  ேம ம் எ சேலம்   களின்  ேம ம். . .  (என்ன?)... 
  ைப ன்  ஆ ைய ம் (ஆெமன் ஆச்சரியமான   ைப!). எ சேல ன்    களின்  
ேம ம். . .  (அ  தானிேய ன்  பரி த்த நகரமா ம்)...   ைப ன்  ஆ ைய ம் 
 ண்ணப்பங்களின்  ஆ ைய ம் ஊற் ேவன் . அப்ெபா   அவர்கள் தாங்கள்   த் ன 
என்ைன ேநாக் ப் பார்த் , ஒ வன்  தன் ஓேர ேபறானவ க்காகப்  லம்  ற  ேபால 
எனக்காகப்  லம் , ஒ வன்  தன் தைலச்சன்   ள்ைளக்காகத்  க் க் ற  ேபால 
எனக்காக மனங்கசந்   க் ப்பார்கள்.

சக. 12:10

ெச ெகா ங்கள்! ேயாேசப்  ெசய்த  ேபால அவ ம் அவர்க க்  தன்ைனத் 
ெதரியப்ப த் க் ெகாண்  நிற்ைக ல் என்ேன ஒ   லம்பலாக அவ்ேவைள இ க்கப் ேபா ற !
50

அந்நாளிேல ெம ேதான்  பட்டணத் க் ப் பள்ளத்தாக் ன்  ஊரா ய 
ஆதாத்ரிம்ேமானின்  (என்னால் அப்ெபயைர உச்சரிக்க இயல ல்ைல)... 
 லம்பைலப்ேபால எ சேல ன்   லம்பல் ெபரிதா  க் ம்.

ேதசம்  லம் க் ெகாண்  க் ம்: ஒவ்ெவா  வம்ச ம் தனித் தனியாக  லம் ம்; 
தா     ம்பத்தார் தனிேய ம், அவர்கள்  ஸ் ரீகள் தனிேய ம், நாத்தான் 
  ம்பத்தார் தனிேய ம், அவர்கள் ஸ் ரீகள்  தனிேய ம்.

ேல    ம்பத்தார் தனிேய ம், அவர்கள்  ஸ் ரீகள் தனிேய ம்,  ேம    ம்பத்தார் 
தனிேய ம், அவர்கள் ஸ் ரீகள்  தனிேய ம்.
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மற்  ண்டான சகல   ம்பங்களி ம் ஒவ்ெவா    ம்பத் ன்  ம ஷர ்
தனித்தனிேய ம், அவர்க ைடய ஸ் ரீகள் தனித்தனிேய ம்  லம் வார்கள்.

சக. 12:11-14

அவர்கள் அந்த இராத் ரி ேல   ைவ லைறந்த தங்க ைடய அேத  ைலேயறப்ேபற்ற 
ேயாேசப் ன்   ன்னால் நின்  அவைரக் கண்  ெகாள் ம்ேபா  அவர்கள்  க ம் ெவட்கமைடந்  
தைல னிவார்கள்.(இேய ைவத்தான்  ேயாேசப்  என்    ப் ட் ள்ளார் -  த ழாக் ேயான்) 
''இந்த வ க்கள்  உமக்  எங்ேக ஏற்பட்ட ?'' (சகரியா 13:6) என்  அவர்கள் அவரிடம் ேகட்  
ெபரிதாகப்  லம் வார்கள். அவர்கள், “அவரிடம் எங்ேக இக்காயங்கள்  உமக்  ஏற்பட்டன?'' என்  
ேகட்பார்கள்.

''என்  ேந தரின்   ட் ேல'' என்பார் அவர.் நான்    யைத நீங்கள்   ரிந்  ெகாண் ர்களா? 
அ  வாசமா ய பாவத் ற்      கட் தல் , அதற்காகத்தான்  அவர் வ  றார.்

இந்த எ பதாவ  வாரத் ல்  தான் பாவத்ைத ெதாைலக் றதற்  அவர ்வ  றார.் இப்ெபா   
 ரிந்  ெகாண் ர்களா?  தலாவதாக என்ன?   தைலத் த ர்க் றதற் ம், பாவத்ைதத் 
ெதாைலக் றதற் ம்.
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 ன்றாவதாக அக் ரமத்ைத நி ர்த்  பண்  றதற் ம்.   ப்ெப த் க் ெகாள்  றவர்கள் 
அைத   த் க் ெகாள் ங்கள் . என்னிடத் ல் இங்ேக இன் ம்  ேவ  ஆ  ேவத வாக் யங்கள்  
உள்ளன. ஆனால் நான்  அைவகைள  ட்     ேறன் . ஏெனனில் உஷ்ணமா  க் ற . 
அ கமான ேநரத்ைத நான்  எ த் க்ெகாள்ள   ம்ப ல்ைல. எவ்வள  அ கமாக எ த் க் 
ெகாள்ள ேவண் ேமா அவ்வளைவ ம்  எ த் க் ெகாள்ள   ம்  ேறன் . ஆனால்  க அ கமான 
ேநரத் ற்  உங்கைள இங்ேக தங்க ைவக்க நான்   ம்ப ல்ைல.

அக் ரமத்ைத நி ர்த்  பண்  றதற் . அக் ரமம் என்ப   ற்றம்  ரிதல் ஆ ம். அவர்கள் 
  ைவ ல் ெசய்த  ேபால. அவர ்நி ர்த்  ெசய்தார,் ஆனால் அ  அவர்க க்  ெபா ந்தா . 
ஏன்? ஏெனனில் அவர்கள்   டாக்கப்பட்டவர்கள் , அ னால் அவர்களால்  காண  யா . அவர்கள்  
ஏன்   டாக்கப்பட்டார்கள்? “நல்ல , ஒ  ேவைள இன்ைறக்  நான்   டா  க் றப  னால் ..'' 
என்  நீங்கள்   றலாம். நீங்கள்  ேவண் ெமன்ேற   டா  க்  ர்கள் . ஆனால் அவர்கேளா, 
ேதவன் அவர்கைள   டாக் னப யால்   டா  ந்தனர.் ஆனால் நீங்கேளா 
  டா  க்  ர்கள் . உங்க க்  ஒப் ரவா தல் , நி ர்த் யாக் க் ெகாள் தல்   ைடயா . 
''நாேன அவர ் என்    வா யா ட்டால்  உங்கள்  பாவங்களிேல சா ர்கள்” என்  இேய  
  னார.் (ேயாவான்  8:24). அ  சரிதான்.
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இப்ெபா   நாம்  ண் ம் சகரியா க் ப் ேபாேவாம்.  1 3 -ம் அ காரம். இங்ேக ெச  
ெகா ப்ேபாமாக. நி ர்த்  ெசய்தல். இதற் ச் ெச  ெகா ப்பதற்காக  லைர நான் பார்த் க் 
ெகாண்  ந்ேதன் . ஆனால் ஒ  ேவைள... கர்த்தர் எப்ப யாவ  அைத நிைறேவற் வார். 
''அந்நாளிேல...''
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டாக்டர் ஸ்ேகா ல்ட் தன் ைடய அ க்  ப் ல்  (Foot notes), இல்ைல, பாரா ன்  தைலப் ல் 
“   ள்ளவர்கள்  -  மனந்  ம் ய   யா  ப்பவர்கள்  -    ைவக்  ேநராக  ட் க் 
காட்டப்ப  றார்கள்” என்    ப் ட் ள்ளார்.

அக் ரமத்ைத நி ர்த்  பண்  றதற் ... அக் ரமம் என்ப  ஒ   ற்றமா ம், அைத நீங்கள்  
ெசய்யக்  டா  என்  நன்  ெதரிந்  ந் ம், அைத ெசய்வதா ம்

''என் இ தயத் ல் அக் ரம  ந்ைத ெகாண்  ந்ேதனானால் , ஆண்டவர ் எனக் ச் 
ெச  ெகாடார“்

(சங். 66:18).

இப்ெபா   நாம் சகரியா 13-ம் அ காரம் 1-ம் வசனத்   ந்   வக் ேவாம்.54

அந்நாளிேல பாவத்ைத ம் அ க்ைக ம் நீக்க, தா  ன்   ம்பத்தா க் ம் 
எ சேல ன்    க க் ம்  றக்கப்பட்ட ஒ  ஊற்  உண்டா  க் ம்.

சக.13:1.

அங்ேக  றக்கப்பட்ட  ெடான்  உண்டா  க் ம். ெதாடர்ந்  ப த் க் ெகாண்ேட 
ெசல் ங்கள் . நாம் ெதாடர்ந்  வா த் க் ெகாண்ேட ெசல்லலாம். அைத நீங்கள்    த் க் 
ெகாள் ம்ப  நான்    ம்  ேறன் . ஏெனனில் நீங்கள்  அைத ப ப் ர்கள். ஆனால் இப்ெபா  , 
இங்ேக நான் 6 -ம் வசனத்   ந்  ஆரம் த்  1 0 -ம் வசனம்   ய வா க் ம்ப யாக நான் 
  த்  ைவத் ள்ேளன் . நல்ல , இப்ெபா   நாம் 9-ம் வசனம்   ய வா ப்ேபாமாக.

அப்ெபா   ஒ வன்  அவைன ேநாக் : உன்  ைககளில் இ க் ற இந்த வ க்கள்  
ஏெதன்  ேகட்டால், என்  ேந தரின்   ட் ேல காணப்பட்ட னால்  உண்டானைவகள்  
என்பான்



15தானிேயைல கா ரிேயல் சந் த்ததன்  ஆ  தமான ேநாக்கங்கள்

பட்டயேம, என் ேமய்ப்பன்  ேம ம் என் ேதாழனா ய   ஷன்  ேம ம் எ ம்  என்  
ேசைனகளின்  கர்த்தர் ெசால்  றார;் ேமய்ப்பைன ெவட் , அப்ெபா   ஆ கள்  
 த ப்ேபா ம்; ஆனா ம்  என் கரத்ைதச ்  வர ்ேமல்   ம்ப ைவப்ேபன் .

சக. 13:6-7.

அவ்ேவத வாக் யத்ைத இேய  ம் ேமற்ேகாள்காட் னார்:  ' 'ேமய்ப்பைன ெவட் ேவன் , 
மந்ைத ன்  ஆ கள்   தற க்கப்ப ம்' ' (மத் 26:31). ஆனால் கவனி ங்கள் , அ த்த பாராைவ. 
அவர ்அ வைர  ம் மட் ம் ேமற்ேகாள் காட் னார.் ஆனால் அவ்வசனத் ன்  அ த்த வாக் யம் 
என்ன    ற  என்பைதக் கவனி ங்கள் . ஆனா ம் என் கரத்ைதச்   வர ் ேமல்   ம்ப 
ைவப்ேபன் ' '  (சக.13:7). அ  என்ன? அ தான்  அந்த ெபன்ய னா ய அக் ட்டம் இப்ெபா   
எ ம்  வ தலா ம். “என் கரத்ைதச ்  வர ்ேமல்   ம்ப ைவப்ேபன் .
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ேமய்ப்பைன ெவட் ேவன் ... இஸ்ரேவல்,  ந்ைதய இஸ்ரேவல் ேமய்ப்பைன ெவட் ய , 
அதனால் ஆ கள்  உலகம்  ரா  ம்   தற க்கப்பட்டனர.் ஆனால் ேதவேனா “நான் கைட  
நாட்களிேல என் ைடய கரத்ைத   வர ்ேமல் ைவத்  அவர்கைள   ம்பக் ெகாண்  வ ேவன் '' 
என் றார். எப்ெபா  ? அக் ரமம் நி ர்த்  ெசய்யப்ப ம் ேபா  அ  நடக் ம். இஸ்ரேவலர் 
ஒவ்ெவா வ ம் இரட் க்கப்ப வார்கள் .

ஏசாயா 66-ம் அ காரத்ைத எ த் க் ெகாள்ேவாம் . ஏசாயா 66-ம் அ காரம். அங்ேக சற்  
ேநரம் வா த்  இஸ்ரேவலர் இரட் க்கப்ப தைலக்   த்  ேதவன் என்ன    றார ்என்பைதக் 
காண்ேபாமாக. இஸ்ரேவைல இரட் ப்பதற்  இன் ம் எவ்வள  காலம் ஆ ம் என்பைதக்   த்  
ேதவன் என்ன ெசால்  றார ்என்பைதக் காண்ேபாமாக. ஏசாயா 66-ம் அ காரம் 8-ம் வசனத் ல் 
அ  எவ்வள   க் ரமாக வ  ற  என்பைதக் கவனி ங்கள் .   வைத ம் வா க்க நீங்கள்  
  ம் னால், அப்ப ேய ெசய்  ெகாள் ங்கள் .
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இப்ப ப்பட்டைவகைளக் ேகள் ப்பட்ட  யார?் இப்ப ப்பட்டைவகைளக் கண்ட  
யார?் ஒ  ேதசத் க்  ஒேர நாளில்  ள்ைளப்ேப  வ ேமா?...  ேயாேனாெவனில் , 
ஒ  க்க ேவதைனப்பட் ம், தன்  மாரைரப் ெபற் ம் இ க் ற .

ஏசா. 66:8

 ேயானானவள், அ  அவர்க ைடய ேம யாதான்  என்பைதக் கண்  ெகாண்ட உடேனேய, 
ஒேர நாளில் அவள் ம ப  ம்  றந்    வாள். பாவங்க க்காக ம், அக் ரமத் ற்காக ம், 
அ த்தத் ற்காக ம்  ராயச் த்தம் ெசய்  நி ர்த்  ெசய்யப்ப ம். ஓ, என்ேன! 
ெபால்லாங்கானைத  ற்றமானைத அவர்கள் ெசய்தார்கள். அவர்க ைடய அக் ரமம் நி ர்த்  
ெசய்யப்ப தல் அவர்க க் க்  ைடக் ம்.

நான்காவ :  ' 'நித் ய நீ ைய வ  க் றதற் ம் அ  தான்  நான்காவதான ேநாக்கமா ம். 
அதற்காகத்தான்  அவர ்வந்தார். அவர ் எதற்காக வ  றார?் நித் ய நீ ைய வ  க் றதற்காக; 
பாவத்ைதத் ெதாைலக் றதற்காக; நி ர்த்  ெசய்ய. நித் ய நீ ைய வ  க் றதற் . 
இஸ்ரேவலரின்    தலான  ஒ     க்  வ ைக ல், இஸ்ரேவலரின்    தல்.
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இைத நீங்கள்    த் க்ெகாள்ள ேவண் ெமன்    ம்  ேறன் . ஏெனனில், நாம் அந்த 
ஸ் ரீைய ம்,  ேழ தள்ளப்பட்ட வ  சர்ப்பத்ைத ம்   த்  பார்க்கப் ேபா ம்ேபா , இேத ேவத 
வாக் யத்ைத நாம்   ம்ப ம் பார்க்க ேவண் யதா  க் ம். இைத உ  யாகக ்   த்  
ைவத் க் ெகாள் ங்கள் . இஸ்ரேவலரின்    தலான  ஒ     க்  வ ம் ேபா , அவர்கள் 
ேம ம், நம் ேம ம்  ற்றஞ்சாட்  றவனா ய சாத்தானாவன், பாதாளத் ல்  
தள்ளியைடக்கப்பட் , அ ன் ேமல்  த் ைர ேபாடப்பட்ட .  (ெவளி. 20:2). அப்ெபா   என்ன. 
நித் ய நீ ைய வ  க் ற  என்  ெசான்னால் ,    ல்லாத ஒன்றாக அ  இ க் ற . அநீ  
ெதாைலக்கப்ப வ னால்  தான் இெதல்லாம் நடக் ற .

ெவளிப்ப த் ன  ேசஷம் 20-ம் அ காரம் 13-ம் வசனத்ைத எ த் க் ெகாள்ேவாம். ஒ  நி ட 
ேநரம் சற்  இைத வா ப்ேபாமாக. ெவளிப்ப த் ன  ேசஷம் 20  அ காரம் 1 3 -ம் வசனம். 
மன்னிக்க ம், அ  ெவளிப்ப த் ன  ேசஷம் 20-ம் அ காரம் 1   தல் 3 -ம் வசனம்   ய . 
இரண் க் ம் ந  ல் ேபாடப்பட்  ந்த அக்ேகாட்ைட நான்  கவனிக்க ல்ைல.  யர்ைவ என் 
கண்களில் வந்  மைறத்  ட்டப  னால்  அப்ப  ஆ ய .
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ஒ   தன் பாதாளத் ன்   ற ேகாைல ம்  ெபரிய சங்  ைய ம் தன் ைக ேல 
  த் க்ெகாண்  வானத்   ந்  இறங்  வரக்கண்ேடன் .

 சாெசன் ம் சாத்தாெனன் ம்  ெசால்லப்பட்ட பைழய பாம்பா ய வ சர்ப்பத்ைத 
அவன்   த் , அைத ஆ ரம் வ ஷமள ம் கட் ைவத் , அந்த ஆ ரம் வ ஷம் 
நிைறேவ ம் வைரக் ம் அ  ஜனங்கைளேய ேமாசம் ேபாக்காதப க்  அைதப் 
பாதாளத் ேல தள்ளியைடத் , அ ன் ேமல்  த் ைர ேபாட்டான் .

அதற் ப்  ன்  அ  ெகாஞ்சக்காலம்    தைலயாக ேவண் ம்.

ெவளி. 20:1-3
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நித் ய நீ ைய வ  த்தல். சாத்தான் அப்ெபா   பாதாளக்    ல் தள்ளப்ப  றான் . அவர ்
அைதச் ெசய் ம் ேபா , மக்கைள வஞ் த்த  சாசானவைன  த் ைர ட்    றார்.

இப்ெபா   நாம் ஆப க் இரண்டாம் அ காரத்ைத எ த் க் ெகாள்ேவாம். இப்ெபா   நாம், 
அந்த பைழய பாம்பா ய வ சர்ப்பம் ஏன்  த் ைர டப்பட்டான்  என் ம், அ  ஏன் அவ்வா  
ெசய்யப்பட்ட  என் ம், அவன்  த் ைர டப்பட்ட உடேனேய என்ன நடந்த  என்பைதப் பற் ப் 
பார்க்கப் ேபா ேறாம். நான் இைத   ம்  ேறன் . நீங்கள்    ம்   ர்களா? அ  நம்ைம ஒ  
 ஷயத்ைதப் பற்  அ  க் ள்  ெகாண்  வ  ற . ஆப க் 2-ம் அ காரம் 14-ம் வசனம் என்  
நான் நிைனக் ேறன் . அைத நான் வா க்க   ம்  ேறன் . இ  நடக் ம் ெபா  , கவனி ங்கள் !
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''ச த் ரம் ஜலத் னால்  நிைறந்  க் ற ேபால,    கர்த்த ைடய ம ைமைய 
அ  ற அ  னால் நிைறந்  க் ம்.''

ஆப. 2:14

அத ைடய அர்த்தம் என்னெவனில், சத்  வானவன்  அைடக்கப்பட்டெபா  , பாவமான  
   க் க் ெகாண்  வரப்ப ம் ேபா  நித் ய நீ யான  வ  க்கப்ப ம் ெபா   
சாத்தானானவன் பாதாளக்    ல் தள்ளியைடக்கப்பட் ,  த் ைர டப்பட்  இ க் ம் ேபா , 
ச த் ரம் ஜலத் னால் நிைறந்  க் ற  ேபால்    கர்த்தைர அ  ற அ  னால் 
நிைறந்  க் ம் ஆெமன்! ேதவ க்  ம ைம ண்டாவதாக! சேகாதரேன, அ  வரப்ேபா ற . 
அ  வரப் ேபா ற . அப்ெபா   ஸ் ரீகள் யாவ ம்  எல்லா நற் ண ம் ெபா ந் ய மா  
 ேரான்மணிகளாய் இ ப்பார்கள். மனிதனானவன் எல்லாப் பண் ம் நிைறந்த ஒ க்க  லராக 
இ ப்பான்  ஆெமன் .

கர்த்தைர அ  ம் அ  னால்     ம்,

ச த் ர ம், வான ம் நிைறயப்ேபா ற 

அவ்  தைல ன்  நன்நா க்காக

என் உள்ளம் ஏங் த் த ர்க் ற .

அப்ேபா  நம  இேய 

  க் த ்  ப்  வந்  வாேர,

(ஆெமன் !)

அ  சரி, அப்ெபா  , ஆ ரவ ஷ அரசாட்   வங்  ம். ஆ ர வ ஷ அரசாட்  ன்ேபா  
அந்நகரம் கட்டப்ப ம். நான்காவ . இங்ேக நான் இன் ம் ஆ  ேவத வசனங்கைள   த்  
ைவத்  க் ேறன் . ஆனால் நாம்  ைரவாக ெசல் ேவாம். நாம்   ம்ப இைவகைளப் 
பார்க்கப்ேபா ம் ேபா , இந்த ஏைனய ேவதவாக் யங்கைள எ த் க் ெகாள்ேவாம். உங்க க் ப் 
ெபா வான ஒ  க த்  ஏற்ப வதற்காககத்தான்  நான்  இப்ெபா   இைவகைள உங்க க்  
 ற ேறன் .

ஐந்தாவ  தரிசனத்ைத ம்   ர்க்கதரிசனத்ைத ம்  த்தரிக் றதற் ம்  தன் தரிசனத்ைத ம் 
 ர்க்கதரிசனத்ைத ம்  த்தரிக் றதற் ம் வ  றான்.  (இவ்ெவா  நாடா ன்  ஒ  பாகம் 
காண ல்ைல -  ஆ ). ஓ ,  மன்னித் க் ெகாள் ங்கள். நான் அந்த அர்த்தத் ல்  ற ல்ைல. 
என்ைன மன்னி ங்கள். நான் அவ் தமான க த் ல்  ற ல்ைல. நிச்சயமாக இல்ைல. 
அ ேஷகத் ன்   ழாக இல்லாத ஒ  மனிதன் இவ்வா    னான். '' த சைபக்ெகன்  மாத் ரேம 
தரிசனங்க ம்  ர்க்கதரிசனங்க ம் எப்ெபா  ம் அ ம க்கப்பட்டன. தானிேய ன்  
காலத்   ந்  தானிேயல் வந்தெபா   அவ க் ப ் ற  இனிேமல் தரிசனங்கேளா, அல்ல  
இனிேமல்  ர்க்கதரிசனங்கேளா அவர்க க்  இ க்கா  என்ப தான் அதன் அர்த்தம். இன்ைறக்  
தரிசனங்கள் ,  ர்க்கதரிசனங்கள்   ைடத்தன என்  மக்கள்  ெசால் வெதல்லாம், யா ம் 
 சா  ைடயதா ம். தரிசனங்கள் ,  ர்க்கதரிசனங்கள்  என்பெதல்லாம் ஒன் ம்  ைடயா “ 
இவ்வா  அந்த மனிதன்   னான். சேகாதரேன, தானிேய க் ப்  ற  டஜன் கணக் ல் 
 ர்க்கதரி கள் வந்தனர். ேயாவான் ஸ்நானன் வந்தான்; இேய    ஸ்  வந்தார்;   ய 
ஏற்பாட் க்ெகன்   ர்க்கதரி கள் உண்டா  ந்தனர.் தரிசனங்கள்  உண்டா  ந்தன;  தர்கள்  
உண்டா  ந்தனர.் உல ல் ஒ  மனிதன் எங்ஙனம் அவ்வா   ற   ம்! ஆனால் பா ங்கள், 
இைவகெளல்லாம் ஜனங்கள்  ேமல் எைதேயா  ணிக்கத் தக்கதாக  யநல ேநாக்கங்ெகாண்ட 
ெசயலா ம். அந்த  தமான ஒ  சைபப ் ேபாதகத்ைத உண்டாக் வதற்ெகன்  உள்ள 
ேநாக்கமா ம்; மக்க க்  நிஜம் ேபான்  ேதான்றத் தக்கதாகச் ெசய்யப்ப ம் ஒ  அற்பமான 
காரியமா ம். மக்கள்  பரி த்த ஆ ையப் ெபற்  க்கா  ல் அவர்கள்  அ னால்  
வஞ் க்கப்பட்ட  வார்கள் .
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எனேவ, ஏதாவ  ஒ  மனிதன்   ய  ற் க்கைள நாம் ஏற் க் ெகாள்ளாம  ப்ேபாமாக. 
அைத நி  க்க ேவத வாக் யம் ஒன் ம் இல்ைல. அைத நான் எவ்வா  ஏற் க்ெகாள்ேவன் ? 
நல்ல ,  த் ைர  தல் என்றால் உண்ைம லேய அதன் அர்த்தம் என்னெவன்  பார்ப்ேபாம். 
கவனி ங்கள் ! அவர ்தரிசனத்ைத ம்  ர்க்கதரிசனத்ைத ம்  த் ைர டேவ வ  றார.்
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நாம் ஏற்ெகனேவ பார்த்த தானிேய ன்   ஸ்தகத் ற்  ம ப  ம் ேபாேவாம். தானிேய ன்  
 ஸ்தகத் ல் அைதப் பற்  என்ன  றப்பட் ள்ள  என்பைத நாம் காண்ேபாம். தானிேய ன்  
 ஸ்தகம் 1 2 -ம் அ காரத்ைத எ த் க் ெகாள் ேவாம். நாம் இப்ெபா    தலாம் 
வசனத்   ந்  நான்காம் வசனம்   ய வா ப்ேபாம். நீங்கள்    க க் ச் ெசல் ம்ேபா  1-ம் 
வசனத்   ந்    வைத ம் வா க்க ேவண் ெமன்  நான்   ம்  ேறன் .

உன்  ஜனத் ன்  த் ர க்காக நிற் ற ெபரிய அ ப யா ய  காேவல் 
அக்காலத் ேல எ ம் வான் .  (இப்ெபா   இ  கைட  காலத் ல் நடக்கப்ேபா ற 
காரியமா ம்)... யாெதா  ஜா யா ம் ேதான் ன   தல் அக்கால மட் ம் 
உண்டா ராத ஆபத் க் காலம் வ ம்...

இ   தல்   ைர ன்  ேமல் ஏ ப்ேபா ற அந் க்   ஸ்   தலாம்  த் ைர ன்  
 ழாகப்ேபா ம் ேபா  உள்ளதா ம்.  த்  தளப  எ சேல ன்  ம ல்கைள இ த்  அ த் ப் 
ேபாட்டேபா  உள்ளதல்ல அ . அ  ஒேரெயா  இடத் ல்தான் . வரப் ேபா ற அ ப யாக அந் க் 
  ஸ் ைவ ,  அவன் வ ம்ேபா  கவனி ங்கள்  அக்காலத் ேல  ஸ்தகத் ல் 
எ    க் றவர்களாகக் காணப்ப  ற உன்  ஜனங்கள்  அைனவ ம்    க்கப்ப வார்கள்.

அல்ேல யா! உன்  ஜனங்களா ய இஸ்ரேவலர் ஒ   ஸ்தகத் ல் எ தப்பட்  ப்பார்கள்.

   ன்   ளிேல நித் ைர பண்  றவர்களா ய அேநகரில்  லர ் நித் ய 
 வ க் ம்,  லர ்நித் ய நிந்ைதக் ம் இகழ்ச் க் ம்   த்  எ ந்  ப்பார்கள் .

தானி 12:1-2

எ சேல ன்  ம ல்கைள  த்  (ேராமத் தளப யா ய  த்  -  த ழாக் ேயான் ) 
தைரமட்டமாக் னேபா  இ  எப்ப  நடக்க    ம்? அ  எவ்வா  இ க்க    ம்? அவ்வா  
இ க்க   யா . கைட  காலத் ல் உள்ள உ ர்ெத த ன்  சமயத் ல் நடக்கப் ேபா ற 
காரியத்ைதத் தான் அவன் இங்ேக    றான் . அ  சரிதாேன?
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ஞானவான்கள் ஆகாய மண்டலத் ன்  ஒளிையப் ேபால ம்  அேநகைர 
நீ க் ட்ப த்  றவர்கள்  நட்சத் ரங்கைளப் ேபால ம் என்ெறன்ைறக்  ள்ள 
சதாகாலங்களி ம்  ரகா ப்பார்கள் .

தானி. 12:3.

இங்ேக கவனமாய் ெச ெகா ங்கள் !இங்ேக தான் உண்ைமயான  த் ைர டப்ப தல் 
இ க் ற .

தானிேயலா ய நீேயாெவன்றால்,    காலம்  மட் ம் இந்த வார்த்ைதகைளப் 
 ைதெபா ளாக ைவத்  ைவத் , இந்தப்  ஸ்தகத்ைத  த் ைரேபா ...

தானி.12:4

அ  என்ன? ஓ, அல்ேல யா! இங்     வந்  க் றவர்கேள, நீங்கள்  அைத பார்க்  ர்களா? 
இேய    ஸ் ைவப் பற் ய ெவளிப்பா , அவர  வல்லைம, அவர  வ ைக, கைட  காலம் 
ஆ யைவகைளப் பற் ய  ஷயங்கெளல்லாம் இக்காலம் வைர  ம்  த் ைர டப்பட் ள்ள . 
அதற்காகத ் தான்  அவர ் வ  றார.் அ  ேமதா களின்  கண்க க்  மைறக்கப்பட் ள்ள . 
அதனால்தான்  அவர்கள் இந்த “ த் ைர டப் ப தல்” என் ற இவ் ஷயத்ைத அக்காலத் ல் 
உள்ள அத் ர்க்கதரி க க்  சம்மந்தப்ப த் ப் ேப  றார்கள் . இப்ப  அவர்கள் ெசய்வ  
ஆச்சரியமல்லேவ. அவ் பேதசம் வ  ல்லாத , நிைலநிற்க   யாத  (தரிசனங்கைள ம், 
 ர்க்கதரிசனத்ைத  த் ரிக் றதற் ம் என்  ெசால்லப்பட்ட வசனத்ைத,  லர ்உபேத க்ைக ல், 
தானிேயேலா  எல்லாத்  ர்க்கதரிசன ம், தரிசன ம்  த்தரிக்கப்பட்  ட்டதால் , இனிேமல் 
 ர்க்கதரிசனேமா, தரிசனேமா தானிேய க் ப்  ற  இ க்கா  என்  ேபா க் ன்றனர் அ  
தவ  என்பைத ேமேல சேகா.  ரான்ஹாம் நி  க் றார ் -  த ழாக் ேயான் ). ஆனால் இந்தத் 
தரிசனேமா இ வைரக்  ம் மைறவாக இ க் ம்ப யாக  த் ைர டப்பட்  
ைவக்கப்பட்  க் ற ; அங்ேக தான் என் ைடய   வாசத்ைத ைவத்  ேதவன் அந்த எ ப  
வாரங்கைளக்   த்  ெவளிப்ப த் வார் என்  இ க் ேறன் . ஆெமன்  “    காலம் மட் ம் 
 ைதெபா ளாக ைவத்  ைவத் , இந்தப்  ஸ்தகத்ைத  த் ைரேபா '' என்  அவர ்  னார.் 
”இவ்வார்த்ைதகைள  ைதெபா ளாக ைவத்  ைவத் ,     காலம் மட் ம் இ க் ம்ப  
 த் ைரேபா '' என்   றப்பட்ட .
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அவன் என்ன ெசய்தான் ? தரிசனத்ைத ம்  ர்க்கதரிசனத்ைத ம்  த்தரிப்பதற்காக! 
இைவகைளப் பற் ெயல்லாம் தானிேயல்  ர்க்கதரிசனம் உைரத்தான். அவன்  அைத ஒ  
தரிசனத் ேல கண்டான்;  தன் தரிசனத்ைத  த் ைர  வதற்காகா ம்,  ர்க்கதரிசனத்ைத 
 த் ைர  வதற்காக ம் இறங்  வந்தான். அவர்களால்  அைத ப க்க    ம். ஆனால்  ரிந்  
ெகாள்ள   யா  -      காலம்  மட் ம் அப்ப   க் ம்.     காலம் -      காலம் என்ப  
என்ன? எ பதாவ  வாரத் ன்     ேவைள; அப்ேபா  அ ப யாக அந்   ஸ்  
ெவளிப்ப வான்; இவ்ேவைள ல் அவன் தன்ைன ேதவனாக ஆக் க்ெகாள் வான் . 
இக்காலம்மட் ம்  இ   த் ைர டப்பட் ள  என்பைத  நாம்  எவ்வா  அ ேவாம்?  தானிேய ன்
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 ஸ்தகம் கைட  அ காரத் ல், தானிேயல்  இைதச் ெசய்தான் .

சேகாதரி  ம்ப்சன்  இன்  ம யம் என்னிடம், ' 'சேகாதரன்   ரான்ஹாம், நான் தானிேய ன்  
 ஸ்தகம்   வைத ம் வா த்ேதன் . நான் வா க்க ஆரம் க்ைக ல் எனக்  எப்ப  ஒன் ேம 
ெதரியாததாக இ ந்தேதா, அேத தமாகத்தான்  அப் ஸ்தகம்   வ ம் நான் வா த்  
 ர்ந்தேபா ம், எனக்  ஒன் ேம  ரியாததாக அ ல் இ ந்த “ என்    னார்கள். இேதா இங்ேக 
அ  இ க் ற . சேகாதரி  ம்ப்சன்  அவர்கேள, இன் ர ல் நீங்கள்  இங்ேக இ ப் ர்களானால் , 
அேதா அங்ேக அவர்கள்  அமர்ந்  க் றார்கள்  என்  நான் காண் ேறன் . நான் வாகனத் ல் 
உட்கார்ந்  க்ைக ல் அதற்  எந்த ப  ம் அளிக்காமல் ேபசாம  ந்ேதன் . ஏெனனில் நான் 
அைதப் பற்  ேபசப் ேபா ேறாேமா என்  எண்ணிேனன். ஆனால் அந்ந யண்ைட ேல தானிேயல்  
கண்ட தரிசனமான      காலம் மட் ம்  ைதெபா ளாக இ க் ம்ப   த் ைர டப்பட்ட . 
இன் ம் ேமேல ெதாடர்ந்  ேபாய் அைத நான் வா ப்ேபனாக.
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தானிேயலா ய நீேயாெவன்றால்,    காலமட் ம் இந்த வார்த்ைதகைளப் 
 ைதெபா ளாக ைவத்  ைவத் , இந்தப்  ஸ்தகத்ைத  த் ைர ேபா ; அப்ெபா   
அேநகர ்இங் ம் அங் ம் ஓ  ஆராய்வார்கள் , அ  ம் ெப  ப்ேபாம் என்றான்.

அப்ெபா  , தானிேயலா ய நான்  ஆற் க்  இக்கைர ல் ஒ வ ம், ஆற் க்  
அக்கைர ல் ஒ வ மா ய ேவேற இரண்  ேபர ்நிற்கக் கண்ேடன் .

சணல் வஸ் ரம் தரித்தவ ம், ஆற் ன்  தண்ணீர்களின்  ேமல் நிற் றவ மா ய 
  ஷைன ஒ வன்  ேநாக் : இந்த ஆச்சரியமானைவகளின்      வர எவ்வள  காலம் 
ெசல் ம் என்  ேகட்டான்  (இப்ெபா   ேக ங்கள் ).

அப்ெபா   சணல் வஸ் ரம் தரித்தவ ம் ஆற் ன்  தண்ணீர்களின்  ேமல் 
நிற் றவ மா ய   ஷன்  தம் ைடய வல  கரத்ைத ம் தம் ைடய இட  
கரத்ைத ம் வானத் க்  ேநராக ஏெற த் , ஒ  கால ம் , காலங்க ம், 
அைரக்கால ம் ெசல் ம் என் ம்...

இப்ெபா   நாம்  க ம் சரியாக ெபற் க் ெகாள் ேறாம்  தானிேய ன்  எ ப  
வாரங்கைளப் பற்  ஆராய்ைக ல், அ  எப்ப  ெவளியாகப் ேபா ற  என்பைத கவனி ங்கள் . 
அப்ேபா  தான் இரக யமான  ெவளிப்ப த்த படேபா ற  அவன்...

(அவன் என்ற படர்க்ைக ல் உள்ள  ர  ெபயர்ச் ெசால் இ . இ  அந் க்   ஸ் ைவக் 
  க் ம்) அவன் பரி த்த ஜனங்களின்  வல்லைமைய  தற த்தல்      ெப ம் ேபாேத... (அவன்  
வாரத் ன் மத்  ல் தன் உடன்ப க்ைகைய   த் ப்ேபா ம் ேபா  இவ்வா  ெசய்வான்)... 
இைவெயல்லாம் நிைறேவ த்  ெமன்  என்ெறன்ைறக் ம்   த்  க் றவர ் ேபரில் 
ஆைண டக் ேகட்ேடன் “  (ஆங் ல ேவதாகமத் ல் ”அவன் பரி த்த ஜனங்களின்  வல்லைமைய 
 தற த் த்   ம் ேபா  என்    ப் டப்பட் ள்ள . ஆனால் அ  த ழ் ேவதாகமத் ேலா 
பரி த்த ஜனங்களின்  வல்லைமைய  தற த்தல்      ெப ம் ேபாேத“ என்  
  ப் டப்பட் ள்ள . ''அவன் '' என்  வார்த்ைதேய த  ல் இல்ைல - த ழாக் ேயான்).

நான் அைதக் ேகட் ம், அ ல் ெபா ைள அ ய ல்ைல; ஆைகயால்: என் 
ஆண்டவேன, இைவகளின்      என்னமா  க் ம் என்  ேகட்ேடன் .

அதற்  அவன் தானிேயேல, ேபாகலாம்; இந்த வார்த்ைதகள்... (“    காலம்” என்  
சைபயார ்   றார்கள்  - ஆ ) ஓ, நீங்கள்  அைத மறக்க ேவண்டாம்)...     காலம் 
மட் ம்  ைத ெபா ளாக ைவக்கப்பட் ம்  த் ரிக்கப்பட் ம் இ க் ம்.

அேநகர ்  த்த ம் ெவண்ைம மாக்கப்பட் ,  ட டப்பட்டவர்களாய்  
 ளங் வார்கள்;  ன்மார்க்கேரா  ன்மார்க்கமாய் நடப்பார்கள்;  ன்மார்க்கரில் 
ஒ வ ம் உணரான். ஞானவான்கேளா உணர்ந்  ெகாள் ங்கள் .

தானி. 12:4-10.

கைட  சைபக்காலத் ல்  வ ம் கைட  கால ெசய் யான  அைத ெவளிப்ப த் ம். ம ைம! 
அேதா பார்த் ர்களா? ஓ, என்ேன! அைதப் பற்  எண் ைக ல் என்ைன அ  அைசக் ற . அந்த 
இரக யங்கைளப் பற்  ெலள க சைபயான  கண்கைள   க் ெகாண்  காணாத  ேபால் 
இ ந்  ெகாண் , “அ  அபத்தம்'' என்     ற . இேய    ஸ் ைவப் பற்  இரக யமான  
என்னெவனில், அவர ்ேதவத் வத் ல்  ன்றாம் ஆள் அல்ல, இரண்டாம் ஆள் அல்ல,  ன்றாம் ஆள் 
அல்ல, ஆனால் ேதவன் என்ற நபேர, ஆேள அவர ் தான். ஏைனய இரக யங்கள் யா ேம 
ெவளிப்ப த்தப்ப ம். ஏெனனில் கைட  கால சந்த  ன க்  இைவகள்  யா ம் 
ெவளிப்ப த்தப்ப ம் என்  அப் ஸ்தகத் ல்  எ   ைவக்கப்பட் ள்ள .  தர்களால்  எவ்வா  
இேய தான்; ேம யா என்பைத காண இயலாமல் இ க் றேதா, அேத ேபாலேவ ேவதக் 
கல் ரிகளா ம், ேவத ஆராய்ச்  பள்ளிக்  டங்களா ம், ஸ்தாபனங்களா ம்  அைதக் காண 
இயலாமல் இ க் ற . உங்க க்  ைபத் யம்   த்  க் ற  என்  அவர்கள் எண்  ற  
ஒன் ம் ஆச்சரியமல்ல. நீங்கள்   டத்தனமா  க்  ர்கள்  என்  அவர்கள் நிைனப்ப  ஒன் ம்  
 ேனாதமானதல்ல. அவர்க டன் நீங்கள்  ெகாக்கரிக்காமல் இ ப்பைத அவர்களால்   ரிந்  
ெகாள்ள    யாமல்  இ ப்ப  ஒன் ம்  ஆச்சரியமல்லேவ.  ஏெனனில்,  அதன்   ன்னால்,  ஒ 
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வல்லைம ம், தரிசன ம் உள்ள ; ஒ  ேதவ ைடய வார்த்ைத ம்  ெவளிப்ப த்தபட் , அ னால் 
சைபயான  பரம  ட் ற்  எ த் க் ெகாள்ளப்ப த ல் ேபாவதற்காக அைத ஒ  ஒ ங் க் ள்  
ெகாண்  வந் ள்ள . ஆம் அேநகர,் இங் ம் அங் ம் ஓ  ஆராய்வார்கள் , அ  ம் ெப  ப் ேபாம் 
நிச்சயமாகேவ

அ யப்ப த்தப்ப ம் இன்ெனா  காரியம் என்ன? இன்ைறக் ள்ள இச்சைபகைளப் பா ங்கள். 
இேதா இப்ப யாக இ க் ற . நான்  ண்ப த்த ல்ைலெயன்  நம்  ேறன் . ஆனால் நான்  
அைதக்   யாக ேவண் ம்.
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அந்நாளிேல ஒ  அந் க்  ஸ்  எ ம் வான் .

இப்ெபா   ஞாபகத் ல் ைவத் க் ெகாள் ங்கள் ; நாம்  த் ைரகைளப் பற்  பார்க்கப் 
ேபா ேறாம். அப்ெபா  , அந் க்   ஸ் வானவன்  -  தானிேயல் வரப்ேபா ற அ ப  என்  
அவைனக்   த் க்    றான்  -  அம் த் ைரகளிேல, அவன் அக்  ைரகளில் ஏ  சவாரி 
ெசய்  ேபா றான். ஜனங்க க்  பாவ நி ர்த்  ெசய்ய இேய வானவர் சங்கரிக்கப்ப வார.் 
ஆனால் பாழாக் ம் அ வ ப்ைப ஏற்ப த்த அவ்வ ப யானவன்  அதற்காக எ ம் வான் . 
அச்ெசயைல ெசய்த ,  த்  ன்   லமாக ( த்  என் ம் ேராம தளப  -  த ழாக் ேயான் ) 
ேராமா ரிேயயா ம். இந்தத் தடைவ ம், ேராமா ரி   ந்   றப்பட்  வரப்ேபா ம் ஒ  அ ப  
தான் அைதச ்ெசய்யப் ேபா றான். அவன் தாேன கைட  நாட்களிேல தன்ைனத்தாேன ேதவனாக 
உயர்த் க் ெகாண்  ெவளிப்ப வான் . இப்ெபா   ெச  ெகா ங்கள். அைதப் பற்  பரி த்த 
ஆ யானவர் 2  ெதசேலானிக்ேகயரில் நம்ைம எச்சரிக் றார.் நாம் 2  ெதசேலானிக்ேகயர் 2 -ம் 
அ காரத்ைத எ த் க் ெகாள்ேவாம். அங்ேக என் ைடய வார்த்ைத அல்ல, ஆனால் ேதவ ைடய 
வார்த்ைதேய உங்க க்  இ க் ற .  2  ெதசேலானிக்ேகயர் 2 -ம் அ காரம் 12 -ம் வசனத்ைத 
எ த் க்ெகாள்ேவாமாக. அவ்வசனத் ற்  ேம  ந்  7-ம் வனத்   ந்   வக் ேவாம்.

அக் ரமத் ன்  இரக யம்  இப்ெபா ேத  ரிைய ெசய் ற . . .  (இ  பரி த்த 
ஆ  னாேல ப ல் ேப வதா ம்)... ஆனா ம் தைடெசய் றவன்  நீக்கப்ப  ன்ேன 
அ  ெவளிப்படா .

(தைட ெசய் றவன்  என்ப  யார ்என்  யா க்காவ  ெதரி மா? பரி த்த ஆ யானவர் தான் 
அந்த தைட ெசய் றவன்  ஆ ம்).

நீக்கப்ப ேபா , அந்த அக் ரமக்காரன்  ெவளிப்ப வான் ...

எப்ெபா  ? பரி த்த ஆ யானவர் எ க்கப்பட்   ம் ேபா , இப்ெபா ேத அவர ் றப்பட் ப் 
ேபாவதற்  ஆயத்தமாக இ ந்  ெகாண்  க் றார.் எதற்காக அவர ்  றப்பட் ப் ேபாகப் 
ேபா றார்? தம்ேமா  சைபைய எ த் க் ெகாண்  ேபாவதற்காகத்தான் .

ெவளிப்ப வான்  (ப ல் ஆ  ன் ஏ த னால் அங்ேக ேப  றான்). அவைனக் கர்த்தர் 
தம் ைடய வா ன்  வாசத் னாேல அ த் , தம் ைடய வ ைக ன்   ரசன்னத் னாேல நாசம் 
பண் வார். (நிச்சயமாகேவ அவன் அக் ரமக்காரேன).

அந்த அக் ரமக்கார ைடய வ ைக சாத்தா ைடய ெசய ன்ப  சகல 
வல்லைமேயா ம் அைடயாளங்கேளா ம்  ெபாய்யான அற் தங்கேளா 

“நாங்கள்  தான் மகத்தான மாெப ம் சைப'' எங்க க்  இ  இ க் ற  அ  இ க் ற '' 
என்பார்கள். இவர்கள் ஏற்ெகனேவ ஒன்றாக இைணந்  ட்டார்கள். பார்த் ர்களா? ''நாங்கள்  தான் 
மகத்தான சைப'' - ெபாய்யான அற் தங்கள் .

ெகட் ப் ேபா றவர்க க் ள்ேள அநீ  னால் உண்டா ம் சகல த 
வஞ்சகத்ேதா ம் இ க் ம் இரட் க்கப்படத ் தக்கதாய்ச ் சத் யத் ன்  ேம ள்ள 
அன்ைப அவர்கள்  அங் கரியாமற் ேபானப யால் அப்ப  நடக் ம்.

ஆைகயால் சத் யத்ைத   வா யாமல் அநீ  ல்  ரியப்ப  ற யாவ ம் 
ஆக் ைனக் ள்ளாக்கப்ப ப க் .

அவர்கள் ெபாய்ைய   வா க்கத ் தக்கதாகக் ெகா ய வஞ்சகத்ைதத் ேதவன் 
அவர்க க்  அ ப் வார.்

ெதச. 2:7-12.

அைத நீங்கள்  அ ந்  ெகாண் ர்களா? ஓ என்ேன! ப ல் ேப க் ெகாண்  க் றார.் 
ேதவ ைடய  த் ைரயான  ெதரியப்ப த்தப்ப ம் ெபா  , அவ ைடய ஆ யால் அ  
நடக் ம் ெபா  , அவர  நாமம், அவர    ைப, இப்ெபா    றப்பட்  வந்  ெகாண்  க் ற 
இன்  ள்ள ஏைனய மகத்தான இரக யங்கள் யா ம், எ த் க் ெகாள்ளப்ப த ல்  அவ ைடய 
சைபயான  ேபாவதற்காக அவ ைடய  ட்டங்க ம் ெவளிப்ப த்தப்ப ம். பரி த்த ஆ யான  
ஊற்றப்ப தல்  இைதச் ெசய்  க் ற . இக்கைட  நாட்களில்  இைததான்  அவர ்
ெசய்  க் றார.்

இப்ெபா  .  நாம்  காண்ேபாமாக,  கைட யாக  உள்ளைத  பார்ப்பதற்  நமக்  ேநர ள்ளதா?68
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ஆறாவ  மகா பரி த்த  ள்ளவைர அ ேஷகம் பண் வதற்காக ஓ என்ேன! இ தான் அ , 
கைட யாக அவர ் ெசய்ய ேவண் ய காரியமான  என்ன? இப்ெபா   நாம் தானிேய ன்  
 ஸ்தகத்ைத எ த் க் ெகாண் , அங்ேக, இ ல் அவர ் ெசய்ய ேவண் ய  என்ன என்  
பார்ப்ேபாமாக.

  தைலத் த ர்க் றதற் ம் (ஜனங்களின்    தல்கள்).... பாவங்கைளத் 
ெதாைலக் றதற் ம். . . .  (ஜனங்க க்காக)... அக் ரமத்ைத நி ர்த்  
பண்  றதற் ம், நித் ய நீ ைய வ  க் றதற் ம். . .  ( தர்க க்காக)... சற்  
ேநரத் ற்  இ க்கக்   ம். ஆனால் நான் ... அைத (    காலம் மட் ம்)... மகா 
பரி த்த ள்ளவைர அ ேஷகம் பண்  றதற் ம். . .  (இைவகள்  தான் இந்த ஆ  
 தமான ேநாக்கங்கேளா  அவன் வந்த )... என் ஜனத் ன் ேம ம் உன்  பரி த்த 
நகரத் ன்  ேம ம் எ ப  வாரங்கள் . . .  (இந்தக் காலத் ல்தான்  இைவகள்  யா ம் 
ெசய்    க்கப்ப ம்)... ெசல் ம்ப    க்கப்பட்  க் ற .

தானி.9:24

இப்ெபா  , மகா பரி த்த ள்ளவைர அ ேஷகம் பண் வதற்காக. இந்த  ஷயம் இங் ள்ள 
ேபாதகர்களா ய பல க்  சற்   ேனாதமானதாக தரிசனத்ைத ம் ,  ர்க்கதரிசனத்ைத ம் 
 த்தரிக் றதற் ம் சற்  ேநரத் ற்  ெபா த் க் ெகாள் ங்கள் . எவ்வா  அ  ெவளிப்ப  ற  
என்பைதப் பா ங்கள் .
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இ  அ ேஷகம் பண்ணப்ப தலா ம்; ஒ  மனிதைனயல்ல... இேய வானவர் ஏற்ெகனேவ 
அ ேஷகம் பண்ணப்பட் ள்ளார். அப்ப த்தாேன? அப்ேபாஸ்தலர் நடப களின்   ஸ்தகம் ேதவன் 
இேய ைவ பரி த்த ஆ யால் அ ேஷ த்தார் என் ம், அவர ் நன்ைம ெசய் றவராய் 
 ற் த் ரிந்   ணியாளிகைளக்  ணமாக் னார் என் ம்  றப்பட் ள்ள .  (அப்.10:38). இேய  
ஏற்ெகனேவ... அவர ் ேம யாவா  க் றார். ேம யா என்றால் ' 'அ ேஷகம் பண்ணப்பட்டவர்'' 
என்  அர்த்தமாம் . அ  சரிதாேன? ஆனால் இங்ேக கைட  காலத் ல் அவர ் மகா 
பரி த்த ள்ளவைர அ ேஷகம் பண்ணப்ேபா றார்.

மகா பரி த்த ள்ள  யார?் நான் அைதக்  காண் ற ன்  ப ேய, அைத நான் ேவத 
வாக் யங்களினாேல நி  க்க    ம் என்  நம்  ேறன் . ஆகேவ மகா பரி த்த ள்ளைத 
அ ேஷகம் பண் வதற்  என்றால், ஆ ர வ ஷ அரசாட்  ல் உபேயா க்கப்படப் ேபா ற 
அக் டாரம் தான்  அ வா  க் ம்.  (இப்ெபா   ெச  ெகா ங்கள் , அைத நான் ஏன் எ த் க் 
ெகாண்ேடன்  என்பைதக் கா ங்கள்). இக் டாரமான  எேசக் ேயல்  4 3 -ம் அ காரத் ல் 
 வரிக்கப்பட்  க் ற . எேசக் ேயல் 43: 1-6 வசனங்கள் .

நான் எேசக் ேய க் த ்   ம் ச ்ெசன் , ஆ ர வ ஷ அரசாட்  ேல எவ்வா  அவர்கள்  
அ ேஷகம் பண் வார்கள் என்பைத  த்தரிக் றார ் என்பைத நான்  கண்  ெகாள்ேவாமாக. 
எேசக் ேயல்  43  அ காரத் ல் நாம்     வா த் , ஆ ர வ ஷ அரசாட்  ல் அ ேஷகம் 
பண் வைத, அவர ்எப்ப ச் ெசய்யப் ேபா றார் என்பைத நாம் காண்ேபாமாக. எேசக் ேயல்  43-
ம் அ காரம் 1ம் வசனத்   ந்  6-ம் வசனம்   ய, நீங்கள்   ட் க் த்   ம் ப் ேபான  ற , 
அ    வைத ம் நீங்கள்  வா த் க் ெகாள்ளலாம்.   த் க் ெகாள் றவர்கள்  எேசக் ேயல் 43 
என்    த் க் ெகாள் ங்கள் .

 ன் ...

இப்ெபா   கவனி ங்கள் . ஆ ர வ ஷ அரசாட் ேல கட்டப்படப் ேபா ற ஆலயத்ைதப் பற்  
 வரக்   ப்  இ  ேவதத்ைத அ ந்  க் ற எவ க் ம்  எேசக் யல் 40-ம் அ காரத்   ந்  
44-ம் அ காரம்   ய உள்ள  ஷயங்கள்    ல் கட்டப்பட் க் ெகாண்  க் ற ஆ ர வ ஷ 
அரசாட்  ஆலயத்ைதப் பற் யேதயல்லாமல் ேவ  ஒன் ம் அல்ல என்பைத அ வர.் எவ ம் 
அ வர ்அல்லவா? அப்ெபா   கர்த்த ைடய ம ைமயான  அைத நிரப் ம். இப்ெபா   43-ம் 
அ காரத் ல் 1   தல் 6    ய வசனங்களில் உள்ள ஆலயத்ைதப் பற்   வரக்   ப்ைப நாம் 
பார்க்கப் ேபா ேறாம்.
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 ன்  அவர ் என்ைனக்  ழ்த்  ைசக்  எ ர ் வாசலா ய வாச க்  அைழத் க் 
ெகாண்  ேபானார்.

இேதா, இஸ்ரேவ ன்  ேதவ ைடய ம ைம  ழ்த் ைச   ந்  வந்த ; 
அவ ைடய சத்தம் ெப ெவள்ளத் ன்  இைரச்சைலப்ேபால இ ந்த ; அவ ைடய 
ம ைம னால்     ரகா த்த .

நான் கண்ட இந்தத் தரிசனம் நகரத்ைத அ க்க வந்தேபா  கண்ட தரிசனம் ேபால் 
இ ந்த ; இந்தத் தரிசனங்கள்  ேகபார ் ந யண்ைட ேல நான் கண்  ந்த 
தரிசனத்ைதப் ேபா ம் இ ந்த ; நான்   கங் ப் ற   ந்ேதன் .

கர்த்த ைடய ம ைம  ழ் ைசக்  எ ராக வாசல் வ யாய் ஆலயத் க் ள்  
 ரேவ த்த .

அப்ெபா   ஆ  என்ைன  எ த் ,  உட் ரகாரத் ேல  ெகாண்  ேபாய் ட்ட ;
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இேதா கர்த்த ைடய ம ைம ஆலயத்ைத நிரப் ற் .

அவர ் ஆலயத்   ந்  என்ேனாேட ேப  றைதக் ேகட்ேடன்; அந்தப்   ஷன் 
என்னண்ைட ேல நின்  ந்தார்.

எேச. 43:1-6

அ ேஷகம் பண் தல் -  ஆ ர வ ஷ அரசாட் க்காக அவ்வாலயத்ைத அ ேஷகம் 
பண்  த்தல். ேல யராகமத் ல் கவனி ங்கள் . அ  ேல யராகமத் ேல  ர ஷ்ைட 
ெசய்யப்பட்ட  என்பைதக் கவனி ங்கள் . நாம் இப்ெபா   ேல யராகமத் ற் த்   ம் ப் 
ேபாேவாேமானால் , அங்ேக ேமாேச ஆலயத்ைத எவ்வா  அ ேஷ த்தான்  என்பைதக் 
காண் ேறாம். இைதப் பார்த் க் ெகாண்  க் ம் ேபா , நாம் ேல யராகமத் ற் த்   ம் ப் 
ேபாேவாமாக. அதற்  மட் ம் ேபா மான ேநரம் நமக்  இ க் ற . ேமாேச ஆலயத்ைத 
அ ேஷகம் பண்ணியைத பற்  நாம் ேல யராகமத் ல் காண்ேபாமாக. ேல யராகமம் 8 -ம் 
அ காரம்.
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  வசனங்கைள   வசனங்கேளா  ஒப் ட் ப் பார்க் தைல நான் ேந க் ேறன் . நீங்கள்  
அவ்வா  ேந க்  ர்களா? அப்ப ச் ெசய்தால்தான்  நாம் எைதக் ேத க் ெகாண்  க் ேறாம் 
என்பைத ம்   த்  ஒ  சரியான  லப்ப தல் நமக்  உண்டா ம். இப்ெபா  , நாம் 
இங் மங் மாக இதன் ேபரில் ேவத வாக் யங்கைள உபேயா க் ேறாம் என்பைத எவ ம் 
உணர்ந்  ெகாள்ள    ம்.

ேல யராகமம் 8 -ம்அ காரம். நான் இங்ேக 1 0 -ம் வசனத்ைத   த்  ைவத் ள்ேளன் . 
ேல யராகமம் 8-ம் அ காரம் 10-வசனம்.
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 ன்  ேமாேச, அ ேஷக ைதலத்ைத எ த்  வாசஸ்தலத்ைத ம், அ  ள்ள 
யாவற்ைற ம் அ ேஷகம் பண்ணி, பரி த்தப்ப த் ,

அ ல் ெகாஞ்சம் எ த் , ப  டத் ன் ேமல் ஏ தரம் ெதளித் , ப  டத்ைத ம் 
அ ன் சகல பணி  ட் கைள ம் ெதாட் ைய ம் அ ன் பாதத்ைத ம் 
பரி த்தப்ப த் ம்ப க்  அ ேஷகம் பண்ணி,

அ ேஷக ைதலத் ேல ெகாஞ்சம் ஆேரா ைடய  ர ன்ேமல் வார்த் , அவைனப் 
பரி த்தப்ப த் ம்ப  அ ேஷகம் பண்ணினான்.

ேல .8:10-12.

வனாந் ரத் ேல, அவர்கள்  யாத் ைர ேல இ க் ம் ேபா , இஸ்ரேவ ன்  ஆராதைனக் ரிய 
வாசஸ்தலமா ய  டாரத்ைத ேமாேச  த் கரித்தான்  அல்ல  அ ேஷ த்தான் . அ  அ ேஷகம் 
பண்ணப்பட்ட .

இப்ெபா  , நாளாகமத் ன்  இரண்டாவ   ஸ்தகத் ேல அந்தப்  ர ஷ்ைடையக்   த் க் 
காண்ேபாம். அப்ெபா  , பரி த்த ஆ யானவர்  டாரத் ேல தன   ங்காசனத்ைத எ த் க் 
ெகாண்டெபா  , என்ன நடந்த  என்பைதக் கவனி ங்கள் . 2 நாளாகமம்,  5-ம் அ காரம் 13-ம் 
வசனத்   ந்  ஆரம் ப்ேபாம். 2நாளாகமம், 5-ம் அ காரம் 13-ம் வசனத்   ந் 
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அவர்கள் ஒ  க்கப்  ரிைககைள ஊ , ஏக சத்தமாய்க் கர்த்தைரத்   த்  
ஸ்ேதாத்தரித் ப் பா னார்கள்; ஆசாரியர் பரி த்த ஸ்தலத்   ந்  
 றப்ப ைக  ம், பாடகர ் ரிைககள்  தாளங்கள்   தவாத் யங்க ைடய சத்தத்ைதக் 
ெதானிக்கப்பண்ணி, கர்த்தர் நல்லவர் அவர ்   ைப என்  ள்ள  என்  அவைர 
ஸ்ேதாத் ரிக்ைக  ம், கர்த்த ைடய  டா ய ேதவாலயம் ேமகத் னால்  
நிைறயப்பட்ட .

அந்த ேமகத் னி த்தம் ஆசாரியர் ஊ யஞ்ெசய்  நிற்கக்  டாமற் ேபா ற் , 
கர்த்த ைடய ம ைம ேதவ ைடய ஆலயத்ைத நிரப் ற் .

நாளா. 5:13-14

அ ேஷகம் பண்ணப்ப ம்  பரி த்த ஸ்தலத் ற் ள்  ேதவன் உட் ரேவ த்தார். மக்கள்  வந்  
அவைரத் ெதா ெகாள் ம்ப யாக அ  அவரிடம் சமர்ப் க்கப்பட்ட . ஆகேவ, பரி த்த 
ஸ்தலத்ைத அல்ல, மகா பரி த்த ள்ள ஸ்தலத்ைத அ ேஷகம் பண் தல் என்றால்;   ய 
எ சேலம் தான்  மகாபரி த்த ஸ்தலம் என்  நாம் காண் ேறாம். ேதவனிடத்   ந்  
பரேலாகத்ைத  ட்  இறங் ம்   ய எ சேல ன்  ேமல் அவ்வ ேஷகமான  தங்   க் ம். தன் 
மணவாள க்காக அலங்கரிக்கட்  ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட ஒ  மணவாட் ையப் ேபால் இ க் ம் 
அவ்வ ேஷகம் அவர்கள் ேமல் இ க் ம்.

ெச பாேபல் தன் ஆலயத்ைதக் கட் ன  ற  அைதப்  ர ஷ்ைட ெசய்தான் . அ    ம்ப ம் 
அ ேஷகம் பண்ணப்பட ல்ைல; ஏெனனில் அ  ஏற்ெகனேவ அ ேஷ க்கப்பட்  ட்ட . அ  
அ த்  தைரமட்டமாக்கப்பட் ,  ற   ண் ம் எ ப்  கட்டப்பட்ட  அதற்  அ   வந்த .  ற  
 ண் ம்  கட் ெய ப்பட்ட .  எனேவ  அதற்  ேமற்ெகாண்  ம ப  ம்  அ ேஷகம்
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பண்ணப்ப தல் ெசய்யப்பட ல்ைல. ஒ  தடைவ அ ேஷகம் பண்ணப்பட்டதான , கைட  
வைர  ம் அ  ெசல் ம்ப யாகத் தக்கதாக இ க் ற . இந்த காலம் வைர  ம் அ  
ெதாடர்ந்  இ ந்  ெகாண்ேட  க் ற . ஆனால் ேதவன் ஆ ரவ ஷ அரசாட் க் ரிய 
 டாரத்ைத ஸ்தா க் ம் ெபா  , மகா பரி த்த ள்ளைத அ ேஷகம் பண் வார். 
பரி த்த ள்ளைத அல்ல, மகா பரி த்த ள்ளைத அ ேஷகம் பண் வார்.

ஆனால் இராஜாவானவர் தன   ங்காசனத்ைத ஆ ரமாண் க க்  எ த் க் ெகாள் ம் 
ெபா  ... ம ைம! அவள் -  மகா பரி த்தமான  அ ேஷகம் பண்ணப்ப தல்  தான் கைட யாக 
இ க் ம்.

அக் டாரமான  எ ப்ப ம்ேபா , உ ர்ெத தல்  நடந்  க் ம்,  தர்கள் 
  ம்   ப்பார்கள்   ஸ்  ம் மணவாட்  ம் வந்  ப்பார்கள்.  1 ,44 ,000   தர்கள்  
 த் ைர டப்பட்  ப்பார்கள் . ஆ ரவ ஷ அரசாட்  ஆரம் த்  க் ம். மகா 
பரி த்தஸ்தலமான  அ ேஷகம் பண்ணப்பட்  க் ம். அ  மகா பரி த்த ஸ்தலமா ம் - 
மகாபரி த்தமான . மகா பரி த்த ஸ்தலம் என்னப்ப வ  ேக  ன்கள் மத்  ேல ேதவன் வாசம் 
பண்ணத்தக்க பரி த்த வாசஸ்தலமாக இ க் ற . இத்தடைவ   ஸ்  தன் ேமல் 
அ ேஷகத்ேதா  மகா பரி த்த ஸ்தலத்  ள்ேள தங்   ப்பார.் அப்ெபா   அவர்க க்  
 ரிய ெவளிச்சம் ேதைவயா  க்கா . ஏெனனில் நகரத் ன்  மத்  ல்  ற்  க் ம் 
ஆட் க் ட் யானவேர அவர்க க்  ஒளியா  ப்பார். அந்நகரத் ேல  ரியன்  
அஸ்த ப்ப ல்ைல. அவ்வா  வயதான அங் ள்   ம் அவர்க ம்   வ  வழக்கம். ஒ  ேபா ம் 
அ  அஸ்த க்கா , ஏெனனில் அ ேஷகம் பண்ணப்பட்ட   ஸ் ேவ அதற்  ஒளியா  ப்பார். 
இராஜாவானவர் வந் , ஆ ரமாண் கள்  அரசா வதற்காக  ங்காசனத்ைத எ த் க் 
ெகாள் வார்.
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எேர யா 3:12-18-ஐ வா ப்ேபாமாக... எேர யா 18-ம் அ காரம்... நான் க   ேறன் . ஆம்! 
இல்ைல, மன்னித் க் ெகாள் ங்கள், எேர யா 12-ம் அ காரம், மன்னி ங்கள் , எேர யா 3 -ம் 
அ காரம், இங்ேக நான்   த்  ைவத் ள்ேளன் . ப த் க் ெகாண்  இ க் ம் ேபா  பரி த்த 
ஆ யானவர் ஒவ்ெவா  இடமாக என்ைன எ த் க்ெகாண்ேட ெசன்றார.் அப்ெபா   நான் 
என்னால்   ந்த அள  நன்றாக இைவகைள   த் க் ெகாண்ேடன் . எேர யா 3:12-18. நாம் 
அைத வா ப்ேபாமாக.
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நீ ேபாய் வட ைசைய ேநாக் க்  றேவண் ய வார்த்ைதகள்; என்னெவன்றால்  ர ்
ெகட்ட இஸ்ரேவேல   ம்  என்  கர்த்தர் ெசால்  றார;் நான்  உங்கள்  ேமல் என் 
ேகாபத்ைத இறங்கப் பண் வ ல்ைல; நான்    ைப ள்ளவெரன்  கர்த்தர் 
ெசால்  றார;் நான்  என்ைறக் ம் ேகாபம் ைவக்கமாட்ேடன் .

நீேயா, உன்  ேதவனா ய கர்த்த க்   ேராதமாய்த்  ேராகம் பண்ணி , பச்ைசயான 
சகல மரத் ன்   ம்... (அைதத்தான் ,  ழக்  ம், ேமற்  ம் இன் ம்  உள்ள சகல 
ேதசத்  ம் ெசய்  க் றார்கள் ). அந்நியேராேட ேசாரமார்க்கமாய் நடந் , உன்  
அக் ரமத்ைத ம், என் சத்தத் க் ச் ெச ெகாடாமற் ேபானைத ம் ஒத் க்ெகாள்  
என்  கர்த்தர் ெசால்  றார.்

 ர்ெகட்ட  ள்ைளகேள   ம் ங்கள் . . .  (இைதக் கவனி ங்கள் ... என்  கர்த்தர்; 
நான் உங்கள்  நாயகர;்  (ஆங் லத் ல் ' 'நான் உங்க க்   வாகம் 
ெசய்யப்பட் ள்ேளன் '' என்  உள்ள  -  த ழாக் ேயான்)... ( வாகம் ெசய்யப்பட் )... 
(அவர்க ைடய கண்கள்   டாக்கபட்ட , ஏெனனில், நான்  றஜா க க்  ஒ  
வாய்ப்  ெகா க் ேறன் , ஆனால் நான்  உங்கைள  வாகம்  ெசய்  
ெகாண்டப  னால், நீங்கள்    ம் ங்கள் )... நான் உங்கைள ஊரில் ஒ வ ம் 
வம்சத் ல்  இரண்  ேப மாகத் ெதரிந் . . .  ( தர்கள் என்  உங்கைள அைழத் க் 
ெகாள் றவர்கள் எல்லாம் அ ல்  ரேவ த்   டமாட்டார்கள். ஆனால் அந்த ெதரிந்  
ெகாள்ளப்பட்ட  ட்டம் மாத் ரேம உள்ேள  ரேவ ப்பார்கள். அவர்கள்  தான் 
ேயாேசப் க்   ன்னால் நிற்கப் ேபா ம் அந்த  ன்ன ெபன்ய னராவார்கள். அந்த 
 ட்டமான மக்கள் , ஒவ்ெவா  ேதசத்  ம் இ ந் ம், ஒவ்ெவா  நகரத்   ந் ம், 
ஒவ்ெவா    ம்பத்   ந் ம் ெதரிந்  எ க்கப்பட்டவர்கள் ஆவர)்... உங்கைளச் 
 ேயா க்  அைழத் க் ெகாண்  வந் ,

உங்க க்  என் இ தயத் க்  ஏற்ற ேமய்ப்பர்கைளக் ெகா ப்ேபன் . அவர்கள் 
உங்கைள அ ேவா ம்  த் ேயா ம் ேமய்ப்பார்கள்.

ேதசத் ேல ெப  ப் ப   ற அந்நாட்களிேல, அவர்கள் கர்த்த ைடய 
உடன்ப க்ைகப் ெபட் ெயன்  இனிச் ெசால்வ ல்ைல; அ  அவர்கள் மன ல் 
எ ம் வ  ல்ைல; அ  அவர்கள் நிைன ல் வ வ ம் இல்ைல; அ  இனிச ்
ெசப்பனிடப்ப வ ம் இல்ைல என்  கர்த்தர் ெசால்  றார.்

அக்காலத் ல் எ சேலைமக் கர்த்த ைடய  ங்காசனம் என்பார்கள் ... (ஏெனனில் 
அவர ் அங்ேக வாசமா  ப்பார், பார்த் ர்களா?) சகல ஜா யா ம் எ சேல ல் 
 ளங் ய கர்த்த ைடய நாமத் னி த்தம் அதனிடமாகச் ேசர்வார்கள்; (அல்ேல யா) 
அவர்கள் இனித் தங்கள்  ெபால்லாத இ தயத் ன்  இச்ைச ன்ப  நடவார்கள் .
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அந்நகரமான  அ ேஷகம் பண்ணப்ப ம்ேபா  அவ்வா  க் ம். அ    ய எ சேலம் 
அ ேஷகம் பண்ணப்ப ம் ேபா  அவ்வா  க் ம். அந்நகரத்  ள்ள சகல ஜா யா ம்... 
ெவளிப்ப த் ன  ேசஷம் 2 2 -ம் அ காரம்    ற . அந்நகரத் ன்  வாசல்கள் இர  ம் 
அைடக்கப்ப வ ல்ைல, ஏெனனில் அங்ேக இரேவ இ க்கா .    ன்  இராஜாக்கள்  யாவ ம் 
தங்கள்  கனத்ைத ம் ம ைமைய ம் நகரத்  ள்  ெகாண்  வா ங்கள் . அ ன் ம ல்கள்  வச் ர 
கல்லா ம் ப மராகத்தா ம் இன் ம் இவ் தமான பன்னிரண்  இரத் னக் கற்களா ம் 
ெசய்யப்பட்  க் ம். பன்னிரண்  வாசல்க ம்  பன்னிரண்   த் களா  க் ம் அங்ேக 
அவர்க க்   ளக் த் ேதைவ ல்ைல. அங்ேக இனிேமல்  ரிய ெவளிச்சம் இ க்கா ; ஏெனனில் 
நகரத் ன்  மத்  ல் ஆட் க் ட் யானவேர அவர்க க்  ெவளிச்சமா  ப்பார.் அவர ் தான் 
ஜனங்கைள நித் ய  வ க் ள்  வ நடத் வார். அந்ந  ன்  இ கைர  ம், இக்கைர ல் 
ஒன் ம், அக்கைர ல் ஒன் மாக இரண்  மரங்கள்  இ க் ம். அைவகள்  ஜனங்கள்  
ஆேராக் யமைடவதற்காக உள்ளைவகளா ம். அ தான் அந்த அ ேஷகம் பண்ணப்பட்ட 
அப்பரி த்த நகரமா ம். அ  ேதவனிடத்   ந்  பரேலாகத்ைத  ட்    க்  இறங்  
வ  றதா  க் ம்.
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அந்தக் காலத் ல் என்ன சம்ப க் ம் என்பைதக்   த்  நாம் இப்ெபா   பார்ப்ேபாமாக. ஓ, 
நீங்கள்  அைத ேந க்  ர்களா? சற்  ஒ  நி ட ேநரம் ஏசாயா 65 -ம் அ காரத்ைத எ த் க் 
ெகாள்ேவாம். இவ்வா  இைட ைடேய   ப் ட்  ேமற் ெசால் க் ெகாண்  ேபாவ  
நல்லதா  க் ற . ஒ ேவைள சற்  உஷ்ணமா  க்கலாம், ஆனா ம் நாம் ெதாடர்ந்  
 ன்ேன க் ெகாண்ேடெசல் ேவாம்.
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ஏசாயா 6 5 -ம் அ காரம், அந்தக் காலத் ல்  என்ன நடக் ம் என்பைதக்   த் க் 
   றதா  க் ற . பா யான நண்பேன, இைத இழக்கக்   ேமா என்பைத  ந் த்  உம்ைம 
அைதக்   த்  ேகள்  ேகட் க்ெகாள்ளக் கட ர.் ஏசாயா 65 அ காரம் 17-ம் வசனத்   ந்  
ஆரம் ப்ேபாமாக. யாவ ம் இப்ெபா   கவனமாய் ெச  ெகா ங்கள். இச்சம்பவம் ஆ ரவ ஷ 
அரசாட்  ன்ேபா  மகா பரி த்த ள்ள  அ ேஷகம் பண்ணப்ப ம்ேபா  உள்ளதா ம்.

இேதா, நான்   ய வானத்ைத ம்   ய   ைய ம்   ஷ் க் ேறன் ; 
 ந் னைவகள் இனி நிைனக்கப்ப வ  ல்ைல. மன ேல ேதான் வ  ல்ைல

நான்   ஷ் க் ற னாேல நீங்கள்  என்ெறன்ைறக் ம் ம ழ்ந்  களி 
 ர்ந்  ங்கள் ; இேதா எ சேலைமக் களி   தலாக ம், அ ன் ஜனத்ைத 
ம ழ்ச் யாக ம்   ஷ் க் ேறன் .

(அ    ய எ சேலமா ம். அ ேஷகமான  என்ன? கர்த்த ைடய ம ழ்ச் ேய அ ).

நான் எ சேல ன்  ேமல் களி ர்ந் . . .  (இராஜா ராஜரீக மகத் வ ள்ள நித் ய 
 ங்காசனத் ல்  ற்  க் றார,் நித் யமான ஜனங்கள் , நித் ய சந்ேதாஷத்ேதா  
நித் ய நகரத் னில்  வாசமா  க் ன்றனர்)... நான் எ சேல ன்  ேமல் களி ர்ந் , 
என் ஜனத் ன் ேமல் ம ழ்ச் யா  ப்ேபன் ; அ ைக ன்  சத்த ம்  க் ர ன்  
சத்த ம் அ ல் இனிக் ேகட்கப்ப வ ல்ைல.

அங்ேக இனி அற்ப ஆ  ள்ள பாலக ம், தன் நாட்கள்   ரணமாகாத  ழவ ம் 
உண்டா ரார்கள்; நா  வய  ெசன்  மரிக் றவ ம் வா பெனன்  
எண்ணப்ப வான் , நர  வய ள்ளவனா ய பா ேயா ச க்கப்ப வான் .

  கைளக் கட் , அைவகளில்     ப்பார்கள் ,  ராட்சத் ேதாட்டங்கைள நாட் , 
அைவகளின்  கனிையப்   ப்பார்கள்.

அவர்கள் கட்  ற ம், ேவெறா வர்     க் ற ம்... (அதாவ  நீங்கள்  மரித் , 
உங்கள்  மகன் உங்கள்  ஸ்தானத்ைத எ த் க் ெகாள் தல்)... அவர்கள்  நாட்  ற ம், 
ேவெறா வர் கனி   க் ற மா  ப்ப ல்ைல; ஏெனனில்   ட்சத் ன்  நாட்கைளப் 
ேபால என் ஜனத் ன் நாட்களி க் ம்; நான் ெதரிந்  ெகாண்டவர்கள்  தங்கள்  
ைககளின்   ரிையகைள ெந நாளாய் அ ப ப்பார்கள் .

அவர்கள்   தாவாக உைழப்ப ல்ைல; அவர்கள்  ன்ப ண்டாகப்  ள்ைளகைளப் 
ெப வ  ல்ைல; அவர்க ம் , அவர்கேளாேட  ட அவர்கள் சந்தான ம் கர்த்தராேல 
ஆ ர்வ க்கப்பட்ட சந்த யா  ப்பார்கள் .

அப்ெபா   அவர்கள்   ப்   றதற்   ன்ேன... (ேக  ன்களின்   ன்னால்  உள்ள 
அம் ம ைமயான அ ேஷகம் அ )... நான்  ம  உத்தர  ெகா ப்ேபன்; அவர்கள் 
ேப ம் ேபாேத நான் ேகட்ேபன் .

ஓனா ம் ஆட் க் ட்  ம்  ஒ  த்  ேம ம்.  ங்கம் மாட்ைடப் ேபால் 
ைவக்ேகாைலத்  ன் ம்;     சர்ப்பத் க்  இைரயா ம்; என் பரி த்த 
பர்வதெமங் ம். அைவகள்   ங்  ெசய்வ  ல்ைல. ேக ண்டா வ  ல்ைலெயன்  
கர்த்தர் ெசால்  றார.் (இைத நீங்கள்  இழக்கக்  மா? இல்ைல).

ஏசா.65:17-25
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சற்   ன்னால்    ம்  ெசல் ேவாம், அங்ேக ஏசாயா 11-ம் அ காரத் ல் 1  தல் 9   ய 
உள்ள வசனங்களில் அேத காரியத்ைதேய ேப  றான். கைட  நாட்களிேல ெபண்கள் நடந்  
ெகாள் ம்  ைறையக்   த்  அவன் கண்ட  ற ,  ண் ம் அவன் அங்ேக ஒ  தரிசனத்ைதக் 
காண் றான் . இப்ெபா   ஏசாயா 11:1-9.
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ஈசாெயன் ம் அ மரத்   ந்  ஒ   ளிர ் ேதான் . . .  (அவர ் யார?்   ஸ் )... 
அவன் ேவர்களி  ந்  ஒ   ைள எ ம் ச் ெச க் ம்.

ஞானத்ைத ம் உணர்ைவ ம் அ  ம் ஆ  ம், ஆேலாசைனைய ம் ெபலைன ம் 
அ  ம் ஆ  ம், அ ைவ ம் கர்த்த க் ப் பயப்ப  ற பயத்ைத ம் அ  ம் 
ஆ  மா ய கர்த்த ைடய ஆ யானவர் அவர ்ேமல் தங்   ப்பார.்

கர்த்த க் ப் பயப்ப தல் அவ க்  உகந்த வாசைனயா  க் ம்; அவர ்தம  கண்  
கண்டப  நியாயந் ர்க்காம ம்,தம  கா  ேகட்டப   ர்ப் ச் ெசய்யாம ம்,

நீ  ன்ப  ஏைழகைள நியாயம்  சாரித் , யதார்த்தத் ன்ப     ள்ள 
  ைமயானவர்க க் த்  ர்ப்  ெசய் ,   ையத் தம  வாக் ன் ேகாலால் அ த் , 
தம  வா ன்  வாசத்தால்  ன்மார்க்கைரச் சங்கரிப்பார.்

நீ  அவ க்  அைரக்கட் ம், சத் யம் அவ க்  இைடக் கச்ைச மா  க் ம்.

அப்ெபா   ஓனாய் ஆட் க் ட் ேயாேட தங் ம்,    ெவள்ளாட் க்  ட் ேயாேட. 
(அ  ஒ  ெவள்ளா ) ப த் க் ெகாள் ம்; கன் க் ட்  ம், பால  ங்க ம், காைள 
ஒ  த்  க் ம், ஒ     ைபயன் அைவகைள நடத் வான்.

ப  ம் கர  ம்    ேம ம், அைவகளின்   ட் கள்  ஒ  த் ப ் ப த் க் 
ெகாள் ம்;  ங்கம் மாட்ைடப் ேபால் ைவக்ேகால்  ன் ம்.

பால்   க் ங்   ழந்ைத  ரியன் பாம்  வைள ன் ேமல்  ைளயா ம். பால் மறந்த 
 ள்ைள கட்  ரியன்   ற் ேல தன் ைகைய ைவக் ம்.

என் பரி த்த பர்வதெமங் ம்  ங்  ெசய்வா  ல்ைல; ேக  ெசய்வா  ல்ைல; 
ச த் ரம் ஜலத் னால் நிைறந்  க் ற  ேபால்,    கர்த்தைர அ  ற அ  னால் 
நிைறந்  க் ம்.

ஏசா. 11:1-9

இெதல்லாம்   ய எ சேல ல் நடக்கப் ேபா றைவகளா ம்.  ைள என்ப  தா  ன் 
 ைளையக்   க் ம். அவர ்தாேன  ைள ம் சந்த யா   க் றார.்

இதற் ப்  ற  மணவாட்  ேதான்  றாள். எ ப  வாரங்க க் ப ்  ற , மணவாட்  
ெவளிப்ப த் ன  ேசஷம் 1 9 -ம் அ காரத் ல் 1   தல் 1 6    ய உள்ள வசனங்களில் 
ேதான்  றாள் . அவள் மகத் வ ள்ள இராஜாவா ய தன் மணவாளேனா  வந்  ேச  றாள். 
அைவகெளல்லாவற்ைற ம் நாம் பார்க்கப் ேபா ேறாேமா இல்ைலேயா, எனக் த் ெதரிய ல்ைல. 
அந்த அள க்  நமக்  இ க் ற ... எப்ப யா  ம் இதன் ஒ  பாகத்ைதயாவ  வா ப்ேபாமாக. 
இதற் ப்  ற  இங்  தான்  மணவாட்  வ  றாள். ஆ ரவ ஷ அரசாட்  ஆரம் த்த  ற , 
  ஸ்  மணவாட் ேயா    ம்ப வ  றார.்  19-ம் அ காரம் 1   தல் 16 -ம் வசனம்   ய. 
இைவக க் ப்  ன் . . .  (உபத் ரவ காலத் ற் ப்  ற , ஆபத் க்க க் ப்  ற , 
 த் ைரக க் ப்  ற , வாைதக க் ப்  ற , சாத்தான்   ேழ தள்ளப்பட்ட  ற , ஆ ர வ ஷ 
அரசாட்  அைமந்த  ற , கவனி ங்கள்)
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இைவக க் ப்  ன் , பரேலாகத் ல்   ரளான ஜனக் ட்டம்  இ  ற ஆரவாரத்ைதக் 
ேகட்ேடன் . அவர்கள் அல்ேல யா, இரட்சணிய ம் ம ைம ம் கன ம் வல்லைம ம் 
நம் ைடய ேதவனா ய கர்த்த க்ேக உரிய ; அவ ைடய நியாயத்  ர்ப் கள்  
சத் ய ம் நீ  மானைவகள்.

தன் ேவ த் தனத் னால்    ையக் ெக த்த மகா ேவ க்  அவர ் நியாயத் ர்ப் க் 
ெகா த் , தம் ைடய ஊ யக்காரரின்  இரத்தத் ற்காக அவளிடத் ல் 
ப வாங் னாேர என்றார்கள் .

ம ப  ம் அவர்கள்: அல்ேல யா என்  ெசால்  ஆர்ப்பரித்தார்கள். அவ ைடய 
 ைக என்ெறன்ைறக் ம் . . .  (அ தான் அந்த பைழய ேவ யான சைபயா ம்). 
எ ம்  ற  என்றார்கள் .

இ பத்  நான்   ப்பர்க ம், நான்   வன்க ம் வணக்கமாய்   ந் : ஆெமன் , 
அல்ேல யா, என்  ெசால்   ங்காசனத் ன்  ேமல்  ற்  க் ம் ேதவைனத் ெதா   
ெகாண்டார்கள்.

ேம ம், நம  ேதவ ைடய ஊ யக்காரேர, அவ க் ப் பயப்ப  ற   ேயா ம் 
ெபரிேயா மானவர்கேள,  நீங்கள்  யாவ ம்  அவைரத்     ங்கள்  என்  ஒ  சத்தம்
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 ங்காசனத்   ந்   றந்த .

அப்ெபா    ரளான ஜனங்கள்  இ ம் ஆரவாரம்  ேபால ம் (சைபேய ெச  ெகா , 
இேதா இங்ேக தான் நீங்கள்  வ   ர்கள். 3-ம் அ காரத் ல் அவள்  எ க்கப்பட்ட  ற , 
இங்ேக  ண் ம் வ  றாள்). (6-ம் வசனம்) அப்ெபா    ரளான ஜனங்கள்  இ ம் 
ஆரவாரம் ேபால ம், ெப ெவள்ள இைரச்சல் ேபால ம், பலத்த இ  ழக்கம் ேபால ம், 
ஒ  சத்த ண்டா ; அல்ேல யா, சர்வவல்லைம ள்ள ேதவனா ய கர்த்தர் 
ராஜ்யபாரம் பண்  றார்

(அல்ேல யா, கவனி ங்கள் , இப்ெபா   தான் ஆட் க்  ட் யானவரின்  க யாணம் 
வ  ற . இேதா அவள் இங்ேக தான் வ  றாள்).

நாம் சந்ேதாஷபட் க் களி ர்ந்  அவ க் த்    ெச த்தக் கடேவாம். ஆட் க் 
 ட் யானவ ைடய க யாணம் வந்த , அவ ைடய மைன  தன்ைன ஆயத்தம் 
பண்ணினாள்  என்  ெசால்லக் ேகட்ேடன் .

(இேதா அவள் இங்ேக வ  றாள். மணவாட்  ம் மணவாள ம் வ  றார்கள்)

 த்த ம்  ரகாச மான ெமல் யவஸ் ரம் தரித் க் ெகாள் ம்ப  அவ க்  
அளிக்கப்பட்ட ; அந்த ெமல் ய வஸ் ரம் பரி த்தவான்க ைடய நீ கேள.

 ன் ம், அவன் என்ைன ேநாக் : ஆட் க்  ட் யானவரின்  க யாண   ந் க்  
அைழக்கப்பட்டவர்கள்  பாக் யவான்கள்; என்ெற   என்றான். ேம ம் இைவகள்  
ேதவ ைடய சத் யமான வசனங்கள்  என்  என் டேன ெசான்னான் .

அப்ெபா   அவைன வணங் ம்ப  அவ ைடய பாதத் ல்   ந்ேதன் . அவன் 
என்ைன ேநாக் : இப்ப  ெசய்யாதப க் ப் பார;் உன்ேனா ம் இேய ைவக்   த் ச் 
சாட்  ட்ட உன் சேகாதேரா   ட நா ம் ஒ  ஊ யக்காரன் ; ேதவைனத் 
ெதா  ெகாள் . இேய ைவப் பற் ன சாட்   ர்க்கதரிசனத் ன்  ஆ யா  க் ற  
என்றான்.

 ன் , பரேலாகம்  றந்  க்கக் கண்ேடன்; இேதா, ஒ  ெவள்ைளக்   ைர... (ஓ, 
என்ேன!)... காணப்பட்ட . அ ன் ேமல் ஏ   ந்தவர் உண்ைம ம் 
சந் ய ள்ளவெரன்னப்பட்டவர்; அவர ்நீ யாய் நியாயந் ர்த்   த்தம் பண்  றார்.

அவ ைடய கண்கள் அக் னி ஜ வாைலையப் ேபா  ந்தன, அவ ைடய  ர ன்  
ேமல் அேநக  ரீடங்கள்  இ ந்தன.  (எப்ப யாக அவர ் ரீடம்  ட்டப்பட்டார?் இராஜா  
இராஜாவாக) அவ க்ேகயன்  ேவெறா வ க் த் ெதரியாத ஒ  நா ம் 
எ    ந்த .

இரத்தத் ல் ேதாய்க்கப்பட்ட வஸ் ரத்ைத தரிந்  ந்தார்; அவ ைடய நாமம் 
ேதவ ைடய வார்த்ைத என்பேத.

(“ஆ  ேல வார்த்ைத இ ந்த , அந்த வார்த்ைத ேதவனிடத்   ந்த ; அந்த வார்த்ைத 
ேதவனா  ந்த ; அந்த வார்த்ைத மாம்சமா ... நமக் ள்ேள வாசம் பண்ணினார்...'') (ேயாவான் 
1:1, 14 அவர ்யார?் - இேய ) அவ ைடய நாமம் ேதவ ைடய வார்த்ைத என்பேத.

பரேலாகத்  ள்ள ேசைனகள்  ெவண்ைம ம்  த்த மான ெமல் ய வஸ் ரந் 
தரித்தவர்களாய், ெவள்ைளக்   ைரகளின்  ேமல் ஏ , அவ க் ப்  ன் ெசன்றார்கள்.

(ம ைம! இேதா அவர ்வ  றார)்

 றஜா கைள ெவட் ம்ப க்  அவ ைடய வா   ந்   ர்ைமயான பட்டயம் 
 றப்ப  ற ; இ ப் க் ேகாலால்  அவர்கைள அரசா வார்; அவர ் சர்வ 
வல்லைம ள்ள ேதவ ைடய உக் ர ேகாபமா ய ம  ள்ள ஆைலைய   க் றார.்

ராஜா  ராஜா, கர்த்தா  கர்த்தா என் ம் நாமம் அவ ைடய வஸ் ரத் ன்  ேம ம், 
அவ ைடய ெதாைட ன் ேம ம் எ தப்பட்  ந்த .

ெவளி 19:1-16

அ  என்ன? அவ ைடய ஜனங்கள்  இப்ெபா   அவைர இராஜ  இராஜாவாக, கர்த்தா  
கர்த்தாவாக     ட்   க் றார்கள் . அவர ் தன் சைபேயா    த் , ஆ ரமாண்  
அரசாட்  ல் ஆ வதற்காக, ேதவ  ரசன்னத் னாேல அ ேஷகம் பண்ணப்பட்ட தம  பரி த்த 
ஆலயத் ற்    ம்  வ  றார.் ஆெமன் ! மகத் வ ள்ள இராஜாேவா , அவர  பக்கத் ேல 
தன் ைடய ஸ்தானத்ைத எ த் க் ெகாண்டவளாய் , அந்தப்   ய ராஜரிக அ ேஷ க்கப்பட்ட 
ஆலயமான  ேதான்  றாள் .
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இப்ெபா   ெவளிப்ப த் ன  ேசஷம் 6:1  தல் ெவளிப்ப த் ன  ேசஷம் 19:21   ய 
உள்ளைவகளில் ெபா ந்  இ க் ம் ஆ  தமான ேநாக்கங்கள் நிைற ேவ  ட்டன. ெச  
ெகா ங்கள்!
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இப்ெபா     வாக, ஏ   த் ைரகள் , ஏ  எக்காளங்கள், ஏ  வாைதகள்,  ன்  
ஆபத் க்கள் ,  ரியனில் நிற் ற ஸ் ரீ,  வப்பான வ  சர்ப்பம் ஆ யைவகள்  இந்தக் 
காலங்க க் ள், மகா உபத் ரவ காலத் ன்  ேவைள ல் வ  ன்றன. இைத மறக்க ேவண்டாம். 
இைவகள்  யா ம் இந்த காலத் ல் சம்ப க் ன்றன. ஆனால் இேதா இங்ேகதான்  இந்த 
ஆ  தமான ேநாக்கங்க க்காக அவன் வ  றான் . அைத நீங்கள்    வா க்  ர்களா? 
கர்த்தைர ேந க் றவர்க க்  என்ேன ஒ  ம ைமயான ேவைளயான  ைவத்  
ைவக்கப்பட்  க் ற . நான் உங்க க் க்   வ  என்னெவன்றால், நண்பர்கேள! நீங்கள்  இைத 
இழந்  ேபாவ  உங்களால் தாங் க் ெகாள்ள   யாததா ம் . நீங்கள்  என்ன ெசய்த ேபா  ம், 
அைத இழந் ேபாகேவ  டா . அைதப் பற்  உ  யா  ங்கள்.
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கர்த்த க் ச ் த்தமானால் , அ த்த ஞா ற் க்  ழைம, அவர ்எனக்  உத  ெசய்வாரானால் , 
அந்த ஏ  நாட்க ம் ஒவ்ெவான் ம் சரியாக எந்த இடத் ல்  எப்ெபா   சம்ப த்தன என்பைதப் 
பற்  ம் சரியாக எந்த இடத் ல்  எப்ெபா   சம்ப த்தன என்பைதப் பற்  ம், இன்ைறக்  நான் 
ேபா த்த  ேபால் இைவகைளக் ெகாண்  வந் , அவ்ெவ ப  வாரங்கைள  தர்களின்  
வாசஸ்தலத் ல் ஸ்தா த் , நாம் இப்ெபா   இக்கைட  காலத் ல்  எங்ேக   த் க் 
ெகாண்  க் ேறாம் என்பைதெயல்லாம் கர்த்த க்   த்தமானால், உங்க க்  அளிக்க நான் 
  ம்  ேறன் .
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நீங்கள்  அவைர ேந க்  ர்களா? பரேலாகத் ல் இழக்க உங்க க்  சக்   க் றதா? நாம் 
கைட  காலத் ல்  இ க் ேறாம். அவர ் எைதச ் ெசய்ய வரப்ேபா றார்?  தலாவதாக என்ன 
நைடெப ம்? இேய    க் த ்  ம்ப வ வதற்   ன்னர்  தலாவதாக நைடெப ம் காரியம் 
என்னவா  க் ம்? சைபக்  என்ன நடக் ம்? அ  எ க்கப்பட்   ம் . இேய    க் த்   ம்  
வந் , கல்லைறகளிண்ைட ேல  ற் த்  ரிந் , அப்பா, அம்மாக்கேளா  ைக   க்  ட் , நம் 
யாவேரா ம் ேப க் ெகாண்  ந்   ட் , ேமேல ஏ ப் ேபாய்  வாரா? இல்ைல. அ  
எப்ப   க் ம் “கர்த்த ைடய வார்த்ைதைய  ன்னிட்  நாங்கள்  உங்க க் ச் 
ெசால்  றதாவ ; கர்த்த ைடய வ ைகமட் ம் உ ேரா  க் ம் நாம் (2 ெதசேலானிக்ேகயர் 5-
ம் அ காரம்) இந்த இடத் ல்  (1 ெதசேலானிக்ேகயர் 4-ம் அ காரம் என்  தான்  இ க்கேவண் ம் - 
த ழாக் ேயான்) . . .  ' 'கர்த்த ைடய வ ைக மட் ம் உ ேரா  க் ம்  நாம் 
நித் ைரயைடந்தவர்க க்   ந் க் ெகாள்வ ல்ைல. . . ”  (1  ெதச 4:15) .  ேதவ எக்காளம் 
ெதானிக் ம். ''...அப்ெபா     ஸ்  க் ள்  மரித்தவர்கள்  தலாவ  எ ந்  ப்பார்கள் “  ( 1 
ெதச 4:16). ” ன்  உ ேரா  க் ம் நா ம் கர்த்த க்  எ ர ் ெகாண் ேபாக... அவர்கேளாேட 
 ட ஆகாயத் ல் எ த் க் ெகாள்ளப்பட்  (1 ெதச. 4:17)   ேவாம்.“ ...”ஒ  நி ஷத் ேல, ஒ  
இைமப் ெபா  ேல நாெமல்லா ம் ம  பமாக்கப்ப ேவாம்' '  ( 1 .  ெகாரி.15:51). அந்த 
ேவைள ேல... அவ்ேவைள தான் சைபக் காலத்ைத    க் க் ெகாண்  வ  ற .
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 ற , இங்ேக  ேழ    ேல ேதவன்  தர்கேளா  இைடபட ஆரம் க் றார.்

அப்ெபா   அங்ேக இ   ர்க்கதரி கள் இ ப்பார்கள். (11-ம் அ காரத் ல் (ெவளி. 11-ம் 
அ காரம் -  த ழாக் ேயான்) அைத நாம் எ த் க் ெகாள்ேவாம்). அவர்கள் இரண்  
அ ேஷ க்கப்பட்ட  ர்க்கதரி களாவர். அவர்கள் இ வ ம் எ யா ம் ேமாேச ம் தான்  என் ம் 
நான் க   ேறன் . அவர்கள் யாவ ம் ஒ ங் ைணந்  ெகாண்ட  ற , ேராமா ரியான  
இஸ்ரேவேலா  உள்ள உடன் ப க்ைகைய எ பதாவ  வாரத் ன் மத்  ேல   த் ப் ேபாட்டைத 
அவர்கள் (இ   ர்க்கதரி கள் -  த ழாக் ேயான்) கா ம் ேபா , அப்ெபா   அவர்கள்  மகா 
சாபங்கைளக் ெகாண்  வ வார்கள். உடன்ப க்ைக   த்தலான  வல்லைமைய  தற க் ம் 
அ வ ப்ைப உண்டாக் ம்.  றஜா  ல்   யா  க் ம் நித் ைர ெசய் ம் கன்னியர் இ க் ம் 
ெபா  , ெபரிய ெவள்ளம்  உண்டா ம். ேராமா ரியா ய வ சர்ப்பம் ேதவ ைடய 
கற்பைனகைளக் ைகக்ெகாள் ம்,   யா  க் ம் ஸ் ரீ ன்   த்ேதா  தன் வா   ந்  ந  
ேபான்ற ெவள்ளத்ைத ஊற்  ட் ,  த்தம் பண்ணப்ேபா ம்.
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அைனத்  சைபகளின்  சமஷ்  அைமப்  ஒன்  ஏற்ப த்தப்பட் , அ  அவர்கள் யாவைர ம் 
ஒ ங் ைணத் ,  தர்கைள ம் இந்த சைபகளின்  சங்கத்  ள் , சமஷ் க் ள் , ெகாண்  
வ வார்கள். அவர்கைள அவர்க ைடய ஆலயத் ெதா ைகக்  வ ம்ப  ெசய் , ேவதத்   ந்  
கர்த்தர் உைரப்ப  என்னெவன்றால் என்பைத  ண் ம் ஏற்ப த் வார்கள் . அவர்க க்  
அவர்க ைடய ெசாந்த சைப உண்டா  க் ம்.
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இெபா   அவர்கள் என்னவா  க் றார்கள்? இப்ெபா   நான்   யதாக ெதரிந்  
ெகாண்ேடன் . அவர்கள் இப்ெபா   ஒ  ேதசமாக அங் கரிக்கப்பட் ள்ளனர். அ  சரிதாேன? 
ஆனால் இன்ன ம் அவர்க க்  ஆலயத்ெதா ைக ஏற்பட ல்ைல. அவர்கள் ஆலயத் 
ெதா ைகைய ஏற்ப த் க் ெகாள் ம் ேபா , சைபயான  இங்  ந்  ேபாய் ட்  க் ம். 
ேதவன் அப்ெபா    தர்கேளா  ஒ  ேதசமாக இைடபட் க் ெகாண்  ப்பார.்  ற  அவர்கள் 
இந்த சமஷ்  அைமப் க் ள்  ெகாண்  வரப்ப ைக ல், ேராமா ரியான  எ பதாவ  வாரத் ல் 
   பா  ல் அந்த  ன்றைர வ ஷத் ல்  அவர்கேளா  உள்ள உடன்ப க்ைகைய 
  த் ப்ேபா ம்.  ன்  பாழாக் ம் அ வ ப்ைப     பரியந்த ம் அவன்  பரப் க் 
ெகாண்ேட  ப்பான் . அப்ெபா   அவன் ப்ராெடஸ்ெடண் கள்,  தர ்ஆ ய இ  சாராைர ேம 
உபத் ரவப்ப த் வான்; அவ்ேவைள ேல இரண்   ர்க்கதரி கள் எ ம்  அவர்கள் 
 ர்க்கதரிசனம் ெசால்  வ ம் நாட்களிேல    ேல மைழ ெபய்யாதப    ைய ச ப்பார்கள்; 
இன் ம்  வானத்   ந்  அக் னிைய  வரவைழத்தல்  ேபான்றைவகைளெயல்லாம்  அவர்கள்
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ெசய்வார்கள். நீங்கள்  சற்  ெபா த்  ங்கள் . நாம் கற் க் ெகாள்வதற்காக இங்ேக ஏராளமான 
 ஷயங்கள்  ைவக்கப்பட்  இ ந்  ெகாண்  க் ற .

ஓ, அவர ்எவ்வள  மகத்தான ேதவனானவர் என்ேன ஒ  இரக்க ள்ள  தா அவர!்  ேந தேர, 
உங்க ைடய ேமய்ப்பன்  என்ற  ைற ல் நான் இைதக்   ேவனாக. நீங்கள்  எப்ப ப்பட்ட 
 லாக் யங்க க் ள்ளாக வாழ்ந்  ெகாண்  க்  ர்கள்  என்பைத நீங்கள்  உணரேவ ல்ைல. 
நீங்கள்  உணரேவ ல்ைல.அேநக மகத்தான மனிதர்கள், அேநக பரி த்தவான்கள், 
ஆ ரக்கணக்கான பரி த்த மனிதர்கள், கடந்  ேபான அேநக ஆண் க் காலங்களில்  
மரித் ப்ேபாய் ட்டனர். ஆ யால்  நிரப்பட்ட அம்மனிதர்கள் நீங்கள்  வாழ் ற நாட்கைளக் காண 
ேவண் ெமன  க ம்   ம்   ந்தார்கள். நீங்க ம் நா ம் அைதப் பயன்ப த் க் 
ெகாள்ேவாமாக.
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இன் ம் எைத நாம் எ ர ் ேநாக்  இ க்க ேவண் ய  க் ற ? இதற் ப்  ற  நம்மால் 
என்ன ெசய்ய    ம்? நாம் எங்ேக ேபாய்க் ெகாண்  க் ேறாம்? என்ன சம்ப க்கப் ேபா ற . 
நாம் ஒ  இடத் ற் ப் ேபாக ேவண் யவர்களாக இ க் ேறாம். இங்ேக நிரந்தரமாக நீங்கள்  
தங்   க்க   யா . உங்க ைடய  ல்ைல நீங்கள்  அ க்கக்  ம். அ த்த வாரம்  ண் ம் 
 ல்ைலய க்க ேவண் ய  உள்ள . அந்த ேநரத் ற்  இ  தடைவகள். நீங்கள்  உங்கள்  
 ழந்ைதகைள வளர்க்கலாம். அவர்க க்  ம ய உண  அளிக்  ர்கள்.  ண் ம் இர  உண  
ேவைள ல் அவர்க க்  ப  வந்    ற . இர  உண  அவர்க க் ப் ேபா க்  ர்கள். ம  
ப  ம் அ த்த நாள் காைல ல் அவர்க க்   ண் ம் ப  வந்    ற . ஒ  ேஜா  
பாதரட்ைசகள் அவர்க க்  வாங்   ர்கள் ; என்ைன ேபால்அவர்க க்  இ க் மானால், 
இரண்   ன்  மாதங்க க் ள் இன்ெனா  ேஜா  ெச ப் கள்  வாங்   ர்கள் . ஒன் ரண்  
மாதங்களில்  ண் ம்   ய ஆைடகைள அவர்க க்  நீங்கள்  வாங்க ேவண் யதா    ற . 
ஒன் ம் நீ த்  இங்ேக இ ப்ப ல்ைல. ஒன் ம் நிரந்தரமானதாக இ க்க ல்ைல. 
நிைலத்  ப்ப  இங்ேக ஒன்  ல்ைல.

 ைர ல் ெகட் ப்ேபா ம் இவ் ல ன்
மாையயான ஐ வரியங்கைள இச் யா ர்
ஒ க்கா ம் ஒ ந்  ேபாகாத
நித் யமானைவகளின்  ேபரில்
உங்கள்  நம் க்ைகையக் கட்  ர்
காலமான   ைரவான மாற்றங்கைள ெகாண்ட .
   ல் யா ம் மாைய, அைசயாதைவகள்
நிைலக் ேம நித் யமானைவகளில்
உங்கள்  நம் க்ைகைய கட்  ர்
ேதவ ைடய மாறாத கரத்ைத பற் க் ெகாள் ர்
ேதவனின் மாறாக் கரத்ைதக் பற் க் ெகாள் ர்
ேதவனின் மாறாக் கரத்ைதப் பற் க் ெகாள் ர்
நித் யமானைவகளில்  உம் நம் க்ைகையக் கட் 
ேதவனின் மாறாக் கரத்ைதப் பற் க் ெகாள் ர்

ேக ங்கள் !
நாம் யாத் ைர    ம்ேபா 

(அப்ெபா   அ    ந்   ட்ட  என்பைத அவர ்நமக் த் ெதரியப்ப த் வார்)
நாம் ேதவ க்  உண்ைமயா  ந்தால்
ம ைம ல் நமக்  அழ ம்  ரகாச மான பரம    உண்ேட

(அந்த அ ேஷ க்கப்பட்ட நகரம்)
ஆனந்த பரவசமாக்கப்பட்ட நம  ஆத் மா
அைதக் கா ேம ேதவனின் மாறாக் கரத்ைதப் பற் க் ெகாள் ர்
ேதவனின் மாறாக் கரத்ைதக் பற் க் ெகாள் ர்
நித் யமானைவகளில்  உம் நம் க்ைகையக் கட் 
ேதவனின் மாறாக் கரத்ைதப் பற் க் ெகாள் ர்
இவ் ல ன்   ணான ெசல்வங்கள்   ைர ல் அ  ேம,
அவற் ன்ேமல் இச்ைச ைவக்கா ர்
நித் யமானைவகளிேல உம் நம் க்ைகையக் கட்  ர்
அைவகள்  ஒ ேபா ம் ஒ ந்  ேபாகா .
ேதவனின் மாறாக் கரத்ைதக் பற் க் ெகாள் ர்
ேதவனின் மாறாக் கரத்ைதப் பற் க் ெகாள் ர்
நித் யமானைவகளில்  உம் நம் க்ைகையக் கட் 
ேதவனின் மாறாக் கரத்ைதப் பற் க் ெகாள் ர்
நாம் தைலகள்  வணங் ம் ேபா , நீங்கள்  இ வைர  ம் ஒ க்கா ம் 
அவ ைடய கரத்ைத பற் க் ெகாள்ளா  இ ப்பவராய் இ ப் ரானால் , 
இப்ெபா தா  ம் அைதச் ெசய்ய வரமாட் ரா?
ேதவனின் மாறாக் கரத்ைதக் பற் க் ெகாள் ர்
ேதவனின் மாறாக் கரத்ைதப் பற் க் ெகாள் ர்
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நித் யமானைவகளில்  உம் நம் க்ைகையக் கட் 
ேதவனின் மாறாக் கரத்ைதப் பற் க் ெகாள் ர்

வா பப் ெபண்கேள, நீங்கள்  இப்ெபா   அழகான இனிைமயான ெபண்களாக 
இ க்  ர்கள் . உங்க ைடய தைல   அழகா ள்ள ; உங்கள்  கன்னங்கள் ேராஜா மலர்கைளப் 
ேபால் உள்ள ; ஆனால் நாைளய  னம் என்  ஒன்  உள்ள ; அப்ேபா  அைவகள்  வா ப்ேபா ம். 
அ த்த வாரத் ல் இந்த அழகான  வப் க் கன்னங்கைள  ச்   ன்  ெகாண்  க்கா  என்  
எப்ப  நமக் த் ெதரி ம்?
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வா ப சேகாதரேன, நீ ெபல ள்ளவனாக இ க் றாய், ெபரிய ெபல ள்ள தைசகள்  உனக்  
உண் . உனக்  ெபரிய எ ர்பார்ப் கள்  உள்ளன. ஆனால் ெகாஞ்சக் காலத் ேல, நாைளக்ேக, 
அவ்வழகான   ள்    கெளல்லாம்   ந்   ம்.  த  ப்ேதா நைரத்   ம். அப்ெபரிய 
நி ர்ந்த ேதாள்கள்  எல்லாம்  னி  ம், ைககளில் உள்ள மா சத்ைதேயா  ச்   ன்  
ெகாண்  க் ம். அைவகள்  உன்ைன மண் க்  மண்ணாக ஆக்   ம்.

நித் யமானைவகளில்  உம் நம் க்ைகையக் கட்  ர்
அைவகள்  ஒ ேபா ம் ஒ ந்  ேபாவ ல்ைல
ேதவனின் மாறாக் கரத்ைதப் பற் க் ெகாள் ர்
ேதவனின் மாறாக் கரத்ைதப் பற் க் ெகாள் ர்

(இப்ெபா   உம் கரத்ைத நீட்  அவர ்கரத்ைதப் பற் க் ெகாள்ளமாட் ரா?)
நித் யமானைவகளில்  உம் நம் க்ைகையக் கட்  ர்
ேதவனின் மாறாக் கரத்ைதப் பற் க் ெகாள் ர்
இவ் லக யாத் ைர   ைக ல்

(ஏதாவ  ஒ  நாளிேல அ     ம்)
ேதவ க்  நீர ்உண்ைமயா  ந்தால் ம ைம ல்
நமக்  அழ ம்,  ரசாக மான   ண்ேட
ஆனந்த பரவசமாக்கப்பட்ட நம  ஆத் மா
அைதக் கா ேம!

(நீர ்ஏன் அைத ெசய்யக் டா ?)
ேதவனின் மாறாக் கரத்ைதப் பற் க் ெகாள் ர்
ேதவனின் மாறாக் கரத்ைதப் பற் க் ெகாள் ர்
நித் யமானைவகளில்  உம் நம் க்ைகையக் கட் 
ேதவனின் மாறாக்கரத்ைதப் பற் க் ெகாள் ர்

ஏறத்தாழ என   ப்பத் ெயா  வ ட ஊ ய காலத் ல், அேநகக் சாட் கைள நான் 
கண்  க் ேறன் . ேவதைனயான சாட் கைளக் கண்  க் ேறன் . ம ைமயான காட் கைள ம் 
கண்  க் ேறன் . ெத க்களில் ப ேயா  அைல ற  ழந்ைதகைள ம், ஒ   ண்  
ெராட் க்காக  ச்ைசெய க் ம் தாய்மார்கைள ம்   த்  வ ந்தத்தக்க காட் கைள நான் என் 
வாழ்க்ைக ல் எந்த அள க்  கண்ேடேனா, அைத  ட வ ந்தத்தக்க காட் யாக மனிதன், தான் 
ேதவ ைடய  த் ரனாக ேவண் ம் என்    ம் ய ேபா  ம், ேதவைன அ யாமல் மரித் க் 
ெகாண்  க் ம் காட் தான்  வாழக்ைக ேலேய நான் கண்ட  க  க வ த்தம் த ம் 
காட் யா ம்.
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இந்த சைப ன்  கட் டத் ன்   கப் ல், ஒ நாள்  ஒ  ஸ் ரீயானவள்  நின்  ெகாண் , ''இந்த 
ஆள் (சேகா.  ரான்ஹாைம அந்த ஸ் ரீ   ப்   றாள் -  த ழாக் ேயான் ) ெகாண்  க் ற 
மார்க்கத்ைத, என்  ட் ப் ப மா   ட  ன்பற்ற நான்  டமாட்ேடன் '' என்  என்ைனப் பார்த் ப் 
பரிக த்    னாள். ஒ  மணி ேநரம்  ட ஆக ல்ைல. அதற் ள்  என்ைன ஒ  
ம த் வமைனக்  வந்  பார்க் ம்ப  அைழப்   த்தார்கள். இ பத் ரண்  வய  ம க்கதக்க 
அவ்வழகான ஸ் ரீ, ''அந்தப்  ரசங் யாைர  ப்  ங்கள் '' என்  கத னாள். அவன் கத்ேதா க்க 
மார்க்கத்ைத  ன்பற் யவள் .
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நான் அங்ேக உள்ேள  ைழந்த ேபா , அங்  ந்  ஒ  வயதான ெபண்மணி,  “சேகா. 
 ரான்ஹாம் நீங்கள்  தாம த்  வந்  க்  ர்கள் . ஐந்  நி டங்க க்   ன்பாக அவள் மரித் ப் 
ேபாய் ட்டாள்'' என்    னார்கள்.

''நான் அவைளப் பார்க்கலாமா?'' என்  ேகட்ேடன் .

''அவள் உம்ைமத் ேத  கத னாள், அவன் கைட யாக   ய , ''அந்தப்  ரசங் யார், சேகா. 
 ரான்ஹாைம அைழ ங்கள் '' என்ப  தான்.

அவ ைடய கணவன் அங்ேக அல க் ெகாண்  ந்தான் .  ' 'அவ க்காக ஒ  ெஜபத்ைதச் 
ெசால் ம், அவ க்காக ஒ  ெஜபத்ைதச் ெசால் ம்'' என்றான்.

“இப்ெபா    க ம்  ந்  ட்ட '' என்  நான்    ேனன் . அவைள     ந்த ேபார்ைவைய 
 லக் ப் பார்த்ேதன் . ெபரிய ப ப்  நிறக் கண்கைள உைடயவளாய் அவ்அழகான ெபண்ணாக 
இ ந்தாள்.  கத் ல் த ட்  நிற ள்ள  ள்ளிகள்  உண்டா  ந்தன; அவள     ெசம்ெபான்  
நிறத் ல் இ ந்த . அவள்  க ம் அழ ள்ளவளாய்  இ ந்தாள். அவ க்   த ல்  உண்டா  ந்த
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அந்த த ட்  நிறப்  ள்ளிகள் ெபரிய ப க்கைளப் ேபால்  கத் ல் ப த்  நின்  
ேவதைன ண்டாக் , அதனால் அவள்  க ம் அவ ப்பட்  க் றாள் , இறப்பதற்   ன்னால், 
அவள  கண்கள், கண்       ந்  ெவளிேய   ங்   ங் ய நிைல ல் இ ந்த . மரித் க் 
ெகாண்  க் ம் எந்த ஒ  நப க் ம்  ட ம்,   நீரக ம் சற்  ேநரம் ேவைள ெசய்  
ெகாண்  ப்ப  உண் , அவ்வாேற அவ க் ம் இயங் க் ெகாண்  ந்தன. அவள  வாய் 
 றந்  ந்த . அவள  இைமகள்  பா   றந்  ந்த , அ னால் ப ப்  நிறக்கண்கள் சற்  
ெவளிேய ெதரிந்  ெகாண்  ந்த . அைத ஒ ேபா ம் என்னால் மறக்க   யா . அந்தப் பாட்  
என் நிைன க்  வந்த .

''இவ் ல ன்   ணான ெசல்வங்கைள இச் யா ர“்

ேபார்ட் ஃ ல்ட்டன்  என்ற இடத் ல் மரித் க் ெகாண்  ந்த ஒ  மனிதனின் அ  ல் நான்  
நின்  ந்ேதன் . அவன  ப க்ைகயண்ைட ேல என்ைன வ ம்ப  அைழத்தார்கள். அதற்  
 ன்பாக ஓர ் இர ல்  இங்ேக ள்ள  டத்தண்ைட ேல நான்  அவேரா  ெஜ த் க் 
ெகாண்  க்ைக ேல, அவர ்ஒ  ஸ் ரீ ன்  ேமல் ைகையப் ேபாட்டவராக நின்  ந்தார். ''அந்தப் 
ெபண்மணி    ந்  உம  ைகைய எ ம்'' என்  நான்   ேனன்.
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''நான் அவைள ேதவனிடம் நடத் க் ெகாண்  க் ேறன் '' என்  அவர ்ப லளித்தார்.

''உம் ைடய கரத்ைத அவள் ேமல் ேபாட் க்ெகாண்  அைதச் ெசய்ய   யா '' என்  நான் 
  ேனன்.  ' 'அவ் தமான அபத்தங்கைள நான்   வா க்க ல்ைல'' என்  நான்    ேனன் . 
அவ க்  ேகாபம் வந்த ; அவர ் கதைவ காலால் ஓங்    த்  தள்ளி ட்  ெவளிேய னார். 
அதற்  சற்  ேநரத் ற் ப்  ற  அவர ் மரித் க் ெகாண்  ந்தார.் நான் அவ்ேவைள ல் 
அவரண்ைட ேல ெசன்ேறன் . அவர ் என்  கத்ைதப் பார்த் ,  “எனக்காக ெஜ க்க ேவண்டாம். 
சேகாதரன்  ரான்ஹாேம, நான் ெகட் ப் ேபாேனன் . நான் காணாமற் ேபாய் ட்ேடன் '' என்  
  னார.் ''நான் ஆதாயப்ப த் யைதெயல்லாம் இழந்  ட்ேடன் '' என்    னார.்

இங்  ந்  அ  ல் அந்த  ைல ல் உள்ள ஒ  இடத் ல்  நான் மரித் க் ெகாண்  ந்த ஒ  
மனிதனால் அவன  ப க்கண்ைட ேல அைழக்கப்பட்  அங்ேக நின்  ந்ேதன் .  ' 'நான்  
எப்ெபா  ம் இன்னின்ன காரியத்ைத   ம் னவனாக இ ந்ேதன் . ஆனால் நான் கர்த்தைர 
ேச க்க ல்ைல. அேநக சமயங்களில்  டத்தண்ைட ல்  ேபாக   ம்பாமல் நான் இ ந்  ட்ேடன் . 
சேகா.  ரான்ஹாம் அவர்கேள, நான்  ெசய்த  ரிையகைள  ட்  நீங்   க் ம் என் மகளாவ  
கர்த்த க்ெகன்  ஏதாவ  ெசய்ய ேதவன் அவ க்  உத ம்ப  நீங்கள்  அவ க்காக 
ெஜ  ங்கள் “ என்    னார.்
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''அவ்வா  ெசய்ய இயலா . சேகாதரேன, நீர ் ெசய்ய இ ந்த காரியங்கெளல்லாம் இழந்  
ேபாகப்பட்  ட்டனேவ'' என்ேறன் நான்.

இன்ெனா  மனிதண்ைட ல்  நான் உட்கார்ந்  ந்ேதன் . அவன் இ பத்  நான்  மணி ேநரமாக 
 சா கேளா  ேபாரா க் ெகாண்  ந்தான் . தன்ைனச்  ற்  ம் தன் ப க்ைகயண்ைட ேல 
 சா கள்  நின்  ெகாண்  ப்பதாக ம் தன் க த்ைத சங்  யால்   ைணந்  ப்பதாக ம் 
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 சா கள்  நின்  ெகாண்  ப்பதாக ம் தன் க த்ைத சங்  யால்   ைணந்  ப்பதாக ம் 
  னான். ' 'அைவகைள என்ைன ெந ங்க  டா ர்கள் '' என ப க்ைக ல் ப த் க் ெகாண்  
அம்மனிதன்  கத  அல னான். ''அேதா அங்ேக நிற் ற . உம்மால்  காண   ய ல்ைலயா? அ  
என்  ன்னால் வந்  ெகாண்  க் ற '' என்  கத னான். அவன் ேதவைன ெவ  காலமாக 
தள்ளி ட்டான் . அவனிடம் தானியத்தால் நிரம் ய ெபரிய களஞ் யங்க ம், ைவக்ேகா ம், 
அ ைமயான பந்தயக்   ைரக ம் இ ந்தன. அதற்  ஒ  வ டத் ற்   ன்பாக அவன் 
ேதவைன ேநர யாகேவ ச த் ம், இக் டாரத் ற்  வந்  ெகாண்  ந்ததற்காக தன் மைன ைய 
கன்னத் ல் அைறய ம் ெசய்  ந்தான் . என்ன நடந்த  என்  உங்க க் த் ெதரி மா?  ன்னல் 
அவன  களஞ் த்ைத அ த்த . ைவேகாெலல்லாம் எரிந்  ேபாய் ட்ட . அவன    ைரகள் 
அப்ெபா   ெகால்லப்பட்  ட்டன. தன் ேம  ந்   சா கேளா  அவன் ேபாரா க் 
ெகாண்  ந்தான் . அவன் அ த்த ஆ களின்  ஆ க்கத் ல் வ யப்பட்  அதனால் மரித் ப் 
ேபானான் .

வயதான என் நண்பெரா வர் -  அவர் இப்ெபா   அக்கைர ல் நின்  ெகாண்  க் றார ்
(ம ைம! )  -  அவர ் தன் வாழ் ன்  இ  க்கட்டத் ல்  வந்தேபா ,  ' 'தந்ைதேய, நீர ்
 றப்பட்  ட் ரா?“ என்  நான் ேகட்ேடன் .
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''அ தான்,  ல் '' என்றார் அவர.்

“அ  எவ்வா  க் ற ?'' என்  நான்  ேகட்ேடன் .

''எல்லாம் நல்லப யாகத்தான்  இ க் ற '' என்றார்.  “என் ப க்ைகய  ல் 
 ள்ைளகைளெயல்லாம் ெகாண்  வா ங்கள்'' என்றார். ெபல னமான தன் கரங்கைள அவர  
 ள்ைளகள் ஒவ்ெவா வர் ேம ம் ைவத்  அவர்கைள ஆ ர்வ த்தார். தன் இரண்  
மகன்களிட ம், ''என் கரங்கைள ேயா வா ம் காேல ம் ெசய்த  ேபால் உயர்த் ப்    ங்கள்'' 
என்    னார.் அவர ் என்ன  றப் ேபா றாேரா என்  நாங்கள்  ஆவேலா  எ ர்பார்த் க் 
ெகாண்  ந்ேதாம். அவர ்  னார.்

இன்ப நாள், இன்ப நாள்,
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என் பாவம்  ர்ந்  ேபான நாள்
ேபரன்பர் என்ைன இரட் த்தார்
 ராக்  இன்பம் நல் னார்

அவ் தமான காரியங்கள்  நமக்  வரேவண் யதா ள்ள ,  ேந தேர, நல்ல உணைவ 
உண்ண ம், அ ைமயான ேமாட்டார் வாகனத்ைத ஓட் ச் ெசல்ல ம், இன் ம் என்னெவல்லாம் 
நல்ல ம் அ ைம மானைவகளாக உள்ளனேவா, அைவகைளப் ெபற்  க்க ம்   ம்பாேதார் 
யா ம் இல்ைல. அதற்காக நான் உங்கைள  ற்றப்ப த்த ல்ைல. அைவெயல்லாம் சரிதான். 
நீங்கள்  அைதப் ெபற்  க்க ேதவ ம்   ம்  றார.் ஆனால்...

இவ் ல ன்  மாயமான ெசல்வங்கைள

இச் யா ர ்அைவகள்   ைர ல் ெகட் ப் ேபா ேம

நித் யமானைவகளின்  ேமல் உங்கள்

நம் க்ைகைய வளர்ப் ர்

அைவகள்  ஒ  ேபா ம் ஒ ந்  ேபாவ ல்ைல.

நாம் இப்ெபா   பா ம் ேபா  நம் கரங்கைள உயர்த்  ேவாமாக.

நாம் நிற்ைக ல்,  ற்  ம்   ம் , யா டனாவ  ைக  க் ங்கள் . இன் ம்  சற்  
ேநரத் ற்  நாம் இவ்வாராதைனையத் ெதாடரப் ேபா ேறாம். ஆனால் அப்பாட ன்  இன்ெனா  
சரணத்ைத நாம் பா ைக ல்,  ற்  ம்   ம்  நின்  ைக  க் ேவாமாக.
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ேதவனின் மாறாக் கரத்ைதப் பற் க் ெகாள் ர்

(தாேய, அைதச ்ெசய் ங்கள் , தந்ைதேய அைதச் ெசய் ங்கள் )
ேதவனின் மாறாத கரத்ைதப் பற் க் ெகாள் ர்

( ள்ைளகேள அைதச ் ெசய் ங்கள் , சேகாதரர்கேள அைதச் ெசய் ங்கள் , அைதச் 
ெசய் ங்கள்  சேகாதரர்கேள)

நித் யமானைவகளின்  ேபரில் உங்கள்  நம் க்ைகைய கட்  ர்
ேதவனின் மாறாத கரத்ைதப் பற் க் ெகாள் ர.்

அவர ் நி த்தமாக நீங்கள்  ம ழ்ச் யா  க்க ல்ைலயா? அப்ப யானால் 'ஆெமன் ' என்  
  ங்கள். (சைபேயார ்''ஆெமன் “ என்  மா த்தரம் ெசால்  றார்கள் ) அவைர ேந க் றவர்கள்  
யாவ ம் ' 'கர்த்த க்  ஸ்ேதாத் ரம்” என்   றக் கடவர்கள் .  (சைபயார ் யாவ ம் ' 'கர்த்த க்  
ஸ்ேதாத் ரம்'' என்     றார்கள்). நாற்ச ரமான அந்தப் பரம நகரத் ற் ப் ேபாகப் 
ேபா ேறாம் என்    வா க்க   யவர்கள் யாவ ம் உங்கள்  கரங்கைள உயர்த் ங்கள் . 
(உங்கள்  பாடல்  பா தேலா , உயர்த் யவாேற இ ங்கள் ).
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அவ்வழ ய பரம் நகரம் ேபாக நான்  ஆயத்தமா ள்ேளன்

(அ  இப்ெபா   எவ்வா  இ க் ற )
கர்த்தர் அைத தன் மக்க க்காக ஆயத்தம் ெசய்தாேர
அங்ேக ெவள்ைள  ங்காசனத்ைதச்  ற்  நின் 
 ட்கப்பட்ேடார் யாவ ம் ம ைமயாய்ப் பா வர்
 ல ேவைள, என் பரம  டாம் பரேலாகம் ேபாக ஏங் த் த க் ேறன்
அங்ேக நான் ம ைமைய ேநாக் ைகக ல்
அ  என்ேன ஒ  ம ழ்ச் யானதாய்  இ க் ம்
அப்ேபா  நான் என் இரட்சகைரக் காண்ேபேன
அப்ெபாண்ணான நகரத் ேல.
அைத நீங்கள்    ம்ப ல்ைலயா?
அவ்வழ ய பரம நகரம் ேபாக நான்  ஆயத்தமா ள்ேளன்
கர்த்தர் அைத தன் மக்க க்காக ஆயத்தம் ெசய்தாேர
அங்ேக காலந்ேதா ம்  ட்கப்பட்ேடார்
ெவண்   ங்காசனத்ைதச ் ற்  நின்  ம ைமயாய்ப் பா வர்
பரேலாகம் பரம    ேபாக நான்  ஏங் த் த க் ேறன்
அங்ேக நான் கா ம் ஆனந்தம் எத்தைன
ஒ  ம ழ்ச் யானதாய் அ  இ க் ம்
அப்ேபா  நான் என் இரட்சகைரக் காண்ேபேன
அப்ெபான்னான நகரத் ேல.

நீங்கள்  அவைர ேந க்  ர்களா? அப்ப யானால்...
இேய  ன்  நாமத்ைத எ த் ப்ேபா உடன் ,
 யர,் பைக வாட் ம்  ழந்ைதேய,
அ தான் இன்ப  கம் தந்  ம் எ த் ப் ேபா
எங்  ேபா  ம்,  ைல லா நாமம ,
எத்தைன இனிய 
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 ல் யம் மரியன்   ரன்ஹாம்  லம்
 ரசங் க்கப்பட்ட ெசய் கள்

"... சத்த ன்  நாட்களிேல..." ெவளி.10:7

31தானிேயைல கா ரிேயல் சந் த்ததன்  ஆ  தமான ேநாக்கங்கள்

( ைலேயறப் ெபற்ற நாமம )
  ன் நம் க்ைக, பரத் ன் ஆனந்தம்
 ைல லா நாமம ,
எத்தைன இனிய    ன் நம் க்ைக,
பரத் ன் ஆனந்தம்

அ த்த ஞா ற் க் ழைம காைல 9 . 3 0  மணிக்  கர்த்த க்   த்தமானால் சரியான 
ேநரத் ற்  வர நாம்  யற் ப்ேபாம். அைத மறந்  ட ேவண்டாம்.  யா யஸ்த க்காக 
ெஜ ப்பதற்காக. அ த்த ஞா ற் க் ழைம காைல 9.30 மணிக் .

இேய  ன்  நாமத் ல் அவர ்பாதத் ல்  ழ்ந் 
அவைர வணங்  பணிந்  ெகாள்,
நம் யாத் ைர   ைக ல்  பரத் ேல
அவைர நாம் இராஜா  இராஜாவாக
   ட் ேவாேம  ைல லா நாமம ,
எத்தைன இனிய 

(ஓ எவ்வள  இனிைமயான )
  ன் நம் க்ைக, பரத் ன் ஆனந்தம்
அ   ைல லா நாமம ,
எத்தைன இனிைமய 

( ைல ல்லா நாமம )
  ன் நம் க்ைக, பரத் ன் ஆனந்தம் அ .
இந்த வரிகைளக் கவனி ங்கள்:
இேய  ன்  நாமத் ல் அவைரப் பணிந்   ர்
அ ேவ கண்ணிக க்ெக ரான ேகடயமாம்
ேசாதைனகள் உன்ைனச்  ழ்ைக ல்
அப்பரி த்த நாமத்ைத ெஜபத் ல் உச்சரிப்பாய்

(அ ேவ ேபா மான )
இேய  ன்  நாமத்ைத எ த் ப் ேபா உடன் ,
 யர,் பைக வாட் ம்  ழந்ைதேய,
அ தான் இன்ப  கம் தந்  ம் எ த் ப் ேபா
எங்  ேபா  ம்,  ைல லா நாமம ,
எத்தைன இனிய 

( ைலேயறப் ெபற்ற நாமம )
  ன் நம் க்ைக, பரத் ன் ஆனந்தம்
 ைல லா நாமம ,

( ைலேயறப் ெபற்ற நாமம்)
ஓ, எத்தைன இனிைமயான  அ .
  ன் நம் க்ைக, பரத் ன் ஆனந்தம்

இப்ெபா  , நான் இவ்வாரதைனைய ேமய்ப்பனா ய சேகாதரன் ெந ல் அவர்களிடம் 
ெகா க் ேறன் . அவர ்   வான வார்த்ைதகைள அல்ல  என்ன ெசால் வாேரா அைதப் 
ேப ேவாம்.


