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நாம் நின்ற வண்ணமாகேவ தைலவணங் ேவாம்.1

கர்த்தரா ய இேய ேவ, நாங்கள்    வா க்க மாத் ரம் ெசய் ேறாம்.   வா த்தால்  
மாத் ரம் ேபா ெமன்  நீர ் எங்க க் ச் ெசால்   க்  ர.் நாங்கள்  இப்ேபா  
  வா க் ேறாம். எங்கள்    வாசத்ைத நங் ர  ம் காரியங்கைள நாங்கள்  ஏற்ெகனேவ 
கண் ம் ேகட் ம் இ க் ேறாம். அதற்காக உமக்  நன் ைய ம்   ைய ம் ெச த்  ேறாம். 
ேதைவப்பட்டவர்க க்  ஊ யம் ெசய்ய ேவெறா  த ணத்ைத நீர ்அளித்ததற்காக உமக்  நன்  
ெச த்  ேறாம். ேதவேன, நீர ் வாக்களித் ள்ளப , இன் ர  எங்கள்  ேதைவகைளச் சந் க்க 
ேவண் ெமன்  ேவண் க் ெகாள் ேறாம் . இேய  ன்  நாமத் ல் ேகட் ேறாம். ஆெமன்.

உ ர்த்ெத ந்த   ஸ்  ன்    ேசஷத் டன்  ம ப  ம் இந்த  டாரத் ற்  இன் ர  வரக் 
 ைடத்த  லாக் யத் ற்காக நாங்கள்  ம ழ்ச்  ள்ளவர்களா  க் ேறாம். நான் வரச் சற்  
தாமதமா  ட்ட . நான்  உடன யாக ெஜ க்க ேவண் ய ேகஸ்  (case) ஒன்    கனி  ந்  
வந்  ந்த . ஆண்டவர ் அப்ெபா   எங்க க்காக ஒ  அற் த ெசயல்  ரிந்தார். அவ க்  
எல்லாம் ெதரி ம்... அவ க்  யா ம் எ  ம்  ற ேவண் ய அவ ய ல்ைல. என்ன ெசய்ய 
ேவண் ெமன்  அவ க்  நன்றாகத் ெதரி ம். எனேவ, நாங்கள்  அவ க்    ந்த 
நன்  ள்ளவர்களா  க் ேறாம். நாள்   வ ம் அவர்கள்   கனி  ந்  பயணம் ெசய்  
இங்  அைடந்தனர். அதற்காக நாங்கள்  நன்  ள்ளவர்களா  க் ேறாம் .
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மறந்  ேபாகேவண்டாம் ... (சேகா.  ரான்ஹாம், சேகா. ெந  டன்  ேப  ன்றார் -  ஆ  ) 
வரப்ேபா ம் வாரத் ல் நடக்க  க் ம்  ட்டங்கைளக்   த்  மறந்  ேபாக ேவண்டாம் - 
 தனன்  இர ம், அ த்த ஞா றன்  காைல ம் மாைல ம். நீங்கள்  அக்கம் பக்கத் ல் இ ந்தால்  
-  நீங்கள்   ட்டங்க க்  வ வைதக்   த்  அவர்கள் ம ழ்ச் யைடவார்கள் .

நான் பயணப்பட்  ேவ  இடங்க க் ச் ெசல்ல  க் ேறன் . எனக்காக ெஜ  ங்கள் . ெவ  
 ைர ல்   ம்  வ ேவன்  என்  எ ர்ப்பார்க் ேறன் .

உங்க ைடய தையக்காக உங்க க்  நன்  ெச த்த   ம்  ேறன்  -  நீங்கள்  எனக்  
ெசய் ள்ளைத நிைன     ேறன் . ஜார் யா  ள்ள ஒ     சைபையச ் ேசர்ந்த சேகாதரர் 
ஒ வர ் ஒ   ட் (Suit)  ணிைய இப்ெபா   அ ப்  ைவத்  க் றார.் அ   க ம் 
அ ைமயான ஒ  ெசயல். ெசன்ற வாரத் ல்,     ைற ன்  ேபா  நான்  ெகன்டக்  ல்  
இ ந்ேதன் . அங் ள்ள மக்க க்  நன்   ற   ம்  ேறன் . கர்த்தர் அங்  நிகழ்த் ன மகத்தான 
அற் தங்கைள நாங்கள்  கண்ேடாம். அவர ் ெசய்த எல்லாவற் ற்காக ம் நான்  நன்  ெச த்த 
  ம்  ேறன் .

3

ம ப  ம் உங்கைள  ைர ல் காண்ேபன்  என நம்  ேறன் .  ட்டத் ற்காக நி யார்க் 
ெசல் ம் வ  ல் உங்கைள  ைர ல் சந் ப்ேபன் . சேகாதரன்   க் (Brother Vick) நடத் ம் 
ஸ்ேடான் சைப ல் (Stone Church)  ட்டங்கள்  நவம்பர் 12-ம் ேத   தல் ெதாடங்க  க் ன்றன 
என்  நிைனக் ேறன் . அதற்   ன்பாக  ல நாட்கைள இங்  க க்கலாம்.  ட்டங்கைள   த்  
  ம்  வ ம் ேபா ,   யானா  ள்ள ஷ்ரீவ் ேபார்ட் ல் , சேகா. ஜாக் ர் சைபக் ச் ெசல்ல 
எத்தனித் ள்ேளாம். “நன்    ம் வாரத் ன்  ேபா  (Thanks giving week) அங்  இ ப்ேபாம். இந்த 
அ  ப் கள்  அ க்ைக பலைக ல் ேபாடப்பட் ள்ள  என்  நிைனக் ேறன் .
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 ன்    ஸ் மஸ்  க ந் , ெதன்பாகத்  ள்ள நண்பர்க டன்  க க்க   ம்  ேறன் . 
ஜனவரி மாதத் ன் ேபா   னிக் ல் இ ப்ேபாம்.  ன்னர் ெவளிநாட்  அைழப் க்காக 
காத்  ப்ேபாம். அ  வந்தால், அதற்கான  ட்டங்க க்காக ஆயத்தம் ெசய்ேவாம். ெவளிநாட் க் 
 ட்டங்கைள ஒ ங்  ெசய்வதற்ெகன சேகா. பார்டர்ஸ்  க தம் எ  க் ெகாண்  க் றார.் 
க தப் ேபாக் வரத்  நடந்  ெகாண்  க் ற . அ  ஆயத்தமான டன், உலக பயணம் ஒன்ைற 
ேமற்ெகாள்ள எத்தனித் ள்ேளாம். அதற் ரிய  ழ்நிைல உ வா ம் வைர நாங்கள்  
காத்  க்கேவண் ம்.
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அங்   ட்டங்கள்   ரளா  க் ம். அவர்கைளக் கட் டங்களில் அைடக்க   யா .  றந்த 
ெவளிகளில் தான்  ட்டங்கைள நடத்தேவண் ம் .  ல சமயங்களில் 5 , 00 , 000 -க் ம் 
அ கமானவர்கள்  ஒேர ஒ   ட்டத் ற்  வ வார்கள். அைத நம்மால் நம்பேவ   யா . அேநக 
நாட்கள்  நடக் ம்  ட்டத் ற்  வ பவரின்  எண்ணிக்ைகயல்ல அ  -  ஒேர ஒ   ட்டத் ற்  வ ம் 
ஜனத்ெதாைக. சாதாரணமாக   ேசஷகர்கள் , ஆ  வாரங்களில் எத்தைன ேபர ்  ட்டத் ற்  
வந்  ந்தனர் என்  கணக்  வ  வழக்கம். பா ங்கள்? நாேமா ஒ  நாளில், ஒ   ட்டத் ற்  
எத்தைன ேபர ்வந்  ந்தனர் என்  கணக்   ேறாம் . அவர்கைள உட்கார ைவக்க அங்  ேபா ய 
ஸ்தலம்  ைடயா . அவர்கைள நாம்  றந்த ெவளி ல்தான்  உட்கார ைவக்கேவண் ம். எனேவ 
மைழக்கால ல்லாத சமயங்களில் மாத் ரேம நாம் அங்   ட்டங்கைள நடத்த    ம்.  ல 
ேநரங்களில் நல்ல ஆைட அணிந் ள்ள ெபண்கள் மைழ ல் நைனந் , தைலம ர ் தைல டன்  
ஒட் க்ெகாண் , நாள்   வ ம் அங்  உட்கார்ந்  ெகாண்  ப்பைத நான் கண்  க் ேறன் . 
அங்  பயங்கர மைழ ம், இ  ம்  ன்ன ம் காற் ம் ேநரி வ  வழக்கம். ஆனா ம்  இவர்கள் 
அந்த மைழ  ம் ஒ வைரெயா வர் ெநரித் க் ெகாண்  நான்  அவர்க க்காக ெஜபம் 
ெசய் மள ம்  மைழ ல்  நைனந்தவர்களாய்  அங்ேகேய  உட்கார்ந்  ெகாண்  ப்பார்கள் .



2பதறல்

பா ங்கள் அப்ப ப்பட்ட   வாசத்ைத கர்த்தர் ெகளர க் றார ் என்பைத நீங்கள்  அ  ர்கள். 
அவர ்உண்ைமயாகேவ ெகளர க் றார.்

ேதவன் ெகளர க்க ேவண் மானால், அதற்காக ஏதாவெதான்ைற நீங்கள்  ெசய்ய 
ேவண் யவர்களா  க் ன் ர்கள் . எல்லாவற்ைற ம் எளிதாகப் ெபற் க ்ெகாள்பவர், அதற்காக 
ஒன்ைற ேம ெசய்வ ல்ைல. பா ங்கள்? ேதவ ைடய வரம் என்னேமா இலவசமாகத்தான்  
அளிக்கப்ப  ற  என்ப  உண்ைம. ஆனால் நீங்கேளா...
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இ  இப்ப   க் ற . ஒ வன்  ெவள்ளிக் கரண்  டன்   றந்தான்  என்றால் (அந்தப் 
பழெமா ைய நீங்கள்  ேகட்  க்  ர்கள் )  (அதாவ  எல்லா ெசௗகரியங்க ட ம்  றந்தவன்  
என்  அர்த்தம் -  த ழாக் ேயான்). அவன் எைத ேம ெபா ட்டாக எண் வ ல்ைல. ஆனால் 
ஒ வன்  அதற்காக  யற்  எ க் ம் ேபா , அதன்  க் யத் வத்ைத அவன் அ ந்  
ெகாள் றான் .

ஒ நாடாைவப் ப   ெசய்  ெகாண்  ப்பார்கள் என நான்  நிைனக் ேறன் ... இன்  காைல 
நான் அளித்த ெசய்  என்    ஊ யத்  ம் அளிக்கப்பட்ட ெசய் களிேலேய  கப்  ரதான ன 
ெசய் யா ம். அ  எப்ப  எனக் க்  ைடத்த  என்பைத ஒ  நாள் உங்க க்  அ  ப்ேபன் . 
அேநக மாதங்களாக எல்லாேம ெசயல்  ரிந் , அந்த ெசய்  ல்    ற்ற . அ தான் எல்லா 
ெசய் கைள ம்    றச ் ெசய் ம் ெசய்  ன்  த ணமா ம் (Capping-off time) பா ங்கள்? 
(சேகா.  ரான்ஹாம் அவரளித்த அைடயாளம் Token என் ம் ெசய் ைய இங்    ப்   ன்றார். 
அச்ெசய்  த ழாக்கம் ெசய்யப்பட் ள்ள  - த ழாக் ேயான்).
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அைடயாளம் (Token) என்ப ன் அர்த்தத்ைத நீங்கள்   ரிந்  ெகாண் ர்கள்  என நம்  ேறன் . 
இரத்தம்  சப்பட்ட  என் ம், ேதவ க் ம் அவ யமான  ரயத்ைத இேய  தம  ெசாந்த 
இரத்தத்ைத  ந்  ெச த்   ர்த்  ட்டார் என்பதற்  அ   யாக அந்த அைடயாளம் 
அைமந் ள்ள . இேய  ன்   வனி  ந்  பரி த்த ஆ  வந்த . அந்த இரத்தம் உங்கள்  ேமல் 
 சப்ப ம் ேபா , உங்க ைடய  ரயம் ெச த்தப்பட்  ட்ட  என் ம், ேதவன் உங்கைள ஏற் க் 
ெகாண்டார ் என்பதற் ம் அைடயாளமாக பரி த்த ஆ  அைமந் ள்ள . அ ேவ அைடயாளம். 
கவனி ங்கள் , பரி த்த ஆ ேய அைடயாளம்.
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அேநக க்  அைடயாளம் என்னெவன்  ெதரிய ல்ைல. மற்றவர்கள் அ ந்  ெகாள்ளக் 
 டாத  தமாகேவ அைத ெசய்ய ேவண் யதா ள்ள . அேத சமயத் ல் எல்ேலா ேம அைதப் 
ெபற் க் ெகாள்ளலாம் என்ற  தத் ல்  ற ேவண் யதா ள்ள .

இரட் ப்ைபக்   த்   ரசங் ப்ப  ேபான்ற  அ . அைதப்  ரசங் க் ம் ேபா , அ  
எல்ேலா க் ேம உரிய  என்ற  தமாய் நாம்  ரசங் க்க ேவண் யதா ள்ள . ஆனால் அ  
அவ் த ல்ைலெயன்  நாம ேவாம். அவ்வாேற, ெதய் க  கமளித்த ம் எல்ேலா க் ேம 
உரிய  என்  நாம்  ரசங் க்க ேவண் யவர்களா  க் ேறாம். ஆ  ம் அ  
அவ் தமல்லெவன்  நாம ேவாம். பா ங்கள்? உலகத ் ேதாற்றத் க்   ன்னால்  ட் ன்  
 ஸ்தகத் ல் ெபயெர தப்பட்டவர்கைள இரட் க்கேவ இேய  வந்தார். அவர்கைள இரட் க்கேவ 
அவர ்வந்தார், அவர்கள் யார ்யாெரன்  எனக் த் ெதரியா . எவனா  ம் (Whosoever) என்  நாம் 
   ம், கர்த்தர் ஒ வைன அைழக்கா  ல் , அவன் வர  யா . அவ க் ப் ேபா ய   வாசம் 
இரா . அ  சரி.
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எனேவ அேநகர ்இரட் க்கப்படமாட்டார்கள். அ  நமக் த் ெதரி ம். அவர்கள்  இரட் க்கப்பட 
மாட்டார்கள் என்  உலகம் உண்டாவதற்   ன்னேம கர்த்தர் அ ந்  ந்தார்.

அேநகர ்ெதய் க  கம் ெபற மாட்டார்கள் . ஏெனனில் அைதக்  ர த் க் ெகாள் ம் தன்ைம 
அவர்க க்  ெதரியா . அப்ப   ந் ம் ெதய் க  கம் எல்ேலா க் ம் உரிய  என்  நாம் 
 ரசங் க் ன்ேறாம். ஏெனனில் யார ் யார ்  கம் ெப வார்கள்  என்  நமக் த் ெதரியா . 
ஆனா ம் அ  எல்ேலா க் ம் என்ற  தமாய் நாம்  ரசங் க் ன்ேறாம். ஆனால்  லர ் அந்த 
  வாசத்ைத  ர த் க் ெகாள்ளேவ   யா .
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“அைடயாளம்” ெபற் க் ெகாள் தைலக்   த்த  ஷயத்  ம் அவ்வாேற உள்ள . நாம் 
இவ்வள  காலமாக அைடயாளத்ைதப் பற்  ேப க் ெகாண்  வந்  க் ேறாம். ஆனால் 
இப்ெபா   தான்  அந்த அைடயாளம் ெவளிப்ப  ன்ற . பா ங்கள்?

நாம் அைத அ ம த்  வந்  க் ேறாம்.  த்தரன்கள்  வார்த்ைதைய.   ஸ் ைவ ெசாந்த 
இரட்சகராக ஏற் க் ெகாள்வைத அ ம த்  வந்தனர். ெமேதா ஸ் கள், '' ச்ச  ம் அள க்  
நீங்கள்  ம ழ்ச்  ற்றால், அைத நீங்கள்  ெபற் க் ெகாண்டதாக அர்த்தம்“ என்றனர். 
ெபந்ெதெகாஸ்ேத னர் ' 'நீங்கள்  அந்நிய பாைஷ ேப னால், அைத ெபற் க் ெகாண் ர்கள்” 
என்றனர். அைவயைனத் ம் தவெறன்  நாம ேவாம். பா ங்கள்? அைடயாளம் என்ப  அந்த 
அைடயாளேம. அ  நீ ம்   ஸ்  ம் ஒன்றாக இைணந்  ஒேர நபராக இ ப்பைதக்   க் ற . 
அவ ைடய  வனா ய பரி த்த ஆ யானவர் உன்   லம்  ரிைய ெசய்வைத அ    க் ற . 
பா ங்கள்? அ  ஐ வரியவான்க க் ம் தரித் ர க் ம், அைதப் ெபற் க் ெகாள் ம் 
யாவ க் ம் உரிய .
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கவனி ங்கள்  அைடயாளம் என்ப ...
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நீங்கள்  ர ல க் ச ்ெசன்  கட்டணத்ைதச் ெச த்  ன் ர்கள். அதற்  ஒ   ரயம் உண் . 
ேப ந் ேலா அல்ல  ர  ேலா இந் யானா  ள்ள சார்லஸ்  ெடளன் என் ம் இடத் ற்  ெசல்ல 
ேவண் மா ன் , அதற் க் கட்டணம் ஐம்ப  ெசன்  (ஏறக் ைறய ஐந்   பாய்) அைத 
ெச த் ன டேன ர ல் நிைலயத்தார் ஒ  ேடாக்கைனக் ெகா க் ன்றனர். பா ங்கள் நீங்கள்  
அங்  ெசன்  ஐம்ப  ெசன்  கட்டணமாக ெச த்  ன் ர்கள் . அப்ெபா   உங்க க்  ஒ  
'ேடாக்கன் ' ெகா க்கப்ப  ன்ற . அந்த இடம் வைர ர  ல் ெசல்ல 'ேடாக்கன் ' உங்க க்  
உரிைமயளிக் ன்ற . பா ங்கள்?
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ஆனால் இந்த  ஷயத் ல்  இரத்தேம அைடயாளமா ள்ள . அ   சப்பட ேவண் ம். ஏெனனில் 
அ  ஒ  இரசாயணம்  மாத் ரேம. அ  ஒ  ஆட் க் ட்  ன்  -    கத் ன்  இரத்தமா ள்ள . 
  கத் ன்  உ ர ் அதனின்   ரிந்  ெசன்ற . பா ங்கள்? எனேவ அ    வா  ன்     
ம ப  ம் வர   யா . ஏெனனில் அங்  ெசத்த  ஒ    கம் தான். ஆனால் பரி ரணமான ப  
ஒன்  வரப் ேபா ன்ற  என்பதன்  நல் மனச்சாட்  ன் அைடயாளமாக அந்த ப  
ெச த்தப்பட்ட . அ  பரி ரணமாக இ ப்பதற்காக, பரேலாகத் ன்  ேதவேன, நியாய ப ேய, 
ப யாக ம்  ைறகாண ஆயமாக ம் (Jury) வழக்க ஞராக ம் ஆனார.் பா ங்கள் அவ ைடய 
 வன் ெவளிேய ெசன்றேபா , அ  ேதவ ைடய  வனா  ந்த . அந்த ெசால்  இ   ந்  
வ  ற .  ' 'அவர்க க்  நித் ய  வைனக் ெகா ப்ேபன் ''  ேரக்க ெமா  ல். . .  (நான் ேவத 
பண் தர்களிடம் ேப  ேறன்  என்ற ேவன். இங்   வைரக் காண் ேறன்).  ேரக்க ெமா  ல் 
அ  'ேசா'  (Zoe) என்றைழக்கப்ப  ற . அந்த ெசால் க்  'ேதவ ைடய ெசாந்த  வன்' என்  
அர்த்தம். நான் அவர்க க்  ேசாைவ -  என் ெசாந்த  வைன ெகா க் ேறன் .  ' '  ஸ்  ம் 
ேதவ ம் ஒ வேர“.
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  ஸ்  க் ள்  இ ந்த  வேன பரி த்த ஆ . அ   ன்றாம் ஆளல்ல, அேத ஆள் பரி த்த 
ஆ  ன்  பத் ல் உன்ேமல் வந் , உன்   ரயம் ெச த்தப்பட்  ட்ட  என்பதற்  
அைடயாளமா  க் றார். நீ ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்  ட்டாய். அந்த 'ேடாக்கன் '  ைடக் ம் 
வைரக் ம் நீ ரஸ்தா ல்  ெசல் வதற்  அ ம க்கப்பட மாட்டாய்; ேப ந் ல் பயணம் ெசய்ய 
உனக்  அ ம   ைடயா . கட்டணம் ெச த்தப்பட்  ட்ட  என்பதற்  அ   யாக அந்த 
'ேடாக்கைன' நீ காண் த்தாலான் , ேப ந் ல் ஏ வதற்  உனக்  அ ம   ைடக்கா . அந்த 
ேடாக்கன்  தான்  நீ ெச த் ன கட்டணத் ன்  அைடயாளம். இரத்தம்  ந்தப்பட்டெதன் ம், அ  
உன்ேமல்   சப்பட் ள்ளெதன் ம், நீ ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்  ட்டாய் என் ம் அ  காண் க் ற . 
உங்க க் ப்  ரி ன்றதா? ஓ, என்ேன! ஓ! (சைபேயார ்“ஆெமன் ” என் ன்றனர் - ஆ ).
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அதற்  எந்த த அத்தாட்  ம்  ைடயா . பா ங்கள்?  ' 'அப்ப யானால் சேகாதரன் 
 ரான்ஹாேம நாங்கள்  எவ் தம் இைத அ ந்  ெகாள்ளலாம்“? என்  ேகட்கலாம் (அந்த  தமாக 
நீங்கள்   ந் க்  ர்கள்  என்பைத நான் உண  ேறன்  பா ங்கள்?) நீங்கள்   ன்  
என்னவா  ந் ர்கள்? இப்ெபா   என்னவா  க்  ர்கள்? அப்ப த்தான்  அைத அ ந்  ெகாள்ள 
   ம். இந்த அைடயாளத்ைத ெபற் க் ெகாள்வதற்   ன் நீங்கள்  எப்ப   ந் ர்கள்? உங்கள்  
  ப்பங்கள்   ன்  என்னவா  ந்தன? அதன்  ன்  உங்கள்    ப்பங்கள்  என்ன? அதன்  லம் 
அைடயாளம் ெபற் க் ெகாள்ளப்பட்டதா இல்ைலயாெவன்  நீங்கள்  அ ந்  ெகாள்ளலாம். 
இயற்ைகயாகேவ இத்தைகய மாற்றம் ஏற்பட்    ன்ற . பா ங்கள்?
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“அந்நிய பாைஷ ேப தேல பரி த்தா ையப் ெபற்றதன்  அத்தாட் ” என்  நீங்கள்   றலாம். 
நான் ஒ  ஜைத காலணிைய (Shoes) வாங்  ேறன்  என்  ைவத் க் ெகாள்ேவாம் . அந்த 
காலணி ன்  நாக்  (Tongue) (அதாவ  காலணிக் ள் ைவக்கப்பட்  க் ம ்   வான ேதால் - 
த ழாக் ேயான்) காலணியல்ல. அ  காலணி டன்  ேசர்ந்  வ  ன்ற . அவ்வா தான்  
அைடயாள ம்  ட. அந்த அைடயாளம்   ஸ் . அந்நிய பாைஷ ேப தல்,  சா கைளத் 
 ரத் தல், மற்ற காரியங்கைளச் ெசய்தல்,  ரசங் த்தல் ேபான்றைவ அத்தாட்  என்ப  ஒ  
வைக ல் உண்ைமேய. ஆனால் அைவ யா ம் அ வல்ல. அைவ பரி த்த ஆ  ன் வரங்கள்  
(gifts).
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நீங்கள் ,  “சேகாதரன்  ரான்ஹாேம, உங்க க்  ெவ ம  (gifts) அளிக்க   ம்  ேறன் '' 
என்  ெசால் ர்களானால், அந்த ெவ ம  நானல்ல; அ  நான் ெபற் க் ெகாண்ட ெவ ம . 
அ ேபான் , அந்நிய பாைஷ ேப தல் என்ப  பரி த்த ஆ  னால் அளிக்கப்ப ம் ஒ  ெவ ம  
அல்ல  வரமா ம். அ  பரி த்த ஆ யா  ட   யா . அ  பரி த்த ஆ  ன் வரம்.

இந்த வரங்கள்  அைனத்ைத ம்  சா னால் பாவைன ெசய்ய    ம். ஆனால் அவன் பரி த்த 
ஆ யாக இ க்க   யா . பா ங்கள்? அவன் வரங்கைளப் பாவைன ெசய்யலாம். ஆனால் அவன்  
பரி த்த ஆ யாக   யா ; இரத்தம்  சப்பட்ட  என்பதற்  அைடயாளமாக பரி த்த ஆ  
உள்ள . ஏெனனில் அ   ட் ன்   ஸ்தகத்   ந்  இரத்தத்ைத  ன் ெதாடர்ந்  ெகாண்ேட 
வ  ற . உங்க க் ப்  ரி ன்றதா? அவர ் வந்ததன்  ேநாக்கம் அ ேவ. ஒவ்ெவா  சைப 
காலத்  ம் அவர ்அைதப்  ன் ெதாடர்ந்  வந் ள்ளார். நம்ைமயல்லாமல் அவர்கள்  ரணராக 
  யா . இக்காலத் ேலா பரி த்த ஆ  ன் பரி ரணம் சைபையச ் சந் த்த , ேசாேதாம் 
எரிவதற்   ன்பாக அவர் எப்ப  மா சத் ல் ெவளிப்பட்ட ேதவனாகத் ேதான் னாேரா, அவ்வாேற 
இன் ம் ேதான்  றார். ேசாேதா ல் நிகழ்ந்த  இதற்   ன்னைடயாளமா ள்ள . அப்ெபா   
அவர ்ஆ ரகா க்  ேதான் னார்.

17

சைப காலங்களின்  ேபா  அவர்  ரியாத  ெசயல்கைள  இக்காலத் ல்   ரி றார்.  வார்த்ைதக் 
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ம ப  ம்   ம் ம்ப யாக அவர ் ெசய் றார.் ஏெனனில், சைப காலம் ஒவ்ெவான்  ம் 
அளிக்கப்பட்ட ெசய் கள்  அைனத் ம் பரி ரண வார்த்ைத டன்    வைடய ேவண் ம். இந்த 
கைட  நாட்களில் ஏ   த் ைரகள்  றக்கப்பட்  ட்டன. எனேவ  ந் ன சைப காலங்களில் 
 டப்பட்ட சத் யங்கள்  அைனத்ைத ம் எ த்  ஒன்  ேசர்த் , அ  மணவாட்  ன்  ஒ  ெபரிய 
சரீரமாக ஆ    ன்ற . சைப பரி ரணமாகாமல்  ன்  ந்த காலங்களில் வாழ்ந்தவர்கள்  
பரி ரணமாக   யா . எனேவ இக்கைட  காலத்  ள்ள மணவாட்     னர,் அவர்கைள ம் 
உள்ேள ெகாணர்ந் , அவர்களைனவ ம் ஒன்றாக எ த் க் ெகாள்ளப்ப வார்கள் . பா ங்கள்?

இேய    ஸ் வா ய அைடயாளம் -  பரி த்த ஆ யானவர் இப்ெபா   நம் ைடேய 
இ க் றார.் நாம் அைத பயபக்  டன்  அ கேவண் ம். நம்ைம ேபா ய அள ற்  தாழ்த்த 
நம்மால் இயலா . நாம் காலணிகைளக் கழற் னா ம் அல்ல   ழங்காற் ப  ட்டா ம், 
அத்தைகய தாழ்ைம அவ க்    ப் யளிக்கா . ஆனால் ஆ  ன் கனிகைள ெவளிப்ப த் ம் 
வாழ்க்ைக!
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இப்ெபா  , ஆ  ன் கனிகள்  யாைவ? பா ங்கள். அன் , சந்ேதாஷம், சமாதானம்...

இன்  காைல ல்   ரசங் க்கப்பட்டைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள் . ஆயத்தம் -  ஒ  
ெசய்  டன்  அவர ் ெசய் யாளைன அ ப் னார். அவ் தம் அ ப் ன  ற , அைத 
உ  ப்ப த்த அவர ்அ த்தப்ப யாக அக் னி ஸ்தம்பத்ைத அ ப் னார.் அதற்  அ த்ததாக - 
ஆ தல்  (Consolation) அ  உண்ைமெயன்  நீங்கள்  அ  ர்கள் . பா ங்கள்? ஏெனனில் நீங்கள்  
சமாதானம் ெபற்  க் ன் ர்கள் . கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்   லமாய் நாம் ேதவனிடத் ல்  
சமாதானம் ெபற்  க் ேறாம் (ேராமர் 5:1)

இன் ர  நாம்  ணியாளிக க்காக ெஜ க்கப ் ேபா ன்ேறாம். இராப்ேபாஜன ம் ைவக்கப் 
ேபா றார்கள் என்  நிைனக் ேறன்  (சேகா.  ரான்ஹாம் சேகா. ெந  டன்  ேப  ன்றார் - ஆ ) 
நீங்கள்  ஞானஸ்நான ம் ெகா க்கப் ேபா  ர்களா? இராப்ேபாஜனம் மாத் ரம். நீங்கள்  
இராப்ேபாஜனத் ற்  இ க்க ேவண் ெமன்    ம்  ேறன் . இன் ம்   ப்பத்ைதந்  அல்ல  
நாற்ப  நி டங்களில்   த்  டலாம் என்  க் ேறாம். அதன்  ன்  நாம் 
இராப்ேபாஜனத் ற்காக ஆயத்தப்ப ேவாம்.
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நாைள 'உைழப்பாளர்  னம்'  (Labor Day). எனேவ நீங்கள்  நாைள இைளப்பாறலாம். இன் ம் 
    ேநரத் ல்    த்   ட ேவண் ெமன்  நிைனக் ேறாம்  என்  ெசான்ேனன். ஆனால் 
எங்க க் த ்ெதரியா . நீங்கள்  அைத சரிவர  ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம்.

இன்  காைல நான் உங்களிடம், இன் ம் இரண்  அல்ல   ன்  மணி ேநரம் 
ெசய்   க் ம் என்    ேனன். நான்  ெசய் ைய  ரசங் க் த் ெதாடங் ேனன் . இன் ர ம் 
அைத ெதாடர்ந்   ரசங் க்க எண்ணிேனன் . அ   க ம்  ரம்மாண்டமான (tremendous) 
ெசய் யாக இ ந்த . ஜனங்கள்  அைதப்  ரிந்  ெகாண்டார்கேளா என்னேவா எனக் த் 
ெதரிய ல்ைல. அவர்கள் அைதப்  ரிந்  ெகாள்வார்கள்  என நம்  ேறன்  -  எல்லா டங்களி ம் 
அைத ஒ ப்ப   ெசய் ள்ள நல்ல ஒ நாடாக்கள்  இ க் ன்றன என்  நிைனக் ேறன் . அவர்கள் 
அைதக் ெகாண்  ெசல்லலாம். இ வைர நான்  அளித் ள்ள ெசய் கள்  அைனத்  ம் , இ  
 ற்  ம் ேதவனால் நிய க்கப்பட்ட ஒ  ெசய் யா ம் -  இ வைர அளித் ள்ள ெசய் கள்  
என் ம் ேபா , ஏ   த் ைரகளின்  ெசய் கைள நான் ேசர்க்க ல்ைல. ஏெனனில் அ  
ேதவனிடத்   ந்  ேநர யாக ெபற்ற கட்டைள -  ேதவ ைடய வார்த்ைத ேநர யாக வந்த . 
நான்  ரசங்கம்  ெசய் ள்ள ெசய் கைளேய   ப்   ேறன் . இந்த ெசய்  (அைடயாளம்) ஏ  
 த் ைரகைள ெதாடர ேவண் ய  அவ யமா ள்ள .
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ஏ   த் ைரகள் ெசய் யளிக்கப்பட்ட  ற  என்ெனன்ன ேநரி  ற  என்பைதக் 
கவனி ங்கள் . ஜனங்கள்  ஒன்  ேச  ன்றனர.் ஒன்  ேசர்த ன்  அைடயாளம். கைட  நாட்களில்  
 வப்   ளக்  எச்சரிப்பாய்  ட்   ட் ப்  ரகா த்தல்; ெபண்கள் அழகா க் ெகாண்ேட 
ேபா ன்றனர். மனிதரின்  ெசயல்கள் ; பரி த்த ஆ  ன் அைடயாளங்கள்  ெதாடர்ச் யாக 
நடந்ேத , ஏ   த் ைரக க் ப்  ன்  அளிக்கப்பட்ட ெசய் கள்  அைனத்ைத ம்    றச் 
ெசய் ம் (Capping off) ெசய் யாக இந்த ஒ  ெசய்  -  அைடயாளம்  ளங்  ன்ற . நாம் 
சரியானப  இ க் ேறாம் என்பைத அ  நமக்  எ த் க் காண் க் ன்ற . நாம்   வாசத் ல்  
நிைலத்  க் ேறாமா என்  ேசா த்த ய அ  நமக்  உத யா ள்ள .
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கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. நாம் ேவதாகமத்ைத   ப் ம்  ன்   யா யஸ்தர்க்  
ெஜபம் ெசய்தல்... ெசன்ற ஞா றன்  ெஜபம் ெசய்யப்பட்டவர்களில்  எத்தைன ேபர ்இந்த வாரம் 
 கமைடந்தனர் என்  காைல ேகட்டேபா  அேநகமாக இங் ள்ேளார ் எல்ேலா ேம 
கரங்கைள யர்த் னர். ெசன்ற ஞா   இர  நடந்த  ட்டத் ல்  அவர்க க்காக ெஜபம் 
ெசய்யப்பட்ட . இ  ஒன் ... உங்க க் ப்  ரி ன்றதா... இ  ஒன் . இைதப்  ரிந்  ெகாள்ள 
ேவண் ெமன்     ேறன் .
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ஒ     ைபயன்  க்காேகா   ந்  வந்  ந்தான் .   ம  (என்ன ெபயர?் )  (சேகா 
 ரான்ஹாம் சேகா. ெந  டம் அந்த ஸ் ரி ன்  ெபயைரக் ேகட் றார ்- ஆ ரியர)் ெபக்கன்பாஃப் 
(Peckenpaugh).   ம  ெபக்கன்பாஃப் அவர்கள்  ஒ  அ ைமயான   ஸ்தவ சேகாதரி. அவர்கள்  
ஒ     ைபயைனக் ெகாண்  வந்  ந்தார்கள். அவ க்  ந்த ேகாளா  என்னெவன்  
ம த் வர்க ம்   ட  கண்    க்க    ய ல்ைலயாம்.  அவ ைடய   ைர ரல்   க ம்
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5பதறல்

ேமாசமான நிைல ல் இ ந்த . ெசய் க் ப ் ன்  பரி த்த ஆ யானவர் அந்த    ைபயனிடம் 
ேப , அவைனப் ெபயர ்ெசால் யைழத் , அவ ைடய நிைலைமைய எ த் க்   , அவ க்  
 க ண்டா ம்ப  கட்டைள ட்டார.் இவ்வாரம் அவன் ெபற்ேறார ் அவைன ம த் வரிடம் 
ெகாண்  ெசன்ற ேபா , அவ க் ப்     ைர ரல்கள்  ைடத் ள்ளதாக அவர ்  னாராம். 
அவன் ெபற்ேறாேரா ேவ  யாேரா, இைத ெதாைலேப  ன்  வா லாக சைபேயா க்  
அ  த் ள்ளார்.

  ஷ்  கர்த்தரா ய ேதவன் ஒ  ேஜா      ைர ரைல   ஷ் க்க    ம்.

கர்த்தரா ய இேய  ன்  நாட்களி  ந்  இ வைர நிகழ்ந்த ெசயல்கள்  அைனத்  ம்  க 
மகத்தான ெசயல் ஒன்  நிகழ  க் ம் ேநரத் ல்  நாம் வாழ்ந்  ெகாண்  க் ேறாம் என்  
நிச்சயமாக நம்  ேறன் . பா ங்கள்? பா ங்கள்  நாம் இப் ெபா  . . .  (எ க்கப்ப த க்ெகன) 
அைழக்கப்பட ேவண் யவர்களா  க் ேறாம். அ   க ம் எளிைமயாக இ க் ம். மனிதன் 
மகத் வ ள்ளதாய் க  பைவகைள ேதவன் அ வ ப்பாக க   றார.் மனிதன்  ட்டாள்தனம் 
என்  அைழப்பைவகைள ேதவன் மகத் வமானைவ என்றைழக் றார் பா ங்கள்?அதற்காகக் 
காத்  ங்கள், அ   க ம் எளிைம ள்ளதாய்  இ க் மாதலால்  அைதப் பரிேசா த் ப் பார்க்க 
உங்களிடம் அைடயாளம் இரா  ல் , அைத இழந்    ர்கள். பா ங்கள்? பா ங்கள்?
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1200 அல்ல  712 ஆண் க க்   ன்  ஏசாயா  ர்க்கதரி   ன் ைரத்தப ேய,  ர்க்கதரி  
ஒ வன்   கம்   வ ம் தா , வளர்ந்தவனாய், ஆட் த்ேதால் ேபார்த் க் ெகாண் , 
வனாந் ரத்   ந்   றப்பட்  வந்தேபா , மைலகள்  ஆட் க்கடாக்கைளப் ேபால் 
 ள் ெமன் ம், இைலகள்  ைகெகாட் ெமன் ம் யார ்நிைனத்த ?  ரசங்கம் ெசய்ய அவ க்  
ஒ   டம்  ட  ைடக்க ல்ைல. அவன் சைபகள்  அைனத் னின் ம்  ரஷ்டம்  ெசய்யப்பட்டான் . 
அவன் ேயார்தானின்  கைர ல் நின் ெகாண் , “மனந்  ம் ங்கள் '' என்  உரக்க சத்த ட்டான் . 
ஜனங்கைள அவன்  ரியன் பாம் க்  ட் கள்  என்றைழத்தான் . அவன் வ ம்ேபா  மைலகள்  
ஆட் க்கடாக்கைளப் ேபால்  ள் ெமன்  ேதவன்     ந்தார.் பா ங்கள் , எளியவர்கள்  
அைதக் கண்  ம ழ்ந்தனர்.
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மகத்தான ேம யா ன் வ ைகையக்   த்  ஆ யாகமம்  ெதாடங்  ேவதாகமத் ல் 
 ர்க்கதரிசனம் உைரக்கப்பட்  ந்த . இரட்சகர ் ஒ வர ் ேதான் வார் என்  
 ன் ைரக்கப்பட்  ந்த . எல்லா ப க ம் அவைரேய  ட் க் காட் ன.  ர்க்கதரி க ம் 
அவைரேய  ட் க் காண் த்தனர். ஆனால் அவர ்வந்த ேபாேதா, அவர ் ைற தவ   றந்ததாகக் 
க தப்பட்டார.் அவ ைடய தாய் அவ க்   வாகம் ஆவதற்   ன்ேப  ழந்ைதைய வ ற் ல் 
 மந்  ந்தாள். அவர ்  ன்னைண ல்  றந்தார ் என்  ேவதம்    ன்ற . அ  ஒ  
 ைகயா ம். அத்தைகய  ைக ஒன்ைற, ேவட்ைடக் ச ்ெசன்  ந்தேபா , நான் அரிேசானா ல்  
கண்  க் ேறன் . அங்  ெசங் த்தான பாைறகளினிைடேய ஒ  ெதா வம் இ ந்த . 
அவ் தமான ெதா வம் ஒன் ல்தான்  இேய   றந்தார ் -  மைல ல் காணப்ப ம்    ெதா வம் 
ஒன் ல் , ைவக்ேகாலால் நிைறக்கப்பட்ட மாட்  ெதா வத் ல்.

அவர ் தச்சனின்  உத யாளராக வளர்க்கப்பட்டார். அ  எங்ஙனம் மகத்தான ேயேகாவாவாக 
இ க்க    ம். ஆனால் அ  ேயேகாவாதான்  பா ங்கள்?  க ம்   த் ரமான ஆள். அவர ்
  வனாக இ ந்தேபா , தம  வார்த்ைத ன்  அ ைவக் ெகாண்  ஆசாரியர்கைளத்  ைகக்க 
ைவத்தார். பா ங்கள். அவேர வார்த்ைத. அவர ்ஒ   த்தகம்  ட எ த ல்ைல. ஒ  வார்த்ைத ம்  
 ட அவர ் எ  ன   ைடயா . ஒ  ஸ் ரீ  பச்சாரத் ல் கண்    க்கப்பட்டேபா , அவர ்
 னிந்  தைர ல் எ  ன அந்த ஒ  வார்த்ைதைய ம்  ட அவர ் அ த்  ட்டார.் அவர ் ஒ  
வார்த்ைத  ட எ  ன ல்ைல. ஏன்? அவேர வார்த்ைத. பா ங்கள்? அவேர 
வார்த்ைதயா  ந்ததால், அவ க்  எ த ேவண் ய அவ யம் இல்லாமற் ேபா ற் . அவர  
வாழ்க்ைக அந்த வார்த்ைதைய வாழ்ந்  காட் ன . அவேர வார்த்ைத.  “என்  தா ன்  
 ரிையகைள நான் ெசய்யா  ந்தால், நீங்கள்  என்ைன   வா க்க ேவண் ய ல்ைல” 
(ேயாவான்  1 0 : 3 7 ) .  “நான்  என்ன ெசய்ேவன்  என்  வார்த்ைத    ள்ளைத நான் 
ெசய்யாம  ந்தால், நான் வார்த்ைதயல்ல, ெசய்ேதேனயானால்...'' அந்த அர்த்தத் ல்தான்  அவர ்
  னார.் அவேர வார்த்ைத.

26

இப்ெபா  , இனி நடக்க  க் ம்  கமளிக் ம் ஆராதைனக் ம் இராப்ேபாஜனத் ற் ம் 
உங்கைள ஆயத்தப்ப த் க் ெகாள் ங்கள் . உங்களால்    மானால், நீங்கள்  
இராப்ேபாஜன ற் த் தங் ச் ெசல்வ  எங்க க்  ம ழ்ச் யளிக் ம் இல்ைலெயன்றால், 
இப்ெபா ேதா  ட்டத்ைத   த் க் ெகாள்ளலாம்.

27

எனக்காக ம் என் மைன க்காக ம் ெஜ க்க மறந்  ேபாக ேவண்டாம். என் மைன  
உல  ள்ள எல்லா ெபண்கைளக் காட்  ம்  க ம் இனிைமயானவள். என் 
 ள்ைளக க்காக ம் ெஜ  ங்கள் . அவர்கள் ஒவ்ெவா வைர ம் கர்த்தரா ய இேய  
  ஸ்  க்காக உரிைம ேகா  ேறன் .

ெபக்  (Becky)    ெபண்ணாக இளம் ப வத் ல் இ க் றாள். அவள்  க ம் அ ைமயான 
ெபண் . அதற்காக நான் ேதவைனத்   க் ேறன் . அவள்  ைக   ப்ப ல்ைல. ம  
அ ந் வ ல்ைல. யா ட ம்  ற் வ ல்ைல. அந்த ப வத் ல் அவள் இ க் றாள் . அவள் 
கவைல னமாக இ க் றாள். சைபக் ச் ெசல்ல அவ க்    ப்ப ல்ைல. அப்ப  ெசன்றா ம்,

28
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அங்  உட்கார்ந்  ெகாண்  ெமல் ம்   ன்  (Chewing gum) ெமன்  ெகாண்  ப்பாள்;  ன்  
எ ந்  ெசன்   வாள் . அவள் பரி த்த ஆ யால் நிைறயப்ப வைதக் காண   ம்  ேறன் .

என் மகன் ேஜாசப் ேபாதகனாவைதக் காண   ம்  ேறன் . என்னால்  ரசங்க  டத் ற்  
நடக்க   யாத நிைலையைட ம். அந்நாளில், பழைமயாய் ேபான என் ேவதாகமத்ைத அவன் 
ைககளில் ெகா த் ,  “என் மகன் ேஜாசப்ேப, இ ல் நிைலத்  ” என்   ற   ம்  ேறன் . 
அப்ெபா   நான்  ேமேல ெசல்ல ஆயத்தமாேவன் . எங்காவ  காற்ற க் ம் சத்தத்ைத நான் 
ேகட் , ேமல் ேநாக் , என் கரங்கைளயைசத்   ைடெபற்  ேமேல ெசல்ல   ம்  ேறன் .

நாம் ெஜபம் ெசய்ேவாம்.

 தாவா ய ேதவேன, எங்கள்     வாழ்க்ைக ேம அ ல்  ற்றப்பட் ள்ள . ஏெனனில் அ  
நீ ம் உம் ைடய  வ மாம். ஆண்டவேர, இங் ள்ளவர்களில்   லர ்நான்  ேப க் ெகாண்  ந்த 
அைடயாளத்ைதப் ெபற் ள்ளனர். அவர்கள் அைதப் ெபற்  ந் ம்,  யா ப்பட் ள்ளனர். 
ேதவனால் அளிக்கப்பட் ள்ள உரிைமைய அவர்கள் ெபற் க் ெகாள்ள அவர்கைள ஊக்  க்கக்  
க   இன் ர  நான் ேபச   ம்  ேறன் .  சாைச ேதாற்க க்க அவர்க க்  உரிைம ண் . 
அவன் ஏற்ெகனேவ ேதாற்க க்கப்பட்  ட்டான் . அவர்களிடம்  அவன் ெபாய் ெசால்  றான் . 
 தாேவ, அவர்கைள நான்  உரிைம ேகா  ேறன் .

29

வார்த்ைதைய எ த் ைரக்க எனக்  இப்ெபா   உத  ெசய் ம். ஆண்டவேர, நான்  எ   
ைவத் ள்ள இச்     ப் கைள ம் ேவத வாக் யங்கைள ம் ெகாண் , என்  லமாய் ேப ம். 
ஆண்டவேர, எனக் த  ெசய் , வார்த்ைதைய எ த் ைரக்க, ேதவ ைடய ம ைமக்காக 
அவர்க க்    வாசத்ைத அ   ராக! இேய  ன்  நாமத் ல் ெஜ க் ேறன் . ஆெமன் .

நீங்கள்   ரிதமாக எேர யா ன்   ஸ்தகம் 2 9 -ம் அ காரத் ற்  உங்கள்  ேவதாகமத்ைத 
  ப் ங்கள் . நீங்கள்  ப க்க   ம் னால் சரி, இல்ைலெயனில் அைத   த்  ைவத் க் 
ெகாள் ங்கள் . எேர யா 29-ம் அ காரம், 10-ம் வசனத்   ந்  நாம் ப க்கப் ேபா ன்ேறாம். 
அல்லாம ம்,  க்கா 1 6 -ம் அ காரம்,  1 4 -ம் வசனம்  தற்ெகாண் ம் நாம் ப க்கப் 
ேபா ன்ேறாம்.

30

நீங்கள்  ேவதாகமத்ைதத்   ப் க் ெகாண்  க் ம் ேபா , நான் ேபச  க் ம் ெபா ைள 
உங்க க்  அ  க்க   ம்  ேறன் . இன் ர  நான் ேபச  க் ம் ெபா ள் ,  ' 'பதறல்'' 
(Desperation) என்பதா ம்.  “பதறல்” என்றால்  என்னெவன்  உங்க க் த் ெதரி ம். இப்ெபா   
எேர யா 29-ம் அ காரம் 10-ம் வசனத்   ந்  நாம் ப க்கப் ேபா ன்ேறாம்.

31

பா ேலானில் எ ப  வ ஷம் நிைறேவ ன  ன்  நான்  உங்கைளச் சந் த் , 
உங்கைள இவ் டத் க் த்   ம்  வரப் பண் ம்ப க்  உங்கள்  ேமல் என் 
நல்வார்த்ைதைய நிைற ேவறப் பண் ேவன்  என்  கர்த்தர் ெசால்  றார.்

நீங்கள்  எ ர ் பார்த்  க் ம்    ைவ உங்க க் க் ெகா க் ம் ப க்  நான் 
உங்கள்  ேபரில் நிைனத்  க் ற நிைன கைள அ ேவன்  என்  கர்த்தர் 
ெசால்  றார ் (அ   க ம் அ ைமயானதல்லவா?) அைவகள்   ைமக்கல்ல, 
சமாதானத் க்ேக வான நிைன கேள.

அப்ெபா   நீங்கள்    வந் , என்ைன ெதா  க்ெகாண்  என்ைன ேநாக்  
 ண்ணப்பம் பண்  ர்கள்; நான் உங்க க்  ெச ெகா ேபன் .

உங்கள்     இ தயத்ேதா ம் என்ைனத் ேத னீர்களானால் , என்ைன ேத ைக ல் 
கண்   ப் ர்கள் .

நான் உங்க க் க் காணப்ப ேவன்  என்  கர்த்தர் ெசால்  றார.் நான் உங்கள்  
 ைற  ப்ைபத்   ப் , நான் உங்கைளத்  ரத்  ட்ட எல்லா ஜா களி ம் எல்லா 
இடங்களி   ந்  உங்கைளச ்ேசர்த் , நான் உங்கைள  லக்   ந்த ஸ்தலத் க்ேக 
உங்கைளத்   ம்  வரப்பண் ேவன்  என்  கர்த்தர் ெசால்  றார்

(ம ப  ம் ெபந்ெதெகாஸ்ேத உபேதசத் ற் ! இைத நானாக    ேறன் . இங்  அவ் தம் 
 றப்பட ல்ைல. சைபக்  அந்த அர்த்தத் ல் தான் இைத    ேறன்).

எேர. 29:10-14,  க்கா 16-ம் அ காராம், 15-ம் வசனத்   ந்  - இல்ைல, 16-ம் வசனம்.

நியாயப் ரமாண ம்  ர்க்கதரிசன வாக் யங்க ம் ேயாவான் வைரக் ம் வழங்  
வந்த . அ   தல் ேதவ ைடய ராஜ்யம்   ேசஷமாய் அ  க்கப்பட்  வ  ற . 
யாவ ம் பலவந்தமாய் அ ல்  ரேவ க் றார்கள்

(அ  ள்  எளிதாக நடந்  ெசன்  ட ல்ைல. பலவந்தமாக அ ல்  ரேவ க்க ேவண் ம் 
பா ங்கள்?)

“உங்கள்     இ தயத்ேதா ம் என்ைனத் ேத னீர்களானால், என்ைனக் கண்   ப் ர்கள் ”.

உல ன்  எல்லா பாகங்களி ம்   த   ந்த மக்கைள, அந்த எ ப  ஆண் கள்    வைடந்த32
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 ன் , அவர்கள்   ட் ச் ெசன்ற எ சேல க்ேக அவர்கைளத்   ம்  வரப் பண் வதாக ேதவன் 
வாக்களித்  ந்தார். அேத  தமாக அவர் அைத நிைற ேவற் னார். அ  உண்ைம.

 ல நி டங்கள்  நாம்,  'பதறல்' என்பைதக்   த்  ேபசப் ேபா ன்ேறாம். நம்ைம பதறல் 
நிைலக் க் ெகாண்  வ வேத ஒ  அவசர நிைலயா ம் (Emergency) பா ங்கள்? அவ் தம் 
பத வ  ேமாசமான தான் . ஆனால் மானிடர் தங்கள்   ந்தைனகளில்  க ம் மந்தமாக இ க் ம் 
காரணத்தால் , அவர்கைள இயக்  க்க அவசர நிைல ஒன்  ேதைவப்ப  ன்ற . ஏேதா ஒன்  
ேநரி  ற ; அவர்கள் அைத ெசய்ய ேவண் ய கட்டாய நிைல ஏற்ப  ன்ற ... அ  அவர்கைள 
பத ம் நிைல ல் ஆழ்த்  ன்ற . பத  டன்  அவர்கள் அைத ெசய் ம் ேபா , அவர்க ைடய 
உண்ைமயான தன்ைம அப்ெபா   ெவளிப்ப  ன்ற . பதறல் ேதான் ம் ேபா , உன் 
உண்ைமயான  பாவம் ெவளியா ன்ற . உன்னி ள்ள எல்லா நற்பண் கைள ம் அ  இ த்  
ெவளிேய ெகாண்  வ  ற .

33

மரணத்த வா  ள்ளவைர நான்  கண்ட ண் . அவர்கள் மரிக்கப் ேபா றார்கள்  என்  
அ ந்த டேன, அவர்கள்  வாழ்நாள்  ரா ம் இரக யமாக ைவத்  ந்தைவகைள (சேகா. 
 ரான்ஹாம் பதறல் ெகாண்  ெப  ச்    வைதப் ேபால் காண் க் றார ் -  ஆ ) அ க்ைக 
ெசய் ன்றனர.் பா ங்கள்? “இைத ெகாண்  ேபாய் சரிப த் , ேபா, தய  ெசய்  ேபா, இைத 
ெசய்'' என்ெறல்லாம் அவர்கள்     ன்றனர.் அவர்கள் ஏற்ெகனேவ பதறல் ெகாண்  
அைதெயல்லாம் ெசய்  க்க ேவண் ம்.அவசர நிைல வ ம் வைர அவர்கள் காத்  க்கக்   டா . 
அவர்கள்,  ' 'இன்னின்னைத எனக்காகச் ெசய் ர்களா?” என் ன்றனர். அந்த அவசர நிைல 
அவர்கைளப் பதறல் ெகாள்ளச் ெசய் ன்ற .

34

இன் ர , பஸ்கா பண் ைகக்  அைடயாளமா ள்ளைவகைள நாம்   க்கப் ேபா ன்ேறாம். 
பஸ்கா அவசர அவசரமாக பதறல் ெகாண்    க்கப்பட்ட . யாத் ராகமம் 12-ம் அ காரத் ல் 
11-ம் வசனம் என்  நிைனக் ேறன் . ' 'உங்கள்  அைரகளில் கச்ைச கட் க் ெகாண் ம், உங்கள்  
கால்களில் பாதரட்ைச ெதா த் க் ெகாண் ம், உங்கள்  ைக ல் த    த் க்ெகாண் ம் அைதத் 
  ரமாய்   க்கக் கட ர்கள்“ பா ங்கள். அவர்கள் பத ம் நிைல ல்   ரமாய்   த்தனர.்
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அவர்கள் ேதவ ைடய மகத்தான ெசயல்கைளக் கண்டனர.் அவர ் ெசய்த அற் தங்கள்  
அைனத்ைத ம் அவர்கள் கண்டனர.்  ன்  அவர்கள் இரத்த அைடயாளத் ன்   ழ் வந்தனர். 
இரத்தமா ய அைடயாளத் ன்   ழ் அவர்கள் இ ந்தேபா , அவர்கள் பதறல் ெகாண்  பஸ்காைவப் 
  த்தனர.் ேதவன் நியாயந் ர்த்  எ ப் யைர தாக்கப் ேபா ன்றார் என்பைத அவர்கள்  
அ ந்  ந்தனர்.
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அ  அைசக் ம் ஒ  சமயம். ஒவ்ெவா  மனித ம் தன்ைனத் தான்  ேசா த்த  ம் 
சமயமா  ந்த  அ . ஏெனனில்  ர்க்கதரி  ன்  வார்த்ைதயான  ஒ  ைற  ட தவற ல்ைல. 
 ர்க்கதரி    ன அைனத் ம். அவன்   ய  தமாகேவ நிைறேவ ன . அக் னி ஸ்தம்பம் 
அப்ெபா   அங்  இ ந்த . இரத்தமா ய அைடயாளத்ைத வாச ல் கண்  கர்த்தர் கடந்  
ேபாவார் என்   ர்க்கதரி  அ  த்  ந்தான் . அ  பதறல் ெகாள் ம் ஒ  நிைல.

க த்த ெசட்ைடகள் ஆகாயத்   ந்   ைகையப் ேபால் இறங்  பட்டணத் ன்  ேமல் 
தங் னேபா , ஒவ்ெவா   ட்  ம் மரணம் ேநரிட்டதால்,  க் ரல் எ ம்   க் ம். அப்ெபா   
இஸ்ேவலரின்      ள்ைளகள்  தங்கள்  தகப்பன்மாரிடம் ெசன் ,  “அப்பா, நாம் அைடயாளத் ன்  
   க் ேறாம் என்  நிச்சயமாகத் ெதரி மா?'' என்  ேகட்  ப்பார்கள்  என்பைத கற்பைன 
ெசய்  பார்க் ேறன் .
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தகப்ப ம் கத ன  ல் ெசன் , வாசைல ம் நிைலக்காைல ம் கண்ட  ன் , “மகேன, அ  
ேதவ ைடய வார்த்ைதைய அ சரித்  ெசய்யப்பட்ட ” என்  ெசால்   ப்பான் .

மகன் உடேன, “நான்  த்த  ள்ைள என்ப  ஞாபக  க்கட் ம், அப்பா உமக்  நிச்சயமாகத் 
ெதரி மா?'' என்  ேகட்  ப்பான் .

“எனக்  நிச்சயமாகத் ெதரி ம்.  ர்க்கதரி  நம் டம்   ன  தமாகேவ அ  
ெசய்யப்பட் ள்ள .  ர்க்கதரி  டம் ேதவ ைடய வார்த்ைத உள்ள . ”இரத்தத்ைதக் கண்  நான் 
கடந்  ேபாேவன். ஒவ்ெவா   ட் ற் ம் ஒ  ஆட் க்  ட் ையத ்ெதரிந்  ெகாள் ங்கள்  என்  
கர்த்தர்   னதாக  ர்க்கதரி  நம் டம்   னார.் எல்லா  ள்ைளகைள ம் நான் உள்ேள 
ெகாண்  வந்  ட்ேடன் . நீ தான்  த்தவன்.  த்த  ள்ைளகள் தான்  எல்லா டங்களி ம் 
சா ன்றனர.் ஆனால் நமக்ேகா இரத்தம்   சப்பட் ள்ள . கர்த்தர் உைரக் றதாவ  என்பதாக அ  
அைமந் ள்ள ; எனேவ மகேன, கவைல எ   ன்  இைளப்பா . ஏெனனில் ேதவன் அவ்வா  
வாக் ைரத் ள்ளார்“ பா ங்கள்?

''சரி அப்பா, நீர ்ஏன் பாதரட்ைசைய ெதா த் க் ெகாண்  க்  ர?் உம  ைக ல் ஏன் த  
உள்ள ? ஒ  ைக ல் அப்பத்ைத ம், ம  ைக ல் ஆட் க் ட்  ன்  மா சத்  ண்ைட ம் ஏன் 
  த் க் ெகாண்  க்  ர?் ஏன் கசப் க்  ைர ம் மற்றைவ ம் உள்ளன? ஏன் அைதப் 
  க் ன் ர்கள்? உம   கத் ல் ஏன்  யர்ைவ வ ந்ேதா  ற ''

“மகேன, மரணம் தாக்க  க் ற ”, பா ங்கள். அ  பதறல் ெகாள் ம் ஒ  
சமயமா  ந்த .
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நா ம் அ ேபான்ற நாட்களில் வாழ்ந்  வ  ேறாம் என்  நம்  ேறன் . நாம் வா ம் 
இந்நாட்கள்  சைபையப ் பத ம் நிைலக் க் ெகாண்  வரேவண் ம். இன்  காைல 
ேதவனிட  ந் , என்னிட  ந்தல்ல, வந்த ெசய் ையக் ேகட்ட  தற் ெகாண் , அ     
சைபைய ம் பத ம் நிைலக் க் ெகாண்  வர ேவண் யதா ள்ள . நாம் அ க நாட்களாக 
 ைளயா க் ெகாண்  க் ேறாம். நீண்ட காலமாக நாம் சைபக்  வந்  ெகாண்  க் ேறாம்.
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மற்றவர்க க்  அற் தங்க ம்  அைடயாளங்க ம் நிகழ்வைதக் காண் ேறாேம. நம்ைமக் 
  த்ெதன்ன? அ  நம்ைம பத ம் நிைலக் க் ெகாண் வர ேவண் ம். ேதவ க்   ன்பாக நாம் 
 ர்மானம் ெசய்ய ேவண் ம். அவ ைடய வ ைகக் ரிய அைடயாளத்ைத நாம் ேதவ ைடய 
வார்த்ைத ல் ப க் ம் ேபா , அ     சைபைய ம் பத ம் நிைலக் க் ெகாண்  வரேவண் ம். 
பரி த்த ஆ யானவர் நம் டம்,  ' 'இன்னின்ன இடத் ற் ச ் ெசல்; இன்னின்ன காரியம் 
சம்ப க் ம்'' என்     ன்றார.் அ  எைத   ப்   ன்ற  என்   றாமல் அ  சம்ப க் ம் 
என்  மாத் ரம்    ன்றார.் அந்த இடத் ற்  நாம் ெசல் ன்ேறாம். அவர ்  ய  தமாகேவ 
அ  நிகழ் ன்ற . ெசய் த்தாள்கள்  அைத ெவளி   ன்றன. பத் ரிைககள்  அதன் 
 ைகப்படத்ைதப்  ர ரிக் ன்றன. அச்சம்பவம் நிகழ்ந்த  ன், நாம்   ம்  வந் , ேவதத் ல் 
மைறெபா ளா  க் ம் பரம ரக யங்கள் -  நாம் இ வைர அ ந் ராதைவ -  நமக் த் 
 றக்கப்பட் , அைவ கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  வ ைக டன்  பரி ரணமாக 
இைண ன்றன.

ெசய் களின்     ல், அந்த மகத்தான பரி த்த ஆ  ன்  ரிையகைளக் கவனி ங்கள் . 
ஜனங்கள்  காணத்தக்க  தமாய் அவர ் இறங்  வந் , அவ ைடய  ைகப்பட ம் 
எ க்கப்பட்  ட்ட . அ   ரிையெசய் , அ  மனிதனல்லெவன் ம், ஒ  ேபாதகர் 
மாத் ரமல்லெவன் ம், ஒ   ரத் ேயக சைபயல்லெவன் ம், இேய  ன்  சரீரத் ல்     
ெகாண்  ந்த ேபா , அ  என்ெனன்ன  ரிையகைளச் ெசய்தேதா, அேத  ரிையகைள 
ம ப  ம் ெசய் ம் பரி த்த ஆ ெயன்பைத ம் அ  நி  த் க் காண் க் ற . தற்காலத் ல் 
அ  அவ ைடய மணவாட்  ன்  சரீரத்  ள்   க்ெகாண் ள்ள . அ  நம்ைம பத ம் 
நிைலக் க் ெகாண்  ெசல்லேவண் ம்.
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இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்  ேதவ ைடய கரத்ைதக் கண்டனர.் அன் ர  அவர்கள்  
இராப்ேபாஜனத்ைத (பஸ்காைவ) பத ம் நிைல ல் ஆசரித்தனர். ஏெனனில் ஏேதா ஒன்  
நிகழ  க் ன்ற  என்  அவர்க க் த ்ெதரி ம். நா ம்  ட ஏேதா ஒன்  நிகழப் ேபா ன்ற  
என்  அ ந்  க் ேறாம். கர்த்த ைடய வ ைக ச  யாக இ க் ெமன்  (மணவாட் ) 
இரக யமாக எ த் க் ெகாள்ளப்ப வாள்  என் ம் ஞாபக  க்கட் ம். அவர ் இர ல்   டன்  
வ  ற  தமாய் வந்  அவைளக் ெகாண்  ெசல்வார.் நம    ம்பத் ன்  அங்கத் னர ்
  ெரன்  ெசன்  ட்டனர;் நாம் ைக டப்பட்ேடாம்  என்  நிைனக் ம்ேபா ! அ  நம்ைம பதறச் 
ெசய்ய ேவண் ம். ேதவ ைடய   ைப னால் நாம் ைக டப்ப வ ல்ைல. ஆண்டவேர, எனக்  
  ப்ப ல்லாத  ஏதாவ  ஒன்  க் மா ன் , அ  ைக டப்ப தேலயா ம். என்ைனக் 
ைக டாேத ம், ஆண்டவேர.
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 ல நாட்கள்   ன் , ெமல்ஜான்சன்  இந்தப் பாட்ைட பா வைதக் ேகட்ேடன் .
என் கண்ணீர ் ேழ   ம்ேபா  என்ைன நிைன    ம்

(ஆெமன் )
என் நண்பர்கள்  ற்  ம் இல்லாதேபா  என்ைன நிைன    ம்.
ேயார்தான் ந ைய நான்  கடக் ம்ேபா 
பட் ய ல்  நீர ்ெபயரைழக் ம் ேபா  என்ைன நிைன    ம்

ஆட் க் ட் யானவ ைடய  வ  ஸ்தகத் ல் என் ைடய ெபயர ் எ தப்பட்  க்க 
ேவண் ெமன்    ம்  ேறன் . ெபயரைழக்கப்ப ம்  ேபா  அவர ் என்ைன நிைன  ர 
ேவண் ெமன்    ம்  ேறன் . அ  நம் ல் பதறைல உண்டாக்க ேவண் ம். “மற்றவர்க க் ப் 
 ரசங்கம் பண்  ற நான்  தாேன ஆகாதவனாய் ேபாகாதப க் ...” (1 ெகாரி 9:27) என்  ப ல் 
  னானல்லவா?  (ஆங் லத் ல் Castaway அதாவ  தள்ளப்பட்    பவனாய் இராதப க்  
என் ம் அர்த்தத் ல் எ தப்பட் ள்ள  -  த ழாக் ேயான் ) அவ் தமாக ம் சம்ப க் ம். எனேவ 
இத்தைன ஆண்  காலமாக  ரசங்கம் ெசய்த  ன் ம், அவ க்  தவ ைழக் ம் ஒ  நிைலைய 
அைடேவேனா என்   ந்தைன ெசய்  பார்க் ம் ேபா , அ  என்ைன பத ம் நிைல ல் 
ஆழ்த்  ன்ற . நான் அ த்தப யாக என்ன ெசய்யேவண் ம்? ெசய்ய ேவண் ய  என்னெவன்  
அ யாதவனாய், அ  என்ைன பயத் ற் ள்ளாக் ற . அ  என்ைன மைலகளி ம் 
பள்ளத்தாக் களி ம் எரிந்     ற . அ   க ம் க னமான ஒ  நிைல. ஏெனனில் நான் 
ஜனங்க டன்   ட இ க் ம்ேபா  அவர்களில்   லைர   ஸ்  க்காக ஆதாயப்ப த் க் 
ெகாள்ள ேவண் ெமன் , நான் எல்ேலா க் ம் எல்லாமா  ந்  ெகாண் , அேத சமயத் ல் அந்த 
அைடயாளத்ைத எனக்   ன்னால் நி த் க் ெகாண்  க்க ேவண் யதா ள்ள  பா ங்கள்?
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காரியங்கள்  ப ப்ப யாக வளர்ந்  ெகாண்  வ வைத என்னால் காண    ற . ஆனால் 
அைவகைள ஜனங்க க்  எ த் ைரக்க   யாதவனாய்  இ க் ேறன் . ெவவ்ேவ  காரியங்கைள 
நான் காண் ேறன் . அைவகைள ஜனங்க க்  எ த் ைரக்க நான் தைட ெசய்யப்ப  ேறன் . 
எனக்  வ ம் தரிசனங்களின்  அர்த்தத்ைத அவர்களிடம்   வரித் க்   ேவனானால் , அவர்கள் 
வ த்த  வார்கள்.  அவ் தம்  ெசய்யாம  ப்பேத  நல்ல .   ல  சமயங்களில்  தரிசனங்களில்
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ஆழமான கட்டங்கைள நான் அைடந்  எல்லாேம தரிசனமா  க் ம் ேபா , அ  என்ைன 
பயத் ற் ள்ளாக்  ற . ''நான் தரிசனத் ல் இ க் ேறன் '' என்  ஓரிடத் ல்  அமர்ந்  ெகாண்  
   ேறன் .  “அ  தரிசனம்தானா? நான் எங்  நின்  ெகாண்  க் ேறன் ” என்ெறல்லாம் 
 ந்தைன ெசய்வதால், என்  ந்தைனக்  அ க ேவைல ெகா க் ேறன் .  ல சமயங்களில் 
ஜனங்கைளக்   த்த காரியங்கைள நான் தரிசனத் ல் அ ந்  ெகாள் ேறன் . அைவகைள 
அ யாமல் இ ந்  ந்தால் நலமா  க் ம் என்  எண்ணத் ேதான்  ற . தரிசனம் காண 
  ம்  றவர்க ம் இத்தைகய ஊ யத் ன்  க னத் தன்ைமைய  ரிந்  ெகாள்வ ல்ைல. எனேவ 
அதன்  ைள  என்னெவன்பைத அவர்கள்  அ யாம  க் றார்கள். அ  நம்ைம பத ம் 
நிைலக் க் ெகாண்  ெசல் ன்ற .  “ேதவனா ய கர்த்தாேவ, இதற்ெகல்லாம் நான் உத்தர  
ெசால்ல ேவண் யவனா  க் ேறன்  என்ற ேவன்.

ஒ  ைற ஜாக் ர் என்னிடம்,  ' 'நியாயத் ர்ப்  நாளில் நீர ் உத்தர  ெசால்ல ேவண் ய 
அள க்  நான் உத்தர  ெசால்ல ேவண் மானால், அ  எனக் ப்  ரியமா ரா '' என்றார். அவர ்
ேம ம்,  ' 'இந்த மக்கைள கர்த்தர் உம் கரங்களில் ஒப்பைடத்  க் றார.் அவர்கள் 
ஒவ்ெவா வ க் ம் நீர ் கணக்ெகாப்  க்க ேவண் ம். உம  ஊ யத் ற்காக ம் நீர ் உத்தர  
ெசால்ல ேவண் யவரா  க்  ர்“ என்றார். அ  ஏறக் ைறய ப ைனந்  அல்ல  ப ெனட்  
ஆண் க க்   ன்னால். அன்   தற் ெகாண்  நான்  பத ம் நிைல ேலேய இ க் ேறன் . நான் 
என்ன ெசய்ேவன்? ஆண்டவேர, நீர ்  வைத மாத் ரேம நான்  றட் ம். சத் யத்ைத மாத் ரேம 
நான் அவர்க க்  அ  க்கட் ம். இல்லா ட்டால்  அவர்களிடம் ஒன்ைற ம் நான்  
 றா  ப்ேபனாக. அ  என்ைனப் பதறச் ெசய் ன்ற .
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இந்த அைடயாளங்கள்  ேதான் வைதக் கா ம் ேபா ; பரி த்த ஆ யானவர் நம்ைம அங்  
ெகாண்  ெசன் ,  த் ைரகளின்  இரக யங்கைள மக்க க்  அளிப்பைதக் கா ம் ேபா ; 
அவ்வாேற ஏ  சைபகாலங்களின்  சத் யத்ைத அளிப்பைதக் கா ம்ேபா ; மகத்தான அக் னி 
ஸ்தம்பத் ல் அவர ் இறங்  வந்  தம்ைம ெவளிப்ப த் வைதக் கா ம் ேபா , அதற்  
அ த்தப யாக இறங்  வந்  ஏ   த் ைரகளின்  இரக யங்கைள ெவளிப்ப வைதக் கா ம் 
ேபா ; ெசய் த்தாள்க ம் பத் ரிைகக ம் அைத ெவளி ட்டன. ஏ  ேதவ  தர்கள்  ஏ  
ெசய் கைளக் ெகாண்  வந்  ேவதம்   வைதேய உ  ப்ப த் யைதக் கா ம்ேபா  அந்த 
அைடயாளங்கள்   ட்   ட் ப்  ரகா த்  (Flash)     காலத்ைத அ  த் , அ  
என்னெவன்பைத ஜனங்க க்  அ  த் ; ேதவன்  ரிைய ெசய்  அவ ைடய  ரசன்னத்ைத 
ஜனங்க க்  உணர்த் க் காண் த் ,  ன்  இன்  காைல, ஒவ்ெவா  நபரின் ேம ம் அந்த 
அைடயாளம் காணப்பட ேவண் ெமன்  அ  த்த ேபா , நீங்கள்  என் ைடயவர்கள் , நான் 
ேந ப்பவர்கள் (அதாவ  இங் ள்ளவர்க ம் இந்த ஒ நாடாக்கைளக் ேகட்பவர்க ம்) நீங்கள்  
அப்ப யானால் அ  எத்தைகய பதறைல என்னில் ெகாண்  வ  றதா  க் ற  என்  நீங்கள்  
அ ந்  ெகாள்ளலாம்.
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அவ ைடய வ ைக ன்  அைடயாளங்கள்    ஸ்  ன் ஒவ்ெவா  உ ப் னைர ம் பத ம் 
நிைலக் க் ெகாண்  ெசல்லேவண் ம். நம  ஆத் மாக்க க்காக ம், இனி வரப்ேபா ம் 
நல்வாழ் க்காக ம் நாம் கவைல ெகாள்ள ேவண் யவர்களா  க் ேறாம். நாம் உலகம் 
  வைத ம் ஆதாயப்ப த் னா ம் அதனால்  லாபம் என்ன? நாம் எதற்காக வாழ்ந்  
ெகாண்  க் ேறாம்?நாம் எதற்காக உைழக் ேறாம்? நாம் எதற்காக உண் ேறாம்? நாம் எதற்காக 
தத்தளித் க் ெகாண்  க் ேறாம்? நாம் வாழ்வதற்காகேவ, நாம் எதற்காக வாழ் ேறாம், 
மரிப்பதற்காக. மரிப்பதற்  நீங்கள்  த   ள்ளவர்களா ம் வைரக் ம் நீங்கள்  வாழ்வதற்  
த   ள்ளவர்களல்ல. அ  உண்ைம.
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ஜனங்கள்   கமைட ம் அேநக அற் தங்கைள நாம் கா ம் ேபா , அ  நம்ைம பதறச் ெசய்ய 
ேவண் ம்.

அந்த    ைபயன்? நான் இப்ெபா     ம  ெபக்கன்ஃபாக்ைகத ் தான்  ேநாக் க்  
ெகாண்  க் ேறனா? நீங்கள்தாேன அந்த ைபயைன இங்  ெகாண்  வந் ர்கள்? நான் 
  ப் ட்ேடேன, அந்த அம்மாள்  இேதா இங்ேகேய இ க் றார்கள் . நான் பார்த் க் ெகாண்  ந்த 
ேபா , யேதச்ைசயாக அவர்கைளக் கண்ேடன் .
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ேதவன் ஒ     ைபய க்  அைதச் ெசய்யக்   மானால், அ  நம்ைம பத ம் நிைலக்  
ஆளாக்க ேவண் ம்.

நி  ஆல்பனிையச் ேசர்ந்த ஒ வர ் -  அவர ் ஒ க்கால்  இங்  க்கலாம். அவர ் சேகா. 
ராபர்ஸனின்  நண்பர.் அவர ் ஒ    வைனக் ெகாண்  வந்  ந்தார். அவ ைடய மைன க்  
 ற் ேநாய் இ ந்த . அவர்கள்   கம் ெபற்றார்கள் என்  நிைனக் ேறன் . அந்த   வன்  ஆஸ் மா 
 யா யால் அவ  ற் ,  க ம் ேமாசமான நிைல ல் இ ந்தான் . அவ க்  ெதாண்ைட ல் 
 ற் ேநாய் ேவ . அவர ் அந்த   வைனக் ெகாண்  வந்தார்.  ( ன் பாகத் ல் அவன் 
ைக யர்த்  ள்ளைதக் காண் ேறன்) இன்  காைல அவ க்காக ெஜபம் ஏெற க்கப்பட்ட . 
பா ங்கள், பதறல் நிைல.
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அவர ்மைன   ற்  ேநாய் ெகாண்  இறக் ம் த வா ல் இ ந்த ேபா , ேதவன் அவர்கைள 
 கமாக்க வல்லவெரன்  அவர ் அ ந்  ந்தார். அவர ் மைன ைய ேதவன்  கமாக்க 
வல்லவரா  ந்தால்,  அந்த    வைன ம்  அவர்   கப்ப த்த     ம்.  அ  பத ம்  நிைலக் 
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ெகாண்  வ  ன்ற . பா ங்கள்? நீங்கள்  (அந்நிைலக்  வரேவண் ம்). நீங்கள்  பத ம் நிைல ல் 
உள்ளெபா  , ேதவன் உங்க க்  ெச  ெகா ப்பார். ஆனால் நீங்கள்  ேசாம்ேப யா  ந்  
ெகாண் , அவர ்ெசய்தா ம் ெசய்யாமற் ேபானா ம் கவைலயற்றவர்களா  ந்தால் அ  நிைறய 
 த் யாசத்ைத ஏற்ப த்   ம். நீங்கள்  ெசய்வதாகக்    ன் ர்கள் . ஆனால் அைத 
ெசய்வதற்  பதறல் அவ யமா ள்ள .

நமக்  பதறல் இராம  ப்பதன்  காரணம், ேதவன் ேபரி ள்ள அன்  நம் டம் 
 ைறவா  ப்பேத. ேதவன் ேபரி ள்ள அன்  நம் ல் பதறைல உண்டாக்  ற  என்  
நிைனக் ேறன் . ேதவன் உங்க க் ள்  இ ப்பாெரனில் அந்த அைடயாளம் உங்க க் ள்  
காணப்பட்டால்  காலத் ன்  நிைலைய ம் ஜனங்கள்  பாவத் ல் உழன்   டப்பைத ம்  நீங்கள்  
கா ம் ேபா , அ  உங்களில் பதறைல உண்டாக்க ேவண் ெமன்  நிைனக் ேறன் .
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கலாத் யர் 5-ம், 6-ம் அ காரங்களில் (நீங்கள்    த் க் ெகாள்ள   ம் னால்),   வாசம் 
அன் னால்  ரிைய ெசய் ற  என்  ேதவ ைடய வார்த்ைத ெதளிவாகக்    ற . பா ங்கள்? 
  வாசம் அன் னால்  ரிைய ெசய் ற . நீங்கள்    வாசம்  ெபறேவண் மானால்,  த ல் 
அன்ைபப் ெபற்  த்தல் அவ யம். ஏெனனில் அன் னால்  ண்டப்ப தேல   வாசம் என்ப . 
அ  அன் னால்   ண்டப்ப ம் ஒன்றாக உள்ள . உங்க க்  அன் ல்ைலெயன்றால், உங்களிடம் 
  வாசம் இ க்கேவ   யா . பா ங்கள்?
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உங்கள்  மைன  டம்  நீங்கள்  அன்   ராம  ந்தால், உங்க க்  எப்ப  அவள் ேபரில் 
  வாசம் இ க் ம்? இ  உலகப்  ரகாரமான அன்  (Phileo) அப்ப   க்க, ேதவ அன்  
(Agapao) எப்ப ப்பட்டதா  க் ம்? நீங்கள்  ேதவனிடத் ல்  அன்   ராமல் ேபானால், அ  எப்ப  
உங்களிடம் இ க் ம்? உங்கள்  மைன ைய நீங்கள்   ேந ப்பதாகக்   க்ெகாண் , அேத 
சமயத் ல் அவளிடம் அைதப் பற் க்  றாமல், அவளிடம்  அன்  காண் க்காமல், அவைள 
கட் யைணத் ,  த்தம் ெசய் , இந்நாட் ேலேய அவள்தான்  றப்பாக சைமயல் ெசய்பவள்  
என் ம், அவள்  க ம் அழகா  க் றாள்  என் ம் அவளிடம்   றாம  ந்தால், அவள் அைத 
அ ந் ெகாள்ளேவ மாட்டாள். அவைள நீங்கள்   ேந த்தால், அைத ெவளிப்பைடயாய் அ  க்க 
ேவண் ம்.
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அவ்வாேற நாம் ேதவனிடத்  ம் நம  அன்ைப அ க்ைக ெசய்ய ேவண் ம். அவரில் நாம் 
அன்   ர்ந்தால், அவரிடம் அைதக்  றேவண் ம். நாம் உட்கார்ந் , அவைர கனப்ப த் , அவைர 
ஆரா க்க ேவண் ம். அன்  நம்ைம இைவகைளச ்ெசய்ய ஏ  ன்ற .

நீங்கள்  உங்கள்  மைன க்  ஏதாவெதான்ைறச் ெசய்ய ேவண் மானால், அ  உங்கைள 
பத ம் நிைலக் க் ெகாண்  ெசல் ன்ற . உங்கள்  மைன க்   ற் ேநாய் இ க் ற  என்  
யாரா  ம்   னால்? அவ க்  காசேநாய் உள்ளெதன் ம் அவள் மரிக்கப் ேபா றாள்  என்  
யாரா  ம்   னால்? அவ க்  நீங்கள்  என்ன ேவண் மானா ம் ெசய் ர்கள். பா ங்கள் , அ  
உங்களில் பதறைல உண்டாக்   ம்.
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நாம்   வாசத்ைதப் ெபற் க்ெகாள் ம்   ன்பாக நமக்  அன்  அவ யமா ள்ள . நமக்  
உண்ைமயான அன்  இ ந்தால், அ  என்ன ெசய் ம்? அ  ேதவ ைடய சார் ல் நம  
  வாசத்ைதப் ேபார்க்களத் ல் உந் த்தள் ம். ேதவன் ேபரி ம், அவ ைடய வார்த்ைத ன்  
ேபரி ம் அவ ைடய மக்களின்  ேபரி  ள்ள உண்ைமயான ேதவ அன்    வாசத்ைத அங்  
உந் த்தள் ம் இ கப்   த் க் ெகாண் ... “அவ்வள  தான், நாம் ேபாகலாம்'' என்  ெசால் ம். 
அவ் தம் அ   றப்பட் ச ்ெசல் ன்ற . அைதத்தான்  அன்  ெசய் ன்ற .

“ஒ வன்  என்னில் அன்பா  ந்தால், அவன் என் வசனத்ைதக் ைகக் ெகாள் வான்” என்  
இேய  ேயாவான்  14:23-ல்    ள்ளார். அவர ்   ய வார்த்ைதகளில் உங்க க்    வாசம் 
இராமற்ேபானால் , அைவகைள நீங்கள்  ைகக்ெகாள்ள   யா . ஒ வன்  ேதவனிடத் ல்  
அன்பா  ந்தால் மாத் ரேம, அவ ைடய வார்த்ைதகைளக் ைகக் ெகாள்வான். அவர,் ''நாேன உன்  
பரிகாரியா ய கர்த்தர்“ என்      ப்பாரானால் , அவன் அைத   வா ப்பான் . அன் தான்  
அவைன   வா க்கச ்ெசய் ன்ற . ஏெனனில் அன்  எல்லாவற்ைற ம் ஆட்ெகாள் ற . ''நான் 
ம ஷர ் பாைஷகைள ம்  தர் பாைஷகைள ம் ேப னா ம், அன்  எனக் ரா ட்டால்  நான்  
ஒன்  ல்ைல'' பா ங்கள்?  ' 'மைலகைளப் ேபர்க்கத் தக்கதாகச் சகல 
  வாச ள்ளவனா  ந்தா ம், அன்  எனக் ரா ட்டால்  நான் ஒன்  ல்ைல'' அன்  
சகலத்ைத ம் ஆட்ெகாள் ற . ஏெனனில் ேதவன் அன்பா  க் றார.் அவர ் அன் ன்  ேதவன். 
ஆம் ஐயா ”ஒ வன்  என்னில் அன்பா  ந்தால், அவன் என் வசனத்ைதக் ைகக்ெகாள் வான் '' 
என்  இேய      க் ம் ேபா ...
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பதற டன்    ய ஒ  ஆத் மாைவ ேதவன் சந் ப்பார ் என்ப  உண்ைமெயன்  நமக் த் 
ெதரி ம். நாெமல்லா ம்  அைத அ ேவாம். ஆனால், அந்த பத ம் நிைலக்  நம்ைம  ரட் ய க்க 
ஏேதா ஒன்  அவ யமா ள்ள .
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''நீ மான் ெசய் ம் ஊக்கமான ேவண் தல் (அ  பதற ன்  காரணமாக உண்டான )  க ம் 
ெபல ள்ளதா  க் ற '' என்  யாக்ேகா  5:16-ல் நாம் காண் ேறாம். உத்தமமான ஒ  மனிதன் 
ஆத் மா ல்  ரயாணம்  ெசய் ம் ேபா  (Soul Travel) அல்ல  ஆத் மா ல் ேவதைனப்ப ம் ேபா  
(Soul Travail)( ரயாணம் என்ப  ேவதைனைய  ட  றந்த ெசால் என்  எண்  ேறன். நீங்கள்  
எைத  ேவண் மானா ம்  ெதரிந்  ெகாள் ங்கள் )  ஒ  ஆத் மா  பதறல்  ெகாண் 
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ேவதைனப்ப ம்ேபா , அவன்  அைடயாளத்ைதக் காண் த்  ஏெற க் ம் ஊக்கமான ேவண் தல்  
 க ம் ெபல ள்ளதா  க் ற . பா ங்கள்?

யாக்ேகா  5:16-ல்,  ' 'உங்கள்   ற்றங்கைள ஒ வ க்ெகா வர ் அ க்ைக  ங்கள் '' என்  
ேவதம்   வைதக ்கவனி ங்கள்  -  ஒ வ க்ெகா வர ் ற்றங்கைள அ க்ைக ட்  சரி ெசய்  
ெகாள் ங்கள்  அப்ெபா    ற்றம் எ   ரா .  ன்  ஒ வ க்ெகா வர ்ெஜபம் பண் ங்கள் ... 
அ தான். அன்  எனக்  தன்னம் க்ைக அளிக் ன்ற . அப்ெபா   என்  ற்றங்கைள என்னால் 
உங்களிடம் அ க்ைக ெசய்ய    ம். உங்கள்   ற்றங்கைள உங்களால் என்னிடம் அ க்ைக 
ெசய்ய    ன்ற . உங்க க்காக ெஜபம் ெசய்ய உங்கைள நான்  ேபா ய அள  
 ேந க் ேறன் . நீங்க ம் எனக்காக ெஜபம் ெசய்  ர்கள். ப ல்  ைடக் ம் வைர நாம் 
ஊக்கமான ேவண் த ல்  நிைலத்  க் ேறாம். அ தான் பத ம் நிைல. அந்நிைல ல் தான் நாம் 
எப்ெபா   இ க்கேவண் ம்.
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கர்த்த க்   த்தமானால், அ த்த  மார ்ப ைனந்  நி டங்க க்  ேவதத் ல் காணப்ப ம் 
 ல உதாரணங்கைளப் பார்ப்ேபாம்.
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ெதாடக்கத் ல்  யாக்ேகா   சாரமற்ற ஒ வனாக இ ந்தான் . ேசஷ்ட த் ரபாகம் அவ க்  
 க ம்  க் யமான  என்  அவன் மன ல் எண்ணம் ெகாண்டான் . அைத எந்த வ  லா  ம் 
ெபற் க் ெகாள்ள ேவண் ெமன்  அவன்  யன்றான் . அைதப் ெபற் க் ெகாண்ட  ன்னர் 
எல்லாேம சரியா ற்  என்  அவன் நிைனத்தான். ஏசா மான் ேவட்ைடயா  ட்  கைளப்பாக 
வந்தான். அவ க்  அ க ப  உண்டா ற் . ஒ  ெபரிய பாைன நிைறய  ழ் அவ க்  
ேதைவப்பட்ட . அைதக் கண்டேபா , நாள்   வ ம் நடந்  கைளத் ப்ேபாய் ப  ற்  க் ம் 
ஒ  மனித க்   க ம் ேசாதைனயாக இ ந்  க் ம் அவன்  தன் சேகாதரனா ய 
யாக்ேகா டம்,  ' 'நான் மயக்க நிைல ல் இ க் ேறன் . இ ல் எனக் க் ெகாஞ்சம் தா“ என்  
ெகஞ் னான் .

யாக்ேகா , ''நீ எனக்  ேசஷ்ட  த் ர பாகத்ைதத் த வதாக ஆைண ட் க் ெகா த்தால்  நான் 
த ேவன் '' என்றான். பா ங்கள்? எந்த வ  ல் அைதப் ெபற்றா ம் அவ க் க் கவைல ல்ைல. 
எனேவ அவன் அைதப் ெபற் க் ெகாண்டான் . ேசஷ்ட த் ர பாகத்ைதப் ெபற் க் ெகாண்ட  ன்  
எல்லாேம    ற்ற  என்  அவன் நிைனத்தான்.  (சேகா.  ரான்ஹாம்  டத்ைத நான்   ைற 
தட்  றார் - ஆ ).

ெபந்ெதெகாஸ்ேத னேர, அங் தான்  நீங்கள்  தவ  ெசய்  ட் ர்கள் . ேதவ ைடய 
ஆ  னால் நீங்கள்  ம ப  ம்  றந்  ட் ர்கள். ேசஷ்ட த் ர பாகத்ைதப் ெபற் க் 
ெகாண் ர்கள் என்பதால் எல்லாேம    ற்ற  என்  எண்ணம் ெகாண் ர்கள். அ  ெதாடக்கம் 
தான். அ  ெதாடக்கம் தான்.  “அவ க் ச் ெச  ெகா ங்கள் ” என் ம் ெசய்  உங்க க்  
ஞாபக  க் றதா?   ம்பத் ல் ஒ   ழந்ைத  றந்த  ற  அ  மகனாக வளர் ற . அதற்  
 றப் ரிைம உண் . ஆனால்  ழந்ைத   ந்  அ  ப ற்  ெபற் , நி  க்கப்பட 
ேவண் யதா ள்ள . அவன் தகப்ப ைடய கட்டைளக் க்  ழ்ப்ப யாதவன்  என்  
நி  க்கப்பட்டால், அவன்  தந்தரவாளியாக   யா . தகப்ப ைடய ேவைல ல் அவன்   ரத்ைத 
காண் க்காமல் ேபானால் அவன்  தந்தரவாளியாக   யா .
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அ  ேபான் , பரி த்த ஆ  ெபந்ெதெகாஸ்ேத மக்களின்       ந்த ேபா , அவர்கள் 
ஆ  ன் வரங்கள்  ேபான்றைவகைள  ண் ம் ெபற் க் ெகாண்டனர.் அவர்கள் ஆ  னால்  
ம ப  ம்  றந்த காரணத்தால் , எல்லாம்   வைடந்  ட்ட  என்  நிைனத் க் ெகாண்டனர.் 
ஆனால் மகன் அவ ைடய ஸ்தானத் ல்  ெபா த்தப்பட ேவண் யவனா  க் றான் . அவன்  
தகப்ப க்  உண்ைமயா  ப்பான்  என்  நி  க்கப்பட்ட  ன்னர், அவன் ெபா வான 
ஸ்தலத் ற்  ெகாண்  ெசல்லப்பட் , அவ ைடய அங்  கழற்றப்பட் , ேவெறா  அங்  
அவ க்  உ த்  க்கப்ப ம், அதன்  ன்னேர அவன் மகனாக நிய க்கப்பட்  அவன் தகப்பன்  
ெபற் ள்ள அைனத் ற் ம்  தந் ரவாளியா றான் .

ேதவன் அைததான் தம   மார க்  ம  ப மைல ன்  ேமல் ெசய்தார.் அவர ் ஒ  
ேமகத் னால் நிழ டப்பட்  ம  பமானார். அவ ைடய வஸ் ரம்  ரியைனப் ேபால் 
ெவண்ைமயா ற் . ஒ  சத்தம்,  “இவர ் என் ைடய ேநசக்  மாரன் , இவரில் 
 ரியமா  க் ேறன் . ேமாேச ம் நியாயப் ரமாண ம் தவ ன. இ தான் இவர.் இவ க் ச் 
ெச  ெகா ங்கள்'' என்ற . அவர ் மாரன்  ஸ்தானத் ல் நிய க்கப்பட்டார.் பா ங்கள்?
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ேசஷ்ட  த் ர பாகத்ைதப் ெபற் க் ெகாண்டதனால்  எல்லாேம   ந்  ட்ட  என்  
யாக்ேகா  க  னான் . ெபந்ெதெகாஸ்ேத மக்க ம் அவ்வாேற க  , தங்கைள ஸ்தா த் க் 
ெகாள்ள ஆரம் த்தனர். ஒ த் வம்,  ரித் வம் ேபான்ற எல்லா  த ஸ்தாபனங்க ம் உண்டா , 
ஒ வேராெடா வர் சண்ைட ட் க்ெகாண் , அதன்  லம் அவர்களிடம் 'அைடயாளம்'  (Token) 
காணப்பட ல்ைல என்பைத நி  த்தனர். அவர்களிைடேய  ேராதம் ,  ேராதம் சண்ைட... 
பா ங்கள்? அவர்கள்  அங் தான்  ெசன்  ட்டனர.்
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யாக்ேகா  அப்ப த்தான்  நிைனத்தான். ஆனால் அவ ைடய  வைனக்   த்த பயம் ஓரிர  
அவ க் ள்     ெகாண்ட  அவன் பதறல் ெகாண்டான் .  “என்ைனக் ெகான்  ேபாட ஆற் ன்  
அக்கைர ல் என் சேகாதரன் காத் க் ெகாண்  க் றான் ” என் ம் நிைன  அவைனக் 
கலங்க த்த .  அவன்  ெபற் க்  ெகாண்ட  அந்த  ேசஷ்ட   த் ரபாகேம.  அவன்  உ ரிழக்க
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காரணமா  க் ம் ேபா  ந்த . அவ்வாேற, நீங்கள்  எந்த பரி த்த ஆ ையப் ெபற் க் ெகாண்  
ம ப  ம்  றந் ர்கேளா, நீங்கள்  கவனமா ராமற் ேபானால், அேத பரி த்த ஆ  உங்கைள 
   ல்  ஆக் ைனத்  ர்ப் க் ட்ப த் ம். அ  உண்ைம. ேநாவாைவக் காப்பாற் ன அேத 
தண்ணீர்தான்  உலகத்ைத நியாயந் ர்த்த . நீங்கள்  'மத ைவராக் யம்' (Fanaticism) என்றைழக் ம் 
அ ேவ உங்கைள உங்கள்  வாழ்க்ைக ன்  இ   ல்  ற்றப்ப த் ம்.

அவன் வாழ்க்ைக   வைடயப் ேபா ற  என்  யாக்ேகா  அ ந்தான் . அவன் சேகாதரன்  
அவைனச ் சந் க்க நா   ஆட்க டன்   றப்பட்  வ  றான்  என் ம் ெசய் ைய ஒ வன்  
ெகாண்  வந்தான்.   ல் அவைனச ்  ழ்ந்த . அவன் ஒ  மனிதைன காைளக ட ம், 
ஆ மா க ட ம்  ன்னால் அ ப் , அவ ைடய சேகாதரன்  ஏசா க்  சமாதான 
காணிக்ைகயளிக்க   ம் னான் . அதன் ன்  அவன்    க்கைள ஒன்றன்   ன் ஒன்றாக 
அ ப் , அவன் ேகாபத்ைதத் தணிக்க  யன்றான் .  “இைவயா ம்  அவன் ேகாபத்ைதத் 
தணிக்கா . ஒ க்கால்  அவன் என்ைனக் காட்  ம் ஐ வரியவானா  க்கலாம். இெதல்லாம் 
அவ க் த் ேதைவ  க்கா ” என் ம் அவன் நிைனத்தான் . அவன் தன  மைன கைள ம் 
 ள்ைளகைள ம் ஏசா கா ம்ப   ன்னால் அ ப் னான் ; நிச்சயமாக ஏசா தன் ம மக்கைளக் 
ெகால்லமாட்டாெனன்  நிைனத்தான் . இ ப்  ம் அவனால் ஒன் ம்   ய ல்ைல. ஒ  
மனிதைன எப்ப    க்க ேவண் ெமன்  ேதவ க்  ெதரி ம். யாக்ேகா  ஆற்ைறக் கடந்தான் . 
அங்  அவன்  ழங்காற்ப  ட்டான் . அதற்   ன்  சற்  நாண ள்ளவனாக இ ந்தான் . 
'யாக்ேகா ' என்பதற்  'எத்தன் ' என்  ெபா ள்; அவன்  எத்தனாக இ ந்தான் . ஆனால் ஏேதா ஒன்  
அவ க்  சம்ப க்க ேவண் யதா  ந்த . அவ க்   ன்பாக மரணம் ப த் க் டப்பைத 
அவன் கண்ட ேபா , அவன் பத னான்.
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இங்  அமர்ந்  க் ம் அேநக ஆண்கள் , ெபண்கள்  ன்னிைல ல் மரணம் ஒ க்கால் 
ப த் க்  டக்கலாம். அைத அகற்ற ேவண் மானால், அதற்கான ஒேர வ  பதறல் ெகாண்  
அவரிடம் வ தேலயா ம்.  “இன் ர  அைத நான் ெபற் க் ெகாள்ள ேவண் ம். இப்ெபா ேத 
ெபறேவண் ம். இல்ைலேயல் எனக்   ேமாசனம் இல்ைல”. நாைள என்றால் தாமதமா   க் ம். 
இப்ெபா ேத அைத நான் ெபற் க் ெகாள்ளேவண் ம் நீங்கள்  அைடயாளமா ய பரி த்த ஆ  ன் 
அ ேஷகத் ற்காக ெஜபம் ெசய் ம்ேபா ,  “ஆண்டவேர, நான் ெசன்   யற்  ெசய்ேவன் . 
ஆனால் எனக்      கைளப்பா ள்ள ” என்   றா ர்கள். அப்ப யானால் நீங்கள்  உங்கள்  
இ க்ைக ேலேய அமர்ந்  ெகாண் . எவ் த  யற்  ம் ெசய்ய ேவண்டாம்.  ' 'நான்  ெஜப 
வரிைச ல் ெசன்  எண்ெணைய என் தைல ல்   க் ெகாள்ேவன் . அதனால் ஏதாவ  
உபேயாக ண்டா என்  பார்க்கலாம்'' என்     ர்களானால் அந்த பத ம் நிைலக்  வ ம் 
வைரக் ம் உங்கள்  இ க்ைககளிேலேய அமர்ந்  ப்ப  நல்ல . மரணத் க் ம் 
 வ க்  ைடேய ள்ள அந்த பத ம் நிைலக்     சைப ேம வரேவண் ம். இப்ெபா ேத 
ெபற் க் ெகாள்ள ேவண் ம்; இல்ைலேயல் ம ந்  ேபாக ேவண் ம் என் ம் நிைலக்  நீங்கள்  
வ ம் ேபா , ேதவன் அங்  வந்   ரிைய ெசய் றார.் ேதவைன அங்  ெகாண்  வ வதற்  
பதறல் அவ யமா ள்ள .

61

யாக்ேகா  என் ம் இல்லாத அள க்  கத னான். அவன் ேதவைனப்   த் க் ெகாள் ம் 
வைர, அவ ைடய கலக்க நிைல ல்அவைர  ப் ட்டான் . ப ைனந்  நி டங்கள்  மாத் ரம் 
அவன் அவ டன்  ேபாராட ல்ைல; அவைரத் தன் ஆத் மா ல்  இ த் க் ெகாள்ள அன் ர  
  வ ம் அவ டன்  ேபாரா னான். அப்ப  ெசய் ம்  ட அவன்  ஆ ர்வாதங்கைளப் ெபற் க் 
ெகாள்ள ல்ைல என் ணர்ந்தான் . ஆ ர்வாதம் ெப ம் வைர அவன் அவைர இ கப் பற் க் 
ெகாண்டான் ; அ வைர அவன் அவ டன்    ரமாய் ேபாரா னான் . கர்த்தர் அங்  வந்தார். அவன், 
''நான் உம்ைமப் ேபாக டமாட்ேடன் '' என்  கலக்க நிைல ல் அவரிடம்   னான். அப்ெபா   
அவன் ேமல் ஆ ர்வாதம் இறங் வைத அவன் உணர்ந்தான் ... அேநகர,்  “ேதவ க்  ம ைம, நான்  
இப்ெபா   ெபற் க் ெகாண்  ட்ேடன் '' என் ன்றனர். நீங்கள்  அங் தான்  ஏமாந்  ட் ர்கள் 
ஆமாம்!
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 லர ்சேகா.  ரான்ஹாேம, “எனக்  நல் ணர்  ேதான்  ற . நான் அங்  ெஜ த்ேதன் . ஒ  
ந க்க உணர்ச்  எனக் ள்  ேதான் ன ...'' என் ன்றனர். ஒ க்கால் அ  ேதவனா  க்கலாம். 
”எனக்   ன்னால் ஒ  ெபரிய ெவளிச்சத்ைதக் கண்ேடன் '' எனலாம். அ  ம்  ஒ க்கால்  
ேதவனா  க்கலாம். ஆனால் அைதக்   த்  இப்ெபா   நான்  ற வர ல்ைல.

எ ேரயர் 6 -ம் அ காரத் ல்  ேவதம்,  “மைழ நீ  ள்ளவர் ேம ம் அநீ  ள்ளவர் ேம ம் 
ெபா  ன்ற '' என்     ற  (மத்.5:45 - த ழாக் ேயான் ). (சேகா.  ரான்ஹாம்  டத்ைத ஏ  
 ைற தட்  றார் -  ஆ ) நீங்கள்  ேகா ைமைய ம் கைளைய ம் வய ல் ைவ ங்கள் . 
உண்ைம ல்  மைழ ேகா ைமக்காகேவ அ ப்பப்ப  ன்ற . ஆனால் அ  கைளகளின்  ேம ம் 
   ன்ற , மைழ ெபற்றதனால், ேகா ைம ப ர ்ேபாலேவ கைளக ம்  ம ழ்ச் யைட ன்றன. 
அேத பரி த்த ஆ  அ  வா  ன்  ேம ம்   ந் ,   வா ையப் ேபாலேவ அவைன நடக்கச ்
ெசய் ம். ஆனால் அவர்க ைடய கனிகளினால் அவர்கள்  அ யப்ப  ன்றனர். அைதக் 
  த் தான்  நான் இப்ெபா   ேப க் ெகாண்  க் ேறன் ; அ தான் 'அைடயாளம்' (Token)
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யாக்ேகா  பதறல் ெகாண் ,  ' 'நான் உம்ைமத் ெதாட்  உணர்ச் வசப்பட்  ட்ேடன் . நீர ்
என்ேனா  இ க்  ர.் ஆனா ம் நான் உம்ைமப் ேபாக டமாட்ேடன் “ என்றான்.  லர ்  தல் 
உணர்ச்  ேதான் ன டேன நல்ல  என்  நிைனத் , ேம ம்   ம்   த் ,  டத் ற் ச் ெசல் ம் 
வ  ல்  ஓ ,  ''நான்  ெபற் க்  ெகாண்ேடன் .  நான்  ெபற் க்  ெகாண்ேடன் ''  என் ன்றனர்.  ஓ,
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13பதறல்

இல்ைல, இல்ைல! அவைன  த் யாசமான ஆளாக்க ஏேதா ஒன்  நிக ம் வைரக் ம் அவன் 
அ ேல நிைலத்  ந்தான் . அவன் ேமற்ெகாள் ம் வைர அ ல் நிைல நின்றான்  என்பதாக ேவதம் 
   ன்ற . ஒ  மனிதன் எங்ஙனம் ேதவைன ேமற் ெகாள்ள    ம்? உங்களால்    ம். 
உங்களால்    ம். ஒ  மனிதன் ேதவைன ேமற்ெகாள்ள    ம்.

ஒ  சமயம் எேசக் யா என் ம் ெபயர ் ெகாண்ட ஒ  மனிதன் இ ந்தான் .  ர்க்கதரி  
அவனிடம் வந் ,  ' 'கர்த்தர் உைரக் றதாவ : நீ மரிக்கப் ேபா ன்றாய்  என்    னான் . 
எேசக் யா தன்  கத்ைத  வற் ன்  பக்கம்   ப் , பதறல் ெகாண்  “ஆண்டவேர, என் ேமல் 
  ைபயா  ம். உத்தம் இ தயத் டன்  உமக்   ன்னால் இத்தைன நாட்களாக நான்  நடந்  
வந்ேதன். எனக்  இன்ன ம் ப ைனந்  ஆண் கள்  ேதைவ'' என்றான் அவன்  மரிக்கப் 
ேபா ன்றான்  என்  ேதவன்   ன  ற ம், அவ ைடய பதறல் காரணமாக ேதவ ைடய 
 ட்டத்ைத அவன் மாற்  ட்டான்  அவன்  யரமைடந் , மனங்கசந்  அ தான்.
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ஆ ர்வாதம்  ைடத் , அவ ைடய ெபயர ் 'எத்தன் ' என்ப   ந்  'ேதவ ைடய அரச மாரன் ' 
(Prince with God) என்  மா ம் வைரக் ம், யாக்ேகா  அங்ேகேய நின்றான். ஒ  ேதசேம 
அவ ைடய ெபயரால் அைழக்கப்பட்ட . ஆம் ஐயா. அ  என்ன? அைதக்   த்  அவன்  பதறல் 
ெகாண்ட  ைளவால்  இவ் தம் நடந்த . அ த்த நாள் ஏசாைவ சந் த்த ேபா , அவ க்  
காப்பாளர் ேதைவப்பட ல்ைல? அவன் ேநராக நடந்  அவைனச ் சந் த்தான் . பா ங்கள்? 
(ேதவனிடத்   ந் ) உ   ெப ம் வைரக் ம் அவன் பதறல் ெகாண்டான் . நீங்க ம் அவ்வாேற 
அவரிட  ந்  உ   ெப ம் வைரக் ம் பதறல் ெகாள்ள ேவண் ம். இல்ைலயா ன் , ெஜ த் க் 
ெகாள் ம் ப க்   ட வர ேவண்டாம்;  டத் ன  ல்  நீங்கள்  வரேவ ேவண்டாம். அ  
மரணத் க் ம்  வ க் ம் இைடேய ள்ள ஒன்  என் ம் உணர்  வ ம்வைர காத்  ங்கள். 
நிச்சயமாக! பதறல் நிைல.
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 த் நேகா  ன்  பக்கத் ல் ஒ  சமயம் நின்  ெகாண்  ந்த ேபா  பதறல் ெகாண்டாள். 
அவள் தன் ஜனங்களிடம் ெசன்  அவ ைடய ேதவர்கைளச் ேச க்க ேவண் மா? அவள்  என்ன 
ெசய்ய ேவண் ம்? அவள்  பதறல் ெகாண்  நேகா  டம், ''நீர ்ேபா  டத் ற்  நா ம் வ ேவன். 
நீர ் தங்  டத் ல்  நா ம் தங் ேவன் . நீர ் மரணமைட ம் இடத் ல்  நா ம் மரண மைடந் , 
அங்ேக அடக்கம் பண்ணப்ப ேவன் . உம் ைடய ேதவன் என் ைடய ேதவன் '' என்றாள் ( த்.1:16-
17). அங்  பா ங்கள், அவள் கலக்க நிைலையயைடந்தாள். ேதவன் அவைள ஆ ர்வ த் , 
அவ க்  ஓேபத் என் ம் மகைனத் தந்தார். ஓேபத் ஈசாையப் ெபற்றான் . ஈசா ன்  சந்த  ல் 
இேய  ேதான் னார். பதறல் நிைலேய அதற் க் காரணம்.
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அந்த ேவ  ராகா ம் பதறல் ெகாண்டாள் . அவ க்   ன்னால் மரணம் ப த் க்  டந்த  
என்பைத அவள் உணர்ந்தாள். அவள் நியாயத் ர்ப் ன்   ழ் இ ந்தாள். அவள் பதறல் ெகாண் , 
''உங்கள்  ேவ காரைர நான் ஒளித்  ைவக் ேறன் . என்ன ேவண் மானா ம் நான் ெசய் ேறன் . 
என்  ட்டார ்அ க்கப்ப வ ல்ைலெயன்  உங்கள்  ேதவன் ேபரில் ஆைண ட் க் ெகா ங்கள் 
என்றாள்.

அவன், “இந்த அைடயாளத்ைத நீ வாச ல் ெதாங்க ட்டால், அந்தப்ப ேய ஆ ம்'' என்  உ   
  னான்.

ஈசாக் க்  ெபண்  ேத ம்ப யான ெபா ப்  எ ேயசர் ேமல்  மத்தப்பட்ட ேபா , அவன் 
பதறல் ெகாண்டான் . தமஸ் ைவச் ேசர்ந்த எ யேசர் ஒ  ெபரிய மனிதன். அவ க்  
ஆ ரகா ன்  கண்களில் தய   ைடத்  ந்த . தன்  மாரனா ய ஈசாக் க்  ஒ  ெபா த்தமான 
ெபண்ைணக் கண்   க் ம் அள ற்  ஆ ரகாம்  அவன் ேமல் ேபா ய   வாசம்  
ைவத்  ந்தான் . அந்த வம்சத் ன்  வ யாய்   ஸ்  இவ் ல ல் ேதான்ற ேவண்   ந்த .
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எ ேயசர் ஆ க் ரிய மனிதனானப யால், அதன் அர்த்தத்ைத அவன்   ளங் க் ெகாண்டான் . 
ஒ  ஏற்ற ெபண்தான்  ஈசாக் க்  மைன யா  க்க ேவண் ம். அந்தப் ெபண்ைண அவன் 
எங்ஙனம் ேதர்ந்ெத ப்பான்? பத ம் நிைல ேல அவன் பட்டணத் க் ள்   ரேவ த்த ேபா , 
“ேதவனா ய கர்த்தாேவ...'' என்  அவன் ெஜ த்தான் . அ தான் நாம் ஒவ்ெவா வ ம் ெசய்ய 
ேவண் ய . பத ம் நிைலக்  நீங்கள்  வ ம் ேபா  ெஜபம் -  ெசய் ங்கள் . அவன் ”ேதவனா ய 
கர்த்தாேவ, எந்தப் ெபண்   த ல் என் ஒட்டகங்க க்  தண்ணீர் வார்த்  எனக் ம் தண்ணீர் 
  க்கக் ெகா க் றாேளா, அவேள அந்த ெபண் “ என்  ெஜ த்தான் . அவன் பதறல் ெகாண்  
ெஜ த்தான் .

அந்த அழகான ெபண் , ெரேபக்காள், அங்  வந்  ஒட்டகத் ற்  தண்ணீர் வார்த்தாள் . அதன் 
 ன்  (எ ேயசர்) “என்ைனத் தாமதப்ப த்த ேவண்டாம்'' என்றான் . அவள் அவ டன்  ேபாவாேளா 
மாட்டாேளா என் ம்  ர்மானம் ெசய்ய ேவண் ய ேநரத்ைதயைடந்தாள். அவள் மணவாட் க்  
 ன்னைடயாளமாகத்  கழ் ன்றாள் . அவள் ெசன் , இதற்   ன்  அவள் கண் ராத ஒ வைன 
 வாகம் ெசய்  ெகாள்வாளா? அ  ஒ  மகத்தான ெசயல், அவள் அவைனக் கண்டேத ல்ைல. 
அவைனக்   த்  அவ ைடய ஊ யக்காரனின்   லேம அவள் ேகள் ப்பட்  ந்தாள். அவள் 
மணவாட் க்   ன்னைடயாளமா  க் றாள். நீங்கள்    ஸ் ைவப் பார்த்த ல்ைல. அவைரக் 
  த்  நீங்கள்  அவ ைடய ஊ யக்காரரின்   லம் ேகள் ப்ப  ன் ர்கள் . நீங்கள்  
எல்லாவற்ைற ம்  ற்  ட் , உங்கள்    கைள  ட் , அவைரக் காணச் ெசல் ன் ர்கள்.
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இப்ெபா   கவனி ங்கள் . அவள்  ஒ   ர்மானம்  ெசய்தாள்.  மணவாட் க்   ன்னைடயாளம்
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- அவள் ஸ்தாபன  ட்ைட  ட்   றப்பட் ச ்ெசன்றாள் .

 யல் வந்தேபா , ேயானா, கப்ப   ந்  ச த் ரத் ல் எ யப்பட்டான் . ச த் ரத் ன்  
ஆழத் ல் அவன் ஒ  ெபரிய  னின் வ ற்  ள்  ெசன்றான் . அவன்  ைழப்பான்  என் ம் 
நம் க்ைக அற் ப்ேபான , சாெலாேமான்  ஆலயத்ைதப்  ர ஷ்ைட ெசய்த ேபா , “ஆண்டவேர, 
உம் ைடய ஜனத் ற்  எங்கா  ம் கஷ்டம் ேநர்ந் , அவர்கள் இந்த ஆலயத் ற்  ேநராக 
 ண்ணப்பம் ெசய்தால் அைதக் ேகட்ட  ம்'' என்  அவன் ெசய்த ெஜபம் ேயானா ன் 
ஞாபகத் ற்  வந்த . அவன்  னின் வ ற் ல்  ரண் , எப்ப ேயா  ழங்காற்ப  ட்டான் . 
 னின் வ ற்   ந்த அ த்தம் அவன் ேமல் ஒட் க் ெகாண்  க் ம் என்  கற்பைன ெசய்  
பார்க் ேறன் . அவன் பதறல் ெகாண்  ெஜபம் ெசய்தான் ...  னின் வ ற் ல் அவ க் ச்     
 ராணவா  மாத் ரேம இ ந்  க் ம். அவன்  வா த்த ஒ   ல  ச் க டேன  ட ெஜபத்ைத 
ஏெற த்தான் . அவன் எந்த  ைசைய ேநாக்   ந்தான்  என்  ஒ க்கால் அ ந்  க்க மாட்டான். 
ஆ  ம் அவன்,  ”ஆண்டவேர, நான் ஆலயத்ைதத் தான் ேநாக் க் ெகாண்  க் ேறன்  என்  
நம்  ேறன் '' என்    னான்.  வா க்க இன் ம்      ராணவா  மாத் ரேம இ ந்த அந்த 
பதறல் நிைல ல் அவன் ெஜபம் ெசய்தான் . அவ ைடய  ண்ணப்பத்ைதக் ேகட்  கர்த்தர்  ன்  
நாட்கள்  இர ம் பக ம் அவைன உ ேராேட ைவத்  அவன் ெசய் யளிக்க ேவண் ய இடத் ல்  
அவைன    த்தார். பத ம் நிைல.
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அன்னாள்  என் ம் மல ையக்   த்  ேவதத் ல்  றப்பட் ள்ள , அவ க்  ஒ  மகன் 
ேவண் ெமன்    ம் னாள் ஆலயத் ன்  ஆசாரிய ம்  ட அவள்   த்  ெவ த்  க் றாள் 
என்  க  ம் அள ற்  அவள் உபவா த்  ெஜபம் ெசய்தாள். அவள் அத்தைகய பதறல் 
ெகாண்டாள் . மற் ள்ள ெபண்கள்  அந்தப் ெபண்  என்ன ெதாப்  அணிந்  க் றாள் என் ம் 
ேவெறா த்  என்ன உைட  த்  க் றாள்  என் ம் கவனித் க் (அ  என்னெவன்  
உங்க க் த் ெதரி ம்). பண்ைண ல் என்ன நடந்  ெகாண்  க் ற  என்  அளவளா க் 
ெகாண்  ந்தனர.் ஆனால் அன்னாள் அப்ப  ல்ைல. அவள்   ட்டத் ன்  வ யாக கடந் வந் , 
ேநராக  டத் ற் ச ் ெசன்றாள் . அவள் அத்தைன நாட்களாக உபவா த் க் ெகாண்  ந்தாள். 
அவள் ேபரி ள்ள நிந்ைத நீங்க ேவண் ெமன்  அவள்    ம் னாள். இன்ைறக்  காரியம் 
எவ்வள   த் யாசமா ள்ள ! இக்காலத் ல்  ழந்ைத ெப வ  என்ப  நிந்ைதயாகக் 
க தப்ப  ன்ற . ஆனால் அக்காலத் ேலா  ழந்ைத இல்லாத  நிந்ைதயா ம். அவள் 
 ழங்காற்ப  ட் , ெஜபம் ெசய்தாள். அவள் ஆலயத் ன்  ம ப்ைபேயா அல்ல  ஆசாரியனின்  
ம ப்ைபேயா கவனிக்க ல்ைல. அவள் அ க  யரப்பட் , கண்ணீர ் அவள் கன்னங்களின்  
வ யாய் வ ந்ேதா ய . அவள் பதறல் ெகாண் , “ேதவனா ய கர்த்தாேவ எனக்  ஒ  மகைனத் 
தா ம், எனக்  ஒ  மகைனத் தா ம்'' என்  அ   ெகாண்  ந்தாள்.
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கவனி ங்கள் , அவள்  ய நலம் ெகாண்டவளல்ல, கர்த்தர் அவள்  ண்ணப்பத்ைதக் ேகட் , 
ப லளித் , ஒ   மாரைனத் தந்தேபா , அவள் அவைன ேதவ க்ேக   ம்பக் 
ெகா த்  ட்டாள் . அவ ைடய ெஜபத்ைத ேதவன் ேகட்ட  ன் , அவள்  யநலம் ெகாள்ள 
  ம்ப ல்ைல. எனேவ, அவர ் அவ க்  ஒ   ர்க்கதரி ையக் ெகா த்தார். அ  அவ க்  
அளிக்கப்பட்ட   தல்  ஆ ர்வாதம். ஓ, இவர ் இத்தைகய   தல் ஆ ர்வாதங்கைள நிைறயத் 
த  றார.் ஒ   மாரைன மாத் ரமல்ல, ஒ   ர்க்கதரி ைய ம்  அவர ்அளித்தார். இஸ்ரேவ ேல 
அேநக ஆண் களாக  ரத் யட்சமான தரிசனம் இல்லாம  ந்த . அேநக ஆண் கள்  க த் , 
சா ேவல்  தல்  ர்க்கதரி யாக ேதான் னான். இதற் க் காரணம், ஒ  தாயார் பதறல் 
ெகாண் ,  ழந்ைதக்காக ேவண் னாள் .  ழந்ைத ெபறக்  ய ப வத்ைத அவள் 
கடந்  ட்  ந்தாள் . ஒ க்கால் அவ க்  அப்ெபா   எ ப  வய  இ ந்  க்கலாம் அவள் 
பத ப்ேபாய் ெஜபம் ெசய்தாள். அவ க்  அந்த  ழந்ைத எப்ப யா  ம் ேவண் யதா  ந்த . 
அ  என்ன? கர்த்தர் அவ டன் ேப னார ்என்ப ல்  சந்ேதக ல்ைல.
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கர்த்தர் உங்க டன்  ேப ம் வைரக் ம்  நீங்கள்  பதறல் ெகாள்ள   யா . ஓ, சைபேய, எ ம்  
உன்ைன அைசத் க் ெகாள்! உன் மனசாட்  உன்ைன  த்தட் ம். இந்த மணி ேநரத் ல் 
உறக்கத் னின்  எ ! நாம் பதறல் ெகாள்ள ேவண் ம். இல்ைலேயல் அ ந்  ேபாக ேவண் ம்! 
ஏேதா ஒன்  ேதவனிடத்   ந்  வந்  ெகாண்  க் ற .  “அ  கர்த்தர் உைரக் றதாவ '' 
என்ற ேவன். ஏேதா ஒன்  வந்  ெகாண்  க் ற . நாம் பதறல் ெகாள்வ  நல்ல . அ  
மரணத் ற் ம்  வ க்  ைடேய உள்ள ஒன் . அ  நம் மத்  ல் கடந்  ெசல் ம், நாம் அைத 
காணமாட்ேடாம்.

அவள்  யநல ல்லாதவளாய் இ ந்த காரணத்தால்  அவ க்  ஒ   ர்க்கதரி  
அளிக்கப்பட்டான் .

 ேன யா ம் அவள  கணவ ம் வய  ெசன்றவர்களாய் இ ந்த ேபா  ம்,  ர்க்கதரி  
ேதவ ைடய வார்த்ைதைய உைரத்ததன்   ைளவாக அவ க்  ஒ   ழந்ைத  றந்த . 
அவர்க க்   ழந்ைத ல்லாமல்  இ ந்த . அவேளா  ர்க்கதரி  டம் தயவாய் நடந்  
ெகாண்டாள் . அவன் ேதவ ைடய மனிதன் என்பைத அவள் அ ந்  ந்தாள். அவன்  ெகளரவ ம் 
உத்த மான மனிதன் என்பைத அவள் உணர்ந்தாள். அவ ைடய கணவன்   ட் ல்  இல்லாத 
ேபா ம், இந்த மனிதன்  ட் ல்  வ வ  வழக்கம். அவன் ஒ  பரி த்த ள்ள மனிதன், அவன் 
நல்நடத்ைத ள்ளவன்  என்  இ வ ேம அ ந்  ந்தனர். அவன் அற் தங்க ம் அைடயாளங்க ம் 
ெசய்  வந்தைத அவள் கண்  க் றாள் . அவன்  ன் ைரத்தைவ அைனத் ம்  
நிைறேவ னைத ம்  அவள்  அ ந்  ந்தாள்  அவன்  ெகளரவ ம்,  பரி த்த மான  மனிதன்,  அவள்
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கணவனிடம், ''நம் டன் தங் ம் இந்த மனிதன் பரி த்த ள்ளவர் என்பைத அ ேவன் '' என்றாள். 
 ட் ன்  தைல , அவள் பரி த்த ள்ளவன்; என்பைத அ ந்  ந்தாள். அவ க்  ெதாந்தர  
எ  ம் ஏற்படக்  டா  என்பதற்காக, அவள்     ட்ைட அவன் தங் வதற்காகக் கட் னாள். 
அவன் எப்ெபா   ேவண் மானா ம் வந்  ேபாகலாம். அங்  அவள் ஒ     ப க்ைகைய ம் 
ஒ  பாத் ரத் ல்  தண்ணீ ம் ைவத்  ந்தாள் . ேவண் ம் ேபா  அவன் ைக கால் க   தண்ணீர் 
  க்கலாம். அவ க்  உண  அ ப்ப, அவள் ஒ க்கால் ஒ  ேவைலயாைள அமர்த்   க்கக்  
  ம்.

இந்த உபசாரம் அவ க்  அளிக்கப்ப வைத எ சா கண்ட ேபா . . .  ' 'இந்த   யரில் 
ஒ வ க்  நீங்கள்  எைதச ்ெசய் ர்கேளா, அைத எனக்ேக ெசய் ர்கள் '' என்  எ தப்பட் ள்ள . 
அந்த ஸ் ரீ அவைன ெகளர ப்பதன்   லம் ேதவைன கனப்ப த்  றாள் என்பைத அவன் 
கண்டான் . ஏெனனில் அவள் ேதவைன  ர்க்கதரி  ல் கண்டாள். அவள் ைகமாறாக எைத ம் 
எ ர்பார்க்க ல்ைல. எைத ம்  ெபற் க் ெகாள்ள ேவண் ெம ம்   ப்பம் அவள் இ தயத் ல் 
இல்ைல. அவள் ேதவனிடத் ல்  அன்   ர்ந்ததன்  நி த்தேம இைத ெசய்தாள் . ஆ ர்வாதத்ைத 
ெபற் க் ெகாள்ள ேவண் ெமன்பதற்காக அவள் இப்ப  ெசய்ய ல்ைல அைத ெவ மேன 
ெசய்தாள்.
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எ சா,  “அவ க்காக ராஜா னிடத் ல் அல்ல  தளப  னிடத் ல்  ேபசட் மா என்  
அவர்களிடம் ேகள். அவன் எனக்  ெந ங் ய நண்பன் . அவ க்  ஏதாவெதா  உத ைய ெசய்ய 
ேவண் ெமன்    ம்  ேறன் . அவள் எனக்  ஆகாரம் அளித் , ப க்க இடம் ெகா த் , 
என்னிடம்  க ம் தயவா  க் றாள் . அவ க்  நான் என்ன ெசய்யக்  ம்'' என்  
ேகட்ட ப் னான் .

அவேளா, ''எனக்  ஒன் ம் ேவண்டாம். என் ஜனங்களின்  மத்  ல் நான் தங்   க் ேறன் . 
நாங்கள்  வச யா  க் ேறாம். எங்க க்  தங்க ஒ     இ க் ன்ற . அ  ேபா ம். 
ேவெறான் ம் எங்க க்  ேவண்டாம்'' என்     ட்டாள்.

ேகயா  அவனிடம், “ஆனால் அவ க்   ழந்ைத ல்ைல” என்றான் .

ேகயா    ன மாத் ரத் ல்  ர்க்கதரி  ஒ  தரிசனம் கண்டான் . அவன்,  “கர்த்தர் 
உைரக் றதாவ  -  ஏற்ற காலத் ல் அதாவ  இன் ம் ஒ  ஆண் க் ள் , அவள் ஒ  
 ழந்ைதையக் கட் த் த  வாள் என்  அவளிடம் ெசால்'' என்றான்.

அவ க்  ஒ  ஆண்   ழந்ைத  றந்த . அவ க்  பன்னிரண்  வயதானேபா ... அந்த 
வேயா ப தம்ப கள்  அவர்க க்  இ ந்த இந்த ஒேர மகைன எவ்வளவாய் ேந த்  ப்பார்கள்! 
ஒ  நாள் அவன் தன் தகப்ப ைடய ேகா ைம அ வைட ெசய்  ெகாண்  ந்தேபா  -  அ  
ந ப்பகலா  ந்  க் ம் -  அவ க்  ெவப்ப  யா  (Sun Stroke) கண்  க் ம ் என்  
நிைனக் ேறன் . அவன்,  ' 'என் தைல  ழல் றேத“ என்  கத னான். அவன் ேம ம் ேம ம் 
 யா ப்பட்டான் . ஒ  அவசர நிைல அங்  ஏற்பட்ட காரணத்தால் , அவன் தகப்பனார ் ஒ  
ேவைலக்கார டன்  அவைன  ட் க்  அ ப்  ைவத்தான்.
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மத் யானம் வைரக் ம் தாயார் அவைன ம  ல்  ைவத்  ந்தாள். அவன் மரித் ப் ேபானான் . 
கவனி ங்கள் . ெஜபத் னா ம்  ர்க்கதரி  ன்  வாக்    ன்   லமாக ம்,  “கர்த்தர் 
உைரக் றதாவ ” என்பதன்   லமாக ம் அவ க்  அளிக்கப்பட்ட ஒேர மகன் மரித் ப் 
ேபானான் ... எங்ேகா தவ ள்ள  என்  அ ந்  ெகாண்டாள். எவ்வா  ேதவன் ஒ   ழந்ைதைய 
அவ க்களித் , அவைன அவள் ேந க்கச் ெசய் ,  ன்  அவைன எ த் க் ெகாள்ள    ம் 
என் ம் ேகள்  அவள் மன ல் எ ந்த .  ழந்ைத ேவண் ெமன்  அவள் ேகட்கேவ ல்ைல. 
 ழந்ைத ெப ம் வயைத அவள் கடந்  ந்தாள். ேதவ ைடய கரம் இந்த மகத் வமான ெசயைலப் 
 ரிந்த .  ர்க்கதரி  வார்த்ைதைய ேப னான், அ  நிைறேவ ன . அவ க் க்   ைடக்கப் 
ெபற்ற ஒேர மகேனா இப்ெபா   இறந்  ட்டான் . அவள் ேவைலக்காரனிடம் , “க ைத ன்  ேமல் 
ேசணம் ைவத் , அதன் ேமேல ச் ெசல்: எங் ம் நி த்த ேவண்டாம். யாரா  ம் உன்ைன நி த்த 
 யன்றால் ஒ  வார்த்ைத ம் ேபசாேத. ேநராக கர்ேமல் பர்வதத் ற்  ெசல். அங் ள்ள  ைக 
ஒன் ல்  சர்வ வல்லைம ள்ள ேதவனின் ஊ யக்காரர ்இ ப்பார.் அவர ்தான் எனக் க்  ழந்ைத 
 றக் ம் என்  கர்த்தர் உைரக் றார ்என்  என்னிடம்   யவர். கர்த்தர் ஏன் இவ்வா  ெசய்தார ்
என்  அ ய   ம்  ேறன் . ேநராகச் ெசல். க ைத ன்  ேவகத்ைத எங் ம்  ைறக்க ேவண்டாம். 
அ  எவ்வள  ேவகமாகச் ெசல்லக்   ேமா, அவ்வள  ேவகமாக ெசன்  அந்த இடத்ைத 
அைடயட் ம்'' என்றாள்  - பதறல் நிைல.

 ர்க்கதரி யா ய எ சா எ ந்  நின்  பார்த் ,  “இேதா  ேன யாள் வ  றாள், ஏேதா 
அசம்பா தம் நடந் ள்ள . ேதவன் அைத எனக்  மைறத்  ட்டார். அ  என்னெவன்  
ெதரிய ல்ைல என்     ட் , ேவைலக்காரனிடம்,  ”அவைளச் சந் த்  வா. நாம்  ரிதமாய் 
ெசல்ேவாம். ஏேதா ேகாளா  உள்ள “ என்றான்.  ர்க்கதரி க் ள் ம் இந்த பதறல் நிைல 
ெதாடங் ய  -  ஸ் ரீக் ம் பதறல். இ வ ம்  ந் க் ன்றனர.் ேதவ ைடய வார்த்ைத 
என்னெவன்  ஸ் ரீ அ யேவண் ம்; ேதவ ைடய வார்த்ைத என்னெவன்   ர்க்கதரி  
அ யாம  க் றான் . ஒ த்  அைத அ ந்  ெகாள்ள   ம்  றாள். மற்றவன்  அ  
என்னெவன்பைத அ யாம  க் றான் . அந்த ஸ் ரீ அைத அ ந்  ெகாள்ள   ம் னாள் . 
 ர்க்கதரி ேயா அைத அ ந்  ெகாள்ள ல்ைல. ”ேதவன், அைத எனக்  மைறத்  ட்டார். அவள்
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இங்  வ ம்ேபா  அவ க்  என்ன ெசால்வெதன்ேற ெதரிய ல்ைல'' என்றான். அவன்    
  ப்பதற்   ன்ேப அவள் அங்  ேசர்ந்  ட்டாள். அவன் ைககைள யர்த் ய வண்ணமாய் , ''நீ 
 கமா  க் றாயா? உன்   ஷன்   கமா  க் றானா? உன்  மகன்  கமா  க் றானா?'' என்  
 சாரித்தான்

அந்த ஸ் ரீ அவ ைடய பதற ன்    ைவ அைடந்  ட்டாள். அவள், “எல்ேலா ம்  கம்தான் ” 
என்  ப  ைரத்தாள். ம ைம! அவ ைடய பதறல் ேபாய் ட்ட . ஏெனனில் அவள் ேதவ ைடய 
ஊ யக்காரைனக் கண்   த்  ட்டாள். அவன் அங்  இல்லாமல் ேபா  ந்தால், அவள் 
இன்ன ம் பத க் ெகாண்ேட  ந்  ப்பாள் . ஆனால் அவேளா அவைன அங்  கண்  ட்டாள் . 
அவள் '' கம் தான்'' என்றாள்.
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எ சா, “இப்ெபா   என்ன நடந்  ெகாண்  க் ற ?” என்  எண்ணினான் . அவள் ஓ  வந்  
அவன் காைலப்   த் க் ெகாண்டாள் . அ  சற்  அசாதாரணமான ெசயலா  ந்த . ேகயா  
அவைளத்  க் ெய த்தான் . அப்ெபா   அவன் ேகயா  டம், ''அவைளத் த க்காேத. எங்ேகா 
தவ ள்ள . ேதவன் அைத எனக்  அ  யாமல் மைறத்  ைவத்தார்'' என்றான். அப்ெபா   
அவள்  ள்ைள மரித்  ட்டதாக ெதரியப்ப த் னாள் .

 ர்க்கதரி க்  என்ன ெசய்வெதன்  ெதரிய ல்ைல. அவன்,  “ேகயா ேய, நான் நடக் ம் 
ேபா  உபேயாகப்ப த் ம் இத்த ைய எ த் க் ெகாள்” என்    னான். அவன் ெதாட்டைவ 
அைனத் ம் ஆ ர்வ க்கப்பட்டைவ என்  அவன் உணர்ந்  ந்தான் . ஏெனனில் அ  அவனல்ல, 
அவ க் ள்  வாசம் ெசய் ம் ேதவனா ம், அவன் யாெரன்பைத அவன் அ ந்  ந்தான் . அவன் 
 ர்க்கதரி ெயன்  அவ க் த் ெதரி ம். எனேவ அவன் த ையக் ைக ெல த் ,  “ேகயா ேய, 
இைதக் ெகாண்  ேபாய்  ள்ைள ன்  ேமல் ைவ. வ  ல் யாரா  ம் ேப னால், நீ பதறல் 
ெகாள்வாயாக. யாைர ம் வ  ல் வாழ்த்த ேவண்டாம். ெசன்  ெகாண்ேட  . யாரிட ம் ேபச 
ேவண்டாம். அந்த த ைய  ள்ைள ன்  ேமல் ைவ'' என்றான்.
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ஆனால் அந்த ஸ் ரீேயா -  அவ ைடய பதறல் அதன்  லம் அடங்க ல்ைல. அவ க்  அ  
  ப் யளிக்க ல்ைல. அவள் “நீர ் வந்  அந்த  ள்ைளையப் பார்க் ம்  வைர நான் உம்ைம 
   ற ல்ைல என்  கர்த்த ைடய  வைனக் ெகாண்  ெசால் ேறன்” என்றாள்.

எ சா ம் பதறல் ெகாண்  அவ டன் ெசன்றான் . அவர்கள் அங்  அைடந்தேபா , 
எல்ேலா ம்  லம் க் ெகாண்  ந்தனர.் இந்த ஸ் ரீ  க ம் சரியான காரியத்ைத அங்  
ெசய்தாள். அவள்  ள்ைளையக் ைக ெல த் க் ெகாண் , எ சா வழக்கமாய்  டக் ம் 
கட்  ல்   டத் னாள் . அ  அவ ைடய த ையப் ேபான்ேற சக்  வாய்ந்த . ஆனால் அவேனா 
உ ேராெடழ ல்ைல. அவள் ெவவ்ேவ  காரியங்கைள அ ய   ம் னாள் .

எ சா உள்ேள ெசன்றான் . அவன் பதறல் ெகாண்டான்  அவன் என்ன ெசய்யப் ேபா ன்றான்? 
அவன் பதறல் ெகாண்டவனாய்  இங் மங் ம் நடந்தான்  என்  நாம் ேவதத் ல் வா க் ேறாம். 
“ஆண்டவேர, என்ன ெசய்வெதன்ேற எனக் த் ெதரிய ல்ைல. 'கர்த்தர் உைரக் றதாவ ' என்  நீர ்
அந்த ஸ் ரீ டம்  றச் ெசான்னீர். நான்   ன  தமாகேவ அ  நிைறேவ ன . ஏெனனில் நீர ்
என் டன் அவ் தமாக உைரத் ர். இப்ெபா   அவள்  ன்பத்   க் றாள். என்ன 
ெசய்வெதன்ேற எனக் த் ெதரிய ல்ைல. அந்த ைபயன் அேதா அங்ேக மரித்   டக் றான் . 
ஆண்டவேர, நான் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்?'' என்  பத னான்.
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அப்ெபா   பரி த்தா யானவர், “ேதவன் உனக் ள் வாசம் ெசய்வ  உண்ைமயானால், அந்த 
 ள்ைள ன்  ேமல் ப த் க் ெகாள்” என்      ப்பார ் என்ப ல் சந்ேதக ல்ைல. அவன் 
இங் மங் ம் நடப்பைத நி த்   ட் ,  ள்ைள ன  ல்  ெசன் , அவ ைடய ைககள்  
 ள்ைள ன்  ைககள்  ேம ம், அவ ைடய  க்   ள்ைள ன்   க்  ேம ம், அவ ைடய 
உத கள்   ள்ைள ன்  உத கள்  ேம ம் ப ம்ப யாக அவன் ேமல்  ப் றப்ப த் க் ெகாண்டான் . 
அப்ெபா   அந்த  ள்ைள ஏ  தரம்  ம் ன . அப்ெபா   பதறல் தணிந்த .  ள்ைள 
உ ர்ெபற்ற . பதறல் ஸ் ரீைய  ர்க்கதரி  டம் ெகாண்  ெசன்ற . அேத பதறல் 
 ர்க்கதரி ைய  ள்ைள டம் ெகாண்  வந்த . அவர்களி வரி ம்  காணப்பட்ட பதறல் ேதவைன 
அங்  இ த் க் ெகாண்  வந்த . ேதவன் தம   ள்ைளகளின்  ேபரில் ைவத்  க் ம் அன்  
அங்  இ த்  ெகாணரப்பட் , ேபார்க் களத் ல்   வாசத்ைதயளித்த . அப்ெபா    ரிைய 
    ெபற்ற . அந்த  யாஜ் யம்   ந்  ட்ட . ஆெமன் ! அ தான், பதறல்  ரிைய ெசய்யத் 
 ண்  ற . நிச்சயமாக! அவள்  அவைன  ட ல்ைல.

  டனான பர்த் ேம  அந்த வாச ல் உட்கார்ந்  ெகாண்   ச்ைச ேகட் க் 
ெகாண்  ந்தான் . இேய  அந்த வ ேய ேபாக  க் றார ்என்பைத அவன் அ ந்  ெகாண்டான் . 
அவன்  த ல் ஒ  சத்தத்ைதக் ேகட்டான் . இேய  அவ்வ ேய கடந்  ெசன்  ெகாண்  ந்தார.் 
“யார ் கடந்  ெசல் ன்ற ?'' என்  அவன் ேகட்டான் . யாேரா ஒ வர ் அவைனக்  ேழ தள்ளி 
உட்கார ைவத்தார். அவேனா,  ”யார ் கடந்  ெசல்  ன்ற  என்பைத தய  ெசய்  
ெதரியப்ப த்த ம்'' என்  ெகஞ் னான் .
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அப்ெபா   ஒ  ெபண்  -  அவ ைடய  ஷப் ெபண்மணி ஒ த் யாக இ க்கக்   ம் - “யார ்
கடந்  ெசல் ன்ற  என்  ெதரிய ல்ைலயா?” என்  ேகட்  ப்பாள் .

அவன்,  இல்ைல,  யாேரா  ஒ வர,்  “கல்லைற    வ ம்   ணக்    யலாக  இ க் றேத.  நீர்
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மரித்ேதாைர உ ேராெட ப் ன  உண்ைமயானால் , அங்  ெசன்  அவர்கைள 
உ ேராெட ப் ம் என்  ெசால்லக் ேகட்ேடன் . அ  யார?் ேதவ ஷணக்காரனா?'' என்  
ேகட்டான் .

அவள், ''நசேரயனா ய இேய  என்றைழக்கப்ப ம் அந்த வா ப  ர்க்கதரி ையக்   த்  நீ 
ேகள் ப்பட்  க் றாயா? அவர ்க ேலயா   ந்  வ ம்  ர்க்கதரி '' என்றாள் .

அவன், ''இல்ைல'' என்  ப லளித்தான் .

''நம  ேவதத்  ம்,  த்தகச்   ளி ம், தா  ன்  மாரன் ேதான்   ங்காசனத் ல் 
 ற்  ப்பார ்என்  எ தப்பட் ள்ளேத! அவர ்தான் இவர“்.

“அவர ் தானா? கடந்  ெசல்வ  அவர ் தானா?'' அவ க் ள்  எ ந்த பதறல்,  ' 'இேய ேவ, 
தா  ன்  மாரேன, எனக்  இரங் ம்” என்   ச்ச டச ்ெசய்த .

ஓ,    வான இரட்சகேர என்ைனக் கடந்  ெசன்  டாேத ம்
என் எளிைமயான  க் ரைலக் ேகட்ட  ம்
மற்றவர்கைள நீர ்சந் க் ம் ேபா 
என்ைனக் கடந்  ெசன்   டாேத ம்
''ஓ, இேய ேவ“.

அங்  ந்த  லர,் “வாைய   , நீ அ கமாக சத்த   றாய் !” என்றனர்.

அவேனா பத னான். அவர ்கடந்  ெசன்  ட்டால்  ஒ க்கால் அவ க்  ேவெறா  த ணம் 
 ைடக்காமல்  ேபாகலாம் . நமக் ம்  ட இன் ெமா  த ணம்  ைடக்காமல்  ேபாகலாம். 
ஒ க்கால் இ  கைட  இரவாய் இ க்கக்  ம். அவன் பதறல் ெகாண் , ''ஓ, இேய ேவ'' என்  
கத னான். வாைய  ட அவனிடம் யார ்  ன ேபா ம், அவன் இன் ம்  அ கமாக சத்த ட்டான் . 
அவன் பத னான். யா ம் அவைன நி த்தேவ   ய ல்ைல. அவன் ''தா  ன்   மாரேன, எனக்  
இரங் ம்'' என்  பத னான் .
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அப்ெபா   ேதவ ைடய  மாரன் , உலகத் ன்  பாவங்கைளத் தன் ேதாள்களின்     
 மந்தவராய், தம்ைமேய ப யாக அர்ப்பணிக்க எ சேலைம ேநாக்  ெகாண்  ந்தார.் 
அவ ைடய  க் ரைலக் ேகட்ட ம் அவர ் நின்  ட்டார். பத ம்  க் ரல் ேதவ ைடய 
 மாரைன நி த் , ''நான் உனக்  என்ன ெசய்ய ேவண் ெமன்    ம்  றாய்?'' என்  ேகட்கச் 
ெசய்த .
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''ஆண்டவேர, நான் பார்ைவயைடய ேவண் ம்“.

''நீ ேபாகலாம், உன்    வாசம் உன்ைன இரட் த்த “.

அ  ேபா ம், பதறல் ஏதாவெதான்ைறப் ெபற் க்ெகாள்ள அவ யமான ேநரம் வ ம்ேபா , 
  வாசம் அைத இ கப் பற் க் ெகாள் ற . பா ங்கள்? பர்த் ேம  , “சற்  ெபா ங்கள் , சற்  
ெபா ங்கள் . என்னால் பார்க்க    ன்றதா என்  பார்க்கலாம். அேநக ஆண்  காலமாக என் 
ைககைள நான் பார்த்தேத ல்ைல. இப்ெபா   பார்த்  க்க    ன்றதா என்  பார்க்கலாம். 
என்னால் பார்க்க   ய ல்ைலேய!'' என்  அவன்  றேவ ல்ைல.

''உன்    வாசம்  உன்ைன இரட் த்த “, என்  இேய    னேத அவ க் ப் 
ேபா மா  ந்த . அ தான் அவ க் த் ேதைவயா  ந்த .

பதறல் ஒ  ெபா ைளக் ெகாண்  வ  ன்ற . அ  எவ்வள தான் ெசாற்பமாகக் 
காணப்பட்டா ம், அ  ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்    வா க்கப்ப  ன்ற . ஏெனனில் பதறல் அந்தப் 
ெபா ைள உந் க் ெகா க் ம் ேபா ,   வாசம் அைத   த் க் ெகாள் ற . பா ங்கள்? 
அன் ம் அத டன்  கலந் , அ  நிைறேவ  ற . பதறல் தான் இதற்   ண் தலா ள்ள .
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  டனான பர்த் ேம  இைத உடேன  ரிந்  ெகாண்டான் .

ஒ  நாள் ேப   கப்ப ல் ெசன்  ெகாண்  ந்த ேபா , பதறல் ெகாண் , ஏேதா தவ ள்ள . 
ஒ  ஆ  என்ைன ேநாக்  நடந்  வ  ன்ற  என்  உரக்க சத்த ட்டான். கப்பல் அ ழ்ந்  
ேபா ம் நிைல ல் இ ந்த . அவன் ''ஆண்டவேர, அ  நீேரயானால், நான் தண்ணீரின்  ேமல் நடந்  
உம் டம் வர உத்தர  ம்'' என்றான். அவன் கப்பைல  ட்  இறங்  தண்ணீரின்  ேமல் நடக்கத் 
ெதாடங் னான் . அப்ெபா   அவ க் ப ் பய ண்டா ற் . அவன் தண்ணீரில்  ழ்க 
ஆரம் த்தான்  -  பதறல் -  ேதவ ைடய கட்டைளக் க்  ழ்ப ந் ம்  ட தவ தல் ஏற்பட்ட . சைப 
இைத  ரிந்  ெகாள் ம் என்  க   ேறன் . அவன் ேதவன் கட்டைள ட்டைத தான் ெசய்ய 
 யன்றான் .

இன் ர  இங் ள்ள   ஸ்தவர்கேள, பரி த்த ஆ  ன் வ  நடத் தைல  ன்பற்றேவ நீங்கள்  
 யல் ன் ர்கள். அப்ப   ந் ம்  ற்  ேநாய் உங்கைளப ்  த் க் ெகாண்டால்  -   ற்  ேநாய் 
அல்ல  காச ேநா ன்  லம் மரணம் உங்கைள சந் க்க  யன்றால் -  ேப   எவ் தம்  
உரிைம டன் ,  “ஆண்டவேர, என்ைன இரட்  ம்; இல்ைலேயல் நான் ம ந்  ேபாேவன் '' என்  
அல னாேனா, அேத உரிைம உங்க க் ம் உண் . அவன் பத ப்ேபாய் ேதவைன ேநாக் க் 
 ப் ட்டான் .  அப்ெபா   ஒ  கரம்  அவைனப்    த்   க் ற் .  உங்க க் ம்  அேத  கரம்
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உண் . ஆனால் அவன், ”ஆண்டவேர, என்ைன இரட்  ம்'' என்   ச்ச ட்டான் .
அவர ்என் நம் க்ைக ழந்த  க் ரைலக்  ேகட் 
தண்ணீரி  ந்  என்ைனத்  க்  ட்டார்
நான் இப்ெபா   பா காப்பாக இ க் ேறன்

(பா ங்கள்?)
நீங்கள்  அவைர ேநாக்   க் ர  ம் ேபா , அ தான்  சம்ப க் ம்.

அந்த   வ க்காக -  அவன் மகேனா, ேபரேனா, ம மகேனா என்  எனக் த் ெதரிய ல்ைல 
-  இந்த ஸ் ரீ பத னாள். கர்த்தர் அைதக்  ேகட்டார.்
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ேப   அ ழ்ந்  ேபா ன்ற நிைல ல் கர்த்தர் அவ க் ச் ெச  ெகா த்தார் என்  நாம் 
பார்க் ேறாம். அவ க்களிக்கப்பட்  ந்த ேவைலைய அவன் ெசய்  ெகாண்  ந்தேபா , அவன் 
அ ழ்ந்  ேபாகத் ெதாடங் னான் . அவன் தவ ப் ேபானான் நீ அவ் தம் தவ னா ம், அதனால்  
பரவா ல்ைல. நாம் எல்ேலா ேம தவ  றவர்களா  க் ேறாம். ெதாடக்கத் ல்  நாம் 
ேதால் யைட ேறாம். ஆனால் பலத்த கரம் ெகாண்  தண்ணீரி  ந்  நம்ைம  க் ெய க்க 
நமக்  ஒ வர ்உண் .

நீ தவ  ெசய்  ந்தால்  -   ல ெபண்கள் தவ  ெசய் ன்றனர.்  ல மனிதர் தவ  
ெசய் ன்றனர.்  ல வா ப ைபயன்க ம் ெபண்க ம் தவ  ெசய் ன்றனர.் அச்சமயம் அ ழ்ந்  
ேபாகா ர்கள். நீங்கள்  பதறல் ெகாண் , ''ஆண்டவேர, என்ைன காப்பாற் ம்; இல்லா ட்டால் நான்  
ம ந் ேபாேவன் '' என்   க் ர  ங்கள் . அைதக்   த்  பதறல் ெகாள் ங்கள். ேதவன் 
உங்க க் ச ் ெச  ெகா ப்பார். நம் க்ைக ழந்த நிைல  ள்ள எந்த ஆத் மா க் ம் அவர ்
ெச  ெகா க் றார.் அைத தான்  இப்ெபா   வ   த்த   ம்  ேறன் .

நம  அ ைம இேய    ஸ் தாேம, இவ் ல ேலேய  கப் ெபரிய ேபார்க்களமா ய 
ெகத்சமேன ல், பத  அ தார.் அவர ் உலகத் ன்  பாவங்கைளச்  மக்க ேவண் மா அல்ல  
அவ ைடய அ ைம  ஷர்க டன்  இவ்வ ல ேலேய இ ந்  ட ேவண் மா என் ம் ேபாராட்டம் 
அவ க் ள்  எ ந்த . அவ ைடய தாழ்ைமைய அங்  கவனி ங்கள் . அவர ் தம்ைமத் தாேம 
தாழ்த் ,  “என்  த்தத் ன்ப யல்ல, உம் ைடய  த்தத் ன்ப ேய ஆகக்கடவ '' என்றார். 
பரேலாகத் ன்  ேதவன் வாக்களித்  ந்த வார்த்ைதக்  அவர ் தம்ைமத் தாழ்த் னார். 
கவனி ங்கள் . அவர ் சற்   ரம் அப் றம் ெசன்றார.் அவேர சற்   ரம் அப் றம் ெசன்றால் , 
அைதக் காட்  ம் எவ்வள   ரம் நாம் ெசல்ல ேவண் ம் கவனி ங்கள் ,  ”அவர ் அ க 
ஊக்கத்ேதாேட ெஜபம் பண்ணினார் என்   க்கா   ேசஷத் ல்  ெசால்லப்பட்  க் ற  ( க்கா 
22:44). அப்ப யானால் நாம் எவ்வள  ஊக்கமாக ெஜ க்க ேவண் யவர்களா  க் ேறாம்? 
  ஸ் ேவ -  மா சத் ல்  ேதான் ய இவ க்  இந்நிைல ஏற்பட்டெதன்றால் ,   ைப னால்  
இரட் க்கப்பட்ட பா களா ய நாம் இன் ம் எவ்வள  அ க ஊக்கமாக ெஜ க்க 
ேவண் யவர்களா  க் ேறாம்? அந்த  ர்மானம் ேதவ ைடய  மாரைனேய பத ம் நிைலக்  
ெகாண்  வ மானால், உங்க க் ம் எனக் ம் அ  என்ன ெசய் ம்? நாம் பத  அழ 
ேவண் யவர்களா  க் ேறாம்.
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இந்தக் கைட  நாட்களில்  ேதவன் தம  மகத்தான அைடயாளங்களா ம் வல்லைம னா ம் 
தம்ைம ெவளிப்ப த் க் ெகாண்  வ  றார.் அ  நம்ைம பத ம் நிைலக் க் ெகாண்  ெசல்ல 
ேவண் ம். அ  உண்ைம. நமக்   கமளிக்க ம் நம்ைம இரட் க்க ம் அவர ்
 த்த ள்ளவரா  க் றார். அ  நம்ைம பதறல் ெகாள்ளச் ெசய்   கமளிக் ம் அந்தக் 
கல் னிடம் ெகாண்  ெசல்ல ேவண் ம். அ  உண்ைம.

ெசஞ்  ைவ சங்கத்ைத நி  ய ஃ ளாரன்ஸ்  ைநட் ங்  ேகல் என்பவரின்  ெகாள் ப் 
ேபத்  ன்  ெபய ம் ஃ ளாரன்ஸ்  ைநட் ங்ேகல். இந்தக் ெகாள் ப் ேபத்  ன்   ைகப்படத்ைத 
நீங்கள்   த்தகத் ல் கண்  க்  ர்கள் .  ற்  ேநாய் அவைளத்  ன்  ட்  ந்த . அவ ைடய 
எைட  ப்ப  ப ண்  மாத் ரேம. அவைள ஆப் ரிக்கா   ந்  இங் லாந்  ள்ள 
லண்ட க்  அைழத்  வந்தனர். அவள் பதறல் ெகாண்  ந்தாள். சேகாதரன்  பாஸ்வர்த் 
“எங்களால் ஆப்பரிக்கா க்  வர இயலா ” என அவ க்  க தம் எ    ந்தார்.
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அவள் தன் தா ையக் (nurse) ெகாண்  இவ் தம் எ    ந்தார்.  ' 'என்னால் அைசய 
  ய ல்ைல. என்னால்   ய ல்ைல''. அந்தப்  ைகப்படத்ைத கண்  க்  ர்கள். நாங்கள்  ஒ  
 ண்ைட ேமல் ைவத்  அந்த இடத்ைத மைறத்  ட்ேடாம். ஒ     க   மாத் ரேம அைதச் 
 ற்  ம்  ைகப்படத் ல் காணப்ப  ற . அவ ைடய உடல்  அைர நிர்வாணமா  ந்த . அைத 
அப்ப ேய  த்தகத் ல்  ர ரித்தால்  யாராவ  எங்கைள  ற்றப்ப த் வார ் என்  எண்ணி    
 ண்ைட ைவத்  அந்தப் பாகத்ைத மைறத்  ட்ேடாம். அவ ைடய இ ப்ைபச்  ற்  ம் ஒ  
கந்ைத  ணி, அல்ல   வாைல, உண்டா  ந்த . இ ப் ற்  ேமல் ஒன் ேம ல்ைல. எனேவ 
ஒ  கா தத்  ண்ைட அந்தப்  ைகப்படத் ன்  ேமல் ைவத் , அந்த பாகத்ைத மைறத்  ட்  
ம ப  ம்  ைகப்படம் எ த்  அைதப்  ர ரிக்கத்  ர்மானித்ேதாம். ஏெனனில், அந்த 
 ைகப்படத்ைத அப்ப ேய  த்தகத் ல் ெவளி ட்  ந்தால், சரியான  தத் ல் ஆேலா க்க 
  யாதவர்கள்  என்     ற்றம் கண்   த்  ப்பார்கள் .

அவைள எக்காரணத்ைதக் ெகாண் ம் அைசக்கக்  டா  என்  ம த் வர ்    ந்தார.் 
நான்  இங் லாந் க்   ஜயம்  ெசய்யப் ேபா ன்ேறன்  என்  அவள்  ேகள் ப்பட்ட டேன,  அவைள
88



19பதறல்

ஒ  ஸ்ட்ெரட்சரில் ப க்கைவத் ,  மான மார்க்கமாக லண்ட க்  ெகாண்  வந்தனர். 
அங்  ந்  பக் ங்காம் அரண்மைனக்  அவைளக் ெகாண்  ெசல்ல ஒ  காப்பாளன்  (Guard) 
 மான நிைலயத் ற்  வந்  ந்தான் . அவ க்காக ெஜபம் ெசய்ய வ ம்ப  என்னிட ம் 
காப்பாளன்  ஒ வைன அ ப்   ந்தனர.் அவள் ேபச ம்   யாதப க்  அவ்வள  ேமாசமான 
நிைல ல் இ ந்தாள் . அவ ைடய ைக என் ைகையப்   த் க் ெகாள்ள யாராவ  ஒ வர ்அைத 
 க்  ட ேவண் யதா  ந்த .

லண்டன்  எப்ப ெயன்  உங்க க் த ்ெதரி ம். இரா வத் ல் பணி ரிந்த உங்களில்  லர ்
அங்  ெசன்  க்  ர்கள் . அ  எப்ெபா  ம் பனியால்   டப்பட்  க் ம். நான் ஜன்னல் பக்கம் 
 ழங்காற்ப  ட் ... அவள் கண்களி  ந்  கண்ணீர ் வ ந்ேதா ய ... கண்ணீர்  ந்த 
ேபா மான ஈரப்பைச எவ் தம் உண்டா  ந்த  என்  எனக் த் ெதரிய ல்ைல. அவள் ச மம் 
 டப்பட்ட எ ம் க்  டாய் காட் யளித்தாள் . அவள் கால்கள் இ ப் ல் சரியாக 
ெபா ந்த ல்ைல. இரண்   ன்  அங் லம் இைடெவளி உள்ள ேபால்  ேதான் ன . அவ ைடய 
இரத்தக்  ழாய்கள்    வ ம்   ங் ப் ேபாய் இயங்காமேல இ ந்தன. அவள் எப்ப த்தான்  உ ர ்
வாழ்ந்  ெகாண்  ந்தாேளா என்  எனக் த் ெதரிய ல்ைல. அவள்  கம் ெபற்ற  ன்  எ த்த 
 ைகப்படத்ைத ம் நீங்கள்  கண்  க் ன் ர்கள் .

89

அவள் ப க்ைக ன  ல் நான்  ழங்காற்ப  ட்ேடன். அவள் பத ம் நிைல ல் இ ந்தாள். 
என்னால் வர   ந்தா ம்   யா ட்டா ம், அவைள எப்ப யா  ம் ெகாண்  வரத் 
 ர்மானித்  ந்தனர்.
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நான் அங்  ெசன்ேறன் மரிக் ம் த வா   ந்த அந்த ஏைழ     ன்    வாசத்ைதக் 
கண்ட ேபா , என் மனம் ெநாந்த . என்னால் இயன்றவைர, என்    இ தயத்ேதா ம் 
அவ க்காக ெஜ த்ேதன் . நான்  ெஜபம் ெசய்யத் ெதாடங் ன ேபா , ஒ  ெவண் றா பறந்  
ஜன்ன ன்  வ யாக உள்ேள வந்    க் ெகாண்ேட இங் மங் ம் நடந்  ெகாண்  ந்த . அ  
யாேரா வளர்க் ம்  றா என்  எண்ணி  ந்ேதன் . நான் இங் லாந்ைதயைடந்  ஒ  மணி ேநரம் 
 ட அப்ெபா   ஆக ல்ைல;  மான நிைலயத்   ந்  ேநர யாக அங்  ெசன்  ட்ேடன் . 
அ  வளர்க் ம்  றா என்  எண்ணிேனன் . நான் ெஜபத்ைத   த் க் ெகாண்  எ ந்  “ஆெமன் ” 
என்  ெசான்ன ேபா  அ  பறந்  ெசன்  ட்ட . அந்த  றா ன்  சத்தத்ைதக் ேகட்டார்களா 
என்  அங் ள்ள சேகாதரர்களிடம்  ன ேனன். அவர்க ம் அைதக்   த்  தான் அப்ெபா   
ேப க் ெகாண்  ந்தனர.்  “அந்த  றா வந்ததன்  அர்த்தம் என்னெவன்  ெதரி மா?” என்  நான் 
ேகட்க ஆரம் த்த ேபாேத, ''கர்த்தர் உைரக் றதாவ “, 'நீ உ ர ்வாழ்வாய், சாக மாட்டாய்' என் ம் 
வாக் த்தத்தம் என்னில் ேதான் ய . அவள் இன்ைறக் ம் உ ர ்வாழ்ந்  ெகண்  க் றாள்  ஏன்? 
பதறல். அந்தப் பதறல் அவைளத்  ர்மானம் ெகாள்ளச் ெசய்த  -  உ ர ்வாழ்வ  அல்ல  ம வ  
என் . நான்  அங்  அைடந்த அேத சமயத் ல் அவ ம் வந்  ேசர பதறல் ஒ ங்  ெசய்த . ேதவன் 
அைடயாளமாக ெவண் றா ஒன்ைற அ ப் ,  ' 'கர்த்தர் உைரக் றதாவ '' என் ம் 
வாக் த்தத்தத்ைத அ ளினார ்பதறல்.

அரிேசானா  ள்ள  னிக்ஸ்  பட்டணத்ைதச் ேசர்ந்த சேகாதரி ஹாட்  வால்ேடாரப் (Sister 
Hattie Waldrop) என் ைடய  தலாவ   ட்டத் ல்  பக்க வ  ல் வந்  ெகாண்  ந்தார்கள் . 
அவர்க க்  இ தய  ற் ேநாய் இ ந்த .அவர்க ைடய கணவ ம் ேவெறா வ ம் அவர்கைளக் 
ெகாண்  வந்தார்கள்.  ட்டத் ற்  எப்ப யா  ம் வரேவண் ெமன்  அவர்கள்  ஒ   ர்மானம் 
எ த்தார்கள் . அவர்கள்  க ம் ேமாசமான நிைல ல் இ ந்தார்கள் . அவர்களால்  வா க்க ம் 
 ட   ய ல்ைல.  ற்  ேநாய்  ன்  ட்  ந்த இ தயத் ன்  அந்த பாகத் ேல இரத்தம் ெசன்  
அைடத் , இரத்த ஓட்டத்ைத நி த் ய . அ  ப ெனட்  அல்ல  ப ெனான்ப  ஆண் க க்  
 ன் , ஏன் இ ப  ஆண் க க்   ன் ம்  ட இ க்கலாம். அ  1947-ம் ஆண் ல்.
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அவர்கள் கணவரிட ம் அந்த மற்றவரிட ம்,  ' 'நான் வரிைச   க் ம் ேபாேத மரிக்க 
ேநரிட்டா ம், என்ைன அங்  ெகாண்  ெசன்   ங்கள் '' என்றார்களாம்  பதறல் நிைல. அவர்கள் 
 ய நிைனைவ இழந்  ட்  ந்தார்கள் ; அவர்கள் மரிக்க ல்ைல என்  நிைனக் ேறன் . 
அவர்கேளா, மரித் ப்ேபாய்  ட்டதாகக்     றார்கள். எனக் த் ெதரியா . ''மரித் ப் ேபான ஒ  
ஸ் ரீ வரிைச ல் வ  றார்கள்'' என்  என்னிடம்   னார்கள். அவர்கள் வந்த ேபா , உ ர ்
 ரிந்  ட்ட  ேபான்  இ ந்த . அப்ெபா   கர்த்த ைடய வார்த்ைத எனக் ண்டா ற் . நான் 
ெசன்  ைககைள அவள் ேமல் ைவத்ேதன் . அவள் எ ந்   ட் ற்  நடந்  ெசன்றாள் . அ  
ஏறக் ைறய ப ெனட்  ஆண் கட்   ன்பாக நிகழந்த .  கேத யாக ம் ம ழ்ச் யாக ம் 
இ க் ன்றாள் . நான்  சா க் ச் ெசல் ம் ேபா  அவர்கள் என்ைன அங்  சந் ப்பாள் . பத ம் 
நிைல ' 'நான் வ  ல் மரிக்க ேநரிட்டா ம், என்ைன அங்  ெகாண்  ெசன்   ங்கள் . அவர ்
மற்றவர்கைள  கப்ப த் னார். என்ைன ம்  கப்ப த் வார்.''

இந்நாளில் நம  இ தயங்கள்  அன் னால் நிைறயப்பட் , ஊக்கத்ேதா ம், பதறல் ெகாண் ம். 
இ ப்பதாக!     க ந்தால் காலதாமதாமா   ம் .
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ஒ  சமயம் ய   ன்   மாரத்  மரணத்த வா   ந்தாள் . அவன் எல்ைலக்ேகாட்  
  வா . அவன் இேய ைவ   வா த்தான் ; ஆனால் அேத சமயத் ல் அைத ப ரங்கமாக 
அ க்ைக ெசய்ய பயந்தான். ஏெனனில் அவன் அப்ப ச் ெசய்தால், அவைன ெஜப 
ஆலயத்   ந்   றம்ேப தள்ளி  வார்கள். ம த் வர ்ஒ  நாள் காைல வந் , “அவள் மரித் க் 
ெகாண்  க் றாள்''  என்     ட்டார.்  அப்ெபா   பதறல்  ஆரம் த்த .  அவ ைடய
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ஸ்தானத் ல்  இ ந்  ெகாண் , அவன்  நசேரயனா ய இேய  டன்  இ ப்பைத யா ம் காணக் 
 டா . ஏெனனில் ெஜப ஆலயத் தைலவனின்  ஸ்தானத்ைத அவன் இழந்   ட ேநரி ம். ஆனால் 
ஒன்  மாத் ரம்    ேறன் . அவசர நிைல ஒன்  வந்த ேபா , அ  அவைன பதறல் ெகாள்ளச் 
ெசய்த . அவன் ெஜப ஆலயத் தைலவன்  உ க் ம் தன் ேமலங் ைய ம் தைலப்பாைக ம் 
ேத ெய த்  அைவகைள அணிந்  ெகாண் , ெமல்ல ந  ச் ெசல்வைத என்னால் கற்பைன 
ெசய்  பார்க்க    ற . அவன் எப்பக்க ம் ெந க் ம்  ரளான ஜனக்  ட்டத் ன்  வ யாய் 
வ  றான். அங்  ஒ  ஸ் ரீ அப்ெபா  தான்  இேய  ன்  வஸ் ரத் ன்  ஓரத்ைதத் ெதாட்டாள் . 
அங்  எல்ேலா ம் சத்த ட் க் ெகாண்  ந்தனர.் அவன் எைத ம் ெபா ட்ப த்தாமல்  
அவைரய  ,  ' 'ஆண்டவேர, என் மகள் மரணத்த வா   க் றாள் . நீர ் வந்  உம் ைடய 
ைககைள ைவத்தால் அவள் உ ர ் ெப வாள்” என்றான். ஓ, என்ேன! பதறல் உங்கைள  ல 
சமயங்களில் ேபச ைவத்  ெசயல்படத்  ண் ம் அந்த பதற ன்   ைளவாக அவ ைடய 
 மாரத்  காக்கப்பட்டாள் .

ெப ம்பா ள்ள அந்த ஸ் ரீைய ேபாலேவ நா ம் பதறல் ெகாள்ேவாமாக. அவள் 
ைவத் யர்க க்  தன் ஆஸ் ெயல்லாம் ெசலவ த் ம், அவர்களால்   ணமாக்க 
  ய ல்ைலெயன்  ேவதம்    ன்ற  (மாற் 5:26). ஸ் ரீக க் ள்ேள வ பா  
நின் ேபா ம் சமயத் ல் அவ க்  உ ரப்ேபாக்  அ கமா  அ  நிற்கேவ ல்ைல. அவள் 
ஒ க்கால் தன் பண்ைணகைள ம், க ைதகைள ம்,   ைரகைள ம்  மற்ெறல்லாவற்ைற ம் 
 ற்  க்கக்   ம். ஆ  ம் அதனால் பலன் ஒன்  ல்ைல. அவ ைடய ஆசாரியன்  
இேய  டம் இைதச் ெசால்லக்  டா  என்  எச்சரித்  ப்பான் . ஆனால் ஒ  நாள் அவள்  ேழ 
பார்த்தாள். அவள் ஆற்றங்கைர ல், உயரமான இடத் ல் , அவ ைடய பண்ைண இ ந்த 
ஸ்தலத் ல் வாழ்ந்  வந்தாள் . அவள் பார்த்தேபா , ஒ  மனிதைனச்  ழ்ந்   ரளான  ட்டம் 
இ ப்பைதக் கண் , “அ  என்ன?” என்   சாரித்தாள்.
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அவர்கள், “அ  நசேரயனா ய இேய ” என்றனர்.

அவள் பதறல் ெகாள்ள ஆரம் த்தாள். அவள்,  ' 'நான் ஒன் மற்றவள் ... நான் மாத் ரம் 
அவ ைடய வஸ் ரத் ன்  ஓரத்ைதத் ெதாட்டால் ெசாஸ்தமாேவன் '' என்  மன ல் எண்ணிக் 
ெகாண்டாள் .  ற்றம் கண்   ப்பவர ் அைனவைர ம்  அவள் கடந்  ெசன்  
அவ் டத்ைதயைடந்தாள். அவள் பதறல் ெகாண்  அவ ைடய வஸ் ரத் ன்  ஓரத்ைதத் 
ெதாட்டாள். அவர ்  ம் ப் பார்த் , “என்ைனத் ெதாட்ட  யார?்'' என்றார். எல்ேலா ம் ம த்தனர், 
அவர ் ற்  ம் பார்த்தார். அவர ்ேதவ ைடய மகத்தான வரத்ைதப் ெபற்  ந்தார.் அவேர ேதவன் 
அந்த ஸ் ரீைய அவர ் கண்   த் , அவ ைடய உ ரத் ன்  ஊறல் நின்  ேபா ற்  என்  
  னார.் பதறல் அவைள அந்நிைலக்  ெகாண்  ெசன்ற .

பதறல் தான்  ெதன்ேதசத்  ராஜ ஸ் ரீைய சாெலாேமானிடம் ெகாண்  ெசன்ற . ேதவ ைடய 
வரம் சாெலாேமானின்   லம்  ரிைய ெசய் ற  என்  அவள் ேகள் ப்பட்டாள் . பதறல் தான் 
அவைள அங்  ெகாண்  ெசன்ற .
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மானிடரா ய நீங்க ம் நா ம் பத ம் நிைலையைட ன்ேறாம். அவர்கள் உங்கைள ம் 
என்ைன ம் காட்  ம்  த் யாசமானவர்களல்ல. அவர்க க் ம் ஐம் லன்கள் இ ந்தன. 
அவர்க ம் மானிடேர.

ெதன்ேதசத்  ராஜ ஸ் ரீ தன் ைடய ராஜ்யத் ல் பா ையக் ெகாண்  ெசல் ம் அள ற்  
பத ம் நிைலக்  ஆளா னாள். பாைலவனத் ன்  வ யாகச் ெசல் ம் ேபா  இஸ்மேவலர் 
அவைளக் ெகாள்ைளய ப்பார்கேளா என் ம் எண்ணம் அவைள  ட் ப் ேபா  ந்த . 
ெதாண்   நாட்களாக அவள் சஹாரா பாைலவனத் ன்  வ யாக ஒட்டகத் ன்  ேமல் பயணம் 
ெசய்தாள் -  பதறல், எப்ப ேயா அவள் அங்  ெசன்றாள். அங்  ெசன்ற ேபா , அவள் 
என்னெவல்லாம் அ ய ேவண் ெமன்    ம் னாேளா, அைவ ஒன்றா  ம் சாெலாேமா க்  
மைறக்கப்பட ல்ைல. அத்தைன ம் அவன் அவ க்  எ த் ைரத்தான்  -  பத ம் நிைல. 
நியாயத் ர்ப் ன்  நாளில் அவள் இந்த சந்த  யாேராெட ந்   ற்றஞ் சாட் வாள் . ஏெனனில் 
சாெலாேமானி ம் ெபரியவர் இங்ேக இ க் றார ்என்  இேய    னார,் பதறல்.

  க் ம்  ன்னதாக இைதக்  ற   ம்  ேறன்  அண்ைம ல் ெமக் ேகா ல் பதறைலக் 
கண்ேடன் . அந்த ெபரிய அரங்கத் ல் நான் ேமைட ன் ேமல் ஏ ேனன். அப்ெபா   இர   மார ்
10 மணி இ க் ம். ஜனங்கள்  காைல 9 மணி  தற் ெகாண்ேட அங்   டத் ெதாடங் னார்கள் . 
 ப்ப  ஆண் களாக   டா  ந்த வேயா பர் ஒ வர ் அதற்   ந் ன இர  தான் 
பார்ைவயைடந் , பட்டணம்   வ ம்  ற்  நடந் , சாட்  பகன்  வந்தார். அங்  பைழய 
 ணிக ம் கம்பளிக ம்  ப்ப  நாற்ப  ெகஜம் உயரத் ல்    க்கப்பட்  ந்தன. அங்  
ஏறக் ைறய நாற்ப  அல்ல  ஐம்பதா ரம் ேபர ்இ ந்தனர;் பைழய ெதாப் க ம் கம்பளிக ம் 
-  அ  யார ் யா க் ச ் ெசாந்தேமா அவர்கேள  ர்மானித் க் ெகாள்ள ேவண் ெமன்  
நிைனக் ேறன் . அங்  மைழ பயங்கரமாய் ெபய்  ெகாண்  ந்த .
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அவர்கள் க ற் ன்   லமாக  வற் ன்  வ யாக என்ைன இறக் னார்கள். நான் ேமைட ன் 
ேமல் ஏ ேனன். ஊ யக்காரன்  இங்  உட்கார்ந்  ப்பவர.் அவ ம்  அவ ைடய மக ம் அதற்  
 ல நி டங்க க்   ன் தான்  அங்  வந்  ேசர்ந்தனர் அவர ்சேகாதரன்  ஆர்மன்ட்-ைடக் (Brother 
Arment)    த்  ேப னார.்  அவைர  இந்ேநரத் ல்  நாம்  நிைன     ேறாம்.  இன் ர  அவர்
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ம ைம ன்    களில் இ க் றார ் சேகாதரன் ஆர்மன்ட் ம் அங்  இ ந்தார.் அவர ் 'ேமல் 
ேகாட்ைட'  (Overcoat) கழற்   ட்   ளிரில் ந ங் க் ெகாண்  ந்த சேகாதரன் ஜாக்  ரிடம் 
ெகா த்  ேபாட் க் ெகாள்ளச் ெசால்  ட் , அவர ்மைழ ல் நின்றார், ெதன் பாகத்ைதச ்ேசர்ந்த 
அவர,் அன்  ெமக் ேகா ல்  ெபய்த மைழ ன்  காரணமாக உைறந்   வார ் ேபா  ந்த . 
அவர ்அங்  நின்  ெகாண்  ந்தார.்

என் மகன்  ல் பால்  என்னிடம் வந் ,  “அப்பா, நீங்கள்  ஒ  உபகாரம் ெசய்ய ேவண் ம். 
ெமக் கன்  ெபண்மணி ஒ த்  இன்  காைல மரித் ப்ேபான அவ ைடய  ழந்ைத ன்  
சடலத் டன்  இங்  நின்  ெகாண்  க் றாள். அவைள வரிைச ல் வராமல் த க்க ேபா ய 
வா ல் காப்ேபார ் (Ushers) இல்ைல'' என்றான் .   டனான வேயா பன்  ஒ வன்  ேமல் ைகைய 
ைவத்தல் அவ க் ப் பார்ைவயளிக் மானால் , மரித் ப்ேபான அவள்  ழந்ைத ன்  ேமல் ைகைய 
ைவத்தால், அதற்   ண் ம் உ ைரயளிக்க ேவண் ம் என் ம்   வாசம் அவள் 
ெகாண்  ந்தாள். அவள் கத்ேதா க்க மார்க்கத்ைதச் ேசர்ந்தவள் . அவைள யாரா ம்   த்  
நி த்த   ய ல்ைல. சேகாதரன் எஸ் ேனாசா ம் மற்ேறா ம் அவளிடம்,  ' 'எங்களிடம் ெஜப 
அட்ைடகள் இல்ைல. எல்லாம் ெகா த்   ர்ந்  ட்ட . நீ இன் ம் ஒ  இர  காத்  க்க 
ேவண் ம்'' என்     ம் யாெதா  பய  ல்ைல.

அவேளா,  “என்  ழந்ைத இன்  காைல இறந்  ட்ட . நான் அங்  ேமைடக்  ெசல்ல 
ேவண் ம்'' என்  ப லளித்தாள். ெஜப அட்ைட இ ந்தா ம் இல்லாமற் ேபானா ம், அவள் 
எப்ப யா  ம் அங்  ெசல்ல ேவண் ெமன்  அடம்   த்தாள் . அவைளத் த த்  நி த்த 
அவர்கள் 300  வா ல் காப்ேபார்கைள வரிைசயாக நி த் னர். இ ந்தேபா  ம், அவர்கள் 
கால்கள் வ யாக அவள் கடந் ெசன் , அவர்கள்    களின்  ேமேல க்   த் , மரித்த 
 ழந்ைத ன்  சடலத்ைத ைக ேலந்  ஓ , அவர்கள் மத்  ல்   ந் ,  ண் ம் எ ந்  ஓடத் 
ெதாடங் னாள். இைவயா ம் அவளில் எவ் த  த் யாசத்ைத ம் உண்  பண்ண ல்ைல. 
எப்ப யா  ம் அவள் அங்  அைடய  யன்றாள் . அவள் பதறல் ெகாண்  ந்தாள். 
பார்ைவயளித்த ேதவன், உ ைர ம் அளிக்க    ம் என்பதாய் ேதவன் அவள் இ தயத் ல் 
ேப   ந்தார.் ஓ, அவள் பதறல் ெகாண்  ந்தாள். அவ க் ள்  ஏேதா ஒன்  எரிந்  
ெகாண்  ந்த .
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ஓ,  யா யஸ்தர்கேள, நீங்க ம் அைத  ல நி டங்கள்  உங்க க் ள்  எரிய  ட் ெகா த் , 
என்ன நிகழ் றெதன்  பா ங்கள் -  அத்தைகய பதறல்... அன் ர  இச்  வைன  கமாக் ன 
ேதவன்,  ற்  ேநாயால் அவ   ம் இந்த ஸ் ரீைய ம், இந்த மனிதைன ம்,  ணமாக்க   ம். 
 மாரி ஃ ளாரன்ஸ்  ைநட் ங்ேகல்... ஓ, ஆ ரக்கணக்கானைவ... யா ம் தர்க் க்கக்  டாத 
சாட் கள்  -  மரித்ேதாைர உ ேராெட ப் தல் ,  யா யஸ்தைர  கப்ப த் தல் , இன் ம் அேநக 
ெசயல்கள்  ேநற்  அவர ்ேதவனா  ந்தால், இன் ம் அவர ்ேதவனா  க் றார். பத ம் நிைலக்  
வா ங்கள். அப்ெபா   உங்களில் ஏதா  ம்  ரிைய நடக் ம்.
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அவள் (ெமக் கன்  ெபண் ) பதறல் ெகாண்  என்ைன அ  னாள். நான் சேகா. ஜாக்  ரிடம், 
''அவ க்  என்ைனத் ெதரியா . அவள் என்ைன  ன்  கண்ட ல்ைல. யார ் ேமைட ன் ேமல் 
இ க் றார்கள்  என்  அவ க்  ெதரியா '' என்ேறன்  -  அந்த   ய கத்ேதா க்கப் ெபண் . 
அவ க்  ஆங் லம் ஒ  வார்த்ைத ம்  ட ேபசத் ெதரியா . அப்ப   க்க, யாெரன்  
அவ க் த் ெதரியப் ேபா ன்ற . எனேவ நான் சேகா. ஜாக்  ரிடம், ' 'நீங்கள்   ேழ இறங் ச் 
ெசன்   ழந்ைதக்காக ெஜபம் ெசய் ங்கள் . அவள்   ப் யைடந்  ேபாய்  வாள்“ என்ேறன். 
அங்  சகஜமாக  ச்சல் ேபாட்  ேகட் க் ெகாண்ேட  ந்த . அவள்   ப்பாள்; அப்ெபா   
எல்ேலா ம் அவைள அடக்  சத்தம் ேபா வார்கள். அவேளா அவர்கள் ேதாள்களின்  ேமல் ஓ , 
அவர்கள் மத்  ல்   ந்   வாள். இப்ப   ல அ   ரம்  ன்ேன வாள், அவர்கள் அவைளப் 
 ன்னால்  தள்ளப் பார்ப்பார்கள். அவேளா  ழந்ைதையப்   த் க் ெகாண்ேட அவர்கள் கால்களின்  
வ யாகப்   ந்  ஓ  வ வாள். வா ல் காப்ேபாைர ம் மற்றவர்கைள ம் அவள் கலங்கச் 
ெசய்தாள். அவ க்  அ  எவ் த  த் யாசத்ைத ம் உண்  பண்ண ல்ைல. எப்ப யா  ம் 
அவள் அவ் டத்ைதயைடய ேவண் ம். ஊ யக்காரைன ெஜ க்கச ்ெசய்ய ேவண் ம்.
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 ேன யாைளப் ேபான்ற ெவேறா  வரலா  இ . ஒேர ஒ   த் யாசம் என்னெவனில், அ  
3500 ஆண் க க்   ன்  நிகழ்ந்த ; இ  3  அல்ல  4  ஆண் க க்   ன்  நிகழ்ந்த . 
பா ங்கள்? இேத இன் ர ம் நிகழக்  ம். அேத பதறல் எ ந்தால், அ  அன்ைப ம் 
  வாசத்ைத ம் ேபார்க்களத் ற்  அ ப் , உங்க க்  ேதைவயானைதப் ெபற் க் ெகாள்ளச் 
ெசய் ம். ஏெனனில் நீங்கள்  அைதப் ெபற் க் ெகாள்ளலாம் என்ப  ேதவ ைடய 
வாக் த்தத்தமா ள்ள .
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நான் அங்  ந்த ஊ யக்காரனிடம் -    ேசஷகனிடம் அந்தப் ெபண் க்காக 
வ த்தப்பட்ேடன் . ஆனால் எனக் ள் எவ் த பதற ம் எழ ல்ைல. நான் , ''சரி, சேகா. ஜாக்  ர ்
அவ க்காக ெஜ ப்பார.் அத் டன்  அ    வைடந்   ம்'' என்  நிைனத்ேதன்.  “நான் 
இப்ெபா     ன  ேபான்    வாசம்...'' என்  ேபசத் ெதாடங் ேனன் . அப்ெபா   நான் 
பார்த்தேபா , ஒ  தரிசனம் எனக் ண்டான . அந்த தரிசனத் ல் க ப்  நிற ள்ள ெமக் கன்  
 ழந்ைத ஒன்  அமர்ந்  ெகாண்  ந்த . அ  என்ைன ேநாக்   ரித் க் ெகாண்ேட  ந்த . 
நான் உடேன, ' 'சற்  ெபா ங்கள் , சற்  ெபா ங்கள் '' என்ேறன் . அவ ைடய பதறல் பரி த்த 
ஆ யானவைர ஏ , நான் ேப க் ெகாண்  க் ம் ெபா ைள ம் என் இ தயத்ைத ம்  அவர ்
மாற் ,  அவ ைடய   ழந்ைத  அங்  உட்கார்ந்  ெகாண்  ப்பைத  தரிசனத் ல்  எனக் க்
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காண் த்தார். பரி த்த ஆ யானவர்  ண் ம் என்ேமல் வ ம்ப  அ  ெசய்த . நான் ”சற்  
ெபா ங்கள் , சற்  ெபா ங்கள் .  ழந்ைதைய என்னிடம் ெகாண்  வா ங்கள் “ என்ேறன். 
இறந் ேபான ஒ  உ வத்ைத, நீல ம் ெவள்ைள ம் கலந்த ஈரக் கம்பளி ல்  ற் ய வண்ணம்  
அவள் என்னிடம்  மந்  ெகாண்  வந்தாள் . அவள் இேய  ன்  உ வம் ெகாண்ட   ைவைய ம், 
(Crucifix) ெஜப மாைலைய ம் (Rosary) ைக ல்   த்  ந்தாள் . அவள் தாழ   ந் , ”மரியாேள, 
வாழ்க!“ (Hail Mary!) என் ம் கத்ேதா க்கரின்  ெஜபத்ைதக்  ற  யன்றாள் . நான், ”அைத உள்ேள 
ேபா , அ  அவ ய ல்ைல“ என்ேறன்.

அவள் என் அ  ல் வந் , “பா ரியாேர” என்     அல னாள்.

நான் அவளிடம்,  “என்ைன அவ்வா  அைழக்க ேவண்டாம். நீ   வா க் றாயா?'' என்  
ேகட்ேடன் . ெமா ெபயர்ப்பாளர் ஸ்பானிய ெமா  ல் ெமா  ெபயர்த் க்   னார.்

அவள், “ஆம்'' என்றாள். அவள்   வா த்தாள் . ெமா  ெபயர்ப்பாளர் அவளிடம், எப்ப  அந்த 
  வாசம் அவ க்  வந்த  என்  ேகட்க, அவள்,  ”ேதவன் பார்ைவயற்ற ஒ வ க்  
பார்ைவயளிக்கக்   மானால் இறந் ேபான என்  ழந்ைத ன்  உ ைர ம்   ம்ப அளிக்க 
   ம் என்    னாள்.

ஆெமன் ! பதறல் அதற்  ேநராக அவைனத் தள்ளிற் . என்னால் ஒன் ம்  ஆக ல்ைல நான்  
தரிசனத்ைத மாத் ரேம கண்ேடன் .  “கர்த்தரா ய ஆண்டவேர ஒ      ழந்ைதையக்   த்த 
தரிசனத்ைதக் கண்ேடன் . ஒ ேவைள அ  இ வாக இ க்கலாம்'' என்ேறன். அந்ேநரத் ல்  ழந்ைத 
கால்கைள உைதத் க் ெகாண்  வா! வா! என்  அ த் .

அவேளா  ம த் வரிடம் ெசன் , '' ழந்ைத இறந்  ேபான '' என் ம் அ க்ைகைய வாங்  
வா ங்கள் என்ேறன் . ம த் வர ் “இக் ழந்ைத ன்   ச் , இ தயம்; நின் , 
இரட்ைடநிேமானியாவால் (Double pnemonia) என் அ வலகத் ல் இன்  காைல ஒன்ப  மணிக்  
இறந்த '' என்  எ  க்ெகா த்தார்.

ஓ, அக் ழந்ைத எனக் த் ெதரிந்த வைர இன் ர ல் ெமக் க்ேகா ல்    த் க் 
ெகாண்  க் ற . ஏன்? அந்த   ய தாயாரின்  இ தயத் ல் பதறல் ஏற்பட்ட . அவள் தன் 
 ழந்ைதக்காக கத னாள்.   டனின்  கண்கைள அவர ்  றக்கக்   மானால், இறந்  ேபான 
 ழந்ைதைய ம் அவர ்உ ேராெட ப்ப    ம் என்  அவள் அ ந்  ந்தாள் .

பதறல் நிைல.  ' 'உங்கள்     இ தயத்ேதா ம் என்ைனத் ேத னீர்களானால் , நான்  
உங்க க் ச ்ெச  ெகா ப்ேபன் '' பா ங்கள்?
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இராஜ்யம்... நியாயப் ரமாண ம்  ர்க்கதரிசனங்க ம் ேயாவான்  வைரக் ம் வழங்  வந்த . 
அ   தல் ேதவ ைடய ராஜ்யம்   ேசஷமாய் அ  க்கப்பட்  வ  ற  யாவ ம் பலவந்தமாய் 
அ ல்  ரேவ க் றார்கள்  ( க். 16:16). நீங்கள்  அங்   ம்மா நின்  ெகாண்  ஆண்டவேர என் 
க த் ப ் பட்ைடையப்   த்  என்ைன உள்ேள தள்ளி   ம்'' என்   ற  யா . நீங்கள்  
பலவந்தமாய் அதற் ள்   ரேவ க்க ேவண் ம் நீங்கள்  மரணத் க் ம்  வ க்  ைடேய வந் , 
பதறல் ெகாள்ளேவண் ம்.

மற் ெமா  வரலாற்ைறக்  ற சமய  ந்தால்  நலமா  க் ம். இப்ெபா   என் 
நிைன   ப்ப ; ஒ  ெபண்  தவறான பாைத ல் ெசன்  ெகாண்  ந்தாள். அவள் அ னின்  
  பட் ,   யவளாக மா னாள். நான், ' 'சேகாதரிேய“ என்  அவைள அைழக் ம் வைரக் ம் 
அவள் மாற ல்ைல.
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அவள் ெஜபத் னின்  எ ந் , நான் சரியா   ேவன்  என்  நிைனக் ேறன் '' என்றாள் .

நான், “இல்ைல, இல்ைல, அ ேலேய நிைலத்  ” என்ேறன் .

 த ல் அவள்     ெஜபம் ெசய் ,  ன்னர் உரக்க உரக்க ெஜபம் ெசய்தாள் . சற்  க ந்த 
 ன்  அவள் பதறல் ெகாண் , “ஓ, ஆண்டவேர, என்ைன இரட்  ம்” என்  கத னாள்.

“ஆல்கஹால் அனானிமஸ்  (Alcohol Anonymous) (ம  அ ந் ேவாைர  ர்  த் ம் சங்கம் - 
த ழாக் ேயான்) அவைளச்  கப்ப த்த   ய ல்ைல. ேவெறான் ம் அவைள மாற்ற 
  ய ல்ைல. அவ ைடய ெபரிய, க ைமயான கண்கள், என்ைனேய ேநாக்   ந்தன. 
கண்ணீர ்அவள் கன்னங்கள் வ யாய் வ ந்ேதா ன. அவள்,  ”ஏேதா ஒன்  (மாற்றம்) எனக் ச் 
சம்ப த  ள்ள '' என்றாள். ஆம்! ஆம், ஐயா. அவ க்  ஏேதா ஒன்  சம்ப த்த . அவள் பதறல் 
ெகாண்டாள் .

நா ம் அவ்வாேற பதறல் ெகாள்ேவாம். அ  மரணத் க் ம்  வ க்  ைடேய ள்ள .

உங்களால் பதறல் ெகாள்ள   யா ட்டால், இந்த ெஜப வரிைச ல் நீங்கள்  வரேவண்டாம். 
நீங்கள்  பதறல் ெகாண்டால், இவ்வ யாக வந்  என்ன ேநரி  றெதன்  பா ங்கள் . இங்  
வந்த டேன நீங்கள்  அைதப் ெபற் க் ெகாள் ர்கள் .

நாம் ெஜபம் ெசய்ேவாம். பதற டன்  ேதவ ைடய ராஜ்யத்ைத எ ர ் ேநாக்   ங்கள் . அ  
உங்கள்  ேமல் வ ம்.
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எங்கள்  பரேலாகப்  தாேவ, இேய  ன்  நாமத் ல் நான்  ேவண் க் ெகாள் ேறன் . ஆண்டவேர, 
எங்கள்  ேமல் இரக்கமா  ந் , எங்க க் ள்  பதறைல  வக் ம். ஓ, ேதவனா ய கர்த்தாேவ, 
எங்கள்     இரக்கமா  க்க ேவண் க் ெகாள் ேறன் . இன் ர  ஜனங்கள்  பத ம் இதயத் டன்  
உம்ைமத் ேத வார்களாக! நீர ் இங்  க்  ர ் என்  நாங்கள்  அ ேவாம். நீர ் ேநற் ம் இன் ம் 
என் ம் மாறாதவரா  க்  ர்.

'அைடயாளத்ைத'  (Token) ெபற் ள்ள இந்த ஜனங்கள் , மரணத்   ந்   வ க் ள்  
 ரேவ த்  க் றார்கள் ; பைழய உலக வாழ்க்ைக   ந்    ய வாழ்க்ைகக்  அவர்கள் 
மா   க் ன்றனர்... இரத்தம் அவர்கள் ேமல்  சப்பட் , ேதவன் அவர்க க்  ஒ  
அைடயாளத்ைத தந்  க் றார,் அந்த அைடயாளத்ைத அவர்கள் -   யா  ள்ளவர்கள்  -  தங்கள்  
ைககளில் எ த் க்ெகாண் ,  “நான் ேதவனால்  ரயத் க் க் ெகாள்ளப்பட்ட ெபா ள். நான் 
  ஸ்  க் ள்  இ க் ேறன் . அவ க் ள்  பாவம் எ   ல்ைல.  சா  என்னிடம்   ன 
யாவற்ைற ம் நான்  ெவ த் த் தள்  ேறன் . என் அைடயாளத்ைத நான் எ த் க் ெகாள் ேறன் ... 
என் ைடய   தல்களினி த்தம்  அவர ் காயப்பட் , என் ைடய அக் ரமங்களினி த்தம் அவர ்
ெநா க்கப்பட்டார.் எனக்  சமாதானத்ைத உண்  பண் ம் ஆக் ைன அவர ் ேமல் வந்த ; 
அவ ைடய த ம் களால் நான்  ணமாேனன் . நான் கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  ன்  
இரத்தத் னால் சம்பா க்கப்பட்டவன்  என்பைத ேதவன் அங் கரித்  ட்டார ் என்பதற்  
அ   யாக அந்த அைடயாளத்ைத இப்ெபா  ம்   த்  க் ேறன். அவ ைடய மரணத்ைத 
  க் ம் அைடயாளத்ைத என் ைககளில் இப்ெபா     த்  க் ேறன். அவர ்
உ ேராெட ந்  ட்டார். நான் அவ ைடயவன் . அவர ் என் ைடயவர். இன் ர   தல், நான் 
ேதவைன   வா ப்ேபன்  என் ம், அங்  ெசன்  அவ ைடய ேதைவகைள நான்  ர்த்  ெசய் ம் 
ேபா  நான்  கமைடேவன்  என் ம் உ  யான   வாசத் டன்  ெசல் ேறன் . ஏெனனில் 
அவ ைடய உத களி  ந்  எ ந்த கைட  வார்த்ைத:  ” யா யஸ்தர் ேமல் ைககைள 
ைவப்பார்கள், அப்ெபா   அவர்கள்  ெசாஸ்தமாவார்கள்  என்பேத“ என்    வார்களாக! 
ஆண்டவேர, இைத அ  ம், ஒ  பதறல் எங்களில் உண்டாகட் ம். இேய  ன்  நாமத் ல் 
ேகட் ேறன்  ஆெமன் .

நம்ப    ம், நம் ேவன், நான் நம்  ேறன்
நம்ப    ம், நம் ேவன், நான் நம்  ேறன்
நம்ப    ம், நம் ேவன், நான் நம்  ேறன்
இப்ெபா   இேய  என்ைன  கப்ப த்  றார ்என் .
ஒ, நம்ப    ம், நம் ேவன், நான் நம்  ேறன்
நம்ப    ம், நம் ேவன், நான் நம்  ேறன்

(சற்  ேயா த்  பா ங்கள்: 'நான்   ர்மானித்  ட்ேடன் ')
நம்ப    ம், நம் ேவன், நான் நம்  ேறன்
இப்ெபா   இேய  என்ைன  கப்ப த்  றார ்என் .

அைத நீங்கள்    வா க் ன் ர்களா? (சைபேயார ் “ஆெமன் '' என் றார்கள்  -  ஆ ) ''என்னில் 
ஒ   த் யாசம்  உண்டா ம் வைர,  (  வா ப்பைத) நான் நி த்த ேபாவ ல்ைலெயன்  
ேதவ ைடய   ைபயால்  நான்   ர்மானித்  ட்ேடன் . என் ேமல் ைககள்  ைவக்கப்பட்ட நான் 
இப்ெபா   அங்  ெசல்  ேறன் '' ேதவன் ஒ ேபா ம் நமக் த் தவ ய ல்ைல. அந்த மகத்தான 
ைவத் யர் இப்ெபா   நம் அ காைம ல் இ க் றார ் என்  நான்    வா க் ேறன் . 
வார்த்ைதைய எ  ன ேதவன், ப யாகச் ெச த்தப்பட்ட ேதவன், நம  பாவங்கைளக் க  ம் 
அந்த அைடயாளம் -  அவ ைடய ெசாந்த  வன் -  இன் ர  நம் மத்  ல் இ க் றார ் என்  
  வா க் ேறன் . ''உலகத் ன்      பரியந்தம்... நான் உங்க டேன  ட இ க் ேறன் '' உலகம் 
இனிேமல் என்ைன காணா . ஆனால் உலக    பரியந்தம் நான் உங்க டேன, உங்க க் ள்ேள 
இ ப்பதால், ெகாஞ்சக் காலத் ேல நீங்கள்  என்ைனக் காண் ர்கள் . அைத நீங்கள்  
  வா க்  ர்களா?  (சைபேயார ் ' 'ஆெமன்” என் றார்கள் -  ஆ ) நான் அவைர 
நம்   க் ேறன் . அவர ் ெசய்வார ் என்    வா க் ேறன் . நீங்க ம் அவ்வாேற 
  வா க்  ர்களா?
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நான் அைத ெதாடங் ன டேன, தரிசனங்கள்  உண்டாவைதக் காண் ேறன் .  (ஆெமன்!) 
மகத்தானைவகைளப் ேப ம் ேதவனின் மகத்தான தரிசனங்கள் . ஆெமன் ! நான் தரிசனம் காணத் 
ெதாடங் ேனனானால் ,    இர ம்  ட நாம் இங்ேகேய இ க்கலாம். நீங்கள்  அைத 
  வா க்கப ் ேபா ன் ர்களா? நீங்கள்    வா க் ன் ர்களா? ஆெமன் ! என்    
இ தயத்ேதா ம் நான்  அைத   வா க் ேறன் .
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சேகாதரன் பாம க்  (brother palmer) சற்  தள்ளி அமர்ந்  க் ம் அந்த   ய ஸ் ரீ. அவள் 
எனக்  அன்னியர். அவள் ஜார் யா   ந்  வந்  க் றாள் . அவ க்  ெபண்க க்  ஏற்ப ம் 
ேகாளா  உள்ள . ேதவன் அவைளச ் கமாக் வார் என்  அவள்   வாசத்தால், அவர ்நிச்சயம் 
 கப்ப த் வார். என் வாழ்க்ைக ல் நான் இ வைர அவைளக் கண்ட ல்ைல. அ தான் 
அவ க்  ஏற்பட்  க் ம் ேகாளா .

அந்த    ெபண்மணி. அவள் இதற்   ன்  ெசய் ையக் ேகட்  க் றாேளா இல்ைலேயா 
என்  எனக் த் ெதரியா . ஆனால் நான்   ரசங்கம் ெசய்  ெகாண்  க் ம் ேபா  அவைளக் 
கண்ேடன் . நீ   வா த் , அ  நிைறேவ  றதா இல்ைலயா என்  பார.் ஆெமன் !



24பதறல்

நீங்கள்  மாத் ரம்   வா த்தால் அ  உண்ைம.

இங்   ன்னால் அமர்ந்  க் ம் சேகாதரி ஒ வர ்     ேவதைனயால்  க ம் 
அவ ப்ப  ன்றார்கள் . அவர்கள் ெபயர ்  ம   ஸ்டம், உங்கள்     இ தயத்ேதா ம் நீங்கள்  
  வா த்தால், இேய    ஸ்  உங்க க்   கமளிப்பார.் அவர்கைள என் வாழ்க்ைக ல் நான் 
இ வைர கண்ட ல்ைல. அவர்கள் ேவதைன டன்  அங்  அமர்ந்  க் றார்கள் . அவர்கள் மஞ்சள்  
வண்ண ைடய ஆைட அணிந்  க் றார்கள். நான்    வ  சரியா? சரி, நாம் ஒ வ க்ெகா வர ்
அன்னியர் தாேன? ஆமாம்! சரி. நீங்கள்   ட் ற் ச ்ெசல்லலாம்.  கமைட ங்கள். இேய    ஸ்  
உங்கைள  கமாக்  றார். ஆெமன் !
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ேவெறா  அம்மாள் அங்  உட்கார்ந்  க் றார்கள் . அவர்க க்      ேவதைன 
இ க் ற . அவர்க க்  ஒ  மகன் இ க் ன்றான் . அவ க் த் தைலவ . அ  சரி. 
அவர்க ைடய ெபயர ்  ம . பார்க்கர.் நீங்கள்     இ தயத்ேதா ம்   வா த்தால், இேய  
  ஸ்  உங்கள்  இ வைர ம்  கமாக் வார். அ   ற்  ம் உண்ைம. ஆெமன் ! உங்கள்     
இ தயத்ேதா ம்   வா  ங்கள் .

அங்  ஒ  வேயா பர் அமர்ந்  க் றார.் அவர ்   கைனச் ேசர்ந்தவர். அவ ைடய 
கா களில்  ஏேதா ேகாளா  இ க் ன்ற . ஓ, அவர் சப்தங்கைளக் ேகட் றார ் -  ஆ  ன் 
உபத் ரவம் அ  சரியா? ேப வ  ேதவனா அல்ல  ேவ  ஏதாவதா என்  உங்க க் த் 
ெதரிய ல்ைல. உங்கள்  கா களில்  சப்தங்கைளக்  ேகட்  ர்கள் . நான்  உங்க க்   ற்  ம் 
அன்னியன். நான்   வ  சரியானால் உங்கள்  ைககைள உயர்த் ங்கள். அ தான் நிகழ்ந்  
ெகாண்  க் ற . இனிேமல் அ  உங்கைளத் ெதாந்தர  ெசய்யா . இேய    ஸ்  உங்கைள 
 ணமாக்  றார்.
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அந்த மகத்தான ைவத் யைர நீங்கள்    வா க்  ர்களா?  (சைபேயார ் சந்ேதாஷமாக 
ஆர்ப்பரித்  “ஆெமன் ” என் றார்கள் - ஆ ).

உங்களிடம் நான் ேப ேவன். ஆனால் உங்க க்  நார்ேவ ேதசத் ன்  ெமா  மாத் ரேம 
ெதரி ம். சரி, சேகாதரிேய உங்க க்  அந்த ெமா  ெதரி மானால்,   வா த்  அவைர 
 ட் ற் ப் ேபாகச் ெசால் ங்கள். அவ ைடய தைலவ  அவைர  ட் ப் ேபாய்  ம் என்  
அவரிடம்   ங்கள் . அவைர எனக் த் ெதரியா  என்  உங்க க் த் ெதரி ம். 
ெஜ க்கப்ப வதற்காக நார்ேவ ேதசத்   ந்  அவர ் இங்  வந்  க் றார.்  கமைடந்தவராய் 
  ம் ச் ெசல் ங்கள் .

ஓ, இேய    ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார். அ  என்ன? அ  
அக் னி ஸ்தம்பம் -  பரி த்த ஆ யானவர். இேய    ஸ்    க் றார ் என்பதன் அைடயாளம் 
அ . அவர ் இத்தைகய  ரிையகைளச் ெசய்வைத ஜனங்கள்  அேநக வ டங்க க்   ன்  
கண்டனர.் அப்ெபா   அவர ்அவர்க ைடய  ந்தைனைய அ ந்  ெகாண்டார.் ஏெனனில் அவேர 
வார்த்ைத. ேதவ ைடய வார்த்ைதயான  இ  ற ம் க க் ள்ள எந்தப் பட்டயத்  ம் 
க க்கானதா ம், இ தயத் ன்  நிைன கைள ம்  ேயாசைனகைள ம் வைகய க் றதா ம் 
இ க் ற . ஆெமன் !

நான் தண்ணீர்  ச்சப்ப  றைத ம் இந்த   வன்  வ  றைத ம் காண் ேறன் . அவன் ஒ  
 த்தகத்ைத ப த்   ட்  நார்ேவ ேதசத்  ெமா  ல் எ  னான் . அவ க் ப ் ரிந்  ெகாள் ம் 
தன்ைம ண் . யாேரா அவனிடம் ேப னார்கள். அவ க்  ஏேதா ேகாளா  உள்ள . அவன்    
இ தயத்ேதா ம்   வா த்தால், கர்த்தரா ய இேய  அவைன  கப்ப த் வார். ஒ  எளிய 
  வன்  ெவ  ரம் பயணம் ெசய்  இங்  வந் , ெந ங்க  யல் ன்றான் . இன் ம்     
ேநரத் ல் அவன் ேமல் நாம் ைககைள ைவத்  ெஜ க்கலாம்.

நீங்கள்    வா க் ன் ர்களா? ஆெமன் ! எவ்வள  அற் தமான ! அந்த மகத்தான ைவத் யர் 
இப்ெபா   இங்  க் றார.் சேகாதரி... சேகாதரி உங் ர ம்,  யாேனா வா க் ம் அந்த 
சேகாதரி ம் எங்ேக? நீங்கள்   ைர ல் வந் , 'அந்த மகத்தான ைவத் யர் இப்ெபா   அ  ல் 
உள்ளார். அ தாபம் ெகாள் ம் இேய ' என் ம் பாட்ைட இைசக்க   ம்  ேறன் .
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ெஜபத் ற்காக இந்த வரிைச ல் நின்  ெகாண்  ப்பவர்கள்  இந்தப் பக்கம் வர ம்; ஒ  
ேநரத் ல் ஒ  வரிைச மாத் ரம் . சேகா. ெந ல்! உங்களால்   மானால், நீங்கள்  அைதச் 
ெசய் ங்கள் . சேகா. காப்ஸ்  எங்ேக? அல்ல  பாட் த் தைலவர்களில் ஒ வரா  ம் எங்ேக? 
சேகா. உன் ரன் எங்  க் றார?் அல்ல  சேகா. காப்ஸ் ? ேவ  யாரா  ம் இங்  வந்  இந்தப் 
பாட்ைடத் ெதாடங் ங்கள் . அந்த சேகாதரர்கள் எல்லாம் எங்ேக? சரி ஐயா, அ  நல்ல . சரி, 
எல்ேலா ம் ெஜபத் ல் தரித்  ங்கள் .

பதறைல நிைன    ங்கள் . பதறல் என்ன ெசய் ெமன்பைத பா ங்கள். பதறல் உங்கைளக் 
கடல்  தாண்  வரச் ெசய் ம். பதறல் உங்கைள ஒ  நாட்   ந்  ேவ  நாட் ற்  ஓடச்ெசய் ம். 
பதறல் எந்த இடத் ற் ம் உங்கைளக் ெகாண்  ெசல் ம். அ ைமயான ஒ  வேயா ப தகப்ப ம் 
அவர ்மக ம் பதறல் ெகாண்  உள்ேள வர  யன் , எப்ப ேயா இங்  வந்  அமர்ந்தனர். நான்  
அங்  வ வதற்  சற்   ன்  பரி த்த ஆ யானவர் அைத அவர்க க் த் தந்த ளினார். ஓ!
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இ வைர பாடாத  க இனிய பாட் 
இேய  ஆ ர்வ க்கப்பட்ட இேய .
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மகத்தான ைவத் யர் இப்ெபா   அ  ல் உள்ளார்
அ தாபங்ெகாள் ம் இேய .

(சேகா  ரான்ஹாம் ெஜ க் றார ்- ஆ )

அவர ்ேப  தளர்ந்த இதயத் ற்  உற்சாக  ட்  றார்
ஓ, இேய  ன்   ரைலக் ேக ங்கள்
ேசரா ன்  பாட் ேல  க இனிய இைச
மரிக்க ேவண் ய நா ேல இனி நாமம்.
ஓ, இ வைர பாடாத  க இனியப் பாட் 

(இப்ெபா   பதறல் ெகாண் ள்ள ஒவ்ெவா வ ம், நீங்கள்   கமைட ர்கள்  என்  உ   
ெகாண்  க் ம்)

ஒவ்ெவா வ ம்... சற்  ேயா த்  பா ங்கள்  எனக் த் ெதரிந்தவைர, கடந்த ஞா றன்  
ெஜ க்கப்பட்டவர்களில்  100 சத தம் இந்த வாரம்  ணமைடந் ள்ளனர்.

அ தாபங்ெகாள் ம் இேய 

கவனி ங்கள்  அவர ்வ  றார.் பா ங்கள்? அவர ் ஏற்ெகனேவ உங்கைள  கமாக்  ட்டார். 
அவர ் தம  வார்த்ைதையக் ெகாண்  வ  றார,் அைத உ  ப்ப த்  றார.் அவ ைடய 
 ரசன்னத்ைதக் காண் க் றார.் ேதவ க் ப்  றம்ேப ள்ள எவ ம் இந்தக் காரியங்கைளச் 
ெசய்ய  யா ; அ  உங்க க் த் ெதரி ம். அ  ேம யா ன் அைடயாளம். நான் ேம யாவல்ல 
என்  நீங்கள்  அ  ர்கள். அ  அவர ் எல்லாவற்ைற ம் உங்க க்  நி  த் க் 
காண் த்  க் றார.் அ  உங்கைளப ்பதறல் ெகாள்ளச் ெசய்ய ேவண் ம். அ  இந்த இடத்ைத 
 ன்சாரம் பாய்வ  ேபால் ெசய்ய ேவண் ம் -  ெவ  ம ந்  ெகாண்ட  ப்பா ல் ஒ  எரி ம் 
 க் ச் ையப் ேபா வ  ேபால் நிச்சயமாக! அ  உங்கள்    வாசத்ைத ெவ க்கச ் ெசய்ய 
ேவண் ம் - அன் ம்  பதற ம் ஜனங்கைள ேதவ ைடய ராஜ்யத் ற் ள்   ரட் ய த் , அவர்கைள 
   இ தயத்ேதா ம்   வா க்கச ்ெசய் ன்ற . நீங்கள்  ஒவ்ெவா வ ம்   வா க்  ர்களா? 
(சைபேயார ்ஆெமன்  என் றார்கள் - ஆ ).
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சரி இப்ெபா  ,  ல்  நீ...

ேடானி, என்ைன ஒ  நி டம் பார.் உன்ைன அேநக நாட்களாக நான்  காண ல்ைல. ஆனால் நீ 
 யா ப்பட்  க் றாய் , நீ  தேப  னால்  அவ    ன்றாய். அ  உண்ைம. அ  ேபாய்   ம். 
அ  உன்ைன  ட்  ல ம். அவன் இங்  வந்தேபா , அ  அவைனப்  ன் ெதாட  றைதக் 
கண்ேடன் .
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ேதவ க்  எ  ேம இந்ேநரத் ல் மைறவாக இ க்க   யா . எத்தைனேயா நாட்கள்  நான் 
ேடானிையக் காண ல்ைலெயன்  நிைனக் ேறன் .  தேப  அவைனப்   த்  ப்பைதக் 
கண்ேடன் . அ  அவ க் ள்  இ ந்த  ஆனால் இப்ெபா   இல்ைல.

நாம் இப்ெபா   தைலகைள வணங் ேவாம். ஒ  கண்   ட  றந்  க்கக்  டா . நாம் 
எல்ேலா ேம ெஜபத் ல் தரித்  ப்ேபாம்.  ல்  பால் அல்ல  சேகாதரன்  ெந ல், சமயம் வ ம் 
ேபா , அ த்த வரிைசையக்  ப்  வார.் எல்ேலா ம் ெஜ த் க் ெகாண்  ங்கள் . நாம் 
இப்ெபா    யல்ேவாம்...

ந  வரிைசைய நான்  ப்  ம்ேபா , அ  நம் இட  பக்கத் ல் வரேவண் ம். அவ்வாேற 
இட  வரிைச ம் -  உங்கைள அைழக் ம் ேபா  இட  பக்கத் ல் வா ங்கள். சேகா. ெந ல் 
உங்கைள அைழப்பார.் ஜனங்கள்  வரிைச ல் வ ம் ேபா  என் டன் ேசர்ந்  அவர்கள் ேமல் 
ைககைள ைவத்  ெஜ க்க   ம் ம் சேகாதரர் யாரா  ம் உண்டா? ஊ யக்கார 
சேகாதரர்கேள, உங்க க்    ப்ப  ந்தால் , உங்கைள நான் நிச்சயம் வரேவற் ேறன் . இ  
தனிப்பட்ட ஒ வரின்  ெசயலல்ல.  யா யஸ்த க்  ெஜபம் ெசய்ய என்ைனப் ேபான்  
உங்க க் ம் உரிைம ண் . பரி த்த ஆ யானவர் இங் ள்ளார் என்  நான ேவன். அைத 
யாராவ    வா க்கா ட்டால் , அவர்களிடம் ஏேதா தவ ண் .

சரி, நாம்    இ தயத்ேதா ம்   வா ப்ேபாமாக; அப்ெபா   கர்த்தர் நாம் 
ேகட் றைவகைள அ ளிச் ெசய்வார.்   வா  ங்கள் , சந்ேதகப்பட ேவண்டாம். எல்ேலா ம் 
ஒ வ க்காக ஒ வர ்ெஜபம் ெசய் ங்கள் . ேவதம் என்ன ெசால் ன்ற ? ''உங்கள்   ற்றங்கைள 
ஒ வ க்ெகா வர ்அ க்ைக ட் , ஒ வ க்காக ஒ வர ்ெஜபம் பண் ங்கள் '' (யாக். 5:16).
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வரிைச ல் வ பவர்கேள, இந்த ைககள்  உங்கைளத் ெதாட்ட டேன, நீங்கள்  ம ழ்ச்  டன்  
இவ் டம்  ட் ச் ெசன் , நீங்கள்   கமைடந்  ட் ர்கள்  என்  ேதவைன ஸ்ேதாத் ரி ங்கள் .

சரி, எல்ேலா ம் ெஜபத் ல் தரித்  ங்கள் . சேகா. காப்ஸ்  இப்ெபா   பாட்ைடத் 
ெதாடங் வார.்

கர்த்தரா ய இேய ேவ, எங்க க்  இப்ெபா   உத  ெசய் ம். நான் இேய    ஸ்  ன்  
நாமத் ல் ெஜபத்ைத ஏெற க் ேறன் . பரி த்த ஆ யானவர் தாேம ஒவ்ெவா வைர ம் 
ெதாடட் ம்.  நீர்  கட்டைள ட்டப ,  நாங்கள்   யா யஸ்தரின்  ேமல்  ைககைள  ைவக் ம்  ேபா ,
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அவர்கள்  கமைடவார்களாக! அவர்கள் ெசாஸ்தமாவார்கள்  என்  நீர ் வாக்க ளி  க்  ர.் 
 தாேவ, நாங்கள்  அைத   வா க் ேறாம்; இேய  ன்  நாமத் ல்.

சரி, நாங்கள்  ெஜபம் ெசய்யத் ெதாடங் ம் ேபா , எல்ேலா ம் ெஜ த் க் ெகாண்  ங்கள் . 
 த ல் சக்கர வண்  ல் அமர்ந்  க் ம்  யா  ள்ள இந்த   வன் .

(சேகா.  ரான்ஹாம் ெஜப வரிைசையத் ெதாடங்  றார ் -  ஆ ) இேய    ஸ்  ன்  
நாமத் னால் இந்தச ்  வன்   கமைடய என் கரங்கைள அவன்    ைவக் ேறன் .
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ஆம், ஐயா

இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால்...

(சேகா  ரான்ஹா ம் ஊ யக்கார ம் ெஜப வரிைச  ள்ளவர்கள் ேமல் கரங்கைள 
ைவக் ன்றனர.் ஆனால் அந்த ெஜபங்கள்  கா களில்  ேகட்க   யாதப  உள்ளன.

சைபேயார ்ெஜ க் றார்கள்  - 'மகத்தான ைவத் யர்' என்ற பாடைல ெதாடர்ந்  பா  ன்றனர் 
-  ஆ )

இ வைர பாடாத இனிைமயான பாட்  இேய , ஆ ர்வ க்கப்பட்ட இேய 

நீங்கள்  ேதவ ைடய வார்த்ைதக்   ழ்ப்ப ந்தால் , ேதவன் உங்கள்  ேவண் ேகா க்  
ப லளித்  ட்டார் என் ம் உ  யான நம் க்ைகைய, உங்களில் எத்தைன ேபர ் உங்கள்  
இ தயங்களில் ெகாண்  க்  ர்கள்? அ  ெசய்    ந்  ட்ட . அ      ெபற்ற ஒ  
 ரிைய என்  உங்கள்     இ தயத்ேதா ம்   வா  ங்கள் .
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இந்த வாரம் கவனித் க் ெகாண்ேட வா ங்கள் . நீங்கள்  ம ப  ம் வ ம் ேபா , என்ன 
நிகழ்ந் ள்ள  என்பைதக் கவனி ங்கள் .

நான் அ த்த  ைற இங்  வ ம்ேபா , கர்த்த க்   த்தமானால் , அந்த அைறகளில் ஒன் ன்  
வ யாக -  அந்த   ய அைற ன்  வ யாக -  ெஜப வரிைசைய நடத் ச் ெசல்லப ்ேபா ன்ேறன் . 
பா ங்கள்? அ  இப்ெபா   ெவளிப்ப  ன்ற  (பா ங்கள்?) அந்த ேநரம்...

ஜனங்கைளக் ெகாண்  வந் , தனிப்பட்ட  ைற ல் ஒவ்ெவா வ ட ம் சற்  ேநரம் 
ஈ பட் , ேத க் கண்    த் , இவ் தம் ெசால்ல   ம்  ேறன் .

கர்த்தர் உங்கள்  அைனவைர ம் ஆ ர்வ ப்பாராக! நீங்கள்  இங்  வந்ததற்காக 
ம ழ்ச்    ேறாம் -  நீங்கள்  பதறல் ெகாண்  க் ன் ர்களா?  கம் ெப வதற்காக நீங்கள்  
ெகாண்  ந்த பதறல் அைனத் ம், ேதவன் வாக்களித் ள்ளைத நிைறேவற் வார் என் ம்  ட 
நம் க்ைக,   வாசம் அன்  இைவகளினால் ேபாய் ட்டதா? கர்த்தர் நிச்சயம் ெசய்வார.் இங்  
சக்கர நாற்கா களில் இரண்   ன்   ள்ைளகள் அமர்ந்  க் ன்றனர்... அவர்க க்காக நாம் 
இப்ெபா     வா ப்ேபாம் (நிச்சயமாக!) அவர்க ம்   கம் ெப வார்கள்; அவர்கள் 
 கமைடவார்கள் . நீங்கள்    வா க்  ர்கள்  அல்லவா? ஆெமன் ! அவர்கள்  கம் ெப வார்கள். 
அவர ் கண் ப்பாக அைத ெசய்ய ேவண் ம். ேதவன் அவ்வா     ள்ளார். நாம் பதறல் 
ெகாண் , அ  நிைறேவ ம் என்  இப்ெபா     வா க்கப் ேபா ன்ேறாம்.
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நம  ஆராதைனகள் ஒன்    ந்  ேவெறான்  ெதாடங்க  க் ற . ேபாக ேவண் யவர்கள்  
ேபாவதற்காக இப்ெபா   ஆராதைனைய   க்கப் ேபா ேறாம். இப்ெபா   பத்  மணி ஆக 
 மார ்எட்  நி டங்கள்  உள்ளன. நீங்கள்  ேபாக ேவண் மானால் -  நீங்கள்  வந்ததற்காக நாங்கள்  
ம ழ்ச்  ெகாள் ேறாம். நீங்கள்  ம ப  ம் வந்  எங்க டன்  இ க்க ேவண் ெமன்  நாங்கள்  
  ம்  ேறாம். மற்றவர்கள், நாம் நின்   ட்டத்ைத   த்த  ன் , ம ப  ம் உட்கார்ந்  
ெகாள் ங்கள் . ேபா றவர்கள்   மானவைர அைம யாகச ்ெசல் ங்கள் . இதன்  ன்  உடேன 
நாம் இராப்ேபாஜன ஆராதைனைய நடத்தப் ேபா ன்ேறாம். உங்களால்   மானால், அந்த 
ஆராதைன ல் பங் ெகாள்ள உங்கைள அைழக் ேறாம். உங்களால்    யா ட்டால் -  கர்த்தர் 
உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக! எனக்காக ெஜ  ங்கள் . நா ம் உங்க க்காக ெஜ ப்ேபன் . 
அைடயாளத்ைதத் தரித் க் ெகாள்ள ஞாபக  க்கட் ம். ேதவ ைடய ராஜ்யத் ல் பலவந்தமாக 
உள்ேள  ரேவ க்கப ்பதறல் ெகாண்டவர்களா  ங்கள் .
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 ட்டத்ைத   க்க,  ' 'இேய  ன்  நாமத்ைத உன் டன் ெகாண்  ெசல்“ என் ம் பாட்ைட 
நின்றவாேர பா ேவாம்.

இேய  ன்  நாமத்ைத உன் டன் ெகாண்  ெசல்
 யர ம்  ன்ப ம் ெகாண்ட  ள்ைளேய
அ  உனக்  ம ழ்ச் ைய ம் ஆ தைல ம் அளிக் ம்
எங்  ெசன்   ம் அைதக் ெகாண்  ெசல்.
 ைல யர்ந்த நாமம்,
ஓ, என்ேன இனிைம!
   ன்  நம் க்ைக ம்
பரேலாகத் ன்  ம ழ்ச்  மாம்
 ைல யர்ந்த நாமம்,
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ஓ, என்ேன இனிைம
   ன்  நம் க்ைக ம்
பரேலாகத் ன்  ம ழ்ச்  மாம்

நீங்கள்  ஒ வேராெடா வர் ைக  க் ,  “என் யாத் ரீக சேகாதரேன, சேகாதரிேய, கர்த்தர் 
உம்ைம ஆ ர்வ ப்பாராக!'' என்    ங்கள் -  ஆழமாக, உத்தமமாக, பக் யாக...   ஸ்தவ 
நண்பர்கேள, ஐக் யங்ெகாள் ம் ேநரத் ல்  ஒ வேராெடா வர் ைக   க் ங்கள்  -  சேகாதரர், 
சேகாதரிகள். உங்கள்  எல்ேலாைர ம் கர்த்தர் ஆ ர்வ ப்பாராக!  க ம் அற் தம்.

ேந க் ேறன் , ேந க் ேறன்
 ன்  அவர ்ேந த்ததால்
சம்பா த்தார் என் இரட் ப்ைப
கல்வாரி ல்
நாம் சந் க் ம் வைர,
நாம் சந் க் ம் வைர
இேய  ன்  பாதங்களில்
நாம் சந் க் ம் வைர
நாம் சந் க் ம் வைர,
நாம் சந் க் ம் வைர
 ண் ம் சந் க் ம் வைர,
கர்த்தர் உம் டன்  இ ப்பாராக!
நாம் சந் க் ம் வைர,
நாம் சந் க் ம் வைர
இேய  ன்  பாதங்களில்
நாம் சந் க் ம் வைர
நாம் சந் க் ம் வைர,
நாம் சந் க் ம் வைர
 ண் ம் சந் க் ம் வைர,
கர்த்தர் உம் டன்  இ ப்பாராக!

பரி த்த ஆ யானவரா ய ேதவ ைடய அைடயாளத் ன்   ழ் இனிதாக நாம் 
ஐக் யங்ெகாண்ேடாம். நாம்  ண் ம் சந் க் ம்வைர அவர்தாேம உங்க டன்  அபரிதமாக 
தங்   ப்பாராக! ேதவ ைடய   ைப உங்க டன்  ெசன் , உங்க க்   ன்னால் உள்ள 
மரணப் பாைதகைளத் தகர்த் , உங்கள்  பாைதகைளத் ெதளிவாக் , இேய  ன்   கத்ைத நீங்கள்  
கண் , அைசயாமல்  உ  யா  க்க அ ள்   ரிவாராக!
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பரேலாகப்  தாேவ, இந்த ஆராதைனைய ம் காைல ல்  நைடெபற்ற ஆராதைனைய ம் 
உமக்ெகன்  சமர்ப் க் ேறாம். இைவகளில் ேநர்ந்த யாவற் ற் ம் உமக்ேக ம ைமையச் 
ெச த்  ேறாம். ஜனங்கைள நீர ் இரட் த்ததற்காக ம்  அவர்கைள  கமாக் னதற்காக ம், 
நாங்கள்  எ ர்ேநாக்   ந்த மகத்தான   ைபைய எங்க க் த ்தந்த ளினதற்காக ம், உமக்  
நன் ைய ம்   கைள ம் ஏெற க் ேறாம். எங்கைள இரட்  ம். இதற்காக உம்ைம 
எவ்வளவாகத்   க் ேறாம்! நாங்கள்   ண் ம் சந் க் ம் வைர எங்க டன்  இ ம். 
இராப்ேபாஜனத் ன்  ேபா  எங்கைள நீர ் சந் க்க ேவண் ெமன்  ேவண் க் ெகாள் ேறாம் . 
ஆண்டவேர, வாகனங்கைள ஓட் க் ெகாண்     ெசல்ல  றப்ப  றவர்களின்  சக்கரங்களின்  
ேமல் நீர ்இ க்கேவண் ெமன்  ேவண் க் ெகாள் ேறாம் .  ணிவாக (Reckless)    ைறகளில் 
வாகனங்கைள ஓட் பவர்களால் இவர்க க்  ஆபத்  ஒன் ம் ேநரிடாதப க்  இவர்கைளக் 
காத்  வ  நடத் ம். இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் ேகட் ேறாம். ஆெமன்.  (சேகா.  ரான்ஹாம் 
 யாேனா வா ப்பவ டன்  ேப  ன்றார் - ஆ ).
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இேய  ன்  நாமத்ைத உன் டன் ெகாண்  ெசல்
 யர ம்  ன்ப ம் ெகாண்ட  ள்ைளேய
அ  உனக்  ம ழ்ச் ைய ம் ஆ தைல ம்
அளிக் ம் எங்  ெசன்   ம்
அைதக் ெகாண்  ெசல்.

 ைல யர்ந்த நாமம்,
ஓ, என்ன இனிைம!

   ன்  நம் க்ைக ம்
பரேலாகத் ன்  ம ழ்ச்  மாம்

 ைல யர்ந்த நாமம்,
ஓ, என்ன இனிைம    ன்
நம் க்ைக ம் பரேலாகத் ன்  ம ழ்ச்  மாம்
இேய  ன்  நாமத் ல்  ழங்காைல  டக்  அவ ைடய பாதங்களில் 
சாஷ்டாங்கமாய்   ேவாம்
பரேலாகத் ல் ராஜா  ராஜாவாய்
அவ க்      ேவாம்
நம  யாத் ைர   ந்த  ற 
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 ைல யர்ந்த நாமம்,
ஓ, என்ன இனிைம!
   ன்  நம் க்ைக ம்
பரேலாகத் ன்  ம ழ்ச்  மாம்
 ைல யர்ந்த நாமம்,
ஓ, என்ன இனிைம
   ன்  நம் க்ைக ம்
பரேலாகத் ன்  ம ழ்ச்  மாம்

நீங்கள்  அம ம்  ன்பாக ஆராதைனக்காக  ட்டம் அைமதலா க் ெகாண்  க் ம் 
இந்ேநரத் ல்... நான் தவ தலாகக்  ற ல்ைலெயன்றால், இவர்தான்  நான்  அண்ைம ல்  
ஆர்கன்சா ல் சந் த்த சேகாதரன்   ேளர ்அல்லவா? நான்  அப்ப த்தான்  நிைனத்ேதன். ஆ  ம் 
நிச்சயமாக எனக் த் ெதரிய ல்ைல. இன்  காைல நைடெபற்ற  ழந்ைத  ர ஷ்ைடக்காக 
நீங்கள்  இங்  வந்  ந் ர்கள். உங்கைள நான் அண்ைம ல்  ஆர்கன்சா  ள்ள ஹாட் ஸ் ரிங்ஸ்  
என்  டத் ல் சந் த்ேதன்  அல்லவா?ஆமாம். அப்ெபா   ஏேதா ஒன்  சம்ப க்க  ந்த . 
அப்ெபா   பரி த்த ஆ யானவர் அைத ெவளிப்ப த் னார். அ  சரிதாேன? நல்ல .  ' 'அந்த 
சேகாதரன் தான்  அ '' என்  நிைனத்ேதன். நீங்கள்  இங்  வந்  ப்ப னால்  ம ழ்ச்    ேறன் .
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இப்ெபா   நைடெபற  க் ம் இராப்ேபாஜனத் ற்  நம்ைம  த்தம் ெசய் ம்ப யாக ெஜபம் 
ெசய்ய, சேகாதரன்  ேளைரக் ேகட் க் ெகாள்ளப்ேபா ேறன் . ெஜபம் ெசய் ர்களா, சேகாதரன்  
 ேளர ்அவர்கேள? (சேகா.  ேளர ்ெஜபம் ெசய் றார ் -ஆ ) ஆம், ஆம், கர்த்தாேவ ஆண்டவேர 
அைத அ  ம். ஆம் கர்த்தாேவ, ஆம் கர்த்தாேவ, ஆம் கர்த்தாேவ, ஆம், ஆம், ஆம், ஆெமன் .

ஆர்கன் வா க் ம் சேகாதரிேய, நாங்கள்  இராப்ேபாஜனத் ன்  ேபா  எப்ெபா  ம் 
'இம்மா ேவ ன்  இரத்தத்தால் நிைறந்த ஊற் ண்ேட' என் ம் பாட்ைட ஆர்கனில்  வா ப்ப  
வழக்கம். சரி ேவதபாகம்... இப்ெபா   நாம் சற்  அைம யாக இ ப்ேபாம். (சேகா.  ரான்ஹாம் 
ஒ  சேகாதரி டம் ேப  ன்றார் - ஆ )
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சரி, இப்ெபா   சேகா. ெந ல் இராப்ேபாஜனத் ற்காக ஒ ங்ைகப் ப ப்பார.் அப்ெபா   
உத யாளர்கள் ஒவ்ெவா  வரிைசக் ம், ஒவ்ெவா  ஆசனத் ற் ம், இராப்ேபாஜனத்ைதக் 
ெகாண்  வ வார்கள் - இங்  அன்னியர்கள் இ ந்தால் , அவர்க க்காக இைதக்    ேறன் .

இப்ெபா   நீங்கள்  ெமளனமாக  யானி ங்கள். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்  பதறல் ெகாண் , 
அவசர அவரசமாக இைதப்   த்தார்கள் என்  நிைன ல் ெகாள் ங்கள் . அவர்க ைடய நாற்ப  
வ ட  ரயாணத் ன்     ல் , பல னர ்ஒ வ ம் இல்ைல. எனேவ அ  ெதய் க  கமளித்த ம் 
 ட, கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக! சேகா ெந ல் (சேகா. ெந ல் 1ெகாரி: 11: 23:32 
வசனங்கைளப் ப க் றார-்  ஆ ).
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''நான் உங்க க்  ஒப்  த்தைதக் கர்த்தரிடத் ல் ெபற் க் ெகாண்ேடன்; 
என்னெவனில், கர்த்தரா ய இேய  தாம் காட் க் ெகா க்கப்பட்ட அன்  
இராத் ரி ேல அப்பத்ைத எ த் ,

ஸ்ேதாத் ரம் பண்ணி, அைதப் ட் : நீங்கள்  வாங் ப்    ங்கள் , இ  
உங்க க்காகப்  ட்கப்ப  ற என் ைடய சரீரமா  க் ற ; என்ைன நிைன  
  ம்ப  இைதச் ெசய் ங்கள்  என்றார்.

ேபாஜனம் பண்ணின  ன் , அவர ்அந்தப்ப ேய பாத் ரத்ைத ம் எ த் , இந்தப் 
பாத் ரம் என் இரத்தத் னாலா ய   ய உடன்ப க்ைகயா  க் ற . நீங்கள்  
இைதப ் பானம் பண் ம் ேபாெதல்லாம் என்ைன நிைன    ம்ப  இைதச் 
ெசய் ங்கள்  என்றார்.

ஆைகயால் நீங்கள்  இந்த அப்பத்ைதப்   த் , இந்தப் பாத் ரத் ல் பானம் பண் ம் 
ேபாெதல்லாம் கர்த்தர் வ மள ம் அவ ைடய மரணத்ைதத் ெதரி க்  ர்கள் .

இப்ப   க்க, எவன் அபாத் ரமாய்க் கர்த்த ைடய அப்பத்ைதப்   த் , 
அவ ைடய பாத் ரத் ல் பானம் பண்  றாேனா, அவன் கர்த்த ைடய சரீரத்ைத ம்  
இரத்தத்ைத ம்   த் க்  ற்ற ள்ளவனா  ப்பான்

எந்த ம ஷ ம் தன்ைனத்தாேன ேசா த்த ந் , இந்த அப்பத் ல்   த் , இந்தப் 
பாத் ரத் ல் பானம் பண்ணக்கடவன் .

என்னத் னாெலனில், அபாத் ரமாய்ப் ேபாஜன பானம்பண்  றவன் , 
கர்த்த ைடய சரீரம் இன்னெதன்  நிதானித்  அ யாத னால், தனக்  ஆக் ைனத் 
 ர்ப்  வ ம்ப  ேபாஜனபானம் பண்  றான் .

இ னி த்தம், உங்களில் அேநகர ் பல ன ம் 
 யா  ள்ளவர்க மா  க் றார்கள்; அேநகர ்நித் ைர ம் அைடந்  க் றார்கள்.

நம்ைம நாேம நிதானித்  அ ந்தால்  நாம் நியாயந் ர்க்கப்பேடாம்.
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நாம் நியாயந் ர்க்கப்ப ம் ேபா  உலகத்ேதாேட ஆக் ைனக் ள்ளாகத் 
 ர்க்கப்படாதப க்  கர்த்தராேல  ட் க்கப்ப  ேறாம்.

(வா த்த இந்த வசனங்கைள கர்த்தர் தாேம ஆ ர்வ த்  த வாராக. சேகா.  ரான்ஹாம் 
 ட்கப்பட்ட அப்பம் உள்ள தட்ைட எ க் றார் - ஆ )

1ெகாரி. 12: 23-32.

நான்   ங் ன ேபான,  ட்கப்பட்ட இராப்ேபாஜன அப்பத்ைத என் ைக ல்   த்  க் ேறன். 
அ  இேய   ஸ்  ன்  சரீரத் ற்  அைடயாளமா ள்ள . இந்த   க்கப்பட்ட  ைர ன்  
வ யாய் மகா பரி த்த ஸ்தலத் ற் ள்  நாம்  ரேவ க்கலாம்.
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எங்கள்  பரேலாகப்  தாேவ, ெநா க்கப்பட்    க்கப்பட்ட உம  சரீரத் ற்  அைடயாளமாக 
இந்த அப்பம் உண்டாகப்பட்ட . இைத நாங்கள்  ஒவ்ெவா வ ம் ெபற் க் ெகாள் ம் ேபா , 
நாங்கேள இந்த ெசயைலப்  ரிந்த  ேபால் இ க்கட் ம். எங்கள்  பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட் , 
நாங்கள்  மகா பரி த்த ஸ்தலத் ல்  ரேவ க் ம்  லாக் யத்ைதப் ெபற் , எங்கள்  எ ர்கால 
வாழ்க்ைக   வ  ம் -  நாங்கள்  இவ் ல ல் வா ம் நாட்களிெலல்லாம் -  உம   ரசன்னத் ல்  
வாழ்ந் , நித் ய காலமாக உம்ேமா  க் ம்   ைபைய எங்க க் த ் தந்த ள் ராக. இந்த 
அப்பத்ைத, அதன் ேநாக்கத் ற்காக, ஆ ர்வ த்  தா ம். இேய  ன்  நாமத் ல் ஆெமன் !

சேகா.  ரான்ஹாம்  ராட்ச ரச தட்ைட எ க் றார்.  “அவர ்அப்பத்ைத எ த்  ஸ்ேதாத் ரம் 
பண்ணி அைதப்  ட்டார.் அந்தப்ப ேய அவர் பாத் ரத்ைத எ த்  பானம் பண்ணி இ  
உங்க க்காக  ந்தப்ப  ற   ய உடன்ப க்ைக யா ய என் இரத்தமா  க் ற '' என்  
  னதாக ேவதம் உைரக் ற . இப்ெபா   நாம் ெஜ க் ம்ேபா , கர்த்தர் தாேம தம  
ஆ ர்வாதங்கைள தந்த ள்வாராக!
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கர்த்தரா ய இேய ேவ,  ராட்ைச   ந்    ந்த ரசத்ைத என் ைக ல்   த்  க் ேறன் . 
 தாேவ, எங்கைளக் க  ன அந்த  ைலேயறப் ெபற்ற இரத்தத் ற்  அ  அ   யா ள்ள . 
அ   ந் தான்  'அைடயாளம்'  (Token) ேதான் ன .  தாேவ அதற்காக ம்  இந்த 
அ   க்காக ம் நன்  ெச த்  ேறன் . ''இைதப ்  த்  பானம் பண்  றவர்க க்  நித் ய 
 வன் உண் . நான் அவர்கைளக் கைட  நாளில் எ ப் ேவன் '' என்      க்  ர.் அந்த 
வாக் த்தத் ற்காக நாங்கள்  நன்  ெச த்  ேறாம்.  தாேவ, எங்கள்  எல்ேலா ைடய 
இ தயங்கைள ம் ஒ  த்   த் கரித்  எங்க க்  அளிக்கப்பட் ள்ள   வாசத் ற்  
எங்கைளத் த   ள்ளவர்களாக் ம். நாங்கள்  இதற்  த  யற்றவர்கள். ஆனால் எங்கள்  
  வாசம் ஒ ேபா ம் தவறா . நாங்கள்  இேய    ஸ்  ன்  இரத்தத்ைத  ரணமாய் ஏற் க் 
ெகாள் ேறாம்.  தாேவ, இைத எங்க க்  அ  ம்.

இந்த  ராட்ைச ரசத்ைத அதன் ேநாக்கத் ற்காக பரி த்தப்ப த் ம், இன் ர  இந்த  ராட்ைச 
ரசத்ைதப் பானம்பண்ணி, அந்த அப்பத்ைதப்   க் ம் எவ ம். அவர்க க்   ன் 
ைவக்கப்பட் ள்ள  ரயாணத் ல் ெசல்வதற்  ெபலைனய  ம். இேய  வ ம் வைரக் ம்  
அவர்கள் ஆேராக் ய ள்ளவர்களாக ம் பல ள்ளவர்களாக ம், பரி த்த ஆ  னால் 
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 ல் யம் மரியன்   ரன்ஹாம்  லம்
 ரசங் க்கப்பட்ட ெசய் கள்

"... சத்த ன்  நாட்களிேல..." ெவளி.10:7

அவர்கள் ஆேராக் ய ள்ளவர்களாக ம் பல ள்ளவர்களாக ம், பரி த்த ஆ  னால் 
நிைறயப்பட் ம் இ ப்பார்களாக! ஆெமன் .


