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பரேலாகப்  தாேவ, ம ப  மாக எங்கைள ெடக்ஸா  ள்ள ேபாமாண் ற்  வ  நடத் ன 
 லாக் யத் ற்காக உமக்  நன்  ெச த்  ேறாம். இந்த,  ன் மண்டபத்ைத  ற்  ம் நான் 
பார்க் ம்ேபா , இங்  நாங்கள்   ன்  ந்த சமயங்க ம், அப்ெபா   நீர ் ெசய்த மகத்தான 
 ரிையக ம் எங்கள்  நிைன க்  வ  ற . அப்ெபா   வந்  ந்த அேநகர ் இன் ர ம் 
வந் ள்ளனர் என்ப ல் ஐய ல்ைல.  யா ப்பட்  ந்த அவர்க ைடய சரீரங்கைள அன்  நீர ்
ெதாட் ரா  ல் , இன் ர  அவர்கள் இங்  க்கமாட்டனர.் நீர ் அவர்கைள  கப்ப த் னீர;் 
அவர்கள் இங் ள்ளனர.் அேநக சம்பவங்கள்  எங்கள்   ந்ைதகளில்  ஞாபகார்த்தமா ள்ளன. 
அைவயைனத் ம் எங்க டன்  நித் யத் ல்  ரேவ க் ம்.
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பரி த்த ஆ ைய இந்ேநரத் ல் நீர ்அபரி தமாய் ஊற்ற ேவண் மாய்  ெஜ க் ேறாம். எங்கள்  
அைனவைர ம் ஒ ங்ேக ஆ ர்வ  ம் . ஒவ்ெவா  சைபைய ம் ஒவ்ெவா  அங்கத் னைர ம்  
ஆ ர்வ  ம்.

ஆண்டவேர,  ேசஷமாக இந்த அ ைம வா ப சேகாதரைன, சேகா. ெபர்ரீ  ரீைன, 
ஆ ர்வ  ம் இைத மற்றவர்க்  எ த் க்  ற அவர ் ன்னணி ல் நிற் றார.் 'அழகான பட் னம்' 
என் ம் ெபயர ்ெகாண்ட இந்த ஸ்தலத்  ள்ள ஜனங்கள்  அவர ் ேந க் ம்   ஸ்  னிடம் இந்த 
ஜனங்கைளக் ெகாண்  வர ேவண் ெம ம் உணர்ைவ இந்த வா பர் ெகாண்  க் றார.் 
சரியான  என்  அவர ் க  ம் ஒவ்ெவா  ஊ யத்ைத ம் அவர ் இங்  ெகாண்  வர  யன்  
அைத வார்த்ைத னால்  பரிேசா த்  ஜனங்கள்  இரட் க்கப்ப வைத காண ேவண் ெமன்  அவர் 
  ம்  றார.்

 தாேவ, உம  ஊ யத் க்ெகன்  எங்கைள நாங்கள்  ேதவ ைடய கனத் க் ம் 
ம ைமக் ம் ஒப் க்ெகா க் ம் இந்ேநரத் ல் , எங்க க்  உத  ெசய் ம். இேய  ன்  நாமத் ல் 
ேகட் ேறாம். ஆெமன் .

ஒவ்ெவா  இர   ட்டத் ற் ம் யாைரயா  ம் உங்க டன்   ட் க் ெகாண்  வர 
மறவா ர்கள். ெதாைலேப  ல் இந்தக்  ட்டங்கைளக்    த்  மற்றவர்க்  அ   ங்கள் . 
ஒவ்ெவா  ேபாதக க் ம் ஒவ்ெவா  சைபக் ம் இைத ெதரியப்ப த் ங்கள் . அ  
என்னவா  ப்  ம், அவர்கள்  த் யாசமான க த் க்கைளக் ெகாண்டவர்களா  ந்தா ம் 
பரவா ல்ைல. நீங்கள்  இங்  வந்  அமர்ந்  நல்ல தமாக நடந்  ெகாண்டால் , நீங்கள்  
வந் ள்ளைத நாங்கள்  பாராட் ேவாம்.
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உங்கள்  ேவதாகமத்ைத ெகாண்  வா ங்கள். எ த்  ேகா னால்  ரசங்கத்ைத எ  க் 
ெகாள் ங்கள் . நீங்கள்       ம் ன  ன் , அ  சரியா இல்ைலயாெவன்  ேதவ ைடய 
வார்த்ைத டன்  ஒப் ட் ப் பா ங்கள். உங்கள்  ெசாந்த ேவத தத் வத்ைத ஏற் க் ெகாள்ள 
ேவண்டாம். ேவதத் ல் எவ் தமாக எ தப்பட் ள்ளேதா, அைத அப்ப ேய எ த் க் 
ெகாள் ங்கள் . அேநக ைற நாம்,  'இதற்  இ  அர்த்தம்' ,  'இதற்  அ  அர்த்தம் ', என்   ற 
வைக ண் . ஆனால் ேதவ க்  எந்த  யாக் யானி ம் அவ ய ல்ைல. அவேர அவ ைடய 
வார்த்ைதைய  யாக் யானம் ெசய் றவரா  க் றார.்

ேதவன்,  “ெவளிச்சம் உண்டாகக்கடவ '' என்றார். அப்ெபா   ெவளிச்சம் உண்டான . 
அதற்  எவ் த  யாக் யான ம் அவ ய ல்ைல. அவர ்  ன  தமாகேவ அ  நிைறேவ ன . 
அவர,்  ”ஒ  கன்னிைக கர்ப்பவ யாவாள் '' என் ைரத்தார். அதற்  எவ் த  யாக் யான ம் 
ேதைவ ல்ைல.

இக்காலத் ற்ெகன ேதவன்  லவற்ைற வாக்களித் ள்ளார். அைவ நிைறேவ ேய 
ஆகேவண் ம். அவர ்அைத     ப்பாரானால், அதற்   யாக் யானம் ேதைவ ல்ைல. ேதவன் 
அவ் தமாக    அவேர அைத  யாக் யானப்ப த்  றார். அதனால் தான் ேதவ ைடய 
வார்த்ைதைய தனிப்பட்ட  தத் ல்  யாக் யானப்ப த்தக்  டா  என்  ேவதம்    ற . 
ேதவன் தம  வார்த்ைதைய உ  ப்ப த் வதன்   லம் அைத  யாக் யானப்ப த்  றார்.

அவ ைடய வார்த்ைதைய நாம் எ ேரயர் நி பம்  தலாம் அ காரத்   ந்  ப க் ம் 
ேபா , சற்  எ ந்  நிற்கலாமா? இந்த வார்த்ைதக்  கனத்ைத அளிக்க ேவண் ெம ம் 
ேநாக்கத் ற்காகேவ உங்கைள எ ந்  நிற்கக்    ேறன் , வார்த்ைத ேதவன் என்பைத நான் 
  வா க் ேறன் .  “ஆ  ேல வார்த்ைத இ ந்த . அந்த வார்த்ைத ேதவனிடத்   ந்த , அந்த 
வார்த்ைத ேதவனா  ந்த . அந்த வார்த்ைத மாம்சமா ... நமக் ள்ேள வாசம் பண்ணினார்.'' 
(ேயாவான் : 1:14). இேய    ஸ்  ேநற் ம், இன் ம், என் ம், மாறாதவரா  க் றார்.  (எ : 
13:8). அ ேவ நம   ட்டங்களின்   க் ய ெபா ளாய் (theme) உள்ள . எனேவ அச்ச க்கப்பட்ட 
அவைர நாம் வார்த்ைதயாக ப க் ம்ேபா , நாம் எ ந்  நிற் ேறாம். ேத ய ெகா க்  நாம் 
உ  ெமா  (allegiance) அளிக் ம்ேபா , அந்த ெகா  நம்ைம கடந்  வ ம்ேபா , அதற்  
கனத்ைத ெச த் ம் வண்ணம்  நாம் எ ந்  நிற் ேறாமல்லவா? அப்ப   க்க, ேதவ ைடய 
வார்த்ைதைய நாம் ப க் ம் ேபா , அைதக் காட்  ம் எவ்வள  அ கமான மரியாைதைய நாம் 
ெச த்த  ேவண் யவர்களா  க் ேறாம்?  எ ேரயர்:  1:1-3-ஐ  நாம்  வா க் ம்  ேபா  எ ந் 
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நிற்ேபாம்.

“ ர்வகாலங்களில்  பங்  பங்காக ம் வைகவைகயாக ம் ,  ர்க்கதரி கள்  லமாய் 
 தாக்க க் த்    ளம் பற் ன ேதவன்,

இந்தக் கைட  நாட்களில்   மாரன்   லமாய் நமக் த்    ளம் பற் னார;் 
இவைரச் சர்வத் க் ம்  தந்தரவாளியாக நிய த்தார், இவைரக் ெகாண்  
உலகங்கைள ம் உண்டாக் னார்.

இவர ் அவ ைடய ம ைம ன்   ரகாச ம், அவ ைடய தன்ைம ன்  
ெசா பமா  ந் , சர்வத்ைத ம்  தம் ைடய வல்லைம ள்ள வசனத் னாேல 
தாங்  றவராய், தம்மாேல தாேம நம் ைடய பாவங்கைள நீக் ம்  த் கரிப்ைப 
உண் ம் பண்ணி, உன்னதத்  ள்ள மகத் வமானவ ைடய வல  பாரிசத் ேல 
உட்கார்ந்தார'்'

ெஜபம் ெசய்ேவாம். எத்தைன ேபர ் வணங் ய தைலக ட ம், இ தயங்க ட ம் 
இக் ட்டத் ன்   லமாய் ேதவன் உங்கள்   ண்ணப்பங்க க்  உத்தர  அ ள ேவண் ெமன்  
ெஜபத் ல் நிைன   றப்பட ேவண் ெமன்    ம்   ர்கள்? உங்கள்  கரங்கைள சற்  
உயர்த் ங்கள் . கர்த்தர் உங்கள்  கரங்கைளக் காண் றார்.
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எங்கள்  பரேலாகப்  தாேவ, மனிதக் கண்கள்  கா ம்  ரம் வைரக் ம் கணக்கற்ற கரங்கள்  
உயர்த்தப்பட் ள்ளன. உண்ைமயாகேவ சேகாதரன் க்ரீனின்  ெவளிப்பா ம், நான்  இங்  வர 
ேவண் ெம ம் வாஞ்ைச ம் சரிெயன இதன்  லம். நி பணமா ள்ள .  தாேவ, உம  
வார்த்ைத ன்  ப  ம், உம  வாக் த்தத்தத் ன்ப  ம், அவர்க ைடய   ப்பங்கைள 
நிைறேவற்  ராக! ஆண்டவேர, வார்த்ைத எங்கள்  வாழ்க்ைக ல் சரியான  தத் ல் 
ெபா த்தப்பட் , வார்த்ைத எங்கள்  மத்  ல் மாம்சமாக்கப்பட் , ஜனங்கள்  பரேலாகத்  ள்ள 
தங்கள்  கணக் களி  ந்  ெபற் க் ெகாள்ளத் தக்கதாக அவர்க க்  ேபா ய   வாசத்ைத 
அ   ராக, நீண்ட காலம்  ன்ேப இேய  இவர்கள் பாவங்க க்காக ம்,  யா க க்காக ம் 
கணக்ைக ெச த்   ர்த்  ட்டார். இப்ெபா   அவர்கள்   ரயாணப்பட் க் 
ெகாண்  க் ன்றனர.் உம  வார்த்ைதைய எங்க க்  நீர ் ெவளிப்ப த் த் த வதற்காக, 
நாங்கள்  காத்  க் ம் இந்ேநரத் ல் எங்கைள ஆ ர்வ த் , வார்த்ைதைய எங்கள்  மத்  ல் 
மா சமாக்க ேவண் ெமன்  ேவண் க் ெகாள் ேறாம். இேய  ன்  நாமத் ல் ேகட் ேறாம். 
ஆெமன் . (உட்கா ங்கள்).

அ த்த நாற்பத்ைதந்  ஐம்ப  நி டங்க க் , நீங்கள்  எ ந்  நடமாட ேவண்டாெமன்  
உங்கைளக் ேகட் க் ெகாள் ேறன் .
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சத் யம் என்னெவன்பைத இப்ெபா   நாம் அ ந்  ெகாள்ள   ம்  ேறாம். நான் 
அ ந்தவைர ல் ஒேர ஒ  சத் யம் தான் உண் . அ  தான் ேவதாகமம். என்றாவ  ஒ  நாள் 
ேதவன் உலகத்ைத நியாயந் ர்க்கப் ேபா றாெரன்  நாம ேவாம். மானிடரா ய நாம் 
ஒவ்ெவா வ ேம நியாயத் ர்ப் க்காக அவ ைடய ச கத் ல் ெகாண்  வரப்படப் ேபா ேறாம். 
இன் ம்  ல நி டங்களில் நான் அளிக்க  க் ம் ெசய் க்காக  ல   ப் கைள ம் 
ேவதவாக் யங்கைள ம் இங்  எ   ைவத்  க் ேறன்.

இங்  “கத்ேதா க்கர ்யாரா  ம் உள்ளனரா?'' என்  இன் ர  நான் ேகட்க ேநர்ந்தால்,6

“ஆம்'' என்  அவர்கள்  ப லளிக்கக்   ம்...

“நல்ல  எைதக்ெகாண்  ேதவன் உலகத்ைத நியாயந் ர்க்கப் ேபா றார்?'' என்  ேகட்டால்,

“கத்ேதா க்க சைபையக் ெகாண் '', என்  அவர்கள் உத்தர  அளிக்கக்   ம். நான் ேம ம், 
”எந்த கத்ேதா க்க சைப?'' என்  ேகட்ேடன்  என்  ைவத் க் ெகாள்ேவாம். அவர்களிைடேய 
நிைறய க த்  ேவ பா  உண் . ஒன்  ேராமன், மற்ெறான்   ேரக் , மற்ெறான்  ைவ கம் 
(orthodox) ேபான்றைவ. அத்தைகய ஸ்தாபனங்கள்  நிைறய நம் ைடேய ள்ளன.

ெமேதா ஸ் கள்  எ ந்  நின் ,  “ெமேதா ஸ்  சைபையக் ெகாண்  தான் அவர ்
நியாயந் ர்ப்பார்'' என்   றலாம். அப்ப யானால் பாப் ஸ் க க்   ேமாசன ல்ைல. 
பாப் ஸ்  சைபையக் ெகாண்  அவர ் நியாயந் ர்ப்பாரானால், ெமேதா ஸ் க க்  எவ் த 
 ேமாசன  ல்ைல.

ஒ     வார்த்ைதையத் தவறாகக்    னதால் (எல்லாவற்ைற ம் அல்ல, ஒ  வாக் யத் ன்  
ஒ     பாகத்ைத), ேதவ ைடய வார்த்ைதைய     சந்ேத த்ததன்   ைளவாக எல்லா 
மரண ம், எல்லா  யா க ம், எல்லா  யரங்க ம் உண்டா ன. ஏேதன் ேதாட்டத் ல்  ஏவாள் 
அவ்வா  ெசய்தாள். ஒ  ஸ் ரி ேதவ ைடய வார்த்ைதைய தவறாகப்  ரிந்  ெகாண்டதனால் 
இைவயைனத் ம் ேதான் ன. அவள் ேவண் ெமன்  அப்ப  ெசய்ய ல்ைல,  “அவள் 
வஞ் க்கப்பட்டாள்'' என்  ேவதம்    ற . அவள்  ”வஞ் க்கப்பட் “ வார்த்ைதைய 
அ  வா த்ததனால் இைவயைனத் ம்  ைளந்  க் மா ன்  நீங்க ம் நா ம் ேதவ ைடய 
வார்த்ைத அைனத்ைத ம்   வா ப்பைத த ர, ேவெறைத ம் அதற்   ைறவாகச் ெசய்யக் 
 டா .
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ேதவன் ெபந்ேதேகாஸ்ேத சைபையக் ெகாண்ேடா, அல்ல  ெமேதா ஸ் , பாப் ஸ் , 
கத்ேதா க்க சைபையக் ெகாண்ேடா உலகத்ைத நியாயந் ர்ப்பார் என்பைத என்னால் நம்ப 
  யா . அவர ் அப்ப  ெசய்யமாட்டார.் அவர ் இேய    ஸ் ைவக் ெகாண்ேட அைத 
நியாயந் ர்ப்பார். அவர ் அவ் தம்    ள்ளார்.   ஸ்  வார்த்ைத.  ' 'ஆ  ேல வார்த்ைத 
இ ந்த , அந்த வார்த்ைத ேதவனிடத்   ந்  அந்த வார்த்ைத ேதவனா  ந்த . அந்த வார்த்ைத 
மாம்சமா ... நமக் ள்ேள வாசம் பண்ணினார். அவர ் ேநற் ம், இன் ம், என் ம், 
மாறாதவரா  க் றார்''.

எல்லாேம அந்த மகத்தான நித் யமானவர். நித் யம் என்ப  ெதாடங்க ம் இல்ைல, அ  
  யப் ேபாவ  ல்ைல. எனேவ அந்த மகத்தான நித் யமானவ க் ள்ேள  தா,  மாரன், 
இரட்சகர,்  கமாக் பவர் ேபான்ற தன்ைமகள்   ெகாண்  ந்தன. இப்ெபா   நைடெப வ  
என்னெவனில், அவர ்தம  தன்ைமகைள ெவளிப்ப த் க் ெகாண்ேட வ  றார.் அவ்வள  தான்.
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நம  ெபயர்கள் ஆட் க் ட் யானவரின்   வ  ஸ்தகத் ல் உலக ேதாற்றத் க்   ன்னேம 
எ தப்பட்  ட்டன. எனேவ வார்த்ைத அதன் ேமல்ப ம் ேபா , அங்  நித் ய  வ க்ெகன்  
நிய க்கப்பட்ட ெவளிச்சம் இ க் மா ன் , இேய  ெசான்னார்: என்ைன அ ப் ன  தா 
ஒ வைன இ த் க் ெகாள்ளா ட்டால், அவன் என்னிடத் ல்  வரமாட்டான் .  தாவானவர் எனக் க் 
ெகா க் ற யா ம் என்னிடத் ல்  வ ம் (ேயாவான் : 6:44, 37). என்ேவ அ  எப்ெபா  ேம 
நிரந்தரமாக வார்த்ைத, வார்த்ைத என்ற  தமாய் அைமந் ள்ள .

இன் ர , நாம் ப த்த ேவத பாகத்   ந்  “ேதவன் தம   ேசஷ  ணங்களினால் 
அைடயாளம் கண்  ெகாள்ளப்ப  றார்” என் ம் ெபா ளின்  ேபரில் ேபச எத்தனித் ள்ேளன் .
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நாம் கா ம்  எல்லாவற்ைற ேம அதனதன்  ணங்களினால் அைடயாளம் கண்  ெகாள்ள 
   ற .

 வரா களில் நாம் பறைவ இனத்ைத எ த் க் ெகாள்ேவாம்.  றக் ம்ேபா , 'எல்ேலா ஹாமர'் 
(Yellow Hammer), 'ேஜ பறைவ'  (Jay Bird) இவ் ரண் ம் காண்பதற்  ஒேர ேபான்  இ க் ம். 
ஆனால் 'எல்ேலா ஹாமர'்  றைகய த் க் ெகாண்ேட  ேழ இறங் , ேமேல ெசன்  இவ் தம் 
ேம ம்   ம் பறந்  ெசல் ம். ஆனால் ' ேஜ பறைவ' அவ் தம் பறக்கா . அ  ேநர்க்ேகாட் ல்  
பறந்  ெசல் ம்.

அ ேபான் , காைடகளில் காணப்ப ம்  த் யாசமான இனங்கள்   த் யாசமாக 
பறக் ன்றன. அைத ேவட்ைடக்காரர் நன்  அ வர.் அைவகளின்  ெவவ்ேவ  பறக் ம்   ணங்கள்  
அைவ என்ன பறைவ என்பைத அைடயாளம் காண் க் ன்றன.

மைலேயாரத்  ள்ள ஒ  ெசம்ம யா    ைகத ்   ப்  நின்  ெகாண்  க் மானால் , 
அதன்  ன் றத் ன்  ஒ  பாகம் ெவள்ைளயாக ம் மற்ற பாகம் சாம்பல் நிறமாக ம்  இ க் ம். 
இ  உங்க க் த் ெதரியாமல் ேபானால், அ  மான் என்  தவறாக எண்ணி   ர்கள் . 
பா ங்கள்? ஆகேவ அ  என்னெவன்  அ ந் ெகாள்ள அதன் ேதாற்றங்கைள நன்  அ ந்  க்க 
ேவண் ம். இப்ப யாக   க இனத்ைதக்   த்  ெசால் க் ெகாண்ேட ேபாகலாம்.

இப்ெபா   நாம் மானிட இனத் ற்  வ ேவாம். ஆ க் ம் ெபண் க் ம் ேதாற்றத் ல்  
அேநக  த் யாசங்கள் உள்ளன. அவர்கள் இ வ ம் மானிட வர்க்கத்ைதச ்ேசர்ந்தவேர. ஆ  ம் 
ஆண்  வர்க்கம், ெபண்  வர்க்கம் இவ் ரண் ன்  தன்ைமகளி ள்ள ேவ பா கள் அவர்கைள 
அைடயாளம் கண்  ெகாள்ளச் ெசய் ன்றன.  ல நாட்க க்   ன் , ராஜஸ் ரி 
சாெலாேமா க் க் ெகா த்த பரிேசாதைனகைள ப த் க் ெகாண்  ந்ேதன் . அைவகளில் 
ஒன் , அவள் ெபண்கைள ஆண்கைளப் ேபால் உ த்  சாெலாேமானிடம் ெகாண்  வந்தாள் . 
அவன் அவர்கைள நடக்கச் ெசய் , ேவ   ல ெசயல்கைள ம்  ரியச் ெசய் , உடேன அவர்கள்  
'ெபண்கள்' என்  கண்   த் க்    ட்டான் . ெபண்களின்   ேசஷ  ணங்களின்   லமாக 
அவர்கைள அவன் கண்   க்க   ந்த .  ல காரியங்கைள ெபண்கள் மைறக்கேவ   யா . 
அவர்க ைடய  ேசஷ  ணங்கள்  அவர்கள் ெபண்கள் என்பைதக் காட் க் ெகா த்   ம்.
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அ  ேபான்  தான் வல  ைக, இட  ைக பழக்க ள்ளவர்க ம்  ட அவர்கள் இ வ ம் 
மானிடேர. ஆனால் நீங்கள்  கவனித்தால், ஒ வர ்வல  ைக பழக்க ைடயவர,் மற்றவர ்இட  ைக 
பழக்க ைடயவர.் அவரவ ைடய  ேசஷ  ணங்கள்  அவர்கள் எந்த ைக பழக்க ைடயவர ்
என்பைதக் காண் த் க்  ெகா த்    ன்றன. பா ங்கள்? அவர்களி வ க் ம் ைககள்  
உள்ளன. காண்பதற்  இவ்   ைகக ம் ஒேர மா ரி ள்ளன.

இங்  ஒன்ைறக்   ப் ட   ம்  ேறன் . மத்ேத : 24-ல் இேய , கைட  நாட்களில்  இவ்   
ஆ க ம் ஒன் க்ெகான்   க அ காைம ல் இ ந்  ெகாண் ,  “  மானால்  ெதரிந்  
ெகாள்ளப்பட்டவர்கைள ம் வஞ் க் ம்” என்     ள்ளார்.
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அ  வல ைக ம் இட ைக ம் ேபான்ற . இரண் ற் ம்  கட்ைட  ரல்கள்,  ரல்கள் , 
நகங்கள் ,     ரல்கள் , ந   ரல்கள், ஆள் காட்   ரல்கள் உள்ளன. ஒன்  மற்றைதக் 
காட்  ம்  த் யாசமான . இரண் ற் ம் ேரைககள்  உள்ளன; ஒன்  ஒ  பக்க ம் மற்ற  மற்ற 
பக்கத்  ம்   ம்  ள்ள . இரண் ம் காண்பதற்  ஒேர ேபான்  ந்தா ம் அைவக ைடய 
 ணங்களில்   த் யாசம்  காணப்ப  ற .  ஒன்  இட  ைக,  மற்ற  வல  ைக.  அ  தான்
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உள்ள ஒேர  த் யாசம்.

அ ேபான் , ஆ க ம் கைட  நாட்களி ம் இ க் ம். அைவகளின்   ணங்கள்  அ  
ேதவ ைடயதா அல்லவா என்பைத காட்  ெகா த்   ம். ஒன்  சரி, மற்ற  தவ . அைத 
ேதவ ைடய  ேசஷ  ணங்கள்   லமாகேவ அ ந்  ெகாள்ள    ம். அ  அப்ப த்தான்  
இ க்கேவண் ம் வல  ைக என்றால் சரி, இட  ைக என்றால்  தவ  என்ப . ேபால. அவ்வா  
அதன்  ேசஷ  ணங்களின்   லமாக அ  என்ன ஆ ெயன்   ர்மானிக்கப்ப  ற .

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்  பயணம் ெசய்  எ ப்ைத  ட்  ெவளிவந்தனர். ேதவன் இஸ்ரேவல டன்  
 ட இ ந்தார.் அவர்க க்  அவர ் எ ப் ல் மகத்தான அைடயாளங்கைளக் காண் த்தார். 
அவர்களிடம் அவர ் ஒ   ர்க்கதரி ைய அ ப்  அவ ைடய எ தப்பட்ட வார்த்ைதைய 
நிைறேவற் னார். அவர்கள் ெவளிேய யேபா , அவ ைடய  ேசஷ  ணங்கைள நாம் 
ெதாடக்கத்   ந்  கவனித் க் ெகாண்ேட வ  ேறாம். அவர ் எப்ப  ேமாேசைய சந் த்தார ்
என் ம், என்னெவல்லாம்  ெசய்தார ் என் ம். அவர்கள் பயணம் ெசய்  ேமாவாப் ேதசத்ைத 
அைடந்தனர். ேமாவாப் ஒ  ெபரிய ேதசம். அவர்கள் அஞ்ஞானிகளல்ல. அல்லேவ அல்ல. அவர்கள்  
ேலாத் ன்   மாரத் களின்   த் ரர.் அவர்கள்   வா கள் . இந்த இரண்  ேதசங்கைள ம் 
கவனி ங்கள் . ஒன்  ஸ்தா க்கப்பட் ம் நிைலயா ள்ள ேதசம். மற்ற  பயணம் ெசய்  
ெகாண்  க் ம் ேதசம். வாக் த்தத்தம்  பண்ணப்பட்ட ேதசத்ைத அைடவதற்காக அவர்கள் 
பயணம் ெசய்  ெகாண்  க்ைக ல், வ  ல் ேமாவாப் ேதசம் இ ந்த .
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இவ் ரண்  ேதசங்கள்  ஒவ்ெவான் ற் ம் ஒ   ர்க்கதரி  இ ந்தான் . ஒ வன்  மகத்தான 
ேபாதக ம்  ர்க்கதரி  மான  ேலயாம், மற்றவன்  ேமாேச, இஸ்ரேவலைரச் ச ப்பதற்காக 
 ேலயாம் வ  றான்.

கவனி ங்கள் , அ ப்பைட ல்  இ வ ேம சரியா  ந்தனர்.  ர்க்கதரி யா ய  ேலயாம், 
அந்த அ ப்பைட தத் வக்காரன்  “ஏ  ப  டங்கைளக் கட் ங்கள்'' என்றான். ஏ  என்ப  
ேதவ ைடய எண் .  ”ஒவ்ெவா  ப  டத் ன்  ேம ம் ஒ  ப தற்ற காைளைய ெச த் ங்கள்'' 
என்றான். இஸ்ரேவல ைடய பாளயத்  ம் அேத ப  ெச த்தப்பட்  வந்த . அவன் ''ஒவ்ெவா  
ப  டத் ன்  ேம ம் ஒ  ஆட் க்கடாைவ ெச த் ங்கள் '' என்றான். அ    ஸ்  ன்  வ ைக 
  க் ற . இஸ்ரேவல ம் அ  ேபான்ற ப ையேய ெச த்  வந்தனர்.
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ஒேர  தமான ப   டங்கள் , அேத ேதவன். ஆனால் ஒ வன்  தவ , மற்றவன்  சரி. 
வார்த்ைத ன்  அ ப்பைட ல் இ வ ேம சரி. ஆனால் ஒ வ ைடய   க்ேகாள்கள் 
தவறா  ந்தன. ேதவன் அளித்  ந்த வாக் த்தத்தத்   ந்  அவ ைடய சேகாதரைன  லக்க 
அவன்  யன்றான் .

ேவெறா   ஷயம்.  ேலயாம்  ர்க்கதரி  அ ப்பைடயானவனா  ந்தான் .  (Fundamentalist). 
ஆனால்  ர்க்கதரி யா ய ேமாேசேயா ேதவ ைடய  ேசஷ  ணங்களினால் அைடயாளம் கண்  
ெகாள்ளப்பட்டான் . அங்  இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட ஒளி, அக் னி ஸ்தம்பம், அவர்கள் ேமல் 
ெதாங் க் ெகாண்  ந்த . அவர்க ைடய பாளயத் ல் அேநகர ் ெதய் க  கம் ெபற்றனர.் 
இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட ேதவன் இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அைடயாளங்கைள அங்  காண் த்தார். 
இரண்  ேதசங்க ம் ெதாடங் னேபா , ேதவன் அவர்கைளக்   த்  ஆ ரகா க்  
அளித்  ந்த வாக் த்தத்தத் ன்  ேமல் அவர்கள்  நின்  ெகாண்  ந்தனர.் ேமாேசக்  ேதவன் 
ஆ ரகா டம் அளித்  ந்த வாக் த்தத்தம் உண்டா  ந்த .  ேலயா ம் ேதவ ைடய 
 ர்க்கதரி யாக அங்  நின்  ெகாண்  ந்தான் . அவர்கைள அைடயாளம் கண்  ெகாள்ளக் 
  ய ஒேர வ , அ ப்பைட ேபாதகத் ன்   லமாயல்ல, ஆனால் ேதவ ைடய  ேசஷ 
 ணங்களின்   லமாக.
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அங்  இஸ்ரேவலரிடம் ராஜா ன் சத்தம் இ ந்த , அவர்களிைடேய பாவ நிவாரண ம், 
ெவண்கல சர்ப்ப ம், அ க்கப்பட்ட கன்மைல ம் இ ந்தன. ேதவன் அவர்கேளாேட  ட இ ந்  
தம்ைம இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட ஒளி ல் ஒன் ப த் க் ெகாண் , அவர்க ைடய 
பயணத் ன்ேபா  அவர்க ைடய  யா கைள  கமாக் னார். அவர ்யாெரன்பைத அவ ைடய 
 ேசஷ  ணங்கள்  நி  த்தன. அவர்கள், தாங்கள்  வாழ்ந்  வந்த காலத் க் ரிய வார்த்ைத டன்  
ஒன் பட்  ந்தனர். ேதவ ைடய  ேசஷ  ணங்கள்  ேதவைன ேமாேச டன்  ஒன் ப த் ன. அ  
என்னெவன்  பா ங்கள், அக் னி ஸ்தம்பம்  ரிைய ெசய்  ெகாண்  ந்த பாவ நிவாரணம் 
இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அ க்கப்பட்ட கன்மைல... ேம ம்  கமாக் தைலக்   க் ம் ெவண்கல 
சர்ப்பம். அவர்கள் தங்க ைடய பணி ல் ஈ பட் , ேதவ ைடய வாக் த்தத்தத் ன்  ேபரில் நின்  
ெகாண்  ந்தனர.்

ேதவ ைடய  ேசஷ  ணங்கள்  இயற்ைகயானைவயல்ல. ேதவ ைடய  ேசஷ  ணங்கள்  
இயற்ைகக்  ேமம்பட்டைவ. ஏெனனில் அவர ்  ஷ்  கர்த்தர். ேதவ ைடய  ேசஷ  ணங்கள்  
ெவளிப்படத் ெதாடங் ம்ேபா , அ  ந ன க த் க்க க்   ரணாக அைமந் ள்ளதால் , 
அவர்கைள அ  அணி   ந்   றம்பாக்    ற . அவர்களால் அைத  ரிந்  ெகாள்ள 
  ய ல்ைல. ஆ  ம் அவர ்தம  வாக் த்தத்தத்ைத  ட்   ல வ ல்ைல. ேதவன் ஒவ்ெவா  
காலத்  ம் தம  வார்த்ைதைய அ ளிவந்தார்.

14

ஒ  உதாரணத்ைத இப்ெபா   நாம் பார்ப்ேபாம். மரியாளின் கணவனான ேயாேசப்ைப 
எ த் க்  ெகாள்ேவாம் .  அவள்  அவ க்  நிய க்கப்பட்  ந்தாள் .  அவர்க க்   வாகமாக



5ேதவன் தம   ேசஷ  ணங்களினால் அைடயாளம் கண் ெகாள்ளப்ப  றார்

ேவண்   ந்த . ஆனால் அவர்கள்     வ ம்  ன்ேப, அவள் பரி த்த ஆ  னால் 
கர்ப்பவ யானாள் .

  ஸ்தவர்களா ய நாம் அ  உண்ைமெயன்  நம்  ேறாம். நாம்   ஸ்தவர்களாக இ க்க 
ேவண் மானால், அைத நம் த்தான்  ஆகேவண் ம். ஏெனனில் அ  ேவதாகமத் ல் 
உைரக்கப்பட் ள்ள . நீங்கள்    ஸ்தவர்களாக இ ப்பதற் , ேவதாகமத்  ள்ள ஒவ்ெவா  
வார்த்ைதைய ம்   வா க்க ேவண் ம். இங்  பரி த்த ஆ யானவர் இ ப்பாரானால் , 
ஒவ்ெவா  வார்த்ைதைய ம்  அவர ்“ஆெமன் '' என்  ஆேமா ப்பார்.

ேயாேசப்  ஒ  சாதாரண மனிதன், நல்ல மனிதன்.

கா ரிேயல் அவைள சந் த் , பரி த்த ஆ யானவர் அவைள நிழ  வார் என் ம், அவள் 
கர்ப்பவ யா   ள்ைள ெப வாள் என் ம், அதற்  இேய  என்  ெபயரிட ேவண் ெமன் ம் 
அவன்   னைத அவள் ேயாேசப் டம்     ப்பாள்  என்ப ல்  சந்ேதக ல்ைல. ேயாேசப்  
அவ ைடய ப ப்  நிற கண்கைள உற்  ேநாக் , அவ ைடய களங்க ன்ைமையக் கண்  
அவள்   னைத மனப் ர்வமாய்   வா க்க ேவண் ெமன்  தான்   ம்   ப்பான் . ஆ  ம் 
அ  வழக்கத் ற்  மாறான ஒன்றாக இ ந்தப யால் , அவைள இரக யமாய் தள்ளி ட 
ேயாசைனயா  ந்தான் .

ஒ  மனிதன் தன் ெசய ல் உத்தமனாய் காணப்ப வானானால், அ  உண்ைமெயன்  
அவ க் க் காண் க்க, ேதவன் ஒ  வ  வ த் க் ெகா ப்பார். நீ உத்தமனா  ந்தால், ேதவன் 
கடைமப்பட்டவரா  க் றார். ஆனால் அைத கண்  நீ  ல  ெசல்வாயானால்  
நியாயந் ர்க்கப்ப வாய். ஆனால் நீ உத்தமனா  ந்  அ  சத் யமா என்  அ ந்  ெகாள்ள 
  ம் னால்...
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ேயாேசப் , அவைளத் தள்ளி ட ேயாசைனயா  ந்தான் . அவள் ,  “இ  அசாதாரணமான 
ஒன் '' என்றான்,

அப்ப த்தான்  இன்ைறக் ம் நல்லவர்கள், அ ைமயானவர்கள், அ ைமயான ேபாதகர் பலர ்
இ க் ன்றனர.் இந்நா க் ரிய வாக் த்தத்தத் ன்  இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட உ  ப்ப த் தல்  
வழக்கத் ற்  மாறாக அைமந் ள்ளதால் , அவர்கைள அ   ைகக்கச் ெசய்    ற . அ  
ேதவ ைடய  ேசஷ  ணங்கைள ெவளிப்ப த் வதால் அப்ப ச் ெசய் ம்.

அவள் கணவனான ேயாேசப்  நீ மானா  ந்தப யால், அவைள அவமானப்ப த்த அவ க்  
மன ல்ைல. அவனால் அைத நம்ப  ய ல்ைல. அ  உண்ைமெயன்  நம்ப அவன்  யன்றான் . 
அவன் இப்ப   ந் த் க் ெகாண்  க்ைக ல், கர்த்த ைடய  தன் அவ க் ச ்ெசாப்பனத் ல் 
காணப்பட்  அவ டன்  ேப னான்.
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அவர ் எப்ெபா  ம் ெசாப்பனத் ல் தான் ேபச ேவண் ம் என்ப ல்ைல. நீங்கள்  ேபா ய 
உத்தம ள்ளவர்களா  ந்தால் , அவர ் தம்ைம வார்த்ைத ன்   லம் ெவளிப்ப த் , அ  
உண்ைமெயன்பைத அவரால்  காண் க்க    ம். அப்ெபா  , ேதவ ைடய  ேசஷ  ணங்கள்  
வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட் ள்ள வார்த்ைதக்  ஏற்ப தம்ைம ெவளிப்ப த்  ன்றன என்பைத 
நீங்கள்  கண்  ெகாள் ர்கள் .

ேவெறா   ஷயம். ேதவ ைடய வார்த்ைத எப்ெபா  ேம தவைற சரிப த் ம், அ  
உண்ைமெயன்  நீங்கள் . நம்   ர்களா? வார்த்ைத அைத    ப த்  ற . ேதவன் தம  
வார்த்ைதைய உ  ப த் ம்ேபா , அத் டன்  அ      ெப  ற .

என் மன  ள்ள ஒன்ைற இப்ெபா    ற   ம்  ேறன் . நாம் அ க ேநரம் எ த் க் 
ெகாள்ளப் ேபாவ ல்ைல. ஏெனனில் நாம்  யா யஸ்த க்காக ெஜ க்கப் ேபா ேறாம். இேய  
வார்த்ைதெயன்  ேவதம்    ற . அவர ் வார்த்ைதெயன்பைத நாெமல்ேலா ம் ஒப் க் 
ெகாள் ேறாம். அவர ் பள்ளிக்  ெசன்றதாக எங் ம் எ   ைவக்கப்பட ல்ைல. ஆனால் அவர ்
பன்னிரண்  வய  ைபயனா  ந்த ேபா , அவ ைடய ெபற்ேறாரா ய ேயாேசப் ம் மரியா ம் 
பஸ்காைவ ஆசரிப்பதற்ெகன அவ டன் ஆலயத் ற்  ெசன்றனர.் அ    ந்த  ற , அவர்கள் 
     ம் னர.் அ   ன்  நாள் பயணமா  ந்த . அவர்கள்  இேய ைவ எங் ம் ேத  ம் 
காண ல்ைல.  ன்  அவர்கள் பயணப்பட்  அவைரத் ேத ச் ெசன்றனர.்    ல்,  ன்  
நாட்க க் ப்  ன்  அவைரக் கண்டனர.் அப்ெபா   அவர் ேபாதகர்க டன்  ேதவ ைடய 
வார்த்ைதையக்   த்  தர்க் த் க் ெகாண்  ந்தார.்

மரியாள் என்ன   னாள் என்  கவனி ங்கள் . அவைளத் ெதய்வமாக க  பவர்கேள, இைதக் 
கவனி ங்கள் . ெதாடக்கத் ல் அவள் ஏமாற்றமைடந்தாள் . அவைள சற்  கவனி ங்கள் . இைத 
நீங்கள்   ன்  கவனிக்காம  ந்தால், இப்ெபா   கவனி ங்கள் , அவள், ''இேதா, உன்  தகப்ப ம் 
(Father) நா ம்  சாரத்ேதாேட உன்ைனத் ேத ேனாேம'' என்றாள் ( க்: 2:48). பா ங்கள், அந்த 
ேபாதகர்கள்  ன்னிைல ல் அவ ைடய சாட் ைய அதாவ , அவள் பரி த்த ஆ யானவரால் 
கர்ப்பவ யானாள்  என் ம் சாட் ைய அவேள  ைலத் க் ெகாண்டாள். அவள்  ேயாேசப்ைப 
அவ ைடய தகப்பன்  என்    ப் ட்டாள்.
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அந்த மணி ேநரத் க் ரிய வார்த்ைதயா ய அந்த பன்னிரண்  வய    வன்  என்ன உத்தர  
அ ளினார்  என்பைதக்  கவனி ங்கள் .  அவேர  அந்த  மணி  ேநரத் க்ெகன  வாக் த்தத்தம்
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பண்ணப்பட்ட வார்த்ைதயாக, அ ேஷகம் பண்ணப்பட்ட ேம யாவாக, இ ந்தார.் அவர ் என்ன 
  னார ் என்பைதக் கவனி ங்கள்:  “என்  தா க்க த்தைவகளில்  [Father's business) நான்  
இ க்க ேவண் ெமன்  அ  ர்களா?  க்: 2:49. வார்த்ைத தவைற   த்  ன்ற . பா ங்கள், 
இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட அந்த பன்னிரண்  வய    வைன இேய  என்ன   னார ் என்பைத 
அவேர  ரிந்  ெகாள்ள ல்ைலெயன்  நிைனக் ேறன் . ஆனால் அவர ் வார்த்ைதயா  ந்த 
காரணத்தால் , வார்த்ைத தவைற  த் ன . பா ங்கள், அவர ் தம  தாையேய   த்  அவள் 
  ன தவ னி த்தம் அவைளக் க ந்  ெகாண்டார.் அவர ் தா க்க த்தைவகளில்  இ ந்ததாக 
  னார.் ேயாேசப்  அவ ைடய  தாவாக (தகப்பனாக) இ ந்  ந்தால், அவ டன்   டதான் 
அவர ்இ ந்  க்க ேவண் ம்.

பா ங்கள், அவள் ஏவாைளப் ேபால் உணர்ச் வசப்பட்டவளாய்,  “உன்  தகப்ப ம் நா ம் 
 சாரத்ேதாேட உன்ைனத் ேத ேனாேம'' என்றாள்.

அவேரா, “என்  தா க்க த்தைவகளில் நான்  இ க்க ேவண் ெமன்  அ  ர்களா?'' என்றார். 
பா ங்கள் வார்த்ைத எப்ப  தவைற   த்  றெதன் . வார்த்ைத தவைற   த்  ற .

 சா  இேய ைவ ேசா த்த ேபா  ஒ  தவைற ெசய்தான் . அவர ் தம் ைடய ெசாந்த 
வார்த்ைதையக் ெகாண்ேட அவ க்  ப லளித் , வார்த்ைத னால் அவைன ெவன்றார.்

“ ர்வகாலங்களில்  பங்  பங்காக ம் வைக வைகயாக ம் தம்ைம  ர்க்கதரி களிடம் 
ஒன் ப த் க் ெகாண்ட ேதவன்,  ர்க்கதரி கள்  லமாய்ப்  தாக்க க் த்    ளம் பற் ன 
ேதவன் '' என்  ேவதம்    ற .  ர்க்கதரி களா ய மனிதர்க டன்  தம்ைம ஒன் ப த் க் 
ெகாண்  அவர்க டன் அவர ் ேப ன ேபா , தம   ேசஷ  ணங்கைள அவர ்
ெவளிப்ப த் னார்.  ர்க்கதரி கள்  கண்ட தரிசனத் ல்  ேதவ ைடய  ேசஷ ணங்கள்  
உ  ப த்தப்பட்டன.
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எந்த மனித ம் தரிசனம் எப்ப  உண்டா ன்ற  என்பைத  ளக்க   யா . அப்ப ச் ெசய்ய 
வ  ல்ைல. அ  இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட ஒன் . நடந்தைவகைள ம், நடக் றைவகைள ம் 
நடக்கப் ேபா றைவகைள ம் நாம் தரிசனத் ல் காண் ேறாம் . ஒ  மனிதைன ேதவன் அ ப் , 
அவ க்  தரிசனத் ல் காண் க்கப்பட்ட அந்த வரப்ேபா ம் காரியங்கைள (அவன் இன் ர  
மாத் ரமல்ல) ஒவ்ெவா  இர ம், ஒவ்ெவா  சமய ம் எ த் க்  ற ேதவன் கைட  க் ம் 
 ைறயா ம். இ . அவன்   ம்  ஒவ்ெவான் ம் ேதவனிட  ந்   றப்பட்  வந் , அ  
ேதவ ைடய வார்த்ைதயாய்  கழ் ற .

“ேதவ ைடய   ைப வரங்க ம் அவர்கைள அைழத்த அைழப் ம் மாறாதைவகேள'' (ேராமர்: 
11:29). உங்கள்  நீல நிறக்கண்கைள ப ப்  நிறக் கண்களாக நீங்கள்  மாற்ற   யா . நீங்கள்  
நான்  அ  உயரமாக இ ந்தால் ,  ”உங்கைள ஆ  அ  உயர ள்ளவர்களாக மாற் க் 
ெகாள்ள  யா . கவைலப்ப  ற னாேல உங்களில் எவன் தன் சரீர அளேவா  ஒ   ழத்ைதக் 
 ட் வான்?''(மத். 6:2). நீங்க ம் நா ம் ேதவ ைடய   ைப னால் அவ் தமாக இ க் ேறாம்.

19

ேதவ ைடய   ைப வரங்க ம் அவர்கைள அைழத்த அைழப் ம் மாறாதைவகேள. இந்த 
 ர்க்கதரி கள்  ர்க்கதரி களாகேவ  றந்தனர.் ேமாேச அழ ள்ள  ழந்ைதயாக  றந்தான் . 
உலகத் ேதாற்றத் க்   ன்னேம இேய  ேதவ ைடய  மாரனாக ேதவ ைடய தன்ைமயாக 
இ ந்தார.் எேர யா அவன்  றப்பதற்  7 1 2  ஆண் கட்   ன்னேர வனாந்தரத் ேல 
 ப்   வ ைடய சத்தமாக இல்ைல. மன்னிக்க ம், ஜா க க்   ர்க்கதரி யாக 
நிய க்கப்பட்  அவ ைடய தா ன் கர்ப்பத் ேலேய அதற்ெகன்  பரி த்தமாக்கப்பட்  ெதரிந்  
ெகாள்ளப்பட்டான் . நான் மன ல் ெகாண்  ந்த  ேயாவான ஸ்நானனா ம். அவன்  றப்பதற்  
712 ஆண் கட்   ன்னேர அவன் வனாந்தரத் ல்   ப்   றவ ைடய சத்தமா  ந்தான் .

பா ங்கள், அ  ேதவனால் நிய க்கப்பட்டதா ள்ள . அவர ் ஒ  மனிதைன அ ப் , 
அக்காலத் க் ரிய வார்த்ைதயாக அவைன ஆக்  றார.் நீங்கள்  உங்கள்  காலத் க் ரிய 
வார்த்ைதைய   வா க் ம்  ன்ேப அவ ைடய  ேசஷ  ணங்க டன்  அவைன ஒன் ப த் க்  
ெகாண்  தரிசனத் ன்   லமாக அவ க்  ஞானத்ைதயளிக் றார். அவ ம் என்ன நடக்கப் 
ேபா றெதன்பைத  ர்க்கதரிசனமாக உைரக் றான்; அ  நிைறேவ  ற ,  ' 'அ  
நிைறேவ வைத நீங்கள்  கா ம் ேபா , அவன் ேதவ ைடய வார்த்ைத ன்   யாக் யானத்ைதப் 
ெபற்  க் றான்  என்பைத அ ந்  ெகாள் ங்கள் . ஏெனனில் ேதவ ைடய வார்த்ைத 
அவனிடத் ல் வந் ள்ள '' என்  ேதவன் உைரத்  க் றார.் அ  தான் அவ ைடய சான் கள் 
(credentials). அவன்  ர்க்கதரி யாக பைழய ஏற்பாட் ல் அைடயாளம் கண்  
ெகாள்ளப்ப  றான் . இ   க ம் ெதளிவாக உள்ள . அவ ைடய  ேசஷ  ணங்கள்  அங்  
அைடயாளம் கண்  ெகாள்ளப்பட் , அைவ ெவளிப்ப  ன்றன.
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அவ் தமாகத்தான்  ேதவன் '' ர்வ காலங்களில்'' ஈ பட்டார.் ேவதம் அப்ப     ற ,

பங்  பங்காக ம் வைக வைகயாக ம்   ர்க்கதரி கள்  லமாய்ப்  தாக்க க் த்    ளம் 
பற் ன ேதவன் இந்தக் கைட  நாட்களில்   மாரனா ய இேய    ஸ்  ன்   லமாய்த்    ளம் 
பற்  றார.்

ேயாவான் :  10:37ல்  இேய ,  என்   தா ன்   ரிையகைள  நான்  ெசய்யா  ந்தால் ,  நீங்கள்
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என்ைன   வா க்க ேவண் ய ல்ைல'' என்றார்.

பா ங்கள், அவர்கள் , '' நீ ஒ  மனிதன், உன்ைன ேதவனாக் க் ெகாள் றாய்“ என்றனர்.

அவேரா, “என்  தா ன்  ரிையகைள நான் ெசய்யா  ந்தால், நீங்கள்  என்ைன   வா க்க 
ேவண் ய ல்ைல. என்றார். ேம ம் அவர,் ''ேயாவான்  எரிந்   ரகா க் ற  ளக்கா  ந்தான் . 
நீங்க ம்  ல காலம் அவன் ெவளிச்சத் ேல களி ர மனதா  ந் ர்கள். ஆனால் அவேனா, ”அவர ்
ெப க ம் நான்   க ம் ேவண் ம் என்றான் '' என்றார். அவேர உலகத் ற்  ஒளியா  ந்தார். 
ஏெனனில் அவேர மா சத் ல் ெவளிப்பட்ட, உ  ப த்தப்பட்ட, அைடயாளம் 
கண் ெகாள்ளப்பட்ட வார்த்ைதயா  ந்தார். பா ங்கள் , “அவர ்நம்ேமா  க் ம் ேதவன் ''.

 ர்க்கதரி கள் ஜனங்கேளா ள்ள ேதவனா  ந்தனர் இேய  அவ்வா    னார:்  ' 'ேதவ 
வசனத்ைதப் ெபற் க் ெகாண்டவர்கைளத் ேதவர்கள் என்  அவர்கள் ெசால்   க்க என்ைனத் 
ேதவ ைடய  மாரன் என்  ெசான்ன னாேல ேதவ  ஷணம் ெசான்னாய் என்  நீங்கள்  
ெசால்லலாமா?  (ேயாவான்: 10:35-36). பா ங்கள்? ேதவனால்  ேபசப்ப ம் வார்த்ைத எங்  
உ  ப்ப த்தப்ப  றேதா, அ ேவ ேதவன் தம   ேசஷ  ணங்களினால்  தம்ைம ெவளிப்ப த்  
வார்த்ைதைய நிைறேவற் வதா ம். அதற்   யாக் யானம் எ  ம் ேதைவ ல்ைல. அ  
ஏற்கனேவ தன்ைன  யாக் யானம் ெசய் , அ  என்னெவன்பைத நி  க் ற .
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“ெவளிச்சம் உண்டாகக் கடவ '' என்  அவர ்   னேபா  ெவளிச்சம் உண்டான .  ”அதன்  
அர்த்தம் எனன?'' என்  நீங்கள்  ேகட்கேவண் ய அவ ய ல்ைல. என்ன  றப்பட்டேதா அ தான் 
அதன் அர்த்தம். ெவளிச்சம் ேதான் னதால் அ  உ  ப்ப த்தப்ப  ற . அ  ஏற்கனேவ 
நிைறேவ  ட்ட .

“என்  தா ன்   ரிையகைள நான் ெசய்யா  ந்தால் '' என்  இேய    னார.் ேவ  தமாகக்  
  னால், என்  தா ன்   ேசஷ  ணங்கைள நான் உைடயவனா ராம  ந்தால், நீங்கள்  
என்ைன   வா க்க ேவண் ய ல்ைல. அைவகள்  நான் யாெரன்பைத காண் க் ன்றன. 
என்ைன   வா யாமற் ேபானா ம்,  ”இந்த அைடயாளத்ைதயாவ    வா  ங்கள் . என 
தன்ைமகள் எனக்  அளிக்கப்பட் ள்ள அந்த ஸ்தானத் டன்  ஒன் படாம  ந்தால் , நான்  
யாெரன்  உரிைம ேகா வைத நீங்கள்    வா க்க ேவண்டாம்'', பா ங்கள்? இன் ர  
உங்க க்   ரிந்  ட்டதா? உங்களில் எத்தைன ேபர ்  ரிந்  ெகாண் ர்கள்  
ைககைள யர்த் ங்கள் . பா ங்கள்,  “என தன்ைமகள் நான்  யாெரன்  உரிைம ேகா வைத 
அைடயாளம் காண் க்காமல் ேபானால்'' என்றார் இேய . என்ைன   வா க்க   யா ட்டா ம், 
”நான் யாெரன்  அைடயாளம் காட்  றைதயாவ    வா  ங்கள் ''

ேயாவான் : 14:12-ல் இேய ,  “என்ைன   வா க் றவன்  நான் ெசய் ற  ரிையகைளத் 
தா ம் ெசய்வான் '' என்றார். கவனி ங்கள் ,  ”என்ைன   வா க் றவன'', ஒ  உண்ைமயான 
  வா , “நான் ெசய் ற  ரிையகைளத் தா ம் ெசய்வான் ''. ேவ   தமாகக்    னால், என்ைன 
  வா க் றவன்  என் ைடய  ேசஷ  ணங்களினால் -  ரிையகளினால்  - அைடயாளம் கண்  
ெகாள்ளப்ப வான் ''. அவர ் அைத தான் ெசய்தார.்  ”என்  தா ன்  ரிையகைள நான் 
ெசய்யா  ந்தால் நீங்கள்  என்ைன   வா க்க ேவண் ய ல்ைல''என்றார்.  தா 
 ர்க்கதரி களிடம் ேப னார.் அ ேவ அவர்க ைடய அைடயாளமா  ந்த . இேய  க் ம் 
அவ் தமாகேவ இ ந்த .   வா க் றவ க்  அ  வாக் த்தத்தம் ெசய்யப்பட் ள்ள . என் 
 ேசஷ  ணங்கள்  எனக் ள்  இ ந்  ெகாண்   ரிைய ெசய்த  ேபால், அவ க் ள்  இ ந்  
ெகாண்   ரிைய ெசய் ம். என்  தா ன்   ரிையகைள நான் ெசய்யா  ந்தால் ,  “நீங்கள்  
என்ைன   வா க்க ேவண் ய ல்ைல.  ரிையகைள நான் ெசய்ேதேனயானால் , நீங்கள்  என்ைன 
  வா யா  ந்தா ம், அந்தக்  ரிையகைள   வா  ங்கள் . ஏெனனில் அவ் தம் 
 றப்பட் ள்ள . அ  நிைறேவ ேய ஆக ேவண் ம்''.
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அவர,் ''ேவத வாக் யங்கைள ஆராய்ந்  பா ங்கள், அைவகளால் உங்க க்  நித் ய  வன் 
உண்ெடன்  எண்   ர்கேள, என்ைனக்   த்  சாட்  ெகா க் றைவக ம் அைவகேள'' 
என்றார் (ேயாவான் : 5:39). அ  இேய . ேதவன் அவரில் ெவளிப்பட் ,  “அவர ் யாெரன்பைதக்  
காண் த்தார். நான் யாெரன்  அைவ சாட்  ெகா க் ன்றன''. அ  எ ேரயர்: 1:1-க்   ளக்கம் 
த  ற .  ல  ர்வகாலங்களில்  ேதவன்  ர்க்கதரி களின்   லமாய்    ளம் பற் னார.் 
இப்ெபா   அவர,் தம   மாரன்  உ ர்த்ெத ந்தார் என்பைத நி  க்க, அவ ைடய  ேசஷ 
 ணங்கைள ெவளிப்ப த்  வ  றார.் ேதவன் அப்ெபா    ர்க்கதரி களின்   லமாய் 
   ளம் பற் னார.் இப்ெபா    மாரன்  லமாய்    ளம் பற்  றார ்- என்ெறன் ம் மாறாத 
ேதவன், ”அேத  ேசஷ  ணங்கள் . நான் ெசய் ற  ரிையகைள நீங்க ம் ெசய் ர்கள்''. ேதவன் 
தம   ேசஷ  ணங்களினால் அைடயாளம் கண்  ெகாள்ளப்ப  றார். அப்ப த்தான்  அவைரக் 
கண்  ெகாள்ள    ம்.

நீங்கள் ,  “நான்  இைத ேபா க் ேறன் , நாங்கள்  இைத பா  ேறாம். இைத ெசய் ேறாம்'' 
எனலாம். அைதக்   த்  நான் இங்  ேபச ல்ைல.

வார்த்ைத ெவளிப்பட் , அந்த  வைனக் காண் த் , இக்காலத் க்ெகன வாக் த்தத்தம்  
பண்ணப்பட்ட வார்த்ைத ன்   ேசஷ  ணங்கைளப் பற் த் தான்    க் ெகாண்  க் ேறன் .

பரிேசயர்கள்  இக்காலத்  ேபாதகர்கைளக்  காட்  ம்  ேவதத்ைத  நன்  அ ந்  ந்தனர்.
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அவர்கள் அதன்ப  வாழ ேவண் யவரா  ந்தனர். அவர்க ைடய  ப்பாட்டனார்கள் 
ஆசாரியர்கள். அவர்கள்  இர ம் பக ம் ேவதத்ைத ப த்  ந் ம், வார்த்ைத ெவளிப்பட்ட ேபா  
அைத அைடயாளம் கண்  ெகாள்ளத் தவ னர்.

இன்ைறக்   த்தரன்கள் ,  “நீங்கள்    வா த்தால் அைத ெபற் க் ெகாண் ர்கள் '' 
என் ன்றனர். ெமேதா ஸ் கள்,  ”நீங்கள்   ச்ச ட்டால்  அைத ெபற் க் ெகாண் ர்கள் '' 
என் ன்றனர். ெபந்ெதெகாஸ்ேத னர்,  “நீங்கள்  அந்நிய பாைஷ ேப னால் அைத ெபற் க் 
ெகாண் ர்கள்'' என் ன்றனர். அைவயைனத் ம் தவெறன்  நமக் த் ெதரி ம். ேவ   லர,் 
”ஆ  ன் கனிகள்  காணப்பட்டால்  அைத ெபற் க் ெகாண் ர்கள் '' என் ன்றனர். அ  ம் தவ . 
ஒேர ஒ  சான்  என்னெவன்றால், உ  ப்ப த்தப்ப தல்  -  அதாவ , ேதவன் தாேம அந்த 
ேநரத் ற்காக வாக் த்தத்தம் ெசய்யப்பட் ள்ள வார்த்ைத டன்  தம்ைம ஒன் ப த் க் 
ெகாள் தேல. அ தான்.
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அந்த ஆசாரியர்கைள  ட ஆ  ன் கனிகைளப ் ெபற்றவர ் ேவ  யார?் அவர்கள்  
 ழந்ைதகைள   த்தேதனம் ெசய் , அவர்கைள ஆ ர்வ த் . இத்தைகய ெசயல்களில் 
ஈ பட்  ந்தனர.் அச்சமயம் இேய  வந் , ப  டத்ைதெயல்லாம் உைதத்  தள்ளி, அவர்கள் ேமல் 
ேகாபங்  ெகாண் , அவர்கைள ேதவாலயத்   ந்  அ த்   ரத் னார். அவரிடம் எந்த 
அைடயாள ம் (identification) அப்ெபா   இல்ைல. ேவதவாக் யங்கேள அவ ைடய 
அைடயாளமாக இ ந்தன. அவரிடம் ஐக் யச்  ட்  எ  ம் இ க்க ல்ைல. அவர ் எந்த 
ஸ்தாபனத்ைத ம் ேசர்ந்  க்க ல்ைல. ஆனால் ேதவன் அவைரக்   த்  உைரத்  ந்தார். 
அ ேவ அவ ைடய அைடயாளம்.

அ  தான்  எல்லா காலத்  ம்  அைடயாளமாக இ ந்  வந் ள்ள . வாக் த்தத்தம் 
பண்ணப்பட்ட ேதவ ைடய வார்த்ைதேய ேதவ ைடய  ேசஷ  ணங்க டன்  ஒன் பட்  
அைடயாளம் கண்  ெகாள்ளப்ப  ற . ேதவன் வார்த்ைதயா  க் றார், அந்த 
வாக் த்தத்தத் ன்   ேசஷ  ணங்கள்  அைடயாளம் கண்  ெகாள்ளப்ப ம் ேபா , அ ேவ 
ஒ வைன   வா யாகச் ெசய் ற . இேய  அப்ப  ெசான்னார். அ  தான்  அதன்    . 
ஆெமன் .

கவனி ங்கள் , அவ ைடய  ேசஷ  ணங்கள்  அவைர அைடயாளம் காண் க் ன்றன என்  
நாம் பார்த்ேதாம், “ேசைவகைள நான்  ெசய்யா  ந்தால் , என்ைன   வா க்க ேவண் ய ல்ைல'' 
என்  அவர ்  னார.் அைவகள்  தம்ைம அைடயாளம் காட் ம் என்  இேய ேவ    ள்ளார்.

இப்ெபா   கவனி ங்கள் , இந்த கைட  நாட்களில்  எ ேரயர்: 1:1 இப்ப     ன்ற . 
 ர்வகாலங்களில்  பங்  பங்காக ம் வைக வைகயாக ம்  ர்க்கதரி கள்  லமாய்ப் 
 தாக்க க் த்    ளம் பற் ன ேதவன், இந்தக் கைட  நாட்களில்   மாரனா ய இேய  
  ஸ்   லமாய்    ளம் பற்  றார.் பா ங்கள்? ேதவன்  ன் காலங்களில் ெசய்த 
வண்ணமாகேவ இக்காலத்  ம் ெவளிப்பட் , அேத  ேசஷ  ணங்கைள உபேயா த் , 
அைடயாளம் கண்  ெகாள்ளப்ப  றார். ஆெமன். எ ேரயர்: 13:8, அவர ் ேநற் ம்,  ( ர்வ 
காலங்களில்) இன் ம், என் ம் மாறாதவரா  க் றார் என்     ற  -  அேத  தமாக. அேத 
 ேசஷ  ணங்கள் . எல்லாம் அப்ப ேய உள்ளன. என்ெறன் ம்  மாறாத ேதவன் தம  
கட்டைளகைள மாற் க் ெகாள்ள   யாத  ேபாலேவ, தம   ேசஷ  ணங்கைள ம் மாற் க் 
ெகாள்ள   யா . அ  தான் அவர.் அவர ் வார்த்ைதயா  க் றார். இந்ேநரத் க் ம் அவர ்
வார்த்ைதயா  க் றார். அவர ் உலகத்ைத   ஷ் த்த ேபா ம் வார்த்ைதயா  ந்தார். 
மனிதைன   ஷ் த்த ம் வார்த்ைதேய -  அவ ைடய பண் கள் . ஆனால் அவர ் இேய ைவ 
  ஷ் த்த ேபா  அ  ேதவன், இம்மா ேவல் அவைர அவர ் இரட்சகராக ஆக் னேபா , அ  
அவ ைடய பண் கள்  (attributes), அவைர அவர ் கமளிப்பவராக ஆக் னேபா , அ  அவ ைடய 
பண் கள் . பா ங்கள், எப்ெபா  ேம வார்த்ைத ேதவ ைடய  ேசஷ  ணங்களினால் 
அைடயாளம் கண்  ெகாள்ளப்ப  ற  -  ஒவ்ெவா   ைற ம் அேத  தமாக அவர ்ஒ  ேபா ம் 
மா வ ல்ைல.
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ஆ ரகா டம் வந்த  ன்  ேபர்கைள கவனி ங்கள் . அவன் பக ல்  டார வாச ல் 
உட்கார்ந்  ெகாண்  ந்தான் .
25

அவர்கைள  ல நி டங்கள்  கவனிப்ேபாம். ஆ ரகாம்  கல்ேதயர ் ேதசத்  ள்ள ஊர ் என் ம் 
பட் னத்   ந்  ெவளிேய அைழக்கப்பட்டவன் . எல்லா அ  வாசத் னின் ம் அவன் தன்ைன 
 ரித் க் ெகாள்ள ேவண் ெமன்  ேதவனிட  ந்  அவன் கட்டைள ெபற் , அங்  ந்  ெவளி 
வந்தான். ஒ  மனிதைன ேதவன அைழக் ம்ேபா , அவன் அ  வாசத் னின்  தன்ைன  ரித் க் 
ெகாள்ள ேவண் ெமன்  க  வேத ேதவ ைடய  தலாம்  ேசஷ  ணமா ள்ள .

இயற்ைக  ந்ைத  ற்  ம்   வா க்க   யாத ஒன்ைற அவர ் அவ க்களித்தார.் 
ஆ ரகா க்  அப்ெபா   எ பத்ைதந்  வய ; சாரா க்  அ பத்ைதந்  வய . அவள் 
அவ க்  ஒன்  ட்ட சேகாதரி. அவர்களி வ ம் அத்தைன ஆண்  காலமாக ஒன்றாக வாழ்ந் ம் 
 ட, அவர்க க்   ழந்ைத இல்லாம  ந்த . அவர ்அவனிடம், “நான் சாராளின்   லம் உனக்  
ஒ   ழந்ைதையத் த ேவன். அவன்  லம் நீ அேநக ஜா க க்  தகப்பனாவாய் '' என்றார், 
ஆ ரகாம் அைத   வா த்தான் .

ஆண் கள்  கடந்தன.  சாராளிடம்  எவ் த  மா த ம்  ஏற்பட ல்ைல,  பா ங்கள்?26



9ேதவன் தம   ேசஷ  ணங்களினால் அைடயாளம் கண் ெகாள்ளப்ப  றார்

ஸ் ரீக க் ள்ள வ பா  அவ க்  நின் ேபா  ந்த . அவ க்  அப்ெபா   அ பத்ைதந்  
வய  ஸ் ரீக க் ள்ள அந்த வ பா  அவ க்  நின் ேபாய் அேநக ஆண் களா ன. 
ஆ ரகா க்  எ பத்ைதந்  வய . அவ ைடய சரீர ம் சாரா ைடய கர்ப்ப ம் ெசத்  
ேபா  ந்தன. அப்ப   ந் ம் ஆ ரகாம் ேதவ ைடய வாக் த்தத்தத்ைதக்   த்  
அ  வாசமாய் சந்ேதகப்படாமல்    நிச்சயமாய் நம் னான். ஏெனனில் ேதவன் அவ்வா  
வாக்களித்  ந்தார்.  ' 'ேதவன் அவ் தம்     ப்பாரானால், அவர ்   னைத அவ ைடய 
 ேசஷ  ணங்கள்  நிைறேவற் ம்“ என்  அவன் நம் னான். நாம் எல்ேலா ம் ஆ ரகா ன்  
 ள்ைளகளாக -  ஆ ரகா ன்  சந்த யாராக இ க் ேறாம். இ பத்ைதந்  ஆண் கள் க ந்தன. 
ஆ  ம் சாராளில்  எவ் த மாற்ற ம் இல்ைல. அவ க்  வய  சற்  அ கமான  என்  
மாத் ரேம. அவ க்  ேதாள்கள் சற்  சரிந்  ேபா ன. அவ்வாேற ஆ ரகா க் ம் வய  சற்  
அ கமான . ஆ  ம் ஆ ரகாம் அைத   வா த்தான் .

தம் ைடய ஊ யக்காரன்  இன் ள்ள மக்க க்    ஷ்டாந்தமாக இ ப்பான்  என்   ர்மானம் 
ெகாண் ள்ளான்  என்பைத ேதவன் அ ந் , அவன்  லமாக அவர ் எல்லா ஜா கைள ம் 
ஆ ர்வ ப்பதாக அவர் உ   ெகாண்டார.் ஒ  நாள் உஷ்ணமான பகல் ேவைள ல்,  மார ்11 
மணியள ல்,  ன்  ேபர்கள் அவனிடம்  வந்தனர். அவர்கள் சாதாரண மனிதைர காட்  ம் 
 த் யாசமானவர்களா  ந்தனர் ஆ க் ரிய காரியங்கைள ஆ க் ரிய காரியங்கள்  மாத் ரேம 
அ ந்  ெகாள்ள    ம். கவனி ங்கள் , அவர்கள் அங்  வந்  உட்கார்ந்தனர.் ஆ ரகாம்  
அவர்கைள ேநாக் , ''என் ஆண்டவேன'' என்றான்.
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அவர்களில் இ வர ் ேசாேதா க் ச் ெசன்  அங்   ரசங்கம்  ெசய்தனர.் இன்ைறய 
காலத் ற்  அ  சாட் யாக அைமந் ள்ள . அங்  தான்  வைக சாராைரக் காணலாம். 
ேசாேதா ம் அங் ள்ள சைப ம், ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்ட ஆ ரகாம். ேசாேதா ல் இல்ைல. 
இரண்   தர்கள், ந ன  ல்   ரஹா ம்... கவனி ங்கள் . இ வைர சைபக்   தர்களாக 
அ ப்பப்பட்டவர்களில்  யா ைடய ெபய ம் இதற்   ன்  'ேஹாம்' என்ப ல்    வைடய ல்ைல. 
ஃ ன்னி, சாங் , நாக்ஸ்  கால் ன் ,  ல்  சண்ேட ேபான்ற ெபயர்கேள உண்டா  ந்தன. 
' ரஹாம்' என்  “ஹாம்” என்ப ல்   வைடய ல்ைல. 'ஹாம்' என்றால் 'ஜா க க்  தகப்பன் ' 
என்  அர்த்தம்.  ல்   ரஹாம் அங்  ெசன்   ரசங் த்தார். இந்த ேநரத்ைத கவனி ங்கள் . 
இங்  தான் பாவைன   வா கள் , அ வா கள் ,   வா கள்  என் ம்  வைக சாராைரக் 
காணலாம். இந்த  ன்  ேபர ் வந்தனர். இரண்  ேபர ் பட் னத் ற் ள் ெசன்  -  ந ன  ல்  
 ரஹா ம், ஓரல் ராபர்ட்ஸ ம், மக்களிடம்  ரசங் த்தனர். இேய  இந்த அைமப்ைப 
  ப் ட்டார.்

பா ங்கள், ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்டவர்கள் -  ஆ ரகா ம் அவன்    ம் -  அதற்  
ெவளிப் றத் ல் இ ந்தனர.் ஆ ரகா டன்  தங் ன மனிதைனச் சற்  கவனி ங்கள் , அவர ்
ேதவ ைடய  ேசஷ  ணத்ைத ெவளிப்ப த் னார். அவர ் “சாராள் எங்ேக?'' என்  ேகட்டார.் 
அதற்   ந் ன நாள் அவ ைடய ெபயர ் ”சாராய்'' என்  இ ந்த . இப்ெபா   அ  “சாராள்'' 
என்  மா ய . அவர ்அவைன ”ஆ ரகாம்'' என்  அைழத்தார் - “ஆ ராம்” என்றல்ல. ஆ ரகாேம, 
“உன்  மைன யா ய சாராள் எங்ேக?''
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அவன், ''உமக்   ன் றத் ல்  டாரத் ல் இ க் றாள் “ என்றான்.

அவர,் ''நான்  உன்னிடத் ல்   ம்ப வ ேவன் '' என்றார். அவன் ேப வைத ஆ ரகாம் ேகட்டான் . 
ஒ  உற்பவ கால  ட்டத் ல்  உன்னிடத் ல்  வ ேவன்.

இைதக் ேகட்ட சாராள்  தன் உள்ளத் ல் நைகத்தாள். அவள், ''நான்   ழ  ம் என் ஆண்டவன்  
  ர்ந்த வய ள்ளவ மான  ன் , வா ப தம்ப கைளப் ேபால் எங்க க்  இன்பம் 
உண்டா  க் ேமா? அவ் தம் ெதாடர்  ெகாண்  எத்தைனேயா ஆண்  காலம் ஆ ற்ேற'' என்  
எண்ணினாள். அவள் நைகத்தாள்.

அந்த மனிதன் ஆ ரகாைமப் பார்த்தார். சாராள் அவ க் ப்  ன்னால்   டாரத் ல் இ ந்தாள். 
அவர ் ஆ ரகாைம ேநாக் ,  “சாராள் நைகத் , இ  எப்ப     ம் என்  ெசால்வாேனன்?'' 
என்றார். அவர ்தம்ைம அைடயாளம் காண் த்தார்.

ஆ ரகாம் அவைர “ஏேலா ம்'' என்  அைழத்தான் . ேவதம் ப த் ள்ள உங்கள்  
ஒவ்ெவா வ க் ம் அ  ெதரி ம். ஏேலா ம், ேதவன், எல்லாம் வல்ல ேதவன் ஒ  மனித சரீரத் ல் 
அைடயாளம் கண்  ெகாள்ளப்பட் , கன்   ட்  ன்  இைறச் ையப்   த் , மாட் ன்  பாைலக் 
  த் , ெராட் ைய ம் ெவண்ெணைய ம்  ன்றார,் இந்த ஏேலா ம் ேதவ ைடய  ேசஷ 
 ணங்கைள ெவளிப்ப த் னார். ஆ ரகாம்  அவைர ”ேதவன் '' என்றைழத்தான் . என்ன? 
ஏேலா ம் அைடயாளம் கண்  ெகாள்ளப்பட்டார.்

 க்கா:  1 7 -ம் அ காரத் ல் இேய , இந்த கைட  நாட்களில்  ( ர்வ காலங்களில் 
 ர்க்கதரி களின்   லமாய்    ளம் பற் ன ேதவன் இந்த கைட  நாட்களில்   மாரன் - 
 லமாய்    ளம் பற் னார)். இப்ெபா   கவனி ங்கள்; அவர,் “ம ஷ  மாரன்  ெவளிப்ப ம் 
நாளில்'' என்றார். கவனி ங்கள்  -  ”ெவளிப்ப ம் நாளில்“     காலத் ற்   ன் ள்ள இந்த 
கைட  நாட்களில்  ம ஷ  மாரன் ெவளிப்ப ம்ேபா  ேசாேதா ன்  அைமப்    ம்ப வ ம். 
ேசாேதா ன்  நாட்களில்  நடந்த  ேபால,  ”ம ஷ  மார ைடய வ ைக ல் அவர ் ெவளிப்ப ம் 
ேபா ; சைபக்  - அதாவ  ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்டவர்க க்  ெவளிப்ப ம்ேபா  (ேசாேதா க் 
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அல்ல  ேசாேதா  ள்ளவர்க க்  அல்ல)  -  ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்டவர்க க்  
ெவளிப்ப ம்ேபா  நடக் ம்''. ஆ ரகாம் ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்டவன் . ஆ ரகா ன்  ராஜ ரீக 
சந்த யார ் வார்த்ைதயா ய   ஸ்  இேய  ன்   லம்   வா களாக -  ெதரிந்  
ெகாள்ளப்பட்டவர்களாக - ஆ ன்றனர். ம ஷ  மாரன் ெவளிப்ப ம்ேபா  அேத அைமப்    ம்ப 
காணப்ப ம்.

இன்ைறய உலகத்ைதப் பா ங்கள் . அ  ேபான்ற ேசாேதாம் ெகாேமாரா ேவெறான்ைற நான் 
கண்ட ல்ைல. அ  ேசாேதாம் ெகாேமாரா தான். ஸ்தாபனங்கைளப் பா ங்கள். ேலாத்  அங்  
அமர்ந்  ெகாண் , ேசாேதா ன்  பாவங்க க்காக தன  நீ யான ஆத் மாைவ வ த்தப்ப த் க் 
ெகாண்ட  ேபால, இன்  அேநக ேபாதகர்கள்  -   க ம் அ ைமயானவர்கள்  -  தங்கள்  ப க் ம் 
அைற ல் அமர்ந்  ெகாண்   ரசங்கத்ைத ஆயத்தப்ப த் க் ெகாண்  க் ம் ேநரத் ல், 
ெவளிேய ேநாக் , ெபண்கள் ஒ க்கங்ெகட்டவர்களாய் அைரகால் சட்ைட அணிந்  ெத  ல் 
நடந்  ெசல்வைத ம், இ ேபான்ற ெசயல்களில் ஈ ப வைத கண்ட  ன் ம், அைதக்   த்  
ஏதா  ம் ேப னால்  அவர்க ைடய ஸ்தாபனம் அவர்கைளப்  றம்பாக்   ம்  என்ற பயத் னால் 
ஒன் ேம ேபசாமல் இ க் ம் நிைலையக் கா ம்ேபா  அவ்வாேற ேலாத் க் ம் நீ யான 
காரியங்க க்காக நிற்க  ணி  இல்லாமற் ேபா ற் . ந ன ேசாேதா ம் ெகாேமாரா ம் 
அவ்வாேற இன் ள்ள .
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ஆனால்  லர ் ேசாேதா க்  ெவளிேய உள்ளனர். அவர்கள்    ஷ ைடய  த்தத் னால் 
 றவாமல் ேதவ ைடய  த்தத் னாேல அங்   றந்  ேதவ ைடய  த் க்களா ள்ளனர். அங்  
அவ ைடய அைடயாளத்ைத கவனி ங்கள் .  ரசங்கம்  அல்ல, அந்த அைடயாளம் ேதவ ைடய 
வார்த்ைதயான  ஒ  மனிதனில் மா சமாக்கப்பட்டைத ெவளிப்ப த்  ற . அந்த நாளில் இ ந்த 
அேத அைமப்  இந்த நாளில் அப்ப ேய   ம்ப வந் ள்ள . எல்லாேம  ைழ ன்  ெதளிவாகப் 
ெபா ந்  ள்ள . அைதக்    த்   ல நி டங்கள்  ெதாடர்ந்  ேபச நமக்  சமய  ந்தால் 
நலமா  க் ம்! ஆனால் நமக்  சமய ல்ைல. நாம்  ரிதப்பட ேவண் ம். இந்த கைட  நாட்களில் 
அேத அைமப்    ம்ப வரேவண் யதா ள்ள .

இப்ெபா   எ :  10:1,  ேதவன்  ர்வ காலங்களில்  ர்க்கதரி களின்   லம் தம்ைம 
அைடயாளம் காட் னார.் இந்த கைட  நாட்களில்  தம   மாரன்  லமாக தம்ைம அைடயாளம் 
காண் த் , எ : 13:8-ன் ப , தம்ைம ேநற் ம், இன் ம், என் ம், மாறாதவராக நி  க் றார.்
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கவனி ங்கள் , ேதவன்  ர்வ காலங்களில் ேமாேச டன்  ேப னார.் அவர ் தம்ைம எரி ம் 
 ட்ெச    ந்த ஒளி - அக் னி ஸ்தம்பத் ன்   லமாக ெவளிப்ப த் னார். அப்ப த்தான்  அவர ்
 ர்வ காலங்களில்  ெசய்தார.் அவர ் ேமாேச டன்  ேப னார.் அந்த ஒளி என்ன ெசய்த ? அ  
ேதவ ைடய  ேசஷ  ணத்ைதக் காண் த்  ேதவ ைடய வார்த்ைதையப் ேப ன ; 
எ ப்   க் ற என் ஜனத் ன்  க் ரைலக் ேகட்ேடன் . அவர்கள்  ப  ற ேவதைனகைள ம்  
அ ந்  க் ேறன் . என் வாக் த்தத்தத்ைத நான் நிைன     ேறன் . என் ஜனங்கைள    க்க 
அக் னி ஸ்தம்ப வ  ல் ஒளியாக இறங்  வந்  க் ேறன் . ேமாேச,  “உன்ைன அ ப்  ேறன் '' 
என்றார்.

ேதவ ைடய  ேசஷ  ணங்கைள கவனி ங்கள் . ேமாேச ைகயள     ைய காற் ேல 
  னான் . அ  ேபன்களாக மா ன . ேதவ ைடய   ஷ் க் ம் தன்ைம ேமாேசக் ள்  இ ந்த .
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உபாகமம்: 18:15-ல் ேமாேச, “உன் ேதவனா ய கர்த்தர் என்ைனப் ேபால ஒ   ர்க்கதரி ைய 
எ ம்பப் பண் வார்'' என்    னான். கவனி ங்கள் . இ  ம ப  ம் வார்த்ைதயாக அதன் 
 ேசஷ  ணமாக -  அைமந் ள்ள . ேதவன் ேமாேச ன்   லமாக ேப , அவைனப் ேபால ஒ  
 ர்க்கதரி ைய எ ம்பப் பண் வார் என்     றார.் இேய  ன்   ேசஷ  ணங்கள் , எவ் தம்  
அவர ் தான் வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட அந்த வார்த்ைத என்பைத நி  த்த  என்  
கவனி ங்கள் . அப்ப  நடக் ம் என்  ேமாேச   னான். இேய  ன்   ேசஷ  ணம் அைத 
நி  த்த , ”உன்  ேதவனா ய கர்த்தர்“ என்  அவன்   னைத கவனி ங்கள் . அ  ேதவன், அ  
வார்த்ைத;  ' 'என்ைனப் ேபால ஒ   ர்க்கதரி ைய எ ம்பப் பண் வார்”. அவைர 
  வா யாதவர்கள் ஜனங்களின்  மத்    ந்  அ ப் ண்  ேபாவார்கள். இப்ெபா   
கவனி ங்கள் . இேய  வ ம்ேபா  எப்ப ப்பட்ட  ேசஷ  ணங்கைள உைடயவராக அவர ்
இ ந்  க்க ேவண் ம்? பா ங்கள், வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட வார்த்ைத. அவர ் ேமாேசையப் 
ேபால் ஒ   ர்க்கதரி யா  ப்பார் என்  வாக்களிக்கப்பட்  ந்த .

அவர்க க்  எல்லா  தமான ேபாதகர்க ம் ர க ம் இ ந்தனர.் மல் யா க்   ற  
நா   ஆண்  காலமாக அவர்க க்  ஒ   ர்க்கதரி  இ க்க ல்ைல. ஆனால் இப்ெபா   
ச  யாக ஒ  மனிதன் காட்  ல் வ  றார.்
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அங்  இ   னவர்கள் இ ந்தனர.் அவர்களி வ ம் ஒேர மனிதனின்  மாரர்கள் . ஒ வன்  
ெபயர ் அந் ேரயா. மற்றவன்  ெபயர ்  ேமான். அவர்கள் கவனமா  க்க ேவண் ெமன்  
அவர்க ைடய தகப்பனார ் அவர்க க்  கற் த்  ந்தார.் ஏெனனில் அப்ெபா   அேநக 
ேபா யான காரியங்கள்  உண்டா  ந்தன. அந்த வேயா பன் ... ஒ  சமயம் ஒ      த்தகத்ைத 
நான் ப க்க ேநர்ந்த . ஒ க்கால் அ  ெவ ம் கைதயாக இ க்கலாம். எனக் த் ெதரியா . இந்த 
வேயா பன்  அவன்  ள்ைளகளிடம், ' 'நாம் எ ர்பார்த்  க் ம் ேம யா ன் வ ைகக்   ன்  
எல்லா   தமான  கள்ள  ெசயல்க ம்  ேதான் ம்.  ஆனால்  நீங்கள்  ேம யாைவக்  கண்  ெகாள்ளக்
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  ய ஒேர வ , அவர ்ேவத  ரகாரமாகத் ேதான் வார். அவர ் ர்க்கதரி யா  ப்பர். ஏெனனில் 
அவர ் ர்க்கதரி யா  ப்பாெரன்  ேதவ ைடய வார்த்ைத    ள்ள '' என்றானாம்.

ேயாவான்  ஸ்நானன் ேப வைத அந் ேரயா ேகட்டான் . ேயாவான்  ஸ்நானன்  ெசய்த ஒன்ேற 
ஒன் , அவன்  ர்க்கதரிசனம் உைரத்தான். இேய ,  “நீங்கள்      காலம்  ேயாவானின் 
ெவளிச்சத் ேல நடந் ர்கள். ஆனால் என்னிடம் ேயாவாைனக் காட்  ம் ெபரிய ெவளிச்சம் 
உள்ள . ேயாவாைனக் காட்  ம் என்னிடம் ெபரிய  ரிையகள்  உள்ளன. நான் ெசய்ய 
ேவண் ெமன்   தா எனக்  அளித்  க் ம்  ரிையகேள என்ைனக்   த்  சாட்  
ெகா க் ன்றன'' என்    னார ்என்ப  உங்க க் த் ெதரி ம். ேயாவான்  ஸ்நானன்  ரசங்கம் 
மாத் ரம் ெசய்தான் , அவன் ஒ   ன்ேனா யாக இ ந்தாேனயன் , அற் தங்கைள ெசய்யேவா, 
அல்ல  வாக் த்தத்தம்  பண்ணப்பட்ட ேதவ ைடய  ேசஷ  ணங்கைள ெவளிப்ப த்தேவா 
இல்ைல. ஆனால் இேய ேவா அந்த  ேசஷ  ணங்க டன்  ேதான் னார்.
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 ேமான் ஒ  நாள் அவ ைடய  ரசங்கத்ைதக ் ேகட்கச ் ெசன்றான். ஒ க்கால்  ேமான்  
அந் ேரயா டன்  ெசன்  க்கக்   ம். அந் ேரயா ம் அத்தைன நாட்களாக  ட்டத் ற் ச ்
ெசன்  ெகாண்  ந்தான் . ஆனால்  ேமான்  அவ ைடய ச கத் ல் வந்த ேபா  இப்ெபா   
கவனி ங்கள் . அவன் இேய  ன்  ச கத் ல் வந்தேபா , இேய  அவைன ேநாக் , “உன் ெபயர ்
 ேமான். நீ ேயானா ன்  மாரன் '' என்றார். பா ங்கள் ; வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்  ந்த  ேசஷ 
 ணம் அவரில் காணப்பட்ட .

அந்த மனிதன்  ேமா க்  ைகெயாப்ப ட ம்  ட ெதரியா . அவன்  ப ப்ப யாதவ ம்  
ேபதைம ள்ளவ மா  ந்தான்  என்  ேவதம்    ற . ஆனால் அந்த  ேசஷ  ணம் அவைர 
அைடயாளம் காட் னேபா , அவன் தன் அ  வாசம் அைனத்ைத ம் உத த் தள்ளி  ட் , “அவர ்
தான் நாம் எ ர ்பார்த் க் ெகாண்  ந்த ேம யா'' என்றான் . அவன்   வா த்தான் .

அங்    ப்  என் ம் ெபயர ் ெகாண்ட ஒ வன்  இ ந்தான் . அவன் பட் னத்  ம், 
மைலப    ம், நாட் ப்  றத்  ம் ப ைனந்  ைமல்  ரம் ஓ , நாத்தான்ேவல்  என் ம் 
நண்பைன கண்   த் , அ த்த நாள் அவ டன்   ட அவரிடம்  வந்தான்.   ப்  நாத்தான்  
ேவைலக் கண்ட ேபா , அவன் மரத்த  ல்  ெஜபம் ெசய்  ெகாண்  ந்தான.   ப்  அவனிடம், 
“நாங்கள்  யாைரக் கண்ேடாம் என்  வந்  பார.் அவர ் ேயாேசப் ன்   மார ம் 
நாசேரத் ரா மா ய இேய ேவ'' என்றான்.
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நாத்தான்ேவல், “பார,் பார,் பார,் நாசேரத்   ந்  யாெதா  நன்ைம ம் உண்டாகக்   ேமா? 
அங் ள்ளவர்கள்   க ம் தாழ்ந்தவரா ற்ேற” என்றான்.

  ப் ேவா, ''வந்  பார'்' என்றான்.

அ  தான் மனிதன் ஒ வன்  அளிக்கக்   ய  றந்த ப ல்.  ட் ல்  அமர்ந்  ெகாண்   ற்றம் 
ெசால் க் ெகாண்  க்க ேவண்டாம். வந்  நீயாகேவ கண்  ெகாள். ேவத வாக் யங்கைள 
ஆராய்ந்  பார!் வந்  பார!்

அவர்கள் நடந்  ெசன்  ெகாண்  ந்த ேபா , என்ன நடந்  ெகாண்  க் றெதன் ம், அவர ்
எவ்வா   ேமானின் ெபயைர ம் அவ ைடய தகப்பனின்  ெபயைர ம் ப த்த ந்    னார ்
என் ம் அவர்கள்  உைரயா க் ெகாண்  ெசன்றனர.்
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அதன்  ன்  நாத்தான்ேவல்  வரிைச ல் வந்த ேபா , ஒ க்கால் அவன் ெஜப வரிைச ல் 
ெசன்  க்கலாம், அல்ல   ட்டத் ல்  அமர்ந்  க்கலாம். எனக்  ெதரியா . எப்ப யா  ம், 
இேய  ன்  கண்கள்  அவன்     தன் ைறயாக பட்டன. அவர,்  ' 'இேதா, கபடற்ற உத்தம 
இஸ்ரேவலன்“ என்றார்.

அவன், “நீர ்என்ைன எப்ப  அ  ர?்'' என்றான்.

அவர,்  “  ப்  உன்ைன அைழக் றதற்   ன்ேன, நீ அத்  மரத் ன்    க் ம் ேபா  
உன்ைனக் கண்ேடன் ” என்றார். அ  தான்  அ ேஷகம் ெபற்ற ேதவ ைடய  ேசஷ  ணத் ன்  
அைடயாளமா  ந்த .

அவன், ''ர , நீர ்ேதவ ைடய  மாரன்“ என்றான் . அ  என்ன? அவ ைடய  ேசஷ  ணங்கள்  
அவைர அைடயாளம் காட் ன, அவர ் தான் அ ேஷகம் பண்ணப்பட்ட மனிதன். ேதவன் 
மா சத் ல்  அ ேஷகம் பண்ணப்பட்  ந்தார் என்பைத ேவதவாக் யங்களின்   லமாக அவன் 
அ ந் ெகாண்டான் . ேதவன்   ஸ்  க் ள்  வாசம் ெசய் , உலகத்ைத தம் டன்  ஒப் ரவாக் க் 
ெகாண்டார.் அவன், ''ர , நீர ்ேதவ ைடய  மாரன், நீர ்இஸ்ரேவ ன்  ராஜா'' என்றான்.

இேய , “அத் மரத் ன்   ேழ உன்ைனக் கண்ேடன்  என்  நான்  உனக் ச ்ெசான்ன னாேலயா 
  வா க் றாய்; இ  ம் ெபரிதானைவகைளக் காண்பாய்'' என்றார்.

ஆனால் அங்  நின்  ந்தவர்களில்  அைத   வா யாதவர்க ம் இ ந்தனர.் அவர்கள், “இவன் 
ெபயல்ெச ல், இவன்    ெசால்பவன் '' என்றனர்.
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இேய  அவர்கைள ேநாக் ,  “உங்கைள நான் மன்னித்    ேறன் . ஆனால் பரி த்த 
ஆ யானவர் வந்  இேத  காரியங்கைளச்  ெசய் ம்ேபா  அதற்   ேராதமாகப்  ேபசப்ப ம்  எந்த
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ஒ  வார்த்ைத ம் இம்ைம  ம் ம ைம  ம் மன்னிக்கப்ப வ ல்ைல'' என்றார்.

பா ங்கள், அப்ெபா   ப யான  இன்ன ம் ெச த்தப்பட ல்ைல. நியாயத் ர்ப்  
ெசய்யாமல் யாைர ம் நரகத் ல்  தள்ள  யா . இந்த நாேட அவ் தம் ெசய்யா  என் ம் ேபா , 
ேதவ ம் அவ் தம் ெசய்யமாட்டார.் நீங்கள்  நியாயத் ர்ப்ைப ெப ம்  ன்  சங்  களினால் 
கட்டப்பட்   ைற ல் இ ப் ர்கள் . ப யான  அப்ெபா   ெச த்தப்படாம  ந்ததால் , 
அவர்கைள அவர ்தள்ளி ட   யா .

ஆனால் அவ ைடய மரணம், அடக்கம் இைவக க் ப்  ன்  பரி த்த ஆ  என் ம் 
அைடயாளம் (Token) இரத்தத்   ந்   றப்பட்  வந் , அதற்   ேராதமாகப் ேப  ற . அ  
மன்னிக்கத் தகாத பாவம். அதற்   ேராதமாய் நீங்கள்  ஒ  வார்த்ைத ெசான்னால்   ட ேபா ம், 
அதற்  எங் ம் மன்னிப்   ைடயா . அதற்   ேராதமாய் ஒேர ஒ  வார்த்ைத அ  எவ்வள  
ெபரிய காரியெமன்  பா ங்கள் .

அ  அவைர அ ேஷகம் பண்ணப்பட்ட ேம யாவாக அைடயாளம் காண் த்த  என்  நாம் 
பார்க் ேறாம். ேதவன்   ஸ்  க் ள்  இ ந்தார.் கைட  நாட்க க்காக   ஸ்  தம்ைம 
ப யாக ெச த் னார.் நாத்தான்ேவல்  அைத   வா த்  அவைர அைடயாளம் 
கண் ெகாண்டான் .

ஒ  சமயம் சமாரியா நாட்  ள்ள  கார ் என் ம் ஊரி  ந்த ஒ  ஸ் ரீ தண்ணீர் ெமாள்ள 
 ணற்ற க்  வந்தாள் . இேய  சமாரியா நாட் ன்  வ யாய் ேபாக ேவண்   ந்ததால்  அந்த 
ஊ க்  வந்தார். அவர் எ சேல  ந்  எரிேகா க் ச் ெசன்  ெகாண்  ந்த ேபா , சமாரியா 
நாட் ன்  வ யாய் “ேபாக ேவண் யதா ள்ள '' என்    னார.் அவ ைடய  தா அவைர அங்  
வ  நடத் னார். அவர் அங்  அைடந்த ேபா  தம்  ஷர்கைள அ ப்  ட்டார். அங்  அவர ்
அமர்ந்தவராய், என்ன நடக்கப்ேபா ற  என்   யந்  ெகாண்  ந்தார ்என்  நிைனக் ேறன் .
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ெமய்யாகேவ ெமய்யாகேவ நான்  உங்க க் ச ் ெசால்  ேறன.  தாவானவர் ெசய்யக் 
 மாரன் காண் றெத ேவா, அைதேயயன்  ேவெறான்ைற ம் தாமாய்ச் ெசய்ய மாட்டார் என்  
இேய  ேயாவான் : 5:19-ல்   னைத ஞாபகப்ப த் க் ெகாள் ங்கள் . அவர ்ெசால்வைதக் ேகட்ட 
ேபா  அற் தத்ைத ெசய்ய ல்ைல. அவர ் ெசய் றைதக் கண்டேபா  மாத் ரேம அவர ்
அற் தத்ைத ெசய்தார.் '' தாவானர் ெசய்யக்  மாரன் காண் ற வைரக் ம்  மாரன் ஒன்ைற ம் 
ெசய்யமாட்டார'்'.

பா ங்கள், அவர ் யாெரன்பைத -  அதாவ  அவர ்  ர்க்கதரி ெயன்பைத -  அ  
காண் க் ற ; ேதவன் -   ர்க்கதரி . அவர ்  ர்க்கதரி   ம் ெபரியவர். அவர ்
ேதவனா  ந்தார்.  ர்க்கதரி கள் என்னவா  ந்தனேரா, அ  அைனத் ம் அவ க் ள்  இ ந்த  
-  இன் ம் அ கமாக  ர்க்கதரி கள் வார்த்ைத ன்  ஒ  பாகத்ைத மாத் ரேம ெகாண்  ந்தனர.் 
ஆனால் இவேரா வார்த்ைத அைனத்ைத ம்  ெகாண்  ந்தார.் அவர ்வார்த்ைத ன்  பரி ரணமாக 
இ ந்தார.் கவனி ங்கள் ,  “ ர்வ காலங்களில் பங்  பங்காக -        பாகங்களாக ேதவன் 
   ளம் பற் , இந்த கைட  நாளில் வார்த்ைத ன்  பரி ரணம்  அவ ைடய  மாரனா ய 
 றஸ்  இேய  க் ள்  வந் , அவர ்நம் ைடேய மா சத் ல்  ெவளிப்பட்ட ேதவனா  க் றார்''.

இந்த  ர்ெபயர ் ெகாண்ட ஸ் ரீ -  நாம் அத்தைகயவைள 'ேவ 'ெயன்  அைழக் ேறாம். 
அவைள    ள்ைளயாக அவ ைடய ெபற்ேறார ்ந த்ெத  ல்  ட்  ப்பார்கள்  - இன்  ேபால். 
அ   ற்  மாக இைளஞரின்   ற்றம் என்  ெசால்  ட   யா . அ  ெபற்ேறாரின்   ற்ற ம் 
 ட. அவர்கள் அந்த வா பப் ெபண்  அவ் தம் நடத்ைத ெகட்ட தமாய் நடந்  ெகாள்ள 
அ ம த்  ட்டனர். இந்த சமாரியா ஸ் ரீ  க ம் அழ ள்ளவளாக இ ந்  க்கக்   ம். ஒ  
வாளி தண்ணீர் ெமாண்  ெகாள்ள அவள்  மார ்11 மணிக்   ணற்ற க்  வந்தாள் .
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நீங்கள்   ழக்கத் ய நா க க்  எப்ெபா தா  ம் ெசன்  ப் ர்களானால் , அவர்க ைடய 
பழக்கவழக்கங்கள்    ேத ம் மாற ல்ைல என்பைத அ ந்  ெகாண்  ப் ர்கள். அவர்கள் அேத 
வழக்கங்கைளக் கைட  க் ன்றனர.் ெபண்கள்  -  கன்னிப் ெபண்கள்  -  ேநரத்ேதா  
 ணற்ற க் ச ் ெசன்  தண்ணீர் ெமாண்  ெகாள்வார்கள். ேவ  யா ம் அவர்க டன்  ெசல்ல 
  யா . அவர்கள்  ஒ வ க்ெகா வர ்கலக்கமாட்டார்கள்,

மற்றவெரல்லாம் தண்ணீர் ெமாண்  ெசன்ற  றேக இந்த சமாரியா ஸ் ரீ அங்  
ெசல்ல   ம். ஒ க்கால் அவள் அப்ெபா   கைளப்பாய் இ ந்  ப்பாள் . அன் ரைவ தன  
  ய கணவ டன்  (அதாவ    ய ைபயன் நண்ப டன்) அவள் க ந்  க்க வைக ண் . அவள் 
 டத் டன்  அங்  வந் , க ற்ைற இராட் னத் ல்  மாட் க்  டத்ைத  ணற் ல் இறக் னேபா , 
ஒ  மனிதன் அவளிடம், “தாகத் க் த் தா'' என்  ேகட்ப  அவள் கா ல்   ந்த .

அவள்   ம் ப் பார்த்  ந த்தர வய ள்ள ஒ  மனிதன் அங்  நின்  ெகாண்  ப்பைதக் 
கண்டாள். அவ ைடய தா  சற்  நைரத்  ந்த . அவ க்  ஏறக் ைறய  ப்ப  வய  
ஆ   ந்த . ஆனால் அவர் ஐம்ப  வய ள்ளவர் ேபால் ேதாற்றமளித்ததாக ேவதம்    ற . 
உனக்  இன் ம் ஐம்ப  வயதாக ல்ைலேய, நீ ஆ ரகாைமக் கண்டாேயா? (ேயாவான்: 8:57)

அவர,் ''ஆ ரகாம்  உண்டா றதற்   ன்னேம நான் இ க் ேறன் '' என்றார். (ேயாவான் : 8:58). 
பா ங்கள்?  அவர்களால்  அைத   ரிந்  ெகாள்ள    ய ல்ைல.  அவர்கைள  அவர்



13ேதவன் தம   ேசஷ  ணங்களினால் அைடயாளம் கண் ெகாள்ளப்ப  றார்

அைசத்  ட்டார.்

இன்ைறக்    ஸ்தவர்கைள வ ந் , ெகஞ் , தட் க் ெகா த்  ஆலயத் ற்  அைழக்க 
ேவண் யதா ள்ள .  “நீங்கள்  ஆலயத் ற்  வ  ர்களானால்  இன்னின்னைத ெசய்ேவாம்'' என்  
வாக்களிக்கப்ப  ற .

ஆனால் இேய  இவ் ல ல்  வாழ்ந்தேபா , அவ டன் அ கம் ேபர ் இ ந்தனர.் அந்த 
 ட்டத்ைத அவர் கண் , அவர்கைளத் த ர்க்க ேவண் ெமன்  எண்ணம் ெகாண்டார.் அவர், 
“நீங்கள்  ம ஷ  மார ைடய மாம்சத்ைதப்   யாம ம், அவ ைடய இரத்தத்ைதப் பாணம் 
பண்ணாம ம் இ ந்தால்  உங்க க் ள்ேள  வனில்ைல” என்றார் (ேயாவான் : 6:53).
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அங்  ஒ  ம த் வர ்அமர்ந்  ந்தாக கற்பைன ெசய்  பா ங்கள் . அவர், ' 'இந்த மனிதன் 
நம்ைம இரத்தம்   க் ம் மனிதர்களாக ஆக்கப் பார்க் றார். அவ ைடய இரத்தத்ைத   ப்பதா? 
அர்த்தமற்ற ெசயல். நீங்கள்  அைனவ ம் அப்ைபத் யக்காரைன  ட்   ல ங்கள் '' என்  
ெசால்   ப்பார.் அவர்கள்  அவைர ட்   ல ச ்ெசன்றனர.்

அவர ் அைத  வரிக்க ல்ைல. அைத  வரிக்க ேவண் ய அவ ய ம் அவ க் ல்ைல. 
நீங்கள்  என்ன ெசய் ர்கள்  என்  பார்ப்பதற்   ல சமயங்களில் அவர ் உங்கள்    வாசத்ைத 
அைசத் ப் பார்க் றார். இன்ைறக் ம் அவர ் அைதேய ெசய்  வ  றார.் நீங்கள்  எங்  
நிற்  ர்கள்  என் ம், நீங்கள்  உண்ைமயாக   வா க்  ர்களா என் ம் பார்ப்பதற் ,  ல 
காரியங்கள்  ைபத் யக்காரத்தனமாய் ேதாற்றமளிக் ம்ப  அவர ்ெசய் றார.்

ஆனால் ேதவனால்   ன்   க்கப்பட்  ந்த அந்த  ஷர்கேளா சற்ேற ம் அைசய ல்ைல. 
அவர்களால்  அதற்   ளக்கம் தர   ய ல்ைல. எனி ம்  அவர்கள் அங்  ந்  ெசன்   ட 
  ம்ப ல்ைல. இேய  அங்  வ  றார.் அவர ்  னார.்..

 ட்டத்   ந்த ஆ ரக்கணக்காேனார் ெசன்  ட்டனர.்

அங்  அமர்ந்  ந்த அந்த எ ப  ேபர்களிடம் அவர ் ேபாதகம்  ெசய்ய அவர ் அவர்கைள 
நிய த்  ந்தார். அவர,்  “அவர்கைள அைசத்  அவர்கள் எங்  நிற் ன்றனர் என்  பார்க்கலாம்'' 
என்  எண்ணினவராய் ,  ”ம ஷ  மாரன் தாம்  ன்னி ந்த வானத் ற்  ஏ ப்ேபாவைதக் 
காண் ர்களானால் என்ன ெசால் ர்கள்?'' என்  அவரிடம் ேகட்டார ்(ேயாவான் : 6:62).
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“ம ஷ  மாரன்  வானத் ற்  ஏ ப் ேபாவதா? நாங்கள்  அவ டன்   ன்   த்ேதாம். அவ டன்  
ஆற்றங்கைர ல் ப த்  ந்ேதாம். அவ டன்  உண்ேடாம். அவர ்  றந்த ெதா வத்ைத நாங்கள்  
கண்  க் ேறாம். அவ ைடய தாயாைர ம் சேகாதரைர ம் நாங்கள்  நன்றாக அ ேவாம். 
அப்ப   க்க, ம ஷ  மாரன் தாம்  ன்னி ந்த வானத் ற்  ஏ ப் ேபாவதா? அவர் 
நாசேரத்   ந்  அல்லவா வந்தார். இ  க னமான உபேதசம். எங்களால்  இைத ஏற் க் ெகாள்ள 
  யா '' என்     ட்  அவர்க ம்  ேபாய் ட்டனர். என்ன நடந்தெதன்  பார்த் ர்களா? 
ஆனால் அ   ஷர்கைள அைசக்க ல்ைல. அவர்களால்  ளக்கம் தர   யா ட்டா ம், 
மற்ெறல்ேலா ம் ேபாய் ட்டனர். அவர ்அதற்   ளக்கம் தர ல்ைல. அப்ப  ெசய்ய ேவண் ய 
அவ ய ம் அவ க்  இ க்க ல்ைல.

இன்    ஸ்தவர்கள் என்  தங்கைள அைழத் க் ெகாள் ம் கலப் ன ெச கள்  உள்ளன. 
அவர்க க்   ச்  ம ந்த த்  தட் க் ெகா த் ,  “உங்கள்  ஐக் யத்ைத எங்க க் த ்
த  ர்களா? எங்க டன்  ஒத் ைழப் ர்களா? இைத ெசய் ர்களா?” என்ெறல்லாம் அவர்கைளக் 
ெகஞ்ச ேவண் யதா ள்ள . ஓ, கலப் ன ெச கேள! நமக்  ேதவ ைடய ஆ  னால்   றந்த 
உண்ைமயான   ஸ்தவ மார்க்கம் அவ யமா ள்ள . அ  எவ் த ஒத் ைழப் க்காக ம் 
ேவெறதற் ம் ெகஞ்சா . ஒன் ம் அதற்  அவ ய ல்ைல.
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இேய    ம்   ஷர்கைளப் பார்த் ,  “நீங்க ம் ேபாய்  ட மனதா  க்  ர்கேளா?'' 
என்றார். அவர,்  ”பன்னி வரா ய உங்கைள நான் ெதரிந்  ெகாள்ள ல்ைலயா? 
உங்க க் ள் ம் ஒ வன்   சாசா  க் றான் . நீங்க ம் ஏன் ேபாய் டக்  டா ?'' என்றார்.

அப்ெபா   தான் ேப   அந்த மறக்க  யாத வார்த்ைதகைளக்   னான் “ஆண்டவேர, 
யாரிடத் ல்  ேபாேவாம்? நீர ்  வ ஊற்  என்பைத நாங்கள்  அைடயாளம் கண் ம், அ ந் ம் 
இ க் ேறாம். உம் டம் மாத் ரேம வார்த்ைத உண்ெடன்  நாங்கள்  அ ந்  க் ேறாம்''.

அந்த ஸ் ரீ அங்  நின்  ெகாண்  ந்தாள். அவர், “தாகத் க் த் தா'' என்றார்.

அவள்,  “அ  வழக்க ல்ைலேய. நாங்கள்  ஒ க்கப்பட்டவர்கள். எங்களிடம்  தனா ய நீர ்
ேகட்ப  வழக்க ல்ைலேய!'' என்றாள்.
43

 தர்க க் ம் மற்றவர்க் ம் எவ் த  த் யாச  ல்ைலெயன்பைத அவர் அப்ெபா ேத 
காண் க்க எண்ணினார. அவர ் ேதவன். அவர,்  ' 'நீ ேபாய் உன்   ஷைன இங்ேக அைழத் க் 
ெகாண்  வா'' என்றார்.

அவள், “எனக் ப்   ஷன் இல்ைல'' என்றாள்.

அவர,்  ''நீ  உண்ைமையச்  ெசான்னாய்.  ஐந்    ஷர்கள்  உனக்  ந்தார்கள்.  இப்ெபா  
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உனக்  க் றவன்  உனக் ப்   ஷனல்ல'' என்றார்.

அந்த ஸ் ரீைய கவனி ங்கள் . அவ க்  ஏேதா ஒன்  ேநர்ந்த . அவ ைடய இ தயத் ன்  
ஆழத் ல்  ன்   க்கப்பட்ட  த்   ைதந்  ந்த .

அைதேய அவர ் பரிேசயர்களிடம்   ன ேபா , அவர்கள் ெகாண்  ந்த அவர்க ைடய 
  வாசத்ைத அ  அந்தகாரப்ப த் ன , அவர்கள் ேதவைனப்  ன்பற் வதாக ம் அவரில் அன்  
  வதாக ம்   க் ெகாண்டனர.் ஆனால் சத் யம் ெவளிப்பட்ட ேபா , அ  அவர்கைள 
அகற்  ட்ட .

ஆனால் அந்த ஸ் ரீ டம் அ  ெவளிப்பட்ட ேபா , அ   வைனப்  றப் த்த . அ  
அந்தகாரத்ைத அகற்  எல்லாவற்ைற ம் ெவண்ைமயாக் ன .

அவள், ''ஐயா, நீர ் ர்க்கதரி  என்  காண் ேறன் , நா   ஆண்  காலமாக எங்க க்  ஒ  
 ர்க்கதரி  இ க்க ல்ைல. நீர ்  ர்க்கதரி  என்  காண் ேறன் . ேம யா வ ம்ேபா , அவர ்
இைவ எல்லாவற்ைற ம் நமக்  அ  ப்பார் அந்த  ேசஷ  ணத் னால்  அவர ் அைடயாளம் 
கண்  ெகாள்ளப்ப வாெரன்  எனக் த் ெதரி ம்'' என்றாள்.

அவர,் “உன் டேன ேப  ற நாேன அவர”் என்றார்.

அைத ேகட்ட டேன அவள் தண்ணீர்  டத்ைத ைவத்  ட்  ஊ க் ள்ேள ேபாய், நான்  ெசய்த 
எல்லாவற்ைற ம் ஒ  ம ஷன்  எனக் ச் ெசான்னார்; அவைர வந்  பா ங்கள். வார்த்ைதயா ய 
அ ேஷகம் பண்ணப்பட்ட ேம யா ன்  ேசஷ  ணம் இ வல்லவா? வார்த்ைத இ தயத் ன்  
 ந்தைனகைள அ ந்  ெகாள் மல்லவா? அவர ்ேம யாவல்லவா?'' என்றாள். ஓ, என்ேன!

ெப ம்பா ள்ள அந்த ஸ் ரீையப் பா ங்கள்.44

அவ ைடய  ேசஷ  ணத் னால் அவர ் ேம யாெவன்  அவள் அைடயாளம் கண்  
ெகாண்டாள் . ெப ம்பா ள்ள அந்த ஸ் ரீ வார்த்ைதயா ய அவைர அைடயாளம் கண்  
ெகாண்டாள் .

“ேதவ ைடய வார்த்ைதயான  இ  ற ம் க க் ள்ள எந்த பட்டயத்  ம்   க்கானதா ம், 
இ தயத் ன்  நிைன கைள ம்  ேயாசைனகைள ம் வைகய க் றதா ம் இ க் ற '' என்  எ : 
4:12 உைரக் ற . உங்களில் எத்தைன ேப க்  அ  ெதரி ம்? வார்த்ைத அப்ப த்தான்  
இ க் ற . அவர் வார்த்ைதயா  ந்தார் என்  நீங்கள்    வா க்  ர்களா? அவர ் ேநற் ம், 
இன் ம், என் ம், மாறாதவரா  க் றார் என்  நீங்கள்    வா க  ர்களா? அைத நீங்கள்  
  வா ப் ர்களானால் , அத் டன்  அ     ெப ம்.

கவனி ங்கள் , “இந்த ஸ் ரீ அவைர மாத் ரம் என்னால் ெதாட   ந்தால், அவர்கள் அவைரக் 
  த்  என்ன   னா ம்  எனக்  கவைல ல்ைல. அவர ் யாெரன்  ேவதம்    றேதா அ  
தான் அவர ் என்  நான்   வா க் ேறன் . நான்  மாத் ரம் அவைரத் ெதாட்டால்  கமாேவன் '' 
என்றாள். அவள் ெமல்ல ந   அவைரத் ெதாட்   ட் ,  ட்டத் ல்  ெசன்  அமர்ந்  ெகாண்டாள்.

இேய , ''என்ைனத் ெதாட்ட  யார?்' என்  ேகட்டார.்

அவர ்பயங்ெகாண்டவர் (neurotic) என்ப  ேபால் காண் க்க ேப    யன்றான் . அவன், ஏன், 
எல்ேலா ேம உம்ைமத் ெதா  றார்கள் . அப்ப  ெசால்லாேத ம் . அவர்கள் உம்ைமத் தவறாக 
நிைனத் க் ெகாள்வார்கள் . உம  அந்தஸ் ல் இ ந்  ெகாண் . 'என்ைனத் ெதாட்ட  யார'் என்  
ேகட்கலாமா? “எல்ேலா ம் தான் உம்ைமத் ெதா  றார்கள்'' என்றான் .

சரி,  “என்ைன  ட்  வல்லைம  றப்பட்  நான் பல னமைடந்தைத உண  ேறன் '' என்றார் 
அவர.் ஏேதா ஒன்  நடந்தெதன்  அவர ்அ ந்  ெகாண்டார.்

கவனி ங்கள் , கவனி ங்கள் , என்ன நடந்தெதன்  -  அ த்த ெபரிய அ ர்ச் ; அவர ் ற் ம் 
 ற் ம் பார்த்  அவைளக் கண்   த்  ட்டார். அவள் என்ன நிைல   ந்தாள் என்பைத அவர ்
எ த் க்   , அவ ைடய   வாசம் அவைள இரட் த்த  என்றார், அவர ் இ தயத் ன்  
இரக யங்கைள அ ந்  ெகாள் ம் ேதவ ைடய வார்த்ைதயாக அைடயாளம் கண்  
ெகாள்ளப்பட்டார.் ஓ, என்ேன! வார்த்ைத சரீரத்ைத அ ந் ெகாள் ற ... இ தயத் ன்  
 ந்தைனகைள அ ந்  ெகாள் ற .

  ப்பதற்   ன்ேன ஒ  நி டம். அவர ்ேநற் ம், இன் ம், என் ம் மாறாதவரா  க் றார் 
என்  எ : 13:8   வ  உண்ைம. நீங்கள்  அைத   வா க்  ர்களா? நான் ெசால்ல ேவண் ய 
அேநக காரியங்கைள ெசால்லாமேலேய  ட்    ேறன் . அவர ் ேநற் ம், இன் ம், என் ம், 
மாறாதவரா  ப்பாரானால், இந்த காலத்  ம்  அவ ைடய  ேசஷ  ணங்கள்  அவைர 
அைடயாளம் காண் க் ம். அ  சரியா? அவர ் அைத வாக் த்தத்தம் ெசய் ள்ளார.் ஞாபகம் 
ெகாள் ங்கள் , அவ ைடய  ேசஷ  ணம் தான்  அவ ைடய அைடயாளம், எத்தைன ேபர ்அைத 
 ரிந்  ெகாண் ர்கள்? ைககைள யர்த் ங்கள் . அவ ைடய  ேசஷ  ணம் தான் அவ ைடய 
அைடயாளம்.

45

எம்மா ர்   ஷர்கைளப்  ேபான் ,  இேய    ைவ லைறயப்பட்டார.்  எல்ேலா ம்
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 சன ற்  ந்தனர். அவைரக் கல்லைற ல் ைவத்தார்கள். “யாேரா அவ ைடய உடைலத ்   க் 
ெகாண்  ேபாய் ட்டார்கள்” என் ம் ஒ  வதந்   ளம் ன . ஒ  நாள் அவர ் எம்மா ர ்
 ஷர்க டன்  நடந்  ெசன்றார.் அவர்கள் ...

அவர,் “நீங்கள்  ஏன்  சனமா  க்  ர்கள்?'' என்  ேகட்டார.்

அவர்கள், “நீர ்அன்னியர் என்  ேதான்  ற '' என்றனர்.

அவர்க டன்  அவர ் ட் க் ள்   ரேவ த்தேபா , அவர ்  ைவ லைறயப்ப வதற்   ன்  
ெசய்த ஒ  ெசயைல அவர்கள்  ன்னிைல ல் ெசய்தார.் அவர ் அைத ஒ   ரத் ேயகமான 
 ைற ல் ெசய்வ  வழக்கம். அதன்  லம் அவர்கள் , அவேர   ைவ லைறப்பட்ட இேய  
என்பைத உடன யாகக் கண்  ெகாண்டனர.் ஆெமன் .

ேதவன் அவைர மரித்ேதாரி  ந்  உ ேராெட ப் னார், அன்  ெபற்  ந்த அேத  ேசஷ 
 ணங்கைள அவர ் இன் ம் ெபற்  க் றார.் இேய   ர்க்கதரிசனம் உைரத்த  ேபான்ேற 
ேசாேதா ன்  நாட்கள்  ம ப  ம் ேதான் ,  மாரன் ஜனங்க க்  ெவளிப்ப வார். அவ ைடய 
 ேசஷ  ணங்கைள அைடயாளம் கண் ெகாள் தல். எ ேரயர்: 4:14,15, அன்  ேபால் இன் ம் 
நம  பல னங்கைளக்   த்  பரித க்கக்   ய (touched)  ரதான ஆசாரியராக அவர ்
இ க் றார.் அைத நீங்கள்    வா க்  ர்களா? நம  பல னங்கள்  அவைரத் ெதா  ன்றன. 
அவர ்ேநற் ம், இன் ம், என் ம், மாறாதவரா  ப்பாரானால், அவர ்எவ் தம்  ரிைய ெசய்வார?் 
அன்  அந்த ஸ் ரீ அவ ைடய வஸ் ரத்ைத ெதாட்டேபா  எவ் தம்   ரிைய ெசய்தாேரா, அேத 
 தமாக இன் ம்   ரிைய ெசய்வார.் அைத நீங்கள்    வா க்  ர்களா? அவர ் என்ெறன் ம் 
  க் றார.் அன்  ேபால் இன் ம் அவ ைடய  ேசஷ  ணங்கள்  அவைர அைடயாளம் 
காண் க் ம். உங்கள்     இ தயத்ேதா ம் அைத   வா க்  ர்களா? ேதவன் தம   ேசஷ 
 ணங்களினால் அைடயாளம் கண்  ெகாள்ளப்ப  றார். அவ ைடய  ேசஷ  ணங்கள்  அவைர 
அைடயாளம் காட்  ன்றன.
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நாம் தைல வணங் ேவாம்.

பரேலாகப்  தாேவ, நாங்கள்  சாதாரண ஆண்க ம் ெபண்க மாக இங்  அமர்ந் ள்ேளாம், 
ஆனால் நாங்கள்  வார்த்ைதைய உபேயா க் ம்ேபா  ேதவைனத் ெதா  றவர்களா  க் ேறாம். 
 தாேவ, ேவதத் ல் இல்லாத ஒன்ைற நான்  ற பயப்ப ேவன் . ஏெனனில் அ  தவறா  க்கக் 
  ம். ''இ   ந்  எைதயா  ம் ஒன்ைற எ த் ப் ேபாட்டால் அல்ல  இதேனா  எைதயா  ம்  
ஒன்ைற  ட் னால், அவ ைடய ெபயைர நீர ்  வ  ஸ்தகத்   ந்  எ த்   வதாக 
    க்  ர“், ஆண்டவேர, அப்ப ப்பட்ட ெபால்லாங்கான காரியத்ைத ெசய்தால், அதனால் என் 
 வ க்  என்ன பயன்? எனேவ அ  இ க் ற  தமாகேவ நான் ேப  ேறன் .
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 தாேவ, அைத உ  ப த் வதாக நீர ் வாக்க ளி  க்  ர,் இரண்டா ரம்  ஆண் கட்  
 ன்னேர நீர ்உ ேராெட ந்  ட் ர் என் ம், இன் ர  நீர ்  க் றவராக இ க்  ர ் என் ம், 
நீர ் எப்ெபா  ம் ேபாலேவ இன் ம் எளிய மக்கைள ஒ வைர இங் ம் ஒ வைர அங் மாக 
அைழக்  ர ் என் ம்   வா க் ேறன்;   க்கைளயல்ல, ஸ்தாபனங்கைளயல்ல, மனிதன் 
 ரிந்த ெபரிய ெசயல்களின்  காரணமாயல்ல. நீர ்  றஜா களி  ந்  ஒ   ட்டம் ஜனங்கைள 
ெதரிந்  ெகாள்வதாக ெசால்   க்  ர.்  “வய ல் இ வர ் இ ப்பார்கள் . ஒ வன்  ஏற் க் 
ெகாள்ளப்ப வான் , மற்றவன்  ைக டப்ப வான் . கட்  ல் இ வர ்ப த் க் டப்பார்கள் . ஒ வன்  
ஏற் க் ெகாள்ளப்ப வான் . மற்றவன்  ைக டப்ப வான் ''. அவ் தமாகத் தான் உம் ைடய 
நாமத் ற்காக நீர ் ஒ வைர இங் ம் ஒ வைர அங் மாக, உம  மணவாட் ைய 
ெதரிந் ெகாள்  ர், உம   ேசஷ  ணம்

உம்ைம அைடயாளம் காட்  ற  என்பைத நான்    வா க் ேறன் . ேசாேதா ன்  நாட்களில்  
நடந்த  ேபால, வார்த்ைதயா ய நீர ்ெவளிப்ப ம் நாளில் நடக் ம் என்  நீர ்வாக்களித்  க்  ர.் 
இந்த மணி ேநரத் க் ரிய வார்த்ைத, வார்த்ைதைய ெவளிப்ப த்த ேவண் யதா ள்ள , வார்த்ைத 
 ர்க்கதரி களிடம் வந்த  ேபால்.  தாேவ, ேயாவான்  ஸ்நானன்     ல் நிற்பைத ம், அவன்  
ெவளிப்ப த் ன வார்த்ைத அங்  ந்தைத ம் நாங்கள்  காண் ேறாம் . ''வார்த்ைத எப்ெபா  ம் 
 ர்க்கதரி களிடத் ல் மாத் ரேம வ  ற '' என்  ேவதம்    ற . வார்த்ைத அப்ெபா   
மா ச உ  ல்  இ ந்த . எனேவ அ  தண்ணீரில் நடந்  ேயாவான் ஸ்நானனிடத் ல்  வந்த . 
வார்த்ைத  ர்க்கதரி  னிடத் ல் வந்த .
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 தாேவ, ேதவேன, இன் ர  நீர ்வந்  எங்க க்  உத  ெசய்ய ேவண் மாய்  ெஜ க் ேறாம். 
எங்கள்  அ  வாசம் நீங்க உத  ெசய் ம். எங்கள்   ைறகைள மன்னி ம்.  யா யஸ்தைர ம் 
அவ   பவைர ம்  கப்ப த் ம். ஆண்டவேர உம் டத்   ந்  வ ம் ஒேர ஒ  வார்த்ைத. 
மனிதன்   ம் எல்லாவற்ைற ம்  ட  க் யம் வாய்ந்ததாக இ க் ம்,  தாேவ, ேப ம். நீர ்
ேநற் ம், இன் ம், என் ம், மாறாதவராக இ க்  ர.் எங்கைள இப்ெபா   உம் டம் 
சமர்ப் க் ேறாம். இன் ர  நாங்கள்       ம் ம் ேபா , எம்மா ர ் ேபாய்க் ெகாண்  ந்த 
 ஷர்கள், நீர ்  ரிந்த ஒ  ெசய ன்   லம் எப்ப  உம்ைம உ ர்த்ெத ந்த ஆண்டவராக 
அைடயாளம் கண்  ெகாண்டனேரா, அவ் தம் நாங்க ம் கண் ெகாள்ளச் ெசய் ம். அவர்கள் , 
“அவ ைடய உடைலத்    க் ெகாண்  ேபாய் ட்டனர். அவர்கள் இைத ெசய்தனர,் அைத 
ெசய்தனர'்' என்  மற்றவர ்  ன ேபா  ம், அவர ்மரித்ேதாரி  ந்  உ ர்த்ெத ந்தார் என் ம் 
நிச்சயத்ைத  அவர்கள்  ெபற்  ந்தனர.்  ஆண்டவேர,  ம ப  ம்  உம்ைம  உ ர்தெத ந்தவராக



16ேதவன் தம   ேசஷ  ணங்களினால் அைடயாளம் கண் ெகாள்ளப்ப  றார்

இன் ர  எங்க க் க் காண் த் , இப்பட் னத்ைதச்  ற்   ள்ள, நித் ய  வ க்ெகன்  
நிய க்கப்பட்டவர்கைள உம் பக்கம் அைழத் க் ெகாள்ளமாட் ரா? இேய  ன்  நாமத் ல் 
ேகட் ேறாம். ஆெமன் .

இன் ம் ப ைனந்  நி டங்கள்  தங் ம்ப  உங்கைளக் ேகட் க் ெகாள் ேறன் . நாம் பத்  
நி டங்கள்  தாமதமா   ேவாம். நான்  ரிதப்பட ேவண் ம். ெஜப அட்ைடகள், அ  தாேன 
ெகா க்கப்பட் ள்ள ? ஒன்   ந்  இ ப  எண்கைள நாம் ெதரிந்  ெகாள்ேவாம். யாரிடம் “ ” 
ஒன்  உள்ள ? ைக யர்த் ங்கள் (ஒ  நாடா ல் கா  இடம் -ஆ ). உங்கள்  ெஜப அட்ைடகைள 
ைககளில் ைவத் க் ெகாள் ங்கள் . உங்க க்காக ெஜ க்கப்ப ம். இன் ர  உங்க க்  ெஜப 
அட்ைட  ைடக்க ல்ைலெயன்றால் , எப்ப  ம் அ   ைடக் ம். ஒன் , இரண் ,  ன் , நான் , 
ஐந் , ஆ , ஏ , எட் , ஒன்ப , பத்    ய வைர ேவகமாக நடந்  வந்  வரிைசப்ப ங்கள் . சரி, 
ஒன் , இரண் ,  ன் , நான் , ஐந் , ஆ , ஏ ,  ன்  ேபர ்காண ல்ைல. ஏ , ஏ , ஒன் , 
இரண் ,  ன் ... ராய், எனக் ப் ப லாக எண் ங்கள். சரி, பத் . ஒன்   ந்  பத் . 
இப்ெபா   ப ைனந் .  “ ” ஒன்   தல் ப ைனந் ... பத் , ப ெனான் , பன்னிரண் , 
ப ன் ன் , ப னான் , ப ைனந் . சரி இேதா  நி த் க் ெகாள்ேவாம்.
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ஒன்பதைர மணிக்  இவ் டம்  ட்  ெசன்  டலாம் என் ம் எங்கள்  வாக்   ைய 
காப்பாற்ற  யல் ேறாம். ஆனால் அ    யா  என்  நிைனக் ேறன் . அ  எனக் த் ெதரி ம். 
நீங்கள்  ஒவ்ெவா வ ம் உங்கள்  இைட டாத கவனத்ைத ெச த்த   ம்  ேறன.

இ ேவ அந்த மணி ேநரம் என்  நான்  உங்க க்  சத் யத்ைத எ த் ைரத்ேதன் . அ  
ேவதத் ல் உள்ள . நீங்கள்  ேவெறா  பள்ளி ல் கற் க்கப்பட்  க்கலாம். பரிேசயர்க ம் 
அப்ப த்தான்  கற் க்கப்பட்  ந்தனர.் ஆனால் ேவதம்,  “அந்த நாளில் ஒ  கன்னிைக 
கர்ப்பவ யாவாள் '' என் ைரத்த . அ  அப்ப ேய நிைறேவ ற் . ேம யா ன்  ேசஷ  ணம் 
இப்ப  இ க் ம் என்  அவர ் உைரத்தார். அவர ்   ன  தமாகேவ அ  இ ந்த . ஆனால் 
அவர்கேளா அைத   வா க்க ல்ைல. அதற்காக அவர ் ெசய்ய ேவண் யைவகைள 
நி த்  ட ல்ைல. அவர ் அைவகைள ெதாடர்ந்  ெசய்  ெகாண்  ந்தார.் இன்ைறக் ம் 
அவ்வாேற ள்ள . நாம் கைட  நாட்களின்  கைட  மணி ேநரத் ல் வாழ்ந்  ெகாண்  க் ேறாம்.
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நள்ளிர க்  இன் ம்   ன்  நி டங்கள்  உள்ளன என்   ஞ்ஞானம்    ற . அைதக் 
காட்  ம் இப்ெபா   காலதாமதமா  ட்ட  என்  நான்  நிைனக் ேறன் . கம் னிஸம் நாட் ல் 
 ைழந்  ட்ட . ேபாதகர்கள்   ஸ்  க் ப்  ன்னால் ெசல்வதற்  ப லாக, 
கம் னிஸத் ற் ப்  ன்னால் ெசன்  ட்டனர.் அைத  ற்றம் கண்    ப்பதற்காக அவர்கள 
ேபான  ேபால் காணப்ப  ன்ற . அதற் ப ் ப லாக, நாம் வா ம் ேநரத்ைத அவர்கள் ஏன் 
காணக் டா ? கம் னிஸம்... என்ேன, என்ேன! நான்  கம் னிஸத் ற்  பயப்படமாட்ேடன் , 
கர்த்த ைடய வ ைக ன்  ேபா  சைப ஆயத்தமற்ற நிைல ல் இ க் மானால் , அ ேவ 
பயப்படக்   யதா ம். அெமரிக்கா   வ ம் -  எல்ேலா ம் -  ேதவனிடம்   ம்பட் ம். 
அப்ெபா   கம் னிஸத் ற்  என்ன ேநரி  றெதன்  காண் ர்கள்.  யா  என்னெவன்பைத 
நீங்கள்   த ல் கண்    த்  ட் , அதற்  பரிகாரம் ேதடேவண் ம்.

இப்ெபா   எல்ேலா ம் பயபக் யா  ங்கள் . தய  ெசய்  நடந்  ெகாண்  க்க 
ேவண்டாம். உங்களில் எத்தைன ேப க்  ெஜப அட்ைடகள் இல்லாம  ந் , ேதவன் உங்கைள 
 கமாக்க ேவண் ெமன்    ம்   ர்கள்? உங்கள்  ைககைள யர்த் , “நான்    வா க் ேறன'' 
என்    ங்கள்  - நீங்கள்  எங்  ந்தா ம்.
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இப்ெபா   கவனி ங்கள் . ஒ ெப க்  பணி ரி ற  என்  நிைனக் ேறன்  (சேகா. 
 ரான்ஹாம் ஒ ெப க்  ல் ஊ  றார் -  ஆ ). சரி,  ன் வரிைச  ள்ளவர்கள்  நான் 
ேப வைதக் ேகட்க    றதா? சரி, சேகா. ராய், அைத கவனித் க் ெகாள் ங்கள் .

நான்   ம் எல்லாவற்ைறக் காட்  ம் ேதவனிடத்   ந்  வ ம் ஒ  வார்த்ைத அ க 
 க் யம் வாய்ந்ததா  க் ம்.

இங்  ந்  ஜனங்கைளக் காண்ப   க ம் க னமா ள்ள .  ளக்  ெவளிச்சம்  கத் ல் 
ப வதனால் ஜனங்கைளக் காண  ய ல்ைல.

எனக்  ெதரிய ல்ைல, நான் காண்பவரில் ஒ வர ் ட எனக்  அ  கமாகாதவர். உங்களில் 
எத்தைன ேபர ் எனக்  அந்நியர் -  உங்கைளக்   த்  எனக்  ஒன் ம் ெதரியா  என்பைத 
அ ந் ள்ளவர்கள்  -  உங்கள்  ைககைள யர்த் ங்கள் , எல்லா டங்களி ம் ைககள்  
உயர்த்தப்பட் ள்ளன என்  நிைனக் ேறன் , ெஜப வரிைச ல் உள்ளவர்கேள, உங்கைளக்   த்  
எனக்  ஒன் ம் ெதரியா  என்  அ ந் ள்ளவர்கள் , உங்கள்  ைககைள யர்த் ங்கள் , 
எல்ேலா ேம.

அவர ் யார?் அவர ் நம  பல னங்கைளக்    த்  பரித க்கக்   ய (touched  - 
ெதாடப்படக்  ய)  ரதான ஆசாரியர், அவ ைடய வஸ் ரத்ைத ெதாட்ட அந்த ஸ் ரீக்  
ஒ க்கால் ெஜப அட்ைட இ ந்  க்கா . ஆ  ம் அவள் அவைரத் ெதாட்டாள். அப்ப  அவள் 
ெதாட்டேபா , ஏேதா ஒன்  சம்ப த்த . நீங்க ம் அவ்வாேற அவைர ெதா ங்கள். ''அவர ்நம  
பல னங்கைளக்   த்  பரித க்கக்   ய (ெதாடப்படக்   ய)  ரதான ஆசாரியர்“ என்  
எ ேரயர்:  4     ற  என்  உங்களில்  எத்தைன  ேப க் த்  ெதரி ம்?  சரி,  அவர்  அேத   ேசஷ
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 ணத்ைத இப்ெபா   ெவளிப்ப த் வாரா? அவர ் ேநற் ம், இன் ம் , என் ம், 
மாறாதவரா  ந்தால் அப்ப  ெசய்ய ேவண் ம்.

சேகா. ெபர்ரீ, அவர்கைள இப்ெபா   என்னிடம் ெகாண்  வா ங்கள். நீங்கள்  எல்ேலா ம் 
  ந்த பயபக் யா  ங்கள் . சேகாதரிேய, இங்  வா ங்கள் .

நான்   வைத உங்களால்  ேகட்க    றதா? எனக் த் ெதரிய ல்ைல. அங் ள்ள 
ெபா யாளைரப் பா ங்கள் . ஒ ைய எப்ப  அ கமாக் வ  என்  எனக் த் ெதரிய ல்ைல...

ஒ  தரிசனம். இப்ெபா  , நிைன ல் ெகாள் ங்கள், நான் ேம யாவல்ல, நான் 
  ஸ் வல்ல. ஆனால் அவர ் இங்  க் றார,் அவர ் இங்  க் றார ் என்பைத நீங்கள்  கண்  
ெகாள்ள ேவண் ெமன்  நான்  யற்  ெசய் ேறன் . அவர ் தம  வார்த்ைதைய 
நிைறேவற்  றார்.
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இந்த அம்ைமயார்  யா ப்பட்  க் றார்கேளா என்னேவா ெதரிய ல்ைல. அவர்கைள 
எனக் த் ெதரியா .

என்ைனக் காட்  ம் அவர்கள் வய ல்  த்தவர்கள். நமக்  அேநக ஆண் கள் இைடெவளி 
இ க்கலாம். நாம் இ வ ம் அேநக ைமல்கள்  ெதாைல ல்  றந்  க்கலாம். நாம் சந் ப்ப  
இ ேவ  தல் தடைவ.

ேயாவான் :  4-ல் நம  ஆண்டவர ் ஒ  ஸ் ரிைய சந் த்த  ேபான்ற  இ . நீங்கள்   ரிந்  
ெகாள்வதற்காக இைத அவ்வள  ெதளி ப த்  ேறன். அப்ப  ெசய்வதனால் 
நியாயத் ர்ப் ன்ேபா  என் ேமல் இரத்தப்ப  இ க்கா . கைட  நாட்களில்  இ  ம ப  ம் 
நிக ெமன்  இேய  வாக்களித் ள்ளார். அ  ஒ  வாக் த்தத்தம் என்பைத இந்த வாரத் ல் 
நீங்கள்  கண்  ெகாள் ர்கள் .

இந்த அம்ைமயாைர எனக்  ெதரியா . இ   தன்  ைறயாக ஒ  மனித க் ம் 
ஸ் ரீக்  ைடேய ேநரி ம் சந் ப்பா ம். நீங்கள்  எதற்காக வந்  க்  ர்கள்  என் ம், 
உங்க ைடய ேகாளா  என்னெவன் ம், அ  பணக்கஷ்டமா,   ம்ப சம்பந்தமானதாெவன்  
கர்த்தரா ய இேய  எனக்  ெவளிப்ப த் த் த வாரானால்; இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட ஒ  
வல்லைம தான் அைத ெசய்ய    ம். ஏெனனில் உங்கைள எனக் த் ெதரியா . அப்ப  
ேநர்ந்தால், இ  இயற்ைகக்  ேமம்பட்ட வல்லைம னால் ேநர்ந்தெதன்  உங்களில் எத்தைன ேபர ்
சாட்  பக  ர்கள்? நீங்க ம் பரிேசயைரப் ேபான்   ைளயாட் த்தனமாய் , “அ  அ த்த ஆ '' 
என்   றலாம். அேநகர ் அவ் தம்    ன்றனர.் அப்ப யானால்,  ”அ  உங்க க் ம் 
ேதவ க்  ைடேய ள்ள  ஷயம். அதற்கான பலைன நீங்கள்  அ ப ப் ர்கள் . அ  ேதவனால் 
உண்டான “ என்  நீங்கள்     ர்களானால், அதற்கான பலைன ம் நீங்கள்  ெபற் க் 
ெகாள் ர்கள் . (இப்ேபா , அ  நல்ல , பா ங்கள்)
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என்ைன ஒ  நி டம் ேநாக் ப் பா ங்கள். ேப   ம் ேயாவா ம் அலங்கார வாசைலக்  கடந்  
ெசன்ற ேபா  'எங்கைள ேநாக் ப் பார'் என்    ன  ேபால, உங்கைள எனக் த் ெதரியா . 
எனக் ப் பக்கத்  ள்ள பரி த்த ஆ யானவர் உங்கள்  இ தயத்  ள்ளைத ெவளிப்ப த் த் 
த வாரானால் ,  ' 'ேதவ ைடய வார்த்ைதயான  இ  ற ம் க க் ள்ள எந்த பட்டயத்  ம் 
க க்கானதா ம். இ தயத் ன்  நிைன கைள ம்  ேயாசைனகைள ம் வைகய க் றதா ம் 
இ க் ற '' என்  ேவதம்    ற . ேவதம் அப்ப த்தான்     ற . அப்ப யானால் அ  
இ தயத் ன்  இரக யங்கைள ெவளிப்ப த்  ற . அ  ேதவனின் இந்த நாளில் ெவளிப்பட் ள்ள 
வார்த்ைத ன்   ேசஷ  ணமாய் இ க் ம். எத்தைன ேபர ் அைத   வா க்  ர்கள்? அ  
என்னெவன்  அ ந்  ெகாண் ர்களா?
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அைதக்   த்  உங்களிடம்  ரசங் த்ேதன் . அ  என்னெவன்  உங்களிடம்   ேனன். 
ஆனால் அ  உண்ைமயா? அ  தான்  நாம் அ த்த ப யாக அ ந்  ெகாள்ள ேவண் ய . அ  
உண்ைமயா  க் மானால் நீங்கள்  ஒவ்ெவா வ ம் அைத அ ந்  ெகாள் ர்கள். அ  
உண்ைமயா ரா ட்டால். நான்    ஸ்  க்  ெபாய் சாட் யாக இங்  வந்  க் ேறன்  என்  
அர்த்தம். ஆனால் அ  உண்ைமயா  க் ம் பட்சத் ல், நீங்கள்  ஒவ்ெவா வ ம் உங்கள்  
இ தயங்கைள அவ க்  ெகா த் , உங்கள்  ேதைவகள்  அைனத் ற்காக ம் அவைர ஏற் க் 
ெகாண்  அவைர    இ தயத்ேதா ம்   வா க்க ேவண் ம்.
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இப்ெபா   பரி த்த ஆ யானவர் தாேம இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னாேல தம்ைம 
அைடயாளம் காண் க்கட் ம். நீங்கள்  எதற்காக இங்  வந்  க்  ர்கள்  என்  எனக்  ஒன் ம்  
ெதரியா . நீங்கள்  அழகான, தாையப் ேபான்ற ஒ  அம்ைமயாராக இங்  நின்  
ெகாண்  க்  ர்கள் . அைத மாத் ரேம நான ேவன். ஆனால், நீங்கள்  எதற்காக இங்  
வந்  க்  ர்கள்  என் ம், உங்களி ள்ள ேகாளா  என்னெவன் ம் பரி த்த ஆ யானவர் 
ெவளிப்ப த்த    ம். அப்ெபா   அ  உண்ைமயா இல்ைலயாெவன்பைத நீங்கள்  அ ந்  
ெகாள் ர்கள் . உங்கள்   கத்  ள்ள தைசக க்காக உங்க க்  ெஜபம் ேதைவயா ள்ள . அ  
நரம்  சம்பந்தமான  உங்கள்   கத் ல் அ  உண்ைமயானால் உங்கள்  ைகைய யர்த் ங்கள் .

நீங்கள் , “அவர ்அைத ஊ த்தார்'' எனலாம்.

இந்த அம்ைமயா ம்  க ம்  அ ைமயானவர்கள் . சேகாதரிேய, இங்  சற்  பா ங்கள் .  அவர்57
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உங்களிடம் என்ன   னார ்என்  எனக் த் ெதரியா . அ  என்னவா  ப்  ம், அ  உண்ைம. 
அதற்  நீங்கள்  இப்ெபா   சாட் யா  க்  ர்கள் . அல்லவா?  (சேகாதரி ' 'அ  உண்ைம'' 
என் றார்கள் -  ஆ ). அ  உண்ைம (இ ப  ஆண்  காலமாக). என்ேன! ேதவன் உங்கைள 
 கமாக் வார் என்  நீங்கள்    வா க்  ர்களா? அ  அவ ைடய  ரசன்னம் என்  நீங்கள்  
அ  ர்கள். இங்  ஏேதா ஒன்  உங்கைள அ ந் ள்ள , ஏேதா ஒன் . அந்த ஸ் ரீ ன்  ேகாளா  
என்னெவன்  இேய  அ ந்த  ேபால, உங்கள்  ேகாளா  என்னெவன்பைத ம் அவர ்
அ ந்  க் றார.்

நீங்கள்  ேவ  யா க்ேகா பாரப்பட் ள்ளதாக ேதான்  ற . அ  ஒ  மனிதன்... அ  உங்கள்  
கணவர். அவ ம் இங்  க் றார.் அ  உண்ைம. உங்கள்  கணவரின்  ேகாளா  என்னெவன்  
ேதவன் எனக் க் காண் ப்பார ்என்  நீங்கள்    வா க்  ர்களா? (அந்த சேகாதரி, ஆம், “நான் 
  வா க் ேறன்” என் றார்கள் -  ஆ ). அவர ்  யா ப்பட்    றார.் அவ க்  பல 
 க்கல்கள்  உள்ளன. ஆனால் அவைரத் ெதாந்தர ப த் வ  இ தயக் ேகாளா . அ  
உண்ைமயானால் உங்கள்  ைகைய யர்த் ங்கள்  ( “அ  உண்ைம''). அவ க்   டல்   க்க ம் 
(hernia) உள்ள  ( ”அ  உண்ைம''). அ  உண்ைமயா? (' 'ஆம், அ  உண்ைம''). அவர ் நரம்  
தளர்ச் யால் ேவ  அவ    றார். அ  உண்ைமயல்லவா? (“ஆம்'').

இேய  எனக்  ெவளிப்ப த் வாரானால் ! அவர ் ேப   டம் அவர் யாெரன்பைத 
ெவளிப்ப த் னார். நீங்கள்  யாெரன்  அவர ் எனக்  ெவளிப்ப த் வாரானால், அ  அவர ்
என்பைத நீங்கள்    வா ப் ர்களா?  (சேகாதரி,  “ஆம்” என் றார்கள்  -  ஆ ). நீங்கள்  
இங் ள்ளவரல்ல ( “ஆம்”). நீங்கள்   ழக்   ந்  வந்  க்  ர்கள் . நீங்கள்     யானாைவச் 
ேசர்ந்தவர்கள் (“உண்ைம”). அ  உண்ைம. உங்கள்  ெபயர ்  ம . ேகால்மன்  (“அ  உண்ைம”). 
     ம் ங்கள் . இேய    ஸ்  உங்கைள  கமாக்  றார். உங்க ைடய   வாசேம 
உங்கைளச ் கமாக்  ற .

இப்ெபா     வா  ங்கள் . உங்கள்     இ தயத்ேதா ம்   வா க்  ர்களா? இேய  
  ஸ்  தம  உ ர்த்ெத த டன்  தம்ைம ஒன் ப த் க் ெகாள் றார். நான் என்ன    ேறன்  
என்   ரி றதா? எந்த மனித ம் இைத ெசய்ய   யா  என்பைத  ய நிைன ள்ளவர் யாவ ம் 
அ வர.்
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அங்  ப்பவர்கேள, ேதவனிடம் இவ்வா   ைற  ங்கள் ; இந்த மனித க்  என்ைனத் 
ெதரியா  என்ப  எனக் த் ெதரி ம். எனேவ நான் ஏேதா ஒன் ற்காக ெஜ க்கப் ேபா ேறன் . 
ஆண்டவேர, உம் வஸ் ரத்ைத நான் ெதாடலாமா? அப்ப யானால் உம் ைடய உ ர்த்ெத த ல்  
உம்ைம நீர ்ஒன் ப த் க் ெகாண் ர ்என்  அர்த்தம். நீர ்  ம் ம், “உம்ைம நான் ெதாடட் ம், 
 ற  அவர ்  லமாக என்ேனா  ேப ம்''. என்ன நடக் றெதன்  பா ங்கள்.  யற்  ெசய்  
பா ங்கள்.

ஐயா, நீர ் எப்ப   க்  ர?் இந்த பக்கம் சற்  அ காைம ல் வ  ர்களா? உங்க க் ப் 
 ன்னால்  ஜனங்கள்  இ க் றார்கள் .

எல்லா ஆ க ம் நா த்   ப்ைபப் ேபான்  இ க் ன்றன. எல்ேலா ம் அ காைம  ள்ள 
ேபா , அந்த ஆ கைள ம்  ர க்க ேநரி வதால் ஒேர  ழப்பமா    ற .

நான் அவ ைடய தாசன் என்  நீர ்   வா க்  ரா? நீர ் எதற்காக இங்  வந்  க்  ர ்
என்பைத   ஸ்  எனக்  ெவளிப்ப த் த் தர   ம் என்    வா க்  ரா? என்றாவ  ஒ  
நாள் நாம் நியாயத் ர்ப் ல் சந் க்க ேவண் ெமன் ம், இன் ர க்கான கணக்ைக நான்  
ஒப்  க்க ேவண் ெமன் ம் ஞாபகம் ெகாள் ங்கள். அ  உங்க க் த் ெதரி மல்லவா? 
உங்க ைடய ேகாளா , ஒன்  உங்கள்     , உங்க க்  அேநக ேகாளா கள் உள்ளன. 
அைவகளில் ஒன்     க் ேகாளா . ேம ம் கண்  ேகாளா . அ  உண்ைமயானால் 
ைக யர்த் ங்கள். அ   ன் , ஒ  ெகட்ட பழக்கத்ைத நீங்கள்   ட்   ட   ம்   ர்கள். 
அைத நான் ெவளிப்பைடயாக  றலாமா? நீங்கள்   ைக  ப்பைத  ட்   ட   ம்   ர்கள். 
நீங்கள்  பரி த்த ஆ ையப் ெபற் க்ெகாள்ள அ  இடறலா ள்ள  என்பைத 
உணர்ந்  க்  ர்கள் . நீங்கள்  பரி த்த ஆ ையப் ெபற் க் ெகாள்ள   ம்   ர்கள் . அ  
உங்கள்  இ தயத் ன்    ப்பமா ள்ள . அ  உண்ைம, உங்கள்  ைககைள இப்ப  ஆட் ங்கள் . 
அ  உங்கைள  ட் ப் ேபாய் ட்ட . ெசன் , பரி த்த ஆ ையப் ெபற் க் ெகாண் , இேய  
  ஸ்  ன்  நாமத் னால்  கம் ெப ங்கள்  .

நீங்கள்    வா க் றார்களா? தய  ெசய்  பயபக்  டன்  இ ங்கள் . தாமதமா ன்ற . 
இன் ம்     ேநரம் அமர்ந்  ங்கள் .
59

நீங்கள்  எப்ப   க்  ர்கள்? நாம் ஒ வ க்ெகா வர ் அந்நியர் (சேகாதரி,  “ஆம்” 
என் றார்கள் -  ஆ ). கர்த்தரா ய இேய  நம் இ வைர ம் அ ந்  க் றார.் பயப்பட 
ேவண்டாம், சாந்தமா  ங்கள் . அ  அவ ைடய  ரசன்னம். நிச்சயமாக அ  அவ ைடய 
 ரசன்னம். இப்ெபா   உங்க க்   ேனாதமான உணர் , இனிைமயான, தாழ்ைமயான 
உணர்  ஏற்பட் ள்ள . ஒ  மனித க்   ன்னால் நிற் ம் ேபா  அத்தைகய உணர்  ஏற்படா .

உங்களில் எத்தைன ேபர ்அக் னி ஸ்தம்பத் ன்   ைகப்படத்ைதக் கண்  க்  ர்கள்? அ  
ெடக்ஸா ல்   தன்   ைறயாக,  இரண்டாம்   ைறயாக  எ க்கப்பட்ட .  இப்ெபா   அ  அந்த
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ஸ் ரீ ன்  ேமல் ெதாங் க் ெகாண்  க் ற  -  ேவெறா  பரிமாணத் ல் உங்களால்  அைத 
பார்க்க   ந்தால் நலமா  க் ம்.

நீங்கள்    வா க் ம் ேபா , உங்கள்    வாசம் அைத ெகாண்  வ  ற . பா ங்கள்? 
நாைள இர  ஒன்ப  மணிக்ேக ெஜப வரிைசைய ெதாடங்   ேவாம். உங்கைள நீண்ட ேநரம் 
ைவத் க் ெகாண்  க் ேறன் . இந்த ஒ  ஸ் ரிைய மாத் ரம்  நாம் எ த் க் ெகாள்ேவாம், ஒ  
நி டம்.

அங்  உட்கார்ந்  க் ம் சேகாதரிேய, நீங்கள்    வா க்  ர்களா? உங்கள்  ெபல னம் 
காரணமாக நீங்கள்  கவைல ற்  க்  ர்கள். அ  தான் உங்கள்  ேகாளா , பா ங்கள்?அவர்கள் 
எைத ெதாட்டார்கள்? அந்த அம்மாைள எனக் த் ெதரியா . அவர்கள்   ரதான ஆசாரியைர 
ெதாட்டார்கள். பா ங்கள் , என்     தான்  அவர்கைள ேநாக்   ந்த , ஆ ரகா ன்  காலத் ல் 
சம்ப த்த  ேபால. சேகாதரிேய, ஒ  நி டம் இந்தப் பக்கம் பா ங்கள். உங்கள்  இ தயத் ல் ஒ  
பாகம்    ெகாண் ள்ள . அ  உங்கள்  மகைளப ் பற் ய . அவ க்  கா ல் ேகாளா  
ஏற்பட் ள்ள . அ  உண்ைம. உங்கள்     இ தயத்ேதா ம் நீங்கள்    வா க்  ர்களா? சரி, 
  வா  ங்கள் , அவள்  கமைடவாள் .
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நான்   வ   ரி றதா? நீங்கள்    வா த்தால் எல்லாம்   ம். நீங்கள்  
  வா க்  ர்களா?

 ன்னா ள்ள ஒ  அம்மாள் தங்கள்  ைகைய தாழ்த் னார்கள். அவர்கள் இப்ெபா   என்ைனப் 
பார்த் க் ெகாண்  க் றார்கள் . அவர்கள் நீரி    யா  னால் அவ    றார்கள். நீங்கள்  
அமர்ந்த நிைல ல் இ க் ம் ேபாேத, ேதவன் நீரி    யா ையப் ேபாக் வாெரன்  
  வா க்  ர்களா? சரி. அப்ப யானால் நீங்கள்  ேகட் க் ெகாள்வைத ெபற் க ்ெகாள் ர்கள் , 
  வா  ங்கள் .

அங்  க் ம் அம்ைமயா க்  ெப ங் டல்  ேகாளா ம்,   நீர்ைப ேகாளா ம் உள்ள . 
ேதவன் உங்கைள  கமாக் வாெரன்    வா க்  ர்களா? சரி, நீங்கள்  ேகட் க் ெகாள்வைதப் 
ெபற் க் ெகாள் ர்கள். அந்த அம்மாளின்  ைக. பா ங்கள் , அவர்கைளக் ேகட் ப் பா ங்கள், 
இனிைமயான ஒன் . அவர்கைளப் பற் க் ெகாண்ட . பா ங்கள் . அவர்க ைடய   வாசம் 
தான் அைத ெசய்த . நானல்ல, அ  ேதவன.

அந்த ஓரத் ல் ஒ  மனிதன் அமர்ந்  க் றார.் அவ க்   வாசக்  ழா ல் ேகாளா  
ஏற்பட் ள்ள . அங்  அமர்ந்  ெகாண்  என்ைன ேநாக் க் ெகாண்  க் ம் அந்த 
வேயா ப க் , ஐயா, ேதவன் அைத  கமாக்க    ெமன்    வா க்  ர்களா? உங்கள்  
பக்கத் ல் அமர்ந்  க் ம் சேகாதரிக்  சரீரத் ல்      உபாைத (infection) ஏற்பட் ள்ள . 
சேகாதரிேய, அ  உண்ைமயானால், உங்கள்  ைகக் ட்ைடைய ஆட் ங்கள். சரி, சரி, நீங்கள்  
எல்ேலா ம் ஒ வர ் ேமல் ஒ வர ்ைக ைவத்  உங்கள்     இ தயத்ேதா ம்   வா  ங்கள் . 
தகப்பன்  மகள் யாரா  ந்தா ம். ஏன் அப்ப  ெசய்யக்  டா ? ஒ வர ்ேமல் ஒ வர ்ைக ைவத்  
உங்கள்     இ தயத்ேதா ம்   வா  ங்கள் . இேய  உங்கைள  கமாக் வார்.
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நீங்கள்    வா க்கத ்தக்கதாக உங்கள்    வாசத் ற்  சவால்    ேறன் .

அவ க் ப்  ன்னால்  அமர்ந்  க் ம் அந்த சேகாதரிக்  வ ற் க் ேகாளா  ஏற்பட் ள்ள . 
சேகாதரிேய, ேதவன் உங்கைள  கமாக் வாெரன்    வா க்  ர்களா? அ  தான்  உங்கள்  
ேகாளா , அ  உண்ைமயானால் எ ந்  நில் ங்கள் . ஜனங்கள்  உங்கைளப் பார்க்கட் ம் 
பா ங்கள்?  (அவைரத் ெதா  றவர்கள்  யார?்). நான் தவறாகக்   றாம  ந்தால் , உங்கள்  
பக்கத் ல் அமர்ந்  ப்ப  உங்கள்  தாயார், அவர்க க்   ட ல்      உபாைத ஏற்பட் ள்ள . 
அம்ைமயாேர, ேதவன் அைத  கமாக் வாெரன்    வா க்  ர்களா? எ ந்  நின்   கத்ைதப் 
ெபற் க் ெகாள் ங்கள் .

  வா  ங்கள் ! அவர ் ேநற் ம், இன் ம், என் ம், மாறாதவரா  க் றார். அவர ் தம்ைம 
அைடயாளம் காட்  றார.் நான் அவ ைடய  ர்க்கதரி  அல்ல  தாசன் என்  
  வா க்  ர்களா?  ர்க்கதரி  என்  அைழத் க் ெகாள் ம் ேபா  அ  அேநக க்  
இடறலா ள்ள . அவர்களால்   ரிந்  ெகாள்ள   ய ல்ைல.
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இங்  பா ங்கள் , உங்கள்     இ தயத்ேதா ம்   வா க்  ர்களா? நீங்கள்  பயங்கர நரம்  
தளர்ச்  னால் அவ     ர்கள். அ  எதனால் ேநர்ந்தெதன்  என்னால் ெசால்ல    ெமன்  
  வா க்  ர்களா? உங்க க்  வாகன  பத்  ேநர்ந்த  (சேகாதரி,  “அ  உண்ைம” 
என் றார்கள் -  ஆ ). அ  உண்ைம, அ  உண்ைம, வாகன  பத் . அ  உங்கள்    ைக 
பா த்  உங்கள்  ேதாள்க க் ம் ெசன்  ட்ட . அ  சரியா? அ  உங்கைள  ட்  ெசல்லப ்
ேபா ன்ற . மாத டாய் சமயத் ல் அ  உங்கைள அ கம் ெதாந்தர  ெசய்த . ஆனால் நீங்கள்  
 கமைடயப் ேபா  ர்கள். ெசன் , உங்கள்     இ தயத்ேதா ம்   வா  ங்கள் . நீங்கள்  
  வா த்தால், இேய    ஸ்  உங்கைள  கமாக் வார். ஆெமன் .

நீங்கள்    வா க்  ர்களா? அவர ்  ட் வாதத்ைத  கப்ப த்த    ம் என்  
  வா க்  ர்களா? அப்ப யானால் நடந்  ெகாண்ேட  ங்கள் . அவர ் உங்கைள 
 கமாக் வார்.
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உங்களில் எத்தைன ேபர ்   இ தயத்ேதா ம்   வா க்  ர்கள்? அப்ப யானால்,  “நான் 
உண்ைமயாக    இ தயத்ேதா ம்   வா க் ேறன் '' என்  ெசால் ங்கள். நீங்கள்  மாத் ரம் 
  வா த்தால்!
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அவர ் நீரி    யா  ெகாண்டவர்கைள  கமாக் வாெரன்  நீங்கள்    வா க்  ர்களா? 
அப்ப யானால் நடந்  ெகாண்ேட, “ஆண்டவேர, அதற்காக உமக்  நன்  ெச த்  ேறன் '' என்  
ெசால் ங்கள். உங்கள்     இ தயத்ேதா ம்   வா  ங்கள் . அப்ெபா   நீங்கள்   கம் 
ெப  ர்கள்.

அங் ள்ளவர் எத்தைன ேபர ்உங்கள்     இ தயத்ேதா ம்   வா க்  ர்கள்?நண்பர்கேள, 
“நீங்கள்  இங்  ங் ம் நடமா வதனால்  அைத ெதாந்தர  ெசய்  ர்கள். எத்தைன ேபர ்
  வா க்  ர்கள்  என்  ேகட் ேறன் . உங்கள்  கரங்கைள யர்த் , என்    இ தயத்ேதா ம் 
  வா க் ேறன'' என்  ெசால் ங்கள் .

நீங்கள்  ஒன்ைறச ்ெசய்ய ேவண் ெமன்  இப்ெபா   ேகட் க் ெகாள்ளப் ேபா ேறன் . இேய  
தம  வாக் த்தத்தத்ைத நிைறேவற்  அைத நி  த் க் காண் த்தார் என்  நீங்கள்  
  வா ப் ர்களானால் , இேய  தம  சைபக்  கைட  கட்டைள ஒன்ைற ம்  அளித்  க் றார;் 
“  வா க் றவர்கைள இந்த அைடயாளங்கள்  ெதாட ம். எத்தைன ேபர ் அைத 
  வா க்  ர்கள்? அவர.்  யா யஸ்தர் ேமல் ைககைள ைவப்பார்கள். அப்ெபா   அவர்கள் 
ெசாஸ்தமாவார்கள் '' என்றார். அந்த வாக் த்தத்தத்ைத நீங்கள்    வா க்  ர்களா? 
அப்ப யானால் உங்கள்  பக்கத்  ள்ள யார ்ேமலாவ  உங்கள்  ைககைள ைவ ங்கள் .

அவர ்உங்கைள  கப்ப த்தா ட்டால் , நீங்கள்  மரித் ப் ேபா ர்கள். உங்கைள க த்த நிழல் 
   ள்ள . ஆனால் இேய    ஸ்  உங்கைள  கமாக் வார். அைத   வா க்  ர்களா? சரி, 
ெசன்    வா  ங்கள் . நீங்கள்   கம் ெப  ர்கள்.

வா ங்கள், அம்ைமயாேர. ேதவன் உங்கள்  காச ேநாைய ம் நீரி ைவ ம் ேபாக்  உங்க க்  
 கமளிப்பார ்என்    வா ப் ர்களா? சரி, ெசன் , உங்கள்     இ தயத்ேதா ம்   வா த்  
 கமைட ங்கள் .

நீங்கள்  ஒ வ க்காக ஒ வர ் ெஜபம் பண்   ர்களா? ஒ வர ் ேமல் ஒ வர ் ைககைள 
ைவ ங்கள் . நாம் எல்ேலா ம் ஒ  த்  ெஜ ப்ேபாம். எல்ேலா ம் ஒ வர ்ேமல் ஒ வர ்ைககைள 
ைவ ங்கள் . தாமதமா ற  நாம் ெஜ ப்ேபாம்.
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கர்த்தரா ய இேய ேவ, ேதவன் ஜனங்களின்  மத்  ல் தம்ைம அைடயாளம் காட்  றார ்
என்பைத நாங்கள்  உ  யாக அ ந்  க் ேறாம். அவ ைடய  ேசஷ  ணங்கள்  ேநற் ம், 
இன் ம், என் ம், ெவளிப்ப  ன்றன. ஓ, ேதவனா ய கர்த்தாேவ, நீேர இப்ப ப்பட்ட ஒ  
வாக் த்தத்தத்ைத அ ளி  க்  ர;்  “  வா க் றவர்களால்  நடக் ம் அைடயாளங்களாவன; 
 யா யஸ்தர் ேமல் ைககைள ைவப்பார்கள், அப்ெபா   அவர்கள் ெசாஸ்தமாவார்கள் '', 
உ ர்த்ெத ந்த   ஸ் ைவ   வா ப்பதாக இவர்கள் அ க்ைக ெசய் ள்ளனர.் அவர் 
இவ் ல   ந்த ேபா  ெவளிப்ப த் ன அேத  ேசஷ  ணங்கைள இப்ெபா  ம் அவர ்
ெவளிப்ப த்  தம்ைம நி  த் , ேவத வாக் யங்கள்   ற்  ம் உண்ைமெயன் ம், அவர ்
ேநற் ம், இன் ம், என் ம், மாறாதவர் என்பைத ம்  உ  ப த்  ள்ளார.் கர்த்தரா ய 
இேய ேவ, உ ர்த்ெத ந்  தம்ைம ெவளிப்ப த் ம் ேதவ ைடய  மார ைடய  வ் ய 
 ரசன்னத் ல்  இந்த   வா கள்  ஒ வர ் ேமல் ஒ வர ் தங்கள்  ைககைள ைவத்  க் ம் 
இந்ேநரத் ல் ேதவ ைடய  மாரன் இன் ர  ம ப  ம் எங்கள்  மத்  ல்   வா களின்  
மா சத் ல்  மா சமா  ள்ள இந்ேநரத் ல், எல்லா அ த்த ஆ க ம் எல்லா  யா க ம் இந்த 
ஜனங்கைள  ட் ப் ேபா ம்ப  கட்டைள   ேறன் . இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் அவ் தம் 
நிகழ்வதாக.

உ ர்த்ெத ந்த ேதவ ைடய  மாரனின்  ரசன்னத் ல் உங்கள்   ண்ணப்பங்கள் 
ேகட்கப்பட்   கத்ைதப் ெபற் க் ெகாண்டதாக   வா க் ம் அைனவ ம் எ ந்  நின் , “என் 
   இ தயத்ேதா ம் அைத ஏற் க் ெகாள்  ேறன் '' என்  ெசால் ங்கள் .   வா க் றவர்கள்  
அைனவ ம் இேய    ஸ்  ன்  ச கத் ல் எ ந்  நில் ங்கள் . அவைரத்    ங்கள் , அவ க்  
   ம் ம ைம ம் ெச த் ங்கள். ேதவன் தாம் அளித் ள்ள ஒவ்ெவா  வாக் த்தத்தத்ைத ம்  
நிைறேவற்  உ  ப த் வார.்
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