
எல்லா காலங்களி ம் அைடயாளம் கண் ெகாள்ளபட்ட
  ஸ் 
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ஒ   ல வசனங்கைள இன்  இர  பார்க் ம்ப யாக ைவத்  க் ேறன் . இந்த   ைகக்கான 
ெபா ைளக்   த்   ந் த் க் ெகாண்  ந்ேதன் . ேவதத்   ந்  ஒ  ப  ைய வா க்க 
  ம்  ேறன் . ஏெனனில் ேதவ ைடய வார்த்ைதயான  எல்லா  ட்டங்களி ம் வா க்கப்பட 
ேவண் ம் என்    வா க் ேறன் . அவ ைடய வார்த்ைதைய வா க்காமேல அவர ் நம்ைம 
சந் ப்பார ் என்  அ ேவன். இ ந்தா ம் எங்ேகயாவ  தவ  ெசய்    ேவேனா என்ற பயம் 
எனக்  உண் . ஆகேவ அவ ைடய வார்த்ைதைய வா க் ம் பட்சத் ல் அ ல் எந்த தவ ம் 
இ க்கா  என அ ேவன். அவ ைடய வார்த்ைதைய வா க் ற னி த்தம் இக் ட்டத் ல்  
ஏதாவ  காரியம் நடக் ம் என்  அ ந்  க் ேறன் . அ னால் தான் அவ ைடய வார்த்ைதைய 
வா க் ேறன் .
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ஆகேவ நம் ைடய எண்ணங்கைள ேவதத் ன்  ேமல் ஆதாரப்ப த்  பரி த்த ேயாவான்  
எ  ன   ேசஷம் 1 0 -ம் அ காரம் 3 2 -ம் வசனம்  தல் 3 9    ய, மற் ம் நாம் அ கம் 
அ ந் ள்ள வசனம் எ ெரயர ்13:8 ஆ ய வசனங்கைள வா க்கலாம். இப்ெபா   பரி த்த 
ேயாவான்  10-ஆம் அ காரம் 32-ல் இவ் தம் வா க் ேறாம்.
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இேய  அவர்கைள ேநாக் : நான் என்  தா னாேல அேநக நற் ரிையகைள 
உங்க க் க் காண் த்ேதன் , அைவகளில்  எந்தக்  ரிைய னி த்தம் என்ேமல்  
கல்ெல   ர்கள் என்றார்.

 தர்கள் அவ க் ப்  ர  த்தரமாக; நற் ரிைய னி த்தம்

நாங்கள்  உன்ேமல் கல்ெல  ற ல்ைல; நீ ம ஷனா  க்க, உன்ைன ேதவன் 
என்  ெசால் , இவ் தமாக ேதவ ஷணஞ் ெசால்  ற ப  னால் உன்ேமல்  
கல்ெல  ேறாம் என்றார்கள் .

இேய  அவர்க க் ப்  ர  த்தரமாக; ேதவர்களா  க்  ர்கள் என்  நான்  
ெசான்ேனன்  என்பதாய் உங்கள்  ேவதத் ல் எ    க்க ல்ைலயா?

ேதவ வசனத்ைதப் ெபற் க் ெகாண்டவர்கைளத் ேதவர்கள் என்  அவர ்
ெசால்   க்க, ேவதவாக் ய ம் தவறாததா  க்க,

 தா னால்  பரி த்தமாக்கப்பட் ம், உலகத் ல்  அ ப்பப்பட் ம் இ க் ற நான் 
என்ைன ேதவ ைடய  மாரன்  என்  ெசான்ன னாேல ேதவ ஷணஞ் ெசான்னாய்  
என்  நீங்கள்  ெசால்லலாமா?

என்  தா ன்  ரிையகைள நான் ெசய்யா  ந்தால், நீங்கள்  என்ைன   வா க்க 
ேவண் ய ல்ைல.

ெசய்ேதேனயானால், நீங்கள்  என்ைன   வா யா  ந்தா ம்,  தா என்னி ம் 
நான் அவரி ம் இ க் றைத நீங்கள்  அ ந்    வா க் ம்ப  அந்தக்  ரிையகைள 
  வா  ங்கள்  என்றார்.

இ னி த்தம் அவர்கள்  ம ப  ம் அவைரப்   க்கத் ேத னார்கள் , அவேரா 
அவர்கள் ைகக் த் தப் ,

மற் ம் எ ெரயர ்13-ஆம் அ காரம்,8-வ  வசனம்.

இேய    ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார்.

நாம் ெஜ க்கலாம். பரேலாகப்  தாேவ, இந்த ெசய் க்காக ெசய் யாளைன ம் மற் ம் இந்த 
வார்த்ைதைய ேகட் றவர்கைள ம் இந்த இர ேல பரி த்தப்ப த் ம் கர்த்தாேவ. இைத 
இேய  ன்  நாமத் ல் ேகட் ேறாம் ஆெமன் .
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“எல்லா காலங்களி ம் அைடயாளம் கண் க்ெகாள்ளப்பட்ட   ஸ் ” என்ற தைலப்ைப அ க 
நான்   ம்  ேறன் . இ   தலாம் இரவாய்  இ ப்ப னாேல நாம் நன்றாய்  பரிட்சயமா ம்ப க்  
சற்  ேமேலாட்டமான தைலப்ைப எ த்  க் ேறன் . இப்ெபா   எ ெரயர ்  த்தகம் அவர ்
ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார் என்     ற . இந்த  தர்கள் அவைரக் 
ேகள்  ேகட்டார்கள் என்  ேவதத் ல் நாம் வா த்ேதாம்.  ேரக்கர்க ம் அவைரக் ேகள்  
ேகட்டார்கள் என்  நாம் பார்க் ேறாம். அ  ெதாடர ்ேகள் யாக இ ந்த . ஏெனன்றால் பல்ேவ  
மக்கள்  அவைரக்   த்  பல்ேவ   யாக் யானங்கைளக் ெகாண்  ந்தார்கள்.
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எப்ேபாதாவ  அவைரப் பற் க் ேகள் ப்பட்டேபா  அவைரக் காண ேவண் ம் என   ப்பம் 
ெகாள்ளாதவர் ஒ வ ம் இல்ைல. இன்  இர  “எத்தைன ேபர ் இேய ைவக் காண 
  ம்   ர்கள்?” என்  நான் ேகட்ேபனா ல் நிச்சயமாக ஒவ்ெவா  ைக ம் ேமேல உய ம். 
அவைரப் பற்  ேகள் ப்பட்டவர்களில் அவைரக் காண   ப்பம் ெகாள்ளாதவராக ஒ  நப ம் 
இ க்க ல்ைல.
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2எல்லா காலங்களி ம்  அைடயாளம் கண் ெகாள்ளபட்ட   ஸ் 

அவ ைடய நாமத்  ம்  ட ஏேதா ஒ  காரியம் இ க் ற . அ  நம்ைம அவ்வளவாய் 
கவர்ந்  க் ற .  'இேய ' என்ற ெபயைரக்  ேகட்டாேல நம் ைடய இ தயத்ைத 
  ர்க்கைவக் ம்ப  ஏேதா ஒன்  அ ல் இ க் ற . ஏெனன்றால் அந்த நாமத் ேல நமக் ப் 
பாவ மன்னிப்  இ க் ற , நம் ைடய  ட்  இ க் ற , பரேலாகத் ல் உள்ள      ம்ப ம் 
அந்த நாமத்ைதத் தரித்  ப்பார்கள். ேதவன் மாம்சத் ல்  ெவளிப்பட்டேபா  இந்த மனித 
ெபயைரேய தம் ேமலாகச்  ட் ம்ப யாக ெதரிந்  ெகாண்டார.் என்ன ஓர ்அற் தமான ெபயர.்

இப்ெபா   நாம் அவைர  க ம் மகத்தானவர் என்  எண்  ேறாம். காலங்களி டாக 
எல்லா மனித ம்; ேதவைனக்  காண கத னார்கள். ேயா  ன்  காலம்   தல் இ ந்  வந்த 
 ரச்சைன அ ேவ... ேவதாகமத் ல்  உள்ள ேயா  ன்   த்தகம் தான்  கப் பழைமயான 
 த்தகங்களில் ஒன்றாகக் க தப்ப  ற  என்  நிைனக் ேறன் . அ  அவ் தமாகப் 
ெபா த்தப்பட்ட .அ  ேமாேச ன்  காலத் ல்  எ தப்பட்ட .  தல் நான்   த்தகங்கைள ேமாேச 
எ  னார். ேயா  ஒ   ைற,  “அவைர மட் ம் நான் பார்க்கக்    மானால்‚ அவ ைடய 
வாசஸ்தலம் எங்ேக இ க் ற  என்  நான் அ ந்தால்; நான் அங்ேக ெசல்ல வாஞ் க் ேறன் ” 
அல்ல  இன்ெனா   தத் ல் ெசால்லேவண் ம் என்றால் “நான்  ெசன்  அவ ைடய கதைவத் 
தட் ேவன் ” என்  கத னான் என்  நாம்   வா க் ேறாம்.
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நாம் ஏேதா ஒ   ைரக் ப்  ன் ற  ந் ... நாம் எங்  ந்ேதா வந்ேதாம். நாம் எல்ேலா ம் 
எங்ேகேயா இ ந்  வந்தவர்கள் என்  அ ேவாம். நமக் ள்  இ க் ம் ஏேதா ஒன்  அைட ம் ப  
 யற் க் ற . நம்ைம உ வாக்  ன்ற ஏேதா ஒன்  நமக் ப்  ன்னாக இல்லாமல், நாம் 
இ ப்ப  ேபான்  இ ந்  ெகாண்  க்க   யா . என் ைடய ைகக காரமான  அப்ப ேய 
ேதான்   க்க   யா . ைகக காரேமா, ெபா த்தப்ப ம் கல்ேலா, அல்ல  கால அளைவ 
ெசய்வேதா,    ைறகேளா, கம் ச்   ள்கேளா, க கார  ட்கேளா, எ  ேம தானாக 
உ வாக ல்ைல என்  சரியான  ந்தைன ைடய எந்த மனித ம் அ ந்  ப்பான் . அ  
தானாகேவ உண்டாக சாத் யம் இல்ைல.
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மற்  ள்ள பைடப் கைளப் பா ங்கள். அைவ எல்லாம் எப்ப  ஒன்றாய்  
அைமக்கப்பட் ள்ளன. அ  தானாகேவ ஏற்பட ல்ைல என்  நாம் அ ந்  க் ேறாம். 
அப்ப   க்க ஒ  ைகக காரத்ைதக் காட்  ம் மனிதன் எவ்வள  ேமன்ைமயானவனாய் இ க்க 
ேவண் ம். ைகக் க காரத்ைத மனிதன் வ வைமத் , அ ல் ேநர அளைவப் ெபா த்  றான் . ஒ  
க காரத் னால் தானாக உ வாக இயலா  என்றால், நீங்க ம் நா ம் இங்ேக தானாக 
ஏற்பட்ேடாம் என்ப  எவ்வள  மகத்தானதாய் இ க்க ேவண் ம்? நமக் ப்  ன்னால் ஒ  
  ஷ் கர ்இ ந்தாக ேவண் ம்.
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அவ ைடய மகத்தான பைடப் கைள கவனிக்கக்   மானால்  அ  எவ் தம்  இயங்  ற  
என்பைத ம் அ ல் அவர ்   க் றைத ம் நாம் காண   ம் . அவர ் அ ல்   க் றார‚் ஒ  
இைலையக் கவனிப்ேபாமானால், அ  எப்ப யாய்  மரத் ல்  ெதாங் க் ெகாண்  க் ற . 
ஆகஸ்ட் மாதத் ன்  மத் ய ப   ல் உைறபனி இறங் வதற்   ன்னால் அந்த  வனான  
ேவ க் ள்ளாக ெசன்     ற . அந்த இைலேயா  ேழ நிலத் ன்  ேமல்    ற . இ  என்ன 
காரியம்? ஏேதா ஓர ் ஞானம் அதேனாேட ேப  ற . ஆனால் மரத் ற்ேகா ெசாந்த அ   
 ைடயா . ஆைகயால் அந்த  வனான   ளிர ்  ேதாஷணத்   ந்  தன்ைன மைறத் க் 
ெகாள் ம்ப  ேவ க் ள்ளாக ெசன்    ற . அ  ேமேலேய தங்  இ க் மானால்  
 ளிர்காலம் அைதக்  ெகான் ேபா ம், அ  மரிக்கேநரி ம்.

இப்ெபா   அந்த இைலக்  என்ன ேநரி  ற ? அ  நிலத் ன்  ேமேலேய  டந்  மட்  
அ  ற . ஆனால் அந்த ேவ க் ள்ளாக இ க் ற  வன் என்ன ெசய் ற ? அ  மரித்த 
இைல  ள்ள சாரத்ைத உ ஞ் , கால் யம் மற் ம் அதற் ள்ளாக இ க் ம் எல்லாவற்ைற ம் 
எ த் க் ெகாண்  வசந்த காலத் ல்   ண் மாக இன்ெனா  இைலைய  ளிர்த்  அ  ைடய 
இடத் ற்  வந்தைட ற . இைவ எல்லாேம மரணம், அடக்கம் மற் ம் உ ர்ெத த க்  
சாட் யாய் இ க் ற .
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 ரியனான  ஒ   ழந்ைத  றப்பைதப் ேபாலேவ காைல ல் உ க் ற . எட்  அல்ல  
ஒன்ப  மணிக்  பள்ளி ல்  இ க் ற . பத்  மணிக்  பள்ளி   ந்  ெவளிேய  ற . 
பன்னிெரண்  மணிக்  ந த்தர வயைத அைட ற . அதன்  ன் அ மரிக்கத்  வங்  ற . 
மரித்  அ  ேமற்ேக அஸ்த க் ற , அ  ைடய கைத அவ்வள  தானா?  ண் மாக அ த்த 
நாள் காைல உ த்   வன், மரணம், அடக்கம் பண் தல் மற் ம் உ ர்த்ெத தைலக்   த்  
சாட்  பகர் ற . ேதவன் அவ ைடய   ஷ் ப்  எல்லாவற்  ம்   க் றார.் அவர ்
காலங்களின்  ஊடாய் அப்ப ேய ெசய்தார.்

இப்ெபா   ேதவன்   க் றாரா என்  அ ந்  ெகாள்வதற்  ஒேர ஒ  வ  மட் ேம உண் . 
அவைர அவ ைடய   ஷ் ப் ல் காண    ம். ஆனால் ேதவன் தம்ைம மக்க க் க் 
காண் த்தார் என்பதான ...  லர ் “நல்ல , நீங்கள்  அவைரக்   த்  அ கமாகப் ேப   ர்கேள‚ 
அந்த ேதவன் எங்ேக இ க் றார?்” என்  ேகட் றார்கள் .
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ஆப் ரிக்க ஊ யக் களத் ல் ஆப் க்கான்ஸ்  என்ற மக்கள்  மத்  ல் “ஆேமாயா” என்ற 
வார்த்ைதைய பயன்ப த்  றார்கள் . அதற் , காற்ைறப் ேபான் ,  “காணக் டாத வல்லைம” 
என்  அர்த்தம் . அைதப் ேபாலேவ “உங்கள்  ேதவன், காற்ைற ேபால  காணக்   டாத  ேதவன்.  அவர்
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வல்லைம ள்ளவர், ஆனால் நாம் அவைரக் காண   யா ”, என் றார்கள் .

நல்ல , நாம் அவைரக் காண    ம் என்  நான்    வா க் ேறன் . ஏெனன்றால் ேயாவான் 
12-ம் அ காரத் ல் இேய ைவக் காண வந்த  ேரக்கர்களில்   லர ் “ஐயன் ர், நாங்கள்  
இேய ைவக் காண   ம்  ேறாம்” என்    னேபா ,

 ஷர்களில் ஒ வரால் அவரிடம் அைழத் ச் ெசல்லப்பட்டைதக் காண் ேறாம் . மற் ம் 
எ ெரயர ்13:8, “அவர ்ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவராய் இ க் றார”் என்     ற .

அன்  அவ ைடய  ஷர்களில்  ஒ வரால் இேய ைவக் கா ம்ப  அைழத்  ெகாண் வரக் 
  மானால், அவர ்ேநற் ம் இன் ம், என் ம் மாறாதவராய் இ க் ம் பட்சத் ல், அவ ைடய

 ஷர்களா ய நாம் ஏன் அவைரத் ேத  றவர்கைள இன் ர  அவ ைடய  ரசன்னத் ற்  
அைழத்  வர   யா ? ேவதம் அவர ்ேநற் ம்,இன் ம், என் ம் மாறாதவர் என்     றேத.

இ  ேகட்பதற்   டத்தனமாக இ க் ம் என்  அ ந்  க் ேறன் . ஆனால் எங்கேளா  சற்  
ேநரம் ெபா த் க் ெகாள் ர்களானால், ேதவ ைடய உத யா ம் அவ ைடய வார்த்ைதேயா ம், 
அவ ைடய வார்த்ைத ன்ப  ம் அவைர, என்னால் இங்ேக உங்க க்   ன்பாகக் ெகாண்  வர 
   ம்
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என்    வா க் ேறன் . அ  எவ்வள  ெபரிய ஆ தலாய் இ க் ற ‚ அதற்காகத் தான் நாம் 
இங்ேக இ க் ேறாம்.   ஸ்தவர்களா ய நாம் ஆ தைலத் ேத  வந்  க் ேறாம். அதாவ  
ேதவ ைடய  ரசன்னத் ற் ள்  வ ம்ேபா  அவர ் நம்ைம  ண் மாக அந்த இைலையப் ேபால 
உ ர்ப் த்    ம்பக் ெகாண்  வ வார ்என்  அ ந்  க் ேறாம்.

இ  என்ன கற்பைனக் கைதயா? அல்ல  ஏேதா ஒ   ல வார்த்ைதகைளக் ேகார்ைவயாகச் 
ேசர்த்  ப்பதா? அல்ல  ஏேதா  த கட் க்கைதயா? அல்ல  இ  சத் யமா?  ைழ எங்  
அ கமாய் இ க் றேதா, அங்ேக சத் யம் எங்ேகயாவ  ஓர ் இடத் ல்  இ ந்தாக ேவண் ம். 
கள்ளப் பணம் இ க் மானால் அங்ேக உண்ைமயான பணம் ஒன்  இ க் ற  என்  என்னால் 
ெசால்ல    ம். நாம் இன்  பார்க் ற பல காரியங்கைளப் ேபாலேவ எங்ேக அ கமான 
பாவைனயாளர்கள்  இ க் றார்கேளா, அங்ேக உண்ைமயான ேதவன் எங்ேகா ஓர ் இடத் ல்  
இ ந்தாக ேவண் ம்.

இப்ெபா  , நாம் அவ க்  ஊ யம் ெசய்ய ல்ைல என்றால் நாம் ெசய்  ெகாண்  க் ற 
எல்லாக் காரியத்ைத ம்  ட்  ல  அவ க்  ஊ யம் ெசய்யக்கடேவாம். ஏெனன்றால் நாம் 
ெசய்  ெகாண்  க் ற ெதா  ல் நமக்  ஒ  நன்ைம ம் இல்ைலெயன்றால் அ னால் நமக்  
என்ன பலன்? மற் ம் நம் ைடய உத்தமம் நம்ைம ஆக் ைனத்  ர்ப்   ந்  தப்  க்கா . 
 றஜா  ன ம் உத்தமமாய் இ க் றார்கேள. மக்கள்   ல ேநரங்களில் ேவ  எைதேயா 
  ப்பதாக நிைனத் க் ெகாண்  உத்தமமாய் கார்பா க் அ லத்ைதக்    க் றார்கள் . உத்தமம் 
அைதச் ெசய்யா . சரியான வ  ம் தவறான வ  ம் இ ந்தாக ேவண் ம். ேவதாகமேம 
சரிெயன்  நான்   வா க் ேறன். ேதவ ைடய வார்ைதேய சரிெயன்  நான்   வா க் ேறன் . 
இப்ெபா   ேதவன் நியாயம்  ர்க்கேவண் ம்.  (சேகா.  ரான்ஹாம் ெதாண்ைடைய சரி ெசய்  
ெகாள் றார)் மன்னிக்க ம். அவர ் உலகத்ைத ஏதாவ  ஒன்ைறக் ெகாண்  நியாயம்  ர்க்க 
ேவண் ம்.
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நான்   வனாக இ ந்தேபா  என் ைடய  தாைதயர், அதாவ  என் தாய் தகப்ப க் ம் 
 ன் இ ந்தவர்கள், அயர்லாந்  நாட்ைடச் ேசர்ந்தவர்களாய் இ ந்தார்கள் . அவர்கள்  
கத்ேதா க்கர்களாக இ ந்ததால் நா ம் கத்ேதா க்க சைபக் ச் ெசல்வ  ஓர ் இயல்பான 
காரியமாக இ ந்த . ஆனால் என் ைடய தகப்ப ம் தா ம் சைபக்  ெவளிேய   மணம் 
ெசய் ெகாண்டனர.் அவர்கள் சைபக்ெகல்லாம் ேபான ல்ைல. எனக்  ேதவன் இ க் றார ்என்  
அ  ம் வய  எனக்  வந்த ேபா  ேதவன் எங்ேகேயா இ க் றார ்என்  அ ந்  ந்ேதன் . இைத 
அேநகர ்என்ைனப் பற் ய  த்தகத் ல் வா த்  ப் ர்கள்.
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இப்ெபா   காரியம் என்னெவன்றால், ேதவன் உலகத்ைத ஒ  சைபையக் ெகாண்  நியாயம் 
 ர்ப்பார் என்றால் அ  எந்த சைபயாக இ க் ம்? கத்ேதா க்க சைப ன்   லமாக என்றால் எந்த 
கத்ேதா க்க சைப? ேராமன் கத்ேதா க்க சைபயா அல்ல  ஆர்தடாக்ஸ்  கத்ேதா க்க சைபயா 
அல்ல  எந்த சைபையக் ெகாண்  அவர ் நியாயம்  ர்ப்பார்?  ராெடஸ்டன்ட் சைபையக் 
ெகாண்  நியாயம்  ர்ப்பார் என்றால் ெமத்ேதா ஸ்ட், பாப் ஸ்ட், ெபந்ெதெகாஸ்ேத, 
 ெரஸ் ேடரியன்  இைவகளில் எைதக் ெகாண்  ெசய்வார?் பா ங்கள் , அேநக  தமான 
 ழப்பங்கள்  இ க் ற .

ஒ வன்  அப்ப யாக “நல்ல , நீ உத்தமமாய் இ க் ம் வைர அெதல்லாம் பரவா ல்ைல” என்  
ெசால்லக ்  ம்.
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ேவதாகமத் ன்   தல்  த்தகத் ல் மரணம்,  யா ,  க்கம் மற் ம் பாவம் எல்லாம் வந்ததற்  
காரணம் என்னெவன்றால் ஒ  நபர ்ஒ  வார்த்ைதைய அ  வா த்ததால் உண்டா ற் . அேத 
ேதவன் தான் ேவதாகமத் ன்  கைட   த்தகமா ய ெவளிப்ப த்தல்:  2 2 -ல்,  “எவனா  ம் 
வசனங்களி  ந்  எைதயா  ம் எ த் ப் ேபாட்டால், அல்ல  அ ேனா  ஏதாவ  ேசர்த்தால், 
 வ   த்தகத்   ந்  அவ ைடய  பங்  எ த் ப்  ேபாடப்ப ம்,”  என்  ெசான்னார்.  ஆகேவ
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அ ேவ நியாயத்  ர்ப் ன்   த்தகமாக இ க்க ேவண் ம்.

இப்ெபா   பரி த்த ேயாவான்  1 -ஆம் அ காரத் ல் “ஆ  ேல வார்த்ைத இ ந்த , அந்த 
வார்த்ைத ேதவனிடத்   ந்த , அந்த வார்த்ைத ேதவனா  ந்த . அந்த வார்த்ைத மாம்சமா , 
நமக் ள்ேள வாசம் பண்ணினார். நாம் அவைரக் கண்ேடாம், அ   தா க்  ஒேர ேபறானவராக 
இ ந்த . அ  அந்த வார்த்ைதேய. அ  ேதவேன மாம்சமா  நம் டத் ல்  வாசம் ெசய்தார…் என்  
இ ப்பைதப ்பார்க் ேறாம்.
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எ ெரயர ்13:8 “அவர ் ேநற் ம் இன் ம்  என் ம் மாறாதவரா  க் றார்” என்     ற . 
அவர ் மாறாதவரா  க் ம் பட்சத் ல் , அந்த வார்த்ைதயாய் இ க்க, அவர் எப்ப  தன்ைன 
காலங்களி டாய் ெவளிப்ப த் னாேரா அேத  தமாகேவ தன்ைன அவர ் ேநற் ம் இன் ம் 
என் ம் மாறாத இேய வா  க்க இன்ைறக் ம் ெவளிப்ப த்த ேவண் ம். அ  உண்ைமையத் 
த ர ேவெறான் ம் இல்ைல. அவேர வார்த்ைத, மற்ற காலங்களில்  எப்ப  வார்த்ைத 
அ  க்கப்பட்டேதா அப்ப ேய எல்லா காலங்களி ம் இ ந்தாக ேவண் ம். ேதவன் தன்ைன 
மாற் க் ெகாள்வ ல்ைல. மல் யா 3:6-ல் அவர ்மா வ ல்ைல “நான் கர்த்தர், நான்  மாறாதவர்” 
என்     ற .

ஆகேவ அவர ் ஆ  ல் எப்ப  இ ந்தாேரா அேத வண்ணமாக இன் ம் இ க் றார.் 
ம  லத் ற்  அவர் ஆ  ேல வார்த்ைதயாக இ ந்தார.் ேதவன் ம க் லத் ற்  ஒ  
சைபையேயா அல்ல  ஒ  ேகாட்பாட்ைடேயா சார்ந்  க் ம்ப  ெகா க்க ல்ைல. அவர ்
ம  லத் ற்  அவ ைடய வார்த்ைதைய அரணாகக் ெகா த்தார். அதாவ  “இந்த வார்த்ைதைய 
  வா த்     ங்கள்” என்றார்.
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இன்ைறக் ம் அேத  தமாகத்தான்  இ க் ற . மற் ம்   ஸ் ேவ அந்த வார்த்ைதயாக 
இ க் றார.்  “ஆ  ேல வார்த்ைத இ ந்த , அந்த வார்த்ைத ேதவனிடத் ல்  இ ந்த . அந்த 
வார்த்ைத ேதவனா  ந்த . அந்த வார்த்ைத மாம்சமா  நமக் ள்ேள வாசம்பண்ணினார்”.

அவர ் ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவராய் இ க் ம் பட்சத் ல்  அவர ்மற்ற காலங்களில் 
எப்ப  இ ந்தாேரா இன் ம் அைதப் ேபாலேவ இ ந்தாக ேவண் ம். நான் இேய   ஸ்  ேநற் ம், 
இன் ம், என் ம் மாறாதவரா  க் றார் என்பைத ம் அவேர அந்த வார்த்ைத என்பைத ம் 
நன்றாக  ளக்   க் ேறன்  என்  நிைனக் ேறன் .

இப்ெபா   “ேவதவாக் யம் தவறாததா  க் ற ” என்  இேய  ெசான்னார். 
ேவதவாக் யங்கள்  உண்ைமேய. ேயாவான் 1-ல் “அந்த வார்த்ைத மாம்சமா  நம் டத் ல்  வாசம் 
ெசய்த ” என்  ேவதவாக் யம்     ற . ேதவன் தம் ைடய  மாரனா ய இேய  
  ஸ்  க் ள்  மாம்சமா  நம் டத் ல்  வாசம் பண்ணினார்.
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ேயாவான்  1 0 : 3 5 -ல், எவரிடத் ல் இேய  வந்தாேரா, அதாவ  ஆ  ேல இ ந்த 
வார்த்ைதயான  எவர்களிடத் ல்  வந்தேதா அவர்கைள  ர்க்கதரி கள் என்  இேய    னைதப் 
பார்க் ேறாம். இவ் தமாக உங்க ைடய ெசாந்த நியாயப் ரமாணேம உங்க க்  
ேபா க்க ல்ைலயா? என்றா ம் ேதவ ைடய வார்த்ைதயான  எவர்களிடத் ல்  வந்தேதா 
அவர்கைள  ர்க்கதரி கள் என் ம், ேதவ ைடய வார்த்ைத அவர்களிடத் ேல வந்த  என் ம் 
இேய    னார.்

இப்ெபா   எ ெரயர ்1-ஆம் அ காரம் ' ர்வகாலங்களில் , அதாவ  பண்ைடய காலங்களில், 
பங் பங்காக ம் வைகவைகயாக ம்,  தாக்க க்   ர்க்கதரி கள்  லமாய்    ளம் பற் ன 
ேதவன், இந்த கைட  நாட்களில்  அவ ைடய  மாரன்  இேய    ஸ்  ன்   லமாய்…' என்  
    க் ற . பார்த் ர்களா? இப்ெபா   கவனி ங்கள் ,  “வார்த்ைத யாரிடத் ல்  வந்தேதா 
அவர்கைள ேதவர்கள்” என்  ேதவன் ‚ இேய  ெசான்னார், அவர்கேள  ர்க்கதரி கள். இப்ெபா  , 
இேய    ஸ்  ன்  சரீரம் எப்ப யாக ேதவனாக இ க்க ல்ைலேயா அேத  தமாகேவ எந்த 
மனித ம் தானாகேவ ேதவனல்ல. அவர ்ஒ  மனிதன், அந்த  ைரக்   ன்னால்  ேதவன் இ ந்தார.்
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ேதவன் எப்ெபா  ம் தன்ைன ெபா  மக்களிட  ந்  மைறத் , ஒ   ைர ட்  அவைர 
  வா க் றவர்க க் த் தன்ைன ெவளிப்ப த்  றவராய் இ க் றார.் கடந்த ஞா ற் க் 
 ழைம அன்  “ ைர நீக்கப்பட்ட ேதவன்” என்ற தைலப் ன்  ேபரில்  டாரத் ல் (சைப ல்) 
 ரசங்கம் ெசய்ேதன் . ெவளி ல் உள்ள உலக மக்கள்  அவைரக்   த்  ஒன் ம் அ யாதப க்  
ேதவன் எப்ெபா  ம் ஏேதா ஒன் ற்   ன்னால்  தன்ைன  ைர ட் க் ெகாள் றார.் ஆனால் 
அந்த  ைரக் ப்  ன்னால்   ரேவ க்க  த்தமா  ப்பவர்க க் ம் தன் ைடய  ள்ைளக க் ம் 
தன்ைன ெவளிப்ப த் க் காண் க் றவராய் இ க் றார.்

பைழய ஏற்பாட் ன்  காலத் ல் தக த் ேதாலான  அவைர மைறத் க் ெகாண்ட . அவர ்
ஷ னா ம ைமக் ள்ளாக இ ந்தார.் அ  அந்த தக த் ேதா க் ப்  ன்னால்  இ ந்த . மக்கள்  
அந்த தக த் ேதா க்   ன்பாக வ வதற்   ன்... வார்த்ைதயான   ர்க்கதரி யா ய 
ேமாேசக் ள்  இ ந்த . அவன் மைல ன்  ேமல் ஏ  அக் னி ஸ்தம்பத்ைத சந் த்தான் . அ  
அவேனா  ேப ன .  ன்  அவன்  ேழ இறங்   ர்க்கதரி  ன்  அைடயாளங்கைளச் ெசய்  
இஸ்ரேவல்  ள்ைளகைள எ ப்   ந்  ெவளிேய அைழத்  இந்த மைலக்  ெகாண்  வந்தான்.
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அதன்   ற  ேதவன்   ேழ  இறங்  வந்  அந்த  அக் னி  ஸ்தம்பத் ற் ள்  ெசன்  அவைர



5எல்லா காலங்களி ம்  அைடயாளம் கண் ெகாள்ளபட்ட   ஸ் 

 ைர ட் க் ெகாண்  ேமாேசைய அைடயாளப்ப த் னார். ேவ  யா ம் அங்  ெசல்ல 
  ய ல்ைல. அைத எந்த மனித ம் பாவைன ெசய்   யற் க்க   யா . ெசய்யேவ 
  ய ல்ைல, அவர்கள் மரித் ப் ேபானார்கள் . ஒேர ஒ  மனிதைன மாத் ரம் எ த் க் 
ெகாண்டார.் அவன் அதற் ப்  ன்பாக அந்த அக் னி ஸ்தம்பத் ற் ள்ளாகச் ெசன் , 
ேதவ ைடய ம ைமக் ள்ளாக, ஷ னா ம ைமக் ள்ளாகச் ெசன் , அந்த காலத் ற்கான 
வார்த்ைதையக் ெகாண்  வந்தேபா , அவ ைடய  கத் ற்   ைரையப் ேபா  ற அள ற்  
ேதவ ைடய ம ைம அவன் ேமலாகப்  ரகா த்த . மக்களால் அவைன ேநர யாகப் பார்க்க 
  ய ல்ைல. அ  இயற்ைகயான    ைர.

பார்த் ர்களா? ஒ  மனிதன் அந்த  ைரையக் கடந்  ஷ னா ம ைமக் ள்ளாக  ரேவ க் ம் 
ேபா , உலகம் அவைன மதெவ யன்  என்  அைழக் ம். ஏன் இப்ப   க் ற  என்  
அவர்களால்   ரிந் க் ெகாள்ள  யா . ஏெனன்றால் அதற் ள்ளாகச ் ெசல் ம்ேபா  அவனிடம் 
எந்த ெசௗந்தரிய ம் இரா . அவ ைடய வார்த்ைதகைளக்  ட அவன் சரியாக உச்சரிக்காமல்  
இ க்கக்  ம், சரியாக உைட உ த்தாமல்  இ க்கக்   ம்,   மார்கள் உ த்  றப யாக 
உைடைய உ த்தாமல்  இ க்கக்   ம். அவன் உ த்த ேவண் ய  தம் என்  அவர்கள்  
நிைனக் ற  தானத் ல்  உ த்தாமல் இ க்கக்  ம். இப்ப யாக இ க்கலாம்.
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ஆனால் அந்த தக த் ேதா க் ப்  ன்னால், அந்த மனித ேதா க் ப்  ன்னால், அந்த ஷ னா 
ம ைம இ க் ற . அங்ேக வல்லைம இ க் ற , அங்ேக வார்த்ைத இ க் ற , அங்ேக தான் 
ச கத்  அப்பம் இ க் ற . ஒளியா  க் ற அந்த ஷ னா ம ைமேய அங்  க் ற 
தானியத்ைத   ர்  அைடயச் ெசய் ற . கான்சாஸ்  மக்களா ய நீங்கள்  உங்கள்  ேகா ைம 
தானியத்ைதக் ெகாண்  அ ந்  க்  ர்கள். அந்த  ரியன்  இல்லாமல் ெவளிச்சம் உண்டாகா .

உங்க ைடய பைழய ேதாலா ய பைழய எண்ணங்கள் , பைழய ேகாட்பா கைள 
 ட்ெடா த்  அந்த தக த் ேதா ற்   ன்னால் இ க் ம் ேதவ ைடய  ரசன்னத் ற் ள்ளாக 
வ  ர்களானால்  ேதவ ைடய வார்த்ைதயான    க் ற ஒன்றாக, தத் பமாக மா   ம். 
அப்ெபா   நீங்கள்  ஷ னா ம ைம னால்   த்ெத ம்  ர்கள் , அப்ெபா   ேவதாகமமான  
ஒ    ய  த்தகமாக மா ம். அப்ெபா   இேய    ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் 
மாறாதவராக இ ப்பார.் நீங்கள்  அவ ைடய  ரசன்னத் ல்   க் றவர்களாய் அந்த நாட்களில் 
  வா க க் , ஆசாரியர்க க்  மாத் ரம்  ெகா க்கப்பட்ட ச கத்தப்பங்கைளப்   த் க் 
ெகாண்  க்  ர்கள் . நாேமா “ஆசாரியர்க ம், ராஜரீக ஆசாரியக்  ட்டமா ம், பரி த்த 
ஜா யா ம்,  ேச த்த ஜனமா ம் ேதவ க்  ஆ க் ரிய ப ைய ெச த்  றவர்களாக ம் 
இ க் ேறாம்”. ஆனால் நீங்கள்   ைர நீக்கப்பட்ட ேதவைன கா வதற்  அந்த  ைரக்   ன்னால்  
வரேவண் ம். ேதவன்  ைர நீக்கப்பட்  க் றார.் அ ேவ  ரத் யட்சமான வார்த்ைதயாய் 
இ க் ற .
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இன்  அேநகர ் எ ம் ,  “நாங்கள் , இன்னார் இன்னார், நாங்கள்  இந்த வ  ல் 
  வா க் ேறாம்”, என் ம்,
22

மற்ெறா   ட்டத்தார,்  “நாங்கள் , இன்னார் இன்னார், நாங்கள்  இந்த வ  ல் 
  வா க் ேறாம்” என் ம்    ன்றனர.் பா ங்கள், நீங்கள்  அேநக  யாக் யானங்கைளப் 
ெப   ர்கள். ேதவ க்  எந்த  யாக் யானி ம் ேதைவ இல்ைல. அவேர தன் ைடய 
வார்த்ைதக்   யாக் யானம் ெசய் றார.்  “அ  ஒ  தனிப்பட்ட  யாக் யானம் அல்ல” என்  
ேவதம்    ற . ேதவன் தன்ைனத் தாேன ெவளிப்ப த் க் காட்  றார.்

அவர ்அவ் தம் ெசய் றார.் அவர் ஆ  ேல “ெவளிச்சம் உண்டாகக் கடவ ” என்  ெசான்ன 
ேபா  அங்ேக ெவளிச்சம் உண்டான . அதற்  எந்த  யாக் யான ம் ேதைவ ல்ைல.  ன்  
ேதவன் “ஒ  கன்னிைக கர்பவ யாவாள்” என்  ெசான்னார், அவள் கர்ப்பம் தரித்தாள். அதற் ம் 
எந்த  யாக் யான ம் ேதைவ ல்ைல. கைட  நாட்களில்  “மாம்சமான யாவர் ேம ம், என் 
ஆ ைய ஊற் ேவன் ” என்  ெசான்னார், அவர் ெசான்னப ேய ெசய்தார.் அதற் ம் எந்த 
 யாக் யான ம் ேதைவ ல்ைல.

அ  இன் ம் வார்த்ைதயாகேவ இ க் ற . வார்த்ைத ேதவனாய் இ க் ற .23

ஒவ்ெவா  காலத் ற் ம் ேதவன் அவ ைடய வார்த்ைத ன்  பாகத்ைத ைவத்  இ க் றார.் 
அதன்  ற  அவர ் என்ன ெசய்தார ் என்  பா ங்கள். ஒ   ர்க்கதரி ைய அ ப் னார.் 
“கர்த்த ைடய வார்த்ைதயான   ர்க்கதரி  னிடத் ற்  வ  ற ”. அைத  ர்க்கதரி யானவர் 
மக்க க்  ெவளிப்ப த்  றார். அைத மக்கள்    வா த்தனர். அ ேவ ேதவன் ெசய ல் 
இ க் றார ்என் ம் தன் ைடய ஆ  னால் அைசவா  றார ்என்ப ம் ஆ ம்.

இப்ெபா  , அவர ் ேவதவாக் யத்ைத நிைறேவற் ம்ப யாக தம்ைமத் தாேம ஒ  ம ஷ 
 மாரனாக அைடயாளப்ப த் க் ெகாண்டைதப் பார்க் ேறாம். இப்ெபா   நிைன ல் 
ெகாள் ங்கள் , அவர ்   க்  வந்தேபா  ெவளிேய உள்ள ெபா  மக்க க்   ன்பாக எப்ப  
தன்ைன அைடயாளப்ப த் க் ெகாண்டார ் என்றால் , ம ஷ  மாரனாக தன்ைன 
அைடயாளப்ப த் க் ெகாண்டார.் அவர ்  ன்   மாரரின்  ெபயரில் வந்தார். ம ஷ  மாரன் , 
ேதவ  மாரன், மற் ம் தா  ன்  மாரன் . இப்ெபா   ம ஷ  மாரன் என்  ெசால் ம்  ேபா  
அ  ஒ   ர்க்கதரி . இன் ம் ேயேகாவா எேசக் ேயைல அைழத்த ேபா  அவைன 
“ம ஷ மாரேன”  என  அைழத்தார்.   ர்க்கதரி யா ய  மனிதைன  ேயேகாவா  அைழத்த  ேபா 
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அவைன ம ஷ  மாரேன என அைழத்தார். மற் ம் இேய  ம் தன்ைன ம ஷ  மாரனாக 
அைடயாளப்ப த் க் ெகாண்டார,் ஏெனன்றால் ேவதவாக் யம் உைடக்கப்பட   யா .

உபாகமம் 18:15-ல் ேமாேச இவ் தமாக... இஸ்ரேவல் மக்கள்  ேமாேசைய ேநாக்  “நீர ்
எங்கேளாேட ேப ம், நாங்கள்  ேகட்ேபாம் ேதவன் எங்கேளாேட ேபசா  ப்பாராக” என்றனர். (யாத். 
20:19) அதற்  (கர்த்தர்) அவர,்  “நான்  இனி அவர்களிடம் ஒ ேபா ம் அவ் தமாக ேபசப் 
ேபாவ ல்ைல, ஆனால் அவர்க க்  ஒ   ர்க்கதரி ைய அ ப் ேவன்” என்றார்.

உபாகமம் 18:15-ல், “உன்  ேதவனா ய கர்த்தர் என்ைனப் ேபால ஒ   ர்க்கதரி ைய உனக்காக 
உன்  ந ேவ எ ம்பப் பண் வார்” என்  ெசான்னார். ஆகேவ அந்த ேவதவாக் யம் உைடக்கப்பட 
  யா . அவர் ம ஷ மாரனாக வந்தாக ேவண் ம். அவர ்    ன்  ேமல் வந்தேபா  
அவ க் ரிய காலமாக அ  இ ந்த .

அதன்  ற  அவர ் மரித் , உ ர்த்ெத ந் , பரத் ற்  ஏ ச் ெசன்  பரி த்த ஆ ைய 
அ ப் னார ் அ ேவ ேதவ மாரன். ேதவன் ஆ யாய் இ க் றார.் சைப காலம்   வ  ம் 
அவர ்ேதவ மாரனாகேவ இ ந்  வ  றார.்
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அதன்  ற  ஆ ரவ ட அரசாட்  ல் அவர ் தா  ன்  மாரனாக  ங்காசனத் ல் அமர்ந்  
அரசா வார். அவேர ேமேல ஏ ச் ெசன்றவர,்  “நான் ெஜயங்ெகாண்  என்  தா ன் 
 ங்காசனத் ல் உட்கார்ந்த  ேபால, ெஜயங்ெகாள்  றவெனவேனா அவ ம் என் ைடய 
 ங்காசனத் ல் என்ேனா   ட உட்கா ம்ப  அ ள்  ெசய்ேவன்”. இப்ெபா   அவர்  தா ன் 
 ங்காசனத் ல் அமர்ந்  க் றார.் ஆனால் ஆ ர வ ட அரசாட்  ல் அவர ்தன் ைடய ெசாந்த 
 ங்காசனத் ல் உட்கா வார,் ஏெனன்றால் அவேர தா  ன்  மாரன் . அவேர 
ம ஷ மார ம்,ேதவ  மார ம் , தா  ன்  மார மாய் இ க் றார.் பா ங்கள், இைவ 
பரி ரணமாய் இ க் ற .

இப்ெபா   அவர்  ர்க்கதரி யாக வர ேவண் யதாய் இ ந்த  என்  பார்க் ேறாம். 
அவ ைடய மாறாத வார்த்ைத‚ ேதவன் ஒ ேபா ம் மா வ ல்ைல. ேதவன் மா வ ல்ைல, அவர ்
ேயாேசப் ற் ள்   ர்க்கதரி யாய் இ ந்தார.் அவேர  ர்க்கதரி யாக ம் ேயாேசப் ற் ள்  
ேதவனாக   ந்தார். அவர ்தா  ற் ள் ம் ேதவனா  ந்தார்.
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ேயாேசப்ைப கவனித் ப் பா ங்கள் . அவன் ஏறக் ைறய பரி ரணமாக   ஸ்  ன்  
வாழ்க்ைகைய  த்தரித்தான் . ஆனால் அவன்  “அவர”் அல்ல என்  காட் ம்ப  ஒ  தவ  
ெசய்தான் . மனிதன் தவ  ெசய்வான் . பா ங்கள். அவ ைடய தகப்பனா ய 
யாக்ேகா  னிடத் ல், அவர ் ஒ   ர்க்கதரி யாய் இ ந்தார.் அவைர பார்ேவானிடம் ெகாண்  
ெசன்றேபா  இப்ப யாய்  “நாங்கள்  எல்ேலா ம் கால் நைடகளின்  உரிைமயாளர்கள்” என 
  ங்கள் என்றான். ஏெனன்றால் ேமய்ப்பர்கள்  என்றாேல எ ப் யர்க க்  அ வ ப்பானவர்கள்.
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ஆனால் ஆ யானவேரா அவ ைடய தகப்பனார ் அந்த  தமாய் ெசால் ம்ப  
அ ம க்க ல்ைல. யாக்ேகாேபா “உங்க ைடய அ யார்களா ய நாங்கள்  ேமய்ப்பர்கள்” என்  
ெசான்னான் . ஆகேவ ேயாேசப்  அந்த இடத் ல்  ஒ  தவ  ெசய்தைதப் பார்க் ேறாம்.

 கப ் ெபரிய மனிதனா ய தா  ம் தவ  ெசய்தான் . ேதவ ைடய இ தயத் ற்  அ த்த 
தாசனாய் இ ந்தவன்  பத்ேசபாைள எ த் , தன் வாழ் நாள்   வ ம் ஊ யம் ெசய்த ேதவ க்ேக 
அைத மைறத்   டலாம் என எண்ணினான் . ஆனால்  ர்க்கதரி யான நாத்தாைனக் ெகாண்  
ேதவன் அவ ைடய காரியங்கைள ெவளியரங்கமாக் னார். பா ங்கள்?

ஆனால் தா ைத கவனி ங்கள் . அவன் தன் ைடய ெசாந்த மக்களாேல ெவளிேய 
 ரத்தப்பட்  ஒ   றக்கணிக்கப்பட்ட ராஜாவாய் ெவளிேய ெசன்றான் . அவ ைடய ெசாந்த 
 மாரத் ேயfஅவ ைடய சேகாதரனாேல ெக க்கப்பட் , மற்ற சேகாதரர்கள்  அவைனக் ெகான்  
ேபாட்டார்கள்.
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மற் ம் அப்சேலாம் எ ம் , ரா வத்ைதப்  ரித்  ஒ  ெபரிய  ரட் ைய உண்  பண்ணி 
அவ ைடய ெசாந்த தகப்பனா ய தா ைதேய ஒ க் , ெவளிேய  ரத் , தன் மக்களால் தா   
 றக்கணிக்கப்ப ம்ப  ெசய்தான் . அவன் நகரத்   ந்  ெவளிேய ெசன்  ெகாண்  ந்தேபா  
 டவைனப் ேபான்  ஒ வன்  தன் காைல இ த் க் ெகாண்  தா   அண்ைட வந்  அவைன 
ேக  ெசய்  அவன் ேமல்  ப் னான் .

அப்ெபா   அவ ைடய பா காவலன்  தன் ைடய பட்டயத்ைத எ த் ,  “என் ைடய 
ராஜா ன் ேமேல  ப் ன அந்த நா ன் தைல இன் ம் அவன் உடம் ல் இ ப்பதா?” என்றான்.

அதற்  தா  ,  “அவைன  ட்   . அவன் அப்ப  ெசய் ம்ப  கர்த்தர் அவ க் ச ்
ெசால்   க் றார”் என்றான்.

அந்ேநரத் ல் தா   தான் என்ன ெசய்  ெகாண்  க் றான்  என்  அ யாமல் இ ந்த ல் 
எந்த சந்ேதக  ல்ைல. அவன் ஒ வமைலக்  ேமல் ெசன்  அங்  ந்  ஒ   றக்கணிக்கப்பட்ட 
ராஜாவாக  ேழ ேநாக் ப் பார்த்  அ தான். அங்ேக  ல

 ற்றாண் கள்  க த்  தா  ன்   மாரனா ய  இேய    ஸ்  ம்  அேத  மைல     ஒ 
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 றக்கணிக்கப்பட்ட ராஜாவாக அ தார.் அவர ்ேம ம்  ப் னார்கள் .

பார்த் ர்களா? இைவ எல்லாேம   ஸ் ைவ  த்தரித்த . அவர ் அைவகளில்  ஒ பாகமாக 
தன்ைன ெவளிப்ப த் னார். ேதவன் ஒ ேபா ம் மா வ ல்ைல. அவ ைடய தன்ைம 
மா வ ல்ைல. அவ ைடய  ணங்கள்  ஒ ேபா ம் மா வ ல்ைல. அவர ் இன் ம் 
வார்த்ைதயா  க் றார். மல் யா 3-ஆம் அ காரம் 6-ம் வசனம் அைத நி  க் ற . பா ங்கள், 
ஒவ்ெவா  காலத் ற் ம் தன் ைடய  பத்ைத மாத் ரேம மாற்  றார.் ஒவ்ெவா  காலத் ற் ம் 
அந்தந்த நாட்க க்ெகன  ர்க்கதரிசனமாய் உைரக்கப்பட்ட தன் ைடய வார்த்ைத ன்  பாகத்ைத 
ைவத்  க் றார.் நல்ல , அந்த   ப் ட்ட காலம் வ ம்ேபா , ேதவன் ேவெறா   பத்ைத 
எ த் க் ெகாண்  ெசயல்ப  றார.் பா ங்கள், அ  எப்ெபா  ம்; ேதவனாகேவ இ க் ற . 
அவர ் வார்த்ைதயாகேவ இ க் றார,்  “வார்த்ைத மாம்சமா  நமக் ள்ேள வாசம் பண்ணினார்” 
என் றப யாகேவ இ க் றார.்
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இப்ெபா   எ ெரயர ் 4 -ஆம் அ காரம்,12-ல்   யப  இேய வானவர், அவர ் ெசய்த 
 ரிைய ன்   லமாக, எப்ப ெயன்றால் எ ெரயர ் 4 :  1 2 ,  “ே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    னப  அைடயாளங்  கண்  
ெகாள்ளப்பட்டார.்
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அப்ப யாகேவ ஆ ரகா ம்  ட    ப ந்த வஸ் ரத்ேதா  இ ந்த இந்த மனிதைன 
சந் த்தேபா  அவைர தனியாக வ ம்ப  அைழத்தைதப் பார்க் ேறாம். மற்ற இரண்  ேப ம் 
ேசாேதா ற் ச் ெசன்  ேசாேதா   க் றவர்கைள ெவளிேய அைழத்தைதப் பார்க் ேறாம். அ  
நம் ைடய நாட்களில்  இ க் ற ந ன கால  ல்  ரஹா ற்  ஒத்ததாய் ஓர ் அழகான 
காட் யாய் இ க் ற .

ஆனால் ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்ட சைபயா ய உண்ைமயான  த்தா ய ஆ ரகாைம 
பா ங்கள். அவேனா  ேப ன அந்த மனிதன் ஒ ேபா ம் அவ ைடய உடன்   றப் ன்  மகனா ய 
ேலாத்  னிடத் ல் ெசல்ல ல்ைல. அவர ் ஆ ரகாேமா  ேப னார.் அவர ் ஆ ரகாேமா  
ேப னேபா  அவைன “ஆ ரகாம்” என்  அைழத்தார். நிைன ல் ெகாள் ங்கள் ,  ல 
நாட்க க்   ன்  அவ ைடய ெபயர ் ஆ ராம் என் ம் அவ ைடய மைன  ன் ெபயர ்
“சாராய்”என் ம் அைழக்கப்பட்  ந்த , சாராள் அல்ல. அவர,் “ஆ ரகாேம, உன்  மைன யா ய 
சாராள் எங்ேக?” என்  ேகட்டார.்
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அதற்  அவன், “அவள் உமக்   ன்னால்  இ க் ற  டாரத் ல் இ க் றாள்” என்றான்.

“ஒ  உற்பவகால  ட்டத் ல்  உன்ைன சந் க்கப்ேபா ேறன் ” என்  ெசான்னார். அப்ேபா  
சாராேளா தன் ைடய உள்ளத் ல் ஒ   தமாய் அைதக்   த்  நைகத்தாள்.  ன்  அந்த 
மனித க் ப்  ன்னாக  டாரம் இ க்க,  “ஏன் சாராள்  நைகத்தாள்?” என்  ேகட்டார.்  “ டாரம் 
அவ க் ப்  ன்னாக இ ந்த ” என்  ேவதம் ெசால்  ற . மற் ம் ஆ ரகாம் அந்த மனிதைர 
“ஏேலா ம்” என்  அைழத்தார். ஏேலா ம் என்றால்  “தன்னில்  தாேன   க் றவர”் என்  
அர்த்தமா ம்.

இப்ெபா   ஆங் லத் ல் “ேதவன்” (god) என்ற வார்த்ைதக்  எைத ம் ெபா த்தலாம். இந்த 
ஆங் ல வார்த்ைதகைள எல்லாம் நீங்கள்   ர்ந்  கவனிக்க ேவண் ம். இைவ ஒ   தமான 
மா பா ள்ள எண்ணங்கைளக் ெகாண்  இ க் ற . இந்த ஆங் ல வார்த்ைதயான ஒ  ேதவன் 
என்ற ெசால் க் , இந்த ேமைசைய ம் ேதவனாக எ த் க் ெகாள்ளலாம். ஒ  மரத்ைத ேதவனாக 
எ த் க் ெகாள்ளலாம். ஒ  மனிதைன ேதவனாக எ த் க் ெகாள்ளலாம். ஆங் லத் ல் ேதவன் 
என் ற வார்த்ைதக்  எைத ேவண் மானா ம் ேதவனாக எ த் க் ெகாள்ளலாம். ஆனால் 
ஏேலா ம் என்றால் “தன்னில் தாேன   க் றவர”் என்  அர்த்தமா ம்.
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இந்த ேமைசயான  தானாக உ வாக ல்ைல. மனிதன் தன்னில்  தாேன   க்க ல்ைல. இந்த 
மரம் தானாக   க்க ல்ைல. ஆனால் ஏேலா ம் என்றால் “தன்னில்  தாேன   க் றவர”். அவர ்
மாம்சத் ல்  ெவளிப்பட்டவராய்  அங்ேக நின்  ெகாண் , ப  ன் பாைலக்   த்தவராய், கன் க் 
 ட்  ன்  மாம்சத்ைத   த்தவராய், அப்பத்ைத   த்தவராய் ஆ ரகாேமா  ேப னார.் ஆ ரகாம் 
அவைர “ஏேலா ம்” என்  அைழத்தான் .

மற் ம் இேய வானவர் பரி த்த  க்கா 1 7 -ஆம் அ காரத் ல் “ேசாேதா ன்  நாட்களில்  
நடந்த  ேபால் ம ஷ மாரன்  ெவளிப்ப ம் நாட்களில்    ம்ப ம் நடக் ம்” என்றார். இப்ெபா   
ேதவ மாரனாக அல்ல, ம ஷ  மாரனாக ெவளிப்ப ம் ேபா  என்றார். வாக் த்தத்தம் 
பண்ணப்பட்ட  மாரன் வ வதற்  சற்   ன்பாக ம ஷ மாரன்  ெவளிப்பட்  தன் ைடய 
சைபக்  தன்ைன ெவளிப்ப த் வார்.
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ஆ ரகாம் ேதவைன ஒளி ல் மற் ம் தரிசனங்களில் என்  பல  தத் ல் அவைர 
பார்த்  க் றான் . ஆனால் இங்ேக காத்  ந்த வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட  மாரன்  வ வதற்  
 ன்பாக, ேதவன் ஒ  மனிதனாக வந்தார். அவ் தமாகேவ தான் இேய  ம்    ள்ளார். 
“வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட  மாரன் ம ப  ம்   ம்ப வ வதற்   ன்பாக, ஏேலா ம்  தாேம 
(அவ ைடய வார்த்ைத) மாம்சத் ல்   ரத் யட்சமாவார்” என்  ெசான்னார். அ  ேதவேன.
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“ஐயன் ர், நாங்கள்  இேய ைவக் காண  ம்  ேறாம்‚”

எல்லா காலத் ேல ம் ேதவன் இவ் தமாகேவ ெவளிப்பட்டார். அவர ் எப்ெபா  ம் மனித 
மாம்சத் ற்   ன்னாக தன்ைன மைறத் க் ெகாள் றார். அ  ேதவன் உனக் ள்ளாக 
இ ப்பதா ம்‚ இன் ம்  ெகாஞ்சக் காலத் ல் உலகம் என்ைனக் காணா , நீங்கேளா என்ைனக் 
காண் ர்கள். நான் உங்கேளா   ட இ ப்ேபன்  என்றார். அவர ் நமக் ள்ளாக ம் இ க் றார.் 
மற் ம் பரேலாகத்   ந்  வ ம்  பத் ல் அவர ் ெவளிப்ப ம் மட் ம் நம்ேமா      
பரியந்த ம் இ ப்பார.்
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இந்த காலத் ற்ெகன்  வாக் த்தத்தம்  பண்ணப்பட்ட ேதவ ைடய வார்த்ைத என்ன? 
ேவதாகமத் ல் ேதவன் இந்த காலத் ற்ெகன்  எைத வாக் த்தத்தம்  பண்ணினாேரா அ  
  க் றைத நீங்கள்  கா ம் பட்சத் ல், அைத யார ்சரி என்  ெசான்னா ம் அல்ல  யார ்தவ  
என்  ெசான்னா ம் அைதக்   த்  எனக்  அக்கைற இல்ைல. அ  சரிேய, ஏெனன்றால் 
ேதவேன அவ ைடய வார்த்ைதைய  யாக் யானம் ெசய் றார.்  “நல்ல  அந்த நாட்கெளல்லாம் 
கடந்  ேபா ற் , ெதய் க  கமளித்தல் எல்லாம்  இல்ைல. அைவ எல்லாம் மதெவ யாட்டம்” 
என்  யா ம் அவ க்  ெசால்லேவண் ய அவ யம் இல்ைல. அ  தவ  என்  ெசால்லேவண் ய 
அவ யம் இல்ைல. ேதவன் ஒ    ப் ட்ட காலத் ல்  இைவகைள ெசய்ேவன்  என்  
ெசால்வாரானால்  அைதச ்ெசய்வார.்
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ஆனால்காரியம் என்னெவன்றால்,நாம் அந்த பைழய பாரம்பரியத் ல் கற் க் 
ெகாண்டைவகைள எல்லாம்   த் க் ெகாண்  இைவகைளத் தவற    ேறாம். அந்த 
காரணத் னால்  தான் அவர்கள்  இேய  வந்  ந்த ேபா  அவைரத் தவற ட்டார்கள். அவர ்சரியாக 
அங்ேக இ ப்பார ் என்  ேவதம் ெதளிவாக ெசான்ன ேபா  ம்  ட அவர்கள் 
நியாயப் ரமாணத் ேல   க்க  யற் த்தார்கள். அவர ்ேப ன அந்த வசனத்ைத வா க்கட் ம். 
'ேவதவாக் யங்கைள ஆராய்ந்  பா ங்கள்  அைவகளால் உங்க க்  நித் ய  வன் உண்ெடன்  
எண்   ர்கேள, என்ைனக்   த்  சாட்  ெகா க் றைவக ம் அைவகேள. ேவதவாக் யங்கள்  
என்ைனக்   த்  சாட்  ெகா க்க ல்ைல என்றால், அ  தவறாக இ க் ற “ என்றார்.

அந்த கன்னிைக கர்ப்பவ  ஆனைத நிச்சயமாகேவ கண்  க்கக்  ம‚் அவேர ேவத 
வாக் யங்க க்ெகல்லாம்  ரண ப லாக இ ந்தார ் என்  அ ந்  க்கக்  ம்‚ 
  ஸ்தவர்களா ய நாம் இன்  அைத   வா க் ேறாம்.

ஆனால் ேநாவா ன்  நா க்கான ெசய் ேயா  ேமாேச வந்  ந்தால் அவ க்  என்ன 
 ரேயாஜனம்? ேமாேச ன்  ெசய் ேயா  ேயாவான்ஸ்நானகன் வந்  ந்தால் அவ க்  என்ன 
 ரேயாஜனம்? பா ங்கள்‚ நாம் சான்  ன்  ெசய் ையப் ெபற்  க்க ல்ைல. நாம்    ன் 
ெசய் ையப் ெபற்  க்க ல்ைல. ஆனால் நாேமா இந்த மணி ேவைள ன்  ெசய் ையப் 
ெபற்  க் ேறாம்.  த்தரின்  ெசய்  அல்ல  ெவஸ்  ன்  ெசய் ைய ெபற்  க்க ல்ைல. 
அவர்கள் எல்ேலா ம் சரியானவர்கேள. ஆனால் இ  ேவ  ஒ  நாள், இ  ேவெறா  
வாக் த்தத்தம். இ  ேவெறா  சைபக் காலம்.  “இேய    ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் 
மாறாதவரா  க் றார்”.

36

ஆனால் மக்கள்  எவ்வள    டர்களாய்  இ க் றார்கள் . அ  எவ்வள   ைகப்பைடயச ்
ெசய் ற . ஏெனன்றால் அ  அந்த  தமாகத்தான்  இ ந்தாக ேவண் ம். ேவதமான  இந்த 
லேவாேதக் யா சைப காலத் ல் மக்கள்  “ெவ  ெவ ப்பானவர்களாய்” இ ப்பார்கள் என் ம் 
“அவர்கைள வாந் ப் பண்ணிப்ேபா ேவன் ” என் ம் ேவதம் உைரக் ற .  “ஆனால் அவர ்
எவர்கைள ேந க் றாேரா அவர்கைள க ந்  ெகாள் றார,் அவர்கைள  ட் க் றார”். இந்த 
லேவாேதக் யா சைப காலத் ல் இவ் தமாகத் தான்  இ க் ம் என     க் றார.்

நிைன ல் ெகாள் ங்கள் ,ேதவன் தன் ைடய  பத்ைதேய மாற்  றார.்  “என் மார்ஃேப”  (En 
morphe) என் ன்ற  ேரக்க வார்த்ைதக்  “ெவவ்ேவ   க  ைய அணி றவர”் என்  
அர்த்தமா ம். கார்ெமன்  அல்ல  ேஷக்ஸ் யர ் நாடகங்களில்  அ  ேபான்  காரியத்ைதப் 
பார்க்கலாம். அவர ் ஒ  ந கைன ேபால் தன்  பத்ைத மாற்  றார.் இ வைர இ ந்த 
 ர்க்கதரி கள் என்னவாக இ ந்தார்கேளா அெதல்லாம் ேதவேன  ர்க்கதரி க க் ள்ளாக 
இ ந்ததா ம். யா க்  ேதவ ைடய வார்த்ைத வந்தேதா அவர்கைள ேதவர்கள் என்  அைழக்க, 
இேதா ேதவ ைடய  மாரனா ய என்ைன நீங்கள்  எப்ப   ற்றப்ப த்   ர்கள்? என்  இேய  
ெசான்னார். ஓ என்ேன‚
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இன்ைறக் ம் அேத காரியம் தான். இ  ேதவன் மாம்சத் ல்  ெவளிப்பட்டதாய், இந்த மணி 
ேவைள ன்  ெசய் யாய், இந்த நாளின் ெவளிச்சமாய் இ க் ற . நாம்  ன்  இ ந்த மற்ற 
ெசய் கைள எல்லாம்  ெகாண்  இ க்க   யா . அைவகள்  எல்லாம் ஏற்கனேவ   த்  
  ந்தா ற் . நாேமா கண்    ம் ெவளிச்சத் ன்  நாட்களில்    த் க் ெகாண்  க் ேறாம்.

இந்த காலம் தான் இ ந்தைவகளிேலேய    யாகப் ப ெகா த்த,   ந்த ெகாள்ைள ன்  
காலம். இ  வைர ேதசம் காணாத  கப்ெபரிய ெகாள்ைளயான  ச பநாட்களில்  இங் லாந்  
ேதசத் ல்  நடந்த . அ  தவறான ெவளிச்சத் னால் உண்டான . வரலாற் ல் இ வைர ர ல் 
ெகாள்ைள ல் எ ப  லட்சம் டாலர்   ட்  ேபானேத ல்ைல. இ   கப் ெபரிய 
ெகாள்ைளயா ம், இந்த உலகத் ன்   ேரா க் றவர்களின்  காலத் ற்  இ  அைடயாளமாக 
இ க் ற .
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இந்த உலகத் ல் இ வைர இ ந்த ல்  க ெபரிய  ேரா களின்  அைடயாள ைடய காலம் 
இ க் மானால்  அ  நாம்   க் றதான இந்த மணிேவைள ல் இ க் ம் கள்ள ெவளிச்சேம. இ  
நம்ைம மனித ேகாட்பா கைள ம் மற் ம் அ  ேபான்  காரியங்கைள ம் சார்ந்  க் ம் ப  
ெசய் ற . நாம்   க் ற நி பங்களாய் இ க்கேவண் யவர்களான ேநரத் ல் , இன்ெனா  
 தத் ல் ெசால் ேவாமானால்  நாேம இந்த ேநரத் ற்ெகன்  ெகா க்கப்பட்ட வாக் த்தத்தமா ய 
எ தப்பட்ட   க் ன்ற நி பங்களாய், ேதவ ைடய வார்த்ைதைய   க்கச் ெசய் றவர்களாய், 
வார்த்ைத ன்   ரத் யட்சமாக இ க் ேறாம்.

அப்ப த்தான்  அப்ேபாஸ்தலர்க ம் இ ந்தார்கள்.

அப்ப ேய ேயாவான் ஸ்நானக ம்   த்தான். அவேன அந்த வனாந் ரத்   ந்   ப்   ற 
சத்தம் என்  அவர்க க் ச் ெசால்ல  யற் த்தான் . “இேதா நான் என்  தைன அ ப்  ேறன் , 
அவன் எனக்   ன்பாகப் ேபாய் வ ைய ஆயத்தம் பண் வான் ” என்  மல் யா:  3 -ஆம் 
அ காரத் ல் ெசால்லப்பட்டைவகள்  அவேன என்  ெசால்ல  யற் த்தான் . அவேன அந்த 
  க் ன்ற வார்த்ைதயாய் இ ந்தான் .
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மற் ம் உண்ைமயாய் ம ப  ம்  றந்த சைப இந்த மணி ேவைள ல்   க் ன்ற 
ேதவ ைடய வார்த்ைதயாய் இ க் ற . அ ேவ இக்காலத் ற் ரிய  ரத் யட்சப்ப த்தப்பட்ட 
வார்த்ைதயாக இ க் ற . இந்த காலத் ல் எப்ப யாக இ க் ம் என்  ேவதவாக் யங்களில் 
ஆராய்ந்  பா ங்கள். அ    ஸ்  ம ப  ம்   க் றதாய் இ க் ற . அவர ் தன் ைடய 
 கத் ைரைய மாத் ரம் ஒன்   ந்  மற்ெறான் க்  மாற்  றார.்

அவர ்ஒ  ேம யா என்   ற்  மாக தன்ைன அைடயாளப்ப த் க் ெகாண்டார.் அவர்கள் 
அவைர அ ந்  க்க ேவண் ம். ேம யா எப்ப யாக இ க்க ேவண் ம் என்  நாம் அ ேவாம். 
அவர ் ஒ   ர்க்கதரி யாக இ க்க ேவண் ம். அவர ் அப்ப த்தான்  இ ப்பார ் என்  ேவதம் 
  ன . அவ ம்  அைதத் தான்   னார.் நான் ம ஷ  மாரனாக இ க்க “ம ஷ  மாரனா ய 
என்ைன நீங்கள்  யார ் என்      ர்கள்?” என்றார். அவர ் எப்ெபா  ம்  ர்க்கதரி  ன்  
காலத் ல் ேதவ ைடய  ர்க்கதரி யாக தன்ைன அைடயாளப்ப த் க் ெகாண்டார். அந்த 
 தமாகத்தான்  அவர ்இ ந்தார.் ஆனால் அவேரா  ர்க்கதரி ையக் காட்  ம் ேமலானவர். அவர ்
ேதவன்  -  ர்க்கதரி .
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தா  க் ள்ளாக என்ன இ ந்தேதா, ேமாேசக் ள்ளாக என்ன இ ந்தேதா, எ யா ற் ள்ளாக 
என்ன இ ந்தேதா, அைவ எல்லா மாக,“ேதவத்தத் வத் ன்  பரி ரணெமல்லாம் சரீரப் ரகாரமாக 
அவ க் ள்  வாசமா  க் ற ”. அவர ்ேதவன்- ர்க்கதரி யானவர். அவர ்ேதவேன, ேயாேகாவாேவ 
தனக்ெகன்  ஒ   டாரத்ைத உண் பண்ணி தன் ைடய ெசாந்த  மாரனில்  மாம்சமா  
ெவளிப்பட்டார். மற்ற எல்ேலா ம் தவ னார்கள். அவர்களிடத் ல்   ைழ இ ந்த . ஆனால் 
அவரிடத் ல் ஒ  ைழ ம் இல்ைல. இன் மாக “இவர ் என் ைடய ேநசக்  மாரன் இவரில் 
வாசம்பண்ண நான்   ரியமா  க் ேறன்” என்  ேதவேன ெசான்னார். அ  சரிதான். அவரில் எந்த 
 ைழ ம் இல்ைல. “அவ க் ச் ெச  ெகா ங்கள்‚” என்றார். அவேர  ரத் யட்சமான ேதவனாக 
இ ந்தார.்

அவர்கள் அவைர “நீ உன்ைன ேதவனாக அல்ல  ேதவ க்  சமமாக ஆக் க் ெகாள் றாேய” 
என்றார்கள் . அவர ்ேதவன் தான்‚ ஏெனன்றால் அவர ்அவ ைடய ெசாந்த  மாரன். ஆெமன். அவேர 
ேதவ ைடய  ரத் யட்சமாக இ ந்தார.் ேதவன்   ஸ்  க் ள்ளாக இ ந்  உலகத்ைத 
தம் டத் ற்  ஒப் ரவாக் னார்.

ேம ம் இந்த கைட  நாட்களில்  தன் ைடய  மாரன்    ஸ்  இேய  ன்   லமாக 
மக்க க்  தன்ைன ெதரியப்ப த்     ளம் பற்  றார.் அப்ப ெயன்றால்   ஸ்  என்றால்  
என்ன?வார்த்ைதேய!. வார்த்ைத என்  ெசால் ம்ேபா , ேமாேச ன்  வார்த்ைதயா? ஆம், ஆனால் 
இன்  அவர ்இந்த நா க்ெகன  ர யட்சமான வார்த்ைதயாய்  இ க் றார.்
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இப்ெபா   இேய  எவ் தமாக இ ந்தார ் என கவனி ங்கள் . அவர ் ஒ   ர்க்கதரி யாக 
இ க்க ேவண் ம். அவர ்ேம யா ன்  அைடயாளத்ைத ெகாண்  ந்தாரா என்  பார்ப்ேபாம். நாம் 
  ப்பதற்   ன்பாக அ த்த ஐந்  அல்ல  பத்  நி டம் பரி த்த ேயாவான் :  1 -ஆம் 
அ காரத்ைதப் பார்க்கலாம். அவர ்    ல் வ  றைத ேயாவான்  1 -ஆம் அ காரத் ல் 
பார்க் ேறாம். அவர ் ேவதம்   ன ப யாக ஒ  கன்னி னிடத் ல்  றந்தார.் அவர ் ஒ  
கன்னி ன்  கர்ப்பத் ல் உற்பத் யானார். இப்ெபா   கன்னியானவள் ஒ  ேதவைத அல்ல. 
அப்ப ெயன்றால் மரியாைளக்   த்  என்ன என்  நீங்கள்  ேகட்கலாம். அவள்  ைறபா ள்ள 
ஸ் ரீ. அவள் மற்ற ஸ் ரீகைளப் ேபான்  அவ ம் ஒ  ஸ் ரீ. ேதவைத அல்ல. அவள் ஒ  ஸ் ரீ.
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யாேரா ஒ வர ் என்னிடத் ல்  நீங்கள்  அப்ப ச் ெசால் வதற்காக ெவட்கப்பட ல்ைலயா? 
என்  ேகட்டார.்

அதற்  இல்ைல ஐயா என்ேறன். இங்ேக கவனி ங்கள் . அவள் எங்ேக தவ  ெசய்தாள்? அவள் 
இங்  ஒ  தவைறச ்ெசய்  க் றாள். அவர்கள் ெபந்ெதெகாஸ்ேத பண் ைகக் ச ்ெசன்றார்கள் . 
மக்கள்   ன்  நாட்கள்   ரயாணம்  ெசய்தார்கள்.  அவ ைடய  ெபற்ேறார்கள்  அவைரத்



10எல்லா காலங்களி ம்  அைடயாளம் கண் ெகாள்ளபட்ட   ஸ் 

தவற ட்டார்கள். ஆகேவ அவைரத் ேத ச் ெசன்றார்கள் . அப்ெபா   அவர ் ேதவாலயத் ல் 
ஆசாரியர்கேளா  ேவதவாக் யங்கைளக் ெகாண்   வா த் க் ெகாண்  ந்தார.் சரியாக 
அங்ேக அந்த ஆசாரியர்க க்   ன்பாக அந்த  ைற    றவர்க க்   ன்பாக மரியாள்  என்ன 
ெசான்னாள்  என்  பா ங்கள்.  “உன்  தகப்ப ம் நா ம் கண்ணீேரா  உன்ைனத் ேத ேனாம்” 
என்றாள்.

ஆனால் வார்த்ைதயான  எப்ெபா  ம் தவைற சரி ப த்  றதா  க் ற . அவேர அந்த 
வார்த்ைத. பன்னிரண்  வய ைடய   வனாய் அவர ் இ ந்தார.் எங்  ந்  அவ க்  இந்த 
ஞானம் வந்த ?
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நிைன ல் ெகாள் ங்கள் , அவள் சரியாக அங்ேகேய அவ ைடய சாட் ைய ம த த்தாள். 
ேதவேன அவ ைடய தகப்பனாய் இ ந்தார.் ஆனால் அவேளா,  “நா ம், உன் தகப்பனா ய 
ேயாேசப் ம் கண்ணீேரா  உன்ைனத் ேத ேனாம்” என்  ெசான்னாள் .

அதற்  அவர்,  “நான் என்  தா க்க த்தைவகளில்  இ க்க ேவண் யெதன்  நீங்கள்  
அ  ர்களா?” என்றார். பார்த் ர்களா?

ேயாேசப்  அவ ைடய தகப்பனாக இ ப்பார ் என்றால், அவர ் ேயாேசப் ன்  ேவைலயா ய 
நிைலப் ெபட் கள் , கத கள்  மற் ம் அ ேபான்  மற்றைவகைளச் ெசய்  
ெகாண்  க்கேவண் ம். பா ங்கள்? அவேரா நான் என் ைடய  தா ன் ேவைலயாய் 
இ க் ேறன்  என்  ெசால்  அந்த நா க்ெகன ெகா க்கப்பட்ட வார்த்ைதைய 
நிைலவரப்ப த் க் ெகாண்  ந்தார.் அவேர அந்த வார்த்ைத, ஆெமன். பா ங்கள். மரியாள்  தவ  
ெசய்தாள். ஆனால் அவேரா ஒ  தவ ம் ெசய்த ல்ைல. அவேரா பரி ரணமானவராய் இ ந்தார.்

கவனி ங்கள் , அவர ்  றந் , வளர்ந்  ேயாவானால் ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்ட  ற  
பரி த்த ஆ யானவர் அவர ் ேமல் வந் , வனாந் ரத்   ந்    ம் ய  ற  அவ ைடய 
 கமளிக் ம் ஊ யம்  வங்கப்பட்ட . ஒ  சமயம்  ேமான்  எனப்பட்ட ஒ வன்  அவ ைடய 
சேகாதரன் அந் ேரயாேவா  ஒ   ட்டத் ற்  வந்  ந்தான் . இப்ெபா    ர்ந்  கவனி ங்கள் . 
நாம்   க்கப் ேபா ேறாம். அந்ேநரம் அவர ் எப்ப  இ ந்தார ் என்  பார்க்கலாம்.  “அவர ்
 தாக்க க்   ர்க்கதரி  ன்   லம்    ளம்பற்  இந்த கைட  நாட்களில்  தன் ைடய 
 மாரன்  லமாக    ளம்பற்  றார”் என்  இ க் ம் பட்சத் ல் இன்ைறக்  அவர ் எப்ப  
இ க் றார ்என்  பா ங்கள்?. அவர ்அேத  தமாக தன்ைன அைடயாளப்ப த் க் ெகாள் றாரா 
என்  பா ங்கள்?.
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அவர ் எப்ப  தன்ைன அைடயாளப்ப த்  ெகாண்டார?் அவர,்  “நான் இந்த பள்ளி ல் 
ப த்ேதன் . நான் என் ைடய இளநிைல பட்டத்ைத ெபற்  க் ேறன் .  .ஹச். , எல்.எல்., 
அ ேபான்  பட்டத்ைத ெபற்  க் ேறன் . இப்ெபா   நான் என் ைடய ஊ யத் ற்  
ஆயத்தமா  ட்ேடன் ” என்  ெசான்னாரா? இல்ைல ஐயா. அவர ்அப்ப ச் ெசய்ய ல்ைல. அவர ்
ேயாவாைனப் ேபால வனாந் ரத் ற்  ெசன்  பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகத்ேதா  ெவளிேய 
வந்தார்.
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அவர ்  ரசங்கம் ெசய்ய ஆரம் த்த ேபா  தன்ைன எப்ப யாய் அைடயாளப்ப த் க் 
ெகாண்டார ்என்  பா ங்கள். ேயாவாைனப்  ன்பற் க் ெகாண்  ந்த அந் ேரயா எனப்பட்டவன் 
இேய ைவ அ ந்  ெகாள் ம்ப  அவேராேட  டச் ெசன்  அவ ைடய  ட்டங்களில் 
கலந் ெகாண்   ற  தன் ைடய சேகாதரனா ய  ேமாைன அைழத்  வந்தான்.  ேமான்  
இேய  ன்   ரசன்னத் ல்  வந்தேபா , அவர ்“உன் ெபயர ் ேமான், நீ ேயானா ன்  மாரன் ” என்  
ெசான்னார். அ  அவைர அைடயாளப்ப த் ன . சரியாக அந்த இடத் ேலேய அவ ைடய ெபயர ்
 ேமானி  ந்  ேப  வாக மாற்றப்பட்ட . ேப   என்றால் ஒ  “  ய கல்” என்  அர்த்தமா ம். 
 ன் நாட்களில்  சைபக்  தைலைமயானவனாக மா னான்.

அதன்  ற  அந்த இடத் ல்    ப்  என்ற ெபய ைடய ஒ வன்  நின்  ெகாண்  ந்தான் . 
அவன் “ஒ  நி டம் ெபா ங்கள் , நாம் நா   வ டங்களாக  ர்க்கதரி ைய 
ெகாண்  க்க ல்ைல. ஆைகயால்  அ த்த  ர்க்கதரி  எப்ப யாக இ ப்பார ் என்  நாங்கள்  
அ ந்  க் ேறாம்” என்  ெசான்னான் . அதன்  ற  அவன் மைலகைளச ்  ற்   ட்டத்தட்ட 
ப ைனந்  ைமல்கள்   ரம் ரயாணப்பட்  தன் டன்  ேவதாகம பாடங்கைள ஒன்றாய் ப ன்ற 
அவ ைடய நண்பைனக்  கண்   த்தான் . நீங்கள்  எப்ெபா தாவ  அங்ேக 
இ ந்  ப் ர்களானால்  அ  ைடய  ரம் எவ்வள  இ க் ற  என்    ப்   ர்கள். 
அவ ைடய ெபயர ்நாத்தான்ேவல்.
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அவன்  க ம் உ  யான பண் ைடய மனிதன். அவ ைடய  ட் ற் ச ் ெசன்றேபா  
அவ ைடய  ட் ேல அவன் இல்லாமல் இ ந்த ல் எந்த சந்ேதக ம் இல்ைல. ஒ  ேவைள 
அவ ைடய மைன  “அவர ் ெவளிேய ஒ வத்ேதாப் ல் ெஜ த் க் ெகாண்  க் றார”் என்  
ெசால்  இ க்கலாம். ஆகேவ   ப்  உபாகமம்: 18:15-ல் ெசால்லப்பட்ட “ஒ   ர்க்கதரி  
எ ம் னார்” என்ற    அைடயாளம் நடந்ேத னைதக் கண்   க ம்  ரிப்பைடந்  ந்தான் .

ஆகேவ அங்  ந்  கடந்  ேபாய் நாத்தான்ேவைல சந் த்  'நாத்தான்ேவேல, நாங்கள்  யாைரக் 
கண்ேடாம் என்  வந்  பார“் என்றான் . அங்ேக  ேதாஷன நிைலகைள ம், மற்ற 
காரியங்கைள ம்    த்   சாரிக்க  ேநரம்  இல்ைல.  ஏெனன்றால்  அவன்  ெகாண்  வந்த
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ெசய் யான   க அவசரமாய் இ ந்த . அவ ைடய உள்ளம் ெகா ந்   ட்  எரிந்  
ெகாண்  ந்த . ஆனால் இன்ைறக்ேகா இ  நமக்  அ கமானெதான்றாய் இ க் ற . இைதக் 
காட்  ம் நமக்  ெசய்ய அேநக காரியங்கள்  இ க் ற . அவன் ெசான்ன  தலாவ  காரியம் 
என்னெவன்றால் ”நாங்கள்  யாைரக் கண்ேடாம் என்  வந்  பார,் நசேரயனா ய இேய ைவ, 
ேயாேசப் ன்   மாரைன“, என்றான்.

இப்ெபா   அவர்கள் கடற்கைர ஓரமாக நடந்  வந்த ேபா  என்ன ேப க் 
ெகாண்  ந்தார்கள் என்  சற்  பார்ப்ேபாம்.   ப்  நாத்தான்ேவ டம், “அந்த வயதான  னவன்  
ஒ வன்  அங்ேக இ ந்தாேன உனக்  ெதரி ேம?” என்  ேகட்டைத என்னால் ேகட்க    ற .
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ஓ, ச ப நாட்க க்   ன்பாக மரித் ப்ேபான வயதான ேயானாைவத் தாேன? என்றான்.

அதற்    ப்  இல்ைல, இல்ைல அவ ைடய மகன்  ேமாைனக்   த் ப் ேப  ேறன்  
என்றான்.

ஓ, ஆம், ஆம், நான்  அவரிட  ந்   ன் வாங் ன  எனக்  ஞாபக  க் ற . சரி 
இப்ெபா   அவ க்  என்ன? அவ ைடய ெசாந்தப் ெபயைரக்  ட ைகெய த் டப் ேபா மான 
கல்  ெபறாதவரா  ந்தாேர. என் ைடய ர  ேல  ட அவரால்  ைக எ த் ப் ேபாட 
  ய ல்ைலேய“ என்றான்.  (ேவதாகமம் அவர ்ப ப்ப யாதவர் என் ம் ேபதைம ள்ளவெரன் ம் 
   ற . ஆனால் அவர ் இேய ேவா  இ ந்தைத அவர்கள் கண்டார்கள்  என பார்க் ேறாம். 
ஆைகயால் ர  களிேல  ட ைகெய த் ப் ேபாட   யாதவராய் இ ந்தார ் என்பைதக் 
காண் ேறாம்).

அவேனா ஆம், அ  சரி தான்.  “உனக்  என்னெவன்  ெதரி மா?அவன் இந்த மனிதரின்  
 ரசன்னத் ல்  வந்தேபா , இ வைர அவர ்அவைன அ யா  ந் ம் அவ ைடய ெபயர ் ேமான் 
என் ம் அவன் ேயானா ன்   மாரன் என் ம் ெசான்னார்” என்றான். இவர ்அந்த ேம யா அல்லவா? 
என்  ேகட்டான் . இவர ் அந்த ஒ   ர்க்கதரி  அல்லவா? இவர ் உபாகமம் 18 -ல்  றப்பட்டப  
ேவதவாக் யங்களின்  நிைறேவ தல் இல்ைலயா? நாம் எந்த நாளில்    க் ேறாம் என்  
அவ ைடய வாழ்க்ைக ல்  நைடெப  ற காரியங்கைள ஆராய்ந்  பார.் நாம் இந்த 
ேம யா ற்காக காத் க்  ெகாண்  நம் ைடய நாட்கைள வாழ்ந்  ெகாண்  க் ேறாம். 
எ ேரயர்களா ய நாம் எல்ேலா ம். அ  சரி இல்ைலயா? என்றான்.

அதற்  நாத்தான்ேவல்  “ஓேகா, ஒ  நி டம் ெபா , அ  உண்ைமயா என்  நான் காணட் ம்” 
என்றான்.
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நல்ல , அவர ் உன்ைன   த்  அ யா  ப்பாரானால், நான்  ஆச்சரியப்படமாட்ேடன்  
என்றான்.

“ஊ -  ஊ -  ஊ -  நான்  அைத பார்க்கட் ம். அவ ைடய  ட்டங்களில் ஏதாவ  ஒன் ல்  கலந்  
ெகாண்  அைவகள்  நைடெப  றதா என்  பார்க்கட் ம்” என்றான் .

“நல்ல ”,

அவன் அந்த  தமாக இேய  நின் க் ெகாண்  ந்த  ட்டத் ற்  ேநராக கடந்  வந்தான். 
அப்ெபா   அவர் “இேதா கபடற்ற உத்தம இஸ்ரேவலன்” என்றார்.

அதற்  அவன், “ேபாதகேர, நீர ்என்ைன எப்ப  அ ந் ர்?” என்றான்.

அதற்  அவர,் “  ப்  உன்ைன அைழக் றதற்   ன்ேன,

நீ அந்த மரத் ன்  ழ் இ ந்த ேபா  உன்ைனக் கண்ேடன் “ என்றார்.

அவ்வள  தான்  காரியம்! அவ்வள  தான் காரியம்!

அ  எைதக்   க் ற ?  “இேய    ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவர்”. அவர ்
வார்த்ைத ல் தன்ைன அைடயாளப்ப த் க் ெகாண்டார்.

ப த்த இந்த வாசகர ்அவைரக்   த்  என்ன ெசான்னார்? “ர , நீர ்ேதவ ைடய  மாரன், நீர ்
இஸ்ரேவ ன்  ராஜா” என்றான்.

ஆனால் அந்த இடத் ல்  நின்  ெகாண்  ந்த  லர,் அவைர   வா யா  ந்தவர்கள். “இவன் 
ெபயல்ெச ல்” என்றார்கள் .
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அதற்  இேய ,“ேதவ ஆ ைய அ த்தமானதாக அைழத்ததற்காக உங்கைள நான் 
மன்னித்    ேறன்” ஏெனன்றால் பரிகாரமான  இன் ம் ெச த்தப்பட ல்ைல. ஆனால் 
“பரி த்த ஆ யா ய அவர.்..” அவர ்என்  ெசால்வ  தனிப்பட்டஒ   ரி ப் ெபயராக இ க் ற . 
அ  ஒ  எண்ணம் அல்ல அவர ்ஒ  நபர.் “பரி த்த ஆ யானவர் வ ம்ேபா  இேத காரியங்கைளச் 
ெசய்தால், அவ க்   ேராதமாக ேப ம், ஒ  வார்த்ைத ம்  அவ க்  மன்னிக்கப்படா ” 
என்றார். நிைன ல் ெகாள் ங்கள் அவர ் ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவர். 
அைடயாளப்ப த்தப்பட்ட வார்த்ைத மாம்சமான .
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இப்ெபா   அவர்  தர்கள் மத்  ல் ெசய்தைதப ்பார்க் ேறாம்.

இப்ெபா    ன்   தமான இனம் மாத் ரம் தான் இ க் ற . நாம் எத்தைன 
இைணப் கைள ம்,  ரி கைள ம் ெகாண்  ந்தா ம், இன் ம் நீங்கள்    ம்  ற ப  எப்ப  
ைவத் க் ெகாண்டா ம், அ ல் எனக் க் ெகாஞ்சம்  ட ஈ பா  இல்ைல. நான்   ஸ்  ன்  
ஊ யக்காரனாய் எல்லா ம ஷ க் ம் ஊ யம் ெசய் ேறன் . இைத உங்க க் ச் ெசால்லட் ம். 
கவனி ங்கள் .  தர,் சமாரியர் மற் ம்  றஜா  னர ்மட் ேம இ ந்தார்கள். ேப    ற ேகாைல 
ெகாண்  ந்தான்  என்    ேசஷம்    றைதக் கவனி ங்கள் . அவன் ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாள் 
அன்   தர்க க்    ேசஷத்ைதத்  றந்  ெகா த்தான் .   ப்  சமாரியர்களிடத் ல் ெசன்  
அவர்க க்  ஞானஸ்நானம் ெகா த் ,  சா கைளத்  ரத் ன  ற ம் அவர்கள்  ேமல் இன் ம் 
பரி த்த ஆ  வராமல் இ ந்தேபா  ேப   வந்  அவர்கள்  ேமல் ைககைள ைவத்த  ற  பரி த்த 
ஆ ையப் ெபற் க் ெகாண்டார்கள். மற் ம் ெகார்ேந   ன்   ட் ல்   றஜா  னர ்
அைதப்ெபற் க் ெகாண்டார்கள் .

50

இப்ெபா    றஜா யாரா ய நாம், நாம் ஆங் ேலா சாக்சன்களாக இ ந்ேதாம். நாம் எந்த 
ேம யா ற்காக ம் காத் க் ெகாண்  க்க ல்ைல. நாம்அஞ்ஞானிகளாய் இ ந்ேதாம், 
தண்டா தத்ைத    ல்  மந் ,  க் ரகங்கைள வணங் க் ெகாண்  ந்ேதாம். ஆனால்  த ம்  
சமாரிய ம் ேம யா ற்காகக் காத் க் ெகாண்  ந்தார்கள். அவைர ேநாக் ப் பார்த் க் 
ெகாண்  க் றவர்க க்காக மாத் ரேம அவர ் வ  றவராய் இ க் றார.் இந்த  ட்டத் ல், 
அவைர ேநாக் ப் பார்த் க் ெகாண்  ப்பவர்கைள மாத் ரேம அவர ் சந் ப்பார ் என்  உங்கள்  
மன ல் ெகாண்  ங்கள் .
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கைட யாக, ஒ  நாளில் அவர ்எரிேகா ற் ப் ேபாய்க் ெகாண்  ந்தார.் அப்ெபா   அவர ்
அந்த மைலகைளச ் ற்  சமாரியா வ யாகக்  கடந் ெசல்ல ேவண் யதா  ந்த . அவர ்அந்த 
இடத் ற்  வந்  ேசர்ந்தார். இப்ெபா   அவர ் தன்ைன ேம யா என்  அைடயாளப்ப த் , 
ேம யா ன் அைடயாளத்ைத காண் த்தார். இ ப்  ம் அவர்கள்  அவைரத்   த்தனர். ஆகேவ 
அவர ் சமாரியா வ யாகச் ெசல்ல ேவண் யதாய் இ ந்த . ஏெனன்றால் சமாரியர்க ம்   ட 
ேம யா ற்காகக் காத் க்  ெகாண்  ந்தார்கள் . ஆகேவ அவர ்  கார ் என் ம் பட்டணத் ற்  
வந்  ந்தார்.
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அ  ஏறக் ைறய பன்னிரண்  மணியாக இ ந்த . அங்ேக அவர்க ைடய பட்டணத் ன்  
வாச க்  ெவளிேய ஒ   ண  இ ந்த . அ  இன் மாக அங்ேக இ க் ற . மக்கள்  
அ னண்ைட உட்கார வ வார்கள். தண்ணீர் எ ப்பதற்காக அந்த ெபா  அ   ழாய்க்  
எல்ேலா ம் வ வ  வழக்கம். அ  அ   ழாய் ேபான்  அல்ல. அ ல் அவர்கள் இராட் னத் ன்  
 லமாக ஒ  ஜா ைய  ேழ இறக்  தண்ணீைர எ ப்பார்கள். இன்ைறக் ம் தண்ணீர் எ க் ம் 
ப  ெபரிய ஜா கைளக் ெகாண்  க் றார்கள் .

மற் ம்  ேழ  ந்தாமல் தண்ணீைர கச் தமாய் ெகாண்  ெசல்  றைத   த் ப் 
ேப ம்ேபா , உங்களில்  ல ஸ் ரீகள் தைலகளில்  த்தகங்கைள ைவத்   ழாமல் கச் தமாய் 
நடந்  ெசல்வைதப ்ேபான்  இ ப்பதா ம். நீங்கள்  அந்த ஸ் ரீகள் ஐந்  ேகலன்  (ஒ  ேகலன்  4.5 
 ட்டர)் ஜா ைய தைல ன்  ேமல் ைவத் ம் ஒன்ைற இ ப் ல் ைவத் ம் கச் தமாக லாவகமாக 
ஒவ்ெவா வ ம் ேப க் ெகாண்  சரியாய் நடக் றைதப் பார்க்க ேவண் ம்.

அப்ப யாக அவர்கள்  அந்த இடத் ற்  வந்தேபா   ட்டத்தட்ட பகல் ப ேனா  மணி, ம ய 
ேவைளயாக இ ந்த . அப்ெபா   அவர ் ஷர்கைள பட் ணத் க் ள்ேள உண ப் பண்டங்கைள 
வாங் ம்ப  அ ப்  இ ந்தார.்

53

அப்ெபா   அந்த பட் ணத் ல் ஒ க்கங்ெகட்ட ஸ் ரீ என்ற ெபயேரா  ஒ  ஸ் ரீ இ ந்தாள். 
அவள் மற்ற ஸ் ரீகேளா  ேசர்ந்  இ க் ம்ப  அ ம க்கப்பட ல்ைல.ஆகேவ அவ ைடய 
தண்ணீரின்  பாகத்ைத எ த் க் ெகாள் ம்ப  அங்  வந்  ந்தாள். அவள்  அங்  வந்த  ன் 
 டத்ைத  ேழ இறக்  ைவத் ப் பார்த்தேபா ,அங்ேக  வற் ன்  ேமல் உட்கார்ந்  ெகாண்  ந்த 
ஒ  மனிதன் “ஸ் ரீேய எனக்  தாகத் ற்  தா” என்றார்.

இப்ெபா    தர்க க் ம் சமாரியர்க க் ம் ேநர யான ஒ   ரி ைன இ ந்த . ஆகேவ 
அவள் உடன யாக அவரிடம் அவைளப் ேபான்ற ெபண்ணிடம் அவைரப் ேபான்ற ஒ  மனிதர் எந்த 
உத  ம் ேகட்ப  வழக்கம் இல்ைல என ெதரியப்ப த் னாள். ஏெனன்றால்  த க் ம் 
சமாரிய க் ம் எந்த ஒ  ெபா வான காரியேமா அல்ல  உணர்ேவா இல்லாமல் இ ந்தனர.்

அவர ்அவைள ேநாக் , “உன்னிடத் ல்  ேகட் றவர ்இன்னார் என்  நீ அ ந்  ப்பாயானால் , 
நீேய அவரிடத் ல் ேகட்  ப்பாய் , மற் ம் இங்ேக வந்  ெமாண்  ெகாள்ள வராமல் இ க் ம்ப  
அவர ்உனக் த் தண்ணீைரக் ெகா த்  ப்பார் என்றார்”.

அவர ் என்ன ெசய்  ெகாண்  க் றார?் அந்த ஸ் ரீ ன்  ஆ ையத் 
ெதாடர் ெகாண்  ந்தார.் அவர ்ஒ   ர்க்கதரி .  ற  அவர்களிைடேய உைரயாடல் என்னவாக 
இ ந்த  என்றால், எ சேல ல்  ெதா   ெகாள்ளேவண் மா? அல்ல  மைல ல் ெதா   
ெகாள்ளேவண் மா?அதற்  அவர ் “ஆ ேயா ம் உண்ைமேயா ம் ெதா   ெகாள் றவர்கைள 
 தாவானவர் ேத  றார்” என்றார்.
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அந்த ஸ் ரீ ன்   ரச்சைன என்னெவன்பைத அவர ் கண்    க் ம் மட் ம் அவேளா  
சம்பா த்  ெகாண்  ந்தார.் சரியாக அவ ைடய  ரச்சைன என்ன என்  அவர ்
கண்   க் ம் வைர ெதாடர்ந்  ேப க் ெகாண்  ந்தார.் நாம் எல்ேலா ம் அைத 
அ ந்  க் ேறாம். ேவதாகமத் ல் ேயாவான்: 4-ஆம் அ காரத் ல் அைத வா க் ேறாம். அ ல் 
என்ன பார்க் ேறாம்? அவ க்  அேநக   ஷர்கள் இ ந்தார்கள்.

அவர ்அவைள ேநாக் , “நீ ேபாய் உன்    ஷைன அைழத் க் ெகாண்  வா” என்றார்.

அதற்  அவள், “எனக்    ஷன் இல்ைல”, என்றாள்.

நீ ெசால் ற , “உண்ைமதான் . உனக்  ஐந்  ேபர ்இ ந்தார்கள்” என்றார்.

இப்ெபா  , அந்நாட்களில் இ ந்த ஆசாரியர்க க் ம் இந்த ஸ் ரீக் ம் உள்ள 
 த் யாசத்ைத கவனி ங்கள் . அவள் அவைர ேநாக் ,  “ஐயா, நீர ் ஒ   ர்க்கதரி  என்  
காண் ேறன் . நாங்கள்

நா   வ டங்களாக எந்த  ர்க்கதரி ைய ம்  ெகாண்  க்க ல்ைல, நீர ்  ர்க்கதரி  என 
நான் காண் ேறன் . ேம யா வ ம்ேபா , இந்த காரியங்கைளச் ெசய்வார ் என நாங்கள்  
அ ந்  க் ேறாம்“ என்றாள். அ  சரி தாேன?  ”அவர ் வ ம்ேபா , இந்த காரியங்கைளச் 
ெசய்வார ் என் ம் இைத எல்லாம் அவர ் எங்க க்  அ  ப்பார் என் ம் அ ந்  க் ேறாம்“ 
என்றாள்.

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

அங்ேக ஒ  சாதாரணமான மனிதனாக,  ப்ப  வய ைடயவராய் உட்கார்ந்  
ெகாண்  ந்தார.் ஒ ேவைள அவர ் பார்ப்பதற்  ஐம்ப  வய ைடயவைரப் ேபால 
ேதாற்றமளித்  ப்பார். ஏெனன்றால் ேயாவான்: 6-ஆம் அ காரத் ல் “உனக்  ஐம்ப  வய   ட 
ஆக ல்ைல ஆனால் ஆ ரகாைமப் பார்த்ேதன்  என்  ெசால்  றாேய, நீ  சா    த்தவன்  என்  
அ  ேறாம்” என்  ெசான்னார்கள் .
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ஆனால் அவேரா “ஆ ரகாம் உண்டா றதற்   ன்னேம நான்  இ க் ேறன் ”, என்றார். ஆகேவ 
அவர ் அங்ேக ஒ  வா பனாய், ஒ ேவைள தன் ைடய  கதா      நைரத்தவராய், 
அவ ைடய ேவைல ன்  நி த்தமாக அவ ைடய சரீரம் ந  ற்  அவைர   ம்பத்தக்க 
ச ந்தரியம் அவ க்  இல்லா  ந்த . ஒ  பைழய தக த்ேதாைலப் ேபால் 
காணப்பட்  க்கலாம். ஆனால் அதற் ள்ளாக இ ந்த  என்னெவன்றால், ஷ னா ம ைம. 
அதற் ள்ளாக இ ந்த  என்னெவன்றால் , ேதவன் இ ந்தார‚்

இ  எைதக் காட்  ற ? அங்ேக அவர ்இ தயத் ன்  இரக யங்கைள அ ந்  ெகாள்வ ன்  
 லம்; அவர ் ேதவ ைடய வார்த்ைத என்  தன்ைன அைடயாளப்ப த் க் ெகாண்டார.் 
பா ங்கள், அ  ேதவ ைடய வார்த்ைதயாக இ ந்த . அவேர ேதவ ைடய வார்த்ைதயாய் 
இ ந்தார.் இன் ம் அந்த ேதவ ைடய வார்த்ைத அைதேய ெசய் க் ெகாண்  க் ற . 
ஏெனன்றால் அவர ் ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார்.  ரி றதா? உங்க ைடய 
 ந்தைனக்  எட்  றதா? கவனி ங்கள் , அவர ்ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவர்.

அந்த ஸ் ரீ பட்டணத் ற் ள்  ஓ  “நான்  ெசய்தைவகைள எல்லாம் எனக்  அ  த்த 
மனிதைன வந்  பா ங்கள். இவர ் அந்த ேம யா அல்லவா? என்    னாள்.  தர்க க் ம்  
சமாரியர்க க் ம் அ ேவ ேம யா ன்  அைடயாளமாக இ க் ெமன்றால் அவர ் பாரபட்சம் 
பார்க்காதவர் ேநற் ம் இன் ம்  என் ம் மாறாதவர்
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மற் ம்  தர்க ட ம் சமாரியர்க ட ம் இைடப ம்    ன்  நாட்களில்  இ  நைடெப ம் 
என்றால் இப்ெபா   இ ேவ  றஜா  காலத் ன்    வாய் இ க் ற . அவர ் ர்  த்தவா கள்  
மற் ம் அ  ேபான்  கடந்  வந் , இந்த    ன்  நாட்களில்  “ஆ ரகா ன்  நாட்களில்  இ ந்த  
ேபால, இந்த கைட  நாட்களில்   றஜா யாரின்     ன்  ேநரத் ல் ம ஷ மாரன்  ெவளிப்ப ம் 
ேபா  நடக் ம்” என்  வாக் த்தத்தம் பண்ணினப   ண் ம் வ வார.்

அேநக காரியத்ைத ெசால்லலாம். ஆனால் நான் சற்   ரிதப்ப த்தட் ம். ஏெனனில் ஒன்ப  
மணி ஆ  ட்ட . கர்த்த க்   த்தமானால் ஒன்ப   ப்ப  மணிக்  ெவளிேயகடந்  
ெசல்லலாம்.
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இப்ெபா  , சகரியா 14:6-ல்  ர்க்கதரி  இப்ப யாக ெசால்  றைத கவனி ங்கள் .  “ஒ  
நாள் உண் , அ  பக மல்ல இர மல்ல அ  மந்தாரமான நாளாய் இ க் ம் ஆனால் 
சாயங்காலத் ல் ெவளிச்ச ண்டா ம்”. இப்ெபா   ேவகமாக கவனி ங்கள் . ஒ  
ேவதவாக் ய ம்   ந் ேபாக   யா . அைவ எல்லாேம நிைறேவ  ஆக ேவண் ம்.
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இப்ெபா    ரியன்  எந்த  ைச ல் உ க் ற ? எங்ேக உதயமா ற ?  ழக் ேல 
உ க் ற . எங்ேக மைற ற ? ேமற் ேல மைற ற . நாகரிகம் எப்ப   ரியன்  உதயமா ற 
 ைச ேல ேதான்  பயணம் ெசய்தேதா அ  ேபாலேவ   ேசஷ ம்  ரயாணம் ெசய்த .  ரிந்  
ெகாண் ர்களா? இப்ெபா   நாம் சரியாக ேமற்  கடற்கைர ன்  பக்கமாய் இ க் ேறாம். நாம் 
சற்  கடந்  ெசல் ேவாம்  என்றால்  ம ப  ம்   ழக் ற்ேக  வந்தைடேவாம்.  ப  க்
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ெப ங்கடைல  ற்  கடந்  ம ப  ம்  ழக் ற்ேக வந்   ேவாம். அவ்வள  தான் அங்  ேவ  
எ  ம் இ க்கா . பா ங்கள்,

இப்ெபா   நாகரிகமான   ரியேனா  பயணம் ெசய்  க் ற .

  ேசஷமான  தண்ணீர்கைளக் கடந்  வந்த . அ  பரி த்த ப ல்  லமாக மத் யதைரக் 
கடைலக் கடந்  ெஜர்மனிக் ச் ெசன்  அங்  ந்  ஆங் லக் கால்வாய்  லமாகக்  கடந்  
இங் லாந் ற்  வந்த . இங் லாந்   ந்  அட்லாண் க் ச த் ரத்ைதக் கடந்  அெமரிக்க 
ஐக் ய ேதசத் க் ச ்ெசன்  ம ப  ம் ப  க் ச த் ரத் ற்ேக வந்  ட்ட .
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கவனி ங்கள் ,  ழக் ேல உ த்த அேத  ரியன்  (S-U-N-) தான் ேமற்  ம் மைற ற . மற் ம் 
ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாள் அன்   ழக் ேல இறங் ன. அேத பரி த்த ஆ யானவர் தான்....

இப்ெபா   ஒ  நாள் உண் , அைதப் பகல் என்  அைழக்க   யா  அ  மப் ள்ளதாக 
மந்தார மான நாளாய் மைழ ெபய் றதாய் இ க் ம். அைத நீங்கள்  இந்த கான்சாஸ்  
பட்டணத் ல்  மைழ ம் மந்தார மான நாைளப் பார்க்  ர்கள்  அல்லவா, அ  ேபாலேவ இ க் ம். 
இ வைர நாம் சைப ேல ேசர்ந்  மற்ற காரியங்கைளச் ெசய்வதற்  ேபா மான அள  
ெவளிச்சத்ைதக் ெகாண்  ந்ேதாம். அப்ப  ெசய்வதற் ப் ேபா மான அள ற்  ெவளிச்சம் 
இ ந்த . ஆனால் சாயங்காலத் ல் ெவளிச்ச ண்டா ம் அப்ெபா    மாரன்  (SON) 
  ம்ப மாக வ வார ்என்    னார.்

பரி த்த ஆ யானவர் தாேம இந்தக் கைட  நாட்களில்  ேதவ ைடய   ைமயான 
வல்லைமேயா    ம்ப ம் வார்த்ைத  ரத் யட்சமானவராய் வந்  க் றார.்

இ  ஒ   ர் னிக் ேகா ரம் வள  றைதப் ேபான்  இ க் ற .  தலாவ , 
 ர்  த்தவா களான  த்தரன், ெவஸ்  மற் ம் ெபந்ெதெகாஸ்ேத னர் வந்தனர். இப்ெபா   
சரியாக உச் க்  வந்  க் ற . தைலக் கல்லான  ேகா ரத் ற்  ேமலாக   ம்ப ம் 
வ ம்ேபா , அ  கச் தமாக மற்ற  ெபா த்தப்பட்டைதப் ேபான்  ெபா த்தப்பட ேவண் ம். 
அ ன் ந  ேல ஒ    ய சவரன் கத் ைய ம் (Blade)  ட  ைழக்க   யாத அள க்  
பரி ரணமாய் இ க் ம்.
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அப்ப ேய இந்தக் கைட  காலத் ல்  ஊ ய ம்  க கச் தமாய் அதற்  ெந ங்   க் ம். 
உங்க ைடய ைக அசலானதாய்  இ ந்  அ  ைடய நிழல் பார்ப்பதற்  எ ர்மைறயாக 
இ ந்தா ம்  ல ேநரம் க த்  அைவ இரண் ம் ஒன்றாக ஆ   ம். அ  அப்ப ேய ஒன்றாக 
ஆ ம். அேத  தமாக தான்  சைப ம்   ஸ்  க்  மணவாட் யா  கணவன் மைன ையப் 
ேபால் ஒன்றா வார்கள் . பா ங்கள், அவள் சரியாக இந்த கைட  நாட்களில்  அப்ப யாக வந் க் 
ெகாண்  க் றாள். ஆனால் நாம் ேவ  ஒ  நாளின் ெவளிச்சத் ல்   க்க  யற் க் ேறாம். 
அவர ் ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார். அவர ் தன்ைன   ைமயாக எ ேரயர் 
13:8-ல்   ப் ட்டப  இேய    ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவர் என்  
அைடயாளப்ப த் க் ெகாள் றார.்

நாம்  த்தரின் காலத் ல் அதாவ  சர்ைத காலத் ல்   த்  ப்ேபாம் என்றால்,  க 
 ட்டவட்டமாக  த்தர் தான் ெசய் யாளன்  என்  ெசால் ேவாம் . ஒ    ைரெவளிேய 
வ ம்ேபா  எப்ப  மற்ற எல்லா ம் அைதப்  ன் ெதாடர் றேதா அ  ேபாலேவ அக்காலத் ல் 
உள்ள மற்ற எல்லா ம் அ ேனாேட ெசன்ற .  லெதல் யா காலமா ய ெவஸ்  ன்  காலத்ைதப் 
பார்க் ேறாம். சேகாதர அன்ைபக்   த்  ஒ   கப் ெபரிய எ ப் ல் கடந்  ெசன்ற . ெவஸ்  
எங்ேக இ ப்பார ் என்  ேவதம்   னேதா சரியாக அவர ் அந்த இடத் ல்  இ ந்தைதக் 
காண் ேறாம். இன்ைறக் ம் அவர ் எங்ேக இ ப்பார ் என்  ெசான்னாேரா அந்த ேநரம் இ ேவ. 
இங்  நாம் சரியாக அவர ்ெசான்ன அந்த ேநரத் ல்   க் ேறாம்.
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கவனி ங்கள் ,  ' “ஐயா, நாங்கள்  இேய ைவக் காண   ம்  ேறாம்” என்  ெசான்ன அந்த 
 ேரக்கர்கள் அவைரக் காணத் தவ னார்கள். ஏன் ெதரி மா? ஒ  மனிதனாக மனித ஆலயத் ல் 
ேதவன் இ ந்த னி த்தமாய் அவைரக் காணத் தவ னார்கள். மனித சரீரேம அவர்கைளக் 
  டாக் ன . அவர்களால் அைதப்  ரிந்  ெகாள்ள   ய ல்ைல.  “நீ ம ஷனா  க்க, 
உன்ைன ேதவனாக்  றாேய, அல்ல  ேதவ க் ச் சமமாக ஆக் க் ெகாள் றாேய” என்றார்கள் .
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“இேய  அவர்க க்   ர  த்தரமாக சரி, ேதவர்களா  க்  ர்கள் என்  நான் ெசான்ேனன்  
என்பதாய் உங்கள்  ேவதத் ல் எ    க்க ல்ைலயா? ேவத வசனத்ைதப் ெபற் க் 
ெகாண்டவர்கைளத் ேதவர்கள் என்  அவர ்ெசால்   க்க, ேவதவாக் ய ம் தவறாத தா  க்க” 
என்றார். அவேர அந்த நா க்ெகன்  ெகா க்கப்பட்ட வார்த்ைத ன்  நிைறவாக, ேதவ  மாரனாக, 
 ட்பராக, ேதவேன    ல் வந் , மனிதனில் நிவாசம் ெசய் , மரணத்ைத தன்ேமல் எ த் க் 
ெகாண்  எல்ேலாைர ம்  ட் ம்ப யாக ஏேதன் ேதாட்டத் ல்  இ ந்த  வ  ட்சமா ய அவேர, 
அந்த ஸ் ரீ அல்ல இரண்டாம்  ஆதாமா ய அந்த மனிதேன மரித் , அவர்க ைடய  லப் 
ெபா ைள ெகாண்  வ ம்ப    க் ள்  ெசன்  ஆெமன் ;   ந்  ேபான இைலகைள ம ப  ம் 
உ ர்த்ெத த ல் எ ம் ம்ப  ெசய்யச்ெசன்றார.்

ஓ, இைதக்   த் ப் ேப ேவாம் என்றால் மணிக்கணக்காக ேப க் ெகாண்  க்கலாம்‚

இப்ெபா   நாம் இைதப்    க்க ேவண் ம். அந்த நாட்களில்  இ ந்த   றஜா  னர் அவைரக்63



15எல்லா காலங்களி ம்  அைடயாளம் கண் ெகாள்ளபட்ட   ஸ் 

காண தவற ட்டார்கள். ஏெனன்றால் அவர ் மனித சரீரத் ல் இ ந்தார.் நா ம் அப்ப ேய 
ெசய்ேவாேமா என்   யக் ேறன் . அவர்கள்  தவ னைதப் ேபால நா ம் அவைர அ யாமல் அந்த 
ேசாகமான தவைறச ் ெசய்ேவாேமா என்   யக் ேறன்?. ஏெனன்றால், அவேர அக்காலத் ல் 
வார்த்ைதயாய், மாம்சத் ல்  அைடயாளம் கண் ெகாள்ளப்பட்டார். எந்த கல்  ம் இல்லாத 
ைபயைனப் ேபான்  இ ந்தார.் அவர ் பள்ளிக் ச ் ெசன்றார ் என்  இ வைர எங் ம் 
ேகள் ப்பட்ட ல்ைல. அந்நாட்களில் இ ந்த ஸ்தாபனத் ல் இ ந்  வந்தார் என்பதற்கான எந்த 
ஆவண ம் இல்ைல. கல்  ம் இல்ைல. எந்த ஒ  காரியத்  ம்  ரபலமா  க்க ல்ைல. 
ஆனால் “ைபத் யக்காரன் , ம  அ ந் பவன் , பா களின்  நண்பன் , உலகத்ைத தைல ழாக 
மாற் யவன் ,  ைறேகடாகப்  றந்தவன் , அவ ைடய தாய் ஒ  ேபார் ரனால்  
கர்பந்தரிக்கப்பட்டவள் , இைவ எல்லா ம் இ க்க அவன் தனக்  ேதவ ைடய  மாரன் என்  
ெபயைர எ த் க் ெகாண்டான்  அல்ல  க ேலயனா ய இவன் தன்ைன ஒ   ர்க்கதரி  என்  
அைழத்  ெகாண்டான் ” என்பைதத் த ர ேவ  எந்த ஒ  ெபய ம் அவ க்  இல்ைல.

ஆனால் வார்த்ைத  ரத் யட்சமான . “அவைர ஏற் க் ெகாண்டவர்கள்  எத்தைன ேபர்கேளா, 
அத்தைன ேபர்க ம்  ேதவ ைடய  ள்ைளகளா ம்ப , அவர்க க்  அ காரம் ெகா த்தார்”. 
அவ் தமாகேவ இன்ைறக் ம்  ட. இந்த மகத்தான பரி த்த ஆ  ன் அைச  
 ரத் யட்சமாவைதக் கா ம்ேபா ,  “அவைர ஏற் க் ெகாள்  றவர்கள்  எத்தைன ேபர்கேளா, 
அத்தைன ேபர்க ம்  ேதவ ைடய  மார ம்,  மாரத் க மா ம்ப , அவர்க க்  அ காரம் 
ெகா த்தார்” என்பதாக இ க் ம். ஏெனன்றால் இேய    ஸ்  எல்லா சந்த   ம் அவ ைடய 
வார்த்ைத ன்  ப யாகேவ தன்ைனஅைடயாளப்ப த் க் ெகாண்டார.்
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நம் ைடய தைலகைள வணங் ேவாம்.

  ஸ்தவ நண்பர்கேள, உங்களிடம் ஒன்  ேகட்க   ம்  ேறன் . நாம் சற்  நி த்  
 றப்பட்டைவகெளல்லாம் சத் யமா அல்ல   ைழயா என்  சற்   ந் த் ப் பார்க்கலாம் . 
 ந்  ங்கள்? இ  சத் யமாக இ க் ம் பட்சத் ல்  அைத ஒவ்ெவான்ைற ம் நிைறேவற்ற 
கடன்பட்டவர்களாய் இ க் ேறாம். நாம் எங்  ேபாய்க் ெகாண்  க் ேறாம்? இதற்     தான் 
என்ன? இ  சத் யம் என்   ட்டவட்டமாய் அ ந்  ெகாள்ள வ  உண்ேடா? இப்ெபா  , 
“ஆ  ேல அவர ் வார்த்ைதயாய் இ ந்தார”், வார்த்ைதயான  உள்ளத் ன்  நிைன கைள 
வைகய க் றதாய் இ க் ற . அ   ர்க்கதரி கள்  லமாய் நடந்ேத னைதப் பார்க் ேறாம் . 
  ஸ்  ன்   லமாக நடந்த . மற் ம் இந்தக் கைட  காலத் ேல ம் அைத நமக்  வாக்  
பண்ணி  க் றார.் ஏெனனில் அவர ்ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவர்.
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பரேலாகப்  தாேவ, இந்த இர ன் ெபா  ல் உம் ைடய வார்த்ைதைய எ த்  இங்  
    க் ற இந்த   ய  ட்டத்தார ்இ தயத் ல் ெபா த் ம்ப யாக ேகட் ேறாம். ஆண்டவேர, 
நாங்கள்  அவ ைடய வ ைக ன்  நிழ ல்   க் ேறாம் என்பைத ம், ஒவ்ெவா  வ ட ம் அந்த 
நிழல் நிஜமா க் ெகாண்  வ  றைத ம் உண  ேறாம்.
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அைடயாளங்கள்  ேதான்  றைத ம். பய  த்  ற காரியங்கள்  நடக் றைத ம் ெசய் த் 
தாள்களி ம், பத் ரிைககளி ம் வா க் ேறாம். சந் ரன்  இரத்தமாக மா  ற , உலெகங்  ம் 
   அ ர்வான  ெவ த்    ைய  தற க் றைத ம் ேகள் ப்ப  ேறாம். இப்ெபா  , 
அன்ெறா  நாளி ம் ேதவ மாரன் அ காரப் ர்வமாக  றக்கனிக்கப்பட்    ைவ ல் 
அைறயப்பட்டேபா     உலக ம் உ க்கப்பட்டைத ம் (Shook) காண் ேறாம்.

லேவா க்ேகயா சைப காலத் ல் அவர்கள் ெசான்ன  ேபால “அவர ்சைபக்  ெவளிேய இ ந்  
கதைவத் தட் க் ெகாண்  உள்ேள வர  யற் க் றார ் என் ற  தமாக, உலக சைபகளின்  
சங்கம் என் ற ஒ  ெபரிய    னர ் அவைர அ காரப் ர்வமாக ெவளிேய தள்ளி ட்டனர். 
இதனால் மற்ெறா    ய ர்ச்  ஏற்பட்  மற்ற ேதசங்கைள, அல்ல; இந்த ேதசத்ைதேய 
தாக் ய ; அ .    உலகத்ைத ம் உ க் ய ; இேய  அ காரப் ர்வமாக ெவளிேய 
 ரத்தப்பட்டார். இன் ர  அவர ்நின்  ெகஞ் க் ெகாண்  ேநற் ம், இன் ம், என் ம் மாறாதவர் 
என்பைத   வ மாக அைடயாளப்ப த்  றார்.   வா கள்  தாேம அைதக் காணட் ம். 
 யா யாய் இ க் றவர்கள்  அைதக் காணட் ம் ஆண்டவேர, கடந்  ேபான நாட்களில்  அவர்கள் 
அவ ைடய வஸ் ரத்ைதத் ெதாட்டைதப் ேபான்  இன் ர  இங்  க் றவர்க ம் ெதாடட் ம். 
 க னமாவர்கைள  கமாக் ம், இழக்கப்பட்டவர்கைள இரட்  ம், இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் 
ேகட் ேறாம். ஆெமன் .

கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக.

நாம் ேநரத் ற்    க்க சரியாக இன் ம் ப ைனந்  நி டம் இ க் ற . இப்ெபா   ெஜப 
வரிைசக்  ெசல்வதற்   ன்பாக இைத சற்  ெசால்லட் ம். மற்றவர்கைளப் ேபான்  நா ம் 
மனிதன் தான். அவர்கைளப் ேபான்  என் ைடய வார்த்ைதக ம் தவ ப்ேபா ம். எல்லா 
 ர்க்கதரி க ம் எல்ேலா ம் தவ  ெசய்தார்கள்  என்  இன் ர  உங்க க்  நி  த் க் 
காட் ேனன் . ஆனால் ேதவன் ஒ ேபா ம் தவ  ெசய்யமாட்டார.் அவ ைடய வார்த்ைத 
சத் யமாய்  இ க் ற . அவேர வார்த்ைத என்  எத்தைன ேபர ்  வா க்  ர்கள் ? (சைபயார ்
ஆெமன்  என் ன்றனர்) கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. அ ன் ேமலாக என் ைடய 
  வாச ம் கட்டப்பட்  க் ற . இேய  ன்  இரத்தத் ற்   ைறவான எதன் ேமலாக ம் 
என் ைடய    வாசம்  கட்டப்பட ல்ைல.  சரியாக  அ ன்  ேமலாகேவ  கட்டப்பட்  க் ற .
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இேய ேவ வார்த்ைதயாக இ க் றார.்

 ல்  இவ் தமாக... ெஜப அட்ைடகைளக் ெகா த்தானா? ெஜப அட்ைடகள் 
ெகா க்கப்பட்டதா? எனக் த் ெதரிய ல்ைல.  த ல் அவன் வந் ,  “அவர்கள் எந்த ெஜப 
அட்ைட ம் ெகா க்க ல்ைல என்  நிைனக் ேறன்” என்  ெசான்னான். அவர்கள் அப்ப  
ெகா த்  ப்பார்கள்  என்றால் நாம் ஒ    ய ெஜப வரிைசைய ஏற்ப த்தலாம்.
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ெஜப அட்ைட எண்  “ஒன்ைற” யாராவ  ைவத்  க்  ர்களா? ெஜப அட்ைட எண்  ஒன்  
யாரிடத் ல்  இ க் ற  என்  பார்ப்ேபாம். சரி, எண்  ஒன்ைற நீங்கள்  ைவத்  க்  ர்களா? 
இல்ைலயா. ெஜப அட்ைட எண்  ஒன்  யாரிடத் ல்  இ க் ற ? ெஜப அட்ைட எண்  ஒன்  
இ க் றதா? சரி, ஒ  ேவைள அவன்  ஒன்   ந்  ெகா க்காமல்  இ க்கலாம். எத்தைன ேபர.்.. 
என்ன  (யாேரா ஒ வர ் எண்  ஒன்  இங்ேக இ க் ற  என்     றார)் ஓ, அங்ேக 
இ க் றதா? சரி. நல்ல . ெஜப அட்ைட எண்  ஒன்  இங்ேக ேமேல வந்  என்னிடத் ல் 
நில் ங்கள் .

எண்  இரண்  யாரிடம் உள்ள ? எண்   ன் ?  ல நி டங்கள்  ெபா த் க் ெகாள் ங்கள் . 
ெஜப அட்ைட எண்   ன்  யாரிடம் உள்ள ? அங்ேக  க் ப் ப க்ைக ல் இ க் றவரிடம் ெஜப 
அட்ைட இ க் றதா என்  யாராவ  பார்ப் ர்களா? எண்   ன்  யாரிடம் உள்ள ? எண்  நான் ? 
யாரிடம் அட்ைட எண்  நான்  இ க் ற ?

அந்த அட்ைட ஒ    ய அட்ைட. அைத உங்களிடம் ெகா ப்பதற்   ன்பாக என் ைடய 
மகேனா அல்ல  ேவ   லேரா வந்  அந்த அட்ைடகைள எல்லாம் கலந்   ட்ட  ன்னேர 
உங்க க் க் ெகா ப்பார்கள் . இவர்கள்  இந்த  தமாகச் ெசய்ய காரணம் என்னெவன்றால்  
ஒ சமயம் மக்கள்  ெஜப அட்ைடகைள  ற்க  யற் த்தார்கள் . மற் ம் இப்ப  
ெசய் ற னி த்தம் இங்  யார ் வ வார்கள் என மக்க க்  ெதரியாமல் இ க் ம். ஆகேவ 
அவர்களால்   ற்பைன ெசய்ய   யா .
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நான் இங்  வ ம்ேபா  எப்ெபா  ேம ஒ    ப் ட்ட எண்ணி  ந்  ஆரம் க்க மாட்ேடன் . 
ஏதாவெதா  எண்ணி  ந்  ஆரம் ப்ேபன் . இந்த வாரத் ல் நீங்கள்  பார்த்  ப் ர்களானால் நான் 
தைல  ழாக கைட  ல் இ ந் ம் அங் ம் இங் ம், ேம  ந்   ழ் எண்ணிற் மாக அைழப் க் 
ெகா த்ேதன் . அந்தப யாக ெசய் ம் ேபா  மக்கள்  ஒவ்ெவா த்த க் ம் அந்தந்த நாளில் 
அவர்க க்  வாய்ப்   ைடக் ம்ப யாக இ க் ம்.

எண்  ஒன் , இரண் ,  ன் , நான் , ஐந் . ஒவ்ெவான்றாக அைழக் றதற்  காரணம் 
என்னெவன்றால் இங்  கா ேகளாேதார் இ ப்பார ் எனில் அவர்கள் என்னிடம் வந் ,  “ஏன் 
என்னிடம் யா ம் ெசால்ல ல்ைல என்  ேகட்கக் டா ”. பா ங்கள் , அப்ப  இ க் ம் பட்சத் ல்  
அவர்கள் ெஜப வரிைச ேல அவர்க ைடய இடத்ைத அவர்கள் தவற ட   ம். தவற ட்ட  ன் 
அவர்கள் அவ க்  இன்ெனா  ெஜப அட்ைடைய ஒ ேவைள ெகா க்காமல் ேபாகக்   ம். 
பா ங்கள். அப்ப  இ க் ம்பட்சத் ல்  அவர்கள் ெஜப வரிைச ேல அவர்க ைடய இடத்ைத 
தவற  வார்கள். தவற ட்ட ன்  அவ க்  இன்ெனா  ெஜப அட்ைடைய அவர்கள் ஒ ேவைள 
ெகா க்காமல் ேபாகக்  ம். பா ங்கள் . ெஜப அட்ைட எண்  ஐந்  யாரிடம் உள்ள ? ஒன் , 
இரண் , ன் , நான் , ஐந் , ெஜப அட்ைட ஐந் ? அ  பரவா ல்ைல, உங்களிடம் எண்  ஐந்  
இ க் மானால் , அங்ேக எ ந்  நில் ங்கள் .
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நல்ல . எண்  ஆ ? (ேடப் ல் ெவற்  இடம்) ப ெனான் , ெஜப அட்ைட ப ெனான் . ஒன் , 
இரண் ,  ன் , நான் , ஐந் , ஆ , ஏ , எட் , ஒன்ப , ெஜப அட்ைட பத்  மற் ம் 
ப ெனான் , உங்க ைடய பக்கத் ல் இ க் றவரின்  அட்ைடைய பா ங்கள். ஒ  ேவைள 
அவர்கள் கா  ேகளாதவராய் இ க்கலாம்.  ற்  ம் பா ங்கள் . அவர்கள்  ட்டத்ேதா  கலந்  
இ க் றார்கள்  என்  நிைனக் ேறன் . நல்ல . எத்தைன ேபர ்இ க் றார்கள்  ராய்? அைவகைள 
எண்ணிப் பா ங்கள் . ப ெனான் , பன்னிெரண் , ப ன் ன் , ப னான் , ப ைனந் . ஒன் , 
இரண் , ன் , நான் ... ப ைனந் . நல்ல . இங்  சற்  இங்  நி த் ேவாம். நமக்  அ க 
ேநரம் இல்ைல.

இப்ெபா   ெஜப அட்ைட இல்லாமல் ேதவன் உங்கைள  கப்ப த் வார் என்  எத்தைன ேபர ்
  வா க்  ர்கள்? உங்கள்  ைககைள உயர்த் ங்கள் . ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. அ  
சரிேய. அேத   வாசத்ேதா  இ ங்கள் . இப்ெபா   நண்பர்கேள இைத நிைன ல் 
ெகாள் ங்கள் . அ த்த பத்  அல்ல  ப ைனந்  நி டங்க க் ள்  ெஜப வரிைசக்காக அவர்கள் 
தயாரா  ன்ற ேநரத் ல் , நீங்கள்  இங் ம் அங் மாக ேபாக ேவண்டாம். ஏெனனில் நீங்கள்  ஒ  
ஆ யாய் இ க்  ர்கள் .
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நான் உங்களிடம் ஒன்  ேகட்க   ம்  ேறன் . அவர ் ேநற் ம் இன் ம் என் ம் 
மாறாதவரா  க் றார் என்  ேவத வசனங்கைள எ த்  வா த் ம் உங்க க் ச் ெசால்  ம்  
இ க் ேறன் . அவர ் ெசய்த அேத காரியத்ைத ம ப  ம் இந்த கைட  காலத்  ம் ெசய்ய 
ேவண் யவராய்  இ க் றாெரன்  உங்க க்  காண் த்  க் ேறன் , இ ந்தா ம் 
ேமேலாட்டமாகேவா, தற்கா கமாகேவா ெசய்வதல்ல. எத்தைன ேபர ் அவர ் மல் யா 4 -ஆம் 
அ காரத் ல் ெசால்லப்பட்ட ப  அவர ்  ம்ப ம்  ர்க்கதரி  ன்  ெசய் ேயா  வந்  தன்ைன 
அைடயாளப்ப த்   ள்ைளகளின்  இ தயத்ைத அப்ேபாஸ்தல ைடய அதாவ  ெபந்ெதெகாஸ்ேத 
 தாக்களின்    வாசத் ற்    ப்ப  ேவண் யதாய்  இ க் ற  என்    வா க்  ர்கள்?.
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சரியாக அ ேவ நடக்க ேவண் யதாக இ க் ற . ஏேதா ஒ  ேகாட்பாட் ற்  அல்ல;  ல 
  வாசத் ற் த்   ம்ப ேபா ம் ப யாகேவ, நாம் அைத நம் ைடய    இ தயத்ேதா ம் 
  வா க் ேறாம்.

இப்ெபா   ெஜப அட்ைட இல்லாமல் இ க் றவர்கள்  இைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள் . நான் 
அவ ைடய ஊ யக்காரன் , நீங்க ம் அவ ைடய ஊ யக்காரர்கள், ேதவன் எனக் ள் 
இ க் றார ் உங்க க் ள் ம் ேதவன் இ க் றார.் நீங்கள்  ேதைவேயா  இ க்  ர்கள் , 
உங்க க்  ஊ யம் ெசய் ம் ப  நான் இங்  க் ேறன் . இந்த காரியம் நம்ைம ஒன்  ேசர்த் . 
அைத ேதவனாக்  ற .
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இப்ெபா   ஒ   ைச அந்த ஸ் ரீயானவள்... நான் உங்க க்  ேவெறா  வசனத்ைதக் 
ெகா க்கட் ம். அ  பரி த்த ேயாவானி ம் இ க் ற  என   வா க் ேறன் . அங்ேக 
ெப ம்பா  உள்ள ஒ  ஸ் ரீ இ ந்தாள் . அவள்  ஒ ேவைள ெஜப அட்ைட இல்லாமல் இ ந்தாள் 
என்  ெசால்லலாம். ஆனால் ெஜ க்கப்பட   ம் னாள். அங்ேக அேனகர் இ ந்த னால்  
அவளால் அந்த ெஜப வரிைச ல் வர  ய ல்ைல. ஆகேவ அவள், “நான்  அவ ைடய வஸ் ரத்ைத 
மாத் ரம் ெதா ேவன் என்றால், நான்  கமாேவன்” என்  ெசால் க் ெகாண்டாள் . அந்த சம்பவம் 
எத்தைன ேப க்  ஞாபகம் இ க் ற ?நிச்சயமாக நன்  அ ந்  க் ேறாம். அவள் என்ன 
ெசய்தாள்? அவள் அந்த  ட்டத்  டாக தன்ைன உந் த்தள்ளி அவ ைடய வஸ் ரத்ைதத் 
ெதாட்டாள்.

இப்ெபா   பாலஸ் ன ஆைடயான  ெபரியதா ம்  ேழ ெதாங் க் ெகாண் ம் இ க் றைத 
அ  ர்கள். மற் ம் அ  உள்ளாைடேயா   ட இ க் ம். அதன் ஓரங்களில்    ப  ற அள  
அ  அவ்வள  நீளமாக இ க் ம். இப்ெபா   நீங்கள்  ஒ  மனித ைடய ேமல் வஸ் ரத் ன்  
(coat) ஓரத் ல் ெதா  ர்களானால் அைத அவன் உணர   யா . அப்ப ெயன்றால் பாதங்கள் 
வைர ெதாங் க் ெகாண்  க் றதான அந்த அடர்த் யான ெபரிய ப வான பாலஸ் ன 
ஆைடையக்   த்  என்ன? பா ங்கள்? அவர ்சரீர ரகாரமாக அைத உணர ல்ைல.
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ஆனால் அவள்  அவ ைடய வஸ் ரத்ைத ெதாட்  ட்    ம்ப ம்  ட்டத்  டாக கடந்  
ெசன்  ட்டாள்.  ற  அங்ேக ெசன்  அமர்ந்தாள்  என்  நிைனத் க் ெகாள்ளலாம். ஒ ேவைள 
அவள் எ ந்  நின்  இ க்கலாம். ஆனால் அவள் உட்கார்ந்  ந்தாள்  என்  ைவத் க் 
ெகாள்ளலாம். அங்ேக என்ன நடந்த ? இேய  சற்  நின்  “என்ைனத் ெதாட்ட  யார?்”என்  
ேகட்டார.் அப்ெபா   அப்ேபாஸ்தலனா ய ேப   “இ  ஒ  ெபா ந்தாத ேகள் ” என 
நிைனத் க் ெகாண்டான்  என்  நீங்கள்  அ  ர்கள். ஏெனன்றால் அேநகர.்.. அவன் அவைர க ந்  
ெகாண்டான் ?.

மற்ெறா  வைக ல் அவன் இந்த  தமாக ெசால்  இ க்கலாம். “பா ம், உம்ைம எல்ேலா ம் 
ெதாட் க் ெகாண்  க் றார்கேள. இப்ப  ேகட் ற னால் உமக்  மன நிைல சரி ல்ைல என்  
நிைனப்பார்கள்” என்  ப்பான் . பா ங்கள்? “ேபாதகேர! உம்ைம எல்ேலா ம் ெதாட  யற் த் க் 
ெகாண்  க் றார்கேள?”, என்றான்.

அதற்  அவர,்  “என்னிடத்   ந்  வல்லைம  றப்பட் ப் ேபானைத உண  ேறன் . என் 
ெபலன்  சற்   ைறந்த ” என்றார்.

அந்த   ய ஸ் ரீ, அவரிடத்   ந்  வல்லைமைய ெபற் க் ெகாண்டாள். அவள்  அங்  ந்த 
 ட்டத்தாைர  ற்  ம் ேநாக் ப் பார்த்  அந்த ஸ் ரீ எங்ேக இ க் றாள் என்  கண்    த்  
அவ க்  என்ன ெதால்ைல இ ந்த  என் ம் அவ க்  என்ன ேநர்ந்த  என் ம் 
ெவளிப்ப த் னார்.
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ேவதமான  “அவேர, நம் ைடய பல னங்க க்காக ெதாடப்படத்தக்க  ரதான 
ஆசாரியராய்நமக்  இ க் றார”் என்     ற . அ  சரியா? இப்ெபா   அேத இேய  ன்  
ேமல் அேத   வாசத்ைத ைவத்  ப் ர்களானால் , உங்க க் ம் அேத காரியத்ைதச் ெசய் ம். 
இப்ெபா   உண்ைமயான பயபக்  டன்  இ ங்கள் . ெஜ  ங்கள் .சந்ேதகப்படா  ங்கள் . 
உங்கள்     இ தயத்ேதா ம் இேய    ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவர் என்  
  வா  ங்கள் . அப்ேபா  அவர ்உங்க க்  இந்த ஆ ர்வாதங்கைள எல்லாம்  அ ளிச் ெசய்வார.்

இப்ெபா    தாேவ, என் ைடய மாம்சத்  ம் அவர்க ைடய மாம்சத்  ம் வார்த்ைத 
அைடயாங்கண்  ெகாள்ளப்பட்டைத உம் ைடய மகத்தான பரி த்த ஆ யானவர் தாேம 
எங்க க்  ெவளிப்ப த் வாராக. மற் ம் எங்கேளா  இ ப்ேபன்  என்  வாக் த்தத்தம் 
பண்ணப்பட்  க் ற அந்த மகத்தான பரி த்த ஆ யானவர் தாேம இன்   ரசங் க்கப்பட்ட 
உம் ைடய வார்த்ைதயா ய இன்ைறய நாளின் வாக் த்தத்தத்ைத எ த்  எங்க க்  
 யாக் யானம் பண் வாராக. அவர் ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார்.  “இந்த 
அைடயாளங்கள்   ன்ெதாட ம்” என்  மாற் :  1 6 -ல் ெசால்லப்பட்டப யாக உம் ைடய 
வார்த்ைதைய நிைறேவற் ம்ப க்  எங்கைள இந்த ெசய் ேயா  உமக்  ஒப் க் 
ெகா க் ேறாம். இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் , ஆெமன்.
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இப்ெபா   எல்ேலா ம் ஆழ்ந்த பயபக் ேயா  இ ங்கள் . தய  ெசய்  நகர்ந்  ெசல்ல 
ேவண்டாம். இ ந்தப யாகேவ அமர்ந்  இ ங்கள் . இப்ெபா   நிைன    ங்கள் ... ல 
ேநரங்களில்  நாம்  ேபாராட்டத்ேதா  வந்  ப்ேபாம்.  இங்  இ க் றவர்களில்  எத்தைன  ேபர்
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18எல்லா காலங்களி ம்  அைடயாளம் கண் ெகாள்ளபட்ட   ஸ் 

ம ப  ம்  றந்த   ஸ்தவர்களாய் இ க்  ர்கள் ? நான் உங்க ைடய ைககைள பார்க்கட் ம். 
சரி, நல்ல . அப்ப ெயனில் நான் என்ன ேப  ேறன்  என்  உங்க க் த் ெதரி ம்.

இப்ெபா  , இந்த ஸ் ரீதான் வரிைச ல்  தலாவ  நபரா? இவர ் தான்  தலாவ  நபர.் 
எனக் த் ெதரிந்தமட் ல்  இந்த ஸ் ரீ ம் நா ம் ஒ வ க்ெகா வர ் அன்னியர்கள் . பரி த்த 
ேயாவான்  4-ம் அ காரத் ல்  றப்பட்டைதப் ேபான்  இ  ஒ  அழகான காட் யாக இ க் ற .

இந்த படர்ந்த காட்  இேய  சமாரியா  ணற்  அ ேக அவ ைடய வாழ்ைக ல்  தல் 
 ைறயாக அந்த ஸ் ரீைய சந் த்த  ேபான்  இ க் ற . எனக் த் ெதரிந்த வைர ல் இ  தான் 
எங்க ைடய  தன்  ைற சந் ப் . நாங்கள்  இ வ ம் ஒ வ க்ெகா வர ்அன்னியர்கள். அ  
உண்ைமெயன்றால் , மக்கள்  அ ந் ெகாள்ள உன் ைடய கரத்ைத உயர்த் வாயா. பா ங்கள்  இ  
தான் எங்க க்   தல்  ைற சந் ப் .

இப்ெபா   அவர ் ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவராய் இ க் ம் பட்சத் ல் இந்த 
ஸ் ரீேயா  ேப வதற்  அவர ் ணற்  அ ேக இ ந்த ஸ் ரீக்  ெசய்த  ேபால, நான் அ யாத 
இவள் ெசய்த காரியம் என்னெவன் ம் அல்ல  இவ க் ள்ளாக இ க் ம்  ரச்சைன 
என்னெவன் ம்,அல்ல  அ  ேபான்ற காரியத்ைத ெவளிப்ப த் வேத ஆ ம். இ வைர நான்  
இவைளக் கண்டேத ல்ைல. இந்த பட்டணத் ற்ேக இ ேவ என் ைடய  தல்  ைற  ஜயமாக 
இ க் ற . ஆகேவ எனக்  அவள் ஒ  அன்னியராக இ க் றாள்.

77

ஆகேவ இப்ப ெசய் ம் பட்சத் ல்  அ  இேய    ஸ் ைவ ேநற் ம் இன் ம் என் ம் 
மாறாதவராககாட்  றதா?அப்ப  இ க் ம் பட்சத் ல், அவ ைடய வார்த்ைத இ தயத் ன்  
நிைன கைள அ  ற ஒன்றாக இ க் றதா? பா ங்கள்? பா ங்கள்? அ  அவைர மாறாதவராக 
ேநற் ...

இேதா இங்ேக என் ைடய கரத் ல் என் ைடய ேவதாகமம்  இ க் ற . நான் என் வாழ் ல் 
இ வைர இந்த ஸ் ரீையக் கண்டேத இல்ைல. ேதவன் அைத அ வார். அவள் இங்  நின்  
ெகாண்  க் ற ஒ  ஸ் ரீ அவ்வள தான். இங்ேக இ க் ம்  க ம் அ யப்படாத 
அன்னியர்க க் த் ெதரிந்தைதக் காட்  ம் எனக்  இந்த ஸ் ரீையக்   த்  ஒன் ம் 
அ கமாகத் ெதரியா . அ  உண்ைம என்  அவ ம் அ ந்  க் றாள் .
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அவைள எனக்  ெதரியா . ஆனால் அவர ் அ வார். ஏெனன்றால் அவேர வார்த்ைதயாய் 
இ க் றார.் மற் ம் வார்த்ைதயான  இ தயத் ன்  நிைன கைள ெவளிப்ப த்  அவ ைடய 
தவ  என்ன என்பைத ம்  அவ ைடய காரியங்கள்  என்ன என்பைத ம்  ெவளிப்ப த் ம். அவள் 
ஏதாவ  ஒ  தவைற ெசய்  ட் , இரத்தத் ன்   ழாக அைத அ க்ைக ெசய்ய ல்ைல என்றால் 
அவர ் அைத அவ க்  ெவளிப்ப த் வார். அவள் ஒ  பாவைன   வா யாய் இ ப்பாள்  
என்றாள் அைத அவ க்  ெவளிப்ப த் வார். அவள்  ஒ    வா யாய் இ ப்பாெளன்றால், 
அைத அவ க்  ெவளிப்ப த் வார். அவ ைடய சரீரத் ல் ஏதாவ  ெதால்ைல இ க் மானால், 
அவ க்  ெவளிப்ப த் வார். அவ க்  ஏதாவ  காரியம் நடந்  க் ம் என்றால் அைத 
அவ க்  ெவளிப்ப த் வார். அவரால் இைவ எல்லாவற்ைற ம் ெசால்ல   ம், ஏெனன்றால் 
அவர ்ேதவன் ‚ அவர ்எல்லாவற்ைற ம் அ வார். எனக்  அைதக்    த் த் ெதரியா . ஏெனன்றால் 
அவ க் ம் என்ைனத் ெதரியா . நா ம் அவைள அ ேயன்.

இப்ெபா   அைத அவ க்  அந்த  தமாகேவ ெவளிப்ப த் வாரானால், பா ங்கள் அ  
இன் ம் வார்த்ைதயாகேவ இ க் ற  என்  அ  ர்கள். எ ெரயர ் 4 :12-ல் “கர்த்த ைடய 
வார்த்ைத இ தயத் ன்  இரக யங்கைள ெவளிப்ப த் ம், அதன்  நிைலைமைய அ ந்  க் ற ” 
என்     ற .

இப்ெபா   சேகாதரிேய, இன் ர  நீ ம் நா ம் இங்  நின்  ெகாண்  க் ம் ேநரத் ல் 
ேதவன் நமக்  இைத ெவளிப்ப த் ம் பட்சத் ல்  அ  நான் அல்ல, அவேர என்  நீ அ வாய். அ  
அவராகத் தான்  இ க்க    ம்.
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இப்ெபா   வார்த்ைத ேல ேப ன வண்ணமாய் நான்  உன்ேனா  ஒ  நி டம் ேபச 
  ம்  ேறன் . நான்  ரசங்கம் ெசய்த  ற  ஏன் உன்னிடம் ேப  ேறன்  என்றால்  அவர ் ணற்  
அ ேக இ ந்த ஸ் ரீ டம் அவ க் ள்  என்ன ெதால்ைல இ ந்த  என்  அ  ம் வைர அவேளா  
சம்பா த் க் ெகாண்  ந்தார.்

இப்ெபா   ேதவன் உன் ைடய ெதால்ைலைய எனக்  ெவளிப்ப த் வாரானால்  அ  
உண்ைமயா அல்ல  இல்ைலயா என்  உனக்  ெதரி ம். மற் ம் நீங்கள்  எல்ேலா ம் அைத 
  வா ப் ர்களா? இங்  இ க் றவர்களில் யா க்காவ  இந்த ஸ் ரீையக்   த் த் ெதரி மா? 
யாராவ  இ ப் ர்கள் என்றால் உங்க ைடய ைககைள உயர்த் ங்கள். ஓ‚ அேநகர ்அவைளக் 
  த்  அ ந்  க்  ர்கள். நல்ல .

கர்த்தரா ய இேய    ஸ்  தாேம இைத அ ள்வாராக. பா ங்கள் . இ  ெவ ம் 
 ரசங் க்கப்பட்ட வார்த்ைத மாத் ரம் அல்ல. இ  மாம்சமான வார்த்ைத, ெவளிப்ப த்  ற ம், 
ேப  ற மாய் இ க் ற .
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இப்ெபா   ேவதமான , நீ இங்ேக நின்  ெகாண்  ப்பாய், உன்னிடத் ல்  இந்த தவ  
இ க் ம்,  நீ  எந்த  காரணத் ற்காக  இங்  வந்  க் றாய்,  அல்ல  என்ன  ெசய்தாய்,  இன் ம்
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அ  ேபான்ற காரியங்கைள எல்லாம்  ெசால்ல ல்ைல. அ  அவ் தம் ெசால்ல ல்ைல. ஆனால் 
வார்த்ைதயான  இறங்  வந்  அ  ேதவ ைடய வார்த்ைத என்   ரசங் ைய 
அைடயாளப்ப த்  ற . அப்ப  நடக் ம் பட்சத் ல் அந்த ெசய்  சத் யமாய்  இ க் ற . 
மற் ம் ேதவேன அந்த ெசய் ைய சத் யம் என்  அைடயாளப்ப த்  றார். அ  சரியாக 
அைடயாளம் காட் ம் பட்சத் ல் , பரி த்த ஆ  ன் ஞானஸ்நான ம்      ேசஷ ம் 
சத் யமாக இ க் ம்.

ஒ  காரியத்ைதக்   த்   க ம் பதற்றத் டன்  இ க் றாய்.  (அந்த ஸ் ரீ னிடத் ல் 
ேப  றார்). நீ ஏேதா ஒன்ைறக்   த்  வ த்தப்பட் க் ெகாண்  க் றாய். அ  உண்ைம. நீ 
கவைலயாய் இ க் றாய்.  ல காலமாக அந்த ெதால்ைல உனக்  இ ந்  ெகாண்  க் ற . 
அ  என்னெவனில் உன் ைடய பக்க உ ப் ன்  நிைல ல் இ க் ற . உன் ைடய வல  
பக்கத் ல் இ க் ற . அ   ற்  ேநாயாக இ க் ேமா எனபயப்ப  றாய். அ  உன்ைன 
எப்ெபா  ம் ெதால்ைலப்ப த்  றதாய் இ க் ற . உன் ைடய வல  பக்கம்   வ மாக 
ெசயல் இழந்  காணப்ப  ற . உன் ைடய வ ற் ல் இ க் ற ெதால்ைல உன்ைன  க ம் 
ெபல னமாக ஆக்  ற . அ  உண்ைம என்றால், உன் ைடய ைகைய உயர்த் . பயப்பட 
ேவண்டாம்,   வாசம் ெகாள்; அவர ் உன்ைன  கப்ப த் வார்.   வா க் றாயா?  (அந்த 
சேகாதரி ஆெமன்  என் றார்) நல்ல . ேதவ க்  நன்  ெதரி த்தேலா  கடந்  ெசன்  
 கத்ைதப் ெபற் க் ெகாள். கர்த்தர் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக. உன்; ேமல் ைககைள ைவக்க 
  ம்  ேறன் .
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அவர ் ேநற் ம் இன் ம் என் ம் மாறாதவர் என்  நீங்கள்    வா க்  ர்களா?  (சைபயார ்
ஆெமன்  என் ன்றனர்).

இப்ெபா   இங்  ஒ  ெவள்ைள நிற மனித ம் ஒ  க ப்  நிற ெபண் ம் இ க் றார்கள் . 
இ  ம ப  ம் அேத காட் யாய் இ க் ற . அதாவ  இேய   தனாக ம் சமாரியப் 
ெபண்ணாக அந்த ஸ் ரீைய ம் பார்க் ேறாம். அவர ் ம க் லத் ல் எந்த இன பா பா ம் 
இல்ைல என்  காட் ம்ப யாக அப்ப ச் ெசய்தார.் ேதவன்; எல்ேலா க்காக ம் மரித்தார். அ  
சரிேய‚ ேதவன் எல்லா ஜா  னைர ம் ஒேர இரத்தத் னால்  உண்டாக் னார். நாம்  றந்த ேதசம் 
தான் நம் ைடய நிறத்ைத மாற்  ற . ஆனால் நமக் ள்ளாக இ க் ற இதற்  அத டன்  எந்த 
சம்மந்த  ல்ைல. ஆம் அ  உண்ைமேய. இப்ெபா  , நீ ஒ    ஸ்தவள் . நீ ஒ    ஸ்தவள்  
என்  உன்னிடத் ல்  இ க் ம் வரேவற்ைபக் கண்  என்னால் உடன யாக உணர   ற . அ  
உன் ைடய ஆ யாக இ க் ற . இ  அவர,்  “இேதா கபடற்ற உத்தம இஸ்ரேவலன்”என்  
ெசான்னைதப் ேபாலேவ இ க் ற .
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இப்ெபா   நீ  க ம்  க னமாய் இ ந்  வந்தைதக் காண    ற . உனக் ப்  ற்  
ேநாய் இ க் ற  என ஒ  பரிேசாதைன நி  க் ற . அ  சரிேய. அந்த  ற் ேநாய் எந்த 
இடத் ல்  இ க் ற  என்  அவர ் எனக் ச் ெசால் வார ் என்  நீ   வா க் றாயா? அவர்கள் 
ெகா த்த  ள்ளி  வரங்களின்  ப  அந்த  ற்  ேநாய் ெப ங் ட ல் இ க் ற . அ  சரி 
என்றால் உன் ைடய ைகைய உயர்த் .

இப்ெபா   உன்ைன அ ந்  க் ற ஏேதா ஒன்  இங்  நிற் றைத அ வாய். அவர ்உன்ைன 
 கமாக் வார் என்  நீ   வா க் றாயா? உன் ைடய   வாசம் அவ ைடய வஸ் ரத்ைத 
ெதா  ற அள ற்  உன்ைன இ த்  அவர ் அங்  என்ன ெசய்தாேரா அைதேய உனக் ம் 
ெசய்வார ் என்    வா க் ம் பட்சத் ல், நம் க்ைகேயா  கடந்  ேபா,  கத்ைதப் ெபற் க் 
ெகாண்   கமாவாய். சேகாதரிேய, நீ மாத் ரம் அைத   வா ப்பாயானால்  அ  நடந்ேத ம். 
அ   க ம்  லபமான . இைத மாத் ரம் ெசய். சந்ேதகப்படாமல்.

நாம் இ வ ம் ஒ வ க்ெகா வர ் அன்னியர்கள் என எண்  ேறன். நாம் ஒ வைரஒ வர் 
அ ந்த ல்ைல. ஆனால் ேதவன் நம் இ வைர ேம அ ந்  க் றார.் ேதவன் உன் ைடய 
ெதால்ைல என்ன என்பைத எனக்  ெவளிப்ப த் வார் என   வா க் றாயா? யா ைடய 
 ரச்சைனைய ம் ேதவன் எனக்  ெவளிப்ப த் வார் என நீங்கள்    வா க்  ர்களா? நீங்கள்  
  வா க்  ர்களா? இங்  க் றவர்களில் எத்தைனப் ேபர ் அைத   வா க்  ர்கள்? 
(சைபயார ் ஆெமன்  என் ன்றனர்). அைதக்   த்  நீ என்ன நிைனக் றாய்? உன்    
இ தயத்ேதா ம்   வா ப்பாயா? அப்ப யானால் உன் ைடய  த்தப்ைப கல் உன்ைன இனி 
ஒ ேபா ம் ெதால்ைலப்ப த்தா .  “நான்  மக்களின்  எண்ணங்கைளப் ப க் ேறன்” என்   லர ்
நிைனக் ற  என் உணர் க்  வ  ற . ஆனால் இைதச் ெசய் ற  நானல்ல என்  நீங்கள்  
அ ய   ம்  ேறன் .
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நல்ல , நான் அவ ைடய ஊ யக்காரன்  என்  நீ   வா க் றாயா?  (நான்  
  வா க் ேறன்  என அந்த சேகாதரி    றார)். உன்    இ தயத்ேதா ம் 
  வா க் றாயா?  (என்    இ தயத்ேதா ம்   வா க் ேறன்) நன் . நீ ஒ    ஸ்தவள்  
(ஆம்) நீ ஒ  உண்ைமயான   ஸ்தவள் . ஏேதா ெபயர ்  ஸ்தவளாக அல்ல. நீ ம ப  ம்  றந்த 
  ஸ்தவள் .

அ  சரிேய. இப்ெபா   நான் உன்  சேகாதரனா  க்க உன்ைனக்   த்  ஒன் ம் அ யாமல் 
இ ந் ம், நம் இ வைர ம் அ ந்த பரேலாகப் தா உன் ைடய ெதால்ைல என்ன என்  எனக்  
ெவளிப்ப த் வார்  என    வா க் றாயா?  (நான்    வா க் ேறன்).  உன்னிடத் ல்  அேநக
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காரியங்கள்  இ க் றைத நான் காண் ேறன் .

ஒ  அ ைவ   ச்ைச ெசய்யப்பட்  க் ற . அந்த அ ைவ   ச்ைசயான   ற்  
ேநா ற்காக ெசய்யப்பட்ட . ஒ  மார்பகத்ைத எ த்  ட்டாய். அ  சரிேய. ஆனால் இன் மாக 
அ  உன்ைன ெதால்ைலப் ப த்  ற . அ   ந்  இந்ேநர தல் நீ  கமைடயப் ேபா றாய் என 
  வா க் றாயா?அப்ப ேய உன்    இ தயத்ேதா    வா த்  இங்  ந்  கடந்  ெசல். 
ேதவன் உன்ைன ஆ ர்வ ப்பாராக. கர்த்தரா ய ேதவன் தாேம உன்ைன கப்ப த் வாராக. 
  வாசத்ேதா  இ ங்கள் . சந்ேதகப்படா  ங்கள் . அவர ் ேநற் ம், இன் ம் என் ம் மாறாதவர் 
என உங்கள்     இ தயத்ேதா ம்   வா  ங்கள் .

இப்ெபா    மாட் ேய நீ   வா க் றாயா? நாம் இ வ ம் ஒ வ க்ெகா வர ்
அன்னியர்களாக இ க் ேறாம். நான் உன்ைன அ ேயன். உனக்  என்ைனத் ெதரியா . நாம் 
 ற்  மாக அன்னியர்கள். ஆனால் பரேலாகப்  தா உன் ைடய தவ  என்னெவன்பைத ம் , 
அல்ல  நீ ெசய்யக்  டாத ஒன்ைற ெசய்தைத ம், அல்ல  நீ ெசய்ய ேவண் யைத ெசய்யாமல் 
இ ந்தைத ம், அல்ல  எ வாக இ ந்தா ம் சரி, அைத ேதவன் எனக்  ெவளிப்ப த் ம் 
பட்சத் ல்  அவர ் ேநற் ம், இன் ம் என் ம் மாறாதவர் என   வா ப்பாய் அல்லவா? அப்ேபா  
அ  அவரால் மாத் ரம்  ெசய்ய    ம் என நீ அ ந் ெகாள்வாய் . அ  சரியா?
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நீ ஒ  வளர்ச்  னால் ெதால்ைலக் ள்  அவ ப்ப  றாய். அந்த வளர்ச்  உன் ைடய 
தைல ல் இ க் ற . அைதக்    த்  பயந்  ேபா  க் றாய். அ  சரிேய. இப்ெபா   அ  
உன்ைன  ட்  நீங் ம்ப  இேய    ஸ்  உன்ைன  கமாக் வார் என   வா க் றாயா? நீ 
  வா த்தப ேய உனக்  ஆக கடவ .   வாசத்ேதாேட கடந்  ெசல். ஆெமன் . ேதவன் உன்ைன 
ஆ ர்வ ப்பாராக.   வாசத்ேதா  உன் பாைத ல் கடந்  ெசல். சந்ேதகப்படா  . உன்    
இ தயத்ேதா ம்   வா . அ  ேபா ம்.   வாசம்  ெகாண்  . சந்ேதகப்படா  . உன்     
இ தயத்ேதா ம்   வா .

உன் ைடய வ ற் த் ெதால்ைல உன்ைன  க ம் ேவதைனப் ப த்  ற . அ  உன் ைடய 
வ ற் ப்  ரச்சைனயாய்  இ க் ற . சாப் ட ஆைசப்ப  றாயா?   வா . அ  ேபா ம்.
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எப்ப  இ க் றாய்? நாம் இ வ ம் ஒ வ க்ெகா வர ் அன்னியர்கள் . நான் உன்ைன 
அ ேயன். நீ ம் என்ைன அ ந்த ல்ைல. ஆனால் இங்  உனக் ம் எனக் ம் ந  ல் 
காணக் டாதவராய்  ஒ   ைர ட் க் ெகாண்டவராய் , உன் ைடய ெதால்ைல என்ன என்பைத 
அ ந்தவர் இங்  இ க் றார.் நீ  ட் வாதத் னால் ேவதைனப் ப  றைதப் பார்க் ேறன் . 
அ   ந்  அவர ்உன்ைன  கப்ப த் வார் என   வா க் றாயா? (அதற்  அந்த சேகாதரி ஆம் 
என் ன்றார்)   வாசத்ேதாேட கடந்  ெசல்.   வாசத்ேதா  இ க் ம் பட்சத் ல் அ  உன்ைன 
ஒ ேபா ம்  டமாக்கா .

உன்ைன ெதால்ைலப்ப த்தக்   ய அேநக காரியங்கள்  உனக்  உண் . அேநக நாட்களாக 
ஸ் ரீக க் ள்ள ெதால்ைல உனக்  இ க் ற . மற்ெறா  ெதால்ைல ம் இ க் ற . 
 ட் வாதத் னின்   கத்ைத ெப வேத உன் ைடய  க் யமான காரியமாக இ க் ற . அவர ்
உன்ைன  கப்ப த் வார் என   வா க் றாயா?   வாசத்ேதாேட கடந்  ெசல். 
சந்ேதகப்படாமல்   வாசத்ேதா  இ . அ  ேபா ம்.

நான் உனக் ம் ஒ  அன்னியன். உன்ைன இ வைர என் வாழ் ல் கண்டேத இல்ைல. 
(இன்ெனா  ஸ் ரீ ேதான் க் ெகாண்ேட  க் றாள் ). உன்ைனக்   த்  ேதவன் எனக்  ஏதாவ  
ெவளிப்ப த் வாரானால்... ஆம், ஆம், அ  ஒ  கட்  அ ைவ   ச்ைசக்காக காத் க் 
ெகாண்  க் றாய். அந்த நாற்கா  ல் அமர்ந்  க் ம் அந்த ஸ் ரீ ம் அேத கட்  னால்  
அவ ப்ப  றாள். நீ உன்     இ தயத்ேதா ம்   வா க் றாயா?   வா க் றாயா? நீங்கள்  
  வா ப் ர்களானால்  ேதவன் உங்கள்  இ வைர ம்  கமாக் வார். அவள் ேமலாக உன்  ைகைய 
ைவ. அவ்வள தான் . சேகாதரிேய, கர்த்தரா ய இேய  ன்  நாமத் ல், கர்த்தரா ய இேய  ன்  
நாமத் ல் நீ  கமைடவாயாக.
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நண்பர்கேள. அ  எப்ப  என்  என்ைன ேகட்காேத ங்கள் . பா ங்கள் , என்னால் அைத 
 வரிக்க  யா . அ  அ த்தம் அல்ல  வல்லைம அல்ல  அ ... கட்  என்றால்  என்ன? அ  
ஒ  வளர்ச் . வளர்ச்  என்றால் என்ன? அ  உ ர க்களின்  ெப க்கம் என்  அர்த்தம். அப்ப  
என்றால் நீங்கள்  என்னவா  க்  ர்கள்? நீங்க ம் உ ர க்களின்  ெப க்கமாகேவ 
இ க்  ர்கள் . கட்  என்றால் என்ன? ேவதம், அ  ெப ம் ேவதைன த  றெதன் ம்,  சா  
என் ம்    ற . பா ங்கள், அ  அவைன உத க்காக  க் ர  ம்ப  ெசய்த . மற் ம் அ  
அவ க்   ர  த்தரம் ெகா த்த . பா ங்கள் இரண் ேம பார்ப்பதற்  ஒன்றாகத் தான் 
இ க் ற . அ  அவ் தமாகத் தான்  இ க் ம். நல்ல .
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வா,  மாட் ேய. நாம் இ வ ேம ஒ வ க்ெகா வர ் அன்னியரா  க் ேறாம் . நீண்ட 
நாட்களாக உனக்  நரம் ப்  ரச்சைன இ ந்த . அ ேவ உன்  வ ற் ப்  ரச்சைனக் க் 
காரணமாக இ க் ற . உன்  ரண உ ப்   ண்ணாக இ க் ற . மற் ம் உன்  வ ற் க் ப் 
 ளிப்ைப ஏற்ப த்  ற . அ  உன் ைடய பற்கைளக்   ம்ப  ெசய் ற . அ  ேபான்  
ஏேதா. இப்ெபா   இேய    ஸ்  உன்ைன  கமாக் வார் என   வா க் றாயா?  (அதற்  
அந்த சேகாதரி ஆெமன்  என் ன்றார்) சரி, அப்ப ெயன்றால் நீ ேபாய் உன் ைடய இர  
ஆகாரத்ைதப்   . உன்    இ தயத்ேதா ம்   வா . இேய    ஸ்  உன்ைன  கமாக் வார்.
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21எல்லா காலங்களி ம்  அைடயாளம் கண் ெகாள்ளபட்ட   ஸ் 

ெவ மேன   வா . (அல்ேல யா இேய ேவ உமக்  நன் ).

நாம் இ வ ம் ஒ வ க்ெகா வர ்அன்னியராய் இ க் ேறாம். ேதவன் ஒ  மனித க் ள்ளாக 
எங்  இ க் றார ் ெதரி மா? இ தயத் ற் ள்    க் றார.் அங்  தான் உன் ைடய 
 ரச்சைன ம் இ க் ற . இந்த  ரச்சைன ஏேதா அங்ேக ேதவன்  ைறவாக இ க் ற னால் 
வர ல்ைல. அந்த ேகாளா   ணமா ம்ப  உன் ைடய   வாசத்ைத மாத் ரம்  ெசயல்ப த் . 
அப்ெபா   நீ  ணமாவாய். உன்    இ தயத்ேதா ம்   வா த்  கடந்  ெசல். 
சந்ேதகப்படாமல்   வாசத் டன்  கடந்  ெசல்.

“உங்களால்   வா க்கக்   மானால்  எல்லாம்   ம்”.90

எத்தைனப் ேபர ் உங்கள்     இ தயத்ேதா ம்   வா க்  hகள்.  (சைபயார ் ஆெமன் 
என் ன்றனர்) ேதவன் உங்கைள  கப்ப த் ம்ப  இங்  இ க் றார ்என்    வா க்  ர்களா? 
வார்த்ைத மாம்சமானதா? (ஆெமன் ). அ  என்ன? இப்ெபா  , நான்  எவ்வள    வா த்தா ம் 
அ  காரியம் அல்ல. பா ங்கள், நீங்க ம்   வா க்க ேவண் ம், பா ங்கள். அவ ைடய 
வஸ் ரத்ைதத் ெதாட்ட ஸ் ரீ அவைர   வா த்தாள் . அங்ேக உட்கார்ந் க் ெகாண்  இ க் ற 
மனிதன் என்ைனேய ேநாக் ப் பார்த் க் ெகாண்  ந்தார.் அவ க்  அண்ட வாதம் மற் ம்  லம் 
 யா  னால் அவ ப்ப  றார். ேதவன் உம்ைம  கமாக் வார் என   வா க்  ரா? நீர ்
அப்ப ச் ெசய் ம் ேபா  நீர ்ேகட் க் ெகாள்வ  எ ேவா அைதப் ெபற் க் ெகாள் ர.்

 யா யஸ்தர்கைள ம்,பா க்கப்பட்டவர்கைள ம் ேதவன்  கமாக் வார் என்  
  வா க் றவர்கள்  யாராவ  இ க்  ர்களா? இன் ர  அந்த வார்த்ைத இ தயத் ன்  
நிைன கைள அ ந்  க் ற  என்    வா க்  ர்களா? நீங்கள்    வா க்  ர்களா? சரி. 
இப்ெபா   நாம்   க்க ேவண் ய ேநரத்ைத காட்  ம்  க ம் தாமதமா   ட்ேடாம்.

இப்ெபா   நீங்கள்  இைத எப்ப    வா க்  ர்கள்? ேவத வசனமான  ெவளிப்பைடயாய் 
 ரத் யட்ச்மானைத பார்த் ர்கள். மாம்சத்  ைர உங்கைள ெதால்ைலப் ப த்த 
அ ம யா  ங்கள் . நிைன ல் ெகாள் ங்கள் . இ  தான்  இன்ைறய நா க்கான 
வாக் ைரக்கப்பட்ட வார்த்ைதயாய் இ க் ற . எத்தைன ேபர ்இைதப்  ரிந் க் ெகாண் ர்கள்? 
வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட வார்த்ைத. நீங்கள்  எத்தைன ேபா யானைவகைளப் 
பார்த்  க்  ர்கள் என்  எனக் த் ெதரியா . ஆனால் எனக்  இைத இேய   ஸ் வானவர் 
வாக் த்தத்தம் பண்ணினார், இ  சத் யம். இ  உண்ைம.
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இப்ெபா   அவர ்இந்த   ைய  ட்  வானத் ற்  எ த் க் ெகாள் ம்  ன்ேன அவ ைடய 
கைட யான வார்த்ைதைய மாற்  1 6 -ல் “நீங்கள்  உலகெமங் ம்  ேபாய்   ேசஷத்ைத 
 ரசங்  ங்கள். அைத   வா த் , ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டவன் இரட் க்கப்ப வான் ; 
  வா யாதவேனா ஆக் ைணக் ள்ளாக  ர்க்கப்ப வான் .   வா க் றவர்கைள 
இந்தஅைடயாளங்கள்   ன் ெதாட ம்” என்  ெசால்ல ல்ைலயா? நீங்கள்  அைத எப்ெபா தாவ  
வா த்  க்  ர்களா? அவ ைடய கைட யான கட்டைள என்ன ? “அவர்கள்  யா யஸ்தர்கள் 
ேமல் ைககைள ைவப்பார்கள், அப்ெபா   அவர்கள் ெசாஸ்தமாவார்கள்”. அ  உண்ைம என்  
எத்தைன ேபர ்அ ந்  க்  ர்கள். (சைபயார ்ஆெமன்  என் றார்கள்).

இப்ெபா    ல நி டங்க க்   ன்பாக எல்ேலா ம் உங்க ைடய ைககைள உயர்த்  நான் 
  வா  என்  ெதரியப்ப த் னீர்கள். அப்ப ெயன்றால் நீங்கள்  உங்கள்  ைககைள ஒ வர ்ேமல் 
ஒ வர ் ைவக்கமாட் ர்களா? நாம் இப்ப யாக ெதாடர்ந்  ேபாகேவண் ய அவ யம் இல்ைல. 
ஏெனன்றால் அவர ்இங்  இ க் றார.் நீங்கள்  ஒ    வா யா  க் ம் பட்சத் ல்  நீங்கள்  ஏன் 
உங்க ைடய ைககைள உங்க க்  அ காைம ல் அமர்ந்  ப்பவர்கள் ேமல் ைவத்  
ெஜ க்கக் டா ? இப்ெபா  , எனக்  மாத் ரம் என்  இல்ைல. அ  உங்க க் ம். உங்கள்  
ஒவ்ெவா வ க் ம் என்      க் றார.் அைத   வா க்  ர்களா? ஆெமன்  என்  
ெசால் ங்கள். (சைபயார ்ஆெமன்  என் ன்றனர்) நல்ல .
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இப்ெபா   உங்க க்காக ெஜ க்க ேவண்டாம் ஏெனன்றால் உங்கள்  ேமல் ைகைய 
ைவத்தவர்கள் உங்க க்காக ெஜ த் க் ெகாண்  இ க் றார்கள் . ஆகேவ நீங்கள்  
அவர்க க்காக ெஜ  ங்கள் . மற் ம் நான் உங்கள்  யாவ க்காக ம் ெஜ க்கப் ேபா ேறன் . 
நீங்கள்  ஒேர மனேதா    வா ப் ர்களானால் நீங்கள்  கண்டைவகளில் இ ேவ மகத்தான 
ேநரமாய் இ க் ம்.

இேய    ஸ்  ன்   ரசன்னம் சைபைய ஒளிரச் ெசய்ய ேவண் யதாய் இ க் ம். இந்த 
கைட  நாட்களில்  ஸ்தாபனங்க ம், ேகாட்பா க ம், தத் வங்க ம் மற்ற எல்லா காரியங்க ம் 
வார்த்ைதைய அ ழ்த்  வார்த்ைதயா ய இேய ைவ சைபக்  ெவளிேய தள்ளிப் ேபாட்ட . 
ஆனா ம் அவர ் “கைட  நாட்களில்  ம ஷ  மாரன் ெவளிப்ப ம் நாட்களில்” என்  ெசான்ன 
ப யாக வந்  தன் ைடய மக்கள்  மத்  ல் தன்ைன அைடயாளப்ப த் க் ெகாண்டார.்
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அவர ் ஞானஸ்நானத் ேல ெவளிப்பட்டார். ெதய் க  கமளித்த ேல ெவளிப்பட்டார். 
இப்ெபா   அவர ்தம் ைடய கைட த் தன்ைம ல் இ ந்  வ  றார.் நிைன ல் ெகாள் ங்கள் 
அைத தான் ஆ ரகாம் கண்டான் . அவ க்ெகன வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட  மாரன் “ஈசாக் ” 
காட்  ல் வ வதற்   ன்பாக ம்,  றஜா  உலகமான  அக் னி னால் நியாயம் 
 ர்க்கப்ப வதற்   ன்பாக ம் அ  நடந்ேத ன .



www.messagehub.info

இச்ெசய் கள்

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

22எல்லா காலங்களி ம்  அைடயாளம் கண் ெகாள்ளபட்ட   ஸ் 

இேய    ஸ் வானவர் ேதான் ம் வைர ல்   ஸ்தவ சைப பார்க் ற அற் த 
அைடயாளங்களில்  இ ேவ கைட யானதாய்  இ க் ற . ேதவன் உங்க க்   ன்பாக இைதச் 
ெசால்ல அ ம ப்பாரானால் , கர்த்த ைடய நாமத் ல் நான்  ெசால்வைத   வா  ங்கள் . 
ேவதத் ல் ெசால்லப்பட்டைவகைளெயல்லாம் பார்க் ம்ேபா    கத் ன்   த் ைரைய த ர 
ேவெறான் ம்  ட்  ைவக்கப்பட ல்ைல. ஆகேவ ேதவ ைடய  த் ைரைய ெபற் க ்
ெகாள் ங்கள் .

உங்க க்  அ காைம ல் அமர்ந்  க் ம் நப க்காக ெஜ  ங்கள் . உங்க ைடய ைகைய 
அவர்கள் ேமல் ைவ ங்கள் .  டவர்கள்  இ க் றார்களா என்  பார்த் க் ெகாண்  க் ேறன் . 
ஒ வ ம் இல்ைல. அந்த ப க்ைக ல் இ க் றவர.்.. அவர ்ஏற்கனேவ... நல்ல . உங்க ைடய 
ைககைள ஒ வர ்   ஒ வர ்ைவத்  ெஜ  ங்கள் .
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அன்பான இேய ேவ,   க் ன்ற மகத்தான ேதவ ைடய பரி த்த  மாரேன, இன் ர  
பரி த்த ஆ  ன்  பத் ல் இங்  இ க் றவேர, அவர ்தன் ைடய  பத்ைத மாற்  இந்த மா ச 
சரீரத் ல் வந்  வார்த்ைதைய ெவளிப்ப த்    ஷர்கள் மற் ம் ஸ் ரீக ைடய வாழ்ைக ல்  
நடந்தைவகைள ெவளிப்ப த் , நீர ்இன் ம்   க் ன் ர ்என்பைத காண் க்  ர.் அவர ்ேநற் ம் 
இன் ம் என் ம் மாறாதவராய் இ க் றார.்
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கர்த்தார ய இேய ேவ, இந்த ெபரிய பட்டணமா ய ேதாப் கா ல் உம் ைடய 
 ள்ைளகேளா  நாங்கள்     இ க் ற ேவைள ல், நீர ் அவ்வளவாய் எங்கள்  மத்  ல் 
அைடயாளப்ப த் க் ெகாண் ர.் இப்ெபா   நீர ்   ன உம் ைடய கைட யான 
கட்டைளயா ய “அவர்கள்  யா யஸ்தர்கள் ேமல் ைகைய ைவப்பார்கள் அப்ெபா   அவர்கள் 
ெசாஸ்தமாவார்கள்” என்ற வார்த்ைதைய நிைறேவற் ம் ப யாக ெஜ க் ேறாம்.இப்ெபா   
அ க்ைக ெசய்தவர்க ம், ஆ  ேல ம ப  ம்  றந்தவர்க ம், உம் ைடய வார்த்ைதேயா ம், 
உம் ைடய கட்டைளேயா ம் இனங்கண் க் ெகாள்ள தங்கள்  ைககைள ஒ வர ்    ஒ வர ்
ைவக் றார்கள் .

இப்ெபா  ,  சாேச, நீ இந்த  யா யஸ்தர்கைள இனி ஒ ேபா ம்   த் ைவக்க   யா . 
அவர்கள் ேதவ ைடய வார்த்ைதக் ட்பட்  இ க் றார்கள் . அவர்க ைடய சரீரத் ல்  இ க் ம் 
 யா ேய அவர்கைள  ட்  ெவளிேயவா. அவர்கைள இனி ஒ ேபா ம்  ன்  த்தாேத. இந்த 
இர ன் ெபா  ல் இ ந்  அவர்கள்   தைலேயா  ேபாவார்களாக. ேதவ ைடய 
ஊ யக்காரராக அவ ைடய வார்த்ைதைய உ  ெசய் ம்ப யாக; எங்கைள 
அைடயாளப்ப த் க் ெகாண் ; எங்கள்  மத்  ல் மாம்சத் ல்  ெவளிப்பட்ட  வ ள்ள 
ேதவ ைடய நாமமா ய இேய   ஸ்  ன்  நாமத் ல் உனக் ச் கட்டைள   ேறாம். அவர்கள் 
ேதவ ைடய இராஜ்யத் ற்காக ேதவ மாரனா ய இேய    ஸ்  னால் எங்க க் க் 
ெகா க்கப்பட்ட கட்டைள ன்ப  இந்த  யா யஸ்தர்களி  ந்  ெவளிேய வா; அவர்கைளப் 
ேபாக  . ஆெமன் .
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இப்ெபா   எந்த ஒ  சந்ேதகத் ன்  நிழ ம் இல்லாமல் இந்த ஷ னா ம ைம ன்  
 ைரக் ள்ளாக வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட வார்த்ைதயான  (அைத இந்த வாரத் ல் ேம ம் 
பார்க்கலாம்) எங்கள்  கண்   ன்ேன  ரத் யட்சயமான  என்    வா த்  உங்க ைடய 
 கத்ைத ஏற் க் ெகாள் ற யாவ ம் எ ந்  நின் , “என் ைடய  கத்ைத ஏற் க் ெகாள் ேறன் . 
இேய    ஸ்  என்ைன  கமாக் னார், என்    இ தயத்ேதா ம்   வா க் ேறன் . இேய  
  ஸ்  ன்  நாமத் னால் ஏற் க் ெகாள் ேறன்” என்  ெசால் ங்கள் .
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கர்த்தர் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக. உங்கள்  கரங்கைள உயர்த் ங்கள் . நீங்கள்  ெபற்ற 
 கத் க்காக உங்க ைடய ெசாந்த வ  ேல அவ க்  நன் ைய ெதரி  ங்கள் . ஆெமன் .


