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நநாம நமமுமடைய தமலகமள வணங்குவவநாம.

1. கர்த்தநாவவ! இந்த அருமமயநான உயயிர்த்ததழுதலலின கநாமலயயில் (Easter

Morning) நநாங்கள இங்வக கூடிவரும வவமளயயில் சலிறலிய அருமபுகள தளளிர்
வயிடுவமதயும, வதன னீக்கள பறந்த தகநாண்டு தங்கள ஆகநாரத்மதப்

தபறுவமதயும, பறமவகள தங்களுமடைய இதயம சந்வதநாஷத்தலினநால்
தவடித்த வயிடுவமதப் வபநால் பநாடுவமதயும கநாண்கலிவறநாம. ஏதனனளில்
உயயிர்த்ததழுதல் எனறு ஒனறு உண்டு, நனீர் அவநக ஆண்டுகளுக்கு முனபு
இவத நநாளளில் இவயசுமவ மரித்வதநாரிலலிருந்த உயயிவரநாவடை எழுப்பயின னீர்

எனறு வயிசுவநாசலித்த இந்த ஞநாபகநார்த்த தலினத்மத நநாங்கள
தகநாண்டைநாடுகலிவறநாம.

2. இனறு எங்கள எல்வலநார் மத்தலியயிலும ஒரு உயயிர்த்ததழுதல்
உணடைநாகட்டும. அனவற அவருடைன ஐக்கலியம தகநாண்டைவர்களநாய
அவவரநாடு கூடை உயயிர்த்ததழுந்த இப்தபநாழுவதநா அவவரநாடு கூடை

பரவலநாகத்தலின உனனத ஸ்தநானங்களளிவல வ னீற்றலிருக்கலிவறநாம எனகலிற
அவருமடைய வநார்த்மதமய அவருமடைய ஊழலியக்கநாரர்களநாகலிய நநாங்கள

புரிந்ததகநாளள உதவயி தசயயும.

3. இக்கூடைநாரத்தலில் நடைக்கலிற ஆரநாதமனமயயும ததநாமலவபசலியயின மூலம
நநாதடைங்கலிலும இமதக் வகட்கலிற யநாவமரயும ஆசசீர்வதலியும.

4. வயியநாதலியஸ்தர்கமளயும, வவதமனப்படுகலிறவர்கள எல்வலநாமரயும
சுகமநாக்கும. அவர்களுக்குமகூடை இத ஒரு உயயிர்த்ததழுதலநாகவும, சுக

வ னீனத்தலிலலிருந்த தபலனுக்குள தசல்கலிற ஒரு யநாத்தலிமரயநாகவும
இருக்கட்டும. பநாவத்தலிலும, அக்கலிரமத்தலிலும மரிக்கலிறவர்கள இனறு



கலிறலிஸ்த வயின மூலம ஜனீவமன அமடையட்டும. நநாங்கள உமமம ததலித்த
அவருமடைய நநாமத்தலினநால் இமதக் வகட்கலிவறநாம. ஆதமன.

5. சமபயயின உளவள உட்கநார்ந்த தகநாண்டும, தவளளிவய நலினறு தகநாண்டும
மற்றும சுற்றலிலும எல்லநா இடைங்களளிலும உளள நலிலப்பரப்பயிலும நலிரமபயி

வழலிகலிற இந்த மகத்தநான கூட்டைத்தநாவரநாடு மமீண்டும நநான இங்வக
இந்தலியநானநாவயிலுளள தஜபர்ஸனவயில் பட்டினத்தலில் இருப்பமத ஒரு
அற்புதமநான சலிலநாக்கலியமநாகக் கருதகலிவறன. நநாதடைங்கலிலும ததநாமல

வபசலியயின மூலம இமணக்கப்பட்டுளள ஜனங்கவள, உங்களுக்கும இத ஒரு
அருமமயநான கநாமல வவமளயநாக இருக்கலிறத.

6. இனறு கநாமல ஐந்த மணயிக்கு எனனுமடைய சலிறலிய நண்பன தனனுமடைய
சலிவந்த மநார்புடைன ஜனனலருவக பறந்த வந்த எனமன எழுப்பயினநான. ''அவர்

உயயிர்த்ததழுந்தநார்'' (மநாற்கு 16:6) எனறு அதனுமடைய சலிறலிய இதயவம
தவடித்த தசநால்லலியத வபநால் கநாணப்பட்டைத. நநான இந்த சலிறலிய பறமவமய
எனனுமடைய நண்பனநாகவவ எப்தபநாழுதம தலிமனக்கலிவறன. ஏதனனளில் நநான

அமத வநசலிக்கலிவறன.

7. பநாவத்தலினளிமலித்தம அவர் சலிலுமவயயில் உபத்தலிரவப்படுவமத ஒரு பழுப்பு
நலிறப்பறமவ (Brown Bird) பநார்த்ததநாகவும, அச்சலிறு பறமவ சலிலுமவயயினளிடைம
பறந்த தசனறு தனனுமடைய சலிறலிய அலகலினநால் (beak) ஆணயிகமளப்பயிடுங்க
முயற்சலித்தத, அதனநால் அதன மநார்பு முழு வதம சலிவந்த வயிட்டைத எனறும
ஒரு பழங்கமத தசநால்லப்படுவதண்டு, தமயயநாகவவ அச்சலிறலிய பறமவக்கு

பநாவதமனபவத கலிமடையநாத. அச்சலிறலிய பறமவக்கநாக அவர் மரிக்க
வவண்டிய அவசலியவம இல்மல. அவர் மரித்ததற்கநான மகலிமமயநான
கநாரியத்மத வகடையமநாக பநாத கநாப்பதலில் அச்சலிறலிய பறமவ நடைந்த

தகநாண்டைவயிதமநாகவவ நநானும இருக்க வயிருமபுகலிவறன.

8. நமக்கு இங்வக வநரம குமறவநாகவவ இருப்பமத நலிமனவயில் தகநாண்டு
கூர்நுனளிக் வகநாபுர (Pyramid) வடிவத்தலில் வதநானறலிய ஏழு தூதர்கமள நநான

சந்தலிப்பதற்கு இந்தலியநானநாவயிலுளள இக்கூடைநாரத்தலி லலிருந்த
அரிவசநானநாவயிற்கு கலிளமப வவண்டும எனபதற்கநாக எனக்கு தகநாடுக்கப்பட்டை

தரிசனத்மதக் குறலித்த, சலில நநாட்களுக்கு முன எடுக்கப்பட்டை ஒரு
புமகப்படைத்தலிற்கு வயிவசஷமநாக இனறு கநாமலயயில் ததநாமல வபசலியயின



மூலம வகட்டுக் தகநாண்டிருக்கலிற நண்பர்களுமடைய கவனத்மத தலிருப்ப
வயிருமபுகலிவறன. எனன சமபவயிக்கப்வபநாகலிறத எனபமத அறலியநாதவனநாக,

அதவவ எனனுமடைய வநாழ்க்மகயயின முடிவு எனறு நநான அங்வக தசனற
பயிறகு நலிமனத்வதன. (அந்த சமபவம உங்கள எல்வலநாருக்கும ததரியும

எனறு நநான நமபுகலிவறன) இவதவபநால் ஒரு நநாள கநாமலயயில் நநான சபபீவனநா
கநானயநானளில் (Sabino Canyon) தஜபயித்தக்தகநாண்டிருக்கும வபநாத

எனனுமடைய மகயயில் ஒரு பட்டையம வந்த வயிழுந்த ''இத வநார்த்மத -

வநார்த்மதயநாகலிய பட்டைம" எனறு தசநால்லலிற்று.

9. அதனபயிறகு தனீர்க்கதரிசனத்தலில் தசநால்லப்பட்டை வயிதமநாகவவ தூதர்கள
வதநானறலினநார்கள. அவத வவமளயயில் நநான நலினறு தகநாண்டிருந்த இடைத்தலில்
ஒரு மகத்தநான ஒளளியநானத தூதர்களுமடைய சலிறகுகமளப்வபநால முப்பத
மமல் உயரமுமடையதநாய நகர்ந்த தசனறு, தூதர்கள கூட்டைம வதநானறலிய
அவத இடைத்தலில் கூர்நுனளிக்வகநாபுர (Pyramid) வடிவத்தலில் கநாட்சலியளளித்தத.

10. தமக்ஸலிவகநாவயிலலிருந்த வடைக்கு அரிவசநானநா வமரயயிலும அத நகர்ந்த
தசனறமத வயிஞ்ஞநானம புமகப்படைதமடுத்தத. அவத இடைத்தலில்தநான நநான
நலினறு தகநாண்டிருப்வபன எனறு பரிசுத்த ஆவயியநானவர் தசநானனநார்.

(டூசநானளிலலிருந்த வடைக்வக நநாற்பத மமல்கள) அத ஆகநாயத்தலில் தசனறத.

மலப் பத்தலிரிக்மக (Life Magazine) அப்புமகப்படைங்கமள தவளளியயிட்டைத.

அத்தூதர்கள வதநானறலிய அவத இடைத்தலில் 30 மமல் உயரமும, 27 மமல்
குறுக்களவுமுமடைய வநான மண்டைலத்தலில் நனீர்த்தளளி, நனீரநாவயி மற்றும வவறு
எதவுவம இல்லநாத இடைத்தலில் வயிவனநாதமநான அந்த கநாரியம வதநானறலியத.

11. டூசநானளிலுளள வயிஞ்ஞநானளிகளளில் ஒருவர் அதனுமடைய சலிறப்பு அமசம
(Significance) எனன எனபமத ததரிந்த தகநாளள எனனளிடைம வகட்டைநார்.

ஆனநால் நநான அவர்களுக்கு தசநால்லவயில்மல. அத சமபவயிக்கலிறதற்கு
முனவப உங்களுக்கு கூறப்பட்டிருந்ததநால் அத உங்கள எல்வலநாருக்கும

ததரியும. ஆனநால் அத உங்களுக்வகயனறலி அவர் களுக்கல்ல.

12. அவர் அங்வக எனனளிடைத்தலில் வபசலி "ஏழு முத்தலிமரகள தலிறக்கப்படும''

எனறு தசநானனநார். உலகத்வதநாற்றத்தலிற்கு முனவப வவதநாகமத்தலில்
மமறக்கப்பட்டை ஏழுவயிதமநான இரகசலியங்கள தவளளிப்படுத்தப்படும. முழு
உலகத்வதநாடும ஒப்பயிடுமகயயில் தநாழ்மமயுளள சலிறலிய கூட்டைத்தநாரநாகலிய



நநாம வயிசுவநாசம, வயிவநாகரத்த, சர்ப்பத்தலின வயித்த வபநானற
இரகசலியங்கமளக் வகட்டு இந்த ஆசசீர்வநாதங்கமள அனுபவயித்வதநாம. சமப
எனபத எனனதவனறும, ஆதலியயிவல சமப கலிறலிஸ்தவுக்குள எவ்வயிதம
இருந்தத எனறும, கமடைசலி நநாளளில் சமப எவ்வயிதம தவளளிப்படுத்தப்படும
எனபத வபநானற அவநக வயித்தலியநாசமநான வகளவயிகமள மனளிதன அல்ல,

வதவன தநாவம அந்த ஏழு இரகசலியங்கமளத் தலிறந்த நமக்கு முற்றலிலுமநாக
தவளளிப்படுத்தலி தந்தநார்.

13. இப்தபநாழுத அத தசனறதபநாழுத... அந்தப் புமகப்படைம இங்வக நமமலிடைம
சுவரில் ததநாங்குகலிறத. ஆனநால் பயிறகு... மலப் பத்தலிரிமக தவளளியயிட்டை

அந்தப் படைத்மத இங்வக நநான மவத்தலிருக்கலிவறன. ஆனநால் நநான
எனனுமடைய கூடைநாரத்தலிலுளளவர்களநாகலிய நனீங்கள எப்தபநாழுதநா வத அத
இருக்க வவண்டிய வயிதத்தலில் அமத கவனளித்தலிருக்கலிறனீர்களநா (பநாருங்கள.

கவனளித்தனீர்களநா? எனறு ஆச்சரியப்படுகலிவறன.

14. இத்தரிசனம வந்த தபநாழுத நநான தவளளிப்படுத்தலின வயிவசஷம 1 ஆம
அதலிகநாரத்தலில் கநாணப்படுகலிற இவயசுமவக் குறலித்த பயிரசங்கலித்தக்
தகநாண்டிருந்வதன எனபமத நலிமனத்தப் பநாருங்கள. நநாம ஏழு

முத்தலிமரகமள தலிறப்பதற்கு சற்று முனனதநாக சமப கநாலங்களளில்
கலிறலிஸ்த தவண் பஞ்மசப் வபநானற சலிரசலின மயயிருமடையவரநாய நலினறுக்
தகநாண்டை டிருந்தநார் எனறும (தவளளி 1;14 பழங்கநாலத்தலில் ஆங்கலிவலய
நலியநாயநாதலி பதலிகளும, (English judges) நனீதலிபதலிகளும நலியநாய சங்கத்தலிற்கு
சத்தலிய பயிரமநாணம எடுத்தக்தகநாளள தசல்லுமவபநாத அவர்களுக்கு

உனனத மநான அதலிகநாரம அளளிக்கப்பட்டைத. அவர்களுமடைய உனனதமநான
அதலிகநாரத்மத கநாண்பயிக்க அவர்கள தங்களுமடைய தமலகளளில்

தவண்மமயநான வடைநாப்பநாமவ அணயிந்த தகநாளவநார்கள எனறு நநான
உங்களுக்கு வயிவரித்தச் தசநானவனன.

15. நனீங்கள இந்தப் படைத்மத இவ்வயிதமநாகத் தலிருப்பயினநால் நனீங்கள
கலிறலிஸ்தமவக் கநாணலநாம. (உங்களுமடைய இடைத்தலிலலிருந்வத நனீங்கள
அமதப் பநார்க்கலநாம.) வநானத்தலிற்கும பூமலிக்கும வதவனநாகலிய அவர்

தமலயயில் தவளமள வடைநாப்பநாமவ அணயிந்த தகநாண்டு, பரிபூரணமநாக கசீவழ
வநநாக்கலிப் பநார்த்தக் தகநாண்டிருப்பமத கவனளித்தனீர்களநா? உங்களநால்



அவருமடைய கண்கமளயும, மூக்மகயும, வநாமயயும கநாணமுடிகலிறதநா?

(ஆதமன - ஆசலி) அவர்கள புமகப்படைத்மத எடுத்த வயிதத்தலிலலிருந்த சற்று
இவ்வயிதமநாக தலிருப்புங்கள. அத இவ்வயிதமநாகத்தநான இருக்க வவண்டும.

உங்களுக்கு ததரிகலிறதநா? (ஆதமன - ஆசலி) அவவர பயிரதம நனீதலிபதலி. அவமரத்
தவயிர வவறு ஒருவருமலில்மல. இந்த தசயதலி உண்மம எனபதற்கு இதவவ
மமீண்டும ஒரு அமடையநாளமும நலிரூபணமுமநாகும. இத சத்தலியம. இத

அவமர மூனறநாவத ஆளநாக ஆக்குவத அல்ல. ஆனநால் அவர்தநான அந்த
ஒவர நபர்.

16. அந்த படைத்தலிலுளள கறுப்பநான பகுதலியயில் நனீங்கள அவருமடைய
முகத்மதயும, அவருமடைய தநாடிமயயும, அவருமடைய கண்கமளயும

பநார்த்தனீர்களநா? அவர் பநார்த்தக் தகநாண்டிருக்கலிற வலப்பக்கத்தலிலலிருந்த இந்த
தவளளிச்சம பயிரகநாசமநாய வருவமதக் கவனளியுங்கள. சலிலுமவயயில் அவர்
வலத பக்கம தனனுமடைய பநார்மவமய தலிருப்பயி அங்வக ஒரு பநாவயிமய

மனனளித்தநார். அவருமடைய உயயிர்த்ததழுதலலின பயிரகநாசத்தலில் நநாம
அவருமடைய நநாமத்தலினநால் இனனும முனவனறலி தசல்கலிவறநாம.

17. 1933 - ஆம ஆண்டு தஜபர்ஸனவயில் ஆற்றங்கமரயயில் இவத தவளளிச்சம
வதநானறலி "கலிறலிஸ்தவயின முதலநாம வருமகக்கு வயநாவநான ஸ்நநானகன

முனவனநாடியநாய அனுப்பப்பட்டைத வபநால் உனனுமடைய தசயதலி
அவருமடைய இரண்டைநாம வருமகக்கு முனவனநாடி யநாய இருக்கும'' எனறு
தசநால்லலியத முதல் கடைந்த முப்பத அல்லத முப்பத்மதந்த வருடைங்களநாக
எவ்வயித சந்வதகத்தலிற்கும இடைமலினறலி நலிருபயிக்கப்பட்டை அதலிசயங்கமளக்

குறலித்த நநான இனறு கநாமலயயில் அதலிக வநரம வபசலி தசலவழலிக்க
வயிருமபுகலிவறன. நநாம கமடைசலி நநாட்களளில் வநாழ்கலிவறநாம, நநாம அமத
கநாண்கலிவறநாம. இந்த அதலிசயங்கள எல்லநாம ஏன உலகம முழுவதம
பரவவயில்மல எனறு சலில சமயங்களளில் நநாம ஆச்சயரிப்படுகலிவறநாம;

கர்த்தருக்கு சலித்தமநானநால் ஒருவவமள நநாம அமத வயிவரித்தச்
தசநால்லுவதற்கு சலில வநரங்களளில் சந்தர்ப்பம கலிமடைக்கும.

18. நநாம எப்தபநாழுதவம முதலநாவதநாக வநார்த்மதமய வநாசலிப்பதலி லலிருந்வத
வநார்த்மத நமக்கு கலிமடைக்க வவண்டும எனபமத வயிசுவநாசலிப்ப தநால்,

உங்களுமடைய வவதநாகமத்மத நனீங்கள தலிருப்ப வவண்டுதமனறு நநான



வயிருமபுகலிவறன. எனனுமடைய வநார்த்மதகள ஒரு மனளிதனுமடைய
யமவதநான; அத தவறலிவயிடும. ஆனநால் வதவனுமடைய வநார்த்மத ஒரு
வபநாதம ஒழலிந்த வபநாகநாத. ஆகவவ நநான எப்தபநாழுதம வதவனுமடைய

வநார்த்மதமய வநாசலிக்கலிவறன.

19. நநாம இப்தபநாழுத வவதவநாக்கலியங்களளிலலிருந்த ஒரு பகுதலிமய வநாசலிக்கப்
வபநாகலிவறநாம. முதலநாவதநாக நநான வதர்ந்ததடுத்தளள மூனறு பகுதலிகளுக்கு
நனீங்கள உங்கள வவதநாகமத்மத தலிருப்புமபடி நநாங்கள வயிருமபுகலிவறநாம.

அவற்றலில் ஒனறு தவளளிப்படுத்தலின வயிவசஷம முதலநா வத அதலிகநாரம 17, 18

வசனங்கள. இங்வகதநான அவர் தவண் பஞ்மசப் வபநானற சலிரசலின
மயயிருடைனும, தவண்கலத்மதப் வபநானற பநாதங்களுடைனும வதநானறலினநார்.

அடுத்ததநாக வரநாமர் 8:11. இனறு கநாமலயயில் நநான எனனுமடைய
தசயதலிக்கநாக வவத வநாக்கலியங்களளிலலிருந்த மூனறு பகுதலி கமள வநாசலிக்க
வதர்ந்ததடுத்தலிருக்கலிவறன. அமதத்தநான கர்த்தர் உயயிர்த்ததழுதலலின

தசயதலிக்கநாக எனனுமடைய இருதயத்தலில் மவத்தநார். அதன பயிறகு மநாற்கு
16:1,2 வசனங்கமள வநாசலிக்க வயிருமபுகலிவறன. அதலிலலிருந்த நநான

எனனுமடைய தசயதலிமய பயிரசங்கலிப்வபன.

20. நநாம தவளளிப்படுத்தலின வயிவசஷம 17, 18 வசனங்கமள வநாசலிப்
வபநாம. நநான அவமரக் கண்டைவபநாத தசத்தவமனப் வபநால் அவருமடைய

பநாதத்தலில் வயிழுந்வதன; அப்தபநாழுத அவர் தம முமடைய வலத கரத்மத என
வமல் மவத்த, எனமன வநநாக்கலி: பயப்படைநாவத, நநான முந்தலினவரும

பயிந்தலினவரும, உயயிருளளவருமநாயயிருக்கலிவறன.

மரித்வதன. ஆனநாலும இவதநா, சதநாகநாலங்களளிலும உயயிவரநாடி ருக்கலிவறன.

ஆதமன. நநான மரணத்தலிற்கும பநாதநாளத்தலிற்குமுரிய தலிறவுவகநால்கமள
உமடையவரநாயயிருக்கலிவறன.

21. வரநாமர் 8ம ஆதலிகநாரம 11-ம வசனத்மத வநாசலிப்வபநாம.

அனறலியும இவயசுமவ மரித்வதநாரிலலிருந்த எழுப்பயின வருமடைய ஆவயி
உங்களளில் வநாசமநாயயிருந்தநால், கலிறலிஸ்தமவ மரித்வதநாரிலலிருந்த

எழுப்பயினவர் உங்களளில் வநாச மநாயயிருக்கலிற தமமுமடைய ஆவயியயினநாவல
சநாவுக்வகதவநான உங்கள சரீரங்கமளயும உயயிர்ப்பயிப்பநார்.



22. மநாற்கு 16 ஆம அதலிகநாரம (உயயிர்த்ததழுதலலின அதலிகநாரம) 1, 2

வசனங்கமள வநாசலிப்வபநாம. ஓயவு நநாளநான பயினபு மகதவலனநா மரியநாளும,

யநாக்வகநாபயின தநாயநாகலிய மரியநாளும, சவலநாவம எனபவளும, அவருக்குச்
சுகந்த வர்க்கமலிடுமபடி அமவகமள வநாங்கலிக் தகநாண்டு.வநாரத்தலின
முதலநாம நநாள அதலிகநாமலயயிவல சூரியன -உதயமநாகலிறவபநாத

கல்லமறயயினளிடைத்தலில் வந்த...

23. நநான இனறு கநாமலயயில் இத சூரிய உதயம'' எனகலிற தமலப்பயில் வபச
வயிருமபுகலிவறன. உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம (The Quickening Power) எனற

தமலப்மப குறலிப்பயிடை வயிருமபுகலிவறன.

24. இனறு கநாமலயயில் நமமுமடைய அருமமயநான சவகநாதரர் தநவயில்
வபசலிய உயயிர்த்ததழுதலலின ஈஸ்டைர் தசயதலிமயயும மற்றும அவநக

ஊழலியர்கள வநாதனநாலலியயில் தகநாடுத்த தசயதலிமயயும நனீங்கள ஒருவவமள
வகட்டிருக்கலநாம. நநான சற்று வயித்தலியநாசமநான வழலியயில் பயிரசங்கலிக்க
நலிமனத்வதன. வயித்தலியநாசமநாக இருப்பதற்கநாக அல்ல. ஆனநால் சற்று

அதலிகமநான வயிஷயங்கமளச் வசர்த்த மற்தறநாரு வகநாணத்தலில்

பயிரசங்கலிக்க வயிருமபுகலிவறன. உங்களுக்கு... நனீங்கள வவதவநாக்கலியங்கமள
எந்த வகநாணத்தலில் பநார்த்தநாலும அத உங்களுக்கு இவயசு கலிறலிஸ்தமவத்
தநான அறலிவயிக்கும. அத எப்தபநாழுதவம அவமரத்தநான அறலிவயிக்கலிறத.

அதலிலலிருந்த எவ்வயிதத்தலிலும நனீங்கள வவதறநானமறயும தபற்றுக்தகநாளள
முடியநாத.

25. மனளிதன ஒருவபநாதம அமடைந்தலிரநாத அந்த மகத்தநான தவற்றலி யயின
ஞநாபகநார்த்தத்மத உலகத்தலில் இனறுளள சமபகள அமத ஒரு

ஞநாபகநார்த்தமநாக தகநாண்டைநாடிக் தகநாண்டிருக்கலநாம. (குமறந்தபட்சம
இனறு கநாமலயயில் அதமரிக்க ஐக்கலிய நநாடுகளளிலும, பூமலியயில்

இப்பகுதலியயிலுளள சமபகளளிலும)

26. அவர் இரட்சகரநாக மரித்த தபநாழுத அல்லத ஒரு சலிறு குழந்மத யநாக
பயிறந்த தபநாழுத... (அவர் பயிறக்கநாமல் இவ்வுலகலில் வதநானற முடி யநாத)

அவர் மரித்த தபநாழுத நலிச்சயமநாகவவ நமமுமடைய பநாவங்களுக்கு பரிகநாரம
(atoned) வதடிவயிட்டைநார். ஆனநால் இதவமர அவநக அருமம யநான சலிறு



குழந்மதகள பயிறந்த, ஒரு உண்மமயநான கநாரணத்தலிற்கநாக அவநக
மனளிதர்கள உபத்தலிரவமடைந்த மரித்தநார்கள. ஆனநால் இனறு வமரயயிலும
ஒருவரநாகலிலும உயயிவரநாடு மமீண்டும தமமம எழுப்ப முடிய வயில்மல .

27. அவர் தநாம தசநால்லலியமத நலிரூபயிக்க உயயிர்த்ததழுதலலின நநாளநாகலிய இந்த
வநாரம தநான சரித்தலிரத்தலில் மகத்தவமநானதம. எல்லநாக் கநாலங் களளிலும
மலிகச் சலிறந்த தகநாண்டைநாட்டைமநாகவும வயிளங்குகலிறத. மனளிதன தநான

தசநால்லுகலிற கநாரியங்கமள அத

சத்தலியம எனறு நலிரூபயிக்கலிற வமரயயிலும அமத நநாம தலிட்டைவட்டைமநாக
வயிசுவநாசலிக்க முடியநாத. எல்லநாவற்மறயும வசநாதலித்தப்பநார்த்த

நலமநானமதப் பயிடித்தக் தகநாளளுங்கள எனறு தசநால்லலிய வதவவனநா தநாம
தசயயநாத எந்த ஒரு கநாரியத்

மதயும உங்கமள தசயயச் தசநால்லமநாட்டைநார். ஆமகயநால் நமமுமடைய
பநாவங்களுக்கநாக மரித்த இவர், தநாம யநார் எனபமத நலிருபயிக்கலிறநார்.

28. நமமலிமடைவய உளள ஈஸ்டைர் புஷ்பங்கள (Easter Flowers) ஈஸ்டைர்
குல்லநாயகள (bonnets) இளஞ்சலிவப்பு முயல்கள வபநானற அவநக

கநாரியங்களும, தகநாண்டைநாட்டைங்களும சரிதநான. ஆனநால் இமவகளயநாவும
உண்மமயநான அர்த்தத்மத உமடையமவகள அல்ல.

29. இனமறக்கு ஜனங்கள, நநாம வருடைத்தலிற்கு ஒரு தடைமவ வயியநாழக்
கலிழமமயயிவலநா அல்லத தவளளளிக்கலிழமமயயிவலநா கநால்கமள கழுவ

வவண்டுதமனறு, அல்லத இரநாப்வபநாஜனத்மத இந்த நநாளளிவலநா அல்லத
அந்த நநாளளிவலநா, வநாரத்தலின ஓயவு நநாளளிவலநா அல்லத வநாரத்தலின முதல்
நநாளளிவலநா அல்லத வவறு எந்த நநாளளில் ஆசரிக்க வவண்டும எனபத
வபநானற எல்லநா வயித்தலியநாசமநான உபவதசங்கமளப் பற்றலிதயல்லநாம

வநாக்குவநாதம தசயகலிறநார்கள. இமவகதளல்லநாம தவறும பநாரம பரியவம.

உங்களளில் ஜனீவன இல்லநாவயிடில் உங்களுக்கு தலந்த நநாட்கள (Lent)

இருந்தநாலும, இல்லநாவயிடினும மற்றும இப்படிப்பட்டை எந்தக்
கநாரியத்தலினநாலும உங்களுக்கு யநாததநாரு நனமமயும கலிமடையநாத. இத
தவறும ஞநாபகநார்த்தம தநான, அதலில் தவதறநானறும இல்மல. ஆனநால்

உண்மமயநான



அர்த்தத்மத எடுத்தவயிட்டு அவர்களுமடைய பநாரமபரியத்மத புகுத்தலி
வயிட்டைநார்கள.

:30. நனீங்கள எவ்வளவு பக்தலி மவரநாக்கலியமுமடையவரநாக இருந்தநாலும,

நனீங்கள உங்களுமடைய உபவதசத்தலில் எவ்வளவு தநான சரியநாக இருந்தநாலும
அமதப் பற்றலிதயல்லநாம சநாத்தநானுக்கு கவமல கலிமடையநாத. நனீங்கள அந்த
ஜனீவமன இழந்தவயிட்டைநால், நனீங்கள எவ்வயிதத்தலிலும வமவல வர முடியநாத.

நனீங்கள மறுபடியும பயிறவநாவயிட்டைநால், நனீங்கள எவ்வளவு தநான பக்தலி
மவரநாக்கலியமுமடையவரநாயயிருந்தநாலும, எவ்வளவு தநான நல்ல வரநாக
இருந்தநாலும, நனீங்கள எத்தமன சமபமய உமடையவரநாக இருந்தநாலும

எத்தமனவயநா சமபகமள உருவநாக்கப் வபநாகலிறவரநாயயிருந்தநாலும அத ஒரு
தபநாருட்டைல்ல.

31. ஆமகயநால், அவமர ஒரு ஞநாபகநார்த்தத்தலிற்கநாகவவநா, வருடைத்தலில் ஒரு
நநாளளில் அல்லத குறலிப்பயிட்டை ஒரு நநாளளிவல நநாம இந்த உயயிர்த்ததழுதலலின

கநாமலமய தகநாண்டைநாடுவதற்கநாகவவநா அல்லத நநாம அவருமடைய
உயயிர்த்ததழுதலலில் பங்குமடையவர்களநாகுமபடியநாகவவநா எதற்கநாக வதவன
இவயசுமவ மரித்வதநாரிலலிருந்த உயயிவரநாவடை எழுப்பயினநார்? அவருமடைய
உயயிர்த்ததழுதலலினநால் உனக்கு எனன பயிரவயநாஜனம? அத எனக்கு

எனனவநாயயிருக்கலிறத? அத உனக்கு எதவநாயயிருக்கலிறத? அவமர வதவன
உயயிருடைன எழுப்பயினநார் எனபமத நநாம வயிசுவநாசத்தலினநால் நமபுகலிவறநாம,

ஆனநால் அத இரண்டைநாயயிரம ஆண்டுகளுக்கு முனவப நலிகழ்ந்த வயிட்டைவத.

அதனநால் எனக்கு எனன பயிரவயநாஜனம? இப்தபநாழுத இந்தப் தபநாருமளக்
கநாண்வபநாம.

32. நர்ஸ் (Nurse) எனக்கு தடுப்பு ஊசலி வபநாட்டைதநால் இச்தசயதலிமய
பயிரசங்கலிக்க முடியநாதபடி எனனுமடைய மக வலலிக்கலிறத. நநான இனனும சலில
தலினங்களளில் தவளளிநநாடுகளுக்கு தசல்ல இருப்பத உங்களுக்குத் ததரியும.

நநானும என மகனும கநாலரநா, மஞ்சள ஜஜூரம வபநானறமவ களுக்கநாக தடுப்பு
ஊசலி வபநாட்டுக் தகநாளள வவண்டிய அவசலியம ஏற் பட்டைத. நநாம மற்ற

நநாடுகளுக்கு வபநாவதற்கு முனனநால் இந்த வமகயநான தடுப்பு ஊசலிகமளப்
வபநாட்டுக் தகநாளள அரசநாங்கம நமமம வற்புறுத்த கலிறத. இதனநால் நநான
மலிகவும வசநார்ந்த வபநாய சுகவ னீனமநாய இருக்கலிவறன. "ரநாயனுக்குரியமத



ரநாயனுக்கும, வதவனுக்குரியமத வதவனுக்கும தசலுத்தங்கள'' எனறு
அவர் தசநானனநார்.

33. நநான எனன தசநால்லப்வபநாகலிவறன எனபமத வகட்பதற்கநாகவவ
தங்களுமடைய வநாழ்க்மகமய அர்ப்பணயித்த ஆண்களும, தபண்களும மநாக

இங்வக கநாத்தலிருக்கும கூட்டைத்தநாரநாகலிய உங்களுக்கு நநான இனறு
கநாமலயயில் எனன வபச வவண்டும, எனன தமலப்பயில் தசயதலி தகநாடுக்க
வவண்டும, அமத நநான எப்படிச் தசயவவன எனதறல்லநாம நநான அங்வக
உட்கநார்ந்த தகநாண்டிருந்த தபநாழுத சலிந்தலித்தக்தகநாண்டிருந்வதன. (நநான

உங்களுக்கு நனறலியுமடையவனநாக இருக்கலிவறன)

34. நநான அங்வக தூங்கலிக் தகநாண்டிருந்தவபநாத வ னீட்டின முனனநால் உளள
கதவு ஓமச எழுப்பயியத. எனக்குத் ததரிந்த வமரயயில் எனமனத் தவயிர
அங்வக வவவற யநாரும இல்மல. நநான கவனளித்தப் பநார்த்வதன, எனக்கு

ஒனறும புரியவயில்மல. அதன பயிறகு குமக அமறக்கு படிக்கச் (Dean Room)

தசனறலிருந்வதன. அங்வக யநாவரநா ஒருவர் கதமவ அமசத்தக்
தகநாண்டிருந்த சத்தம வந்தத. நநான - நநான கதவயின அருகலில் தசனறு

தலிறந்த பநார்த்த ஆச்சரியப்பட்வடைன. ஒரு சலிறலிய அழகலிய மஞ்சள வரநாமமும,

ஊதநா நலிற கண்கமளயும உமடைய சலிறுமலி அங்வக ஈஸ்டைர் புஷ்பத்மதப்வபநால்
நலினறுதகநாண்டிருந்தநாள, (அவள இப்தபநாழுத இங்வக உட்கநார்ந்ததகநாண்டு

எனமனவய பநார்த்தக்தகநாண்டிருக் கலிறநாள)

35. அவள எனனளிடைம ஒரு அட்மடைமயக் தகநாடுத்தநாள. நலிச்சயமநாக, நநான
வ னீட்டிற்கு வபநாமகயயில் அங்வக அவநக ஈஸ்டைர் கநார்டுகள (Easter Cards)

இருக்கும. ஆனநால்...) எனக்கு கலிமடைத்த அந்த ஒவர அட்மடைமய நநான
வ னீட்டில் மவத்தலிருக்கலிவறன. ''சவகநாதரன பயிரநானஹநாம நநானும,

எனனுமடைய தகப்பனும இமதக் தகநாடுக்கலிவறநாம" எனறு கூறலின அவள,

''நநான' எனபமத நலிச்சயப்படுத்தலி தசநால்ல வயிருமபயினநாள.

சக்கரநநாற்கநாலலியயில் உட்கநார்ந்த தகநாண்டு மூட்டு வலலியநால் கஷ்டைப்படும
அவளுமடைய தகப்பனநார் இந்த அட்மடைமய அனுப்பயி மவத்தநார். நநான அமத

தபற்றுக் தகநாண்டு அச்சலிறு தபண்ணயிற்கு நனறலி தசநானவனன. அவள
தலிருமபயி கதவயிற்கு அப்பநால் நடைக்கத் ததநாடைங்கலிய வபநாத நநான அந்த

அட்மடைமயப் பயிரித்வதன.



36. அந்த அட்மடையயிலலிருந்ததநான நநான எனனுமடைய இந்த பயிரசங் கத்மத
தனீர்மநானளித்வதன. ஏதனனளில் அந்த அட்மடையயில் மநாற்கு 16:1,2 வசனங்கள

எழுதப்பட்டிருந்தத.

சூரியன - வமவல - சூரியன உதலித்தத.

இவயசுமவ மரித்வதநாரிலலிருந்த உயயிவரநாதடைழுப்பயிய உயயிர்ப் பயிக்கும
வல்லமமமய சலிந்தலித்த எனனுமடைய இந்த தசயதலிமய நநான

தனீர்மநானளித்வதன.

37. இப்தபநாழுத, சூரியன உதலிக்கலிற சூரியன... நல்லத, ஒரு கநாலத்தலில்
உலகம முழு இருளுக்குள கலிடைந்தத. அத ஒழுங்கலினமமயும

தவறுமமயுமநாய இருந்தத. முற்றலிலும ஜலத்தலினநால் சூழப்பட்டு இருளும,

மப்புமநான சசீவதநாஷ்ணத்மத உமடையதநாயயிருந்தத. ஜலத்தலின வமல்
ஆவயியநானவர் அமசவநாடிக் தகநாண்டிருந்த, "தவளளிச்சம உண்டைநாகக்

கடைவத'' எனறநார் (ஆதலி 1:1, 2). வதவன அப்படிச் தசயததற்கு ஒரு கநாரணம
இருந்தத. ஏதனனளில் ஜலத்தலின அடியயில் வதவன வயிமதத்த வயித்தக்கள

இருந்தன. அமவகள உயயிர் வநாழ்வதற்கு சூரிய தவளளிச்சம வதமவப்பட்டைத.

38. வதவனுமடைய உமரக்கப்பட்டை வநார்த்மதவய பூமலிக்கு தகநாடுக் கப்பட்டை
முதல் தவளளிச்சமநாகும. பூமலிமய வந்தமடைந்த முதல் தவளளிச்சவம
வதவனுமடைய உமரக்கப்பட்டை வநார்த்மததநான, அவர் தவளளிச்சம

உண்டைநாகக் கடைவத'' எனறு தசநானனநார். தவளளிச்சம உண்டைநாயயிற்று. அத
பூமலியயின வமவல ஜனீவமனயும, சந்வதநாஷமலிக்க ஒரு சலிருஷ்டிப்மபயும
உருவநாக்குவதற்கு இருமள தவளளிச்சமநாக மநாற்றலியத. பூமலியயின வமல்

சலிருஷ்டிப்பநானத உதலித்த முதல் நநாளளில் வதவ ஆவயியநானவர் அனபுடைனும
மனதருக்கத்தடைனும அமசவநாடிக் தகநாண்டிருந்தநார். அந்த மகத்தநான
நநாளளில் சூரியன உதலித்த தனனுமடைய கதலிர்கமள பூமலிதயங்கும வ னீசலி,

பூமலியயிலலிருந்த தண்ணனீர்கமளதயல்லநாம வற்றலி வமவல
எழுமபயிச்தசல்லக்கூடிய ஒரு சசீவதநாஷ்ண நலிமலமய உண்டைநாக்கலியத. ஒரு
வயித்தலினநால் முதல் தடைமவயநாக சந்வதநாஷமும ஜனீவனும பயிறந்தத. அத

ஒரு மகத்தநான வநரமநாயயிருந்தத.



39. ஆனநால் ஓ ! அந்த சூரிய உதயம இவயசு உயயிர்த்ததழுந்த கநாமல யயில்
(Easter Moring) உதலித்த சூரிய உதயத்மதப் வபநானறதல்ல. இந்த சமயம

ஒருவபநாதம இருந்தலிரநாதளவு சூரியன வநானங்களளில் பநாயந்வதநாடி மகத்தநான
சூரிய உதயத்மத ஏற்படுத்தலியத. ஏதனனளில் ஆதலியயிவல உதலித்த சூரிய
உதயத்மதவயிடை இச்சமயம ஒரு மகத்தநான தசயதலியுடைவன சூரியன
உதலித்தத. இந்த சூரிய உதயம ''அவர் உயயிர்த்ததழுந்தநார் அவர்

வநாக்குமரத்த வயிதமநாகவவ உயயிர்த்ததழுந்தநார். அவர் மரித்வதநாரி லலிருந்த
உயயிர்த்ததழுந்தநார்' எனற தசயதலிமயக் தகநாண்டு வந்தத.

40. முதல் தடைமவயநாக ஆதலியநாகமத்தலில் சூரியன உதலித்தத. அத பூமலியயின
வமல் ஜனீவன உண்டைநாயயிருக்கும எனற தசயதலிமய தகநாண்டு வந்தத -

சநாவுக்வகதவநான ஜனீவன.

41. ஆனநால் இந்த தடைமவ சூரியன உதலித்தவபநாத இத சூரிய உதயமநாக (dual

sunrising) இருந்தத. குமநாரன (SON) உதயமநாக (rsing) இருந்தத. தவறும ஒரு
சூரிய (SUN) உதயம மட்டுமல்ல. வதவனுமடைய முனனறலிவயினநால்

முனனறலியப்பட்டு பூமலிக்குள புமதந்த கலிடைந்த வநாக்குத்தத்தம பண்ணப்பட்டை
வயித்தக்களுக்கு நலித்தலிய ஜனீவமனக் தகநாடுப்பதற்கநாக குமநாரன (S-O-N)

உயயிர்த்ததழுந்த சூரிய உதயமநாகும.

42 ஆதலியயிவல தநாவர உயயிரினம ஜனீவமனப் தபற்று உயயிர்வநாழ்வதற்கு
சூரியன (SU-N) வதமவப்பட்டைத. உலகத்

வதநாற்றத்தலிற்கு முனவப வதவன தனக்குளளநாக ததரிந்ததடுத்த, இனறு
பூமலியயில் ஜனீவயிக்கலிற வதவனுமடைய குமநாரர்கள நலித்தலிய ஜனீவமன தபற்றுக்
தகநாளவதற்கு குமநானுமடைய தவளளிச்சம (SO- N Light) வதமவப்படுகலிறத.

வதவன அவர்கமள தனக்குளளநாக உலகத் வதநாற்றத்தலிற்கு முனபநாகவவ
முன குறலித்த வயிட்டைநார்.

43. இவயசு உயயிர்த்ததழுந்த அனறு கநாமலயயில் நமமுமடைய சரீரங்கள
இங்வக எங்வகயநாவத குப்மபயயில் கலிடைந்தலிருக்கும. ஏதனனளில் நநாம பூமலியயின

மண்ணயினநால் சலிருஷ்டிக்கப்பட்டைவர்கள; பரவலநாகத்தலில் ஒரு ஞநாபக
புஸ்தகம உண்டு. இந்த குமநாரன உயயிவரநாதடைழுந்தநால், இந்த மகத்தநான
கநாலத்தலில் வதநானறுவதற்கு நலியமலிக்கப்பட்டை ஒவ்தவநாரு ' குமநாரமனயும



அவர் ஜனீவவனநாவடை எழுப்புவநார் எனபத அவருக்குத் ததரியும. அவருமடைய
தனமமகள அவருக்குளளநாகவவ இருந்தத. அப்படி சமபவயிக்குதமனறு
அவருக்குத் ததரியும. முதலநாவதநாக உதலித்த சூரிய உதயத்மதவயிடை இத
எனவன ஒரு அதலிக மகலிமமயநான சூரிய உதயம. இப்தபநாழுத இந்த ஈஸ்டைர்

முத்தலிமரமய (Easter Seal) உமடைப் பதலின வமல்…

44. இனறு நமமலிடைத்தலில் ஒரு க்ஷயவரநாக (கநாசவநநாய) (Tuberculosis) ஈஸ்டைர்
முத்தலிமர தநான உளளத. ஜனங்கள ஒருவர் மற்தறநாருவருக்கு ஒரு
தசயதலிமய அனுப்பயி, க்ஷயவரநாகத்மத கட்டுப்படுத்த எமதயநாவத
தசயவதற்வகநா அல்லத அதற்கு உதவயி தசயயவவநா மருத்தவர்கமள
அனுப்பு வதற்கு தபருமளவு பண உதவயி தசயகலிறநார்கள. நநாம ஒருவர்

மற்தறநாரு வருக்கு தசயதலிமய அனுப்பும தபநாழுத ஈஸ்டைர் முத்தலிமரமய
எனன தவனறு அமழப்வபநாம? நம அச்தசயதலிமய தபற்றுக்

தகநாளளுமவபநாத தநான அந்த முத்தலிமர உமடைக்கப்படுகலிறத. ஏதனனளில்
அந்த முத்தலிமரயயில் ஒரு தசயதலி முத்தலிரிக்கப்பட்டுளளத.

45, இப்தபநாழுத இந்த சூரிய உதயத்தலின வபநாத உண்மமயநான ஈஸ்டைர்
முத்தலிமர உமடைக்கப்பட்டு மரணத்தலிற்கு பயினனநால் உளள ஜனீவனளின

இரகசலியம தவளளிப்படுத்தப்பட்டைத.

அச்சமயத்தலிற்கு முனனநால் அத நமக்குத் ததரியநாத. உலகம
இருளுக்குளளும, மனளிதனுமடைய அவநமபயிக்மகக்குளளநாகவும
மூழ்கலிக்கலிடைந்தத. மனளிதனநால் உண்டைநாக்கப்பட்டை தத்தவங்களும

பநாரமபரியங்களுவம மனளிதர்களுமடைய இருதயத்மத நலிரப்பயியயிருந்தத.

மனளிதன வயிக்கலிரங்கமள வணங்கலினநான, அவர் கள சூரியமன
வணங்கலினநார்கள. அவர்கள எல்லநாவயிதமநான வதவமதகமளயும

வணங்கலினநார்கள. உரிமம தகநாண்டைநாடிய எல்லநாவயிதமநான மக்களும
கல்லமறக்குச் தசனறநார்கள. அவர்கள கல்லமறயயிவலவய தங்கலி

வயிட்டைநார்கள.

46. ஆனநால் உண்மமயநான முத்தலிமர உமடைக்கப்பட்டைத, நநாம வநாழ்வத
வபநால் வநாழ்ந்தவரும, நநாம மரிப்பத வபநால் மரித்தவருமநான ஒருவர்
மரித்த மரித்வதநாரிலலிருந்த உயயிர்த்ததழுந்தநார். எனவன ஒரு கநாமல
வவமள, உலக சரித்தலிரத்தலில் இதவமர அவமரப் வபநால் ஒருவரும



உயயிவரநாதடைழுந்தத இல்மல. அவவர உயயிர்த்ததழுதலும ஜனீவனுமநானவர்
எனகலிற இரகசலியம தவளளிப்படுத்தப்பட்டு வயிட்டைத.

47. ''நநான பயிமழத்தலிருப்பதநால் நனீங்களும பயிமழத்தலிருக்கலிறனீர்கள'' எனறு
அனறு கநாமலயயில் அவர் வந்த தசநானனநார். உயயிர்த்ததழுதலலில் அவர்
மட்டும பங்கமடையவயில்மல, வதவனுமடைய மகத்தநான கலிருமபமயப்
தபற்ற எல்லநா வயித்தக்களுவம அவருமடைய உயயிர்த்ததழுதலலினநால் ஜனீவ
னுக்கு பங்கநாளளிகளநாகலிவயிட்டைநார்கள. ஏதனனளில் 'நநான பயிமழத்தலிருப்ப தநால்

நனீங்களும பயிமழத்தலிருக்கலிறனீர்கள" எனறு அவர் கூறலினநார். அதவவ
முத்தலிமரமய உமடைத்தலநாகும. அவர் உயயிவரநாடு

எழுப்பப்பட்டைதநால் கலிறலிஸ்தவுக்குள இருப்பவர்களும அவவரநாவடைகூடை
உயயிருடைன எழுப் பப்படுவநார்கள (1 ததச 4:16).

48. இந்த மகலிமமயநான சூரிய உதயத்தலின வபநாத வதவன தமமுமடைய
வநார்த்மதமய நலிரூபயித்த அமத ஒரு நலிரூபணமநாக்கலி வயிட்டைநார். ஜனங்களளின

இருதயத்தலில் வதங்கலிக் கலிடைந்த எல்லநா இருளும, சந்வதகங்களும
அகற்றப்பட்டு வயிட்டைத, ஏதனனளில் புசலித்தம குடித்தம முனபு ஒருமுமற
மனுவர்க்கத்தடைன ஐக்கலியம தகநாண்டு வநாழ்ந்த "நநான எனனுமடைய

ஜனீவமன தகநாடுக்கவும அமத மமீண்டும எடுத்தக் தகநாளவதற்கும எனக்கு
அதலிகநாரமுண்டு'' எனறு வநாக்குமரத்த அவத நபர் இங்வக இருக்கலிறநார். அவர்
அந்த வநாக்குறுதலிமய தசநானனவதநாடு மட்டுமல்லநாமல் அமத சத்தலியம

எனறு வநாக்குமரத்த அவத நபர் இங்வக இருக்கலிறநார். அவர் அமத நலிருபயித்த
வயிட்டைநார். ஓ! எனவன ஒரு மகலிமமயநான கநாரியம.

49. அமத வயிசுவநாசலிக்கலிறவர்களநாகலிய நநாமும அத எவ்வளவு ஒரு
மகலிமமயநான கநாரியம எனபமத புரிந்த தகநாளள முடியநாததனபமத இந்த
கநாமல வவமளயயிவல நலிச்சயமநாக தசநால்கலிவறன. அவர் மரித்வதநாரிலலிருந்த

உயயிவரநாதடைழுந்ததநால் அவருக்குளளநாக இருந்த நநாமும கூடை
மரித்வதநாரிலலிருந்த உயயிவரநாதடைழுந்த வயிட்வடைநாம.

50. இப்தபநாழுத கவனளியுங்கள. பூமலியயில் இருள சூழ்ந்தலிருந்ததநால் சூரிய
(SUN) உதயம இல்லநாமல் வயித்தக்கள உயயிர் வநாழ முடிய வயில்மல.

பூமலிமய இருள கவ்வயியயிருந்தத. இப்தபநாழுத குமநாரன (SON)



உயயிர்த்ததழுந்தநார். 'அவர் உயயிர்த்ததழுந்தநார், அவர் அங்வக இல்மல!

(மநாற்கு 16:6) எனகலிற தசயதலி எல்லநா வதசங்களளிலும பரவயிய தநால் இந்த
தவளளிச்சத்தலின மூலம எல்லநா இருளும மமறந்த வயிட்டைத. எனவன ஒரு -

எனவன ஒரு வநாக்குத்தத்தம. அவர் தமமுமடைய வநார்த்மதமய நலிருபயித்த
வயிட்டைநார். ஏதனனளில், அவர் இப்தபநாழுத மரணம, நநாகம, கல்லமற

இமமூனமறயும தஜயயித்தவயிட்டைநார்.

51. சநாத்தநானுமடைய தலிரித்தவமநாகலிய மரணம, நரகம, கல்லமற, ஆகலிய இம
மூனமறயும அவர் தஜயயித்த வயிட்டைதநால் அவர் தமமுமடைய வநார்த்மத

சத்தலியம எனறு நலிருபயித்த வயிட்டைநார். ஏதனனளில் சநாத்தநான தநான மரணத்மத
உண்டைநாக்கலியவன. நரகத்தலிற்கும, கல்லமறக்கும அதலிபதலி அவவன.

மரணமநாகலிய ஒரு கநாரியத்மத உண்டைநாக்கலியதன வயிமளவநாக நனீங்கள
கல்லமறக்கும, பநாவயியநாக நரகத்தலிற்கும வபநாகலிறனீர்கள. அத தநான
சநாத்தநானளின தலிரித்தவம. சநாத்தநானளின தலிரித்தவத்தலில் ஒனறநாகலிய

மரணமதநான இவ்வளவு கநாலங்களநாக மனளிதமன அடிமமத்தனத்தலிற்
குளளநாக்கலியத.

52. ஆனநால் இப்தபநாழுத, வதவனுமடைய தலிரித்தவம கலிறலிஸ்தவயிவல
தவளளிப்பட்டைத, தமயயநான ஜனீவ வதவனநாகலிய அவவர ஜனீவன, அவவர
முத்தலிமரகமள உமடைத்த சநாத்தநாமன தஜயம தகநாண்டு உயயிவரநாடு
எழுந்தவர். 'நநான மரித்வதன, ஆனநாலும இவதநா சதநா கநாலங்களளிலும
உயயிவரநாடு இருக்கலிவறன. நநான மரணத்தலிற்கும பநாதநாளத்தலிற்குமுரிய
தலிறவுவகநால்கமள உமடையவரநாயயிருக்கலிவறன" (தவளளி. 1:18). மனளிதமன

உண்டைநாக்கலிய ஒனறநான தமயவதவன நம மத்தலியயிவல வநாசம

தசயத எல்லநாப் பமகவர்கமளயும தஜயயித்த, சநாத்தநானளின தலிரித்தவம
தஜயயிக்கப் பட்டைமதயும, வதவனுமடைய தலிரித்தவம

தவளளியநாக்கப்பட்டைமதயும நலிரூபயித்தவயிட்டைநார். ஏதனனளில் வதவன ஒருவர்
மநாத்தலிரவம மமீண்டும ஜனீவமன தலிருமப அளளிக்கும அதலிகநாரத்மத

உமடையவரநாயயிருந்தநார். அவவர இமமநானுவவல் வதவன மநாமலிசத்தலிவல
தமமம தவளளிப்படுத்தலினநார்.

53. "வநானத்தலிலும பூமலியயிலும சகல அதலிகநாரமும எனக்குக் தகநாடுக்
கப்பட்டிருக்கலிறத. எனக்கு சநாட்சலியநாக உங்கமள நநான உலக முழு வதம



அனுப்புகலிவறன'' எனறு அவர் மத்வதயு 27 - ஆம அதலிகநாரத்தலில்
உரிமமயுடைன தசநால்லலியதலில் ஆச்சரியப்படுவதற்தகநானறுமலில்மல. (மத்.

28. 18). அவர் மரணத்மதயும, நரகத்மதயும, கல்லமறமயயும தஜயயித்தநார்.

அவர் அமவகமள தஜயயித்தவதநாடு மட்டுமல்லநாமல், வநானத்தலிலும
பூமலியயிலும பயிதநாவுக்கும, பரிசுத்தநாவயிக்கும, குமநாரனுக்கும உண்டைநான
எல்லநா அதலிகநாரங்கமளயும அவருக்குள உமடையவரநாக மகத் தநான

தவற்றலியமடைந்தவரநாக தவளளிவய வந்தநார். ''வநானத்தலிலும பூமலியயிலும சகல
அதலிகநாரம எனக்கு தகநாடுக்கப்பட்டிருக்கலிறத. '' மற்றமவ எல்லநாம

வல்லமமயற்றத. அவர் ஒருவவர அமத தஜயம சலிறந்தநார்.

54. இப்தபநாழுத அத மநாத்தலிரமல்ல, அவர் தமமம வயிசுவநாசலித்த
அவருமடைய சசீஷர்களுக்கு பயப்படைநாதலிருங்கள, மரித்வதன, ஆனநாலும,

இவதநா சதநா கநாலங்களளிலும உயயிவரநாடு இருக்கலிவறன. நநான மரணத்தலிற்கும
பநாதநாளத்தலிற்குமுரிய தலிறவுவகநால்கமள உமடையவரநாயயிருக்கலிவறன, நநான
ஏற்கனவவ தஜயயித்த வயிட்வடைன'' எனற வநார்த்மதமய அனுப்பயினநார்.

(தவளளி. 1:18). ஒரு

வபநாதம பயப்படைநாதலிருங்கள, ஏதனனளில் வதவனநால் முன நலியமலிக்கப்பட்டு
முனகுறலிக்கப்பட்டை வயித்தக்களுக்கு மகலிமமயநான சுவயிவசஷத்தலின
தவளளிச்சம பூமலியயின வமல் வ னீசும தபநாழுத, அமவகள ஜனீவமனப்
தபற்றுக்தகநாளளும. அவர் மரித்வதநாரிலலிருந்த உயயிர்த்ததழுந்தநார்.

55. ஓ, எனன ஒரு ஆச்சரியம! "நநான ஜனீவயிக்கலிவறன - அல்லத
உயயிர்ப்பயிக்கப்பட்வடைன'' உயயிர்ப்பயிக்கப்பட்வடைன (quickered) எனகலிற கலிவரக்க
தசநால்லலின அர்த்தம "மரணத்தலிற்குப் பயினனும உயயிவரநாவடை இருக்கலிவறன''

எனபதநாகும.

56. அத ஒரு வயித்த பூமலிக்குள தசனறு, முற்றலிலுமநாக தசத்த அழுகலி,
அதனபயின அந்த வயித்தக்குள இருந்த அவத ஜனீவன மமீண்டும தவளளிப்படு

வதநாகும.

57. அவர் உயயிர்ப்பயிக்கப்பட்டைநார். அத மட்டுமல்ல... நநான இருக்கு மலிடைத்தலில்
நனீங்களும இருக்குமபடி உங்கமள உயயிர்ப்பயிக்க, எனமன



கல்லமறயயிலலிருந்த உயயிவரநாடு எழுப்பயிய அவத ஜனீவனளின வல்லமமமய
உங்களுக்கும அனுப்புவவன"

58. அவர் பங்கமடைய வந்தவதநாடு மட்டுமல்லநாமல் அந்த நனமமமய
மற்றவர்கவளநாடும அவர் பகலிர்ந்த தகநாளகலிறநார் எனபமத நலிரூபயிப்பதற் கநாக
அவர் லூக்கநா 24ம அதலிகநாரம 49ம வசனத்தலில் ''என பயிதநா வநாக்குத்தத்தம
பண்ணயினமத இவதநா நநான உங்களுக்கு அனுப்புகலிவறன. - நனீங்கவளநா
உனனதத்தலிலலிருந்த வரும தபலனநால் தரிப்பயிக்கப்படும வமரக் கும

எருசவலம நகரத்தலில் இருங்கள'' (அல்லத நனீங்கள கநாத்தலிருங்கள) எனறநார்.

59. உலகத் வதநாற்றத்தலிற்கு முனவப வதவன முனனறலிந்த, ஜனீவபுஸ்த
கத்தலில் தபயதரழுதப்பட்டு, முன குறலிக்கப்பட்டை

வயித்தக்கமள மமீட்டுக் தகநாளள அல்லத அவர்களுக்கு ஜனீவமன
தகநாடுப்பதற்கநாக அவர் வரும கலிறநார். அந்த வயித்தக்கவளநா

இங்வக பூமலியயின வமல் நமபயிக்மகயற்ற வர்களநாக இருக்கலிறநார்கள. அவர்
ஆசசீர்வநாதமநாக மட்டுமல்ல. ஒவ்தவநாரு முனகுறலிக்கப்பட்டை வயித்தலிற்கும
அந்த ஆசசீர்வநாதத்மத பகலிர்ந்த தகநாள ளவவ அவர் வந்தநார். வயித்தநானத
பூமலிக்குள இல்லநாவயிடில் அத உயயிர்வநாழ முடியநாத. வயித்த ஜனீவமனயும
தபற்று பூமலிக்குளளும இருந்தலிருக்க வவண் டும. அத எவ்வளவு கநாலம
இருளுக்குள இருந்தத எனபமதப் பற்றலி கவமலயயில்மல. கு - மநா -ர - ன
அதன வமல் பயிரகநாசலிக்கும தபநாழுத அத ஜனீவமனப் தபற்றுக் தகநாளளும.

இப்தபநாழுத கவனளியுங்கள. அவர் அமத நமமுடைன பகலிர்ந்த தகநாளள
வருகலிறநார். சுவயிவசஷம நற்தசயதலி எனபதலில் ஆச்சரியம ஒனறுமலில்மல.

60. சுவயிவசஷம எனகலிற வநார்த்மதயயின சரியநான அர்த்தம. 'நற் தசயதலி"
எனபவத. நற்தசயதலி எனறநால் எனன? நமக்கநாக ஒரு மனளிதன மரித்தநால்,

அத நற்தசயதலி. கலிறலிஸ்த பயிறந்தநார் எனபத நற்தசயதலி. ஆனநால்,

மரணத்தலிற்கும பநாதநாளத்தலிற்குமுரிய தலிறவுவகநால்கள தமமுமடைய
மககளளில் இருக்கலிறத எனறு வநாக்குமரத்தவர் அந்த வநாக்குத்தத்தத்மத

உறுதலிப்படுத்தலிவயிட்டைநார் எனகலிற தசயதலிமயப் வபநால் வவதறநாரு தசயதலி ஒரு
வபநாதம இருந்ததலில்மல. எல்லநா இருளும மமறந்த வயிட்டைத; அங்வக ஒரு

வபநாதம இருள கநாணப்படைவு மலில்மல. ஏதனனளில் குமநாரன



கல்லமறயயிலலிருந்த உயயிவரநாவடை எழுந்த வயிட்டைநார். அவர் வருவநார்'

எனவறநா 'அவர் வரலநாம"

எனவறநா இல்மல . அவர் உயயிவரநாவடை ஏற்தகனவவ எழுந்த வயிட்டைநார்
எனபவத சுவயிவசஷ நற்தசயதலி.

61. கவனளியுங்கள. அவர் உயயிர்த்ததழுந்தநார் எனபமத ஜனங் களுக்கு
நலிரூபயிப்பவத சுவயிவசஷத்தலின நற்தசயதலியநாகும. 'நநான மரித்வதநாரிலலிருந்த
உயயிர்த்ததழுந்த வயிட்வடைன, அவர்களுக்கு இமத உறுதலிப்படுத்தவதற்கு
நநான அவர்கமள சந்தலிப்வபன எனறு புறப் பட்டு வபநாய எனனுமடைய
சசீஷர்களளிடைம தசநால்லுங்கள' ஒ , வதவவன இந்த கமடைசலி நநாட்களளில்

பூமலியயின வமல் மமீண்டும தவளளிச்சம முண்டைநாகும. ''நநான மரிக்கவயில்மல.

நநான ஒரு பநாரமபரியம அல்ல, ஆனநால் நநான ஒரு ஜனீவயிக்கலிற கலிறலிஸ்த
எனறு புறப்பட்டுப் வபநாய எனனுமடைய சசீஷர்களளிடைம தசநால்லுங்கள. நநான
அவர்கமள சந்தலிப்வபன; நநான இமத எனனுமடைய சசீஷர்களுக்கு நலிரூபயிப்

வபன" இததநான சுவயிவசஷ நற்தசயதலி. இத சரியநா எனறு நனீங்கள
வகட்கலிறனீர்களநா?

62. அவர் வநற்றும இனறும எனறும மநாறநாதவர் எனறு எபயிவரயர் 13:8

தசநால்கலிறத. அவருமடைய ஜனீவனுக்கு பங்குமடையவர்களநாகலிய நநாம
அவருமடைய ஜனீவன நமமலில் இருக்கலிறமதயும நநாம அவருமடைய ஜனீவ
னுக்கு பங்கநாளளிகள எனபமதயும நலிரூபயிக்க வவண்டியவர்களநாக இருக்
கலிவறநாம. ஜனீவன... அவர் வதவனுமடைய குமநாரன. அவமரப் வபநால் ஜனீவனு
மடையவர் யநாரும ஒருவபநாதம வநாழ்ந்ததலில்மல. அவர் மரித்தநார், அத

அவருமடைய ஜனீவமன மமறத்த வயிட்டைத; ஆனநால் ஈஸ்டைர் அனறு கநாமல
யயில் அவர் மரித்வதநாரிலலிருந்த மமீண்டும உயயிவரநாவடை எழுந்த வபநாத எல்லநா

ஜநாதலியநாரிடைத்தலிலும புறப்பட்டுப் வபநாய ஒவ்தவநாருவருக்கும அவர்
ஜனீவயிக்கலிறநார் எனற இந்த சுவயிவசஷ நற்தசயதலிமய அறலிவயிக்க அவருமடைய

ஊழலியக்கநாரர்களநாகலிய நமமம ஏற்படுத்தலியயிருக்கலிறநார். அமத நநாம
வநார்த்மதயயினநால் மட்டும எவ்வநாறு அறலிவயிக்க முடியும? ஏதனனளில் அவர்

உயயிவரநாவடை இருக்கலிறநார் எனபமத நலிரூபயிக்க, 'எங்கள சுவயிவசஷம
உங்களளிடைத்தலில் வசனத்வதநாவடை மநாத்தலிரமல்ல. வல்லமம வயநாடும,



பரிசுத்த ஆவயிவயநாடும முழு நலிச்சயத்வதநாடும வந்தத'' எனறும
எழுதலியயிருக்கலிறவத (1 ததச.15)

63. பவுல் ஒரு சநாரநாமரப் பநார்த்த நனீங்கள இந்த இரட்சலிப்பயின சுவயி
வசஷத்மத வயிட்டு வவதறநாரு சுவயிவசஷத்தலிற்கு தலிருமபயியமதக் குறலித்த
நநான ஆச்சரியப்படுகலிவறன'' (கலநா 1.6) எனறு தசநால்லலியமதப் வபநால,

வவதறநாரு சுவயிவசஷம இருந்தநால், அத ஒரு பநாவமன வயிசுவநாசலியயின
சுவயிவசஷவமயனறலி வவதறநானறுமலில்மல.

64. நநான பயிமழத்தலிருக்கலிறபடியநால் நனீங்களும பயிமழத்தலிருக்கலிறனீர்கள. நநான
உங்களளில் ஜனீவயிக்கலிவறன; நநான தசயகலிற கலிரிமயகவள நநான உங்களளில்
இருக்கலிவறன எனபதற்கு அமடையநாளம. (வயநாவநான 14:12) ஓ, எனன ஒரு

தசயதலி! நமமலிமடைவய உளள இருண்டை உலகப் பயிரகநார மநான மத
சநாஸ்தலிரத்மத குறலித்த ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒனறுமலில்மல. ஆனநால்
சநாயங்கநாலத்தலிவல மமீண்டும தவளளிச்சம உண்டைநாகும. சநாயங் கநாலத்தலிவல
ஒரு உயயிர்த்ததழுதல் உண்டு. சநாயங்கநாலத்தலிவல தவளளிச்சம உண்டைநாகும.

65. இப்தபநாழுத, அவருமடைய உயயிர்த்ததழுதலலில் பங்குமடையவர் களநாகலிய
நநாம, அவர் மரித்வதநாரிலலிருந்த உயயிவரநாதடைழுந்த ஜனீவயிக்கலிறநார் எனபமத
நலிரூபயிப்பதலின மூலமநாக ஆத்தமநாக்கமள ஆதநாயம பண்ண. கலிவறநாம

எனபததநான அனுப்பப்பட்டை தசயதலியயின முக்கலியமநான சநாரம (essence of the

message). அமத

நநாம தவறும வநார்த்மதயயினநால் மநாத் தலிரம தசயய முடியநாத; அமத நநாம
மனளிதனளின பநாரமபரியத்தலினநாலும தசயய முடியநாத; நநாம அவருக்குளளநாக

தபற்ற ஆசசீர்வநாதத்மத பயிரதலி பலலித்தக் கநாட்டுவதலின மூலவம தசயய
முடியும.

66. இனறு நமமலில் அவநகர் கலிறலிஸ்தவயிடைம ஜனங்கமள தகநாண்டு
வருவதலில்மல எனறு நநான பயப்படுகலிவறன. நநாம ஜனங்கமள சமபயயிலும,

மத சநாஸ்தலிரத்தலிலும தகநாண்டு வந்த வசர்க்கலிவறநாம. ஆனநால் நநாம ஜனங்
கமள கலிறலிஸ்தவயிடைம தகநாண்டு வசர்க்கவவண்டும, அவர் ஒருவர் மட்டுவம
ஜனீவமன உமடையவர், "குமநாரமன உமடையவன ஜனீவமனயுமடையவன'' (I

வயநாவநான 5:11).



67. ஒரு மரித்தப் வபநான மனளிதனுமடைய ஜனீவமன உனக்குள தசலுத்தலினநால்,

நனீயும அந்த மரித்த மனளிதனுக்குள இருந்த அவத ஜனீவமனத் தநான
உமடையவனநாயயிருப்பநாய.

68. நனீங்கள ஒரு குறலிப்பயிட்டை வமகயநான இரத்தத்மத ஒரு மனளித
னளிடைமலிருந்த எடுத்த அமத மற்தறநாரு மனளிதனுக்குள தசலுத்தலினநால்
அவன அவத வமகயநான இரத்தத்மதவய உமடையவனநாயயிருப்பநான.

69. உனக்குள இருக்கும உனனுமடைய ஆவயி மரித்ததநாக எண்ணப் பட்டைநால்,

கலிறலிஸ்தவுக்குள இருந்த அவத ஜனீவனநால் நனீ
அபயிவஷகமபண்ணப்பட்டிருந்தநால்..... அனறலியும இவயசுமவ
மரித்வதநாரிலலிருந்த எழுப்பயினவருமடைய ஆவயி உங்களளில்

வநாசமநாயயிருந்தநால், கலிறலிஸ்தமவ மரித்வதநாரிலலிருந்த எழுப்பயினவர்
உங்களளில் வநாசமநாயயிருக்கலிற தமமு மடைய ஆவயியயினநாவல சநாவுக்வகதவநான

உங்கள சரீரங்கமளயும

உயயிர்ப்பயிப் பநார்' எனறு வரநாமர் 8:11 தசநால்கலிறத - அவத ஜனீவன, அவத
வல்லமம. அவர் இங்வக பூமலியயிலலிருந்த வபநாத வதவனளிடைத்தலிலலிருந்த
தபற்றுக் தகநாண்டை அவத நனமமகள ; உலகத் வதநாற்றத்தலிற்கு முனவப

எவர்களு மடைய தபயர்கள முன குறலிக்கப்பட்டு
ஆட்டுக்குட்டியநானவருமடைய ஜனீவபுஸ்தகத்தலில் எழுதப்பட்டைவதநா,

அவர்கமள அவர் மமீட்டுக் தகநாண்டைநார்.

70. உயயிர்த்ததழுதலலின சுவயிவசஷ தவளளிச்சவம வநார்த்மதயயின உறுதலிப்
பநாடு... அவர் கலிறலிஸ்ததநான எனபமத நநாம எப்படி ததரிந்த தகநாண் வடைநாம?

ஏதனனளில் அவர் தநாம தசநால்லலியமத நலிரூபயித்தநார். இந்த மணயி
வவமளக்குரிய தசயதலிமய நநான எப்படி ததரிந்த தகநாளவவன? வதவன
தநாம தசநால்லலி வநாக்குமரத்தமத நலிருபயிக்கலிறநார். நநாம அவருமடைய உயயிர்த்

ததழுதலலில் பங்குமடையவர்களநாயயிருக்கலிவறநாம எனபதற்கு அதவவ
அமடையநாளம. அவர் தநாம தசநால்லலியமத நலிரூபயிக்கலிறநார்.

71. கலிறலிஸ்தவயில் அவர் எனன தசயவதநாக வநாக்குமரத்தநாவரநா அமத அவர்
உயயிர்த்ததழுதலலில் நலிரூபயித்தநார். வமநாவசயயின நநாட்களளில் அவர் தநாம எனன
தசயவதநாக வநாக்குமரத்தநாவரநா அமத நலிரூபயித்தநார். ஏவனநாக்கலின நநாட்களளில்



அவர் எனன வநாக்குமரத்தநாவரநா அமத நலிரூபயித்தநார். அப் வபநாஸ்தலருமடைய
வநாழ்நநாள முழுவதம அவர் அமத நலிரூபயித்தநார்.

72. இப்தபநாழுத இந்நநாளளில் அவர் தநாம தசநால்லலியமத நலிரூபயிக்கலிறநார்.

ஏதனனளில் அவர்கள எல்வலநாமரயுவம மறுபடியும வந்த மமீண்டும வதவ
னளிடைம அவர் மமீட்டுக் தகநாளவநார், ஏதனனளில் அவர்கள யநாவரும ஜனீவ

புஸ்தகத்தலிவல குறலிப்பயிடைப்பட்டுளள அந்த வயித்தலின பகுதலியநாய உள ளனர்.

ஓ! எனவன ஒரு தசயதலி!

73. ஈஸ்டைர் கநாமலயயில் அவர் மட்டும உயயிவரநாடு எழவயில்மல , உயயிர்த்
ததழுதலலில் பங்குளள அவருமடையவர்களும அவவரநாவடை உயயிர்த்

ததழுந்தவயிட்டைநார்கள. அவர் சலிலுமவயயிலமறயப்பட்டைவபநாத அவர் களும
கலிறலிஸ்தவுக்குள இருந்தநார்கள. அவருமடைய உயயிர்த்ததழுதலலிலும

அவர்கள அவவரநாவடை இருந்தநார்கள; இருளளிவல மரித்தக்
தகநாண்டிருந்ததலிலலிருந்த அவர்கள உயயிர்ப்பயிக்கப்பட்டைதனநாவல,

அவருமடைய பங்கநாளளி களநாகலிறநார்கள.

74. சமப ஸ்தநாபனங்கள நமமம மரணத்தலிற்குட்படுத்தலிய இருளளி லலிருந்த
அவயிசுவநாசமநான இருளநான உலகத்தலிலலிருந்த நநாம உயயிர்ப்பயிக் கப்பட்வடைநாம.

நமக்குள ஏவதநா ஒனறு இருந்த தகநாண்டு 'ஓ! நநாங்கள வதவமன
வநாசலிக்கலிவறநாம; நநாங்கள வதவனுக்கநாக பசலிதநாகமுமடையவர்

களநாயயிருக்கலிவறநாம'' எனறு கூப்பயிடுகலிறத. நநாம தமவதநாடிஸ்டு, பநாப் டிஸ்டு,

தபந்தததகநாஸ்வத, பயிரஸ்பயிவடைரியனளிலும வசருகலிவறநாம; இனனும
எதவநாயயிருப்பயினும, அவற்றலில் ஏவதநா தவறு இருக்கலிறத. நமமநால் அமதப்

புரிந்த தகநாளள முடியவயில்மல. நநாம இருளளில் தடுமநாறலிக் தகநாண்
டிருக்மகயயில் வதவனுமடைய வநாக்குத்தத்தம பண்ணப்பட்டை வநார்த்மத யயின
தவளளிப்பநாட்டில் மகத்தநான உயயிர்த்ததழுதல் தலிடீதரனறு நமமலிடைம வந்த்த .

75. அத, அவர் வதவனுமடைய வநார்த்மதயயின தவளளிப்பநாடைநாய இருந்தத
வபநால இருக்கலினறத. "என ஆத்தமநாமவப் பநாதநாளத்தலில் வயிடீர்;

உமமுமடைய பரிசுத்தர் அழலிமவக் கநாணதவநாட்டீர்'' எனபமத அவர்
தவளளிப்படுத்தலினநார். அவமரக் குறலித்த வநாக்குத்தத்தம பண்ணப் பட்டை

ஒவ்தவநாரு வநார்த்மதமயயும அவர் தவளளிப்படுத்தலினநார். ஈஸ்டைர் கநாமல



வவமளயயிவல அவர் உயயிவரநாடு எழுந்தவபநாத அமத அவர் நலிருபயித்தக்
கநாட்டினநார்.

76. இப்தபநாழுத, இந்நநாளளிலநா கநால்கமள கழுவவவண்டும. அல்லத
வவதறநாரு நநாளளிலநா எனறும அல்லத இப்படிப்பட்டை ஒழுங்கு முமறகமள
கமடைபயிடிக்க வவண்டுமநா எனதறல்லநாம ததரியநாமல் இருளளில் முனபு
தடுமநாறலிக் தகநாண்டிருந்த ஜனங்களுமடைய அப்படிப்பட்டை கநாரியங்கள
எல்லநாம ஒழலிந்தவபநாயயின. ஏதனனளில் ஒரு மகத்தநான உயயிர்த்ததழுதல்
உண்டைநாகலி அத மனளிதனநால் உருவநாக்கப்பட்டைதம, மனளிதனநால் தஜயயிக்க

முடியநாததமநான எல்லநாக் கநாரியங்கமளயும வ னீழ்த்தலிவயிட்டைத.

77. ஒரு மனளிதன தன ஜனீவமன இழந்த அமத மமீண்டும உயயிவரநா தடைழுப்பயின
சமபவம ஒருவபநாதம நலிகழவயில்மல. அவர் மமீண்டும தமமம
உயயிவரநாதடைழுப்பயி அவர்களுமடைய வயிஞ்ஞநான நலிரூபணத்மத

தபநாயயநாக்கலிவயிட்டைநார்.

78. இவயசு கலிறலிஸ்தவயின வல்லமம மநாறநாதத அல்ல எனறும அவருமடைய
சுவயிவசஷம மநாறநாதத அல்ல எனறும, இவயசு கலிறலிஸ்த வநற்றும இனறும
எனறும மநாறநாதவர் அல்ல எனறும அவர்கள தசநால் கலிறநார்கள. ஆனநால்
வவதநாகமவமநா அவர் வநற்றும இனறும எனறும மநாறநாதவர் எனறு
தசநால்கலிறத. வதவன எல்லநா ஸ்தநாபனங்கமளயும, எல்லநா மதக்

வகநாட்பநாடுகமளயும வ னீழ்த்தலிவயிட்டைநார். அவர் பரிசுத்தநாவயி யயினநால் கலிரிமய
தசயத தநாம வநாக்குமரத்தப்படிவய அவர் ஜனீவயிக்கலிறநார் எனபமத நமக்கு

நலிரூபயித்த வயிட்டைநார்.

79. பநாவத்தலிலும, அக்கலிரமங்களளிலும மரித்தலிருந்த நநாம அவவரநாடு மரித்த
அவருடைவன உயயிர்த்ததழுந்த அவருமடைய உயயிர்ததழுதலலில்

பங்குமடையவர்களநாகலி ; இப்தபநாழுவத பரவலநாகத்தலிலுளள உனனத
ஸ்தநானங்களளிவல இவயசு கலிறலிஸ்தவுடைவன உட்கநார்ந்த இருக்கலிவறநாம.

(எவப 2:7)

80. அவருமடைய ஆவயி அவருமடைய அவத ஜனீவமன மமீண்டும பூமலியயின வமல்
தகநாண்டு வருகலிறத. கலிறலிஸ்தவயின அபயிவஷகம பண்ணப்பட்டை சரீரத்மத
வதவ ஆவயியநானவர் உயயிவரநாவடை எழுப்பயினநாரநானநால் வதவ ஆவயியநானவர்



அவ்வயிதமநாக அந்த சரீரத்மத அபயிவஷகலித்தலிருந்தநால், அந்த வயித்த
பூமலிக்குள தசனறதம, அந்த வயித்த அங்வகவய தங்கலியயிருப்பதற்கு
வயிடைமநாட்டைநார். இல்மல! அவர் அவமர உயயிர்ப்பயித்த உயயிவரநாவடை

எழுப்பயினநார். அவத ஆவயியயினநால் அவத கலிரிமயகள, அவத வல்லமம, அவத
அமடையநாளங்கள உனனளிலும இருக்கும, அத உனமனயும உயயிருடைவன

வமவல எழுப்பும.

81. நநான உங்களுக்கு இங்வக ஒரு சலிறலிய வவதபநாகத்மத வநாசலிக்க
வயிருமபுகலிவறன. நநான இங்வக எழுதலி மவத்தளள வவதறநாரு வசனத்மத

நனீங்கள வநாசலிக்க வயிருமபுகலிவறன. அத ஒரு சலிறலிதளவு உங்களுக்கு
நனமமயநாயயிருக்கும. வலவயியரநாகமம 23 - ம அதலிகநாரம 9 முதல் 11

வசனங்கள வமர. அத வதவன வமநாவசயுடைன வபசலி நலியநாயப் பயிர
மநாணத்தலில் வலவயியருக்கநாக தகநாடுக்கப்பட்டை நலியநாயப் பயிரமநாணம. உன
னளிப்பநாக கவனளியுங்கள. இந்தக் கநாரியங்கள எல்லநாம இப்தபநாழுத தவறும
சநாயலநாகவவ இருக்கலிறத. நநாம நமமுமடைய பயிரசங்கத்மத சற்று வநரம

நலிறுத்தலிவயிட்டு இந்த சநாயல் எனனதவனறு பநார்ப்வபநாம.

பயினனும கர்த்தர் வமநாவசமய வநநாக்கலி; நனீ இஸ்ரவவல் புத்தலிரவரநாடை தசநால்ல
வவண்டியத எனன தவனறநால்... நநான உங்களுக்குக் தகநாடுக்கும வதசத்தலில்

- நனீங்கள வபநாய வசர்ந்த...

82. 'நநான உங்களுக்கு தகநாடுத்த ஸ்தலத்தலிற்கு, ஸ்தநானத்தலிற்கு நனீங்கள
வபநாய வசருமவபநாத... நனீ இஸ்ரவவல் புத்தலிரவரநாவடை தசநால்ல வவண்டியத
எனனதவனறநால், நநான உங்களுக்குக் தகநாடுப்வபன எனறு வநாக்குத்தத்தம
தசயத வதசத்தலில் நனீங்கள வசரும தபநாழுத ' இயற்மகக் குரிய கநாரியத்தலின

மூலம ஆவயிக்குரிய கநாரியத்மத சநாயலநாகக் கநாண் பயிக்கலிறநார்,

உங்கள அறுப்பயின முதற்பலனநாகலிய ... (நநான தசநானனமத நனீங்கள தபற்றுக்
தகநாண்டீர்கள. உங்கள அறுப்பயின முதற்பலனநாகலிய கதலிர்க் கட்மடை
ஆசநாரியனளிடைத்தலில் தகநாண்டு வரக்கடைவ னீர்கள. உங்களுக்கநாக அத

அங்கசீகரிக்கப்படுமபடி ஆசநாரியன அந்தக் கதலிர்கட்மடை ஒயவுநநாளுக்கு
மறுநநாளளில் கர்த் தருமடைய சந்நலிதலியயில் அமசவநாட்டை வவண்டும.



83. ஏதநாவத பரிசுத்தமநான மதச்சடைங்குகள இருக்குமநானநால், அத வநாரத்
தலின ஓயவு நநாளும, ஏழநாவத நநாளுமநான சனளிக்கலிழமமயயில் தநான

ஆசரிக்கப்படை வவண்டும. ஆனநால் நலிமனவு கூறுதலநாகச் தசயயப்படும
இந்தக் கநாரியத்தலில், வநாரத்தலின முதல் நநாளளிவல நனீங்கள பயயிரிட்டை வயித்தலின
முதற் பலமன கதலிர்கட்மடை அமசவநாட்டை வவண்டும எனபமத கவனளித்தனீர்

களநா?

84. அத வளர்ந்த முதலிர்ச்சலியமடையும வபநாத இந்த கதலிர்கட்மடை அறுவமடை
தசயத வந்த அமத நனீங்கள ஆசநாரியனளிடைம தகநாடுக்க வவண்டும. அவன

அமத நனீங்கள அங்கசீகரிக்கப்படுமபடியநான

உங்கள அங்கசீகரிப்புக்கநாக கர்த்தருக்கு முனபநாக அமசவநாட்டுவநான. நனீங்கள
உங்கள கதலிர்க்கட்மடை ஆசநாரியனளிடைம தகநாண்டுவர வவண்டும. அவன

அமத கர்த்தருக்கு முனபநாக அமசவநாட்டை வவண்டும...

85. அவவனநா அமத ஏழநாம நநாளநாகலிய ஓயவு நநாளளில் அல்ல, வநாரத்தலின
முதல் நநாளளில் கர்த்தருக்கு முனபநாக அமசவநாட்டை வவண்டும. நநாம அமத

ஞநாயயிற்றுக்கலிழமம எனறு அமழக்கலிவறநாம.

86. ஞநா - யயி - ற்-று-க்-கலி-ழ - மம (s-U-N-D-A-Y) தமயயநாகவவ அத ஒரு
வரநாமன வநார்த்மத, ஞநாயயிற்றுக்கலிழமம எனறு அவர்கள அமழக்கும அந்த
நநாமள சூரிய வதவமதகளுக்கநாக உண்டைநாக்கலினநார்கள. (ஞநாயயிறு எனகலிற
இலக்கணம நலிமறந்த தமலிழ் வநார்த்மதயயின அர்த்தம சூரியன எனபமத
புரிந்த தகநாளளவும - தமலிழநாக்கலிவயநான). ஆனநால் அத எப்படி மநாறலியத?

அத ஒருவபநாதம (SU - N) சூ - ரி-ய-ன அல்ல.

87. அத ஒரு கு - மநா -ர - னளி - ன கலிழமம (So - -d-a-y) குமநாரனளின நநாளளில்
மரித்வதநாரிலலிருந்த உயயிவரநாதடைழுந்த வதவனுமடைய முதல் வகநாதமம
மணயியநானத சமபயநாரின வமல் நநாம அவருமடைய வயித்தக்கள எனபமத
கநாட்டை அமசவநாட்டைப்படை வவண்டும. அதவவ நலித்தலிமர யமடைந்தவர்களளில்
முதல் பலனநாகும. அவர் ஞநாயயிற்றுக்கலிழமமயயில் உயயிர்த்ததழுந்த வபநாய
வருகலிவறன'' (Good bye) எனறு தம மககமள அமசத்த மக்களுமடைய

கண்களுக்கு முனபநாகவவ உனனதத்தலிற்கு ஏறலிச்தசனறநார்.



88. கவனளியுங்கள, அதவவ மரித்வதநாரிலலிருந்த உயயிர்த்ததழுந்த
வதவனுமடைய முதல் வகநாதமம மணயியநாகும. வதவனுமடைய முதல்

வகநாதமம மணயி. வதவனுமடைய உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமயநால் வதவன
அவருமடைய ஜனீவமன உயயிர்ப்பயித்த - மரித்வதநாரிலலிருந்த எழுப்பயினநார்.

அவவர நலித்தலிமரயமடைந்தவர்களளில் முதற்பலன - முதற்பலன அவவர அந்த
கதலிர்க் கட்டு.

89. ஆமகயநால்தநான அவர்கள அந்த கதலிர்க்கட்மடை அமசவநாட்டை வவண்டும.

ஏதனனளில் அதவவ முதலநாவத முதலிர்ந்த (Maturity) வகநாதமம மணயி.
நலித்தலிமரயமடைந்த மற்தறல்லநாரும உயயிர்த்ததழு வநார்கள எனகலிற

வயிசுவநாசத்தடைன, வதவனுக்கு நனறலி தசலுத்தம ஞநாபகநார்த்தமநாக அத
அமசவநாட்டைப்பட்டைத. அத ஒரு அமடையநாளம.

90. இப்தபநாழுத இந்த நநாளளில் அவவர வதவனுக்குள முதலநாவத முழு
முதலிர்மவ (Full Maturity) அமடைய வவண்டியவரநாமகயநால் அவர்
பூமலியயிலலிருந்த வதநாண்டி எடுக்கப்பட்டு ஜனங்களுக்கு வமலநாக

உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமயநால் அமசவநாட்டைப்படுகலிறநார். (ஓ எனவன ஒரு
மகலிமமயநான பநாடைம. முதல் வகநாதமம மணயி... அவர் அவநகசமயங்களளில்
சநாயலநாகவவ இருந்தவபநாதலிலும, இவவர நலித்தலிமரயமடைந்த வர்களளில்

முதற்பலன ஆனநார். அவர் சநாயல் எனபமத நநாம பயினனநால் பநார்ப்வபநாம.

ஜனீவனுக்கு வநாக்குத்தத்தம பண்ணப்பட்டை வயித்தலிற்கு வமலநாக அவர்
அமசவநாட்டைப்பட்டைநார்.

91. தபந்தததகநாஸ்வத நநாளனறு பலத்த கநாற்று அடிக்கலிற முழக்கம வபநால,

வநானத்தலிலலிருந்த சடுதலியநாய ஒரு முழக்கமுண்டைநாகலி, ஆசசீர்வநாதம வரும
எனறு கநாத்தலிருந்த தபந்தததகநாஸ்வத ஜனங்களளின வமல் அவர்

அமசவநாட்டைப்பட்டைநார்.

92. குமநாரனளின நநாளநாகலிய கமடைசலி நநாளளில் லூக்கநா 17:30ன படி
மனுஷகுமநாரன (SO-N) தவளளிப்பட்டு, ஜனங்களளின வமல் மமீண்டும

அமசவநாட்டைப்படுவநார் எனபமத நநாம அறலிவவநாம.

93. இப்தபநாழுத, இந்த மனுஷ குமநாரன யநார்? "ஆதலியயிவல வநார்த்மத
இருந்தத. அந்த வநார்த்மத வதவனளிடைத்தலிலலிருந்தத. அந்த வநார்த்மத



வதவனநாயயிருந்தத. அந்த வநார்த்மத மநாமலிசமநாகலி நமக்குளவள வநாசம பண்
ணயினநார்...'' நமக்கு கலிமடைத்தளள எல்லநாப் வபநாதகங்களளினநாலும, அமடை
யநாளங்களளினநாலும உறுதலிப்படுத்தப்பட்டுளள வதவனுமடைய வநார்த்மத
யயினநாலும (நநாம இப்தபநாழுத குறலிப்பயிட்டை லூக்கநா 17:30, மல்கலியநா 4-ம
அதலிகநாரம, மற்றும நமக்குத் ததரிந்த அவநக வவத வநாக்கலியங்களளின

வநாயயிலநாக) அவத வநார்த்மதயநாகலிய வதவன ஜனங்களளின வமல் மமீண்டும
அமசவநாட்டைப்பட்டு மனளிதனுமடைய தசத்த பநாரம பரியம மரித்தவயிட்டைத
எனறும, வதவனுமடைய குமநாரன பரிசுத் தநாவயியயின அபயிவஷகத்வதநாடு நம

மத்தலியயிவல மமீண்டும வநாசம தசயத நமக்கு ஜனீவமனக் தகநாடுத்தக்
தகநாண்டிருக்கலிறநார் எனப மதயும நநாம இனறு கநாண்கலிவறநாம.

94. எல்லநாத் தனீர்க்கதரிசலிகளளிலும முதலநாவதநாக உயயிர்த்ததழ வவண்டி யவர்
கலிறலிஸ்தவவ, அவநக இடைங்களளில் அவர் சநாயலநாக இருந்த வபநாதலிலும,

அவவர நலித்தலிமரயமடைந்தவர்களளில் முதற்பலனநானவர். கமடைசலி நநாட்களளில்
சமபயயிலலிருந்த தவளளிவய வரும கலிறலிஸ்தவயின மண வநாட்டியயின

மத்தலியயில் மமீண்டும ஒரு கதலிர்க்கட்டு அமசவநாட்டைப்படை வவண்டும. ஓ,

எனவன

95. கதலிர்க்கட்மடை அமசவநாட்டுதல் ! கதலிர்க்கட்டு எனபத எனன?

முதலநாவதநாக முதலிர்ச்சலியமடைந்த வகநாதமம மணயிதயனறு நலிரூபயிக்கப்
பட்டைவர்களதநான அந்த கதலிர்க்கட்டு.

96. அல்வலலூயநா! நநான எனன தசநால்லுகலிவறன எனபமத நனீங்கள புரிந்த
தகநாண்டீர்கள எனறு நமபுகலிவறன. அத ஏற்கனவவ ஜனங்களளின வமல்
அமசவநாட்டைப்பட்டு வயிட்டைத. முதல் தடைமவயநாக ஸ்தநாபனங் தகளளின

இருளளிலலிருந்த உயயிர்த்ததழும மணவநாட்டியயின யுகம (The Bride Age) வரப்
வபநாகலிறத. அந்த யுகத்தலில் முழுவதம முதலிர்ச்சலி யமடைந்த முழு வநார்த்மத
(The Full Maturity Word) தன முழு வல்லமமக்கும அத மறுபடியும தலிருமபயி,

அனறு அவர் அங்வக தசயதத வபநாலவவ, அவத அற்புத
அமடையநாளங்களுடைன ஜனங்கள மமீத அமச வநாட்டைப்படுகலினறத எனற

தசயதலி உண்டைநாயயிருக்கும.

97. ''நநான பயிமழத்தலிருப்பதனநால், நனீங்களும பயிமழத்தலிருக்கலிறனீர்கள'' எனறு
தமமுமடைய மமனவயியயிடைம வபசலிக் தகநாண்டிருக்கலிறநார். 'நநான



பயிமழத்தலிருப்பதனநால் நனீங்களும பயிமழத்தலிருக்கலிறனீர்கள' எனவன அத ஒரு
உயயிர்த்ததழுதல். எனவன இத ஒரு உயயிர்த்ததழுதல். வதவனுமடைய
உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமயநால் மரணத்தலிலலிருந்த உயயிர்ப்பயிக்கப்பட்டு

இவயசு கலிறலிஸ்தவயில் ஜனீவயிப்பத.

98. தபந்தததகநாஸ்வத நநாளளில் வநார்த்மதயநாகலிய வதவன ஜனங்களளின
மத்தலியயில் அமசவநாட்டைப்பட்டைநார் - வநார்த்மத தவளளிப்படுத்தப்பட்டைத.

இப்தபநாழுவதநா ... நநான தசநால்லலியத வபநால, மமீண்டும கமடைசலி நநாளளில் அத
மறுபடியுமநாக அமசவநாட்டைப்படை வவண்டும. இப்தபநாழுத உதநாரணமநாக,

99. நனீங்கள தசநால்லலநாம ''நல்லத, ஒரு நலிமலிடைம தபநாறுங்கள, சவகநாதரன
பயிரநானஹநாம எனக்கு ஒரு சமபமயத் ததரியும. அத...'' நல்லத, அத

எனக்கும ததரியும. பநாருங்கள?

100. ஆனநால் இப்தபநாழுத, உதநாரணமநாக இனறு பயிற்பகல் நநாங்கள
டூசநானுக்கு தபரிய புத்தம புதலிய தகடிலநாக் (Cadilac) கநாரில் பயணம

தசயவதநாக மவத்தக் தகநாளவவநாம. அந்தக் கநாரில் இருக்மககள எல்லநாம
மநான வதநாலலில் (Doe Skin) தசயயப்பட்டுளளத. (மலிகவும மலிருதவநானவதநால்,

உட்கநாருவதற்கு வசதலியநாக இருக்கும. கநால் மவக்குமலிடைதமல் லநாம
பளளிச்தசனறு சுத்தமநாயயிருக்கலிறத. கநாரின மகப்பயிடி (Steering Wheel)

தவளளளிமயப் வபநால முலநாம பூசலி (Nickel Plated) கண்ணநாடிக் கற்கள
பதலிக்கப்பட்டுளளத. வமநாட்டைநார் இயந்தலிரம (Engine) சரியநானத தநானநா

எனறும நலிருபயிக்கப்பட்டுளளத. சக்கரங்கதளல்லநாம வபரிங்குகள (Bearing)

தபநாருத்தப்பட்டு கலிரீஸ் (grease) மவத்த அமடைக்கப்பட்டுள ளத.

சக்கரத்தலின டையர் (Puncture Proof) எளளிதலில் ஓட்மடை வயிழநாத எனறும, அந்த
சக்கரம இலகுவநாக சுழல்கலிறத எனறும வயிஞ்ஞநானப் பூர்வமநாக

நலிரூபயிக்கப்பட்டுளளத.

101. கநாரிலுளள எல்லநாப் பநாகங்களுவம நல்ல நலிமலமமயயில் சரிபநார்த்த,

தபநாருத்தப்பட்டு எரிதபநாருளும (Gasoline) நலிரப்பப்பட்டு உளளத.

எரிதபநாருளதநான கநாமர ஓட்டுவதற்கு உளள சக்தலியநாகும, ஏதனனளில்
எரிதபநாருளளில்தநான பற்றலி எரியக்கூடிய சக்தலி (Octare) இருக்கலிறத. ஆனநால்,

கநாரின எல்லநா உறுப்புகளுவம சரியநாகப் தபநாருத்தப்பட்டு, எரிதபநாருளும



வதமவயநான அளவு நலிரப்பயியயிருந்தநாலும நனீங்கள கநாமர ஓட்டிச் தசல்ல
முடியநாத. ஏதனனளில் எரிதபநாருமள எரியமவக்கும

தநருப்பு அங்வக இல்மல (Spark). அங்வக எந்த ஒரு எரியமவக்கும
வல்லமமயும இல்மல.

102. ''எரிதபநாருளளில் தநான கநாமர இயக்கும சக்தலி இருக்கலிறத. சவகநா தநான
பயிரனஹநாம'' எனகலிறனீர்களநா? நல்லத. எரிதபநாருமள எரிய மவப்ப தற்கு
அங்வக தநருப்பு இருந்தநாதலநாழலிய அத எரிதபநாருளதநான எனபமத

உறுதலிப்படுத்தவதற்கு அங்வக ஒரு எரிய மவக்கும வல்லமம இல்மல
யநாயயின அந்த எரிதபநாருள சநாதநாரண தண்ணனீமரப் வபநாலத்தநான இருக்ககும.

103. மதவநாதலிகள எவ்வளவுதநான உரிமம தகநாண்டைநாடினநாலும, நனீங்கள
எவ்வளவு நல்லதநாக உங்கள சமபமய கட்டியயிருந்தநாலும, எவ்வளவு தநான

வவதத்தலிற்கு ஒத்த கல்வயி அறலிமவ நனீங்கள தபற்றலிருந்தநாலும, அந்த
அமசவநாட்டும கதலிர்கட்டு, பரிசுத்தநாவயி ஒரு மனளிதன வமல் வந்தலிறங்கலி
வநார்த்மதமய உயயிர்ப்பயிக்கநாவயிடில் ஒரு பயிரவயநாஜனமும இல்மல (எரி
தபநாருள வநார்த்மதமய குறலிப்பயிடுகலிறத. இதவவ சத்தலியம) பரிசுத்த

ஆவயியநாவலயனறலி அத கலிரிமய தசயயநாத.

104. நநாம எரிதபநாருளுக்கு (Dynamics) அழுத்தம தகநாடுக்கநாமல் வமநாட்டைநார்
இயந்தலிரத்தலிற்வக மலிதமலிஞ்சலிய அழுத்தத்மதக் தகநாடுக்கலிவறநாம இதவவ
எரிதபநாருள (வநார்த்மத எனபமத நலிமறவவற்றவும, உறுதலி படுத்தவும,

இவயசு கலிறலிஸ்தவயின உயயிர்த்ததழுந்த வல்லமமயநாகலிய வதவனுமடைய
உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம (Dynamic Power) சமபயயின வமல்

அவசலியமநாயயிருக்கலிறத. வதவனுமடைய வல்லமம வதமவப்படு கலிறத.

எரிதபநாருள ததநாட்டியயில் (Gasoline Can) எரிதபநாருள இருக்க லநாம; ஆனநால்
அத தவறும தண்ணனீர்தநான. பநார்த்தனீர்களநா? தநருப்பு அதலில் பட்டைநால்தநான

அத எரிதபநாருளநா? அல்லத அத எரிதபநாருள இல்மலயநா எனபத ததரியும.

105. நனீங்கள பரிசுத்தநாவயிமய ஒரு ஸ்தநாபனத்தலில் மவப்பபீர்களநானநால்,

நனீங்கள அங்வக கூச்சலலிடும சத்தத்மத மட்டுவம கநாணமுடியும. அத நனீங்கள
உங்கள வமநாட்டைநார் இயந்தலிரத்தலில் முழுவதமநாக கரிமய நலிரப்பயி, அமத

பநாழநாக்குவதற்குச் சமம.



106. தபந்தததகநாஸ்வத நநாளளில் ஜனங்களளின வமல் அமசவநாட்டைப்பட்டை
பரிசுத்தநாவயியநானவரின வல்லமம மமீண்டும தலிருமபயி வந்த, ஒரு

மனளிதனுமடைய , அல்லத ஸ்தலிரீயயினுமடைய வநாழ்க்மகயயிலும, அல்லத
ஒரு சமபயயினுள உயயிர்ப்பயிக்கும பத்தநாயயிரம மடைங்கு அதலிக சக்தலிவநாயந்த
வல்லமமமய பரிசுத்தநாவயியநானவர் பற்றலி எரியச் தசயத, அந்த தகடிலநாக்
கநார் எரிதபநாருளளின சக்தலியநால் சநாமலயயில் வயிமரந்த ஓடுவமதப் வபநால,

அவர் வநற்றும இனறும எனறும மநாறநாதவரநாயயிருக்கலிறநார் எனபமத
நலிரூபயிக்கலிறநார், அதற்கநாக நநான மலிகவும சந்வதநாஷப்படுகலிவறன.

107. தனீர்க்கதரிசலிகள அமனவரின மத்தலியயிலலிருந்தம முதல் கதலிர்க்கட்டைநாக
வதவனுமடைய குமநாரன வதநானறலினநார்; அவவர எல்லநா தனீர்க்கதரிசலிகளுக்கும

ரநாஜநா.

108. அவநக சமபகளும, தநாங்களதநான மணவநாட்டி எனறு தசநால்லலிக்
தகநாளபவர்களும, அவநகம வபர் இருக்கலிறநார்கள.

109. ஆனநால் ஒரு மணவநாட்டி வதநானறலிவய ஆகவவண்டும. அல்வல லூயநா!

(சவகநா.பயிரநானஹநாம தன கரங்கமள இரண்டுமுமற தகநாட்டுகலிறநார் - ஆசலிர
ஒரு உண்மமயநான

மணவநாட்டி வதவனுமடைய வநார்த்மதமய மட்டும தபற்றலிரநாமல் (Mechanics)

வதவனுமடைய சலிருஷ்டிக்கும வல்ல மமமயயும (Dynamics) தபற்று
அவருமடைய உயயிர்த்ததழுதலலின வல்லமமவயநாடு நமடை வபநாட்டு,

ஜனீவமனயுமடைய சமபயநாக ஒரு மண வநாட்டி வதநானறலிவய ஆகவவண்டும.

அந்த ஸ்தநானத்மத நநாம கண்டு தகநாளளும வமரயயிலும,

சடைங்கநாச்சநாரங்களளினநால் நமக்கு எனன பயிரவயநாஜனம? சமபயயில்
வதவனுமடைய உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம இல்லநாத பட்சத்தலில், பரிசுத்த

தபநாருளகமள வயிற்பமன தசயத சமபயயின பண பலத்மத
தபருக்குவதலினநால் எனன பயிரவயநாஜனம? வதவனுமடைய வநார்த்மத

(Mechanics) சத்தலியம தநான எனபமத எவ்வளவநாக நலிரூபயித் தநாலும, அத
கலிரிமய தசயவதற்கு வதவனுமடைய உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம (Dynamics)

இல்மலதயனளில் அதனநால் ஒரு நனமமயுமலில்மல.



110. அமதத்தநான அவர் நலிரூபயித்தநார். அல்வலலூயநா! உயயிர்த்ததழுதலும
(Easter) அமதத்தநான நலிரூபயிக்கலிறத. (சவகநா. பயிரநானஹநாம பயிரசங்க * பபீடைத்மத
அவநக முமற தட்டுகலிறநார் - ஆசலி) அவர் தவறும வநார்த்மத மட்டுமல்ல.

அவர் வதவன. வநார்த்மதயநாகலிய அவருக்குளவள உயயிர்ப்பயிக் கும வல்லமம
இருந்தத. அந்த வல்லமமதநான கல்லமறயயில் மரித்த, குளளிர்ந்த வபநாய

வயிமரத்தப் வபநான இவயசுகலிறலிஸ்தவயின சரீரத்மத அமசத்த
ஜனீவனுண்டைநாக்கலி மமீண்டும உயயிவரநாவடை எழுப்பயி கல்மலப் புரட் டித்

தளளளியத. (மநாற்கு 16:4) "மரித்வதன'' - சூரியன அவர் மரித்தநார் எனறு
தசநால்லலியத, சந்தலிரன அவர் மரித்தநார் எனறு தசநால்லலியத. நட்சத்தலிரங்கள

அவர் மரித்தநார் எனறு தசநால்லலியத. முழு இயற்மகயுவம அவர்
மரித்தவயிட்டைநார் எனறு தசநால்லலியத. இப்தபநாழுவதநா, அவர் மமீண்டும
ஜனீவயிக்கலிறநார் எனபமத முழு உலகமுவம அறலிந்த தகநாளளவவண் டும.

வதவனுமடைய வநார்த்மத மட்டுமல்ல அந்த வநார்த்மதமய நலிரூபயிக்கலிற
உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமயும அவவர.

111. அவர் மணவநாளனநானநால் மணவநாட்டி வதநானறலிவய ஆகவவண்டும.

ஏதனனளில் அவள அவருமடைய ஒரு பநாகவம. மணவநாட்டிமயக் குறலித்த
உமரக்கப்பட்டை எல்லநா தவளளிப்பநாடுகளளின நலிமறவவறுதலும தவளளிப்

படுவதன (Mifestation) மூலவம மணவநாட்டி வதநானற முடியும.

மணவநாளமன வயிடை அவள மநாறுபட்டிருந்தநால் அவள மணவநாட்டி அல்ல.

ஏதனனளில் அவள அவருமடைய மநாமலிசத்தலின மநாமலிசமும அவருமடைய
எலுமபயின எலுமபும, அவருமடைய ஜனீவனளின ஜனீவ னும, அவருமடைய

வல்லமமயயின வல்லமமயும ஆனவள. அவள அவருமடையவள! ஆணம,

தபண்ணம ஒருவரநாகவவ சலிருஷ்டிக்கப் பட்டு, ஆணயிலலிருந்த தபண்
தவளளிவய எடுக்கப்பட்டு உருவநானமதப் வபநால, மணவநாட்டியும
அவருமடைய ஆவயியயினநாவல வதநானறலியவள, (அவரிடைமலிருந்வத
மணவநாட்டியயின ஆவயி வருகலிறத. அவருமடைய வயிலநாவயிலலிருந்த

மணவநாட்டி எடுக்கப்பட்டு, அவருமடைய மநாமலிசத்தலின மநாமலிசமநாகவும.

ஆவயியயின ஆவயியநாகவும, அவருமடைய வநார்த்மதயயின வநார்த்மதயநாகவும
அவருமடைய உயயிர்த்ததழுந்த வல்லமமயயின வல்ல மமயநாகவும

ஜனீவயிப்பநாள. சமபயும ஜனங்களும...



112. இப்தபநாழுதளள எல்லநாவயிதமநான ஈஸ்டைர் முயல்களும (Easter burries)

ஞநாபகநார்த்த தகநாண்டைநாட்டைங்களும, மலிகப்தபரிய சமபகளளில் லுளள
ஆடைமபரங்கள எல்லநாவம ஒழலிந்தவபநாகும.

113. உண்மமயநான சமப வதவனுமடைய வநார்த்மதயுடைனும வதவனு மடைய
உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமயுடைனும வதநானறுமவபநாத... (வமவல கூறப்பட்டைத

ஒழலிந்த வபநாகும. அவருக்குள வநாசம தசயத மகத்தநான கலிரிமயகமள
நடைப்பயித்த வதவனுமடைய ஆவயியநானவவர மணவநாட்டிக்குள ளும வநாசம
தசயத அவத கலிரிமயகமள நடைப்பயிப்பநார். ஆதமன! ஏதனனளில் வயநாவநான

14:12ல், ''எனமன வயிசுவநாசலிக்கலிறவன நநான தசயத கலிரிமயகமளத் தநானும
தசயவநான. நநான எனனுமடைய உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமமய அவனுக்குக்
தகநாடுப்வபன. உலகமநானத அமத எதலிர்த்த நலிற்க முடியநாத. கமடைசலி நநாளளில்

நநான அவமன உயயிருடைன எழுப்புவவன'' எனறு அவர் தசநானனநார்.

வதவனுமடைய வநார்த்மதயும, உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமயும ஒனறநாகச்
வசர்ந்தத தநான உயயிர்த்ததழுதலலின தசயதலியநாகும. உயயிர்ப்பயிக்கும

வல்லமமயயினறலி வதவனுமடைய வநார்த்மதயும, அல்லத வதவனுமடைய
வநார்த்மதயயினறலி உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம மநாத்தலிரம இருந்தநாவலநா அத

ஒரு நனமமயும பயக்கநாத.

114. நனீங்கள உங்கள வயிருப்பமவபநால வமலும கசீழுமநாகக் குதலித்த கூச்சலலிட்டு
சத்தமலிடைலநாம. ஆனநால், வநார்த்மதமய நனீங்கள மறுதலலித்தநால் அதனநால்

ஒரு பயிரவயநாஜனமும இல்மல கநாமர கலிளப்புவதற்கு நனீங்கள
எவ்வளவுதநான பயிஸ்டைமன (piston) இயக்கலி தநருப்மப உண்டைநாக்கலி னநாலும,

எரிதபநாருள இல்மலதயனறநால் ஒரு பயிரவயநாஜனமும இல்மல.

115. கநாமரக் கலிளப்புவதற்கு எரிதபநாருள, தநருப்பு ஆகலிய இரண்டுவம
வதமவப்படுகலிறத. ஆதமன! ஒருவர் மகவயிடைப்படுவநார், மற்தறநாருவர்

எடுத்தக் தகநாளளப்படுவநார்.

அவ்வயிதமநாகத்தநான சமபவயிக்கும. இரண்டு சமபகளும ஒனமறப்
வபநாலவவ கநாட்சலியளளிக்கும. இரண்டுவம தனமன வதவனுமடைய சமப
எனறு உரிமம தகநாண்டைநாடிக் தகநாளளும. ஆனநால் உண்மமயநான

மணவநாட்டி மநாத்தலிரவம வதவனுமடைய வநார்த்மதமயயும, அவருமடைய
உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமமயயும உமடையவளநாயயிருப்பநாள. அத



அவ்வயிதமநாகவவ சமபவயிக்கும. அவர் தசநானனத எதவவநா, அதவவ
சத்தலியம.

116. வநார்த்மதமய நனீங்கள எவ்வளவுதநான வயிசுவநாசலிப்பதநாகச் தசநான
னநாலும, வதவனுமடைய உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமமயப் தபற்றுக் தகநாள
ளநாவயிட்டைநால், உங்களநால் ஒனறுவம தசயய முடியநாத. வதவனுமடைய
உயயிர்ப்பயிக்கும. வல்லமமமயப் தபற்றுக் தகநாளளும தபநாழுத தநான,

நமக்குளளநாக இருக்கும ஜனீவன கலிரிமய தசயய ஆரமபயிக்கும. நமக்குள
இருக்கும ஜனீவன கலிரிமய தசயய ஆரமபயிக்கும தபநாழுததநான, அத

அற்புதங்களளினநாலும அமடையநாளங்களளினநாலும அவர் வநற்றும இனறும
எனறும மநாறநாதவர் எனபமத உலகத்தலிற்கு நலிரூபயிக்கும. அததநான உயயிர்த்
ததழுதல் எனபதநாகும. அதவவ வதவனுமடைய வநார்த்மதயுடைன கூடிய

உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமயநாகும.

கவனளியுங்கள, ஆவயிவய உயயிர்ப்பயிக்கலிறத. (வயநாவநான 6:63). ஆவயிதநான
ஜனீவமன தவளளிப்படுத்தகலிறத, எரிதபநாருள தநானநாகவவ எரிவ தலில்மல,

தநருப்புதநான அமத எரியச் தசயகலிறத. புரிந்த தகநாண்டீர்களநா?

117. ''எனமனயல்லநாமல் உங்களநால் ஒனறும தசயயக் கூடைநாத. ஆனநால்
நனீங்கள எனனளில் நலிமலத்தலிருந்தநால் மலிகுந்த கனளிகமளக்

தகநாடுப்பபீர்கள'' (வயநாவநான 15:5, 6) (அவவர வநார்த்மத : பயிதநா வநார்த்மதயயில்
ஜனீவயிக்கலிறநார்) பயிதநா எனமன அனுப்பயியத வபநால் நநானும உங்கமள
அனுப்புகலிவறன. நநான வதவனுக்குப் பயிரியமநானமத மநாத்தலிரவம

தசயதவற்கு என பயிதநா எனமன வழலி நடைத்தகலிறநார். இப்தபநாழுத அவர்
எனமன அனுப்பயியத வபநால நநானும அவத வநார்த்மதயுடைன உங்கமள
அனுப்புகலிவறன, அவத உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம உங்களளிலும கலிரிமய
தசயயும. இந்த வநார்த் மதமய உமடையவர்கமள இந்த அமடையநாளங்கள
பயினததநாடைரும (ஆங் கலில வவதநாகமத்தலில் மநாற்கு 16:17ல் "And these signs

shall follow them...'' எனக் குறலிப்பயிடைப்பட்டுளளத தமலிழலில்
'வயிசுவநாசலிக்கலிறவர்களநால் நடைக்கும அமடையநாளங்களநாவன'' எனப்
வபநாடைப்பட்டுளளத - தமலிழநாக்கலி வயநான) வதவனுமடைய வல்லமம

தவளளிப்பட்வடை ஆக வவண்டும.



118. ''எங்கள சுவயிவசஷம உங்களளிடைத்தலில் வநார்த்மதவயநாடு மநாத்தலிர மல்ல
(எரிதபநாருளளினநால் மநாத்தலிரமல்ல) உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம யுடைனும
வந்தத'' எனறு பவுல் தசநானனநார் (1 ததசவலநானளிக்வகயர் 1:5) புரிந்த

தகநாண்டீர்களநா? அத நமமலிடைம அவ்வயிதமநாகத்தநான வந்தத.

119. அவமர மரித்வதநாரிலலிருந்த உயயிவரநாதடைழுப்பயினதம உண்மம யநான
வயிசுவநாசலிமய நலித்தலிய ஜனீவனுக்தகனறு உயயிர்ப்பயித்ததம ஒவர ஆவயிதநான.

நனகு கவனளியுங்கள (நமக்கு வநரமநாகலிவயிட்டைத) உளளுக் குளளநாகவவ
மமறந்தலிருக்கும (Potentially) அந்த வல்லமமமயப்பற்றலி நநாம சற்று
சலிந்தலிப்பதற்கு வரநாமர் 8-ஆம அதலிகநாரம 1-ஆம வசனம மன னளிக்கவும,

வரநாமர் 8ஆம அதலிகநாரம 11 - ஆம வசனத்மத மமீண்டும வநாசலிப் வபநாம.

120. அனறலியும (கஷ்டைவம அங்வகதநான; இங்வக கவனளியுங்கள) அன றலியும
இவயசுமவ மரித்வதநாரிலலிருந்த உயயிவரநாதடைழுப்பயின ஆவயி.. (பரிசுத்த

ஆவயியநாகலிய வதவன)... உங்களளில் வநாசமநாயயிருந்தநால்...

121. இப்தபநாழுத, மணவநாளனுமடைய ஆவயிவயதநான மணவநாட்டிக்குள ளும
இருக்க வவண்டும எனபமத நனீங்கள புரிந்த தகநாண்டைநால் சரி.

122. வதவன அவருமடைய முதல் மணவநாளமன உண்டைநாக்கலின தபநாழுத,

முதன முதலலில் மணவநாளமனவய உண்டைநாக்கலினநார். ஆணம, தபண்ண
மநாக அவமன சலிருஷ்டித்த பூமலியயின மண்ணயினநால் அவனுக்கு உருவத்

மதக் தகநாடுத்தநார். வமலும கவனளியுங்கள. அவர் ஆதநாமலிலலிருந்த ஏவநாமள
உண்டைநாக்கலிய தபநாழுத. பூமலியயிலலிருந்வத வவறு மண்மண எடுக்கநாமல்,

ஆதநாமம உண்டைநாக்கலிய அவத மண்ணயிலலிருந்வத ஏவநாமளயும உண்டைநாக்
கலினநார். ஏதனனளில் ஆதநாம ஒரு உமரக்கப்பட்டை வநார்த்மத. புரிந்த தகநாண்

டீர்களநா? அவன ஆணயின ஆவயிமயயும தபண்ணயின ஆவயிமயயும
உமடையவனநாயயிருந்தநான. அவர் தபண்ணயின ஆவயிமய ஆதநாமலிலலிருந்த

தவளளிவய எடுத்த ஏவநாளுக்குள மவத்தநார். ஆமகயநால் இனறுவமர ஏவநாள
ஆதநாமலினுமடைய ஒருபநாகமநாவவ இருக்கலிறநாள. ஏவநாள ஆதநா முமடைய
சரீரவம. ஆதநாமலின ஆவயிவய (உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம) தன னுமடைய

சரீரத்தலின ஒரு பநாகமநாகலிய ஏவநாமள உயயிவரநாவடை எழுப்பயியத.



123. ஆமகயநால் மணவநாட்டியும அவருமடைய மநாமலிசத்தலின மநாமலிசமும,

அவருமடைய எலுமபயின எலுமபநாகவும இருக்க வவண்டும. சநாவுக்
வகதவநான நமமுமடைய சரீரம எப்படி

அவருமடைய சரீரமநாக மநாறப் வபநாகலிறத? இனனும ஒரு நலிமலிடைத்தலில் நநாம
அமதக் கநாண்வபநாம. கவனளித் தனீர்களநா? இத எப்படி சநாத்தலியமநாகும? எப்படி

...... மகத்தநான மறுரூப மநாகுதல் எனபத எனன? கவனளியுங்கள

அனறலியும இவயசுமவ மரித்வதநாரிலலிருந்த எழுப்பயினவருமடைய ஆவயி ....
(வதவன) ... உங்களளில் வநாசமநாயயிருந்தநால், கலிறலிஸ்தமவ மரித்

வதநாரிலலிருந்த எழுப்பயினவர் உங்களளில் வநாசமநாயயிருக்கலிற தமமுமடைய
ஆவயியயினநாவல சநாவுக்வகதவநான உங்கள சரீரங்கமளயும உயயிர்ப்பயிப்பநார்.

124. ஓ, எனவன! பூமலிக்குள வயிமதக்கப்பட்டு தனனளில் தநாவன ஜனீவ னுமடைய
வயித்மதப் வபநால அவர் நலிச்சயமநாகவவ முன குறலிக்கப்பட்டி ருந்தநார்.

வயிமதக்கப்பட்டை அவநக வயித்தக்கள மரித்தவயிட்டைன. அமவ கதளல்லநாம
தவறும அழுகலிய வயித்தக்கவள. தண்ணனீரினநால் அந்த வயித்தக் கள

அழுகலிவயிட்டைன. ஆனநாலும ஜனீவமனயுமடைய ஒரு வயித்த அங்வக இருந்
தமத வதவன அறலிவநார்.

125. முன குறலிக்கப்பட்டைவர்களதநான முதலநாவதநாக பரிசுத்த ஆவயியநான
வரநால் உயயிவரநாவடை எழுப்பப்படை வவண்டும. ஏதனனளில் இப்தபநாழுத பரிசுத்த
ஆவயியநானவர் தமக்குச் தசநாந்தமநானவர்கமள தசநாந்தமநாக்கலிக் தகநாளள

வருகலிறநார். இத

மலிகவும ஆழமநானத. இந்த நனமமயநானமதப் பற்றலிக் தகநாளள கவனமநாய
இருங்கள.

126. சூரியன, மமலகளுக்கு (அதவும பூமலியயிலுளள மண் தநான) ஜனீவமன
தகநாடுப்பதற்கநாக பூமலியயினவமல் அனுப்பப்படைவயில்மல. பூமலியயிலுளள

எல்லநா மண்ணயிற்கும ஜனீவமனக் தகநாடுப்பதற்கநாக

அல்ல, ஆனநால், ஜனீவமனச் சுற்றலிலும கநாணப்படும மண்ணயிற்வக ஜனீவமனக்
தகநாடுக்க அனுப்பப்பட்டைத.



127. பூமலியயின மண்ணயிலலிருந்த உண்டைநாக்கப்பட்டு, ஜனீவமன தங்களுக்
குளளநாகவவ உமடையவர்களநாக வதவனநால் முன தனீர்மநானளிக்கப்பட்டைவர்கள
எவர்கவளநா, அவர்கமளத் தவயிர வவறு ஒருவரும கலிறலிஸ்தமவ ஏற்றுக்
தகநாளளமநாட்டைநார்கள. (ஓ, இல்மல!) அவர்கமள உயயிர்ப்பயிக்கவவ அவர்

வருகலிறநார். அவர்களதநான அந்த

128. பூமலியயின மண்ணநானத, ''ஓ, இந்த சூரியன மலிகவும உஷ்ண
மநாயயிருக்கலிறத" எனறு ஒருவவமள தசநால்லலியயிருக்கலநாம, மமலகளும
ஒரு வவமள "இந்த சூரியன மலிகவும உஷ்ணமநாயயிருக்கலிறத'' எனறு

தசநால்லலி யயிருக்கலநாம. ஆனநால் வயிமதவயநா நநான இதற்கநாகவவ கநாத்தக்
தகநாண் டிருக்கலிவறன'' எனறு தசநால்லலியத. வயிமதயயிலலிருந்த ஜனீவன
பயிரவநாகலித்த ஓடியத. மண்ணயின ஒரு பநாகமநாகலிய அந்த வயிமத

உயயிர்ப்பயிக்கப்பட்டைத. ஏதனனளில் சூரியன அந்த வயிமதமய உயயிர்ப்பயிக்க
அனுப்பப்பட்டைவத யனறலி மமலகளுக்கநாகவும, பூமலியயிலுளள

மண்ணயிற்கநாகவும அல்ல.

129. இப்தபநாழுத, பரிசுத்த ஆவயியநானவர் வருகலிறநார். நலிச்சயமநாக, அத
அனுப்பப்படைவயில்மல. எல்லநா ஜனங்களும பரிசுத்த ஆவயிமயப் தபற்றுக்
தகநாளவதலில்மல. ஏன? அவர் அவர்களுக்கநாக அனுப்பப்படைவயில்மல.

130. ''நநான வயிசுவநாசலிக்க மநாட்வடைன. நனீங்கள மரித்வதநாமர உயயிவரநா
தடைழுப்பயினநாலும, வயியநாதலியஸ்தமர சுகமநாக்கலினநாலும அல்லத நனீங்கள
வவறு எமதச் தசநால்லலி நலிரூபயிக்க முயனறநாலும, நநான அமத வயிசுவநாசலிக்க

மநாட்வடைன" எனறு ஒருவன எனனளிடைம தசநானனநான.

131. "உனனநால் நலிச்சயமநாக அமத வயிசுவநாசலிக்க முடியநாத. நனீ ஒரு அவயி
சுவநாசலி. அத உனக்கநாக தசநால்லப்படைவயில்மல. அத உனக்கநாக அனுப்பப்
படைவவ இல்மல. அத வயிசுவநாசலிக்கலிறவர்களுக்கு மநாத்தலிரவம அனுப்பப்

பட்டைத'' எனறு நநான அவனளிடைம தசநானவனன.

132. இச்தசயதலி வயிசுவநாசலிக்கு மநாத்தலிரவம தகட்டுப் வபநாகலிறவர் களுக்வகநா
இத. மபத்தலியமநாயயிருக்கலிறத. ஆனநால் கலிறலிஸ்தவுக்குள அவருமடைய
வயித்தலின ஒரு பநாகமநாயயிருப்பவர்களுக்வகநா இத ஜனீவனநா யயிருக்கலிறத.



133. வயிவசநாயயி ஒருவன ஒரு கழுகலின முட்மடைமய ஒரு வகநாழலியயிடைம
அமடைகநாக்க மவத்ததநாக நநான தசநால்லும கமத உங்களுக்கு ஞநாபகமலிருக்

கலிறதநா? பநாருங்கள? அவன அந்த முட்மடைமய வகநாழலியயின அடியயில்
அமடைகநாக்க மவத்த வபநாத அந்த கழுகலின முட்மடை ஒரு வயிவனநாதமநாகவவ

கநாணப்பட்டைத. அந்தக் வகநாழலி , ஒரு வயிவனநாதமநான வகநாழலிக்குஞ்மசப்
தபநாறலித்தத. அந்த கழுகுக்குஞ்சு மலிகவும சலிறலியதநாகவும வயிவனநாதமநாகவும
கநாணப்பட்டைத. அத மற்ற வகநாழலிக்குஞ்சுகமளப் வபநால் இல்மல. அதனு
மடைய இறக்மககள மற்ற வகநாழலிக்குஞ்சுகளுக்கு இருந்தமதப் வபநால்
இல்மல. அத மற்ற வகநாழலிக்குஞ்சுகமள வயிடை சற்று வயிவனநாதமநாகவவ
கநாணப்பட்டைத. மற்ற எல்லநா வகநாழலிக்குஞ்சுகளுக்கும அத ஒரு வகநாழலிக்
குஞ்சு அல்ல எனறு ததரிந்தவயிட்டைத. தநாயக் வகநாழலி. எல்லநா இடைங்

களுக்கும தசனறு

134. தநாயக்வகநாழலி தகநாடுத்த தனீனளி அந்த கழுகுக் குஞ்சுக்குப் பயிடிக்
கவவயயில்மல. கழுகுக்குஞ்சுக்கு குப்மபமயக் கலிளறலி தநானளியங்கமளப்

தபநாறுக்கலித் தலினபத பயிடிக்கவவயயில்மல. ஆமகயநால் தநான ஏன
வயிவனநாதமநான ஒனறநாக அந்தக் வகநாழலிக்குஞ்சுகவளநாடு இருக்க வநரிட்டைத
எனபமதக் குறலித்த அந்த கழுகுக்குஞ்சு ஆச்சரியப்பட்டைத. பநார்த்தனீர்களநா!

வகநாழலிக்குஞ்சுகள தலினற எமதயுவம அதனநால் ருசலித்தத் தலினன முடிய
வயில்மல. தநான உயயிர் வநாழ்வதற்குத் வதமவயநான தகநாஞ்ச அளவு

தனீனளிமயவய உட்தகநாண்டைத. ஏதனனளில் அதற்கு அந்தத் தனீனளியயின ருசலி
பயிடிக்கவயில்மல. ஏதனனறநால் அத ஒரு வகநாழலிக்குஞ்சு அல்ல, புரிந்த

தகநாண்டீர்களநா?

135. "அற்புதங்களளின நநாட்கள கடைந்தவயிட்டைன. அப்படி ஒரு கநாரியவம
கலிமடையநாத, சமபயயில் வசர்ந்த வயிடுங்கள'' எனறு வகநாழலி தகநாக்கரிப்பத

(Cluck) உங்களுக்குத் ததரியுமநா? இப்படிப்பட்டை கநாரியங்கள ஒனறுவம அந்த
சலிறலிய கழுகுக்குஞ்சுக்குப் புரியவயில்மல. எனவவ அத தன தநாயப்

பறமவமய ஒரு நநாள பநார்க்கும வமரயயிலும, அந்த தநாயக் வகநாழலிமயவய
சுற்றலிக் தகநாண்டிருந்தத.

136. வயதநான அந்தத் தநாயக்கழுகுக்கு தநான அவநக முட்மடைகள
இட்டைமதயும, அதலில் ஒனறு எங்வகவயநா தவறலி வயிட்டைத எனபதம ததரியும.



அதற்கு தன கழுகுக் குஞ்சு எங்வகயநாவத இருக்கும எனபத ததரியும,

ஆமகயநால் அத தன குஞ்மசத் வதடை ஆரமபயித்தத. அத மமலயயின
உச்சலியயிலும, பளளத்தநாக்குகளளிலும மற்ற எல்லநா இடைங்களளிலும

தனனுமடைய குஞ்சு எங்வக இருக்கலிறத எனபமத வட்டைமடித்தத் வதடியத.

இந்வநரம முட்மடையயிலலிருந்த குஞ்சு தவளளிவரும வநரம

இதவவ, முட்மடை குஞ்சு தபநாறலிக்கப்படுவதற்குரிய வநரம இதவவ, 'ஒரு
கநாகவமநா அல்லத ஒரு பருந்வதநா (Vulture) எனனுமடைய முட் மடைமய

எடுத்தக் தகநாண்டு வபநாயயிருக்கும. எனக்குத் ததரியநாத. ஏவதநா தவநானறு
எனனுமடைய முட்மடைமய எடுத்தக் தகநாண்டு வபநாயவயிட்டைத. ஆனநால்
எனனுமடைய சலிந்மதயயில் அந்த முட்மடை இருந்தத எனபத எனக் குத்

ததரியும. எங்வகவயநா ஒரு இடைத்தலில் எனனுமடைய குமநாரன இருக் கலிறநான,

நநான அவமனத் வதடை வவண்டும'' எனச் தசநால்லலிக் தகநாண்டைத.

137. வதவனும அப்படிவய தசயகலிறநார். அவவர அந்த மகத்தநான கழுகு. அவர்
தமமுமடைய சலிந்மதயயில் தமக்கு ஒரு சமப உண்டு எனபமத

அறலிந்தலிருந்தநார், அவர் தமக்கு ஒரு கூட்டைம ஜனங்கள உண்டு எனபமத
அறலிந்தலிருந்தநார். அவர்கமளச் சுற்றலி எத இறுகப்பற்றலியயிருந்தநாலும, அவர்
கள எந்த ஸ்தநாபனத்தலின பயிடியயில் சலிக்கலியயிருந்தநாலும அமதப்பற்றலிதயல்

லநாம ஒனறும கவமலயயில்மல. அவர் தமமுமடைய
தசநாந்தமநானவர்கமளத் வதடிக்தகநாண்டிருக்கலிறநார்.

138. அந்த கழுகலினுமடைய கமத இப்படியநாகப் வபநாயக் தகநாண்டிருக் கலிறத.

வகநாழலியும அதனுமடைய குஞ்சுகளும இருக்கலிற இடைத்தலிற்கு ஒரு நநாள
அந்தத் தநாயக் கழுகு பறந்த தசனறத. அங்வக எல்லநா இடைங்கமள யும

சுற்றலிப்பநார்த்த, தனனுமடைய குஞ்சு அங்வக இருப்பமதப் பநார்த்த வயிட்டைத.

கமடைசலியநாக, கழுகுக்குஞ்சு தநான ஒரு வகநாழலிக்குஞ்சு அல்ல எனபமத
அமடையநாளம கண்டு தகநாண்டைத. ஓ! எனவன ஒரு உயயிர்த்ததழுதல். அத
எப்தபநாழுதவம குப்மபமயக் கலிளறலி ஏதநாவத ஒரு பூச்சலிமயத் தலினன

கசீழ்வநநாக்கலிப் பநார்ப்பதற்கு

மட்டுவம பழகலியயிருந்தத. "இங்வக வமவல வநநாக்கலிப் பநார்'', எனறு தசநால்லலிய
ஒரு சத்தத்மதக் வகட்டைத. உடைவன அத வமவல வநநாக்கலிப் பநார்த்த

வகநாழலிகமள வயிடை மலிகவும பலம தபநாருந்தலிய பதலினநானகு அடி நனீளமுளள



இறக்மககமளயுமடைய ஒரு பறமவ தனமன, "எனனுமடைய குமநாரவன''

எனறு அமழப்பமதயும

கண்டைத, ''அமமநா, நநான உனனளிடைம எப்படி வர முடியும? எனறு வகட்டைத.

139. தநாயக்கழுகு, 'தகநாஞ்சம குதலி, உனனுமடைய தசட்மடைகமள வயிரித்த பற.

ஏதனனளில் நனீ ஒரு கழுகு'' எனறு தசநானனத.

140. பநார்த்தனீர்களநா? அந்தத் தநாயக்கழுகலிற்கு தனக்கு ஒரு குமநாரன எங்வகநா
ஓரிடைத்தலில் இருக்கலிறநான எனபத ததரியும. எந்த ஒரு ஸ்தநாப னத்தலில்

அவன வளர்ந்தலிருந்தநாலும அமத பற்றலி ஒனறும கவமலயயில்மல. அந்தக்
கழுகலிற்கு எங்வகநா ஓரிடைத்தலில் ஒரு குமநாரன இருந்வத ஆக வவண்டும.

141. அவருக்கு ஒரு முன தனீர்மநானளிக்கப்பட்டை சமப இருந்வத ஆக வவண்டும.

அவருமடைய குமநாரர்களும, குமநாரத்தலிகளுமடைங்கலிய ஒரு மணவநாட்டி சமப
எங்வகவயநா ஓரிடைத்தலில் கநாத்தக்தகநாண்டிருக்கலிறத எனபமத வதவனும
அறலிவநார். (சவகநாதரன பயிரசங்க பபீடைத்மத பலமுமற தட்டுகலிறநார் - ஆசலி)

அல்வலலூயநா பரிசுத்த ஆவயியநானவர் மணவநாட்டி சமபயயின வமல் பறந்த
வருமவபநாத, அந்த கதலிர்க்கட்டு அமசவநாட்டைப் படும தபநாழுத ஒ , எனவன!

அவர் வநற்றும இனறும எனறும மநாறநாதவர்; அத தவறும கட்டுக்
கமதயல்ல, ஆனநால் அத தமயயநானத.

142. ஒரு மனளிதன வயிசுவநாசலியயிடைம எனன தசநால்ல முயனறநாலும அமதப்
பற்றலி ஒனறும கவமலயயில்மல... கழுகுக்குஞ்சுதநான யநார் எனபமத
அறலிந்த தகநாளளவயில்மல. ஆயயினும அத ஒரு கழுகுதநான. தன வமல்
ஏவதநா ஒனறு பயிரதலிபலலிப்பமத அவன கநாணம மட்டும, அவன தநான ஒரு

கழுகு எனபமத உணர்ந்த தகநாளளமநாட்டைநான.

143. ஒரு ஸ்தநாபனத்மத அல்ல, ஒரு பயி.எச்.டி. (Ph.D) பட்டைத்மத அல்ல,

ஒரு எல்.எல்.டி. (LL. D) பட்டைத்மத அல்ல, நல்ல ஒரு அயலநாமன அல்ல.

ஆனநால் அவர் வநற்றும இனறும எனறும மநாறநாதவர் எனகலிற இன மறய
நநாளளின வதமவக்கு பதலிலளளிக்கக்கூடிய வதவனுமடைய சநாயலநாகச்

சலிருஷ்டிக்கப்பட்டு அவருமடைய உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமமயயுமடைய ஒரு
வதவனுமடைய குமநாரமன எந்த ஒரு வகநாழலியும பயிடித்த மவத்தக்



தகநாளளமுடியநாத. அவன தனனுமடைய தநாயக்கழுமகத் வதடுகலிறநான.

அவன கழுகநாகவவ பயிறந்தலிருக்கலிறநான. இந்த உண்மமயநான கழுகு
வதவனுமடைய வநார்த்மதயயின அமழப்மப அமடையநாளம கண்டு தகநாள

கலிறத. ஏன? அவன ஒரு கழுகு. ஒரு கழுகலிலலிருந்த இனதனநாரு கழுகலிற்கு,

வநார்த்மதக்கு வநார்த்மத. ஒரு உண்மமயநான கழுகு வதவனநால் உலகத்
வதநாற்றத்தலிற்கு முனபநாகவவ முன குறலிக்கப்பட்டு இந்த மணயி வவமளக்

தகனறு எழுதப்பட்டுளள வநார்த்மதமய அமடையநாளம கண்டுதகநாள கலிறத.

நனீங்கள உங்கள ஸ்தநானத்மத உணர்ந்த தகநாளகலிறனீர்களநா? அவர் அமதத்
வதடித் தலிரிகலிறநார்.

144. வதவனுமடைய உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம . இந்த பூமலிக்குரிய சரீரத்மத
உயயிர்ப்பயித்த, வதவனுமடைய வநார்த்மதக்கு நமமம கசீழ்ப் படியச் தசயகலிறத.

145. (உடைனடியநாக அவன தனனுமடைய தநாயக்கழுகலினளிடைம எப்படி பறந்த
தசல்வத எனறு வயநாசலிக்மகயயில் ... அவன பறக்க முடியநாதவநாவற

பழகலியயிருந்தநான. "நனீ அவ்வளவு தூரம பறக்க முடியநாத, நனீவயநா ஒரு வகநாழலிக்
குஞ்சு' எனறு தநாயக்வகநாழலி தசநால்லலியத, புரிந்த தகநாண்டீர் களநா? ஆனநால்,

''அப்படியல்ல'' எனறு இந்த கழுகு தசநானனத. 'நல்லத, நநானும மற்ற
வகநாழலிக்குஞ்சுகமளப் வபநாலத்தநாவன.''

146. "வகநாழலிக்குஞ்சுகமளப்பற்றலி கவமலயயில்மல, நனீவயநா ஒரு கழுகு,

உனனுமடைய தசட்மடைகமள வயிரித்த பறக்க ஆரமபயி, சலிறலிதளவு முயற்சலி
தசயத பநார். பறக்க ஆரமபயி"

147. வநார்த்மதக்கு வநார்த்மத, "நநான தசயகலிற கலிரிமயகமள நனீயும தசய
வநாய. வயிசுவநாசலிக்கலிறவன நநான தசயகலிற கலிரிமயகமளத் தநானும தசய

வநான. (புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? நநான ஜனீவயிப்பதநால் அவனும ஜனீவயிக் கலிறநான.

இவயசுமவ மரித்வதநாரிலலிருந்த உயயிவரநாடு எழுப்பயினவருமடைய ஆவயி
உங்களுக்குளவள வநாசமநாயயிருந்தநால் சநாவுக்வகதவநான உங்கள

சரீரங்கமளயும அவர் உயயிர்ப்பயிப்பநார் (வரநாமர் 8:11)" புரிந்த தகநாண் டீர்களநா?

148. அத எனன தசயகலிறத. இப்தபநாழுத கவனளியுங்கள. இதவமர யயிலுளள
எந்த ஒரு ஈஸ்டைமரயும வயிடை இனமறய ஈஸ்டைர் உங்களுக்கு அதலிக



பயிரவயநாஜனமநாக இருக்க வவண்டுதமனறு நனீங்கள அறலிய வயிருமபு கலிவறன.

புரிந்த

தகநாண்டீர்களநா? நனீங்கள அமதப் புரிந்த தகநாளள வவண்டுதமனறு நநான
வயிருமபுகலிவறன. அவருமடைய உயயிர்த்ததழுதல் அவருக்கு எனன

நனமமமய தசயதத எனறு நமக்குத் ததரியும, ஆனநால் அவருமடைய
உயயிர்த்ததழுதல் இனளிவமல் அல்ல, அவர் உயயிர்த்ததழுந்த அனவற அவத

நனமமமய நநாமும அமடைந்தவயிட்வடைநாம எனபமத நனீங்கள புரிந்த தகநாளள
வவண்டும எனறு நநான வயிருமபுகலிவறன. புரிந்த தகநாண்டு டீர்களநா? அத
எனன தசயகலிறத? அத சநாவுக்வகதவநான சரீரத்மத உயயிர்ப் பயிக்கலிறத.

நமமுமடைய சநாவுக்வகதவநான சரீரத்மத உயயிர்ப்பயித்த ஜனீவமனக்
தகநாடுக்கலிறத.

149. முனபு நனீங்கள சலிகதரட்மடை புமகத்தக் தகநாண்டிருந்தனீர்கள. தபண்
களநாகலிய நனீங்கள குட்மடையநான தமலமுடிமய உமடையவர்களநாகவும
குட்மடையநான பநாவநாமடைமய அணயிந்த தகநாண்டும, முகத்தலிற்கு சநாயம
பூசலிக்தகநாண்டும வநாழ்ந்த வந்தனீர்கள. தலிடீதரனறு ஒரு நநாள உங்கவளநாடு
வபசலிய ஒரு சத்தத்மதக் வகட்டு நனீங்கள தலிருமபயி பநார்த்தனீர்கள. அத வதவ

னுமடைய வநார்த்மதயநாக இருந்தத. புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? அத உங்கமள
உயயிவரநாதடைழுப்பயி... 'இனளிவமல் எனக்கு குட்மடையநான பநாவநாமடை

வவண்டைநாம. மத வவண்டைநாம. நநான இனளிவமல் தபநாய தசநால்ல மநாட்வடைன,

தலிருடைமநாட்வடைன. இமத தசயயமநாட்வடைன. அமத தசயய மநாட்வடைன'' எனறு
தசநானன னீர்கள. புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? இவயசுமவ மரித்வதநாரிலலிருந்த
உயயிவரநாதடைழுப்பயிய ஆவயி உங்களளில் வநாசமநாயயிருந்த உங்களுமடைய
சநாவுக்வகதவநான சரீரங்கமள (பூமலியயின முன) கசீழ்ப்படி தலுளள

சரீரங்களநாக மநாற்றலியத. உங்களுக்குப் புரிகலிறதநா? அத எனன? எதற்கு
கசீழ்ப்படியநா? கலிறலிஸ்தவுக்கு. கலிறலிஸ்த யநார்? வநார்த்மத, வவத

சநாஸ்தலிரமல்ல, ஆனநால் வநார்த்மத.

150. நனீங்கள தசநால்கலிறனீர்கள, இந்த கநாரியங்கதளல்லநாம .... 'ஓ, தபண் கள
ஆண்களளின சட்மடைகமள அணயிந்த தகநாளவததல்லநாம சரிதநான எனறு

நநான நலிமனக்கலிவறன'' எனறு தசநால்கலிறனீர்கள.



151. ஆனநால் வநார்த்மத , "கூடைநாத'' எனறு தசநால்கலிறத. புரிந்த தகநாண்
டீர்களநா? நனீங்கள அதற்கு உயயிர்ப்பயிக்கப்படுகலினறனீர்கள. பநாருங்கள? நனீங்கள

வநார்த்மதயயிடைம இழுக்கப்படுகலிறனீர்கள. புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? அத
மநாறுகலிறத. நனீங்கள வநார்த்மதயயின ஒரு பநாகமநாகவவ மநாறலி வயிடு கலிறனீர்கள.

152. நனீங்கள தசநால்லலநாம, ''நல்லத. இப்தபநாழுத நநான சலிலவற்மறச்
தசநால்கலிவறன. எனனுமடைய சமப வமயப்பன (Pastor )....." உங்கள வமயப்பன
தசநால்வமதப் பற்றலி எனக்கு ஒனறும கவமலயயில்மல. வநார்த்மத எனன
தசநால்கலிறத எனபத தநான முக்கலியம. நனீங்கள வகநாழலிக்குஞ்சநாக இருக்க

வயிருமபயினநால் அப்படிவய இருந்த தகநாளளுங்கள, வமயப்பன வநார்த்மதக்கு
வயிவரநாதமநாகப் வபசலினநால் அவன கழுகுகமள வபநாஷலிக்கலிறவன அல்ல;

அவன வகநாழலிக்கு குஞ்சுகமள வபநாஷலிக்கலிறவவன. (புரிந்த தகநாண்டீர்களநா)

கழுகு கமள வபநாஷலிக்கலிறவன அல்ல. புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? கழுகு
கழுகலினுமடைய ஆகநாரத்மத தநான சநாப்பயிடும. புரிந்த தகநாண் டீர்களநா? அத

உயயிர்ப்பயிக்கலிறத.

153. அப்படிச் தசயவத தவறு எனறு வவதம தசநால்கலிறத. மனளிதர் களநாகலிய
நனீங்கள எல்வலநாரும தசயவத தவறு. "அற்புதங்களளின நநாட்கள கடைந்த

வயிட்டைன'' எனறு நனீங்கள தசநால்கலிறனீர்கள. அவர் வநற்றும இனறும எனறும
மநாறநாதவர் எனறு இந்த வவதம தசநால்கலிறத. இருதயத்தலின இரக

சலியங்கமள பகுத்தறலிதமலயும, தரிசனங்கமளயும அமவகள எல்லநாம
தவறும மவனநாவசலியம , தவறும புத்தலியபீனம எனறு அவர்கள தசநானனநால்,

அவர்கள வகநாழலிக்குஞ்சுகவள. புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? கழுகலின ஆகநாரம
எனன எனபத அவர்களுக்கு ததரியநாத.

154. ஆனநால் சவகநாதரவன, உங்களுக்குளளநாகவவ இருந்த தகநாண்டு
சத்தமலிடும ஏவதநா ஒனமற நனீங்கள வகட்குமவபநாத ஆதலியயிலலிருந்வத நனீங்கள
கழுகுதநான எனபத ததரிகலிறத. ஏன? உயயிர்த்ததழுந்த பூமலியயின வமல்
உதலித்த, அமசவநாட்டைப்பட்டை கதலிர்க்கட்டைநாகலிய குமநாரன நனீங்கள ஒரு

ஸ்தநாபனக் வகநாழலிக்குஞ்சு அல்ல, ஒரு கழுகு தநான எனபமத அமடையநாளம
கண்டு தகநாளளச் தசயகலிறநார். உனனநால் அமதப் புரிந்த தகநாளள

முடிகலிறதநா?



155. இப்தபநாழுத, இவயசுமவ மரித்வதநாரிலலிருந்த உயயிவரநாவடை
எழுப்பயினவருமடைய ஆவயி, வநார்த்மதயநாகலிய உயயிர்ப்பயிக்கும ஆவயி, உங்க

ளளில் வநாசமநாய இருந்தநால், அத உங்களுமடைய சநாவுக்வகதவநான சரீரத்மத
யும உயயிர்ப்பயிக்கலிறத. இப்தபநாழுத, நநாம எப்படி அவருமடைய மநாமலிசத் தலின
மநாமலிசமும, எலுமபயின எலுமபநாகவும ஆவனநாம? ஏதனனளில் (சசீக்கலிரமநாக)

நநாம சநாவுக்வகதவநான பநாவயிகளநாக இருக்மகயயில் (சநாவுக் வகதவநான,

மரிப்பதற்கு ஆயத்தமநாக உளள - இந்த சரீரங்கள) நமத சரீரத்மத
உயயிர்ப்பயிக்கலிறத. எத உயயிர்ப்பயிக்கலிறத? ஜனீவமனக்

தகநாடுக் கலிறத. முனபு குடிப்பமதயும, வயிபசநாரம தசயவமதயும, மற்றும
அவநக கநாரியங்களளிலும பயிரியப்பட்டை நமமுமடைய ஆவயிமய

உயயிர்ப்பயிக்கலிறத? ஏன? அந்த கநாரியங்கள யநாவும மரித்தவயிட்டைன.

நனீங்கவளநா உயயிர்ப் பயிக்கப்பட்டீர்கள. அத உங்களுமடைய சநாவுக்வதவநான
சரீரத்மத உயயிர்ப்பயிக்கலிறத.

156. ஆமகயநால், உங்களுமடைய சரீரம உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமயயின
ஆலயமநாக வயிளங்குகலிறத. ஏன? ஏதனனளில், ஆதலியயிலலிருந்வத நனீங்கள

வநார்த்மதயயின ஒரு பநாகமநாக வயிளங்குகலிறனீர்கள! ஓ! (சவகநா. பயிரநானஹநாம
தன கரங்கமள ஒரு முமற தகநாட்டுகலிறநார் - ஆசலி) அதவவ உங்களுமடைய
உயயிர்ததழுதல் ஆகும. அதவவ சமப அவருடைன உயயிர்த்ததழுதலும;

ஆகும. நமமுமடைய சநாவுக்வகதவநான சரீரங்கள இப்தபநாழுவத
உயயிர்ப்பயிக்கப்படுகலிறத புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? நனீங்கள வகளவயிப்பட் டீர்கள,

நனீங்கள வயிசுவநாசலிக்கலிறனீர்கள, அத ஒரு ஸ்தநாபனத்தலிலலிருந்த உங் கமள
வநார்த்மதக்குத் தலிருப்பயியத. புரிந்த தகநாண்டீர்களநா?

157. தண்ணனீரின வமல் உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம இறங்கலினநால் அற்பு
தத்தலின நநாட்கள கடைந்த வயிட்டைன. (தனீர்க்கதரிசலி பயிரநானஹநாம பட் - பட் - பட்-

ஓ எனறு சப்தமலிடுகலிறநார் - தமலிழநாக்கலிவயநான) ததயவ னீக சுகமநாக்குதல் இந்த
நநாளுக்குரியத அல்ல. (தனீர்க்கதரிசலி பயிரநானஹநாம பமப் - பமப் - பமப் - எனறு

சப்தமலிடுகலிறநார் - தமலிழநாக்கலிவயநான. ஆனநால் அவர்கள அமத வயிசு
வநாசலிப்பதலில்மல (தனீர்க்கதரிசலி பயிரநானஹநாம பமப் பமப் பமப் எனறு சப்த
மலிடுகலிறநார் - தமலிழக்கலிவயநான) புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? 158. ஆனநால் அத



எரிதபநாருளளின வமல் இறங்கலினநால் அத உடைனடியநாக ஓடை ஆரமபயித்த
வயிடும. (தனீர்க்கதரிசலி பயிரநானஹநாம

வ னீர்ர்ர்ர்ர் எனறு சப்தமலிடுகலிறநார் - தமலிழநாக்கலிவயநான). உயயிர்ப்பயிக்கும
வல்லமம அமத தநருங்குகலிறத. ஒரு வகநாழலிக் குஞ்மச உயயிர்ப்பயிக்கும

வல்லமம தநருங்கலினநால், அதனநால் எந்த ஒரு நனமமயும
ஏற்படுவதலில்மல. ஆனநால் அத ஒரு கழுமக தநருங்குமவபநாத அத உயவர
பறக்க ஆரமபயிக்கலிறத. ஆதமன வநார்த்மதயுடைன கூடிய உயயிர்ப்பயிக்கும
வல்லமம . நநான எனன தசநால்கலிவறன எனபமத புரிந்த தகநாண்டீர்களநா?

இப்தபநாழுத ஒருவன உண்மமயநான கழுகநாயயிருந்தநால் இமத புரிந்த
தகநாளவநான.

159. உங்களுக்கநாக நநான இங்வக ஒரு வவத வசனத்மதக் குறலிப்பயிடு கலிவறன.

(ததநாமலவபசலி இமணப்பு தண்டிக்கப்பட்டுவயிட்டைத எனறு நலிமனக்கலிவறன,

ஆனநால் நநாம இனனும தசயதலிமயக் வகட்டுக் தகநாண் டிருக்கலிவறநாம.)

வயநாவநான 5:24ல் இவயசு தசநானனநார்..... என வசனத்மதக் வகட்டு, எனமன
அனுப்பயினவமர வயிசுவநாசலிக்கலிறவனுக்கு நலித்தலிய ஜனீவன உண்டு .....

இப்தபநாழுத கவனளியுங்கள ஆவயிக்குரிய ஞநானம ஏதமலினறலி நநான
வநார்த்மதயயினபடி எப்படி எழுதப்பட்டுளளவதநா அப்படிவய எடுத்தக்

தகநாளகலிவறன. (வவறு எவ்வயிதமநாகவும அமத வயியநாக்கலியநானளிக் கநாமல்,

வநார்த்மத எனன தசநால்லுகலிறவதநா, அமதவய தசநால்லுகலிவறன) புரிகலிறதநா?

மூலகலிவரக்க வநார்த்மதயயில் இவ்வயிதம சரியநாக எழுதப்பட்டுள ளத, ''என
வசனத்மத புரிந்த தகநாளளுகலிறவன''

160. ததருவயில் ஒரு குடிகநாரன வவதறநாருவருமடைய மமனவயிமய தன
மககளளில் அமணத்தக்தகநாண்டும, சநாபமலிட்டுக் தகநாண்டும, வதவனு மடைய
வநார்த்மதமய வ னீணநாக உபவயநாகலித்தக் தகநாண்டும, வவறு அப்ப டிப்பட்டை

எல்லநா

கநாரியங்களுடைனும வந்த தகநாண்டிருக்கலிற ஒருவமன நனீங்கள,

'பயிரசங்கலியநார் தசநால்லலியமதக் வகட்டீர்களநா?' எனறு நநான அவனளிடைம
வகட்கலிவறன எனறு மவத்தக் தகநாளளுங்கள. ''நனீங்கள பயிரசங்கலியநார்

தசநால்லலியமதக் வகட்டீர்களநா?''



''ஆம, நநான வகட்வடைன," எனறு அவன தசநால்கலிறநான. அவன நலித்தலிய
ஜனீவமன உமடையவன எனறு அர்த்தமல்ல. புரிகலிறதநா? புரிந்த

தகநாண்டீர்களநா? ''எனனுமடைய வநார்த்மதமயப் புரிந்த தகநாளகலிறவன"

அவன ஒரு கழுகு.

161. 'அமதப்பற்றலி இனனும அதலிகமநான வசனங்கமள தசநால்லுங்கள,

சவகநாதரன பயிரநானஹநாம'' எனகலிறனீர்களநா?

162. 'என ஆடுகள என சத்தத்தலிற்கு தசவயி தகநாடுக்கலிறத. அமவகள
அந்நலியனுக்குப்பயின தசல்வதலில்மல''

163. அனறு நநான வயிவநாகமும வயிவநாகரத்தம' எனற தசயதலிமய பயிரசங்
கலிக்கும தபநாழுத, பரிசுத்தநாவயியநானவர் எனனளிடைம தசநால்லலிய வயிதமநாகவவ

நநான அச்தசயதலிமய பயிரசங்கலித்வதன.

164. ''நனீங்கள வதவனுமடைய ஸ்தநானத்மத எடுத்தக் தகநாண்டீர்கள எனறு
நநான நலிமனக்கலிவறன'' எனறு ஒரு தபண் ஊழலியக்கநாரி எனமன மலிகவும

கடிந்த தகநாண்டைநாள. "இல்மல அமமநா எனறு நநான தசநான வனன.

165. ''உங்கள பநாவங்கள உங்களுக்கு மனனளிக்கப்பட்டைத எனறு நனீங்கள
அவர்களளிடைம தசநால்கலிறனீர்கவள'' எனறு அந்தப் தபண் எனனளிடைம தசநானனநாள.

"நல்லத. வதவன ஒருவர் மநாத்தலிரவம பநாவங்கமள மனனளிக்க அதலிகநாரம
உளளவர் எனறு வவதம தசநால்லுகலிறவத" எனறும அவள தசநானனநாள.

மற்தறநாரு பரிவசயன. புரிந்த தகநாண்டீர்களநா...?

166. வபதரு, இவயசு யநார் எனற தவளளிப்பநாட்மடைப் தபற்றுக்தகநாண்டு, நனீர்
ஜனீவனுளள வதவனுமடைய குமநாரனநாகலிய கலிறலிஸ்த' எனறு அவன

கூறலியவுடைன அவர், ''வயநானநாவயின குமநாரனநாகலிய சசீவமநாவன, நனீ பநாக்கலிய
வநான, மநாமலிசமும இரத்தமும இமத உனக்கு தவளளிப்படுத்தவயில்மல,

பரவலநாகத்தலிலலிருக்கலிற என பயிதநாவவ உனக்கு தவளளிப்படுத்தலினநார்; இந்தக்
கல்லலின வமல் என சமபமயக் கட்டுவவன, பநாதநாளத்தலின வநாசல்கள அமத
வமற்தகநாளவதலில்மல. பரவலநாக இரநாஜ்ஜலியத்தலின தலிறவுவகநால்கமள நநான

உனக்குத் தருவவன. பூவலநாகத்தலிவல நனீ கட்டுகலிறத எதவவநா அத



பரவலநாகத்தலிலும கட்டைப்பட்டிருக்கும. பூவலநாகத்தலிவல நனீ கட்டைவயிழ்ப்பத
எதவவநா அத பரவலநாகத்தலிலும கட்டைவயிழ்க்கப்பட்டிருக்கும'' எனறநார்...

167. வநார்த்மத மநாமலிசமநாகலிய ததயவ னீக தவளளிப்பநாடு அதவவ. மண
வநாளனநாகலிய குமநாரனளின நநாளநாகலிய அனறு அத மநாமலிசமநானநால் மண்
வநாட்டியயின நநாளநாகலிய இனறும அத மநாமலிசமநாகவவ இருக்கலிறத.

பநாருங்கள?

168. ''எவர்களுமடைய பநாவங்கமள மனனளிக்கலிறனீர்கவளநா அமவகள அவர்
களுக்கு மனனளிக்கப்படும. எவர்களுமடைய பநாவங்கமள மனனளியநாதலிருக்
கலிறனீர்கவளநா அமவகள அவர்களுக்கு மனனளிக்கப்படைநாதலிருக்கும'' எனறநார்.

(வயநாவநான 20:23).

169. கத்வதநாலலிக்க சமப அந்த வசனத்மத பயிடித்தக் தகநாண்டு தங்களுமடைய
பநாதலிரிமநார்களுக்கு அதலிகநாரம தகநாடுத்த வயிட்டைத. ஆனநால் அத மநாமலிச

சலிந்மதவய.

170. கவனளியுங்கள! ஆவயிக்குரிய தவளளிப்படுத்தப்பட்டை வநார்த்மத யநாகலிய
வதவனதநான அமதச் தசயதநார்.

171. பயிதநா, குமநாரன, பரிசுத்தநாவயியயின நநாமத்தலினநால் ஞநானஸ்நநானம
தகநாடுங்கள எனறு அவர் தசநால்லலியதற்கு கநாரணம அதவவ. தநான யநார்
எனபமத அவர்கள அறலிந்த தகநாண்டைநார்கள எனபத அவருக்குத் ததரியும.

172. அனறு நநான ஒரு சலிறலிய பயிரசங்கலியநாரிடைம வபசலிக் தகநாண்டிருந் வதன,

அப்தபநாழுத அவர், 'சவகநாதரன பயிரநானஹநாம, நநான முனபு இருந்த வந்த
இனன சமபயயிலலிருந்த தவளளிவயறலி, இப்தபநாழுத இனன வயிதமநான ஒரு
தபந்தததகநாஸ்வத சமபயயில் வசர்ந்த வயிட்வடைன' எனறு எனனளிடைம

தசநானனநார்.

173. தபந்தததகநாஸ்வத சமபயயினரும கூடை இப்தபநாழுததல்லநாம
வட்டைவடிவமநான ஒஸ்தலிமய (Wafer) எடுக்க ஆரமபயித்த வயிட்டைநார்கள
எனபத உங்களுக்குத் ததரியுமநா? வகநாஸர் எனபத சந்தலிர வதவமனக்
குறலிக்கலிறத. எனறு நநான தசநால்லலியமத நனீங்கள வகட்டிருக்கலிறனீர்களநா?

தபந்தததகநாஸ்வதயயினர் எல்லநாரும அமத ஏற்றுக் தகநாண்டு இப்தபநாழுத



ஒஸ்தலிமய எடுத்தக் தகநாளகலிறநார்கள. (ஒஸ்தலி எனபத வரநாமன கத்வதநா
லலிக்க சமப இரநாப்வபநாஜன ஆரநாதமனயயில் அப்பமநாக உபவயநாகலிப்பத -

தமலிழநாக்கலிவயநான) அவனுமடைய சமப ஆசசீர்வதலிப்பத எதவவநா, அத
ஆசசீர்வதலிக்கப்படும எனறும அவன தசநானனநான (கத்வதநாலலிக்க பநாதலிரியநார்
அந்த ஒஸ்தலிமய கலிறலிஸ்தவயின சரீரமநாக மநாற்றுவதற்கு தனக்கு அதலிகநாரம
உண்டு எனறு தசநால்வமதப் வபநாலவவ இதவும இருக்கலிறத, இல்மலயநா?

புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? இனறு அவநகம சமபகள அப்படித்தநான உளளன.)

174. ''நநான உங்களளிடைம ஒனமற வகட்க வயிருமபுகலிவறன'' எனறு அவன
தசநானனநான. (அவன "இவயசு கலிறலிஸ்தவயின நநாமத்தலிலுளள''

ஞநானஸ்நநானத்மதக் குறலித்த தர்க்கம தசயதநான. ஏதனனளில் அவன தநான
இவயசு கலிறலிஸ்தவயின நநாமத்தலில் ஞநானஸ்நநானம தகநாடுப்பமத அந்தலிக்

கலிறலிஸ்த எனறு தசநானனவன.

''ஒருவன இவயசு கலிறலிஸ்தவயின நநாமத்தலில்தநான ஞநானஸ்நநானம
தபறவவண்டும எனறு நனீங்கள நலிமனக்கலிறனீர்களநா" எனறு அவன எனனளி டைம

வகட்டைநான.

'ஆம ஐயநா'', எனறு நநான தசநானவனன.

175. "ஒருவன பயிதநா, குமநாரன, பரிசுத்தநாவயியயின நநாமத்தலிவல ஞநானஸ்
நநானம தபற்ற பயிறகுமநா?'' எனறு அவன எனனளிடைம வகட்டைநான.

176. 'ஆம ஐயநா, அவன ஞநானஸ்நநானவம தபற்றுக் தகநாளளவயில்மல,

பநாருங்கள? அவன எந்த ஒரு நநாமத்தலிலும ஞநானஸ்நநானம தபற்றுக்
தகநாளளவயில்மல, அத நநாமம அல்ல, அத ஒரு பட்டைப்தபயர்" எனறு நநான

தசநானவனன. அத அங்கசீகரிக்கப்படைநாத, "ஏன வபதரு அவ்வயிதம
ஞநானஸ்நநானம தகநாடுத்தநான?'' எனறு நநான வகட்வடைன.

177. ''நநான இப்தபநாழுத ஒனமற உங்களளிடைம தசநால்கலிவறன. அப்
வபநாஸ்தலர் 10:49 - ல் இந்த வநார்த்மதகமளப் வபதரு வபசலிக் தகநாண்டிருக்
மகயயில் வசனத்மதக் வகட்டைவர்கள யநாவர் வமலும பரிசுத்த ஆவயியநான வர்

இறங்கலினநார்.' (அப்வபநாஸ்தலர்



10.44 எனபதற்கு பதலில் 10:49 எனறு தனீர்க்கதரிசலி பயிரநானஹநாம தசநால்கலிறநார் -

தமலிழநாக்கலிவயநான.) எனறு எழுதலி யயிருக்கலிறவத" எனறு அவன எனனளிடைம
வகட்டைநான.

178. "ஞநானஸ்நநானம தபறநாதபடிக்கு எவனநாகலிலும தண்ணனீமர வயிலக்க
லநாமநா?'' எனறு வபதரு அவர்களளிடைம தலிருப்பயிக் வகட்கவயில்மலயநா? எனறு

நநான அவனளிடைம தசநானவனன.

179. ''நனீங்கள சற்று முனபு அப்வபநாஸ்தலர் 19 - ம அதலிகநாரத்தலில் பவுல்
வமடைநானவதசங்கள வழலியநாயப் வபநாய, எவபசுவுக்கு வந்தநார். அங்வக சலில
சசீஷமரக் கண்டு' எனற வசனத்மத பயிரசங்கலித்தனீர்கள, பவுல் ஏன அந்த
சசீஷர்களளிடைம நனீங்கள பயிதநா, குமநாரன, பரிசுத்தநாவயியயின நநாமத்தலில்

ஞநானஸ்நநானம தபற்றுக் தகநாளளவயில்மல?'' எனறு தசநால்லவயில்மல
எனறு அவன எனனளிடைம வகட்டைநான.

180. ''அவர்கள மனந்தலிருமபுதலுக்வகற்ற ஞநானஸ்நநானத்மத
தபற்றலிருந்தநார்கவளதயநாழலிய, பநாவமனனளிப்புக்வகற்ற ஞநானஸ்நநானத்மத
தபற்றுக் தகநாளளவவயயில்மல. ஏதனனளில் இவயசு அப்தபநாழுத அறலியப்
படைவுமலில்மல. பலலியநானத தகநால்லப்படைவுமலில்மல.'' எனறு நநான

அவனளிடைம தசநானவனன.

''அவர்கள ஏன மமீண்டும ஒரு தடைமவ ஞநானஸ்நநானம தபற்றுக் தகநாளள
வவண்டும?'' எனறு அவன எனனளிடைம வகட்டைநான.

181. 'நநாம இரட்சலிக்கப்படுமபடிக்கு வநானத்தலின கசீதழங்கும, மனுஷர்
களுக்குளவள அவருமடைய நநாமவமயல்லநாமல் வவதறநாரு நநாமம கட்டைமள
யயிடைப்படைவும இல்மல எனறு நனீங்கதளல்லநாரும அறலிந்தலிருக்கக்கடைவத'

எனறு பரவலநாகத்தலின தலிறவு வகநால்கமளயுமடைய வபதரு தசநானனநாவர
எனவறன.

182. இரட்சலிப்பு மட்டும இவயசு கலிறலிஸ்தவயின நநாமத்தலினநாவல வருகலிறத;

வநார்த்மதயயினநாலநாவத. கலிரிமயயயினநாலநாவத, நனீங்கள எமதச் தசயதநாலும,

அமததயல்லநாம கர்த்தரநாகலிய இவயசு கலிறலிஸ்தவயின நநாமத்தலினநாவல தசய
யுங்கள, வவறு எந்த நநாமத்தலினநாலுமல்ல, எந்த ஒரு சமபயயினநாலுமல்ல,



எந்த ஒரு மதகுருவயினநாலுமல்ல (hierarchy), எந்த பட்டைப் தபயர்களளினநாலு
மல்ல, வவறு எதலினநாலுமல்ல. அவவர சநாவரநானளின வரநாஜநா , பளளத்தநாக் கலின

லமீலலி புஷ்பம, வயிடிதவளளளி நட்சத்தலிரம, அல்பநா, ஒவமகநா, முந்தலினவர்,

பயிந்தலினவர், வயநாவகநாவநாயபீவரரநாபநா, மனநாவச மற்தறல்லநாமும அவவர,

ஆனநால் இவயசுவயின நநாமவமயல்லநாமல் வவதறந்த பட்டைப் தபயர்களளிலும
இரட்சலிப்பு இல்மல, தயவகநாவநா - இரட்சலிப்பு இல்மல, சநாவரநானளின வரநாஜநா

(அத அவர் தநான) - இரட்சலிப்பு இல்மல. பயிதநா, குமநாரன, பரிசுத்த ஆவயி -
இரட்சலிப்பு இல்மல. இவயசு கலிறலிஸ்தவயின நநாமத்தலினநாவல மநாத்தலிரவம
இரட்சலிப்பு உண்டு. அனறலியும மனந்தலிருமபு தலும பநாவமனனளிப்பும

எருசவலம ததநாடைங்கலி சகலவதசத்தநாருக்கும அவருமடைய நநாமத்தலினநாவல
பயிரசங்கலிக்கப்படைவும வவண்டியத எனறு வவதம தசநால்லுகலிறவத'' எனறு

நநான அவனளிடைம தசநானவனன.

''அதலில் ஏதநாகலிலும வயித்தலியநாசம இருக்கலிறதநா?'' எனறு அவன எனனளிடைம
வகட்டைநான.

183. "ஐயநா, உங்கமள ஒனறு வகட்க வயிருமபுகலிவறன'' எனறு நநான
அவனளிடைம தசநானவனன. அவனும, நநானும, எனனுமடைய மமனவயி

மூவரும மநாக அங்வக உட்கநார்ந்தலிருந்வதநாம. அவன நநான
தசநால்லப்வபநாவமத உனனளிப்பநாக கவனளித்தநான. "நநாம இருவருவம

அரிவஸநானநாமவச் வசர்ந்த வர்கள, நநாம

இங்வகவயதநான வநாழ்கலிவறநாம. நமமுமடைய ததரு, நம முமடைய நகரம,

மற்தறல்லநாவற்மறப் பற்றலியும, நமமுமடைய மநாநக ரநாட்சலித்
தமலவமரயும (Mayor) , நமமுமடைய ஆளுனமரயும (Governor) கூடை நமக்கு

நனறநாகவவ ததரியும' எனறு நநான அவனளிடைம தசநானவனன.

"ஆமநாம" எனறு அவன தசநானனநான.

184. ''அரிவஸநானநா மநாகநாணத்தலில் ஆளுநரின தபயரில் நமமுமடைய பகல்
வயிருந்தலிற்கநாக இங்வக வந்த மகதயநாப்பமலிடுங்கள, சவகநாதரவன எனறு

நநான உங்களளிடைம தசநானனநால், நனீங்களும அவதவயிதமநாகத்தநான
மகதயநாப்பமலிடுவ னீர்களநா? அவர்கள உங்கள மகதயநாப்பத்மத அங்கசீ



கரிப்பநார்கள எனறு நனீங்கள நலிமனக்கலிறனீர்களநா?" எனறு நநான அவனளிடைம
வகட்வடைன.

185. 'அவர்கள அமத அங்கசீகரிக்கமநாட்டைநார்கள எனபத எனக்கு ததரிய யும,

ஆனநால் என இவயசு அவ்வயிதம தசநானனநார் " எனறு அவன எனனளிடைம
வகட்டைநான,

186. 'சரிதநான'' எனறு நநான தசநானவனன, புரிந்த தகநாண்டீர்களநா?

அரிவஸநானநா மநாகநாணத்தலின ஆளுநரின தபயரநால் மகதயநாப்பமலிடுங்கள
எனறு நநான உங்களளிடைம தசநானனநால், அரிவஸநானநா மநாகநாணத்மதச் வசர்ந்த
வரநாகலிய நனீங்கள நமமுமடைய ஆளுநர் யநார் எனபமத ததரிந்தவரநாயயிருப்
பதநால், சநாம வகநாட்டைநார்ட் (Sam Goddard) எனனும தபயரில் மகதயநாப்ப

மலிடுகலிறனீர்கள. இப்தபநாழுத புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? நநான உங்கமள வகளவயி
வகட்க வவண்டிய அவசலியம இல்மல. அவர் தநான மநாகநாண ஆளுநர்

எனபதநால் அவருமடைய தபயரில் தநான

மகதயநாப்பமலிடை வவண் டும எனபத உங்களுக்குத் ததரியும ஆமகயநால்
தநான பயிதநா, குமநாரன, பரிசுத்தநாவயியயின நநாமத்தலினநால் ஞநானஸ்நநானம
தகநாடுங்கள எனறு அவர் தசநானனநார். அவர்கள எவ்வயிதம அமத

தசயவநார்கள. எனபத அவருக்குத் ததரியும. அவர் யநார் எனபமத அவர்கள
அறலிந்தலிருந்தநார்கள! ''என ஆடுகள என சத்தத்மதக் வகட்கும " பநாருங்கள,

புரிந்த தகநாண்டீர்களநா?

ஓ, அப்படியநா, எனறு அவன தசநானனநான.

187. அப்படியநானநால், நனீங்கள வயிசுவநாசலிப்பபீர்களநா? புரிந்த தகநாண் டீர்களநா?

என வசனத்மதக் வகட்டு, எனமன அனுப்பயினவமர வயிசு
வநாசலிக்கலிறவனுக்கு நலித்தலிய ஜனீவன உண்டு.

உங்களுக்குள மமறவநாக இருக்கக்கூடிய இந்த புதலிய நலித்தலிய ஜனீவன
உங்களளில் வநாசமநாயயிருக்கும தபநாழுத நனீங்கள சலிருஷ்டிக்கும

வல்லமமமய தபற்றுக் தகநாளகலிறனீர்கள.



188. அவர்கள தபந்ததவகநாஸ்வத நநாளளில் தபற்றுக் தகநாண்டைமதப் வபநால
நனீங்கள இந்த பரிசுத்தநாவயிமயப் தபற்றுக் தகநாளளும தபநாழுத அவர்கள

வநார்த்மதயயின ஒரு பநாகமநாக இருந்தநார்கள. இப்தபநாழுவதநா வதவனுமடைய
உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம தவளளிப்படை வவண்டியத அவசலியமநாகலிறத.

அவர்களும வயிசுவநாசலித்தநார்கள. நநாம வயிசுவநாசலிக்கத் ததநாடைங்கலியவபநாவத
அமதப் தபற்றுவயிட்வடைநாம எனறு நமமுமடைய பநாப் டிஸ்டு சமபமயச்
வசர்ந்த அருமமயநான நண்பர்கள தசநால்லுவத உங்களுக்குத் ததரியும.

ஆனநால், அவர்கள வயிசுவநாசலித்தலிருந்தம அமத தபற்றுக்
தகநாளளவவயயில்மல.

189. அப்வபநாஸ்தலர் 19 - ம அதலிகநாரத்தலில் அவர்கள வயிசுவநாசலித்தலிருந்தம
அமத தபற்றுக் தகநாளளவவயயில்மல எனபமத நநாம பநார்த்வதநாம. ''நனீங்கள
வயிசுவநாசலிகளநானவபநாத பரிசுத்தநாவயிமய தபற்றுக் தகநாண்டீர்களநா?'' புரிந்த
தகநாண்டீர்களநா? அவர்கள ஏற்கனவவ வநார்த்மதமய சரியநான வயிதத்தலில்
தபற்றலிருந்தநார்கள, ஏதனனளில் அப்பல்வலநா எனபவன அவர் களுக்கு

வநார்த்மதமயப் பயிரசங்கலித்த, வவதநாகமத்தலிலலிருந்த இவயசுவவ கலிறலிஸ்த
எனறு கநாண்பயித்த தலிருஷ்டைநாந்தப்படுத்தலியயிருந்தநான, ஆனநாலும அவர்கள

இனனும பரிசுத்த ஆவயிமயப் தபற்றுக் தகநாளளவவயயில்மல. (ஒலலி
நநாடைநாவயில் கநாலலி இடைம - ஆசலிர... நநாடு கடைந்த.

190. நனீங்கள உங்களுக்குளளநாகவவ தமயயுறுதலிப்பநாடைநாய (earmest) தபற்றுக்
தகநாண்டு கநாத்தலிருக்கலிறனீர்கள.

191. இப்தபநாழுத, நனீங்கள உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமமயப் தபற்றுக்
தகநாளளுமவபநாத உங்களுமடைய சநாவுக்வகதவநான சரீரம சநாவநாமமக்கு
உயயிர்ப்பயிக்கப்படுகலிறத. அத உங்களுமடைய முழு சரீரத்மதயும வநார்த்

மதக்கு கசீழ்படியச் தசயகலிறத. நனீங்கள வயித்தலியநாசமநாக நடைந்த தகநாள ளவும,

வயித்தலியநாசமநாக வநநாக்கலிப் பநார்க்கவும, வயித்தலியநாசமநாக ஜனீவயிக்கும
படியநாகவும அத உங்கமளத் தூண்டுகலிறத. அத உங்கமள முற்றலிலும

வயித்தலியநாசமநாக மநாற்றலிவயிடுகலிறத.

192. இப்தபநாழுத, கவனளியுங்கள (ஒலலிப்பதலிவு நநாடைநாவயின இரண் டைநாவத
பக்கம முடிவு தபறவயில்மல - ஆசலிர... உயயிர்ப்பயிக்கப்பட்டு, பநாவத்தலிலும,



அக்கலிரமத்தலிலும, மரண இருளளிலும முனபு மரித்தலிருந்த உங்கமள அவர்
உயயிவரநாவடை எழுப்பயிவயிட்டைநார். எதனநால்? இவயசுமவ மரித்வதநாரிலலிருந்த

உயயிர்த்ததழுதலலின கநாமலயயில் உயயிவரநாதடைழுப்பயிய அவருமடைய
ஆவயியயினநாவலவய. அத உங்களுமடைய சநாவுக்வகதவநான சரீரங்களளில்
வநாசமநாயயிருந்தநால் (இப்தபநாழுத கவனளியுங்கள ) அத உங் கமள

உயயிர்ப்பயித்த, ஜனீவனுக்குக் தகநாண்டு வருகலிறத. வநார்த்மதக்கு கசீழ் படியச்
தசயகலிறத.

193. இப்தபநாழுத, வநார்த்மதமய மறுதலலித்தக் தகநாண்டு எப்படி நனீங்கள
அந்த ஆவயிமய தபற்றலிருப்பதநாக தசநால்லலிக் தகநாளகலிறனீர்கள? நனீங்கள வவறு
ஏவதநா ஒனறநால் உயயிர்ப்பயிக்கப்பட்டிருக்கலிறனீர்கள. வதவ னுமடைய ஆவயிவயநா
உங்களுமடைய சநாவுக்வகதவநான சரீரங்கமள வநார்த் மதக்கு மநாத்தலிரவம

உயயிர்ப்பயிக்கும. நலிச்சயமநாக அத தசயயும.

194. வதவனுமடைய ஆவயியயினநாவலயனறலி நனீங்கள ஜனீவயிக்க முடியநாத. நனீங் கள
எல்லநாவற்மறயும வயிசுவநாசலிக்கநாவயிட்டைநால், நனீங்கள தவறும சத்தம

மலிடுவ னீர்கள. அவ்வளவுதநான. நனீங்கள தகநாஞ்சம எரிதபநாருவளநாடு தகநாஞ் சம
தண்ணனீமர வசர்ப்பபீர்களநானநால், நனீங்கள வயிருமபுகலிற எந்த ஒரு இடைத்தலிற்கும

வபநாக முடியநாத. புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? நனீங்கள நூறு சதவ னீதம
எரிதபநாருமள உமடையவரநாக இருக்க வவண்டும. இல்லநாவயிடில்

உங்களளிடைம வல்லமம கலிமடையநாத எனவற அர்த்தம. புரிந்த தகநாண் .

டீர்களநா? ஆனநால் நநான... நநான இமத வயிசுவநாசலிக்கலிவறன. ஆனநால் எனனநால்
அமத வயிசுவநாசலிக்க முடியநாத எனகலிறனீர்களநா? (தனீர்க்கதரிசலி பயிரநானஹநாம
பமப் - பமப் - பமப் - பமப் எனறு சப்தமலிடுகலிறநார் - தமலிழநாக் கலிவயநான)

உங்களநால் எங்குவம வபநாக முடியநாத.

195. ஆனநால், ஓ, நனீங்கள முழு நலிமறமவப் தபற்றுக் தகநாளளும வபநாவத அத
தநானநாகவவ பற்றலி எரியும. ஒவ்தவநாரு வநார்த்மதயும, சத்தலியம.

196. பயிறகு (இப்தபநாழுத கவனளியுங்கள, நநாம தசயதலிமய முடிக்கப்
வபநாகலிவறநாம, எனவவ இமதக் கவனளியுங்கள) கவனளியுங்கள, அத சலிறலிய

வயிமதயநானத பூமலிக்குள புமதந்த கலிடைப்பமதப் வபநாலநாகும.



197. நனீங்கள உளளுக்குளளநாக உயயிர்த்ததழுந்தவயிட்டீர்கள. பரிசுத்
தநாவயிமயப் தபற்றுக் தகநாளளும வபநாவத நனீங்கள உயயிர்ப்பயிக்கப்படு கலிறனீர்கள.

உங்கள சரீரம உளளுக்குளளநாகவவ (Potentially) உயயிர்ப்பயிக் கப்பட்டு
வயிட்டைத.

198. பூமலியயில் இருக்கலிற ஒரு தசடிமயப் பநாருங்கள. பூமலிக்குள ஊற்று கலிற
தண்ணனீமர அத தனனுமடைய ஊற்றலின வழலியநாக குடிக்கவவண்டும. அத
பருகுமவபநாத பூமலிக்குள தசனற வயிமதமயப் வபநாலவவ அத அவமர

வநநாக்கலி வளர ஆரமபயிக்கலிறத. புரிந்த தகநாண்டீர்களநா?

199. சமபயும அவ்வயிதமநாகவவ நனீதலிமநானநாக்கப்படுதல், பரிசுத்தமநாக்கப்
படுதல், பரிசுத்தநாவயியயின அபயிவஷகம ஆகலியவற்றலின மூலம வளர்ந்த
இப்தபநாழுவதநா கனளி தகநாடுக்கும பருவத்மத அமடைந்தவயிட்டைத. புரிந்த

தகநாண்டீர்களநா? வதவ ஆவயியநானவவர அவ்வயிதம வருகலிறநார்.

200. உலகத்தலின ஆவயியும அந்தலிக் கலிறலிஸ்தவயினநால் அவத வயிதமநாக
வளர்ந்த வந்த இப்தபநாழுத ஓ "மகத்தநான ஐக்கலிய சமபகள'' (Union of

Churches) எனற நலிமலமய அமடைந்த வயிட்டைத. புரிந்த தகநாண் டீர்களநா?

முழுக்கநாரியமுவம.

201. தனளி மனளிதனும அவ்வயிதமநாகவவ வளர்ந்த வருகலிறநான. ஒவ்தவநாரு
கநாரியமும வதவனநால் நலிர்ணயயிக்கப்பட்டை அவத வழலியயில் தநான கலிரிமய
தசயகலிறத. ஏதனனளில், அவர் வநற்றும, இனறும, எனறும மநாறநாதவர்.

கவனளியுங்கள! நனீங்கள வதவனுமடைய ஆவயியயினநாவல நடைத்தப்பட்டு
உயயிர்த்ததழுதலலின முழு நலிமறமவப் தபற்றுக் தகநாளள வளர்ந்த

வருகலிறனீர்கள.

202. பூமலியயிலுளள தசடியநானத வதவனுமடைய ஊற்றலிலலிருந்த தண்ணனீ மர
உறலிஞ்சலி, சூரிய தவப்பத்தலினநால் (சூ - ரி - ய - ன) வளருவமதப் வபநாலவவ...

புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? அத ஒரு இடைத்தலிலலிருந்த மநாத் தலிரவம தண்ணனீமர
உறலிஞ்சும. நனீங்கள ஒவர ஒரு தடைமவ எண்தணமய அந்த வயிமதயயின வமல்
ஊற்றுவ னீர்களநானநால், அத அமதக் தகநானறு வயிடும. அத சரிதநான. நனீங்கள
அசுத்தமநானதம, பமழயதமநான (old Water) தண்ணனீமர ஊற்றுவ னீர்களநானநால்,

அத அந்த தசடிமயக் தகடுத்த (contaminated) அதனுமடைய வளர்ச்சலிமயப்



பநாதலிக்கும. அந்த தசடி கனளி தகநாடுக்கநாத. அத சரிதநானநா? ஆனநால் எந்த ஒரு
மனளிதனுமடைய தயநாரிப்பநான அமலிலங்கலந்த (chemical) தண்ணனீ மரயும
ஊற்றநாமல், வநானத்தலிலலிருந்த வரும சுத்தமநான மலிருதவநான மமழத்

தண்ணனீமர (ஆதமன!) ஊற்றுவ னீர்களநானநால் - அப்தபநாழுத அந்தச் தசடிமயக்
கவனளித் தப் பநாருங்கள. அந்தச் தசடிமய வளரச் தசயவதற்கு

மமழத்தண்ணனீமர வயிடை சலிறந்தத வவதறநானறுமலில்மல. நனீங்கள தண்ணனீரில்
குவளநாரின (chlorine) வபநானறவற்மற கலந்த தசடிக்கு ஊற்றுவ னீர்களநானநால்,

அத தசடிமயக் தகநானறு வயிடும எனபமத முதலநாவதநாக நனீங்கள ததரிந்த
தகநாளள வவண்டும.

203. அததநான இனறும சமபவயிக்கலிறத. அவர்கள ஸ்தநாபனத்தலின
ஊற்றலிலலிருந்த அவர்களுக்கு தகநாடுக்க முயற்சலி தசயகலிறநார்கள, அத

வளர்ச்சலிமய பநாதலிக்கலிறத. புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? ஆனநால் அவன தபற்றுக்
தகநாளளட்டும....... கலிருமப பனளித்தளளிகளநாக பயிரகநாசலிக்குமலிடைத்தலிலலிருந்த
வருகலினறத. எனமனச் சுற்றலி இரவும பகலும பயிரகநாசலியும, இவயசுவவ

உலகத்தலின ஒளளி. அப்தபநாழுவத நனீங்கள அமதப் தபற்றுக் தகநாண்டீர்கள நநாம
ஒளளியயிவல நடைப்வபநாம, அதவவ அருமமயநான ஒளளி. கலிருமப பனளித்தளளியநாக
பயிரகநாசலிக்குமலிடைத்தலிலலிருந்த வருகலினறத எனமனச் சுற்றலிலும பயிரகநாசலியும

204. மனளிதனநால் உண்டைநாக்கப்பட்டை ஊற்றுக்கமளதயல்லநாம எனனளிடை
மலிருந்த வயிலக்கலி வயிடுங்கள. "இவயசு கலிறலிஸ்தவயின இரத்தத்மத தவயிர
வவதறந்த ஊற்மறயும நநான அறலிவயன." அந்த ஊற்மற மநாத்தலிரவம நநான
அறலிந்த தகநாளள வநாஞ்சலிக்கலிவறன. எனனளில் உமமுமடைய வநார்த்மத
வநாசமநாயயிருக்கட்டும, கர்த்தநாவவ, உமமுமடைய ஆவயியயினநாவல

நனீர்ப்பநாயச்சும.

205. கவனளியுங்கள! இப்தபநாழுத இவயசுமவ மரித்வதநாரிலலிருந்த உயயிர்
வரநாதடைழுப்பயிய அவத ஆவயி உனனளில் வநாசமநாயயிருந்தநால், நனீ உனக்
குளளநாகவவ ஜனீவமனப் தபற்றுக் தகநாளவநாய, நனீ வநார்த்மதமய வயிசு
வநாசலிக்குமபடி ஆவயியநானவவர உயயிர்ப்பயித்த உனமன வழலிநடைத்தவநார்.

ஆவயியநானவவர வளருவதற்கு உனமன வழலி நடைத்தவநார்.



206. கவனளியுங்கள! தபந்தததகநாஸ்வத நநாளளில் அவர்களுமடைய சரீரங்கள
ஒரு புதலிய ஜனீவனுக்கு உயயிர்ப்பயிக்கப்பட்டைத. வகநாமழகளநாகலிய அந்த சலிறு

கூட்டைத்மதக் கவனளித்தப் பநாருங்கள.

207. நநான உங்கமள இங்வக நனீண்டை வநரம கநாக்க மவக்கலிவறனநா?

(சமபவயநார் இல்மல' எனகலினறனர் - ஆசலி.) கவனளியுங்கள, நநான அனல்
தகநாண்டுளவளன. அததநான, நநான நனமம உணர்கலிவறன. ஓ, எனவன?

208. இமத கவனளியுங்கள. அவர்கள வகநாமழகளநாய இருந்தனர். ஆனநால்
அவர்கள வநார்த்மதமய உமடையவர்களநாக இருந்தநார்கள. புரிந்த

தகநாண்டீர்களநா? ஆனநால் அவர்கள வமல் வ னீட்டினுள அமடைந்த கலிடைந்
தநார்கள, தவளளிவய வபநாகவவ பயந்தநார்கள. ''தவளளியயிவல இருப்பவர் கள
எல்வலநாரும மலிகப் தபரிய மத குருமநார்கள, அவர்கள முனனநால் வபநாய
எங்களநால் சநாட்சலி தகநாடுக்க முடியநாத'' எனறு அவர்கள பயந் தநார்கள. "ஓ,

நநானும பயப்படுகலிவறன. நநான அவமர வயிசுவநாசலிக் கலிவறன எனறு
குருமநார்கள முனபு சநாட்சலி தகநாடுக்க எனனநால் முடியநாத, நநான
பயப்படுகலிவறன'' உங்களநால் புரிந்த தகநாளள முடிகலிறதநா?

209. ஆனநால் தலிடீதரனறு உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம வருகலிறத. ஆம அத
எனன தசயதத? அத அவர்களுமடைய ஆவயியயில் உளளநாக நலிரப் பயியவதநாடு

மட்டுமல்லநாமல், அவர்களுமடைய சரீரங்கமளயும உயயிர்ப் பயித்தத.

அவர்களுமடைய சரீரங்கள உயயிர்ப்பயிக்கப்பட்டைன. அதனபயிறகு அவர்கள
ஒருவபநாதம வகநாமழகளநாக இருக்கவயில்மல. அவர்கள வநரடி யநாக

ஜனங்களளிடைம வபநானநார்கள. ஆம, ஐயநா! 'யூதர்கவள, எருசவலமலில் வநாசம
பண்ணகலிற ஜனங்கவள!'' (அப். 2:14). அவர்கள

உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமமயப் தபற்றுக் தகநாளவதற்கு முனபு
சநாதநாரணமநானவர்களநாக

இருந்தநார்கள. புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? 'எருசவலமலில் வநாசம பண்ண கலிற
ஜனங்கவள, நனீங்கதளல்லநாரும அறலிந்த தகநாளவ னீர்களநாக, என

வநார்த்மதகளுக்கு தசவயி தகநாடுங்கள, நனீங்கள நலிமனக்கலிறபடி இவர்கள
தவறலி தகநாண்டைவர்களல்ல.''



210. நநானும அவர்களளில் ஒருவவன. இத அதவவ! இத எனனதவன பமத
நநான உங்களுக்கு தசநால்லுகலிவறன. (அப். 2:14, 15. இத வவத வநாக்கலியத்தலின
நலிமறவவறுதல், இத அதவவ!" (இத அதவல்லதவனறநால் அத வரும
வமர நநான இமதக் மகக் தகநாளவவன எனறு நநான எப் தபநாழுதவம

தசநால்லலி வந்தலிருக்கலிவறன.)

211. இல்மல. தனீர்க்கதரிசலியநாகலிய வயநாவவலலினநால் உமரக்கப்பட்டைபடிவய
இத நடைந்வதறுகலிறத. கமடைசலி நநாட்களளில் அத சமபவயிக்குதமனறு கர்த்தர்

உமரக்கலிறநார்: "நநான மநாமலிசமநான யநாவர் வமலும என ஆவயிமய
ஊற்றுவவன.'' பநாருங்கள, உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம மநாமலிச சரீரத்தலில்
வருதல். அதனபயிறகு அவர்கள ஒருவபநாதம பயப்படைவவயயில்மல.

212. நனீங்கள நனீளமநான தமலமுடி மவத்தலிருந்தநாவலநா, நனீளமநான பநாவநாமடை
கமள அணயிந்தநாவலநா, சலில தபண்கள உங்கமளப் பநார்த்த சலிரிப்பநார்கள
எனறு உங்களளில் சலிலர் பயப்படுகலிறனீர்கள. வவத வசனத்தலினபடி நனீங்கள
ஞநானஸ்நநானம தகநாடுத்தநால், உங்களுமடைய ஸ்தநாபனம உங்கமள
தவளளிவயற்றலிவயிடுவமநா எனறு ஆண்களளில் சலிலர் பயப்படுகலிறனீர்கள.

உனனதத்தலிலலிருந்த வரும உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமயயினநால் நனீங்கள
நலிரப்பப்படும வமர வமலமறயயில் கநாத்தலிருக்க வவண்டியவத உங்களுக்கு

அவசலியமநாய இருக்கலிறத. அத சரிதநான.

213. அதவவ அவர்கமள மநாற்றலியத, அத அவர்கமள உயயிர்ப்பயித்தத,

அவர்கமள அத வயித்தலியநாசமநாக மநாற்றலிவயிட்டைத. அவ்வவமளயயிலலிருந்த
அவர்கள மநாறலிவயிட்டைநார்கள. வகநாமழகளநாயயிருந்த அவர்களுமடைய பமழய
வநாழ்க்மகயயிலலிருந்த அவர்கள யூதநா வகநாத்தலிரத்த சலிங்கத்மதப் வபநால மநாறலி
வயிட்டைநார்கள. அவர்கள தங்கமள முற்றலிலுமநாக சலிலுமவ மர ணத்தலிற்கும

சலிலுமவயயிவல தமலகசீழநாக அடிக்கப்படுவதற்கும, அக்கலினளி யயிவல
எரியப்படுவதற்கும, சலிங்கதகபயியயிவல தூக்கலி எறலியப்படுவதற் கும,

எல்லநாவயிதமநான தலியநாக மரணத்தலிற்கும (Martyrdom) ஒப்புக்தகநாடுத்தநார்கள.

அவர்கள ஒருவபநாதம வகநாமழகளநாக இருக்கவயில்மல. மரணம அவர்கமள
ஒருவபநாதம தஜயயிக்கவவயயில்மல, சநாவுக்வகத வநான சரீரங்களளில்
உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம வநாசமநாயயிருந்தத. ஆம, ஐயநா! அத
அவர்களுமடைய சநாவுக்வகதவநான சரீரங்கமள உயயிர்ப்பயித்தத.



214. இப்தபநாழுத கவனளியுங்கள, இங்வக இனதனநாரு நலிருபணத்மதப்
பநாருங்கள. அவர்கள பரவலநாகத்தலிலுளள உனனத ஸ்தநானங்களுக்கு
உயர்த்தப்பட்டு அவர்களுமடைய பநாமஷவய மநாறுமளவயிற்கு அவர்கள

சரீரம உயயிர்ப்பயிக்கப்பட்டைத. அத அவர்களுமடைய பநாமஷமய மநாற்றலியத.

அப்படித்தநான வவதம தசநால்லுகலிறத. அத... அவர்களு மடைய
சநாவுக்வகதவநான சரீரம உயயிர்ப்பயிக்கப்பட்டு, அவர்களுமடைய பநாமஷயும

மநாறலியத. அவர்களுமடைய சலிந்தமனயும உயயிர்ப்பயிக்கப்பட்டை டைத.

அவர்களுமடைய ஜனீவனும உயயிர்ப்பயிக்கப்பட்டைத. அவர்கள எல்லநா
வற்றலிலுவம உயயிர்ப்பயிக்கப்பட்டைநார்கள. அவர்கள மனளிதருமடைய பநாமஷ

யயில் வபச எவ்வளவவநா முயனற வபநாதலிலும, அவர்களநால் மனளிதர்
பநாமஷயயில் வபச முடியவயில்மல. அவர்கள வதவனுமடைய

பயிரசனனத்தலிவல உயயிர்ப்பயிக்கப்பட்டு அந்நலிய பநாமஷகமள வபசலினநார்கள,

அத பரவலநாகத் தலின பநாமஷ. (தனீர்க்கதரிசலி பயிரநானஹநாம வ்யூ எனறு
சத்தமலிடுகலிறநார் - தமலிழநாக்கலிவயநான) எனவன ஒரு உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம!

215. "இவயசுமவ மரித்வதநாரிலலிருந்த எழுப்பயினவருமடைய ஆவயி உங்களளில்
வநாசமநாயயிருந்தநால்" (ஓ, அல்வலலூயநா அத உங்களுமடைய

சநாவுக்வகதவநான சரீரங்கமளயும உயயிர்ப்பயிக்கும. அத உங்கமள நனீங்கள
முனபு தசயதலிரநாத கலிரிமயகமளச் தசயயத் தூண்டும. அப்தபநாழுத

அவர்கள நலிமறவநான உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமமயப் தபற்றலிருந்தநார்கள.

புரிந்த தகநாண்டீர்களநா?

216. உங்களுமடைய சரீரங்கள ஒருவபநாதம பநாவத்தலிற்கு அடிமமப்
பட்டைதல்ல. நனீங்கள - உங்களுமடைய - வநாஞ்மசகள...

"தவளளிவய வநாருங்கள'' எனறு அவர் தசநால்லுகலிறநார்.

"உன வநாமய மூடு" எனறு நனீங்கள தசநால்லுகலிறனீர்கள.

'ஓ எங்களளிடைம தபரிய தபரிய ...''

''உன வநாமய மூடு" ஆ, நனீ ஒரு கழுகு!

217. ஒரு வயதநான கழுகு எவ்வளவு சுதந்தலிரமநாய நடைந்த தகநாளளும எனறு
நனீ எப்தபநாழுதநாவத பநார்த்ததண்டைநா? அத ஒரு வல்லூமரப் வபநால நடைந்த



தகநாளளநாத. புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? ஒவ்தவநாரு மரித்த ... பூமலியயின வமல்
கலிடைக்கலிற எல்லநா தசத்த மநாமலிசத்மதயும அத புசலிக்கநாத (Carrion) இல்மல.

ஐயநா. அத தபருமலிதமநாகவவ நடைந்த தகநாளளும. ஓ இங்வக.... ''உன வநாமய
மூடு, ஒரு அருமமயநான வயிருந்த உண்வடை ''.

218. ''அத எனக்கநாக அல்ல. எனனுமடைய வநாஞ்மசகதளல்லநாம மநாறலி
வயிட்டைத. எனனுமடைய பசலி, தநாகதமல்லநாம வயித்தலியநாசமநானத. ஏதன னளில்
மனளிதன பூமலியயின தசத்த மநாமலிசத்தலினநால் மநாத்தலிரமல்ல (the World of carrion)

வதவனுமடைய வநாயயிலலிருந்த புறப்படுகலிற ஒவ்தவநாரு வநார்த் மதயயினநாலும
பயிமழப்பநான'' (மத்வதயு 4:4) வதவனநால் உயயிர்ப் பயிக்கப்பட்டை ஒரு

உண்மமயநான கழுகு அமதக் தகநாண்டு தநான ஜனீவயிக் கும. ஆதமன!

219. ஓ, கலிறலிஸ்தமவ கல்லமறயயிலலிருந்த எழுப்பயிய ஆவயி உங்களளில்
வநாசமநாயயிருக்குமவபநாத, அத உங்களுமடைய சநாவுக்வகதவநான சரீரங்கமள
அவருமடைய பயிரசனனத்தலில் உயயிர்ப்பயிக்கலிறத. நனீ அமத அமடையநாளம கண்டு

தகநாளகலிறநாய. நனீ ஒருவபநாதம கநாகம அல்ல. (Scavengar -- தமலிழலில்
ஆகநாயத்வதநாட்டி எனறு அர்த்தம - தமலிழநாக்கலி வயநான நனீ ஒரு கழுகு. நனீ

உலகக் கநாரியங்கமள வநாஞ்சலிப்பவதயயில்மல. நனீ வதவனுமடைய குமநாரனும,

குமநாரத்தலியுமநாம. உலகம அறலிந்தலிரநாத ஊற் றண்மடையயிவல நனீ பநானம
பண்ணயிக்தகநாண்டிருக்கலிறநாய. ஒரு சலிலவர அமத அறலிவர் - உலகவமநா

அமதப் பற்றலி ஒனறும அறலியவயில்மல. உலகம ஒருவபநாதவம அறலிந்தலிரநாத
மமறவநான மனனநாமவ நனீ புசலிக்கலிறநாய, ஏதனனளில் நனீ ஒரு கழுகு.

உனனதமநான இடைத்தலிற்கு நனீ ஏறலிப்வபநாகுமபடி நனீ உயயிர்ப்பயிக்கப்படுகலிறநாய. நனீ
இனளிவமல் கசீழ்வநநாக்கலி பறக்க முடியநாத. வமல் வநநாக்கலிவய பறக்க

வவண்டும. நனீ வமல் வநநாக்கலிப் பறக்குமபடிதநான
உயயிர்ப்பயிக்கப்பட்டிருக்கலிறநாய.

220. அவர்கள எனன தசயதநார்கள? அவர்கள மற்தறநாரு பநாமஷயயில்
வபசலினநார்கள. வவதம அப்படித்தநான தசநால்லுகலிறத. ''வநானத்தலின கசீழுளள

எல்லநா பநாமஷகளளிலுவம அவர்கள வபசலினநார்கள.

221. உங்களநால் அமத கற்பமன தசயத பநார்க்க முடிகலிறதநா? "நநான இமத
வயிசுவநாசலிப்வபனநா இல்மலவயநா, எனக்குத் ததரியநாத'' எனறு

அவர்களுமடைய பமழய சநாவுக்வகதவநான சரீரங்கள தசநால்லலிற்று.



222. தலிடீதரனறு கதலிர்கட்டைநாகலிய யூதநா வகநாத்தலிரத்த சலிங்கத்தலின மதரியம
அவர்கள வமல் வயிழுந்த அவர்கமள உயயிர்ப்பயித்தத. ஓ, அந்தக் கழுகு

தனனுமடைய தசநாந்தமநானவர்கமள அமழக்க வந்தலிருக்கலிறத. ''அவர்கள
தங்களுமடைய ஜனீவமன மரணத்தலிற்கு ஒப்புக் தகநாடுக்க பயப்

படைவவயயில்மல. " ஆதமன!

தங்களுமடைய ஜனீவனளின இரத்தத்மத தகநாடுப்வபநார் ஆயயிரம ஆயயிரம.

பரிசுத்தநாவயியயின சுவயிவசஷத்தலிற்கநாகவும அதன இளஞ்சலிவப்பு
இரத்தத்தலிற்கநாகவும.

223. கமடைசலி நநாட்களளில் மணவநாட்டியயின யுகத்தலில் குமநாரன மமீண்டும
தவளளிப்பட்வடை ஆக வவண்டும. ஒரு உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம தவளளிப்

பட்வடை ஆகவவண்டும. ஸ்தநாபனங்களளிலலிருந்தம, அதன தசத்தக்
கலிரிமயகளளிலலிருந்தம மமீட்டு ஜனீவ வதவனளின ஜனீவ வநார்த்மதக்கு உயயிர்ப்

பயிக்க வவண்டும.

224. ஓ, இல்மல அத அவர்கமள ஒரு புதலிய ஜனீவயியத்தலிற்கு உயயிர்ப் பயித்தத.

அவத கநாரியத்மத தநான அத நமக்கும இப்தபநாழுத தசயகலிறத. இப்தபநாழுத
நநான... நநான உங்களுக்கு கநாண்பயிக்க முயல்வமத கூர்ந்த கவனளியுங்கள.

225. கவனளியுங்கள! அப்தபநாழுத அவர்கள வதவனுமடைய உயயிர்ப் பயிக்கும
வல்லமமயயிவலவய உயயிர்ப்பயிக்கப்பட்டைநார்கள. இப்தபநாழுத நநான ...

(இப்தபநாழுத கவனமநாக வகளுங்கள. நநான அமத உங்களுக்கு வயிவரித்தச்
தசநால்கலிவறன.) உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமயநானத அவர் களுமடைய

ஆத்தமநாவயில் மநாத்தலிரமல்ல, அவர்களுமடைய முழு சரீரத் தலிலுவம நலிரமபயி
வழலிந்தத. அத உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமயநானத அவர்களுமடைய முழு

சரீரத்மதயுவம உயயிர்ப்பயித்தத. நநான எனன தசநால்லுகலிவறன எனறு புரிந்த
தகநாண்டீர்களநா? அவர்களுமடைய நநாவு வவதறநாரு பநாமஷமய

உச்சரிக்கத்தக்கதநாக அவர்கள உயயிர்ப்பயிக்கப்பட்டை டைநார்கள. அவர்கள
கலிறலிஸ்தவயின உயயிர்த்ததழுந்த வல்லமமயயினநாவல உயயிர்ப்பயிக்கப்பட்டு,

அவர்களுமடைய மககமள மவத்தநார்கள. அவர்கள உயயிர்ப்பயிக்கும
வல்லமமயயினநால் உயயிர்ப்பயிக்கப்பட்டு வயியநாதலியஸ்தர் களளின வமல்
மககமள மவத்தநார்கள. அவர்கள உடைவன தசநாஸ்தமநா னநார்கள. ''அத

உங்களுமடைய சநாவுக்வகதவநான சரீரங்கமள உயயிர்ப்பயிக் கலிறத.'' அவர்கள



மககமள வயியநாதலியஸ்தர்கள வமல் மவத்தவபநாத அவர்கள
தசநாஸ்தமநானநார்கள.

226. வதவனுமடைய ஆவயி அவர்களுமடைய ஐக்கலியத்மத வதவனுமடைய
பயிரசனனத்தலிற்குள உயயிர்ப்பயித்தத. அதனநால் ஒருவன மரித்த அவனு

மடைய ஆத்தமநா அவமன வயிட்டு

பயிரிந்த வபநான பயிறகும கூடை அவனு மடைய ஜனீவமன அவர்கள அவனுக்கு
தலிருப்பயிக் தகநாடுத்தநார்கள. ஆதமன! மகலிமம! (இப்தபநாழுத, நநான பக்தலி

பரவசமமடைகலிவறன.)

227. அத சரிதநான. உயயிர்ப்பயிக்கப்பட்டைநார்கள! அவருமடைய உயயிர்த் ததழுதல்
அவருக்கு மநாத்தலிரமல்ல, சநாவுக்வகதவநான சரீரங்கள உயயிர்ப் பயிக்கப்பட்டை

ஒவ்தவநாரு முன குறலிக்கப்பட்டை வயித்தக்களுக்குவம அவரு மடைய
உயயிர்த்ததழுதல் தசநாந்தமநாகும. சநாவுக்வகதவநான சரீரத்மத

உயயிர்ப்பயிக்கலினறத. 228. அவர்கள வயியநாதலியஸ்தர்கள வமல் மககமள
மவத்தநார்கள. அவர்கள தசநாஸ்தமநானநார்கள. அவர்கள தங்களுமடைய

ஆவயியயிவல தரி சனங்கமளக் கண்டைநார்கள. அவர்கள தஜபயித்த மரித்வதநாமர
உயயிருடைன எழுப்பயினநார்கள. அத சரிதநான. அவர்களுமடைய

சநாவுக்வகதவநான சரீரங் கள உயயிர்ப்பயிக்கப்பட்டைத.

229. அந்த வல்லமம இப்தபநாழுத உனக்குள இருந்தநால், அவர்கமளப் பயின
ததநாடைர்ந்த அவத கலிரிமயகள உனனளிலும கநாணப்படும, புரிந்த

தகநாண்டீர்களநா? அத உங்களுமடைய சநாவுக்வகதவநான சரீரத்மத உயயிர்ப்
பயிக்கலிறத, அத உங்கமள உயயிர்ப்பயிக்கும.

230. இப்தபநாழுத, கவனளியுங்கள வதவனுமடைய பயிரசனனத்தலிவல
உயயிர்ப்பயிக்கப்பட்டு, ஏன? அத இவயசுமவ கல்லமறயயிலலிருந்த உயயிவரநா
தடைழுப்பயிய அவத ஆவயிதநான. வதவனுமடைய அவத ஆவயிதநான... "நநான

அவர்களுக்கு நலித்தலிய ஜனீவமனக் தகநாடுப்வபன. (வஸநா - Zoe) எனற கலிவரக்க
வநார்த்மதயயிலலிருந்த வந்தத. அத உங்கள மூலம கலிரிமய தசயத
அவர்கமளயும, அவர்களுமடைய மனமதயும கூடை உயயிர்ப் பயிக்கலிறத.



231. இப்தபநாழுத, கவனளியுங்கள! நனீங்கள நலிமனக்கலிற எல்லநாக் கநாரியமுவம
சரிதநான எனறு கலிரிமய தசயத தகநாண்டு, எப்படி அந்த ஆவயி உங்களளில்

வநாசம தசயகலிறத எனறு நனீங்கள தசநால்லக் கூடும? (தனீர்க்கதரிசலி
பயிரநானஹநாம பயிரசங்க பபீடைத்மத ஐந்த முமற தட்டுகலிறநார் - ஆசலி) இவதநா
நனீங்கள அமதப் தபற்றுக் தகநாண்டீர்களநா அல்லத இல்மலயநா எனபதற்கு
சநாட்சலி: கலிறலிஸ்தவுக்குள இருந்த ஆவயி உங்களளில் வநாசமநாயயிருந்தநால், அத
உங்கமள வநார்த்மதக்கு உயயிர்ப்பயிக்கும, ஏதனனளில் அவவர வநார்த்மத.

நனீங்கள வநார்த்மதக்கு வயிவரநாதமநாகவும வநார்த்மதக்கு அப்பநாலும உயயிர்ப்
பயிக்கப்பட்டிருந்தநால், உங்களளில் வநாசமநாயயிருப்பத கலிறலிஸ்தவயின ஆவயிவய
இல்மல! அத உங்கமள வநார்த்மதக்குக் தகநாண்டு தசல்லும வமர நனீங்கள
எனன தசயகலிறனீர்கள எனபமதக் குறலித்த ஜநாக்கலிரமதயநாயயிருங்கள ... " என
ஆடுகள என சத்தத்தலிற்கு தசவயி தகநாடுக்கலிறத. அமவகள ஒவ்தவநாரு
வநார்த்மதயயினநாலும பயிமழக்கும - ஒவ்தவநாரு வநார்த்மதயயினநாலும,

232. அனறு நநான வபசலிக் தகநாண்டிருந்வதன. எனனுமடைய வவயநாதலிப அமமநா
அவர்கள மரித்த வயிட்டைநார்கள, அவர்கள பநாதலி இந்தலியர் (half Indian) அவர்கள
ஒரு வயிவனநாதமநான தபண்மணயி. அவர்கள வநாழ்க் மகயயில் தசநாப்பனம
கண்டைவதயயில்மல. ஆனநால், அவர்கள வநாழ்நநாள முழுவதம நநானகு

அல்லத ஐந்த தசநாப்பனங்கள கண்டைநார்கள எனறு நநான நலிமனக்கலிவறன.

அவர்கள கண்டை ஒவ்தவநாரு தசநாப்பனமும உண்மமயநானதநாய இருந்தத.

அவர்கள ஒரு தசநாப்பனம கண்டைநார்கள. அத உண்மமயநானத.

233. நநான அவநக வருடைங்களுக்கு முனபு முதன முதலலில் பயிரசங்கலிக்க
ஆரமபயித்த தபநாழுத, நநாங்கள இங்வக வமல் புறத்தலிலுளள சநாமலயயின வமல்
வசலித்தக் தகநாண்டிருந்வதநாம. நநான இவத சமபயயில் தநான பயிரசங் கலித்தக்

தகநாண்டிருந்வதன. அந்தச் சமயத்தலில் நநான இங்வக மூனறு
படிக்கட்டுகளுக்கு அருகநாமமயயில் நலினறு தகநாண்டிருந்ததநாக அவர்கள

ஒரு தசநாப்பனம கண்டைநார்கள. எல்வலநாரும தபரிய சநாமலமய அமடை
வதற்கு முனனநால் இந்த மூனறு படிக்கட்டுகளளின வழலியநாக நடைந்த தசல்ல

வவண்டும எனறு நநான நலினறு தகநாண்வடை ஒவ்தவநாருவருக்கும
பயிரசங்கலித்தக் தகநாண்டிருந்வதனநாம. அந்த தபரிய சநாமலயயிலலிருந்த

முத்மதப் வபநானற தவண்மமயநான வகநாடு ஒனறு பரவலநாகத்தலின கதவு



வமர கநாணப்பட்டைதநாம. அங்வக முத்தக்கள பதலித்த வநாசல்கள இருந்த
தநாம. முத்தக்குள இந்த மூனறு படிக்கட்டுகளளின வமரயயிலும பதலிக்கப்
பட்டிருந்ததநாம. இனறு அதவவ எனனுமடைய தசயதலியநாக இருக்கலிறத.

இல்மலயநா? நனீதலிமநானநாக்கப்படுதல், பரிசுத்தமநாக்கப்படுதல், பரிசுத்தநாவயி
யயின அபயிவஷகம! ஒருவன அந்த தபரிய சநாமலயயில் நடைந்த வபநாவதற்கு
இந்த மூனறு படிக்கட்டுகளளின வழலியநாக வந்வத ஆக வவண்டும எனறு நநான

தசநால்லலிக் தகநாண்வடையயிருந்வதனநாம.

234. அப்தபநாழுத ஒரு ஸ்தலிரீ அந்த படிக்கட்டுகளளின அருகலில் வந்தநா ளநாம.

(முப்பத்மதந்த வருடைங்களுக்கு முனனநால் ஜனங்கள எப்படிப் பட்டை
தசருப்புகமள உபவயநாகலித்தநார்கள எனபத உங்களுக்கு ததரிய யுமநா?)

நல்லத, இனறு தபண்கள அணயிந்த தகநாண்டிருக்கலிற உயரமநான
தசருப்புகமளப் வபநால ஒரு வஜநாடி தசருப்மப அணயிந்த தகநாண்டு ஒரு
தபண்மணயி இந்த படிக்கட்டுகளுக்கு அருகலில் வந்தநாளநாம. அப்தபநாழுத

"ஒரு நலிமலிடைம தபநாறுங்கள, சவகநாதரி. இந்த உயரமநான தசருப்புக் களுடைன
நனீங்கள அந்த தபரிய சநாமலயயில் நடைக்க முடியநாத'' எனறு நநான

தசநானவனனநாம. ''நனீ - நனீ - உனனநால் அந்த தபரிய ரஸ்தநாவயில் நடைக்க
முடியநாத'' எனறு நநான தசநானவனனநாம.

235. அவள தனமனச் சுற்றலிலும இருந்த தபண்கமளப் பநார்த்த "ஆ, அவமர
வயிசுவநாசலிக்கநாதனீர்கள, அவர் ஒரு மபத்தலியக்கநார மனளிதன'' எனறு

தசநானனநாளநாம (புரிந்த தகநாண்டீர்களநா?) 'அவமர வயிசுவநாசலிக் கநாதனீர்கள,

நநான உயரமநான தசருப்புகமள அணயிந்த தகநாண்வடை நநான நனீதலி
மநானநாக்கப்பட்டு, பரிசுத்தமநாக்கப்பட்டு, பரிசுத்தநாவயியயின அபயிவஷகத்

மதயும தபற்றுக் தகநாளள முடியும எனபமத நலிரூபயிக்கலிவறன பநாருங்கள''

எனறும அவள தசநானனநாளநாம. அவள... நநான அவள வபநாகும வமர
வபசநாமலலிருந்வதநாம. அதற்கு வமல் அமதப்பற்றலி ஒனறும தசயய முடி

யநாத. அவமளத் தடுக்க முடியநாத. அவள அந்த தபரிய சநாமலயயில் தநாவயிக்
குதலித்த, பயினனநால் தலிருமபயி பநார்த்த "நநான தசநானவனன பநாருங்கள'' எனறு
மற்ற சவகநாதரிகளளிடைம தசநானனநாளநாம. அவள ஓடை ஆரமபயித்தநாள. வமலும

அவள.



236. உங்களுக்கு ததரியுமநா? அவர்களுக்கு "தநறலித்த கழுத்தக்கள''

இருக்கும எனறும அவர்கள. அவர்கள ஒயயநாரமநாய ஆடிக் தகநாண்டு
நடைப்பநார்கள. ''சசீவயநான குமநாரத்தலிகள அகந்மதயநாயயிருந்த, கழுத்மத

தநறலித்த நடைந்த, தங்கள கநால்களளில் சலிலமபு ஒலலிக்கத் தலிரிகலிறநார்கள'' எனறு
ஏசநாயநா - 5ஆம அதலிகநாரத்தலில் வவதம தசநால்லுகலிறத

(ஏசநாயநா 3:16 எனபதற்குப் பதலில் 5-ஆம அதலிகநாரம எனறு தனீர்க்கதரிசலி
பயிரநானஹநாம குறலிப்பயிடுகலிறநார் - தமலிழநாக்கலிவயநான).

237. அவள அந்த தபரிய சநாமலயயில் அவளநால் எவ்வளவு கஷ்டைப் பட்டு ஓடை
முடியுவமநா அவ்வளவு கஷ்டைப்பட்டு ஓடினநாளநாம. தகநாஞ்ச

வநரத்தலிற்குப்பயிறகு அந்த சநாமல மலிகவும குறுகலநாகச் தசனறத, அவள
தடுமநாறலி நடைந்த தகநாண்டும, ஒயயநாரமநாக நடைந்த தகநாண்டும மமறந்த

வயிட்டைநாளநாம.

238. அந்த ஸ்தலிரீ ஓடி மலிகப் தபரிய தநருப்பயில் வயிழுந்தநாளநாம. அவள அந்த
தநருப்பயில் வயிழும வபநாத அலறலிய அந்த பயங்கரமநான சத்தத்மதப் வபநால்,

எனனுமடைய வநாழ்நநாள நநான ஒருவபநாதம வகட்டைவதயயில்மல" எனறு என
அமமநா எனனளிடைம தசநானனநார்கள. நநான சமபவயநாமர தலிருமபயிப் பநார்த்த

"கவனளித்தனீர்களநா''? எனறு வகட்வடைனநாம.

239. அவள ஒரு ஒரு வநார்த்மதமயத் தவயிர மற்தறல்லநாவற் றுக்குவம
கசீழ்ப்படிந்தநாள. (புரிந்த தகநாண்டீர்களநா?) ஒரு வநார்த் மதமயத் தவயிர
மற்தறல்லநாவற்றுக்குவம, நலிச்சயமநாக தபந்வத வகநாஸ்வத சமபமயச்

வசர்ந்த ஸ்தலிரீகள இரட்சலிக்கப்பட்டு, பரிசுத்தமநாக்கப்பட்டு,

பரிசுத்தநாவயியயினநால் நலிரப்பப்படைலநாம, ஆனநாலும அவர்கள முற்றலிலுமநாக
தவறலி வயிடுவநார்கள. நலிச்சயமநாக மனளிதன அப்பத்தலினநாவல மநாத்தலிரமல்ல,

வதவனுமடைய வநாயயிலலிருந்த புறப்படுகலிற ஒவ்தவநாரு வநார்த்மதயயினநாலும
பயிமழப்பநான. பநாருங்கள, (புரிந்த தகநாண்டிர்களநா?) அவள தசவயி சநாயக்க

தவறலி வயிட்டைநாள, நநான தசநால்லலியத வபநால் (புரிந்த தகநாண்டீர்களநா?) அவள
எல்லநாக் கநாரியங்களளிவலயும சரியநாயயிருந்தநாள, ஆனநால் புரிந்த

தகநாண்டீர்களநா?) அவள தசவயி தகநாடுக்க மறுத்த வயிட்டைநாள. வதவன
தமமுமடைய ஊழலியக்கநாரர்களநாகலிய அப்வபநாஸ்தலர் தனீர்க்கதரிசலிகள



சசீஷர்கள ஆகலி வயநாமரக் தகநாண்டு முனகூட்டிவய சுவயிவசஷத்மத
எழுதலியயிருந்தம கூடை அவர்கள தசவயி தகநாடுக்க மநாட்டைநார்கள.

240. இப்தபநாழுத உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம எனகலிற கலிவரக்க வநார்த்மத
யநாகலிய வஸநா (zoe வயின அர்த்தம. கலிறலிஸ்தவயின சலிந்மத உங்களளில்

இருக்கலிறத எனபவத. வதவன இவயசுமவ மரித்வதநாரிலலிருந்த உயயிவரநா
தடைழுப்பயியவபநாத, அவவரநாவடை ஜனீவயிக்குமபடி உனமனயும உயயிர்ப்பயித்த
வயிட்டைநார் (நனீங்கள இப்தபநாழுத ஜனீவனுக்கு உயயிர்ப்பயிக்கப்படுகலிறனீர்கள)

எனபமத நநான உங்களுக்கு வயிவரிக்க முயற்சலிக்கலிவறன. அப்தபநாழுத
நனீங்கள அவருமடைய சலிந்தமனயயில் மநாத்தலிரவம இருந்தவபநாதலிலும எல்.

வலநாருவம அவருடைன உயயிர்ப்பயிக்கப்பட்டைமத வதவன பநார்த்தநார். புரிந்த
தகநாண்டீர்களநா?

241. வதவன அந்த சரீரத்மத கசீவழ வநநாக்கலிப் பநார்த்தவபநாத... (தகத்ச தமவன
வதநாட்டைத்தலில் அவருக்குள இருந்த ஆவயி எடுக்கப்பட்டு வயிட்டைத. அவர் ஒரு

மனளிதனநாக மரிக்க வவண்டியயிருந்தத. அவர் அப்படிச் தசய யத்
வதமவயயில்மல எனபமத நலிமனவயில் தகநாளளுங்கள, நண்பர்கவள, அவர்
வதவன. வதவன அந்த மநாமலிச சரீரத்மத அபயிவஷகலித்தநார், ஆனநால் அத

அவருக்கு அவசலியமலில்மல. அவர் அங்வக வதவனநாகவவ தசன றலிருந்தநால்,

அந்த வமகயநான மரணத்மத அவர் ருசலி பநார்த்தலிருக்க முடி யநாத.

வதவமனக் தகநால்ல முடியநாத. ஆனநால்... அவர் அவ்வயிதம தசயயத்
வதமவயயில்மல.

242. ஆனநால், நலிமனவயில் தகநாளளுங்கள, அவர் உங்கமள அவருக் குள
தகநாண்டைவரநாய அங்வக தசனறநார் எனபமத நலிமனவயில் தகநாளளுங்கள.

புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? வதவன மணவநாட்டிமய இனறு வமர
மணவநாளனளிடைமலிருந்த பயிரிக்கவவயயில்மல. ஆமகயநால், வதவன

கலிறலிஸ்தவயின சரீரத்மத வநநாக்கலிப் பநார்த்த தபநாழுத அவமர ஆணம
தபண்ணமநாகவவ கண்டைநார், எல்லநா ருவம அவர் ஒருவருமடைய

சரீரத்தலிவலவய மமீட்கப்பட்டு வயிட் வடைநாம. புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? அவர்கள
ஒவர சரீரம - ஒவர வநார்த்மத, மணவநாளனளிடைமலிருந்த தவளளிப்பட்டை அவத
வநார்த்மத. மணவநாளனளிடைமலிருந்த தவளளிப்பட்டை அவத வநார்த்மத மண

வநாட்டியயின மூலம தவளளிப்படுகலிறத.



243. நல்லத. அவமரக் குறலித்த வநாக்குமரக்கப்பட்டை ஒவ்தவநாரு
கநாரியத்மதயும தவளளிப்படுத்தலிக் கநாட்டை மணவநாட்டியநால் மணவநாட்டி
எப்படி தவறமுடியும, மணவநாளன மணவநாட்டியயின மூலம எவ்வயிதம
தவளளிப்படைநாமல் இருக்க முடியும? ஆனநால் அவர் மரித்த பயிறகு தனமன
உயயிவரநாதடைழுப்பயி அவமரப் பற்றலிய எல்லநா வநாக்குத்தத்தங்கமளயும

நலிரூபயித்தத வபநால, மணவநாட்டியும இந்தக் கமடைசலி நநாளளில் அவர் தசயத
அவத கலிரிமயகமளச் தசயய வவண்டைநாமநா? அவமளப் பற்றலிய வநாக்குத்
தத்தங்கமள அவள நலிமறவவற்ற வவண்டைநாமநா? அவள மல்கலியநா 4 - ஆம
அதலிகநாரத்தலின வழலியநாக தலிருமபயி வரவவண்டைநாமநா? வசநாவதநாமலின நநாட் களளில்
நடைந்தமதப் வபநால அவள தனமன தவளளிப்படுத்தலிக் கநாட்டை வவண்டைநாமநா?

உலகமும மற்தறல்லநாமும... அவ்வயிதமநாகவவ இருக்க வவண்டைநாமநா?

இமவகள எல்லநாம வதவனுமடைய வநார்த்மத நமக்கு தவளளிப்பட்டைத
எனபதலின பரிபூரண அமடையநாளமல்லவநா?

244. நல்லத, நண்பர்கவள, நநான உங்கமள அதலிக வநரம கநாக்க மவத்த
வயிட்வடைன எனறு நலிமனக்கலிவறன - வயிருந்தலிற்கு இனனும பதலிமனந்த
நலிமலிடைங்கவள இருக்கலிறத - ஆனநால் நநான அதற்குள முடித்த வயிடுவவன
எனறு நலிமனக்கலிவறன. ஆனநால் கவனளியுங்கள! இங்வக பநாருங்கள! இத

எனவன ஒரு பரிபூரணமநான கநாரியம (மமீண்டும உங்கமள நநான எப் தபநாழுத
சந்தலிப்வபன எனபத ததரியநாத, புரிந்த தகநாண்டீர்களநா?) பநாருங்கள. இமதக்

கவனளியுங்கள!

245. ஆனநால் வதவவனநா மணவநாட்டி மணவநாளனுக்குளவளவய இருப் பமத
முனவப அறலிந்தலிருந்தநார்! அல்வலலூயநா புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? அவர்
தனனுமடைய மணவநாட்டிமய இரட்சலிப்பதற்கு, ஆதநாமமப் வபநாலவவ,

அவரும அவவளநாவடை வபநாக வவண்டி இருந்தத. ஆதநாம தநான எனன
தசயகலிவறநாம எனபமத அறலிந்தலிருந்தநாள. ஏவநாவளநா தநான எனன
தசயகலிவறநாம எனபமத அறலிந்தலிருந்தநான. ஆனநால் ஆதநாம தன

மமனவயியுடைவன தவளளிவயறலினநான. புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? இவயசு
தனனுமடைய மமனவயியயின ஸ்தநானத்மத தநாவன எடுத்தக் தகநாண்டு,

அவளுக்கநாக அவர் பநாவமநானநார்.



நனீ அவருமடைய ஸ்தநானத்மத எடுத்தக்தகநாளவதற்கநாக அவர் உனனுமடைய
தண்டைமனமய ஏற்றுக் தகநாண்டைநார். அவர் உனமனப் வபநால் மநாறலிவயிட்டைநார்

எனபமத நலிமனத்தப் பநார். நனீ அவருமடைய ஸ்தநானத்மத எடுத்தக்
தகநாளவதற்கநாக அவர் உனனுமடைய தண்டைமனமய ஏற்றுக் தகநாண்டைநார்.

எனவன ஒரு அனபு! எனவன ஒரு ஐக்கலியம! நநாம அமத எப்படி மறுதலலிக்கக்
கூடும? அவமர நநாம வநசலிப்பமதத் தவயிர வவதறமதயும நநாம எப்படிச்
தசயய முடியும, நண்பவன? இமதக் குறலித்த நநான மணயிக்கணக்கலில்
பயிரசங்கலிக்க முடி யும, ஆனநால் வநரம தகநாஞ்சமநாகவவ இருக்கலிறத.

246. தபந்வதவகநாஸ்வத நநாளளின அனுபவத்மதப் வபநால் இனமறய கமடைசலி
நநாளளில் வநாக்குத்தத்தம பண்ணப்பட்டை பரிசுத்தநாவயியநானவர் உரிமமப்
பத்தலிரத்தலின அச்சநாரமநாயயிருக்கலிறநார் (abstract) புரிந்த தகநாண்டீர்களநா?

நலிச்சயமநாக இப்தபநாழுத நனீங்கள ஒரு உரிமமமயப் தபற்றுக் தகநாளளக்
கூடும. புரிந்த தகநாண்டீர்களநா?

247. ஒரு இடைத்தலில் உரிமமமய நனீங்கள வயிமலக்கு வநாங்கக் கூடும.

ஆனநாலும இனறு வமர அத உங்களுமடையதல்ல எனறு அத தசநால்லு
கலிறத. இல்மல, ஐயநா! யநாரநாவத ஒருவர் வந்த அதன வபரில் உரிமம
தகநாண்டைநாடிக் தகநாளள முடியும. ஆனநால் நனீங்கள ஒரு அச்சநாரத்மத

(abstract) தபற்றுக் தகநாளளும வபநாத அதற்தகதலிரநான (உரிமமக்தகதலி ரநான -

தமலிழநாக்கலிவயநான) எதலிர்ப்புகள தவக்கத்தலிவலவய அழலிக்கப்படு கலினறத,

பலம இழந்த வயிடுகலினறத. அத சரியல்லவநா?

248. ஒருவன வநார்த்மதமய வயிசுவநாசலிப்பதநாக தசநால்லலிக் தகநாளளும வபநாத
அவன வமல் பரிசுத்தநாவயியநானவர் இறங்கலினநால், அதவவ அவனுமடைய
உரிமமக்கு அச்சநாரமநாயயிருக்கலிறத. அந்த அச்சநாரத்மத நனீ தபற்றுக்
தகநாளளுமவபநாத மநாத்தலிரவம அத உனக்கு எல்லநாவற்றலின வமலும

அனுமதலியளளித்த ஒவ்தவநாரு சலிறுபநாகத்மதயும உனக்கு
தசநாந்தமநாக்குகலிறத. ஆதமன. (சவகநா. பயிரநானஹநாம பபீடைத்தலின மமீத மூனறு

முமற தட்டுகலிறநார் - ஆசலி) உலகத் வதநாற்றத்தலிற்கு முனவப வதவன
முனனறலிந்த ஜனீவ புத்தகத்தலில் தபயதரழுதப்பட்டை ஒரு ஆணக்கும ஒரு
ஸ்தலிரீக்கும பநாவத்தலிவல பயிறந்த பநாவத்தலிற்கு அடிமமப்பட்டு கலிடைக்கும

உரிமமப் பத்தலிரத்தலின வமல் பரிசுத்தநாவயியநானவர் இறங்கும தபநாழுத அத



அச்சநாரத்மதப் தபற்றுக்தகநாளகலிறத. ஆனநால் நநான வயிசுவநாசலிக்குமவபநாவத
பத்தலிரத்மத (deed) தபற்றுக் தகநாண்வடைன. ஆனநால் பரிசுத்தநாவயியநானவர்
வரும வபநாத எனனுமடைய தகப்பனும, தநாயும, எனனுமடைய பநாட்டியும

தசயததமநான எனக்கு வயிவரநாதமநான பநாவக் கநாரியங்கள எல்லநாவம ஒழலிந்த
வபநாய எனக்கு அச்சநாரம கலிமடைத்த வயிடுகலிறத.

249. முனபு நநான கூறலினத வபநானறு, சலில நலிமலிடைங்களுக்கு முனபு நநான
வலலிப்பு வநநாய உளள குழந்மதக்கநாக தஜபயித்வதன. அந்த குழந் மதக்கு

அதனுமடைய மூதநாமதயர்கள (grand paint) மூலமநாகவவ அந்த வலலிப்பு வநநாய
வந்தத.

250. ஆனநால் அச்சநாரமநானத வந்தவபநாத அத எல்லநாவற்மறயும
எடுத்தவயிட்டைத, கழலித்தவயிட்டைத. அதலிலலிருந்த நநான அச்சநாரத்மதப் தபற்றுக்
தகநாண்டைவனநாகலி வயிடுகலிவறன. ஆதமன! வதவனுமடைய ஆவயி கலிறலிஸ்தமவ

மரித்வதநாரிலலிருந்த உயயிவரநாதடைழுப்பயியத எவ்வளவு நலிச்சயவமநா,

அவ்வளவு நலிச்சயமநாக நநான அவருமடைய சரீரத்தலின ஒரு பசூதலி எனற
உரிமமப் பத்தலிரத்தலின அச்சநாரத்மதப் தபற்றுக் தகநாண்வடைன அனறு

அவருமடைய சரீரம பரிசுத்தநாவயியயின அச்சநாரத்தலினநாவல ஜனீவயித்தத வபநால
இந்த கமடைசலி நநாளுக்தகனறு உமரக்கப்பட்டை வநாக்குத்தத்தத் தலினபடிவய
இனறும அந்த சரீரம ஜனீவயிக்கலிறத – அச்சநாரம. (சவகநா. பயிரநான ஹரம

பயிரசங்க பபீடைத்மத நநானகு முமற தட்டுகலிறநார் -ஆசலி) எனனுமடைய பநாவங்கள
அமனத்தவம ஒழலிந்த வபநாயயிற்று. உங்களுமடைய எல்லநாப் பநாவங்களுவம,

இவயசு கலிறலிஸ்தவயின இரத்தத்தலினநால் கழுவப்பட்டு, வதவனுமடைய
முனனறலிவயினநாவல எனக்கு கலிருமபயநாக தகநாடுக்கப்பட்டை உரிமமப்

பத்தலிரத்தலின அச்சநாரமநாக பரிசுத் தநாவயியநானவர் வருகலிறநார். ஓ, எனவன !

251. எதற்கநாக நனீங்கள பயப்படுகலிறனீர்கள? ''பயப்படைநாதலிருங்கள, மரித்வதன,

ஆனநாலும இவதநா சதநாகநாலங்களளிலும உயயிவரநாவடை இருக் கலிவறன; நநான
மரணத்தலிற்கும பநாதநாளத்தலிற்குமுரிய தலிறவுவகநால்கமள

உமடையவரநாயயிருக்கலிவறன. ஒனமறப் பற்றலியும கவமலப்படைநாதனீர்கள,

மரணம உங்கமள வசதப்படுத்தநாத'' எனறு அவர் தசநால்லலியதலில் ஆச்
சரியப்படுவதற்கு ஒனறுமலில்மல. கவனளியுங்கள! இத எவ்வளவு

அழகநாயயிருக்கலிறத. நநாம சசீக்கலிரமநாக முடிப்வபநாம.



252. உரிமமப்பத்தலிரத்தலின அச்சநாரம. கலிரயம தசலுத்தப்பட்டு வயிட்டைத;

இதற்கு வயிவரநாதமநான எல்லநாவம ஒழலிந்த வபநாயயிற்று. (ஹநா, ஹநா, ஹநா!

மகலிமம எனறு தனீர்க்கதரிசலி பயிரநானஹநாம சப்தமலிடுகலிறநார் - தமலிழநாக்கலி வயநான)

நநான மபத்தலியக்கநாரத்தனமநாக நடைந்த தகநாளளலநாம. ஆனநால் மகலிழ்வநாக
நநான உணருகலிவறன. கவனளியுங்கள! புரிந்த தகநாண்டீர் களநா? ஓ உரிமமப்
பத்தலிரத்தலின அச்சநாரம, அதன அர்த்தம எனனதவனறு நனீங்கள புரிந்த
தகநாண்டீர்களநா? சவகநாதநாவன, அதன அர்த்தம எனன தவனறு புரிந்த

தகநாண்டீர்களநா? அதலிலலிருந்த ஒனறுவம உங்கமள வவறு பயிரிக்க முடியநாத.

ஆதமன! நநான உரிமமப் பத்தலிரத்மதப் தபற்றுக் தகநாண்வடைன. ஆதமன

253. எனவன - எனவன ஒரு உரிமமப் பத்தலிரம. அவருமடைய மரணம,

அடைக்கம, உயயிர்த்ததழுதல் ஆகலியவற்றலினநால் நநான எனனுமடைய
உரிமமமய இப்தபநாழுத அமடைந்த வயிட்வடைன. நநான அவரநாக மநாறுவதற்கு
அவர் எனமனப் வபநாலநானநார். நநான உரிமமப் பத்தலிரமுமடைய குமநாரனநாகத்
தக்கதநாக அவர் பநாவமுளளவரநானநார். ஏதனனளில், ''வயிசு வநாசலிக்கலிறவர்கமள

இந்த அமடையநாளங்கள பயின ததநாடைரும'' (மநாற்கு 16:16. புரிந்த
தகநாண்டீர்களநா? உரிமமப் பத்தலிரத்தலின அச்சநாரம. சசீக்கலிர மநாக முனனநால்...

நநாம இனனுதமநாரு பத்த நலிமலிடைம எடுத்தக் தகநாள வவநாம.

254. நநாம இப்தபநாழுத தரிதமநாக உயயிர்ப்பயிக்கும ஆவயிமய கவனளிப் வபநாம.

உங்களுக்கு கநாட்டைப் வபநாகலிவறன. கவனளியுங்கள. இந்த உயயிர்ப்பயிக்கும
வல்லமம எனன எனபமத கவனளியுங்கள (அதவவ எனனுமடைய
தசயதலியயின தமலப்பு, குமநாரன உயயிவரநாதடைழுந்த பயினனநால்...

தபந்தததகநாஸ்வத நநாளளில் அவர்களுக்கு எவ்வயிதம அந்த உயயிர்ப்பயிக்கும
வல்லமம கலிரிமய தசயதத, அவர்களுக்கு அத எனன தசயதத, எனபமத

கவனளித்தப் பநாருங்கள. அத அவர்கமள உயயிர்ப் பயித்தத.

255. ஸ்வதவநானுக்கு அத எனன தசயதத எனபமத நநாம கவனளிப் வபநாம.

ஸ்வதவநான முற்றலிலுமநாக வதவனுமடைய உயயிர்ப்பயிக்கும வல்ல
மமயயினநால் நலிரப்பப்பட்டிருந்தநான, அத சரிதநானநா? புரிந்த தகநாண்டீர் களநா?

அவன முற்றலிலும உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமயநால் நலிரப்பப்பட்டிருந்தநான.

அவன எதற்குவம பயப்படைவயில்மல. 'வணங்கநா கழுத் தளளவர்கவள,



இருதயத்தலிலும தசவயியயிலும வயிருத்தவசதனம தபறநாத வர்கவள, உங்கள
பயிதநாக்கமளப் வபநாலவவ நனீங்களும பரிசுத்தநாவயிக்கு எப்தபநாழுதம எதலிர்த்த

நலிற்கலிறனீர்கள" எனறு ஸ்வதவநான கதறலினநான (அப். 751) ஓ, எனவன
அவனுக்கு ஏவதநா சமபவயித்த வயிட்டைத. நலிச்சய மநாக. அவன முழுவதமநாக
உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமயநால் நலிமறந் தலிருந்தநான. ஆகவவ அவர்கள

"அவமன நநாம வயிரட்டியடிப்வபநாம'' எனறு தசநானனநார்கள.

256. அவன மரிக்கும தபநாழுத (அவர்கள அவமன கல்தலறலிந்த அவ
னுமடைய மண்மடைமய உமடைத்தநார்கள) அவன வநானத்மத அண்ணநாந்த
பநார்த்த, வதவனுமடைய மகலிமமமயயும, வதவனுமடைய வலத பநாரிசத்தலில்
இவயசுவநானவர் நலிற்கலிறமதயும கண்டு : அவதநா வநானங்கள தலிறந்தலிருக்
கலிறமதயும மனுஷகுமநாரன வதவனுமடைய வலத பநாரிசத்தலில் நலிற்கலிற
மதயும கநாண்கலிவறன எனறநான. உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம ஸ்வதவநானுக்

குச் தசயதத அதவவ.

257. கவனளியுங்கள, மற்தறநாருவனும இவத உயயிர்ப்பயிக்கும வல்ல மமமய
தபற்றலிருந்தநான; அவன தபயர் பயிலலிப்பு. அவன முற்றலிலுமநாக உயயிர்ப்பயிக்கும
வல்லமமமய தபற்று, சமநாரியநாவயில் ஒரு மகத்தநான கூட்டைத்மத ஒழுங்கு

தசயதலிருந்தநான, பயிசநாசுகமள தரத்தலினநான; இவயசு கலிறலிஸ்தவயின
நநாமத்தலினநாவல ஜனங்களுக்கு ஞநானஸ்நநானம தகநாடுத்தநான. ஆவயியநானவர்
அவவனநாவடை வபசலினநார், அவர்கள ஒரு தமயயநான கூட் டைத்மத ஒழுங்கு

தசயதலிருந்தனர் ஓ, உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம கசீழலிறங்கலி வந்த "எழுப்புதமல
வயிட்டு வயிலகலிப் வபநா'' எனறு தசநால்லலிற்று."ஆனநால், ஊழலியக்கநாரர்கள எனன

தசநால்லுவநார்கள?""அவர்கள தசநால்வத எந்த வயித்தலியநாசத்மதயும
உருவநாக்கு வதலில்மல" புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? அவன முற்றலிலும
உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமயநால் நலிரப்பட்டிருந்தநான. அவன எரி
தபநாருளநாகலிய உயயிர்ப் பயிக்கும வல்லமமமயப் தபற்றலிருந்தநான,

''வனநாந்தலிரத்தலிற்கு ஓடிப்வபநா" எனறு அவனளிடைம அந்த உயயிர்ப்பயிக்கும
வல்லமம தசநால்லலியத.

258. அவன அவ்வயிடைத்தலில் ஒரு மந்தலிரிமயக் கண்டைநான, அவனுக்கு இவயசு
கலிறலிஸ்தவயின நநாமத்தலினநால் ஞநானஸ்நநானம தகநாடுத்தநான. அவ னளிடைம
ஞநானஸ்நநானம தபற்றுக் தகநாண்டை அந்த ஓவர மனளிதன எத்தலிவயநாப்பயியநா



முழுவதக்கும தசயதலிமய தகநாண்டு வபநானநான. அத சரிதநானநா? அவன
வதவனுக்கு கசீழ்ப்படிந்தநான...

259. நனீங்கள இதவமரயயிலும இவயசு கலிறலிஸ்தவயின நநாமத்தலினநால்
ஞநானஸ்நநானம தபற்றுக் தகநாளளநாவயிடில், வதவனுக்குக் கசீழ்படிந்த இப்
தபநாழுவத இவயசு கலிறலிஸ்தவயின நநாமத்தலினநால் ஞநானஸ்நநானம தபற்றுக்
தகநாளளுங்கள; அப்தபநாழுத உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம உங்கமளயும
நலிரப்பயி எனன தசயகலிறததனறு பநாருங்கள? புரிந்த தகநாண்டீர்களநா?

260. ஸ்வதவநான இந்த மகத்தநான கநாரியத்மதச் தசயயும தபநாழுத -

ஸ்வதவநான அல்ல, பயிலலிப்பு அந்த மகத்தநான எழுப்புதல் கூட்டைத்மத வயிட்டு
வயிலகலி வதவனுமடைய கட்டைமளகளுக்குக் கசீழ்படிந்த, அந்த மந்தலிரிக்கு

ஞநானஸ்நநானம தகநாடுத்தநான. அப்தபநாழுத பயிலலிப்பு முற் றலிலும
உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமயநால் நலிரப்பப்பட்டிருந்தநான. அவமன

ஆவசநாத்தலிலலிருந்த தசசரியநா வமரக்கும அந்த உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம
தூக்கலிச் தசனறத. (அப். 8:40). (சவகநா. பயிரநானஹநாம

மககமள இரண்டு முமற தட்டுகலிறநார் - ஆசலி) இவயசுமவ
மரித்வதநாரிலலிருந்த உயயிவரநா தடைழுப்பயினவருமடைய ஆவயி உங்களளில்

வநாசமநாயயிருந்தநால் அத உங்க ளுமடைய சநாவுக்வகதவநான சரீரங்கமளயும
உயயிர்ப்பயிக்கும... பயிலலிப்புமவ அத மற்தறநாரு வதசத்தலிலுளள 150

மமல்களுக்கப்பநால் உளள ஒரு இடைத்தலிற்கு தூக்கலிச் தசனறத. அத
அவனுமடைய சநாவுக்வகதவநான சரீரத்மத உயயிர்ப்பயித்தத. அவன அமத

எப்படிச் தசயதநான? - அவன முற்றலிலும உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமயயினநால்
நலிமறந்தலிருந்தநான.

261. ஓ, ஜனீவனுளள வதவனுமடைய சமபவய, நநான இனறு ருசலித்தக்
தகநாண்டிருக்கலிற சலிறலிய சர்க்கமரத் தண்மடை (sugar tits) சுற்றலிலும மநாத்
தலிரவம தலினறு தகநாண்டிருக்க முடியநாத; பரிசுத்தநாவயியயின உயயிர்ப்பயிக்கும

வல்லமமயநால் நலிரப்பப்படும வமரயயிலும நநாம முற்றலிலுமநாக தஜபத் தலிவல
தரித்தலிருக்க வவண்டும. நநாம எனறநாவத ஒரு நநாள வருமகயயில் எடுத்தக்

தகநாளளப்படை வவண்டும. ஆம! ஐயநா! ஆதமன! ஓ, நநான



262. நநான அப்படிச் தசநால்லலியமத தபநாறுத்தக் தகநாளளுங்கள. சலிறு
பயிளமளகளுக்கு உபவயநாகமநாகும கநாலுமறகமள (Sods) தசயகலிற ஒரு
தநாமயப் பற்றலி நநான சலிந்தலித்தக் தகநாண்டிருந்வதன. வயதநான தநாய
மநார்களநாகலிய உங்களளில் சலிலருக்கு ஞநாகமலிருக்கும. பனளி அதலிகமநாக

இருக்குமவபநாத நனீங்கள உங்கள சலிறு பயிளமளக்கு கநாலலில் கநாலுமறமய
அணயிவயித்த, கநாப்பயியயில் சர்க்கமர வபநாட்டுக் குடிக்கக் தகநாடுப்பபீர்கள,

அப்தபநாழுத குழந்மதக்கு சூடு உண்டைநாயயிருக்கும. ஆனநால் அதலில் குழந்மத
வளர்ச்சலிக்கு வதமவயநான சத்த இல்மல. அத அக்குழந்மத மயக் தகநானறு

வயிடும. புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? கநாப்பயியயில்

சர்க்கமர வபநாட்டு அக்குழந்மதக்கு குடிக்க தகநாடுக்கும வபநாத கநாபயின
(caffeine) எனகலிற வயிஷம அக்குழந்மதக்குள தசல்லுகலிறத.

263. அப்படிப்பட்டை கநாரியத்மத தநான நநாம தசயத வருகலிவறநாம.

வதவனுமடைய வநார்த்மதக்கு தலிருமபுங்கள! நனீங்கள கழுகுகள! தகநாழுத்த
பதநார்த்தங்கமள சநாப்பயிடுங்கள. உங்களுமடைய மனமத எதவுவம புண்
படுத்த முடியநாத. ஆமகயநால் மனளிதனுமடைய எல்லநா அவமநானங்

களளிலலிருந்தம நனீங்கள வயிடுபட்டு வயிட்டீர்கள. உங்களுக்கு வயிவரநாதமநாக யநார்
வபசலினநாலும நனீங்கள அனபநாகவவ இருப்பபீர்கள. ஆதமன. உயயிர்ப் பயிக்கும
வல்லமம. வகநாழலிக்குஞ்சுகளுக்கு வமலநாக கழுகு வநானங்களளில் பறந்த

தவகு தூரத்தலிலுளள இவயசு கலிறலிஸ்தவுக்குள உனனத ஸ்தநானங் களளிவல
வ னீற்றலிருக்கலிறத. ஓ! அந்த வல்லமம பயிலலிப்புவயின வமல் தங்கலி யயிருந்த,

அவமன உயயிர்ப்பயித்த, அவமன வமவல தூக்கலி தசனறத.

264. நநாம இனனுதமநாரு மனளிதமன பநார்ப்வபநாம. ஏவனநாக்கு எனறு ஒரு
மனளிதன இருந்தநான. அவன ஏறக்குமறய ஐந்நூறு வருடைங்களநாக வதவ
னுமடைய ஒவ்தவநாரு வநார்த்மதயயினபடியும நடைந்த வந்தநான. அவன ஒரு
தடைமவ கூடை தனனுமடைய வநார்த்மதமய நலிமறவவற்ற தவறலிய தலில்மல''

எனனும சநாட்சலிமயப் தபற்றலிருந்தநான. வநார்த்மதயயின ஒரு பநாகமநாகலிய
அவன வமல் உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம வந்தலிறங்கலியவபநாத, அவன

மரணத்மத ருசலி பநாரநாமல் பரவலநாகத்தலிற்கு எடுத்தக் தகநாளளப் பட்டைநான.

அவன வதவவனநாவடை சஞ்சரித்தநான. அவன பயிலலிப்மபப் வபநாலவவ
அதலிகமநான உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமமயப் தபற்றலிருந்தநான. பயிலலிப்பு



கநாசநாவயிற்குப் வபநாவதற்குப் பதலிலநாக வமடைநான வதசங்களளின வழலியநாக
ஆவசநாத்தலிவல கநாணப்பட்டு, அவ்வயிடைத்தலிலலிருந்த பயிரயநாணம பண்ணயி

தசசரியநாவயிற்கு வருகலிற வமரயயில் சகலப் பட்டைணங்களளிலும
சுவயிவசஷத்மதப் பயிரசங்கலித்த வந்தநான. அமதப் வபநானறு அல்லநாமல், ஓ,

அவன (ஏவனநாக்கு - தமலிழநாக்கலிவயநான) கூறலினநான. ''நநான ஒரு வயதநான
கலிழவன, எப்படியநாயயினும உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம நலிமறந்தவனநாக நநான
உளவளன. நநான பூமலிமய வயிட்டு தவளளிவய நடைந்த தசனறு வயிடுவவன''

எனறு கூறலினநான.

265, அவத உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமமயத் தநான நநாம இப்தபநாழுத
தபற்றலிருக்கலிவறநாம. புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? அத உங்களுமடைய சநாவுக்
வகதவநான சரீரங்கமள உயயிர்ப்பயிக்கும. அத சரிதநானநா? அதவவ உயயிர்ப்

பயிக்கும வல்லமமகள.

266. ''வதவன தசநால்லலிய எல்லநாவற்மறயுவம நநான தசயத முடித்வதன.

அவர் நநான தசயய வவண்டும எனறு தசநால்லலியவபநாத நநான கண்டை
எல்லநாவற்மறயும தசயத முடித்வதன" எனற சநாட்சலிமய ஏவனநாக்கு
உமடையவனநாய இருந்தநான. உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம அவமன வந்
தமடையும வமர அவன வநார்த்மதயயின ஒரு பநாகமநாகவவ ஜனீவயித்தநான,

உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம அவனளிடைம வந்த வபநாவதநா, அவன பரவலநாகத்
தலிற்கு எடுத்தக் தகநாளளப்பட்டைநான. அவன பூமலியயிலலிருந்த வநவர

பரவலநாகத்தலிற்கு எடுத்தக் தகநாளளப்பட்டைநான.

267. இப்தபநாழுத கவனளியுங்கள. எலலியநா ... மகத்தநான தனீர்க்கதரிசலி யநான
எலலியநாமவ வநநாக்கலிப் பநார்... அவன தனனுமடைய நநாளளில் எனமன

மனனளித்தக் தகநாளளுங்கள சவகநாதரவன, சவகநாதரிவய, அந்த நநாளளில்
தபண்கள இடுப்புக்கு வமல் உடைமமப தவளளிவய கநாட்டிக் தகநாண்டும,

முகத்தலில் சநாயத்மதப் பூசலிக் தகநாண்டு வநாழ்ந்தமதயும, வயசவபல்கமள
யும, ஆகநாபுகமளயும அவன எதலிர்த்த நலினறநான. அவமன ஆதரிப்பதற்கு
ஒருவருவமயயில்மல. அவன அவர்களுக்கு எதலிர்த்த நலினறு அவர்கமள
கடிந்த தகநாண்டைநான, வதவன அவன வமல் வநநாக்கமநாயயிருந்த எல்லநா
இடைங்களளிலும அவனுக்கு உதவயி தசயதநார். ஒருநநாள அந்த வயதநான
கலிழவன இமளப்பமடைந்தநான எனபத உங்களுக்குத் ததரியும. "எனக்கு



மலிகவும வயதநாகலி வயிட்டைத ஆமகயநால் இனளிவமல் எனனநால் ஒனறும
தசயய முடியநாத" எனறு அவன தசநானனநான. அவர்கள "அவனுக்கு
ததநாண்ணூறு வயதநாகலி வயிட்டைத, அவனுமடைய வநாழ்நநாட்கள முடி

வமடைகலினறன'' எனறு தசநானனநார்கள. மலிகவும வயதநானவனநாக அவன
அங்வக சுற்றலித்தலிரிந்த, அதலிகமநான உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமமயப்

தபற்றலிருந்தநான. அத எனனதவனறு உங்களுக்கு ததரியுமநா? வயநார் தநானளின
மறுகமரமய வநநாக்கலி அவன பநார்த்தநான. ஓ, வதவவன, எனனநால்

மறுகமரமய வநநாக்கலி பநார்க்க முடிகலிறத. உங்களநால் முடியவயில்மலயநா?

268. அக்கலினளி மயமநான இரதம ஒனறு அக்கலினளிமயமநான குதலிமர களநால்
பூட்டைப்பட்டு, ஒரு மரத்தலிவல அந்த இரதம கட்டைப்பட்டிருப்பமத அவன தன
கண்களநால் கநாணத்தக்கதநாய அதலிகமநான உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமயநால்
நலிரப்பப்பட்டிருந்தநான. அவன ஆற்றலின குறுக்வக நடைந்த, மரணத்மத ருசலி
பநாரநாமல், பரவலநாக வ னீட்டிற்குச் தசனறநான. உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம
பரவலநாகத்தலிலலிருந்த ஒரு இரதத்மத கசீவழ இறக்கலி அவமன வமவல
எடுத்தக் தகநாண்டைத. அவன தன வமலங்கலி மயக்கூடை கழற்றலி அமத
எலலிசநாவயிற்கநாகக் கசீவழ எரிந்த வயிட்டைநான (எலலிசநா எனபதற்குப் பதலிலநாக
தனீர்க்கதரிசலி எலலியநா எனறு தசநால்கலிறநார் - தமலிழநாக்கலிவயநான) அத சரிதநான.

269. எலலிசநா அந்த வமலங்கலிமய எடுத்தக் தகநாண்டைநான. (அத சமபக்கு
மமீண்டும ஒரு நலிழலநாக இருக்கலிறத, புரிந்த தகநாண்டீர்களநா?) அந்த

வமலங்கலிமய எடுத்தக் தகநாண்டைநான. இப்தபநாழுத, அவன இரட்டிப் பநான
அற்புதங்கமளச் தசயதநான. (அத கலிறலிஸ்தவுக்கும சமபக்கும ஒரு நலிழலநாக

இருக்கலிறத) புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? எலலியநா நநானகு அற் புதங்கமளச்
தசயதநான; எலலிசநா எட்டு அற்புதங்கமளச் தசயதநான. இப் தபநாழுத அவன

இரட்டிப்பநான வல்லமமமயப் தபற்றலிருந்தநான, ஏதன னளில் அவன
அதற்கநாக வயிண்ணப்பம தசயதநான. "நநான தசயயும கலிரிமயகமள வயிடை
நனீங்கள தபரிதநான கலிரிமயகமளச் தசயவ னீர்கள" புரிந்த தகநாண்டீர்களநா?

எலலிசநா தசயத ஒவ்தவநாரு கநாரியமும எலலியநா தசயதமதக் கநாட்டிலும
இரட்டிப்பநான வல்லமம உமடையதநாய இருக்கும அளவயிற்கு அவன
அதலிகமநான உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமமயப் தபற்றலிருந்தநான, அவன

எண்பத அல்லத ததநாண்ணூறு வருடைங்கள உயயிர் வநாழ்ந்த கலிழவனநாகலி



மரித்தநான. அவன மரித்தபயினபு அவமன எடுத்த அவர்கள அடைக்கம
தசயதநார்கள எனபமத கவனளியுங்கள.

270. அவமனவயிட்டு அந்த உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம வயிலகவவ இல்மல
எனபத உங்களுக்குத் ததரியும. அதனபயிறகு அவனக, அவனக ஆண்டுகளநாகலி
அவனுமடைய சரீரம மக்கலிப் வபநாய (Rotted) கல்லமறயயினுள அவனுமடைய

எலுமபுகள மநாத்தலிரவம இருந்தன; ஒரு நநாள அவர்கள ஒரு தசத்த
மனளிதமன தூக்கலிக் தகநாண்டு வந்தநார்கள, அங்வக அவர்கள எதலிரிமயக்
கண்டு, எலலிசநாவயின எலுமபுகளளின வமல் தூக்கலி எறலிந்தநார்கள. அந்த

எலுமபுகளளிலுளள அதலிகமநாக உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமயயினநால் தசத்தவன
உயயிவரநாவடை குதலித்த எழுந்தநான. ஓ

271. ஓ! அவர் உங்களுமடைய சநாவுக்வகதவநான சரீரங்கமள உயயிர்ப்பயிப் பநார்!

உங்கள சரீரம மரித்த கல்லமறயயிவல மக்கலிப் வபநானநாலும அந்த
மண்ணயிவலவய உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம தங்கலியயிருக்கலிறத. அல்வல
லூயநா! (ஹம! எனறு தனீர்க்கதரிசலி பயிரநானஹநாம சத்தமலிடுகலிறநார் - தமலிழநாக்
கலிவயநான), கலிறலிஸ்தமவ மரித்வதநாரிலலிருந்த உயயிவரநாவடை எழுப்பயினவர்

உங்களுமடைய சநாவுக்வகதவநான சரீரங்கமளயும உயயிர்ப்பயிப்பநார்! மமீண்டும
அங்வக எலலியநா, எலலியநாவும. எலலிசநாவும...

272. நலிமனவயில் தகநாளளுங்கள. மரித்தப் வபநான எலலிசநா தனீர்க்கதரிசலி,
கல்லமறயயிவல மக்கலிப் வபநான நலிமலமமயயில் கலிடைந்தநான, அவன அங்வக
முற்றலிலும உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமமய உமடைய வனநாகவவ இருந்தநான
எனபமத நலிமனத்தப் பநாருங்கள, எனவவ தநான அவன மமீத தசத்தப் வபநான

ஒரு மனளிதமன தூக்கலி எறலிந்த உடைவனவய தசத்தவன பயிமழத்தக்
தகநாண்டைநான. அவன வயியநாதலி யஸ்தர்களளின வமல் இப்தபநாழுதம மககமள
மவக்க முடியும. அவனநால் முடியநாதநா? ஆதமன. அதவவ தவளளிப்பநாடு.

273. நநாம அவருமடைய மநாமலிசத்தலின மநாமலிசமநாய இருக்கலிவறநாம என பமத
நலிமனத்தப் பநாருங்கள (இவயசு கலிறலிஸ்த. நநாம அவருமடைய மநாமலிசத்தலின
மநாமலிசமநாகவும எலுமபயின எலுமபநாகவும இருக்கலிவறநாம. ஓ, அமதத் தவயிர
வவறு எவ்வயிதமநாகவும இருக்க முடியநாத. நநாம உயயிவரநாவடை எழுமபப்
வபநாகலிவறநாம, அவ்வளவுதநான. சர்வ சநாதநாரணமநாக உயயிருடைன எழுமபப்

வபநாகலிவறநாம. அவ்வளவுதநான.



274. ஈஸ்டைர் (Easter) எனபத பநாரமபரியத்மத வயிடை வமலநானத. இப் தபநாழுத
நமமுமடைய சரீரங்கள உயயிர்ப்பயிக்கப்பட்டு, பரவலநாகத்தலின உனனத
ஸ்தநானங்களளிவல நநாம அவவரநாவடை கூடை உட்கநார்ந்த இருக் கலிவறநாம.

275. நமமுமடைய இந்த சரீரம கடைலலில் அழுகலிப் வபநாகலநாம, பூமலியயின
மண்ணக்குள மக்கலிப் வபநாகலநாம, ஒரு கரண்டி அளவு (Spoon) சநாமபல் கூடை

மலிச்சமலில்லநாமல் வபநாகலநாம, ஆனநால் மணவநாட்டி வந்த
தகநாண்டிருக்கலிறநாள. ஏதனனளில் எனனுமடைய கர்த் தமர மரித்வதநாரிலலிருந்த

உயயிவரநாவடை எழுப்பயினவருமடைய ஆவயி இந்த சரீரத்மதயும
உயயிர்ப்பயித்தவயிட்டைத. உங்களுமடைய சநாவுக்வகதவநான கநாரமும
உயயிர்ப்பயிக்கப்படுகலிறத. நநாம அவருமடைய உயயிர்த்ததழுதலலில்

பங்குளளவர்களநாகவும, நநான இதவமர வயிளக்கமநாகப் வபசலிய அவரு மடைய
நலித்தலிய ஜனீவனளின உரிமமதநாரர்களநாகவும ஆகலிவறநாம எனபத உங்களுக்குத்

ததரியும.

276. பயப்படைநாதலிருங்கள' எனறு அவர் தசநானனதலில் ஆச்சரியப்படும வதற்கு
ஒனறுமலில்மல, ஏதனனளில் 'மரணவம உன கூர் எங்வக, பநாதநாளவம உன

தஜயம எங்வக" எனறு பவுல் கூறலியமத அவர் ஏற் கனவவ அறலிந்தலிருந்தநார்.

நநான உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமயயின முழு நலிமறமவப் தபற்றலிருக்கலிவறன.

இவயசு கலிறலிஸ்தவயின மூலமநாய தஜயங் தகநாடுக்கலிற வதவனுக்கு
ஸ்வதநாத்தலிரம, ஆம ஐயநா உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம. ஓ, எனவன !

277. வநற்றும இனறும எனறும மநாறநாத அவர் எனதறனறும ஜனீவயிக் கலிறநார்.

(எபயிவரயர் 13:8). கவனளியுங்கள! வமசலியநா, அபயிவஷகம பண்ண ப் பட்டை
ஒருவர், அவத வபநால், அவருமடைய மணவநாட்டியும வமசலியநாக்கள (புரிந்த

தகநாண்டீர்களநா?) அபயிவஷகம பண்ணப்பட்டை ஒருவர்.

278. கவனளியுங்கள மரணம வதவனுமடைய உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம மயத்
தடுக்க முடியநாத. மரணத்தநால் அமத நலிறுத்த முடியநாத. அமதப் தபற்றுக்

தகநாளளும வபநாவத அத நலித்தலியமநானதநாக இருக்கலிறத. தடுத்த
நலிறுத்தவதற்கு யநாததநானறநாலும கூடைநாத. அதற்கு நனீங்கள ஓயவு தகநாடுக்க

முடியநாத (harness) உங்களநால் முடியநாத - அத கலிரிமய தசயவதற்கு
வயிவரநாதமநாக உங்களநால் ஒனறுவம தசயய முடியநாத. நனீங்கள மரித்தப்



வபநானநாலும அந்த உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம உங்கமளவயிட்டு எடுபட்டுப்
வபநாகநாத. அத எனதறனறும நலித்தலியமநானத. புரிந்த தகநாண்டீர்களநா?

279. கவனளியுங்கள! வமநாவச அந்த உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமயயினநால்
முற்றலிலுமநாக நலிரமபயியயிருந்தநான. இல்மலயநா? அவன ஒரு தனீர்க்கதரிசலி,
அவனளிடைம வநார்த்மத வந்தத. அவன வநார்த்மதயயின ஒரு பநாகமநாக

இருந்தநான, அவன தநான அந்த நநாளுக்குரிய வநார்த்மதயநாயயிருந்தநான. அத
சரிதநானநா? அவன மரித்த எண்ணூறு வருடைங்களுக்குப் பயினனநால் மறுரூப
மமலயயின வமல் எலலியநாவுடைன வந்த நலினறநான. (தனீர்க்கதரிசலி பயிரநானஹநாம

எலலியநா எனபதற்குப் பதலில் எலலிசநா எனறு குறலிப்பயிடுகலிறநார் -

தமலிழநாக்கலிவயநான) அத சரிதநானநா? உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமமய மநா ணம
வமற்தகநாளள முடியநாத. இல்மல, முடியநாத. ''நநான அவமன மமீண்டும
உயயிவரநாவடை எழுப்புவவன'. வதவ தூதர்கள வந்த அவமன எடுத்த ஒரு
பளளத்தநாக்கலிவல அடைக்கம பண்ணயினநார்கள. அவனுமடைய சரீரம அழுகலி

மக்கலிப் வபநாய வயிட்டைத. அவனுமடைய எலுமபுகதளல்லநாம, மற்தறல்லநாமும
அழலிந்த வபநாயயிற்று. ஆனநால் உயயிர்ப்பயிக்கும வல்ல மமவயநா

அங்வகயயிருந்தத. அத அவமன உயயிர்ப்பயித்த மறுரூபமமலயயின வமல்
தகநாண்டு வந்தத. அவன அங்வக நலினறு தகநாண்டிருந்தநான.

280. கவனளியுங்கள! ''அத சரிதநானநா, சவகநாதரன பயிரநானஹநாம, எண் 1 நூறு
வருடைங்களுக்கு பயிறகுமநா?" எனறு நனீங்கள வகட்கலிறனீர்களநா? ஓ, எனவன !

281. நனீங்கள மத்வதயு 27-ஆம அதலிகநாரம 51 - ஆம வசனத்மத வநாசலிப்
பபீர்களநானநால் (நநான இங்வக ஒரு வசனத்மத குறலித்த மவத்தலிருக்கலிவறன),

நனீங்கள அமத எழுதலி மவத்தக் தகநாளளுங்கள. அவர் வருவநார் எனறு
வயிசுவநாசலித்த, அங்வக அவர்கள எல்வலநாரும கநாத்தலிருக்மகயயில் ... இங்வக

வவதம தசநால்லுகலிறத. அவர் வந்த பயினனநால்... பூமலியயின மண்ணயில்
நலித்தலிமரயமடைந்தவர்களளின வமல் உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம தநாங்கலி

யயிருந்தத, அவர்கள அவரின ஒரு பநாகவம (அவர்கள பரிசுத்தவநானகள)

அவர்கள அவரின ஒரு பநாகவம, ஏதனனளில் அவர் வமல் அவர்கள வயிசு
வநாசம மவத்தலிருந்தநார்கள.

282. உளளுக்குளளநாகவவ அவர்கள ஒரு பலலியநாட்டின மூலமநாக ஜனீவமனப்
தபற்றலிருந்தநார்கள. (பநாவ நலிவநாரணம) அத ஆட்டின ஆவயிமய மமீண்டும



மனளிதனளின வமல் ஒரு வபநாதம தகநாண்டு வர முடியநாத. மனளிதனுமடைய
ஆவயியயின வமல் வதவன தநாவம வநாசம தசயவத எவ்வளவு

மகத்தவமநானத! புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? எவ்வளவு அதலிகமநான
உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமமய நநாம தபற்றுளவளநாம. ஆனநால் ஒரு
ஆட்டுக்குட்டியயின மூலம தவறும சநாயலநாகவவ பநாவநலிவநாரணம

தசலுத்தப்பட்டைத. இப்தபநாழுத நமமலிடைம உளளத நலிழல் அல்ல. அத
உண்மமப் தபநாருள. அமதப் பற்றலி நநாம எவ்வளவு பயப்படுகலிவறநாம.

அவர்கள அவருமடைய உயயிர்த்ததழுதலலின சநாயமல மநாத்தலிரவம
வயிசுவநாசலித்த மரித்த கல்லமறயயில் அடைக்கம பண்ணப்பட்டைநார்கள...

283. அங்வக வயநாபு தனனுமடைய மகத்தநான சகலிப்புத் தனமமயுடைன
கநாணப்படுகலிறநான. அவனுக்குண்டைநான எல்லநாக் கநாரியங்களும

எடுக்கப்பட்டைன. ''அவமன என மகயயில் ஒப்பு தகநாடும, அப்தபநாழுத நநான
உமமுமடைய முகத்தலிற்கு முனபநாக அவமன சநாபமநாக்குவவன'' எனறு
சநாத்தநான தசநானனநான. அதனபயிறகு அவன தசயலலில் இறங் கலினநான.

284. "அவனுமடைய ஜனீவமன மட்டும எடுக்கநாவத'' எனறு தசநால்லலி வதவன
வயநாபுமவ சநாத்தநானளின மகயயில் ஒப்புக் தகநாடுத்தநார். (வயநாபு 1:11, 12).

அவனுமடைய ஜனீவமன மட்டும எடுக்கநாமல் சநாத்தநான மற்
தறல்லநாவற்மறயுவம தசயதநான.

285. அவனுமடைய மமனவயிகூடை அவனுக்கு வயிவரநாதமநாக தலிருமபயினநாள.

"உமமுமடைய ஜனீவன வபநாகலிறவத" எனறு அவள தசநானனநாள. வவறு
வயிதமநாகச் தசநானனநால், அவளநால் அவனுக்கு ஒனறுவம தசயய முடிய
வயில்மல. அதனபயிறகு அவள அவமன வநசலிக்கவயில்மல, அவமன

தவளளிவய தளளளி வயிட்டைநாள. "வயநாபுவவ, நனீர் பரிதபயிக் கப்படைத் தக்கவர். நனீர்
ஏன வதவமன தூஷலித்த உமமுமடைய ஜனீவமன வயிடுவதலில்மல'' எனறு

தசநானனநாள?

286. ''நனீ மபத்தலியக்கநாரி வபசுவத வபநால வபசுகலிறநாய'' எனறு வயநாபு
தசநானனநான. புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? ஓ, எனவன! புரிந்த தகநாண்டீர் களநா?

அவனுமடைய வயிசுவநாசத்தலில் அவன உறுதலியநாயயிருந்தநான, அவன ஒரு
தனீர்க்கதரிசலி. "நநான ஒரு பநாவயியல்ல, நநான பநாவ நலிவநாரண பலலிமய தசலுத்தலி
வயிட்வடைன'' எனறு தசநானனநான. ஆதமன! அவன தனனுமடைய ஸ்தநானத்மத



அறலிந்தலிருந்தநான. அவன வநார்த்மதயயில் ஜனீவயித்தநான. மற்றவர்கள
தசநால்லலியமதப் பற்றலிதயல்லநாம அவன கவமலப்படைநாமல் வநார்த்மதக்கு
உத்தமமநாக ஜனீவயித்தநான. அந்த தகநாடிதநான சூழ்நலிமலயயிலும கூடை அவன ''நனீ
மபத்தலியக்கநாரி வபசுவத வபநால் வபசுகலிறநாய'' எனறு தசநானனநான. "கர்த்தர்
தகநாடுத்தநார்; கர்த்தர் எடுத்தநார்; கர்த்தருமடைய நநாமத்தலிற்கு ஸ்வதநாத்தலிரம,

ஒனறுவம இல்லநாமல் இவ்வுலகத்தலில் பயிறந்வதன; நலிர்வநாணயியநாய
பயிறந்வதன; நலிர்வநாணயியநாகவவ மரிப்வபன. கர்த்தருமடைய நநாமத்தலிற்கு

ஸ்வதநாத்தலிரம " அவனுமடைய பயிளமளகள மரித்த வயிட்டைநார்கள,

உடைமதபல்லநாம தகநாடிய பருக்களநால் வநாதலிக்கப் பட்டைநான. அவனுமடைய
நண்பர்கள எல்லநாருவம அவனுக்கு வயிவரநாத மநாகத் தலிருமபயினநார்கள,

அவனுமடைய சமப அங்கத்தலினர்கள, மற்தறல் லநாரும அவனுக்கு
வயிவரநாதமநாக எழுமபயி அவனுமடைய மனமத புண்படுத் தலினநார்கள... எனவன

ஒரு பரிதநாபமநான தகநாடுமம. நனீங்கள ஒருவர்கூடை அப்படிப்பட்டை
உபத்தலிரவங்கமன அனுபவயித்தவதயயில்மல. அப்படியயிருந் தம அவன

வநார்த்மதமய வயிசுவநாசலித்தநான.

287. அவன ஒரு கழுகு. ஓ, எனவன எப்தபநாழுதவம அவமன உபத் தலிரவம
சூழ்ந்த தகநாண்டிருக்க முடியநாத. இல்மல. முடியநாத வநார்த்மத யயில்
ஜனீவயித்த அவனுக்கு தலிடீதரனறு எனன சமபவயித்தத? வநானங்கள

வயிலகலிவயநாடியத. இடி முழக்கங்கள கர்ஜலித்தன, மலினனல் மலினனளியத,

வயநாபு அண்ணநாந்த பநார்க்மகயயில் ஒரு தரிசனத்மதக் கண்டு, என மமீட்பர்
உயயிவரநாடிருக்கலிறநார் எனறும, அவர் கமடைசலி நநாளளில் பூமலியயின வமல் நலிற்பநார்

எனறும நநான அறலிந்தலிருக்கலிவறன, இந்த என வதநால் முதல் லநானமவ
அழுகலிப் வபநான பயினபு, (எலுமபுகளும மற்தறல்லநாம கூடை நநான என

மநாமலிசத்தலில் இருந்த வதவமனப் பநார்ப்வபன, அவமர நநாவன பநார்ப்வபன,

அந்நலிய கண்கள அல்ல, என கண்கவள அவமரக் கநாணம , அத சரிதநானநா?

இந்த வநாஞ்மசயநால் என உளளந்தலிரியங்கள எனக்குள வசநார்ந்த
வபநானநாலும, இந்த என வதநால் முதலநானமவ அழுகலிப் வபநானநாலும எனனளில்

அந்த உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம இருக்கும'' எனறு தசநான னநான.

288. உனனுமடைய சரீரத்மதத் தலினனும பூச்சலிகள உனனளிடைம வநா வவண்டிய
அவசலியவமயயில்மல, அந்த பூச்சலிகள ஏற்தகனவவ உன சரீரத்தலில்
இருக்கலினறன, அமவகள உங்களுமடைய சரீரத்தலிவலவய உனன



பூச்சலிகள எனறு உங்களுக்கு முனவப ததரியுமநா? உனமன ஒரு சவப்
தபட்டியயினுள மவத்த கநாற்றுப் புகநாதவநாறு அந்த சவப்தபட்டிமய

அமடைத்தவயிட்டைநால், பூச்சலிகள (Bugs) உனமனத் தலினறு வயிடும, ஏதனனளில்
அந்த பூச்சலிகள உனனுமடையமவகவள. உனக்குளளநாக கூட் டைம கூட்டைமநாக

பூச்சலிகள இருக்கலினறன.

289. ''இந்த என வதநால் முதலநானமவ அழுகலிப் வபநான பயினபு (எனனுமடைய
சரீரம) நநான என வதவமனப் பநார்ப்வபன"

(வயநாபு 19:26.

290. அனறு உயயிர்த்ததழுதலலின கநாமலயயில் ... மகலிமம! அல்வலலூயநா!

அவர் உயயிர்த்ததழுந்த பயின நலித்தலிமரயமடைந்தலிருந்த அவநக பமழய
ஏற்பநாட்டு பரிசுத்தவநானகளுமடைய சரீரங்களும எழுந்தலிருந்தன. இவர்கள
கல்லமறகமள வயிட்டுப் புறப்பட்டு, பரிசுத்த நகரத்தலில் பயிர வவசலித்த,

அவநகருக்கு கநாணப்பட்டைநார்கள எனறு மகத்தநான எழுத் தநாளனநாகலிய
மத்வதயு தனனுமடைய சுவயிவசஷத்தலில் 27-ஆம அதலிகநாரம 52 - ஆம
வசனத்தலில் குறலிப்பயிடுகலிறநார். எலலியநாவயின எலுமபுகதளல்லநாம

இல்லநாதலிருந்தம, வயநாபுவயின சரீரம ஒரு கரண்டி (Spoon) அளவுக்கு -

சநாமபல் கூடை மலிச்சமலில்லநாதலிருந்தம, அங்வக உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம
அவர்களுமடைய எலுமபுகளளில் தங்கலியயிருந்தத.

291. இவயசுமவ மரித்வதநாரிலலிருந்த உயயிவரநாதடைழுப்பயிய இந்த ஆவயி
உங்களளில் வநாசமநாயயிருந்தநால், அவர் உங்களுமடைய சநாவுக் வகதவநான

சரீரத்மதயும உயயிர்ப்பயிப்பநார்.

292. கவனளியுங்கள, இப்தபநாழுத சசீக்கலிரம! "ஆ, நநான அந்தக் கநாலத் தலில்
வநாழ்ந்தலிருக்க வயிருமபுகலிவறன'' எனறு நனீங்கள தசநால்கலிறனீர்களநா? நனீங்கள

அமதவயிடை ஒரு வமலநான நநாளளில் வநாழ்ந்த தகநாண்டிருக்கலிறனீர்கள

293. இப்தபநாழுத, நனீங்கள எல்வலநாரும ... நனீங்கள சலில வசனங்கமள
குறலித்தக் தகநாளவமத நநான பநார்க்கலிவறன. நல்லத, 1 ததசவலநானளிக்கலியர் 4 -

ஆம அதலிகநாரம 16 - ஆம வசனத்மத குறலித்தக் தகநாளளுங்கள. கவனளி
யுங்கள, எனவன அழகு புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? கலிறலிஸ்தவுக்குள நலித்
தலிமரயமடைந்தவர்கமள வதவன தனனுடைவன கூட்டிச் வசர்ப்பநார். புரிந்த



தகநாண்டீர்களநா? எலலியநாமவயும, எலலிசநாமவயும வபநால் கல்லமறயயில்
அடைக்கம பண்ணப்பட்டு நலித்தலிமரயமடைந்தவர்கள (புரிந்த தகநாண்டீர்களநா?)

உயயிர்ப்பயிக்கப்பட்டு, அவர்கவளநாவடை நநாமும ஆகநாயத்தலில் எடுத்தக்
தகநாளளப்படுவவநாம. ஏதனனளில், கர்த்தர் தநாவம ஆரவநாரத் வதநாடும, வதவ
எக்கநாளத்வதநாடும வநானத்தலிலலிருந்த இறங்கலி வருவநார்; அப்தபநாழுத

கலிறலிஸ்தவுக்குள மரித்தவர்கள முதலநாவத எழுந்தலிருப் பநார்கள. பயினபு
உயயிவரநாடிருக்கும நநாமும கர்த்தருக்கு எதலிர்தகநாண்டு வபநாக, வமகங்கள
வமல் அவர்கவளநாவடை கூடை ஆகநாயத்தலில் எடுத்தக் தகநாளளப்படுவவநாம.

உயயிவரநாவடை இருப்பவர்கள வமலும உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம;

நலித்தலிமரயமடைந்தவர்களளின வமலும உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம . புரிந்த
தகநாண்டீர்களநா?

294. அவத உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம தநான இந்த இரண்டு தனீர்க்கதரிசலி
களளிலும தங்கலியயிருந்தத. அவர்கள இருவருமடைய தபயருவம ஒனறநாக
இருப்பமதக் கவனளியுங்கள. எலலிசநா, எலலியநா. மணவநாட்டிமயயும,

மணவநாளமனயும கவனளித்தனீர்களநா? அவர்களளில் ஒருவர் தலிருவநாளர்
இவயசு. (Mr. Jesus) மற்தறநாருவர் தலிருமதலி . இவயசு, (Mrs. Jesus) .

ஏறக்குமறய ஒவர மநாதலிரியநான தபயர் - அவர் - அவள புரிந்த தகநாண்
டீர்களநா? எலலியநா... அவத கநாரியம இங்வக எப்படி பயிரதலிபலலிக்கலிறத

பநாருங்கள.

295. எலலியநா பரவலநாகத்தலிற்கு எடுத்தக் தகநாளளப்பட்டைநான. அவன சமபக்கு
அமடையநாளம சரிதநான. எலலியநா. எலலிசநா உயயிர்த்ததழுதல் வமர

கநாத்தலிருந்தநான. புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? இத ஒரு பறமவ பறப்பதற்கு
இரண்டு இறக்மககள வதமவப்படுவமதப் வபநாலநாகும. புரிந்த தகநாண்

டீர்களநா? இந்த இரண்டு தனீர்க்கதரிசலிகளுவம சமபக்கு முனனமடையநாள மநாக
இருந்தநார்கள. ஏதனனளில் கர்த்தர் தநாவம ஆரவநாரத்வதநாடும, பயிர தநான

தூதனுமடைய சத்தத்வதநாடும, வதவ எக்கநாளத்வதநாடும வநானத்தலி லலிருந்த
இறங்கலி வருவநார்''. அப்தபநாழுத இரண்டு இறக்மகளுவம ஒனறநாகச் வசர்ந்த
நநாம பறந்த வபநாய வயிடுவவநாம. (அல்வலலூயநா!) நநாம பறந்த வபநாவவநாம.

எதனநால்? உயயிவரநாடு இருக்கலிறவர்கவளநா அல்லத மரித்தவர்கவளநா
யநாரநாயயிருந்தநாலும அவர்களளிடைம அந்த உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம

இருக்கலிறத.



296. கவனளியுங்கள! நலிமனத்தப் பநாருங்கள இப்படிப்பட்டை கநாரியங் கமளப்
புரிந்த தகநாளவதற்கநாகவவ நனீங்கள உயயிர்ப்பயிக்கப்பட்டிருக்கலிறனீர்கள
எனபமத இப்தபநாழுத ததரிந்த தகநாளளுங்கள. இந்த நநாளுக்குரிய

உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமமயக் கவனளியுங்கள நநாம
உயயிர்ப்பயிக்கப்பட்டிருக்கலிவறநாம எனபமத நலிமனத்தப் பநாருங்கள.

297. அவநக நநாட்களுக்கு முனபு... 'பயிதநா எனக்கு கநாண்பயிக்கலிற யநாமவயும
மமறக்கநாமல் நநான உங்களுக்கு தசநால்லுகலிவறன'' எனறு இவயசு

தசநானனநார், பவுலும அவத வயிதமநாகத்தநான நடைந்த தகநாண்டைநார். இந்த
கமடைசலி நநாட்களளில் நம வமல் இந்த உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம தநாங்கு

வமதக் கநாணம தபநாழுத... வயியநாதலியஸ்தர்கள சுகமநாவமத கநாண்பதற் கும
உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமமய நமக்குத் தருகலிறநார். ஆதலி அப்வபநாஸ்

தலர்களுமடைய நநாட்களளில் கலிரிமய தசயத அவத உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம
நம மத்தலியயிலும கலிரிமய தசயத தரிசனங்கமள தகநாண்டு வருவமதயும,

மரித்வதநாமர உயயிவரநாதடைழுப்புவமதயும நநாம கநாண் கலிவறநாம, புரிந்த
தகநாண்டீர்களநா? வயியநாதலியஸ்தர்கமளயும அத சுக மநாக்குகலிறத.

298. அனறு வடைநானநாவன வ னீர்ட்ஸ் (Donovan Weerts) உடைன நநான இங்வக
வபசலிக்தகநாண்டிருந்வதன. (அவமன உங்கள எல்வலநாருக்குவம ததரியும

எனறு நநான நலிமனக்கலிவறன) அவனுடைன நநான வவட்மடைக்குச்
தசனறலிருந்வதன. அவன நமமுமடைய சமபக்கு வருபவன, அவன வயதலில்
தரநாமப சலிறலியவன, அருமமயநானவன. எனக்கு ஒரு நல்ல அருமமயநான
நண்பன. அவன, 'உங்களுக்கு நநான சலிரமம தகநாடுக்க வயிருமபவயில்மல''

எனறு எனனளிடைம தசநானனநான.

299. அவனுமடைய கநாமதத் ததநாட்டு அதன உளவளயும தவளளிவயயும
நனறநாக வநநாக்கலிப் பநார்த்வதன, ''வடைநானநாவன நனீ தசளக்கலியமநாக இருக்க

கலிறநாயநா?'' எனறு நநான வகட்வடைன. அவனுக்கு புற்று வநநாய. "உனனு மடைய
கநாதலில் எனன வடைநானநாவன?' எனறு அவனளிடைம நநான வகட்வடைன.

300. "எனக்குத் ததரியவயில்மல. சவகநாதரன பயிரநானஹநாம, ஆறு ஏழு
மநாதங்களநாக அத வளர்ந்த தகநாண்வடை வருகலிறத...'' எனறு அவன

தசநானனநான.



''நனீ ஏன அமதப் பற்றலி ஒனறுவம தசநால்லவயில்மல?'' எனறு நநான அவமனக்
வகட்வடைன.

301. "உங்களுக்குச் சலிரமம தகநாடுக்க நநான வயிருமபவயில்மல, சவகநாதரன
பயிரநானஹநாம'' எனறு அவன தசநானனநான.

"அத எனனதவனறு உனக்குத் ததரியுமநா? எனறு நநான அவமனக்
வகட்வடைன.

"ஓரளவு ததரியும'' எனறு அவன தசநானனநான.

302. நநான அவன வமல் எனனுமடைய மககமள மவத்வதன, ஆனநால் நநான
ஒரு வநார்த்மதயுவம தசநால்லவயில்மல. இரண்டு நநாட்களுக்குப் பயிறகு

அவனுமடைய கநாதலில் புற்றுவநநாயயின வடு கூடை இல்மல (Scar) அத எனன?

அத உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம! புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? அத உங்களுமடைய
சநாவுக்வகதவநான சரீரங்கமள உயயிர்ப்பயிக்கும. அவனு மடைய கநாமத புற்று
வநநாய (Cancer) அரித்த வயிட்டைத. அந்த அரிப்பு அவனுமடைய மூமள வமர
பநாதலித்தலிருக்கும. புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? அவன மரித்த வபநாயயிருப்பநான -

ஆனநால் உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம. புரிந்த தகநாண்டீர்களநா?

303. ஒருநநாள நநான மலிகவும கமளப்பநாயயிருந்வதன. அப்தபநாழுத... நநான
தசநானவனன, "நனீ... உனக்கு ஐமபத வயதநாகலிவயிட்டைத, நனீ முன வனறலிச்

தசல்வத நல்லத. நனீ - நனீ கர்த்தருக்கு ஏதநாவத நனமம தசயய வவண்டும
எனறு வயிருமபயினநால் அமத தநாமதலிக்கநாமல் இப்தபநாழுத தசயத முடி,

ஏதனனளில் உனக்கு வயதநாகலி வயிட்டைத. '' புரிந்த தகநாண் டீர்களநா!

உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம அனறு கநாமலயயில் எனமன நலிரப்பயியத, அவர்
எனமன தலிமரக்கப்பநால் கநாணமபடி தசயதநார், நநான உங்கள

எல்வலநாமரயும அங்வக பநார்த்வதன. பநாருங்கள, புரிந்த தகநாண்டீர்களநா?

அஹ - அஹ. பநாருங்கள? 'நனீ வநசலித்த யநாவரும, உனமன வநசலித்த யநாவரும
உனக்கு அளளிக்கப்பட்டைநார்கள' எனறு அவர் கூறலினநார். பநாருங்கள அவர்கள

எல்வலநாமரயும அவ்வயிதமநாகவவ நநான கண்வடைன. எனன அத?

உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம. அத எனன? உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம.



304. தவளளிப்படுத்தலின வயிவசஷத்மத எழுதலிய வயநாவநான முற்றலிலும
உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமயநால் நலிமறந்த, அங்வக நலினறு தகநாண்டு

தவக்கத்தலிலலிருந்த முடிவு வமரப் பநார்த்தநான.

305. ஏசநாயநா முற்றலிலும உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமயநால் நலிமறந்த, அங்வக
நலினறு தகநாண்டு ஆயயிரவருடை அரசநாட்சலிமயயும, மற்தறல்லநா வற்மறயும

பநார்த்தநான.

306. உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம . கலிறலிஸ்தமவ மரித்வதநாரிலலிருந்த உயயிர்
வரநாதடைழுப்பயினவருமடைய ஆவயி உங்களளில் வநாசமநாயயிருந்தநால், அத
உங்களுமடைய சநாவுக்வகதவநான சரீரத்மதயும உயயிர்ப்பயிக்கும - சநாவுக்

வகதவநான சரீரம.

307. நலிமனத்தப் பநாருங்கள உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம . இந்த நநாளளில் நநாம
எனன பநார்த்வதநாம எனபமதக் கவனளியுங்கள. ஏழு முத்தலிமரகமள

தலிறக்கத்தக்கதநாக உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம நமமலிடைத்தலில் வந்தளளத. அத
எனன? அத மனளிதனுமடைய ஞநானமநா? இல்மல. வதவனுமடைய

உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம இத சமபவயிக்குதமனறு முனனறலிவயித்தத.

புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? அமதக் குறலித்த உலகமும சநாட்சலி தகநாடுக்கும படி
உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம தசயதத. நநான உங்களளிடைம கூறலியவநாவற
கர்த்தருமடைய தூதனநானவர் அந்த அக்கலினளி ஸ்தமபத்மத சுற்றலிலும
இருந்தத; உலகமநானத அத உண்மம என சநாட்சலிக் கூறச் தசயதத

உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமவய. ஆகவவ அத எனனதவனறு அவர்களுக்கு
ததரியநாத. ஆனநால் நமக்கு ததரிந்தலிருக்கலிறத. இந்த பக்கமநாக தலிருப்பயி
பநாருங்கள (தனீர்க்கதரிசலி பயிரநானஹநாம வமகஸ்தமப புமகப்படைத்மத பற்றலி
வயிளக்குகலிறநார் - தமலிழநாக்கலிவயநான அங்வக வமவல இருந்தத நமமுமடைய
கர்த்தர் தநாவம. புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? உலகவமநா அமதக் குறலித்த ஒன

றுவம அறலியவயில்மல. ஆனநால் நநாவமநா அங்வக கர்த்தர் நலினறநார் எனபமதப்
புரிந்த தகநாண்வடைநாம. நனீங்கள புரிந்த தகநாண்டீர்களநா?

308. முத்தலிமரகமளத் தலிறந்தவர் அவவர, அவவர அந்த முத்தலிமரகள,

ஏதனனளில் வதவனுமடைய முழு வநார்த்மதயும கலிறலிஸ்தவவ, கலிறலிஸ்தவவ
தலிறக்கப்பட்டை முத்தலிமரகள. அப்படியநானநால் முத்தலிமரகள தலிறக்கப்படு வத

எனபத எனன? கலிறலிஸ்தமவ தவளளிப்படுத்தவவத ஆகும.



309. ஏழு சமபக் கநாலங்களளின தூதர்களும ஏழு சமபயயின கநாலத்வதநாவடை
வபநாயவயிட்டைநார்கள, அந்தக் கநாரியங்கமள நநாம பநார்க்க முடியநாத. அவர்கள
அவர்கள அந்த புமகப்படைத்மத எடுத்தநார்கள, நநாம அல்ல. அங்வக தநான

அவர் பயிரதம நனீதலிபதலியநாக நலினறு தகநாண்டு, அவர்தநான அல்பநாவும
ஒவமகநாவும எனறும, ஆதலியும அந்தமுமநானவர் எனறும தவளளிப்படுத்தலிக்
கநாட்டுகலிறநார். எனவன ஒரு அமடையநாளம. உயயிர்ப்பயிக் கும வல்லமமதநான

அமத நமக்குச் தசயதத.

310. அவர் வருகலிறநார் எனபமத நநாம கநாண்பதற்கு உயயிர்ப்பயிக்கும
வல்லமமதநான உதவயி தசயகலிறத. உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம நமமம

மரணத்தலிலலிருந்த ஜனீவனுக்கு மமீட்டுக் தகநாண்டைத. உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம
பகுத்தறலியும வரத்மதத் தந்த உங்களுமடைய தவறு எனன எனறும, எனன
தசயய வவண்டும எனறும, நனீங்கள எனன தசய தலிருக்கலிறனீர்கள எனறும,

நனீங்கள எனன தசயதலிருக்கக் கூடைநாத எனறும, நனீங்கள எனன தசயதலிருக்க
வவண்டும, நனீங்கள எனனவநாயயிருப்பபீர்கள எனபமததயல்லநாம புரிந்த
தகநாளளச் தசயகலிறத. உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம. இந்த எல்லநாக்

கநாரியங்களுவம.

311. நமமுமடைய கர்த்தரநாகலிய இவயசு முற்றலிலும உயயிர்ப்பயிக்கும
வல்லமமயநால் நலிமறந்தலிருந்த முழு வநார்த்மதயயின நலிமறவவறுதலநா

யயிருந்தநார். "இந்த சரீரத்மத அழலித்தப் வபநாடுங்கள, மூனறு நநாமளக் குளவள
இமத எழுப்புவவன" எனறு அவர் தசநானனநார் (வயநாவநான 2:19).

நமபயிக்மகவயநாவடை உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமமயப் பற்றலி வபசுங்கள.

312. "இந்த ஆலயத்மத இடித்தப் வபநாடுங்கள, மூனறு நநாமளக்குளவள
இமத எழுப்புவவன" ஏன? ஏன அவர் அப்படிச் தசநானனநார்? அவமரப் பற்றலி

அவ்வயிதமநாக எழுதலியுளளமத அவர் அறலிந்தலிருந்தநார் (புரிந்த
தகநாண்டீர்களநா?) ஒருவபநாதம ஒழலிந்த வபநாகநாத வதவனுமடைய வநார்த்

மதயயில் அவமரக் குறலித்த அவ்வயிதம எழுதப்பட்டுளளத. ''என
ஆத்தமநாமவப் பநாதநாளத்தலில் வயிடீர், உமமுமடைய பரிசுத்தவநாமன அழலி
மவக் கநாணதவநாட்டீர்'' எனறு வநார்த்மத தசநால்லுகலிறத. (சங்.16:10).

உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம அவமர உயயிவரநாவடை எழுப்பும, அவருமடைய



சரீரத்தலின ஒரு அண கூடை அழலிமவக் கநாணநாத எனபத அவருக்குத்
ததரியும.

313. "இந்த ஆலயத்மத இடித்தப் வபநாடுங்கள, மூனறு நநாமளக் குளவள
இமத எழுப்புவவன" எனறு அவர் தசநானனநார்.

314. ஏன? அத தனீர்க்கதரிசனமநாகலிய வதவனுமடைய வநார்த்மத . தனீர்க்க
தரிசனம வதவனுமடைய உண்மமயநான வநார்த்மதயநாயயிருந்தநால் அத
ஒழலிந்த வபநாகநாத. வதவன அவமர உயயிவரநாவடை எழுப்பயினநார் எனறு

தசநால்லுகலிற வதவனுமடைய தனீர்க்கதரிசனமும, வநார்த்மதயும, நநாமும
அவவரநாவடை உயயிர்த்ததழுந்த வயிட்வடைநாம எனறு தசநால்லு கலிறத.

''பயப்படைநாதலிருங்கள'' எனறு அவர் தசநானனதலில் ஆச்சரியப்படு வதற்கு
ஒனறுமலில்மல. அவமர உயயிவரநாவடை எழுப்பயினவருமடைய ஆவயி

இப்தபநாழுத நமக்குள வநாசம தசயத நமமுமடைய சநாவுக்வகதவநான
சரீரங்கமள உயயிர்ப்பயிக்கலிறத எனறு எழுதலியயிருக்கலிறத. பயப்படைநா தலிருங்கள,

நண்பவன, கு - மநா -ர - ன (SO-N) உயயிர்த்ததழுந்தநார். குமநாரன
உயயிர்த்ததழுந்தநார்.

315. இப்தபநாழுத, மறுரூபமநாகுதமலக் கவனளியுங்கள. நநாம ஒவ்தவநாரு
வரும அங்வக சநாயலநாக நலினவறநாம. வருமகயயில் எடுத்தக் தகநாளளப் படும
உயயிருளள பரிசுத்தவநானகளுக்குச் சநாயலநாக எலலியநா அங்வக நலினறநான,

மரித்த பரிசுத்தவநானகளுக்குச் சநாயலநாக வமநாவச அங்வக நலினறநான..?

அவர்கள இருவரும உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமமயப் தபற் றலிருந்தநார்கள.

மரித்தலிருந்தநாலும, மரிக்கநாமலலிருந்தநாலும அவர்கள அங்வக நலினறநார்கள.

316. கவனளியுங்கள! ஓ, நநாம இப்தபநாழுத இந்தக் கமடைசலி நநாட்களளில் எனன
பநார்த்தப் தகநாண்டிருக்கலிவறநாம எனபமத வயநாசலித்தப் பநாருங்கள. வயநாவநான

14-ஆம அதலிகநாரம 12ஆம வசனத்தலில் அவர் வநாக்களளித்த அவத கநாரியம.

இப்தபநாழுத வயநாசலித்தப் பநாருங்கள! நலிச்சயமநாக! (ஒலலிநநாடைநாவயில்
கநாலலியயிடைம - ஆசலி) ''உங்களளிடைம வல்லமமயயிருப்ப தநாகச் தசநால்லலிக்

தகநாளகலிறனீர்களநா?'' எனறு ஜனங்கள தசநால்லுகலிறநார்கள. ''இல்மல, இல்மல,

இல்மல!



317. நநாங்கள மறுரூபமமலயயில் நலினறவர்கமளப் வபநாலத்தநான '' புரிந்த
தகநாண்டீர்களநா? நலிச்சயமநாக, நமமலிடைம வல்லமம இருப்பதநாக நநாம

தசநால்லலிக் தகநாளவதலில்மல, ஆனநால் நநாம மறுரூபமமலயயின வமல் நலினறு
தகநாண்டிருந்தவர்கமளப் வபநாலதநான. எனமன யநார் எனறு தசநால்கலிறநார்

கள'' எனறு

வமநாவச வகட்கவயில்மல, 'எனமன யநார் எனறு தசநால்கலிறநார்கள'' எனறு
சசீஷர்கள யநாருவம வகட்கவயில்மல. சமபவயித்தத எனன எனறு
உங்களுக்குத் ததரியுமநா? கவனளியுங்கள! அவர்கள இவயசு

மகலிமமயமடைந்தமதப் பநார்த்தநார்கள. இவயசு மகலிமமயமடைந்தமதப்
பநார்ப்பதற்கு மநாத்தலிரவம அவர்கன வநாஞ்மசயநாயயிருந்தநார்கள.

318. இனறும அவத சமபவயிக்கலிறத. நநாம நமமமப் தபரிய மனளிதர் கனநாக்கலிக்
தகநாளள முயற்சலிக்கவயில்மல. நமமமப் பற்றலி ஜனங்கள எனன

தசநால்கலிறநார்கள எனறு நமக்குக் கவமலவய கலிமடையநாத. நமமுமடைய
நநாமம ஒனறுமலில்மல, அத அவருமடைய நநாமவம. நமமுமடைய ஜனீவன
ஒனறுமலில்மல, அத அவருமடைய ஜனீவவன, அத நமமுமடைய வல்ல
மமயல்ல, அத அவருமடைய வல்லமமவய, அவமர மகலிமமயயின

சரீரத்தலில் பநார்ப்பத ஒனவற நமமுமடைய வநாஞ்மச. அத எப்படி முடியும?

நம மத்தலியயில் இருக்கலிற அவருமடைய உயயிர்த்ததழுதலலினநால் அவர் மகலிமம
யமடையுமவபநாத மநாத்தலிரவம. அவர் அனறு இருந்தமதப் வபநாலவவ மமீண்டும

இனறு இருப்பமத நநாம கநாண்கலிவறநாம. நனீங்கள அமதப் தபற் றுக்
தகநாண்டீர்களநா? புரிந்த தகநாண்டீர்களநா?

319. நநாம மகலிமமயமடைவத நமமுமடைய வநாஞ்மசயல்ல. நமமுமடைய
வநாஞ்மச ஒரு தபரிய நநாமமல்ல, தபரிய சமபமய எழுப்பயி, அவநகமர
ஞநாயயிறு பளளளியயில் வசர்த்த, அவநக உல்லநாசப் பயணவயிருந்தகமள
ஏற்படுத்தலி (pilic party) அவநக நட்சத்தலிரங்கமளத் ததநாங்கவயிட்டு (stars)

இனனும இதவபநானற அவநக வவறு கநாரியங்கமளச் தசயவ தலிதலல்லநாம
எங்களுமடைய வநாஞ்மச இல்மல. அத எங்களுமடைய வநாஞ்மச இல்மல.

அவர் மகலிமமயமடைந்தமதப் பநார்ப்பததநான நமமுமடைய வநாஞ்மச. எதலில்
மகலிமமயமடைந்தநார்? சுயதபருமமயயினநால் அல்ல, நமமலிலும, நமமுமடைய



ஜனீவயியத்தலிலும அவர் ஜனீவயிக்கலிறநார் எனறும, நமக் குளளநாக ஜனீவயிக்கலிறநார்
எனபமத நலிரூபயிப்பதலிவலயும தநான.

320. எனமன நநாவன வழலியயிலலிருந்த அகற்றலிக் தகநாண்டு, வயில்லலியம
பயிரநானஹநாம எனறு நலிமனத்தப் பநார்க்கக்கூடைநாத அளவயிற்கு தசயத

உங்கமளப் பற்றலியும நலிமனத்தப் பநார்க்கக்கூடைநாத அளவயிற்குச் தசயத . நம
மத்தலியயிவல இவயசு மகலிமமயமடைவமதக் கநாண்பவத நமமுமடைய

வநாஞ்மசயநாகும. அவமரப் பநார்ப்பவத நமமுமடைய வநாஞ்மச. அதவவ
நமக்கு உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமமயக் தகநாடுக்கலிறத. நநாம அவரில்

இருக்கலிவறநாம எனறும, அவருமடைய மநாமலிசத்தலின மநாமலிசமும, எலுமபயின
எலுமபுமநாக இருக்கலிவறநாம எனறும, நநாம அவருமடைய மணவநாட்டி
எனறும, மரித்வதநாரிலலிருந்த உயயிவரநாதடைழுந்த இப்தபநாழுத அவர் நம

முடைன இருக்கலிறநார் எனறும, அமத அவத வயிதமநாக நமமலில் நலிருபயிக்கலிறநார்
எனபமதயும நநாம புரிந்த தகநாளளும சந்வதநாஷத்மத அத நமக்குத்

தருகலிறத. புரிந்த தகநாண்டீர்களநா?

321. ''பயப்படைநாதலிருங்கள'' எனறு அவர் தசநானனதலில் ஆச்சரியப்படு வதற்கு
ஒனறுமலில்மல. இப்தபநாழுத, (கவனளியுங்கள!) நநாம அவரநால் மமீட்கப்பட்டு

அவருடைன இப்தபநாழுத உயயிவரநாடு எழுந்த வயிட்வடைநாம. அதவவ
ஜனங்களுமடைய ஈஸ்டைர்; அவருடைன உயயிவரநாடு எழுந்த வயிட்வடைநாம. நநாம
நமக்குள அவருமடைய ஆவயிமயப் தபற்றுக் தகநாண் வடைநாம, உரிமமப்

பத்தலிரத்தலின கலிரயம முழுவதமநாக தசலுத்தப்பட்டு வயிட்டைத.

322. 'நல்லத, நநான அமதப் தபற்றுக் தகநாளவவன'' எனறு நனீங்கள
தசநால்லநாதனீர்கள. நனீங்கள ஏற்கனவவ அமதப் தபற்றுக் தகநாண்டீர்கள.

இல்மலயநா? "நநான அமதப் தபற்றுக் தகநாளவவன'' எனபதல்ல; நநான
ஏற்கனவவ அமதப் தபற்று வயிட்வடைன. நநான அமத சமபநாதலிக்கவயில்மல,

அவர் எனக்கநாக அமத சமபநாதலித்த வயிட்டைநார். புரிந்த தகநாண்டீர்களநா?

நநானல்ல, அவவர.

"நல்லத, சவகநாதரன பயிரநானஹநாம, அவர்கள தசநால்கலிறநார்கள.'' அவர்கள
எனன தசநானனநாலும அமதப் பற்றலி எனக்கு ஒனறும கவமலயயில்மல,

அவர் எனக்கநாக அமத சமபநாதலித்த வயிட்டைநார். அமத மநாத்தலிரவம நநான
வநாஞ்சலிக்கலிவறன.



323. அவர் தவளளிப்படுவமதப் பநார்க்க நநான வநாஞ்சலிக்கலிவறன. அமத
மநாத்தலிரவம நநான சுமந்த தசல்கலிவறன. நனீங்கள அமத எப்படி பநார்க்க
முடியும? அவவர கசீவழ கூப்பயிட்வடைநா ? இல்மல, அவர் உங்களளிவலவய

வநாசம தசயகலிறநார். புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? அவர் உங்களளிவலவய வநாசம
தசயகலிறநார். நல்லத, கர்த்தநாவவ எனனுமடைய வழலியயிலலிருந்த நநான அகனறு
வபநானநால் நனீர் எனனளில் தவளளிப்படை முடியும... நனீங்கள அமத எப்படி பநார்க்க

முடியும? நனீங்கள அதற்கநாகவவ நலியமலிக்கப்பட் டிருக்கலிறனீர்கள.

"பயிதநாவநானவர் எனக்குக் தகநாடுக்கலிற யநாவும எனனளி டைத்தலில்
வரும,''கவனளியுங்கள! மகலிமம

324. இனறு கநாமலயயில் நமமலிடைமுளள எல்லநா சநாட்சலியங்களுடைனும, ஓ,

அந்தப் பநாடைமலப் பநாடை வயிருமபுகலிவறன.

உயயிர்த்ததழுந்த கநாமலயயில், மரணக் கட்டுகள அறுபடும வபநாத, நநாம
உயயிர்த்ததழுவவநாம அல்வலலூயநா நநாம உயயிர்த்ததழுவவநாம.

325. நனீங்கள அமத வயிசுவநாசலிக்கலிறனீர்களநா? (சமபயநார் 'ஆதமன" என கலினறனர்
- ஆசலி) நநாம உயயிர்த்ததழுவவநாம. அவருக்குள நநாம அவரு மடைய

பநாகமநாகவவ மநாறுகலிவறநாம, மரணத்தலிற்குப் பயினனநால் வதவன உயயிர்
வரநாதடைழுந்தநார் எனற இரகசலியம தவளளிப்பட்டைத தநான ஈஸ்டைர். முனபு
பநாவத்தலிலும அக்கலிரமத்தலிலும மரித்தலிருந்த நநாம இப்தபநாழுத ஜனீவயிக்
கலிவறநாம. எனமனச் சுற்றலியயிருந்த மரணத்மத உண்மமயநான ஈஸ்டைர்

முத்தலிமர (True Easter Seal) உமடைத்ததறலிந்த வயிட்டைத, நநான ஜனீவயிக் கலிவறன.

ஆதலியயிவல ஈஸ்டைர் முத்தலிமர (Easter Seal) அவருமடைய கல்லமற யயில்
மவக்கப்பட்டிருந்த வரநாம சநாமரநாஜ்யத்தலின முத்தலிமரமய உமடைத்

ததறலிந்தத. மனளிதர்களநாகலிய அவர்கள மரித்தப் வபநானநார்கள, ஆனநால் அவர்
தநாவம முத்தலிமரமய உமடைத்த அதன இரகசலியத்மதயும தவளளிப் படுத்தலி

தந்தநார். இப்தபநாழுத, வதவன தமமுமடைய பரிசுத்தநாவயியயினநாவல
நமமுமடைய ஜனீவமனச் சுற்றலிலும முத்தலிமரமய உமடைத்தநார், நமமுடைவன
கலிறலிஸ்த ஜனீவயிக்கலிறநார் எனபமத தவளளிப்படுத்தலி அவவரநாவடை நமமமயும
உயயிர்ப்பயித்த வயிட்டைநார், ஓ! பக்கத்தலிற்குப் பக்கம.நநாம உயயிர்த்ததழுவவநாம

(அல்வலலூயநா ) நநாம உயயிர்த்ததழுவவநாம! (ஆதமன) உயயிர்த்ததழுந்த
கநாமலயயில், மரணக்கட்டுகள அறுபடும வபநாத, நநாம உயயிர்த்ததழுவவநாம;

அல்வலலூயநா நநாம உயயிர்த்ததழுவவநாம



326. ஓ, நனீங்கள சந்வதநாஷப்படைவயில்மலயநா! ஒரு நநாள கநாமலயயில் அந்த கரி
மவக்கும (Coal Shed) சலிறலிய அமறயயில் முத்தலிமரகள உமடைக் கப்பட்டைன.

நநான அவருடைன உயயிவரநாதடைழுந்த புத சலிருஷ்டியநாவனன.

அமதக் குறலித்த நநான மலிகவும சந்வதநாஷப்படுகலிவறன.

அவருமடைய உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம! குமநாரன உயயிர்த்ததழுந்தநார்.

327. அவநக நநாட்களுக்கு முனபு மமீன பயிடிப்பவமனப் பற்றலி ஒரு கமதமய
எனனளிடைம தசநானனநார்கள. ஒருவன வமற்குக் கடைற்கமரயயில் மமீனபயிடிக்க,

ஒரு வயதநான மமீன பயிடிப்பவரிடைம தனமனயும அமழத்தக் தகநாண்டு,

தனக்கு மமீன பயிடித்தத் தர வவண்டும எனறு தசநால்லலி அவமன தனனுடைன
வநாடைமகக்கு அமர்த்தலிக் தகநாண்டைநான. அனறு கநாமலயயில் அவர்கள மமீன

பயிடிக்கப் வபநானநார்கள.

328. தபரிய வஞ்சன மமீன (Salmon) பயிடிப்பதற்குச் தசனறவர்கள
தங்களுமடைய வமலயயிவல கடைமபுல் (Foggy) இருப்பமதக் கண்டைநார்கள.

எனனுமடைய வநாலலிப சவகநாதரன எடிபயிஸ்கல் (Eddie Byskal) இங்வக
உட்கநார்ந்தலிருப்பமத நநான பநார்க்கலிவறன, அவர் இந்தலியர்களுக்கு சுவயிவசஷ

ஊழலியம தசயகலிறநார். நநாங்கள அந்த இடைங்களளில் எங்களுக்கு மமீன
பயிடித்வதநாம.

329. நம கமதயயில் வரும மமீன பயிடிப்பவன அனுபவமலில்லநாதவன. மமீன
பயிடிக்கச் தசனற வபநாத மலிகவும மந்தமநாயயிருந்தநான, சூரிய தவளளிச் சம
உதலிக்கும வமரயயிலும கநாத்தக் தகநாண்டிருந்தநான. அவர்கள. அந்த மமீன

பயிடிப்பவன ஒனறுவம வபசவயில்மல, அவமன வநாடைமகக்கு அமர்த் தலியவன
அவமன மமீன பயிடிக்குமபடித் தூண்டினநான, 'நநாம கடைலுக்கு தவளளியயிவலவய
நலினறு தகநாண்டிருக்கலிவறநாவம' எனறு மமீன பயிடிப்பவ னளிடைம தசநானனநான.

330. கலிழவனநான அந்த மமீன பயிடிப்பவன "இங்வக உட்கநார்ந்த தகநாள மகவன,

இங்வக உட்கநார்ந்த தகநாள" எனறு அவனளிடைம தசநால்லலிவயிட்டு,

தபநாறுமமயநாயயிருந்தநான. "சூரியன உதலிக்கும வமரயயிலும சற்று தபநாறு
மமயநாயயிரு , பயிறகு நநாம எந்த இடைத்தலில் இருக்கலிவறநாம எனபமத ததரிந்த
தகநாளவவநாம' எனறு தசநானனநான. தமவதநாடிஸ்ட், பநாப்டிஸ்ட், தபந்தத



தகநாஸ்வத இதலில் நநான எந்த ஸ்தநாபனத்தலில் வசர வவண்டும எனறு நனீங்க
கள தசநால்லுகலிறனீர்கள.

331. சற்று தபநாறுங்கள. குமநாரன வருகலிறநார். நநாம எங்வக நலிற்கலிவறநாம
எனபமதக் கண்டு தகநாளவவநாம. அவவர வநார்த்மத கதலிர் கட்டைநாகலிய

வநார்த்மத தவளளிப்பட்டு வயித்தலின மமீத பயிரகநாசலிக்கும வமர தபநாறுத்தக்
தகநாளளுங்கள, அப்தபநாழுத நநாம எங்வக நலிற்கலிவறநாம எனபமதக் கண்டு
தகநாளவவநாம. நனீங்கள அவமர வநசலிக்கலிறனீர்களநா? (சமபயநார் : "ஆதமன''

எனகலினறநார்கள

332. நனீண்டை வநரம உங்கமள கநாக்க மவத்ததற்கு நநான வருந்தகலிவறன.

உங்களளில் எத்தமன வபர் இனறலிரவு இங்வக தங்கப் வபநாகலிறனீர்கள? ஓ! இனறு
மநாமலயயில் நநான மமீண்டும தலிருமபயி வருவவன. ஏழு மணயிக்கு ,

ஆரமபயிக்கலநாமநா? (வமமடையயிலலிருந்த யநாவரநா ஒருவருடைன தனீர்க்கதரிசலி
பயிரநானஹநாம வபசுகலிறநார் - பதலிப்பநாசலிரியர்) (சவகநா. தநவயில் இல்மல
எனகலிறநார் - ஆசலி) நநாம நமமுமடைய தமலகமள வணங்குவவநாம.

333. உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமமய உங்களளில் எத்தமன வபர் தபற்றுக்
தகநாளளவயில்மல. ஒருவரநா அல்லத அவநகரநா? நனீங்கள உட்கநார்ந்தலிருக் கலிற

இந்தக் கூடைநாரத்தலில் தநாவன குமநாரன பயிரகநாசலிக்கலிறநார், நனீங்கள வநார்த்
மதமயப் பயினபற்றநாத வமரயயில் தசயதலிகளடைங்கலிய ஒலலி நநாடைநாக்கமளக்
வகட்டிருந்தம, நனீங்கள இதவமர உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமமயப் தபற்றுக்

தகநாளளவயில்மல. அவமரக் குறலித்த எழுதப்பட்டுளள ஒவ் தவநாரு
வநார்த்மதக்கும ஸ்தலிரிகவள, ஆண்கவள உங்களநால் கசீழ்ப்படிய முடியுமநா?

ஒ , அத பயங்கரமநான கநாரியம. உங்களளில் ஜனீவன இல்லநாமல், நனீங்கள ஒரு
மரித்த வயித்தநாயயிருந்தநால் அதனநால் எனன பயிரவயநாஜனம? ஆனநால்

உங்களுக்குளளநாக ஏவதநா ஒனறு இருந்த தகநாண்டு, நநான - நநான இனறு
கநாமலயயில் உயயிவரநாவடை எழுந்தலிருக்க வநாஞ்சலிக்கலிவறன எனறு

தசநால்லுகலிறத. நநான இனறு இருக்கும நலிமலமமயயிலலிருந்த உயயிவரநாவடை
எழுந்தலிருக்க வயிருமபுகலிவறன. நநான ஒரு தசத்தப்வபநான வயித்தநாக, தசத்தப்

வபநான மரக்கட்மடைமயப் வபநால, பூமலியயின மண்ணயில் இருந்த வயிடை
வயிருமபவயில்மல, நநான உயயிவரநாவடை எழுந்தலிருக்க வயிருமபுகலிவறன.



334. உங்கள மககமள உயர்த்தலி எனக்கநாக தஜபயியுங்கள சவகநாதரவன எனறு
நனீங்கள தசநால்லுவ னீர்களநா? வதவன உங்கமள ஆசசீர்வதலிப்பநாரநாக, வதவன

உங்கமள ஆசசீர்வதலிப்பநாரநாக. அவநகர் மககமள உயர்த்தலியயிருப் பமத நநான
பநார்க்கலிவறன. நநாம பபீடை அமழப்பு தகநாடுக்கப் வபநாவதலில்மல (Altar call)

தமவதநாடிஸ்ட் எழுப்புதலலின வபநாததநான பபீடை அமழப்பு தகநாடுக்கப்பட்டு
ஜனங்கள சமபயயில் வசர்த்தக் தகநாளளப்பட்டைநார்கள. புரிந்த

தகநாண்டீர்களநா?

335. வயிசுவநாசலித்தவர்கள யநாவரும புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? ஞநானஸ் நநானம
தபற்றுக்தகநாண்டைநார்கள எனறு வவதம தசநால்லுகலிறத. ஞநானஸ்நநானம

தபற்றுக் தகநாளள வயிருமபுகலிற யநாவருக்கும இங்வக தண்ணனீர் நலிமறந்தளள
ஒரு ததநாட்டி ஆயத்தமநாயயிருக்கலிறத.

336. நனீங்கள அவநக முமற கர்த்தரநாகலிய இவயசு கலிறலிஸ்தவயின நநாமத் தலில்
அடைக்கம பண்ணப்படைலநாம. ஆனநால் வயித்தலிவல ஜனீவன இல்லநாவயிடில்

(புரிந்த தகநாண்டீர்களநா?) அமத உயயிர்ப்பயிக்க முடியநாத. இல்மல, இல்மல!

ஞநானஸ்நநானத்தலில் நநாம உபவயநாகலிக்கும தண்ணனீர் வநானத்தலி லலிருந்த
இறங்கும பனளித்தளளிமயப் வபநானறத. அத வயித்தலின வமல் வயிழக்கூடும.

ஆனநால் வயித்தலிவல ஜனீவன இல்லநாவயிடில் அத உயயிர்வநாழ முடியநாத.

337. ஆனநால் உண்மமயநான ஞநானஸ்நநானத் தண்ணனீரநானத உங்க ளுக்கு
ஒரு மரணமநாக இருக்கலிறத, வநார்த்மதக்கு வயிவரநாதமநான ஸ்தநாப

னங்களளினநாலும, வகநாட்பநாடுகளளினநாலும நனீங்கள கற்றுக் தகநாண்டை எல்லநாக்
கநாரியத்தலிற்கும மரிப்பதற்கு ஆயத்தமநாகலிறனீர்கள, நனீங்கள வதவனுமடைய

குமநாரனநாகவவநா, குமநாரத்தலியநாகவவநா நடைக்க ஆரமபயித்த, இனறு
கநாமலயயில் ஞநானஸ்நநானத்தலின தண்ணனீர் எனக்கு எனன தசயயும
எனபமதக் கவனளி எனறு உங்களுமடைய இருதயத்தலில் தசநால்லலிக்

தகநாளகலிறனீர்கள. நனீங்கள ஒவ்தவநாருவரும மனந்தலிருமபயி
பநாவமனனளிப்புக்தகனறும, உங்க ளுமடைய குற்றங்களளிலலிருந்த வயிடுபடைவும
கர்த்தரநாகலிய இவயசு கலிறலிஸ்த வயின நநாமத்தலில் ஞநானஸ்நநானம தபற்றுக்

தகநாளளுங்கள. அப்தபநாழுத நனீங்கள அமசவநாட்டுதலலின கநாணயிக்மகயநாகலிய
கதலிர்க்கட்மடைப் தபற்றுக்



தகநாளவ னீர்கள. நனீங்கள பரிசுத்த ஆவயியநாகலிய உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம மயப்
தபற்றுக் தகநாளவ னீர்கள, ஏதனனளில் வநாக்குத்தத்தமநானத உங்க ளுக்கும

மற்ற எல்லநாருக்கும, எல்லநா சந்ததலியயினருக்கும உமடையத.

338. பயிதநாவநாகலிய வதவவன, நநான ஜனங்களுமடைய வநரத்மத அதலிக மநாக
எடுத்தக் தகநாண்டு, நனீண்டை பயிரசங்கத்மத நலிகழ்த்தலி வயிட்வடைன. ஆனநால்,

கர்த்தரநாகலிய வதவவன, அமத நலிறுத்தவதற்கு முடியநாத. அத
இவ்வயிடைத்மத வயிட்டுப் வபநாய நனீர் சற்று வநரம அமமதலியநாக ஓய தவடுத்தக்
தகநாண்டு, தலிருமபயி வருவமதப் வபநால் கநாணப்படுகலிறத. ஜனீவனுளள ஒரு
தசயதலியுடைனும, உயயிர்த்ததழுதலலின ஒரு சநாட்சலியுடைனும; மரித்தக்
தகநாண்டிருக்கலிற ஜனங்களளின மத்தலியயிவல நநாங்கள ஒரு மரித்தக்
தகநாண்டிருக்கலிற உலகத்தலில் வநாழ்ந்த தகநாண்டிருக்கலிவறநாம.

339. அனபுளள வதவவன, ஒரு தடைமவ மநாத்தலிரவம நநாங்கள சநாவுக்
வகதவநாய இருக்கப்வபநாகலிவறநாம. ஆனநால் இந்த சந்தர்ப்பத்மத நநாங்கள
நழுவவயிட்டைநால் எங்களுக்கு அதனநால் எனன பயிரவயநாஜனம? இங்வக
வந்தலிருக்கலிறவர்களநாகலிய எங்களுமடைய இருதயம தகநாழுந்தவயிட்டு
எரிகலிறத, எங்களுமடைய ஆத்தமநா நடுங்குகலிறத, இனறு கநாமலயயில்

இங்வக அவநகர் இந்த தசயதலிமயக் வகட்டுக் தகநாண்டிருக்கலிறநார்கள. ஆம,

இருநூறு அல்லத முனனூறு வபர் தங்களுமடைய மககமள உயர்த்தலி
யயிருக்கலிறநார்கள. அவர்கள உமமம வயிசுவநாசலிக்க வநாஞ்சலிக்கலிறநார்கள.

கர்த்தநாவவ, ஓ, நலிச்சயமநாகவவ அந்த வயித்தநானத மரித்தப் வபநாகவயில்மல.

ஆண்டைவவர அவர்களநால் எப்படித் தங்கள மககமள உயர்த்த

முடிகலிறத? அவர்களுக்குள ஏவதநா ஒனறு இருக்கலிறத. ஓ, வதவவன,

வயநாபுவயின மமனவயி அங்வக நலினறு தகநாண்டு "ஓ..'' எனறு தசநால்லுகலிறநாள.

ஆனநால் இங்வக நடைந்த வந்த முற்றலிலுமநாக மரித்த கர்த்தநாவவ,

வயிகநாவநாசலியநாகலிய வயநாபுவவநா , எல்லநாப் பநாவங்கமளயும கழுவயி
சுத்தலிகரிப்வபன எனறு தசநால்லலிக் தகநாண்டு பரவலநாகத்தலிலலிருந்த
இறங்குகலிற பனளித் தளளியும, வதவனுமடைய வநார்த்மதயுமநாகலிய
ஞநானஸ்நநான தண்ணனீர்களளிடைத்தலில் அடைக்கம பண்ணப்படைட்டும.

340. நனீங்கள இவயசுகலிறலிஸ்தவயின நநாமத்தலில் ஞநானஸ்நநானம தபற்றுக்
தகநாளகலிறனீர்கள, எதற்கநா? உங்களுமடைய பநாவங்கள மனனளிக்கப்படு



வதற்தகனறு இவயசு கலிறலிஸ்தவயின நநாமத்தலில் தநான பநாவங்கள மனனளிக்
கப்படுகலினறன.

341. பயிதநாவவ, இங்வக வயியநாதலியஸ்தர்கள யநாரநாவத இருந்தநால் அவர்கள
சுகமமடைந்த தவளளிவய நடைந்த வபநாகட்டும. அவர்கள கநால்கள

நடைக்கமுடியநாமல் முடைங்கலியயிருந்தநால், பரிசுத்தநாவயியயின வல்லமமயயினநால்
எழுந்த அவர்கள நடைந்த தவளளிவய வபநாகட்டும. அவர்கள பநாவயி

களநாயயிருந்தநால் அவர்கள பநாவங்கள கழுவயி சுத்தலிகரிக்கப்பட்டைவர்களநாய
நடைந்த தவளளிவய வபநாகட்டும. உனனதத்தலிலலிருந்த வரும தபலனநாகலிய

பரிசுத்தநாவயி வநார்த்மதயயின ஒரு பநாகமநாக இருப்பவர்களளின வமல் வயிழுந்த
அவர்கமள ஆட்தகநாளளட்டும. கர்த்தநாவவ, சநாவுக்வகதவநான அவர்

களுமடைய சரீரங்கமள உயயிர்ப்பயியும, அப்தபநாழுத நநாங்கள உண்மம யநான
அந்நலிய பநாமஷகமளக் வகட்வபநாம, வதவனுமடைய வல்லமம கலிரிமய

தசயவமதயும, அனபயினநால் நலிரப்பப்படுமதயும, கலிருமப
ஊற்றப்படுவமதயும, கலிருமப எடுபட்டுப் வபநாவமதயும, ஒரு

உயயிர்த்ததழுந்த

கலிறலிஸ்தமவயும, மணவநாட்டியும அவரும ஒவர சரீரமநாக பூமலியயினவமல்
நலிற்கலிறமதயும கநாண்வபநாம.

342. பயிதநாவவ, அவர்கள உமமுமடையவர்கள. அவர்கள தங்களுமடைய
மககமள உயர்த்தலினநார்கள, நநான வநார்த்மதமய பயிரசங்கலித்தளவளன.

இப்தபநாழுத நனீர் அவர்கமள ஏற்று தகநாளளுமபடி நநான இவயசு கலிறலிஸ்த
வயின நநாமத்ததலில் வகட்டு, வவண்டிக் தகநாளகலிவறன. பயிதநாவவ ஆதமன.

343. நனீங்கள அவமர வநசலிக்கலிறனீர்களநா? (சமபயநார் "ஆதமன" எனகலின றனர் -

ஆசலி) அவர் அருமமயநானவர் அல்லவநா? அந்த உயயிர்த்ததழுதலலின
ஈஸ்டைரில் நனீங்களும ஒரு பநாகம எனறும, நனீங்கள அவவரநாவடை உயயிர்த்
ததழுந்த வயிட்டீர்களநா எனபதலிலும நனீங்கள தலிருப்தலி அமடைகலிறனீர்களநா?

(ஆதமன.) உங்களுமடைய மககமள உயர்த்தங்கள. நனீங்களும அதலில்
வசர்க்கப்பட்டு வயிட்டீர்கள.

344. என சலிறு பயிளமளகவள, நநான உங்கமள வநசலிக்கலிவறன எனறு பவுல்
தசநால்லலியமத வபநால், அவமனப் வபநால பநாவமன தசயவதற்கநாக அல்ல,



ஆனநால் நநான உங்கமள வநசலிக்கலிவறன. அவநக மமல்கள கநாமர ஓட்டிக்
தகநாண்டும, இனனும பல கஷ்டைங்கமளயும அனுபவயித்தக் தகநாண்டும,

உங்களுடைன வபசுவதற்கநாகவவ நநான இங்வக வந்தலிருக் கலிவறன.

வனநாந்தலிரத்மத கடைந்தம, பனளிப் பயிரவதசங்களளின வழலியநாக பயிரயநாணம
தசயதம இங்வக வந்தலிருக்கலிவறன. நநாங்கள வயிமநானத்தலிலும, நனீங்கள

கநாரிலும வந்த, நநாம இங்வக ஒனறநாகக் கூடியுளவளநாம. நநாம ஒருவமர
ஒருவர் வநசலிக்கலிவறநாம.

345. நநாம ஒருவர் மற்தறநாருவரின பநாகமநாக இருக்கலிவறநாம. சநாத்தநான வவறு
எவ்வயிதத்தலிலும உங்கவளநாடு வபசுவதற்கு இடைம தகநாடுக்கநாதனீர்கள. நநாம
ஒருவர் மற்தறநாருவரின பநாகமநாக அவருக்குள அவருமடைய பநாகமநாக

இருக்கலிவறநாம. உயயிர்த்ததழுதலலின ஆசசீர்வநாதங்கமள நநாம அனுபவயித்தக்
தகநாண்டு அவருமடைய ரநாஜ்ஜலியத்தலின பயிரமஜகளநாக இருக்கலிவறநாம.

(எவபசலியர் 2:19).

346. இப்தபநாழுத புரிந்த தகநாண்டீர்களநா?) இப்தபநாழுத நனீங்கள அவருடைவன
உயயிர்ப்பயிக்கப்பட்டிருக்கலிறனீர்கள. வதவன அவமர உயயிவரநாவடை எழுப்பயிய
வபநாத, அவர் உங்கமளயும உயயிவரநாவடை எழுப்பயிவயிட்டைநார்; குமநாரன
இப்தபநாழுத உங்கள வமல் இருக்கலிறநார். நனீங்கள கமடைசலி நநாளளில்

முற்றலிலுமநாக உயயிர்ப்பயிக்கப்படுவதற்கநாக, இப்தபநாழுத அவமரப் வபநாலவவ
ஜனீவனுமடையவர்களநாக வளர்ந்த வருகலிறனீர்கள. நனீங்கள இப்தபநாழுத

உளளுக்குளளநாக உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமமயப் தபற்றலிருக்கலிறனீர்கள.

எப்படி எனறு உங்களுக்குத் ததரியுமநா? உங்கள ஆத்தமநா மநாறலி வயிட்டைத,

இல்மலயநா? உங்களுமடைய சரீரம அதற்குக் கசீழ்ப்படிகலிறத, இல்மலயநா?

எதற்குக் கசீழ்ப்படிகலிறத? ஒரு சமபக்கநா? ஜனீவனுளள வநார்த்மதக்கு,

நனீங்களும இப்தபநாழுத மரித்வதநாரிலலிருந்த உயயிவரநாவடை எழுப்பப்பட்டு
இருக்கலிறனீர்கள. இவயசுவுக்கும எனக்கு இதவவ ஈஸ்டைர். உங்களுக்கும

இவயசுவுக்கும இதவவ ஈஸ்டைர். என வனநாடும, இவயசுவவநாடும உங்களுக்கு
இதவவ ஈஸ்டைர். நநாம எல்வலநாரும இவயசு, நனீங்களும நநானும - நநாம

எல்வலநாரும ஒனறநாக உயயிர்ப்பயிக்கப் பட்டிருக்கலிவறநாம.

347. நமமுமடைய ஆவயி சரீரத்மத வயிட்டு பயிரிந்த நமமுமடைய சரீரம
மண்ணக்குப் வபநாய மக்கலிப் வபநானநாலும, அக்கலினளியயிவல தவந்த



வபநானநாலும, கடைலுக்கு அடியயில் சலிக்கலினநாலும கமடைசலி நநாளளில் நநாம
உயயிவரநாவடை எழுந்தலிருப்வபநாம - ஒரு தூதன தனனுமடைய கலசத்தலில் உள
ளமத சமுத்தலிரத்தலில் ஊற்றலினநான. சமுத்தலிரம தனனளிலுளள மரித்வதநாமர
ஒப்புவயித்தத எனறு வவதம தசநால்லுகலிறத. வதவனளிடைமலிருந்த நமமம
மமறக்கவவநா, அல்லத பயிரிக்கவவநா யநாததநானறநாலும முடியநாத, ஏதன
னளில் நமமம உயயிவரநாவடை எழுப்பயியவமர நநாம அதலிகமநாக வநசலிக்கலிவறநாம.

348. வதவன உங்கமள ஆசசீர்வதலிப்பநாரநாக. நநான உங்கமள அதலிக வநரம
கநாக்க மவத்த வயிட்வடைன. ததநாமலவபசலியயில் இமணக்கப்பட்டிருக்கும
ஜனங்கள ததநாடைர்ந்த தசயதலிமயக் வகட்டுக் தகநாண்டிருப்பநார்கவள

யநானநால், ஒரு நலிமலிடைத்தலிற்கு ஐமபத மபசநா வயிதம அவர்கள இனறு கநாமல
யயில் நலிமறய தசலவு தசயதலிருப்பநார்கள (தனீர்க்கதரிசலி பயிரநானஹநாம
அதமரிக்கநா நநாணயமநாகலிய ஐமபத தசனட்மடை குறலிப்பயிடுகலிறநார் -

தமலிழநாக்கலிவயநான எனனநால் இந்த தசயதலிமய குமறந்த வநரத்தலில் பயிரசங்
கலிக்க முடியவயில்மல, நநான அமத தலிட்டைவட்டைமநாக பயிரசங்கலித்வதயநாக

வவண்டும.

349. கர்த்தருக்குச் சலித்தமநானநால் நநான உங்கவளநாடு மமீண்டும வபசு வதற்கநாக
இனறலிரவு தலிருமபயி வருவவன. அப்தபநாழுத ததநாமலவபசலி இமணப்பு

இருக்கநாத எனறு உங்கள எல்வலநாருக்குவம ததரியும.

350. நநான எங்வக வபநாயக் தகநாண்டிருக்கலிவறன எனபத உங்கள
எல்வலநாருக்குவம ததரியும. இல்மலயநா? ஆப்பயிரிக்கநா அவநக

நநாட்களநாக அவர்கள எனமன அமழத்தநார்கள, அவநக வருடைங்களநாக நநான
அங்வக வபநாவதற்கு முயற்சலி தசயத வருகலிவறன. இப்தபநாழுத ஒரு
தரிசனத்தலின மூலம கர்த்தருமடைய ஆவயியநானவர் வழலிமய ஆயத்தம
தசயத வயிட்டைநார். தசனற முமற நநான அங்வக வபநாகவயில்மல எனபமத

வகளவயிப்பட்டை ஆயயிரக்கணக்கநான எளளியவர்களநாகலிய அந்த
உளளூர்வநாசலிகள இரவும பகலும தமரயயில் வயிழுந்த "கர்த்தநாவவ, நநாங்கள
எனன தசயவதநாம'' எனறு தசநால்லலிக் தகநாண்வடை புலமபயி , கதறலி அழுதநார்கள
எனறு அவர்கள எனனளிடைம தசநானனநார்கள. அந்த ஜனங்கள தங்களுக்கு
ஒரு ஆத்தமநா உண்டு எனபமதக் கூடை வயிசுவநாசலிக்கநாதவர்கள. புரிந்த

தகநாண்டீர் களநா?



351. 'ஒரு வநார்த்மத அனுப்ப மநாட்டீரநா, தயவு தசயத அனுப்பமநாட் டிரநா''

எனறு அவர்கள கதறலி , புலமபயி அழுதநார்கள. புரிந்த தகநாண்டீர் களநா?

எனனுமடைய வயிசநா (Visa) அந்த அதலிகநாரிகளளின மகயயில் கலிமடைக்க
வநரிட்டைநால், அவர்கள எனமன அங்வக வபநாகவயிடைநாமல் தடுத்த வயிடு

வநார்கள. நநான ஒரு வவட்மடைக்கநாரனநாகத்தநான அங்வக வபநாகவவண்டும.

பதலிவனழு ரயயில் தபட்டிகள நலிமறய சரக்குகளுடைன கூட்டைத்தலிற்கு வந்த
அந்த மகநாரநாணயிமய நநான சந்தலிக்கப் வபநாகலிவறன. அவளுமடைய வதசத்தலில்
நநான வவட்மடையநாடைப்வபநாகலிவறன. நநான அங்வக வபநாவதற்கு எனனுமடைய
பநாஸ்வபநார்ட் (Passport) மற்தறல்லநாவற்றலிலும வவட்மடைக் கநாக நநான

அங்வக வபநாவதநாகக் குறலிப்பயிடைப்பட்டுளளத, வதவனுமடைய ஊழலியத்தலிற்கநாக
அல்ல.

352. அங்வக ஒரு சவகநாதரன எனமன சந்தலித்த, நனீங்கள ஏன எங்களுக்கு ஒரு
சலிறு கூட்டைத்மத நடைத்தக் கூடைநாத எனறு எனனளிடைம வகட்பநார். கூட் டைம
நடைத்தவதற்கு மமதநானங்கள எல்லநாம ஏற்கனவவ வநாடைமகக்கு

அமர்த்தப்பட்டைநாயயிற்று. அத கூடை அவர்களுக்குத் ததரியநாத. பநார்த் தனீர்களநா?

ஓ, மகலிமம!

353. அங்கலிருந்த வந்ததலிவலயயிருந்த வதவனுமடைய சலித்தத்மத ததரிந்த
தகநாளவதற்கு என ஆத்தமநா ஆப்பரிக்கநாவயிற்கநாக கதறலியத, நநான அங்வக

கூட்டைங்கமள முடித்தக் தகநாண்டு தலிருமபயி வந்த உங்களுக்கு ஒரு
மகத்தநான கூட்டைத்மதக் குறலித்த தசயதலிமய தகநாடுப்பதற்கநாக

தஜபயியுங்கள.ஒருவவமள மமீண்டும தலிருமபயி வருமவமரயயிலும நநான
உங்கமளப் பநார்க்க முடியநாமல் வபநாகலநாம. நநாங்கள இனனும சலில நநாட்கள
கழலித்த வம மநாதம 10ந் வததலி அங்வக இருப்வபநாம. எனக்கநாக நனீங்கள தஜபயிப்

பபீர்களநா? (சமபயநார் "ஆதமன'' எனகலினறனர் - ஆசலி).

354. பயிசநாசுகளளின மத்தலியயிலும, மந்தலிரவநாதலிகளளின மத்தலியயிலும (with doctors)

நனீங்கள இருக்க வநரிடுமவபநாத எனன வயிதமநான ததநால்மலகள
இருக்குதமனறு உங்களுக்குத் ததரியநாத; அவர்களுக்கு எனன

தசயவததனறு ததரியநாத எனறு நனீங்கள நலிமனக்கநாதனீர்கள. புரிந்த
தகநாண்டீர்களநா? அவர்களுக்கு முனனநால் நனீங்கள நலிற்கும தபநாழுத, நனீங்கள
எனன வபசுகலிறனீர்கள எனபமதக் குறலித்த நலிதநானமநாயயிருப்பத நல்லத?



"ஏதனனறநால் நநான வயிசுவநாசலித்தலிருக்கலிறவர் இனனநார் எனறு அறலிவவன,

நநான அவரிடைத்தலில் ஒப்புப் தகநாடுத்தமத அவர் அந்நநாள வமரக்கும கநாத்தக்
தகநாளள வல்லவரநாயயிருக்கலிறநாதரனறு நலிச்சயயித்த

மலிருக்கலிவறன.'' (2 தனீவமநாத்வதயு 1:12). இங்வக சலில மகக்குட்மடைகள
மவக்கப்பட்டுளளன.

355. அனபநான வதவவன, வயிசுவநாசலிக்கலிற குழந்மதயயிடைம உயயிர்ப் பயிக்கும
வல்லமம இருக்கலிறத எனறு நநான இனறு கநாமலயயில் இங்வக நலினறு

தகநாண்டு உயயிர்த்ததழுதலலின தசயதலிமயப் பயிரசங்கலித்த, அமத
வநார்த்மதயயின மூலமநாக நலிரூபயித்வதன; ஆமகயநால் நமபயிக்மக, வயிசு வநாசம

ஆகலியவற்றலின மூலம உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம எனனுமடைய
வநாழ்க்மகமய மநாற்றலியயிருக்கலிறத எனறு இந்த ஜனங்கள வயிசுவநாசலிக்

கலிறநார்கள, கர்த்தநாவவ, உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம இவர்களுமடைய வநாழ்க்
மகமயயும மநாற்றலி வயிட்டைத. நநாங்கள ஒருவர் மற்தறநாருவருக்கநாக

தஜபயிக்கலிவறநாம.

356. வதவவன நநான இந்தக் மககுட்மடைகளளின வமல் எனனுமடைய மககமள
மவத்த இவயசு கலிறலிஸ்தமவ மரித்வதநாரிலலிருந்த உயயிவரநா தடைழுப்பயிய

உமமுமடைய ஆவயி எங்களுமடைய சரீரங்களளில் வநாசமநாயயிருக் கட்டும எனறு
தஜபயிக்கலிவறன.

357. எலலிசநா மரித்தப்பயின எலுமபுகமளத் தவயிர வவதறநானறும இல்லநா
தலிருந்த வபநாதம, அவனுமடைய எலுமபுகளளில் உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம
தங்கலியயிருந்தத. அப்வபநாஸ்தலர்கள அவர்களுமடைய மககளளில் உயயிர்ப்
பயிக்கும வல்லமமமயப் தபற்றலிருந்தநார்கள. அப்வபநாஸ்தலர்களுமடைய

சலிந்தமனயும, பநார்மவயும வயிசுவநாசலிகளுமடைய நநாவுகளும உயயிர்ப்பயிக்கும
வல்லமமமயப் தபற்றலிருந்தத.

358, கலிருமபயயினநால் உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமமயப் தபற்றுக் தகநாண்டை
எனனுமடைய மககமள இந்த மகக்குட்மடைகளளின

வமல் நநான மவக்கும வபநாத, வயியநாதலியஸ்தர்களுமடைய சரீரங்கள
உயயிர்ப்பயிக்கப் பட்டு, இவயசு கலிறலிஸ்தவயின நநாமத்தலினநால் அவர்கள



முற்றலிலும சுகமமடை யட்டும. வதவவன இந்தக் மகக்குட்மடைகள வமல்
மநாத்தலிரம அல்ல.

359. இந்தக் கட்டிடைத்தலிற்கு தவளளிவய நலினறு தகநாண்டிருக்கலிற சலிறு
பயிளமளகள தபரியவர்கள யநாரநாகலிலும வவதமனவயநாவடை இருந்தநால், இப்
தபநாழுவத அவர்கள ஒவ்தவநாருவமரயும உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம .

இவயசுவயின நநாமத்தலில் உயயிர்ப்பயிக்கட்டும. ஆதமன.

360. உங்களளில் எத்தமன வபர் உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமமயப் தபற்றுக்
தகநாண்டீர்கள? (சமபயநார் "ஆதமன' எனறு கூறுகலினறனர் - ஆசலி )

இப்தபநாழுத நனீங்கள உங்களுமடைய மககமள ஒருவர் மற்தறநாருவர் வமல்
மவயுங்கள. உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம உங்களுக்குள இருந்தநால்....

361. உங்களுக்குள உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமம கலிரிமய தசயவமத
உங்களுமடைய அவயிசுவநாசம மநாத்தலிரவம தமடை தசயய முடியும. ஒரு
ஸ்தலிரீ அவருமடைய வஸ்தலிரத்மத ததநாட்டு தசநாஸ்தமமடைந்தநாள. ஒரு
வரநாம வபநார்ச் வசவகன அவருமடைய முகத்தலில் தப்பயி நரகத்தலிற்கு

வபநானநான. புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? அத உங்களுமடைய வயிசுவநாசத்மதப்
தபநாறுத்தத. நனீங்கள அமத வயிசுவநாசலிக்கலிறனீர்களநா? நனீங்கள அமத வயிசு

வநாசலிக்கலிறனீர்களநா?

362. நனீங்கள உங்களுமடைய தமலமய வணங்கலி ஒருவர் மற்தறநாரு
வருக்கநாக தஜபயிக்க வயிருமபுகலிவறன.

இப்தபநாழுவத தஜபயியுங்கள. "கர்த் தநாவவ இந்த நபர்...' எனறு தசநால்லுங்கள.

புரிந்த தகநாண்டீர்களநா? ஒருவர் மற்தறநாருவருக்கநாக தஜபயியுங்கள.

363. அனபநான வதவவன, மனளிதருக்குளவள இரட்சலிக்கப்படைவும, சுக
மமடையவும அருளப்பட்டை ஒவர நநாமமநாகலிய இவயசு கலிறலிஸ்தவயின

நநாமத்தலில் நநாங்கள இமதச் தசயகலிவறநாம. வதவனுமடைய வ னீட்டைநாரும,

உயயிர்ப்பயிக்கும வல்லமமமய தபற்றவர்களுமநாகலிய இவர்கமள இப்
தபநாழுவத உயயிர்ப்பயியும கர்த்தநாவவ. இவயசு கலிறலிஸ்த ஒவ்தவநாரு

வருமடைய சரீரங்களளிலும தவளளிப்படும வமர உமமுமடைய ஆவயி ஒரு
கழுகலிலலிருந்த மற்தறநாரு கழுகலிற்கும, ஒரு வநார்த்மதயயிலலிருந்த மற்தறநாரு



வநார்த்மதக்கும பநாயந்த தசல்வதநாக, நநாங்கள எங்களுமடைய மககமள
ஒருவர் மற்தறநாருவர் வமல் மவக்குமவபநாத சரீரம, ஆவயிக்குரிய

வதமவகள எதவநாயயினும இவயசு கலிறலிஸ்தவயின நநாமத்தலில் அமத அருளளிச்
தசயயும.
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