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ம ப  மாக இன் ர  இங்  வந்  ப்ப  நல்ல . நான்  யா யஸ்த க்காக ெஜ க்கப் 
ேபா ன்ேறன்  என்  அவர்கள்  எப்ப  கண்  ெகாண்டார்கெளன்  ெதரிய ல்ைல. எல்ேலா ேம 
ெஜ த் க் ெகாள்வதற்காக வந் ள்ளனர். நீங்கள்  ஆ யானவரின்  வ  நடத் தைல  ன்பற் னால்  
நல்ல  என்  நம்  ேறன் . அ ேவ  றந்த . அ ேவ ஒ ேபா ம் தவறாத ெசய் .
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இன்  நான் அைற ல் உட்கார்ந்  ெகாண்  ந்த ேபா ... என் இ தயத் க்   க ம் 
அன்பான ேபாதகர் ஒ வர ் ( ன்  ேபர)், எனக்  ெந ங் ன  ன்  நண்பர்கள், பகல் உண க்  
என்ைன வந்   ட் க்ெகாண்  ேபாவதாக   னர.் ''அ   க ம் நல்ல ,'' என்  எண்ணிேனன்.

எனேவ நான்   தள  காைல உண  மாத் ரம் அ ந் ேனன் . ஏெனனில் பகல் உண க்  
அவர்கள் பணம் ெகா த்   வார்கள்  என்  நான்  உ  யாக அ ந்  ந்ததனால்    பகல் 
உண  அ ந்தலாம் என்  எண்ணிேனன். 12.00 மணி அ த்த , 1.00 மணி அ த்த , 2.00 மணி 
அ த்த , யா ேம வர ல்ைல. எனேவ அங் ...  ற்றத் ல்  ற்றவாளி ஒ வைன காவல் 
பைட னர ் ரத் க் ெகாண்  வந்தனர். அைதக் காண நான்  ேழ இறங் ச் ெசன்ேறன் . சேகா. 
ஜாக் வரேவ ல்ைல.    ல்  நான் அ ந்  ெகாண்ட  என்னெவனில், ஓட்டல்  நிர்வாகத் னர் நான் 
தங் ம் அைற ன்  எண்ைண அவ க் க் ெகா க்காமல்  ேவெறேதா ஒ  எண்ைணக் 
ெகா த்  ட்டனர். எனேவ நான் தங்காத ேவெறா  அைறக்  ெசன்  அவர ்அைற ன்  மணிைய 
அ த் க் ெகாண்  ந்தாராம். ேவெறா  சமயம் அவர ்என் உண க்காக பணம் ெசலவ க் ம்ப  
ெசய்    ேறன் . அவைர ம், சேகா. ட்ேர ைய ம் , சேகா. ப்ர ைன ம்  இன் ர  காண்ப ல்  
எனக்  நிச்சயம் ம ழ்ச் . அவர்கைள கா ம் ேபா  அரிேசானா க்  ெசல்ல ேவண் ம் என்  
ேதான்  ற .
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அன்ெறா  நாள் அந்த வனாந்தரத்ைத நான் கடந்  வந்  ெகாண்  ந்த ேபா , என் 
மைன  டம்,  “இந்த இடத் ல்  சேகா. ஜாக், தன் ெஷவர்ேல காரின்   ன்னால் உட்கார்ந்  
ெகாண்  சேகா.  ர  டன் ,   ஷ் ப்  ஆ  நாட்களில்    வைடந்ததா அல்ல  அதற்  
அ ப  லட்சம் ஆண் கள்    த்ததா என்    ரமாக  வா த்த  என் நிைன க்  வ  ற ,'' 
என்ேறன். அந்த  வாதம்  க ம் நன்றா  ந்த .
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அவர்க ைடய  வாதம்  க ம்   ரமைடந் , அவர்கள்  காைர  ட்  இறங் , ைக நிைறய 
பாைறகைள எ த் க் ெகாண் , ஒ வர ் ேமல் ஒ வர ் ேவகமாக எ யத் ெதாடங் னர.் ஒ வர ்
கம்பத் ன்   ன்னால் ஒளிந்  ெகாண்டார.்  ' 'நான் உன்ைன  ஞ்   ட    ம்“ என்  அந்த 
 தமாக அவர்களால்  இந்த  ரச்சைனக்   ர்  காண   ய ல்ைல. அவர்கள் சாைல ல் நடந்  
ெகாண் ; சேகா. ஜாக்  ள்ளமானவர், உடைல அவரால் இயன்றவைர ெநளித்தார். அவர்க டன்  
 ட இ ந்த சேகா. யங் க்  நீண்ட கால்கள். நான் அன்   ரித்த  ேபால் என் வாழ்நாளில் 
 ரித்தேத ல்ைல.

 ற  சேகா. ஜாக் காரில் ஏ க்ெகாண்  காலணிகைளக் கழற் னார.் சேகா. ஷாரிட் 
எங்க க்  சாக்  நிைறய ஆரஞ்  பழங்கள்  ெகா த்  ந்தார். நாங்கள்  ஷ்ரீவ்  ேபார்ைட 
அைடவதற்   ன்  அவர ்சாக்   ந்த பா  பழங்கைள  ன்    த்  ட்டார.்

உங்க க் த் ெதரி மா, அைவ ெபான்னான நாட்கள் . ஆம், ஐயா, அைவ ெபான்னான 
நாட்கள் . அ  நைகச் ைவயாகத் ெதன்படலாம், ஆனால் அ  உண்ைம. நாங்கள் ... அ ல் ஏேதா 
ஒன் ண் . நமக்  வயதா ந்ேதா ம், அந்த நாட்கள்  நிைன க்  வந்  ெகாண்ேட  க் ன்றன. 
அப்ப ப்பட்ட வா ப நாட்கைள நாம் ம ப  ம் வாழ்ந்தால் நலமா  க் ம் என் ம் எண்ணம் 
உண்டா ன்ற . அ  உண்ைம. நமக்  வயதா ந்ேதா ம் இைவ காட் களாக நம்  ன் 
எ  ன்றன. அ   ய்ைம ம், பரி த்த ம், அன் ல் சேகாதர ஐக் ய மாய்  இ ந்ததற்காக 
ம ழ்   ேறன் . நாம்   யவர்களாகக்  டாத ஒ  ேதசத் க்  ெசல்ல  க் ேறாம் என்பைத 
எண்ணிப் பார்க் ம்  ேபா ... அப்பால் உள்ள அந்த மகத்தான ேதசம். அங்  நமக்  வயதாகா . 
நாம் மரிக்க ம் மாட்ேடாம்.
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நம   ைலேயறப் ெபற்ற சேகாதரர்களில் ஒ வர,் நம் அைனவ க் ம் அன்பார்ந்தவர்,  ல 
நாட்க க்   ன்  தான் எல்ைலையக் கடந்  அந்த ேதசத்ைத அைடந்தார.் இந்த ேமைடக்  நான் 
வ ம் ேபாெதல்லாம். சேகா. ைல ைல நிைனப்ேபன்  என்  எண்  ேறன். ேநற் ர         
இங்  உட்கார்ந்  க்கக் கண்ேடன் . என் இ தயம் அவ க்காக ேவதைனப்பட்ட . அவளால் 
எப்ப  இைத தாங்க    ற  என்  எண்ணிேனன் . என் தகப்பனார ்இறந்த ேபா  எனக்  எப்ப  
இ ந்த . மற்றவ ைடய ேவதைனைய அ ந் க்ெகாள்ள நா ம் இந்த ேவதைனகளின்  பள்ளி 
வ யாய்ச் ெசல்ல ேவண் யவர்களா  க் ேறாம்.
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என் பைழய ேபாதகர் நண்பைர இப்ெபா   ேநாக் க் ெகாண்  க் ேறன்  என்  
நிைனக் ேறன் . அவ ைடய ெபயர ் ஞாபகம் வர ல்ைல. அ  சரியா? அேநக ஆண் க க்  
 ன்  நீங்கள்  இங்   யா யஸ்த க்காக ெஜ ப்ப  வழக்கம். இல்ைலயா? ெகர்ேஹால்ட்சர.் 
அந்த -  அந்த ெஜர்மன்  ெபயர.் அைத என்னால் உச்சரிக்க   ய ல்ைல. சேகா. ட்ேர  அவைர 
அங்  சந் த்தார.் அவைர நான் ஏறக் ைறய பத்  ஆண் களாக அ ேவன். நான் அவரிடம், 
“இந்த பத்  ஆண் களில் உங்க க்  ஆ  மாதம் வயதான மா ரி ம்  ட இல்ைல,” என்ேறன். 
என்றாவ  ஒ  நாளில்   ய ேவண் ய உல ல் நாம் வாழ்ந் க் ெகாண்  க் ேறாம்.
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இப்ெபா  , இன் ர , நான்... ேநற் ர  உங்கைள நீண்ட ேநரம்   த்  ைவத்  ட்ேடன் . 
இன் ர  அப்ப  ெசய்யப் ேபாவ ல்ைல. என் கைதைய ெசால்    க்கேவண் ம். இன் ர  
நான் சைபக்  எ த் க் ெகாள்ளப்ப தல்  என் ம் ெபா ளின்  ேமல்  ரசங்கம்  ெசய்யலாம் என்  
நிைனத்  ந்ேதன் . நான் ேவத வசனங்களில் இைதக்   த்  காண்பெதன்ன? 
எ த் க்ெகாள்ளப்ப த க்  சைப எந்நிைல ல் இ க்க ேவண் ம். 
எ த் க்ெகாள்ளப்ப த க்   ன்  என்ன நடக் ம், எப்ப  நடக் ம் என்ெறல்லாம், 
எ த் க்ெகாள்ளப்ப தல்  உண்ெடன்  நாம் அைனவ ம்   வா க் ேறாம், இல்ைலயா? நாம் 
  வா க் ேறாம். ஆனால்   ெரன்  அவர ் என்னிடம்,  “இன் ர   யா யஸ்த க்  ெஜ ,” 
என்றார். நான் ெமக் கன்  சேகாதரன் ஒ வ டன்  பகல் உண  அ ந் க் ெகாண்  ந்ேதன் . 
அவைர நான் சாைல ல்  காரில் ஏற் க் ெகாண்ேடன் . அவ ம் அவ ைடய மைன  ம் இன் ர  
இங் ள்ளனர ்என்  நிைனக் ேறன் .
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அப்ெபா   ஒ த்  வந்  என்னிடம் சாட்    னாள். அவள், “சைப ன்   றந்த ெவளி ல் 
ஏறக் ைறய ஒ  ஆண் க்   ன்  என்  நிைனக் ேறன்  ஒ  மனிதன்  ந்தைனகைளப் 
ப த்த  ம் வரிைச ல் வந்  ெகாண்  ந்தார,்” என்றாள் . சேகா. ஜாக் ெசய்வ  ேபால் இன் ர  
பழங்காலத்  ெஜப வரிைசைய அைமக்கலாம் என்  நிைனத்ேதன்.

சேகா. யங் ப்ர ன்  என்  ட்டங்க க்  ெஜப அட்ைடகள்  நிேயா ப்ப  வழக்கம். அவர ்
 க ம் ேநர்ைம ள்ளவராக ெசயலாற்  வந்தைத நான் கண்  க் ேறன் . அவர ் அட்ைடைய 
 ற்றதாக ஒ   ைறயாவ    பட ல்ைல, அல்ல  ேவெறந்த தவறான காரியங்கைள ம் 
ெசய்ய ல்ைல. அவர ் க ம் ேநர்ைமயானவர். மற்றவர்கள் அட்ைடகைள  ற்க  யன்ற ேபா , 
அவர்கைள நாங்கள்    த்  க் ேறாம் என்  உங்க க் த ் ெதரி ம். எனேவ நாம்... சேகா. 
ப்ர ன்   வாச ள்ளவராக ஒவ்ெவா   ைற ம் அந்த ேவைலைய சரிவர ெசய்  வந்தார். அவர ்
அங்  நின்  ெகாண் , அட்ைடகைள வாங் க் ெகாண் , அவர்கைள வரிைச ல் அ ப் வ  
என் நிைன க்  வ  ற . அவர்க க்காக நான் ெஜ த் க் ெகாண்ேட ெசல்ேவன் . அந்த 
ஜனங்கள்  கலப் ல்லாத   வாசத்ைதப் ெபற்  ந்தனர.் அவர்கள் அ  ல் வ ம்ேபாேத 
 கமா   வார்கள் . அன்  இ ப  ேபர ் கமைடந்தால் , இன்  ஒ வர ் கமைட றார ்என் ம் 
  தத் ல் அ  உள்ளெதன்  நிைனக் ேறன் .
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இன்   ற்பகல் அந்த மனிதைனக்   த்த வரலா  ெசால்லப்பட்ட . அவர ்ஒ க்கால் இங்  
இ க்கக்  ம். ஒ  ஆண் க்   ன்  அவர ் ெஜப வரிைச ல் வந்  ெகாண்  ந்தாராம். 
அவ க் . அவ க்   ன்  ெபாட்டலம்ைம (mumps) இ ந்ததாக ப த்த ந்   றப்பட்ட . அ  
 ணமான  ற , அவ க்  ெபண்   ழந்ைதேய இனிேமல்  றக்க   யா  என்  ம த் வர்கள்  
   ட்டார்கள். அவ க்  ெபண்   ழந்ைத ேவண் ெமன்ற ஆைச இ ந்த . அவ க்  ஒ  
ைபயன் இ ந்தான்  என்  நிைனக் ேறன் . ஆனால் கர்த்தரிடத்   ந்  உண்டான தரிசனத் ல், 
“உமக்  ெபண்   ழந்ைத  றக் ம்,” என்  அவரிடம்  றப்பட்ட .

9

இன் ர  அவர ் அந்த ெபண்   ழந்ைதைய ெகாண்  வந்  ப்பதாக   னாராம். அந்த 
மனிதைன எனக் த் ெதரியா . ஒ க்கால்... நான்   ப் ட்ட அவர ்  ட்டத் ல்  எங்காவ  
இ க்கக்  ம். எனக் த் ெதரிய ல்ைல. யாேரா ஒ வர ் என்னிடம்   னார.் ஒ க்கால் அவர ்
ெவளிேய இ க்கக்  ம். ஓ, இேதா அந்த  ழந்ைத இங் ள்ள . அவர் இங்  க் றார.் அ  
நல்ல . அ   க ம் நல்ல . எவ்வள  அழகான  ழந்ைத! எல்ேலா ேம அதனிடம் நடந்  ெசன்  
அைதக் காண அ  அ  ல் உள்ள ... உண்ைம ல்  அழகான  ழந்ைத. அதன் தாய் இங்  வந்  
சாட்   ற ைவக்கலாம். ஒ க்கால்  அவள் நாைள சாட்    வாள் , அல்ல  எப்ெபா தாவ  
நம  ஆராதைனகள் நடக் ம் ேபா .

10

நாைள காைல வர்த்தகரின்  காைல உண க்  ட்டம் நைடெப ம். அைத ஏற்கனேவ 
அ  த்  ட் ர்களா?...  க ம் நல்ல .

இப்ெபா   ெதய் க  கமளித்தைலக்   த்  ஒ     பாடத்ைத பார்ப்ேபாம். எத்தைன 
ேப க்  ெதய் க  கமளித்த ல்   வாசம் உண் ? ஓ, என்ேன, இப்ப ப்பட்ட ஒ    வாசம்  
இ க் ம் ேபா , இ  மகத்தான இரவாக இ க் ம். ஜனங்க ைடய   வாசேம  க் யம் 
வாய்ந்த . அ    வா ப்பவைரப் ெபா த்த .

11

நான் ஒ  ெபன் ைல எ த் க் ெகாண்   ல ேவத வசனங்கைள   த் க் ெகாண்  ந்ேதன் . 
அப்ெபா    ல்  கதைவத் தட் , “அப்பா” என்   ப் ட்டான் .

நான், “சற்  ேநரம் ெபா . இன் ம் எ     ய ல்ைல” என்ேறன் .

அவன்,  “சேகா. ஜாக் உங்க க்காக காத்  க் றார,்” என்றான். எனேவ நான் வர 
ேவண் யதா ற் . என்னிடம் கா த க்ளிப் (paper clip) இ க்க ல்ைல. நான் ேமடா ன் 
ெகாண்ைட க்ளிப்ைப அதற்  ப லாக உபேயா த்ேதன் . அைத 'ஜானி  ன்'  (johnny pin) என்  
அைழப்ப  வழக்கம். அைத இங்  'பா   ன்' (bobby pin ) என்  அைழக் ன்றனர ்- அப்ப  ஏேதா 
ஒ  தமான ' ன்' எனக்  இைவகைளக்    த்  அ கம் ெதரியா . அ  அங்  க்கக் கண்ேடன் . 
எனேவ அைத கா த க்ளிப்பாக உபேயா த்  நான் எ   ைவத்தைவகைள... இன்  காைல நான் 
எ  ன   ப் கைள தனித்தனிேய  ரித்ேதன் .

வயதா ம்  ேபா ...   ன்ெபல்லாம்  ேவத  வாக் யங்கள்  ேபான்றைவகைள  என்னால்  எளி ல்12
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ஞாபகத் ல் ைவத் க்ெகாள்ள    ம். ஆனால் பா ங்கள், இப்ெபா   அ  க னமா ள்ள . 
சேகா. ஜாக், உங்க க் ம் அேத ெதால்ைலதானா? அப்ப த்தான் , ஆம். அண்ைம ல் நான் சேகா. 
ஜாக் டம்,  “சேகா. ஜாக், உங்க க் த ் ெதரி மா, எனக்  வயதாவதனால் என்னால் ஞாபகம் 
ைவத் க்ெகாள்ள   ய ல்ைல. நான் ஏதாவெதான்ைற  றத் ெதாடங் , அ  நிைன க்  வ ம் 
வைரக் ம் காத்  க்க ேவண் யதா ள்ள ” என்ேறன்.

அவர,் “அவ்வள  ேமாசமாகத்தான்  அ  உள்ளதா?” என்றார்.

நான், “அ  ேபா ய அள க்  ேமாசம் இல்ைலயா?” என்ேறன்.

அவர,்  “இல்ைல''. ''நான் யாைரயாவ  ெதாைலேப  ல்   ப் ட்ட  ற , 'உங்க க்  என்ன 
ேவண் ம்?' என்  ேகட் ேறன் '' என்றார். சேகா. ஜாக், நீங்கள்   ைளயாட்டாக     ர்கள்  என்  
நிைனத்ேதன். அ   க ம் உண்ைமெயன்   ற  கண்  ெகாண்ேடன் .

ஆம், ஐயா. என்ேன, நமக்  எப்ப  மறந்    ற . நம் ைடய ெசயல்கள்  அைனத்ைத ம் 
நாம் ஒ ங்காக ெசய்ேவாம். ஏெனனில் அைவ ஒ   த்தகத் ல் எ   ைவக்கப்பட்  ப   
ெசய்யப்பட்  நியாயத் ர்ப் ன்  நாளில் ேபாட்  காண் க்கப்ப ம்.

நாம் ஒ  ெபரிய   ம்பம். ேநற் ர  நான்  ரசங் த்த ேபா  இைணக்கப்பட்  ந்த  ேபால் 
இன் ர  நாம் ெதாைலேப  ன்  வ யாக நா    வ ம் இைணக்கப்பட்  க்க ல்ைல என்  
எண்  ேறன். இ  உள் ர் சைபக்  மாத் ரேம என்  நிைனக் ேறன் . ேநற் ர  நீங்கள்  
காண் த்த அன் ள்ள உபசாரத்ைத நான் நிச்சயம் பாராட்  ேறன் ... நான்  யல்வ ல்ைல... 
சேகா. ஜாக் என்னிடம்,  “உங்க க்    ப்பமானைத ேப ங்கள்” என்     ள்ளார். அதன் 
காரணமாக நான் இளக்காரம்———— எ த் க் ெகாள்ள  யல்வ ல்ைல. ஆனால் நான்... 
ேமைடக்  வ ம்ேபா        உபேதசங்கைள  ரசங் க் ேறன் . ஆனால்... அ ெவ ம்... நான் 
நிைனக் ேறன் ... என் ஸ்தாபன சேகாதரரில்   லர.்
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அன்ெறா  காைல எனக்  ெசாப்பனம் உண்டான . நான் அ க்க  ெசாப்பனம் 
காண்ப ல்ைல, நான்  ெசாப்பனக்காரன்  அல்ல. அந்த ெசாப்பனத் ல் ஒ  இைளஞைனக் 
கண்ேடன் . அவ க்   லங்   ட்டப்பட்  ந்த . அவன் அ   ந்  தப்ப  யன்  
ெகாண்  ந்தான் . நான் ெசான்ேனன்... யாேரா அவனிடம்,  “அவர்கள் ேமாசமான ஜனங்கள் . 
அவர்களிடம் எந்த ெதாடர் ம் ைவத் க்ெகாள்ள ேவண்டாம்”, என்    னார்களாம் .

14

இந்த இைளஞன்   ட்   ந்த  லங்ைக கழற் வைதக் கண்ேடன் . அவைன நான் தனிேய 
 ட்   ட் ,  “என்ன தான் ெசய் றான்  பார்க்கலாம்,” என்  எண்ணிேனன் . அவன்  லங்ைக 
கழற் னான் . அவன் நல்லவன் . மற்றவர்க ம் தங்க க் ப்  ட்   ந்த  லங் கைள கழற்ற 
 யல்வைதக் கண்ேடன் .

இ  ஒ  ெசாப்பனம். நான் இந்த பக்கம் நடந்  ெசன்றேபா , என் அ ைம நண்பர ் சேகா. 
ராய் பார்டர்ைஸ கண்ேடன் . அவர ் க ேபார்னியா ல்  வ க் றார.் அவ க்  ஏேதா ேகாளா  
உள்ள  ேபால் ேதான் ற் . அவ ைடய கண்  இைமகள்  பா   டப்பட்  ந்தன. ஒ  ெபரிய... 
 ற்  ேநாய் ேபான்ற ஏேதா ஒன்  அவ ைடய கண்களின்  ேமல் காணப்பட்ட . நான்... யாேரா 
ஒ வர ் என்ைன அவரிட  ந்  இ த்  ெகாண்  ேபாகப் பார்த்தார். நான்,  “சேகா. பார்டர்ஸ் ! 
கர்த்தரா ய இேய  ன்  நாமத் ல் அ  உங்கைள  ட் ப் ேபாவதாக,” என்   ச்ச ட்ேடன் .
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அவரால் ேபச ம்   ய ல்ைல. அவர,்  ' 'சேகா.  ரான்ஹாம், அைதக்  காட்  ம் அ கம் 
இதற்  ேதைவ. என்னால்  ர த் க் ெகாள்ள   ய ல்ைல, சேகா.  ரான்ஹாேம. என்னால் 
 ர த் க்ெகாள்ள   ய ல்ைல“ என்றார்.

நான், “ஓ, சேகா. பார்டர்ஸ் ” என்ேறன். அவைர நான் ேந க் ேறன் .

யாேரா ஒ வர ்என்ைன அங்  ந்  இ த் க் ெகாண்  ேபானார்.16

நான் பார்த்த ேபா , ஒ  ஸ் ரீ நின் க் ெகாண்  ந்தாள். அங் ... நான்   வனா  ந்த 
ேபா , அங்கா    ந்  சரக் கைள வண்  ல்  தள்ளிக் ெகாண்  ேபாய் ஜனங்க க்க 
ெகா ப்ப  வழக்கம். அவ ைடய ெபயர ்   ம . ஃெபன்டன் . அவள்  ெஜபர்ஸன் ல் ல்  
வ க் றாள். அவள் எனக் ம் மைன க் ம்  ேந  .

அவள், ''சேகா.  ரான்ஹாேம, எங்கைள இ   ந்      ங்கள் . இ  நரக   . நீங்கள்  
தவறாகப்  ரிந் க் ெகாள்ளப்பட்  க்  ர்கள். இந்த... நீங்க ம் இந்த ஜனங்கைளத் தவறாகப் 
 ரிந்  ெகாண்  க்  ர்கள் . இவர்கள்  க ம் அ ைமயானவர்கள் . ஆனால்...'' என்றாள். நான்  
பார்த்த ேபா  ஒ  ெபரிய அ த்தள அைற (Cellar)... இல்ைல,  ேழ ஒ  ெபரிய  ைகையக் 
கண்ேடன் . அைதச ் ற்  ம் ெபரிய  வர்கள் எ ப்பப்பட்  ந்தன. அதற்  எட்  அல்ல  பத்  
அங் லம் கன ள்ள இ ம் க் கம் கள்  ேபாடப்பட்  ந்தன. உள்ேள இ ந்த ஜனங்களின்  
ைகக ம் கால்க ம்   க்கப்பட் , அவர்கள் ைபத் யம்   த்தவர்கள்  ேபால் தங்கள்  
தைலகைள இப்ப  அ த் க் ெகாண்  ந்தனர.் இந்த ஸ் ரீ,  “சேகா.  ரான்ஹாேம, இந்த 
ஜனங்கைள     ங்கள் . எங்க க் த  ெசய் ங்கள் . நாங்கள்  ெதால்ைல ல் அகப்பட் க் 
ெகாண்  க் ேறாம் என்றாள். அவ ம்  ட. அவைள எனக்  நன்றாக ெதரி ம். அவள்... 
  ஸ்  சைபையேயா அல்ல  ப்ெரதரன் சைபையேயா ேசர்ந்தவள்  என்  நிைனக் ேறன் . எனேவ
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அவள்...

நான்  ற்   ற் ம் பார்த்ேதன் . “என்னால்   ந்தால் நலமா  க் ம்” என்ேறன் . நான்  ற்  
 ற் ம் பார்த் க் ெகாண்ேட  ந்ேதன் ... நான் ெபல ன ள்ளவன்  அைவகேளா கனமான 
இ ம் க் கம் கள் . அதற் ள்  இந்த ஜனங்கள்  அைடக்கப்பட்  ந்தனர.் அவர்கள் அ  ல் ெசல்ல 
  யா . ஏெனனில் இ ம் க் கம் கள்  ெந க்கமாக ேபாடப்பட்  ந்தன. நான் பார்த்த ேபா , 
அவர்கள் ைபத் யம்   த்தவர்கள்  ேபால் தைலைய இப்ப  அ த் க் ெகாண்  ந்தனர.்
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அங்   ல  ளக் கள்   க்    க்  என்  எரிந் க் ெகாண்  க்கக் கண்ேடன் . நான் 
ேமேல ேநாக் ன ேபா , கர்த்தரா ய இேய  வான ல் வர்ண ஒளி டன்  அங்  நின் க்  
ெகாண்  ந்தார.் அவர ் என்ைன உற் ப் பார்த் ,  “இந்த ஜனங்கைள    ” என்  ெசால்  
 ட்  ேபாய் ட்டார்.

“இவர்கைள நான்  எப்ப     ப்ேபன்? இந்த இ ம் க் கம் கைள உைடப்பதற்  எனக் ப் 
ேபா ய பலம்  ைடயாேத” என்  எண்ணிேனன் .

எனேவ நான் , ''நரக  ேட, இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் உைடந்  ேபா“ என்ேறன் .

அப்ெபா   அ  உைடந்    ந்த . பாைறகள் உ ண்டன, கம் கள்    ந்தன. “நாங்கள்  
  தைலயாேனாம்'' என்  உரக்க சத்த ட் க் ெகாண்  ஜனங்கள்  ெவளிேய ஓ  வந்தனர். 
அவர்கள் எல்ேலா ம்    க்கப்பட்டனர.்

நான் அப்ெபா  ,  “சேகா. ராய் பார்டர்ஸ் , எங்ேக  க்  ர்கள்? எங்ேக  க்  ர்கள்? 
ேதவன் தம  ஜனங்கைள    த் க் ெகாண்  க் றார.் நீங்கள்  எங்ேக? என்  உரக்க 
சத்த ட்ேடன் . அைதக்   த்  நான்   யந்த ண் .
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உங்க க் த் ெதரி மா? சேகா. பார்டர்ஸ க்  அ க பயம். உங்க க்  அந்த  ர்க்கதரிசனம் 
ெதரி ம். ேமற்  கைரையக்   த்த  ர்க்கதரிசனம் உங்கள்  பல க்  ெதரி ம். நீங்கள்  
ஒ நாடாக்களில் அைதக் ேகட்கலாம்.

அ  நிகழ்ந்த ேபா  அங்  ந்த ஒ வர ் இன் ர  இங்  க் றார ் (ேவட்ைட பயணத் ன்  
ேபா , நான்  அங்  நின்  ெகாண்  ந்த ேபா ), ேநற் ர  ெசய் ையக் ேகட் க் ெகாண்  ந்த 
ஒ  ேபாதகர். அவ க்  ஒ  கண்ணில் பார்ைவ ல்ைல. அவர ்அங்  வந்  ெசான்னார். அவர ்
தம்ைம அ  கப்ப த் க் ெகாண்டார.் அவர ் க ப்  நிறக் கண்ணா  அணிந்  ந்தார் 
மைல ன்  ேமல். அவர,்  ' 'சேகா.  ரான்ஹாம், என் ெபயர ் சேகா. மக்ஹ் ஸ் . ஒ   ைற 
க ேபார்னியா ல்  உங்கள்   ட்டத்ைத நான்  ஒ ங்  ெசய்ேதன்“ என்றார்.
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நான், “சேகா. மக்ஹ் ஸ் , உங்கைள அ வ ல் எனக்  ம ழ்ச் ” என்ேறன்.

அங்  ஏறக் ைறய இ ப  ேபர ் நின் க் ெகாண்  ந்தனர.் நாங்கள்  'ஜாவ னா' பன்  
ேவட்ைடக்  ெசன்  ந்ேதாம். மைலக்  ேபாவதற்   ந் ன நாள் நான் சேகா. பாங்க்ஸ்  உட் டம் 
ெசான்ேனன் ... உங்கள்  எல்ேலா க் ம் அவைரத் ெதரி ம். அவர ் என் நண்பர.் நான் ,  ' 'சேகா. 
உட்...'' என்  அவைரக்  ப் ட் , ஒ  கல்ைல எ த்  ேமேல எ ந்ேதன் . அ   ேழ வந்த . நான் 
அவரிடம், “கர்த்தர் உைரக் றதாவ , ஏேதா ஒன்  நடக்க  க் ற ” என்ேறன்.
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அவர,் ''அ  என்ன, சேகா.  ரான்ஹாம்?“ என்  ேகட்டார.்

நான்,  “எனக் த் ெதரியா . ஆனால் இ பத்  நான்  மணி ேநரத் க் ள்  ஏேதா ஒன்  
நடக்க  க் ற . அ  ஒ  ெபரிய அைடயாளம்” என்ேறன்.

அ த்த நாள்... அ  ஒ   ற்பக ன்  ேபா , அ த்த நாள்... ஏறக் ைறய பத்  மணிக்  
நாங்கள்   றப்படத் தயாராேனாம். எல்ேலா க் ம் தங்கள்  தங்கள்  ஜாவ னா பன் கள்  
 ைடத்  ட்டன. நாங்கள்  அங்  நின் க் ெகாண்  ந்ேதாம். சேகா. மக்ெநல்  ம் இன் ம் 
மற்றவர்க ம் பன் கைள ெவட்   த்தம் ெசய்  ெகாண்  ந்தனர ் நா ம் சேகா. பார்டர்ஸ ம்; 
சேகா. ராய் ராபர்ஸன், ேபாரில் ஊன ற்ற ேபார ் ரர,் எனக்   க ம் அ ைமயான,  ைலேயறப் 
ெபற்ற நண்பர ் அங்  நின்  ெகாண்  ந்தார.் நான் ேமேல ேநாக் ேனன் . சேகா. மக்ஹ் ஸ்  
என்னிடம்,  'சேகா.  ரான்ஹாேம, உங்கள்  ேவட்ைட பயணத் ன்  ேபா , கர்த்த ைடய  தன்  
எப்ெபா தாவ  உங்க க் த் ேதான்   க் றாரா?“ என்  ேகட்டார.்
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நான்,  ' 'ஆம், சேகா. மக்ஹ் ஸ் . அ  உண்ைம. ஆனால் நான் இைளப்பாறேவ இங்  
வ  ேறன்“ என்ேறன்.

அவர,்  ' 'சரி, சேகா.  ரான்ஹாம். உங்கைளத் ெதாந்தர  ெசய்ய நான் நிைனக்க ல்ைல“ 
என்றார்.

நான், ''நீங்கள்  என்ைனத் ெதாந்தர  ெசய்ய ல்ைல'' என்ேறன்.

நான்  ற்  ம் பார்த்த ேபா , ஒ  ம த் வர ் அவ ைடய கண்ைணப் பரிேசா ப்பைதக் 
கண்ேடன் . அவைர நான் அைடயாளம் கண்    க்க   ய ல்ைல. அவர ்க ப் க் கண்ணா  
அணிந்  ந்தார்.  அரிேசானா ல்   ரிய  ெவளிச்சம்   க ம்   ரகாசமாக  இ க் ம்.  நான்  பார்த்த
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5  வாசத்ைத ெவளிப்ப த் வ   ரிையகள்

ேபா  ஒ  ம த் வர ்அவரிடம்,  “ஐயா, நான் பல ஆண் களாக, இரண்  ஆண் களாக அந்த 
கண் க்    ச்ைச அளித்  வ  ேறன் . உங்கள்  கண்ணி ள்ள ''அலர்  காரணமாக, உங்கள்  
கண்  பார்ைவைய நீங்கள்  இழந்    ர்கள். அ  உங்கள்  பார்ைவைய அரித் க் ெகாண்ேட 
ேபா ன்ற . அைத நி த்த ஒ  வ  ம் இல்ைல'' என்றார்.

நான் சேகா. மக்ஹ்  டம்,  “நீங்கள்  ஏன் அப்ப  என்ைனக் ேகட் ர்கள்  என்றால், உங்கள்  
கண்ணின்  காரணமாகத் தான். அந்த க ப்  கண்ணா ைய நீங்கள்  அணிந்  ப்ப  உங்க க்  
ேமாசமான கண்  இ ப்ப னாேல” என்ேறன் .

அவர,் ''அ  உண்ைம“ என்றார்.

நான், ''உங்கள்  ம த் வர ் (அவைர நான் வர்ணித்ேதன்).  ல நாட்க க்   ன்  உங்களிடம், 
அலர்  உங்கள்  பார்ைவைய அரித் க் ெகாண்  ப்பதனால், உங்கள்  கண்  பார்ைவைய நீங்கள்  
இழந்     ர்கள் என்  ெசான்னார். அவர ் இரண்  ஆண் களாக உங்க க்    ச்ைச 
அளித்  வந் ம், அவரால் அைத நி த்த   ய ல்ைல“ என்ேறன்.

அவர,் “சேகா.  ரான்ஹாேம, அ  உண்ைம” என்றார்.

நான்   ம் ப் பார்த்த ேபா , அவைரக் காட்  ம் வயதான ஒ  ஸ் ரீ,     க ப்  
நிற ைடயவர்கள் . அவர்கள் ஆர்கன்ஸ்சாைவச் ேசர்ந்தவர்கள். அவர்கள் பாவாைடைய  க்  தன் 
மகனிடம் காைலக் காண் த் ,  “என் பாதங்க க்காக ெஜ க் ம்ப  அவரிடம் ெசால் '' என்  
  வைதக ் கண்ேடன் . அவர்க க்  கால்   ரல்களின்  இைட ல்  நீண்ட கட்  ெதாங் க் 
ெகாண்  ந்த .
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நான் அவரிடம்,  “உங்கள்  தாய் தைல நைரத்தவர்கள். அவர்கள் பாவாைடையத்  க் , 
கா ைறைய அ ழ்த்  பாதங்கைள உங்களிடம் காண் த் , நீங்கள்  என்ைனக் கண்டால்  
அவர்க க்காக ெஜ க் ம்ப  என்னிடம்  ற ேவண் ெமன்  ெசான்னார்கள்” என்ேறன் .

அவர,் “ஓ,   ைப” என்றார்.

நான்   ம் ப் பார்த்த ேபா , தரிசனத் ல்  அவர ் க ப்  கண்ணா  ேபாடாமல் நின் க் 
ெகாண் ப்பைதக் கண்ேடன் . நான் ,  “கர்த்தர் உைரக் றதாவ , ேதவன் உங்கைள ம் உங்கள்  
தாைய ம்  கமாக் னார்” என்ேறன் .

அந்த ேநரத் ல், நான்   ம் ப் பார்த்ேதன் . இப்ெபா   இங்  உட்கார்ந்  க் ற ஒ வர ்
அன்  அங்  நின் க் ெகாண்  ந்தார.் நான் ராய் பார்டர் டம்... இல்ைல ராய் ராபர்ஸ்ன்  
ேதாள்ேமல் என் ைகைய ேபாட்  அவர ் ன்னாள் ேபார ் ரன் சேகா. ராய், எங்காவ  ேவகமாக 
ஏதாவ ன்  ழ் ஒளிந்  ெகாள் ங்கள் . ஏேதா ஒன்  நடக்க   க் ற “ என்ேறன்.
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அவர,் ''சேகா.  ரான்ஹாேம, நீங்கள்  என்ன ெசால்   ர்கள்?“ என்றார்.

நான், “ேபசா ர்கள் , ேபாய் ேவகமாக ஏதாவ ன்  ழ் ஒளிந்  ெகாள் ங்கள்” என்ேறன். நான் 
பக்கத் ல் இ ந்த நீண்ட    மண்ெவட் ைய (shovel) ைக ெல த் க் ெகாண் , அவர்கைள 
 ட்  நடந்  ெசன்ேறன் . ஏெனனில் நான் இ க் ம் இடத் ல்  தான்  அ  சம்ப க் ம் என்  
அ ந்  ந்ேதன் .

அதன் பக்கத் ல் ஒ  ெபரியமைலக் கணவாய் இ ந்த . அ  இந்த கட் டத்ைதக் காட்  ம் 
எட்  அல்ல  பத்  மடங்  உயர  க் ம். அ ,  “ெபட் ” மைலக்  கணவாய். வானத்   ந்  
 ையப் ேபால்,  ழல் காற்ைறப் ேபால் ஒன்  இறங்  வந் , நான் நின் க் ெகாண்  ந்த 
இடத் க்   ல அ  உயரத் ல்  மைல   ந்  கற்கைளப் ெபயர்த் , ஊ       ெகஜம் 
வைரக் ம் ெசன் , அங்  ந்த மரங்களின்  உச் ைய எரித் ப் ேபாட்ட . எல்ேலா ம் ஓ  
ேமாட்டார் வாகனங்களின்   ழ் ஒளிந்  ெகாண்டனர.் அ  ம ப  ம் ேமேல ெசன் , ஒ  ெபரிய 
இ   ழக்கம் உண்டாக் , வானத் க் ச் ெசன் , ம ப  ம்  ேழ வந்த . இப்ப யாக  ன்  
 ைற நடந்த . இெதல்லாம்   ந்த  ன் , அவர்கள் என்னிடம் வந் ,  “இதன் அர்த்தம் என்ன?” 
என்றனர்.
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நான், ''உங்களிடம் இைத  ற   ம்  ேறன் . இ  நியாயத் ர்ப் ன்  அைடயாளம். இன் ம் 
 ல நாட்களில் , ஒ  ெபரிய   ய ர்ச்  ேமற்ைகத் தாக் ம். அ  அத் டன்  நின்  டா . 
க ேபார்னியா, லாஸ்  ஏஞ்ச ஸ்  ஒ  நாள் தண்ணீரில்  ழ் ம். அ  வ க்  தண்ணீ க் ள்  
ேபாய்க் ெகாண்ேட  க் ற “ என்ேறன். இரண்  நாட்கள்  க த் , அலாஸ்கா   ய ர்ச்  
அலாஸ்காைவ அைசத்த .

நான் க ேபார்னியா ல்  கைட யாக நடத் ன  ட்டத் ல்  ேப க் ெகாண்  க்ைக ல், நான் 
ெத  ல் ெசல் ம் வைரக் ம் என்ன நடந்தெதன்  எனக்ேக ெதரிய ல்ைல. அ  
க ேபார்னியாைவக்   த் ,  “கப்பர்ந ேம, கப்பர்ந ேம,  தர்களின்  ெபயைர ைவத் ள்ள 
நகரேம (அ  லாஸ்  ஏஞ்ச ஸ் ), உன்ைன வானபரியந்தம் உயர்த் க் ெகாண்டாய். நீ பாதாள 
பரியந்தம் தாழ்த்தப்ப வாய். உன்னில் ெசய்யப்பட்ட பலத்த  ரிையகள்  ேசாேதா ல் 
ெசய்யப்பட்  ந்தால், அ  இன்  வைரக் ம் நின்  க் ம்” என்ற .

26

கைட   ல  நாட்களாக  நடந்த  மகத்தான   ழக்க ம்    த்த ம்.  அதன்   ற   ஞ்ஞான27
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சம்பந்தமான ஒ  பத் ரிைக ெவளியா , ''அ  ேதன்    ேபால் ஆ  ட்ட . அ  தண்ணீ க் ள்  
ெசல்ல ேவண் ம்“ என்ற . அவர்கள்  அைத அ ந் ள்ளனர்.

நீங்கள்  கவனித் க் ெகாண்ேட வா ங்கள். தண்ணீர் சால்டன் கட க் ள்    ந்    ம். லாஸ்  
ஏஞ்ச ஸ்  ேமல் நியாயத் ர்ப்    க்கப்பட்  ட்ட . அ  நடப்பதற்   ன்ேப உங்க க்  
அ  க் ேறன் . அ  நடக் ம் ேபா  நீங்கள்  அ ந் க் ெகாள் ர்கள். இைத நானாக ேபச ல்ைல. 
அவர ் இ வைர   ன ஒன் ம் நடக்காமல்  ேபான ல்ைல. அ  உண்ைம. அ  எப்ெபா   
நடக் ம்? எனக் த் ெதரியா .

நான் ெவளிேய ெசன்ற ேபா , நான்   ன  என்னெவன்  அவர்கள் என்னிடம்   னார்கள். 
நான் கவனித்  ேகட் ,   ம் ச் ெசன் , ேவத வாக் யங்கைள ஆராய்ந்  பார்த்ேதன் . கப்பர ்
ந ைமக்   த்  ேப ம் ேபா  இேய  ஏறக் ைறய அேத வார்த்ைதகைள உபேயா த்தார். 
ேசாேதா ம் ெகாேமாரா ம் உப் க் கட ன்   ழ் ெசன்  ட்டன. இேய  கப்பர ்ந ைமக்   த்  
உைரத்த ேபாேத அைவ உப் க் கட ல்   ழ்   ந்தன என்  நிைனக் ேறன் . அவர ் உைரத்  
ஏறக் ைறய    ஆண் கள்  க த்  கப்பர்ந ம் தண்ணீ க் ள்  வ க்  ெசன்ற . அ  
இப்ெபா   கட க் ள்  உள்ள . ேசாேதா ன்  பாவங்க க்காக அைத தண்ணீ க் ள்    க் ன 
அேத ேதவன். கப்பர ் ந  ன்  பாவங்க க்காக அைத தண்ணீ க் ள்    க் ன அேத ேதவன், 
லாஸ்  ஏஞ்ச  ன்  பாவங்க க்காக அந்த  ர்ேகடான நகரத்ைத தண்ணீ க் ள்   க் வார.்

28

சேகா. ராய் பார்டர்ஸ்  அ கமாக பயந்  க் றார.் அந்த ெசாப்பனத் ன்  அர்த்தம் 
என்னெவன்  எனக் த் ெதரிய ல்ைல.

நாம் ெஜபம் ெசய்ேவாம்.

கர்த்தாேவ, உண்ைமயாக ேகட்பவர்களிடத் ல் சாட்    வ   க ம் நன்றா ள்ள . 
கர்த்தாேவ, உம்ைம நாங்கள்    வா க் ேறாம். எங்கள்  அ  வாசம் நீங்க உத  ெசய் ம். 
நாங்கள்  உலக    ன்  பாைத ல்  ெசன்  ெகாண்  க் ேறாம் என்பைத உண  ேறாம். எந்த 
ேநரத் ல் அ    வைட ம் என்  எங்க க் த ் ெதரியா . ஆனால் இந்நாட்களில்  ஒன் ல், 
கர்த்தாேவ, மணவாட்  இரக யமாக எ த் க் ெகாள்ளப்ப வாள் . நாங்கள்  எ த் க் 
ெகாள்ளப்பட்  அவேரா   ட இ ப்ேபாம். அந்த நா க்காக நாங்கள்  காத்  க் ேறாம் . 
கர்த்தாேவ, எங்கள்  இ தயங்கைள ஆயத்தப்ப த்  ராக.

29

சத்   னால்  கட்டப்பட்  அேநகர ் ஆண்க ம் ெபண்க ம் கட் ல்க ம் ேடா க ம் 
 டப்பைதப் பா ம். இங்   லர ் உட்கார்ந்  ெகாண்  க் ன்றனர.் அவர்கைள நீர ் ெதாட்  
 கப்ப த்தா ட்டால், மாரைடப் னால்  இறந்  ேபாகக்  ம். இன் ம்  லர ் ஒ க்கால்  ற்  
ேநாயால் அரிக்கப்பட்  க்கலாம்.

 தாேவ, நீர ் ஒவ்ெவா  மனித ைடய இ தயத்ைத ம் அ ந்  க்  ர.் அ  
உண்ைம ள்ளதா உண்ைமயற்றதா என்  உமக் த் ெதரி ம். இைத நாங்கள்    ம் காரணம் 
என்னெவனில், நீர ் ெசய் ள்ள மகத்தான  ரிையகைள நாங்கள்  அ ந்  க் ேறாம். உம  
மகத்தான வல்லைம எத்தைனேயா ேபர்கைள    த் ள்ள . இைவ சாத் ய ல்ைல, என்  பலர ்
  னா ம், அதற்  நாங்கள்  சாட் களா  க் ேறாம். இைவ நிச்சயம் நடக் ன்றன, கர்த்தாேவ, 
நாங்கள்  சாட் கள் .

கர்த்தாேவ, இங் ள்ள ஜனங்களின்  இ தயங்களில் நீர ்   வாசத்ைத அ கரிக்கச் ெசய் , 
 யா யா ம் ஊனமா ம் உள்ள ஒவ்ெவா வ ம் இன் ர     க்கப்பட ேவண் ெமன்  
ெஜ க் ேறன் . கர்த்தாேவ, நாங்கள்  வார்த்ைதைய ேபா க் ம் ேபா  அ   க ம் 
எளிைமயா  ப்பதாக. பரி த்த ஆ யானவர் தாேம என் தவ கைள எ த்  அைத ஜனங்களின்  
இ தயங்களில்   த் த் த வாராக. இைத  க,  க நல்ல இரவாக அைமத்  தந் ... அவர ்தாேம 
இங் ள்ள ஒவ்ெவா    வா  ன்  இ தயத்  ம்   ெகாள்வாராக. அதற்காகேவ இந்த இரைவ 
நாங்கள்  ஒ க்   க் ேறாம், கர்த்தாேவ, எல்லாவற் ற் ம் ேமலாக, இரட் க்கப்படாதவர்கள் 
ஆயத்தமாவார்களாக.   ைப ன்  வாசல்கள்   றந்  க் ம் ேபாேத அவர்கள் 
ஆயத்தமாவார்களாக. இைத இேய  ன்  நாமத் ல் ேகட் ேறாம். ஆெமன்.

30

இப்ெபா  , நாம்  த ல் ேவதாகமத்ைத ப க்க ேபா ன்ேறாம்.31

யாேரா ஒ வர ்இன் ர  எனக்காக காணிக்ைக எ த்ததாக ேமைச ன்  ேமல்   ப்  எ   
ைவத்  க் றார.் அ  அவ ய ல்ைல. அப்ப  ெசய்யா ர்கள். அைத நான் எ த் க் ெகாண்  
ெசல்ல   யா . எனக்  ஞாபக ள்ள , ஒ   ைற கனடா  ள்ள கால்கரி ல் அவர்கள் . அங்  
காணிக்ைக எ க்கப்பட்ட . சேகா. ஜாக் என்னிடம்  ற  யன்றார.்  ன்னால் உட்கார்ந்  
ெகாண்  க் ம் என் மைன . நாங்கள்  இரண்  பைழய அைறகளில் வ த் க் 
ெகாண்  ந்ேதாம்.  ள்ைளக க்  நிேமானியா   க்காதப க் , என் மைன  வாசைல 
அைடப்பதற்காக கம்பளிைய ேபாட்    வாள். அவள் ெசான்னாள் ... சேகா. ஜாக் என்னிடம், 
“சேகா.  ரான்ஹாேம, உங்கள்  மைன ைய அப்ப  நடத் வ  நியாயமல்ல” என்றார். 
உங்க க்  அ  ஞாபக  க் ம். அவர்கள் காணிக்ைக எ த்தனர். அ  எத்தைன ஆ ரம் 
டாலர்கள் என்  எனக்  ஞாபக ல்ைல.

நான், “ஓ, சேகா. ஜாக், அைத எ த்  ெசன்   ங்கள் ” என்ேறன்.
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அவர,்  “நாங்கள்  எப்ப  அைத ெசய்ய    ம்?” என்றார். எனேவ நாங்கள்  இடத்ைத 
வாங் ேனாம். அ  ேதவ ைடய ம ைமக் ம் கனத் க் ம் அங் ள்ள . அைத நா ம் என் 
மைன  ம், சைப எங்க க்  அளித்த ெவ ம யாக  ல ஆண் கள் ைவத் க் 
ெகாண்  ந்ேதாம்.

அதன்  ற  நான்,  “அ  சரியாக ேதான் ல்ைல. நான் இவ் ல ல்  ெகாண்  வந்த ம் 
ஒன்  ல்ைல, இங்  ந்  ெகாண்  ேபாவ ம் ஒன்  ல்ைல என்ப  நிச்சயம்” என்  நிைனத் , 
அைத  டாரத் ன்  ெபயரிேலேய எ   ைவத்  ட்ேடன் . என் காலம்   ந்த  ற , நாைள என்  
ஒன்  இ க் மானால், ேவெறா  ஊ யக்காரன்  அைத உபேயா க்கலாம். பா ங்கள்? எனேவ 
நண்பர்கேள, உங்க க்  என் தய ள்ள நன் ைய ெதரி த் க் ெகாள் ேறன் . ேதவன் உங்கைள 
அதற்காக ஆ ர்வ ப்பாராக.

இப்ெபா   யாக்ேகா  எ  ன நி பம் 2 -ம் அ காரம். நாம் 2 1 -ம் வசனத்   ந்  
ப ப்ேபாம்.
32

இப்ெபா  , நான்...     ேநரம் ேபா த்   ட் , நம்மால்    மானவைர ேவகமாக 
 யா யஸ்த க்  ெஜ த் ,   ந்த அள க்  ஜனங்கைள ெஜப வரிைச ல் வ ம்ப  
ெசய்ேவாம். நாம் இைத ம் ஞாபகம் ெகாள்ேவாம் ... எனக்  சேகாதரி அன்னாள்   ன், சேகா. டான் 
இவர்கைள மறக்க  ரிய ல்ைல. அவர்கள் தாய்லாந் ல் எங்ேகா உள்ளனர். இல்ைலயா? எங்ேக? 
பாங்காக் ல்   ேசஷ ஊ யத் ல். ஜனங்களிடம் ெசால்ல ேவண் ெமன்  பகல் ேநரத் ல் 
எவ்வளேவா காரியங்கைள நிைனக் ேறன் . ஆனால் இங்  வ ம்ேபா , அைவெயல்லாம் மறந்  
ேபாய், பாடம் மாத் ரம் ஞாபக ள்ள .

இப்ெபா   யாக்ேகா  2 -ம் அ காரம். நாம் அ   ந்  ஒ  பாகத்ைத 2 1 -ம் வசனம் 
ெதாடங்  வா க்கப் ேபா ன்ேறாம்.
33

2-ம் அ காரம் 21-ம் வசனம்.

நம் ைடய  தாவா ய ஆ ரகாம் தன்  மாரன்  ஈசாக்ைகப் ப  டத் ன்  ேமல் 
ெச த் ன ேபா ,  ரிையகளினாேல அல்லேவா நீ மானாக்கப்பட்டான்?

  வாசம் அவ ைடய  ரிையகேளாேட  ட  யற்  ெசய் ,  ரிையகளினாேல 
  வாசம்  ரணப்பட்டெதன்  காண் றாேய.

அப்ப ேய ஆ ரகாம் ேதவைன   வா த்தான் , அ  அவ க்  நீ யாக 
எண்ணப்பட்ட  என் ற ேவதவாக் யம் நிைறேவ ற் , அவன் ேதவ ைடய 
 ேந தெனன்னப்பட்டான் .

யாக்ேகா  2:21-23.

இன் ர  என் ைடய ெபா ள் ... உங்கள்  ேவதாகமங்கைள ைககளில்   த்  ங்கள். 
ஏெனனில் இங்  அேநக ேவத வாக் யங்கைள எ   ைவத்  க் ேறன் . நமக்  ேநரம் 
இ க் மானால் , அேநக ேவத வாக் யங்கைள   ப் ட   ம்  ேறன் . என் ெபா ள்: 
  வாசத்ைத ெவளிப்ப த் வ   ரிையகள் .   வாசம் ஏற்கனேவ இ கப் பற் க் ெகாண்ட  
என்பைத  ரிையகள்  காண் க் ன்றன. பா ங்கள்? இைத நாம் ெதரிந்  ெகாண்ட காரணம். இ  
நாம்  ரிந்  ெகாள்ள உத யா  க் ம் என்  நம்  ேறன் . இப்ெபா    ர்ந்  கவனி ங்கள் . 
இைத நாம் ஞா   பள்ளி பாடமாக பார்க்கலாம் .
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மனிதன் ஆ ரகா ல் என்ன கண்டான்  என்பைத யாக்ேகா  ஆ யாகமம் 22:1-9-  ந்  
ேபா க் ன்றான் .

அந்த ேவதபாகத் க்  நாம் ெசன்  ப ப்ேபாம். அைத இங்    த்  ைவத்  க் ேறன் . 
ஆ யாகமம் 22-ம் அ காரம்,  தல் 9 வசனங்கள் :
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இந்த காரியங்கள்  நடந்த  ன் , ேதவன் ஆ ரகாைமச் ேசா த்தார், எப்ப ெயனில் , 
அவர ்அவைன ேநாக் : ஆ ரகாேம என்றார், அவன் : இேதா அ ேயன்  என்றான்.

அப்ெபா   அவர் உன்  த் ர ம் உன்   த ம் உன் ேநச  மார மா ய ஈசாக்ைக 
நீ இப்ெபா   அைழத் க் ெகாண் , ேமாரியா ேதசத் க் ப் ேபாய், அங்ேக நான் 
உனக் க்   க் ம் மைலகள்  ஒன் ன்  ேமல் அவைனத் தகனப யாகப் ப    
என்றார்.

(பா ங்கள், அ  எந்த மைல என் ம்  ட அவனிடம்  ற ல்ைல. ேதவன் ேப ம்ேபா , நீங்கள்  
ேபாய்க் ெகாண்ேட  க்க ேவண் ம். பா ங்கள்?)

ஆ ரகாம் அ காைல ல் எ ந் , தன் க ைத ன்  ேமல் ேசணங்கட் , தன் 
ேவைலக்காரரில் இரண்  ேபைர ம் என்  மாரன் ஈசாக்ைக ம்  ட் க் ெகாண் , 
தகனப க் க் கட்ைடகைள ம்  ளந்  ெகாண் , ேதவன் தனக் க்   த்த 
இடத் ற் ப்  றப்பட் ப் ேபானான்.
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 ன்றாம் நாளில் ஆ ரகாம் தன் கண்கைள ஏெற த் ப் பார்த் ,  ரத் ேல அந்த 
இடத்ைதக் கண்டான் .

அப்ெபா   ஆ ரகாம் தன் ேவைலக்காரைர ேநாக் : நீங்கள்  க ைதைய நி த்  
இங்ேக காத்  ங்கள், நா ம்  ள்ைளயாண்டா ம் அவ் டமட் ம் ேபாய், ெதா   
ெகாண் , உங்களிடத் க் த்   ம்  வ ேவாம் என்றான்.

ேதவன் அவ க் க் கட்டைள ட்டதால் , அவன் தன் மகைன ப  ட ேபாய்க் 
ெகாண்  க் றான் . அ  தான் அவன் மன ல் இ ந்த . ஆனால் இங் ள்ள ேவத வசனத்ைதப் 
பா ங்கள்:
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...நா ம்  ள்ைளயாண்டா ம் அவ் டமட் ம் ேபாய், ெதா   ெகாண் , 
உங்களிடத் க் த்   ம்  வ ேவாம்

(அவ ம்  ள்ைளயாண்டா ம்)

ஆ ரகாம் தகனப க் க் கட்ைடகைள எ த் , தன்  மாரனா ய ஈசாக் ன்  ேமல் 
ைவத் , தன் ைக ேல ெந ப்ைப ம் கத் ைய ம் எ த் க் ெகாண்டான் , இ வ ம் 
  ப்ேபானார்கள்.

அப்ெபா   ஈசாக்  தன் தகப்பனா ய ஆ ரகாைம ேநாக் : என் தகப்பேன 
என்றான். அதற்  அவன்: என் மகேன, இேதா இ க் ேறன்  என்றான், அப்ெபா   
அவன்: இேதா, ெந ப் ம் கட்ைட ம் இ க் ற , தகனப க்  ஆட் க் ட்  எங்ேக 
என்றான்.

அதற்  ஆ ரகாம்: என் மகேன, ேதவன் தமக் த் தகனப க்கான 
ஆட் க் ட் ையப் பார்த் க் ெகாள்வார் என்றான், அப் றம் இ வ ம்   ப்ேபாய்,

ேதவன் அவ க் ச் ெசால்   ந்த இடத் க்  வந்தார்கள், அங்ேக ஆ ரகாம்  ஒ  
ப  டத்ைத உண்டாக் , கட்ைடகைள அ க் , தன்  மாரனா ய ஈசாக்ைகக் கட் , 
அந்த ப  டத் ல்  அ க் ய கட்ைடகளின்  ேமல் அவைனக்  டத் னான் .

 ன்  ஆ ரகாம் தன்  மாரைன ெவட் ம் ப க் த் தன் ைகைய நீட் க் கத் ைய 
எ த்தான் .

அப்ெபா   கர்த்த ைடய  தனானவர் வானத்   ந் , ஆ ரகாேம, ஆ ரகாேம 
என்   ப் ட்டார,் அவன்: இேதா அ ேயன்  என்றான் .

அப்ெபா   அவர:்  ள்ைளயாண்டான்  ேமல் உன்  ைகையப் ேபாடாேத, அவ க்  
ஒன் ம் ெசய்யாேத, நீ அவைன உன்   த் ரன் என் ம், உன்  ஏக  தன் என் ம் பாராமல் 
எனக்காக ஒப் க் ெகா த்தப  னால் நீ ேதவ க் ப் பயப்ப  றவன்  என்  
இப்ெபா   அ ந்  க் ேறன்  என்றார்.

(என்ேன ஒ   ரிைய).

ஆ . 22: 1-12.

ஆ ரகாம் அவ ைடய  ரிையகளினால் நீ மானாக்கப்பட்டதாக யாக்ேகா    வைத நாம் 
காண் ேறாம்.

ப ல் ேராம க்  எ  ன நி பம் 8 -ம். . .  4-ம் அ காரம், 4:1  தல் 8  வசனங்கள் . அைத 
  வ ம் நான் ப க்கப் ேபாவ ல்ைல, ஒ  பாகத்ைத மாத் ரேம ப க் ேறன் .
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அப்ப யானால், நம் ைடய தகப்பனா ய ஆ ரகாம்  மாம்சத் ன்ப  என்னத்ைதக் 
கண்டைடந்தான்  என்  ெசால் ேவாம்?

ஆ ரகாம்  ரிையகளினாேல நீ மானாக்கப்பட்டானா ல் (உங்க க்  
ஞாபக ள்ளதா, ேநற் ர  நாம் நீ மானாக்கப்ப தல் என் ம் ெசால்ைல 
 ளக் ேனாம்). ேமன்ைம பாராட்ட அவ க்  ஏ  ண் . ஆ  ம் ேதவ க்  
 ன்பாக ேமன்ைம பாராட்ட ஏ  ல்ைல.

ேவதவாக் யம் என்ன ெசால்  ற ?ஆ ரகாம் ேதவைன   வா த்தான் , அ  
அவ க்  நீ யாக எண்ணப்பட்ட  என்  ெசால்  ற .

 ரிைய ெசய் றவ க்  வ  ற      ைபெயன்ெறண்ணப்படாமல், 
கடெனன்ெறண்ணப்ப ம்.

ேராமர் 4:1-4.

ேதவன் ஆ ரகா ல் என்ன கண்டார ்என்பைத ப ல் இங்    ப்   றான் .

இப்ெபா   நாம்...  நீங்கள் ...  நாம்  ேவதாகமத்ைத  அ கமாக    ப் க்  ெகாண்  க் ேறாம்38



9  வாசத்ைத ெவளிப்ப த் வ   ரிையகள்

என்  நிைனக்காமல் இ ந்தால், நாம் ம ப  ம் ஆ யாகமம் 15-ம் அ காரத் க்  ெசன் , 6-ம் 
வசனத்ைதப் ப ப்ேபாம்; 15:6. அ  தான்  என்  நிைனக் ேறன் . நாம் 5 -ம் வசனத்   ந்  
ெதாடங் ேவாம்:

அவர ் அவைன ெவளிேய அைழத் : நீ வானத்ைத அண்ணாந்  பார,் 
நட்சத் ரங்கைள எண்ண உன்னாேல   மானால், அைவகைள எண்  என்  
ெசால் ;  ன்  அவைன ேநாக் : உன்  சந்த  இவ்வண்ணமாய் இ க் ம் என்றார்.

அவன் கர்த்தைர   வா த்தான் , அைத அவர ்அவ க்  நீ யாக எண்ணினார்.

ஆ . 15: 5-6.

இவ்  வ ம்   வாசத்ைதக்   த்ேத ேப  ன்றனர். ேதவன் ஆ ரகா ல்  என்ன கண்டார ்
என்பதன் அ ப்பைட ல்  ப ல் அவைன நீ மானாக்கப்பட்டவனாகக் க   றான் . ஆனால் 
யாக்ேகா  மனிதன் ஆ ரகா ல் என்ன கண்டான்  என்பதன்  அ ப்பைட ல்  அவைன 
நீ மானாக்கப்பட்டவனாகக் க   றான் .
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பா ங்கள், யாக்ேகா , “அவன்  ரிையகளினால் நீ மானாக்கப்பட்டான் ” என் றான்.

ப ேலா, “அவன்   வாசத் னால் நீ மானாக்கப்பட்டான் ” என் றான்.

பா ங்கள், ஆ ரகாம் ேதவைன   வா த்தான் . அைத தான் ேதவன் அவனில் கண்டார.் 
அவன் அைத   வா த்தான் . ஆனால் அ  ஏற்கனேவ நிைறேவ  ட்ட  ேபால அவன் நடந்  
ெகாண்டேபா , அைத தான் மனிதன் அவனில் கண்டான் .

இன்  நமக் ம் அவ்வாேற ள்ள . நம   ரிையகள்  நமக் ள்ள   வாசத்ைத 
ெவளிப்ப த்  ன்றதா ள்ள . நாம் எைத   வா க் ேறாேமா, அதன் ேபரில் ெசயல்பட 
அஞ் னால், நாம்   வா க்க ல்ைல என்  அர்த்தமா ற . பா ங்கள், நீங்கள்  அைத 
  வா க்க ேவண் ம்.

ஆ ரகாம் ேதவ ைடய வாக் த்தத்தத் ன்  ேமல் ெகாண்  ந்த   வாசத்ைத அவ ைடய 
 ரிையகள்  ெவளிப்ப த் ன . ஞாபகம் ெகாள் ங்கள், ஆ ரகா க்  ெதாண்   வய ... 
   வய , சாரா க்  ெதாண்   வய . அவர்கள் வய  ெசன்    ர்ந்தவர்களா  ந்தனர். 
 ள்ைள ெப ம் ப வத்ைதக் கடந்  பல, பல ஆண் களா ன. அவர்க ைடய வா ப ப வம் 
 தற்ெகாண்ேட அவர்கள் கணவ ம் மைன  மாக வாழ்ந் ம், அவர்க க்   ள்ைள 
இல்லா  ந்த . அப்ப   ந் ம், ஆ ரகா க்  எ பத்ைதந்  வய ம், சாரா க்  
அ பத்ைதந்  வய மான ேபா , ேதவன்,  “உனக்   ழந்ைத  றக் ம்'' என்றார். அவன் 
ேதவ ைடய வாக் த்தத்தத்ைத   வா த்தான் . பா ங்கள், அந்த  ழந்ைதக்காக அவன் 
எல்லாவற்ைற ம் ஆயத்தம் ெசய்தான் . பா ங்கள், அவன் ேதவைன   வா த்த ேபா , அந்த 
  வாசத்ைத தான் ேதவன் கண்டார.் ஆனால் மனிதன் அவ ைடய   வாசத்ைத 
ெவளிப்பைடயாக் ன  ரிையகைளக் கண்டான் .  (இன் ர ம் அப்ப த்தான்  அ   ரிைய ெசய்ய 
ேவண் ம்). நமக் ம் அ  அவ்வாேற ள்ள . அ  அவ க்  ெவளிப்ப த்தப்பட்ட . பா ங்கள், 
அ  அவ க்  ெவளிப்ப த்தப்பட்ட . எனேவ அவன் அைத   வா த் , அ  ஏற்கனேவ 
நிைறேவ  ட்ட  ேபால் ெசயல்பட்டான் .
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இங்  ஒ  நி டம் நி த் க் ெகாள்ேவாம்.  ல சமயங்களில் ஜனங்கள்  அைத சரியாக  ரிந்  
ெகாள்வ ல்ைல. அவர்கள் உணர்ச் வசப்பட் , உணர்ச்  ன்  ேபரில் ெசயல்பட  யல் ன்றனர். 
அ  ஒ க்கா ம்  ரிைய ெசய்யா .

இங் ள்ள சேகா. ெகர்ேஹால்ட்சைரப் ேபால் நா ம் இ க் ேறன் . நாங்கள்  வயதானவர்கள். 
நாங்கள் ... நீண்ட காலமாக இ ல் ஈ பட்  வ  ேறாம். இதற்  ஆதரவாக ம் எ ராக ம் உள்ள 
அைனத்ைத ம் நாங்கள்  கண்  க் ேறாம். நான் உலகம்  ரா ம்  யா யஸ்த க்  
ெஜ த்  க் ேறன் . ஜனங்க ைடய ஏமாற்றத்ைத ம், அேத சமயத் ல் அவர்கள் ேபா ம் 
“அல்ேல யாக்கைள ம்” நான் கண் ம் ேகட்   க் ேறன் . இைவகளின்   லம் நாங்கள்  அேநக 
காரியங்கைள கற்  க் ேறாம். நா ம் சேகா. ெகர்ேஹால்ட்ச ம் எங்கள்  வா ப வய ல் இைத 
 ரசங் க்கத் ெதாடங் ன்  ேபா , அ  நாங்கள்  நீச்சல க்க கற் க் ெகாள்ளத் ெதாடங் ன  
ேபால்,  தலாவதாக என்ன ெதரி மா? நான் ெவளிேய ெசன் ... சேகா. ஜாக், என்  ய நிைன க்  
நான் வ ம் வைரக் ம் ஒவ்ெவா  இர ம் சேகா. ப்ர ன் என்ைன ெத  ல் நடத் ச் ெசல்வார.் 
நான் அங்  நின்  ெகாண் , ஒ    வன்  நீச்சல்  ளத் ல் ைக னால் தண்ணீைர அ த்  அைத 
ெத க்க ைவப்ப  ேபால், தரிசனங்கைளக் கண்  ெகாண்  ப்ேபன் . சேகா. ப்ர ன்  என்ைன 
 ட் ச் ெசல் ம் வைரக் ம் நான் அங்ேகேய இ ப்ேபன் ...

41

எனக்  ஞாபகம் வ  ற , ஒ  இர , அைத என்னால் மறக்கேவ   யா . சான்  ேஜாஸ்  
அல்ல  ேவ  ஏேதா ஓரிடத் ல் சேகா. ப்ர ன் வந்  என்ைன எ ப் னார். அேநக நாட்களாக நான் 
உறங்கேவ ல்ைல. அந்த மனிதரிடம் நான்  ேப க் ெகாண்  ப்பைத நான் அ யேவ ல்ைல. நான் 
அவரிடம் அ   ெகாண்ேட,  “நான்  ட் க் ப் ேபா ேறன் '' என்  ெசான்னதாக சேகா. ப்ர ன் 
  னார.் பா ங்கள்?

42

அவேரா, “உன்னால்  ட் க்  இப்ெபா   ேபாக   யா ” என்றார். அங்  ஒ   ட்டம்  நடந் 
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ெகாண்  ந்த .

நான் “இன் ம்  ல நி டங்களில் நான்  ட் க் ப் ேபாக ஆயத்தமா   ேவன்” என்ேறன். 
பா ங்கள்? ஏறக் ைறய என்  ய நிைனைவ இழந்த நிைல. பா ங்கள், அப்ெபா   நான்  ஒ  
வா பன்.

அ  நீச்சல க்க கற் க் ெகாள்வ  ேபால். நீங்கள்  ைககளினால் தண்ணீைர ெத த் , நீச்சல்  
 ளத் ன்  ஒ  பக்கத்   ந்  ம பக்கம் வைரக் ம்  நீந் ,  “ஹ, ஹ, ஹ, நான் ம பக்கத்ைத 
அைடந்  ட்ேடன் '' என்   ச்  வாங்க வாங்க உங்கள்  சாதைனைய   தல். ஆனால் நீங்கள்  
நன்றாக நீந்த கற் க் ெகாண்ட  ற ,  க ம் அழகாக ைககளினால்  தண்ணீைர தள்ளி 
நீந்   ர்கள். உங்க க்  கைளப்  ஏற்ப வ ல்ைல. பா ங்கள் , எப்ப  நீந் வ  என்  
எல்லாவற்ைற ம் ேமற்ெகாண் , ப ப்ப யாக கற் க் ெகாள்  ர்கள் . அ  எளிதா    ற . 
பா ங்கள்?

43

இதற்   ன்  நடக்காத ஒ     ைபயன் இந்த உட்பாைத ல் தத்  தத்  நடந்  வ ம்ேபா , 
பல ைற  ேழ   ந் , இங்  அைடவதற்   ன்  கைளப்பா   வான் . ஆனால் நன்றாக 
நடக்கத் ெதரிந்த எவ ம்,  க எளி ல் நடந்  இங்  அைடந்   வார்கள் . அவர்கள் நடந்  
வந்தைத  ட கவனிக்கமாட்டார்கள். ஆனால் அவர்கள்   த ல் நடக்க கற் க் ெகாள்ள ேவண் ம். 
அைததான் அந்த   வன்  ெசய் றான் .

ெதய் க  கமளித்தைலக்   த்   ரசங் க் ம்   ஷயத்  ம் அப்ப த்தான்  ேவெறந்த 
 ஷயத்  ம்  ட. நீங்கள்  ேபாகப் ேபாகக் கற் க் ெகாள்  ர்கள். நீங்கள்  கற் க் 
ெகாள்ளா ட்டால், ஏேதா தவ ள்ள . பா ங்கள் , ேதவைன ஏற் க் ெகாள்வ  எப்ப ெயன் ம் 
அதன்  க் யத் வம் என்னெவன் ம் நீங்கள்  கற் க் ெகாள்ள ேவண் ம்.

44

 ல சமயங்களில் நாம், “இந்த ஆ க்  ேபா ய   வாசம் இ க்க ல்ைல, இந்த ஆள் இைத 
அைத ெசய்ய ல்ைல'' என் ேறாம். அதற்  ஒ  காரணம் உண் . ஒ  காரணம் உண் . அ  
அ க்ைக ெசய்யப்படாத பாவம். நீங்கள்  அவர ்ேமல் ஒ  காலன் எண்ெணய் ஊற் , ெதாண்ைட 
கரகரப்பா ம் வைரக் ம்   ச்ச ட்டா ம், அ  அந்த  சாைச அைசக்கா . இல்ைல ஐயா! 
நீங்கள்  அைத அ க்ைக ெசய்தாக ேவண் ம்.  ந்தைனகைளப் ப த்த தல் அைத தான்  
ெசய் ற . அ , ”நீ ேபாய் அைத சரிப த் , அைத அ க்ைக  “ என் ற .

ப த்த த க்  அ க ேநரம் எ க் ன்ற , பா ங்கள். மற்றவர்கள் ெபா ைம ழந்  
   ன்றனர். அவர்கள்,  “ஆ, எனக்  ெஜபம் ெசய்ய ல்ைல” என் ன்றனர். ஆனால் நாம் ஒ  
வ ைய கண்   க்க   ம்  ேறாம்... என்ன நடக் றெதன் . ெதய் க  கமளித்த ன்  
உண்ைமயான அ ப்பைட.

ேநற் ர  நான்    ன  ேபால், வரம் நல்ல , ஆனால் உங்கள்  நித் யத் க்  நீங்கள்  அைத 
அ ப்பைடயாக எ த் க் ெகாள்ளக்  டா .   யைதக் ெகாண்  நீங்கள்  ெபரியைத ெபற 
  யா . வரம் என்ப    ய . ேதவ ைடய எந்த வரத்ைத ம் சாத்தான் பாவைன ெசய்ய 
   ம். அைதப் ேபால் அப்ப ேய ஒன்ைற அவன் ெசய்ய    ம். பா ங்கள்,  ற்  மாக. 
எனேவ நாம் கவனமா  க்க ேவண் ம்.
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 ச்ச  வைதக்   த்   ல சமயங்களில் நான்    ன  ேபால,  சா கள்   ச்ச  வைத 
நான் கண்  க் ேறன் , பா ங்கள் .  சா கள்  அந்நிய பாைஷகள்  ேப வைத நான் 
கண்  க் ேறன் . நிச்சயமாக, அவன் பாவைன ெசய் றான் . அ  நிஜமல்ல. அவன் பாவைன 
ெசய் , பா ங்கள், அ  உண்ைம ேபால் கா ம்ப  ெசய் றான் . இைவ ரண் க் ம் 
 த் யாசம் ெதரியாதவர்கள், உண்ைம இல்லாத ஒன்ைற உண்ைமெயன  ரகடனம் 
ெசய் ன்றனர.்

ெதய் க  கமளித்தைலக்   த் ம் அவர்கள்  அப்ப ேய ெசய் ன்றனர.் அவர்கள்,  “இ  
வஞ்சகமான , அப்ப  ஏேதா ஒன் ” என்  எண்  ன்றனர். இ  அப்ப யல்ல. இ  ேதவன் 
உைரத்த சத் யத் ன்  ேபரி ள்ள உண்ைமயான, கலப் ல்லாத   வாசம். அ  
நங் ர   ன்ற . அ  நங் ர  ம் ேபா , அைத எ  ேம அைசக்க   யா . அ  அங்ேகேய 
நிைலத்  க் ம். எனேவ இைவகைளெயல்லாம் ேமற்ெகாள் தல் .

  வாசம் என்ப  ேதவனிடத்   ந்   ைடக்கப் ெப ம் ெவளிப்பா .  '  வாசம் ' என்ப  
ெவளிப்பா . அைதக்   த்      ேநரம் ேபச   ம்  ேறன் . அ  ெவளிப்பா , அவர ் தம  
  ைப னால் அைத உங்க க்  ெவளிப்ப த்   க் றார.் அதற்ெகன்  நீங்கள்  ஒன் ேம 
ெசய்ய ல்ைல. நீங்கள்  உங்கள்   ய  யற்  னால்   வாசத்ைத ெபற் க் ெகாள்ள ல்ைல. 
நீங்கள்    வாசத்ைதப் ெபற்  க்க ல்ைல, ேதவ ைடய   ைபயால் அ  உங்க க்  
அளிக்கப்பட்ட . ேதவன் அைத உங்க க்  ெவளிப்ப த்  றார். எனேவ   வாசம் என்ப  
ெவளிப்பாடா ம். ேதவ ைடய சைப   வ ேம ெவளிப்பாட் ன்  ேமல் கட்டப்பட் ள்ள !

46

அண்ைம ல் ஒ  பாப் ஸ்  ேபாதகர் என்னிடம்,  “நான் ெவளிப்பா  என்பைத ஏற் க் 
ெகாள்ள   யா ” என்றார்.
47

“அப்ப யானால் நீங்கள்  ேவதாகமத்ைத ஏற் க் ெகாள்ள   யா . நீங்கள்    ஸ் ைவ 
ஏற் க்  ெகாள்ள    யா .  ஏெனனில்  அவர்  ேதவ ைடய  ெவளிப்ப த்தலா  க் றார்.  அவர்
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மாம்சத் ல்  ெவளிப்பட்ட ேதவன்” என்ேறன். எனேவ சைப   வ ம் ெதய் க ெவளிப்பாட் ன்  
ேமல் கட்டப்பட் ள்ள .

இேய  (அ  ேப   டம் என்  நிைனக் ேறன்)... “ம ஷ  மாரனா ய என்ைன ஜனங்கள்  
யாெரன்  ெசால்  றார்கள்?” என்றார்.

அவர ்தம   ஷர்களிடம் ேப க் ெகாண்  ந்தார.் அவர்கள்,  லர ்உம்ைம எ யாெவன் ம், 
 லர ் ேமாேச என் ம், ேவ   லர ் எேர யா என் ம், அல்ல   ர்க்கதரி களில் ஒ வர ் என் ம் 
ெசால்  றார்கள்“ என்றார்கள் .

அவர,் “நீங்கள்  என்ன ெசால்   ர்கள்?” என்  ேகட்டார.்

அதற்  ேப  , “நீர ் வ ள்ள ேதவ ைடய  மாரனா ய   ஸ் ” என்றான்.

ேராமன் கத்ேதா க்க சைப,  “இந்த கல் ன்  ேமல் என் சைபையக் கட் ேவன் ” என்  அவர ்
  ன ேபா  அவர ்ேப  ைவேய   ப் ட்டார ்என் ன்றனர்.
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 ராெடஸ்ெடண் கள், “அவர ்சைபைய தமக்  ேமல் கட் னார”் என் ன்றனர்.

ஒ க்கால் அ  சரியா  க்கலாம். ஆனால் என்ைனப் ெபா த்த வைர ல், அவர்கள் 
இ வ ேம தவ . அவர ்யாெரன் ம்  ஆ க் ரிய ெவளிப்பாட் ன்  ேமல் தான்  அ  கட்டப்பட்ட . 
“மாம்ச ம் இரத்த ம்  இைத உனக்  ெவளிப்ப த்த ல்ைல. பரேலாகத்   க் ற என்  தா 
இைத உனக்  ெவளிப்ப த் னார். இந்த கல் ன்  ேமல் (அவர ்யாெரன் ம் ெவளிப்பாட் ன்  ேமல். 
அவர ் வார்த்ைத என் ம் ெவளிப்பாட் ன்  ேமல்    சைப ம்)... ”இந்தக் கல் ன்  ேமல் என் 
சைபையக் கட் ேவன், பாதாளத் ன்  வாசல்கள் அைத ேமற் ெகாள்வ ல்ைல“. பாதாளத் ன்  
வாசல்கள் அதற்   ேராதமா  க் ம் என்பைத அ  காண் க் ற .

  வாசத் னாேல, ெவளிப்பாட் னாேல ஆேபல் (அந்நாட்களில் ேவதாகமம்  
எ தப்பட ல்ைல).   வாசத் னாேல ஆேபல் கா னி ம் ேமன்ைமயான ப ைய ேதவ க் ச் 
ெச த் னான்  அ னாேல அவன்  நீ மாெனன்  ேதவேன சாட்  ெகா த்தார் (எ . 11: 4) எப்ப ? 
  வாசத் னாேல. எப்ப ? ெவளிப்பாட் னாேல! ெவளிப்பாட் னாேல ஆேபல் கா னி ம் 
ேமன்ைமயான ப ைய ேதவ க் ச் ெச த் னான் . ஏெனனில் அ  நிலத் ன்  கனிகள்  அல்ல, அ  
இரத்தம் என்  அவ க்  ெவளிப்ப த்தப்பட்ட .
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ஆைகயால் தான்  லரால் அைத   வா க்க    ற ,  லரால் அைத   வா க்க 
   ற ல்ைல,  லர ்அைத பாவைன   வாசம் ெசய்ய  யல் ன்றனர்.

ஒ   ட்டம் ஜனங்கள்  ெஜப வரிைச ல் வந்  ெகாண்  க் ம் ேபா , நீங்கள்  காண்ப  
என்னெவனில்,  லர.்.. அவர்கள் எல்ேலா ம் நல்லவர்கேள என்  நாம் ெசால் ேவாம் .  லர ்அைத 
  வா க்க,   வாசத்ைத உண்டாக் க் ெகாள்ள, க னமாக  யல் ன்றனர்.  ல க்  அப்ப  
ெசய்ய   வேத ல்ைல. ஆனால் ேவ   ல க்    ைப னால் அ  அளிக்கப்ப  ற . 
அ தான்  த் யாசம். பா ங்கள்? அ தான்  அைத ெசய் ற . அ  தான் உண்ைமயான 
  வாசம், ஏெனனில்   வாசம் என்ப  ேதவனிடத்   ந்   ைடக்கப் ெப ம் ெவளிப்பாடா ம். 
அ   த ல் ெவளிப்பட ேவண் ம்.
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இேய  அைத ெதளிவாக   னார.் அதாவ ,  “என்  தா ஒ வைன இ த் க் 
ெகாள்ளா ட்டால், அல்ல  என்ைன ெவளிப்ப த்  தரா ட்டால், அவன் என்னிடத் ல் வர 
மாட்டான்”. அந்த வசனத்ைத நீங்கள்  ப க்க ேவண் ம். அ  யாக்ேகா ... ேயாவான் 6:44  தல் 46 
வசனங்கள் . அவர ்யாெரன்பைத அவர்கள்  அ ந்  ெகாள்ள ல்ைல. அவர ்ஒ  சாதாரண மனிதன் 
என்  அவர்கள் எண்ணினர். இன்  ஜனங்கள்  நிைனப்ப  ேபால், அவர ் ஏேதா ஒ   ர்க்கதரி  
என்  அக்காலத்  ஜனங்கள்  எண்ணினர். அவர ்ஒ   ர்க்கதரி , அவர ்ஒ  சாதாரண மனிதேன. 
ஆனால் அைதக் காட்  ம் அ கமானெதான்  இ ந்த .
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ேநற் ர  நான்   ன  ேபால... ஏ  சைப காலங்களின்   த்தகம் உங்கள்  ைககளில் 
 ைடக் ம் ேபா , நான் “இரண்   வ  ஸ்தகங்கள் ” என்    னைதக்   த்  உங்க க்  
     ழப்பம் உண்டாக வ  ண் . அ  ஒேர  த்தகம். ஒ   த்தகத் ல் உங்கள்  இயற்ைக 
 றப் , மற்ெறான் ல் உங்கள்  ஆ க் ரிய  றப் . ஒன்  மற்ெறான் க்  நடத்  ற  ேகா ைம 
ெச  தண்  ேபால் நீங்கள்  என்னிடம்  வ ள்ள ஒ வராக ேப  ன் ர்கள் . என்னில் ஒ  பாகம் 
அ ய ேவண் யதா ள்ள . அ தான் ெபயர ்எ க்கப்ப ம்  த்தகம். ஆனால் நித் யமான ஒன் , 
 ன்   க்கப்பட்ட ஒன் , ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்ட ஒன் , அதன் ெபயர ்எ க்கப்படேவ   யா . 
அ  எப்ெபா  ம் அங்  க் ற . அ  எ க்கப்படேவ   யா . ஏ  சைப  த்தகத் ல் அைத 
நீங்கள்  கா ம் ேபா , உங்கைளக்   ழப்பத் னின்  த ர்க் ம். அைத அவ் தமாகேவ அந்த 
 த்தகத் ல் காண் ர்கள். அைத இலக்கண ரீ யாக எ  ன சேகா. ேவ ல் அைத இன்  எனக்  
ஞாபக ட் னார.் நான், “அ  சரி” என்ேறன்.
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பாப் ஸ் கள்  தனித் தனிேய இரண்   த்தகங்கள்  உள்ளதாகக் க   ன்றனர.் ஒ  வைக ல் 
அ  தனித் தனிேய இரண்   த்தகங்கள் . ஆனால் ேவ  வைக ல், அ  இரண்  தனித்தனி 
 த்தகங்கள்  அல்ல. நான் இரண்  தனித் தனி நபர்கைளக் ெகாண்டவன் . நான் ஆ , ஆத் மா, 
சரீரமாய் இ க் ேறன் , தனித் தனிேய  ன்  நபர்கள். ஆனால் நான்  ஒேர ஆள் தான்.
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12  வாசத்ைத ெவளிப்ப த் வ   ரிையகள்

ஒேர ஒ  உண்ைமயான  வ  ஸ்தகம் உள்ள  -  எப்ப  ேகா ைம மணி ன் ஒேர  வன் 
தண் ன்  வ யாக பட் க்  ஞ்சத் க்  வந் , அதன்  ற  உ ைய அைடந்  அங்  ந்  
ேகா ைமக் ள்   ரேவ க் றேதா அப்ப . நீங்கள் ,  “ேகா ைம அங்  க் ற '' என் ன் ர்கள் . 
அ  ேகா ைம அல்ல, அ  தண் . ஆனால் அைவ ஒ ங்ேக ேகா ைம பா ங்கள், அ  ேகா ைம. 
ஏெனனில் அ  தண் ல்  உள்ள ேபா  நீங்கள்  ேகா ைமைய   த்  ேப   ர்கள் . ேகா ைம 
மணி    ல் ேதான்  ற . மற்றைவ  மப்பைவ, அைவ அ ந்  ேபாக ேவண் ம். ஓரிடத் ல் 
உங்கள்  ெபயர ்ஆட் க்  ட் யானவரின்   வ  ஸ்தகத்   ந்  எ க்கப்பட    ம் என்ப  ேபால் 
உள்ள . ேவெறா ரிடத் ல்  அப்ப  ெசய்ய   யா  என்ப  ேபால் ேதான்  ற . எனேவ 
அ தான் அ . ஏ   த் ைரகள்  றக்கப்பட்ட ேபா , இைவ அ ந்  ெகாள்ளப்பட்ட மகத்தான 
ெவளிப்பாடா ம். ஏன் அப்ப ? ஜனங்க க்   ரிந்  ெகாள்ள க னமா ள்ள . அவர்களால் அைத 
 ரிந்  ெகாள்ள   ய ல்ைல.

“என்  தா ஒ வைன இ த் க் ெகாள்ளா ட்டால் அவன் என்னிடத் ல் வரமாட்டான் . 
 தாவானவர் எனக் க் ெகா க் றயா ம் என்னிடத் ல் வ ம்” என்றார். இேய  (ேயாவான்  6:44, 
37). அவர ் யாெரன் ம் அ  எப்ப ெயன் ம்  ஒ  மனித க்  ேதவ ைடய ெவளிப்பாட் னால்  
ெவளிப்பட்டாலான் , அவனால்  ரிந்  ெகாள்ள இயலா . அதன்  ற  அ ல் நீங்கள்  
ெகாண் ள்ள   வாசத்ைத அ சரித்  ெசயல்ப   ர்கள். பா ங்கள்? ேதவன் இேய  ல் 
ெவளிப்பட்டார் என் ம், அைதக் காண  ன்   க்கப்பட்டவர்கேள அைத காண்பார்கள் என் ம் 
இங்  நாம் ெதளிவாகக் காண் ேறாம். நான்  ப க்காமல்   ட்   ட்ட ேயாவான்  6:44  தல் 46 
வசனங்கைள நிச்சயமாய் ப  ங்கள். நான் ப க்காமல்   ட்   ட்ட காரணம் ... நமக்  
ேநர ல்ைல என்பதனால் . க காரத் ல் ேநரம் ஓ க் ெகாண்ேட  க் ற .
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எனேவ நாம் கவனி ங்கள் ,  “என்  தா ஒ வைன இ த் க் ெகாள்ளா ட்டால், அவன்  
என்னிடத் ல் வர மாட்டான்,  தாவானவர் எனக் க் ெகா க் ற யா ம் என்னிடத் ல்  வ ம்''. 
அவர்கள் அைத அைடயாளம் கண்  ெகாள்வார்கள் . ேவ  யா ம் அவர்கள்  எவ்வள  
நல்லவர்களா  ந்த ேபா  ம், நீங்கள்  யாரா  ந்தா ம், அ  உங்க க்  ெவளிப்பட 
ேவண் ம். அப்ெபா   இேய    ஸ்  யாெரன்பைத நீங்கள்  கண்  ெகாள்   ர்கள் .

இங்   ன்   க்கப்பட்ட  ட்டம் ெதளிவாகக் காணப்ப  ன்ற .55

ேதவ ைடய வார்த்ைத ஒ   த் . அ   ைதக்கப்ப வதற்   ன் , நிலத்ைத பண்ப த்த 
ேவண் ம். நீங்கள்   ைதைய ெவ மேன தைர ல்   னால் அதனால் ஒ  உபேயாக  ல்ைல. 
பறைவகள்  அைத ெகாத் க் ெகாண்  ேபாய்  ம். அைத நீங்கள்   ட்களில்   ைதக் ம் ேபா , 
 ட்கள்  அைத  ைர ல்  ெந க் ப் ேபா ம். இேய  ன்  உவைம அப்ப த் தான்    ற . 
எனேவ நிலத்ைத  த ல் பண்ப த்  ஆயத்தப்ப த்த ேவண் ம். எனேவ ேதவன், தம  
இராஜா பத் ய   ைப னால் ,  த ல் இ தயத்ைத ஆயத்தப்ப த்  றார். நீங்கள்  அவைர 
இந்த காலத் ல் ஏற் க் ெகாள்ள ேவண் ெமன்  க  , அவர ்உங்கைள உலகத் ேதாற்றத் க்  
 ன்ேப ஆயத்தம் பண்ணினார். அவ ைடய  ன்ன  னால்  உங்கைள  ன்ன ந் , நித் ய 
 வ க்ெகன்  உங்கைள  ன்  த்தார். அவர ் உங்கைள அ ந்  ந்தார். எனேவ அவர ்
உங்கைள ஆயத்தம் பண்ணினார்.

ஆைகயால் தான்  நீங்கள்  இைவகைள  ட்  ெவளி வந் , இப்ெபா   உங்க க்  உள்ள ல்  
 ரேவ த்  க்  ர்கள் . நீங்கள்  எங்ேக இ க்க ேவண் ெமன்  ேதவன்  ன்   த்தாேரா, அந்த 
இடத் க்  அவர ் உங்கைள நடத்   க் றார.் அ ... இந்த நிலம்  ன்  ட் ேய ஆயத்தம் 
பண்ணப்படா  ந்தால் ,  ைத அ ல் வளரா . ஆைகயால் தான்   வாசத்ைதக்   த்  
 ரசங்கம் பண்ணப்ப வைத நீங்கள்  ேகட் , கர்த்தர்  ந்தைனகைளப் ப த்த தைலக் கண் , 
ேவதத் ல் ெசால்லப்பட்ட வரங்கள்   ரிைய ெசய்வைத ம் என்ன நடக் றெதன்பைத ம் நீங்கள்  
கா ம் ேபா ,   வாசம் என் ம்  ைத வளரத் ெதாடங் ,  “ஓ, அல்ேல யா, நான் 
  வா க் ேறன் '' என்  நீங்கள்      ர்கள்.  லர ் வந்  ஏமாற்றமைட ன்றனர். பா ங்கள், 
நிலம்  ன்   க்கப்பட ேவண் ம். அ  அதன் ேமல்ப ம் ேபா .
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ேநற் ர  நான்  ெசான்ன க  க்  ஞ்  கைதையப் ேபால். அ  தாய்க் க  ன்  சத்தத்ைதக் 
ேகட்ட டேன,  “இதற் ம் ேகா  இ ம் சத்தத் க் ம் நிைறய  த் யாசம்  உண் ” என்  கண்  
ெகாண்ட . பா ங்கள் , ஏெனனில் அ  க  ன்   ட்ைட   ந்  வந்த க  க்  ஞ்சா  ந்த . 
அ  அப்ெபா   தான் க காக ஆக ல்ைல. அ  எப்ெபா  ேம க காக இ ந்த . அ  ேபால 
  ஸ்தவ ம் எப்ெபா  ேம   ஸ்தவனா  க் றான் . ஆைகயால் தான்  நீங்கள்   வாகரத்  
ெசய்த காரணம் , உங்கள்   தல் ெபற்ேறார்களா ய ஆதாம் ஏவாளினால் நீங்கள்  அந்த 
கண்ணி ல் அகப்பட் க் ெகாண் ர்கள் . நீங்கள்   பாவப் ப  பா யானீர்கள் . ஆனால் 
அப்ப   க்க உங்க க்    ப்ப ல்ைல. இப்ெபா ேதா நீங்கள்    ேசஷத்ைதக் ேகட் ர்கள். 
“  வாசம் ேகள்  னால்  (ேகட்பதனால்) வ ம்”. ெவளிப்பா  ேகட்பதனால் வ ம். உங்க க் ள்  
  ய ஏேதா ஒன் ள்ள .
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ஆனால் உங்கள்  பக்கத் ல் உட்கார்ந்  ெகாண்  க் ம் மனிதன்,  “ஆ, இைத நான் 
  வா க்க மாட்ேடன்.  டத்தனம்! இைத நான்    வா க்கேவ மாட்ேடன் . அப்ப ெயல்லாம்  
ஒன்  ல்ைல” என் றான் .

ெபந்ெதெகாஸ்ேத  நாளில்  அவர்கள்  ெசய்த  ேபால.  அவர்கள்  பரியாசம்  பண்ணி,  “இவர்கள்58
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ம பானத் னால்  நிைறந்  க் றார்கள் ” என்றார்கள் . ஆனால் அவர்கள்... அ  யா க்  
நிகழ்ந்தேதா, அவர்க க்  அ  ெபரிய காரியமா  ந்த . ஏன்? அ  ேதவன் அந்த நப க்  
தம்ைம ெவளிப்ப த்தல். மற்றவர்கள் பரியாசம் ெசய்த ேபா , இவர்கள் ம ழ்ச்  னால்  
ெபாங் னர.் அ  தனிப்பட்டவ க்   ைடத்த ெவளிப்பா . அ    வாசம் ... அ  
ெவளிப்ப த்தப்பட்ட   வாசம் . அ    வாசம் அல்லா  ந்தால் அ  அங்  ந்  க்கா . அ  
  வாசம்.

 த் க்க க்   த ல் நிலம் ஆயத்தம் பண்ணப்பட ேவண் ம். எவர்கைள  ன்   த்தாேரா 
அவர்கைள அைழத்   க் றார.் எவர்கைள அைழத்தாேரா... எவர்கைள  ன்ன ந்தாேரா, 
அவர்கைள  ன்   த்  க் றார.் நீங்கள்  அைத ப க்க   ம் னால், அ  ேராமர் 8:28-34, 
மற் ம் எேப யர ் 1 :  1 - 5 .  பா ங்கள் , எவர்கைள  ன்   த்தாேரா அவர்கைள 
அைழத்   க் றார.் எவர்கைள அைழத்தாேரா அவர்கைள நீ மான்களாக்    க் றார். 
எவர்கைள நீ மான்களாக் னாேரா அவர்கைள ம ைமப்ப த்    க் றார். எ  ேம ஒ ங்ைக 
 ற ல்ைல. நாம்    ட்டதாக நிைனக் ேறாம். ஆனால் ேவதத்ைதப் பா ங்கள். ேதவ ைடய 
வார்த்ைத   ன  தமாக அ  அப்ப ேய ள்ள . இன்ைறக்  ெசய்   றக்கணிக்கப்ப  றைத 
நாம் காண் ேறாம். அவர்கள் அப்ப  ெசய்வார்கள் என்  ேவதம்  ற ல்ைலயா? நிச்சயமாக. 
இைவயைனத் ம் ேதவனால் நிய க்கப்பட் ள்ள .

59

ஓ, அ  உங்க க்  சந்ேதாஷத்ைதயளிக்க ேவண் ம். இன்  நமக் ள்ள ெதால்ைல 
என்னெவனில், நாம் பழங்காலத்    ஸ்தவர்கைள  ட  த் யாசமானவர்களா  க் ேறாம். 
இேய    ஸ்  இம்மா ேவல் என் ம் உண்ைமயான ெவளிப்பா  உண்டா  அவர்கள் 
இ தயங்களில் அவர ்வாசம் ெசய்த ேபா , அவர்கள் கர  ரடானவர்களாய் இ ந்தனர.் ஆனால் 
இன்ைறக்ேகா ஸ்தாபனங்கள்  நம்ைமத் தட் க் ெகா த் , “ஓ, நான் ெசால்  ேறன் . அவர்களிடம் 
ெவளிப்பா  இல்ைல. எங்களிடம் வந்    ங்கள் ' என் ன்றனர். நீங்கள்  அவர்க ைடய 
ெவளிப்பாட் ன்  ேமல் சார்ந்  க்  ர்கள் . அவர்க ைடய ெவளிப்பா  ேதவ ைடய 
வார்த்ைத ன்ப  இல்லா ட்டால், அ  தவ  -  என் ைடய ெவளிப்பா ம், ேவ  எவ ைடய 
ெவளிப்பா ேம, பலப்பரீட்ைச வ ம் ேபா  எ  சரி, எ  தவெறன்  ேதவ ைடய வார்த்ைத 
உைரக் ற .

60

எந்த  த் க் ம் நிலம் அவ யம் என்ப  உண்ைமேய. எனேவ, “எவர்கைள  ன்ன ந்தாேரா...” 
பா ங்கள், என்ன நடக்கப் ேபா றெதன்  அவர் ஏற்கனேவ  ன்ன ந்தார். கவனி ங்கள் , இேய  
 ைதகைளக்   த்    ம்ேபா , “ ல  ைத கற்பாைற இடங்களி ம்,  ல  ைத  ள் ள்ள 
இடங்களி ம்   ந்த ” என்றார். அ  அப்ப ப்பட்ட நிலத் ல்  வளர  யா .  ல  ைத நல்ல 
நிலத் ல், நல்ல மண்ணில் , ஏற்கனேவ பண்ப த்தப்பட்  ஆயத்தம் பண்ணப்பட்  ந்த நிலத் ல் 
  ந்த .

61

இங் ள்ள மனிதர் அைனவ ம் , ேகா க்  ஞ்ைசப் ேபால் இங்  ேத  ன்றனர், அங்  
ேத  ன்றனர். அவன் இைத ேச  றான் , அைத ேச  றான் . ஆனால்     காலம் க ந் , 
  ெரன்  வானத்   ந்  ஒ  சத்தம்  றக் ற . அவன் உடேன அைத அைடயாளம் கண்  
ெகாண் ,  “அ  ேதவ ைடய வார்த்ைத” என் றான். பா ங்கள், அைத அவன் அ ந்  
ெகாள் றான் . ஏெனனில் அவன் இ தயத் ல் அைதக்   த்  ெவளிப்ப த்தப்பட்ட ஒன்ைற அவன் 
ெபற்  க் றான் .

62

கவனி ங்கள் , ஏசாயா  ர்க்கதரி  “ஒ  கன்னிைக கர்ப்பவ யாவாள்” என்றான் . என்ன ஒ  
  த் ரமான ேபச் ! சரியான மனநிைல ல் உள்ளவர் இைத எப்ப      க்க    ம்? 
இதற்   ன்  எந்த ஒ  கன்னிைக ம்  கர்ப்பவ யான ல்ைல.  “ஒ  கன்னிைக 
கர்ப்பவ யாவாள்”. அைத  ற அவன்   ேத ம் கவைலக் ெகாள்ள ல்ைல. அவன் அைத 
  னான். அவள் எப்ப  கர்ப்பவ யாகப் ேபா றாள்? அ  அவ ைடய ேவைலயல்ல. ேதவன் 
என்ன ெசய்யப் ேபா றார் என்  உைரத்தைத அவன் அப்ப ேய  ற ேவண் ம். ேதவன் அைத 
அவ க்  ெவளிப்ப த் னார். அவ க்  ஒ  தரிசனத்ைதக் காண் த்  அைத 
ெவளிப்ப த் னார். அ  உண்ைமயா  ந்த .

63

அந்த மனித க்   ழந்ைதேய உண்டாகா  என்   றப்பட்  ந்த ேபா , ேதவன் என்னிடம் 
அவ க்   ழந்ைத உண்டா ம் என் ம் உைரத்த  ேபால... ஒ  ெபண்   ழந்ைத 
உண்டா ெமன்  ம த் வர,்  “அ    யேவ   யா ” என்     ள்ள ேபா , அ  எவ்வள  
  த் ரமாகத் ெதன்ப  ற !

64

“அ  நடக் ம்” என்  ேதவன்   ம்ேபா , எப்ப ப்பட்ட வார்த்ைத    ற  என்பைத அ  
ெபா த்த . ஞாபகம் ெகாள் ங்கள்,  ர்க்கதரி  அங்  நின்றான். அவ ைடய வார்த்ைத 
 றப்பட்  ெசன்ற .

ஆ யாகமம்  தலாம் அ காரத் ல் ேதவன் உைரத்த  ேபால. அவர,்  “ெவளிச்சம் 
உண்டாகக்கடவ , இ  உண்டாகக்கடவ , அ  உண்டாகக்கடவ '' என்றார். அவர ் மனிதைன 
தம  சாய ேல   ஷ் த்தார.் அவர்கைள ேதவன் ஆ ம் ெபண் மாக உண்டாக் னார். 
 த ல்    ெவ ைமயா  ந்தெதன்  காண் ேறாம்.  ற  ஆ யாகமம் 2-ல் அவர ்மனிதைன 
தம  சாயலாக   ஷ் த்தார.் மற்றைவ   ஷ் க்கப்பட்ட  ன் , நிலத்ைத பண்ப த்த ஒ  
மனித ம்  இல்ைல.  அ  என்ன?  அ  அவ ைடய  வார்த்ைதகள் .  அைத  அவர்  உைரத் க்

65
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ெகாண்  ந்தார.் அவர ் ”ெவளிச்சம் உண்டாகக்கடவ “ என்  உைரத்தேபா , ஒ க்கால்  அதற்  
 ற  எண்   ஆண் கள் வைரக் ம் ெவளிச்சம் இ ந்  க்கா . ஆனால் அவர் அைத 
உைரத்தார். அவர ் ”பைனமரம் உண்டாகக்கடவ , கர்வா  மரம் உண்டாகக்கடவ , இ  
உண்டாகக்கடவ '' என்  உைரத்தேபா , தண்ணீரின்   ழ் அந்த  ைதகள்  உண்டா க் 
ெகாண்  ந்தன. அ  உண்ைம. அதனதன் காலத் ல்  அ  ேதான் ன . அ  தவறா , அ  
ேதவ ைடய வார்த்ைத. அ  தவறேவ   யா . அ  உைரக்கப்பட்  ட்ட .

ஒ  காலத் ல் ேதவன் மனிதேனா   க கமாய் ேப னார.் ஆனால் ேமாேச ன்  காலத் ல் 
அக் னி மைல ன்  ேமல் இறங் னேபா , அவர்கள்,  “ேதவன்... ேமாேச ேபசட் ம், ேதவன் ேபச 
ேவண்டாம். நாங்கள்  அ ந்  ேபாேவாம்” என்றனர்.
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எனேவ அவர,்  “இனிேமல் நான் இவர்கேளா  இந்த  தமாக ேபசமாட்ேடன் . அவர்க க்  ஒ  
 ர்க்கதரி ைய எ ப் ேவன் ” என்றார். ேதவ ைடய  ைற அேத  தமாக இ ந்  வ  ற .

இங்  ஒ   ர்க்கதரி  நின்  ெகாண்  ஆ  னால் ஏவப்ப  றான் . அவன்  ய  த் ைய 
உபேயா க்க ல்ைல.  “ஒ  நி டம் ெபா ங்கள் . அப்ப  நான்   னால்  ஜனங்கள்  என்ைனப் 
ைபத் யக்காரன்  என்  நிைனப்பார்கள்” என்  அவன்  ற ல்ைல. பா ங்கள், அ  அவன் 
 ய த் . அவன் அைத உபேயா த்தால் , ஏவாைளப் ேபால் சாத்தா க்  ெச  
ெகா க் றவனா  ப்பான் .

ம த் வர,்  “நீ உ ேரா  க்க   யா . உனக்   கம்  ைடக்கா . நீ இைத ெசய்ய 
  யா , அைத ெசய்ய   யா ” என்    வதற்  நீங்கள்  ெச  ெகா க் ம் வைரக் ம், அந்த 
 த்  அப்ப ப்பட்ட நிலத் ல்   ழா . அ  பலன் தராமல் ேபாய்  ம். ஆனால் அைவயைனத் ம் 
கைளந்  ேபாட்  பண்ப த்தப்பட்ட நிலத் ல் அ    ம் ேபா  அைத யா ேம   ங்க  யா .
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அ  எவ்வள  காலம் ஆனா ம் பரவா ல்ைல, அ  நிச்சயம் நடக் ம்.  “ஒ  கன்னிைக 
கர்ப்பவ யாவாள்” என்  அவர ் ர்க்கதரி  ன்   லம்   ன  ற , அ  எண்   ஆண் கள் 
க த்  நிைறேவ ன  என்  உங்க க் த ் ெதரி மா? அந்த ஸ் ரீ யாெரன் ம், அவ ைடய 
ெபயர ் என்னெவன் ம், அந்த  த்  எங்    ெமன் ம் ேதவன்  ன்ன ந்தார். அைத நீங்கள்  
  வா க்  ர்களா? நிச்சயமாக, அவ க் த் ெதரி ம்! ஒ  கர்ப்பத்   ந்  இந்த ெபரிய 
அற் தம் ேதான் ம் என்  ேதவ க்   ன் ட் ேய ெதரி ம். அவர ்அைத தம   ர்க்கதரி க்  
ெவளிப்ப த் னார். அவன்   வாச ள்ளவனாய்  வார்த்ைதைய உைரத்தான். அ  என்னெவன்  
   ம் ேயா க்காம ம்  ட, அவன் அைத உைரத்தான். அவன் அைத  ந் த்  பார்க்க 
 யல ல்ைல.

நீங்கள்   ந் த்  பார்க்க  யன்றால்... இந்த மனிதன், இந்த ஸ் ரீ, அல்ல  இங்  உட்கார்ந்  
ெகாண்  க் ம் மனிதன், அல்ல  ேவ  யாராவ  ஒ வர,்  “நான் இத்தைன ஆண் களாக 
ஊன ற்  க் ேறன் .  கம் ெபற ஒ  வ   ல்ைலெயன்  ம த் வர ்    ன்றார'்' என்  
 ந் க்கத் ெதாடங் னால் என்னவா ம்? ம த் வைரப் ெபா த்த வைரக் ம் ஒ  வ   ல்ைல 
என்ப  உண்ைமதான் .
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ஆனால் ஏதாவெதான்  அந்த கைளகைளப்   ங்  எ  மானால், ேதவன் தம  
  ைப னால் -  ேபாதகர் அல்ல, ேவ யா ம் அல்ல -  ேதவன் உங்கள்  இ தயத் ல் ஒ  
ெவளிப்பாட்ைட ைவத் ,  “நீ  கம் ெப வாய்'' என்  அ    மானால் , எ  ேம உன்ைன இந்த 
நிைல ல் உட்கார ைவத்  க்க   யா . எ  ேம உன்ைன தைட ெசய்ய   யா . நீ நிச்சயம் 
 கம் ெப வாய். ஆனால் அ  வைரக் ம், நீ எந்த நிைல ல் இ ப்பாய் என்  ம த் வர ்
  னாேரா, அந்த நிைல ல் தான் இ ப்பாய். அ  வைரக் ம். அ  ெவளிப்ப த்தப்பட 
ேவண் ம். ேதவ ைடய   ைபேய அைத ெவளிப்ப த்  த  ற .

இப்ெபா   கவனி ங்கள் . எந்த ஸ் ரீக்  அப்ப  நடக் ெமன்  ேதவன்  ன்னேம 
அ ந்  ந்தார். ஏசாயாைவ கவனி ங்கள் . அவன் மன ல் எந்த ேகள்  ம் எழ ல்ைல. அவன், 
“ஆண்டவேர, ஒ  நி டம் ெபா ம்! என்னிடம் என்ன   னீர?் ஒ  கன்னிைக கர்ப்பவ யாவாள் 
என்றா? ஓ! என்ன?  தாேவ, சற்  ெபா ம். அப்ப ப்பட்ட சம்பவம் இ வைர நிகழ்ந்த ல்ைலேய” 
என்   ற ல்ைல.
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அவன் தயங்காமல், “ஒ  கன்னிைக கர்ப்பவ யாவாள்” என்றான், உண்ைம.

மரியாைளக் கவனி ங்கள் . அவள்,  “ஆண்டவேர, ஒ  நி டம் ெபா ம். நான்    ஷைன 
அ ய ல்ைல என்  உமக்  ெதரி ம். இ   டாத காரியம்! இப்ப ப்பட்ட ஒன்  இ வைர 
நிகழ்ந்தேத ல்ைல. ஓ, ஓ, ஓ, இல்ைல, இப்ப ப்பட்ட ஒன்  இ வைர நிகழ்ந்தேத ல்ைல. 
என்னால் எப்ப   ழந்ைத ெபற   ம்? நான்   ஷைன அ ேயேன, ஆகேவ இ  நடக்கா ! ஊ, 
 தேன, நீ தவறாகக்     ட்டாய். நான் கண்களினால்  கண்ட  ஒ  ெபாய்த் ேதாற்றம்.  (optical 
Illusion) அப்ப ப்பட்ட நாட்கள்  கடந்  ட்டன” என்  என் சைப ெசால்  ற  என்   ற ல்ைல. 
இல்ைல! அப்ப   ந்தால் , அ  அப்ப ப்பட்ட இடத் ல்    ந்  க்கா . மரியாள் எந்த 
ேகள்  ம் ேகட்க ல்ைல.
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அவள், “இ  எப்ப யா ம்?   ஷைன அ ேயேன'' என்றாள்.

ேதவ தன், “பரி த்த ஆ  உன்  ேமல் நிழ  ம். அப்ப த்தான்  இ  நடக் ம்” என்றான்.
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அவள், “இேதா, நான் ஆண்டவ க்  அ ைம” என்றாள் . எந்த ேகள்  ம் இல்ைல.

ஏசாயாைவப் பா ங்கள், ேதவன் தம் ைடய  ந்ைத   ந்தைத வார்த்ைதயாக 
(ெவளிப்பா ) ஏசாயா ன் இ தயத் ல் ைவத்தேபா , அ  நல்ல நிலத் ல்   ந்த . அவன் ஒ  
 ர்க்கதரி . அந்த  ர்க்கதரி  மனித ஞானத்ைதக்   த்  கவைல ெகாள்ள ல்ைல. அவன் 
மனிதனின்  ண்ண ைவக்   த்  கவைல ெகாள்ள ல்ைல. அவன் யாைர ம்   த்  கவைல 
ெகாள்ள ல்ைல. அவன்  ர ஷ்ைட ெசய்யப்பட்ட ேதவ ைடய வாய்காலாக இ ந்தான் . ேதவன் 
உைரத்தைத அவன் உைரத்தான். அ  மற்றவர்கைளப்  ண்ப த் மா இல்ைலயா, அ  
ைபத் யக்காரத்தனமாக ஒ க் மா இல்ைலயா; இைவ அவ க்  எந்த  த் யாசத்ைத ம் 
உண்  பண்ண ல்ைல. அ  ேதவன், மனிதன் அல்ல.
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அந்த வார்த்ைத  றப்பட்  ெசன்றேபா , அ   த்தாக மா , எங்காவ   ழ ேவண் ம். 
ேதவன் அைத உைரத்  ந்தால், அ    வதற்  எங்காவ  ஒ  கர்ப்பம் இ க்க ேவண் ம். 
அவன் ெசான்ன  ேபால்,  “  வா க் றவ க்  எல்லாம்   ம். இந்த மைலையப் பார்த்  
ெபயர்ந்  ேபா என்  ெசால் , உன்  இ தயத் ல் சந்ேதகப்படாமல்   வா த்தால், நீ 
ெசான்னப ேய நடக் ம். பா ங்கள் , அ  எங்காவ  சரியா  க்க ேவண் ம்.
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கவனி ங்கள் ! ஏசாயா இைத உைரத்தான்  என்  நாம் காண் ேறாம்.

கன்னி மரியாள் அைத ேகட்ட டேன... அந்த நிலம் ஏற்கனேவ உ   பண்ப த்தப்பட்  ந்த . 
அவள் ஒ  கன்னிைக. அவள் யா ட ம் ஓ த ்  ரிய ல்ைல. அந்த நிலம் ேதவ ைடய 
 ன்ன  ன்ப   ன்  க்கப்பட் , ஏற்கனேவ ஆயத்தம் பண்ணப்பட்  ந்த .
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ஏசாயா,  “அவள் ஒ  கன்னிைக'' என்றான். அந்த ேநரத் ேலேய அவ ைடய ெபயர ்
என்னெவன்  ேதவன் அ ந்  ந்தார். அவ ைடய ெபயர ் பரேலாகத் ல்  வ  ஸ்தகத் ல் 
எ தப்பட்  ந்த .

அதன்  ற , அ  நிைறேவ  உ  ப்ப த்தப்பட்ட . மனிதன் அ  நிைறேவ னைத அந்த 
 ரிையகளினால் காண் றான் . இப்ெபா   நாம் கடந்த காலத்ைத ேநாக் ,  “நிச்சயமாக அ  
நிைறேவ  ட்ட ” என் ேறாம். ஏெனனில் நடந்த  ரிையகைள நாம் காண் ேறாம் .

ேதவ ைடய வாக் த்தத்தத் ன்  ேமல் ேநாவா ெகாண்  ந்த   வாசத்ைத அவ ைடய 
 ரிையகள்  ெவளிப்ப த் ன . ேதவன் ேநாவாைவ சந் த் ,  “ேநாவாேவ, மைழ ெபய்யப் 
ேபா ன்ற . நான் தண்ணீரினால்    உலகத்ைத ம் அ க்கப ் ேபா ேறன்” என்றார். அதற்  
 ன்  மைழ ெபய்ய ல்ைல. அ   டாத ஒன்  நல்ல , இப்ெபா   ேநாவா... அவர்,  “நான் 
ெசால் ம் அள ன் ப ேய ஒ  ேபைழைய உண்டாக் ” என்றார். அவன் தச்சனா  ந்தப யால் , 
உடேன ேவைலையத் ெதாடங் , தன் அள  ேகாைல எ த்  அளந் ,  த் ம் மரப் பலைககைள 
ெவட்  ஒன்றாக ேசர்த் , ேதவன்   ன  தமாகேவ அதற்  உள்ேள  ல்   னான். அவைனக் 
  த்  மனிதர் என்ன நிைனத்  ப்பார்கள்  என்  நிைனக்  ர்கள்?
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அவர்கள்,  “இவ க்  ைபத் யம்   த்  ட்ட . இவன் வானத்   ந்  மைழ ெபய்யப் 
ேபா ற  என் றான் . ேமேல தண்ணீேர இல்ைல'' என்றார்கள் . ஆனால் பா ங்கள் , ேநாவா அைதக் 
  த்   ந் க்க ல்ைல. என்ன நடக்கப் ேபா றெதன்  ேதவன்   னதன் ேபரில் அவன் 
ெகாண்  ந்த   வாசத்ைத அவ ைடய  ரிையகள்  ெவளிப்ப த் ன.

ஆகேவதான்  உண்ைமயான   ஸ்தவன்  எவ ம் ேதவ ைடய வார்த்ைதையத் த ர 
மற்ெறல்லாவற்   ந் ம் தன்ைனப்  ரித் க் ெகாள் றான் . ஜனங்கள்  என்ன நிைனத்தா ம் , 
யார ் என்ன   னா ம், அவன் தன்ைனப்  ரித் க் ெகாள் றான் . ஏெனனில்... அப்ப  அவன் 
  வ  மாத் ரமல்ல. அவன்   வேதா  மாத் ரம் நி த் க் ெகாண்டால் , அவ ைடய 
 ரிையகள்   ைர ல்  ெவளியரங்கமா ம். அவன் இந்தப் பக்கம்  ன்வாங் ப் ேபாய், இைத 
ேசர்ந்  ெகாள்வான் , அைத ேசர்ந்  ெகாள்வான். அவன் யாெரன்பைத காண் த்   வான் . 
அவன் உண்ைம ள்ளவனா  ந்தால், ேதவ ைடய வார்த்ைத அவ க் ள்  
 ைதக்கப்பட்  ந்தால், அ  தன் ஜா ையப்  றப் க் ம். அவன் அந்த மகத்தான ேநரத் க்காக 
ஆயத்தமாவைத நீங்கள்  காண் ர்கள் . பா ங்கள், ேநாவா அைத தான் ெசய்தான் .

ேமாேச ைக ல் ஒ  ேகாைலக் ெகாண்டவனாய் , இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள பார்ேவானிட  ந்  
   க்க வந்தான். உங்களால் நிைனத் ப் பார்க்க    றதா... ேமாேச எ ப் யரின்  சகல 
ஞானத்  ம் ேதர்ந்தவன்  என்  ேவதம் உைரக் ற . அவன் அ வாளி, அவனால் எ ப் யரின்  
கைலகைள கற் க் ெகாள்ள   ந்த . எ ப் யரின்  சகல ஞானத்  ம் அவன் 
ேதர்ந்தவனா  ந்தான் . அவன் கல்  ல்  ன் தங்க ல்ைல. அப்ப ப்பட்டவன் , அவ்வள  கல்  
ப ன்றவன் , வனாந்தரத் ல் சஞ்சரிப்பைத சற்  ேயா த் ப் பா ங்கள் . ேதவன் அவ க் ப ்
 ரத் யட்சமா ,  “ேமாேச, இந்த ேகாைல உன்  ைக ல் எ த் க் ெகாண்  எ ப் க்  ெசன் , 
உன்  ைக  ள்ள இந்த '  ட்ச்' (Switch) ைசக் ெகாண்  என்  ள்ைளகைள    த் க் ெகாண்  
வா. இந்த ”  ட் னால் எல்லாவற்ைற ம் தகர்த்    “ என் றார்.
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ேமாேச ேதவனிடம்,  “சற்  ெபா ம். நீர ்மகத்தான 'இ க் ேறன் ' என்  என்னிடம்   னர.் 
நான் இவ்வள  ேநரம் ஞான ள்ள ஒ வரிடம் ேப க் ெகாண்  ப்பதாக அல்லவா நிைனத் க் 
ெகாண்  ந்ேதன் .  இந்த  ேகாணலான  ேகாைல  என்  ைக ல்  எ த் க்  ெகாண்  ேபாரில்  ேதர்ச் 
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ெபற்  ஆ தந்தரித்த லட்சக்கணக்கான எ ப் ய இரா வத்ைத நான் எப்ப    ய க்க 
   ம்? எனக்  சண்ைட ேபாடத் ெதரியா . நான்  ஆ கைள ேமய்ப்பவன் . என்னால்   யா ” 
என்  ெசால்   ந்தால்  என்னவா  க் ம்?

அவன் எந்த ேகள்  ம் ேகட்க ல்ைல. ஏன்? ஏன்? அவ ைடய இ தய நிலம் ஆயத்தம் 
பண்ணப்பட்  ந்த . அவன்  ன்   க்கப்பட்டவன் . வரங்க ம் அைழப் க ம் 
மனந்  ம் த ன்  அளிக்கப்ப  ன்றன. ேதவன் ஆ ரகா டம் அைத ெசய்யப் ேபாவதாக 
  னார.் அப்ெபா ேத நிலம் ஆயத்தமாக்கப்பட்  ட்ட .

ேமாேச இந்தக் ேகாைலக் ைக ெல த்  ெசன்  ஒ  ேதசத்   ந்  மற்ெறா  ேதசத்ைத 
   த் க் ெகாண் வந்தான் . அவன் ைக ல்  ேகா டன்  பார்ேவானிடம், “அவர்கைள ேபாக   ” 
என்    னேபா , பார்ேவான்  ேமாேச ன்   ரிையகைளக்  கண்  அவன் ெசய்யப் ேபாவ ல் 
அல்ல  அவன் ெசய்ய  ைனந்த ல் அவ க்    வாசம் இ ந்த  என்பைத அ ந் க் 
ெகாண்டான் . ேதவன் அளித்த வாக் த்தத்தத் ன்  ேபரில் அவன்   வாசம் ெகாண்  ந்த 
காரணத்தால் , அவன் இஸ்ரேவலைர    க்க எ ப் க் ச ் ெசன்றான் . ேவ  யா ம் அைத 
ெசய்  க்க மாட்டான். அைத ெசய்  க்க ம்   யா . ஏெனனில் இைத ெசய்ய அவன் 
மாத் ரேம  ன்  க்கப்பட்  ந்தான் . ேதவன்  ன்னேம ஆ ரகா டம் , இப்ப ெயல்லாம் 
நடக் ம் என்      ந்தார.் வாக் த்தத்தம் நிைறேவற ேவண் ய காலம்  ெந ங் ன ேபா , ஒ  
அழகான ஆண்   ள்ைள  றந்தான் . அவ ைடய ெபற்ேறார ்அம்ரா ம் ேயாெகேபத் ம் ராஜா ன்  
கட்டைளக்  பயப்பட ல்ைல. பா ங்கள், அங்  ஏேதா ஒன்  ந்த . நிலம் ஏற்கனேவ 
ஆயத்தமாக்கப்பட்  ந்த .
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ஓ, ேதவேன, நான் ஆயத்தமாக்கப்பட் ள்ள நிலத் னிடம் இன் ர  ேப க் ெகாண்  க் ேறன்  
என்    வா க் ேறன் .  ைத சரியான நிலத் ல்   ந்தால் அ ... இல்ைலெயன்றால் அ  
நடக்கா .

அேத காரியம் தான். அவர்கள்,  “சேகா.  ரான்ஹாேம, அ  எங்கைள அைத  ட்   ரித்  
   ற ” என் றார்கள். அப்ப யானால் அ    ஸ்தவ மார்க்கத்ைதேய  ரிக் ன்றதாய்  
உள்ள . பா ங்கள், நீங்கள்  எைத ம் பாவைன ெசய்யலாம். ஆனால்... ேதவ ைடய வார்த்ைத 
சரியான நிலத் ல்   மானால், அ  தன் ஜா ையப்  றப் க் ம். அ  அப்ப  ெசய்ய ேவண் ம். 
ஏெனனில் அ  ஒ   ைத.

ேநாவா... ேமாேச ன்   ரிையகள்  அவன் ேதவ ைடய வாக் த்தத்தத் ன்  ேமல் ெகாண்  ந்த 
  வாசத்ைத ெவளிப்ப த் ன . அ  என்னெவன்  மனிதனா ய பார்ேவான்  கண்  
ெகாண்டான் ... ேமாேச அைத எப்ப  ெசய்யப் ேபா றான்  என்  அவ க்  ெதரியா . ஆனால் 
அவன்   னதன்  ேபரில்   வாசம் ெகாண்  ந்தான் , இல்ைலெயன்றால் அவன் ைக ல் 
ேகா டன்  அரண்மைன ல்  நின்  ெகாண்  க்கமாட்டான்  என்பைத பார்ேவான்  அ ந்  
ெகாண்டான் . ேமாேச,  “இந்த ேகா னால் அவர்கைள உன்னிட  ந்     க்கப் ேபா ேறன் '' 
என்றான். எண்ப  வய   ழவன்,  டகாத் ர ள்ளவன்  அல்ல, ெதாங் ன ேதா ம், நீண்ட 
தா  ம்... ஒ க்கால் இ ப் வைர ெதாங் க் ெகாண்  ந்த தா  ைடய  ழவன், அவ க்  
தைலம ர ் இ ந்  ந்தால் அ  நைரத்  க் ம் . அப்ப ப்பட்டவன்  ைக ல்  ேகாைலப் 
  த் க்ெகாண் , ”அவர்கைள ெவளிேய ெகாண்  ேபாகப் ேபா ேறன் . என் ஜனங்கைளப ்ேபாக 
   என்  கர்த்தர் ெசால்  றார.் நீ ேபாக  டா ட்டால், ேதவன் உன்ைன நியாயந் ர்ப்பார்'' 
என்றான். ஆெமன் ! ஏன்? அ ... பா ங்கள், அ ... அவன் பயந்தானா? ஒ  அம் , ஒ  ஈட்  
அவ ைடய உ ைர மாய்த்  க் ம். அவன் பயப்பட ல்ைல! அவன் எங்  நின்  
ெகாண்  ந்தான்  என்பைத அ ந்  ந்தான் . அவன்,  “பார்ேவாேன, ேதவன் உன்ைன அ ப்பார”் 
என்றான். ஆம், ஐயா.
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ஏெனனில் ேதவன்,  “நீ ம ப  ம் இந்த மைலக்  வ வாய்” என்  அவனிடம் 
ெசால்   ந்தார.் எனேவ அவன் அங்  ேபாவான் என்பைத அ ந்  ந்தான் .

அல்ேல யா! நா ம்  ட இந்த பயண    ல்  எங்ேக ேபா ேறாம் என்பைத 
அ ந்  க் ேறாம். ேதவன் வாக் த்தத்தம் ெசய்  க் றார!் ந க்  அப்பால் ஒ  ேதசம் உண் . 
உங்கள்  சாட்  ல் நீங்கள்  பயப்படாமல் நிைலத்  ங்கள் . ஆெமன் . அ  உங்க க்  
ெவளிப்ப த்தப்பட்  ந்தால், நீங்கள்  எதற் ம்  பயப்பட மாட் ர்கள்.    உலக ம் என்ன 
  னா ம்... நீங்கள்  கவைல ெகாள்ளமாட் ர்கள் . நீங்கள்  பயப்படமாட் ர்கள். இ  
ேதவனிடத்   ந்  வ ம் சத் யம் என்  உங்க க்  ெவளிப்பட்  ந்தால், நீங்கள்  பயப்பட 
ேவண் ய அவ ய ல்ைல. இல்ைலெயன்றால், நீங்கள்  பயப்படாமல் இ க்க   யா .

ேமய்ப்பனின்  கவைணக் ைக ல்   த்  ந்த தா  , இஸ்ரேவல் ேசைனக க் , 
அவர்க ைடய ேதவன் ேபரில் அவன் ெகாண்  ந்த   வாசத்ைத ெவளிப்ப த் க் 
காண் த்தான் . ேகா யாத் ம  றம் நின்  ெகாண்  ெப ைமய த் க் ெகாண்  ந்தான் . அவன் 
தா ைத  ட பல மடங்  உ வத் ல் ெபரியவன் . அவன் ைக  ரல்கள் ப னான்  அங் லம் நீளம் 
இ ந்தன. அவன்  கப் ெபரிய உ வம் பைடத்த ெப ஸ் ய இராட்சதன் . நீங்கள்  தா ைத 
கவனி ங்கள் , அவன்  கச்   ய உ வம் ெகாண்டவன். ேசைன ல்  ேசர்க்கப்பட த   ல்லாத 
அவ்வள    ய உ வம் பைடத்தவன் . அவைன அவர்கள் ேசைன ல்  ேசர்க்கக்  டாமல் 
ேபா ற் .  அவ ைடய  சேகாதரர்கள்  ேசைன ல்  ேசர்ந்  ந்தனர்.  ேகா யாத்  அங்  ெப ைம
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17  வாசத்ைத ெவளிப்ப த் வ   ரிையகள்

அ த் க் ெகாண்  ந்தான் .

இப்ெபா   ஞாபகம் ெகாள் ங்கள் , தா  க்  அ  ெவளிப்ப த்தப்பட்  ந்த . அவன், 
“இேதா  வ ள்ள ேதவ ைடய ேசைனகள்  தங்கள்  ெசாந்த ேதசத் ல்  நின்  
ெகாண்  க் ன்றன. இந்த   த்தேசதன ல்லாத ெப ஸ் யேனா அங்  நின்  ெகாண்  
ெப ைமய த் க் ெகாண்  க் றான் ” என்  எண்ணினான் . அவைன இன் ர  நாம் “ ற்  
ேநாய்” அல்ல  “  ர ்வாதம்” என்றைழக்கலாம்.

ேகா யாத் டன்  ேபார ் ரிய தா  க்  எந்த ெபா த்த ம்  ைடயா  எந்த  தமான ஆ தம் 
அவன் தாங் னா ம், அவ க்    ேத ம் ெபா த்தம் இ க்க ல்ைல. ேகா யாத் ன்  
ேதாள்பட்ைட பத்  அல்ல  பன்னிரண்  அ  அகலம் இ ந்  க் ம். அவ ைடய உயரம் 
ஒ க்கால் ப னான்  ப ைனந்  அ  இ ந்  க் ம். இ ப  அ  நீள ள்ள ஈட்  அவன் 
ைக ல் ெநச க்காரரின்  பைடமரத் ன்  கனத்ைத ைடயதா  ந்த . அதன்  ர்ைமயான பாகம் 
நான்  அ  அகலம் இ ந்  க் ம்.

   உ வம் பைடத்த தா    ைனகளில் இரண்   ண் கள்   ல் கட்டப்பட்ட ஒ     
 ண்  ஆட் த் ேதாைலக் ைக ல்   த்  அங்  நின் க் ெகாண்  ந்தான் . ஆனால் அ  
அவ க்  ெவளிப்ப த்தப்பட்ட ! ெவளிப்பா  அவ க்  உண்டான ! ஆெமன் ! அவன், “என்ைன 
கர  ன்  ைகக் ம்  ங்கத் ன்  ைகக் ம் தப்  த்த ேதவன், எவ்வள  அ கமாக 
  த்தேசதன ல்லாத இந்த ெப ஸ் யைன என் ைககளில் ஒப் க் ெகா ப்பார்!” என்றான்.
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அவ ைடய சேகாதரர்கள் அைத ெசய்ய  றைம ெபற்  ந்தனர.் ச ல் ேசைனகளி  ந்த 
எல்லாைரக் காட்  ம் உயரமானவனா  ந்தான் . ஆனால், பா ங்கள் , அ  அவர்க க்  
ெவளிப்பட ல்ைல. ஆெமன் . அ தான்  அைத ெசய்ய   ம், ேதவனால் அைத ெசய்ய 
   ெமன்  அவர்கள்    வா த்தனர், ஆனால் அ  அவர்க க்  ெவளிப்ப த்தப்பட ல்ைல, 
அ  தா  க்  ெவளிப்ப த்தப்பட்ட . அ தான் அங்   த் யாசம். ேதவன் உங்கைள 
 கமாக் வார் என்  உங்க க்   ற்  மாக ெவளிப்ப த்தப்ப மானால், நீங்கள்  அைத 
ெபற் க் ெகாள் ர்கள் (ஒ நாடா ல்  கா  இடம் -  ஆ ). நீங்கள்  அைத ெபற் க் ெகாள் ர்கள் . 
உங்கள்   யா  என்னவா  ந்தா ம், அ  எவ்வள  ேமாசமா  ந்தா ம்; ஒ க்கால் அ  தா   
ேகா யாத்ைத  ட ேமாசமா  க்கக்   ம். ஆனால் அ  உங்க க்  
ெவளிப்ப த்தப்ப மானால் ...

கவனி ங்கள் , அ  ெவளிப்ப த்தப்பட்டேபா , தா   அஞ்சா ெநஞ்  ெகாண்டான் . அவன், 
“இன்ைறக்  உன்  தைலைய உன்ைன  ட்  வாங் ேவன்” என்  ெசான்னான் . ஆெமன் . ேவகமாக 
பார்ப்ேபாம். நம் ைடய ேதவன்   ைப னால் ,  ர்மானம் ெசய்யப்பட ேவண் ய அந்த 
இக்கட்டான ேநரத் ல்; அந்நாளில் ேதவன்   ைபைய அ ப் ,  ன்   ந்  ந்த அந்த 
இைளஞனின்  இ தயத்ைத கண்  அ ல்   வாச  ைதைய  ைதத்தார். இன்ைறக்  அேத 
ேதவன் இந்த இக்கட்டான ேநரத் ல்   வாசத்ைத உங்க க்  ெவளிப்ப த்  தந்  இந்த 
ஸ் ரீைய சக்கர நாற்கா    ந்  எ ப்ப ம், அந்த மனித ைடய  யா ையப் ேபாக்க ம் 
வல்லவரா  க் றார.் நீங்கள்    வா ப் ர்களானால், அ  எவ்வள  நாட்களா  ந்தா ம் 
எனக் க் கவைல ல்ைல.
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இப்ெபா   கவனி ங்கள் , ம  றத்   ந்த இராட்சதன்  அைத   வா க்க ல்ைல,  ற்  
ேநா ம் அப்ப ேய. அவன் நைகத் ,  “நான்  என்ன நாயா? என் டன் சண்ைட  வதற்  ஒ  
  வைன அ ப்   ர்கள். உன்ைன ஈட்  னால்   த் , உம் மாம்சத்ைத ஆகாயத்  
பறைவக க் க் ெகா ப்ேபன்” என்றான் ... எல்லாேம அவன் சார் ல் இ ந்த .
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ஆனால் பா ங்கள், அ  தா ைத அைசக்கேவ ல்ைல. ஏன்? அ  அவ க்  
ெவளிப்ப த்தப்பட்  ந்த . அவ ைடய ெசய ல் அவ க்    வாசம்  இ ந்த . அவன் அைத 
ெசய்யப் ேபா றான்  என்  உ  யாய் அ ந்  ந்தான் . அவன்  அைத ெசய்தான் . ஏெனனில் அ  
அவ க்  ெவளிப்ப த்தப்பட் , அவன் எங்  நிற் றான்  என்பைத அ ந்  ந்தான் .

இன் ர  ேதவன் உங்கள்  இ தயத் ன்  ஆழத் ல், “நீ ப க்ைக ல் ப த் க் ெகாண்  க்கப் 
ேபாவ ல்ைல. நீ அந்த சக்கர நாற்கா  ல் உட்கார்ந்  ெகாண்  க்கப் ேபாவ ல்ைல. நீ 
 கமைடவாய்” என்    வாரானால் , ேவெற  ம் அைதக்   த்  உங்கள்  மனைத மாற்றேவ 
  யா .

ஆனால் அ  நிக ம் வைரக் ம், உல  ள்ள அத்தைன ேபாதகர்கள்  ெஜ த்தா ம்... அ  
உங்க க் த  ெசய்யா  என்  நான்   ற வர ல்ைல, அ  உங்க க்  உற்சாகத்ைதயளிக் ம். 
ஆனால் அந்த   வாசம்... பா ங்கள் ,  கம் ெப ம் வல்லைம உங்க க் ள்  உள்ள . அ  
ேபாதகரிடத்   ந்  வ வ ல்ைல. அ    வாசத் னால் ெவளிப்ப த்த ன்   லம் உங்க க்  
வ  ற .  “பலத் னா ம் அல்ல, பராக் ரமத் னா ம் அல்ல, என்னைடய ஆ  னாேலேய 
ஆ ம் என்  கர்த்தர் ெசால்  றார”்  (சகரியா. 4:6). “என் ஆ , என்   ைப, இைத உனக்  
ெவளிப்ப த்  ற . அைத எ  ம் எ த் ப் ேபாட   யா .   வாசத் ன்   லம், ெவளிப்பா ! 
 ற  தா   தன்  ரிையகைள நி  க்க...

 லர ் தா  னிடம்,  “நீ அகங்காரி என்  அ ேவன்” என்றனர். அவ ைடய சேகாதரன் , 
“சண்ைடையப்  பார்க்க  உன்ைன  யார்  இங்  வரச்  ெசான்ன ?  ஓ ப்ேபாய்  ஆ கைள  கவனி”
82
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என்றான்.

அவன், “நான் ச  டம் ேப ப் பார்க் ேறன்” என்றான் . பா ங்கள்?

ச ல்,  “மகேன, உன் ைதரியத்ைத ெமச்  ேறன் . ஆனால் பார,் நீ இைளஞன் . அவேனா தன் 
   வய   தல்  த்த  ரன். அவேனாேட எ ர்த்   த்தம் பண்ண உன்னால் ஆகா ” என்றான்.

தா  , “என் தகப்ப ைடய ஆ கைள ேமய்த் க் ெகாண்  க் ம்ேபா ...'' என்றான். அைத 
ஒன் ன்  ேமல் ஆதாரப்ப த்த அவனால்    ந்த ! ஆெமன் . ஓ, சேகாதரேன! உன்  ஆத் மாைவ 
இரட் த்த ேதவ க்  உன் சரீரத்ைத  கப்ப த்த   யாதா என்ன? அெதல்லாம் ஒன்ேற, அ  
உனக்  ெவளிப்ப த்தப்பட ேவண் ம். அவர ் உனக்  இரட்சகரா  ந்த  ேபால, உனக்  
 கமளிப்பவ ம்  ட. பா ங்கள்? ஆனால் அ   தலாவதாக உங்க க்  ெவளிப்ப த்தப்பட 
ேவண் ம். அ  தான்   த் யாசம். அவ ைடய   வாசத்ைத ஆதாரப்ப த்த அவ க்  ஒன்  
இ ந்த .

“இ   ன்  நடந்த ல்ைலேய” என்றான்.

தா  ,  “ ங்கத் ன்  ைகக க்  என்ைனத் தப்  த்த அேத ேதவன் இந்த 
  த்தேசதன ல்லாத ெப ஸ் யனின்  ைகக் ம் தப்  ப்பார்” என்றான்.

“தா ேத, உனக்  எப்ப த் ெதரி ம்?”

“அைத நான்   வா க் ேறன்”

“ஏன்?”

“அ  எனக்  ெவளிப்ப த்தப்பட்ட ” அவன் ெசான்னான்...

அவன் என்ன ேப  றான்  என்பைத அ ந்  ந்தான் . ஏெனனில் அந்த இராட்சதன் ,  “உன்  
மாம்சத்ைத ஆகாயத்  பறைவக க்  ெகா ப்ேபன் ” என்  ெசான்ன ேபா , தா  ,  “உன் 
தைலைய உன்ைன ட்  வாங் ேவன்” என்றான். அ தான்   த் யாசம் பா ங்கள் . அவன் 
ெசான்னைத ெசய்தான் !

ஒ  நாள்  ம்ேசான்   ல்ெவளி ல் (ஆ தம் எ   ன்  மாட் க் ெகாண்டான் ). இேதா ஆ ரம் 
ெப ஸ் யர ்அவைன எ ர்த்  வந்தனர். அவன்  னிந்  தைரையப் பார்த்தேபா , ஒ  க ைத 
ெசத் க் டந்த . அவன்  அதன் தாைட எ ம்ைபக் ைக ெல த்தான் . அ   க ம் உலர்ந்  
ேபா  ந்த . அவன் ெப ஸ் யர ்  ன்ேன ஓ , உலர்ந்  ேபான க ைத தாைட எ ம்பால் 
அவர்கைளத் தைல ல் அ த்தான் . எனக் த் ெதரிந்த வைர ல், தாைட எ ம்   ந்த ஒ  பல் 
 ட  ேழ  ழ ல்ைல. ெப ஸ் யர ் அணிந்  ந்த தைலச் ரா ஒ  அங் லம் கன  ந்த  
(ஏெனனில் அவர்கள் அக்காலத் ல்  ஒ வைரெயா வர் தண்டா தத்தால் தாக் னர்). தைல ல் 
அ படாமல் த க்க அவர்கள் இைத அணிந்தனர்.  ம்ேசான்  அந்த க ைத தாைட எ ம்ைப 
எ த் , அைதக் ெகாண்  ஆ ரம் ெப ஸ் யைர   ய த்தான் . அந்த தாைட எ ம்  
உைடயேவ ல்ைல. அவர்கள்  அவைன எ ர்த்  வர வர, அவன் அவர்கைள இப்ப  அ த் க் 
ெகாண்  ந்தான் . மற்றவர்கள் அவனிட  ந்  மைலக க்  தப் ேயா னர். ஏன்? அவன் அைத 
  வா த்தான் !
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 ல சமயங்களில், உங்க க்  காண் க்க... உங்களிடம் ஒன்ைறக்  ற   ம்  ேறன் . அந்த 
ஆர்வத்ைத பயன்ப த் , அவசர அவசரமாக, ேயா வா ெசய்த  ேபால, மகதேலனா மரியாள், 
மற்றவர்கள் ெசய்த  ேபால; அந்த ெநா ப் ெபா  ல்  ஏதாவெதான்  உங்க க்  ெவளிப்ப ம் 
ேபா , அைத அவசர அவசரமாக இ கப் பற் க் ெகாள் ங்கள் .

ஆம், அ  அவ க்  ெவளிப்ப த்தப்பட்ட . அவன் ஆ ரம் ெப ஸ் யைர சந் க்கப ்
 றப்பட்டான் . அந்த ெப ஸ் யர,்  “அந்த நாலைர அ  உயர ள்ள  ள்ளன், ஏ    ள்  ம ைரத் 
ெதாங்க  ட் க் ெகாண் , அம்மா ன்  ைபயன் ேபால் ெபண்ைமத்தனம் ெகாண்டவனாய் , க ைத 
தாைட எ ம் டன் வ வைதப் பா ங்கள். நம்ைமப் பா ங்கள். நாம் எவ்வள  ெபரிய ேசைன. இ  
ேக த்தனமா ள்ளதல்லவா?” என்      ப்பார்கள் என்  நிைனக்  ர்கள்  அல்லவா? ஆனால் 
 ம்ேசான்  என்ன ெசய்  ெகாண்  ந்தான்? ேதவன் அவ க்  ெவளிப்ப த் னைத அவன் 
ெப ஸ் ய க்  ெவளிப்பைடயாக காண் த்தான் . அவன் தாைட எ ம்ைப ைக ெல த் க் 
ெகாண்   றப்பட்டான் . ஏெனனில் அைத தான் ேதவன் அவன் கரங்களில் அப்ெபா   
ெகா த்தார். அவ ைடய கரங்களில் அவர ் எைத ெகா த்தாேரா அைதக் ெகாண்  அவன் 
ெசயல்பட    ம் என்    வா த்தான் . அவ்வா  ெசயல்பட்டதன்   லம், ேதவன் அவ ைடய 
இ தயத் ல் ேபாட்டைத ெப ஸ் ய க்  ப ரங்கமாக ெவளிப்ப த் னான் .
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“இப்ெபா   ஒ வர ்உங்கள்  ந  ல் நிற் றார”் என்  ேயாவான்  ஸ்நானன்   னேபா , தன் 
 ரிையகளினால், தன்   வாசத்ைத ப ரங்கமாக ெவளிப்ப த் னான் . அைத சற்  ேயா த்  
பா ங்கள். அந்த ேவத வசனத்ைத நான்   த்  ைவத்  க் ேறன் . அ  ேயாவான் 1:26, 
பா ங்கள். அவன்  ெசான்னான்.
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அவர்கள், “ேம யா வ வதாக நீ    றாேய, மனிதேன, உனக்  என்ன ேநர்ந்த ? நாங்கள்  
நாலா ரம் ஆண் களாக அவ க்காக காத்  க் ேறாம்'' என்றனர்.
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அவன், “இப்ெபா   அவர ்உங்கள்  ந  ேல நிற் றார”் என்றான் . அல்ேல யா! இன் ர ம் 
அவர ்அவ்வாேற நம  ந  ேல நிற் றார.் (உ, ஊ)

அவன் ெவளிப்ப த்த ன்   லம்  ைடக்கப் ெபற்ற தன்   வாசத்ைத ப ரங்கமாக 
ெவளிப்ப த் னான் . ஏெனனில் அ  அவ க்  ெவளிப்ப த்தப்பட்ட ... அவன் ேம யா க்  
ஞானஸ்நானம் ெகா ப்பான்  என்  அ ந்  ந்தான் . அவர ்  ப்ப  வய ள்ள ஒ வர.் அவர் 
எங்ேகா இ க்க ேவண் ெமன்  அவன் அ ந்  ந்தான் . அவைர அவன் கண்டேத ல்ைல. 
ஆனால் அவர ் அவர்கள் ந  ல் நின் க் ெகாண்  ந்தார.் அவன்,  “நீங்கள்  அ யா  க் ற 
ஒ வர ் உங்கள்  ந  ேல நிற் றார.் அவ ைடய பாதரட்ைச ன்  வாைர அ ழ்ப்பதற் ம் நான்  
பாத் ரனல்ல. அவர ் பரி த்த ஆ  னால் உங்க க்  ஞானஸ்நானம் ெகா ப்பார். அவர ்
இப்ெபா   உங்கள்  ந  ேல இ க் றார”் என்றான் . அவன் தன்   வாசத்ைத ப ரங்கமாக 
ெவளிப்ப த் னான் . ஏெனனில் அவ ைடய காலத் ல் அவன் ேம யாைவக் கண்  அவ க்  
ஞானஸ்நானம் ெகா ப்பான்  என்  அ ந்  ந்தான் . எனேவ, பா ங்கள், அவ ைடய 
 ரசங்கத் ன்   லமாக ம் அவன் நடந்  ெகாண்ட  தத் ன்   லமாக ம்  அவன் 
ேதவனிடத்   ந்  உண்ைமயான ெவளிப்பாட்ைட ெபற்  ந்தான்  என்பைத ப ரங்கமாக 
ெவளிப்ப த் னான் .

அ  உண்ைமெயன்  நி  க்க,  ரளான  ட்டத் ன் ந    ந்  ேம யா நடந்  வந்தார். 
அவர ் காண்பதற்  சாதாரண இைளஞன் . அவர ் மற்றவர்கைளப் ேபால் உைட உ த்  அங்  
நடந்  வந்தார். ேயாவான்,  “இேதா உலகத் ன்  பாவத்ைதச்  மந்   ர்க் ற ேதவ ஆட் க் ட் ” 
என்றான்.
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“உனக்  எப்ப  ெதரி ம்?”

“ஆ யானவர் இறங்  யார ் ேமல் தங் வைத காண்பாேயா, அவேர பரி த்த ஆ  னால் 
ஞானஸ்நானம் ெகா க் றவர ்என்  எனக்  வனாந்தரத் ேல ெசால்   ந்தார”்.

பா ங்கள், அவன் அவைர அ ந் ெகாண்டான் . ஏெனனில் அந்த காலத் ல்  ஒ  அைடயாளம் 
இ க்க ேவண்   ந்த .  (நீங்கள்   ர த் க் ெகாள்  ர்களா?) அந்த ேநரத்ைத ேயாவான்  
அ ந்  ெகாண்டான் . ஏெனனில் அவன் ஒ   ர்க்கதரி . அவன் எந்த ேநரத் ல் அைடயாளத்ைத 
காண்பான்  என்பைத அ ந் க் ெகாள்வான்  என்  அவ க்  ெவளிப்ப த்தப்பட்ட . அந்த 
அைடயாளத்ைத கண்ட ேபா , அவன் ,  “உங்கள்  ந  ேல நிற் றார”் என்றான். அவர ்
அங்  க் றார ்என்பைத அ ந்  ெகாண்டான் .

ஓ,     காலம் இங் ள்ள  என் ம் அைடயாளத்ைத நான்  காண் ேறன் . கைட  கால 
ெசய் க்ெகன வாக்களிக்கப்பட்டைவ ேவதம்    ள்ள  ேபாலேவ ெவளிப்ப த்தப்பட்  
நிைறேவ  வ வைத நான் காண் ேறன் . காலம் ச பமா ள்ளெதன்  நான்  அ  ேறன்! அைத 
நான் எந்த தயக்க  ன்     ேறன் . அ   க ம் ச பமா ள்ளெதன்  நான்  
  வா க் ேறன் . ஏெனனில் அதற்   ன் நிைறேவ ெமன்  அவர ்  ய அைடயாளங்கைள 
நான் காண் ேறன் . அ  இப்ெபா   நிகழ ஆயத்தமா ள்ள .

ேதவன் தனக்  ெவளிப்ப த் க் ெகா த்த ல் ேயாவான்  ெகாண்  ந்த   வாசத்ைத 
ப ரங்கமாக ெவளிப்ப த் னான் . எனேவ   வாசத் ன்  சாட் ேய  ரிையகளாம். நீங்கள்  
 கமா  ட்ட  ேபால நடந்  ெகாள்வைதஅ வர்கள் கா ம்ேபா , நீங்கள்   கமைடந்  ட் ர்கள்  
என் ம்   வாசம்  உங்க க் ள்ளைத அ ந்  ெகாள்வார்கள் .
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சாட்  என்ன    ற ?  “அ  இப்ெபா   எனக் ள்ள . ஏெனனில் நான்  ேதவ ைடய 
வாக் த்தத்தத்ைதப் ெபற் க் ெகாண்ேடன். அ  எனக் ள்  ரிைய ெசய் ற . அ  
நிைறேவ வதற்  நான் ஆயத்தமா  க் ேறன் '' என்  அ    ம் (ஊ, ஊ). பா ங்கள், அ தான்  
உங்கள்  சாட் ... உங்கள்   ரிையகள்  ெசய் ற . நிச்சயமாக!

 ல நாட்க க்   ன் , ெசன்ற  ைறக் ம்  ந் ன  ைற ஆப் ரிக்கா க்  
ெசன்  ந்தேபா ; இந்த வசந்த காலத் க்   ன்  அங்  நான் ெசன்  ந்ேதன் , அதற் ம் 
 ந் ன பயணம். அங்  ஒ   ழந்ைதக்  ஊன ற்ற கால்கள் இ ந்தன... ஒ  கால் மற்ற காைல 
 ட நீளம்  ைறவாக இ ந்த . அ  தன் வாழ்ைக ல் ஊன ற்றதா  ந்த . அன் ர  அந்த 
 ழந்ைதக்காக ெஜ த்ேதன் . அவர்கள் அங்  நடந்த அற் தங்கைளக் கண்   ழந்ைதைய 
ெகாண்  வந்  ெஜ த் க் ெகாண்டனர.் அ த்த நாள் காைல ல் நான் காலணி கைட வ யாக 
நடந்  ெசன்ேறன் . அதற் ள்   ைழந்தேபா , அந்த  ழந்ைத ன்  தகப்பன்  அந்த  ழந்ைதக்  ஒ  
ஜைத காலணிைய வாங் க் ெகாண்  ந்தார.்  ழந்ைத ன்  கால்கள்  ணமா   ெமன்  அவர ்
  வா த்தார். (உ, ஊ )
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இங் ள்ள மனிதன் ேதவன் தனக்  ெபண்   ழந்ைதைய ெகா ப்பார் என்    வா த்த  
ேபால். அ  நடக் ம் என்  அவர ்உ  யாக   வா த் ,  “நான் ஆயத்தம் ெசய் ேறன்” என்  
ெசால் , அதற்கான ஆயத்தங்கைள ெசய்தார.் சரீரப் ரகாரமான  ைள கள்  ஒன் ம் 
காணப்படா ட்டா ம், அதனால்  ஒ   த் யாச ம் இல்ைல. அவர ் ஆ ரகாைமப் ேபால, 
ேதவ ைடய வாக் த்தத்தத் க்  மாறான எைத ம் இல்லாத  ேபால் எண்ணினார்.

எனேவ,  உங்கள்  அ   உங்களிடம்    மானால் ...  ஓ,  ஓ,  ஓ,  இேதா  இங்ேக  ஒ  க னமான89
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ெசால். உங்கள்  அ   உங்களிடம், “இ தான்  சத் யம். ேதவேன  யா ைய  கப்ப த்  றவர்” 
என்    , உங்கள்   ந்ைத, “இ தான் சத் யம்'' என்  சாட்  பகரக்  ம். ஆனால்   வாசம் 
 ைதக்கப்ப வதற்  உங்கள்  இ தயம் பண்ப த்தப்பட்ட நிலமாக இல்லாமல் ேபானால், அ  
நடக்கா . எவ்வள தான்... இந்த  றம்பான ம ஷன் ேவத வாக் யங்கைள  ந் த்  பார்த் , 
”அ  சரிெயன்  ெசான்னா ம், அதனால் உபேயாக ல்ைல.

எத்தைன ேபர ் ெசய்  ஒ நாடாக்கைள வாங் ச் ெசல்  ர்கள்? அண்ைம ல் நான்  
 ரசங் த்த “கைட  காலத் ல் ஆ  ன் அ ேஷகம் ெபற்றவர்கள்” என் ம் ெசய் யடங் ய 
ஒ நாடா உங்க க் க்  ைடத்ததா? (உைரக்கப்பட்ட வார்த்ைத வால் ம் 5 எண்  3-ஆ ). அைத 
நீங்கள்    வா க்  ர்களா? பா ங்கள் .  “அந் க்   ஸ் க்கள்  ேதான் வார்கள் ,   மானால் 
அவர்கள் ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்டவர்கைள ம் வஞ் ப்பார்கள்'' என்  அ     ற . அப்ப  அ  
ெசய்ய    மா... அ  ெசய்ய  யா , அ   டாத காரியம், ஏெனனில் அவர்கள் ெதரிந்  
ெகாள்ளப்பட்டவர்கள். பா ங்கள்? சரி.

அவர,்  “அ ேஷகம் ெபற் ள்ளவர்கள்” என்றார். பா ங்கள்,   ஸ்  என்றால் “அ ேஷகம் 
ெபற் ள்ளவர்” என்  ெபா ள். ஆனால் இவர்கள் அந் க்   ஸ் க்கள் . இவர்கள் அ ேஷகம் 
ெபற்றவர்கள், ஆனால் தங்கள்  ேபாதகத் ல்   ஸ்  க்   ேராதமானவர்கள் . மற்றவர ்ெசய் ம் 
எைத ம் இவர்க ம்  ெசய்வார்கள்.

இப்ெபா  , ஞாபகம் ெகாள் ங்கள், நீங்கள்   ன்  சக்கரத் ல்  இ க்  ர்கள் , ஆனால் 
நீங்கள்  ஒேர ஆள்.  தா,  மாரன், பரி த்த ஆ   ன்  சக்கரங்களா  ந் , ஒேர ஆளா  ப்ப  
ேபால, ஒேர ேதவனின்  ன்  தன்ைமகள்:  தாத் வம்,  மாரத் வம், பரி த்த ஆ . நீங்கள்: 
சரீரம், ஆ , ஆத் மா.
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ெவளிப் ற ள்ள சரீரத் க் , நீங்கள்   ேலாக  ட் டன்  ெதாடர்  ெகாள்ள, ஐந்  
உட் ழாய்கள்  உள்ளன. பார்த்தல்,   த்தல், உண தல்,  க தல், ேகட்டல்  என்பைவ. 
உள்ேள  க் ம் ஆ க் ம் ஐம் லன்கள் உள்ளன: மனச்சாட் , அன் , ேபான்றைவ. ஆனால் 
அதற் ம் உள்ேள இ க் ம் ஆத் மா க்  ஒன்  தான்  உண் . அங் தான்  நீங்கள்  
  க் ன் ர்கள் .

ஆ  வந்  உங்கைள ஒ   ரத் ேயக காரியத் க்ெகன்  அ ேஷ க்கக்   ம். நீங்க ம் 
அைத ெசய்  ர்கள் . ஆனால் நீங்கள்  இரட் க்கப்பட் ர்கள் என்  அர்த்தமல்ல. இைத சற்  
ேயா த்  பா ங்கள். காய்பா  ர்க்கதரிசனம் உைரத்தான்,  தாஸ்   சா கைளத்  ரத் னான் . 
பா ங்கள், ஆ  அவர்கைள அ ேஷ த்த . மைழ நல்ேலார் ேம ம்  ேயார் ேம ம் ெபா  ற . 
கைளகள் ேகா ைம டன்   ட ேசர்ந்  களி  ம். ஆனால் அதன் உட்பாகத் ல் அ  
என்னவா ள்ளேதா, அ தான்  அ . அங்  தான் அ வாளிகளா ம் நீங்கள்  அைத ஏற் க் 
ெகாண் ,  “ஓ, நிச்சயமாக. அ  நன்றாகக் காணப்ப  ற . அைத நான்    வா க் ேறன் '' 
என்  ர்கள். ஆனால் அ  இரட் ப்ைப ெகாண்  வ வ ல்ைல. இல்ைல ஐயா! ஆ  அைதக்  
  த்  சாட்  ெகா க்கக ்  ம். ஆனால் அப்ப   ந்த ேபா  ம், அ வல்ல. ஏெனனில் அந்த 
ஆத் மா ேதவனிடத்   ந்  வராமல் ேபானால், அ  ேபா யான அைனத் ம் ெசய் ம். ஆனால் 
அ  உண்ைமயா  க்க   யா . நீங்கள்   கமான  ேபால் நடந்  ெகாள்ளலாம். நீங்கள்  அைத 
ெபற் க் ெகாண்ட  ேபால நடந்  ெகாள்ளலாம். நீங்கள்    ஸ்தவர்கைளப் ேபால்  க ம் 
நன்றாக நடந்  ெகாள்ளலாம். ஆனால் நீங்கள்  இரட் க்கப்பட் ர்கள் என்  அதன் அர்த்தமல்ல. 
அ   ற்  ம் உண்ைம, பா ங்கள் . ஆ  அங்  க்கக்  ம,் உண்ைமயான ஆ . பரி த்த ஆ  
உங்கைள அ ேஷ க்கக்   ம். இ ப்  ம் நீங்கள்  இரட் க்கப்பட் ர்கள் என்  அதன் 
அர்த்தமல்ல. அ  உள்ேள  க் ம் ஆத் மா, அ  ஒ ேபா ம் மரிப்ப ல்ைல. அ  நித் ய 
 வைனப் ெபற் ள்ள . அ  எப்ெபா  ேம நித் ய  வனாய் உள்ள . அ  ேதவனிடத்   ந்  
 றப்பட்  வந்  ேதவனிடத் ல்  ேபா ற . அ  ஆத் மா.
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கவனி ங்கள் , அ  ஐந்  என்பதாக இ க்க ேவண் ம். ெவளி ல்  - -வா-ச-ம் (சேகா 
 ரான்ஹாம் f-a-i-t-h என்  எ த்   ட்  றார ் -  த ழாக் ேயான் ). உள்ேள இ-ேய-  
(ஆங் லத் ல் J-e-s-u-s என் ம் ெசால் ஐந்  எ த் க்கைளக் ெகாண்டதா ள்ள  - 
த ழாக் ேயான்). பா ங்கள்? அப்ப த்தான் , நான் இங்  நின் க் ெகாண்  க் ம் ேபா , 
உங்கைளத்   த்  எனக்  ஒன் ேம ெதரிவ ல்ைல. ஆ  என்ைன அ ேஷ க்கக்   ம், 
அப்ெபா  ம் உங்கைளக்   த்  எனக்  ஒன் ேம ெதரிவ ல்ைல. ஆனால் அந்த உள் க் ம் 
உள்ேள ள்ள   ரிைய ெசய் ம்ேபா , அ  ேதவன்.
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அங் தான்  ெவளிப் றம்  ந்தைன ெசய் ற . ஒ  மனிதைன நீங்கள்  எ த் க் 
ெகாள் ங்கள் . அவன், “நான்  பச்சாரம் ெசய்யக்  டா  என்  க தப்ப  ற . ஆ  ம் நான் 
 பச்சாரம் ெசய்யக்  டாெதன் ற . ஆனால் அதற் ம் உள்ளில்  அந்த இச்ைச ப ந்  
 டக் ற '' என் றான். பா ங்கள் , அ தான் ஆ க்கம் ெச த்த ேவண் ம். அதன்     
கவனமா  ங்கள் .

உள்ேள  ந்  கட்டைள  றக் ம்ேபா , அ  மற்ற அைனத்ைத ம் அதற்   ழ்ப்ப யச் 
ெசய் ற . அ தான்  வ க்காட்  (guide post). அ  தான் கட் ப்ப த் ம் ேகா ரம் (Control Tower) 
- உள் க் ள்  இ க் ம் உள்ளான . ஆத் மா ஆ ைய கட் ப்ப த்  ற , ஆ  சரீரத்ைத 
கட் ப்ப த்  ற .
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ஆகேவ ெவளிப் ற ெவள்ைளய த்தல் ஒ   த் யாசத்ைத ம் உண்டாக் வ ல்ைல. 
அக்காலத்  மார்க்க சம்பந்தமான ஜனங்கைள ப ல்,  “ெவள்ைளய க்கப்பட்ட  வர்கள்” 
என்றைழத்தான்  (அப்.23:3). அவர்கள் ெவளிப் றத் ல்  எல்லா வைக  ம்   வா கைளப் 
ேபாலேவ இ ந்தனர.் அவர்கள்  ந  ல்  ர்க்கதரிசனம் உைரக்கப்பட்ட . மற்ெறல்லாேம. ஆனால் 
உள் க் ள்  உள்ளான  (“  வா க்காத ஆத் மா”).

ஆைகயால் தான் நான், ஜனங்கள்  ேம ம்   ம்   க்கலாம், அந்நிய பாைஷகள்  ேபசலாம், 
 ச்ச டலாம்,  யா யஸ்தர் ேமல் ைககைள ைவத்    வாசத் னால் அவர்கைள 
 கமாக்கலாம், ஆ  னால் இவ்வள  மகத்தான காரியங்கைளச் ெசய் ம்  ட இழக்கப்படலாம் 
என்    வ ண் . அ ேஷகம் ெபற் ள்ளவர்கள் .

கவனி ங்கள் , இேய ,  “  வா  ங்கள் ,   வா க் றவ க்  எல்லாம்   ம்” என்றார் 
(மாற்.9:23).   வாச ம்  ரிையக ம் கணவ ம் மைன  ம் ேபால். அைவ ஒ  த்   ரிைய 
ெசய் ன்றன. கணவன்  மைன  டன் ேசர்ந்  ேவைல ெசய் றான் , மைன  ம்  கணவ ம்  
ேசர்ந்  ேவைல ெசய் றாள், அவர்கள்  ஒ வைரெயா வர் அைடயாளம் காண் ன்றனர்.
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ஒ  மனிதன் தனக்  மணமா  ட்ட  என்  ெசால் க் ெகாண் , அவ ைடய மைன ைய 
யாரிட ம் காண் க்காம  ந்தால், அவன் ெசாற்களில்  உங்க க்  சந்ேதகம் எழ வைக ண் . 
பா ங்கள்? ஒ  மனிதன் “எனக்  மணமா  ட்ட ” என் றான்.

“உன்  மைன  எங்ேக?”

“ஓ, ஓ, அ  எனக் த் ெதரியா . பா ங்கள்? பா ங்கள்? அவன்   வைத நம் வ  எனக் க் 
க னம்.

நான், “உன்  மைன  எங்ேக?” என்  ேகட் ,

அவன், “எனக் த் ெதரியா ” என்றால் , அவன்   வைத நான் நம்பமாட்ேடன் .

எனேவ, பா ங்கள்,  “எனக்    வாசம் உண் ” என்  நீங்கள்  உரிைம ேகாரினால், உங்கள்  
  வாசத்ைத எனக்  நீங்கள்  எப்ப  காண் க்க    ம்? உங்கள்   ரிையகளினாேல. பா ங்கள்?

“எனக்  மணமா  ட்ட ”.

“உனக்  மணமா  ட்டெதன்  எனக்  எப்ப த் ெதரி ம்?”

“இேதா என் மைன ”. பா ங்கள்  பார்த் ர்களா?

“எனக்  மணமா  ட்ட , இேதா என் கணவர்”.

''நான்  கமா  ட்ேடன் “.

“உனக்  எப்ப  ெதரி ம்?”

“என்  ரிையகள்  என்   வாசத்ைத ெவளிப்ப த்  ன்ற ” பா ங்கள், பா ங்கள்? அைதக் 
  த்  தான் நாம் ேப க் ெகாண்  க் ேறாம். உங்கள்    வாசம்  என்ப  ேதவன் உங்களில் 
காண்ப , உங்கள்   ரிையகள்  என்ப  ஜனங்கள்  உங்களில் காண்ப .
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ஆ ரகாைமக்   த்   ளக்கம் த ம்ேபா , யாக்ேகா    னதற் ம்  ப ல்   னதற் ம் 
அ தான்  த் யாசம். அைவ ஒன் க்ெகான்   ரணா ல்ைல. அைவ ரண் ம் ஒன்ேற, 
மணமானைவ.

  வாசம்  ரிையகைளத் ேதான்றச் ெசய்யாமல் ேபானால், உங்கள்  சாட் ைய சந்ேத க்க 
எவ க் ேம உரிைம ண் . நாம் ெஜப வரிைசைய ெதாடங் வதற்   ன் , இ  உங்கள்  
ெச களில்    றதா? உங்கள்    வாசம் அத டன்   ட  ரிையகைள ம் ேதான்றச் 
ெசய்யா ட்டால் , நீங்கள்   கமைடந்  ட் ர்கெளன்  எவைர ேம நம்பச் ெசய்ய   யா . 
அவர்கள்,  “எனக் த் ெதரியா ” என்பார்கள் . பா ங்கள் .  “எனக்  உல  ள்ள   வாசம்  
அைனத் ம் உள்ள ” என்   றலாம். உங்க க்  இல்ைல. ஏெனனில் உங்க க்    வாசம் 
இ க் மானால் ,  ரிையகள்    வாசத்ைத மணம்  ரிந் ள்ள . ஒன்  மற்ெறான்ைற 
அைடயாளம் காண் க் ற .

இப்ெபா   ஆ ரகாைமக்   த்   ல நி டங்கள்   ந் ப்ேபாம். ஆ ரகாம்,   வாசம் 
 ரிையகள்  என் ம் பரி த்த இைணப்ைப   ைமயாகப் ெபற்  ந்தான் . அவ ைடய 
  வாசத் க்   ரணானைவகைள இல்லாதைவ ேபால் அைழத் , அந்த ெகாள்ைகைய 
ஆதாரமாகக் ெகாண்ேட நடந்  ெகாண்டான் . இ ப  ஆண் கள் க த்  ஒ வர ்அவனிடம் வந் , 
“நீ ஜா களின்  தகப்பனா, ஹ, ஆ ரகாேம, உன்  ெபயர ் ஆ ரகாம் என்  மாற்றப்பட்டதாக 
  னாய் அல்லவா?அதற்  ஜா களின்  தகப்பன்  என்  ெபா ள் . ஆ ரகாேம, உனக்  எத்தைன 
 ள்ைளகள் இப்ெபா   இ க் றார்கள்?” என்  ேக யாகக்  ேகட்பைத என்னால் கற்பைன 
ெசய்ய    ற . பா ங்கள்?
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அ  அவைன    தள ம்  இடறச்  ெசய்ய ல்ைல.  ேவதம்,  “ேதவ ைடய  வாக் த்தத்தத்ைதக்
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  த்  அவன் அ  வாசமாய்ச் சந்ேதகப்படாமல்   வா த்தான்” என் ற  (ேராமர் 4:20. 
ஆங் ல ேவதத் ல் “He staggered not at the promise of God through unbelief” - அதாவ  
“ேதவ ைடய வாக் த்தத்தத்ைதக்   த்  அவன் அ  வாசமாய் த மாறேவ ல்ைல” என் ம் 
அர்த்தத் ல் எ தப்பட் ள்ள  -  த ழாக் ேயான் ). அவன்  றக்கப் ேபா ம்  ழந்ைதக் , கம்பளி 
கா ைற ேபான்றைவகைள உடேன ஆயத்தம் ெசய்யத் ெதாடங் னான் . அவ்வள தான் .

சாரா ம்  ட, “என்ன நடக் ம் ெதரி மா? உமக்   ழந்ைத  றக் ம் என்ப  உண்ைமதான் . 
ஆனால் அ  எப்ப  நமக்   ைடக் ெமன்     ேறன் . ஆகார ்நம  அ ைமப் ெபண் . அவைன 
உமக் த் தரப் ேபா ேறன் .  (அக்காலத் ல்  பல ெபண்கைள மணத்தல் சட்ட  ர்வமான ). 
அவ க்   ழந்ைத  றக் ம் . அந்த  ழந்ைதைய நான் எ த் க் ெகாள்ேவன்” என்றாள். ஆனால் 
ஆ ரகாம் அப்ப    வா க்க ல்ைல. இல்ைல, அவ க்  அப்ப  ெசய்ய மன ல்ைல. ஆனால் 
சாராேளா அப்ப  ெசய்ய உந்தப்பட்டாள்.
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எனேவ ேதவன் ஆ ரகா டம், “அவள் ெசாற்ப  ெசய். இ ப்  ம் இ  நான் உனக்  அளித்த 
வாக் த்தத்தம் அல்ல. நான்  உனக்  இவ்வா  வாக்களிக்க ல்ைல” என்றார்.

இப்ெபா   கவனி ங்கள் , அதற்   ரணான எைத ம், அவ ைடய சரீரம் ெசத்  ந்த , 
சாராளின்  கர்ப்ப ம் அவ்வாேற ெசத்  ந்த . அவன்    வய   ழவன். சாரா க்  
ெதாண்   வய . இப்ெபா   கவனி ங்கள் ! சாராளின்  கர்ப்பம் ெசத்  ந்த ம், அவ ைடய 
சரீரம் ெசத்  ந்த ம் எண்ணப்படேவ ல்ைல.
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இைத கவனமாய் ேக ங்கள் :

அன்  ம் உலகத்ைதச்  தந்தரிப்பான்  என் ற வாக் த்தத்தம் ஆ ரகா க்காவ  அவன் 
சந்த க்காவ  நியாயப் ரமாணத் னால்  ைடயாமல்   வாசத் னால் வ  ற நீ  னால் 
 ைடத்த .

நியாயப் ரமாணத்ைதச் சார்ந்தவர்கள்  தந்தரவாளிகளானால்   வாசம்   ணாய்ப்ேபாம், 
வாக் த்தத்த ம் அவமா ம்.

ேம ம் நியாயப் ரமாணம்  ேகாபாக் ைனைய உண்டாக்  ற , 
நியாயப் ரமாண ல்லா ட்டால்    த  ல்ைல.

ேராமர். 4: 13 - 15.

இப்ெபா  , இைத ேக ங்கள் : அவன் நம்  றதற்  ஏ  ல்லா  ந் ம். . .  (நம்  றதற்  
ஏ  ல்லாமல்  இ த்தல், எல்லா நம் க்ைக ம் ேபாய் ட்ட . ஓ, ஒவ்ெவா   ைற ம் நான் 
ேராமர் 4-ம் அ காரத் க்    ப் ம்ேபா      உணர்ச்  வசப்ப  ேறன் , பா ங்கள்),

அேநக ஜா க க்  உன்ைனத் தகப்பனாக ஏற்ப த் ேனன் என்  எ    க் றப , அவன் 
தான்   வா த்தவ மாய், மரித்ேதாைர உ ர் த் , இல்லாதைவகைள இ க் றைவகைளப ்
ேபால் அைழக் றவ மா  க் ற ேதவ க்  ( “ேதவன் அப்ப  அைழத்தார் பா ங்கள்?”) 
 ன்பாக நம்ெமல்லா க் ம் தகப்பனானான் .

உன்  சந்த  இவ்வளவா  க் ம் என்  ெசால்லப்பட்டப ேய, தான் அேநக ஜா க க்  
தகப்பனாவைத நம்  றதற்  ஏ  ல்லா  ந் ம், அைத நம் க்ைகேயாேட   வா த்தான் .

ேராமர்: 4:17 - 18.

இப்ெபா   19-ம் வசனத்ைதக்  ேக ங்கள் :

அவன்   வாசத் ேல பல னமா  க்க ல்ைல, அவன் ஏறக் ைறய    
வய ள்ளவனா  க் ம் ேபா , தன் சரீரம் ெசத் ப் ேபானைத ம், சாரா ைடய கர்ப்பம் ெசத் ப் 
ேபானைத ம் எண்ணா  ந்தான் .

ேதவ ைடய வாக் த்தத்தத்ைதக்   த்  அவன் அ  வாசமாய்ச் சந்ேதகப்படாமல்    
நிச்சயமாய்  நம் , ேதவைன ம ைமப்ப த் ,   வாசத் ல் வல்லவனானான் .

ேராமர்: 4: 19 - 21.

   வய லா? பா ங்கள், அவன் சரீரம் ெசத் ப் ேபா  ந்த  (அவன் ஆண்ைம). சாராளின்  
கர்ப்ப ம் ெசத் ப் ேபா  ந்த . அவன் அைத எண்ண ம்  ட இல்ைல. அவ க்  அ  
ெவளிப்ப த்தப்பட்ட ேபா , அந்த ெசத்த நிைலைய அவன் எண்ணேவ ல்ைல. உனக்  
  ர்வாதேமா, அல்ல  ேவ  என்ன இ ந்தா ம், அைத எண்ணக்  டா . அந்த   வன்  
ஊன ற்  க்கலாம், அ  என்னவானா ம் (எனக் த் ெதரியா ), அைத எண்ணேவ  டா . 
அைத எண்ணா ர்கள் .
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ம த் வர,்  “அவர ்  கமைடயேவ மாட்டார். அவள்  கமைடயேவ மாட்டாள்...” என்  
    ந்தா ம், அைத எண்ணேவ  டா .

“எனக்  வயதா ற , நான்  ந த்தர வயைத அைட ேறன்”. அைத எண்ணேவ எண்ணா ர்கள் .
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நாம் ஆ ரகா ன்   த் ரர் (அல்ேல யா!) ஈசாக்ைக ேபால் அல்ல, ஆனால் அவ ைடய 
ராஜரீக சந்த  (இேய    ஸ்  ன்   லம்)  -  அவன் ெபற்  ந்த   வாசத் ன்   லம். 
ஆ ரகா ன்  சந்த யார ் கைட  நாட்களில்  நட்சத் ரங்கைளப் ேபால்  ரகா ப்பார்கள். 
ஆ ரகா ன்   த் ரர!்  “அவன் சரீரம் ெசத் ப்ேபானைத எண்ணா  ந்தான் ”. அைத அவன் 
எண்ண ம்  ட இல்ைல. ேதவன் அைத ெசய்வாரா இல்ைலயா என்  எண்ணப்படேவ ல்ைல. 
ேதவன் அைத ெசய்வதாக வாக்களித்  ந்தார்! ஏன்? அ  அவ க்  ெவளிப்ப த்தப்பட்ட . 
அ சரியா?

99

அ  உனக்  ெவளிப்ப ம்ேபா , அ  உண்ைம ல்  ஏதாவெதான் ... அைத நீங்களாகேவ 
நடக் ம்ப  ெசய்ய   யா . அ  உங்க க்  ெவளிப்பட ேவண் ம். அப்ெபா   நீங்கள்  
ேவெறைத ம் எண்ண மாட் ர்கள். அ  எவ்வள  க னமானெதன்ேறா, ம த் வர ் என்ன 
  னாெரன்ேறா, அம்மா என்ன   னார்கள் என்ேறா, அப்பா என்ன   னார,் ேபாதகர் என்ன 
  னார,் ேவ  யார ் என்ன   னார ் என்ேறா எண்ணமாட் ர்கள் . ேதவன் என்ன   னார ்
என்பைதேய எண்  ர்கள் .

அவன் சரீரம் ெசத் ப்ேபானைத ம், சாராளின்  கர்ப்பம் ெசத் ப் ேபானைத ம் 
எண்ணா  ந்தான் . அ  எண்ணப்படேவ ல்ைல. ஓ, என்ேன, அ  என்ைன அைசக் ற . சரீரம் 
ெசத் ப் ேபான ம் சாராளின்  கர்ப்பம் ெசத் ப் ேபான ம் எண்ணப்படேவ ல்ைல.
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  வாசம், தான்  ைதக்கப்பட ேவண் ய நிலத்ைத கண்டைட ம் ேபா , எந்த  ழ்நிைல ேம 
எண்ணப்படா . ஒ  மனிதனி  ந்   றப்பட்  வ ம் தா  அ  ஒ  ஸ் ரீ   க் ம் 
 ட்ைடைய கண்    த் , இரண் ம் ெச ப்பா  க் ம் பட்சத் ல், ஏேதா ஒன்  நடக் ம். 
அல்ேல யா! ம த் வர,்  “உனக்   ழந்ைத  றக்கா . அைத நான் நி  க்க    ம்... உன் 
சரீரத்  ள்ள தா  அ க்கள்  ெசத் ப் ேபா ள்ளன, அவ ைடய  ட்ைடகள் ெச ப்பா ல்ைல” 
என்   றலாம். ஆனால் அந்த தா  அ  ெச ப்பான  ட்ைடக் ள் ஒ  ைற   ந்  
ெகாள்ளட் ம். அப்ெபா   என்ன நடக் றெதன்  பா ங்கள். ஆண்   ழந்ைத அல்ல  ெபண்  
 ழந்ைத இவ் ல ற்  வ  ற . ஏன்?   வாசம் , தான்  ைதக்கப்பட ேவண் ய நிலத்ைதக் 
கண்  ெகாண்ட .  ரிையகள்  ேவைல ெசய்ய ஆரம் க் ன்ற . ஒ  ஆ  ன்  (Cell) ேமல் 
ேவெறா  அ . இேதா     ழந்ைத  றக் ற . ஆெமன் . ேதவன் நம்ேமல் 
  ைபயா  ப்பாராக. ஓ ேதவேன, எங்கைள, நாங்கள்  இ க்க ேவண் ய  தமாக, கர  
 ரடான   ஸ்தவர்களாக் ம். நாம் மாத் ரம் ேதவ ைடய வார்த்ைதைய ஏற் க் ெகாள் ம் 
ஆண்க ம் ெபண்க மாக இ ந்தால்  அ  உங்க க்  ெவளிப்ப த்தப்பட்டாலன் , அப்ப  
ெசய்ய   யா  (நான்  ேவகமாக   க்க ேவண் ம்).

கவனி ங்கள் , ேதவ ைடய பரி த்த   வாசம்  அவ ைடய  ர்க்கதரி  ன்  பரி த்த 
 ரிையக டன்  இைணந்த . ஞாபகம் ெகாள் ங்கள் , ேதவ ைடய பரி த்த   வாசம் 
ஆ ரகா க்  ெவளிப்ப த்தப்பட்ட . அவன் அைத ஏற் க் ெகாண் ,   வா த் , அங்  ந்  
தன் பரி த்த  ரிையகைளத் ெதாடங் னான் . வாக் த்தத்தத் ன்   த்   ைளவதற்  ஒ  இடம் 
இ ந்த . ஆ ரகாம் ,  “ேதவன் சாரா க்   ழந்ைத  றக் ம் என்  வாக்களித்  இ பத்ைதந்  
ஆண் கள் நிைறவைடந்  ட்டன” என்  ெசால்   ந்தால் ! உ, ஊ. ஏதாவெதான்  நடந்  
ேபானால், பா ங்கள். அப்ப  நடக்கா . அப்ப  நடக்காெதன்  ேதவன் அ ந்  ந்தார்.
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கன்னி மரியாள்,  “ஒ  நி டம் ெபா ங்கள்  கன்னிைக கர்ப்பவ யாவதா? அப்ப ப்பட்ட 
ஒன்ைற நான்   னால்  என்ைன சைபைய ட்   ரத்   வார்கள் '' என்      ந்தால் அந்த 
நிலம் பண்ப த்தப்பட்  ஆயத்தம் பண்ணப்படாம  ந்தால் , அவள் ஒ  ேவைள அப்ப  
நிைனத்  ப்பாள்.

 ர்க்கதரி , ஒ  கன்னிைக கர்ப்பவ யாவாள்  என்    னேபா , அத் டன்  அ      
ெபற்  ட்ட . பா ங்கள்?

“  வா க் றவர்கைள இந்த அைடயாளங்கள்  ெதாட ம்” அந்த வார்த்ைத 
 ைதக்கப வதற்ெகன்  பண்ப த்தப்பட்ட நிலம் அங்  க் மானால் , அ  வளரத் 
ெதாடங்  ற . அைத எைத ம் த த்  நி த்த   யா .

இப்ெபா   ேவகமாக   ப்ேபாம். பா ங்கள் ,  த்  மைறந்  ெகாள்வதற்  ஒ  இடம் 
இ ந்த . ேதவன் அைத அ ந்  ந்தார், இல்ைலெயன்றால் அவர ் அந்த வாக் த்தத்தத்ைத 
ஆ ரகா க்  அளித்  க்கமாட்டார.் இப்ெபா    ர்ந்  கவனி ங்கள் . அந்த வாக் த்தத்தம் 
எங்ேக ேபா றெதன்  ேதவன் அ ந்  ந்தார். ஆ ரகா க்  எ பத்ைதந்  வயதா ம் வைரக் ம் 
அவர ்அவைன அைழக்க ல்ைல. இ ந்தா ம், அவன் ெதாடக்கத்   ந்ேத ேதவ ைடய  ன் 
  க்கப்பட்ட  த்தா  ந்தான் . சாரா ம் அப்ப ேய.
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கவனி ங்கள் , ஞாபகம் ெகாள் ங்கள் , அவ க் ப ் ப க்க ேவதாகமம் இ க்க ல்ைல. 
இன்ைறக்  நாம் எளிதாக வார்த்ைதையப் ப த்  மற்றவர்கள் என்ன ெசய்தார்கள் என்  காண்ப  
ேபால், ஆ ரகா க்  இ க்க ல்ைல. ஞாபகம் ெகாள் ங்கள், அவன் அைத ெவளிப்ப த்தல் 
 லமாகேவ ெபற ேவண் யதா  ந்த . ஆனால் ெவளிப்பா  உண்ைமயான ஒன் . அவ்வாேற 
ஆ யாகமத் ல் காணப்ப ம் ேயாேசப் க் ம் இ ந்த . அவன் காலத் ல் ேவதாகமம்  ைடயா . 
ேமாேச ஆ யாகமம் , யாத் ராகமம், ேல யராகமம், எண்ணாகமம், உபாகமம்  த்தகங்கைள 
எ  னான்  என்  ஞாபகம்  ெகாள் ங்கள் .  ேமாேச ன்  காலம்  வைரக் ம்  ேவதத்  ள்ள
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எவ க் ேம ப க்க ேவதாகமம் இ க்க ல்ைல. அ  சரியா? ஊன ற்ற நிைல ல் நமக் த  
ெசய்ய இப்ெபா   ேவதாகமம் உள்ள  ேபால அப்ெபா   அவர்க க்  இல்ைல. அவர்கள்  
கர  ரடான மனிதர்கள்... அவர்க க்  ேதவனிட  ந்  ெவளிப்பா   ைடத்த . அவர்கள்  
அங்  உ  யாக நின்றனர். எ  ேம அவர்கைள அைசக்க ல்ைல. நமக் ம் அந்த கர  ரடான 
  வாசம் உண்டா ெமன்  நிைனக்  ர்களா? அ  உங்க க்  ெவளிப்ப ம்ேபா .

  ப்பதற்   ன் , நான்   றப்ேபா ம் இந்த சாட் க்காக என்ைன மன்னிக்க ம் . இந்த 
இரட்ைட நகரத் ல்  “நான்  ஆ யாகமத்   ந்  ேயாேசப் ன்  வரலாற்ைறப் ேபா த்  
ெகாண்  ந்தேபா , என் டன் சேகா. ப்ர  ம் மற்றவர்க ம் இ ந்தார்கெளன்  
நிைனக் ேறன் . நான் ேவதாகமத்ைதப் ப த்ேதன் . அந்த மனித க்   ேராதமாக ெசால்வதற்  
ஒன் ேம ல்ைல. ஆ ரகாம், ஈசாக் , யாக்ேகா  இவர்க க்   ேராதமாக ஏதாவெதான்  
இ ந்த . ஆனால் ேயாேசப் க்   ேராதமாக எ  ேம இல்ைல. என்ன ஒ  பரி ரண மனிதன்! 
இேய  க்  பரி ரணமான  ன்னைடயாளம்.
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ஒ  நாள் என் ஓட்டல்  அைறக் ள்  அைத ப த் க் ெகாண்  ந்தேபா , நான்  அழத் 
ெதாடங் ேனன் . நான்  ணிகள்  ெதாங்கப ் ேபாட்  ந்த அைறக் ள்  ெசன்  கதைவ 
  க்ெகாண் ,  “ேதவேன, ஒ  காலத் ல்  இவ் ல ல்  என்ைனப் ேபான்ற சரீரத் ல் வாழ்ந் , 
உம்ைம   வா த்  உம் ைடய வார்த்ைதைய ஏற் க் ெகாண்ட ேயாேசப் க்காக உமக்  நன்  
ெச த்  ேறன் ” என்ேறன் . அவன் தன் சேகாதரரால் பைகக்கப்பட்டான் . அவனால் ஆ க் ரிய 
 ரகாரமாய் இல்லாமல் இ க்க   ய ல்ைல. அவன் தரிசனம் கண்டான் . அவன் 
ெசாப்பனத் க்  அர்த்தம் உைரத்தான். அதற்காக அவர்கள்  எல்ேலா ம் அவைன ெவ த்தனர.் 
அவனால் அப்ப  இல்லாமல் இ க்க   ய ல்ைல. அவன் அப்ப த்தான்  இ ந்தான் .

அ  மற்றவர்க க்  அ ளப்பட ல்ைல. அவர்கள்  அவைன  ேந த்  க்க ேவண் ம். 
ஆனால் அதற்  ப லாக அவர்கள் . அவர்க க்   ேராதமான  லவற்ைற  ல சமயங்களில் 
அவன்   ன காரணத் னால் அவர்கள் அவைன பைகத் ,  “ஓ, இேதா ெசாப்பனக்காரன்  
வ  றான் '' என்றனர். பா ங்கள்? அவைன  காந்தர ல்லாமல் பைகத்தனர.்
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நான்,  “அவர்கள் ஏன் அப்ப  ெசய்தனர?்” என்  ேகட்ேடன் . இ ந்தேபா  ம், ேயாேசப்  
அைசயாமல் உ  யாய்  நின்றான். பா ங்கள்? நான்,  “ஆண்டவேர, உமக்  நன் . ஓ ேதவேன, 
அப்ப ப்பட்ட ஒ  மனித க்காக நான் நன்  ெச த்  ேறன் ” என்ேறன்.

அந்த ேநரத் ல் பரி த்த ஆ யானவர்,  “உனக்  ஒ  மகன்  றப்பான் . அவ க்  'ேஜாசப்' 
என்  ெபயரி ” என்  எனக்  ெவளிப்ப த் னார். நான் எ ந்  ஆண்டவ க்  நன்  
ெச த் ேனன் .

அப்ெபா   தான்  ன்னால் உட்கார்ந்  ெகாண்  க் ம் என் மகள்  றந்  ந்தாள் . 
அவ க்  அப்ெபா   ஏறக் ைறய ஒ  வய . அவள் அ ைவ  ரசவத் ன்   லம் (Caesarean) 
 றந்தாள். அ ைவ ரசவம் என் மைன  ன்    ம்பத் ல் வழக்கமான ஒன் . ஏெனனில் ஒ  
சாதாரண ெபண் க்  வ வ  ேபால் அந்த   ம்பத்  ள்ள ெபண்க க்   ழந்ைத 
ெவளிவ வ ல்ைல. அவர்க க்  ஆண்க க்  உள்ள  ேபால் எ ம் கள்  டமாக உள்ளன. 
எனேவ ெபக்  அ ைவ  ரசவத் ன்   லம் தா னிட  ந்  அ த்  எ க்கப்பட 
ேவண் யதா ற் . ம த் வர ்என்னிடம், “சேகா.  ரான்ஹாேம, உங்க க்  ேவெறா   ழந்ைத 
ேவண்டாம். உங்கள்  மைன  ன் க ப்ைப ப ைனப் ேபால் ெமல் யதாக உள்ள . நான் 
அவ க்  க த்தைட ெசய்     ேறன்” என்றார்.
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நான், டாக்டர், “நான்  அ ம க்க மாட்ேடன். அப்ப ச் ெசய்யா ர்கள் ” என்ேறன்.

அவர,் நல்ல , “நீங்கள்  -  நீங்கள்  -  நீங்கள்  அவள்  இன் ெமா   ைற க த்தரிக்கக்  டா . 
நீங்கள்  அவைள பாழ்ப த்  டப் ேபா  ர்கள். அவள் இறந்   வாள் . இந்த  ரசவம் அவ க்  
 க ம் பயங்கரமா  ந்த . நீங்கள் ... அவள் தப் த் க் ெகாள்டாள்” என்றார்.

இதற்ெகல்லாம்  ற  கர்த்தர் என்னிடம், எனக்  ஒ  மகன்  றப்பான்  என் ம் அவைன 
'ேஜாசப்' என்  அைழக்க ேவண் ெமன் ம்   னார.் அைதக்   த்  நான் பயப்பட ல்ைல. 
உங்கள்  எல்ேலா க் ம்... உங்களில் பல க்  அ  ஞாபக  க் ம்.

எனக்  ஒ  மகன்  றப்பான்  என் ம் அவ ைடய ெபயர ்'ேஜாசப்' என்பதாய் இ க் ம் என் ம் 
அ  க்கத் ெதாடங் ேனன் . எத்தைன ேப க்  அ  ஞாபக ள்ள ? நிச்சயமாக! நான் 
எல்லா டங்களி ம், நா    வ ம், ஜனங்களிடம், “எனக்  ஒ  மகன்  றப்பான் . அவ ைடய 
ெபயர ்'ேஜாசப்' என்பதாய் இ க் ம்” என்  அ  த்ேதன் .
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 ன்லாந் ல்  பத் ல் மரித்  ேபான   வன்  உ ேராெட ந்த  ேபால, அ  நடந்தேபா  
சேகா. ஜாக் அங்  ந்தார.் அ  நடப்பதற்  இரண்  அல்ல   ன்  ஆண் க க்   ன்ேப அந்த 
ைபயைனக்   த் ம், அவன் எப்ப  உ த்   ப்பான்  என் ம், அவன் எங்  மரித்   டப்பான்  
என் ம் உங்களிடம்   ேனன் . ேதவன் அவ்வா  உைரத்தார்.

“அ  எப்ப  நடக் ம்?”

“எனக் த் ெதரியா . ஆனால் அப்ப  நடக் ெமன்  ேதவன் எனக்  ெவளிப்ப த் னார்!''.
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நான் அரிேசானா க்  ெசல்ேவன்  என் ம், அங்  ஏ   தர்கைளச் சந் ப்ேபன்  என் ம், 
அவர்கள் என்னிடம் என்ன... நான்  ரசங் க்க ேவண் ய ெசய் கைளக்   வார்கள் என் ம் 
எனக்  ெவளிப்ப த்தப்பட்ட . அ  ஏ   த் ைரகள். அ  அப்ப ேய நடந்த . அைதக்    த்  
நான்   ன  எத்தைன ேப க்  ஞாபக ள்ள ? ஒ நாடாக்க ம் மற்றைவக ம் அதற்  
சாட் யா ள்ளன. அ  அப்ப ேய நடந்த . பத் ரிைகக ம் மற்றைவக ம் அைத  ைகப்படம் 
எ த்தன. வானத் ல் காணப்பட்ட அந்த ஒளி என்னெவன்  அவர்களால் இன் ம்  ரிந் ெகாள்ள 
  ய ல்ைல. அ  அங்  ந்த .
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நான் சேகா. ஜாக்ைக அைழத் ,   ஸ்  அங்  நின் க்  ெகாண்  ப்பைதக்   த்  ேகட்ட  
எனக்  ஞாபகம் வ  ற . சேகா. ஜாக். “அ  அவர ்ம ைமயைடந்த நிைல” என்றார். பா ங்கள்? 
நான் சேகா. ஜாக்ைக ேந க் ேறன் . எனக் த் ெதரிந்தவைர ல் அவர ்  கச்  றந்த ேவத 
சாஸ் ரிகளில் ஒ வர,் ஆனால் அ  சரிெயன்  எனக் ப் பட ல்ைல.

அங்  நான் நின் க்  ெகாண் , “ஆண்டவேர, அ  எப்ப ? வா ப ப வத்  ள்ள நீர,் ெவண்  
பஞ்ைசப்ேபால் ெவண்ைமயான  ரைச ம் ம ைர ம் எப்ப  ெபற்  க்  ர?்” என்  ேகட்ேடன் .

அவர,்  “அவர ் தைல அங்  (wig) அணிந்  க் றார'் என்றார். அந்த  த்தகத்ைத பா ங்கள் , 
அ  நடக்கம்  ன்ேப அைதக்   ேனன். அ  நடந்த அன்  ேமேல ெசன்ற . அந்த படத்ைத 
நீங்கள்  பக்கவாட் ல்    ப் னால்; உங்களிடம் ' க்' அல்ல  'ைலஃப்' பத் ரிைக இ ந்தால், 
அைத பக்கவாட் ல்    ப்  பா ங்கள் . அேதா அவர ் பரி ரணமாக, ஹாஃப்மனின்    ஸ்  ன்  
தைல. நான் நின் க் ெகாண்  ந்த இடத் ல்   ழ் ேநாக்  பார்த்தார். அந்த  ைகப்படம்  அந்த 
பத் ரிைக ல் உள்ள . எத்தைன ேபர ் அைத கண் ள்ளனர்? நீங்கள்  எல்ேலா ம் 
கண்  க்  ர்கள் . அேதா அவர ் ேநாக் க் ெகாண்  க் றார.் ெவளிப்பா  சரிெயன்பைத அ  
நி  த்த .

ஏன் அவர் தைல அங்  அணிந்  க் றார?் ஆங் ேலய நீ ப கள் ,  த நீ ப கள்  தைல 
அங்  அணிவ  வழக்கம். இப்ெபா  ம் இங் லாந்  ள்ள நீ ப கள்  தைல அங்  
அணி ன்றனர். அவர ் அப்ப  தைல அங்  அணிதல்  க உயர்ந்த அ காரத்ைத (Supreme 
authority)   க் ற . அவர் அங்  நின்  ெகாண் ,  தர்களின்  ெசட்ைடகள்  அவ க்  தைல 
அங் யாக அைமந்  ப்பைத அ  காண் க் ற . அவர ் அல்பா ம் ஒெமகா மா  க் றார். 
அவர ்உயர ் நீ ப , அவைரத் த ர ேவ  யா  ல்ைல. அவைர நாம் அல்பா ம் ஒெமகா மாக 
ேநாக் ப் பார்க்க ேவண் ம். அங்  அவர ் வா பனாக,  ப்ப  வயைதக் காட்  ம் அ க 
வய ல்லாதவராக, ெவள்ைள அங்  அணிந்  ெகாண் , அவர் உன்னதமானவர், ேதவன் 
என்பைதக் காண் க் றார.்  “ தாவானவர் நியாயத் ர்ப் ச் ெசய் ம் அ காரம்   வைத ம் 
 மார க்  ஒப்பைடத்  க் றார”்  (ேயாவான் 5:22). அல்ேல யா! ெவளிப்பா  ஒ ேபா ம் 
தவறாகா . அ  எப்ப  ஒ த்தா ம், அைத எப்ப  ம் உைர ங்கள். அ  வார்த்ைத டன் 
ஒத் ப்ேபா ம்.
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ஞாபகம் ெகாள் ங்கள், நான்  ஆண் கள் க த் , என் மைன ; எங்க க்   ழந்ைத 
 றக்கப் ேபா றெதன்  நாங்கள்  அ ந்ேதாம். எல்ேலா ேம “ றக்கப் ேபாவ  ேஜாசப்பா?” என்  
ேகட்டனர.்
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நான்,  “இ க்கலாம் என்  நிைனக் ேறன் . எனக் த் ெதரியா . ஆனால் நான் ேஜாசப்ைப 
ெபறப் ேபா ேறன்” என்ேறன்.

ஆனால்  ழந்ைத  றந்த ேபா , அ  சாராள். ஒ  மனிதன் என்ைன அைழத்  பரியாசம் 
ெசய் ,  “என்ன ெதரி மா?ேஜாச ன்  என்  ெசால்வதற்  ப லாக ேஜாசப் என்  
ெசால்  ட் ர்கள்” என்றார்.

நான் அவரிடம்,  “ஐயா, ேதவன் என்னிடம், எனக்  ஒ  மகன்  றப்பான்  என் ம் அவ க்  
ேஜாசப் என்  ெபயரிட ேவண் ம் என் ம்   னார”் என்ேறன் .

அவ்வா  நான்   னைத ஒ    ப் ட்ட ஸ்தாபனத்ைத  ட்  ெவளிவந்  எங்கள்  சைபைய 
ேசர்ந்  ெகாண்ட  ன்  ேபர ் ேகட்டனர.் சாராள்  றந்த ேபா  இவர்கள்  “இவர ் கள்ளத் 
 ர்க்கதரி ” என்றனர்.

நான்,  “அம்மணி, ஒ  நி டம் ெபா . நான்  எப்ெபா   என்   ற ல்ைல. ேதவ ம் 
எப்ெபா   என்   ற ல்ைல. அவர ் என்னிடம், ஒ  மகன்... அவர ் ஆ ரகா டம்  ஈசாக்  
 றப்பான்  என்    னார.் ஆனால் இைட   ந்த ேநரத் ல் இஸ்மேவல்  றந்தான் . அ  
அவ ைடய வாக் த்தத்தத்ைத எ த் ப் ேபாட ல்ைல. எனக்  இந்த ைபயன்  றப்பான்  என் ம் 
அவைன நாங்கள்  ேஜாசப் என்  அைழப்ேபாம் என் ம் ேதவன்   னார ் என்  மாத் ரேம 
  ேனன்” என்ேறன் .

ம த் வர ்வந்தேபா  என்னிடம்,  “சங்ைக ேபாதகேர, இப்ெபா   நான் க த்தைட ெசய்யப் 
ேபா ேறன்” என்றார்.
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நான், “ெசய்யா ர்கள்” என்ேறன் .

அவர,்  “ேவண் மானால்  நீங்கள்  ம  வாகம்  ெசய்  ெகாண் ,  அந்த  ஆண்   ள்ைளைய
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ெபற் க் ெகாள் ங்கள் '' என்றார்.

நான்,  “இவள்  லமாகேவ அைத ெபறப் ேபா ேறன் . ேதவன் அவ்வா    னார”் என்ேறன். 
அைத நான் ேவதத்   ந்  ப த் க் காண் க்க   ய ல்ைல. ஆனால் அ  ெவளிப்பாட் ன்  
 லம்   வாசத் னால் என் இ தயத் ல் எ தப்பட்  ந்த . ேதவன் அவ்வா    னார!் 
ேதவ ைடய வாக் த்தத்தத்ைத அ  வாசமாய் சந்ேதகப்பட நான்   ம்ப ல்ைல.

 லர,் “நீங்கள்  ேஜாச ன்” என்றா   னீர்கள்? என்  ேகட்டார்கள்.

“நான் ேஜாசப்” என்    ேனன், என்ேறன்.

ம த் வர,் “அவள் ேவெறா   ழந்ைதைய  ரச க்க   யா ” என்றார்.

நான், “அவள் ேவெறா   ழந்ைதைய  ரச ப்பாள்” என்ேறன்.

நான்  ஆண் கள் க ந்தன. அவள் ம ப  ம் தாய்ைம ப வம் அைடந்தாள்.

அப்ெபா   ஒ  ஸ் ரீ (கள்ளத் ர்க்கதரிசனம் நா    வ ம் பர ன ), “ேமடா  ரசவத் ன்  
ேபா  இறந்   வாள். நான்  ' ல்'ைல வ நடத்த அ ப்பப்பட்  க் ேறன் . நான் 
ெபண்ணா  ப்பதால் அவர ்எனக்  ெச  ெகா க்கமாட்டார.் ேதவன் அவ ைடய மைன ையக் 
ெகான்  அவைரத் தண் ப்பார”் என்  பத் ரிைக ல் எ  னாள் .
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நான்,  “என்ைன வ நடத்த ேதவன் இேய    ஸ் ைவ அ ப் னார.் நான் ஆ  னால் 
நடத்தப்ப  ேறன்” என்ேறன். பா ங்கள்?

பாவம் ஏைழ ேமடா.  ட்டங்களில்  கம் ெபற்ற ஒ  நர்ஸ்  எங்க க்  இ ந்தாள் .   ம  
மார்கைன உங்கெளல்லாவ க் ம் ெதரி ம். (ேமேயா ம த் வமைன ல்  நர்ஸாக பணி ரிந்தவள் , 
 க ம் ேமாசமான நிைல). இ ப  ஆண் க க்   ன்  அவள்  ற்  ேநாயால் பா க்கப்பட்  
இறந்தவர்களின்  பட் ய ல்  இடம் ெபற்  ந்தாள் .      ள்ள பாப் ஸ்  ம த் வைன 
தாஸ்தாேவஜ களில் அவள்  ற்  ேநாயால்  இறந்  ட்டதாக இ ந்த . இப்ெபா   அவள் 
ெஜபர்ஸன் ல் ல்  உள்ள ம த் வமைன ல்  நர்ஸாக ேவைல பார்க் றாள் . அவள் இத்தைன 
காலமாக உ ர ்வாழ்ந்  வ  றாள். ஏெனனில் ேதவன் “அவள் உ ர ்வாழ்வாள்” என்றார்.

ேமடா அவைள ேந த்தாள் . அவள்,  “ ல், மார்  என்னிடம் வரட் ம். எனக்  
ம த் வமைனக்  ேபாகேவ   க்க ல்ைல” என்றாள்.

நான், “அவைள... நாம் மார் ைய ேந க் ேறாம். ஆனால் மார்  நம  கட ள்  அல்ல, அவள் 
நம  சேகாதரி என்ேறன் . நான்  ரீன்  ல் க் ப ்  றப்பட்ேடன் . அவ ைடய நிைலைம எனக்  
சங்கடம்  ைள த்த . அவைள நான் ேந க் ேறன் . நான்  ரீன்   ல் வைரக் ம்  ெசன்ேறன் . 
நான்...
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அவள், “ ல், நான் மரித்   ேவன்  என்  நிைனக்  ர்களா?” என்றாள்.

நான்,  “எனக் த் ெதரியா , அந்த  ழந்ைத எப்ப  ம்  றக் ம். உனக்  ஒ  ேஜாசப் 
 ைடப்பான்” என்ேறன் .

அவள், “இ  அவன் தானா?” என்றாள் .

நான், “ேதேன, எனக் த் ெதரியா . எனக்  ெசால்லத ்ெதரிய ல்ைல. ஆனால் ேதவன் நமக்  
ேஜாசப்  றப்பான்  என்     ள்ளார். எனேவ நமக்  ேஜாசப்  றப்பான் . யார ்என்ன   னா ம்  
எனக் க் கவைல ல்ைல, நமக்  ேஜாசப் நிச்சயம்  றப்பான் . இத்தைன ெவளிப்பா கைள ம் 
எனக்  அளித்த ேதவன் அைத ம்   னார.் மற்றைவகைள நிைறேவற்ற அவர ் தவ ன ல்ைல, 
அவ்வாேற இைத ம் நிைறேவற்றத் தவறமாட்டார்” என்ேறன்.

நான்  ரீன்  ல் க்  ெசன்  ெஜ த்ேதன் . நான்  ெஜ க்கத் ெதாடங் னேபா , அந்த ஒளி 
இரண்  மரங்களின்  இைட ல் ெதாங் க் ெகாண்  ப்பைதக் கண்ேடன் . அவர,்  “உன்  
ஊ யத் க் ம் ேவதத் க் ம்   ம் ச ்ெசல்” என்றார். நான்   ம் ச் ெசன்ேறன் ...

ேவதாகமம்... என் காரில் இ ந்த .113

நான் பார்த்த ேபா , காற்  அைத நாத்தான்  தா  ன்  சம்பவத் க்    ப்   ந்த . கர்த்தர் 
நாத்தானிடம்,  “நீ என் தாசனா ய தா ைத ேநாக்  ெசால்ல ேவண் ய  என்னெவன்றால்; 
ஆ களின்   ன்ேன நடந்த உன்ைன நான்  ஆட்  மந்ைதைய ட்  எ த்  ெபரிேயார்களின்  
நாமத் ற்  ஒத்த ெபரிய நாமத்ைத உனக்  உண்டாக் ேனன் '' ( கப் ெபரிய நாமம் அல்ல. ெபரிய 
நாமம் மாத் ரேம. ெபரிேயார்களின்  நாமத் ற்  ஒத்த ெபரிய நாமம்;  ல்   ரகாைமப் ேபால் 
ெசய்ய ல்ைல, ஆனால்... ஒ  ெபரிய நாமம்) .  ”இைத நான் அவ க்  ெசய்ேதன் . அவன் 
ஆலயத்ைதக் கட்ட  டமாட்ேடன் . ஆனால் அவன்  மாரன் ...'' அ  “உன்  கர்ப்ப  றப்பா ய 
சந்த ” என்    ன மாத் ரத் ல் , ஓ, என்ேன; அ  அங்  ந்த .

நான், “ேஜாசப்பா?” என்ேறன் .
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“அ  சரி”.

நான்  ட் க்  ெசன்ேறன் . அங்ேக அவள் நிைற கர்ப் ணியாய்,  கப்ெபரிய உ வம் 
பைடத்  ந்தாள் ... அவளால் வயல் ெவளி ல் நடக்கக்  ட   ய ல்ைல. நான் ஓ  என் 
ைககைள அவள் ேதாள் ேமல் ேபாட் ,  “ேதேன, ேஜாசப் வ  றான். ேஜாசப் வந் க் 
ெகாண்  க் றான் ” என்ேறன்.

அ ைவ  ரசவம் ஆனவர்க க் ,  ழந்ைதைய  ேழ இறங்க  டக் டா  என்  எவ க் ேம 
ெதரி ம். அன் ர   ழந்ைத  ேழ இறங் ன  (ஒ  நாடா ல் கா  இடம் -  ஆ )... உைடந்த , 
எல்லாேம நடந்த .
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அ த்த நாள் காைல ஏ  மணிக்  நாங்கள்  ம த் வமைனக்  ெசன்ேறாம். ம த் வர,்  “ஓ, 
இரக்கம், நன்ைம” என்றார்.

அவைள  ைட ெகா த்   த்த ட் , “ேதேன, இன் ம் அ க ேநரம் இல்ைல . ேஜாசப் வந்  
  வான்” என்ேறன். அவள் ப  ன் ேமல் இப்ப  அ ைவ   ச்ைச ேமைசக் க் ெகாண்  
ேபாகப்பட்டாள்.

 ல நி டங்களில் நர்ஸ்    ம்  வந் , “சங்ைக  ரான்ஹாேம” என்   ப் ட்டாள்.

நான், “இேதா அம்மணி” என்ேறன் .

அவள்,  “உங்க க்  அழகான ஏ  ப ண்   ன்  அ ன்ஸ்  எைட ள்ள ஆண் ள்ைள 
 றந்  க் றான்” என்றாள்.

நான், மகன் ேஜாசப்ேப,  “உன்ைன வரேவற் ேறன் ” என்ேறன். ஆம் ஐயா! ஏன்? ஏன்? அ  
என்ன? அ  நடக் ம் என்  ேவதத் ல் எ   ைவக்கப்பட ல்ைல, ஆனால் அ  ஆ ரகா க்  
ெவளிப்ப த் ன, ேவதாகமத் ல் காணப்ப ம் அேத ேதவன். நாங்கள்  அவ ைடய கர்ப்பம் 
ெசத் ப் ேபா  ந்தைத... அவளால்  ம ப  ம்  ரச க்க   யா  என் ம் நிைலைய 
எண்ணா  ந்ேதாம். நீங்கள்  ேதவ ைடய வாக் த்தத்தத்ைதக்   த்  அ  வாசமாய்  
சந்ேதகப்படாமல், அ  நடக் ம் என்  அ ந்  ேதவைன ஸ்ேதாத்தரிக்க ேவண் ம். ம த் வர ்
என்ன   னா ம் எனக் க் கவைல ல்ைல. பல டங்களி   ந்  எல்லாேம  றப்ப ம். 
ஆனால் அைத   வா க்கா ர்கள். அ   சா ன்  ெபாய். ஆம், ஐயா, உண்ைம.   வாசம்  
 ரிையக டன்  இைணந்  ெசயல்பட் , வாக் த்தத்தத்ைத நிைறேவற்  ற  (நாம் ேவகமாக 
பார்ப்ேபாம்).

“ேவ யா ய ராகாப்” என்பவைளக்   த்  யாக்ேகா ,  “அவள்  ரிையகளினால் 
நீ  ள்ளவளாக்கப்பட்டாள்” என் றான் . ஏன்? அவள்   வாசம்.
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அவள்,  “ேதவன் உங்கேளா  இ க் றார ் என்  ேகள் ப்ப  ேறன்” என்றாள். ேயா வா 
தைலைய எப்ப  வாரிக் ெகாண்  க் றான்  என்ேறா, அல்ல  எப்ப  உைட உ த்   க் றான்  
என்ேறா அவள் காண   ம்ப ல்ைல. அவள்,  “ேதவன் உங்கேளா   ட இ க் றார ் என்  
ேகள் ப்ப  ேறன் '' என்றாள். அ தான்  அவ யம். அவள் ஆயத்தமானாள்.

இன்   ைடக்கப் ெப ம் உண்ைமயான தரிசனம் ேபால் (இன் ம்     ேநரத் ல்  
  த்    ேறன்). இன்  ேதவனிடத்   ந்   ைடக்கப்ெப ம் உண்ைமயான தரிசனங்கள் , 
இந்நா க்ெகன வாக்களிக்கப்பட்ட வார்த்ைதயா ம்.  “சேகா.  ரான்ஹாேம, இந்த தரிசனங்கள்  
உங்க க்  எங்  ந்   ைடக் ற ?” என்  ேகட் ன்றனர.் அைதக்   த்  ஜனங்கள்  
இடறலைட ன்றனர.் “கைட  நாட்களில் உங்கள்  வா பர் தரிசனங்கைள அைடவார்கள். உங்கள்  
 ப்பர ் ெசாப்பனங்கைளக் காண்பார்கள்” என்  அப்ேபாஸ்தலர்: 2:17  ற ல்ைலயா? அ  
உண்ைம அல்லவா? ேவதம் அப்ப த்தான்     ற .
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அப்ப யானால் மல் யா:  4 -ம் அ காரத்ைத ம்  ப த் , அ  இந்நா க்  வாக் த்தத்தம்  
பண்ணப்பட்டதா என்  அ ந்  ெகாள் ங்கள் . உங்க க்  எப்ப  அ ல்   வாசம் உள்ள ? 
ஏெனனில் ேவதம் அவ்வா     ள்ள .

நீங்கள்   க்கா: 17:30-ஐப் ப த் ப் பா ங்கள். இேய ,  “ேசாேதா ன்  நாட்களில்  நடந்த  
ேபால, ம ஷ  மாரன் வ ைக  ம் நடக் ம்” என்றார். ேசாேதா ல் இ ந்த  ேபாலேவ. 
இன் ள்ள உல ன்  நிைலைமையப் பா ங்கள் ; ேசாேதா யர்கள். இரண்  சாட் களா ய  ல்  
 ரகா ம் ஓரல் ராபர்ட்ஸ ம் ஸ்தாபன சைபகளில் சாட்     வ வைதப் பா ங்கள் ஒ வர ்
ெமேதா ஸ் கள் , பாப் ஸ் கள் ,  ரஸ் ேடரியன்க க் , மற்றவர ் ெபந்ெதேகாஸ்ேதகார க் . 
இவர,் அவர,் மற்றவர.்

ஆனால் ஞாபகம் ெகாள் ங்கள் , ஆ ரகாம் ேசாேதா ல் இல்ைல. அவன் ஏற்கனேவ ெவளிேய 
அைழக்கப்பட்டான் . ஒ வர ் அவனிடம் தங் , அவனிடம் ேப னார!் அப்ப  தங்  ேப னவர் 
அவ க்  ஒ  அைடயாளத்ைதக்  காண் த்தார். அவ ைடய      டாரம் பக்கம் 
  ப்பப்பட்  ந்த . அவன் இவ்வள  காலமாக காத் க் ெகாண்  ந்த  மாரைன சாராள் 
ெப வாள்  என்  அவர்    னார.்  ஆெமன்.  அவ ைடய        ப்பப்பட்ட  நிைல ல்  அவன்
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அவைர, “ேதவன், ஏேலா ம்'' என்றைழத்தான் .

அ ேவ இன்  நிைறேவ  ற . ஏெனனில் நமக்    வாசம் உள்ள . இ  ேதவனால் 
உண்டானெதன்  நான் அ ந்  க் ேறன் . ஏெனனில் இ  ம் மற்ற ேவத வாக் யங்க ம்  இந்த 
ேநரத்ைத  ட் க் காட்  ன்றன. “ஏழாம்  தனின் சத்தத் ன்  நாட்களில் , அவன் தன் ெசய் ைய 
 ழங் ம் ேபா ...  கமளிக் ம் ஆராதைன அல்ல, அைத ெதாடர்ந்  வ ம் ெசய் ... என்  
ெவளிப்ப த்தல் 10    ற .

இேய  எல்லா டங்களி ம்  ற் த்  ரிந்   ரசங்கம் ெசய்தார.் அவர ்  யா யஸ்தைர 
 கப்ப த் னார். எல்லாவற்ைற ம் ெசய்தார.் அப்ெபா   அவர்கள், “ஓ, அந்த வா ப ர . அவர் 
 க ம் ெபரியவர். அவர ்எங்கள்  சைபக்  வரேவண் ம்” என்றனர்.
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ஒ  நாள் அவர,் “நா ம் என்  தா ம் ஒன்றா  க் ேறாம்” என்றார். ஓ, என்ேன! அதன்  ற  
அவைர யா க் ம் ேவண்டாம் என்  தள்ளி ட்டனர். ஆம், ஓ!  “நீங்கள்  ம ஷ மார ைடய 
மாம்சத்ைதப்   யாம ம் அவ ைடய இரத்தத்ைதப் பானம் பண்ணாம ம் இ ந்தால்” என்     
அதற்   ளக்கம் தராமல்  ட்  ட்டார். “நீங்கள்  ம ஷ மார ைடய மாம்சத்ைதப்   யாம ம், 
அவ ைடய இரத்தத்ைதப் பானம் பண்ணாம ம் இ ந்தால் உங்க க் ள்ேள  வனில்ைல” 
(ேயாவான்  6: 53) என்    னார.்

ம த் வர்க ம் நர்ஸ்மார்க ம், “இவர ்இரத்தத்ைதக்   க் ம்  தம், அவ ைடய இரத்தத்ைத 
நாம்   க்க ேவண் ெமன்   யல் றார”் என்  ெசால்   ப்பார்கள்  என்  நிைனக் ேறன் . 
பா ங்கள், அவர்கள்  அைத  ரிந்  ெகாள்ள ல்ைல. அவர ்அைத அ ந் ெகாண்டார்.

அந்த  ஷர்க க் ம்  அ   ளங்   க்கா , ஆனால் அவர்கள் அைத   வா த்தனர், 
ஆெமன் . ஏெனனில் அ  அவர்க க்  ெவளிப்ப த்தப்பட்ட . ஆம், ஐயா. அவர்கள் அைத அ ந்  
ெகாண்டனர,் ேவத வாக் யங்கள்  அைத உைரத்தன் .

“இன்  ேபா யான காரியங்கள்  நில  வ ம் ேபா , இந்த தரிசனங்கைள நீங்கள்  எப்ப  
  வா க்  ர்கள்?” என் ம் ேகள்  என்னிடம் ேகட்கப்படலாம்.
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இப்ெபா   க னமான ஒன்ைற ஒ  நி டம் ேபசப் ேபா ேறன் . சேகாதரேன, ஏன் 
ேபா யானைவ நம்ைமச்  ற்  ம் இ க் றெதன்றால் , இைவ இந்ேநரத் ல்  இ க்க 
ேவண் ெமன்  உைரக்கப்பட் ள்ளெதன்  நிைன ல் ெகாள் . அ   ற்  ம் உண்ைம. 
ேமாேச ன்  காலத் ல்  இ ந்த  ேபால. ேமாேச ேதவனின்  ரிையகைள ஜனங்க க்   ன்பாக 
ெசய்  காண் க்க ெசன்றேபா , அங்  யந்ேந ம் யம் ேர ம் இ ந்தனர.் அைத  த ல் 
ெசய்த  யார?் அதன்  ற  இந்த ேபா யாட்கள்  ேதான் னர். ஒன்ைற அவர்கள் பாவைன 
ெசய்வதற் , அ   த ல் நடந்தாக ேவண் ம். உண்ைமயான ஒன்   த ல் நடக்க ேவண் ம்... 
(உ,ஊ). இல்ைல, நாங்கள்  இழக்கப்பட ல்ைல. நாங்கள்  எங்  க் ேறாம் என்பைத 
அ ந்  க் ேறாம். பா ங்கள்?ேவதவாக் யங்களின்   லமாக ம், ேதவ ைடய ெவளிப்பாட் ன்  
 லமாக ம் நாங்கள்  அைத அ ந்  க் ேறாம். அப்ப த்தான்  நீங்கள்  நிற்க    ம்.

“இந்த மனிதன் தரிசனம் காண் றார். அவர ் இைத ெசய் றார.் ஆனால் அவர ் அந்த 
மனித ைடய மைன  டன்  ரி றார். அவர ்  ன்  கட ள்களில்  நம் க்ைக 
ெகாண்  க் றார.் அ     ம் த மாறச் ெசய்வ ல்ைல. அவர்கள் ஒன்ைற மாத் ரம் பாவைன 
ெசய்ய   யா . அ தான்  வார்த்ைத. இைவகைளெயல்லாம் அவர்கள் ெபற்  க்கக்   ம். 
அவர்கள் அந்நிய பாைஷ ேபசக்   ம்.  ச்ச டக்   ம், ஆ  ல் நடனமாடக்   ம். 
இைவெயல்லாம் ெசய் ம் அவர்கள்  சா களாய் இ க்கக்   ம் (உ,ஊ). அ  உண்ைம. அ  
உண்ைம. இந்த வார்த்ைத அவர்கைள அளந்    ற . பா ங்கள்? அ   ற்  ம் உண்ைம. 
அங் தான்  அ     ல்  வ  ற . பா ங்கள் ? ேமாேச ம் யம் ேர ம்...
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அவர,்  “யந்ேந ம் யம் ேர ம் ேமாேசக்  எ ர்த்  நின்ற  ேபால இந்த ேபா யாட்க ம் 
கைட  நாட்களில்     ல் எ ம் வார்கள்” என்    னாெரன்  ஞாபக  க்கட் ம். அவர ்
அப்ப    னாரா?  (சைபேயார ் “ஆெமன் ” என் ன்றனர் -  ஆ ) ஆகேவ அவர்கைள நாம் 
ெபற்  க் ேறாம்.

அ  ேமாேசைய த மாறச் ெசய்ய ல்ைல. ேமாேச கர்த்த ைடய நாமத் ல் ஒ  அற் தத்ைத 
ெசய்த ேபா , இந்த ேபா யாட்க ம் அைதேய ெசய்தனர.் அைதக் கண்  ேமாேச, “நான் இைத 
நி த் க் ெகாண்  ஊ யத்ைத  ட்  ேபாய் டப் ேபா ேறன்” என்   ற ல்ைல. அவன் அ ல் 
நிைலநின்றான் . ஏன்? அ  அவ க்  ெவளிப்ப த்தப்பட்ட . அல்ேல யா! அவன் ேதவ ைடய 
வார்த்ைத ன்   லம் அ ந்  ந்தான் .    ல் ேதவ ைடய வார்த்ைத அவர்கைள ேமற்ெகாள் ம் 
என்  அ ந்  ந்தான் . ஒ  ேநரம் வ ம். அப்ெபா   வார்த்ைத தன்ைன ெவளிப்ப த் ம், 
அதற்  ேமல் அவர்களால்  ெசல்ல   யா  என்பைத அவன் அ ந்  ந்தான் .
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எனேவ இத்தைன ஆண் களாக இைவகைளக்   த்  நான் அ ந்  க் ேறன் . பா ங்கள்? 
அ  உண்ைம. ேதவன் ஒ  அற் தத்ைத... ஒ  உண்ைமயான அற் தத்ைத... அ ப் ம்ேபா ,    
 ைறைம  ம் எப்ெபா  ேம ஒ  மா தல் உண்டா ம். ேதவன் ஒன்ைற சைபக்  அ ப் , 
பைழய  ைறைம மாறாமல்  ேபானால், அவர ் அைத  ணாக அ ப் னார.் அற் தங்க ம் 
அைடயாளங்க ம்  அடங் ய ெசய்  ஒன்   றப்பட் ச் ெசன்றால் , அைத ெதாடர்ந்  ஒ  ெசய் 



29  வாசத்ைத ெவளிப்ப த் வ   ரிையகள்

ெசல்ல ேவண் ம். இேய  ெசன்   த ல்  யா யஸ்தைர  கப்ப த் னார், அதன்  ற  
“நா ம்  தா ம் ஒன்றா  க் ேறாம். நாேன அவர்” என் ம் அவ ைடய ெசய்  வந்த . 
பா ங்கள்? அவர்கள் அைத   வா க்க ல்ைல, அவர்கள்  அற் தங்கைள   வா த்தனர். அவர,் 
''என்ைன   வா க்கா ட்டால், அந்த அற் தங்கைளயாவ    வா  ங்கள் . நான் யாெரன்  
என்ைனக்   த்  சாட்  ெகா க் றைவகள் அைவகேள'' என்றார். ஓ, என்ேன! ம ைம!  த ல் 
யார ்அற் தத்ைத ெசய்த ? ேமாேச. அதன்  ற  அவர்கள் அைத பாவைன ெசய்தனர.் ஆனால் 
சத் யங்கள்  இ ந்  வ  ன்றன. அவர்கள்  ெசய் ைய ஏற் க் ெகாள்ள மாட்டார்கள். 
ேதவ ைடய வார்த்ைத   ந்  அளிக்கப்ப ம் கலப் ல்லாத ெசய் ைய அவர்கள் ஏற் க் 
ெகாள்ள மாட்டார்கள்.

 தாஸ்  எல்லா தமான அற் தங்கைள ம் அைடயாளங்கைள ம் ெசய்  க்கக்   ம். 
அைதப் பற்  எனக் க் கவைல ல்ைல. ஆனால் ெபந்ெதெகாஸ்ேத நாளில் பரி த்த ஆ ையப் 
ெப ம் ேநரத் ல் அவன் தன் உண்ைமயான ெசா பத்ைத காண் த்தான் . வார்த்ைதக்  வ ம் 
வைரக் ம்  சா  எல்லாவற்ைற ம் பாவைன ெசய்ய    ம். ஆனால் அவனால் அந்த வார்த்ைத 
எல்லாவற்ைற ம் எ த் க் ெகாள்ள   யா . அவன் ஏவா க்  ெசய்த  ேபால, ஒ  
வார்த்ைதையத் த ர மற்ெறல்லா வார்த்ைத ம் அவன் ெகாண்  வர   ம். அவனால்  
எல்லாவற்ைற ம் அளிக்க   யா . ஏெனனில்...   வ ேம   ஸ்  ன்  சரீரமா ள்ள . 
பா ங்கள், வார்த்ைத. அவர்களால்   யா ... யந்ேந ம் யம் ேர ம் ேமாேச ன்  ெசய் ைய 
ஏற் க் ெகாள்ளாத  ேபால, இவர்களால் இந்த ெசய் ைய ஏற் க் ெகாள்ள   யா . அ ேஷகம் 
பண்ணப்பட்ட ேதவ ைடய  ர்க்கதரி யால் உ  ப்ப த்தப்பட்ட ேதவ ைடய வார்த்ைதைய 
அவர்களால்   ன்பற்ற   யாத காரணத்தால் , ேபா யான அவர்க ைடய  ரிையகள்  
ெவளியரங்கமா ன. பா ங்கள்?
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அவர்கள் இஸ்ரேவல் ஜனங்க டன்  ெவளிேய வர   ய ல்ைல. ஏன்? அவர்கள்  எ ப் ன்  
ஸ்தாபனக்  ழந்ைதகள் . அவர்களால்  வார்த்ைதைய  ன்பற்ற   ய ல்ைல. அப்ப  
ெசய்  ந்தால், அவர்கள்  எ ப்ைத  ட்  ெவளிவந்  க்க ேவண் ம். நீல ந ... அங்  ந்த 
எல்லாேம அவர்க க்  நன்றா  ந்த . எனேவ அவர்களால்  அப்ப  ெசய்ய   ய ல்ைல. 
அவர்கள் வார்த்ைதைய பாவைன ெசய் , ேமாேச ெசய்தைதேய ெசய்த ேபா  ம்,  றப்ப ம் 
சமயம் வந்தேபா , அவர்க ைடய ம  னம் ெவளியான . அப்ெபா   ேதவன் வாைதகைள 
அவர்கள் ேமல் ஊற் னார்.
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இப்ெபா  ம் அப்ப ேய அவர்கள் எல்லா  தமான ேபா யான காரியங்கைள ம் ெசய்யக் 
  ம். ஆனால் அ  உண்ைமயானைத  ைகப்ப த்  ன்றேதயன்  ேவெறான்ைற ம் 
ெசய்ய ல்ைல.   வா க் ம் எந்த  ள்ைளக் ம் அ  உண்ைமெயன்  ெதரி ம் (உ, ஊ). இங்  
அவர்க ைடய ேபா யான காரியங்களின்  ம  னத்ைத நீங்கள்  ெவளிப்பைடயாக காண்  ர்கள் . 
நீங்கள்  மாத் ரம்... உங்க ைடய  ரிைய உண்ைமயான வார்த்ைத ன்  அ ப்பைட ல்  
அைமந்  ந் , நீங்கள்  அதன் ேமல் ெகாண் ள்ள   வாசத் னால்  உ  ப்ப மானால் , அ  
ேதவ ைடய வாக் த்தத்தத்ைத, அ  எ தப்பட்ட  தமாக, ெவளிப்ப த் ம்.

இேய ,  “நான்  ரிையகைள ெசய்யா  ந்தால். . . ' '  ( ர்ந்  கவனி ங்கள்) ,  ”நான் 124இேய ,  “நான்  ரிையகைள ெசய்யா  ந்தால். . . ' '  ( ர்ந்  கவனி ங்கள்) ,  ”நான் 
 ரிையகைள ெசய்யா  ந்தால்...'' (அத டன்  இைத ேசர்க்க   ம்  ேறன்). அதாவ ,  “நான் 
ெசய்ேவன்  என்  ேவத வாக் யங்கள்  உைரத் ள்ள  ரிையகைள நான்  ெசய்யா  ந்தால்... 
ேம யா வ ம்ேபா  ெசய்வாெரன்  உைரக்கப்பட் ள்ள  ரிையகைள என் காலத் ல் நான்  
வ ம்ேபா  ெசய்யா  ந்தால்; ேதவன் இந்த  ரிையகளின்   லமாக அந்த வார்த்ைதைய 
உ  ப்ப த்தாமல் ேபானால்; என்   யம் அ     ள்ளைத ெசய்வதன்   லம் அந்த 
வார்த்ைதைய  ைழக்கச் ெசய்யாமல் ேபானால்... ' '  (இைதக் காணத் தவறா ர்கள்) இேய , 
”ேம யா என்ன ெசய்ய ேவண் ெமன்  உங்க க் த ்ெதரி ம். அப்ப யானால், எ தப்பட் ள்ள 
வார்த்ைத என்  லம் ெவளிப்படாமல் ேபானால், நான் அவரல்ல“ (ஆெமன் !) ”அப்ப யானால் நான்  
  ப் ட் க் ெகாண்  க் ம் காலம்  தவ , ேயாவான்  ஸ்நானன் என்ைனக்   த் ச் ெசான்ன  
உண்ைமயல்ல. நான் ேம யாவாக இராமல், ேம யா ெசய்ய ேவண் ெமன்  உைரக்கப்பட் ள்ள 
அந்த  ரிையகைள நான்  ெசய்யாமல் ேபானால்; உங்கள்  ேதவனா ய கர்த்தர் என்ைனப் ேபான்ற 
ஒ   ர்க்கதரி ைய எ ம்பப் பண் வார்“ என்  உைரக்கப்பட் ள்ள . உங்க க்  
 ற் க்கணக்கான ஆண் களாக ஒ   ர்க்கதரி  இ க்க ல்ைல. ேதவன் வாக் த்தத்தம் 
பண்ணின  ரிையகள்  என்   யத் ல் ெவளிப்படாம  ந்தால் ,  ”நான்  அவரல்ல. ஆனால் 
இக்காலத் ற்ெகன வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட வார்த்ைத என்னில் உ  ப்ப மானால், நாேன 
அவர,் அந்த வாக் த்தத்தம் நிைறேவ னதாய் உங்களிடம் வந் ள்ள '' என்றார்.  (ஓ, என்ேன, 
இைதக் காட்  ம் ெதளிவா  க் ம் என்  எனக் த் ேதான்ற ல்ைல) .  “அந்த வாக் த்தத்தம் 
நிைறேவறாமல் ேபானால்...'' (ஓ!).
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இேய ,  “இந்நா க்ெகன அளிக்கப்பட் ள்ள வாக் த்தத்தம் என் ஊ யத் ல் 
ெவளிப்ப மானால் , நாேன அவர,் நான் யாெரன்  உங்களால்   வா க்க   யாமல்  ேபானால், 
இந்நா க்ெகன வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட் ள்ள  ரிையகைளப் பா ங்கள்”  (ஆெமன் !) 
வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட் ள்ள  ரிையகைள பா ங்கள். அந்த  ரிையகள்  ஒவ்ெவான் ம் 
என்னில் நிைறேவறாமல் ேபானால், நீங்கள்  என்ைன   வா க்க ேவண் ய ல்ைல. ஏெனனில் 
உங்க க்  நான் தவறாக    ட்ேடன் . என்ைன நீங்கள்    வா க்கா ட்டா ம், இந்நாளில் 
என்ன  நடக் ெமன்  ேவதம்  உைரத் ள்ளைதப்  பா ங்கள் .  அ  நடக்க ல்ைல  என்றால்,  அ 
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உண்ைமயல்ல. மற் ம் இக்காலத் ல் நடக் ெமன்   றப்பட் ள்ள ேவ  பல ெபாய்யான 
காரியங்க ம் இங்  நடக்கா ட்டால் , நான்    ன  தவ . ஆனால் நடக் மானால்,  “நாேன 
அவர”் (ஆெமன்!) “வ வதாக வாக் த்தத்தம்  பண்ணப்பட்டவர் நாேன” என்றார். (ஓ என்ேன, அவர ்
காலத் ல் வாக் த்தத்தம் பண்ணப்பட்ட அேத  ரிையகள்  அவைர அந்த ேம யாெவன்  
உ  ப்ப த் ன. நீங்கள்  அைத   வா ப்ப ல்ைலயா?)

நல்ல , சேகாதரேன,  க்கா:  17-ம் அ காரம் 3 0 -ம் வசனத் ல் ெசால்லப்பட்ட  ரிைய, 
அதாவ  அவ ைடய வ ைகக்  சற்  ன்  உலகம் ேசாேதா ன்  நிைலக் த்   ம் ம் என் ம், 
 தர்கள்  றப்பட்  ெசல்வார்கள்  என் ம், சம்பவங்கள்  அப்ப ேய நிக ெமன் ம் அைவ 
இப்ெபா   நிகழாமல் ேபானால், நான் உங்க க்  உண்ைமைய ெசான்னதாக என்ைன 
நம்பா ர்கள். ஆனால் அ  நிகழ்ந்  ெகாண்  க் மானால் , அ  அவெரன் ம்,  “அந்த நாளில் 
ம ஷ மாரன்  ெவளிப்ப வார்'' என் ம்   வா  ங்கள் . ஆெமன் ! ம ஷ மாரன்  சைபயா ய 
உங்க க்  மாம்ச சரீரத் ல் ெவளிப்ப வார்... ேசாேதா ன்  நாட்க க்   ன்  அவர ் ெசய்த 
அேத  தமாக, அவர்கைள  ட்  ெவ   ரம் இ ந் , ேதவ ைடய வாக் த்தத்தத்ைத 
  வா த் க் ெகாண்  ந்த அைழக்கப்பட்ட  ட்டத் க்  அவர ்ெசய்த அேத  தமாக. ம ைம!
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இன்ைறக்  பரி த்த ஆ  ெசய்  வ ம்  ரிையகள் , அந்த தரிசனங்கள்  ஒ ேபா ம் தவ ப் 
ேபாகாைம, ேவதத் ல் வாக்களிப்பட் ள்ளன. அப்ேபாஸ்தல அைடயாளங்கள் , மல் யா: 4, மற் ம் 
ஓ, ெவளிப்ப த்தல் 10:6 இைவயைனத் ம்  நிைறேவ   ஞ்ஞான  ர்வமாக ம் மற்ெறல்லா 
வைக  ம் நி  க்கப்ப தல் ேபான்றைவ. நான் உங்க க்  சத் யத்ைத உைரக்காமல்  
இ ந்  ந்தால், இைவெயல்லாம் நடந்  க்கா . ஆனால் இைவயைனத் ம், உங்க க்  
சத் யத்ைத உைரத்ேதன்  என்பதற்  சாட் யா ள்ளன. அவர ்இன் ம்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் 
மாறாதவரா  க் றார். அவ ைடய ஆ  ெவளிப்பட் , மணவாட் ையக் ெகாண்  
ெசல்ல  க் ற . அந்த   வாசம் (ெவளிப்பா ) உங்கள்  இ தயத் ல்   ந்  “இ தான்  அந்த 
ேநரம்” என்பைத உணர்த் வதாக.
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இப்ெபா   நாம் ெஜபம் ெசய்ேவாம்:

அன் ள்ள ேதவேன, இேய    ஸ்  என் ம் நபராய் மாம்சத் ல் ெவளிப்பட்டவேர, ேவத 
வாக் யங்களின்  ப   ன்றாம் நாள் மரித்ேதாரி  ந்  உ ேராெட ந்  உன்னதத் க்  
ஏ னவேர,  ஷர்கைள உலெகங் ம ் அ ப் ,  “  வா க் றவர்களால்  இந்த அைடயாளங்கள்  
நடக் ம்” என்  ெசான்னவேர,
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ேதவேன, இந்நாளின்  ெபந்ெதெகாஸ்ேத சைபக்  நீர ்வரங்கைள   ம்ப அளித் ர். கர்த்தாேவ, 
அவர்களில்  லர ் இங்  இ க்கக்   ம். ேவ   லர ் உல ன்  பல்ேவ  பாகங்களில் 
ஒ நாடாைவக் ேகட்கக்  ம். இ  ெபந்ெதெகாஸ்ேத ெசய்  அல்லெவன் ம், இ  மணவாட் ைய 
ெவளிேய அைழத்தல் என் ம் அவர்கள்  உண வார்களாக. ெபந்ெதெகாஸ்ேத ெசய்  சைபக்  
வரங்கைளத்   ம்ப அளிக் ம் ெசய் யா  ந்த . ஆனால் இ ேவா ேசாேதாம் எரிந்  
ேபாவதற்   ன் , மணவாட் ைய அைழக் ம் ேவெறா  ெசய் யா ம். அன் ள்ள ேதவேன, 
அவர்கள் இைத அ ந்  ெகாள்வார்களாக.   வாசம்... உம்ைம நான்    வா க் ேறன் . 
ஏெனனில் அ  உம  ஆ  னால்  ேதவ ைடய வார்த்ைத ன்   லம் ெவளிப்ப த்தப்பட் , 
உ  ப்ப த்தப்பட் , உலகம்   வ ம் அ  க்கப்பட் ள்ள . கர்த்தாேவ, நிச்சயமாக அ  
  பான்ைமேயாராக இ க் ம். எப்ெபா  ேம உம் ைடய  ட்டம் அவ்வா  இ ந்  வந் ள்ள . 
ஆனா ம் கர்த்தாேவ நீர,்  “பயப்படாேத    மந்ைதேய, உங்க க்  ராஜ் யத்ைதக் ெகா க்க 
உங்கள்   தா  ரியமா  க் றார்” என்      க்  ர.் ( க். 12:32).

ஆகேவ ேதவேன, மனிதர் தங்கள்  அ    ந்   ல , அவர்கள் எ  சரிெயன்  
நிைனக் றார்கேளா, அ   ந்   ல , ேவதவாக் யங்கைள ேநாக் ம்ப க்  ெஜ க் ேறன் . 
ேநற்  இர  ேப ன  ேபான் , பா ேலானின்  அ  ன்  நாட்களில் இ ந்த ராஜாத் , “உம் ைடய 
தகப்பனின்  ராஜ்யத் ல்  தானிேயல்” என் ம் ெபயர ் ெகாண்ட ஒ வன்  இ ந்தான் , 
“ெபந்ெதெகாஸ்ேத தகப்பனின்  ராஜ்யத் ல் . அவன் எல்லா சந்ேதகங்கைள ம் ெதளி ப்பான்” 
என்  ெசான்னாள்  (தானி. 5:12). அவள் நிைனத்த  ேபால, இங் ள்ள ஜனங்க ம் நிைனக் ம்ப  
ெசய் ராக.
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இப்ெபா  ம் கர்த்தாேவ, ெபந்ெதெகாஸ்ேத காலத் ல் இ ந்த ராஜ்யத் ல், மார் ன்  த்தரின்  
காலத் ல் இ ந்த ராஜ்யத் ல் , ஜான் ெவஸ்  காலத் ல், அப்ப ேய வ வ யாக ஜான் ஸ் த், 
அெலக்ஸாண்டர ் காம்ப்ெபல், ேபான்றவர்களின்  காலங்களில் இ ந்த பரி த்த ஆ , அவேர 
சந்ேதகங்கைள ெதளி க் றவரா  க் றார.்  த்தரின் காலத் ல் இ ந்தவர்கள் , 
“  வாசத் னால் நீ மான்   ைழப்பான்” என் ம் சத் யத்ைத ெபற் க் ெகாண்டனர.் 
ெமேதா ஸ் க க் , அவர்கள் பரி த்தமாக்கப்பட ேவண் ெமன்    , அவர்க ைடய 
சந்ேதகங்கைள ெதளி த்தார். ெபந்ெதெகாஸ்ேதகாரரின்  காலத் ல்  அவர்கள் அந்நிய பாைஷகள்  
ேப னர,் ெதய் க  கமளித்தல் ேபான்றைவகளினால்  ஆ யானவர் தம்ைம ெவளிப்ப த் னார். 
அ  ெபந்ெதெகாஸ்ேதகாரரின்  இ தயத்   ந்த சந்ேதகங்கள்  அைனத்ைத ம் 
ெதளி ப்ப த் ன . ஆனால் ஓ, ேதவேன, அவர்கள் எல்லா ம் ஸ்தாபனம் உண்டாக் க் 
ெகாண்டனர.் அவர்கள்  மனிதனின் க த் க்க க்    ம் ச ்ெசன்றனர.் ஆனால் இப்ெபா  , 
நீர ் ேவதத் ல் வாக்களித் ள்ளப , மணவாட்  அைழக்கப்ப ம்ேபா , அ  உலகம்  ரா ம் 
ெசய் த்தாள்களில்  வா க்கப்ப  ன்ற .  அ  மாத் ரமல்ல,  அைத  ஒவ்ெவா  இர ம்
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ெதாடர்ச் யாக எங்கள்  கண்களால் காண் ேறாம். ேதவேன, இ  ஜனங்களின்  இ தயங்களி ள்ள 
சந்ேதகங்கள்  அைனத்ைத ம்  ெதளி த் , அவர்கள் நீ  ன்   ரியனிடம் ஓ , அங்ேக 
  ர்வைடந் , களஞ் யத் க்  ெகாண்  ெசல்லப்ப வார்களாக. அவர்கள் 
 ட்ெடரிக்கப்பட  க் ம் தண் ல்   டப்படாமல், இன் ரேவ களஞ் யத் க்  ெசல்வார்களாக. 
இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல், ஆெமன் .

நீங்கள்  கவனமாக ேகட் க் ெகாண்  ந்ததற்  நன் , ேதவன் தாேம உங்கள்  
இ தயங்க டன்  இைடப வாராக.

இப்ெபா   நீங்கள் ... நாங்கள்  ெஜப அட்ைடகைள  நிேயா த்  க் ேறாம். ெஜப 
வரிைசக்ெகன இப்ெபா   நாங்கள்  ஏறக் ைறய இ ப  நி டங்கள்  எ த் க் ெகாள்ளப் 
ேபா ேறாம். ஜனங்கைள  ைரவாக வரிைசப்ப த் , அவர்கள் ேமைடக்  வ ம்ேபா  ெஜ க்க 
  ம்  ேறாம். எத்தைன ெஜப அட்ைடகள்  நிேயா க்கப்பட்டனெவன்  எனக் த் 
ெதரிய ல்ைல. நான்  ல் ைய எ  ேம ேகட்க ல்ைல. நான், “ெஜப அட்ைடைய ெகா த்தாயா... 
நீ ேபாய்  ல ெஜப அட்ைடகைளக் ெகா ” என்  மாத் ரம்   ேனன் . அவன் சற்   ன்    ம்  
வந்  என்ைன ம் அவன் தாயாைர ம் மற்றவர்கைள ம் காரில் ஏற் க் ெகாண்  இங்  ெகாண்  
வந்தான்.
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(சேகா.  ரான்ஹாம் ெஜப அட்ைடகைளக்   த்   ல் பா டம் ேப  றார் - ஆ ).

சரி, ெஜப அட்ைட எண்  ஒன் . உங்களிடம் அ  இ ந்தால், நான் கா ம்ப க்  உங்கள்  
ைகைய யர்த் ங்கள். உங்களால்    ய ல்ைல என்றால்... உங்களால் நிற்க   யாமல் 
ேபானால்... உங்கைள நாங்கள்   க் க் ெகாண்  வ ேவாம். ெஜப அட்ைட எண்  ஒன் , ேவகமாக. 
யாரிடம் உள்ள ? என்ன ெசான்னீர்கள்? 'ஏ'  (A), எண்  ஒன்  (என்ைன மன்னி ங்கள்) 'ஏ' எண் ... 
இங் ள்ள ஸ் ரீ, உன்னிடம் அந்த ெஜப அட்ைட உள்ளதா? இங்  வா, வ வாயா, 'ஏ' எண்  இரண்  
யாரிடம் உள்ள ? உன்னிடம் உள்ளதா, யாரிடமாவ ? ேவகமாக ைகைய யர்த் ங்கள். சரி, 
ஸ் ரீேய, இங்  வா, எண்   ன் , ெஜப் அட்ைட உள்ளதா? உன்னிடம் உள்ளதா? நீங்கள்  
எல்ேலா ம் உங்களிடம் அட்ைடகள்  உள்ளனவா? இந்த வரிைச ல் இந்த... சரி உங்க க்  இ க்க 
ேவண் ய அவ ய ல்ைல.  ன் , நான் , ஐந் .  'ஏ', ஒன் , இரண் ,  ன் , நான் , ஐந் , 
பார்ப்ேபாம். இங்  'ஏ' வரிைச ல் ஒன் , இரண் ,  ன் , நான் , ஐந்  உள்ளன. சரி இேதா 
அவர்கள்... ஐந் , ஆ , ஏ , எட் , ஒன்ப , பத் . சரி வரிைச ல் நில் ங்கள் , வரிைச ல் 
நிற்கத் ெதாடங் ங்கள் .
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உங்களால் இங்  வர  யாமல் ேபானால், உங்கள்  ைகைய இப்ப  ஆட் னால் , அவர்கள் 
உங்கைளத்  க் க் ெகாண்  இங்  வ வார்கள். ெஜப அட்ைடகள்  இல்லாத இவர்களிடம் நான் 
    க் ேறன் ... நீங்கள்  ெஜப அட்ைடகைள ைவத்  க்க ேவண் ய அவ ய ல்ைல. 
இ க் றதா என்  தான் ேகட் ேறன் . பா ங்கள், இங் ள்ள ஊன ற்றவர்கேள நீங்கள்  
ேநரத்ேதாேட வந்  க்க ேவண் ம். ஏெனனில் நீங்கள் ... நான் அவரிடம் “ேநரத்ேதாேட” என்ேறன். 
நீங்கள்  ெஜப அட்ைடகைள ைவத்  க்க ேவண் ெமன்  அவ ய ல்ைல... நான்  ேபா த்த  
ேபான் , உங்க க்    வாசம்  இ க் மானால், பா ங்கள் , அ  உங்க க்  
ெவளிப்ப த்தப்ப மானால் , சரி. அப்ப  ெவளிப்படா ட்டால், நீங்கள்  ஒ  டஜன் ெஜப 
வரிைசகளில்  வந்தா ம், அ  உங்க க்     ம் உத  ெசய்யா . உங்க க்  அ  ெதரி மா? 
அைத நீங்கள்    வா க்  ர்களா? பா ங்கள்? நான் ெஜ க்கக்   ம், என்னால்   ந்த 
எல்லாவற்ைற ம் ெசய்யக்   ம், நான்  ழங்கா ல் நின்  ெஜ த் , உங்கள்  ேமல் ைககைள 
ைவத் , எண்ெணய்   , நீங்கள்    ம் ம் அைனத் ம் ெசய்  ெஜ க்கக்  ம். . .  “அ  
ேபாய் ட்ட ” என்  ேதவன்   ைப னால்  அைத உங்க க்  ெவளிப்ப த்  த வாரானால், 
அ    ந்    ம். நீங்கள்  ெஜப வரிைச ல் அல்ல  ேவெறங்காவ  இ க்க ேவண் ய 
அவ யேம ல்ைல. அ  எப்ப  ம் நடந்    ந்   ம்.
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சரி, நான் ... ஒன் , இரண் ,  ன் , நான் , ஐந் , ஆ , ஏ , எட் , ஒன்ப , பத் , 
ப ெனான் , பன்னிெரண் , ப ன் ன் , ப னான் , ப ைனந் . சரி, ப னா , ப ேன , 
ப ெனட் , பத்ெதான்ப , இ ப . நான்  ப் ட்ட யா க்கா  ம் அட்ைட இ ந் , எ ந்  க்க 
  யாமல்  இ க்  ர்களா? அட்ைட இ ந்  எ ந்  க்க   யாதவர்கள் , உங்கள்  
ைகைய யர்த் ங்கள்.
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...நம்  வாய்

ஏைழ அன்னாள்  ன் உட்கார்ந்  ெகாண்   ல சமயங்களில் இர    வ ம் அைத 
வா த் க் ெகாண்  ப்ப  என் நிைன க்  வ  ற . எல்ேலா ம்  க ம் அைம யாக ம் 
பயபக் யாக ம் இ ங்கள் .

...நம்  வாய்

(இப்ெபா   ெஜப அட்ைடகள்  ஒன்   தல் ப ைனந்  வைர, அவ்வள  தான்  என்  
நிைனக் ேறன்)

...நம்  வாய்

இங்   ட்டம்    ன்றனர். எனேவ நாம் ெதாடங்    ேவாம். என்ன ெசான்னீர்கள்?
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இ க்கலாம்...

(ஒன் , இரண் ,  ன் , நான் , ஐந் , ஆ , ஏ , எட் , ஒன்ப , பத் !)134

அ கம் ேபர ் வ  ன்றனர.் நாம் அைழத்தைதக் காட்  ம் அ கம்.  ரவா ல்ைல. நீங்கள்  
இ க் ம் இடத் ேலேய அைம யாக நில் ங்கள் . யா ேம...  ம்மா... உங்க க் ... உங்க க்  
ெஜ க்கப்ப ம். ஆனால்... பா ங்கள் , உங்கள்  எண்ைண  ப்  ம் வைரக் ம் காத்  ங்கள் . 
அப்ெபா   இங்  அேநகர ்நின் க் ெகாண்  க்க மாட்டார்கள். கர்த்தர் ஒன்ைற ெசய் ம்ேபா , 
இங்  நின்  ெகாண்  ப்பவர்கள் அைத  ன்னா ள்ளவர்க க்  மைறத் , அைத காணாதப  
ெசய்    வார்கள், பா ங்கள் . ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக.

அவர்கள் ஆயத்தமா ம்ேபா , இந்த உ மால்க க்காக ெஜ ப்ேபாம்.

அன் ள்ள ேதவேன,  யா யஸ்தரிட  ந் ம் ஊன ற்ேறாரிட  ந் ம் வந் ள்ள 
உ மால்கள்  இங்  ைவக்கப்பட் ள்ளன. கர்த்தாேவ, நாங்கள்  இப்ெபா   ேப ன இந்த 
  வாசம், நீர ் ேவதத் ல்  தா  த்தகத் ல் “பரி த்தவான்க க்  ஒ   ைச ஒப் க் 
ெகா க்கப்பட்ட   வாசத் ற்காக ைதரியமாய்ப் ேபாராட ேவண் ம்” என்     ள்ள  என் 
ஞாபகத் க்  வ  ற . பரி த்தவான்களின்  சரீரத்   ந்  அவர்கள் உ மால்கைள எ த்தனர். 
அவர்கள்  ேச த்தவர்கள்  என்பதனால் அல்ல, அவர்கள்    வா க் ம் மக்கள்  என்பதனால் , 
அவர்கள் எங்கைளப ்ேபால பா ள்ள மனிதேர, எ யா அப்ப   ந்தான் . அவன் மைழ ெபய்யக் 
 டாெதன்  க த்தாய் ெஜபம் பண்ணினான் . ேதவேன, ஜனங்கள்  மனந்  ம்ப ேவண் ெமன்  
அப்ப  ெசய்தான் . உம  வார்த்ைதைய நிைறேவற் வதற்ெகன அந்த  தமாக ெஜபம் ெசய் ம்ப  
அவ க்  நீர ் ெவளிப்ப த் னீர். நீர ் அந்த  ர்க்கதரி க்  ஒ  தரிசனத்ைதக் காண் த் ர் 
என்ப ல் சந்ேதக ல்ைல. கர்த்தாேவ, இந்த ஜனங்கள்   கம் ெபற ேவண் ெமன்  இன் ர  
ேவண் க் ெகாள் ேறன் . நான் எ யா அல்ல. அவன்  பரேலாகத் க்  எ த் க் ெகாள்ளப்பட்டான் . 
ஆனால் அவன் வாழ்க்ைக ம் ஆ  ம் இன் ம் வாழ்ந்  ெகாண்  க் ற . எனேவ, அன் ள்ள 
ேதவேன, உம  ஜனங்களின்  ெஜபங்கைள ெகளர க் ம்ப  நாங்கள்  ேவண் க் ெகாள் ேறாம். 
இந்த உ மால்க க்காக நாங்கள்  ெஜ க் ம் இந்ேநரத் ல் எங்கள்  எல்ேலாைர ம் ெகளர த் , 
அைவகள்   யா யஸ்தர் ேமல் ைவக்கப்ப ம்ேபா   கம் ெப வார்களாக.
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 தாேவ, நாங்கள்  மரித் க் ெகாண்  க் ற சந்த  என்பைத உண  ேறாம். நாங்கள்  
ேநாக் ச் ெசன்  ெகாண்  க் ேறாம்... நாங்கள்  நித் யத்ைத  க கமாய் சந் க் ேறாம். 
உலகத் க்  ைபத் யம்   த்  ட்ட . ெகாைலகள்,    ெபண்கள் கற்ப க்கப்பட்  
 ண்  ண்டாக ெவட்டப்ப தல், ஆண்கள்  ெபண்கைளப் ேபால் தைலம ைர வளர்த் க் 
ெகாள் தல் , ெபண்கள் ஆண்கைளப் ேபால் தைலம ைரக் கத்தரித் க் ெகாள் தல் , அவர்கள் 
 ர்ேக  உண்டாக்  ன்றனர். மானிட இனம் மரித் க் ெகாண்  க் ற . உலகம் மரித் க் 
ெகாண்  க் ற . எல்லாேம மரித் க் ெகாண்  க் ற . சைப மரித் க் ெகாண்  க் ற .
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ஓ ேதவேன,  வைனக் ெகாண்  வா ம். ஓ ேதவேன,   வாச  வைனக் ெகாண்  வா ம். 
கர்த்தாேவ, இந்த ஜனங்க க்  ெவளிப்ப த் ம். நான்  ெஜ த்  என் ைககைள அவர்கள் ேமல் 
ைவக்கலாம். ஆனால் நீர ் ஒ வேர அவர்கைள  கப்ப த்த    ம், நீர ் மாத் ரேம அவர்கைள 
 கப்ப த்த    ம்.  தாேவ, என் ைககைள இைவகள்  ேமல் ைவத் , இவர்கள் 
ஒவ்ெவா வைர ம் நீர ்  கமாக்க ேவண் ெமன்  என்    இ தயத்ேதா ம் ேவண் க் 
ெகாள் ேறன் . இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல் இந்த ஜனங்கைள  கமாக்  ராக. ஆெமன்.

சேகாதரேன, இந்த ஒ ெப க்  ேவைல ெசய் றதா? இ  உங்க க்  நன்றாய்  ேகட் றதா? 
எல்ேலா க் ம் நன்றாய் ேகட் றதா? உங்கள்  கரங்கைள உயர்த் ங்கள் . ஏதாவ  ஒ  வைக ல் 
என் இ தயம்... இந்த சக்கர நாற்கா , கட் ல்கள் , ேடா கள் உள்ள இந்த ஜனங்களின்  ேமல்... 
அவர்க க்  ெஜப அட்ைட  ட  ைடக்க ல்ைல. பா ங்கள்? ஆனால் சேகாதரேன, கவனி, 
இவர்க க்  ெஜப அட்ைடகள்  ைடத் ள்ளன. ஆைகயால்  அவர்கள்  கம் ெப வார்கள் என்  
அர்த்தமல்ல.  ட்டத் ல்  உட்கார்ந்  ெகாண்  க் ற ஜனங்கள்   ட ஒ க்கால் ... ெஜப 
அட்ைடகள் ெபற் க் ெகாண்டதனால்  அவர்கள்   கம் ெப வார்கள்  என்  அர்த்தமல்ல. அவர்கள் 
 கம் ெப வார்கள் அல்ல   கம் ெபறமாட்டார்கள் என்  அ    வ ல்ைல. அ  அவர்கள் 
ேதவன் ேமல் ெகாண் ள்ள   வாசத்ைதப் ெபா த்த . அ  உண்ைமெயன்  எத்தைன ேப க் த் 
ெதரி ம்? அவ்வள தான், நீங்கள்  ேதவன் ேமல் ெகாண் ள்ள   வாசம். அ  உண்ைமெயன்  
எத்தைன ேப க் த் ெதரி ம்? நீங்கள்  எவ்வள தான் பக்  ள்ளவர்களா  ந்தா ம், நல்லவர்கள் 
அல்ல  ெகட்டவர்களா  ந்தா ம், ேதவ ைடய   ைப உங்கள்  இ தயத் ல்  ழாமல் 
ேபானால், நீங்கள்   கம் ெபறேவ   யா . ேதவன் இவ்வள  காலமாக ெபரிய அற் தங்கைள ம் 
அைடயாளங்கைள ம் நடத்  வந்  க் றார ் என்  எத்தைன ேப க் த் ெதரி ம்? இன் ர  
நீங்கள்  வரிைச ல் நின்  ெகாண்  க் ம் காரணம், நீங்கள்  வரிைச ல்  நிற்க ேவண் ெமன்  
ேதவனால் ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்டதனால் அல்ல, அ வல்ல. நீங்கள்  ெஜப அட்ைடைய ெபற் க் 
ெகாள்ள ேநர்ந்ததனால், இங்  வந் ... (ஒ நாடா ல் கா  இடம் - ஆ ).

137

இப்ப த்தான்  இங் ள்ள என் ம ப் க் ரிய சேகாதரர் ெகர்ேஹால்ட்சர ் தன் ஊ யத்ைத 
அேநக ஆண் க க்   ன் ... (ஒ  நாடா ல்  கா  இடம் -  ஆ )... ேதவன் ேமல்   வாசம் 
ெகாண்டவராய் , ேதவன்   வாசத்தால்  யா யஸ்தர்கைள  கப்ப த் வார் என்    ைமயாக 
  வா த்தார்.  அ  மாறேவ ல்ைல.  ேதவன்  இந்த  கைட  நாட்களில் ,  அவர்  வாக் த்தத்தம்
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ெசய் ள்ள வரங்கைள அத டன்  ட்   க் றார.் ேதவன் அைத ெசய்யக் காரணம் ... அவர ்
ெசய்ய ேவண் ம் என்பதனால்  அல்ல, அவர ் வாக் த்தத்தம் ெசய்த காரணத்தால் . அவர ்
வாக் த்தத்தம் ெசய்  ந்தால், அைத நிைறேவற்ற ேவண் ம். ஏெனனில் அவர ் தம  
வார்த்ைதையக் காத் க் ெகாள்ள ேவண் ம்.

அவர ் உங்க க் ம் அப்ப ேய வாக் த்தத்தம் ெசய்  க் றார.் அதாவ ,  “நீங்கள்  
  வா த்தால் அ  நடக் ம்” என் . நீங்கள்    வா க்க ல்ைல என்றால் அ  நடக்கா . நான் 
உங்கைள   வா க்கச ் ெசய்ய   யா , நீங்க ம் உங்கைள   வா க்க ெசய்  ெகாள்ள 
  யா . ேதவன் அைத உங்க க் த ் தரேவண் ம்.   வா த்தல் என்ப  ேதவ ைடய வரம். 
உங்க ைடய   வாசம் அல்ல. ேதவ ைடய   வாசம். உங்கள்  அ  னால்  ைளந்த 
  வாசம் ஒ க்கால்  அ  நல்லெதன்    வா க் ம். ஆனால் ேதவ ைடய   வாசம்  உங்கள்  
இ தயத் ல் இல்லாமல் ேபானால்... பா ங்கள், உங்கள்  அ  னால்  ைளந்த   வாசம் அப்ப  
ெசய்ய அைத ஏற் க் ெகாள் ம். ேதவன் அைத உங்க க்  ெவளிப்ப த் க் ெகா க் ம் வைர 
உங்கள்     இ யத்ேதா ம்   வா த் க் ெகாண்ேட  ங்கள் . பா ங்கள்? ேதவன் அைத 
ெவளிப்ப த் க் ெகா க் ம் வைர   வா த் க் ெகாண்ேட  ங்கள் . ஆனால் அவர ்
ெவளிப்ப த் ம் வைரக் ம்...

நீங்கள் , “சேகா.  ரான்ஹாேம, என்ன ெசான்னீர்கள்?” என்  ேகட்கலாம்.139

ஆம், ஐயா! ேதவன் ஒ   ர்க்கதரி ைய எேசக் யா டம் அ ப் , “கர்த்தர் உைரக் றதாவ , 
நீ ப க்ைகைய  ட்  எ ந்  க்க மாட்டாய், நீ ப க்ைக ேலேய மரித் ப் ேபாவாய் என்  
அவனிடம்   னார.் அ  உண்ைமயா?

அந்த  ர்க்கதரி   கத்ைத... அந்த ராஜா தன்  கத்ைத  வற் க்  ேநராகத்   ப்  
மனங்கசந்  அ  , “கர்த்தாேவ, எனக்  இன் ம் ப ைனந்  வ டங்கள்  ேவண் ம். கர்த்தாேவ, 
என்  ண்ணப்பத் க்  ெச  ெகா க் ம்ப  உம்ைம மன்றா க் ேகட் ேறன் '' என்றான். 
அர ய ல் ராஜா என்பவன்  கப்ெபரிய மனிதன். ஆனால் ேதவ ைடய பார்ைவ ல் 
 ர்க்கதரி ேய  கப் ெபரியவன் . ஒ வன்  ேதவ ைடய ராஜா, மற்றவன்  ேதவ ைடய  ர்க்கதரி . 
எனேவ ேதவன் அந்த  ளைவக க்   ல... ெகாண்  ேபா ம்ப ... அவ க்  
ெவளிப்ப த் னார். . .  (ஒ  நாடா ல்  கா  இடம் -  ஆ ). உங்க க் த் ெதரி மல்லவா, 
உங்க க் ப்  ரி றதா?

நீங்கள்   ரிந்  ெகாள்ளேவண் ம் என்பதற்காக, நான்   ரசங் த்த140

“ேசாேதா ன்  நாட்களில் நடந்த  ேபால, ம ஷ மாரன்  ெவளிப்ப ம் நாட்களி ம் நடக் ம்” 
என் ம் ேவதவாக் யத் ல்,  “சைப ெவளிப்ப ம் நாட்களில்” என்றா உள்ள ? இல்ைல! 
ம ஷ மாரன்  ெவளிப்ப ம் நாட்களில்  யார ் ெவளிப்ப வ ? அ யப்ப வ ? அ  சரியா? 
ெவளிப்ப வ ? ம ஷ மாரன்  ெவளிப்ப ம் நாட்கள்  ேசாேதாம் ெகாேமாரா நாட்க க்  
ஒத்ததா  க் ம். அ சரியா?

என்ன நடந்தெதன்  பா ங்கள். அவர்க க்  ேசாேதாம் ெகாேமாரா ல்  இரண்   க் ய 
 தர்கள் இ ந்தனர.் ஏெனனில் அங்  ெவ ெவ ப்பான   ஸ்தவர்கள் இ ந்தனர.் அ  சரியா? 
அவர்க க்  இரண்   க் ய  தர்கள்  (இப்ெபா    ர்ந்  கவனி ங்கள்) ேசாேதாம் 
ெகாேமாரா ல்  ரசங்கம் ெசய்  ெகாண்  ந்தனர.் ஆனால் ஒ வர ் ஆ ரகா ன்     டன் 
தங்  ட்டார். அ  சரியா?

இப்ெபா   பா ங்கள் ! சைப ன்  வரலாற் ேலேய ஹாம் என்      ெப ம் ெபயைரக் 
ெகாண்ட உலக  தைன நாம் இ வைர ெபற்  க்க ல்ைல.  ரஹாம் ஆ  எ த் க்கள் 
(ஆங் லத் ல் G-R-A-H-A-M ஆ  எ த் க்கைள ெகாண்டதா ள்ள  -  த ழாக் ேயான் ). ஆனால் 
ஆ ரகாம் என் ம் ெபயைர எ த் க்  ட் னால்  ஏ  எ த் க்கள்  (ஆங் லத் ல் A-B-R-A-H-A-M 
ஏ  எ த் க்கள்  -  த ழாக் ேயான் ). பா ங்கள்? எனேவ உலக சைப மனித எ த் க்கைளக் 
ெகாண்ட (ஆ , மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்ட ஸ்தாபனம்) அதன்  தைனப் ெபற் ள்ள . 
அவர்க க்  சாங் ,   , ஃ ன்னி, நாக்ஸ் , கால் ன்   தலாேனார் இ ந்தனர,் ஆனால் 
ஒ ேபா ம் ஹாம் என்ப ல்   வைட ம் ெபயைரக் ெகாண்டவர ்இ க்க ல்ைல. அ  சரியா? 
அவர்கள் இப்ெபா   அைத ெபற் ள்ளனர். அவர ் ேதவனால் அ ப்பப்பட்ட  தன். அவர ்
அவர்க ைடய  வர்கைள தன்னால் இயன்றவைர அ த்  ெநா க் ,  “மனந்  ம் ங்கள் , 
இல்ைலேயல் அ ந்  ேபாங்கள்” என் றார்.
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ஆனால் ஞாபகம் ெகாள் ங்கள், ெதரிந்  ெகாள்ளப்பட்ட,  ன்  க்கப்பட்ட, உடன்ப க்ைக 
ெசய்  ெகாண்ட ஆ ரகா ம் அவ ைடய  ட்டத் ன ம்  ட ஒ   தைனப் ெபற் ள்ளனர் 
(உ,ஊ). அவர ்என்ன ெசய்தாெரன்  கவனி ங்கள் . அக் னி   வதற்  ேநரம் ெந ங்  ட்ட  
என்பதற்  அவர ்அவர்க க்  ஒ  அைடயாளத்ைதக் ெகா த்தார். இப்ெபா   நாம் அக் னிைய 
தான் எ ர்பார்த் க் ெகாண்  க் ேறாம். அ  ண்  அக் னிைய, ேதவ ைடய 
ேகாபாக் ைன.

அந்த  தன் ஒன்ைற ெசய்தார.் அவர ் தம    ைக  ன்னால்    ப் னவராய் , ஒ  
ஸ் ரி டம், அவள் அவர ்  னைத சந்ேத க் றாள்  என் ம், அவ ைடய நிைல என்னெவன் ம், 
என்ன  நடக்கப்  ேபா றெதன் ம்    னார.்  அ  சரியா,  அேத   தமாக  ம ஷ மாரன்  தம்ைம
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இந்நாளில் ெவளிப்ப த் வார் என்     ள்ளாரா? அ  உண்ைமெயன்  நீங்கள்  
  வா க்  ர்களா? நல்ல , இேதா ஒ  ஸ் ரீ நின் க் ெகாண்  க் றாள்...

சைப ன்  காணக் டாத இைணப் ல்,   ஸ்  டன்  மணவாட்  ன்  இைணப் ன்ேபா , 
அந்த  தன் இப்ெபா   இங்  க் றார.் அந்த இேய    ஸ்  ேநற் ம் இன் ம் என் ம் 
மாறாதவரா  க் றார்.

அவர ்அவ ைடய  ர்க்கதரி களின்   லேம ேப  றார். ேவதம் அவ்வா     ற . அவர ்
தம   ர்க்கதரி க க் த் ெதரியப்ப த்தாமல் ஒ  காரியத்ைத ம் ெசய்யார ்என்  ஆேமாஸ் : 3:7 
உைரக் ற . அவர ் எக்காலத் ம் அப்ப  ெசய்  வந்  க் றார.் அவர ் தம  ேபாக்ைக 
மாற் னேத ல்ைல. பா ங்கள்? ஒ   ர்க்கதரி  உண்ைமயானவனா  ந்தால் , ேதவன் அவனிடம் 
  வைத மாத் ரேம அவனால் உைரக்க    ம். அ  சரியா? அ  உண்ைம.

இந்த ஸ் ரீைய நான் பார்ப்பதற்   ன்ேப அவ ைடய  ஷயம் என்னெவன்  அவர ்என்னிடம் 
  வாெரன்  நீங்கள்    வா க்  ர்களா? நீங்கள்  அைத   வா க்  ர்களா? அவள் 
 ற் ேநா னால் அவ    றாள் . அ  உண்ைம. அ  அவள் மார் ல் உள்ள . அவள் ஒ  
ைபயைன மன ல் நிைனத் க் ெகாண்  க் றாள். அவ க்  ஒ   தமான மனநிைல ேகாளா . 
நரம் த்தளர்ச்  ேபான்ற  க்கல் ஏற்பட் ள்ள . அ  உண்ைம. அைத நீங்கள்  
  வா க்  ர்களா? அ  உண்ைம இல்ைலயா? நீ ெபற் ள்ள நங் ர டப்பட்ட   வாசம் அைத 
நீ ஏற்கனேவ ெபற் க் ெகாண்டாய் என் ம், அைத நீ நிச்சயம் ெப வாய் என் ம்    ற  என்  
  வா க் றாயா? அப்ப யானால் ேபா. கர்த்தரா ய இேய  உன்ைன  ணமாக் வார். 
பா ங்கள்? பா ங்கள்? நீ   வா க் றாயா? உன்    இ தயத்ேதா ம்?

143

இந்த ஸ் ரீைய நான் காணாமேல, அவ ைடய ேகாளா  என்னெவன்  கர்த்தரா ய இேய  
என்னிடம்   வாெரன்    வா க்  ர்களா? எத்தைன ேபர ் அைத   வா க்  ர்கள் ? 
இப்ெபா  , உங்க க் த் ெதரி ம்... நான் பார்த்த   ட  ைடயா ... நான்... ஒன்ேற ஒன் , 
நான் ஒ  பாவாைடைய மாத் ரேம கண்ேடன் . எனக் த் ெதரியா , அ  ஆணா, ெபண்ணா 
என் ம்  ட ெசால்ல   யா . யாேரா நின்  ெகாண்  க் றார்கள் . அவள்   வா க்க 
ேவண் ம். ஸ் ரீேய நீ   வா க் றாயா? இங்  ேநாயாளிேய, நீ   வா க் றாயா? நீ 
  வா த்தால், உன்  ைகைய யர்த் . உன்     இ தயத்ேதா ம்   வா த்தால் , நீ 
ேதவனிடத் ல்  ேகட் ம்  ழந்ைதையப் ெபற் க் ெகாள்வாய். பா ங்கள்? பா ங்கள்? நீ 
  வா க் றாயா? நீ ேதவனிடத் ல்    வாச ள்ளவளாய் இ க் றாயா? அ   கமளிக்கா , 
அ  அைடயாளம் காண் க் ற . அ  ேதவன்  ரசன்னமா  க் றார் என்பதன் ேபரி ள்ள 
  வாசத்ைத அைடயாளம் காண் க் ம்  ரிையயா ள்ள  அவ ைடய வார்த்ைத ெவளிப்ப தல்.

இந்த ஸ் ரி ம் ஒ  ெபரிய காரியத்ைத   ம் க் ெகாண்  க் றாள் . அ   ழந்ைதயல்ல, 
அவ க்  ேவண் ய  பரி த்த ஆ  ன் அ ேஷகம். நீ என்ன ெசய்ய ேவண் ெமன்  
ெசால் ேறன் . நீ  கெரட்   ைகப்பைத  ட்   ட்டால், ேதவன் உனக்  பரி த்த ஆ  ன் 
அ ேஷகத்ைத அ  வார.் ேபாய்,   வா , பார.் நீ   வா க் றாயா? உனக்  ேதவன் ேமல் 
  வாசம் உள்ளதா?
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இங்  நின்  ெகாண்  க் ம் மனிதைன என் வாழ்க்ைக ல் நான்  கண்டேத ல்ைல. அவைர 
எனக் த் ெதரியா . அவர ் ஏேதா மார ் வ  னால் அவ    றார.் அண்ைம ல்  அவர ்  ேழ 
  ந்ததனால் அ   ைளந்த . அவர ்இந்த இடத்ைதச் ேசர்ந்தவரல்ல, அவர ்ஆர்கன்ஸா   ந்  
வ  றார.் அவர ் ஒ   ரசங் . நீங்கள்   ட் க்    ம் ச் ெசன்    ேசஷத்ைத 
 ரசங்  ங்கள். பா ங்கள்? பா ங்கள்? பா ங்கள்? அந்த மனிதனின்  கத்ைத நான் 
பார்க்கேவ ல்ைல.

இங்  ஒ  ஸ் ரீ நின்  ெகாண்  க் றாள். அந்த ஸ் ரீைய என் வாழ்க்ைக ல் நான் 
கண்ட ல்ைல. ேதவன் அவைள அ வார்.
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அவ க் ள்ள ேகாளா  என்னெவன்  அல்ல  அைதக்    த்த ஏதாவெதான்ைற ேதவன் 
எனக்  ெவளிப்ப த் வாரானால், நீங்கள்    வா ப் ர்களா? நீங்கள்  எல்ேலா ம்? உங்கைளக் 
  த்  நான்   யைத  ரசங் க்க ேவண் ம் என் ம்   வாசத்ைத அைடயாளம் காண் க் ம் 
 ரிையயாக மாத் ரேம இ  உள்ள . அைத தான் ேதவன் ெவளிப்ப த் னார், இ  அைத 
நி  க் ம்  ரிையயா ள்ள . இப்ெபா  , நீ  ணமாவதற்    வாச ைடயவளா  க்க 
ேவண் ம்.

இங் ள்ள இந்த ஸ் ரீைய எனக் த் ெதரியா  என்  நிைனக் ேறன் . ஆம், அவைள எனக் த் 
ெதரியா . ஆனால் அவ க் த் ெதரிந்த ஒ வைர எனக் த் ெதரி ம். அவர ் எனக்   ன்பாக 
நிற் றைத நான்  காண் ேறன் . அவள் தைலவ யால் அவ    றாள் . அ  சரிதாேன, ஸ் ரீேய? 
ேதவன் உனக்   கமளிப்பாெரன்    வா க் றாயா, இவள் ெபர்ரி க்ரீனின்  சேகாதரி. அ  
உண்ைம. அவைள என் வாழ்க்ைக ல் நான் கண்டேத ல்ைல. அ  உண்ைம. ெபர்ரி க்ரீன்  இங்  
நின் ெகாண் , என்ைன உற் ப ் பார்த் , அதன்  ற  இப்ப  ேபாவைத நான் கண்ேடன் . அ  
உண்ைம. ெபர்ரிக்ரீன்   ட்டத் ல்  எங்  க் றார ்என்  ெதரிய ல்ைல. நீ   வா க் றாயா? நீ 
எவ்வள    வா க் றாய்? நீ   வா த்தால், எல்லாம்   ம். நீ   வா க்காமல் ேபானால் 
ஒன் ேம நடக்கா .
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 ல் யம் மரியன்   ரன்ஹாம்  லம்
 ரசங் க்கப்பட்ட ெசய் கள்

"... சத்த ன்  நாட்களிேல..." ெவளி.10:7

35  வாசத்ைத ெவளிப்ப த் வ   ரிையகள்

அங்  உட்கார்ந்  ெகாண்  என்ைனேய பார்த் க் ெகாண்  க் ம் அந்த தைல நைரத்த 
ஸ் ரீ. நீ ேதவைன   வா க் றாயா? நீ அங்  என்ன நிைனத் க் ெகாண்  க் றாய் என்பைத 
ேதவன் எனக்  ெவளிப்ப த்த   ம் என்    வா க் றாயா? உனக்  மார் ல் கட்  (tumor) 
உள்ள . ேதவன் அைத உன்ைன  ட்  எ த் ப் ேபா வார் என்    வா க் றாயா? அ  
உண்ைம. நீ   வாச ள்ளவளா  ந்  அவைர   வா . இப்ெபா   அவள் எைத ெதாட்டாள்?
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அவ ைடய வஸ் ரத் ன்  ஓரத்ைத ெதாட்ட ஸ் ரீ ேவதம்    ற . ேவதாகமத்ைத எ த்  
ப க்க   ம்  றவர்கேள, அவர ் நம் ைடய பல னங்கைளக்   த்  ெதாடப்படக்   ய 
 ரதான ஆசாரியராய் இ ப்பதாகக்    ள்ளார். அ  சரிதாேன? அவர ் ரதான ஆசாரியராக 
இங்  நின்  ெகாண்  க் றார.் ஜனங்கள்  அவைரத் ெதா  ன்றனர்.

இங்  ெம ந்த ஸ் ரீ உட்கார்ந்  ெகாண்  க் றாள் . அவள் ைக யர்த் னாள். அவைள என் 
வாழ்க்ைக ல் நான் கண்ட ல்ைல. ஆனால் அவள் இப்ெபா   ஒன்ைறத் ெதாட்டாள் . அ  
என்னெவனில், அவ ைடய மார்  ள்ள ேகாளா க்காக ேதவனிடம் ெஜ த் க் 
ெகாண்  க் றாள். அவ க்  வ ற்  ம் ேகாளா  உள்ள . நீ   வா ப்பாயானால், ேதவன் 
உனக்   கமளிப்பார.் நீ   வா க்க ேவண் ம்.   வா க் றவ க்  எல்லாம்   ம்.

ஒ  மனிதன்  க ம்  ன்னால் உட்கார்ந்  ெகாண்  இந்தப் பக்கம் பார்த் க் 
ெகாண்  க் றார ் (இந்த பக்கம், இரண்டாம் வரிைச). அவ க்  ஆஸ் மா  யா  உள்ள . 
ஐயா, ேதவன் உங்கைள  கப்ப த் வார் என்    வா க்  ரா? நீங்கள்    வா த்தால், ேதவன் 
உங்க க்   கமளிப்பார.் நீங்கள்    வா த்தால், ேகட்டைதப் ெபற் க் ெகாள் ர்கள்.
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இங்  ஒ  ஸ் ரீ உட்கார்ந்  ெகாண்  என்ைனேய பார்த் க் ெகாண்  க் றாள், இந்த 
இடத் ல் , தைல நைரத்தவள். உன்     இ தயத்ேதா ம்   வா த்தால்... நீ   வா க் றாயா? 
சரி அப்ப யானால், அந்த  த்தப்ைப ேகாளா  உன்ைன  ட்  நீங்    ம் நீ   வா த்தால்.

கட்  ல்  ப த் க் ெகாண்  ப்பவேர, இைதக்   த்  என்ன நிைனக்  ர்? ேதவன் உமக்  
 கமளிப்பார ்என்    வா க்  ரா? உம  ேகாளா  என்னெவன்  ேதவன் என்னிடம்   னால், 
அவைர நீர ்  வா ப் ரா? நீர ்  வா த்தால், அந்த  ற்  ேநாய் உம்ைம  ட்  நீங் னவராய் 
     ம்  ர.் நீர ்ஏன் ப க்ைகைய  ட்  எ ந்  ந் , உம் ப க்ைகைய எ த் க் ெகாண்  
     ம்பக்  டா ? நீர ்   வா க்  ரா? நீங்கள்  எல்ேலா ேம   வா க்  ர்களா? 
இப்ெபா   என்ன ெசய்யப் ேபா  ர்கள்? ேதவன் அந்த   வாசத்ைத உங்கள்  இ தயத் ல் 
அளித்  ட்டாரா? இங் ள்ள எல்ேலா ம் உங்கள்  ைககைள யர்த் ங்கள் . ேதவன் அந்த 
  வாசத்ைத உங்கள்  இ தயத் ல் ைவத்  ந்தால், இந்த வரிைச ல் உள்ள நீங்கள்  ஒ வர ்ேமல் 
ஒ வர ்ைககைள ைவ ங்கள் . உங்கள்  ைககைள ைவ ங்கள் ... இப்ெபா ேத ேவகமாக, பரி த்த 
ஆ யானவர் அைசவா க் ெகாண்  க் ம்ேபா , உங்கள்  ைககைள ஒ வர ் ேமல் ஒ வர ்
ைவ ங்கள் . கட்  ல்  டந்  ந்த மனிதன் எ ந்  ேவகமாக வரிைச ல் ஓ , மற்றவர்க க்காக 
ெஜபம் ெசய் றார.்
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இப்ெபா   நாம் எ ந்  நின்  ேதவ க்  ஸ்ேதாத் ரம்  ெச த் ேவாம், எல்ேலா ேம. 
இனிேம ம் ெதாடர்ந்  நடத்த ேவண் ய அவ ய ல்ைல. ேநற் ம் இன் ம் என் ம் 
மாறாதவரா  க் ற இேய    ஸ் ைவ அைடயாளம் கண்  ெகாள் ங்கள் . உங்கள்   யா  
எ வா  ந்தா ம், அவைர நீங்கள்    வா த்தால், இப்ெபா ேத எ ந்  நின்    வா  ங்கள் .
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சர்வ வல்லைம ள்ள ேதவேன, ஆ ரகா ன்  ேதவேன, ஈசாக் ன்  ேதவேன, யாக்ேகா ன்  
ேதவேன, உம  வல்லைமைய அ ப் , இப்ெபா ேத இக் ட்டத்  ள்ள ஜனங்க க்  
 கமளிப் ராக. இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல். ஆெமன் .

ேதவ க்  ம ைம! ேதவன் உங்கைள ஆ ர்வ ப்பாராக.


