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ேதவ ைடய வார்த்ைத   ந்    ப் ட் ம் ெசய் ைய சேகா. யரி சற்   ன்  
ெகா த்தார்.  “நித் ய ேதவைன நாம் கட் ப் ப த்  ேறாம், காலவரம்  ற் ட் ப த்  ேறாம், 
நாம் அவ் தம் ெசய்யலாகா ” என்  அவர ்  ன  எவ்வள  ெபரிதான உண்ைமயா   க் ற  
இன் ர  நாம் ேவெறான்ைற சந் க்கக் காத்  க் ேறாம் , அ  தான் இராப்ேபாஜனம்.
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 சானில் ஒ    ச்சைப எ ம்ப ேவண்  ெமன்  நான்  ன்  ஆண் களாக காத்  ந்ேதன் , 
அ  இப்ெபா   இங் ள்ள . ஆம் நாம் இங்  வந்  க் ேறாம். ஆகேவ ேதவ க்  நாம் நன்  
ெச த்  ேறாம். அதற்காக நாம் காத்  ந் , இப்ெபா   நாம் அைத ெமச் ம் ப  அவர ்ெசய்  
 ட்டார.்

இப்ெபா   நாம்     ந் ல் பங்  ெகாள்வதற்   ன்பாக, நான் ஒன்   ற 
  ம்  ன்ேறன் . அதாவ , நாம் வா  ன்ற நம் ைடய காலத் ல் ேபா மான காரியங்கைள 
நாம் பார்த்   ட்ேடாெமன்  க   ேறன் . எனேவ நம் ைடய எல்லாவற்ைற ம் 
(ஒவ்ெவான்ைற ம்) நாம் ேதவ க்  ெகா க்க ேவண் யவர்களா   க் ேறாம். நாம் 
உண்ைமயாகேவ ேதவைன ேச க்க ேவண் ம். ஏெனனில் ேவத வசனத் க்  ேநர யான 
ப ல்கைள அவர ் அளித்  நம்ைம ஆ ர்வ த்   க் றாெறன்  நான் க   ேறன் . சற்  
ேநரத் ற்   ன்  சேகா. யரி   ன  ேபால், நாம் அந்த ேவைளக் ள்  வந்  க் ேறாம். நாம் 
  டர ்அல்ல, நாம் அங்  அைடந் ள்ளைதக் காண் ேறாம்.
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அ  மாத் ர மல்ல, நாம்  ற்  ம் பார்த்  மனித  ந்ைத மக்கைள  ட்   ல க் 
ெகாண்  ப்பைத நம்மால் காண    ற . நாம் இவ் ல ல்  இன் ம் நீ த்த நாட்கள்  
தங்   க்க   யா , அப்ப    ந்தால், நாம்  ற்  மாக ைபத் யக்கார       ப்ப 
வர்களா    ேவாம்    உலக ம் அப்ப யா    ம். பா ங்கள்? ஆகேவ நாம் கைட  
காலத் ல் இ க் ேறாம்.

சேகா. யரி சற்   ன்       த்த  ேபான் , அைவ உண்ைம ெயன்  நாம ந்  
 க் ேறாம். அைவ உண்ைம யா  க் ன்றன, அைவ கட் க் கைதகளல்ல. அைவ நாம் கற்பைன 
ெசய் ம் ஏேதா ஒன்றல்ல. அைவ ேதவ ைடய வார்த்ைத ன்   லம் ேநர யாக நமக் க் 
ெகா க்கப்பட் , நமக்   ன்பாக ப ரங்கமாக ெவளிப்ப த்தப் பட்ட ஒன்றா   ப்பதால், நாம் 
இங்  அைடந் ள்ேளா ெமன்பைத அ ந்தவர்களா   க் ேறாம். இன் ம் எவ்வள  காலெமன்  
நமக் த் ெதரியா . ஏெனனில் நாம் ம ப  ம், அ  என்ன ேநரமா  க்  ெமன்ற   ப் க் ள்  
வந்  க் ேறாம். ஆனால் நாம் அந்த ேநரத் ல் தான் இ க் ேறாம் என்பைத அ ந்  க் ேறாம். 
அ  ேதவ ைடய ேநரமா  க் ேமா ெவன்  நான் எண்ண வைக ண் .

3

ஒ  ைற யாேரா ஒ வர ்ஒ     கணக்  ேபாட்டார். அதாவ , அவைர ேதவன் இவ் ல ல் 
உ ேரா  ைவத்  ந் , ஒ    ப் ட்ட காலத்ைத அவ க்  அளித்  ப்பாரானால்  -  அவ க்  
ஆ ரம் ஆண் கள் ஒ  நாளாக இ க் ம். ஆகேவ ஒ  மனிதன் எ ப  ஆண் கள்  வாழ்ந்தால், 
ேதவ ைடய ேநரத் ன்ப  அ   ல நி டங்களாக மாத் ரேம   க் ம். பா ங்கள்? 
அப்ப யானால், நாற்ப  ஆண் கள் என்ப , அவ ைடய பார்ைவ ல் அ  ேநரமாகேவ 
இ க்கா . அ  அவர ்கண்  இைமக் ம் ேநரமா  க் ம். பா ங்கள்? அ    வ ேம அவ்வள  
ேவகமாக இ க் ம் அளிக்கப்பட்ட அந்த ேநரம். அவ க்  காலம்  என்பேத  ைடயா . அவர ்
நித் யமானவர்.

ஒ  நாள் இர  நா ம் சேகா. யரி ம் இ க் ம் ேபா , சாராள்' அல்ல    வன்  ேஜாசப் 
என்  நிைனக் ேறன்  என்னிடம் வந் , அப்பா, கட ள்  எங்ேக, எப்ெபா   ேதான் னார்? அவர ்
எங்  ந்  வந்தார் பா ங்கள்? அவ க் த் ெதாடக்க ெமன்  ஒன்  இ க்க ேவண்  மல்லவா? 
அவர ்ஆரம்பமாக ேவண் ய  ல்ைலயா? என்  ேகட்டான் .
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நான்,  “அப்ப யல்ல, ெதாடக்க ள்ள எதற் ம் ஒ      இ க் ம். எதற்  ெதாடக்க 
 ல்ைலேயா அதற்     ரா '' என்ேறன். ஆனால் அப்ெபா   அவ க்  பத்ேத வய . நான்  
ெசான்னவற்ைற அவனால்   ரிந்  ெகாள்ள   ய  ல்ைல. ஒன் ற்  ெதாடக்கேம  ல்ைல 
என்பைத அவனால் எப்ப  ஏற் க் ெகாள்ள    ம்? அவன் மட் மல்ல, நா ம் அப்ப ேய. 
பா ங்கள்? அ  எப்ப  ேதான் ன  என்ப  எனக்   ளங் க் ெகாள்ள   யாத   ராகேவ 
இ க் ற .

ெமய்யாகேவ  னிதமான ஒன்ைற நாம் இங்  ஆசரிக்கத்  ர்மானித்   க் ேறாம்.5

 ல நாட்க க்   ன்   க ம் அ ைமயான   ஸ்தவ சான்ேறார் ஒ வைரக்காண 
அைழக்கப ் பட்  ந்ேதன் . அவர ் இவ் தமான     ந் ல் பங்  ெகாண்டேத  ல்ைல. நாம் 
அப்பத்ைத ம்  ராட்ைச ரசத்ைத ம் (WINE) உட்ெகாண்      ந்ைத ஆசரிக் ேறா ெமன்பைத 
அவர ் அ ந்  ெகாண்டார்.“ அவர்கள் ' 'ஆ க் ரிய     ந் '' என்  அவர்கள் அைழக் ம் 
ஒன்ைற ஆசரிக் ன்றனர.் அ  ”ஐக் யம்“  (Communion) என்பைதப் ெபா த்த வைர ல் சரிேய. 
ஏெனனில் ஆங் லத் ல் அந்த ெசால் ”அளவளா தல்“ என் ம் ெபா ள்  ெப ம். அந்த சேகாதரன் 
ஒ  ேவத வாக் யத்ைத எனக்  எ த் ைரத் ,  ”சேகா. ரான்ஹாேம, அ  சரிெயன்  
இப்ெபா   க   ன் ர்களல்லவா“ என்  என்ைனக் ேகட்டார.்
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இைத நான்   ம் காரணம் என்னெவனில் சேகா. யரி, இைத   னால்  பரவா ல்ைலயா? 
(சேகா.  யரி  ரீன், “நிச்சயமாக” என்  ப  ைரக் றார ் -  ஆ ). நீங்கள்  என்ன ெசய்  ர்கள் 
என்பைதப்  ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ெமன்பதற்காகேவ இைதச் ெசால்  ேறன் . நீங்கள்  
எதற் ள் ம் கண்    த்தனமாக  ரேவ த்   ட்டால், நீங்கள்  என்ன ெசய்  ர்க ெளன்பைத 
அ யாமேல இ ந்     ர்கள். அப்ப ப் பட்ட ஒ  நிைல ல், நீங்கள்  ெசய்வதன்  ேபரில் 
உங்க க்ேக உ  ப்பா  இ க்கா . நீங்கள்  என்ன ெசய்  ர்கள் எதற்காக அைத ெசய்  ர்கள் 
என்பைத அ ந்தவர்களா   க்க ேவண் ம்.

அவர,் “ நாம் ேதவ ைடய வார்த்ைதைய ஏற் க் ெகாள் ம் ேபா , ேதவைன உட்ெகாள்வதற்  
அ  சமமல்லவா? என்  ேகட்டார.்

நான்,  “ஐயா, அ   ற்  ம் சரி. அ  உண்ைம .  ஆனால் அவர்கள் உண்ைமயாகேவ 
இராப்ேபாஜனத் ல் பங்  ெகாண்டதாக நாம் இங்  ப க் ேறாேம.'' நாம் அப்பத்ைத ம் 
 ராட்ைசரசத்ைத ம் (WINE) உட்ெகாண்  கர்த்த ைடய இராப்ேபாஜனத்ைத ஆசரிக்க ேவண்  
ெமன்  ப ல் கற் த்தான் . இேய  ம்,  ”என்ைன நிைன    ம் ப  இைதச் ெசய் ங்கள் “ 
என்றார்.  ”ஆைகயால் நீங்கள்  இந்த அப்பத்ைதப்   த்  இந்த பாத் ரத் ல் பானம் பண் ம் 
ேபாெதல்லாம் கர்த்தர் வ மள ம் அவ ைடய மரணத்ைதத் ெதரி க்  ர்கள்“, என்  ப ல் 
  னான். என்ேறன் . பா ங்கள்? அைத நாம் உட்ெகாள்ள ேவண் ம்.

பரி த்த ப ல்,   ய ஏற்பாட் ன்   ர்க்கதரி  என் ம்  ைற ல், இராப்ேபாஜனத்ைத 
ஆசரிக்க ேவண் ெம ம் நியமத்ைத சைபக்  அளித்தான் . ேப  , யாக்ேகா , ேயாவான்  (ஏன், 
மத்ேத , மாற் ,  க்கா ம்  ட) இேய  ெசான்னைவகைள எ   ைவத்தனர். ஆனால் ப ேலா 
சைபைய ஒ ங்  ப த் னான் . ஏெனனில் அவன்   ய ஏற்பாட் ன்   ர்க்கதரி யா   ந்தான் . 
ேவதாகமத் ன்   தல் ஐந்   த்தகங்கைள ம் எ  வதற்கான ஏ தைல ேமாேச 
வனாந்தரத் ற் ச் ெசன்  ெபற் க் ெகாண்ட  ேபால். ப  ம் பாைலவனத் ற் ச் ெசன்  
ேதவனிடத்   ந்  ஏ தைலப் ெபற் ,   ய ஏற்பாட்  சைபைய ஒ ங்  ப த் , பைழய 
ஏற்பா    ய ஏற்பாட் க்   ன்னைடயாளமா ள்ள ெதன்பைத எ த் ைரத்தான் .
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எ ப்   ந்  இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்  ெவளி வ வதற்   ன்  ஒ  ஆட் க்  ட் ைய ப  
ெச த் னர.் அ  ஒ   ைற மாத் ரேம ெசய்யப்பட்ட . ஆனால் அவர்கள் அைத காலங்கள் 
ேதா ம் ஒ  ஞாபகார்த்தமாக ஆசரித்  வந்தனர்.“ நியாயப் ரமாணம்  வரப்ேபா ம் 
காரியங்க க்  நிழலா  க் ற ”, பார்த் ர்களா?

நாம் “ஐக் யம்” என் ம் அர்த்த  ள்ள ஆங் லச் ெசால்ைல (Communion) உபேயா க் ேறாம். 
அ  கர்த்த ைடய இராப்ேபாஜனத்ைதேய   ப்   ற  என்ப  என் க த் .

நாம் சரீரப்  ரகாரமாக ஆசரிப்பதற்   ன்  ெதய் க நியமங்கள்  நமக்களிக்கப் பட் ள்ளன. 
அைவகளில் ஒன்  இராப்ேபாஜனம், மற்றைவ கால்கைளக் க  தல், தண்ணீர் ஞானஸ்நானம். 
இம் ன்  மாத் ரேம. அந்த  ன் ம் பரி ரணத் க்  எ த் க்காட்டா   க் ற . இம் ன்  
நியமங்கைள மாத் ரேம நாம் ெபற்  க் ேறாம். இைவ பரி த்த ப  னால்    ய ஏற்பாட் ல்  
அளிக்கப்பட்ட நியமங்கெளன்  நாம ேவாம்
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“வார்த்ைதைய ஏற் க் ெகாள்வ  தான்     ந் '' என்  நாம்   ேவாமானால் , 
கர்த்த ைடய வார்த்ைதைய ஒ வன்  தன் இ தயத் ல் ஏற் க் ெகாள் ம் வைரக் ம்  
கர்த்த ைடய இராப்ேபாஜனத் ல் பங்  ெகாள்ள அவ க்  உரிைம  ைடயா  என்ப  என் 
க த் . பா ங்கள்? உங்க க்  நான்  ப த் க் காண் க்கப் ேபா ன்ேறன் . இன் ம்     
ேநரத் ல் உங்க க்  நான் ப த் க் காண் க் ேறன் , அப்ெபா   நீங்கள்  அ ந்  ெகாள் ர்கள் . 
இப்ெபா  , கவனி ங்கள் ,  ன்ைன ஏன் நாம்''.

அேத அ ப்பைட ல்  இரட்சண்ய ேசைன (Salvation Army)  ட்டத்தாரின்  க த்   ற்  ம் 
நியாயமான  என்  நாம்    டலாேம. அவர்க க்  எந்த  தமான தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் 
ெப வ  ம் நம் க்ைக  ைடயா .  “அ  எங்க க்  அவ ய ல்ைல” என்  அவர்கள் 
ெசால்  ன்றனர.் நமக்  தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் அவ ய ல்ைல ெயன்றால்,  ன்ைன ஏன் நாம் 
ஞானஸ்நானம் ெப  ேறாம்? அவர்கள்,  “தண்ணீர் உங்கைள இரட் ப்ப ல்ைல, இரத்தம்  
மாத் ரேம இரட் க் ற ”, என் ன்றனர்.

அைத நான் ஒப் க் ெகாள் ேறன் ,அ  சரிதான். இரத்தம் தான் உங்கைள இரட் க் ற , 
தண்ணீர் அல்ல. ஆனால்   ைப ன்  உள்ளான  ரிைய   ந்   ட்டெதன்பைத 
ெவளிப்பைடயாக அ  க்க நாம் தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் ெப வ  அவ யம். பா ங்கள்? அ  
ேபான்ேற இராப்ேபாஜனத்ைத ம் நாம் ைகக்ெகாள்ள ேவண் ம்.

நாம் நம  ப யா ய கர்த்தைர, ஆ க் ரிய  றப்  என் ம் வைக ல், நமக் ள்  ஏற் க் 
ெகாண்ட  ற , நாம் வார்த்ைத ன்   லம் அவரில்   க் ேறாம். அைத நாம் அைடயாளமாக 
காண் க்க ேவண் ம். ஏெனனில் அ  “நீங்கள்  மனந்  ம் , ஒவ்ெவா வ ம் பாவ 
மன்னிப் க்ெகன்  இேய   ஸ்  ன்  நாமத் னாேல ஞானஸ்நானம் ெபற் க் ெகாள் ங்கள்” 
என்  நமக்களிக்கப் பட்ட கட்டைள.
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ப ல்,  “நான்  உங்க க்  ஒப்  த்தைதக்  கர்த்தரிடத் ல்  ெபற் க்  ெகாண்ேடன் .
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என்னெவனில், கர்த்தரா ய இேய  தாம் காட் க் ெகா க்கப் பட்ட அன்  இராத் ரி ேல 
அப்பத்ைத எ த் , ஸ்ேதாத் ரம் பண்ணி, அைதப்  ட்  நீங்கள்  வாங் ப்    ங்கள் , என்ைன 
நிைன    ம் ப  இைதச் ெசய் ங்கள்  என்றார். ஆைகயால் நீங்கள்  இந்த அப்பத்ைதப்   த்  
இந்த பாத் ரத் ல் பானம் பண் ம் ேபாெதல்லாம் கர்த்தர் வ மள ம் அவ ைடய மரணத்ைத 
ெதரி க்  ர்கள்” என்றான். ஜனங்கள்    வந்  இராப்ேபாஜனத் ல் பங்  ெகாண்டனர ் என்  
அ   ந்  நாம் அ ந்  ெகாள் ேறாம்.

ஆனால் இந்த  ைலேயறப் ெபற்ற சேகாதரன்,  க ம் அ ைமயான சேகாதரன், என்னிடம், 
சேகா. ரான்ஹாேம, அைத நான் ைகக்ெகாண்டேத  ல்ைல, அ  என்ன ெவன்  எனக் ப்  ரிய 
 ல்ைல. நான் ேவ   தமாக ேபா க்கப் பட்  க் ேறன் “ என்றார்.
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நான்,  “ஆனால் ஞாபகம் ெகாள் ங்கள் . ஆ    ஸ்தவ   ச்சைபைய பரி. ப ல் ஒ ங்  
ப த் னான்  என்பைத நாம் ஒப் க் ெகாள்ள ேவண் ம். அவர்கள்    கள்  ேதா ம் ஒ மனப் 
பட்டவர்களாய்  அப்பம்  ட்டனர.் அவன் அைத சைப ல் ைவத்தான். வானத்   ந்  வ  ற ஒ  
 த ம்  ட ேவெறைதயா  ம் ெசான்னால்  அவன் ச க்கப் பட்டவனா  க்கக் கடவன்  என்  
கலாத் யர்:1.8, உைரக் ற . பா ங்கள், அவன் ேயாவான்  ெகா த்த ஞானஸ்நானத்ைதப் 
ெபற்றவர்கள் ம ப  ம் இேய    ஸ்  ன்  நாமத் னால் ஞானஸ்நானம் ெப ம்ப  ெசய்தான்  
என்ேறன்.

பா ங்கள், நாம்  ன்  காரியங்கைளக் ைகக்ெகாள்ள ேவண் ய  அவ யம்:  ன்  
காரியங்கைள நாம் அைடயாளங்களாக ைகக்ெகாள்ள ேவண் ம். கர்த்த ைடய இராப்ேபாஜனம், 
கால்கைளக் க  தல், தண்ணீர் ஞானஸ்நானம். பா ங்கள்?

நீங்கள் ,  “அப்ப யானால்'' என்  ர்கள். இரட்சணிய ேசைனக்  ட்டத்தார,்  ”  ைவ ல் 
மரித் க் ெகாண்  ந்த கள்ளன்  ஞானஸ்நானம் ெபற ல்ைல இ ப்  ம், அவன் பரேலாகத் ல் 
இ ப்பான்  என்  இேய    னாேர“, என்   ட் க் காட்  ன்றனர். அ   ற்  ம் உண்ைம. 
அ  உண்ைமேய. ஆனால் பா ங்கள் , அவன் மரிக் ம் ேநரத் ல்  தான் இேய ைவ அைடயாளம் 
கண்  ெகாண்டான் . பா ங்கள்? அந்த ஒ  த ணம் மாத் ரேம அவ க்  ந்த . அவன் ஒ  
கள்ளன் . அவன்  றம்பா  ந்தான்  அவன் அகன்  ந்தான் . அந்த ெவளிச்சத்ைத அவன் கண்ட 
மாத் ரத் ல், அவன் அைத அ ந்  ெகாண் ,  ”ஆண்டவேர, அ ேயைன நிைன    ம்“ 
என்றான். அப்ெபா   இேய .... அ  உண்ைம .

10

ஆனால் நாம் ஞானஸ்நானம் ெபற ேவண் ெமன்  நீங்க ம் நா ம் அ ந்த  ன் ம், அைத 
ம த்தால், அ  உங்க க் ம் ேதவ க்  ைடேய உள்ள ஒன் . இராப்ேபாஜன  ஷயத்  ம் 
அவ்வாேற

நாம் இராப்ேபாஜனத்ைத ைகக்ெகாள் ம் ேபா , “இங்  நான் வந்  அப்பத்ைதப்   த் , நான் 
  ஸ்தவன்  என்    வா ப்ேபன்”, என்றல்ல. நீங்கள்  கவனிப் ர்களானால் ,  “எவன் 
அபாத் ரமாய்க் கர்த்த ைடய அப்பத்ைதப்   த் , அவ ைடய பாத் ரத் ல்  பானம் 
பண்  றாேனா, அவன் கர்த்த ைடய சரீரத்ைத ம் , இரத்தத்ைத ம்   த் க்  ற்ற ள்ள 
வனா  ப்பான்” என்  ேவதம் உைரக் ற  பா ங்கள்? நீங்கள்  உத்தமமான வர்கெளன்  
காண் க் ம் ஒ  வாழ்க்ைகைய ஜனங்க க்   ன்பாக ம் ேதவ க்   ன்பாக ம் நடத்த 
ேவண் ம்.

இப்ெபா  , இன் ம்     ேநரம். பைழய ஏற்பாட் ல் ப  ெச த் தல் ஒ  நியமமாக 
ஆக்கப்பட்ட . அவ்வாேற தண்ணீர் ஞானஸ்நான ம் ஒ  நியமமா  க் ற  கால்கைளக் 
க  தல் ஒ  நியமமா  க் ற , கர்த்த ைடய இராப்ேபாஜன ம் ஒ  நியமமா  க் ற . 
“கர்த்த ைடய கட்டைளகைள நிைற ேவற் , அவ ைடய நியமங்கைள ம், கற்பைனகைள ம் 
ைகக்ெகாள் றவன்  பாக் யவான் , அவன்  வ   ட்சத்ைதச ்  தந்தரிக் ம் உரிைமையப் 
ெப வான் .”
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இப்ெபா  , இங்ேக இைத கவனி ங்கள் . ேதவாலயத்  ள்ள ப  டத் ற்  வந்  உங்கள்  
காணிக்ைகைய உங்கள்  பாவ ற்காக ஆட் க்  ட் ைய ப  ெச த்த ேவண்  ெம ம் 
ேதவ ைடய கட்டைள  தன் தலாக அளிக்கப்பட்ட ேபா , ஒ   த சேகாதரன் சாைல ன்  
வ யாக வந் , அவன்  ற்ற ள்ளவன்  என்பைத அ ந்தவனாய் ப  டத் ற்  ெசன் , ஒ  
ெகா த்த காைளைய அல்ல  ஒ  எ ைத, ஒ  ெசம்ம யாட் க்கடா, ஆட் க் ட்  இைவகளில் 
ஏேதா ஒன்ைற சாைல ன்  வ யாக ஓட் க்ெகாண்  வந்  அவனால் இயன்றவைர ேதவ ைடய 
நியமத்ைத உத்தமமாக ைகக்ெகாள்வைத என்னால் கற்பைன ெசய்  பார்க்க    ற .

அவன் அதன் ேமல் தன் ைககைள ைவத் , தன் பாவங்கைள அ க்ைக   றான் . ஆசாரியன்  
இைத (அவன் பாவங்கைள) ஆட் க்  ட்  ன்  ேமல்  மத்  றான் .  ற  அந்த ஆட் க் ட்  ன்  
ெதாண்ைட அ க்கப்ப  ற  அ  அவ க்காக சா ற . ப  டத் ன்  ேமல் அந்த    
ஆட் க் ட்   டந் , கால்கைள உைதக் ற , இரத்தம்   ட்  வ  ற . அவ ைடய ைககள்  
இரத்தத்தால் நிைறந் , அ  அவன் ேமல்   வ ம்  த  ற  (அந்த    ஆட் க் ட்  
சத்த ட் க் ெகாண்   வைன    ற ), அவன் பாவம் ெசய்தாெனன் ம், அவ க்  ப லாக 
ஏேத ம் ஒன்  மரிக்க ேவண்  ெமன் ம் அவன் உண  றான் . ஆகேவ அவன் சா றதற் ப் 
ப லாக இந்த ஆட் க் ட் ைய சாகக் ெகா க் றான் . பா ங்கள் , அவ ைடய இடத் ல்  அந்த 
ஆட் க் ட்  சா ற .  அந்த  மனிதன்  உத்தமமாக,  தன்  இ தயத் ன்  ஆழத்   ந்  அைத
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ெசய்தான் .

இவ் தமாக காலங்கள் ேதா ம் அ  நடந்  ெகாண்  ந்த . அ   ண் ம்  ண் மாய் வந் , 
இ   ல் ஒ  பாரம்பரியமா   ட்ட . ேதவ ைடய கட்டைள மக்க க்  பாரம்பரியமாக 
மா  ட்ட .  ன்  ப  ெச த்த ேவண் யவன்  அங்  வந் , “இ  என்ன நாள் என்  பார்ப்ேபாம். 
இ  இன்னின்ன நாள். நான் ெசன்  ஒ  எ ைத ப  ெச த்   ட்  வ வ  நலம்”, என்  
ெசால்   ட்  ெசன் ,  “ஆண்டவேர, இேதா என் எ  ” என் றான். பா ங்கள், அ ல் எந்த 
உத்தம ம் இல்ைல , அதன்  க் யத் வ ம் உணரப்ப வ ல்ைல .
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நாம் அந்த  தமாக இராப்ேபாஜனத் ல் பங்  ெகாள்ளக்  டா . கர்த்த ைடய பந் க்  நாம் 
அேத  தமாகேவ வ  ேறாம்.

ஏசாயா:35ம் அ காரம், இல்ைல, என்ைன மன்னித் க் ெகாள்ள ம். ஏசாயா:60ம் அ காரம். 
ேவதாகமத்ைத  றந்  பார்ப்ேபாம். அ  ஏசாயா:28ம் அ காரம் என்  நிைனக் ேறன் . அங்  
தான் அைத காண் ேறாம் . அ  தான் சரியான அ காரம் என்  எனக்  நிச்சயமாகத் ெதரி ம்.

அவர,்  “கற்பைன ன்  ேமல் கற்பைன ம்,  ரமாணத் ன்  ேமல்  ரமாண ம், 
இங்ேக ெகாஞ்ச ம், அங்ேக ெகாஞ்ச ம் என் றார்கள் . நலமானைதப்   த் க் 
ெகாள். பரியாச உத களினா ம் அந்நிய பாைஷ னா ம் இந்த ஜனத்ேதாேட 
ேப ேவன். இ ேவ இைளப்பா தல்”. என்றார்.

(ஏசாயா - 28:10-12).

“ேபாஜன  டங்கெளல்லாம் வாந்  னால் நிைறந்  க் ற . அவர ் யா க்  
அ ைவப் ேபா ப்பார்? நான் யா க்  உபேதசத்ைத உணர்த் ேவன் ?”

பா ங்கள்? ஏசாயா:28 தான்  சரியான அ காரம் என்  நிைனக் ேறன் .“ நான் யா க்  
உபேதசத்ைத உணர்த் ேவன்?” பா ங்கள் , “ேபாஜன  டங்கெளல்லாம்”.

ஆனால் இன்  நாம் காண்ப  என்ன ெவனில், அவ ைடய மரணத்ைத நிைன    வதற் 
ெகன்  இன் ர  நாம் ஆசரிக்க   க் ம் இந்த மகத்தான காரியம், அவ ைடய சரீரத்ைத நாம் 
 னந்ேதா ம்   க் ேறாம், அல்ல  நம் ைடய சேகாதரன் நமக்   ரசங் த்த  ேபான் , 
இப்ெபா   தான்    த்    த்ேதாம். நாம் ேதவ ைடய வார்த்ைதைய ஏற் க் ெகாண்  அைத 
   இ தயத்ேதா ம்   வா க் ேறாம். அப்ெபா   அ  ெவளிப்ப வைதக் காண் ேறாம், 
அ  நமக் க் ெகா க்கப ் பட்  ப்பைதக் காண் ேறாம், நாம் என்ன ெசய் ேறா ெமன்பைதக் 
  த்  ஆழமாக அ ந்தவர்களாக இந்த பந் க்  வரேவண் ேம யன் , அ  ஒ  நியமமாக 
அளிக்கப ்பட் ள்ள  என்பதனாலல்ல.
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நீங்கள்  ஒ  ஆலயத் ற்  ெசல் ம் ேபா  அவர்கள்   ஸ்ேகாத்  அல்ல  ெராட்  ேபான்ற 
ஏேதா ஒன்ைற  ட் க் ெகா க் றார்கள்.  ைக   ப்பவர்க ம், ம  அ ந் பவர்க ம் , மற்ற 
பழக்கவழக்கங்கைள உைடயவர்க ம், அவர்கள் அந்த சைப ன்  உ ப் னர ் என் ம் 
காரணத்தால் , அங்  வந்  கர்த்த ைடய இராப்ேபாஜனத் ல் பங்  ெகாள் ன்றனர். அ  
ேதவ க்   ன்பாக அ வ ப்பா  க் ற .

ப ையக்   த் ம்  ட அவர,்  “உங்கள்  பரி த்த பண் ைகக ம், உங்கள்  ப க ம் என் 
நா  ல்  ர்நாற்றமா  க் ற ” என்  ெசால்   க் றார.் ஆனா ம், ப  ெச த்த 
ேவண் ெமன்  அவர ் தான் அவர்க க்  கட்டைளக் ெகா த்தார். அவர ் நிய த்த அேத ப , 
அவர்கள் அைத பா த்த  ைற ன்  காரணமாக, அவ ைடய நா  ல்  ர்நாற்றமாக மா ன .
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ேதவ ைடய வார்த்ைதைய ம்  ட அேத  தமாகத் தான்  இன்  நாம் பா க் ேறாம் . 
  ஸ்தவர்க ெளன்  தங்கைள அைழத் க் ெகாள் ம் ெப ம்பாேலார ் அப்ப  ெசய் றார்கள் . 
நாம் இங்  நின் க்  ெகாண் , ேதவ ைடய வார்த்ைதைய ேபா த் , “இேய    ஸ்  ேநற் ம் 
இன் ம் என் ம் மாறாதவரா  க் றார்” என் ம், அவர ் நமக்  வாக்களித் ள்ள ைவகைள 
நிைறேவற் வார் என் ம் ெசான்னால் , அவர்கள், ஓ, அ  மற்ெறா  காலத் க்  ரிய “, என்  
ெசால்     ன்றனர். நம் ைடய ேசாேதா ய ஆராதைன அவ ைடய நா  ல்  ர்நாற்றமாக 
அைமந்   ட்ட . அவர ் அைத எக்காரணத்ைதக் ெகாண் ம் ஏற் க் ெகாள்ள மாட்டார். 
நம் ைடய பாரம்பரிய பழக்க வழக்கங்கேள அதற்  காரணம்.

நீங்கள்  கர்த்த ைடய இராப்ேபாஜனத் ல் பாரம்பரியத் ன்  காரணமாக பங்  
ெகாள்வ ல்ைல. உங்கள்  இ தயத் ல் ேதவ ைடய அன்  நிைலத்   ப்பதனால் , ேதவ ைடய 
கட்டைளக்   ழ்ப்ப ந்  அ ல் பங்  ெகாள்  ர்கள் . பா ங்கள், அதற்காகேவ நீங்கள்  பங்  
ெகாள்  ர்கள்.
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ஆகேவ நீங்கள்  அைத உத்தமத்ேதா  ைகக்ெகாள்ளாமல்,  “நல்ல  எங்கள்  சைப 
இராப்ேபாஜனத்ைத ஒவ்ெவா  ஞா ற் க் ழைம அல்ல  மாதத் ற்  ஒ   ைற, அல்ல  
ஆண் ற்  இ  ைற ஆசரிக் ற ”, என்  ெசால் க் ெகாண் , அ ல் பங்  ெகாள்ள என் ேநரம் 
வந்   ட்ட “ என்  ெசால்  பாரம்பரியமாக இராப்ேபாஜனத் ல் பங்  ெகாள் ர்களானால் , அ  
ேதவ க்   ர்நாற்றமா  க் ற  பா ங்கள், அ  ெவ ம் பாரம்பரியம் மாத் ரேம.



5இராப்ேபாஜனம்

மற்ற எல்லாவற்  ம் ேபால, இ  ம் நீங்கள்  உத்தமமா  க்க ேவண் ம். ேதவ க்  உங்கள்  
இ தயத் ன்  ஆழம் ேவண் ம். உங்கைள இவ் ல ற்  ெகாண்  வந்த அந்த ேதவைனேய நீங்கள்  
ேச க்  ர்கள்  என்பைத நிைன ல்  ெகாள் ங்கள்.

அவர ் இப்ப  ெசால்    ப்பதால் , அ  அவ ைடய கட்டைளயா   ப்பதனால் , நீங்கள்  
இைதச் ெசய்  ர்கள். ேதவ ைடய   ைப னால் நாம் இரட் க்கப் பட்ேடாம் என்  நாம் 
அ ந் , ஆழமான உத்தமத் டன்  நாம் வந்  இ ல் பங்  ெகாள்ள ேவண் ம். நாம் அவைர 
ேந க் ேறாம், அவ ைடய ச கத்ைத நாம் உண  ேறாம். அ  நம் ைடய வாழ்க்ைகைய 
மாற் னைத நாம் காண் ேறாம். நம் ைடய அைனத் ேம மா  ட்ட . நாம் 
 த் யாசமானவர்களா   ட்ேடாம். நாம்  ன்  ேபால் வாழ்வ ல்ைல,  ன்  ேபால் 
 ந் ப்ப ல்ைல.

இந்த  த்தகத்   ப்ப  ேபால், நாம் ேப க் ெகாண்  ந்த உட க் ள்ளி க் ம் அந்த    
 ள்ளி- இ   த்தகங்க ம் ஒன்றா  க் ற ,  வ  ஸ்தகம்.  தலாவ  ேதான் ன  வ 
 ஸ்தகம்,நீங்கள்   றந்த ேபா , அ  உங்கள்  இயற்ைக  றப் . பா ங்கள்? ஆனால் ஒ  
காலத் ல், காலங்க க்   ன் , ஒ      வ  த்  உட க் ள்ளி ந்த . அைதக்   த்  
 ட் ல் , இன்   ற்பகல்  ல இளஞ்  சேகாதரிகளிடத் ல்  ளக் ேனன். பா ங்கள், ஒ     வ 
 த்  அங்     ெகாண் ள்ள .  “அ  எங்  ந்  வந்த ? இந்த   த் ரமான காரியங்க 
ெளல்லாம் என்ன?” என்  உங்க க்   யப்  ேதான்  ற .

16

என்ைனேய நான் உதாரணமாக ெதரிந்த ெகாண்  அந்த சேகாதரிக க்   ளக்கம் 
ெதரி த்ேதன் . நீங்கள் ,  “நாற்ப  ஆண் க க்   ன்  கண்ட  ல் யம்  ரான்ஹா ம் 
இன் ர ள்ள இந்த  ல் யம்  ரான்ஹா ம் அேத ஆள் தானா?” என்  ேகட் ர்களானால், 
 ன்னா  ந்  யாேரா ஒ வர,்  “அவன் பரம் அேயாக் யனா   ந்தான்” என்  ெசால் வார். 
பா ங்கள்? நான் சார்லஸ்   ரான்ஹா க் ம், ஈலா  ரான்ஹா க் ம்  றந்ேதன் . அவர்க ைடய 
 பாவத் ன்  ப ேய, நான் ஒ  பா யாய், ெபாய்யனாய், உலகத் ன்  சகல பழக்க 
வழக்கங்கைள ம் என் ள்  ெகாண்டவனாய்  இவ் ல ல்  வந்ேதன். ஆனால் எனக் ள், ஆழத் ல் 
ேதவனால்  ன்   க்கப்பட்ட ேவெறா   பாவம் இ ந்த . பா ங்கள் , இந்த ஒேர உட ல்  இ  
 பாவங்கள்    ெகாண்  ந்தன.

ஆனால் நான்  ஒன்ைற மாத் ரம் ஊட்  வளர்த்ேதன் . அ  வளர்ந்  வந்த . நான்  ழந்ைத 
ப வத் ல், “அப்பா”, என்  மழைல ெமா  ல் ேப ேனன்.  தலாவதாக என்ன ெதரி மா, நான்  
ெபாய்யனா , ஒ  பா க் ள்ள எல்லாவற்ைற ம் ெபற்  பா யாேனன். ஏெனனில் நான்  
அவ்வண்ணேம வளர்க்கப் பட்ேடன். ஆனால் என் ள்ளில் ஒ      வ  ள்ளி காலெமல்லாம்    
ெகாண்  ந்த .

நான்    ைபயனா  ந்த ேபா  நடந்த சம்பவங்கைள நிைனத் ப் பார்ப்ப ண் ' (உங்கைள 
நான் நீண்ட ேநரம்   த்  ைவத்  க்க  ல்ைல என்  நம்  ேறன்  என் இளம்  ராயத் ல் நான் 
இர  ேவைள ல், ஆற்றங்கைர ல் உட்கார்ந்  ெகாண்   ற் ம்  ற் ம் பார்த் க் 
ெகாண்  ப்ேபன் . அப்பா ம், அம்மா ம் இப்ெபா   மரித்  ேபாய் இைளப்பா க் 
ெகாண்  க் றார்கள் . ஆனால் அந்நாட்களில் அவர்கள்  பா களா   ந்தார்கள் . எங்கள்   ட் ல்  
  ஸ்தவ மார்க்கம் இ ந்தேத  ல்ைல. அங்ேக   த்த ம்,   ந் ம் களியாட்டாங்க ம் 
ெதாடர்ந்  நடந்  ெகாண்  ந்தன. அ  எனக்  ெவ ப ்  ண்டாக் ய . என் ைக ல் 
மண்ெணண்ெணய்   ளக்ைக எ த் க் ெகாண்  என் நா டன்  காட் ற்  ெசன் ,  ளிர ்
காலத் ல் இர    வ ம் தங்   ப்ேபன் . என்  ட் ல்   ந் ம் களியாட்ட ம்    ம் வைர 
 ல நாட்களில்  ெபா    ல ம் வைர -  நான் ேவட்ைடயா க் ெகாண்  ப்ேபன் . நான்    
  ம் ம் ேபா ,   ந்    ந்  க்கா . நான்  ஒ  ெகாட்டைக ன்  ேமேல ,  ைர ல்  உறங் , 
ெபா    ல ம்  வைர காத்  ப்ேபன் .
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அந்த நாட்கள்  எவ்வா  ந்தன ெவன்  நான் நிைனத் ப் பார்ப்ப ண் , ேகாைடக் காலத் ல் 
அங்  ெசன்ற ேபா  என்  ச் கைள ம் எ த் க் ெகாண்      டாரம் உண்டாக் , 
காற் க் ம், மைழக் ம் அங்  ஒ ங் வ  வழக்கம். அங்  நான் ப த் க் ெகாண்  ப்ேபன் . 
 ன்   க்க தண்ணீரில்   ண் ைலப் ேபா ேவன். என் ேவட்ைட நாய் அங்  ப த்  
ெகாண்  க் ம். நான் என்னிடேம ேப க் ெகாண் .  “இங்ேக பார.் ெசன்ற  ளிர ் காலத் ன்  
ேபா  ஒ  இர  இங்   டாரம் அ த்  ந்ேதன் . என் நாய்க்காக நான் மரத்த  ல்  காத்  ந்த 
ேபா , இங்  ெந ப் ண்டாக் ேனன் . நிலத் ன்  ேமல் ஐந்  அங் லம் உயரத் க்  பனிக்கட்  
உைறந்  ந்த . ஆனால்  ன்னஞ்     ேவ, நீ எங்  ந்  வந்தாய்? யார ்இங்  வந்  உன்ைன 
நட்டார்கள்? எந்த ெச கள்  வளர்க் ம் இடத்   ந்  உன்ைனக் ெகாண்  வந்தார்கள்?  ன்னஞ் 
    ேவ, நீ எங்  ந்  வந்தாய்? நீ இப்ெபா  ள்ள இடம் பனிக் கட் யால்  உைறந்  ந்த . 
அதன் ேமல் இங்  நான்  ெந ப்   ட் ேனன். இங்  உைறந்த சாதனம் த ர, ஒ  ெபரிய 
கட்ைடக்  நான்     ட் ய தன்  ைளவாக, ெவப்ப சாதன ம் இ ந்த . அப்ப   ந் ம்  ட, நீ 
உ  டனி க் றாேய நீ எங்  ந்  வந்தாய்?” என்ேறன்.

அ  என்ன? ேவெறா   ல் யம்  ரான்ஹாம் இ ந்தான் . பா ங்கள்? ேதவ ைடய 
மரப    ந்  (gene)  றப்பட்  வந்த நித் ய  வனின்  கச்   ய பாகம் உள்ேள  ந்த . 
ேதவ ைடய வார்த்ைத அங்  ைவக்கப் பட்  ந்த . நீங்கள்  ஒவ்ெவா வ ம், உங்கள்  
வாழ்க்ைக ல்  ேநர்ந்த இதற் ைணயான சம்பவங்கைள  நிைனத் ப்  பார்க்க     ம்.  பா ங்கள்,
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அ  இயங் க் ெகாண்  ந்த .

 ன்  நான் மரங்கைள ஏ ட் ப் பார்த் , “ இைலேய, ெசன்ற ஆண்  நீ உ ர்ந்  ேபானைதக் 
கண்ேடேன, எவ் தம் நீ  ண் ம் இங்  வந்தாய்? நீ எங்  ந்  வந்தாய்? உன்ைன இங்  ெகாண்  
வந்த  எ ?” என்  மன ல் எண்ணிேனன் . பா ங்கள், நித் ய  வன் சரீரத் ல் இயங் க் 
ெகாண்  ப்பைத இதன்  லம் கண்ேடன் .

ஒ  நாள் நான் நடந்  ெசன்  ெகாண்  ந்த ேபா , அந்த சத்தம் என் டன் ேப ,  “ ைக 
  க்காேத, ம  அ ந்தாேத”, என்ெறல்லாம் ெசான்ன  வா பர்க ம் மற்றவர்க ம்  வளர்ந் , 
அவர்க க்  வயதா க் ெகாண்ேட ெசன்ற . பா ங்கள் , ஏேதா ஒன்  அைசவா ன .

  ெரன்  ஒ  நாள் நான் ேமல் ேநாக் ,  “நான் சார்லஸ் , ஈலா  ரான்ஹாம் என்பவர்களின்  
மகனல்ல. ஏேதா ெவான்  அைழக் ற ”, என்ேறன்  என் கைத  ள்ள க  க்  ஞ்  ெசான்ன  
ேபால், நான் ேகா க்  ஞ்  அல்ல. ெதாைல  ரத் ல் எங்ேகா ஏேதா ஒன்  இ க் ற . ஓ, 
மகத்தான ேயேகாவாேவ, நீர ்யாரா  ந்தா ம் உம் ைடய ெசட்ைடகைள  ரி ம் நான்  ட் ற்  
வர   ம்  ேறன் . எனக் ள்ளி க் ம் ஏேதா ெவான்  அைழக் ற .“

அப்ெபா   நான் ம ப  ம்  றந்ேதன் . உள்ேள  டந்  ந்த அந்த     வனின் ேமல்  வத் 
தண்ணீர் ஊற்றப்பட்ட ேபா , அ  வளரத் ெதாடங் ன . என் பைழய வாழ்க்ைக மன்னிக்கப் 
பட் , ேதவ ைடய மற க்கட  ள் ேபாடப் பட்   ட்ட , எனக்   ேராதமாக அ  இனி ஒ  
ேபா ம் நிைன   ரப்ப வ  ல்ைல. பா ங்கள்? இப்ெபா   நாம் நீ மான்களாக்கப் 
பட்டவர்களாக (நாம் ஒ க்கா ம் பாவேம ெசய்யாதவர் ேபான் ) ேதவ ைடய ச கத் ல் நின்  
ெகாண்  க் ேறாம்.

நாம் கர்த்த ைடய பந் க்  வ ம் ேபா , பயபக் ேயா ம், அன்ேபா ம், மரியாைதேயா ம் 
வந்  “அவர ் இைதச் ெசய்யா  ட்டால், நாம் எங்  ந்  ப்ேபாம்?” என்  எண்ணிப் பார்க்க 
ேவண் ம் பா ங்கள்? அ  எங்ேக நம்ைம'....
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ஆகேவ, ப ல் இைத ெசான்னாெனன்  நிைனக் ேறன் .  “நீங்கள்  ேபாஜனம் பண்ணக் 
  வ ம் ேபா , ஒ வ க்காக ஒ வர ் காத்  ங்கள்” என்  ேவ   தமாக   னால்,  ல 
நி டங்கள்  காத்  ந்  ெஜ த் , உங்கைள ேசா த்த  ங்கள் . தவ  ெசய் ம் த வா ல் ஒ  
சேகாதரன் இ க் றார ் என்  நீங்கள்  அ ந்தால் , அவ க்காக ம்  நீங்கள்  ெஜபம் ெசய் ங்கள் . 
“ஒ வ க்காக ஒ வர ்காத்  ங்கள்”, என்றால், ஒ  நி டம் காத்  ந்  ெஜ  ங்கள்  என்பதாம். 
உங்க க்  ைடேய மனவ த்தம் இ க் மானால் , பந்  ல் ேசரா ர்கள்.  த ல் ேபாய் அைத 
சரி ெசய்  ெகாள் ங்கள் . பா ங்கள்?  த ல் அைத ேநராக் க் ெகாள் ங்கள் . ஏெனனில் 
நம்மால் இயன்றவைர நாம்  ய்ைம டன்  பந் க்  வர ேவண் ம். நாம் ஒ வரிெலா வரி ம் 
ேதவனிடத்  ம்  ய்ைமயான எண்ணம் ெகாண்  ந் , ற  கர்த்த ைடய பந்  ல் ஐக் யங்  
ெகாள்ள நாம் வர ேவண் ம். பா ங்கள்?

நாம் ேதவ க் ம், ஒ வர ்மற்றவ க் ம் நன்  ெச த் ம் வைக ல், நம் ைடேய அப்பத்ைத 
அவ ைடய சரீரமாக ம்,  ராட்சரசத்ைத அவ ைடய இரத்தமாக ம்   த்  ப   ேறாம்.
20

நீங்கள்  ம ஷ  மார ைடய மாம்சத்ைதப்   யாம ம், அவ ைடய இரத்தத்ைதப் பானம் 
பண்ணாம ம் இ ந்தால் உங்க க் ள்ேள  வனில்ைல“ பா ங்கள்? அப்ப த் தான் ேவதம் 
ெசால்  ற . நீங்கள்  இப்ப  ெசய்யா  ட்டால் உங்க க் ள்   வன் இரா . பார்த் ர்களா? 
அப்ப யானால், இப்ெபா   நீங்கள்  வாழ்ந்  ெகாண்  க் ம் வாழ்க்ைக ன்  நி த்தம். 
உங்கைள   ஸ்தவெனன்  அைடயாளம் காண் க்க உங்க க்  ெவட்கமா  க் ற ெதன்பைத 
அ  ஏறத்தாழ காண் க் ற . இ  தான் உண்ைம ல் ஒ  பலப்பரீட்ைச நீங்கள்  கர்த்த ைடய 
இராேபாஜனத் ல் பங்  ெகாள்ளாமல்  ேபானால் உங்க க் ள்   வனில்ைல. அ ல் அபாத் ரமாய் 
நீங்கள்  பங்  ெகாண்டால் , கர்த்த ைடய சரீரத்ைதக்   த்  நீங்கள்   ற்ற ள்ளவர்களா 
  ப் ர்கள்.

அவ்வாேற தண்ணீர் ஞானஸ்நானத்  ம்.  “நாங்கள்  இேய    ஸ் ைவ   வா க் ேறாம். 
அவர ் எங்கைள பாவத்   ந்  இரட் த்தார,் நாங்கள்  இேய   ஸ்  ன்  நாமத் னால் 
ஞானஸ்நானம் ெபற் ள்ேளாம்”, என்    க் ெகாண்  நாம் தவறானைவகைளச் ெசய்தால், நாம் 
அவ க்  அவமானத்ைதக் ெகாண்  வ  றவர்களா   ப்ேபாம். அதற்  ரிய தண்டைனைய நாம் 
அைடந்ேத  ர ேவண் ம். ேவெறா  காரியம், நாம் இப்ப ச் ெசய் ம் ேபா , நாம் நம் வெதான் , 
ெசய்வ  ேவெறான்றாக ஆ    ற .
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இன்  நம் டத் ல்  காணப்ப ம்  ெதால்ைல அ  தான். நான் என்ன நிைனக் ேறன்  என்றால்.., 
“நாம்” என்    ப் ட   ம்  ேறன் . அதாவ  நா ம், இந்த கைட  மணி ேவைள ல் 
ேதவனா ய கர்த்தர் நான் ேபச அ ம த்  க் ற இந்த சைப மாக ேசர்ந் , நாம் இ   
ேவைள ல் இ க் ேறாெமன்    வா க் ேறாம். ேதவன் நமக்  ஒ  ெசய்  தந்  க் றார ்
என்  நாம்   வா க் ேறாம். அ  ேதவனால் நிய க்கப்பட் , அவரால் நி  க்கப்பட் , 
அவரால் ெவளிப்பைடயாய்  காண் க்கப ் பட் ள்ள . நாம் இப்ெபா   பயபக் ேயா ம், 
அன்ேபா ம்,  ய்ைமயான இ தயத்ேதா ம், மனேதா ம், ஆத் மாேவா ம் அவரண்ைட வர 
ேவண் ம்.
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உங்க க்  ெதரி மா, அந்த ேநரம்  ைர ல் வ ம். அப்ெபா   அனனியா, சப் ராள் 
என்பவர்களிடம் பரி த்த ஆ யானவர் ேப ன  ேபால, நம  மத்   ம் ேப வார். பா ங்கள் 
அந்த ேநரம் வந்  ெகாண்  க் ற . நாம் அைத நிைன ல் ெகாள் ங்கள் , பா ங்கள். ேதவன் 
தம் ைடய ஜனங்களின்  மத்  ல் வாசம் ெசய்யப் ேபா றார். அைத தான்  இப்ெபா   அவர ்
ெசய்ய   ம்  றார.்
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இந்த ெசய்  நன்றா  க் ற  என்  ெசால் ... நான் ஒ  இைளஞனா  ந் , எனக்ெகா  
மைன ையத் ேத , அவைள கண்    த் ,  “அவள் உத்த யாய் இ க் றாள் , அவள் 
  ஸ்தவள் , அவள் நற்பண்  ெகாண்டவள், அவள் இைவயைனத் ம் ஒன்றாக ெபற்  க் றாள். 
அவள் ேமல் எனக்  நம் க்ைக இ க் ற ”, என்  ெசால்  ேறன் . அவள் நல்லவள்  என்  நான் 
எவ்வளவாக க  னா ம்,  வாகப் ெபா த்தைன ன்  அ ப்பைட ல் அவைள நான் ஏற் க் 
ெகாள்ள ேவண் ம். அவள் என்ைன ம் ஏற் க் ெகாள்ள ேவண் ம்.

ெசய்  ன்   ஷயத்  ம் அைதேய நாம் காண் ேறாம். அ  சரிெயன்  நாம் அ  ேறாம். 
அ  சரிெயன்  ேதவன் உ  ப் ப த் வைத நாம் காண் ேறாம். அ   ற்  ம் சரிேய. 
ஆண் க்  ஆண்  அ  ெதாடர்ந்  சரியாகேவ   ந்  வ  ற . அ    ம்  ஓவ்ெவான் ம், 
அவர ்   னப ேய நிைற ேவ  ற . அ  சரிெயன்  நாம் அ  ேறாம். ஆனால், பா ங்கள் 
உங்கள்  அ  த்  றைனக் ெகாண்  அப்ப  ெசய்யா ர்கள். அப்ப  ெசய்தால் நீங்கள்  இரண்டாம் 
ைகக் வந்த மார்க்கத்ைதப் (Second hand religion) ெபற்றவர்களா     ர்கள். நமக்  இரண்டாம் 
ைகமார்க்கம் ேவண்டாம் -  அதாவ  ேவெறா வர் ெபற் ள்ள அ பவத் ன்  அ ப்பைட ல் , 
அவர்க ைடய சாட்  ன்  அ ப்பைட ல் நாம் வாழ்வ .

இேய   லாத்  டம் இவ்வா  ெசான்னாெரன்  நிைனக் ேறன் .     ேநரத் க்   ன்  
அந்த வசனத்ைத  ந் த் க் ெகாண்  ந்ேதன் . அவர ் லாத்  டம்,  “யார ்உம் டம்   ன ? 
உமக்  இ  ெவளிப்பட்டதா? இைவகைள நீர ் எவ்வா  அ  ர?்” என்  ேகட்டார.் அந்த 
வசனம்எனக்  இப்ெபா   ஞாபக  ல்ைல. அைத ப த்  நீண்ட காலமா ற . “உமக்  எப்ப  
ெதரி ம்?” நீர ் எப்ப  அைத அ  ர?்“ அவர ் ேதவ ைடய  மாரனா என்  அவன்  ேகட்ட ேபா  
அவர ்”யார ்இைத உமக்  ெவளிப்ப த் னார்கள்?“ மற்றவர்கள்  என்ைனக்   த்  இப்ப  உமக்  
ெசான்னார்கேளா?” என்றார். அதாவ  இேய  அவனிடம்“ பரேலாகத்   க் ற என்  தா இைத 
உமக்  ெவளிப்ப த் னாரா?” என்  மைற கமாக ேகட் றார.் பா ங்கள்? பா ங்கள்? “இைத 
எப்ப  அ ந்  ெகாண் ர?்மற்றவர்களிட  ந்  இரண்டாம் ைகயாகவா, அல்ல  அ  
ேதவனிடத்   ந்  ெபற்ற பரி ரண ெவளிப்பாடா?”
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இந்த இராப்ேபாஜனத்ைத ெவ ம் நியமமாக அ சரித் , “மற்றவர்கள் பங்  ெகாள் றார்கள், 
நா ம் பங்  ெகாள் ேறன்” என்  நீங்கள்  நிைனத்  இங்  வ  றதாய் அைமந்  க் றதா? 
அல்ல , “நான் அவரில் ஒ  பாகமாக இ க் ேறன் , உங்களில் ஒ  பாகமாக இ க் ேறன் , நான் 
உங்கைள ேந க் ேறன்”, அவைர ேந க் ேறன்  என் ம் ெவளிப்பாடா   க் றதா? 
ேதவனிடத் ல்  நாம் ெகாண் ள்ள அன் க் ம், நாம் ஒ வேராெடா வர் ெகாண் ள்ள அன் க் ம் 
ஐக் யத் க் ம் அைடயாளமாக, நாம் ஒ  த்  இராப்ேபாஜனத் ல் பங்  ெகாள் ேறாம்.

நான் ேவதாகமத்   ந்  ஒ  பாகத்ைத இப்ெபா   ப க்கப் ேபா ேறன் .  ன்  நான் 
நிைனக் ேறன் . .  ' 'நீங்கள்  எங்ேக'', சேகா. யரி எப்ப  இன்    ம் னா ம், உங்களிடம் 
ேவதாகமம் இ க் மானால் , நீங்க ம் என்ேனா   ட ப க்க   ம்  ேறன் . 1.ெகாரிந் யர:்11ம், 
அ காரத் ல்,23ம் வசனம் ெதாடங்  ப ப்ேபாம்
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 ற , எங்கள்   டாரத்  ம்  ட நாங்கள்  எப்ெபா  ம் இராேபாஜனத்ைத ம் கால்கள் 
க  தைல ம் ஒன்றாக அ சரிப்ப  வழக்கம். ஏெனனில் இைவ  ரண் ம் ஒன்ெறாெடான்  
இைணந் ள்ளன. கால்கள் க  தல்  தன் இர  இ க் ெமன்  சேகாதரன் அ  த்தாெறன்  
நிைனக் ேறன் . ஜன ெந க்க  காரணமாக, ஜனங்கள்  கால்கைளக் க வ இங்  ேபா ய இடம் 
இல்லாத னால், அவர்கள்   தன் இரவன்  அைத ஆசரிக்கப் ேபா றார்கள் .

இப்ெபா  ,  1 .ெகாரிந் யர:்11ம், அ காரம் 2 3ம் வசனம். இப்ெபா   ப ல்   வைதக ்
ேக ங்கள் . இைத இப்ெபா  ம் நிைன ல்  ெகாள் ங்கள் . கலாத் யர்:1.8, “நாங்களாவ  
வானத்   ந்  வ  ற ஒ   தனாவ  ேவெறா    ேசஷத்ைத (அவன்  ரசங் த்த இந்த 
  ேசஷத்ைத யல்லாமல் ேவெறான்ைற) உங்க க் ப ்  ரசங் த்தால் அவன் 
ச க்கப்பட்டவனாய்  இ க்கக்கடவன் ”. பா ங்கள்?
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நான் உங்க க்  ஒப்  த்தைதக் கர்த்தரிடத் ல் ெபற் க் ெகாண்ேடன், என்னெவனில், 
கர்த்தரா ய இேய  தாம் காட் க் ெகா க்கப்பட்ட அன்  இராத் ரி ேல அப்பத்ைத எ த் ,

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

இங்ேக நான்  நி த் க் ெகாள்  ேறன் , பா ங்கள் . இந்த இராப்ேபாஜனத் ல் கர்த்தரா ய 
இேய    ஸ்  ன்  சரீரத்ைதப்   க் ம் ேபா , அ  உண்ைமயான   ஸ்  ன்  சரீரெமன்  
அர்த்த மல்ல. அ  கத்ேதா க்கரின்  உபேதசம். அ  சரிெயன்  எனக்  ேதான்ற  ல்ைல. அ  
ேதவன்  நமக்  ெகா த்  க் ற  கட்டைளேய  யன் ,  அ  உண்ைமயான  அவ ைடய  சரீரமல்ல
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ெவன்பேத என் க த் . அ  உண்ைம ல்  ஒ     அப்பத் ண்  மாத் ரேம. அ  ஒ  கட்டைள.

“அவ்வாேற, இேய   ஸ்  ல்  (இேய    ஸ்  ன்  நாமத் ல்) எ க்கப்ப ம் தண்ணீர் 
ஞானஸ்நானம் உங்கள்  பாவங்கைள மன்னிக் ற ெதன்  நான்  நம் வ ல்ைல. நீங்கள்    வ ம் 
ஞானஸ்நானம் ெபற்  ஒ க்கால் அப்ேபாஸ்தல சைப, அதாவ  ஐக் ய ெபந்ேதெகாஸ்ேத 
சைபையச் ேசர்ந்தவர்கள் இங்  உட்கார்ந்  க்க, வைக ண் . அவர்கள் இவ் தமாய் 
ேபா க் றார்கள் . ஆனால் பா ங்கள் , தண்ணீர் பாவங்கைள மன்னிக் றெதன்  நான் நம் வ 
 ல்ைல. அப்ப யானால் இேய  மரித்த   ணா  க் ேம. பா ங்கள்? நீங்கள்  மன்னிக்கப் 
பட்  க்  ர்கள்  என்பைதக் காண் ப்பதற் ெகன அ  ேதவ ைடய நியமமாய்  ளங்  ற 
ெதன்ப  என் க த் . ஆனால் ம  ெஜன்மத் ற்காக ஞானஸ்நானம் ெப தைல நான்   வா ப்ப 
 ல்ைல. தண்ணீர் பாவங்கைள மன்னிக் ற  என்பைத நான் நம் வ  ல்ைல.
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அவ்வாேற இந்த அப்ப ம்  ராட்சரச ம், ேதவன் நமக்  நிய த்  க் ற கட்டைளைய ைகக் 
ெகாள்வேத அல்லாமல், மற்ெறந்த  தத்  ம் உங்க டன்  சம்பந்தப்பட  ல்ைல. பா ங்கள்? அ  
உண்ைம .தண்ணீர் ஞானஸ்நான ம் அப்ப ப் பட்டேத என்  நான்   வா க் ேறன் . இைத 
ைகக்ெகாள்ள ேவண் ய  நம்ேமல்   ந்த கடைமயா ம். அவர ் இைவயைனத்ைத ம்  நமக்  
 ன் மா ரியாக ெசய்  க் றார.் அவர ்நமக்   ன்மா ரியாக கால்கைளக் க  னார.்

இப்ெபா  , “அந்தப் ப ேய 25ம் வசனம்.27

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

ஆைகயால் நீங்கள்  இந்த அப்பத்ைதப்   த் , இந்தப் பாத் ரத் ல் பானம் பண் ம் 
ேபாெதல்லாம் (இைத ஞாபகம் ெகாள் ங்கள்) ேபாெதல்லாம் கர்த்தர் வ மள ம் அவ ைடய 
மரணத்ைதத் ெதரி க்  ர்கள்  எவ்வள  காலத் ற் ?  “அவர ் வ மள ம்”. பா ங்கள்? 
பா ங்கள்?)

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

ஒ  நி டம் நி த் க் ெகாள் ேறன் . இவன் இைதக்   ம் காரணம் , இங் ள்ள இன்ெனா  
வசனத்ைத, இன்ெனா  அ காரத்ைத, கவனிப் ர்களானால்  அவன், “நீங்கள்  ஓரிடத் ல்     வ ம் 
ேபா  நீங்கள்   ந்  சாப்    ர்கள், ஒ வன்  ெவ யா  க் றான் . இ  கர்த்த ைடய 
இராப்ேபாஜனம் பண் தலல்லேவ” என் றான். அவர்கள்  அைத தவறாகப்  ரிந்  ெகாண்டனர.் 
அவர்கள் ெப ந்  ண் க்காரரா   ட்டார்கள். இன்ைறக்  ஜனங்கள்  ெசய்வ  ேபால், 
எந்த தமான வாழ்க்ைக ம் வாழ்ந்   ட்  இராப்ேபாஜனத்ைத   த்  ப  வ  ேபால். 
பா ங்கள்? அவன், “  க் றதற் ம்,   க் றதற் ம் உங்க க்    கள்  இ க் ன்றனேவ. இ  
நாம் ைகக் ெகாள்ள ேவண் ய ேதவ ைடய நியமம்”, என்றான் .

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

என்னத் னாெலனில், அபாத் ரமாய்ப் ேபாஜனபானம் பண்  றவன் , கர்த்த ைடய சரீரம் 
இன்னெதன்  நிதானித்  அ யாத னால் , தனக்  ஆக் ைனத் ர்ப்  வ ம்ப  ேபாஜன் பானம் 
பண்  றான் .(பா ங்கள்?)

நீ என்னவா   க் றாய்? நீ ஒ    ஸ்தவன் .  ற க்   ன்பாக நீ   ஸ்தவ ெனன் ம் 
ெபயைரக் ெகாண்  வாழ் றாய். நீ இராப்ேபாஜனத் ல் பங்  ெகாண் ,   ஸ்தவனாக 
வாழாமல் ேபானால், நீகர்த்த ைடய சரீரம் இன்ன ெதன்  நிதானித்  அ ய ல்ைல ,  நீ 
மற்றவரின்  வ  ல் இடறல் கல்ைலப் ேபா  ன்றாய். ஏெனனில் நீ வாழ ேவண் ய வாழ்க்ைக 
வாழாமல் இராப்ேபாஜனத் ல் பங்  ெகாள்வைத அவர்கள் காண் ன்றனர். நீ கர்த்த ைடய சரீரம் 
இன்னெதன்  நிதானித்  அ யாம  க் றாய். இப்ெபா   கவனி ங்கள்  அதற்கான சாபம் 
என்ன ெவன் .
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இ னி த்தம், உங்களில் அேநகர ் பல ன ம்  யா  ள்ளவர்க மா 
  க் றார்கள் , அேநகர ்நித் ைர ம் அைடந்  க் றார்கள்.

(சேகா. யரி, அதன் சரியான ெமா  ெபயர்ப்  “மரித் ம்  ட்டார்கள்” என்பேத. பா ங்கள்? “ 
அேநகர ்மரித் ம்  ட்டார்கள்”)

நம்ைம நாேம நிதானித்  அ ந்தால்  நாம் நியாயந்  ர்க்கப்பேடாம்  (பா ங்கள், நம்ைம நாம் 
ஆராய்ந்  பார்த்   ட்டால், நாம் நியாயந்  ர்க்கப்பட மாட்ேடாம்).

நாம் நியாயந் ர்க்கப்ப ம் ேபா  உலகத்ேதாேட ஆக் ைனக்  ள்ளாகத்  ர்க்கப்படாதப க்  
கர்த்தராேல  ட் க்கப்ப  ேறாம். (பா ங்கள் , உலகத்ேதா  எந்த இைனப் ம் இராதப க் ம்.
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ஆைகயால், என் சேகாதரேர, நீங்கள்  ேபாஜனம் பண்ணக்    வ ம் ேபா , 
ஒ வ க்காக ஒ வர ் காத்  ங்கள் (பா ங்கள்?) நீங்கள்  ஆக் ைனக் ேக வாகக் 
  வராதப க் ,

ஒ வ க் ப் ப யா  ந்தால்  ட் ேல சாப் டக்கடவன் . மற்ற காரியங்கைள 
நான் வ ம்ேபா   ட்டம் பண் ேவன் .

ேவ   தமாக   னால், இைத பாரம்பரியமாக ைகக் ெகாள்ள வரா ர்கள். நான் சற்   ன்  
 தர்கைள ம் அவர்க ைடய ப ைய ம்   த்  ெசான்ன  ேபால் அவர்கள்' அ   க ம் 
அற் தமான , அ  ேதவனால் ெகா க்கப்பட்ட . ஆனால் அவர்கள் அைத உத்தமத்ேதா ம் 
பயபக் ேயா ம் ஒ ங்ேகா ம் ஆசரிக்காத நிைலைய யைடந்த . அதன்  ைளவாக அ  
ேதவ ைடய நா களில்  ர்க்கந்தமா  ந்த .
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கர்த்த ைடய பந்  ல் பங்  ெகாள்ள நாம் வ ம்  ஷயத்  ம் அவ்வாேற  ள்ள . நாம் 
என்ன ெசய் ேறாம் என்பைதக்   த்த உணர் ைடய வர்களாய் வர ேவண் ம். இேய  
  ஸ்  ன்  நாமத் னால் ஞானஸ்நானம் ெப வதற் ெகன்  நீங்கள்  தண்ணீ க் ள்  ெசல் ம் 
ேபா , நீங்கள்  என்ன ெசய்  ர்கள் என்பைத அ ந்  க் ற  ேபால், உங்க க் ள்  ேதவன் 
ைவத்  க் ற   ஸ் ைவ சைப தரிக் ம் ப  ெசய்  ர்கள்.

நாம் கர்த்த ைடய பந்  ல் பங்  ெகாள் ம் ேபா , அ  “நான்  ேதவ ைடய ஒவ்ெவா  
வார்த்ைதைய ம்   வா க் ேறன் . அவர ்வானத்   ந்  றங்   வைனக் ெகா க் ம் ேதவன் 
அ ளிய அப்பெமன்    வா க் ேறன் . அவர ் ெசால்  ள்ள ஒவ்ெவா  வார்த்ைத ம் 
சத் யெமன்  நான்   வா த் , என்  த் க்ெகட் ன்  வைர ல் அதன்ப  வாழ்ந்  வ  ேறன் . 
அதற்  ேதவேன என் ைடய நியாயா ப . ஆகேவ என் ைடய சேகாதரர்க க்   ன்பாக ம்  
என் ைடய சேகாதரிக க்   ன்பாக ம் ' நான் க ந்  ெகாள்  ற  ல்ைல, நான் ச க் ற 
 ல்ைல, இைவகைள நான் ெசய் ற  ல்ைல. ஏெனன்றால் நான்  கர்த்தரிடத் ல் அன்பா 
  க் ேறன் . அவர ் அைத அ ந்  எனக்  சாட் யா   க் றார.் ஆகேவ நான் உலகத்ேதா  
ஆக் ைனக்  ள்ளாகத்  ர்க்கப்பட  ல்ைல என்பதன் அ   யாக உங்க க்   ன்பாக 
கர்த்த ைடய சரீரத் ல் பங்  ெகாள் ேறன் . என்பைத சைபக் க் காண் க் ற .

இைதக்   த்  அேநக சாட் கைள என்னால் ெசால்ல    ம் என்பைத நிைன ல் 
ெகாள் ங்கள் . நான்  ேநாயாளிகளின்  அைறக்  இைத எ த் ச் ெசன்  அவர்க க்  இைத 
 ளக் க் காண் த்த ேபா , அேநகர ் கம் ெபற்றைத நான் கண்  க் ேறன் .
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இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்  நாற்ப  ஆண் கள் வனாந் ரத் ல்  ரயாணம் ெசய்த ேபா , 
அவர்க ைடய வஸ் ரங்கள்    ந்  ேபாக ல்ைல ,  அவர்களில்  ஒ வர ்  ட பல னமா 
  க்க ல்ைல -  அந்த இ ப  லட்சம் ேபர்களில். அ  இதற்   ன்னைடயாளமாக 
அைமந் ள்ள ,  ன்னைடயாளேம அவ்வா  ந்தால், உண்ைமயான  என்ன ெசய் ம்? ப  
ெச த்தப் பட்ட   கம் அவர்க க்  அைத ெசய்ததானால், இம்மா ேவலா ய இேய  
  ஸ்  ன்  சரீரம் நமக்  இன் ம்  ேசஷத்தைவகைள ெசய் மல்லவா?

நாம் பந்  ல் பங்  ெகாள்ள வ ம் ேபா  நமக் த் ெதரிந்த அள க்  பயபக் ேயா  
வ ேவாம்.


