
இவர் யார்?

 சேகாதரேன, உங்கைள ஆசீர்வதிப்பாராக. கர்த்தருைடய
வீட்டிற்குவருவதுமிகவும்அருைமயானதாகஇருக்கிறது.

2 ெகாஞ்ச காலத்துக்கு முன்னர், நான் சில ேவதவாக்கியங்கைள
ஆராய்ந்து ெகாண்டிருந்தேபாது என்று நான் நிைனக்கிேறன்,
இேயசுவானவர் எருசேலமுக்கு அருகில் வந்தேபாது, அதாவது
சீஷர்கள் தங்களுைடய கண்கைள ஏெறடுத்துப் பார்த்து, அவர்கள்
தூரத்தில் அந்த பரிசுத்த நகரத்ைத கண்டு, “இப்ெபாழுது இராஜ்யம்
திரும்பஅளிக்கப்படும்” என்று, அவர்கள் கூறி, களிகூரத் துவங்கினர்
என்றுஅதில்கூறப்பட்டிருந்தது.
3 சமீபத்திய பாலஸ்தீன விஜயத்ைதக் குறித்து இந்த குறிப்பிட்ட
மனிதன் கூறிக்ெகாண்டிருந்தார், இல்ைல ேபசிக் ெகாண்டிருந்தார்,
அவர் ஜனங்களிடத்தில் இப்ெபாழுது, கடந்த வருடத்தில், அந்த
ஒரு இடத்திற்கு வந்து ெகாண்டிருந்தேபாது, அவர்கள் அந்த
பள்ளத்தாக்கில்இருந்துவந்தேபாதுஅந்த வைளைவ சுற்றி ேநாக்கிப்
பார்த்து, இேயசுவும் சீஷர்களும் அந்த ேநரத்தில் இருந்த அேத
சாைலயில் இருந்தனர் என்றும், அவர்கள் அந்த பட்டிணத்ைத
ேநாக்கிப் பார்த்தேபாது, அவர்கள் அழத் ெதாடங்கினர் என்றும்
கூறினார்.
4 உங்களுக்குத் ெதரியுமா, அந்த சீஷர்களிடத்தில் ஏேதா ஒரு
காரியம் இருந்தது என்ேற, நான் நிைனக்கிேறன், அந்த நாட்களில்,
அந்த—அந்த இராஜ்ஜியம் மீண்டும் திரும்பளிக்கப்படும் என்று,
உணர்ந்தனர்.
5 இப்ெபாழுது அதற்கு கிட்டத்தட்ட ேநரம் வந்துவிட்டது.
இராஜ்ஜியம் கிட்டத்தட்ட மீண்டும் திரும்ப அளிக்கப்படும் என்ற,
அந்தஉணர்வுஜனங்களின்ேமல்இருந்ததுஎன்றுநான்நம்புகிேறன்.
6 சேகாதரன் ெநவில், நம்முைடய கருைணயுள்ள மற்றும்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ேபாதகர், ஒரு சிலஇரவுகள், இங்ேக கூடாரத்தில்
நைடெபறவுள்ள எழுப்புதல் கூட்ட முயற்சிையக் குறித்து,
ெஜபிக்கும்படி என்னிடத்தில் ேபசியிருக்கிறார். நான் அவரிடத்தில்
கூறிேனன், அது ஒருஆசீர்வதிக்கப்பட்ட காரியமாக இருக்கும் என்று
நான் எண்ணிேனன்.
7 பல எழுப்புதல்கள் உண்டாயிருந்தாலும் உங்களுக்கு
ேபாதுமானதாயிருக்க முடியாது. பல சமயங்களில் நாம் ஒரு
எழுப்புதைல குறித்த தவறான கருத்திைன ெபற்றுக்ெகாள்கிேறாம்.
ஒரு எழுப்புதல் புதிய அங்கத்தினர்கைள அதிகமாக ெகாண்டு
வருவதல்ல, ஆனால் அது நாம் ஏற்கனேவ ெபற்றுள்ளைத
உயிர்ப்பிப்பதாயுள்ளது. ேமலும் நான்…
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8 நான் இைதக் கூற விரும்புகிேறன், ஏெனன்றால் நான் இைத
என் இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து கூறுகிேறன். அதாவது நீண்ட
காலமாக இருந்து வந்தைதக் காட்டிலும் கூடாரத்ைத சுற்றிலும்
ஒரு வித்தியாசமான உணர்வு இருப்பைத நான் கண்டறியத்
துவங்குகிேறன், நீண்ட காலத்துக்கு முன்னர், இருந்து வந்தது
ேபான்ற, ஒரு ஆழமான ஆவிக்குரிய புலைனக் குறித்த—குறித்த
ஒரு உணர்வு; அது ஒரு காரியத்ைத தீர்த்து ைவக்கிறது, அது
ஒரு உண்ைமயான அஸ்திபாரத்ைதப் ெபற்றுள்ளது. ேதவன் அந்த
சிறிய சைபைய, மற்றும்…?…மீண்டும் அதனுைடய வல்லைமயில்
ஆசீர்வதிப்பார் என்று நான் நம்புகிேறன்.
9 கட்டிடத் திட்டம் நடந்து ெகாண்டிருப்பைத நான் காண்கிேறன்,
அதுஒருெபரிய காரியம் என்ேற நான் எண்ணுகிேறன். ஏெனன்றால்,
விைரவிேலா அல்லது பின்னேரா, வேயாதிக ஜனங்களாகிய நாம்
சர்வாயுதவர்க்கத்ைத எடுத்து அைத நம்முைடய பிள்ைளகளின்
கரங்களில் திரும்ப ெகாடுத்துவிட்டு, அந்தப் ெபான்னான படிகளில்
நடந்து ெசல்லப் ேபாகிேறாம்.
10 அன்ெறாரு நாள் நான் இப்ெபாழுது பாதி-தூர எல்ைலைய,
ஐம்பது வயதிைனக் கடந்துவிட்ேடன். என்னால் அைத ெதளிவாக
உணர முடியவில்ைல. நான் கிட்டத்தட்ட பதிெனட்டு, பதினாறு,
பதிெனட்டு வயதாக இருக்கும்ெபாழுது கிறிஸ் ெமய்ஸ்னருக்கு
மளிைகப் ெபாருட்கைள எடுத்துச் ெசல்வது முதற்ெகாண்டு
இருந்து வந்த காலம் அதிகமாகக் கடந்துவிட்டது ேபால
இது ெதன்படவில்ைல. ஆனால் காலேமா எவ்வளேவா
கடந்துவிட்டது. நிைலயான நகரம் இங்கு நமக்கு இல்ைல, ஆனால்
வரப்ேபாகிறைதேய நாடித் ேதடுகிேறாம் என்பைதேய இது
காண்பிக்கிறது. அந்த நகரத்ைத ேதவேன கட்டுபவராயிருக்கிறார்,
அங்ேக ஒருேபாதும்முடிவுஇராது.
11 இந்த காைலயில்,அன்ைனயருைடயதினம் என்னும்ெபாருளின்
ேபரில் நான் ேபசிக் ெகாண்டிருந்தேபாது, தாயார் முதிர்ந்த
வயதில் சுருக்கங்களுடன் மற்றும் இந்த எல்லாவற்ேறாடும்
இருப்பது ேபான்றதல்ல அவளுைடய உண்ைமயான நிைல
என்றும், அவளுைடய ஊன்றுேகால்கள், அல்லது பைழய சக்கர
நாற்காலி, அல்லது ைகப்பிடி நாற்காலி மற்றும் அவளுக்கு பக்கத்தில்
ைவக்கப்பட்டிருந்த ஒரு சிறு மலர் குவைள ேபான்றவற்ேறாடு
தாயார் இல்ைல என்றும்; ஆனால் உயிர்த்ெதழுதலில் தாயார்,
மீண்டும் திரும்பளிக்கப்பட்ட தன்னுைடய இளைமயில், நின்று
ெகாண்டு, ஒருஇராணிையப் ேபாலபிரகாசிப்பாள் என்றுகூறிேனன்.
அந்த விதமாகத்தான் நான் என்னுைடய தாயாைர குறித்து
நிைனக்க விரும்புகிேறன். இன்ைறக்கு அவள் வேயாதிகமாய்
உள்ளைதப் ேபான்று, அவைள குறித்து நான் நிைனத்துப் பார்க்க
விரும்பவில்ைல. என்ன வரப்ேபாகிறது என்பைதக் குறித்ேத
நான் சிந்தித்துப் பார்க்க விரும்புகிேறன். நீங்களும் உங்களுைடய
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தாய்மார்கைளக் குறித்து அந்த விதமாகேவ உணருகிறீர்கள்
என்ேற நான் அறிேவன். அவள் உண்ைமயாகேவ அவளுைடய
இருதயத்தில் உள்ளைதப் ேபான்று அவைளக் குறித்து சிந்தித்துப்
பாருங்கள். இருந்தாலும் அேநக…புலவன் கூறுகிறது ேபால,
“வாழ்க்ைக அவளுக்கு எளிதானதாக இருந்திருக்கவில்ைல, ஆனால்
உங்களுக்காக ஏேதா காரியத்ைதச் ெசய்ய, அவள் மீண்டும்
ஜீவிப்பாள்.” அவள் உங்கேளாடு என்ெறன்றும் ஜீவிக்கும்படியாக
ேதவன் அதற்கு ஒரு வழிைய உண்டுபண்ணப் ேபாகிறார். எனேவ
நான்அைதகுறித்து மகிழ்ச்சியைடகிேறன்.
12 ஏன் என்று எனக்குத் ெதரியவில்ைல, நான் இந்த அறிவிப்ைப,
இந்த காைலயில் ெசய்ேதன், அதாவது கர்த்தருக்குச் சித்தமானால்,
நான் இன்று இரவு இவர் யார்? என்பதன் ேபரில் ேபச உள்ேளன்:
நிச்சயமாகேவ நான் அைத எப்படி ேபசப்ேபாகிேறன் என்று
ெதரியாது. ஆனால் மதியம் முழுவதும் ேநர்முக ேபட்டிகளின்
ேபரில், கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி ேநரம் பத்து நிமிடங்களுக்கு
முன்பு வைரயில் நான் ஓய்வற்ற பணியிலிருந்து வந்ேதன், ேமலும்
விேசஷித்த மற்றும்—மற்றும் அவசர அைழப்புகள் வந்திருந்தன.
என்னால்அைவகளுக்குபதிலளிக்கமுடியவில்ைல.
13 ேமலும் மருத்துவர் சாமுக்காக நீங்கள் ெதாடர்ந்து
ெஜபிக்க ேவண்டும் என்று நான் விரும்புகிேறன். அவர்—
அவர் நலம் அைடந்து ெகாண்டு வருகிறார், அதற்காக நாம்
நன்றியுள்ளவர்களாயிருக்கிேறாம். ேமலும் மருத்துவர் பால்ட்வின்
மற்றும் திருமதி. பால்ட்வின் இருவரும் குணம் அைடந்து
வருகிறார்கள்.அவர்கள் நலமைடந்துவருகின்றனர்.
14 இந்தப் பிற்பகலில், உங்களுைடய ெஜபப் பட்டியலில் நீங்கள்
புதிதாக ஒன்ைற ேசர்த்துக் ெகாள்ளும்படி நான் விரும்புகிேறன்.
அது இங்குள்ள மருந்துக் கைடக்காரர் ஹாரி லீஸ் ஆகும். ஹாரி
என்னுைடய தனிப்பட்ட ஒரு நண்பர். நான் அவைர அறிந்திருந்த
வைரக்கும், இந்த பிற்பகல் வைரக்கும் அவர் ஒரு கிறிஸ்தவராக
இருந்தார் என்ேற நான் எண்ணியிருந்ேதன், ஆனால் அவருைடய
சேகாதரன் அவருைடய ஆத்மா இரட்சிப்புக்காக ேவண்டுேகாள்
விடுத்தார். இங்குள்ள நம்முைடய தர்மகர்த்தா சேகாதரன் ைமக்
ஈகன் அந்த ெசய்திைய ெகாண்டு…ெகாண்டு வந்தார். ேமலும் ஹாரி
மருத்துவமைனயில், ஒரு ஆபத்தான நிைலைமயில் இருக்கிறார்.
அவர் என்ைன குறித்து அதிகமாக நிைனத்தார் என்று எனக்குத்
ெதரியவில்ைல; ஆனால், இந்த பிற்பகல், அவர் தன்னுைடய ெசாந்த
ேபாதகைர இல்ைல அவர் ேபாகிற சைபயின் ேபாதகைர நிராகரித்து
விட்டார், ேமலும் நான் அவைர பார்க்க வர ேவண்டும் என்று
விரும்பினாராம். நான் ேபாய் அவைரப் பார்க்க விரும்புகிேறன்.
எனேவஹாரிக்காக ெஜபியுங்கள்.
15 இன்றிரவு ஜார்ஜியாவிலிருந்து இங்கு வந்துள்ள, என்னுைடய
நண்பர்களான, சேகாதரன் ெவல்ச் ஈவான்ஸ் மற்றும் அவருைடய
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குடும்பத்தினைரயும் காண்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியைடகிேறாம்.
எனக்கு ெதரியாத மற்ற வருைகயாளர்கைளயும், கூட நான்
காண்கிேறன், அேநகமாக இந்த காைலயில் அவர்கள் இங்ேக
இருந்திருக்கலாம்.
16 நான் தவறாக நிைனக்கவில்ைலெயன்றால்,அரிேசானாவிலுள்ள,
ஃபீனிக்ஸிலிருந்து வந்துஅங்ேக பின்னால் உள்ள சேகாதரன் மற்றும்
சேகாதரி எல்மர் காலின்ஸ்ைஸயும் நான் காண்கிேறன். ஓ, நீங்கள்
மாற்றமைடந்திருக்கவில்ைல. நீங்கள் உங்களுைடய இரயில் பாைத
ஆைடகைள அணிந்து ேமலும்—ேமலும் இரயில் பாைதயிலிருந்து
வருவது ேபான்ேற காணப்படுகிறீர்கள். வீட்டிற்கு திரும்பி வர
வரேவற்கப்படுகிறீர்கள்! நீங்கள் இங்ேகேய தங்கியிருக்கும்படி
நான் ேகட்க முடியாது, ஏெனன்றால் நீங்கள் ஃபீனிக்ஸில், ஒரு
நல்ல இடத்ைத கண்டைடந்தீர்கள், பாருங்கள், அது மிகவும்
அருைமயானது. என்றாவது ஒரு நாள், நானும், அங்ேக வசிக்க
விரும்புகிேறன்.
17 அதன்பின்னர் நான் இங்ேக, அங்குள்ள, ேதவனுைடய
சைபையச் ேசர்ந்த சேகாதரன் ஸ்மித்ைத இங்கு காண்கிேறன்.
சேகாதரன் ஸ்மித், உங்களுைடய சிறு புத்தகம், இல்ைல ேநற்று
பிற்பகல், தாமதமாக, அது என்னிடத்தில் ெகாடுக்கப்பட்டது.
நான் அைத இன்னும் வாசிக்கவில்ைல, ஆனால் நீர் அைத
எழுதினீர் என்று நான் அறிந்தவைர, நான் நிச்சயமாக அைத
ஆதரிப்ேபன்.அதுஉண்ைமயான, உண்ைமயானேவதவாக்கியமாய்
இருக்கேவண்டும். ேதவன்உங்கைளஆசீர்வதிப்பாராக. ேமலும்அது
ஒருெவற்றிகரமானதாயுள்ளதுஎன்ேற நான் நம்புகிேறன்.
18 ேமலும் மற்ற அேநகைர, என்னால் கூற முடியும். நீங்கள்
யாவரும் இங்ேக கூடாரத்தில் வரேவற்கப்படுகிறீர்கள். இந்தக்
காைல, “அவர் அவைள பின்னல் ஜன்னலின் வழியாக, ேநாக்கிப்
பார்க்கிறார்” என்று சேகாதரி ஸ்டிரிக்கர் பாடின பாடைலக் ேகட்டு
ரசித்ேதன். என்னுைடய ெமேனாைனட் சேகாதரர்கள், அவர்கள்
இங்கு இருப்பதில் மகிழ்ச்சியைடகிேறாம். ேமலும், ஓ, நீங்கள்
எல்ேலாருேம! இல்லினாய்ஸ்ஸிலிருந்து இங்கு வந்துள்ள, ஒரு
நண்பர், அவருைடய மகன் பின்னால் ஒலிப்பதிவு ெசய்து
ெகாண்டிருக்கிறார், அவர்கைள மீண்டும் சந்திக்க ேவண்டும் என்று,
நான் நிைனக்கிேறன். ேமலும் அேநகர், நான்…நான் உங்கள்
ெபயைர அைழக்கவில்ைல என்றால் நான் உங்கைள குைறத்து
மதிப்பிடுகிேறன் என்று நிைனக்காதீர்கள், ஆனால் நான் உங்கள்
யாவைரயும் வரேவற்கிேறன்.
19 ஒரு ேவத பாடத்துக்காக, நாம் இப்ெபாழுது இன்றிரவு
வாசிப்ேபாமாக, மத்ேதயு 21‑ம் அதிகாரத்திலிருந்து, 1‑ம் வசனம்
ெதாடங்கி, 11‑ம்வசனம்உள்பட, ெதாடர்ந்துகீேழவாசிப்ேபாமாக.

அவர்கள் எருசேலமுக்குச் சமீபமாய்ச் ேசர்ந்து,
ஒலிவமைலக்கு அருகான ெபத்பேகயுக்கு வந்தேபாது,
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வந்தேபாது, இேயசுவானவர் சீஷரில் இரண்டுேபைர
ேநாக்கி:

உங்களுக்கு எதிேர இருக்கிற கிராமத்துக்குப் ேபாங்கள்;
ேபானவுடேன, அங்ேக ஒரு கழுைதையயும் அதேனாேட
ஒரு குட்டிையயும் கட்டியிருக்கக் காண்பீர்கள்; அைவகைள
அவிழ்த்து என்னிடத்தில் ெகாண்டுவாருங்கள்.

ஒருவன் உங்களுக்கு ஏதாகிலும் ெசான்னால்: இைவகள்
ஆண்டவருக்கு ேவண்டுெமன்று ெசால்லுங்கள்; உடேன
அைவகைள அனுப்பிவிடுவான் என்று ெசால்லி,
அவர்கைள அனுப்பினார்.

இேதா, உன் ராஜா சாந்தகுணமுள்ளவராய், கழுைதயின்
ேமலும் கழுைதக்குட்டியாகிய மறியின்ேமலும்
ஏறிக்ெகாண்டு,…வருகிறார் என்று

சீேயான் குமாரத்திக்களுக்குச் ெசால்லுங்கள் என்று,
தீர்க்கதரிசியினால் உைரக்கப்பட்டது நிைறேவறும்படி
இெதல்லாம் நடந்தது.

சீஷர்கள் ேபாய், இேயசு தங்களுக்குக்
கட்டைளயிட்டபடிேய ெசய்து,

கழுைதையயும் குட்டிையயும் ெகாண்டுவந்து,
அைவகள்ேமல் தங்கள் வஸ்திரங்கைளப் ேபாட்டு, அவைர
ஏற்றினார்கள்.

திரளான ஜனங்கள் தங்கள் வஸ்திரங்கைள வழியிேல
விரித்தார்கள்; ேவறு சிலர் மரக்கிைளகைளத் தறித்து
வழியிேல பரப்பினார்கள்.

முன்நடப்பாரும், பின்நடப்பாருமாகிய திரளான
ஜனங்கள்: தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா! கர்த்தரின்
நாமத்தினாேல வருகிறவர் ஸ்ேதாத்திரிக்கப்பட்டவர்,
உன்னதத்திேல ஓசன்னா என்று ெசால்லிஆர்ப்பரித்தார்கள்.

அவர் எருசேலமுக்குள் பிரேவசிக்ைகயில், நகரத்தார்
யாவரும் ஆச்சரியப்பட்டு, இவர் யார்? என்று
விசாரித்தார்கள்.

அதற்கு ஜனங்கள்:…நாசேரத்திலிருந்து வந்த
தீர்க்கதரிசியாகிய இேயசு என்றார்கள்.

நாம்ெஜபத்திற்காக நம்முைடயதைலகைளத்தாழ்த்துேவாமாக.
20 ஓ கர்த்தாேவ, நாங்கள் அந்த நாட்களில் வாழ்ந்திருந்தால்,
நாங்கள் என்ன கூறியிருந்திருப்ேபாம் என்று நாங்கள் நிைனத்துப்
பார்க்கிேறாம். ஆனால் அவர் வருவதற்காக நாங்கள் எதிர்ேநாக்கிக்
ெகாண்டிருக்ைகயில், நாங்கள் ஒரு மகத்தான நாளில் வாழ்ந்து
ெகாண்டிருக்கிேறாம். ேமலும் கர்த்தாேவ, நாங்கள் ஆயத்தமாகிக்
ெகாண்டிருக்ைகயில், எங்களுைடய இதயங்கைளஆயத்தப்படுத்திக்
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ெகாண்டிருக்ைகயில், உள்நாட்டிலும் ெவளி நாட்டிலும், அறுவைட
வயல்களிலிருந்து நாங்கள் ேசகரிக்கக் கூடிய அைனத்து
அரிக்கட்டுகைளயும் ெகாண்டு வருகிேறாம், ஒரு ெவள்ைளக்
குதிைரயின் ேமல் சவாரி ெசய்து, மகிைமயின் நுைழவாயிலில்
இருந்து இறங்கி, அவர் வருவைத நாங்கள் காண்ேபாம் என்ற
அந்த ேநரத்தின் ேபரிலான எதிர்பார்த்தலில், எங்களுைடய இந்த
பைழய அழிவுக்கு ஏதுவான சரீர அைமப்பு அவருைடய ஒரு
மகிைமயின் சரீரத்துக்கு ஒப்பாக மாறுவைதேய, நாங்கள் சிந்தித்துக்
ெகாண்டிருக்கிேறாம், அங்ேக பாவேமா அல்லது மரணத்தின்
அறிகுறிேயா எப்ேபாதும் உட்பிரேவசிக்க முடியாது. அவர்
இருக்கிறவண்ணமாக நாங்கள் அவைரக் கண்டு, வரப்ேபாகும்
எல்லா காலங்களினூடாகஅவைர ேநசித்து, ஜீவிப்ேபாம்.
21 நாங்கள் இந்த சைபக்காகவும், இதனுைடய ேபாதகருக்காகவும்,
தர்மகர்த்தாக்களுக்காகவும், உதவிக்காரர்களுக்காகவும்,
இங்கு வருகிற ஒவ்ெவாரு நபருக்காகவும்; மற்றும்
எங்களுைடய வாசலில் இருக்கிற வருைகயாளர்களுக்காகவும்,
மற்ெறாரு ெதாழுவத்திலிருந்து வந்தும், ஒேர மந்ைதயின்
ஆடுகளாயுள்ளவர்களுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி
ெசலுத்துகிேறாம். உம்முைடய பிரசன்னத்தினால், இன்றிரவு, நீர்
அவர்கைள ஆசீர்வதிக்க ேவண்டும் என்று நாங்கள் உம்மிடத்தில்
ேவண்டிக் ெகாள்கிேறாம்.
22 நாங்கள் எப்ேபாதும் இருந்து வந்தைதக் காட்டிலும் ேமலான
கிறிஸ்தவர்கள் என்ற உறுதிேயாடு, இன்றிரவு, நாங்கள் இங்கிருந்து
புறப்பட்டு ெசல்லும்படியாய், உம்முைடய வார்த்ைதயில் எங்கைள
ேபாஷியும். நாங்கள் எங்களுைடய இருதயத்தில் ஒரு புதிய
நம்பிக்ைகேயாடும், மற்றும் சந்ேதாஷத்ேதாடும், அவருைடய
வருைகக்காக காத்திருக்கும்படி ெசல்ேவாமாக.
23 தற்ெசயலாக எங்கள் மத்தியில் சுகவீனம் மற்றும்
பாதிக்கப்பட்டவர்களாய் சிலர் இருப்பார்களாயின், நாங்கள்
அவர்களுக்காக ெஜபிக்க மறக்கமாட்ேடாம். அதாவது அவர்கள்…
நாங்கள் ஆராதிப்பதற்காக கூடியிருக்கிற, இந்தக் கட்டிடத்திற்க்குள்,
இன்றிரவு வந்து, உள்ேள வந்து, சுகவீனமாயிருப்பவர்கள்,
சுகத்ேதாடு ெவளிேய ெசல்வார்களாக.
24 ேமலும் வீடுகளிலும், மருத்துவமைனகளிலும், மற்றும்
துன்பத்தின் படுக்ைககளிலும் இருந்தும், சுகவீனத்திலிருந்து
சுகமைடய ேவண்டியவர்களுக்காகவும் நாங்கள் ேவண்டிக்
ெகாள்கிேறாம். ஓ ேதவேன, உம்முைடய இரக்கம் அவர்கைள
ெசன்றைடயேவண்டும்என்றுநாங்கள்ெஜபிக்கிேறாம்.
25 இன்றிரவு, அலட்சியமாய் இருக்கிறவர்களுக்காகவும், கர்த்தர்
நல்லவர் என்பைதக் கண்டு இன்னும்
ருசிபார்த்திராதவர்களுக்காகவும், ேதவனால் ேநசிக்கப்படுவது
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என்பது எைதப் ெபாருட்படுத்துகிறது என்பைத
அறியாமலிருப்பவர்களுக்காகவும் நாங்கள் ெஜபிக்கிேறாம்.
அவர்கள் எைதத் தவறவிட்டுக் ெகாண்டிருக்கிறார்கள் என்பது
அவரகளுக்குப் புரியவில்ைல. ஓ ேதவேன, ஒரு வாெனாலி
ஒளிபரப்பில், அல்லது ஏேதா ஒரு வழியில், அவர்களுைடய
இருதயங்கள் ெதாடப்படுவதாக, உம்முைடய இரக்கத்தின் கதவு
மூடப்பட்டு அவர்கள் ெவளிேய தள்ளப்பட்டு, இரக்கமில்லாமல்
நியாயத்தீர்ப்பில் நிற்பதற்கு முன்ேப அவர்களுைடய உணர்ச்சிகள்
உம்மிடம் திருப்பப்படுவதாக.
26 கர்த்தாேவ, எங்களுக்கு உதவி ெசய்யும். நாங்கள் இந்த
காரியங்கைள கர்த்தராகிய இேயசுவின் நாமத்தில் ெஜபித்து,
அவருைடய மகிைமக்காக நாங்கள் இைத ேவண்டிக்ெகாள்கிேறாம்.
ஆெமன்.
27 வாசல்கைளச் சுற்றிலும் மக்கள் கூட்டமாக இருந்தனர்,
ெதருக்களில் ெநரிசல் ஏற்பட்டது, ேமலும் ஜனங்கள்
உறங்குவதற்கான இடம் கூட அங்கு இல்ைல. அவர்கள்
மதில்சுவற்றிக்கு ெவளிேய, ைமதானங்கள் முழுவதிலும்
படுத்திருந்தனர், ஏெனன்றால் இது பஸ்கா பண்டிைகயாயிருந்தது.
இந்த ேநரத்தில்வழிபட, அறியப்படுமளவிற்குஉலெகங்கிலுமிருந்து
ஜனங்கள் வந்திருந்தனர். அது பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கப்படும்
ேநரமாயிருந்தது. ேமலும்…அடிைமத்தன, எகிப்திலிருந்து வந்த
அவர்களுைடய விடுதைலைய அது சுட்டிக்காட்டினது. அவர்கள்
ஆண்டு ேதாறும், இைதக் ைகக்ெகாண்டு வந்தனர். ஒவ்ெவாரு
வருடமும், இந்த மகத்தான பஸ்கா பண்டிைக நைடெபற்றது.
ேமலும் இது மிகச் சிறந்த காலங்களில்…அல்லது யூத மார்க்கத்தின்
நிகழ்வுகளில் ஒன்றாயிருந்தது, ஏெனன்றால் அது அவர்கள்
விடுவிக்கப்பட்ட ேநரத்ைதப் ெபாருட்படுத்தியது.
28 எல்லா ஜனங்களுேம, அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டிருந்த அந்த
ேநரத்ைத குறித்து சிந்தித்துப் பார்க்க விரும்புகின்றனர். நாம்
ஒவ்ெவாருவரும், இன்றிரவு, நாம்விடுவிக்கப்பட்டிருந்த ேநரத்துக்கு
எப்படியாய் திரும்பிச் ெசல்ல முடியும்! அது நமக்கு எைத
ெபாருட்படுத்தினது!
29 என்னுைடய ெசாந்த அனுபவத்தில், எப்படியாய் என்னுைடய
பரிதாபமான வாலிப இருதயமானது ேதவைன ெதாட ஏங்கியது
என்று என்னால் நிைனவுகூர முடியும். நான், “ஓ, நான் ேமேல
ெசன்று அவருைடய கதைவ தட்டி, சிறிதுேநரம் அவரிடத்தில்
ேபச முடிந்தால் நலமாயிருக்குேம!” என்று எண்ணிேனன். ேமலும்,
நிச்சயமாகேவ, நீங்கள் என்னுைடய சுயசரிைதைய அறிவீர்கள்.
நான் ஒரு காகிதத்ைதயும் ெபன்சிைலயும் எடுத்துக்ெகாண்டு,
என்னால் அவரிடத்தில் ேபசமுடியாதபடியால், ஒரு கடிதத்ைத
அவருக்கு எழுதப்ேபாவதாக இருந்ேதன். அவர் காடுகளில்
இருந்தைத நான் அறிந்திருந்ேதன், ஏெனன்றால் நான் அவைரக்
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குறித்து ேகள்விப்பட்டிருந்ேதன், மற்றும் காடுகளில் அவருைடய
அைசைவ நான் கண்டிருக்கிேறன். ேமலும் ஒரு—ஒரு குறிப்பிட்ட,
நான் ேவட்ைடயாடும்ேபாது அல்லது மீன்பிடிக்கச் ெசல்லும்ேபாது
ஒரு குறிப்பிட்ட பைழய பழக்கமான பாைதயில் ெசல்வதுண்டு.
அப்ெபாழுது நான், “திரு. இேயசு என்று எழுதி, அைத மரத்தின்ேமல்
ஆணியடித்துமாட்டலாம்” என்றுஎண்ணிேனன். ஏேதா ஒருவழியில்
என்னுைடய இருதயத்திலிருந்த அந்த பாரத்ைத இறக்கும்படியான
ஏேதா ஒரு வழி.
30 ஓ, அந்த இரவு, அப்பாேல! நான் என்னுைடய வயைத
மறந்துவிடலாம், நான் சில ேநரத்தில் என்ற ெபயைரயும் கூட
மறந்துவிடலாம்,ஆனால் பாவத்திலிருந்துஅவர் என்ைனவிடுவித்த
அந்த ேநரத்ைத என்னால் ஒருேபாதும் மறக்கேவ முடியாது. ஏேதா
காரியம், எனக்கு உட்புறத்திேல சம்பவித்தது, அது அந்தகாரத்தில்
அந்த ெபரிதான ேநரங்கள் முழுவதும் எனக்கு உதவி ெசய்து
வந்துள்ளது. அந்த என்னுைடய விடுதைலயின் ேநரத்தில் பாவ
பாரங்கள் என்ைன விட்டு விலகினது, அப்ெபாழுது நான் ஒரு புதிய
நபராயிருந்ேதன். அதுமுதற்ெகாண்டு, நான் கிறிஸ்துஇேயசுவுக்குள்
ஒருபுதுசிருஷ்டியாகஇருந்துவருகிேறன்.
31 ேமலும் இந்த யூதர்கள், அவர்கள் ஒவ்ெவாரு வருடமும்,
வருகின்றனர். அங்ேக ேதவாலயத்தின் உட்புறத்தில் அவர்கள்
அந்த—அந்த அப்பத்ைதயும், கசப்பான கீைரகைளயும்,
ஆட்டுக்குட்டிையயும் ெகாண்டு ெசன்று, அவர்கள்
ேதவாலயத்திற்குள்ளிருந்த இந்த ஊற்றிலிருந்து பருகினர். ேதவன்
அவர்களிடத்தில் தைய காட்டியிருந்தபடியால் அவர்கள் ஒன்று
ேசர்ந்து களிகூர்ந்தனர். எனேவ, இந்த பஸ்கா ேநரத்தில், இது
பஸ்காவாய்மாத்திரமல்லாமல்ஒருவிேசஷித்தபஸ்காவாயிருந்தது.
32 உங்களுக்குத் ெதரியும், நாம் சில ேநரத்தில் சைபக்கு
ெசல்லுகிேறாம் மற்றும்…நாம் எப்ெபாழுதுேம ெசல்ல
விரும்புகிேறாம்,ஆனால் சில ேநரங்களில் சிறப்பான ஏேதா காரியம்
சம்பவிக்கிறது.
33 இது அந்த ேநரங்களில் ஒன்றாய் இருந்தது. அது இன்ைறக்கு
உள்ளது ேபால, முழுவதும் எதிர்பார்ப்புகளால் நிைறந்து
காணப்பட்டது. அவைர ேநசித்தவர்களின் கண்கள் யாவுேம அவர்
வாசலுக்குள்வருவைதக் காணகாத்துக்ெகாண்டிருந்தன.
34 அவைர ேநசிக்கிறவர்கள் அவருக்காக எதிர்ேநாக்கிக்
ெகாண்டிருக்கிறபடியால், இன்ைறக்கும் அந்த விதமான ஒரு ெபரிய
ெதாடர்புெகாள்ளும் முைறேய உள்ளது என்ேற நான் நம்புகிேறன்.
முழு எதிர்பார்ப்ேபாடிருந்தனர்.
35 நாம் இந்த நாட்களில் வாழ்ந்து ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
உண்ைமயாகேவ பூமியானது, ஒரு ெபரிய பீப்பாயளவான
தூளாகப் ேபாகிறது. ேமலும் விஞ்ஞானேமா, “நள்ளிரவுக்கு மூன்று
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நிமிடங்கள் உள்ளன” என்று நம்மிடம் கூறிக் ெகாண்டிருக்கிறது.
அன்ெறாருநாள், இராணுவத்திலிருந்த தளபதியின் கைதைய, நான்
படித்துக் ெகாண்டிருந்தது ேபாலேவ, நீங்களும் படித்திருப்பீர்கள்
என்று நான் நிச்சயம் நம்புகிேறன், அதாவது, “மற்ெறாரு யுத்தம்
உண்டாகுமானால் அது ெவறுமேன இரண்டு அல்லது மூன்று
நிமிடங்கேள நீடிக்கும்” என்று கூறப்பட்டுள்ளது. பண்ைடய யுத்த
நாட்களில், துப்பாக்கிகளால் சுடுதல், நரிப் பள்ளங்கைள ேதாண்டுல்,
அேதாடு எல்லாம் முடிவுற்றுவிடும். அடுத்த யுத்தம் ெவறுெமன
இரண்டு அல்லது மூன்று நிமிடங்கேள இருக்கும் என்று அவர்கள்
கூறுகின்றனர். என்ேறா ஒரு நாள், யாேரா ஒரு சரியில்லாத நபர்
சற்றும் ேயாசைனயின்றி அந்த அணுகுண்டுகளில் ஒன்ைற வீசப்
ேபாகிறார். அவர்கள்அைதச் ெசய்யும்ேபாது, அதற்கு எதிர்தாக்குதல்
நிகழ்த்த, நாம் அைதக் கண்டறியக் கூடிய கருவிகைள எங்கும்
உைடயவர்களாயிருக்கிேறாம். உலகத்தால் அைதத் தாங்கிக்ெகாள்ள
முடியாது.
36 பஸ்காவில் இருந்த ஒவ்ெவாருவரும் ஏேதா ஒன்று
சம்பவிக்கப்ேபாவதாயிருந்தைத அறிந்திருந்தனர், ஆனால் அது
என்னவாயிருந்ததுஎன்பைதஅவர்கள்அறிந்திருக்கவில்ைல.
37 அது அந்த விதமாகேவ இன்ைறக்கும் உள்ளது.
ெபரும்பாலானவர்கள் ஏேதா ஒன்று சம்பவிக்க ஆயத்தமாகிக்
ெகாண்டிருக்கிறது என்பைத அறிந்திருந்தனர். ஒவ்ெவாருவருக்கும்
அது ெதரியும். உங்களால் பாவியினிடத்தில் ேபச முடியும்,
உங்களால் வியாபாரியினிடத்தில் ேபச முடியும், உங்களால் எந்த
ஒருவரிடத்திலும் ேபச முடியும், ேமலும், ஓ, இது உலகத்திற்கு
அைமதியற்றஅப்படிப்பட்டஒருேநரமாகஇருக்கிறது.
38 ஆனால் அவருைடய வருைகக்காக காத்துக்ெகாண்டிருக்கிற,
ஒரு மனிதனிடத்திேலா அல்லது ஸ்திரீயினிடத்திேலா
நீங்கள் ேபசினால், அவர்களுைடய முகத்தின் மீது மகிைம,
பிரகாசிக்கின்றைதக் காணலாம். அந்த மகத்தான நிகழ்வுக்காக
அவர்கள் எதிர்பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கின்றனர். ஏேதா ஒன்று
சம்பவிப்பைத எதிர்பார்த்து, முழுவதும் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன்
உள்ளது. என்ன சம்பவிக்கப் ேபாகிறது என்பைத உலகம்
அறிந்திருக்கவில்ைல, ஆனால் ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய சைபேயா
என்ன சம்பவிக்கப் ேபாகிறது என்பைத அறிந்திருக்கிறது.
சீக்கிரத்தில் எக்காளம் முழங்கும், ஒரு ெவள்ைளக் குதிைரயின்
ேமல், மகிைமயிலிருந்து சவாரி ெசய்து, அவர் வருவைத நாம்
காண்ேபாம் என்றும், பரேலாகத்தின் ேசைனகள் அவைரப்
பின்ெதாடரும் என்றும் அவர்கள் அறிவர். கிறிஸ்துவுக்குள்
மரித்தவர்கள் ஆகாயத்தில் எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டு ஆகாயத்தில்
அவைர சந்திக்க எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுவர். அைதத்தான் நாம்
எதிர்ேநாக்கி ெகாண்டிருக்கிேறாம். அதற்காகத்தான் நாம் ஏங்கிக்
ெகாண்டிருக்கிேறாம்.
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39 நாம் இந்த காைலயில் ேபசின, அந்த தாய்மார்களின்
ஆத்துமாக்கள், ேபான்றைவ, ேதவனுைடய பலிபீடத்தின் கீழிருந்து,
“கர்த்தாேவ எவ்வளவு காலம்? எவ்வளவு காலம்?” என்று
சத்தமிட்டுக் ெகாண்டிருக்கின்றன என்று நமக்கு கூறப்பட்டுள்ளது.
நீங்கள் தாயாைரக் காண விரும்புமளவிற்கு அவளும் உங்கைள
காண விரும்புகிறாள். நாம் நம்முைடய அன்பார்ந்தவர்கைள
சந்திக்க விரும்புவதுேபாலேவ அவர்களும் நம்ைம சந்திக்க
விரும்புகின்றனர்.
40 அவர்வரும்ேபாது,அதுஎன்ேனஒருமறுஇைணப்பாயிருக்கும்!
நம்முைடய அன்பார்ந்தவர்கைள சந்தித்து மற்றும் அவர்கைள
அவர்களுைடய உயிர்த்ெதழுந்த சரீரத்தில் கண்டு, ேமலும்
மகிைமயைடந்து, உயிர்த்ெதழுதலின் சுதந்திரவாளிகேளாடு சுற்றி
நடந்து, அவர்களுைடய குணாதிசயத்ைத கவனித்து, அது எப்படி,
சாந்தமாய் அைமதியாய் மாற்றப்பட்டிருக்கிறது என்பைதயும்
காண்ேபாம். ேமலும் அது ஒரு அமளியும் ஆரவாரமுமாயும்,
குதித்தலும்இழுத்தலுமாயிருக்காது, ஏெனன்றால் நாம் ஒன்று ேசர்ந்து
ஜீவிக்கமுழுநித்தியத்ைதஉைடயவர்களாயிருப்ேபாம்.
41 ஓ, நாம் வாழ்ந்து ெகாண்டிருக்கிற இந்த ெபரிய
நரம்புத்தளர்ச்சியான காலத்தில், எதற்குேம ேநரமில்ைல, ஏறுதல்,
இழுத்தல், பறித்தல், ஏன்,இதுஒருபயங்கரமானநாளாயிருக்கிறது.
42 அப்ெபாழுது, ஏேதா காரியம் சம்பவிப்பதற்காக அவர்கள்
காத்திருந்தேபாது, பஸ்காவில் இருந்தவர்களில் பலர் அவைரப்
பார்க்காதது மிகவும் ேமாசமானதாக இருந்தது. அேத சமயத்தில்,
ஏேதா ஒன்று சம்பவிக்கப்ேபாவதாயிருந்தைத அவர்கள்
அறிந்திருந்தனர், ஆனால் அேத சமயத்தில் அவர்கள் அவைரக்
காணச் ெசல்லவில்ைல.
43 அது கர்த்தருைடய வருைகயிலும் அவ்வண்ணமாகேவ
இருக்கும். இன்ைறக்கு, அைமதியற்ற அேநக ஜனங்கள், ஏேதா
காரியம் சம்பவிக்க ஆயத்தமாகிக் ெகாண்டிருக்கிறது என்பைத
அறிந்திருக்கின்றனர், ஆனால் அவர்கள்—அவர்கள் அவைர
ஒருேபாதும் காணமாட்டார்கள். ஏெனன்றால் அவைரக் காண்பதற்கு
எதிர்பார்த்துக் ெகாண்டும் காத்துக் ெகாண்டும், ஏங்கிக்ெகாண்டும்
இருக்கிற அந்த சிறிய சைபைய எடுத்துக்ெகாண்டு ெசல்ல,
அவர் நள்ளிரவின் அைமதியில் வருவார். அவர்கைளத்தான்
அவர் வந்து ெகாண்டு ெசல்வார். கவர்ச்சியின் ேபரில்
வாழ்ந்து ெகாண்டிருக்கிற அேநக உலகத்தாரும், உலகத்தின்
காரியங்களின் ெபயரில் தங்களுைடய ஆத்துமாக்களுக்கு
விருந்தளித்துக் ெகாண்டிருக்கிறவர்களும் சைபயானது மகிைமக்குள்
ெசல்லும் வைரயில் என்ன சம்பவித்தது என்பைத ஒருேபாதும்
அறியேவமாட்டார்கள், ஏெனன்றால் அவர் இரவிேல ஒரு திருடன்
வருகிற விதமாய் வந்து அவர்கைளக் ெகாண்டு ெசல்வார். எனேவ
நாம் மீண்டும் அேத இடத்திற்கு திரும்பி விட்ேடாம் என்பைத
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நம்மால் காணமுடியும். இப்ெபாழுது நாம் இந்த எதிர்பார்ப்புகைளக்
கண்டறிகிேறாம், அதாவது ேதவன் அவர்களிடத்திற்கு வந்து…ேவத
வாக்கியங்களினூடாக முழுவதுேம, அது அேதக் காரியமாகேவ
இருந்து வந்துள்ளது. அதாவது அவர்கள்…அவைர எதிர்பார்த்துக்
ெகாண்டிருக்கிறவர்களுக்கு, எப்ெபாழுதும் அவைரக் காண
விரும்புகிறவர்களுக்ேக அவர் எப்ெபாழுதும் பிரசன்னமாகிறார்.
இன்றிரவு நம்முைடய இருதயங்களில் அந்த நம்பிக்ைக தான்
உள்ளதுஎன்று நான்நிச்சயம் நம்புகிேறன்.

44 இது சுமார் ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு, நான் சில
ஜனங்களிடத்தில் சாட்சி பகர்ந்து ெகாண்டிருந்ேதன் என்று, நான்
நிைனக்கிேறன். ேமலும் நான், “ஓ, அது குறித்து சிந்திக்கும்ேபாது,
அவர் எந்த ேநரத்திலும்வருவார்!” என்ேறகூறிேனன்.

45 என்ைன அைதக் கூறும்படி தூண்டியது என்னெவன்றால்,
நான் சேகாதரன் பாஸ்வர்த்ைதக் குறித்து ேபசிக்ெகாண்டிருந்ேதன்.
நாங்கள் எண்பதுக்கும் ேமற்பட்ட வயதிலிருந்த, அந்த பரிசுத்தவான்
மரித்துக்ெகாண்டிருந்தார் என்பைதக் ேகள்விப்பட்டேபாது, நான்
அவைரக் காணச் ெசன்ேறன். மைனவியும் நானும்அவர் மரிப்பதற்கு
முன்பு அவைரக் காண…அங்ேக ெசன்ேறாம். அப்ெபாழுது நான்
அவரிடத்தில் ஏேதா ஒரு காரியத்ைத கூற ேவண்டியதாயிருந்தது.
பரிசுத்தவான்கள் மகிைமயில் பிரேவசித்துக் ெகாண்டிருக்ைகயில்
நான் அவர்கைளக் காண விரும்புகிேறன், நான் அவைரக்
காண ேவண்டியதாயிருந்தது. நாங்கள் காரின் டயர்கள் கிழிந்து
ேபாகுமளவிற்கு ெசன்ேறாம்.

46 ஆனால் நான் அங்கு ெசன்றேபாது, வாசைல ேநாக்கி
விைரந்ேதன், அந்த பண்ைடய ேகாத்திரப் பிதா ஒரு சிறிய
மூைலயில் படுத்திருந்தார். நான் வருவைத அவர் கண்டேபாது
அவர் தன்னுைடய தைலைய உயர்த்தினார். அவருைடய வேயாதிக,
தைசகள் ெதாங்கிக்ெகாண்டிருப்பேதாடு, பலவீனமான கரங்கள்
ெதாங்கிக் ெகாண்டிருந்தன. அவர் தன்னுைடய கரங்கைள எனக்காக
நீட்டினார். நான் அவருைடய கழுத்ைதச் சுற்றிப் பிடித்து, “என்
தகப்பேன, என் தகப்பேன, இஸ்ரேவலுக்கு இரதங்களும் குதிைர
வீரருமாயிருந்தவேர” என்று கதறிேனன், ஏெனன்றால் அவர் ஒரு
பரிசுத்தமான, ேதவபக்தியுள்ளமனிதனாய்இருந்தார்.

47 ேமலும் நான், “சேகாதரன் பாஸ்வர்த், நான் உங்கைள ஒரு
காரியம் ேகட்க விரும்புகிேறன். நீர் சுகமைடந்துவிடுவீர் என்று நீர்
விசுவாசிக்கிறீரா?” என்று ேகட்ேடன்.

அதற்கு அவேரா, “ஓ, நான் சுகவீனமாகேவ இல்ைலேய”
என்றார்.

அப்ெபாழுது நான், “பாருங்கள், காரியம் என்ன?” என்று
ேகட்ேடன்.
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48 அப்ெபாழுது அவர், “நான் பரம வீட்டுக்குச் ெசன்று
ெகாண்டிருக்கிேறன்” என்றார். அவர், “நான் ேசார்ந்து
ேபாயிருக்கிேறன், நான் கைளத்துப்ேபாயிருக்கிேறன். நான் பரம
வீட்டிற்கு ெசல்லவிரும்புகிேறன்” என்றார்.
49 அப்ெபாழுது நான், “அப்படியானால் நீங்கள் மரித்துக்
ெகாண்டிருக்கின்றீர்கள் என்பைத நீங்கள் ெதளிவாக
உணருகிறீர்களா?” என்று ேகட்ேடன். ேமலும் நான், “நான் உங்கைள
ஒரு காரியம் ேகட்க விரும்புகிேறன். எழுபது வருடத்துக்கும்
சற்று ேமற்பட்ட ஊழியக் காலங்களினூடாக, எது உங்களுைடய
மிக மகிைமயான நிமிடமாய் இருந்து வந்துள்ளது? அந்த
வரிைசயினூடாக, உங்களுக்கு என்ன அனுபவம் உண்டாயிருந்தது
என்று எனக்குச் ெசால்லுங்கள், ஐயா, நீங்கள் என்னிடத்தில்,
உங்களுைடய மகத்தான ேநரம் என்று நீங்கள் எண்ணக் கூடியைத
கூறமுடியுமா” என்ேறன்.
50 நான் அவருைடய வயதுவைர ஜீவித்தாலும், அந்த கருைமயான
கண்கள் மூக்குக் கண்ணாடியின் ேமலிருந்து என்ைன உற்று
ேநாக்கியைத, நான் ஒருேபாதும் மறக்கேவ மாட்ேடன். அப்ெபாழுது
அவர், “என் அருைம சேகாதரேன, இதுதான் என்னுைடய
வாழ்க்ைகயின் மகத்தான தருணம். இப்ெபாழுதுள்ளைதக் காட்டிலும்
மகிைமயான ேவறு எந்த ேநரத்ைதயும் என்னால் எண்ணிப் பார்க்க
முடியாது” என்றார்.
51 நான் அவர் முகத்ைத ேநாக்கி பார்த்ேதன், ேமலும் நான்,
“ஐயா, நீர் மரித்துக் ெகாண்டிருக்கிறீர் என்பைத நீர் இன்னும்
அறிந்திருக்கிறீரா?” என்று ேகட்ேடன்.
52 அதற்கு அவர், “சேகாதரன் பிரான்ஹாம், நான் இங்ேக
படுத்துக்ெகாண்டு ஒவ்ெவாரு நிமிடமும் அவர் வந்து
அந்த வாசைலத் திறந்து, என்ைன அவேராடு வீட்டிற்கு
அைழத்துச் ெசல்லேவ காத்துக்ெகாண்டிருக்கிேறன்” என்றார்.
அந்தவிதமாகத்தான் மரிக்க ேவண்டும். அந்தவிதமாகத்தான்
ேபாயாக ேவண்டும்.
53 நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி, அதாவது, அவர் மரிப்பதற்கு
முன்னர் சுமார் இரண்டு மணி ேநரங்களாக…அவர், இரண்டு
நாட்களுக்கு ேமலாக, ஒரு உணர்விழந்த முழு மயக்க நிைலயில்
படுத்துக் ெகாண்டிருந்தார். அவர் சுயநிைனைவ அைடந்தேபாது,
அவர் அைறயில் எழுந்து, தன்னுைடய மைனவியினிடத்தில்
ேபசத் துவங்கினார். அதன்பின்னர், தீடிெரன்று, அவர் எைதேயா
காண்பது ேபான்றுத் ெதன்பட்டது. அவர் தன்னுைடய சைபயில்
அவரால் மனமாற்றமைடந்து, மரித்து நாற்பது அல்லது ஐம்பது
வருடங்களான, நண்பர்கேளாடு, ஒரு மணி ேநரத்திற்கு ேமலாக
ெதாடர்ந்து,அவர் கரங்கைளக்குலுக்கினார்.அவருைடயதாேயாடும்
மற்றும் அவருைடய தந்ைதேயாடும் கரங்கைளக் குலுக்கினார்.



இவர் யார்? 13

அவருைடய சரீரத்ைத விட்டு ஜீவன்…அவருக்குப் ேபாகும்
வைரயில், தைலயைணயின் ேமல் படுத்துக்ெகாண்டு, கர்த்தராகிய
இேயசுவின் கரங்களில் உறங்கச் ெசன்றார். அவைர எதிர்பார்த்து,
அவருக்குேசைவெசய்வதுேபான்றதுஎதுவுேமஇல்ைல.
54 நான் இந்த மனிதனிடத்தில் இைதக் குறித்துப் ேபசி, அந்த
அனுபவத்ைதக் கூறினேபாது, நான் இைதக் கூறிேனன். நான், “ஐயா,
ஓ, நாம்அவைரக் காணும்ேபாதுஅதுமகிைமயானதாய்இருக்காதா?
ஓ,அவர்இன்ைறக்குவருவாரானால்நலமாயிருக்குேம!” என்ேறன்.

அதற்கு அவர், “சேகாதரன் பிரான்ஹாேம, அந்த விதமாக
ஜனங்கைள பயமுறுத்தாதீர்” என்றார்.

அப்ெபாழுது நான், “நீர் என்னப் ெபாருட்படுத்திக் கூறுகிறீர்?”
என்ேறன்.
55 அதற்கு அவர், “ஓ, உலகம் முடிவைடந்து ெகாண்டிருக்கிறது,
அல்லது கிறிஸ்து வருகிறார் என்றும் ஜனங்களிடத்தில் ெசால்ல
முயற்சிக்காதீர்கள். அது அவர்கைள கவைலயைடயச் ெசய்கிறது”
என்றார்.
56 “ஓ,” நான், “இல்ைல. நான் உங்களுைடய மன்னிப்ைப
ேவண்டுகிேறன். அவருக்காக எதிர்ேநாக்கிக்
ெகாண்டிருப்பவர்களுக்கு, அது அவர்கள் ேகட்கக்கூடிய மிக
மகிைமயான ெசய்தியாக இருக்கிறது, அதாவது இேயசு தம்முைடய
சைபைய எடுத்துக்ெகாள்ள கிட்டத்தட்ட ெவளிப்பட இருக்கிறார்”
என்ேறன். வேயாதிகம் வாலிபமாக மாற்றப்படும். இருளுக்குப்
பதிலாக சந்ேதாஷம் அளிக்கப்படும். மரணத்துக்குப் பதிலாக ஜீவன்
அளிக்கப்படும். அழிவுள்ளது அழியாைமயாய் மாற்றப்படும். ஓ,
அவர்வருவைதஅறிந்துெகாள்வது, என்ேனஒருதருணம்!
57 அவர்கள் அவருக்காக எதிர் ேநாக்கிக் ெகாண்டிருந்தனர்.
அவர்கள் அவைர எதிர்பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தனர். அவர்
வந்தேபாது, இரண்டு பிரிவுகள் இருந்தன என்பைத நாம்
கண்டறிந்ேதாம். ஒரு குழு அவருக்காக இருந்தது, ஒன்று அவருக்கு
எதிராக இருந்தது.
58 அந்த விதமாகேவ நாம் இன்ைறக்கும் அைதக் கண்டறிகிேறாம்.
அப்படிததான், அவருைடய வருைக, எப்ெபாழுதும் ஜனங்கைள
பிரித்துவிடுகிறது. ஒவ்ெவாரு முைறயும், நீங்கள் இேயசுைவ
காணும்ேபாது, அதேனாடு முரண்பாடாயிருப்பவர்கள்
சுற்றியிருப்பைத நீங்கள் கண்டறிகிறீர்கள். அது சாத்தானாகும்.
ேமலும், இன்ைறக்கு, நாம் அைதக் குறித்து சிந்திக்கும்ேபாது,
நாம் அதிக மாற்றத்ைதக் காண்கிறதில்ைல. அேத விதமாகேவ
உள்ளது. ஜனங்கள் மாறியிருக்கின்றனர், ஆனால் ஜனங்களின்ஆவி
மாறியிருக்கவில்ைல.
59 எனேவஅவர்கள் முடிவிேல வாசலுக்கு ெவளிேய, அந்த சிறிய,
ெவள்ைள கழுைதயின் ேமல், அவர் சவாரி ெசய்து வருவைதக்
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கண்டேபாது, சீஷர்கள், “பரேலாக இராஜ்ஜியம்வந்துவிட்டது” என்று
கூச்சலிடத் துவங்கியதில் வியப்ெபான்றுமில்ைலேய! ஜனங்கள்
அவைரச் சந்திக்க ஓடினர், எருசேலம் முழுவதும் கலக்கமைடந்தது.
அைதக்குறித்து ஏேதா ஒரு காரியம் உண்டு, இேயசு வரும்ேபாது,
அது எப்ெபாழுதுேம ஒரு கலக்கமாயிருக்கிறது. முழு நகரமும்
கலக்கமைடந்தது. அவர்களால்—அவர்களால் அைத மைறக்க
முடியவில்ைல.
60 இந்தக் கலக்கத்திற்காக அந்த நாளின் பிரசங்கிமார்கள்
கணக்ெகாப்புவிக்க ேவண்டியதாயிருந்தது, ஏெனன்றால் அது
பஸ்கா பண்டிைகயிேல அவ்வாறிருந்தது. ேமலும் அவர்கள்,
“இவர் யார்?” என்று கூச்சலிட்டனர். எதிர்பார்ப்ேபாடிருந்தேபாது,
கர்த்தராகிய இேயசுவின் வருைக எருசேலமில் எதிர்பார்ப்புகளால்
நிைறந்திருந்தேபாது, அது என்ன சம்பவிக்க ேபாவதாக இருந்தது
என்பைத ேபாதகர்கள் அறிந்திருந்திருக்க ேவண்டும் என்பது
ேபான்று காணப்பட்டது. அது பிரதான ஆசாரியன் அைத
அறிந்திருந்திருக்க ேவண்டும் என்பது ேபான்று காணப்பட்டது. அது
மற்ற எல்லாஆசாரியர்களும்அைதஅறிந்திருக்க ேவண்டும்என்பது
ேபான்று காணப்பட்டது.
61 இன்றும், அது எதிலுேம மாறியிருக்கவில்ைல, ஏெனன்றால்
பரிசுத்த ஆவியானவர் கர்த்தராகிய இேயசுவின் வருைகக்கு
முன்ேனாடியாக இருக்கிறார். ேமலும் பரிசுத்த ஆவியானவர்
பூமி முழுவதும் அைசவாடத் ெதாடங்கியதும், எழுப்புதல்
அக்கினிகள், எங்கும் பரவின, மகத்தான அைடயாளங்களும்
அற்புதங்களும் ெசய்யப்பட்டுள்ளன, சுகமளித்தல்களும்
நடந்துள்ளன, தீர்க்கதரிசனங்களும் புறப்பட்டு ெசன்றுள்ளன.
அைனத்து அப்ேபாஸ்தல ஆசீர்வாதங்களும் ஒன்று ேசர்ந்து
மீண்டும் சைபக்கு திரும்பி வந்துள்ளன. எனேவ, அது அப்ெபாழுது
இருந்தது ேபாலேவ, அது இப்ெபாழுதும் அவ்வண்ணமாகேவ
உள்ளது, அவிசுவாசியின் ஆவி இன்னமும், “இவர் யார்?” என்று
கூக்குரலிடுகிறது.
62 அவர் ஒரு நல்ல மனிதர் என்று கூறும்படியாகேவ, அவர்களில்
சிலர் கர்த்தராகிய இேயசுைவ விசுவாசித்தனர். அவர்களில் சிலர்,
“அவர் ஒரு நல்ல மனிதர்” என்றனர்.
63 அைதத்தான் அவர்கள் இன்ைறக்கும் கூறுகின்றனர். அவர்கள்
அவைர ஒரு ெநப்ேபாலியனாக, ஒரு ேபார் வீரன் என்றஸ்தானத்தில்
ைவக்க முயற்சிக்கின்றனர். அவர்கள் அவைர ஒரு—ஒரு ஜார்ஜ்
வாஷிங்டனாக, ஒரு உண்ைமயுள்ள மனிதன் என்ற ஸ்தானத்தில்
ைவக்க முயற்சிக்கின்றனர். ஆனால் அவர் அதற்கும் ேமலானவராக
இருந்தார்.
64 ேவத வாசிப்பில் நீங்கள் கவனித்தீர்களா? அவர்கள், “இது
கலிேலயாவிலிருந்துவருகிறஒருதீர்க்கதரிசி” என்றனர்.
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65 கர்த்தருைடய இந்த மகத்தான அைசைவ அவர்கள்
காணும்ேபாது, இன்ைறக்கு அவர்கள் அேத காரியத்ைதேய
கூற முயற்சிக்கின்றனர்; சுகவீனம் மற்றும் அவதியற்ேறாரின்,
சுகமளித்தல், திரும்ப அளிக்கப்படும்ேபாது; ஜனங்களின்
நிைனவுகைள பகுத்தறிய, தம்முைடய சைபயில் தம்முைடய
ஆவிைய அவர் பயன்படுத்துவைத காணும்ேபாது; அவர் என்ன
சம்பவிக்கும் என்று கூறினது நிைறேவறும்படியாய், அவர் பூமியின்
ேமல் இருந்தேபாது ெசய்தைதேய அவர் ெசய்ய காணும்ேபாது;
நிச்சயமாகேவ, சைபகளும்ஜனங்களும்இைத, “இவர்யார்?” என்ேற
ேகட்கின்றனர்.
66 இேயசு யாராக இருந்தார் என்பைத அவர்கள்
புரிந்துெகாள்ளவில்ைல, ஏெனன்றால் அவர்கள் யாராலும்
அவர்களுைடய ேவதபாட பள்ளிகளின் மூலமாக, அவைர
அைடயாளங் கண்டுெகாள்ளமுடியவில்ைல. “அவர் எந்த ேவதபாட
கருத்தரங்கில் இருந்து ெவளிேய வந்தார்? அவர் எந்த ேவத சாஸ்திர
பள்ளியிலிருந்து வந்தார்?”
67 அது இன்ைறக்கும் அவ்வண்ணமாகேவ உள்ளது. பரிசுத்த
ஆவியினால் அபிேஷகம் பண்ணப்பட்ட அேநக ஜனங்கள்
எந்த ேவதபாட கருத்தரங்கிலிருந்தும் ெவளிவரவில்ைல.
அவர்கள் ேதவனுைடய ெசாந்த ெதரிந்துெகாள்ளுதலின்
உற்பத்தியாயிருக்கிறார்கள். ஆனால் ேவதாகமத்தில்
வாக்களிக்கப்பட்டிருந்த அைடயாளங்களும், அற்புதங்களும்,
மற்றும் அதிசயங்களும், இந்த மகத்தான பரிசுத்த ஆவியானவர்
ஜனங்களுக்குமத்தியில்அைசவாடும்ேபாதுஉடன்ெசன்றன.
68 அவர்கேளா இன்ைறக்கு, “அவர்கள் எந்த பள்ளியில் இருந்து
வந்தனர்?” என்று ேகட்கின்றனர். ஒரு எழுப்புதைல நடத்த,
ஒரு நகரத்திற்குள் நீங்கள் பிரேவசித்த உடேன, “நீங்கள் எந்த
ஸ்தாபனத்ைத ேசர்ந்தவர்?” என்று ேகட்கின்றனர்.
69 லூயிவில்லிலுள்ள அயர்லாந்து சைபயிலிருந்து வந்திருந்த
ேராமன் கத்ேதாலிக்க குருவானவேராடு ெவள்ளிக்கிழைம பிற்பகல்
எனக்கு ஒரு ேநர்முக ேபட்டி இருந்தது. நான் அவரிடத்தில்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டவுடேன, ஒரு அருைமயான அறிவார்ந்த
மனிதன், அப்ெபாழுது அவர், “திரு. பிரான்ஹாம், நீங்கள் எந்த
ஸ்தாபனத்ேதாடுஇருக்கிறீர்கள்?” என்றுேகட்டார்.

அதற்கு நான், “நான்எதேனாடும்இல்ைல” என்ேறன்.

ேமலும் அவர், அப்ெபாழுது, “நீர் நியமிக்கப்பட்டீரா?” என்று
ேகட்டார்.

அதற்கு நான், “ஆம்ஐயா” என்ேறன்.

அப்ெபாழுது அவர், “உங்கைள நியமித்தது யார்?” என்று
ேகட்டார்.
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70 அதற்கு நாேனா, “சுவிேசஷத்ைதபிரசங்கிக்க கர்த்தராகியஇேயசு
எனக்கு பரிசுத்த ஆவிைய ெகாடுத்து, ஒரு கட்டைளையயும் எனக்கு
ெகாடுத்தார்” என்ேறன். பாருங்கள், அந்த நியமனப் பதவிேய
நமக்குத் ேதைவ.

71 இேயசுவானவர் ஒருேபாதும் தம்முைடய சீஷர்களிடத்தில்,
“ேபாய்…” என்று கூறேவயில்ைல. நானும் அந்தக் காரியங்கைள
விமர்சித்துக் ெகாண்டிருக்கவில்ைல, ஆனால் அவர்கள்
அவர்களுைடய நாளில் வாழ்ந்துள்ளனர். அவர், “ஒரு
ஊழியக்காரனாயிருக்க, ேபாய், இத்தைன-வருடங்கள் ஆய்ந்து
படியுங்கள்” என்றுகூறவில்ைல.

72 அவர், “நீங்கேளா உன்னதத்திலிருந்து வரும் ெபலனால்
தரிப்பிக்கப்படும்வைரக்கும் எருசேலம் நகரத்தில் இருங்கள்”
என்றார். தங்களுைடய ெசாந்தப் ெபயைர ைகெயாப்பமிட முடியாத
மனிதர்களிடத்தில்அவர்அைதக்கூறினார். “இதற்குப்பிறகு, பரிசுத்த
ஆவி உங்கள் மீது வரும்ேபாது, அப்ேபாது நீங்கள் எருசேலமிலும்,
யூேதயாவிலும், சமாரியாவிலும், பூமியின் கைடசி பரியந்தமும்
எனக்கு சாட்சிகளாய்இருப்பீர்கள்.”அதுதான்நியமனம்.

73 இேயசு எந்த பள்ளிக்கும் ெசன்றதாக, அல்லது எந்த ேவதாகம
கருத்தரங்குகளுக்கும் ெசன்று பட்டம் ெபற்றதாக நம்மிடத்தில் சான்று
ஏதுமில்ைல. அேத சமயத்தில், மத சம்பந்தமான காரணங்களுக்காக,
உலகத்தில் ேவெறந்த—ேவெறந்த காரியத்திற்கும் எப்ேபாதும்
இருந்து வந்தைத காட்டிலும் அவருைடய ெபயரில் அதிகமான
கருத்தரங்குகள் அைமக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவர் பள்ளிக்கு
ெசன்றைதக் குறித்து நம்மிடத்தில் ஒருேபாதும் எந்த—எந்த
சான்றும் இருந்ததில்ைல. ஆனால், அேத சமயத்தில், வானத்துக்குக்
கீேழ மற்ற எந்த விதமான ஒரு ெபயைரயுைடய பள்ளிகைளக்
காட்டிலும் அவருைடய ெபயரில் அதிகமான பள்ளிகளில்
அைமக்கப்பட்டுள்ளன. அவர் ஒரு புத்தகத்ைத எழுதினைதக்
குறித்து நாம் ஒருேபாதும் அறிந்திருந்ததில்ைல. அேத சமயத்தில்,
எழுதப்பட்டுள்ள எல்லா இலக்கியங்கைளக் காட்டிலும் அவைரக்
குறித்து எழுதப்பட்ட புத்தகங்கேள அதிகமாக இருந்து வருகின்றன.
ேமலும், இன்ைறக்கு, எல்லா இலக்கியங்களுக்கு மத்தியிலும்,
உலெகங்கிலும் அவருைடய ேவதாகமேம மிகப் பிரபலமான
புத்தகமாக இருக்கிறது.

74 ஆனால், நீங்கள் பாருங்கள், வருைகதந்த நாளில், அவர்கள்,
“இவர் யார்?” என்றுகூக்குரலிட்டனர்.

75 பாருங்கள், ஒன்றுேம இல்ைல என்று ெதன்படுகிற ஏேதா
ஒரு காரியத்ைத ேதவன் எடுத்து, அதிலிருந்து ஒரு காரியத்ைத
உருவாக்குகிறார்.அதுேவஅவைர ேதவனாக்குகிறது.
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76 அந்த வாசலுக்குள்ேளஅவர் சவாரி ெசய்துவருவைத, அவர்கள்
கண்டேபாது, அவர்களில் சிலர், “அவர் ஒரு மகத்தான மனிதன்”
என்றனர்.

77 அவர்கள் இன்ைறக்கும் அைதேய கூறுகின்றனர். இேயசு ஒரு
நல்ல மனிதனாய் இருந்தார் என்றும், இேயசு ஒரு மகத்தான
மனிதனாய் இருந்தார் என்றும், இன்ைறக்கும் ேபாதிக்கிற ேவத
சாஸ்திர பள்ளிகள் உண்டு. அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசியாக இருந்தார்
என்று கூட அவர்களில் சிலர் கூறுகின்றனர். இப்ெபாழுது, அவர்
ஒரு தீர்க்கதரிசியாக மாத்திரம் இருந்திருந்தால், அல்லது ஒரு
நல்ல மனிதனாய் மாத்திரம் இருந்திருந்தால், நாம் நம்முைடய
பாவங்களில் இருக்கிேறாம். அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசிைய காட்டிலும்
ேமலானவராக இருந்தார். அவர் ஒரு நல்ல மனிதைன காட்டிலும்
ேமலானவராக இருந்தார். அேதசமயத்தில், அவர் ஒரு நல்ல
மனிதனாக இருந்தார். அேதசமயத்தில் அவர் ேதவனும்-
தீர்க்கதரிசியுமாயிருந்தார். ஆனால் அவர் அைதக் காட்டிலும்
ேமலானவராக இருந்தார். பாவத்ைத எடுத்துப்ேபாட, அவர்
மாம்சத்தில் ெவளிப்பட்ட ேதவனாய்இருந்தார்.

78 ேமலும் அவர் சவாரி ெசய்து, உள்ேள வரும்ேபாது, அேநக
ஜனங்கள், “அவர் ஒரு சுகமளிப்பவர். ஓ, அவர் குருடரின்
கண்கைளத் திறந்தைத நாங்கள் கண்ேடாம். அவர் முடமான
மனிதைன நடக்க ைவத்தைத நாங்கள் கண்ேடாம். அவர்
ெஜபம் எெறடுக்க, ஜுரம் குழந்ைதைய விட்டுச் ெசன்றைத
நாங்கள் கண்ேடாம்” என்றனர். ஆனால், அப்ெபாழுது, அந்த
மாதிரியானவர்கள் அப்பங்களுக்காகவும் மீன்களுக்காகவுேம
அவைரப்பின்ெதாடர்ந்து ெகாண்டிருந்தனர்.

79 அந்த விதமாகேவ இன்ைறக்கு அேநக, கூட்டங்கள்
இருக்கின்றன. ஒரு சுகமளிப்பவர் இருந்தால், ஏன் அவர்கள்—
அவர்கள் அவைர பின்பற்றுகிறார்கள், அவர்—அவர் ஒரு
ேசாைலயாய் இருக்கிறார். அவர்கள் சுகவீனமாக இருந்தால்,
அவர்கள் ஓடி, “ஓ, கர்த்தராகிய இேயசு என்ைன குணமாக்கும்படி,
நீங்கள் தயவு கூர்ந்து எனக்காக ெஜபிப்பீர்களா?” என்று
ேகட்கிறார்கள். அவர்கள் மருத்துவமைனயிலிருந்து ெவளிேய
வந்தவுடன், அல்லது ேநாய்ப் படுக்ைகயிலிருந்து ெவளிேய
வந்தவுடன், அவர்கள் உலகத்திற்கு திரும்பி ெசன்றுவிடுகின்றனர்,
ேவதம் கூறியுள்ளதுேபால, ஒரு நாய் தான் கக்கினைத தின்னவும்,
அல்லது ஒரு கழுவப்பட்ட பன்றி ேசற்றில் பரளுவது ேபாலவும்
உள்ளது. அவரிடத்திலிருந்து அவர்கள் என்ன நன்ைமையப்
ெபற முடியும் என்பதற்காகேவ அவைரப் பின்ெதாடர்கிறார்கள்.
அவர்கள் அவைர ஒரு—ஒரு மரபுச் சின்ன கம்பமாக, அல்லது—
அல்லது அவரிடத்திலிருந்து தரக்கூடிய அந்த—அந்த ஏேதா
ஒன்றிற்காக அவைர உபேயாகிக்கின்றனர், ேமலும்அவைர ேசவிக்க
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எதிர்பார்ப்பதில்ைல. அந்தக் கூட்டம் இன்ைறக்கும் இன்னமும்
அவ்வாேற ெதாடர்கிறது.
80 ஒன்பது குஷ்டேராகிகள் குணமைடந்தனர், ஒருவன் திரும்பி
வந்து அவருக்கு துதி ெசலுத்தினான். இல்ைல அவர்கள் பத்து
ேபர் தாேன? அவர்கள், அவர்களில் ஒருவன், திரும்பி வந்து
அவருக்குதுதிெசலுத்தினான், மீதமுள்ளவர்கள்நன்றியற்றவர்களாய்
ெசன்றுவிட்டனர்.
81 அெமரிக்காவில் உள்ள ஜனங்கள், ேதவனுைடய
வல்லைமயினால் சுகமாக்கப்பட்டு, ேதவனிடத்தில் தங்களுைடய
இருதயங்கைள அளிப்பார்கேளயானால், ஒவ்ெவாரு மதுபானக்
கைடையயும் மூடும் அளவிற்கு இந்த ேதசத்தில் எழுப்புதல்
உண்டாகும், அதாவது…ேபாைதப் ெபாருட் கைடகள் மற்றும்
மதுபான கைடகள் காட்சியில் இல்லாமற் ேபாகும். சைபகள் நிரம்பி
வழியும். திைரயரங்குகள் ஞாயிறு இரவு காலியாக இருக்கும்.
இந்த ேதசத்தினூடாக, ஒரு எழுப்புதல் உண்டாகும். ஆனால்
அது சம்பவிப்பைத, ேதவன் ெசய்கிற அந்த காரியங்கைளக்
காணும்ேபாது, அவர்கள், “இவர் யார்? வருகிற இவர் யார்?
அவர்கள்எங்கிருந்துவந்தார்கள்?இவர்யார்?எந்தஅதிகாரத்தினால்
ெசய்யப்பட்டது?” என்றுஇன்னும்கூச்சலிடுகிறார்கள்.
82 ெதன்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள, ேஜாகன்ஸ்பர்க்கில் நடந்தைத
ஒருேபாதும் மறக்க முடியாது. நான் ஒரு ஆகாய விமானத்தில்,
சுமார் முப்பது நிமிடங்களுக்கு முன்பாகேவ, நான் அங்கு
ெசன்றைடந்ேதன். நான் மூன்று பகல்களும் மற்றும் இரவுகளாய்
ஆகாய விமானத்திேலேய இருந்தபடியால், என்னால் நிற்க
முடியாதபடி மிகவும் கைளப்புற்றிருந்ேதன். அவர்கேளா—
அவர்களும் ஐம்பது அல்லது அறுபதாயிரம் ஜனங்கள் கூடியிருந்த
திறந்தெவளி ைமதானத்திற்கு என்ைன அைழத்துச் ெசன்றனர்.
ேமைடக்கு வந்தவுடேன, பரிசுத்த ஆவியானவர்…அந்த இடத்திற்கு
குறுக்ேக ஒரு—ஒரு ேபருந்து வருவைத நான் கண்ேடன்.
அதன்ேமல் “டர்பன்” என்ற ஒரு அைடயாளம் இருந்தது.
ஒரு வாலிபன் தன்னுைடய தாய் தகப்பனிடம் வம்பு ெசய்து
நழுவி விழுவைத நான் கண்ேடன், ஒரு கால் மற்ற காைல
விட ஆறு அல்லது எட்டு அங்குலங்கள் குைறந்திருந்தன.
அவன் ஒரு ெவள்ைள சட்ைடைய அணிந்து, அவனுைடய கால்
சட்ைட ேதாள்பட்ைடயிலிருந்து ெநகிழும் தன்ைம ெகாண்ட
நாடாக்களால் பிடித்துக் ெகாள்ளப்பட்டிருந்தது. நான் அந்த
வாலிபைன கவனித்ேதன். நான் மீண்டும் திரும்பி பார்த்ேதன்.
தரிசனம் ேபாய்விட்டது. அதன்பின்னர், சற்று ேநரத்தில்,
கூட்டத்தில் பின்னாலிருந்த, ஒரு வாலிப மனிதன் மீது அந்த
ஒளி ெதாங்கிக் ெகாண்டிருப்பைத நான் கண்ேடன். நான்
ேநாக்கிப் பார்த்ேதன். அப்ெபாழுது நான், “நான் அவைன
எங்ேகா பார்த்ேதன்” என்று எண்ணிக்ெகாண்ேடன். நான் அவைன
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கவனித்ேதன், ேமலும் அந்த ஒளி ெதாடர்ந்து அவன் ேமல் ஒரு
சில நிமிடங்கள் நின்றுெகாண்டிருந்தது. அடுத்து கூறப்ேபாகும்
வார்த்ைதகைள ெமாழிெபயர்ப்பாளர் புரிந்துெகாள்ளும்படியாக
நான் காத்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். அதன்பின்னர் நான் அேத வாலிபன்
தன்னுைடய ஊன்று ேகால்கைள கீேழ வீசிவிட்டு, எழும்பி
நின்றைதயும், ேமலும் ஆறு அங்குலங்கள் குைறவான அவனுைடய
கால்மற்ெறான்ைறேபான்ேறஇயல்பானைதயும்நான்கண்ேடன்.
83 அப்ெபாழுது நான் இன்றிரவு, மகிைமயில் இருக்கிற, திரு.
ஏ.ேஜ. ஸ்ேகாேமனிடத்தில் கூறிேனன். நான், “திரு. ஸ்ேகாேமன்,
என்னுைடய வார்த்ைதகைள ேமற்ேகாள் காட்டுங்கள். அது ஒரு
தரிசனம்” என்ேறன்.

அதற்குஅவர், “சரி” என்றார்.
84 அப்ெபாழுது நான், “ெவள்ைள சட்ைட, மற்றும் ெநகிழும்
தன்ைம நாடாக்கைளக் ெகாண்ட கால்சட்ைடேயாடு அங்ேக
பின்னால் அமர்ந்திருக்கிற அந்த வாலிபன், சுமார் ஆயிரத்து
ஐநூறு ைமல்கள் ெதாைலவிலுள்ள ேதசத்தில், டர்பன் என்று
அைழக்கப்படுகின்ற ஒரு நகரத்திலிருந்து, ஒரு ேபருந்தில்,
அவன் வந்தான். அவர் இங்கு வருவதற்கு, தன்னுைடய தாய்
தகப்பனிடமிருந்து நழுவி வர ேவண்டியதாயிருந்தது. ஆனால்
அவன் கர்த்தராகிய இேயசுவின் ேபரில் விசுவாசம் ைவத்திருந்தான்,
அவனுைடய ஒரு கால் மற்ெறான்ைறவிட ஆறு அங்குலங்கள்
குைறவாயிருந்தது” என்ேறன்.
85 அந்த வாலிபன் குதித்ெதழுந்தான். அவன் அங்கு நின்று,
தன்னுைடய ஊன்றுேகால்களால் நிற்க முயன்று ெகாண்டிருந்தான்.
அப்ெபாழுது நான், “வாலிபேன, கர்த்தராகிய இேயசு உன்ைன
சுகமாக்கிவிட்டார்” என்ேறன். உடனடியாக அவனுைடய கால்,
இயல்பாகும்படி, மற்ெறான்ைற ேபான்று ஆறு அங்குலங்கள்
நீண்டது. அவர்கள் அந்த வாலிபைன ேமைடக்கு ெகாண்டு
வந்தனர், மருத்துவர்கள் அவைன அங்ேகேய பரிேசாதித்தனர்.
நீங்கள் அவனுைடய புைகப்படத்ைத என்னுைடய புத்தகத்தில்
பார்க்கிறீர்கள்.
86 நான் அங்ேக அப்படிேய ஒரு சில நிமிடங்கள் நின்று
ெகாண்டிருந்ேதன், அப்ெபாழுது ஒரு சிறிய பச்ைச நிற கார்
சாைலயில் வந்து ெகாண்டிருந்தைதயும், அது நழுவி ெசன்றைதயும்,
நான் கண்ேடன். அது சுற்றித் திரும்பி, பின்ேனாக்கினவாறு, ஒரு
மரத்தில் ேமாதியது. ஒரு வாலிப, இளம் ெபான்னிற தைலயுைடய
ெபண்ணுக்கு…முதுகு உைடந்திருந்தது. ேமலும் நான், “ஒரு சிறிய
பச்ைச நிற கார், நழுவி ஒரு மரத்தில் இடிப்பைத நான் காண்கிேறன்,
மற்றும் ஒரு வாலிப இளம் ெபான்னிற தைலையயுைடய சுமார்
பதிெனட்டு வயதுள்ள ஒரு ெபண்ணின் முதுகு உைடந்திருக்கிறது.
அவள் மிக ஆபத்தான ஒரு நிைலயில் இருக்கிறாள்” என்ேறன்.



20 உைரக்கப்பட்ட வார்த்ைத

அப்ெபாழுது எவருேம பதில் அளிக்கவில்ைல. ேமலும் என்னால்
அந்த பரந்த, ெபரிய ஜனக் கூட்டத்தில் அவைள எங்கும் காண
முடியவில்ைல. ேமலும் நான் அங்ேகேய ஒரு சில நிமிடங்கள்
அப்படிேய நின்ேறன். நான், “புரிகிறது. அைத…சந்ேதகப்பட
ேவண்டாம். அது உயிர்த்ெதழுதலின் வல்லைமயிலுள்ள கர்த்தராகிய
இேயசு. அவர் தம்முைடய ஊழியத்ைத ெதாடர்ந்து நடத்த பரிசுத்த
ஆவிைய அனுப்பினார்” என்ேறன். ேமலும் அந்த தரிசனம் மீண்டும்
நிகழ்வைதநான்கண்ேடன். என்னால்அந்தவாலிபஸ்திரீையக் காண
முடியவில்ைல.
87 இங்ேக நின்ற அந்த ஒளிைய, நீங்கள் அந்த புைகப்படத்தில்
காண்பது ேபால, அப்ெபாழுது, எனக்குமுன்பாக சரியாக அந்த ஒளி
நின்றது. அது இங்ேக நின்றது. நான் அங்ேக நடந்து ெசன்ேறன்,
அப்ெபாழுது அவள் அங்ேக ேமைடக்கு கீேழ, படுத்திருந்தாள்.
அப்ெபாழுது நான், “வாலிப ெபண்மணிேய, கர்த்தராகிய இேயசு
உன்ைன குணப்படுத்தியிருக்கிறார்” என்ேறன். அவள் அழத்
துவங்கினாள்.
88 அவளுைடய தாயார், “ஓ, இல்ைல! அவைள எழுந்திருக்க
ெசால்லாதீர்!” என்றாள். ேமலும், “அவள்அைசந்தால், அவள்மரித்து
விடுவாள்” என்றாள்.
89 அந்த வாலிப ெபண்மணிேயா அவளுைடய காலூன்றி
குதித்ெதழுந்து, கூச்சலிட்டு, ேதவைனத் துதித்தாள். அந்தத் தாேயா
அந்தப் ெபண் படுத்துக்ெகாண்டிருந்த கட்டிலில் மயக்கமுற்று
விழுந்தாள்.

அது என்னவாயிருக்கிறது?
90 சரியாக கிட்டதட்ட அந்த ேநரத்தில், குற்றம் கண்டுபிடிக்கிற
ஒரு மனிதன் அங்ேக பின்னாலிருந்து எழுந்து, ஒரு காைல
ஒரு இருக்ைகயின் மீதும், மற்ெறாரு காைல மற்ெறாரு
இருக்ைகயின் மீதும் ைவத்தவனாய் எழுந்து நின்று, “அெமரிக்கேன,
உன்ைனத்தான்! எந்த நாமத்தில் நீ இைத ெசய்கிறாய் என்று நீ எனக்கு
ெசால்லும்படி நான் உனக்கு சவாலிடுகிேறன்! நீர் எந்த ஸ்தாபன
சைபையேசர்ந்தவர்?” என்றுேகட்டான். பார்த்தீர்களா?
91 இது அேத விதமாக உள்ளது. அவர்கள் புரிந்து
ெகாள்கிறதில்ைல. அவர்கள் இந்த காரியங்களுக்காக எதிர்ேநாக்கி
ெகாண்டிருக்கவில்ைல. சைபகள் கர்த்தருைடய வருைகக்காக
எதிர்ேநாக்கி ெகாண்டிருக்கவில்ைல. அவருைடய வருைகைய
உறுதிப்படுத்தவும், அைத நிைறேவற்றவும் பரிசுத்த ஆவியானவர்
இங்ேகஇருக்கிறார். மிகஅதிகமான…

ஒவ்ெவாருவனும் தன்னுைடய ெசாந்த வழிையத்
ெதரிந்துெகாள்ள விரும்புகிறான். அந்த விதமாகேவ அது அங்ேக
இருந்தது. ஒவ்ெவாரு குழுவும் தங்களுைடய ெசாந்த கருத்ைத
உைடயவர்களாய் இருந்தனர்.
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92 ஆனால் இன்றிரவு ேகள்வி அதுவல்ல. நான்
ேபசிக்ெகாண்டிருப்பது அைதக் குறித்து அல்ல. நான் உங்களிடத்தில்
ேகட்டுக் ெகாண்டிருக்கிற ேகள்விேயா, நீங்கள் இைத என்னெவன்று
நிைனக்கிறீர்கள்? அது உங்கைளப் பற்றியது. ேதசங்களின்
ேமலும் கீழும் ெசன்று ெகாண்டிருக்கிற இவர் யார்? மனிதர்கள்
அல்ல. மனிதர்கள் அந்த காரியங்கைள ெசய்ய முடியாது.
மரித்துக்ெகாண்டிருக்கிற ஆண்களும் ெபண்களும் இங்ேக
ெகாண்டுவரப்படும்ேபாது, கூட்டத்தில் ெவவ்ேவறு இடங்களில்,
“இங்ேக, இங்ேக அமர்ந்துள்ளேபாது” அந்தக் கூட்டத்தில் உள்ள
ஜனங்களிடத்தில் ேபசி கூறிக் ெகாண்டிருக்கிற, இது யார்? இது
யார்?
93 இந்தக் காைல அந்த ஞானஸ்நான ெதாட்டிக்குள் நடந்து
வந்த அந்த வாலிபர் ஸ்தீரி, அதாவது மூன்று வாரங்களுக்கு
முன்பு, முற்றின பல புற்றுேநாய்களால் மரித்துக் ெகாண்டிருந்தாள்,
திருமதி. ைபட்டி, இங்ேக ேமப்பிள் ெதருவில் வசிக்கிறாள்.
ேமலும் நான் அவேளாடிருந்த மூன்று மருத்துவர்களிடத்தில்
ேகட்ேடன். அவள் உயிர் வாழ்வதற்கு எந்த வாய்ப்பிைனயும்
ெபற்றிருக்கவில்ைல, நான்கு அல்லது ஐந்து பிள்ைளகேளாடிருந்த
அவள், என்னுைடய தாயார் அவர்கைள கவனித்துக் ெகாள்ள
முயற்சித்துக் ெகாண்டிருக்கிறார் என்றாள். தாயாேரா, “பில், அவள்
வீட்டுக்குமீண்டும்ஒருேபாதும்வரமாட்டாள்” என்றாள்.
94 நான் அவளிருந்த இடத்திற்குச் ெசன்ேறன், கர்த்தராகிய
இேயசு, “கர்த்தர் உைரக்கிறதாவது, அவள் சைபக்கு ெசன்று
கர்த்தராகியஇேயசுவின் நாமத்தில்ஞானஸ்நானம் ெபற்று, ேதவைன
ேசவிப்பதாக வாக்களித்தால் அவள் குணமைடந்து, வீடு ெசல்வாள்”
என்று உைரத்தார்.

அப்ெபாழுது நான் அவளிடத்தில், “ெபண்மணிேய, நீங்கள்
இைத ெசய்வீர்களா?” என்று ேகட்ேடன்.
95 அதற்கு அவள், “நீர் ெசால்லுகிற எல்லாவற்ைறயும், நான்
ெசய்ேவன்” என்றாள். உடனடியாக வலிகள் ேபாய்விட்டன. மூன்று
நாட்கள் கழித்து, அவள் வீட்டில் இருந்தாள், மருத்துவர்களால் அந்த
புற்றுேநாயின்ஒருதைடயத்ைதக்கூடகண்டுபிடிக்கமுடியவில்ைல.
96 கர்த்தருைடய நாமத்தில் வருகிற இவர் யார்? இது யார்? இது
ேதவனுைடய பரிசுத்த ஆவி. அைதக் குறித்து உங்களுைடய கருத்து
என்ன? உங்களுைடய ேபாதகைர அறிந்துள்ள, உங்களுைடய
கருத்து என்ன? இங்ேக இந்த இருக்ைககளில், பட்டணத்திற்கு
ெவளியிலிருந்து வந்து அமர்ந்துள்ள ஜனங்கள், காக்காய்
வலிப்ேபாடு அமரந்து, அமரந்து…இங்ேக ஒரு மனிதன், இங்ேக
எங்ேகா, சரியாக இங்ேக, ெமேனாைனட் சேகாதரன், காக்காய்
வலிப்பினால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் அமர்ந்திருக்கிறார். அவைர
ஒருேபாதும்கண்டேதாஅல்லதுஅறிந்ததுமில்ைல,அவைரக்குறித்து
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ஒன்றுேம ெதரியாது. திடீெரன்று, சுமார் இரண்டு வருடங்களுக்கு
முன்பு, அல்லது ஏேதா, ஆம், இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு
என்ேற, நான் யூகிக்கிேறன், பரிசுத்த ஆவியானவர் அவைர
அைழத்து, “கர்த்தர் உைரக்கிறதாவது” என்று கூறினார். அது
முதற்ெகாண்டு அவருக்கு எந்த ஒரு காக்காய் வலிப்பு மயக்கமும்
வந்தேதஇல்ைல. இதுயார்? இதுயார்?
97 கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழைம, இந்த ஸ்திரீ இங்ேக அமர்ந்து
ெகாண்டிருந்தாள், நான் இல்லினாய்ஸில் எங்கிருந்ேதா
வந்து, கடந்த முைற நான் இங்கிருந்ேதன். அடுத்த நாள்…
அவளுைடய சரீரத்தில் ஒரு ெபரிய கட்டிேயாடு இருந்தாள்,
அது ேகடு விைளவிக்கக் கூடியதாக இருந்தது. திங்கட்கிழைம,
அறுைவசிகிச்ைச ெசய்யப்படுவதற்காக, இல்லினாய்ஸின் மருத்துவ
விஞ்ஞானத்தில் மிகச்சிறந்த விளங்கின சிலர் அவைள ஒரு ெபரிய
மருத்துவமைனக்கு அைழத்துச் ெசல்லவிருந்தனர். அவள் மிகுந்த
சிரமத்ேதாடு ெசன்றாள். என் வாழ்நாள் முழுவதும் நான் அவைளக்
கண்டதும் இல்ைல அல்லது அவைளக் குறித்து ேகள்விப்பட்டதும்
இல்ைல. திடீெரன்று, பரிசுத்த ஆவியானவர் அவைள நிழலிட்டு,
அவள் யாராய் இருந்தாள் என்றும், அவள் எங்கிருந்து வருகிறாள்
என்றும், அடுத்த நாள் அவள் அறுைவ சிகிச்ைச ெசய்யப்படப்
ேபாவதாக இருந்தாள் என்றும் அவளிடத்தில் கூறினார். அைதப்
பார்க்க, அப்ெபாழுது எத்தைன ேபர் இங்ேக இருந்தீர்கள்?
[சைபேயார், “ஆெமன்” என்கின்றனர்.—ஆசி.] ேமலும் அந்த
ெசய்தி திரும்பி வந்தைதக் கவனியுங்கள். அடுத்த நாள், அவள்
மருத்துவரிடம் ெசன்றேபாது அவள் ஒரு மருத்துவமைனயிலிருந்து
மற்ெறாரு மருத்துவமைனக்கு ெகாண்டு ெசல்லப்பட்டேபாது,
அதனுைடயஒருதைடயத்ைதயும்கண்டுபிடிக்கமுடியவில்ைல.
98 யார் இவர்? ஓ, ேதவன் இரக்கமாயிருப்பாராக! இைத ெசய்து
ெகாண்டிருக்கிற இவர் யார்? அது உங்களுைடய ேபாதகர் என்று
உங்களால் ைதரியமாய்க் கூற முடியுமா? முடியாேத. மனிதர்கள்
அதற்குள்ளாக எந்த காரியத்ைதயாவது ெசய்ய ேவண்டியதாயிருந்து
என்று உங்களால் ைதரியமாய்க் கூற முடியுமா? முடியாேத.
அது பரிசுத்த ஆவியாய், நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுவின்
ேமலிருந்த ஆவியாய் இருக்கிறது. அவருைடய வருைக அவைர
அவருைடய சைபேயாடு இைணக்கும்படியும், அவருைடய
மகத்தான பரிசுத்த ெவளிச்சத்ைதப் பரப்பவும், மீட்கவும், ஒரு
ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய சைபைய, ஐக்கியத்திற்குள்ளாக ெகாண்டு
வரவும், மிக ெநருக்கமாக இருக்கின்றது, ஏெனன்றால் எடுத்துக்
ெகாள்ளப்படுதல் சமீபித்திருக்கிறது.ஆெமன்!
99 இது யார்? என்னால் உங்களுைடய ேகள்விக்கு பதிலளிக்க
முடியாது. என்னால் உங்களுக்காக பதிலளிக்க முடியாது. ஆனால்
என்னால் எனக்ேக பதிலளித்து ெகாள்ள முடியும். இந்த புனித
ேமைஜயினன்ைட, இன்றிரவு, நம்முைடய கர்த்தராகிய இேயசுவின்
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இரத்தத்தினால் ெகாள்ளப்பட்ட, இக்கூட்டத்தினரின் ெசவிகளில்,
நான் என்னுைடய இருதயத்தின் அடித்தளத்திலிருந்து இைதக்
கூறுகிேறன். நான் உங்களில் ஒருவன் என்ற காரணத்தினால் அல்ல,
நான் வித்தியாசமான யாேரா ஒருவராக இருக்க ேவண்டும் என்ற
காரணத்தினால் அல்ல, ஆனால் இரத்தத்தினாேல கழுவப்பட்டு
மீட்கப்பட்டவர்களில் ஒருவன் என்பதனாேலயாம். இன்றிரவு,
அேத ெவளிச்சம் இந்த சைபயில் ெதாங்குகிறது என்று நான்
விசுவாசிக்கிேறன், அேத ஒருவர், அேத சுபாவத்தின் மூலம், அது
பரிசுத்த ஆவியின் ரூபத்தில் உள்ள, இேயசு கிறிஸ்து என்பைத
காண்பிக்கிறார்.
100 ேவதவாக்கியத்ைத அறிந்துள்ள எவரும், இேயசு, “நான்
ேதவனிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்ேதன், ேதவனிடத்திற்கு
புறப்பட்டுச் ெசல்லுகிேறன்” என்று கூறினார் என்பைத
அறிந்துள்ளனர். அவர் மாம்சமாக்கப்படுவதற்கு முன்பு,
வனாந்தரத்தில் ேமாேசேயாடிருந்தேபாது, அவர் அக்கினி
ஸ்தம்பமாயிருந்தார். ேமாேச அவைரக் காண வாஞ்சித்தேபாது,
அவர் தம்முைடய பின்பாகத்ைதக் அவனுக்குக் காண்பித்து கடந்து
ேபானார். அப்ெபாழுது ேமாேச, “அது ஒரு மனிதைனப்ேபாலக்
காணப்படுகிறது” என்றான். அவர் இங்ேக பூமியின்ேமல்
இருந்தேபாது, அவர் ஒரு மனிதனாக இருந்தார். அவர்
மீட்டுக்ெகாண்டுள்ள மனிதர்களினூடாக, இன்ைறக்கு, அவர் ெசய்த
அேத காரியங்கைள ெசய்து ெகாண்டிருக்கிறார். அவர் வந்தேபாது
அவருைடயபுைகப்படம்எடுக்கப்பட்டது.அதுஎன்ன?
101 அவருைடய மரணம், அடக்கம், உயிர்த்ெதழதலுக்குப்
பிறகு, பவுல் தமஸ்குவுக்குப் ேபாகும் தன்னுைடய வழியில்
இருந்தேபாது, ஒரு நாள், ஒரு மகத்தான ெவளிச்சம் அவைனக்
கீேழ வீழ்த்தியது. அவைனச் சுற்றிலும் இருந்த அந்த மனிதர்கள்
அந்த ெவளிச்சத்ைதக் காணவில்ைல. ஆனால் அது அவைன
குருடாக்கும் அளவிற்கு, அவைனக் கீேழ வீழ்த்தியது. அவனுைடய
எஞ்சியுள்ள காலெமல்லாம் அவனுக்கு அவனுைடய கண்களினால்
ேகாளாறு உண்டாயிருந்தது. அவன் ஒரு முைற, “எனக்கு
ெவளிப்படுத்தப்பட்டைவகளுக்குரிய, ேமன்ைமயினிமித்தம் நான்
என்ைன உயர்த்தாதபடிக்கு,” அவனுைடய மாம்சத்திேல ஒரு முள்
ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, அது அவைனக் குட்டும் சாத்தானுைடய
தூதனாய்இருக்கிறதுஎன்றுகூறினான். ஏெனன்றால்அதுமிகுதியான
ெவளிப்பாடாய் இருந்தது.
102 பவுல் மதெவறியர்கள் என்றைழக்கப்பட்ட ஜனங்கைள,
ஒரு மீண்டும் பிறந்த குழுைவ, அதிக சத்தத்ைத உண்டுபண்ணி
ெகாண்டிருந்த ஜனங்கைள; துன்பப்படுத்த தன்னுைடய பாைதயில்
ெசன்றுெகாண்டிருந்தேபாது, கீேழ வீழ்த்தப்பட்டான். அவர்கைள
ைகது ெசய்து எருசேலமுக்கு ெகாண்டுவருவதற்காக, தன்னுைடய
சட்ைடப்ைபயில் நிருபங்கேளாடு, அவர்கைள துன்புறுத்த பவுல்
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தன்னுைடய பாைதயில் ெசன்று ெகாண்டிருந்தான். சுமார் மத்தியான
ேவைளயிேல, ஒருஒளிகீேழவந்துஅவைனதைரயில்குப்புறவிழத்
தள்ளிற்று, அவன் தைரயிேல விழுந்தான். அந்த ஒளியிலிருந்து
ஒரு சத்தம் உண்டாகி, “சவுேல, சவுேல, நீ ஏன் என்ைனத்
துன்பப்படுத்துகிறாய்?” என்றுகூறிற்று.
103 சவுல் திரும்பி, தன்னுைடய குருடாக்கப்பட்ட நிைலயில்,
ேமல்ேநாக்கிப் பார்த்தான். அவனால் அந்த மகத்தான, மகிைமயான
ஒளிையக் காண முடிந்தது. அப்ெபாழுது அவன், “ஆண்டவேர, நீர்
யார்?” என்று ேகட்டான்.
104 அப்ெபாழுது அவர், “நான் இேயசு. நான் ேதவனிடத்திலிருந்து
வந்ேதன்; நான் ேதவனிடத்திற்குச் ெசன்ேறன். நான்
ேதவனிடத்திலிருந்து வந்ேதன்; நான் ேதவன் இடத்திற்குத்
திரும்புகிேறன்” என்றார். ேமலும் அவர், “முள்ளில் உைதக்கிறது
உனக்குக் கடினமாம்” என்றார்.
105 அந்தப் புனித மணலின் ேமல் ஒரு ெவளிப்பாடு, அந்த இடத்தில்
ஒரு முைறயிருந்த, மனிதன் அேத விதமாக ஒருேபாதும் இருக்க
முடியாது. ஒரு மனிதன், அவன் தன்ைன ஒரு கிறிஸ்தவன் என்று
அைழத்துக்ெகாள்ளும் முன்ேப, அவன் தன்ைன அைடயாளம்
கண்டுெகாள்ளும் முன்ேப, அவன் முதலில் அந்த வனாந்திரத்தின்
பின்பக்க அனுபவத்ைத ெபற்றிருக்க ேவண்டும், அங்ேக அவன்
ேதவைனமுகமுகமாக, சந்திக்கிறான்.
106 ஏெனன்றால், இன்ைறக்கு, நீங்கள் எந்த விதமான பதிைலயும்
ெபற முடியும். கர்த்தர் ெசய்வதாக ெசான்னைத அவர் சரியாக
ெசய்வைத உங்களால் காண முடியும், ேமலும் புத்திசாலியான
ேவத பண்டிதர்கள் இைத விளக்குவார்கள். அவர்கள், “அது
மற்ெறாரு நாளுக்கானதாயிருந்தது. அது இதற்கானதாய் இருந்தது.
இல்ைல, அது மற்ெறாரு காலத்துக்கானதாயிருக்கிறது. அல்லது,
அது தவறாயிருக்கிறது” என்று கூறுவார்கள். அவர்கள், “அவர்
ெபயல்ெசபூல், பிசாசு. அவர் ஒரு குறி ெசால்பவர்” என்று
இேயசுைவக் குறித்து கூறியது ேபாலேவ. ேமலும் அந்த காரியங்கள்
எல்லாவற்றுக்கும்,அவர்களிடம்பதில்இருக்கிறது.
107 ஆனால் ஒரு மனிதன் கிறிஸ்துேவாடு ெதாடர்புெகாள்ள
எப்ேபாதாவது வந்திருந்து, பவுல் கண்டைதப் ேபால,
அவைரக் கண்டிருக்கும்ேபாது, அல்லது அவரிடத்தில்
அனுபவங்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, அந்த ஒரு மனிதனுைடய
அனுபவத்ைத விளக்கிக் கூறக் கூடிய ேபாதுமான ேவத பண்டிதர்கள்
இந்த உலகத்தில் இல்ைல.
108 அந்த காரணத்தினால்தான், இன்ைறக்கு, அவர்கள்அனுபவத்ைத
ெபற்றிருக்கவில்ைல. அந்த காரணத்தினால்தான் அவர்களால்
கூற முடியவில்ைல…அவர்கள் எல்ேலாருேம, “இவர் யார்?
இது என்ன? இது எங்கிருந்து வருகிறது?” என்று கூறிக்
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ெகாண்டிருக்கின்றனர். அவர்கள் பதிைலப் ெபற்றிருக்கவில்ைல.
ஏன்? ஏெனன்றால், அவர்கள் அறிந்துள்ளெதல்லாம் ஏேதா ஒரு
சைப உருவாக்கியிருக்கிற ஒரு ேவத சாஸ்திரேமயாகும். “ேவத
சாஸ்திரத்ைத அறிந்துெகாள்வது” ஜீவனல்ல. “ேவதாகமத்ைத
அறிந்துெகாள்வதும்” ஜீவன்அல்ல.
109 ஆனால் “அவைர அறிந்துெகாள்வேத” ஜீவனாய் இருக்கிறது.
அவருைடய பிரசன்னத்தில் உங்கைள நிரப்பியிருக்கின்ற
ஒருவராயிருக்கிறபடியால், உங்களுைடய ெசாந்த இரட்சகராக
“அவைர அறிந்துெகாள்வேத.” அது சம்பவித்தேபாது, நீங்கள்
அங்ேக இருந்தீர்கள். அதிலிருந்து உங்கைள எவராலும் விலக்கி
எடுக்க முடியாது. உங்களுக்காக எவரும் அைத விளக்க முடியாது.
அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு சம்பவிக்கிறேபாது, அவர் யாராக
இருக்கிறார் என்பைத நீங்கள் அறிந்துெகாள்கிறீர்கள். எனக்கு, அவர்
ேநற்றும்,இன்றும், என்றும்,மாறாதஇேயசுகிறிஸ்துவாயிருக்கிறார்.
110 இந்த அற்புதங்கைள நிகழ்த்திக் ெகாண்டிருக்கிற இவர் யார்?
இந்தமகத்தானகிரிையகைளெசய்துெகாண்டிருக்கிறஇதுயார்?இது
பிரசங்கியா? இது ஓரல் ராபர்ட்ஸா? இது பில்லி கிரஹாமா? இது
ேஜக்ஷூலரா?வில்லியம்பிரான்ஹாமா?அதுயாராக இருந்தாலும்,
அவர்களுக்கு இதேனாடு எந்த சம்பந்தமும் இல்ைல. அவர்கள்
கருவிகளாயிருக்கிறார்கள்.
111 அது பரிசுத்த ஆவியானவர், ஒரு ஜனத்ைத
ஆயத்தப்படுத்தும்படி, அைடயாளங்கள், அற்புதங்கள்,
அதிசயங்கேளாடு கூடிய சுவிேசஷேதாடு வருகிறதாயுள்ளது.
அவர் வருவைத எதிர்ேநாக்கியிருக்கும் விசுவாசிகேளாடு கூடிய,
எதிர்பார்ப்புகளால் நிைறந்துள்ளது.
112 மற்றவர்கேளா, “ஏன் இந்த எழுப்புதல்கள்? நாம் ஏன் இைதப்
ெபற்றிருக்கிேறாம்? நாம் ஒரு சைபயில் ேசர்ந்துெகாள்ேவாம்”
என்று கூறிக்ெகாண்டிருக்கிறார்கள். ஏன், நான் புதிய சைபையக்
கட்டத் ெதாடங்கினேபாது, அதாவது, இங்ேக சைபயிேலேய
அது கூறப்பட்டு வந்தது, “நமக்கு அற்புதங்கள் ேதைவயில்ைல.
நமக்கு இனிேமல் இந்தக் காரியங்கள் ேதைவயில்ைல.
உங்களுக்கு அைவகள் ேவண்டுமானால், அைவகள் சம்பவிக்கிறது
அந்த இடத்திற்கு ேபாங்கள். எங்களுக்கு அைவகள் இங்ேக
ேவண்டியதில்ைல” என்றனர். பிரான்ஹாம் கூடாரம் அந்த தாழ்வான
நிைலக்கு தாழும்ேபாது,அதுமூழ்கிவிடுகிறது.
113 இந்த சைபயானது இேயசு கிறிஸ்துவின் சுவிேசஷம் வல்லைம
மற்றும் ெகாள்ைககளின் ேபரில் நிறுவப்பட்டது. ேமலும் இந்தக்
கூடாரம் இருக்கும் வைர, மகிைமயான பரிசுத்த ஆவியானவர்
ஆத்துமாக்களுக்கான அணுகைல கண்டறிந்து, இரட்சித்து, பரிசுத்த
ஆவியினால் நிரப்பி, வியாதியஸ்தர்கைள சுகப்படுத்துவாராக.
எனக்கு, இது ேநற்றும், இன்றும், என்றும் மாறாத இேயசு
கிறிஸ்துவாயுள்ளது.
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நாம் ெஜபம் ெசய்ேவாமாக.
114 அவர் யாராக இருக்கிறார் என்பைத நீங்கள்அறியாமலிருந்தால்,
இைவ அைனத்தும் என்னெவன்பைதக் குறித்து நீங்கள்
அறியாமலிருந்தால், நீங்கள் அறிந்துெகாள்ள விரும்பினால்,
உங்களுைடய கரத்ைத உயர்த்துவதனால் நீங்கள் அைதச்
ெசய்வீர்களா? உங்களுைடய கரத்ைத உயர்த்துவதன் மூலம், “நான்
அவைர அறிந்துெகாள்ளும்படி, சேகாதரன் பிரான்ஹாம், எனக்காக
ெஜபியுங்கள்” என்று கூறுங்கள். கர்த்தர் உங்கைளஆசீர்வதிப்பாராக.
சுற்றிலும், நான்உங்களுைடயகரங்கைளக் காண்கிேறன்.
115 இப்ெபாழுது, பரேலாகப் பிதாேவ, நாங்கள் இந்த ெசய்திக்கு,
தங்களுைடய கரங்கைள உயர்த்தின ஜனங்கைள கனிகளாக
ெகாண்டு வருகிேறாம், அதாவது அவர்கள் இவர் யார்
என்பைத அறிந்து ெகாள்ள விரும்புகின்றனர். இந்த மகத்தான
இேயசுவானவேராடு அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட ேவண்டும்
என்று விரும்புகிறார்கள். அதாவது அவருைடய வருைகயும்,
உயிர்த்ெதழுதலும், மிகவும் சமீபமாக இருக்கின்றபடியால்,
வியாதியஸ்தர் சுகமைடய ெதாடங்கியிருக்கிறார்கள். அது சம்பவித்த
பிறகு, அதன்பின்னர் தீர்க்கதரிசனம் சைபக்கு வந்தது, அதன்பின்னர்
வரங்களும் அற்புதங்களும் நிகழ்ந்தன, இப்ெபாழுது அந்த
கைடசி அைடயாளத்துக்கு ெசன்றுள்ளது. அடுத்து வருவது,
எடுத்துக் ெகாள்ளப்படுதேல, சைபயானது எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்.
கர்த்தாேவ, உம்முைடய உயிர்த்ெதழுதலின் வல்லைமயில் உம்ைம
அறிந்திருப்பதாக உரிைமேகாரியிருக்கிற நாங்கள், “கர்த்தராகிய
இேயசுேவ, வாரும்!” என்று ெகஞ்சிக்ெகாண்டும், கதறிக்ெகாண்டும்,
வாசித்துக்ெகாண்டும், காத்துக்ெகாண்டும்இருக்கிேறாம்.
116 கர்த்தாேவ, உம்முைடய சைபைய சீக்கிரமாக,
எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுதலில் ெகாண்டு ெசல்லும். ஏெனன்றால்,
சீக்கிரத்தில், மனிதர்கள் ஜீவிப்பதற்காக நீர் சிருஷ்டித்த பூமிைய
அவர்கேளெவடிக்கச் ெசய்யப் ேபாகிறார்கள், ஏெனன்றால்அவர்கள்
உமக்கு கீழ்படியாதிருக்கிறார்கள். அவர்கள் சமாதானத்ைதயல்ல,
யுத்தத்ைதேய படித்தறிந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் நீதிைய
படித்தறிந்திருக்கவில்ைல, ஆனால் அவர்கள் தீவிைனையப்
படித்தறிந்துள்ளனர். எப்படிேயா அவர்கள் வல்லைமக்கான
பசியாயிருக்க விரும்பவில்ைல! கர்த்தாேவ, அவர்களுைடய
இருதயத்தில் உள்ள அந்த சிறு இடமானது வல்லைமக்கான
பசிைய அவர்களுக்கு ஏற்படுத்துகிறது, அவர்கள் தங்களுைடய சக
மனிதைன ெபருைமயாகப் ேபச, எங்ேகா ஒரு ஆய்வகத்தில் அைத
திருப்திப்படுத்தமுயற்சித்துக் ெகாண்டிருக்கிறார்கள்.
117 ேதவேன, அவர்கள் வாஞ்சிக்கின்ற அந்த வல்ைமயானது,
ேதவகுமாரனுைடய உயிர்த்ெதழுதலின் வல்லைம என்பைதயும்,
அவர்களுைடய ஜீவியங்கைள மாற்றக்கூடிய பரிசுத்த ஆவியின்
வல்லைம என்பைதயும்; அது ேதசங்கைள ெவடிக்கச் ெசய்ய
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அல்ல என்பைதயும், ஆனால் அவருைடய ஜீவியங்கைள
மாற்ற மற்றும் உம்முைடய ஊழியக்காரர்களாக அவர்கைள
உருவாக்கவுேம என்பைதயும், அவர்களால் ெதளிவாக உணர
முடிந்தால் நலமாயிருக்குேம.
118 அேநக ஜனங்கள் காட்டுத்தனமான ெவறித்தனத்தினால்
பாதிக்கப்பட்டு, அவர்கள் எங்கைள, “ஒன்றுேம அறியாத ஒரு
கூட்டம்” என்றும், மற்றும்—மற்றும் “மதெவறியர்கள்,” என்றும்,
அவர்கள்ஆரம்ப நாட்களில் ெசய்தது ேபால எங்கைளஅைடயாளம்
காட்டுகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் திரும்பிச் ெசல்லுைகயில்,
களிகூர்ந்து, உன்னுைடய நாமத்தினிமித்தம் நிந்ைதைய சுமக்க
முடிந்ததற்காக உமக்கு நன்றி கூறினார்கள். கர்த்தாேவ, இன்றிரவு,
எங்குமுள்ள, உம்முைடய பிள்ைளகளின் உணர்வும்அதுேவயாகும்.
நாங்கள்மாத்திரேம மகிழ்ச்சியாய்இருக்கிேறாம்.
119 உம்முைடய நாளில் சிலர் உண்ைமஅைடயாளம் கண்டுெகாள்ள
முயன்றனர். அவர்கள், “ேபாதிய ஆைட அணியாமல்,
தன்ைனச் சுற்றி ஒரு பைழய ஆட்டுத் ேதாைல சுற்றிக்ெகாண்டு,
வனாந்திரத்திலிருந்து வந்த, ேயாவான். கிழக்கு ேமற்கு என்று,
வார்த்ைதகைள சரியாக ேபசத் ெதரியாத ஒரு காட்டு மனிதனாய்,
‘ேகாடாரியானது மரத்தின் ேவரருேக ைவக்கப்பட்டிருக்கிறது’ என்று
கூறின ஒரு காட்டு மனிதனின் சிேனகிதனாய் இருக்கிறார்” என்றனர்.
“அவர் இவைனப் பின்பற்றுகிற ஒருவர்—ஒருவர். அவன் ஒரு
காட்டு மனிதன்.அவன்ைபத்தியக்காரன். அவன்புத்திக் ெகட்டவன்”
என்றனர். ஓ, கர்த்தாேவ, உம்ேமாடிருந்த இயற்ைகக்கு ேமம்பட்ட
ஊழியம்,அவர்களின்கண்கைளகுருடாக்கினது.
120 அது மீண்டும் இன்ைறக்கு அவ்வாேற உள்ளது: ேயாவான்
அவனுைடய நாளில் ெசய்தது ேபால, இந்த மகத்தான பரிசுத்த
ஆவியானவர் கர்த்தருைடய வருைகைய முன்னறிவித்து, காண
விரும்பாத, அந்த ஜனங்கைள குருடாக்குகிறார். ஆனால் காண
விருப்பமுள்ளவர்கைள, நீர் அவர்கைள ெதரிந்துெகாண்டிருக்கிறீர்.
நீர், “பிதாவானவர் எனக்கு ெகாடுத்திருக்கிற யாவும் என்னிடத்திற்கு
வரும்” என்றும், “அவர்களில் ஒருவரும் இழக்கப்படமாட்டார்கள்.
நான் அவைன கைடசி நாளில் எழுப்புேவன்” என்றீர். நாங்கள்
இதற்காக உமக்கு நன்றிெசலுத்துகிேறாம்.
121 இன்றிரவு, தங்களுைடய கரங்கைள
உயர்த்தியிருக்கிறவர்களுக்காக, ஓ ேதவனாகிய கர்த்தாேவ,
நீர் உம்ைம அவர்களுக்கு அனுபவத்தில், உயிர்த்ெதழுதலின்
வல்லைமயில், ெதரியப்படுத்த ேவண்டும் என்று நாங்கள்
ெஜபிக்கிேறாம். கர்த்தாேவ, இைதஅருளும்.
122 தங்களுைடய கரங்கைள உயர்த்தாத, மற்றவர்கள் இங்கு
இருக்கலாம், ஆனால் அேத சமயத்தில், அவர்களுைடய
இருதயத்தில், அவர்களுக்கு அது ேதைவப்பட்டது என்று அவர்கள்
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அறிந்திருந்தனர். நீர் அவர்கைள ஆசீர்வதித்து, அவர்களுைடய
இருதயத்தின் வாஞ்ைசைய அவர்களுக்கு தர ேவண்டும் என்று நான்
ெஜபிக்கிேறன்.
123 இன்றிரவு, நாங்கள் கட்டிடத்ைத விட்டுச் ெசல்லும்ேபாது,
நாங்கள் வித்தியாசமான ஜனங்களாக ெசல்ேவாமாக. நாங்கள்
உள்ேள வரும்ேபாது, ெகாண்டிருந்த ேநாக்கம், உன்னுைடய
ெதய்வீக சித்தத்திற்கு முரண்பட்டதாக இருந்திருந்தால், நாங்கள்
அைதவிட ஒரு வித்தியாசமான ேநாக்கத்ேதாடு ெசல்ேவாமாக.
நாங்கள் உம்ேமாடு ெகாண்டிருந்த அனுபவம் எங்கள் ஆத்துமாைவ
திருப்திப்படுத்தும் வைரயில், நாங்கள் பலிபீடத்தின் ெகாம்புகைளப்
பிடித்துக்ெகாள்வதற்கான ஒரு தீர்மானத்ேதாடு ெவளிேய
ெசல்ேவாமாக, நாங்கள் யாைரக் குறித்து ேபசுகிேறாம் என்பைத
நாங்கள்அறிேவாம், ஏெனன்றால் நாங்கள்அவைர சந்தித்துஅவைர
அறிந்து, அவேராடு ஐக்கியங்ெகாண்டிருக்கிேறாம். பிதாேவ,
இந்த காரியங்கைள அருளும். வியாதியஸ்தைரயும் மற்றும்
பாதிக்கப்பட்டவர்கைளயும் சுகப்படுத்தும்.
124 எங்களுைடய அருைமயான விைலேயறப்ெபற்ற ேபாதகைர
ஆசீர்வதியும். ேதவேன, நீர் அவேராடும் மற்றும் அவருைடய
அருைமயான சேகாதரிகேளாடும், அவர்கள் சுவிேசஷ பாடல்கைள
பாடும்ேபாதும், தங்களுைடய வாெனாலியில் அைத பிரசங்கிக்கும்
ேபாதும், அவர்கேளாடிருக்க ேவண்டும் என்று நாங்கள்
ெஜபிக்கிேறாம்.
125 எங்களுைடய வாசல்களில் இருக்கிற அந்நியர்கைள
ஆசீர்வதியும். கர்த்தாேவ, இன்றிரவு, அவர்கள் தங்களுைடய
இருதயத்தில் ஒரு பாரத்ேதாடு, இந்த ேவைளயிலிருந்து,
அவர்கள் ஒரு ேநாக்கத்ேதாடு ெவளிேய ெசல்வார்களாக,
இதற்கு முன்பு, அவர்கைள உம்ைம அறியாமல், உமக்கு ேசைவ
ெசய்யாதிருந்திருந்தால், அவர்கள் உம்ைம ேசவிப்பார்களாக.
“மற்ற எல்லா காரியங்களும் ஒன்றுமற்றதாகும் என்றும், ஆனால்
கர்த்தருைடய வார்த்ைதேயா என்ெறன்றும் நிைலத்திருக்கும்”
என்றும்,இைதஅறிந்திருக்கிேறாம்.பிதாேவ,இைதஅருளும்.
126 எங்களுைடய எல்லா பாவங்கைளயும், எங்களுக்கு மன்னியும்.
நாங்கள் அந்த மகத்தான…சந்திப்ேபாமாக. [ஒலிநாடாவில்
காலியிடம்—ஆசி.]

முதலில் அவர் என்ைன ேநசித்ததால்
சம்பாதித்தார் என் இரட்சிப்ைப
கல்வாரி மரத்திேல.

127 இப்ெபாழுது, ெசய்திக்குப் பிறகு, நாம் அவரிடத்தில்
பாடுைகயில், நாம் அப்படிேய நம்முைடய தைலகைளத் தாழ்த்தி
அவைரஆராதிப்ேபாமாக.
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நான்அவைர ேநசிக்கிேறன், (உங்களுைடயமுழு
இருதயத்ேதாடு) நான் அவைர ேநசிக்கிேறன்

முதலில் அவர் என்ைன ேநசித்ததால்
சம்பாதித்தார் என் இரட்சிப்ைப
கல்வாரி மரத்திேல.

128 எத்தைன ேபர் அவைர உண்ைமயாகேவ ேநசிக்கிறீர்கள்?
உங்களுைடய கரத்ைத உயர்த்தி, “நான் அவைர ேநசிக்கிேறன்”
என்பதற்கு ஒரு சாட்சியாக இைதக் கூறுங்கள். ஓ,
அவர் அற்புதமானவரல்லவா? [சைபேயார், “ஆெமன்”
என்கின்றனர்—ஆசி.] உங்களுக்குத் ெதரியும், நான் இந்த விதமாக
அமர்ந்து, எப்படியாவது, அவருைடய பிரசன்னத்தில் அப்படிேய
பருகவிரும்புகிேறன். அவருைடயவார்த்ைத, புறப்பட்டுச் ெசன்றது,
அதுஇருதயங்களுக்குள்விழுந்துள்ளது.அதுநம்ைமத்திருத்துகிறது.
அது நம்ைம அவருைடய ஆவிக்கு கீழ்படிதலுக்குக்குள்ளாகக்
ெகாண்டு வருகிறது. அப்படியானால் அவைர ஆராதிக்கும்படி
இது எவ்வளவு அருைமயானதாயுள்ளது! இப்ெபாழுது, இன்றிரவு,
நீங்கள் சைபயிலிருந்துெசல்லும்ேபாது,அவைரஆராதிக்ெகாண்ேட,
ெசல்லுங்கள்.

129 இந்த வாரம், புதன்கிழைம இரவு இங்ேக ஒரு ெஜப
கூட்டம் உண்டு என்பைத, நிைனவில் ெகாள்ளுங்கள். டபிள்யூ
எல் ஆர் பி என்ற ஒளிபரப்பில் ஞாயிற்றுக்கிழைம, இல்ைல
சனிக்கிழைம, ஒன்பது மணிக்கு, சேகாதரன் ெநவிலுனுைடய
ஒளிபரப்ைப மறந்துவிடாதீர்கள். நான் அைவகைளக் ேகட்க
விரும்புகிேறன், நீங்கள் விரும்பவில்ைலயா? அது நால்வர்,
அல்லது மூவர் குழு, அழகாக ெதானிக்கிறது. நானும் மைனவியும்,
பிள்ைளகளும், நாங்கள் யாவரும் அந்த சிறிய வாெனாலியில்,
சேகாதரர் ெநவில் ேபசுவைதயும் அவருைடய ஒலிபரப்ைபயும்,
அவருைடய அற்புதமான வார்த்ைதகைளயும், அவர் ேநசிக்கிற
மற்றும்விசுவாசிக்கிற ேதவைன எப்படி உயர்த்துகிறார் என்பைதயும்
ேகட்க,அைதச் சுற்றிஅமர்கிேறாம்.இதற்கு…கூறாதீர்கள்.

130 இங்கு இருக்கிற அந்நியர்களாகிய நீங்கள், உங்களுக்கு
ஒரு ெசாந்தமான சைப இல்லாவிடில், எங்கேளாடு வந்து
ேசர்ந்துெகாள்ளுங்கள். நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன், அவர்
இங்ேக அமரந்துெகாண்டிருக்கிறார் என்று இைதக் கூறவில்ைல.
இல்ைல, ஐயா. அேநகமுைற, நான் இைதக் கூறிேனன். நான்
சேகாதர ெநவிைல ேநசிக்கிேறன். இது, முதலாவது, அவர் ஒரு
ேவத பண்டிதர். முதலாவது காரியம், அவர் ஒரு ேதவனுைடய
பிள்ைள. அடுத்த காரியம், அவர் ஒவ்ெவாரு நாளும் ஒேரவிதமாக
இருக்கிறார். நான் அவைர பல வருடங்களாக அறிந்துள்ேளன்.
அவர் ஒரு துளியும், ஒருேபாதும் மாறேவயில்ைல. அவர்
இன்னமும் ஆர்மன் ெநவிலாக, கர்த்தராகிய இேயசுவின் ஒரு
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ஊழியக்காரனாக இருக்கிறார். ேமலும் அவர் ெபற்றுள்ளார்…என்று
நான் நிைனக்கிேறன்.
131 அன்ெறாரு இரவு, நான் அவருக்கு அவருைடய நிகழ்ச்சி
ஏதுமில்ைலெயன்றால், வியாதியஸ்தர்களுக்காக நாங்கள் வந்து
ெஜபிக்க எங்களுக்காக அந்த நிகழ்ச்சியில் இடமளிக்க முடியுமா
என்று அவரிடத்தில் ேகட்கும்படி அைழத்ேதன். இந்தக் காைல,
சிலர் உள்ேள வந்தைத, நீங்கள் அறிவீர்கள். அவருைடய
எளிய மைனவி ெதாைலேபசியில் பதிலளித்தாள், நான் அைதக்
குறித்து, அங்ேக பின்னால், என்னுைடய மைனவியினிடத்தில்
ேபசிக்ெகாண்டிருந்ேதன்.
132 அவருைடய அழகான எளிய மைனவிக்காகவும் மற்றும்
அவருைடய குடும்பத்திற்காகவும் நாங்கள் எப்படியாய் ேதவனுக்கு
நன்றி ெசலுத்துகிேறாம். அது மிக அருைமயாக உள்ளது. நீங்கள்
ஒரு ஊழியக்காரனும் அவனுைடய மைனவியும் அந்த விதமாக
இனிைமயாயும் மற்றும் தாழ்ைமயாயும் ெசயல்படுவைதக்
காணும்ேபாது, அது சைபைய சிறந்த முைறயில் நடக்கச் ெசய்கிறது.
நாட்கள்ெசல்லெசல்லஅதுஇனிைமயாகஇருக்கிறது.
133 உங்களுைடய முழு இருதயத்ேதாடு நீங்கள் அவைர
ேநசிக்கிறீர்களா? [சைபேயார், “ஆெமன்” என்கின்றனர்—ஆசி.]
சரி. இேயவின் நாமத்ைதக் உன்னுடன் ெகாண்டு ெசல் என்று,
நாம் பாடுகிற ஒரு கைலந்து ெசல்லும் பாடைல நாம் பாட
ேவண்டும். சேகாதரிேய, நீங்கள் அந்தப் புத்தகத்தில் அங்ேக அைத
எடுத்துவிட்டிருந்தால், எங்களுக்கு சிறு சுருதிையக் ெகாடுங்கள். நாம்
நம்முைடயகலந்துெசல்லும்பாடைலப்பாடப்ேபாகிேறாம். நாங்கள்
முதலாம் சரணத்ைத பாடும்ேபாது, நாம் சுற்றி திரும்பி ஒருவேராடு
ஒருவர் கரங்கைளக் குலுக்க ேவண்டும் என்று விரும்புகிேறாம். சரி.
எங்களுக்கு சுருதிையக் ெகாடுங்கள்.

இேயசுவின் நாமத்ைத உன்ேனாடு…
துயரமும் துக்கமுமான பிள்ைளேய;
அது உனக்கு மகிழ்ச்சியும்ஆறுதலும் அளிக்கும்,
நீ எங்ெகல்லாம் ெசல்லுகிறாேயா அைதக்
ெகாண்டு ெசல்.

விைலேயறப்ெபற்ற நாமம், ஓ எவ்வளவு
இனிைமயானது!

பூமியின் நம்பிக்ைகயும் பரேலாகத்தின்
மகிழ்ச்சியுமாம்;

சேகாதரேன, ேதவன்உங்கைளஆசீர்வதிப்பாராக.
விைலேயறப்ெபற்ற நாமம், ஓ எவ்வளவு
இனிைமயானது!

பூமியின் நம்பிக்ைகயும் பரேலாகத்தின்
மகிழ்ச்சியுமாம்.
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இப்ெபாழுதுஇந்த சரணத்ைதநாம்எடுத்துக்ெகாள்ேவாமாக.
இேயசுவின் நாமத்தில் வணங்கி,
அவருைடய பாதங்களில் சாஷ்டாங்கமாய்
விழுேவாம்

பரேலாகத்தில் இராஜாதி இராஜாவாகிய
அவருக்கு நாம் முடிசூட்டுேவாம்,

நம்முைடய யாத்திைர முடிவுறும்ேபாேத.
அதுஅற்புதமாயிருக்காதா?

விைலேயறப்ெபற்ற, விைலேயறப்ெபற்ற நாமம்,
ஓ எவ்வளவு இனிைமயானது!

பூமியின் நம்பிக்ைகயும் பரேலாகத்தின்
மகிழ்ச்சியுமாம்;

விைலேயறப்ெபற்ற நாமம், (விைலேயறப்ெபற்ற
நாமம்) ஓ எவ்வளவு இனிைமயானது!

பூமியின் நம்பிக்ைகயும்…சந்ேதாஷமுமாேம
134 குடும்ப ெஜபத்ைத மறந்துவிடாதீர்கள் என்று, நாம் வழக்கமாக
பாடுகிற நம்முைடய அந்த சிறிய பாடல் எத்தைன ேபருக்கு
நிைனவிருக்கிறது? உங்களுக்கு அது நிைனவிருக்கிறதா? நான்
இல்ைல…ெதல்மா, அது உங்களுக்குத் ெதரியுமா, அல்லது
அந்த சுருதிைய அல்லது ெதரியாதா? நாம் அைத ஒரு முைற
முயற்சிப்ேபாமாக. உங்களுக்குஅதுநிைனவில்இருக்கவில்ைலயா?
நாம்…நான்அைதஒருமுைறஉங்கேளாடுமுயற்சிக்கலாம்.

குடும்ப ெஜபத்ைத மறந்துவிடாதீர்கள்,
இேயசு உங்கைள அங்கு சந்திக்க விரும்புகிறார்;
அவர் உங்களுைடய ஒவ்ெவாரு கவைலையயும்
ஏற்றுக்ெகாள்வார்,

ஓ, குடும்ப ெஜபத்ைத மறந்துவிடாதீர்கள்.
135 எத்தைன ேபர் குடும்ப ெஜபம் ெசய்கிறீர்கள்? அது நல்லது. நாம்
அைத மீண்டும் முயற்சிப்ேபாமாக. நான் அைத இங்ேக மீண்டும்
பாடவுள்ேளன்.இப்ெபாழுதுயாவரும்ஒன்றுேசர்ந்து.

ேவண்டாம்—குடும்ப ெஜபத்ைத மறக்க
ேவண்டாம்.

இேயசு உங்கைள அங்கு சந்திக்க விரும்புகிறார்;
அவர் உங்களுைடய ஒவ்ெவாரு கவைலையயும்
ஏற்றுக்ெகாள்வார்,

ஓ, குடும்ப ெஜபத்ைத மறந்துவிடாதீர்கள்.
136 ஓ கர்த்தாேவ, அவர்கள் பவுலின் சரீரத்திலிருந்து
உருமால்கைளயும் கச்ைசகைளயும் எடுத்தேபாது, அசுத்த
ஆவிகள் ஜனங்களிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு ெசன்றன என்றும்,
வியாதிகள் குணமாக்கப்பட்டன என்றும் ேவத வாக்கியங்களில்
எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஓ கர்த்தாேவ, நான் இைவகைள
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ேதைவயுள்ேளாருக்கும் வியாதியஸ்தருக்கும் அனுப்பும்ேபாது,
இன்றிரவு, அது அந்த விதமாகேவ, இைவகளின் ேமல்
காணப்பட ேவண்டுெமன்று நாங்கள் ெஜபிக்கிேறாம். ேதசங்களில்
எங்ேகா ெவளிேயயுள்ள, யாேரா ஒருவர் இது சம்பவிக்க
எதிர்பார்த்துக் ெகாண்டும் காத்துக்ெகாண்டும் இருக்கிறார். பிதாேவ,
உம்முைடய குமாரனாகிய இேயசுவின் நாமத்தில் நீர் அைத அருள
ேவண்டுெமன்று, நான் ெஜபிக்கிேறன்.ஆெமன்.
137 நாம் நம்முைடய தைலகைள வணங்கியிருக்ைகயில்,
ேதவனுைடய சைபயிலிருந்து வந்து, அங்குள்ள நம்முைடய மிக
விைலேயறப்ெபற்ற சேகாதரன் ஸ்மித்ைத, இப்ெபாழுது நான்
ேகட்டுக்ெகாள்ளப் ேபாகிேறன், இங்குள்ள நம்முைடய சேகாதரன்
ெநவிைலப் ேபாலேவ, விசுவாசமும், உண்ைமயுமுள்ள, ஒரு
ேதவனுைடய ஊழியக்காரனாக, நாங்கள் அவைரக் கண்டுள்ேளாம்,
இந்த வருகின்ற வாரத்தினூடாக ெதாடர்ந்து, உங்கள் மீது
ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கும்படி ேவண்டிக்ெகாள்ள நான் அவைர
ேகட்டுக்ெகாள்ளப் ேபாகிேறன். நாங்கள் உங்கைள மீண்டும்
சந்திக்கும்வைர, ேதவன்உங்கைளஆசீர்வதிப்பாராக.
138 சேகாதரன் ஸ்மித். [சேகாதரன் ஸ்மித் ெஜபிக்கிறார்—ஆசி.]
ஆம், கர்த்தாேவ.ஆம்.ஆம்.ஆம்.ஆம்.ஆெமன்.
139 ஒருவர் மற்றவருைடய கரங்கைளக்குலுக்குங்கள். கூடாரத்துக்கு,
மீண்டும் திரும்பி வர வரேவற்கிேறாம். ேதவன் உங்கைள
ஆசீர்வதிப்பாராக. 
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