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ந�ப6கேள! 

நம) ஆ�டவ6 இேய:ைவ இேதா ஆ�டவ6 எ�; <;வைத =ட, எ�, என), ந$, நம) 
- ஆ�டவ6 - என ெந?ச$ Aைற.)B ேக�ேபா6 மCழB <;C�ேறா$ உ�ைம. அேத 
ேநர$ க�F� A G$ ஆ�டவH� /1I�Jைவைய ம�K$ இேதா ஆ�டவH� �Jைவ 
என அ.Aய� பKL)C�ேறா$. இ) Aயாயமா? 

எ�, என), ந$, நம) எ�; மNத உறைவ - உHைமைய� பைறசா ;$ இ.தB Gர�க2 
/1I�Jைவ-� F� எ�ேக மைற.த). 

ெசாL)Bக2 ேவ�K$, :க�க2 ேவ�K$ - ஆனா� ெசா.த�க2 ேவ�டா$. உடைமக2 
ேவ�K$, அத கான உHைமக2 ேவ�K$ ஆனா� உற'க2 ேவ�டா$. எ�ற நா� - எ� 
மBக2 - எ� உலக$ - எ� இைறவ� - எ�ற நா�G :வ6க#BG2 அைவ மைற.)� 
ேபா-ன. 

எ(ேவா$ - ெவ,�பைடயாக மைற'கைள அக O எ�ேனாK எ� �Jைவ எ�; A G$ 
நம) உடைமைய – உHைமைய - உண6.)� ெப ;B ெகா2ேவா$. எ,ைமயான 
:ைமயாகB க� F� A G$ இ.த மCைமயான /1I�Jைவைய� பா1�க2. 

“எ� :க$ எ,), எ� Rக$ இN)” எ�ற வா6Lைதக#BG ஏ ப இைறமக� ம�N�T - 
இைற இரBக$ எ�ற ெநKமரமாக எ,ைமயான :ைமயாக உய6.) – G;Bேக - 
பரமUதா=� அ�T, ஆ=யானவH� அUேஷக அரவைண�T எ�; இNைமயான 
RகLத�க#ட� =H.), /HL)வேம /1I�JைவயாகB கா��L த1C�ற அழைக 
பா1�க2. 

U� தயBக$ ஏ�? /1$U� பா6BகாW6க2. கல�ைப-� ைக ைவLதU� /1$U� 
பா6�பவ� தG/ய றவ� எ�ப) இைறவாBG. நாைள எ�ப) நமBG இ�ைல ஏெனN� 
அஃ) ஆயLத நா2, அ�; ஒ�;$ ெசYய F�யா). எனேவ இ�ேற இ�ெபா(ேத 
மனமா ற$ எ�ற ச$ம��யா� தைட எ�ற :வ6கைளL தக6L) =ைர.)� பயZL) 
ெவ OB கNயா$ [�ைப நமதாBGேவா$. 

நம) ெசாLதாகI ெசா.த$ ெகா�டாKேவா$. அேத ேவைள-� Uற6�ேநக$ எ�ற :கL/� 
நாF$ ந$ அயலா\$ ஆ�டவH� அகமC]ேவா$. 

 

இவ� 

உ�க2 அயலா� 
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/^ய இேய:ேவ………………… 

ஆ�டவ6 இேய: உலC G அைடயாள�பKLத� பKC�றா6 

W6�T எ�ப) எ�ன? ஒ1 ச`க$ ஒ1வைர அவ6 இ�னா6, இ�ப��ப�டவ6 எ�; 
ம\த6மL/ G$ , இைறவ\BG$ க�K�ப�K, அOBைக-Kவ) தா� - W6�T 
என�பK$. 

ேம GO�U�ட ஒ1 aழ��, உேராைம Uர/A/ UலாL), இேய:ைவ யா6 எ�; அO.) - 
அOBைக-ட, அவ6 F� A�ற bத மத G1Bக2, பHேசய6, ச)ேசய6, bத மBக2, - 
அவ1ைடய பைடcர6க2 இ�\$ அ/காரL/� இ1.த ஏேரா) - கைட�யாக அ�T 
மைன= என =சாHL)$, Aைற' ெபறாம� தாேன - இைறமக� இேய:=ட$ பல 
ேக2=கைளB ேக�K, F�வாக F றL/� A�; அOBைக-�டா6. - ேயாவா� 19�ப� 
“பா1�க2 இேதா மNத�” எனL W6�U�டா6. 

இ�;$ <ட, நா$ ஒ1வ6 ெசா�J$ ஒ6 உ;/ெமாeைய ைவLேதா, அ�ல) �ற�பாக 
அவ6 ெசய�ப�டைத F�Nைல�பKL/ேயா, அவ6கைள ஊரOய “பா1�க2 இவ� 
மNத� அ�ல) இவ2 ம\f”’ எ�; <;C�ேறா$. 

ஒ1 <�டL/�, h�க2 யா6 எ�; ேக�டேபா), ஒ1வ6 <ட நா� இைறவN� 

உ�னதபைட�பான ‘மNத�◌ எ�; <ற=�ைல, மாறாக, த�க#ைடய ெபயராJ$, 
சா/களாJ$, ெசYj$ ெதாeலாJ$, மத�களாJ$ ெமாeகளாJ$ - த�கைள அைடயாள� 
பKL/னா6க2. 

இைறவ\BGB k]ப�தJ$, மNத6க#BG அ�T$ ெகா�K - இேய: வா]வைதB க�ட� 
UலாL), அவைர “மNத�” எனL W6�U�டா6. நம) /1Iசைப ந$ைம இைறமBக2 எ�; 
அைழBC�ற). உலகேமா COlதவ6க2 எ�; அOBைக-ட ஆைச�பKC�ற). ஆனா� - 
நாேமா ந$ைம� பா= எ�; W6�U�K இவ6கைள =�K, த2, A க -=ைழC�ேறா$. 

bதாைசேய இைறமக� “ந�பா” எ�; தா� அைழLதா6. bதா: ந�ப� எ�றா� - AIசய$ 
இேய:= G நா$ பா=க2 அ�ல , மாறாக நா$ அவர) ந�ப6க2. இேய:ைவ� ேபா� நம) 
அயலாைன ந�ப6களாக நா$ அைடயாள$ க�டா�, உலக$ ந$ைம, இவ6க2 தா� 
மNத6க2 - எனL W6�UK$. இ.த� பாBCயLைத� ெபற இைறவ\BGB k]ப�தJ$, 
அயலா\BG அ�T$ ெகா�ட வா]ைவ� ெப Oட Fழ.தா,Kவா$. 

ெசப$ ெசப$ ெசப$ ெசப$ ::::- இைறவா உமBGB k]ப�தைலj$ , அயலா\BG அ�ைபj$ பC6./ட - 
எ�கைள வe நடL)$ ! 

எ�க2 ேபH� தயவா-1$… 
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“இN�பான பயணL/ G எ,தான :ைம அவ�ய$” 

“க(ைதBG வ.த வா]ைவ� பா1�க2” எ�;$ “m'ட� ேச6.த நா;$ மண$ ெப;$ 
எ�;$” தne� F)ெமாeக2 உ�K. ஆ$ இ�; ==�யL/� :ைம :மBG$ 
க(ைதBG வ.த வா]ைவ� ப�j�க2. 

இ.Aக]'க,� ஏ( நா�க#BG F�,எ1சேல$ நகர c/க,� ஒ1 க(ைத நட.) வர, 
=H�Tக2 பாைதெய�G$ =HBக�ப�டன. மBக2 இ1 TறF$ இைறப� எ(�U 
வரேவ றன6. ஏ� ெதHjமா? ெபா/I :மBG$ க(ைத [) இேய: அம6.) வ.தா6-ஆக 
இேய:ைவ க(ைதI :ம.ததா� - m'ட� இைண.த நாறான) மண$ ெப ற). 

இேய: ந$ைம ந�ப6 எ�றா6, ந�ப6க2 இைண.) பயZBG$ ேபா) ஒ1வ6 ம ெறா1வ6 
:ைமகைளப பC6.), :ம.) பயணLைத எ,ைமயாBGவ) மரT. அ�ப� இேய:ைவ 
பC6.) :ம.தா� - நாF$ மNத ேநய$ எ�ற எ,ைமயான பயணLைதL ெதாடரலா$.. 

F� ப/' இ�லாத பயண$, nக'$ கoடமான). ஆலயL/� <ட இ1Bைக F�ப/' 
F��ய�L)I ெசYதவ6க,�, �ல6 �Jைவ� பயணL/� <டL ெதாட6./ட ேயா��பைத 
நா$ பா6�ப/�ைலயா? இேய: தன) �Jைவ� பயண$ ச ; எ,ைமயானதாக மாOட அவ6 
ெசYத F�ப/' இ1BைகையL ேதKC�றா6, கவNL)� பா1�க2 :ைமேயாK உ2ள 
இேய:= G அ.த F� ப/' இ1Bைக நம) உ2ள$ எ�பைத ம;BகF�jமா?. 
/ற�ேபா$ நம) இதய F� ப/' இ1Bைக-� - அவ6 அம6.)I ச ; இைள�பாற�K$. 

==�ய�ப�B க(ைத யாைரI :ம.த) - இேய:ைவ. ந�ப6களாக� பயZBG$ ேபா) நா$ 
யா6 :ைமைய :மBக ேவ�K$? இேய:=� :ைமைய அஃதாவ) “அ�T , ம�N�T , 
அரவைண�T எ�ற :ைமகைள” :ம.தா� இேய:=� ைகக#BG� ேபாG$ நம) பாவ$ 
எ�ற பாரI�Jைவ ந$ைம =�K மைற.)� ேபாG$. ெவ O-� ��னமாக இேய:=� 
கர�க#BG அழG ேச6BG$. மா  -2:31� ேப)1=� மாnயாH� ைகைய இேய: 
U�Lத'ட� அவ6 Gண$ ெப றா6 என� ப�BC�ேறா$. பயணL/� இேய:=� கர$ 
ந$ேமாK கர$ ேகா6Lத'ட� நம) பாவ�க2, பார�க2, அகJ$. நாF$ ந$ அயலா\BG - 
இேய:= G� பZ=ைடI ெசYய F�j$. 

Gைற.த :ைம எ,ய� பயண$ எ�பத G இண�க எ� :ைம எ,) எ�ற எ,ைமயான 
இேய:ைவ - இேய:=� :ைமையL தா�G$ :ைமதா�Cக2 ஆேவா$. 

ெசப$ ெசப$ ெசப$ ெசப$ ::::---- எ� :ைம எ,) எ�ற எ� ேதவேன! அ�T அரவைண�T எ�ற இNைமயான உ� 
RகL)ட� அயலாைனI :ம.) பயZBக அ12தா1$. 
 
எ�க2  ேபH� தயவா-1$… 
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/^ய இேய:ேவ… 

 "நம) பயணL/� இைற வா6Lைதைய க�K$, காணாமJ$, ேக�K$ ேகளாமJ$  
ேபான) தா�  நம) Fத� c]I� " 
 
 அ�; இைறமக� நமBகாக =(.தா6இ) நம) மனB கவைல, இ�;  நம) 
பயணL/� நா$ c].) =KC�ேறா$ எ�ப) தா�  இைறமகN�  இ�ைறய - மனB  
கவைல.  இைறமகN� மனBகவைலைய ேபாBக எ�ன வe. வா6Lைத-� ப� வா]ைக 
பயணLைத ெதாட6பவ6க2 தா� தKBC =ழ'$ வாY�T உ�K.  மL-18-17-� ப�  
இடற� வ.ேத W1$ எ�ப)$ உ�ைம. 

 இைறமக� பா6ைவ-� ேகா)ைம மZ ம�Z� c]வ) 100 மட�G பல� 
த1வத காகம�Kேம. (ேயாவா� -12.24) இைற மக� நமBG இர�K வாYTகைள  ஒ�; 
ேகா)ைம மZ அ�ல) ந�ல Aல$ எ�; த1C�றா6.  இர�Kேம 100 மட�G பல� 
த1பைவ. 

 vட6க2  இர' F(வ)$ உைழL)$ [�க2 CைடBக=�ைல,  அேத ேவைள-� 
அவ6க#ைடய  ெச=க,� =(.த இைற வா6Lைதைய  மன/� ஏ ; k]ப�.த ேபா) - 
வைல Cej$ அள= G [�க2  CைடLத).  (wBகா5:5). 

 இLதைகய  ேபYகைள  எ�களா� ஓ�ட F�ய=�ைலேய? எ�ற  vட6க,� 
ேதா�=-� ஏBகL/�தா�   இேய:=� வா6Lைத மL-17:2� ப� இைற ேவ�ட�,  
ேநா�T  இைவக,� வ�லைமைய எKL)B <O அவ6க#ைடய உ2ளLைத =:வாச 
வா]=� ப�ப�ட ந�ல Aலமாக மா O வளமான எ(I�ைய த.த). 

 F�வாக  மL-7-14-� வா]'BGI ெச�J$ வா-� nக இKBகமான),  வej$ 
G;கலான). இைத க�KU��ேபா6 ெவG�லேர என எKL)B <;C�ற).  இ) நம) 
தKமா றLைத [�K$ Aைன' பKL)Cற). 

 இ.த தKமா ற�க2 இ�லாத பயண$ ெதாடர நா$ ந$ [)  =(C�ற இைற 
வா6Lைதைய F(ைமயாக உ2 வா�க ேவ�K$. அKL) உ2 வா�Cய வா6Lைதகளா� 
உ2ளLைத ப�பKL/ ப�ப�ட Aலமாக மா ற ேவ�K$. 

 இ.த வா6Lைத வe வா]' ந$ைம ம�Kம�ல ந$ேமாK இைண./1�ேபாைரj$  
தKமா ற$ இ�O வா]ைவ க�டைடய உ;/ த1$. 

ெசப$ ெசப$ ெசப$ ெசப$ ::::---- உம) வா6Lைதைய க�K$ காணாமJ$ ேக�K$ ேகளாமJ$ ேபான/ G 
மன$ வ1.)C�ேறா$.   உம) வா6Lைதேய எ$ வா]' எ�பைத உண6C�ேறா$. எ(./ட 
உ;/ைய தா1$. 

எ�க2  ேபH� தயவா-1$....    
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 “ந$UBைக-�  ம;பBக$ அ�ைன மHயா2” 

 கரK Fரடான க�வாH� பாைத-� தKமா ற$ க�ட இேய: “இைற ந$UBைக-� 
ம;பBகமான” அ�ைன மHயாைள ச./BC�றா6.  இைற �LதLைத Aைறேவ ற 
அ�ைன-� அ\பவ இைற  ந$UBைகைய  [�K$ ெப ;, தன)  பயணLைத 
ெதாட6C�றா6. 

 என) ேநர$ இ�\$ வர=�ைல (ேயாவா�2:4)  எ�; <Oய  த�மக�  [)  
அ�ைனயவ2 ெகா�ட அைசBக F�யாத ந$UBைக-�  ெவ,�பாடாக க�யாண�ப./-�  
பZயாள6கைள� பா6L), அவ6 உ�க#BGI ெசா�வைதெய�லா$ ெசYj�க2 எ�றா6 
(ேயாவா� 2:5) த�y1$ /ரா�ைச ரச$ ஆன). 

 தயBகF$, தKமா றF$  த�ைன ஆ� ெகா�ட ேபா) இைறமக�  இேய:,  
இைறந$UBைக-� F( உ1வமாக  தன) தாைய கானாz6 /1மணL/J$ சH, இ.த 
க�வாH� பாைத-J$ சH, க�K - தனBG2 ந$UBைகj$, எ(I�j$ ெப ;, இைற 
�LதLைத F(ைமயாக Aைறேவ Oனா6. 

 இ�; நா$,  தய�G$ ேபா)$, தKமா;$ ேபா)$, இேய:ைவ� ேபா� அ�ைன 
மHயாைள “இைற ந$UBைகைய - உ ;�பா6L)”  எ(I�ையj$, உ;/ையj$ ெப ; 
உ சாகL)ட� இைற �LதLைத  ந$ ேதா2 [)  :மBG$   வ�லைமைய ெப Oட வாY�T 
ெப;C�ேறா$. 

 இ.த இைற ந$UBைகயான - அ�ைன மHயா2  “அவ6 த$ இரBக$ அவைர 
அ?:ேவா6BG  தைல Fைற FைறயாY உ2ள)”   (wBகா1 - 50)  ஆதலா�  உலைக  
அ�ல, உ2ளLைத ஆ#$ இைறவைன உ ;� பா1�க2  அ.த இைறஇரBக$ உ�க#2 
G�ெகா2#$ என Aைன'பKL)C�றா6. 

 இ�; /1Iசைபேயா “ந$ைம  இைறஇரBக சா��ய வா]'” வா]./ட அைழ�T 
=KBC�ற). இைற இரBக$ ஆன இேய: ந$nட$ நம)சா��ய வா]=� அ��பைடயான 
அ�ைன மHயாைள - இைற ந$UBைகைய  நமBG அைடயாள$ கா�KC�றா6. 

 சா��ய  வா]' வா]./ட , இைற ந$UBைகயா$ அ�ைன மHயாைள  உ ;� 
பா6�ேபா$.  அ�ேபா) -அ�ைன மHயா#2 ஒ, c�K$,  இைற இரBக$ (இேய:)   
ந$[)$ , ந$ேமாK இைணேவா6[)$ ஒ,6.) - இ12 அக ற =ளBGLத��� [) - 
உ2ள =ளBகாக ந$ அைனவைரj$ மா ;$ எ�ப) உ;/. 

ெசப$ ெசப$ ெசப$ ெசப$ ::::---- இைற இரBகL/� மBகளாக வா]./ட, இைற ந$UBைக-� - அ�ைன 
மH-� - ந�  மBகளாY வா]./ட அ12தா1$. 

 
எ�க2  ேபH� தயவா-1$… 
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உைழ�பவ\BG உத'வ) “A6ப.தேம எ�றாJ$” ெதாட1$ Aைலவா]'  -   A$ம/ த1C�ற). 

 பைடcர6க2 அவைர� (vேமாைன) U�L), அவ6 [) இேய:=� �Jைவைய ைவL) 
அவ1BG� U� அைதI :ம.) ெகா�K ேபாகI ெசYதன6 - எ�ப) மைறவாBG (wBகா- 28 - 
26) 

நா2 F(வ)$ தன) உண= காக உைழL), கைளL) வ.த vேமா� பைட cர6க,�  
அI:;LதJBG$, பலவ.தL/ G$ - பய.), த�ைனேய  கoட�பKL/ இேய:=� �Jைவைய 
:ம.தா6.  “இI ெசய� A6ப.த$ எ�றாJ$, Aைல வா]ைவ vேமா\BGL த.ததா� Aயாய� 
பKLத�பKC�ற). 

 நமBG$ இ.த  Aைல வா]'  நம) - =1�T, ெவ;�TகைளB கட.)  /1 F(BC� 
வeயாக நம) ெப ேறா6 ம ;$  /1Iசைபயா� தர�ப�ட).  vேமா\BG CைடLத வாY�ைப 
ஏ ; அவ6 Aைலவா]' ெசா.தமாBCனா6.  

 நமBG ெகாKBக�ப�ட வாY�ைப நா$ எ�ன ெசYேதா$ ?  அ�ப�யானா� vேமாைன� ேபா� 
யா1Bகாகேவா :ைமக,� :ைமயான பாரI�Jைவைய நா$ :மBக ேவ�Kமா? எ�; 
AைனBகலாமா? “எ,ைமயான :ைமயான இேய:ைவ” நா$ :ம.தா� எ�ன நடBG$ பா1�க2 - 
Tய  கா O�, ேபரைல-� �BCL த=Lத படG$ vட6க#$  அவ6க,ைடேய இேய:ைவ :ம.த 
ேபா) (மா 5:35-41) படG$ vட6க#$ அைம/ அைட.தா6க2. ந$ைம Uற6 :ம.தா� நமBGI 
ச.ேதாஷ$ தாேன. ந$ைம, நம) ந ெசய�க,� பலைன Uற6:மBக அ\ம/Bகலாமா. =�ணக  
பயணL/J$  நா$ :மBகB <�ய) நம) ந ெசய�க2 தா�. இ.த ெசய�க,� பய�களா�தா� 
UறேராK உலC� பC6./ட F�j$.  இய�றவைர நாF$ :ம�ேபா$ ம றவ6கைளj$ :மBக 
அ\ம/�ேபா$. 

 அ�; வe�ேபாBகனாக vட6க#ட� பயZLத இேய:= G ஒ1 அைழ�T - எ�கேளாK 
த�G$, மாைல ேநரமாC�ற) ,  ெபா()$ சாYC�ற) - எ�;, க�டாயL)ட� வ.த அைழ�T  
அ) (wBகா24:29). அ.த அைழ�T இேய:வா� ஏ க�ப�டேபா) vட6க,� க�க2 
/றBக�ப�டன.    

 ந$ைமI : O,  பல=தமான வe�ேபாBக6க2 - பாைத மாOயவ6க2 - ந$ேமாK த�Cj2ள 
இேய:ைவ  க�K மCழ அவ6க2 க�க2 /ற./ட  அவ6கைள ேநாBC நட�ேபா$ - அ�ேபா) 
அவ6க2 உ2ளF$ உ1G$.   vேமா�  உைழLத கைள�Tட� தா�; இேய:=� 
க�வாH�பாைத-� நட.) வ.தா�.   நாேமா இ�; F�=�லா வா]ைவL ேதK$ ச�ட 
வ�Jனராக  wBகா 10:25-37 வைர Aைன' <ற�பK$ “COl)வ6களாக” A C�ேறா$.   
ஆ�டவ6 இேய: ச�ட வ�Jன1BG “ந�ல சமாHயனாக” - வாழ அைழ�T த1C�றா6.  காய$ 
ப�K G ;-ரானவைர  க�காZL) அவ6 [�K$ நல$ ெபற   F(ைமயாக  ந$ைமL த.)=ட   
இ.த வா]Bைக   பயணLைத த1C�றா6. 

வா]ேவா$ vேமானாக,  பயZ�ேபா$ ந�ல சமாHயனாக. 



ெசப$ ெசப$ ெசப$ ெசப$ ::::----    நா� எ,ைமயான :ைமயாக இேய:வாக Uற12 வாழ  ஆைச�பK$ேபா) அ.த 
Uறராக வா($ எ,ைமயான :ைமயான உ$ைம, ந�ல சமாHயனாக'$ ேதைவ�ப�டா�  
vேமானாக'$ :ம./ட  அ12 தா1$. 

எ�க2  ேபH� தயவா-1$….  
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   Uற6ேதைவகைள உண6.த ெபா() “Aப.தைனக2 இ�O Aைறேவ ;.” 

     இேய:= G ஆ;த� ேதைவ என உண6.த  உட� ெசY)  F�Lதா2  ெவேராZBகா2 
- இ)  தா� ெவேராZBகா,� அைடயாள$.   ெப ற ந�ைமBG Uர/ உபகாரமாக தன) 
FகL/� சாயைல அவ#ைடய )Z-� ப/L), உலக$ =யBG$ வ�ண$ - அவைள 
ெப1ைம� பKத/னா6.  இ) இேய:=� அைடயாள$. 

 அ�;, ெவேராZBகா,� ெசயலா� இேய:= G  CைடLத)  ஒ1 ஆ;த� 
ம�Kேம.  ஆனா�  இ�; க�வாH எ�ெக�லா$ காண�பKCறேதா அ�ெக�லா$ - அ/� 
ெவேராZBகா2 கா�� பKLத� பKC�றா2. 

 காலL/னா  ெசYய ேவ��ய �;உத=, எ�ZL )Zக க1ம$ என =ைர.) 
ெசY) F�Bக�பKமா-� - ெசYெதாe� ேவ ;ைமயா� �ற�T வ.) ேச1$ எ�ப) 
மNத$ அO.த உ�ைம. 

 வா1�க2 ந$ைம ச ; ஆராY.) பா6�ேபா$.  இ.த ெப� ேபா� “இைறவ� F� 
எ.த எ/6பா6Tக2 இ�லாம�” ந$மா� A க  F�jமா?    அ�ல) அவ1Bகாக எைதயாவ) 
ெசYயதா� F�jமா? 

 F�யாேத, காரண$ நா$ வள6.த வej$, ேக�ட உலக ேபாதைனக,� ெமாej$ - 
எ�ேபா)$  நமBகாக'$, எ�ேபாதாவ) - Uற6Bகாக'$ ெசய�படB க ; த./1BC�றன.   
இ�ப��ப�ட :யநல வா]'   எ�ப�? ஏ� ந$F2 ேதா�Oய)?  ெதH.) ெகா2ள 
ஆைசயா? பா1�க2. 

 எ�ெபா()  இைறவ� F� “நா$ அவ1ைடய ஆ=, அவர) சாய� ெகா�ட 
அவ1ைடய  பைட�T - எ�பவ ைற மற.ேதாேமா - ேமJ$ அவைர� ேபா� வாழ அவ6 
ெகாKLத :யமHயாைதைய, :த./ரLைத இழ.ேதாேமா - அ�ேபாேத நா$ இ�ப� 
மாO=�ேடா$.  ந�G கவNj�க2 இைறவN� பைட�Tக,�   “மNத� ம�Kேம”  :ய 
நலL/� �BCI :ழ�C�றா�. 

 இைறவ� நா$ Uற6BG ெசYj$ எ.த ஒ1 �; உத=ையj$ உட\BGட� 
ப�மட�காக ஆv6வ/BC�றா6.  உதாரண$ 5000-$ ேப1BG உணவ,Bக காரணமான 
�;வN� அ�ப,�T. 

 Fத�� இைறவ� நமBGL த.)2ள அைடயாள�கைள, ெப ;B ெகா�ட 
அைழ�U G ஏ ப(எேப-4-1) ெப1ைம�பKL/ வாழ ேவ�K$. ெவேராZBகாளாY வாழ 
CைடLத அைழ�ைப பய�பKLத ேவ�K$. 



ெசப$ ெசப$ ெசப$ ெசப$ ::::----   “CைடBG$ வாY�Tக,� ைகமா; க1தாம� கைடேயா� வைர உத=ட க1ைண 
THj$ இைறவா”  

எ�க2 ேபH� தயவா-1$ …. 
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ந$UBைகj2ள ெசபF$, உடைல வ;L)$ ேநா�T$ உ-6காBG$ உண'. 

     இைற வா6Lைதைய க�K$ காணாமJ$, ேக�K$ ேகளாமJ$ ேபான) ந$Fைடய 
Fத� c]I�.  நமBG [�K$ வா]'$ உண'மாக வ.த அ.த இைறவா6Lைதைய 
�Oதளவாவ) நம) உடைல வ1L/  ேநா�T  இ1.)  ெசUL)  நமBG2  ஏ ;B 
ெகா2ளாத)  நம) இர�டா$ c]I�. 

 இைறமக� <ட 40 நா�க2 பாைலவனL/� ம\BGல [�ைப த1வத காக 
ெசபL)ட\$ ேநா�Tட\$ இ1.தா6 என மLேதj, wBகா- 4-1� <;C�றா6க2.   

 நம) அ�றாட வா]=� நா$ இேய:ைவ காண =1$UனாJ$ நா$ இ1BG$ 
இடLைத =டாம� - பயZBG$ பாைதைய மா றh ம� இ1�பதா� இைறவைன காண 
F�யா) ேபாC�ற).  

 இேய:ைவ காண ேவ�K$ என AைனLத சBேகj, தா� இ1.த இடLைத =�K 
எ(.), G2ளமாக'$, ப1மனாக'$, இ1BG$ தன) உடைல கoட�பKL/ கா�K அL/ 
மரL/� ஏO உயரL/� அம6.த) -அவ1ைடய ேநா�T.  இேய: த�ைன கட.) ெச�J$ 
ேபா) அைம/ காL) இ1.த) அவ1ைடய ெசப$. 

     இேத ேபா�- எ�பாK ப�டாவ) <�ட ெநHச�� வ1$ இேய:ைவ ெதாட 
ெப1$பாK2ள ெப� எ(.) வ.) அB<�டL/� மL/-� இ�பாKக2 ேவதைனக2 
ப�K  இேய:ைவ ெதா�ட) இ�ெப�Z� ேநா�T.   என)  Fய �-� அவ1ைடய 
ஆைட-� =e$ைப ெதா�டாேல Gண$ ெப;ேவ�  என ந$Uய)  அவ#ைடய ெசப$. 

 இ)  தN மNத  [�T, அேத ேபா� [�T ெப ற நா$ Uற1Bகாக'$ இ.த [�ைப 
த./ட மா G (2:1-12)�  நா�வ6  /n6வாத$ ெகா�டவைர க��ேலாK :ம.) வ.), 
c��� <ைரைய UHL) வe உ�டாBC  இேய:=� F� இறBCன6  எ�; 
ப�BC�ேறா$. 

 [�T நமBG எ�றாJ$ Uற6BG எ�றாJ$ ெசபF$, ேநா�T$ ேதைவ என நா$ 
அOC�ேறா$. அேத ேபா� இ.த ெசபF$, ேநா�T$, கா ; உ2ள இடL/� ைகக2 
இைண.தா�தா� ஒ� எ(�ப�பKவ) ேபா�   இேய: உ2ள இடL/� இைணய ேவ�K$.  
[�T ஆலயமZயாக நம)  கா)க,� ம�Kம�ல அைனவH� கா)க,J$ இ�ப ேதனாக 
ஒ�BG$. 

ெசப$ ெசப$ ெசப$ ெசப$ :-இைறவா என) �.தைனகைளj$ (ெசப�கைளj$)  உட� Uரயாைசகைளj$ 
(ேநா�ைபj$) ஒ�றாக இைணL) உ$ேமாK$, அைனவேராK$ வாழ அ12தா1$. 

எ�க2 ேபH� தயவா-1$ …. 
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இரBக�படேவ�K$   “அேத ேநர$” இய�றைதI ெசYய'$ ேவ�K$. 

     wB 23-28 � /ரளான மBக2 <�டF$ அவ1Bகாக மார�L) Tல$T$ ெப�க#$ 
இேய:ைவ U� ெதாட6.தன6.  இேய: அ�ெப�க2 பBக$ /1$U எ1சேல$ மக,ேர 
எனBகாக அழாW6க2, உ�க#ககாக'$ உ�க#ைடய  U2ைளக#Bகாக'ேம அ(�க2 
எ�றா6. 

 அ�ேக பா1�க2 அவ6க2 அ(ேத சா/L) =�டன6 - எ�ற வழBகI ெசா� 
அ(ைக-� வ�லைமையB <;C�ற). அேத ேபா�  அ(பவ6 கா/� அழாேத  எ�ற 
ெசா� ஒ�BG$ ேபா) அவ6 ெப;$ ஆ;த� ம ;$ அைம/ அ Tதமான). bத 
ெப�க#BG$ இேய:=� வா6Lைத இ.த அ TதLைத த.த).  அ) ம�Kம�ல இN 
எ�;$ எவ1$ அழாம� இ1Bக அO'ைரj$ தர�ப�டன.  இ�G நா$ கவZBக 
ேவ��ய) - இய�பாகேவ  நா$, bத ெப�க2 ேபால Uற6)�ப�கைள க�K  மன$  
வ1.)C�ேறா$..  அேத ேவைள-� இேய:ைவ�ேபா� அL)�ப�க2 ேமJ$ ெதாடராம� 
இ1Bக எIசHBைகj$  ெசய�/�டF$  ேதைவ எ�பைதj$, அO.) ெகா2ள ேவ�K$.. 

 இ�ைறய நம) வா]Bைக Fைற-�, இேய:ைவ� ேபா� )�பL/� அ�ல, 
Aைறவான சமாதான மC]I�யான வா]Bைக-� அKLதவைர� பா6L), A�; - அவேராK 
ேப� - அவ1ைடய க1L)Bக#BG ம/�T த1C�ேறாமா?  இ�; ேந1BG - ேந6 Fக$ 
காணாத மNத உற'க2 அ/க$.  மNத உற'க2 ம�Kம�ல - இைறவ� - மNத உற'$ 
இ�ப�தா�.  வளமான வா]Bைக-� நம) உ2ளL/� உ-ரான ேதவைன AைனBக'$ 
ேநரn�ைல,  ஆலய$ ெச�; FகFகமாY தH�Bக அவகாசF$ இ�ைல. 

 எ^வள' அவசரமாக வாழ Fய �LதாJ$ GOBக�ப�ட காலL/ G ேம� யா1$ 
`I:=ட F�யா). அ�; இேய:=� க� F� அவர) மரண$ A�றேபா) அவ6 A�; 
Uற6அ(Gர� ேக�K அவ6க#BG ஆ;த� த./ட தய�க=�ைல.  Uற1BG ஆ;த� 
த1வ) நம) கடைம எ�; ெசய�� கா��னா6. 

 ந$ைமI : O, ந$ைம அ�T ெசYத அ�T உ2ள�க2 - நம) ஆ;தலான ெவ;$ 
வாY வா6LைதBகாக காL/1�பைத ம;Bக F�jமா?  ப2,-� இ1.) cK  /1$T$ 
U2ைளக2 ேதK$ ெப ேறா6க,� ஆ;தJ$ அரவைண�T$ எ�ேக ஒ,.) ெகா�ட)?  
காெணா,�ெப�� Aக]I�க#BG$  =1.) ேக,Bைகக#BG$  இ�; நா$ ஒ)BG$ 
ேநரL/� - தசமபாகமாவ) இவ6க#BG த.ேதா$ எ�றா�, ஆ;தைலL  ேதK$ அ�T 
உ2ள�க#BG$, அரவைண�ைப நாK$ U2ைளக#BG$ எLதைன மC]I� CைடBG$.   
ேயா��ேபா$!  

இ) - ஒ1 உதாரண$ தா� இ�\$ ஆ-ர$ உ�K - A�; /1$U� பா6�ேபா$.  
இேய:வாக வாழ Fய ��ேபா$. 



ெசப$ ெசப$ ெசப$ ெசப$ ::::---- bத ெப�கைள�ேபா� Uற6)�ப�கைளB க�K வ1Lத�பட'$ இேய:ைவ� 
ேபா� அவ6க#BG ஆ;த� தர'$ அ12 தா1$  

எ�க2 ேபH� தயவா-1$…      
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 “ஆ2 மாறா�ட$ ேவ�டா$ - ஆ�டவ6  ம�K$ ேபா)$” 

 இைற வா6Lைதைய  க�K$ காணாம�, ேக�K$ ேகளாம� ேபான) நம) Fத� c]I�.  
நாேன உ-6, நாேன வா]' எ�; ந$F� வ.த இைறவா6Lைதைய உடைல வைளL), வ1L/ 
உ2வா�காம�  ேபான)  நம)  இர�டா$ c]I�. கைட�யாக க�டேத கா��, ெகா�டேத 
ேகால$ எ�ற தா�  ேதா�OLதனமான ந$ வா]' நம) `�றாவ)  F(ைமயான c]I� ஆG$. 

 இ.த F( c]I�-� - இ1.) எ(./ட, F( இைற அ\பவ$ ஒ�; தா� வe.   
வா1�க2 ெகLேசமNBG2 Rைழேவா$.  இேய:ேவாK அ.த  இைற அ\பவLைத  
ெப ;Bெகா2ேவா$.   க�வாHைய� ேபா�ற மரண c]I�  க� F�  A G$ ேபா)   அைதB 
கட./ட  நம)  �Lதம�ல, இைற �Lத$ ம�Kேம பய� த1$ எ�;,  நமBG ம��-ட அைழ�T 
த1C�றா6. 

 அ.த  இைற �LதLைத F(ைமயாக ெப ;Bெகா2ள, தன) உடைல, த� ஐ$Tல�கைள, 
த.ைதைய ேநாBC ஒ1 Fக�பKL/, அ)'$த� இரLதேம  =ய6ைவயாக ெவ,�பK$ அள= G 
-மன)1C, Fக$ G�Tற =(.) -3 Fைற ெஜUL) ,  இைறவ\BG k]ப�.) - இைற 
�LதLைத தனதாBGவ)  எ^வா; என ெசY) கா�KC�றா6.  அேத ேநர$,  /1=1./� உ�ட 
மயBகL/�, உற�G$ vட6கைள�  பா6L) -  ந$ைம� பா6L),   உ�க2 ஆ=     ஊBக$ 
உ2ள)தா�, ஆனா� ஊ� உடேலா - வJவ ற) - எனேவ, =eL/1.) ெஜUBக 
எIசHBC�றா6.  

 ேப)1, bதா: இ1வ1$ இைறவா6LைதேயாK இ1.த ேபா)$, இ�லாத ேபா)$, எ�ன 
நட.த) எ�பைத /யாN�ேபா$.  ேப)1 - /1=1.), ெகLேசமN, அர�மைன F ற$ என 
ெதாட6.) “இேய:ேவாK இைண.) இ1.ததா�” , ேப)1ேவ இ�; h எ�ைன `�; Fைற 
ம;த��பாY எ�ற இேய:=� வா6Lைதக2 அவH� AைறேவOயேபா) -‘வா6Lைத-� பா6ைவ’ 
அவைர மன$ ெவ)$U அழI ெசYத).  F�' ‘இரLத சா��யாக’ மரZBG$ AைலBG 
மனஎ(I�j$ ைதHயF$ ெப றா6. 

 bதா: - /1=1./� ேபாேத “வா6Lைதைய =�K =லC ெவ,ேய ெச�;” 
தா�ேதா�OLதனமாக F�' எKLதா� - =ைள' இ�ேற, h எ�ைன கா��B ெகாK�பாY எ�ற 
இைறவN� வா6Lைத அவH� AைறேவOயேபா) ‘தன) ேதா�=ைய’ ஏ ;Bெகா�டா�.  
உலகL/� பா6ைவ-� “கா�� ெகாKLதவ� ஆனா�” மன$ வ1./னா� ஆனா� F�ைவ 
[�K$ தா�ேதா�OLதனமாக எKLததா� நா�; ெகா�K இற.தா�. 

 இ1வ1$ த�க2 ெசயJBகாக nக'$ மன$ வ1./னா6க2 உ�ைமதா�.   யாHட$ - 
ேப)1 - இேய:=டF$, bதா: bத மத G1Bக2  F�T$ மன வ1LதLைத ெவ,�பKL/னா6க2. 

 இ.த ‘இேய:’, ‘bத மத ெபHேயா6’ எ�ற ‘ஆ2 மாறா�ட$’ ேப)1= G ேவதசா�� எ�ற 
மCைமையj$ bதா� G கா��B ெகாKLதவ� எ�ற இeைவj$ த.தன.   

நம) c]I� bதாைச� ேபா�; இ1.தாJ$ F�' ேப)1ைவ� ேபா�  இைறவா6LைதேயாK 
இைண.) இ1Bக�K$. 



“இைறவனா? உலகமா?  எ�ற ஆ2மாறா�ட$ ேவ�டா$.  நம) மன மா றL/ G இைறவ� 
ம�Kேம ேவ�K$ எ�பைத ஏ ;Bெகா2ேவா$. 

ெசப$ ெசப$ ெசப$ ெசப$ ::::----    இைறவனா? உலகமா? எ�ற ேக2=BG F�  - நா�க2 ேப)1ைவ� ேபா� 
உ$ேமாK இறBG$ த;வா-J$ இைண.) இ1Bக அ12 தா1$. 

எ�க2  ேபH� தயவா-1$… 
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ெவ;ைமj$, ெவ,�பைடயான ெசயJ$ ேதைவ. 

 ம\BGல [�U�  உக.த காZBைகயாக இேய:ைவ தயா6பKLத அவர) ஆைடைய  
ேராைம� பைடcர6க2 அக ;C�றன6.  ஆ�டவேரா அைம/ காBC�றன6.  இர�டா$ 
ஆதாமான  இேய:  பாவ$ அ றவ6. எனேவ ஆைடக2 - இைறவ� F� ேதைவ-�ைல.  
Fதலா$ ஆதாn G$ அவ6  இைறவ\BG k]ப�.)  இ1.தவைர  இைலக2 உடைல 
மைறBகL ேதைவ�பட=�ைல. 

 இைறவ\BG உக.ேதாராY இ1Bக, ெவ;ைமj$, ெவ,�பைடL த�ைமj$, nக 
nக அவ�ய$ எ�பைத நா$ அO.) ெகா2ேவாமாக. எனேவ, k]ப�யாத ஆதாைம� ேபா� 
ந$ைம மைறL)B ெகா��1BG$  இைலகைள  - பாவ�கைள நா$  அக ற  F�  
வ1ேவா$. 

Fத�� இைறவ\BG எ/ரான - ஆணவLைத, k]ப�யாைமைய அக ;ேவா$. 

அ�TBG  அ�TBG  அ�TBG  அ�TBG                                  எ/ரான      ேகாப$எ/ரான      ேகாப$எ/ரான      ேகாப$எ/ரான      ேகாப$    
ந�TBGந�TBGந�TBGந�TBG                                            எ/ரான      நய வ?சக$எ/ரான      நய வ?சக$எ/ரான      நய வ?சக$எ/ரான      நய வ?சக$    
பாசLத G  பாசLத G  பாசLத G  பாசLத G                              எ/ரான     எ/ரான     எ/ரான     எ/ரான         ெவ;�Tெவ;�Tெவ;�Tெவ;�T    
Tக(BGTக(BGTக(BGTக(BG                                            எ/ரான     எ/ரான     எ/ரான     எ/ரான         பeபeபeபe    
உ�ைமBG   உ�ைமBG   உ�ைமBG   உ�ைமBG                       எ/ரான     எ/ரான     எ/ரான     எ/ரான         ெபாYெபாYெபாYெபாY....    
க�ZயL/ G  க�ZயL/ G  க�ZயL/ G  க�ZயL/ G          எ/ரான    எ/ரான    எ/ரான    எ/ரான            Tற�<ற�Tற�<ற�Tற�<ற�Tற�<ற�    
கடைமBG    கடைமBG    கடைமBG    கடைமBG                        எ/ரான     எ/ரான     எ/ரான     எ/ரான         ெபா;�ப ற த�ைமெபா;�ப ற த�ைமெபா;�ப ற த�ைமெபா;�ப ற த�ைம    
க U Gக U Gக U Gக U G                                            எ/ரான     =பIசார$எ/ரான     =பIசார$எ/ரான     =பIசார$எ/ரான     =பIசார$    
ஆைசBGஆைசBGஆைசBGஆைசBG                                        எ/ரான     ேபராைசஎ/ரான     ேபராைசஎ/ரான     ேபராைசஎ/ரான     ேபராைச    
அைடBகலL/ GஅைடBகலL/ GஅைடBகலL/ GஅைடBகலL/ G                எ/ரான     TறகZ�Tஎ/ரான     TறகZ�Tஎ/ரான     TறகZ�Tஎ/ரான     TறகZ�T    
ெபா)நலL/ G  ெபா)நலL/ G  ெபா)நலL/ G  ெபா)நலL/ G              எ/ரான     :யநல$எ/ரான     :யநல$எ/ரான     :யநல$எ/ரான     :யநல$    
ேதைவBG  ேதைவBG  ேதைவBG  ேதைவBG                              அ/கமான  அ/கமான  அ/கமான  அ/கமான      ெபா1ளாைசெபா1ளாைசெபா1ளாைசெபா1ளாைச    

என நா$ நமBG “உ2#$ ெவ,j$” அZ.) இ1BG$ உ2ளாைட, ெவ,யாைட, 
ேமலாைட, தைல�பாைக ம ;$ அ;வ;�U GHய அல�கார நைககைளj$ நம) உடைல 
=�K அக Oட ந$ைம நம) ந�பரான =�ணக பைடcரரான இேய:=� கர�க,� 
அ6�பZ�ேபா$. 

ஆIசHய$ ேவ�டா$ bதாைசேய ஆ�டவ6 “ந�பா” எ�; தா� அைழLதா6. 

ெவ;ைமjட�, மைற'க,N�; =லC ெவ,�பைடயாக உலC� F� - COl) 
அவ6களாக வா].) இைறவ\BG உக.த காZBைகயாக ந$ைம ஒ�TBெகாK�ேபா$.
 நா$ ந$ைம அ6�பZBG$ ேபா)  ஆ�டவ6  இேய:   =�ணக - பைடcரனாக, 
பா) காவலனாக ந$ேமாK பயZBக ந$F� A C�றா6. 



இைறவ\BG k]ப�ேவா$, ெவ;ைம அைடேவா$. =�ணக$ ெப;ேவா$ 

ெசப$ ெசப$ ெசப$ ெசப$ ::::----  இைறவ� /1F� எ.த ஒe' மைற' இ�O உக.தB காZBைக ஆBCட 
ந$ைமL தா]L)ேவா$. 

எ�க2  ேபH� தயவா-1$… 

எ�ேனாK எ� �Jைவ எ�ேனாK எ� �Jைவ எ�ேனாK எ� �Jைவ எ�ேனாK எ� �Jைவ ----10101010    
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 /^ய இேய:ேவ … 

“அ�T - ம�N�T - அரவைண�T எ�ற `�; ஆZக,� இைணேவா$” 

 உேராைம பைடcர6க2, அ�; இேய:ைவ `�; ஆZக2 ெகா�K பாரI �Jைவ 
[/� )�)�Bக இைணLதைத, Aைன' <;C�ேறா$.  இேய:=� [�ைப :ைவBG$, 
ஒ^ெவா1வ1$ மறBக இயலா,  ஓ1 கச�பான Aக]' இ.த �Jைவ இைண�T.   இ) 
ம\BGலத/ G கட.த கால Aைன'. 

இ�;  இ.த  Aக]காலL/�,  பழBக வழBகLதா� நா$ [�K$  நம) இேய:ைவ 
�Jைவ-� அைறய ேவ�Kமா -  எ�; ேக�டா�  “ஆ$ அைறய ேவ�K$”  எ�ப)  
இ�;$ அேத மNத6க,�  ப/�.  ஏெனN�  அ�; ேபா�,  இேய:=�  அ�T$ , 
ம�N�T$, அரவைண�T$ இ�;$  -   இ�\$ அ/கமாகL ேதைவ�பKC�ற). 

அ�; அ;வைட அ/க$ ஆனா� ேவைல ஆளாக இேய: ஒ1வ6 ம�K$ இ1.தா6.  இ�; 
இேய:வாக, COlதவ6களாக ஆ-ர$ ஆ-ர$ ேபராக நா$ �Jைவ F� A�C�ேறா$ 
எ�ப) தாேன உ�ைம. 

ைதHயமாக F� ெச�ேவா$,  ந$ைம வeநடL)$ பரமUதா=� பைடcரரான இைறமக� 
இேய:=� கர�க,� உ2ள  அ�T, ம�N�T, அரவைண�T எ�ற /HL)வ மCைம-� 
`�; ஆZகைள ெகா�K, எLதைகய க�னமான, =காரமான மன�கேளாK வா($, 
�JைவகேளாK$ ந$ைம இைணL/ட,  அLதைகய �Jைவகைள அரவைணL/ட, ெசப$, 
ேநா�T, எ�ற இர�K கர�கைள இ�\$ அ/கமாக =HL/Kேவா$.  

இ�ப� =1�பதேதாK நா$ ெசYC�ற நம) =:வாசLேதாK இைண.த  ெசய�� பலனாB 
எ/6காலL/� -மா   16:17-18 � உ2ளப� இ.த ம\BGல$ - இைற மகN� =:வாச$ 
ெகா�K  உ-6ெப;வத G நா$ சா��க2 ஆேவா$.   அ�ேபா)  அவ6க2 ஆ�டவ6 
ெபயரா�, T) ெமாeக2 ேப:வைதj$  ேபYக2 ஓ�Kவைதj$,  ந?ைசேய உ�டாJ$  - 
நல$ ெப ; வா]வைதj$, ேநாYகைள ேபாBGவைதj$ பரமUதா க�K மC]I� 
அைடவா6. 

இைத க��;$ நம) பரமUதா மLேதj 25:2 �ப� “ந�; ந�; ந$UBைகBGHய ந�ல 
ஊeயேன” எ�; ந$ைமj$ பாரா�ட ஒ1 வாYைப உ1வாBGேவா$.   

ெசப$ ெசப$ ெசப$ ெசப$ ::::----    இைறவா ேந ;, இ�;, நாைள என கால�க2 இய�CனாJ$, ‘இ�ைறய 
ெபா() ம�Kேம’ நாேன Aஜ$ என எ�ைன அைழBG$ ேபா) - உம) கர�க,� உ2ள 
அ�T, ம�N�T, அரவைண�T எ�ற `�; ஆZக,� எம) கர�கைள இைணL) 
ெசய�பட அ12தா1$. 

எ�க2 ேபH� தயவா-1$… 



 

 

 

எ�ேனாK எ� �Jைவ எ�ேனாK எ� �Jைவ எ�ேனாK எ� �Jைவ எ�ேனாK எ� �Jைவ ----11111111    
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/^ய இேய:ேவ.. 

 “நட.த)   நட.)=�ட), இN நடBக ேவ��யைவகைள� பா6�ேபா$” 

இ) ஒ^ெவா1 மரணF$ வா]ேவா1BGL த1$ பாட$.    

ஆ$  ஆ= UH.த), அ6�பண$ Aைற' ெப ற).  இய ைக vHய),  இைற �Lத$ Aைற' 
ெப ற).  ம\BGல [�T மரணLைத கட.) ெச�ற).   இேதா அ�;$ இ�;$ vட6க,� F� 
A G$  ஒ1 ேக2= ………….  ேபாதக6 ேபாY=�டா6, இN யா1ைடய ேபாதைனகைள 
U�ப ;வ)?   இத G �Jைவ த1$ ப/ைல கவனFட� ேக�ேபா$. 

k]வ1$  ஆ; Gண�கைள உ�க2 உடைம  ஆBG�க2 - உ-6=�ட இைறமக� உ�க#2 
உ-ராக வ1வா6 எ�C�ற) - கவZ�ேபா$. 

1.  k]ப�த� : இைறவ\BG ம�K$ இ;/வைர k]ப�j�க2.  இேய: இ;/ `I:  வைர 
இைறவ\BG ம�K$ k]ப�.தா6-  அவ6 vட6 எ\$ h�க2 அைத ம�K$ ெசYj�க2. 

2. உற'க2 : மNத உற=� மா�ைப உண6.) அைனவ1BG$ ஆ;தலாY இ1�க2.  
இேய:  தன) தாையj$ - அ�TI vடைரj$ - தாY - மக� உற=� ஆ;த� ெபற அைழ�T 
=KLதா6.  h�க#$  இைறவ� - மNத� - உலக$ எ�ற F�பHமான உற=� அ�T$ ஆ;தJ$ 
ஒ1வ12 ஒ1வ6 ெப;�க2;.  

3. ந�ைம ெசYத� : ந�ைமக2 ெசY/ட காலF$, ேவதைனக#$ தைடயாக இ1Bக=�ைல 
- இேய:= G  க2வைன “ந�ல க2வனாக”  மா Oட க�வாH-� காலF$, ேவதைனக#$ தைட 
ெசYய =�ைல.   ந�ைமகள ெசY/ட  இNj$  தைய<6.)  நா#$ ேநரF$ பா6BகாW6க2. 

4. ம�NLத�: மNத$ மC]./ட   ம�N�U G   [Oய மாம1.) இ�ைல. இேய: 
மரணL/� U�-J$ Uதாேவ இவ6கைள ம�Nj$ எ�; Uற1Bகாக ம�றா�னா6.  h�க2 - 
எ�க#BG Wைம ெசYேவாைர  நா�க2 ம�N�ப) ேபால - எ�; சL/ய$ ெசYC�6க2.  இ.த 
வா6LைதBG உ�ைம உ2ளவராY இ1��6களாக. 

5. அ6பZLத�:    Aைற' உ2ளதாக'$,  Aைலயானதாக'$ உ�கள) அ6�பண$    
அைமய�K$.   இேய: தன) ஆ=ைய F(ைமயாக இைறவNட$ அ6�பZLதா6.  h�க2 
உ�க,ட$ AைறவாY உ2ள அ�T,  ம�N�T,  அரவைன�T ஆCய  ப�Tகைள உலC G 
Aைலயாக அ6�பZL/ட  உ�கைள ஆயLத� பKL)�க2. 

6. மNதL/�, மரணL/� - Aைற' எYத�: இேதா இேய: இற.த U� அவர) =லாைவ  
GL/L /ற.தவ\BG -  ஒ,யாக - பா6ைவைய  த.தா6.  அவ\$ இைறமகைன - இைறவைனB 
க�K பரவசமைட.தா�.   h�க2, உலக$ உ�க2 =லாைவ - இதயLைத /றBG$ ேபா),  
அத\2 மல6.) மண$ c:$ மNதLைத க�K பரவசமைடய பBGவ�பK�க2. 

இைறவ\BG  ஆ; இல�சண�க2 உ�K என �;வய) Fத� அOc6க2.  இ�;, இ.த 
மர�Jைவ மNத\BG$ ஆ; இல�சண�க2 - Gண�க2 உ�K என உ;/ ெசY)2ள). 
அ�ப�  எ�றா�,  இ�; ந$ைம கா�$ UலாL) [�K$  இேதா மNத� எ�; அைற<வ� 
=ட ேவ�டாமா? 



வா1�க2   UலாL)= G, அ.த ந�ல வாY�ைப வழ�Gேவா$. 

ெசப$ ெசப$ ெசப$ ெசப$ ::::----   k]ப�த� - உற'க2, ந�ைம ெசYத�, ம�NLத�, அ6பZLத�, F�வாக 
மNதL/� Aைற' ெசYத� எ�ற ஆ; Gண�க#BG எ�கைள ெசா.தBகார6 ஆBCய ெதYவேம, 
இைவக,� உ�ைமj2ேளாராY வா]./ட வர$ தா1$. 

எ�க2 ேபH� தயவா-1$ …      எ�ேனாK எ� �Jைவ எ�ேனாK எ� �Jைவ எ�ேனாK எ� �Jைவ எ�ேனாK எ� �Jைவ ----12121212    

13-'- �
�- “ �
$.�
� ��
�P� .QP� �O �-#�$� ” 
/^ய  இேய:ேவ.. 

உ$ைமL தா�Cய வ-;$ h6 பாJ�ட ெகா�ைகக#$ ேப; ெப றைவேய. 

 ஆ$, என) அ�T  மBகேள, இேதா என) ம�-� இைற�Lத$  - k]ப�த� - மNதனாக - 
மகனாக பKL/1BCற).  ஆ�டவ6 ெசா�ன வாBG  Aைறேவ;$ என =:வ�Lதவ2 ேப; 
ெப றவ2  எ�; எ� உற=ன2 எ�செபL)  <Oய)$ Aைன= G வ1C�ற).  இ�; 
ம\BGல பா6ைவ-� நா� ேப; ெப றவேள ச.ேதக$ இ�ைல. 

 நா$ அைனவ1$ மரண$ Aக].த க�வாH ம�Z� A C�ேறா$ .   வ1Lத$தா� -  
ஆனா�  யாராக, எத காக  A C�ேறா$ -  நா$ அOேவாமா?.  மரண$ அைட.த இடL/�  - 
இற.) ேபானவH�  உட� இ1BG$  - எ� மக� இேய: இ1BC�றா6.  அKL) இற.தவH� 
உற=ன6க2 இ1�பா6க2 -  அ�ைன என நா\$ அவர) சேகாதர1$ இ1BC�ேறா$.   
அ�ப�ெய�றா� h�க2 எ�ேலா1$ - மரணc��� Aல'$ அைம/ைய உைடL) அ�G  இய�T 
Aைலைய ெகாண1$ <�BG மார�L) ஒ�பHைவL) அ(/ட  வ1C�ற மNத <�ட$தாேன, 
nக'$ ந�ல).  இ.த “மரண அைம/ கைல.)  இய�T  AைலBG  /1$ப”  உ�க2 உத= 
ேவ�K$. 

 பா1�க2 நாேனா இைறவN� அ�ைம, இைறவ� ெசா�வைத  ெசYபவ2.  இேதா  உன) 
மBக2  எ�றா6.  அ�ப�ேய உ�கைள என) மBக2  என அரவைணBக, தயாராக உ2ேள�.  இேய: 
- எ� மக� - இைறவ\BG  தன) உ-ைரj$ த1$ அ�யா2 பா1�க2 த� ஆ=ைய அ6பZL) 
அைம/ காBC�றா6.  அ�ப�ெய�றா� இத G F� இ1.த இய�T AைலBG நா$ அைனவ1$ 
எ�ப� மா;வ)?  அ.த இய�T Aைல - எ�ன?  நா� அ�ைமெயன இைறவைன U� 
ெதாட6.த)$, இேய: அ�யா2 என  அ�T ெமாeகைளj$, அ Tத�கைளj$  வழ�Gவ)தா�   
எ�க2 இய�T Aைல.  ஆக இ.த மரண அைம/-� இ1.) -  
   அ�ைனj$ மகைனj$ இய�T AைலBG மா ற யா6 F� வ1வ)?-  h�க2 
வ1C�6களா? பா1�க2 மரண c��� <�BG மார�BG$ அ.த ஒ�பாHB<�ட$ வ.ேதா1BG$,  
வ1ேவா6BG$  இற.தவH� ெப1ைமகைள எKL)B  <O, உ றா1BG$  உற=ன1BG$  
இற.தவH� உடைமகைள GO�Tண6L/ அைத பய�பKL/ - அைனவ1$ இய�TAைல 
அைட./ட பாடலாக  அ()  ெகா�K  இ1�பா6க2.  F�=� உHய <�ையj$ ெப;வா6க2. 

 ஆ$, உ�கைள எ�ைன� ேபா� அ�ைமயாகேவா  எ� மகைன� ேபா�  இைறவ\BG 
உ-ைரLத1$ அ�யாளாகேவா -  மாOK�க2 என நா� அைழBக=�ைல - மாறாக வ.ேதா1BG$ 
இN வ1ேவா6BG$ என) மகN�  ந ெசY/ைய  அO=Bக'$ - இைறவைன  ம�K$ அ�T 
ெசY) - U� ெதாட1$ -  என)  வா]ைவ  அைனவ1BG$  GO�Tண6Lத'$ உ�கைள 
அ�ேபாK அைழBC�ேற�.  ஆ$ Gைற.த ப�ச$ - அ.த <�ைய -  “வானக [�T எ�ற 
<�ைய” அ(தாவ) ெப ;B ெகா2ள  உ�கைள அ�ேபாK அைழBC�ேற�. 

 அ�ப� ந ெசY/ அO=Lத இைறவ�, இய�T AைலBG உ�களா�  வ.தா�  இேதா என) 
ம�-�  தா-� ம�-� தைலசாYL) =�ணக வா]ைவ :ைவBG$ உHைமைய� ெப ; 
ேப;ைடயவ6 ஆc6க2.  ஏெனN� நா� ேப; ெப றவ2 எ�றா�, என) மBகளாCய h�க#$ 
ேப; ெப றவ6கேள. 



ெசப$ ெசப$ ெசப$ ெசப$ ::::---- இைறவா ந ெசY/ைய அO=L), உ$ைம U� ெதாட1$ வா]ேவ எ�க2 இய�பான 
உ�ைமயான வா]ைக  எ�பைத அO.) ெகா�ேடா$. எ�க2 நா=� க�Kகைள அ=]L) =K$ 
ெதYவேம. 

எ�க2 ேபH� தயவா-1$… 
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“க1வைறj$, க�லைறj$  இேய: எ�ற �வ h� O� இ1 கைரக2” 

 ஒ1 மரண ெசY/ வ.த'ட� அத� <டேவ மயான அைம/j$ வ1$.  ஆ�ேபா) 
ந$F2  யா6, எ�G, எ�ப�, எ�ேபா) அடBக$ ப�ண� பKCறா6? எ�ற அOயாைமைய 
அO.)B ெகா2ள ஆ6வF$ வ1$ -  இ) உலக Aய/.   

யா6யா6யா6யா6    அவ6அவ6அவ6அவ6????    

  க�வாH எ�ற ெப�ைம-�, �Jைவ மர$ எ�ற க1வைற-N�;, மரண ேவதைன 
எ�ற பாKக2 ப�K ம�N�T எ�ற மா�T2ள Gழ.ைதைய ெப ெறKL) ம\BGலLைத 
[�T ெபறI ெசYத அ.த h/மாைன -        � ;வ6 தைலவ� wBகா 23:27 மா G16-
39� சா�; பக6.த இேய:ைவ  அடBக$  ெசYய�  ேபாCறா6க2. 

 எ�G எ�ப� அடBக$ ெசYய� ேபாCறாஎ�G எ�ப� அடBக$ ெசYய� ேபாCறாஎ�G எ�ப� அடBக$ ெசYய� ேபாCறாஎ�G எ�ப� அடBக$ ெசYய� ேபாCறா6க26க26க26க2????    
 bத6க,� வழBக�ப�, இேய:= G தN ெசா.த க�லைற இ1Bக=�ைல.  எனேவ, 
அ1Cேலேய இ1.த ேதா�டL/� இ1.த T)Bக�லைற-�, அ)'$ அ)வைர யாைரj$ 
ைவL/ராத   பாைற-� கைடய�ப�ட ஒ1 T)B க�லைற-�  - அடBக$ 
ெசYய�ேபாCறா6க2. 
  பாைற எ�ற'ட� vடரான ேப)1  Aைன= G வ1C�றா6.   அதாவ);  
இேய:= G “vடராG$ அைனவைரj$ பாைற எ�;$” ெபா12 ெகா2வா6க2.  வா1�க2  
- பாைறயான ந$ இதயLைத ஒ�Tர' எ�ற அ1�சாதனLதா�  Gைட.), மனமா ற$ எ�ற 
இடLைத உ1வாBC ந க1ைண எ\$ அ1�சாதனLதா� அ.த இடL/�  ஒ,ேய O 
ஆ=-� அUேஷகமான உ;/m:தலா� - /டF$, ெதYவபயF$  உ2ள TLத$ T)B 
க�லைறகளாGேவா$. 
 க�லைற ேதK$ அ)'$ அ1C� இ1.த ேதா�டL/� - இ.த உலகL/� - 
ேயாேச�T-  ABேதாF ேபா�ற  ம\BGலL/�  பா6ைவ-�  க�லைறகளாக  ந$ைம 
மா ;ேவா$. 
 அ�ேபா)  h/மானான இேய:= G  இவ6க2 சகல மHயாைதjட� அதாவ) அ�T 
எ�ற ெவ2ைள ேபாளF$,   ம�N�T   எ�ற  மண$ c:$ அC� �#$  
காZBைககளாBC, அரவைண�T   எ�ற  ெவ�)Cலா�  ெம�ைமயாக : O நம) இதயB 
க�லைறBG2 அைம/யாக இைள�பாற அடBக$   ெசYவா6க2. 

 எ�ேபா) அடBக$ எ�ேபா) அடBக$ எ�ேபா) அடBக$ எ�ேபா) அடBக$ ெசYவா6க2ெசYவா6க2ெசYவா6க2ெசYவா6க2????    
  இ�ேற, இ�ேபாேத அவ6க2 இேய:ைவ அடBக$ ெசYதாக ேவ�K$.  ஏெனN� 
நாைள ஆயLத நா2 யா1$ - எ)$ ெசYய F�யா).  ஆ$ இ�ேற நம) இதய 
க�லைறக,�  இைறமகைன ஏ ;Bெகா2ேவா$.  நாைள  எ�ற கன'க2 ேவ�டா$.  ந$ 
க� F� Aஜமான இ�ைறய ெபா(/�  இ�ப�ேய  இேய:ைவ  ஏ ;B ெகா2ேவா$. 
 ேக2=க,� ப/�,   ந$n� ெசய�களாக உ-6ெப;$ ேபா) ந$ைம எ�ேபா)$ 



க�K ெகா�K இ1கG$ பரமUதா - ந$ைமj$ பா6L)  “இவ6இவ6இவ6இவ6கேள என) அ�பா6.த கேள என) அ�பா6.த கேள என) அ�பா6.த கேள என) அ�பா6.த 
மBக2மBக2மBக2மBக2    இ�; இவ6இ�; இவ6இ�; இவ6இ�; இவ6க,� நா� mH�பைடC�ேற�க,� நா� mH�பைடC�ேற�க,� நா� mH�பைடC�ேற�க,� நா� mH�பைடC�ேற�””””    எ�;  ந சா�;  <;வா6. 

ெசப$ ெசப$ ெசப$ ெசப$ ::::----    இைறவா இNயாவ) எ�க2 இதயB க�லைறக2 h6 அம6.)   இைள�பா1$  
ஆலயமாக  மா Oட  உம) அ1ைளL தா1$                              

எ�க2  ேபH� தயவா-1$………….. 
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