
	 1	

இ"ைற%& கிறி*தவ-க.%& ேதவ" அள2%&3 

ஊ%க3 - நிக78சி 1 

 

நீ%க' எதி+ெகா'./ 01நிைலகளி5 ேதவ8 உ%கைள ஊ;<வி;</ அ>பவ@ைத ெபற 
விB/Cகிறீ+களா? ெபB/பாலானவ+க' ஒGெவாBநா./ உலக@ைதேய த%க' ேதா'களி5 IமKL 
நடNபL ேபா8ற உண+Pட8 வா1KLெகாQRB;கிறா+க'. அவ+கைள ேசா+வைடயP/ 
<ழNபமைடயP/ ெசVW/ பிரYசைனக' 01KதிBNபைத உண+கிறா+க'. அவ+க' அதிகமாக கவைல 
பZகிறா+க'. வா1;ைகேய ைகமீறி ேபானL ேபால ேதா8[கிறL. இத8 விைளவாக, அவ+க' த%க' 
உண+Pகைள க^ZNபZ@Lவத_< கRனNபZவேதாZ சKேதாஷமாக இBNபL அாிதானதாக 
காQகிறா+க'. அNபRNப^ட உண+Pதா8 உ%க.;</ இB;கிறதா? ம_றவ+க.;< பல சKேதக%க' 
இB;கலா/. உ%க' கடKத கால பாவ%கைள ேதவ8 ம8னி@Lவி^டா+ எ8[ உ%க.;< எNபR 
நிYசயமாக ெதாிW/? அ5லL, நீ%கேள ேக^Rடலா/, “ெஜயc'ள வா1;ைக வா1வL/ கிறிdLவி8 
சKேதாஷ@ைத அ>பவி@L ஒGெவாB ெநாRW/ சமாதான@ேதாZ இBNபL எNபR?  

ஜா8 அ8ெக+ேப+கி8 இKத நிக1Yசியி5 நா%க' பதிலளி;க இB;</ ேக'வி: “உ%க' பாவ%கைள 
ேதவ8 ம8னி@Lவி^டா+ எ8[ எNபR நிYசயமாக ெசா5லcRW/? எ%கேளாZ 
இைணKLெகா5f/பR உ%கைள வரேவ_கிேறா/.  

 

****** 

 

Dr. ஜா8 அ8ெக+ெப+;:     வரேவ_கிேறா/. கிறிdதவ+களாக இB;கிறவ+க.;காக ேபச 
விB/Cகிேற8 நீ%க' கிறிdதவராயிBKL/ மன அj@த@தி5, ெவ^க@தி5, ேதவனா5 ம8னி;கபடாத 
உண+ேவாRB;கலா/. அL சாிதா8. நீ%க' கிறிdதவராக இBKL/ இNபR பா^ட உண+PகேளாZ 
இB;க வாVNபிB;கிறL. நீ%க' இKத உண+ேவாZ இB;கேவQZ/ எ8பL ேதவ>ைடய 
விBNபம5ல, ஆனா5 நீ%கதா அNபR ேயாசி;கிறீ+க'.  

அேநக கிறிdதவ ஜன%க' இரகசியமாக எ8னிட/ ெசா5வLQZ, “ஜா8, எ8>ைடய பாவ%கைள 
ேதவ8 ம8னி@திB;கிறாரா எ8[ என;< ெதாியவி5ைல. அைத ெதாிKLெகா'ள விB/Cகிேற8, 
ஆனா5 ஒB சில காரண%களா5 ேதவ>ைடய அ8ைபW/ அ%கீகாிNைபW/ எ8னா5 அ>பவி;க 
cRயவி5ைல எ8[ l[கிறா+க'.”  

ம_ற கிறிdதவ+க' ேதவைன அறிKLெகாQடைதW/ கிறிdLவி8 ம8னிNைப அBைமயாக 
ெப_[ெகாQடைத ப_றிW/ சா^சி ெகாZNபைத ேக^RB;கிறா+க', அவ+க.;< எதனா5 அKத 
அ>பவ/ உQடாகவி5ைல எ8[ ேயாசி;கிறா+க'.  

இேத வாிைசயி5 இ8>/ சில கிறிdதவ+க' ெதாட+KL ெவ^க@ைத உணBகிறா+க', <றிNபாக 
ேதவ>ைடய நியாயாசன@தி_< c8பாக நி_பைத நிைன;</ேபாL அNபR ேயாசி;கிறா+க'. அவ%க 
எ8னிட/ ெசா5nயிB;கிறா+க', “எ8>ைடய வா1வி5 ேதவ>;< பிாியமாக எ8னா5 இB;க 
cRயவி5ைல எ8கி8றன+. அவ+ எ8னா5 மனேசா+வைடவதா5 ஒB மாதிாி cைற@L பா+@L 
பரேலாக@தி5 அவைர வி^Z த'ளி ஒB oைலயி5 நி[@திZவா+ எ8கி8றன+.  

ம_ற சில கிறிdதவ நQப+க' எதனா5 ஆவி;<ாிய ஒZ;<தைல அ>பவி;கிேறா/ என அறியாம5 
இB;கிறா+க'. அவ+க' ெபB/பாf/ சKேதாஷேம இ5லாம5 இB;கிறா+க' அவ+க' கிறிdதவ 

ENC-1-TA 

 



	 2	

வா1ைவ அவ+க' ஆனKதமாக அ>பவிNபதி5ைல. உ%க.;< இL ஏதாவL ெபாB@தமாக 
இB;கிறதா? அNபRயானா5, உ%கைள உ_சாகNபZ@தி உ%க.;< உதவியாக இB;</ ேதவ 
வா+@ைதயி8 சில ந_ ெசVதிக.;< உ%க' கவன@ைத ெசf@த cயf/பR ேக^கிேற8.  

சாி,ெபB/பாலான கிறிdதவ+க' தா%க' ம8னி;கNபடவி5ைல எ8[ எQணி ேசாகமாக இBNபத_< 
c;கிய காரண/ ேபாL l^ட%களி5 த%க' ைககைள உய+@தி அ+Nபணி@L தீ+மான அ^ைடகைள 
எjதிெகாZ;</ கிறிdதவ+க' ம^Z/ தா8 சKேதாஷமாக இB;</ wரண கிறிdதவ+க' எ8[ 
தவறாக நிைனNபLதா8 அத_< காரணெம8[ நிைன;கிேற8. அைத அவ+க./ ெசVதிBKத 
ேபாதிf/, அவ+க' ஏ8 சKேதாஷமாக இ5ைல எ8[ நிைன;கிறா+க'. உQைமயி5, எ5லாவிதமான 
கRனமான 01நிைலகைளW/ அவ+ சKதி;க ேந+வதா5 அவ+க' ேக'வி, “நா ேதவ>ைடய பி'ைளயாக 
இBKதா5 எNபR இKத மாதிாியான காாிய%க' என;< நட;க cRW/?  

அNபRNப^ட உண+Pக./ அ>பவ%க./ எ5லா கிறிdதவ+க.;</ உQடாயிB;</. ேவதாகம/, 
சைப வரலா[, ம_[/ அ>பவ%க' ெதளிவாக l[கிறL உQைமயான கிறிdதவ+க' பிரYசைனகைள 
அ>பவிNபா+க'. அவ+க.;< சKேதக/ உQடா</, அவ+க./ ஒZ;கNப^Z ெவ^கமாக 
உண+KதிZவா+க'. உதாரணமாக: ேமாேச, தாxL, ேபLB ேவதாகம@தி5 என;< ச^ெட8[ 
நிைனவி_< வBகிற o8[ ேப+ இவ+க'தா8.  

அLம^Zம5ல, நாம ெசVயேவQRய ஒேர விஷய/ இர^சிNைப விIவசி@L ஏ_[ெகா'ள ேவQZ/ 
அத8 விைளவாக தானாகேவ சKேதாஷமான ஒB ஜீவிய@ைத ெப_றிZேவா/, Cதிய ஏ_பா^Z நிBப%க' 
எjதNபட அவசியமி5லாம5 இBKதிB;</. ஜன%க' இர^சி;கNப^Z எKத பிர^சைனW/ இ5லாம5 
வா1 நா' cjவL/ சKேதாஷமாக இBKதிB;கலா/. ஆனா5 ேவதாகம@தி5 பல உதாரண%க' 
ெசா5லNப^RB;கிறL, பைழய ஏ_பாZ Cதிய ஏ_பாZ இரQRf/, இL ஒB பிர^சைன அ5ல 
எ8றிB;கிறL.  

ஏேதாெவாB வித@தி5 பிரYசைனயி5 இB;</ ம;க.;காகதா8 Cதிய ஏ_பா^R8 பல ப<திக' 
எjதNப^Z'ளL, பல காரண%களா5 ேசா+KL ெபாV இBKதவ+க', அவ+க' இர^சி;கNப^ட 
வா1;ைகயிnBKL பி8மா_ற@ைத அைடW/பRயான ாீதியி5 பல ேசாதைனகைள சKதி@தா+க'. 
அவ+க' சKேதாச/ இ5லாம5 கிறிdதவ+களாக இBKL/ அதிக ேவதைனகைள அ>பவி@தா+க'. 
உ%க.;< இL ெபாBKLகிறதா? எைத ந/CவL எ8ன ெசVவெத8[ அவ+க.;< ெதாியவி5ைல, 
அவ+க.;< உதவி ேதைவயாக இBKதL. ந/ைம ேபா8றவ+களாக இBKத அNேபாdதல+க' 
அவ+க.;< எjதினா+க' இ8ைற;< நா/ சKதி;</ பிரYசைனகைள ேபா8ற பிரYசைனக.;< 
ேதைவயான ெதVxக பதி5கைள ெகாZ@திB;கிறா+க'. அNேபாdதல+க' அவ+க.;< எ8ன 
lறினா+க'? அவ+க' திB/ப திB/ப பதிலளி;< பிரதானமாக ேக'வி எைத ப_றியL எ8றா5 அL 
ேதவ8 அB./ ம8னிNபா</.  

அLம^Zம5ல, இவ+க' பல 01நிைலகளி5 அதிகNபRயான பாவ%கைள ெசVதிBKததா5 ேதவ8 
அவ+கைள இ8னc/ ேநசி;கிறாரா எ8[ சKேதகி@தன+, அவ+ ம8னிNபாரா, பரேலாக@தி5 
ேச+@Lெகா'வாரா எ8[ நிைன@தன+. அNேபாdதல+ எjதிய நிBப%கைள ெப__[ெகாQட 
ஜன%க' ெசா8னL இLதா8, “ேதவ8 எ8ைன ேநசி;க மா^டா+ . ஏென8றா5, நா திBRயிB;கிேற8; 
கBகைலNC ெசVதிB;கிேற8; நா அதிக ெபாVகைள lறியிB;கிேற8; தவறான பாfறP 
ெகாQRBKேத8; நா விபசார@தி5 ஈZப^ேட8 ஓாினேச+;ைகயி5 ஈZப^ேட8.” இNபRNப^ட 
நப+கைள ேபால, உ%க' வா1விf/ ஏேதாெவாB பாவ/ ேதவ8 உ%கைள ேநசி;க cRயாதபR;</ 
உ%கைள ம8னி;க lடாதபR தைடயாக இB;கிறெத8[ நீ%க' நிைன;கலா/.  

சாி, ேவத/ ெசா5கிறL ேதவைன ப_றி தவறாக CாிKLெகாQRB;கீறீ+க' எ8[. அவB;< உ%க' 
பாவ%கைள ப_றி எ5லா/ ெதாிW/ இBKதாf/ உ%கைள ேநசி;கிறா+. cjைமயான ம8னிNைப 
ெப[/பR;</ அவBைடய வழிநட@Lதைல ெப[/பR;</ அவாிட/ வB/பRயாக விB/Cகிறா+. இL 
உQைம எ8பைத பைழய Cதிய ஏ_பாZகளி5 இBKL உ%க.;< எZ@L ெசா5ல cய_சி;க 
விB/Cகிேற8. ேதவ8 ந/cைடய பாவ%கைள ம8னி;க ஆய@தமாக இBNபதாக எத8 அRNபைடயி5 
ெசா5fகிறா+ எ8பைதW/ காQபி;க விB/Cகிேற8.  
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தனL C@தகமான, “தி கிேரd அேவ;கனி%”கி5 ச; IவிQடா5 ேதவ>ைடய இர;க@ைத 
ெவளிNபZ@L/ தமL பிாியமான பைழய ஏ_Nப^Z ச/பவ/ ஒ8ைற உதாரணமாக எZ@L 
lறியிB;கிறா+. அL ேமவிேபாேச@ எ8ற நபைர ப_றியL. சP5 ராஜாைவ உ%க.;< 
நிைனவிB;கிறதா? சாி, அவ>;< ேயான@தா8 எ8ற ெபயாி5 ஒB மக8 இBKதா8, அவ>;< 
ேமவிேபாேச@ எ8ற ெபயB'ள மக8 இBKதா8. ேயான@தானி8 மக8 பிறவி cடவனாக இBKதா8, 
அவைன பராமாி@L வKத ெசவிnய+ ஒBவ+ சில ேசவக+களிடமிBKL தNபி@L ஓRெகாQRB;ைகயி5, 
அவ' விjKL <ழKைதைய கீேழ வி^Zவி^டா5. அவ.;< அKத சமய@தி5 மB@Lவ உதவிக' 
கிைட;காம5 ேபானதா5, அKத சி[வ>;< நிரKதர காய/ உQடானL. அவ8  த8 வா1நா' cjவL/ 
இரQZ கா5க./ இ5லாதவனாக வா1KLவKதா8. அZ@த 15 cத5 20 ஆQZக.;< ேவத@தி5 
அKத சி[வைன ப_றிW/ ஒ8[ேம ெசா5லNபடவி5ைல. ஆனா5 தி�ெர8[ ஒBநா', தாxL 
ராஜாவி>ைடய ஆ.ைகயி5, அவ>ைடய ெபய+ ெவளியி5 வBகிறL.  

இKத ச/பவ@ைத நீ%க' உ%க' மனதி5 ைவ@Lெகா'.%க'. cK�றாயிர/ ஆQZக.;< c8C 
கிழ;க@திய ப<தியி5, Cதிய ராஜா அாியைண ஏறியPட8, cKதின ராஜாவி8 <Z/ப நப+க' 
அைனவB/ அ%கிBKL அக_றNபZவா+க'. ஒB Cதிய ராஜா அாியைண ஏறியPட8 cKதின அரசனி8 
உறவின+க' அைனவB/ எ8ன நட;<ேமா எ8ற பய@ேதாZ இB;க பல காரண%க' உ'ளL. 
அேதாZ, சP5 ராஜா, சP5 ராஜாதா8 cதn5 இBKதவ+ எ8[ நிைனவிB;கிறதா, பல சKத+Nப%களி5 
தாxைத ெகாைல ெசVய cய8றா8. எனேவ ேமவிேபாேச@L/ ஒGெவாB நா./ த8>ைடய 
ஊனமான நிைலேயாZ வா1Kதவ8, இNேபாL ஜீவைன ப_றிய பய@ேதாZ இB;கிறா8.  

ஆனா5 ேவத/ ெசா5கிறL ஒBநா' தாxL ராஜா சPn8 <மாரனாகிய ேயான@தாேனாZ தன;< 
இBKத ெதVxக ந^ைப <றி@L சிKதி@LெகாQRBKதானா/. அத8 விைளவாக, 2 சாcேவ5 9:1, தாxL 
ேக^கிறா+, “ேயான@தா8 நிமி@த/ எ8னா5 தயPெபற@த;கவ8 எவனாவL சPn8 x^டாாி5 
இ8>/ மீதியாயிB;கிறவ8 உQடா எ8[ தாxL ேக^டா8.” 

இNப தாxL ேக^</ேபாL, “எ8னா5 தயPெபற@த;கவ8 எவனாவL இB;கிறானா எ8கிறா8.” 
தயP எ8பத_கான எபிேரய வா+@ைத Yேசd^. ெபB/பாலான நிைலகளி5 இL, “கிBைப, இர;க/ நீRய 
தயP என பைழய ஏ_பா^R8 ம_ற ப<திகளி5 வBகிறL. தாxL ேக^டத_< அ+@த/ “சPn8 
<Z/ப@தி5 பா@திரவா8 யாராவL இB;கிறா+களா எ8[ ேக^கிறானா? இ5ைல. அவ8 ேக^பL 
இLதா8, “ேயான@தானி8 நிமி@த8 எ8னா5 தயP ெபற@த;கவ8 எவனாவL அவ>ைடய 
<Z/ப@தி5 இB;கிறா+களா?” அவ>ட8 இBKதவ+களி5 ஒBவ8 அவனிட/ l[கிறா8 அவ8 
<Z/ப@தி5 ஒBவ8 பிைழ@திB;கிறா8 எ8றா8. ஆனா5 அேதாZ நி[@தாம5, தாxதிட/ அவ8, 
“அவைன உ%கேளாZ ைவ@Lெகா'வதி5 எKத பிரேயாஜனc/ இ5ைல. ஏென8றா5, அவ8 cடவ8 
எ8றா8.” ஆனா அத_< தாxதி8 பிரதிW@திர/ ந8றாக இBKதL. அவனிட/ எ8ன ேக^டா8, “அவ8 
எGவளP cடமாக இBKதா8 எ8பதா? இ5ைல. தாxL ெசா5கிறா8, “ேபாV அவைன அைழ@Lவா. 
எ8னிட@தி_< அைழ@LவாB%க'. அவ8 எ%ேக இB;கிறா8 எ8றா8.” 2 சாcேவ5 9:2-4 

தாxதி8 மனித8 இவ8 ேலாேதபாாிேல இB;கிறா8 எ8[ lறினா8. ேமவிேபாேச@ 
வா1KLெகாQRBKத அKத இட/ ஒ8[/ விைளயாத நிலமாக கBதNப^Z வKதL. அ%< எKத 
விைளYசf/ இ5ைல; அL வனாKதரமான இட/, xணான நில/. இ8ைறய காலNபR, ேமவிேபாேச@ 
ஒB பZ<ழியி5 வா1KL வKதா8 எ8[ ெசா5லலா/. அவ8 cKதினவனாக இBKதிBKதாf/ இNேபாL 
கீழான இட@தி5 வா1KLெகாQRB;கிறா8. ஆனாf/ தாxL இKத cடவ>;காக ஆ5 அ>Nபினா8.  

எBசேலமி5 உ'ள ராஜாவி8 அரQமைன;< வB/ ேமவிேபாேச@தி8 மனதி5 எ8ன 
ஓRெகாQRB;</ எ8[ நீ%க' சிKதி@L பா+;க விB/Cகிேற8. அவ8 இLவைர;</ யாB;</  
ெதாியாத ஒBவனாக இBKLவKதா8. அவ8 த8 தா@தாைவ ெவ8ற ராஜா cத5 ஒBவராf/ 
அைடயாள/ கQZெகா'ளNபட cRயாதவனாக இB;கேவ விB/பினா8. இNேபாL மரண@தி_< 
ேநராக நட@தி ெச5லNபZவL ேபால உணBகிறா8. இBKதாf/, Cதியா ராஜா அவைன ெவ[Nபத_< 
பல காரண%க' இBKதேபாதிf/ அவைன ேநசிNபத_< ஒB காரணc/ ெத8படவி5ைல. ஆனா5 
ேமவிேபாேச@ைத இர@த@தி5 இBKL இற;கி அவ8  நிைன@L பா+Nபத_< c8ேப, அவைன 
ெகாQZவKத ராஜாP;< c8பாக நி[@தினா+க'.  
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ேவத/ ெசா5கிறLபயc/ நZ;கc/ கலKதவனாV அவ8 ராஜாP;< c8பாக சாdடா%கமாV 
விjKதா8. தாxL த8ைன ப_றி எ8ன நிைன;கிறா+ எ8[ அவ>;< ெதாியாL. ேயாசி@L பாB%க' 
ராஜா அவனிட/ ேபI/ேபாL அவ>ைடய உண+P எNபR இBKதிB;</ ராஜா ெசா5கிறா+, “ நீ 
பயNபடாேத, உ8 தகNபனாகிய ேயான@தா8 நிமி@த/ நா8 நிYசயமாV உன;< தைய ெசVேவ8 
எ8றா+.” (2 சாcேவ5 9:6-7) 

இ%க Yேசd^ எ8ற வா+@ைத வBகிறL, இத_< தயP எ8ற அ+@த/, பா@திரம_றவ>;கான தயP, 
கிBைப. தாxL இKத cடவனான மனிதைன தQR;</பRயாக அைழ@Lவர வி5ைல. அவ>;காக 
அவ8 நிைன@தL ந8ைமயாைவக', தீைமயானைவ அ5ல. அவைன உய+@L/பRயாக தா8 அவ8 
விB/பினா8, அவைன தக+@திட விB/பவி5ைல. எத_காக தாxைத அவைன அNபR நட@த 
விB/பினா8? தாxL ேமவிேபாேச@L;< தயP ெசVய விB/பினா8, அவ8 ெசVத 
ந_;கிாிையக.;காக அNபR நிைன;கவி5ைல, அவ8 தகNபனாகிய ேயான@தா8 நிமி@த/ அNபR 
ெசVதா8.  

தாxL ேமவிேபாேசL;< காQபி@த இKத த<திய_ற நிைல;< அளி;கNபZ/ தயவானL ேதவ8 
இ8ைற;< ந/ ஒGெவாBவB;< அளி@திZ/ தயவி_< ஒNபாக இB;கிறL. ந/cைடய கிாிையகளி8 
பலனாக ேதவ8 நம;< தயவாக இBNபதி5ைல, ஆனா5 நமL சா+பி5 அவBைடய <மார>ைடய 
ஜீவைன மரண@தி5 ஊ_றியதா5 வKதL. அNேபாdதலனாகிய பP5 எjLகிறா+, “ந/cைடய 
க+@தராகிய இேயI கிறிdLவி8 பிதாவாகிய ேதவ>;< dேதா@திர/ உQடாவதாக! அவ+ இேயI 
கிறிdL மாி@ேதாாிnBKL எjKததினாேல அழியாதL/ மாச_றL/ வாடாதLமான IதKதிர@தி_< 
ஏLவாக, ஜீவ>'ள ந/பி;ைக உQடா</பR தமL மி<Kத இர;க@தி8 பRேய ந/ைம ம[பRW/ 
ெஜநிNபி@தா+.” 1 ேபLB 1:3- 4 

ஆனா5 தாxதி8 இர;க@தி_< ேமவிேபாேச@ அளி@த பிரதிW@திர/ எ8னெவ8[ கவனி@L பாB%க'. 
அL ஒBேவைள நீ%க' ேதவ>ைடய கிBைப;</ இர;க@தி_</ அளி@த பிரதிW@தர@ைத 
ேபாnB;கலா/. அவ8 தாxதிட/ l[கிறா8, “ெச@தவைன ேபாnB;</ எ8ைன நீ+ ேநா;கி 
பா+;கிறத_< உமL அRயா8 எ/மா@திர/ எ8றா8.” (2 சாcேவ5 9:8). அவ8 த8ைன ெச@த நாயி;< 
ஒNபிZகிறா8, தாxதினிட@தி5 தா8 த8ைன எNபRNப^டவனாக காQகிறா8 எ8[ கவனிW%க' 
அவ8 ஒ8[;</ உதவாதவனாக, அபா@திரவானாக, பிரேயாஜனம_றவனாக காQகிறா8. ஏ8? 
ஏ8னா அவ8 அபா@திரமானவ8 எ8[ அறிவா8, ராஜாவி_< எKத லாபc/ ஏ_NபZ@த cRயாதவ8 
எ8பைத அறிவா8. அவ8 இரQZ கா5க./ cடவானவ8 எ8[ ெதாிW/; பண ாீதியாக உட5 
ாீதியாக எKத வித@திf/ தாxL;< பிரேயாஜனமாக இB;< cRயாெதன அறிKதிB;கிறா8. 
எKதவித@திf/ அவ8 பிரேயாசனமானவ8 அ5ல.  

இெத5லாேம உQைமதா8, ஆனா5 c;கியமான காாிய@ைத அவ8 வி^Zவி^டா8. அவ8 
ேயான@தானி8 மகனாக இBKதபRயா5 அவைன இர;க@தினாf/ தயவினாf/ தjவி;ெகா'ள 
தாxL நிைன@தா8. உQைமயி5, தாxL தனL <மார+க.;< அளி@த அேத சிலா;கிய@ைதW/ 
அKதdைதW/ இKத cடவ>;</ ெகாZ@தா8. ேவத/ ெசா5கிறL, “ேமவிேபாேச@ ராஜாவி8 பKதியி5 
நி@த/ அசன/பQ�கிரவனாயிBKதபRயினா5, எBசேலமிேல <RயிBKதா8; அவ>;< இரQZ 
காf/ cடமாயிBKதL.” (2 சாcேவ5 9:13) 

அL எNபR ப^ட கா^சியாக இBKதிB;</?எ8னெவாB கிBைப. ேமவிேபாேச@ த<திய_றவனாக 
இBKதா8, இBKதாf/ தாxதினா5 நிபKதைனய_ற விதமாக அ8ClரNப^டா8. இL தயைவ 
ெப[வத_< சிறKத உதாரண/, ேதவ8 த/cைடய <மார>ைடய சிfைவ மரண@தினிமி@த/ உ%க' 
மீL/ எ8 மீL/  தமL நிபKதைனய_ற அ8ைபW/ கிBைபையW/ ெபாழிKதBளினா+. ேமவிேபாேச@ 
cடவனாக ஒ8[/ இ5லாதவனாக ராஜாவினிட@தி5 எைதW/ ெபற த<திய_றவனாக இBKதா8. 
அவ>ைடய தயைவ ெபற அவ8 cய_சி;கேவ கிைடயாL. அவ8 தன;< அளி;கNபட ராஜாவி8 
தயைவW/ இர;க@ைதW/ தா1ைமேயாZ ஏ_[ெகா'வைத தவிர ேவெறா8[/ ெசVயவி5ைல.   

ேவத/ ெசா5fகிறL நாc/, lட, ந/பி;ைகய_ற பாவிகளாயிBKேதா/, c_றிf/ த<திய_றவ+களாV 
ேதவ>ைடய தயைவW/ ம8னிNைபW/ ெபற பா@திரம_றவ+களாக இBKதா+க'. ஆனா5 அவ+ தமL 
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இர;க@ைத நம;< தKதBளினா+ அவ+ ந/ைம ேநசி;கிறா+ எ8[ விIவாசி@L தா1ைமேயாZ/ 
உ_சாக@ேதாZ/ அைத ெப_[ெகா'./பR வழிநட@தNபZகிேறா/.  

ஒBேவைள நீ%க ெசா5லலா/, “ஜா8, இL பைழய ஏ_பா^R8 சிறKத கைததா8, ஆனா5 இKத 
நா^களி5 ேதவ8 இGவா[ ெசய5பZகிறா+ எ8[ என;< ேதா8றவி5ைல. அதாவL, எத_காக ந/ 
ேதவ8, அQடசராசர@தி8 ராஜா, கிBைபைய நீ^R@L, என;< தயவாW/ இற;கமாW/ இB;க�/? 
எ8>ைடய பாவ%கைள ப_றி அவ+ அறிKதிBNபதா5 நிYசய/ எ8னி5 பிாியமாக இB;க மா^டா+.”  

சாி, உ%க' பாவ%கைள ப_றி ேபசிடலா/. உ%க.;< நிYசய/ சமாதான/ இB;காL. கிறிdதவ 
விIவாச@தி8 சில அRNபைட ச@திய%கைள க_[;ெகாQZ அைத ந/பாவி^டா5 நீ%க' கிறிdதவ 
ஜீவிய@தி5 சKேதாஷ@ைத அ>பவி;க cRயாL. அKத உQைமகைள ெதாியNபZ@L/ விதமாக, 
உ%கைள ஒB ேக'வி ேக^;கிேற8. உ%க' பாவ%களாV <றி@L நீ%க' நிைன;</ேபாL பிதாவாகிய 
ேதவைன எNபR பா+;கிறீ+க? ஒGெவாB cைறW/ உ%க' பைழய பாவ%கேளாZ அவ+ c8பாக 
வB/ேபாL அவBைடய பிரதிW@திர/ எNபR இB;</ எ8[ நிைன;கிறீ+க'? ஏ8னா ந/மி5 
ெபB/பாலான கிறிdதவ+க'  ேதவ8 ந/மீL ேகாபமாக இB;கிறா+ என நிைன@L, நா/ தவ[ 
ெசVW/ேபாL அவ+ ந/ைம  தQRNபா+ எ8[, அைத <றி@L ெவ^கNப^Z அவைரவி^Z 
பி8வா;<கிேறா/. ஆனா5 ஒB கிறிdதவராக நீ%க' இNபR நிைன@தா5, உ%க' எQண/ தவறானL.  

ேக^ட <மாரைன ப_றிய ச/பவ@தி5 இேயI, (�;கா 15:11-32) பிதாவாகிய ேதவ>;< விேராதமாக 
நா/ பாவ/ ெசVW/ேபாL அவBைடய மனNபா8ைம எNபR இB;</ எ8[ அதி5 ேபாதி;கிறா+.  

 

****** 

 

இKத ச/பவ/ <றிNபாக ெவ^க@ேதாZ இB;</ கிறிdதவ+க.;ெக8[ ெசா5லNப^RB;கிறL, 
ேதவ>;< c8பாக எNபR நி_Nபெத8[ நிைனNபவ+க', நீ%க ெபாிய பாவ@ைத ெசVL ேதவ>;< 
பிாியமி5லாம5 நடKதிBNபL ெதாிகிறL. சாி, இKத ச/பவ@தி5 இேயI பிதாவி_</ மகனி_</ 
இைடயி5 இB;</ உறைவ ப_றி விவாி;கிறா+. அKத மக8 IயனலவாL, cரQZபிRNபவ8, 
தகNப>ைடய ெசா@திnBKL தனL ப%ைக தB/பR ைதாியமாக ேக^கிறா8. இேயIவி8 நா^களி5 
இBKத கலாசார@தி5, தகNப8 மாிNபத_< c8C தாயி8 ேதைவகைள w+@தி ெசVவத_< c8C 
ெசா@தி5 ப%< ேக^பL அLவைர ேக^Rராத ஒB ச/பவமாக உ. இKத மக>;< அL ெபாிதாக இ5ல. 
இKத மக8 தனL ப%ைக எZ@LெகாQZ <Z/ப@ைத ப_றி எைதW/ ேயாசி;காம5 <[கிற 
கால@தி_<' அKத ெசா@ைதெய5லா/ பாவ சKேதாஷ@தி5 ெசலவழி@தா8.  

இேயIவி8 நா^களி5 வா1Kத பாிேசய+க' இKத மகைன <Z/ப@ைத வி^Z விள;கி ைவ;க 
தகNப>;< எ5லாவித உாிைமW/ இB;கிறL எ8[ lறினா+க'. ஆனா5 இேயI இ8ெனாB அR 
c8பாக ெச5கிறா+. ெகாZைமயான ாீதியி5 இKத மக8 அ>பவி@த காாிய%கைள எZ@L ெசா5கிறா+. 
இ[தியாக இைளய <மார8 ப8றி ேமV;</ நிைலைய அைடKதா8 எ8[ lறினா+ – தவி^ைட 
தி8>/ நிைல;< வKதா8. மத தைலவ+க.;<, இைத விட ேகவலமான நிைல ேவெறா8[/ இB;காL 
எ8ற எQண/ உQZ.  

எத_காக இேயI இKத இைளய <மாரைன இNபRயாக வ+ணி@L l[கிறா+?ஏென8றா5 தனL 
தகNப8 இBதய@ைத அச;</பR ஊ;<வி;</பR அவைன ம8னி@L ஏ_[ெகா'வத_< இKத 
மகனிட/ எKத த<திW/ இ5ைல எ8பைத விள;கி ெசா5ல cயfகிறா+. இKத மக8 cjவL/ 
ஒZ%கிேபாயிB;கிறா8. எ5லா ந/பி;ைகW/ ஒ8[மி5லாம5 ேபான பிற<, பாிேசய+க.;< 
அதி+Yசி�^Z/ விதமாக இேயI இKத ச/பவ@ைத ெசா5n cRNபைத பா+;கிேறா/. அவ+ ெசா5கிறா+, 
த8>ைடய ெசாKத தவ[களா5 ப8றிகளி8 l^ட@தி8 நZவி5 உ^கா+KLெகாQZ மரண பசிேயாZ 
இB;</ ேநர@தி5, தனL தகNபைன <றி@L எQணிNபா+@L ம[பRW/ x^R_< வB/பRயாக 
தீ+மானி;கிறா8 எ8கிறா+. அKத ேக^ட <மார8 த8ைன I@தNபZ@திெகா'ள cயலவி5ைல. த8ைன 
அழகாக கா^R;ெகா'ள எKத cய_சிW/ அவ8 ெசVயேவ இ5ைல. அNபாவினிட@தி5 
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அj;கானவனாக வBகிறா8, ெவ^க@ேதாZ, lYச@ேதாZ, அ%< வBவத_< தன;< த<தியி5ைல 
எ8[ அறிKதவனாV, அவ8 உயி+வா1வத_< த8ைன ேவைல;காராி5 ஒBவனாக 
ைவ@Lெகா'./பRயாக ேக^க வBகிறா8.   

பாிேசய+க', இKத க^ட@தி5, இKத மக>;< தகNப8 எKத வித மா[தf/ ெசா5லாம5 அவ8 
அச^ைட பQ�வா8 எ8[ நிைன@தா+க', cர^டா^டc'ள மக8. த8>ைடய Iய இ�ட@தி8 பR 
வா1KL ெசலவழி@தவ8. இNேபாL <Z/ப@ைத வி^Z விர^R அR;கNப^Z தQடைன;< 
உ^பZ@தNபடேவQRயவ8. ஆனா5 இ%கW/ இேயI அவ+க.;< ஆYசாிய@ைத அளி;கிறா+ 
பரேலாக பிதாவி8 அ8பி_< எ5ைல இ5ைல எ8பைத ேபாதி;கிறா+. இKத மக>ைடய உறைவ 
cjவL/ LQR;க பிதாவி8 ெபா[ைம;< இGவளP எ5ைல இB;கிறL எ8[ ெசா5வதாக 
இBKதா5, நிYசய/ இேயI lறிய இKத ச/பவ@தி5 இைளய <மார8 எ5ைலைய மீறியிBNபா8. 
எலாவ_ைறW/ தவறாகேவ ெசVதிB;கிறா8.   

இேயI ெதளிவாக எZ@L ெசா5கிறா+. ேதவ>ைடய அ8C/ ம8னிNC/ கிைட;க ெபற cRயாத 
அளவி_< எKத ஆ�/ ெபQ�/ ேபாக cRயாL. ஒ8ைற நீ%க' CாிKLெகா'ள ேவQZ/ நீ%க 
எ8ன ெசVதிBKதாf/ சாி, ேதவைன அவBைடய எ5ைல;< Cற/பாக நீ%க' த'ள cRயாL. அவ+ 
உ%க' மீL ெகாQZ'ள அ8பி_< எ5ைலேய இ5ைல. ஏ8? ஏென8றா5 2000 வBட%க.;< c8C 
இேயI கிறிdL சிfைவயி5 அைறயNப^ட ேபாேத உ%க' பாவ%க.;கான விைல ெசf@தNப^டL 
எ8[ அறிவா+. நீ%க' ேதவனிட@தி5 வKL அவBைடய ம8னிNைப ெப_[ெகாQடா5, அவ+ 
உ%கைள ேநசி@திZவா+, உ%கைள ம8னி@L உ%கைள தjவி;ெகா'.வா+. 

அNேபாdதலனாகிய பP5 உ[தியாக l[கிறா+, “நா/ பாவிகளாக இB;ைகயி5 கிறிdL நம;காக 
மாி@ததினாேல ேதவ8 ந/ேம5 ைவ@த தமL அ8ைப விள%கNபQ�கிறா+.” ேராம+ 5:8 

ேராம+ 8:15, “கிறிdL இேயIP;< உ^ப^டவ+களாV இBNபவ+க.;< ஆ;கிைன தீ+NC இ5ைல.”  

இ8ெனாறிட@திf/ பP5 l[கிறா+, “தீ@L 3:5 அவ+, ேதவைன ப_றி ெசா5கிறா+, ந/ைம 
இர^சி@தா+, அL நமL நீதியான கிாிையகளினா5 அ5ல அவBைடய இர;க@தா5 இர^சி@திB;கிறா+.  

இேயIவி8 கைதயி5 cர^டா^டc'ள மக8 ேபான பாைதேய பா+@L உ^காB/ பழ;க/ தகNப>;< 
இBKதL எ8கிறா+, மக>ைடய வBைக;காக கா@திB;கிறா8. த8 மகைன திB/பP/ 
ேச+@L;ெகா'ள சி@தc'ளவனாக இB;கிறா8, அவ8 எNேபாL வாBவா8 எ8பL ஒB ெபாB^ட5ல. 
அேத மாதிாிதா8, உ%க' பரேலாக பிதாP/ அவைரவி^Z நீ%க' பாவ@தி5 ஈZபZ/ேபாL உ%க' 
வBைக;காக ெபா[ைமயாக கா@LெகாQRB;கிறா+. உைட;கNபடாத ஒB உறைவ உ%கேளாZ 
ஏ_NபZ@தி ெகா'ள அவ+ விB/Cகிறா+. அவ+ உ%க' மீL அ8ClB/பRயாக நீ%க' அவாிட/ 
திB/பிவர விB/Cகிறா+. கிறிdLவி8 oலமாக அவ+ ஏ_NபZ@தின சா@தியமான உறைவ நீ%க' 
பிரேயாஜனNபZ@திட விB/Cகிறா+.  

இKத கைதயி5 எ8ைன மிகP/ ஆYசாியNபட ைவ@த காாிய/ எ8ெனெவ8றா5  பரேலாக பிதா ந/மீL 
ெகாQZ'ள அ8ைப ெவளிNபZ@த ஆவலாV கா@LெகாQRB;கிறா+ எ8[ ெசா8ன விஷய/ தா8. 
அவ+ எ8ன ெசா5கிறா+ எ8[ பாB%க', “அவ8 (cர^டா^டc'ள பாவ/ நிைறKத மகைன 
<றி;கிறL) �ர@தி5 வB/ேபாேத அவ>ைடய தகNப8 அவைன கQZ மனLBகி ஓR அவ8 கj@ைத 
க^R;ெகாQZ அவைன c@த/ ெசVதா8.” �;கா 15:20 

இ8ைற;< நீ%க ேதவ8 ப;கமாக திB/பினா5 அவ+ ஓR வKL உ%கைள க^R அைண@திZவா+ எ8[ 
உ%க.;< Cாிகிறதா. பாிேசய+க' இேயI அQடசராசர@தி8 ேதவைன ஒB பாவி;காக ஓRவKL 
அவைன தமL கர%களி5 அைன@L ெகா'வதாக தவறாக ேபாதி;கிறா+ எ8[ நிைன@தா+க'. 
அவ+க.ைடய கQேணா^ட@தி8 பR ேதவ8 பாவிகைள கQR@L சி^சி;கிறவராக இBKதா+. ஆனா5 
இேயIைவ ெபா[@தவைர, அவ+க' எQண/ தவறானL. நீ%க' பாவ/ ெசVத பிற<, நீ%க' 
நிைனNபத_< ேமலாக உ%கேளாZ ம[பRW/ உறைவ CLNபி@L ெகா'ள ேதவ8 அதிக ஆவலாக 
இB;கிறா+. நீ%க அவாிட/ திB/பி வB/ வைர அவரா5 கா@திB;க cRயாL. நீ%க சீ;கிர/ திB/பி 
வB/பR விB/Cகிறா+ அதனா5 உ%கைள I@திகாி@L உ%கைள மீ^Z;ெகா'ள cRW/ எ8கிறா+. 
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அவ+ உ%க' ஒGெவாB பாவ@ைதW/ cjவLமாV ம8னி;கிறா+ உ%க' பிரYசைனகைளW/ 
01நிைலகைளW/ எதி+ெகா'ள உ%க.;< ெபல8 தனL உ%கைள ேபாதி@L நட@திZவா+.  

ேதவைன ப_றிய ஆYசாிய@Lட8 அNேபாdதலனாகிய பP5 எjLகிறா+, “அவ+, த/cைடய 
ெசாKத;<மார8 எ8[/ பாராம5 ந/ெம5லாB;காகP/ அவைர ஒNC;ெகாZ@தவ+ அவேராேட lட 
ம_ற எ5லாவ_ைறW/ நம;< அBளாதிBNபL எNபR? ேராம+ 8:32 

நீ%க' ஒBேவைள ேக^கலா/, “இைளய <மார>ைடய பாவ/ எ8ன ஆனL? தகNப8 அத_< எ8ன 
ெசVதா+? அைத ப_றி எNேபாL அவனிட/ ேபசினா+? அவ8 xணா;கிய பண@தி8 நிைல எ8ன? 
<Z/ப@தி_< அவ8 இைள@த அவமான@தி_< எ8ன பதி5? விIவாச@ேதாZ ேதவ8 ப;கமாக திB/C/ 
ேபாL, உ%கைள பாவ%கைள ஒNC;ெகாQZ, அவாிட@தி5 உதவிைய ேக^</ேபாL, ேவத/ 
ெசா5கிறL ேதவ8 உ%கைள திB/பP/ ேச+@L;ெகா'கிறா+. நீ%க' எ8ன ெசVதீ+க' எGவளP 
காலமாக அNபR இBKதீ+க' எ8பL அவைர தைட பQணாL. அவ+ உ%கைள உடேன 
ம8னி@திZவா+.  

எNபR ேதவ8 ந/ைம இNபR ேநசி;க cRW/? அவ+ எNபR நீதிW/, பாிI@தc/ உQைமW/ 
உ'ளவராக இBKL/ ந/ைம ேநசி@L ஏ_[ெகா'ள cRW/, நாம அதிகNபRயான பாவ%கைள 
ெசVதிB;கிேறாேம? ேவத/ l[கிற எளிைமயான உQைம இLதா8 ந_ெசVதி l[கிறL ந/cைடய 
பாவ%க.;கான விைல ெச.@தNப^RBNபதா5 பிதா ந/மிட@தி5 இNபR நடKLெகா'கிறா+. இேயI 
சிfைவயி5 மாி@தேபாL அவ+ தனL ஆ;கிைனைய தமL ேகாப@ைத ந/ைம வி^Z எZ@Lேபா^டா+ 
எ8[ l[கிறா+.  

ேவத/ ெசா5கிறL, “நா/ அவB;<' ேதவ>ைடய நீதியா</பRயாக பாவ/ அறியாத அவைர 
(இேயIைவ ) ேதவ8 நம;காக பாவமா;கினா+. 2 ெகாாிKதிய+ 5:21 

அNேபாdதலனாகிய ேயாவா8 l[கிறா+, “ேதவ8 த/cைடய ஒேர ேபரான <மாரைன 
விIவாசி;கிறவ8 எவேனா அவ8 ெக^Zேபாகாம5 நி@திய ஜீவைன அைடW/பR;< அவைர தKதBளி 
இGவளவாV உலக@தி5 அ8C l+Kதா+.” இKத வசன@ைத பாB%க'. “”உலக@ைத 
ஆ;கிைன;<'ளாக@ தீ+;</பR ேதவ8 த/cைடய <மாரைன உலக@தி5 அ>Nபாம5, அவராேல 
உலக/ இர^சி;கNபZவத_காகேவ அவைர அ>Nபினா+.” ேயாவா8 3:16-17 

ேதவ8 ந/ைம இGவளவாV ேநசி;கிறா+ எ8[ CாிKLெகா'வL நம;< கRன/. இேயIவி8 கால@தி5 
இைத ேக^ZெகாQRBKதவ+க.;< ேதவைன ப_றிய அவ+க' கQேணா^ட@தி எQண@ைத 
மா_றிெகா'வL கRனமாக இBKதL. அNபR ெசVதவ+க', வா1;ைக c_றிfமாV மாறினL.  

உ%க' நிைல எ8ன? ந/cைடய பரேலாக பிதாவாகிய ேதவைன ப_றி இேயI lறியைவகைள நீ%க' 
ஏ_[ெகா'கிறீ+களா? இேயIைவ ெபா[@தவைர உ%கைள அளவி5லாத ேநசc/ ெபா[ைமW/ உ'ள 
ம8னி;</ தகNப8 உ%க.;< இB;கிறா+. அவைர அதிகமாக ஒL;கி த'ள cRயாL. நீ%க' திB/பி 
வKL அவேராZ ஐ;கியNபZ/பRயாக அவ+ மி<Kத ஆவேலாZ கா@LெகாQRB;கிறா+. கிறிdL 
சிfைவயி5 மாி@த ேபாL உ%க' பாவ%க.;கான விைல ெசf@தNப^Z வி^டL.  

ஏென8றா5 இேயI நம;< பதிலாக மாி@திB;கிறா+, ேதவ>ைடய ேநா;க/ எ5லா/ நீ%க அவேராI 
அ8பி8 உறவி_<' வரேவQZ/ எ8பேத. ேதவ8 யா+ எ8ற ேவதாக கQேணா^ட@ைத நீ%க' 
CாிKLெகாQZ ஏ_[ெகா'ள காலதாமதமாகலா/, அவBைடய அ8பி8 மனNபா8ைம அவ+ எNபR 
உ%க' பாவ%கைள விள;கினா+ ேபா8றவ_ைற CாிKLெகா'ள ேநரெமZ;</. அL கRனமானதாக 
ேதா8றினாf/, அL உQைமயாக இBNபதா5 அைத ப_றி ேயாசி@L பாB%க'.  

ேதவ8 ச%கீத/ 103:10-14 5 ெசா5வைத பாB%க', “அவ+ ந/cைடய பாவ%க.;< த;கதாக நம;< 
ெசVயாமf/, ந/cைடய அ;கிரம%க.;< த;கதாக நம;< சாிக^டாமf/ இB;கிறா+. wமி;< வான/ 
எGவளP உயரமாயிB;கிறேதா அவB;< பயNபZகிறவ+க'ேம5 அவBைடய கிBைபW/ அGவளP 
ெபாிதாயிB;கிறL. ேம_<;</ கிழ;<;</ எGவளP �ரேமா அGவளP �ரமாV அவ+ ந/cைடய 
பாவ%கைள ந/ைம வி^Z விள;கினா+. தகNப8 தன பி'ைளக.;< இர%<கிறLேபால க+@த+ தம;< 
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பயKதவ+க.;< இர%<கிறா+. ந/cைடய உBவ/ இ8னெத8[ அவ+ அறிவா+. நா/ மQெண8[ 
நிைனPl+Kதா+.”  

ேதவ>ைடய வா+@ைதயி8 அRNபைடயி5 அவ+ உ%கைள ேநசி;கிறா+ எ8பைத நீ%க' 
விIவாசி;கிறீ+க' எ8[ உ%க' பரேலாக பிதா அறிKLெகா'./வித@தி5 இNேபாL ஒB எளிய 
ெஜப@ைத ெசVய விB/Cகிறீ+களா; உ%க.;< பாவ%க.;கான விைலைய கிறிdL ெசf@தினா+ 
எ8[ விIவாசி;கிறீ+க', இNேபாேத நீ%க ேதவனிட@தி_< ெதாB/ப விB/Cகிறீ+க' எ8[ 
ெசா5f%க'. நீ%க' ைதாியமாக உ%க' பாவ%கைள அவ+ c8C ஒNCெகா5f%க'. உ%க.;< 
அவ+ ேவQZ/ எ8[ ெசா5f%க', நீ%க' அவைர ந/Cட ஆய@தமாக இBNபைத அவாிட/ 
ெசா5f%க'. கிறிdL உ%க.;காக ெசVத கிாிையயினா5 அவBைடய அ8C ம_[/ ம8னிNபாகிய 
இைவ ெப_[;ெகா'ள ஆய@தமாக இBNபைத ெசா5f%க'.  

அைத இNேபாேத ேதவனிட/ lற விB/Cx+களா, உ%க' வா1வி5 எ5லாவிதமான அவமானc/ 
நிKைதW/ பாவ%க./ இB;கலா/. எ8ேனாZ ேச+KL இKத ெஜப@ைத ெசVW/பR அைழ;கிேற8. 
ெஜபி;கலா/, “பரேலாக பிதாேவ, நீ+ எ8ைன ேநசி;கிறீ+ எ8பைத ஒNCெகா'ள பல சமய%களி5 
எ8ைன கRனமாக இB;கிறL. ஆனா5 இேயI கிறிdLவி8 சா^சிைய நா8 ந/Cவதா5, இNேபாேத 
உ/ைம எ8ைன ம8னி;</ பரேலாக தகNபனாக ஏ_[ெகா'கிேற8, அளவ_ற அ8பினா5 எ8ைன 
ேநசி;</ தகNப8, எ5ைலய_ற ெபா[ைம நிைறKத தகNப8, எ8ேனாZ ஐ;கியNபட ஆவலாV 
கா@தி_</ தகNப8, எ8 மீL ேநா;கமாயிBKL கிறிdLP;<' எ8>ைடய dதான@ைத 
உ[திெசVதிZ/ தகNப8, எ8>ைடய கடKத காலம5ல, எ8>ைடய பாவ%களி5 இBKL மனKதிB/பி 
உ/cைடய வழிநட@LதைலW/ உதவிையW/ ேக^</ேபாL எ8னி5 களிlBகிற தகNப8 நீ+. 
ெவளிNபZ@L/ ேதவேன, எ8>ைடய சிKதைனயி5 இB;</ ம_ற பிைழகைளW/ என;< 
ெவளிNபZ@L/ நா8 ச@திய@தி8 அRNபைடயி5 எ8>ைடய வா1;ைகைய வா1Kதிட என;< உதவி 
ெசVதிZ/. எ8>ைடய எ5லா பாவ%கைளW/ ம8னி@தத_< ந8றி உ/cைடய இர;க@ைதW/ 
தயைவW/ என;< காQபி@தத_< ந8றி. இேயIவி8 நாம@தி5 ெஜபி;கிேறா/, ஆெம8.”  

சாி, இ8>/ பல ேக'விக' உ%க.;< இB;</ எ8[ நிைன;கிேற8 அI@த வார/ ேவத/ 
ேபாதிNபைவகைள ப_றி அதிகமாக பா+;க இB;கிேறா/. ந/cைடய தைலNC இLதா8: “ெவ^க/: 
உQைமயான ெவ^க@தி_</ ெபாVயான ெவ^க@தி_</ உ'ள வி@தியாச/ எ8ன? இNேபாL 
ந/cைடய வா1ைவ பாதி;</ நமL கடKத கால ேதா5விகைள எNபR ைகயாள ேவQZ/ எ8[ ேதவ8 
l[கிறா+? ந/cைடய வா1வி5 உ'ள ெவ^க%கைள கைளKL விZதைலW/ சKேதாஷcமான 
வா1;ைக வாழ ேதவ8 எGவா[ உதPகிறா+?” நிYசய/ பா+N�+க' என ந/Cகிேற8.  

 

 

எ%க.ைடய ெதாைல;கா^சி நிக1சிகைள காண 

இலவச ஜா8 அ8ெக+ெப+; நிக1Yசி ஆNைப பதிவிற;க/ ெசVதிZ%க'. 
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