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HHR16-1-3-TA 

எ+லா கிறி1தவ4க56 எ789ெகா;ள=ப7வா4க; 

எ?பத@கான ேவதாகம அE8தள6 - நிகGHசி 3 

அறிவி=பாள4: இ?ைறMN ஜா? அ?ெக4ெப4M நிகGHசியி+, எதி4கால8தி+ 

உலக8ைதேய அைசMN6விதமான S?T காாியUக; நிகV6 எ?T ேவதாகம6 

WறிMற9. Yதலாவ9, எZத வித Y?னறிவி=[6 இ+லாம+ ேகாEMகணMகான 

மMக; காணாம+ ேபாவா4க;; இர_டாவ9, உலக8ைத ஆ56 அதிகார6 

ஐMகிய நா7களிடமிcZ9 பறிMக=ப76. S?றாவ9, உலக8தி? தைலவ? 

எV6பி த?னா+ இZத உலக8தி@N சாமாதான8ைத ெகா789 நிைலப78த 

YEd6 எ?பா?. இ=பE நடMக காரண6 எ?ன? ேவத6 ெசா+கிற9, “க48த4 

எMகாள ச8த8ேதா7 வானUக; மீ9 வcவா4... கிறி19hMN; மாி8தவ4க; 

Yதலாவ9 எVZதிc=பா4க;, பிறN உயிேரா7 இcMN6 நாY6 க_ணிைம 

ெபாVதி+ ேமகUக; வழியாj ெச?றி7ேவா6; ேமகUக; ந7ேவ ேதவைன 

சZதி=ேபா6; அவேரா7 Wட நி8திய நி8தியமாj வாGZதி7ேவா6.” இZத 

வ+லைமயான நிகGh ச6பவிMN6ேபா9, அவிlவாசிக; மm7ேம nமியி+ 

ைகவிட=பm7 காண=ப7வா4க;. 

இ?ைறMN ந6Yைடய ேதச8தி+ இcMN6 தீ4MகதாிசனUகைள ப@றி ந?N 

அறிZத 3 ேமைதகைள அைழ8திcMகிேற? அவ4க; கிறி1தவ4க5MN 

ச6பவிMக இcMN6 எ789ெகா;5தைல ப@றி ேவதாக ாீதியி+ 

விளMகி7வா4க;. அவ4க; Dr. எm ஹி?ச?, ராளிUM1 EவினிmE ப;ளியி? 

Yத+வ4 ம@T6 rப4E ப+கைலகழக8தி? Y?னிைல ேபராசிாியராக 

இcMகிறா4. இவ4 ராஜா வcகிறா4 எ?ற ெதாைலMகாmசி நிகGHசியி+ 
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பிரசUகியாளராக இcMகிறா4, நா@ப9MN6 ேம@பmட [8தகUகைள 

தீ4MகதாிசனUக; எ?ற தைல=பி+ எVதியிcMகிறா4 ேமs6 ஐZத 1டE 

ைபபி+களி? எEடராகh6 இcMகிறா4. இர_டாவ9, Dr. மா4M ஹிmHகாM, 

ேவதாகம ெவளி=பா7 பிாிவி? 9ைண ேபராசிாியராக ட+லா1 தியாலஜிக+ 

ெசமினாியி+ பணி[ாிகிறா4. ேவதாகம தீ4MகதாிசனUக; எ?ற தைல=பி+ 30 

[8தகUகைள எVதியிcMகிறா4, ெபயி8 ைபபி; திcHசைபயி? S8த ேபாதகராக 

இcMகிறா4. S?றாவ9, Dr. ரா? ேராடா1, வசனUகளி+ ஆராjZ9 

காரணUகைள அறித+ ஊழியUகளி? தைலவராக இcMகிறா4. ஐவc6 ட+லா1 

தியாலகிக; ெசமினாியி+ பணி[ாிZ9வcகிறா4 தீ4MகதாிசனUகைள Nறி89 70 

[8தகUகைள எVதியிcMகிறா4. இ?ைறய ஜா? அ?ெக4ெப4M விேசஷ 

ெதாN=பிைன காண உUகைள வரேவ@கிேறா6. 

***** 

Dr. ஜா? அ?ெக4ெப4M:  நிகGHசிMN உUகைள அ?ேபா7 வரேவ@கிேறா6. 

நா?தா? ஜா? அ?ெக4ெப4M, உUகைள சZதி=பதி+ மகிGHசி. ேநய4கேள, 

நீUக; வைல8தள6 ம@T6 ேசாஷிய+ மீEயாMக; Sல6 பகி4Z9ெகா;56 

காாியUகைள ஆ4வ8ேதா7 பா489 வcகிேற?. ஒzெவாc மாதY6 கிmட8தmட 

எm7 மி+rய? மMக;, எUகேளா7 ெதாட4=பி+ இcZ9 வcகிறீ4க;. இதி+ 

lவார1யமான காாிய6 எ?னெவ?றா+, இZத நிகGசிகைள நா6 ஒளிபர=[ 

ெசjதிட YMகிய காரண6, கிறி19 மீ_76 இZத nமிMN வர ேபாகிறா4 

எ?பைத  நீUக; அறிZ9ெகா;ள ேவ_76 எ?ப9தா?. 

எ789Mெகா;ள=ப7த+ எ?றா+ எ?ன எ?T ெதாிZ9ெகா;ள ேவ_76; 

உப8திரவ கால6 எ?றா+ எ?ன எ?பைதd6 ெதாிZ9ெகா;ளேவ_76. 

ேவதாக தீ4MகதாிசனUகைள Nறி8த பல ேகrக; உUக5MN இcMகலா6. இZத 
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தைல=ைப நீUக; [ாிZ9ெகா;வத@N உதவியாக நம9 ேதச8திs;ள S?T 

சிறZத ேமைதகைள அைழ89 இcMகிேற?. அவ4க; Dr. எm ஹிZச?, Dr. மா4M 

ஹிmHகாM ம@T6 Dr. ரா? ேராடா1.  

இ?ைறMN நா6 ஆதி திcHசைபைய Nறி89 சில காாியUகைள பா4Mக 

இcMகிேறா6, [திய ஏ@=பாmE+ ெபc6பாலான இடUகளி+ வாசிMகிற9 

ேபால, ஏ? ஆதிசிcHசைபயின4 இேயl மTபEd6 எZத நிமிட8தி+ 

ேவ_7மானாs6 திc 6பி வcவா4 எ?T ந6[வத@கான காரண8ைத பா4Mக 

இcMகிேறா6.  அைத நாUக; ச6பவிMக ேபாகிறைவகளி? உபேதச6 எ?T 

அைழMகிேறா6, நிைனவி+ைவ89 ெகா;5Uக;. இ?ைறMN அத@கான 

வசனUகைள உUக5MN கா_பிMக இcMகிேறா6, ஏென?றா+ இZத 

ச8திய8ைத அதி+ காணYEd6. அ78த வினாEயி+ இேயl கிறி19 

வரYEdமா? ேவதாகம6 எ?ன ெசா+கிற9? ெச?ற வாரUகளி? நிகGHசிைய 

பா4Mக தவறியவ4க5Mகாக YZதின காாியUகைள ேவதாகம பNதிகைள 

lcMகமாக ெசா+ல விc6[கிேற?. ெகாாிZதிய4 [8தக8தி+, 1 ெகாாிZதிய4 15, 

அ=ேபா1தலனாகிய பh+ ெகாாிZ9 சைபMN இைத WTகிறா4, “இேதா, ஒc 

இரகசிய8ைத ெவளிப789கிேற?; நா6 எ+லாc6 நி8திைர அைடவதி+ைல, 

ஆனா+ மc}பமாMக=ப7ேவா6, ஒc ெநாE ெபாVதி+, க_ணிைமMN6 

ேநர8தி+ கைடசி எMகாள8தி? ேபா9 நடMN6. எMகாள ெதானியி? ச8த6 

ேகmN6, மாி8ேதா4 அழிவி+லாதவ4களாj எVZதிc=பா4க;, நாY6 

மT}பமாMக=ப7ேவா6.” எm, இரகசிய6 எ?ன9? அவ4 இUக எைத ப@றி 

ேபசிகிறா4?  

Dr. எm ஹி?mச?:  இரகசிய6 எ?ப9 இத@N Y?பாக ெசா+ல=படாத ஒc 

விஷயமாக இcMகிற9. பைழய ஏ@பாmErcZ9 க48தராகிய இேயlைவ ப@றிய 
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வா48ைதக; உயி48ெதVதைல Nறி8த வாMN8த8தUக;  அவ4க5MN 

ெதாிd6, ஆனா எ789ெகா;ள=ப7தைல ப@றி அவ4க5MN ஒ?T6 ெதாியா9- 

அ9 எ=ேபா9 ச6பவிMN6, உயிேரா7 இc=பவ4க; 

எ789ெகா;ள=ப7வா4க;, மாி8தவ456 எVZதிc=பா4க; எ?T ெதாியா9.  

Dr. ஜா? அ?ெக4ெப4M: சாி. அ78ததாக இேயl ெசா?ன வா48ைதகைள 

பா48ேதா6 ேயாவா? பதினா?கி+ இேயl WறியிcMகிறா4,” உUக; இcதய6 

கலUகாதிc=பதாக; ேதவனிட8தி+ விlவாசமாயிcUக;, எ?னிட8திs6 

விlவாசமாக இcUக;. எ? பிதாவி? ~mE+ அேநக வாச1தலUக; உ_7. 

அ=பE இ+லாதிcZதா+ உUக5MN ெசா+rயிc=ேப?. உUக5Mகாக ஒc 

இட8ைத ஆய8த6 ப_ண ேபாகிேற?. நா? மTபEd6 வZ9 நா? இcMN6 

இட8தி+ நீUக56 எ?ேனா7 Wட இcMN6பEயாக உUகைள அைழ89 

ெச?றி7ேவ?.” மா4M, இவ4 எைத ப@றி ெசா+sகிறா4?  

Dr. மா4M ஹிmHகாM: எனMN, இZத பNதி ெரா6ப பிEMN6 ஏ?னா ஒc நபராக 

இUN நி?T, வாMN8த8த6 தcகிறா4, நமMN ஒc இட6 இcMகிற9. நா6 ஏேதா 

ஒc நிகGh ச6பவிMக ேபாகிற9 எ?Tஎதி4பா489ெகா_7 இc=ப9 இ+ைல,   

ஒc நபcMகாக கா8திcMகிேறா6. க48தராகிய இேயl கிறி19ைவ 

பா489ெகா_7 இcMகிேறா6. இZத பNதியி+, இ9ல ஒc விஷய6 

ேச4Mக=பm7 இc=பைத பா4Mகிேற?, அதாவ9 இUக, இேயl நமMகாக 

வcவதாகh6, நா6 அவேரா7 Wட இc=ேபா6 எ?T எVத=பm7 இcMகிற9. 

நா6 பிதாவி? ~mE@N ேபாக ேபாகிேறா6. ஏென?றா+, சிலcைடய கc89 

எ?னெவ?றா+ இர_டா6 வcைகயி? ேபா9 நா6 இேயlைவ சZதிMக 

எ789Mெகா;ள=ப76 ேபா9 உடேன திc6ப அவேரா7 ேச4Z9 இZத nமிMN 

வZதி7ேவா6 எ?கி?றன4. இZத ேவத பNதி WTகிற9 அவ4 வc6ேபா9 
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நமMகாக வZ9  ந6ைம அவேரா7 ேச489 ெகா;வா4, ந6ைம பிதாவி? 

~mE@N அைழ89 ெச?றி7வா4. நா6 பரேலாக8தி@N ெச?றி7ேவா6.  

Dr. ஜா? அ?ெக4ெப4M: சாி.ெபா9வா, ரா?, ஜனUக ேகm=பாUக, 

“ேவதாகம8தி+ எ789ெகா;ள=ப7தைல ப@றி எUக ெசா+ல=பm7 

இcMகிற9? அதாவ9, வசனUக;ள எUகdேம எ789ெகா;ள=ப7த+ எ?ற 

வா48ைதைய பா4Mக YEயல, ஆ+ைரm? சாி, ேநய4கேள, இ=ேபா9 கவனமாக 

திைரயிs;ளைத கவனிdUக;, 1 ெதசேலானிMேகய4 4:16-18. “(க48தராகிய 

இேயl கிறி19) க48த4 தாேம மிNZத ஆராவார8ேதா76 பிரதான �தனி? 

ச8த8ேதா76 எMகாள ெதானிேயா76 வான8திrcZ9 இரUகி வcவா4...” 

அத@N பிறN அவ4 ெசா+கிறா4, “கிறி19hMN; மாி8தவ4க; Yதலாவ9 

எVZதிc=பா4க;, பி?[ உயிேரா7 இcMN6 நாY6 அவேரா7 

எ789Mெகா;ள=பm7, இUகதா? ரா=Hச4 எ?ற வா48ைத வcகிற9, 

ஹ4பாேசா, கிேரMக வா48ைத, ல8தீனி+ ரேபேர, இZத ரேபேர எ?ற 

வா48ைதயி+ இcZ9தா? ரா=Hச4 எ?ற வா48ைத வZத9. உயிேரா7 இcMN6 

நாY6 ம8திய ஆகாய8தி+ ேதவைன சZதிMக எதி4ெகா_7 ேபாN6பE 

எ789ெகா;ளப7ேவா6: நா6 எ?ெற?ைறMNமாj க48தcடேன Wட 

இcZதி7ேவா6. ஆைகயா+ இZத வா48ைதகளினாேல ஒcவைர ஒcவ4 

ேத@TUக;.” இZத பNதி ம@ற இர_7 பNதிகேளா7 எ=பE இைணகிறெத?T 

ெசா+sUக;.  

Dr.ரா? ேராட1: இைத, பலவிதUகளி+ இைண89 ெசா+ல YEd6. அதாவ9, 

உதாரணமாக, கிறி19 ஜனUகைள nமியி+ இcZ9 எ789M ெகா;5த+, 

அதாவ9 கிறி1தவ4கைள த6ேமா7 nமியி+ இcZ9 த6ேமா7 
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எ789ெகா;வைத ேயாவா? 14:1-3 பா4Mகிேறா6. அைத நீUக; எ?னிடமாக 

ஏ@Tெகா;ேவ? எ?T6 WTகிறா4. இUக 1 ெதசேலானிேகய4  4:16-17+ 

விவாிMக=பmEcMகிற வித6 கிறி19 பரேலாக8தி+ இcZ9 இறUகி வcவா4, 

ம8திய ஆகாய8தி+ வcவா4, கிறி19hMN; மாி8தவ4க; Yதலாவ9 

எVZதிc=பா4க;,   ேமs6 உயிேரா7 இcMகிறவ4கைள கிறி19 அ=பEேய 

nமியி+ இcZ9 எ789ெகா;வா4. அவ4க; ம8திய ஆகாய8தி+ ேதவைன 

சZதிMN6பE எ789Mெகா;ள=ப7வா4க;. இZத S?T பNதிக5ைடய 

சிற=ப6ச6 எ?னெவ?றா+ கிறி19ைவ நா6 YகYகமாக தாிசிMக ேபாகிேறா6, 

அZத ஐMகிய6 எ?ெற?ைறMN6 YEh ெபறாம+ நிைல89 நி@N6. இ9ல 

இ?ெனாc lவார1ய6 எ?னெவ?றா+ அZத சமய8தி+ நா6 ெப@TMெகா;ள 

இcMN6 சாீரமான9, மc}பமைடZத சாீர6, மகிைமயைடZத சாீர6, அ9 Yதி4h 

அைடயாம+ இc=பேதா7, அ9 சாவாைமd;ளதாd6 இcMகிற9, ஆனா+ 

இெத+லா6 ேதவ�ைடய பிரச?ன8தி+ இc=பத@N ஏ@ற உைடயாக இcMN6. 

இ=ப, இத@N ேமல சிறZத9 எ?ன இcMN9? 

Dr. ஜா? அ?ெக4ெப4M: சாி, ஒc விஷய8ைத ஜனUக [ாிZ9ெகா;ள 

ேவ_7ெமன விc6[கிேற?. உUககிmட நாUக ெசா+ற9 எ+லாேம  

வசனUகளாக இcMகிற9. இZத வா48ைதகளி? அ48தUக; எ?ன ெசா+கிற9 

எ?ற தீ4ைவ அறிZதிடேவ_76. இZத வா48ைதகைள வாசி8திcMகிேறா6, 

உ_ைம எனேவ?றா+, இதிrcZ9 சில YEhகைள எ7Mகிேறா6. எm?  

Dr. எm ஹி?mச?:  ஜனUக; தUக5MN தாUகேள நிைன=nmE ெகா;வ9 

அவசியெம?T நிைனMகிேற?, ஒzெவாc கிறி19வ அைம=[கைள, 

ேச4Zதவ4க;, கிறி19வி? இர_டா6 வcைகைய ந6[கிறா4க;. இ9 
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ஒzெவாcவcைடய இைறயிய+ பாக8தி? பUகாக இcMகிற9. அவUக யாராக 

இcZதாs6 சாி, பா=E1m, க8ேதாrMக4, பிெர1பிேடாிய?, ெமதE1m, 

அைம=[கைள சாராதவ4க;, காி1மாmEM, ெபZேதெகா1ேத, என அைனவc6 

இர_டா6 வcைகைய ந6[கிறா4க;. ேக;வி எ?னெவ?றா+ இ9 எ=ேபா9 

எ=பE நடMN6 எ?ப9தா?. இ9 எ=ேபா9 ச6பவிMN6, எ=பE ச6பவிMN6, 

நா6 எ=ேபா9 ேவ_7மானாs6 நடMN6 எ?T எதி4பா4=ேபா7 கா8திcMக 

ேவ_Eய ஒ?றா?  

Dr. ஜா? அ?ெக4ெப4M: ஆமா, இ=ப நாம ேபச ேபாகிற காாியUகளி+ ஒ?T 

எ?னெவ?றா+, இேயl எZத ேநர8திs6 வcவா4 எ?ற நிHசய8ேதா7 

இc=ப9 ச8தியமா? இைத8தா? ஆதி கிறி1தவ4க; விlவாசி8தா4க;, அைத 

வசனUகளி+ இcZ9 பா4Mக இcMகிேறா6. அZத ேக;விேயா7 Wட அவ4 

எ=ேபா9 ேவ_7மானாs6 வZதி7வாெர?றா+, அவ4 வc6ேபா96 எ=பE 

கிறி1தவ4கைள nமியிrcZ9 எ789ெகா;வா4 எ?T ெதாிd6, ந6ைம 

உப8திரவ கால8தி@N6 வர=ேபாகிற ேகாபாMகிைனயி? நா5MN6, 

விளMகி7வா4 எ?T ெதாிd6. சாியா?   

இ?ைறMN ஒc ேவதாகம பN�Eேயா7 9வUகி7ேவா6 இ9 ஒc 

அcைமயான ேவத பNதி இைத ஜனUக5MN ெவளி=ப78திடலா6. 1 

ெதசேலானிெகய4 1:9-10. பh+ ேதசேலாநிேகய சைபக5MN எV896 ேபா9 

இZத வா48ைதகைள ெசா+r எV9கிறா4. நீUக56 பா4MN6பEயாக அைத 

திைரயி+ கா_பிMக விc6[கிேற?. “நீUக; விMகிரகUகைளவிm78 

ேதவனிட8தி@N மனZதிc6பினைதd6, அவ4 மாி8ேதாாிrcZ9 

எV6பினவc6, இனிவc6 ேகாபாMகிைனயினி?T ந6ைம நீUகலாMகி 

இரmசிMகிறவcமாயிcMகிற அவcைடய Nமாரனாகிய இேயl பரேலாக8தி+ 
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இcZ9 வcவைத எதி4பா489ெகா_EcMகிறீ4க;.” உ_ைமயி+, இ9 

அவிlவாசிகைள Nறி89 ெசா+sகிற வசன6தா?. ரா?, இதிrcZ9 

பா4Mகலா6. “விMகிரகUகைளவிm7 ேதவ? பMகமாj திc6பினீ4க;.” எ?ன 

ெசா+றாc?னா Yதலாவ9, “ஜீவ�;ள ஒ?றான ெமj ேதவ�MN 

ஊழிய�ெசjய ேவ_76.” 

Dr.ரா? ேராட1: சாி, அதாவ9, [றஜாதிக; ெவளியி+ இcMN6 பலவிதமான 

வEவUகளி+ இcMN6 ெதjவUக; எ?பைவகைள விlவாசி8தா4க;. 

அைவக5MN வாj இcZ96 அைவக; ேபசா9; அைவக5MN கா9க; 

இcZ96 ேகmMகா9; அைவகளா+ உ_ைமயி+ எைதdேம ெசjய YEயா9. 

அத@N அ=பEேய எதிராக இc=ப9, ஜீவ�;ள ேதவனானவ4 தம9 ஜனUக; 

ம8தியி+ கிாிைய நட=பிMகிற ேதவ?. ெஜபUக5MN பதி+ ெகா7=பதி+ 

அsவ+ நிைறZதவ4. அவ4க5MN ெவளிப7வா4; அவ4க5MN 

ெவளி=பா7கைள தcவா4; அவ4க; எ=பE ெசய+படேவ_76 எ?T 

எதி4பா4Mகிறா4 எ?பைத ெசா+வா4. இUக நாம ேபசீm7 இcMகிற காாிய8ைத 

ெபாT8தவைர, வc6 கால8தி+ நடMN6 காாியUகைள ெவளிப789கிறா4, 

அதி+ வர=ேபாகிற நிகGhகளி? உபேதசY6 அடUN6.  

இZத காாிய8தி+ நமMN ெசா;ளபmEc=ப9 எ?ன?னா, அதாவ9, அவcைடய 

Nமார? வான8திrcZ9 வc6பE கா8திcMக க@T8தcகிறா4. இ9 

அcைமயானேத?T ேதா?Tகிற9, ஏ?னா அZத பNதியி+ ெசா+ல=படாத 

ஒ?ைற கவனிMக�6. அZத பNதியான9 நாம Y8திைர நியாய8தீ4=பி@ேகா 

எMகாள நியாயதீ4=பி@ேகா அ+ல9 கலச நியாயதீ4=பி@ேகா கா8திc=பதாக 

Wற வி+ைல. அ4மேகதா? d8த6 நடMN6பE கா8திcMகிேறா6 அத@N பி?[ 

ேதவ? வcவா4 எ?பதாகh6 ெசா+ல=படவி+ைல. அZத மாதிாி எ9hமி+ைல. 



9 

 

அதி+ ெசா+ல=பmEc=ப9 எ?னெவ?றா+ அவcைடய Nமார? 

வான8திrcZ9 வc6பE கா89ெகா_7 இcMகிேறா6. ேவTவிதமா ெசா?னா, 

அ78த நடMக ேவ_Eய9 எ?ன?னா எ789Mெகா;ளப=7தr+ Nமாரனி? 

வcைகதா?. தீ4Mகதாிசன நா;காmEயி+ அ78த நிகGh இ9தா?. அத@N எZத 

அEயா56 கிைடயா9. இர_டா6 வcைகMN Y?[ 7 வcட8தி? அைடயாள6 

இcMகிற9; சைப எ789ெகா;ள=ப7தைல NறிMN6 அைடயாள6 எ?T 

எ9hேம கிைடயா9.  

Dr. ஜா? அ?ெக4ெப4M: ஆமா. இைத இ?�6 ெகா�ச6 விளMகமாக 

பா4Mகலா6, மா4M. உ_ைம எ?ன?னா இZத கிேரMக விைனெசா+லான 

“எதி4ேநாMகியிc8த+” எ?ப9 விேசஷமான வித8தி+  பh+ 

பய?ப78தியிcMகிறா4. அத@கான விளMக8ைத ெசா+sUக;. இத@N சிறZத 

உதாரண8ைதd6 ெசா+sUக.  

Dr. மா4M ஹிmHகாM: சாி, அவ4 பய?ப7896 வா48ைத, அனாமீனிய?, 

இத@N அ48த6 கா89ெகா_7 இc=பதாN6. ஒcவcMகாக கா89ெகா_7 

இc=பைத NறிMகிற9. ேவTவிதமாக ெசா?னா+, உUக ~mE@N ஒcவ4 

வcவத@காக ஒc எதி4பா4=ேபா7 அZத நபcMகாக நீUக; கா89ெகா_7 

இc=பத@N ஒ=பாN6, அவUக வர�?� கா89ெகா_7 இcMகிறீ4க;,. 

இதில விஷய6 எ?னெவ?றா+, அதாவ9, அZத நப4 எ=பேவ_7மானாs6 

வZதி7வா4 எ?பதா+ நீUக �Uக ேபாகாம இcMக வாj=பிcMN. 

அ9மாதிாிதா? இேயl எZத ேநர8தி+ ேவ_7மானாs6 வZதி7வா4 எ?பைத 

வrdT89கிற9. வர=ேபாN6 நிகGh எ?T ெசா+s6ேபா9, இேயl 

மTபEd6 திc6பி வZதி76 நிகGh, அ9 உ_ைமயாகேவ உடேன நடMN?� 

ெசா+ல அYEயா9. ஆனா அ9 நிHசயமாக ச6பவிMக ேபாகிற ஒ?T, ஆனா+ 
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எ=ேபா9 நடMN6 எ?T ெசா+ல YEயா9. அ9 எZத நிமிட8தி+ 

ேவ_7மானாs6 ச6பவிMகலா6.  

Dr. ஜா? அ?ெக4ெப4M: சாி. A.T. ராப4mச?, கிேரMக ப_Eத4, இத@N 

கா8திc=ப9 மm76 அ48த6 அ+ல, எதி4பா4=ேபா7 கா8திc=பைதd6 

NறிMகிற9 எ?கிறா4. உறவின4க; வcவா4க; எ?T ெதாிZ9 அவ4க5Mகாக 

கா8திc=ேபா6, ஆனா அவUக வரமாmடாUக. நீUக �Uகh6 ேபாக மாm�Uக, 

நீUக விழி=ேபா7 இcZ9 அவUக வZ9 ேசc6வைர ஆவலாக 

கா89Mெகா_ேட இc=ப9 ேபா?றதாN6.  

Dr. எm ஹி?mச?:  ஜா?, உ_ைமயி+, நாம, இேயlhMகாக 

கா8திcMகிேறா6 எ?பைத [ாிZ9 ெகா;வ9 ெரா6ப YMகிய6.  

Dr. ஜா? அ?ெக4ெப4M: உ_ைமதா?.,  

Dr. எm ஹி?mச?:  அZதி கிறி19 வcவத@N நா6 கா89ெகா_7 

இc=பதி+ைல. இைத ெசா?னா+ எ789Mெகா;ள=ப7தr? 

க_ேணாmடY6 [ாிZ9ெகா;5தs6 Y@றிs6 மாTப76. உப8திர 

கால8தி@N பிறN எ789ெகா;ள=ப7த+ ச6பவி8தா+, நீUக இ=ப அZதி 

கிறி19hMN தா? கா89ெகா_7 இcMக�6, ஆனா+ வசனUக; 

அைன896 நா6 கா8திc=ப9 அZதிகிறி19MN அ+ல, இேயl கிறி19hMN 

எ?பைத ெதளிhப789கிற9.  

Dr. ஜா? அ?ெக4ெப4M: பரேலாக8தி+ இcZ9 அவ4 எ=ேபா9 

ேவ_7மானாs6 வZதி7வா4 எ?பத@காக அவ4க; 

பா489ெகா_EcZதா4க;. இUக ெசா;ளபmEcN6 எதி4பா489Mெகா_7 
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எ?பத? அ48த6 இ9தா?. இைததா? வர=ேபாகிற காாியமாக கc9கிேறா6. 

இைத ப@றி இ?�6 ெகா�ச6 விளMகி ெசா+sUக.  

Dr. எm ஹி?mச?:  அதாவ9, எ?ன நடMகேபாN9 எ?ற எதி4பா4=[ட? 

கா89ெகா_7 இcMகிேறா6. அ9 எ=ப ேவ_7மானாs6 ச6பவிMகலா6. சாி, 

இேயlவி? வா48ைதகளி+ இcZ9 அவcைடய வcைகயி? நாைளd6 

நாழிைகையd6 ஒcவc6 அறியவி+ைல எ?பைத அறிZ9ெகா;கிேறா6. 

ஜனUக5MN ஒ?T ெசா+sகிேற?, “அ9 எ=ேபா9 எ?T ேயாசி89 உUக 

ேநர8ைத ~ணாMகாதீ4க;. எ=ேபா96 ஆய8தமாக இcUக;, ஏ?னா இேயl 

எZத நிமிஷ89ல ேவ_7மானாs6 திc6பி வZதிடலா6.” அ9தா? 

YMகியமான9. க_கைள வான8திs6 கா+கைளd6 nமியிs6 

ைவ89ெகா_7 இcUக;. ேதவனிட8தி+ இcZ9 அைழ=ைப 

ெப@றிcMகிேறா6, அவ4 வc6வைர ெசjயேவ_Eய ேவைல இcMகிற9. 

ஆனா+அவ4 இ=ேபா9 வcவா4 எ?ற எதி4பா4=[ட? வாGZ9ெகா_7 

இcMகிேறா6, ஏ?னா வர=ேபாகிற ச6பவUகளி? காாியUக; அத? 

அவசிய8ைத வrdT89கிற9.  

Dr. ஜா? அ?ெக4ெப4M: ஆமா, W. E. ைவ?, கிேரMக ப_Eத4, 

ெசா+rயிcMகிறா4 அவUக ெதாட4Z9 ெபாTைமேயா7 இேயl கிறி19வி? 

வcைகMகாக கா8�EcMகிரா4கலா6. ஆனா, மா4M, ெதசேலானிMேகய4க5MN 

இZத ேயாசைன எUகிcZ9 வZத9?  

Dr. மா4M ஹிmHகாM: சாி, பh+ தம9 இர_டாவ9 மிஷனாி பயண8தி? 

ேபா9 NைறZத9 S?T வாரUக; ெதசேலானிேகயாவி+ தUகியிcZதா4. பh+ 

அUக இcZத சமய8தி+, இZத காாியUக; நடZத9, இவUக [ரஜாதியி+ இcZ9 
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இேயlைவ விlவாசி89 ஏ@Tெகா_ட ஜனUக;. பh+ அUக சில வாரUக; 

இcZதா4, அவ4க5MN ேவதாகம தீ4MகதாிசனUகைள க@Tெகா7Mகிறா4. இ9 

பா4MN6ேபா9, அேநக4 இ?ைறMN ெசா+s6 கc89 எ?ன?னா, அதாவ9, 

கைடசியா நீUக ஜனUக5MN ெசா+ல ேவ_Eய9 எ?ன?� பா48தா இZத 

கைடசி கால8ைத Nறி8த தீ4MகதாிசனUக; தா? ஆனா தினா+ அவUக Nழ6பி 

ேபாறாUக, அ+ல9 [திய கிறி1தவ4க5MN இைத ஆர6ப8தி+ ெசா+லாம+ 

இcMகலா6. ஆனா பh+ இUக இcZத காலகmட8தி+ அZத விlவாசிக5MN 

அZதிகிறி19ைவ ப@றி ெசா+றாc, க48தcைடய நா;, 

எ789ெகா;ள=ப7தைல ெசா+கிறா4. இZத ச8தியUகைள அவ4க5MN 

க@TதZதா4. இேயl மTபEd6 எ=ப ேவ�?னாs6 வZதி7வா4 எ?பைத 

பh+ அவ4க5MN  ேபாதி8தா4. 1 ெதசேலானிேகய4 நா?கி+ பh+ WTகிறா4, 

“உயிேரா7 இcMகிற நா6 அைனவc6,” அதி+ த?ைனd6 ேச489ெகா;கிறா4, 

ஏ?னா பh+ த?�ைடய வாGநாளி? எZத ேநர8தி+ ேவ_7மானாs6 

இேயl திc6பி வcவா4 என விlவாசி8தா4. அதனா+தா பh+ இேயl திc6ப 

வZதி7வா4 எ?T6 அவcைடய வcைகMN நா6 ஆவேலா7 கா8திcMக 

ேவ_76 எ?T6 அவ4க5MN ெதளிவாக க@Tெகா78தா4.  

Dr. ஜா? அ?ெக4ெப4M: ஆ6. அவ4க;Nமாரனாகிய  மாி8ேதாாிrcZ9 

எV=பினவc6 இனிவc6 ேகாபாMகிைனயினி?T ந6ைம நீUகலாMகி 

இரmசிMகிறவcமாயிcMகிற அவcைடய இேயl பரேலாக8திrcZ9 வcவைத 

எதி4பா489ெகா_EcMகிறா4க;.” இ=ேபா9 ஒc இைடேவைள 

எ789ெகா;ேவா6. நா6 திc6ப வZத96 இZத வா48ைதகைள தனி8தனியாக 

பிாி89 பா4Mக ேபாகிேறா6 எ?T நிைனMகிேற?. ந6ைம நீUகலாMகி 

வி7வி=பா4 எ?றா+ எ?ன? அவ4 ந6ைம உ_ைமயி+ வி7விMகிறாரா, 
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ேகாபாMகிைன, இனிவc6 ேகாபாMகிைன. பh+ ேந48தியான பத8ைத 

ெசா+sகிறா4. இZத காாிய8ேதா7 பா4MN6ேபா9 இைவ எ=பE 

ெபாcZ9வதாக இcMகிற9? ெதாட4Z9 இைணZதிcUக;, நா6 திc6ப 

வZத96 இைத ப@றி ேபசிடலா6.  

***** 

Dr. ஜா? அ?ெக4ெப4M: ஆ+ைரm, மீ_76 வcக. நா6 ேபசிMெகா_7 

இc=பவ4க; Dr. எm ஹி?ச?, Dr. மா4M ஹிmHகாM ம@T6 Dr. ரா? ேராடா1, 

மிகh6 அcைமயான தைல=ைப ப@றி பா489ெகா_7 வcகிேறா6. சைபயி+ 

இcZத ஆதி கிறி1தவ4க;, இேயl மTபEd6 எZத ேநர8திs6 வZதி7வா4 

எ?பைத விlவாசி8தா4களா? இேயl மTபEd6 எZத ேநர8திs6 வZ9 ந6ைம 

எ789ெகா;வா4 எ?பைத நா6 விlவாசிMக ேவ_Eய9 அவசியமா, சாியா?  

இZத வசன8ைத 1 ெதசேலானிேகயாி+ பா4Mகிேறா6, இ=ேபா96 இZத 

வசன8தி? ைமய ெபாcைள பா489 ெகா_7 இcMகிேறா6.  அவ4 

ெசா+கிறா4, அதாவ9, பரேலாக8தி+ இcZ9 அவcைடய Nமார�6, 

மாி8ேதாாி+ இcZ9 எVதவcமாயிcMகிற இேயl கிறி19 வர 

கா8திcMகிேறா6, இZத ஒc விஷய8ைத கவனிMகேவ_76, “இனிவc6 

ேகாபாMMைனயினி?T ந6ைம நீUகலாMகி7வா4.” எm, இZத நீUகலாMகி7வா4 

எ?ற வா48ைதயி? அ48த6 எ?ன?  

Dr. எm ஹி?mச?:  இZத வி7விMகப=7த+ எ?ற காாிய6 ெதாட4Z9 நடMN6 

ெசயலாக இcMகிற9; இனிவர=ேபாகிற ேகாபாMகிைனMN அவ4 ந6ைம 

வி7விMN6 ெசயr+ ஈ7பm7 ெகா_7 இcMகிறா4. ேவதாக தீ4Mகதாிசன8தி? 
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ேக;வி இ9தா?, நா6 விலMக=படேவ_Eய அளவி@N எதி4கால8தி+ 

ச6பவிMக=ேபாகிற அZத ேகாபாMகிைன எ?ன எ=பEபmட9?  

Dr. ஜா? அ?ெக4ெப4M: ஆமா. சாி, மா4M, அதாவ9, ஜியா4� மி+rக? 

எனMN ெரா6ப பிEMN6. அவ4 ெசா+கிறா4 நீUகலாMகி எ?ற இZத வா48ைத 

வ+லைமயி? ெவளி=பாடாக இcMகிறதா6. இைத நா6 ேபசிெகா_EcMகிற 

காாிய8ேதா7 எ=பE ஒ=பிட YEd6?  

Dr. மா4M ஹிmHகாM: சாி, எ789ெகா;ள=ப7த+ ச6ப விMN6 ேபா9 நடMக 

ேபாகிற எ+லா நிகGhகைளd6 ெகா�ச6 ேயாசி89 பாcUக. ேதவனாகிய 

க48த4 வான8தி+ இcZ9 ஆராவார8ேதா76, பிரதான �தனி? ச8த8ேதா76 

இரUகி வZதி7வா4. எ+லா விlவாசிகளி?  மாி8த சடலUக56 அ9 எUக 

இcZதாs6 சாி, அதாவ9, எZத க+லைறயி+, இcZதாs6 சாி, சில4 

ஒ?Tமி+லாம+ அாி8த நிைலயி+ இcMN6, சில9 கm7 மிcகUகளா+ 

�ாிேபாடபm7 இcMN6. அதாவ9, ெச8த சடலUகைள நிைன89 பாcUக;. 

தனி89 நி@N6 ஒ?T என பிரப�ச8தி+ எ9hமி+ைல எ?T ஒcவ4 ஒcYைற 

ெசா+rயிcMகிறா4. அதாவ9, க48தராகிய இேயl எ+லா சாீரUகைள ஒ?T 

ேச48தி7வா4, ஆவி அைன896 அழிவி+லாததாj, சாவாைமd;ளதாj, 

அVகிேபாகாத சாீரUகளாக மாறி76. அத@N பிறN உயிேரா7 இcMகிறவ4க56 

ெநாE ெபாVதி+ க48தேரா7 இcMN6பEயாக எ789ெகா;ள=ப7ேவா6 

அ=ேபா9 சாவாைமd;ள சாீர8ைத ெப@T ஒc ெநாEயி+ 

மT}பமாகிேவா6.அத@கான வ+லைம ெவளி=ப76, சகல8ைதd6 சிc�E8த 

ஒcவரா+ மm76தா? அ9 சா8தியமாN6. அ9 ேதவ�ைடய வ+லைமயி? 

கிாிையயாN6 எ789ெகா;ளப7தr+  ேதவ? ந6ைம வி7தைலயாMகி7வா4.  
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Dr.ரா? ேராட1: இைத நீUக ேகாEm7 காmட�?� நிைனMகிேற?, ஏ?னா 

அ=ேபா1தல4களி? [8தக8தி+ Wட, அ+ல9 இேயlவி? ஊழிய8தி+ 

பா4MN6ேபா9 Wட, இேயl ஒcவைர உயிேரா7 எV=பினா4 அ=ேபா9 அZத 

வ+லைமயான ெசயைல ஒc உயி48ெதVதsMN அேநக சாmசிக; இcZத9. 

ஒேர சமய8தி+ nமியி? எ+லா இடUளிs6 எ_ண@ற உயி48ெதVத+ 

ச6பவிMN6, உயிேரா7 இcMகிற எ_ண@ற கிறி1தவ4க; மT}பவா4க;. 

இ9 அளhMகடZத வ+லைமயாக காண=ப7கிற9. ேதவ�Mேகா இ9 ஒ?Tேம 

இ+ைல. அதாவ9, இைதd6 இத@N ேமs6 ெசjய வ+லைமd;ள ச4வ வ+ல 

ேதவைன ப@றிதா? ேபசிMெகா_7 இcMகிேறா6.  

Dr. ஜா? அ?ெக4ெப4M: ஆமா.  

Dr. எm ஹி?mச?:  இேயl ெசjத எ+லா அ@[தUக56, இ9வைர எVZத 

நடMகh6 ஓடh6 YEயாதவ4க5MN தா? நடZத9. இ9 சாீர பிரகாரமான, 

மனிதனா+, ேதவ? இ+லாம+ ெசjய YEயாத அசா8தியமான காாியUக;.  

Dr.ரா? ேராட1: ஆமா.  

Dr. எm ஹி?mச?:  இேத வ+லைம தா? எ789ெகா;ள=ப7தr? ேபா9 

ச6பவிMN6 எ?பைத இZத அ@[தUக; ெவளிப789கிற9. சிலேவைளகளி+ 

விம4சக4க; ெசா+வா4க;. “சாி, நீUக இரகசிய வcைகைய ப@றி ெசா+றீUக 

இ9 கிறி1தவ4க5MN  மm76தான ச6பவிMN6.” இ+ல, இ9 ரகசியமான 

ஒ?T அ+ல. nமியி? மீ9 எUNY;ள ேகாEMகணMகான மMக; காணாம+ 

ேபாகிறா4க;, எ?ப9 இரகசியமான ஒc காாிய6 இ+ைல. ஜனUக; அ=ேபா9 

[ாிZ9ெகா;வா4க;, வாz,  எ?னேமா நடMN9. சாி, எ?ன நடZத9 எ?T 
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நிைனMகிற காாிய8தினா+ ஒcேவைள வ�சிMக=பட வாj=பிcMகிற9, ஆனா 

ஏேதா ச6பவி8திcMகிற9 எ?பைத [ாிZ9ெகா;வா4க;. வc8தமான உ_ைம 

எ?ன?னா, அவ4க; ைகவிட=பmடா4க; எ?ற உ_ைமைய அவ4க; 

[ாிZ9ெகா;வா4க;.  

Dr. ஜா? அ?ெக4ெப4M: சாி, அ78த வார6 நிகGHசியி+ இெத+லா6 

ெவளி=ப78த+ [1தக8தி+ ெசா+ல=பmட விஷயUகேளா7 ெபாcZ96 பE 

எ=பE பா4Mக YEd6 எ?T பா4Mகலா6. ஆனா, ரா?, இZத விஷய8தி@N 

வc6பEயாக விc6[கிேற?. அவ4 இைதd6 ெசா+rயிcMகிறா4, “ந6ைம 

நீUகலாMகி வி7வி=பவ4”  மகா வ+லைமயான ஒc ெசய+. இத@N ஏM எ?T 

பய?ப789கிறா4, கிேரMக வா48ைதயான ஏM, இ9, மm7ம+ல, “இனிவc6 

ேகாபாMகிைன எ?கிறா4.” ேமsமித4கான கிாிேயMக வா48ைத,” ேகாபாMகிைன” 

வர=ேபாகிற காாிய8ைத NறிMகிற பதமாக இcMகிற9.  

Dr.ரா? ேராட1: ைரm.  

Dr. ஜா? அ?ெக4ெப4M: இ=ப, இZத வா48ைதைய பா4Mகலா6 ஏM. ஏM 

எ?றா+ எ?ன? அவ4 ந6ைம நீUகலாMகி வி7வி=பா4.  

Dr.ரா? ேராட1: சாி, அத�ைடய அ48த6, “அதிrcZ9”அ+ல9, 

“பிாி8ெத7Mக=பmட”. அதாவ9, ேதவ? உப8திர கால8தி? ஊடாக ந6ைம 

நட8தி பா9கா8திட ேபாற9 கிைடயா9. அZத கால8தி@N Y@றிs6 ந6ைம 

விளMகி கா8திட ேபாகிறா4. அைத 1 ெதசேலானிேகய4 1:9-1௦ல மm76 

இ+லாம, ெவளிப7த+ 3:10லd6 பா4Mகிேறா6.  

Dr. ஜா? அ?ெக4ெப4M: அேத வா48ைத  
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Dr.ரா? ேராட1: ேசாதைனMN நா6 விளMகி காMக=ப7ேவா6 எ?ற அேத 

வா48ைததா? இUகd6 பய?ப78த=ப7கிற9, அதாவ9 உப8திரவ கால8தி? 

ேநர6 அ9. உப8திர கால8தி? பNதியி+ அ+ல, உப8திரவ கால8தி? பாதியி+ 

அ+ல, உப8திரவ கால8தி? இTதியி+ அ+ல, சில க_ேணாmடUக; 

இைததா? ெசா+கிற9, ஆனா+ YV ேசாதைன கால8தி@N6 ந6ைம விளMகி 

கா8தி7வா4. சைபயான9 இத@N விலMக=பm7 இcMN6. இZத பதமான9, 

“ேகாபாMகிைன” எ?ப9, ெரா6ப YMகியமான9, ஜா?. ஆUகில8தி+ சில 

பதUகளி? கc89 அV8தமாக ெசா+ல=ப7வதி+ைல. நிஜ8ைத 

ெவளிப789வ9 இ+ைல. ஆனா Sல பாைஷயி+ கிேரMக8தி+ எ+லா6 எ?ற 

அ48த8தி+ இcMN9. உதாரணமாக, இ?ைறய கிேரMக இலMகண8ைத ைவ89 

பா4MN6ேபா9 இZத பத6 எ=பE இcMகிற9 எzவளh 9;ளியமாக 

காாியUகைள ெவளி=ப789கிற9 எ?பைத [ாிZ9ெகா;ேவா6. இ9 nமியி? 

ெம9 வர=ேபாகிற ேகாபாMகிைனயி? Nறி=பிmட கால8ைத ப@றி ெசா+கிற9.  

அZத கா8தி@N விலMக=பmடதாக சைபயான9 காMகப=76, வி7விMக=பm7 

இcMN6.  

Dr. ஜா? அ?ெக4ெப4M: உ_ைமயாகேவ அவUக5MN இைத ப@றி 

ெதாிZதிcMகிற9.  

Dr.ரா? ேராட1: ஆமா.  

Dr. ஜா? அ?ெக4ெப4M: ஓேக. அதாவ9 இ9MN Y?னால இ9வைரMN6 

ச6பவி8திராத ஒc ேகாபாMகிைன இனிதா? வர=ேபாகிற9. இேயl அவ4கைள 

அதிrcZ9 அதாவ9 எ8தைன கால6 இcMNேமா அ8தைன காலY6 

வர=ேபாகிரத@N விளMகி கா=பா4.  
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Dr.ரா? ேராட1: நிHசயமான உ_ைம. இைத ேபாதிMகிற நப4 பைழய 

ஏ@பாmைட க@T ேத4Zத ஒcவ4 எ?பைத நா6 மனதி+ ைவ89ெகா_7 

ெசய+ப7வ9 ந+ல9. அ=ேபா1தலனாகிய பhைல ப@றி ேபசிMெகா_7 

இcMகிேறா6, இ9வைரMN சிறZத க@Tேத4Zத �த4களி+ ஒcவ4. 

உ_ைமயாகேவ க48தcைடய நாைள ப@றிd6 நிHசய6 பைழய ஏ@பாmE? 

காாியUகைள அவcMN ேபாதி89 ெசா+rயிc=பா4க;,ம�த4க; மீ9 வர 

இcMN6 ேகாபாMகிைனயி? நா;.  

Dr. ஜா? அ?ெக4ெப4M: சாி, ரா?, இUக Nறி=பிmட சில பதUகள இcMகிற9, 

ேகாபாMகிைன, வர=ேபாகிற ேகாபாMகிைன,” சாியா? இZத ேகாபாMகிைனMN 

ஓ4� எ?பா4க;, கிேரMக வா48ைத ஓ4�. இைத பைழய ஏ@பா7 [திய ஏ@பா7 

இர_Es6 பா4Mக YEd6. சில உதாரணUகைள ெசா+லலாமா. அைத ப@றி 

அவ4க5MN ெதாிd6, பைழய ஏ@பாmE+ இcZ9 ஒc உதாரண6 ெசா+sUக, 

எm.  

Dr. எm ஹி?mச?:  சாி, Yதலாவ9 ெச=பனியா 1:15ல, ெசா+ல=ப7கிற9, 

“உMகிர8தி? நா;, இMகm76 இ7MகYமான நா;.” பைழய ஏ@பாmE+ இZத  

மாதிாி விவாிMக=ப76 ஒzெவாc இடUகளிs6, அZதராY6, மZதாரY6, 

நியாய8தீ4=[ வcகிற9. இதி+ கைடசிகால நிகGhகளி? அைடயாள6 

இcMகிற9, A.T. ராப4mச? தன9 கிேரMக இலMகண8தி+ ெசா+rயிcMகிறா4, 

இ9வைரMN6 நடZதிராத ச6பவUக; எதி4கால8தி+ ச6பவிMN6 எ?பைத நா6 

[ாிZ9ெகா;ள உதவியாக இ=பE எVத=பm7 இcMகிற9.  

Dr. ஜா? அ?ெக4ெப4M: ஓ, சாி, ரா?, பைழய ஏ@பாmE+ இcZ9 ேவெறாc 

வா48ைதைய ெசா+sUக.  



19 

 

Dr.ரா? ேராட1: ஏசாயா 13:9+ இzவிதமாக ெசா+ல=பm7 இcMகிற9.” 

,Njh> Njrj;ijg; ghohf;fp> mjpd; ghtpfis mjpypUe;J mopg;gjw;fhff; 

fh;j;jUila ehs; f^uKk;> %h;f;fKk;> cf;fpuNfhgKkha; tUfpwJ.” ஜா?, இ9 

இைதவிட மிகh6 ேமாசமானதாக இcMக W76.  

Dr.ரா? ேராட1: இ9 ஒc கால8ைத NறிMகிற9, எதி4கால8தி+, இ9வைர 

மனித? அ�பவி8திராத விதமான ேதவ ேகாபாMகிைன ச6பவிMக ேபாகிற9.  

Dr. ஜா? அ?ெக4ெப4M: இ=ேபா9 ந6Yைடj தைல=பி@N ெபாc8தமாக 

இcMN6 ஒc வா48ைதைய உUக; Y?பாக ைவMக விc6[கிேற?. 

உ_ைமயி+, அேநக4 ெசா+ல ேகmEcMேக?, “ஓ, ேதவ? அ?பான ேதவ?. 

அவ4 தம9 ஜனUகைள நியாயZதீ4Mக மாmடா4, நரக6 எ?T ஒ?Tமி+ைல.” 

இZத வசனUக; எ+லா6 ேதவ? பாிl8த Y;ள ேதவ? எ?T6 ஒc 

ேகாபாMகிைன வர=ேபாகிற9 அதி+ ேதவ? எ+லாைரd6 நியாயZதீ4=பா4 

எ?T6 விளMகி ெசா+கிற9.  

Dr.ரா? ேராட1: ஆமா, அ9 சாிதா?. ேதவ? அ?பி? ேதவனாக இcMகிறா4, 

இcZதாs6 அவ4 பாிl8த ேதவனாக இcMகிறா4 அவcைடய பாிl8த6 

NைலHசலாMக=ப76ேபா9 அவ4 ேகாபாMகிைனைய அ�மதிMகிறா4. இ9 

பைழய ஏ@பாmE? உபேதச6 மm7ம+ல, இ9 [திய ஏ@பாmE? 

உபேதசமாகh6 இcMகிற9. யாc6 எத@N6 த=பி89 ஓEட YEயா9. எ+லாc6 

எ+லாவ@றி@N6 கணMN ெகா7Mக ேவ_76.  நியாய8தீ4=[ தாமதாக 

இc=பதா+ நியாய8தீ4=[ எ?T ஒ?T இcMகா9 எ?T பலc6 ந6[கிறா4க;. 

ஆனா உப8திர கால6 வc6வைர ெபாT8திcUக;. அ=ேபா9 ேதவைன 
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விlவாசிMகாத ஜாதிக; ேம+ இTதியாக ேதவ ேகாபாMகிைன ஊ@ற=ப7வைத 

கா_�4க;.  

Dr. ஜா? அ?ெக4ெப4M: ஆமா, இைத Nறி8த ந+ல ெசjதி எ?னெவ?றா+, 

அவ4, இேயl சிsைவMN ெச?T ந6Yைடய பாவUக5Mகான விைலைய 

ெசs8தி விmடா4. ந6மீதிcZத ேதவ�ைடய ேகாபாMகிைனைய அக@றிவிmடா4. 

இேயlேவா7 ஒc தனி=பmட உறh இ+லாம+ நீUக; வாGZ9ெகா_7 

இcZதா+, நீUக; இ?னY6 வர=ேபாகிற உUக; மீ9;ள ேகாபாMகிைனMN 

பா8திரவானாக நி?Tெகா_EcMகிறீ4க; அத@N அவசியேம இ+ைல. அைத 

இேயlவிட6 அளி8தி7Uக;. அவ4 ெசs8திவிmடா4, நீUக; வி7தைல 

ெப@றிcMகிறீ4க;. இ9 ேதவ? உUக5MN அc56 ஒc ஈவாN6. இ=ப 

வர=ேபாகிற ேகாபாMகிைனMN [திய ஏ@பாmE+ இcZ9 ஒc உதாரண8ைத 

ெசா+sUக;.  

Dr. மா4M ஹிmHகாM: சாி, இேயl ம8ேதd இcப8தி நா?கி+ ஒrவ மைலயி+ 

இcZ9 ெசா+s6ேபா9,  “உலகY_டான9 Yத+ இ9வைரMN6 

ச6பவி8திராத96, இனிேமs6 ச6பவியாத9மான மிNZத உப8திரவ6 

அ=ெபாV9 உ_டாயிcMN6. அZநாmக; NைறMக=படாதிcZதா+, 

ஒcவனாகிs6 த=பிேபாவ9 இ+ைல. ெதாிZ9ெகா;ள=பmடவ4களி? 

நிமி8தேமா அZத நா; NைறMகப=76.” ேகாபாMகிைன எ?ப9 இ=ேபா9 

த?னிேல தாேன ஒc தர8ைத ெகா_7 கா89ெகா_7 இcMகிற9.  

Dr. ஜா? அ?ெக4ெப4M: ஆமா6, இைத ப@றிதா? பh+ 1 ெதசேலானிெகய4 

1+ ெசா+sகிறா4, அதாவ9 இனிவc6 ேகாபாMகிைன, இனிவc6 

ேகாபாMகிைனயினி?T தUகைள நீUகலாMகி வி7விMN6 Nமார? 
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பரேலாக8திrcZ9 வர கா8திcMகிறா4க;. அவ4 இைவ எ+லாவ@றிrcZ96 

ந6ைம விளMகி கா8தி7வா4.  

வர=ேபாகிற காாியUக; எ?ற உபேதச6, ஆதி திcHசைபயி+ காண=பmட9. 

சில உதாரனUகலஈ உUக; Y? ைவMக விc6[கிேறா6. [திய ஏ@பாmE+ 

மm76 நா@ப8திநா?N உதாரணUகைள பா4Mக YEd6. உUக5MN பிE8த 

ஒ?ைற ெசா+sUக, எm.  

Dr. எm ஹி?mச?:  1 ெகாாிZதிய4 1:7, “நீUக; க48தராகிய இேயl கிறி19 

ெவளி=ப76பEயாக ஆவேலா7 கா89ெகா_7 இcMகிறீ4க;.” 

எதி4பா4=ேபா7 நீUக; கா89ெகா_7 இc=�4க; எ?றா+, அவ4 

உUக5Mகாக வcகிறா4 எ?பதா+ தா? நீUக; அவcMகாக எதி4பா4=ேபா7 

கா89ெகா_7 இcMகிறீ4க;.  

Dr. ஜா? அ?ெக4ெப4M: மா4M? 

Dr. மா4M ஹிmHகாM: பிr=பிய4 3:2௦, “ந6Yைடய NEயிc=ேபா 

பரேலாக8தி+ இcMகிற9,அUகிcZ9 ந6Yைடய இரmசக4 வர கா89ெகா_7 

இcMகிேறா6, க48தராகிய இேயl வcவா4.’ அவ4 வc6பEயாக ஆவேலா7 

கா8திcMகிேறா6, இதிrcZ9 அவ4 எ=ேபா9 ேவ_7மானாs6 வcவா4 

எ?ப9 ந?றாக [ாிகிற9.  

Dr. ஜா? அ?ெக4ெப4M: ரா?? 

Dr.ரா? ேராட1: தீ89 2:13-14, நா6 ந6பியிcMகிற இரmசகராகிய இேயl 

கிறி19வி�ைடய மகிைமயி? பிரச?னமாNதsMN6 எதி4=பா489 

ெகா_EcMN6பE நமMN ேபாதிMகிற9.” நீUக; உப8திர கால8தி? 
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பாதிவைரN6 ேவதைன அ�பவி=ப9 அனZத பாMகியம+ல, அல9 

உப8திரகால8தி? YMகா+ பாக6, உப8திரவ கால6 YVவ96 இc=ப9 

பாMகியம+ல. இ9 அனZத பாMகிய6 ஏென?றா+ நா6 உப8திரகால8தி@N 

த=பி89 ெகா;கிேறா6. அதாவ9, அZத கால8தி@N நா6 அைனவc6 

விளMகபmடவ4களாக இcMகிேறா6.  

Dr. ஜா? அ?ெக4ெப4M: ஆமா, எனMN பிE8த9 மாரநாதா. இ9 ஒc அராமிM 

பத6, இைத கிேரMக சைபகளி+ பய?ப78தினா4க;, அதனால இத�ைடய 

அ48த6 அவ4க5MN ெதாிd6. இத�ைடய அ48த6, “எ? ஆ_டவேர, வாc6”. 

அவ4க5ைடய வாG896 Yைற “ஷாேலா6” எ?பதாN6, ஹேலா, அ=பற6, 

“எ? ஆ_டவேர, வாc6.” சாியா? அவUக ஏ? இ=பE ெசா+sகிறா4க;? 

ஏ?ென?றா+ க48த4 எZத நிமிட8திs6 வZதி7வா4 எ?T அவ4க; 

எதி4பா489ெகா_EcZதா4க;. அவ4 வc6பEயாக விc6பினா4க;. பh+ 

த?ைனd6 அதி+ ேச489ெகா;கிறா4.  

Dr. ஜா? அ?ெக4ெப4M: சாி. அ78த வார6, ேநய4கேள, 

எ789Mெகா;ள=ப7த+ இர_டா6 வcைகMN மாTபmட ஒc நிகGவாக 

இc=ப9 ஏ? எ?பைத பா4Mக  இcMகிேறா6. ஏ? இத@N இைடயி+ சில கால 

அவகாச6 காண=ப7கிற9. இத@N இைடயி+ உப8திரவ கால6 இcMகிற9. 

ஏென?றா+ ஒzெவாc நிகGhக5MN6 இைடயி+ எ?ன நடMகிற9 எ?பைத 

ேவத6 ெதயளிவாக நமMN காm7கிற9. அதிrcZ9 ஒc YEவி@N நா6 

வரேவ_76. அத@கான வசனUகைள நா? கா_பிMக இcMகிேற?. அZத 

வசனUக; Sலமாக8தா? நா6 தீ4ைவ ெபற YEd6 எ?T ேவதாகம6 Wறிற9. 

அZத இTதி ��4hகைள உUகேளா7 பகி4Z9 ெகா;ள விc6[கிேற?. சாி, 

அ78த வார6 நிகGHசிைய தவறாம+ பா4=�4க; என ந6[கிேற?.  
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எUக5ைடய ெதாைலMகாmசி நிகGசிகைள காண 

இலவச ஜா? அ?ெக4ெப4M நிகGHசி ஆ=ைப பதிவிறMக6 ெசjதி7Uக;. 
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