
 

 

“த�  �ைழகைள  உண��றவ�  யா�?” 
(ச�கீத� 19:12அ)  

                                                                                                                             

R. �டா�லி, நவ�ப� 1996 

பா�கள�� ப�ள�ய��தா� வா�வ�� உய�ய ப��ப�ைனகைள� க���ெகா� 

கிேறா�. இைறமக���ட தா� அ�பவ��த “பா�கள�னா�” கீ��ப�தைல� “க���” 

ெகா�டாரா� (எப� 5:8). ேதவ���� பாவமி�லாத ஒ� �மார� உ��; ஆனா� 

காயமி�லாத �மாரேன கிைடயா� எ�ெறா�வ� ச�யா�� ெசா�னா�. 

ஏ�ர� 1996இ� என�� இ�தய அ�ைவ சிகி�ைச ெச�ய�படேவ��ெம�� 

க��ப���க�ப�ட�ட� என� எ�ண�தி� எ��த �த�ேக�வ� “ஏ� ஆ�டவேர?” 

எ�ப�தா�. “ேதவன�ட� ஏ� எ�� ேக�காேத; அவ� ஏ� �டா� எ�� ேக�� 

வ��வா�” எ�� ெந��காலமா� நா� ப�ரச�கி��வ�த வா��ைதகேள என�� 

உடன�� பதிலா� வ�தன. என� மனதி� எ��த ேக�வ�கைள இ�வாசக� ெகா�� 

நா� அட�கி�ெகா�டா��, என� இதய�தி� ெகா�தள��த அைலகைள எ�னா� 

அைமதி�ப��த ��யவ��ைல. அ�ேவைளய�� த���க� எேரமியா என��தவ�னா�: 

�ல�ப� 3:39,40, “உய���ள மன�த� �ைறய��வாேன�? அவ� த� பாவ�தி�� வ�� 

த�டைனைய� �றி�� �ைறய��கிறெத�ன? நா� நம� வழிகைள� ேசாதி�� 

ஆரா��� க��த�ட� தி���ேவா�.” 

ஆனா�� ேக�வ�க� த���தபா��ைல. “இ�வ�யாதிைய என�க��ப�ய� 

ேதவனா? சா�தானா? அ�ல� எ�ைன வ��த ேதவ� சா�தாைன அ�மதி�தாரா?” 

இ�ேக�வ�க��� வ�ைட க��ப���க ��யவ��ைல; ஆனா� இ�ேக�வ�க��� 

வ�ைடகா�வ� அவசியமி�ைல எ�� க��ப���ேத�. நா� ெச�யேவ��யெத� 

லா� “எ�ைன” ஆரா��� பா��� அவ� ம�ய�� சா���வ�டேவ��யேத. ம���வ 

மைனய�லி��� அ��ப�ப�டப��ன� என� த�ப�ேசாதைன��� சிற�த வழிகா�� 

யா� அைம�த� எப�ேரய� 12ஆ� அ�தியாயேம. கட�ள� க�ேணா�ட�தி� நா� 

எ�ன�� �ைற�த� ஏ� ப�ைழகைள� க��ப���ேத� 

“பாரமான யாவ�ைற�� த�ள�வ���…” (வச 1). 

அள���ம�றி ேவைல ெச��ெகா����ேத�. அவசரமானெத�லா� அதி�� 

கியமானெத�� மதிய�னமா� நிைன�தி��ேத�. வா�வ�� கா�ய�கைள ��கிய� 

�வ வ�ைச�ப���வத��� பதிலாக ேகா��ைகக���� அ��த�க���� பலி 

யாேன�. ேவைல ேவைல எ�ேற இ��ேத�. எ��� ���� நிைல�� வ�� 

வ��ேட�. 



 

 

ெரய�� ெப��கள�� எ�த�ப������ வாசக� நிைனவ��� வ�த�: “�ைற�த 

சாமா�; நிைற�த வசதி; பயண�ைத இன�தா��க!” நா� எ�லாவ�ைற�� ெச��வ�ட 

ேவ��ெமன ேதவ� எதி�பா��கவ��ைல எ��ண��ேத�. கிறி��வ�� உடலி� ஓ� 

இட� ைகயா�� ெசய�பட நா� அைழ�க�ப����தா� வல� ைகய�� ேவைலகைள 

��, எ�னா� ���தா��, நா� ெச�ய��டா�. அ�ப�� ெச�தா� எ� ேவைல 

���; ப�ற��ேகா ேபா�மான ேவைலய���கா�. ம��ம�ல, என� வா�நாள�� 

நா�தா� ���கேவ��ெமன நியமி�க�ப�ட அள� ேவைலைய�தா� ேதவ� 

எ�ன�ட� எதி�பா��கிறா�. நா� அத�� மி�சினா� அகல உ�ேவேன தவ�ர ஆழ 

உழமா�ேட�. �த� ��றா��ேலேய இ�தியாவ�� எ�ண�ேறா� பாவ�தி�� 

ப�ண�ய��� மா��ெகா��தாேன இ��தன�? ப��ைன ஏ� இேய�ேவா ப�ேலா 

இ�நா����� ப�ரச�கி�க வரவ��ைல? ஆனா�� அவ�க� இ�வ�� த�க� 

வா�நா�கள�� இ�திய�� "���த�!" எ�� �ழ�கினேர! (ேயா 17:4; 2 த�ேமா 4:7). 

சில அைழ��க���� வ����த�க���� நா� ‘��யா�’ எ�� ெசா�லா 

வ���, தாவ ����� கிைட�த கீ��க�ட க�லைற வாசக� என��� கி�டா� ேபா��. 

“தாவ �� த� கால�தி� ேதவ சி�த�தி�ப� அவ��� ஊழிய� ெச�தப�� நி�திைர 

யைட�தா�” (அ� 13:36). ேதவ ஊழிய� எ�றைழ�க�ப�வெத�லா� என�� ேதவ 

சி�தமா� இ�லாதி��கலா�. ஆனா� என� வா�வ�� நா� ேதவ சி�த�ைத நிைற 

ேவ��ைகய�� அவர� ஊழிய�ைத� ெச�����கிேற� எனலா�. 

“ந�ைம� ��றி ெந��கி நி�கிற பாவ�ைத�� த�ள�வ��� …” (வச 1). 

“மா�ச�தி� இ�ைச, க�கள�� இ�ைச, வா�வ�� ெப�ைம” ஆகியைவ நப��� 

நப� ெவ�ேவ� வ�த�கள�� ெவள��ப��. க��த�ம�� நா� “ஆதி அ��” ெகா����த 

நா�கள�� ெகா�ரமா� எ� வா�வ�� க���தவ�ைற இ�ேபா� க���காணாம�� 

இ��ேத�. அைவ என� பலவ �ன� என வ�ள�க�ெகா����, எ�லா��தாேன ெச� 

கிறா�க� என� த��கி���ெகா��� இ��ேத�. 

என� ��வா�வ�� �வ�க� கால�கள�� வார�ேதா�� த�ப�ேசாத 

ைன�ெக�� ேநர� ெசலவ��வ���. இ�ெபா�ேதா என� தன��தியான ேவைளைய� 

�தி�பதி��, வ��ண�ப��பதி��, வசன�ைத� தியான��பதி�� ம��ேம ெசலவழி� 

கலாேன�. “ேதவேன, எ�ைன ஆரா��� பா��” எ�� அவசர�படாம� அவர� 

பாத�தி� நா� அம�வ� அ��வமாகிவ��ட� (ச� 139:23,24). இ�பய��சிைய நா� ேம� 

ெகா�ளாததா� �சி அதிகமதிகமா�� ப�ய� �வ�கிய�. சில பாவ�க���� 

பழகிேய ேபா�வ��ேட� எ�ற ெதள�� தி�ெரன உ�டாகிய�. ப�ரச�கியா� எ�ற 

�ைறய�� ப�ரச�கப�ட ெவ�றிக� எ� க�கைள ேம�� ��டா�கிய���தன. 

ேதவன� ஒள�ய�� எ�ைன இ��� ��வ��பா��தேபா� ஒ���ண� ேபா�ற 

சில பாவ�கைள� ெச�வ�� அறி�ைகய��வ�மான பழ�க�தி��� வ��வ��டைத� 



 

 

தி�டமா� அறி�ேத�. “பாவ�தி�� வ�ேராதமா�� ேபாரா�கிறதி� இர�த� சி��� 

அள��� ந��க� இ��� எதி��� நி�கவ��ைல” எ�பைத எப�ேரய நி�ப ஆ�கி 

ேயா� எ�ைனேய ����கா��� ெசா�வதா� உண��ேத� (வச 4). ஆவ�யானவ�� 

இ�த இைடபா� என�� ஏசாயாவ�� “ெந����தழ�” அ�பவ ேமய�றி ேவற�ல (ஏசா 

6:5-7). 

“நம��� �றி�ப����ள ஓ�ட�தி� ெபா�ைமேயா� ஓ�ேவாமாக” (வச 1). 

இ�வ�கைள� தியான��தேபா� என��� சி����ெகா�ேட�. “ஓ�ட�" 

“ெபா�ைம” ஆகிய இ�வ�� ெசா�க���� எ�ன ச�ப�த�? வ�ைரவா� ஓ�ேய 

ஒலி�ப�� ’96இ� இ�தியா���� கிைட�த� ஒ� ெவ�கல� பத�க�தா�! 

நா� எைத�ேம வ�ைரவா�� ெச�பவ�. வ�ைரவா�� ேப�ேவ�, வ�ைரவா� 

எ��ேவ�. நா� லி�லியைன மண�� 26 ஆ��க� ஆகி�றன. கி�ட�த�ட தவறா� 

மாைலய�� உலாவ ஒ� றாகேவ ெச��கிேறா�. ஆனா� இ��வைர அவள� 

ெம�வான நைட�� நா� பழக��யவ��ைல. சா�ப���ேபா�� அேத ப�ர�ைனதா�. 

அவ� பாதி சா�ப���� நா� சா�பா����� ப��ன� உ��� பழ� பலகார� 

க��� ெர�! அவ� மதிய உண� ������ன� நா� ப��பகலி� சி� �ய�ைல 

���� எ���வ��ேவ�. 

இ�ப�ய����� நா� ேவகம�ற ம�கைள� சகி���ெகா�ள ��வதி�ைல. 

ந�ைதேபா� ெம�வாக ஒ�வ� ஒ�ைற� ெச��ெகா����தா� அைத அவ� 

ைகய�லி��� ப���கி ெநா��ெபா�தி� நாேன அைத ����வ��� அக�பாவ 

ெம�லா� எ�ன�ட���. அவ�� இதனா� த�ைனேய ெநா��ெகா�வா�. ப�ற���� 

பய��சி ெகா���� கா�ய�தி� இ� என� பலவ �ன�கள�� ஒ��. 

ெபா�ைமய��ைமயா� ேதவன� பண�ைய எ�வளவா�� பாதி�தி��கிேற 

ென�� அவ� என��� கா��னா�. உடன� வ�ைள�கைள நா�யதா� ேதவன� 

வழிகைள மற�� மன�த �பாவ �ைறகைள� ைகயாள ேவ��யதாய���. இ� 

ெபா�� அ�ைவ சிகி�ைச��� ப��வ�த மாத�கள�� ���ேபா� எைத�� எ�னா� 

வ�ைரவா�� ெச�ய��யவ��ைல. அதினா� �மிய�� ���ேவக� �ைற�தா 

ேபா�வ��ட�? 

ேதவன� ெச�தி என��� ெதள�வா� வ�த�: "ந��க� மன�தி��ப� அம��தி�� 

தா� இர�சி�க�ப�வ ��க�; அம��ைக�� ந�ப��ைக�ேம உ�க� பலமாய����� 

எ��... ேதவ� ெசா��கிறா�; ந��கேளா அ�ப�� ெச�ய மனதாய�ராம�; அ�ப�ய�ல, 

�திைரகள��ேம� ஏறி�ேபாேவா� எ�கிற��க�; அ�ப�ேய ஓ��ேபாவ ��க�. ேவகமான 

வாகன�கள��ேம� ஏறி�ேபாேவா� எ�கிற��க�; அ�ப�ேய உ�கைள� �ர��கிற 



 

 

வ�க� ேவகமா�� �ர��வா�க�... ஆனா�� உ�க��� இர���ப�� க��த� 

கா�தி��பா�'' (ஏசா 30:15,16,18). 

"எ� மகேன, க��த�ைடய சி�ைசைய அ�பமாக எ�ணாேத...                   

உ�க���� ெசா��கிற ��திமதிைய மற�த��க�" (வச 5,6).  

சி�வய� �த� நா� ெந�கேவ அேநக ெத�வ �க �க அ��த�கைள அ�பவ��� 

வ�தி��கிேற�. ஐ�� வயதி� ெதாட��ேத��சியான வய���� ேகாளாறிலி��� �க� 

ெப�ேற�. பதிேனா� வயதி� ���ைற தி��ப�ய ெகா�ர ைடபாய�� கா��சலி� 

வ��திேன�. ஆ�டவ� பண��� எ�ைன அ��பண��� ெஜப��த ேதவ� ப��ைளகள�� 

��ப��த��கிர�கி ேதவ� எ�ைன மரண�ப��ைகய�லி��� ��கிெய��தா�. 

1976இ� உ� ��கைட�ப�னா� ேவதைன�ப�ேட�. ஒ� �ைற உ� ��ெக��ைப� 

��தி சிகி�ைசயள��தப�� ஆ�மாத�க��ெகா��ைற இ�வ�த சிகி�ைச ேதைவ�ப� 

ெம�றா� ம���வ�. பய�தினா� (வ��வாச�தினால�ல!) க��தைர ேநா�கி� கதறி 

ேன�. கி�ைபயா� இர�கினா�. இ�ெனா� ���த� ேதைவய��லா� ேபாய���. ஒ� 

சில ஆ��க� கழி��� சி�ந�ரக� க�லினா� �����ேத�. ஆ�க��� அ�தா� 

ப�ரசவ ேவதைன எ�ேப�! எள�ய சிகி�ைச���ப�� �க� ெப�ேற�. பதிைன�� 

ஆ��களாக இ��வைர அ�ப�ர�ைனய��ைல. அ��� வ�த� காதிைர�ச�. இட� 

காதி� பாதி� ெசவ�டாேன�. ஒ� ப�ரச�க�ைத �����ெகா������ த�வாய�� 

ஏ�ப�டெதா� பாதி�ப�னா� சமநிைலய�ழ�� ேமைடய�ேலேய வ���� வா�திெய�� 

ேத�. இைத ேந�� பா��த வ��வாசிக� உபவாச��ட� ெஜப��தன�. அ�வ�யாதி 

ஒழி�த�. இழ�த ேக���திறைன�� அசாதாரணமாக� தி��ப� ெப�ேற�. இ�ப�� 

ெசா�லி�ெகா�ேட ேபாகலா�. ஒ�ெவா� இ�க���ேபா�� �திய த��மான�க� 

எ��ேப�; ஆ�டவ�ட� வா��க� ெகா��ேப�; அவ�றி� பலவ�ைற அ��த இ� 

க�� வ��� மற��வ��ேவ�. உ�ைமைய� ெசா��கிேற�! 

என� அ�ைவ சிகி�ைச�� நா�� மாத�க� கழி�� என� மைனவ��� நா�� 

என� ம���வைர� ��மா ச�தி�க� ெச�றி��ேதா�. அவ� அவைள� பா��� “சா� 

பா��ெல�லா� �டா�லி கவனமாய���கிறாரா?” எ�றா�. “அள���ம�றி� க���பா 

ய���கிறா�” எ�� அவ� பதிலள��தா�. உடேன அவ�, “என� ேநாயாள�கெள�லா� 

�த� ஆ�மாத� அ�ப��தான���பா�க�; ப��ன�தா� கவன��கேவ���” எ�றா�! 

என� த�ப��� நா�� பதிைன�� வய� கட���வைர அ�மா ப�ர�ைப� ைகயாட� 

தவறவ��ைல. நா�க� வாலா��னா� ஓ����ைரய�� ெசா�கி ைவ�தி��த ப�ர� 

ைப� கா�� மற��வ��டேதா எ�பா�க�! 

ேயேகாவாவ�� ம��ப�� நாம�கைள ஆராதைனய�� உ�சாகமா� உ�ச�� 

கிேறா�. ேயேகாவா-ய�ேர! ேயேகாவா-ர�பா! ேயேகாவா-ஷாேலா�! ேயேகாவா-ஷ�மா! 

ேயேகாவா-நிசி! இ�ப�...! ஆனா� இைவெய�லாவ�றி��� சமமான, ஆனா�� நா� 

கவன�யாத, இ�ெனா� ��� நாம� அவ����� ெத��மா? அ�தா� ேயேகாவா-



 

 

மா�ேக" எ�ப�. அதி� ெபா�� "அ��கிறவராகிய க��த�" எ�பதா� (எேச� 7:9). 

க��த�� அ�க� அவர� அ��கைள� ேபாலேவ ஆச�ீவாதமானைவ. “அவ� 

காய�ப��தி� காய�க��கிறா�; அவ� அ��கிறா�, அவ�ைடய ைக ஆ��கிற�... 

இேதா, ேதவ� த���கிற மன�த� பா�கியவா�” (ேயா� 5:17,18). அ��கிற ைகதா� 

அைண���; அைண�கிற ைகேய அ����! 

இ�வைக ஊழிய�க� என�காக ெஜப��� எ�ைன உ�சாக�ப ��தினா�க�. 

இ�த எகி�தியைன இன� ந��க� காணமா���கெள�ற� ஒ� �� (யா� 14:13). ந�ப� 

�வ�ேசஷ� ��வ�� ேப��� ஜா�வா (1939-2020) அ�ண� ேபா�ற அ��த வைக 

ஊழிய�க�, “இ�திய� சைப�� உ�க� ெச�தி ��கிய� வா��ததாய�����; ஆனா� 

ந��க� ேவதைனக� இ�க��க� வழியா�� ெச�லேவ��யதி����” எ�றன�. 

இய�ைகயாக நா� �த� த���கத�சன�ைத�தா� ந�ப வ����கிேற�. ஆனா� 

இர�டாவ�தா� தி�வசன�தி��� ��த� ஏ�ற�. ஆ� இ�க��க����" ப��ன� 

'ஏழாவ��' வரலா� (ேயா� 5:19). ஆனா� ஆ�வ� ஆ�டவேர! 

“யாவேரா�� சமாதானமாய���க�� ப���த��ளவ�களாய���க�� நா��க�... 

யாெதா� கச�பான ேவ� �ைள�ெத��ப�� கலக��டா��கிறதினா� 

அேநக� த����படாதி��க�� ... எ�ச��ைகயாய���க�” (வச 14,15). 

அ��பைடயாக நா� சிேநக� �ண��ளவ� என���, “நா�” எ�� அக� 

கார�தினா� க�ைணைய�� கன�ைவ�� இழ��வ��ேவ�. அ� ���ப�தி�� 

ஊழிய�தி�� ப�றேரா� உற�� ப�ர�ைனகைள உ�வா���. தைலவனாய���பதா� 

�றிய��கைள நிைறேவ�ற ம�கைள ெவ�மேன "பய�ப��த�” ெதாட�கிேன�. 

ஒ�ெவா� தன�நப��, அதி�� �றி�பாக தா��த சேகாதர��, மதி�ைப�� அறியா� 

ேபாேன�. “ஜ�வ��ள ேதவ�ைடய நகர�தி�” உ�ள ஒ�ெவா�வ�� ��கிய��வ� 

ைத�� ந��ணர என� சம�பகால இ�க�� ஏ�வாய���த� (வச 22,23). கிறி��வ�� 

உடலி� ேதைவய�ற �ட� �ைள கிைடயா�! 

ம���வமைனய�லி��� அ��ப�ப��� என� ம���வைர ந�றி� க�ண� 

�ட� பாரா��யேபா�. தின�� ம���வமைனய�� என� அைறைய� ெப��கி� 

�ைட�த நப�� நா� ெப�ற கவன����� அேத பாரா�� ெபறேவ��யவ� எ�றா� 

அவ�. 1 ெகா��திய� 12:17-25�� எ�ேன அ�ைமயான வ�யா�கியானமி�! 

இ�� நம� இய�க�தி� ஊழியராய���ேபா� என�காக எைத�� ெச�ய 

ஆய�தமாய���தா� அதி� அதிக ஆ�ச�யமி�ைல. ஆனா� என�� இர�த தானமள�� 

ததி� இ�வ� இ�வ�ய�க�தி� ��னா� ஊழிய�! இ� என�� எ�தைன� ப�ரச�க� 

கைள� ப�ண�வ��ட�! என� வா�வ�� ��திய அ�பவ�க� என�� “இர�டா�” 

ெதா�தலா� அைம�தி��தன. இ�ெபா�ேதா மன�தைர ெவ�மேன மன�தராக அ�ல, 



 

 

அவ�க� ேதவனா� அ�ள�ப�ட ஈ�க� என� காண என�� '��றா�" ெதா�த� 

கிைட���ள� (மா� 8:22-25). 

“ஒ�ேவைள உண��காக� தன� தைல�ேப�� உ�ைமைய வ����ேபா�ட 

ஏசாைவ�ேபா� ... இராதப� எ�ச��ைகயாய���க�” (வச 16,17). 

வ�வா� நிைற�த ெதாழிைல நா� இைறயர��காக வ���வ��டதா� பண 

ஆைசெய�� நா� பாவ�தி�� எ�ன�ட� இடேமய��ைல எ�ேற எ�ண�ய���ேத�. 

ஆனா� கவன��க�படாம� அைடயாள�கா�டாம� நம� க��லி� கீேழேய ப��கி� 

கிட��� த�திரமான பாவ�கள�� ஒ�ேற ெபா�ளாைசெயன அ�வளவா� நிைன�க 

வ��ைல. இ�ெபா�� “ஊழிய�தி�காக�தாேன” பண� ேச��கிேறாெம�� ஒ� 

ைத�ய�! பரம த�ைதய�� ம�� சி�ப��ைளேபா� எள�ய ந�ப��ைக ெகா�வத��� 

பதிலாக� பண� ேசக��க பலவ�த வழிகைள� ைகயா�ட நிைல. இ�த அபாய�தி�� 

ந�ைம� த��வ��கேவ தம� ஊழிய� �வ� க�திேலேய இேய� தம� சடீ���� 

ேபாதி�த�: “இைவகைளெய�லா� அ�ஞான�க� நா�� ேத�கிறா�க�; இைவகெள� 

லா� உ�க���� ேதைவ எ�� உ�க� பரமப�தா அறி�தி��கிறா�. �தலாவ� ேதவ 

இரா�ய�ைத�� அவர� ந�திைய�� ேத��க�; அ�ெபா�� இைவக�� உ�க���� 

ேச���� ெகா��க�ப��” (ம� 6:31-33). 

ஆச�ீவாத இைளஞ� இய�க�தி� ��ட�கள�� நா� பண� ேசக��பதி� அதிக 

���ரமா� இ��பதி�ைல எ�ப� உ�ைமெயன���, ப�ரச�கி���ேபா� பல 

தடைவ ம�கள�� ஆ�ம�க� ேதைவகைளவ�ட ஊழிய�தி� பண� ேதைவகேள என� 

�� எ��� நி���ளன. சைபயா���� ��கம��� ெகா����ெகா����கிேற 

ென�� பாவ�, ம�ைத ேபா�ற, அவ�க���� ெத�யா�! ஆனா� ப�ரச�க�ைத 

���தப�� எ�ைன அ��ப�யவ����� நா� ஆஜரா��ேபா� ேதவ வசன�ைத 

ஆதாய�தி�கா�� கல�பா�� ேபசியதாக அவ� எ�ைன உண��திய���கிறா� (2 ெகா� 

2:17). 

எ�த மன�தைன�� கிறி������ “ேதறினவனா�” நி���வேத ப�லி� 

ேநா�காய���த� (ெகாேலா 1:28). க��தாேவ, எ�த மன�தைன�� எ�க� ஊழிய�ைத� 

“தா��கிறவனா�” மா��வேத என� �றியாய���க ேவ�டா�! மரண வாச� வைர 

ெச��வ�த அ�பவ� பா�லக� சி�ைத��ள இ�ச�தாய�தி� பரேலாக� சி�ைத 

��ளவனாய���க என��� ேபாதி���ள�. 

“பய�ேதா�� ப�திேயா�� ேதவ���� ப��யமா� ஆராதைன ெச���ப�� 

கி�ைபைய� ப�றி�ெகா�ேவாமாக. 

நம� ேதவ� ப�சி�கிற அ�கின�யா� இ��கிறாேர” (வச 28,29). 



 

 

ெவ�றிக�� உசித�க�� என� வா�வ�� வா��ைகயானைவ. ப��ெப�றா�, 

�த� வ�ைசய�லி��ேத�. ைகெய���� ேபா�� ம��� பல ப�ள���ட� ேபா�� 

கள�� �தலி� வ�ேத�. எவ�� எதி��காமேல பல�ைற வ���� தைலவனாேன�. 

நாடக�கள�� கதாநாயகனாய���ேத�. ேம�ப��ப��ேகா ேவைல�ேகா ேந��க� 

ேத�� எ�றா� அதி�� �தலிடேம. ெச��ேப ேதயாம� ப�ரமாதமான வா��ைக� 

�ைணவ� என��� கிைட�தா�. என� 30 ஆ�� ப�ரச�க ஊழிய�தி� ஏேதா ஒ� 

ப�ரச�க� பயன��லாம� ேபான� எ�� ஒ��� நிைனவ��ைல. நம� இய�க� 25 

ஆ��க� நட�திய ெப�ய �கா�க� நிக��சிகள�� ேதா�வ� க�ட� எ��மி�ைல. 

இைவெய�லா� க��தராேலேய ஆய��� எ�� ெந�கேவ நா� உண��� க��தைர� 

�தி��� ெகா����தா��, அ�வ�ேபா� நா� ெப�ைம��� பலியாேன�. 

�பாவ�தி�ப� நா� ெப�ைம�கார�. இ� நா� க���ெகா�ட �ணெம��� 

ெசா��ேவ�. என� த�ைத ஓ� இரா�வ அதிகா�. எ��� நிமி��� மா�ைப� 

��கிேய நட�பா�. அவ� ச�தேம அதிகார� ேதாரைணய��தான�����. என� 

இர�த�தி� ெகா����ச�� அதிகெமன� க��ப���க�ப�ட�. “ெகா���... நிண� 

��ன�னேபா�... உைத��... ேதவைன அச�ைடப�ண�ன” ெயஷுரைன அ�ெபா�� 

நிைன���ெகா�ேட� (உபா 32:15). சம�ப�தி� எ�ைன� ச�தி�த ��னா� ந�ப� 

ஒ�வ� இ�ெனா�வ�ட� “�டா�லி அ�ண� இ�ப�� �ன��� நட�பைத நா� 

ஒ�நா�� பா��ததி�ைல” எ�றாரா�. எ�ைன� �ன��� பண�வா�க ஓ� இ�தய 

அ�ைவ சிகி�ைச ேதைவ�ப�மானா� அ� த�திேய. தன�� பதிைன�� ஆ��க� 

���� ெகா��க�ப�ட�ட� அரச� எேச�கியா ெச�த அறி�ைகைய எனதா��கிேற�: 

“நா� எ�ன ெசா��ேவ�? அவ� என�� வா�� அ�ள�னா�; அ�ப�ேய ெச�தா�; எ� 

ஆ�சி� வ�ட�கள�ெல�லா� எ� ஆ��மாவ�� கச�ைப நிைன�� (ெம�ையயா�) 

நட��ெகா�ேவ�” (ஏசா 38:15). 
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