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ேயாவா� 17:1, 2: இேய� இைவகைள� ெசா�ன��� த��ைடய 
க�கைள வான���� ஏெற���: �தாேவ, ேவைள வ�த�, … 

உ��ைடய �மார� உ�ைம ம�ைம�ப����ப��� �� 
உ��ைடய �மாரைன ம�ைம�ப����.

 ���பாக, ஒ�வ� ெந��க��� ம���� இ���� 
சமய�, அவ�  எ�ப� ெஜ����றா�, ம��� எத�காக 
ெஜ����றா� எ�பைத நா� அ�ய ேந���, அ�நபைர� ப�� 
ந�மா� �ைறய க���ெகா�ள ���� ��யமானவ�கேள. 
நா� ேபர����யான மனேவதைன�� இ��ைக��, நா� 
சாதாரணமாக இ��பைத�கா���� அ�க ஊ�க��ட�� 
��வாச உண��க�ட�� ��ெர�� ேதவைன 
அ��ேவாமா? அ�ல� நா� ந� ���, நம�� உத� ேதைவ 
எ�ப��� மா��ர� கவன�ைத� ெச������ 
ம�றைன�ைத�� ஒ��� ைவ���ேவாமா? பா��க�, 
த��ைடய ம�த ��ய��� �க�� கைட�யான 
இரா�பக���, இேய�வானவ� தம� மா��க ��யமான� 
அத� இ�� மாேவதைனயான அ��யாய�����பைத 
அ��தவரா�, தம� ��யமான �தா�ட� ��� 
த���வமான ெஜப�கைள ஏெற��தா�. இ�கைத�� 
���� பாவ�� மரண�� ெஜய�ெகா�ள�ப�டன 
எ�பைத நாமைனவ�� அ�ேவா�. இ���� 
ெஜப�கைள�� ஆரா�வத� �ல�, நா���ட அ�தைகய 
ெஜய��ைன அைடவத�� வ�வ����ட இ�தய�, ��ைத, 
ப�� ம��� ெபல� ஆ�யவ�ைற ந�றாக அ���ெகா�ள 
���� அ�பானவ�கேள.

   ...இேய��� அவ�ைடய �ஷ�க�� ேம� ��டைற����� 
ெக�ெசமேன ேதா�ட�ைத ேநா��� ெச�� ெகா����த 
சமய� அ�. இ�த நைட��ரயாண���ேபா�தா� 
இேய�வானவ� ேயாவா� 14, 15 ம��� 16 – ஆ�ய 
அ�கார�க�� ப��ட�ப���ள பாட�கைள� ெகா�� 
�ஷ�கைள ஊ�������தா�. அவ�க�ைடய �ரயாண��� 
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நா� ச��� ��ெச��, அவ�ைடய இ�� ��� ெஜப�க�� 
�தலாவ�� �க�� ��வான�மான – ேயாவா� 17 உட� 
பாட�ைத� �வ�கலா� வா��க�.

 இேய� த��ைடய �ஷ�க��� ��பாக ெஜப� 
ெச��ெகா����தா�. அவ�க� அதைன� கவ����ேக��� 
ெகா����தா�க�... அ�வாேற நா���ட கவ��ேபாமாக.

 இேய� ���ட�� ேதவ�ைடய பராம�����தான 
ஒ� ந��த�க�ய ��வாச��ட�� ெஜப�ைத� �வ��னா�:

அவ� ���ரவைத�ெச�ய�ப�� 
ெகா�ல�ப�வத�� ச�� ��� இ�த 

ம�ைம�� பா�ைவயான� / 
த�சனமான� (vision of glory) வ���ற�.

இேய���� அ�யாைமெய�� உ�னத 
ப��ைன அ���� கா�யமான� 

எ�வா� �தாைவ ம�ைம�ப���� 
கா�யமாக இ�������? எ�� நா� 

ேக�க����. எ�வாெற��, 
இ�கா�யமான� ஏேதா ஒ� ம�தைன 

ம��ேதா����� உ���ெதழ�ெச�வ� 
மா��ரம�லாம�, அவ�� 

�பாவ�ைதேய த�ைம� ேபா�ற 

 ேயாவா� 17:1, 2: இேய� இைவகைள� ெசா�ன��� 
த��ைடய க�கைள வான���� ஏெற���: �தாேவ, ேவைள 
வ�த�, … உ��ைடய �மார� உ�ைம ம�ைம�ப����ப��� 
�� உ��ைடய �மாரைன ம�ைம�ப����.

க��தரா�ய இேய��� இ�� ��� 
ெஜப�க�� �தலாவ� ெஜப� – ஆய�த��� 

ெஜபமா�� (A Prayer of Preparation).
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ெத��க ��யாக�� மா��� ேதவ�ைடய எ�ைலய�ற 
வ�லைமைய� கா��ய�. இத�� ��� இ�வா� 
நட�த��ைல. �தாவா�ய ேதவ� (த��ைடய 
வ�லைமைய�ெகா��) �த�கைள� ���������றா�; 
க��தரா�ய இேய� ம�தனாக வ�வத�� ������த 
இ��ைலைய�தா� ேவதாகம� ��ெவ�� 
எ�றைழ���ற�. ஆனா� இத�� �� ஒ�ேபா�� 
(இவ�க��ெக�லா�) அ�யாைம வழ�க�ப����க��ைல, 
அதாவ�, ெவ���ற ஆதார�ைத� சா���ராத �வ�ைல எ�ப� 
யா���� அ�ள�ப����க��ைல. அவர� மரண��, 
�ரப�ச��� இ�த ந��த�க�ய ஒ� �ைல�� 
உய��த�ப�த�� ேதவ�ைடய ம�ைமையேய கா��ன.

 இத�� அ��ததாக இேய�, ேதவ� தம�க��ன 
த��ைடய ெசா�த �தான�ைத�� (position) அ�கார�ைத�� 
(authority) அ��க��தா�:

 ேதவ�ைடய ��ட�க���� ேநா�க�க���மான 
த��ைடய உ�ைம��ள உ��ராண��வ�ைத� ப�� இேய� 
இ��� கண��� ெகா����றா�.

  – இ��ைற �� அ���னவரா�ய இேய� ����
மா��ரேம இேய� த�ைமதாேம “ேம�யாவா�ய இேய�” என 
அ��த�ப�� வைக��,  எ�� “இேய� ����”

 ேயாவா� 17:2 – 4: �தாேவ, ேவைள வ�த�, �� உ��ைடய 
�மார���� த�த��ன யாவ���� அவ� ���ய�வைன� 
ெகா����ெபா��� மா�சமான யாவ�ேம�� �� அவ��� 
அ�கார�ெகா��தப�ேய, உ��ைடய �மார� உ�ைம 
ம�ைம�ப����ப��� �� உ��ைடய �மாரைன 
ம�ைம�ப����. ஒ�றான ெம��ேதவனா�ய உ�ைம�� �� 
அ���னவரா�ய இேய� ����ைவ�� அ�வேத 
���ய�வ�. ���ேல நா� உ�ைம ம�ைம�ப���ேன�; நா� 
ெச���ப� �� என�� �ய��த ��ையைய� ெச�����ேத�.
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��������தா�. �தாவா�ய ேதவ� த�ைம எைத�  
ெச�வத�கா� அ������தாேரா அைத தா� 
�ைறேவ����டதாக அவ� இ�� அ��க����றா�.

 க��தரா�ய இேய� �தாவா�ய ேதவ��� ம�ைமைய� 
ெகா���, த��ைடய ெசய�க���� கண��� ெகா��த� 
�றேக அவ� �தாவா�ய ேதவ�ட� ேவ��த�கைள 
��ைவ���றா�:

 ேயாவா� 17:5: �தாேவ, உலக� உ�டா�றத�� ��ேன 
உ��ட��� என�� உ�டா���த ம�ைம�னாேல 
இ�ெபா�� �� எ�ைன உ��ட��ேல ம�ைம�ப����.

 அவ� தம�ெக�� ேக���ெகா�டெத�லா�, அவ�க� 
இ�வ�� ��� இ��தைத� ேபாலேவ, இ�ேபா�� ���� 
இைண����க ேவ��ெம�பேத ஆ��. இேய� ம�தனாக 
வ�வத�� ������த �ைலைய �வ����வைக�� பல 
ேவத வா��ய�க� இ����றன.

 ெகாேலாெசய� 1:13 – 16: இ��� அ�கார����� 
ந�ைம ��தைலயா��, தம� அ��� �மார�ைடய 
ரா�ய���� உ�ப���னவ�மா����ற �தாைவ 
�ேதா�����ேறா�. [�மாரனா�ய] அவ����, அவ�ைடய 
இர�த��னாேல, பாவம���பா�ய ��� நம�� 
உ�டா����ற�. அவ� [இேய�] அத�சனமான ேதவ�ைடய 
த���ப��, ச�வ ������� ���ன ேப�மானவ�. 
ஏென�றா� அவ���� சகல�� �����க�ப�ட�; 
பரேலாக����ளைவக�� �ேலாக����ளைவக�மா�ய 
காண�ப��றைவக�� காண�படாதைவக�மான சகல 
வ���க��, ��காசன�களானா��, க��த��வ�களானா��, 
�ைர�தன�களானா��, அ�கார�களானா��, சகல�� 
அவைர�ெகா��� அவ��ெக��� �����க�ப�ட�.

அவ��� �ல ��வ�மா�:
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 ��ெமா�க� 8: 22 – 30: க��த� தம� ��ையக����� 
��வ�த� எ�ைன� தம� வ��� ஆ�யாக�ெகா����தா�.  
�� உ�டா�����, ஆ��த�ெகா��� அநா�யா� நா� 
அ�ேஷக�ப�ண�ப�ேட�. ஆழ�க��, ஜல� �ர��வ�� 
ஊ��க�� உ�டா���ேன நா� ஜ����க�ப�ேட�. 
மைலக� �ைலெப�வத�� ����, ���க� உ�டாவத�� 
����, அவ� ��ைய�� அ�� ெவ�கைள��, �����ள 
ம��� �ர�கைள�� உ�டா������ நா� 
ஜ����க�ப�ேட�. அவ� வான�கைள� பைட�ைக�� நா� 
அ�ேக இ��ேத�; அவ� ச���ர �லாச�ைத 
வ�ட��ைக���, உயர��� ேமக�கைள �தா���, 
ச���ர��� ஊ��கைள அைட�� ைவ�ைக���, ச���ர 
ஜல� த� கைரைய ��� �றாதப��� அத�� எ�ைலைய� 
க�டைள���, ���� அ��பார�கைள 
�ைல�ப���ைக���, நா� அவ� அ�ேக 
ெச�ல���ைளயா���ேத�; ��த� அவ�ைடய 
மனம����யா����, எ�ெபா��� அவ� ச�க��� 
க����ேத�.

 ேதவ�ைடய �தலாவ� ேநர�யான �����பாக, 
க��தரா�ய இேய�வானவ� (ேயாவா� எ��ய ��தக���ப� 
��� ேலாேகா� எ�றைழ�க�ப�டா�) ���� 
அ��ப�ப�வத�� ��� ேதவ�ட� ெந���ய உறைவ� 
ெகா����தா�. இ�ேசாதைன�� �ல�, பரம�தாைவ 
���� ���த�� அவ� அைட���ட ��க�ைத�� 
வ�ைய��, நா� ����ெகா�ள இ� உத���ற�.

 அ��ததாக, இேய� ெஜப�ைத� “���� ப�கமாக�” 
ெகா��வ��, த��ைடய ��ன�யா�க�ேம� 
கவன�ெச��த� �வ��னா�.

 அவ� தம� �தா�ட� தம� இ�தய�ைத ஊ���ேபா�, 
�ஷ�க��தான தம� அ���, பா�கா�� உ��ண��க�� 
ெவ��பட� �வ��ன:
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          ேயாவா� 17:6 – 7, 9: �� உலக��� ெத��ெத��� என��� 
த�த ம�ஷ��� உ��ைடய நாம�ைத ெவ��ப���ேன�.  
அவ�க� உ��ைடயவ�களா���தா�க�, அவ�கைள என��� 
த���, அவ�க� உ��ைடய வசன�ைத� ைக�ெகா����-
�றா�க�. �� என��� த�தைவகெள�லா� உ�மாேல 
உ�டா�னெவ�� இ�ெபா�� அ������றா�க�. … நா� 
அவ�க��காக ேவ���ெகா���ேற�; உலக���காக 
ேவ���ெகா�ளாம�, �� என��� த�தவ�க��காக 
ேவ���ெகா���ேற�; அவ�க� 
உ��ைடயவ�களா����றா�கேள. ... 

 த��ைடய ��ன�யா�க� ேதவனா� அைழ�க�-
ப�டவ�க�, எனேவ அவ�க� ேதவ�ைடயவ�க� எ�பதா� 
அவ�க��தான த��ைடய உ��ராண��வ���காக இேய� 
ப��ட� கண��� கா���றா�. ம��க�ேபா�றவ� 
க��தரா�ய இேய�தா� எ�றா��, அவேரா த��ைடய 
இ�தய���� ��ைத��� �ஷ�கைள� ப��ேய 
������ெகா����தா�.
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 ெஜப��� க��தைர அ��வ� ப�� இ��� �ைட��� 
பாட�கைள நா� கவ��ப� நலமா�����. நா� ஓ�  
உண���கரமான ���ைலைய எ���ெகா��ைக��, 
உண���ைய ஒ��� ைவ�����, ந�ைம� ச�யான 
மன�பா�ைம�� ைவ���ெகா�ள �ய���க ேவ���. 
ஏேத�� ேகாப����� அதைன� ைக������, 
ந��ைடய மனைத அைம��ப��த ����ப�ச���, அ� 
ச�வேலாக�ைத� �����தவ��� �� ெச�வத�� ஏ�வான 
��ைமயான பயப�����ய “பா�கா�பான இடமாக” மா�� 
��யமானவ�கேள. இ�த வைகயான பயப����ள 
ெஜப���ேக இேய� ஆய�தமானா�.

எ�தெவா� ேசாதைனயான அ�பவ����� ஆய�தமா���க 
ேவ��ெம��, க��தரா�ய இேய� ெச�தைத� ேபால, நா� 

எ�ெபா���, �த��, ��� ெச������, நா� ெப���ள 
��ைபயான �தான���கான கண�ைக� கா�����, ��ன� 
அ�கா�ய�க��� ஏ�றவா� ேவ��த�கைள ��ைவ��ட 

ேவ���.

 இேய��� ெஜப மன�பா�ைமயான� ந�ைம� ச�� 
����� ����க ைவ���ற�, அதாவ� நம� க�னமான 
அ�பவ�கைள நா� எ���ெகா��� ேவைள��, நா� 
அவைர�ேபால ெத�வான ��ைத�ட� இ��ேபாமா? எ�ப� 
����� ����க ைவ���ற�.

 இ�ேக இேய��� ெஜப���ைடய 
க�ேணா�டமான� ஒ� ����ட�த�க ��மா��யான 
ெஜபமாக இ����ற�. இேய�ேவ ���க�பட��, 
அ��க�பட��, ��ற�சா�ட�பட��, �சா��க�பட��, 
ேக��ெச�ய�பட��, அவம��க�பட��, ��ைவ�லைற-
ய�ப��� ேபா�றவரா���தா�. ஆ��� அவர� இ�தய�, 

ஆய�த��� ெஜப�:
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அவர� கவன�, அவர� ��ைத என அைன��� தா� 
ேந��தவ�க��ேத உ��யாக இ��தன. ேதவ ��த�ைதேய 
நா�பவ�களா����� அைனவ���� மாெப�ய  
பா�காவலரான பரம�தா�ட�, �ஷ�கைள� ப��ட�� 
கவன��ட�� ஒ�பைட�காம� அவ�கைள ��மா 
����ட��ைல – அவரா� ����ட�� ��ய��ைல.

 �ல சமய�க�� த�க�ைடய சக ம�த��காக 
இ�ப��ப�ட அ�� ெகா��, அவ�க��காக த�க�ைடய 
உ�ைர�� பணய� ைவ��� ஜன�க�� இ��க�தா� 
ெச��றா�க�.

 Unknown History, BitmapAxis எ�� ���� ேசன��, 
��ேடா�� �ெல��� எ�பவ� ப��ய ‘Witold Pilecki – Unsung 
Hero  of   WWII’  எ��  ப���  வ��  ���ைர����� 
எ��க�ப�ட தகவ� ��வ�மா�: 

இர�டா� உலக� ேபா�� �க�ெப�ய �ர�க�� (heroes) 
இவ�� ஒ�வ�. இவ� ��ப�வத��� தானாக ��வ�� 
த�ைன ஒ���ெகா��த ம�தனாவா�, ��ன� 
அ������� (Auschwitz)  அ��ப�ப�டா�;  அ��  
இவ�  வைத  �கா��  (concentration camp)  இர�� 
ஆ��க���� ேமலாக த������ தகவ�கைள� 
ேசக���, எ���� பைடகைள ஏ�பா�ப��வ�தா�. 
நா� அ���ய�க� ம��� �த�கைள அ��பத�கான 
ெஜ�மா�ய�� ��ட�கைள� ��டா�க���� 
ெத���தவ�. ேபால�� இரா�வ��� தளப�யாக 
(captain)  இ��தவ�,  அவ�ைடய  ெபய�  ��ேடா�� 
�ெல��� ஆ��.

 இ�த� தானாக ��வ�� மன�பா�ைமயான� 
இேய�ைவேய நம�� �ைன������ற�:

உதாரண�:

.
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 இேய� தம� ஆய�த��� ெஜப�ைத� 
ெதாட���ெகா����ைக��, அ� இ�ேபா� 
பா�கா���கான ெஜபமாக உ�வான�:

 இேய� த��ைடய �ஷ�க��� ��பாக 
ெஜ����ெகா����தா�; ஆக, இ�த வா��ைதக� 
அவ�கைள� பல�ப���������க ேவ���. தா� இ�லாத 
உலக��� இ� அவ�க� இ��க�ேபா�ற அவ�க�� 
பா�கா�ப�ற �ைல�ைன ேதவ��� ��பாக ைவ�பத� 
�லமாக, அவ�க�� பா�கா���காக�� 
ஆ��வாத���காக�� இேய� ெதாட��� ேவ��த� 
ெச������றா�.

 �தாவா�ய ேதவ��, க��தரா�ய இேய��� ஒேர 
ஒ��ைம�� ஆ�ைய� ெப�����றா�க�. இ� எைத 
அ��த�ப����றெத��, இேய� ேதவ��த����� த�ைம� 
ச�யாக ைவ����தா� எ�பேதயா��, ஆக இ�த ஒ��ைம�� 
ஒ�தவா� த��ைடய ��ன�யா�க�� ஒ�றாக இ��க 
ேவ��ெம�� அவ� ேவ���ெகா�டா�. ஒ��ைம�� 
ப��ைல எ�� ஒ�����ற� – அ�� த��த� ��த�கெளன 
இ��ப��ைல. �தா�� ��தேம உ�ள�, அத��� 
������� அைன�� உ�ைம��ளவ�க�� வ�ைசயாக 

 ேயாவா� 17:11: நா� இ� உலக���ேர�, இவ�க� 
உலக������றா�க�; நா� உ��ட���� வ��ேற�. 
ப���த �தாேவ, �� என��� த�தவ�க� ந�ைம�ேபால 
ஒ�றா�����ப���, �� அவ�கைள உ��ைடய 
நாம��னாேல கா���ெகா���.

 ஏசாயா 6:8: ���: யாைர நா� அ���ேவ�, யா� நம� 
கா�யமா�� ேபாவா� எ�� உைர��ற ஆ�டவ�ைடய 
ச�த�ைத� ேக�ேட�. அத�� நா�: இேதா, அ�ேய� 
இ���ேற�; எ�ைன அ���� எ�ேற�.

9 



““¼\oòÍm ÿwVª” þ¤ü>k nÂþBD:

¼>k EÝ>D

Ö¼B· þ¤üm

cõç\¥^e ¸[ª½BVìï^

Ö«VëBÝ]oòÂzD céï \ÐÂzéD

இ���றா�க�. இ�ேவ இண�கமா��. இ�ேவ 
ேதவ�����ழாக ஒ�றாக இ��தலா��.

 ெபா�வாக நா� அைனவ�� ஒ��ைண�� நா� எ�ன 
ெச�ய� ேபா�ேறா� எ�பைத� க�ட��� ஒ��ைமைய� 
���பத�� ஒ� வ�ட�ைத� பய�ப���வ���. ஆனா�, 
இ�ேவா இேய� ������ அ�கார��� �ல� க���பாக 
ேதவ ��த��� �ழாக இ���� ஓ� ஒ��ைமயா�� / 
ஐ��யமா�� (unity). நம� ஒ��ைம / ஐ��ய� அ�த உ�னத 
வ�கா��த�க���� க���ப�டதா��. எனேவ, இ�ெவா� 
“ேம���� �ழான” ஒ��ைம / ஐ��யமா�� (“top down” unity).

 தா� ெச�ற��, �தாேவா� ஒ���ேபாவ�ேபால, 
த��லமாக அவ�க� �தாைவ அ���ெகா���ப��� 
இேய� ெஜ��தா�. அவ�க� �மார� �ல� �தா�� 
�ர�ப��ைப� காண ���த�; �மார� ெச�ற��, �தாைவ 
ேநர�யாக அ���ெகா��மள���� �ர�ப��ைப� 
(ஏ�கனேவ) பா�����டா�க�.

 இேய� த��ைடய அ�பான �ஷ�க��தான 
அ�கைற�ட���ய உ��ராண��வ��ைன �ைறேவ��யைத 
அ��ததாக� ���றா�:

 ேயாவா� 17:12, 14: நா� அவ�க�டேன�ட 
உலக�����ைக�� அவ�கைள உ��ைடய நாம��னாேல 
கா���ெகா�ேட�; �� என��� த�தவ�கைள� 
கா���ெகா��வ�ேத�; ேவதவா��ய� �ைறேவற�த�கதாக, 
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 ேதவ� த�ைம� ��ப��பவ�க���� 
ேதைவயானைத வழ���ப��� அத�கான காரண�ைத இேய� 
��ைவ���றா�. ���கத�சன�ைர�க�ப���ளப�, 
ேக��� மக� மா��ரேம இழ��ேபாக�ப����தா�. 
அவைர ம�த��க���த ேப�����ட இழ�க�பட��ைல. 
ஒ�ேவைள ேப���� மாெப�ய தவ���� �ற� இ� 
அவ��� ஓ� ஆ�தலாக��ட இ�������.

ேக��� மக� ெக���ேபானாேனய�லாம�, அவ�க�� 
ஒ�வ�� ெக���ேபாக��ைல.… நா� உ��ைடய 
வா��ைதைய அவ�க���� ெகா��ேத�; நா� 
உலக�தான�லாத�ேபால அவ�க�� உலக�தார�ல; ஆதலா� 
உலக� அவ�கைள� பைக�த�.

         நா� உலக�தான�லாத�ேபால அவ�க�� உலக�தார�ல – 
இ�ேக நம�� “உலக” ஆ��கான ஒ� மைறவான ���� (hint) 
இ����ற�. நா� இ�த உலக���, ��ம�களாக 
இ��பைத�கா���� �தானாப�களாகேவ இ��க 
ேவ���. இேய���காக� ேபாராட ேப�� ப�டய�ைத 
உ��னேபா�, உலக��� ஆ� ஊடாக வ�த�. உலக��� ஆ� 
எ�ப� நம� மா��க��யான த��க�ைத��, காரண�ைத�� 
ேதவ�ைடய ேம�பா�ைவ�� ���/��பாக (placing before) 
ைவ�பதா�� அ�ல� நா� பய�பட ேவ��ய 
அவ�ய��லாதேபா� த�� ஓ�வதா��.

 அவ�க� ேதவ�ைடய கர�க�� பா�கா�பாக 
இ��பா�கெள�பைத இேய� அ�����தா�� அவ�கைள 
அ�ப�ேய ����ட��ைல:

 ேயாவா� 17:15 – 18: �� அவ�கைள உலக������ 
எ����ெகா���ப� நா� ேவ���ெகா�ளாம�, �� 
அவ�கைள� �ைம���� கா���ப� ேவ���ெகா���ேற�. 
நா� உலக�தான�லாத�ேபால, அவ�க�� உலக�தார�ல. 
உ��ைடய ச��ய��னாேல அவ�கைள� ப���தமா���; 
உ��ைடய வசனேம ச��ய�. �� எ�ைன உலக��� 
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 ேதவ ��த�ைத� ெச�ய இேய� த�ைம� 
�����ெகா�ட� ேபாலேவ, த�ைம� ��ப��பவ�க�� 
ேதவ�ைடய வா��ைதயா� ப���தமா�க�பட 
ேவ�டெம�� இேய� அ��ததாக ேவ��த�ெச�தா�. அவ� 
ஒ�ேபா�� எ��தமான மக��வ���காகேவா, 
ஐ�வ�ய�க��காகேவா அ�ல� அ�கார���காகேவா 
ெஜ��க��ைல எ�பைத� கவ��ைக�� �வார�யமாக 
உ�ள�. அவ�க� பாவ�������, உலக��� 
�ர������� கா�க�பட��, அத�கான ெபல� 
�ைட�க�ெபற�� ேவ��ெம�பேத அவ�ைடய ெஜபமாக 
இ��த�. 

அ���ன�ேபால, நா�� அவ�கைள உலக��� 
அ����ேற�.

  – ச��ய��னாேல அவ�கைள� ப���தமா���
ப���தமா��த� எ�றா� “ஒ� ப���தமான ேநா�க���காக� 
���� ைவ�ப�” ஆ��. நா� ெச��� எ�லாவ���� 
ேதவைன ம�ைம�ப��த ேவ��ெம��ற ஒ� ப���தமான 
ேநா�க���காகேவ நா� ���� ைவ�க�ப���ேளா� எ�ற 
எ�ண��ட� நா� நம� அ�றாட ேவைலகைள 
ேம�ெகா�டா�, நா� ப�ேவ� சவா�கைள எ���ெகா���-
ேபா�, நா� ���யாசமாக ெசய�பட��, ேபச��, 
����க��ெச�ேவா� அ�ப�கேள. ந��ட� உலக ஆ� 
இ���மள���, நா� உலக��ரகாரமாகேவ ெசய�ப�ேவா�, 
அ� ேதவைன ம�ைம�ப��தா�.

 அ��ததாக, ��ேசஷ�க கால��� த�ைம� ��ப��� 

 (ஆதார�: ேம�� ெஹ���� ேவதாகம �ள�க�ைர) 
அவ� ெச�தைத� ேபால, ஓ� எ�� ேதச���டாக� கட�� 
ெச�வ� ேபா��, அவ�க� உலக���ேட கட��ெச�ல 
ேவ�����த�…உ�ைமயான ���தவ�க���� இ���� 
ேதவ ஆ�யான� உலக��� ஆ��� (�����) எ�ரானதாக 
இ����.
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ஒ�ெவா� ���தவைர�� இேய� த��ைடய ெஜப��� 
ேச����ெகா�டா�:

 ேயாவா� 17:19 – 21: அவ�க�� ச��ய��னாேல 
ப���தமா�க�ப�டவ�களா��ப�, அவ�க��காக நா� 
எ�ைன�தாேன ப���தமா���ேற�. நா� இவ�க��காக 
ேவ���ெகா���ற�ம�லாம�, இவ�க�ைடய 
வா��ைத�னா� எ�ைன ��வா���றவ�க��காக�� (இ� 
நா�தா�!) ேவ���ெகா���ேற�. அவ�கெள�லா�� 
ஒ�றா���க��, �தாேவ, �� எ�ைன அ���னைத உலக� 
��வா���றத�காக, �� எ��ேல�� நா� உ��ேல�� 
இ���ற�ேபால அவ�கெள�லா�� ந��� ஒ�றா���க�� 
ேவ���ெகா���ேற�.

 ேதவனா� அவ�க� ப���தமா�க�ப�டத� 
அ��பைட��, இேய� இ�ேபா� த�ைம� ��ப��பவ�க�, 
தா�� த��ைடய �தா�� ெப������ அ�த மாெப�� 
ஐ��ய��� ப��ெகா���ப� ேவ��த�ெச�தா�. 
ேதவ�ைடய ��த��� ������ இேய��� 
தைலைம���� நா� ஒ��பட ேவ���. இேய� த��ைடய 
வா��� மாெப�� ேசாதைனயான� �வ��வத�� �� 
ெஜ��க ���த கைட� அைம���ைலயாத ெஜப��� நா�� 
ேச��க�ப��������ேறா� ��யமானவ�கேள!

இைவ அவ��� ஆய�த��� 
�ைலேயற�ெப�ற த�ண�களாக 

இ��தன, ேம�� அவ�ைடய 
�ஷ�க�� ��ய�க�ட� 
ந��ைடய ��ய�ைத�� 

ேதவ�ைடய கர�க�� ஒ�பைட�க 
அ�த�ண�கைள� பய�ப���வ� 

ெபா��தமானதாக� க�டா�.

பா�ப�பவ� அவராக 
இ��தேபா��, அவ� ந�ைம� 

ப��ேய �ைன����தா�:
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 ேயாவா� 17:22, 24: நா� ஒ�றா����ற�ேபால 
அவ�க�� ஒ�றா�����ப�, �� என���த�த ம�ைமைய 
நா� அவ�க���� ெகா��ேத�. …�தாேவ, 
உலக�ேதா�ற���� �� �� எ��� அ�பா���தப��னா�, 
�� என��� த�த எ��ைடய ம�ைமைய �� என��� த�தவ�க� 
கா��ப�யாக, நா� எ�ேக இ���ேறேனா அ�ேக அவ�க�� 
எ��டேன�ட இ��க �����ேற�.

 இேய� தம� ெஜப�ைத ஆர���த இட��ேலேய 
���க��ெச�தா�, அதாவ�, �தா�� �ண���காக�� 
��ட���காக�� அவ��� ம�ைம�ெச��� 
�ைற�ெச�தா�.

 ேயாவா� 17 – ஆ� அ�கார��� ப��ெச�ய�ப���ள 
ெஜபமான�, இேய��� மா��க ��ய���ைடய கைட� 
அைம�யான த�ண�களாக இ��த�, ஏென�� அத���� 
அவ� இர�க��� பா�பட ேவ��ய�, நம� இர�����கான 
பாைத��� ேதைவ�ப�ட�. ஒ�ேவைள, க�பாைறக����� 
ப��� ெகா�த��பான த���� ���பத�� ��பதாக, 
இ�த ெஜபமான� ந�ைம, ��ைப ம��� ஐ��ய� 

இ� உ�ைம�ேலேய ஓ� ஆழமான��, இைண�க�ப�ட�� 
ம��� த�னலம�ற�மான ெஜபமா��!

இ�த ெஜப����� இேய���ைடய அ��த ெஜப����� 
இைட�� எ�ன மா�ற� உ�ள�?                                                    

வா��க� பா��கலா�!

நா� ஆய�த�ப��, நம�காக�� ம�றவ�க��காக�� 
பா�கா�ைப நா��ேபா�, மைறவான ஆப���கைள� ���� 

எ�ச��ைகயாக இ���, ேதவ�ைடய  ப���தமான 
வா��ைதைய� ப���ெகா��, எ�ேபா�� ந��ைடய 
பரம�தாைவ ம�ைம�ப����ெகா����ேபாமாக.

ஆய�த� ம��� பா�கா���கான ெஜப�:
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ஆ�யவ��� அவர� கைட� ஆழமான ��சாக 
இ�����க����.

 Unknown History, BitmapAxis எ�� ���� ேசன��, 
��ேடா�� �ெல��� எ�பவ� ப��ய ‘Prisoner 4859, Witold 
Pilecki – Unsung Hero of WWII’ எ�� ப������ எ��க�ப�ட 
தகவ� ��வ�மா�:

1940க��, அ����� எ�ப�, 
ேபா�� ைக�க��கான ஒ� �காமாக 
அ�ல� ெப�ய �ைற�சாைலயாக 
ந�ப�ப�ட�, ேம�� ெஜ�மா�ய�க� 
அ�� எ�ன ெச�ய� 
��ட����ளன� எ�பைத ஒ�வ�� 
அ�யா���தா�க�. அ������ 
உ�ள வைத �கா���� �ைழ��, 
தகவைல� ேசக��� எ���ைப ஒ��கைம�க ஏ�வாக 
�ெல��� ஒ� ��ட�ைத ���னா�. உ�ேள �ைழ�த��, 
அவ���� ைக� எ� 4859 எ�ப� ஒ��க�ப�ட�; 
உடன�யாக 1942 மா���� �மா� 500 ைக�கைள� ெகா�ட 
எ���� அைம�ைப ஒ��கைம�க� ெதாட��னா�. 
�ெல��� ைகயா� அ��ைககைள எ�த� ெதாட��னா�. 
அைவக� ல�ட���, நா�ைட ��� 
ெவ�ேய�ற�ப����த ேபால�� அரசா�க���� 
இரக�யமாக� கட�த�ப�டன.

 நட�தைத ஏ���ெகா�வெத�ப� எ�தெவா� 
�ர���ட��� �ைள�கைள�� ெஜய�ெகா�வத�கான �த� 
ப�யாக இ����ற�. 

 ந��ைடய ��ய��� ��ரமான அ��த�ைத 
எ���ெகா���ேவைள��, ெபலைன�� சமாதான�ைத�� 
நம��� �ைட�க உத���ற வைக������ நம�� 
���பமான இட�கைளேயா அ�ல� �ழ�கைளேயா 

.

- ���ய� ேஜ��
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நாமைனவ�� ெப����ேபா�. அ�தைகய இடமாக 
இேய���� ெக�ெசமேன ேதா�ட� இ��த�, ஏென�� 
அவர� பரம�தா�ட� ஆழமாக� ெதாட��ெகா�வத�� 
ஏ�வான பழ�கால அழ�� எ�ைமயான�மான ஓ� இட�ைத 
அ� அவ��� வழ��ய�.

 இ�த அழ�ய ேதா�டமான�, எ�ேபா�� இேய����� 
சமாதான���கான ம��� ஐ��ய���கான இடமாக இ��த�; 
ஆனா�, அ�ேதா, ச�� நா��ைக��� ��� அ� ஆப�����, 
கா���ெகா��ப�வத��மான இடமாக மாற���த�!

 ெந��� வ��ெகா����த கா���ெகா��ப�த��, 
உலக��� �ைம�மான�, இேய�வானவைர, ஆதரைவ�� 
ெஜப�ைத�� நா�வத�� உ��ன… அ�ப�யாகேவ அவ� 
ெஜ��க��ெச�தா�, ���� ���மாக ெஜப� ெச�தா�…

 ம�ேத� 26:36 – 38: அ�ெபா��, இேய� அவ�கேளாேட 
ெக�ெசமேன எ�ன�ப�ட இட���� வ��, �ஷ�கைள ேநா��: 

ஆனா� அவர� �ேந�த�கேளா பல�னமாக இ��தா�க�:

 ேயாவா� 18:1 – 2: இேய� இைவகைள� (ேயாவா� 17 – 
ஆ� அ�கார��� அவ�ைடய ெஜப��� வா��ைதகைள�) 
ெசா�ன���, த��ைடய �ஷ�டேன�ட ெகதேரா� எ��� 
ஆ���� அ��ற� ேபானா�; அ�ேக ஒ� ேதா�ட� இ��த�, 
அ�ேல அவ�� அவ�ைடய �ஷ�� �ரேவ��தா�க�. இேய� 
த��ைடய �ஷ�டேன�ட அ��க� அ�ேக 
ேபா���தப��னா�, அவைர� கா���ெகா���ற �தா�� 
அ�த இட�ைத அ�����தா�.

க��தரா�ய இேய��� இ�� ��� 
ெஜப�க�� இர�டாவ� ெஜப� – ம�றா��� 

ெஜபமா�� (A Prayer of Pleading).
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நா� அ�ேக ேபா� ெஜப�ப��மள�� ��க� இ�ேக 
உ�கா�����க� எ�� ெசா��; ேப��ைவ��, 
ெசெபேத��� �மார� இ�வைர�� ����ெகா��ேபா�, 
��கமைடய��, �யா�ல�பட�� ெதாட��னா�. 
அ�ெபா��, அவ�: எ� ஆ��மா மரண���ேக�வான 
��க�ெகா�����ற�; ��க� இ�ேக த��, எ�ேனாேட�ட 
������க� எ�� ெசா��,

 இேய���ைடய ஆ����ய உ��ண�வான�, 
அவைர� ச�ர��ரகாரமான ெபல���காக��, ெஜய�ெகா�ள� 
ேதைவயான ஆ����ய ைத�ய���காக�� ெஜ��க 
வ�வ��த�.

  – யா�ேகா� ம��� ெசெபேத��� இ� �மார�
ேயாவா� ஆ�ேயா�. ேப��, யா�ேகா� ம��� ேயாவா� 
ஆ�ய �வ��தா�,  – ஆ� வசன��� ய���� மா�� 5:37
�மார��ைய எ����ேபா��,  – ஆ� வசன��� ம�ேத� 17:1
ம��ப மைல�� த�சன���ேபா�� இேய��ட��ட 
இ��தவ�க�. இ��வ���� ஏ� இ�வள� உய�ய கன� 
ெகா��க�ப�ட� எ�� நம��� ெத�ய��ைல. ேப�� 
அவ�களைனவ� சா�பாக� ேப�� ஒ� ெதாட�பாளராக இ��க 
ேவ�����த�, ஆனா� அவ�ைடய ைத�ய� அவைர� 
��க�� ��க ைவ�தேபா�, இேய� அைத ஆ����ய 
ைத�யமாக மா�ற�ெச����தா�. யா�ேகா�� ேயாவா�� 
உ�ைம��ளவ�களாக இ��தா�க�, ேம�� பயப����, 
அ�கைற�� ��தலாக� கா��������க����. இவ�க� 
அவர� ெந���ய உ� வ�ட��� உ� வ�டமாக இ��தா�க�. 
�ல காரண�களா�, இ��வைர��தா� தா� �க�� 
சா�����க ���ெம�பதாக அவ� உண�����தா�.

 ம�ேத� 26:39 – 42: ச�� அ��ற�ேபா�, �க����ற 
����: எ� �தாேவ, இ�த�பா��ர� எ�ைன��� 
��க���மானா� ����ப�ெச���; ஆ��� எ� 
��த���ப�ய�ல, உ��ைடய ��த���ப�ேய ஆக�கடவ� 
எ�� ெஜப�ப��னா�. ���, அவ� �ஷ�க�ட��� வ��, 
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அவ�க� ���ைரப���றைத� க��, ேப��ைவ ேநா��: 
��க� ஒ� ம� ேநரமாவ� எ�ேனாேட�ட ������க�-
�டாதா? ��க� ேசாதைன���படாதப��� ������� 
ெஜப�ப���க�; ஆ� உ�சாக��ள�தா�, மா�சேமா 
பல�ன��ள� எ�றா�. அவ� ம�ப��� இர�டா�தர� ேபா�: 
எ� �தாேவ, இ�த� பா��ர��� நா� பான�-
ப��னாெலா�ய இ� எ�ைன��� ��க��டாதா��, 
உ��ைடய ��த���ப� ஆக�கடவ� எ�� 
ெஜப�ப��னா�.

 இ�த ெஜபமான� ப��ப�யாக ��ேனா�� 
நக�வைத� பா��ைக�� �வார�யமாக உ�ள�. ெஜப���, 
இ�த அ�பவ��� பா��ர� த�ைம��� 
கட��ேபா��ப��� �த�� ேவ���ெகா�டா�. அதாவ�, 
‘��க���மானா�, இ�த�பா��ர� எ�ைன��� 
����ப�ெச���’ எ�� ேவ���றா�. கா�ய�ைத அவ� 
ஏ���ெகா�டா��, தம������ ஐய�பா��ைன 
��ைவ�தா�. அ�த ேநர��� தம�� இ����� �க�� 
அ��ப���ட�� உ�ைமயா����த த��ைடய ��� 
�ேந�த�க� எ�வள� பல�னமாக 
இ���றா�கெள�பைத�� அவ� க�டா�. அவ� அ��த� 
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ப�ைய ��ென���� வைர��, அவ�க���� அவ�கைள� 
ேபா�றவ�க���� உ�ைம�ேலேய த�மா� ஒ�ேபா�� 
உதவ ��யா� எ�பைத�� அவ� உண��தா�. �க���ய 
கா�ய��ேலேய அவ�க� ேதா��யைடவைத� பா��த�ட� 
அவர� ��தைன�� ஒ� க��ேதா�ட� ெபய�� / மா�ற� 
(paradigm shift) ஏ�ப�ட� ேபா� உ�ள�. இ� அவைர ‘இ�த� 
பா��ர��� நா� பான�ப��னாெலா�ய இ� எ�ைன��� 
��க��டாதா��, உ��ைடய ��த���ப� ஆக�கடவ�’ 
எ�� �றைவ�த�. அவ�  எ�� ஏ���ெகா��த�
மன�பா�ைமைய�� தா�� அதைன� த���ெகா��� 
மன�பா�ைம�� நக�����தா�, ேம�� அவர� 
மன�பா�ைமயான� �ைர�� ��ைமயான �ட� ந���ைக
கல�க����த�.

க�னா அவ�க�� க���: �ஷ�க� 
ேசாதைன���படாதப��� ������� 
ெஜப�ப���ப��� இேய� அவ�க�ட� ��ய� 
����ட�த�க� எ�� நா� �ைன��ேற�. அவ�கேளா 
அத�� மாறாக ���ைரப���ெகா����தா�க�. 
இேய�ேவா, ேசாதைன��ேவைள�� ������� 
ெஜ��தா�. மரண�ைத� ���த�லாம�, அவமான� ம��� 
ேதவ�ஷண� ��ற�சா��க�� ேதைவைய����த 
அவ��� ஐய�பா� எ�����கலாெம�� நா� 
�ைன��ேற�. �தா�� உத�ைய� ேக��, ேதவ�ட� 
தம� ெசா�த ��தம�ல, ேதவ�ைடய ��தேம ஆக�கடவ� 
எ�� அவ� ெஜ��� ேவ���ெகா�டதா�, அவ��� 
அ�த ேதைவ���த ேநர���, அ�த உத��� ��ைப�� 
அவ���� �ைட�த�. மா�ச� பல�னமாக இ��பதா�, 
த��ைடயைத� கா���� ேதவ�ைடய ��தேம ந�ப�பட 
ேவ��ெம�பைத அவ� அ�����தா�. ஒ�ேவைள, ேப�� 
������� ெஜ�����தா�, இேய�ைவ ம�த���� 
ேசாதைன�� ������காம� ேபா���க����. ம�ேத� 
26:41 – ஆ� வசன��� தா� ேப�னப�, ������� 
ெஜ��ப�, த�ைம�ேபால, அ�ேபா�தல���� எ�வள� 
அவ�யெம�பைத இேய� ����ெகா�டா�. அவ� 
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ேதவைனேய ந�����தா� ம��� ெஜய�ெபற 
(ெஜப�)ெதாட��ைன� ெதாட��� த�கைவ���ெகா�ள 
ேவ��ெம�பைத அ�����தா�.

 இ��தா�  எ�� ������� ெஜப�ப���க�
அ��ைர நம��� �ைட���ற�. இ�ெதாட�ைப நா� 
����காம� ெதாட��� த�கைவ�க ���தா�, ந�ைம� 
�����ள உலக ஆ���� நா� �����ட மா�ேடா�.

 இேய� ேதா�ட��� ���தர� ெஜப� ெச�தா�. 
அ�ேபா�தலனா�ய ப��� தன� மா�ச�����த ஒ� 
��ைள (அேநகமாக அவர� பா�ைவ� �ைறபாைட) 
க��தரா�ய இேய��ட� ���தர� ெகா���ெச�றா�.

 ேதவ ��த���தா� பா��ர� த�ைம��� 
����ப��� இேய� ேக���ெகா�ட �ரகாரமாகேவ 
இ��� இ����ற�. இ�த அ�பவ���டாக� 
கட��ெச�வ�� ம�ைம இ���� எ�பைத இேய� 
க���ெகா�டா�. அ�ேபா�தலனா�ய ப�� ெக�ெசமேன 
அ�பவ��� ஒ� ப��யாக இ��க��ைல, எ�றா��, அேத 
வ��� ேபா��க�ப����தா�.

 ஒ�ெவா� தர�� இேய� ெஜ����ேபா�, அவர� 
கவன� அ�க��� வ�த� (more focused), ஏென�றா� அவ� 
ெச���ப��� அ��ப�ப����த ேவைலயான�, 
த��ைடய �வ��ேக ����� சாதகம����த 
ப��க����ட, ேதவ�ைடய வ��� அ�ப���ப� 
ேகா�ன�. ‘  எ�பேத உ��ைடய ��த���ப� ஆக�கடவ�’
இ�த� ேபாரா�ட��� இ�� ��வாக இ��த�.

 2 ெகா���ய� 12:9: அத�� அவ�: எ� ��ைப 
உன���ேபா��; பல�ன��ேல எ� பல� �ரணமா� �ள��� 
எ�றா�. ஆைகயா�, ������ வ�லைம எ�ேம� த���ப�, 
எ� பல�ன�கைள����� நா� �க�� ச�ேதாஷமா� 
ேம�ைமபாரா��ேவ�.

அவ���� �ைட�த ப�� ��வ�மா�:
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 ம�ேத� 26:43 – 46: அவ� ���ப வ�தேபா�, அவ�க� 
ம�ப��� ���ைரப���றைத� க�டா�; அவ�க�ைடய 
க�க� ���த ���ைரமய�க� அைட����த�. அவ� 
ம�ப��� அவ�கைள ����ேபா�, ��றா�தர�� அ�த 
வா��ைதகைளேய ெசா�� ெஜப�ப��னா�. ��� அவ� 
த��ைடய �ஷ�க�ட��� வ��: இ� ���ைரப�� 
இைள�பா��க�; இேதா, ம�ஷ�மார� பா�க�ைடய 
ைகக�� ஒ���ெகா��க�ப��ற ேவைளவ�த�. எ�ைன� 
கா���ெகா���றவ�, இேதா, வ����டா�, எ�����க�, 
ேபாேவா� எ�றா�.

 இ�த ெஜப������� உடேன கா���ெகா��க�-
ப�தலான� �க��த�. இைட�� ச�� ேநர��ட 
இ��க��ைல.

 ெபா�வாக, ேவதாகம��� வ��ற ஒ� பா��ரெம�ப� 
(a cup)  ஓ�  அ�பவ�ைத�  �����றதா�  இ����ற�. 
ேவதாகம��� பல�தமான பா��ர�க� ����ட�-
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ப������றன – ஆ��வாத��� பா��ர�               
(1 ெகா�. 10:16), ேகாபா��ைன�� பா��ர� 
(ெவ�. 14:10), இர����� பா��ர� (ச�. 
116:13), உ��ரமான ேகாபா��ைனயா�ய 
ம���ள பா��ர� (ெவ�. 16:19) �ட உ�ள� – 
ஆனா� இ��� ����ட�ப��ற பா��ர� 
எதைன� �����ற�?

 ப�ேவ� க���க� இ��தா��, 
இ�த� பா��ர� எ�ப� ேதவ��� 
எ�ரானவ�, த� �தாைவ� �ஷண�ெச�தவ� 
எ�� ���ைர ��த�ப�டைத� 

�����றெத�� நா�க� ந���ேறா�. ஆனா�, அவர� 
��ய� ��வ�� இத�� ேந� எ��மாறாகேவ – ேதவைன 
ம�ைம�ப���வதாகேவ இ��த�!

 ஏசாயா 53:3 – 4: அவ� அச�ைடப�ண�ப�டவ��, 
ம�ஷரா� �ற�க��க�ப�டவ��, ��க� �ைற�தவ��, பா� 
அ�ப��தவ�மா���தா�; அவைர���, ந��ைடய 
�க�கைள மைற���ெகா�ேடா�; அவ� அச�ைடப�ண�-
ப����தா�; அவைர எ�ணாம�ேபாேனா�. ெம�யாகேவ அவ� 
ந��ைடய பா�கைள ஏ���ெகா��, ந��ைடய 
��க�கைள� �ம�தா�; நாேமா, அவ� ேதவனா� அ�ப�� 
வா��க�ப��, ��ைம�ப�டவெர�� எ��ேனா�.

 (ஆதார�: ஆ�ப�� பா��� அவ�க� எ��ய ேவதாகம 
�ள�க�ைர) “நாேமா, அவ� ... அ�ப�டா� … எ�� 
எ��ேனா�” … இத� ெபா�வான க��� எ�னெவ�றா�, 
அவ� தம� பாவ�க��காகேவ ேதவனா� ெப�ய ம��� 
க�ைமயான த�டைன�� உ�ப��த�ப�டாெர�� அ�ல� 
ெத��க ஏ���ைம���ய ஒ� ெபா�ளானாெர�� அவ�க� 
�ைன�தா�க�. �க�� இ�வான ம��� 
அச�ைடப�ண�ப�ட �ைலைம��, இ�வள� ம��� 
��ட ��ப�கைள அ�ப����ற ஒ�வ�, ��சயமாக 

இேய� பைழய ஏ�பா�� ேவத வா��ய�கைள ந�க�����தா�.
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ேதவனா� �����ரகாரமான பா�க��� ஒ���ெகா��க�-
ப����க ேவ��� எ���, ேம�� அவ� தம� ெசா�த 
பாவ�க��கான ச�யான ��ைவ�� பலைன�ேம 
அ�ப����ெகா����தா� எ��� அவ�க� ஊ��தா�க�. 
‘அ�ப��’ எ�� ெமா�ெபய��க�ப�ட வா��ைத ச�யாக 
“வைத�க�ப��” அ�ல� “ெநா��க�ப��” எ�பைத 
அ��த�ப����.

 ேவ� வா��ைதக�� ��வதானா�, அவ� ேதவனா� 
ச��க�ப����தா� எ���, அவ� ேதவ��� எ�ராக 
��றதா� ேதவனா� த���க�ப�டா� எ��� 
��ற��ம�த�ப�டா�. இ� அவ��� �க�� க�னமாக 
இ��த அ�பவ��� ஒ� ப��ெய�� நா�க� 
�ைன��ேறா�.

 மர��ேல ��க�ப�ட எவ�� ச��க�ப�டவ�. 
(உபாகம� 21:23 கலா��ய� 3:13ம���  – ஐ� பா��க��). இ�த 
அவமான�ைத (ெபா�ெவ� அவமான�, ப�ேக�, அவம���, 
ேப���) கட��ெச�வ� அவ���� க�னமாக இ��த�, 
ஏென�றா� ேதவேன அவ��� அைன��மா���தா�. அவ� 
�����க�ப�ட நா��வ�� பல �கா�க�க��� அவ� 
ெச�த அைன��� ேதவ��� ம�ைமைய� 
ெகா��வ�வத�காகேவ ெச�ய�ப����தன. ஆனா�, அவ� 
அ�ெவ�ண�ைத “நா� உண�� அைன�ைத�� உ�க� 
��தேம ேம�ெகா�ள��ம�யா” எ�� �����டா�.

பய�கரமான அ�பவ�ைத எ���ெகா���ேபா�, இேய� 
ெச�தைத� ேபாலேவ நா�� ெச�ய ேவ���: ேதவ�ைடய 

�ரச�ன��� ந��ைடய இ�தய�ைத ஊ��, பலமாக 
ம�றா�ேவாமாக, ��ன�, இ���� ேதவனானவ� நா� எ�ன 

ெச�ய �����றாேரா அதைன மன�வ�� ஏ��� 
த���ெகா�ேவாமாக.

ம�றா��� ெஜப�:
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இ�ப��ப�ட ம�றா��� ெஜப����� �ற�, ேதவ� 
அ�ம���� அைன�ைத�� ஏ���ெகா�ள இேய� ����� 
ஆய�தமாக இ��தாெர�பைத நா� எ�ப� அ���ெகா�வ�? 

வா��க� பா��கலா�!

 ப��ப�யாக ெவ��பட���த ���ரவைத, 
��ைவ�லைறய�ப�த� ம��� ��தைன ஆ�யவ�ைற� 
ச����ெகா�வத�� இேய� எ�வள� ��ைமயாக� 
தயாரா���தா� எ�பைத ேவத வா��ய�க� ��பமான 
வ�க�� நம��� கா����றன. அவ�ைடய கைட� ��� 
ெஜப�கைள� ப�� நா� ஆரா�ைக��, அவ� ெஜ��காத 
ெஜப����� இ�ேபா� கவன� ெச��த �����ேறா�. 
இ�த ெஜப� அவர� �ணா�சய� ம��� ��மான�ைத� 
ேபாலேவ ���யமானதாக இ����ற�.

 Unknown History, BitmapAxis எ�� ���� ேசன��, 
��ேடா�� �ெல��� எ�பவ� ப��ய ‘Pilecki’s end, Witold 
Pilecki – Unsung Hero of WWII’ எ�� ப������ எ��க�ப�ட 
தகவ� ��வ�மா�:

அவ� 1944இ� வா�சா �ள����� ேபாரா�னா�. அத� 
ேதா����� �ற�, அவ� ெஜ�மா�ய�ட� 
சரணைட�தா�, ��ன� அவ� ெஜ�ம����ள 
��னா��� அைழ��� ெச�ல�ப�டா�; அ�� அவ� 
ஏ�ர� 1945இ� அெம��க இரா�வ�தா� ேபா��ைக�க� 
�கா����� ����க�ப�டா�. இர�டா� ேபால��� 
பைட�� தளப�யான ெஜனர� ஆ�ட�� எ�பவ�, 
அ�ேபா� ேசா�ய� க���பா����ள ேபால����� 
���ப�ெசா��, நா�ைட ��� 
ெவ�ேய�ற�ப����த ேபால�� அரசா�க���� 
உள�� தகவ�கைள� ேசக����ப� �ெல������ 
க�டைள�����தா�. ேம 5, 1947இ� க�����களா� 
�ெல��� ைக�ெச�ய�ப�டா�. அவ� ���ரவைத 
ெச�ய�ப�டா�, அவர� �லா எ���க�� ���� 
உைட�க�ப��, �ர� நக�க� ���க�ப�டன. அவ� 
ேதச�ேராதமான ெசய�க�� ஈ�ப�டதாக� 

.
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��ற�சா�ட�ப��, ம�றவ�க�ட� �சாரைண�� 
உ�ப��த�ப�டா�. அவ� ஒ� ைக�பாைவயான 
��ம�ற�தா� மரண�த�டைன ���க�ப��, ேம 1948இ� 
ெகா�ல�ப�டா�.

 அவ� அ��������� த����, க����� 
ேபால�தா� ெகா�ல�ப�டா�.

 இ�, மரண�த�வா�� பய��ைன அ�லாம� 
ம����ைய உணர ���த இேய�ைவேய நம�� 
�ைன������ற�.

 ப�த�கேளா�� �வ��கேளா�� ஆ�த�கேளா�� ஒ� 
��ட� அ��ட���� வ�த�. இ���ட� ஆ�த�க��லாத 
ஒ� ம�தனா�, அதாவ� ஆ�த�க��லாத பழ�கமான 
ம�தனா� வ�நட�த�ப�� அ�� வ�த�:

 ம�ேத� 26:49 – 50: உடேன, அவ� இேய���ட��� 
வ��: ர�, வா�க எ�� ெசா��, அவைர ��த�ெச�தா�. 
இேய� அவைன ேநா��: �ேந�தேன, எ�ன���காக 
வ�����றா� …

��கா 22:48: ... �தாேச, 
��த��னாேலயா 
ம�ஷ�மாரைன� 

கா���ெகா���றா� ... எ�றா�.

இேய� அ�ப��ப�ட 
ெசயைல� க�� அ�� 

��வா�க��ைல; அவ� 
எ������ 

இண���ேபானா�.

 நா� எ� வா��ைகைய வாழ �ய����ேற�, அதனா� 
எ� மரண�த�வா�� நா� பய�ைத�கா���� ம����ைய 
உணர �����ேற�.

- ��ேடா�� �ெல���, 
அவர� மரண�த�டைன அ���க�ப�ட �ற� ��ய�
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 ேயாவா� 18:3 – 5, 8: �தா� ேபா��ேசவக�� 
��ட�ைத�� �ரதான ஆசா�ய� ப�ேசய� எ�பவ�களா� 
அ��ப�ப�ட ஊ�ய�காரைர�� ����ெகா��, 
ப�த�கேளா�� �வ��கேளா�� ஆ�த�கேளா�� 
அ��ட���� வ�தா�. இேய� ... அவ�கைள ேநா��: யாைர� 
ேத����க� எ�றா�. அவ��� அவ�க� �ர���தரமாக: 
நசேரயனா�ய இேய�ைவ� ேத��ேறா� எ�றா�க�. … இேய� 
�ர���தரமாக: நா�தாென�� உ�க���� ெசா�ேனேன; 
எ�ைன� ேத��ற��டானா�, இவ�கைள� ேபாக���க� 
எ�றா�.

 இேய� அ��ததாக தா� எவ�க��காக அ�க ேநர� 
ெஜ��தாேரா ேபா�����தாேரா அவ�க��� கவன� 
ெச���னா�:

 �ேராக� எ�ப� இ�வாறாக�தா� காண�ப��ற� – 
ப�த�கேளா�� �வ��கேளா�� ஆ�த�கேளா�� �ரதான 
ஆசா�ய� ப�ேசய� எ�பவ�களா� ஒ� ��ட� 
அ��ப�ப�ட�, அ��� ஒ� வாைளேயா ஈ��ையேயா�ட 
பய�ப��தா�, த� ��ய� ��வ�� �ண�ப��த��, 
ேபா��க��, எ�ேலாைர�� ஊ����ப�மாக இ��த ஒ� 
ம�தைன� ���க அ��ப�ப����தா�க�.

 எ�லாவ����� ேமலாக, தா� 
இேய��ட� �ட இ��ேப� எ�� 
அவ�டேம �����த ேப�� உடேன 
ெசய�� இற��னா�:

 ேயாவா� 18:10 – 11: 
அ�ெபா�� �ேமா�ேப��, 
த��ட�����த ப�டய�ைத உ��, 
�ரதான ஆசா�ய�ைடய 
ேவைல�காரைன வல�காதற 
ெவ��னா�; அ�த ேவைல�கார��� 
ம��� எ�� ெபய�. அ�ெபா�� 
இேய� ேப��ைவ ேநா��: உ� 
ப�டய�ைத உைற�ேல ேபா�; �தா 
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      2. இர�டாவதாக, அவ� தம� �தாவா� எ�வள� எ��� 
பா�கா�க�ப����கலா� ம��� கா�பா�ற�ப����கலா� 
எ�பைத அவ� ெவ��ப����றா�. அவ� ஏெற��காத ெஜப� 
இ�தா�, ந��ைடய பய�ைத�கா���� ���ப�த� ெப�ய� 
எ�பைத இேய� நம��� கா�����றா�.

 ம�ேத� 26:53: நா� இ�ெபா�� எ� �தாைவ 
ேவ���ெகா�டா�, அவ� ப��ர�� ேல�ேயா��� 
அ�கமான �தைர எ��ட��� அ��பமா�டாெர�� 
�ைன��றாயா?

 அதாவ� 72,000��� அ�கமான �த�க�! 72,000 எ�ப� 
எ�தைன? எ�� பா��கலா�. �� இ��லா�� ேப��யா�� 
ம��� லா� ஏ�ச�� ரா�� இைடேயயான 2019ஆ�               
ஆ��� ��ப�ேபா� (Superbowl) எ�� கா�ப�தா�டமான� 
�னேசா�டா�� ��யாேபா��� உ�ள �.எ�.ேப�� 
�ேட�ய��� நைட�ெப�ற�. அ�த ைமதான��� 66,000 
ேப���� ச�� அ�கமாேனா� மா��ரேம இ��க ����; 

இேய��� ப�� ��� மட�காக இ��த�. 

        1. �தலாவதாக, அவ� வ��ைறைய ����, ேதவ�ைடய 
ேம�பா�ைவ�� �தான தம� ��வாச��ைன அ�����றா�.

“ஒ�ேபா�� ஏெற��க�படாத ெஜப�:”

என��� ெகா��த பா��ர��� நா� பான�ப�ணா���ேபேனா 
எ�றா�. 
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இ�  ஒ�  NFL அர�க���  சராச�  அளவா��  –  �ல� 
�ைறவாக��, �ல� அ�கமாக�� �����. அ�த� ��ய 
ைமதான�ைத� ������த ஜன�க� அைனவ�ட�� அ�த� 
கா�ப�� �ைளயா�டான� எ�ப� இ������ெம�பைத� 
ச�� க�பைன ெச��பா��க�. அ�ப�ேய இ�ேபா� இேய� 
ம��� ேப���ட� அ�த� கா��ைய �ைன���பா��க�. 
எ�ன நட��ற� எ�பைத� பா��க “ஆ����ய �ள�ைக�” 
ெசா������� (switch  on  the  spiritual  lights) பா��தா�, 
72,000��� ேம�ப�ட ேதவ�த�க� த�க� ந�பரான  
இேய�ைவ� ����ெகா��, அவைர� கா�பா�ற 
பரம�தா�� “ெசய�ப��க�!” (Go!) எ�ற� க�டைள�காக� 
கா����பதாக� க�பைன ெச�ய ����ற�. அவ�க� 
உ�சப�ச எ�ச��ைக�ட�, ���பா�� பா����ெகா�� 
கா�������பா�க�. அ�� �ல�ய பத�ற� 
ந�ப��யாதவைக�� இ�������! ஒ� �த� ேபா�� 
அைன�� �ர�கைள�� ��ய�����க ����. இவ�க�� 
ஒ�வர�ல, 10 அ�ல, 10,000 அ�ல, 72,000��� அ�கமானவ�க� 
அ��க���ய ச��கைள� ெகா����ப� ந�ப��யாத 
ஒ�றா��!

 இ� இேய��� மாெப�� க���பா�ைட��, ெப�ய 
காரண���காக தம� உண���கைள� க���ப���� 
�றைன�� கா��ய�. இ� நா� ேகாபமாக இ����ேபா��, 
வைசபாட �����ேபா�� ����க ேவ��ய �ஷயமா��. 
நா� ஏமா�ற�ப��ேபாேதா அ�ல� ந��ட� 
ெபா��ெசா�ல�ப��ேபாேதா அ�ல� நா� அவம��க�ப��-
ேபாேதா, நம��� ப�வா�க ேவ��ெம�� ேதா���. 
இேய��ட� அ�ேப��ப�ட உய��த ��தனாச����, 
அ���, வ�லைம�� இ��த�, ... எ�றா��, அவ� 
ஒ�ேபா�� ப�வா�க��ைல. அவ� எ�ேபா�� 
�தான�ைதேய கைட����தா�.

 இதைன அவ� ெஜப��� ேவ��������கலா�, 
ஆனா� அ�வா� அவ� ெச�ய��ைல. �ல சமய�க�� 
ேதவ�ைடய ��தம�லாத ��தைல�கான வா��� நம��� 
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�ைட�கலா�. ஆனா��, அேநகமாக, ந��ைடய மாெப�� 
ந�ைம�காக ஒ� ேசாதைன��ேட நா� நட��ெச�ல 
ேவ��ெம�பேத க��த�ைடய ���பமாக இ��க����.

இேய�வா��ட �த�க��� 
ேநர�யாக� க�டைள�ட 
��ய��ைல எ�பைத� 

கவ���க� – அைத� ெச���ப� 
அவ� ேதவ�ட� ேவ��த�ெச�ய 

ேவ�����த�. �ல ஜன�க�, 
�த�க�ட� ெஜ��பைத� ப�� 
அ�ல� த�க� சா�பாக �த�க� 

கா�ய�கைள� ெச�ய 
ேவ��வைத� ப�� நா� 

ேக���ப��ேபா�, 
ேம�ெசா�னைத நா� ச��� ������ பா��கலா�. இ� நா� 
அ�����காத ஆ����ய ம�டல�ைத� ப��ய ஒ� ��ய 
�வரமா��, ஆனா� இதைன ேவ�� “ஒ�ேபா�� ெஜப� 
ஏெற��க�பட��ைல.” ந�மா� பா��க ��யாத மாெப�� 
வ�லைமக� இ����றன, ேதவ� ேதைவெய�� க�டா�, 
அ�த� ச��க� ேபாராட� தயாராக இ���றா�க� எ�பைத 
அவ� த��ைடய ��ன�யா�க���� ெத�ய�ப���னா�.

  3.��றாவதாக, இேய� தம�� எ�ராக வ�தவைர� 
ெசா�த�ப���னா�, ஏென�றா� அ�த ம��� எ�பவ�� 
ம�ெறா� பாவ��ள ம�தனாக இ��தா�, 
அவ��காக��தாேன அவ� ம��க���தா�.

         ��கா 22:51–53: … இ�ம��� �����க� எ�� ெசா��, 
அவ�ைடய காைத�ெதா��, அவைன� ெசா�த�ப���னா�. 
��� இேய� தம�� �ேராதமா� வ�த �ரதான 
ஆசா�ய�கைள�� ேதவாலய��� ேசைன�தைலவ�கைள�� 
��ப�கைள�� ேநா��: ஒ� க�ளைன� ���க� �ற�ப�� 
வ��ற�ேபால, ��க� ப�டய�கைள�� த�கைள�� எ���� 
�ற�ப��வ���கேள. நா� �ன�ேதா�� ேதவாலய��� 
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உ�க�டேன�ட இ��ைக�� ��க� எ�ைன� ���க� 
ைக��ட��ைல; இ�ேவா உ�க�ைடய ேவைள�� 
அ�தகார��� அ�கார�மா����ற� எ�றா�.

 ேதவ ��டேம ப��ப�யாக ெவ��ப�� வ��ற� 
எ�பைத��, அைத� த��க அவ�க��� எ�த 
வ�லைம���ைல எ�பைத�� இேய� உ���ப���னா�.

  – ... சா�தா�� அ�கார�; அ�தகார��� அ�கார�
அ�தகார��� சா�தா� ெச��ேதா��வா�.

அ�ேபா� �ஷ�களைனவ�� அவைர ��� ஓ���டன�.

 ம�ேத� 26:56: ஆ��� ���கத��க� எ������ற 
வசன�க� �ைறேவ��ப� இைவகெள�லா� ச�ப���ற� …

இேய�வானவ�, உடன�யாக� �ைட�க���ய மாெப�ய 
��தைல�காக ேவ�டாம���தத��ல�, ெப��பா�� 

ேதவ�ைடய ��தமான� க�னமான பாைதைய 
எ���ெம���, ஆனா� அ�பாைத ��ைப, ெபல�, 

ெஜய�ெகா��த� ம��� ��� ஆ�யவ���ேக 
வ�வ���� எ��� அவ�  நம��� ேபா����றா�.

இ�வள� ேநர� ஆய�த� ம��� ம�றா��� ெஜப�க� 
ம��� ேதவ ேம�பா�ைவ�� �தான ேபச�படாத ��வாச� 

����� பா��ேதா�. இ��யாக, இேய��� இ�� 
ெஜப�ைத����� நா� எ�ேக காணலா�? எ�பைத� ����� 

பா��க��ேளா�!

 ச�ேதக����ட���, இேய� ேசாதைன�� இர� 
��வ�� ெஜ��������பா�, ஆனா� இைவ எ��� நா� 
வா��பத�� எ�த�பட��ைல. இேய��� இ�� 
ெஜபமான� அவ�ைடய மரண������ அவர� கைட� 
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வா��ைதக�� உ�ச��க�ப�ட�. அவ� ஆ� ம�ேநர� 
��ைவ�� ெதா��னா�, அவ�ைடய பா� ம��� 
அவமான��� ��வான� இ���� வ�த�.  22ஆ� ச��த�
அவர� கைட� வா��ைதகளாக இ��தன.

 The Skit Guys எ�� தள��� ‘Last Words of Christ: James the 
Lesser’ எ�� தைல���, ��ன யா�ேகா� ப��ய ப������ 
எ��க�ப�ட�:

எ� ெபய� யா�ேகா�, நா�� �ஷ�க�� ஒ�வ�, ஆனா� 
��க� �ைன�பவர�ல. நா� ம�ெறா� யா�ேகா�. ��ன 
யா�ேகா�. எ�க� இ�வைர�� ேவ�ப���� கா�ட 
�ஷ�க� எ�ைன அ�ப��தா� அைழ�பா�க�. பல 
ஆ��களாக, நா�� எ�ைன அ�வாேற அைழ�க 
ஆர������ேத�. அ�ப��தா� எ�ைன 
�ைன���ெகா�ேட�. நா�தா� கைட�யாக� 
ேத��ெத��க�ப�ட �ஷ�. நா� ஒ�ேபா�� 
�ற�தவனாக இ��த��ைல, ஆனா� அ� எ��� 
இ�ேபா� ���ய��ைல. ஏென�றா� இேய�ைவ ஒ� 
க�லைற�� ைவ�� ����டன�, ஆனா� அவேரா 
��� நா�க���� �ற� உ�ேராெட��� 
�ைலைமைய� தைல�ழா�����தா�.

 நா�, ��ைவ�லைறய�ப�ட ேநர�ைத ேநா�� 
ேவகமாக ��ேனா��� ெச�லலா�. இ�ேக, இேய� தம� 
பயண��� ������தா�, அவர� ��ைதேயா 22ஆ� 
ச��த��� த�ைம�ப��ய ���கத�சன�கைள� 
������ெகா����த�. இ���� அவ� தம� �தா�ட� 
ேநர�யாக� ேப�வதா�, இைத ஒ� ெஜபமாக� பா���ேறா�.

.
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க��தரா�ய இேய��� இ�� ��� ெஜப�க�� 
��றாவ� ெஜபமான� இைட�டாத / 

�டா�ய���� ெஜபமாக� �வ����ற� –                      
A Prayer of Perseverance.

 மா�� 15:33 – 34: ஆறா�ம� ேநர�த� ஒ�பதா�ம� 
ேநர�வைர��� ��ெய��� அ�தகார� உ�டா���. 
ஒ�பதா�ம� ேநர��ேல, இேய�: எேலா�! எேலா�! லாமா 
சப�தா�, எ�� ���த ச�த���� ����டா�; அத��: எ� 
ேதவேன! எ� ேதவேன! ஏ� எ�ைன� ைக���� எ�� 
அ��தமா�.

 எ� ேதவேன, எ� ேதவேன – ெசா�ல��தமாக, 
“வ�லவேர, வ�லவேர” எ�ப� அ��தமா��. ேவெற�த 
ேநர����, இேய� ேதவைன ‘ேதவ�’ எ�� அைழ�த��ைல, 
மாறாக, எ�ேபா�� �தா எ�ேற அைழ����தா�. இ� ந� 
அைனவ��காக�� இேய� அ�ப��த பா��ைடய இ��� 
க�டமாக இ��த�. ேதவனானவ� த��ைடய �க�ைத� 
�����ேபா� ஏ�ப�� “அ�தகார�ைத” அவ�� அ�ப��க 
ேவ�����த�.

 இ� அவ���� அவ�ைடய �தா���� ஏற�ப�ட 
������த� ஏ�ப�ட �யா�ல��� ேவ��ேகாளாக 
இ��த�. ஆறா�ம� ேநர��� (ந�பக� 12 ம�), அ�தகார� 
���தேபா�, ேதவ� த��ைடய �க�ைத� ����னா� 
எ��ற ����� வ�வ� �யாயமானதாக இ����; அ�த 
அ�தகார� ���ம� ேநர� த�����த�.

 ச��த� 22:1: எ� ேதவேன, எ� ேதவேன, ஏ� எ�ைன� 
ைக����? என�� உத� ெச�யாம��, நா� கத�� ெசா��� 
வா��ைதகைள� ேகளாம�� ஏ� �ரமா������?

32 



 ச��த� 22:2: எ� ேதவேன, நா� பக�ேல �����ேற�, 
உ�தர�ெகா��; இர�ேல �����ேற�, என�� 
அைமத��ைல.

• �த�ைடய 24 – ம� ேநர நாெள�ப�, ஒ� ��ய 
அ�தமன������ அ��த ��ய அ�தமன� வைரயா��.

• “நா�” எ�ப� காைல 6 ம� �த� மாைல 6 ம� வைரயா��, 
எனேவ காைல 6 ம� எ�ப� “�தலா� ம�ேநர�” ஆ��.

• இேய� 3ஆ� ம�, அதாவ�, காைல 9 ம���� 
��ைவ�லைறய�ப�டா�.

• 6ஆ� ம� ேநர���, ந�பக��, அ�தகார� உ�டா���, 
அவ� ம��த ேநரமான, “ஒ�பதா� ம�ேநர�,” அதாவ�, 
��பக� 3 ம� வைர அ� ���த�.

• ெமா�த� 6 ம� ேநர� அவ� ��ைவ�� இ������றா�.

 அவ� ெமா�த� ஆ�ம� ேநர� ��ைவ����தா� 
எ�பத� �ல� இ� �ைறேவ��ற�; ���ம� ேநர� 
பக����த�, ���ம� ேநர� இ�����த�.

 ேயாவா� 19:30 ம��� ��கா 23:46: இேய� கா�ைய 

��ன�, இேய��� ெஜப� சமாதான��� 
ெஜபமாக மா�ய�:

 ேயாவா� 19:28: அத����, எ�லா� ���த� எ�� 
இேய� அ���, ேவதவா��ய� �ைறேவற�த�கதாக: 
தாகமா����ேற� எ�றா�. ...

 மா�� 15:35: அ�ேக ��றவ�க�� �ல� அைத� 
ேக�டெபா��: இேதா, எ�யாைவ� �����றா� எ�றா�க�. 
…
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வா��ன���, ���த� ... �தாேவ, உ��ைடய ைகக�� எ� 
ஆ�ைய ஒ�����ேற� எ�� ... ெசா��, �வைன��டா�.

இ� ஒ� ��ய �ரகணமாக இ��க ��யா�, 
ஏென�� அைவ ஓ� அமாவாைச�� மா��ரேம 
�க�பைவயா��, அ�� ச��ர� ஒ� 
ேத���ைறயாக மா��ரேம இ����. ப�கா 
எ�ேபா�� ெபௗ�ண��� ஆச��க�ப��. 
��ய �ரகண� �ல ��ட�க� மா��ரேம 
�����. உ�ைம��, ஆ�ர�கண�கான 
ஆ��க��, ஜூைல 16, 2186 அ�� �க ��ட 
��ய �ரகண� �கழ�ேபா�றெத�� 

இேய� ம���� ேபா� உ�டான அ�தகார� எதனா� 
ஏ�ப�ட�?

��ஞா�க� ஏ�கனேவ அ������றா�க�. இ� 7 
��ட�க� ம��� 29 �னா�க� மா��ர� 
���க��ளதா�. (ஆக, அ�கப�ச கால அள� 7 ��ட�க� 
ம��� 31.1 �னா�க� மா��ரேம ஆ��.)

ெபௗ�ண��� மா��ர� �கழ ����ற�� ம��� பல 
ம�ேநர�க� �����றதா����தா��, இ� ச��ர 
�ரகணமாக இ��க ��யா�. அைவ இர�� மா��ரேம 
�க��, ந�பக� ேவைள�� ஒ�ேபா�� �கழா�, அ� 
ச��ரைன� �வ�பாக� கா���.

ஒ�ேவைள அ� �ய� ேமக�களாக இ������மா? 
எ�மைல ெவ���� �ைளவாக இ������மா? 
ெத�ய��ைல! இய�ைக�� அ�பா�ப�ட ஒ�� அ�� 
நட���ள�.

ம�த�ைடய வரலா� பல இ��ட �க�கைள� க���ள�, 
ஆனா� உல�� உ�ைமயான ஒேரெயா� ��றம�ற ம�த� 

ெகா�ல�ப�டேவைளயான� �க�� அ�தகாரமான 
ேவைளயாக இ��த�.

.

.

.
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 ேயாவா� 9:5: நா� உலக�����ைக�� உலக���� 
ஒ�யா����ேற� ...

         அவ� ம����ெகா������ேபா� ஒ��� ���வ�த� 
ெபா��தமாக உ�ள�. அவர� மரண��� அ�தகார� 
���யமாக ����� வ�த�. ��ன� ���� ஒ� 
வ�தெத�ப� ஒ� ந���ைக�� ெச��யாக இ��த�. 
(உேராம� 5:2, 9 – 11)

 ஒ�ேவைள அ�தகாரெம�ப�, ��ைவ�லைறய�-
ப�வைத� க�ட�� ேதவ� தாமைட�த வ�ைய 
ெவ��ப���� அவ�ைடய வ�யாக��ட இ�����கலா�.

 ச��த� 22:31: அவ�க� வ��: அவேர இைவகைள� 
ெச�தா� எ�� �ற�க�ேபா�ற ஜன�க��� அவ�ைடய 
��ைய அ���பா�க�.

 (ஆதார�: சா�ல� �ப�ஜ�) அவேர இைத� ெச�தா�, 
அ�ல�, “���த�.” இர����� மக�தான ேவைல ���த�, 
���� சமாதான��, உ�னத��� ம�ைம�� உ�டான�. 
“���த�,” இ� க��தரா�ய இேய��� கைட� வா��ைத��, 
அேதேபால இ�த� ச��த���ைடய கைட� 
வா��ைத�ெகா�ததா��.

  �த� ம��� கைட� 22ஆ� ச��த���
வசன�ப��கைள இேய� வா�ெமா�யாக ெவ��ப���னா�.

 ச�வவ�லைம��ள ேதவ�ைடய கர�க�� 
கா�ய�ைத ��ைமயாக ஒ�பைட����வைத�கா���� 
மாெப�� சமாதான� ேவ���கா� அ�ப�கேள!

இ�த� ச��த��� கைட� வசன� ��வ�மா�:
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வான��� இ�� ���த�. �� அ���த�. �ைர��ைல 

இர�டாக� ���த�.
அவர� ச�தேமா ெமௗனமா����த�. அதைன� 

ேக�க��யாதவா� இ��த�.
அவர� ��� ���ேபான�னா�, அ��ர� இ�ேபா� 

இ�லா� ேபா���த�.
ேம�� ஆ� �வ�� �த��ைறயாக, ச�வவ�லவ�� சகல 

������கேளா  த�க�ைடய இைச�� �ரதான 

ச�த��லாம� இ��தன.
அவ�ைடய இட��� ஒ� ெவ�ைமயான �ச�தேம �ல�ய�.
�ரப�ச��� பர�த எ�ைலக� அைன���ேம அ�ப�ெயா� 

ெவ�ைமயான �ச�த� காண�ப�ட ஒ� ேநரேமா இடேமா 

�� ஒ�ேபா�� இ��த��ைலேய.
இ� அவ�யமானெத�றா��, இ� ஒ� கால���� 

மா��ரேம, ஏென�� ச�வவ�லவ� இ��� ெசய�ப�வைத 

�������க��ைலேய!
 – �� அவ�க�, His Voice எ�� ம�ெறா� �ரச�க������ 

எ��க�ப�ட�

��ைவ�� இேய� ஏெற��த ெஜப�ைத ��மா��யாக 
எ�ேபா�� �ைன�� ெகா�ேவாமாக. ம���ல���ைடய 
பாவ��� �� அளைவ�� �ம�பத�கான ெபல� ேவ�� 

ஏெற��க�ப�ட அவர� ெஜபமான�, ப���ைடய 
அம�யான பாைத�� ���� சமாதான� �ரகடன�ப���ய 

22 – ஆ� ச��த��� ����� அவைர இ��� ெச�ற�.

இைட�டாத ம��� சமாதான� ���� ெஜப�:

 The Skit Guys எ�� தள��� ‘Last Words of Christ: James the 
Lesser’  எ��  தைல���, ‘Less  is  more’  எ�ப�  ப��ய 
ப������ எ��க�ப�ட�:
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������ட� எ�� நா�க� �ைன�ேதா�. இைவ 
அைன��� ������டதாக நா�க� �ைன�ேதா�. 
ஆனா� அத��� ப�லாக, அவ� மரண�ைத 
ெஜ�����தா�. அவ� ெச����டா�. அவ� 
ெச����டா�! நா� எ�ைன� பா����ேபா�, நா� ஓ� 
ஏமா�றெம�பைத� பா���ேற�. எ��ைடய 
த����ைமைய� பா���ேற�; நா� ��னவ� 
(�ைற�பா��ளவ�) எ�பைத� பா���ேற�. எ�ைன 
எ�ேலா�� எ��� மற����வெர�பைத நா� 
உண��ேற�. ஆனா�, ��ன� என��, அவ� அைத 
ெச����டாெர�ப� �ைன��� வ�த�. அவ� 
மரண�ைத ெஜ��தா�. என�காக� (என�காக��) 
ெச����தா�. ��ைவ�� காரணமாக, ������ 
காரணமாக, நா� ��க�ப�ேட�, ���மாக��ட 
�ற���ேள�. அவ� எ� பாவ������ எ�ைன 
����தா�. அவ� எ�ைன எ��ட���� 
������ளா�, ேம�� எ��� அவைர அ�கமாக 
ைவ����க ���� எ�றா�, எ��� எ�ைன� 
�ைறவாக ைவ����பைத நா� 
ெபா��ப��தமா�ேட� (அவ� ெப�க�� நா� 
��க�� ேவ���).

.

 இேய��� ெஜப�க� ம��� உ�ைம�த�ைம�� 
இ�� ��ேவா அைனவ���� ஒ� ��ய �வ�கமாக 
இ��த�!

 மா�� 16:2 – 6: … வார��� �தலா�நா� அ�காைல�ேல 
��ய� உதயமா�றேபா� க�லைற��ட��� வ��, 
க�லைற�� வாச�����ற க�ைல நம�காக எவ� 
�ர���த��வா� எ�� ஒ�வேராெடா�வ� 
ெசா���ெகா�டா�க�. அ�த� க� �க�� ெப�தா���த�; 
அவ�க� ஏ����பா���றேபா�, அ� த�ள�ப����க� 
க�டா�க�. அவ�க� க�லைற��� �ரேவ���, 

க�லைற��ட�����த ���க�: 
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ெவ�ைளய�� த��தவனா� வல�ப�க��� உ�கா�����த 
ஒ� வா�பைன� க�� பய�தா�க�. அவ� அவ�கைள ேநா��: 
பய�படா���க�, ��ைவ�� அைறய�ப�ட நசேரயனா�ய 
இேய�ைவ� ேத����க�;

 ��கா 24:5 – 8: … உ�ேரா����றவைர ��க� 
ம��ேதா�ட��� ேத��றெத�ன? அவ� இ�ேக இ�ைல, அவ� 
உ���ெத��தா�. இேதா, அவைர ைவ�த இட�. ம�ஷ�மார� 
பா�களான ம�ஷ� ைகக�� ஒ���ெகா��க�பட��, 
��ைவ�� அைறய�பட��, ��றா�நா�� எ�����க�� 
ேவ��ெம�பதாக அவ� க�ேலயா����த கால��� 
உ�க���� ெசா�னைத �ைன����க� எ�றா�க�. 
அ�ெபா�� அவ�க� அவ�ைடய வா��ைதகைள 
�ைன�����, …

 ேதவ�ைடய ��த�����, அவ�ைடய வ���� 
உ�ைமயாக இ��ததா� உ���ெத�த� �க��த�. 
அவ�ைடய ெஜபேம இ��வைர அவைர� ெகா�� 
வ����த�. அவ� ேதைவயான ெத��கைள� ச�யாக� 
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ேத��ெத�����தா�; அவ� (இ�ேபா��) �����-
ெகா����பதா�, நா�� ���க ���� அ�பானவ�கேள!

 இேய� எத�காக ெஜ��தா�, எத�காக ெஜ��க��ைல 
எ�பைத� பா��ைக�� ஆ�ச�யமாக இ���ற�. த�ைம 
������ெகா�ள அவ��� வா�����த�, அதைன அவ� 
பய�ப������கலா�, ஆனா� (ஈ�ப��காக�) 
பய�ப������க� �டா���த�... அ�வாேற அவ� அைத� 
பய�ப��த���ைல! அத�காக நா� தா�ைமயாக 
�ேதா�த���ேறா�!

 நா� அைனவ�ேம தவ� ���றவ�களாக 
இ���ேறா�, ஆனா�� அவ�ைடய உ�ைம�த�ைமயான�, 
���� எ���, ச�யானத��� உ�ைமயானத��� ��க 
நம��� ��ைப அ����ற� ��யமானவ�கேள! 
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 ��ேடா�� �ெல��� எ�பவ� (13 ேம 1901 – 25 ேம 
1948; இரக�யெபய�க�: ேராம� ெஜ�ய���, ேடாமா� 
ெசராஃ����, ��, ��ேடா��) ேபால�� 
��ைர�பைட�� அ�கா�யாக��, உள���ைற 
�கவராக�� ம��� எ���பா�க�� தைலவராக�� 
இ��தவ�. அவ� ேபால��-ேசா�ய� ேபா�, இர�டா� 
ேபால�� ��யர� ேபா� ம��� இர�டா� உலக� ேபா� 
ஆ�யவ��� ேபால�� இரா�வ��� ேரா������ 
(தளப�) ஆக ப�யா��னா�. அவ� ெஜ�ம� 
ஆ��ர��க�ப�ட ேபால��� ஓ� எ����� ��வான                  
Secret  Polish  Army – �� (த�னா  ஆ��யா  ேபா��கா) 
�ைண��வனராக�� இ��தா�, ��ன� underground Home Army – 
�� (ஆ��யா �ரேஜாவா) ஓ� உ���னராக�� இ��தா�. 
அ����� வைத �கா� ம��� ெப�� இன அ��� 
(Holocaust) ப��ய �த� ��வான, ேநச நா�க�� உள���ைற 
அ��ைகயான ��ேடா��� அ��ைக�ைன எ��யவ�. 
அவ� ஓ� உேராம க�ேதா��கராக இ��தா�.

 இர�டா� உலக� ேபா��ேபா�, உள�� தகவ�கைள� 
ேசக������, ��ன� த���பத�காக அ����� வைத 
�கா�� �ைற�� அைட�க�ப�த� எ�� ேபால�� 
எ���பா�க�� ��ட���� �ெல��� தானாக ��வ�தா�. 
�கா�� இ��தேபா�, அவ� ஓ� எ���� இய�க�ைத ஏ�பா� 
ெச��, நா� ெஜ�ம��� அ����� அ���ய�கைள 
ேம�க��ய ந�� நா�க��� 1941 – ஆ� ஆ��ேலேய 
ெத���தா�. ஏற��ைறய 2½ ஆ��க� �ைறவாச����� 
�ற�, 1943 – இ� அவ� �கா����� த��னா�. அவ� ஆக�� 
– அ�ேடாப� 1944 – இ� வா�சா �ள����� ஒ� ேபாரா�யாக 
ப�ேக�றா�. ேபால�ைத க����� ைக�ப��ய �ற�, 
நா�ைட ��� ெவ�ேய�ற�ப��, ல�டைன தளமாக� 
ெகா�ட ேபால�� அரசா�க���� ��வாசமாக இ��தா�. 
அவ� 1947 – இ� உள� பா��தத�காக, ����� 

��தலான தகவ�க�

(ஆதார�: Wikipedia / �����யா)
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உள���ைற�� இ�ெனா� ெபயரான “அ��ய 
ஏகா�ப��ய���காக” ேவைல ெச�தா� எ�ற ��ற�சா��� 
ேப��, இ�ரா��ச (Stalinist) இரக�ய� காவ� பைட�னரா� 
(உ�சா� ெப��ெச��வா) ைக� ெச�ய�ப�டா�. 1948 – இ� 
ஒ� கா��யான �சாரைண��� �ற� அவ� ெகா�ல�ப�டா�. 
ேபால��� உ�ள க����� ஆ��யா� 1989 வைர அவர� 
அ��ெசய�க� ம��� எ�ன ஆனா� எ�ப� ப��ய 
தகவ�க� ெவ�வராம� அட�க�ப����தன.

 �ெல��� தன� �ய���� காரணமாக “�ற�த 
ேபா��கால கதாநாயக�க�� / �ர�க�� ஒ�வராக�” 
க�த�ப��றா�. ேபால��� தைலைம ர� ைம�ேக� ஷு��� 
அவ�க� The Auschwitz Volunteer எ�� ��தக��� ��வ�மா� 
எ���றா�: ைத�ய���� அ�பா�ப�டவ�, “கட�� 
ம�தைன� பைட�தேபா�, நா� அைனவ�� ேக�ட� 
��ேடா�� �ெல���ைய� ேபால ஆ��வாதமான 
�ைன����யவ�களாக இ��க ேவ��ெம�� கட�� 
�������பா�.” ����� வரலா�றா��ய� நா�ம� ேட�� 
எ�பவ� ��வ�மா� எ���றா�: 
“�ைன�ப��த�ப�வத��� ெகா�டாட�ப�வத��� 
த��யான ஒ� ேநசமான �ர� இ��தா� எ�றா�, அ� �ல 
சகா�கைள மா��ரேம ெகா�ட இவேர ஆவா�.” 27 ஜனவ� 2013 
அ�� அெம��க ேஹாேலாகா�� �ைன� 
அ��கா��யக��� நைடெப�ற ச�வேதச ேஹாேலாகா�� 
�ைன� �ன��� �ைனேவ�த� �க���, ேபால�� �த� 
Ryszard Schnepf எ�பவ� �ெல���ைய “ேபால��� �ர�க�� 
ஒ� மா��க�” எ���, “ேபால�� ேதசப���கான �க 
உய��த ��மா��” எ���  �வ��தா�.

 ெகாேலாெசய� 1:18 – 20: அவேர சைபயா�ய ச�ர����� 
தைலயானவ�; எ�லாவ���� �த�வரா�����ப�, அவேர 
ஆ��� ம��ேதா����� எ��த �த�ேப�மானவ�. சகல 
ப��ரண�� அவ����ேள வாசமா���க��, அவ� 

 இேய���ைடய ப��� ��ைமயான பட�ைத நா� 
�ைன�� ெகா�ேவாமாக:
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��ைவ�� ���ன இர�த��னாேல சமாதான�ைத உ�டா��, 
�ேலாக����ளைவக� பரேலாக����ளைவக� யாைவ�� 
அவ� �லமா�� தம�� ஒ��ரவா���ெகா�ள�� அவ���� 
��யமா���.

 அ�ேபா�தல� 3:21, 19: உலக�ேதா�ற�த� ேதவ� 
த��ைடய ப���த ���கத��கெள�லா�ைடய வா��னா�� 
உைர�தைவக� எ�லா� �ைறேவ�� ���கால�க� 
வ�மள�� பரேலாக� அவைர ஏ���ெகா�ளேவ�����த... 
��ேன ���க�ப�ட இேய�����ைவ அவ� உ�க�ட��� 
அ����ப���...

 ேதவ�, இேய��� �லமாக, சகலைர�� த�ேமா� 
ஒ��ரவா���ெகா�வ� மா��ரம�லாம�, சகல�ைத�� 
��ெட��� வ��றா�. ஒ�ைற ��ெட��தா�, அ� பைழய 
�ைல��� �����. இ�த ம��ரைம�ைப� ப�� 
���கத��க�� ேப�����றா�க� எ�� 
அ�ேபா�தலனா�ய ேப�� ���றா�. அவ�க� எ�ன 
�����தன�?

 ஏசாயா 51:3: க��த� �ேயா��� ஆ�த�ெச�வா�; அவ� 
அ�� பாழான �தல�கைளெய�லா� ேத�தலைடய� ெச��, 
அ�� வனா�தர�ைத ஏேதைன�ேபால��, அ�� 
அவா�தரெவ�ைய� க��த�� ேதா�ட�ைத�ேபால�� 
ஆ��வா�; ச�ேதாஷ�� ம������ ���� �தச�த�� அ�� 
உ�டா�����.
 

 இ���ள அ�ச�கைள� கவ���க�: ந��ட� 
இேய���, அவரா� அைழ�க�ப�ட சைப�� இ����றன�. 
��ன� ேதவ�, இேய� ம��� அவர� ப��� �லமாக, 
சகல�ைத�� ஒ��ரவா��, சமாதான�ைத உ��ப��வா� – 
இ� சைபைய�கா���� அ�கமான ஒ�றாக இ���� – ��� 
மாெப�யள�� இ����.

�லவ�ைற மா��ர� நா� பா��கலா�:

42 



 ஏேத�� ப��ரண� இழ��ேபாக�ப����த�, 
ஆனா� வ��கால��ேலா ���� பாழான �தல�க� எ�ப� 
இ��க�ேபா�ற� எ�ப� ப�� ஏசாயா ���கத�� ���றா�. 
��பான� ���ப�ெகா��தைல� ெகா��வ�� (Redemption 
brings restitution).

 �கா 4:1 – 5: ஆனா��, கைட� நா�க�� க��த�ைடய 
ஆலயமா�ய ப�வத� ப�வத�க�� ெகா����� 
�தா��க�ப��, மைலக��� ேமலா� உய��த�ப������, 
எ�லா ஜா�க�� அ��ட���� ஓ�வ�வா�க�. �ரளான 
ஜா�க� �ற�ப�� வ��: நா� க��த�� ப�வத�����, 
யா�ேகா�� ேதவ�ைடய ஆலய����� ேபாேவா� வா��க�; 
அவ� தம� வ�கைள நம��� ேபா��பா�, நா� அவ� 
பாைதக�� நட�ேபா� எ�பா�க�; ஏென�� �ேயா����� 
ேவத��, எ�சேல����� க��த�� வசன�� ெவ��ப��.

 அவ� �ரளான ஜன�க���� �யாய�����, 
�ர����ள பல�த ஜா�கைள� க���ெகா��வா�; 
அ�ெபா�� அவ�க� த�க� ப�டய�கைள 
ம�ெவ��களாக��, த�க� ஈ��கைள அ�வா�களாக�� 
அ��பா�க�; ஒ� ஜா��� �ேராதமா� ம�ஜா� ப�டய� 
எ��ப��ைல; இ� அவ�க� ��த�ைத� க�ப���ைல. 
அவனவ� த�த� �ரா�ச�ெச��� �ழ���, த�த� 
அ��மர��� �ழ��� பய�ப���வா� இ�லாம� 
உ�கா�வா�; ேசைனக�ைடய க��த�� வா� இைத� 
ெசா����. சகல ஜன�க�� த�க� த�க� ேதவ�ைடய 
நாம�ைத� ப���ெகா�� நட�பா�க�; நா�க�� எ�க� 
ேதவனா�ய க��த�ைடய நாம�ைத� ப���ெகா�� 
எ�ெற�ைற����ள சதாகால�க��� நட�ேபா�.

 இைவ ���� எ���கால�����ய 
�ர��ேயகமானைவகளா��! ேதவைனேய ேத��ற பல 
ேதச�க���க�ேபா��றன. அவ�க� இ�ரேயைல 
��மா��யாக� ெகா�� ேதவ�ைடய வ�க�� 
நட�பா�க�.
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 ேதவ� சமாதான��� வ�கைள உலக����� 
ேபா��பா� – த�க� ப�டய�கைள ம�ெவ��களாக��, 
த�க� ஈ��கைள அ�வா�களாக�� அ��பா�க� – இ� 
அவ�க� ��த�ைத� க�ப���ைல – மாறாக அவ�க� 
அைனவ�� சமாதானமாக வா�வா�க� – ஒ�ெவா�வ�� 
ேதவ�����ழாக �����ேபா� த�க���� 
அைனவ���� ெகா��க���ய �ற�ட� இ��பா�க�.

 இ�ேபா� இேய���� உ�ைம��ளவ�களாக 
இ��பவ�க� பரேலாக��� ஒ� �த�தர�ைத� 
ெப���ெகா�வா�க�, “ம�ற அைனவ��” �யாய����� 
நா��, இேய���� உ�ைம��ளவ�களாக இ��பைத 
����த�ட�, ���� ஒ� �த�தர�ைத� 
ெப���ெகா�வா�க�.

 ����ய� 2:8 – 11: அவ� ம�ஷ�பமா�� காண�ப��, 
மரணப�ய�த�, அதாவ� ��ைவ�� மரணப�ய�த�� 
���ப��தவரா�, த�ைம�தாேம தா���னா�. ஆதலா� ேதவ� 
எ�லாவ����� ேமலாக அவைர உய���, இேய��� நாம��� 
வாேனா� �தல�ேதா� ���� �ழாேனா�ைடய �ழ�கா� 
யா�� �ட���ப����, �தாவா�ய ேதவ��� ம�ைமயாக 
இேய����� க��தெர�� நா�க� யா�� 
அ��ைகப���ப����, எ�லா நாம����� ேமலான 
நாம�ைத அவ���� த�த��னா�.

ேதவ�ைடய ெசா����யாத ஈ��காக அவ��� 
�ேதா��ர�!

��வ�மா� ேவத வா��ய� ெசா�வ�� எ�த 
ஆ�ச�ய���ைல:
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