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த�ொகுதி 06000ப�ொ�கர ்ப�ொனி அலப�ொ

உலக தெய்தி ��ல்

(பகக்ம் 2 ல் த�ொடரக்ிறது)

உலரந்்� எலு�்புகள்
ப�ொனி அலப�ொ

�ழைய ஏற்�ொ�்டு�் தீர்க்க�ரிசி எபெக்கிபய லுக்கு , ப�வனி�மிருந் து ஒரு 
�ரிென�் அனு�்��்��்�து. அவர் இஸ்ரபவல் �ற்று�் உலக�்தின் ஆவிக்குரிய 
உயிரற்ற �ன்ழ�ழயக் குறிக்கிற�ொன உலர்ந்� எலு�்புகளின் �ள்ள�்�ொக்ழக�் 
�ொர்�்�ொர.் கிறிஸ்துவின் மு�லொ�் வருழக, சுவிபெஷ�்ழ�க் குறி�்� அவருழ�ய 
� ி ர ெ ங் க �் ,  � ற் று �்  அ � ன்  வ ி ழ ள வ ொ க  “ ப � வ னு ழ � ய  வ ொ ர் �்ழ� ழ ய ” 1 
விசுவொசிக்கிற யொவருக்கு�் �ரண�்திலிருந்து மு�லொ�் உயிர�்்த�ழு�ல் வொயிலொக் 
கிழ�க்கு�் நி�்திய வொை்வு ப�ொன்றவற்ழற இந்��்  �ரிென�் முன்னறிவி�்� து.

க ர்�் � ர்  எப ெக் கிப ய லி � �்  ப க �் � ொர்,  “ � னு பு �் தி ரப ன,  இ ந் �  எலு �் பு கள் 
உய ி ரழ �யு � ொ ?  ( ஆ வ ி க் கு ர ி ய வ ற் றி ல்  � ர ி �் � வ ர்க ள்  உய ி ரழ � வ ொ ர்க ள ொ ? ) 
எபெக்கிபயல் தெொன்னொர,் “ப�வரீர,் அழவகழள உண்�ொக்கிய நீபர அழ� அறிவீர.்”2

1 எசேக். 36: 1,4   2 எசேக். 37:3, மூலம் எபிசரய எபி.   3 எசேக். 37:4-5, மூலம். அரொமிக ்  4 எசேக். 37:11    5 ஆதி. 17:4-16, 22:18, 26:4, 46:3, 48:19, 49:10, யொ�.் 19:6, 32:10, ேங். 
22:27, ஏேொ. 2:2, சயொவொன் 11:51-52, அப். 10:34-35, எபி. 1:10, எசப. 8:8-12, 1சபதுரு 2:9-10, தவளி. 5:9, 14:6 சமலும் பல   6 சயொவொன் 15:1, சரொமர ்11:17,19,23,24, தவளி. 
7:4   7 1சபதுரு 2:9   8 சரொமர ்15:12, 1தகொரி. 15:15,16, தகொசலொ. 2:12, 3:1, 1த�ே. 4:16, தவளி. 20:5-6,   

உலகளொவிய திருேே்பபகள்புதிய எருெபல�்

சபொ�கர ்சடொனி அலசமொ – 
புபகப்படம் 1986

ப�ொனி அலப�ொவின் ெொ�்சி

கர்�்�ர் மீண்டும் தீர்க்க�ரிசியிடம் சபசிே் தேொன்னது, 
“ நீ  இ ந் �  எ லு ம் பு க ப ள க்  கு றி �் து  தீ ர்க் க � ர ி ே ன ம் 
உபர�்து, அபவகபளப் பொர�்்துே ் தேொல்ல சவண்டிய து 
என்னதவன்றொல், உலர்ந்� எலும்புகசள, கர�்்�ருபடய 
வொர�்ப்�கபளக் சகளுங்கள். கர�்்�ரொகிய ஆண்டவர ் இந்� 
எலும்புகபள சநொகக்ி: இச�ொ, நொன் உங்களுகக்ுள் ஆவிபயப் 
பிரசவசிக்கப்பண்ணுசவன்அப்தபொழுது உயிரபடவீரக்ள் 
என்றொர.்”3 

இஸ்ரசவல் முற்றி லும் ஒரு தே�்� ச�ேமொகிவிட்டது 
என்பது இஸ்ரசவலுகக்ு� ்த�ரியும்.4 இந்� நொட்களில் அவரக்ள் 
நம்பிக்பகயற்று, பிரிந்து கொணப்படுகிறொரக்ள். பொவ�்ப� 
நி று�்திக்தகொள்ளொ� இஸ்ரசவபல விட, வல்லபமமிக்க 
ஒரு நொட்பட எழுப்பப்சபொவ�ொக, ச�வன் எசேகக்ிசயலிடம் 
தேொன்னொர.் உலக�த்ிலுள்ள ஒவ்தவொரு ச�ே�த்ின் மகக்ளும் 
இரண்டொம் இஸ்ரசவலொக இருப்பொரக்ள்,5 ச�ரந்்த�டுகக்ப்பட்ட 
யூ�ரக்ளில் மீந்திருகக்ிறவரக்ளும், ஒரு கூட்ட புறஜொதியொரும், 
தமய்யொன திரொட்பேக் தகொடிசயொடு (கிறிஸ்துசவொடு)6 

இபணக்கப்பட்டிருக்கிறொரக்ள். அ து பொவ�்தின் மரண 
வொழ்விலிருந்து நி�்திய வொழ்விற்கு எழுப்பப்பட்டவரக்ளின் 
மொதபரும் பரிசு�்� ச�ேமொகக் கொணப்படும்.7 அவரக்ள் 
ஒருகக்ொலமும் ச�வனுகக்ு விசரொ�மொகப் பிரியமொட்டொரக்ள். 
கிறிஸ்துவின் உயிர�்த்�ழுந்� வல்லபம மூலமொக இது மு�லொம் 
உயிர�்த்�ழு�லொக இருகக்ிறது.8 

1964-ல், கிறிஸ்து வொயிலொன எனது மு�ல் உயிர�்த்�ழு�லுகக்ு 
முன்பு (இரட்சிப்பு), தபரன்ி ச�ொஃப்சமனொகிய நொன் மற்றும் 
சடொனி அலசமொவொக அறியப்பட்ட நொன் பொவம் தேய்வதிலும் 
த�ய்வீகமற்ற �ன்பமகக்ும் தபயர ்சபொனவனொக இருந்ச�ன் 

சமலும் ச�வபனக ்குறி��் அறிவு முற்றிலும் இல்லொ�வனொகக ்
கொணப்பட்சடன். ச�வன் ஜீவிக்கிறொர் என்ற எந்� ஒரு 
சிந்�பனபயயும் நொன் தகொண்டிருகக்வில்பல. ச�வனுபடய 
வொர�்ப்� எனகக்ு கட்டுகக்ப�யொகவும் புரொணகக்ப�யொகவும் 
இருந்� து, சமலும் ஜனங்கள் ச�வபனயும் அவருபடய 
குமொரபனயும் எவ்வொறு விசுவொசிக்கிறொரக்ள் என்பப�ப் 
புரிந் துதகொள்ள முடியொ�வனொக இருந்ச�ன். ச�வபன 
விசுவொசிக்கிசறன் என்று தேொல்பவரக்பள என்னொல் நம்ப 
முடியவில்பல, ஏதனன்றொல் அவரக்ள் மொயக்கொரரக்ளொக 
இருந்�ொரக்ள். அவரக்ள் என்பனப் சபொல, அல்லது என்பன 
விட மிகவும் பொவம் தேய்�ொர்கள்.  எனக்கு�் த�ரியும், 
எப்படிதயன்றொல் நொன் அவரக்சளொடு வலம் வருவது உண்டு. 
நொங்கள் எல்சலொரும் ஒரு குவியலொன மரி�்� உலர்ந்� 
எலும்புகளொயிருந்ச�ொம். என்பன யொரொவது கிறிஸ்�வ�த்ிற்கு 
மொற்ற முயற்சி�்�ொல் நொன் மிகுந்� சகொபமபடசவன், 
ஏதனன்றொல் என்பனப் தபொறு��் வபர பரிசு��் சவ�ொகமம் 
என்பது சநர�்ப� வீணடிக்கும் தேயலொக இருந்�து. நொன் 
வொழ்ந்� வொழ்கப்க, விசி�த்ிரக ்கப�களுகக்ும் ச�பவயில்லொ� 
தேயலுகக்ும் சநரம் தகொடுகக்வில்பல. 

விற்பபன� ்துபறயிசல நொன் நம்பர ்1 ஆகக ்கரு�ப்பட்சடன். 
உலகப் பிரசி�்தி தபற்ற பொடகரக்ள் மற்றும் நடிகரக்ளின் 
தவற்றிகரமொன வொழ்கப்ககக்ும், சமலும் நன்கு அறியப்பட்ட 
வ ீட் டு �்  � ய ொ ர ி ப் பு க ள ி ன்  த வ ற் றி க ர ம ொன  த � ொ ழி ல் 
அபிவிரு�த்ிகக்ும் நொன் தபொறுப்பொக இருந்ச�ன். நொன் மனம் 
மொறி, இசயசுபவப் பற்றிய சுவிசேஷ துண்டு பிரசுரங்கபளப் 
பணி�்�ளங்களில் வசி�்து, சுவிசேஷ�்ப�ப் பிரேங்கி�்து 

அலப�ொ கிறிஸ்�வ �ண்�ல�்

ப�ொனி அலப�ொ
     கிறிஸ்�வ
          ஊழியங்கள்

ட�ோனி அலட�ோ
     கிறிஸ்தவ
          ஊழியங்கள்
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(பகக்ம் 1 லிருந்து த�ொடரக்ிறது)
மற்றும் பசியுற்ற ஜனங்கபளப் சபொஷிப்ப�ற்கொக ேொப்பொட்டுப் 
பந்திகபள ஒழுங்கு தேய்வது சபொன்ற ஒன்சற, அப்தபொழுது 
என்னுபடய சமொேமொன கனவொக இருந்�து. 

அறுபதுகளின் ம�்தியில் உலகம் எனகக்ு மிகவும் நன்றொக� ்
ச�ொன்றவில்பல. நொன் சபொப�பய விரும்பவில்பல அல்லது 
பன்றியின் ஒழுகக்�ப்�க ்தகொண்டிருகக்ிற அசு��்மொன மகக்பள 
விரும்பவில்பல. ஹிப்பி இயக்கமொனது �ொலிவுட்டிற்கும் 
ே ன்தே ட்  ஸ ட்பரப ிற் கு ம்  ம ற் று ம்  உலக �்திற் கு ம்  தே ய் து 
தகொண்டிருந்�ப� நொன் தவறு�ச்�ன். என்பனப் தபொறு��் வபர 
நொன் ஒரு புனி�னொக இல்பல. மகக்ள் பொவம் தேய்வப� அவரக்ள் 
குழந்ப�கசளொடு குடும்பங்களுகக்ு முன்பு கொண்பிக்கொ� வபர 
நொன் உண்பமயிசலசய அப� ஒரு தபொருட்டொகக ்கரு�வில்பல. 
என்பனப் தபொறு��் வபர உலகம் முடிந்துசபொய் விட்டது, மரி�்து 
விட்டது, உலரந்்துசபொய் விட்டது, அருவருப்பொகி விட்ட, து மற்றும் 
இருண்டு சபொய்விட்டது.9 உண்பமயில் இனி எ�ற்கும் எந்� மதிப்பும் 
இல்பல. உலக�்தின் பிற ஜனங்களுகக்ும் எனகக்ு�் த�ரிந்�து 
சபொலசவ அவரக்ளுக்கும் த�ரியும் என நம்பிசனன், சமலும் 
அ�னுபடய உண்பம�் �ன்பமயிலிருந்து �ப்பி�்துகத்கொள்ள 
சபொப�பயஎடு��்ொரக்ள். திருேே்பபகள் சபொலியொக இருந்�ன; 
ஒவ்தவொருவருகக்ும் இதுவும் த�ரியும் என்று ச�ொன்றியது. முழு 
உலகமும் அ�னுபடய பொவங்களினொலும் மீறு�ல்களினொலும் 
மரி�்துப்சபொய் கொணப்பட்டது. எசேக்கிசயல் பொர�்்�ப�ப் 
சபொலசவ உலகமொனது உலர்ந்� எலும்புகளின் மொதபரும் 
பள்ள��்ொகக்ொக இருந்�து.11

ப ீவ ர்லி  ஹில் ஸ்  அ லு வ லக �்தில்  ந ொன்  இ ச ய சுப வ 
த�ய்வீகமொன வி��்திசல ேந்தி�்ச�ன். நொன் எவ்வொறு 
பயமுற்றிருந்ச�ன்! மற்றும் ச�வன் �ொனும் அவருபடய 
குமொரனும் ஜீவிகக்ிறொரக்ள் என்பப� என்னிட�த்ில் நிரூபிகக்ும் 
சபொது நொன் எவ்வளவு ேந்ச�ொஷமொகக் கொணப்பட்சடன் 
என்பப�யும் கற்பபன தேய்யகக்ூட ஒருவருகக்ும் ேொ�த்ியம் 
இல்பல. நொன் அவருபடய அற்பு�மொன பரிசு�்� ஆவிபய 
அனுபவிகக்ும் சபொதும் மற்றும் அவருபடய வல்லபமமிகக் 
வொர�்ப்� என்னுபடய ேரீர�த்ின் ஒவ்தவொரு பகுதிகக்ுள்ளும் 
நொன் ஒரு வடிகட்டி என்ப து சபொல முன்னும் பின்னும் 
தேல்வப�க் சகட்கும் சபொதும் நொன் தமய்சிலிர்�் துப் 
சபொசனன். அவருபடய பிரேன்னம் மகிபமயுள்ள�ொகவும் 
அனலுள்ள�ொகவும் இருந்�து. அவருபடய ஆவி கர�்�்ருபடய 
கர�்தின் வல்லபமமிக்க பிடிப்பு சபொல என் மீது பலமொய் 
அழு�்தியது. “எழுந்து நின்று அபறயிலுள்ள ஜனங்களுக்கு 
கர�்்�ரொகிய இசயசு கிறிஸ்துபவப் பற்றியும் அவர ் பூமிகக்ு 
மீண்டு ம்  வ ரு கிற ொர் என்ப ப� யு ம்  அ றிவ ி ;  அ ல் ல து  நீ 
நிேே்யமொகசவ ேொவொய்.” என்று அவருபடய வொர�்ப்�கள் 
என்னிடம் தேொன்னது. அவருபடய ஆவி, அலுவலக�த்ிற்கு 
வந்து என் மீது இறங்கிய சபொது, வொர�்ப்�களொல் விவரிக்க 
முடியொ� நம்ப முடியொ� அவருபடய அறிவொற்றபலக ்குறி��் 
விழிப்புணரவ்ு எனகக்ு அருளப்பட்டது.12 அவசர ஒவ்தவொரு 
அணுவொகவும் மற்தறொரு மூலக்கூறொகவும் இருந்�ொர.் அவர ்
கொற்றொய் இருந்�ொர.் கடந்� கொல�்திலுள்ளபவகள் எல்லொம் 
அவருகக்ு� ்த�ரியும், மற்றும் எதிரக்ொல�த்ில் நடகக் இருகக்ும் 
எல்லொவற்பறயும் அவர ்அறிவொர.்13 நொன் மனகக்லகக்முற்சறன். 
ஏதனன்றொல் நொன் தேய்� எல்லொவற்பறயும் அவர ் அறிவொர ்
என்பப� நொன் அறிந்ச�ன். அ�ன்பின் பரசலொகமும் நரகமும் 

உண்பமயொகசவ இருப்பப� அவர ் எனகக்ுக் கொண்பி��்ொர.் 
அவர ் தேொன்னப� நொன் தேய்யவில்பலதயன்றொல் நொன் 
எங் சக  தே ல்சவ ன்  என்ப ப�  ந ொன்  அ றி ந்ச�ன்…  அ து 
பரசலொகமொக இருகக்ொது. 

அது எனகக்ுப் பயமுறு�்துவ�ொக இருந்�ொலும்,14 ச�வன் 
தமய்யொகசவ இருக்கிறொர.் ஜீவ னுள்ளவரொக இருக்கிறொர.் 
மற்றும் தீரக்க்�ரிசிகளும் அப்சபொஸ்�லரக்ளும் அவர ்இருந்�ொர ்
என்பப�ே ்தேொல்வப�யும் அறிந்துதகொள்வது அற்பு�மொன�ொக 
இருந்�து. அவர ்வொன�ப்�யும் பூமிபயயும் மற்றும் அதிலுள்ள 
எல்லொவற்பறயும் பபட��் நொளிலிருந்து அவர ்தகொஞ்ேம்கூட 
மொறசவ இல்பல.15 நொன் எப்தபொழுதும் அவருகக்ுப் பயந்து, 
சபொற்றி, துதி�் து, மதி�் து, சநசி�் து அவருக்குே் சேபவ 
தேய்சவன் என்பப� உடசன த�ரிந்து தகொண்சடன். நொன் 
பொடுகள் அ னுபவி�்து அவருக்கொக மரிப்பப�யும் முழு 
ேந்ச�ொஷ�ச்�ொடு அவற்பறே ் தேய்வப�யுசம விரும்புசவன் 
என்பப�யும் அறிந்து தகொண்சடன்.16

ச�வன் என்பன அந்� அலுவலக�்திலிருந்து விடுவி�்� 
ப ி ற கு ,  ந ொ ன்  அ வ ர ி ட ம்  ச க ட் க �்  த � ொ ட ங் கி ச ன ன் , 
“நொன் என்ன தேய்யசவண்டுதமன்று நீர் விரும்புகிறீர்? 
நீர் தேொல்லும் எப�யும் நொன் தேய்சவன்.” நொன் எந்�ப் 
பதிபலயும் தபறவில்பல, ஆபகயொல் அவர் என்பன 
ச�வனுபடய ஆலய�்திற்குப் சபொகே ் தேொல்கிறொர் என்று 
நிபன�ச்�ன். நொன் தபரி�ொய் உள்ள ேபபகபள  நிபன��்து 
சிறந்��ொய் இருந்�து; எனசவ நொன் அங்கு தேன்சறன், அங்கு 
நொன் அவபரக் கொணவில்பல. அ�ன்பின்பு நொன் மற்ற 
திருேே்பபகளுக்குே ் தேன்சறன், ஆனொல் அவர ் அங்சகயும் 
இல்பல. அ�ன்பிறகு அட்படப் பட�்தில் ஞொனியொகவும் 
த�ய்வீகமொகவும் நீண்ட �ொடி மற்றும் ஆன்மீக ஆபடயணிந்� 
நபரொகக் கொட்சியளி�்� பு��்கங்கபளப் படி�ச்�ன், ஆனொல் 
அந்�ப் பு�்�கங்கள் �வறொனபவ என்பப� அறிந்ச�ன் 
ஏதனன்றொல் ச�வ னுக்குப் பயப்பட சவண்டியதில்பல17 

என்றும் ச�வன் யொபரயும் பயமுறு�்�வில்பல என்றும் 
அ�னொல் நீங்கள் நரக�த்ிற்குப் சபொகொமல் பொவம் தேய்யலொம் 
என்று அவரக்ள் தேொல்லி இருந்�ொரக்ள்.18 அப்படிப்பட்ட 
கடவுபளக் குறி�்து நொன் கவபலப்படவில்பல; என்பனப் 
பயமுறு�்திய�ொகக் கண்ட ச�வபனக் குறி�்தும்,19 எனகக்ுப் 
பரசலொக�்ப�யும் நரக�்ப�யும் கொண்பி�்� ச�வபனக ்
குறி�்தும், யொர ்ஒருவரொலும் என்பனே ்தேய்ய பவகக் முடியொ� 
நொன் ஒருதபொழுதும் தேய்ய விரும்பொ�வற்பறே ்தேய்ய பவ��் 
ச�வபனக ்குறி�ச்� நொன் கவபலயுற்றிருந்ச�ன். 

பரிசு�்� சவ�ொகம�்தில் உண்பமபயக் கண்டறியலொம் 
என்று நொன் ஒருதபொழுதும் சிந்தி�்�தில்பல, ஏதனன்றொல் 
அபவகள் என்பனே் சுற்றி லும் ஏரொளமொய் இருந்� து. 
ஜனங்கள் எல்சலொரும் முட்டொள்கள் என்று நொன் நம்பின�ொல் 
தபொது ஜனங்கள் தேய்கிற எதுவுசம பு�த்ிேொலி��்னமொன�ொக 
இருக்கொது என்று நொன் நிபன�்ச�ன். முடிவொக, நொன் 
சவ�ொகம�ப்� வொசிகக் ஆரம்பி�்து அதிலுள்ள இரட்சிப்பின் 
திட்ட�ப்�ப் படி�்�தினொல் கிறிஸ்துவுகக்ுள் எவ்வொறு வளர 
சவண்டும் என்பப�ே் தேொல்கிற நி�்திய வொழ்விற்கொன 
ச ப ொ � ப ன க ப ள யு ம்  க ண் டு த க ொ ண் சட ன்  ம ற் று ம் 
ஆவிகக்ுரியவி��த்ில் அவருகக்ொக ஒரு முகக்ியமொன ஆ�்தும 
ஆ�ொயம் தேய்பவனொக மொற எனகக்ு உ�வியது.20

நொன் மு�லொவ�ொக சவ�ொகம�்ப� வொசிக்க�்துவங்கின 
ச ப ொது ,  ந ொன்  ப ீவ ர்லி  ஹில் ஸ்  அ லு வ லக �்தில்  எப் ப டி 
உணர்ந்ச�சனொ அச� வி�மொன கர�்்�ருபடய வல்லபம 

ப�ொனி அலப�ொவின் ெொ�்சி
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அன்பொன சபொ�கர ் அலசமொ அவரக்சள, ச�வன் �ந்�ருளிய எனது 
அன்பிற்குரிய சபொ�கசர, 

பி�ொவும் நம்முபடய கர�்�்ரொகிய இசயசு கிறிஸ்துவின் கிருபபயும், 
இரகக்மும், ேமொ�ொனமும் உங்கள் மீதும் உங்கள் ஊழிய�த்ின் மீதும் 
இருப்ப�ொக. 1994-லிருந்து நொன் ஊழியம் புரிந்� என்னுபடய ச�வனுகக்ு 
நன்றி தேலு�்துகிசறன், நொன் �ன்ேொனியொவின் முசேொமொவில் 
சுவிசேஷகனொக இருகக்ிசறன். ச�ேம் முழுவதிலும் மற்றும் 
�ன்ேொனியொவிற்கு தவளியிலும் என்னுபடய ஊழிய�ப்� விரிவுபடு�்தும் 
பணிபயே ் தேய்து தகொண்டிருகக்ிசறன். சபொ�கசர, நொன் உங்களுபடய 
குரபலசயொ பிரேங்க�ப்�சயொ சகட்டதில்பல உங்கள் முக�ப்�யும் 
பொர�்�்தில்பல, ஆனொல் உங்கள் எழு�்துப்பணி மூலமொக உலக�த்ின் 
பிரேங்கியொரொகிய சபொ�கர ் சடொனி அலசமொவொகிய �ொங்கள் எழுதிய 
“உலரந்்� எலும்புகள்,” சமசியொவும் “ச�வனின் ச�ொட்டமும்” சபொன்ற 
அற்பு�மொன பு��்கங்கபளப் தபற்று வொசி�த்ிருகக்ிசறன். இந்� பு��்கப் 
பணிகள் மூலமொக கிறிஸ்துவின் ேரீரமொயிருகக்ிற திருேே்பபபயப் பற்றிய 
உங்களுபடய நிகழ்கொல, மற்றும் எதிரக்ொல அகக்பறபய நொன் அறிந்து 
புரிந்துதகொண்சடன். நொனும் என்னுபடய உடன்பணியொளரக்ளும் மற்றும் 
�ங்களுபடய பு��்கப் பணி மூலமொக கிறிஸ்துபவ ஏற்றுகத்கொண்ட புதிய 
விசுவொசிகள் எல்சலொரும் இபணந்து “விசுவொசிகள் ேமு�ொய திருேே்பப” 
என்று அபழகக்ப்படுகிற ஒரு ஐகக்ிய�ப்� உருவொகக்ியிருகக்ிசறொம். கிழகக்ு 
ஆப்பிரிகக்ொவில் முகக்ியமொக �ன்ேொனியொவில் �ங்களுபடய ஊழிய�ப்� 
விரிவொகக் விரும்புகிசறொம், சமலும் த�ொன்பமயொன கிரொமங்களுகக்ுள் 
முன்சனறிே ் தேன்று விரிவொகக்வும் விரும்புகிசறொம். சபொ�கசர, 
எங்களுகக்ு� ் �யவொய், உங்களுபடய உ�வி ச�பவப்படுகிறது. இந்� 
நற்தேய்தி ஊழியம் மற்றும் ச�சிய சுவிசேஷ பணியின் ச�பவகபளப் 
பூர�்த்ி தேய்ய ஒலிதபருகக்ிகள், ஒரு மின் இயகக்ி (தஜனசரட்டர)் மற்றும் 
புதிய விசுவொசிகளுகக்ு சவ�ொகமங்கள் மற்றும் சபொ�பன பு��்கங்கள் 
வழங்க முடியுமொ?. இ�ன் மூலம் கர�்�்ர ் உங்கபள அளவில்லொமல் 
ஆசிரவ்திப்பொர.் ச�வன்�ொசம உங்கபள ஆசிரவ்திப்பொரொக சமலும் தேய்� 
நற்கொரியங்களுகக்ொக உங்கள் ஆவிகக்ுரிய வொழ்பவ உயர�்்துவொரொக. 
நொங்கள் உங்கபள வொழ்�்துகிசறொம் சமலும் உங்கள் நல்ல பதிலுகக்ொக 
வொஞ்பேசயொடு கொ�த்ிருகக்ிசறொம்.
கிறிஸ்துவுகக்ுள், 
ஒ.இ.எம்.                           �ன்ேொனியொ, கிழகக்ு ஆப்பிரிகக்ொ

�ன்ெொனியொ

சடொனி அலசமொ கிறிஸ்துவ ஊழியங்கள் இபண 
ஊழியர ்எம்.சி. சபொ�கர ்அலசமொவின் தேய்திமடல்கபள 
விநிசயொகிகக்ிறொர ்– கொங்சகொவின் ஜனநொயக நொடு

21 ஏேொ. 5:14, 14:9, லூக ் 16:22-31, அப். 7:55-56, தவளி. 4:1-11, 14:10-11, 
15:1-4, 20:10, 21:2-5, 10-27, 22:1-5   22 சரொமர ் 5:1, எசப. 2:14, பிலி. 4:7, 
தகொசலொ. 3:15, 1த�ே. 5:23, 2த�ே. 3:16   23 சலவி. 26:11-12, சயொவொன் 
14:16, 2தகொரி. 6:16, 1சபதுரு 2:5, 1சயொவொன் 3:24   24 ஆபகூக். 2:4, 
ம�.் 17:20, லூக். 7:50, அப். 20:21, 26:18, சரொமர ்1:17, 3:28, 5:2, 10:17, 11:20,      
கலொ. 2:16, 3:11, எசப. 2:8, 3:17, எபி. 10:38   25 மொற்கு 14:24, சயொவொன் 
6:53, அப். 20:28, சரொமர3்:25, 5:9, எசப. 1:7, 2:13, தகொசலொ. 1:14, 20, எபி. 
9:12,14,22, 1சபதுரு 1:18-19, தவளி. 1:5, 5:9   26 எபி. 10:19-22, 1சயொவொன் 
1:7, தவளி. 1:5, 7:14   

(பகக்ம் 8 ல் த�ொடரக்ிறது)

என் மீது ஆட்தகொள்வப� உணரந்்ச�ன். அ�ன்பின்பு கர�்�்ர ்
பரசலொக�்ப�யும் நரக�்ப�யும் குறி�்��ொன மற்தறொரு 
�ரிேனங்கபளக ்கொண்பி��்ொர.்21 நொன் கர�்�்ரிடம் க�றிசனன், 
“ஆண்டவசர, என்பன நரக�்திற்கு அ னுப்பொச�யும்!” 
அப்தபொழுது நொன் பரசலொக�்ப�ப் பொர�்்து அ�னுபடய 
ேமொ�ொன�்ப� உணர்ந்ச�ன்.22 நொன் ஆவிக்குரியவற்றில் 
கு ரு ட ொக வு ம் ,  ந ி ர்வ ொண ி ய ொக வு ம்  ம ற் று ம்  சி றி ய வ ன் 
சபொல் இருந்�சபொதிலும், பரசலொக ேமொ�ொன�்ப� நொன் 
என்தறன்பறகக்ும் உணர முடியுமொனொல் நொன் எப்தபொழுதும் 
குருடொகவும் நிரவ்ொணியொகவும் முக்கியமற்றவனொகவும் 
இருப்பப�யுசம விரும்புவ�ொக ச�வனிடம் கூறிசனன். நொன் 
நரக�்ப� மீண்டும் ஒருமுபற கண்டு, இரக்க�்திற்கொகவும் 
மன்னிப்பிற்கொகவும் கர�்்�ரிடம் மீண்டும் க�றிசனன். 
அப்தபொழுது பி�ொ குமொரன் மற்றும் பரிசு�்� ஆவியின் 
வ ல் ல ப ம  என்னு ப டய  அ ழி ய க் கூ டிய  ே ரீ ர�் தி ற் கு ள் 
நுபழந்�து.23 இசயசுவின் மீது மற்றும் அவர ்எனகக்ொக அருளிய 
இர�்��்தின் மீ�ொன என்னுபடய விசுவொேம், மற்றும் நொன் 
சகட்டுக் கீழ்ப்படிந்� ச�வனுபடய வொர�்ப்�யின் மீ�ொன 
என்னுபடய விசுவொேம் சபொன்றவற்றொல்,24 நொன் தேய்� 
ஒவ்தவொரு பொவமும் என்னுபடய ஆ�்துமொபவ விட்டுப் 
புறப்படுவப� உணரந்்ச�ன்.25 நொன் சு�்�மொனவனொகவும் 
தூய்பமயொனவனொகவும் உணரந்்ச�ன்.26 மிகவும் அதிேயிகக்��்கக் 
ஏச�ொ என்னிட�த்ில் நடந்திருந்�து, சமலும் அது “இஸ்ரசவலின் 
பரிசு��்ர”் இசயசு கிறிஸ்துவொல் எனகக்ொக தேய்யப்பட்டது.27 

பொவ�த்ிலிருந்து விடு�பலயொகியிருப்பதிலும் மற்றும் 
பொவ�்திலிருந்து என்பன விலக்கிய அந்�ப் புதிய 
வல்லபமபயக் தகொண்டிருப்பதிலும் நொன் மிகவும் 
ேந்ச�ொஷமொக இருந்ச�ன் அப�சய நொன் முழு 
உலக�்திற்கும் தேொல்ல விரும்பிசனன் அ�னொல் 
அவரக்ள் அவபர அறிந்துதகொண்டு நி�த்ிய வொழ்பவப் 
தபற்றுக ்தகொள்வொரக்ள். 

1964-லிருந்து கிறிஸ்துவினுபடய ஊழிய�த்ில் இருந்� 
பிறகும், நொன் சவ�ொகம�ப்� வொசிகக்ிற ஒவ்தவொரு சநரமும் 
பரசலொக�த்ிலிருந்து என்னுடய உலரந்்� எலும்புகளுகக்ுள் 
ஆவிக்குரிய மஜ்பஜ ஊற்றப்படுவப� உணரக்ிசறன். 

ஆவிகக்ுரிய கவேம் என்னும் �பேயொலும் ச�ொலொலும் மூடப்பட்டு 
அந்� உலரந்்� எலும்புகபளே ்சுற்றிலும் ஆவிகக்ுரிய �பேநொரக்ள் 
ச�வனுபடய வொர�்ப்�யொல் சூழப்பட்டிருகக்ிறது. ச�வனுபடய 
ஒவ்தவொரு வொர�்ப்�யும் கிறிஸ்துபவ என் இரு�ய�்திற்குள் 
அ திக ம ொக  இப ண�் து ள்ளது .  ச �வ னு ப டய  ஒ வ் தவ ொரு 
வொர�்ப்�யும் என்னுபடய இரு�ய�த்ிற்குள் பரிசு��் ஆவியொனவர ்
சுவொசிப்பப�யும் ேொ��்ொனொனவன் வருடகக்ணகக்ில் என் மீது 
த�ொடு�்து வந்� அகக்ினி அம்புகபள எதிர�்்து நின்று அபணகக்க ்
கூடிய வல்லபமபயக ்தகொடு��்ப�யும் நொன் இன்றளவும் உணர 
முடிகிறது. ஒவ்தவொரு நொளும் இசயசு கிறிஸ்துவில் “நொம் தவற்றி 
வீரபன விட சமலொனவரக்ளொயிருக்கிசறொம்,”28 மற்றும் நொம் 
“அவரில் முழுபமயொனவரக்ளொயிருகக்ிசறொம்.”29 “உலகதமங்கிலும் 
சபொய், ேகல ஜொதியொருகக்ும் சுவிசேஷ�ப்� அறிவியுங்கள்”30 என்று 
இசயசு சமகங்களில் பர�த்ிற்கு ஏறிே ்தேல்வ�ற்கு முன்பு உபர��் 
அவரின் ஒவ்தவொரு வொர�்ப்�பயயும் பின்பற்றுவது எவ்வளவு 
முகக்ியம் என்பப� நொனும் அறிந்திருகக்ிசறன். (ஆவிகக்ுரியவற்றில் 
மரி�த்ிருகக்ிற ஒவ்தவொரு உலரந்்� எலும்புகக்ும் பிரேங்கியுங்கள் 
“ஆபகயொல் அவரக்ள் கர�்�்ருபடய வொர�்ப்�பயக ்சகட்பொரக்ள்.”31)

“விசுவொேமுள்ளவனொகி ஞொனஸ்நொனம் தபற்றவன் 
இ ர ட் சி க் க ப் ப டு வ ொ ன் ;  வ ி சு வ ொ சி ய ொ � வ ச ன ொ 

27 ேங்கீ�ம் 89:18, அப். 3:13-14   28 சரொமர ்8:37, 1சயொவொன் 4:3-4   29 தகொசலொ. 
2:10   30 மொற்கு 16:15, லூகக்ொ 14:23   31 2இரொஜொகக்ள் 20:16, ஏேொ. 1:10, எசர. 2:4, 
எசேக். 37:4   32 மொற்கு 16:16, 2த�ே. 2:12  33 ேங். 51:5, சரொமர ்3:10-12, 23   
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(B) ஏேொயொ 53
(9) ந�க்கொக ��்� ப�சியொவின் �ொடுகள், ஏெொயொ 53:4-6, 10-12:
“தமய்யொகசவ அவர ் நம்முபடய பொடுகபள 

ஏற்றுகத்கொண்டு நம்முபடய துகக்ங்கபளே ் சுமந்�ொர.்.. 
நம்முபடய மீறு�ல்களினிமி��்ம் அவர ் கொயப்பட்டு, 
நம்முபடய அகக்ிரமங்களினிமி��்ம் தநொறுகக்ப்பட்டொர:் 
நமகக்ுே ்ேமொ�ொன�ப்� உண்டுபண்ணும் ஆகக்ிபன அவரச்மல் 
வந்�து; அவருபடய �ழும்புகளொல் குணமொகிசறொம்...
கர�்�்சரொ நம்தமல்லொருபடய அகக்ிரம�ப்�யும் அவரச்மல் 
விழப்பண்ணினொர.்..என் ஜன�த்ின் மீறு�லினிமி��்ம் அவர ்
வொதிகக்ப்பட்டொர.்..அவருபடய ஆ�்துமொ �ன்பன பொவ�த்ிற்கு 
குற்றநிவொரணபலியொக ஒப்புகத்கொடுகக்ிறது.” “அவரக்ளுபடய 
அகக்ிரமங்கபள� ் �ொசம சுமந்துதகொள்வொர.்..அசநகருபடய 
பொவ�ப்� �ொசம சுமந்�ொர.்”1

ப�சியொவின் �ிறர ் �ரிகொர�்�லிக்கொன �ொடுகபள  இந்� 
அதிகொர�த்ின் பிர�ொன உண்பமயொயிருகக்ிறது. இந்� அற்பு�மொன 
அதிகொரம் பன்னிதரண்டு வேனங்கபள மட்டுசம தகொண்டிருகக்ிறது, 
இருப்பினும் ஒட்டுதமொ��் மனுகக்ுல�த்ின் பொவ�த்ிற்குப் பரிகொர 
பலியொன சகொட்பொட்பட பதிநொன்கு முபற அறிவிகக்ிறது. முழுப் 
பிரிவும் (ஏேொயொ 52:13-53:12) இந்�க ் கரு�்துகளொல் நிரம்பி வழிகிறது, 
சமலும் கர�்�்ரொகிய இசயசு “நமகக்ொக  பொவமொகினொர”் (2 தகொரி. 5:21) 
மற்றும் “நம்முபடய பொவங்களுகக்ொக மரிகக்ும்” (1தகொரி. 15:3) வபர 
இந்�ப் புதிர ்தீரக்க்ப்படொமசல இருந்�து. 

சயசகொவொ “நம்தமல்லொருபடய அகக்ிரம�ப்�யும் 
அவரச்மல் விழப்பண்ணினொர”் (ஏேொயொ 53:6). மனுகக்ுல�த்ின் மீது 
விழுந்திருகக் சவண்டிய நீயொய�த்ீரப்்பின் சகொபொகக்ிபன அவர ்

மீது விழுந்� த�ய்வீக மீட்பரொக இருகக்ிறொர ் சமசியொ. கிறிஸ்துவின் 
பதிலொள் பரிகொரம் வொயிலொன ச�வனுபடய கிருபப எவ்வளவு 
அதிேயமொயிருகக்ிறது! எனசவ சிலுபவயொனது ஒசர சநர�த்ில் 
கிறிஸ்துவினுபடய ஆழ்ந்� அவமொனமொயிற்று, எனினும் மனி�னுகக்ு 
இரட்சிப்பபக ் தகொண்டுவருவ�ற்கு நியமிகக்ப்பட்ட ஒசர வழி. 
ஆயினும் அவருபடய மிக உயரந்்� மகிபமயொயிருகக்ிறது. 

கர�்�்ரொகிய இசயசு பூமியில் வந்� தபொழுது, சிலுபவயில் 
பொவ�த்ிற்கொக அவர ் பரிகொரம் தேய்��ன் மூலமொக சமசியொபவக ்
குறி��் இந்� தீரக்க்�ரிேனங்கபள அவர ் நிபறசவற்றினொர:் 
“அவர�்ொசம �மது ேரீர�த்ிசல நம்முபடய பொவங்கபளே ்சிலுபவயின் 
சமல் சுமந்�ொர”் (1சபதுரு 2:24).

(10) விரு�்��்து�னு�் முறுமுறுக்கொ�லு�் ப�சியொ 
�ொடு�டுவொர,் ஏெொயொ 53:7:

“அவர ் தநருகக்ப்பட்டும் ஒடுகக்ப்பட்டும் இருந்�ொர,் ஆனொலும் 
�ம்முபடய வொபய அவர ் திறகக்வில்பல: அடிகக்ப்படும்படி 
தகொண்டுசபொகப்படுகிற ஒரு ஆட்டுகக்ுட்டிபயப் சபொலவும், �ன்பன 
மயிர ் க��்ரிகக்ிறவனுகக்ு முன்பொகே ் ே��்மிடொதிருகக்ிற ஆட்படப் 
சபொலவும், அவர ்�ம்முபடய வொபய� ்திறவொதிருந்�ொர.்”

பொடனுபவிகக்ிற மற்றவரக்ள் குறிப்பொக அவரக்ள் அநீதியொக 
நட��்ப்படும்தபொழுது முறுமுறுப்பபயும் முபறயிடு�பலயும் 
தபொதுவொகசமற்தகொள்வர–் ஆனொல் பொடுபட்ட சமசியொ 
அப்படியிருகக்வில்பல. “நம்முபடய பொவங்கபளே ் சுமப்ப�ற்கு” 
அவருகக்ு நியமிகக்ப்பட்ட கடபமயில் �ொசன முன்வந்து �ன்பனசய 
ஒப்புகத்கொடு�்து அடிகக்ப்படுவ�ற்குே ் தேல்லும் ஆட்டுகக்ுட்டி 
சபொலொனொர.் அவருபடய சமலொன பரந்� அபமதியில் சமசியொ 
மிகவும் அதிகமொன பொடுகபளேே்கி��்ொர,் ஏதனன்றொல் சயசகொவொ 
அப�சய விரும்பினொர.் எல்பலயில்லொ அன்பின் ஆழங்கொணமுடியொ� 
இரகசிய�ப்� நொம் இங்சக பொரப்்சபொம். 

புதிய ஏற்பொட்டில், கிறிஸ்துவொகிய இசயசுவொனவர ்அடிகக்ப்பட்டு, 
தபொய்யொகக ் குற்றம்ேொட்டப்பட்டு, தகொடுபமப்படு��்ப்பட்டு, 
பரிகொேம் தேய்யப்பட்டு, உமிழப்பட்டு, துன்பப்படு��்ப்பட்டு, 
முரட்டு��்னமொக இழுகக்ப்பட்டு ேொட்படயொல் அடிகக்ப்பட்டு 
சிலுபவயில் அபறயப்பட்ட சபொது, அவருபடய 
தகொபலயொளிகளுகக்ு எதிரொக எந்�வி� மனகக்ேப்பின் உணரவ்ும் 
தகொண்டிருகக்வில்பல, நிந்திகக்வுமில்பல, அவர ்ஒரு சபொதும் குபற 
கூறவுமில்பல, ஆனொல் அவரக்ளுகக்ொக தஜபி��்ொர.் அவருகக்ு எதிரொக 
அசநக தபொய்ேே்ொட்சிகள் ச�ொன்றிய பிறகு, பிர�ொன ஆேொரியன் 
சகட்டொன், “நீ ஒன்றும் தேொல்லுகிறதில்பலயொ?... ஆனொல் இசயசுசவொ 

1 த�ய்வீகப் பபடப்பொற்றல் சவ�ொகம�த்ில் ச�வன் நம்முபடய பொவ�த்ிற்கொன பரிகொரி என்ற கரு�ப்� அசனக இடங்களில் குறிப்பிட்டிருகக்ிறொர.் அ�னொல் ஒரு 
இட�த்ில் அ�பன அழிகக் நிபனகக்ிரவரக்பள மற்தறொன்றில் அப�ே ்ேந்திகக் கட்டொயப்படு��்ப்படுகிறொர.்  

இந்தியொவின் சடொனி அலசமொ கிறிஸ்�வ ஊழிய�த்ின் இந்திய 
ேசகொ�ரனிடமிருந்து வொழ்�்துகக்ளும் வணகக்ங்களும். நொன் 
பரிசு��் சவ�ொகமங்கபளயும் மற்றும் சமசியொ உட்பட மற்ற 
சில பு��்கங்கபளயும் தபற்றசபொது நொன் ேந்ச�ொஷ�்துடனும் 
நன்றியுடனும் கொணப்பட்சடன். தஜப�்துடன், நொனும் என்னுபடய 
கிறிஸ்�வ ேசகொ�ரரக்ளும் ஆங்கிலம் த�ரிந்�வரக்ளிட�த்ில் 
இரட்சிப்பின் தமய்யொன திட்ட�ப்� வழங்கி வருகின்சறொம், 
சமலும் ஆங்கிலம் த�ரியொமல் கிரொம�த்ில் வொழுபவரக்ளுகக்ொக 
இந்� விய��்கு பு��்க�ப்� எங்களுபடய �ொய் தமொழியிலும் 
தமொழிதபயரக்க் முயற்சி தேய்துதகொண்டிருகக்ிசறொம். தபரிய 
மகக்ள் கூட்டம், சபருந்து மற்றும் ஆட்சடொ ஓட்டுநரக்ள், உயரந்ிபலப் 
பள்ளி, மரு�்துவ மற்றும் தபொறியியல் மொணவரக்ள் மற்றும் 
ஆசிரியரக்ள் மற்றும் யொர ் யொதரல்லொம் தபற்றுகத்கொண்டொரக்சளொ 
அவரக்ள் இரட்சிப்பின் தமய்யொன திட்ட�ப்�ே ் சுமந்து தேல்கிற 
இந்�ப் பு��்க��்ொல் ஆசிரவ்திகக்ப்பட்டுக ் தகண்டிருகக்ிறொரக்ள். 
உங்களுபடய பு��்க�த்ின் மூலமொக எங்களுபடய நகர�த்ில் அசநக மகக்ள் இசயசு கிறிஸ்துபவ �ங்களுபடய தேொந்� 
இரட்ேகரொகப் தபற்றிருகக்ிறொரக்ள். �யவுகூரந்்து உங்களுபடய விபலசயறப்தபற்ற தஜப��்ொல் எங்களுபடய ஊழிய�ப்� 
�ொங்குங்கள். மரியொப�யுடன், அவருபடய திரொட்பே� ்ச�ொட்ட�த்ில் உங்களுபடய ஊழியகக்ொரன்.
�ங்கள் உண்பமயுள்ள,
சபொ�கர ்என். றி.                          ரம்பொசேொ�ொவரம் மண்டல் இந்தியொ

இந்தியொ

ேசகொ�ரர ்டி.ஆர.் சபொ�கர ்சடொனி அலசமொ 
அவரக்ளுபடய வல்லபமவொய்ந்� ஆ�்தும ஆ�ொய 
பு��்கம் சமசியொ பவ விநிசயொகிகக்ிறொர ்– ரொஜமுந்திரி, 
இந்தியொ

�ொஸ்�ர் அலப�ொவின் பு�்�க�ொன ப�சியொவிலிருந்� ு 
ஒரு �குதி.

ப�வனின் மிகெ ்சிறந்� அற்பு�ங்கள் அெெ்டி�்�ில் உள்ளது:
�திவு

ப�சியொவின் ெரி�்திர�்
பவ�ொக� தீரக்்க�ரிென�்தின் �டி

“தீரக்்க�ரிசிகதளல்லொரு�் அவழரக்குறி�்ப� 
ெொ�்சிதகொடுக்கிறொரக்ள்”      (அ�் 10: 43).

“புஸ்�கெச்ுருளில் என்ழனக் குறி�்து எழுதியிருக்கிறது”
(ெங்கீ��் 40:7, எ�ிதரயர் 10:7).
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எங்களுழ�ய இரு��்துநொன்கு �ணிபநர தெ�
குழு �ற்று�் �கவல் இழண�்�ிலிருந்து:

கலிஃசபொரன்ியொவின் பொஸசடொனொவிலுள்ள ஃபுல்லர ் இபறயியல் 
கல்லூரியின் தமகஅ்லிஸ்டர ் நூலக�த்ிலிருந்து டி.ஆர.் என்பன அபழ�்துே ்
தேொன்னது என்னதவன்றொல் அவர ் தேய்திமடல்கள் சிலவற்பறக ்
கீசழ கண்தடடு�்து படி��்ொரொம். அவர ் அபவகபள விரும்பிய�ொகே ்
தேொன்னொர ் சமலும் அஞ்ேல் பட்டியலில் அவரும் இடம்தபறும்படியொகக ்
சகட்டுகத்கொண்டொர.் சபொ�கர ் அலசமொ அவரக்ள் எழுதிய ஒவ்தவொரு 
தேய்திமடபலயும் மற்றும் அவருபடய பிற பபடப்புகள் ஒவ்தவொன்பறயும் 
நொங்கள் அனுப்பி பவகக் சவண்டுதமன்று சகட்டுகத்கொண்டொர.் சபொ�கர ்
அலசமொவினுபடய பு��்கங்களின் ஒரு சேகரிப்பபக ் தகொண்டிருகக் 
சவண்டுதமன்று அவர ் விரும்பினொர ் அ�ன் மூலம் அவருபடய 
நூலக�த்ிற்கு வருகிற ஆரொய்ேச்ியொளரக்ள் ச�வபனயும் சபொ�கர ் அலசமொ 
அவரக்பளயும் அதிகப்படியொக த�ரிந்துதகொள்வொரக்ள். இது குறி��் அவர ்
மிகுந்� உற்ேொக�்துடன் கொணப்பட்டொர.் அவருபடய பு��்க அலமொரியில் 
ஒன்பற முழுவதுமொக சபொ�கர ் அலசமொ அவரக்ளின் பு��்க��்ொல் நிரப்ப 
விரும்புவ�ொகே ் தேொன்னொர.் சபொ�கர ் அலசமொ தேொல்லுகிறபடிசய 
ே�த்ிய�த்ின் படிசய அது இருகக்ிறது என்றும் அவர ்தேொன்னொர.் 

சபேொமலிருந்�ொர”் (ம�.் 26:59-63).
சிலுபவயில் அபறயும்சபொதுள்ள சி��்ரவப�களின் 

பொடனுபவிகக்ும்தபொழுதுள்ள இசயசுவின் தஜபம் இங்சக இருகக்ிறது: 
“பி�ொசவ, இவரக்ளுகக்ு மன்னியும்; �ொங்கள் தேய்கிறது இன்னத�ன்று 
அறியொதிருகக்ிறொரக்சள” (லூகக்ொ 23:34).

இந்� முழுே ் தேயல்முபறயும் மிகவும் அேொ�ொரணமொன�ொக 
இருகக்ிறது, இயற்பககக்ும் மனி� அனுபவ�த்ிறகும் மிகவும் 
முரண்பட்டது, ஆனொல் விசநொ�மொன தீரக்க்�ரிேன��்ொல் 
அதிரே்ச்ியுற்றும் திபகப்புற்றுமிருகக்ிறது. சமலும் அது இன்னும் 
அதிகமொன குறிப்பிட��்கக் நிபறசவறு�லொக இருகக்ிறது. 

(11) சிழறயிலு�் நியொய�்தீர�்்�ிலிருமிருந்து அவர ்
எடுக்க�்�டு�்த�ொழுது, ப�சியொ அவருழ�ய வைக்கிற்கொக 
வொ�ொடுவ�ற்கு எந்� வைக்கறிஞழரயு�் அவருழ�ய 
குற்றமின்ழ�ழய அறிவிக்க எந்� சிபநகி�ழனயு�் தகொண்டு 
இருக்க�ொ�்�ொர,் ஏெொயொ 53:8:

“சிபறயிலும் நியொய�த்ீரப்்பிலிருந்தும் அவர ் எடுகக்ப்பட்டொர;் 
அவருபடய வம்ே�ப்� யொரொல் தேொல்ல முடியும்?”

ஆயகக்ொரரக்ள் வழகக்ு விேொரபணயில்  குற்றம்ேொட்டப்பட்டவருகக்ு 
ஆ�ரவொக எப�யொவது த�ரிந்துபவ�த்ிருகக்ிறவரக்பள 
வரவபழ�்து அப� அறிவிகக் பவப்பப� நியொயேங்கம் வழகக்மொகக ்
தகொண்டிருந்�து. இது நொேசர� ் என்னும்ஊரில் நடந்� இசயசுவின் 
விேொரபணயில் இது கபடபிடிகக்ப்படவில்பல, மொறொக, 
நியொயேங்க�த்ிற்கு முன்பொக அவேரமொன நடவடிகப்க, சபொலியொன 
விேொரபண, இபவகள் அவரக்ளுபடய தேொந்� விதிமுபறகளும் 
நியொயமொன சநரப்மயொன அபன�்து நியமங்களுகக்ும் எதிரொன 
அப்பட்டமொன முரண்பொடொக இருந்�து. 

சீரத்கட்ட யூ�� ் �லபமகக்ுரு மற்றும் அந்� சநர�த்ில் பூமியிசல 
வல்லபமயுள்ள புறஜொதி ேகத்ியின் பிரதிநிதிகளொக இருந்�வரக்ளுகக்ு 
முன்பொக இசயசுவொனவர ் �னியொகவும் எதிரக்க்முடியொமலும் நிற்க 
சவண்டிய�ொயிருந்�து. அவருழ�ய கொரிய�்தில் �ங்தகடுக்க 
யொரு�் இருக்கவில்ழல. யூ�ொஸ் அவபரக ் கொட்டிக ் தகொடு��்ொன்; 
சபதுரு ஆபணயிட்டும் அவபர மறு�லி��்ொன்; சமலும் மற்ற 
சீடரக்ள் “அவபரக ் பகவிட்டு ஓடினொரக்ள்” (ம� ் 26:56). அவருபடய 
ஊழிய�த்ில் அவருகக்ு ஊழியம் தேய்� அசநக ஸ்திரிகள், 
அவர ் சிலுபவயில் அபறயப்படும்சபொது “தூர�த்ிசல நின்று 
பொர�்்துகத்கொண்டிருந்�ொரக்ள்” (ம�.் 27:55). உண்பமயொகக ் கூற 
சவண்டும் என்றொல் அவருகக்ு தபரிதும் ச�பவப்படுகிற சநர�த்ில் 
அவருகக்ொக சபே ஒருவர ் கூட அவர ் அருகில் நிற்கவில்பல. 
உண்பமயொகசவ, பின்னர,் பொடுகளினொல் அவருபடய உபடந்து 
சபொனேரீர�ப்� மர�்துப்சபொகே ் தேய்� பிறகு, அவருபடய �ொயொர ்
மரியொளும் சில விசுவொே தபண்மணிகளும் மற்றும் அவருபடய 

சபொ�கர ்பமக ்ஒசமொசேகன் அவருபடய சில 
கூட்ட��்ொசரொடு சபொ�கர ்சடொனி அல்சமொ 
அவரக்ளுபடய ஆ�்தும ஆ�ொய பு��்கங்கபளயும் 
மற்றும் கிங் சஜம்ஸ் பதிப்பு சவ�ொகமங்கபளயும் 
சடொனி அலசமொ கிறிஸ்துவ ஊழியங்களிலிருந்து 
தபற்றுகத்கொள்கிறொரக்ள்- சுசலஜொ, பநஜீரியொ

அன்பிற்குரிய சீடர ் சயொவொனும் சிலுபவகக்ு அருகில் நின்றொரக்ள்; 
ஆனொல் அவருபடய விேொரபனயிலும் மற்றும் சிலுபவயிலபறவ�ற்கு 
அந்�� ் �ருண�த்ிலும் மற்றும் முந்ப�ய மணி�்துளிகளிலும், அவர ்
�னி�்து முற்றிலுமொக �னி�்து விடப்பட்டிருந்�ொர.் உலக வரலொற்றில் 
இசயசுபவப் சபொல நண்பரக்ளொலும் சநசிகக்ப்பட்டவரக்ளொலும் 
முற்றிலுமொக பகவிடப்பட்டவர ்யொருமில்பல. 

இசயசு பகது தேய்யப்பட்டொர,் �குந்� அதிகொரிகளொல் அல்ல, 
ஆனொல் ஒரு சகொபமுற்ற ஜனகக்ூட்ட��்ொல் : “பிர�ொன ஆேொரியரும் 
ஜன�த்ின் மூப்பரும் அனுப்பின திரளொன ஜனங்கள் பட்டயங்கபளயும் 
�டிகபளயும் பிடி�்துகத்கொண்டு வந்�ொரக்ள்” (ம�.் 26:47). 
அவரக்ளுபடய அணுகுமுபறயின் முரண்பொடு குறி�்து இசயசுவும் 
சுட்டிக ் கொட்டினொர.் “கள்ளபனப் பிடிகக்ப் புறப்படுகிறது சபொல, 
நீங்கள் பட்டயங்கபளயும் �டிகபளயும் எடு�்துகத்கொண்டு என்பன 
பிடிகக்வந்தீரக்ள்; நொன் தினந்ச�ொறும் உங்கள் நடுவிசல உட்கொரந்்து 
ச�வொலய�த்ில் உபச�ேம் பண்ணிகத்கொண்டிருந்ச�ன்; அப்தபொழுது 
நீங்கள் என்பனப் பிடிகக்வில்பலசய. ஆகிலும் தீரக்க்�ரிசிகள் 
எழுதியிருகக்ிற வேனங்கள் நிபறசவறும்படி இபவகதளல்லொம் 
ேம்பவிகக்ிறது என்றொர”் (ம�.் 26:55-56).

 “அவபரக ் தகொபல தேய்யும்படிகக்ு” (ம�.் 26:59) அவருகக்ு 
விசரொ�மொய் தபொய்ேே்ொட்சிகள் ஏவிவிடப்பட்டொரக்ள், இரவிசலசய 
அவர ்முயற்சி தேய்யப்பட்டொர ்அது ேட்டவிசரொ�மொயிருகக்ிறது. 

சரொமஅபவயிசல, பிலொ�்து அவருகக்ு நீதியொய் தீரப்்பிட 
ஒரு முகொந்�ர�ப்� விரு�ொவொய் ச�டி மகக்ளிட�த்ில் சகட்டொர,் 
“என்ன தபொல்லொப்பு தேய்�ொன்?” அவர ் தபற்ற ஒசர பதில் 
�பலவரக்ளொல் தூண்டிவிடப்பட்ட கூட்ட�த்ினருபடய 
கொரணமற்ற கூேே்லொயிருந்�து, “அவபனே ் சிலுபவயில் அபறய 
சவண்டும்... அவபனே ் சிலுபவயில் அபறய சவண்டும்” (ம�.் 27:23). 
அ�ன்பின், கலகம் அதிகமொகிறச�யல்லொமல் �ன் முயற்சியிசல 
பிரசயொஜனமில்பலதயன்று பிலொ�்து கண்டு, அந்�க ் கொரிய�த்ிசல 
அவனுபடய பககபள கழுவி இசயசுபவ சிலுபவயில் 
அபறயும்படிகக்ு அவபர அவரக்ளிடம் ஒப்பபட��்ொன் (ம�.் 27:22-
26). வரலொற்றுக ் குறிப்சபட்டில் இதுசவ நீதியின் படு சமொேமொன 
ச�ொல்வியொக இருகக்ிறது. 

ஆனொல் கிறிஸ்துவின் பொவமில்லொ� �ன்பமபய  – 
“நொன் இவரிட�த்ில் ஒரு குற்றமும் கொசணன்” (சயொவொன் 
19:6) – என்று பிலொ�்துவொல் மட்டும் ேொட்சியிடப்படொமல், 
மற்றும் சமசியொபவப்பற்றிய பபழய தீரக்க்�ரிசியொலும் 
ேொட்சியிடப்பட்டிருகக்ிறது: “அவர ் தகொடுபம தேய்யவில்பல; அவர ்
வொயில் வஞ்ேபன இருந்�துமில்பல” (ஏேொ. 53:9).

தேய்திமடல் பொகம் 061000 ல் த�ொடரக்ிறது
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ெொ�்�ியொ
அன்பொன சபொ�கர ்சடொனி அலசமொ அவரக்சள,

இந்�க ் கடி��ப்� எழுதுவதில் நொன் தபரும் மகிழ்ேச்ி 
அபடகிசறன். எப்படி இருகக்ிறீரக்ள், சபொ�கர ் அவரக்சள? 
ேரவ் வல்லபமயுள்ள ச�வனின் கிருபபயினொல் நீங்கள் 
நன்றொய் இருப்பீரக்ள் என்று நொன் நம்புகிசறன். “�பலவரக்ளும் 
கட்டுகக்ப�களும்” என்ற �ங்களுபடய உலக தேய்திமடபல 
வொசி�ச்�ன். எனகக்ு அப� அற்பு�மொகக ் கடந்து வர 
ச�வன் அனுமதி��்ொர.் அப� வொசி��் பிறகு, நொன் மிகவும் 
ஆசிரவ்திகக்ப்பட்சடன் மற்றும் உங்களுகக்ு எழு� விரும்பிசனன். 
கொணொமல் சபொன மற்றும் இரட்சிகக்ப்படொ�வரக்ள் 
வொழ்வில் கிறிஸ்து உருவொகும்படியொக அற்பு�மொன 
தேய்திகபளே ் தேன்று சேரப்்ப�ற்கொக நொன் உங்களுகக்ு நன்றி 
தேலு�்துகிசறன். உங்கள் பு��்கங்கள் மூலமொக அசநக ஜனங்கள் 
இசயசுபவ அபடந்திருகக்ிறொரக்ள் மற்றும் பிேொசிடமிருந்து 
விடுவிகக்ப்பட்டிருகக்ிறொரக்ள். கர�்�்ர�்ொசம உங்கபள 
தபொருளொ�ொர�த்ிலும் ேரீர�த்ிலும் ஆவிகக்ுரியவற்றிலும் 
ஆசிரவ்திப்பொரொக.

சபொ�கசர, நொன் ஒரு இளம் தபண்மணி, ஐந்து 
வருடங்களுகக்ு முன்பு எனகக்ு� ் திருமணமொகியது. நொன் 
இரண்டு வருடங்களுகக்ு முன்பு எனது வொழ்பவ இசயசு 
கிறிஸ்துவிடம் ஒப்பபட�ச்�ன், சமலும் கர�்�்ர ் என்னிட�த்ில் 
கிருபபயொயிருகக்ிறொர.் இசயசுபவப் பற்றிய தமய்யொன 
நற்தேய்திபயப் பிறருகக்ு பிரேங்கிகக் நொன் �ரிேனம் 
தகொண்டிருகக்ிசறன். பொரம்பரிய கட்டுகக்ப�களினொல் 
ஆப்பிரிகக்ொவின் தபண்களொகிய நொங்கள் நூற்றொண்டுகளொக 
கட்டுகளில் இருகக்ிசறொம், எனசவ தமய்யொகசவ நொன் என்பன 
கர�்�்ரிடம் ஒப்பபடகக் விரும்புகிசறன். சபொ�கசர, நொன் 
சபொய், கொணொமல் சபொனவரக்ளிட�த்ில் ேொட்சி பகரும்படியொக 
சவ�ொகமங்கள், பு��்கங்கள், தேய்திமடல்கள், ச�வ தேய்தி 
ஒலிநொடொகக்ள் மற்றும் பல பு��்கங்கபள சவண்டிக ்
சகட்கிசறன். இறுதியொக, சவ� பொட�த்ிற்கொன தேய்திகள் மற்றும் 
பொடல்கள் ஒலிநொடொகக்பள சவண்டுகிசறன்.
கிறிஸ்துவுகக்ுள் உங்களுபடயவள்
எல்.எம்.             இசஸொகொ, ேொம்பியொ

அன்பொன சபொ�கர ்சடொனி அலசமொ அவரக்சள,
நம்முபடய கர�்�்ரொகிய இசயசு கிறிஸ்துவின் 

நொம�த்ினொசல என்னுபடய ேந்ச�ொஷமொன மற்றும் 
உண்பமயொன வொழ்�்துகக்ள். உங்கள் வொழ்வுகக்ொகவும் மற்றும் 
உலக�த்ின் மூபலதயங்கும் தேன்றபடந்து  ஆ�்துமொகக்ள் 
இரட்சிப்பபடயும்படியொக திருவேன�ப்� சிறந்� முபறயில் 
பரப்ப அவர ் திட்டமிட்ட வி��த்ிற்கொக நொன் ச�வபன� ்
துதிகக்ிசறன். சபொ�கர ் அலசமொ, ஐயொ, என்னுபடய 
உடன் பணியொளரொல், நொன் தீய கொரியங்களிலிருந்து 
இரட்சிப்பபடவ�ற்கு முன்பு அந்நிய வழிபொட்டுகக்ொரனொக 
இருந்ச�ன், சமலும் நொன் �ங்களுபடய தேய்திபய 
தேய்திமடலில் வொசி��்சபொது அது என் இரு�ய�ப்�க ்
குணப்படு�த்ியது மற்றும் ச�வன் என்னுபடய வொழ்பவ 
மொற்றுகிறொர ் என்பப� உறுதியொய் அறிந்ச�ன் கர�்�்ர ்
அவருபடய நீதிபய நம்மிட�த்ில் நிறு��் சவண்டும் என்பப� 
. சபொ�கர ்அலசமொ அவரக்சள, நொனும் எனது நண்பரும் ேரவ் 
வல்லபமயுள்ள ச�வனின் வொர�்ப்�கபள வொசிகக் ஒன்று 
அல்லது இரண்டு ஆங்கில சவ�ொகமங்கள் ச�பவப்படுகிறது.   
நம்முபடய ச�வனின் ேமொ�ொனம் உங்கசளொடும் உங்கள் 
பரிசு��் ஆவிசயொடும் இருப்ப�ொக. �ங்களுபடய 
அன்பிற்கொகவும் சவண்டு�ல்களுகக்ுப் பதில் தகொடுகக்ிற 
சிந்�பனயொளரொக இருப்ப�ற்கொகவும் நொன் உங்களுகக்ு மிகக் 
நன்றி தேலு�்துகிசறன்.
நன்றி
G.N.             கிட்சவ, ேொம்பியொ

த�க்ஸிபகொ
மிகவும் பொரொட்டு�லுகக்ுரிய சபொ�கர ்அலசமொ 
அவரக்சள,

சுவொரஸ்யமொன தேய்திகள் மற்றும் உலக�த்ின் பல்சவறு 
பகுதிகளிலுள்ள ேொட்சிகள் அடங்கிய �ங்களுபடய பு��்கம் 
நொன் இருகக்ும் இடம் வபரகக்ும் கூடே ்தேன்றபடந்திருகக்ிறது. 
கர�்�்ர ் அவருபடய இரட்சிப்பின் தேய்திபய ஒவ்தவொரு 
மனி�னிட�த்ிற்கும் தகொண்டு சேரக்க்ும்படியொக உங்கபள 
வல்லபமயொகப் பயன்படு�்துகிறொர ் என்பதில் சிறு 
ேந்ச�கமுமில்பல. கஞ்ேொ கட��்லுகக்ொக நொன் ஏழபர 
ஆண்டு கொலம் சிபறயில் இருகக்ிசறன். கடந்� இரண்டு 
வருடங்களொக இங்சக இருப்ப�னொல் ச�வன் அவபர 
என்னுபடய பரி�ொபமொன ஜீவிய�த்ிற்கு விசேஷி��் 
வி��த்ில் தவளிப்படு�த்ியிருகக்ிறொர.் நொன், இந்� வருடம் 
விடு�பலயொசவன் என்று நம்புகிசறன் மற்றும் �ங்களுபடய 
சமசியொ மற்றும் சவறு பு��்கங்கபள அனுப்ப முடியுமொ என்று 
அறிந்துதகொள்ள விரும்புகிசறன், அது என்னுபடய மகன்களின் 
இரட்சிப்பிற்கக்ு  உ�வும்.
எம். ஏ.         மன்குசளொவொ, சகொகுய்லொ, தமகஸ்ிசகொ

அன்பொன சபொ�கர ் அலசமொ அவரக்சள, ச�வன் �ந்�ருளிய 
எனது அன்பிற்குரிய சபொ�கசர, 

பி�ொவும் நம்முபடய கர�்�்ரொகிய இசயசு கிறிஸ்துவின் 
கிருபபயும், இரகக்மும், ேமொ�ொனமும் உங்கள் மீதும் உங்கள் 
ஊழிய�த்ின் மீதும் இருப்ப�ொக. 1994-லிருந்து நொன் ஊழியம் 
புரிந்� என்னுபடய ச�வனுகக்ு நன்றி தேலு�்துகிசறன், நொன் 
�ன்ேொனியொவின் முசேொமொவில் சுவிசேஷகனொக இருகக்ிசறன். 
ச�ேம் முழுவதிலும் மற்றும் �ன்ேொனியொவிற்கு தவளியிலும் 
என்னுபடய ஊழிய�ப்� விரிவுபடு�்தும் பணிபயே ் தேய்து 
தகொண்டிருகக்ிசறன். சபொ�கசர, நொன் உங்களுபடய குரபலசயொ 
பிரேங்க�ப்�சயொ சகட்டதில்பல உங்கள் முக�ப்�யும் 
பொர�்�்தில்பல, ஆனொல் உங்கள் எழு�்துப்பணி மூலமொக 
உலக�த்ின் பிரேங்கியொரொகிய சபொ�கர ் சடொனி அலசமொவொகிய 
�ொங்கள் எழுதிய “உலரந்்� எலும்புகள்,” சமசியொவும் “ச�வனின் 
ச�ொட்டமும்” சபொன்ற அற்பு�மொன பு��்கங்கபளப் தபற்று 
வொசி�த்ிருகக்ிசறன். இந்� பு��்கப் பணிகள் மூலமொக கிறிஸ்துவின் 
ேரீரமொயிருகக்ிற திருேே்பபபயப் பற்றிய உங்களுபடய நிகழ்கொல, 
மற்றும் எதிரக்ொல அகக்பறபய நொன் அறிந்து புரிந்துதகொண்சடன். 
நொனும் என்னுபடய உடன்பணியொளரக்ளும் மற்றும் �ங்களுபடய 
பு��்கப் பணி மூலமொக கிறிஸ்துபவ ஏற்றுகத்கொண்ட புதிய 
விசுவொசிகள் எல்சலொரும் இபணந்து “விசுவொசிகள் ேமு�ொய 
திருேே்பப” என்று அபழகக்ப்படுகிற ஒரு ஐகக்ிய�ப்� 
உருவொகக்ியிருகக்ிசறொம். கிழகக்ு ஆப்பிரிகக்ொவில் முகக்ியமொக 
�ன்ேொனியொவில் �ங்களுபடய ஊழிய�ப்� விரிவொகக் 
விரும்புகிசறொம், சமலும் த�ொன்பமயொன கிரொமங்களுகக்ுள் 
முன்சனறிே ் தேன்று விரிவொகக்வும் விரும்புகிசறொம். சபொ�கசர, 
எங்களுகக்ு� ் �யவொய், உங்களுபடய உ�வி ச�பவப்படுகிறது. 
இந்� நற்தேய்தி ஊழியம் மற்றும் ச�சிய சுவிசேஷ பணியின் 
ச�பவகபளப் பூர�்த்ி தேய்ய ஒலிதபருகக்ிகள், ஒரு மின் இயகக்ி 
(தஜனசரட்டர)் மற்றும் புதிய விசுவொசிகளுகக்ு சவ�ொகமங்கள் 
மற்றும் சபொ�பன பு��்கங்கள் வழங்க முடியுமொ?. இ�ன் மூலம் 
கர�்�்ர ் உங்கபள அளவில்லொமல் ஆசிரவ்திப்பொர.் ச�வன்�ொசம 
உங்கபள ஆசிரவ்திப்பொரொக சமலும் தேய்� நற்கொரியங்களுகக்ொக 
உங்கள் ஆவிகக்ுரிய வொழ்பவ உயர�்்துவொரொக. நொங்கள் 
உங்கபள வொழ்�்துகிசறொம் சமலும் உங்கள் நல்ல பதிலுகக்ொக 
வொஞ்பேசயொடு கொ�த்ிருகக்ிசறொம்.
கிறிஸ்துவுகக்ுள்,
ஒ.இ.எம்.          �ன்ேொனியொ, கிழகக்ு ஆப்பிரிகக்ொ

�ன்ெொனியொ
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கொனொ
அன்பிற்குரிய கனிவொன சபொ�கசர,

நீங்கள் உங்களுபடய தேய்திமடபல எனகக்ு அனுப்பி 
பவ��்�ொல் நொன் மிகவும் உற்ேொகமொகிவிட்சடன். நொன் 
கடந்� வொர�த்ில் ஒரு தபட்டி நிபறய �ங்களுபடய 
தேய்திமடல்கபளப் தபற்றுகத்கொண்சடன். ச�வனுபடய 
அன்பொன ஊழியகக்ொரசர, அபவகபள வொசிப்ப�ொல் ஜனங்கள் 
மிகவும் திருப்தியபடந்திருகக்ிறொரக்ள். கிரொம�த்ிலுள்ள எங்கள் 
நண்பரக்ள் யொரிடம் எங்களது பரிசுகபளப் பகிரந்்துதகொள்சவொசமொ 
மற்றும் யொபர தஜப�த்ிற்கொக ேந்திப்சபொசமொ அவரக்ள் 
அபவகபளப் படிப்பதில் மிகவும் ஆரவ்மொயிருந்�ொரக்ள். 
மற்றும் சில ஆ�்துமொகக்ள் மற்றவரக்ளிடமிருந்� மடலிலிருந்து 
வொசி�்து எழுப்பு�ல் அபடந்திருகக்ிறொரக்ள். நொங்கள் மிகவும் 
மகிழ்ேச்ியொயிருகக்ிசறொம் சமலும் நற்தேய்தி கொரியங்கபள 
எங்களுகக்ு அனுப்பி பவகக்ும்படியொகவும் �ங்களுபடய 
அஞ்ேல் பட்டியலில் எங்கபளயும் சேரக்க்ும்படியொகவும் 
சவண்டுகிசறொம். எங்களுக்குே ் சில சவ�ொகமங்களும் 
�ங்களுபடய பு�்�கங்களும் ச�பவப்படுகிறது. 
மற்றும் உங்களுபடய ஊழிய�த்ின் சபொ�பனகபளப் 
தபற்றுகத்கொள்வதில் மகிழ்ேச்ியபடசவொம். உங்களுகக்ொகவும் 
உங்களுபடய அன்பொன மகன் சீசயொன் மற்றும் �ங்கசளொடு 
�ங்களுபடய ஊழிய�த்ில் பணியொற்றும் எல்சலொருகக்ொகவும் 
நொங்கள் தஜபிகக்ிசறொம். கர�்�்ர ் உங்கபள அபரிவி�மொக 
ஆசிரவ்திப்பொரொக. மு�லில் எவ்வி��த்ிசலனும் எங்களுகக்ொக 
தஜபியுங்கள். தஜபம்�ொன் ேரவ் வல்லபமயுள்ள ச�வனின் பல��் 
கர�ப்� அபேகக்ும்படியொக கிரிபயதேய்கிறது. தஜபமில்லொமல் 
நொம் தவறுதமன “சநர�ப்� வீணொகக்ிகத்கொண்டிருகக்ின்றவரக்
ளொக” மட்டுசம இருகக்ிசறொம். கர�்�்ருபடய பணிகக்ொக தூர�்து 
கிரொமங்களுகக்ும் மபலகளுகக்ும் தேல்கிற எங்களுபடய மொணவ 
�ன்னொரவ் த�ொண்டரக்ளுகக்ொவும் �யவுகூரந்்து தஜபியுங்கள். 
அவரக்ளிடம் ப�ரியமும் விசுவொேமும் அன்பும் 
கொணும்படியொக தஜபியுங்கள். கர�்்�ருபடய ஆவியொனவர ்
உங்களுபடய வழிகொட்டியும் �பலவருமொக இருப்பொரொக. 
உங்கபள அபரிவி�மொக ஆசிரவ்திகக் அவர ் உங்கபள 
நிபனவுகூரவ்ொரொக. நீங்கள் நீண்ட ஆயுபளயும் ேமொ�ொன�ப்�யும் 
தேழிப்பபயும் தபற்றிருகக்ும்படியொக நொங்கள் ச�வனிடம் 
சவண்டுகிசறொம்.
கிறிஸ்துவின் அன்பில் உங்கபள சநசிகக்ும்,
Loving you in Christ’s love, 
ஏ.எஸ்.                                             அகர்ொ, கொனொ

அன்பொன சபொ�கசர,
கர�்�்ரொகிய இசயசு கிறிஸ்துவின் நொம�த்ினொசல 

வொழ்�்துகக்ள். ஆதமன். �ொங்கள் அனுப்பிய கபடசி 
தேய்திமடல்கள் வழங்கப்பட்டொகிவிட்டது, சமலும் 
அது ஜனங்களின் வொழ்கப்கயில் தகொண்டுவந்திருகக்ும் 
மொற்ற�ப்�க ் கண்டு வியகக்ிசறன், சமலும் அவரக்ள் 
முழு மனச�ொடு கர�்�்ருகக்ுப் பணியொற்றுவ�ொக 
உறுதியளி�்துள்ளொரக்ள், சிலர ் உங்களுகக்ு எழுதுவ�ொகவும் 
உறுதியளி�்துள்ளொரக்ள். சமசியொ �பலப்பிடப்பட்ட பு��்கம் 
25 பிரதிகளும், பல�ரப்பட்ட 150 தேய்திமடல்கபளயும், சில 
சவ�ொகமங்கபளயும், நண்பரக்ள், குடும்ப உறுப்பினரக்ள் 
மற்றும் கர�்�்ரொகிய இசயசு கிறிஸ்துபவ அறிந்துதகொள்ள 
விரும்புகிற பிறருகக்ும் என்னுபடய சுவிசேஷ 
விநிசயொக�த்ிற்கு உ�வுகிற பு��்கங்களும் சவண்டுதமன 
சகட்டுகத்கொள்கிசறன். பநஜீரியொவிலிருகக்ிற 
உங்களுபடய  ஊழியகக்ொரரக்ளில் ஒருவரொக இருகக் நொன் 
உண்பமயிசலசய விரும்புகிசறன். அது எப்படி என்பப� 
நொன் அறிந்துதகொள்ள விரும்புகிசறன். கர�்�்ருபடய கரம் 
உங்கள் வொழ்வின் மீதும் ஊழிய�த்ின் மீதும் இருப்பப�ப் 
பொர�்த்ிருகக்ிசறன், சமலும் உங்கள் வொழ்வின் மீதும் 
ஊழிய�த்ின் மீதும் இருகக்ிற அபிசஷக�த்ிற்குள்ளும் 
கிருபபகக்ுள்ளும் நொனும் வர விரும்புகிசறன். உங்களிடமிருந்து 
சகட்பதிலும் தபற்றுகத்கொள்வதிலும் வொஞ்பேசயொடு 
கொ�த்ிருகக்ிசறன்.
கிறிஸ்துவுகக்ுள் உங்களுபடயவன்,
ஆர.் எம்.             சபொரட்் �ரச்கொரட்், பநஜீரியொ

ழநஜீரியொ
ப�ொ�கர ்அலப�ொவிற்கு வந்� கடி�ங்கள்

ப�ொபகொ
கிறிஸ்துவுகக்ுள் பிரியமொனவசர, 

உங்கள் கடி��ப்�ப் தபறுவதில் மகிழ்ேச்ியொயிருகக்ிசறொம். 
நீங்கள் அனுப்பிய பு��்கங்களொல் ேந்ச�ொஷமொயிருகக்ிசறொம். 
ச�வன் நிேே்யமொகசவ உங்கள் எழு�்துகக்ள் மூலம் 
தேயல்படுகிறொர.் உங்களுபடய சிற்சறடுகள் மூலமொக 15 
ஆ�்துமொகக்ள் கிறிஸ்துவுகக்ுள் வரும்படியொக நொங்கள் ஆ�ொயம் 
தேய்ச�ொம், சமலும் உங்கள் அபனவபரயும் ச�வன் அபரி�மொக 
ஆசிரவ்திகக் சவண்டுதமன்று நொங்கள் தஜபிகக்ிசறொம். 

புதி�ொக மொறியவரக்ளுகக்ொக சிடி மற்றும் சவ�ொகமங்களும் 
சவண்டும். இப்தபொழுது கொரியங்கள் இருகக்ிற நிலபமயில் 
எங்களொல் அபவகபள வொங்க முடியவில்பல. சடொசகொ மிகவும் 
ஏழ்பமயொன ச�ேம்.

சிடி சவ�ொகமங்கபளயும் உயிர�்த்�ழுந்� 
பண்டிபககக்ுள் (ஈஸ்டர ் ஆரொ�பன) தபற்றுவிடுசவொம் என 
எதிரப்ொரக்க்ிசறன். இசயசுவின் நொம�த்ினொசல த�ொடரந்்து 
ஆசிரவ்திக்கப்பட்டிருங்கள், ஆதமன்.
ஆயர ் த�ன்றி சஜம்ஸ்        சலொம், சடொசகொ

கலிிஃப�ொரன்ியொ
அன்பொன சபொ�கர ்அலசமொ அவரக்சள,

பரிசு��் ஆவியின் பல�த்ினொலும் மற்றும் கர�்�்ருபடய 
கவேமொக முழு சபொரொட்ட கருவியொக (எசப 6:10-17) நொன் 
இந்�க ் கடி��ப்� எழுதுகிசறன். ேமீப�த்ில், ஆவிகக்ுரிய 
வளரே்ச்ி மற்றும் கர�்�்ரின் சேபனயிலுள்ள ஒரு ேசகொ�ரசரொடு 
கூடிய ஐகக்ிய�த்ின் வொயிலொக சவ�ொகம�ப்�க ் குறி��் 
குறிப்பிட்ட உண்பமகள் மற்றும் இரகசியங்கள் பரிசு��் 
ஆவியொல் தவளிப்படு��்ப்பட்டிருகக்ிறது. அவருபடய 
த�ரிந்துதகொள்ளப்பட்டவரக்பள கர�்�்ர ் �ற்தபொழுது ஆய��்ம் 
பண்ணிகத்கொண்டிருகக்ிறொர ்என்பப� நொன் அறிகிசறன், சமலும் 
�ங்களுபடய தவளியீட்டிலுள்ள ஒரு பகக்�ப்�க ்கடந்து வந்ச�ன். 
குறிப்பிட்ட ே�த்ிய�ப்� நொன் அறிய சவண்டிய முகக்ியமொன 
ேமய�த்ில்�ொன் கர�்�்ர ் உங்களுபடய பு��்க�ப்� என்னிட�த்ில் 
தகொண்டுவந்�ொர ் என்பப� நொன் தேொல்லிசய ஆக சவண்டும். 
உங்கள் ஊழிய��்ொல் நொன் மிகவும் ஈரக்க்ப்பட்டிருகக்ிசறன். 
தீரக்க்�ரிேன�த்ின் எல்லொவி�மொன சுபவயொன அம்ேங்கபள 
மட்டுசம எனகக்ுே ் தேொன்ன இனிப்பு பூேப்படொ� மூல 
ே�த்ியம் நீங்கள். �யவுகூரந்்து �ங்களுபடய உறுப்பினரக்ளின் 
கணகத்கடுப்பில் என்பனயும் சேர�்்துகத்கொள்ளுங்கள் சமலும் 
�ங்களுபடய அஞ்ேல் பட்டியலில் என்பனயும் சேருங்கள், 
அ�னொல் ே�த்ியதமன்னும் ச�வனுபடய பட்டய�ப்� 
ஆயு�மொகக்ி நொனும் பரிசு��் ஆவியில் வளரச்வன். நொன் மொநில 
சிபறேே்ொபலயில் இருகக்ிசறன், எனசவ �யவுதேய்து கடின 
அட்பட தகொண்ட பு��்கங்கள் அனுப்ப சவண்டொம். என்னொல் 
நிதி எதுவும் நன்தகொபட தேய்ய முடியவில்பல, ஆனொல் உங்கள் 
வல்லபமயொன ஊழியம் தேழிகக் என்னுபடய தஜபம் உங்கள் 
முழு ஸ்�ொபன�்துடன் இருகக்ிறது. 
�ங்கள் உண்பமயுள்ள,
பி.எல்.,                              தகொரத்கொரொன், கலிஃசபொரன்ியொ
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(பகக்ம் 3 லிருந்து த�ொடரக்ிறது)
ஆகக்ிபனகக்ுள்ளொக� ்தீரக்க்ப்படுவொன்.”32

நீ ங் க ள்  என்பன ப் சப ொல  இ ரு ந் � ொல்  ஒ ருச ப ொ து ம் 
�ண்டிகக்ப்பட மொட்டீரக்ள், ஆனொல் இரட்சிகக்ப்படுவீரக்ள், 
அப்தபொழுது இந்� தஜப�ப்� கர�்�்ரிடம் ஏதறடுங்கள்:

என்னுழ�ய ப�வபன என் ஆண்�வபர, நொன் ஒரு �ொவி என் 
ஆ�்து�ொ மீது இரக்க�் ழவயு�்.33   இபயசு கிறிஸ்துபவ ஜீவனுள்ள 
ப�வனின் கு�ொரன் என்�ழ� நொன் விசுவொசிக்கிபறன்.34 
என்னுழ�ய முந்ழ�ய �ொவங்கழள �ன்னிக்கு�்�டியொக 
அவர ்சிலுழவயில் �ரி�்து விழலபயற�்த�ற்ற இர�்��்ழ�ெ ்
சிந்தினொர ்என்�ழ�யு�் விசுவொசிக்கிபறன்.35 �ரிசு�்� ஆவியின் 
வல்லழ�யினொல் ப�வன் இபயசுழவ �ரி�்ப�ொரிலிருந்து 
எ ழு �் � ி ன ொ ர்  எ ன் � ழ � யு �்  வ ி சு வ ொ சி க் கி ப ற ன் , 3 6 

எனபவ அவர் �ி�ொவின் வலது �ொரிெ�்தில் வீற்றிருந்து 
என்னு ழ �ய  அ றிக்ழகழ ய யு �்  இ ந் �  த ெ � �்ழ� யு �் 
பக�்டுக்தகொண்டிருக்கிறொர.்37 நொன், இ�ய�்தின் க�ழவ�் 
திறந்து ஆண்�வர ்இபயசுபவ உ�்ழ� நொன் என் இ�ய�்தினுள் 
அழைக்கிபறன்.38 கல்வொரியிபல என்னுழ�ய இ��்திபல நீர ்
சிந்திய விழலபயற�்த�ற்ற இர�்��்தினொல் என்னுழ�ய 
அசு�்��ொன �ொவங்கள் அழன�்ழ�யு�் கழுவியருளு�்.39 
கர�்்�ரொகிய இபயசுபவ என்ழன�் புற�்ப� �ள்ள�ொ�்டீர;் என் 
�ொவங்கழள �ன்னி�்து எனது ஆ�்து�ொழவ மீ�்�ருள்வீர.் நொன் 
அழ� அறிபவன் ஏதனன்றொல் உ�்முழ�ய வொர�்்ழ�யொன 
�ரிசு�்� பவ�ொக��் அ�்�டிெ ்தெொல்கிறது.40 நீர ்ஒருவழனயு�் 
புற�்ப� �ள்ளுவதில்ழல என்று உ�்முழ�ய வொர்�்ழ� 
தெொல்கிறது, அதில் நொனு�் அ�ங்கியிருக்கிபறன்.41 ஆழகயொல், 
நீர் எனக்குெ ் தெவிதகொடு�்திருக்கிறீர் என்�ழ� அறிபவன், 
�ற்று�் நீர் எனக்கு�் �திலளி�்தீர்  என்�ழ�யு�் நொன் 
அறிபவன்.42 என்னுழ�ய ஆ�்து�ொழவ இர�்சி�்��ற்கொக 
இபயசு ஆண்�வபர, நொன் உ�க்கு நன்றி தெலு�்துகிபறன் 
ப�லு�் நீர ் க�்�ழளயி�்�ழவகழளெ ் தெய்து�் இனிப�ல் 
�ொவ�் தெய்யொ�லு�் என்னுழ�ய நன்றிழயக் கொண்�ி�்ப�ன்.43 

33 ம�.் 26:63-64, 27:54, லூகக்ொ 1:30-33, சயொவொன் 9:35-37, சரொமர ்1:3-4  35 அப். 4:12, 20:28, சரொமர ்3:25, 1சயொவொன் 1:7, தவளி. 5:9   36 ேங். 16:9-10, ம�.் 28:5-7, மொற்கு 
16:9,12,14, சயொவொன் 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, அப். 2:24, 3:15, சரொமர ்8:11, 1தகொரி. 15:3-7   37 லூகக்ொ 22:69, அப். 2:25-36, எபி. 10:12-13   38 1தகொரி. 3:16, தவளி. 3:20   
39 எசப. 2:13-22, எபி. 9:22, 13:12, 20-21, 1சயொவொன் 1:7, தவளி. 1:5, 7:14   40 ம�.் 26:28, அப். 2:21, 4:12, எசப. 1:7, தகொசலொ. 1:14   41 ம�.் 21:22, சயொவொன் 6:35, 37-40, 
சரொமர ்10:13   42 எபி. 11:6   43 சயொவொன் 5:14, 8:11, சரொமர ்6:4, 1தகொரி. 15:10, தவளி. 7:14, 22:14   44 ம�.் 28:18-20, சயொவொன் 3:5, அப். 2:38, 19:3-5   45 உபொ. 4:29, 13:4, 
26:16, சயொசுவொ 1:8, 22:5, 2தீசமொ. 2:15, 3:14-17, யொகச்கொபு 1:22-25, தவளி. 3:18

இரட்சிப்பிற்குப் பிறகு, ஜல�த்ிசல முழுவதுமொக 
மூழ்கி பி�ொ குமொரன் பரிசு��் ஆவியின் நொம�த்ினொசல 
ஞொனஸ்நொனம் எடுங்கள் என்று இசயசு கூறினொர ் .44 கிங் 
சஜம்ஸ் பதிப்பு சவ�ொகம�ப்�க ் கவனமொகப் படி�்து அது 
தேொல்வப�ே ்தேய்யுங்கள்.45

உங்கள் இரட்சிப்பபக ் குறி�த்ு பிறரிடம் தேொல்ல 
சவண்டுதமன்று ச�வன் விரும்புகிறொர.் சபொ�கர ்சடொனி அலசமொ 
அவரக்ளின் சுவிசேஷ பிரசுரங்கபளக ் தகொடுகக்ிறவரக்ளொக 
மொறலொம். பிரசுரங்கபள நொங்கள் உங்களுகக்ு இலவேமொக 
அனுப்பி பவப்சபொம். இன்னும் அதிகப்படியொன �கவலுகக்ு 
எங்கபள அபழயுங்கள் அல்லது மின்னஞ்ேல் தேய்யுங்கள். 
இந்�ே ்தேய்திபயப் பிறசரொடும் பகிரந்்து தகொள்ளுங்கள். 

இந்� உலகம் இரட்சிப்பபடய நீங்கள் விரும்பினொல், 
இசயசு கட்டபளயிட்டது சபொல, ச�வபன, அவருபடய 
�ேமபொக�த்ிலும் கொணிகப்கயிலும் வஞ்சிகக்ொதிருங்கள். 
ச�வன் தேொன்னொர,் “மனுஷன் ச�வபன வஞ்சிகக்லொமொ? 
நீங்கசளொ என்பன வஞ்சிகக்ிறீரக்ள். எதிசல உம்பம வஞ்சி�ச்�ொம் 
என்கிறீரக்ள்? �ேமபொக�த்ிலும் கொணிகப்ககளிலுந்�ொசன. 
நீங்கள் ேபிகக்ப்பட்டவரக்ள்; ஜன��்ொரொகிய நீங்கள் எல்லொரும் 
[இந்� முழு உலகமும்] என்பன வஞ்சி�த்ீரக்ள். என் ஆலய�த்ில் 
[இரட்சிப்பபடந்� ஆ�்துமொகக்ள்] ஆகொரம் [ஆவிகக்ுரிய ஆகொரம்] 
உண்டொயிருகக்ும்படி� ்�ேமபொகங்கபளதயல்லொம் [உங்கள் தமொ��் 
வருமொன�த்ில் ப�த்ில் ஒரு பங்கு] பண்டகேொபலயிசல தகொண்டு 
வொருங்கள்; அப்தபொழுது நொன் வொன�த்ின் பலகணிகபள� ்திறந்து, 
இடங்தகொள்ளொமற்சபொகுமட்டும் உங்கள்சமல் ஆசிரவ்ொ��ப்� 
வருஷிகக்மொட்சடசனொதவன்று அதினொல் என்பனே ் சேொதி�்துப் 
பொருங்கள் என்று சேபனகளின் கர�்�்ர ் தேொல்கிறொர.் பூமியின் 
கனிபயப் பட்சி�்துப்சபொடுகிறபவகபள உங்கள் நிமி��்ம் 
கண்டிப்சபன்; அபவகள் உங்கள் நில�த்ின் பலபன அழிப்பதில்பல, 
தவளியிலுள்ள திரொட்ேகத்கொடி பழமில்லொமற்சபொவதுமில்பல 
என்று சேபனகளின் கர�்�்ர ் தேொல்கிறொர.் அப்தபொழுது எல்லொ 
ஜொதிகளும் உங்கபளப் பொகக்ியவொன்கள் என்பொரக்ள்; ச�ேம் 
விரும்பப்பட��்கக்�ொயிருகக்ும் என்று சேபனகளின் கர�்�்ர ்
தேொல்கிறொர”் (மல்கியொ 3:8-12).

ப�லு�் வ ி�ரங்களுக்கு அல்லது ஆரவ்�ொய ிருக்கிற � ிற �ழல�்புகள ிலுள்ள பு�்�கங்களுக்கு �யவுகூரந்்து 
எங்கழள த�ொ�ரப்ு தகொள்ளவு�். 

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
இரு��்து நொன்கு �ண ிபநர தெ� �ற்று�் �கவல் த�ொ�ரப்ு எண்: +1 (661) 252-5686  •  ஃபேக்ஸ +1 (661) 252-4362

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com
சடொன ி அலசமொ உலகளொவ ிய கிறிஸ்�வ ஊழியங்களொனது முழு உள்ள�ச்�ொடும் ஆ�்துமொசவொடும் மனச�ொடும் மற்றும் முழு பல�ச்�ொடும் 

கர�்�்ருகக்ு உண்பமய ிசலசய ஊழியம் தேய்ய வ ிரும்புகிறவரக்ள் எங்களுபடய அதமர ிகக் ஐகக்ிய பகுதிய ில் இருகக்ிற யொவரும் 
வொழ்வ�ற்கு� ்ச�பவயொன தபொருட்கசளொடு கூடிய ஒரு இட�ப்� வழங்குகிறது. 

ந ியு யொரக்் நகர�்தில் ஒவ்தவொரு தெவ்வொய் கிைழ�யு�் �ொழல 8 �ண ிக்கு �ற்று�் � ிற இ�ங்கள ில் தினமு�் இரவ ிலு�் 
ஆரொ�ழனகள் ந��்��்�டுகிறது. �கவலுக்கு �யவுகூரந்்து +1 (908) 937-5723 ஐ அழையுங்கள். ஒவ்தவொரு ஆரொ�ழனக்கு�் � ிறகு�் 

உணவு �ர ி�ொற�்�டுகிறது. 
333க்கு ப�லொன தீரக்்க�ர ிெனங்கள ில் தவள ி�்�டு�்��்��்� �ழைய ஏற்�ொ�்டிலிருந்து கிறிஸ்துழவக் தவள ி�்�டு�்துகிற 
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இந்� பு�்�க�் இர�்சி�்� ின் த�ய்யொன தி�்��்ழ�க் தகொண்டிருக்கிறது (அ�். 4:12).

இழ��் தூர வ ீசி எறியொதீரக்ள், பவறு யொர ி��ொவது தகொடுக்கவு�்.
� ிற நொடுகள ில் இருக்கிறவரக்ள் �ங்கள் தெொந்� த�ொழிய ில் இந்��் பு�்�க�்ழ� த�ொழித�யரக்்க நொங்கள் உற்ெொக�்�டு�்துகிபறொ�். நீங்கள் 

அெச்ி�்�ொல், �யவுகூரந்்து இந்�க் கொ�்புர ிழ�ழயயு�் �திழவயு�் பெர�்்துக்தகொள்ளுங்கள்:
© கொப்புரிபம நவம்பர ்1995, 2012, 2013, 2014, 2015 எல்லொ உரிபமயும் உலக சபொ�கர ்சடொனி அலசமொவிற்சக உரி��்ொகும்  ® பதிவு தேய்யப்பட்டது நவம்பர ்1995, 2012, 2013, 2014, 2015

TAMIL—Vol. 06000—Tony Alamo’s Testimony—Dry Bones

ப�ொனி அலப�ொவின் ெொ�்சி


