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உலகளாவிய திருச்சபைகள்புதிய எரு்சலலம்

உலக ச்சயதி மடல்உலக செய்தி மடல்

நம்முபடய கிரகததின் லமல் ைறந்துக் 
சகாண்டிருக்கும் ைரலலாகதூதரகள்

- லடானி அலலமா

சதாகுதி 17700லைாதகர லடானி அலலமா அலலமா கிறிஸதவ மண்டலம்

(ைக்கம் 2 ல் சதாடரகிறது)

“லதவனுபடய இரதஙகள், ைதினாயிரஙகளும், ஆயிரமாயிர-
ஙகளுமாயிருக்கிறது; ஆண்டவர அபவகளுக்குள் இருக்கிறார” 
(்சஙககீதம் 68:17) லதவனின் இரதஙகள் என்று ச்சால்லபைடட-
பவ இன்று (UFO) என்றறியபைடும் ைறக்கும் தடடுகலள என்று 
அதிக நிச்சயமாய கூறலாம். அபவ மறற  எந்தக்கிரகததிலுமி-
ருந்தும் வரவில்பல; அவரகள் லதவனுபடய தூதரகள் ஆவர. 
அவரகள் நூறுநூறு ஆண்டுகளாய, லதவனுபடய ைிரமாணதது-
க்கும்,1 இரட்சிபைின் சுதந்திரவாளிகளுக்கும், எதிராக நிகழும் 
குறறஙகளிலிருந்து, பூமிபயக் கண்காணிக்கின்றனர.

எைிலரயர 1:10-14ல் “கரததாலவ நகீர ஆதியிலல பூமிபய 
அஸதிைாரபைடுததினகீர; வானஙகள் உம்முபடய கரததின் கிாி-
பயகளாயிருக்கிறது: அபவகள் அழிந்துலைாம், நகீலரா நிபலததி-
ருபபீர. அபவகசளல்லாம் வஸதிரம் லைாலப ைழபமயாயபலைா-
ம்; ஒரு ்சால்பவபயப லைால அபவகபளச சுருடடுவீர; அபசைா-
ழுது மாறிபலைாம். நகீலரா மாறாதவராயிருக்கிறகீர. உம்முபடய 
ஆண்டுகள் முடிந்துலைாவதில்பல, என்றும் ச்சால்லியிருக்கிறது. 
லமலும், உம்முபடய ்சததுருக்கபள உமக்குப ைாதைடியாக்கி-
பலைாடும் வபரக்கும் நகீர என் வலது ைாாி்சததில் உடகாரும் (கிறி-
ஸதுவுக்கு மடடும் கூறியது லைால்) என்று தூதரகளில் யாருக்கா-
வது எபலைாதாகிலும் அவர ச்சான்னதுண்டா? இரட்சிபபைச 
சுதந்தாிக்கப லைாகிறவரகளினிமிததமாக ஊழியம் ச்சயயும்ைடி-
க்கு, அவரகசளல்லாரும் அனுபைபைடும் ைணிவிபட ஆவிகளா-
யிருக்கிறாரகளல்லவா?” என்று கூறபைடடிருக்கிறது. அவரகள் 

லதவனுபடய இரதஙகளாய இல்லாமலிருந்தால், (ைலரால் UFO 
என்று அபழக்கபைடுவது) லதவனுபடய ைணிவிபட ஆவிகள், 
ஒவசவாருநாளும் இருைதது நான்கு மணிலவபளயும் பூமியில் 
ைாிசுததவான்களின் நறச்சயல்கபளயும், துன்மாரக்காின் தகீய 
ச்சயல்கபளயும், எவவாறு கண்காணிக்க இயலும்?

என்னதான் எல்லாம் அறிந்த லதவனாயிருந்தாலும், ைாிசு-
ததவான்கபள ஆ்சிரவதிக்கவும், துன்மாரக்கபர எச்சாிக்கவும், 
்சைிக்கவும், அழிக்கவும் எந்தத தூதரகபள அவர அனுபைலவ-
ண்டும்? எந்த லநரததில் அவரகபள அனுபைலவண்டும் என்று 
லதவனுக்கு எபைடித சதாியும்?

எடுததுக்காடடாக, ஆதியாகமம் 32:12ல் கரததர, ைின்பு 
இஸரலவல் என்றபழக்கபைடட யாக்லகாைிடம் “நான்  உனக்கு 
சமயயாகலவ நன்பம ச்சயது, உன் ்சந்ததிபய எண்ணிமுடியாத 
கடறகபர மணபலபலைால மிகவும் சைருகபைண்ணுலவன்” 
என்று கூறினார. ஆனாலும் தாவீதர்சன் இஸரலவல் லத்சததி-
லுள்ள எல்லா மக்கபளயும் சதாபகயிடத தகீரமானிததலைாது, 
அவன் மனதில் என்ன எண்ணினான் என்று லதவன் அறிந்திரு-
ந்தார. இபைடிததான் அது துவஙகியது. (1 நாளாகமம் 21:1-2)ல் 
்சாததான் இஸரலவலுக்கு விலராதமாக, எழும்ைி, இஸரலவபல-
த சதாபகயிடத தாவீபத ஏவியது என்று கூறுகிறது. (கரததர 
ச்சான்னைடி இஸரலவலர எண்ணிமுடியாத அளவு இருந்தா-
ரகள்). (எைிலரயர 11:12) தாவீது, லயாவாைிடமும் மூபைரகளி-
டமும் (தபலவரகள்), “நகீஙகள் லைாய, சையரச்சைா சதாடஙகி-
த தாண்மடடும் இருக்கிற இஸரலவலபர, எண்ணி அவரகள் 
இலக்கதபதக்  சகாண்டுவாருஙகள் நான் அபத அறியடடும்” 
என்றான். ்சாததானுக்குக் ககீழபைடிந்து2 தன் இருதயததில் ஏவ-
பைடட ஏவாபளபலைால், தாவீதும் தன் இருதயததில் ஏவபை-
டடவனாய, ்சரவவல்லவருக்கு மடடும்தான் சதாபக சதாிய 
லவண்டுமா? அவர சதாபகயறிந்தது லைால் நானும் அறிலவன் 
என்சறண்ணினான். கரததர ஆதாலமாடும், ஏவாலளாடும் தன் 
வாரதபதபயக் லகளாததினாலும், ககீழைடியாததினாலும் லகா-
ைஙசகாண்டு, பூமியில் வாழுகின்ற மறறும் வாழப லைாகின்ற 
எல்லா ஆன்மாவும் மரணம், நரகம், அக்கினிக்கடலில் நிததிய-
மாய தள்ளபைடுதல் லைான்றவறறால்  ்சைிபைாலரசயன்றால், 
எபைடி தாவீபதக் ககீழைடியாபமயிலும், ைாவததிலும் உள்ளாகி, 
லதவனுபடய கடடபளகளுக்குச ச்சவி்சாயக்காமலும், ்சாததா-
னின் கடடபளக்குக் ககீழைடிய  அனுமதிபைார?2 லதவன் ைட்ச-
ைாதம் உள்ளவரல்ல3 அவாிடம் ககீழைடியாபமக்காக, ஆதா-
பமயும், ஏவாபளயும் ்சைிததார. அவாிடம் ககீழைடியாபமக்காக 
அவரது கண்மணி லைான்ற தாவீபதச ்சைிததார என்றால், அவ-

1 ஆதி. 18:20-22, 19:1-25, எண். 22:21-35,  2்சாமு. 24:10-16, 2இரா. 6:8-17, 2நாளா. 20:1-29, 32:1-22, ்சங. 34:7, 35:4-5, 68:17, தானி. 6:21-22, ்சகாி. 1:7-21, 2:1-5, அதிகா. 4, மத. 28:1-
7, அப. 5:17-24, 12:1-12, 21-23, சவளி.  7:1-2, அதிகா. 8, 9:1-5, 13-21, 14:6-11, 15-20, 15:1, 5-8, அதிகா. 16, 18:1-6, 21, 19:17-18, 20:1-3   2 ஆதி. 2:16-17, 3:1-19, லராம. 5:12-18, 
1 சகாாி. 15:22, 47   3 லலவி. 19:15, உைா. 1:17, 16:19, 1 ்சாமு. 26:23, 1 இரா. 8:32, 2 நாளா. 6:23, 19:7, ்சங. 9:8, நகீதி. 24:23, 28:21, ஏ்சா. 45:21, அப. 10:34, லராம. 2:11, எலை. 6:9, 
சகாலலா. 3:25, யாக். 2:1-10, 1லைதுரு 1:17, சவளி. 15:3   

லடானி அலலமாவும், சூ்சன் அலலமாவும், இப்சக் 
குழுவினரும் மறறும் ைாடகரகளும், 70களிலும் மறறும் 
80களிலும் ைஙகுசைறற சதாபலக்காட்சி நிகழச்சி.

 அலம�ோ
     கிறிஸ்தவ
          ஊழியஙகள்
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(ைக்கம் 1 லிருந்து சதாடரகிறது)
ாிடம் ககீழைடியவில்பலசயன்றால் என்பனயும் , உஙகபளயும், 
எல்லாபரயும் ்சைிபைார அன்லறா?4 

தாவீது இஸரலவல் மக்கபளத சதாபகயிட லயாவாபுக்குக் 
கடடபளயிடடைின்பு, லயாவாபு, “கரததருபடய ஜனஙகபள 
நூறததபனயாய வரததிக்கபைண்ணுவாராக. ஆனாலும் ராஜா-
வாகிய என் ஆண்டவலன, அவரகசளல்லாரும் என் ஆண்டவாி-
ன் ல்சவகரல்லலவா? என் ஆண்டவன் இபத வி்சாாிபைாலனன்? 
இஸரலவலில் குறறமுண்டாக இது நடக்கலவண்டியது என்ன? 
என்றான்.  எபைடிலயா, ராஜாவின் வாரதபத லயாவாபை லம-
லிடடைடியால், லயாவாப புறபைடடு லைாய இஸரலவல் லத்சம் 
முழுவதும் லைாய, எரு்சலலமிறகு வந்தான். லயாவாப இஸரலவ-
ல் மக்களின் சதாபகயின் இலக்கதபத தாவீதிடம் சகாடுததா-
ன். இஸரலவலில் ைடடயம் உருவததக்கவரகள் ைதிசனாருல-
ட்சம் லைர (1,100,000). யூதாவில் ைடடயம் உருவததக்கவரக-
ள் நாலுலட்சதது எழுைதினாயிரம் லைர (470,000). ராஜாவின் 
வாரதபத (லதவபனபலைால்) லயாவாபுக்கும் அருவருபைாக 
இருந்தைடியால், லலவி, சைன்யமகீன் லகாததிரஙகளில் உள்ளவ-
ரகபள அவன் எண்ணாலத லைானான். 

இந்தக் காாியம் லதவனுபடய ைாரபவக்கு ஆகாததானை-
டியினால்; அவர இஸரலவபல வாதிததார.  தாவீது லதவபன 
லநாக்கி; நான் இந்த காாியதபதச ச்சயததினாலல மிகவும் ைா-
வஞச்சயலதன். இபலைாதும் உம்முபடய அடிலயனின் அக்கி-
ரமததினின்று நகீக்கிவிடும். சவகு புததியீனமாயச ச்சயலதன்; 
என்றான். அபலைாது லதவன் தாவீதின் ஞானதிருஷ்டிக்காரனா-
கிய (தகீரக்கதாி்சி) காததுடலன லை்சி, “நகீ தாவீதினிடததில் லைாய 
மூன்று காாியஙகபள (மூன்று ்சாைஙகள்) உனக்கு முன்ைாக 
பவக்கிலறன்; அபவகளில் ஒரு காாியதபதத சதாிந்துசகாள். 
அபத நான் உனக்குச ச்சயலவன்; என்று கரததர உபரததார 
என்று ச்சால்; என்றார. அபைடிலய காத தாவீதினிடததில் வந்து, 
அவபன லநாக்கி, மூன்று வருஷததுப ைஞ்சலமா? அல்லது உன் 
ைபகஞாின் ைடடயம் உன்பனப ைின்சதாடர நகீ உன் ்சததுரு-
க்களுக்கு முன்ைாக முறிந்லதாடிபலைாகச ச்சயயும் மூன்று மாதச 
்சஙகாரலமா? அல்லது கரததருபடய தூதன் இஸரலவலுபடய 
எல்பலசயஙகும் ்சஙகாரம் உண்டாகும்ைடி லத்சததில் நிறகும் 
கரததருபடய ைடடயமாகிய சகாள்பள லநாலயா? இபவகளில் 
ஒன்பறத சதாிந்துசகாள். என்று கரததர உபரக்கிறார. இபசைா-
ழுதும் என்பன அனுபைினவருக்கு நான் என்ன மறு உததர-
வு சகாண்டுலைாக லவண்டும். என்ைபத லயா்சிததுப ைாரும் 
என்றான். அபசைாழுது தாவீது காதபத லநாக்கி, சகாடிய இடு-
க்கணில் அகபைடடிருக்கிலறன், இபலைாது நான் கரததருபடய 
பகயில் விழுலவனாக. அவருபடய இரக்கஙகள் மகா சைாியது. 
மனுஷர பகயில் விழாதிருபலைனாக என்றார. ஆபகயால் 
கரததர இஸரலவலிலல சகாள்பளலநாபய அனுபைினார. (ஒரு 
தூதரால் இயக்கபைடட ைறக்கும் தடடு). அதினால் இஸரலவலி-
ல் எழுைதினாயிரம்லைர மடிந்தாரகள். எரு்சலலபமயும் அழிக்க 
லதவன் (ஒரு தூதபன) அனுபைினார. ஆனாலும் அவன் அழி-
க்பகயில் கரததர ைாரதது அந்தத தகீஙகுக்கு மனஸதாைபைடடு, 
்சஙகாிக்கிற தூதபன (கண்காணிபைவர) லநாக்கி, “லைாதும் 
இபசைாழுது உன் பகபய நிறுதது” என்றார. கரததருபடய 
தூதன் எபூ்சியனாகிய ஓரனான் களததண்படயில் நின்றான். 
அபலைாது தாவீது தன் கண்கபள ஏசறடுததுபைாரக்கும்லைா-
து, பூமிக்கும் வானததுக்கும் நடுலவ நிறகிற லதவதூதன் எரு்ச-
லலமுக்கு லநராக உருவிய ைடடயதபத நகீடடியைடி நின்றபத-
க் கண்டான். அபதப ைாரதது இரடடுப லைாரததுக் சகாண்டு 
(இது அவரகள் உைவா்சிததனர என்ைபதக் குறிக்கும்) தாவீதும் 
மூபைரகளும் முகஙகுபபுற விழுந்தனர. தாவீது லதவபன 
லநாக்கி, ஜனதபத எண்ணசச்சான்னவன் நான் அல்லலவா? 

நான் தான் ைாவம் ச்சயலதன்; சைால்லாபபு நடபைிதலதன் இந்த 
ஆடுகள் என்ன ச்சயதது? என் லதவனாகிய கரததாலவ, வாதி-
க்கும்ைடி உம்முபடய கரம் உம்ஜனததின்லமலிராமல், எனக்கு-
ம் என் தகபைன் வீடடிறகும் விலராதமாயிருபைதாக; என்றான். 
அபசைாழுது எபூ்சியனாகிய ஓரனானின் களததிலல கரததருக்கு 
ஒரு ைலிபீடதபத உண்டாக்கும்ைடி, தாவீது அஙலக லைாக லவ-
ண்டுசமன்று தாவீதுக்குச ச்சால் என்று கரததருபடய தூதன் 
காததுக்குக் கடடபளயிடடான். அபைடிலய தாவீது கரததாின் 
நாமததிலல காத ச்சான்ன வாரதபதயின்ைடிலய லைானான். 

ஓரனான் திரும்ைிப ைாரதது லதவதூதபனக் கண்டான். 
அவலனாடிருந்த அவனுபடய நான்கு குமாரரகளும் ஒளிததுக் 
சகாண்டாரகள் (இன்று, ்சில்சமயஙகளில் “UFOS” என்றபழ-
க்கபைடும் ைறக்கும் தடடுகளாகிய லதவதூதரகள் லமலல ைறபை-
பதக் காண்கிறாரகள். அவரகள் லவறு எந்தக் கிரகததிலிருந்தும் 
வரவில்பல, ைரலலாகததிலிருந்லத வருகின்றனர). இபலைாது 
ஓரனான் லைாரடிததுக் சகாண்டிருக்கிறான், தாவீது ஓரனானி-
டததுக்கு வந்தலைாது ஒரனான் அவபனக் கவனிதது தாவீபதப 
ைாரதது, களததிலிருந்து புறபைடடுவந்து, தபரமடடும் குனிந்து 
தாவீபத வணஙகினான். தூதபனயும், ைின்னர தாவீபதயும் 
ைாரததலைாது இருவருக்கும் நடுவில் ஒரு வலுவான இபணபபு 
இருபைபதபலைால் உணரந்தான். (ஓரனான் ையந்து தாவீதின் 
முன் தபலகுனிந்து வணஙகினான், தபரயில் முகஙகுபபுற 
விழுந்து) தாவீது ஓரனானிடம் இந்த களததின் நிலததிலல நான் 
கரததருக்கு ஒரு ைலிபீடதபதக் கடடும்ைடிக்கு அபத எனக்குக் 
சகாடு.  வாபத ஜனஙகபள விடடு நிறுததபைட அபதப சைறும் 
விபலக்கு எனக்குக் சகாடு என்றான். ஓரனான் தாவீபத 
லநாக்கி “ராஜா அபதக்சகாண்டு உஙகளுக்கு நலமானபத-
சச்சயவாராக. இலதா, ்சரவாஙக தகனஙகளுக்கு மாடுகளும், 
விறகுக்குப லைாரடிக்கிற உருபளகளும், லைாஜனைலிக்குக் 
லகாதுபமயும் யாபவயும் சகாடுக்கிலறன்” என்றான். தாவீது 
ஓரனாபன லநாக்கி அபைடியல்ல, நான் உன்னுபடயபத இல-
வ்சமாய வாஙகி ்சரவாஙக தகனைலியிடாமல், அபதப சைறும் 
விபலக்கு வாஙகுலவன், என்றான். தாவீது அறுநூறு ல்சக்கல் 
நிபற சைான்பனக் சகாடுததான், அஙலக ஒரு ைலிபீடதபதக் 
கடடி, ்சரவாஙகதகனைலிகபளயும் ச்சலுததி, கரததபர லநாக்கி 
விண்ணபைம் ைண்ணினான். அபலைாது வானததிலிருந்து 
்சரவாஙக தகனைலியின் லமல் இறஙகிய அக்கினியினால் அவர 
(லதவன்)அவனுக்கு மறுஉததரவு சகாடுதததுமல்லாமல் லதவ-
தூதன் தன்னுபடய ைடடயதபதத திரும்ைவும் உபறயில் லைாட 
லவண்டுசமன்று கரததர அவனுக்குக் கூறினார. 

எபூ்சியனாகிய ஓரனானின் களததிலல கரததர தனக்கு உதத-
ரவு அருளினபதத தாவீது அக்களததிலல கண்டு அஙகு தாலன 
ைலியிடடான். லமால்ச வனாந்திரததில் உண்டாக்கின கரததரு-
படய வா்சஸதலமும் ்சரவாஙக தகன ைலியீடமும் அக்காலததி-
லல கிைிலயானின் லமடடிலல இருந்தது. தாவீது கரததருபடய 

நம்முபடய கிரகததின் லமல் ைறந்துக் 
சகாண்டிருக்கும் ைரலலாகதூதரகள

மளாவி
கிறிஸதுவுக்குள் அன்ைான ்சலகாதரர அவரகலள! 

லதவனுக்குள் என் வாழததுக்கள். எனக்குத 
லதபவயான லநரததில் நகீஙகள் அனுபைிபவதத  புதத-
கக்கடடு கிபடததது, என்ைபத சதாிவிததுக் சகாள்ள 
விரும்புகிலறன். ஏராளமான மக்கள் கிறிஸதுபவத சத-
யவமாக ஏறறுக்சகாண்ட மிதான்டிலி வரததக நிபலய-
ததில் உஙகள் புததகஙகபள விநிலயாகிதலதாம். ஆசமன்  
எஙகள் குழுவிலுள்ள உறுபைினரகளுக்குக் சகாடுபைத-
றகாக, இன்னும் அதிக அளவில் லவதாகமஙகள், லம்சியா 
புததகஙகள், ்சான்றிதழகள், டி-்சடபடகபள அனுபைத 
தயஙக லவண்டாசமன்ைது என் லவண்டுலகாள் ஆகும். 
நாஙகள் லைாதகர அலலமாவிறகும், உஙகள் ஊழியததில் 
உைததிரவஙகளுக்காகவும் எபலைாதும் சஜைிக்கிலறாம்.
கிறிஸதுவுக்குள் உஙகள்,
ஈவான்ஸ நாவலியா,              லிம் லை, மளாவி4 ஆதி. 3:1-19, யாத. 23:20-21, உைா. 11:26-28, 28:61-63, 1 ்சாமு. 12:14-15, 15:22-23, 

2 ்சாமு. அதிகா. 11, 12:1-23, லயாபு 36:7-12, எலர. 12:16-17, 18:9-10, லராம. 2:5-13, 6:12-
16, எலை. 5:3-6, 2 சத்ச. 1:7-9, எைி. 2:1-4   
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தூதனின் ைடடயததிறகுப ையந்திருந்தைடியால் அவன் லதவ்ச-
ந்நிதியில் லைாய வி்சாாிக்கக்கூடாதிருந்தது. (1 நாளாகமம் 21:3-
30) லதவன் தமது தூதரகபள, ்சைிக்கவும், அழிக்கவும் ையன்ைடு-
ததியபதக்காடடும் ைல லவதைகுதிகள் உண்டு.5

ைபழய ஏறைாடடுத தகீரக்கதாி்சி நாகூம், தனிவழிகளும் 
தானியஙகி ஊரதிகளும் ைறறி அவருக்கு சதாிந்த விதததில் 
விவாிக்கிறார.  நாகூம் 2:4 “இரதஙகள் சதருக்களில் கடகட 
என்லறாடி, வீதிகளில் இட்சாாி வல்சாாி வரும். அபவகள் தகீவ-
டடிகபளப லைால விளஙகி, மின்னல்கபளபலைால் லவகமாய 
ைறக்கும்” என்கிறார. இபவ கபட்சிகால தனிவழிகளும் தானி-
யஙகி ஊரதிகள் குறிதத தகீரக்கதாி்சனஙகள் ஆகும். அது எபைடி 
என்ைது அவருக்கு மடடும் தான் சதாியும். 

லவசறந்தக் கிரகததிலும் உயிரவாழினமும் இல்பல; ்சிரு-
ஷ்டியும் இல்பல. அதனால் ைறக்கும் தடடுகள் அல்லது UFOS  
ைாிக்சிக்கததக்கதும் ைகுததறிவுக்கு ஒவவாததும் என்று நிபன-
பைது தவறாகும். அபவ எந்தக் கிரகததிலிருந்தும் வரவில்பல, 
ைரலலாகில் உள்ளபவ ஆகும். இதறசகல்லாம் லமலாக லதவன் 
நம்பம விசுவா்சிக்க லவண்டுசமன்று விரும்புகிறார. அவரு-
படய கடடபளகபள மகீறும்லைாது, நாம் விசுவா்சிக்கமாடலடா-
ம் என்று அவர அறிவார.

அவருபடய வானதபதயும், அவருபடய பூமிபயயும் ைறறி 
அவர ஆதியாகமம் 1:14-15ல் “ைின்பு லதவன், ைகலுக்கும் இரவு-
க்கும் விததியா்சம் உண்டாகததக்கதாக வானம் என்கிற ஆகா-
யவிாிவிலல சுடரகள் உண்டாகக்கடவது, (பூமியில் லவசறந்தக் 
கிரகததிலும் அல்ல, அபவகள் அபடயாளஙகளுக்காகவும் கா-
லஙகபளயும் நாடகபளயும் வருஷஙகபளயும் குறிக்கிறதறகாக 
திரும்ைவும் ( பூமி என்ற கிரகததுக்காக மடடும்) அபவகள் பூ-
மியின்லமல் ைிரகா்சிக்கும்ைடி, வானம் என்கிற ஆகாயவிாிவிலல 
சுடரகளாயிருக்கக்கடவது என்றார. (பூமிக்காக மடடும் தான் 
மாரஸ, ஜூைிடர, சமரகுாி அல்லது லவசறந்தக் கிரகததுக்காக-
வும் அல்ல) அது அபைடிலய ஆனது. இபசைாழுது  நடந்து சகா-
ண்டிருக்கும் ஊழல்களுக்கும், வன்முபறகளுக்கும், இன்னும் 
சகாடுபமயாக நடக்கபலைாகும் ச்சயல்களுக்கும் நகீஙகள் கூ-
றுகின்ற தாயபூமிபய விடடு, தபைிததுக்சகாள்ளலாம் என்று 
எண்ணிவிடாதகீரகள். லவசறந்தக் கிரகததுக்காவது லைாய 
வாழலாம் என்று நிபனதது விடாதகீரகள். லவசறந்த கிரகததி-
லும் லவசறந்த இடததிலும் உயிரவாழ இயலாது. பூமியில் எந்த 
இடததிலும் அபமதிபயக் காண முடியாது. ஏசனன்றால் நாம் 
சைால்லாத மனிதரகள். நம் இருதயஙகளில் லதவன் இல்லாமல், 
நாம் எபலைாதும் தகீபமக்குள்ளாலவாம். UFOS என்றபழக்கபை-

டும் ைறக்கும் தடடுகள் (கண்காணிபைவரகள்) லதவதூதரகள் 
லவசறந்த கிரகததிலுமிருந்து வந்தவரகள் என்ற நிபனபவ, 
உஙகள் ்சிந்பதயிலிருந்து சவளிலயறறுஙகள். நகீஙகள் அந்த  
வஞ்சிக்கிற கருதபத நம்ைினகீரகசளன்றால், 2சத்சலலானி-
க்லகயர 2:8-12 கூறியைடி, லதவன் ஒரு வலுதத கறைபனயான 
கருதபத ஏறகனலவ அனுபைி இருக்கிறார. நகீக்கபைடும்லைாது’ 
அந்த அக்கிரமக்காரன் (ைி்சாசு, ்சாததான், அந்திகிறிஸது) சவ-
ளிபைடுவான். அவபனக் கரததர தம்முபடய வாயின் சுவா்ச-
ததினாலல அழிதது, தம்முபடய வருபகயின் ைிர்சன்னததினா-
லல நா்சம் ைண்ணுவார. அந்த அக்கிரமக்காரனுபடய வருபக 
்சாததானுபடய ச்சயலின்ைடி ்சகல வல்லபமலயாடும், (சைல-
வீனமான, வறிய ்சாததானின் வல்லபம) சைாயயான அறபுத-
ஙகலளாடும், (UFOS ைறக்கும் தடடுகள் லவறு கிரகததிலிருந்து 
வந்தபவ, ைிற கிரகஙகளில் வாழ முடியும் என்ைது லைான்ற 
சைாயகள்) விளஙகும். எல்லா வஞ்சகஙகள் [ஒலர ைாலின தி-
ருமணஙகள் ்சாியானபவ, கருக்கபலபபு, திடடமிடடு சகா-
பலச்சயதல் ்சாியானது,6 ஒலர ைாலின உறவுகள் ்சாியானது,7 
விைச்சாரம்,8 முபறயறற உறவுகள்,9 மதுவுக்கு லைாபதக்கு அடி-
பமயாதல் ்சாியானது,10 நபகசசுபவ ்சாியானது,11 திருடடு,12 
லதவதூஷணம் ்சாியானது,13 லதவபன முழு இருதயதலதாடும், 
முழு ஆததுமாலவாடும், முழு சைலதலதாடும் அன்புகூராமலி-
ருபைது ்சாியானது,14 லதவனுக்கு ஊழியம் ச்சயயாமலிருபைது 
்சாியானது, மறறும் சைாருளாப்ச ்சாியானது,15] அவரகளிலு-
ள்ள நகீதியின் தன்பம அழிந்துலைாம், ஏசனன்றால் அவரகள் 
இரட்சிக்கபைடுவதறகுாிய ்சததியததின் லமலுள்ள வாஞப்ச-
பயப சைறறுக்சகாள்ளவில்பல. இந்தக் காரணததால், அவ-
ரகள் சைாயபய நம்பும்ைடியான, சைலமான ஒரு கறைபனக் 
கூறபற அனுபபுவார. (ைறக்கும் தடடுகள் லவறு கிரகததிலி-
ருந்து வந்தபவ, மறற கிரகததிலும் உயிர வாழலாம்) லைான்ற 
சைாய. அவரகள் சைாயபய விசுவா்சிக்கததக்கதாகக் சகாடிய 
வஞ்சகதபத லதவன் அவரகளுக்கு அனுபபுவார.

ஆதியாகம் முதல் அதிகாரதபத திரும்ை ைாரபலைாம். லதவன், 
ைகபல ஆளப சைாிய சுடரும் (சூாியன்), இரபவ ஆளச ்சிறிய 
சுடரும் (்சந்திரன்) ஆகிய இரண்டு மகததான சுடரகபளயும், 
நட்சததிரஙகபளயும் உண்டாக்கினார.  அபவகள் பூமியின்லம-
ல் ைிரகா்சிக்கவும், (லவசறந்தக் கிரகததிலும் அல்ல) லதவன் 
அபவகபள வானம் என்கிற ஆகாய விாிவிலல பவததார. 
லதவன் அது நல்லது என்று கண்டார. (ஆதியாகமம் 1:16-18).

இபலைாது எபத நம்புகிறகீரகள்? எது நல்லது எது தகீயது 
என்று நம்புகிறகீரகள்? லதவன் நம்பம பூமியின் துகளிலிருந்து 
உண்டாக்கினார. அல்லது நகீஙகள் விஞஞானிகபள நம்புகிறகீ-
ரகளா? நகீஙகள் லதவபன நம்புகிறகீரகளா? அல்லது தவறாக கா-
லஙகபள அளவிடும்  காரைன் லடடிங இயந்திரதபத நம்புகிறகீ-
ரகளா? இந்தப பூமி 6000 வருடஙகள் வாழவது என்று நம்புகிறகீ-
ரகளா? அல்லது லட்சக்கணக்கான வருடஙகளாக வாழவது என 
நாததிகரகள் ச்சால்லும் சைாயபய நம்புகிறகீரகளா? கரததரு-
படய வாரதபதக்குப ைதிலாக சைாயபய நம்புவீரகள் என்றால்  
அபலைாது சைலமான வஞ்சபனபய நம்ைி ்சைிக்கபைடுவீரக-
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இந்தியா
கிறிஸதுவுக்குள் அன்ைான ்சலகாதர ்சலகாதாிகலள!

உஙகளுக்கு ைாிசுதத வாழததுதல்கள். இன்றுஉஙகள் அறபு-
தமான எழுததுக்கபளப சைறறுக்சகாண்லடாம். உஙகள் ச்சயதி 
மடலில் என் ஞானஸதான ஆராதபனயில் எடுததபுபகபைடம்  
இடம்சைறறிருந்ததறகாக நான் மிகுந்த மகிழச்சி அபடகிலறன்.

உஙகள் சஜை ஆதரவால் இஙலக நாஙகள் மாரச 4,5,6 ஆகிய 
லததிகளில் நறச்சயதி கூடடஙகபள நல்ல முபறயில் நடததி-
லனாம். உஙகளுக்கு அந்தப புபகபைடஙகபள அனுபை விரு-
ம்புகிலறன்.இந்தக் கூடடஙகளில் லதவனுபடய வல்லபமபய-
யும், மகததுவதபதயும் அறிவிதலதாம். இந்தக் கூடடஙகளில் 
ஏராளமான இந்துமக்கள் இரட்சிபைின் திடடதபத  சைறறு-
க்சகாண்டாரகள். இஙலக நாஙகள் லைாதகர அலலமாவிறகா-
வும், உஙகள் சுகததுக்காகவும், உஙகள் ஊழியஙகளுக்காகவும் 
சஜைிக்கிலறாம். கரததர உஙகபள ஆ்சகீரவதிபைாராக.
கிறிஸதுவுக்குள் உஙகள் ்சலகாதரன்,
்சாலலமான் ராஜி லகாலா                ஆந்திரைிரலத்சம், இந்தியா
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ள். நம்ைிக்பகயுடன், உஙகள் நன்பமக்காக ச்சால்கிலறாம்16 
உஙகள் வாழவில் இந்தப சைாயபய நம்ைமாடடீரகள் என்று 
விசுவா்சிக்கிலறாம். அது உண்பம அல்ல. நகீஙகள் இரட்சிக்க-
பைடடு ைரலலாகததில் உஙகள் ைிதாவுடனும், குமாரனுடனும், 
ைாிசுதத ஆவியுடனும், விசுவா்சிதது லதவன்லமல், அவருபடய 
குமாரன்  இலயசுகிறிஸதுவுடனும், விசுவா்சம் பவதத அபன-
வருடனும் நிததிய வாழபவக் கழிக்க விரும்ைினால், இந்த சஜ-
ைதபதச ச்சால்லவும்.

என்னுபடய லதவலன என் ஆண்டவலர, நான் ஒரு ைாவி 
என் ஆததுமா மகீது இரக்கம் பவயும்.17   இலயசு கிறிஸதுலவ 
ஜகீவனுள்ள லதவனின் குமாரன் என்ைபத நான் விசுவா்சிக்கிலற-
ன்.18 என்னுபடய முந்பதய ைாவஙகபள மன்னிக்கும்ைடியாக 
அவர ்சிலுபவயில் மாிதது விபலலயறபசைறற இரதததபதச 
்சிந்தினார என்ைபதயும் விசுவா்சிக்கிலறன்.19 ைாிசுதத ஆவியின் 
வல்லபமயினால் லதவன் இலயசுபவ மாிதலதாாிலிருந்து 
எழுபைினார என்ைபதயும் விசுவா்சிக்கிலறன்,20 எனலவ அவர 
ைிதாவின் வலது ைாாி்சததில் வீறறிருந்து என்னுபடய அறி-
க்பகபயயும் இந்த சஜைதபதயும் லகடடுக்சகாண்டிருக்கிறா-
ர.21 நான், இதயததின் கதபவத திறந்து ஆண்டவர இலயசுலவ 
உம்பம நான் என் இதயததினுள் அபழக்கிலறன்.22 கல்வாாி-
யிலல என்னுபடய இடததிலல நகீர ்சிந்திய விபலலயறபசைறற 
இரததததினால் என்னுபடய அசுததமான ைாவஙகள் அபன-
தபதயும் கழுவியருளும்.23 கரததராகிய இலயசுலவ என்பனப 
புறம்லை தள்ளமாடடீர; என் ைாவஙகபள மன்னிதது எனது 
ஆததுமாபவ மகீடடருள்வீர. நான் அபத அறிலவன் ஏசனன்றா-
ல் உம்முபடய வாரதபதயான ைாிசுதத லவதாகமம் அபைடிச 
ச்சால்கிறது.24 நகீர ஒருவபனயும் புறம்லை தள்ளுவதில்பல 
என்று உம்முபடய வாரதபத ச்சால்கிறது, அதில் நானும் 
அடஙகியிருக்கிலறன்.25 ஆபகயால், நகீர எனக்குச ச்சவிசகா-
டுததிருக்கிறகீர என்ைபத அறிலவன், மறறும் நகீர எனக்குப 
ைதிலளிததகீர  என்ைபதயும் நான் அறிலவன்.26 என்னுபடய 

ஆததுமாபவ இரட்சிதததறகாக இலயசு ஆண்டவலர, நான் 
உமக்கு நன்றி ச்சலுததுகிலறன் லமலும் நகீர கடடபளயிடடபவ-
கபளச ச்சயதும் இனிலமல் ைாவம் ச்சயயாமலும் என்னுபடய 
நன்றிபயக் காண்ைிபலைன்.27 

இரட்சிபைிறகுப ைிறகு, ஜலததிலல முழுவதுமாக மூழகி ைிதா 
குமாரன் ைாிசுதத ஆவியின் நாமததினாலல ஞானஸநானம் எடு-
ஙகள் என்று இலயசு கூறினார.28 கிங லஜம்ஸ ைதிபபு லவதாக-
மதபதக் கவனமாகப ைடிதது அது ச்சால்வபதச ச்சயயுஙகள்.29

உஙகள் இரட்சிபபைக் குறிதது ைிறாிடம் ச்சால்ல லவ-
ண்டுசமன்று லதவன் விரும்புகிறார. லைாதகர லடானி அலலமா 
அவரகளின் சுவில்சஷ ைிரசுரஙகபளக் சகாடுக்கிறவரகளாக 
மாறலாம். ைிரசுரஙகபள நாஙகள் உஙகளுக்கு இலவ்சமாக 
அனுபைி பவபலைாம். இன்னும் அதிகபைடியான தகவலுக்கு 
எஙகபள அபழயுஙகள் அல்லது மின்னஞ்சல் ச்சயயுஙகள். 
இந்தச ச்சயதிபயப ைிறலராடும் ைகிரந்து சகாள்ளுஙகள். 

இந்த உலகம் இரட்சிபைபடய நகீஙகள் விரும்ைினால், 
இலயசு கடடபளயிடடது லைால, லதவபன, அவருபடய த்ச-
மைாகததிலும் காணிக்பகயிலும் வஞ்சிக்காதிருஙகள். லதவன் 
ச்சான்னார, “மனுஷன் லதவபன வஞ்சிக்கலாமா? நகீஙகலளா 
என்பன வஞ்சிக்கிறகீரகள். எதிலல உம்பம வஞ்சிதலதாம் என்கி-
றகீரகள்? த்சமைாகததிலும் காணிக்பககளிலுந்தாலன. நகீஙகள் 
்சைிக்கபைடடவரகள்; ஜனததாராகிய நகீஙகள் எல்லாரும் [இந்த 
முழு உலகமும்] என்பன வஞ்சிததகீரகள். என் ஆலயததில் [இர-
ட்சிபைபடந்த ஆததுமாக்கள்] ஆகாரம் [ஆவிக்குாிய ஆகாரம்] 
உண்டாயிருக்கும்ைடித த்சமைாகஙகபளசயல்லாம் [உஙகள் 
சமாதத வருமானததில் ைததில் ஒரு ைஙகு] ைண்டக்சாபலயிலல 
சகாண்டு வாருஙகள்; அபசைாழுது நான் வானததின் ைலகணி-
கபளத திறந்து, இடஙசகாள்ளாமறலைாகுமடடும் உஙகள்லம-
ல் ஆ்சிரவாததபத வருஷிக்கமாடலடலனாசவன்று அதினால் 
என்பனச ல்சாதிததுப ைாருஙகள் என்று ல்சபனகளின் கரததர 
ச்சால்கிறார. பூமியின் கனிபயப ைட்சிததுபலைாடுகிறபவகபள 
உஙகள் நிமிததம் கண்டிபலைன்; அபவகள் உஙகள் நிலததின் 
ைலபன அழிபைதில்பல, சவளியிலுள்ள திராட்சக்சகாடி ைழ-
மில்லாமறலைாவதுமில்பல என்று ல்சபனகளின் கரததர ச்சா-
ல்கிறார. அபசைாழுது எல்லா ஜாதிகளும் உஙகபளப ைாக்கி-
யவான்கள் என்ைாரகள்; லத்சம் விரும்ைபைடததக்கதாயிருக்கும் 
என்று ல்சபனகளின் கரததர ச்சால்கிறார” (மல்கியா 3:8-12).

(ைக்கம் 3 லிருந்து சதாடரகிறது)

நம்முபடய கிரகததின் லமல் ைறந்துக் 
சகாண்டிருக்கும் ைரலலாகதூதரகள
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