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ஓ, ஹிகாரி.
என்னுடைய
பூனைக்
மனா,
குட்டி ம�ோம�ோ
எதாவது
த�ொலைந்து
பிரச்சனை
விட்டது.
யா?

ஹே பாரு!
ஹிகாரியும்
மனாவும் அங் க
இருக்காங் க.
அவங் க
ரெண்டுபேரும்
ஆற் றுக்கு வந்
துருப் பாங் கன்னு
நினைக்கிறீயா
?!

நான் உதவி
செய் யுறேன் .
வா, அவளைத்
தேடுவ�ோம்
அவள் உயிர�ோடு
இருந்தால்
தான....
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ஓ,
இறந்து
விட்டாள் .

ம�ோச
மான
உலகம்
இது!

ஹிகாரி,
உனக்கு
எதாவது
பிரச்சனை
யா?

அவனை
குறிவைத்
துக�்கொண்டே
இருக்கிறா
ர்கள் .

ய�ோஷி
தான். அவனை
மீண்டும் த�ொந்தரவு
செய் கிறார்கள் .

என்
கண்ணாடியைத்
திருப் பி கொடு!

திருப் பி
கொடு!
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ய�ோ
ஷியால்
கண்ணாடி
இல் லாமல்
எதுவும் செய் ய
அந்த
முடியாது,
முட்டாள் கள்
நடக்க கூட
அதை எடுத்துக் அவனை
முடியாது.
க�ொண்
விட்டு
டார்கள் .
விடுங் கள் !
கண்ணாடி
இல் லாமல்
என்னால் பார்க்க
முடியாது!

நான் உதவ
வேண்டும் ...
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யார் நீ ?
பெரிய ஆளுனு
நினைக்கிறியா?

ஹிகாரி! உனக்கு
பிரச்சனை எதுவும்
இல் லையே?

அந்த பசங் க
கண்ணா
டியை உயர
மான புல் லில்
எறிந்து விட்டா
ர்கள் , ர�ொம் ப
நேரமாகத்
தேடுகி
ற�ோம் .

பின்னர்
கிடைத்தது,
ஆனால்
உடைந்து
இருந்தது!

திரும் பக்
க�ொடுங் கள் !

இல் லை,
மன் னி
ச்சிரு
என்னால்
உதவ
முடியல.
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நான்
அவர்க
ளின்
தைரி
யத்தை
வெறுக்
கிறேன் !

அப் பாவி
கள் ஏன்
எப�்போதும்
பாதிக்கப்
படுகிறார்கள் !

நான் அவர்களின்
தைரியத்தை
வெறுக்கிறேன் !
நான் மிகவும்
வலுவான ஆக
வேண்டும் , அப�்போ
துதான் அவர்களை
அடிக்க முடியும் !

மனா, உனக்கு
எதாவது
வேண்டுமா?
அதிகமாக
விரும் புகிறா
யா?

ஹ்ம் ம் .

நாங் கள் அவளைஆற் றங் க
ரையில் புதைத�்தோம் .
அன்றிரவு நான் ய�ோசிக்க
ஆரம் பித்தேன் ...
இறக்கும் ப�ோது என்ன
நடக்கும் ... எனக்கு ஒரு
கெட்ட கனவு கூட
வந்தது.

ம�ோ
ம�ோ
க�ொல் லப்
பட்ட
ப�ோது,
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எனக்கு ஒரு
ய�ோசனை! பதில் களைக்

எனக்கு பதில்

கண்டுபிடிக்க ப�ோட்டி

வேண்டும் ... நான்

வைக்கலாம் !

இறக்கும் ப�ோது
எங் கே ப�ோ
வேன்?

உனக்கும்
ஒரு பதில்
வேண்டும் ,
எனக்கும்
ஒரு பதில்
வேண்டும் .

உண்மை
யிலேயே
வலிமையாக
இருப் பது
எப் படி என்
பதை நீ
கண்டுப்
பிடி.

எனக்கு என்ன
நடக்கும் னு
தெரியாததால் ,
க�ொஞ் சம் பயமாவும்
இருக்கு.
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இறந்த
பிறகு என்ன
நடக்கும்
என்பதை
நீ கண்டுப்
பிடி

நான்
பயப் பட
வேண்டி
யதில் லை.

ஹா ஹா. நான்
அவர்களை
அடித்து
ந�ொறுக்கப்
ப�ோகிறேன் !

அந்த
வாரம் …

நான் பயப் பட
வேண்டிய
தில் லை.

ஒரு வாரம் எடுத்துக்
க�ொள�்வோம் .பிறகு
என்ன கண்டுபிடித�்தோம்

பாப் பா,
உன் பெயர்
என்ன?

பதிலை
நான் கண்டு
பிடிக்க
முடியுமா என்று
சந்தேகம் மாக
இருக்கிறது…

என்
பெயர்
மனா.

என்பதை நாம் சந்தித்துப்
ச�ொல் லுவ�ோம் .

சரி.

ஏய் கிட்டி
கிட்டி !
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கிறிஸ்துமஸ்
அன்று பிறந்த
இயேசுவைப் பற் றி
ச�ொல் கிறீர்களா?

அவரைப்
பற் றித்தான்இயேசு.

மனா, இங் கு நீ
அடிக்கடி
வருவியா?

இல் லவே இல் லை!
எனக்கு கல் லறை
கள் பிடிக்காது.

என்ன
தெரியாமல்
இருந்துச்சுன்னா?

ஆம் , நான்
இறப் பதற் குப்
பயப் படுகி
றேன் .

எல் லாம்

மிகவும்
உடல் நிலை
சரியில் லா
மல் இருந்
தாள் …

சரியாக
ச�ொன்னாய் .
நீ சிறந்த
புத்திசாலி!

இறந்துவிடுவ�ோம்
நினைவூட்டுகிறது,
அதனால் தான்
நீ பயப் படுகிராய் .
சரியா?
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என் று
கேள் விப்பட்ட
ஓடினார்.

என்பதை கல் லறைகள்

துச்சுன்னா...

ஒருவர்
வந்திருக்கிறார்

தந்தை அவரிடம்

நாம் எல் லாரும் ஒருநாள்

ஆம் .
பயமாகத்தான்
இருக்கும் , உனக்கு
தெரியாமல் இருந்

குணமாக்கும்

ஓ,
அப் ப
டியா.
இயேசு மரணத்துக்கு
செய் ததைப் பற் றிய
ஒரு கதையை உனக்குச்
ச�ொல் லட்டுமா?

உன்
வயதில்
ஒரு சிறுமி
இருந்தாள் .
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அந்த
பயணி
தான்
இயேசு.

ஆனால்
இயேசுவை
அவருடைய வீட்டிற் கு
தந்தை அழைத்து
வருவதற் கு முன்பு
தாமதமாகிவிட்டது,
சிறுமி இறந்துவிட்டாள்
என்றுஅவரிடம்
ச�ொன்னார்கள் .

விஸ்வாசம்
உள் ளவன்
னாக இரு

பயப்
படாதே.

அவர்கள்
வீட்டிற் கு
வந்ததும் ,
இயேசு,
தந்தை, தாய்

உடனே
அவள் எழுந்து
அறையைச் சுற் றி
நடந்தாள் !

அவருடைய
சீடர்களில் சிலரும்
அவளுடைய
அறைக்குள்
நுழைந்தார்கள் .

சிறு
பெண்ணே,
எழுந்திரு.

இயேசு
அந்த தந்தையிடம்
ச�ொன்னார்.
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ஒரு வாரம்
முடியப�்போகுது,
எனக்கு எதுவுமே
கிடைக்க
வில் லையே

மனா,
இப�்போ
ச�ொல் லு. அந்த
சிறுமி இயேசுவை
சந்தித்த பிறகு,
எப�்போதாவது
மரணத்துக்கு
பயந்து இரு
ப் பாளா?

பள் ளியில்
குத்துச்சண்டை
பண்ணுகிற
பையன்
ஒருவனை
எனக்குத்
தெரியும் .

கண்டிப் பாக
ஒருப�ோதும்
அப் படியே
இருந்திருக்க

நான்
அவனைப் போல்

ப�ோலீஸ்
அவனை
குற் றம்
சாட்டி கைது
செய் தனர்!

நான்
மிகவும்
வலிமையான
ஒருவரைக்

இருக்க

கண்டுபிடித்து

வேண்டும் .

விட்டேன்!
மரணத்தை

ஆனால் ,
சிறுமிகளைத்
துன்புறுத்திய சில
பசங் கள அவன்
அடித்தப�ோது…

வெல் லும்
அளவுக்கு
அவர்
வலிமை
யானவர்.

மாட்டாள் .
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என்னால்
அதை நம் ப
முடியவில் லை!
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அவர் பெயர் இயேசு.
கிறிஸ்துமஸ்
தினத்தன்று
பிறந்த
இயேசு,
உனக்குத்
தெரியுமா?

அவரைப் பற் றி
எல் லாம் அறிந்த ஒரு
பாட்டியை நான்
சந்தித்தேன் ,அவர்கள்
ச�ொன்னார்கள் ...

புயல் கள் ,
பேய் கள் அனைத்து
வகையான பயங் கரமான
விஷயங் களின்

இனிமே
நீ பயப் பட

ஹ்ம் .

மாட்டியா?

இயேசு
வா?

மேலும் அவர் அதிகாரம்
க�ொண்டிருந்தார்.

இயேசு
மக்களை
குணப்
படுத்தினார்…

பெரிய
நான் மேலும்

மரித்த
வர்களை
உயிர�ோடு
எழுப் பினார்...

அறிந்துக�ொள் ள
விரும் புகிறேன் .

அதிசயம் ,
பயப் படுவதற் குப்
பதிலாக நான்
ஒருவித உற் சாகம்
உணர்கிறேன் !

என்ன
ச�ொன்னார்கள்
?

இயேசுவைப்
பற் றி என்ன

சரி.நானும்
அதைத்
தேடுவேன் .

கண்டுபிடிக்க
முடியுமென் று நீ ஏன்
பார்க்கக் கூடாது?
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நீ ங் கள் முதன்
மையானவராக இருக்க
விரும் பினால் ,அனைவருக்கும்
வேலைக்காரராக இருக்க
வேண்டும் .

ஆம் ! இது
இயேசு!

ஒரு குழந்தையைப்
ப�ோல் தாழ் மை
யுள் ளவர்களாய்
இருங் கள் .

ஆம் , இந்தப் பிள்
ளையைப�்போலத் த
ன்னைத் தாழ் தது
் கி
றவன் எவன�ோ,
அவனே பரல�ோ
கராஜ் யத்தில்
பெரியவனா
யிருப் பான்.
ஹீ
ஹீ

இயேசு எனக்கு
கண்பார்வைக்
க�ொடுத்தார்!

என்ன
… ?!
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பரல�ோகத்
திலிருக்கும் என்
தந்தை வேலை
செய் கிறார்...

கடவுளை
ச�ொந்த தந்தை
என்று ச�ொல்
கிறாயா?

ஆ
ஆ
ஆ
!

பிதா
வே!

அவர் விரும் புவதை
மட்டுமே நான்
செய் கிறேன் .

இது உங் களை
நீ ங் கள் கடவுள்
என்று ச�ொல் லு
வத்தை ப�ோல் !
நாங் கள் அதை
ப�ொறுத்துக்
க�ொள் ள
மாட�்டோம் !!
ஹாஹா
முதலில் உன்னை
காப் பாற் றிக�்கொள் ளு!

அவர் மக்களுக்கு
உதவினார். அவர்கள்
அவரை சிலுவையில்
அறைந்துவிட்டார்கள் .

நீ மீட்பரா?

ஆ!
ஏய் ,
நீ அந்த
குருடன்
அல் லவா?!

நீ அவரைக்
கண்டுபிடித்து
விட்டாய் .
அவர்
இல் லையா?
செய் த
தெல் லாம்
நல் லது
மட்டும்
தான் .

க்க்க்
க்ர ்

உன்னை நீ யே

ஆனால்
இயேசு பெரிய
அதிசயம்
செய் தார்.

மீட்டுக�்கொள் !

இவர்களை
மன் னியும் ,
தாங் கள் செய் கிறது
இன்ன தென் று
அறியாதிருக்
கிறார்களே.
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இறந்த மூன்று நாட்கள்
கழித்து, அவர் உயிர்த்து
எழுந்தாறு.

அது உண்
மையான சக்தி!

அவர்
அவர்களை
கெட்டவர்களை
மன் னி
யும் அடித்து
த்தார்.

அவர் எல் லா

ந�ொறுக்கி இரு
க்கலாம் .

அவரை
சிலுவையில்
அறைந்த பிறகும் ,
அவர்களால்
அவரைத் தடுக்க
முடியவில் லை.

ஆனால் ,
அவர்
சிலுவையில்
த�ொங் கிக்
க�ொண்டிருந்த
ப�ோது, அவர்
என்ன செய் தார்
தெரியுமா?
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இது என் மனதில் ஒரு
தாக்கத்தை ஏற் படு
த்திவிட்டது. எனக்கு
பதிலும் கிடைத்து,
மனா. உண்மையான
வல் லமைக்கு ஒரு
பெயர் உண்டு; அது
இயேசு!

உனக்குள்
ஏத�ோ மாற் றம்
தெரிகிறது
ஹிகாரி

புத்தகத்தில் பைபிள்
கதையைப் படித்து
முடித்ததும் நான்
ஜெபிக்க வேண்டும்
என்று
த�ோன்றியது.

நான் அப் படி
ஜெபித்த பிறகு,
எல் லாம் நலமாக
இருந்தது….
நான் மிகவும்
மகிழ் ச்சியாக
இருந்தேன்

இயேசுவே, நான்
தவறு செய் தேன் .
என்னை
மன் னியுங் கள் .நான்
இருக்க விரும் பும்
எல் லாம் நீ ங் கள்
தான். உங் களைப்
ப�ோல வாழ எனக்கு
உதவுங் கள் .

என்னா ஆச்சரியம் .
உனக்குத் தெரியுமா?
நானும் அதைத்தான்
செய் தேன் .
என் கவலைகள்
நீ ங் கியது மட்டுமல் ல,
மிகவும் மகிழ் சசி
் யாக
இருந்தேன் . எனக்கு நடன
மாட வேண்டும�்போல்
இருந்தது.

வா,
ஆற் றுக்கு
ப�ோகலாம் !

சரி
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எனக்கு
ஒன்று மனதில்
த�ோன்றுகிறது.

ஆனால்
உங் களுக்கும்
ஒரு கதை
இருக்கிறது.

க�ொஞ் சம்
ப�ொறு, இங் கே

இயேசுவுடன்
ஒன்றாக
சேர்ந்து
பேசலாமா?

வேறு யார�ோ
இருக்
கிறார்கள் ...

கேள்

ஆமாம் ,
அது
நீ ங் கள்
தான்.

உனக்கு
எப் படித்
தெரியும் ?!
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எங் கள்
கதையை நீ ங் கள்
கேட்டுக�்கொண்டி
ருக்கிறீர்கள் ...

கதை
யில் வந்த
சிலுவை
உங் கள்
நினை
விலிருக்
கிறதா?

இந்த
புத்தகத்தை
உங் களுக்கு
க�ொடுத்த உங் கள்
நண்பருக்கும்
ஒரு கதை
உண்டு.

நாங் கள் ஒரு
சவாலை எடுத்துக்
க�ொண�்டோம் .
இப�்போது உங் கள்
முறை!

நாம் அனைவரும்
கடவுளை
புறக்கணித்து
விட�்டோம்
நம்
ஒவ�்வொரு
வருக்கும்
இது சம் பந்தப்
பட்டிருப் பதை கற் றுக்
க�ொண�்டோம் .
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நாம் இஷ்டபடி
செய�்தோம் .
அதாவது,
நாம் பாவம்
செய�்தோம் .

பாவத்தின்
காரணமாக, நாம்

ஆகவே
கடவுள் ஒரு
மனிதனாக
வந்தார்;

அனைவரும் ஆபத்தில்
இருக்கிற�ோம் .
நாம் இறக்கும�்போது,
நாம் அனைவரும்

இயேசு
பரிபூரணர்,
எந்த தவறும்
செய் யவில் லை,

தண்டிக்கப் பட
வேண்டியவர்கள் .

ஆனால் அவர்
நமது இடத்தையும்
தண்டனையையும்
எடுத்துக்
க�ொண்டார்.

சிலுவையில்
மரித்தார்.
இப�்போது
நம் மிடம்
ச�ொல் கிறார்.
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"நான் உலகத்திற் கு
ஒளியாயிரு
க்கிறேன் , என்னைப்
பின்பற் றுகிறவன்
இருளிலே நடவாமல்
ஜீவஒளியை
அடைந்திருப் பான்."

"நானே நல் ல
மேய் ப் பன்: நல் ல
மேய் ப் பன் ஆடுக
ளுக்காகத் தன் ஜீவ
னைக் க�ொடுக்கி
றான்."
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"நானே
உயிர்த்தெழுதலும்
ஜீவனுமாயிருக்கிறேன் ,
என்னை விசுவாசிக்கிறவன்
மரித்தாலும் பிழைப் பான்;"

மன் னிப்பு
இப�்போது
அவர் நமக்கு
ஒரு பரிசை
வழங் குகிறார்.

அவர் என்றென்றும்
நமக்கு மன் னிப்
பையும் நட்பையும்
வழங் குகிறார்.

ஆஹா,
இதுதான்
என் றென் றும் உண்மையான
புதையல் !
நட்பு

2. உங் களுக்கு
வழங் கப் பட்ட
சிறந் த பரிசு எது?

நீ ங் கள்
“ஆம் ” என்று
ச�ொன்னீர ்களா?
உடனே
அவரிடம்
ச�ொல் லுங் கள் !

இயேசுவே, இப�்போது வரை நான்
உங் களை உண்மையில் அறியவில் லை,
ஆனால் நீ ங் கள் என் மீது அக்கறை
க�ொள் கிறீர்கள் என்பதை இப�்போது
நான் அறிந்துக�ொண்டேன்.எனக்கு
கிடைக்க வேண்டிய தண்டனை ஏற் றுக்

ஆம் ! இத�ோ
உங் களுக்கான
சவால் . நீ ங் களும் இந்த
புத்தகத்தை உங் களுக்கு
வழங் கிய நண்பரும்
மூன்று கேள் விகளுக்கு
பதில் சொல் லுங் கள் .

1. ஹிகாரி,
மனா ப�ோல
உங் களுடைய
கேள் விக்கு
பதில் கிடைக் க
வேண்டுமென்று
நீ ங் கள் விரும் பி
யிருக்கிறீர்களா?
நான்
மரண
த்திற் கு
பயப் ப
டுகிறே
ன்

க�ொண்டீர். இப�்போது நீ ங் கள் எனக்கு
3. நம் ஒவ�்வொருவருக்கும்
கடவுள் அளிக்கும் பரிசு
என்றென்றும் மன்னிப் பு
மற் றும் நட்பு - நீ ங் கள்
அதை ஏற் றுக்
க�ொள் வீர்களா?

மன் னிப்பு
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என் றென் றும்
நட்பு

மன் னிப் பையும் நட்பையும்
இத�ோ,
அதைச் செய் ய
உங் களுக்கு
உதவி
செய் ய ஒரு
எளிய
ஜெபம் .

வழங் குகிறீர்கள் . உமக்கு நன்றி! நான்

இந்த ஜெபத்
தை நீ ங் கள்
ஜெபிக்க விரு
ம் புகிறீர்களா?
நினைவில்
க�ொள் ளுங் கள் ,
வார்த்தைகளில் எந்த
மந்திரம் இல் லை, அதை உ
ங் கள் இதயத்தில் உணர்ந்து
ச�ொல் /வதுதான்
முக்கியம் .

செய் த தவறான காரியங் கள் காக
என்னை மன் னியுங் கள் . உங் களைப்
பற் றி மேலும் அறிந்துக�ொள் ள எனக்கு
உதவுங் கள் .நான் செல் வதற் கு சரியான
வழியைக் காட்டுங் கள் . ஆமென்

ஜெபிப�்போம்

28

நீ ங் கள்
ஜெபித்தீர்
களா?

சிறப் பு!

அவர்
அவர் உங் களு
உங் களின்
க்கு வழிகாட்
சிறந்த
டுவார், உங் கள்
நண
்
பராக
வாழ் க்கையின்
எந்த
இருக்க
ஒவ�்வொரு நாளும்
நட்பையும்
விரும்
புகிறார்.
உங் களுக்கு
ப�ோலவே,
உதவுவார்.
இயேசுவுடனான

நமது நட்பும்
வளர வேண்
டும் .

நீ ங் கள் எப் படி
அவரை நன்கு
அறிந்து க�ொள் ள
வேண்டுமென் று
ய�ோசி யுங் கள் ?
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நாங் கள்
விடைபெறப்
ப�ோகிற�ோம் ,

சந�்தோ
ஷம்

உங் கள்
வாழ் க்கையின்
மிகப் பெரிய
சாகசத்தை
நீ ங் கள் இப�்போது
த�ொடங் கி

நாங் கள்
இதை பகிர்ந்து
க�ொள் ள வேண்டிய
மற் ற நண்பர்கள்
இருக்கிறார்கள் .

யிருக்கிறீர்கள் !
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ஸ் கிரிப் ட் : ஆண்டி மீக�ோ
கலை: முகி அய�ோமா
ம�ொழிபெயர்ப்பு: கி பாண்டி
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