
எ�லாவ�றிலி���� கா�பா�ற�ப�ேட� Saved From Everything

பல� இ�ேபா� பய� ெப���ளன�, இ� உ�க� ேநர�.

அைமதிைய��, மகி��சிைய�� ெசழி�ைப�� ெபற�� ந�ல
ஆேரா�கிய��ட� இ��க��, இ�த ப�ரா��தைனைய உ�க� ��
இ�தய�ேதா� ேக��, தின�� இர�� �ைற ெசா���க�.

பாவ அறி�ைக ப�ரா�தைன பரம ப�தாேவ ந��க� எ�ைன ேநசி�கிறதினா�
எ�ைன உ�டா�கின �� ஆ�டவேர என��� ெத��� நா� ஒ� பாவ�, எ� பாவ�
க�வ�படாத வைர��� என�� ந��க� ைவ�தி��கிற ஆசீ�வாத�கைள ெப��
ெகா�ள ��யா� ஆ�டவேர அதனா� ஆ�டவேர உ�ன�ட�தி� வ�கிேற�
எ� பாவ�க� க�வ� பட�த�க

பரமப�தாேவ ந��க� எ�ைன ேநசி�கிற��க� உ�க��� ெத��� எ� பாவ�க�
எ�னா� ேபா�க ��யா�. எ� பாவ�க� க�வ�பட ��யா� எ�னா� நாேன
அைத ெச�ய ��யா�. இ�த� பாவ�ைத எ�னா� ேம�ெகா�ள ��யா�
அதனா� ந��க� உ��ைடய வா��ைதைய அ��ப� மன�த �ப�ைத எ��க
ைவ�த��க� அ�த மன�த� தா� இேய� கிறி�� அவ� ெபய� இேய� கிறி��.

அவ� உ�மிட�தி� இ���வ�த ேதவ�மார� இேய�கிறி�� அவேர
ேதவ�மார� இ�த மன�த� இேய� கிறி�� எ� பாவ�க��காக சி�ைவய��
அைறய�ப�� ம��� ��றா� நா� உய���ெத��� பாவ�திலி��� வ��தைல
ெகா��தா�.

இேய��கிறி�� அ�தைன ேசாதைனகள��� ��பகள��� ேபா��ேபா� �ட
ஒ� பாவ�� ெச�யவ��ைல. அதனா� அவ�ைடய ப���த இர�த� எ�
பாவ�க� அைன�ைத�� க�வ�ப�ட� அவைர நா� ஏ���ெகா�கிேற�.
அவைர ெப���ெகா�கிேற� தா�ைமேயா� அவேர ேதவ�மார� எ���,
ஜ�வ��கிற ேதவ�மார� அவ�ைடய பா�கைள நா� ெப���ெகா�கிேற� நா�
தா�ைமேயா� ெப���ெகா�கிேற�.

அவ� ப�ட பா�க� எ� பாவ�கைள� க�வ� ப���தமா�கிய� அ�த� பா�கைள
நா� தா�ைமேயா� ஏ��� ெகா�கிேற�

பரம ப�தாேவ இேய� கிறி��வ�� நாம�தி� நா� ப�சா�க� வ�ர�ட அதிகார�
ெப�� இ��கிேற� இ�த ப�சா�க� எ� வா��ைகைய தி��கிற� எ�
எதி�கால�ைத தி��கிற�, நாசமா�கிய� நா� இேய�வ�� நாம�தினா� அைத
வ�ர�ட ����

பரமப�தாேவ ந��க� எ�ைன ேநசி�கிற��க� உ��ைடய ஒேர �மார� எ�ைன
ேநசி�கிறா� அவைர என�காக அ��ப�ன �� அவ� உ��ைடய �மார�
ேதவ�ைடய வா��ைத அவ� என�காக பா�க� ப�� அவ� ம���
உய���ெத��தா� இ�த உலக�தி� என�காக யா�� பா�கைள �ம�கவ��ைல
என�காக யா�� மறி�கவ��ைல.
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உ��ைடய ஒேர �மார� ம��� தா� இேய� கிறி�� ம��� தா� என�காக
பா�கைள �ம�தா� அவ� ப�ட பா�கைள நா� ஏ��� ெகா�கிேற� அைத
ஏ��� ெகா�கிேற� ந�றி இேய�ேவ ந�றி இேய�ேவ கிறி��ேவ.

ஆ�டவ� இேய� கிறி��ேவ எ� இதய����� வா�க எ� வா��ைகைய
எ��� நட���க ஆ�டவ� இேய�ேவ எ� வா��ைகைய ��ைமயாக
மா���க அ�ெபா�� நா� ந�திய�� நட�க ���� வ�லைமய�� நட�க
���� என�காக ந��க� ெகா��த வ�லைமய�னா� ப�சா�கைள நா� �ர�த
���� இேய�வ�� நாம�தி� ஆெம�.

ஆ�டவ� இேய�ேவ ந��கேள ேதவ�மார� ந��கேள ேதவ� ந��கேள ஆ�டவ�
ஆ�டவேர ந��க� எ�ைன ேநசி�கிற��க� அதனா�தா� என�காக பா�கைள�
இ�த� பா�க� �லமாக என�� வ��தைல வ�த� என�� வ�லைம வ�த�
ப�சா�க� ேம� சா�தா� ேம� அதிகார� வ�த� ந��க� ப�ட பா�கள�னா� நா�
ந�ல வா��ைகைய ெப��� ெகா�கிேற� ப���ண வா��ைகைய ெப���
ெகா�ள ����.

என�காக பா�க� ப�� இேய�ேவ அதனா� நா� உ�ைம ேநசி�கிேற�
ஆ�டவ� இேய� கிறி��ேவ உ��ைடய வா��ைத ெதள�வாக இ��கிற�
அ�ப� நா� உ�கைள ேநசி�தா� ந��க� ெகா��த க�டைளக��� நா�
கீ�ப�ய ேவ��� ந��க� ெசா�ன வா��ைத�� கீ�ப��� நட�க ேவ���
உ��ைடய க�டைளகைள எ�ைன ெச�ய ைவ��க� ஆ�டவேர.

உ��ைடய க�டைளகள��ப� ெச��� ைவ�� ஆ�டவேர எ�ைன
உ�ன�ட�தி� ஒ���ெகா��� அ�ெபா�� ந�� என�� ைவ�தி��கிற எ�லா
ஆசீ�வாத�ைத�� ெப��� ெகா�ள உ��ைடய பாைதய�� எ�ைன நட�க
ைவ��க� உம�� வ���பமான கா�ய�ைத ெச�ய ைவ��க� இேய�ேவ
ஆெம�.

ஆ�டவ� இேய�ேவ நா� உ�ைம ந��கிேற� உ��ைடய ப���த ர�த� எ�
எ�லா பாவ�கைள க�வ�ய� எ�� ந��கிேற� அ�த இர�த� என�காக
சி�த�ப�ட� என�காக பா�கைள �ம�த�� ம��� ��றா� நா� உய���ெத��த��
இைத ந��கிேற� ஆ�டவேர அதனா� ஆ�டவ� இேய�ேவ உ��ைடய
வழிய�� நா� நட�ேப� உ� வ���ப�தி� ப� நா� நட�ேப� எ�ைன நட�க
ைவ��க� ஆ�டவ� இேய�ேவ உ��ைடய வா��ைதகள�� நட�க ெச���.

எ��ைடய உட� ச�ர� இ�த உலக�ைத வ��� ம����ேபா� எ�ைன
உ�ேமா� ைவ���ெகா�வ �� ஆ�டவ� இேய�ேவ உ�ேமா� ைவ���ெகா�வ ��
ந�றி ஆ�டவேர, ந�றி ஆ�டவேர இேய� கிறி��ேவ .
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