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எA தாy எ, ம#Qm தகpபA ஜA sπராWk',
இpKsதகtைத அrபgkEAேறA
இ: நடk'ெமன யாr bைனtத:?
ஒZ ேவைள நாm அ8n@Zkகலாm.
1 சாµேவl 1:1-28

ஆŋEல Ksதகt@#கான நA8 ெசit:தl
இய#kைகk' அpபா#ப,ட எAற இpKsதகm, காணpபடாத உலகm, எAற எA ஆŋEல
Ksதகtைத தjk எjதpப,டபlயாl, அத#' 1றpப,ட நA8கll அைனt:m இத#'m
ெபாZn:m.
நாA என: ஆராycSYA கவணtைத பரேலாக ஆேலாசைன சŋகm ம#Qm காணk1டாத
ெதy5க உலEைன '8tத ேவதt@A ேபாதைனகdk' ேநராக @Zpப ேபாEAேறA எAபதைன
அ8nதWடA ஒZ இைணயதள கலn:ைரயாடl 'jைவ ெதாடŋEேனA. அத#' நாA ெதy5க
ஆேலாசைன சŋக ஆராycS 'j எAQ ெபய;,ேடA. 2004’l என: µைனவr பlpπA
ஆராycSைய நாA µltதேபா: அk'j கைலkகpப,ட: . πAனr நாA Logos Bible Software
எAற இடt@l ேவைல ெசyய ெதாடŋEேனA, த#ேபா: இpKsதகŋகைள எj@ ெவXYUத#'
அk'j எAைன ஆயtதpபUt@ய:.
காapபடாத உலகm எAற Ksதகm ெமyயான Kராணk கைதகll (The Myth That Is True)
எAற தைலpπl க,nைரகளாக இைணயதளt@l ெவXவnத:. πAனr ஒZ Kைனகைதயாக, The
Façade எAற ெபய;l ெவXYடpப,ட:. இQ@யாக 2012’m ஆaU அ: “the Myth book,” எAற
தைலpπl µjKsதகமாக ெவXYடpப,ட:.
காணpபடாத உலகm ம#Qm இய#kைகk' அpபா#ப,ட ஆEய Ksதகŋகll உZவாக
காரணமாக oAQ πரதான நபrகll உllளனr - அவrகll Faithlife Corporation ம#Qm Logos Bible
Software ஆEயவ#8A தைலவrகளான: பாp π;,ெச,, ேடl π;,ெச, ம#Qm πl ெநYAps
(Bob Pritchett, Dale Pritchett, and Bill Nienhuis). அவrகll எA பைடpைப அUtத க,டt@#'
எUt: ெசAற: ம,Uமlலாமl, இய#kைகk' அpபா#ப,ட எAற இpபைடpK உZவாக
காராணமானவrகll.
காணpபடாத உலகm, ம#Qm இய#kைகk' அpபா#ப,ட ஆEய எA KsதகŋகXA
ப@pபாS;யr. அவர: அ8Wm, அTபவµm இpKsதகt@A ஒvெவாZ பkகt@im இடm
ெப#Qllள:. எA எjt:kகைள பlkகkZk'm எXய மqதrகைள எனk' எpெபாj:m அவr
bைனWபUt@னாr.
இQ@யாக எA மைனk, l;னாWk' நA8. எA பைடpKகll சாt@யமாக காரணமானவll
அவll.

ெமாJெபயrpKkகான நA8 ெசit:தl
miqlat.org ேசrnத நAெகாைடயாளrகdk' நாA நA8 ெசit:EAேறA. அவrகள:
உதாரt:வமான காgkைககll இlலாமl, இmெமாJெபயrpK உZவாkகpப,lZkகா:.

ெபா$ளடkகm
அ+காரm ஒ./: ப01tத ேவதாகமtைத 81வா9tதl
அ+காரm இர<=: காணpபடாத உலகm: ேதவ. மB/m ேதவrகll
அ+காரm E./: µ. ஒ$ நாHl மB/m எ+rகாலt+. இராஜாkகll
அ+காரm நா.K: ெதyMக N/தlகll
அ+காரm ஐnQ : πரபSசt+. Uேகாளm
அ+காரm ஆ/: வாrtைத, நாமm, மB/m Wத.
அ+காரm ஏY: உட.பZkைக[. \யமŋகll
அ+காரm எ_=: `<aய sதலm
அ+காரm ஒ.பQ: ப01tத ctதm
அ+காரm பtQ: சாதாரண பாrைவkK மைறkகpப_டைவ
அ+காரm ப+ெனா./: ெதyMக ேநாkகm
அ+காரm ப.fெர<=: ேமகt+. NQ பவa வ$பவr
அ+காரm ப+.E./ : gகpெப0ய தைலhi மாBறm
அ+காரm ப+னா.K: இvkலைக ேசrnதவrகளlல
அ+காரm ப+ைனnQ: +v8ய 1வாபt+. பŋகாHகll
அ+காரm ப+னா/: ேதவWதrகைள ஆlபவrகll
µZkைர

பாவம.fpπBகான ஒ$ ெஜபm
ஆ90யடg$nQ ஒ$ 8<ணpபm

அ"கார& ஒ()

ப+,-த ேவதாகம-ைத 3,வா4-த5
நா# ப%&'த ேவதாகம'ைத உ/ைமயாகேவ ந#12ேறாமா?
245தவ6க7 ப89க ேபா:# ஒ< 1'தக'=> இ9ேக7@ைய ேகAபB Cல<9:
சFG @ேநாதமாக ேதாHறலா#. இதைன அ6'தமFற ஒ< ேக7@யாக க<த ேவ/டா#.
ேவதாகம# Cல க8னமான க<'B9கைள உ7ளட92யB - :4Mபாக இNத நOன Pக'=H
ந#Q9ைக9: Rர/பT2Hற ேபாதைனக7 ெகா/டB.
இேய& VW9: இறX2 வNத ேதவனா? அவ6 CYைவZ> ம%'B W/T#
உZ6ெத[Nதாரா? யா'=ராகம'=> \றMபAடB7ளB ேபா> ேதவH CவNத சR'=ர'ைத
இர/டாக QளNB இ5ரேவலைர WAடாரா? எHபB ேபாHற க8னமான கா%யXகைள
:4'B நாH ேபச@>ைல. 245தவ6க^> பல6 அவFைற ந#12ேறா# எHேற \Gவ6.
இ ேய & ைவ ேயா , ேத வ ைன ேயா , ேவ த '= > \ ற Mப AT 7ள அ = ச ய Xக ைள ேயா
ஏFG9ெகா7ளாதவைர 245தவ6 எHG அைழMப=> Qரேயாஜன# எHன?
ஒ< நப6 ேவத'ைத வாC9:#ேபாB ப89க9\8ய Cல அசா'=யமான உ/ைமகைள9
:4'ேத நாH ேப&2HேறH. இைவகைள9 :4'B நா# =<bசைபக^> அ=கமாக
ேப&வ=>ைல.
நாH ேப&# கா%ய'ைத :4'த ஒ< உதாரண#. ஆகாM எHற இ5ரேவeH fைமயான
இராஜா ஒ<வைன9 :4'B நா# 1 ராஜா9க7 22’> வாC92Hேறா#. அவH தH எ=%கைள
தா9:வதFகாக hதா@H ராஜாேவாT இைணNB ராேமா'-2ேலயா' எHற இட'=> P'த#
ெசiய 1றMபAடாH. அbசமய# hதா@H ராஜா P'த'=H R8j எHனவாக இ<9:#
என அ4NB9 ெகா7ள @<#QனாH. எனேவ அவk#, ஆகா1# இைணNB ஆகாQH
இராlmய'=> வாnNத f69கத%Cகைள அk2ன6. =69கத%Cகo# அவ6க7 P'த'=>
ெவF4 ெபGவ6 என9 \4ன6. அ'f69கத%Cக7 ஆகாM எHன @<#Qனாேனா
அதைனேய f69கத%Cனமாக உைர'தைத உண6Nத இ<வ<#, Wகா எHற ேதவkைடய
f69கத%Cpட'=> ெசHறன6. அவH உைர'தB Qற f69கத%CகைளM ேபா> ஆகாM
@<#Qன நFெசi=ய>ல:
அMெபா[B அவH ெசாHனB: க6'த<ைடய வா6'ைதைய9 ேகo#; க6'த6
த#Rைடய CXகாசன'=H ேம> OF4<92றைதP#, பரமேசைனெய>லா#
அவ%ட# அவ6 வலBப9க'=Y# அவ6 இடBப9க'=Y# qF2றைதP#
க/ேடH.அMெபா[B க6'த6: ஆகாM ேபாi, rேலயா'=Y7ள ராேமா'=>
@[#ப89:, அவk9:M ேபாதைன ெசi2றவH யா6 எHG ேகAடதF:, ஒ<வH
இMப8P# ஒ<வH அMப8P# ெசாHனா6க7.அMெபா[B ஒ< ஆ@ 1றMபAT
வNB, க6'த<9: RHபாக qHG: நாH அவk9:M ேபாதைன ெசiேவH எHறB.
எ=னா> எHG க6'த6 அைத9 ேகAடா6. அMெபா[B அB: நாH ேபாi,
அவkைடய f69கத%Cக7 எ>லா%H வாZY# ெபாiZH ஆ@யாi இ<MேபH
எ Hற B . அ த F: அ வ 6 : s அ வ k 9: M ேபா த ைன ெச iB அ Mப 8
நட9கMப/tவாi; ேபாi அMப8b ெசi எHறா6. ஆதலா> க6'த6 ெபாiZH
ஆ@ைய இNத உ#Rைடய f69கத%Cகளா2ய இவ6க7 எ>லா<ைடய வாZY#
கAடைளZAடா6; க6'த6 உ#ைம9 :4'B' fைமயாகb ெசாHனா6 எHறாH. (1
ராஜா9க7 22:19-23)
ேமேல \றMபAT7ள ேவத வசனXக^H அ6'த# எHனெவHG உXகo9:
1%2Hறதா? 1uZ> எHன நட9க ேவ/Tெமன R8j ெசiவதFகாக ேதவH பரேலாக
ஆ@க^H \Aட'ேதாT கலNதாேலாC'B R8j ெசi2Hறா6. இB உ/ைமயா?

ேமY# ஒ< உதாரண'ைத Pதா@H q<ப'=e<NB பா69கலா#:
த Xக o ைட ய ஆ = ேம Hைம ைய 9 கா 'B 9ெகா 7ளா ம > , த Xக o 9: % ய
வாச5தல'ைத @AT@Aட vத6கைளP#, மகா நா^H qயாய'f6M19ெகHG
q'=ய சX2eக^னாேல கA8, அNதகார'=> அைட'B ைவ'=<92றா6. (Pதா 1:6)
ஒ< :4MQAட \Aட vத6கைள ேதவH உ/ைமயாகேவ பாதாள CைறZ> அைட'B
ைவ'=<92Hறாரா? இB ந#ப9 \8யதா?
நாH RHனதாக :4MQAடB ேபா>, ேவத# பல @ேநாதமான க<'B9கைள
உ7ளட92யB. :4Mபாக நா# காண9\டாத, ஆ@9:%ய உலைக :4'B அ=க
உ/ைமகைள ெவ^பT'B2HறB. இேய& 245Bைவ9 :4'B#, அவ6 ெசiத
அ சா த ர ண மா ன ெச ய >க ைள : 4 'B # \ ற Mப AT 7ள ைத த ய 9க # கா Aடா ம >
ஏFG9ெகா7o# பல 245தவ6க7, நா# காண9\டாத அசாதரணமான உலைக :4'த
ேவத'=H க<'Bகைள9 ஏFG9ெகா7ளவதF: தய9க# காAT2Hறன6. எனேவ
இ'தைகய ேவத வசனXகைள அவ6க7 1றகw'B @T2Hறன6. இதைன நாH க/\டாக
245தவ6க7 ம'=Z> பா692HேறH. ஒ<Rைற நாk#, எH மைன@P# ஒ<
=<bசைப9: ெசHேறா#. அbசைபZH ேபாதக6 ேபB<@H Rதலா# q<ப'=e<NB
QரசXக# ெசiB வNதா6. அHG காைல அவ6 xHறா# அ=கார'=H 18 Rத> 22
வா92யXக7 அடX2ய ேவத ப:=ைய ேபா=9க ேவ/T#, ஆனா> அவேரா, “நா#
இMப:=ைய =யாp9கM ேபாவ=>ைல, இzவசனXக7 @ேநாதமாக காணMபT2HறB,”
எHG \4னா6. !ேநாதமாக எனற வா6'ைதZH Rல# அவ6 \4யB எHனெவHறா >,
அவரB இைறZயY9: Rரணான அசா'=யமான கா%யXகைள அzவசனXக7
\G2HறB எHபேத.
ஏ ென p > ,
2 4 5B j #
ந #ைம '
ேத வ p ட '= >
ேச 69: #ப 8
அs=P7ளவ6கo9:M ப=லாக s=P7ளவராiM பாவXக^pu'த# ஒ<தர#
பாTபAடா6; அவ6 மா#ச'=ேல ெகாைலP/T, ஆ@Zேல உZ6MQ9கMபAடா6.
அNத ஆ@Zேல அவ6 ேபாi9 காவeY7ள ஆ@கo9:M QரசX2'தா6. அNத
ஆ@க7, V6வ'=ேல ேநாவா ேபைழைய ஆய'த#ப/t# நாAக^ேல, ேதவH
s8ய ெபாGைமேயாேட கா'=<NதேபாB, rnMப8யாமF ேபானைவக7; அNதM
ேப ைழ Z ேல C ல ரா 2 ய எ AT Mேப 6மா '= ர # Q ர ேவ C 'B ஜ ல '= னா ேல
கா9கMபAடா6க7. (1 ேபB< 3:18-20).
ஒ< ேவதாகம ஆராibCயாளராக இ'தைகய @ேநாதமான வசனXகைள uகj#
R92ய'Bவ# வாiNததாக க<B2HேறH (இதைன ேபாHG ேவத'=> உ7ள பல
வசனXகைள). அைவ ேதவைன9 :4'B#, நா# காணாத உலைக :4'B#, ந# வாnைவ
:4'B# ெத^வாக ேபா=9:# வசனXக7. அைவ 1%NBெகா7வதF: க8னமாக
இ<MQk#, அவFைற ச%யாக கF:# பAச'=>, அB ேதவைன :4'B#, Qறைர
:4'B#, ந# வாnைவ :4'B#, நமB இG= R8ைவ :4'B# நம92<9:#
க/ேணாAட'ைத RF4Y# மாF4 @T#.
அMேபா5தலனா2ய பj> ெகா%N=ய<9: எ[=ய தனB Rதலா# q<ப'=>,
ெகா%NB சைப @&வாCகைள9 :4'B ஏமாFறR7ளவராக எ[B2Hறா6. அவ6க7 தXக7
Qரbசைனகைள f69க s=மHற'ைத அk2ன6. அB ேநர'ைதP#, உண6jகைளP#
Oண89:# ெசய>. அவ6களB @&வாச'=F: எ=ரான ெசயலாக பj> அதைன க<=னா6.
பj> \Gவைத கவwPXக7, “sXக7 உலைக qயாய# f69க ேபா2Hறவ6க7 எHG
உXகo9: ெத%யாதா? sXக7 ேதவvத6கைளP# ஆளMேபா2Hறவ6க7 எHG
உXகo9: ெத%யாதா!” (1 ெகா%N=ய6 6:3).
உலைக sயாயf6பவ6க7? ேதவ vத6கைள ஆ7பவ6க7?

பjeH இ9:ழMபமான வா6'ைதக7 ந# CNதைனகைள @%jபT'=, வாnைவ
மாFG# வ>லைமP7ள வசனXக7. அசாதரணமான ஆ@9:%ய |வராCகைள, ந#
வாnjடk#, q'=ய qைலPடk# ேவத# ெதாட61MபT'= ேப&2HறB. பj> \GவB
ேபா>, ஒ< நா7 நா# உலைக qயாய#f6Mேபா#, ேதவvத6கைள ஆ7ேவா#. அதைன9
:4'B நா# QHவ<# அ=காரXக^> CN=Mேபா#.
பj> ெகா%NB @&வாCக^ட# இzவாG \4ய=H காரண# - ேதவH ந#ைம எzவாG
C<}8'தா6, பரேலாக :T#ப'=> ந# பX: எHன எHபைத :4'த ேதவpH @<Mப#
எHனெவHற ேவத'=H ேபாதைனேய. ேதவைன9 :4'B#, இேய& 245Bைவ
:4'B#, காண9\டாத |வராCகைள9 :4'B#, ந#ைம9 :4'B# காணMபT#
ெதாட6ைப ேவத# :T#ப உறjக^> பயHபT'தMபT# ெசாFகைள9 ெகா/T
@ள9:வB @ப'த>ல. ேதவH மpத6கைள தH :T#பமாக க<B2Hறா6, ேதவH தH
C < }8 MQ ைன ஆ o # த H : T #ப '= ன ரா க ம p த 6க 7 இ < 9க ேவ /T ெம ன
@<#12Hறா6.
பரேலாக'=> உ7ளB ேபா> Vேலாக'=Y# எHற ஆX2ல க<'B QரபலமானB. அB
ம'ேதP 6:10’> \றMபAT7ள பரம/டல ெஜப'=e<NB எT9கMபAடB. ஆ= Rத>
ேதவH தாH பைட'த மpத :T#பR#, பரேலாக :T#பR# இைணNB தH
R[qைறவான உல2> வC9க ேவ/Tெமன @<#12Hறா6. அz@<Mப'ைத இ<^H
அ=கார# எzவாG எ=692HறB, அzவ=கார# எzவாG R49கMபAT, R8@> ேதவனB
@<Mப# எzவாG qைறேவFறMபT# எHப=ைன எT'Bைர9கேவ இM15தக#
எ[தMபAT7ளB. ேதவனB @<Mப'ைத இ<^H அ=கார# எzவாG எ=62HறB
எனப=ைன ேவத வசனXக7 Rல# இM1'தக# C'த%9:#. ேவத 15தக'=>
\றMபAT7ள காணMபடாத |வராCகைள9 :4'த ெத^வான அ4@>லாம>, ந#மா>
ப%&'த ேவதாகம'ைத R[ைமயாக அ4NB9ெகா7ள R8யாB. இ<MQk# காண9\டாத
|வராCகைள9 :4'த ேவதM ேபாதைன இHG பலரா> 1றகw9கMபT2HறB.
மpத6க^H வாnைவ ெபா<'தமA8>, பரேலாக |வராCக7 அ6'தமFற, ெதாட6பFற
நப6கள>ல. அவ6க7 uகj# R92யமானவ6க7. இHைறய நOன Pக'=> ேவத#
வாC9:# பல6, ேவத'=> பல இடXக^> C'த%9கMபAT7ள அசாதரமாண |வராCகைள
:4'B அலACயமாக கடNB ேபா2Hறன6. uகj# Qரபலமான ேவதப:=க^Y#
அ'தைகய |வராCக^H &வாரCயமான பXக^M1 1றகw9கMபT2HறB. இதைன
1%NB ெகா7வதF: என9: பல ஆ/TகளானB - பல வ<டXகளாக நாH கFG9
ெகா/டவF4H கpைய உXகoடH நாH ப26NB ெகா7ள @<#12HேறH.
நா H R த e > ேக Aட ேக 7@ Z e < NB உ Xக 7 க வ ண 'ைத = ைச = < Mப
@<#ப@>ைல. ேவத# \Gவைத sXக7 உ/ைமயாகேவ ந#12H~6களா? இ9ேக7@
uகj# R92ய'B# வாiNதB. ேவத# ேபா=9:# காணMபடாத உலக'=F:#, நம9:#
இைடேய உ7ள ெதாட6Qைன அ4வ=H xல# ேவதவசனXக^H அ6'த'ைத ந#மா>
R[ைமயாக 1%NB9ெகா7ள R8P#
2 ராஜா9க7 6:8-23’> எeசா எHற f69கத%C (W/T#) ஆப'=> C92 ெகா/டா6.
அவ6 WB Cன# ெகா/ட இராஜா அவைர &F4 வைள9:#ப8 தனB இராtவ'ைத
அkMQனாH. அதைன க/ட எeசா@H ேவைல9காரH பயNB நTX2னாH, எeசா தH
ேவைல9காரைன பா6'B \4யB, “பயMபடாேத; அவ6கேளா8<92றவ6கைளM
பா692Y# ந#ேமா8<92றவ6க7 அ=க#.” எeசா@H ேவைலகாரH அதைன மGதe9:#
RHேன, எeசா ஏெறT'த ெஜப#, “க6'தாேவ, இவH பா69:#ப8 இவH க/கைள'
=றNத<o# எHறH; உடேன க6'த6 அNத ேவைல9காரH க/கைள' =றNதா6; இேதா,
எeசாைவb&F4Y# அ92pமயமான :=ைரகளாY# இரதXகளாY# அNத மைல
qைறN=<92றைத அவH க/டாH.”
எeசா ஏெறT'த ெஜப'ைதேய நாH உXகo9காக ஏெறT92HேறH. sXக7
பா69:#ப8 ேதவH உXக7 க/கைள =ற9கAT#, ேவத'=H இரகCயXகைள sXக7
காt#ப8 ேதவH உXக7 க/கைள =றMபாராக.

அ"கார& இர()
காண+படாத உலக&: ேதவ3 ம56& ேதவ7க8
அசாதரணமைவகைள, -./01, அசாதரணமான ம3த4கைள -./01 ம3த4க5 67ர
ஆ4வ1 ெகா:டவ4க5. ச<ப கால ெபா?0ேபா,- ெதாABசாைலCD பைடEFகைள
GHIH0 பாJKக5. ேதவLத4க5, ேவBMNரக ம3த4க5, இராPசத4க5, ேபQக5,
RசாSக5, S3யகார4, மHIரவாIக5, இர/த காPேடUக5, ஓநாயகளாQ மாற,YZ1
ம3த4க5, மBM1 அசாதரணமான ச,I பைட/த ம3த4க5 என அசாதரணமான நப4கைள
ைமயமாக ெகா:ட ஆCர,கண,கான F/தKக5, ெதாைல,காPG ெதாட4க5, மBM1
IைரEபடKக5 ெவ\வHத வ:ண]5ளன. ஹா_`P எDறைழ,கEபZ1 அெமU,க
I ைர 0 ைற C b அ சா த ர ண மா ன ைவ க ைள ைம ய மா க ெகா :ட : எ ,c - ெம D , I
அெவdச4c, I ஹாU பாPட4 ெதாட4க5, மBM1 I ZைலP சாகா ேபாDற IைரEபடKக5
ெபJ1 ெவB. ெபBறைவ. அதைன ேபாDM அெமU,க ெதாைல,காPG ெதாட4க\b
RUd, SEப4 ேநeSரb, மBM1 எ,c-ைபbc என அசாதரணமான fகg`கைளh1,
நப4கைளh1 ைமயமாக ெகா:ட ெதாட4க5 iக`1 Rரபல1. இ/தைகய கைத
FcதகKகj1, ஒlயKகj1, கPZைரகj1 எEெபா?0ேம Rரபலமானைவ அbலவா?
ஏD?
அைவ இயBைகயான fகg`க\_JH0 ேவMபPட ஒJ உலைக G/தUEப0 ஒJ
காரணமாகலா1. ேமo1 நா1 வா?1 உலைக காPpo1 SவாரGய1 fைறHத ஒJ மாMபPட
உலைக நம,- காPZவIனாb. உலNb காணEபZ1 நDைம,-1, 6ைம,-1 ஏேதா ஒJ
ெதா ட 4F உ 5ள 0 , அ 0 ெப U 0 ப Z /I கா :R ,க Eப Z 1 ேபா 0 , ந 1ைம
பரவசEபZ/0NDற0. அைர qBறா:Z,- ]Dேப I லாP அE I rK,c எDற கைதCb
நbலவ4களான கதாநாயகj,-1 (கா:டாE, Fேரேடா மBM1 ந:ப4க5), இJ\D
ேதவனான சாsேராD எDற 6யவt,-iைடேய நட,-1 ேபாராPட1 அேநகைர iக`1
கவ4Hத0. அசாதரமான ஒJ lbலD ]B.o1 ேவMபPட உலைக ேச4Hதவனாக
ேதா DM 1 க ைத க \ b , அ வ ைன ேம Bெகா 5j 1 ெவ B. h 1 l ய ,க த ,க தா க
அtபl,கEபZNDற0.
அ/தைகய கைதக5 ெபJ1 வரேவBைப ெபற மBெறாJ காரண1, RரசKNCD
Fcதக/Ib ெசாbலEபPZ5ள0 ேபாb “f/Iய/ைத ேதவD ம3த4க5 உ5ள/Ib
ைவ/தா4” (RரசKN 3:11). ம3த wழo,- அEபாBபPட ஒJ ெதQ7க அtபவ/ைத
ம3த4க5 ேதZவதB- காரண1 உ5ள0. ேதவD பைட/த உலNb வா?1 ம3த4கj,ேதாDM1 ஒJ ஏ,க1 இ0 எனE ப`b ேராம4 1:18-23 வசனKக\b YMNDறா4. ேதவD
ப ைட /த கா ண ,Y p ய இ s` ல க 1 , கா ண ,Y டா த உ ல ைக - . /0 ந ம ,fைனExPZNDற0. Gல சமயKக\b இs`.ைவ ம3த4க5 தKக5 GHதைனகளாb
7ணா,Nனா4க5 என`1 ப`b YMNDறா4.
அசாதரணமான கைதக\b அIக ஆ4வ1 ெகா:ட நா1 ேவத/Ib காணEபZ1
அ சா த ர ண மா ன ந ப 4க ைள ந 1 F cத க Kக 5 , I ைர ப ட Kக 5 ம BM 1 க ைத க \ b
பா4Eப0ேபாb பா4EபIbைல. அதB- காரண1 நா1 ேவத/Ib ேதாDM1 நப4கைள
iக`1 எ\யவ4களாக அbல0 ந1 தா/தா,கைள ேபாb G/தUEபேத. அவ4க5
கதாநாய4களாகேவா அbல0 பரா,Nரமசா_களாகேவா ேபசEபZவIbைல. GMவய0 ]தb
ஞாCM பாடசாைலக\_JHேத அ,கைதகைள நா1 ேகPZ, ெகா:pJEபIனாb
அைவகைள நா1 அலPGய1 ெசQNDேறா1. ந1 கலாeசார]1 ேவத/ID ம3த4கைள நா1
]?ைமயாக அ.ய நம,- ஒJ தைடயாகh5ள0.
அ0மPZiD. IைரhலNb நா1 பா4Eப0 ேபாb ேவத/ID அசாதரணமான ம3த4க5
G/தU,கEபZவIbைல. ேவத/ID SவாரGயமான ச1பKகj1 IJeசைபக\b iக`1
ெவMEபைடய, Ypய வ:ண1 ேபாI,கEபZNDறன. காண,Yடாத உலND
உ:ைமக5 நம,- அவGயமBறைவ எDப0 ேபாDற ஒJ ேபாதைனh1 Rரபலமான0.

காண,Yடாத உலைக -./த N.cதவ4க\D கBபைனக5 பல தவறானைவ.
ேதவLத4கj,- இற,ைகக5 இbைல. (ேசராzDக5 அதB- lIlல,-, அைவ
ேதவLத4க5 எDறைழ,கEபடாமb பரேலாகவாGகளாக ேதாDMNDறன. ேவத/Ib
ேதவLத4க5 எEெபா?01 ம3த வplேல ேதாD.ன4.) RசாSகj,- ெகா1F1,
வாoibைல, அைவக\D ேவைல ந1ைம பாவ1 ெசQய ைவEபIbைல (நாமாகேவ
பா வ 1 ெச Qவ I b வ bல வ 4க 5 ) . ேவ த 1 ம 3 த 4க ைள R சா S க 5 த D R p C b
ைவ/IJEபைத iக`1 ெகாZரமான ]ைறCb G/தU/தாo1, ம3த4கைள ஆPெகா5வ0
மPZேம அைவக\D ெதாAb அbல. ம3த4கைள ஆPெகா5ள, Ypய RசாSகைள பB.
மPZேம நா1 IJeசைபக\b அIக1 ேக5lபZNDேறா1. அதைன கடH0 அ.`1, F/I
Y4ைமhைடய ேதவ4கைள -./0 நா1 IJeசைபக\b ேக5lEபZவIbைல.

ேதவ$க& இ()ப+ உ-ைம
நாD ]தb அIகார/ID ெதாட,க/Ib உKக\ட1 ேகPட ேக5lைய fைன`பZ/த
lJ1FNDேறD, {Kக5 உணைமயாகேவ ேவத1 YMவைத ந1FN.4களா?.
தன0 64மானKகைள fைறேவBற ஒJ YPட ஆlகைள ேதவD ைவ/05ளா4 என
ேவதாகம1 YMNDற0. அ0 ேதவtைடய சைப, ஆேலாசைன Yட1, அbல0 மDற1
எDறைழ,கEபZNDற0 (சK|த1 89:5-7; தா3ேயb 7:10). அதைன ெத\வாக
எZ/0ைர,-1 ஒJ வசன1 சK|த1 82:1. அsவசன1 -P fhc எDற ஆKNல
ெமா A ெப ய 4ER b இ sவா றா க ெமா A ெப ய 4,க Eப PZ 5ள 0 : “ ேத வ D ப ர ேலா க
ஆ ேலா ச ைன ச Kக /ைத த ைல ைம ேய BM ; ேத வ 4க j ,- ] D த D I Pட /ைத
அ.l,NDறா4.”
அsவசன/ைத நாD ]த_b பp/தேபா0, அ0 எDைன fைல-ைலய ெசQத0.
உKகj,-1 அsவாM ேந4HIJ,கலா1. ேவத/ID Rற வசனKகைள ேபாலேவ சK|த1
8 2 : 1 அ I D S ழ ைல ைம ய மா க ெகா :Z F U H0 ,ெகா 5ள Eப ட ேவ :Z 1 .
அEபpெயDறாb ேதவ4க5 எDறாb எDன அ4/த1, அ0 எsவாM lள,கEபட
ேவ:Z1.
எ R ேர ய ெமா A C D ஏ ேலா | 1 எ Dற ப த ேம
“ ேத வ 4க 5 ” எ DM
ெமாAெபய4,கEபPZ5ள0. ந1ib பல4 ஏேலா|1 எDற வா4/ைத RதாவாNய ேதவைன
-.,-1 வா4/ைதயாகேவ அ.H05ேளா1. அID lUவான ெபாJளட,க/ைத நா1
அIக1 GHIEபIbைல. அEபத1 காண,Yடாத ஆlக\D உலNb காணEபZ1
எHதெவாJ }வராG,-1 ெபாJH01. அIனாb தாD அEபத1 RதாவாNய ேதவைன
-.,க`1 (ஆIயாகம1 1:1), ேபQகைள, -.,க`1 (உபாகம1 32:17), மBM1 மU/த
ம3த4கைள, -.,க`1 (1 சா]ேவb 28:13) எDM பbேவMபPட பUமானKக\b
ேவத/Ib பயDபZ/தEபPZ5ள0. ேவத/ைத ெபாJHதமPpb காண,Yடாத ஆl
உலைக ேச4Hத எHதெவாJ }வராGh1 ஏேலாNேம.
ஏேலா|1 எDற எRேரய பத1 ேதவt,-Uய தDைமக5 அைன/01 உ5ளட,Nய0
அbல. ேவதாக/ID இைறவைன மBற ேதவ4க\_JH0 ேவMபZ/I கா:R,க ஏேலா|1
எDற பத/ைத மா/Iர1 ேவதாகம1 சாராமb, ேவM Gல வA]ைறகைள RDபBMNற0.
உதாரணமாக ேவத1 எsவாM இைறவைன ேவMபZ/I கா:R,NDற0 எDபைத
lள,-1 Gல வா,NயKகைள பா4,கலா1. ேவத1 ேதவ4கேள ேதவைன ெதா?0
ெகா5jKக5 எDM கPடைளCZNDற0 (சK|த1 29:1). அவேர அவ4க\D
GJ~pகJ1, இராஜா`மாவா4 (சK|த1 95:3; 148:1-5). “பரேலாNb உ1ைமE (ேதவைன)
ேபாb ஒJவJibைல, பரேலாக வாGக\b உம,- ஒEபானவ4 ஒJவJibைல,” என
சK|த1 89:6,7 வசனKக5 YMNDறன. ேமo1 1 ராஜா,க5 8:23; சK|த1 97:9
வசனKக5, “ேதவ4க5 ம/ICb {4 உய4Hதவ4, பயEபடத,கவ4” ஏன ேபாI,NDறன.
ேவதாகம ஆGUய4க5 எ?01 ஒJ ெவ\Eபைடயான உ:ைம இcரேவ_D ேதவt,fகரானவ4 ஒJவJ1 இbைல - அவேர “ேதவ4கj,- எbல1 ேதவD” (உபாகம1 10:17;
சK|த1 136:2).

“ ப U S /த U D ஆ ேலா ச ைன ச Kக /I b ” அ ம 4/த Eப Pp J ,- 1 இ sவா l க 5
உ:ைமயானைவ. ஆகாE எDற இராஜாைவ எsவாM அA,கலா1 என ேதவD பரேலாக
வாGகjடD ஆேலாசைன நட/Iன4 எDற ேவத வசன/ைத நாD ஏBகனேவ ேகாpPZ
கா:R/ேதD. அsவசன/Ib பரேலாகவாGக5, ஆlக5 எDறைழ,கபZNDறன4. ஆl
உலக1 உ:ைமயான0, அ0 ேதவனாb GJ~p,கEபPட ஆlக5 (ேதவLத4க5)
fர1Rய0 எDபைத நா1 ந1Rனாb, ேமேல -.ERடபPZ5ள ேதவtைடய IPட/ைத
fைறேவBM1 ஆlக5 உ5ளன4 எDபIைனh1 நா1 ஏBM,ெகா5ள ேவ:Z1.
இbைலெய3b நா1 ேவத1 YM1 ஆl உலைக
]?ைமயாக ந1பlbைல எDM
அ4/த1.
ேவத1 ெதQ7க ஆேலாசைன Yட/Ib காணEபZ1 நப4கைள ஆlக5 எDM
அைழEபIனாb, உலNb காணEபZ1 ெதQவKக5 சாதாராண ஒJ கb_னாேலா அbல0
மர/Iனாேலா ெசQயEபPட l,NரகKக5 அbல. அ/தைகய Gைலகளாb ேதவன0
ஆேலாசைன YPட/Ib பK- ெகா5ள ]pயா0. ப:ைடய உலNb ெமQயான ேதவைன
வAபாடாதவ4க5 தKகj,ெகDM l,NரகKகைள வா4R/தன4 எDப0 உ:ைமேய.
ஆ னா b அ sl ,N ர க Kக 5 வ _ ைம ய Bற ைவ எ ன அ வ 4க 5 அ . HI J Hத ன 4 .
அsl,NரகKக\b தாKக5 வAபZ1 ஆlக5 தKN தKக5 ப_கைள ஏBM,ெகா:Z,
தKகைள வAபZ1 ப,த4கj,- ஞானம\,-1 என ந1Rன4. அவBைற ெசQதவ4க5
]ைறயான வAபாPpD (மHIரKக5) ]ல1 ஆl உலைக ேச4Hத ேதவ4க5 தா Kக5
ெசQத l,NரகKகைள ஆPெகா:Z அவB.b தK-ெமன ந1Rன4.

ஆேலாசைன ச5க678 வ9வைம):;, ெசய>பா?;
சK|த1 82:1’b ேதாDM1 ேதவ4க5 எDபவ4க5 RDன4 6’1 வசன/Ib
“உDனதமானவUD F/Iர4க5 (ம,க5)” எDறைழ,கEபZNDறன4. ேதவ-மார4க5 (ேதவ
F/Iர4க5) எDற பத1 ேவதாகம/Ib பல]ைற ேதாDMNற0 (ேயாF 1:6;2:1). ேதவD
உலைகh1, ம3தைனh1 பைட,-1 ]Dனேர ேதவ-மார4க5 இJHதன4 என ேயாF
38:7’b YறEபPZ5ள0.
ேதவD ஆl,-Uய }வராGகளான ேதவ4கைள தD F/Iர4க5 என அைழEப0 ந1
கவண/ைத ஈ4,-1 காUய1. உKகj,- Rற,-1 R5ைளகைள {Kக5 மகD அbல0
மக5 என அைழEப0 இயbF, அவ4க\D RறEF,- {Kக5 காரணமாCJEபதாb
அவ4கைள அsவாM அைழ,ND‚4க5. அதைனE ேபாDேற ேதவD அவ4கைள
(ேதவ4கைள) GJ~p/தEபpயாb, “-Z1ப” உறைவ ைமயEபZ/01 F/Iர4 எDற
வா4/ைதைய பயDபZ/I அவ4கைள அைழ,NDறா4. ேதவD அவ4கj,- Rதா
மPZமbல, அவ4கjைடய இராஜா`மாவ4. ப:ைடய உலNb இராஜா,க5 தKக5
-Z1ப/Iனைர தKகjடD ேச4H0 ஆj1பp அtமIEப4, இராஜாUக1 அவ4க5
வ1ச/IனJ,- கட/தEபZ1. ஆjைம ஒJ -Z1ப ெசா/0. க4/த4 ஆேலாசைன
சKக/ID ேதவD, அவJ,- அZ/தபpயான அIகார]ைடயவ4களாக அவர0 F/Iர4க5
அம4/தEபPpJHதன4. ஆனாb அவ4க\b Gலேரா அவJ,- 0ேராக1 ெசQதன4.
அதைன, -./0 இEFcதக/Ib RDன4 lUவாக GHI,கலா1.
ேதவF/Iர4க5 ேதவன0 ஆேலாசைன சKக/Ib ]p` எZ,-1 அIகார1
ெகா:டவ4க5. ேதவD ம3த வரலாB.b இைடபZNDறவ4 எDபதைன 1 இராஜா,க5 22
ேபா Dற ேவ த ப - I க \ _ J H0 அ . ய லா 1 . 6 ய வ னா N ய ஆ கா E ெகா bல Eப ட
ேவ:Zெமன ேதவD 64மா3/தேபா0, அவD எEபp ெகாbலபட ேவ:Z1 எDற
64மான/ைத ேதவF/Iர4க5 ைகCb ஒEபைட/தா4.
சK|த1 82 மBM1 1 இராஜா,க5 22’b காணEபZ1 ஆேலாசைன சKக1 ம3த4க5
வாglb ெதாட4Fைடய சKக1 மPZமbல, அ0 FiCD இராƒ„யKக\D ]pைவ
64மா3,-1 சKகமா-1.

தா3ேயb 4’1 அIகார/Ib ேநFகா/ேநeசா4 எDற பாRேலா3ய இராஜா தBகா_கமாக
ைப/Iய,காரனாக மாM1பp ேதவனாb த:p,கEபPடாD. அதைன fைறேவBM1
ெபா M EF கா வ லா ள U D ைக C b ( தா 3 ேய b 4 : 1 7 ) ஒ EF l ,க Eப Pட
“உDனதமானவJைடய 64மான1.” இsவசன/Ib காவாள_க5 எDற பத1 ேதவtைடய
ஆேலாசைன சKக/Ib 7B.J,-1 ஆlகைள -.,NDற0. அவ4க5 ஒQlbலாமb,
ம3த வரலாBைற கவ…,NDறன4 எDபIைன உண4/0NDற0.
ேதவன0 ஆேலாசைன Yட/Ib அம4HIJ,-1 ேதவF/Iர4க5 அவர0 அரசாPGCD
பKகா\க5 எDபIைன இsவIகாரKக5 நம,- lள,-NDறன. ேதவD எDன
ெசQயEபட ேவ:Zெமன Gல சமயKக\b 64மா3/0, அ0 எsவாM ெசQலபZ/தEபட
ேவ:ZெமDற SதHIர/ைத ேதவF/IரUD கர/Ib ஒEபைட,NDறா4.
ேதவLத4க5 ேதவன0 ஆேலாசைன சKக/Ib பK-ெகா5NDறன4. பைழய மBM1
F I ய ஏ Bபா Z க \ b ேத வ L த D எ Dற ப த /I D அ 4/த 1 L த D ( ெச QI
ெகா:ZெசbபவD) எDபதா-1. ேதவLதD எDற பத1 அவ4க\D ப…ைய G/தU,-1
வா4/ைத. ேதவLத4க\D ெதாAb எDன, ேதவன0 ஆேலாசைன Yட/Ib 7B.J,-1
ேதவ4க\D கடைமக5 எDன எனபIைன இEF/தக/ID RDப-ICb GHI,கலா1.

இ78 @ABய6+வ; எ8ன
இ0வைர இEF/தக/ைத பp,-1 {Kக5, “ஆ! இ0 ஆeசUயமாQ உ5ளேத,
இEபpபPட கJ/ைத நாD ேவத/Ib இ0வைர கவ…,கேவ இbைல என கJதலா1.
ஆனாb இதB-1 உKக5 IனசU வாglB-1, IJeசைப,-1 உ5ள ெதாட4F எDன?”
அதBகான பIb, உKக5 வாglD ேநா,க]1, {Kக5 உலNb ஈZபZ1 அைன/0
காUயKகj1 உKக5 ேதவD யா4 எDபID அpEபைடCb தாD அைமh1. அதைன
வ_hM/01 lத1 நாD ஒsெவாJ அIகார/ID ]plo1 நா1 கBM,ெகா5j1
உ:ைமகைள எsவாM நம0 IனசU வாglb பயDபZ/த ]ph1 எDற 0†,கjடD
]pEேபD.
இsவIகார/Ib, ேதவD எsவாM உலைக f4வாN,NDறா4 என`1, அID வAயாக
ேதவD யா4 எDபIைனh1, அவJ,-1 நம,-1 எDன ெதாட4F எDபIைனh1
கBM,ெகா:ேடா1.
]த_b, ேதவD FiCb எsவாM ெசயbபZவா4 எDபதB- அவ4 தன0 பரேலாக
-Z1ப/ைத எsவாM நட/0NDறா4 எDப0 ஒJ சாDM. அதைன lUவாக நா1 அZ/த
அ/Iயாய/Ib GHI,கலா1. அதB- ]DF உKகj,- ஒJ உதாரண/ைத காPட நாD
lJ1FNDேறD. ேதவt,- எதBகாக ஒJ ஆேலாசைன சKக1 ேதைவ என {Kக5
GHI,கலா1. ஆl,-Uய உலைக ஆள ேதவt,- Rறர0 உதl அவGயibைல!
இJEzt1 தDைனlட தாgவான }வராGகைள, ெகா:Z ேதவD தன0 IPட/ைத
ெசயbபZ/0NDறா4.
அவJ,- ஆேலாசைன ெகாZ,க ஒJ சKக1 அவGயibைல, ஆனாb ேதவD ஒJ
ஆேலாசைன சKக/ைத ெதUH0,ெகா:டா4. ேதவD எவJ,ெகbலா1 Slேசஷ1 ேதைவ
எDM G/த1 ெகா5NDறாேர அவ4க5 ெசlக\b அவேர Slேஷச/ைத அ.l,கலா1.
அவ4க5 அதB- ெசlெகாZ,-1பp ெசQய`1 ேதவனாb YZ1. ஆனாb ேதவD
அ sவா M ெச Qயா ம b , உ Kக ைள h 1 , எ Dைன h 1 ெகா :Z அ த ைன
ெசயbபZ/0NDறா4.
இர:டாவ0, எbலாவBைறh1 தாD lJ1F1 வ:ண1 மா/Iர1 நட,-1பp ேதவD
64மா3,கலா1, ஆனாb அவ4 அsவாM ெசQவIbைல. ஆகாRD கைதCb அவன0
]p` எsவாM ெசயbபZ/தEபட ேவ:Z1 எDற 64மான/ைத தன0 பரேலாக
ஆேலாசக4க5 ைகCb அ4ப…,NDறா4. எனேவ காணEபடாத உலNo1, நா1 வாgNDற

உலNo1 எbலா காUயKகj1 எEபp ெசயbபட ேவ:ZெமDபைத ேதவD ]B.o1
64மா3,கlbைல.
கா ண ,Y டா த உ ல N b ேத வ D ேம லா ன அ I கா ர ] ைட ய வ 4 . அ வ J ,கா க
ப…FUபவ4க5 அவர0 -Z1ப/Iன4, அவ4கj,- ஆjைமCb பK- உ:Z. அவர0
உலக1 எsவாM f4வாN,கEபட ேவ:ZெமDபIb அவ4க5 பK- ெகா5NDறன4.
ம3த-ல/ைத -./01 ேவத1 அsவாேற ேபSNDற0 ஆICb ேதவD ஏேத3b
ஆதாைம ைவ/த நா5 ெதாடKN ம3தD தDtடD இைணH0 உலைக ஆள
ேவ:Zெமன ேதவD lJ1FNDறா4. ஆதா1 மBM1 ஏவா\ட1 ேதவD Y.ய0, “
{Kக5 Fiையh1, அIo5ள யாைவh1 ஆj1பp அேநக R5ைளகைள ெபBM,
ெகா5jKக5” (ஆIயாகம1 1:28). ஆதா]1, ஏவாj1 ேதவtைடய F/Iர4க5 ேதவtைடய xேலாக -Z1ப/Iன4. அவ4க5 ேதவtடD இைணH0 ]? உலைகh1
ஏேதைனE ேபாb மாBற ேவ:Zெமன அவ4 lJ1Rனா4.
ஆதா1 மBM1 ஏவா5 இவ4க5 இJவ4 மPZ1 ஏேத3b வG,கlbைல, ேதவt1
அவர0 ெதQ7க -Z1ப/IனJ1 அவ4கjடD இைணH0 ஏேத3b வG/தன4. ேதவD
ஏேத3b தD ெதQ7க -Z1ப/0டD வG/தா4. பரேலாக1 எDப0 ேதவt1, அவர0
Lத4கj1 வG,-1 இடமாக நா1 கJ0NDேறா1. ேதவD தD ெதQ7க -Z1ப]1,
xேலாக -Z1ப]1 இைணH0 வG,க ேவ:Zெமன lJ1Rனா4, அsவாேற f/Iய/Ib
இJ,-1. அIனாb தாD ேவத/ID இMI Fcதக/Ib பரேலாக1 xi,- இறKN வJ1,
< :Z 1 அ Hத ேதா Pட /I b - ஏ ேத 3 b ேத வ ன 0 - Z 1ப 1 கா ண Eப Z ெம ன
ெவ\EபZ/தEபPZ5ள0 (ெவ\EபZ/தb 21-22).
நம0 f/Iய fைல எEபpCJ,-1 எDபIைன அ.ய, நா1 <:Z1 அவர0 இர:Z
-Z1பKகj1 ேச4H0 வாgHத இட/IB- ெசbல ேவ:Z1. நா1 அ/ேதாட/IB- IJ1R
ெசbல ேவ:Z1.

அ"கார& '()

*( ஒ, நா./ ம1)& எ"3கால5"( இராஜா8க9
ேதவ$ைடய காண+,டாத -./ப/ ம23/ அவர6 பரேலாக ஆேலாசைன ,ட;<=
>?வா@கைள+ -B;6 நா/ DE+கமாக க23+ெகாGேடா/. இதைன -B;6 இ=$/ பல
ேபாதைனகI ேவத;<J உIளன. நா/ காண+,டாத ெதLMக உல@J இேயD @BN6
ம23/ சா;தாO= ஈ.பா. எ=ன எ=ப<ைன நா/ அBதJ அவRய/. காண+,டாத
உல@J எ=ன நட+@=ற6 எ=ப<ைன அBT/ U= நா/ யா? எ=ப<ைன -B;த ெதVW
நம+- அவRய/. ேதவ= காண+,டாத உலைக எXவா3 >?வாக/ ெசL@=றா? எ=ப6
அ வ ? இ XW ல ைக எ Xவா 3 > ?வ @ +@ =றா ? எ =ப த 2- ஒ E சா =3 - அ த ைன
இைறZயலாள?கI ேதவ$ைடய ரா[\ய/ எ=றைழ+@=றன?. அ6 ஆ<யாகம;<J
ஏேத= எ=ற ேதா_ட;<J ெதாட`@ய6.

ஏேத$ - ேதவ&ைடய தைலைம அ-வலக/
“ஏேத= ேதா_ட/” எ=றWட= உ`கI >ைனW+- வEவ6 எ=ன? நா= இ+ேகIcைய
பலdட/ ேக_டேபா6, அவ?கI ஏேத= எ=றWட= ஆதா/, ஏவாைள >ைன+@=றன?.
ேமe/ அ;ேதா_ட;<J ேதவ= அவ?கைள வR+க ெசLதா? எ=ப<ைனT/ >ைனW
,E@=றன?. (ஆ<யாகம/ 2:15-25).
ஆனாJ ஏேத= ேதவ$ைடய M.. எேச+@ேயJ f?+கதdசன gNதக/ ஏேதைன
“ேதவ$ைடய ேதா_ட/” எ=றைழ+@=ற6 (எேச+@ேயJ 28:13; 31:8-9). அ<J
ஆhசdமV+க+,iய காdய/ எ=னெவ=றாJ ஏேதைன “ேதவ$ைடய ேதா_ட/”
எ =ற ைழ ;த எ ேச +@ ேய J அ த ைன “ ேத வ $ ைட ய ப d D ;த ப ?வ த / ” எ ன W /
R;தd+@=றா? (எேச+@ேயJ 28:14). பழ`கால மத`கVJ ஆட/பர ேதா_ட`கj/,
ஒEவE/ ெசJல+,டாத மைலகj/ ேதவ?கV= Mடாக கEதkப_ட6. அXcரG.
வ?ணைனகைளT/ ேவத/ ஏேதைன -B+-/ cத/ பய=ப.;6@=ற6. ஏேத=
ேதவ$ைடய M., அ`@El6 ேதவ= யாவ2ைறT/ >?வா@;தா?. அ6 ேதவ$ைடய
தைலைமயக/, அJல6 அவர6 M_. அeவலக/.
ேதவ= எ`ேகேயா, அ`ேக அவEட= அவர6 ஆேலாசைன ச`கU/ இElத6.

ேதவசாய-ைடயவ2க3
ேதவ$/, அவர6 ஆேலாசைன ச`கU/ ஏேதOJ இElதன? எ=ப<ைன -B+-/ ஒE
U+@யமான ேவதவசனUG.. ஆ<யாகம/ 1:26’J ேதவ=, “மOதைன நம6 சாயn=பi
உ E வா +- ேவா / ” எ ன + , B னா ? . ேத வ = த = c E kப ;ைத ஒ E , _ட ;< J
U=ெமாo@=றா?. அவ? யாdட/ இதைன ,3@=றா?? தன6 பரேலாக ேசைனகjட= அவர6 ஆேலாசைன ச`க;6ட=. இ6 <dேயக ேதவ$+-I நட+-/ ஆேலாசைனயJல,
ஏென=றாJ <dேயக ேதவ$+-I இரகRயpJைல. ேதவ= த= <_ட;ைத அதைன
அBயாத ஒE ,_ட;<2- அBc+@=றா?.
ேதவன6 அBckg gdl6ெகாIவத2- எVைமயான6. அ6 நGப?கjட= ேபDவ6
ேபா=ற6, “நா/ ேபாL ஏதாவ6 சாkqடலா/” அJல6 நா/ இைத ெசLயலா/! எ=ப6
ேபா=ற6. இ<J நா/ தவற cட+ ,டாத ஒE காdயUG.. ேதவ= த= f?மான;ைத
>ைறW ெசLய ேவ3 ஒEவைரT/ த=$ட= இைண;6+ ெகாIளcJைல.
நா/ U=னதாக Rl<;த qற ெதLMக ஆேலாசைனகைளk ேபாJ, இXவாேலாசைனைய
>ைறேவ2ற ேதவ= எவைரT/ பய=ப.;தcJைல. அ.;த வசன;<J (ஆ<யாகம/

1:27) மOத?கI REri+கkப_ட ேபா6 ேதவ= தாமாகேவ அவ?கைள REri;தா?.
ேதவ= ஒEவ? மா;<ரேம மOதைன பைட;தா?. ஒE உதாரண/, நா= எ= நGப?கI
அைனவைரT/ சாkqட ேபாகலா/ எ=றைழ;6, நாேன வாகன;ைத ஓ_.h ெச=3,
அவ?கI சாkqட ெசலW/ ெசLதாJ, எJலா ேவைலT/ நாேன ெசL@=றவனாேவ=.
அ6 தா= இ`ேக நைடெப3@=ற6.
ேதவ= மா;<ரேம மOத?கைள REri;தா? எ=ப6 Uைறயான6. ஏென=றாJ
அவர6 ஆேலாசைன ச`க;<J இE+-/ ஆcகj+- அத2-dய வJலைமZJைல.
ஆ < யா க ம / 1 : 2 7 ’ J ேத வ = ம O த ?க ைள த ன 6 சா ய லா க R E ri ;தா ? எ ன
வாR+@=ேறா/. அkபiெய=றாJ 26’J நம6 சாயnJ எ=3 அவ? ெசா=ன6
எ=னவான6.
அைவ இரG.+-pைடேய எXcத c;<யாசUpJைல.
ஆ<யாகம/ 1:26,27’J
பய=ப.;தkப_.Iள “நம6 சாயJ” ம23/ “தன6 சாயJ” எ=ற பத`கI ,3வ6
ேதவ$ைடய சாயne/, அவர6 ஆc+-dய tவராRகV= சாயne/ மOத?கj+ப`-G.. நா/ ேதவ$ைடய சாயnJ ம_.மJல, அவர6 ஆேலாசைன ச`க;<J
இட/ெப3/ ஆcகjைடய சாயne/ REri+கkப_.Iேளா/.
அவ?கj+-/, மOத?கj+-/ இE+-/ ெபா6வான இயJைபேய “ேதவ$ைடய
சாயJ” எ=3 ேவத/ அைழ+@=ற6. ஆ<யாகம/ 1:26 ெசாJவ6 ேதவ= மOத?கைள
தன6 சாயலாக REri;தா?. மOத= எ=பவ= ேதவ$ைடய சாயJ (qர<பnkg). அ<=
அ?;த/, நா/ ேதவ$ைடய qர<><கI.
ேதவ$ைடய சாயJ எ=ப6 ேதவ= தன6 ஆ2றJகைள மOத$+- ெகா.kபதJல,
உதாரணமாக Rl<+-/ ஆ2றJ. ஏென=றாJ ஆ2றJகI இழ+க+ ,iயைவ. ஆனாJ
ேதவ$ைடய சாயைல மOத= ஒEkேபா6/ இழkப<Jைல. மOத?களாக இEkபேத
ேதவ$ைடய சாயJ, qறkg UதJ இறkg வைர மOத= ேதவசாயலாக இE+@=றா=.
அ<னாJ தா= மOத உZ? ம<kgIள6.
நா/ எXவா3 ேதவைன qர<பn+@=ேறா/? Ulைதய அ<கார;<J ேதவ= தன6
அ<கார;ைத பரேலாக;<eIள ஆcகjட= ப@?l6 ெகாI@=றா? எ=3 வாR;ேதா/.
upZJ வாv/ மOத?கjட$/ ேதவ= த= அ<கார;ைத ப@?l6 ெகாI@=றா?.
ேதவேன காண+,iயைவகj+-/, காண+,டாதைவகj+-/ இராஜா. இராஜாவா@ய
ேதவ= ஆc+-dய உல@e/, upZe/ த= அ<கார;ைத த= -./ப;6ட= ப@?l6
ெகாI@=றா?. ேதவ= இXWலக/ எXவா3 இE+க ேவG.ெமன cE/g@=றாேரா
அதைன அXவா3 மா2B, அவEட= இைணl6 அதைன நா/ அ$பc+க ேவG./.
நா/ ேதவன6 cEkப;ைத எXவா3 ெசயJப.;த UiTெமன ேதவ= நம+காGq;6Iளா?. இேயDேவ ேதவைன qர<பn+-/ Rறlத எ.;6+கா_.. அவ?
அதdசனமான ேதவO= த2Dxப/ (ெகாேலாRய? 1:15) ம23/ ேதவO= Uvைமயான
ெவVkபா. (எqெரய? 1:3). எனேவ தா= நா/ இேயDைவ q=ப2ற ேவG./ (ேராம?
8:29; 2 ெகாdl<ய? 3:18).

இர67 ஆேலாசைன ச:க;<ன2க=$ ஒேர ?@A
நா= ,3வைத y`கI சdயாக q=ப23zB?கI என ந/g@=ேற=. மOத?கI
ேதவ$ைடய >?வா@கI - upZJ அவர6 ஆேலாசக?கI. நா/ ேதவ$ட$/, அவர6
ெதLMக -./ப;6ட= இைணl6 வாv/பi REri+கkப_டவ?கI. நா/ அவdJ
கV,?l6, அவைர எ=ெற=ைற+-/ ேசc+க ேவG./. ேதவ= ஆ<ZJ மOதைன
ப ைட ;த ேபா 6 u p +- d ய ஏ ேத O J ம O த = ேத வ $ ட $ / , அ வ ர 6 ெத LM க
-./ப;<னEட= இைணl6 வா{l<E+க ேவG./. ஏேதOJ பரேலாகU/, uேலாகU/
ஒ=ைற ஒ=3 சl<;தன. ேதவ$/, அவர6 ஆேலாசக?கj/, ஒேர இட;<J மOத$ட=
ஏேதOJ வR;தன?.

அ<= cைளW எ=ன?
ேதவ= ஆதா/ ம23/ ஏவாVட/ ,Bய6, “y`கI பe@, ெபE@ upைய >ரkg`கI,
அ<J காணkப./ யாவ2ைறT/ ஆG.+ ெகாIj`கI” (ஆ<யாகம/ 1:28).
ேதவ$ைடய சாயnJ REri+கkப_டவ?கI ெசLய ேவGiய6 இ6ேவ. அவ?கI
இராஜாவா@ய ேதவ$ைடய >?வா@களாக ெசயJபட ேவG./. மOத?கV= கடைம
அவ?கI வாv/ upைய க?;தEைடய ேதா_டமா@ய ஏேதைன ேபாJ மா23வேதேதவ$ைடய இரா[\யமாக மா23வேத. அ6 ஆதா/, ஏவாI எ=ற இரG. நப?கைள+
ெகாG. சா;<யமாகா6. எனேவ தா= அவ?கைள qIைளகைள ெப23+ெகாIj/பi
ேதவ= க_டைளZ_டா?.
நா/ அBlதவா3 ஆதாU/, ஏவாj/ அவ?கள6 சlத<T/ அ<J ேதாJcT2றன?.
அவ?கI ேதாJcTறாமJ இEl<ElதாJ உலக/ Uvவ6/ ஏேதைனk ேபாJ
மா2றkப_iE+-/. Uv>ைறவான உல@J மOத= ேதவ$ட$/, அவர6 ெதLMக
-./ப;6ட$/ >;<யமாக வா{l<Ekபா=.
ேதவ= மOத-ல;ைத ேநR;தா?, எனேவ ஆதாைமT/, ஏவாைளT/ அவ?
ம=O;தா?. ஆனாJ அவ?கj+- q= அவ?கVnEl6 ேதா=Bய மOத-ல/
அைன;6/ அவ?கைளk ேபாJ பாவ;<J R+-Gட6. ேதவ= மOத வரலா2BJ
இைடபடாc_டாJ நா/ அைனவE/ பாவ;<J மd;<E+க ேவG./ (ேராம? 6:23). நா/
அoய+,iயவ?கI, பாcகI. நம+- இர_Rkg அவRய/.
நா/ ேதவன6 ெதLMக -.மப;<J இைணl6 அவEட= ஒ=றாக வாழ ேத வ=
cEkபUIளவராக இE+@=றா? எ=ப6 ேவத;<= Rல ஆhசdய|_./ காdய`கைள
gdl6ெகாIள உதW@ற6.
நா/ எ<னாJ “ேதவ$டய g;<ர?” அJல6 “ேதவ$ைடய qIைளகI” (ேயாவா= 1:!
2; 11:52; கலா;<ய? 3:26; 1 ேயாவா= 3:1-3) என ேவத;<J அைழ+கப.@=ேறா/ எ=3
c ள `- @ =ற 6 . ஏ = c D வா R க I ேத வ $ ைட ய - . /ப ;< J “ g ;< ர ?க ளா க
த;ெத.+கkப.@றா?கI” (கலா;<ய? 4:5-6; ேராம? 8:14-16) எ=3 gd@=ற6. நா/ ஏ=
ேதவ$ைடய இரா[\ய;<J “உட= Dதl<ர?கI” (கலா;<ய? 4:7; f;6 3:7; யா+ேகாg
2:5) ம23/ “அவர6 <Xcய Dவாப;<= ப`காVகI” (2 ேப6E 1:4; 1 ேயாவா= 3:2)
எ=ப6 gd@=ற6. ஏ= இேயD @BN6c= வEைக+- q= அவ? cDவாRகj+“ேதவ$ைடய இரா[\ய;<J tவcEhச;<= கOைய gR+க ெகா.kபா?” எ=ப6
gd@=ற6 (ெவVkப.;தJ 2:7). நா/ அவEட= இைணl6 ஆ_R ெசLேவா/ எ=ப6
g d @ =ற 6 ( ெவ V kப . ;த J 3 : 2 1 ) . நா / ஏ ேத O = வா {ைவ ேநா +@ U =ேன
ெசJ@=ேறா/. பரேலாக/ }G./ up+- இற`@ வE/.
நா/ நம6 மரண;<2- q= g<ய ஏேதOJ ஆ_R ெசLயkேபா@=ேறா/. ஆதாU/,
ஏவாj/ எதைன ெசLT/பi பைட+கkப_டா?கேள அதைனேய நா/ ம@{Wட=
ெசLேவா/. >;<ய வா{W எ=ப6 இைச கEcகைள ஓயாமJ }_., இEkப;<னா=ம~ேநரU/ பாடJகI பா.வதJல. அ6 ேதவன6 g<ய upைய, அ<= cய+கத+க
U v ைம T ட = ேத வ ேனா . / , உ Z ?ெத v lத இ ேய D ேவா . / , ந / ச க
சாயeைடயவ?கேளா./, ம23/ ெதLMக ஆcகjட= இைணl6 Dதlதd;6
ஆjவேத.

இ<$ ?BCய;Dவ/ எ$ன
இ<னாJ எ=ன பய= எ=3 நா/ Rl<கலா/, ஆனாJ ந/ வா{ைவ மா2ற+,iய பல
கE;6+கI இ<J அட`@TIளன. நா/ ேதவ$ைடய qர<><கI, அவர6 எ<?கால
<_ட;<= ப`காVகI எ=ப6 நம6 <னசd வா{+ைகைய மா2ற+,iய6.

U v உ ல ைக T / ஏ ேத ைன k ேபா J மா 23 வ ேத ேத வ ன 6 < _ட / . ேத வ =
மOத?கjட= இைணl6 தன6 நJலா_Rைய உலக/ Uvவ6/ ெசயJப.;த
cE/g@=றா?. ஆதாைமT/, ஏவாைளT/ qIைளகI ெப23+ெகாG. உல@=
ேதவ?களாகW/ (எஜமா=களாக) ம23/ >?வா@களாகW/ மாற ேவG.ெமன ேதவ=
c E /q னா ? ( ஆ < யா க ம / 1 : 2 6 - 2 8 ) . அ ;< _ட / அ வ ?க V = M {hR q =ன ?
மா2றkபடcJைல. ேநாவாc= கால;<J ஏ2ப_ட ெபEெவIள;<2- q=னE/
}G./ ஒEUைற ேதவனாJ அ6 வoT3;தkப_ட6 (ஆ<யாகம/ 8:17; 9:1). ஏேத=
ெதாைலl6 ேபானாe/, ேதவ= }G./ அ<ைன }_ெட.kபா?. இேயD @BN6
}G./ வlத q=ன? ேதா23c+கkபடk ேபா-/ g<ய வான/, g<ய upZJ ேதவ=
த= இரா[\ய;ைத Uvைமயாக ெசயJப.;6வா? (ெவVkப.;தJ 21,22). அ6 பல
வைககVJ ஏேதைனk ேபாJ ேதா2றமV+@=ற6. அ6 >ைறேவ3/ வைர நா/ சl<+-/
அைனவdடU/ இேயD @BN6c= Dcேசஷ;ைத அB+க ேவG./. upZJ ேதவன6
இ ரா [\ ய ;ைத Nதா q +- / ேத வ $ ைட ய q ர < > < க I நா / . இ ேய D @ B N6
ேதவரா[\ய;ைத Uvவ6மாக ெகாG.வE/ வைர நா/ ேதவ$ைடய இரா[\ய;ைத
அவர6 Dcேசஷ;<= Uல/ உல@J பரவ ெசLய ேவG./.
நா / ேத வ $ ைட ய சா ய e ைட ய வ ?க I , அ வ ர 6 q ர < > < க I எ =ற
RlைதTைடயவ?களாக இEkேபாமானாJ - நா/ எ.+-/ f?மான`கj/ U+@யமானைவ
எ=பைத உண?ேவா/. இேயDைவ cDவாR+-/ @BNதவ?கI பாவ;<J ெதாைலl6
ேபானவ?களJல, அவ?கI பdD;த ஆcயானவd= ஒ;தாைசயாJ ேதவ$ைடய
<_ட;ைத >ைறேவ23/ <ற$ைடயவ?கI. வா{c= Uvைமைய மOத?கI எXவா3
அ $ ப c +க U i T / எ ன D c ேஷ ச ;< = U ல / எ Jலா ம O த E +- / ெசா Jல
கடைமkப_டவ?கI. மOத?களா@ய நா/ ேதவ$ட= இைணl6 வா{வ6 எ=றாJ எ=ன
அJல6 ேதவன2ற வா{W எ=றாJ எ=ன எ=ப<ைன qர<பnkபவ?கI. இத2இைடப_ட6 எ=3 ஒ=3pJைல.
எJலா மOதE/ ேதவ$ைடய சாயeைடயவ?கI எ=ப6, மOத உZd=
மக;6வ;ைத நம+- உண?;த ேவG./. நா/ ஒEவைர ஒEவ? எXவா3 பா?+@=ேறா/,
அவ?கVட/ எXவா3 ெதாட?gெகாI@=ேறா/ எ=ப<ைனT/ இ6 மா2Bையைம+-/.
மOத?கI ம;<ZJ பா-பா.கI இE+க+,டா6. அy< ஒEkேபா6/ ேதவைன
qர<பnkப<Jைல. c_iேலா, நா/ ேவைல பா?+-/ இட;<ேலா, அJல6 அரசா`க
அeவJகVேலா ந/ அ<கார;ைத தவறாக பய=ப.;6 ெதLXப+<+- எ<ரான6. ேதவ=
ஏேதOJ த= சாயைல தd;தவ?கைள இoவாக நட;தcJைல, எனேவ ேதவ$ைடய
qIைளகV= வா{cJ அ6 காணkபட+ ,டா6.
இ3<யாக, ேதவைன கனkப.;6/ எJலா ெதாoe/ ஒE ஆc+-dய அைழkேப.
நா/ ெசLT/ எlத ேந?ைமயான ப~T/, நம6 உலைக ஏேத$+- ேநராக நட;< ெச=3
ந/ சக சாயeைடயவ?கj+- ஆ€?வாத;ைத ெகாG. வE/ ஆ2றeைடய6. ேதவ=
ஊoய+கார?கைள அவ?கI ஊoய;<= >p;த/ பdD;த<J p-<யானவ?களாக
கE6வதJல. நா/ அைனவE/ ேதவ= ந/ைம ைவ;த இட;<J அவைர எXவா3
qர<பn+@=ேறா/ எ=ப<J ேதவ= கdசைனTIளவ?. நா/ இEj+- எ<?;6 >=3,
ேதவ= cE/g@=ற வா{c2- ேநராக மOத?கைள வoநட;6பவ?கI அJல6 இEj+6 ைண ேபா @ =ற வ ?க I . அ Xவா 3 ஒ V ைய ப ர kg / வா Lkg எ Jலா
@BNதவ?கj+-2-/ அEளkப_.Iள6, அதைன நா/ பய=ப.;<+ ெகாIள
ேவG./.
ேதவ= ஒE மக;தான <_ட;6ட= ஏேதைன பைட;தா?, ஆனாJ அ6 ேவகமாக
மைறlத6. ேதவ= ஒEவேர Uv>ைறவானாவ?. Uv>ைறவ2ற tவராRகj+ெகா.+கkப./ Dதl<ர/ ெகா‚ரமான UiWகைள சl<+க ேநd./ எ=ப6 இ<= Uல/
அBயkப.@=ற6.

அ"கார& நா()

ெத,-க ./த0க1
கட#த அ&கார)&* +,-. +/0ைறவ4ற 5வாரா6க789 (ம;த<களான?@ அ.லB
ேதவ<களான?@) ெகாE8கFபE@ Hத#&ர@ ெகாIரமான -ைளJகைள KறFK89@ என8
9MFKNேட*. ேவதாகம)&* +த. 6ல அ&காரOகP. காணFபE@ 6ல 0கRJகS
ேமேல TMய கV)ைத உX&FபE)B@.
ேதவ* த* அ&கார)ைத பரேலாக)&?Sள ஆ-க7டZ@ ம4X@ [\]?Sள
ம;த<க7டZ@ ப^<#B ெகாSள _<மா;)தா<. ேதவ* தனB சாயa. ம;தைன
உVவா8^னா<. ேதவ* “நமB சாயa. ம;தைன உVவா89ேவா@” (ஆ&யாகம@ 1:26)
எ*ப&* ெபாVS அBேவ. ஆ-89eய 5வரா6க7@, ம;த<க7@ ேதவZைடய
சாயa. பைட8கFபNடவ<கS. அவரB அ&கார)&* பOகாPகS, ேதவைன Kர&பa89@
அவe* உட*-ஆ7ன<கS.
ேதவ* அவ<கைள தனB சாயa. பைட)B, த* அ&கார)ைத ப^<#B ெகாfடத49
இரfE பeமானOகS உfE. ஓViற@, அB ஒV உ*னதமான _<மான@. ேதவைனF
ேபா. இVFப&* +த. பeமான@, Hத#&ர@. Hத#&ர\.லாம. ம;த<கS ேதவைனF
ேபாaVFபB சா)&யம4றB. Hத#&ர\.லாம. அ*i, &யாக@ ேபா*றைவ இ.ைல.
Hத#&ர\.லாம. அ*i ெச?)B@ப, _<மான@ எE8க +,யாB. Hய 6)த\.லாம. நா@
அ*i ெச?)B^றவ<களாக மா)&ர@ பைட8கFபN,V#தா. இய#&ரOகைளF ேபா.
இV#&VFேபா@. kடா< வா<k எ*ற &ைரபட வeைச]. ஒV பட)ைத நா* 0ைனJ
TX^*ேற*, & lட* அF & ெஜ,. அ&. வV@ ஆ-யா^ய ஒKவா* ேகேனாK எ*ற
கதாபா)&ர@ த* தகFபனா^ய n8காைவ பா<)B, டா<) வாெட< எ*ற கதாபா)&ர)ைத
9M)B TXவB, “அவ* ஒV ம;தன.ல ஒV இய#&ர@.” இVFoZ@ அ8கைத]*
+,-., அB உfைமய.ல என நா@ கfடMயலா@. டா<) வாெட< த* உ]ைர
-ைலயாக ெகாE)B இராஜாவா^ய n8காைவ காFபா4Xவா*. அவ* ஒV சதாரண
இய#&ரமாக அ8கைத]. ேதா*ற-.ைல. தனB இVதய)&aV#B, த* Hய 6)த)Bட*
_<மான@ எE8க8T,ய ஒVவனாக இட@ ெபX^*றா*. Hயமாp 6#&)B _<மான@
எE8க +,யாத பNச)&. ம;த* ஒV இய#&ர)ைதF ேபா. இயO9வா*. எனேவ
ேதவ* ம;தைன +/ Hத#&ர+ைடயவனாp அவரB சாயa. 6Vq,)தா<.
ஆனா. ேதவ* ம;த<கைள அrவாX உVவா8^ய&. ஒV ஆப)தான பeமான+@
உfE. i)&sSள 5வரா6க789 Hத#&ர)ைத அP)தா. அவ<கS தவறான _<மானOகS
எE8க TE@, அவ<களB 6)த)ைத tRப,யாைம89@ பய*பE)த +,s@. ேதவ*
ஒVவேர பe[ரணமானவராதலா., அவைர) த-ர Kற 5வரா6க789 Hத#&ர@
ெகாE8கFபNடா. அB தவறாக பய*பE)தFபEவB இய.பானேத. அBேவ ஏேத;.
தவX நடFபத49 காரண@.

ஏேத$% பாவ)
ஏேத* எFப,FபNட இடமாக இV#தB என 6#&Fேபா@. ஆதா+@, ஏவா7@ அOேக
த;யாக வ68க-.ைல. ேதவZ@ அவரB ெதpvக 9E@ப+@ ஆதா@ ஏவா7ட*
ஏேத;. வ6)தன<. ஏேத* எ*பB ம;த<க7@, ேதவ<க7@ ஒ*Mைண#B [\ைய
ஆ7@ தைலைம அ?வலகமாக ெசய.பNடB (ஆ&யாகம@ 1:26-28). ஏேத;* வாRைவ
[\ +/வB@ பரவ ெசps@ அ?வலக@ அB. ஆனா. அO9 ேதவZைடய ஆேலாசைன
சOக)&ைன ேச<#த ஒV நப< மNE@ ம^Rw6யாக காணFபட-.ைல.
ஆ&யாகம@ ஒ*M. TறFபNடB ேபா. x*றா@ அ&கார)&?@ ஏேத;. Kற
ெதpvக 5வரா6க7@ வ6)தB உX&யா^*றB. “ம;த* ந@\. ஒVவைரF ேபா.

ந*ைம _ைம அMயத8கவனானா*” எ*X ேதவ* TMயB “நமB சாயa.” எ*X
ஆ&யாகம@ 1:26’. ேதவ* TMய வா<)ைதக789 இைணயானB.
ஆ&யாகம@ 3’. ேதா*X@ ச<Fப@ ஒV சாதாரண பா@ப.ல. அB -லOக.ல. அதைன
ஒV \Vக காN6 சாைல]. அைடFபBF ேபா. ஒV கfணா, TN,. அைட)B ைவ8க
+,யாB. அவ* ஒV ெதpvக zவரா6. ெவPபE)த. 12:9, அவைன KசாH, சா)தா*
எ*X அைடயாள@ காfK8^*றB.
ஒV 6ல ^Mkதவ<கS ெவPபE)த. 12:7-12 வசனOகைள ைமயமாக ெகாfE
ேதவ* எ.லாவ4ைறs@ 6Vq,)தF K*ன< {த<கS ம)&]. ஒV |Xத.
காணFபNடB என8 கVB^*றன<:
வான)&ேல s)த+fடா]4X; \காேவ?@ அவைனw ேச<#த {த<க7@
வ?ச<Fப)ேதாேட s)த@பf}னா<கS; வ?ச<Fப+@ அைதwேச<#த {தV@
s)த@பf}s@ ெஜயOெகாSள-.ைல.வான)&. அவ<கS இV#த இட+@
காணFபடாம4ேபா]4X. உலகமைன)ைதs@ ேமாச@ேபா89^ற KசாH எ*X@
சா )தா * எ *X @ ெசா .ல Fப Nட ப ைழ ய பா @பா ^ ய ெப e ய வ ? ச <Fப @
தSளFபNடB; அB [\]ேல -ழ)தSளFபNடB, அதேனாேடTட அைதwேச<#த
{தV@ தSளFபNடா<கS. (ெவPபE)த. 12:7-9)
ஆனா. பரேலாக)&. நட89@ இ#த s)த@ ேம6யா-* KறFேபாE ச@ம#தFபNடB
(ெவPபE)த. 12:4-5,10):
அ&* வா. வான)&* நNச)&ரOகP. x*MெலாVபOைக இ/)B, அைவகைளF
[ \ ] . - ழ )த SP 4X ; K ர ச வ ேவ த ைன Fப E ^ ற அ #த k& l
KSைளெப4றJடேன, அவ7ைடய KSைளையF பN6)BFேபாE@ப,89 அ#த
வ?ச<Fப@ அவ789 +*பாக 0*றB. சகல ஜா&கைளs@ இVFi8ேகாலா.
ஆ 7 ைக ெச ps @ ஆ fK Sைள ைய ெப 4றா S ; அ வ 7 ைட ய K Sைள
ேத வ ; ட )& 49 @
அ வ V ைட ய
6 Oகா ச ன )& ; ட )& 49 @ ,
எE)B8ெகாSளFபNடB.
அFெபா/B வான)&ேல ஒV ெபeய ச)த+fடா^:
இFெபா/B இரN6Fi@ வ.லைமs@
நமB ேதவZைடய ரா•ய+@, அவVைடய
^MkB-* அ&கார+@ உfடா]V8^றB;
இரJ@ பக?@ ந@+ைடய ேதவZ89+*பாக ந@+ைடய
சேகாதர<ேம. 94ற€ Hம)B@ெபாVNE அவ<கS ேம.
94ற€சாNE^றவ*
தாழ) தSளFபNEFேபானா*.
ெவPFபE)த. 12 ஆ&]. 6Vq,Fi நட#தJட* ெதpvக ஆ-கS ம)&]. ஒV
vRw6 ஏ4பNடB எ*X Tறாம. மாறாக ேம6யா உல^. Kற#த சமய)&. ஏ4பNட
ெதpvக s)த&ைன 9M8^*றB. ஏேத;. நைடெப4ற ச@பOக789 +* தனB
சாயa. பைட8கFபNடவ<கS தன89 -ேராதமாக +ரNடாNட@ பf}னா<கS எ*X
ேதவ* ேவத)&. எO9@ 9MFKட-.ைல. ஆ&யாகம@ 3’. •R0ைல தைலtழாக
மாMயB. அBேவ +த. +ைற ேதவ;* சாயa. பைட8கFபNடவ<கP* vRw6ைய
6)தe8^*றB.

ச<Fப)&* 94ற@ எ*னெவ*றா. அவ* ேதவZைடய அ&கார)ைத 0ராகe)தா*.
ேத வ * ஆ தா ைம s @ , ஏ வா ைள s @ 6 V q, )த J ட * அ வ <க ைள ேத வ Z ைட ய
9E@ப)&. 0<வா^களாக இைண)B ெகாfடா<. அவ<கS KSைளகS ெப4X ஏேத;*
வாRைவ [\ +/வB@ 0ரFப8T,ய &றZைடயவ<களாp 6Vq,8கFபNடவ<கS.
ஆனா. ச)BVேவா அதைன -V@ப-.ைல. அவ* ேதவZைடய kதான)&. த*ைன
அம<)&8 ெகாfடா*. அவ* தன89தாேன TMயB, “நா* வான)B89 ஏXேவ*,
ேத வ Z ைட ய ந Nச )& ர Oக 7 89 ேம லா க எ * 6 Oகா ச ன )ைத உ ய <)B ேவ * ;
வடiறOகP?Sள ஆராதைன8 TNட)&* ப<வத)&ேல v4MVFேப*” (ஏசாயா 14:13).
அவ* த*ைன ேதவZ89 0கராக கV&யவனாக x<8க)Bட* iறFபNடா*. தனB
வ€சைனயா. ஆதாைமs@, ஏவாைளs@ பாவ@ ெசpய {f,னப,யா., அவ*
ேத வ Z ைட ய v N, a V #B ெவ P ேய 4ற Fப Nடா * ( எ ேச 8^ ேய . 2 8 : 1 4 - 1 6 ) ,
[\]aV#B அக4றFபNடா*- “அவ* தைர]ேல -ழ தSளFபNடா*” (ஏசாயா 14:12)
- மரண@ ஆfEெகாS7@, 0)&ய வாRவ4ற இட)&49 தSளFபNடா*. 5வ;*
ேதவனா]V8க ேவf,யவ*, மரண)&* ேதவனாக மாMனா*, அவ* ம;த9ல@
அைன)ைதs@ த* ப8க@ ஈ<)தப,யா., ம;த<கS சாவைமைய இழ#தன<. |fE@
சாவைமைய அைடவத49 ம;த9ல@ |NகFபட ேவfE@.
ம;த;* vRw6 பல சாபOகைள ெகாfE வ#தB. ச<Fப)ைத ேதவ* சK)தேபாB
அ&. _<8கதeசZ@ இட@ ெப4றB. ஏவாP* -)B89@, ச<Fப)&* -)B89@ பைக
உfடா9@: “அFெபா/B ேதவனா^ய க<)த< ச<ப)ைத பா<)B……… உன89@
k&l89@, உ* -)B89@ அவS -)B89@ பைக உfடா89ேவ*; அவ< உ*
தைலைய நH89வா<, „ அவ< 9&Oகாைல நH89வாp எ*றா<” (ஆ&யாகம@ 3:14-15).
ஏவாP* -)B யா<? ம;த9ல@. ச<ப)&* -)B யா<? அB ஒV ெபாBவான பத@.
ேதவைன எ&<89@ அைனவVேம Kசா6* KSைளகS. அFேபாkதலனா^ய ேயாவா*
அதைன 9M)B 6ல உதாரணOகS ெகாE8^*றா< - அr-)B இேயHைவ எ&<)த …த)
தைலவ<கS. இேயH த* ஊ‡ய)ைத எ&<)த …த மத தைலவ<கைள பா<)B ெச*னB:
“„OகS உOகS Kதாவா^ய Kசாசானவனா. உfடானவ<கS.” ேம?@ த*ைன
காN,8ெகாE)த …தாைஸ அவ< KசாH (ேயாவா* 6:70) எ*றைழ)தா<. எனேவ
ேதவZைடய &Nட)&49 எ&ராக ெசய.பE@ அைனவV@ ச<ப)&* -)B8கேள.

*ய ,-.
ம;தZைடய vRw6ைய ெதாட<#B [\]. KரwசைனகS அ&கe8க தாமதமாக-.ைல.
ஆதா@, ஏவாP* KSைளகS ெகாைலகார<களாp மாMன<. கா‰* ஆேபைல ெகா*றா*,
அB அவ* “ெபா.லாOகனா. உfடானாவ*” எ*பைத உX&பE)&யB. ம;த9ல@
[\]. ெபV^யFேபாB _ைமs@ ெபV^யB (ஆ&யாகம@ 6:5).
ஆ&யாகம@ 6’. |fE@ ஒV அசாதரணமான |Xத. நைடெப4றB, அதைன 9M)B
நா@ ஞா]X ஆராதைனகP. அ&க@ ேகS-படாமaV8கலா@, ஆனா. அ&* -ைளவாக
_ைம [\]. ெபV^யB. இ@+ைற நைடெப4ற |Xதa* 0\)த@ _ைம மZ9ல)ைத
+4M?@ ‹<ெகE)தB. ஆ&யாகம@ 6: 1-5 வசனOகP. ேதவ9மாரV89 Kற#த
மZi)&ர<கS அசாதரணமான இராNசதக<களா]V#தா<கS எ*X வா68^*ேறா@.
அO9 எ*ன நட#தB எ*ப&ைன 9M)B ஆ&யாகம@ +/ைமயாக 9MFKட-.ைல,
ஆ னா . அ B ச @ப #த Fப Nட உ fைம க S ேவ த )& * ப ல இ ட Oக P ? @ , … த
பார@பeய)&?@ எ/தFபNESளB. அதைன ந*றாp அM#த i&ய ஏ4பாN,*
ஆ8^ேயா*க7@ தOகS எ/)&கP. அதைன ப&J ெசpதன<.
உதாரணமாக, ேபBV@, …தாJ@ ெபVெவSள)&49 +* பாவ@ ெசpத {த<கைள8
9M)B எ/B^*றன< (2 ேபBV 2:4-6; …தா 5-6). அவ<கS 9MFKE@ 6ல தகவ.கS
…த<க7ைடய பார@பeய Œ.கPaV#B எE8கFபNடைவ. ேபBV@, …தாJ@

ேத வ Z 89 - ேரா த மா க பா வ @ ெச pத ேத வ 9 மா ர <க S பா தா ள )& . அ ைட )B
ைவ8கFபNESளன<, அதாவB இX& 0யாய_<Fiெக*X கNடFபNESளன< என
அவ<கைள 9M)B எ/&sSளன<. “ேதவZைடய „யாய_<FK* நாP.” அவ<க789
இX& _<Fi வழOகFபE@.
ேபBVJ@, …தாJ@ +தலா@ ஏேனா89 எ*ற …த ikதக)&aV#B அwெசp&ைய
அM#தன<. அB ேதவ ஆ-யானவரா. அVளFபடாத ஒV i)தகமா]Z@, அB இேயH
^MkB-* நாNகP?@, ஆ& &Vwசைப]* நாNகP?@ \கJ@ KரபலமானB. அ&.
TறFபNட 6ல உfைமகS \கJ@ +8^ய)Bவ@ வாR#ததாக ேபBV@, …தாJ@
கV&னப,யா. அதைன தOகS எ/)B8கP. ப&J ெசpதன<.
ஆ&யாகம@ 6’. நைடெப4ற அசாதரணமான |Xதைல 9M)B …த<க7ைடய
பார@பeய)&. ெதPவாக எ/தFபNESளB. ேதவ9மார<கS, மZஷ9மார)&கைள
ேச<#B KSைளகS ெப4X8ெகாfடைத …த<க7ைடய எ/)B8கP. ேதவ9மார<
ம;த<க789 ெதpvக அMவP)B உதவ ேவfEெமன +4பNE வ‡-ல^ன<, அ.லB
அவ<கS ேதவைனF ேபாலேவ தOகS சாயa. 5வரா6கைள உVவா8க +4பNடன< என
TறFபNESளB. ேம?@ KசாHகS எrவாX ேதா*Mன எ*ப&ைன 9M)B@ …த
பார@பeய ikதகOகP. -ள8கFபNESளB. KசாHகS எ*பைவ ெவSள)&49 +*
வாR#த ேதவ9மாரக789@, மZஷ9மார)&க7@ உfடான இரNசத<கP* ஆ-கS என
…த பார@பeய@ ந@i^*றB. அைவகS [\ +/வB@ H4M ம;த<கைள ஆNெகாfE
|fE@ சlர@ ெபற H4M &e^*றன. ஆ&யாகம)&49 K*வV@ ேவத ikதகOகP.
இ ர Nச த க <க P * வ @ச )& . ேதா *M ய வ <க S ஏ \ ய < ம 4X @ இ ர Nச த < எ *ற
அைழ8கFபNESளன< (எfணாகம@ 13:32-33; உபாகம@ 2:10-11). ச<Fப@
தSளFபNட பாதாள)&. [\]* அ&ப&களா^ய இரNசதக<கS ேவத)&. |fE@
ேதா 4ற ம a 8^ *ற ன < ( ஏ சா யா 1 4 : 9 - 1 1 ) . அ Fபா தா ள )ைத i & ய ஏ 4பா N, *
ஆ8^ேயா*கS நரக@ எ*றைழ8^*றன<.
…த பார@பeய)&*ப, ஆ&யாகம@ 6:1-4 வசனOகP.
ேதவ9மார<கS |fE@ ஏேதைனF ேபா. ஒV 0ைல உVவா8க
தOகS +ய46யா. ேதவ<க7@, ம;த<க7@ இைண#B வா/@
0ைன)தன<. அrவாX ேதவனB &Nட)ைத மா4ற +ய46)தB
ெகா,யதாக மா4MயB.

காணFபNட ஆப)B,
+ய46)தேத. அவ<கS
இடமாக [\ைய மா4ற
ஒV ேமாசமான Hழைல

ஆ&யாகம@ 6:1-4 வசனOகS ச<ப)&* -)B _-ரமாக ேதவைன எ&<)தB
எ*ப&ைன மNE@ Kர&பa8க-.ைல, மாறாக இ; வரFேபா9@ ெகாEO_ைமகP*
ெதாட8க+மா9@. ேமாேச ம4X@ ேயாHவா-* நாNகP. அவ<கS வா89த)த@
பfணFபNட [\ைய Hத#தeFபத49 தைடயாக காணFபNடவ<கS இரNசத TNட)&ன<
(உபாகம@ 2-3). இ#த இரNசத TNட&னV89 பல ெபய<கŽfE. எfணாகம@
13:32-33’. அவ<கS ஏ\ய< எ*றைழ8கFபNESளன<. ஏ\ய< எ*பவ<கS ஆ&யாகம@
6:1-4. 9MFKடபNடB ேபா. ேதவ9மார< வ‡]. ேதா*Mய இரNசத<கS. இரNசத<கS
எ*ப&ைன 9M89@ எKேரய பதமா^ய ெநK•@ எ*ப&* ெபாVS vR#B ேபானவ<கS.
தாv&* கால@ வைர உVவ)&. அசாதரணமான இரNசதக<க7ட* இkரேவல< ேபாரா,
வ#தன< (1 சா+ேவ. 17), தாvB ேகாaயா)ைதs@ அவ* சேகாதைரs@ vR)&ய&*
xல@ அFேபாராNட@ +,J89 வ#தB (2 சா+ேவ. 21:15-22).

இத0 123ய-.வ) எ0ன
ச<ப)&* |B Hம)தFபNட _<8கதeசன சாப+@, அதைன ெதாட<#B நட#த ெதpvக
|Xத?@ ந*ைம89@, _ைம89@ இைடேய ஏ4பNட ஆ-89eய s)த@ என
இைற]யலாள<கS கVB^*றன<. ேதவZ89@, த* ம8க789@ இைடேய ஏ4பNட
„fட s)த@. அB காண8T,ய ம4X@ காண8Tடாத இரfE உல^?@ நைடெபX^*ற
s)த@.

இ8கைத]* -ேநாத@ எ*னெவ*றா. ம;த<கP* +,-;\)த@ ேதவZ89
எ&ராக ஒV ெதpvக ச8& ேபாN,]E^*றB. [|]. க<)தVைடய 6)த@ 0ைறேவற
[Jல^?@, ஆ-89eய உல^?@ எ&<Fi காணFபE^*றB. இVFoZ@ எrவாX
பரேலாக+@, [\s@ H)த@ ெசpயFபட ேவfEெம*X ேதவ* தன8ெக*X ஒV
&Nட@ ைவ)BSளா<. ேதவZ89 எ&ராக +ரNடாNட@ K,89@ ச8& தf,8கFபடாம.
- ட ப ட Fேபா வ & .ைல . ம ; த 9 ல @ \ க J @ - ைல ேய ற F ெப 4ற B . ேத வ *
ம ; த 9 ல )& 4ெக *X ைவ )& V 89 @ & Nட @ ஒ V நா 7 @ மா 4ற Fப E வ ேதா ,
+Mய,8கFபEவேதா இ.ைல.
இFப9&கS 6ல ஆ8க[<வமான பாடOகைள க4K8^*றன. ேதவZ89 எ&ரான இ#த
s)த@ ேதவ* ேதவ<கைளs@, ம;த<கைளs@ தனB சாயa. Hத#&ர+ைடயவ<களாp
பைட)த&* -ைளJ, இVFKZ@ ேதவ* _ைம89 காரணம.ல.
ேவத)&. ஒVFேபாB@ ேதவ* தனB சாயa. பைட8கFபNடவ<கS tRப,யாம.
ேபாக ேவfE@, அ.லB அவ<கS tRப,யாம. வாழ ேவfEெமன _<மா;)ததாக
ேபா&8கFபட-.ைல. ேதவ* எ&<கால)ைத +/ைமயாக அM#&V8^*றா< எ*பB
அவ< சகல _ைமs@ +*9M)தா< எ*X ெபாVள.ல. அதைன நா@ 1 சா+ேவ.
23:1-14’. ெதPவாக அM#B ெகாSளலா@. தாvB ெபak&ேராE s)த@பf} ேக^லா
எ*ற ம&. ேபாடFபNட பN,ண)ைத |Nடா*. அFெபா/B தா-B அFபN,ண)&.
உSளா* என சJ?89 அM-8கFபNடB. சJ. தாv&ட@ த* 6Oகாசன)ைத இழ#B
-ட8 TE@ எ*ற பய)&னா. அவைன ெகா.ல +4பNடா*. சJa* &Nட)ைத 9M)B
ேகS-பNட தாvB ேதவ;ட@ -fணFK)தா*:
ேக ^ லா ப Nட ண )தா < எ *ைன அ வ * ைக ] . ஒ Fi 8ெகா E Fபா <க ேளா ,
உ@+ைடய அ,யா* ேகS-FபNடப, சJ. வVவாேனா, இkரேவa*
ேதவனா^ய க<)தாேவ, இைத உ@+ைடய அ,யாZ89) ெதe-8கேவfE@
எ*றா*. அத498 க<)த<: அவ* வVவா* எ*றா<. ேக^லாபNடண)தா<
எ*ைனs@ எ* மZஷைரs@ சJa* ைக]. ஒFi8ெகாEFபா<கேளா எ*X
தாvB ேகNடத49 க<)த<: ஒFi8ெகாEFபா<கS எ*றா<.
க<)தe* உ)தரைவ ெப4ற தாvB நா@ எைத ெசp&VFேபாேமா அதைனேய
ெசpதா*, _-ரமாக அFபN,ண)ைத -NE ஒ,னா*. இத* +ல@ க<)த< சகல)ைதs@
அM#&V8^*றா< எ*பB அவ< சகல)ைதs@ (_ைமைய) +*9M)தா< எ*X
ெபாVள.ல எ*ப&ைன அMயலா@. ெதpvக ஆ-க7@, ம;த<க7@ ேதவZ89
-ேராதமாக ெசய.பEவ< என ேதவ* +*TN,ேய அM#&V#தா< எ*பB ேதவ*
அவ<கS ெசpயFேபா9@ _ைமைய +*9M)தா< எ*றாகாB.
ஆதா+@, ஏவா7@ vR#Bேபாவா<கS எ*X ேதவ* அM#&V#தா<. அவ<களB
vRw6யா. அவ< -யFபைடய-.ைல. அவ< சகல)ைதs@ அM#தவ<, எ*ன நட89@
ம4X@ எ*ன நட8க8 TE@ எ*பதைன அM#தவ<. ேதவ* ெதpvக ஆ-கS ம)&]?@,
K*ன< அவ<கS xலமாp +ரடாNட@ ம;தV89S7@ ஊEVJ@ எ*ப&ைன
+*TN,ேய அM#தB அவேர அ@+ரNடாNட)&49 காரண< எ*றாகாB.
நமB வாR-?@ நைடெபX@ _ைமகைள 9M)B நம89 இேத ெதPJ இV8க
ேவfE@. ேதவ* vRw6ைய +*ேப அM#&V#தப,யா. அதைன 0-<)& ெசpய ஒV
&Nட)Bட* ஆய)தமாக]V#தா<. நா@ பா-களாp Kற#B, -Rேவா@ எ*பB அவV89
ெதes@. ஆனா. அவ< ந@ -Rw6கைள +*9M8க-.ைல. நா@ பாவ@ ெசpதா.,
அத49 ெபாXFi நாேம. நா@ ந@ Hய-VFப)Bட* பாவ@ ெசp^ேறா@. ேதவ* அதைன
&Nட\Nடா< அ.லB அவ< +*9M)தப,யா. நா* பாவ@ ெசpேத* எ*X ஒVவV@
ெசா.ல +,யாB.
ஆனா. ேதவ* ந@|B அ*i ைவ)தப,யா. “நா@ பா-களா]V8ைக]., ^MkB
நம8காக மe)தா<” (ேராம< 5:6-8). நா@ எFப,பNடவ<கS எ*பைத அM#&V#B@ ேதவ*
ந@|B அ*i ைவ)தா<. அவ< நம89 அVPய Hத#&ர@ பாவ@ ெசpவத49 மNEம.ல,

நா @ அ வ ர B H - ேஷ ச )ைத - H வா 6 )B , இ ேய H J 8கா க வா / @ப , யா க அ B
ெகாE8கFபNடB.
_ைமயான காeயOகS ம;த<க789, ^Mkதவ<க789@ Tட நைடெபX@ எ*பைத
ேதவ* அM#&V8^*றா<, நா+@ அM#&V8^ேறா@. _ைம உல^. காணFபEவத49
காரண@, ம;த<கS _ைம ெசpய8 T,ய Hத#&ர)Bட* இVFபB தா*. நமB ேதவ*
இF[\]. ெகாIரமான ெசய.க7@, பாவOக7@ நட8க ேவfEெமன +*9MFபவ<
அ.ல, ஏேதா ெகாIரமான பாவOகS -ைள-8கபEவ&* +ல@ ஒV ேமலான இரN6FK*
&Nட@ kதாK8கFபE@ என &Nட\Eபவர.ல. ேதவZ89 _ைம அவ6யம4றB. ஆனா.
_ைமயா. அவரB &Nட@ தE)B 0X)தFபEவ&.ைல, அவ< அதைன ேம4ெகாfE,
இX&]. அதைன 0யாய@_<Fபா<.
ஏ* ேதவ* இFெபா/ேத _ைம +4M?@ அக4M-ட8 TடாB என நா@ ேகSஎ/Fபலா@. ேதவ* _ைமைய +4M?@ அக4ற ேவfEெம*றா., தனB சாயa.
பைட8கFபNட, த*ைன ேபா. [ரணம4ற ம;த<கS ம4X@ ேதவ<கைள +4M?@
அ‡8க ேவfE@. அB _ைமைய +4M?@ „8^-E@, ஆனா. அB ேதவ* அவ<கைள
பைட)தேத தவX எ*றா^-E@, ேதவ* ஒVFேபாB@ தவX ெசpபவர.ல.
ேதவ* ம;த<க789 Hத#&ர@ ெகாE)&V8கேவ TடாB எனJ@ நா@ 6#&8கலா@,
அrவாX ந@ைம Hத#&ர\.லாதவ<களாp ேதவ* பைட)&V#தா. நா@ எFப,
இV#&VFேபா@? ேதவ* நம89 Hத#&ர@ அVPயப,யா., அவ< ந@ைம உeைமய4ற
அ , ைம க ளா க ேவா அ .ல B இ ய #& ர ம ; த <க ளா க ேவா ப ைட 8க - .ைல .
Hத#&ரம4றவ<களாp நா@ பைட8கFபN,V#தா. நா@ அ,ைமையF ேபா. அ.லB
இய#&ர ம;தைனF ேபா. இV#&VFேபா@, அBேவ மா4X வ‡. ஆனா. ந@ைம அவ<
த*ைன ேபா. 6Vq,)தா<. அB ஒV Kைழய.ல. ேதவ* ம;த9ல)ைத \கJ@
ேந6)தப,யா. அவ< அவ<கைள +/ Hத#&ர)Bட* பைட)தா<. எனேவ _ைம]aV#B
|N9@ வ‡ைய &Nட\Nடா<, உல^. _ைம i9#தJட*, ஏேதைன iBK)B, அவ<கS
கf}ைரெய.லா@ Bைட8க _<மா;)தா< (ெவPபE)த. 7:17; 21:4).
ேதவ* தன89 எ&ரான s)த)ைத எrவாX +,J89 ெகாfE வரேவfEெமன ஒV
&Nட@ வ9)BSளா<. ஆனா. அB +,J89 ெகாfE வரFபE@ +* _ைம \கJ@
_-ரமைடs@.

அ"#யாய& ஐ()

*ரப-ச"#/ 0ேகாள&
நா# கட&த பாட)*+ பா,)த ெத./க 01த+க2 எ+லாவ678# ஒ: ெபா;வான கா=ய#
உ@A. அைவ ேதவE மGதைனH I7); ைவ)*:HI# *Jட)*6I#, அவர;
ஆ JM ைய 0 @A # ெகா @A வ : # N ய 6M க O HI # எ * ரா ன அ சா த ர ண மா ன
ேபாராJடRக2.
ேதவSHI Tேராதமான இVேபாரJட)*+ நா# அைனவ:# ஒ: சRகடமான WைலX+
உ2ேளா#, அ*+ ேதவ,கO# அடRZ[2ளன,. ேதவSHI#, ேதவ,கOHI#
இைடேயயான இ&த இமாலய \ர]சைனைய இேய^ Z7_;TE இர@டா# வ:ைகேய
N`aHI ெகா@A வ:#.

பாேப$ ேகா&ர(
ேவதாகம கைதகb+ cகa# \ரபலமான ஒE1 பாேப+ ேகாdர)*E கைத (ஆ*யாகம#
11:1-9), இ:V\S# அ; பலரா+ Nைறயாக d=&;H ெகா2ளVபடT+ைல.
ேதவE ஆதாNHI#, ஏவாOHI# gcைய WரV\ ஆ@AH ெகா2ORக2 எE1
கJடைளXJட; ேபா+, ெப:ெவ2ள# வ67ய \Eன, ேநாவாTE IA#ப)*6I#
கJடைளXJடா,. மGத,க2 Nலமாக ேதவE தன; ஆJMைய gc Nhவ;# _தா\Hக
T:#\னா,. மGத,க2 அதைன எ*,)தன,. அவ,க2 இ:தய)*E M&தைனக2
ேதவSHI Tேராதமாக இ:&த;, ேதவைனH காJ`8# தRகைள d)*சாiகளாக
எ@jன,. அவ,க2 gc Nhவ;# Mத7V ேபாகாதப` வான)ைத எJA# ஒ:
ேகாdர)ைத கJட Nய6M)தன, (ஆ*. 11:4). அHேகாdர)ைத கJAவ*E kல# அவ,க2
cகa# \ரபலமாகலா#, ஆனா+ அவ,க2 எlவா1 Mதறாம+ பா;HகாHகVபAவா,க2?
அ த 6கா ன ப * + அ Hேகா d ர ேம . ேவ த ஆ ரா .]M யா ள ,க O # , ெதா +ெபா : 2
Wdண,கO# பாேப+ பI*X+ வாm&த பா\ேலாGய,க2 nIரJ எEற வ`T+
ேகாdரRக2 கJ`யைத க@ட7&;2ளன, (எZV*ய \ரcJ ேபாEற வ`வ# ெகா@ட
உயரமான ேகாdரRக2). அHேகாdரRகைள அவ,க2 கJ`ய*E ேநாHக# மGத,க2
அHேகாdரRகbE வoயாக ஏ7 ேதவ,கைள ச&*Vபேத. அவ,கள; ேகாT+ வளாகRகb+
அ)தைகய ேகாdரRக2 கJடVபJடன. ேதவன; ஆJMைய[#, அவைர I7)த
அ7ைவ[# உலக# Nhவ;# பரவ ெச.வத6I ப*லாக அவ,க2 ேதவைன ஒ:
இட)*6I2 மJAபA)த T:#\ன,.
அ; ேதவSைடய *Jடம+ல, அதைன ேதவE T:#பT+ைல. அவ, 0@A# தன;
ஆேலாசைன சRக)தா=ட# p1வைத கவj[Rக2-“நா# இறRZVேபா. அவ,க2
பாைஷைய) தா1மாறாHIேவா#” (ஆ*. 11:7). ேதவE ஒ:வ, ேபMவைத ம6றவ,க2
d=&; ெகா2ளாதப` பாைஷைய தா1மாறாHZனா,, அவ,க2 Mத7V ேபானா,க2.
ஆ*யாகம# 10’+ ெகாAHகVபJட ேதசRக2 எlவா1 உ:வாZன என இ]சமபவ#
Tவ=HZEற;.
இ; ெப:#பாலான Z7_தவ,க2 அ7&தேத, அவ,க2 அ7யாத; எEனெவE1
பா,Vேபா#.

ேதவ+க,(, அவ+கள/ ேதச1க,(
பாேப+ ேகாdர)*E கைத ஆ*யாகம# 11’+ மJA# காணVபடT+ைல, அதைன
உபாகம# 32:8-9 \Eவ:மா1 Tவ=HZEற;:
உ Eன த மா ன வ , ஜா * க O HI ] ^ த &த ர Rக ைள V ப RZ JA , ஆ தா c E d )* ர ைர
ெவlேவறா.V \=)தகால)*+, இ_ரேவ+ d)*ர:ைடய ெதாைகHI)தHகதா.,
ச,வஜனRகbE எ+ைலகைள) *Jட#ப@jனா,. க,)த:ைடய ஜனேம அவ:ைடய
பRI; யாHேகாd அவ:ைடய ^த&தர/த#.

M ல ேவ தா க ம ெமா o ெப ய ,Vd க b + “ இ _ர ேவ + d )* ர , ” எ Eற இ ட )* +
“ேதவSைடய d)*ர,” எE1 ெமாoெபயHகVபJA2ள;. ஆனா+ பாேப+ ேகாdர#
கJடVபJட நாJகb+ இ_ரேவ+ இES# ேதாEறT+ைல. பாேப8HI \Eனேர
ேதவE ஆ\ரகாைம அைழ)தா, (ஆ*. 12). அlTட)*+ “இ_ரேவ+ d)*ர,” எEற
பத)ைதH காJ`8# “ேதவd)*ர,க2” எEற ெமாoெபய,Vேப உக&த;. சவHகட+
அ:Z+ க@ெடHகVபJட ேவதாகம ^w2கb8# “ேதவSைடயd)*ர,” எEற பதேம
இlவசன)*+ பயEபA)தVபJA2ள;.
அ#ெமாoெபய,Vd NHZய);வ# வா.&த;. ேதவE ேதசRகைள \=)தேபா;,
அதைன ேதவd)*ர,கOHI \=); ெகாA)தா,. தன; ெத./க ஆேலாசைன pட)*+
/67:)த ேதவd)*ர,கOHI பRகாக ெகாA)தா,. \ற ேதசRக2 ஏE \ற ேதவ,கைள
வணRIZEற; எEபத6கான ேவத)*E TளHக# அ;ேவ. பாேபiE நாJக2 வைர
ேதவE எ+லா மGத,கOடE ெந:Hகமாக இ:Hக T:#\னா,. ஆனா+ பாேபiE
NரJடாJட*6IV \E ேதவE தன; ஆேலாசைன சRக)*+ காணVபJட ேதவ,கbட#
ேதசRகைள ஆO# ெபா1V\ைன ஒVபைட)தா,.
ெப:ெவ2ள)*6I \Eன:# ேதவE T:#\யவா1 ஏேதைனV ேபா+ gc
Nhவ;# மா6றVபட ேவ@AெமEற அவர; *Jட)*ைன மGத,க2 Wைறேவ6ற
T:Vப# காJடT+ைல. அ*னா+ ேதவE மSIல)ைத Wயாய# x,)தா,. மSIல)ைத
ஜா*களாக \=);, அவ,க2 ேதசRகைள ேதவ,கOHI பRகாக ெகாA)தா,. அVெபாh;
தனHெகE1, தE “பRகாக” ஒ: d*ய ேதச)ைத ெத=&;H ெகா@டா, (உபாகம# 32:9),
அவ, ெத=&;ெகா@ட pJட# தாE இ_ரேவ+. ஆ\ரகாைம அைழ)த*E Nல# (ஆ*.
12) தன; *Jட)ைத ெசய+பA)த ெதாடRZனா,, பாேப+ ேகாdர# இட# ெப6ற அA)த
அ*கார)*ேல அதைன நா# வாMHகலா#.
ேதவE \ற ேதசRகைள பRகாக ெகாA)தா, எEபேத பைழய ஏ6பாJ`E கைதைய
நக,)* ெச+ZEற;. எlவா1? பைழய ஏ6பாA Nhவ;# ேதவSHI#, அவர;
\2ைளகOHI# \ற ேதச)*E ேதவ,கOHI#, அ*E மHகOHI# இைடேய
நைடெப1# \ர]சைனகேள.
ேத வ E பா ேப i E நா Jக b + ேத ச Rக ைள W யா ய #)x ,)த 8 # , அ ைவ க ைள
ைகTடT+ைல. எனேவ தாE அவ, ஆ\ராகைம அைழ)தேபா; தன; T:Vப)ைத
ெதbaபA)*னா,. அவ, ஆ\ரகாcட# p7ய;, “gcX82ள வ#சRகெள+லா#
உனHI2 ஆy,வ*HகVபA#” (ஆ*. 12:3). எ+லா ேதசRகைள[# ேதவE தன;
IA#ப)*+ 0@A# இைணHக T:VdN2ளவராக ஆ\ரகாைம அைழ)தா,.
இதைன அ7&த பa+, அ)ேதேன பJ`ண)ைத ேச,&த M)தா&தவா*கbட#
\ரசRக)த;:
ம S ஷ ஜா * யா ன ச க ல ஜ ன Rக ைள [ # அ வ , ஒ ேர இ ர )த )* னா ேல
ேதாEறVப@j, gcXE0ெதRI# I`X:Hக]ெச.;, NE x,மாGHகVபJட
காலRகைள[# அவ,க2 I`X:V\E எ+ைலகைள[# I7)*:HZறா,;

க,)தராZய த#ைம அவ,க2 தடTயாZ8# க@A\`Hக)தHகதாக) த#ைம)
ேதA#ப`HI அVப`] ெச.தா,; அவ, ந#c+ ஒ:வ:HI# zரமானவர+லேவ.
(அV. 17:26-27)
இ_ரேவ+ மHக2 “வான)*E ச,வ ேசைனகைள” ஆரா*Hக pடா; என ேதவE
ேமாேசXE Nல# எ]ச=)தா, (உபாக. 4:19,20), வான)*E ச,வ ேசைனக2 எEப;
ேதவன; ஆேலாசைன pட)*+ இட#ெப1# ேதவ,கைள I7HZEற; (1 இராஜ. 22:19).
ம G த ,க 2 அ )த ைக ய ேத வ ,க ைள ேச T யா ம + த Eைன எ Vப ` யா வ ; அ 7 ய
ேவ@AெமE1 ேதவE T:#dவைத அVேபா_தல, 17:26-27’+ வாMHZEேறா#.
ஆனா+ ேதசRகைள பRகாக ெப61H ெகா@ட ேதவ,க2 ேதவன; *Jட)ைத இர@A
வoகb+ தAHZEறன,.
சR{த# 82:1’+ ேதவன; ஆேலாசைன சRக)*+ ேதவ,க2 இட# ெப1Zறா,க2 என
நா# வாM)ேதா#. சR{த# 82 Nhவ;# வாMHகVபA# ேவைளX+ அ*E அ,)த#
ெதbவாI#. ேதவன; T:Vப)*6I#, |*HI# மாறாக ேதவ,க2 தRக2 ேதசRகைள
ஆ@டன,. எனேவ ேதவE ஆேலாசைன pJட# ெதாடRZயaடE ேதவ,கைள
\Eவ:மா1 க`&;H ெகா@டா,: “எ;வைரHI# |Rக2 அWயாய)x,Vd ெச.;,
;Eமா,Hக:HI NகதாJMjய# ப@}/,க2?” (சR. 82:2). அவ,கள; அ|*ைய
ேம8# Mல வசனRகb+ க`&;H ெகா@ட \E அவ,க2 எlவா1 மGத,க2 ேதவGட#
*:#பாதப` அவ,கைள இ:b+ ைவ);2ளன, எனH p1Zறா,: “அ7யாம8#
உ ண ரா ம 8 # இ : HZ றா ,க 2 , அ &த கா ர )* + ந ட HZ றா ,க 2 ; ேத ச )* E
அ_*பாரRகெள+லா# அைசZற;” (சR. 82:5). அ&Wய ேதவ,க2 ;Eமா,Hகைர
ஆத=);, மGத,க2 ெம.யான ேதவைன அ7யாதவா1 இ:ைள பரV\ன,.
இ_ரேவல, ப=தாபமாக உ@ைமயான ேதவைன ேதடாம+ “தRகOHI பRகாக
ெபறாத” அ&Wய ேதவ,கைள வணRZ காயமைட&தன, (உபாக. 29:26; 32:17). ேதவE
ேகாபN#, க`னN# Wைற&தவரா. அவ,கOHI உ)தரa அ:bனா, (சR 82:6-7):
“ஆனா8# |Rக2 மSஷைரV ேபால] ெச);, ேலாகV\ரdHகb+ ஒ:வைனVேபால
Th&;ேபா/,க2. ேதவேன எh&த:O#, gcHI Wயாய)x,Vd] ெச.[#; |ேர சகல
ஜா*கைள[# ^த&*ரமாகH ெகா@`:Vபவ,.”
மGத,கைள வ~M)த*E Tைளவாக ேதவ,க2 தRக2 சாவாைமைய இழ&; மGத,க2
ேபா+ ம=Vபா,க2 (சR. 82:7). இ1* நாb+ நைடெப1# Wயாய)x,Vdகb+ இ;a#
ஒE1 என ஏசாயாT+ வாMHகலா# (ஏசா. 31:1-4). சR{த# 82’E N`T+ சR{தHகாரE
கைடM நாb+ ேதவE 0@A# ேதசRகைள தE ^த&*ரமாக 0Jபா, எEற ந#\Hைக[டE
N`HZEறா,. அவ, T:#\யவாேற d*ய ஏ6பாJ`+ அவர; 0Jைப காணலா#.

உபாகம( 32’$ காண6ப7( உலக6பா+ைவ
உபாகம# 32’# அ*கார)*+ காணVபA# உலகV பா,ைவXEப` gcயான; ஒE1
ேய ேகா வா T 6I அ ,ப j Hக Vப JA ப = ^ )த மா க அ +ல ; ேவ ேற ேத வ ,க b E
இரா•€யமாக காணVபAZEற;. இHக:); ேவதாகம)*E பல பI*கb+ ேதாE1Zற;.
உதாரணமாக தாGேயiE x,Hகத=சன d_தக)*+ அ&Wய ேதசRக2
ெத./க
“அ*ப*களா+” ஆளVபAவதாக pறVபJA2ள; (தாG. 10:13, 20-21). ம6ெறா:
உதாரண# தா/; சa+ இராஜாaHI பய&; ெபi_*ய=E இரா•€ய)*S2 •ைழ&த
ேபா; அவE உைர)த வா,)ைதகb+ ெதEபAZEற;. 1 சாNேவ+ 26:19+, தா/;
\Eவ:மா1 அhதாE, “அவ,க2: | ேபா., அ&Wய ேதவ,கைள] ேசT எE1 ெசா+i,
அவ,க2 இE1 எEைனH க,)த:ைடய ^த&தர)*6I அA)தவனாXராதப`HI,
;ர)*TJடா,கேள.” தா/; ேவேற ெத.வRகைள ேசTHகT+ைல. ேதவE எ+லா
இட)*8# இ:Vபவ, எEபதைன[# ம1HகT+ைல. ஆனா+ இ_ரேவ+ ேதச#
ேதவSைடய ப=^)த gc, அ; ேதவSைடய ^த&*ர#. அ*i:&; அவE ெவbேய7ய
ேபா;, தாE அ&*ய ெத.வ)*E இரா•€ய)*+ மாJ`H ெகா@டதாக உண,&தாE.

இHக:)ைத TளHI# எனHI \`)த ம6ெறா: பைழய ஏ6பாJ`E கைத 2
இராஜாHக2 5’+ உ2ள;. y=ய இரா}வ)*E பைட)தைலவE நாகமாE. அவE ஒ:
I‚டேராZ. எiசாTE வாHIVப` அவE ேயா,தாE ந*Xேல ஏh Nைற kmZயேபா;
அ*சயதHகTதமா. Iணமைட&தாE. அVெபாh; நாகமாE எiசாTட# p7ய;,
“இேதா, இ_ரேவii:HZற ேதவைன)தTர gcெயRI# ேவேற ேதவE இ+ைல
எEபைத அ7&ேதE” (5:15). நாகமாE தE ேதச)* 6I *:#\ய ேபா; இ_ரேவ+
ேதச)*i:&; ஒ: கhைதXE ேம+ இர@A ெபா* ம@ைன எA); ெசEறாE. அவE
எத6காக ம@ைன எA); ெச+ல ேவ@A#? ஏெனEறா+ அ; இ_ரேவiE
ேதவSைடய;. அ; ப=^)தமான;.
இ]M&தைன ஒ: Tப)த+ல, இதைன ேபாEற M&தைன d*ய ஏ6பாJ`8#
காணVபAZEற;. பa+ ேதவSHI எ*ரான ெத./க சH*கைள I7);: ;ைர)தன#,
அ*கார#, வ+லைம, க,)த);வ# (எேப. 1:20-21; 3:10; 6:12; ெகாேல. 1:16;2:15) எEற
வா,)ைதகைள பயEபA);ZEறா,. இ*+ காணVபA# ெபா;வான கா=ய# எEன?
அைவ அைன);# ேதசRகைள ஆOபவ,கOHI பயEபA)தVபA# பதRக2.
ெகா=&; பJ`ண)*E *:]சைபX+ WழTய \ர]சைனகOHI ப*+ அbHIமா1
பa+ இர@A W:பRகைள எh*னா,. தன; Nத+ W:ப)*+ ெகா=&; *:]சைபX+
பாiய+ ƒ*யான பாவ)*+ ஈAபJA மன#*:#பாம+ வாm&த நபைர *:]சைபXi:&;
| HI #ப ` அ 7 a 1 )* னா , ( 1 ெகா = . 5 : 1 - 1 3 ) . அ &ந ப ைர “ சா )தா G ட #
ஒVபைட[Rக2” (1 ெகா=. 5:5) எனH p7னா,. அ*E ெபா:2 எEன?
பைழய ஏ6பாJ`+ gcைய I7); காணVபJட உலகVபா,ைவேய அத6I
ப * ல b HI # \ @ண G . ப ைழ ய ஏ 6பா J` E இ ைற X ய i Eப ` , இ _ர ேவ +
ேயேகாவாTE “^த&*ர#,” அ;ேவ இ_ரேவல:HI அ:ளVபJட கானாE ேதச#.
அவர; \ரசEன# அVgcைய ப=^)தமாHZய;. Nதi+ ேயேகாவாTE \ரசEன#
ஆசா=Vd pடார)*+ இ:&த;. வான&*ர)*+ இ_ரேவல, ^67 *=&த நாJகb+ அவ,க2
தRI# இட)*E ைமய)*+ உடEப`Hைக ெபJ` ைவHகVபJட;, அ; இ_ரேவல,
தRZன இட)ைத ப=^)தமாHZய;. இ_ரேவல, கானாE ேதச)ைத ^த&த=)தV \Eன,
ேதவன; \ரசEன# ேதவாலய)*+ தRZ, அ)ேதச)ைத ேதவGE /டாகa#,
ப=^)தமாகa# மா67ய;. இVெபாh; ேயேகாவாTE \ரசEன# T^வாMகb+ வாச#
ெச.ZEற;-நா# ேதவSைடய ஆலயமாX:HZEேறா# (1 ெகா=. 6:19; 2 ெகா=. 6:16;
ேரா. 8:9). அ*E ெபா:2 Z7_;TE சƒரமாZய T^வாMக2, ேதவGE d*ய ஜன#,
d*ய இ_ரேவ+. அதைன பa+ கலா)*ய, 3’+ \Eவ:மா1 TளHIZEறா,:
ஆ ைக யா + T ^ வா ச மா ,Hக )தா ,க 2 எ வ ,க ேளா அ வ ,க ேள ஆ \ ர கா c E
\2ைளகெளE1 அ7/,களாக.
|Rகெள+லா:# Z7_; இேய^ைவVப61# T^வாச)*னா+ ேதவSைடய
d)*ரராX:HZ…,கேள. ஏெனG+, உRகb+ Z7_;aHI2ளாக, ஞான_நான#
ெப 6ற வ ,க 2
எ )த ைன ேப ேரா
அ )த ைன ேப : #
Z 7 _; ைவ )
த=);Hெகா@‡,கேள. ˆதெனE1# ZேரHகெனE1c+ைல, அ`ைமெயE1#
^யாxனெனE1c+ைல, ஆெணE1# ெப@ெணE1c+ைல; |Rகெள+லா:#
Z 7 _;
இ ேய ^ a HI 2
ஒ Eறா X : HZ … ,க 2 .
| Rக 2
Z 7 _; T S ைட ய வ ,க ளா னா + ,
ஆ \ ர கா c E
ச &த * யா ரா [ # ,
வாHI)த)த)*Eப`ேய ^த&தரரா[c:HZ…,க2. (கலா. 3:7, 26-29).
T^வாMகO#, அவ,க2 p`ய இடN# ப=^)தN2ளதானப`யா+, அவ,க2
ம)*Xi:&; பாவ# |HகVபட ேவ@A#. பைழய ஏ6பாJ`+ இ_ரேவ8HI dற#ேப
இ:&த இடRக2 ப=^)தம6ற gcயாக க:தVபJட;V ேபா+- இVெபாh; இlaலகN# ப=^)தc+லாத இட#. எனேவ தாE T^வாMகbE ஐHZய)*i:&;,
சா)தாGE இரா•€யமாZய உலக)*+ பாவ# ெச.; வ&த நபைர TJATA#ப` பa+
அ7a1)*னா,. *:]சைபXi:&; ஒ: T^வாM |HகபAவ; அவைன 0@A#

ப=^)தம6ற இரா•€ய)*6I அSVdவ;. அ;ேவ பாவ# வாச# ெச.ய ேவ@`ய
இட#.

இ/ ஏ< =>?யA/வ( வாBCத/
பாேப8HI \E ேதவE gcXE இரா•€யRகைள Wயாய#)*,)தேத பைழய
ஏ6பாJ`+ இ_ரேவiE ேபாராJட)*E \@ணG. அE1 Nத+ ேதவன; ^த&*ரமான
அ வ ர ; \ 2ைள க O HI # , ேத வ ,க 2 ^ த &* ர மா க ெப 6ற இ ரா •€ ய Rக b E
\2ைளகOHI# இைடேய [)த# ெதாடRZய;. அ)தைகய [)த# ^Tேசஷ)*6கான
வா.V\ைன[# உ:வாHZய;. பைழய ஏ6பாJ`+ இ_ரேவ+ ேதவSைடய ^த&*ர#.
ஆனா+ இேய^ Z7_; M8ைவX+ மGத,கைள 0Jக ம=)த*+ உ2ள ந6ெச.*
எEனெவEறா+, இG ˆத,க2 மJAம+ல இேய^ Z7_;ைவ T^வாMHI# அைனவ:#
ேதவSைடய \2ைளகேள (கலா. 3). இேய^TE yஷ,க2 உலக)*S2 ெச+8#ேபா;,
சா )தா G E இ ரா •€ ய # ேத வ S ைட ய எ +ைல யா க ம 1 w ப மா Hக Vப A Z Eற ; .
ேதவSைடய இரா•€ய# ெப:Z, 0@A# ேதசRக2 அவர; ஆOைகHI2 ெகா@A
வரVபAZEற;.
நா# க61Hெகா2O# பாட# இ&த gc ந# /ட+ல. ந# \ரப~ச)ைத இ:2
Šm&;2ள;. அT^வாMக2 ஆTHI=ய வ+லைமகbE அ*கார)*E \`X+ \ைண
ைக*களாக[2ளன,. அவ,க2 TATHகVபAவத6I இேய^TE ^Tேஷச# அவ,க2
ம)*X+ அ7THகVபAவ; அவMய#. மற&;/டாx,க2: ^Tேசஷேம
ந# ஆ[த#.
;ைர)தனRகைள[#, வ+லைமகைள[# ேநர`யாக க`&; ெகா2O# அ*கார# நமHI
அ:ளVபடT+ைல. ஆனா+ ேதவSைடய ^Tேஷ)ைத உ)தமமா. அ7TVப*னா+
அவ67E ஆOைகைய நா# TரJடலா#. \Eவ:# அ)*யாயRகb+ நா# அதைன
I7); அ*க# க61H ெகா2ளலா#.
ம61ெமா: பாட#: T^வாMக2 p` வ:# ஒlெவா: *:]சைப[# ப=^)த gcயாக
பா,Hகபட ேவ@A#. கJ`ட)*E அளa, ேதா6ற#, T^வாMகbE எ@jHைக இைவ
எ+லா# ேதவE ெப=தாக எA);H ெகா2வ*+ைல. எRேக இர@A அ+ல; kE1 ேப,
p` வ:Zறா,கேளா அRேக இேய^ \ரசEனமாவா, (ம). 18:20). அ; ப=^)தமான இட#.
எ+லா *:]சைபகO#, M7தானா8# அ+ல; ெப=தானா8# ஆ/HI=ய [)த)*E
N@ணG+ உ2ள;. எ+லா *:]சைபXE கடைம[# ஒEேற. இ:bE அ*கார)ைத
^Tேசஷ)*னா+ N7ய`Vப;. இ:ளான; அதைன ேம6ெகா2ள N`யா;.
இேய^ Z7_;TE ஊoய)ைத I7); ப`HI# ேபா; நா# 0@A# \ரப~ச)*E
gேகாள)ைத I7); M&*Hகலா#. த6ேபா; ˆ)த)*E எ+ைலக2 I7HகVபJA2ள;
எEபைத அ7ேவா#. gcXE ேதசRக2 ேதவனா+ Wயாய*,HகVபJA அவர;
இரா•€ய)*6I அVபா6பJA2ள;. தன; எ+ைலைய ேதவE T=வாHZ, மGத,கைள
ேதவE தE பRகாக 0JI# ேநரc;. அதைன மGத,களாZய ந# Nலமாக அவ,
ெசய+பA);ZEறா,.

அ"கார& ஆ(

வா*+ைத, நாம&, ம0(& 1த2
!ரப$ச&'( )ேகாள&ைத 01&2 ேவத4 எ(ன ெசா89(ற2 என கைட< அ'கார&'8
க>?@ ெகாAேடா4. மCதDகE ேதவF@0 Gேராதமாக பாேபH8 IரJடாJட4
ெசKதபLயா8 ேதவ( ேதசNகைள தEOGJடாD. தன2 ஆேலாசைன சNக&'(
ேதவDகளான ேதவR&'ரS@0 ேதசNகைள பNகாக ெகாT&தாD (உபாக. 32: 8-9). தா(
தEOGJட ேதசNகV@0 ப'லாக ஒS R'ய ம@கைள, ஒS ேதச&ைத தன@காக
உSவா@9னாD. அவDகE ேதவFைடய இராYZய&ைத )[\8 ]AT4 உSவா@04
ேதவன2 !ர'^'கE. அ2 [க கLனமான ஒS ெபா?_R, அ'C^[&த4 அ`^ய
ேதவDகV4, அவDகள2 இராYZய&'8 வ<@04 மCதDகV4, இaரேவb@04, அ'(
ேதவF@04 எ'ராக cdய&2ட( ேபாராTவாDகE.
ேதவன2 R'ய ஜன4 அ!ரா4 எ(ற ெபயD ெகாAட ஒS மCத( வfயாக ேதா(?4,
அவன2 ெபயD !(னD ஆ!ரகா4 எ(? மா>ற_பT4. பாேபைல ^யாய4&gD&தhட(
ேதவ( அவைன ச`'&தாD.

ஆ"ரகா& வா()ைதயானவைர ச/0)தா1
ஆ'யாகம4 12’8 ேதவ( ஆ!ரகாைம அைழ&தாD. ேதவ( ஆ!ரகாைம த( ெசா`த
cJைடk4, நாJைடk4 GJT அவD அவF@0 காA!@க ேபா04, அவ( கA
கALராத R'ய ேதச&'>0 ேபா04பL கJடைள\JடாD. அ!ரகாைம வfநட&2ேவ(
எ(? அவF@0 ேதவ( வா@கO&தாD. அவD ஆ!ரகா[( ேதவனா\S`2, அவF@0
<ற_பான உட(பL@ைக\( ஆmDவாதNகைள வா@கO&தாD. ஆ!ரகாI4, சாராV4
வய2 ெச(றவDகளாK இS`தாb4, அவDகV@0 ஒS மகைன அSEவதாக வா@கO&தாD.
அவCHS`2 ஒS ம@கE nJட4 உSவா9, )[\8 ேதவன2 R'ய 0T4ப4
aதா!@க_பT4. அவDகE Iலமாக ேதசNகE ஆmவ'@க_பT4.
ஆ!ரகாIட( ேதவ( வான&'HS`2 ஒS ச&த&'( Iல4 ேப<னாD, அ8ல2
அவன2 கனG8 ேப<னாD அ8ல2 அவ( இSதய&'8 ேப<னாD என நா4 க>பைன
ெச Kய லா 4 . ேத வ ( த ( g D@க த d < க V ட F 4 அ 8ல 2 த ன 2 தா ச Dக V ட F 4
அ4Iைறகைள பய(பT&'னாD என ேவதாகம4 'Jடமாக n?9(ற2. ஆனா8
ஆ!ரகாIட( அவD அoவா? ேபசG8ைல. அவD ச>? G&'யசமாக ஆ!ரகாIட(
உைரயாLனாD. அவD மCதனாக ேதா(1னாD. ேதவF4, ஆ!ரகாI4 IகIகமாK
ேப<னD.
ஆ'யாகம4 12:6-7’8 ேதவ( ஆ!ரகாI@0 தdசமானாD என ேவத4 n?9(ற2.
p(? அ'காரNகV@0 !( ேதவ( ]AT4 ஆ!ரகாI@0 தdசனமானாD (ஆ'. 15:1-6).
இ4Iைற கD&தD “ேதவC( வாD&ைதயானவராக” அவF@0 தdசன&'8 ேதா(1னாD.
அ2 ஒS ச&தம8ல, ஏென(றா8 அவன2 தdசன&'8 ேதா(1ய “வாD&ைதயானவD”
ஆ!ரகாைம அவன2 nடார&'>0 ெவOேய அைழ&2 வ`2 வான&2 நJச&'ரNகைள_
ேபா8 உ( ச`த'ைய ெபSக_ பAtேவ( எ(? n1னாD (ஆ', 15:5).
!ற இடNகO8 ேதவ( ஆ!ரகாI@0 ஒS மCதைன_ ேபா8 ேதா>றமO&தாD (ஆ'.
18). அவD ஆ!ரகாI@0 வா@கO&த 0மாரனான ஈசா@0@04 அoவாேற ேதா(1னாD
(ஆ'. 26:1-5), !(னD ஈசா@9( மகனா9ய யா@ேகாR@04 அவD மCதனாக
காJ<யO&தாD (ஆ'. 28:10-22; 31:11-12; 32:24-30).
மCதனாK ேதா>றமO&த வாD&ைதயானவD, எ'Dபாராத ேநரNகO8 ேவத&'8
ேதா(?9(றாD. அ'8 என@0 !L&த ஒS ச4பவ4 1 சாIேவ8 3. <?வனா9ய சாIேவ8

இரG8 பT&2 vNக I>பT4ேபா2 ஒS ச&த4 அவைன அைழ&த2. அவ(
ஆசாdயனா9ய ஏH த(ைன அைழ&ததாக ^ைன&2 அவCட4 ெச(றேபா2 அ2
ேதவFைடய ச&த4 எ(? ஏH உணD`தா(. ேதவ( சாIேவHட4 ]AT4 வ`தாD எ(?
வசன4 10 n?9(ற2: “அ_ெபாx2 கD&தD வ`2 ^(?, I(ேபால: சாIேவேல
சாIேவேல எ(? n_!JடாD; அத>0y சாIேவ8: ெசா8b4; அLேய( ேகJ9ேற(
எ(றா(.” ேதவ( அவ( ப@க&'8 வ`2 ^(றாD எ(ப2 அவD சாIேவb@0 மCதைன
ேபா8 காJ<யO&தாD எ(பைத <&தd@9(ற2. கD&தD த( “வாD&ைத\னாேல”
சாIேவbட( ேபzவ2 ஒS வழ@கமாக மா1ய2 (1 சாIேவ8 19-21), அவD அவேனாT
nட இS`தாD.
ம>ெறாS gD@கதd<யான ஏேர[யாh@0 “வாD&ைதயானவD” மCத உSG8
ேதா>றமO&தாD. ஏேர[யா 1’4 அ'கார&'8 அவ( gD@கதd<யாக அைழ@க_பJட2 ப'h
ெசKய_பJTEள2. அ'8 ஏேர[யா கD&தSைடய வாD&ைத எ(Cட&'8 வ`த2.
க D&த S ைட ய “ வா D&ைத ைய ” ஏ ேர [ யா ேத வ னா க பா D@9 (றா D . க D&த S ைட ய
வாD&ைதயானவD ஏேர[யாைவ த( ைககOனா8 ெதாJடாD (ஏேர[யா 1:1-9).

ம3த உ567 ேதவ1
நசேரயனா9ய இேயz 91a2 )[@0 வS4 I(னேர, மCத உSG8 ேதவ(
ேதா>றமH_ப2 பைழய ஏ>பாJL8 வழ@கமான ஒS ெசய8. மCதd8 ஒSவS4
ேதவைன அவர2 Ix ம9ைம\8, அவர2 Ix^ைறவான வLG8 பாD&2 உ\D !ைழ@க
ILயா2 என ேவத4 n?9(ற2. ேதவைன ேநd8 ச`'&த ேவதாகம நபDகV4 தாNகE
உ\D !ைழ@க_ ேபாவ'8ைல என@ கS'னD (ஆ'. 32:30; உபாக. 5:24; ^யா. 6:22-24).
ஆனா8 அவDகE மd@கG8ைல, ஏென(றா8 ேதவ( அவDகE த(ைன காt4பL
த(ைன zS@9@ ெகாAT - ெநS_ைப ேபா8, ேமக&ைத ேபா8 ம>?4 பல இடNகO8
மCதைன_ ேபா8 ேதா>றமO&தாD.
பைழய ஏ>பாJL( பல இடNகO8 மCதDகE மCத வLG8 ேதா(1ய ேதவைன
ச`'&த2, அவDகE “கD&தSைடய vதனானவைர” கAடனD என அ1ய_பT9(ற2.
ேமாேச\@0 எd@9(ற IJெசL\8 அவD ேதா(1னாD (யா&. 3:1-3). IJெசL\8
ேமாேச@0 தdசனமான ேதவ( அவைன@ ெகாAT இaரேவலைர எ9_'HS`2
GTG_ேப( எ(? வா@கO&தாD. யா@ேகாR@0 ெப&ேத8 எ(ற இட&'8 கனG8
ேதா(1னாD (ஆ'. 28:10-22),
த( கனG8 ேதா(1யவைர யா@ேகாR ேதவ(
(ேயேகாவா) என அைடயாள4 கAT@ ெகாAடாD. !(னD யா@ேகாைப ச`'&த
கD&தSைடய vதனானவேர தன@0 ெப&ேதHb4 காJ<யO&தவD என யா@ேகாR
அ1`தாD (ஆ'. 31:11-12).
பல ேவத_ ேபாதகDகE கD&தSைடய vதனானவைர ேதவ( என அைழ@க
தயN09(றனD. ஆனா8 அவD ேதவ( எ(பத>0 பல காரணNகE உEளன. ேமாேச@0
ேதவ( ^யாய!ரமாண&ைத அSOய !(னD இaரேவலD வா@0த&த4 பAண_பJட
)[@0 ெச8ல ஆய&தமானேபா2 அவD ேமாேச\ட4 n1ய2:
அவD சIக&'8 எyசd@ைகயா\S`2, அவD வா@0@0y ெசGெகாT; அவைர@
ேகாப_பT&தாேத; உNகE 2ேராகNகைள அவD ெபா?_ப'8ைல; எ( நாம4
அவD உEள&'8 இS@9ற2. { அவD வா@ைக ந(றாK@ ேகJT, நா(
ெசா8வைதெய8லா4 ெசKவாயா98, நா( உ( ச&2S@கV@0y ச&2Sவாk4,
உ( Gேரா'கV@0 Gேரா'யாk4 இS_ேப( எ( vதனானவD உன@0I(
ெச(?, எேமாdயS4 ஏ&'யS4 ெபd<யS4 கானாCயS4 ஏGயS4 எ)<யS4
இ S @9ற இ ட&2 @0 உ(ைன நட&'@ெகாATேபாவாD; அ வDகைள நா(
அத4பAtேவ( (யா'ராகம4 23: 20-23).
இவD சதாரண ஒS vதன8ல. இ&vத( பாவNகைள ம(C_பவD (தAL_பவS4
nட). அ&vத( கD&தd( நாம&ைத உைடயவD, அவர2 !ரச(ன4 ேயேகாவாG(

!ரச(ன4. உதாரணமாக, ஏசாயா 30:27-28’8 கD&தd( நாம4 கD&தS@0 சமமாக
கSத_பJTEள2:
இேதா, கD&தSைடய நாம4 vர&'HS`2 வS4;
அவSைடய ேகாப4 எd9ற24 கன(? Rைக9ற2மா\S@04;
அவSைடய உதTகE <ன&தா8 ^ைற`2,
அவSைடய நாh பJ<@9ற அ@9Cேபால இS@04.
அவD zவாச4 ஆ>? ெவEள&ைதேபா8 எx4R4
இ(?4 |தDகE கD&தSைடய நாம4 கD&தS@0 இைணயான2 எ(ப'ைன 01@04
வைக\8 ஹா-ெஷ4 (நாம4) எ(ற ெசா8ைல பய(பT&29(றனD.
கD&தSைடய vதனானவD மCத உSG8 ேதா(1ய ேதவ( எ(பதைன அ1ய
யா&'ரகம4 23: 20-22 வசனNகைள !ற ேவதப0'கேளாT ஒ_!JT பாD@க ேவAT4.
கD&தSைடய vதனானவD ேமாேசைய எd9(ற IJெசL\8 ச`'&தாD, கD&தSைடய
நா ம 4 த d &த அ &v த ( , இ aர ேவ ல ைர எ 9 _' H S `2 G T G &2 வா @0 த &த 4
பAண_பJட ேதச&'>0 அைழ&2 வ`தாD (^யாய. 2:1-3). இaரேவலேராT ேதவ(
பய•&தாD (ேயாzவா 24:17-18) ம>?4 ேதவன2 !ரச(ன4 அவDகVட( இS`த2
(உபாக. 4:37-38). ேதவ(, அவர2 !ரச(ன4 ம>?4 கD&தSைடய vதனானனவD
இைவயைன&24 ஒேர நபரான ேதவைன 01@9(ற2.
இதைன வfk?&24 ம>ெறாS ேவதப0' 91aதவDகளா8 அ'க4 கவ•@க_படாத
ஒ(?. அ2 யா@ேகா!( மரண_பT@ைக. அவ( மd@04 I( ேயாேச_!(
!Eைளகைள ஆmDவ'@க GS4!னா(. அ2 சமய4 அவ( ேதவைன ச`'&த <ல
ச4பNகைள ^ைனh n?9(றா(. அவன2 ஆmDவாத&ைத !(வSமா? ெதாடN9னா(
(ஆ'. 48:15-16):
எ( !தா@களா9ய ஆ!ரகாI4 ஈசா@04 வfபJT வணN9ய ேதவF4,
நா( !ற`த நாEIத8 இ`நாEவைர@04 எ(ைன ஆதd&2வ`த ேதவF4,
எ8லா& gைம@04 {Nகலா@9 எ(ைன ]Jட vதFமானவD….
!(னD, 16’4 வசன&'8 அவ( ெஜ!&தேபா2, “அவD இ`த !Eைளகைள
ஆmDவ'_பாராக.” அவ( “அவDகE இ`த !Eைளகைள ஆmDவ'_பாராக” எ(?
ேதவைனk4, vதனானவைரk4 !d@காம8, vதF4, ேதவF4 ஒSவேர என
அ1`'S`தா(. எனேவ த( ெஜப&'8 ஒSைம\8: அவD இ`த !Eைளகைள
ஆmDவ'_பாராக எ(றா(.
அதைன@காJLb4 ^யாய'ப'கE 6’8 9'ேயாC( அைழ_R <`தைனகைள
வSTவ2. ேதவF4, vதனானவS4 ஒேர சமய&'8 ேதா(1னD (^யாய. 6:22-23).
பைழய ஏ>பாJLb4 ேதவ( ஒ(?@04 ேம>பJடவராக காJ<யO&தாD, அ'8 ஒSவD
மCதனாக ெவO_பJடாD.

இேய:: வா()ைதயானவ(, நாமமானவ(, <தனானவ(
வாD&ைத, நாம4, vத( எ(? ேதவைன 01&2 நா4 <`'&த பதNகE {NகE அ1`த
ப த Nக ளா க ேதா (ற @n T 4 - அ ைவ R ' ய ஏ >பா JL 8 இ ேய z எ oவா ?
வD•@க_பJடாேரா அதைன ேபா(ற பைழய ஏ>பாJT பதNகE.

ஆ!ரகா4 மCதனாக ெவO_பJட ேதவனா9ய வாD&ைதைய கAடா(. ேயாவா(
1:1’8, அ_ேபாaதல( எx2வ2: “ஆ'\8 வாD&ைத இS`த2, அ`த வாD&ைத
ேதவCட&'HS`த2, அ`த வாD&ைத ேதவனா\S`த2.” Iத8 •>றாAL8 வா‚`த ஒS
|தD அoவசனNகைள பL&தா8 அவர2 ^ைனh வாD&ைதயாக ேதா(1ய ேதவைன
ேநா@9 ெச8b4. இேயzh4 ஆ!ரகா4 “எ( நாைள@ கAT கOnD`தா(,” ேமb4 தா(
ஆ!ரகாI@0 I(ேன இS`தவD எ(? n1னாD (ேயாவா( 8:56-58).
அத( !(னD கD&தSைடய vதனானவைர மCத உSG8 ேமாேச எd@9(ற
IJெசL\8 கAடா(. அ&vத( இaரேவலைர எ9ப'HS`2 GTG&2, வா@0த&த4
ப Aண _ப Jட ேத ச &' >0 அ ைழ &2 வ `தா D . | தா இ த ைன த ( ^ S ப &' 8
01_!JTEளாD, “ {NகE I(னேம அ1`'S`தாb4, நா( உNகV@0 ^ைன_)Jட
GS4R9றெத(னெவC8, கD&தD (இேயz) தம2 ஜன&ைத எ9_2 ேதச&'HS`2
வர_பA• இரJ<&2, !(R Gzவா<யாதவDகைள அf&தாD” (1:5). மCத வLG8
ேதா(1ய vதனானவD, ேதவ(. அவD 'dேயக&'( இரAடா4 நபD- அவேர !(னD
க(C மdயாO( வ\>18 !ற`தவD.
ேதவFைடய !ரச(னமா9ய அவர2 நாம4 தd&த vதனானவD ம>ற vதDகOHS`2
ேவ?பJடவD. R'ய ஏ>பாJL8 இேயz 91a2 !தாவா9ய ேதவைன@ 01&2 ேபz4
ேபா2 அவைர நாம4 எ(? 01_!T9(றாD. தா4 காJL ெகாT@க_பTவத>0 I(,
ெக&செமேன ேதாJட&'8 அவD ெஜ!&த2: “!தாேவ, உலக4 உAடா9றத>0 I(ேன
உ 4[ ட &' 8 எ ன @0 உ Aடா \ S `த ம 9 ைம \ னா ேல இ _ெபா x 2 { D எ (ைன
உ4[ட&'ேல ம9ைம_பT&24. {D உலக&'8 ெதd`ெதT&2 என@0& த`த மFஷS@0
உ4Iைடய நாம&ைத ெவO_பT&'ேன(…..உ4Iைடய நாம&ைத அவDகV@0&
ெதdய_பT&'ேன(” (ேயாவா( 17:5-6,26). உ4Iைடய நாம&ைத ெவO_பT&'ேன(
எ(? இேயz n1ய'( அD&த4 எ(ன? ேதவFைடய நாம4 (ெபயD) எ(னெவ(?
அவDகV@0 அவD அ1G@கG8ைல. அவDகE |தDகE. அவDகV@0 ேதவFைடய
ெபயD யா0ேவ எ(? ெதdk4. அவர2 ெபயD ஆ\ர@கன@கான வசனNகO8
ேதா(1kEள2. இேயz ேதவFைடய நாம&ைத மCதDகƒ@0 ெவO_பT&'ேன(
என@ n1ய2, அவD ேதவைனேய மCதDகV@0 ெவO_பT&'யைத அ1h?&'ய2.
அவDகE கAகV@0 I( ேதா(1ய ேதவ( அவேர. அவேர மா4ச&'8 ெவO_பJட
நாமமானவD.

இத1 =>?ய)@வ& எ1ன
ேவத4 இராYZயNகைள 01&2 எ(ன ெசா89(ற2 எ(? அ'க4 க>?@ ெகாAேடா4.
நா4 பL@04 ேவதாகம கைதகE அைன&24 நா4 காண@nடாத உல98 நட@04
ஆG@0dய ேபாராJட&'( !AணC\8 அைம`தைவ. அ'8 ேதவ( ^yசய4 ெவ>1
ெப?வாD, இS_„F4 !ற ேதவDகE அவைர எ'D&2 இ?' வைர ேபாராTவாDகE.
ேவதாகம&'( பாDைவ\8 நா4 காண@nடாத உல98, ேதவF@0 Gேராதமாக
cdயமான எ'dகE உAT, தா( <S…L&2 தன@0 <ல கால4 உ&தமாK இS`2 !(னD
ேதவைன GJT !d`2 தNகE வf\8 ெச(ற ேதவDகேள அவர2 ச&2S@கE.
அவDகைள தா( பh8 காண@nடாத உல9( அ'காரNகE, இSO( அ'ப'கE,
2ைர&தனNகE, கD&த&2வ&2வNகE எ(றைழ@9(றாD (எேப. 6:11; ெகாேல. 1:16).
அ வ Dக E இ (? 4 உ Eள ன D . அ வ Dக E இ 8ைல எ ன R ' ய ஏ >பா T எ N0 4
ம?தH@கG8ைல. அவDகE ேதவைன எ'D&2 - தன2 zGேசஷ&'( Iல4 தா(
ேந<@04 0T4ப&2ட( இைணk4 அவர2 GS_ப&'ைன mD0ைல@9(றனD.
அ&தைகய இSO( அ'ப'கO8 ஒSவ( மரண&'( ேதவ(. அவ( ஆதாைமk4,
ஏவாைளk4 வ$<&2 அவDகைள மரண&'>0JபT&'யபLயா8 மCதDகE ]2
அவF@0 உdைம உAT. அவன2 லJ<ய4-ேயாேகாவாG( !Eைளகைள அf_பேத.
இaரேவலD ேதவ( அவDகƒ@0 வா@கO&த கானாF@0E †ைழ`தேபா2 அவS@0
எ'ரான ேதவ0மாரDகE இaரேவலD அ_)[ைய zத`தd_பைத எ'D&தனD, இaரேவலைர

ெகா 8ல ேவ AT 4 அ 8ல 2 அ வ Dக ேளா T | &த [ JT ம L ய ேவ AT 4 எ (ற
ெகாEைகkட( ெசய8பJடனD. ஆனா8 இaரேவலD கானாைன zத`தd&த !(னD தNகE
'Jட&ைத மா>1@ ெகாAடனD, அ2 இaரேவலைர வ$<&2 அவDகைள அ`^ய
ேதவDகைள ேசG@க ைவ_பேத, அ_ெபாx2 ேயாேகாவாேவ அவDகைள அ_)[ைய
GJT GரJTவாD. அoவாேற இaரேவலD பா!ேலாCயரா8 <ைற !L@க_பJடனD.
ேத வ ( த ( ' Jட &ைத மா >1 @ ெகா Eவ ' 8ைல எ ன இ S O ( வ 8ல ைம
அ1`'S@9(ற2. அவ( ]2 ேதவ( இJட சாப4: ஒS நாE, ஏவாO( G&தாக ேதா(?4
ஒS மCதனா8 ஏேதC( ேதா8G சd ெசKய_பT4 எ(பேத. ஒS நாE ேதவ(
வா@கO&த இரJசகD ேதா(?வாD எ(? அைவகE அ1`'S`தாb4, ேதவ( எoவா?
அவD pலமாக ெசயலா>?வாD எ(ப'ைன ேதவ( அவDகOட[S`2 மைற&2
இரக<யமாக ைவ&தாD என பh8 n?9(றாD (1 ெகாd. 2:6-8; எேப. 3:100; 6:12). ேதவ(
அதைன ேவATெம(ேற அவDகV@0 மைற&2 ைவ&'S`தாD.

அ"கார& ஏ(

உட+ப-.ைக0+ 1யம4க5
பாபேப$% நா'க)*+ ,%ன. ேதவ% ேதச2கைள56, அ8% ஜன2கைள56 த:;
ைவ<தா. என நா6 இ?வைர கAB* ெகாDேடா6. ேதவ% த% ஆேலாசைன ச2க<ைத
ேச.Hத ேதவ.க)*+ அ<ேதச2கைள ப2காக ெகாI (உபாக. 32:8-9). ஆ,ரகாைம ேதவ%
அைழ<தேபா? இMரேவலைர* ெகாDI அவ. ஒO நா: எPலா ேதச2கைள56
த%Qட<8P ேச.<? ெகா:வா. எ%ப? ெத;வான? (ஆ8. 12:3). அ? நட*+6ேபா?
ேதச2க;% ேதவ.க: அைனவO6 ேதவR*+ த2க: வPலைமைய சம.Tபண6 ெசV?,
தா2க: ெதாW?ெகா:ளTபIவைத X'IXட ேவDI6 (ச2. 82:6-8). இMரேவP ஒO
ேதசமாக உOவாYயZட%, அ? ,ற ேதவ.க)*+ எ\]ச^'_ய?. அ8% `a<த6 நா6
காண*b_ய மAB6 காண*bடாத உலYP ஒO aகTெப\ய ஆX*+\ய ேபாரா'ட6
நட*Y%ற?.

யா#ேவ (ேயேகாவா) எ(பவ* யா*?
ேவ தா க ம க ைத c P இ Mர ேவ P ஆ ப <தா ன ` ைல *+ த :ள Tப ட அ 8 க நா 'க :
ேதைவTபடXPைல. இMரேவல. எYT?*+ அRTப'ட8% காரண<ைத ேயாேசT,%
கைத (ஆ8. 37-50) Xள*+Y%ற?. ேயாேசT,% சேகாதர.க: அவR*+ d2+ ெசVய
eAப'டா^6 ேதவ% தன? அOளாP அ<d2Yைன ந%ைமயாக மாAf பgச<8$OH?
இMரேவலைர இர'h<தா. (ஆ8. 46:3-4; 50:20). ேதவ% இMரேவலைர உடன_யாக
எYT8$OH? ெவ;ேயற ெசாPலXPைல. ேயாேசTைப அfHத பா.ேவா% ம\<த ,%ன.
இMரேவலைர பைக*+6 ஒO பா.ேவா% ேதா%Bவா% என ேதவ% அfH8OHதா. (யா<.
1). எYT8ய. இMரேவலைர அ_ைமபI<?வ. எ%ப8ைன56 ேதவ% அfவா. (ஆ8.
15:13-16). ஏAறகால<8P அவ.கைள எYT8$OH? XIX*கZ6 d.மாQ<8OHதா. (ஆ8.
46:4).
ஏ% ேதவ% கா<8OHதா.. ேசாதைனகைள ேதவ% ஒO நPல ேநா*க<?ட%
அRம8*Y%றா.. அதைன ந6மாP எTெபாW?6 j\H? ெகா:ள e_யா?. இMரேவல.
எYT8P ேசா8*கTப'ட8% ேநா*க6 ேவத<8P ெத;வாக ெகாI*கTப'I:ள?.
எYT8$OH? தT, ஓ_ய ேமாேச வனாH8ர<8P +_cOHதா%, அTெபாW? எ\Yற
e'ெச_cP ேதா%fய ேதவ% அவைன எYT?*+ lDI6 ேபா+6ப_ அைழ<தா.
(யா<. 3:1-14). ேமாேச எ%ன ெசVய ேவDIெமன ேதவ% அவR*+ ெகாI<த க'டைள
aகZ6 எ;ய?: பா.ேவாQட6 ெச%B “எ% ஜன2கைள ேபாகXI” எ%B ெசாPல
ேவDI6 (யா< 5:1). ஆனாP பா.ேவா% அதA+ ெசXெகாI*கXPைல. அவ%
மா6ச<8P வாoHத எYT8% ேதவ%, எYT8% மYைம56, வ$ைம56 அவேன. தா%
கDணாP காணாத எ,ேரய ேமVTப.க;% ேதவ% தன*+ க'டைளcIவைத அவ%
XO6பXPைல. ேமாேசc% ேதவ% உDைமயாகேவ இO*Y%றாரா எ%B bட
அவR*+ ெத\யா?. அவ% ேமாேசைய ேக$ ெசV56 வைகcP ெசா%ன?, “நா%
இMரேவைலT ேபாகXட* க.<த\% வா.<ைதைய* ேக'YறதA+ அவ. யா.?” (யா<. 5:2).
அ*ேக:X*கான ப8ைல a+Hத ேவதைனேயாI அவ% கABெகா:)6ப_ ேதவ%
அவைன ெநO*Yனா.. “நா% அவ%(பா.ேவா%) இOதய<ைத* க_னTபI<?ேவ%;
அவ% ஜன<ைதT ேபாகXடா%” (யா<. 4:21) எ%B ேதவ% ேமாேசcட6 bfனா..
ேதவ% ஒO p<த<8P இற2Yனா.. இMரேவலைர பல வOட2களாக ?%jB<8ய
எYT?6, அ8% ேதவ.க)6 தD_*கTபட ேவDI6. அqவாB பா.ேவQ% இOதய
க_ன6 வrவ+*+6. எYT8% l? ேதவ% அRT,ய வாைதக: அைன<?6 எYT8%
ேதவ.க)*+ எ8ரான?- +fTபாக eதA,றT,% இறTj(யா<. 12:12; எD. 33:4), அ?
பா.ேவாQ% +I6ப<ைத ேநர_யாக வா8<த கைடh வாைத: “ ந I ரா <8 \ c ேல

h2காசன<8% ேமP sAfO*+6 பா.ேவாRைடய தைலT,:ைள eதP காவP
Yட2Y$O*+6 hைறTப'டவQ% தைலT,:ைள வைர*+6, எYT? ேதச<8P இOHத
eதAேபறைன<ைத56 aOகtவ%க;% தைலuAறைன<ைத56 க.<த. அr<தா.” (யா<.
12:29).
ேதவைன ேக$ ெசVத பா.ேவாQ% `ைல ப\தாபமாக மாfய?. அதைன பZ$%
வா .<ைத க ; P X வ \ <தா P , “ ேமா ச 6ேபா கா 8 O 2க : , ேத வ % த 6ைம T
ப\யாச6பDணெவா'டா.; மRஷ% எைத Xைத*Yறாேனா அைதேய அBTபா%” (கலா.
6:7). எYT8$OH? இMரேவல. க.<தOைடய பல<த கர<8னாP XIX*கTப'டதA+
ஒO ேநா*க6 உDI. எYTைத56, அ8% ேதவ.கைள56 ேதவ% எqவாB ச2க\<தா.
எ%B கானாQய. அfHதன. (யா<. 15:16-18; ேயாw. 9:9). l8யாQனாYய ேமாேசc%
மாமனா., ேய<ேரா ேமாேசைய சH8<தேபா? bfய?: “ க .<த . எ Pலா < ேத வ .க ைள T
பா.*Y^6 ெப\யவ. எ%பைத இTெபாW? அfH8O*Yேற%” (யா<. 18:11).
hவHத சe8ர<8P க.<தைர ேக$ ெசVத பா.ேவாQ% இராxவ<ைத ேதவ%
தDyzP eoக_<தைத கDட ேமாேச பா_ய?: க.<தாேவ, ேதவ.க;P உம*+
ஒTபானவ. யா.? (யா<. 15:11).
எYTைத56, hவHத சe8ர<ைத56 கடHத இMரேவல. தா2க: {acP ேதவன?
j 8 ய த ைல ைம ய க மா ன அ வ ர ? j 8 ய s டா Y ய | னா V ம ைல *+ அ ைழ <?
ெசPலTபIவைத உண.Hதன..
உDைமcP, இMரேவல. ேதவைன eWைமயாக அfயாதவ.க:. யா<8ராகம<8%
நா'க;P அவ.க: ைகcP ேவதாகம6 இPைல. ேதவைன* +f<? அவ.க: அfHத
உ Dைம க : அ ைன <? 6 அ வ .க : e %ேனா .க : } ல 6 அ வ .க : த ைல e ைற
தைலeைறயாக ேக:XTப'டேத. இMரேவல. ேதவைன +f<? அfய ேவD_ய
கா\ய2க: `ைறய இOHத?, ேதவ% த%ைன +f<? இMரேவலO*+ கA,<த
பாடசாைலேய, |னாV மைல.

இ,ரேவ. - ேதவ0ைடய #34ப4 ம674 89:#;ய <ர=>=க?
இMரேவல. எYT8$OH? jறTபI6 e% பா.ேவா% e% `%ற ேமாேச, அவQட6
ேத வ ன ? வா .<ைத க ைள உ ைர <தா % : “ அ Tெபா W ? ~ பா .ேவா ேனா ேட
ெசா Pல ேவ D_ ய ? எ %ன ெவ %றா P : இ Mர ேவ P எ %R ைட ய + மா ர % , எ %
ேச•டj<8ர%. என*+ ஆராதைன ெசV56ப_ எ% +மாரைன அRT,XI எ%B
க'டைளcIYேற%” (யா<8. 4:22-23). ேதவ% ஆ,ரகாa% சHத8cP ேதா%fய
அைனவைர56 எ% +மார% எ%றைழTப? e*Yய<?வ6 வாVHத?. அ? ேதவ%
ஆதா6, ஏவாைள hO•_<த Xத<ைத `ைனT{'IYற?.
ேதவ% தன? {a*+\ய +I6ப<ைத ேநh*Y%றா.. அவ. த% {acP, த%
hO•_Tjக)டR6, த% +I6ப<?டR6 ேச.H? வாழ XO6,னா.. காண*bடாத த%
+I6பe6 (ஆXக:), காண*b_ய த% +I6பe6 த%Rட% இைணH? வாoH?,
த%ைன ேசX*க ேவDIெமன ேதவ% XO6jYறா.. மQத.க: ப^Y ெபOY உலக6
eWவ8ைன56 ஏேதைனT ேபாP மாAற ேவDIெமன ேதவ% XO6,னா.. ஆனாP
பாேப$P மQத.க: ேதவR*+ எ8ராக eர'டா'ட6 ெசVதேபா? ேதவ% அவ.கைள
ைகX'டா., அவ. ஆ,ரகாைம அைழ*+6 வைர அவO*+ ,:ைளக: இPலா8OHத?.
ஆதாe6, ஏவா)6 {acP ேதவைன ,ர8ப$*+6 அவர? சாயலாV இOHத?ேபாP,
இMரேவP ேதவைன ,ர8ப$*+6 சாயலாV ெத\H?*ெகா:ளTப'டவ.க:.
இMரேவP ம*க: |னாV மைல ேநா*Y பயy<த?, அவ.க: த2க: இOT€ட<8A+
8O6j6 பயண6. ேதவன? ஆேலாசைன ச2கe6 அ2+ ேதவன? ெசயைல
கவy*+6ப_ இற2Y வHத?. அவ.க: ேதவ% த% ம*க)ட% `யாய,ரமான<8%
வrயாக ஏAபI<8ய j8ய உட%ப_*ைகc% சா'hக:.

ேதவ0ைடய >யாய<ரமான4 - ேதவனA ஆேலாசைன சEகFதா.
அHளJபKடA
ேதவ% ப<? க'டைளகைள |னாV மைலcP அO;ய ேவைளcP அவர? ஆேலாசைன
ச2கe6 அவOட% அ2+ இOHத? எ%ப? உ2க)*+ ஆ]ச\யe'IY%றதா? ப<?
க'டைளகைள அOளTப'டைத h<த\*+6 8ைரபட2க;^6, |னாV மைல*+ wABலா
ெசP^6ேபா?6 அ2ேக ேதவ•த.க: காணTபIவ8Pைல. ஆனாP ேவத6 அவ.க:
|னாV மைலcP இOHததாக bBY%ற?. அ? ேதவ•த.களாP அOளTப'ட? என
ேபா8*Y%ற? (அT. 7:52-53; எ,. 2:1-2).
ேதவRைடய க'டைளக: “அவர? XரPகளாP” எW<தTப'டைவ என ேவத6
bBY%ற? (உபாக. 9:9-10). ஆ8யாகம கைதக;P க.<தOைடய •த% ேதா%fய?
ேபாP ேதவ% |னாV மைலcP ஒO மQதைனT ேபாP த% •த.க)ட% ேதா%fனா..
அவO6, அவர? பரேலாக ேசைன56, ேமாேசc% eல6 இMரேவலO*+ க'டைள
அO;ன..
`யாய,ரமான6 அOளTப'டT ,%, ஆேராR6, அவன? +மாரO6, மAB6
இMரேவ$% }Tப. எWப? ேபO6 இMரேவ$% ேதவைன மQத உOXP lDI6
த\h<தன.. அவ.க: உணZ அOH?ப_ ஒ%றாக b_ன. (யா<. 24:9-11). இேயw YfM?
த% |ஷ.கேளாI பH8 அம.Hத ேபா? அவர? இர<த8னாP ஒO j8ய உட%ப_*ைகைய
உ O வா *Y ய வா B , அ %B ேத வ % தா % இ Mர ேவ ல O ட % ஏ Aப I <8 ய j 8 ய
உட%ப_*ைகைய உணZ அOH?வ8% eல6 உB8 ெசVதா..
இMரேவல. ப\w<தமாV வாW6ப_ ேதவ% அவ.க)*+ `யாய,ரமான<ைத
அO;னா. (ேலX. 19:2). ேதவ% ,ற நப.க;$OH? இMரேவP ேவBப'I, த%
+I6பமாக வாழ ேவDIெமன XO6,னா.. ேதவ% ,ற ெதVவ2க;$OH? eAf^6
ேவBப'டவரானப_யாP, அவர? ஜனe6 ேவBப'டவ.களாV அfயTபட ேவDI6.
ப\w<த6 எ%றாP எ%ன? அ8% ெபாO: எ%ன? ப\w<த6 எ%ப? தQ<? வாW6
வாo*ைகயPல. ப\w<த6 எ%ப? ேதவேனாI இைணH8OTப?, ேதவR*+ த%ைன
அ.பy<? ேதவ% நPலதாக காDY%ற அைன<ைத56 அRபX<? மYoவ? (உபாக.
4:6-8; 28:9-10). ஆைகcனாP தா% ேவதாகம6 இMரேவைல “ஆசா\ய ரா‚ƒV6”
எ%B6 (யா<. 19:6) “ஜா8க)*+ ஒ;” எ%B6 அைழ*Y%ற?(ஏசா. 42:6; 49:6;
51:4:60:3). ஆ,ரகாைம ேபாP இMரேவP eWவ?6 ,றO*+ ஆ|.வாதமாV 8கW6ப_
அைழ*கTப'டவ.க: (ஆ8, 12:3).

ேந*ைமயான MNவாச4
ேதவேனாI ஒTjரவா+தP எ%ப? இர'hT,% மB ெபய.. இMரேவல. க'டைளகைள
,%பAfய8% eல6, அPல? அைவக)*+ „oப_Hத8னாP இர'h*கTபடXPைல.
பைழய ஏAபாடானா^6 ச\, j8ய ஏAபாடானா^6 ச\, இர'hTj மQத eயAhcனாP
சா<8யமா+6 கா\யமPல. அ? Xwவாச<8னாP ேதவRைடய YOைபc% eல6 ெபAB*
ெகா:ளTபIY%ற?.
j8ய ஏAபா'_% XwவாhகைளT ேபாP, இMரேவலO6 ேதவைன Xwவாh*க
ேவDI6. ேதவ% அவ.கைள த% ஜனமாக மாAfனா., அவேர ேதவ.க)*+ எPலா6
ேதவ% எ%ப8ைன Xwவாh*க ேவDI6. `யாய,ரமான<8% eல6 அவ.க:
இர'h*கTபடXPைல, அதைன ைகெகா:வ8% eல6 அவ.க: ேதவR*+ எqவளZ
உDைமயானவ.க: எ%ப8ைன காD,<தன.. இMரேவலO*+ இர'hTj ேதவைன
XwவாhTப8% eல6, அவேர ேதவ.க)*ெகPலா6 ேதவ% என ந6, அவைர தXர ,ற
ெதVவ2கைள வrபடாமP வாoவ8% eல6 அOளTப'ட?. இர'hTj „oப_தைல

அ_Tபைடயாக ெகாDI அைமயாமP, ேந.ைமயான Xwவாச<8% அ_TபைடcP
அைமHத?.
தாX? இராஜா aகZ6 ெகா…ரமான பாவ2களான Xப]சார6 மAB6 ெகாைல ெசVதா%
(2 சாe. 11). `யாய,ரமான<8%ப_ அவ% தன? பாவ2க)*காக ெகாPலTபட
ேவDI6. ஆனாP அவ% aகZ6 உ%னதமான ேயேகாவாைவ X'I வrXலகXPைல,
ேவB ெதVவ2க;% ,% ெசPலXPைல, எனேவ ேதவ% அவ% l? இர*க6 கா'_னா..
j8ய ஏAபா'_^6 இ? உDைம. ேதவைன XwவாhTப? எ%ப?, இMரேவ$%
ேதவ% {a*+ மQதனாக வHதா., நம? பாவ2க†*+ ப\கார ப$யாக h^ைவcP
மாDடா., }%றா6 நா: உcேராI எWHதா. எ%ப8ைன ந6jவேத wXேஷச<8ைன
X wவா hTப?. இ ேயwைவ X wவா ச<8னா P பAf*ெகாDI ,ற ெதVவ2கைள
X'IXIவ?. இர'hTைப* +f<? ,ற ெதVவ2க)6, மத2க)6 எ%ன ெசா%னா^6,
இேயwX% நாமேம அ%f ேவB எ8^6 இர'hT,Pைல (அT. 4:12), அqXwவாச<8P
Xwவாhக: `ைல8O*க ேவDI6 (ேரா. 11:17-24; எ,. 3:19; 10:22, 38-39). தQTப'ட
பாவso]hக)*+6, இேயwைவ மBத$TபதA+6 X<8யாசeDI. தQ மQத
ஒW*கமPல இேயwX% YfM?X% l?:ள ேந.ைமயான Xwவாசேம இர'hTj.

இத( O:PயFAவ4 எ(ன
யா<8ராகம<8P இட6 ெபAB:ள |னாV மைலப.வத ச6பவ6 அேநக ஆX*+\ய
h<8ர2கைள உ:ளட*Yய?. ேமாேச56, அவRட% இOHத மAற நப.க)6 ேதவRட%
உணZ அOH8ய `கoZ ந6 கவண<ைத ஈ.*+6 ெசயP. ேமாேச5ட% எWப? }Tப.க:
அ2+ காணTப'டன.. ஆ8யாகம6 10’6 அ8கார<8P பாேபP ேகாjர<8A+ ,%ன.
ேதவனாP ?ர<8XடTப'ட ேதச2கைள கண*Y'டாP, அைவ எWப?. அ<ேதச2கைள
ேதவ+மார.களான, தாoவான ெதVவ2கைள ,%பAB6ப_ ேதவ% ஒTj*ெகாI<தா.
(உபாக. 4:19-20; 32:8-9). ஏ% எWப? }Tப.க:, எWப? ேதவ+மார.க:, மAB6
எWப? த:ளTப'ட ேதச2க:?
இ2ேக காணTபI6 ஒABைமக)*+: ெதாட.jDI. இேயw YfM? த% ஊrய<ைத
ெதாட2Yயேபா? எWப? |ஷ.கைள அRT,னா. (Š*கா 10:1). அ? ,ரதான
க'டைளc% e%னைடயால6. இேயw YfM? எழப? |ஷ.கைள அRT,ய8%
ெபாO: அவ. ேதவRைடய இரா‚ƒய<8Aெகன த% |ஷ.க: eல6 ேதச2கைள
l'ெடITபா.. அ? ெவ;TபI<8ன Xேசஷ6 21’P காணTபI6 j8ய உலகலாXய
ஏேத% Mதா,**கTபI6 நா;P `ைறேவB6. ேமாேசc% நா'க;P எWப? }Tப.க:
ெத\H?*ெகா:ளTப'ட8% }ல6 ேதவ% த% j8ய {a*+\ய +I6ப<ைத ெகாDI
தா6 இழHதைத l'கT ேபாY%றா. எ%B ெவ;TபI<8னா..
இMரேவ^ட% ேதவன? l',% பy `Aப8Pைல. ஆ,ரகாa% வா*+த<ைத
Xwவாhக: அைனவO6 wதHத\<?:ளன. என கலா<8ய. 3’P அTேபாMதலனாYய
பZP bBY%றா.. இேயw YfM?ைவ ந6j6 அைனவO6 Xwவாச<8னாP ஆ,ரகாa%
,:ைளகேள (கலா. 3:26-29). அ8னாP நா6 அைனவO6 ெபாV ெதVவ2க;%
ைகc$OH? ேதச2கைள XIX*+6 ெபாBT,ைன ெபAறவ.க:. ,ற ெதVவ2க;%
,_cP ஆX*+\ய அHதகார<8$O*+6 நப.கைள இO;$OH? XIX<? அவ.க:
இேயw YfM?ைவ Xwவாh*+6ப_ ஊrய6 ெசVய நா6 அைழ*கTப'டவ.க:. நா6
ேதவRைடய {a*+\ய j8ய ஆேலாசைன ச2க6. நா6 எ8.கால<8P அவர? பரேலாக
ஏேத% +I6ப<?ட% இைண*கTப'I மYைமபI<தபIேவா6.
இதைன பல இட2க;P நா6 ேவத<8P வாh*கலா6. Xwவாhக: இேயw
YfM?Zட% இைணH? ேதச2கைள ஆ'h ெசVவ. என ெவ;TபI<8ன Xேசஷ6
bBY%ற? (ெவ;. 3:21). அ8% ெபாO: தAேபா? ேதச2கைள ஆ)6 ெபாV
ெதVவ2களாV மாfய ேதவ+மார.க:, த2க: அ8கார<8$OH? அகAறTப'I,
அவ.கள? இட6 Xwவாhக)*+ ெகாI*கTபI6. பாேபP ேகாjர<8% நா'க;$OH?

{aைய த2க: க'ITபா'_P ைவ<8O*+6 ேதவ+மார.க: அகAறTபIவ.. எனேவ
தா% ேயாவா% Xwவாhக: ேதவRைடய ,:ைளக: எ%ற அ8கார6 ெபAறவ.க: எ%B
bBY%றா. (ேயாவா% 1:12; அதைன 1 ேயாவா% 3:1-3’ட% ஒT,டZ6). ஒO நா;P
ேதவ+மார.கைள-அதாவ? தன*+ Xேராதமாக ெசயPப'ட ேதவ+மார.கைள ேதவ%
~*YX'I, அவ.க)*+ அOளTப'ட அ8கார<ைத நம*+ ெகாITபா..
அ8னாP தா% பZ^6 உலக வழ*+கைள வழ*காI ம%ற2க: d.<?*ெகா:ள'I6,
“நாேமா ேதவ•த.கைள `யாய<8.Tேபா6 எ%ப8ைன அ‹u.களா?”(1 ெகா\. 6:3) எ%B
ெகா\H8யைர XனாXனா.. மB{acP நா6 மYைமபI<தTபIைகcP, ேதவ•த.கைள
கா'_^6 நா6 ேமலானவ.களாcOTேபா6. நா6 ஒO நா: இேயw YfM?ைவT ேபாP
மாAறTபIேவா6 (1 ேயாவா% 3:1-3; 1 ெகா\. 15:35-49), தAேபா? ேதவR*+
Xேராதமாக ெசயPபI6 ெதVவ2க;% ,_c$O*+6 ேதச2கைள அவOட% இைணH?
ஆ)ேவா6 (ெவ;. 2:26).
இதைன உண.Hதவ.களாV நா6 வாழ ேவDI6. பைழய ஏAபா'_% 8'ட2க:
அைன<?6 அதA+ ேநராக நட<தTப'ட?. ஏேத% eதP ேதவ% த% இரDI
+I6ப2க)6 - பரேலாக +I6பe6, மQத +I6பe6 இைணH? வாoH?, {aைய
w த Hத \ *க ேவ DI ெம ன X O 6j Y %றா . . அ <8 'ட 6 பா வ <8 Q a <த 6
|.+ைல*கTப'டா^6, ேதவ% இMரேவைல எYT8$OH? l'ட8% eல6 lDI6
வ^வைடHத?. ஆ,ரகாa% +I6ப<8P உ8*+6 ேமhயா ஏேதQ% so]hைய ச\
ெசVவா. (ஆ8. 3:15). இMரேவP இPலாமP நம*+ ஒO ேநா*க6 இOH8O*கா?.
ஆகேவ தா% +fTபாக ெபாV ெதVவ2க)6, அ8% ப*த.க)6 இMரேவைல அr*க
eயAhTப..

அ"கார& எ()

*+,ய .தல&
இ"ரேவல' ஒ) வ)ட+,-. ேம0 1னா4 மைல60 அ)80 ெசலவ;+தன'. ஏ> அ?வளA
காலC அD8)Eக ேவFGC? அவ'கH I>னதாகேவ ப+K கLடைளகH ெப-M, ேதவNட>
ஒOபPதC ெச4K ெகாFடன'. இ)OQNC அவ'கH க-MEெகாHள ேவFRய பாடDகH Tைறய
இ)PதK. தDகH VதாEகளான ஆVரகாC, ஈசாE., ம-MC யாEேகாV> ேதவNE. உFைமயா4
இ)OேபாC எ>M உட>பREைக ெச4த0 எ>பK ேவM. தாDகH வாEக[+த ேதவ> தDக[டC
எ>ன எ,'பா'E8>றா' எ>பK ேவM.

ப"#$த& எ(ற ேகா-பா.
பைழய ஏ-பாLR> கLடைளகH ம-MC வ;பாLG Iைறைமக[0 பல, ேதவ> I-]^C
ேவ#ப%டவ' எ>ப,ைன ேபா,E.C வFணC ெகாGEகOபLடK. தனK த>ைம ம-MC
.ண+,0, அவ' த`+KவC வா4Pதவ'; ம`த'கH ம-MC ேவM எதைனEகாLR^C அவ'
ேவMபLடவ'. இ"ரேவ0 மEகaE. ேதவ> பbc+த' எ>பK dFGC dFGC வ;eM+தOபட
ேவFRயதா6)PதK. இ0ைலெய`0, ேதவைன அவ'கைள எ[தாக எG+KEெகாHளE fGC.
ேதவனK ேவMபLட த>ைமைய gளE.C ேவதாகம வா'+ைத ப()*த,. அ,> ெபா)H
“Vb+ெதGEகOபLட” அ0லK “KFREகOபLட” எ>பதா.C. பbc+தC எ>பK ந0ெலாkக+ைத
மLGேம தkgய .ணம0ல. (ேலg. 19:2).
பbc+தைத .]+K ஒ) அ]gOl'வமான gளEக+ைத மா+,ரC இ"ரேவ^E. ெகாGOப,0
ேதவ> ஆ'வC காLடg0ைல. மாறாக அவரK பbc+தC அவ'களK வாmg> ைமயமாக இ)Eக
ேவFGெமன g)CVனா'. அதைன அவ'கaE. அவ' ெகாG+த கLடைளகH ம-MC ெந]கH
IலC "தாVEக I-பLடா'.

ேதவ( எ0வா1 ேவ1ப-டவ3
c)Eகமாக ெசா>னா0 “எ0லாgத+,^C,” ஆனா0 அK ஒ) ெபாKவான ப,0. ேவதாகமC
எ[ைமயான ஒ) n"தகC, அ,0 இ"ரேவல)E. ெகாGEகOபLட கLடைளகaC, TயமDகaC
அவ' ேவMபLடவ' எ>ப,ைன gளE.C.
உதாரணமாக, ேவதC ேதவ> இ"ரேவo> pவ`> உைறgடC எ>M fMவேதாG
T>Mgடாம0, அவேர இ"ரேவo> pவ> எ>M fM8>றK. மரணC, gயா,, ம-MC
ெபலqனC TைறPத இ?Aலைக ேச'Pதர0ல ேதவ>. அவ' ெத4rக உலைக ேச'Pதவ'. நாC
l s E. b ய வ 'க H . ேத வ > V ர ச >ன மா . C l s E. b ய இ ட C ப b c +த மா . C , அ வ ர K
Vரச>ன+,னா0 அK ேவMபLடதாக மாMC. நாC வாkC "தலC சதாரணமானK. ஆனா0 ேதவ>
gேஷசமானவ'.
ேதவ> அNம,+தா0 மா+,ரேம இ"ரேவல' அவரK பbc+த Vரச>ன+,-.H ெச0ல
IReC. அ?வாM அவ'கH ேதவNைடய சIக+,0 uைழeC I> c+,கbEகOபட ேவFGC.
பைழய ஏ-பாLR> பல சடD.கH c+,கbOைப ைமயமாக ெகாFடK.
இ"ரேவல' ெச4யE fRய vல காbயDகH (அc+தமான) அவ'கH nFwய "தல+,NH
uைழயாதபR அவ'கைள தைட ெச4யEfGC. பாoய0 உறA ெகாFடO V>, இர+த ேபாE.
நாLகH, vல உட0 ஊனDகH, ம-MC மb+த சடல+ைத ெதாGத0 ேபா>ற ெசய0கH அவ'கைள
அc+தOபG+KC. சடலDகைள உணவாக ெகாHaC vல பறைவகH (எ.கா. கkKகH, ப)PKகH;
ேலg. 11:13-19) ம-MC சடல+KE.H உணA ேதGC vல gலD.கைள (எ.கா. ப0o, எoகH;
ேலg. 11:24-40) nvEக இ"ரேவல)E. தைட g,EகOபLR)PதK.

இEகLடைளக[0, ஒ) ெசயைல ெச4வ,> IலC அவ'கH அc+தமாEகOபடாம0, vல
உ6ர-ற VேரதDகaடனான ெதாட'n அவ'கைள அc+தமாE.C, Tைறவான ேதவNE.C
.ைறவான மரண+,-.C ெதாட'V0ைல. நமK நrன vPைதE. இK gேநாதமாக ேதா>MC.
பாoய0 ெசய0க[0 rணாEகOபGC gPK ம-MC இர+தேபாE. ஆ8யைவ pவ`> இழOைப
.]Oபதாக க)தOபLடK. ேதவ> pவன[Oபவ', அவ)E.C pவனE. இழOnFடாE.C
காbயDகaE.C சCபPதs0ைல. அ+தைகய இழOnகaE.O V> “y4ைமபG+தபGத0”
அவ'கaE. கLடாயமாEகOபLடK. அேத ேபா0 மb+த சடல+ைத ெதாLட V>ன' அவ'கH
“c+,கbEகOபGத0” அவvயC. vல உட0 ஊனDகaC அவ'கைள ேதவனK சzக+,o)PK
gலE8யK.
இைவ அைன+KC ேதவ> ெத4rக உலைக ேச'Pதவ' எ>ப,ைன ஞாபகOபG+KC
ேநாEக+Kட> அ)ளOபLட கLடைளகH.

அ#$த& எ(ற 5ர7சைனைய ச" ெச=த>
“அc+தமாக” ம-MC ேதவனK nFwய "தல+,NH uைழய த.,60லாம0 இ)OபK
இ"ரேவல)E. sகOெபbய Vர|சைனயாக ேதா>]யK. அவ'களா0 பoகைளேயா அ0லK
காwEைககைளேயா பbc+த "தல+,NH எG+K ெச0ல IRயாம0 ேபானK. அத-கான பbகாரC
c+,கbOV> சடD.கH, vலவ-]> c+,கbOnE. பoகH ேதைவOபLடK ேவM vல
c+,கbOnகaE. vல நாLகH கா+,)Eக ேவFR6)PதK.
இர+தC ெத[EகOபGவ,> IலC ஒ) நபேரா அ0லK ெபா)ேளா y4ைமபG+தOபGத0
எ>பK நமK அ]AE. எLடாதK. ஆனா0 இர+த பoக[> ேநாEகC ேவM, அK ஒ) நப)E.
ப,லாக ஒ) 8ரயC ெச^+தOபட ேவFRய,ைன .]+தK. இர+தC உ6ைர .]Oபதாக
க)தOபLடதா0 (ேலg. 17:11), ஒ) gலD8> pவைன பo ெச^+Kத0, இர+தC vPKத0
இ0லாம0 ேதவைன ெந)Dக IRயாK எ>ப,ைன .]+தK. அc+தமான இ"ரேவலைர
c+,கbE.C இரEகC TைறPத பbகாரமாக தகன பoகH க)தOபLடK.
அவ'கaE. க-MEெகாGEகOபLட பாடC, ேதவ> ஒ) பbகார+,> IலC இ"ரேவலb>
pவைன பராமb+தா' எ>பேத. ம`த'கH ேதவNைடய சாயo0 v)}REகOபLடதா0 அவ'கH
gலD.கைளE காLR^C vறOபானவ'கH (ஆ,. 1:26;
9:6). இ"ரேவல' ஆVரகாIE.C,
சாராaE. அ-nதமாக அ)[ய ஒ) VHைள6> IலC ேதா>]ன' (ஆ,. 12:1-3). ஆனா0
பbc+த ேதவNE. I> பாவ ம`த'க[> வாmA ேகHgE .]யானK. ேதவ> இரEகIHளவ'
எ>ப,ைனeC - அவேர மரணC ம-MC pவ> dK வ0லைமeHளவ' எ>ப,ைனeC பoகH
TைனAபG+,யK.

?@A> பரேலாக& (மD1& நரக&)
ேதவ> ேவMபLடவ' எ>பK ேதவைனE .]+K மLGம0லாம0, ெத4rக உல8ைனE .]+KC
vல உFைமகைள ெவ[OபG+,யK. இ"ரேவலb> உலகOபா'ைவ அவ'கH “தDகH ls6>
ேவMOபLட த>ைமைய” உண'Pத,>பR அைமPதK. ேதவனK Vரச>னC ஒ) இட+,0
இ)Pதா0 அK பbc+தமானK, அதைன தgர ம-ற இடDகH சதாரணமாகAC, vல சமயDக[0
~ைமைமயானதாகAC க)தOபLடK.
ேதவனK Vரச>னC எேதைன TைனAபG+Kபைவ. ஆசாbOn fடாரC ம-MC ேதவாலய+,>
வRவைமOnC ஏேதைன TைனAபG+KC gதC அைமPதK, அK பரேலாகIC - lseC சP,E.C
"தலC. ெபா> .+KgளE. ஒ) மர+ைத ேபா0 வRவைமEகOபLடK (யா+. 25:31-40), அK
ஏேத`0 காணOபLட pவg)Lச மர+,> அைடயாளC. அK மகாபbc+த "தல+ைத Vb+த
,ைரvைலEக)ேக ைவEகOபLR)PதK, ,ைரvைலE.O V> இ)Pத மகாபbc+த "தல+,0
உட>பREைக ெபLR இ)PதK, அK ேதவNைடய vDகாசன+ைத .]+தK (யா+. 25:10-22).

மகாபbc+த "தல+,o)Pத ேசராQNC ஏேதNட> ெதாட'nைடயK. ேதவ> வாசC ெச4த
ஏதைன பாKகாE.CபR ஏேத`0 ேசராQ>கH T>றன (ஆ,. 3:24). மகாபbc+த "தல+,o)Pத
ேசராQ>கH உட>பREைக ெபLRைய பாKகா+தன (யா+. 25:18-20). V>னாLக[0 சாலேமா>
கLRய ேதவாலய+,> வRவC ஆசாbOn fடார+,> வRவ+ைத ைமயமாக ெகாFடK. அ,NH
sகOெபbய இரFG ேசராQ>கH ேதவனK vDகாச+,> dK ைவEகOபLடன (1 நாளா. 28:2).
ேதவாலயIC ஏேதைனOேபா0 வRவைமEகOபLடK, gலD.கH ம-MC கா4க`கH
அ,NH ெசKEகOபLடன (1 இராஜா. 6-7). lEகH, ஒoவ மரDகH, vDகDகH, ம-MC
மாKைளகH ேபா>ற உ)வDகH அ,NH ெசKEகOபLடK. அK ேதவ> ls60 Iதo0
ம`த'கaட> உலாgய இட+,ைன TைனAபG+,யK.
இ"ரேவ0 தD8ய பாைளயIC, V>ன' அவ'கH cதPதb+த ேதசIC, ேதவNைடய rடா8ய
பbc+த "தலெம>றா0, அத-. nறCேப இ)E.C ப.,கH எ0லாC பbc+தம-றைவ. 1னா4
மைல60 இ"ரேவைல சP,+த நாLகaE. I>ேப, பாேபo> நாLக[0 ேதவ> ேதசDகைள Vற
ேதவ'கaE. பDகாக ெகாG+தா' (உபாக. 4:19-20; 32:8-9). ஒ) நாH அவ' ேதசDகைள
தனEெகன dLGEெகாHவா', ஆனா0 அK வைர அைவ இ)[> அ,கார+,-. உLபLட
இரா€•யC.
இதைன உண'+KC ஒ) .]Oபான சடD. இ"ரேவல)E. அ)ளOபLடK. ேலoயராகமம
16’0 மகா ஒ4AநாைளE .]+த ேபாதைன பbc+தC ம-MC பbc+தம-ற lsைய .]+த
ெத[வான பாட+ைத உண'+,யK.
மகா ஒ4Aநாள>M இரFG ஆLGE கடாEகH ெகாFG வரOபட ேவFGC. ஒ)
ஆLGEகடாg> இர+தC ஆசாbOn fடார+,NH ெகாFGவரOபLG, அவ'க[> பாவ
Tg'+,Eகாக ெத[EகOபட ேவFGC. அ>M பo6டOபGC ஆG “ேதவNைடயK.” ம-ெறா)
ஆG, ேபாE. ஆG எ>றைழEகOபLடK, அத> ேம0 ஆசாbய> ைககைள ைவ+K அதைன
வனாP,ர+,NH gLGgGவா>, அK இ"ரேவலb> பாவ+ைத வனாP,ர+,-.H எG+K
ெச0^C அைடயாளC. அPத ஆG “ஹாசேய^ைடயK”
“ஹாசேய0” எ>பK யா'? வனாP,ர+,-. அNOபOபGC ஆG ேபாEகாG எ>M நமK
ேவத+,0 ெமா;ெபய'EகOபLடா^C. சவEகட0 அ)8o)PK கFெடGEகOபLட பைழய
ஏ-பாLR> c)Hக[0 ேபாEகாG எ>M அதைன அைழEகாம0, அK ஹாசேய^ைடயK எ>M
fறOபLGHளK. வனாP,ர+,0 இ"ரேவல' பயw+த நாLக[0, அவ'கH VசாcகaE.
பயPதபRயா0, அைவகaE. பo ெச^+,ன' (ேலg. 17:7). வனாP,ர+,0 இ"ரேவo>
பாைளய+,-. nறCபான ப., ~ய சE,க[> அ,கார+,> q;o)PதK. அவ'கH ~ய
சE,கaE. பo ெச^+KவK TM+தOபட ேவFGC. எனேவ ஒ) ஆG வனாP,ர+,NH
அNOபOபLடK, இ"ரேவo> பாவDகH அவ'கH இ)OVட+,o)PK yரமாக „EகOபLடK
எ>ப,ைன அ|ெசய0 .]+தK.

இG( HIJய$Kவ& எ(ன
n,ய ஏ-பாLR^C ேதவ> I-]^C மாMபLடவராகேவ இ)E8>றா'. அவரK Vரச>ன+,NH
நா C u ைழ வ த -. I >n நா C c +த க b Eக Oப ட ேவ FG C . இ ேய c g > v ^ ைவ ைய
gcவாvOப,னா0 நாC c+,கbEகOபG8>ேறாC.
நC சா'பாக இேயc 8]"K ெச4த ெசய0கH அைன+,-.C ஒ) ெத4rக அ'+தIFG.
அவரK ஊ;ய+,> ெதாடEக+,0, அவ' Vசாைச ேம-ெகாFG, “மரண+,> அ,கார+ைத”
ேதா-கR+தா' (எV. 2:14). இேயc 8]"K பbc+த நகர+,-. nறCேப v^ைவ60
அைறOபLடா' (எV. 13:12). எ)சேலC nFwய "தலC, ஆனா0 இேயcேவா நC பாவDகH
Ts+தC அc+தமானா'.
இேயcg> மரணC ம-MC உ6'ெதkத0 - நCைம ேதவNைடய சzக+,0 TM+KCபR
த.,பG+,யK. நமK பாவDகH “TEகOபLடன” (ேராம' 11:27; ேம^C 1 ேயாவா> 3:5). நாC

அ c +த மா ன பா g க ளா னா ^ C , 8 ] "K A E. H இ ) Pதா 0 ப b c +த வா >க H . நா C
.ைறAHளவ'களாக இ)OQNC, 8]"K அதைன TைறவாE.வா'. அK எ[ைமயாக
ேதா>]னா^C, sகAC IE8ய+KமானK.
இ"ரேவல' நCைமE காLR^C பாE8யசாoகH என நாC vP,EகலாC. அவ'கH ம+,60
ேதவ> வாசC ெச4தார0லவா. அவ'கH ெத4rக சE,கH ம+,60 வv+தவ'கH. இ"ரேவலb>
அNபDகைள ெப-றா0 நாIC இ>NC அ,கமாக பbc+தமா6)OேபாC என vP,EகலாC.
n,ய ஏ-பாGC அவ'கH பாE8யசாoகH எ>M fM8>றK.
இ>M நமE. எK nFwய "தலC எனப,ைன .]Eக ஒ) ஆசாbOn fடாரேமா அ0லK
ேதவாலயேமா ேதைவ60ைல. நமK ச…ரேம nFwய "தலC. நமK lsE.bய ச…ர+ைத பA0
“fடாரC” எ>றைழE8>றா' (2 ெகாb. 5:4), எென>றா0 ஆசாbOn fடார+,> மகா பbc+த
"தல+,^C, ேதவாலய+,^C Vரச>னமா8ய பbc+த இைறவ> நமE.H வாசC ெச48>றா'
(ேராம' 8:9-11). நமK ச…ரC அT+,யமானK, அK மb+KgGC, ஆனா0 அK “ைகக[னா0
கLடOபடாத” (2 ெகாb. 5:1-3), ஒ) பரேலாக rLRனா0 - n,ய ஏேத> lsE. வ)வ,னா0
(ெவ[. 22:1-3) மா-றOபGC.
ேதவ> gcவாvகaE.H வாசC ெச4வ,னா0, ஒ?ெவா) ,)|சைபeC - gcவாvக[>
fGைகeC - ஒ) nFwய "தலமா.C. ஆ,னா0 தா> ெகாbPK சைப60 மன,)Cப
g)Cபாம0 பாவ+,0 Tைல+,)Pத நபைர சைபைய gLG „E.CபG, “சா+தா`> ைக60
ஒOபைடEகOபGCபR” பA0 அ]AM+,னா' (1 ெகாb. 5:5). சைப ேதவ> வvE.C nFwய
"தலC. அத-. nறCபான இடC சா+தா`> ஆaைகE. உLபLட இடC. அK பாவC ம-MC
அ;AE.LபLட இடC.
நாC யா' எ>ப,ைனE .]+த ெத4gக பா'ைவ நமE. அவvயC. „DகH ேதவNைடய
VHைள, ேதவ> வvE.C பbc+த fடாரC, அK நC ெச4ைகக[னா0 நாC ெப-MEெகாFட
ஒ >ற 0ல , அ K 8 ] "K A E. H நா C இ ) Oப , னா 0 , ேத வ N ைட ய V Hைள க ளா 4
ஏ-MEெகாHளOபLட,னா0 (ேராம' 8:15; கலா. 4:5). „DகH இ)[> இரா€•ய+,o)PK
g G g Eக Oப LG , “ ேத வ ன K ஒ ேர ெப றா ன . மா ர N ைட ய இ ரா €• ய +, -. H
ஏ-MEெகாHளOபLடவ'கH” (ெகாேலா. 1:13).
நாC ஒ) நாaC, ஒ) இைமOெபாkKC, 8]"KAE.H யா' எ>ப,ைன மறPK gடEfடாK.

அ"கார& ஒ(ப*

ப"#$த &$த'
ப"#$த ேவதாகம+ உலக வ.க/0123 4ர6ப789ற ;<தக+. ம=த>க? அதைன
ேதவCைடய வா>$ைதயாக ஏGHIெகா?ளாமL எN>I89றன>. அNO?ள Pல ேவதQபRNக?
8S<தவ>கைளT+ சVகடQபட ெசW89ற3. வாIR$த$த+ ெசWயQபXட YZைய #த2த"Iக
இ<ரேவL ெசWத T$த+ அதGR ஒ1 உதாரண+.
ஏ 9 ? ஏ ென 9றா L அ N L கா ண Qப 7 + ெகா ைல க ? . அ 3 Z க ^ + ெகா _ ர மா ன தா க
ேதா9H89ற3. Pல பX`ணVகைள இ<ரேவல> ைகபGH+ ேபா3 அNO?ள ஆ6க?,
ெப6க?, மGH+ காLநைடகc+ ெகாLலQபட ேவ67+? அN9 ம=த>க? சரணைட2தாL
ேபாதாதா? அவ>கைள ெகாLவைதI காX`O+ அவ>கைள நா7 கட$3தL ேமL அLலவா?
இIேக?dகcIகான ஒ1 Pல பNLக? உ67, ஆனாL அ3^+ 8S<தவ>கcIR
சVகட$ைதேய உ67 ப6e89ற3. இ<ரேவல9 எ9றாL எ9ன எ9பNைன ஒ1 ெதWfக
பா>ைவgL பா>$தாL மா$Nரேம கானா9 ேதச$ைத அவ>க? ைகபGSயதGகான காரண$ைத உணர
4`T+.

இ)ரேவைல /0$த ெத23க த56க சா)9ர'
வாIRத$த+ ப6ணQபXட YZைய #த2த"Iக நட2த T$த$NGR இர67 ப"மானVக? உ67,
அைவ இர67+ இ<ரேவ09 உலகQபா>ைவg9 hரNப0Q;. அ3 அQYZைய அவ>க?
ம=த>க? வPIR+ <தலமாக மX7+ பா>IகாமL, தVக? ஆdIR"ய T$த$N9 ஒ1 பRNயாக^+
உண>2தன>. இதைனI RS$3 நா+ 49னேம P2N12தாO+, அதைன i67+ ஒ14ைற h9
N1+h பா>Qேபா+.
பாேபOIR h9 நைடெபGற ச+பVகேள அதGகான 4தL காரண+, ேதசVக? தனIR எNராக
பாேப0L ேபாரா`யப`யாL, ேதவ9 எLலா ேதசVகcடC+ ேந"ைடயாக ெதாட>;ெகா?ள
d1+பdLைல. எனேவ ேதசVகைள ஆc+ப`யாக அைவகcIகான hரNjNகளாக த9 பரேலாக
ஆேலாசைன சVக$Nனைர jயZ$தா> (உபாக. 4:19-20; 32: 8-9). அதGR h9 அவ>
ஆhரகாைமT+, அவன3 மைனd சாராைளT+ அைழ$3 அவ>க? lலமாக இ<ரேவL எ9ற
மIக? உ1வாR+ப` அவ>கcIR ஒ1 h?ைளையI ெகா7$தா>.
ஆனாL சVmத+ 82’9ப` ேதசVகைள ஆc+ப` ேதவ9 jயZ$த த9 ஆேலாசைன சVக$N9
ேதவ>க? oயவ>களாக மாSன>. அNனாL அவ>க? ேதவCIR+, அவர3 ஜனVகளான
இ<ரேவOIR எN"களா8ன>. ேதவ9 இ<ரேவல1IR கானா9 ேதச$ைத #த2Nரமாக ெகா7Iக
P$த+ ெகா6டேபா3, ேமாேசT+, அவைன சா>2த இ<ரேவல1+ வாIR$த$த+ ப6ணQபXட
YZgL வPIR+ நப>கைளT+, அவ>க? ேதவ>கைளT+ தVகைள அ.Iக q`ய எN"களாக
க6டன>.
இர6டா+ காரண+, இ<ரேவலைர ெபா1$தமX`L Zக^+ பயVகாரமான3. இ<ரேவL
வாIRத$த+ ப6ணQபXட கானா=9 எLைல அ1ேக ெந1I8யேபா3 நட2த ச+பவ$N9 4ல
அSயலா+.
வாIR$த$த+ ெசWயQபXட YZைய ேவ^ பா>Iக ப9=ர67 நப>கைள ேமாேச
அCQhனா9. ேதவ9 qSய3 ேபா9ேற அ3 பாO+, ேதC+ ஓ789ற YZ எ9ற அவ>க?
சாXPய/$தன> (எ6ணா. 13:27). ேமO+ அவ>க? க6ட காXP, “நாVக? ேபாWt #GSQ
பா>$3வ2த அ2த ேதச+ த9 R`கைள பXPI8ற ேதச+; நாVக? அNேல க6ட ஜனVக?
எLலா1+ Zக^+ ெப"ய இராXசதக>க?. அVேக இராXசதQ hறdயான ஏனாI89 Rமாரரா8ய

இராXசதைரT+ க6ேடா+; நாVக? எVக? பா>ைவIR ெவX7I8/கைளQேபாL இ12ேதா+.
அவ>க? பா>ைவIR+ அQப`ேய இ12ேதா+” (எ6ணா. 13:32-33).
இராXசத>கைளI RS$3 நா+ 49னேம P2N$ேதா+. அவ>க? ஆNயாகம+ 6:1-49 ப`
ேதவRமார>கcIR+, மCஷRமார$NகcIR+ h?ைளகளாக ேதா9Sயவ>க?. கானாைன ேவ^
பா>Iக ெச9ற இ<ரேவ09 ேவ^கார>க? க6ட ஏனாI8ய இராXசத>க? அவ>க/9 வ+ச$தா>.
அவ>க? கானா9 4wவNO+ பரd காணQபXடா>க?, கானாைன #த2த"Iக ேவ67மானாL
இ<ரேவல> அவ>க/9 ேதசVகைளT+, பX`னVகைளT+ 4Sய`Iக ேவ67+ (எ6ணா.
13:28-29). கானாைன இ<ரேவல> #த2த"Iக அசாதரணமான ேதாGற+ ெகா6ட இரXசத>கைள
அவ>க? fx$த ேவ67+.
ஏனாI8ய>கைள 4Sய`Iக ேதவ9 இ<ரேவல1IR 3ைண ;"வா> என இ<ரேவ09 இர67
ேவ^கார>க? மX7+ - ேயா#வா^+, காேலQ;+ d#வாP$தன>. மGற ப$3 ேப1+ அ3
அ சா $N ய மா ன 3 எ 9H ம Iக ைள ந +h Iைக g ழ Iக ெச Wத ன > . பா >ேவ ைன T + , அ வ 9
ேசைனகைளT+ 4GSO+ சVக"$த ேதவ9 தVகcIகாக T$த+ ெசW3 ெவGS த1வா>
எ9பNைன மற23, 4H4HIக ெதாடV8ன>, “நா+ ேபாW அ2த ஜனVகேளாேட எN>Iக ந+மாேல
qடா3; அவ>க? ந+ைமQபா>I8O+ பலவா9க? எ9றா>க?” (எ6ணா 13:21).
ேதவ9 அவ>கcIR பNல/$த3, “எ3வைரIR+ இ2த ஜனVக? எனIRI ேகாப+
உ6டாIRவா>க?? தVகcIR?ேள நா9 காX`ன சகல அைடயாளVகைளT+ அவ>க? க67+,
எ3வைரIR+ எ9ைன d#வாPயாN1Qபா>க??” (எ6ணா 14:11). ேதவ9 பாேப09 நாXக/L
ம=த>கைள த?/ய3 ேபாL இ<ரேவைல 4GSO+ த?/, ேமா ேசையI ெகா67 ஒ1 ;Nய
ேதச$ைத உ1வாIR+ அளdGR அவைர அ3 ேகாபlX`ய3. அவ> ேமாேசgட+ qSயதாவ3:
“நா9 அவ>கைளI ெகா?ைள ேநாgனாL வாN$3, #த2தர$3IRQ ;ற+பாI8QேபாX7,
அவ>கைளQபா>I8O+ உ9ைனQ ெப"3+ பல$த3மான ஜாNயாIRேவ9 எ9றா>” (எ6ணா
14:12).
ேதவ9 இ<ரேவல> i3 இரIக+ பாராX7+ப` ேமாேச ேதவ=ட+ ம9றா`னா> (எ6ணா
14:13-19). ேதவ9 அவ>கைள ம9=$தா>, இ1QyC+ அவ>க? பாவ+ த6`IகQபX7,
அவ>கcIR ஒ1 பாட+ கGhIகQபட ேவ67+. அ3 Zக^+ க7ைமயான பாட+. அ3
எ9னெவ9H அவ> ேமாேசgட+ qSய3:
உ9 வா>$ைதg9ப`ேய ம9=$ேத9, YZெயLலா+ க>$த1ைடய ம8ைமgனாL
jைற2N1IR+ எ9H எ9Cைடய zவைனIெகா67 ெசாLO8ேற9. எ9 ம8ைமT+,
நா9 எ8QNO+ வனா2தர$NO+ ெசWத எ9 அைடயாளVகைளT+ க6`123+, எ9
ச$த$3IRt ெசdெகாடாமL, இதேனாேட ப$34ைற எ9ைனQ ப{Xைச பா>$த ம=த"L
ஒ 1 வ 1 + , அ வ >க ? h தா Iக c IR நா 9 ஆ ைண g X7 I ெகா 7 $த ேத ச $ைத I
காணமாXடா>க?…..
இ2த வனா2Nர$NL உVக? hேரதVக? dw+; உVக/L இ1ப3 வய34தL அதGR
ேமGபXடவ>களாக எ6ணQபX7, உVக? ெதாைகIR உXபXடவ>கc+ எனIR
d ேரா த மா W 4 H 4 H $N 1 I8 ற வ >க c மா 8 ய அ ைன வ " 9 h ேர த Vக c + d w + .
எQ;9ேனg9 Rமார9 காேல;+, }=9 Rமார9 ேயா#வா^+ தdர மGறவ>களா8ய
~Vக? நா9 உVகைளI R`ேயGHேவ9 எ9H ஆைணgX7Iெகா7$த ேதச$NL
h ர ேவ P Qப N Lைல . ெகா ?ைள யா வா >க ? எ 9H ~ Vக ? ெசா 9ன உ Vக ?
Rழ2ைதகைளேயா நா9 அNL hரேவPIகt ெசWேவ9; ~Vக? அசXைடQப6•ன
ேதச$ைத அவ>க? க6டSவா>க?. (எ6ணா 14:20-31).
“ப$3 4ைற” எ9H ேதவ9 உைர$த3 அவ>க? “i67+ i67+” ேதவைன அசXைட
ெசWதன> எ9H ெபா1? ப7+ (ஆN. 31:7; ேயா; 19:3). இ3 மX7+ ேதவ9 அவ>க?
4H4HQ;கைள ெபா1$3I ெகா6டா>. எ8QNய அ`ைமதன$N0123 iXகQபXடைத RS$3
ம8xவதைனI காX`O+, தVகcIR d1Qபமான உண^ 8ைடIகdLைல (எ6ணா 11:1-14;
31-35) மGH+ ச"யான தைலவைன ேதவ9 ெகா7IகdLைல (எ6ணா 12:1-16) எ9H Rைற
qSன>. ஒ€ெவா1 4ைறT+ ெபா1ைமயாg12த ேதவ9 இ+4ைற அவ>கைள த6`$தா>.

ேதவைன d#வாPயாத ச2தN ம"IR+வைர இ<ரேவல> நாGப3 வ1டVக? வனா2Nர$ைத
#GSN"ய ேவ67+.

இர:டா' வா2<=
வாIRத$த+ ப6ணQபXட YZைய #த2த"Iக இ<ரேவOIR இர6டா+ வாWQ; ஒ9H
வழVகQப7+. இ<ரேவL மIக? நாGப3 வ1டVக? ேயா>தாCIR 8ழIR பRNைய
#GSN"2தன>. அQபRN ஆhரகாZ9 சேகாதர=9 மக9 ேலா$N9 ச2தN மGH+, யாIேகாh9
சேகாதரனான ஏசாd9 வ+ச$தா1+ வாx2த jலQபRN. அVR வாx2தவ>க/L பல>
இ<ரேவOட9 ெதாட>;ைடயவ>க?.
ேதவ9 ஒ1 ேநாIக$3ட9 அ€வ.யாக ேமாேசைய ெகா67 இ<ரேவலைர வ.நட$Nனா>.
அN9 4ல+ அவ>க? தVக? •ர$3 உறdன>கைள ச2N$தன>. பாசா9 பRNகcIR அ18L
அவ>க? கட23 வ2தன>. அ3 Zக^+ பயVகரமான YZ. ப6ைடய எw$3க/L பாசா9 எ9ற
இட+ “ச>பVக/9 YZ” எ9H வ>6•IகQப789ற3. அவ>க? கட23 வ2த அQபRNg9
இர67 hரதான பX`ணVகளா8ய அ<தேரா$ மGH+ எ$ேர மரண$N9 இ1Qhடமான
பாதாள$N9 வாசL எ9றைழIகQபXடன (உபாக. 1:4; ேயா#. 13:12). அ€வ.g9 ஊடாக,
நரக$N9 வாசL வ.யாக ேதவ9 அவ>கைள நட$Nனா>.
அ3 மX7மLல.
ƒேகா9 மGH ஓI எ9ற இர67 இராஜாIக„IR 49பாக ேதவ9 அவ>கைள ெகா67
வ2தா>. அேமா"ய>க/9 இராஜாIகளான அவ>க? இர67 ேப1+ ேவத$NL காணQப7+
ெரQபாg+ எ9ற பRNைய அரசா6டன> (உபாக. 3:2-3; 31:4). உபாகம+ 2:11’L
RSQhடQபX7?ள அனாIm+ எ9ப3 ெரQபாgi9 மHெபய>. இ<ரேவL அtச+ ெகா6ட
இராtசத>கைள ேபா9ற இராtசத>க? வாx2த YZg9 வ.யாக ேதவ9 அவ>கைள நாGப3
வ1டVக? நட$N ெச9றா> (நாளா. 13:32-33).
எதGகாக ேதவ9 அவ>கைள அVR ெகா67 வ2தா>? அ3 நாGப3 வ1ட$N9 4`d9 எ9ன
நடIக ேபா8ற3 எ9பN9 49ேனாXடேம. தVகcIR ேதவ9 ெகா7IகQேபாR+ ேதச$ைத
#த2த"Iக ஒ1 நா? இ<ரேவல> ேயா>தாைனI கட23t ெசLல ேவ67+. அதGகாக ேதவ9
அவ>கைள ப"ேசாN$தா>. அவ>க? ேதவைன d#வாP$3 ேபா"7வா>களா? அ€வாH அவ>க?
d#வாச$3டC+, ைத"ய$3டC+ ேபா"X7 ெஜg$தாL, அ3 அவ>க? கானா=ய1ட9
ேபா"டIq`ய ைத"ய$ைதT+, d#வாச$ைதT+ அ/IR+.
இதGR 49ன> இ<ரேவல> பய23 ;ற438ைன கா6h$தன>. ஆனாL இtசமயேமா ேமாேச
qSய3Q ேபாL, “ அவைன (ƒேகாைன) ந+4ைடய ேதவனா8ய க>$த> நமIR ஒQ;Iெகா7$தா>;
நா+ அவைனT+ அவ9 RமாரைரT+ அவCைடய சகல ஜனVகைளT+ 4Sய அ`$3……..
அQப`ேய ந+4ைடய ேதவனா8ய க>$த> பாசா=9 ராஜாவா8ய ஓைகT+ அவCைடய சகல
ஜனVகைளT+ நமIR ஒQ;Iெகா7$தா>” (உபாக. 2:33; 3:3). இதைன பல ஆ67கcIR hறR
o >Iக த " P யா ன ஆ ேமா < h 9வ 1 மா H j ைன ^ q H 8 9றா > : “ நா ேனா ( க >$த > ) :
ேக31மரVகைளQேபாL உயர4+, க>வா0 மரVகைளQேபாL ைவர4மாg12த எேமா"யைன
அவ>கcIR 49பாக அ.$ேத9” (ஆேமா< 2:9).
ேதவ9 அவ>கcIR அ/$த இர6டா+ வாWQ; க`னமான3. அவ>க? நாGப3 வ1டVக?
வனா$Nர$NL அ>$தமGறவாH #GS$N"வதGகான பய$ைத அவ>க? dX7d7மாH ேதவ9
வG;H$Nனா>. ெசVகடைல இர6டாக hள2த ேதவ9 அவ>கcட9 இ1I89றா> எ9பNைன
உண>23 அவ>க? 49 ெசLல ேவ67+.

“அ@A6/ ஒ<=6ெகாC6க<பDடவ5கE”
இ<ரேவல> ƒேகாைனT+, ஓைகT+ ெவ9றன>. அ3 சமய+ ேதவ9 எதGகாக வாIRத$த+
ெசWயQபXட YZgL வாx2த அைனவைரT+ சVக"Iக ெசா9னா> எ9பதGகான காராண+
dளV8ய3. வ0ைம வாW2த ெராபாதா…+ பX`ணVக/L வP$த அைனவ1+ “அ.^IR
ஒQ;Iெகா7IகQபXடவ>க?” (உபாக. 3:6). ப.வாVRதL அதGR காரணமLல. மாறாக
ேதவ;$Nர>களாL உ1வான இராXசத ச2தN 4wவ3+ அ.IகQபட ேவ67+. இ<ரேவலைர
ெபா1$தமX`L அtச2தN hசாP9 h`gL உ1வான3, அவ>கcட9 இ<ரேவல> இைண23
வாxதL சா$NயமGற3.
நாXக? கட2தன, இ<ரேவல> ேயா>தாைன கட23 கானாCIR? hரேவPIR+ 49னேம,
ேமாேச ம"$தா9. ேயா#வா இ<ரேவல1IR தைலவனாக jயZIகQபXடா9. ேயா#வா
வாIRத$த+ ப6ணQபXட YZைய ைகQபGற பல பைடெய7Q;கைள ேமெகா6டா9. அ3
இர67 ேநாIகVகைள ெகா6ட3: ஒ9H எN"கைள$ 3ர$த, இர6டாவ3 இராXசத இன$ைத
அ.Iக.
அIக6ேனாXடN9ப`, வாIRத$த+ ெசWயQபட YZைய ைகQபGற நைடெபGற T$த+, ஒ1
ப"#$த T$த+ - இ1/9 அNகார$N9 h`gL ெசயLபXட அ2தகார சINகைளT+, ேதவைன
எN>$த ேதவ>கcIR+ எNராக நைடெபGற ஆdIR"ய T$த+.
அதGகான ெத/வான பNL ேயா#வா 11:21-22’L காணQப789ற3.
அIகால$Nேல ேயா#வா ேபாW, மைலேதசமா8ய எhேரா=O+ ெதy"O+ ஆனாhO+
†தாd9 சகல மைலக/O+ இ12த ஏேகாI8யைர jI8ரக+ப6•, அவ>கைள அவ>க?
பX`ணVகேளா7+ qடt சVக"$தா9. இ<ரேவL ;$Nர"9 ேதச$NL ஏனாI8ய>
ஒ1வ1+ iNயாக ைவIகQபடdLைல; காசாdO+ கா$NO+ அ<ேதா$NO+ மா$Nர+
Pல> iNயாg12தா>க?.

இதG H6Iய$Kவ' எGன
ேயா # வா d 9 ப ைட ெய 7 Q; க ? ெப 1 +பா லா ன ைவ ெவ GS க ர மா ன 3 , ஆ னா L அ ைவ
4wைமயானதLல. Pல இரtசத>க? தQh$தன>, அவ>க? 4I8யமானவ>களாக க1தQபடாமL
ேபானாO+, வரQேபாR+ ச+பVக/9 jழலாக அ3 அைம2த3. Pல> கா$ எ9ற பX`ண$NL
தV8ன>. கா$ எ9ப3 ஒ1 ெப0<Nய பX`ண+ (ேயா#. 13:3) அ3 தாfN9 சமய$NL
காணQபXட ேகா0யா$ எ9ற இராXசத=9 இ1Qyட+ (1 சா4. 17:4). கா$ பX`ண$NL
ேகா0யா$ மா$Nர+ இராXசதனLல (1 நாளா. 20:5-8). “அ.^IR ஒQ;Iெகா7IகQபXட”
அைனவ1+ ேயா#வாd9 பைடெய7Qh9 நாXக/L அ.IகQபடdLைல, அN9 dைள^கைள
h9நாXக/L இ<ரேவல> ச2NIக ேந"Xட3.
ேயா#வாd9 மரண$N9 சமய+ இ<ரேவல> கானாைன 4wவ3மாக ைகபGறdLைல.
இ<ரேவல> ;றஜாNயா> அைனவைரT+ வாIRத$த+ ப6ணQபXட YZg0123 dரXட
ேவ67+ எ9ற ேதவன3 கXடைளIR mxப`யdLைல. அ3 4wைமயான mxப`தL அLல.
ேதவCைடய வா>$ைதைய 4wைமயாக jைறேவGறாதN9 dைளவாக பல }Gறா67க?
hரtசைனகைள ச2N$தன>. jயாNபNக/9 ;<தக+ ப"தாபமான ஒ1 வரலாGHt #ழGPைய பட+
h ` $3 ?ள 3 : இ <ர ேவ ல > ப ைக வ >க ளா L ெதா ட >23 கா ய Qப 7 $த Qப X7 , ேத வ C IR
உ6ைமயாg1QபNைன ஏறIRைறய மற2தன>. தாf3 மGH+ சாலாேமா=9 நாXக/L சGH
மாGறVக? ேதா9SனாO+, சாலாேமாCIR h9ன> உ? நாX7 ச6ைட மGH+ dI8ரக
வ.பாX`9 dைளவாக இ<ரேவL அ.ய ெதாடV8ய3.
ப ைட ெய 7 Qh 9 ம 8 ைம ப " தா ப மா ன ேதா Ld யா L ம ைற Iக Qப Xட 3 . ெவ GS g 9
d/+h0123 ேதாLdைய ச2NIக ெதாடV8ன>. தன3 ஏேதைன iடக ேவ67ெம9ற
ேதவCைடய NXட+ ƒ>Rைல2த3. oய ேதவ>க/9 h`gL பாேப09 சமய$NL dx2த

ேதசVக? iXகQபடdLைல. இ<ரேவல> 4Sய`IகQபX7, Pதற`IகQபXடன>, வாIRத$தN9
YZ hற ேதவ>க? மGH+ ம=த>களாL ைகQபGறQபXட3. ;Nய ஏGபாX`9 நாXக/O+
அ2jைலேய காணQபXட3. அதைன P$த"Iக ப^L அNகாரVக?, 3ைரதனVக?, PVகாசனVக?,
ம GH + வ Lல ைம க ? எ 9ற ப த Vக ைள Q ப ய 9ப 7 $3 8 9றா > . அ Qப த Vக ? Y Z g 9
இரா‡ˆயVக? i3 இ1/9 அNகார$ைத hரNப0$த3.
ேதவCைடய h?ைளக/9 mxப`யாைமT+, ேதவCIR உ6ைமgLலாைமTேம
இ<ரேவ09 fxtPIR காரண+. எதGகாக ேதவ9 ம=த>க? 4ழமாக த9 NXட$ைத jைறேவGற
4Gப789றா>. எேத=L எ9ன நட2த3 என jைன^ qHேவா+. நா+ ேதவCைடய சாய0L
பைடIகQபXட அவர3 Yேலாக R7+ப+. இQYZைய அவ> அXP ெசWT+ NXட$NL
ம=த>கcIR பVR உ67. ம=த>கைள ;ற+த?/ ேதவ9 த9 NXட$ைத jைறேவGSனாL,
அ3 ேதவ9 த9 NXட$ைத ெசயLப7$த வ0ைமயGறவ> எ9H எ6ணQப7+. ேதவ9 த9
NXடVகைள jைறேவGற வLலைமT?ளவ>. நா+ 49னேம P2N$த3Q ேபாL ேதவ9
ஒ1ேபா3+ தவHவNLைல.
ம=தRல+ ேதவன3 எேத=ய இரா‡ˆய$ைத ;3hIக ந+பட$தIகதLல. ேதவ9 மா$Nரேம
த9 உட9ப`Iைகg9 jயம$ைத கா$3Iெகா?ளI q7+. இ1QhC+ ம=த>கைள த9
NXட$N0123 ேதவ9 ~Iக 4`யா3. எனேவ ேதவ9 ம=தனாக வர ேவ67+. தன3
கXடைளக? மGH+ உட9ப`Iைகைய அவ> ம=தனாக jைறேவGS ம=தRல$N9 பாவ$N9
த6டைனைய #ம23o>Iக ேவ67+. அ$NXட+ அவ> ம=தனாக ேதா9H+ வைர இரகPயமாக
காIகQபட ேவ67+, ;$Nசா0தன+ வாW2த oய சINக? அதைன அS23 எN>காதவாH அ3
அவ>க? அS^IR மைறIகQபட ேவ67+. அ3 #லபமான கா"யமLல.

அ"கார& ப()

சாதாரண பா'ைவ*+ மைற*க/ப0டைவ
ம"த $%&'() *+, ேதவ+ தா+ /த01 பைட5த ஏேதைன 89*(க /ய<' ெச?9
வ@A+றாC: அE+ /லG ேதவHG, ம"த )IGப/G JKL1 ஒ+றா? வ'(க( NIG. ேதவ+
த+ ஆPைகைய JK /Qவ9G பரS8வத<காக ஆதாைமTG, ஏவாைளTG பVA ெப@க
கWடைளLWடாC. ேதவ+ JK /Qவ9G பரேலாகG ேபா1 இ@(க ேவYIெமன Z@G*னாC,
ம"தக[ ேதவ"1 மAழ]G, ம<^G ேதவ+ ம"தCக_1 மAழ]G Z@G*னாC. ம"த
Z%&'()*+ எ+ன நடbத9 எ+ப9 நம() ெதcTG.

234567 வரலா9
ம"த)லG பாவG ெச?தSdயா1 ேதவன9 ச/க5E0@b9 அவCக[ 9ர5தSபWடனC. ஏேத+
eடSபWட9. ெத?$க எEcயான, சCSபG, ZரWடSபWI - அதாவ9 ேதவ சeக5E0@bத9
JK() 9ர5தSபWட9, JKL1 மரணG ஆW' ெச?த9, அE1 g5Eய வா%] இ1ைல. சா5தா+
மரண5E+ ேதவனாக மாhனா+, அவ+ JKL1 *ற()G அைன59 ம"தCகPG பாவG
ெச?தபdயா1, பாவ5E+ சGபளமாAய மரணG அவCகைள ப<h(ெகாYடபdயா1, அவCகைள
த+ ெசாbதமாக உcைம ெகாYடா+. (ேராமC 6:23).
ெப@ெவ[ள5E<) *+, ேதவ+ ேநாவாZ+ )IGப5E+ eலG தா+ Z@G*ய ஏேதைன
jதா*(க Z@G*னாC: அவCகைள பVA, ெப@க ெசா+னாC. ேதவ+ Z@G*ய ஏேதைன
உ@வா(க ம"தCகP() அ_(கSபWட சbதCSப5ைத அவCக[ பய+பI5தாம1 kYIG
ேதவH() எEராக /ரWடாWடG ெச?தனC. ேதவH() l%பdb9 அவர9 இராmnய5ைத JK
//வ9G jதா*(காம1, தoகP(ெக+^ ஒ@ ேகா8ரG கWட /<பWடனC.
ேதவ+ அதைன அoகpயாதEனா1, அவCக[ kYIG ேதா1Zைய சbE5தனC. அவC
ம"தCக_+ பாைஷைய ஒ@வ@(ெகா@வC 8cயாதபd ெச?9, அவCகைள தன9 ெத?$க
ஆேலாசைன சoக5ைத ேசCbத rதCகP() பoகாக ெகாI5தாC. அE+ *+னC, தன(ெக+^ ஒ@
8Eய ம"த )IGப5ைத ெதcb9ெகாYடாC, அவCகேள ஆ*ரகாG ம<^G சாரா[. ஆ*ரகாK+
ச bத E L + வ s யா க த + இ ரா mn ய 5ைத 8 9 * 5த * +ன C , அ வ C k YI G J K L +
இராmnயoகைள த+ பoகாக ெகா[வாC (ஆE. 12:3).
எனேவ இjரேவைல எASE0@b9 ZIZ59, tனா?() வsநட5E, இ^Eயாக வா()த5தG
ெச?யSபWட JK() அைழ59 வbதாC. இjரேவ1 kYIG ேதா1ZT<றனC. எனேவ ேதவ+
தா$ைத எQS*னாC, அவ+ *+ சாலேமா+ ேதா+hனா+. ஆனா1 சாலேமாH() *+னC,
இjரேவலC அbgய ேதவCகைள *+ப<h, ஒ@வ@(ெகா@வC எEராக மாhனC. அE+ Zைளவாக
ேதவ+ அவCகைள வா()த5தG ெச?யSபWட JKL0@b9 'ைறL@S8() அHS*னாC.
ேதவைன *+ப<றாத ம"த)ல5E+ வரலா^ ஒ@ ேதா1ZL+ வரலா^. அE+ காரணG ம"த
$ %&' () * + அ வ Cக [ ெதா ைல b9 ேபா னா Cக [ . ம " த னா க * ற bத அ ைன வ @ G
)ைற][ளவCகளா?, ேதவ"டK@b9 *c(கSபWடCகளா? மYu1 உE5தனC. ேதவன9
இராmnய5ைத jதா*()Gபd எbதெவா@ ம"த தைலவைனTG நGப /dயா9. அவCக[
ேதவH() மWIேம உYைமT[ளவCகளா? வாழாம1, தoக[ வsL1 ெச1லேவ Z@G8வC.
அவCக[ பாவG ெச?9, ேதவன9 ச59@வான மரண5E+ ேதவைன ேசCb9(ெகா[வC. ஆனா1
ேதவன9 EWடG ம"தCக[ /லமாகேவ gைறேவ<றSபட ேவYIG, ம"தCக[ 8EயவCகளாக
மா<றSபWI, அவCக[ ேம1 ZQbத சாபG Zல(கSபWடா1 மா5Eரேம அ9 சா5Eயமா)G.
அவCகைள 8EயவCகளா? மா<ற ேதவ+ ஒ@ EWடG ைவ5E@bதாC.

2ைட:; - அ=>?@த Aர4சைன:;
ேதவ EWடG gைறேவற ஒ@ ம"த+ அவ'யG - அவC பாவ5E+ ேசாதைனைய ெவ+^,
ேதவH() எSெபாQ9G l%பdb9, அவர9 இராmnய5E<) த)Eயாக, மரண5E+ சாப5ைத த+
மரணG ம<^G உLCெதQத0+ /லG v(க ேவYIG. அ9 ேதவ+ ம"தனாக அவதc5தா1
மா5Eரேம சா5EயG. ேதவ+ ம"தCகP(கான த+ EWட5ைத, ஏேதைன kW)G ெசயைல இேயw
Ahj9Z+ /லG gைறேவ<^வாC. ம"தCக_+ பாவG ம+"(கSபWI, ேதவCகைளS ேபா1
அவCக[ இேயw Ahj9Z+ உLC*()G வ1லைமைய( ெகாYI மா<றSபWடா1 மா5Eரேம
ேதவன9 EWடG gைறேவ<றSபIG (1 ேயாவா+ 3:1-3).
அE1 ஒ@ '(க1 இ@bத9. ேதவ+ ம"தனாA, தன9 மரணG ம<^G உLCெதQத0+
/லG ேதவ+ ஆEL1 உ@வா(Aய ஏேதைன kYIG உLC*SபாC எ+பEைன இ@_+
வ1லைமக[ அhbதா1 அதைன அவCக[ எEC(காம1 இ@SபE1ைல.
இதைன ெகாcbEய@() எQEய g@ப5E1 ப]1 *+வ@மா^ Zள(AT[ளாC:
உ ல க 5ேதா <ற 5E <) / +ேன ேத வ + ந G/ ைட ய ம A ைம (கா க ஏ <ப I 5E ன 9 G ,
மைற(கSபWட9மாL@bத இரக'யமான ேதவஞான5ைதேய ேபwAேறாG. இைத இS*ரபyச59S
*ர8(க_1 ஒ@வHG அhயZ1ைல; அhbதாCகளானா1, மAைமL+ கC5தைர அவCக[
'VைவL1 அைறயமாWடாCகேள. (1 ெகாc. 2:7-8)
யாைர )h59 ப]1 ேபwA+றாC? *ர8(க[ எ+ற பதG ெபாbET *லா59 ம<^G zத
தைலவCகைள )h(கலாG - *ர8(க[ எ+ற பதG ெத?Zக, {ய ச(Eகைள )hSபத<)G ப]1
இ bg @ ப 5E 1 ப ய +ப I 5E T [ளா C ( எ ேப . 2 : 2 ) . இ ேய w A h j9 Z + ம ர ண G ம <^ G
உLCெதQதேல ேதவன9 EWட5ைத gைறேவ<^G ஆ<றVைடய9, எனேவ அதைன )h5த
ெச?E {ய ச(EகP() அhZ(கSபடாம1 கா(கSபட ேவYIG.
ஆனா1 அE+ இரக'ய5ைத எ|வா^ கா(க /dTG?

மைறெபா?ளாக கா*க/ப0ட ேம5யா
நசேரனாAய இேயwேவ அbத ேம'யா, அவர9 kW*+ ெசயேல ஏேதைன kYIG உLS*()G.
ஆனா1 ேம'யாைவ )h5த EWடG இரக'யமாக கா(கSபWட9 எ+^ நா+ ெசா+ன9 உoகP()
ஆ&சcயமாக ேதா+hயதா? பைழய ஏ<பாWdைன பd59 அதைன நாG அhb9(ெகா[ள
/dயாதா? இ1ைல, நGமா1 Nடா9.
voக[ நG*னாVG நGபாம1 ேபானாVG, பைழய ஏ<பாWd1 ஒ@ வசனG Nட ேம'யாAய
ேதவ+ ம"தனாக அவதc59 ம"த)ல5E+ பாவ5E<காக மcSபாC எ+^ NறZ1ைல.
“பாIபIG ஊsயைன” )h()G ஏசாயா 53:11’1 Nட அ|வா^ )hS*1ைல. ேம'யா எ+ற பதG
அ|வEகார5Eேலா அ1ல9 ஏசாயாZ+ *ற அEகாரoக_ேலா ேதா+றZ1ைல, “தாச+/ஊsய+”
எ+ற ஏசாயா 53’G அEகாரG )•S*Iவ9 இரWசகைர அ1ல, மாறாக இjரேவ1 ேதச5Eைனேய
(எசா. 41:8; 44:1-2, 21; 45:4; 48:20; 49:3). ேம'யா எ+ற பதG “*c5ெதI(கSபWட” எ+ற
ெபா@[ ெகா[PG, அ9 தா$ைத )h(கேவா அ1ல9 அவன9 வGச5E1 அவH() *+
ேதா+hய *ற இரா(கைளகைள )h(கேவ ஏசாயாZ1 பய+பI5தSபWI[ள9.
பைழய ஏ<பாWd1 ேம'யாைவ )h5த ெவ_பாI மைறெபா@ளாக இ@bத9 எ+^ நா+
Nhயத<) சா+^ 8Eய ஏ<பாWd1 ெத_வாக ெகாI(கSபWI[ள9.
தா+ எ@சேலK1 மc(க ேபாவைத )h59 இேயw அhZ5த ேபா9 tஷCக[ எ+ன
ப E ல _ 5த ன C எ +ப ைத ' bE 59 பா @ oக [ . அ |வ h S8 அ வ Cக ைள உ V (A ,
கவைல()[ளா(Aய9 (ம5. 17:22-23; மா<) 9:30-32). அவCக[ “நாoக[ இதைன )h59 பைழய

ஏ<பாWd1 பd59[ேளாG,” என பEல_(கZ1ைல. த+ மரண5ைத )^59 ேப'ய இேயwைவ
ேப9@ கdb9 ெகாYடாC (ம5. 16:21-23).
ேதவன9 8Eய EWட5ைத )h5த ெத_ேவா, 'bதைனேயா tஷCக_டG இ1லாE@bத9.
அவCக[ இேயw Ahj9 பைழய ஏ<பாWd+ {C(கதc'கைளS ேபா1 அ<8தoக[ ெச?9
தா$E+ 'oகசன5E1 அமரS ேபா)G அவன9 )மாரனாக கYடனC.
இேயw Ahj9 உLCெதQbத *ற)G Nட, அவைர பாIபIG ேம'யாவாக அவCக[
அhb9(ெகா[PGபd அவC அவCக[ கYகைள EறSப9 அவ'யமாக இ@bத9, உLC5ெதQbதS
*+ அவCகP() ேதா<றம_5த அவC, Nhய9:
“அவCகைள ேநா(A: ேமாேசL+ gயாயS*ரமாண5EVG {C(கதc'க_+ ஆகமoக_VG
ச ol த oக _ V G
எ +ைன () h 59
எ Q E L @ (A ற ைவ க ெள 1லா G
g ைற ேவ ற ேவ Yd உ அ ெத +^ , நா + உ oக ேளா d @ bத ேபா 9 உ oக P () &
ெசா 10 (ெகா YI வ bத Z ேச ஷ oக [ இ ைவ க ேள எ +றா C . ” அ Sெபா Q 9
ேவதவா(Aயoகைள அhb9ெகா[PGபd அவCகPைடய மனைத அவC EறbதாC. (‚(கா
24:44-45)
ேதவன9 “8Eய EWடமான” - அவC மc59, உLCெதQவE+ /லG ம"த $%&'L+
சாப5ைத v()வ9 பைழய ஏ<பாWd1 ெத_வாக 8cb9( ெகா[ள(Nடாம1 ேபான9.
இ@SƒHG அதைன )h5த ெவ_SபாI பைழய ஏ<பாI /Qவ9G பரவலாக காணSபWட9.
ஆனா1 ஒ@Sேபா9G அ9 ஒ@ இட5E1 /Qைமயாக NறSபடZ1ைல. ேம'யாைவ( )h5த
ெச?E மைறெபா@ளாக கா(கSபWட9, அதைன ஒ@ 'லC மா5Eரேம அhbE@bதனC.
85Eசா0களான {ய ச(Eக[, வா()5த5தG ெச?யSபWட9 ேபா1 தா$E+ )மார+ *றbதாC
எ+பEைன ெத_வாக அhbE@bதனC (ம5. 8:28-29; ‚(கா 4:31-35). அ9 மWIேம அவCகளா1
பைழய ஏ<பாWd0@b9 அhய /dbத9. ஆனா1 இேயw Ahj9 தன9 மரணG ம<^G
உLCெதQத0+ /லG பாவ5E+ சாப5ைத v(க வbதாC எ+பEைன அவCக[ அhயZ1ைல.
ப]1 Nhய9 ேபா1, அதைன அவCகேளா அ1ல9 சா5தாேனா அhbE@bதா1 zதாைச
ேபா +ற வ Cக ைள r Yd அ வ ைர ெகா ைல ெச ?E @ (க மா Wடா Cக [ . * சா w G , அ வ ைன
சாCbதவCக„G /Wடா[கள1ல, அவCகP(ெக+^ ஒ@ EWட/YI. ஆனா1 இேயwைவ ெகாைல
ெச?TGபd அவCக[ வy'(கSபWடனC. அவைர ெகாைல ெச?தE+ /லG தoக[ அsைவ
அவCகேள ேதd( ெகாYடனC. அ9 ஒ@ ெத?$க ெசய1.

ேம5யாைவ +GHத சா79கI
பைழய ஏ<பாWd1 ேம'யாைவ )h59 ெகாI(கSபWட மைற/கமான சா+^க[ 'லவ<ைற
tஷCகைள Zட நGமா1 ெத_வாக 8cb9(ெகா[ள /dTG. தா$E+ )மாரனாக ேதா+றS ேபா)G
ெத?$க ேம'யா பாIபWI மc59, *+னC உLCெதQb9 பாவ5E+ சாப5ைத v()வாC எ+ற
ேநC/கமாக ஒேர வசன5E1 காண(Nடாம1 ேபானாVG, அதைன( )h5த ெச?E பைழய ஏ<பாI
/Qவ9G ஒ@ ெதாடராக ெகாI(கSபWட9. 8Eய ஏ<பாWd+ ெவ_&ச5E1 பைழய ஏ<பாI
எ|வா^ அதைன ெவ_SபI5Eய9 என நGமா1 அhய /dTG.
உதாரணமாக, “யாC ேதவHைடய )மார+?” எ+^ ேக[Z எQS*னா1. பைழய ஏ<பாWd1
அத<) பE “இேயw” அ1ல. ஆதாG ேதவHைடய )மார+ - அவேன /த1 ேதா+hய ம"த+.
இjரேவ1 ேதவHைடய 85Eர+ (யா5. 4:23); ஓ'யா 11:1). இjரேவ0+ இராஜா ேதவ )மார+
என அைழ(கSபWடாC (சo. 2:7). 8Eய ஏ<பாWd1, இேயw “இரYடாG ஆதாG” ம<^G
“ேதவ)மார+” என அைழ(கSபWI[ளாC (ேராG. 1:4; 1 ெகாc. 15:45; 2 ெகாc. 1:19; எ*. 4:4).
“யாC ேதவHைடய தாச+?” என நாG ேகWக NIG. ஆதாG ேதவH() ஊsயG ெச?தா+
(ஆE. 2:15). இjரேவ1 ேதவHைடய தாச+ எ+றைழ(கSபWI[ள9 (ஏசா. 41:8; 44:1-2,21;
45:4; 48:20; 49:3). தாZ9G அவன9 வsL1 ேதா+hய *ற இjரேவ1 இராஜா(கPG

ேதவHைடய தாச+ எ+றைழ(கSபWடனC (2 சா/. 3:18; சo. 89:3; 1 இராஜா(க[ 3:7; 2
நாளாகமG 32:16). இேயw]G ேதவHைடய தாச+ எ+றைழ(கSபWI[ளாC (அSேபாjதலC
3:13; 4:30; *0S. 2:1-8).
ேதவ)மாரCக[ ம<^G ேதவ தாசCக[ பாIபWடனரா? அவCகள9 Jேலாக வா%(ைக ஒ@
கWட5E1 gைற] ெப<றதா? அவCகP() 8Eய ஏேத"1 ஒ@ எECகாலG உ[ளதா?
இ(ேக[ZகP(ெக1லாG பE1 ஆG எ+பேத. ஆதாG, இjரேவ1, ம<^G தா$E+ வGச5E1
ேதா+hய இராஜா(க[ அைனவ@G அவCக[ வ'5த ேதவ ச/க5E0@b9 ZரWடSபWடனC
(ஏேத+ அ1ல9 வா()5த5தG பYணSபWட JK). இ@SƒHG அவCக[ ேதவேனாI( Nட
8Eய ஏேத"1 உLCெதQbத இேயw]ட+ வாQGபd kWகSபIவாCக[.
நா+ Nற Z@G8வ9 எ+னெவ+றா1, இைவயைன59G இேயw Ahj9ைவ /+)h()G
அைடயாளoக[, இேயw அ|வைடயாளoக_+ gைற]. இ|வாைடயாளoக[ அைன59G
ஒ+^ EரWடSபWI ஒ+hைண(கSபWடா1 அE+ gைறவான இேயw Ahj9ைவ நGமா1 காண
/dTG. இைவ ெத_வாக ெவ_SபWடாVG, பைழய ஏ<பாWd+ நாWக_1 காண(Nடாத
மைறெபா@ளாக இ@bத9.

இத7 K*LயHMவ; எ7ன
அh]NCைம gைறbத {ய ச(Eகளான - ேலாக5ைத ஆPG சா5தா+, *சாwக[, ம<^G
ேதவCகP(), எ1லாG ெதcயா9. ேதவன9 மனE1 அவC எ+ன EWடG ைவ5E@(A+றாC
எ+பEைன அவCக[ /Qைமயாக அhவE1ைல, அhb9ெகா[ள]G /dயா9. அவCகP()
எ1லாG ெதcbE@(க( NIG என நாG gைன(கலாG, ஆனா1 அ9 உYைமய1ல. ேதவ+ ஒ@வC
மா5Eரேம சகல5ைதTG அhbதவC. அவC நG ப(கG இ@(A+றாC.
ம"த+ சா5தாH() l%பdb9 பாவG ெச?தபdயா1, நாG அைனவ@G அவன9 ஆPைக()
உWபWd@(A+ேறாG (ேராமC 5:12). ச*(கSபWட சCSபG, த[ளSபWI, நரக5E1 இ@SபவCக[
அைனவைரTG ஆPG அEகாரG ெப<ற9. ம"த)லG அைன59G பாவ5E1 $%bதபdயா1,
அைனவ@G மc59, *சாw ஆPைக ெச?TG மc5ேதாc+ இராmnய5E1 த[ளSபW ேவYIG.
ஆனா1 இேயw Ahj9 'VைவL1 மc59, மரண5E0@b9 உLCெதQbதE+ /லG
ேதவன9 இரW'S*+ EWட5ைத gைறேவ<hயேபா9 அbgைல மா<றSபWட9. ேதவன9
ஏேதைன kYIG உE(க ெச?ய ேவYIெம+றா1 ம"த)லG மரண5E+ சாப5E0@b9
kWகSபட ேவYIG. இேயw Ahj9ைவ Zwவா'()G அைனவ@G, ேதவன9 )IGப5E1
அவர9 இராmnய5E1 ேசC(கSபWI, மரண5E+ சாப5E0@b9G, மரண5E+ அEபEL+
ைகL0@b9G kWகSபWI[ளனC. எனேவ தா+ இேயw Ahj9 த+ இராmnய5ைத கWIG
ஊsய5Eைன ெதாடoAயேபா9 (‚(கா 10:1-9), “சா5தா+ K+னைலSேபால வான5E0@b9
ZQAறைத( கYேட+,” என( NhனாC (‚(கா 10:18). இேயw Ahj9, தன9 மரண/G,
உLCெதQதVG பாவ5E+ கடைன /<hVG அைட59, அவCக[ k9 சா5தாH() இ@()G
உcைமைய v(கG எ+^ அhE@bதாC. இேயwZ+ இராmn5E+ ெதாட(கGதன9, மரண5E+
ஆYடவHைடய /dZ+ ெதாட(கG.
நம9 அைடயாளG எ+ன எனபEைன நாG gைனZ1 ெகா[ள ேவYIG. Zwவா'க[
ஒ+hைண(கSபWட ேதவHைடய ஆலயG, அவCக[ Ahj9Z+ சpரG எ+றைழ(கSபIA+றாC.
இேயwZ+ சpரG உLCெதQSபWட சpரG. அவC உLCெதQbத9S ேபா1 நா/G உLCெதQேவாG
(1 ெகாc. 15:20-23). அவC மc5ேதாc0@b9 உLCெதQbத /த<பல+. நாG “பரேலாக5E1
ேபெரQEL@(Aற /த<ேபறானவCக_+ சைப” (எ*. 12:22-24). ேயாவா+ ெசா+ன9ேபா1,
“அவர9 நாம5E+ேம1 Zwவாச/[ளவCகளா? அவைர ஏ<^(ெகாYடவCக[ எ5தைன
ேப Cக ேளா , அ 5த ைன ேப Cக P G ேத வ H ைட ய * [ைள க ளா ) Gப d , அ வ Cக P ()
அEகாரoெகாI5தாC” (ேயாவா+ 1:12). ேதவன9 *[ைளக[ மரண5E0@b9 உLC*(கSபட
ேபாவதா1 அவCக[ k9 சா#தா%&' அ)கா ர,-ைல . ‡வH[ேளாைர மc5ேதாC ம5EL1 ேத ட
ேவYdய அவ'யK1ைல.

ேத வ + த ன 9 E Wட 5ைத / Q ைம யா க ம " த Cக P (ேகா அ 1ல 9 ேத வ Cக P (ேகா ,
உYைமT[ளவCகP(ேகா அ1ல9 எEரா_கP(ேகா ெவ_SபI5த /dயா9. ஆனா1 ேதவ+
ேம'யா மாGச5E1 ேதா+^வாC, ஏேத"+ இராmnய5ைத உLC*SபாC எ+^ ெத_வாக
அhZ5தாC. அ|வhேவ ம"தCக[ ேதவைன Zwவா'(க]G, இ@_+ அEகார5ைத அவCகள9
ெசய0னா1 gயாயG{CSபத<)G ேபா9மான9 என அI5த இரYI அEகாரoக_1 நாG
'bESேபாG.

அ"கார& ப"ெனா*+

ெத#$க ேநா)க*
சதாரண பா'ைவ*+ பைழய ஏ/பா0 எ2வா3 ேம6யா78 வ9ைகைய மைற<த= என கட@த
அ<Bயாயா<BC 6@B<ேதாD. இேயF GHI= மJதனாக உB<= மL+ல<B8 பாவ<ைத
NOபத/காக அவ'கP*காக 6QைவRC மS<=, மரண<BT9@= எUவேத=, ஏேதைன ேதவ8
NO+D BOட<B8 BறVேகாC.
ேதவ8 மJதனாக வ9வB8 WலD மா<Bரேம தாXB8 வDச<BC பாவ<BC 7ழாமC,
ஆ7*+Sய வாZ7C த0மாறாமC ேதவLைடய [\ைளகைள வ^நட<=D ஒ9 இராஜா உB*க*
b0D. அ@த இராஜா த8 ம*கP*காக பSகாரமாக மS<=, உR'ெதUவB8 Wலமாக மா<Bரேம
பாவ<B/+ எBரான ேதவLைடய dB eைறேவ/றfபO0, மJத'க\ NOகfபட b0D.
ேம6யா78 ெசயTனாC மா<Bரேம ேதவன= +0Dப<BC மJத'க\ Ng0D இைண*கfபO0,
ேதவன= BOட<B8பh அவ'களாC ஏேதைன ஆள WhiD.
அத/காக எ8ன ெசjயfபட ேவg0D என 6@B*கVD: இ9k8 அBகார<BT9*+D ெதjXக
ச*Bகைள இேயF GHI= வl6<=, தாmக\ எ8ன ெசjG8ேறாD எ8பBைன அHயாதவ'களாj
த8ைன அைவக\ ெகாைல ெசjiDபh ngட ேவg0D (1 ெகாS. 2:6-8), அவ'க\ ெசjவ=
எ8னெவ83 அவ'க\ அH@தாC ேதவைன 6QைவRC அைறfபட 7டமாOடா'க\.
இB8 [8னRC இேயF78 வாZைவiD, ஊ^ய<BைனiD காgப= அBக அ'<தD
ெகா\PD. இேயF GHI= ஊ^யD, 6Qைவ*+ ேநராக அவைர நட<Bய= ஒ9 த/ெசயலான
சDபவமாக pBய ஏ/பாOh8 வாசக'க\ க9தலாD. F7ேசஷ rCக\ அைன<=D ஒேர
சDபmகைள நம*+ பBV ெசjய7Cைல - உதாரணமாக, இேயF GHI=78 [றfp இரg0
F7ேஷச rCகkC மா<Bரேம காணfப0G8ற= (ம<ேதi ம/3D மா/+), ம/3D ஒ9 rC
மா<Bரேம ஞாJயைர* +H<= ேபFG8ற= (ம<. 2). 6ல சDபmக\ ச/3 7<Bயசமானைவகளாக
F7ேசஷmகkC 6<தS*கfபO0\ள=. அ2வா3 பBV ெசjயfபO0\ள சDபmகளான - இேயF
ேநாயாkகைள +ணமா*+தC, ேதவLைடய இராtuய<ைத +H<= [ரசmG<தC, பா7கைள
ம8J<தC, மாjமால*கார'கைள கgh<தC - ேபா8றைவ ஒ9 ஞானW\ள ேபாதக8 ெசjத
த/ெசயலான ெசயCக\ மா<BரமCல. நD கgகP*+ மைறவான 6ல க9<=*கைள F7ேசஷ
rCக\ உ\ளட*Gய=. இேயF அ2வா3 ெசjவத/+ ஒ9 W*Gயமான காரணWg0.

சா,-யமா# 0ைமைய 23ய45த6
இேயF GHI=78 ெபா= ஊ^யD அவர= ஞானIநான<=ட8 ெதாடmGய=. அfெபாU= தா8
ேதவ8 ெவkfபைடயாக இேயFைவ தன= +மாரென83 அH7<தா' (மா/+ 1:11), அ= சமயD
அ வ ைர “ உ ல க <B 8 பா வ <ைத F ம @= w '*G 8ற வ ' ” எ ன ேயா வா 8 Iநா ன க 8
அHWகfப0<Bனா' (ேயாவா8 1:29). இ2வசனmகைள நாD பh*+D ேவைளRC உடனhயாக
நாD 6Qைவைய* +H<= 6@BfேபாD. ஆனாC ேயாவாJ8 yஷ'க\ அ2வா3 6@B*க7Cைல.
அதைன* ேகOட ஒ9வ9D அfபh க9த7Cைல. z83 வ9டmகP*+ [ற+ தன= ஊ^யD
eைறவைடiD த9ண<BC இேயF தன= மரண<ைத* +H<= ேப6ய ெபாU= அவர= yஷ'க\
அதைன eராகS<தன' (மB. 17:22-23; மா/+ 9:30-32). தmக\ ேதவ8 y*GரD மSfபா' எ8பBைன
அவ'க\ 79Dப7Cைல, அ= ைப<Bயகாரதனமாக அவ'கP*+ ேதா8Hய=. இேயF
G H I= 7 8 6 Q ைவ ம ர ண D ஆ B R C w 'மா J *க fப Oட = எ 8ப B ைன அ வ 'க \
pS@=*ெகா\ள7Cைல. ஏ8 அவ'களாC pS@=*ெகா\ள Whய7Cைல? அB8 காரணD நாD
க ட @த அ <B யா ய <B C ப h <த = f ேபா C , அ = ப ைழ ய ஏ /பா Oh C ெவ k fப ைட யா க
அH7*கfபட7Cைல.
தன= ஞானIநான<B/+ [8 இேயFவானவ' சா<தாைன கgh*+Dபh ஆ7யானவராC
வனா@Bர<B/+ நட<தfபOடா' (ம<. 4:1; மா/+ 1:12; {*கா 4:1-13). இேயF யா' எ8பBைன

சா<தா8 அH@B9@தா8 என இேயF bHi\ளா'. ேம6யா எ8பவ' ேதவன= “+0Dப
ஆPைகைய” |}RC Ng0D உB*க ெசjபவ' எ8பBைன அவ8 அHவா8. “இ2Vலக<B8
ேதவனான” சா<தா8 இIரேவC உ9வாவத/+ W8p த8 வசD Gைட<த பாேபT8
இராtuயmகைள இேயF NOபா' என எB'பா'<தா8 (உபாக. 4:19-20; 32:8-9).
இேயFைவ [சானானவ8 ேசாB<த சDபவ<ைத eைன<=f பா'*கலாD. சா<தா8 z83 Wைற
அவைர ேசாB<தா8 (ம<. 4:3-11). சா<தாJ8 z8றாவ= ~Z•6 |}R8 இராtuயmக\
அைன<BைனiD ேதவ+மாரL*+ பSசkfபேத (ம<. 4:8-9), இேயF அதைன NOக வ@ததாகேவ
அவ8 eைன<தா8:
ம3பhiD, [சாF அவைர }கVD உய'@த மைலR8ேமC ெகாg0ேபாj, உலக<B8
சகல இராtuயmகைளiD அைவகk8 மGைமையiD அவ9*+• காg[<=:d'
சா€டாmகமாj 7U@=, எ8ைனf ப•@=ெகாgடாC, இைவகைளெயCலாD உம*+<
த9ேவ8 எ83 ெசா8னா8.” (ம<. 4:8-9)
ேதவLைடய BOட<ைத மா/ற சா<தாJ8 த@Bரமான ~Z•6 அ=. அ= ேதவ8 79D[ன=
ேபாC எCலா ேதசmகைளiD Ng0D அவ9*+ ெசா@தமா*+D. அத/+ இேயF [தாV*+ பBலாக
சா<தாைன ெதாU=ெகாgடாC மா<BரD ேபா=D, அவர= வாlைச eைறேவ3D.
ேதவ BOடD eைறேவற இேயF மS*க ேவg0D எ8பBைன அHயாமC சா<தா8
இேயF7டD அ2வா3 7யாபாரD ேப6னா8. இேயF அவJட8 த8 மரண<ைத +H<ேதா
அCல= ேதவ BOட<ைத +H<ேதா ேபசாமC அவைன =ர<B 70G8றா'. ேதவ8 த8Lைடயைத
தா8 79D[ய ேநர<BC, 79D[ய வ^RC NO0*ெகா\வா'. இேயF78 BOடD ேதசmகைள
ஆZவ= மO0மCல. ஒ9 +0Dப<ைத Ng0D கO0வேத. அ*+0Dப<BC இIரேவC மO0மCல
எCலா ேதச<தா9D இடD ெப3வ', அத/+ பாவD Wதலாவ= பSகS*கfபட ேவg0D. ேதவ8
WதTC BOட}Oட=f ேபாC, அவர= ஆPைக அவர= [\ைளகைள உ\ளட*+D. ேதவன=
BOடD நைடWைறப0<தfபOட 6Qைவ இ8Hயைமயாத=. இேயF GHI= வl6*கfபட
ேபாவBCைல - மாறாக [சாசானவ8 ஏ/ற ேநர<BC ச=Sயமாக XZ<தfப0வா8.

எேத89 :ைவ
வனா<Bர<BC ேசாB*கfபOடf [8, இேயF இரg0 காSயmக\ ெசjதா': அவர= WதC
yஷ'கைள அைழ<தா' (ேப=9, அ@Bேரயா, யா*ேகாp, ம/3D ேயாவா8) ம/3D [சாF
[h<B9@த ஒ9வைன +ணமா*Gனா' (மா/+ 1:16-28; {*கா 4:31-5:11). அவ' yஷ'கைள
அைழ<= ம/3D 7யாBைய +ணfப0<Bய=, ஒ9 pBய eயம<ைத உ9வா*Gய=. [8ன' அBக
yஷ'கைள அவ' அைழ<தேபா=, [சாFகைள =ர<தVD ம/3D சகல7த 7யாB, B}'வாதD,
ம/3D ஊனD என எCலாவ/ைற +ணம*+D அBகார<ைத அவ'கP*+ அ9kனா' ({*கா
9:1-5).
WதTC இேயF ப8Jெரg0 yஷ'கைள அைழ<தா'. ப8Jெரg0 எ8ப= த/ெசயலான
எg அCல. அ= இIரேவT8 ப8Jெரg0 ேகா<Bரmகைள* +H*+D. இேயF இIரேவT8
இராtuய<ைத +H<த BOட<ைத எgண<BC ெகாg0 அ2வா3 ெசjதா'. இIரேவல'
ேதவLைடய பm+, எCலா ேதசmகkQD 7ேச‚<தவ'க\ (உபாக. 32:8-9). [8 நாOகkC
பVQD WதTC ƒத'கP*+ F7ேஷச<ைத அH7<த [8னேர, pறஜாBயாSடD ெச8றா' (ேராம'
1:16-17).
இேயF ப8Jெரg0 yஷ'கைள அைழ<த=ட8 e837ட7Cைல. {*கா 10C 7யாBகைள
+ணமா*கVD, [சாFகைள =ர<தVD எUப= நப'கP*+ அBகாரD ெகா0<= அLf[னா'
({*கா 10:1,9,17). அ=VD த/ெசயலாக ெதS@=*ெகா\ளfபOட எg•*ைக அCல. அ=
ஆBயாகமD 10C ேதவ8 பாேபC ேகாpர<B8 கால<BC ேதவ'கkடD ஒfபைட<த ேதசmகk8
எg•*ைக (உபாக. 4:19-20; 32:8-9). 6ல ெமா^ெபய'fpக\ எUப<B இரg0 என*
+Hf[0G8ற=, அத/+ காரணD 6ல பgைடய பைழய ஏ/பாOh நகCகkC ேதசmகk8
எg•*ைக எUப<B இரgடாக காணfப0G8ற=. பg•ெரg0 yஷ'கைள இேயF அைழ<த=

இIரேவT8 இராtuய<ைத NOபைத +H<த= ேபாC, எUப= நப'கைள அLf[ய= அவ'க\
ேதசmகைள தன*+ ெசா@தமாக Ng0D }O0*ெகா\வா' எ8பதைன +H<த=.
எUப= yஷ'கPD தmக\ [ரயாண<ைத Wh<= இேயF7டD B9D[யேபா= ({*கா 10:17),
இேயF ெசா8னைத கவ•*கVD: “சா<தா8 }8னைலfேபால வான<BT9@= 7UGறைத*
கgேட8” ({*கா 10:18). இேயF GHI= மJத'கைள தன*+ ெசா@தமா*G ெகாgட[8
சா<தானாC மJத+ல<B8 N= அBகாரD ெசQ<த Whயா=. “7Fவா6கைள +/றfப0<த”
சா<தா8 ேதவJடD ெந9mக Whயா= (ெவk. 12:10). அவ8 ேதவJடD WைறRட த+Bய/ற
வழ*+ைரஞனாவா8.

எ9ைன வ=, >45,)ெகா?
ேதவLைடய இராtuய<ைத +H<= zg3 வ9டmக\ [ரசmG<=, மJத'கP*+ ேதவLைடய
அ8ைப காg[<=, ம/3D ஏேதJ8 வாZV எ<தைகய= என ெவkப0<Bய [8ன', இேயF
தா8 |}*+ வ@த ெமjயான ேநா*க<ைத eைறேவ/ற ஆய<தமானா'.
எ9சேலைம ேநா*G த8 இ3B பயண<ைத ேம/ெகா\PD W8, இேயF த8 yஷ'கைள
இIரேவT8 வட*+ ப+B எCைலகP*+ அைழ<= ெச8றா'. அவ' தா8 6QைவRC
அைறiDபh அ@தகார ச*Bகைள ngட ேவg0D, அத/+ உக@த இட<B/+ yஷ'கPட8
ெச8றா'.
தன= yஷ'கைள ெசசSயா7Q\ள [Tfp எ8ற பOhண<B/+ ெகாg0 ெச8றா'. [Tfp
எ8ப= அfபOhணB/+ ேராம'க\ ைவ<த ெபய'. பைழய ஏ/பாOhC அfப+B பாசா8
எ8றைழ*கfபOட=. அதைன* +H<= ஒ8பதாவ= அ<Bயாய<BC நாD வா6<ேதாD. நரக<B8
வாசலான, மரண<B8 இராtuயD தா8 பாசா8 எனfபOட இடD. ெசசSயா78 [Tfp பOhணD
எ'ேமா8 மைலR8 அhவார<BC அைம@B9@த=. அm+ தா8 ேதவL*+ 7ேராதமாக
ஆBயாகமD 6:1-4C WரOடாOடD ெசjத ேதவp<Bர'க\ |}*+ இறmG வ@ததாக ƒத'க\
நD[ன'. F9*கமாக ெசா8னாC பைழய ஏ/பாOh8 நாOகkC பாசா8 ம/3D எ'ேமா8 ஆGய
இரg0 இடmகPD அ@தகார ச*Bகk8 உைற7டD.
அ27ட<BC தா8 இேயF த8 yஷ'கைள ேநா*G, “dmக\ எ8ைன யா' எ83 eைன*„…'க\”
எ83 ேகOடா' (ம<. 16:15). ேப=9 அவைர ேநா*G, “d' †வL\ள ேதவLைடய +மாரனான
GHI=” (வச. 16) எ83 பBலk<தா8. இேயF அவைன பாராOh உைர<த=:
ேயானா78 +மாரனாGய yேமாேன, d பா*Gயவா8; மாDசWD இர<தWD இைத உன*+
ெவkfப0<த7Cைல, பரேலாக<BT9*Gற எ8 [தா இைத உன*+ ெவkfப0<Bனா'.
ேமQD, நா8 உன*+• ெசாCQGேற8, d ேப=9வாj இ9*Gறாj, இ@த* கCT8ேமC
எ8 சைபைய* கO0ேவ8; பாதாள<B8 வாசCக\ அைத ேம/ெகா\PவBCைல. (ம<.
16:17,18)
இேயF “பாைற” எ83 எதைன அCல= எவைர +Hf[Oடா' எ8ற 7வாதD பல r3
ஆg0களாக eகZG8ற=. அfப+BR8 |ேகாள<ைத அHதC அB8 ெபா9ைள pS@=*ெகா\ள
உதVD. பாசாJ8 வட*+ ப+BR8 எCைலRC ெசசSயா78 [Tfp பOhணD அைம@B9@த=.
பைழய ஏ/பாOh8 நாOகkC, அfப+B மரண<B8 வாசளாக க9தfபOட=. [Tfp பOhணD
மைல அhவார<BC காணfபOட=. “பாைற” எ8ற பதD அDமைலைய* +H<த=. இேயFVD
அவர= yஷ'கPD e8ற இடD “மரண<B8 வாசC” எ8பதா+D.
இேயF இ9k8 வCலைம*+ சவாC 7Oடா'. பாவ XZ•6RனாC, மJத+லD ேதவLடனான
e<Bய வாZைவ இழ@=, மரண<ைத தU7, ேதவJட}9@= e<Bயமாக [S*கfபOட=.
ம ர ண <B 8 ஆ gட வ னா ன - ச 'fப D , [ சா F ம /3 D சா <தா 8 எ ன fப 0 ப வ 8
மJத+லமைன<ைதiD தன*+ ெசா@தமாக ெகாgடா8. ஆனாC ேதவ8 அதைன மா/ற
eைன<தா'. இேயFைவ மJத+ல<B8 பாவ<B/+ பSகாரD ெசjiDபh இரக6யமாக
அLf[யB8 WலD நரக<B8 வாசCக\ WHயh*கfப0D. ேதவLைடய இராtuய<ைத

மரண<B8 ஆgடவேனா அCல= அவன= ச*Bகேளா எB'<= e/க Whயா=. ம<ேதi 16’C,
இேயF [சா68 இட<B8 W8 கதVகP*+ W8 e83, அவL*+ எBராக சவாC 70G8றா'.
இேயF GHI= சா<தாைன ng0G8றா', எத/காக? ஏென8றாC ேதவLைடய இரக6ய
BOட<ைத இேயF eைறேவ/ற ேவghய ேவைள வ@த=.
அ2வா3 சவாC 7Oட=ட8 e83 7டாமC, ேமQD ஒ9 காSய<ைத ெசjதா'. ம<ேதi,
மா/+, ம/3D {*கா எ8ற z83 F7ேஷசக'க\ அதைன பBV ெசjதன', அ=ேவ இேயF78
ம3ˆபமா+தC. மா/+ 9:2-8 b3வ=:
ஆ3நாைள*+f[8p, இேயF ேப=9ைவiD, யா*ேகாைபiD, ேயாவாைனiD
அைழ<=, உய'@த மைலR8ேமC, அவ'கைள< தJேய bOh*ெகாg0ேபாj,
அவ'கP*+ W8பாக ம3ˆபமானா'. அவ9ைடய வIBரD உைற@தமைழையfேபாC
|}Rேல எ@த வgணாLD ெவP*க*bடாத ெவgைமயாjf [ரகா6<த=. அfெபாU=
ேமாேசiD எTயாVD இேயFVடேன ேபFGறவ'களாக அவ'கP*+* காணfபOடா'க\.
அfெபாU= ேப=9 இேயFைவ ேநா*G: “ர‰, நாD இmேக இ9*Gற= நCல=; உம*+ ஒ9
b டா ர W D , ேமா ேச *+ ஒ 9 b டா ர W D , எ T யா V *+ ஒ 9 b டா ர W மா க , z 83
bடாரmகைளf ேபா0ேவாD.” அவ'க\ }கVD பய@B9@தபhயாC, தா8 ேபFGற=
இ8னெத83 அHயாமC இfபh• ெசா8னா8. அfெபாU= ஒ9 ேமகD அவ'க\ேமC
eழTOட=: “இவ' எ8Lைடய ேநச+மார8, இவ9*+• ெச7ெகா0mக\” எ83 அ@த
ேமக<BT9@= ஒ9 ச<தD உgடாR/3. உடேன அவ'க\ F/HQD பா'<தேபா=,
இேயF ஒ9வைர<த7ர ேவெறா9வைரiD காண7Cைல.
எ'ேமா8 மைலRC இேயF78 ம3ˆபமா+தC நைடெப/ற=. த8ைன WUைமயான
ேதவனாக த8 yஷ'களான ேப=9, யா*ேகாp, ம/3D ேயாவாL*+ காg[*க இேயF GHI=
அ27ட<ைத ெதS@=ெகாgடா'. அB8 WலD சா<தாLடLD, அவைன சா'@த இ9k8
ச*BகPடLD இேயF உைர<த=: நா# எ#%ைடயைத *+,- எ./01ெகா45,ப7 891:
வ<04ேள#. ேதவ%ைடய இராAB ய, சDபமாF+1G#ற0. “அதைன eைல நாOடேவ நா8 இmேக
வ@=\ேள8.”
ம3ˆபமானf [8 இேயF எ9சேலைம எB'ேநா*G பய•<த=D, தா8 மS*+D ெசjBைய
yஷ'கP*+ அH7<த=D த/ெசயலான சDபவmக\ அCல. அவ'க\ அதைன ேகOக
79Dப7Cைல. இB8 WலD இேயF சா<தாைனiD, அவைன சா'@த wய ச*BகைளiD த8
BOட<B/+ ேநராக 7ழ ெசjதா'. இதைன ேகOட சா<தாLD, wய ச*BகPD அவைர உடனhயாக
ெகாைல ெசjய W/ப0வ'. அ=ேவ இேயF அவ'கkட}9@= எB'பா'<த=. அவர= மரணேம
எCலாவ/H*+D BறVேகாC.

இத9 2)Aய5,வ* எ9ன
இேயF78 ஊ^யD ெதkவான ேநா*கD ெகாgட=. ேதவன= இராtuய<ைத |}RC p=[<=
7ட 79D[னா', அ= அவ' Ng0D |}*+ B9Dப வ9D வைர ெதாட'@=, அவ' வ9D நாkC
|}ைய ஏேதைனf ேபாC மா/3D.
இேயF78 வாZைவ ேபாC நD வாZV W*Gய<=வD வாj@த= அCல, ஆனாC yஷ'கைளf
ேபாC, நம*+ ஒ9 ேநா*கD ைவ*கfபO0\ள=. அதைன 7Fவா6<= நாD வாழ ேவg0D.
ேதவJ8 +0Dப<BC நாD ேவh*ைக பா'fபத/காக அைழ*கfபடாமC ெசயCப0வத/காக
இைண*கfபO0\ேளாD (ெகாேலெசய' 1:13).
இ ேய F 7 8 ேநா *க k C ஒ 83 ம J த 'க P *+ ஏ ேத 8 எ 2வா 3 இ 9 *+ D , ம /3 D
ேதவLடனான வாZV எ2வா3 இ9*+D எ83 காg[fபேத. ேதவLைடய +0Dப<BC ம/3D
இராtuய<BC, 7யாBேயா, உடC ஊனேமா இ9*கா=. அவைர எB'*+D ச*Bக\ காணfபடா=.
ேதவன= இராtuயD ஒ9 ேதாOட<ைத* காOhQD, இIரேவைல* காOhQD ெபSய=. அ=

உலகD WUைமiD உ\ளட*Gய=. அ= அைன<= ேதசmகைளiD ெகாgட=. அ= WUவ=D
ஏேதனாக - |}RC ஒ9 பரேலாகD ேபாC இ9*+D.
இேயFைவ [8ப/3வேத நD கடைம. அவைரf ேபாC ேதவன= சாயைல தS<த நD சக
மJத'கைள, 7Fவாச<B/+ ேநராக நட<B, இராஜாவாGய ேதவL*+ அவ'க\ உ<தமமாj வாழ
உதVதC. அத/ெகன 7ேஷச வCலைமக\ நம*+ ேதைவ எ83 அவ6யமCல, “உைட@த
உ\ளmகைள கO0வ=D” ம/3D “6ைறயா*கfபOடவ'கP*+ 70தைலR8 ெசjBைய
அH7fப=D” ேம6யா78 வ^RC ெசjயfப0D அசாதரணமான ெசயCகேள (ஏசா. 61:1). அ=
இ9ைள எB'*+D =•VD, ேந'<Bயான BOட}0தQD eைற@த=. ஒ9வர= இ9தய<ைத
ஆ7யானவ' நD க•வான ெசயCக\ WலD ேதவJடD நட<=வா'. F7ேசஷ<ைத அH7fப=
ஒ9ேபா=D Xணாகா=. இேயF78 ெசjBRC அவர= க•V காணfபOட=. அவர=
F7ேசஷ<ைத க•VடD ஒ9 7Fவா6 அLBனWD அH7*கலாD.
p<BசாTகளான wய ச*BகP*+ ஒ9 எCைல உg0, அைவக\ ேதவ இராtuய<B8 தSசனD
ம/3D eைறேவ3தைல* கg0 ந0m+G8றன. இேயF GHI= ஏ/கனேவ “[தா78 வல=
பSச<BC அம'<தfபO0\ளா', nத'கPD, அBகாரmகPD ம/3D =ைர<தனmகPD அவ9*+
„ZபO0\ளன” (1ேப=9 3:22). நாD “ஏ/கனேவ ஆனாC WUைமயாக அCல” அவ9ட8
இைண@= ஆரசாO6 ெசjபவ'கேள (ெகாேல. 3:1; 2 wேமா<. 2:12; ெவk. 2:26; 3:21).
ேதவLைடய இராtuயமாக B9•சைப |}RC eைலெப/3, வள'வதைன பாதாள<B8 வாசCக\
ேம/ெகா\வBCைல. இfப•RC இைண@= ெசயCப0D w'மானD நDWைடய=.

அ"கார& ப()ெர+,

ேமக$%& '( பவ+ வ,பவகட#த அ&'யாய&'* +,-. இேய1 பாதாள&'* வாச.க6. 7*8, எ:ேமா* மைல
அ,வார&'. எ?வா8 இ@6* அ'காரAகBCD சாவ. -Eடா: என G#'&ேதாH. அI ேதவைன
வழCகாK ம*ற&'* +* 78&' GMைவN. அைறOH வைர பல ெசய.கைள ெதாடAQ-EடI.
QRSதவ:கT இேய1-* பாK மரண&ைதC DR&I ப,&'@#தாMH, அதVD W* அைம#ITள
அசாதரணமான WXணYைய கXKெகாTளாம. -டC ZKH.
இேய1 QRSIைவ மரண&'VD ஒ\]CெகாKCக\பKHப, ^த அ'கா_கT Wலா&I-டH
அைழ&I ெச*றதVகான காரணH அRய நாH பைழய ஏVபாE,. தாYேய. ]Sதக&'. ேதவ*
நட&'ய ஒ@ ேதவ:க6* ஆேலாசைன சAக&ைத DR&I அRத. அவGயH.
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தாYேய. 7 ஒ@ பைழய த_சன&Iட* ெதாடADQ*றI. நா*D c@கAகT கடd. இ@#I
வ@வI ேபா. தாYேய. கXடா: (தாY. 7:1-8). அைவ பா:\பதVD அேகாரமாக ேதா*RயI,
அ'. நா*காவதாக ெவ6\பEட c@கH cகeH ெகாKரமானI. பைழய ஏVபாE,*
த_சனAக6. ேதா*8H உN_னAகBH மV8H ெபா@EகBH எைதயாவI DRCDH
அ ைட யா ள Aக T , தா Y ேய d * த _ ச ன &' . ேதா *R ய நா *D - ல AD க B H , நா *D
இராghயAக6* அைடயாளH. இ&த_சனH 2H அ'கார&Iட* ெதாட:]ைடயாக இ@\ப'னா.,
அI பாWேலா* மV8H அதைன ெதாட:#I எi\Wய j*8 இராghயAகைள DRCQ*றI
எ*8 அRயலாH. அதைன தாYேய. எ?வா8 -ளCDQ*றா: என கவkCகeH:
நா* பா:&ICெகாX,@CைகN., GAகாசனAகT ைவCக\பEடI; lXட ஆO1Tளவ:
mVR@#தா:; அவ@ைடய வS'ரH உைற#த மைழைய\ேபாலeH, அவ@ைடய GரG*
மN: ெவXைமயாகeH பnைச\ேபால I\]ரவாகeH இ@#தI; அவ@ைடய GAகாசனH
அCQYஜூவாைலOH, அ'* சCகரAகT எ_Qற ெந@\]மாN@#தI. அCQY ந' அவ:
ச#7'Nd@#I ]ற\பEK ஓ,னI; ஆNரமாNரHேப: அவைரr ேச-&தா:கT;
ேகாடாேகா,ேப: அவ@CD +*பாக 7*றா:கT; 7யாயசAகH உEகா:#தI; ]SதகAகT
'றCக\பEடI. (தாY. 7:9-10)
lXட ஆO1Tளவ: எ*பவ: இSரேவd* ேதவ* எ*8 நமCD ெத_OH. அI 1லபமாக
அRயCZ,யேத, எேசCQயd. காண\பKH அவரI GAகாசன&ைத இதsட* ஒ\WKவ'* +லH
அதைன அRயலாH (எேசC. 1). அCQY, சCகரAகT, மV8H மYத உ@வH GAகாசன&'.
அம:#'@&த. என தாYேய. கXட அைன&IH எேசCQேயd* த_சன&ைத ேபா*8 உTளI.
இAேக ஒ@ GAகாசனH மEKH தYயாக இ.ைல எ*பதைன கவk&t:களா? தாYேயd*
த_சன&'. ஒ*8CDH ேமVபEட GAகாசனAகT இ@\பைத lAகT கவkயாம. இ@CகலாH
(தாY. 7:9) - அAேக ேதவனI ஆேலாசைன சAக&'VD ேதைவயான GAகாசனAகT அைன&IH
ைவCக\பEKTளI (தாY. 7:10).
பரேலாக அேலாசைன சAகH ஒ*றாக Z,, c@கAக6* - அதாவI இராghயAக6*
+,ைவ t:மாY\பதைன - த_சனமாக தாYேய. காXQ*றா:. நா*காவI இராghயH
அuCக\பKH, மVற j*8 இராghயAக6* அ'காரH ப_Cக\பKH என அ&த_சனH
DRCQ*றI (தாY. 7:11,12). அதVD ப'லாக ேவெறா@ இராஜா அம:&த\பEK, ஒ@ இராghயH
உ@வாCக\பKH. அI சமயH எ.லாH 1வாரGயாக மா8Q*றI.

ேமகAக6. பவk வ@H மsஷCDமார*
தாYேய. த* த_சன&ைத ெதாட:#' -ளCDQ*றா::
இரா&த_சனAக6ேல நா* பா:&ICெகாX,@CைகN., இேதா, மsஷDமாரsைடய
சாயலான ஒ@வ: வான&I ேமகAகBடேன வ#தா:; அவ: lXட ஆO1Tளவ: இடமEKH
வ#I, அவ: சwப&'. ெகாXKவர\பEடா:. சகல ஜனAகBH ஜா'யா@H, பாைஷCகார@H
அ வ ைர ேய ேச - CD Hப , , அ வ @ CD C க :&த &I வ + H ம Q ைம O H ரா ஜ _ க + H
ெகாKCக\பEடI; அவ@ைடய க:&த&IவH lAகாத 7&'ய க:&த&Iவ+H, அவ@ைடஅx
ராgயH அuயாதIமாN@CDH. (தாY. 7:13-14)
“மsஷ Dமார*” எ*ற பதH பல+ைற பைழய எVபாE,. பய*பK&த\பEKTளI. அI
மYத:கைளC DRCDH பதH எ*ப'. ஆrச_யc.ைல. ஆனா. இ?வசன&'. Zற\பEKTள
மYத* எ?வா8 வ:kCக\பEKTளா: எ*பேத ஆrச_யH. தாYேய. 7:13’. Zற\பEKTள
அHமYத* ேமக$க% &' பவ*யாக lXட ஆO1Tளவ_டH வ@Q*றா:.
அI ஏ* DR\WடதCகI? ஏென*றா. பைழய ஏVபாE,* Wற பD'க6. இI ேதவைனC
DR\பதVகாக மா&'ரேம பய*பK&த\பEKTளI (ஏசா. 19:1; உபாக. 33:26; சA. 68:32-33; சA.
104:1-4). ஆனா. தாYேய. 7’., ேதவ* lXட ஆO1Tளவ: எ*8 அைழCக\பEK அAD
ஆேலா சைன சAக&'. அ ம :#I Tளா : . இ &த_சன&'. , தா Y ேய. ம Y தைன\ ேபா .
ேதாVற+ைடய ஒ@ இரXடாவI ேதவைனC காXபIேபா. உTளI, இ*8 QRSதவ:கT
க:&தIவ&'. ஒ*8CDH ேமVபEட நப:கT உTளதாக க@IவI\ ேபா..
அI -ைலேயற\ெபVற உXைம.
ம&ேதO 26. இேய1 DVறH 1ம&த\பEK காxபா-* +* 7*ற ேபாI, அவரI வா|e
ேகT-CDRயாக காEGய6&தI, அவ: இ\பD'ைய DR\WEட'* 7c&தH அவ:க6*
ேகாப&ைத }X,னா:.
Wரதான ஆசா_ய@H j\ப@H சAக&தா: யாவ@H இேய1ைவC ெகாைலெசxOHப,
அவ@CD -ேராதமாx\ ெபாxrசாEG ேத,னா:கT. ஒ@வ@H அக\பட-.ைல; அேநக:
வ#I ெபாxrசாEG ெசா.dOH அவ:கT சாEG ஒ?வ-.ைல; கைடGNேல இரXK
ெபா xrசா EG க T வ #I : ேத வ s ைட ய ஆ ல ய &ைத இ , &I \ேபா ட e H , j *8
நா ைள CD Tேள அ ைத C க Eட e H எ *னா ேல ஆ D H எ *8 இ வ * ெசா *னா *
எ*றா:கT.அ\ெபாiI, Wரதான ஆசா_ய* எi#'@#I, அவைர ேநாCQ: இவ:கT
உனCD -ேராதமாxr சாEGெசா.MQறைதCDR&I l ஒ*~H ெசா.MQற'.ைலயா
எ*றா*. இேய1ேவா ேபசாமd@#தா:, அ\ெபாiI, Wரதான ஆசா_ய* அவைர ேநாCQ:
l ேதவsைடய DமாரனாQய QRSIதானா? அைத எAகBCDr ெசா.MHப, •வsTள
ேதவ* ேப_. உ*ைன ஆைணNEKC ேகEQேற* எ*றா*. அதVD இேய1: l:
ெசா *ன ப , தா * ; அ *R O H ம s ஷ D மா ர * ச :வ வ .ல @ ைட ய வ ல I பா _ ச &' .
mVR@\பைதOH வான&'* ேமகAகTேம. வ@வைதOH இI+த. காX€:கெள*8,
உAகBCD ெசா.MQேற* எ*றா:. அ\ெபாiI Wரதான ஆசா_ய* த* வS'ரAகைலC
Q u &I Cெகா XK : இ வ * ேத வ } ஷ ண H ெசா *னா * ; இ Y r சா EG க T ந ம CD
ேவX,யெத*ன? இேதா, இவ* }ஷண&ைத இ\ெபாiI ேகE•:கேள. உAகBCD
எ *ன மா x& ேதா *8 Q ற I எ *8 ேக Eடா * . அ த VD அ வ :க T : ம ர ண &I CD \
பா&'ரனாN@CQறா* எ*றா:கT.” (ம&. 26:59-66)
ஒ@ ெத6வான ேகT-CD இேய1 ெத6வVற ப'Mைர&தI\ ேபா. ேதா*றலாH. இேய1
காxபா-* ேகT-CD ப'லாக தாYேய. 7:13 வசன&ைத ZRனா:. நா* யாெர*8 உXைமயாக
அR#IC ெகாTள -@H]Q*றாயா காxபா? நா* ெசா.வைத Z:#I கவk. தாYேய. 7:13’.
D R \W ட \ப EK Tள ம Y த ைன ேபா ல ேதா Vற ம 6 CD இ ர Xடா H ேத வ னா க த *ைன
அைழCQ*றா: எ*ப'ைன காxபா உடன,யாக ]_#ICெகாXடா*. மYதனாக ேதா*Rய

ேதவ* எ*8 த*ைன அைழ&தா:. அIேவ ேதவ}ஷணH எ*8 காxபா ZRனா* - அI மரண
தXடைனCD_ய DVறH.
இேய1CD அI ந*றாக ெத_OH. அவ: தா* மரண&'VD ஒ\]CெகாKCக\பட ேபாவைதC
DR&I கவைலபட-.ைல. ேதவsைடய ராgய&ைத wEக, -1வாGகைள ேதவ DKHப&'.
ேச :Cக , ம V8 H பா ேப d * நா Eக 6 . ேத வ * 7 ரா க _ &த ேத ச Aக ைள t ய ச C' க 6 *
அ'கார&'d@#IH, வ.ைலைமNd@#IH -K-Cக தா* ம_Cக ேவXKெம*பதைன இேய1
அR#'@#தா:.
அவ: ம_&தா:. GMைவ மரண&'* பாKகT எ\ப,பEடI எ*8 தாmI சA‚தH 22’.
G&த_&ITளா:, பாKபKH சA‚தCகாரY* }CகH:
“எ*ைன\ பா::Qறவ:கெள.லா@H எ*ைன\ ப_யாசHபXk,
உதEைட\ WICQ, தைலைய& IMCQ:
க:&த:ேம. நHWCைகயாN@#தாேன,
அவ: இவைன -K-CகEKH
இவ*ேம. W_யமாN@CQறாேர,
இ\ெபாiI இவைன இரEGCகEKH எ*Qறா:கT.
அேநகH காைளகT எ*ைனr ƒ|#'@CQ*றன;
பாசா* ேதச&I பல&த எ@IகT,
எ*ைன வைள#I ெகாXட*
€R ெக:rGCQற GAக&ைத\ேபா.,
எ*ேம. தAகT வாைய& 'றCQறா:கT.
தX„ைர\ேபால ஊV8Xேட*;
எ* எMH]கெள.லாH கEK-Eடன, எ* இ@தய ெமiDேபாலாQ,
எ* Dட.கT நKேவ உ@QV8.” (சA. 22:7-14)
இ'. பாசா* ேதச&I\ பல&த எ@IகT எ*ற பதH கவkCக\பட ேவX,யI. பைழய
ஏVபாE,* நாEக6., பாசா* எ*ற இடH tய சC'கT D,N@CDH மரண&'* வாச.. அAD
பாகாd* +CQய வuபாEKதலc@#தI, அ'* +CQய அைடயலாH காைளகBH, மாKகBH.
“பாசா* ேதச&I எ@IகT” எ*பI tய சC'கைளOH, இ@6* வ.லைமையOH DRCDH பதH.
இேய1 சா'_யமாக GMைவN. சா&தைன வnG&தா:. சா&தாY* வ.லைமNனா. தா*
அuCக\பKவIேபா. அவைனOH, அவைன சா:#த சC'கைளOH நHப ைவ&தா:. இேய1ைவ
GMைவN. அைறவI த* ெவVR எ*8 அவ* 7ைன&தா*, ஆனா. அIேவ அவ* ேதா.-CD
-&'EடI. இதைன C.S. †NS ' லாய*, -Er, அ* ' வா:Eேரா\ எ*ற கைதN. அ@ைமயாக
G&த_&ITளா:. அ'. அSலாH எ*ற GAகH த*ைன ƒYயகா_N* ƒ|rGCD -EKC
ெகாK\பI\ேபா. -EKCெகாK&I wXKH உN:ெபV8 வ@H. அதைன ேபா*ேற இேய1eH
tய சC'கBCD த*ைன -EKெகாK\பI\ ேபா. -EKெகாK&தா:. ஆனா. அrசC'கT அவ:
wXKH உN@ட* எiH]வா: எ*பதைன அRயாம. இ@#தன:.

.>க4 ேதவ-க4, ஆனா@ மAத-க4 ேபா@ மBCD-க4
GMைவN* 7c&தH சா&தா* ஆதாc* WTைளகTwI தனCQ@#த அ'கார&ைத மா&'ரH
இழCகாம.. அவனI பAகா6களான, ேதவ:கT ேதசAகT wI தAகBCQ@#த ஆBைமையOH
இழCக ெதாடAQன:.
cகeH உ*னதமான இSரேவd* ேதவ* அசா&'யமான ேதவ:கைள ேதசAக6*
அ'கா_களாக 7யc&தா: (உபாக. 4:19-20; 32:8-9). அவ:கT எ\ெபாiI ேதவsCD
எ'ரா6களாQன: என Zற\பட-.ைல, ஆனா. அவ:கT ேதவsCD எ'ராக மாRன:. அவ:கT
இSரேவல: ேதவsCD பdகT ெசM&Iவைத ெகK&I, தAகBCD பd ெசM&த ைவ&தன:
(உபாக. 17:1-3; 29:26-27; 32:17). அ&'யாயH 2’. ெதxmக ஆேலாசைன சAக&ைதC DR&I
சA‚தH 8’. நாH ப,&ேதாH. அAேக DR\Wட\பEKTள ஏேலா‚HகT தAகT சC'ைய தவறாக
பய*பK&', tைமைய ஊCD-&தன:. ேதவனI l' மV8H சEட&ைத DR&I அவ:கT
கவைலபட-.ைல:
“ேதவசைபNேல ேதவ* எi#த@6N@CQறா:;
ேதவ:க6* நK-ேல அவ: 7யாயH -சா_CQறா:.
எIவைரCDH lAகT அ7யாய&t:\]rெசxI,
I*மா:க@CD +கதாEGkயHபX‡m:கT!
ஏைழCDH 'CகVறWTைளCDH 7யாயnெசxI;
G8ைமபEடவsCDH 'CகVறவsCDH l' ெசxOAகT.
பலmனைனOH எ6யவைனOH -K-&I, I*மா:Cக_* ைகCD அவ:கைள& த\]-OAகT
அRயாமMH உணராமMH இ@CQறா:கT!
அ&தகார&'ேல நடCQறா:கT;
ேதச&'* அS'பாரAகெள.லாH அைசQறI.”
(சA. 82:1-5)
சA‚த&'* மVற வசனAகT அ&ேதவ:க6* எ':காலH ேகT-DRயாக மாR-Eடதாக ேதவ*
அR-\பைத DRCQ*றI. அ&ேதசAகைள ேதவ* wXKH எK&ICெகாTBH நா6.
அவ:க6* ெகாˆரமான இராghயH +,eCD வ@H:
“ lAகT ேதவ:கT எ*8H,
lAகெள.லா@H உ*னதமானவ_* மCகT எ*8H நா* ெசா.d@#ேத*.
ஆனாMH lAகT மsஷைர\ேபாலr ெச&I,
ேலாக\Wர]Cக6. ஒ@வைன\ேபால -i#Iேபாm:கT.
ேதவேன, எi#த@BH, ‰cCD 7யாயt:\]r ெசxOH;
lேர சகல ஜா'கைளOH 1த#தரமாகC ெகாX,@\பவ:.” (சA. 82:6-8)
எ\ெபாiI ேதவ* ேதசAகைள wXKH எK&IC ெகாTவா:? அதVகான ப'ைல நாH +*ேன
தாYேய. 7:14’. வாG&ேதாH:

அவ@CDC க:&த&Iவ+H மQைமOH ராஜ_க+H ெகாKCக\பEடI; அவ@ைடய
க:&த&IவH lAகாத 7&'ய க:&த&Iவ+H, அவ@ைடஅx ராgயH அuயாதIமாN@CDH.
தாYேய. 7:13-14’. மsஷDமார* இராghயAகைள ெபV8ெகாTBH நா6., இ@6*
அ'காரAக6* ஆBைக +,e ெப8H என ெத6வாக அR-Cக\பEKTளI. இேய1 தனI
உN:ெதiதd* சமய&'. இராghயAகைள த* 1த#'ரமாக ெபV8CெகாXடா:. ேதவ*
“QRSIைவ ம_&ேதா_d@#I எi\W,……. எ.லா Iைர&தன&ICDH, அ'கார&ICDH,
வ.லைமCDH, க:&த&Iவ&ICDH, இHைமN. மா&'ரம.ல ம8ைமNMH ேப:ெபVR@CDH
எ.லா நாம&ICDH ேமலாx அவ: உய:#'@Cக&தCகதாக, அவைர உ*னதAக6. தH+ைடய
வலIபா_ச&'. உEகா@Hப, ெசxதா:.” (எேப. 1:19-21)

இத& FGHய$(வ6 எ&ன
GMைவCD +*] வைர, நமI ஆ&IமாCக6* 7&'ய உ_ைம சா&தாYடc@#தI. எ.லா
மYத@H ம_&I, மரண&'* வாசSதல&'VD ெச.ல ேவXKH, அI சா&தாY* ேகாEைட.
இேய1 QRSI-* பdOH, உN:ெதiதMH நைடெபறாம. இ@#'@#தா. நா+H அAேக
இ@#'@\ேபாH. இேய1 QRSI-* GMைவ மரண&ைத -1வாG\ப'னா., நா+H அவ@ட*
உN:WCக\பEKTேளாH. ேதவsைடய இராghயH ‰cN. ெதாடAQயேபாI, சா&தா* ேதவ
சjக&'d@#I -ரEட\பEடா* என +#ைதய அ'கார&'. வாG&ேதாH (†Cகா 10:18).
-1வாGகBCD எ'ராக அவ* 1ம&IH DVறAகைள ேதவ* இY ஏV8CெகாTள ேபாவ'.ைல.
அவ:கT ஆ&Iமா-* wI அவsCD அ'காரc.ைல.
W*ன:, ஏ*, நாH சா&தாsCD ெசா#தமானவ:கT ேபா. வா|QேறாH?
இ ர EG \] ந H ந *ன ட &ைத N னா . ச Hபா ' Cக \ப K வ ' .ைல . அ I - 1 வா ச &' னா .
ேதவsைடய Q@ைபNனா. நமCD அ@ள\பKQ*றI (எேப. 2:8-9). நமI ெசய.க6னா. நமI
இரEG\Wைன நாH இழ\பIc.ைல. நமI +யVGNனா. ெபறாத ஒ*ைற நமI +யVGNனா.
நாH இழ\பIc.ைல. இரEG\] எ*பI ேதவனI உ&தம&ைத -1வாG\பI - இேய1 நHwI
சா&தாsCD இ@#த உ_ைமைய +Rய,&தா: எ*8 நHW, Wற ேதவ:கைளOH மV8H அவ:கைள
சா:#த கா_யAக6d@#IH மனH'@H]வேத.
ேதவsைடய இராghய&ைத DR&த அrெசx'ைய நாH ேதசAகBCD அR-CDHப,
கEடைள ெபV8TேளாH (ம&. 28:19-20). ஒ?ெவா@ ஆ&IமாeH, ஒ?ெவா@ 7cட+H,
ேதவsCD Q|ப,OHேபாI, எ'_ ேதவ:கT, Iைர&தனAகT மV8H வ.லைமக6* ஆBைக
G8I GRதாக வM-லCDH.
இேய1 GMைவN. அைறய\பEட\ ேபாI, இI ‹ஷ:கBCD உXைனயாக ேதா*ற-.ைல.
ஆனா. ‹CQர&'. இதைன அவ:கT மறCக +,யாதவா8 உண:வா:கT.

அ"கார& ப"()(*

+க,ெப.ய தைல34 மா6ற&
இேய$%& 'ற)*, மரண., ம/0. மைல 'ரச4க. என $%ேசஷ 9:க;: காண)ப>.
ச.ப4கைள ேபா&0 @கA. 'ரபலமான *Bய ஏ/பா> ேவத)பFB அ)ேபாHதலI 2’. அBகார.,
அB: ெபLெதெகாHேத நாள&0 பN$Oத ஆ%யானவI சQBயாக இேய$ைவ '&ப/RயவIகS
TU இற4VனாI. அU *Bதாக WறF XைளOத BYZசைப[& ெதாட]கX. ம/0. இேய$%&
நாமOB: உலக X_வU. $%ேசஷ. அR%]க)ப>வB& ெதாட]கமா[/0.
'ரபலமான இ`ேவத)பFB[:, நா. aைன)பைத காb>c. அBகமான Wல X]Vய
aகdAகS நைடெப0V&றன. பைழய ஏ/பாbQ: பாேபc]F '& ேதவIக;& ஆfைக[& gd
அYள)பbட இராhiய4க;& அBகாOைத தைலgழாக மா/ற)ேபாF. aகdAக;& ெதாட]க.
அ)ேபாHதலI 2’. அBகார.. ெபLெதெகாHேத நா;: நைடெப/ற ச.பவ. பாேபj& நாbக;:
ேதவனா: 'ற ேதவIகf]F அYள)பbட ேதச4கைள Tk>. Tbபத/கான ஒY ஆ%]FNய
mOத தLBர..

ெப#ெதெகா'ேத
அ)ேபாHதலI 2’. அBகாரOB& WOதN]க)பbட ச.ப4கS சதாரண ச.ப4கS அ:ல:
ெபLெதெகாHேத எ&n. நாS வLதேபாU, அவIகெள:லாY. ஒYமன)பb> ஓNடOB:
வLBYLதாIகS. அ)ெபா_U பலOத கா/0 அQ]Vற Xழ]க.ேபால, வானOBjYLU
சQBயாp ஒY Xழ]கXkடாV, அவIகS உbகாILBYLத q> X_வைதm. aர)'/0.
அ:லாமc. அ]Vrமயமான நாAகSேபா:) 'NLBY]F. நாAகS அவIகf]F]
காண)பb>, அவIகS ஒ`ெவாYவIேமc. வLU அமILதU. அவIகெள:லாY.
பN$Oதஆ%[னாேல aர)ப)பb>, ஆ%யானவI த4கf]FO தLதY;ன வரOB&பQேய
ெவ `ேவ 0 பா ைஷ க ; ேல ேப ச Oெதா ட 4V னா Iக S . வா ன OB & g s Y ]V ற ச க ல
ேத ச Oதா N c @ Y LU வ Lத ேத வ ப ]B m Sள t த Iக S அ )ெபா _ U எ Y ச ேல @ ேல
வாச.பkuனாIகS. அLத சOத. உkடானேபாU, Bரளான ஜன4கS wQவLU, த4கS
த 4க S பா ைஷ [ ேல அ வ Iக S ேப $ V ற ைத அ வ ர வ Iக S ேக bட ப Q [ னா ேல
கல]கமைடLதாIகS. எ:லாY. 'ர@OU ஆZசNய)பb>, ஒYவைரெயாYவI பாIOU:
இ ேதா , ேப W V ற இ வ Iக ெள :லா Y . க j ேல ய ர :ல வா ? அ )ப Q [ Y ]க , ந .@ :
அவரவIகfைடய ெஜ&மபாைஷக;ேல இவIகS ேபச] ேகbVேறாேம, இத)பQ? (அ).
2:1-8)
பைழய ஏ/பாbQ& ெதpqக உலக)பாIைவைய ெத;Aப>Oத] wQய Wல வாIOைதகS
இ)பFB[: ந. ெமாs[: ெத;வாக ெமாsெபயI]க)பட%:ைல. “பலOத கா/0” எ&0
ஆ%யானவN& வYைகைய] FR]F. ெசா: பைழய ஏ/பாbQ: ேதவnைடய சzகOைத
FR)பதாF. (2 இராஜா. 2:1,11; ேயா* 38:1; 40:6). அ]Vrm. ேதவனU 'ரச&னOைத FR]F.
ெசா: (எேச. 1:4; ஏசா 6:4; தாr. 7:9; யாO. 3:2; 19:18; 20:18).
இBjYLU அ4F நைடெப/ற ச.பOB: ேதவ& 'ரச&னமாVனாI எ&பU ெத;வாV&றU.
த& எBNகளாக மாRய (ச4. 82) ேதவIக;ட@YLU ேதவ& அவIகf]F ப4காக ெகா>Oத
ேதச4கைள (உபாக. 4:19-20; 32: 8-9) Tbகபத/காக இற4V வYவBைன இZச.பவ.
FR]V&றU.
நாAகS அைடயாளமாக இற4V வLதU - ேதவ& {ஷIக;& வாIOைதைய] ெகாk> த&
B bட Oைத a ைற ேவ /0 வா I எ &ப த ைன கா k' ]V &ற U . எ B Iக ளா ன ேத வ Iக ; &
இராhiய4க;: வாdLத tதIக;ட. ேப$வத/காக ேதவ& இேய$ைவ '&ப/RனவIகைள

ெபல)ப>OBனாI. அவIகS $%ேஷசOைத ேகb>, %$வாWOத) '&னI த4கS ேதச4கf]F
ெச&0 இேய$ைவ FROU அR%)பாIகS.

ெப#ெதெகா'ேத ம*+, பாேபபாேபj& நாbக;: நைடெப/ற ச.பவேம ேதவ& ேதச4கைள WதறQOU அLaய ேதவIக;&
ஆfைக]F அவIகைள ஒ)பைடOத/F காரண. (உபாக. 4:19-20; 32: 8-9). Xத: பாIைவ[:
அத/F. அ)ேபாHதலI 2’. அBகாரOB/F. ச.பLதXSளதாக உணர XQயாU. ஆனா: ேவத.
எ_த)பbட Xழ பாைஷக;: இOெதாடI* ெத;வாக காண)ப>V&றU.
அ)ேபாHதலI 2’. அBகாரOB: காண)ப>. இரk> FR)'டத]க காNய4கS அதைன
பாேபcட& இைண]V&றன. XதலாவU, அ]Vrமயமான நாAகS, அைவ “'NLBYLத” எ&0
வIu]க)பb>SளU, ம/0. இரkடாவU, உலகX_வBjYLU. அ4ேக wQவLBYLத
tதIகS, “கல]கமைடLதாIகS (Fழ)பமைடLதாIகS)” எ&0 wற)பb>SளU. த@s: அதைன
பQ]F.ேபாU அU Wற)பாக ேதா&றாU. ஆனா: |]கா அதைன Vேர]க ெமாs[:
எ_U.ேபாU “'NLBYLத” ம/0. “கல]கமைடLதாIகS (Fழ)பமைடLதாIகS)” எ&ற
வாIOைதகS ஆBயாகம. 11:7 ம/0. உபாக. 32:8’: பய&ப>Oத)பb>Sள வாIOைதகைள
FR]F. %தOB: எ_BmSளாI.
அ)ேபாHதலI நடபQகைள எ_Bய |]கா, ஒY *றஜாBயா&. அவரா: Vேர]க ெமாs[:
மb>ேம பQ]க XQm.. அBனா: Vேர]க ெமாs[: ெமாsெபயI]க)பbட பைழய
ஏ/பாbQைன அவI பய&ப>OB[Y)பாI. ெச)>வாikb எ&ற அ.ெமாsெபயI)* இLநாS
வைர @கA. 'ரபலமானU. WலI மb>ேம எ'ெரய ெமாsைய அRLBYLதBனா: ஆB
BYZசைப[: அU அBகமாக பய&ப>Oத)பbடU. அ)ேபாHதலI 2’. அBகாரOைத
எ_U.ேபாU |]கா பாேபைல மனB: ெகாk> எ_BனாI.
ஆனா: இ`%ரk>/F@ைடேய எ&ன ெதாடI*? ெபLெதெகாHேத நா;: நடLதைத
WLB]கA.. பைழய ஏ/பாbQ: சQBயான கா/0 ம/0. அ]Vr[:, ேதவ& வYவU)ேபா:
ஆ%யானவI வLதாI. (பாேபjனா: உkடான) பல பாைஷக;: ேப$வதா: ஏ/பட]wQய
F ழ )ப . { ஷ Iக S T U இ ற 4V ய அ ]V r ம ய மா ன நா A க S X ல . அ வ Iக S உ ல க .
X_வBc@YLU வLத tதIக;& பாைஷக;: ேபWயதா: }]க)பbடU. zவா[ர. நபIகS
இேய$%& ெசpBைய %$வாWOதனI (அ). 2:41).
பாேபjனா: WதறQ]க)பbட ேதச4கS அைனOB/]F. இ)*Bய %$வாWகS இேய$ேவ
ேமWயா எ&ற ெசpBைய எ>OUZ ெச:வI. ஆBயாகம. 11’: ேதவ& மrதIக;& ேதச4கைள
ைக%bடாI, ஆனா: அU நடLதAட&, அBயாகம. 12’. அBகாரOB: ஆ'ரகாைம அைழOU ஒY
*Bய ம]கைள ம/0. ேதசOைத a0%னாI. அவI ைக%bட அைனOU ேதச4க;& ம]க;jYLU
நபIகைள Tb> த&ைன %$வாW]F. ஆ'ரகா@& F>.பOBனYட& இைண]க) ேபாV&றாI.
தனU இராhiயOைத த& எBNகளான ேதவIக;& எ:ைலகf]F. எ>OU ெச:ல)ேபாV&றாI.
அ )ேபா Hத ல I 2 ’ . அ B கா ர OB : கா ண )ப > . ேத ச 4க ; : அ bட வ ைண அ த ைன
ெத;Aப>OU. கY%. அதைன ஒY உலக வைரபடOB: FROU பாIOதா:, tதIகS
Wைற'Q]க)பb> ெகாk> ேபாக)பbட Vழ]கOBய நா>கS Xத: அLநா;: அRய)பbட
வ ட ]F ேத ச 4க S வ ைர அ U உ Sள ட ]F . . அ B யா க ம . 1 0 ’ : ேத வ Iக S ைக [ :
ஒ)பைட]க)பbட ேதச4கS அைனOU. அB: அட4F..

ந, ேபாரா0ட, மா,ச3ேதா4,, இர3தேதா4ம-ல
அ)ேபாHதல நடபQக;& ெபY.பFB பAj& $%ேஷச 'ரயாண4கைள உSளட]VயU. பA:
*றஜாBக;& அ)ேபாHதல& - இHரேவc]F அ)பா/பbQYLத ேதச4க;: BYZசைபகைள
நாb>.பQ ேதவ& அவைர Wற)பாக ெதNLUெகாkடாI. பAj& 'ரயாண4கS ம/0.

ேராம*N[& Wைற[Y)* ேபா&ற அவரU வாd%& ~ழ:கS, அவைர உலV& ேம/F பFB
ேநா]V நகர ெசpதU.
*Bய ஏ/பாb> aYப4க;:, பA: தனU ஊsய. ம/0. $%ேஷச) பu ஆ%]FNய
ச]Bகளா: எBI]க)ப>வதாக எ_BmSளாI. €ய ச]Bகைள FR]க அவI பய&ப>OU.
வாIOைதகS அவI பைழய ஏ/பாb> •ேகாளOைத அRLBYLதாI என %ள]FV&றU.
காண)படாத இY;& அBகார4கS எ&ற பத. பலXைற அவரா: பய&ப>Oத)பbடைத }4கS
கவuOதUkடா?
•

UைரOதன4கS/வ:லைமகS (எேப. 1:20-21; 6:12; ெகா. 2:15)

•

அBகார4கS (எேப. 1:20-21; 3:10; 6:12; ெகா 2:15; 1 ெகாN. 2:6)

•

கIOதOUவ4கS (எேப. 1:20-21; 3:10)

•

வHU]கS (ெகா. 1:16)

•

ேதவIகS (எேப. 1:20-21; 1 ெகாN. 8:5)

•

W4காசன4கS (ெகா. 1:16)

இ`வாIOைதகS அைனOU. •ேகாளOைத ஆf. ச]Bகைள FR)பைவ. இ)பத4கS *Bய
ஏ /பா bQ c . ம /0 . V ேர ]க எ _ OU ]க ; c . ம r த அ ர சா 4க அ B கா N க ைள F R ]க
பய&ப>Oத)பb>Sளன. பA: ஒY பFBைய ஆf. அBகாரOைத FR]F. ெசா/கைள
உபேயாக)ப>OBmSளாI. அU பைழய ஏ/பா> மrத உலV& அBகார உறAகைள எ`வா0
பாIVறU எ&பB& அQ)பைட[: அைமLUSளU: ேதவனா: தSள)பbட ேதச4கைள த&
கb>)பாb>]FS ைவOBY]F. ச]BகS ேதவnைடய 'Sைளகf]F எBராக ெசயலா/0வைத
%ள]FV&றU.

“நா8 'பா9யா;*< ேபா=ேற8”
பA: ேராம*N]F பயu)பUட& அ)ேபாHதலI நடபQகS aைறAெப0V&றU. Wைற]காவj:
ைவ]க)பbட பA: இரk> காரண4கf]காக ேராம*N]F ெச&றாI: இராயrட. Xைற[ட
ம/0. $%ேஷசOைத அR%]க. எBNகளான ேதவIகS ைக[jY]F. ேதச4கைள Tbக, அவI
தா& அRLBYLத உலV& எ:ைல மb>. ேபாகேவk>ெமன அவI அRLBYLதாI. பைழய
ஏ/பாbQ: அU தI‚H எ&றைழ]க)பbடU, பAj& நாbக;: அதைன Hபாrயா
எ&றைழOதனI. தனU ஊsயOைத aைறேவ/ற பA: Hபாrயா வைர ெச:ல ேவk>..
இேய$A]காக ேதச4கைள Tbக - த&னாbக;: உலகOB& XQA பNயLத. எ&0
எkண)பbட ேம/F எ:ைலயான HபாrயாA]F அவI ெச:ல %Y.'யU ேராமY]F அவI
எ_Bய aYபOB: ெத;வாக wற)பb>SளU:
நா& Hபாrய ேதசOB/F) 'ரயாண.பkƒைக[: உ4க;டOB: வLU, உ4கைள]
கk>ெகாSளA., உ4க;டOB: ச/0 BY)BயைடLத '&*….. இLத காNயOைத நா&
aைறேவ/R, இLத பலைன அவIகS ைக[ேல பOBரமாp ஒ)*%Oத'&*, உ4கS ஊI
வsயாp HபாrயாA]F) ேபாேவ&. (ேராமI. 15:24,28)
த& வாdநா;ேல ேதவ& இராhiய4கைள TbF. பuைய ெதாட4VனாI என பA: அRLU
அBனா: உ/சாக X&ெச&றாI. அவI “*றஜாBயாYைடய இரbW)* aைறAெப0. ேபாU”
'&னI “இHரேவ: அைனOU. Tbக)ப>.” எ&0 %$வாWOதாI (ேராமI 11:25-26).
ெபLெதெகாHேத நா;: ெதாட4Vயைத தா& XQOU ைவ]க ேவk>ெமன aைனOதாI.

இத8 @A=ய3Bவ, எ8ன
தனU வாdைவ FROத ஒY ெதp%க) பாIைவmட& பA: வாdLதாI. அவI த&ைன ேதவr&
கY%யாக எkuனாI. அவI ேதவnைடய கY%ேய. அவI மb>ம:ல, ெபLெதெகாHேத
நாf]F) 'றF, ெபயI அRய)படாத *Bய %$வாWகS பலY. 'சாW& ேகாbைடகைள
ஊ>YA.பQ அn)பbடவIகS.
நாX. wட.
பAைல ேபால நாX. ேதவnைடய ைக[: கY%கS எ&றா:, அவைர) ேபா: ந.மா: ஏ&
பாB)*கைள உYவா]V %ைளAகS காண XQய%:ைல? அத/கான ஒY காரண. அவI த&
வாd%& ேநா]கOைத அRLBYLதாI. அவI இ`Aலைக த& அfைக[: ைவOBY]F. ச]Bக;&
வ:லைம உkைம எ&0 அRLBYLதாI - இY)…n. த&ைன இய]F. வ:லைம அதைன]
காbQc. ேமலானU எ&பBைனm. உணILBYLதாI.
அதைன }4கf. %$வாW]V†Iகளா? ேவத. அ`வ:லைம நம]F அYள)பb>SளU என
w0V&றU. பA: தா& ேதவனா: ெபல)ப>Oத)பbடவராகேவ அRLBYLதாI.
பAc]F உலக. எ`வளA ெபNயU எ&0 XXைமயாக ெதNயாU. வட அெமN]கா, ெத&
அெமN]கா, {னா, இLBயா, நாIேவ, ஆHBேரjயா, ஐHலாLU, ம/0. பல இட4கS இY)பேத
ெதNயாம: இYLBY]கலா.. ஆனா: ேதவn]F ெதNm.. பA: *NLU]ெகாkடைத] காbQc.
$%ேஷச. அR%]கபட ேவkQய இட4கS அBக. எ&0 ேதவ& அRவாI. •@ X_வU.
$%ேஷச. அR%]க)பட ேவk>மானா: பAைல ேபால ேநா]கXைடய பலI அவI வs[:
ஊsய பu[: ஈQபட ேவk>ெம&பU ேதவn]F ெதNm.. நா. $%ேஷசOைத €%ரமாக
எ > OU Z ெச :c . பu ைய ெச pயா % Q: , •@ [ : நா . பைட ]க)பbட ேநா ]கOைத
aைறேவ/0வB:ைல. ேதவ& எ)ெபா_U. எ& ேதைவகைள மb>. சLB]க ேவk>. எ&ற
எkணOB: நா. வாdLதா: நா. பாேபj& ம]கைள ேபா&றவIகS. இேய$ைவ, அ:லU அவரU
ப&rெரk> {ஷIகS, ம/0. பAைல) ேபா&றவIகS அ:ல.
•@[& இராhiய4கS TU 'சாW& வ:லைம உkைம எ&ற ம/ெறாY உkைமைய
இ)பFB உணIOUV&றU. இY;& இராhiயOB& எ:ைலகS அ:லU பFBகS FROU
X_ைமயான %ள]க. நம]F ெகா>]க)பட%:ைல. ஆனா: காண)படாத ச]BகS •@ைய த&
ேகாbைடயாக கYUV&றன. இZச]BகS ேதவnைடய இராhiயOைத எBI]V&றன ம/0.
மrதIகS ேதவnைடய BbடOB&பQ அவரU ந/ெசpBைய அR%]F. BbடOB: இைணவைத
அ ைவ க S % Y .* வ B :ைல . ந ம U அ R % &ப Q m . , அ n ப வ OB &ப Q m . a Y … ]க
XQயா%bடாc., இOதைகய ச]Bகைள ந. ெபலOதா: ேம/ெகாSள XQயாU எ&பBைன நா.
அRய ேவk>.. நமU ஊsயOB: நம]F ஒOதாைசயாக ேதவ& தனU ஆ%ையm. ம/0. நா.
காண]wடாத பல நபIகைளm. நம]F உதவ அY;mSளாI (1 ெகாN. 3:16; 6:19; எ'. 1:13; 1
ேயாவா& 4:4).
நம]F X&rY]F. ேகS% இUேவ: நா. பAைல) ேபால BனX. ஒY ெதpqக
உலக)பாIைவAட& ம/0. அBனா: உYவாF. அசாதரணமான தா]க4கைள உணILதவIகளாக
ெசய:பbடா: எ)பQ இY]F.? ஒ`ெவாY நாf. நமU சேகாதர, சேகாதNகைள இY;jYLU
Tbக ெசய:பட ேவkQய ேதவnைடய 'SைளகS நா. எ&ற அRேவா> ெசய:பbடா: எ)பQ
இY]F.? நா. அRLதாc., அRயா%bடாc., நா. காண]wடாத ச]BகS - ந. €Iமான4கS,
ெசய:கS, வாIOைதகைள - மrதIகைள ந&ைம]F அ:லU €ைம]F ேநராக நடOத
பய&ப>OUV&றன எ&பBைன அRLBYLதா: எ)பQ இY]F.? நா. யாI எ&0 நா.
உணILBYLதா: - ந. ேவைல, நமU வYமான., நமU Bற&கS, ஏ& ந. 'ரZசைனகf. wட ஒY
ெபாYbடாக நம]F ெதNயாU. நா. ந. கkகளா: காண]wடாத ம/0. காண]கwQய இY
உலக4கfடn. இைண]க)பb>Sேளா..
ஆB சைப[& %$வாWகS த4கைள இ`வாறாகேவ கkடனI. த4கைள $/R உSள உலக.
X_வU. இYf]F அQைமகளாக இY)பதாக %$வாWOதனI, அதைன நா. அ>Oத அBகாரOB:

பQ]கலா.. த4கf]F எBராக அLதகார உலகX., அB& ச]Bகf. ெசய:பbட ேபாU.,
ேதவnைடய ம/0. அவைர சாILத காண]wடாத நபIக;& ஒOதாைசmட& VRHதவOைத
உலகமயமா]VனI. தா4கS இழ]க wடாத ஒY ஆ%]FNய ேபாரbடOB& aஜOைத அவIகS
%$வாWOதனI. அவIகS அ)ேபாராbடOைத இழ]க%:ைல எ&பத/F நாேம சாbWகS.

அ"கார& ப"னா)*

இ,-லக/ைத ேச45தவ4கள8ல
நா# ந$% அ'(த இேய-.$ ெக1ேசமேன ேதா5ட ெஜப19:, த$ைன <$ப='யவ?கைள
பா?1A அவ? B'யA, “நா$ உலக1தான:லாதAேபால, அவ?கF# உலக1தார:ல” (ேயாவா$
17:16). .-வாIகJ KLசயமாக இMNலக19: வாOபவ?கJ, இMNலP$ எ:லா ேதசRகFS%#
-.ேஷச1ைத எU1AL ெச:V#பW க5டைள ெப=றவ?கJ (ம1. 28:19-20), ஆனா: அவ?கJ
உ ல க 1ைத ேச ?(த வ ?க ள :ல . அ வ ?க J உ ல க 19 : வா Oப வ ?க J , ஆ னா : உ ல க 1ைத
ேச?(தவ?கள:ல - எ$ற Zர[பாU - ஆ9 P'\தவ?கFS% பலவ]க^: அ'N_1த`ப5டA.

!"#ய %தல(, ப*+,த -., ம01( ேதவ45ரச8ன(
a[bய \தல# எ$ற க[ேணா5ட1ைத %'1A நா# 8’# அ9கார19: I(91ேதா#. பைழய
ஏ=பா 5W $ இ \ர ேவ ல ைர ெபா g 1த ம 5W : , ேத வ $ Z =' V # ேவ # ப %டவ ' . அ வ ?
<ரச$னமா%# இட#, ம=ற இடRக^hg(A ேவ_ப5டA. அ9$ ெபாgJ ேதவ$ ச?வ.யா<
அ:ல எ$பதாகாA. மாறாக, ேதவ$ த$ மSகைள ச(9Sக ெதi(ெதUS%# இட# பi-1தZJளA
எ$பேத. அ9னா: தா$ ஆசாi`a Bடார# ம=_# ேதவாலய# க5ட`ப5டA. a[bய \தல#
எ$ற க[ேணா5ட19$ அW`பைடj: இ\ரேவVS% பல க5டைளகJ ம=_# வ]பா5U
ZைறகJ அgள`ப5டன - அA உலக# உ$னதமான ேதவனாV#, <ற ேதவ?களாV#
ஆள`பUP$றA எ$பதைன .ளS%P$றA.
a[bய \தல# எ$ற க[ேணா5ட# a9ய ஏ=பா5W: ஒg மா=ற1ைத க[டA. நா# அ'ய
ேவ[WயA, “ேதவlைடய <ரச$ன# இ`ெபாmA எRேக?” ேதவ$ எ:லா இட19V#
Kைற(9g(தாV#, அவ? Iற`பாக எ)லா ,-வா.க012304 வாச# ெசnP$றா?. oRகJ
ந#<னாV#, ந#பா.5டாV#, oRகேள ேதவ$ வIS%# a[bய \தல#. பN: அதைன
ெத^வாக “oRகேள பi-1த ஆ.யானவi$ ஆலய#” எ$_ எm9pJளா? (1 ெகாi. 6:19).
.-வாIகJ ஒ$றாக BWவg# இடZ# .ேஷசமானA. ெகாi(A ப5Wண19: ஒ$றாக BW
வ(த சைபைய பN:, “oRகJ ேதவlைடய ஆலய#” எ$றைழSP$றா? (1 ெகாi. 3:16). எேப.-வாIகைள பா?1A அவ? B'யA “(oRகJ) ேதவlைடய q5டா?…… க?1தgS%J பi-1த
ஆ ல ய மா க அ வ ?ேம : o Rக F # ஆ . j னா ேல ேத வ l ைட ய வா ச \த ல மா க S B 5U S
க5ட`ப5UவgPs?கJ” (எேப. 2:19,21-22).
இ9$ ெபாgJ ெபiA. “எ$ நாம19னாேல எRேக இர[U அ:லA t$_ ேப? BW
வgPs?கேளா, அRேக உRகJ ம19jேல நா$ இgSPேற$” எ$_ இேய- B'யA
<ரபலமானேத (ம1. 18:20). பைழய ஏ=பா5W$ ேபாதைனj$பW, அ9$ ெபாgJ, .-வாIகJ
ஒ$றாக BWவg# ேவைளj:, அவ?கJ BWவg# இட# இg^$ வ:லைமகJ ம19j:
பi-1தமாSக`ப5ட a[bய \தல#.
பைழய ஏ=பா5W: கைடIயாக ேயேகாவா தா$ தRக ெதi(Aெகா[டA எgசேலuhg(த
ேதவாலய#. ேதவlைடய <ரச$ன# அRPg(ததா: இ\ரேவ: a[bய vuயாக மா'யA.
ஆனா: அ(த a[bய \தல# அதைன -='g(த ேதசRகளா: ம=_# எ9i ெதnவRகளா:
அL-_1த`ப5டA. அேத ேபா:, இ$_# .-வாIகJ ஒg ஆ.S%iய p1த19: உJளன?.
இg^$ வ:லைமjனா: க5ட`ப5WgS%# உலP: ேதவனA -ட?களாக, அவ? வாச# ெசnp#
ேதவாலயRகளாக ைவSக`ப5UJளன?.

சா,தா;<= ஒ4!<ெகாA<க4பBடD
\தல 9gLசைபj$ wnைமைய %'1A பN: B'ய9: இSகg1A ெத^NபU1த`ப5UJளA.
.-வாIகJ ஒ$றாக BWவg# BUைககJ அைன1A# பi-1த vuேய, அA மன# 9g#பாத
பா.Sகான இடம:ல.
a[bய \தலமான - இ\ரேவh$ பாலய19$ wnைமைய பராமiS%#பW அவ?கJ
பாவ1ைத எMவா_ த[W1தன? என அ9கார# 8’: ஆராn(ேதா#. மகா ஒnNநாள$_ (ேல..
16), இ\ரேவh$ பாவ# அைன1A# ஒg ஆ5USகடா.$ xA -ம1த`ப5U - அA
“அஷாெயVS% (வனா(9ர19=%)” .ட`பட ேவ[U#. அஷாெய: எ$பA வனா(9ர1ைத
ஆ5ெகா[ட yய சS9ைய %'S%# பத#. தRகJ பாவRகJ -ம1த`ப5ட ேபாSகா5ைட,
வனா(9ர19: .5டன?. அA இ\ரேவ: பாவ1ைத அ9$ இடமாPய ஆ.S%iய இg5W=%J
அl`aவைத I1தiSP$றA.
பNV# ெகாi(A சைபj: காண`ப5ட பாவ1ைத அMவாறாகேவ நட1AபW ஆேலாசைன
B'னா? - பாவ1ைத அ9$ இட19=% அl`aத:. 1 ெகாi(9ய? 5’# அ9கார19:, பாhய:
பாவ19: அக`ப5U மன#9g#ப ேவ[Wய ஒg மzதைனS %'1A பN: எmAP$றா?. அவ?
ெகாi(9யiட#, “அவைன சா1தாlS% ஒ`aெகாURகJ” எ$_ க5டைளj5டா? (1 ெகாi. 5:5).
அ9$ ெபாgJ எ^A - பாவ19=% பi-1த vuj: இடu:ைல. .-வாIகJ பாவ19hg(A
மன#9g#பாம: வாm# வ] தவ'ய .-வாIகைள சைபjhg(A oSக ேவ[U# (1 ெகாi.
5:9-13). சைபjhg(A ெவ^ேய=ற`பUத: எ$பA சா1தாz$ ைகக^: ஒ`aSெகாU1தVS%
சம#.
சைபjhg(A oSக`ப5ட மzதz$ “ச{ர# அ]Sக`ப5U, ேதவlைடய நா^: அவ$
ஆ1Aமா x5க`பU#” என பN: ந#<னா? (1 ெகாi. 5:5). (இRேக மரண# எ$பA அவனA
ச{ர<ரகாரமான மரணம:ல, மாறாக ச{ர இLைசகFS% ஒg மzதைன கவ?(A இmS%#
இLைசக^$ மரண# -கலா. 5:24; 1 ெகாi. 11:32-33).

ஆF<=*ய G,தமான ஞான%நான(
ேபAgN# பNைல` ேபா$ேற I(91தா? - .-வாIகJ இg^$ அ9காரRகFS% எ9ராக
ேபாராUபவ?கJ என கg9னா?. ஆ.S%iய p1த1ைத %'1த அவரA I(தைன a9ய ஏ=பா5W$
.ேநாதமான ப%9க^: ஒ$': காண`பUP$றA (1 ேபAg 3:14-22):
o9jzu1தமாக oRகJ பாUப5டா: பாSPயவா$களாjg`|?கJ; அவ?கFைடய
பயZ_1தVS% oRகJ பய`படாமV# கலRகாமV# இg(A, க?1தராPய ேதவைன
உRகJ இgதயRக^: பi-1த#ப[}RகJ; உRக^hgSPற ந#<SைகையS%'1A
உRக^ட19: .சாi1AS ேக5Pற யாவgS%# சா(த1ேதாU# வணSக1ேதாU#
உ1தரNெசா:ல எ`ெபாmA# ஆய1தமாjgRகJ. P'\ANSேக=ற உRகJ ந:ல
நடSைகைய1 w~SPறவ?கJ உRகைள அSPரமSகாரெர$_ உRகFS% .ேராதமாnL
ெசா:VPற .ஷய19: ெவ5க`பU#பWS% ந:மனLசா5Ipைடயவ?களாjgRகJ.
y ைம ெச nA பா ட • ப . `ப 9 V # , ேத வ l S% L I 1த மா னா : , ந $ைம ெச nA
பாட•ப.`பேத ேம$ைமயாjgS%#. ஏெனz:, P'\AN# ந#ைம1 ேதவzட19:
ேச?S%#பW அo9pJளவ?கFS%` ப9லாக o9pJளவராn` பாவRக^zu1த# ஒgதர#
பாUப5டா?; அவ? மா#ச19ேல ெகாைலp[U, ஆ.jேல உj?`<Sக`ப5டா?. அ(த
ஆ.jேல அவ? ேபாnS காவhVJள ஆ.கFS%` <ரசRP1தா?. அ(த ஆ.கJ,
v ?வ 19 ேல ேநா வா ேப ைழ ைய ஆ ய 1த #ப [} # நா 5க ^ ேல , ேத வ $ o W ய
ெபா_ைமேயாேட கா19g(தேபாA, €O`பWயாம= ேபானைவகJ; அ(த` ேபைழjேல
IலராPய எ5U`ேப?மா19ர# <ரேவI1A ஜல19னாேல காSக`ப5டா?கJ. அத=%
ஒ`பைனயான ஞான\நானமானA, மா#ச அmSைக oS%தலாjராம:, ேதவைன`ப=_#
ந :ம ன Lசா 5I j $ உ ட $ப W Sைக யா j g (A , இ `ெபா m A ந #ைம p #
இேய-P'\A.lைடய உj?1ெதmதhனா: இர5ISPறA; அவ? பரேலாக19=%`

ேபாn, ேதவlைடய வலAபாiச19: இgSPறா?; ேதவwத?கF# அ9காரRகF#
வ:லைமகF# அவgS%S €O`ப5WgSPறA.
இ`ப%9j$ Iல .ேநாத கg1ASகைள oRகJ கவb19gSகலா#. ேநாவாNS%#, அவனA
ேபைழS%#, ம=_# க5ட`ப5ட ஆ.கFS%#, ஞான\நான19=%# ச#ப(த# எ$ன? இ`ப%9
ஞான\நான# ந#ைம இர5IS%# எ$_ ேபா9SP$றதா?
ேராம? 5’: பN: எ$ன Zைறைய ைகயாJP$றாேரா, அேத Zைறைய ேபAg இR%
ெசய:பU1AP$றா?. பN: அR% இேய-ைவ %'1A ேப-P$றா?, ஆனா: அேத சமய#
ஆதாைம மன9: ெகா[U ேபIனா?. இேய-ைவ அதாZS% எ9?மாறாக பா?SP$றா?. அ9னா:
தா$ பN: “ஒg மzதlைடய (ஆதாu$) €OபWயாைமjனா: அேநக? பா.களாேனா#, அேத
ேபா: ஒg மzதlைடய (இேய-.$) POபWதhனா: அேநக? o9மா$களாSக`ப5ேடா#”
(ேராம? 5:19). ேபAg இேய-ைவ %'1A 1 ேபAg 3’: எmA#ேபாA ஆதாைம மன9:
ெகாJளாம: ஏேனாSைக மன9: ைவ1A எmAP$றா?. ஆனா: ேபAgைவ ெபாg1தம5W:
இேய-N#, ஏேனாS%# எ9?மாறானவ?கள:ல. இேய-ைவS %'1A ேபா9Sக ஏேனாSைக ஒg
உவைமயாக ேபAg பய$பU19னா?.
“இ9$ ெபாgJ எ$ன?” என oRகJ .யSகலா#. ஏேனாSைக %'1A பைழய ஏ=பா5W: ஒg
Iல வசனRகJ ம5Uேம உJளA (ஆ9. 5:18-24). அ9: நா# அவைர` ப=' அ'வெத:லா#
அ வ ? ெப g ெவ Jள 19 =% Z $ வா O(த வ ? எ $ப ேத , “ ஏ ேனா S% ேத வ ேனா ேட
ச ‚ச i 1A Sெகா [W g Sைக j : ,
கா ண `ப டா ம =ேபா னா $ ;
ேத வ $
அ வ ைன
எU1ASெகா[டா?” (ஆ9. 5:24). அMவசனRகFS%# ேபAg.$ கg1ASகFS%#
ெதாட?<:ைல.
ஏேனாSP$ வாOSைகைய இேய-ேவாU ெதாட?aைடயதாக ேபAgைவ I(9Sக ைவ 1தA,
ƒத?கJ ம19jேல பய$பU1தப5ட ஏேனாSைக %'S%# a\தகRகJ. %'`பாக Zதலா#
ஏேனாS% எ$ற a\தக#, அA ƒத?கJ ம19j: <ரபலமானA. ஆ9யாகம# 6:1-4’:
%'`<ட`ப5UJள ேதவ %மார?கJ, மlஷ%மார19கJ ம=_# அவ?கFS% <ற(த
இரா5சத?கைள (ெந<„#, qO(Aேபான இரா5சத?கJ) %'1A Kைறய ேபாதைனகJ Zதலா#
ஏ ேனா S% எ $ற a \த க 19 : இ ட # ெப =_ Jள A . ேப A g ம =_ # ƒ தா , இ g வ g #
ெபgெவJள1ைதS %'1A எm9யேபாA Zதலா# ஏேனாSP$ a\தக1ைத அW`பைடயாக
ெகா[ேட அதைன .ளSPன? (2 ேபAg 2:4-5; ƒதா 6). உதாரணமாக ஆ9யாகம19:, ேநாவா
கால19: பாவ# ெசnத ேதவ%மார?கJ பாதாள19: அைடSக`ப5டன? எனS Bற`பட.:ைல,
ஆனா: அA Zதலா# ஏேனாSP: எmத`ப5UJளA (1 ஏேனாS% 6:1-4; 7:1-6; 10:4,11-13).
Zதலா# ஏேனாSP: “பாதாள19: அைட`ப5ட ஆ.கைளS” %'1A எmத`ப5ட ஏேதா ஒg
ெசn9 ேபAgS% இேய-ைவ KைனNபU19யA. Zதலா# ஏேனாSP:, ஏேனாS% ஒg கனN
கா[பைத ேபா$_ ஒg ச#பவZJளA, அ9: பாதாள19$ ஆ.கJ தRகFSகாக ேதவzட#
ம$றாU#பU ஏேனாSைக ேவ[WSெகா[டன?. ஏேனாS% ேதவேனாU ச‚சi1தபWயா:,
அவைனS கா5WV# அவ?கFSகாக ேதவzட# ம$றாட யா? த%9யானவ?? ஏேனாS%
அவ?கFSகாக ம$றாWனா$, ஆனா: அவlS% ந:ல உ19ர# PைடSக.:ைல. ேதவ$
அவ?கைள ம$zSக ZWயாA என உ_9யாக B'னா?. இதைன க5ட`ப5ட ஆ.க^ட# Bற
ஏேனாS% பாதாள19: இறRP, அவ?கJ ேதவlைடய Kயாயy?`aS%Jளானவ?கJ எ$_
உைர1தா$.
ேபAg அதைன இேய-Nட$ இைண1தா?. இேய- பாதாள19:, மரண19$ ரா…†ய19:
அைட`ப5ட ஆ.கFS% ஒg ெசn9 ெகா[U ெச$றா?. இேய- பாதாள19=% ெச$ற ேபாA
தRகளA B5டா^கJ அவைர ெவ$_ ேதவ95ட1ைத ‡?%ைல1தாக அவ?கJ எ[bன?, அ9$
.ைளவாக அவ?கJ .U.SகபUவ? எனN# கg9ன?. ஆனா: இேய-, தா$ பாதாள19: o[ட
ேநர# தR%வ9:ைல, தா$ ‡SPர# உj?ெதmவா? எ$_ அ'.1தா?. அA ேதவlைடய
95ட19$ ஒg ப%9. பாதாள# ேதவlைடய 95ட1ைத ெவ:ல.:ைல, அ6) க%ட7ப%83ள
அைனவ<4 ேதவனா) >யாய@'1க7ப%8, >A6யமாக தCD1க7ப%83ளன'. ஆகேவ தா$A, ேபAg
இேய-S %'1A <$வgமா_ B'னா?,“அவ? பரேலாக19=%` ேபாn, ேதவlைடய

வலAபாiச19: இgSPறா?; ேதவwத?கF# அ9காரRகF# வ:லைமகF# அவgS%S
€O`ப5WgSPறA” (1 ேபAg 3:22).
இ Sக g 1A Sக ைள எ த =கா க ேப A g ஞா ன \நா ன 1A ட $ ஒ `< U P றா ? ? ேப A g ைவ
ெபாg1தம5W: இேய-.$ மரண# ம=_# உj?ெதmத: - <சாI$ வ:லைம Z='Vமாக
Z'யWSக`ப5டைத அ'.SP$றA. ஞான\நான# இேய-.$ மரண#, அடSக# ம=_#
உj?ெதmதைல %'`ப9னா:, அA <சாசz$ xA ெவ='ைய x[U# KைனபU1AவA (ேராம?
6:1-11).
ேபAgைவ ெபாg1தம5W:, ஞான\நான# எனபA “ேதவைன`ப=_# ந:மனLசா5Ij$
உட$பWSைகயாjg(A, இ`ெபாmA ந#ைமp# இேய-P'\A.lைடய உj?1ெதmதhனா:
இர5ISPறA” (1 ேபAg 3:21). உட$பWSைக எ$ப9$ PேரSக பத# ஒg அ?பb`ைப
%'SP$றA. அA ஞான\நான# எUS%# நப? தாE ேதவF12 உAதமமாH வாIேவE எ$_
உ_9ய^1A, ேமV# தா$ இMNலP: நைடெப_# ஆ.S%iய ƒ1த19: ேதவlைடய பSக#
K=பவ? எ$ற ெசn9ைய Jசா.E ச16க012 அL,1MEறO (1 ேபAg 3). ேபAg வ]p_1A#
இSகg19ைன ஆ9 P'\தவ?கJ ந$றாக அ'(9g(தா?கJ. அவ?கJ ஞான\நான# ெப_#
ேவைளj: சா1தாைனp#, அவனA சS9கைளp# ம_தh`பA# ஒg ப%9யாக இg(தA.

இK8 L<M<Mய,Dவ( எ8ன
Zதh: .-வாIகJ, தாRகJ பைழய ஏ=பா5W: காண`பU# மPைமpட$ ேதவ$ வாச#
ெசnp# a[bய \தல# எ$ப9ைன ai(AS ெகாJளேவ[U#. அதைன உண?(தவ?களாக
நா# வாOPேறாமா? இ\ரேவலg#, இேய-ைவ <$ப='ய ஆ9 .-வாIகF#, தாRகJ
அ.-வாIக^hg(A ேவ_ப5U வாழ ேவ[Uெமன .g#<ன?. அ9$ அ?1த# அ.-வாIகJ
ந#ைம த.?S%# அள.=% நா# .ேநாதமாக நட(ASெகாJள ேவ[U# எ$பத:ல. இ\ரேவ:
ஒg “ஆசாiய ரா…ய#” ம=_# “பi-1த ஜன#” எ$றைழSக`ப5UJளA (யா1. 19:6). எ9iகளான
ேதவ?க^$ <Wj: வாm# மzத?கைள ெமnயான ேதவைன <$ப=ற கவg# .த19:
இ\ரேவh$ வாOSைக அைமய ேவ[U#. ேதவ$ .g#aவA ேபா: அவரA <JைளகJ
வாOத: கz Kைற(த, <ேராஜனமான, மPOLIயான வாO.=% ேநராக நட1A#.
உலPVJள அைன1A ேதசRக^V# ேதவைன அ'யாத நப?கைள x5U அவ?கைள
ேதவlைடய %U#ப19$ அRக19ன?களாக மா=ற ேவ[U# எ$ற ேநாSக1Aட$ நா#
வாO(தா: அவIய#. நா# இMNலைக ேச?(தவ?கJ அ:ல, உலP=%iயவ?கJ உலக கவைலகJ
Kைற(தவ?களாn, உலக19னைர` ேபா: வாOவ?. ந#ைம கா}# அ.-வாIகJ நா# இ]வான
எ[ண1Aட$, -யநலமாn அ:லA <றiட# கWணமாn நட(A ெகாJபவ?கJ அ:ல எ$_ Bற
ேவ[U#. நா# ந#ைம 9g`9பU1த வாழSBடாA. இைவகFS% எ9ரானவ?களாக வாழ
ேவ[U#. இேய-ைவ` ேபா: வாழ ேவ[U#. அவ? <ற மzத?கைள` ேபா: தனSகாக
வாழாம: <றgSகாக வாO(தபWjனா: அவரA வாON அேநகைர அவ? பSக# ஈ?1தA.
இர[டாவA, நமA 9gLசைபக^: ேதவைன, இேய-ைவ நா# உய?1த ேவ[U#.
ேவதாகம19$ நா5க^:, ஆசாi`a Bடார19=% அ:லA ேதவாலய19=% ெச:த: ேதவனA
மக1Aவ1ைதp#, த$ <JைளகJ xA அவரA அ$ைபp# மSகFS% அ'N_1A#. ேதவ$
ேவ_ப5டவ?, அேத சமய# அவ? நமS% ெநgSகமானவ? எ$ற இர[U I(தைனகF#
ஒ$'ைண1A பயbSக BWயA. த$zைறNJள ம=_# எ:லாவ='S%# ேமலான ேதவlS%
எத=காக ஒg மzத %U#ப# அவIய#? பாேபh$ நா5க^: ேதசRகைள <ற ேதவ?கFS%
பRகாக ெகாU1த அவ?, எத=காக தனSெக$_ ஒg %U#ப1ைத உgவாS%P$றா?? எென$றா:
அவ? ந#ைம ேநISP$றவ?.
ேதவனA %ணா9சயRகJ Zmைமயாக ேபா9Sக`ப5U, அ9$ அW`பைடj: ேதவ$ ந#xA
ைவ1த அ$<$ மக1Aவ1ைத 9gLசைபக^: ேப-வA அவIய#. அ`ெபாmA தா$ நா# அவரA
அ$<$ ஆழ1ைத உணர ZWய#, ேதவனA பi-1த1ைத உணராதவ?கFS% அவரA அ$a
uகN# அ=பமானதாக ேதா$_#.

t$றாவதாக, இg^$ வ:ைலைமS% நா# யா? பSக# எ$_ ெதip#. அைவகJ
a19ய=றைவ அ:ல. நா# இேய-ைவ உ1தமமாn <$ப=_ேவா# எ$_ வாSக^1A
ஞான\நான# ெப=_, பாவ19=% எ9? K=பைத அைவகJ கா[P$றன. அA ேபா$ேற நா#
ேதவlS% எM.டRக^: உ[ைமய=றவ?களாn இgSP$ேறா# எ$பதைனp# அ'வா?கJ,
எனேவ ந# ெபல.னRகJ எ$னெவ$_ அவ='S% ந$றாக ெதip#. நா# ந#<னாV#,
ந#பா.5டாV#, ஆ.S%iய p1த19: இர[U பSக19ைன ேச?(தவ?களாV# ந# வாOSைக
B?(A கவbSக`பUP$ேறா#.
இMN[ைமகJ ai(AெகாJவத=% எ^தானA, ஆனா: அைவக^$பW வாOத: கWன#.
நா# x5க`ப5டவ?கJ, இg`|l# qO(Aேபானவ?கJ. இMN[ைமக^$பW இMNலP:
அ‚ஞாzகைள` ேபா: வாOவத=%, நா# எத=காக இMNலP: ைவSக`ப5WgSP$ேறா#
எ$ப9ைன அl9னZ# ந# I(ைதjV# ம=_# இgதய19V# உண?(தவ?களாn இg1த:
அவIய#. இேய-ைவ ேபா: நாZ# இMNலP=%iய?வ?கJ அ:ல - ஆனா: அ9: வாOபவ?கJ
(ேயாவா$ 8:23; 1 ேயாவா$ 4:4). ேதவlைடய <JைளகJ எ$ப9$ ெபாgைள நா# உணg#
ப5ச19:, ந# வாO.$ ேநாSக# ெத^வைடp#.

அ"கார& ப"ைன*+

",-ய /வாப1"2 ப3கா4க5
நா# யா% எ'( நம*+ ெத./மா?
இ*ேக34ைய நா# 6'னதாகேவ ேக9ேட', இ;<=># அதைன இ@4டABC DEF#
ேக9க 4;#GHேற'. ஆ#, நா# இ@KலHC வாMபவ%க3, ஆனாC உலகABP+.யவ%க3 அCல.
இேயQ HRST நம*காக UVைவWC ெசYT 6ZAத ெசய[னாC நா# 4QவாசAைத* ெகாEF
H;ைபWனாC இர9U*க<ப9F3ேளா# (எேப. 2:8-9). ஆனாC அT ந#^C ேதவ' எ'ன
ெசYய< ேபாH'றா% எ'பB' ெதாட*க# மாABரேம.
தா' உலைக பைட*+# 6' U;_ZAத பரேலாக ேதவ+மார%க`# (ேயாG 38:7-8), த'
மaத +F#ப6# ெதYbக +F#பATட' இைணdT ஏேதaC வாழ ேவEFெமன ேதவ'
4;#gனா%. மaத bMhU*+< g' அவ% அAB9டAைத ைக4ட4Cைல. HRSதவேன, i
ேதவGABர%கjC ஒ;வைர<ேபாC, இேயQைவ< ேபாC ம(lபமா*க<பFவாY (1 ேயாவா'
3:1-3).
இ*க;Aைத இைறWயலாள%க3 பல ெபய%கைள* ெகாEF அைழ*H'றன%. இT gரபலமாக
மHைம<பFAத<பFதC எ'றைழ*க<பF#. ேபT; இதைன “B@4ய QவாபAB' பnகாjக3”
எ'( +R<g9F3ளா% (2 ேபT; 1:4). ேயாவா' இ*க;Aைத g'வ;மா( 4ள*+Hறா%: நா#
ேதவ>ைடய g3ைளகெள'( அைழ*க<பFவBனாேல gதாவானவ% நம*+< பாரா9Zன அ'G
எ@வளK ெப.ெத'( பா;nக3” (1 ேயாவா' 3:1). இதைன +RAT ேவத# எ'ன p(H'றT
எ'( இ@வBகாரABC UdBகலா#.

ேதவ$மார(க*, அ,ராக-. /01
பாேப[' நா9கjC ேதசnகைள gற ேதவ%க`*+ ேதவ' பnகாக ெகாFAதேபாT, தன*ெக'(
ஒ; GBய மaத +F#பAைத உ;வா*+# ேநா*கATட' ெசயCப9டா%. பாேபV*+ g' (ஆB.
11:1-9) ேதவ' ஆgரகாைம அைழAதா% (ஆB. 12:1-8). ஆgரகா# மP(# சாராj' 6ல# தனT
ஏேதைன DEF# qைலபFATவா%.
ேதவ>ைடய +F#பமான ஆgரகா^' g3ைளகளாHய இSரேவல%, ேதவ>ைடய
இராrsயAைத t^WC Sதாg<பBC ேதாPறன%. ஆனாC அBC ேதா'(# ஒ;வ% ெஜய#
ெப(வா%. ஆதா^' மகனாக, தாbB' வ#சABC, ேதவ' மaதனாக இேயQ4' வZ4C
ேதா'(வா%. தா' பாேப[C தEZAத ேதசnகைள DEF# ஆv%வB*+# அவரT B9ட#
இேயQ4' 6ல# qைறேவ(#. பKV# அதைன* +RAT பல q;பnகjC எwB/3ளா%. அBC
இரEF:
அ ெத 'ன ெவ a C G ற ஜா B க 3 Q 4 ேச ஷ AB னா ேல உ ட ' Q த dத ர ; மா Y , ஒ ேர
சyரABP+3ளானவ%க`மாY, HRSTK*+3 அவ% பEzன வா*+AதAதAT*+
உட'பnகாjக`மாW;*Hறா%கெள'Hற இdத இரகUயAைத அவ% என*+ ெவj<பFAB
அR4Aதா%. இைத*+RAT நா' 6'னேம Q;*கமாY எwBW;*Hேற'. அைத inக3
வாU*ைகWC HRST4' இரகUயAைத*+RAT என*+ உEடாW;*Hற அRைவ
அ R dT ெகா 3ள லா # ; இ dத இ ர க U ய # இ <ெபா w T அ வ ; ைட ய ப . Q Aத
அ <ேபா Sத ல ; *+ #
{ %*க த . U க ` *+ #
ஆ 4 யா ன வ ரா ேல
ெவ j <ப F Aத <ப 9Z ; *H ற T ேபா ல ,
6 Pகா ல nக j C
ம > G AB ர ; *+
அR4*க<பட4Cைல. (எேப. 3:3-6)
i nக ெள Cலா ; # H R ST இ ேய Q ைவ <ப P( # 4 Q வா ச AB னா C ேத வ > ைட ய
GABரராW;*H|%கேள. ஏெனaC, உnகjC HRSTK*+3ளாக, ஞானSநான#

ெபPறவ%க3 எAதைனேபேரா அAதைனேப;# HRSTைவA த.AT*ெகாE~%கேள.
•தென'(# Hேர*கென'(^Cைல, அZைமெய'(# Qயா{னென'(^Cைல,
ஆ ெண '( # ெப Eெண '( ^ Cைல ; i nக ெள Cலா ; # H R ST இ ேய Q K *+ 3
ஒ'றாW;*H|%க3. inக3 HRST4>ைடயவ%களானாC, ஆgரகா^' சdதBயாரா/#,
வா*+AதAதAB'பZேய Qதdதரரா/^;*H|%க3. (கலா. 3: 26-29)
நா' 6dைதய அBகாரnகjC pRயT ேபாC: பைழய ஏPபா9ZC, இSரேவV*+ Gற#ேப
வாMdத ம*க3 அைனவ;# ேதவ' பாேபV*+ g' ேதவ%க`*+ பnகாக ெகாFAத ேதசnகjC
+ZW;dதன%. பாேபV*+ g', இSரேவC த4ர gற ேதசnக3 ெமYயான ேதவ>ட' தnக3
உறைவ அ(AT* ெகாEடன. அAேதசnக3 மABWC இSரேவC ம9Fேம ேதவ>ைடய
“பn+” (உபாக. 32:9). இSரேவV*+ Gற#ேப வாMdத gற மaத%கைள இSரேவல% பல
ெபய%கjC அைழAதன%. அT அவ%க3 வாw# இடAைதேயா அCலT இனAைதேயா ெபா;AதT
(உதாரணமாக., எH<Bய%, ேமாவாgய%, அெமேல*Hய%), ஆனாC அவ%க3 அைனவைர/#
+R*+# ஒேர GBய ஏPபா9F ெசாC GறஜாBயா% எ'பதா+#, அ@வா%Aைத “ேதசnக3”
எ ன ப B ைன + R *+ # ( ெஜ 'S ) ல A{ ' வா %Aைத W [ ; dT உ ; வா ன T . i nக 3
•தரCலெவ'றாC, GறஜாBைய ேச%dதவ%.
அgரகா^' வ#சAைத ேச%dத - இேயQ - அgரகா^' வ#சAதா% ம9F^'R ேதவைன 49F
4ல*க<ப9Z;dத மaத+லAைத ேச%dத அைனவைர/# D9+#பZ ம.AT, உW%ெதwdதா%
எ'பேத GBய ஏPபா9Z' ெசYB. ேமேல ெகாF*க<ப9F3ள வசனnகjC, GறஜாBயா%
ேதவ>ைடய +F#பABC இைண*க<ப9டைத இரகUய# எ'( பKC அைழ*H'றா%. ேதவனாC
த3ள<ப9F, gற ேதவ%கj' ஆ`ைகW' €M வாMdத ேதசnக3 ஆgரகா6*+ ேதவ' அjAத
வா*+தAதnக`*+ பnகாjகளாக மா(வT அவ;*+ ஆhச.ய•9ZயT.
HRSTK*+3, Q4ேசஷAைத ஏP(*ெகா3`# அைனவ%& ேயேகாவா4' g3ைளகேள,
அவேர ெமYயான ேதவ', ஆgரகா#, ஈசா*+, மP(# யா*ேகாg' ேதவ' (ேயாவா' 1:12; கலா.
3:26; ேராம% 8:14). அBனாC GBய ஏPபா9ZC 4QவாUக3 +F#ப உறK6ைறைமW'பZ
அைழ*க<பFH'றன% (+மார%க3, g3ைளக3, QதdBரவாjக3), எென'றாC அவ%க3
ேதவனாC “தAெதF*க<ப9டவ%க3” (ேராம% 8:15,23; எேப. 1:5; கலா. 4:4). QதdBரவாjக3
எ'ற பத# ஒ; ெதjவான ேநா*கATட' எwத<ப9F3ளT. அT நா# யா% எ'( p(H'றT:
நா# G{தாக உ;வா*க<பF# ெதYbக-மaத +F#பAB' அnகABன%. மரண^Cலாத,
ேதவசாய[' மHைமைய த.AT, க%Aத;ைடய ச•கABC வாழ: ஆதா6#, ஏவா`# 6த[C
U;_Z*க<ப9ட qைல*+ D9க<பFேத வQவாUகj' இர9U<g' ேநா*க#.
அதைன*கா9FV# ஆhச.ய69FவT இேயQ ந#ைம எ@வா( பா%Hறா% எ'பேத.

ஒ3 $45ப5 7845 ஒ.9ைண<க=ப4த>
எgேரய;*+ எwத<ப9ட q;பAB' 6தC இரEF அBகாரnக3 ேதவனT ஒ'Rைணdத
+FமபAைத +RAT ஒ; அழHய UAதரAைத நம*+ காEg*H'றT - அT ெதYbகராvகைள/#,
மaத%கைள/# உ3ளட*HயT. எ'ைன ெபா;Aதம9ZC, அT ^கK# 6*Hயமான ஒ;
ேவத<ப+B.
எgேரய% 6தC அBகார# இேயQ HRST “ேதவƒத%கjV# ெப.யவ%” எ'( p(H'றT
(எg. 1:4). ேதவனT பரேலாக pடாரABC இேயQைவ 4ட ேமலானவ% ஒ;வ;^Cைல. அவ%
ேதவ'. ேதவƒத%கjC ஒ;வ;# மaதனாக ேதா'R, அவ%கைள D9F, இராrsயAைத
Qதdத.*க த+BயPறவ%களானபZயாC, அவ%க3 இேயQைவ ெதாwT* ெகா3ள ேவEF# (எg.
1:5-6). இேயQேவ இராஜா.
ஆனாC இேயQ மaதாக ேதா'Rயேபாேதா, ஒ; U( காலக9டABP+ அவ% ேதவƒத%கjV#
சP( URயவரானா%. அவ% ந#ைம<ேபாC மாRனா%. மaத%க3 ேதவƒத%கைள* கா9ZV#
URயவ%க3. எgேரய q;பAB' ஆ*Hேயா' p(வT:

ஒ; இடABேல ஒ;வ' சா9Uயாக: ம>ஷைன i% qைன*HறதP+#, ம>ஷ>ைடய
+மாரைன i% 4சா.*HறதP+# அவ' எ#மாABர#? அவைன ேதவƒத.V# சP(h
URயவனா*H„%; மHைமWனாV# கனABனாV# அவ>*+ 6Z…9Z, உ#6ைடய
கரAB' H.ையகj' ேமC அவைன அBகா.யாக ைவAT, சகலAைத/# அவ>ைடய
பா த nக ` *+ * € M<ப F AB „ % எ '( ெசா 'னா ' . ச க ல Aைத / # அ வ > *+ *
€ M<ப F AB னா % எ 'H ற 4 ஷ ய AB C , அ வ % அ வ > *+ * € M<ப F Aதா த
ெபா;ெளா'(^Cைல; அ<பZW;dT#, இ'># அவ>*+h சகல6# €M<ப9Z;*க*
காேணா#. எ'றாV#, ேதவ>ைடய H;ைபWனாC ஒ@ெவா;வ;*காகK#, மரணAைத
;Uபா%*+#பZ*+ ேதவƒத.V# சP(h URயவரா*க<ப9Z;dத இேயQ மரணAைத
உAத.AதBa^Aத# மHைமWனாV# கனABனாV# 6Z…9ட<ப9டைத* காEHேறா#.
இேயQ இ@வா( ெசYதB' 4ைளK எ'ன? அதைன இர9U<G எ'( அைழ*கலா#. ஆனாC
எgேரய;*+ எwBய ஆ*Hேயா' அதைன4ட ேமலான ஒ'ைற இn+ +R<gFH'றா%. ேதவ'
இேயQ4C மaதனாக ேதா'RயBனாC, அவைர g'பP(# மaத%க3 ஒ; அவைர< ேபாC
ெதYbகமானவ%களாக மாPற<ப9F - அவரT +F#பABC அnகABன%களாக மா(வா%க3.
ஒ; நா3, நா# ம.Aத g'ேபா அCலT இேயQ DEF# வdT தனT இராrsயAைத, GBய
ஏேதைன உ;வா*+# நாjேலா, அவ% ந#ைம தனT பரேலாக b9டா;*+ அR6க<பFATவா%.
அவ% ந#ைம< ேபாC ம>K;ேவPறT, ந#ைம அவைர< ேபாC மாPறேவ:
ஏென'றாC தம*காகK# த#மாேல/# சகலAைத/# உEடா*Hனவ%, அேநக#
g3ைளகைள மHைமWC ெகாEFவdT ேச%*ைகWC அவ%க`ைடய இர9U<g'
அBபBைய உபABரவnகjனாேல tரண<பFATHறT அவ;*ேகPறதாW;dதT.
எ<பZெயaC, ப.QAத†ெசYHறவ;# ப.QAத†ெசYய<பFHறவ%க`மாHய யாவ;#
ஒ;வராC உEடாW;*Hறா%க3; இBa^Aத# அவ%கைளh சேகாதரெர'( ெசாCல அவ%
ெவ9க<படாமC:
“உ#6ைடய நாமAைத எ' சேகாதர;*+ அR4AT,
சைப நF4C உ#ைமA TBAT< பாFேவ' எ'(#………
இேதா, நா>#, ேதவ' என*+* ெகாFAத g3ைளக`# எ'(# ெசாC[W;*Hறா%.”
(எg. 2:10-13)
ஏேலா+&க- மABWC, தா ' அவ%கைள 4ட URயவராY, மaதனாY மாRயைத மைற*கா மC,
இேயQ ெவj<பைடயாக அR4*H'றா%. அT ேதவ>ைடய ஐQவ.யமான B9டAB' ஒ; ப+B.
ேத வ ன T ஆ ேலா ச ைன ச nக AB ' ம AB W C q '( ( “ ச ைப ந F ேவ ” ) அ வ % ந #ைம
அR6க<பFATவா%: இேதா, நா1&, ேதவ2 என454 ெகா78த 9-ைள க;&. நா<க- இ2=&எ2ெற2=& ஒ2றா@%Aேபா& எ'( p(வா%.
ேதவ>ைடய மHைமயான ெதYbக +F#பABC நா# ஒ'றாY இைண*க<பFவேத ந# qABய
qைல. இதைன பKC ேந%ABயாக 4ள*H/3ளா%, ேராம% 8:18-23:
ஆ த லா C இ *கா ல AT < பா F க 3 இ a ந #^ ட AB C ெவ j <ப F # ம H ைம *+
ஒ<gடAத*கைவக3 அCலெவ'( எE‰Hேற'. ேமV# ேதவ>ைடய GABர%
ெவj<பFவதP+h U;_ZயானT ^+dத ஆவேலாேட காAT*ெகாEZ;*HறT.
அ ேத ென 'றா C U ; _Z யா ன T அ Š K *+ . ய அ Z ைம Aத ன AB a '(
4Fதைலயா*க<ப9F, ேதவ>ைடய g3ைளக`*+.ய மHைமயான Qயா{னAைத<
ெபP(*ெகா3`# எ'Hற ந#g*ைகேயாேட, அdதh U;_ZயானT Qய இ_டABனாேல
அCல, €M<பFABனவராேலேய மாைய*+* €M<ப9Z;*HறT. ஆைகயாC நம*+A
ெத . dB ; *H ற ப Z , இ T வ ைர *+ # ச %வ U ; _Z / # ஏ க மா YA த 4 AT <
gரசவேவதைன<பFHறT. அTKமCலாமC, ஆ4W' 6தPபல'கைள< ெபPற

நா6npட ந#6ைடய சyரD9பாHய GABரQ4கார# வ;HறதP+* காAB;dT, நம*+3ேள
த4*Hேறா#.
ப K C 4 Q வா U க ைள , “ த #6 ைட ய + மா ர ' அ ேந க ச ேகா த ர ; *+ 3ேள
6தPேபறானவராW;*+#ெபா;9F, ேதவ' எவ%கைள 6'னRdதாேரா அவ%கைளA தமT
+மார>ைடய சாயV*+ ஒ<பாW;<பதP+ 6'+RAB;*Hறா%” (ேராம% 8:29) எ'ற
வா%AைதகjனாC ேதPRனா%. ெகா.dT சைபயா.ட# அவ% pRயT, “நாெமCலா;# Bறdத
6கமாY* க%Aத;ைடய மHைமைய* கEணாZWேல காEHறTேபால* கEF, ஆ4யாW;*Hற
க%AதராC அdதh சாயலாகAதாேன மHைமW'ேமC மHைமயைடdT ம(lப<பFHேறா#” (2 ெகா..
3:18), நமT மaத சyர# ம(lபமா*க<பF#, “அŠK3ளதாHய இT அŠயாைமைய/#,
சாK*ேகTவாHய இT சாவாைமைய/# த.AT*ெகா3ளேவEF#” (2 ெகா.. 15:53). ேபT;,
மaத%க3 ேதவ>ைடய பரேலாக +F#பATட' இைண*க<பFதைல “B@4ய QவாபAB'
பnகாjகளா+தC” எ'றைழ*H'றா% (2 ேபT; 1:4). அதைன ^கK# எjைமயாக ேயாவா'
UAத.AதT: “நா6# அவைர< ேபாலாக மா(ேவா#” (1 ேயாவா' 3:2).

இத. @<Aய01வ5 எ.ன
HRSதவ%களாHய நா#, பல6ைற இேயQைவ< ேபாC மாற ேவEFெம'( ேக9Z;<ேபா#. நா#
qhசயமாக அவைர< ேபாலாக ேவEF#. அதைன நா# ேக9+# ேபாT, நா# நCலவ%களாக அCலT
“{ைம ெசYயாT” வாழ ேவEFெம'ேற அதைன G.dTெகா3H'ேறா#. ஆனாC ஒ; நா3
இேயQைவ< ேபாலேவ மாPற<பFேவா# எ'( UdB<பBCைல.
நா' இேயQைவ< ேபாC இCைலேய எ'ற +Pற உண%ேவாF நா9கைள கடATவைத
49F49F, இேயQ நம*காக எ'ன ெசYதா%, அB' ஆv%வாதnக3 எ'ன, அவ% நம*+3
ெசYய4;*+# கா.யnக3, ஆHயவPைற BயாaAT அB' அZ<பைடWC வாழ கP(*ெகா3ள
ேவEF#. நா' HRSTைவ< ேபாC எ' 6யPUகளாC மாற ேவEF#, இCைலெய'றாC
ேதவ' எ' DT ேகாப# ெகா3வா% எ'பT தவறான ேபாதைன. அT H;ைபைய ம9FபFAB,
HRSதவ வாMைவ ஒ; பாரமாக மாP(#. மாறாக ேதவ' நம*காக எ'ன ெசYT3ளா% - அவ%
எ'ன ெசYய<ேபாH'றா% எ'ற உEைம ந#ைம பரவச<பFATமானாC, அT ஒ; மHMhU
qைறdத மாPறAைத நம*+3 உEFபE‰#, அT இ;j' அBகாரABC இ;<பவ%கைள
ேதவ>ைடய +F#பAB' ப*க# கவ%dT இw*+#. Uல HRSதவ%கj' கEேணா9ட# மaத
6யPUகைள ைமயமாக ெகாEடT, ஆனாC ேவதாகம கEேணா9டேமா பரேலாக பா%ைவைய
ைமயமாக ெகாEடT.
H R Sத வ வா M*ைக எ 'ப T எ 'ைன ேந U *+ # ஒ ; வ ைர எ 'னா C g . ய ப F Aத
6Zய4Cைலேய எ'ற பயABனாC நடAத<பFவBCைல. அT இரEF 6*Hய அ#சnகைள
G . dT ெகா 3வ B னா C ந ட Aத ப F வ T : நா # ேத வ > ைட ய + F #ப AB P+ 3 த AT
எF*க<ப9F3ேளா# - அB' ெபா;3 இேயQ ந# சேகாதர%, ேதவ' இேயQைவ ேநU<பT ேபாC
ந#ைம/# ேநU*H'றா% - ேதவனT B9டABC ந# ேநா*க# அவரT இராrsயAைத மEzC
உB*க ெசYவேத. நா# தPேபாேத, ஒ; நாjC 6wைமயாக, ேதவனC DEய ெதGH க அேலாசைன
ச<க8E2 உ=A9னKக-. அவ% ந# gதா. நா# அவரT g3ைளக3, அவ;ட' qABய qAB யமா க
ஒ'றாக வாழ4;*H'ேறா#. நா# அவரT உட' ேவைலயா9க3, மரணAB' ஆEடவனாC
காண<படாத இ;j' அBகாரAB' €M[;*+# நப%கைள 4F4AT ேதவ +F#பABP+3
அவ%கைள அைழAT வ;# பz நம*+ ெகாF*க<ப9F3ளT.
அTேவ ேவத# ேபாB*+# உEைம, ஏேதa[;dT ஏேத' வைர. அTேவ ந# 6ZK. நா#
ேதவ>ைடய +FமபABC ஒ; இடAைத ெபற ேபாராFவT ந# வாM4' ேநா*கமCல. ஒ;வ;#
த' 6யPUWனாC அ*+F#பABC ‹ைழய 6ZயாT. அT ேதவ' நம*+ ஈவாக ெகாF*+#
பா*Hய#. ந# தPேபாைதய வாMK ேதவ' ந#ைம ஏP(ெகாEடதP+ ந'R ெசVAB, அBC
மHMdT, மP(# அதைன gற;*+ அR4<பேத.

அ"கார& ப"னா)

ேதவ-த.கைள அ1பவ.க2
!"#தவ&களா!ய நா,, நா, யா& எ./ அ"1234த5 ந, 67வாச429: அவ;யமான>. நா,
ேதவ@ைடய :மார& ம9/, :மார42கD, Eதா6@ைடய இராGHய425 அவர> ெதJKக
ஆேலாசக&களாக இNெபாPேத ஏ9/RெகாDளNபSTDேளா,.
நா, இNெபாPேத ராGHய42@D Eரேவ;4தாU, (ெகாேலா. 1:13), அ2. VPைமைய, WX
ஏேதைனNேபா5 மா/வதைன நா, இ.@, காண65ைல. “இNெபாPேத, ஆனா5 VVைமயாக
இ5ைல” எ.ற ேதவ@ைடய இராGHய4ைத :"4த Vர]பா^ைன ேவத, VPைம_, ந,மா5
காண V^_,. “இ.@, VPைம ெபறாத” ராGHய42. ;ல அ,ச`கD :"4> நா,
இaவ2கார425 ;12Rகலா,.

இரா$%ய'() நம, த.ேபாைதய ப2க456
ேதவ@ைடய இராGHய425 நம> ப`கbNc V.:"RகNபSடத5ல: நா, இய12ர மdத&கD
ெசயலா9/,ப^ வ^வைமRகNபட65ைல. அaவா/ நா, பைடRகNபS^31தா5, அ> நா,
ேதவ@ைடய சாயலாJ அவர> Eர e2களாJ பைடRகNபSடத9: எ2ரான>. நா, ேதவைன ேபா5
7த12ரமானவ&களாJ ;3f^RகNபSTDேளா,. நமR: VP 7த12ர, இ5ைலெய.றா5 நா,
அவைரN ேபா5 இ3Nப25ைல, மாறNேபாவ>X5ைல. நா, ேதவ@R: ghப^1> அவைர
ெதா P > ெகா Dவ த 9ேகா , அ 5ல > அ வ ைர எ 2 &4> ேபா ரா T வ த 9ேகா ந ம R:
7த12ரமbRகNபSTDள>. நா, எைத 6ைத!ேறாேம, அதைன அ/Nேபா,. நா, எைத
6ைத!.ேறா, எ.ப> V.னதாகேவ i&மாdRகNபட65ைல.
ஆனா5 ேதவ. நமR: ேமலானவ&. அவ& ஒ3 2Sட, ைவ423R!.றா&, அ> ekசயமாகேவ
eைறேவ/,. அ> மdத 7த12ர42னா5 பா2RகNபட ேபாவ25ைல. நாேமா அ5ல> ெதJKக
சR2கேளா அதைன ஒ3 ெபாP>, l&:ைலRக V^யா>.
நா. Vத5 அ2கார425 :"NESட பரேலாக ஆேலாசைன ச`க4ைத :"4> ச9/ ;12Rகm,.
1 இராஜாRகD 22’, அ2கார425 ேவத, p/!.றைத ந,cg"&களா எ./ ேகSேட., அ2.
E.ன& ெதJKக ஆேலாசைன ச`க4ைத :"4> நா. :"NESேட.. ேதவ. iயவனான ஆகாN
மqRக ேவ]Tெமன i&மாd4தா& (அ> நட1ேத i3,). ஆனா5 அவ. எaவா/ சாக
ேவ]Tெம./ i&மாdR:, அ2கார4ைத ெதJKக ஆ6கbட, 6STRெகாT4தா& (1 இராஜா.
22:19-23).
V.:"RகNபTதU, ம9/, 7த12ரV, ேதவ@ைடய இராGHய425 ஒ."ைண1>
ெசய5பT!.றன. ேதவன> 2Sட`கD ஒ3 நாr, 6h4தபTவேதா அ5ல> த9காsகமாக
e/4தNபTவேதா இ5ைல. பாவ, ம9/, VரSடாSட`கைள t" அவ& தன> 7த12ரமான
Eர2e2கைளR ெகா]T - த. 63Nப`கைள eைறேவ9/வா&. C.S. uv# ஒ3 Vைற ெசா.ன>
ேபா5 (Eேரலா]றா எ.ற c#தக425), “w`கD எ.ன ெசJதாU,, அ2s31> ஒ3 ந.ைமைய
அவரா5 உ3வாRக V^_,. ஆனா5 நா, ghப^வ2னா5 அ3ளNபட631த ந.ைமய5ல.”
நா, இNெபாP>,, இd வ3, நாSகbU,, எaவா/ ேதவ@ைடய ஆேலாசைன ச`கமாக
இ 3 R! .ேறா , . த 9ேபா > ம d த &க ைள இ 3 b s 3 1> 6 T 6 Nப 2 5 ேத வ @ ட .
ப`கbR!.ேறா,. ெபாறாைம எ]ண`கr,, iய :ண`கr, eைற1த ேதவ@R: எ2ரான
c42சாsகளான iய சR2கD ம42v5 ேதவ@ைடய ச42ய`க`கைள அ"64>, ம9/, அதைன
பா>காNப25 ேதவ@ட. ப`: ெப/!.ேறா,. ேதவ. 63,Eயவா/ வாhைவ அ@ப6Nப25
ப`: ெப/!.ேறா,.

இ ைவ ெய 5லா , வ ர Nேபா : , இ ரா GH ய 42 9கா க ந ,ைம ப v 9; 6 R! .ற > . உ ல க
அUவ5கb5 ;R! ெதJKக க]ேணாSட4ைத இழ1த ெகாq1> சைபைய பா&4> பm5 ேகSட>,
“w`கD ேதவzர&கைள eயாயi&N{&கD” எ./ அ"|&களா (1 ெகாq. 6:3). அவ&
அaவா&4ைதகb. Vல, ;றNபான ஒ.ைற அ"m/42_Dளா&.

ேதச2க8 9, :ய;<க5ப=த)
இராGHய42. VPைம இ.@, eைறேவற65ைல. அ> நடR:, ேபா>, இ3b. அ2கார`கD
V9"U, V"ய^RகNபT,. ேதச`கைள ஆr, Eசா;. சR2களான ெதJவ`கD அைன4>,
eர12ரமாக wRகNபST - ம!ைமNபT4தNபSட ேதவ@ைடய மdத :T,ப, ம9/, ஆேலாசைன
ச`க4தா5 மா9"யைமRகNபT,. இேய7 ெவbNபT42ன 6ேசஷ425 p"யைத கவ~Rகm,:
உ `க r R: Dள ைத நா . வ 3 ம ள m , ப 9" Rெகா ]^ 3 `க D . ெஜ ய `ெகா ]T
V^mபqய1த, எ. !qையகைளR ைகRெகாDr!றவெனவேனா அவ@R:, நா. எ.
Eதா6dட425 அ2கார, ெப9ற>ேபால, ஜா2கDேம5 அ2கார, ெகாTNேப.. அவ.
இ 3 Nc Rேகா லா 5 அ வ &க ைள ஆ r வா . ; அ வ &க D ம ]பா ]ட `க ைள Nேபா ல
ெநா/RகNபTவா&கD. 6^ெவDb நSச42ர4ைத_, அவ@R:R ெகாTNேப. (ெவb.
2:25-28)
இேய7 தன> c2ய WXv5 - ஒ3 c2ய உலகளா6ய ஏேதd5 - தன> ;`காசன425 அம3,
த3ண425 - அதைன த. சேகாதர, சேகாதqகrட. ப!&1>R ெகாDவா&. அ2கார`கr, ம9/,
வ5லைமகr, zR! ஏ"யNபST, அa6ட425 நா, eயXRகNபTேவா,. ேதச`கD t> ஆrைக
ெசJ_, அ2கார,, ேதவ@R: உ]ைமயான ேதவzத&கbட, அbRகNபடாம5 நமR:
ெகாTRகNபT, - நா# ேதவ'த(கைள,ட ேமலா னவ(களாக ேதவ@ைடய c2ய ஏேத .
இராGHய425 அம&4தNபTேவா,.
ெவbNபT42ன 6ேசஷ, 2:28 ச9/ :ழNபமான வாR!யமாக ேதா./!.றதா? “நா.
அவ3R: அ2காைல நSச42ர4ைத ெகாTNேப.”? iய சR2கD V"ய^RகNபSடE. நா,
இேய7mட. இைண1> ேதச`கைள ஆழNேபாவைத அ> :"R!.ற>. “அ2காைல நSச42ர,”
ெதJKக •வரா;கைள :"R:, பத, (ேயாc 38:7). அ> ேம;யாைவ_, :"R:,. ேம;யாm,
ஒ3 ெதJKக •வரா;யானப^யா5, “நSச42ர,” எ.ற ெசா5 அவர> இராGHய4ைத :"Rக
பய.பT4தNபSTDள>. எ]ணாகம, 24:17 p/வ> “ஒ3 நSச42ர, யாRேகாEs31>
உ2R:,, ஒ3 ெச`ேகா5 இ#ரேவss31> எP,c,.” ெவbNபT42ன 6ேஷச425 இேய7
த.ைனR :"4> இaவா/ p/!.றா&: “நா. தாK2. ேவ3, ச1த2_,, EரகாசVDள
6^ெவDb நSச42ரVமாv3R!ேற.” (ெவb. 22:16).
ெவbNபT4த5 2:25-28’5 pறNபSTDள வ5லைமயான>, இேய7 த.ைன அ2காைல
நSச42ரமான ேம;யா எ./ :"NETவ> மSTX.", அ2காைல நSச42ர4ைத நமR: த3!.றா&
- அவ& தன> இராGHய4ைத நமR: ப!&1தbR!.றா&. நா, அதைன cq1>RெகாDr,ப^
ெவbNபT4த5 3:20-21’5 அவ& ேமU, p/வ>:
இேதா, வாச9ப^vேல e./ தST!ேற.; ஒ3வ. எ. ச4த4ைதRேகST, கதைவ4
2ற1தா5, அவdட425 நா. Eரேவ;4>, அவேனாேட ேபாஜன,ப]€ேவ., அவ@,
எ .ேனா ேட ேபா ஜ ன ,ப ]€ வா . . நா . ெஜ ய `ெகா ]T எ . E தா 6 @ ைட ய
;`காசன42ேல அவேராேடpட உSகா&1த>ேபால, ெஜய`ெகாDr!றவெனவேனா
அவ@, எ.@ைடய ;`காசன425 எ.ேனாேடpட உSகா3,ப^R: அ3DெசJேவ..
(ெவb. 3:20-21)
எத9காக நா, அவர> 2a6ய 7வாப42. ப`காbகளாக மா9றNபT!.ேறா,? ஏத9காக
இேய7 !"#> ந,ைம அவர> சேகாதர, சேகா2qகளாக தன> ஆேலாசைன ச`க425
அ"VகNபT4>!.றா&? ேதவ. 63,Eயவா/ WXv. tதான ஆrைகைய நமRகbRகேவ.
c2ய, உலகளா6ய ஏேதd5 பரேலாக, WXv5 வ1> வாச, ெசJ_,.

:'(ய ஏேத?
ஆ2யாகம42. Vத5 ஐ1> அ2கார`கb5, மdத&கD ம9/, ெதJKக Hவரா;கைளR
உDளடR!ய ேதவ இராGHய42ய42. ைமயமாக ஏேத. 6ள`!ய>. எனேவ ெவbபT42ன
6ேஷச42. கைட; அ2கார, ந,ைம ஏேத@R: 23,ப அைழ4> ெச5வ25 ஆkசqயX5ைல:
E.c, பb`ைகNேபால ெதbவான •வ4த]‚3Dள 74தமான ந2 ேதவ@,
ஆSTR:S^யானவ3, இ3R!ற ;`காசன42s31> cறNபSTவ3!றைத எனR:R
கா]E4தா.. நகர4> K2v. ம42vU,, ந2v. இ3கைரvU,, ப.dர]T6தமான
கdகைள4த3, •வ63Sச, இ31த>, அ> மாத1ேதா/, த. கdையR ெகாTR:,;
அ1த 63Sச42. இைலகD ஜன`கD ஆேராR!யமைட!றத9: ஏ>வானைவகD. இd
ஒ3 சாபVXரா>. ேதவ@, ஆSTR:S^யானவ3, இ3R!ற ;`காசன, அ2s3R:,.
அவ3ைடய ஊ„யRகார& அவைரk ேச64>, அவ3ைடய சVக4ைத4 தq;Nபா&கD;
அவ3ைடய நாம, அவ&கrைடய ெந9"கb5 இ3R:,. அ`ேக இராRகாலXரா>;
6ளR:, …qய@ைடய ெவbkசV, அவ&கrR: ேவ]Tவ25ைல; ேதவனா!ய க&4தேர
அவ&கDேம5 Eரகா;Nபா&. அவ&கD சதாகால`கbU, அரசாrவா&கD.(ெவb. 22:1-5)
•வ63Sச, ேதச`கைள :ணNபT4>, எ.ப2ைன கவ~4i&களா? >ைரதன`களாU,
ம9/, வ5லைமகளாU,, த9ேபா> ஆளNபT, ேதச`கD, ேதவன> c2ய :மார&கD ம9/,
:மார42களான - ந#மா1 இேய76. வ3ைகR: E. ஆளNபT,.
ெவbNபT4த5 c#தக425 •வ63Sச, ேதா./வ> இ> Vத5 Vைற அ5ல. V^m வைர
eைல423Nபவ&கைளR :"4> இேய7 p"ய>, ெவbNபT4த5 2:7,11, “அவ@R:
ேதவ@ைடய பரi;. ம42vs3R!ற •வ63Sச42. கdையN c;RகRெகாTNேப.…
ெஜய`ெகாDr!றவ. இர]டா, மரண42னா5 ேசதNபTவ25ைல.” Hவ63Sச42. கd
எேதd5 உDள கd. Vதலா, மரண, ச‡ரEரகாரமான மரண4ைத :"R!.ற>, ஆதா, பாவ,
ெசJ> ஏேதds31> 6ரSடNபSட E. அ> நட1த>. ேதவ@ைடய eயாயi&NcR: V. எ5லா
மdத3,, 67வா;கD ம9/, அ67வா;கD உv&ERகNபட ேபாவதா5, இர]டா, மரண,
எ.ப> கைட; eயாயi&NEைன :"R!.ற> (ெவb. 21:8). ேதவ@ட. c2ய ஏேதd5
வ;Nபவ&கD இர]டா, மரணமைடவ25ைல.

இ(? @<Aய',வC எ?ன
பல !"#தவ&கD மரண429:N E. எ.ன நடR:, எ.ப2ைன :"4த ெதbவான அ"6."
காணNபT!.றன&. அதைனR :"4> VPைம_, ேவத425 எPதNபட65ைல, ஆனா5 ;ல
காqய`கD :"Nபாக அ"6RகNபSTDளன. நா, எNெபாP>, பா^R ெகா]T, யாh tS^
ேமக`கb5 XதRகNேபாவ25ைல. அழ!ய ெம4ைதகb5 அம&1> ந,ைம Eq1> ெச.ற
:T,ப42ன3ட. அ5ல> Eரபலமான 67வா;கrட. ேப7வ25 கால, ெசலவ„RகN
ேபாவ25ைல.
மாறாக, ஏேதd5 ேதவ. அ3bய வாhைவ வாழNேபா!.ேறா, - ேதவ. பைட4த
யாவ9ைற_, அ@ப6Nப2U,, ம9/, அதைன பராமqNப2U, அUவலாக இ3Nேபா,,
ந,Vட. ேதவ@R: உ4தமமாv3R:, ேதவzத&கr, இ3Nப&. பரேலாகV,, WX_, இd
Eq123Nப25ைல.
நம> e42ய eைல எ.னெவ./ அ"த5 நம> த9ேபாைதய ;1தைனகைள ெச>Rக ேவ]T,.
ப m 5 p / வ > ேபா 5 , “ எ P 2 v 3 R! ற ப ^ : ேத வ . த ,X 5 அ .c p 3 ! ற வ &க r R:
ஆ ய 4த ,ப ]~ ன ைவ க ைள R க ] கா ண m X 5ைல , கா > ேக Sக m X 5ைல , அ ைவ க D
ம@ஷ@ைடய இ3தய425 ேதா.றmX5ைல” (1 ெகாq. 2:9). இ4தைகய மக4தான எ2&கால, ந,

eகhகால4ைத சqயான க]ேணாSட425 நா, காண நமR: உதm,. பm5 ேமேல p"ய
வசன`கைள ெதாட&1>, ெகாq12ய3R: அவ& எP2ய இர]டா, e3ப425 p"ய>:
நம> க&4தரா!ய இேய7!"#>6. Eதாவா!ய ேதவ@,, இரRக`கb. Eதாm,,
சகல6தமான ஆ/தs. ேதவ@மாv3R!றவ3R: #ேதா42ர,… ஆைகயா5 சேகாதரேர,
ஆ;யா65 எ`கrR: ேநqSட உப42ரவ4ைத w`கD அ"யா23Rக எ`கrR:
மன25ைல. எ.னெவd5, EைழNேபா, எ.!ற ந,ERைக அ9/Nேபாக4தRகதாக,
எ`கD பல429: Xˆ;ன அ2க பாரமான வ34த, எ`கrR: உ]டாv9/. நா`கD
எ `க Dேம 5 ந ,E Rைக யா v ரா ம 5 , ம q 4ேதா ைர எ P Nc ! ற ேத வ .ேம 5
ந ,E Rைக யா v 3 Rக 4த Rக தா க , ம ர ண , வ 3 ெம ./ நா `க D எ `க r R: Dேள
ekசv4231ேதா,. (2 ெகாq. 1:3-9)
ேதவ. ந, •வைன காR!.றவ&. ஆனா5 நா, மq4தா5, இேய7ேவாT அவர> ;`காசன425
அம&4தNபT,ப^ எPNபNபTேவா, (ெவb. 3:21).
நம> V^ைவ மன25 ெகா]ேடா அ5ல> அதைன மற1தவ&களாகேவா நா, வாh!.ேறா,.
நம> e42ய eைலைய :"4த ந, அ"m ந, நட1>ெகாDr, 6த4ைத மா9ற ேவ]T,. w`கD
63,பாத, அ9பமாக எ]€,, அ5ல> eராகqR:, உ`கேளாT ப~ cq_, ஒ3 நப3ட.
w`கD ஒ3 KS^5 த`!v3Rக ேவ]Tெம./ அ"1தா5, அவேராT ஒNcரவாக அ5ல>
ந]பராக w`கD Vய9; ெசJK&கD. அNப^ெய.றா5 ந, சக67வா;கைள நா, எaவா/
ஏளனமாக நட4த V^_,? ஒ3 அ67வா;ைய இேய76ட, ெகா]T வ3வத9: நா, ஏ.
Vய9;Nப25ைல? நா, e42ய மன25 ெகா]ேடா அ5ல> மற1ேதா வாh!.ேறா,.
உ`கைள ம!hk;யாக ைவNபத9: இேய7 உ`கrRகாக இ.@, எ.ன ெசJய ேவ]T,?
நா, எத9காக 67வா;கrட. ெகளரவ, பா&R!.ேறா,? எத9காக Eறர> கவண4ைத ஈ&Rக,
தdNபSட ஆதாய4ைத ேதட Vய9;R!.ேறா,? அவ&கள> e42ய4ைத :"4> பm5
eைனmபT4த ேவ]^ய ெகாq12யைரR காS^U, நா, ேயாR!ய&களா? நா, !"#>ேவாT
ஆழNேபாR!.றவ&கD எ.ப25 23N2யாக அ5ல> 23N2ய9றவ&களாக நா, வாh!.ேறா,.
!"#தவேன, w யா& எ.பைத அ"1>, ேதவ. உனRகாக ைவ423R:, 2Sட`கைள அ"1>
வாழ ேவ]^ய கால, இ>.

!"#ைர
நம# பயண'() *+,-. வ0#,1ேடா5. இ789:5 நா5 த-ேபா# தா) ெதாட=>?@ேளா5
எ)றாD5 Eைகயாகா#. நா5 Hல அ+8பைட ேக@,கைளK .L'# H0('ேதா5: ேவேற ேதவ%க'
உ'ளனவா? அ-ப/ இ12தா3, அ4 நா6 ேவத7ைத 9:24ெகா'வ<3 எ>ன மா@ற7ைத உAடாCD6?
நா6 ேவத7<> Eரபலமான பD<க' மHIJ>K, வழCக7<@D மாறான ம@M6 அ<க6 அKய-படாத
பD<கைள அKத3 எ>ன மா@ற7ைத உ1வாCD6? ேவத6 ேபா<CD6 நா6 காணCPடாத உலக6
உAைம எ>M அKத3 நமCD' எ>ன தாCக7ைத ஏ@பI746? ேவத'(M Nற8ப1O@ள
அசாதரணமான உலைக .L'# நா) அL0தேபா#, அ#, நா) அL0த எMலாவ-ைற?5 .L'த
எ) கTேணா1ட'ைத மா-Lய#. அதைன இரTO வாU'ைதகVM எ)னாM ,@Kக *+?5:
அைடயாள6 ம-W5 ேநாCக6. இ8XYதக'ைத வா H'த(னாM Z=க[5 இ\,ரTO கா]ய=கைள
.L'# பரவசமைட0^789Uக@ என ந5X>)ேற).
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X(ய ஏ-பாO **ைம?5 காண8பO5 “>LY#aK.@” நா5 யாU எ)ற ேபாதைனேய
இ8XYதக5 *cவ#5 ,வா(Kக8ப1O@ள#. பைழய ஏ-பா1+) ெதeவ=க@ ெமeயானைவ
எ)ப# உ) ேதவனா>ய கU'தைர' த,ர ேவேற ேதவUக@ உனK. இ7Kக Nடா# எ)ற
க1டைளைய நா5 ,ள=>K ெகா@ள உதa>)ற#. அKக1டைள பண5, உடைம அMல#
வாகன=க@ f# நமK>7K.5 ஈU8hைன .L'# Nற,Mைல. அ# ேதவ) த) மKக@ f#
ைவ'(7K.5 ^,ரமான அ)ைபK .L'# ேபi>)ற#. ெமe ேதவைன' த,ர ேவW எ0த
ேதவUக@ பKக*5 நா5 (75பKNடா# எ)ப(ைன வj?W'#>)ற#.
ேதவ), hற ேதவUகைள?5 அவUகைள8 h)ப-WபவUகைள?5 (“ேதச=கைள?5”)
தT+'த() ,ைளa ெகாkரமான#. நா5 ஒ7 நாVM பாவ'(-. அ+ைமயாe, hற ேதவUகளாM
m ைற யா ட 8ப 1O , ேத வ னா M ைக , ட 8ப 1ட வ Uக ளா e வா n0ேதா 5 . ேத வ o ட E 7 0#
h]Kக8ப1O, அவர# வாK.த'த அ)h-. Xற5பானவUகளாe பaM NWவ# ேபாM வாn0ேதா5
(எேப. 2:12). நா5 ெதாைல0#ேபானவUகளாe, ேதவன# ச'#7Kகளாe, hற ேதவUகைள
ேச,'ேதா5 (எேப. 4:18; ெகாேலா. 1:21).
இதைன அLதM, ேதவனாM த74 எICக-பIத3 ம-W5 Rத2<ரவாSக' எ)ற ேபாதைனகV)
அU'த5 எ)னெவ)W X]0#Kெகா@ள உதa5. ேதவ) தன# ைககVனாM பைட'த இ\aல>M
த) .O5ப'#ட) தா) வாc5 (1ட'ைத ைக,ட,Mைல. ஆ5, பாேபqM அவU மoதUகைள
த@V,1டாU, ஆனாM உடன+யாக தா) உதLய மoதUக@ அைனவைர?5 f1.5
ேநாKக'#ட) ஆhரகாைம அைழ'தாU (அ8. 10:26-27).
நா5 காணKNடாத ஆ,K.]ய உல>) உTைமைய .L'# அLதM ேவதாகம'ைத நா5
X]0#ெகா@வத-. அவHய5. அ# பைழய ஏ-பா1+M காண8பO5 ,K>ரக வjபாO எVதாக
எO'#Kெகா@ளK N+ய ஒ7 பாவமMல எ)ப(ைன உணU'#5. அ#ேவ பாவ5. இYரேவM
ெமeயான ேதவைன ெதாc#ெகா@ள அைழKக8ப1ட ேதச5. அவUக@ ேதவைன மWதq'# hற
ேதவUகைள h)ெதாடU0தேபா# Hைறh+Kக8ப1O, hற ேதச=கைள8 ேபாM த@ள8ப1டனU.
ஆகேவ தா) ேவத'(M இர1H8X எ)ப# TRவாச7<னா3 எ)W ேபா(Kக8ப1O@ள#. ேதவ)
ந5 நைட*ைறrM மா-ற=க@ ஏ-பOைதK கா1+D5, நா5 மன8sUவமாக அவ]M ந6ECைக
ைவCV>ேறாமா எ)ப(ைன தா) பாUK>)றாU. நா5 ேதவா( ேத வ) f# ந5 இ7தய'(M
ப-Wதலாr70தாM அவU ந5ைம இர1H8பாU. ஆனாM ேவேற ேதவUக@ f# ந5hKைக ைவ'தாM,
அ() பலைன ஒ7 நா@ நா5 அWவைட ெசeேவா5.
இ)W ேதவ:K. உTைமயாe இ78ப# எ)ப# இேயi HDைவrM ச5பா('த f1ைப
ப-LKெகா@வ#, அவேர மா5ச'(M ெவV8ப1ட ேதவ). ந5 நMெலாcKக5 ம-W5
பழKகவழKக=க@ ந5ைம ேதவ:K. அ7>M ந5ைம ெகாTO ெசMவ(Mைல. நா5 அவராM
ெத]0#ெகா@ள8ப1டதாM அவர# tயம=கைள h)ப-ற ேவTO5. அவர# க1டைளக@, நா*5

hற75 அjயாதப+ ந5ைம பா#கா'#, ம>nuHயான ம-W5 tைறவான வாnைவ ேநாK> ந5ைம
நட'(u ெசMD5. அ# ேதவன# .O5ப'(M அவர# ெதevக .O5ப'#ட), அவர#
இராwxய'(M, X(ய ஏேதoM வாழ8ேபா.5 வாnKைகைய 7H பாUKக உதa5.
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ேதவ:ைடய .O5ப'(M அ=க'(னராக மாற ஒேர ஒ7 tப0தைன ம1O5 உ@ள#: அ# இேயi
>LY#,) yப'(M ந5ைம ேத+ வ0த ேதவா( ேதவ) f# *cைமயான ,iவாச5 ைவ8பேத.
அ\,iவாச5 ஆuச]யமான ஆzUவாத=கைள ம1OE)L, ந5 வாnைவ .L'த ெதVைவ?5
நமK. ெகாOK.5.
ேதவன# .O5ப'() அ=க'(னUக[K. ஒ7 ஊjய*TO: ேதவன# hரt(களாக அவர#
நMலா1Hைய sE *cவ#5 படர ெசe#, ம-W5 அவர# இராwxய'(M அ=க'(னUகைள
ேசU'தM. அ8ேபாYதலU 2’M ெதாட=>ய அவர# (7uசைபயா>ய >LY#,) ச}ர'(னாM
உTடா.5 மகா ெப]ய f1hைன பர, ெப7க ெசeதM. *தM ஏேதoM ஏ-ப1ட vnuH sE
*cவ#5 ஒ7 ெகா+ய ,யா(யாe ெப7>ய(ைன .ண8பO'#5 ம70தாக i,ேஷச5
பாவ'தாM பா(Kக8ப1டவUகைள .ணமாKக ேவTO5. நா5 ேதவா( ேதவைனK .L'த
உTைமைய எI74Wெச 3பவ%க', எMலா ேதச=க@ f#5 அவU ைவ '(7K.5 அ)hைன
அL,8பவUக@, ம-W5 H7•+8X *தM த) sேலாக v1+) த) .Oமப'(ன7ட) ேதவ)
வாழ ,75Xவைத tைறேவ-ற உைழ8பவUக@. ஏேத) fTO5 உrU ெபW5.
உலக'() கTட=க@ ஒ\ெவா7 வ7ட*5 ஒ)ைற,1O ஒ)W €ரமாக நகU>)ற# எ)ப#
உTைமேய. ஆனாM “கTட=க@ h]0# ெசMDதM” மoத உணUaகளாM உணர *+யாத#.
அதைன ஆராeuHrனாM >ைடKக8பO5 தகவMக@ •லமாகேவ நா5 அL>)ேறா5. அதைன
ேபா)ேற, தளரா# *)ேனW5 ேதவ:ைடய இராwxய*5. i,ேஷச5 எ\வாW ஒ\ெவா7
நபராக, இ7V) வMலைமrq70#, ெபாe ேதவUகV) h+rq70# ,O,K>)ற# எ)ப(ைன
ந5 கTகளாM காணKNடாத#. ஆனாM அ# XWசயமாக வள%24 வ1V>ற4.
ந 5 க Tக ளா M பா UKக N டா ம M இ 7 89 : 5 ேத வ ) த ) ( 1ட 'ைத ந 5 • ல மா க
tைறேவ-W>)றாU எ)ப(ைன அLதM அவHய5. ந5 வாn,D5, ச}'(ர'(D5 ேதவ)
ஞானமாக ெசயMபO>)றாU எ)ப(ைன ,iவாHயாமM காணKNடாத உலக'ைத ந5Xவ#
சா'(யம-ற#. ேதவன# (1டமான உலகளா,ய ஏேதைன உ7வாK.வ(M ேதவ:5, அவ7K.
உTைமயாe இ7K.5 ேதவ€தUக[5 நமK. உத,கரமாக இ7K>)றனU எ)ப(ைன ெதVவாக
அL0# வாnதM அவHய5 (எh. 1:14).
யாேரா ஒ7வU ேதவ:ைடய இராwxய'(M இைணKக8பOவ(M ம-W5 பா#Kகா8பOவ(M
ந5 ப=கV8X அவHய5. பாவ உல>M ஒ\ெவா7 நா[5 இ7V) அ(கார'(M வாc5
மoதUகைள ச0(K.5 வாe88X நமKகVKக8பO>)ற#. நா6 ெசYZ6 ம@M6 ேபR6 அைன74 6
ஒ7 தாKக'ைத உ7வாK.5 த)ைம?ைடய#. நா5 ேவ+Kைக பாU8பவUகளாக இMலாமM
ெசeலபO>)றவUகளாe வாழ ேவTO5. ,iவாச'()ப+ வாnதM எ)ப# ஒ)W5 ெசeயாமM
இ78பதMல - அ# ஒ7 ேநாKக'#ட) வாnதM.

பாவம%&'()கான ெஜப.
பாவம%&'(கான ெஜப- : ஒ/ 0ைலேயற ெப(ற ப67
நா# அைனவ(# வா)*+ ஏேதா ஒ( த(ண12+ ெச5வேத பாவம89:;<கான ெஜப#.
ம89:? எ8பA எBதாக ெப<CெகாDளேவா, ெகாFGகேவா HIயாத ஒ( *ைலம2:;+லா
ஈM. அA வா)*+ இ8OயைமயாதA; அA ந# பைழய தவCகைள மறRA, ?2ய ந#;GைகSட8
எ2Uகால1ைத பாUGக உதM#. இேயW XOYA த8 மரண128 வ[யாக ம9தைன
ம89:பத<காகேவ இ\MலX<] வRதாU.
பாவம%&'(கான ெஜப- : இேய7 9:;<0னா= சா?@யமாA(B
பாவம89:;<கான ெஜப# ேதவைன ேநாGX ஏெறFGக:பFவA. நா# ஒ(வைர ஒ(வU
காய:பF12னா^#, ந# _Cத+ அைன1A# ேதவைன காய:பF1A#. இA எ:பI என `aகD
ஆcசdய:படG eF#. ந# ]<றaகD எ\வாC சUவ வ+லைமG ெகாfட அXல1ைத பைட1தவைர
காய:பF1A#? அதைனG ]O1A ேதவ8 கவைலபFவாரா? ஆ2யாக#ம 6’+, ம9தUகD ஒ(வைர
ஒ(வU காய:பF12G ெகாfடA ேதவைன மனYதாப:பட ெச5தA: “மiஷiைடய அGXரம#
klmேல ெப(XனA எ8C#, அவ8 இ(தய1A nைனMகB8 ேதா<றெம+லா# n1தH#
ெபா+லாதேத எ8C#, கU1தU கfF, தா# klmேல மiஷைன உfடாGXனத<காகG கU1தU
மனYதாப:பoடாU; அA அவU இ(தய1AG] *சனமாm(RதA” (ஆ2யாகம# 5:5-6).
சகல1ைதS# அORத ேதவ8 ந# qய rRதைனகைளG ]O1A AGக:பFX8றாU. எனேவ,
ெம5யான ம89:? ேதவ9டl(RA வர ேவfF#. எ9i#, அவரA `2m8 nl1த#,
ம89:? எBதாக ெகாFGக:பFவ2+ைல. `2SDள nயாய2ப2யாக ேதவ8 இ(:ப2னா+
ஒ\ெவா( பாவH# தfIGக:பட ேவfF#. ந# பாவaகD ம89Gக:பட ேவfFெமன இேயW
XOYA நமGகாக r^ைவm+ மd1தாU. அவரA பாFகD ந# _Cத+கsGகான தfடைனைய
WமRA qU1தA. “இA பாவம89:?fடா]#பI அேநக(Gகாகc rRத:பFXற ?A
உட8பIGைகG]dய எ8iைடய இர1தமாm(GXறA” (ம1ேதS 26:28).
தனA அ8;8 nl1த#, ேதவ8 ந# மனசாor ]<ற உணU*t(RA# ம<C# ]<ற#
Wம1த:பoட2t(RA# *Fபட ேவfFெமன அOவாU. ந# பாவaகD ம89Gக:பFவேத ந#
lக:ெபdய ேதைவ எ8C ேதவ8 அOவாU. ேதவ8 ந# தவCகsGகாக பாF அiப91தA
மoFம+லாம+, ந# பாவaகB8 *ைள*t(RA ந#ைம _oF, நா# பாவ# ெச5தா+
ம89:பBG]#பI பdகார# ெச^12னாU. அவரA இலவசமான பாவம89:ைப
ஏ<CெகாDவேத நா# ெச5ய ேவfIய ஒேர காdய#.
பாவம%&'(கான ெஜப- : ேதவ&ட- ம%&EFGகாக 0%ணE'GகIஒ(ேவைள AGக:பFX8ற ஒ( ஆ1Aமா*<] ஆCதலான ஒ( பாவம89:;8 ெஜப1ைத
எ2UபாU1A `aகD இRத இைணய:பGக1ைத ேதI இ(Gகலா#. இ+ைலெய8றா+ உaகைள
அழமாக காய:பF12ய ஒ(வைர ம89Gக ேபாராIG ெகாfI(Gகலா#. இேயW XOYAைவ
ஆfடவராகM#, இரoசகராகM# ஏ<CGெகாDs# அைனவ(G]# பாவம89:? இலவசமாக
அ(ள:பFX8றA. நமA ]<றaகைள ேதவiG] H8பாக ஒ:?GெகாfF, அவdட# நா#
ம89:? ேகoடா+, அவU ந#ைம ம891A *FவாU: “ந#$ைடய பாவ+கைள நா#
அ/0ைக12டா3, பாவ+கைள நம05 ம6789 எ3லா அ<யாய8ைத># ?0@ ந#ைமA B8CகDEபதF5
அவG உIைம># ?C># உJளவரா1L0@றாG” (1 ேயாவா8 1:9).
நா# இேயWைவ nராகd1தா+, ேதவனA ஈவான ம89:ைப nராகdGX8ேறா#. நா# ேதவiட8
ஒ:?ரவாக *(:பl+ைல எ8C ெதd*GX8ேறா# (1 ேயாவா8 1:10). நா# ேதவiைடய
ம89:ைப ஏ<CGெகாDளேவா அ+லA nராகdGகேவா nUபR2Gக:பFவ2+ைல, ஆனா+
இC2m+ ந# வா)*+ ெச5த பாவaகD அைன12<]# ேதவ9ட# கணG] ஒ:?*Gக ேவfF#.
ேதவ8 ந#Hட8 ஒ:?ரவாக *(#?XறாU. “ேதவ6, த#$ைடய ஒேரேபறான 5மாரைன
RBவாS0@றவ6 எவேனா அவ6 ெக2UEேபாகாம3 <8CயVவைன அைட>#பW05, அவைர8
தXதLY, இ[வளவா\ உலக8C3 அ6]^GXதாG” (ேயாவா8 3:16). `aகD உfைமயாகேவ
ம89Gக:பட ேவfI# எ8C *(#;னா+, இேயW*8 ம89:ைப நாI, அவைர உaகD
ஆfடவராகM#, இரoசகராகM# ஏ<CGெகாDsaகD. உaகD பாவaகD ம89Gக:பoF,
ேதவ8 உaகைள மCuபமாG]# பvைய ெதாடa]வாU.

பாவம%&'(கான ெஜப- : F@ய வாJைவ ெப(BGெகாKLMகK
பாவம89:;<கான ெஜப# ஒ( ?2ய ந#;GைகையS#, ெதாடGக12ைனS# நமG]
அ(DX8றA. நமA பாவaகD அைன1A# ேதவனா+ H<O^# `Gக:பoF*oடA. “ஏென73
நா6 அவGகJ அ<யாய+கைள0 @Lைபயா\ ம6789, அவGகJ பாவ+கைள># அ0@ரம+கைள>#
இ7 <ைனயாம`LEேப6 எ6a கG8தG ெசா3c@றாG” (எ;ேரயU 8:12).
`aகD ஒ( பா* எ8C உணURA, இேயW XOYA ஒ(வேர பாவ12t(RA ந#ைம _o]#
இரoசகU எ8ப2ைன `aகD *Wவாr1தா+, `aகD பாவம89:;8 ெஜப1ைத ?dRAG
ெகாfwUகD. உaகBட# ேகoக:பF# ேகD*, இேயW XOYAைவ உaகD இரoசகராக
ஏ<CGெகாfF ெஜ;Gக `aகD ஆய1தமா? அ:பIெய8றா+, XOYAைவ *Wவாr1A,
பாவ12t(RA மன#2(#;, உaகD வா)ைவ ஆfடவராXய இேயW XOYAMG]
அUபvSaகD:
“'தாேவ, நா% உம< கQடைளகைள உைட?ேத%, எ% பாவMகK எ%ைன உ-TடT/U<
'6?<Kள< எ%ப@ைன அ:ேவ%. நா% ெசWத தவBகLGகாக எ%ைன ம%&X-, நாஉ-Tட- @/-ப 0/-F9%ேற%. உ-Yைடய Zமாரனா9ய இேய7 9:;< எ%
பாவMகLGகாக ம6?<, மரண?@\/U< உA]ெத^U<, _வ`KளவராW, எ% ெஜப?ைத
ேகQaG ெகாbc/G9%றா] என 07வாdG9%ேற%. எ% வாJ0% ேதவனாக, எ%ைன
ஆL-பc, இUத நாK Yத= எ% இ/தய?ைத ஆQd ெசWX-பcயாW இேய7 9:;<ைவ
அைழG9%ேற%. எ% வாJ0% எgdXKள நாQகh= உமGZ iJபcU<, உ- d?த- ெசWய
எனGZ உதI-பc உ- ப67?த ஆ0யானவைர எனGZ தா/-. இேய70% நாம?@=,
ஆெம%.”
“ேபA( அவUகைள ேநாGX: `aகD மனR2(#;, ஒ\ெவா(வ(# பாவம89:?Gெக8C
இேயWXOYA*8 நாம12னாேல ஞானYநான# ெப<CGெகாDsaகD, அ:ெபாyA பdW1த
ஆ*m8 வர1ைத: ெபCzUகD” (அ:ேபாYதலU 2:38).
`aகD இேயWைவ இ8C ஏ<CGெகாfI(Rதா+, ேதவiைடய ]F#ப12<] உaகைள
வரேவ<X8ேறா#. நா# அவ(G]D வள(#பI, நமA அUபv:ப9:;+ nைல2(G]#பI,
;8வ(# காdயaகைள ெச5S#பI ேவத# eCX8றA.
•

இேயW XOYA*8 கoடைள:பI ஞானYநான# ெபறM#.
• XOYA*8 _தான உaகD ?2ய *Wவாச1ைத ]O1A யாdடமாவA eCaகD.
• ேதவiட8 அi2னH# ேநர# ெசலவ[GகM#. அA lக `fட ேநரமாக இ(Gக
ேவfFெமன அவrயl+ைல. 2னH# ேவத# வாr1A, ெஜ;GகM#. உaகD
*Wவாச12^# ம<C# ேவத1ைத ?dRAெகாDsதt^# வளர ேதவ8 உaகsG]
உதMமாC ெஜ;GகM#.
• இேயW ;8ப<CபவUகsட8 ஐGXய1ைத நாFaகD. உaகD சRதகaகsG] ப2லB1A,
உaகsG] உதM# *Wவாச நfபUகைள கfF;ISaகD.
• ேதவைன ெதாyA ெகாDள ஒ( ந+ல சைபm+ ேச(aகD.
kMகK இ%B இேய7ைவ '%ப(Bபவராக மா:lரா? அY?தI- ஆ-! அ=ல< இ=ைல
kMகK ஏ(கனேவ இேய7ைவ '%ப(Bபவரா? இMேக அY?தIkMகK எ%ன nைனG9o]கK? - நா- அைனவ/- பாவ- ெசஉ<, ேதவ`ைடய nயாயp]E'ைன
ெபற ேவbcயவ]கK. 'தாவா9ய ேதவ%, தன< Zமாரைன 07வாdGZ- அைனவைரXqQZ-பc அவர< Zமாரைன அ`E'னா]. ேவதவாG9யMகh%பc இேய7, d/rcக] ம(Bn?@யமான ேதவZமார%, அவ] பாவம(ற வாJGைக வாJUதவ], அவ] ந-ைம TகIேநd?தபcயா= ந-Yைடய பாவMகைள 7மU<, நமGகாக ம6?<, அடGக- பbணEபQa, qbaஉA]ெத^Uதா]. இேய7 இ/வேர ேதவ% எ%B ந-', “இேய7ேவ ஆbடவ]” எ%B அ:Gைக
ெசWதா=, kMகK ேதவ`ைடய தbடைனA\/U< qQகEபQa, n?@யமாக ேதவ`ட%
பரேலாக?@= வாழ YcX-.
உMகK ப@= எ%ன?

நா%, இ%B இேய7ைவ '%ப(ற 0/-F9%ேற%
நா%, இேய7ைவ '%ப(Bபவ%
எனGZ dல சUேதகMகK உba

ஆ"#யட&'() ஒ' ேவ-.ெகா2
இய#ைகk' அpபா#ப,ட எ/ற இp1tதகm, ஆŋ7லt9l The Unseen Realm: Recovering the
Supernatural Worldview of the Bible (Lexham Press, 2015), எ/ற 1sதகt9/ <=kகm. அ>
amazon.com எ/ற வைளதளt9l 7ைடk'm.
இய#ைகk' அpபா#ப,ட எ/ற இp1tதகm உŋகll ஆCk'Dய வாEC#' πரேயாஜனமாக
இ=k'm என நm17/ேற/. இ9l Mறpப,Nllள ெசy9ைய உணrnத நபrகU/
உதாரt>வமான ந/ெகாைடகளாl இp1tதகm πற=k' ெகாNkகpபN7/ற>. எனேவ
இp1tதகm ெதாடrn> இலவசமாக ெகாNkகpபட உŋகll காVkைககைள π/வ=m
இைணயதளŋகll µலm ெசXtதலாm - miqlat.org or nakedbible.org.
ேமXm பல ேவதாகம பாடŋகYk', என> இைணயதளtைத பய/பNtதZm drmsh.com. என>
ெசy9கll nakedbiblepodcast.com எ/ற இைணயதளt9l உllள>. அ9l ந[ன கலாcசாரm,
சைப பா'பாNகll, ம#]m πற மதŋகll தாkகŋகll ஆ7யவ#றாl கைறpப,டாத ேவத
ேபாதைனகைள உŋகYk' ெகாNkக நா/ C=m17/ேற/.
என> இைணயதளtைத ^ŋகll கவVtதாl, அ9l ேவத ேபாதைனைய மkகYk' அ_µகm
ெசy`m Cதt9l அ_Cயl 1ைனகைதகைள நா/ எa9`llேள/. நா/ எa9ய 1ைனகைதகll
(The Façade and its sequel, The Portent) த#ேபா> ஆŋ7லt9l ம,Nm amazon.com எ/ற
இைணயதளt9l 7ைடk7/ற>.

