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கிறி������ அ�பானவா�க��� ந�வா����க�       

  ேவதாகம பாட�கள��  ��த�கைள��  காவ�  ேகா�ர� 

��தக�கைள�� ��னேம அறி�� ேநசி�கிறவா�க��� இ�த சிறிய 

��தக�தி� உ�ளைவ எ��� �திதாக இரா�, இைவ ேவதாகம� பாட� 

��தக�கள�லி��ேதா அ�ல� காவ� ேகா�ர� ��தக�திலி��ேதா 

எ��க�ப�டைவ எ�� ஒ� �ைற ப��பதினா� க��ப���க��யா�.

    இ�த ��தக�கள�� உதவ�ய�� ேவதாகம�ைத� ப��காதவா�க��� 

இதிலி���� ச�திய� ஊ��வ��பதாக�� அரணானக�� இ���ம.; 

ேம�� “அவ�ைடய அ��தமான வா��ைதகள��” அ��பைடய�� 

த�க�ைடய வ��வாசமான� “நிைலயான அ�திபார�தி�” ேம� 

க�ட�ப����கிற� எ��� உ�ைமைய உண�வா�க�.

  இ�த ��தக�தி��ள பாட�க�� வசன�க�� இர�� 

க����கள�� அ��பைடய�� அைம�க�ப���ள�. �தலாவ�, 

ந�மிட� அ��க� ேக�க�ப�� ேக�வ�க��� பதி� ெசா��� 

வைகய�� பலமான வசன�கைள� ெகா�ட இ�த ��தக�ைத நா� 

எ�ெபா��ேம எ��� ெச��� வைகய�� ெப�ய பாட�கைள சிறிய 

வ�ட�தி� இ�த ��தக� உ�ளட�கி��ள�. வசன�கைள மனதி� 

ைவ�க திராண�ேயா அ�ல� ேநரேமா இ�லாதவா�க��� யா� 

எ�ெபா�� எ�ேக ேக�வ�க� ேக�டா�� அவ�க��� ��ய ைவ��� 

வைகய�� “க��த� இ�வா� ��கிறா�” எ�� பதி� ெசா�ல இ�த 

��தக� உத�கிற�.

    இர�டாவ�, �றி�ப��ட ச�திய�கைள பகிர�கமாக ெத�ய�ப��த 

ேவ��ெம�ற ேநா�க�ேதா� இ�த ��தக�தி� உ�ள வசன�க� 

அைம�க�ப���ள�. “கா�ய�க� இ�வாறாக இ��கிறதா!” எ�� சில� 

ஊ�க�ேதா� ஆரா�வா�க� எ��� ந�ப��ைக�ட� இ�த ��தக� 

அைம�க�ப���ள�.

    ஒ�ெவா�  பாட�ைத  �றி�த  ��ைமயான  வ�ள�க�தி�காக 

அ�த�த பாட�தி� ��வ�� ேவதாகம பாட ��தக� அ�ல� காவ� 

ேகா�ர ��தக�தி� எ�த ப�க�தி� இ�த பாட� வ�கிற� எ�� 

�றி�ப�ட�ப���ள�.

    இ�த ��தக�தி� கைடசிய�� �றி�� ப�க�க� ெகா��க�ப���ள�, 

அதி� உ�க��� ேதைவயான �றி��கைள ேச����ெகா�ளலா�. இ�த 

சிறிய ��தக� க��த�ைடய ஜன�க� சில ேப��� உதவ�யாய���தா� 

�ட இத�காக நா� ெசலிவ��ட ேநர� ந�றாக ெசலவ�ட�ப�ட� எ�� 

எ��கிேற�. 

-கிறி������ உ�க� ஊழிய�
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��கியமாக நிைனவ�� ெகா�ள ேவ��யைவ

ேவத வாசி�ப�� ேபா� நா� ��கியமாக நிைனவ�� ெகா�ள 

ேவ��ய 6 ��கியமான கா�ய�க�

நா� கல���ெகா��� ேவத ஆரா��சி வ���கள�� 

ம��ம�லாம�, நம� ஒ�ெவா� தன��ப�ட ேவத ஆரா��சிய�� 

ேபா�� இதி� ெகா��க�ப�ட ேவத வசன�கைள ப��ப�ற 

ேவ���.

யாக்ேகா� 1:5

ேதவன�டமி��� ஞான�ைத�� �����ெகா��தைல�� நா� 

அைட�த ப���, ேவத வசன�கைள ப��பதி� �ல�� 

அைவகள�லி��� நா� ெப��� ெகா��� ப��ப�ைனய��� 

ஒ�ேவைள நா� இத�� ��� வ��வாசி�தைவக� �ரணாக 

இ���ேமயானா� அைத ேவத வசன�தி� அ��பைடய�� 

மா�றி� ெகா�ள� ��ய மன� ப��வ� ேவ���.

      உங்களில் ஒ�வன் ஞானத�்ல் �ைற�ள்ளவனா��ந்தால், யாவ�க்�ம் 

சம்�ரணமாய்க் ெகா�க�்றவ�ம் ஒ�வைர�ம் க�ந்� 

ெகாள்ளாதவ�மா�ய ேதவனிடத�்ல் ேகடக்க்கடவன், அப்ெபா�� 

அவ�க்�க் ெகா�க்கப்ப�ம்.

   ேவததை்த�ம் சாட�் ஆகமதை்த�ம் கவனிக்கேவண்�ம்; இந்த 

வாரத்ை்த�ன்ப�ேய ெசால்லா�டட்ால், அவரக்�க்� ��யற்காலத�் 

ெவளிசச்�ல்ைல.

ஏசாயா 8:20

ஏசாயா 1:19

ேதவ�ைடய வா��ைதக� ஒ���ெகா�� �ரணாக இரா� 

எ�ப� நா� அைனவ�� அறி�த�. இ��ப��� நா� ேவத�ைத 

ப���� ெபா�� பல �ரணான வசன�க� ெத�ப�கி�றன, 

அ�ெபா�� நா� மிக கவனமாக�� ஜா�கிரைதயாக�� அத�� 

ெபா��தமான வசன�கைள ஆரா��� பா��க ேவ���. 

எனேவ ேவத வசன�கைள கவனமாக ப��ப�றினா� தா� இ� 

சா�தியமா��.

        நீங்கள்  மனம்ெபா�ந்�ச ் ெச�ெகா�தத்ால் ேதசத�்ன் நன்ைமையப் 

��ப்�ரக்ள்.

1.

2.

3.
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1 ெகாரிந்�யர ்2:13

2 �ேமாதே்த� 2:15

    அைவகைள நாங்கள் ம�ஷஞானம் ேபா�க�்ற வாரத்ை்தகளாேல 

ேபசாமல், பரி�தத்  ஆ� ேபா�க�்ற வாரத்ை்தகளாேல ேப�, 

ஆ�க்�ரியைவகைள ஆ�க்�ரியைவகேளாேட 

சம்பந்தப்ப�த�்க்காண்�க�்ேறாம்.

       நீ ெவடக்ப்படாத ஊ�யக்காரனா�ம் சத�்ய வசனதை்த நிதானமாய்ப் 

ப�த�்ப் ேபா�க�்றவனா�ம் உன்ைன ேதவ�க்� �ன்பாக உதத்மனாக 

நி�த�்ம்ப� ஜாக�்ரைதயா��.

சில ேநர�கள�� நா� ேவத�ைத வாசி��� ேபா� வசன�க� 

யாைர� ப�றி ம��� யா��காக எ�த� கால க�ட�ைத 

�றி�கிற� எ�பவ�ைற மிக�� ��கியமாக கவன��க 

ேவ��� இ�ைலேய� சில ச�த��ப�கள�� ேதவ�ைடய 

ப��ைளக� ம�திய�� அேநக �ழ�பமான ந�ப��ைகக� 

எ���கிற�.

மிக ��கியமாக கவன��க ேவ��ய� உவைமக�, நிழ�க� 

அைடயாள�க� ம��� எள�ைமயாக� �ற�ப�� வசன�கைள 

கவனமாக ப��திறிய ேவ���

நம�� ஏதாவ� ேவதாகம ச�ப�தமாக ஆதார� ேவ��� 

எ�றா� ேவத வசன�ைத ேவத வசன�ேதா� ஒ�ப��� பா��க 

ேவ���. மாறாக மன�த�ைடய க�பைனக�ட� இைண�� 

பா��க� �டா�.

6.

5.

4.
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உ�ைமயான உபேதச�தி� ��கிய��வ�

    கிறி������ அ�பானவ�கேள அேநக கிறி�தவ சைபகள�� 

உ��ப�ன�கள�� க��� எ�னெவ�றா� “நா� எைத 

வ��வாசி�கிேறா� எ�ப� ��கியம�ல, ேதவ��� 

உ�ைமயாக�� நம�� ��மானவ�ைற ெச�தா� ம��� 

ேபா��” எ�கிறா�க�. ஆனா� கீேழ ெகா��க�ப���ள 

வசன�கைள கவனமாக ப���� பா��தா� எ�லா�� 

வ��வாசி��� ப�யாக ந��ைடய க��த�� அ�ேபா�தல�க�� 

வ��தியாசமான க���ைடயவ�களாக இ��கி�றன�.

ஏசாயா 1:18

ஏசாயா 8:20

    வழக்கா�ேவாம் வா�ங்கள் என்� கரத்த்ர ் ெசால்��றார;் உங்கள் 

பாவங்கள் �ேவெரன்��ந்தா�ம் உைறந்த மைழையப் ேபால் 

ெவண்ைமயா�ம்; அைவகள் இரதத்ாம்பரச�்வப்பா��ந்தா�ம் 

பஞ்ைசப்ேபாலா�ம்.

   ேவததை்த�ம் சாட�் ஆகமதை்த�ம் கவனிக்கேவண்�ம்; இந்த 

வாரத்ை்த�ன்ப�ேய ெசால்லா�டட்ால், அவரக்�க்� ��யற்காலத�் 

ெவளிசச்�ல்ைல.

 இேய� அவரக்�க்�ப் �ர��தத்ரமாக: என் உபேதசம் 

என்�ைடயதா�ராமல், என்ைன அ�ப்�னவ�ைடயதா��க�்ற�.

         அவ�ைடய �தத்த�்ன்ப� ெசய்ய மன�ள்ளவெனவேனா அவன் இந்த 

உபேதசம் ேதவனால் உண்டா��க�்றேதா நான் �யமாய்ப் ேப��ேறேனா 

என்� அ�ந்�ெகாள்�வான்.

     ம�ஷ�ைடய கற்பைனகைள உபேதசங்களாகப்ேபா�த�், �ணாய் 

எனக்� ஆராதைன ெசய்�றாரக்ள் என்�, ஏசாயா �ரக்்கதரி� நன்றாய்ச ்

ெசால்���க�்றான் என்றார.் 

ேயாவான் 7:16,17

மதே்த� 15:9

ேம�� நா� அைனவ�� ேதவ�ைடய �மாரைன�ப��� 

வ��வாச�தி��, அறிவ��� ஒ�ைம�ப�டவ�களாகி, 

கிறி��வ��ைடய நிைறவான வள��சிய�� அள����த�க �ரண 

��ஷரா��வைர���,
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ப���தவா�க� சீ�ெபா����ெபா���, �வ�ேசஷ ஊழிய�தி� 

ேவைல�காக��, கிறி��வ�� ச�ரமாகிய சைபயான� 

ப�திவ���தி அைடவத�காக��,

அவ�, சிலைர அ�ேபா�தலராக��, சிலைர த���கத�சிகளாக��, 

சிலைர �வ�ேசஷகராக��, சிலைர ேம��பராக��, ேபாதகராக� 

ஏ�ப��தினா�.

நா� இன� �ழ�ைதகளாய�ராம�, ம�ஷ�ைடய ��� 

வ�சி�கிறத�� ஏ�வான த�திர���ள ேபாதகமாகிய பலவ�த 

கா�றினாேல அைலகைள�ேபால அ��ப�� 

அைலகிறவ�களாய�ராம�,

எேப�யர ்4:11-15

  ேம�ம் நாம் அைனவ�ம் ேதவ�ைடய �மாரைனப் பற்�ம் 

��வாசத�்�ம் அ���ம் ஒ�ைமப்படட்வரக்ளா�, ��ஸ்���ைடய 

நிைறவான வளரச்�்�ன் அள�க்�தத்க்க �ரண ��ஷரா�ம்வைரக்�ம்,

   பரி�தத் வான்கள் �ரெ்பா�ந்�ம்ெபா�ட�், ��ேசஷ ஊ�யத�்ன் 

ேவைலக்காக�ம், ��ஸ்��ன் சரரீமா�ய சைபயான� பக்���த�் 

அைடவதற்காக�ம்,

     அவர,் �லைர அப்ேபாஸ்தலராக�ம், �லைரத ் �ரக்்கதரி�களாக�ம், 

�லைரச ் ��ேசஷகராக�ம், �லைர ேமய்ப்பராக�ம், ேபாதகராக�ம் 

ஏற்ப�த�்னார.்

 நாம் இனிக் �ழந்ைதகளா�ராமல், ம�ஷ�ைடய ��ம் 

வஞ்�க�்றதற்ேக�வான தந்�ர��ள்ள ேபாதகமாய் பல�த 

காற்�னாேல அைலகைளப்ேபால அ�பட�் அைல�றவரக்ளா�ராமல்,

     அன்�டன் சத�்யதை்தக் ைகெகாண்� தைலயா�ய ��ஸ்��க்�ள் 

எல்லாவற்�ேல�ம், நாம் வள��றவரக்ளா��க்�ம்ப�யாக அப்ப�ச ்

ெசய்தார.்

 ஆ��ம், ஆ�யானவர ் ெவளிப்பைடயாய்ச ் ெசால்��றப�, 

�ற்காலங்களிேல மனசச்ாட�்�ல் ��ண்ட ெபாய்ய�ைடய 

மாயத�்னாேல �லர ் வஞ்�க�்ற ஆ�க�க்�ம் �சா�களின் 

உபேதசங்க�க்�ம் ெச�ெகா�த�், ��வாசதை்த�ட�் 

�ல�ப்ேபாவாரக்ள்.

1�ேமாதே்த� 4:1
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2 ேயாவான் 1:7-11

   மாம்சத�்ல் வந்த இேய���ஸ்�ைவ அ�க்ைகபண்ணாத அேநக 

வஞ்சகர ் உலகத�்ேல ேதான்���க�்றாரக்ள்; இப்ப�ப்படட்வேன 

வஞ்சக�ம் அந்�க�்�ஸ்��மா��க�்றான்.

    உங்கள் ெசய்ைககளின் பலைன இழந்�ேபாகாமல், �ரண பலைனப் 

ெப�ம்ப�க்� எசச்ரிக்ைகயா��ங்கள்.

    ��ஸ்��ன் உபேதசத�் ேல நிைலத�் ராமல் �� நடக�்ற எவ�ம் 

ேதவைன உைடயவனல்ல; ��ஸ்��ன் உபேதசத�் ல் 

நிைலத�் �க�்றவேனா �தாைவ�ம் �மாரைன�ம் உைடயவன்.

 ஒ�வன் உங்களிடத�்ல் வந்� இந்த உபேதசதை் தக் 

ெகாண்�வராம��ந்தால், அவைன உங்கள் �ட�்ேல 

ஏற்�கெ்காள்ளாம�ம், அவ�க்� வாழ்த�்தல் ெசால்லாம�ம் இ�ங்கள்.

 அவ�க்� வாழ்த�்தல் ெசால்��றவன் அவ�ைடய 

�ரக்�்ரிையக�க்�ப் பங்�ள்ளவனா��க�்றான்.

  அன்��ம் சேகாதரேர, நீங்கள் கற்�கெ்காண்ட உபேதசத�் ற்� 

�ேராதமாய்ப் �ரி�ைன�ம் இடறல்கைள�ம் 

உண்டாக்��றவரக்ைளக்��த�் எசச்ரிக்ைகயா��ந்�, அவரக்ைள 

�ட�் �லகேவண்�ெமன்� உங்க�க்�ப் �த�்ெசால்��ேறன்.

நீேயா ஆேராக�்யமான உபேதசத�்க்ேகற்றைவகைளப் ேப�.

  நீேய எல்லாவற்��ம் உன்ைன நற்�ரிையக�க்� மா�ரியாகக் 

காண்�த�்,

 நான் வ�மள�ம் வா�க�்ற��ம் �த�்ெசால்��ற��ம் 

உபேத�க�்ற��ம் ஜாக�்ரைதயா��.

 ஆேராக�்யமான உபேதசத�் னாேல �த�்ெசால்ல�ம், 

எ�ரே்ப��றவரக்ைளக் கண்டனம் பண்ண�ம் வல்லவ�மா��க்�ம்ப�, 

தான் ேபா�க்கப்படட்தற்ேகற்ற உண்ைமயான வசனதை்த நன்றாய்ப் 

பற்�கெ்காள்��றவ�மா��க்கேவண்�ம்.

ேராமர ்16:17

�த�் 2:1

�த�் 1:9

�த�் 2:7

1�ேமாதே்த� 4:13
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2�ேமாதே்த� 2:15

       நீ ெவடக்ப்படாத ஊ�யக்காரனா�ம் சத�்ய வசனதை்த நிதானமாய்ப் 

ப�த�்ப் ேபா�க�்றவனா�ம் உன்ைன ேதவ�க்� �ன்பாக உதத்மனாக 

நி�த�்ம்ப� ஜாக�்ரைதயா��.

     இைவகைள நீ சேகாதர�க்�ப் ேபா�த�்வந்தால், ��வாசத�்ற்�ரிய 

வாரத்ை்தகளி�ம் நீ அ�சரிதத்  நற்ேபாதகத�்�ம் ேத�னவனா�, 

இேய���ஸ்��க்� நல்ல ஊ�யக்காரனா��ப்பாய்.

         பல�தமான அந்நிய ேபாதைனகளால் அைலப்�ண்� �ரியா��ங்கள். 

ேபாஜனபதாரத்த்ங்களினாலல்ல, ��ைப�னாேல இ�தயம் 

ஸ்�ரப்ப��ற� நல்ல�; ேபாஜனபதாரத்த்ங்களில் 

�யற்�ெசய்�றவரக்ள்  பலனைடய�ல்ைலேய.

        கரத்த்ரா�ய ேதவைன உங்கள் இ�தயங்களில் பரி�தத் ம்பண்�ங்கள்; 

உங்களி��க�்ற நம்�க்ைகையக்��த�் உங்களிடத�்ல் �சாரித�்க் 

ேகட�்ற யாவ�க்�ம் சாந்ததே்தா�ம் வணக்கதே்தா�ம் உதத்ர�ெசால்ல 

எப்ெபா��ம் ஆயதத்மா��ங்கள்.

  அேநக சாட�்க�க்� �ன்பாக நீ என்னிடத�்ல் ேகடட்ைவகைள 

மற்றவரக்�க்�ப் ேபா�க்கதத்க்க உண்ைம�ள்ள ம�ஷரக்ளிடத�்ல் 

ஒப்��.

  உன்ைனக்��த�்ம் உபேதசதை் தக்��த�்ம் எசச்ரிக்ைகயா��, 

இைவகளில் நிைலெகாண்��, இப்ப�ச ் ெசய்வாயானால், உன்ைன�ம் 

உன் உபேதசதை் தக் ேகடப்வரக்ைள�ம் இரட�்த�்கெ்காள்�வாய்.

  நீ ேத��ற� யாவ�க்�ம் �ளங்�ம்ப� இைவகைளேய 

�ந்�த�்கெ்காண்�, இைவகளிேல நிைலத�் �.

 சமயம் வாய்தத்ா�ம் வாய்க்கா�டட்ா�ம் ஜாக�்ரைதயாய்த ்

��வசனதை்தப் �ரசங்கம்பண்�; எல்லா நீ�ய சாந்ததே்தா�ம் 

உபேதசதே் தா�ம் கண்டனம் பண்ணி, க�ந்�ெகாண்�, �த�்ெசால்�.

1�ேமாதே்த� 4:6

எ�ேரயர ்13:9

1ேப�� 3:15

2�ேமாதே்த� 2:2

1�ேமாதே்த� 4:15,16

2�ேமாதே்த� 4:2
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2�ேமாதே்த� 1:13,14

  நீ ��ஸ்� இேய�ைவப்பற்�ம் ��வாசதே்தா�ம் அன்ேபா�ம் 

என்னிடத�்ல் ேகட�்�க�்ற ஆேராக�்யமான வசனங்களின் சடட்தை்தக் 

ைககெ்காண்��.

   உன்னிடத�்ல் ஒப்��க்கப்படட் அந்த நற்ெபா�ைள நமக்�ள்ேள 

வாசம்பண்��ற பரி�தத்  ஆ��னாேல காத�்கெ்காள்.

    ேவதவாக�்யங்கெளல்லாம் ேதவஆ��னால் அ�ளப்பட�்�க�்ற�; 

ேதவ�ைடய ம�ஷன் ேத�னவனாக�ம், எந்த நற்�ரிைய�ஞ் ெசய்யத ்

த���ள்ளவனாக�ம் இ�க்�ம்ப�,

      அைவகள் உபேதசத�்க்�ம், க�ந்�ெகாள்�த�க்�ம் �ர�்�தத்�க்�ம், 

நீ�ையப் ப�ப்�க்�த�க்�ம் �ரேயாஜன�ள்ளைவகளா��க�்ற�.

2�ேமாதே்த� 3:16,17

    எனேவ ச�திய� எ�ப� உ�ைமயான உபேதச�, ச�திய�ைத 

நா� அறி�தா� ச�திய� ந�ைம அச�திய�திலி��� 

வ��தைலயா���.

ேம�� வ��வான வ�ள�க�தி�� கீ�கா�� ஆ�கில ��தக�கள�� 

ப�க�கைள கா�க.

A, 163; E, 181; Z, '95-263;, Z, '01-25.
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ஆதா� இழ��� ேபானைத ம���� ெப�த� 

வா���த�த�

அப்ேபாஸ்தலர ்3:19-21

    ஆனப��னாேல கரத்த்�ைடய சந்நிதானத�்��ந்� இைளப்பா�த�ன் 

காலங்கள் வ�ம்ப�க்�ம், �ன்ேன ��க்கப்படட் இேய���ஸ்�ைவ அவர ்

உங்களிடத�்ல் அ�ப்�ம்ப�க்�ம்,

 உங்கள் பாவங்கள் நி�ரத்�்ெசய்யப்ப�ம்ெபா�ட�் நீங்கள் 

மனந்��ம்�க் �ணப்ப�ங்கள்.

 உலகதே்தாற்ற�தல் ேதவன் தம்�ைடய பரி�தத்  

�ரக்்கதரி�கெளல்லா�ைடய வாக�்னா�ம் உைரதத்ைவகள் எல்லாம் 

நிைறேவ�த ் ��ங்காலங்கள் வ�மள�ம் பரேலாகம் அவைர 

ஏற்�கெ்காள்ளேவண்�ம்.

  கரத்த்�ைடய �தனானவர ் இரண்டாந்தரம் வானத�்��ந்� 

ஆ�ரகாைமக் �ப்�ட�்:

     நீ உன் �த�்ரன் என்�ம், உன் ஏக�தன் என்�ம் பாராமல் அவைன 

ஒப்�கெ்கா�த�் இந்தக் காரியதை் தச ்ெசய்தப�யால்;

           ஆ�ரகா�ன் நாடக்ளில் உண்டான பஞ்சதை்த அல்லாமல், �ன்�ம் ஒ� 

பஞ்சம் ேதசத�்ல் உண்டா�ற்�; அப்ெபா�� ஈசாக்� ெப�ஸ்த�க்� 

ராஜாவா�ய அ�ெமேலக�்னிடத�்ல் ேகரா�க்�ப் ேபானான்.

    கரத்த்ர ் அவ�க்�த ் தரிசனமா�: நீ எ�ப்�க்�ப் ேபாகாமல், நான் 

உனக்�ச ்ெசால்�ம் ேதசத�்ேல ����.

      இந்தத ் ேதசத�்ேல வாசம்பண்�; நான் உன்ேனாேட�ட இ�ந்�, 

உன்ைன ஆ�ரவ்�ப்ேபன்; நான் உனக்�ம் உன் சந்த�க்�ம் இந்தத ்

ேதசங்கள் யாைவ�ம் தந்�, உன் தகப்பனா�ய ஆ�ரகா�க்� நான் இடட் 

ஆைணைய நிைறேவற்�ேவன்.

ஆப�ரகா�ட� உட�ப��ைக. பரேலாக� 

ம��� �மிய�� வ���.

ஆ�யாகமம் 22:15-16

ஈசா��ட� ெச�த �திய வா���த�த�. பரேலாக 

வ��ைத� �றி�கிற�.

ஆ�யாகமம் 26:1-4
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யா�ேகா�ட� ெச�த �திய வா���த�த�. �மி��றிய 

வ��ைத தா� �றி�கிற�.

ஆ�யாகமம் 28:10-14

       யாக்ேகா� ெபெயரெ்சபாைவ �ட�்ப் �றப்பட�் ஆரா�க்�ப் ேபாகப் 

�ரயாணம்பண்ணி

         ஒ� இடத�்ேல வந்�, �ரியன் அஸ்த�தத்ப��னால், அங்ேக ராதத்ங்�, 

அவ்�டத�்க் கற்களில் ஒன்ைற எ�த�், தன் தைல�ன்�ழ் ைவத�், அங்ேக 

நித�் ைர ெசய்�ம்ப� ப�த�்கெ்காண்டான்.

      அங்ேக அவன் ஒ� ெசாப்பனம் கண்டான்; இேதா, ஒ� ஏணி ���ேல 

ைவக்கப்பட�்�ந்த�, அ�ன் �னி வானதை்த எட�்��ந்த�, அ�ேல 

ேதவ�தர ்ஏ��றவரக்�ம் இறங்��றவரக்�மாய் இ�ந்தாரக்ள்.

          அதற்� ேமலாகக் கரத்த்ர ்நின்�: நான் உன் தகப்பனா�ய ஆ�ரகா�ன் 

ேதவ�ம் ஈசாக�்ன் ேதவ�மா�ய கரத்த்ர;் நீ ப�த�்�க�்ற ��ைய 

உனக்�ம் உன் சந்த�க்�ம் த�ேவன்.

          உன் சந்த� ���ன் �ைளப்ேபா��க்�ம்; நீ ேமற்ேக�ம், �ழக்ேக�ம், 

வடக்ேக�ம், ெதற்ேக�ம் பரம்�வாய்; உனக்�ள்�ம் உன் சந்த�க்�ள்�ம் 

���ன் வம்சங்கெளல்லாம் ஆ�ரவ்�க்கப்ப�ம்.

        கரத்த்ர ்ஆ�ராைம ேநாக�்: நீ உன் ேதசதை்த�ம், உன் இனதை்த�ம், 

உன் தகப்ப�ைடய �டை்ட�ம் �ட�்ப் �றப்பட�், நான் உனக்�க் 

காண்�க்�ம் ேதசத�்க்�ப் ேபா.

        நான் உன்ைனப் ெபரிய ஜா�யாக�், உன்ைன ஆ�ரவ்�த�், உன் 

ேபைரப் ெப�ைமப்ப�த�்ேவன்; நீ ஆ�ரவ்ாதமாய் இ�ப்பாய்.

  உன்ைன ஆ�ரவ்�க�்றவரக்ைள ஆ�ரவ்�ப்ேபன், உன்ைனச ்

ச�க�்றவைனச ் ச�ப்ேபன்; ����ள்ள வம்சங்கெளல்லாம் உனக்�ள் 

ஆ�ரவ்�க்கப்ப�ம் என்றார.்

இ�ரேய�ட� வா���த�த�

ஆ�யாகமம் 12:1-3

ஆ�ரகாம் என் ெசால்�க்�க் �ழ்ப்ப�ந்�, என் ��கைள�ம், என் 

கற்பைனகைள�ம், என் நியமங்கைள�ம், என் �ரமாணங்கைள�ம் 

ைககெ்காண்டப��னால்,
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ஆ�யாகமம் 18:17,18

    அப்ெபா�� கரத்த்ர:் ஆ�ரகாம் ெபரிய பலதத் ஜா�யாவ�னா�ம், 

அவ�க்�ள் ����ள்ள சகல ஜா�க�ம் ஆ�ரவ்�க்கப்ப�வ�னா�ம்,

            நான் ெசய்யப்ேபா�றைத ஆ�ரகா�க்� மைறப்ேபேனா?

     இஸ்ரேவேலா, கரத்த்ராேல நித�் ய இரட�்ப்�னால் இரட�்க்கப்ப�வான்; 

நீங்கள் என்ெறன்ைறக்��ள்ள சதாகாலங்களி�ம் ெவடக்ப்படாம�ம் 

கலங்காம�ம் இ�ப்�ரக்ள்.

  அப்ப�ேய கரத்த்ரால் �டக்ப்படட்வரக்ள் ஆனந்தக்களிப்�டன்பா� 

�ேயா�க்�த ் ��ம்�வ�வாரக்ள்; நித�் ய ம�ழ்ச�் அவரக்ள் 

தைல�ன்ேமல் இ�க்�ம்; சந்ேதாஷ�ம் ம�ழ்ச�்�ம் அைடவாரக்ள்; 

சஞ்சல�ம் த�ப்�ம் ஓ�ப்ேபாம்.

 நீங்கள் ம�ழ்ச�்யாய்ப் �றப்பட�், சமாதானமாய்க் 

ெகாண்�ேபாகப்ப��ரக்ள், பரவ்தங்க�ம் மைலக�ம் உங்க�க்� 

�ன்பாகக் ெகம்�ரமாய் �ழங்�, ெவளி�ன் மரங்கெளல்லாம் 

ைகெகாட�்ம்.

   �டெ்ச�க்�ப் ப�லாகத ் ேதவதா� ��டச்ம் �ைளக்�ம், 

காஞ்ெசா�க்�ப் ப�லாக ���செ்ச� எ�ம்�ம்; அ� கரத்த்�க்�க் 

�ரத்�்யாக�ம், நிர�்லமாகாத நித�் ய அைடயாளமாக�ம் இ�க்�ம்.

          நான் பைடக்கப்ேபா�ற ��யவான�ம் ��ய ���ம் எனக்� �ன்பாக 

நிற்ப�ேபால, உங்கள் சந்த��ம் உங்கள் நாம�ம் நிற்�ெமன்� கரத்த்ர ்

ெசால்��றார.்

      அப்ெபா�� மாதந்ேதா�ம், ஓய்�நாள்ேதா�ம், மாம்சமான யாவ�ம் 

எனக்� �ன்பாகத ்ெதா��ெகாள்வாரக்ெளன்� கரத்த்ர ்ெசால்��றார.்

  வானங்கைளச ் ��ஷ்�த�் ��ைய�ம் ெவ�ைமயா��க்கச ்

��ஷ்�யாமல் அைதக் ����ப்�க்காகசெ்சய்� பைடத�், அைத 

உ�ேவற்ப�த�்ன ேதவனா�ய கரத்த்ர ்ெசால்��றதாவ�: நாேன கரத்த்ர,் 

ேவெறா�வர ்இல்ைல.

ஏசாயா 45:17,18

ஏசாயா 51:11

ஏசாயா 55:12,13

ஏசாயா 66:22,23
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எேர�யா 3:17,18

எேர�யா 23:7,8

எேர�யா 24:6,7

      அக்காலத�்ேல எ�சேலைமக் கரத்த்�ைடய �ங்காசனம் என்பாரக்ள்; 

சகல ஜா�யா�ம் எ�சேல�ல் �ளங்�ய கரத்த்�ைடய நாமத�்னி�தத்ம் 

அ�னிடமாகச ் ேசரவ்ாரக்ள்; அவரக்ள் இனித ் தங்கள் ெபால்லாத 

இ�தயத�்ன் இசை்ச�ன்ப� நடவாரக்ள்.

     அந்நாடக்ளிேல �தா வம்சதத்ார ் இஸ்ரேவல் வம்சதத்ாேராேட ேசரந்்�, 

அவரக்ள் ஏகமாய் வடேதசத�்��ந்� �றப்பட�், நான் தங்கள் 

�தாக்க�க்�ச ்�தந்தரமாகக் ெகா�தத் ேதசத�்ற்� வ�வாரக்ள்,

    ஆதலால், இேதா, நாடக்ள் வ�ம், அப்ெபா�� இஸ்ரேவல் �த�்ரைர 

எ�ப்�ேதசத�் ��ந்� அைழத�்கெ்காண்�வந்த கரத்த்�ைடய 

�வைனகெ்காண்� சத�்யம்பண்ணாமல்,

  இஸ்ரேவல் �ட�்ன் சந்த�யாைரத ் தங்கள் �யேதசத�்ல் 

����க்�ம்ப�க்� வடேதசத�்�ம், நான் அவரக்ைளத ் �ரத�்��ந்த 

எல்லா ேதசங்களி���ந்� அைழத�் வ�நடத�்கெ்காண்�வந்த 

கரத்த்�ைடய �வைனகெ்காண்� சத�்யம்பண்�வாரக்ெளன்� கரத்த்ர ்

ெசால்��றார.்

    அவரக்�க்� நன்ைம�ண்டாக நான் என் கண்கைள அவரக்ள்ேமல் 

ைவத�், அவரக்ைள இந்த ேதசத�்க்�த ்��ம்�வரப்பண்ணி, அவரக்ைளக் 

கட�்ேவன், அவரக்ைள இ�க்கமாடே்டன், அவரக்ைள நாட�்ேவன், 

அவரக்ைளப் ��ங்கமாடே்டன்.

         நான் கரத்த்ர ்என்� அ��ம் இ�தயதை்த அவரக்�க்�க் ெகா�ப்ேபன்; 

அவரக்ள் என் ஜனமா��ப்பாரக்ள், நான் அவரக்ள் ேதவனா��ப்ேபன்; 

அவரக்ள் தங்கள் �� இ�தயதே்தா�ம் என்னிடத�்ற்�த ் ��ம்�வாரக்ள் 

என்� இஸ்ரேவ�ன் ேதவனா�ய கரத்த்ர ்ெசால்��றார.்

      இஸ்ரேவல் �த�்ரர ் அேநகநாள் ராஜா இல்லாம�ம், அ�ப� 

இல்லாம�ம், ப� இல்லாம�ம், �ைல இல்லாம�ம், ஏேபாத ் வஸ்�ரம் 

இல்லாம�ம், ேதரா�ம் இல்லாம�ம் இ�ப்பாரக்ள்.

ஒ�யா 3:4,5



14

        �ன்� இஸ்ரேவல் �த�்ரர ்��ம்�, தங்கள் ேதவனா�ய கரத்த்ைர�ம், 

தங்கள் ராஜாவா�ய தா�ைத�ம் ேத�, கைட�நாடக்ளில் கரத்த்ைர�ம், 

அவ�ைடய தயைவ�ம் நா� அஞ்�க்ைகயாய் வ�வாரக்ள்.

  களங்கள் தானியத�்னால் நிரம்�ம்; ஆைலகளில் �ராடச்ரச�ம் 

எண்ெண�ம் வ�ந்ேதா�ம்.

  நான் உங்களிடத�்ல் அ�ப்�ன என் ெபரிய ேசைனயா�ய 

ெவட�்க�்ளிக�ம், பசை்சக�்ளிக�ம், ��க்கடை்டப் �ச�்க�ம், 

பசை்சப் ��க்க�ம் பட�்தத் வ�ஷங்களின் �ைளைவ உங்க�க்�த ்

��ம்ப அளிப்ேபன்.

  நீங்கள் சம்�ரணமாகச ் சாப்�ட�், ��ப்�யைடந்�, உங்கைள 

அ�சயமாய் நடத�்வந்த உங்கள் ேதவனா�ய கரத்த்�ைடய நாமதை்தத ்

��ப்�ரக்ள்; என் ஜனங்கள் ஒ�ேபா�ம் ெவடக்ப்பட�்ப்ேபாவ�ல்ைல.

       அப்ெபா�� அவர ்என்ைன ேநாக�்: ம��த�்ரேன, இந்த எ�ம்�கள் 

இஸ்ரேவல் வம்சதத்ார ் அைனவ�ேம; இேதா, அவரக்ள் எங்கள் எ�ம்�கள் 

உலரந்்�ேபா�ற்�; எங்கள் நம்�க்ைக அற்�ப்ேபா�ற்�; நாங்கள் 

அ�ப்�ண்�ேபா�ேறாம் என்�றாரக்ள்.

  ஆைகயால் நீ �ரக்்கதரிசனம் உைரத�், அவரக்ேளாேட 

ெசால்லேவண்�ய� என்னெவன்றால்: கரத்த்ரா�ய ஆண்டவர ்

உைரக�்றார,் இேதா, என் ஜனங்கேள, நான் உங்கள் �ேரதக்��கைளத ்

�றந்�, உங்கைள உங்கள் �ேரதக்��களி��ந்� ெவளிப்பட�ம், 

உங்கைள இஸ்ரேவல் ேதசத�்க்�வர�ம்பண்�ேவன்.

     என் ஜனங்கேள, நான் உங்கள் �ேரதக்��கைளத ் �றந்�, உங்கைள 

உங்கள் �ேரதக்��களி��ந்� ெவளிப்படப்பண்�ம்ேபா�, நான் கரத்த்ர ்

என்� அ�ந்�ெகாள்�ரக்ள்.

       என் ஆ�ைய உங்க�க்�ள் ைவப்ேபன்; நீங்கள் உ�ரைட�ரக்ள்; நான் 

உங்கைள உங்கள் ேதசத�்ல் ைவப்ேபன்; அப்ெபா�� நான் கரத்த்ர ்என்� 

அ�ந்�ெகாள்�ரக்ள்; இைதச ் ெசான்ேனன், இைதச ் ெசய்ேவன் என்� 

கரத்த்ர ்உைரக�்றார ்என்� ெசால் என்றார.்

ேயாேயல் 2:24-26

எேசக�்ேயல் 37:11-14
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எேசக�்யல் 37:24,25

        என் தாசனா�ய தா�� என்பவர ்அவரக்ள்ேமல் ராஜாவாக இ�ப்பார;் 

அவரக்ள் எல்லா�க்�ம் ஒேர ேமய்ப்பர ்இ�ப்பார;் அப்ெபா�� அவரக்ள் என் 

நியாயங்களில் நடந்�, என் கடட்ைளகைளக் ைககெ்காண்�, 

அைவகளின்ப�ேய ெசய்�,

          நான் என் தாசனா�ய யாக்ேகா�க்�க் ெகா�தத்�ம், உங்கள் �தாக்கள் 

����ந்த�மான ேதசத�்ேல ����ப்பாரக்ள்; அவரக்�ம் அவரக்ள் 

�ள்ைளக�ம் அவரக்�ைடய �ள்ைளகளின் �ள்ைளக�ம் அ�ேல 

என்ெறன்ைறக்�ம் ����ப்பாரக்ள்; என் தாசனா�ய தா�� என்பவர ்

என்ெறன்ைறக்�ம் அவரக்�க்� அ�ப�யா��ப்பார.்

       ஆனா�ம் கைட�நாடக்ளில் ேமாவா�ன் �ைற��ப்ைபத ்��ப்�ேவன் 

என்� கரத்த்ர ் ெசால்��றார.் ேமாவா�ன்ேமல் வ�ம் நியாயத�் ரப்்�ன் 

ெசய்� இதே்தாேட ��ந்த�.

      நான் ேசாேதா�ம் அவள் �மாரத�்க�ம் �ைற��க�்ற அவரக்�ைடய 

�ைற��ப்ைப�ம், சமாரியா�ம் அவள் �மாரத�்க�ம் �ைற��க�்ற 

�ைற��ப்ைப�ம் ��ப்�ம்ேபா�, அவரக்ள் ந��ல் நீ �ைற��க�்ற 

உன்�ைடய �ைற��ப்ைப�ம் ��ப்�ேவன்.

       அ�னால் நீ அவரக்�க்� ஆ�தலாக இ�ந்�, உன் இலசை்சையச ்

�மந்�; நீ ெசய்த எல்லாவற்�னா�ம் ெவடக்மைடவாய்.

    உன் சேகாதரிகளா�ய ேசாேதா�ம் அவள் �மாரத�்க�ம் தங்கள் 

�ந்�ன ��க்�த ் ��ம்�வாரக்ள்; சமாரியா�ம் அவள் �மாரத�்க�ம் 

தங்கள் �ந்�ன ��க்�த ் ��ம்�வாரக்ள்; நீ�ம் உன் �மாரத�்க�ம் 

உங்கள் �ந்�ன ��க்�த ்��ம்��ரக்ள்.

  ேயானா�ன் �ரசங்கதை்தக் ேகட�் நினிேவ படட்ணதத்ார ்

மனந்��ம்�னாரக்ள். இேதா, ேயானா��ம் ெபரியவர ்இங்ேக இ�க�்றார.் 

ஆதலால் நியாயத�் ரப்்�நாளிேல நினிேவ படட்ணதத்ார ் இந்தச ்

சந்த�யாேராெட�ந்� நின்� இவரக்ள்ேமல் �ற்றஞ்�மத�்வாரக்ள்.

ம�ற ேதச�க�ட� வா���த�த�

எேர�யா 48:47

எேசக�்யல் 16:53-55

மதே்த� 12:41
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மதே்த� 11:21-24

         ேகாரா�ேன! உனக்� ஐேயா, ெபதச்ா�தாேவ! உனக்� ஐேயா, உங்களில் 

ெசய்யப்படட் பலதத் ெசய்ைககள் ����ம் �ேதானி�ம் 

ெசய்யப்பட�்�ந்ததானால், அப்ெபா�ேத இரட�்�த�்ச ் சாம்ப�ல் 

உடக்ாரந்்� மனந்��ம்���ப்பாரக்ள்.

     நியாயத�் ரப்்� நாளிேல உங்க�க்� ேநரி�வைதப்பாரக்�்�ம் 

���க்�ம் �ேதா�க்�ம் ேநரி�வ� இல�வா��க்�ெமன்� 

உங்க�க்�ச ்ெசால்��ேறன்.

   வானபரியந்தம் உயரத்த்ப்படட் கப்பரந்�ேம, நீ பாதாளபரியந்தம் 

தாழ்தத்ப்ப�வாய்; உன்னில் ெசய்யப்படட் பலதத் ெசய்ைககள் 

ேசாேதா�ேல ெசய்யப்பட�்�ந்ததானால், அ� இந்நாள் வைரக்�ம் 

நிைலத�் �க்�ம்.

       நியாயத�் ரப்்� நாளிேல உனக்� ேநரி�வைதப்பாரக்�்�ம் ேசாேதாம் 

நாட�்ற்� ேநரி�வ� இல�வா��க்�ெமன்� உங்க�க்�ச ்

ெசால்��ேறன்.

   ஆைகயால் நான் ெகாள்ைளயாட எ�ம்�ம் நாள்மட�்ம் எனக்�க் 

காத�்�ங்கள் என்� கரத்த்ர ் ெசால்��றார;் என் �னமா�ய 

உக�்ரேகாபதை் தெயல்லாம் அவரக்ள்ேமல் ெசாரி�ம்ப� ஜா�கைளச ்

ேசரக்்க�ம், ராஜ்யங்கைளக் �டட்�ம் நான் �ரம்ானம்பண்ணிேனன்; 

��ெயல்லாம் என் எரிசச்�ன் அக�்னி�னால் அ��ம்.

  அப்ெபா�� ஜனங்கெளல்லா�ம் கரத்த்�ைடய நாமதை்தத ்

ெதா��ெகாண்�, ஒ�மனப்பட�் அவ�க்� ஆராதைன ெசய்�ம்ப�க்�, 

நான் அவரக்ள் பாைஷையச ்�தத்மான பாைஷயாக மாறப்பண்�ேவன்.

          இேதா, அகங்காரியா��க�்றாேன, அவ�ைடய ஆத�்மா அவ�க்�ள் 

ெசம்ைமயானதல்ல; தன் ��வாசத�்னாேல நீ�மான் �ைழப்பான்.

        அப்ெபா�� கரத்த்ர ்���ன்�ெதங்�ம் ராஜாவா��ப்பார;் அந்நாளில் 

ஒேர கரத்த்ர ்இ�ப்பார,் அவ�ைடய நாம�ம் ஒன்றா��க்�ம்.

ெசப்பனியா 3:8,9

ஆப�க் 2:4

சகரியா 14:9

�க்கா 2:10,32

    ேதவ�தன் அவரக்ைள ேநாக�்: பயப்படா��ங்கள்; இேதா, எல்லா 

ஜனத�்க்�ம் ��ந்த சந்ேதாஷதை்த உண்டாக்�ம் நற்ெசய்�ைய 

உங்க�க்� அ��க�்ேறன்.



17

உம்�ைடய இரடச்ணியதை்த என் கண்கள் கண்ட� என்றான்.

   ேதவன் �றஜா�களினின்� தம� நாமத�்ற்காக ஒ� ஜனதை்தத ்

ெதரிந்�ெகாள்�ம்ப� �தல்�தல் அவரக்�க்�க் கடாட�்தத்�ளின 

�ததை் தச ்��ேயான் �வரித�்ச ்ெசான்னாேர.

           அதற்�த ்�ரக்்கதரி�க�ைடய வாக�்யங்க�ம் ஒத�்�க�்ற�.

         எப்ப�ெயனில், மற்ற ம�ஷ�ம், என்�ைடய நாமந்தரிக்கப்ப�ம் சகல 

ஜா�க�ம், கரத்த்ைரத ்ேத�ம்ப�க்�,

       நான் இதற்�ப்�ன்� ��ம்�வந்�, ��ந்�ேபான தா��ன் �டாரதை்த 

ம�ப��ம் எ�ப்�த�், அ�ேல ப�தாய்ப்ேபானைவகைள ம�ப��ம் 

�ரப்்ப�த�், அைதச ் ெசவ்ைவயாக நி�த�்ேவன் என்� 

இைவகைளெயல்லாஞ் ெசய்�ற கரத்த்ர ் ெசால்��றார ் என்� 

எ����க�்ற�.

      �பங்காட�்�ற ேவைள�ேல ஜனங்கெளல்லா�ம் �டட்மாய் ெவளிேய 

ெஜபம்பண்ணிகெ்காண்��ந்தாரக்ள்.

        மாம்சமான யாவ�ம் ேதவ�ைடய இரட�்ப்ைபக்காண்பாரக்ள் என்�ம், 

வனாந்தரத�்ேல �ப்���றவ�ைடய சதத்ம் உண்டா�ம் என்� ஏசாயா 

�ரக்்கதரி��ன் ஆகமத�்ல் எ����க�்ற�ரகாரம்,

  அவன் ேயாரத்ான் ந�க்� அ�கான ேதசெமங்�ம் ேபாய், 

பாவமன்னிப்�கெ்கன்� மனந்��ம்�த�க்ேகற்ற ஞானஸ்நானதை்தக் 

��த�்ப் �ரசங்�தத்ான்.

      உலகத�்ேல வந்� எந்த ம�ஷைன�ம் �ரகா�ப்�க�்ற ஒளிேய அந்த 

ெமய்யான ஒளி.

       ம�நாளிேல ேயாவான் இேய�ைவத ்தன்னிடத�்ல் வரக்கண்�: இேதா, 

உலகத�்ன் பாவதை்தச ்�மந்��ரக்�்ற ேதவ ஆட�்க்�ட�்.

        என் �தத்த�்ன்ப�யல்ல, என்ைன அ�ப்�னவ�ைடய �தத்த�்ன்ப� 

ெசய்யேவ நான் வானத�்��ந்�றங்�வந்ேதன்.

அப்ேபாஸ்தலர ்15:14-17

�க்கா 1:10

�க்கா 3:5,6

ேயாவான் 1:9,29

ேயாவான் 6:38,39
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    அவர ் எனக்�த ் தந்தைவகளில் ஒன்ைற�ம் நான் இழந்�ேபாகாமல், 

கைட�நாளில் அைவகைள எ�ப்�வேத என்ைன அ�ப்�ன �தா�ன் 

�தத்மா��க�்ற�.

    ம�ஷனால் மரணம் உண்டானப�யால், ம�ஷனால் மரிதே்தாரின் 

உ�ரத்ெ்த�த�ம் உண்டா�ற்�.

      ஆதா�க்�ள் எல்லா�ம் மரிக�்ற�ேபால, ��ஸ்��க்�ள் எல்லா�ம் 

உ�ரப்்�க்கப்ப�வாரக்ள்.

 ேம�ம் ேதவன் ��வாசத�்னாேல �றஜா�கைள 

நீ�மான்களாக்��றாெரன்� ேவதம் �ன்னாகக் கண்�: உனக்�ள் சகல 

ஜா�க�ம் ஆ�ரவ்�க்கப்ப�ம் என்� ஆ�ரகா�க்�ச ் ��ேசஷமாய் 

�ன்ன��தத் �.

 காலங்கள் நிைறேவ�ம்ேபா� �ளங்�ம் நியமத�்ன்ப� 

பரேலாகத�்��க�்றைவக�ம் �ேலாகத�்��க�்றைவக�மா�ய 

சகல�ம் ��ஸ்��க்�ள்ேள �டட்ப்படேவண்�ெமன்�,

   தமக்�ள்ேள �ரம்ானித�் �ந்த தம்�ைடய தய�ள்ள �தத்த�்ன் 

இரக�யதை்த எங்க�க்� அ��தத் ார.்

   நம்�ைடய இரடச்கரா�ய ேதவ�க்��ன்பாக அ� நன்ைம�ம் 

�ரிய�மா��க�்ற�.

     எல்லா ம�ஷ�ம் இரட�்க்கப்பட�ம், சத�்யதை்த அ��ற அ�ைவ 

அைடய�ம், அவர ்�தத்�ள்ளவரா��க�்றார.்

          ேதவன் ஒ�வேர, ேதவ�க்�ம் ம�ஷ�க்�ம் மத�்யஸ்த�ம் ஒ�வேர.

   எல்லாைர�ம் �ட�்ம் ெபா�ளாகத ் தம்ைம ஒப்�கெ்கா�தத் 

ம�ஷனா�ய ��ஸ்� இேய� அவேர; இதற்�ரியசாட�் ஏற்ற காலங்களில் 

�ளங்�வ��ற�.

1ெகாரிந்�யர ்15:21,22

கலாத�்யர ்3:8

எேப�யர ்1:9,10

1�ேமாதே்த� 2:3,-6



19

1ேயாவான் 2:2

    நம்�ைடய பாவங்கைள நி�ரத்�் ெசய்�ற ��பாதாரப� அவேர; 

நம்�ைடய பாவங்கைள மாத�்ரம் அல்ல, சரவ்ேலாகத�்ன் 

பாவங்கைள�ம் நி�ரத்�்ெசய்�ற ப�யா��க�்றார.்

    அவ�ைடய வாக்�தத்தத்த�்ன்ப�ேய நீ� வாசமா��க்�ம் ��ய 

வானங்க�ம் ��ய ���ம் உண்டா�ெமன்� காத�்�க�்ேறாம்.

2ேப�� 3:13

  இ�ேக இழ���ேபானைத தி��ப� ெகா��த� 

வா���த�த�ைத� �றி�� ப�தி� ஒ� பாக வசன�கைள 

மா�திர� ெகா��தி��கிேறா� ஆனா� இைத� �றி�� வ��வாக 

பா��க ேவ��ெம�றா� கீ�க�ட ��தக�கைள கா�க.

Vol 3, 256; Vol 1, 149-172; Vol 5, 155; Z, '97-229
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ம���� ெபா��

      இ�த பாட�தி�கான ெதா��க�ப�ட வசன�க� �ைறவாகேவ 

ெகா����ேளா�. ஏென�றா� ��� மிக ��கியமாக சி�தி� 

ேவ��யைவக�.

1. ம�ஷ� மரண�திலி��� ம��க�ப�த�.

2. ம�ஷ� கிறி��வ�� இர�த�தினாேல ம��க�ப�த�.

3. எ�லா ம�ஷ�� ம��க�ப�த�.

 கைடசியாக ெகா��க�ப�ட வசன�க� தவறாக 

ேபாதி�க���யவ�க� ம�ஷ� கிறி��வ�� இர�த�தினாேல 

ம��க�படவ��ைல எ�� ம��கி�றன�. இ�த பாட�ைத� ப���� 

ேபா� இைத ந�� ����� ெகா��� வைகய�� இர�� கிேர� 

வா��ைதக� ெகா��க�ப����கிற�. 

Anti and Lutron, இத�� ச�நிகரான வ�ைல எ�� ெபா��.

�க்கா 1:68

இஸ்ரேவ�ன் ேதவனா�ய கரத்த்�க்� ஸ்ேதாத�்ரம் உண்டாவதாக.

          உன் �ராணைன அ��க்� �லக�் �ட�், உன்ைனக் ��ைப�னா�ம் 

இரக்கங்களினா�ம் ���ட�்,

       கரத்த்ர ் யாக்ேகாைப �ட�், அவனி�ம் பலதத்வ�ைடய ைகக்� 

அவைன நீங்கலாக�் ���க�்றார.்

        நான் உன்ைனப் ெபால்லாதவரக்ளின் ைகக்�த ்தப்��த�், உன்ைனப் 

பலவந்தரின் ைகக்� நீங்கலாக�் ���ப்ேபன் என்�றார.்

    அவரக்ைள நான் பாதாளத�்ன் வல்லைமக்� நீங்கலாக�் �டே்பன்; 

அவரக்ைள மரணத�்க்� நீங்கலாக�் ���ப்ேபன்; மரணேம, உன் 

வாைதகள் எங்ேக? பாதாளேம, உன் சங்காரம் எங்ேக? மனமா�தல் என் 

கண்க�க்� மைறவானதா��க்�ம்.

சங்�தம் 103:4

எேர�யா 31:11

எேர�யா 15:21

ஒ�யா 13:14
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கலாத�்யர ்3:13

  மரத�்ேல �க்கப்படட் எவ�ம் ச�க்கப்படட்வன் என்� 

எ����க�்றப�, ��ஸ்� நமக்காகச ் சாபமா�, 

நியாயப்�ரமாணத�்ன் சாபத�் ற்� நம்ைம நீங்கலாக�் 

�ட�்கெ்காண்டார.்

   அப்ப�ேய, ம�ஷ�மார�ம் ஊ�யங்ெகாள்�ம்ப� வராமல், 

ஊ�யஞ்ெசய்ய�ம், அேநகைர �ட�்ம்ெபா�ளாகத ் தம்�ைடய 

�வைனகெ்கா�க்க�ம் வந்தார ்என்றார.்

      ெவள்ளாட�்க்கடா, இளங்காைள இைவக�ைடய இரதத்த�்னாேல 

அல்ல, தம்�ைடய ெசாந்த இரதத்த�்னா�ம் ஒேரதரம் மகா பரி�தத்  

ஸ்தலத�்ேல �ரேவ�த�், நித�் ய �டை்ப உண்�பண்ணினார.்

           ேதவன் ஒ�வேர, ேதவ�க்�ம் ம�ஷ�க்�ம் மத�்யஸ்த�ம் ஒ�வேர.

   எல்லாைர�ம் �ட�்ம் ெபா�ளாகத ் தம்ைம ஒப்�கெ்கா�தத் 

ம�ஷனா�ய ��ஸ்� இேய� அவேர; இதற்�ரியசாட�் ஏற்ற காலங்களில் 

�ளங்�வ��ற�.

  [�மாரனா�ய] அவ�க்�ள், அவ�ைடய இரதத்த�்னாேல, 

பாவமன்னிப்பா�ய �ட�் நமக்� உண்டா��க�்ற�.

      நம்�ைடய பாவங்கைள நி�ரத்�் ெசய்�ற ��பாதாரப� அவேர; 

நம்�ைடய பாவங்கைள மாத�்ரம் அல்ல, சரவ்ேலாகத�்ன் 

பாவங்கைள�ம் நி�ரத்�்ெசய்�ற ப�யா��க�்றார.்

    இ�னி�தத் ம் �ரயாசப்ப��ேறாம், நிந்ைத�ம் அைட�ேறாம்; 

ஏெனனில் எல்லா ம�ஷ�க்�ம், �ேசஷமாக ��வா�க�க்�ம் 

இரடச்கரா�ய �வ�ள்ள ேதவன்ேமல் நம்�க்ைக, ைவத�்�க�்ேறாம்.

மாற்� 10:45

எ�ேரயர ்9:12

1�ேமாதே்த� 2:5,6

ெகாேலாேசயர ்1:14

1ேயாவான் 2:2

1�ேமாதே்த� 4:10
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1ெகாரிந்�யர ்6:20

  �ரயத�்க்�க் ெகாள்ளப்பட�்ரக்ேள; ஆைகயால் ேதவ�க்� 

உைடயைவகளா�ய உங்கள் சரரீத�்னா�ம் உங்கள் ஆ��னா�ம் 

ேதவைன ம�ைமப்ப�த�்ங்கள்.

     உங்கள் �ன்ேனாரக்ளால் பாரம்பரியமாய் நீங்கள் அ�சரித�் வந்த 

�ணான நடதை்த�னின்� அ��ள்ள வஸ்�க்களா�ய ெவள்ளி�னா�ம் 

ெபான்னினா�ம் �டக்ப்படாமல்,

  �ற்ற�ல்லாத மாசற்ற ஆட�்க்�ட�்யா�ய ��ஸ்��ன் 

�ைலேயறப்ெபற்ற இரதத்த�்னாேல �டக்ப்பட�்ரக்ெளன்� 

அ�ந்��க�்�ரக்ேள.

       ஆைகயால், உங்கைளக்��த�்ம், ேதவன் தம்�ைடய �யரதத்த�்னாேல 

சம்பா�த�்கெ்காண்ட தம� சைபைய ேமய்ப்பதற்�ப் பரி�தத்  ஆ� 

உங்கைளக் கண்காணிகளாக ைவதத் மந்ைத ��வைத�ங்��த�்ம், 

எசச்ரிக்ைகயா��ங்கள்.

      ேதவரரீ ் �ஸ்தகதை்த வாங்க�ம் அ�ன் �த�்ைரகைள உைடக்க�ம் 

பாத�்ரரா��க�்�ர;் ஏெனனில் நீர ் அ�க்கப்பட�், சகல 

ேகாத�்ரங்களி�ம் பாைஷக்காரரி�ம் ஜனங்களி�ம் ஜா�களி���ந்� 

எங்கைள ேதவ�கெ்கன்� உம்�ைடய இரதத்த�்னாேல �ட�்கெ்காண்�,

        கள்ளத�்ரக்்கதரி�க�ம் ஜனங்க�க்�ள்ேள இ�ந்தாரக்ள், அப்ப�ேய 

உங்க�க்�ள்�ம் கள்ளப்ேபாதகரக்ள் இ�ப்பாரக்ள்; அவரக்ள் 

ேகட�்க்ேக�வான ேவதப்�ரட�்கைளத ் தந்�ரமாய் �ைழயப்பண்ணி, 

தங்கைளக் �ரயத�்க்�கெ்காண்ட ஆண்டவைர ம�த�த�், தங்க�க்�த ்

��ரமான அ�ைவ வ��த�்கெ்காள்�வாரக்ள்.

1ேப�� 1:18,19

அப்ேபாஸ்தலர ்20:28

ெவளி 5:9

2ேப�� 2:1

இைத� �றி�� வ��வாக பா��க ேவ��ெம�றா� கீ�கான 

��தக�கைள கா�க.

A, 149-172; Z, '96-248; Z, '98-373; Z, '01-180



23

உய���ெத�த�

உய���ெத�தலி� வா���த�த�

ஏசாயா 26:19

    மரிதத் உம்�ைடயவரக்ள் �ேரதமான என்�ைடயவரக்ேளாேட�ட 

எ�ந்��ப்பாரக்ள்; மண்ணிேல தங்���க�்றவரக்ேள, ��த�்க் 

ெகம்�ரி�ங்கள்; உம்�ைடய பனி �ண்�களின்ேமல் ெபய்�ம் பனிேபால் 

இ�க்�ம்; மரிதே்தாைரப் �� �றப்படப் பண்�ம்.

     அவரக்ைள நான் பாதாளத�்ன் வல்லைமக்� நீங்கலாக�் �டே்பன்; 

அவரக்ைள மரணத�்க்� நீங்கலாக�் ���ப்ேபன்; மரணேம, உன் 

வாைதகள் எங்ேக? பாதாளேம, உன் சங்காரம் எங்ேக? மனமா�தல் என் 

கண்க�க்� மைறவானதா��க்�ம்.

   ஆைகயால் நீ �ரக்்கதரிசனம் உைரத�், அவரக்ேளாேட 

ெசால்லேவண்�ய� என்னெவன்றால்: கரத்த்ரா�ய ஆண்டவர ்

உைரக�்றார,் இேதா, என் ஜனங்கேள, நான் உங்கள் �ேரதக்��கைளத ்

�றந்�, உங்கைள உங்கள் �ேரதக்��களி��ந்� ெவளிப்பட�ம், 

உங்கைள இஸ்ரேவல் ேதசத�்க்�வர�ம்பண்�ேவன்.

      என் ஜனங்கேள, நான் உங்கள் �ேரதக்��கைளத ் �றந்�, உங்கைள 

உங்கள் �ேரதக்��களி��ந்� ெவளிப்படப்பண்�ம்ேபா�, நான் கரத்த்ர ்

என்� அ�ந்�ெகாள்�ரக்ள்.

        அதற்� மாரத்த்ாள்: உ�ரத்ெ்த�தல் நடக்�ம் கைட�நாளிேல அவ�ம் 

உ�ரத்ெ்த�ந்��ப்பான் என்� அ�ந்��க�்ேறன் என்றாள்.

    இேய� அவைள ேநாக�்: நாேன உ�ரத்ெ்த�த�ம் �வ�மா��க�்ேறன், 

என்ைன ��வா�க�்றவன் மரிதத்ா�ம் �ைழப்பான்;

  இைதக்��த�் நீங்கள் ஆசச்ரியப்படேவண்டாம்; ஏெனன்றால் 

�ேரதக்��களி�ள்ள அைனவ�ம் அவ�ைடய சதத்தை்தக் ேகட�்ங் காலம் 

வ�ம்;

ஒ�யா 13:14

எேசக�்ேயல் 37:12,13

ேயாவான் 11:24,25

ேயாவான் 5:28,29



  அப்ெபா��, நன்ைமெசய்தவரக்ள் �வைன அைட�ம்ப� 

எ�ந்��க�்றவரக்ளாக�ம், �ைம ெசய்தவரக்ள் ஆக�்ைனைய 

அைட�ம்ப� எ�ந்��க�்றவரக்ளாக�ம் �றப்ப�வாரக்ள்.

  அன்��ம் மரிதே்தார ் எ�ந்��ப்பாரக்ெளன்பைத ேமாேச�ம் 

�டெ்ச�ையப்பற்�ய வாசகத�்ல் காண்�த�்�க�்றார.் எப்ப�ெயனில். 

கரத்த்ைர ஆ�ரகா�ன் ேதவெனன்�ம் ஈசாக�்ன் ேதவெனன்�ம் 

யாக்ேகா�ன் ேதவெனன்�ம் ெசால்���க�்றார.்

அவர ் மரிதே்தாரின் ேதவனா�ராமல், �வ�ள்ேளாரின் 

ேதவனா��க�்றார,் எல்லா�ம் அவ�க்�ப் �ைழத�்�க�்றாரக்ேள 

என்றார.்

      ஆ��ம், மரிதே்தார ் எப்ப� எ�ந்��ப்பாரக்ள், எப்ப�ப்படட் 

சரரீதே்தாேட வ�வாரக்ெளன்� ஒ�வன் ெசால்வானா�ல்,

      நீ �ைதக�்றேபா�, இனி உண்டா�ம் ேமனிைய �ைதயாமல், 

ேகா�ைம, அல்ல� மற்ெறா� தானியத�்�ைடய ெவ�ம் �ைதையேய 

�ைதக�்றாய்.

     அதற்� ேதவன் தம� �தத்த�்ன்ப�ேய ேமனிையக் ெகா�க�்றார;் 

�ைத வைககள் ஒவ்ெவான்�ற்�ம் அததற்ேகற்ற ேமனிையேய 

ெகா�க�்றார.்

     எல்லா மாம்ச�ம் ஒேர�தமான மாம்சமல்ல; ம�ஷ�ைடய மாம்சம் 

ேவேற, ��கங்க�ைடய மாம்சம் ேவேற, மசச்ங்க�ைடய மாம்சம் ேவேற, 

பறைவக�ைடய மாம்சம் ேவேற.

  வானத�்க்�ரிய ேமனிக��ண்�, ��க்�ரிய ேமனிக��ண்�; 

வானத�்க்�ரிய ேமனிக�ைடய ம�ைம�ம் ேவேற, ��க்�ரிய 

ேமனிக�ைடய ம�ைம�ம் ேவேற;

    �ரிய�ைடய ம�ைம�ம் ேவேற, சந்�ர�ைடய ம�ைம�ம் ேவேற, 

நடச்த�்ரங்க�ைடய ம�ைம�ம் ேவேற, ம�ைம�ேல நடச்த�்ரத�்க்� 

நடச்த�்ரம் �ேச�த�்�க�்ற�.

         �த�்�னேன, நீ �ைதக�்ற �ைத ெசதத்ாெலா�ய உ�ரக்்கமாடட்ாேத.

�க்கா 20:37,38

சில� ஆவ����ய ச�ரமாக�� சில� மா�சகீ 

ச�ரமாக�� எ��� வ�வா�க�

1ெகாரிந்�யர ்15:35-49
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     மரிதே்தாரின் உ�ரத்ெ்த�த�ம் அப்ப�ேய இ�க்�ம். அ��ள்ளதாய் 

�ைதக்கப்ப�ம், அ��ல்லாததாய் எ�ந்��க்�ம்;

         கன�ன�ள்ளதாய் �ைதக்கப்ப�ம், ம�ைம�ள்ளதாய் எ�ந்��க்�ம்; 

பல�ன�ள்ளதாய் �ைதக்கப்ப�ம், பல�ள்ளதாய் எ�ந்��க்�ம்.

      ெஜன்ம சரரீம் �ைதக்கப்ப�ம், ஆ�க்�ரிய சரரீம் எ�ந்��க்�ம்; 

ெஜன்ம சரரீ��ண்�, ஆ�க்�ரிய சரரீ��ண்�.

     அந்தப்ப�ேய �ந்�ன ம�ஷனா�ய ஆதாம் �வாத�்மாவானான் 

என்ெற����க�்ற�, �ந்�ன ஆதாம் உ�ரப்்�க�்ற ஆ�யானார.்

     ஆ��ம் ஆ�க்�ரிய சரரீம் �ந்�னதல்ல, ெஜன்மசரரீேம �ந்�ன�; 

ஆ�க்�ரிய சரரீம் �ந்�ன�.

      �ந்�ன ம�ஷன் �����ந்�ண்டான மண்ணானவன்; இரண்டாம் 

ம�ஷன் வானத�்��ந்� வந்த கரத்த்ர.்

 மண்ணானவன் எப்ப�ப்படட்வேனா மண்ணானவரக்�ம் 

அப்ப�ப்படட்வரக்ேள; வானத�்க்�ரியவர ் எப்ப�ப்படட்வேரா, 

வானத�்க்�ரியவரக்�ம் அப்ப�ப்படட்வரக்ேள.

      ேம�ம் மண்ணானவ�ைடய சாயைல நாம் அணிந்��க�்ற�ேபால, 

வானவ�ைடய சாயைல�ம் அணிந்�ெகாள்ேவாம்.

 அவன் ��ஸ்���ைடய ஆத�்மா பாதாளத�்ேல 

�டப்ப�வ�ல்ைலெயன்�ம், அவ�ைடய மாம்சம் அ�ைவக் 

காண்ப�ல்ைலெயன்�ம் �ன்ன�ந்�, அவர ் உ�ரத்ெ்த�தைலக்��த�் 

இப்ப�ச ்ெசான்னான்.

        �ரக்்கதரி�க�ம் ேமாேச�ம் �ன்னேம ெசால்���ந்தப�ேய, 

��ஸ்� பா�படேவண்�யெதன்�ம், மரிதே்தார ் உ�ரத்ெ்த�த�ல் அவர ்

�தல்வரா�, �யஜனங்க�க்�ம் அந்நிய ஜனங்க�க்�ம் ஒளிைய 

ெவளிப்ப�த�்�றவெரன்�ம் ெசால்��ேறேனயன்�, ேவெறான்ைற�ம் 

நான் ெசால்��ற�ல்ைல என்றான்.

   நான் அைடந்த�ம் உங்க�க்�ப் �ரதானமாக ஒப்��தத்�ம் 

என்னெவன்றால், ��ஸ்�வானவர ் ேவதவாக�்யங்களின்ப� நம� 

பாவங்க�க்காக மரித�்,

கிறி��வ�� உய���ெத�த�

அப்ேபாஸ்தலர ்2:31

அப்ேபாஸ்தலர ்26:23

1ெகாரிந்�யர ்15:3,4
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அடக்கம்பண்ணப்பட�், ேவதவாக�்யங்களின்ப� �ன்றாம் நாளில் 

உ�ரத்ெ்த�ந்�,

 ��ஸ்�ேவா மரிதே்தாரி��ந்�, நித�் ைரயைடந்தவரக்ளில் 

�தற்பலனானார.்

   இேய���ஸ்�ைவக்��த�்த ் ேதவன் தம்�ைடய �ரக்்கதரி�கள் 

�லமாய்ப் பரி�தத்  ேவதாகமங்களில் �ன்ேன தம்�ைடய 

��ேசஷதை்தப் பற்� வாக்�தத்தத்ம்பண்ணினப� கரத்த்ரா�ய 

இேய���ஸ்�வானவர,்

     கரத்த்ரா�ய இேய��ன் உ�ரத்ெ்த�தைலக்��த�் அப்ேபாஸ்தலர ்

��ந்த பலமாய்ச ் சாட�்ெகா�தத்ாரக்ள்; அவரக்ெளல்லாரே்ம�ம் �ரண 

��ைப உண்டா��ந்த�.

    அவர ்  நம்�டத�்ல்  சஞ்சரித�்�ந்த  காலங்களிெலல்லாம் 

எங்க�டேன�ட இ�ந்த ம�ஷரக்ளில் ஒ�வன் அவர ்

உ�ேராெட�ந்தைதக்��த�், எங்க�டேன�டச ் சாட�்யாக 

    அப்ெபா�� நீ பாக�்யவானா��ப்பாய்; அவரக்ள் உனக்�ப் ப�ல் 

ெசய்யமாடட்ாரக்ள்; நீ�மான்களின் உ�ரத்ெ்த�த�ல் உனக்�ப் ப�ல் 

ெசய்யப்ப�ம் என்றார்

  இப்ப� நான் அவைர�ம் அவ�ைடய உ�ரத்ெ்த�த�ன் 

வல்லைமைய�ம், அவ�ைடய பா�களின் ஐக�்யதை்த�ம் அ��றதற்�ம், 

அவ�ைடய மரணத�்ற்ெகாப்பான மரணத�்ற்�ள்ளா�, எப்ப�யா��ம் 

நான் மரிதே்தாரி��ந்� உ�ேராெட�ந்��ப்பதற்�த ்

த��யா�ம்ப�க்�ம்,

      அவ�க்காக எல்லாவற்ைற�ம் நஷ்டெமன்� �டே்டன்; �ப்ைப�மாக 

எண்��ேறன்.

1ெகாரிந்�யர ்15:20

ேராமர ்1:4

அப்ேபாஸ்தலர ்4:33

அப்ேபாஸ்தலர ்1:22

சைபய�� உய���ெத�த�

�க்கா 14:14

��ப்�யர ்3:10,11



27

1ெதசேலானிக�்யர ்4:16

   ஏெனனில், கரத்த்ர ் தாேம ஆரவாரதே்தா�ம், �ரதான �த�ைடய 

சதத்தே்தா�ம், ேதவ எக்காளதே்தா�ம் வானத�்��ந்� இறங்�வ�வார;் 

அப்ெபா�� ��ஸ்��க்�ள் மரிதத்வரக்ள் �தலாவ� எ�ந்��ப்பாரக்ள்.

 அவனவன் தன்தன் வரிைச�ேல உ�ரப்்�க்கப்ப�வான், 

�தற்பலனானவர ் ��ஸ்�; �ன்� அவர ் வ�ைக�ல் அவ�ைடயவரக்ள் 

உ�ரப்்�க்கப்ப�வாரக்ள்.

  �தலாம் உ�ரத்ெ்த�த�க்�ப் பங்�ள்ளவன் பாக�்யவா�ம் 

பரி�தத் வா�மா��க�்றான்; இவரக்ள்ேமல் இரண்டாம் மரணத�்ற்� 

அ�கார�ல்ைல. இவரக்ள் ேதவ�க்�ம் ��ஸ்��க்�ம் �ன்பாக, 

ஆசாரியரா��ந்�, அவேராேட�ட ஆ�ரம் வ�ஷம் அரசா�வாரக்ள்.

 ஆதலால் அவ�ைடய மரணத�்ன் சாய�ல் நாம் 

இைணக்கப்படட்வரக்ளானால், அவர ் உ�ரத்ெ்த�த�ன் சாய��ம் 

இைணக்கப்பட�்�ப்ேபாம்.

     நீ�மான்க�ம் அநீ�மான்க�மா�ய மரிதே்தார ்உ�ரத்ெ்த�ந்��ப்ப� 

உண்ெடன்� இவரக்ள் ேதவனிடத�்ல் நம்�க்ைகெகாண்��க�்ற� ேபால, 

நா�ம் நம்�க்ைகெகாண்��க�்ேறன்.

     உம்�டத�்ல் ஒன்ைற ஒத�்கெ்காள்��ேறன்; அெதன்னெவன்றால், 

இவரக்ள் மதேபதம் என்� ெசால்��ற மாரக்்கத�்ன்ப�ேய எங்கள் 

�ன்ேனாரக்ளின் ேதவ�க்� ஆராதைன ெசய்� 

நியாயப்�ரமாணத�்ேல�ம் �ரக்்கதரி�கள் �ஸ்தகங்களிேல�ம் 

எ����க�்ற எல்லாவற்ைற�ம் நான் ��வா�த�்,

1ெகாரிந்�யர ்15:23

ெவளி 20:6

ேராமர ்6:5

ெபா�வான உய���ெத�த�

அப்ேபாஸ்தலர ்24:14,15
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ெவளி 20:12,13

           மரிதே்தாரா�ய    ��ேயாைர�ம்    ெபரிேயாைர�ம்    ேதவ�க்� 

�ன்பாக நிற்கக்கண்ேடன்; அப்ெபா�� �ஸ்தகங்கள் �றக்கப்படட்ன; 

�வ�ஸ்தகம் என்�ம் ேவெறா� �ஸ்தக�ம் �றக்கப்படட்�; அப்ெபா�� 

அந்தப் �ஸ்தகங்களில் எ�தப்படட்ைவகளின்ப�ேய மரிதே்தார ் தங்கள் 

தங்கள் �ரிையக�க்�தத்க்கதாக நியாயத�் ரப்்பைடந்தாரக்ள்.

     ச�த�்ரம்  தன்னி�ள்ள  மரிதே்தாைர  ஒப்��தத்�;  மரண�ம் 

பாதாள�ம் தங்களி�ள்ள மரிதே்தாைர ஒப்��தத்ன. யாவ�ம் தங்கள் 

தங்கள் �ரிையகளின்ப�ேய நியாயத�் ரப்்பைடந்தாரக்ள்.

கா�க : Z, 95-188; Z, '01-121; F, 693-729
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இ�வ�தமான ந�ப��ைக

1ேப�� 3:15

        கரத்த்ரா�ய ேதவைன உங்கள் இ�தயங்களில் பரி�தத் ம்பண்�ங்கள்; 

உங்களி��க�்ற நம்�க்ைகையக்��த�் உங்களிடத�்ல் �சாரித�்க் 

ேகட�்ற யாவ�க்�ம் சாந்ததே்தா�ம் வணக்கதே்தா�ம் உதத்ர�ெசால்ல 

எப்ெபா��ம் ஆயதத்மா��ங்கள்.

       எப்ப�ெயனில், மற்ற ம�ஷ�ம், என்�ைடய நாமந்தரிக்கப்ப�ம் சகல 

ஜா�க�ம், கரத்த்ைரத ்ேத�ம்ப�க்�,

        நான்   இதற்�ப்�ன்�   ��ம்�வந்�,   ��ந்�ேபான   தா��ன் 

�டாரதை்த ம�ப��ம் எ�ப்�த�், அ�ேல ப�தாய்ப்ேபானைவகைள 

ம�ப��ம் �ரப்்ப�த�், அைதச ் ெசவ்ைவயாக நி�த�்ேவன் என்� 

இைவகைளெயல்லாஞ் ெசய்�ற கரத்த்ர ் ெசால்��றார ் என்� 

எ����க�்ற�.

  இைதக்��த�் நீங்கள் ஆசச்ரியப்படேவண்டாம்; ஏெனன்றால் 

�ேரதக்��களி�ள்ள அைனவ�ம் அவ�ைடய சதத்தை்தக் ேகட�்ங் 

காலம் வ�ம்;

  அப்ெபா��, நன்ைமெசய்தவரக்ள் �வைன அைட�ம்ப� 

எ�ந்��க�்றவரக்ளாக�ம், �ைம ெசய்தவரக்ள் ஆக�்ைனைய 

அைட�ம்ப� எ�ந்��க�்றவரக்ளாக�ம் �றப்ப�வாரக்ள்.

     ம�ஷனால் மரணம் உண்டானப�யால், ம�ஷனால் மரிதே்தாரின் 

உ�ரத்ெ்த�த�ம் உண்டா�ற்�.

      ஆதா�க்�ள் எல்லா�ம் மரிக�்ற�ேபால, ��ஸ்��க்�ள் எல்லா�ம் 

உ�ரப்்�க்கப்ப�வாரக்ள்.

  ஆைகயால் நீ �ரக்்கதரிசனம் உைரத�், அவரக்ேளாேட 

ெசால்லேவண்�ய� என்னெவன்றால்: கரத்த்ரா�ய ஆண்டவர ்

உைரக�்றார,் இேதா, என் ஜனங்கேள, நான் உங்கள் �ேரதக்��கைளத ்

சைபய�� ந�ப��ைக

அப்ேபாஸ்தலர ்15:15-17

அதற்�த ்�ரக்்கதரி�க�ைடய வாக�்யங்க�ம் ஒத�்�க�்ற�.

ேயாவான் 5:28,29

1ெகாரிந்�யர ்15:21,22

எேசக�்ேயல் 37:12
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�ேரதக்��களி��ந்� ெவளிப்பட�ம், உங்கைள இஸ்ரேவல் 

ேதசத�்க்�வர�ம்பண்�ேவன்.

  �ேரதக்��களி��ந்� ெவளிப்பட�ம், உங்கைள இஸ்ரேவல் 

ேதசத�்க்�வர�ம்பண்�ேவன்.

  உன்ைன ஆ�ரவ்�க�்றவரக்ைள ஆ�ரவ்�ப்ேபன், உன்ைனச ்

ச�க�்றவைனச ் ச�ப்ேபன்; ����ள்ள வம்சங்கெளல்லாம் உனக்�ள் 

ஆ�ரவ்�க்கப்ப�ம் என்றார.்

     ��கைளக்  கட�்,  அைவகளில்  ����ப்பாரக்ள்,  �ராடச்த ்

ேதாடட்ங்கைள நாட�், அைவகளின் கனிையப் ��ப்பாரக்ள்.

   அவரக்ள் கட�்�ற�ம், ேவெறா�வர ் ����க�்ற�ம், அவரக்ள் 

நாட�்�ற�ம், ேவெறா�வர ்கனி ��க�்ற�மா��ப்ப�ல்ைல; ஏெனனில் 

��டச்த�்ன் நாடக்ைளப்ேபால என் ஜனத�்ன் நாடக்ளி�க்�ம்; நான் 

ெதரிந்�ெகாண்டவரக்ள் தங்கள் ைககளின் �ரிையகைள ெந�நாளாய் 

அ�ப�ப்பாரக்ள்.

         என் ஜனமா�ய இஸ்ரேவ�ன் �ைற��ப்ைபத ்��ப்�ேவன்; அவரக்ள் 

பாழான நகரங்கைளக் கட�், அைவகளில் ����ந்�, 

�ராடச்தே்தாடட்ங்கைள நாட�், அைவக�ைடய பழரசதை்தக் ��த�், 

ேதாடட்ங்கைள உண்டாக�், அைவகளின் கனிகைளப் ��ப்பாரக்ள்.

    அவரக்ைள அவரக்ள் ேதசத�்ேல நாட�்ேவன்; நான் அவரக்�க்�க் 

ெகா�தத் ேதசத�்��ந்� அவரக்ள் இனிப் ��ங்கப்ப�வ�ல்ைலெயன்� 

உன் ேதவனா�ய கரத்த்ர ்ெசால்��றார ்என்றார.்

      அவனவன்  தன்தன்  �ராடச்செ்ச��ன்  நிழ��ம்,  தன்தன் 

அத�்மரத�்ன் நிழ��ம் பயப்ப�த�்வார ் இல்லாமல் உடக்ா�வான்; 

ேசைனக�ைடய கரத்த்ரின் வாய் இைதச ்ெசால்�ற்�.

ஆ�யாகமம் 12:2,3

ஏசாயா 65:21,22

ஆேமாஸ் 9:14,15

�கா 4:4

D, 629-E, 23,393-Z, '95-207; Z, '97-80-84
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கிறி��கி� இர�டா� வ�ைக

          நான்  ேபாய்  உங்க�க்காக  ஸ்தலதை்த  ஆயதத்ம்பண்ணின�ன்�, 

நான் இ�க�்ற இடத�்ேல நீங்க�ம் இ�க்�ம்ப�, நான் ம�ப��ம் வந்� 

உங்கைள என்னிடத�்ல் ேசரத்�்கெ்காள்�ேவன்.

       க�ேலயரா�ய ம�ஷேர, நீங்கள் ஏன் வானதை்த அண்ணாந்�பாரத்�் 

நிற்��ரக்ள்? உங்களிடத�்னின்� வானத�்க்� எ�த�்கெ்காள்ளப்படட் 

இந்த இேய�வானவர ் எப்ப� உங்கள் கண்க�க்� �ன்பாக வானத�்க்� 

எ�ந்த�ளிப்ேபானாேரா அப்ப�ேய ம�ப��ம் வ�வார ்என்றாரக்ள்.

எ�த வா���த�த�ைத� �றி�� �த�க� �றின�

ேயாவான் 14:3

அப்ேபாஸ்தலர ்1:11

    நம� ஆ�டவ�� இர�டா� வ�ைகைய� �றி�� ��� 

கிேர�க வா��ைதக� பய�ப��த�ப����கிற�.

1. “பேராஷியா” Parousia இ�த வா��ைத�� வ�தி��த� எ�� 

ெபா��.

2. “எஃப�ஃேபன�யா” Epiphania இ�த வா��ைத�� ப�ரகாசமான 

ஒள� அ�ல� ெவள��பைடயாக எ�� ெபா��.

3. “அ�ேபாேகலி�சி�” A p o k a l u p s i s  இ�த வா��ைத�� 

ெவள��ப��த�, �ட� ெபறாத நிைல, திற�� ைவ�க�ெப�� 

திைற (ஒ� ெபா�� உ�ைதய நிைலய�� இ��கிற�, ஆனா� 

மைற�தி��கிற�) எ�� ெபா��.

 இைத நா� மனதி� ெகா�� ேவத வசன�கைள ச�யாக 

ெபா��தி ப��ேபாேமயானா�, அத�ைடய உ�ைமயான க��� 

ெவள�யாகிவ���. அேதா� இ�த பாட� ��வைத�� ெதள�வாக 

����� ெகா�ள ஏ�வாய�����.

 இ�த சி�தைனைய க��தி� ெகா�� சில வசன�கைள 

கவன��ேபா�. கீ�க�ட வசன�க�, அதாவ� “பேராஷியா” Parousia 

எ�ற கிேர�க வா��ைத ஆ�கில�தி� “Coming” எ��� தமிழி� 

வ�ைக எ��� தவறாக ெமாழி�ெபய��க�ப���ள�.

மதே்த� 24:3

�ன்�, அவர ்ஒ�வமைல�ன் ேமல் உடக்ாரந்்��க்ைக�ல், �ஷரக்ள் 



அவரிடத�்ல் தனித�்வந்�: இைவகள் எப்ெபா�� சம்ப�க்�ம்? 

உம்�ைடய வ�ைகக்�ம், உலகத�்ன் ���க்�ம் அைடயாளம் என்ன? 

எங்க�க்�ச ்ெசால்லேவண்�ம் என்றாரக்ள்.

  �ன்னல் �ழக�்��ந்� ேதான்� ேமற்� வைரக்�ம் 

�ரகா�க�்ற�ேபால, ம�ஷ�மார�ைடய வ�ைக�ம் இ�க்�ம்.

      ேநாவா�ன் காலத�்ல் எப்ப� நடந்தேதா, அப்ப�ேய ம�ஷ�மாரன் 

வ�ம் காலத�்�ம் நடக்�ம்.

    ஜலப்�ரளயம் வந்� அைனவைர�ம் வாரிகெ்காண்�ேபா�மட�்ம் 

உணரா��ந்தாரக்ள்; அப்ப�ேய ம�ஷ�மாரன் வ�ங்காலத�்�ம் 

நடக்�ம்.

 அவனவன் தன்தன் வரிைச�ேல உ�ரப்்�க்கப்ப�வான், 

�தற்பலனானவர ் ��ஸ்�; �ன்� அவர ் வ�ைக�ல் அவ�ைடயவரக்ள் 

உ�ரப்்�க்கப்ப�வாரக்ள்.

 எங்க�க்� நம்�க்ைக�ம் சந்ேதாஷ�ம் ம�ழ்ச�்�ன் 

�ரடீ�மா��ப்பவரக்ள் யார?் நம்�ைடய கரத்த்ரா�ய இேய���ஸ்� 

வ�ம்ேபா� அவ�ைடய சந்நிதானத�்ேல நீங்களல்லவா 

அப்ப���ப்�ரக்ள்;

  இவ்�தமாய் நம்�ைடய கரத்த்ரா�ய இேய���ஸ்� தம� 

பரி�தத் வான்கள் அைனவேரா�ங்�ட வ�ம்ேபா�, நீங்கள் நம்�ைடய 

�தாவா�ய ேதவ�க்� �ன்பாகப் �ைழயற்ற 

பரி�தத் �ள்ளவரக்ளா��க்�ம்ப� உங்கள் இ�தயங்கைள 

ஸ்�ரப்ப�த�்வாராக.

  சமாதானத�்ன் ேதவன் தாேம உங்கைள �ற்��ம் 

பரி�தத் மாக்�வாராக, உங்கள் ஆ� ஆத�்மா சரரீம்��வ�ம், 

நம்�ைடய கரத்த்ரா�ய இேய���ஸ்� வ�ம்ேபா� 

�ற்றமற்றதா��க்�ம்ப� காக்கப்ப�வதாக.
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மதே்த� 24:27

மதே்த� 24:37,39

1ெகாரிந்�யர ்15:23

1ெதசேலானிக�்யர ்2:19

1ெதசேலானிக�்யர ்3:13

1ெதசேலானிக�்யர5்:23
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2ெதசேலானிக�்யர ்2:1

     அன்��ம், சேகாதரேர, நம்�ைடய கரத்த்ரா�ய இேய���ஸ்��ன் 

வ�ைகைய�ம், நாம் அவரிடத�்ேல ேசரக்்கப்ப�வைத�ங்��த�், 

நாங்கள் உங்கைள ேவண்�கெ்காள்��ற� என்னெவன்றால்,

 இப்ப���க்க, சேகாதரேர, கரத்த்ர ் வ�மள�ம் நீ�ய 

ெபா�ைமயா��ங்கள். இேதா, ப�ரி��றவன் ���ன் நற்பலைன 

அைடயேவண்�ெமன்�, �ன்மாரி�ம் �ன்மாரி�ம் வ�மள�ம், நீ�ய 

ெபா�ைமேயாேட காத�்�க�்றான்.

  நீங்க�ம் நீ�ய ெபா�ைமேயா��ந்�, உங்கள் இ�தயங்கைள 

ஸ்�ரப்ப�த�்ங்கள்; கரத்த்ரின் வ�ைக ச�பமா��க�்றேத.

   கரத்த்�ைடய வாரத்ை்தைய �ன்னிட�் நாங்கள் உங்க�க்�ச ்

ெசால்��றதாவ�: கரத்த்�ைடய வ�ைகமட�்ம் உ�ேரா��க்�ம் நாம் 

நித�் ைரயைடந்தவரக்�க்� �ந்�கெ்காள்வ�ல்ைல.

        �தலாவ� நீங்கள் அ�யேவண்�ய� என்னெவனில்: கைட�நாடக்ளில் 

பரியாசக்காரர ்வந்�, தங்கள் �யஇசை்சகளின்ப�ேய நடந்�,

     அவர ் வ�வார ் என்� ெசால்��ற வாக்�தத்தத்ம் எங்ேக? �தாக்கள் 

நித�் ைரயைடந்த�ன்� சகல�ம் ��ஷ்�ப்�ன் ேதாற்ற�தல் 

இ�ந்த�தமா��க�்றேத என்� ெசால்�வாரக்ள்.

   அவ�ைடய நி�பங்கள் பாரேயாசைன�ம் பல��ள்ளைவகள்; 

சரரீத�்ன் ேதாற்றேமா பல�ன�ம், வசனம் 

அற்ப�மா��க�்றெதன்�றாரக்ேள.

யாக்ேகா� 5:7,8

1ெதசேலானிக�்யர ்4:15

2ேப�� 3:3,4

     எனேவ கீ�கா�� இர�� வசன�க� ச�யாக Parousia எ�ற 

கிேர�க வா��ைத வ�தி��த� எ�� 

ெமாழி�ெபய��க�ப����கிற�. இைத� ேபாலேவ எ�லா 

வசன�கள��� ெகா��க�ப���க ேவ���. 

ஆ�கில ேவதாகம�தி�

For his letter, say they, are weighty and powerful; but his bodily 

presence is weak, and his speech contemptible

2ெகாரிந்�யர ்10:10
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��ப்�யர ்– 2:12

   ஆதலால்,  எனக்�ப்  �ரியமானவரக்ேள,  நீங்கள் எப்ெபா��ம் 

�ழ்ப்ப��றப�ேய, நான் உங்க�க்�ச ் ச�பமா��க்�ம்ெபா�� 

மாத�்ரமல்ல, நான் �ரமா��க�்ற இப்ெபா��ம், அ�க பயதே்தா�ம் 

ந�க்கதே்தா�ம் உங்கள் இரட�்ப்� நிைறேவறப் �ரயாசப்ப�ங்கள்.

 இைத� ேபாலேவ கீ�கா�� வசன�க� ஆ�கில 

வா��ைதயாகிய “appear ing” எ�ற வா��ைத நம� ஆ�டவ� 

த��ைடய இர�டா� வ�தி��தலி� ச�யாக “Epiphania”. எ�ற 

கிேர�க வா��ைத உபேயாக�ப��த�ப����கிற�. உதாரண� 

ஆ�கில� ேவதாகம� கா�க:

ஆ�கில ேவதாகம�தி�.

    That thou keep this commandment without spot, unbreakable, 

until the appearing of our Lord Jesus Christ:

1�ேமாதே்த� 6:13

          நம்�ைடய கரத்த்ரா�ய இேய���ஸ்� �ரசன்னமா�ம்வைரக்�ம், நீ 

இந்தக் கற்பைனைய மா�ல்லாம�ம் �ற்ற�ல்லாம�ம் 

ைககெ்காள்�ம்ப�க்�,

2�ேமாதே்த� 4:8

 இ��தல் நீ��ன் �ரடீம் எனக்காக ைவக்கப்பட�்�க�்ற�, 

நீ��ள்ள நியாயா�ப�யா�ய கரத்த்ர ் அந்நாளிேல அைத எனக்�த ்

தந்த��வார;் எனக்� மாத�்ரமல்ல, அவர ் �ரசன்னமா�தைல ��ம்�ம் 

யாவ�க்�ம் அைதத ்தந்த��வார.்

�த�் 2:13

    இ�த வசன�தி� “Parousia” எ�ப� வ�ைக எ��� ம��� 

“Epiphania” எ�ப� “brightness” எ��� ெமாழி�ெபய��க�ப���ள�

        நாம் நம்���க�்ற ஆனந்த பாக�்யத�்க்�ம், மகா ேதவ�ம் நம� 

இரடச்க�மா�ய இேய���ஸ்���ைடய ம�ைம�ன் 

�ரசன்னமா�த�க்�ம் எ�ரப்ாரத்�்கெ்காண்��க்�ம்ப� நமக்�ப் 

ேபா�க�்ற�.

2ெதசேலானிக�்யர ்2:8

         நீக்கப்ப�ம்ேபா�,   அந்த    அக�்ரமக்காரன்     ெவளிப்ப�வான்; 

அவைனக் கரத்த்ர ் தம்�ைடய வா�ன் �வாசத�்னாேல அ�த�், 

தம்�ைடய வ�ைக�ன் �ரசன்னத�்னாேல நாசம்பண்�வார.்
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    “Parousia” எ�ற வா��ைதைய ச�யாக வ�தி��த� எ�� 

வாசி�க ேவ���. அ�ேபா� தா� அவ� வ�தி��தலி� 

ப�ரச�ன�தினாேல நாச�ப��வா� எ�� ெபா��ப��.

    “Apokalupsis” எ�ற வா��ைத ெவள��ப��த�ப�ட�, 

ெவள��ப��த�, ேதா�றமள��த�, வ�ைக, ெவள��பைடயான 

எ�� ெமாழி�ெபய��க�ப��ள�.

   கீ�க�ட வசன�க� நம� ஆ�டவ�� இர�டா� வ�தி��த� 

வ�லைமேயா�� மகிைமேயா�� உலக�தி�� 

ெவள��ப��த�ப��. அேநக வசன�க� நம� ஆ�டவ�� 

ப�ரச�ன�ைத ெவள��கா��கிற�. அேத� ேபா� ச�ரமாகிய 

சைப�� ஆ�டவ�ட� ெவள�யர�கமா� ேதா�றமள��கிறா�க�.

ேராமர ்8:18

1 ேப�� 4:13

1 ேப�� 1:5

1 ேப�� 5:1

1 ெகாரிந்�யர ்3:13

   அவனவ�ைடய ேவைலப்பா� ெவளியா�ம்; நாளான� அைத 

�ளங்கப்பண்�ம். ஏெனனில் அ� அக�்னி�னாேல 

ெவளிப்ப�தத்ப்ப�ம்; அவனவ�ைடய ேவைலப்பா� 

எதத்ன்ைம�ள்ளெதன்� அக�்னியான� பரிேசா�க்�ம்.

         உங்களி�ள்ள    �ப்ப�க்�    உடன்�ப்ப�ம்,    ��ஸ்��ன் 

பா�க�க்�ச ் சாட�்�ம், இனி ெவளிப்ப�ம் ம�ைமக்�ப் 

பங்காளி�மா��க�்ற நான் �த�்ெசால்��றெதன்னெவன்றால்:

  கைட�க்காலத�்ேல ெவளிப்பட ஆயதத்மாக்கப்பட�்�க�்ற 

இரட�்ப்�க்� ஏ�வாக ��வாசதை்தக் ெகாண்� ேதவ�ைடய 

பலத�்னாேல காக்கப்பட�்�க�்ற உங்க�க்� அந்தச ் �தந்தரம் 

பரேலாகத�்ல் ைவக்கப்பட�்�க�்ற�.

  ��ஸ்��ன் ம�ைமெவளிப்ப�ம்ேபா� நீங்கள் களி�ரந்்� 

ம��ம்ப�யாக அவ�ைடய பா�க�க்� நீங்கள் பங்காளிகளானதால் 

சந்ேதாஷப்ப�ங்கள்.

   ஆதலால் இக்காலத�்ப் பா�கள் இனி நம்�டத�்ல் ெவளிப்ப�ம் 

ம�ைமக்� ஒப்�டதத்க்கைவகள் அல்லெவன்� எண்��ேறன்.
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�க்கா 12:2

1ேப�� 1:13

2 ெதசேலானிக�்யர ்1:7

 1 ெகாரிந்�யர ்1:7

 1 ேப�� 1:7

ேராமர ்8:19

�க்கா 17:29,30

    ேலாத�் ேசாேதாைம �ட�்ப் �றப்படட் நாளிேல வானத�்��ந்� 

அக�்னி�ம் கந்தக�ம் வ��த�், எல்லாைர�ம் அ�த�்ப்ேபாடட்�. 

 

ம�ஷ�மாரன் ெவளிப்ப�ம் நாளி�ம் அப்ப�ேய நடக்�ம்.

  ெவளியாக்கப்படாத மைறெபா���ல்ைல, அ�யப்படாத 

இரக�ய��ல்ைல.

   ஆைகயால், நீங்கள் உங்கள் மன�ன் அைரையக் கட�்கெ்காண்�, 

ெதளிந்த�த�்�ள்ளவரக்ளா��ந்�, இேய� ��ஸ்� ெவளிப்ப�ம்ேபா� 

உங்க�க்� அளிக்கப்ப�ங் ��ைப�ன்ேமல் �ரண 

நம்�க்ைக�ள்ளவரக்ளா��ங்கள்.

  ேதவைன அ�யாதவரக்�க்�ம், நம்�ைடய கரத்த்ரா�ய 

இேய���ஸ்��ன் ��ேசஷத�்ற்�க் �ழ்ப்ப�யாதவரக்�க்�ம் 

நீ��ள்ள ஆக�்ைனையச ்ெச�த�்ம்ப�க்�,

    அப்ப�ேய நீங்கள் யாெதா� வரத�்�ம் �ைற�ல்லாதவரக்ளாய், 

நம்�ைடய கரத்த்ரா�ய இேய���ஸ்� ெவளிப்ப�வதற்�க் 

காத�்�க�்�ரக்ள்.

     ேம�ம் ேதவ�ைடய �த�்ரர ் ெவளிப்ப�வதற்�ச ் ��ஷ்�யான� 

��ந்த ஆவேலாேட காத�்கெ்காண்��க�்ற�.

  அ�ந்�ேபா�ற ெபான் அக�்னி�னாேல ேசா�க்கப்ப�ம்; 

அைதப்பாரக்�்�ம் அ�க �ைலேயறப்ெபற்றதா��க�்ற உங்கள் 

��வாசம் ேசா�க்கப்பட�், இேய���ஸ்� ெவளிப்ப�ம்ேபா� 

உங்க�க்�ப் �கழ்ச�்�ம் கன�ம் ம�ைம��ண்டாகக் காணப்ப�ம்.



நம� ஆ�டவ� ���ேபா�

மதே்த� 24:36-39

    அந்த நாைள�ம் அந்த நா�ைககைள�ம் என் �தா ஒ�வர ் த�ர 

மற்ெறா�வ�ம் அ�யான்; பரேலாகத�்�ள்ள �தரக்�ம் அ�யாரக்ள்.

      ேநாவா�ன் காலத�்ல் எப்ப� நடந்தேதா, அப்ப�ேய ம�ஷ�மாரன் 

வ�ம் காலத�்�ம் நடக்�ம்.

   எப்ப�ெயனில், ஜலப்�ரளயத�்க்� �ன்னான காலத�்ேல ேநாவா 

ேபைழக்�ள் �ரேவ�க்�ம் நாள் வைரக்�ம், ஜனங்கள் ��த�்ம் ��த�்ம், 

ெபண்ெகாண்�ம் ெபண்ெகா�த�்ம்,

     ஜலப்�ரளயம் வந்� அைனவைர�ம் வாரிகெ்காண்�ேபா�மட�்ம் 

உணரா��ந்தாரக்ள்; அப்ப�ேய ம�ஷ�மாரன் வ�ங்காலத�்�ம் 

நடக்�ம்.

ப�� அ�ேபா�தல� ��கிறா�

1 ெதசேலானிக�்யர ்5:1-3

      சேகாதரேர இைவகள் நடக்�ங்காலங்கைள�ம் சமயங்கைள�ங்��த�் 

உங்க�க்� எ�தேவண்�வ�ல்ைல.

    இர�ேல ��டன் வ��ற�தமாய்க் கரத்த்�ைடய நாள் வ�ெமன்� 

நீங்கேள நன்றாய் அ�ந்��க�்�ரக்ள்.

    சமாதான�ம் ச�க�்ய�ம் உண்ெடன்� அவரக்ள் ெசால்�ம்ேபா�, 

கரப்்பவ�யானவ�க்� ேவதைன வ��ற�ேபால, அ�� ச��யாய் 

அவரக்ள்ேமல் வ�ம்; அவரக்ள் தப்�ப்ேபாவ�ல்ைல.

1 ெதசேலானிக�்யர ்5:4,5

 சேகாதரேர, அந்த நாள் ��டைனப்ேபால உங்கைளப் 

��த�்கெ்காள்ளதத்க்கதாக நீங்கள் அந்தகாரத�்��க�்றவரக்ளல்லேவ.

 நீங்கெளல்லா�ம் ெவளிசச்த�்ன் �ள்ைளக�ம், பக�ன் 

�ள்ைளக�மா��க�்�ரக்ள்; நாம் இர�க்�ம் இ��க்�ம் 

உள்ளானவரக்ளல்லேவ.

தானிேயல் 12:8-9

 நான் அைதக் ேகட�்ம், அ�ன்ெபா�ைள அ�ய�ல்ைல; 

ஆைகயால்: என் ஆண்டவேன, இைவகளின் ��� என்னமா��க்�ம் 

என்� ேகடே்டன்.

 அதற்� அவன் தானிேயேல, ேபாகலாம்; இந்த வாரத்ை்தகள் 

���காலமட�்ம் �ைதெபா�ளாக ைவக்கப்பட�்ம் �த�்ரிக்கப்பட�்ம் 

இ�க்�ம்.
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ேவத வா���த�த�கைள இ�த கைடசி நா�கள�� ஞானவா�க� 

உண����ெகா��வா�க�.

 ப��� அவ� ஒலிவமைலய��ேம� உ�கா��தி��ைகய��, 

சீஷ�க� அவ�ட�தி� தன���வ��, “இைவக� எ�ெபா�� 

ச�பவ����? உ��ைடய வ�ைக���, உலக�தி� ������ 

அைடயாள� எ�ன? எ�க��� ெசா�லேவ���” எ�றா�க�.

சீஷ�க� அவ�ட�தி� வ�� ஆ�டவேர உ��ைடய வ�தி��த��� 

எ�ன அைடயாள�?

மதே்த� 24:4-14

  இேய� அவரக்�க்�ப் �ர��தத்ரமாக: ஒ�வ�ம் உங்கைள 

வஞ்�யாதப�க்� எசச்ரிக்ைகயா��ங்கள்;

     ஏெனனில், அேநகர ் வந்�, என் நாமதை்தத ் தரித�்கெ்காண்�: நாேன 

��ஸ்� என்� ெசால்�, அேநகைர வஞ்�ப்பாரக்ள்.

    �தத்ங்கைள�ம் �தத்ங்களின் ெசய்�கைள�ம் ேகள்�ப்ப��ரக்ள்; 

கலங்காதப� எசச்ரிக்ைகயா��ங்கள்; இைவகெளல்லாம் 

சம்ப�க்கேவண்�யேத; ஆனா�ம் ��� உடேன வரா�.

        ஜனத�்க்�   �ேராதமாய்   ஜன�ம்,  ராஜ்யத�்க்�   �ேராதமாய் 

ராஜ்ய�ம் எ�ம்�ம்; பஞ்சங்க�ம், ெகாள்ைளேநாய்க�ம், 

��ய�ரச்�்க�ம் பல இடங்களில் உண்டா�ம்.

           இைவகெளல்லாம் ேவதைனக�க்� ஆரம்பம்.

   அப்ெபா��, உங்கைள உபத�் ரவங்க�க்� ஒப்�கெ்கா�த�், 

உங்கைளக் ெகாைலெசய்வாரக்ள்; என் நாமத�்னி�தத்ம் நீங்கள் சகல 

ஜனங்களா�ம் பைகக்கப்ப��ரக்ள்.

 அப்ெபா��, அேநகர ் இடறலைடந்�, ஒ�வைரெயா�வர ்

காட�்கெ்கா�த�், ஒ�வைரெயா�வர ்பைகப்பாரக்ள்.

          அேநகங் கள்ளத�்ரக்்கதரி�க�ம் எ�ம்�, அேநகைர வஞ்�ப்பாரக்ள்.

          அக�்ரமம் ���யாவ�னால் அேநக�ைடய அன்� தணிந்�ேபாம்.

          ���பரியந்தம் நிைலநிற்பவேன இரட�்க்கப்ப�வான்.

  ராஜ்யத�்�ைடய இந்தச ் ��ேசஷம் �ேலாகெமங்��ள்ள சகல 

ஜா�க�க்�ம் சாட�்யாகப் �ரசங்�க்கப்ப�ம், அப்ேபா� ��� வ�ம்.

ம���
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�க்கா 21:25,26, 29-32

  �ரியனி�ம் சந்�ரனி�ம் நடச்த�்ரங்களி�ம் அைடயாளங்கள் 

ேதான்�ம்; ���ன்ேம�ள்ள ஜனங்க�க்�த ் ததத்ளிப்�ம் இ�க்க�ம் 

உண்டா�ம்; ச�த�்ர�ம் அைலக�ம் �ழக்கமா��க்�ம்.

         வானத�்ன் சத�்வங்கள் அைசக்கப்ப�ம்; ஆதலால் ���ன்ேமல் வ�ம் 

ஆபத�்க�க்�ப் பயந்� எ�ரப்ாரத்�்�க�்ற�னால் ம�ஷ�ைடய 

இ�தயம் ேசாரந்்�ேபாம்.

 

 அன்��ம் அவரக்�க்� ஒ� உவைமையச ் ெசான்னார:் 

அத�்மரதை்த�ம் மற்ெறல்லா மரங்கைள�ம் பா�ங்கள்.

 அைவகள் தளிரக்�்றைத நீங்கள் கா�ம்ேபா� வசந்தகாலம் 

ச�பமா�ற்ெறன்� அ���ரக்ள்.

   அப்ப�ேய இைவகள் சம்ப�க�்றைத நீங்கள் கா�ம்ேபா�, 

ேதவ�ைடய ராஜ்யம் ச�பமா�ற்ெறன்� அ��ங்கள்.

       இைவெயல்லாம் சம்ப�க்�ம் �ன் இந்தச ்சந்த� ஒ�ந்�ேபாகாெதன்� 

ெமய்யாகேவ உங்க�க்�ச ்ெசால்��ேறன்.

இேய� அவ�க��� ப�ரதி��திரமாக

2 ேப�� 3:3,4
 

        �தலாவ� நீங்கள் அ�யேவண்�ய� என்னெவனில்: கைட�நாடக்ளில் 

பரியாசக்காரர ்வந்�, தங்கள் �யஇசை்சகளின்ப�ேய நடந்�,

     அவர ் வ�வார ் என்� ெசால்��ற வாக்�தத்தத்ம் எங்ேக? �தாக்கள் 

நித�் ைரயைடந்த�ன்� சகல�ம் ��ஷ்�ப்�ன் ேதாற்ற�தல் 

இ�ந்த�தமா��க�்றேத என்� ெசால்�வாரக்ள்.

2 �ேமாதே்த� 3:1-5
 

          ேம�ம், கைட�நாடக்ளில் ெகா�யகாலங்கள் வ�ெமன்� அ�வாயாக.

  எப்ப�ெயனில், ம�ஷரக்ள் தற்�ரியரா�ம், பணப்�ரியரா�ம், 

�ம்�க்காரரா�ம், அகந்ைத�ள்ளவரக்ளா�ம், ��க�்றவரக்ளா�ம், 

தாய் தகப்பன்மா�க்�க் �ழ்ப்ப�யாதவரக்ளா�ம், 

நன்�ய�யாதவரக்ளா�ம், பரி�தத் �ல்லாதவரக்ளா�ம்,

   �பாவ அன்�ல்லாதவரக்ளா�ம், இணங்காதவரக்ளா�ம், அவ�� 

ெசய்�றவரக்ளா�ம், இசை்சயடக்க�ல்லாதவரக்ளா�ம், 

ெகா�ைம�ள்ளவரக்ளா�ம், நல்ேலாைரப் பைகக�்றவரக்ளா�ம்,
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�ேரா�களா�ம், �ணிகர�ள்ளவரக்ளா�ம், இ�மாப்�ள்ளவரக்ளா�ம், 

ேதவப்�ரியரா�ராமல் �கேபாகப்�ரியரா�ம்,

 ேதவபக்��ன் ேவஷதை்தத ் தரித�் அ�ன் ெபலைன 

ம�த�க�்றவரக்ளா�ம் இ�ப்பாரக்ள்; இப்ப�ப்படட்வரக்ைள நீ �ட�் 

�ல�.

மாற்� 13:19,20

 ஏெனனில், ேதவன் உலகதை்தச ் ��ஷ்�தத்��தல் 

இ�வைரக்�ம் சம்ப�த�்ராத�ம், இனிேம�ம் சம்ப�யாத�மான 

��ந்த உபத�் ரவம் அந்நாடக்ளில் உண்டா��க்�ம்.

 கரத்த்ர ் அந்நாடக்ைளக் �ைறத�்ரா�டட்ால், ஒ�வனா��ம் 

தப்�ப்ேபாவ�ல்ைல; தாம் ெதரிந்�ெகாண்டவரக்ளினி�தத் ேமா, அவர ்

அந்த நாடக்ைளக் �ைறத�்�க�்றார.்

 நம� ஆ�டவ�� இர�டா� வ�தி��தலி� ேபா� 

ெபய� கிறி�தவ சைபகள�� நிைலைமைய� �றி�� நம� 

ஆ�டவ� ��� ேபா�

�க்கா 21:36

      ஆைகயால் இனிச ் சம்ப�க்கப்ேபா�ற இைவக�கெ்கல்லாம் நீங்கள் 

தப்�, ம�ஷ�மார�க்� �ன்பாக நிற்கப் பாத�்ரவான்களாக 

எண்ணப்ப�வதற்�, எப்ெபா��ம் ெஜபம்பண்ணி ��த�்�ங்கள் 

என்றார.்

மதே்த� 24:42

   உங்கள் ஆண்டவர ் இன்ன நா�ைக�ேல வ�வாெரன்� நீங்கள் 

அ�யா��க�்றப��னால் ��த�்�ங்கள்.

1 ெதசேலானிக�்யர ்5:6

  ஆைகயால், மற்றவரக்ள் �ங்��ற�ேபால நாம் �ங்காமல், 

��த�்கெ்காண்� ெதளிந்தவரக்ளா��க்கக்கடேவாம்.

ேப�� ��� ேபா�

  எல்லாவற்�ற்�ம் ��� ச�பமா�ற்�; ஆைகயால் ெதளிந்த 

�த�்�ள்ளவரக்ளா��ந்�, ெஜபம்பண்�வதற்� 

ஜாக�்ரைத�ள்ளவரக்ளா��ங்கள்.

1 ேப�� 4:7
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 இதிலி���  ேபச�ப�� எ�லா வசன�க�� தி��சைபயான� 

மி��த கவன�ேதா�� ெஜப�ேதா�� வ�ழி�தி��க ேவ���.

ெவளி 1:15

  அவ�ைடய பாதங்கள் உைலக்களத�்ல் காய்ந்த �ரகாசமான 

ெவண்கலம்ேபா��ந்த�; அவ�ைடய சதத்ம் ெப�ெவள்ளத�் 

இைரசச்ைலப்ேபா��ந்த�.

தானிேயல் 12:10

 அேநகர ் �தத்�ம் ெவண்ைம�மாக்கப்பட�் 

�ட�டப்படட்வரக்ளாய் �ளங்�வாரக்ள். �ன்மாரக்்கேரா �ன்மாரக்்கமாய் 

நடப்பாரக்ள்; �ன்மாரக்்கரில் ஒ�வ�ம் உணரான். ஞானவான்கேளா 

உணரந்்�ெகாள்�வாரக்ள்.

 இைத� �றி�� ம�றவ�கள�ட� ேப�� ம�ற 

வசன�கைள�� வ�டாம� அதாவ� அவ�ைடய ப�ரச�ன�ைத 

க��டாக பா��ேபா� எ�� சில வசன�கள�� வாசி�கிேறா�. 

அப்ேபாஸ்தலர ்1:11

       க�ேலயரா�ய ம�ஷேர, நீங்கள் ஏன் வானதை்த அண்ணாந்� 

பாரத்�் நிற்��ரக்ள்? உங்களிடத�்னின்� வானத�்க்� 

எ�த�்கெ்காள்ளப்படட் இந்த இேய�வானவர ்எப்ப� உங்கள் கண்க�க்� 

�ன்பாக வானத�்க்� எ�ந்த�ளிப்ேபானாேரா அப்ப�ேய ம�ப��ம் 

வ�வார ்என்றாரக்ள்.

 இைத அவ�க� ����� ெகா�ட வ�த� அ�ப�ேய 

ம�ப��� வ�வா�. ஆனா� அவ� எ����ெகா�ள�ப�ட� 

அைமதலாக��, யா���� ெத�ய�ப��தாம� ம��� ெத�யாம� 

எ����ெகா�ள�ப�டா�. எனேவ ஒ� சில அ�ேபா�தல�க� 

மா�திர� இைத பா��தன�.

1 ெதசேலானிக�்யர ்4:16

   ஏெனனில், கரத்த்ர ் தாேம ஆரவாரதே்தா�ம், �ரதான �த�ைடய 

சதத்தே்தா�ம், ேதவ எக்காளதே்தா�ம் வானத�்��ந்� இறங்�வ�வார;் 

அப்ெபா�� ��ஸ்��க்�ள் மரிதத்வரக்ள் �தலாவ� எ�ந்��ப்பாரக்ள்.

   எனேவ எ�லா�� ஒ���ெகா��� வ�ஷய� ேதவ எ�காள� 

ெதான����. இ�ேக கைடசி எ�காளமாகிய ஏழா� எ�காள� 

ஊத�ப�� ேபா�,
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ெவளி 11:15

     ஏழாம் �தன் எக்காளம் ஊ�னான்; அப்ெபா�� உலகத�்ன் 

ராஜ்யங்கள் நம்�ைடய கரத்த்�க்�ம், அவ�ைடய ��ஸ்��க்��ரிய 

ராஜ்யங்களா�ன; அவர ் சதாகாலங்களி�ம் ராஜ்யபாரம் பண்�வார ்

என்�ம் ெகம்�ர சதத்ங்கள் வானத�்ல் உண்டா�ன.

    இ�ேக ெவள��ப��தி� வ�ேசஷ�தி� �ற�ப������ ஏ� 

எ�காள�கைள ைவ�தி���� எ�லா �த�க��, அதாவ� 

�தலா�, இர�டா�, ��றா�, நா�கா�, ஐ�தா� ம��� ஆ� 

எ�காள�க� ெசா�ல��தமான எ�காள�களா? அைவகள�� 

ச�தைத கா�கள�னா� ேக�டனரா? அ�ப�ெய�றா� ஏழா� 

எ�காள�ைத ஏ� எதி��பா��கிறா�க�?

1 ெதசேலானிக�்யர ்4:17

  �ன்� உ�ேரா��க்�ம் நா�ம் கரத்த்�க்� எ�ரெ்காண்�ேபாக 

ேமகங்கள்ேமல், அவரக்ேளாேட�ட ஆகாயத�் ல் எ�த�்கெ்காள்ளப்பட�், 

இவ்�தமாய் எப்ெபா��ம் கரத்த்�டேன�ட இ�ப்ேபாம்.

    இ�த வசன�ைத கீேழ� ெகா��க�ப���ள வசன�ேதா� ஒ�� 

பா��தா� எள�ைமயாக �����ெகா�ளலா�.

1 ெகாரிந்�யர ்15:51,52

         இேதா, ஒ� இரக�யதை்த உங்க�க்� அ��க�்ேறன்; நாெமல்லா�ம் 

நித�் ைரயைடவ�ல்ைல; ஆ��ம் கைட� எக்காளம் ெதானிக்�ம்ேபா�, 

ஒ� நி�ஷத�்ேல, ஒ� இைமப்ெபா��ேல, நாெமல்லா�ம் 

ம��பமாக்கப்ப�ேவாம்.

     எக்காளம் ெதானிக்�ம், அப்ெபா�� மரிதே்தார ்அ��ல்லாதவரக்ளாய் 

எ�ந்��ப்பாரக்ள்; நா�ம் ம��பமாக்கப்ப�ேவாம்.

 இ�த வசன�க� ந��ைடய ஆ�டவ� இர�டா� 

வ�தி��தலி� ேபா� இ�த �க�தி� ம���� ப���தவா�க� 

உடன�யாக அவ� மரண�திலி��� ஆவ����ய ச�ர�தி� 

ந��ைடய ஆ�டவைர ச�தி�பத�காக ம��பமாவா�க�.

மாற்� 13:26

        அப்ெபா�� ம�ஷ�மாரன் ��ந்த வல்லைமேயா�ம் ம�ைமேயா�ம் 

ேமகங்களின்ேமல் வ��றைதக் காண்பாரக்ள்.



43

ெவளி 1:7

      இேதா, ேமகங்க�டேன வ��றார;் கண்கள் யா�ம் அவைரக் கா�ம், 

அவைரக் �த�்னவரக்�ம் அவைரக் காண்பாரக்ள்; ���ன் 

ேகாத�்ரதத்ாெரல்லா�ம் அவைரப் பாரத்�்ப் �லம்�வாரக்ள். அப்ப�ேய 

ஆ�ம். ஆெமன்.

ந��க� இ�த பாட�தி� ந�� �ண�ப�� வைகய�� கீ�கா�� 

ப�க�கைள கா�க:

Z, '98-259; B, 103-172 and Tract 52, Z, '02-51-56; Z, '02-83-96.



சதா�கால த�டைன. அ�ப�ெய�றா� எ�ன?

ஆ�யாகமம் 2:17

   ஆனா�ம் நன்ைம �ைம அ�யதத்க்க ��டச்த�்ன் கனிையப் 

��க்கேவண்டாம்; அைத நீ ��க்�ம் நாளில் சாகேவ சாவாய் என்� 

கடட்ைள�டட்ார.்

ஆ�யாகமம் 3:17-19

     �ன்� அவர ் ஆதாைம ேநாக�்: நீ உன் மைன��ன் வாரத்ை்தக்�ச ்

ெச�ெகா�த�், ��க்கேவண்டாம் என்� நான் உனக்� �லக�்ன 

��டச்த�்ன் கனிையப் ��தத்ப��னாேல, �� உன் நி�தத்ம் 

ச�க்கப்பட�்�க்�ம்; நீ உ�ேரா��க்�ம் நாெளல்லாம் வ�தத்தே்தாேட 

அ�ன் பலைனப் ��ப்பாய்.

  அ� உனக்� �ள்�ம் ��க்�ம் �ைளப்�க்�ம்; ெவளி�ன் 

ப�ரவ்ைககைளப் ��ப்பாய்.

         நீ �����ந்� எ�க்கப்படட்ப�யால், நீ ��க்�த ்��ம்�மட�்ம் உன் 

�கத�்ன் ேவரை்வயால் ஆகாரம் ��ப்பாய்; நீ மண்ணா��க�்றாய், 

மண்�க்�த ்��ம்�வாய் என்றார.்

சங்�தம் 37:22,28,38

 அவரால் ஆ�ரவ்�க்கப்படட்வரக்ள் ��ையச ் �தந்தரித�்க் 

ெகாள்�வாரக்ள்; அவரால் ச�க்கப்படட்வரக்ேளா 

அ�ப்�ண்�ேபாவாரக்ள்.

        கரத்த்ர ்நியாயதை் த ��ம்��றவர;் அவர ்தம� பரி�தத் வான்கைளக் 

ைக��வ�ல்ைல; அவரக்ள் என்ைறக்�ம் காக்கப்ப�வாரக்ள்; 

�ன்மாரக்்க�ைடய சந்த�ேயா அ�ப்�ண்�ேபாம்.

      அக�்ரமக்காரர ் ஏகமாய் அ�க்கப்ப�வாரக்ள்; அ�ப்�ண்�ேபாவேத 

�ன்மாரக்்கரின் ���.

எேசக�்யல் 18:4

     இேதா, எல்லா ஆத�்மாக்க�ம் என்�ைடயைவகள்; தகப்பனின் 

ஆத�்மா எப்ப�ேயா, அப்ப�ேய மகனின் ஆத�்மா�ம் என்�ைடய�; 

பாவஞ்ெசய்�ற ஆத�்மாேவ சா�ம்.

மதே்த� 7:13

          இ�க்கமான வாசல் வ�யாய் உட�்ரேவ��ங்கள்; ேகட�்க்�ப் ேபா�ற 

வாசல் �ரி�ம், வ� �சால�மா��க�்ற�; அ�ன் வ�யாய்ப் 

�ரேவ�க�்றவரக்ள் அேநகர.்

44



45

மதே்த� 25:46

     அந்தப்ப�, இவரக்ள் நித�் ய ஆக�்ைன அைடய�ம், நீ�மான்கேளா 

நித�் ய �வைன அைடய�ம் ேபாவாரக்ள் என்றார.்

அப்ேபாஸ்தலர ்3:23

 அந்தத ் �ரக்்கதரி��ன் ெசாற்ேகளாதவேனா, அவன் 

ஜனத�்�ராதப�க்�  நிர�்லமாக்கப்ப�வான் என்றான்.

ேராமர ்1:32

 இப்ப�ப்படட்ைவகைளச ் ெசய்�றவரக்ள் மரணத�்ற்�ப் 

பாத�்ரரா��க�்றாரக்ெளன்� ேதவன் �ரம்ானிதத்  நீ�யான �ரப்்ைப 

அவரக்ள் அ�ந்��ந்�ம், அைவகைளத ் தாங்கேள ெசய்�ற�மல்லாமல், 

அைவகைளச ் ெசய்�ற மற்றவரக்ளிடத�்ல் 

�ரியப்ப��றவரக்�மா��க�்றாரக்ள்.

ேராமர ்5:12

 இப்ப�யாக, ஒேர ம�ஷனாேல பாவ�ம் பாவத�்னாேல 

மரண�ம் உலகத�்ேல �ரேவ�தத்�ேபால�ம், எல்லா ம�ஷ�ம் 

பாவஞ்ெசய்தப�யால், மரணம் எல்லா�க்�ம் வந்த�ேபால�ம் 

இ��மா�ற்�.

ேராமர ்6:23

         பாவத�்ன் சம்பளம் மரணம்; ேதவ�ைடய ��ைபவரேமா நம்�ைடய 

கரத்த்ரா�ய இேய���ஸ்��னால் உண்டான நித�் ய�வன்.

ேராமர ்8:6

        மாம்ச �ந்ைத மரணம்; ஆ��ன் �ந்ைதேயா �வ�ம் சமாதான�மாம்.

2 ெகாரிந்�யர ்1:9

        நாங்கள் எங்கள்ேமல் நம்�க்ைகயா�ராமல், மரிதே்தாைர எ�ப்��ற 

ேதவன்ேமல் நம்�க்ைகயா��க்கதத்க்கதாக, மரணம் வ�ெமன்� 

நாங்கள் எங்க�க்�ள்ேள நிசச்�த�்�ந்ேதாம்.

2 ெதசேலானிக�்யர ்1:9

     அந்நாளிேல தம்�ைடய பரி�தத் வான்களில் ம�ைமப்படதத்க்கவரா�ம், 

நீங்கள் எங்க�ைடய சாட�்ைய ��வா�தத் ப��னாேல 

உங்களிடத�்�ம், ��வா�க�்றவரக்ெளல்லாரிடத�்�ம் 

ஆசச்ரியப்படதத்க்கவரா�ம், அவர ்வ�ம்ேபா�,
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ேமேல அ�ேபா�தல� �றிய வசன�ைத கீ��கா�� வசன��ட� 

ஒ�ப��� பா��க��.

சங்�தம் 139:7,8

   உம்�ைடய ஆ�க்� மைறவாக எங்ேக ேபாேவன்? உம்�ைடய 

ச�கதை்த�ட�் எங்ேக ஓ�ேவன்?

        நான்  வானத�்ற்�  ஏ�னா�ம்,  நீர ்  அங்ேக  இ�க�்�ர;்  நான் 

பாதாளத�்ல் ப�க்ைக ேபாடட்ா�ம், நீர ்அங்ேக�ம் இ�க�்�ர.்

 இைத� �றி�� வ��வாக பா��க ேவ��ெம�றா� 

கீ�க�ட ��தக�க�கைள கா�க.

E, 21, 210, 354, 405; Z, '00-101-109.
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�மிய�� கிறி��வ�� சைபய�� நிைலைம

சைப எைத� ெபா���� ெகா�ள ேவ���.

1 ேயாவான் 3:13

 என் சேகாதரேர, உலகம் உங்கைளப் பைகதத்ால் 

ஆசச்ரியப்படா��ங்கள்.

2 �ேபாதே்த� 2:3

 நீ�ம் இேய���ஸ்��க்� நல்ல ேபாரச்ே்சவகனாய்த ்�ங்க�ப�.

மதே்த� 10:24,25

  �ஷன் தன் ேபாதகனி�ம், ேவைலக்காரன் தன் எஜமானி�ம் 

ேமற்படட்வனல்ல.

  �ஷன் தன் ேபாதகைனப்ேபால�ம், ேவைலக்காரன் தன் 

எஜமாைனப்ேபால�ம் இ�ப்ப� ேபா�ம். �டெ்டஜமாைனேய 

ெபயல்ெச�ல் என்� ெசால்வாரக்ளானால், அவன் �டட்ாைர அப்ப�ச ்

ெசால்வ� அ�க நிசச்யமல்லவா?

ேயாவான் 15:18-20

    உலகம் உங்கைளப் பைகதத்ால், அ� உங்கைளப் பைகக�்றதற்� 

�ன்ேன என்ைனப் பைகதத்ெதன்� அ��ங்கள்.

 நீங்கள் உலகதத்ாரா��ந்தால், உலகம் தன்�ைடயைதச ்

�ேந�த�் �க்�ம்; நீங்கள் உலகதத்ாரா�ராதப��னா�ம், நான் 

உங்கைள உலகத�்��ந்� ெதரிந்�ெகாண்டப��னா�ம், உலகம் 

உங்கைளப் பைகக�்ற�.

  ஊ�யக்காரன் தன் எஜமானி�ம் ெபரியவனல்லெவன்� நான் 

உங்க�க்�ச ்ெசான்ன வாரத்ை்தைய நிைனத�்கெ்காள்�ங்கள். அவரக்ள் 

என்ைனத ் �ன்பப்ப�த�்ன�ண்டானால், உங்கைள�ம் 

�ன்பப்ப�த�்வாரக்ள்; அவரக்ள் என் வசனதை்தக் 

ைககெ்காண்ட�ண்டானால், உங்கள் வசனதை்த�ம் 

ைககெ்காள்�வாரக்ள்.

மதே்த� 5:11,12

         என்னி�தத்ம் உங்கைள நிந்�த�்த ்�ன்பப்ப�த�், பல�த �ைமயான 

ெமா�கைள�ம் உங்கள்ேபரில் ெபாய்யாய்ச ் ெசால்வாரக்ளானால் 

பாக�்யவான்களா��ப்�ரக்ள்.

  சந்ேதாஷப்பட�், களி��ங்கள்; பரேலாகத�்ல் உங்கள் பலன் 

���யா��க்�ம்; உங்க�க்� �ன்னி�ந்த �ரக்்கதரி�கைள�ம் 

அப்ப�ேய �ன்பப்ப�த�்னாரக்ேள.
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�க்கா 21:16,17

 ெபற்றாரா�ம், சேகாதரரா�ம், பந்�ஜனங்களா�ம், 

�ேந�தரா�ம் காட�்கெ்கா�க்கப்ப��ரக்ள்; உங்களில் �லைரக் 

ெகாைலெசய்வாரக்ள்.

 என் நாமத�்னி�தத்ம் எல்லாரா�ம் பைகக்கப்ப��ரக்ள்.

1 ேப�� 4:12,13

 �ரியமானவரக்ேள, உங்கைளச ் ேசா�க்�ம்ப� உங்கள் ந��ல் 

பற்�ெயரி�ற அக�்னிையக்��த�் ஏேதா ��ைமெயன்� �ைகயாமல்,

 ��ஸ்��ன் ம�ைமெவளிப்ப�ம்ேபா� நீங்கள் களி�ரந்்� 

ம��ம்ப�யாக அவ�ைடய பா�க�க்� நீங்கள் பங்காளிகளானதால் 

சந்ேதாஷப்ப�ங்கள்.

கலாத�்யர ்4:29

     ஆ��ம் மாம்சத�்ன்ப� �றந்தவன் ஆ��ன்ப� �றந்தவைன 

அப்ெபா�� �ன்பப்ப�த�்ன� ேபால, இப்ெபா��ம் நடந்�வ��ற�.

2 �ேமாதே்த� 3:12

       அன்��ம்  ��ஸ்�  இேய��க்�ள்  ேதவபக்�யாய் நடக்க 

மனதா��க�்ற யாவ�ம் �ன்பப்ப�வாரக்ள்.

யாக்ேகா� 1:2-4

         என் சேகாதரேர, நீங்கள் பல�தமான ேசாதைனகளில் அகப்ப�ம்ேபா�,

  உங்கள்  ��வாசத�்ன்  பரடீை்சயான�  ெபா�ைமைய 

உண்டாக்�ெமன்�  அ�ந்�, அைத ��ந்த சந்ேதாஷமாக எண்�ங்கள்.

  நீங்கள் ஒன்��ம் �ைற�ள்ளவரக்ளா�ராமல், �ரணரா�ம் 

நிைற�ள்ளவரக்ளா�ம் இ�க்�ம்ப�, ெபா�ைமயான� �ரண �ரிைய 

ெசய்யக்கடவ�.

1ேப�� 2:21

 இதற்காக நீங்கள் அைழக்கப்பட�்��க�்�ரக்ள்; ஏெனனில், 

��ஸ்��ம் உங்க�க்காகப் பா�பட�், நீங்கள் தம்�ைடய 

அ�ச�்வ�கைளத ் ெதாடரந்்�வ�ம்ப� உங்க�க்� மா�ரிையப் 

�ன்ைவத�்ப்ேபானார.்

ெவளி 2:10

          நீ படப்ேபா�ற பா�கைளக்��த�் எவ்வள�ம் பயப்படாேத; இேதா, 
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சைப எைத அ�பவ��கலா�?

சங்�தம் 121:1,2

   எனக்� ஒதத்ாைச வ�ம் பரவ்தங்க�க்� ேநராக என் கண்கைள 

ஏெற�க�்ேறன்.

          வானதை்த�ம் ��ைய�ம் உண்டாக�்ன கரத்த்ரிடத�்��ந்� எனக்� 

ஒதத்ாைச வ�ம்.

சங்�தம் 29:11

   கரத்த்ர ் தம� ஜனத�்ற்�ப் ெபலன்ெகா�ப்பார;் கரத்த்ர ் தம� 

ஜனத�்ற்�ச ்சமாதானம் அ�ளி, அவரக்ைள ஆ�ரவ்�ப்பார.்

நீ�ெமா�கள் 10:22

 கரத்த்ரின் ஆ�ரவ்ாதேம ஐ�வரியதை்தத ் த�ம்; அதேனாேட அவர ்

ேவதைனையக் �டட்ார.்

மதே்த� 11:28-30

       வ�தத்ப்பட�்ப் பாரஞ்�மக�்றவரக்ேள! நீங்கள் எல்லா�ம் என்னிடத�்ல் 

வா�ங்கள்; நான் உங்க�க்� இைளப்பா�தல் த�ேவன்.

  நான் சாந்த�ம் மனதத்ாழ்ைம�மா��க�்ேறன்; என் �கதை்த 

உங்கள்ேமல் ஏற்�கெ்காண்�, என்னிடத�்ல் கற்�கெ்காள்�ங்கள். 

அப்ெபா��, உங்கள் ஆத�்மாக்க�க்� இைளப்பா�தல் �ைடக்�ம்.

 என் �கம் ெம�வா�ம் என் �ைம இல�வா�ம் இ�க�்ற� என்றார.்

ஏசாயா 29:19

  ��ைமயானவரக்ள் கரத்த்�க்�ள் �க�ம் ம�ழ்ந்�, ம�ஷரில் 

எளிைமயானவரக்ள் இஸ்ரேவ�ன் பரி�தத் �க்�ள் களி��வாரக்ள்.

1 ேப�� 1:8

 அவைர நீங்கள் காணாம��ந்�ம் அவரிடத�்ல் 

அன்�����ரக்ள்; இப்ெபா�� அவைரத ் தரி�யாம��ந்�ம் 

அவரிடத�்ல் ��வாசம் ைவத�், ெசால்���யாத�ம் ம�ைமயால் 

நிைறந்த�மா��க�்ற சந்ேதாஷ�ள்ளவரக்ளாய்க் களி�ரந்்�,

ேசா�க்கப்ப�ம்ெபா�டட்ாகப் �சாசானவன் உங்களில் �லைரக் காவ�ல்  

ேபா�வான்; பத�்நாள் உபத�் ரப்ப��ரக்ள். ஆ��ம் நீ மரணபரியந்தம் 

உண்ைமயா��, அப்ெபா�� �வ�ரடீதை்த உனக்�த ்த�ேவன்.
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ேயாவான் 14:27

  சமாதானதை்த உங்க�க்� ைவத�்ப்ேபா�ேறன், என்�ைடய 

சமாதானதை்தேய உங்க�க்�க் ெகா�க�்ேறன்; உலகம் 

ெகா�க�்ற�ரகாரம் நான் உங்க�க்�க் ெகா�க�்ற�ல்ைல. உங்கள் 

இ�தயம் கலங்காம�ம் பயப்படாம���ப்பதாக.

ஏசாயா 26:3
 உம்ைம உ��யாய்ப் பற்�கெ்காண்ட மனைத�ைடயவன் 

உம்ைமேய நம்���க�்றப�யால், நீர ்அவைனப் �ரண சமாதானத�்டன் 

காத�்கெ்காள்�ர.்

மாற்� 10:29,30

 அதற்� இேய� �ர��தத்ரமாக: என்னி�த�்மாக�ம், 

��ேசஷத�்னி�தத்மாக�ம், �டை்டயாவ�, சேகாதரைரயாவ�, 

சேகாதரிகைளயாவ�, தகப்பைனயாவ�, தாையயாவ�, 

மைன�ையயாவ�, �ள்ைளகைளயாவ�, நிலங்கைளயாவ� �டட்வன் 

எவ�ம்,

 இப்ெபா�� இம்ைம�ேல, �ன்பங்கேளாேட�ட �றதத்ைனயாக, 

��கைள�ம், சேகாதரைர�ம், சேகாதரிகைள�ம், தாய்கைள�ம், 

�ள்ைளகைள�ம், நிலங்கைள�ம், ம�ைம�ேல நித�் ய �வைன�ம் 

அைடவான் என்� ெமய்யாகேவ உங்க�க்�ச ்ெசால்��ேறன்.

��ப்�யர ்4:7

 அப்ெபா��, எல்லாப் �த�்க்�ம்ேமலான ேதவசமாதானம் உங்கள் 

இ�தயங்கைள�ம் உங்கள் �ந்ைதகைள�ம் ��ஸ்� 

இேய��க்�ள்ளாகக் காத�்கெ்காள்�ம்.

Z, '95-153; Z, '01-27, 52.
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ஞான�நான�

எேப�யர ்4:5

 ஒேர கரத்த்�ம், ஒேர ��வாச�ம், ஒேர ஞானஸ்நான�ம்,

மாற்� 1:4

 ேயாவான் வனாந்தரத�்ல் ஞானஸ்நானங்ெகா�த�், 

பாவமன்னிப்�கெ்கன்� மனந்��ம்�த�க்ேகற்ற ஞானஸ்நானதை்தக் 

��த�்ப் �ரசங்கம் பண்ணிகெ்காண்��ந்தான்.

மதே்த� 3:13-15

  அப்ெபா�� ேயாவானால் ஞானஸ்நானம் ெப�வதற்� இேய� 

க�ேலயாைவ�ட�் ேயாரத்ா�க்� அ�ேக அவனிடத�்ல் வந்தார.்

     ேயாவான் அவ�க்�த ் தைட ெசய்�: நான் உம்மாேல ஞானஸ்நானம் 

ெபறேவண்�யதா��க்க, நீர ்என்னிடத�்ல் வரலாமா என்றான்.

        இேய� அவ�க்�ப் �ர��தத்ரமாக: இப்ெபா�� இடங்ெகா�, இப்ப� 

எல்லா நீ�ைய�ம் நிைறேவற்�வ� நமக்� ஏற்றதா��க�்ற� என்றார.் 

அப்ெபா�� அவ�க்� இடங்ெகா�தத்ான்.

1 ேப�� 3:21

  அதற்� ஒப்பைனயான ஞானஸ்நானமான�, மாம்ச அ�க்ைக 

நீக்�தலா�ராமல், ேதவைனப்பற்�ம் நல்மனசச்ாட�்�ன் 

உடன்ப�க்ைகயா��ந்�, இப்ெபா�� நம்ைம�ம் 

இேய���ஸ்���ைடய உ�ரத்ெ்த�த�னால் இரட�்க�்ற�;

மதே்த� 3:16,17

     இேய� ஞானஸ்நானம் ெபற்�, ஜலத�்��ந்� கைரேய�ன�டேன, 

இேதா வானம் அவ�க்�த ் �றக்கப்படட்�; ேதவ ஆ� �றாைவப்ேபால 

இறங்�, தம்ேமல் வ��றைதக் கண்டார.்

     அன்��ம், வானத�்��ந்� ஒ� சதத்ம் உண்டா�, இவர ் என்�ைடய 

ேநச�மாரன், இவரில் �ரியமா��க�்ேறன் என்� உைரதத்�.

மாற்� 10:38,39

     இேய� அவரக்ைள ேநாக�்: நீங்கள் ேகட�்கெ்காள்��ற� இன்ன� 

என்� உங்க�க்ேக ெதரிய�ல்ைல. நான் ��க்�ம் பாத�்ரத�்ல் நீங்கள் 

��க்க�ம், நான் ெப�ம் ஸ்நானதை்த நீங்கள் ெபற�ம், உங்களால் ��மா 

என்றார.்
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       அதற்� அவரக்ள்: ��ம் என்றாரக்ள். இேய� அவரக்ைள ேநாக�்: நான் 

��க்�ம் பாத�்ரத�்ல் நீங்கள் ��ப்�ரக்ள், நான் ெப�ம் ஸ்நானதை்த�ம் 

நீங்கள் ெப��ரக்ள்.

அப்ேபாஸ்தலர ்1:4

 அன்��ம், அவர ் அவரக்�டேன ��வந்��க்�ம்ேபா�, 

அவரக்ைள ேநாக�்: ேயாவான் ஜலத�்னாேல ஞானஸ்நானங்ெகா�தத்ான்; 

நீங்கள் �ல நா�க்�ள்ேள பரி�தத்  ஆ��னாேல ஞானஸ்நானம் 

ெப��ரக்ள்.

ேராமர ்6:3-5

    ��ஸ்� இேய��க்�ள்ளாக ஞானஸ்நானம் ெபற்ற நாமைனவ�ம் 

அவ�ைடய மரணத�்க்�ள்ளாக, ஞானஸ்நானம் ெபற்றைத 

அ�யாம��க�்�ரக்ளா?

   ேம�ம் �தா�ன் ம�ைம�னாேல ��ஸ்� மரிதே்தாரி��ந்� 

எ�ப்பப்படட்�ேபால, நா�ம் ��தான �வ�ள்ளவரக்ளாய் 

நடந்�ெகாள்�ம்ப�க்�, அவ�ைடய மரணத�்ற்�ள்ளாக்�ம் 

ஞானஸ்நானத�்னாேல ��ஸ்��டேன�ட அடக்கம்பண்ணப்படே்டாம்.

 ஆதலால் அவ�ைடய மரணத�்ன் சாய�ல் நாம் 

இைணக்கப்படட்வரக்ளானால், அவர ் உ�ரத்ெ்த�த�ன் சாய��ம் 

இைணக்கப்பட�்�ப்ேபாம்.

ெகாேலாெசயர ்2:12

ஞானஸ்நானத�்ேல அவேராேட�ட அடக்கம்பண்ணப்படட்வரக்ளாக�ம், 

அ�ேல அவைர மரிதே்தாரி��ந்ெத�ப்�ன ேதவ�ைடய 

ெசய�ன்ேம�ள்ள ��வாசத�்னாேல அவேராேட�ட 

எ�ந்தவரக்ளாக�ம் இ�க�்�ரக்ள்.

கலாத�்யர ்3:27

 ஏெனனில், உங்களில் ��ஸ்��க்�ள்ளாக, ஞானஸ்நானம் 

ெபற்றவரக்ள் எதத்ைனேபேரா அதத்ைனேப�ம் ��ஸ்�ைவத ்

தரித�்கெ்காண்�ரக்ேள.

அப்ேபாஸ்தலர ்18:24-28

   அப்ெபா��  அெலக்சந்�ரியா  படட்ணத�்ல்  �றந்தவ�ம் 

சா�ரியவா�ம் ேவதாகமங்களில் வல்லவ�மான அப்ெபால்ேலா என்�ம் 

ேபரெ்காண்ட ஒ� �தன் எேப� படட்ணத�்க்� வந்தான்.
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   அவன் கரத்த்�ைடய மாரக்்கத�்ேல உபேத�க்கப்பட�், ேயாவான் 

ெகா�தத் ஸ்நானதை்தமாத�்ரம் அ�ந்தவனா��ந்�, ஆ��ல் 

அன�ள்ளவனாய்க் கரத்த்�க்� அ�தத்ைவகைளத ் �டட்மாய்ப் 

ேபாதகம்பண்ணிகெ்காண்�வந்தான்.

  அவன் ெஜபஆலயத�்ல் ைதரியமாய்ப் ேபசதெ்தாடங்�னேபா�, 

ஆக�்ல்லா�ம் �ரிஸ்�ல்லா�ம் அவன் ேப��றைதக் ேகட�், அவைனச ்

ேசரத்�்கெ்காண்�, ேதவ�ைடய மாரக்்கதை்த அ�க �டட்மாய் அவ�க்� 

�வரித�்க்காண்�தத்ாரக்ள்.

      �ன்� அவன் அகாயா நாட�்ற்�ப் ேபாகேவண்�ெமன்��க்ைக�ல், 

�ஷரக்ள் அவைன ஏற்�கெ்காள்�ம்ப� சேகாதரர ் அவரக்�க்� 

எ��னாரக்ள்.

      அவன் அங்ேக வந்த�ன்� ெவளியரங்கமாக �தரக்�டேன பலமாய்த ்

தரக்்கம்பண்ணி,  இேய�ேவ ��ஸ்� என்� 

ேவதவாக�்யங்கைளகெ்காண்� ��ஷ்டாந்தப்ப�த�்னப�யால், 

��ைப�னாேல ��வா�களானவரக்�க்� �க�ம் உத�யா��ந்தான்.

அப்ேபாஸ்தலர ்19:1-5

           அப்ெபால்ேலா என்பவன் ெகாரிந்� படட்ணத�்ேல இ�க்ைக�ல், 

ப�ல் ேமடான ேதசங்கள் வ�யாய்ப் ேபாய் எேப��க்� வந்தான்; அங்ேக 

�ல �ஷைரக் கண்�:

         நீங்கள் ��வா�களானேபா�, பரி�தத்  ஆ�ையப் ெபற்�ரக்ளா என்� 

ேகடட்ான். அதற்� அவரக்ள்: பரி�தத்  ஆ� உண்ெடன்பைத நாங்கள் 

ேகள்�ப்படேவ இல்ைல என்றாரக்ள்.

   அப்ெபா�� அவன்: அப்ப�யானால் நீங்கள் எந்த ஞானஸ்நானம் 

ெபற்�ரக்ள் என்றான். அதற்� அவரக்ள்: ேயாவான் ெகா�தத் ஞானஸ்நானம் 

ெபற்ேறாம் என்றாரக்ள்.

       அப்ெபா�� ப�ல்: ேயாவான் தனக்�ப்�ன் வ��றவரா�ய ��ஸ்� 

இேய��ல் ��வா�களா��க்கேவண்�ம் என்� ஜனங்க�க்�ச ்

ெசால்�, மனந்��ம்�த�க்� ஏற்ற ஞானஸ்நானதை்தக் ெகா�தத்ாேன 

என்றான்.

         அைதக் ேகடட்ேபா� அவரக்ள்: கரத்த்ரா�ய இேய��ன் நாமத�்னாேல 

ஞானஸ்நானம் ெபற்றாரக்ள்.
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அப்ேபாஸ்தலர ்8:12,13

       ேதவ�ைடய ராஜ்யத�்க்�ம் இேய���ஸ்���ைடய நாமத�்க்�ம் 

ஏற்றைவகைளக்��த�், ��ப்� �ரசங்�தத்ைத அவரக்ள் 

��வா�தத் ேபா�, ��ஷ�ம் ஸ்�ரகீ�ம் ஞானஸ்நானம்ெபற்றாரக்ள்.

  அப்ெபா�� �ேமா�ம் ��வா�த�் ஞானஸ்நானம் ெபற்�, 

��ப்ைபப்பற்�கெ்காண்�, அவனால் நடந்த அைடயாளங்கைள�ம் 

ெபரிய அற்�தங்கைள�ம்கண்� �ர�தத்ான்.

அப்ேபாஸ்தலர ்10:47,48

   அப்ெபா�� ேப��: நம்ைமப்ேபாலப் பரி�தத்  ஆ�ையப் ெபற்ற 

இவரக்�ம் ஞானஸ்நானம் ெபறாதாப�க்� எவனா��ம் தண்ணைீர 

�லக்கலாமா என்� ெசால்�,

 கரத்த்�ைடய நாமத�்னாேல அவரக்�க்� 

ஞானஸ்நானங்ெகா�க்�ம்ப� கடட்ைள�டட்ான். அப்ெபா�� �லநாள் 

அங்ேக தங்�ம்ப� அவைன ேவண்�கெ்காண்டாரக்ள்.

Z, '96-125, 126; Z, '97-13; E, 227; F, 421-456.
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தி���வ�

 �தலாவதாக தி���வ� எ�ற உபேதச� இ��ப� ேபால 

இ���� வசன�.

ேயாவான் 1:1-3

      ஆ��ேல வாரத்ை்த இ�ந்த�, அந்த வாரத்ை்த ேதவனிடத�்��ந்த�, 

அந்த வாரத்ை்த ேதவனா��ந்த�.

           அவர ்ஆ��ேல ேதவேனா��ந்தார.்

  சகல�ம் அவர ் �லமாய் உண்டா�ற்�; உண்டானெதான்�ம் 

அவராேலயல்லாமல் உண்டாக�ல்ைல.

 கிேர�க ெமாழி�ெபய��ப�� உ�ள வசன�ைத ஆ�கில�தி� 

கா�க “In a beginning was the word, and the Word was with The God and a god 

was the Word. The same was in a beginning with The God.”

அதாவ�

 ஒ� ஆதிய�ேல “a beginning” வா��ைத “the word” இ��த�, 

அ�த வா��ைத ேதவன�ட�தி� “The God” இ��த� ம��� அ�த 

வா��ைத�� ஒ� ேதவனாய���த� “a God”. அவேர ஆதிய�� 

ேதவேனாேட “The God” இ��தா�.

ேயாவான் 10;30

          நா�ம் �தா�ம் ஒன்றா��க�்ேறாம் என்றார.்

 ேமேல �ற�ப�ட வசன�கைள, இவ�க� எ�ப� ஒ�றாக 

இ��க ���� எ�பைத ஒ���பா��ேபா�.

ேயாவான் 17:20,21

    நான் இவரக்�க்காக ேவண்�கெ்காள்��ற�மல்லாமல், இவரக்�ைடய 

வாரத்ை்த�னால் என்ைன ��வா�க�்றவரக்�க்காக�ம் 

ேவண்�கெ்காள்��ேறன்.

  அவரக்ெளல்லா�ம் ஒன்றா��க்க�ம், �தாேவ, நீர ் என்ைன 

அ�ப்�னைத உலகம் ��வா�க�்றதற்காக, நீர ் என்னிேல�ம் நான் 

உம்�ேல�ம் இ�க�்ற�ேபால அவரக்ெளல்லா�ம் நம்�ல் 

ஒன்றா��க்க�ம் ேவண்�கெ்காள்��ேறன்.
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ேயாவான் 14:9

 அதற்� இேய�: ��ப்�ேவ, இவ்வள�காலம் நான் 

உங்க�டேன�ட இ�ந்�ம் நீ என்ைன அ�ய�ல்ைலயா? என்ைனக் 

கண்டவன் �தாைவக் கண்டான்; அப்ப���க்க, �தாைவ எங்க�க்�க் 

ஒ�ப��� கா�க

ஆ�யாகமம் 1:27

 ேதவன் தம்�ைடய சாயலாக ம�ஷைனச ் ��ஷ்�தத்ார,் 

அவைனத ் ேதவசாயலாகேவ ��ஷ்�தத்ார;் ஆ�ம் ெபண்�மாக 

அவரக்ைளச ்��ஷ்�தத்ார.்

ேயாவான் 17:5

 �தாேவ, உலகம் உண்டா�றதற்� �ன்ேன உம்�டத�்ல் எனக்� 

உண்டா��ந்த ம�ைம�னாேல இப்ெபா�� நீர ் என்ைன உம்�டத�்ேல 

ம�ைமப்ப�த�்ம்.

ஒ�ப��� கா�க

ெகாேலாெசயர ்2:9

 ஏெனன்றால், ேதவத�்வத�்ன் பரி�ரணெமல்லாம் 

சரரீப்�ரகாரமாக, அவ�க்�ள் வாசமா��க�்ற�.

  கிேர�க ெமாழி�ெபய��ப�� உ�ள வசன�ைத ஆ�கில�தி� 

கா�க “Because in him dwells all the fullness of the Deity bodily .” For full 

explanation see E,77.

  (**பரேலாக�தி� சா�சிய��கிறவ�க� �வ�. ப�தா, வா��ைத 

ப���த ஆவ� எ�பவ�கேள, இ��வ�� ஒ�றாய���கிறா�க�.**) 

(1ேயாவா� 5:7)

 இ�த வசன� �ல� ப�ரதிகள�� இ�ைல எ�� எ�லா 

ப��த�க�� ஒ���ெகா��கி�றன� ம��� Revised Version 

ஆ�கில ேவதாகம�தி� ேச��க�படவ��ைல எனேவ இ� 

ேச��க�ப�ட வசன�.

 இ�ேபா� இ�த தி���வ உபேதச�தி�� எதிரைடயாக 

இ��க���ய வசன�கைள பா��ேபா�.
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 ப�தாவாகிய ேதவைன� �றி��� அவ�ைடய ேமலான 

நிைலைமைய� கா��� வசன�க�.

மாற்� 13:32

 அந்த நாைள�ம் அந்த நா�ைகைய�ம் �தா ஒ�வர ் த�ர 

மற்ெறா�வ�ம் அ�யான், பரேலாகத�்�ள்ள �தரக்�ம் அ�யாரக்ள், 

�மார�ம் அ�யார.்

ேயாவான் 5:19

 அப்ெபா�� இேய� அவரக்ைள ேநாக�்: ெமய்யாகேவ 

ெமய்யாகேவ நான் உங்க�க்�ச ் ெசால்��ேறன் �தாவானவர ் ெசய்யக் 

�மாரன் காண்�றெத�ேவா, அைதேயயன்�, ேவெறான்ைற�ம் தாமாய்ச ்

ெசய்யமாடட்ார;் அவர ் எைவகைளச ் ெசய்�றாேரா, அைவகைளக் 

�மார�ம் அந்தப்ப�ேய ெசய்�றார.்

ேயாவான் 14:28

          நான் ேபாேவன் என்�ம், ��ம்� உங்களிடத�்ல் வ�ேவன் என்�ம் 

நான் உங்க�டேன ெசான்னைதக் ேகட�்ரக்ேள. நீங்கள் என்னில் 

அன்�ள்ளவரக்ளா��ந்தால் �தா�னிடத�்ற்�ப் ேபா�ேறெனன்� நான் 

ெசான்னைதக் ��த�்ச ் சந்ேதாஷப்ப��ரக்ள், ஏெனனில் என் �தா 

என்னி�ம் ெபரியவரா��க�்றார.்

1 ெகாரிந்�யர ்15:27,28

 சகலதை்த�ம் அவ�ைடய பாதத�்ற்�க் �ழ்ப்ப�த�்னாேர; 

ஆ��ம் சகல�ம் அவ�க்�க் �ழ்ப்ப�தத்ப்படட்ெதன்� 

ெசால்���க்�ம் ேபா�, சகலதை்த�ம் அவ�க்�க் �ழ்ப்ப�த�்னவர ்

�ழ்ப்ப�தத்ப்பட�ல்ைலெயன்ப� ெவளியரங்கமா��க�்ற�.

 சகல�ம் அவ�க்�க் �ழ்ப்பட�்�க்�ம்ேபா�, ேதவேன 

சகலத�்�ம் சகல�மா��ப்பதற்�, �மாரன் தா�ம் தமக்�ச ்

சகலதை்த�ம் �ழ்ப்ப�த�்னவ�க்�க் �ழ்ப்பட�்�ப்பார.்

 நம� ஆ�டவராகிய இேய� ஒ��ேபா�� ப�தாவாகிய 

ேதவ��� சமமா� இ��க வ���பவ��ைல.

��ப்�யர ்2:5-8

 ��ஸ்� இேய����ந்த �ந்ைதேய உங்களி�ம் இ�க்கக்கடவ�;

 அவர ் ேதவ�ைடய �பமா��ந்�ம், ேதவ�க்�ச ்

சமமா��ப்பைதக் ெகாள்ைளயா�ன ெபா�ளாக எண்ணாமல்,
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 தம்ைமதத்ாேம ெவ�ைமயாக�், அ�ைம�ன் �பெம�த�், 

ம�ஷர ்சாயலானார.்

 அவர ் ம�ஷ�பமாய்க் காணப்பட�், மரணபரியந்தம், அதாவ� 

��ைவ�ன் மரணபரியந்த�ம் �ழ்ப்ப�ந்தவரா�, தம்ைமதத்ாேம 

தாழ்த�்னார.்

மதே்த� 28:18

 அப்ெபா�� இேய� ச�பத�்ல் வந்�, அவரக்ைள ேநாக�்: 

வானத�்�ம் ����ம் சகல அ�கார�ம் எனக்�க் 

ெகா�க்கப்பட�்�க�்ற�.

   இேய� இ�ேக ப�தாவ�னா� சி����க�ப�டா�.

  ஜவ� �� வ�லைம�� இேய�வ�ன�ட�தி� இ�ைல. 

ப�தாவ�ன�ட�தி� இ��� ெப�� ெகா�ேட� எ�� ஆ�டவ� 

��கிறா�.

ெகாேலாெசயர ்1:15

 அவர ் அதரிசனமான ேதவ�ைடய தற்��ப�ம், சரவ் 

��ஷ்�க்�ம் �ந்�ன ேப�மானவர.்

ெவளி 3:14

 லேவா�க்ேகயா சைப�ன் �த�க்� நீ எ�தேவண்�ய� 

என்னெவனில்: உண்ைம�ம் சத�்ய��ள்ள சாட�்�ம், ேதவ�ைடய 

��ஷ்�க்� ஆ��மா��க�்ற ஆெமன் என்பவர ்ெசால்��றதாவ�;

   கீ�க�ட வசன�க� ெபா� ேபாதைனைய எதி� ��� 

உ�தியான வசன�க�.

எேப�யர ்4:4-6

    உங்க�க்� உண்டான அைழப்�னாேல நீங்கள் ஒேர நம்�க்ைகக்� 

அைழக்கப்படட்�ேபால, ஒேர சரரீ�ம் ஒேர ஆ��ம் உண்�;

           ஒேர கரத்த்�ம், ஒேர ��வாச�ம், ஒேர ஞானஸ்நான�ம்,

     எல்லா�க்�ம் ஒேர ேதவ�ம் �தா�ம் உண்�; அவர ் எல்லாரே்ம�ம், 

எல்லாேரா�ம், உங்கள் எல்லா�க்�ள்�ம் இ�க�்றவர.்

ேயாவான் 17:3

 ஒன்றான ெமய்தே்தவனா�ய உம்ைம�ம் நீர ் அ�ப்�னவரா�ய 

இேய���ஸ்�ைவ�ம் அ�வேத நித�் ய�வன்.
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கலாத�்யர ்3:20

 மத�்யஸ்தன் ஒ�வ�க்�ரியவனல்ல, ேதவேனா ஒ�வர.்

1 �ேமாதே்த� 2:5,6

 ேதவன் ஒ�வேர, ேதவ�க்�ம் ம�ஷ�க்�ம் மத�்யஸ்த�ம் 

ஒ�வேர.

 எல்லாைர�ம் �ட�்ம் ெபா�ளாகத ் தம்ைம ஒப்�கெ்கா�தத் 

ம�ஷனா�ய ��ஸ்� இேய� அவேர; இதற்�ரியசாட�் ஏற்ற காலங்களில் 

�ளங்�வ��ற�.

1 ெகாரிந்�யர ்8:4-8

 �க�்ரகங்க�க்�ப் பைடக்கப்படட்ைவகைளப் ��க�்ற 

�ஷயதை்தப்பற்�, உலகத�்ேல �க�்ரகமான� ஒன்��ல்ைலெயன்�ம் 

ஒ�வேரயன்� ேவெறா� ேதவன் இல்ைலெயன்�ம் அ�ந்��க�்ேறாம்.

           வானத�்ேல�ம்    ���ேல�ம்   ேதவரக்ள்   என்னப்ப��றவரக்ள் 

உண்�; இப்ப� அேநக ேதவரக்�ம் அேநக கரத்த்ாக்க�ம் 

உண்டா��ந்தா�ம்,

 �தாவா�ய ஒேர ேதவன் நமக்�ண்�, அவராேல சகல�ம் 

உண்டா��க�்ற�; அவ�கெ்கன்� நா�ம் உண்டா��க�்ேறாம். 

இேய���ஸ்� என்�ம் ஒேர கரத்த்�ம் நமக்�ண்�; அவர�்லமாய்ச ்

சகல�ம் உண்டா��க�்ற�, அவர ் �லமாய் நா�ம் 

உண்டா��க�்ேறாம்.

 ஆ��ம், இந்த அ�� எல்லாரிடத�்�ம் இல்ைல. �லர ்

இன்ைறயவைரக்�ம் �க�்ரகதை்த ஒ� ெபா�ெளன்� எண்ணி 

�க�்ரகத�்க்�ப் பைடக்கப்படட்ைதப் ��க�்றாரக்ள்; அவரக்�ைடய 

மனசச்ாட�் பல�னமா��ப்பதால் அ��ப்ப��ற�.

 ேபாஜனமான� நம்ைம ேதவ�க்� உகந்தவரக்ளாக்கமாடட்ா�; 

என்னத�்னாெலனில், ��ப்ப�னால் நமக்� ஒ� ேமன்ைம��ல்ைல, 

��யா��ப்ப�னால் நமக்� ஒ� �ைற��ல்ைல.

E, 59-90.
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நரக� எ�றா� எ�ன?

 பைழய ஏ�பா��� ஆ�கில�தி� “Hell” ெஹ� எ�ற 

வா��ைத எப�ேரய வா��ைதயாகிய “Sheol” ஷிேயா� எ�ற வா��ைத 

பைழய ஏ�பா��� 65 �ைறக� “grave” கிேர� எ��� ம��� “Pit” 

ப�� எ�ற வா��ைத 31 இட�கள��� “Hell” ெஹ� எ�ற வா��ைத 

3 �ைற உபேயாக�ப��த�ப����கிற�. ச�கீத� 55:15, ச�கீத� 

86:13 ம��� ஏசாயா 14:9 ேம��றிய ��� வசன�க�� 

பாதாள�ைத� �றி�கிற�. ம�ற 29 வசன�க� பாதாள� அ�ல� 

ப�ேரத� �ழிைய� �றி�க� ��யதாக இ��கிற�. சில வசன�க� 

“ S h e o l ”  ஷிேயா� எ�ற வா��ைத நரக� எ�� 

ெமாழி�ெபய��க�ப��ள�.

உபாகமம் 32:22

 என் ேகாபத�் னால் அக�்னி பற்�கெ்காண்ட�, அ� தாழ்ந்த 

நரகமட�்ம் எரி�ம்; அ� ��ைய�ம் அ�ன் பலைன�ம் அ�த�், 

பரவ்தங்களின் அஸ்�பாரங்கைள ேவகப்பண்�ம்.

சங்�தம் 9:17

 �ன்மாரக்்க�ம், ேதவைன மறக�்ற எல்லா ஜா�க�ம், நரகத�்ேல 

தள்ளப்ப�வாரக்ள்.

சங்�தம் 116:3

 மரணக்கட�்கள் என்ைனச ் �ற்�கெ்காண்ட�, பாதாள 

இ�க்கண்கள் என்ைனப் ��தத்�; இக்கடை்ட�ம் சஞ்சலதை்த�ம் 

அைடந்ேதன்.

சங்�தம் 139:8

 நான் வானத�்ற்� ஏ�னா�ம், நீர ் அங்ேக இ�க�்�ர;் நான் 

பாதாளத�்ல் ப�க்ைக ேபாடட்ா�ம், நீர ்அங்ேக�ம் இ�க�்�ர.்

நீ�ெமா�கள் 5:5

 அவள் கால�கள் மரணத�்க்� இறங்�ம்; அவள் நைடகள் 

பாதாளதை்தப் பற்�ப்ேபா�ம்.

நீ�ெமா�கள் 7:27

    அவள் �� பாதாளத�்க்�ப்ேபாம் வ�; அ� மரண அைறக�க்�க் 

ெகாண்�ேபாய்��ம்.
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நீ�ெமா�கள் 15:11

 பாதாள�ம் அ��ம் கரத்த்ரின் பாரை்வக்�ப் 

�ரத�்யடச்மா��க்க, ம��த�்ர�ைடய இ�தயம் அ�க 

�ரத�்யடச்மா��க்�மல்லேவா?

நீ�ெமா�கள் 23:14

 நீ �ரம்�னால் அவைன அ�க�்ற�னால் பாதாளத�்க்� அவன் 

ஆத�்மாைவத ்தப்��ப்பாேய.

ஏசாயா 28:15-18

 நீங்கள்: மரணதே்தாேட உடன்ப�க்ைக�ம் பாதாளதே்தாேட 

ஒப்பந்த�ம் பண்ணிேனாம்; வாைத ெப�ெவள்ளமாய்ப் �ரண்�வந்தா�ம் 

எங்கைள அ�கா�; நாங்கள் ெபாய்ைய எங்க�க்� அைடக்கலமாக�், 

மாைய�ன் மைற�ேல வந்� அைடந்ேதாெமன்��ரக்ேள.

 ஆதலால் கரத்த்ரா�ய ஆண்டவர ் உைரக�்றதாவ�: இேதா, 

அஸ்�பாரமாக ஒ� கல்ைல நான் �ேயானிேல ைவக�்ேறன்; அ� 

பரடீ�்க்கப்படட்�ம், �ைலேயறப்ெபற்ற�ம், �ட அஸ்�பார�ள்ள�மான 

�ைலக்கல்லா��க்�ம்; ��வா�க�்றவன் பதறான்.

 நான் நியாயதை் த ��ம், நீ�ையத ் �க்���மாக ைவப்ேபன்; 

ெபாய் என்�ம் அைடக்கலதை்தக் கல்மைழ அ�த�்��ம்; மைற�டதை்த 

ஜலப்�ரவாகம் அ�த�்கெ்காண்�ேபா�ம்.

 நீங்கள் மரணதே்தா� ெசய்த உடன்ப�க்ைக ��தாவா�, நீங்கள் 

பாதாளதே்தா� ெசய்த ஒப்பந்தம் நிற்காேதேபாம்; வாைத 

�ரண்�வ�ம்ேபா� அ�ன்�ழ் ��க்கப்ப��ரக்ள்.

 �திய ஏ�பா��� கிேர�க வா��ைத “Hades” ெஹட� எ�ற 

வா��ைத எப�ேரய வா��ைதயாகிய “s h e o l ”  ஷிேயா� எ�ற 

வா��ைத�� ஒேர அ��த�ைத ெகா��க� ��யதாக இ��கிற�.

 இத�� ஆதாரமாக பைழய ஏ�பா��� நிக��சிைய 

அ�ேபா�தல� �றி�ப��கிறா�.

அப்ேபாஸ்தலர ்2:27

 என் ஆத�்மாைவப் பாதாளத�்ல் ��ர,் உம்�ைடய பரி�தத் ர ்

அ�ைவக்காணெவாட�்ர;்
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சங்�தம் 16:10

 என் ஆத�்மாைவப் பாதாளத�்ல் ��ர;் உம்�ைடய 

பரி�தத் வாைன அ�ைவக் காணெவாட�்ர.்

மதே்த� 16:18

 ேம�ம் நான் உனக்�ச ் ெசால்��ேறன், நீ ேப��வா��க�்றாய், 

இந்தக்கல்�ன் ேமல் என் சைபையக்கட�்ேவன்; பாதாளத�்ன் வாசல்கள் 

அைத ேமற்ெகாள்வ�ல்ைல.

�க்கா 16:23

 பாதாளத�்ேல அவன் ேவதைனப்ப��றேபா�, தன் கண்கைள 

ஏெற�த�், �ரத�்ேல ஆ�ரகாைம�ம் அவன் ம��ேல லாச�ைவ�ம் 

கண்டான்.

ெவளி 1:18 

 மரிதே்தன், ஆனா�ம், இேதா, சதாகாலங்களி�ம் 

உ�ேரா��க�்ேறன், ஆெமன்; நான் மரணத�்ற்�ம் பாதாளத�்ற்��ரிய 

�ற�ேகால்கைள உைடயவரா��க�்ேறன்.

ெவளி 6:8

 நான் பாரத்த்ேபா�, இேதா, மங்�னநிற�ள்ள ஒ� ��ைரையக் 

கண்ேடன்; அ�ன்ேமல் ஏ���ந்தவ�க்� மரணம் என்� ெபயர;் பாதாளம் 

அவன்�ன் ெசன்ற�. படட்யத�்னா�ம், பஞ்சத�்னா�ம், சா�னா�ம், 

���ன் �ஷ்ட��கங்களினா�ம், ���ன் காற்பங்��ள்ளவரக்ைளக் 

ெகாைலெசய்�ம்ப�யான அ�காரம் அைவக�க்�க் ெகா�க்கப்படட்�.

ெவளி 20:13,14

   ச�த�்ரம் தன்னி�ள்ள மரிதே்தாைர ஒப்��தத்�; மரண�ம் 

பாதாள�ம் தங்களி�ள்ள மரிதே்தாைர ஒப்��தத்ன. யாவ�ம் தங்கள் 

தங்கள் �ரிையகளின்ப�ேய நியாயத�் ரப்்பைடந்தாரக்ள்.

       அப்ெபா�� மரண�ம் பாதாள�ம் அக�்னிக்கட�ேல தள்ளப்படட்ன. 

இ� இரண்டாம் மரணம்.

 “டா�ட�” “ T a r t o o ”  எ��� கிேர�க வா��ைத �திய 

ஏ�பா��� ஒ� �ைற தா� வ���ள�. இ�த வா��ைத நரக� 

எ�� ெமாழி�ெபய��க�ப���ள�.
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2 ேப�� 2:4

 பாவஞ்ெசய்த �தரக்ைள ேதவன் தப்ப�டாமல், அந்தகாரச ்

சங்��களினாேல கட�் நரகத�்ேல தள்ளி நியாயத�் ரப்்�க்� 

ைவக்கப்படட்வரக்ளாக ஒப்�கெ்கா�த�்;

Hell Tract, p. 35

 இ�� ேப�� உபேயா�ப��தி��ள “டா�ட�” எ��� 

வா��ைத கிேர�க�க�ைடய  �ராண�தி� இ��டான ப��ழி 

அ�ல� சிைறைய �றி��� “டா�டர�” “Tartarus” எ��� கிேர�க 

வா��ைத�� ஒ�தி��கிற�. ஆனா� டா�ட� எ��� வா��ைத 

ஒ� இட�ைத �றி�கிறைத கா���� ஒ� ெசயைல� �றி�கிற�. 

உய�வான நிைலையைய இழ��வ��டன�. ேதவ� அவ�கைள� 

க���காம� அவ�கைள இ�ளான ச�கிலிகள�� நியாய�த������ 

வ���வ��டா�.

 “ெகெஹ�னா” “G e h e n n a ”  எ��� ம�ெறா� கிேர�க 

வா��ைத�� �திய ஏ�பா��� நரக� எ�� 

ெமாழி�ெபய��க�ப���ள�. எப�ேரய வா��ைதக� இ�ெனா� 

ப�ள�தா�� எ�� ெமாழி�ெபய��க�ப���ள�. இ�த 

ப�ள�தா�� எ�சேல� ேதச�தி� ெவள���ற�தி� உ�ள�. இ�த 

ப�ள�தா�� ��ைபகைள எ��க உபேயாகி���ளன�. ஆனா� இ�த 

ப�ள�தா�கி� எ�த ஒ� உய��ன�� எ��க�படவ��ைல 

ஏென�றா� எ�த ஒ� உய��ன�ைத�� �����த �த�க��� 

அதிகார� இ�ைல. 

Hell Tract, p. 36.

 எனேவ இ�த ெகெஹ�னா எ��� வா��ைத இர�டா� 

மரண�தி�� நிழலா� உ�ள� அதாவ� ��ைமயான அழிைவ� 

�றி�கிற�. இத�� ப�ற� எ�த ஒ� ம���� கிைடயா�.

எ�ேரயர ்10:26

 சத�்யதை்த அ��ம் அ�ைவ அைடந்த�ன்� நாம் 

மனப்�ரவ்மாய்ப் பாவஞ்ெசய்�றவரக்ளா��ந்தால், பாவங்களினி�தத் ம்  

ெச�தத்தத்க்க ேவெறா�ப� இனி�ராமல்,

 ெகெஹ�னா எ��� வா��ைத நரக� எ�� கீ�கா�� 

வசன�கள�� ெமாழி�ெபய��க�ப���ள�.
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மதே்த� 10:28

 ஆத�்மாைவக் ெகால்ல வல்லவரக்ளா�ராமல், சரரீதை்த 

மாத�்ரம் ெகால்��றவரக்�க்� நீங்கள் பயப்படேவண்டாம்; 

ஆத�்மாைவ�ம் சரரீதை்த�ம் நரகத�்ேல அ�க்க வல்லவ�க்ேக 

பயப்ப�ங்கள்.

�க்கா 12:5

 நீங்கள் இன்னா�க்�ப் பயப்படேவண்�ெமன்� உங்க�க்�க் 

காண்�க�்ேறன்: ெகாைலெசய்த�ன்� நரகத�்ேல தள்ள 

வல்லைம�ள்ளவ�க்�ப் பயப்ப�ங்கள்; ஆம், அவ�க்ேக 

மதே்த� 5:22

 நான் உங்க�க்�ச ் ெசால்��ேறன்; தன் சேகாதரைன 

நியாய�ல்லாமல் ேகா�த�்கெ்காள்��றவன் நியாயத�் ரப்்�க்� 

ஏ�வா��ப்பான்; தன் சேகாதரைன �ணெனன்� ெசால்��றவன் 

ஆேலாசைன சங்கத�்ரப்்�க்� ஏ�வா��ப்பான்; �டேன என்� 

ெசால்��றவன் எரிநரகத�்ற்� ஏ�வா��ப்பான்.

மதே்த� 5:30

 உன் வல� ைக உனக்� இடற�ண்டாக�்னால், அைதத ் த�த�் 

எ�ந்� ேபா�; உன் சரரீம் ��வ�ம் நரகத�்ல் 

தள்ளப்ப�வைதப்பாரக்�்�ம், உன் அவயவங்களில் ஒன்� 

ெகட�்ப்ேபாவ� உனக்� நலமா��க்�ம்.

மதே்த� 18:9

        உன்  கண்  உனக்�  இடற�ண்டாக�்னால்,  அைதப்  ��ங்� 

எ�ந்�ேபா�; இரண்� கண்�ள்ளவனாய், எரிநரகத�்ல் 

தள்ளப்ப�வைதப்பாரக்�்�ம், ஒற்ைறக்கண்ணனாய் �வ�க்�ள் 

�ரேவ�ப்ப� உனக்� நலமா��க்�ம்.

மாற்� 9:43,44

       உன் ைக உனக்� இடறல் உண்டாக�்னால், அைதத ்த�த�்ப்ேபா�; நீ 

இரண்� ைக�ைடயவனாய் அ�யாத அக�்னி�ள்ள நரகத�்ேல 

ேபாவைதப்பாரக்�்�ம், ஊனனாய் �வ�க்�ள் �ரேவ�ப்ப� உனக்� 

நலமா��க்�ம்.

 (*அங்ேக அவரக்ள் �� சாவாம�ம் அக�்னி அ�யாம���க்�ம்*)
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மதே்த� 23:33

 சரப்்பங்கேள, �ரியன்பாம்�க்�ட�்கேள! நரகாக�்ைனக்� 

எப்ப�த ்தப்�த�்கெ்காள்�ரக்ள்?

யாக்ேகா� 3:6

   நா�ம் ெந�ப்�தத்ான், அ� அநீ� நிைறந்த உலகம்; நம்�ைடய 

அவயவங்களில் நாவான� ��சச்ரரீதை்த�ம் கைறப்ப�த�், ஆ�ள் 

சக்கரதை்தக் ெகா�த�்���றதா�ம், நரக அக�்னி�னால் 

ெகா�தத்ப்ப��றதா�ம் இ�க�்ற�!

 மாயக்காரரா�ய ேவதபாரகேர! பரிேசயேர! உங்க�க்� ஐேயா, 

ஒ�வைன உங்கள் மாரக்்கதத்ானாக்�ம்ப� ச�த�்ரதை்த�ம் ��ைய�ம் 

�ற்�த�்ரி��ரக்ள்; அவன் உங்கள் மாரக்்கதத்ானானேபா� அவைன 

உங்களி�ம் இரட�்ப்பாய் நரகத�்ன் மகனாக்���ரக்ள்.

மதே்த� 23:15
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நியாய�த���� எ��� ஒ� வா��ைத ஆ�� ெச�� ��� 

கா�பைத �றி�கிற�. ஒ�ெவா�வ�� தா�க� ெப�ற ப��ைசய�� 

ெபா��� நியாய�த���க�ப�வா�. இ� ஆ�கில�தி� ம��ம�லாம� 

கிேர�க ெமாழிய��� இேத அ��த�ைத தா� ெகா��கிற�.

 நா� எ��� வா��ைத ெபா�வாக பன�ெர�� அ�ல� 

இ�ப�� நா�� மண�ேநர�ைத� �றி���. ஆனா�, இ�ேக அ� ஒ� 

�றி�ப��ட கால�ைத� �றி�கிற�. சா�றாக நா� ��த�ைடய நா�, 

இர�சி�ப�� நா�, ேசாதைனய�� நா� எ�� ��வ�� ேபால,

 அேநக வசன�க� வர�ேபாகிற நியாய�த���� நாைள� �றி�� 

அ�த நாள�� �� ம���ல�� கைடசியாக நியாய�த���க�ப�� 

எ�ற� ��கிற�. ேம�� வசன�க� ப�ற நியாய�த���� நா�கைள� 

�றி���, அதிேல ஒ� சில வ��பா� நியாய�த���க�ப�டைத�� 

��கிற�.

 �த��தலி� நியாய�த���� ஏேத� ேதா�ட�தி� நட�த� 

அ�ெபா�� �� ம���ல�தி��� தக�பனான ஆதா� ேதவ� �� 

நியாய�த���க�ப�டா�. அ�ேக அவ�க� கீ�ப�யாதவ�கெள��� 

��ற� ெச�தவ�க� எ���, இ��லக�தி� வாழ த�திய�றவ�க� 

எ��� நியாய�த���க�ப�டன�. எனேவ ேதவ� மரண�ைத 

த�டைனயாக� ெகா��தா�.

 �த �க� எ�ப� ஒ� நியாய�த���� நா� தா�. இ�ேக 

ேதவ�ைடய வ�� �� பண�வ�ைட�கார�க� எ�� ேவதாகம�தி� 

�ற�ப���ள ஒ� வ��பா� நியாய�த���க�படன�. �வ�ேசஷ �க� 

எ�ப� ம�ெறா� நியாய�த���� நா�. இ�ேக சைபய�� உ�ள 

ஒ�ெவா�வ�� கிறி��வ�� அ�கமாக இ��பத�� 

த�தி��ளவ�களா அ�ல� த�திய�றவ�களா எ�� 

நியாய�த���க�ப��� ெகா����கிறா�க�. உய��ெத�த��� ப��� 

�� ம���ல�� ம�ப��� நியாய�த���க�ப��. அ�ெபா�� 

ஒ�ெவா�வ�� இ��லக�தி� தா� வா�வா�க�. த�தியானவ�க� 

எ�� நியா�த���க�ப�ேவா��� ேதவ� ஒ� மிக� ெப�ய 

ஆசீ�வாத�ைத ைவ���ளா�.

 நியாயத�் ரப்்� நாள்

மதே்த� 25:34

அப்ெபா��, ராஜா தம� வல� பக்கத�்ல் நிற்பவரக்ைளப் பாரத்�்:
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 த�திய�றவ�க� எ�� நியாய�த���க�ப�டவ�க� நி�திய 

ஆ�கிைன��� த�ள�ப�வா�க� அதாவ� இர�டா� மரண�. 

வர�ேபாகிற நியாய�த���� நா� பய�கரமாக இராம� 

ஆசீ�வாத�தி� நாளாக இ���� எ�� கீ�கா�� வசன�க� 

��கி�ற�.

ேயாேயல் 3:12-14

   ஜா�கள் எ�ம்� ேயாசபாத�்ன் பள்ளதத்ாக்�க்� வ�வாரக்ளாக; 

�ற்���ள்ள ஜா�கைள நியாயந்�ரக்்க அங்ேக நான் �ற்��ப்ேபன்.

         ப�ர ் ��ரந்்த�, அரிவாைள நீட�் அ�ங்கள், வந்� இறங்�ங்கள்; 

ஆைல நிரம்���க�்ற�, ஆைல�ன் ெதாட�்கள் வ�ந்ேதா��ற�; 

அவரக்�ைடய பாதகம் ெபரிய�.

 நியாயத�் ரப்்�ன் பள்ளதத்ாக�்ேல ஜனங்கள் �ரள்�ரளாய் 

இ�க�்றாரக்ள்; நியாயத�் ரப்்�ன் பள்ளதத்ாக�்ேல கரத்த்ரின் நாள் 

ச�பமா��க�்ற�.

சங்�தம் 9:7-9

     கரத்த்ேரா என்ெறன்ைறக்�ம் இ�ப்பார;் தம்�ைடய �ங்காசனதை்த 

நியாயத�் ரப்்�க்� ஆயதத்ம்பண்ணினார.்

    அவர ் �சச்க்கரதை்த நீ�யாய் நியாயந்�ரத்�், சகல ஜனங்க�க்�ம் 

ெசம்ைமயாய் நீ�ெசய்வார.்

       ��ைமப்படட்வ�க்�க் கரத்த்ர ்அைடக்கலமானவர;் ெந�க்கப்ப��ற 

காலங்களில் அவேர தஞ்சமானவர.்

சங்�தம் 96:11-13

     வானங்கள் ம�ழ்ந்�, �� �ரிப்பா�, ச�த�்ர�ம் அ�ன் நிைற�ம் 

�ழங்�வதாக.

   நா�ம் அ��ள்ள யா�ம் களி��வதாக; அப்ெபா�� கரத்த்�க்� 

�ன்பாக காட�் ��டச்ங்கெளல்லாம் ெகம்�ரிக்�ம்.

   அவர ் வ��றார,் அவர ் ��ைய நியாயந்�ரக்்க வ��றார;் அவர ்

�ேலாகதை்த நீ�ேயா�ம், ஜனங்கைளச ்சத�்யதே்தா�ம் நியாயந்�ரப்்பார.்

வா�ங்கள் என் �தா�னால் ஆ�ரவ்�க்கப்படட்வரக்ேள, உலகம் 

உண்டான��தல் உங்க�க்காக ஆயதத்ம் பண்ணப்பட�்�க�்ற 

ராஜ்யதை்தச ்�தந்தரித�்கெ்காள்�ங்கள்.
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 சைபயான� நியாய�த���க�ப��� ெகா����கிற� எ�� 

கீ�கா�� வசன�க� ��கிற�.

ேயாவான் 9:39

 அப்ெபா�� இேய�: காணாதவரக்ள் கா�ம்ப�யாக�ம், 

காண்�றவரக்ள் ��டரா�ம்ப�யாக�ம் நியாயத�் ரப்்�க்� நான் இந்த 

உலகத�்ல் வந்ேதன் என்றார.்

1 �ேமாதே்த� 5:24

   �ல�ைடய பாவங்கள் ெவளியரங்கமா��ந்�, நியாயத�் ரப்்�க்� 

�ந்�கெ்காள்�ம்; �ல�ைடய பாவங்கள் அவரக்ைளப் �ன்ெதாட�ம்.

1 ேப�� 4:17

      நியாயத�் ரப்்� ேதவ�ைடய �ட�்ேல �வக்�ங்காலமா��க�்ற�; 

�ந்� நம்�டத�்ேல அ� �வக�்னால் ேதவ�ைடய ��ேசஷத�்ற்�க் 

�ழ்ப்ப�யாதவரக்ளின் ��� என்னமா��க்�ம்?

அப்ேபாஸ்தலர ்17:31

     ேம�ம் ஒ� நாைளக் ��த�்�க�்றார;் அ�ேல அவர ் தாம் நிய�தத் 

ம�ஷைனகெ்காண்�, �ேலாகதை்த நீ�யாய் நியாயந்�ரப்்பார;் அந்த 

ம�ஷைன மரிதே்தாரி��ந்� எ�ப்�ன�னாேல அ�ன் நிசச்யதை்த 

எல்லா�க்�ம் �ளங்கப்பண்ணினார ்என்றான்.

1 ெகாரிந்�யர ்6:2,3

      பரி�தத் வான்கள் உலகதை்த நியாயந்�ரப்்பாரக்ெளன்� அ��ரக்ளா? 

உலகம் உங்களால் நியாயந்�ரக்்கப்ப�வதா��க்க, அற்ப வழக்�கைளத ்

�ரக்்க நீங்கள் அபாத�்ரரா?

 ேதவ �தரக்ைள�ம் நியாயந்�ரப்்ேபாெமன்� அ��ரக்ளா? 

அப்ப���க்க, இந்த �வ�க்ேகற்றைவகைள நீங்கள் 

�ரத்�்கெ்காள்ளக்�டா��க�்ற� எப்ப�?

சங்�தம் 98:7-9

  ச�த�்ர�ம் அ�ன் நிைற�ம், �சச்க்கர�ம் அ�ன் ��க�ம் 

�ழங்�வதாக.

    கரத்த்�க்� �ன்பாக ஆ�கள் ைகெகாட�், பரவ்தங்கள் ஏகமாய்க் 

ெகம்�ரித�்ப் பாடக்கடவ�.

    அவர ் ��ைய நியாயந்�ரக்்கவ��றார;் �ேலாகதை்த நீ�ேயா�ம் 

ஜனங்கைள நிதானதே்தா�ம் நியாயந்�ரப்்பார.்
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  தமக்� �ேராதமாய் அவபக்��ள்ள பா�கள் ேப�ன க�ன 

வாரத்ை்தகெளல்லாவற்�னி�தத் �ம், அவரக்ைளக் கண்�க�்றதற்�ம், 

ஆ�ரமா�ரமான தம� பரி�தத் வான்கேளா�ங்�ட கரத்த்ர ் வ��றார ்

என்� �ன்ன��தத் ான்.

2 ெகாரிந்�யர ்5:10

      ஏெனன்றால்,   சரரீத�்ல்   அவனவன்   ெசய்த   நன்ைமக்காவ� 

�ைமக்காவ� தக்க பலைன அைட�ம்ப�க்�, நாெமல்லா�ம் 

��ஸ்��ன் நியாயாசனத�்ற்� �ன்பாக ெவளிப்படேவண்�ம்.

ேராமர ்14:10

     இப்ப���க்க,  நீ  உன்  சேகாதரைனக்  �ற்றவாளிெயன்� 

�ரக்�்றெதன்ன? நீ உன் சேகாதரைன அற்பமாய் எண்��றெதன்ன? 

நாெமல்லா�ம் ��ஸ்���ைடய நியாயாசனத�்ற்� �ன்பாக 

நிற்ேபாேம.

ேராமர ்2:16

   என் ��ேசஷத�்ன்ப�ேய, ேதவன் இேய���ஸ்�ைவகெ்காண்� 

ம�ஷ�ைடய அந்தரங்கங்கைளக்��த�் நியாயத�் ரப்்�கெ்கா�க்�ம் 

நாளிேல இ� �ளங்�ம்.

�ரசங்� 12:14

 ஒவ்ெவா� �ரிையைய�ம், அந்தரங்கமான ஒவ்ெவா� 

காரியதை் த�ம் நன்ைமயானா�ம் �ைமயானா�ம், ேதவன் நியாயத�் ேல 

ெகாண்�வ�வார.்

ேயாவான் 5:22

     அன்��ம்  �தாைவக்  கனம்பண்��ற�ேபால  எல்லா�ம் 

�மாரைன�ம் கனம்பண்�ம்ப�க்�, �தாவானவரத்ாேம ஒ�வ�க்�ம் 

நியாயத�் ரப்்�ச ் ெசய்யாமல், நியாயத�் ரப்்�ச ் ெசய்�ம் அ�காரம் 

��வைத�ம் �மார�க்� ஒப்�கெ்கா�த�்�க�்றார.்

 ஆதா�க்� ஏழாந்தைல�ைறயான ஏேனாக்�ம் 

இவரக்ைளக்��த�்: இேதா, எல்லா�க்�ம் நியாயத�் ரப்்�க் 

ெகா�க�்றதற்�ம், அவரக்ளில் அவபக்��ள்ளவரக்ள் யாவ�ம் 

அவபக்�யாய்ச ் ெசய்�வந்த சகல அவபக்�யான  

�ரிையகளினி�தத் �ம்,

�தா 14,15



70

Z, '99-38,41; Z, '01-37-46; A, 137-147; F,395-419.

ெவளி 14:7

 ��ந்த சதத்�ட�்: ேதவ�க்�ப் பயந்�, அவைர 

ம�ைமப்ப�த�்ங்கள்; அவர ்நியாயத�் ரப்்�கெ்கா�க்�ம் ேவைள வந்த�; 

வானதை்த�ம் ��ைய�ம் ச�த�்ரதை்த�ம் நீ�ற்�கைள�ம் 

உண்டாக�்னவைரேய ெதா��ெகாள்�ங்கெளன்� ��னான்.
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�மியான� எ�ெற�ைற��� நிைல�தி����.

சங்�தம் 119:89,90

  கரத்த்ாேவ, உம� வசனம் என்ெறன்ைறக்�ம் வானங்களில் 

நிைலத�் �க�்ற�.

        உம்�ைடய உண்ைம தைல�ைற தைல�ைறயாக இ�க்�ம்; ��ைய 

உ��ப்ப�த�்னீர,் அ� நிைலத�் �க�்ற�.

சங்�தம் 115:16

 வானங்கள் கரத்த்�ைடயைவகள்; ��ையேயா ம��த�்ர�க்�க் 

ெகா�தத்ார.்

ஏசாயா 45:18

 வானங்கைளச ் ��ஷ்�த�் ��ைய�ம் ெவ�ைமயா��க்கச ்

��ஷ்�யாமல் அைதக் ����ப்�க்காகசெ்சய்� பைடத�், அைத 

உ�ேவற்ப�த�்ன ேதவனா�ய கரத்த்ர ்ெசால்��றதாவ�: நாேன கரத்த்ர,் 

ேவெறா�வர ்இல்ைல.

 �� ஒ�ேபா�ம் நிைலேபராதப� அ�ன் ஆதாரங்கள்ேமல் அைத 

ஸ்தா�தத் ார.்

சங்�தம் 104:5

�ரசங்� 1:4

 ஒ� சந்த� ேபா�ற�, ம� சந்த� வ��ற�; ��ேயா என்ைறக்�ம் 

நிைலத�் �க�்ற�.

Z, '02-83.
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பரேலாக�தி���ய வா���தத�த�க�

 இைவ அைன�� சைப�காக ெச�ய�ப�டைவ எ�பைத 

கவன��க ேவ���.

எ�ேரயர ்11:39,40

 இவரக்ெளல்லா�ம் ��வாசத�்னாேல நற்சாட�்ெபற்�ம், 

வாக்�தத்தத்ம்பண்ணப்படட்ைத அைடயாமற்ேபானாரக்ள்.

 அவரக்ள் நம்ைமயல்லாமல் �ரணராகாதப�க்� �ேச�தத் 

நன்ைமயானெதான்ைற ேதவன் நமகெ்கன்� �ன்னதாக 

நிய�த�்�ந்தார.்

1 ேயாவான் 2:25

 நித�் ய �வைன அளிப்ேபன் என்பேத அவர ் நமக்�ச ் ெசய்த 

வாக்�தத்தத்ம்.

1 ெகாரிந்�யர ்15:49

 ேம�ம் மண்ணானவ�ைடய சாயைல நாம் 

அணிந்��க�்ற�ேபால, வானவ�ைடய சாயைல�ம் 

அணிந்�ெகாள்ேவாம்.

ேராமர ்8:16,17

        நாம் ேதவ�ைடய �ள்ைளகளா��க�்ேறாெமன்� ஆ�யானவரத்ாேம  

நம்�ைடய ஆ��டேன�டச ்சாட�்ெகா�க�்றார.்

    நாம் �ள்ைளகளானால் �தந்தர�மாேம; ேதவ�ைடய �தந்தர�ம், 

��ஸ்��க்� உடன் �தந்தர�மாேம; ��ஸ்��டேன�ட நாம் 

ம�ைமப்ப�ம்ப�க்� அவ�டேன�டப் பா�படட்ால் அப்ப�யா�ம்.

�க்கா 12:32

   பயப்படாேத ��மந்ைதேய, உங்க�க்� ராஜ்யதை்தக் ெகா�க்க 

உங்கள்�தா �ரியமா��க�்றார.்

ேயாவான் 14:1-3

 உங்கள் இ�தயம் கலங்கா��ப்பதாக; ேதவனிடத�்ல் 

��வாசமா��ங்கள், என்னிடத�்�ம் ��வாசமா��ங்கள்.

  என் �தா�ன் �ட�்ல் அேநக வாசஸ்தலங்கள் உண்�; 

அப்ப��ல்லா��ந்தால், நான் உங்க�க்�ச ் ெசால்���ப்ேபன்; ஒ� 

ஸ்தலதை்த உங்க�க்காக ஆயதத்ம்பண்ணப்ேபா�ேறன்.
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          நான் ேபாய் உங்க�க்காக ஸ்தலதை்த ஆயதத்ம்பண்ணின�ன்�, நான் 

இ�க�்ற இடத�்ேல நீங்க�ம் இ�க்�ம்ப�, நான் ம�ப��ம் வந்� 

உங்கைள என்னிடத�்ல் ேசரத்�்கெ்காள்�ேவன்.

ேயாவான் 17:24

 �தாேவ, உலகதே்தாற்றத�்க்� �ன் நீர ் என்னில் 

அன்பா��ந்தப��னால், நீர ் எனக்�த ் தந்த என்�ைடய ம�ைமைய நீர ்

எனக்�த ்தந்தவரக்ள் கா�ம்ப�யாக, நான் எங்ேக இ�க�்ேறேனா அங்ேக 

அவரக்�ம் என்�டேன�ட இ�க்க ��ம்��ேறன்.

  நான் ெஜயங்ெகாண்� என் �தா��ைடய �ங்காசனத�்ேல 

அவேராேட�ட உடக்ாரந்்த�ேபால, ெஜயங்ெகாள்��றவெனவேனா 

அவ�ம் என்�ைடய �ங்காசனத�்ல் என்ேனாேட�ட உடக்ா�ம்ப�க்� 

அ�ள்ெசய்ேவன்.

ெவளி 3:21

2 ேப�� 1:3,4

 தம்�ைடய ம�ைம�னா�ம் கா�ணியத�்னா�ம் நம்ைம 

அைழதத்வைர அ��ற அ��னாேல �வ�க்�ம் ேதவபக்�க்�ம் 

ேவண்�ய யாவற்ைற�ம். அவ�ைடய �வ்�ய வல்லைமயான� நமக்�த ்

தந்த�ளின�மன்�,

 இசை்ச�னால் உலகத�்�ண்டான ேகட�்க்�த ் தப்�, �வ்�ய 

�பாவத�்க்�ப் பங்�ள்ளவரக்ளா�ம்ெபா�ட�், மகா ேமன்ைம�ம் 

அ�ைம�மான வாக்�தத்தத்ங்க�ம் அைவகளினாேல நமக்� 

அளிக்கப்பட�்�க�்ற�.

2 �ேமாதே்த� 2:11,12

 இந்த வாரத்ை்த உண்ைம�ள்ள�; என்னெவனில், நாம் 

அவேராேட�ட மரிதே்தாமானால், அவேராேட�டப் �ைழத�்��ப்ேபாம்;

 அவேராேட�டப் பா�கைளச ் ச�தே்தாமானால் அவேராேட�ட 

ஆ�ைக�ம் ெசய்ேவாம்; நாம் அவைர ம�த�தத் ால், அவ�ம் நம்ைம 

ம�த�ப்பார;்

1 ேயாவான் 3:2,3

 �ரியமானவரக்ேள, இப்ெபா�� ேதவ�ைடய 

�ள்ைளகளா��க�்ேறாம், இனி எவ்�தமா��ப்ேபாெமன்� இன்�ம் 

ெவளிப்பட�ல்ைல; ஆ��ம் அவர ் ெவளிப்ப�ம்ேபா� அவர ்

இ�க�்றவண்ணமாகேவ நாம் அவைரத ் தரி�ப்ப�னால், அவ�க்� 

ஒப்பா��ப்ேபாெமன்� அ�ந்��க�்ேறாம்.



74

          அவரே்மல்   இப்ப�ப்படட்  நம்�க்ைக  ைவத�்�க�்றவெனவ�ம், 

அவர ் �தத்�ள்ளவரா��க�்ற�ேபால, தன்ைன�ம் 

�த�்கரித�்கெ்காள்��றான்.

2 ேப�� 1:10,11

 ஆைகயால், சேகாதரேர, உங்கள் அைழப்ைப�ம் 

ெதரிந்�ெகாள்�தைல�ம் உ��யாக்�ம்ப� ஜாக�்ரைதயா��ங்கள்; 

இைவகைள ெசய்தால் நீங்கள் ஒ�க்கா�ம் இட���வ�ல்ைல.

 இவ்�தமாய், நம்�ைடய கரத்த்�ம் இரடச்க�மா�ய 

இேய���ஸ்���ைடய நித�் ய ராஜ்யத�்க்�டப்�ம்�ரேவசம் 

உங்க�க்�ப் பரி�ரணமாய் அளிக்கப்ப�ம்.

2 �ேமாதே்த� 4:18

 கரத்த்ர ்எல்லாத ்�ைம�னின்�ம் என்ைன இரட�்த�், தம்�ைடய 

பரம ராஜ்யதை்த அைட�ம்ப� காப்பாற்�வார;் அவ�க்�ச ்

சதாகாலங்களி�ம் ம�ைம உண்டாவதாக. ஆெமன்.

B,207; C,220; E,77,161,280; E,406,426,466; Z,'97-229
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�மி���ய வா���த�த�க�

 கவன��க ேவ��யைவக� – கீ� கா�� வசன�க� 

எைவ�� சைப�காக அ�ல.

ஆ�யாகமம் 13:14-17

      ேலாத�் ஆ�ராைம�ட�்ப் �ரிந்த�ன்�, கரத்த்ர ்ஆ�ராைம ேநாக�்: 

உன் கண்கைள ஏெற�த�், நீ இ�க�்ற இடத�்��ந்� வடக்ேக�ம், 

ெதற்ேக�ம், �ழக்ேக�ம், ேமற்ேக�ம் ேநாக�்ப்பார.்

        நீ பாரக்�்ற இந்தப் �� ��வைத�ம் நான் உனக்�ம் உன் சந்த�க்�ம் 

என்ைறக்�ம் இ�க்�ம்ப� ெகா�த�்,

    உன் சந்த�ையப் ���ன் �ைளப்ேபாலப் ெப�கப்பண்�ேவன்; 

ஒ�வன் ���ன் �ைள எண்ணக்��மானால், உன் சந்த��ம் 

எண்ணப்ப�ம்.

       நீ எ�ந்� ேதசத�்ன் நீள�ம் அகல�ம் எம்மடே்டா, அம்மட�்ம் நடந்� 

�ரி; உனக்� அைதத ்த�ேவன் என்றார.்

எேசக�்யல் 36:33-36

        கரத்த்ரா�ய ஆண்டவர ்ெசால்��ற� என்னெவன்றால்: நான் உங்கள் 

அக�்ரமங்கைளெயல்லாம் நீக�், உங்கைளச ் �தத்மாக்�ம் காலத�்ேல 

படட்ணங்களில் ��ேயற்��ப்ேபன்; அவாந்தரமான ஸ்தலங்க�ம் 

கடட்ப்ப�ம்.

   பாழாக்கப்படட் ேதசம் கடந்�ேபா�ற யாவ�ைடய பாரை்வக்�ம் 

பாழாய்க�்டந்ததற்�ப் ப�லாக ப�ரிடப்ப�ம்.

         பாழாய்க�்டந்த இதே்தசம், ஏேதன் ேதாடட்தை்தப்ேபாலா�ற்ெறன்�ம், 

அவாந்தர�ம் பா�ம் நிர�்ல�மா��ந்த படட்ணங்கள் 

அரணிப்பானைவக�ம் ��ேயற்றப்படட்ைவக�மா��க�்ற� என்�ம் 

ெசால்�வாரக்ள்.

   கரத்த்ரா�ய நான் நிர�்லமானைவகைளக் கட�்�ேறன் என்�ம், 

பாழானைதப் ப�ரந்ிலமாக்��ேறன் என்�ம், அப்ெபா�� உங்கைளச ்

�ற்���ள்ள ��யான ஜா�கள் அ�ந்�ெகாள்வாரக்ள்; கரத்த்ரா�ய 

நான் இைதச ்ெசான்ேனன், இைதச ்ெசய்ேவன்.

எேர�யா 30:3

        இேதா, நாடக்ள் வ�ெமன்� கரத்த்ர ்ெசால்��றார,் அப்ெபா�� நான் 

இஸ்ரேவ�ம் �தா�மா�ய என் ஜனத�்ன் �ைற��ப்ைபத ்��ப்�, நான் 

அவரக்ள் �தாக்க�க்�க் ெகா�தத் ேதசத�்க்� அவரக்ைளத ் ��ம்ப 



76

 என் ஜனமா�ய இஸ்ரேவ�ன் �ைற��ப்ைபத ் ��ப்�ேவன்; 

அவரக்ள் பாழான நகரங்கைளக் கட�், அைவகளில் ����ந்�, 

�ராடச்தே்தாடட்ங்கைள நாட�், அைவக�ைடய பழரசதை்தக் ��த�், 

ேதாடட்ங்கைள உண்டாக�், அைவகளின் கனிகைளப் ��ப்பாரக்ள்.

 அவரக்ைள அவரக்ள் ேதசத�்ேல நாட�்ேவன்; நான் அவரக்�க்�க் 

ெகா�தத் ேதசத�்��ந்� அவரக்ள் இனிப் ��ங்கப்ப�வ�ல்ைலெயன்� 

உன் ேதவனா�ய கரத்த்ர ்ெசால்��றார ்என்றார.்

ஆேமாஸ் 9:14,15

எேசக�்ேயல் 36:28-30

 உங்கள் �தாக்க�க்� நான் ெகா�தத் ேதசத�்ேல நீங்கள் 

����ப்�ரக்ள்; நீங்கள் என் ஜனமா��ப்�ரக்ள், நான் உங்கள் 

ேதவனா��ந்�,

 உங்கள் அ�தத்ங்கைளெயல்லாம் நீக�், உங்கைள இரட�்த�் 

உங்கள்ேமல் பஞ்சதை்தக் கடட்ைள�டாமல், ேகா�ைமைய வரவைழத�், 

அைதப்ெப�கப்பண்ணி,

 நீங்கள் இனிேமல் ஜா�க�க்�ள்ேள பஞ்சத�்னா�ண்டா�ம் 

நிந்ைதைய அைடயாதப�க்�, ��டச்த�்ன் கனிகைள�ம் வய�ன் 

பலன்கைள�ம் ெப�கப்பண்�ேவன்.

ஏசாயா 41:18-20

  உயரந்்த ேம�களில் ஆ�கைள�ம், பள்ளதத்ாக்�களின் ந�ேவ 

ஊற்�கைள�ம் �றந்�, வனாந்தரதை்தத ் தண்ணரீத் ் தடாக�ம், 

வறண்ட��ைய நீரக்்ேகணிக�மாக�்

 வனாந்தரத�்ேல ேக��மரங்கைள�ம், �த�்ம்மரங்கைள�ம், 

���செ்ச�கைள�ம், ஒ�வமரங்கைள�ம் நட�், அவாந்தரெவளி�ேல 

ேதவதா���டச்ங்கைள�ம், பாய்மர��டச்ங்கைள�ம், 

�ன்ைனமரங்கைள�ம் உண்�பண்�ேவன்.

      கரத்த்�ைடய கரம் அைதசெ்சய்த� என்�ம், இஸ்ரேவ�ன் பரி�தத் ர ்

அைதப் பைடதத்ார ் என்�ம், யாவ�ம் கண்� உணரந்்� �ந்�த�் 

அ�வாரக்ள்.

வரப்பண்�ேவன்; அைத அவரக்ள் �தந்தரித�்கெ்காள்�வாரக்ள் என்� 

கரத்த்ர ்ெசால்��றார.்
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ஏசாயா 65:21-25

   ��கைளக்  கட�்,  அைவகளில்  ����ப்பாரக்ள்,  �ராடச்த ்

ேதாடட்ங்கைள நாட�், அைவகளின் கனிையப் ��ப்பாரக்ள்.

   அவரக்ள் கட�்�ற�ம், ேவெறா�வர ் ����க�்ற�ம், அவரக்ள் 

நாட�்�ற�ம், ேவெறா�வர ்கனி ��க�்ற�மா��ப்ப�ல்ைல; ஏெனனில் 

��டச்த�்ன் நாடக்ைளப்ேபால என் ஜனத�்ன் நாடக்ளி�க்�ம்; நான் 

ெதரிந்�ெகாண்டவரக்ள் தங்கள் ைககளின் �ரிையகைள ெந�நாளாய் 

அ�ப�ப்பாரக்ள்.

    அவரக்ள் ��தாவாக உைழப்ப�ல்ைல, அவரக்ள் �ன்ப�ண்டாகப் 

�ள்ைளகைளப் ெப�வ��ல்ைல; அவரக்�ம், அவரக்ேளாேட�ட 

அவரக்ள் சந்தான�ம் கரத்த்ராேல ஆ�ரவ்�க்கப்படட் 

சந்த�யா��ப்பாரக்ள்.

 அப்ெபா�� அவரக்ள் �ப்���றதற்��ன்ேன நான் 

ம�உதத்ர�ெகா�ப்ேபன்; அவரக்ள் ேப�ம்ேபாேத நான் ேகடே்பன்.

    ஓநா�ம் ஆட�்க்�ட�்�ம் ஒ��த�் ேம�ம்; �ங்கம் மாடை்டப்ேபால 

ைவக்ேகாைலத ் �ன்�ம்; ��� சரப்்பத�்க்� இைரயா�ம்; என் பரி�தத்  

பரவ்தெமங்�ம் அைவகள் �ங்�ெசய்வ��ல்ைல, 

ேக�ண்டாக்�வ��ல்ைலெயன்� கரத்த்ர ்ெசால்��றார.்

எேசக�்ேயல் 37:24,25

      என் தாசனா�ய தா�� என்பவர ்அவரக்ள்ேமல் ராஜாவாக இ�ப்பார;் 

அவரக்ள் எல்லா�க்�ம் ஒேர ேமய்ப்பர ் இ�ப்பார;் அப்ெபா�� அவரக்ள் 

என் நியாயங்களில் நடந்�, என் கடட்ைளகைளக் ைககெ்காண்�, 

அைவகளின்ப�ேய ெசய்�,

          நான்   என்   தாசனா�ய   யாக்ேகா�க்�க்   ெகா�தத்�ம்,   உங்கள் 

�தாக்கள் ����ந்த�மான ேதசத�்ேல ����ப்பாரக்ள்; அவரக்�ம் 

அவரக்ள் �ள்ைளக�ம் அவரக்�ைடய �ள்ைளகளின் �ள்ைளக�ம் 

அ�ேல என்ெறன்ைறக்�ம் ����ப்பாரக்ள்; என் தாசனா�ய தா�� 

என்பவர ்என்ெறன்ைறக்�ம் அவரக்�க்� அ�ப�யா��ப்பார.்

A,228; Z,'95-206.
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பாவ�க� �ட�ப�டதா? அ�ல� நிவ���திெச�ய�ப�டதா?

�ட�ப�ட�

சங்�தம் 32:1,2

  எவ�ைடய ��தல் மன்னிக்கப்படட்ேதா, எவ�ைடய பாவம் 

�டப்படட்ேதா, அவன் பாக�்யவான்.

      எவ�ைடய   அக�்ரமதை்தக்   கரத்த்ர ்   எண்ணா��க�்றாேரா, 

எவ�ைடய ஆ��ல் கபட�ல்லா��க�்றேதா, அவன் பாக�்யவான்.

சங்�தம் 85:2

      உம�  ஜனத�்ன்  அக�்ரமதை்த  மன்னித�்,  அவரக்ள் 

பாவதை்தெயல்லாம் ��னீர.் (ேசலா.)

ேராமர ்4:7,8

   எவரக்�ைடய அக�்ரமங்கள் மன்னிக்கப்படட்ேதா, எவரக்�ைடய 

பாவங்கள் �டப்படட்ேதா, அவரக்ள் பாக�்யவான்கள்.

   எவ�ைடய பாவதை்தக் கரத்த்ர ் எண்ணா��க�்றாேரா, அவன் 

பாக�்யவான் என்� தா�� ெசால்���க�்றான்.

நிவ���திெச�ய�ப��

அப்ேபாஸ்தலர ்3:19

    ஆனப��னாேல   கரத்த்�ைடய   சந்நிதானத�்��ந்� 

இைளப்பா�த�ன் காலங்கள் வ�ம்ப�க்�ம், �ன்ேன ��க்கப்படட் 

இேய���ஸ்�ைவ அவர ்உங்களிடத�்ல் அ�ப்�ம்ப�க்�ம்,

Z, '97-226.



79

மரண�தி� மன�தன�� நிைலைம!

உபாகமம் 31:16

 கரத்த்ர ் ேமாேசைய ேநாக�்: நீ உன் �தாக்கேளாேட 

ப�த�்கெ்காள்ளப்ேபா�றாய்; இந்த ஜனங்கள் எ�ம்�, தாங்கள் 

ேபா��க்�ம் ேதசத�்�ள்ள அந்நிய ேதவரக்ைளச ் ேசாரமாரக்்கமாய்ப் 

�ன்பற்�, என்ைன�ட�், தங்க�டேன நான் பண்ணின உடன்ப�க்ைகைய 

��வாரக்ள்.

ேயா� 14:10-12

    ம�ஷேனாெவன்றால் ெசதத்�ன் ஒ�ந்�ேபா�றான், ம��த�்ரன் 

��த�்ப்ேபான�ன் அவன் எங்ேக?

    தண்ணரீ ்ஏரி���ந்� வ�ந்�, ெவள்ளம் வற்�ச ்�வ�ப்ேபா�ற�ேபால,

 ம�ஷன் ப�த�்க�்டக�்றான்; வானங்கள் ஒ�ந்�ேபா�மள�ம் 

எ�ந்��க�்ற�ம் இல்ைல, நித�் ைர ெதளிந்� ��க�்ற�ம் இல்ைல.

ேயா� 14:14

   ம�ஷன் ெசதத்�ன் �ைழப்பாேனா? எனக்� மா�தல் எப்ேபா� 

வ�ெமன்� எனக்�க் ��க்கப்படட் ேபாராடட்த�்ன் நாெளல்லாம் நான் 

காத�்�க�்ேறன்.

ேயா� 17:13

  அப்ப� நான் காத�்கெ்காண்��ந்தா�ம், பாதாளம் எனக்� 

�டா��க்�ம்; இ�ளில் என் ப�க்ைகையப் ேபா�ேவன்.

சங்�தம் 6:5

    மரணத�்ல் உம்ைம நிைன��ரவ்�ல்ைல, பாதாளத�்ல் உம்ைமத ்

��ப்பவன் யார?்

சங்�தம் 115:17

   மரிதத்வரக்�ம் ம�னத�்ல் இறங்��ற அைனவ�ம் கரத்த்ைரத ்

��யாரக்ள்.

சங்�தம் 146:4

    அவ�ைடய ஆ� �ரி�ம், அவன் தன் மண்�க்�த ் ��ம்�வான்; 

அந்நாளிேல அவன் ேயாசைனகள் அ�ந்�ேபாம்.
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�ரசங்� 9:5

 உ�ேரா��க�்றவரக்ள் தாங்கள் மரிப்பைத அ�வாரக்ேள, 

மரிதத்வரக்ள் ஒன்�ம் அ�யாரக்ள்; இனி அவரக்�க்� ஒ� பல��ல்ைல, 

அவரக்ள் ேபர ்�தலாய் மறக்கப்பட�்�க�்ற�.

�ரசங்� 9:10

        ெசய்�ம்ப�   உன்   ைகக்�   ேநரி��ற�   எ�ேவா,   அைத   உன் 

ெபலதே்தாேட ெசய்; நீ ேபா�ற பாதாளத�்ேல ெசய்ைக�ம் �தை்த�ம் 

அ��ம் ஞான�ம் இல்ைலேய.

தானிேயல் 12:2

     ���ன் �ளிேல நித�் ைரபண்��றவரக்ளா�ய அேநகரில் �லர ்

நித�் ய�வ�க்�ம், �லர ் நித�் ய நிந்ைதக்�ம் இகழ்ச�்க்�ம் ��த�் 

எ�ந்��ப்பாரக்ள்.

அப்ேபாஸ்தலர ்7:60

   அவேனா �ழங்காற்ப��ட�்: ஆண்டவேர, இவரக்ள்ேமல் இந்தப் 

பாவதை்தச ்�மதத்ா��ம் என்� ��ந்த சதத்�ட�்ச ்ெசான்னான். இப்ப�ச ்

ெசால்�, நித�் ைரயைடந்தான்.

1 ெதசேலானிக�்யர ்4:13-17

   அன்��ம், சேகாதரேர, நித�் ைரயைடந்தவரக்ளினி�தத் ம் நீங்கள் 

நம்�க்ைகயற்றவரக்ளான மற்றவரக்ைளப் ேபாலத ் �க�்த�், 

அ��ல்லா��க்க எனக்� மன�ல்ைல.

     இேய�வானவர ்மரித�் �ன்� எ�ந்��ந்தாெரன்� ��வா�க�்ேறாேம; 

அப்ப�ேய இேய��க்�ள் நித�் ைரயைடந்தவரக்ைள�ம் ேதவன் 

அவேராேட�டக் ெகாண்�வ�வார.்

  கரத்த்�ைடய வாரத்ை்தைய �ன்னிட�் நாங்கள் உங்க�க்�ச ்

ெசால்��றதாவ�: கரத்த்�ைடய வ�ைகமட�்ம் உ�ேரா��க்�ம் நாம் 

நித�் ைரயைடந்தவரக்�க்� �ந்�கெ்காள்வ�ல்ைல.

   ஏெனனில், கரத்த்ர ் தாேம ஆரவாரதே்தா�ம், �ரதான �த�ைடய 

சதத்தே்தா�ம், ேதவ எக்காளதே்தா�ம் வானத�்��ந்� இறங்�வ�வார;் 

அப்ெபா�� ��ஸ்��க்�ள் மரிதத்வரக்ள் �தலாவ� எ�ந்��ப்பாரக்ள்.
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  �ன்� உ�ேரா��க்�ம் நா�ம் கரத்த்�க்� எ�ரெ்காண்�ேபாக 

ேமகங்கள்ேமல், அவரக்ேளாேட�ட ஆகாயத�் ல் எ�த�்கெ்காள்ளப்பட�், 

இவ்�தமாய் எப்ெபா��ம் கரத்த்�டேன�ட இ�ப்ேபாம்.

2 ேப�� 3:4

 அவர ்வ�வார ்என்� ெசால்��ற வாக்�தத்தத்ம் எங்ேக? �தாக்கள் 

நித�் ைரயைடந்த�ன்� சகல�ம் ��ஷ்�ப்�ன் ேதாற்ற�தல் 

இ�ந்த�தமா��க�்றேத என்� ெசால்�வாரக்ள்.

1 ெகாரிந்�யர ்15:6

 அதன்�ன்� அவர ் ஐந்��ேப�க்� அ�கமான சேகாதர�க்�ம் 

ஒேரேவைள�ல் தரிசனமானார;் அவரக்ளில் அேநகர ் இந்நாள்வைரக்�ம் 

இ�க�்றாரக்ள், �லர ்மாத�்ரம் நித�் ைரயைடந்தாரக்ள்.

1 ெகாரிந்�யர ்15:16-18

 மரிதே்தார ் உ�ரத்ெ்தழா�டட்ால், ��ஸ்��ம் 

எ�ந்��க்க�ல்ைல.

 ��ஸ்� எ�ந்�ரா�டட்ால், உங்கள் ��வாசம் �ணா��க்�ம்; 

நீங்கள் இன்�ம் உங்கள் பாவங்களில் இ�ப்�ரக்ள்.

 ��ஸ்��க்�ள் நித�் ைரயைடந்தவரக்�ம் ெகட�்�ப்பாரக்ேள.

அப்ேபாஸ்தலர ்2:29

   சேகாதரேர, ேகாத�்ரத ் தைலவனா�ய தா�ைதக்��த�் நான் 

உங்க�டேன ைதரியமாய்ப் ேப��றதற்� இடங்ெகா�ங்கள்; அவன் 

மரணமைடந்� அடக்கம்பண்ணப்படட்ான்; அவ�ைடய கல்லைற 

இந்நாள்வைரக்�ம் நம்�டத�்��க�்ற�.

அப்ேபாஸ்தலர ்2:34,35

    தா�� பரேலாகத�்ற்� எ�ந்�ேபாக�ல்ைலேய. நான் உம்�ைடய 

சத�்�க்கைள உமக்�ப் பாதப�யாக�்ப்ேபா�ம் வைரக்�ம்,

         நீர ்என் வல�பாரிசத�் ல் உடக்ா�ெமன்� கரத்த்ர ்என் ஆண்டவ�டேன 

ெசான்னார ்என்� அவேன ெசால்���க�்றான்.

 இ�ேக ேப�� அ�ேபா�தல� உ�தியாக வலி����வ�, 

அதாவ� தாவ��  ம��� அட�க� ப�ணப�� பரேலாக�தி�� ஏறி 

ேபாகவ��ைலேய. எனேவ ச�திய வசன�கைள ஆரா��� 
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1 ெகாரிந்�யர ்15:20

 ��ஸ்�ேவா மரிதே்தாரி��ந்�, நித�் ைரயைடந்தவரக்ளில் 

�தற்பலனானார.்

E,375-400: S, 19,20; Z, '95-237; Z, '97-231; Z, '01-29,122.

ப��பவ�க��� ச�ேதக� ஏ�பட எ�த ஒ� காரண�ைத�� 

ப�தாவாகிய ேதவ� ைவ�கவ��ைல.
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மன�த� அழி���றியவனா? அ�ல� அழியாைம��றியவனா?

ஆ�யாகமம் 2:7

 ேதவனா�ய கரத்த்ர ் ம�ஷைனப் ���ன் மண்ணினாேல 

உ�வாக�், �வ�வாசதை்த அவன் நா��ேல ஊ�னார,் ம�ஷன் 

�வாத�்மாவானான்.

ஆ�யாகமம் 2:16,17

 ேதவனா�ய கரத்த்ர ்ம�ஷைன ேநாக�்: நீ ேதாடட்த�்�ள்ள சகல 

��டச்த�்ன் கனிைய�ம் ��க்கேவ ��க்கலாம்.

 ஆனா�ம் நன்ைம �ைம அ�யதத்க்க ��டச்த�்ன் கனிையப் 

��க்கேவண்டாம்; அைத நீ ��க்�ம் நாளில் சாகேவ சாவாய் என்� 

கடட்ைள�டட்ார.்

ஆ�யாகமம் 3:4

 அப்ெபா�� சரப்்பம் ஸ்�ரைீய ேநாக�்: நீங்கள் சாகேவ 

சாவ�ல்ைல;

ஆ�யாகமம் 3:19

 ேதவ� ��கிறா� ந� சாகேவ சாவா�. சா�தா� ��வ� ந� 

சாகேவ சாக மா�டா�. இ� தா� �த� ெபா� அத� ப�ற� 

இ�ெபா�� இ���� ெபா� ேபாதைனக��� ஆதி காரணரா�� 

இ��கிறா�.

          நீ  �����ந்�  எ�க்கப்படட்ப�யால்,  நீ  ��க்�த ் ��ம்�மட�்ம் 

உன் �கத�்ன் ேவரை்வயால் ஆகாரம் ��ப்பாய்; நீ மண்ணா��க�்றாய், 

மண்�க்�த ்��ம்�வாய் என்றார.்

ேராமர ்5:12

    இப்ப�யாக, ஒேர ம�ஷனாேல பாவ�ம் பாவத�்னாேல மரண�ம் 

உலகத�்ேல �ரேவ�தத்�ேபால�ம், எல்லா ம�ஷ�ம் 

பாவஞ்ெசய்தப�யால், மரணம் எல்லா�க்�ம் வந்த�ேபால�ம் 

இ��மா�ற்�.

1 ெகாரிந்�யர ்15:21,22

    ம�ஷனால் மரணம் உண்டானப�யால், ம�ஷனால் மரிதே்தாரின் 

உ�ரத்ெ்த�த�ம் உண்டா�ற்�.

      ஆதா�க்�ள் எல்லா�ம் மரிக�்ற�ேபால, ��ஸ்��க்�ள் எல்லா�ம் 

உ�ரப்்�க்கப்ப�வாரக்ள்.



84

ேராமர ்6:23

 பாவத�்ன் சம்பளம் மரணம்; ேதவ�ைடய ��ைபவரேமா 

நம்�ைடய கரத்த்ரா�ய இேய���ஸ்��னால் உண்டான நித�் ய�வன்.

1 ெகாரிந்�யர ்15:45

 அந்தப்ப�ேய �ந்�ன ம�ஷனா�ய ஆதாம் �வாத�்மாவானான் 

என்ெற����க�்ற�, �ந்�ன ஆதாம் உ�ரப்்�க�்ற ஆ�யானார.்

சங்�தம் 49:12

 ஆ��ம் கனம்ெபா�ந்�யவனா��க�்ற ம�ஷன் 

நிைலத�் �க�்ற�ல்ைல; அ�ந்�ேபா�ம் ��கங்க�க்� 

ஒப்பா��க�்றான்.

சங்�தம் 145:20

      கரத்த்ர ்தம்�ல் அன்����ற யாவைர�ம் காப்பாற்�, �ன்மாரக்்கர ்

யாவைர�ம் அ�ப்பார.்

சங்�தம் 37:10

     இன்�ங் ெகாஞ்சேநரந்தான், அப்ேபா� �ன்மாரக்்கன் இரான்; அவன் 

ஸ்தானதை்த உற்� �சாரிதத் ாயானால் அவன் இல்ைல.

அப்ேபாஸ்தலர ்3:22,23

   ேமாேச �தாக்கைள ேநாக�்: உங்கள் ேதவனா�ய கரத்த்ர ்

என்ைனப்ேபால ஒ� �ரக்்கதரி�ைய உங்க�க்காக உங்கள் 

சேகாதரரி��ந்� எ�ம்பப்பண்�வார;் அவர ் உங்க�க்�செ்சால்�ம் 

எல்லாவற்��ம் அவ�க்�ச ்ெச�ெகா�ப்�ரக்ளாக.

 அந்தத ் �ரக்்கதரி��ன் ெசாற்ேகளாதவேனா, அவன் 

ஜனத�்�ராதப�க்� நிர�்லமாக்கப்ப�வான் என்றான்.

�ரசங்� 3:19,20

   ம��த�்ர�க்�ச ் சம்ப�க�்ற� ��கங்க�க்�ம் சம்ப�க்�ம்; 

அவரக்�க்�ம் இைவக�க்�ம் ஏக சம்பவ�ண்�; இைவகள் 

சா�ற�ேபாலேவ இவரக்�ம் சா�றாரக்ள்; �வன்க�கெ்கல்லாம் �வாசம் 

ஒன்ேற; ��கதை்தப்பாரக்�்�ம் ம�ஷன் ேமன்ைம�ள்ளவன் அல்ல; 

எல்லாம் மாையேய.

 எல்லாம் ஒேர இடத�்க்�ப் ேபா�ற�; எல்லாம் மண்ணிேல 

உண்டா�ற�, எல்லாம் மண்�க்�த ்��ம்��ற�.
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எேசக�்ேயல் 18:4

 இேதா, எல்லா ஆத�்மாக்க�ம் என்�ைடயைவகள்; தகப்பனின் 

ஆத�்மா எப்ப�ேயா, அப்ப�ேய மகனின் ஆத�்மா�ம் என்�ைடய�; 

பாவஞ்ெசய்�ற ஆத�்மாேவ சா�ம்.

ஆ�யாகமம் 7:21,22

 அப்ெபா�� மாம்சஜந்�க்களா�ய பறைவக�ம், 

நாட�்��கங்க�ம், காட�்��கங்க�ம், ���ன்ேமல் ஊ�ம் �ராணிகள் 

யா�ம், எல்லா நர�வன்க�ம், ���ன்ேமல் சஞ்சரிக�்றைவகள் யா�ம் 

மாண்டன.

 ெவடட்ாந்தைர�ல் உண்டான எல்லாவற்��ம் நா��ேல 

�வ�வாச�ள்ளைவகள் எல்லாம் மாண்�ேபா�ன.

ஏசாயா 53:12

 அவர ் தம்�ைடய ஆத�்மாைவ மரணத�்�ற்�, 

அக�்ரமக்காரரில் ஒ�வராக எண்ணப்பட�், அேநக�ைடய பாவதை்தத ்

தாேம �மந்�, அக�்ரமக்கார�க்காக ேவண்�கெ்காண்ட�னி�தத்ம் 

அேநகைர அவ�க்�ப் பங்காகக் ெகா�ப்ேபன்; பலவான்கைள அவர ்

தமக்�க் ெகாள்ைளயாகப் பங்�ட�்கெ்காள்வார.்

2 �ேமாதே்த� 1:10

    நம்�ைடய  இரடச்கரா�ய இேய���ஸ்� �ரசன்னமான�னாேல 

அந்தக�்�ைப இப்ெபா�� ெவளிப்ப�தத்ப்படட்�; அவர ் மரணதை்தப் 

பரிகரித�், �வைன�ம் அ�யாைமைய�ம் ��ேசஷத�்னாேல 

ெவளியரங்கமாக�்னார.்

1 �ேமாதே்த� 6:16

 ஒ�வராய், சாவாைம�ள்ளவ�ம், ேசரக்�டாத ஒளி�ல் 

வாசம்பண்��றவ�ம், ம�ஷரில் ஒ�வ�ம் கண்�ராதவ�ம், 

காணக்�டாதவ�மா��க�்றவர;் அவ�க்ேக கன�ம் நித�் ய 

வல்லைம�ம் உண்டா��ப்பதாக. ஆெமன்.

ேராமர ்2:6,7

    ேதவன் அவனவ�ைடய �ரிையக�க்�தத்க்கதாய் அவனவ�க்�ப் 

பலனளிப்பார.்

  ேசாரந்்�ேபாகாமல் நற்�ரிையகைளச ் ெசய்�, ம�ைமைய�ம் 

கனதை்த�ம் அ�யாைமைய�ம் ேத��றவரக்�க்� நித�் ய�வைன 

அளிப்பார.்

A, 184; E, 401-420; Tract 38; Z, '95-237.
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மன�தனாகிய இேய� கிறி��

ேராமர ்1:3,4

 நம்�ைடய �தாவா�ய ேதவனா�ம் கரத்த்ரா�ய 

இேய���ஸ்��னா�ம் உங்க�க்�க் ��ைப�ம் சமாதான�ம் 

உண்டாவதாக.

 இேய���ஸ்�ைவக்��த�்த ்ேதவன் தம்�ைடய �ரக்்கதரி�கள் 

�லமாய்ப் பரி�தத்  ேவதாகமங்களில் �ன்ேன தம்�ைடய 

��ேசஷதை்தப் பற்� வாக்�தத்தத்ம்பண்ணினப� கரத்த்ரா�ய 

இேய���ஸ்�வானவர,்

கலாத�்யர ்4:4

 நாம் �த�்ர��காரதை்தயைட�ம்ப� நியாயப்�ரமாணத�்ற்�க் 

�ழ்ப்படட்வரக்ைள �ட�்கெ்காள்ளதத்க்கதாக,

ேயாவான் 1:14

   அந்த வாரத்ை்த மாம்சமா�, ��ைப�னா�ம் சத�்யத�்னா�ம் 

நிைறந்தவராய், நமக்�ள்ேள வாசம்பண்ணினார;் அவ�ைடய 

ம�ைமையக் கண்ேடாம்; அ� �தா�க்� ஒேர ேபறானவ�ைடய 

ம�ைமக்� ஏற்ற ம�ைமயாகேவ இ�ந்த�.

எ�ேரயர ்2:14-18

 ஆதலால், �ள்ைளகள் மாம்சதை்த�ம் இரதத்தை்த�ம் 

உைடயவரக்ளா��க்க, அவ�ம் அவரக்ைளப்ேபால மாம்சதை்த�ம் 

இரதத்தை்த�ம் உைடயவரானார;் மரணத�்க்� அ�காரியா�ய 

�சாசானவைனத ்தம� மரணத�்னாேல அ�க்�ம்ப�க்�ம்,

 �வகாலெமல்லாம் மரணபயத�்னாேல 

அ�ைமதத்னத�்ற்�ள்ளானவரக்ள் யாவைர�ம் ��தைல 

பண்�ம்ப�க்�ம் அப்ப�யானார.்

      ஆதலால், அவர ்  ேதவ�த�க்�  உத�யாகக்  ைகெகாடாமல், 

ஆ�ரகா�ன் சந்த�க்� உத�யாகக் ைகெகா�தத்ார.்

         அன்��ம், அவர ்ஜனத�்ன் பாவங்கைள நி�ரத்�் ெசய்வதற்ேக�வாக, 

ேதவகாரியங்கைளக்��த�் இரக்க�ம் உண்ைம��ள்ள �ரதான 

ஆசாரியாரா��க்�ம்ப�க்� எவ்�தத�் �ம் தம்�ைடய சேகாதர�க்� 

ஒப்பாகேவண்�யதா��ந்த�.

   ஆதலால், அவரத்ாேம ேசா�க்கப்பட�்ப் பா�படட்�னாேல, அவர ்

ேசா�க்கப்ப��றவரக்�க்� உத�ெசய்ய வல்லவரா��க�்றார.்
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ேயாவான் 1:30

 எனக்�ப்�ன் ஒ�வர ்வ��றார,் அவர ்எனக்� �ன்னி�ந்தப�யால் 

என்னி�ம் ேமன்ைம�ள்ளவெரன்� நான் ெசான்ேனேன, அவர ்இவரத்ான்.

��ப்�யர ்2:6-8

        அவர ்ேதவ�ைடய �பமா��ந்�ம், ேதவ�க்�ச ்சமமா��ப்பைதக் 

ெகாள்ைளயா�ன ெபா�ளாக எண்ணாமல்,

    தம்ைமதத்ாேம ெவ�ைமயாக�், அ�ைம�ன் �பெம�த�், ம�ஷர ்

சாயலானார.்

  அவர ் ம�ஷ�பமாய்க் காணப்பட�், மரணபரியந்தம், அதாவ� 

��ைவ�ன் மரணபரியந்த�ம் �ழ்ப்ப�ந்தவரா�, தம்ைமதத்ாேம 

தாழ்த�்னார.்

ேராமர ்5:12-15

     இப்ப�யாக, ஒேர ம�ஷனாேல பாவ�ம் பாவத�்னாேல மரண�ம் 

உலகத�்ேல �ரேவ�தத்�ேபால�ம், எல்லா ம�ஷ�ம் 

பாவஞ்ெசய்தப�யால், மரணம் எல்லா�க்�ம் வந்த�ேபால�ம் 

இ��மா�ற்�.

 நியாயப்�ரமாணம் ெகா�க்கப்ப�வதற்� �ன்�ம் பாவம் 

உலகத�்��ந்த�; நியாயப்�ரமாணம் இல்லா��ந்தால் பாவம் 

எண்ணப்படமாடட்ா�.

   அப்ப���ந்�ம், மரணமான� ஆதாம்�தல் ேமாேசவைரக்�ம், 

ஆதா�ன் ��த�கெ்காப்பாய்ப் பாவஞ்ெசய்யாதவரக்ைள�ம் 

ஆண்�ெகாண்ட�; அந்த ஆதாம் �ன்� வந்தவ�க்� 

�ன்னைடயாளமானவன்.

        ஆனா�ம் ��த�ன் பலன் ��ைப வரத�்ன் பல�க்� ஒப்பானதல்ல. 

எப்ப�ெயனில், ஒ�வ�ைடய ��த�னாேல அேநகர ் மரித�்�க்க, 

ேதவ�ைடய ��ைப�ம் இேய���ஸ்� என்�ம் ஒேர ம�ஷ�ைடய 

��ைப�னாேல வ�ம் ஈ�ம் அேநகரே்மல் அ�கமாய்ப் 

ெப����க�்ற�.

எ�ேரயர ்2:11

 எப்ப�ெயனில், பரி�தத் ஞ்ெசய்�றவ�ம் 

பரி�தத் ஞ்ெசய்யப்ப��றவரக்�மா�ய யாவ�ம் ஒ�வரால் 

உண்டா��க�்றாரக்ள்; இ�னி�தத் ம் அவரக்ைளச ் சேகாதரெரன்� 

ெசால்ல அவர ்ெவடக்ப்படாமல்:
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ேராமர ்8:3

 அெதப்ப�ெயனில், மாம்சத�்னாேல பல�னமா��ந்த 

நியாயப்�ரமாணம் ெசய்யக்�டாதைத ேதவேன ெசய்�ம்ப�க்�, 

தம்�ைடய �மாரைனப் பாவமாம்சத�்ன் சாயலாக�ம், பாவதை்தப் 

ேபாக்�ம் ப�யாக�ம் அ�ப்�, மாம்சத�்ேல பாவதை்த 

ஆக�்ைனக்�ள்ளாகத ்�ரத்த்ார.்

சங்�தம் 8:4-6

 ம�ஷைன நீர ் நிைனக�்றதற்�ம், ம�ஷ�மாரைன நீர ்

�சாரிக�்றதற்�ம் அவன் எம்மாத�்ரம் என்�ேறன்.

 நீர ் அவைன ேதவ�தரி�ம் சற்� ��யவனாக�்னீர;் 

ம�ைம�னா�ம் கனத�்னா�ம் அவைன ���ட�்னீர.்

           உம்�ைடய கரத�்ன் �ரிையகளின்ேமல் நீர ்அவ�க்� ஆ�ைக தந்�, 

சகலதை்த�ம் அவ�ைடய பாதங்க�க்�க் �ழ்ப்ப�த�்னீர.்

எ�ேரயர ்2:9

 என்றா�ம், ேதவ�ைடய ��ைப�னால் ஒவ்ெவா�வ�க்காக�ம், 

மரணதை்த ��பாரக்்�ம்ப�க்� ேதவ�தரி�ம் சற்�ச ்

��யவராக்கப்பட�்�ந்த இேய� மரணதை்த உதத்ரிதத்�னி�தத்ம் 

ம�ைம�னா�ம் கனத�்னா�ம் ���டட்ப்படட்ைதக் காண்�ேறாம்.

1 ெகாரிந்�யர ்15:21

 ம�ஷனால் மரணம் உண்டானப�யால், ம�ஷனால் 

மரிதே்தாரின் உ�ரத்ெ்த�த�ம் உண்டா�ற்�.

1 �ேமாதே்த� 2:5

 ேதவன் ஒ�வேர, ேதவ�க்�ம் ம�ஷ�க்�ம் மத�்யஸ்த�ம் 

ஒ�வேர.

A, 178; B, 132; E, 309; Z, '96-120
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இர�சி��, யா��காக? எத�காக?

இர�சி�க�ப�வத�� எ�தைன வழிக� உ��?

அப்ேபாஸ்தலர ்4:11,12

 �� கட�்�றவரக்ளா�ய உங்களால் அற்பமாய் எண்ணப்படட் 

அவேர �ைலக்�த ்தைலக்கல்லானவர.்

 அவராேலயன்� ேவெறா�வரா�ம் இரட�்ப்� இல்ைல; நாம் 

இரட�்க்கப்ப�ம்ப�க்� வானத�்ன் �ெழங்�ம், ம�ஷரக்�க்�ள்ேள 

அவ�ைடய நாமேமயல்லாமல் ேவெறா� நாமம் கடட்ைள�டப்பட�ம் 

இல்ைல என்றான்.

ஒேர ஒ� வழி, கிறி�����ளான வ��வாச�.

எ�தைன வ�தமான இர�சி�� உ��?

1 �ேமாதே்த� 4:10

 இ�னி�தத் ம் �ரயாசப்ப��ேறாம், நிந்ைத�ம் அைட�ேறாம்; 

ஏெனனில் எல்லா ம�ஷ�க்�ம், �ேசஷமாக ��வா�க�க்�ம் 

இரடச்கரா�ய �வ�ள்ள ேதவன்ேமல் நம்�க்ைக, ைவத�்�க�்ேறாம்.

எ�லா���� இர�சி��, வ��வாசிக��� 

வ�ேசஷமான இர�சி��.

சைப�கான இர�சி��

ேராமர ்5:1,2

 இவ்�தமாக, நாம் ��வாசத�்னாேல 

நீ�மான்களாக்கப்பட�்�க�்றப�யால், நம்�ைடய கரத்த்ரா�ய 

இேய���ஸ்��லமாய் ேதவனிடத�்ல் சமாதானம் ெபற்��க�்ேறாம்.

         அவர ்�லமாய் நாம் இந்தக் ��ைப�ல் �ரேவ�க்�ம் �லாக�்யதை்த 

��வாசத�்னால் ெபற்� நிைலெகாண்��ந்�, ேதவம�ைமைய 

அைடேவாெமன்�ற நம்�க்ைக�னாேல ேமன்ைமபாராட�்�ேறாம்.

ேராமர ்8:14,17

 ேம�ம் எவரக்ள் ேதவ�ைடய ஆ��னாேல 

நடதத்ப்ப��றாரக்ேளா, அவரக்ள் ேதவ�ைடய �த�்ரரா��க�்றாரக்ள்.
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 நாம் �ள்ைளகளானால் �தந்தர�மாேம; ேதவ�ைடய �தந்தர�ம், 

��ஸ்��க்� உடன் �தந்தர�மாேம; ��ஸ்��டேன�ட நாம் 

ம�ைமப்ப�ம்ப�க்� அவ�டேன�டப் பா�படட்ால் அப்ப�யா�ம்.

��ப்�யர ்2:12

 ஆதலால், எனக்�ப் �ரியமானவரக்ேள, நீங்கள் எப்ெபா��ம் 

�ழ்ப்ப��றப�ேய, நான் உங்க�க்�ச ் ச�பமா��க்�ம்ெபா�� 

மாத�்ரமல்ல, நான் �ரமா��க�்ற இப்ெபா��ம், அ�க பயதே்தா�ம் 

ந�க்கதே்தா�ம் உங்கள் இரட�்ப்� நிைறேவறப் �ரயாசப்ப�ங்கள்.

1 ெதசேலானிக�்யர ்2:13,14

 ஆைகயால், நீங்கள் ேதவவசனதை்த எங்களாேல ேகள்�ப்பட�் 

ஏற்�கெ்காண்டேபா�, அைத ம�ஷர ் வசனமாக ஏற்�கெ்காள்ளாமல், 

ேதவவசனமாகேவ ஏற்�கெ்காண்ட�னாேல நாங்கள் இைட�டாமல் 

ேதவ�க்� ஸ்ேதாத�்ரஞ்ெச�த�்�ேறாம்; அ� ெமய்யாகேவ 

ேதவவசனந்தான், ��வா�க�்ற உங்க�க்�ள்ேள அ� ெபல�ம் 

ெசய்�ற�.

 எப்ப�ெயனில், சேகாதரேர, �ேதயா ேதசத�்ல் ��ஸ்� 

இேய��க்�ள்ளான ேதவ�ைடய சைபகைள நீங்கள் 

�ன்பற்�னவரக்ளா�, அவரக்ள் �தராேல எப்ப�ப் பா�படட்ாரக்ேளா, 

அப்ப�ேய நீங்க�ம் உங்கள் �ய ஜனங்களாேல பா�பட�்ரக்ள்.

1 ேப�� 1:3-5

        நம்�ைடய கரத்த்ரா�ய இேய���ஸ்��ன் �தாவா�ய ேதவ�க்� 

ஸ்ேதாத�்ரம் உண்டாவதாக;

         அவர,்   இேய���ஸ்�   மரிதே்தாரி��ந்�   எ�ந்த�னாேல, 

அ�யாத�ம் மாசற்ற�ம் வாடாத�மா�ய �தந்தரத�்ற்ேக�வாக, 

�வ�ள்ள நம்�க்ைக உண்டா�ம்ப�, தம� ��ந்த இரக்கத�்ன்ப�ேய 

நம்ைம ம�ப��ம் ெஜநிப்�தத்ார.்

  கைட�க்காலத�்ேல ெவளிப்பட ஆயதத்மாக்கப்பட�்�க�்ற 

இரட�்ப்�க்� ஏ�வாக ��வாசதை்தக் ெகாண்� ேதவ�ைடய 

பலத�்னாேல காக்கப்பட�்�க�்ற உங்க�க்� அந்தச ் �தந்தரம் 

பரேலாகத�்ல் ைவக்கப்பட�்�க�்ற�.
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உலக���கான இர�சி��

        ஆனா�ம் ��த�ன் பலன் ��ைப வரத�்ன் பல�க்� ஒப்பானதல்ல. 

எப்ப�ெயனில், ஒ�வ�ைடய ��த�னாேல அேநகர ் மரித�்�க்க, 

ேதவ�ைடய ��ைப�ம் இேய���ஸ்� என்�ம் ஒேர ம�ஷ�ைடய 

��ைப�னாேல வ�ம் ஈ�ம் அேநகரே்மல் அ�கமாய்ப் 

ெப����க�்ற�.

        ேம�ம்   ஒ�வன்   பாவஞ்ெசய்த�னால்   உண்டான   �ரப்்�  ேதவன் 

அ��ம் ஈ�க்� ஒப்பானதல்ல; அந்தத ் �ரப்்� ஒேர �ற்றத�்னி�தத்ம் 

ஆக�்ைனக்� ஏ�வா��ந்த�; ��ைபவரேமா அேநக �ற்றங்கைள நீக�் 

நீ��ளங்�ம் �ரப்்�க்� ஏ�வா��க�்ற�.

     அல்லாம�ம், ஒ�வ�ைடய ��த�னாேல அந்த ஒ�வன்�லமாய், 

மரணம் ஆண்�ெகாண்��க்க, ��ைப�ன் பரி�ரணதை்த�ம் 

நீ�யா�ய ஈ�ன் பரி�ரணதை்த�ம் ெப��றவரக்ள் இேய� ��ஸ்� 

என்�ம் ஒ�வராேல �வைன அைடந்� ஆ�வாரக்ெளன்ப� அ�க 

நிசச்யமாேம.

 ஆைகயால் ஒேர ��த�னாேல எல்லா ம�ஷ�க்�ம் 

ஆக�்ைனக்� ஏ�வான �ரப்்� உண்டான�ேபால, ஒேர நீ��னாேல 

எல்லா ம�ஷ�க்�ம் �வைன அளிக்�ம் நீ�க்� ஏ�வான �ரப்்� 

உண்டா�ற்�.

ேராமர ்5:15-18

எ�ேரயர ்9:28

 ��ஸ்��ம் அேநக�ைடய பாவங்கைளச ் �மந்� �ரக்்�ம்ப�க்� 

ஒேரதரம் ப��டப்பட�், தமக்காகக் காத�்கெ்காண்��க�்றவரக்�க்� 

இரட�்ப்ைப அ��ம்ப� இரண்டாந்தரம் பாவ�ல்லாமல் தரிசனமாவார.்

�க்கா 3:5

         மாம்சமான   யாவ�ம்   ேதவ�ைடய   இரட�்ப்ைபக்காண்பாரக்ள் 

என்�ம், வனாந்தரத�்ேல �ப்���றவ�ைடய சதத்ம் உண்டா�ம் என்� 

ஏசாயா �ரக்்கதரி��ன் ஆகமத�்ல் எ����க�்ற�ரகாரம்,

�த�் 2:11

  ஏெனனில் எல்லா ம�ஷ�க்�ம் இரட�்ப்ைப அளிக்கதத்க்க 

ேதவ��ைபயான� �ரசன்னமா�,
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1 �ேமாதே்த� 2:3,4

 நம்�ைடய இரடச்கரா�ய ேதவ�க்��ன்பாக அ� நன்ைம�ம் 

�ரிய�மா��க�்ற�.

 எல்லா ம�ஷ�ம் இரட�்க்கப்பட�ம், சத�்யதை்த அ��ற 

அ�ைவ அைடய�ம், அவர ்�தத்�ள்ளவரா��க�்றார.்

ெவளி 12:10

     அப்ெபா�� வானத�்ேல ஒ� ெபரிய சதத்�ண்டா�: இப்ெபா�� 

இரட�்ப்�ம் வல்லைம�ம் நம� ேதவ�ைடய ராஜ்ய�ம், அவ�ைடய 

��ஸ்��ன் அ�கார�ம் உண்டா��க�்ற�; இர�ம் பக�ம் நம்�ைடய 

ேதவ�க்��ன்பாக நம்�ைடய சேகாதரரே்மல் �ற்றஞ் �மத�்ம்ெபா�ட�் 

அவரக்ள் ேமல் �ற்றஞ்சாட�்�றவன் தாழத ் தள்ளப்பட�்ப்ேபானான்.

A, 106,107; E, 476-480; Z, '96-246.
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ேமலான அைழ��

ேமலான அைழ�� எ�றா� எ�ன?

��ப்�யர ்3:13,14

 சேகாதரேர, அைதப் ��த�்கெ்காண்ேடெனன்� நான் 

எண்��ற�ல்ைல; ஒன்� ெசய்�ேறன், �ன்னானைவகைள மறந்�, 

�ன்னானைவகைள நா�,

 ��ஸ்� இேய��க்�ள் ேதவன் அைழதத் பரம அைழப்�ன் 

பந்தயப்ெபா��க்காக இலக்ைக ேநாக�்த ்ெதாட��ேறன்.

எ�ேரயர ்3:1

   இப்ப���க்க, பரம அைழப்�க்�ப் பங்�ள்ளவரக்ளா�ய பரி�தத்  

சேகாதரேர, நாம் அ�க்ைகபண்��ற அப்ேபாஸ்தல�ம் �ரதான 

ஆசாரிய�மா��க�்ற ��ஸ்� இேய�ைவக் கவனித�்ப்பா�ங்கள்;

2 �ேமாதே்த� 1:9

         அவர ்நம்�ைடய �ரிையகளின்ப� நம்ைம இரட�்க்காமல், தம்�ைடய 

�ரம்ானத�்ன்ப��ம், ஆ�கால�தல் ��ஸ்� இேய��க்�ள் நமக்� 

அ�ளப்படட் ��ைப�ன்ப��ம், நம்ைம இரட�்த�், பரி�தத்  

அைழப்�னாேல அைழதத்ார.்

2 ெதசேலானிக�்யர ்1:11

  ஆைகயால், நம்�ைடய ேதவ�ம் கரத்த்ரா�ய இேய���ஸ்��ம் 

அளிக்�ம் ��ைப�ன்ப�ேய, நம்�ைடய கரத்த்ரா�ய 

இேய���ஸ்��ன் நாமம் உங்களிடத�்�ம், நீங்கள் அவரிடத�்�ம் 

ம�ைமப்ப�ம்ெபா�டட்ாக;

எேப�யர ்4:4

  உங்க�க்� உண்டான அைழப்�னாேல நீங்கள் ஒேர 

நம்�க்ைகக்� அைழக்கப்படட்�ேபால, ஒேர சரரீ�ம் ஒேர ஆ��ம் உண்�;

எேப�யர ்1:18

     தாம் நம்ைம அைழதத்�னாேல நமக்� உண்டா��க�்ற நம்�க்ைக 

இன்னெதன்�ம், பரி�தத் வான்களிடத�்ல் தமக்� உண்டா��க�்ற 

�தந்தரத�்�ைடய ம�ைம�ன் ஐ�வரியம் இன்னெதன்�ம்;

1 ெதசேலானிக�்யர ்4:7

ேதவன் நம்ைம அ�தத்த�்ற்கல்ல பரி�தத் த�்ற்ேக அைழத�்�க�்றார.்
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2 ேப�� 1:10

 ஆைகயால், சேகாதரேர, உங்கள் அைழப்ைப�ம் 

ெதரிந்�ெகாள்�தைல�ம் உ��யாக்�ம்ப� ஜாக�்ரைதயா��ங்கள்; 

இைவகைள ெசய்தால் நீங்கள் ஒ�க்கா�ம் இட���வ�ல்ைல.

ேராமர ்11:29

    ேதவ�ைடய ��ைபவரங்க�ம், அவரக்ைள அைழதத் அைழப்�ம் 

மாறாதைவகேள.

எண்ணாகமம் 23:19

    ெபாய் ெசால்ல ேதவன் ஒ� மனிதன் அல்ல; மனம்மாற அவர ் ஒ� 

ம��த�்ர�ம் அல்ல; அவர ் ெசால்��ம் ெசய்யா��ப்பாரா? அவர ்

வசனித�்ம் நிைறேவற்றா��ப்பாரா?

யா��� அைழ��?

ேயாவான் 7:48

  அ�காரிகளிலாவ� பரிேசயரிலாவ� யாதாெமா�வர ் அவைன 

��வா�தத் �ண்டா?

மதே்த� 11:25

           அந்தச ்  சமயத�் ல்    இேய�   ெசான்ன�:   �தாேவ!   வானத�்க்�ம் 

��க்�ம் ஆண்டவேர! இைவகைள ஞானிக�க்�ம் கல்�மான்க�க்�ம் 

மைறத�், பாலக�க்� ெவளிப்ப�த�்னப�யால் உம்ைம 

ஸ்ேதாத�்ரிக�்ேறன்.

1 ெகாரிந்�யர ்1:26,27

   எப்ப�ெயனில், சேகாதரேர, நீங்கள் அைழக்கப்படட் அைழப்ைபப் 

பா�ங்கள்; மாம்சத�்ன்ப� ஞானிகள் அேநகரில்ைல, வல்லவரக்ள் 

அேநகரில்ைல, �ர�க்கள் அேநகரில்ைல.

 ஞானிகைள ெவடக்ப்ப�த�்ம்ப� ேதவன் உலகத�்ல் 

ைபத�்யமானைவகைளத ் ெதரிந்�ெகாண்டார;் பல�ள்ளைவகைள 

ெவடக்ப்ப�த�்ம்ப� ேதவன் உலகத�்ல் பல�னமானைவகைளத ்

ெதரிந்�ெகாண்டார.்
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யாக்ேகா� 2:5

   என் �ரியமான சேகாதரேர, ேக�ங்கள்; ேதவன் இவ்�லகத�்ன் 

தரித�் ரைர ��வாசத�்ல் ஐ�வரியவான்களாக�ம், தம்�டத�்ல் 

அன்����றவரக்�க்�த ் தாம் வாக்�தத்தத்ம்பண்ணின ராஜ்யதை்தச ்

�தந்தரிக�்றவரக்ளாக�ம் ெதரிந்�ெகாள்ள�ல்ைலயா?

1 ெகாரிந்�யர ்3:19

        இவ்�லகத�்ன் ஞானம் ேதவ�க்� �ன்பாகப் ைபத�்யமா��க�்ற�. 

அப்ப�ேய, ஞானிகைள அவரக்�ைடய தந்�ரத�்ேல ��க�்றாெரன்�ம்,

ஏ� அைழ�க�ப�டன�?

ேராமர ்8:29

 தம்�ைடய �மாரன் அேநக சேகாதர�க்�ள்ேள 

�தற்ேபறானவரா��க்�ம்ெபா�ட�், ேதவன் எவரக்ைள 

�ன்ன�ந்தாேரா அவரக்ைளத ் தம� �மார�ைடய சாய�க்� 

ஒப்பா��ப்பதற்� �ன்��த�்�க�்றார;்

2 ெகாரிந்�யர ்3:18

  நாெமல்லா�ம் �றந்த �கமாய்க் கரத்த்�ைடய ம�ைமையக் 

கண்ணா��ேல காண்�ற�ேபாலக் கண்�, ஆ�யா��க�்ற கரத்த்ரால் 

அந்தச ் சாயலாகதத்ாேன ம�ைம�ன்ேமல் ம�ைமயைடந்� 

ம��பப்ப��ேறாம்.

��ப்�யர ்3:20,21

   நம்�ைடய ����ப்ேபா பரேலாகத�்��க�்ற�, அங்ேக��ந்� 

கரத்த்ரா��க�்ற இேய���ஸ்� என்�ம் இரடச்கர ் வர 

எ�ரப்ாரத்�்கெ்காண்��க�்ேறாம்.

   அவர ் எல்லாவற்ைற�ம் தமக்�க் �ழ்ப்ப�த�்கெ்காள்ளதத்க்க 

தம்�ைடய வல்லைமயான ெசய�ன்ப�ேய, நம்�ைடய அற்பமான 

சரரீதை்தத ் தம்�ைடய ம�ைமயான சரரீத�்ற்� ஒப்பாக 

ம��பப்ப�த�்வார.்

1 ேயாவான் 3:2

 �ரியமானவரக்ேள, இப்ெபா�� ேதவ�ைடய 

�ள்ைளகளா��க�்ேறாம், இனி எவ்�தமா��ப்ேபாெமன்� இன்�ம் 

ெவளிப்பட�ல்ைல; ஆ��ம் அவர ் ெவளிப்ப�ம்ேபா� அவர ்

இ�க�்றவண்ணமாகேவ நாம் அவைரத ் தரி�ப்ப�னால், அவ�க்� 

ஒப்பா��ப்ேபாெமன்� அ�ந்��க�்ேறாம்.
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1 ெகாரிந்�யர ்15:49-51

 ேம�ம் மண்ணானவ�ைடய சாயைல நாம் 

அணிந்��க�்ற�ேபால, வானவ�ைடய சாயைல�ம் 

அணிந்�ெகாள்ேவாம்.

 சேகாதரேர, நான் ெசால்��றெதன்னெவனில், மாம்ச�ம் 

இரதத்�ம் ேதவ�ைடய ராஜ்யதை்தச ் �தந்தரிக்கமாடட்ா�; அ��ள்ள� 

அ�யாைமையச ்�தந்தரிப்ப��ல்ைல.

 இேதா, ஒ� இரக�யதை்த உங்க�க்� அ��க�்ேறன்; 

நாெமல்லா�ம் நித�் ைரயைடவ�ல்ைல; ஆ��ம் கைட� எக்காளம் 

ெதானிக்�ம்ேபா�, ஒ� நி�ஷத�்ேல, ஒ� இைமப்ெபா��ேல, 

நாெமல்லா�ம் ம��பமாக்கப்ப�ேவாம்.

எத�காக அைழ�க�ப�டன�?

1 ெகாரிந்�யர ்6:2,3

 பரி�தத் வான்கள் உலகதை்த நியாயந்�ரப்்பாரக்ெளன்� 

அ��ரக்ளா? உலகம் உங்களால் நியாயந்�ரக்்கப்ப�வதா��க்க, அற்ப 

வழக்�கைளத ்�ரக்்க நீங்கள் அபாத�்ரரா?

 ேதவ �தரக்ைள�ம் நியாயந்�ரப்்ேபாெமன்� அ��ரக்ளா? 

அப்ப���க்க, இந்த �வ�க்ேகற்றைவகைள நீங்கள் 

�ரத்�்கெ்காள்ளக்�டா��க�்ற� எப்ப�?

2 �ேமாதே்த� 2:12

  அவேராேட�டப் பா�கைளச ் ச�தே்தாமானால் அவேராேட�ட 

ஆ�ைக�ம் ெசய்ேவாம்; நாம் அவைர ம�த�தத் ால், அவ�ம் நம்ைம 

ம�த�ப்பார;்

ெவளி 3:12

 ெஜயங்ெகாள்��றவெனவேனா அவைன என் ேதவ�ைடய 

ஆலயத�்ேல �ணாக்�ேவன், அ�னின்� அவன் ஒ�க்கா�ம் 

நீங்�வ�ல்ைல; என் ேதவ�ைடய நாமதை்த�ம் என் ேதவனால் 

பரேலாகத�்��ந்�றங்�வ��ற ��ய எ�சேலமா�ய என் ேதவ�ைடய 

நகரத�்ன் நாமதை்த�ம், என் ��யநாமதை்த�ம் அவன்ேமல் எ��ேவன்.

தானிேயல் 7:18

 ஆனா�ம் உன்னதமானவ�ைடய பரி�தத் வான்கள் 

ராஜரகீதை்தப்ெபற்�, என்ெறன்ைறக்��ள்ள சதாகாலங்களி�ம் 

ராஜ்யதை்தச ்�தந்தரித�்கெ்காள்வாரக்ள் என்றான்.
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ெவளி 2:26,27

 ெஜயங்ெகாண்� ���பரியந்தம் என் �ரிையகைளக் 

ைககெ்காள்��றவெனவேனா அவ�க்�, நான் என் �தா�னிடத�்ல் 

அ�காரம் ெபற்ற�ேபால, ஜா�கள்ேமல் அ�காரம் ெகா�ப்ேபன்.

  அவன் இ�ப்�க்ேகாலால் அவரக்ைள ஆ�வான்; அவரக்ள் 

மண்பாண்டங்கைளப்ேபால ெநா�க்கப்ப�வாரக்ள்.

ெவளி 5:9,10

      ேதவரரீ ் �ஸ்தகதை்த வாங்க�ம் அ�ன் �த�்ைரகைள உைடக்க�ம் 

பாத�்ரரா��க�்�ர;் ஏெனனில் நீர ் அ�க்கப்பட�், சகல 

ேகாத�்ரங்களி�ம் பாைஷக்காரரி�ம் ஜனங்களி�ம் ஜா�களி���ந்� 

எங்கைள ேதவ�கெ்கன்� உம்�ைடய இரதத்த�்னாேல �ட�்கெ்காண்�,

 எங்கள் ேதவ�க்��ன்பாக எங்கைள ராஜாக்க�ம் 

ஆசாரியரக்�மாக�்னீர;் நாங்கள் ���ேல அரசா�ேவாெமன்� ��ய 

பாடை்டப் பா�னாரக்ள்.

ஆ�யாகமம் 22:15,18

  கரத்த்�ைடய �தனானவர ் இரண்டாந்தரம் வானத�்��ந்� 

ஆ�ரகாைமக் �ப்�ட�்:

   நீ என் ெசால்�க்�க் �ழ்ப்ப�ந்தப��னால், உன் சந்த�க்�ள் 

����ள்ள சகல ஜா�க�ம் ஆ�ரவ்�க்கப்ப�ம் என்�ம் என்ேபரில் 

ஆைண�டே்டன் என்� கரத்த்ர ்ெசால்��றார ்என்றார.்

கலாத�்யர ்3:29

   நீங்கள்  ��ஸ்���ைடயவரக்ளானால்,  ஆ�ரகா�ன் சந்த�யாரா�ம், 

வாக்�தத்தத்த�்ன்ப�ேய �தந்தரரா���க�்�ரக்ள்.

A, 203,222; C, 205,210; E, 412; Z, '95-249; Z, '96-68; Z, '99-10, 11; Z, '00-53, 188, 189; 

Z, '01-6-10; E, 190.
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ப�தி 2

ேவதாகம�தி� ேநர�க�� கால�க��

 ேவதாகம�ைத ச�யாக �����ெகா�ள இ�த 

அ�தியா�தி��ள பாட�கைள� �றி�த ஞான� அவசிய�. 

இ�பாட�தி� ��வ�� இத�ைடய வைர�பட� 

இைண�க�ப���ள�. இ�த வைர�பட�தி� ேவதாகம� கால�தி� 

அ��பைடய�� எ�வா� ப��க�ப���ள� எ�ப� 

வ�வ��க�ப��ள�. �தலாவ�, உலக�களாக ப���க�ப���ள�.

2 ேப�� 3:6

 அப்ெபா�� இ�ந்த உலகம் ஜலப்�ரளயத�்னாேல 

அ�ந்தெதன்பைத�ம் மனதார அ�யாம��க�்றாரக்ள்.

கலா 1:4

   அவர ் நம்ைம இப்ெபா���க�்ற ெபால்லாத �ரபஞ்சத�்னின்� 

���க்�ம்ப� நம்�ைடய �தாவா�ய ேதவ�ைடய �தத்த�்ன்ப�ேய 

நம்�ைடய பாவங்க�க்காகத ்தம்ைமதத்ாேம ஒப்�கெ்கா�தத்ார;்

எ� 2:5

  இனிவ�ம் உலகதை்தக்��த�்ப் ேப��ேறாேம, அைத அவர ்

�தரக்�க்�க் �ழ்ப்ப�தத்�ல்ைல.

 இதி� �த� இ��த உலக�, இ�ெபா�� இ��கிற உலக� 

ம��� வர�ேபாகிற உலக�ைத� �றி�� நா� பா��கலா�. இ�த 

உலக�க� ேம�� �க�களாக ப���க�ப���ள�. “��ப�தா�க� 

�க�” – இதி� ேதவ� தன� நப�க�ட� ச�பாஷி�தா�.

ஆ� 12:7

        கரத்த்ர ்ஆ�ரா�க்�த ்தரிசனமா�: உன் சந்த�க்� இந்தத ்ேதசதை்தக் 

ெகா�ப்ேபன் என்றார.் அப்ெபா�� அவன் தனக்�த ் தரிசனமான 

கரத்த்�க்� அங்ேக ஒ� ப��டதை்தக் கட�்னான்.

ஆ� 26:17,23,24

  அப்ெபா�� ஈசாக்� அவ்�டம்�ட�்ப் �றப்பட�், ேகராரின் 

பள்ளதத்ாக�்ேல �டாரம் ேபாட�், அங்ேக ����ந்�,

           அங்ேக��ந்� ெபெயரெ்சபா�க்�ப் ேபானான்.

   அன்� ராத�்ரி�ேல கரத்த்ர ் அவ�க்�த ் தரிசனமா�: நான் உன் 

தகப்பனா�ய ஆ�ரகா�ைடய ேதவன், பயப்படாேத, நான் 

உன்ேனாேட�ட இ�ந்�, என் ஊ�யக்காரனா�ய ஆ�ரகா�னி�தத் ம் 

உன்ைன ஆ�ரவ்�த�், உன் சந்த�ையப் ெப�கப்பண்�ேவன் என்றார.்
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ஆ� 35:9,10

 யாக்ேகா� பதான் அரா���ந்� வந்த�ன்� ேதவன் அவ�க்� 

ம�ப��ம் தரிசனமா�, அவைன ஆ�ரவ்�த�்:

 இப்ெபா�� உன் ேபர ் யாக்ேகா�, இனி உன் ேபர ் யாக்ேகா� 

என்னப்படாமல், இஸ்ரேவல் என்� உனக்�ப் ேபர ்வழங்�ம் என்� ெசால்�, 

அவ�க்� இஸ்ரேவல் என்� ேபரிடட்ார.்

    �த �க� – இ�த� கால� ப�திய�� ேதவ� �த ஜன�க�ட� 

ம��� ச�பாஷி�தா�.

யாத ்6:7

   உங்கைள எனக்� ஜனங்களாகச ் ேசரத்�்கெ்காண்�, உங்க�க்� 

ேதவனா��ப்ேபன்; உங்கள் ேமல் எ�ப்�யர ் �மத�்ன �ைமகைள நீக�் 

உங்கைள ���க�்ற உங்கள் ேதவனா�ய கரத்த்ர ்நான் என்� அ��ரக்ள்.

ஆேமாஸ் 3:2

 ���ன் எல்லா வம்சங்க�க்�ள்�ம் உங்கைள மாத�்ரம் 

அ�ந்�ெகாண்ேடன்; ஆைகயால் உங்க�ைடய எல்லா 

அக�்ரமங்களினி�தத் �ம் உங்கைளத ்தண்�ப்ேபன்.

   �வ�ேசஷ �க� – இ�த� கால� ப�தி நா� வா���� 

ெகா������ த�ேபாைதய கால�ைத� �றி�கிற�.

மத ்4:23

     �ன்�, இேய� க�ேலயா எங்�ம் �ற்� நடந்�, அவரக்�ைடய ெஜப 

ஆலயங்களில் உபேத�த�், ராஜ்யத�்ன் ��ேசஷதை்தப் �ரசங்�த�், 

ஜனங்க�க்� உண்டா��ந்த சகல �யா�கைள�ம் சகல ேநாய்கைள�ம் 

நீக�்ச ்ெசாஸ்தமாக�்னார.்

மத ்24:14

  ராஜ்யத�்�ைடய இந்தச ் ��ேசஷம் �ேலாகெமங்��ள்ள சகல 

ஜா�க�க்�ம் சாட�்யாகப் �ரசங்�க்கப்ப�ம், அப்ேபா� ��� வ�ம்.

ஆய�ர வ�ட அரசா�சிய�� �க�,
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ெவளி 20:1-4

      ஒ� �தன் பாதாளத�்ன் �ற�ேகாைல�ம் ெபரிய சங்��ைய�ம் தன் 

ைக�ேல ��த�்கெ்காண்� வானத�்��ந்�றங்�வரக்கண்ேடன்.

   �சாெசன்�ம் சாதத்ாெனன்�ம் ெசால்லப்படட் பைழய பாம்பா�ய 

வ�சரப்்பதை்த அவன் ��த�், அைத ஆ�ரம் வ�ஷமள�ங் கட�்ைவத�், 

அந்த ஆ�ரம் வ�ஷம் நிைறேவ�ம்வைரக்�ம் அ� ஜனங்கைள 

ேமாசம்ேபாக்காதப�க்� அைதப் பாதாளத�்ேல தள்ளியைடத�், 

அ�ன்ேமல் �த�்ைரேபாடட்ான்.

          அதற்�ப் �ன்� அ� ெகாஞ்சக்காலம் ��தைலயாகேவண்�ம்.

   அன்��ம், நான் �ங்காசனங்கைளக் கண்ேடன்; அைவகளின்ேமல் 

உடக்ாரந்்தாரக்ள்; நியாயத�் ரப்்�க் ெகா�க்�ம்ப� அவரக்�க்� அ�காரம் 

அளிக்கப்படட்�. இேய�ைவப்பற்�ய சாட�்�னி�தத்�ம் ேதவ�ைடய 

வசனத�்னி�தத்�ம் �ரசே்சதம்பண்ணப்படட்வரக்�ைடய 

ஆத�்மாக்கைள�ம், ��கதை்தயாவ� அ�ன் ெசா�பதை்தயாவ� 

வணங்காம�ம் தங்கள் ெநற்���ம் தங்கள் ைக��ம் அ�ன் 

�த�்ைரையத ் தரித�்கெ்காள்ளாம�ம் இ�ந்தவரக்ைள�ம் கண்ேடன். 

அவரக்ள் உ�ரத்�் ��ஸ்��டேன�ட ஆ�ரம் வ�ஷம் அரசாண்டாரக்ள்.

    ஆய�ர வ�ட அரசா�சி�� ப��� வர�ேபாகிற �க�ைத� 

�றி��� பா����ேபா�,

எேப 2:7

      ��ஸ்�   இேய��க்�ள்   நம்ைம  அவேராேட�ட   எ�ப்�, 

உன்னதங்களிேல அவேராேட�ட உடக்ார�ம் ெசய்தார.்

  ேம�� கால�க� இர�டாக ப���க�ப���ள�. அைவ 

அ�வைடய�� கால�க�. �தலாவ� �த �க�தி� ��� ம��� 

�வ�ேசஷ �க�தி� �வ�க�.

மத ்9:37,38

   தம்�ைடய �ஷரக்ைள ேநாக�்: அ�ப்� ��� ேவைலயாடக்ேளா 

ெகாஞ்சம்;

      ஆதலால், அ�ப்�க்� எஜமான் (அ�வைட�ன் எஜமான்) தம� 

அ�ப்�க்� ேவைலயாடக்ைள அ�ப்�ம்ப� அவைர 

ேவண்�கெ்காள்�ங்கள் என்றார.்
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ேயாவான் 4:35

     அ�ப்�க்காலம் வ��றதற்� இன்�ம் நா�மாதம் ெசல்�ம் என்� 

நீங்கள் ெசால்��ற�ல்ைலயா? இேதா, வயல்நிலங்கள் இப்ெபா�ேத 

அ�ப்�க்� �ைளந்��க�்றெதன்� உங்கள் கண்கைள 

ஏெற�த�்ப்பா�ங்கள் என்� நான் உங்க�க்�ச ்ெசால்��ேறன்.

   இர�டாவ� �த �க�தி� ��� ம��� ஆய�ர வ�ட�தி� 

�வ�க�.

மத ்13:30,39

   அ�ப்�க்காலத�்ல் நான் அ�க�்றவரக்ைள ேநாக�்: �தலாவ� 

கைளகைளப்��ங்�, அைவகைளச ் �டெ்டரிக�்றதற்� கட�்களாகக் 

கட�்ங்கள்; ேகா�ைமையேயா என் களஞ்�யத�்ல் ேசரத்�்ைவ�ங்கள் 

என்ேபன் என்� ெசான்னான் என்றார.்

 அைவகைள �ைதக�்ற சத�்� �சா�; அ�ப்� உலகத�்ன் ���; 

அ�க�்றவரக்ள் ேதவ�தரக்ள்.

 இ�த� கால�ப�திகள�� நட�த ப�ேவ� ேவைல�பா�க� 

ெதள�வாக வசன�கள�� ெகா��க�ப���ள�.

 ��ப�தா�கள�� �க�தி� ேத��ெத��க�ப�ட ஒேர 

ம�ஷ� (ஆப�ரகா�) இவ� �ல� �மிய���ள எ�லா வ�ச�க�� 

ஆசீ�வதி�க�ப�ட�. 

ஆ� 18:17,18

    அப்ெபா�� கரத்த்ர:் ஆ�ரகாம் ெபரிய பலதத் ஜா�யாவ�னா�ம், 

அவ�க்�ள் ����ள்ள சகல ஜா�க�ம் ஆ�ரவ்�க்கப்ப�வ�னா�ம்,

          நான் ெசய்யப்ேபா�றைத ஆ�ரகா�க்� மைறப்ேபேனா?

  �த �க�தி� இ� வைகயான ேவைல�பா�க� நட�த� 

�தலாவ�, இர�சி�ைப� �றி�த �� தி�ட�தி� நிழ�க� ம��� 

அைடயாள�க�.

1 ெகாரி 10:11

    இைவகெளல்லாம் ��ஷ்டாந்தங்களாக அவரக்�க்�ச ் சம்ப�தத்�; 

உலகத�்ன் ���காலத�்�ள்ள நமக்� எசச்ரிப்�ண்டாக்�ம்ப� 

எ�தப்பட�்ம் இ�க�்ற�.



103

   இர�டாவ� ேதவ�ைடய ஊழிய�கார�க��� வ�த ேசாதைன 

ம��� அவ�க�ைடய வள��சி.

எ� 3:5

 ெசால்லப்படப்ேபா�ற காரியங்க�க்�ச ் சாட�்யாக, ேமாேச 

பணி�ைடக்காரனாய், அவ�ைடய �ட�்ல் எங்�ம் 

உண்ைம�ள்ளவனா��ந்தான்.

  ேம�� இைத� �றி�� எப�ேரய� 11� ஆதிகார�தி� 

��வ�மாக� பா��கலா�.

 �வ�ேசஷ �க�தி� நட�த ேவைலக� – ேதவ�ைடய 

�மார�கள�� வள��சி, ேதவ�ைடய நாம�தி� நிமி�த� 

ப���ெத��க�ப�த�, ந�திமா�கைள� �ரண�ப���த�, 

கிறி��வ��ைடய ச�ர� ம��� �வ�ேசஷ� சா�சியாக� 

ப�ரச�கி�க�ப�ட�.

எ� 3:6

  ��ஸ்�ேவா அவ�ைடய �ட�்ற்� ேமற்படட்வரான �மாரனாக 

உண்ைம�ள்ளவரா��க�்றார;் நம்�க்ைக�னாேல உண்டா�ம் 

ைதரியதை்த�ம் ேமன்ைமபாராடட்ைல�ம் ���பரியந்தம் உ��யாய்ப் 

பற்�கெ்காண்��ப்ேபாமா�ல் நாேம அவ�ைடய �டா��ப்ேபாம்.

அப் 15:14

   ேதவன் �றஜா�களினின்� தம� நாமத�்ற்காக ஒ� ஜனதை்தத ்

ெதரிந்�ெகாள்�ம்ப� �தல்�தல் அவரக்�க்�க் கடாட�்தத்�ளின 

�ததை் தச ்��ேயான் �வரித�்ச ்ெசான்னாேர.

எேப 4:11,12

 ேம�ம் நாம் அைனவ�ம் ேதவ�ைடய �மாரைனப் பற்�ம் 

��வாசத�்�ம் அ���ம் ஒ�ைமப்படட்வரக்ளா�, ��ஸ்���ைடய 

நிைறவான வளரச்�்�ன் அள�க்�தத்க்க �ரண ��ஷரா�ம்வைரக்�ம்,

 பரி�தத் வான்கள் �ரெ்பா�ந்�ம்ெபா�ட�், ��ேசஷ ஊ�யத�்ன் 

ேவைலக்காக�ம், ��ஸ்��ன் சரரீமா�ய சைபயான� பக்���த�் 

அைடவதற்காக�ம்,

மத ்24:14

   ராஜ்யத�்�ைடய இந்தச ் ��ேசஷம் �ேலாகெமங்��ள்ள சகல 

ஜா�க�க்�ம் சாட�்யாகப் �ரசங்�க்கப்ப�ம், அப்ேபா� ��� வ�ம்.
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   �த �க�தி� அ�வைடய�� நட�த ேவைலக� – உ�ைமயான 

இ�தய� ெகா�ட இ�ரேயல�கைள கள�சியமாகிய �வ�ேசஷ 

சைபய�� ேச��ப� ம��� ெவ�� ெபய��� இ�ரேயல�களாக 

இ���� பத�கைள அவ�யாத அ�கின�ய�� ��ெட��ப�.

�க்கா 3:17

       �ற்�க்�ைட அவர ்ைக���க�்ற�, அவர ்தம� களதை்த நன்றாய் 

�ளக�், ேகா�ைமையத ் தம� களஞ்�யத�்ல் ேசரப்்பார;் பதைரேயா 

அ�யாத அக�்னி�னால் �டெ்டரிப்பார ்என்றான்.

   �வ�ேசஷ �க�தி� அ�வைடய�� நட�த ேவைலக� – ெபய� 

கிறி�தவ�கள�லி��த ேதவ�ைடய உ�ைமயான சைபைய� 

ப���ெத��த�.

மத ்13:30

   அ�ப்�க்காலத�்ல் நான் அ�க�்றவரக்ைள ேநாக�்: �தலாவ� 

கைளகைளப்��ங்�, அைவகைளச ் �டெ்டரிக�்றதற்� கட�்களாகக் 

கட�்ங்கள்; ேகா�ைமையேயா என் களஞ்�யத�்ல் ேசரத்�்ைவ�ங்கள் 

என்ேபன் என்� ெசான்னான் என்றார.்

  ஆய�ர வ�ட �க�தி� ேவைலகைள� �றி�� கீ��க�ட 

வசன�கள�� காணலா�.

அப் 15:16,17

         எப்ப�ெயனில், மற்ற ம�ஷ�ம், என்�ைடய நாமந்தரிக்கப்ப�ம் சகல 

ஜா�க�ம், கரத்த்ைரத ்ேத�ம்ப�க்�,

        நான்   இதற்�ப்�ன்�   ��ம்�வந்�,   ��ந்�ேபான   தா��ன் 

�டாரதை்த ம�ப��ம் எ�ப்�த�், அ�ேல ப�தாய்ப்ேபானைவகைள 

ம�ப��ம் �ரப்்ப�த�், அைதச ் ெசவ்ைவயாக நி�த�்ேவன் என்� 

இைவகைளெயல்லாஞ் ெசய்�ற கரத்த்ர ் ெசால்��றார ் என்� 

எ����க�்ற�.

ேராமர ்14:11

        அந்தப்ப�: �ழங்கால் யா�ம் எனக்� �ன்பாக �டங்�ம், நா� யா�ம் 

ேதவைன அ�க்ைகபண்�ம் என்� என் �வைனகெ்காண்� உைரக�்ேறன் 

என்பதாய்க் கரத்த்ர ்ெசால்��றார ்என்� எ����க�்ற�.
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ஆப�க் 2:14

       ச�த�்ரம் ஜலத�்னால் நிைறந்��க�்ற�ேபால், �� கரத்த்�ைடய 

ம�ைமைய அ��ற அ��னால் நிைறந்��க்�ம்.

எ� 8:11

       அப்ெபா��    ��யவன்   �தற்ெகாண்�   ெபரியவன்வைரக்�ம் 

எல்லா�ம் என்ைன அ�வாரக்ள்; ஆைகயால், கரத்த்ைர அ�ந்�ெகாள் 

என்� ஒ�வன் தன் அயலா�க்�ம், ஒ�வன் தன் சேகாதர�க்�ம் 

ேபா�க்கேவண்�வ�ல்ைல.

  ப�ேவ� கால�கள�� நட�த ேவைலகைள� �றி�த �� 

வ�வர�ைத கீ� க�ட ��தக�கள�� பா��கலா� A, B and C.
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ேவதாகம�தி� கால�கண��க�

சி����� �வ�கி 6000 வ�ட�க� எ�ேக 

��வைடகிற� எ�பதி� வ�வர� இதி� 

கா�ப��க�ப���ள�

சி����� �த� ஜல�ப�ரளய� வைர

ஆ� 5:3

  ஆதாம் �ற்� �ப்ப� வயதானேபா�, தன் சாயலாகத ் தன் 

�பத�்ன்ப�ேய ஒ� �மாரைனப் ெபற்�, அவ�க்�ச ் ேசத ் என்� 

ேபரிடட்ான்.
130 வ�ட�க�

ஆ� 5:6

105 வ�ட�க�

ஆ� 5:9

90 வ�ட�க�

ஆ� 5:12

70 வ�ட�க�

ஆ� 5:15

65 வ�ட�க�

ஆ� 5:18

162 வ�ட�க�

ஆதி 5:21

65 வ�ட�க�

 ஏேனாக்� அ�பதை் தந்� வயதானேபா�, ெமத�்சலாைவப் ெபற்றான்.

 யாேரத ்�ற்� அ�பத�் ரண்� வயதானேபா�, ஏேனாக்ைகப் ெபற்றான்.

 மகலாெலேயல் அ�பதை் தந்� வயதானேபா�, யாேரைதப் ெபற்றான்.

 ேகனான் எ�ப� வயதானேபா�, மகலாெலேயைலப் ெபற்றான்.

 ஏேனாஸ் ெதாண்�� வயதானேபா�, ேகனாைனப் ெபற்றான்.

 ேசத ்�ற்ைறந்� வயதானேபா�, ஏேனாைசப் ெபற்றான்.
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ஆ� 5:25

   ெமத�்சலா �ற்ெறண்பதே்த� வயதானேபா�, லாேமக்ைகப் ெபற்றான்.

187 வ�ட�க�

ஆ� 5:28,29

    லாேமக்� �ற்ெறண்பத�்ரண்� வயதானேபா�, ஒ� �மாரைனப் 

ெபற்�,

       கரத்த்ர ்ச�தத் ���ேல நமக்� உண்டான ேவைல��ம், நம்�ைடய 

ைககளின் �ரயாசத�்�ம், இவன் நம்ைமத ் ேதற்�வான் என்� ெசால்�, 

அவ�க்� ேநாவா என்� ேபரிடட்ான்.

600 வ�ட�க�

ெமா�த�………………….1656 வ�ட�க�

சி����� �வ�கி ஜல�ப�ரளய� வ�றின நா� வைர

ஆ� 8:13

      அவ�க்� அ��ற்ெறா� வயதா�ம் வ�ஷத�்ல், �தல் மாதம் �தல் 

ேத��ேல ���ன்ேமல் இ�ந்த ஜலம் வற்�ப்ேபா�ற்�; ேநாவா 

ேபைழ�ன் ேமல்தடை்ட எ�த�்ப்பாரத்த்ான்; ���ன்ேமல் ஜலம் 

இல்லா��ந்த�.

ஆ� 11:10

  ேச�ைடய வம்சவரலா�: ஜலப்�ரளயம் உண்டா� இரண்� 

வ�ஷத�்ற்�ப் �ன்�, ேசம் ��வயதானேபா�, அரப்க்சாதை்தப் 

ெபற்றான்.

2 வ�ட�க�

ஆ� 11:12

35 வ�ட�க�

ஆ� 11:14

30 வ�ட�க�

 சாலா �ப்ப� வயதானேபா�, ஏேபைரப் ெபற்றான்.

 அரப்க்சாத ்�ப்பதை்தந்� வயதானேபா� சாலாைவப் ெபற்றான்.

ஜல�ப�ரளய� �த� ஆப�ரகாேமா� ப�ண�ண உட�ப��ைக வைர,

ேதராகி� மரண�
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ஆ� 11:16

34 வ�ட�க�
ஆ� 11:18

30 வ�ட�க�

ஆ� 11:20

32 வ�ட�க�
ஆ� 11:22

30 வ�ட�க�

ஆ� 11:24

29 வ�ட�க�

ஆ� 11:32

       ேதரா�ைடய   ஆ��நாடக்ள்   இ��ற்ைறந்� வ�ஷம்;   ேதரா� 

ஆரானிேல மரிதத்ான்.

205 வ�ட�க�

ெமா�த� ………………..427 வ�ட�க�

 உட�ப��ைக �த� நியாய�ப�ரமாண� 

ெகா��க�ப�ட� வைர

கலா 3:17

      ஆதலால் நான் ெசால்��றெதன்னெவனில், ��ஸ்�ைவ �ன்னிட�் 

ேதவனால் �ன் உ��பண்ணப்படட் உடன்ப�க்ைகைய நா�ற்��ப்ப� 

வ�ஷத�்ற்�ப்�ன்� உண்டான நியாயப்�ரமாணமான� தள்ளி, 

வாக்�தத்தத்தை்த �யரத்த்மாக்கமாடட்ா�.

யாத ்12:40-42

    இஸ்ரேவல் �த�்ரர ் எ�ப்�ேல ����ந்த காலம் நா�ற்��ப்ப� 

வ�ஷம்.

   நா�ற்��ப்ப� வ�ஷம் ��ந்த அன்ைறத�்னேம கரத்த்�ைடய 

ேசைனகள் எல்லாம் எ�ப்� ேதசத�்��ந்� �றப்படட்�.

 நாேகார ்இ�பதெ்தான்ப� வயதானேபா�, ேதராைகப் ெபற்றான்.

 ெச�� �ப்ப� வயதானேபா�, நாேகாைரப் ெபற்றான்.

 ெர� �ப்பத�்ரண்� வயதானேபா�, ெச�ைகப் ெபற்றான்.

 ேபேல� �ப்ப� வயதானேபா�, ெர�ைவப் ெபற்றான்.

 ஏேபர ்�ப்பத�்நா� வயதானேபா�, ேபேலைகப் ெபற்றான்.
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       கரத்த்ர ்அவரக்ைள எ�ப்� ேதசத�்��ந்� �றப்படப்பண்ணின�னால், 

இ� அவ�கெ்கன்� �க�்யமாய் ஆசரிக்கதத்க்க ராத�்ரியா�ற்�; 

இஸ்ரேவல் சந்த�யார ்எல்லா�ம் தங்கள் தைல�ைறேதா�ம் கரத்த்�க்� 

�க�்யமாய் ஆசரிக்கேவண்�ய ராத�்ரி இ�ேவ.

430 வ�ட�க�

வனா�திர யா�திைர �த� நில� ப���க�ப�ட� வைர

எண் 33:3

    �தலாம் மாதத�்ன் ப�ைனந்தாம் ேத��ேல அவரக்ள் ராமேசைச 

�ட�்ப்�றப்படட்ாரக்ள்; பஸ்கா�க்� ம�நாளிேல, எ�ப்�யர ் எல்லா�ம் 

பாரக்்க, இஸ்ரேவல் �த�்ரர ்ெபலதத்ைக�டன் �றப்படட்ாரக்ள்.

எண் 10:11,12

    இரண்டாம் வ�ஷம் இரண்டாம் மாதம் இ�பதாம் ேத��ல் ேமகம் 

சாட�்��ைடய வாசஸ்தலத�்ன் ����ந்� உயர எ�ம்�ற்�.

        அப்ெபா�� இஸ்ரேவல் �த�்ரர ்�னாய் வனாந்தரத�்��ந்� தங்கள் 

�ரயாண வரிைசகளாய்ப் �றப்படட்ாரக்ள்; ேமகம் பாரான் வனாந்தரத�்ல் 

தங்�ற்�.

1 வ�ட� 1 மாத� 5 நா�க�

எண் 13:3 

  ேமாேச கரத்த்�ைடய வாக�்ன்ப�ேய அவரக்ைளப் பாரான் 

வனாந்தரதத்��ந்� அ�ப்�னான்; அந்த மனிதர ் யாவ�ம் இஸ்ரேவல் 

�த�்ரரின் தைலவரக்ள்.

ேயா�வா 14:7-10

    ேதசதை்த ேவ�பாரக்்கக் கரத்த்ரின் தாசனா�ய ேமாேச என்ைனக் 

காேதஸ்பரே்னயா���ந்� அ�ப்��றேபா�, எனக்� நாற்ப� 

வயதா��ந்த�; என் இ�தயத�்�ள்ளப�ேய அவ�க்� ம�ெசய்� 

ெகாண்�வந்ேதன்.

        ஆனா�ம்   என்ேனாேட�ட   வந்த   என்   சேகாதரர ்   ஜனத�்ன் 

இ�தயதை்தக் கைரயப்பண்ணினாரக்ள்; நாேனா என் ேதவனா�ய 

கரத்த்ைர உதத்மமாய்ப் �ன்பற்�ேனன்.

   அந்நாளிேல ேமாேச: நீ என் ேதவனா�ய கரத்த்ைர உதத்மமாய்ப் 

�ன்பற்�னப�யால், உன் கால் ��தத் ேதசம் உனக்�ம் 

உன்�ள்ைளக�க்�ம் என்ைறக்�ம் �தந்தரமா��க்கக்கடவ� என்� 

ெசால்� ஆைண�டட்ார.்
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      இப்ேபா�ம், இேதா, கரத்த்ர ் ெசான்னப�ேய என்ைன உ�ேராேட 

காதத்ார;் இஸ்ரேவலர ் வனாந்தரத�்ல் சஞ்சரிக்ைக�ல், கரத்த்ர ் அந்த 

வாரத்ை்தைய ேமாேசேயாேட ெசால்� இப்ேபா� நாற்பதை்தந்� 

வ�ஷமா�ற்�; இேதா, இன்� நான் எண்பதை்தந்� வய�ள்ளவன்.

45 வ�ட�க�

ெமா�த�…………………46 வ�ட�க�

நியாயாதிபதிகள�� கால�

அப் 13:19,20

       கானான் ேதசத�்ல் ஏ� ஜா�கைள அ�த�், அவரக்�ைடய ேதசதை்த 

இவரக்�க்�ச ்�தந்தரமாகப் பங்�ட�்கெ்கா�த�்,

  �ன்� ஏறக்�ைறய நா�ற்ைறம்ப� வ�ஷகாலமாய் சா�ேவல் 

�ரக்்கதரி�வைரக்�ம் அவரக்�க்� நியாயா�ப�கைள 

ஏற்ப�த�்வந்தார.்

450 வ�ட�க�

ராஜா�கள�� கால�

அப் 13:21

      அ��தல்     தங்க�க்�      ஒ�      ராஜாேவண்�ெமன்� 

ேகட�்கெ்காண்டாரக்ள்; அப்ப�ேய ேதவன் ெபன்ய�ன் 

ேகாத�்ரதத்ானா�ய ��ைடய �மாரனான ச�ைல நாற்ப� 

வ�ஷகாலமாய் அவரக்�க்�க் ெகா�தத்ார.்

40 வ�ட�க�

1 நாளாகமம் 29:26,27

        இவ்�தமாய் ஈசா�ன் �மாரனா�ய தா�� இஸ்ரேவல் அைனத�்க்�ம் 

ராஜாவா��ந்தான்.

          அவன் இஸ்ரேவைல அரசாண்ட நாடக்ள் நாற்ப�வ�ஷம்; எப்ேரானிேல 

ஏ�வ�ஷ�ம், எ�சேல�ேல �ப்பத�்�ன்� வ�ஷ�ம் 

ராஜாவா��ந்தான்.

40 வ�ட�க�

2 நாளாகமம் 9:30

        சாெலாேமான் எ�சேல�ேல இஸ்ரேவைலெயல்லாம் நாற்ப� வ�ஷம் 

அரசாண்டான்.

40 வ�ட�க�
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2 நாளாகமம் 12:13

   அப்ப�ேய ராஜாவா�ய ெரெகாெபயாம் எ�சேல�ேல தன்ைனத ்

�டப்ப�த�்கெ்காண்� அரசாண்டான்; ெரெகாெபயாம் ராஜாவா�றேபா� 

நாற்பதெ்தா� வயதா��ந்�, கரத்த்ர ் தம்�ைடய நாமம் �ளங்�ம்ப� 

இஸ்ரேவல் ேகாத�்ரங்களிெலல்லாம் ெதரிந்�ெகாண்ட நகரமா�ய 

எ�சேல�ேல ப�ேன� வ�ஷம் ராஜ்யபாரம்பண்ணினான்; அம்ேமான் 

ஜா�யான அவ�ைடய தா�ன் ேபர ்நாமாள்.

2 நாளாகமம் 13:1,2

    ராஜாவா�ய ெயெராெபயா�ன் ப�ெனடட்ாம் வ�ஷத�்ல் அ�யா 

�தா�ன்ேமல் ராஜாவா�,

  �ன்� வ�ஷம் எ�சேல�ல் ராஜ்யபாரம்பண்ணினான்; ��யா 

ஊரானா�ய ஊரிேய�ன் �மாரத�்யா�ய அவ�ைடய தா�ன் ேபர ்

�காயாள்; அ�யா�க்�ம் ெயெராெபயா�க்�ம் �தத்ம் நடந்த�.

2 நாளாகமம் 16:13

17 வ�ட�க�

 3 வ�ட�க�

   ஆசா தான் அரசாண்ட நாற்பதே்தாராம் வ�ஷத�்ல் மரித�், தன் 

�தாக்கேளாேட நித�் ைரயைடந்தான்.

41 வ�ட�க�

2 நாளாகமம் 20:31

  ேயாசபாத ் �தாைவ அரசாண்டான்; அவன் ராஜாவா�றேபா�, 

�ப்பதை்தந்� வயதா��ந்�, இ�பதை் தந்� வ�ஷம் எ�சேல�ல் 

அரசாண்டான்; �ல்��ன் �மாரத�்யா�ய அவ�ைடய தா�ன்ேபர ்

அ�பாள்.

25 வ�ட�க�

2 நாளாகமம் 21:1,5

      ேயாசபாத ்தன் �தாக்கேளாேட நித�் ைரயைடந்�, தா��ன் நகரத�்ல் 

தன் �தாக்களண்ைட�ேல அடக்கம்பண்ணப்படட்ான்; அவன் 

ஸ்தானத�்ேல அவன் �மாரனா�ய ேயாராம் ராஜாவானான்.

   ேயாராம் ராஜாவா�றேபா�, �ப்பத�்ரண்� வயதா��ந்�, எட�் 

வ�ஷம் எ�சேல�ல் அரசாண்டான்.

8 வ�ட�க�
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2 நாளாகமம் 22:1,2

       எ�சேல�ன் ��கள், அவன் இைளய�மாரனா�ய அக�யாைவ அவன் 

ஸ்தானத�்ல் ராஜாவாக�்னாரக்ள்; அர�யேராேட �டவந்� 

பாளய�றங்�ன தண்���ந்தவரக்ள் �தத்�மாரைரெயல்லாம் 

ெகான்�ேபாடட்ாரக்ள்; இவ்�தமாய் அக�யா என்�ம் �தா�ன் 

ராஜாவா�ய ேயாரா�ன் �மாரன் அரசாண்டான்.

     அக�யா  ராஜாவா�றேபா�  இ�பத�் ரண்�   வயதா��ந்�,   ஒ� 

வ�ஷம் எ�சேல�ல் அரசாண்டான்; ஒம்ரி�ன் �மாரத�்யா�ய அவன் 

தா�ன்ேபர ்அதத்ா�யாள்.

1 வ�ட�க�

2 நாளாகமம் 22:10-12

       அக�யா�ன் தாயா�ய அதத்ா�யாள் தன் �மாரன் இறந்�ேபானைதக் 

கண்டேபா�, அவள் எ�ம்�, �தா ��ம்பத�்�ள்ள ராஜவம்சமான 

யாவைர�ம் சங்காரம்பண்ணினாள்.

   ராஜா�ன் �மாரத�்யா�ய ேயாேச�யாத,் ெகான்�ேபாடப்ப��ற 

ராஜ�மார�க்�ள் இ�க�்ற அக�யா�ன் ஆண்�ள்ைளயா�ய 

ேயாவாைசக் களவாெய�த�்கெ்காண்�, அவைன�ம் அவன் தா�ைய�ம் 

சயன�ட�்ேல ைவதத்ாள்; அப்ப�ேய அதத்ா�யாள் அவைனக் 

ெகான்�ேபாடாதப�க்�, ராஜாவா�ய ேயாரா�ன் �மாரத�்�ம் 

ஆசாரியனா�ய ேயாய்தா�ன் ெபண்ஜா��மா�ய ேயாேச�யாத ்

அவைன ஒளித�்ைவதத்ாள், அவள் அக�யா�ன் சேகாதரியா��ந்தாள்.

   இவரக்ேளா� அவன் ஆ�வ�ஷமாய்க் கரத்த்�ைடய ஆலயத�்ேல 

ஒளித�்ைவக்கப்பட�்�ந்தான்; அதத்ா�யாள் ேதசத�்ன்ேமல் 

ராஜ்யபாரம்பண்ணினாள்.

6 வ�ட�க�

2 நாளாகமம் 24:1

   ேயாவாஸ் ராஜாவா�றேபா� ஏ�வயதா��ந்�, நாற்ப� வ�ஷம் 

எ�சேல�ல் அரசாண்டான்; ெபெயரெ்சபாபடட்ணதத்ாளான அவன் தா�ன் 

ேபர ்��யாள்.

40 வ�ட�க�
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2 நாளாகமம் 25:1

     அமத�்யா இ�பதை் தந்தாம் வய�ேல ராஜாவா�, இ�பதெ்தான்ப� 

வ�ஷம் எ�சேல�ல் அரசாண்டான்; எ�சேலம் நகரதத்ாளா�ய 

அவ�ைடய தா�ன்ேபர ்ேயாவதானாள்.

29 வ�ட�க�

2 நாளாகமம் 26:3

     உ�யா ராஜாவா�றேபா�, ப�னா� வயதா��ந்�, ஐம்பத�்ரண்� 

வ�ஷம் எ�சேல�ல் அரசாண்டான்; எ�சேலம் நகரதத்ாளான அவன் 

தா�ன்ேபர ்எக்ேகா�யாள்.

52 வ�ட�க�

2 நாளாகமம் 27:1

      ேயாதாம் ராஜாவா�றேபா� இ�பதை் தந்� வயதா��ந்�, ப�னா� 

வ�ஷம் எ�சேல�ேல அரசாண்டான்; சாேதாக�்ன் �மாரத�்யா�ய 

அவன் தா�ன்ேபர ்எ�சாள்.

16 வ�ட�க�

2 நாளாகமம் 28:1

      ஆகாஸ் ராஜாவா�றேபா� இ�ப� வயதா��ந்�, ப�னா� வ�ஷம் 

எ�சேல�ல் அரசாண்டான்; ஆனா�ம் அவன், தன் தகப்பனா�ய 

தா�ைதப்ேபால், கரத்த்ரின் பாரை்வக்�ச ்ெசம்ைமயானைதச ்ெசய்யாமல்,

16 வ�ட�க�

2 நாளாகமம் 29:1

       எேசக�்யா  இ�பதை் தந்தாம்  வய�ல்  ராஜாவா�, இ�பதெ்தான்ப� 

வ�ஷம் எ�சேல�ல் அரசாண்டான்; சகரியா�ன் �மாரத�்யா�ய 

அவ�ைடய தா�ன்ேபர ்அ�யாள்.

29 வ�ட�க�

2 நாளாகமம் 33:1

 மனாேச ராஜாவா�றேபா� பன்னிரண்� வயதா��ந்�, 

ஐம்பதை்தந்�வ�ஷம் எ�சேல�ல் அரசாண்டான்.

55 வ�ட�க�

2 நாளாகமம் 33:21

     ஆேமான் ராஜாவா�றேபா� இ�பத�் ரண்� வயதா��ந்�, இரண்� 

வ�ஷம் எ�சேல�ல் அரசாண்டான்.

2 வ�ட�க�
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2 நாளாகமம் 34:1

       ேயா�யா   ராஜாவா�றேபா�   எட�்வயதா��ந்�,   �ப்பதெ்தா� 

வ�ஷம் எ�சேல�ல் அரசாண்டான்.
31 வ�ட�க�

2 நாளாகமம் 36:5

  ேயாயாக்�ம் ராஜாவா�றேபா� இ�பதை் தந்� வயதா��ந்�, 

ப�ெனா�வ�ஷம் எ�சேல�ல் அரசாண்�, தன் ேதவனா�ய 

கரத்த்�ைடய பாரை்வக்�ப் ெபால்லாப்பானைதச ்ெசய்தான்.

11 வ�ட�க�
2 நாளாகமம் 36:11

  �ேதக�்யா ராஜாவா�றேபா� இ�பதெ்தா� வயதா��ந்�, 

ப�ெனா�வ�ஷம் எ�சேல�ல் அரசாண்�,

11 வ�ட�க�

   ெமா�த�…………..513 வ�ட�க�

 த���கத�சி உைர�த�� ேபால கைடசி ராஜாவ�� 

கால�ைத� ெதாட��� 70 வ�ட�க� அவ�க�ைடய ேதச� 

வனா�தரமான�.

எேர 25:11

     இந்தத ் ேதசெமல்லாம் வனாந்தர�ம் பா�மா�ம்; இந்த ஜா�கேளா, 

எ�ப� வ�ஷமாகப் பா�ேலான் ராஜாைவச ்ேச�ப்பாரக்ள்.

   70 வ�ட�கள�� ��வ�� அவ�க� த�க�ைடய ேதச�தி�� 

தி����ப� வா���த�த� ெச�ய�ப�ட�.

எேர 29:10

      பா�ேலானிேல எ�ப�வ�ஷம் நிைறேவ�ன�ன்� நான் உங்கைளச ்

சந்�த�், உங்கைள இவ்�டத�்க்�த ் ��ம்�வரப்பண்�ம்ப�க்� 

உங்கள்ேமல் என் நல்வாரத்ை்தைய நிைறேவறப்பண்�ேவன் என்� 

கரத்த்ர ்ெசால்��றார.்

 இ�த 70 வ�ட�க� ேகாேரசி� �தலா� வ�ட�தி� 

��வைட�த�.

2 நாளாகமம் 36:22,23

       எேர�யா�ன்   வா�னாேல   கரத்த்ர ்   ெசான்ன   வாரத்ை்த 

நிைறேவ�ம்ப�, ெபர�்யா�ன் ராஜாவா�ய ேகாேர�ன்�தலாம் 

வ�ஷத�்ேல கரத்த்ர ் ெபர�்யா�ன் ராஜாவா�ய ேகாேர�ன் ஆ�ைய 

ஏ�ன�னாேல, அவன்: பரேலாகத�்ன் ேதவனா�ய கரத்த்ர ் ���ன் 

ராஜ்யங்கைளெயல்லாம் எனக்�த ் தந்த�ளி, �தா��ள்ள எ�சேல�ேல 

தமக்� ஆலயதை்தக் கட�்�க்�ம்ப� எனக்�க் கடட்ைள�ட�்�க�்றார.்
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  அவ�ைடய ஜன�க� எ�லா��� எவ� உ�க���� 

இ��கிறாேனா அவ�ேபாக���, அவ�ைடய ேதவனாகிய க��த� 

அவேனா���பாராக எ�� ெப�சியாவ�� ராஜாவாகிய ேகாேர� 

அறிவ��கிறா� எ��, த� ரா�ய� எ��� எ�திய��ப� 

வ�ள�பர�ப�ண�னா�.

    வரலா�றி� அ��பைடய�� ேகாேரசி� �தலா� வ�ஷ� கி.� 

ஒ�றிலி��� 536 வ�ட�க��� ��ன� வ�� வ�ட�தி� 

�வ��கிற�.

ஆதாமி� சி����� �த� 

ஜல�ப�ரளய�தி� ���
1656 வ�ட�க�

ஆப�ரகாேமா� உட�ப��ைக 

ப��� வைர 427 வ�ட�க�

நியாய�ப�ரமாண� 

ெகா��க�ப�ட� வைர

வனா�திர யா�திைர �த� 

கானா� ப���க�ப�ட�

நியாயாதிபதிகள�� கால�

இராஜா�கள�� கால�

ேதச� பாழா�க�ப�ட கால�

ேதச� பாழா�க�ப�ட கால 

��வ�லி��� கி.�. 1 வைர

430 வ�ட�க�

 46 வ�ட�க�

450 வ�ட�க�

513 வ�ட�க�

70 வ�ட�க�

536 வ�ட�க�

ெமா�த� ………………………….. 4128 வ�ட�க�

 கி.ப�.1இ� இ��� எ�த வ�ட�தி� 6000 வ�ட� 

நிைறவைடகிற� எ�� நா� கண��க இ�த 4128 வ�ட�கைள 6000 

வ�ட�திலி��� கழி�க ேவ���. இ�ப� கண���� ேபா� நம�� 

கிைட��� வ�ஷ� எ�னெவ�றா� 1872 ஆ��. எனேவ 1873ஆ� 

வ�ட�தி� �வ�க�தி� தா� இ�த 6000 வ�ட� நிைறவைடகிற�.

    ேவதாகம�தி� �� கால� கண��கைள� ப�றி அறிய கீ�� 

ெகா��க�ப�டவ�ைற கா�க B,33-72

   ெதள�வான எ�க� கீேழ �ற�ப���ள�
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�றஜாதிய�ன�ைடய கால�

 சீஷ�க� இேய� கிறி��வ�ன�ட�தி� அவ�ைடய ரா�ஜிய� 

எ�ேபா� �தாப��க�ப�� எ�� ேக�ட�ேபா�, இேய� கிறி�� அத�� 

��னா� ச�பவ��க ேவ��ய அேநக வ�ஷய�கைள� ப�றி 

அவ�க��� ெசா�னா�. அதி� ஒ�ைற� �றி�� நா� பா����ேபா�.

�க்கா 21:23,24

          அந்நாடக்ளில்   கரப்்பவ�க�க்�ம்   பால்ெகா�க�்றவரக்�க்�ம் 

ஐேயா, ���ன்ேமல் ��ந்த இ�க்க�ம் இந்த ஜனத�்ன்ேமல் 

ேகாபாக�்ைன�ம் உண்டா�ம்.

  படட்யக்க�க�்னாேல ��வாரக்ள், சகல �றஜா�க�க்�ள்�ம் 

�ைறப்பட�்ப்ேபாவாரக்ள்; �றஜா�யாரின் காலம் நிைறேவ�ம் வைரக்�ம் 

எ�சேலம் �றஜா�யாரால் ��க்கப்ப�ம்.

    �றஜாதிய�ன�ைடய கால� நிைறேவறி� த��� கால� வ��வைர 

இ� எைத� �றி�கிறெத�றா�, �றஜாதியா��� ஒ� �றி�ப��ட� 

கால� ெகா��க�ப���ள�, அ�ப�ய��லதி��தா� இ�த கால� 

நிைறேவ�� எ�� ெசா�ல��யா�. எனேவ �றஜாதியா��� ஒ� 

�வ�க� இ��த�� ேபால, நியமி�க�ப�ட கால� வ��ேபா� அ� 

����� வ��. [Dawn, vol.2 p.78]

    இ�த அ�தியாய�தி� �றஜாதியா�ைடய கால�தி� �வ�க� 

ம��� ��ைவ� �றி�� வசன�க� ��வைத நா� பா��கலா�.

   �த�கள�� கைடசி ராஜா சிேத�கியா, அவ�ட� த���கத�சி �றிய 

வா��ைதகளாவன

எேசக�்யல் 21:25-27

  இஸ்ரேவைல ஆ��ற அவபக்��ள்ள �ன்மாரக்்க அ�ப�ேய, 

அக�்ரமத�்க்� ���வ�ங்காலத�்ல் உன் நாள் வந்த�.

     பாைகையக்   கழற்�,   �ரடீதை்த   எ�த�்ப்ேபா�;   அ�  இனி 

�ன்ேபா�ரா�; தாழ்ந்தவைன உயரத்�், உயரந்்தவைனத ்தாழ்த�்ேவன்.

         அைதக் க�ழ்ப்ேபன், க�ழ்ப்ேபன், க�ழ்ப்ேபன்; உரிைமக்காரனானவர ்

வ�மட�்ம் அ� இல்லா��க்�ம்; அவ�க்ேக அைதக் ெகா�ப்ேபன் என்� 

கரத்த்ரா�ய ஆண்டவர ்ெசால்��றார.்

 இ�த த���கத�சன� 70 வ�ட�தி� �வ�க�தி� நிைறேவறிய�.
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    ேந�கா�ேந�சா�� பைட எ�சேலைம அழி�த�. ப��ன� ேகாேரசி� 

�தலா� வ�ஷ�தி� அ� ம���� க�ட�ப�ட�.

 அவ�ைடய ஜனங்கள் எல்லாரி�ம் எவன் உங்க�க்�ள் 

இ�க�்றாேனா அவன்ேபாகட�்ம், அவ�ைடய ேதவனா�ய கரத்த்ர ்

அவேனா��ப்பாராக என்� ெபர�்யா�ன் ராஜாவா�ய ேகாேரஸ் 

அ��க�்றார ் என்�, தன் ராஜ்யம் எங்�ம் எ��ய�ப்� 

�ளம்பரம்பண்ணினான்.

2 நாளாகமம் 36:23

 க�ட�ப�ட எ�சேல� �றஜாதியா�� கால�தி�� அேத� 

ேபா�� இ��த�.

  ேகாேரசி� கால�தி�� 70 வ�ட�க��� ��னா� எ�சேல� 

�றஜாதியா�� பாத�க��� கீ��ப��த�ப�ட�. நா� அறி�தவா� 

ேகாேரசி� கால� கி.�. 536� �வ�கிய�, ேம�� �றஜாதிய�ைடய 

கால� 70 வ�ட�க��� ��னா� �வ�கிய� எ�றா�, 

�றஜாதியா�ைடய �வ�க� கி.�. 606� வ�கிற�. இ� ந��ைடய 

க��த�ைடய ரா�ஜிய�தி�� ��னா� �வ�க�ப�ட�.

 இ�த கால� எ�வள� நா� ந����� எ�பைத� �றி�� நா� பா��க.

ேல� 26:17,18

 நான் உங்க�க்� �ேராதமாக என் �கதை்தத ் ��ப்�ேவன்; 

உங்கள் சத�்�க்க�க்� �ன்பாக ��ய அ�க்கப்ப��ரக்ள்; உங்கள் 

பைகஞர ்உங்கைள ஆ�வாரக்ள்; �ரத�்வார ்இல்லா��ந்�ம் ஓ��ரக்ள்.

 இவ்�தமாய் நான் உங்க�க்�ச ் ெசய்�ம், இன்�ம் நீங்கள் 

எனக்�ச ் ெச�ெகாடா��ந்தால்,உங்கள் பாவங்களினி�தத் ம் �ன்�ம் 

ஏழதத்ைனயாக உங்கைளத ்தண்�த�்,

ேல� 26:28

    நா�ம் உக�்ரதே்தாேட உங்க�க்� எ�ரத்�் நடந்�, நாேன உங்கள் 

பாவங்களினி�தத் ம் உங்கைள ஏழதத்ைனயாய்த ்தண்�ப்ேபன்.

    ஏ� கால�க� ம��� உ�க� பைகஞ� ( �றஜாதி ) உ�கைள 

ஆ�வா�க� எ�பைத இ�ேக நா� கா�கிேறா�.

   இதிலி��� நம�� ஒ� ேக�வ� எ�கி�ற�, அ� எ�னெவ�றா� 

கால� எ�ப� எ�த அளைவ� �றி�கிற�? ேம�� நா� இைத� �றி�� 

வசன�கள�� பா���� ேபா�,
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தானிேயல் 4:24,25,28,34

       ராஜாேவ, அ�ன் அரத்த்�ம் ராஜாவா�ய என் ஆண்டவன்ேபரில் வந்த 

உன்னதமானவ�ைடய �ரம்ான�ம் என்னெவன்றால்: ம�ஷரினின்� நீர ்

தள்ளி�டப்ப��ர;் ெவளி�ன் ��கங்கேளாேட சஞ்சரிப்�ர;் 

மா�கைளப்ேபாலப் �ல்ைலேமய்ந்�, ஆகாயத�்ப் பனி�ேல நைன�ர.்

       உன்னதமானவர ்ம�ஷ�ைடய ராஜ்யத�்ல் ஆ�ைகெசய்�, தமக்�ச ்

�தத்மா��க�்றவ�க்� அைதகெ்கா�க�்றார ் என்பைத நீர ்

அ�ந்�ெகாள்�மட�்ம் ஏ� காலங்கள் உம்�ைடயேபரில் 

கடந்�ேபாகேவண்�ம்.

          இெதல்லாம் ராஜாவா�ய ேந�காதே்நசச்ாரின்ேமல் வந்த�.

        அந்த நாடக்ள் ெசன்ற�ன்�, ேந�காதே்நசச்ாரா�ய நான் என் கண்கைள 

வானத�்க்� ஏெற�தே்தன்; என் �த�் எனக்�த ் ��ம்� வந்த�; 

அப்ெபா�� நான் உன்னதமானவைர ஸ்ேதாத�்ரித�், என்ெறன்ைறக்�ம் 

��த�் �க�்றவைரப் �கழ்ந்� ம�ைமப்ப�த�்ேனன்; அவ�ைடய 

கரத்த்த�்வேம நித�் ய கரத்த்த�்வம், அவ�ைடய ராஜ்யேம தைல�ைற 

தைல�ைறயாக நிற்�ம்.

    இ�த வசன�தி� ஏ�� கால�க� எ�� ெகா��க�ப�ட� ஏ� 

வ�ட�க� ந���த�. எனேவ இ�த வசன�தி� ஏ�� கால�க� எ�� 

ெகா��க�ப�ட� ஏ� வ�ட�கைள� �றி�கிற�.

  ஆனா� இ�ரேய� �றஜாதியா�ட�தி� ஏ�� கால�க� 

கீ��ப����பா�க� எ�� ெசா�ல�ப�ட� ஏ� வ�ட�தி� 

��யவ��ைல எ�� நம�� ெத���. எனேவ இ�த த���கத�சின�தி� 

ெகா��க�ப���ள கால� அைடயாள பாைஷய�� ெகா��க�ப�ட� 

எ��� ����� வ�கிேறா�, ஒ� நா� எ�ப� ஒ� வ�ட�ைத� 

�றி�கிற�. இ�ரேய�ைடய ஏ�� கால�க� ஏ� அைடயாள 

வ�ஷ�கைள� �றி�கிற�. ஒ�ெவா� வ�ஷ�� 360 வ�ட�கைள� 

�றி�கிற�. எனேவ எ�� கால�க� எ�ப� 7*360 வ�ட�க� அ�ல� 

2520 வ�ட�கைள� �றி�கிற�.

    வசன�கள�� அ��பைடய�� இ�லாம� நா� ஒ� நா� எ�ப� ஒ� 

வ�ட�ைத� �றி��� எ�� எ����ெகா�ள� �டா�.

எேசக�்ேயல் 4:4-6

       நீ உன் இட�பக்கமாய் ஒ�க்களித�்ப் ப�த�், அ�ன்ேமல் இஸ்ரேவல் 

வம்சதத்ாரின் அக�்ரமதை்தச ் �மத�்கெ்காள்; நீ அந்தப்பக்கமாய் 
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 அவரக்�ைடய அக�்ரமத�்ன் வ�ஷங்கைள உனக்� 

நாடக்ணக்காய் எண்ணக் கடட்ைள�டே்டன்; �ந்�ற்�தெ்தாண்�� 

நாடக்ள்வைரக்�ம் நீ இஸ்ரேவல் வம்சதத்ாரின் அக�்ரமதை்த 

�மக்கேவண்�ம்.

 நீ இைவகைள நிைறேவற்�ன�ன்�, ம�ப��ம் உன் 

வல�பக்கமாய் ஒ�க்களித�், �தா வம்சதத்ாரின் அக�்ரமதை்த 

நாற்ப�நாள் வைரக்�ம் �மக்கேவண்�ம்; ஒவ்ெவா� 

வ�ஷத�்க்�ப்ப�லாக ஒவ்ெவா� நாைள உனக்�க் கடட்ைள�டே்டன்.

எண் 14:33,34

 அைவகள் வனாந்தரத�்ேல ��ந்� ��மட�்ம், உங்கள் 

�ள்ைளகள் நாற்ப�வ�ஷம் வனாந்தரத�்ேல �ரிந்�, நீங்கள் 

ேசாரம்ேபான பாதகதை்தச ்�மப்பாரக்ள்.

 நீங்கள் ேதசதை்த �ற்�ப்பாரத்த் நாற்ப�நாள் இலக்கத�்ன்ப�ேய, 

ஒவ்ெவா� நாள் ஒவ்ெவா� வ�ஷமாக, நீங்கள் நாற்ப� வ�ஷம் உங்கள் 

அக�்ரமங்கைளச ் �மந்�, என் உடன்ப�க்ைகக்� வந்த மா�தைல 

உண��ரக்ள்.

 இ�த வசன�தி� ஒ� நா� எ�ப� ஒ� வ�ட�ைத� 

�றி�கிற� எ�� நா� பா��கிேறா�, ேம�� நா� வசன� 

கால�ைத� ப�றி�� கால�கைள� ப�றி�� 360 வ�ட�ைத� 

ெகா�ட நா�க� எ�� ��வைத பா��கலா�.

தானிேயல் 7:24-26

 அந்தப் பத�்கெ்காம்�கள் என்னெவன்றால், அந்த ராஜ்யத�்ேல 

எ�ம்�ம் பத�் ராஜாக்களாம்; அவரக்�க்�ப்�ன்� ேவெறா�வன் 

எ�ம்�வான்; அவன் �ந்�னவரக்ைளப்பாரக்�்�ம் ேவறா��ந்�, �ன்� 

ராஜாக்கைளத ்தாழ்த�்ப்ேபாட�்,

 உன்னதமானவ�க்� �ேராதமாக வாரத்ை்தகைளப் ேப�, 

உன்னதமானவ�ைடய பரி�தத் வான்கைள ஒ�க�், காலங்கைள�ம் 

�ரமாணங்கைள�ம் மாற்ற நிைனப்பான்; அவரக்ள் ஒ�கால�ம், 

காலங்க�ம், அைரக்கால�ம் ெசல்�மட�்ம் அவன் ைக�ல் 

ஒப்�கெ்கா�க்கப்ப�வாரக்ள்.

ஒ�க்களித�் �க்�ம் நாடக்ளின் இலக்கத�்ன்ப�ேய அவரக்�ைடய 

அக�்ரமதை்தச ்�மப்பாய்.
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தானிேயல் 12:7

       அப்ெபா��   சணல்வஸ்�ரம்   தரிதத் வ�ம்   ஆற்�ன் 

தண்ணரீக்ளின்ேமல் நிற்�றவ�மா�ய ��ஷன் தம்�ைடய 

வல�கரதை்த�ம் தம்�ைடய இட�கரதை்த�ம் வானத�்க்� ேநராக 

ஏெற�த�், ஒ� கால�ம், காலங்க�ம், அைரக்கால�ம் ெசல்�ம் என்�ம்; 

பரி�தத்  ஜனங்களின் வல்லைமையச ் �தற�தத்ல் ���ெப�ம்ேபாேத 

இைவகெளல்லாம் நிைறேவ�த ் ��ெமன்�ம் என்ெறன்ைறக்�ம் 

��த�் �க�்றவரே்பரில் ஆைண�டக் ேகடே்டன்.

 இ�த த���கத�சன�க� இ��ட� கால�ைத� �றி�கிற� 

இத�ைடய ேநர� கால� 1260 வ�ட�க� ம��� அைடயாள 

பாைஷய�� ��றைர கால�ைத� �றி�கிற�. “கால�, கால�க� 

ம��� அைர� கால�,” தான� 12:7. ேம�� நா� பா��கலா�,

ெவளி 12:14

   ஸ்�ரயீானவள் அந்தப் பாம்�ன்�கத�்ற்� �ல�, ஒ� கால�ம், 

காலங்க�ம், அைரக்கால�மாகப் ேபா�க்கப்படதத்க்கதாய் 

வனாந்தரத�்�ள்ள தன் இடத�்ற்�ப் பறந்�ேபா�ம்ப� ெப�ங்க��ன் 

இரண்� �ற�கள் அவ�க்�க் ெகா�க்கப்படட்�.

ெவளி 12:6

 ஸ்�ரயீானவள் வனாந்தரத�்ற்� ஓ�ப்ேபானாள்; அங்ேக 

ஆ�ரத�்��ற்ற�ப� நாளள�ம் அவைளப் ேபா�ப்பதற்காக ேதவனால் 

ஆயதத்மாக்கப்படட் இடம் அவ�க்� உண்டா��ந்த�.

 ேராம ரா�ஜிய�தி� கால�ைத� �றி�� ��� வசன�தி� 

ெவ�ேவறாக� ெகா��க�ப���ள�. ஒ�றி� கால�, கால�க� 

ம��� அைர� கால� எ�� ெகா��க�ப���ள�, அ��ததி� 42 

மாத�க� ெகா��க�ப���ள� ம�ெறா�றி� 1260 நா�க� எ�� 

ெகா��க�ப���ள�. இதி� ஒ� நா� எ�ப� ஒ� வ�ட�ைத� 

�றி�பதாக நா� பா��கிேறா�. இ�த கண��� எள�தாக இ��பைத 

நா� கா�கிேறா�. எனேவ �றஜாதியா�ைடய கால� 2520 

வ�ட�க�, 606� கழி�தா� 1914 எ��� வ�ட� கிைட�கிற�. 

எனேவ �றஜாதியா�� கால� கி.ப�. 1914� ��வைடகிற�.
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இ�ரேயலி� இர���� ம��� அத�ைடய ��கிய��வ�

   வைர�பட�தி� நா�  பா��தவா� ஆய�ர வ�ட அரசா�சி 

அ�ல� கிறி��வ�� ரா�ஜிய� �வ�ேசஷ �க�தி� ��� 

ப�திய�� �வ��கிற�. �வ�ேசஷ �க� �த �க�தி� ��வ�� 

�வ�கியைத�� நா� பா��கிேறா�. இ�த அ�தியாய�தி� 

�வ�ேசஷ �க�தி� ச�யான கால� ப�திைய� �றி��� பா��கலா�.

எேர 16:14,15,18

    ஆதலால், இேதா, நாடக்ள்வ�ம், அப்ெபா�� இஸ்ரேவல் �த�்ரைர 

எ�ப்�ேதசத�் ��ந்� வரப்பண்ணின கரத்த்�ைடய �வைனகெ்காண்� 

இனிேமல் சத�்யம்பண்ணாமல்,

      இஸ்ரேவல் �த�்ரைர வடேதசத�்�ம் தாம் அவரக்ைளத ்�ரத�்�டட் 

எல்லா ேதசங்களி���ந்� வரப்பண்ணின கரத்த்�ைடய 

�வைனகெ்காண்� சத�்யம்பண்�வாரக்ள்; நான் அவரக்ள் 

�தாக்க�க்�க் ெகா�தத் அவரக்�ைடய ேதசத�்க்� அவரக்ைளத ்

��ம்�வரப்பண்�ேவன் என்� கரத்த்ர ்ெசால்��றார.்

   �தலாவ� நான் அவரக்�ைடய அக�்ரமத�்க்�ம், அவரக்�ைடய 

பாவத�்க்�ம் இரட�்ப்பாய் நீ�ையச ் சரிக்கட�்ேவன்; அவரக்ள் என் 

ேதசதை்தத ் �ட�்ப்ப�த�், என் �தந்தரதை்தத ் �ெயன்� 

அ�வ�க்கப்படதத்க்க தங்கள் காரியங்களின் நாற்றமான 

�க�்ரகங்களினாேல நிரப்�னாரக்ள் என்� கரத்த்ர ்ெசால்��றார.்

 �தலாவ� (அவ�க� ஆசீ�வாத� ெப�வத�� ��) 

அவ�க�ைடய அ�கிரம�கள�ன�மி�த�� அவ�க�ைடய 

பாவ����� இர���பா� ந�திைய ச��க��ேவ�. இ�த இர���� 

எ��� வா��ைத�� எப�ேரய பத� எ�னெவ�றா� “மி�ேன” 

எ�பதா��. இத�ைடய அ��த� இர�டா� ப�தி எ�பதா��. 

B,218.

    யா�ேகாப�� மரண� �த� இ�ரேய� ஜன�க�, ேதவனா� 

ேத��ெத��க�ப�ட ஜன�க��, அவரா� தய� ெப�ற 

ஜன�க�மாய�ன� எ�ப� நம�� ெத���, ஆனா� வசன�தி� 

��வதாவ�, அவ�க��� ெகா��க�ப�ட தய� அவ�கள�டமி��� 

வ�ல�க�ப�� அத�� ஈடான கால� வைர அவ�க� ேதவ தய� 

இ�லாம� இ��பா�க�. இ�த இர���� எ�ெபா�� �வ��� 

எ�� மா�திர� அ�ல எ�ெபா�� ���� எ��� �ட நா� 

வசன�கள�� பா��கலா�.
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சகரியா 9:9,12

      �ேயான் �மாரத�்ேய, �க�ம் களி��; எ�சேலம் �மாரத�்ேய, 

ெகம்�ரி; இேதா, உன் ராஜா உன்னிடத�்ல் வ��றார;் அவர ்நீ��ள்ளவ�ம் 

இரட�்க�்றவ�ம் தாழ்ைம�ள்ளவ�ம், க�ைத�ன்ேம�ம் 

க�ைதக்�ட�்யா�ய ம��ன்ேம�ம் ஏ�வ��றவ�மா��க�்றார.்

         நம்�க்ைக�ைடய �ைறகேள, அர�க்�த ்��ம்�ங்கள்; இரட�்ப்பான 

நன்ைமையத ்த�ேவன், இன்ைறக்ேக த�ேவன்.

மத ்23:37-39

  எ�சேலேம, எ�சேலேம, �ரக்்கதரி�கைளக் ெகாைலெசய்�, 

உன்னிடத�்ல் அ�ப்பப்படட்வரக்ைளக் கல்ெல��றவேள! ேகா� தன் 

�ஞ்�கைளத ் தன் �ற�களின்�ேழ �ட�்ச ்

ேசரத்�்கெ்காள்�ம்வண்ணமாக நான் எதத்ைனதரேமா உன் 

�ள்ைளகைளக் �ட�்சே்சரத்�்கெ்காள்ள மனதா��ந்ேதன்; உங்க�க்ேகா 

மன�ல்லாமற்ேபா�ற்�.

           இேதா, உங்கள் �� உங்க�க்�ப் பாழாக�்�டப்ப�ம்.

       கரத்த்�ைடய நாமத�்னாேல வ��றவர ் ஸ்ேதாத�்ரிக்கப்படட்வர ்

என்� நீங்கள் ெசால்�மள�ம் இ��தல் என்ைனக் காணா��ப்�ரக்ள் 

என்� உங்க�க்�ச ்ெசால்��ேறன் என்றார.்

    ேமேல ெகா��க�ப�ட இர�� வசன�க�� இ�ரேயலி�� 

ெகா��க�ப�ட தய� வ�ல�க�ப�டைத� �றி��� ��கிற�. 

இேதா உ�க�ைடய வ��  உ�க��� பாழா�கிவ�ட�ப�� எ��� 

வா��ைத அவ�கள�ட� இ��த தய� வ�ல�க�ப�டைத� 

�றி�கிற�. ேம�� த���கத�சி உைற���ேபா�, “இர���பான 

ந�ைமைய� த�ேவ�, இ�ைற�ேக த�ேவ�” எ�ப� 

இர���பான ந�ைமய�� �வ�க�ைத� �றி�கிற�.

   அ��ததாக �த�க��� ெகா��க�ப�ட தயவான கால�தி� 

ச�யான அளைவ� �றி�� வசன�கள�� பா��கலா�. 

யாத ்12:40,41

    இஸ்ரேவல் �த�்ரர ் எ�ப்�ேல ����ந்த காலம் நா�ற்��ப்ப� 

வ�ஷம்.

   நா�ற்��ப்ப� வ�ஷம் ��ந்த அன்ைறத�்னேம கரத்த்�ைடய 

ேசைனகள் எல்லாம் எ�ப்� ேதசத�்��ந்� �றப்படட்�.
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   உட�ப��ைக� ெகா��க�ப�ட� �த� எகி�திலி��� ெச�ற 

வனா�திர யா�திைர வைர��ள கால�க� 430 வ�ட�க�.

ஆ� 12:3,4

 உன்ைன ஆ�ரவ்�க�்றவரக்ைள ஆ�ரவ்�ப்ேபன், உன்ைனச ்

ச�க�்றவைனச ் ச�ப்ேபன்; ����ள்ள வம்சங்கெளல்லாம் உனக்�ள் 

ஆ�ரவ்�க்கப்ப�ம் என்றார.்

     கரத்த்ர ் ஆ�ரா�க்�ச ் ெசான்னப�ேய அவன் �றப்பட�்ப் ேபானான்; 

ேதவ� உட�ப��ைகைய� ெகா���� ேபா� 

ஆப�ரகா��� வய� 75ஆய���த�.

அதிலி��� ஈசா�கி� ப�ற�� வைர��ள கால�,

ஆ� 21:5

25 வ�ட�க�

ப��� யா�ேகாப�� ப�ற��வைர��ள கால�,

 �ன்�, அவன் சேகாதரன் தன் ைக�னாேல ஏசா�ன் ��ங்காைலப் 

��த�்கெ்காண்� ெவளிப்படட்ான்; அவ�க்� யாக்ேகா� என்� 

ேபரிடட்ாரக்ள்; இவரக்ைள அவள் ெபற்றேபா� ஈசாக்� அ�ப� 

வயதா��ந்தான்.

ஆ� 25:26

ப��� யா�ேகாப�� மரண� வைர,

26 வ�ட�க�

ஆ� 47:28

  யாக்ேகா� எ�ப்� ேதசத�்ேல ப�ேன� வ�ஷம் இ�ந்தான்; 

யாக்ேகா�ைடய ஆ��நாடக்ள் �ற்� நாற்பதே்த� வ�ஷம்.

147 வ�ட�க�

உட�ப��ைக �த� யா�ேகாப�� மரண� வைர��ள கால�.

232 வ�ட�க�

யா�ேகாப�� மரண� �த� வனா�திர யா�திைர வைர��ள கால�

198 வ�ட�க�

யா�ேகாப�� மரண� �த� வனா�திர யா�திைர 

வைர��ள கால� 430திலி��� 232ஐ கழி�தா� கிைட���. அ�த 

கால� 198 ஆ��.

 தன் �மாரனா�ய ஈசாக்� �றந்தேபா� ஆ�ரகாம் �� வயதா��ந்தான்.
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இ�ரேயலி� வனா�திர யா�திைர 40 வ�ட�க�

கானா� ப���க�ப�ட�

நியாயாதிபதிகள�� கால� 

பாழா�கிவ�ட�ப�ட கால�

ேகாேரசி� �த� ஆ�� �த� கி.ப�. 1 வைர 

யா�ேகாப�� மரண� �த� கி.ப�. 1 வைர��ள 

ெமா�த கால�

கி.ப�. 1 �த� இேய� கிறி��வ��ைடய மரண� 

கி.ப�.33 வைர��ள கால�

ெமா�தமாக இ�ரேயல�க��� கிைட�த தயவ�� 

கால�

450 வ�ட�க�

513 வ�ட�க�

70 வ�ட�க�

536 வ�ட�க�

1813 வ�ட�க�

32 வ�ட�க�

1845 வ�ட�க�

  எனேவ கி.ப�. 33 வைர 1845 வ�ட�க� இ�ரேய��� தய�� 

கா�ப��க�ப�ட�. இ�ரேயலி� த�டைன� கால� 1845 அதாவ� 

இர���� (இர�டா� ப�தி) 1878இ� ���� எ�ப� ெதள�வாக 

இ��கிற�. இ�த வ�ட� ச�யான� எ�பத�கான ஆதார� ஒ�� 

இ��கிற�, 1878இ� “Berlin Congress of Nations” நைட�ெப�ற� இதி� Lord 

Beaconfield (�த�) எ�பவ� ��கிய ப�� வகி�தா�. அ�ெபா�� 

���கிய�� ச�ட�தி� அ��பைடய�� பால�த�ன�தி� வா��� வ�� 

இ�ரேயல�கள�� நிைலைம உய��த�ப�ட� ேம�� சில 

ஜன�க�ைடய நில�க� தி��ப�� ெகா��க�ப�ட�.

    ஆனா� நா� இ�ேக நிைனவ�� ெகா�ள ேவ��ய� 

எ�னெவ�றா� 1878இ� மா�சீக இ�ரேயல�க��� தா� 

ஆசீ�வாத�தி� கால� �வ�க�ப�ட�. நா� ��னேர ப��தவா� 

�றஜாதியா�� கால� ���மள�� எ�சேல�� அத� ஜன�க�� 

�றஜாதி�� கீ��ப����பா�க�. அவ�க�ைடய ஆசீ�வாத� 1878இ� 

�வ�கிய���தா�� 1914வைர அவ�களா� �� ஆசீ�வாத�ைத� ெபற 

��யா� ஏெனன�� �றஜாதியா�ைடய� கால� 1914இ� தா� 

��வைடகிற�, இத�� இைடய�� உ�ள கால�தி� அள� 

37வ�ட�க�. இ�ரேயலி� வ�� �சி கி.ப�. 33இ� �வ�கிய���தா�� 

அவ�க� ��ைமயாக வ�� �த� கி.ப�. 70இ� தா�.



125

 இ�ரேய� இர���ப�� �வ�க� ம��� ��ைவ கா�ப���� 

ஆதார வசன�கைள� பா��ேதா�. �வ�ேஷச �க�தி� ��வ�� ஆய�ர 

வ�ட அரசா�சி �வ��கிற� எ�� கா�ப���� சில வசன�கைள 

இ�ேபா� நா� காணலா�.

    �வ�ேசஷ �க�தி� ேவைல இ�ரேய�ைடய த�டைண� 

கால�தி� நட��� ெகா����கிற� எ�� நம�� ெத���.

அப் 15:13-16
        அவரக்ள்   ேப�   ��ந்த�ன்�,   யாக்ேகா�   அவரக்ைள   ேநாக�்: 

சேகாதரேர, எனக்�ச ்ெச�ெகா�ங்கள்.

   ேதவன் �றஜா�களினின்� தம� நாமத�்ற்காக ஒ� ஜனதை்தத ்

ெதரிந்�ெகாள்�ம்ப� �தல்�தல் அவரக்�க்�க் கடாட�்தத்�ளின 

�ததை் தச ்��ேயான் �வரித�்ச ்ெசான்னாேர.

           அதற்�த ்�ரக்்கதரி�க�ைடய வாக�்யங்க�ம் ஒத�்�க�்ற�.

        எப்ப�ெயனில், மற்ற ம�ஷ�ம், என்�ைடய நாமந்தரிக்கப்ப�ம் சகல 

ஜா�க�ம், கரத்த்ைரத ்ேத�ம்ப�க்�,

ேராமர ்11:25-27

  ேம�ம், சேகாதரேர, நீங்கள் உங்கைளேய �த�்மான்கெளன்� 

எண்ணாதப�க்� ஒ� இரக�யதை்த நீங்கள் 

அ�யேவண்�ெமன்��க�்ேறன்; அெதன்னெவனில், �றஜா�யா�ைடய 

நிைற� உண்டா�ம்வைரக்�ம் இஸ்ரேவலரிெலா� பங்�க்�க் க�னமான 

மன�ண்டா��க்�ம்.

  இந்தப்�ரகாரம் இஸ்ரேவலெரல்லா�ம் இரட�்க்கப்ப�வாரக்ள். 

�ட�்றவர ் �ேயானி��ந்� வந்�, அவபக்�ைய யாக்ேகாைப �ட�் 

�லக்�வார ்என்�ம்;

 நான் அவரக்�ைடய பாவங்கைள நீக்�ம்ேபா�, இ�ேவ நான் 

அவரக்�டேன ெசய்�ம் உடன்ப�க்ைக என்�ம் எ����க�்ற�.

   �வ�ேசஷ �க�தி� ேவைல ம��� �றஜாதியா�லி��� சைப� 

ேத��ெத��க�ப�� ேவைல இ�ரேயலி� த�டைன அ�ல� 

இ�ரேயல�க� ��ட�களாக இ��த கால�தி� நைட�ெப�ற� எ�� 

ேமேல� ெகா��க�ப���ள வசன�கள�� நா� கா�கிேறா�. இ�த 

ேவைல ���த ப��� இ�ரேய�ைடய அறியாைம அக�ற�ப�� 

எ�லா இ�ரேயல�க�� கா�க�ப�வா�க�.

 இர���ைப� �றி�த இ�ெனா� த���கத�சன� எ�னெவ�றா�,



126

ஏசாயா 40:1-5

           என் ஜனதை்த ஆற்�ங்கள், ேதற்�ங்கள்;

       எ�சேல�டன் படச்மாய்ப்ேப�, அ�ன் ேபார�்�ந்த� என்�ம், அ�ன் 

அக�்ரமம் நி�ரத்�்யா�ற்� என்�ம், அ� தன் சகல 

பாவங்களினி�தத் �ம் கரத்த்ரின் ைக�ல் இரட�்ப்பாய் அைடந்� �ரந்்த� 

என்�ம், அதற்�க் ��ங்கள் என்� உங்கள் ேதவன் ெசால்��றார.்

   கரத்த்�க்� வ�ைய ஆயதத்ப்ப�த�்ங்கள், அவாந்தரெவளி�ேல 

நம்�ைடய ேதவ�க்�ப் பாைதையச ்ெசவ்ைவபண்�ங்கள் என்�ம்,

        பள்ளெமல்லம் உயரத்த்ப்பட�், சகல மைல�ம் �ன்�ம் தாழ்தத்ப்பட�், 

ேகாணலான� ெசவ்ைவயா�, கர��ரடானைவ சமமாக்கப்ப�ம் என்�ம்.

   கரத்த்ரின் ம�ைம ெவளியரங்கமா�ம், மாம்சமான யா�ம் அைத 

ஏகமாய்க் கா�ம், கரத்த்ரின் வாக்� அைத உைரதத்� என்�ம் 

வனாந்தரத�்ேல �ப்���ற சதத்ம் உண்டா�ற்�.

   இ�ரேய�ைடய இர���ப�� ��வ�� தா� ஆய�ர வ�ட 

அரசா�சி �வ��கிற� எ�� இ�த வசன�க� ெதள�வாக 

கா�ப��கிற�. கா�க 

B,201-245
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���� கால�
தானிேயல் 11:35

 அ�வாளிகைளப் �ட���றதற்�ம், �த�்கரிக�்றதற்�ம், 

ெவண்ைமயாக்��றதற்�ம் அவரக்ளில் �லர ் ��வாரக்ள்; 

���காலபரியந்தம் இப்ப���க்�ம்; ��தத்காலம் வர இன்�ம் நாள் 

ெசல்�ம்.

தானிேயல் 12:4

 தானிேயலா�ய நீேயாெவன்றால், ���காலமட�்ம் இந்த 

வாரத்ை்தகைளப் �ைதெபா�ளாக ைவத�் ைவத�், இந்தப்�ஸ்தகதை்த 

�த�்ைரேபா�; அப்ெபா�� அேநகர ் இங்�மங்�ம் ஓ� ஆராய்வாரக்ள், 

அ��ம் ெப��ப்ேபாம் என்றான்.

நா�ம் 2:3,4

 அவ�ைடய பராக�்ரமசா�களின் ேகடகம் இரதத்மயமா�ம்; 

அவ�ைடய �தத்�ரர ் இரதத்ாம்பரந் தரித�்கெ்காண்��க�்றாரக்ள்; 

அவன் தன்ைன ஆயதத்ம்பண்�ம் நாளிேல இரதங்கள் ஜ�வா�க�்ற 

கடகங்கைள உைடயதா��க்�ம்; ஈட�்கள் ��ங்�ம்.

 இரதங்கள் ெத�க்களில் கடகடெவன்ேறா�, ��களில் இடசாரி 

வலசாரி வ�ம்; அைவகள் �வட�்கைளப்ேபால �ளங்�, 

�ன்னல்கைளப்ேபால ேவகமாய்ப் பறக்�ம்.

 தான�ேயலி� “���� கால�” ம��� நா��ைடய 

“ஆய�த நா�” இ�வ�ர��ேம ஒேர கா�ய�ைத தா� �றி�கிற�. 

அ�த கால�தி� அள� 115 வ�ட�க� – “அேநக� இ��� அ��� 

ஓ� ஆரா�வா�க� அறி�� (வ�ைரவ��) ெப�கி�ேபா�. கவணமாக 

ப��பவ�க��� இ�த வரலா� ம��� த���கத�சன� வ�ள�க 

ைவ�ப� எ�னெவ�றா� இ�த கால� 1799இ� �வ�கி 1914இ� 

���� எ��. இைத� �றி�த �� வ�ள�க�க��� கா�க Dawn, 

vol. 3, p. 23.

தானிேயல் 12:7

 அப்ெபா�� சணல்வஸ்�ரம் தரிதத் வ�ம் ஆற்�ன் 

தண்ணரீக்ளின்ேமல் நிற்�றவ�மா�ய ��ஷன் தம்�ைடய 

வல�கரதை்த�ம் தம்�ைடய இட�கரதை்த�ம் வானத�்க்� ேநராக 

ஏெற�த�், ஒ� கால�ம், காலங்க�ம், அைரக்கால�ம் ெசல்�ம் என்�ம்; 

பரி�தத்  ஜனங்களின் வல்லைமையச ் �தற�தத்ல் ���ெப�ம்ேபாேத 

இைவகெளல்லாம் நிைறேவ�த ் ��ெமன்�ம் என்ெறன்ைறக்�ம் 

��த�் �க�்றவரே்பரில் ஆைண�டக் ேகடே்டன்.
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தானிேயல் 12:8-11

        நான் அைதக் ேகட�்ம், அ�ன்ெபா�ைள அ�ய�ல்ைல; ஆைகயால்: 

என் ஆண்டவேன, இைவகளின் ��� என்னமா��க்�ம் என்� ேகடே்டன்.

  அதற்� அவன் தானிேயேல, ேபாகலாம்; இந்த வாரத்ை்தகள் 

���காலமட�்ம் �ைதெபா�ளாக ைவக்கப்பட�்ம் �த�்ரிக்கப்பட�்ம் 

இ�க்�ம்.

   அேநகர ் �தத்�ம் ெவண்ைம�மாக்கப்பட�் �ட�டப்படட்வரக்ளாய் 

�ளங்�வாரக்ள். �ன்மாரக்்கேரா �ன்மாரக்்கமாய் நடப்பாரக்ள்; 

�ன்மாரக்்கரில் ஒ�வ�ம் உணரான். ஞானவான்கேளா 

உணரந்்�ெகாள்�வாரக்ள்.

 அன்றாடப� நீக்கப்பட�், பாழாக்�ம் அ�வ�ப்� 

ஸ்தா�க்கப்ப�ங்கால�தல் ஆ�ரத�்��ற்�த ் ெதாண்�� நாள் 

ெசல்�ம்.

1829இ� மி�ல� ��ம�ட �வ�கினேபா� வ���த�.

தானிேயல் 12:12

     ஆ�ரத�் �ந்�ற்� �ப்பதை்தந்� நாள்மட�்ம் காத�்�ந்� 

ேச��றவன் பாக�்யவான்.

1874இ� ���த�. கா�க C, 23-94.

1799இ� ேபா�� மா��க�தி� வ�� �சிேயா� இ��� 

வ���த�.
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ப���த �தல� ��திக��க�ப�த�

தானிேயல் 8:13,14

 பரி�தத் வானா�ய ஒ�வன் ேபசக்ேகடே்டன்; அப்ெபா�� 

ேவெறா� பரி�தத் வான் ேப�னவைர ேநாக�்: அன்றாட 

ப�ையக்��த�்ம், பாழ்க்க�ப்ைப உண்டாக்�ம் பாதகதை்தக்��த�்ம், 

பரி�தத்  ஸ்தல�ம் ேசைன�ம் ��பட 

ஒப்�கெ்கா�க்கப்ப�வைதக்��த�்ம், உண்டான தரிசனம் எ�வைரக்�ம் 

இ�க்�ம் என்� ேகடட்ான்.

 அவன் என்ைன ேநாக�்: இரண்டா�ரத�் �ந்�� இராப்பகல் 

ெசல்�ம்வைரக்�ம் இ�க்�ம், �ன்� பரி�தத்  ஸ்தலம் �த�்கரிக்கப்ப�ம் 

என்றான்.

 இ�த 2300 நா�க� (அ�ல� வ�ட�க�) கி.�. 454இ� 

�வ�கி கி.ப�. 1846இ� ��வைட�த�. ��திக��தலி� 

ேவைல�பா�கைள� �றி�� அறிய பா��க�� C, 95-120. 
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அ�திகிறி��, பாவ��ள மன�த� ம��� பல

2 ெதச 2:3,4

 எவ்�தத�் னா�ம் ஒ�வ�ம் உங்கைள ேமாசம்ேபாக்காதப�க்� 

எசச்ரிக்ைகயா��ங்கள்; ஏெனனில் ��வாச �ேராகம் �ந்� ேநரிட�், 

ேகட�்ன் மகனா�ய பாவம�ஷன் ெவளிப்படட்ாெலா�ய, அந்த நாள் 

வரா�.

  அவன் எ�ரத்�்நிற்�றவனா�ம், ேதவன் என்னப்ப�வெத�ேவா, 

ஆரா�க்கப்ப�வெத�ேவா, அைவெயல்லாவற்�ற்�ம் ேமலாகத ் தன்ைன 

உயரத்�்�றவனா�ம், ேதவ�ைடய ஆலயத�்ல் ேதவன்ேபால உடக்ாரந்்�, 

தன்ைனதத்ான் ேதவெனன்� காண்�க�்றவனா�ம் இ�ப்பான்.

2 ெதச 2:8,9

 நீக்கப்ப�ம்ேபா�, அந்த அக�்ரமக்காரன் ெவளிப்ப�வான்; 

அவைனக் கரத்த்ர ் தம்�ைடய வா�ன் �வாசத�்னாேல அ�த�், 

தம்�ைடய வ�ைக�ன் �ரசன்னத�்னாேல நாசம்பண்�வார.்

தானிேயல் 7:8,11,12

 அந்தக் ெகாம்�கைள நான் கவனித�் �க்ைக�ல், இேதா, 

அைவக�க்� இைட�ேல ேவெறா� �ன்ன ெகாம்� எ�ம்�ற்�; அதற்� 

�ன்பாக �ந்�னெகாம்�களில் �ன்� ��ங்கப்படட்�; இேதா, அந்தக் 

ெகாம்�ேல ம�ஷகண்க�க்� ஒப்பான கண்க�ம் 

ெப�ைமயானவகைளப் ேப�ம் வா�ம் இ�ந்த�.

தானிேயல் 11:31

      ஆனா�ம் அவனிடத�்��ந்� �றப்படட்ேசைனகள் எ�ம்�, அரணான 

பரி�தத்  ஸ்தலதை்தப் பரி�தத் க்�ைலசச்லாக�், அன்றாடப�ைய நீக�், 

பாழாக்�ம் அ�வ�ப்ைப அங்ேக ைவப்பாரக்ள்.

    மற்ற ��கங்க�ைடய ஆ�ைகேயாெவன்றால், அைவகைள �ட�் 

நீக்கப்படட்�; ஆனா�ம், அைவக�க்�க் கால�ம் சமய�ம் ஆ�மட�்ம் 

அைவகள் உ�ேராேட இ�க்�ம்ப� கடட்ைள�டப்படட்�.

       அப்ெபா�� நான் பாரத்ே்தன்; நான் பாரத்�்ெகாண்��க்ைக�ல் அந்தக் 

ெகாம்� ெப�ைமயான ேபச�்கைளப் ேப�ன�னி�தத் ம் அந்த ��கம் 

ெகாைலெசய்யப்படட்�; அ�ன் உடல் அ�க்கப்பட�், எரி�ற அக�்னிக்� 

ஒப்�கெ்கா�க்கப்படட்�.

       அந்த அக�்ரமக்கார�ைடய வ�ைக சாதத்ா�ைடய ெசய�ன்ப� 

சகல வல்லைமேயா�ம் அைடயாளங்கேளா�ம் ெபாய்யான 

அற்�தங்கேளா�ம்,
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மத ்24:15

       ேம�ம், பாழாக்��ற அ�வ�ப்ைபக் ��த�்த ்தானிேயல் �ரக்்கதரி� 

ெசால்���க�்றாேன. வா�க�்றவன் �ந்�க்கக்கடவன். நீங்கள் அைதப் 

பரி�தத்  ஸ்தலத�்ல் நிற்கக் கா�ம்ேபா�,

தானிேயல் 11:36,37

       ராஜா   தனக்�   இஷ்டமானப�   ெசய்�,   தன்ைன   உயரத்�்,   எந்த 

ேதவனி�ம் தன்ைனப் ெபரியவனாக�், ேதவா� ேதவ�க்� �ேராதமாக 

ஆசச்ரியமான காரியங்கைளப் ேப�வான்; ேகாபம் ��மட�்ம் அவ�க்�க் 

ைக��வ�ம்; நிரண்�க்கப்படட்� நடந்ேத�ம்.

   அவன் தன் �தாக்களின் ேதவரக்ைள ம�யாம�ம், ஸ்�ரகீளின் 

�ேநகதை் த�ம், எந்த ேதவைன�ம் ம�யாம�ம், எல்லாவற்�ற்�ம் 

தன்ைனப் ெபரியவனாக�்,

1 ேயாவான் 2:18

 �ள்ைளகேள, இ� கைட�க்காலமா��க�்ற�; அந்�க�்�ஸ்� 

வ��றாெனன்� நீங்கள் ேகள்�ப்படட்ப� இப்ெபா��ம் அேநக 

அந்�க�்�ஸ்�கள் இ�க�்றாரக்ள்; அ�னாேல இ� கைட�க்காலெமன்� 

அ��ேறாம்.

  அ�திகிறி�� எ��� வா��ைத இர�� வ�த�தி� 

��கிய��வ� வா��ததாக இ��கிற�. ஒ�� கிறி�தவ��ைடய 

எதிராள� ம�ெறா�� கிறி����� பதிலாக (அவைர� ேபா��).

 கிறி�� உ�ைமயான ேதவைன�� உ�ைமயான 

சைபைய�� ெகா����கிற�� ேபால, அ�திகிறி�� ெபா�யான 

ேதவைன�� வ��வாச �ேராகிகைள சைபயாக�� 

ெகா����கிறா�. ேமேல ெகா��க�ப���ள வசன�கள�� 

த���கத�சிக�� அ�ேபா�தல�க�� ந��ைடய கிறி�� 

இேய��� �றின த���கத�சன�க� ேபா�� மா��க� 

வ�லைமய�� இ����ேபா� நிைறேவறினைத வரலா�றி� 

அ��பைடய�� நா� பா��கிேறா�.

இைத� ப�றிய �� வ��வா�க�தி�� கா�க B, p. 267.
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வைரபட�க�

 தான�ேய� 12:10�  

ெகா��க�ப���ள சில 

கால�க� ம��� சில 

ச�பவ�கைள ெதள�வாக� 

����� ெகா�ள இ�த 

வைரபட�க� மிக�� 

உபேயாகமாக இ����.

    “இ�த வைர�பட�கள�� 

உ�ள பாட� எ�னெவ�றா� 

��கியமான ேததிகள�� 

ஏதாகி�� ஒ�ைற மா�றினா� 

�ட இத�� இைணயாக 

இ���� வைர�பட�க� 

ஒ���ேபாகா�.

    வைர�பட� 1� வ�� �சி 

�த� கி.ப�. 36 அதாவ� 4126 

வ�ட�கைள� ெகா�ட கால� 

கா�ப��க�ப���ள�. 

ஆப�ரகா�ட� உ�தியாக 

இைண�க�ப�ட உட�ப��ைக 

இ�த வைரபட�தி� ைமய�தி� 

�றி�க�ப���ள�. 

“�மிய���ள 

வ�ச�கெள�லா� உன��� 

ஆசீ�வதி�க�ப��”
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வைரபட� 2 – ப�றிய கண��கள�� வ�ள�க�

பா��க�� B, pp. 42-54

சி����� �த� ஜல�ப�ரள� வைர

��ப�தா�கள�� �க� (அதாவ� ஜல�ப�ரள� �த�

யா�ேகாப�� மரண� வைர

அறியாைமய�� வ�ட�கைள கழி�தா�

ம�திய கால�, இத�ைடய பாதி

1656 வ�ட�க�

427 வ�ட�க�

 232 வ�ட�க�

1849 வ�ட�க�

4164 வ�ட�க�

2 வ�ட�க�

4162 வ�ட�க�

2081 வ�ட�க�

�த �க� �த� ஆசீ�வாத�தி� ��� வைர 

கி.ப�. 36

கால� 1

சி����� �த� ஜல�ப�ரள� வைர 1656 வ�ட�க�

ஜல�ப�ரளய� �த� உட�ப��ைக வைர

சி����� �த� உட�ப��ைக வைர

அறியாைமய�� வ�ட�கைள கழி�தா�

427 வ�ட�க�

2083 வ�ட�க�

   2 வ�ட�க�

2081 வ�ட�க�

கால� 2

ஆப�ரகா� �த� நியாய�ப�ரமாண� வைர

வனா�திர�தி� இ�ரேயல�க�

கானா� ப���க�ப�ட�

நியாயாதிபதிகள�� கால�	

இராஜா�கள�� கால�

பாழா�கிவ�ட�ப�ட கால�

கி.ப�. 1 வைர��ள கால� 

கி.ப�. 36 வைர��ள கால�

 430 வ�ட�க�

40 வ�ட�க�

   6 வ�ட�க�

450 வ�ட�க�

 513 வ�ட�க�

  70 வ�ட�க�

536 வ�ட�க�

36 வ�ட�க�

2081 வ�ட�க�
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  வைர�பட� 3. ெத�வக�  

தி�ட�தி� ஆதாமி�ைடய 

நா� (ஆதி 2:17) ம��� 

“கிறி��வ��ைடய நா�” 

ஆய�ர வ�ட� கால�ைத� 

�றி�கிற� எ�� இ�த 

வைரபட� கா�ப��கிற�. 

அ�ேபா�தல� ��வ�� 

ேபால கிறி����� ஒ� 

நா� எ�ப� ஆய�ர� 

வ�ஷ� ேபால��, 

ம��� �றஜாதியா�ைடய 

கால�தி� ���, அதாவ� 

அ�ேடாப� 1914இ� ஆய�ர 

வ�ட� �வ��கிற� 

எ��� கா�ப��கிற�. 

ேம�� 5040 வ�ட�க� 

“ஏ� கால�கள��” 

இர���� எ�� 

கா�ப��கிற�. இதி� 

கி.�.606 ஒ� தி��� 

�ைனயாக 

கா�ப��க�ப���ள� 

ேம�� கி.ப�. 1914 ஒ� 

���� கால�ைத� 

�றி�பதாக�� 

கா�ப��க�ப���ள�.
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வைரபட� 4. 

இ�த வைரபட�தி� சில 

வ�வர�க� வைரபட� 3ஐ 

ேபா�� இ��தா�� 

��ைமயாக பா���� 

ேபா� வ��தியாசமாக 

இ��கிற�. இ�த 

வைரபட� வசன�தி� 

ம�ெறா� ேநா�கி� 

கா�ப��கிற�. இ� 

�ப�லிய�� �ழ�சி 

ம��� ம�ற 

த���கத�சன�கள�� 

அைட�பைடய�� கி.ப�.1874 

ஆய�ர வ�ட�தி� 

�வ�க� எ�� 

கா�ப��கிற�.
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ப�தி 3

நிழ�க�, அைடயாள�க�, உவைமக� ம��� பல

ஆச�����டார�தி� நிழ�க�

  ஆச�����டார�தி� நிழ�க� எ��� ��தக�தி� ஆச���� 

�டார�ைத� ப�றிய �� வ�வர�க�� ெகா��க�ப����கிற�. இ�த 

அ�தியாய�தி� ��கியமான நிழ�க� ���காமாக 

கா�ப��க�ப���ள�. நா� எள�தி� பா��க இ� உதவ�யாக இ����.

1. இ�ரேயலி� �டார� – உலக� பாவ நிைலைமய�� இ��பத�� 

நிழ�.

2. ப�ரகார� – நியாய�த���க�ப�ட நிைலைம�� நிழ�.

3. ப���த �தல� – அ��பண��த நிைல�� நிைல�� நிழ�.

4. மகா ப���த �தல� – பரேலாக�தி� நிைலைம�� நிழ�.

5. ேலவ�� ேகா�திர� – நியாய� த���க�ப�ட வ��வாதிக��� நிழ�.

6. ஆசா�ய��வ� – அ�பண��த வ��வாசிக��� நிழ�.

7. ப�ரதான ஆசா�ய� – கிறி����� நிழ�.

8. ெவ�ைமயான சண� �� – கிறி��வ�� ந�தி�� நிழ�.

9. சிவ�� ைதயலாைட – பலிய�� இர�த�தி�� நிழ�.

10. ந�ல ைதயலாைட – வ��வாச�தி�� நிழ�.

11. க��சிவ�� தயலாைட – ப�ரதானமான நிைலைம�� நிழ�.

12. ெபா� – ெத�வக�  �பாவ�தி�� நிழ�.

13. ெவ�ள� – ச�திய�தி�� நிழ�.

14. தாமிர� அ�ல� ப��தைள – மன�தன�� �ரண நிைல�� நிழ�.

15. மர� – மன�தன�� வ�����ேபான நிைல�� நிழ�.

16. ப�ரகார�தி� வாச� – கிறி����� நிழ�. நா� 

ப���தமா�க�ப�வ� அவ� �லமா� ம��� தா�.

17. ப���த �தல�தி� கத� – மன�தன�� மரண�தி�� நிழ�..

18. ப���த �தல�தி� திைர�சீைல – மன�த�ைடய உ�ைமயான 

மரண�தி�� நிழ�.

19. ெவ�கல பாத�கைள உைடய மர� – நியாய�த���க�ப�வத�காக 

ைவ�க�ப������ ப��ரணம�ற மன�த�ைடய நிைல�� நிழ�.

20. ெவ�ள� ெகா�கிகள�னா� ��கள�� இைண�க�ப�ட ெம�லிய 

ப�� �லா� ெச�ய�ப�ட ���திைர – ப��ரணம�ற மன�த� 
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ச�திய�தி� �ல� கிறி��வ�னா� ந�திமானா�க�ப�டத�� நிழ�.

21. ெபா� தக�டா� �ட�ப�ட கதவ�� ��க� ெவ�கல 

பாத�களா� இைண�க�ப���ள� – அ�பண��த வ��வாசிக� 

ெத�வக�  �பாவ�தி�காக அைழ�க�ப�டா�� இ�த ெபா�கீஷ�ைத 

ம�பா�ட�கள�� ைவ�தி��பைத� �றி�கிற�.

22. திைரசீைலய�� ��க� ெபா�ன�னா� �ட�ப�� ெவ�ள� 

பாத�கள�னா� இைண�ப���ள� – திைரசீைலைய� கட�தவ�க� 

ெத�வக�  �பாவ�தி�� உ�ைமயான ப�காள�களானத�� நிழல.

23. எ�ைண – ப���த ஆவ��� நிழ�.

24. ேமைஜய�லி��த ச�க�� அ�ப� – ஜவ�  வா��ைதகைள� 

ப�����ெகா������ சைப�� நிழ�.

25. ���வ�ள�� – சைப உலக�தி�� ஒள�யாய���பத�� நிழ�.

26. ெபா�ன�னா� ெச�ய�ப�ட பலிபட� � – சைப இ�ெபா�� 

அ�பண���� ெகா������ நிைல�� நிழ�.

27. ெப�� – தைலயாகிய கிறி������ சைப��� நிழ�.

28. ெச�கீனா – ப�தாவாகிய எேகாவா ேதவ� இ�த �� 

ப�ரப�ச�தி��� ஒள�யாய���பத�� நிழ�.

29. கி�பானத�ைட – ேதவ�ைடய ந�தி�� நிழ�.

30. ேக�ப�� க� – ப�தாவ��ைடய அ�ப���� வ�லைம�� நிழ�.

31. ஆேரா�ைடய ேகா� – ப�ரதான ஆசா�ய��வ�தி�காக 

ேத��ெத��க�ப�ட சைப அ�க�தி� �ணால�சண�தி�� நிழ�.

32. ம�னா ைவ�க�ப����த ெபா�பா�திர� – சைபய�� அழியாைம�� 

நிழ�.

33. பவநிவாரண பலிய�� நா� – �வ�ேசஷ �க�தி�� நிழ�.

34. காைள – ம�ஷனாகிய கிறி�� இேய�வ��� நிழ�.

35. க��த�ைடய ஆ� – சி� ம�ைத�� நிழ�.

36. ேபா�கா� – திர���ட�தி�� நிழ�.

இைவக� அைன��� ஆச���� �டா��தி� 

ெகா��க�ப���ள அ�ைமயான நிழ�க�ைடய ஒ� ப�தி தா�. 

இ�த நிழ�கைள� ப�றிய ��ைமயான வ�ள�க�க�� 

ேபாதைனகைள�� “ஆச���� �டார�தி� நிழ�க�” எ��� 

��தக�தி� பா��கலா�.
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ேவதாகம�தி��ள நிழ�க�

1. ஆேரா� – மா�சமான தைலயாகிய கிறி�� ம��� சைப�� நிழ�.

2. ஆேரா�ைடய �மார�க� – உட� ஆசா�ய�க��� நிழ�.

3. ஆேப� – ேகா�ைம வ��பா��� நிழ�.

4. ஆப�ரகா� – ப�தாவாகிய எேகாவா ேதவ��� நிழ�.

5. ஆதா� – கிறி����� நிழ�.

6. பலி�பட� � (தாமிர�) – கிறி����� நிழ� – �மி���ய ��திர� 

ம��� ேதைவக�.

7. பலி�பட� � (ெபா�) – ஆவ����ய �த�திர� ம��� 

வா���த�த�க��� நிழ�.

8. உட�ப��ைக� ெப�� – கிறி����� நிழ�, ேதவ�தி�ட�தி� 

ேதா�ற�.

9. ேபைழ (ேநாவா) – கிறி����� நிழ�.

10. காைள – ப��ரண பலிய�� நிழ�.

11. காய��  – நிராக��க�ப�ட பலிய�� நிழ�.

12. கானா� – பரேலாக ஒ�வ��� நிழ�.

13. ���வ�ள�� – ேதவ�ைடய சைப�� நிழ�

14. அைட�கலமான நகர�க� – கிறி����� நிழ�.

15. தாவ�� , ேநசி�க�ப�டவ� – ேதவ�ைடய ஜன�க��� நிழ�.

16. பாவ நிவாரண பலிய�� நா� – �வ�ேசஷ �க�தி� நிழ�.

17. ேநாவாவ�� நா�க� – �வ�ேசஷ �க�தி� அ�வைட�� நிழ�.

18. எகி�� – உலக�தி�� நிழ�.

19. எகி�தி� வாைத – ேசாதைனய�� கால�தி�� நிழ�.

20. ஏலியா – சைப�� நிழ�.

21. ஏசா – மா�சீக இ�ரேய��� நிழ�.

22. ஈசா�� – கிறி����� நிழ�.

23. எ�சேல� – பரேலாக நகர�தி�� நிழ�.

24. ேயாவா� �நானக� – சைப�� நிழ�, �வ�ேசஷ �க�தி� 

அ�வைடைய� �றி�கிற�.

25. �ப�லி – தி��ப ெப�த��� நிழ�.

26. ேலவ�ய�க� – ந�திமானா�க�ப�ட வ��வாசிக��� நிழ�.

27. ேதவ�ைடய ஆ� – சி� ம�ைத�� நிழ�.

28. ம�னா – கிறி�� ம��� அவ�ைடய ச�திய�தி�� நிழ�.

29. மைற�தி���� ம�னா – அழியாைம�� நிழ�.
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30. ெரேப�கா� – சைப�� நிழ�.

31. சாரா� – ஆப�ரகாமி� உட�ப��ைக�� நிழ�.

32. ேபா�கா� – திர� ��ட�தி�� நிழ�.

33. வனா�திர�தி� ஆச�����டார� – மா�ச�தி� இ���� சைப�� 

நிழ�.

30. ெரேப�கா� – சைப�� நிழ�.

31. சாரா� – ஆப�ரகாமி� உட�ப��ைக�� நிழ�.

32. ேபா�கா� – திர� ��ட�தி�� நிழ�.

33. வனா�திர�தி� ஆச�����டார� – மா�ச�தி� இ���� சைப�� 

நிழ�.

34. ஆைலய� – மகிைமய�� இ���� சைப�� நிழ�.

35. க�பலைகக� – இர�� உட�ப��ைக�� நிழ�.

36. ஆச�����டார�தி� திைர சீைல –                                    

1.�த� திைர சீைல – மன�த சி�த�தி� மரண�தி�� நிழ�.   

2.இர�டா� திைர சீைல – மன�த ச�ர�தி� மரண�தி�� நிழ�.

37. சீேயா� – ஆவ����ய இ�ரேய��� நிழ�.
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ேவதாகம�தி��ள அைடயாள�க�

1. பாப�ேலா� – �ழ�ப�தி� அைடயாள�.

2. ஞான�நான� – கிறி������ அட�க� ப�ண�ப�வத�� 

அைடயாள�.

3. பய�கரமான மி�க� – ேபா�� மா��க�தி�� அைடயாள�.

4. நகர� – மத� சா��த அரசா�க�தி�� அைடயாள�.

5. தாமிர� – மன�த �பாவ�தி�� அைடயா��.

6. கி�ட� – ஆ�� வ�லைம�� அைடயாள�.

7. நா� – ஒ� வ�ட�ைத� �றி��� அைடயாள பாைஷ.

8. �மி – ச�க�தி�� அைடயாள�.

9. எகி�� – உலக�தி�� அைடயாள�.

10. ெபா� த���கத�சி – �வ�ேசஷ �க�தி� இ���� தவறான 

அைம��க��� அைடயாள�.

11. அ�தி மர� – �த�க�ைடய ேதச�தி�� அைடயாள�.

12. அ�கின� – ப�ர�சைனக�, ேசாதைனக� ம��� அழிவ��� 

அைடயாள�.

13. வய� – உலக�தி�� அைடயாள�.

14. ஜல� ப�ரளய� – ச�திய�தி�� வ�த ப�ரளய�தி�� அைடயாள�.

15. ெபா� – ெத�வக�  �பாவ�தி�� அைடயாள�.

16. ெப�மைழ – க�னமா ம��� ேவதைனமி�க ச�திய�தி�� 

அைடயாள�.

17. வான�க� – ஆ�ைக அ�ல� ஆவ����ய வ�லைம�� 

அைடயாள�.

18. மைலக� – க�மைலக��� மாறாக �ைற�த வ�லைம உ�ள 

நகர�க��� அைடயாள�.

19. ெசா�ப� – ஒ�றிைண�த கிறி�தவ ம�டல�தி�� அைடயாள�.

20. அ�கின� கட� – இர�டா� மரண�தி�� அைடயாள�.

21. �ள��� – பாவ�தி�� அைடயாள�.

22. ��டேராக� – பாவ�தி�� அைடயாள�.

23. ஒள�- ச�திய�தி�� அைடயாள�.

24. சண��� வ�திர� – ந�தி�� அைடயாள�.

25. ஏ�ற ெவைளய�� ஆகார� – அ�த�த �க�தி���ய ச�திய�தி�� 

அைடயாள�.

26. க�மைலக� – இரா�ஜிய�தி�� அைடயாள�.

27. ச�திர� – ேமாேச��� ெகா��க�ப�ட நியாய�ப�ரமாண�தி� ஒள��� 

அைடயாள�.
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28. எ�ைண – ச�திய ஆவ��� அைடயாள�.

29. ெச�ேகா� – ஆ�ைக ெச�வத�கான உ�ைம�� அைடயாள�.

30. கட� – ஒ�வ��லாம� இ���� திரளான ச�க�தி�� அைடயாள�.

31. ஏ� – ப��ரண� ம��� ��ைம�� அைடயாள�.

32. ��ய� – �வ�ேசஷ�தி� ஒள��� அைடயாள�.

29. ெச�ேகா� – ஆ�ைக ெச�வத�கான உ�ைம�� அைடயாள�.

30. கட� – ஒ�வ��லாம� இ���� திரளான ச�க�தி�� அைடயாள�.

31. ஏ� – ப��ரண� ம��� ��ைம�� அைடயாள�.

32. ��ய� – �வ�ேசஷ�தி� ஒள��� அைடயாள�.

33. வா� – ச�திய� ம��� ேதவ�ைடய வா��ைத�� அைடயாள�.

34. ஆ�யைண – கன�, மகிைம ம��� வ�லைம�� அைடயாள�.

35. த�ண��  – ச�திய�தி�� அைடயாள�.

36. கா��க� – ேபா��� அைடயாள�.

37. நா�� கா��க� – ெபய� சைபய�� எ�லா ப�திக���� 

அைடயாள�.

38. திரா�ச ரச� – ேபாதைன ம��� ஆவ��� அைடயாள� – ச�யானதா 

அ�ல� தவறானதா.

39. மர�, ைவ�ேகா�, ��ள�க� – மன�த�ைடய மர�க� ம��� 

நிைலய�ற �ணால�சண�தி� அைடயாள�.
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 ந��ைடய க��தராகிய இேய� கிறி��வ�� உவைமக�

	                 வ�வ��க�ப�ட� எ�ேக?

“கன��ெகாடாத அ�தி மர�” ��கா 13:6-9, Z, '00-25

“ஜவ�  அ�ப�” ேயாவா� 6:22-40, Z '95-10, '00-186

“மணவா��” மா�� 2:19,20, Z, '00-79.

“பதிேநாரா� மண� ேவைள” ம�ேத� 20:1-16, C, 223, Z, '00-237

“ந�ல சமா�ய�” ��கா 10:25-37, Z, '00-229.

“ந�ல ேம��ப�” ேயாவா� 10:1-16, Z, '99-63. Z, '00-229

“மாெப�� இராவ����”, Z, '98-136

“வ�� ெடஜமா� க�லியாணதி�� வ��”, ��கா 12:35-40, Z, '00-268

“�ள���”, ம�ேத� 13:33, Z, '00-154.

“காணாம� ேபான கா�”, ��கா 15:8-10 Z, '00-229.

“காணாம� ேபான ஆ�”, ��கா 15:1-1, Z, '00-288.

“ஏ�ற ேவைளய�� ெகா��க�ப�ட ஆகார�”, ம�ேத� 24:45-51,D, 613.

“சைபய�� அ�க�க� ெவ�ட�ப�வ�”, ம�ேத� 18:8,9, Z, '00-97.

“க�� வ�ைத”, ம�ேத� 13:31,32, Z, '00-153.

“�திய திரா�சரச�”, பைழய ���தி, ம�ேத� 9:17, Z, '98-45.

“�� வ�திர�”, பைழய வ�திர�, ம�ேத� 9:16, Z, '98-45.

“தால��”, ��கா 19:11-27, Z, '96-98, Z '98-263, Z, '00-361.

“ெக�ட� �மார�”, ��கா 15:11-32, Z, '96-71, Z, '00-300, Z, '01-14.

“ஐ�வ�யவா�� ஏைழ லாச���”, ��கா 16:16-31, E, 396, '96-85.

“ெச�மறியா�� ெவ�ளா�க��”, ம�ேத� 25:31-46, Z, '98-141, Z, '00-101, Z, 

'01-201.

“வ�ைத�கிறவ�� வ�ைத��”, ம�ேத� 13:1-8, 18:33, Z, '00-140.

“தால��க�”, ம�ேத� 25:14-30, Z, '01-58.

“ப�� க�ன�ைகக�”, ம�ேத� 25:1-16, C, 91, Z, '98-265, Z, '01-57.

“கட� ெகா��த இர�� ேப�”, ��கா 7:41-43, Z, '97-240, Z, '00-138.

“கட� வா�கிய இர�� ேப�”, ம�ேத� 18:23-25, Z, '98-125, Z, 00-216.

“நியாயம�ற உ�கிராண�கார�”, ��கா 16:1-13, Z, '00-315.

“திரா�ைச� ெகா�”, ேயாவா� 15:1-11, Z, '99-108, Z, '98-308.

“திரா�ைச� ேதா�ட�”, ��கா 20:9-19, Z, '96-115, Z, '01-14.

“கலியாண வ�திர�”, ம�ேத� 22:1-14, C, 197, Z, '98-136.

“ேகா�ைம�� பத��”, ம�ேத� 13:24-30, 36-43, C, 135, Z, '98-77, Z, '00-152.

“ெபா�லாத ஊழிய�கார�”, ம�ேத� 21:33-46, மா�� 12:1-12, ��கா 20:9-19, 

Z, '95-86, Z, '96-47, z, '01-14.
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“ப�தய சாைலய�� �ைன�� உ��த�” Z, '95-249, Z, '01-6.

“பல��, அ���, ெதள��த ��தி��” Z, '95-200.

“ேநசி�க�படத�க ஒ��”, Z, '96-8.

“அ�கின�ய�� �டமிட�ப�ட ெபா�”, Z, '96-43.

“வ��வாச ேசாதைன ஏ� அ�மதி�க�ப�ட�” Z, '96-54.

“சீஷ��வ�தி� ேசாதைனக�� ச�ைகக��”, Z, '96-287.

“��த�� ெவ�ைம�மா�க�ப�ட வ�திர�”, Z, 97-159.

“ந��க� இைவகைள ெச�த��களானா�”, Z, 97-145.

“அ�ேப எ�லா கி�ைபக���� ெதா���”, Z, '97-244.

“�� ஜவ� �ய�தி� ஜவ� �ய�”, Z, 97-263.

“மைறவான ��ற�க�� �ண�கரமான பாவ�க��”, Z, 98-22.

“வ�வான மாய�ேதா�ற�க��”, Z, 98-74.

“அ�றாட வா��ைகய�� வ�திக�”, Z, 98-83.

“நி�கிேற� எ�� எ��கிறவ� எ�ச��ைகயாய���க�கடவ�”, Z, 

'98-133.

“உ�கள�ட� இ��கிறைவக� ேபா�ெம�� எ���க�”, Z, '98-243.

“த�ைன� தா� ெவ��� சி�ைவைய �ம��”, Z, '00-116.

“��த��ளவ�க��� சகல� ��தமாய�����”, Z, '99-214.

“கிறி�தவ மா��க�தி� ���க�”, Z, '00-280.

“ச�யான கிறி�தவன�� அ�தின ஜவ� �ய�”, Z, '00-332.

“ெபா�ைம எ�ப� �ணால�சண�தி� உ���”, Z, '01-323.

“ந�ப��கைள வள���� த��மான�க�”, Z, '02-41.

“அ�� – மா�ற�ைத ஏ�ப���வ�”, Z, '02-197.

“ஆ�கிைன���ளாக த���க�ப�கிறவ� யா�?”, Z, '02-230.

“நிைன����தலி� இராேபாஜன�”, Z, '03-118.

“கி�ைபய�� வள�வ�”, Z, '03-199.

“கிறி�� ந�மி� இ��பேத கி�ைபய�� ந�ப��ைக”, Z, 03-374.

“தா� அைழ�க�ப�ட அைழ�� இ�னெத�� அறி�த சேகாதர�க�”, 

Z, '03-374.

நைட�ைறய�� பய�ப�� ச�திய�
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���க�	

	 அ�பானவ�கேள கிேழ ெகா��க�ப���ள ஆ�கில 

எ����க� ந��ைடய ��த சேகாத�� ஏழா� சைபய�� 

�த�மாகிய ேபாதக� சா�ல� ரச� அவ�களா� எ�த�ப�ட 

��தக�தி� ���க�ைத இ�ேக கா�ப����ேளா�.

A: Vol 1 The Divine Plan of the Ages (�க�கைள� ப�றிய ேதவ ஏ�பா�)

B: Vol 2 Time is at Hand (கால� சம�ப��தி��கிற�.)

C: Vol 3 Thy Kingdom Come (உ��ைடய ரா�ஜிய� வ�வதா�)

D: Vol 4 The Battle of Armageddon (அ�மகேதா� ��த�)

E: Vol 5 The Atonment Day (ஒ��ரவா�த�)

F: Vol 6 The New Creature (�திய சி���)

Z or R: Reprint of the Original Watch Tower and (1879 �த� 1916 

வைர��ள சீேயா� காவ� ேகா�ர ப�தி��ைக)

T: Tabernacle Shadows (ஆச��� �டார�)

Q: What Pastor Russell Said (ேக�வ� பதி�க� ��தக�)

CR: Convention Report Sermons (அகில உலக மகாநா� உைறயாட�க�)

PD: Photo Drama of Creation (சி����ப�� பட�கைள� ெகா�ட 

ெதாட� நாடக�)

SM: Sermon Book (ேபாதக� ரச� அவ�க�ைடய சிற�� 

உைறயாட�க�)
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ேதவ�ைடய 

தி�ட�தி� அ�ச�க�

ப�ர�திேயகமாக வசன�கைள�

ெகா��

ெதா��க�ப�ட�.

147



148

உ�ளட�க�

    �மிய�� ேதவ�ைடய இரா�ஜிய�ைத� �றி�� சா�சி� 

ெகா���� ஒ�திைசவான வசன�கள�� அைம��.

“இழ�தைத ம�ப��� தி��ப� ெகா��தலி� கால� ப�றி 

ேபச�ப���ள�”

  “கால� நிைறேவ�த�” – ேதவ� இராஜாவாகிய கிறி����� 

எ�ேபா� எ�லாவ�ைற�� ஒ��� ேச��� ெகா��பா�.

1. மன�தனாக வ�வத�� �� அவ� இ��த நிைல

2. அவ�ைடய அவமான�க� ம��� பா�க�

3. அவ� ெத�வக�  �பாவ�தி�� உய��த�ப�ட�

4. ப�தாவாகிய எேகாவா ேதவேனா� அவ� இ��த 

ஒ��ைம�� அவ� ெகா��த ஒ��ைழ���

5. சைபேயா� அவ���� இ���� உற�

6. அவ�ைடய ஆசா�ய��வ�

 இ�ெபா�� இ��கிற அரசிய� ம��� ச�தாய�ைத 

வ�� ��வத�கான அவ�ைடய ஆய�த�தி� நா� “அ�� ேபா� ஒ� 

ேதச� இ�ைல எ��� உப�திரவ�தி� கால�”.

1. அ� அ�கி� இ��பத�கான அைடயாள�க�

2. உப�திரவ நாள�� ேநா�க�

3. அத�ைடய த�வ�ர�

4. உபேயாக�ப��த�ப�ட பைடக�

5. ம���ல�தி� ேம� ஏ�ப�� வ�ைள�

   இ�த �மிய�� ஞான�, ந�தி, அ�� ம��� வ�லைமைய� 

ெகா�ட அவ�ைடய இரா�ஜிய�� ஆ�ைக��

   கிறி��வ�� இரா�ஜிய�தி� ம���ல���� கிைட��� 

ெபா�வான ஆசீ�வாத�.

இரா�ஜிய�தி� சீேயா� உய��த�ப�த�
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���ைர

  இ�த ��தக� பல வ�ட�கள�� ேவத ஆரா��சி�� ப�ற� 

ெதா��க�ப�ட ��தக�. அ�ைமயான ேவத வசன�கள�� 

ெதா��பாக இ�த ��தக� அைம�க�ப���ள�. �க�கைள� 

ப�றிய ேதவ தி�ட�தி� ேநா�கமாகிய கிறி��வ��ைடய ம��ப�� 

ேவைலைய� �றி�த ேதவ�ைடய வா��ைதயாகிய வசன�க� 

இ�த ��தக�தி� வ�ண��க�ப���ள�.

   பரேலாக�தி� வ�� றி���� ந��ைடய ப�தாவாகிய 

ேதவ�ைடய தி�ட�தி��ள அ�ச�கைள� ெகா�ட இ�த 

��தக�தி� ேவத வசன�கைள� தவ�ர ேவ� ஒ��� 

உபேயாக�ப��த�படவ��ைல எ�ப� �றி�ப�ட�த�க�. இ�த 

வசன�கைள� ெகா�� இ�வ�தமான “அ�ைமயான கா�ய�கைள” 

ெதா��பாள� ஞான��ட�� வ�லைம�ட�ட� ெதாட��சியாக 

இைண���ளா� ேம�� அவ� த��ைடய ெசா�த 

ெமாழி�ெபய��பா� எ�பைத�� அவேர எ�லாவ�ைற�� தி�ட� 

ெச�தா�” எ�பைத�� யாரா�� ம��க��யாதவா� ெதா��பாள� 

இ�த ��தக�ைத �வாரசியமாக�� உ�தியள���� வைகய��� 

ெதா����ளா�.



மன�தனாக வ�வத�� �� அவ� இ��த நிைல

ேயாவான் 1:1,2

ேயாவான் 1:3

           ஆ��ேல வாரத்ை்த இ�ந்த�, அந்த வாரத்ை்த ேதவனிடத�்��ந்த�, 

அந்த வாரத்ை்த ேதவனா��ந்த�. அவர ்ஆ��ேல ேதவேனா��ந்தார.்

  சகல�ம் அவர ் �லமாய் உண்டா�ற்�; உண்டானெதான்�ம் 

அவராேலயல்லாமல் உண்டாக�ல்ைல.

      அவர ்  எல்லாவற்�ற்�ம்   �ந்�னவர,்  எல்லாம்   அவ�க்�ள் 

நிைலநிற்�ற�.

      லேவா�க்ேகயா  சைப�ன்  �த�க்�  நீ  எ�த ேவண்�ய� 

என்னெவனில்: உண்ைம�ம் சத�்ய��ள்ள சாட�்�ம், ேதவ�ைடய 

��ஷ்�க்� ஆ��மா��க�்ற ஆெமன் என்பவர ்ெசால்��றதாவ�;

 பரேலாகத�்��ந்�றங்�னவ�ம் பரேலாகத�்��க�்றவ�மான 

ம�ஷ�மாரேனயல்லாமல் பரேலாகத�்க்� ஏ�னவன் ஒ�வ��ல்ைல.

 ஏெனன்றால் அவ�க்�ள் சகல�ம் ��ஷ்�க்கப்படட்�; 

பரேலாகத�்�ள்ளைவக�ம் �ேலாகத�்�ள்ளைவக�மா�ய 

காணப்ப��றைவக�ம் காணப்படாதைவக�மான சகல வஸ்�க்க�ம், 

�ங்காசனங்களானா�ம், கரத்த்த�்வங்களானா�ம், 

�ைரதத்னங்களானா�ம், அ�காரங்களானா�ம், சகல�ம் 

அவைரகெ்காண்�ம் அவ�கெ்கன்�ம் ��ஷ்�க்கப்படட்�.

ெகாேலாெசயர ்1:16

ெகாேலாெசயர ்1:17

ெவளி 3:14

ேயாவான் 3:13
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ேயாவான் 6:62

ேயாவான் 6:38

        ம�ஷ�மாரன் தாம் �ன்னி�ந்த இடத�்ற்� ஏ�ப்ேபா�றைத நீங்கள் 

காண்�ரக்ளானால் எப்ப���க்�ம்?

       என் �தத்த�்ன்ப�யல்ல, என்ைன அ�ப்�னவ�ைடய �தத்த�்ன்ப� 

ெசய்யேவ நான் வானத�்��ந்�றங்�வந்ேதன்.

      அப்ெபா�� நான்: இேதா, வ��ேறன், �ஸ்தகச�்�ளில் என்ைனக்��த�் 

எ����க�்ற�;

      என் ேதவேன, உமக்�ப் �ரியமானைதச ்ெசய்ய ��ம்��ேறன்; உம� 

நியாயப்�ரமாணம் என் உள்ளத�்ற்�ள் இ�க�்ற� என்� ெசான்ேனன்.

      நான் �தா�னிடத�்��ந்� �றப்பட�் உலகத�்ேல வந்ேதன்; ம�ப��ம் 

உலகதை்த�ட�் �தா�னிடத�்ற்�ப் ேபா�ேறன் என்றார.்

  உன்னதத�்��ந்� வ��றவர ் எல்லாரி�ம் ேமலானவர;் 

�����ந்�ண்டானவன் ���ன் தன்ைம�ள்ளவனா��ந்�, 

��க்க�தத்ைவகைளப் ேப��றான்; பரேலாகத�்��ந்� வ��றவர ்

எல்லாரி�ம் ேமலானவர.்

   �தா�னால் பரி�தத் மாக்கப்பட�்ம், உலகத�்ல் அ�ப்பப்பட�்ம் 

இ�க�்ற நான் என்ைன ேதவ�ைடய �மாரன் என்� ெசான்ன�னாேல 

ேதவ�ஷணஞ் ெசான்னாய் என்� நீங்கள் ெசால்லலாமா?

   என்ைன அ�ப்�னவர ் என்�டேன�ட இ�க�்றார,் �தா�க்�ப் 

�ரியமானைவகைள நான் எப்ெபா��ம் ெசய்�றப�யால் அவர ்என்ைனத ்

தனிேய இ�க்க�ட�ல்ைல என்றார.்

சங்�தம் 40:7,8

ேயாவான் 16:28

ேயாவான் 3:31

ேயாவான் 10:36

ேயாவான் 8:29
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  நான் அவரால் வந்��க�்றப��னா�ம், அவர ் என்ைன 

அ�ப்���க�்றப��னா�ம், நாேன அவைர அ�ந்��க�்ேறன் என்றார.்

   ேதவைன ஒ�வ�ம் ஒ�க்கா�ங் கண்ட�ல்ைல, �தா�ன் 

ம����க�்ற ஒேரேபறான �மாரேன அவைர ெவளிப்ப�த�்னார.்

   அவ�ைடய கடட்ைள நித�் ய �வனா��க�்றெதன்� அ�ேவன்; 

ஆைகயால் நான் ேப��றைவகைளப் �தா எனக்�ச ் ெசான்னப�ேய 

ேப��ேறன் என்றார.்

        ேதவனால் அ�ப்பப்படட்வர ்ேதவ�ைடய வாரத்ை்தகைளப் ேப��றார,் 

ேதவன் அவ�க்�த ்தம� ஆ�ைய அள�ல்லாமல் ெகா�த�்�க�்றார.்

      நான் �யமாய்ப் ேபச�ல்ைல, நான் ேபசேவண்�ய� இன்னெதன்�ம் 

உபேத�க்கேவண்�ய� இன்னெதன்�ம் என்ைன அ�ப்�ன �தாேவ 

எனக்�க் கடட்ைள�டட்ார.்

        நான் என்ைனக்��த�்ச ்சாட�்ெகா�க�்றவனா��க�்ேறன், என்ைன 

அ�ப்�ன �தா�ம் என்ைனக்��த�்ச ்சாட�்ெகா�க�்றார ்என்றார.்

  என்ைன அ�ப்�ன �தா தாேம என்ைனக் ��த�்ச ் சாட�் 

ெகா�த�்�க�்றார;் நீங்கள் ஒ�க்கா�ம் அவர ் சதத்தை்தக் 

ேகடட்��ல்ைல, அவர ்�பதை்தக் கண்ட��ல்ைல.

ேயாவான் 7:29

ேயாவான் 1:18

ேயாவான் 12:50

ேயாவான் 3:34

ேயாவான் 12:49

ேயாவான் 8:18

ேயாவான் 5:37



      �யமாய்ப் ேப��றவன் தன் �ய ம�ைமையத ் ேத��றான், தன்ைன 

அ�ப்�னவரின் ம�ைமையத ் ேத��றவேனா 

உண்ைம�ள்ளவனா��க�்றான், அவனிடத�்ல் அநீ��ல்ைல.
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ேயாவான்5:32,36

      என்ைனக்��த�்ச ் சாட�்ெகா�க�்றவர ் ேவெறா�வர ் இ�க�்றார,் 

அவர ் என்ைனக்��த�்க் ெகா�க�்ற சாட�் ெமய்யான சாட�்ெயன்� 

அ�ந்��க�்ேறன்.

      ேயாவா�ைடய சாட�்ையப்பாரக்�்�ம் ேமன்ைமயான சாட�் எனக்� 

உண்�; அெதன்னெவனில், நான் நிைறேவற்�ம்ப�க்�ப் �தாவானவர ்

எனக்�க் கற்�தத்�ம் நான் ெசய்�வ��ற�மான �ரிையகேள �தா 

என்ைன அ�ப்�னார ்என்� என்ைனக்��த�்ச ்சாட�் ெகா�க�்ற�.

     �ந்�ன ம�ஷன் �����ந்�ண்டான மண்ணானவன்; இரண்டாம் 

ம�ஷன் வானத�்��ந்� வந்த கரத்த்ர.்

   நாேன வானத�்��ந்�றங்�ன �வ அப்பம்; இந்த அப்பதை்தப் 

��க�்றவன் என்ெறன்ைறக்�ம் �ைழப்பான்; நான் ெகா�க்�ம் அப்பம் 

உலகத�்ன் �வ�க்காக நான் ெகா�க்�ம் என் மாம்சேம என்றார.்

       இேய� அவரக்ைள ேநாக�்: வானத�்��ந்� வந்த அப்பதை்த ேமாேச 

உங்க�க்�க் ெகா�க்க�ல்ைல; என் �தாேவா வானத�்��ந்� வந்த 

ெமய்யான அப்பதை்த உங்க�க்�க் ெகா�க�்றார ் என்�, ெமய்யாகேவ 

ெமய்யாகேவ உங்க�க்�ச ்ெசால்��ேறன்

     வானத�்��ந்�றங்�, உலகத�்க்� �வைனக் ெகா�க�்ற அப்பேம 

ேதவன் அ�ளிய அப்பம் என்றார.்

    �வ�ள்ள �தா என்ைன அ�ப்�ன�ேபால�ம், நான் �தா�னால் 

�ைழத�்�க�்ற�ேபால�ம், என்ைனப் ��க�்றவ�ம் என்னாேல 

�ைழப்பான்.

1ெகாரிந்�யர ்15:47

ேயாவான் 6:51

ேயாவா� 6:32,33

ேயாவான் 6:57

ேயாவான் 7:18
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    உலகதை்த ஆக�்ைனக்�ள்ளாகத ் �ரக்்�ம்ப� ேதவன் தம்�ைடய 

�மாரைன உலகத�்ல் அ�ப்பாமல், அவராேல உலகம் 

இரட�்க்கப்ப�வதற்காகேவ அவைர அ�ப்�னார.்

         நீங்கள் மாம்சத�்சே்கற்றப� நியாயந்�ரக்�்�ரக்ள், நான் ஒ�வைன�ம் 

நியாயந்�ரக்�்ற�ல்ைல;

        நான்  நியாயந்�ரத்த்ால்,  என்  �ரப்்�   சத�்யத�்ன்ப���க்�ம்; 

ஏெனனில் நான் தனித�் �க்க�ல்ைல, நா�ம் என்ைன அ�ப்�ன 

�தா�மாக இ�க�்ேறாம்.

  ேதவனிடத�்னின்� வந்தவேர த�ர ேவெறா�வ�ம் �தாைவக் 

கண்ட�ல்ைல, இவேர �தாைவக் கண்டவர.்

  இேய� அவரக்ைள ேநாக�்: ேதவன் உங்கள் �தாவா��ந்தால் 

என்னிடத�்ல் அன்பா��ப்�ரக்ள். ஏெனனில் நான் ேதவனிடத�்��ந்� 

வந்��க�்ேறன்; நான் �யமாய் வர�ல்ைல, அவேர என்ைன அ�ப்�னார.்

    அவர ் அவரக்ைள ேநாக�்: நீங்கள் தாழ்���ந்�ண்டானவரக்ள், நான் 

உயர�்��ந்�ண்டானவன்; நீங்கள் இந்த உலகத�்��ந்�ண்டானவரக்ள், 

நான் இந்த உலகத�்��ந்�ண்டானவனல்ல.

       அதற்� இேய�: ஆ�ரகாம் உண்டா�றதற்� �ன்னேம நான் 

இ�க�்ேறன் என்� ெமய்யாகேவ ெமய்யாகேவ உங்க�க்�ச ்

ெசால்��ேறன் என்றார.்

         கரத்த்ர ்தம� �ரிையக�க்��ன் �ரவ்�தல் என்ைனத ்தம� வ��ன் 

ஆ�யாகக் ெகாண்��ந்தார.்

ேயாவான் 3:17

ேயாவான் 8:15,16

ேயாவான் 6:46

ேயாவான் 8:42

ேயாவான் 8:23

ேயாவான் 8:58

நீ�ெமா�கள் 8.22
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   �� உண்டா��ன்�ம், ஆ��தற்ெகாண்�ம் அநா�யாய் நான் 

அ�ேஷகம்பண்ணப்படே்டன்.

      ச�த�்ர ஜலம் தன் கைரைய �ட�் �றாதப�க்� அதற்� எல்ைலையக் 

கடட்ைள�ட�், ���ன் அஸ்�பாரங்கைள நிைலப்ப�த�்ைக��ம்,

       நான் அவர ்அ�ேக ெசல்லப் �ள்ைளயா��ந்ேதன்; நிதத்ம் அவ�ைடய 

மனம�ழ்ச�்யா��ந்�, எப்ெபா��ம் அவர ்ச�கத�்ல் களி�ரந்்ேதன்.

  அவ�ைடய ��லகத�்ல் சந்ேதாஷப்பட�் ம�மக்க�டேன 

ம�ழ்ந்�ெகாண்��ந்ேதன்.

    நீ��ள்ள �தாேவ, உலகம் உம்ைம அ�ய�ல்ைல, நான் உம்ைம 

அ�ந்��க�்ேறன்; நீர ் என்ைன அ�ப்�னைத இவரக்�ம் 

அ�ந்��க�்றாரக்ள்.

     நீர ் எனக்�க் ெகா�தத் வாரத்ை்தகைள நான் அவரக்�க்�க் 

ெகா�தே்தன்; அவரக்ள் அைவகைள ஏற்�கெ்காண்�, நான் 

உம்�டத�்��ந்� �றப்பட�்வந்ேதன் என்� நிசச்யமாய் அ�ந்�, நீர ்

என்ைன அ�ப்�னீர ்என்� ��வா�த�் �க�்றாரக்ள்.

     அவர ் வானங்கைளப் பைடக்ைக�ல் நான் அங்ேக இ�ந்ேதன்; அவர ்

ச�த�்ர �லாசதை்த வடட்ணிக்ைக��ம்,

நீ�ெமா�கள் 8:23

நீ�ெமா�கள் 8:29

நீ�ெமா�கள் 8:27

நீ�ெமா�கள் 8:30

நீ�ெமா�கள் 8:31

ேயாவான் 17:25

ேயாவான் 17:8
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      நீர ் என்ைன உலகத�்ல் அ�ப்�ன�ேபால, நா�ம் அவரக்ைள 

உலகத�்ல் அ�ப்��ேறன்.

   அந்த நாளில் நீங்கள் என் நாமத�்னாேல ேவண்�கெ்காள்�ரக்ள். 

உங்க�க்காகப் �தாைவ நான் ேகட�்கெ்காள்ேவெனன்� உங்க�க்�ச ்

ெசால்லேவண்�ய�ல்ைல.

   �தாேவ, உலகம் உண்டா�றதற்� �ன்ேன உம்�டத�்ல் எனக்� 

உண்டா��ந்த ம�ைம�னாேல இப்ெபா�� நீர ் என்ைன உம்�டத�்ேல 

ம�ைமப்ப�த�்ம்.

       இன்� கரத்த்ரா�ய ��ஸ்� என்�ம் இரடச்கர ்உங்க�க்�த ்தா��ன் 

ஊரிேல �றந்��க�்றார.்

 �ள்ைளையத ் �ணிகளில் �ற்�, �ன்னைண�ல் 

�டத�்��க்கக்காண்�ரக்ள்; இ�ேவ உங்க�க்� அைடயாளம் என்றான்.

       �பங்காட�்�ற ேவைள�ேல ஜனங்கெளல்லா�ம் �டட்மாய் ெவளிேய 

ெஜபம்பண்ணிகெ்காண்��ந்தாரக்ள்.

    அப்ெபா�� கரத்த்�ைடய �தன் ஒ�வன் �ப�டத�்ன் வல� 

பக்கத�்ேல நின்� அவ�க்�த ்தரிசனமானான்.

      பரி�தத் �ம் நீ���ள்ளவைர நீங்கள் ம�த�த�், ெகாைலபாதகைன 

உங்க�க்காக ��தைலபண்ணேவண்�ெமன்� ேகட�்,

ேயாவான் 17:18

ேயாவான் 16:27

ேயாவான் 17:5

அவ�ைடய அவமான�க� ம��� பா�க�, அவ�ைடய 

�தலா� ப�ரச�ன�தி� ேநா�க�

�த�ைடய ெச�தி

�க்கா 2:11,12

ேயாவான் 1:10,11

அப் 3:14
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  அந்த ஒளி இ�ளிேல �ரகா�க�்ற�; இ�ளான� அைதப் 

பற்�கெ்காள்ள�ல்ைல.

  ஆ��ம் இைதக்��த�் உங்க�க்�ண்டா��க�்ற அ�காரம் 

எவ்�தத�் �ம் பல�ன�க்�த ்த�க்கலாகாதப�க்�ப் பா�ங்கள்.

      அதற்� இேய�: நரிக�க்�க் ��க�ம் ஆகாயத�்ப் பறைவக�க்�க் 

��க�ம் உண்�, ம�ஷ�மார�க்ேகா தைலசாய்க்க இட�ல்ைல 

 ஆதலால், அவர ் ேதவ�த�க்� உத�யாகக் ைகெகாடாமல், 

ஆ�ரகா�ன் சந்த�க்� உத�யாகக் ைகெகா�தத்ார.்

 ��ஸ்��ம் தமக்ேக �ரியமாய் நடவாமல்: உம்ைம 

நிந்�க�்றவரக்�ைடய நிந்ைதகள் என்ேமல் ��ந்த� என்� 

எ����க�்றப�ேய நடந்தார.்

    தம்ைமதத்ாேம ெவ�ைமயாக�், அ�ைம�ன் �பெம�த�், ம�ஷர ்

சாயலானார.்

  அவர ் ம�ஷ�பமாய்க் காணப்பட�், மரணபரியந்தம், அதாவ� 

��ைவ�ன் மரணபரியந்த�ம் �ழ்ப்ப�ந்தவரா�, தம்ைமதத்ாேம 

தாழ்த�்னார.்

   ஒ� ஆ��னாலாவ�, வாரத்ை்த�னாலாவ�, எங்களிடத�்��ந்� 

வந்ததாய்த ்ேதான்��ற ஒ� நி�பத�் னாலாவ�, ��ஸ்���ைடய நாள் 

ச�பமா��க�்றதாகச ் ெசால்லப்படட்ால், உடேன சஞ்சலப்படாம�ம் 

கலங்காம�ம் இ�ங்கள்.

ேயாவான் 1:5
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 நாங்கேளா ��ைவ�ல் அைறயப்படட் ��ஸ்�ைவப் 

�ரசங்�க�்ேறாம்; அவர ் �த�க்� இடறலா�ம் �ேரக்க�க்�ப் 

ைபத�்யமா�ம் இ�க�்றார.்

     அவர ்அசடை்டபண்ணப்படட்வ�ம், ம�ஷரால் �றக்கணிக்கப்படட்வ�ம், 

�க்கம் நிைறந்தவ�ம், பா� அ�ப�தத் வ�மா��ந்தார;் அவைர�ட�், 

நம்�ைடய �கங்கைள மைறத�்க் ெகாண்ேடாம்; அவர ்

அசடை்டபண்ணப்பட�்�ந்தார;் அவைர எண்ணாமற்ேபாேனாம்.

        நாெமல்லா�ம் ஆ�கைளப்ேபால வ�தப்�த�்ரிந்�, அவனவன் 

தன்தன் வ��ேல ேபாேனாம்; கரத்த்ேரா நம்ெமல்லா�ைடய 

அக�்ரமதை்த�ம் அவரே்மல் �ழப்பண்ணினார.்

         ெமய்யாகேவ அவர ்நம்�ைடய பா�கைள ஏற்�கெ்காண்�, நம்�ைடய 

�க்கங்கைளச ்�மந்தார;் நாேமா, அவர ்ேதவனால் அ�பட�் வா�க்கப்பட�், 

��ைமப்படட்வெரன்� எண்ணிேனாம்.

  நம்�ைடய ��தல்களினி�தத் ம் அவர ் காயப்பட�், நம்�ைடய 

அக�்ரமங்களினி�தத் ம் அவர ்ெநா�க்கப்படட்ார;் நமக்�ச ்சமாதானதை்த 

உண்�பண்�ம் ஆக�்ைன அவரே்மல் வந்த�; அவ�ைடய த�ம்�களால் 

�ணமா�ேறாம்.

         அவர ்ெந�க்கப்பட�்ம் ஒ�க்கப்பட�்ம் இ�ந்தார,் ஆனா�ம் தம்�ைடய 

வாைய அவர ் �றக்க�ல்ைல; அ�க்கப்ப�ம்ப� ெகாண்�ேபாகப்ப��ற 

ஒ� ஆட�்க் �ட�்ையப்ேபால�ம், தன்ைன ம�ரக்தத்ரிக�்றவ�க்� 

�ன்பாகச ் சதத்�டா��க�்ற ஆடை்டப்ேபால�ம், அவர ் தம்�ைடய 

வாையத ்�றவா��ந்தார.்

1ெகாரிந்�யர ்1:23

ஏசாயா 53:3

ஏசாயா 53:6

ஏசாயா 53:4

ஏசாயா 53:5
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   அப்ெபா�� அவர ் அவரக்ைள ேநாக�்: �ரக்்கதரி�கள் ெசான்ன 

யாைவ�ம் ��வா�க�்றதற்�ப் �த�்�ல்லாத மந்த 

இ�தய�ள்ளவரக்ேள,

       ��ஸ்� இவ்�தமாகப் பா�பட�ம், தம� ம�ைம�ல் �ரேவ�க்க�ம் 

ேவண்�ய�ல்ைலயா என்� ெசால்�,

 கரத்த்ேரா அவைர ெநா�க்கச ் �தத்மா�, அவைரப் 

பா�க�க்�டப்�த�்னார;் அவ�ைடய ஆத�்மா தன்ைனக் 

�ற்றநிவாரணப�யாக ஒப்�கெ்கா�க்�ம்ேபா�, அவர ்தம� சந்த�ையக் 

கண்�, நீ�தத்நாளா��ப்பார,் கரத்த்�க்�ச ்�தத்மான� அவர ்ைக�னால் 

வாய்க்�ம்.

  இளங்�ைளையப்ேபால�ம், வறண்ட நிலத�் ��ந்� �ளிரக்�்ற 

ேவைரப்ேபால�ம் அவ�க்� �ன்பாக எ�ம்��றார;் அவ�க்� 

அழ��ல்ைல, ெசௗந்தரிய�ம் இல்ைல; அவைரப் பாரக்்�ம்ேபா�, நாம் 

அவைர ��ம்பதத்க்க �பம் அவ�க்� இல்லா��ந்த�.

         உங்க�க்� உண்டான ��ைபையக் ��த�்த ்�ரக்்கதரிசனஞ்ெசான்ன 

�ரக்்கதரி�கள் இந்த இரட�்ப்ைபக்��த�்க் க�தத்ாய் ஆராய்ந்� 

பரிேசாதைனபண்ணினாரக்ள்;

    தங்களி�ள்ள ��ஸ்��ன் ஆ�யானவர ் ��ஸ்��க்� உண்டா�ம் 

பா�கைள�ம், அைவக�க்�ப் �ன்வ�ம் ம�ைமகைள�ம் 

�ன்ன��தத் ேபா�, இன்னகாலதை்தக் ��தத்ாெரன்பைத�ம், அந்தக் 

 ��ஸ்� பா�படேவண்�ெமன்� ேதவன் தம்�ைடய 

�ரக்்கதரி�கெளல்லா�ைடய வாக�்�ம் �ன்ன��தத் ைவகைள 

இவ்�தமாய் நிைறேவற்�னார.்

ஏசாயா 53:10

ஏசாயா 53:2

1ேப�� 1:10,11

அப் 3:18

�க்கா 24:25,26
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 எ����க�்றப�, ��ஸ்� பா�பட�ம், �ன்றாம்நாளில் 

மரிதே்தாரி��ந்ெத�ந்��க்க�ம் ேவண்�யதா��ந்த�;

      ஏெனன்றால் தமக்காக�ம் தம்மாேல�ம் சகலதை்த�ம் உண்டாக�்னவர,் 

அேநகம் �ள்ைளகைள ம�ைம�ல் ெகாண்�வந்� ேசரக்்ைக�ல் 

அவரக்�ைடய இரட�்ப்�ன் அ�ப�ைய உபத�் ரவங்களினாேல 

�ரணப்ப�த�்�ற� அவ�க்ேகற்றதா��ந்த�.

 அவர ் �மாரனா��ந்�ம் படட்பா�களினாேல �ழ்ப்ப�தைலக் 

கற்�கெ்காண்�,

  ேம�ம் ம�ஷ�மாரன் பல பா�கள்பட�ம், �ப்பரா�ம் �ரதான 

ஆசாரியரா�ம் ேவதபாரகரா�ம் ஆகாதவெனன்� தள்ளப்பட�ம், 

ெகால்லப்பட�ம், �ன்றாம்நாளில் உ�ரத்ெ்த�ந்��க்க�ம் ேவண்�ம் 

என்� ெசான்னார.்

    ஆைகயால் நீங்கள் இைளப்�ள்ளவரக்ளாய் உங்கள் ஆத�்மாக்களில் 

ேசாரந்்�ேபாகாதப�க்�, தமக்� �ேராதமாய்ப் பா�களால் ெசய்யப்படட் 

இவ்�தமான �பரதீங்கைளச ்ச�தத் அவைரேய நிைனத�்கெ்காள்�ங்கள்

   இப்ப���க்க, ��ஸ்� நமக்காக மாம்சத�்ேல பா�படட்ப�யால், 

நீங்க�ம் அப்ப�ப்படட் �ந்ைதைய ஆ�தமாகத ்தரித�்கெ்காள்�ங்கள்.

 அவர ் ைவயப்ப�ம்ேபா� ப�ல்ைவயாம�ம், பா�ப�ம்ேபா� 

பய��தத்ாம�ம், நியாயமாய்த ் �ரப்்�செ்சய்�றவ�க்�த ் தம்ைம 

ஒப்��தத்ார.்

�க்கா 24:46

எ�ேரயர ்2:10

எ�ேரயர ்5:8

�க்கா 9:22

எ�ேரயர ்12:3

1ேப�� 4:1

1ேப�� 2:23
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1 �ேமாதே்த� 2:5,6

            ேதவன் ஒ�வேர, ேதவ�க்�ம் ம�ஷ�க்�ம் மத�்யஸ்த�ம் ஒ�வேர.

     எல்லாைர�ம் �ட�்ம் ெபா�ளாகத ் தம்ைம ஒப்�கெ்கா�தத் 

ம�ஷனா�ய ��ஸ்� இேய� அவேர; இதற்�ரியசாட�் ஏற்ற காலங்களில் 

         அன்��ம் நாம் ெபலனற்றவரக்ளா��க்�ம்ேபாேத, ��தத் காலத�்ல் 

��ஸ்� அக�்ரமக்கார�க்காக மரிதத்ார.்

       என்றா�ம், ேதவ�ைடய ��ைப�னால் ஒவ்ெவா�வ�க்காக�ம், 

மரணதை்த ��பாரக்்�ம்ப�க்� ேதவ�தரி�ம் சற்�ச ்

��யவராக்கப்பட�்�ந்த இேய� மரணதை்த உதத்ரிதத்�னி�தத்ம் 

ம�ைம�னா�ம் கனத�்னா�ம் ���டட்ப்படட்ைதக் காண்�ேறாம்.

        நாம் பா�களா��க்ைக�ல் ��ஸ்� நமக்காக மரிதத்�னாேல, 

ேதவன் நம்ேமல் ைவதத் தம� அன்ைப �ளங்கப்பண்��றார.்

    ��ஸ்� நமக்காகத ் தம்ைம ேதவ�க்�ச ் �கந்த வாசைனயான 

காணிக்ைகயாக�ம் ப�யாக�ம் ஒப்�கெ்கா�த�் நம்�ல் 

அன்��ரந்்த�ேபால, நீங்க�ம் அன்�ேல நடந்�ெகாள்�ங்கள்.

        அவர ் நம்�ைடய பாவங்கைளச ் �மந்� �ரக்்க ெவளிப்படட்ாெரன்� 

அ��ரக்ள்; அவரிடத�்ல் பாவ�ல்ைல.

       அப்ப�ேய, ம�ஷ�மார�ம் ஊ�யங்ெகாள்�ம்ப� வராமல், 

ஊ�யஞ்ெசய்ய�ம், அேநகைர �ட�்ம் ெபா�ளாகத ் தம்�ைடய 

மதே்த� 20:28

ேராமர ்5:6

எ�ேரயர ்2:9

ேராமர ்5:8

எேப�யர ்5:2

1 ேயாவான் 3:5
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     உங்கள் �ன்ேனாரக்ளால் பாரம்பரியமாய் நீங்கள் அ�சரித�் வந்த 

�ணான நடதை்த�னின்� அ��ள்ள வஸ்�க்களா�ய ெவள்ளி�னா�ம் 

ெபான்னினா�ம் �டக்ப்படாமல்,

     �ற்ற�ல்லாத மாசற்ற ஆட�்க்�ட�்யா�ய ��ஸ்��ன் 

�ைலேயறப்ெபற்ற இரதத்த�்னாேல �டக்ப்பட�்ரக்ெளன்� 

         அவர ்உலகதே்தாற்றத�்ற்� �ன்ேன ��க்கப்படட்வரா��ந்�, தம� 

�லமாய் ேதவன்ேமல் ��வாசமா��க�்ற உங்க�க்காக இந்தக் 

கைட�க்காலங்களில் ெவளிப்படட்ார.்

     அந்தப்ப�ேய,  இேய��ம்  தம்�ைடய  ெசாந்த  இரதத்த�்னாேல 

ஜனதை்தப் பரி�தத் ஞ்ெசய்�ம்ப�யாக நகர வாச�க்�ப் �றம்ேப 

பா�படட்ார.்

          நாம்   பாவங்க�க்�ச ்   ெசத�்,   நீ�க்�ப்   �ைழத�்�க்�ம்ப�க்�, 

அவரத்ாேம தம� சரரீத�்ேல நம்�ைடய பாவங்கைளச ்��ைவ�ன்ேமல் 

�மந்தார;் அவ�ைடய த�ம்�களால் �ணமானீரக்ள்.

    மரத�்ேல   �க்கப்படட்   எவ�ம்   ச�க்கப்படட்வன்   என்� 

எ����க�்றப�, ��ஸ்� நமக்காகச ்சாபமா�, நியாயப்�ரமாணத�்ன் 

சாபத�் ற்� நம்ைம நீங்கலாக�் �ட�்கெ்காண்டார.்

 

         அவர ்   மரிதத்�,   பாவத�்ற்ெகன்�   ஒேரதரம்   மரிதத்ார;்   அவர ்

�ைழத�்�க�்ற�, ேதவ�கெ்கன்� �ைழத�்�க�்றார.்

   அவர ் நம்�ைடய பாவங்க�க்காக ஒப்�கெ்கா�க்கப்பட�்ம், நாம் 

நீ�மான்களாக்கப்ப�வதற்காக எ�ப்பப்பட�்ம் இ�க�்றார.்

1 ேப�� 1:18-20

எ�ேரயர ்13:12  

1 ேப�� 2:24

கலாத�்யர ்3:13

ேராமர ்6:10

ேராமர ்4:25
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1 ேப�� 3:18

  ஏெனனில், ��ஸ்��ம் நம்ைமத ் ேதவனிடத�்ல் ேசரக்்�ம்ப� 

அநீ��ள்ளவரக்�க்�ப் ப�லாக நீ��ள்ளவராய்ப் பாவங்களினி�தத் ம் 

ஒ�தரம் பா�படட்ார;் அவர ் மாம்சத�்ேல ெகாைல�ண்�, ஆ��ேல 

உ�ரப்்�க்கப்படட்ார.்

       ேதவன் ெபா�ைமயா��ந்த �ற்காலத�்ல் நடந்த பாவங்கைளத ்தாம் 

ெபா�த�்கெ்காண்டைதக்��த�்த ் தம்�ைடய நீ�ையக் 

காண்�க்�ம்ெபா�டட்ாக�ம், தாம் நீ��ள்ளவ�ம், இேய��னிடத�்ல் 

��வாசமா��க�்றவைன நீ�மானாக்��றவ�மாய் �ளங்�ம்ப�, 

இக்காலத�்ேல தம� நீ�ையக் காண்�க்�ம்ெபா�டட்ாக�ம்,

 அன்��ம் ஒேர ம�ஷ�ைடய �ழ்ப்ப�யாைம�னாேல அேநகர ்

பா�களாக்கப்படட்�ேபால, ஒ�வ�ைடய �ழ்ப்ப�த�னாேல அேநகர ்

நீ�மான்களாக்கப்ப�வாரக்ள்.

      ஆைகயால் ஒேர ��த�னாேல எல்லா ம�ஷ�க்�ம் ஆக�்ைனக்� 

ஏ�வான �ரப்்� உண்டான�ேபால, ஒேர நீ��னாேல எல்லா ம�ஷ�க்�ம் 

�வைன அளிக்�ம் நீ�க்� ஏ�வான �ரப்்� உண்டா�ற்�.

    இலவசமாய் அவ�ைடய ��ைப�னாேல ��ஸ்� இேய���ள்ள 

�டை்பகெ்காண்� நீ�மான்களாக்கப்ப��றாரக்ள்;

 ��ஸ்��ம் மரிதே்தாரே்ம�ம் �வ�ள்ேளாரே்ம�ம் 

ஆண்டவரா��க்�ம்ெபா�ட�்,    மரித�்ம்     எ�ந்�ம்     

        அவர ்   ��ைவ�ல்   �ந்�ன   இரதத்த�்னாேல   சமாதானதை்த 

உண்டாக�், �ேலாகத�்�ள்ளைவகள் பரேலாகத�்�ள்ளைவகள் 

யாைவ�ம் அவர ்�லமாய்த ்தமக்� ஒப்�ரவாக�்கெ்காள்ள�ம் அவ�க்�ப் 

�ரியமா�ற்�.

ேராமர ்3:25

ேராமர ்5:19

ேராமர ்5:18

ேராமர ்3:24

ேராமர ்14:9

ெகாேலாெசயர ்1:20-22
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      �ைரதத்னங்கைள�ம் அ�காரங்கைள�ம் உரிந்�ெகாண்�, 

ெவளியரங்கமான ேகாலமாக�், அைவகளின்ேமல் ��ைவ�ேல 

           அவர ்   நம்ைமச ்    சகல   அக�்ரமங்களினின்�   �ட�்கெ்காண்�, 

தமக்�ரிய ெசாந்த ஜனங்களாக�ம், நற்�ரிையகைளச ் ெசய்ய 

பக்�ைவராக�்ய�ள்ளவரக்ளாக�ம் நம்ைமச ் �த�்கரிக்�ம்ப�, 

        நமக்�   எ�ரிைடயாக�ம்   கடட்ைளகளால் நமக்� �ேராதமாக�ம் 

இ�ந்த ைகெய�தை்தக் �ைலத�், அைத ந���ராதப�க்� எ�த�், 

��ைவ�ன்ேமல் ஆணிய�த�்;

    ஆதலால்,   �ள்ைளகள்   மாம்சதை்த�ம்   இரதத்தை்த�ம் 

உைடயவரக்ளா��க்க, அவ�ம் அவரக்ைளப்ேபால மாம்சதை்த�ம் 

இரதத்தை்த�ம் உைடயவரானார;் மரணத�்க்� அ�காரியா�ய 

�சாசானவைனத ்தம� மரணத�்னாேல அ�க்�ம்ப�க்�ம்,

�வகாலெமல்லாம் மரணபயத�்னாேல அ�ைமதத்னத�்ற்�ள்ளானவரக்ள் 

யாவைர�ம் ��தைலபண்�ம்ப�க்�ம் அப்ப�யானார.்

ெகாேலாெசயர ்2:15

�த�் 2:14

ெகாேலாெசயர ்2:14

எ�ேரயர ்2:14,15

            நீங்கள் ேகடட் ��ேசஷத�்னால் உண்டா�ம் நம்�க்ைகைய�ட�் 

அைசயாமல், ஸ்�ரமா�ம் உ��யா�ம் ��வாசத�்ேல 

நிைலத�் �ப்�ரக்ளானால் அப்ப�யா�ம்.

     �ன்ேன   அந்நியரா�ம்   �ரக்�்ரிையகளினால்   மன�ேல 

சத�்�க்களா���ந்த உங்கைள�ம் பரி�தத் ராக�ம் 

�ற்றமற்றவரக்ளாக�ம் கண்�க்கப்படாதவரக்ளாக�ம் தமக்� �ன் 

நி�த�்ம்ப�யாக அவ�ைடய மாம்ச சரரீத�்ல் அைடந்த மரணத�்னாேல 
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     ஆனா�ம் ேதவ அ�க�்ரகம் ெபற்�, நான் இந்நாள்வைரக்�ம் 

��ேயா�க்�ம் ெபரிேயா�க்�ம் சாட�்�� வ��ேறன்.

 மரிதே்தாரி��ந்� எ�ந்த ��ஸ்� இனி மரிப்ப�ல்ைலெயன்� 

அ�ந்��க�்ேறாம்; மரணம் இனி அவைர ஆண்�ெகாள்வ�ல்ைல.

        ம�ஷ�மாரன் ம�ஷ�ைடய �வைன அ�க�்றதற்� அல்ல, 

இரட�்க�்றதற்ேக வந்தார ் என்றார.் அதன்�ன்� அவரக்ள் ேவெறா� 

   �தாவானவர ் �மாரைன உலகரடச்கராக அ�ப்�னாெரன்� நாங்கள் 

கண்� சாட�்���ேறாம்.

          ஆதலால் ேதவன் எல்லாவற்�ற்�ம் ேமலாக அவைர உயரத்�்,

        இேய��ன்    நாமத�்ல்    வாேனார ்    �தலதே்தார ்    ���ன் 

�ழாேனா�ைடய �ழங்கால் யா�ம் �டங்�ம்ப�க்�ம்,

       �தாவா�ய   ேதவ�க்�   ம�ைமயாக  இேய���ஸ்� கரத்த்ெரன்� 

நா�கள் யா�ம் அ�க்ைகபண்�ம்ப�க்�ம், எல்லா நாமத�்ற்�ம் 

ேமலான நாமதை்த அவ�க்�த ்தந்த�ளினார.்

  �ரக்்கதரி�க�ம் ேமாேச�ம் �ன்னேம ெசால்���ந்தப�ேய, ��ஸ்� 

பா�படேவண்�யெதன்�ம், மரிதே்தார ் உ�ரத்ெ்த�த�ல் அவர ்

�தல்வரா�, �யஜனங்க�க்�ம் அந்நிய ஜனங்க�க்�ம் ஒளிைய 

ெவளிப்ப�த�்�றவெரன்�ம் ெசால்��ேறேனயன்�, ேவெறான்ைற�ம் 

அப் 26:22,23

ேராமர ்6;9

�க்கா 9:56

1 ேயாவான் 4:14

அவர ்ெதய்�க �பாவத�்ற்� உயரத்த்ப்படட்�

��ப்�யர ்2:9-11
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   அவர ் ெபரியவரா��ப்பார,் உன்னதமானவ�ைடய �மாரன் 

என்னப்ப�வார;் கரத்த்ரா�ய ேதவன் அவ�ைடய �தாவா�ய தா��ன் 

�ங்காசனதை்த அவ�க்�க் ெகா�ப்பார.்

  எல்லாத ் �ைரதத்னத�்க்�ம், அ�காரத�்க்�ம், வல்லைமக்�ம், 

கரத்த்த�்வத�்க்�ம், இம்ைம�ல்மாத�்ரமல்ல ம�ைம��ம் 

ேபரெ்பற்��க்�ம் எல்லா நாமத�்க்�ம் ேமலாய் அவர ்

          அவைர உன்னதங்களில் தம்�ைடய வல�பாரிசத�் ல் உடக்ா�ம்ப� 

          எல்லாவற்ைற�ம் அவ�ைடய பாதங்க�க்�க் �ழ்ப்ப�த�்,

      எல்லாவற்ைற�ம் எல்லாவற்றா�ம் நிரப்��றவ�ைடய நிைறவா�ய 

சரரீமான சைபக்� அவைர எல்லாவற்�ற்�ம் ேமலான தைலயாகத ்

   இஸ்ரேவ�க்�   மனந்��ம்�தைல�ம்   பாவமன்னிப்ைப�ம் 

அ���றதற்காக, அவைர அ�ப�யாக�ம் இரடச்கராக�ம் தம� 

வல�கரத�்னாேல உயரத்�்னார.்

      இவர ் அவ�ைடய ம�ைம�ன் �ரகாச�ம், அவ�ைடய தன்ைம�ன் 

ெசா�ப�மா��ந்�, சரவ்தை்த�ம் தம்�ைடய வல்லைம�ள்ள 

வசனத�்னாேல தாங்��றவராய், தம்மாேலதாேம நம்�ைடய 

பாவங்கைள நீக்�ம் �த�்கரிப்ைப உண்�பண்ணி, உன்னதத�்�ள்ள 

மகத�்வமானவ�ைடய வல�பாரிசத�் ேல உடக்ாரந்்தார.்

�க்கா 1:32

எேப�யர ்1:20-23

அப் 5:31

எ�ேரயர ்1:3
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       ஆைக�னால்,  நீங்கள்  ��ைவ�ல்  அைறந்த  இந்த இேய�ைவேய 

ேதவன் ஆண்டவ�ம் ��ஸ்��மாக�்னாெரன்� இஸ்ரேவல் ��ம்பதத்ார ்

யாவ�ம் நிசச்யமாய் அ�யக்கடவரக்ள் என்றான்.

   அவர ் பரேலாகத�்ற்�ப் ேபாய், ேதவ�ைடய வல�பாரிசத�் ல் 

இ�க�்றார;் ேதவ�தரக்�ம் அ�காரங்க�ம் வல்லைமக�ம் அவ�க்�க் 

        ஆதலால்,   அவர ்   உன்னதத�்ற்�   ஏ�,   �ைறப்படட்வரக்ைளச ்

�ைறயாக�், ம�ஷரக்�க்� வரங்கைள அளிதத் ார ் என்� 

ெசால்���க�்றார.்

    இறங்�னவேர   எல்லாவற்ைற�ம்   நிரப்பதத்க்கதாக,   எல்லா 

வானங்க�க்�ம் ேமலாக உன்னதத�்ற்� ஏ�னவ�மா��க�்றார.்

       அவர ்ேதவ�ைடய வல�கரத�்னாேல உயரத்த்ப்பட�், �தா அ�ளிய 

வாக்�தத்தத்த�்ன்ப� பரி�தத்  ஆ�ையப் ெபற்�, நீங்கள் இப்ெபா�� 

காண்�ற�ம் ேகட�்ற�மா�ய இைதப் ெபா�ந்த�ளினார.்

       ஏெனன்றால், ேதவத�்வத�்ன் பரி�ரணெமல்லாம் சரரீப்�ரகாரமாக, 

அவ�க்�ள் வாசமா��க�்ற�.

   அவேர சைபயா�ய சரரீத�்க்�த ் தைலயானவர;் எல்லாவற்��ம் 

�தல்வரா��க்�ம்ப�, அவேர ஆ��ம் மரிதே்தாரி��ந்� எ�ந்த 

�தற்ேப�மானவர.்

          சகல பரி�ரண�ம் அவ�க்�ள்ேள வாசமா��க்க�ம்,

அப் 2:36

1 ேப�� 3:22

எேப�யர ்4:8

எேப�யர ்4:10

அப் 2:33

ெகாேலாெசயர ்1:18,19

ெகாேலாெசயர ்2:9



168

ெகாேலாெசயர ்1:15

    அவர ் அதரிசனமான ேதவ�ைடய தற்��ப�ம், சரவ் ��ஷ்�க்�ம் 

�ந்�ன ேப�மானவர.்

     ஆ��ம்     �தரானா�ம்    �ேரக்கரானா�ம்     எவரக்ள் 

அைழக்கப்பட�்�க�்றாரக்ேளா அவரக்�க்�க் ��ஸ்� ேதவெபல�ம் 

ேதவஞான�மா��க�்றார.்

  அவ�க்�ள் ஞானம் அ�� என்பைவகளா�ய ெபாக�்ஷங்கெளல்லாம் 

அடங்���க�்ற�.

    எப்ப�ெயனில்,   நீர ்   என்�ைடய  �மாரன், இன்� நான் உம்ைம 

ெஜநிப்�தே்தன் என்�ம்; நான் அவ�க்�ப் �தாவா��ப்ேபன், அவர ்

எனக்�க் �மாரனா��ப்பார ் என்�ம், அவர ் �தரக்ளில் யா�க்காவ� 

 ேம�ம், நான் உம்�ைடய சத�்�க்கைள உமக்�ப் 

பாதப�யாக�்ப்ேபா�ம்வைரக்�ம் நீர ் என்�ைடய வல�பாரிசத�் ல் 

உடக்ா�ம் என்� �தரக்ளில் யா�க்காவ� எப்ேபாதா��ம் அவர ்

ெசான்ன�ண்டா?

     ேம�ம், தம� �தற்ேபறானவைர உலகத�்ல் �ரேவ�க்கசெ்சய்தேபா�: 

ேதவ�தர ்யாவ�ம் அவைரத ்ெதா��ெகாள்ளக்கடவரக்ள் என்றார.்

      �மாரைன    ேநாக�்:    ேதவேன,    உம்�ைடய    �ங்காசனம் 

என்ெறன்ைறக்��ள்ள�, உம்�ைடய ராஜ்யத�்ன் ெசங்ேகால் நீ��ள்ள 

ெசங்ேகாலா��க�்ற�.

    இவர ் ேதவ�தைரப்பாரக்�்�ம் எவ்வள� �ேச�தத் நாமதை்தச ்

�தந்தரித�்கெ்காண்டாேரா, அவ்வள� அ�கமாய் அவரக்ளி�ம் 

ேமன்ைம�ள்ளவரானார.்

1 ெகாரிந்�யர ்1:24

ெகாேலாெசயர ்2:3

எ�ேரயர ்1:4-5

எ�ேரயர ்1:13

எ�ேரயர ்1:6

எ�ேரயர ்1:8
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சங்�தம் 45:7

      நீர ் நீ�ைய ��ம்�, அக�்ரமதை்த ெவ�க�்�ர;் ஆதலால் ேதவேன, 

உம்�ைடய ேதவன் உம�ேதாழைரப் பாரக்�்�ம் உம்ைம ஆனந்த 

ைதலத�்னால் அ�ேஷகம்பண்ணினார.்

     எல்லா   ம��த�்ரரி�ம்  நீர ் மகா ச�ந்தரிய�ள்ளவர;் உம்�ைடய 

உத�களில் அ�ள் ெபா��ற�; ஆைகயால் ேதவன் உம்ைம 

என்ெறன்ைறக்�ம் ஆ�ரவ்�க�்றார.்

          என்   ேநசர ்  ெவண்ைம�ம்   �வப்�மானவர;்   ப�னா�ரம்ேபரக்ளில் 

�றந்தவர.்

        அவர ்வாய் �க�ம் ம�ரமா��க�்ற�; அவர ்�ற்��ம் அழ�ள்ளவர.் 

இவேர என் ேநசர;் எ�சேல�ன் �மாரத�்கேள! இவேர என் �ேந�தர.்

      சத�்யத�்னி�தத்�ம், நீ��டன் ��ய சாந்தத�்னி�தத்�ம், உம� 

மகத�்வத�்ேல ெஜயமாக ஏ�வா�ம்; உம� வல�கரம் 

பயங்கரமானைவகைள உமக்� �ளங்கப்பண்�ம்.

     தர�்�ன் ராஜாக்க�ம் ��களின் ராஜாக்க�ம் காணிக்ைககைளக் 

ெகாண்�வ�வாரக்ள்; ேஷபா��ம் ேசபா���ள்ள ராஜாக்கள் 

ெவ�மானங்கைளக் ெகாண்�வ�வாரக்ள்.

            சகல ராஜாக்க�ம் அவைரப் பணிந்�ெகாள்வாரக்ள்; சகல ஜா�க�ம் 

அவைரச ்ேச�ப்பாரக்ள்.

         இேதா, என் தாசன் ஞானமாய் நடப்பார,் அவர ்உயரத்த்ப்பட ேமன்ைம�ம் 

மகா உன்னத�மா��ப்பார.்

         அவன் சந்த� என்ெறன்ைறக்�ம் நிைலத�் �க்க�ம், அவன் ராஜாசனம் 

வானங்க�ள்ளமட�்ம் நிைலநிற்க�ம் ெசய்ேவன்.

சங்�தம் 45:2

உன்னதப்பாட�் 5:10,16

சங்�தம் 45:4

சங்�தம் 72:10,11

ஏசாயா 52:13

சங்�தம் 89:29
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          உம� நாமதை்த எல்லாத ்தைல�ைறகளி�ம் �ரஸ்தாபப்ப�த�்ேவன், 

இ�னி�தத் ம் ஜனங்கள் உம்ைம என்ெறன்ைறக்��ள்ள 

சதாகாலங்களி�ம் ��ப்பாரக்ள்.

       அவ�ைடய நாமம் என்ெறன்ைறக்�ம் இ�க்�ம்; �ரிய�ள்ளமட�்ம் 

அவ�ைடய நாமம் சந்தான பரம்பைரயாய் நிைலக்�ம்; ம�ஷர ்

அவ�க்�ள் ஆ�ரவ்�க்கப்ப�வாரக்ள், எல்லா ஜா�க�ம் அவைரப் 

பாக�்ய�ைடயவர ்என்� வாழ்த�்வாரக்ள்.

        அவரக்ள்     வந்�:     அவேர     இைவகைளச ்     ெசய்தார ்   என்� 

�றக்கப்ேபா�றவரக்�க்� அவ�ைடய நீ�ைய அ��ப்பாரக்ள்.

  �ரிய�ம் சந்�ர�ம் உள்ளமட�்ம், அவரக்ள் உமக்�த ் தைல�ைற 

தைல�ைறயாகப் பயந்��ப்பாரக்ள்.

       வனாந்தரதத்ார ்   அவ�க்�   �ன்பாகக்   �னிந்�   வணங்�வாரக்ள்; 

அவ�ைடய சத�்�க்கள் மண்ைண நக்�வாரக்ள்.

      ���ன் ெசல்வவான்கள் யாவ�ம் ��த�்ப் பணிந்�ெகாள்வாரக்ள்; 

����ல் இறங்��றவரக்ள் யாவ�ம் அவ�க்� �ன்பாக 

வணங்�வாரக்ள். ஒ�வ�ம் தன் ஆத�்மா அ�யாதப� அைதக் 

காக்கக்�டாேத.

        அவர ்    �ைழத�்�ப்பார,்    ேஷபா�ன்    ெபான்    அவ�க்�க் 

ெகா�க்கப்ப�ம்; அவரந்ி�தத்ம் இைட�டாமல் ெஜபம்பண்ணப்ப�ம், 

எந்நா�ம் ஸ்ேதாத�்ரிக்கப்ப�வார.்

சங்�தம் 45:17

சங்�தம் 72:17

சங்�தம் 22:31

சங்�தம் 72:5

சங்�தம் 72:15

சங்�தம் 72:9 

சங்�தம் 22:29,30
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ெவளி 19:11

      �ன்�,   பரேலாகம்   �றந்��க்கக்கண்ேடன்;   இேதா,   ஒ� 

ெவள்ைளக்��ைர காணப்படட்�, அ�ன்ேமல் ஏ���ந்தவர ்உண்ைம�ம் 

சத�்ய��ள்ளவெரன்னப்படட்வர;் அவர ் நீ�யாய் நியாயந்�ரத்�் 

�தத்ம்பண்��றார.்

       �றஜா�கைள ெவட�்ம்ப�க்� அவ�ைடய வா���ந்� �ரை்மயான 

படட்யம் �றப்ப��ற�; இ�ப்�க்ேகாலால் அவரக்ைள அரசா�வார;் அவர ்

சரவ்வல்லைம�ள்ள ேதவ�ைடய உக�்ரேகாபமா�ய ம��ள்ள 

ஆைலைய ��க�்றார.்

      அவ�ைடய கண்கள் அக�்னிஜ�வாைலையப்ேபா��ந்தன, அவ�ைடய 

�ர�ன்ேமல் அேநக �ரடீங்கள் இ�ந்தன; அவ�க்ேகயன்� 

ேவெறா�வ�க்�ந் ெதரியாத ஒ� நாம�ம் எ����ந்த�.

         ராஜா�    ராஜா,    கரத்த்ா�    கரத்த்ா    என்�ம்    நாமம்    அவ�ைடய 

வஸ்�ரத�்ன்ேம�ம் அவ�ைடய ெதாைட�ன்ேம�ம் எ�தப்பட�்�ந்த�.

        இரதத்த�்ல் ேதாய்க்கப்படட் வஸ்�ரதை்தத ்தரித�் �ந்தார;் அவ�ைடய 

நாமம் ேதவ�ைடய வாரத்ை்த என்பேத.

        மரிதே்தன், ஆனா�ம், இேதா, சதாகாலங்களி�ம் உ�ேரா��க�்ேறன், 

ஆெமன்; நான் மரணத�்ற்�ம் பாதாளத�்ற்��ரிய �ற�ேகால்கைள 

உைடயவரா��க�்ேறன்.

   நான் ெஜயங்ெகாண்� என் �தா��ைடய �ங்காசனத�்ேல 

அவேராேட�ட உடக்ாரந்்த�ேபால, ெஜயங்ெகாள்��றவெனவேனா 

அவ�ம் என்�ைடய �ங்காசனத�்ல் என்ேனாேட�ட உடக்ா�ம்ப�க்� 

அ�ள்ெசய்ேவன்.

ெவளி 19:15

ெவளி 19:12

ெவளி 19:16

ெவளி 19:13

ெவளி 1:18

ெவளி 3:21

     ஒ� சந்த� அவைரச ் ேச�க்�ம்; தைல�ைற தைல�ைறயாக அ� 

ஆண்டவ�ைடய சந்த� என்னப்ப�ம்.
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   நான் அல்பா�ம் ஓெமகா�ம், ஆ��ம் அந்த�ம், �ந்�னவ�ம் 

�ந்�னவ�மா��க�்ேறன்.

     சைபகளில் இைவகைள உங்க�க்�ச ் சாட�்யாக அ��க்�ம்ப�க்� 

இேய�வா�ய நான் என் �தைன அ�ப்�ேனன். நான் தா��ன் ேவ�ம் 

சந்த��ம், �ரகாச�ள்ள ��ெவள்ளி நடச்த�்ர�மா��க�்ேறன் என்றார.்

      இேதா, ேமகங்க�டேன வ��றார;் கண்கள் யா�ம் அவைரக் கா�ம், 

அவைரக் �த�்னவரக்�ம் அவைரக் காண்பாரக்ள்; ���ன் 

ேகாத�்ரதத்ாெரல்லா�ம் அவைரப் பாரத்�்ப் �லம்�வாரக்ள். அப்ப�ேய 

ஆ�ம் ஆெமன்.

        அப்ெபா��    �ரளான    ஜனங்கள்    இ�ம்    ஆரவாரம்ேபால�ம், 

ெப�ெவள்ள இைரசச்ல்ேபால�ம், பலதத் இ��ழக்கம்ேபால�ம், ஒ� 

சதத்�ண்டா�: அல்ேல�யா, சரவ்வல்லைம�ள்ள ேதவனா�ய கரத்த்ர ்

ராஜ்யபாரம்பண்��றார.்

         நாம் சந்ேதாஷப்பட�்க் களி�ரந்்� அவ�க்�த ்��ெச�தத் க்கடேவாம். 

ஆட�்க்�ட�்யானவ�ைடய க�யாணம் வந்த�, அவ�ைடய மைன� 

தன்ைன ஆயதத்ம்பண்ணினாள் என்� ெசால்லக் ேகடே்டன்.

       �ன்�ம்   நான்   பாரத்த்ேபா�,   �ங்காசனதை்த�ம் �வன்கைள�ம் 

�ப்பரக்ைள�ம் �ழ்ந்��ந்த அேநக �தரக்�ைடய சதத்தை்தக் ேகடே்டன்; 

அவரக்�ைடய இலக்கம் ப�னா�ரம் ப�னா�ரமாக�ம், 

ஆ�ரமா�ரமாக���ந்த�.

       அவரக்�ம்   மகா   சதத்�ட�்:   அ�க்கப்படட்   ஆட�்க்�ட�்யானவர ்

வல்லைமைய�ம் ஐ�வரியதை்த�ம் ஞானதை்த�ம் ெபலதை்த�ம் 

கனதை்த�ம் ம�ைமைய�ம் ஸ்ேதாத�்ரதை்த�ம் ெபற்�கெ்காள்ளப் 

பாத�்ரரா��க�்றார ்என்� ெசான்னாரக்ள்.

ெவளி 22:13

ெவளி 22:16

ெவளி 1:7

ெவளி 19:6,7

ெவளி 5:11,12
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    அவர ் எனக்�த ் தந்தைவகளில் ஒன்ைற�ம் நான் இழந்�ேபாகாமல், 

கைட�நாளில் அைவகைள எ�ப்�வேத என்ைன அ�ப்�ன �தா�ன் 

�தத்மா��க�்ற�.

    அதற்� இேய�: நாேன வ��ம் சத�்ய�ம் �வ�மா��க�்ேறன்; 

என்னாேலயல்லாமல் ஒ�வ�ம் �தா�னிடத�்ல் வரான்.

  எல்லா�ம்   ேதவனாேல  ேபா�க்கப்பட�்�ப்பாரக்ள் என்� 

�ரக்்கதரி�களின் ஆகமத�்ல் எ����க�்றேத; ஆைகயால் 

�தா�னிடத�்ல் ேகட�்க் கற்�கெ்காள்��றவன் எவ�ம் என்னிடத�்ல் 

வ��றான்.

     �மாரைனக் கண்�, அவரிடத�்ல் ��வாசமா��க�்றவன் எவேனா 

அவன், நித�் ய�வைன அைடவ�ம், நான் அவைனக் கைட�நாளில் 

எ�ப்�வ�ம், என்ைன அ�ப்�னவ�ைடய �தத்மா��க�்ற� என்றார.்

ேயாவான் 14:6

ேயாவான் 6:45

     இந்தக்   கைட�   நாடக்ளில்   �மாரன்   �லமாய்   நமக்�த ்

���ளம்பற்�னார;் இவைரச ் சரவ்த�்க்�ம் �தந்தரவாளியாக 

நிய�தத்ார,் இவைரகெ்காண்� உலகங்கைள�ம் உண்டாக�்னார.்

       அப்ெபா��   நான்:   இேதா,   வ��ேறன்,   �ஸ்தகச�்�ளில் 

என்ைனக்��த�் எ����க�்ற�;

       என் ேதவேன, உமக்�ப் �ரியமானைதச ்ெசய்ய ��ம்��ேறன்; உம� 

நியாயப்�ரமாணம் என் உள்ளத�்ற்�ள் இ�க�்ற� என்� ெசான்ேனன்.

         என் �தத்த�்ன்ப�யல்ல, என்ைன அ�ப்�னவ�ைடய �தத்த�்ன்ப� 

ெசய்யேவ நான் வானத�்��ந்�றங்�வந்ேதன்.

எெபேரயர ்1:2

ப�தாவாகிய எேகாவா ேதவேனா� அவ� இ��த 

ஒ��ைம�� அவ� ெகா��த ஒ��ைழ���

சங்�தம் 40:7,8

ேயாவான் 6:38-40
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       சகல�ம் என் �தா�னால் எனக்� ஒப்�கெ்கா�க்கப்பட�்�க�்ற�. 

�தா த�ர ேவெறா�வ�ம் �மாரைன அ�யான்; �மார�ம், �மாரன் 

எவ�க்� அவைர ெவளிப்ப�தத்ச ் �தத்மா��க�்றாேரா அவ�ம் த�ர, 

ேவெறா�வ�ம் �தாைவ அ�யான்.

      �தாேவ, ேவைள வந்த�, நீர ் உம்�ைடய �மார�க்�த ் தந்த�ளின 

யாவ�க்�ம் அவர ் நித�் ய�வைனக் ெகா�க்�ம்ெபா�ட�் மாம்சமான 

யாவரே்ம�ம் நீர ் அவ�க்� அ�காரங்ெகா�தத்ப�ேய, உம்�ைடய 

�மாரன் உம்ைம ம�ைமப்ப�த�்ம்ப�க்� நீர ் உம்�ைடய �மாரைன 

        நீர ்உலகத�்ல் ெதரிந்ெத�த�் எனக்�த ்தந்த ம�ஷ�க்� உம்�ைடய 

நாமதை்த ெவளிப்ப�த�்ேனன். அவரக்ள் 

உம்�ைடயவரக்ளா��ந்தாரக்ள், அவரக்ைள எனக்�த ் தந்�ர,் அவரக்ள் 

   ஏெனனில், �தாவானவர ்தம்�ல் தாேம �வ�ைடயவரா��க�்ற�ேபால, 

�மார�ம் தம்�ல்தாேம �வ�ைடயவரா��க்�ம்ப� அ�ள் 

ெசய்��க�்றார.்

     �தாவானவர ் மரிதே்தாைர எ�ப்� உ�ரப்்�க�்ற�ேபால, �மார�ம் 

தமக்�ச ்�தத்மானவரக்ைள உ�ரப்்�க�்றார.்

    �வ�ள்ள �தா என்ைன அ�ப்�ன�ேபால�ம், நான் �தா�னால் 

�ைழத�்�க�்ற�ேபால�ம், என்ைனப் ��க�்றவ�ம் என்னாேல 

�ைழப்பான்.

 நான் என்�ைடயைவகைள அ�ந்�ம் என்�ைடயைவகளால் 

அ�யப்பட�்��க�்ேறன்; ஆ�க�க்காக என் �வைன�ம் ெகா�க�்ேறன்.

மதே்த� 11:27

ேயாவான் 17:2

ேயாவான் 17:6

ேயாவான் 5:26

ேயாவான் 5:21

ேயாவான் 6:57

ேயாவான் 10:15
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        ஒ�வ�ம் அைத என்னிடத�்��ந்� எ�த�்கெ்காள்ளமாடட்ான்; நாேன 

அைதக் ெகா�க�்ேறன், அைதக் ெகா�க்க�ம் எனக்� அ�காரம் உண்�, 

அைத ம�ப��ம் எ�த�்கெ்காள்ள�ம் எனக்� அ�கார�ண்�. இந்தக் 

கடட்ைளைய என் �தா�னிடத�்ல் ெபற்�கெ்காண்ேடன் என்றார.்

    நான் என் �வைன ம�ப��ம் அைடந்�ெகாள்�ம்ப�க்� அைதக் 

ெகா�க�்றப��னால் �தா என்னில் அன்பா��க�்றார்

        �தாவானவர ்  �மாரனில்   அன்பா��ந்�   எல்லாவற்ைற�ம்   அவர ்

ைக�ல் ஒப்�கெ்கா�த�்�க�்றார.்

     �தா��ைடயைவகள் யா�ம் என்�ைடயைவகள்; அ�னாேல அவர ்

என்�ைடய�ல் எ�த�் உங்க�க்� அ��ப்பார ்என்ேறன்.

      அப்ெபா�� இேய� அவரக்ைள ேநாக�்: ெமய்யாகேவ ெமய்யாகேவ 

நான் உங்க�க்�ச ் ெசால்��ேறன் �தாவானவர ் ெசய்யக் �மாரன் 

காண்�றெத�ேவா, அைதேயயன்�, ேவெறான்ைற�ம் தாமாய்ச ்

ெசய்யமாடட்ார;் அவர ் எைவகைளச ் ெசய்�றாேரா, அைவகைளக் 

�மார�ம் அந்தப்ப�ேய ெசய்�றார.்

       �தாவானவர ்      �மாரனிடத�்ல்      அன்பா��ந்�,      தாம் 

ெசய்�றைவகைளெயல்லாம் அவ�க்�க் காண்�க�்றார;் நீங்கள் 

ஆசச்ரியப்படதத்க்கதாக இைவகைளப் பாரக்�்�ம் ெபரிதான 

�ரிையகைள�ம் அவ�க்�க் காண்�ப்பார.்

          ஒ�வ�ம்   அைத   என்னிடத�்��ந்�   எ�த�்கெ்காள்ளமாடட்ான்; 

நாேன அைதக் ெகா�க�்ேறன், அைதக் ெகா�க்க�ம் எனக்� அ�காரம் 

உண்�, அைத ம�ப��ம் எ�த�்கெ்காள்ள�ம் எனக்� அ�கார�ண்�. 

இந்தக் கடட்ைளைய என் �தா�னிடத�்ல் ெபற்�கெ்காண்ேடன் என்றார.்

ேயாவான் : 10:18

ேயாவான் : 10:17,18

ேயாவான் : 3:35

ேயாவான் : 16:15

ேயாவான் : 5:19-20
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    நான் என் �யமாய் ஒன்�ஞ்ெசய்�ற�ல்ைல; நான் ேகட�்றப�ேய 

நியாயந்�ரக்�்ேறன்; எனக்�ச ் �தத்மானைத நான் ேதடாமல், என்ைன 

அ�ப்�ன �தா�க்�ச ்�தத்மானைதேய நான் ேத��றப�யால் என் �ரப்்� 

நீ�யா��க�்ற�.

    இேய�   அவரக்�க்�ப்   �ர��தத்ரமாக:   என்    உபேதசம் 

என்�ைடயதா�ராமல், என்ைன அ�ப்�னவ�ைடயதா��க�்ற�.

     ேதவனால் அ�ப்பப்படட்வர ்ேதவ�ைடய வாரத்ை்தகைளப் ேப��றார,் 

ேதவன் அவ�க்�த ்தம� ஆ�ைய அள�ல்லாமல் ெகா�த�்�க�்றார.்

      இேய� �ர��தத்ரமாக: என்ைன நாேன ம�ைமப்ப�த�்னால் அந்த 

ம�ைம �ணா��க்�ம், என் �தா என்ைன ம�ைமப்ப�த�்�றவர,் 

அவைர உங்கள் ேதவெனன்� நீங்கள் ெசால்���ரக்ள்.

        ஆ��ம்    நீங்கள்    அவைர    அ�ய�ல்ைல,    நான்    அவைர 

அ�ந்��க�்ேறன்; அவைர அ�ேயன் என்� ெசால்ேவனா�ல் 

உங்கைளப்ேபால நா�ம் ெபாய்யனா��ப்ேபன்; அவைர நான் அ�ந்�, 

அவ�ைடய வாரத்ை்தையக் ைககெ்காண்��க�்ேறன்.

     �யமாய்ப் ேப��றவன் தன் �ய ம�ைமையத ் ேத��றான், தன்ைன 

அ�ப்�னவரின் ம�ைமையத ் ேத��றவேனா 

உண்ைம�ள்ளவனா��க�்றான், அவனிடத�்ல் அநீ��ல்ைல.

         நான்   என்ைனக்��த�்ச ்   சாட�்ெகா�க�்றவனா��க�்ேறன், 

என்ைன அ�ப்�ன �தா�ம் என்ைனக்��த�்ச ் சாட�்ெகா�க�்றார ்

என்றார.்

ேயாவான் 5:30

ேயாவான் 7:16

ேயாவான் 3:34

ேயாவான் 8:54,55

ேயாவான் 7:18

ேயாவான் 8:18
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   என்ைன அ�ப்�னவர ் என்�டேன�ட இ�க�்றார,் �தா�க்�ப் 

�ரியமானைவகைள நான் எப்ெபா��ம் ெசய்�றப�யால் அவர ்என்ைனத ்

தனிேய இ�க்க�ட�ல்ைல என்றார.்

      ஆதலால்   இேய�   அவரக்ைள   ேநாக�்:  நீங்கள் ம�ஷ�மாரைன 

உயரத்�்ன �ன்�, நாேன அவெரன்�ம், நான் என்�யமாய் ஒன்�ம் 

ெசய்யாமல், என் �தா எனக்�ப் ேபா�தத் ப�ேய இைவகைளச ்ெசான்ேனன் 

என்�ம் அ��ரக்ள்.

       என் �தா�ன் �ரிையகைள நான் ெசய்யா��ந்தால், நீங்கள் என்ைன 

��வா�க்கேவண்�ய�ல்ைல.

       ெசய்ேதேனயானால், நீங்கள் என்ைன ��வா�யா��ந்தா�ம், �தா 

என்னி�ம் நான் அவரி�ம் இ�க�்றைத நீங்கள் அ�ந்� ��வா�க்�ம்ப� 

அந்தக் �ரிையகைள ��வா��ங்கள் என்றார.்

   �மாரைனக் கனம்பண்ணாதவன் அவைர அ�ப்�ன �தாைவ�ம் 

கனம்பண்ணாதவனா��க�்றான்.

      இேய� அவ�க்�ப் �ர��தத்ரமாக: ஒ�வன் என்னில் அன்பா��ந்தால், 

அவன் என் வசனதை்தக் ைககெ்காள்�வான், அவனில் என் �தா 

அன்பா��ப்பார;் நாங்கள் அவனிடத�்ல் வந்� அவேனாேட 

வாசம்பண்�ேவாம்.

           நான் ெமய்யான �ராடச்செ்ச�, என் �தா �ராடச்த ்ேதாடட்க்காரர.்

     நாேன �ராடச்செ்ச�, நீங்கள் ெகா�கள். ஒ�வன் என்னி�ம் நான் 

அவனி�ம் நிைலத�் �ந்தால், அவன் ��ந்த கனிகைளக் ெகா�ப்பான்; 

என்ைனயல்லாமல் உங்களால் ஒன்�ம் ெசய்யக்�டா�.

           நா�ம் �தா�ம் ஒன்றா��க�்ேறாம் என்றார.்

ேயாவான் 8:29

ேயாவான் 8:28

ேயாவான் 10:37,38

ேயாவான் 10:30

ேயாவான் 5:23

ேயாவான் 14:23

ேயாவான் 15:1,5
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         நீர ்உலகத�்ல் ெதரிந்ெத�த�் எனக்�த ்தந்த ம�ஷ�க்� உம்�ைடய 

நாமதை்த ெவளிப்ப�த�்ேனன். அவரக்ள் 

உம்�ைடயவரக்ளா��ந்தாரக்ள், அவரக்ைள எனக்�த ் தந்�ர,் அவரக்ள் 

      நீர ்   எனக்�த ்  தந்தைவகெளல்லாம் உம்மாேல உண்டா�னெவன்� 

இப்ெபா�� அ�ந்��க�்றாரக்ள்.

    ���ேல நான் உம்ைம ம�ைமப்ப�த�்ேனன்; நான் ெசய்�ம்ப� நீர ்

எனக்� நிய�தத் �ரிையையச ்ெசய்���தே்தன்.

      இவர ் என்�ைடய ேநச�மாரன், இவரிடத�்ல் �ரியமா��க�்ேறன் 

என்� ெசால்��ற சதத்ம் உன்னதமான ம�ைம���ந்� அவ�க்� 

உண்டா�, �தாவா�ய ேதவனால் அவர ் கனதை்த�ம் ம�ைமைய�ம் 

ெபற்றேபா�,

    இஸ்ரேவலேர, நான் ெசால்�ம் வாரத்ை்தகைளக் ேக�ங்கள்; நீங்கள் 

அ�ந்��க�்றப� நசேரயனா�ய இேய�ைவத ் ேதவன் உங்க�க்�ள்ேள 

பலதத் ெசய்ைககைள�ம், அற்�தங்கைள�ம், அைடயாளங்கைள�ம் 

நடப்�த�், அைவகளினாேல அவைர உங்க�க்� ெவளிப்ப�த�்னார.்

          ேதவன்   அவ�ைடய   மரண   உபா�களின்  கடை்ட அ�ழ்த�், அவைர 

எ�ப்�னார;் அவர ்மரணத�்னால் கடட்ப்பட�்�க்கக்�டா��ந்த�.

      அப்ப���ந்�ம், ேதவன் நிரண்�த�்�ந்த ஆேலாசைன�ன்ப�ேய�ம், 

அவ�ைடய �ன்ன��ன்ப�ேய�ம் ஒப்�கெ்கா�க்கப்படட் அந்த 

இேய�ைவ நீங்கள் ��த�், அக�்ரமக்கார�ைடய ைககளினாேல 

��ைவ�ல் ஆணிய�த�்க் ெகாைலெசய்�ரக்ள்.

     அவேராேட�ட   நாங்கள்   பரி�தத்    ப�வதத�்��க்ைக�ல், 

வானத�்��ந்� �றந்த அந்தச ்சதத்தை்தக்ேகடே்டாம்.

ேயாவான் 17:6

ேயாவான் 17:7

ேயாவான் 17:4

மன�த�ைடய சா�சி

2 ேப�� 1:17,18

அப் 2:22-24
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1 ேப�� 1:20-21

        அவர ்   உலகதே்தாற்றத�்ற்�   �ன்ேன   ��க்கப்படட்வரா��ந்�, 

தம� �லமாய் ேதவன்ேமல் ��வாசமா��க�்ற உங்க�க்காக இந்தக் 

கைட�க்காலங்களில் ெவளிப்படட்ார.்

     �தாவானவர ் �மாரைன உலகரடச்கராக அ�ப்�னாெரன்� நாங்கள் 

கண்� சாட�்���ேறாம்.

        நாம் ம�ஷ�ைடய சாட�்ைய ஏற்�கெ்காண்டால், அைதப்பாரக்�்�ம் 

ேதவ�ைடய சாட�் அ�கமா��க�்ற�; ேதவன் தம� �மாரைனக் 

��த�்க் ெகா�தத் சாட�் இ�ேவ.

       ேதவ�ைடய   �மாரனிடத�்ல்   ��வாசமா��க�்றவன்   அந்தச ்

சாட�்ையத ் தனக்�ள்ேள ெகாண்��க�்றான்; ேதவைன 

��வா�யாதவேனா, ேதவன் தம்�ைடய �மாரைனக் ��த�்கெ்கா�தத் 

சாட�்ைய ��வா�யாத�னால் அவைரப் ெபாய்யராக்��றான். 

       ேதவன்   நமக்�   நித�் ய   �வைனத ்   தந்��க�்றார,்   அந்த   �வன் 

அவ�ைடய �மாரனில் இ�க�்றெதன்பேத அந்தசச்ாட�்யாம்.

          �மாரைன உைடயவன் �வைன உைடயவன், ேதவ�ைடய �மாரன் 

இல்லாதவன் �வன் இல்லாதவன்.

    உங்கள் ��வாச�ம் நம்�க்ைக�ம் ேதவன்ேம��க்�ம்ப�, அவைர 

மரிதே்தாரி��ந்� எ�ப்�, அவ�க்� ம�ைமையக் ெகா�தத்ார.்

1 ேயாவான் 4:14

ப�தாவ��ைடய சா�சி

1 ேயாவான் 5:9-12



180

சகரியா 6:12

      அவேனாேட ெசால்லேவண்�ய�: ேசைனகளின் கரத்த்ர ் உைரக�்ற� 

என்னெவன்றால், இேதா, ஒ� ��ஷன், அவ�ைடய நாமம் �ைள 

என்னப்ப�ம்; அவர ் தம்�ைடய ஸ்தானத�்��ந்� �ைளதெ்த�ம்�க் 

கரத்த்�ைடய ஆலயதை்தக் கட�்வார.்

        இேதா, நான் ஆதரிக�்ற என் தாசன், நான் ெதரிந்�ெகாண்டவ�ம், என் 

ஆத�்மா�க்�ப் �ரியமானவ�ம் இவேர; என் ஆ�ைய அவரே்மல் 

அமரப்பண்ணிேனன்; அவர ் �றஜா�க�க்� நியாயதை் த 

ெவளிப்ப�த�்வார.்

        அவர ்   ��ைவ�ல்   �ந்�ன   இரதத்த�்னாேல   சமாதானதை்த 

உண்டாக�், �ேலாகத�்�ள்ளைவகள் பரேலாகத�்�ள்ளைவகள் 

யாைவ�ம் அவர ்�லமாய்த ்தமக்� ஒப்�ரவாக�்கெ்காள்ள�ம் அவ�க்�ப் 

�ரியமா�ற்�.

    அவர ்   ம�ஷ�மாரனா��க�்றப�யால்,   நியாயத�் ரப்்�ச ்

ெசய்�ம்ப�க்� அ�காரதை்த�ம் அவ�க்�க் ெகா�த�்�க�்றார.்

      அன்��ம்   �தாைவக்   கனம்பண்��ற�ேபால   எல்லா�ம் 

�மாரைன�ம் கனம்பண்�ம்ப�க்�, �தாவானவரத்ாேம ஒ�வ�க்�ம் 

நியாயத�் ரப்்�ச ் ெசய்யாமல், நியாயத�் ரப்்�ச ் ெசய்�ம் அ�காரம் 

��வைத�ம் �மார�க்� ஒப்�கெ்கா�த�்�க�்றார.்

     அவேர   கரத்த்�ைடய   ஆலயதை்தக்   கட�்வார;்   அவர ்

ம�ைமெபா�ந்�னவராய், தம்�ைடய �ங்காசனத�்ன்ேமல் �ற்��ந்� 

ஆ�ைக ெசய்வார;் தம்�ைடய �ங்காசனத�்ன்ேமல் ஆசாரியரா�ம் 

இ�ப்பார;் இவ்�ரண்�ன் ந�வாகச ் சமாதானத�்ன் ஆேலாசைன 

�ளங்�ம்.

ஏசாயா 42:1

சகரியா 6:13

ெகாேலாெசயர ்1:20 

ேயாவான் 5:27

ேயாவான் 5:22
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 ச�ரமாகிய சைபேயா� அவ� இ���� ஒ��ைம,   

உற� ம��� ஐ�கிய�

எேப�யர ்5:25-27

     ��ஷரக்ேள,   உங்கள்   மைன�களில் அன்���ங்கள்; அப்ப�ேய 

��ஸ்��ம் சைப�ல் அன்��ரந்்�,

  தாம் அைதத ் ��வசனதை்தகெ்காண்� தண்ணரீ ் ��க�்னால் 

�த�்கரித�், பரி�தத் மாக்��றதற்�ம்,

          கைற�ைர    �தலானைவகள்    ஒன்�ம்    இல்லாமல்    பரி�தத் �ம் 

�ைழயற்ற�மான ம�ைம�ள்ள சைபயாக அைதத ் தமக்��ன் 

நி�த�் கெ்காள்வதற்�ம் தம்ைமதத்ாேம அதற்காக ஒப்�கெ்கா�தத்ார.்

           அவர ்   நம்ைமச ்   சகல   அக�்ரமங்களினின்�   �ட�்கெ்காண்�, 

தமக்�ரிய ெசாந்த ஜனங்களாக�ம், நற்�ரிையகைளச ் ெசய்ய 

பக்�ைவராக�்ய�ள்ளவரக்ளாக�ம் நம்ைமச ் �த�்கரிக்�ம்ப�, 

நமக்காகத ்தம்ைமதத்ாேம ஒப்�கெ்கா�தத்ார.்

        அந்தப்ப�, நீங்கள் அவராேல ��ஸ்� இேய��க்�டப்ட�்�க�்�ரக்ள். 

எ����க�்றப�, ேமன்ைமபாராட�்�றவன் கரத்த்ைரக்��தே்த 

ேமன்ைமபாராடட்தத்க்கதாக,

      நாம் அவ�க்�ள் ேதவ�ைடய நீ�யா�ம்ப�க்�, பாவம் அ�யாத 

அவைர நமக்காகப் பாவமாக�்னார.்

    ேம�ம்   சகல   �ைரதத்னங்க�க்�ம்   அ�காரத�்க்�ம் 

தைலவரா��க�்ற அவ�க்�ள் நீங்கள் 

பரி�ரண�ள்ளவரக்ளா��க�்�ரக்ள்.

    நம்�ைடய கரத்த்ரா�ய இேய���ஸ்��ன் �தாவா�ய ேதவ�க்� 

ஸ்ேதாத�்ரம்; அவர ் ��ஸ்��க்�ள் உன்னதங்களிேல ஆ�க்�ரிய சகல 

ஆ�ரவ்ாதத�்னா�ம் நம்ைம ஆ�ரவ்�த�்�க�்றார.்

�த�் 2:14

1 ெகாரிந்�யர ்1:30

2 ெகாரிந்�யர ்5:21

ெகாேலாெசயர ்2:10

எேப�யர ்1:3,4
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     தம்�ைடய  �மார�ம்   நம்�ைடய   கரத்த்�மா��க�்ற 

இேய���ஸ்��டேன ஐக�்யமா��ப்பதற்� உங்கைள அைழதத் ேதவன் 

உண்ைம�ள்ளவர.்

    ஒளி��ள்ள பரி�தத் வான்க�ைடய �தந்தரத�்ல் பங்கைடவதற்�, 

நம்ைமத ்த���ள்ளவரக்ளாக�்னவ�ம்,

       இ�ளின் அ�காரத�்னின்� நம்ைம ��தைலயாக�், தம� அன்�ன் 

�மார�ைடய ராஜ்யத�்ற்� உடப்�த�்னவ�மா��க�்ற �தாைவ 

ஸ்ேதாத�்ரிக�்ேறாம்.

           [�மாரனா�ய]       அவ�க்�ள்,      அவ�ைடய      இரதத்த�்னாேல, 

பாவமன்னிப்பா�ய �ட�் நமக்� உண்டா��க�்ற�.

      இப்ப���க்க,        ஒ�வன்      ��ஸ்��க்�ள்ளி�ந்தால் 

��ச�்�ஷ்�யா��க�்றான்; பைழயைவகள் ஒ�ந்�ேபா�ன, எல்லாம் 

 இைவெயல்லாம் ேதவனாேல உண்டா��க�்ற�; அவர ்

இேய���ஸ்�ைவகெ்காண்� நம்ைமத ் தம்ேமாேட ஒப்�ரவாக�், 

ஒப்�ரவாக்�த�ன் ஊ�யதை்த எங்க�க்� ஒப்�கெ்கா�தத்ார.்

          அவர ்   நம்�ைடய   �ரிையகளின்ப�   நம்ைம   இரட�்க்காமல், 

தம்�ைடய �ரம்ானத�்ன்ப��ம், ஆ�கால�தல் ��ஸ்� இேய��க்�ள் 

நமக்� அ�ளப்படட் ��ைப�ன்ப��ம், நம்ைம இரட�்த�், பரி�தத்  

அைழப்�னாேல அைழதத்ார.்

2 �ேமாதே்த� 1:9

1 ெகாரிந்�யர ்1:9

ெகாேலாெசயர ்1:12-14

2 ெகாரிந்�யர ்5:17,18

 தமக்��ன்பாக நாம் அன்�ல் பரி�தத் �ள்ளவரக்�ம் 

�ற்ற�ல்லாதவரக்�மா��ப்பதற்�, அவர ்உலகதே்தாற்றத�்க்� �ன்ேன 

��ஸ்��க்�ள் நம்ைமத ்ெதரிந்�ெகாண்டப�ேய,
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கலாத�்யர ்3:28

 �தெனன்�ம் �ேரக்கெனன்��ல்ைல, அ�ைமெயன்�ம் 

�யா�னெனன்��ல்ைல, ஆெணன்�ம் ெபண்ெணன்��ல்ைல; 

நீங்கெளல்லா�ம் ��ஸ்� இேய��க்�ள் ஒன்றா��க�்�ரக்ள்.

        நாம் ேதவ�க்�ச ்சத�்�க்களா��க்ைக�ல், அவ�ைடய �மாரனின் 

மரணத�்னாேல அவ�டேன ஒப்�ரவாக்கப்படே்டாமானால், 

ஒப்�ரவாக்கப்படட்�ன் நாம் அவ�ைடய �வனாேல இரட�்க்கப்ப�வ� 

அ�க நிசச்யமாேம.

    ேம�ம்   நாம்   அைனவ�ம்   ேதவ�ைடய �மாரைனப் பற்�ம் 

��வாசத�்�ம் அ���ம் ஒ�ைமப்படட்வரக்ளா�, ��ஸ்���ைடய 

நிைறவான வளரச்�்�ன் அள�க்�தத்க்க �ரண ��ஷரா�ம்வைரக்�ம்,

  பரி�தத் வான்கள் �ரெ்பா�ந்�ம்ெபா�ட�், ��ேசஷ ஊ�யத�்ன் 

ேவைலக்காக�ம், ��ஸ்��ன் சரரீமா�ய சைபயான� பக்���த�் 

அைடவதற்காக�ம்,

       அவர,் �லைர அப்ேபாஸ்தலராக�ம், �லைரத ்�ரக்்கதரி�களாக�ம், 

�லைரச ் ��ேசஷகராக�ம், �லைர ேமய்ப்பராக�ம், ேபாதகராக�ம் 

ஏற்ப�த�்னார.்

 நாம் இனிக் �ழந்ைதகளா�ராமல், ம�ஷ�ைடய ��ம் 

வஞ்�க�்றதற்ேக�வான தந்�ர��ள்ள ேபாதகமா�ய பல�த 

காற்�னாேல அைலகைளப்ேபால அ�பட�் அைல�றவரக்ளா�ராமல்,

  அன்�டன் சத�்யதை்தக் ைகெகாண்� தைலயா�ய ��ஸ்��க்�ள் 

எல்லாவற்�ேல�ம், நாம் வள��றவரக்ளா��க்�ம்ப�யாக அப்ப�ச ்

ெசய்தார.்

     அவரே்மல் மாளிைக ��வ�ம் இைசவாய் இைணக்கப்பட�், 

கரத்த்�க்�ள் பரி�தத்  ஆலயமாக எ�ம்��ற�;

  அவரே்மல் நீங்க�ம் ஆ��னாேல ேதவ�ைடய வாசஸ்தலமாகக் 

�ட�்க்கடட்ப்பட�்வ���ரக்ள்

ேராமர ்5:10

எேப�யர ்4:11-15

எேப�யர ்2:21-22
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    அவராேல சரரீம் ���ம், அதற்� உத�யா��க�்ற சகல 

க�க்களினா�ம் இைசவாய்க் கட�் இைணக்கப்பட�், ஒவ்ெவா� 

அவயவ�ம் தன்தன் அள�க்�தத்க்கதாய்க் �ரிையெசய்�றப�ேய, அ� 

அன்�னாேல தனக்� பக்���த�் உண்டாக்��றதற்ேக�வாகச ்

சரரீவளரச்�்ைய உண்டாக்��ற�.

    நாம்   �தரா��ம்,   �ேரக்கரா��ம்,   அ�ைமகளா��ம், 

�யா�னரா��ம், எல்லா�ம் ஒேர ஆ��னாேல ஒேர சரரீத�்ற்�ள்ளாக 

ஞானஸ்நானம்பண்ணப்பட�், எல்லா�ம் ஒேர ஆ�க்�ள்ளாகேவ 

தாகந்�ரக்்கப்படே்டாம்.

    எப்ப�ெயனில், சரரீம் ஒன்�, அதற்� அவயவங்கள் அேநகம்; ஒேர 

சரரீத�்ன் அவயவங்கெளல்லாம் அேநகமா��ந்�ம், சரரீம் 

ஒன்றாகேவ��க�்ற�; அந்தப்�ரகாரமாகக் ��ஸ்��ம் இ�க�்றார.்

     நீங்கேள    ��ஸ்��ன்    சரரீமா�ம்,    தனிதத் னிேய 

அவயவங்களா���க�்�ரக்ள்.

           அவயவங்கள் அேநகமா��ந்�ம் சரரீம் ஒன்ேற

    மரத�்ேல   �க்கப்படட்   எவ�ம்   ச�க்கப்படட்வன்   என்� 

எ����க�்றப�, ��ஸ்� நமக்காகச ் சாபமா�, 

நியாயப்�ரமாணத�்ன் சாபத�் ற்� நம்ைம நீங்கலாக�் 

�ட�்கெ்காண்டார.்

      ேமாேச�ன் நியாயப்�ரமாணத�்னாேல நீங்கள் எைவகளினின்� 

��தைலயா� நீ�மான்களாக்கப்படக்�டா��ந்தேதா, 

��வா�க�்றவன் எவ�ம் அைவகளினின்� இவராேல ��தைலயா� 

நீ�மானாக்கப்ப��றான் என்�ம் உங்க�க்�த ்ெதரிந்��க்கக்கடவ�.

எேப�யர ்4:16

1 ெகாரிந்�யர ்12:13

1 ெகாரிந்�யர ்12:12

1 ெகாரிந்�யர ்12:27

1 ெகாரிந்�யர ்12:20

கலாத�்யர ்3:13

அப் 13:39
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    அப்ப�ப்ேபால, என் சேகாதரேர, நீங்கள் மரிதே்தாரி��ந்� எ�ந்த 

��ஸ்� என்�ம் ேவெறா�வ�ைடயவரக்ளா�, ேதவ�கெ்கன்� 

கனிெகா�க்�ம்ப� ��ஸ்��ன் சரரீத�்னாேல நியாயப்�ரமாணத�்க்� 

மரிதத்வரக்ளானீரக்ள்.

 இவ்�தமாக, நாம் ��வாசத�்னாேல நீ�மான்களாக்கப் 

பட�்�க�்றப�யால், நம்�ைடய கரத்த்ரா�ய இேய���ஸ்��லமாய் 

ேதவனிடத�்ல் சமாதானம் ெபற்��க�்ேறாம்.

   ஆனப�யால்,   ��ஸ்�  இேய��க்�டப்டட்வரக்ளா��ந்�, 

மாம்சத�்ன்ப� நடவாமல் ஆ��ன்ப�ேய நடக�்றவரக்�க்� 

ஆக�்ைனத�்ரப்்�ல்ைல.

       ��ஸ்� இேய��னாேல �வ�ைடய ஆ��ன் �ரமாணம் என்ைனப் 

பாவம் மரணம் என்பைவகளின் �ரமாணத�்னின்� ��தைலயாக�்ற்ேற.

        நாங்கேளா     ��ைவ�ல்    அைறயப்படட்     ��ஸ்�ைவப் 

�ரசங்�க�்ேறாம்; அவர ் �த�க்� இடறலா�ம் �ேரக்க�க்�ப் 

ைபத�்யமா�ம் இ�க�்றார.்

  ஆ��ம்  �தரானா�ம்   �ேரக்கரானா�ம் எவரக்ள் 

அைழக்கப்பட�்�க�்றாரக்ேளா அவரக்�க்�க் ��ஸ்� ேதவெபல�ம் 

ேதவஞான�மா��க�்றார.்

 அந்தப்ப�ேய: இேதா, ெதரிந்�ெகாள்ளப்படட்�ம் 

�ைலேயறப்ெபற்ற�மா��க�்ற �ைலக்கல்ைலச ் �ேயானில் 

ைவக�்ேறன்; அ�ன்ேமல் ��வாசமா��க�்றவன் ெவடக்ப்ப�வ�ல்ைல 

என்� ேவதத�்ேல ெசால்���க�்ற�.

ேராமர ்7:4

ேராமர ்5:1

ேராமர ்8:1,2

1 ெகாரிந்�யர ்1:23,24

1 ேப�� 2:6
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       ம�ஷரால் தள்ளப்படட்தா��ம், ேதவனால் ெதரிந்�ெகாள்ளப்படட்�ம் 

�ைலேயறப்ெபற்ற�மா��க�்ற �வ�ள்ள கல்லா�ய அவரிடத�்ல் 

ேசரந்்தவரக்ளா�ய நீங்க�ம்,

    �வ�ள்ள   கற்கைளப்ேபால   ஆ�க்ேகற்ற   மாளிைகயாக�ம், 

இேய���ஸ்� �லமாய் ேதவ�க்�ப் �ரியமான ஆ�க்ேகற்ற ப�கைளச ்

ெச�த�்ம்ப�க்�ப் பரி�தத்  ஆசாரியக்�டட்மாக�ம் 

கடட்ப்பட�்வ���ரக்ள்.

  ஆைகயால், நீங்கள் இனி அந்நிய�ம் பரேத�க�மா�ராமல், 

பரி�தத் வான்கேளாேட ஒேர நகரதத்ா�ம் ேதவ�ைடய �டட்ா�மா��ந்�,

   அப்ேபாஸ்தலர ்�ரக்்கதரி�கெளன்பவரக்�ைடய அஸ்�பாரத�்ன்ேமல் 

கடட்ப்படட்வரக்�மா��க�்�ரக்ள்; அதற்� இேய���ஸ்� தாேம 

�ைலக்கல்லா��க�்றார;்

     ��ஸ்�   இேய��க்�ள்  அவர ் நம்�டத�்ல் ைவதத் தய�னாேல, 

தம்�ைடய ��ைப�ன் மகா ேமன்ைமயான ஐ�வரியதை்த 

வ�ங்காலங்களில் �ளங்கசெ்சய்வதற்காக,

    என்  �ள்ைளகேள,  நீங்கள்  பாவஞ்ெசய்யாதப�க்�  இைவகைள 

உங்க�க்� எ���ேறன்; ஒ�வன் பாவஞ்ெசய்வானானால் 

நீ�பரரா��க�்ற இேய���ஸ்� நமக்காகப் �தா�னிடத�்ல் பரிந்� 

ேப��றவரா��க�்றார.்

      நம்�ைடய  பாவங்கைள  நி�ரத்�்  ெசய்�ற ��பாதாரப� அவேர; 

நம்�ைடய பாவங்கைள மாத�்ரம் அல்ல, சரவ்ேலாகத�்ன் பாவங்கைள�ம் 

நி�ரத்�்ெசய்�ற ப�யா��க�்றார.்

   அவர ் நம்�ைடய பாவங்க�க்காக ஒப்�கெ்கா�க்கப்பட�்ம், நாம் 

நீ�மான்களாக்கப்ப�வதற்காக எ�ப்பப்பட�்ம் இ�க�்றார.்

1 ேப�� 2:4,5

எேப�யர ்2:19,20

எேப�யர ்2:6

1 ேயாவான் 2:1,2

ேராமர ்4:25
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        நாம்   பா�களா��க்ைக�ல்   ��ஸ்�   நமக்காக   மரிதத்�னாேல, 

ேதவன் நம்ேமல் ைவதத் தம� அன்ைப �ளங்கப்பண்��றார.்

      ேம�ம்,   ��தல்   ெப��ம்ப�க்�   நியாயப்�ரமாணம்   வந்த�; 

அப்ப���ந்�ம், பாவம் ெப��ன இடத�்ல் ��ைப அ�கமாய்ப் 

ெப��ற்�.

          ஆதலால்    பாவம்    மரணத�்க்�    ஏ�வாக    ஆண்�ெகாண்ட�ேபால, 

��ைபயான� நம்�ைடய கரத்த்ரா�ய இேய� ��ஸ்��ன் �லமாய் 

நீ��னாேல நித�் ய�வ�க்� ஏ�வாக ஆண்�ெகாண்ட�.

        ஆைகயால்   என்ன   ெசால்�ேவாம்?   ��ைப   ெப��ம்ப�க்�ப் 

பாவத�்ேல நிைலநிற்கலாம் என்� ெசால்�ேவாமா? �டாேத.

           பாவத�்க்� மரிதத் நாம் இனி அ�ேல எப்ப�ப் �ைழப்ேபாம்?

      ��ஸ்� இேய��க்�ள்ளாக ஞானஸ்நானம் ெபற்ற நாமைனவ�ம் 

அவ�ைடய மரணத�்க்�ள்ளாக, ஞானஸ்நானம் ெபற்றைத 

அ�யாம��க�்�ரக்ளா?

   ேம�ம் �தா�ன் ம�ைம�னாேல ��ஸ்� மரிதே்தாரி��ந்� 

எ�ப்பப்படட்�ேபால, நா�ம் ��தான �வ�ள்ளவரக்ளாய் 

நடந்�ெகாள்�ம்ப�க்�, அவ�ைடய மரணத�்ற்�ள்ளாக்�ம் 

ஞானஸ்நானத�்னாேல ��ஸ்��டேன�ட அடக்கம்பண்ணப்படே்டாம்.

        ஏெனனில்,      உங்களில்     ��ஸ்��க்�ள்ளாக,    ஞானஸ்நானம் 

ெபற்றவரக்ள் எதத்ைனேபேரா அதத்ைனேப�ம் ��ஸ்�ைவத ்

தரித�்கெ்காண்�ரக்ேள.

   நாம் இனிப் பாவத�்க்� ஊ�யஞ்ெசய்யாதப�க்�, பாவசரரீம் 

ஒ�ந்�ேபா�ம்ெபா�டட்ாக, நம்�ைடய பைழய ம�ஷன் அவேராேட�டச ்

��ைவ�ல் அைறயப்படட்ெதன்� அ�ந்��க�்ேறாம் .

ேராமர ்5:8

ேராமர ்5:20,21

ேராமர ்6:1-4

கலாத�்யர ்3:27

ேராமர ்6:6
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 ஆைகயால் ��ஸ்��டேன�ட நாம் மரிதே்தாமானால், 

அவ�டேன�ட �ைழத�்ம் இ�ப்ேபாம் என்� நம்��ேறாம்.

      அவ�ைடய   பரி�ரணத�்னால்   நாெமல்லா�ம்   ��ைப�ன்ேமல் 

��ைப ெபற்ேறாம்.

      எப்ப�ெயனில்     நியாயப்�ரமாணம்    ேமாேச�ன்    �லமாய்க் 

ெகா�க்கப்படட்�, ��ைப�ம் சத�்ய�ம் இேய���ஸ்��ன் �லமாய் 

உண்டா�ன.

          நீங்கள்      என்ைனப்      ேபாதகெரன்�ம்,     ஆண்டவெரன்�ம் 

ெசால்���ரக்ள். நீங்கள் ெசால்��ற� சரிேய, நான் அவரத்ான்.

        இனி   நான்   உங்கைள   ஊ�யக்காரெரன்�    ெசால்��ற�ல்ைல, 

ஊ�யக்காரன் தன் எஜமான் ெசய்�றைத அ�யமாடட்ான். நான் உங்கைளச ்

�ேந�தர ் என்ேறன், ஏெனனில் என் �தா�னிடத�்ல் நான் ேகள்�ப்படட் 

எல்லாவற்ைற�ம் உங்க�க்� அ��தே் தன்.

    என்னிடத�்ல் ��வாசமா��க�்றவெனவ�ம் இ�ளில் இராதப�க்�, 

நான் உலகத�்ல் ஒளியாக வந்ேதன்.

    நாேன நல்ல ேமய்ப்பன்: நல்லேமய்ப்பன் ஆ�க�க்�க்காகத ் தன் 

�வைனக் ெகா�க�்றான்.

 நாேன நல்ல ேமய்ப்பன்; �தா என்ைன அ�ந்��க�்ற�ேபால�ம், 

நான் �தாைவ அ�ந்��க�்ற�ேபால�ம்,

ேராமர ்6:8

ேயாவான் 1:16,17

ேயாவான் 13:13

ேயாவான் 15:15

ேயாவான் 12:46

ேயாவான் 10:11,14

        ஆதலால்     அவ�ைடய     மரணத�்ன்      சாய�ல்      நாம் 

இைணக்கப்படட்வரக்ளானால், அவர ் உ�ரத்ெ்த�த�ன் சாய��ம் 

இைணக்கப்பட�்�ப்ேபாம்.

ேராமர ்6:5
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        நீ��ண்டாக இ�தயத�்ேல ��வா�க்கப்ப�ம், இரட�்ப்�ண்டாக 

வா�னாேல அ�க்ைகபண்ணப்ப�ம்.

       என் ஆ�கள் என் சதத்த�்ற்�ச ்ெச�ெகா�க�்ற�; நான் அைவகைள 

அ�ந்��க�்ேறன், அைவகள் எனக்�ப் �ன்ெசல்��ற�.

    நான் அைவக�க்� நித�் ய�வைனக் ெகா�க�்ேறன்; அைவகள் 

ஒ�க்கா�ம் ெகட�்ப்ேபாவ�ல்ைல, ஒ�வ�ம் அைவகைள என் 

ைக���ந்� ப�த�்கெ்காள்வ��ல்ைல.

   உம�நி�தத் ம்   எந்ேநர�ம் ெகால்லப்ப��ேறாம், அ�க்கப்ப�ம் 

ஆ�கைளப்ேபால எண்ணப்ப��ேறாம் என்� எ����க�்றப� 

ேநரிடட்ா�ம்,

         மரணமானா�ம்,       �வனானா�ம்,     ேதவ�தரக்ளானா�ம், 

அ�காரங்களானா�ம், வல்லைமகளானா�ம், நிகழ்காரியங்களானா�ம், 

வ�ங்காரியங்களானா�ம்,

    உயரவ்ானா�ம்,   தாழ்வானா�ம், ேவெறந்தச ் ��ஷ்�யானா�ம் 

நம்�ைடய கரத்த்ரா�ய ��ஸ்� இேய���ள்ள ேதவ�ைடய 

அன்ைப�ட�் நம்ைமப் �ரிக்கமாடட்ாெதன்� நிசச்�த�்�க�்ேறன்.

     அவர ்   எல்லாவற்ைற�ம்   தமக்�க்   �ழ்ப்ப�த�்கெ்காள்ளதத்க்க 

தம்�ைடய வல்லைமயான ெசய�ன்ப�ேய, நம்�ைடய அற்பமான 

சரரீதை்தத ் தம்�ைடய ம�ைமயான சரரீத�்ற்� ஒப்பாக 

ம��பப்ப�த�்வார.்

        அவைர நீங்கள் காணாம��ந்�ம் அவரிடத�்ல் அன்�����ரக்ள்; 

இப்ெபா�� அவைரத ் தரி�யாம��ந்�ம் அவரிடத�்ல் ��வாசம் 

ைவத�், ெசால்���யாத�ம் ம�ைமயால் நிைறந்த�மா��க�்ற 

சந்ேதாஷ�ள்ளவரக்ளாய்க் களி�ரந்்�,

உங்கள் ��வாசத�்ன் பலனா�ய ஆத�்மரட�்ப்ைப அைட��ரக்ள்.

ேராமர ்10:10

ேயாவான் 10:27,28

ேராமர ்8:35,38,39

��ப்�யர ்3:21

1 ேப�� 1:8,9
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     உண்ைம�ள்ள   சாட�்�ம்,   மரிதே்தாரி��ந்�  �தற்�றந்தவ�ம், 

���ன் ராஜாக்க�க்� அ�ப��மா�ய இேய���ஸ்��னா�ம் 

உங்க�க்�க் ��ைப�ம் சமாதான�ம் உண்டாவதாக.

   ஒவ்ெவா�  ��ஷ�க்�ம்  ��ஸ்� தைலயா��க�்றாெரன்�ம், 

ஸ்�ரக்ீ�ப் ��ஷன் தைலயா��க�்றாெனன்�ம், ��ஸ்��க்� ேதவன் 

தைலயா��க�்றாெரன்�ம், நீங்கள் அ�யேவண்�ெமன்� 

��ம்��ேறன்.

     

     அந்தப்ப�ேய   ��ஸ்��ம்   �ரதான    ஆசாரியரா�றதற்�த ்

தம்ைமதத்ாேம உயரத்த்�ல்ைல; நீர ் என்�ைடய �மாரன், இன்� நான் 

உம்ைம ெஜநிப்�தே்தன் என்� அவேராேட ெசான்னவேர அவைர 

உயரத்�்னார.்

       நியாயப்�ரமாணமான�   ெபல�ன�ள்ள   ம�ஷரக்ைளப் �ரதான 

ஆசாரியராக ஏற்ப�த�்�ற�; நியாயப்�ரமாணத�்ற்�ப்�ன்� உண்டான 

ஆைணேயாேட �ளங்�ய வசனேமா என்ெறன்ைறக்�ம் �ரணரான 

�மாரைன ஏற்ப�த�்�ற�.

    ஆனதால், இேய�வானவர ் ஆைண�ன்ப�ேய ஆசாரியராக்கப்படட்� 

எவ்வள� �ேச�தத் காரியேமா,

       அன்��ம், அவரக்ள் ஆைண�ல்லாமல் ஆசாரியராக்கப்ப��றாரக்ள்; 

இவேரா: நீர ் ெமல்�ேசேதக�்ன் �ைறைம�ன்ப� என்ெறன்ைறக்�ம் 

ஆசாரியரா��க�்�ர ் என்� கரத்த்ர ் ஆைண�டட்ார,் மனம்மாறாம�ம் 

இ�ப்பார ் என்� தம்�டேன ெசான்னவராேல ஆைணேயாேட 

ஆசாரியரானார.்

ெவளி 1:5

1 ெகாரிந்�யர ்11:3

அவ�ைடய ஆசாரியத�்வம்

எ�ேரயர ்5:5

எ�ேரயர ்7:28

எ�ேரயர ்7:20,21



எ�ேரயர ்3:2

     ேமாேச ேதவ�ைடய �ட�்ல் எங்�ம் உண்ைம�ள்ளவனா��ந்த�ேபால, 

இவ�ம் தம்ைம ஏற்ப�த�்னவ�க்� உண்ைம�ள்ளவரா��க�்றார.்

   பரி�தத் �ம்,  �ற்றமற்றவ�ம்,  மா�ல்லாதவ�ம்,  பா�க�க்� 

�ல�னவ�ம், வானங்களி�ம் உயரந்்தவ�மா��க�்ற இவ்�தமான 

�ரதான ஆசாரியர ்நமக்� ஏற்றவரா��க�்றார.்

    நம்�ைடய பல�னங்கைளக்��த�்ப் பரித�க்கக்�டாத �ரதான 

ஆசாரியர ் நமக�்ராமல், எல்லா�தத�் �ம் நம்ைமப்ேபால் 

ேசா�க்கப்பட�்ம், பாவ�ல்லாதவரா��க�்ற �ரதான ஆசாரியேர 

நமக�்�க�்றார.்

     அவர ் �ரதான ஆசாரியரக்ைளப்ேபால �ன்� ெசாந்தப் 

பாவங்க�க்காக�ம், �ன்� ஜனங்க�ைடய பாவங்க�க்காக�ம் 

நாேடா�ம் ப��டேவண்�வ�ல்ைல; ஏெனனில் தம்ைமதத்ாேம 

ப��டட்�னாேல ஒேரதரம் ெசய்� ��தத்ார.்

   ஆைகயால் �தலாம் உடன்ப�க்ைக�ன் காலத�்ேல நடந்த 

அக�்ரமங்கைள நி�ரத்�்ெசய்�ம்ெபா�ட�் அவர ் மரணமைடந்�, 

அைழக்கப்படட்வரக்ள் வாக்�தத்தத்ம்பண்ணப்படட் நித�் ய �தந்தரதை்த 

அைடந்�ெகாள்வதற்காக, �� உடன்ப�க்ைக�ன் 

மத�்யஸ்தரா��க�்றார.்

  அல்லாம�ம், இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேல�ேகாத�்ர ஆசாரிய 

�ைறைமக்�டப்ட�்�ந்தல்லேவா நியாயப்�ரமாணதை்தப் ெபற்றாரக்ள்; 

அந்த ஆசாரிய �ைறைம�னாேல �ரணப்ப�தல் 

உண்டா��க்�மானால், ஆேரா�ைடய �ைறைம�ன்ப� 

அைழக்கப்படாமல், ெமல்�ேசேதக�்�ைடய �ைறைம�ன்ப� 

அைழக்கப்படட் ேவெறா� ஆசாரியர ்எ�ம்பேவண்�வெதன்ன?

எ�ேரயர ்9:15

எ�ேரயர ்7:11

எ�ேரயர ்7:26

எ�ேரயர ்4:15

எ�ேரயர ்7:27
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எ�ேரயர ்9:24

      அந்தப்ப�,  ெமய்யான  பரி�தத்   ஸ்தலத�்க்�  அைடயாளமான 

ைக�னால் ெசய்யப்படட்தா��க�்ற பரி�தத்  ஸ்தலத�்ேல 

��ஸ்�வானவர ் �ரேவ�யாமல், பரேலாகத�்ேலதாேன இப்ெபா�� 

நமக்காக ேதவ�ைடய ச�கத�்ல் �ரத�்யடச்மா�ம்ப� 

�ரேவ�த�்�க�்றார.்

   அ�னாேல,    �தலாங்�டாரம்   நிற்�மள�ம்   பரி�தத்  

ஸ்தலத�்ற்�ப்ேபா�ற மாரக்்கம் இன்�ம் ெவளிப்பட�ல்ைலெயன்� 

பரி�தத்  ஆ�யானவர ்ெதரியப்ப�த�்��க�்றார.்

    அந்தக் �டாரம் இக்காலத�்ற்� உத��ற ஒப்பைனயா��க�்ற�; 

அதற்ேகற்றப�ேய ெச�தத்ப்பட�்வ��ற காணிக்ைகக�ம் ப�க�ம் 

ஆராதைன ெசய்�றவ�ைடய மனசச்ாட�்ையப் 

�ரணப்ப�தத்க்�டாதைவகளாம்.

     ��ஸ்�வானவர ்   வரப்ேபா�ற   நன்ைமக�க்�ரிய   �ரதான 

ஆசாரியராய் ெவளிப்பட�், ைக�னால் ெசய்யப்படட்தா�ய இந்தச ்

��ஷ்�சம்பந்தமான �டாரத�்ன் வ�யாக அல்ல, ெபரி�ம் உதத்ம�மான 

�டாரத�்ன் வ�யாக�ம்,

    பரி�தத்  ஸ்தலத�்�ம், ம�ஷராலல்ல, கரத்த்ரால் ஸ்தா�க்கப்படட் 

ெமய்யான �டாரத�்�ம் ஆசாரிய ஊ�யஞ்ெசய்�றவ�மா��க�்ற 

�ரதான ஆசாரியர ்நமக்� உண்�.

 அன்��ம், அவரக்ள் மரணத�்னி�தத்ம் 

நிைலத�் �க்கக்�டாதவரக்ளானப�யால், ஆசாரியராக்கப்ப��றவரக்ள் 

அேநகரா��க�்றாரக்ள்.

 இவேரா என்ெறன்ைறக்�ம் நிைலத�் �க�்றப��னாேல, 

மா�ப்ேபாகாத ஆசாரியத�்வ�ள்ளவரா��க�்றார.்

எ�ேரயர ்9:8,9

எ�ேரயர ்9:11

எ�ேரயர ்8:2

எ�ேரயர ்7:23,24
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எ�ேரயர ்9:10

     இைவகள் �ர�்�ந்தல் உண்டா�ம் காலம்வைரக்�ம் நடந்ேத�ம்ப� 

கடட்ைள�டப்படட் ேபாஜனபானங்க�ம், பல�த ஸ்நானங்க�ம், 

சரரீத�்ற்ேகற்ற சடங்�க�ேமயல்லாமல் ேவறல்ல.

    இவேரா �ேச�தத் வாக்�தத்தத்ங்களின்ேபரில் ஸ்தா�க்கப்படட் 

�ேச�தத் உடன்ப�க்ைகக்� எப்ப� மத�்யஸ்தரா��க�்றாேரா, 

அப்ப�ேய �க�்யமான ஆசாரிய ஊ�யதை்த�ம் ெபற்��க�்றார.்

  ெவள்ளாட�்க்கடா, இளங்காைள இைவக�ைடய இரதத்த�்னாேல அல்ல, 

தம்�ைடய ெசாந்த இரதத்த�்னா�ம் ஒேரதரம் மகா பரி�தத்  ஸ்தலத�்ேல 

�ரேவ�த�், நித�் ய �டை்ப உண்�பண்ணினார.்

    தாம் �ரணரான�ன்�, தமக்�க் �ழ்ப்ப��ற யாவ�ம் நித�் ய 

இரட�்ப்ைப அைடவதற்�க் காரணரா�,

 ஆதலால், பரேலாகத�்�ள்ளைவக�க்�ச ் சாயலானைவகள் 

இப்ப�ப்படட் ப�களினாேல �த�்கரிக்கப்படேவண்�யதா��ந்த�; 

பரேலாகத�்�ள்ளைவகேளா இைவகளி�ம் �ேச�தத் ப�களாேல 

�த�்கரிக்கப்படேவண்�யதாேம.

எ�ேரயர ்8:6

எ�ேரயர ்9:23

எ�ேரயர ்9:12

எ�ேரயர ்5:9
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எ�ேரயர ்13:12

     அந்தப்ப�ேய,   இேய��ம்   தம்�ைடய  ெசாந்த  இரதத்த�்னாேல 

ஜனதை்தப் பரி�தத் ஞ்ெசய்�ம்ப�யாக நகர வாச�க்�ப் �றம்ேப 

பா�படட்ார.்

       நியாயப்�ரமாணத�்ன்ப� ெச�தத்ப்பட�்வ��ற ப�கைளக்��த�் 

ேமற்ெசால்�யப�: ப�ைய�ம், காணிக்ைகைய�ம், சரவ்ாங்க 

தகனப�கைள�ம், பாவநிவாரணப�கைள�ம் நீர ் ��ம்ப�ல்ைல, 

அைவகள் உமக்�ப் �ரியமானதல்ல என்� ெசான்ன�ன்�:

        ேதவேன, உம்�ைடய �தத்த�்ன்ப� ெசய்ய, இேதா, வ��ேறன் என்� 

இரண்டாவைத நிைலநி�த�்வதற்� �தலாவைத நீக�்ப்ேபா��றார.்

      இேய���ஸ்���ைடய சரரீம் ஒேரதரம் ப��டப்படட்�னாேல, 

அந்தச ்�தத்த�்ன்ப� நாம் பரி�தத் மாக்கப்பட�்�க�்ேறாம்.

        அெதப்ப�ெயனில், காைள ெவள்ளாட�்க்கடா இைவகளின் இரதத்�ம், 

�ட�்ப்படட்வரக்ள்ேமல் ெதளிக்கப்படட் கடாரி�ன் சாம்ப�ம், 

சரரீ�த�்�ண்டா�ம்ப� பரி�தத் ப்ப�த�்மானால்,

       �ரதான ஆசாரியன் அந்நிய இரதத்தே்தாேட வ�ஷந்ேதா�ம் பரி�தத்  

ஸ்தலத�்க்�ள் �ரேவ�க�்ற�ேபால, அவர ் அேநகந்தரம் தம்ைமப் 

ப���ம்ப�க்�ப் �ரேவ�க்க�ல்ைல.

    அப்ப���ந்ததானால்,   உலக�ண்டான�   �தற்ெகாண்� அவர ்

அேநகந்தரம் பா�படேவண்�யதா��க்�ேம; அப்ப�யல்ல, அவர ்

தம்ைமதத்ாேம ப����ற�னாேல பாவங்கைள நீக்�ம்ெபா�டட்ாக 

இந்தக் கைட�க்காலத�்ல் ஒேரதரம் ெவளிப்படட்ார.்

      நித�் ய   ஆ��னாேல தம்ைமதத்ாேம ப�தற்ற ப�யாக ேதவ�க்� 

ஒப்�கெ்கா�தத் ��ஸ்���ைடய இரதத்ம் �வ�ள்ள ேதவ�க்� 

ஊ�யஞ்ெசய்வதற்� உங்கள் மனசச்ாட�்ையச ் ெசதத்க�்ரிையகளறச ்

�த�்கரிப்ப� எவ்வள� நிசச்யம்!

எ�ேரயர ்10:8,9

எ�ேரயர ்10:10

எ�ேரயர ்9:13,14

எ�ேரயர ்9:25,26,28
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 இவேரா, பாவங்க�க்காக ஒேர ப�ையச ் ெச�த�், 

என்ெறன்ைறக்�ம் ேதவ�ைடய வல�பாரிசத�் ல் உடக்ாரந்்�,

    ஏெனனில் பரி�தத் மாக்கப்ப��றவரக்ைள ஒேர ப��னாேல இவர ்

என்ெறன்ைறக்�ம் �ரணப்ப�த�்��க�்றார.்

 எப்ப�ெயனில்,    பரி�தத் ஞ்ெசய்�றவ�ம் 

பரி�தத் ஞ்ெசய்யப்ப��றவரக்�மா�ய யாவ�ம் ஒ�வரால் 

உண்டா��க�்றாரக்ள்; இ�னி�தத் ம் அவரக்ைளச ் சேகாதரெரன்� 

ெசால்ல அவர ்ெவடக்ப்படாமல்:

  ேம�ம், தம� �லமாய் ேதவனிடத�்ல் ேச��றவரக்�க்காக 

ேவண்�தல்ெசய்�ம்ப�க்� அவர ் எப்ெபா��ம் 

உ�ேரா��க�்றவராைகயால் அவரக்ைள �ற்���ய இரட�்க்க 

வல்லவரா���க�்றார.்

      இப்ப���க்க,  பரம  அைழப்�க்�ப்  பங்�ள்ளவரக்ளா�ய  பரி�தத்  

சேகாதரேர, நாம் அ�க்ைகபண்��ற அப்ேபாஸ்தல�ம் �ரதான 

ஆசாரிய�மா��க�்ற ��ஸ்� இேய�ைவக் கவனித�்ப்பா�ங்கள்;

    வானங்களின் வ�யாய்ப் பரேலாகத�்ற்�ப்ேபான ேதவ�மாரனா�ய 

இேய� என்�ம் மகா �ரதான ஆசாரியர ்நமக்� இ�க�்றப��னால், நாம் 

பண்ணின அ�க்ைகைய உ��யாய்ப் பற்�கெ்காண்��க்கக்கடேவாம்.

        அன்��ம், அவர ்ஜனத�்ன் பாவங்கைள நி�ரத்�் ெசய்வதற்ேக�வாக, 

ேதவகாரியங்கைளக்��த�் இரக்க�ம் உண்ைம��ள்ள �ரதான 

ஆசாரியாரா��க்�ம்ப�க்� எவ்�தத�் �ம் தம்�ைடய சேகாதர�க்� 

ஒப்பாகேவண்�யதா��ந்த�.

எ�ேரயர ்10:12,14

எ�ேரயர ்2:11,17

எ�ேரயர ்7:25

எ�ேரயர ்3:1

எ�ேரயர ்4:14
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எ�ேரயர ்10:19-22

     ஆைகயால், சேகாதரேர, நாம் பரி�தத்  ஸ்தலத�்ல் �ரேவ�ப்பதற்� 

இேய�வானவர ் தம� மாம்சமா�ய �ைர�ன் வ�யாய்ப் ���ம் 

�வ�மான மாரக்்கதை்த நமக்� உண்�பண்ணினப�யால்,

 அந்த மாரக்்கத�்ன்வ�யாய்ப் �ரேவ�ப்பதற்� அவ�ைடய 

இரதத்த�்னாேல நமக்�த ்ைதரியம் உண்டா��க�்றப��னா�ம்,

          ேதவ�ைடய   �ட�்ன்ேமல்   அ�காரியான   மகா   ஆசாரியர ்  நமக்� 

ஒ�வர ்இ�க�்றப��னா�ம்,

       �ரம்னசச்ாட�் நீங்கத ்ெதளிக்கப்படட் இ�தய�ள்ளவரக்ளா�ம், �தத் 

ஜலதத்ால் க�வப்படட் சரரீ�ள்ளவரக்ளா�ம், உண்ைம�ள்ள 

இ�தயதே்தா�ம் ��வாசத�்ன் �ரண நிசச்யதே்தா�ம் ேசரக்கடேவாம்.

   ேமற்ெசால்�யைவகளின் �க�்யமான ெபா�ெளன்னெவனில்; 

பரேலாகத�்�ள்ள மகத�்வ ஆசனத�்ன் வல� பாரிசத�் ேல 

உடக்ாரந்்��க�்றவ�மாய்,

           உன்   ஜனத�்ன்   �த�்ர�க்காக   நிற்�ற   ெபரிய    அ�ப�யா�ய 

�காேவல் அக்காலத�்ேல எ�ம்�வான். யாெதா� ஜா�யா�ம் 

ேதான்�ன��தல் அக்காலமட�்ம் உண்டா�ராத ஆபத�்க்காலம் வ�ம்; 

அக்காலத�்ேல �ஸ்தகத�்ல் எ����க�்றவரக்ளாகக் காணப்ப��ற 

உன் ஜனங்கள் அைனவ�ம் ���க்கப்ப�வாரக்ள்.

     ஏெனனில், உலக�ண்டான��தல் இ�வைரக்�ம் சம்ப�த�்ராத�ம், 

இனிேம�ம் சம்ப�யாத�மான ��ந்த உபத�் ரவம் அப்ெபா�� 

உண்டா��க்�ம்.

எ�ேரயர ்8:1

இரா�ஜிய�தி�காக அவ�ைடய ஆய�த�தி� நா�

      த�கால அரசிய� ம���  ச�தாய�ைத� பா����ேபா�  

அவ�ைடய வ�தி��த� நி�சய� என ெத�கிற�.

தானிேயல் 12:1

மதே்த� 24:21
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ேயாேயல் 2:1,2

       �ேயானிேல   எக்காளம்   ஊ�ங்கள்,   என்   பரி�தத்    பரவ்தத�்ேல 

எசச்ரிப்�ன் சதத்��ங்கள்; ேதசத�்ன்��கள் எல்லாம் 

ததத்ளிக்கக்கடவரக்ள்; ஏெனனில் கரத்த்�ைடய நாள் வ��ற�, அ� 

ச�பமா��க�்ற�.

    இர�ேல ��டன் வ��ற�தமாய்க் கரத்த்�ைடய நாள் வ�ெமன்� 

நீங்கேள நன்றாய் அ�ந்��க�்�ரக்ள்.

 சமாதான�ம் ச�க�்ய�ம் உண்ெடன்� அவரக்ள் 

ெசால்�ம்ேபா�, கரப்்பவ�யானவ�க்� ேவதைன வ��ற�ேபால, அ�� 

ச��யாய் அவரக்ள்ேமல் வ�ம்; அவரக்ள் தப்�ப்ேபாவ�ல்ைல.

      எ����க�்ற யா�ம் நிைறேவ�ம்ப� நீ�ையச ்சரிக்கட�்ம் நாடக்ள் 

அைவகேள.

        சகல   ஜா�கைள�ம்   அைசயப்பண்�ேவன்,   சகல    ஜா�களா�ம் 

��ம்பப்படட்வர ் வ�வார;் இந்த ஆலயதை்த ம�ைம�னால் 

நிைறயப்பண்�ேவன் என்� ேசைனகளின் கரத்த்ர ்ெசால்��றார.்

      ஆைகயால் நான் ெகாள்ைளயாட எ�ம்�ம் நாள்மட�்ம் எனக்�க் 

காத�்�ங்கள் என்� கரத்த்ர ் ெசால்��றார;் என் �னமா�ய 

உக�்ரேகாபதை் தெயல்லாம் அவரக்ள்ேமல் ெசாரி�ம்ப� ஜா�கைளச ்

ேசரக்்க�ம், ராஜ்யங்கைளக் �டட்�ம் நான் �ரம்ானம்பண்ணிேனன்; 

��ெயல்லாம் என் எரிசச்�ன் அக�்னி�னால் அ��ம்.

    ேசைனகளின் கரத்த்ர ் ெசால்��றார:் ெகாஞ்சக்காலத�்க்�ள்ேள 

இன்�ம் ஒ�தரம் நான் வானதை்த�ம் ��ைய�ம் ச�த�்ரதை்த�ம் 

ெவடட்ாந்தைரைய�ம் அைசயப்பண்�ேவன்.

         அ�   இ��ம் அந்தகார�மான நாள்; அ� மப்�ம் மந்தார�மான நாள்; 

��யற்கால ெவ�ப்� பரவ்தங்களின்ேமல் பர��ற�ேபால ஏராளமான 

பலதத் ஒ� ஜா� ��ரமாக வந்� பர�ம்; அப்ப�ப்படட்� �ன்ெனா� 

காலத�்�ம் உண்டான��ல்ைல, இனிதத் ைல�ைற தைல�ைறயாக 

வ�ம் வ�ஷங்களி�ம் உண்டாவ��ல்ைல.

1 ெதசேலானிக�்யர ்5:2,3

�க்கா 21:22

ஆகாய் 2:6,7

ெசப்பனியா 3:8
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ஏசாயா 34:1,2

     ஜா�கேள, ேகட�்றதற்�க் �ட�்வா�ங்கள்; ஜனங்கேள கவனி�ங்கள்; 

���ம் அ�ன் நிைற�ம், �சச்க்கர�ம் அ�ல் உற்பத�்யான யா�ம் 

ேகடக்க்கடவ�.

 சகல ஜா�களின்ேம�ம் கரத்த்�ைடய க�ங்ேகாப�ம், 

அவரக்�ைடய சகல ேசைனகளின்ேம�ம் அவ�ைடய உக�்ர�ம் 

���ற�; அவரக்ைளச ் சங்காரத�்க்� நிய�த�், ெகாைலக்� 

ஒப்�கெ்கா�க�்றார.் 

     கரத்த்ர ் என்ைன ேநாக�்: எேர�யாேவ, நீ என்னதை்தக் காண்�றாய் 

என்றார;் அதற்� நான்: அத�்ப்பழங்கைளக் காண்�ேறன்; நல்லைவகளான 

அத�்ப்பழங்கள் �க�ம் நல்லைவக�ம், ெகடட்ைவகேளா ��க்கதத்காத 

�க�ம் ெகடட்ைவக�மா��க�்ற� என்ேறன்.

           இ�னி�தத் ம்    ��    �லம்�ம்,    உயர    இ�க�்ற    வானங்கள் 

க�த�்ப்ேபாம்; நான் அைதச ்ெசான்ேனன், அைத நிரண்யம் பண்ணிேனன்; 

நான் மனஸ்தாபப்ப�வ�ம் இல்ைல; நான் அைத�ட�்த ் ��ம்�வ�ம் 

இல்ைல.

    ேதவைன    அ�யாதவரக்�க்�ம்,    நம்�ைடய   கரத்த்ரா�ய 

இேய���ஸ்��ன் ��ேசஷத�்ற்�க் �ழ்ப்ப�யாதவரக்�க்�ம் 

நீ��ள்ள ஆக�்ைனையச ்ெச�த�்ம்ப�க்�,

      கரத்த்ரா�ய இேய� தம� வல்லைம�ன் �தேரா�ம், ஜ�வா�த�் 

எரி�ற அக�்னிேயா�ம், வானத�்��ந்� ெவளிப்ப�ம்ேபா� 

அப்ப�யா�ம்.

 ஆதலால், அவரக்�க்� �ேராதமாக இந்த 

வாரத்ை்தகைளெயல்லாம் �ரக்்கதரிசனமாக உைரத�், அவரக்ைள ேநாக�்: 

கரத்த்ர ்உயரத�்��ந்� ெகரச்�்த�், தம� பரி�தத்  வாசஸ்தலத�்��ந்� 

தம்�ைடய சதத்தை்தக் காட�், தம்�ைடய தாபரத�்க்� �ேராதமாய்க் 

ெகரச்�்க்கேவ ெகரச்�்த�், ஆைலைய ��க�்றவரக்ள் 

ஆரப்்பரிப்ப�ேபால் ����ைடய எல்லாக் ��க�க்�ம் �ேராதமாக 

ஆரப்்பரிப்பார ்என்� ெசால் என்றார.்

எேர�யா 25:30

ஏசாயா 24:3

எேர�யா 4:28

2 ெதசேலானிக�்யர ்1:7,8



அ� அ�கி� இ��பத�கான அைடயாள�க�

2 �ேமாதே்த� 3:1-5,7

           ேம�ம், கைட�நாடக்ளில் ெகா�யகாலங்கள் வ�ெமன்� அ�வாயாக.

       எப்ப�ெயனில்,   ம�ஷரக்ள்   தற்�ரியரா�ம்,   பணப்�ரியரா�ம், 

�ம்�க்காரரா�ம், அகந்ைத�ள்ளவரக்ளா�ம், ��க�்றவரக்ளா�ம், தாய் 

தகப்பன்மா�க்�க் �ழ்ப்ப�யாதவரக்ளா�ம், நன்�ய�யாதவரக்ளா�ம், 

பரி�தத் �ல்லாதவரக்ளா�ம்,

    �பாவ அன்�ல்லாதவரக்ளா�ம், இணங்காதவரக்ளா�ம், அவ�� 

ெசய்�றவரக்ளா�ம், இசை்சயடக்க�ல்லாதவரக்ளா�ம், 

ெகா�ைம�ள்ளவரக்ளா�ம்,  நல்ேலாைரப்  பைகக�்றவரக்ளா�ம்,

       �ேரா�களா�ம், �ணிகர�ள்ளவரக்ளா�ம், இ�மாப்�ள்ளவரக்ளா�ம், 

ேதவப்�ரியரா�ராமல் �கேபாகப்�ரியரா�ம்,

     ேதவபக்��ன்   ேவஷதை்தத ்   தரித�்    அ�ன்    ெபலைன 

ம�த�க�்றவரக்ளா�ம் இ�ப்பாரக்ள்; இப்ப�ப்படட்வரக்ைள நீ �ட�் 

�ல�.

     எப்ேபா�ம்   கற்றா�ம்   ஒ�ேபா�ம்    சத�்யதை்த    அ�ந்� 

உணராதவரக்ளா��க�்ற ெபண்�ள்ைளக�ைடய ��களில் 

இப்ப�ப்படட்வரக்ள் �ைழந்�, அவரக்ைள 

வசப்ப�த�்கெ்காள்��றாரக்ள்.

       ஏெனன்றால்,      அவரக்ள்     ஆேராக�்யமான    உபேதசதை் தப் 

ெபா�க்கமன�ல்லாமல், ெச�த�் ன�ள்ளவரக்ளா�, தங்கள் �ய 

இசை்சக�க்ேகற்ற ேபாதகரக்ைளத ் தங்க�க்�த ் �ரளாகச ்

ேசரத்�்கெ்காண்�,

 சத�்யத�்க்�ச ் ெச�ைய �லக�், கட�்க்கைதக�க்�ச ்

சாய்ந்�ேபா�ங்காலம் வ�ம்.

           அேநகங் கள்ளத�்ரக்்கதரி�க�ம் எ�ம்�, அேநகைர வஞ்�ப்பாரக்ள்.

      கள்ளத�்ரக்்கதரி�க�ம் ஜனங்க�க்�ள்ேள இ�ந்தாரக்ள், அப்ப�ேய 

உங்க�க்�ள்�ம் கள்ளப்ேபாதகரக்ள் இ�ப்பாரக்ள்; அவரக்ள் 

ேகட�்க்ேக�வான ேவதப்�ரட�்கைளத ் தந்�ரமாய் �ைழயப்பண்ணி, 

2 �ேமாதே்த� 4:3,4

மதே்த� 24:11

2 ேப�� 2:1
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1 �ேமாதே்த� 4:2

�வாகம்பண்ணா��க்க�ம்,

     இப்ப� உத�க்கார�ைடய ஊ�யதை்த நன்றாய்ச ் ெசய்�றவரக்ள் 

தங்க�க்� நல்ல நிைலைய�ம், ��ஸ்� இேய�ைவப்பற்�ம் 

��வாசத�்ல் ��ந்த ைதரியதை்த�ம் அைடவாரக்ள்.

        ஏெனனில், கள்ளக�்�ஸ்�க்க�ம் கள்ளத�்ரக்்கதரி�க�ம் எ�ம்�, 

��மானால் ெதரிந்�ெகாள்ளப்படட்வரக்ைள�ம் வஞ்�க்கதத்க்கதாகப் 

ெபரிய அைடயாளங்கைள�ம் அற்�தங்கைள�ம் ெசய்வாரக்ள்.

     அவரக்�ைடய   ெகடட்   நடக்ைககைள   அேநகர ் �ன்பற்�வாரக்ள்; 

அவரக்ள்நி�தத்ம் சத�்யமாரக்்கம் ��க்கப்ப�ம்.

        �தலாவ� நீங்கள் அ�யேவண்�ய� என்னெவனில்: கைட�நாடக்ளில் 

பரியாசக்காரர ்வந்�, தங்கள் �யஇசை்சகளின்ப�ேய நடந்�,

          அக�்ரமம் ���யாவ�னால் அேநக�ைடய அன்� தணிந்�ேபாம்.

    அவர ் வ�வார ் என்� ெசால்��ற வாக்�தத்தத்ம் எங்ேக? �தாக்கள் 

நித�் ைரயைடந்த�ன்� சகல�ம் ��ஷ்�ப்�ன் ேதாற்ற�தல் 

இ�ந்த�தமா��க�்றேத என்� ெசால்�வாரக்ள்.

1 �ேமாதே்த� 3:13

மதே்த� 24:24

2 ேப�� 2:2 

2 ேப�� 3:3,4

மதே்த� 24:12

தங்கைளக் �ரயத�்க்�கெ்காண்ட ஆண்டவைர ம�த�த�், தங்க�க்�த ்

��ரமான அ�ைவ வ��த�்கெ்காள்�வாரக்ள்.
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2 ெதசேலானிக�்யர ்2:3

   எவ்�தத�் னா�ம்  ஒ�வ�ம் உங்கைள ேமாசம்ேபாக்காதப�க்� 

எசச்ரிக்ைகயா��ங்கள்; ஏெனனில் ��வாச �ேராகம் �ந்� ேநரிட�், 

ேகட�்ன் மகனா�ய பாவம�ஷன் ெவளிப்படட்ாெலா�ய, அந்த நாள் 

வரா�.

  ராஜ்யத�்�ைடய இந்தச ் ��ேசஷம் �ேலாகெமங்��ள்ள சகல 

ஜா�க�க்�ம் சாட�்யாகப் �ரசங்�க்கப்ப�ம், அப்ேபா� ��� வ�ம்.

     அந்நாடக்ளின் உபத�் ரவம் ��ந்த�டேன, �ரியன் அந்தகாரப்ப�ம், 

சந்�ரன் ஒளிையகெ்காடா��க்�ம், நடச்த�்ரங்கள் வானத�்��ந்� 

��ம், வானத�்ன் சத�்வங்கள் அைசக்கப்ப�ம்.

    வானத�்�ம் ����ம் இரதத்ம் அக�்னி �ைகஸ்தம்பங்களா�ய 

அ�சயங்கைளக் காட�்ேவன்.

    �ரியனி�ம் சந்�ரனி�ம் நடச்த�்ரங்களி�ம் அைடயாளங்கள் 

ேதான்�ம்; ���ன்ேம�ள்ள ஜனங்க�க்�த ் ததத்ளிப்�ம் இ�க்க�ம் 

உண்டா�ம்; ச�த�்ர�ம் அைலக�ம் �ழக்கமா��க்�ம்.

      வ�வாய்த ்ெதானிக்�ம் எக்காள சதத்தே்தாேட அவர ்தம� �தரக்ைள 

அ�ப்�வார;் அவரக்ள் அவரால் ெதரிந்�ெகாள்ளப்படட்வரக்ைள 

வானத�்ன் ஒ� �ைன �தற்ெகாண்� ம��ைனமட�்ம் நா� 

�ைசகளி���ந்� �ட�்சே்சரப்்பாரக்ள்.

     அப்ெபா��,    ம�ஷ�மார�ைடய    அைடயாளம்   வானத�்ல் 

காணப்ப�ம். அப்ெபா��, ம�ஷ�மாரன் வல்லைமேயா�ம் ��ந்த 

ம�ைமேயா�ம் வானத�்ன் ேமகங்கள்ேமல் வ��றைத ����ள்ள சகல 

ேகாத�்ரதத்ா�ம் கண்� �லம்�வாரக்ள்.

மதே்த� 24:14

மதே்த� 24:29

ேயாேயல் 2:30

�க்கா 21:25

மதே்த� 24:30,31
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மதே்த� 24:6-8

      �தத்ங்கைள�ம் �தத்ங்களின் ெசய்�கைள�ம் ேகள்�ப்ப��ரக்ள்; 

கலங்காதப� எசச்ரிக்ைகயா��ங்கள்; இைவகெளல்லாம் 

சம்ப�க்கேவண்�யேத; ஆனா�ம் ��� உடேன வரா�.

          ஜனத�்க்�   �ேராதமாய்   ஜன�ம்,   ராஜ்யத�்க்�   �ேராதமாய் 

ராஜ்ய�ம் எ�ம்�ம்; பஞ்சங்க�ம், ெகாள்ைளேநாய்க�ம், 

��ய�ரச்�்க�ம் பல இடங்களில் உண்டா�ம்.

     ேநாவா�ன் காலத�்ல் எப்ப� நடந்தேதா, அப்ப�ேய ம�ஷ�மாரன் 

வ�ம் காலத�்�ம் நடக்�ம்.

        எப்ப�ெயனில்,   ஜலப்�ரளயத�்க்�   �ன்னான   காலத�்ேல ேநாவா 

ேபைழக்�ள் �ரேவ�க்�ம் நாள் வைரக்�ம், ஜனங்கள் ��த�்ம் ��த�்ம், 

ெபண்ெகாண்�ம் ெபண்ெகா�த�்ம்,

   ஜலப்�ரளயம் வந்� அைனவைர�ம் வாரிகெ்காண்�ேபா�மட�்ம் 

உணரா��ந்தாரக்ள்; அப்ப�ேய ம�ஷ�மாரன் வ�ங்காலத�்�ம் 

நடக்�ம்.

     அத�்மரத�்னால் ஒ� உவைமையக் கற்�கெ்காள்�ங்கள்; அ�ேல 

இளங்�ைள ேதான்�, �ளிர�்�ம்ேபா�, வசந்த காலம் ச�பமா�ற்� என்� 

அ��ரக்ள்.

     அப்ப�ேய   இைவகள்   சம்ப�க�்றைத   நீங்கள்  கா�ம்ேபா�, 

ேதவ�ைடய ராஜ்யம் ச�பமா�ற்ெறன்� அ��ங்கள்.

   இைவகெளல்லாம்   சம்ப�க்��ன்ேன   இந்தச ்   சந்த� 

ஒ�ந்�ேபாகாெதன்�, ெமய்யாகேவ உங்க�க்�ச ்ெசால்��ேறன்.

   உங்கள் ஆண்டவர ் இன்ன நா�ைக�ேல வ�வாெரன்� நீங்கள் 

அ�யா��க�்றப��னால் ��த�்�ங்கள்.

        இைவகெளல்லாம் ேவதைனக�க்� ஆரம்பம்.

மதே்த� 24:37-39

மதே்த� 24:32

�க்கா 21:31

மதே்த� 24:34.42
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உப�திரவ நாள�� ேநா�க�

          இேதா,   �ைளையப்ேபால   எரி�றநாள்   வ�ம்;   அப்ெபா�� 

அகங்காரிகள் யாவ�ம் அக�்ரமஞ்ெசய்�ற யாவ�ம் 

��ம்பா��ப்பாரக்ள்; வரப்ேபா�ற அந்த நாள் அவரக்ைளச ்�டெ்டரிக்�ம்; 

அ� அவரக்�க்� ேவைர�ம் ெகாப்ைப�ம் ைவக்காமற்ேபா�ம் என்� 

ேசைனகளின் கரத்த்ர ்ெசால்��றார.்

     இேதா, ����ைடய ��களின் அக�்ரமத�்னி�தத்ம் அவரக்ைள 

�சாரிக்�ம்ப� கரத்த்ர ்தம்�ைடய ஸ்தானத�்��ந்� �றப்பட�்வ�வார;் 

�� தன் இரதத்ப்ப�கைள ெவளிப்ப�த�், தன்னிடத�்ல் 

ெகாைலெசய்யப்படட்வரக்ைள இனி �டா��க்�ம்.

     சரவ் �ங்காரத�்ன் ேமன்ைமையக் �ைலக்க�ம் ���ன் கனவான்கள் 

யாவைர�ம் கனஈனப்ப�தத்�ம், ேசைனகளின் கரத்த்ேர இைத ேயா�த�்த ்

�ரம்ானிதத் ார.்

      ஆரவாரம் ���ன் கைடயாந்தரமட�்ம் ேபாய் எட�்ம்; ஜா�கேளாேட 

கரத்த்�க்� வழக்� இ�க�்ற�; மாம்சமான யாவேரா�ம் அவர ்

நியாயத�்க்�ள் �ரேவ�ப்பார;் �ன்மாரக்்கைரப் படட்யத�்க்� 

ஒப்�கெ்கா�ப்பார ்என்� கரத்த்ர ்ெசால்��றார.்

மல்�யா 4:1

ஏசாயா 26:21

ஏசாயா 23:9

எேர�யா 25:31



204

ஏசாயா 30:28

         நாசம் என்�ம் சல்லைட�ேல ஜா�கைள அரிக்�ம்ப�க்� அவர ்ஊ�ம் 

�வாசம் க�த�்மட�்ம் எட�்�ற ஆற்�ெவள்ளதை்தப்ேபால�ம், 

ஜனங்க�ைடய வா�ேலேபாட�் அைலக்க�க�்ற 

க�வாளதை்தப்ேபால�ம் இ�க்�ம்.

   இேதா,  ேதசதை்தப்  பாழாக�்,  அ�ன் பா�கைள அ���ந்� 

அ�ப்பதற்காகக் கரத்த்�ைடய நாள் க�ர�ம், �ரக்்க�ம், 

உக�்ரேகாப�மாய் வ��ற�.

      அ�  கரத்த்ர ்  ப�வாங்�ம்  நாள்,  �ேயா�ைடய   வழக�்னி�தத்ம் 

ப�லளிக்�ம் வ�ஷம்.

    ஆதலால், கைளகைளச ் ேசரத்�் அக�்னியால் �டெ்டரிக�்ற�ேபால, 

இவ்�லகத�்ன் ���ேல நடக்�ம்.

    ம�ஷ�மாரன் தம்�ைடய �தரக்ைள அ�ப்�வார;் அவரக்ள் 

அவ�ைடய ராஜ்யத�்ல் இ�க�்ற சகல இடறல்கைள�ம் அக�்ரமஞ் 

ெசய்�றவரக்ைள�ம் ேசரத்�்,

   அ�ப்�க்காலத�்ல் நான் அ�க�்றவரக்ைள ேநாக�்: �தலாவ� 

கைளகைளப்��ங்�, அைவகைளச ் �டெ்டரிக�்றதற்� கட�்களாகக் 

கட�்ங்கள்; ேகா�ைமையேயா என் களஞ்�யத�்ல் ேசரத்�்ைவ�ங்கள் 

என்ேபன் என்� ெசான்னான் என்றார.்

        அவரக்ைள அக�்னிச ்�ைள�ேல ேபா�வாரக்ள்; அங்ேக அ�ைக�ம் 

பற்க�ப்�ம் உண்டா��க்�ம்.

  ெவ�தத்வைனப்ேபால ேதசம் தள்ளா�, ஒ� ��ைலப்ேபாலப் 

ெபயரத்�்ப்ேபாடப்ப�ம்; அ�ன் பாதகம் அ�ன்ேமல் பாரமா��க்ைகயால், 

அ� ��ந்�ேபாம், இனி எ�ந்�ரா�.

ஏசாயா 13:9

ஏசாயா 34:8

ஏசாயா 24:20

மதே்த� 13:40-42

மதே்த� 13:30
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         இேதா, கரத்த்�ைடய நாமம் �ரத�்��ந்� வ�ம்; அவ�ைடய ேகாபம் 

எரி�ற�ம் கனன்� �ைக�ற�மா��க்�ம்; அவ�ைடய உத�கள் 

�னதத்ால் நிைறந்�, அவ�ைடய நா� பட�்க�்ற அக�்னிேபால இ�க்�ம்.

    கரத்த்ர ் மகத�்வமானவர;் தம� சதத்தை்தக் ேகடக்ப்பண்ணி, உக�்ர 

ேகாபத�் னா�ம், பட�்க�்ற அக�்னிஜ�வாைல�னா�ம், இ� 

ெப�ெவள்ளம் கல்மைழ�னா�ம், தம� �யத�்ன் வல்லைமையக் 

காண்�ப்பார.்

          கரத்த்ேரா ெமய்யான ெதய்வம்; அவர ்�வ�ள்ள ேதவன், நித�் ய ராஜா; 

அவ�ைடய ேகாபத�் னால் �� அ��ம்; அவ�ைடய உக�்ரதை்த ஜா�கள் 

ச�க்கமாடட்ாரக்ள்.

          இ�னி�தத் ம் ேசைனகளின் கரத்த்�ைடய உக�்ரத�்னால் அவ�ைடய 

க�ங்ேகாபத�் ன் நாளிேல �� தன்னிடதை்த�ட�் நீங்�ம்ப� வானதை்த 

அ�ரப்பண்�ேவன்.

 உம� ேகாபத�் ன் காலத�்ேல அவரக்ைள அக�்னிச ்

�ைளயாக�்ப்ேபா��ர;் கரத்த்ர ்தம� ேகாபத�் ேல அவரக்ைள அ�ப்பார;் 

அக�்னி அவரக்ைளப் பட�்க்�ம்.

          அக்காலத�்ேல      ���ன்   ஒ��ைன      �வக�்     ���ன் 

ம��ைனமட�்ம் கரத்த்ரால் ெகாைல�ண்டவரக்ள் �டப்பாரக்ள்; அவரக்ள் 

�லம்பப்படாம�ம் ேசரக்்கப்படாம�ம் அடக்கம்பண்ணப்படாம�ம் 

���ன்ேமல் எ�வாவாரக்ள்.

ஏசாயா 30:27,30

எேர�யா 10:10

ஏசாயா 13:13

எேர�யா 25:33

சங்�தம் 21:9
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ஏசாயா 13:6
 அல�ங்கள், கரத்த்ரின் நாள் ச�பமா��க�்ற�, அ� 

சரவ்வல்லவரிடத�்��ந்� மகா சங்காரமாய் வ�ம்.

     அந்த நாள் உக�்ரத�்ன் நாள்; அ� இக்கட�்ம் இ�க்க�மான நாள்; அ� 

அ��ம் பாழ்க்க�ப்�மான நாள்; அ� இ��ம் அந்தகார�மான நாள்; அ� 

மப்�ம் மந்தார�மான நாள்.

 அந்நாளிேல ெசௗந்தரிய�ள்ள கன்னிைகக�ம் வா�ப�ம் தாகத�்னால் 

ேசாரந்்�ேபாவாரக்ள்.

     ம�ஷர ் கரத்த்�க்� �ேராதமாய்ப் பாவஞ்ெசய்தப�யால், அவரக்ள் 

��டைரப்ேபால நடக்�ம்ப� நான் அவரக்ைள வ�தத்ப்ப�த�்ேவன்; 

அவரக்ள் இரதத்ம் ���ையப்ேபால் ெசாரியப்ப�ம்; அவரக்ள் மாம்சம் 

எ�ைவப்ேபால் �டக்�ம்.

           இேதா,   ஜா�ஜா�க்�த ்  �ைமபரம்�ம்,   ���ன்   எல்ைலகளி��ந்� 

மகா �சல் எ�ம்�ம்.

       கரத்த்ர ்     அக�்னியா�ம்,     தம�   படட்யதத்ா�ம்,    மாம்சமான 

எல்லாேரா�ம் வழக்கா�வார;் கரத்த்ரால் ெகாைல�ண்டவரக்ள் 

அேநகரா��ப்பாரக்ள்.

 அப்ெபா�� அவரக்ள் கரத்த்�ைடய வசனதை்தத ் ேதட ஒ� 

ச�த�்ரந்ெதாடங்� ம� ச�த�்ரமட�்ம், வட�ைசெதாடங்�க் 

�ழ்த�்ைசமட�்ம் அைலந்� �ரிந்�ம் அைதக் கண்டைடயாமற் 

ேபாவாரக்ள்.

    அ� அரணிப்பான நகரங்க�க்�ம், உயரமான ெகாதத்ளங்க�க்�ம் 

�ேராதமாக எக்காளம் ஊ��ற�ம் ஆரப்்பரிக�்ற�மான நாள்.

ெசப்பனியா 1:15,16

ஆேமாஸ் 8:13,12

ெசப்பனியா 1:17

எேர�யா 25:32

ஏசாயா 66:16
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ஏசாயா 34:5.3

       வானங்களில் என் படட்யம் ெவ�ெகாண்ட�; இேதா ஏேதா�ன்ேம�ம், 

நான் சங்காரத�்க்� நிய�தத் ஜனத�்ன் ேம�ம், அ� நியாயஞ்ெசய்ய 

இறங்�ம்.

 அவரக்ளிேல  ெகாைலெசய்யப்படட்வரக்ள்  ெவளிேய 

எ��ண்��டப்பாரக்ள்; அவரக்�ைடய �ேரதங்கள் நாற்றெம�க்�ம்; 

அவரக்�ைடய இரதத்த�்னாேல மைலக�ம் கைரந்�ேபாம்.

  இேதா, தம்�ைடய ேகாபதை் த உக�்ரமாக�ம், தம்�ைடய 

க�ந்�ெகாள்�தைல அக�்னிஜ�வாைலயாக�ம் ெச�தத்க் கரத்த்ர ்

அக�்னிேயா�ம் வ�வார,் ெப�ங்காற்ைறப்ேபான்ற தம்�ைடய 

இரதங்கேளா�ம் வ�வார.்

     உம� ைக உம� சத�்�க்கெளல்லாைர�ம் எட�்ப்��க்�ம்; உம� 

வல�கரம் உம்ைமப் பைகக�்றவரக்ைளக் கண்���க்�ம்.

        அைவகேளாேட காண்டா��கங்க�ம், ரிஷபங்கேளாேட காைளக�ம் 

வந்� ம��ம், அவரக்ள் ேதசம் இரதத்ெவ�ெகாண்� அவரக்ள் மண் 

நிணத�்னால் ெகா�த�்ப்ேபாம்.

      அகப்படட்வெனவ�ம் �த�்ண்�, அவரக்ைளச ்ேசரந்்��ந்தவெனவ�ம் 

படட்யதத்ால் ��வான்.

  அவரக்ள்  �ழந்ைதகள்  அவரக்ள்  கண்க�க்�  �ன்பாக 

ேமா�ய�க்கப்ப�ம்; அவரக்ள் ��கள் ெகாள்ைள�டப்ப�ம்; அவரக்ள் 

மைன�கள் அவமானப்ப�வாரக்ள்.

         ேதசம்   ���ம்   ெகாள்ைளயா�   �ற்��ம்   ெவ�ைமயா�ம்;   இ� 

கரத்த்ர ்ெசான்ன வாரத்ை்த.

ஏசாயா 66:15

சங்�தம் 21:8

ஏசாயா 34:7

ஏசாயா 13:15,16

ஏசாயா 24:3
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ஏசாயா 24:1,6,19

  நீ�பர�க்� ம�ைம என்� பா�ம் �தங்கைள ���ன் 

கைடயாந்தரத�்��ந்� ேகட�்ேறாம்; நாேனா, இைளத�்ப்ேபாேனன் 

இைளத�்ப்ேபாேனன்; எனக்� ஐேயா! �ேரா�கள் 

�ேராகம்பண்��றாரக்ள்; �ேரா�கள் ���யாய்த ்

     ேதசம் ெநா�ங்கேவ ெநா�ங்�ம், ேதசம் ��யேவ ���ம், ேதசம் 

அைசயேவ அைச�ம்.

  ��ையப் பாரத்ே்தன், அ� ஒ�ங்�ன்ைம�ம் 

ெவ�ைம�மா��ந்த�; வானங்கைளப் பாரத்ே்தன், அைவக�க்� 

ஒளி�ல்லா��ந்த�.

           பரவ்தங்கைளப்      பாரத்ே்தன்,    அைவகள்     அ�ரந்்தன;     எல்லாக் 

�ன்�க�ம் அைசந்தன.

 �ன்�ம் நான் பாரக்்�ம்ேபா�, கரத்த்ரா�ம், அவ�ைடய 

உக�்ரேகாபதத் ா�ம் ப�ரந்ிலம் வனாந்தரமா�ற்�; அ�ன் 

படட்ணங்கெளல்லாம் இ�ந்�ேபா�ன.

       ேதசெமல்லாம்   பாழாய்ப்ேபாம்; ஆ��ம் சரவ்சங்காரம் ெசய்ேயன் 

என்� கரத்த்ர ்ெசால்��றார.்

  வானத�்ன் நடச்த�்ரங்க�ம் ரா�க�ம் ஒளி ெகாடா��க்�ம்; �ரியன் 

உ�க்ைக�ல் இ�ண்�ேபாம்; சந்�ரன் ஒளி ெகாடா��க்�ம்.

      கரத்த்�ைடய   உக�்ரத�்ன் நாளிேல அவரக்ள் ெவள்ளி�ம் அவரக்ள் 

ெபான்�ம் அவரக்ைளத ் தப்��க்கமாடட்ா�; அவ�ைடய எரிசச்�ன் 

அக�்னி�னால் ேதசெமல்லாம் அ��ம், ேதசத�்ன் ��கைளெயல்லாம் 

ச��யாய் நிர�்லம்பண்�வார.்

    வானத�்ன்      சரவ்ேசைன�ம்     கைரந்�,    வானங்கள் 

�ஸ்தகச�்�ைளப்ேபால் ��டட்ப்பட�், அைவகளின் சரவ்ேசைன�ம் 

�ராடச்செ்ச��ன் இைலகள் உ���ற�ேபால�ம், அத�்மரத�்ன் 

காய்கள் உ���ற�ேபால�ம் உ�ரந்்� ��ம்.

எேர�யா 4:23,24,26,27

ஏசாயா 13:10

ஏசாயா 34:4 

ெசப்பனியா 1:18
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உபேயாக�ப��த�ப�ட பைடக�

ஏசாயா 28:2

    இேதா, �ராணி�ம் வல்லைம��ைடய ஒ�வன் ஆண்டவரிடத�்ல் 

இ�க�்றான்; அவன் கல்மைழப்ேபால�ம், சங்காரப் �சல்ேபால�ம், 

�ரண்�வ��ற ெப�ெவள்ளம்ேபால�ம் வந்�, ைக�னாேல அைதத ்

தைர�ல் தள்ளி��வான்.

      அ� இ��ம் அந்தகார�மான நாள்; அ� மப்�ம் மந்தார�மான நாள்; 

��யற்கால ெவ�ப்� பரவ்தங்களின்ேமல் பர��ற�ேபால ஏராளமான 

பலதத் ஒ� ஜா� ��ரமாக வந்� பர�ம்; அப்ப�ப்படட்� �ன்ெனா� 

காலத�்�ம் உண்டான��ல்ைல, இனிதத் ைல�ைற தைல�ைறயாக 

வ�ம் வ�ஷங்களி�ம் உண்டாவ��ல்ைல.

  கரத்த்ர ் வ��றார;் அவ�ைடய ேகாபத�் ன் ஆ�தங்க�ம், 

ேதசதை்தெயல்லாம் அ�க்க, வானங்க�ழ்ந்த கைடயாந்தர 

ேதசத�்��ந்� வ��ற�. 

   அைவக�க்� �ன்பாக ஜனங்கள் ந�ங்�வாரக்ள்; எல்லா �கங்க�ம் 

க��ப்ேபா�ம்.

   கரத்த்ர ் தம� ேசைனக்��ன் சதத்��வார;் அவ�ைடய பாளயம் மகா 

ெபரி�, அவ�ைடய வாரத்ை்த�ன்ப� ெசய்�றதற்� வல்லைம�ள்ள�; 

கரத்த்�ைடய நாள் ெபரி�ம் மகா பயங்கர�மா��க்�ம், அைதச ்

ச�க�்றவன் யார?்

ேயாேயல் 2:2

ஏசாயா 13:5

ேயாேயல் 2:6,11
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ஏசாயா 13:4

          �ரளான ஜனங்களின் சதத்த�்கெ்காதத் ெவ� �டட்த�்ன் இைரசச்�ம், 

�டட்ப்படட் ஜா�க�ைடய ராஜ்யங்களின் அமளியான இைரசச்�ம் 

மைலகளில் ேகடக்ப்ப��ற�; ேசைனகளின் கரத்த்ர ் �தத்ரா�வதை்த 

இலக்கம்பாரக்�்றார.்

          அைவக�க்� �ன்பாகப் �� அ��ம்; வானங்கள் அைச�ம்; �ரிய�ம் 

சந்�ர�ம் இ�ண்�ேபா�ம்; நடச்த�்ரங்கள் ஒளி ம�ங்�ம்.

        அைவகளின் சாயல் ��ைரகளின் சாயைல ஒதத்�; அைவகள் ��ைர 

�ரைரப்ேபால ஓ�ம்.

    அைவகள் ஓ��ற இரதங்களின் இைரசச்ல்ேபால�ம், ெசதை்தகைள 

எரிக�்ற அக�்னிஜ�வாைல�ன் இைரசச்ல்ேபால�ம், �தத்த�்க்� 

ஆயதத்ப்படட் பலதத் ஜனத�்ன் இைரசச்ல் ேபால�ம், பரவ்தங்க�ைடய 

�கரங்களின்ேமல் ��க்�ம்.

    அைவகள் பராக�்ரமசா�கைளப்ேபால ஓ�ம்; �தத்�ரைரப்ேபால 

ம�ேல�ம்; வரிைசகள் �சகாமல், ஒவ்ெவான்�ம் தன் தன் அணி�ேல 

ெசல்�ம்.

           அைவக�க்�      �ன்னாக     அக�்னி     பட�்க்�ம்,     அைவக�க்�ப் 

�ன்னாக ஜ�வாைல எரிக்�ம்; அைவக�க்� �ன்னாக ேதசம் ஏேதன் 

ேதாடட்தை்தப்ேபால�ம், அைவக�க்�ப் �ன்னாகப் பாழான 

வனாந்தரதை்தப்ேபால�ம் இ�க்�ம்; அைவக�க்� ஒன்�ம் 

தப்�ப்ேபாவ�ல்ைல.

          என்   ஜனேம,   நீ   ேபாய்   உன்   அைறக்�ள்ேள   �ரேவ�த�்,   உன் 

கத�கைளப் �ட�்கெ்காண்�, �னம் கடந்�ேபா�மட�்ம் ெகாஞ்சேநரம் 

ஒளித�்கெ்காள்.

ேயாேயல் 2:10,4,5,7,3

ம���ல�தி� ேம� ஏ�ப�� வ�ைள�

ஏசாயா 26:20



ஏசாயா 2:20,21

    ��ையத ்  ததத்ளிக்கப்பண்ணக்  கரத்த்ர ்  எ�ம்�ம்  அந்நாளிேல, 

அவ�ைடய ம�ைமப்�ரதாபத�் ற்�ம் �ல�, கன்மைலகளின் 

ெவ�ப்�களி�ம் �ன்�களின் சந்�களி�ம் ��ந்�ெகாள்�ம்ப�க்�,

    ம�ஷன் பணிந்�ெகாள்ளத ் தனக்� உண்டாக�்��ந்த தன் ெவள்ளி 

�க�்ரகங்கைள�ம், தன் ெபான் �க�்ரகங்கைள�ம், �ஞ்��க�க்�ம் 

�ரிஞ்�ல்க�க்�ம் எ�ந்���வான்.

   ேதசத�்க் ��கேள, ���ம், ப����ம், கண்ணி�ம் உங்க�க்� 

ேநரி�ம்.

     அவரக்ள் ெக��ல் ஏகமாய்க் கட�்ண்டவரக்ளாகச ் ேசரந்்� காவ�ல் 

அைடக்கப்பட�், அேநகநாள் ெசன்ற�ன்� �சாரிக்கப்ப�வாரக்ள்.

         நகரத�்ல்   ��யா��ப்ப�    அ�ேவ;    வாசல்கள்     இ�க்கப்பட�்ப் 

பாழாய்க் �டக்�ம்.

         �ராடச்ரசத�்க்காக   ��களிேல    �க்�ரல்    உண்�;      எல்லாச ்

சந்ேதாஷ�ம் மங்�, ேதசத�்ன் ம�ழ்ச�் அற்�ப்ேபாம்.

      ��ைர�ர�ம் �ல்�ர�ம் இ�ம் சதத்த�்னாேல சகல ஊரா�ம் ஓ�, 

அடரத்�்யான கா�களில் ��ந்�, கன்மைலகளி�ம் ஏ�வாரக்ள்; ஒ� 

ம�ஷ�ம் அைவகளிேல ���ராதப� எல்லா ஊரக்�ம் 

    ேதசம் �லம்� வா�ம்; �� சத�்வமற்� உலரந்்�ேபா�ம்; ேதசத�் 

ஜனத�்ேல உயரந்்தவரக்ள் த�ப்பாரக்ள்.

 ஜனக்�டட்ங்கள் �ரளான தண்ணரீக்ள் இைர�ற�ேபால 

இைரந்தா�ம், அவரக்ைள அவர ் அதட�்வார;் அவரக்ள் �ரமாய் 

   அப்ெபா��, ���ன் சதத்த�்ற்� �ல� ஓ��றவன் ப����ல் 

��வான்; ப������ந்� ஏ��றவன் கண்ணி�ல் அகப்ப�வான்; உயர 

இ�க்�ம் மத�கள் �ற�ண்�, ���ன் அஸ்�பாரங்கள் ��ங்�ம்,
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ஏசாயா 24:17,18,22,12,11

ஏேர�யா 4:29

ஏசாயா 24:4

ஏசாயா 17:13
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ஏசாயா 8:22

     அவரக்ள்   அண்ணாந்�   பாரப்்பாரக்ள்,   ��ைய�ம்   ேநாக�்ப் 

பாரப்்பாரக்ள்; ஆனா�ம் இேதா, இக்கட�்ம் அந்தகார�ம் இ�க்�ம்; 

இ�க்கதத்ால் இ�ளைடந்�, அந்தகாரத�்ேல தள்�ண்� அைலவாரக்ள்.

       ஆதலால் எல்லாக் ைகக�ம் ெந�ழ்ந்�, எல்லா ம�ஷரின் இ�தய�ம் 

கைரந்�ேபாம்.

      அவரக்ள் ��லைடவாரக்ள்; ேவதைனக�ம் வாைதக�ம் அவரக்ைளப் 

��க்�ம்; �ள்ைளெப��றவைளப்ேபால ேவதைனப்ப�வாரக்ள்; 

ஒ�வைரெயா�வர ் �ர�த�்ப்பாரப்்பாரக்ள்; அவரக்ள் �கங்கள் 

ெந�ப்பான �கங்களா��க்�ம்.

     இந்த உக�்ரமா�ய ம�பானத�்ன் பாத�்ரதை்த நீ என் ைக���ந்� 

வாங்� அவரக்ள் எல்லா�க்�ம் அ�ேல ��க்ககெ்கா� என்றார.்

   இ�க்கண்   அைடந்தவரக்ளா�ம்   பட�்னியா�ம்  ேதசதை்தக் 

கடந்�ேபாவாரக்ள்; அவரக்ள் பட�்னியா��க்�ம்ேபா�, 

�ரக்்கெவ�ெகாண்�, தங்கள் ராஜாைவ�ம் தங்கள் ேதவைன�ம் 

��ப்பாரக்ள்.

  அப்ெபா��, ஜனத�்க்� எப்ப�ேயா அப்ப�ேய ஆசாரிய�க்�ம், 

ேவைலக்கார�க்� எப்ப�ேயா அப்ப�ேய எஜமா�க்�ம், ேவைலக்காரிக்� 

எப்ப�ேயா அப்ப�ேய எஜமானிக்�ம், ெகாண்டவ�க்� எப்ப�ேயா 

அப்ப�ேய �ற்றவ�க்�ம், கடன் ெகா�தத்வ�க்� எப்ப�ேயா அப்ப�ேய 

கடன்வாங்�னவ�க்�ம், வட�்வாங்�னவ�க்� எப்ப�ேயா அப்ப�ேய 

வட�்ெகா�தத்வ�க்�ம், எல்லா�க்�ம் சரியாக நடக்�ம்.

ஏசாயா 13:7,8

எேர�யா 25:16

ஏசாயா 24:2

ஏசாயா 8:21

ஓ�ப்ேபாவாரக்ள்; மைலகளிேல காற்�னால் பறக்க�க�்ற 

பதைரப்ேபால�ம், �ழல்காற்�ேல அகப்படட் ��ம்ைபப்ேபால�ம் 

�ரதத்ப்ப�வாரக்ள்.
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ஆேமாஸ் 2:14-16

    அப்ெபா�� ேவகமானவன் ஓ��ம் �க�ட�ல்ைல; பலவான் தன் 

பலத�்னால் பலப்ப�வ��ல்ைல; பராக�்ரமசா� தன் �ராணைனத ்

தப்��ப்ப��ல்ைல.

        �ல்ைலப்     ��க�்றவன்    நிற்ப��ல்ைல;    ேவகமானவன்    தன் 

கால்களால் தப்�ப்ேபாவ��ல்ைல; ��ைர�ன் ேமல் ஏ��றவன் தன் 

�ராணைன இரட�்ப்ப��ல்ைல.

       பலசா�க�க்�ள்ேள   ைதரியவான்    அந்நாளிேல    நிரவ்ாணியாய் 

ஓ�ப்ேபாவான் என்� கரத்த்ர ்ெசால்��றார.்

      இேதா,  நான்  ேதசத�்ன்ேமல்  பஞ்சதை்த  அ�ப்�ம்  நாடக்ள் வ�ம்; 

ஆகாரக் �ைற�னால் உண்டா�ய பஞ்சமல்ல, ஜலக்�ைற�னால் 

உண்டா�ய தாக�மல்ல, கரத்த்�ைடய வசனம் ேகடக்க் �ைடயாத 

பஞ்சதை்த அ�ப்�ேவன் என்� கரத்த்ரா�ய ஆண்டவர ்ெசால்��றார.்

    ஐ�வரியவான்கேள,      ேக�ங்கள்,     உங்கள்ேமல்    வ�ம் 

நிரப்்பந்தங்களினி�தத் ம் அல� அ�ங்கள்.

       இேதா,  உங்கள்   வயல்கைள   அ�தத்    ேவைலக்கார�ைடய   �� 

உங்களால் அநியாயமாய்ப் ��க்கப்பட�்க் �க்�ர���ற�; 

அ�தத்வரக்�ைடய, �க்�ரல் ேசைனக�ைடய கரத்த்ரின் ெச�களில் 

படட்�.

         உங்கள் ெபான்�ம் ெவள்ளி�ம் ��ப்��தத்�; அைவகளி�ள்ள �� 

உங்க�க்� �ேராதமாகச ் சாட�்யா��ந்�, அக�்னிையப்ேபால உங்கள் 

மாம்சதை்தத ்�ன்�ம். கைட�நாடக்ளிேல ெபாக�்ஷதை்தச ்ேசரத்�்ரக்ள்.

     தங்கள் ெவள்ளிையத ்ெத�க்களில் எ�ந்���வாரக்ள்; அவரக்�ைடய 

ெபான் ேவண்டாெவ�ப்பா��க்�ம்; கரத்த்�ைடய �னத�்ன் நாளிேல 

அவரக்ள் ெவள்ளி�ம் அவரக்ள் ெபான்�ம் அவரக்ைள ���க்கமாடட்ா�; 

          உங்கள்        ஐ�வரியம்    அ�ந்�,     உங்கள்      வஸ்�ரங்கள் 

ெபாடட்ரித�்ப்ேபா�ன.

ஆேமாஸ் 8:11

யாேகா� 5:1,4,2,3

எேசக�்யல் 7:19
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ெவளி 6:15-17

  ���ன் ராஜாக்க�ம், ெபரிேயாரக்�ம், ஐ�வரியவான்க�ம், 

ேசைனதத்ைலவரக்�ம், பலவான்க�ம், அ�ைமகள் யாவ�ம், �யா�னர ்

யாவ�ம், பரவ்தங்களின் �ைககளி�ம் கன்மைலகளி�ம் 

     பரவ்தங்கைள�ம் கன்மைலகைள�ம் ேநாக�்: நீங்கள் எங்கள்ேமல் 

��ந்�, �ங்காசனத�்ன்ேமல் �ற்��க�்றவ�ைடய �கத�்ற்�ம், 

ஆட�்க்�ட�்யானவ�ைடய ேகாபத�் ற்�ம் எங்கைள 

       அவ�ைடய ேகாபாக�்ைன�ன் மகா நாள் வந்��டட்�, யார ்

நிைலநிற்கக்��ம் என்றாரக்ள்.

அவரக்ள் அ�னால் தங்கள் ஆத�்மாக்கைளத ்��ப்�யாக்�வ�ம் இல்ைல 

தங்கள் வ��கைள நிரப்�வ�ம் இல்ைல; அவரக்ள் அக�்ரமேம 

அவரக்�க்� இடறலா��ந்த�.
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இ�த �மிய�� அவ�ைடய இரா�ஜிய� ந�திய�னா�� 

நியாய�தினா��வ�லைமய�னா�� ஆ�சிெச�ய�ப��

தானிேயல் 7:9,13,14

       நான் பாரத்�்கெ்காண்��க்ைக�ல், �ங்காசனங்கள் ைவக்கப்படட்�; 

நீண்ட ஆ��ள்ளவர ் �ற்��ந்தார;் அவ�ைடய வஸ்�ரம் உைறந்த 

மைழையப்ேபால�ம், அவ�ைடய �ர�ன் ம�ர ் ெவண்ைமயாக�ம் 

பஞ்ைசப்ேபால �ப்�ரவாக�ம் இ�ந்த�; அவ�ைடய �ங்காசனம் 

அக�்னிஜ�வாைல�ம், அ�ன் சக்கரங்கள் எரி�ற ெந�ப்�மா��ந்த�.

   இராதத்ரிசனங்களிேல நான் பாரத்�்கெ்காண்��க்ைக�ல், இேதா, 

ம�ஷ�மார�ைடய சாயலான ஒ�வர ்வானத�் ேமகங்க�டேன வந்தார;் 

அவர ் நீண்ட ஆ��ள்ளவர ் இடமட�்ம் வந்�, அவர ் ச�பத�்ல் 

ெகாண்�வரப்படட்ார.்

    சகல  ஜனங்க�ம்  ஜா�யா�ம்,  பாைஷக்கார�ம்  அவைரேய 

ேச�க்�ம்ப�, அவ�க்�க் கரத்த்த�்வ�ம் ம�ைம�ம் ராஜரகீ�ம் 

ெகா�க்கப்படட்�; அவ�ைடய கரத்த்த�்வம் நீங்காத நித�் ய 

கரத்த்த�்வ�ம் அவ�ைடய ராஜ்யம் அ�யாத�மா��க்�ம்.

      நீர ்பாரத்�்கெ்காண்��க்�ம்ேபாேத, ைககளால் ெபயரக்்கப்படாத ஒ� 

கல் ெபயரந்்� உ�ண்�வந்த�; அ� அந்தச ் �ைலைய இ�ம்�ம் 

களிமண்�மா�ய அ�ன் பாதங்களில் ேமா� அைவகைள 

ெநா�க�்ப்ேபாடட்�.

       அப்ெபா�� அந்த இ�ம்�ம் களிமண்�ம் ெவண்கல�ம் ெவள்ளி�ம் 

ெபான்�ம் ஏகமாய் ெநா�ங்�ண்�, ேகாைடகாலத�்ல் ேபார�க�்ற 

களத�்��ந்� பறந்�ேபா�ற பதைரப்ேபாலா�ற்�; அைவக�க்� ஒ� 

இட�ம் �ைடயாதப� காற்� அைவகைள அ�த�்கெ்காண்�ேபா�ற்�; 

�ைலைய ேமா�ன கல்ேலாெவன்றால், ஒ� ெபரிய பரவ்தமா� 

��ையெயல்லாம் நிரப்�ற்�.

  இனிேமல் சம்ப�க்கப்ேபா�றைத மகா ேதவன் ராஜா�க்�த ்

ெதரி�த�் �க�்றார;் ெசாப்பனமான� நிசச்யம், அ�ன் அரத்த்ம் சத�்யம் 

என்றான்.

தானிேயல் 2:34,35,45,44
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    அந்த   ராஜாக்களின்   நாடக்ளிேல,   பரேலாகத�்ன்  ேதவன் 

என்ெறன்ைறக்�ம் அ�யாத ஒ� ராஜ்யதை்த எ�ம்பப்பண்�வார;் அந்த 

ராஜ்யம் ேவேற ஜனத�்க்� �டப்ப�வ�ல்ைல; ஒ� கல் 

ைகயால்ெபயரக்்கப்படாமல் மைல���ந்� ெபயரந்்�, உ�ண்�வந்�, 

இ�ம்ைப�ம் ெவண்கலதை்த�ம் களிமண்ைன�ம் ெவள்ளிைய�ம் 

ெபான்ைன�ம் ெநா�க�்னைத நீர ் கண்�ேர, அப்ப�ேய அ� அந்த 

ராஜ்யங்கைளெயல்லாம் ெநா�க�், நிர�்லமாக�், தாேனா 

என்ெறன்ைறக்�ம் நிற்�ம்.

          அப்ெபா��   கரத்த்ர ்   ���ன்�ெதங்�ம்   ராஜாவா��ப்பார;் 

அந்நாளில் ஒேர கரத்த்ர ்இ�ப்பார,் அவ�ைடய நாம�ம் ஒன்றா��க்�ம்.

   ஒ� ச�த�்ரந்ெதாடங்� ம�ச�த�்ரம்வைரக்�ம், ந�ெதாடங்� 

���ன் எல்ைலகள்வைரக்�ம் அவர ்அரசா�வார.்

   அவன் சந்த� என்ெறன்ைறக்�ம் இ�க்�ம்; அவன் �ங்காசனம் 

�ரியைனப்ேபால எனக்� �ன்பாக நிைலநிற்�ம்.

 சந்�ரைனப்ேபால அ� என்ெறன்ைறக்�ம் உ��யா�ம், 

ஆகாயமண்டலத�்ச ் சாட�்ையப்ேபால் உண்ைமயா�ம் இ�க்�ம் என்� 

�ளம்�னீர.் (ேசலா.)

     அவர ் யாக்ேகா�ன் ��ம்பதத்ாைர என்ெறன்ைறக்�ம் அரசா�வார;் 

அவ�ைடய ராஜ்யத�்க்� ���ரா� என்றான்.

    �ரம்ானத�்ன் �வரம் ெசால்�ேவன்; கரத்த்ர ் என்ைன ேநாக�்: நீர ்

என்�ைடய �மாரன், இன்� நான் உம்ைம ஜநிப்�தே்தன்;

     என்ைனக் ேக�ம், அப்ெபா�� ஜா�கைள உமக்�ச ் �தந்தரமாக�ம், 

���ன் எல்ைலகைள உமக்�ச ்ெசாந்தமாக�ம் ெகா�ப்ேபன்;

சகரியா 14:9

சங்�தம் 72:8

சங்�தம் 89:36,37

�க்கா 1:33

சங்�தம் 2:7,8
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      இேதா, நான் ஆதரிக�்ற என் தாசன், நான் ெதரிந்�ெகாண்டவ�ம், என் 

ஆத�்மா�க்�ப் �ரியமானவ�ம் இவேர; என் ஆ�ைய அவரே்மல் 

அமரப்பண்ணிேனன்; அவர ் �றஜா�க�க்� நியாயதை் த 

ெவளிப்ப�த�்வார.்

  நீர ் ��ட�ைடய கண்கைளத ் �றக்க�ம், கட�்ண்டவரக்ைளக் 

காவ���ந்�ம், இ�ளில் இ�க�்றவரக்ைளக் �ைறசச்ாைல���ந்�ம் 

���க்க�ம்,

  அந்நாடக்ளி�ம் அக்காலத�்�ம் தா��க்� நீ��ன் �ைளைய 

�ைளக்கப்பண்�ேவன்; அவர ் ���ேல நியாயதை் த�ம் நீ�ைய�ம் 

நடப்�ப்பார.்

      இேதா, ஒ� ராஜா நீ�யாக அராசா�வார;் �ர�க்க�ம் நியாயமாகத ்

�ைரதத்னம்பண்�வாரக்ள்..

 எல்லாச ் சத�்�க்கைள�ம் தம� பாதத�்ற்�க் 

�ழாக�்ப்ேபா�ம்வைரக்�ம், அவர ்ஆ�ைகெசய்யேவண்�ய�.

   வனாந்தரதத்ார ் அவ�க்� �ன்பாகக் �னிந்� வணங்�வாரக்ள்; 

அவ�ைடய சத�்�க்கள் மண்ைண நக்�வாரக்ள்.

     ஆண்டவேர, நீர ் உண்டாக�்ன எல்லா ஜா�க�ம் வந்�, உமக்� 

�ன்பாகப் பணிந்�, உம� நாமதை்த ம�ைமப்ப�த�்வாரக்ள்.

      ���ன்�ெதங்�ம் உம்ைமப் பணிந்�ெகாண்� உம்ைமத ் ��த�்ப் 

பா�வாரக்ள்; அவரக்ள் உம்�ைடய நாமதை்தத ் ��த�்ப் பா�வாரக்ள் 

என்� ெசால்�ங்கள். (ேசலா.)

ஏசாயா 42:1,6

எேர�யா 33:15

எசாயா 32:1

சங்�தம் 22:28

ராஜ்யம் கரத்த்�ைடய�; அவர ்ஜா�கைள ஆ��றவர.்

1ெகாரிந்�யர ்15:25

சங்�தம் 72:9

சங்�தம் 86:9

சங்�தம் 66:4
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சங்�தம் 72:5

    �ரிய�ம் சந்�ர�ம் உள்ளமட�்ம், அவரக்ள் உமக்�த ் தைல�ைற 

தைல�ைறயாகப் பயந்��ப்பாரக்ள்.

        கரத்த்ர ்ராஜரிகம்பண்��றார,் ஆைகயால் �சச்க்கரம் அைசயாதப� 

உ��ப்பட�்�க்�ம்; அவர ் ஜனங்கைள நிதானமாய் நியாயந்�ரப்்பார ்

என்� ஜா�க�க்�ள்ேள ெசால்�ங்கள்.

  அவர ் நின்�ெகாண்�, கரத்த்�ைடய பலதே்தா�ம் தம்�ைடய 

ேதவனா�ய கரத்த்�ைடய நாமத�்ன் மகத�்வதே்தா�ம் ேமய்ப்பார;் 

ஆைகயால் அவரக்ள் நிைலத�் �ப்பாரக்ள்; அவர ் இனிப் ���ன் 

எல்ைலகள் பரியந்த�ம் ம�ைமப்ப�வார.்

       ேமய்ப்பைனப்ேபாலத ்தம� மந்ைதைய ேமய்ப்பார;் ஆட�்க்�ட�்கைளத ்

தம� �யத�்னால் ேசரத்�், தம� ம��ேல �மந்� கறவலா�கைள 

ெம�வாய் நடத�்வார.்

       அவர ்�க்�ர�ட�மாடட்ார,் தம்�ைடய சதத்தை்த உயரத்த்�ம் அைத 

���ேல ேகடக்ப்பண்ண�மாடட்ார.்

   அவர ் ெநரிந்த நாணைல ��யாம�ம், மங்�ெயரி�ற �ரிைய 

அைணயாம�ம், நியாயதை் த உண்ைமயாக ெவளிப்ப�த�்வார.்

      அவ�ைடய ேகாபம் ஒ� நி�ஷம், அவ�ைடய தயேவா நீ�ய வாழ்�; 

சாயங்காலத�்ல் அ�ைக தங்�ம், ��யற்காலத�்ேல களிப்�ண்டா�ம்.

சங்�தம் 102:15

கரத்த்ர ்�ேயாைனக் கட�், தம� ம�ைம�ல் ெவளிப்ப�வார.்

சங்�தம் 96:10

�கா 5:4

ஏசாயா 40:11

ஏசாயா 42:2,3

சங்�தம் 30:5
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     அவ�ைடய நாடக்ளில் நீ�மான் ெச�ப்பான்; சந்�ர�ள்ளவைரக்�ம் 

��ந்த சமாதானம் இ�க்�ம்.

         கரத்த்�ைடய அ�க�்ரக வ�ஷதை்த�ம், நம்�ைடய ேதவன் நீ�ையச ்

சரிக்கட�்ம் நாைள�ம் �ற�ம், �யரப்படட் அைனவ�க்�ம் ஆ�தல் 

ெசய்ய�ம்,

   �ேயானிேல �யரப்படட்வரக்ைளச ் �ரப்்ப�தத்�ம் அவரக்�க்�ச ்

சாம்ப�க்�ப் ப�லாகச ்�ங்காரதை்த�ம், �யரத�்க்�ப் ப�லாக ஆனந்த 

ைதலதை்த�ம், ஒ�ங்�ன ஆ�க்�ப் ப�லாகத ் ���ன் உைடைய�ம் 

ெகா�க்க�ம், அவர ் என்ைன அ�ப்�னார;் அவரக்ள் கரத்த்ர ் தம்�ைடய 

ம�ைமகெ்கன்� நாட�்ன நீ��ன் ��டச்ங்கெளன்னப்ப�வாரக்ள்.

   கரத்த்ரா�ய நான் நீ��ன்ப� உம்ைம அைழத�், உம்�ைடய 

ைகையப்��த�், உம்ைமத ் தற்காத�், உம்ைம ஜனத�்ற்� 

உடன்ப�க்ைகயாக�ம், ஜா�க�க்� ஒளியாக�ம் ைவக�்ேறன்.

      இேதா, அவைர ஜனக்�டட்ங்க�க்�ச ்சாட�்யாக�ம், ஜனங்க�க்�த ்

தைலவராக�ம் அ�ப�யாக�ம் ஏற்ப�த�்ேனன்.

 நீ� அவ�க்� அைரக்கட�்ம், சத�்யம் அவ�க்� 

இைடக்கசை்ச�மா��க்�ம்.

  கரத்த்ரா�ய ேதவ�ைடய ஆ�யானவர ் என்ேமல் இ�க�்றார;் 

��ைமப்படட்வரக்�க்�ச ் ��ேசஷதை்த அ��க்கக் கரத்த்ர ் என்ைன 

அ�ேஷகம்பண்ணினார;் இ�தயம் ெநா�ங்�ண்டவரக்�க்�க் 

காயங்கட�்தைல�ம், �ைறப்படட்வரக்�க்� ��தைலைய�ம், 

கட�்ண்டவரக்�க்�க் கடட்�ழ்தத்ைல�ம் �ற�ம்,

சங்�தம் 72:7

ஏசாயா 61:1-3

ஏசாயா 42:7

ஏசாயா 55:4

ஏசாயா 11:5
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     ஞானதை்த�ம் உணரை்வ�ம் அ��ம் ஆ��ம், ஆேலாசைனைய�ம் 

ெபலைன�ம் அ��ம் ஆ��ம், அ�ைவ�ம் கரத்த்�க்�ப் பயப்ப��ற 

பயதை்த�ம் அ��ம் ஆ��மா�ய கரத்த்�ைடய ஆ�யானவர ்அவரே்மல் 

தங்���ப்பார.்

         கரத்த்�க்�ப் பயப்ப�தல் அவ�க்� உகந்த வாசைனயா��க்�ம்; 

அவர ் தம� கண் கண்டப� நியாயந்�ரக்்காம�ம், தம� கா� ேகடட்ப� 

�ரப்்�செ்சய்யாம�ம்,

 அவர ் நியாயதை் தப் ���ேல நிைலப்ப�த�்மட�்ம் 

இளக்கரிப்ப��ல்ைல, பத�வ��ல்ைல; அவ�ைடய ேவதத�்க்�த ்��கள் 

காத�்�க்�ம்.

     வானங்கள் ம�ழ்ந்�, �� �ரிப்பா�, ச�த�்ர�ம் அ�ன் நிைற�ம் 

�ழங்�வதாக.

    கரத்த்�க்� �ன்பாக ஆ�கள் ைகெகாட�், பரவ்தங்கள் ஏகமாய்க் 

ெகம்�ரித�்ப் பாடக்கடவ�.

    நா�ம் அ��ள்ள யா�ம் களி��வதாக; அப்ெபா�� கரத்த்�க்� 

�ன்பாக காட�் ��டச்ங்கெளல்லாம் ெகம்�ரிக்�ம்.

    அவர ் ��ைய நியாயந்�ரக்்கவ��றார;் �ேலாகதை்த நீ�ேயா�ம் 

ஜனங்கைள நிதானதே்தா�ம் நியாயந்�ரப்்பார.்

       ேதவரரீ ்   ஜனங்கைள   நிதானமாய்   நியாயந்�ரத்�்,   ����ள்ள 

ஜா�கைள நடத�்�ர;் ஆதலால் ஜா�கள் சந்ேதா�த�், ெகம்�ரதே்தாேட 

ம�ழக்கடவரக்ள். (ேசலா.)

ஏசாயா 11:2,3

ஏசாயா 42:4

சங்�தம் 96:11

சங்�தம் 98:8

சங்�தம் 96:12

சங்�தம் 98:9

சங்�தம் 67:4
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  ஆனதால், கரத்த்ர ் வ�மள�ம் நீங்கள் காலத�்க்��ன்ேன 

யாெதான்ைறக்��த�்ம் �ரப்்�செ்சால்லா��ங்கள், இ�ளில் 

மைறந்��க�்றைவகைள அவர ் ெவளியரங்கமாக�், இ�தயங்களின் 

ேயாசைனகைள�ம் ெவளிப்ப�த�்வார;் அப்ெபா�� அவனவ�க்�ரிய 

�கழ்ச�் ேதவனால் உண்டா�ம்.

      ேம�ம் ஒ� நாைளக் ��த�்�க�்றார;் அ�ேல அவர ் தாம் நிய�தத் 

ம�ஷைனகெ்காண்�, �ேலாகதை்த நீ�யாய் நியாயந்�ரப்்பார;் அந்த 

ம�ஷைன மரிதே்தாரி��ந்� எ�ப்�ன�னாேல அ�ன் நிசச்யதை்த 

எல்லா�க்�ம் �ளங்கப்பண்ணினார ்என்றான்.

     அன்��ம்   �தாைவக்   கனம்பண்��ற�ேபால   எல்லா�ம் 

�மாரைன�ம் கனம்பண்�ம்ப�க்�, �தாவானவரத்ாேம ஒ�வ�க்�ம் 

நியாயத�் ரப்்�ச ் ெசய்யாமல், நியாயத�் ரப்்�ச ் ெசய்�ம் அ�காரம் 

��வைத�ம் �மார�க்� ஒப்�கெ்கா�த�்�க�்றார.்

     அன்��ம் அவேர உ�ேரா��க�்றவரக்�க்�ம் மரிதே்தாரக்�க்�ம் 

ேதவனால் ஏற்ப�தத்ப்படட் நியா�ப�ெயன்� ஜனங்க�க்�ப் 

�ரசங்�க்க�ம், சாட�்யாக ஒப்��க்க�ம், அவர ் எங்க�க்�க் 

கடட்ைள�டட்ார.்

  நான் ேதவ�க்� �ன்பாக�ம் உ�ேரா��க�்றவரக்ைள�ம் 

மரிதத்வரக்ைள�ம் நியாயந்�ரக்்கப்ேபா�ற கரத்த்ரா�ய 

இேய���ஸ்��க்� �ன்பாக�ம், அவ�ைடய �ரசன்னமா�தைல�ம் 

அவ�ைடய ராஜ்யதை்த�ம் சாட�்யாக ைவத�்க் கடட்ைள���றதாவ�:

    அவர ் �சச்க்கரதை்த நீ�யாய் நியாயந்�ரத்�், சகல ஜனங்க�க்�ம் 

ெசம்ைமயாய் நீ�ெசய்வார.்

1ெகாரிந்�யர ்4:5

அப் 17:31

ேயாவான் 5:22

அப் 10:42

2�ேமாதே்த� 4:1

சங்�தம் 9:8
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ஏசாயா 11:4

  நீ��ன்ப� ஏைழகைள நியாயம் �சாரித�், யதாரத்த்த�்ன்ப� 

����ள்ள ��ைமயானவரக்�க்�த ் �ரப்்�செ்சய்�, ��ையத ் தம� 

வாக�்ன் ேகாலால் அ�த�், தம� வா�ன் �வாசதத்ால் �ன்மாரக்்கைரச ்

சங்கரிப்பார.்

        நான் நியாயதை் த ��ம், நீ�ையத ்�க்���மாக ைவப்ேபன்; ெபாய் 

என்�ம் அைடக்கலதை்தக் கல்மைழ அ�த�்��ம்; மைற�டதை்த 

ஜலப்�ரவாகம் அ�த�்கெ்காண்�ேபா�ம்.

      அவரக்�க்�ப் பயப்படா��ங்கள்; ெவளியாக்கப்படாத மைறெபா��ம் 

இல்ைல; அ�யப்படாத இரக�ய�ம் இல்ைல.

   என் ��ேசஷத�்ன்ப�ேய, ேதவன் இேய���ஸ்�ைவகெ்காண்� 

ம�ஷ�ைடய அந்தரங்கங்கைளக்��த�் நியாயத�் ரப்்�கெ்கா�க்�ம் 

நாளிேல இ� �ளங்�ம்.

       நான் கரத்த்ர ்நான் மாறாதவர;் ஆைகயால் யாக்ேகா�ன் �த�்ரரா�ய 

நீங்கள் நிர�்லமாக�ல்ைல.

     ஜனத�்ல் ��ைமப்ப��றவரக்ைள அவர ் நியாயம் �சாரித�், 

ஏைழ�ன் �ள்ைளகைள இரட�்த�், இ�க்கண் ெசய்�றவைன 

ெநா�க்�வார.்

 நான் நியாயத�் ரப்்� ெசய்�ம்ப� உங்களிடத�்ல் வந்�, 

�னியக்கார�க்�ம் �பசார�க்�ம் ெபாய்யாைண இ��றவரக்�க்�ம், 

எனக்�ப் பயப்படாமல் �தைவக�ம் �க்கற்ற �ள்ைளக�மா�ய 

��க்காரரின் ��ைய அபகரித�்கெ்காள்��றவரக்�க்�ம், பரேத�க்� 

அநியாயஞ்ெசய்�றவரக்�க்�ம் �ேராதமாய்த ் ��ரமான 

சாட�்யா��ப்ேபன் என்� ேசைனகளின் கரத்த்ர ்ெசால்��றார.்

ஏசாயா 28:17

மதே்த� 10:26

ேராமர ்2:16

மல்�யா 3:5,6

சங்�தம் 72:4
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   ஒ�க்கப்ப��ற யாவ�க்�ம், கரத்த்ர ் நீ�ைய�ம் நியாயதை் த�ம் 

ெசய்�றார.்

     ேமன்ைமபாராட�்�றவன் ���ேல ��ைபைய�ம் நியாயதை் த�ம் 

நீ�ைய�ம் ெசய்�ற கரத்த்ர ் நான் என்� என்ைன அ�ந்� 

உணரந்்��க�்றைதக்��தே்த ேமன்ைமபாராடட்க்கடவன் என்� கரத்த்ர ்

ெசால்��றார;் இைவகளின்ேமல் �ரியமா��க�்ேறன் என்� கரத்த்ர ்

ெசால்��றார.்

    என் ஜனங்கேள, எனக்�ச ் ெச�ெகா�ங்கள்; என் ஜா�யாேர, என் 

வாக்ைகக் கவனி�ங்கள்; ேவதம் என்னி��ந்� ெவளிப்ப�ம்; என் 

�ரமாணதை்த ஜனங்களின் ெவளிசச்மாக ஸ்தா�ப்ேபன்.

    ேசைனகளின் கரத்த்ர ் நியாயத�் ரப்்�னால் உயரந்்�, பரி�தத் �ள்ள 

ேதவன் நீ��னால் பரி�தத் ராய் �ளங்�வார.்

  இவ்�தமாய் என் ம�ைமைய நான் �றஜா�க�க்�ள்ேள 

�ளங்கப்பண்�ேவன்; நான் ெசய்த என் நியாயதை் த�ம், 

அவரக்ள்ேமல்நான் ைவதத் என் ைகைய�ம் எல்லா ஜா�க�ம் 

காண்பாரக்ள்.

 

     கரத்த்ேரா என்ெறன்ைறக்�ம் இ�ப்பார;் தம்�ைடய �ங்காசனதை்த 

நியாயத�் ரப்்�க்� ஆயதத்ம்பண்ணினார.்

        நீ��ம் நியாய�ம் உம்�ைடய �ங்காசனத�்ன் ஆதாரம்; ��ைப�ம் 

சத�்ய�ம் உமக்� �ன்பாக நடக்�ம்.

சங்�தம் 103:6

எேர�யா 9:24

ஏசாயா 51:4

ஏசாயா 5:16

எேசக�்யல் 39:21

சங்�தம் 9:7

சங்�தம் 89:14
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சங்�தம் 19:9

 கரத்த்�க்�ப் பயப்ப��ற பயம் �தத்�ம், என்ைறக்�ம் 

நிைலக�்ற�மா��க�்ற�; கரத்த்�ைடய நியாயங்கள் உண்ைம�ம், 

அைவகள் அைனத�்ம் நீ��மா��க�்ற�.

       �பேனானி�ள்ள உயர�ம் ஓங்க�மான எல்லாக் ேக��க்களின்ேம�ம், 

பாசானி�ள்ள எல்லாக் கரவ்ா� மரங்களின் ேம�ம்,

       ஏெனன்றால்,   இரக்கஞ்ெசய்யாதவ�க்�   இரக்க�ல்லாத 

நியாயத�் ரப்்�க் �ைடக்�ம்; நியாயத�் ரப்்�க்� �ன்பாக இரக்கம் 

ேமன்ைமபாராட�்ம்.

          என் ஆத�்மா இர�ேல உம்ைம வாஞ்�க�்ற�; எனக்�ள் இ�க�்ற என் 

ஆ�யால் அ�காைல��ம் உம்ைமத ் ேத��ேறன்; உம்�ைடய 

நியாயத�் ரப்்�கள் ���ேல நடக்�ம்ேபா� �சச்க்கரத�்க்��கள் 

நீ�ையக் கற்�கெ்காள்வாரக்ள்.

      இேதா, நான் என் �தைன அ�ப்��ேறன், அவன் எனக்� �ன்பாகப் 

ேபாய், வ�ைய ஆயதத்ம்பண்�வான்; அப்ெபா�� நீங்கள் ேத��ற 

ஆண்டவ�ம் நீங்கள் ��ம்��ற உடன்ப�க்ைக�ன் �த�மானவர ்

தம்�ைடய ஆலயத�்க்�த ் ��ரமாய் வ�வார;் இேதா, வ��றார ் என்� 

ேசைனகளின் கரத்த்ர ்ெசால்��றார.்

       ஆனா�ம் அவர ்வ�ம் நாைள ச�ப்பவன் யார?் அவர ்ெவளிப்ப�ைக�ல் 

நிைலநிற்பவன் யார?் அவர ்�ட���றவ�ைடய அக�்னிையப்ேபால�ம், 

வண்ணா�ைடய ச�க்காரதை்தப்ேபால�ம் இ�ப்பார.்

   அவர ் உடக்ாரந்்� ெவள்ளிையப் �ட�ட�்ச ் �த�்கரித�்க் 

ெகாண்��ப்பார;் அவர ் ேல��ன் �த�்ரைரச ் �த�்கரித�், அவரக்ள் 

கரத்த்�ைடயவரக்ளா��க்�ம்ப�க்�ம், நீ�யாய் காணிக்ைகையச ்

ெச�த�்ம்ப�க்�ம், அவரக்ைளப் ெபான்ைனப்ேபால�ம் 

ெவள்ளிையப்ேபால�ம் �ட��வார.்

ஏசாயா 2:13

யாக்ேகா� 2:13

ஏசாயா 26:9

மல்�யா 3:1-3
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 அப்ெபா�� ஜனங்கெளல்லா�ம் கரத்த்�ைடய நாமதை்தத ்

ெதா��ெகாண்�, ஒ�மனப்பட�் அவ�க்� ஆராதைன ெசய்�ம்ப�க்�, 

நான் அவரக்ள் பாைஷையச ்�தத்மான பாைஷயாக மாறப்பண்�ேவன்.

     நீங்கள் கரத்த்�க்� �ேராதமாகச ் ெசய்ய நிைனக�்றெதன்ன? அவர ்

சரவ்சங்காரம்பண்�வார;் இ�க்கம் ம�ப��ம் உண்டாகா�.

   ஆைகயால்   நீ   �ரக்்கதரிசனம்   உைரத�், அவரக்ேளாேட 

ெசால்லேவண்�ய� என்னெவன்றால்: கரத்த்ரா�ய ஆண்டவர ்

உைரக�்றார,் இேதா, என் ஜனங்கேள, நான் உங்கள் �ேரதக்��கைளத ்

�றந்�, உங்கைள உங்கள் �ேரதக்��களி��ந்� ெவளிப்பட�ம், 

உங்கைள இஸ்ரேவல் ேதசத�்க்�வர�ம்பண்�ேவன்.

  இைதக்��த�் நீங்கள் ஆசச்ரியப்படேவண்டாம்; ஏெனன்றால் 

�ேரதக்��களி�ள்ள அைனவ�ம் அவ�ைடய சதத்தை்தக் ேகட�்ங் காலம் 

வ�ம்;

 அப்ெபா��, நன்ைமெசய்தவரக்ள் �வைன அைட�ம்ப� 

எ�ந்��க�்றவரக்ளாக�ம், �ைம ெசய்தவரக்ள் ஆக�்ைனைய 

அைட�ம்ப� எ�ந்��க�்றவரக்ளாக�ம் �றப்ப�வாரக்ள்.

  ம�ைமைய�ம் மரிதே்தாரி��ந்ெத�ந்��க்�தைல�ம் அைடயப் 

பாத�்ரராக எண்ணப்ப��றவரக்ேளா ெபண் ெகாள்வ��ல்ைல ெபண் 

ெகா�ப்ப��ல்ைல.

   அவரக்ள் இனி மரிக்க�மாடட்ாரக்ள்; அவரக்ள் உ�ரத்ெ்த�த�ன் 

�ள்ைளகளானப�யால் ேதவ�த�க்� ஒப்பானவரக்�மாய், ேதவ�க்�ப் 

�ள்ைளக�மா��ப்பாரக்ள்.

ெசப்பனியா 3:9

நா�ம் 1:9

எேசக�்யல் 37:12

ேயாவான் 5:28,29

�க்கா 20:35,36
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     அங்ேக இனி அற்ப ஆ��ள்ள பாலக�ம், தன் நாடக்ள் �ரணமாகாத 

�ழவ�ம் உண்டா�ராரக்ள்; �� வய�ெசன்� மரிக�்றவ�ம் 

வா�பெனன்� எண்ணப்ப�வான்; �� வய�ள்ளவனா�ய பா�ேயா 

ச�க்கப்ப�வான்.

    �தாக்கள் �ராடச்க்காய்கைளத ் �ன்றாரக்ள், �ள்ைளகளின் பற்கள் 

��ப்ேபா�ன என்� அந்நாடக்ளில் ெசால்லமாடட்ாரக்ள்.

    அவனவன் தன்தன் அக�்ரமத�்னி�தத்ேம சாவான்; எந்த ம�ஷன் 

�ராடச்க்காய்கைளத ்�ன்பாேனா அவ�ைடய பற்கேள ��ப்ேபா�ம்.

      இேதா, எல்லா ஆத�்மாக்க�ம் என்�ைடயைவகள்; தகப்பனின் 

ஆத�்மா எப்ப�ேயா, அப்ப�ேய மகனின் ஆத�்மா�ம் என்�ைடய�; 

பாவஞ்ெசய்�ற ஆத�்மாேவ சா�ம்.

  தன் எஜமா�ைடய �தத்தை்த அ�ந்�ம் ஆயதத்மா�ராம�ம், 

அவ�ைடய �தத்த�்ன்ப� ெசய்யாம�ம் இ�ந்த ஊ�யக்காரன் அேநக 

அ�கள் அ�க்கப்ப�வான்

   எல்லாம் தாழ்தத்ப்ப�ம்ெபா�ட�்ச ் ேசைனக�ைடய கரத்த்ரின் 

நாளான� ெப�ைம�ம் ேமட�்ைம�மானைவ எல்லாவற்�ன்ேம�ம், 

உயரந்்தைவ எல்லாவற்�ன்ேம�ம்,

        அ�யாதவனா��ந்�, அ�க�க்� ஏ�வானைவகைளச ்ெசய்தவேனா 

�ல அ�கள் அ�க்கப்ப�வான். எவனிடத�்ல் அ�கங் 

ெகா�க்கப்ப��றேதா அவனிடத�்ல் அ�கங் ேகடக்ப்ப�ம்; ம�ஷர ்

எவனிடத�்ல் அ�கமாய் ஒப்��க�்றாரக்ேளா அவனிடத�்ல் அ�கமாய்க் 

ேகடப்ாரக்ள்

  பாவஞ்ெசய்�ற ஆத�்மாேவ சா�ம்; �மாரன் தகப்ப�ைடய 

அக�்ரமதை்தச ் �மப்ப��ல்ைல, தகப்பன் ராஜா��ைடய 

அக�்ரமதை்தச ் �மப்ப��ல்ைல; நீ�மா�ைடய நீ� அவன்ேமல்தான் 

இ�க்�ம், �ன்மாரக்்க�ைடய �ன்மாரக்்க�ம் அவன்ேமல்தான் இ�க்�ம்.

ஏசாயா 65:20
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      நரரின் ேமட�்ைமயான கண்கள் தாழ்தத்ப்ப�ம், ம�ஷரின் �றாப்�ம் 

தணி�ம்; கரத்த்ர ்ஒ�வேர அந்நாளில் உயரந்்��ப்பார.்

  ��யவன் தாழ்தத்ப்ப�வான், ெபரியவ�ம் தாழ்ச�்யைடவான்; 

ேமட�்ைமயானவரக்ளின் கண்கள் தாழ்ந்�ேபாம்.

         �டன் இனித ் தயாளன் என்� ம�க்கப்படான்; ேலா� இனி உதாரன் 

என்� ெசால்லப்ப�வ��ல்ைல.

    அப்ப�ேய, அவர ் அேநகம் ஜா�கள்ேமல் ெதளிப்பார;் அவரந்ி�தத்ம் 

ராஜாக்கள் தங்கள் வாைய ��வாரக்ள்; ஏெனனில், தங்க�க்�த ்

ெதரி�க்கப்படா��ந்தைத அவரக்ள் காண்பாரக்ள்; 

ேகள்�ப்படா��ந்தைத அவரக்ள் அ�ந்�ெகாள்வாரக்ள்.

    ேமாேச �தாக்கைள ேநாக�்: உங்கள் ேதவனா�ய கரத்த்ர ்

என்ைனப்ேபால ஒ� �ரக்்கதரி�ைய உங்க�க்காக உங்கள் 

சேகாதரரி��ந்� எ�ம்பப்பண்�வார;் அவர ் உங்க�க்�செ்சால்�ம் 

எல்லாவற்��ம் அவ�க்�ச ்ெச�ெகா�ப்�ரக்ளாக.

    அந்தத ்�ரக்்கதரி��ன் ெசாற்ேகளாதவேனா, அவன் ஜனத�்�ராதப�க்� 

நிர�்லமாக்கப்ப�வான் என்றான்.

 உலகதே்தாற்ற�தல் ேதவன் தம்�ைடய பரி�தத்  

�ரக்்கதரி�கெளல்லா�ைடய வாக�்னா�ம் உைரதத்ைவகள் எல்லாம் 

நிைறேவ�த ் ��ங்காலங்கள் வ�மள�ம் பரேலாகம் அவைர 

ஏற்�கெ்காள்ளேவண்�ம்.

    அதற்� இேய�: ம�ெஜன்மகாலத�்ேல ம�ஷ�மாரன் தம்�ைடய 

ம�ைம�ள்ள �ங்காசனத�்ன்ேமல் �ற்��க்�ம்ேபா�, நீங்க�ம், 

இஸ்ரேவ�ன் பன்னிரண்� ேகாத�்ரங்கைள�ம் நியாயம் 

�ரக்�்றவரக்ளாகப் பன்னிரண்� �ங்காசனங்களின்ேமல் �ற்��ப்�ரக்ள் 

என்�, ெமய்யாகேவ உங்க�க்�ச ்ெசால்��ேறன்.

ஏசாயா 5:15

ஏசாயா 32:5

ஏசாயா 52:15

அப் 3:22,23,21

மதே்த� 19:28
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     அப்ெபா��,   சகல   ஜனங்க�ம்   அவ�க்�   �ன்பாகச ்

ேசரக்்கப்ப�வாரக்ள். ேமய்ப்பனானவன் ெசம்ம�யா�கைள�ம் 

ெவள்ளா�கைள�ம் ெவவ்ேவறாக �ரிக�்ற� ேபால அவரக்ைள அவர ்

�ரித�்,

         ெசம்ம�யா�கைளத ்தம� வல� பக்கத�்�ம், ெவள்ளா�கைளத ்தம� 

இட� பக்கத�்�ம் நி�த�்வார.்

    அப்ெபா��, ராஜா தம� வல� பக்கத�்ல் நிற்பவரக்ைளப் பாரத்�்: 

வா�ங்கள் என் �தா�னால் ஆ�ரவ்�க்கப்படட்வரக்ேள, உலகம் 

உண்டான��தல் உங்க�க்காக ஆயதத்ம் பண்ணப்பட�்�க�்ற 

ராஜ்யதை்தச ்�தந்தரித�்கெ்காள்�ங்கள்.

  அப்ெபா��, இட�பக்கத�்ல் நிற்�றவரக்ைளப்பாரத்�் அவர:் 

ச�க்கப்படட்வரக்ேள, என்ைன�ட�், �சா�க்காக�ம் அவன் 

�தரக்�க்காக�ம் ஆயதத்ம்பண்ணப்பட�்�க�்ற நித�் ய அக�்னி�ேல 

ேபாங்கள்.

     அந்தப்ப�, இவரக்ள் நித�் ய ஆக�்ைன அைடய�ம், நீ�மான்கேளா 

நித�் ய �வைன அைடய�ம் ேபாவாரக்ள் என்றார.்

  அதன்�ன்� ��� உண்டா�ம்; அப்ெபா�� அவர ் சகல 

�ைரதத்னதை்த�ம் சகல அ�காரதை்த�ம் வல்லைமைய�ம் பரிகரித�், 

ேதவ�ம் �தா�மா��க�்றவ�க்� ராஜ்யதை்த ஒப்�கெ்கா�ப்பார.்

    சகல�ம் அவ�க்�க் �ழ்ப்பட�்�க்�ம்ேபா�, ேதவேன சகலத�்�ம் 

சகல�மா��ப்பதற்�, �மாரன் தா�ம் தமக்�ச ் சகலதை்த�ம் 

�ழ்ப்ப�த�்னவ�க்�க் �ழ்ப்பட�்�ப்பார.்

      சகலதை்த�ம் அவ�ைடய பாதத�்ற்�க் �ழ்ப்ப�த�்னாேர; ஆ��ம் 

சகல�ம் அவ�க்�க் �ழ்ப்ப�தத்ப்படட்ெதன்� ெசால்���க்�ம் ேபா�, 

சகலதை்த�ம் அவ�க்�க் �ழ்ப்ப�த�்னவர ்

�ழ்ப்ப�தத்ப்பட�ல்ைலெயன்ப� ெவளியரங்கமா��க�்ற�.

மதே்த� 25:32-34,41,46

1ெகாரிந்�யர ்15:24,28,27
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அவ�ைடய இரா�ஜிய�தி� ஆ�சிய�� �லமா� 

ம���ல�தி�கான ெபா�வான ஆச�ீவாத�

�க்கா 2:10,11

   ேதவ�தன் அவரக்ைள ேநாக�்: பயப்படா��ங்கள்; இேதா, எல்லா 

ஜனத�்க்�ம் ��ந்த சந்ேதாஷதை்த உண்டாக்�ம் நற்ெசய்�ைய 

உங்க�க்� அ��க�்ேறன்.

         இன்� கரத்த்ரா�ய ��ஸ்� என்�ம் இரடச்கர ்உங்க�க்�த ்தா��ன் 

ஊரிேல �றந்��க�்றார.்

     அவர ் �ரளான ஜனங்க�க்�ள் நியாயந்�ரத்�், �ரத�்�ள்ள பலதத் 

ஜா�கைளக் க�ந்�ெகாள்�வார;் அப்ெபா�� அவரக்ள் தங்கள் 

படட்யங்கைள மண்ெவட�்களாக�ம், தங்கள் ஈட�்கைள 

அ�வாள்களாக�ம் அ�ப்பாரக்ள்; ஒ� ஜா�க்� �ேராதமாய் ம�ஜா� 

படட்யம் எ�ப்ப�ல்ைல; இனி அவரக்ள் �தத்தை்தக் கற்ப��ல்ைல.

  அந்நாளிேல நீங்கள் ஒ�வைரெயா�வர ் �ராடச்செ்ச��ன் ��ம் 

அத�்மரத�்ன்��ம் வரவைழப்�ரக்ள் என்� ேசைனகளின் கரத்த்ர ்

ெசால்��றார ்என்றார.்

       அவனவன்   தன்தன்   �ராடச்செ்ச��ன்   நிழ��ம்,   தன்தன் 

அத�்மரத�்ன் நிழ��ம் பயப்ப�த�்வார ் இல்லாமல் உடக்ா�வான்; 

ேசைனக�ைடய கரத்த்ரின் வாய் இைதச ்ெசால்�ற்�.

  வனாந்தரத�்ேல நியாயம் வாசமா��க்�ம், ெச�ப்பான 

வயல்ெவளி�ேல நீ� தங்�தத்ரிக்�ம்.

    நீ��ன் �ரிைய சமாதான�ம், நீ��ன் பலன் என்��ள்ள 

அமரிக்ைக�ம் �க�மாம்.

          என் ஜனம் சமாதான தாபரங்களி�ம், நிைலயான வாசஸ்தலங்களி�ம், 

அைம�யாய்த ்தங்�ம் இடங்களி�ம் ����க்�ம்.

�கா 4:3

சகரியா 3:10

�கா 4:4

ஏசாயா 32:16-18
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சங்�தம் 85:11

   சத�்யம் �����ந்� �ைளக்�ம், நீ� வானத�்��ந்� 

தாழப்பாரக்்�ம்.

    பரவ்தங்கள் ஜனத�்ற்�ச ் சமாதானதை்தத ் த�ம், ேம�கள் நீ��ன் 

�ைளேவா��க்�ம்.

   �� தன் �ண்�கைள �ைள�ப்ப�ேபால�ம் ேதாடட்ம் தன்னில் 

�ைதக்கப்படட்ைவகைள �ைள�ப்ப�ேபால�ம் கரத்த்ரா�ய ஆண்டவர ்

எல்லா ஜா�க�க்�ம் �ன்பாக நீ�ைய�ம் ��ைய�ம் 

�ைளக்கப்பண்�வார.்

         ���ன் எல்ைலகெளல்லாம் நிைன��ரந்்� கரத்த்ரிடத�்ல் ��ம்�ம்; 

ஜா�க�ைடய சந்த�கெளல்லாம் உம� ச�கத�்ல் ெதா��ெகாள்�ம்.

    அேநக ஜனங்க�ம் பலதத் ஜா�க�ம் எ�சேல�ேல ேசைனகளின் 

கரத்த்ைரத ் ேதட�ம், கரத்த்�ைடய ச�கத�்ல் �ண்ணப்பம்பண்ண�ம் 

வ�வாரக்ள்.

      ெஜபதை் தக் ேகட�்றவேர, மாம்சமான யாவ�ம் உம்�டத�்ல் 

வ�வாரக்ள்.

    கரத்த்ரின் ம�ைம ெவளியரங்கமா�ம், மாம்சமான யா�ம் அைத 

ஏகமாய்க் கா�ம், கரத்த்ரின் வாக்� அைத உைரதத்� என்�ம் 

வனாந்தரத�்ேல �ப்���ற சதத்ம் உண்டா�ற்�.

சங்�தம் 72:3

ஏசாயா 61:11

சங்�தம் 22:27

சகரியா 8:22

சங்�தம் 65:2

ஏசாயா 40:5
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        இன்�ம் ஜனங்க�ம் அேநகம் படட்ணங்களின் ��க�ம் வ�வாரக்ள் 

என்� ேசைனகளின் கரத்த்ர ்ெசால்��றார.்

            ஒ� படட்ணத�்ன் ��கள் ம�படட்ணத�்ன் ��களிடத�்ல்ேபாய், 

நாம் கரத்த்�ைடய ச�கத�்ல் �ண்ணப்பம்பண்ண�ம் ேசைனகளின் 

கரத்த்ைரத ்ேதட�ம் ��ரித�் ேபாேவாம் வா�ங்கள்; நாங்க�ம் ேபாேவாம் 

என்� ெசால்�வாரக்ள்.

      �ரளான ஜனங்கள் �றப்பட�் வந்�: நாம் கரத்த்ரின் பரவ்தத�்க்�ம், 

யாக்ேகா�ன் ேதவ�ைடய ஆலயத�்க்�ம் ேபாேவாம் வா�ங்கள்; அவர ்

தம� வ�கைள நமக்�ப் ேபா�ப்பார,் நாம் அவர ் பாைதகளில் நடப்ேபாம் 

என்பாரக்ள்; ஏெனனில் �ேயானி��ந்� ேவத�ம், எ�சேல���ந்� 

கரத்த்ரின் வசன�ம் ெவளிப்ப�ம்.

         �ழக�்�ம் ேமற்��ம் வடக�்�ம் ெதற்��ம் இ�ந்� ஜனங்கள் வந்�, 

ேதவ�ைடய ராஜ்யத�்ல் பந்���ப்பாரக்ள்.

       அ�னாேல ���ேல தன்ைன ஆ�ரவ்�க�்றவன் சத�்ய ேதவ�க்�ள் 

தன்ைன ஆ�ரவ்�ப்பான்; ���ேல ஆைண���றவன் சத�்ய 

ேதவன்ேபரில் ஆைண��வான்; �ந்�ன இ�க்கண்கள் மறக்கப்பட�், 

அைவகள் என் கண்க�க்� மறந்�ேபா�ன.

   ஆனா�ம், கைட� நாடக்ளில் கரத்த்�ைடய ஆலயமா�ய பரவ்தம் 

பரவ்தங்களின் ெகா����ல் ஸ்தா�க்கப்பட�், மைலக�க்� ேமலாய் 

உயரத்த்ப்பட�்�க்�ம், எல்லா ஜா�க�ம் அ�னிடத�்ற்� ஓ�வ�வாரக்ள்.

    ேசைனகளின் கரத்த்ர ் இந்த மைல�ேல சகல ஜனங்க�க்�ம் ஒ� 

��ந்ைத ஆயதத்ப்ப�த�்வார;் அ� ெகா�ைமயான பதாரத்த்ங்க�ம், 

பழைமயான �ராடச்ரச�ம், ஊ�ம் நிண��ள்ள பதாரத்த்ங்க�ம், 

ெதளிந்த பழைமயான �ராடச்ரச�ம் நிைறந்த ��ந்தா��க்�ம்.

சகரியா 8:20,21

ஏசாயா 2:3

�க்கா 13:29

ஏசாயா 65:16

ஏசாயா  25:6

�கா 4:1
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 ���ேல மைலகளின் உச�்களில் ஒ� �� தானியம் 

�ைதக்கப்பட�்�க்�ம்; அ�ன் �ைள� �பேனாைனப்ேபால அைச�ம்; 

���ன் �ல்ைலப்ேபால நகரதத்ார ்ெச�தே்தாங்�வாரக்ள்.

   சகல ஜனங்கள்ேம��ள்ள �க்காடை்ட�ம், சகல ஜா�கைள�ம் 

����க�்ற �டைல�ம், இந்த மைல�ேல அகற்�ப்ேபா�வார.்

   அக்காலத�்ேல: இேதா, இவேர நம்�ைடய ேதவன்; இவ�க்காகக் 

காத�்�ந்ேதாம், இவர ் நம்ைம இரட�்ப்பார;் இவேர கரத்த்ர,் இவ�க்காகக் 

காத�்�ந்ேதாம்; இவ�ைடய ரட�்ப்�னால் களி�ரந்்� ம��ேவாம் என்� 

ெசால்லப்ப�ம்.

          ஆனா�ம் உங்க�க்� இரங்�ம்ப� கரத்த்ர ்காத�்�ப்பார,் உங்கள்ேமல் 

மன���ம்ப� எ�ந்��ப்பார;் கரத்த்ர ் நீ�ெசய்�ற ேதவன்; அவ�க்�க் 

காத�்�க�்ற அைனவ�ம் பாக�்யவான்கள்.

         �ல்ல�ப்�ண்ட   ெவளி�ன்ேமல்   ெபய்�ம்   மைழையப்ேபால�ம், 

��ைய நைனக்�ம் �றைலப்ேபால�ம் இறங்�வார.்

          கரத்த்ர ்நன்ைமயானைதத ்த�வார;் நம்�ைடய ேதச�ம் தன் பலைனக் 

ெகா�க்�ம்.

    �� தன் பலைனத ் த�ம், ேதவனா�ய எங்கள் ேதவேன எங்கைள 

ஆ�ரவ்�ப்பார.்

  வனாந்தர�ம் வறண்ட நில�ம் ம�ழ்ந்�, க�ெவளி களித�், 

�ஷ்பதை்தப்ேபால ெச�க்�ம்.

   அ� ���யாய்ச ் ெச�த�் �ரித�் ஆனந்தக்களிப்�டன் பா�ம்; 

�பேனானின் ம�ைமைய�ம் கரே்மல் சாேரான் என்பைவகளின் 

அலங்கார�ம் அதற்� அளிக்கப்ப�ம்; அவரக்ள் கரத்த்�ைடய 

ம�ைமைய�ம், நம� ேதவ�ைடய மகத�்வதை்த�ம் காண்பாரக்ள்.
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 வனாந்தரத�்ேல ேக��மரங்கைள�ம், �த�்ம்மரங்கைள�ம், 

���செ்ச�கைள�ம், ஒ�வமரங்கைள�ம் நட�், அவாந்தரெவளி�ேல 

ேதவதா���டச்ங்கைள�ம், பாய்மர��டச்ங்கைள�ம், 

�ன்ைனமரங்கைள�ம் உண்�பண்�ேவன்.

 நீங்கள் ம�ழ்ச�்யாய்ப் �றப்பட�், சமாதானமாய்க் 

ெகாண்�ேபாகப்ப��ரக்ள், பரவ்தங்க�ம் மைலக�ம் உங்க�க்� 

�ன்பாகக் ெகம்�ரமாய் �ழங்�, ெவளி�ன் மரங்கெளல்லாம் 

ைகெகாட�்ம்.

    �டெ்ச�க்�ப்  ப�லாகத ்  ேதவதா�  ��டச்ம்  �ைளக்�ம், 

காஞ்ெசா�க்�ப் ப�லாக ���செ்ச� எ�ம்�ம்; அ� கரத்த்�க்�க் 

�ரத்�்யாக�ம், நிர�்லமாகாத நித�் ய அைடயாளமாக�ம் இ�க்�ம்.

  இஸ்ரேவ�ல் தப்�னவரக்�க்� அந்நாளிேல கரத்த்ரின் �ைள 

அலங்கார�ம் ம�ைம�மா��க்�ம்; ���ன் கனி அவரக்�க்�ச ்

�றப்�ம் அலங்கார�மா��க்�ம்.

   அங்ேக ெப�ம்பாைதயான வ��ம் இ�க்�ம்; அ� பரி�தத்  வ� 

என்னப்ப�ம்; �ட�்ள்ளவன் அ�ேல நடந்�வ�வ�ல்ைல; அந்த வ��ல் 

நடக�்றவரக்ள் ேபைதயா��ந்தா�ம் �ைசெகட�்ப் ேபாவ�ல்ைல.

       அங்ேக �ங்கம் இ�ப்ப�ல்ைல; �ஷ்ட��கம் அங்ேக ேபாவ��ல்ைல, 

அங்ேக காணப்பட�மாடட்ா�; �டக்ப்படட்வரக்ேள அ�ல் நடப்பாரக்ள்.

   கரத்த்ரால் �டக்ப்படட்வரக்ள் ��ம்�, ஆனந்தக்களிப்�டன் பா�, 

�ேயா�க்� வ�வாரக்ள்; நித�் ய ம�ழ்ச�் அவரக்ள் 

தைல�ன்ேம��க்�ம்; சந்ேதாஷ�ம் ம�ழ்ச�்�ம் அைடவாரக்ள்; 

சஞ்சல�ம் த�ப்�ம் ஓ�ப்ேபாம்.
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 அப்ெபா�� ஓநாய் ஆட�்க்�ட�்ேயாேட தங்�ம், �� 

ெவள்ளாட�்க்�ட�்ேயாேட ப�த�்கெ்காள்�ம்; கன்�க்�ட�்�ம், 

பால�ங்க�ம், காைள�ம், ஒ��த�்�க்�ம்; ஒ� �� ைபயன் அைவகைள 

நடத�்வான்.

        பால் ��க்�ங்�ழந்ைத �ரியன்பாம்� வைள�ன்ேமல் �ைளயா�ம், 

பால் மறந்த �ள்ைள கட�்�ரியன் �ற்�ேல தன் ைகைய ைவக்�ம்,

 என் பரி�தத்  பரவ்தெமங்�ம் �ங்�ெசய்வா��ல்ைல; 

ேக�ெசய்வா��ல்ைல; ச�த�்ரம் ஜலத�்னால் நிைறந்��க�்ற�ேபால், 

�� கரத்த்ைர அ��ற அ��னால் நிைறந்��க்�ம்.

    அப்ெபா�� நாம் அ�வைடந்�, கரத்த்ைர அ��ம்ப� ெதாடரந்்� 

ேபாேவாம்; அவ�ைடய �றப்ப�தல் அ�ேணாதயம்ேபால 

ஆயதத்மா��க�்ற�; அவர ்மைழையப்ேபால�ம், ���ன்ேமல் ெபய்�ம் 

�ன்மாரி �ன்மாரிையப்ேபால�ம் நம்�டத�்ல் வ�வார.்

    அப்ெபா�� ��டரின் கண்கள் �றக்கப்பட�், ெச�டரின் ெச�கள் 

�ற�ண்�ேபாம்.

  அப்ெபா�� காண்�றவரக்ளின் கண்கள் மங்கலா�ரா�; 

ேகட�்றவரக்ளின் ெச�கள் கவனிதே் த இ�க்�ம்.

    அக்காலத�்ேல ெச�டர ் �ஸ்தகத�்ன் வசனங்கைளக் ேகடப்ாரக்ள்; 

��டரின் கண்கள் இ��க்�ம் அந்தகாரத�்க்�ம் நீங்கலா�ப் 

பாரை்வயைட�ம்.

           ��டைர அவரக்ள் அ�யாத வ��ேல நடத�், அவரக்�க்�த ்ெதரியாத 

பாைதகளில் அவரக்ைள அைழத�்கெ்காண்� வந்�, அவரக்�க்� 

�ன்பாக இ�ைள ெவளிசச்�ம், ேகாணைலச ் ெசவ்ைவ�மாக்�ேவன்; 

இந்தக் காரியங்கைள நான் அவரக்�க்�ச ் ெசய்�, அவரக்ைளக் 

ைக�டா��ப்ேபன்.
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ஏசாயா 29:19

   ��ைமயானவரக்ள் கரத்த்�க்�ள் �க�ம் ம�ழ்ந்�, ம�ஷரில் 

எளிைமயானவரக்ள் இஸ்ரேவ�ன் பரி�தத் �க்�ள் களி��வாரக்ள்.

    சாந்த�ண�ள்ளவரக்ள் ��த�்த ் ��ப்�யைடவாரக்ள்; கரத்த்ைரத ்

ேத��றவரக்ள் அவைரத ் ��ப்பாரக்ள்; உங்கள் இ�தயம் 

என்ெறன்ைறக்�ம் வா�ம்.

  பதற்ற�ள்ளவரக்ளின் இ�தயம் அ�ைவ உணரந்்�ெகாள்�ம், 

ெதற்�வாய�ைடய நா� தைட�ன்�த ்ெதளிவாய்ப் ேப�ம்.

  �ரணரட�்ப்�ம் ஞான�ம் அ��ம் உன் காலங்க�ைடய 

உ��யா��க்�ம்; கரத்த்�க்�ப் பயப்ப�தேல அ�ன் ெபாக�்ஷம்.

     �யா�ப்பட�்�க�்ேறன் என்� நகரவா�கள் ெசால்வ�ல்ைல; அ�ல் 

வாசமா��க�்ற ஜனத�்ன் அக�்ரமம் மன்னிக்கப்பட�்�க்�ம்.

        அவர ்மரணதை்த ெஜயமாய் ��ங்�வார;் கரத்த்ரா�ய ேதவன் எல்லா 

�கங்களி���ந்� கண்ணைீரத ் �ைடத�், தம� ஜனத�்ன் நிந்ைதைய 

����ராதப�க்� �ற்��ம் நீக�்��வார;் கரத்த்ேர இைதச ்ெசான்னார.்

          ��ைம�ம்   எளிைம�மானவரக்ள்   தண்ணைீரத ்   ேத�,   அ� 

�ைடயாமல், அவரக்ள் நா� தாகதத்ால் வற�ம்ேபா�, கரத்த்ரா�ய நான் 

அவரக்�க்�ச ் ெச�ெகா�த�், இஸ்ரேவ�ன் ேதவனா�ய நான் 

அவரக்ைளக் ைக�டா��ப்ேபன்.
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    அப்ெபா�� �டவன் மாைனப்ேபால் ��ப்பான்; ஊைமயன் நா�ம் 

ெகம்�ரிக்�ம்; வனாந்தரத�்ேல தண்ணரீக்�ம், க�ெவளி�ேல ஆ�க�ம் 

பாய்ந்ேதா�ம்.

   ம�ைம�ள்ள கரத்த்ர ் அங்ேக நமக்� மகா �சாலமான ந�க�ம் 

ஆ�க��ள்ள ஸ்தலம்ேபா��ப்பார;் வ�க�்ற பட� அங்ேக ஓ�வ�ம் 

இல்ைல, ெபரிய கப்பல் அங்ேக கடந்�வ�வ�ம் இல்ைல.

  �ந்�னைவகைள நிைனக்கேவண்டாம்; �ரவ்மானைவகைளச ்

�ந்�க்கேவண்டாம்.

   இேதா, நான் ��ய காரியதை் தச ் ெசய்�ேறன்; இப்ெபா�ேத அ� 

ேதான்�ம்; நீங்கள் அைத அ��ரக்ளா? நான் வனாந்தரத�்ேல வ�ைய�ம் 

அவாந்தரெவளி�ேல ஆ�கைள�ம் உண்டாக்�ேவன்.

    நான் ெதரிந்�ெகாண்ட என் ஜனத�்ன் தாகத�்க்� வனாந்தரத�்ேல 

தண்ணரீக்ைள�ம் அவாந்தரெவளி�ேல ஆ�கைள�ம் 

உண்டாக்�வ�னால், காட�்��கங்க�ம், வ�சரப்்பங்க�ம், ேகாடட்ான் 

�ஞ்�க�ம் என்ைனக் கனம்பண்�ம்.

      இந்த ஜனதை்த எனகெ்கன்� ஏற்ப�த�்ேனன்; இவரக்ள் என் ��ைய 

ெசால்�வ�வாரக்ள்.

          ெவடட்ாந்தைர தண்ணரீத்த்டாக�ம், வறண்ட நிலம் நீ�ற்�க�மா�ம், 

வ�சரப்்பங்கள் தாபரித�்க் �டந்த இடங்களிேல �ல்�ம் ெகா�க்ைக�ம் 

நாண�ம் உண்டா�ம்.

        பள்ளெமல்லம் உயரத்த்ப்பட�், சகல மைல�ம் �ன்�ம் தாழ்தத்ப்பட�், 

ேகாணலான� ெசவ்ைவயா�, கர��ரடானைவ சமமாக்கப்ப�ம் என்�ம்.
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  உயரந்்த ேம�களில் ஆ�கைள�ம், பள்ளதத்ாக்�களின் ந�ேவ 

ஊற்�கைள�ம் �றந்�, வனாந்தரதை்தத ் தண்ணரீத் ் தடாக�ம், 

வறண்ட��ைய நீரக்்ேகணிக�மாக�்

     ��கைளக்   கட�்,   அைவகளில்   ����ப்பாரக்ள்,   �ராடச்த ்

ேதாடட்ங்கைள நாட�், அைவகளின் கனிையப் ��ப்பாரக்ள்.

   அவரக்ள் கட�்�ற�ம், ேவெறா�வர ் ����க�்ற�ம், அவரக்ள் 

நாட�்�ற�ம், ேவெறா�வர ்கனி ��க�்ற�மா��ப்ப�ல்ைல; ஏெனனில் 

��டச்த�்ன் நாடக்ைளப்ேபால என் ஜனத�்ன் நாடக்ளி�க்�ம்; நான் 

ெதரிந்�ெகாண்டவரக்ள் தங்கள் ைககளின் �ரிையகைள ெந�நாளாய் 

அ�ப�ப்பாரக்ள்.

    அவரக்ள் ��தாவாக உைழப்ப�ல்ைல, அவரக்ள் �ன்ப�ண்டாகப் 

�ள்ைளகைளப் ெப�வ��ல்ைல; அவரக்�ம், அவரக்ேளாேட�ட அவரக்ள் 

சந்தான�ம் கரத்த்ராேல ஆ�ரவ்�க்கப்படட் சந்த�யா��ப்பாரக்ள்.

 அப்ெபா�� அவரக்ள் �ப்���றதற்��ன்ேன நான் 

ம�உதத்ர�ெகா�ப்ேபன்; அவரக்ள் ேப�ம்ேபாேத நான் ேகடே்பன்.

  சகல ஜனங்க�ம் தங்கள் தங்கள் ேதவ�ைடய நாமதை்தப் 

பற்�கெ்காண்� நடப்பாரக்ள்; நாங்க�ம் எங்கள் ேதவனா�ய 

கரத்த்�ைடய நாமதை்தப் பற்�கெ்காண்� என்ெறன்ைறக்��ள்ள 

சதாகாலங்களி�ம் நடப்ேபாம்.

    கரத்த்ர ் தம� ஜனத�்ன் ��ைவக் கட�், அ�ன் அ�க்காயதை்தக் 

�ணமாக்�ம் நாளிேல, சந்�ர�ைடய ெவளிசச்ம் �ரிய�ைடய 

ெவளிசச்தை்தப்ேபால�ம், �ரிய�ைடய ெவளிசச்ம் ஏழதத்ைனயாய் ஏ� 

பக�ன் ெவளிசச்தை்தப்ேபால�ம் இ�க்�ம்.
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  இேதா, உ��றவன் அ�க�்றவைன�ம், �ராடச்ப்பழங்கைள 

ஆைலயா��றவன் �ைதக�்றவைன�ம் ெதாடரந்்���த�், பரவ்தங்கள் 

�ராடச்ரசமாய் வ��ற�ம், ேம�கெளல்லாம் கைர�ற�மான 

நாடக்ள்வ�ம் என்� கரத்த்ர ்ெசால்��றார.்

        இேதா, நான் ��ய வானதை்த�ம் ��ய ��ைய�ம் ��ஷ்�க�்ேறன்; 

�ந்�னைவகள் இனி நிைனக்கப்ப�வ��ல்ைல, மன�ேல 

ேதான்�வ��ல்ைல.

   அவ�ைடய வாக்�தத்தத்த�்ன்ப�ேய நீ� வாசமா��க்�ம் ��ய 

வானங்க�ம் ��ய ���ம் உண்டா�ெமன்� காத�்�க�்ேறாம்.

          �ன்�, நான் ��ய வானதை்த�ம் ��ய ��ைய�ம் கண்ேடன்; �ந்�ன 

வான�ம் �ந்�ன ���ம் ஒ�ந்�ேபா�ன; ச�த�்ர�ம் 

இல்லாமற்ேபா�ற்�.

   �ங்காசனத�்ன்ேமல் �ற்��ந்தவர:் இேதா, நான் சகலதை்த�ம் 

��தாக்��ேறன் என்றார.் �ன்�ம், அவர:் இந்த வசனங்கள் சத�்ய�ம் 

உண்ைம�மானைவகள், இைவகைள எ�� என்றார.்

   ேயாவானா�ய நான், ��ய எ�சேலமா�ய பரி�தத்  நகரதை்த 

ேதவனிடத�்னின்� பரேலாகதை்த�ட�் இறங்�வரக்கண்ேடன்; அ� தன் 

��ஷ�க்காக அலங்கரிக்கப்படட் மணவாட�்ையப்ேபால 

   அவரக்�ைடய கண்ணரீ ் யாைவ�ம் ேதவன் �ைடப்பார;் இனி 

மரண��ல்ைல, �க்க��ல்ைல, அல�த��ல்ைல, வ�தத்��ல்ைல; 

�ந்�னைவகள் ஒ�ந்�ேபா�ன என்� �ளம்�ன�.

     ேம�ம், பரேலாகத�்��ந்� உண்டான ஒ� ெப�ஞ்சதத்தை்தக் 

ேகடே்டன்; அ�: இேதா, ம�ஷரக்ளிடத�்ேல ேதவ�ைடய 

வாசஸ்தல��க�்ற�, அவரக்ளிடத�்ேல அவர ் வாசமா��ப்பார;் 

அவரக்�ம் அவ�ைடய ஜனங்களா��ப்பாரக்ள், ேதவன்தாேம 

அவரக்ேளாேட�ட இ�ந்� அவரக்�ைடய ேதவனா��ப்பார.்

ஆேமாஸ் 9:13

ஏசாயா 65:17

2ேப�� 3:13

ெவளி 21:1,5,2-4
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ெவளி 21:23,24,27,25

   நகரத�்ற்� ெவளிசச்ங்ெகா�க்கச ் �ரிய�ம் சந்�ர�ம் அதற்� 

ேவண்�வ�ல்ைல; ேதவ�ைடய ம�ைமேய அைதப் �ரகா�ப்�தத்�, 

ஆட�்க்�ட�்யானவேர அதற்� �ளக்�.

   இரட�்க்கப்ப��ற ஜனங்கள் அ�ன் ெவளிசச்த�்ேல நடப்பாரக்ள் 

���ன் ராஜாக்கள் தங்கள் ம�ைமைய�ம் கனதை்த�ம் அதற்�ள்ேள 

ெகாண்�வ�வாரக்ள்

    �ட�்ள்ள�ம் அ�வ�ப்ைப�ம் ெபாய்ைய�ம் நடப்�க�்ற�மா�ய 

ஒன்�ம் அ�ல் �ரேவ�ப்ப�ல்ைல; ஆட�்க்�ட�்யானவரின் 

�வ�ஸ்தகத�்ல் எ�தப்படட்வரக்ள் மாத�்ரம் அ�ல் �ரேவ�ப்பாரக்ள்.

   அங்ேக இராக்காலம் இல்லாதப�யால், அ�ன் வாசல்கள் பக�ல் 

அைடக்கப்ப�வேத இல்ைல.

         �ன்�, பளிங்ைகப்ேபால ெதளிவான �வதத்ண்ண�ீள்ள �தத்மான ந� 

ேதவ�ம் ஆட�்க்�ட�்யானவ�ம் இ�க�்ற �ங்காசனத�்��ந்� 

�றப்பட�்வ��றைத எனக்�க் காண்�தத்ான்.

  நகரத�் ���ன் மத�்��ம், ந��ன் இ�கைர��ம், 

பன்னிரண்��தமான கனிகைளதத்�ம் �வ��டச்ம் இ�ந்த�, அ� 

மாதந்ேதா�ம் தன் கனிையக் ெகா�க்�ம்; அந்த ��டச்த�்ன் இைலகள் 

     சைபகளில் இைவகைள உங்க�க்�ச ் சாட�்யாக அ��க்�ம்ப�க்� 

இேய�வா�ய நான் என் �தைன அ�ப்�ேனன். நான் தா��ன் ேவ�ம் 

சந்த��ம், �ரகாச�ள்ள ��ெவள்ளி நடச்த�்ர�மா��க�்ேறன் என்றார.்

     ஆ��ம்  மணவாட�்�ம்  வா  என்�றாரக்ள்;  ேகட�்றவ�ம்  வா 

என்பானாக; தாகமா��க�்றவன் வரக்கடவன்; ��ப்ப�ள்ளவன் 

�வதத்ண்ணைீர இலவசமாய் வாங்�கெ்காள்ளக்கடவன்.

ெவளி 22:1,2,16,17
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           நான் பைடக்கப்ேபா�ற ��யவான�ம் ��ய ���ம் எனக்� �ன்பாக 

நிற்ப�ேபால, உங்கள் சந்த��ம் உங்கள் நாம�ம் நிற்�ெமன்� கரத்த்ர ்

ெசால்��றார.்

    சமாதானதை்தக் ��, நற்காரியங்கைளச ் ��ேசஷமாய் அ��த�், 

இரட�்ப்ைபப் �ர�தத்ப்ப�த�்: உன் ேதவன் ராஜரிகம் 

பண்��றாெரன்� �ேயா�க்�ச ் ெசால்��ற ��ேசஷக�ைடய 

பாதங்கள் மைலகளின்ேமல் எவ்வள� அழகா��க�்ன்றன.

     மந்ைத�ன் ��க்கேம, �ேயான் �மாரத�்�ன் அரேண, �ந்�ன 

ஆ�ைக உன்னிடத�்ல் வ�ம்; ராஜரிகம் எ�சேலம் �மாரத�்�னிடத�்ல் 

வ�ம்.

   ஆனா�ம் உன்னதமானவ�ைடய பரி�தத் வான்கள் ராஜரகீதை்தப் 

ெபற்�, என்ெறன்ைறக்��ள்ள சதாகாலங்களி�ம் ராஜ்யதை்தச ்

�தந்தரித�்கெ்காள்வாரக்ள் என்றான்.

    வானத�்ன் �ெழங்��ள்ள ராஜ்யங்களின் ராஜரகீ�ம் ஆ�ைக�ம் 

மகத�்வ�ம் உன்னதமானவ�ைடய பரி�தத் வான்களா�ய 

ஜனங்க�க்�க் ெகா�க்கப்ப�ம்; அவ�ைடய ராஜ்யம் நித�் ய ராஜ்யம்; 

சகல கரத்த்த�்வங்க�ம் அவைரச ்ேச�த�், அவ�க்�க் �ழ்ப்பட�்�க்�ம் 

என்றான்.

         �ேயானில்   வாசமா��க�்றவேள,   நீ   சதத்�ட�்க்   ெகம்�ரி; 

இஸ்ரேவ�ன் பரி�தத் ர ்உன் ந��ல் ெபரியவரா��க�்றார.்

ஏசாயா 66:22

இரா�ஜிய�தி� சேீயா� உய��த�ப�த�

ஏசாயா 52:7

�கா 4:8

தானிேயல் 7:18,27

ஏசாயா 12:6
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       �ேயான் �மாரத�்ேய, ெகம்�ரித�்ப்பா�; இேதா, நான் வந்� உன் 

ந��ல் வாசம்பண்�ேவன் என்� கரத்த்ர ்ெசால்��றார.்

  உன் ேதவனா�ய கரத்த்ர ் உன் ந��ல் இ�க�்றார;் அவர ்

வல்லைம�ள்ளவர,் அவர ் இரட�்ப்பார;் அவர ் உன்ேபரில் சந்ேதாஷமாய் 

ம�ழ்ந்�, தம்�ைடய அன்�னி�தத்ம் அமரந்்��ப்பார;் அவர ் உன்ேபரில் 

ெகம்�ரமாய்க் களி��வார ்(ம�ழ்�டன் பா�வார)்.

     நான்   �ேயானிடத�்ல்   ��ம்�,   எ�சேல�ன்   ந��ேல 

வாசம்பண்�ேவன்; எ�சேலம் சத�்ய நகரம் என்�ம், ேசைனக�ைடய 

கரத்த்ரின் பரவ்தம் பரி�தத்  பரவ்தம் என்�ம் அைழக்கப்ப�ம் என்� கரத்த்ர ்

ெசால்��றார.்

         �ேயானினி�தத் �ம் எ�சேல�னி�தத் �ம் நான் ம�னமா�ராம�ம், 

அ�ன் நீ� �ரகாசதை்தப்ேபால�ம், அ�ன் இரட�்ப்� எரி�ற 

�வட�்ையப்ேபால�ம் ெவளிப்ப�மட�்ம் அமராம�ம் இ�ப்ேபன்.

          என் பரி�தத்  பரவ்தமா�ய �ேயானிேல வாசமா��க�்ற நான் உங்கள் 

ேதவனா�ய கரத்த்ர ்என்� அப்ெபா�� அ�ந்�ெகாள்�ரக்ள்; அப்ெபா�� 

எ�சேலம் பரி�தத் மா��க்�ம்; அந்நியர ் இனி 

அைதக்கடந்�ேபாவ�ல்ைல.

    கரத்த்ர ் உயரந்்தவர,் அவர ் உன்னதத�்ல் வாசமா��க�்றார;் அவர ்

�ேயாைன நியாயத�் னா�ம் நீ��னா�ம் நிரப்��றார.்

       �ேயான்   நியாயத�் னா�ம்,   அ�ேல   ��ம்�   வ��றவரக்ள் 

நீ��னா�ம் �டக்ப்ப�வாரக்ள்.

சகரியா 2:10

ெசப்பனியா 3:17

சகரியா 8:3

ஏசாயா 62:1

ேயாேயல் 3:17

ஏசாயா 33:5

ஏசாயா 1:27
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  நீ ெந�ழப்படட்�ம், ைக�டப்படட்�ம், ஒ�வ�ம் கடந்� 

நடவாத�மா��ந்தாய்; ஆனா�ம் உன்ைன நித�் ய மாட�்ைமயாக�ம், 

தைல�ைற தைல�ைறயா��க்�ம் ம�ழ்ச�்யாக�ம் ைவப்ேபன்.

     �ேயாைனக்��த�், இன்னான் இன்னான் அ�ேல �றந்தாெனன்�ம் 

ெசால்லப்ப�ம்; உன்னதமானவரத்ாேம அைத ஸ்�ரப்ப�த�்வார.்

        கரத்த்ர ்ஜனங்கைளப் ேபெர��ம்ேபா�, இன்னான் அ�ேல �றந்தான் 

என்� அவரக்ைளத ்ெதாைக��வார.் (ேசலா.)

        உன் ஜாமக்கார�ைடய சதத்ம் ேகடக்ப்ப�ம்; அவரக்ள் சதத்�ட�் 

ஏகமாய் ெகம்�ரிப்பாரக்ள்; ஏெனன்றால், கரத்த்ர ் �ேயாைனத ்

��ம்�வரப்பண்�ம்ேபா�, அைதக் கண்ணாரக்காண்பாரக்ள்.

       எ�ந்��ங்கள், �ேயானில் நம்�ைடய ேதவனா�ய கரத்த்ரிடத�்ற்�ப் 

ேபாேவாம் வா�ங்கள் என்� எப்�ரா��ன் மைலகளி�ள்ள ஜாமக்காரர ்

��ங்காலம் வ�ம்.

   மறக்கப்படாத நித�் ய உடன்ப�க்ைக�னால் நாம் கரத்த்ைரச ்

ேசரந்்�ெகாள்ேவாம் வா�ங்கள் என்� �ேயா�க்� ேநராய் �கங்கைளத ்

��ப்�, �ேயா�க்�ப் ேபா�ற வ� எ�ெவன்� ேகட�் �சாரிப்பாரக்ள்.

 �டப்ர ் �ேயா�க்�ம், யாக்ேகா�ேல ��தைல�ட�்த ்

��ம்��றவரக்�க்�ம், வ�வார ்என்� கரத்த்ர ்ெசால்��றார.்

      உன்ைன ஒ�க�்னவரக்ளின் �ள்ைளக�ம் �னிந்� உன்னிடத�்ல் 

வந்�, உன்ைன அசடை்டபண்ணின யாவ�ம் உன் கால��ல் பணிந்�, 

உன்ைனக் கரத்த்�ைடய நகரம் என்�ம், இஸ்ரேவ�ைடய பரி�தத் ரின் 

�ேயான் என்�ம் ெசால்வாரக்ள்.

ஏசாயா 60:15,14

சங்�தம் 87:5,6

ஏசாயா 52:8

ஏேர�யா 31:6

எேர�யா 50:5

ஏசாயா 59:20
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ஏசாயா 62:10,2

     வாசல்கள் வ�யாய்ப் �ரேவ��ங்கள், �ரேவ��ங்கள்; ஜனத�்க்� 

வ�ையச ் ெசவ்ைவப்ப�த�்ங்கள், பாைதைய உயரத்�்ங்கள், 

உயரத்�்ங்கள்; அ��ள்ள கற்கைளப் ெபா�க�்ப்ேபா�ங்கள்; 

          ஜா�கள் உன் நீ�ைய�ம், சகல ராஜாக்க�ம் உன் ம�ைமைய�ம் 

காண்பாரக்ள்; கரத்த்�ைடய வாய் ெசால்�ம் �� நாமதத்ால் நீ 

       இேதா, இ�ள் ��ைய�ம், காரி�ள் ஜனங்கைள�ம் ��ம்; ஆனா�ம் 

உன்ேமல் கரத்த்ர ்உ�ப்பார;் அவ�ைடய ம�ைம உன்ேமல் காணப்ப�ம்.

    உன் ெவளிசச்த�்னிடத�்க்� ஜா�க�ம், உ�க�்ற உன் 

ஒளி�னிடத�்க்� ராஜாக்க�ம் நடந்�வ�வாரக்ள்.

    அப்ெபா�� நீ அைதக் கண்� ஓ�வ�வாய்; உன் இ�தயம் 

அ�சயப்பட�்ப் �ரிக்�ம்; கடற்கைர�ன் �ரளான �டட்ம் உன் வசமாக 

��ம்�ம், ஜா�களின் பலதத் ேசைன உன்னிடத�்க்� வ�ம்.

   �ரட�்   இ�தய�ள்ளவரக்ேள,   நீ�க்�த ்   �ரமானவரக்ேள, 

எனக்�செ்ச�ெகா�ங்கள்.

   என் நீ�ையச ்ச��க்கப்பண்��ேறன், அ� �ரமா��ப்ப�ல்ைல; என் 

இரட�்ப்�த ் தாம�ப்ப��ல்ைல; நான் �ேயானில் இரட�்ப்ைப�ம், 

இஸ்ரேவ�க்� என் ம�ைமைய�ம் கடட்ைள��ேவன்.

          அப்ெபா��               கரத்த்�ைடய          நாமதை்தத ்  

ெதா��ெகாள்��றவெனவேனா அவன் இரட�்க்கப்ப�வான்; கரத்த்ர ்

ெசான்னப�, �ேயான் பரவ்தத�்�ம் எ�சேல��ம் கரத்த்ர ்வரவைழக்�ம் 

��யா��ப்பவரக்ளிடத�்�ம் இரட�்ப்� உண்டா��க்�ம்.

        ��கள் எனக்�க் காத�்�க்�ம்; அவர ்உன்ைன ம�ைமப்ப�த�்னார ்

என்� உன் �ள்ைளகைள�ம், அவரக்ேளாேட�ட அவரக்ள் ெபான்ைன�ம் 

அவரக்ள் ெவள்ளிைய�ம் உன் ேதவனா�ய கரத்த்ரின் நாமத�்கெ்கன்�ம் 

இஸ்ரேவ�ன் பரி�தத் �கெ்கன்�ம் �ரத�்��ந்� ெகாண்�வர, 

தர�்�ன் கப்பல்க�ம் ஏற்கனேவ எனக்�க் காத�்�க்�ம்.

ஏசாயா 60:2,3,5,9

ஏசாயா 46:12,13

ேயாேயல் 2:32
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   உன்னிடத�்க்� ஜா�களின் பலதத் ேசைனையக் ெகாண்�வ�ம்ப�க்�ம், 

அவரக்�ைடய ராஜாக்கைள அைழத�்வ�ம்ப�க்�ம் உன் வாசல்கள் 

இர�ம்பக�ம் �டட்ப்படாமல் எப்ெபா��ம் �றந்��க்�ம்.

       உன் ஜனங்கள் யாவ�ம் நீ�மான்க�ம், என்ைறக்�ம் ��ையச ்

�தந்தரிக்�ங் ��க�ம், நான் நடட் �ைளக�ம், நான் ம�ைமப்ப�ம்ப� 

என் கரங்களின் �ரிையக�மா��ப்பாரக்ள்.

        �ேயான் �மாரேர, உங்கள் ேதவனா�ய கரத்த்�க்�ள் ம�ழ்ந்� 

களி��ங்கள்; அவர ் தக்கப� உங்க�க்� �ன்மாரிையக் ெகா�த�், 

உங்க�க்� �ன்மாரிைய�ம் �ன்மாரிைய�ம் ஏற்கனேவ 

     ேதவரரீ ்   எ�ந்த�ளி   �ேயா�க்�   இரங்��ர;்    அதற்�த ்

தையெசய்�ங்கால�ம், அதற்காகக் ��தத் ேநர�ம் வந்த�.

   அப்ெபா�� ேசைனகளின் கரத்த்ர ் �ேயான் மைல��ம் எ�சேல��ம் 

ஆ�ைகெசய்வதால், சந்�ரன் கலங்�ம், �ரியன் நாணமைட�ம்; 

அவ�ைடய �ப்பரக்�க்� �ன்பாக ம�ைம உண்டா��க்�ம்.

         நம்�ைடய பண்�ைககள் ஆசரிக்கப்ப�ம் நகரமா�ய �ேயாைன 

ேநாக�்ப்பார;் உன் கண்கள் எ�சேலைம அமரிக்ைகயான தாபரமாக�ம், 

ெபயரக்்கப்படாத �டாரமாக�ம் கா�ம்; இனி அ�ன் �ைளகள் 

என்ைறக்�ம் ��ங்கப்ப�வ��ல்ைல, அ�ன் க��களில் ஒன்�ம் அ�ந்� 

ேபாவ��ல்ைல.

      கரத்த்ரா�ய நீேரா என்ெறன்ைறக்�ம் இ�க�்�ர;் உம்�ைடய ேபர ்

�ரஸ்தாபம் தைல�ைற தைல�ைறயாக நிற்�ம்.

ஏசாயா 60:11,21

ேயாேயல் 2:23

சங்�தம் 102:12,13

ஏசாயா 24:23

ஏசாயா 33:20
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ஏசாயா 62:3,5,4

      நீ கரத்த்�ைடய ைக�ல் அலங்காரமான �ரடீ�ம், உன் ேதவ�ைடய 

கரத�்ல் ராஜ���மா��ப்பாய்.

    நீ இனிக் ைக�டப்படட்வள் என்னப்படாம�ம், உன் ேதசம் இனிப் பாழான 

ேதசெமன்னப்படாம�ம், நீ எப்�பா என்�ம், உன் ேதசம் ��லா என்�ம் 

ெசால்லப்ப�ம்; கரத்த்ர ் உன்ேமல் �ரியமா��க�்றார;் உன் ேதசம் 

வாழ்க்ைகப்ப�ம்.

    என் பரி�தத்  ஸ்தானதை்தச ் �ங்காரிக்�ம்ப�க்�, �பேனானின் 

ம�ைம�ம், ேதவதா� ��டச்ங்க�ம், பாய்மர ��டச்ங்க�ம், 

�ன்ைனமரங்க�ங்�ட உன்னிடத�்ற்�க் ெகாண்�வரப்ப�ம்; என் 

பாதஸ்தானதை்த ம�ைமப்ப�த�்ேவன்.

   இனிக் ெகா�ைம உன் ேதசத�்�ம், அ��ம் நாச�ம் உன் எல்ைலகளி�ம் 

ேகடக்ப்படமாடட்ா�; உன் ம�ல்கைள இரட�்ப்ெபன்�ம் உன்வாசல்கைளத ்

��ெயன்�ம் ெசால்�வாய்.

       உன்   �ரியன்   இனி   அஸ்த�ப்ப��ல்ைல,   உன்    சந்�ரன் 

மைறவ��ல்ைல; கரத்த்ேர உனக்� நித�் ய ெவளிசச்மா��ப்பார;் உன் 

�க்கநாடக்ள் ��ந்�ேபாம்.

           எ�ம்�ப் �ரகா�; உன் ஒளிவந்த�, கரத்த்�ைடய ம�ைம உன்ேமல் 

உ�தத்�.

    வா�பன் கன்னிைகைய �வாகம்பண்�வ�ேபால, உன் மக்கள் 

உன்ைன �வாகம்பண்�வாரக்ள்; மணவாளன் மணவாட�்�ன்ேமல் 

ம�ழ்ச�்யா��ப்ப�ேபால, உன் ேதவன் உன்ேமல் ம�ழ்ச�்யா��ப்பார.்

ஏசாயா 60:13,18,20,1
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  அக்காலத�்ேல, ஆண்டவர ் அ�ரியா��ம், எ�ப்��ம், பதே்ரா��ம், 

எத�்ேயாப்�யா��ம், ெபர�்யா��ம், �ெநயாரி�ம், ஆமாத�்�ம், 

ச�த�்ரத ் ��களி�ம், தம்�ைடய ஜனத�்ல் ��யானவரக்ைள 

�ட�்கெ்காள்ளத ்��ம்ப இரண்டாம்�ைச தம� கரதை்த நீட�்,

       ஜா�க�க்� ஒ� ெகா�ைய ஏற்�, இஸ்ரேவ�ல் �ரத�்ண்டவரக்ைளச ்

ேசரத்�், �தா�ல் �தற�க்கப்படட்வரக்ைள ���ன் நான்� 

�ைசகளி���ந்� �ட�்வார.்

    அவரக்�க்� நன்ைம�ண்டாக நான் என் கண்கைள அவரக்ள்ேமல் 

ைவத�், அவரக்ைள இந்த ேதசத�்க்�த ்��ம்�வரப்பண்ணி, அவரக்ைளக் 

கட�்ேவன், அவரக்ைள இ�க்கமாடே்டன், அவரக்ைள நாட�்ேவன், 

அவரக்ைளப் ��ங்கமாடே்டன்.

     அக்காலத�்ேல   இஸ்ரேவ�ல்   ��யானவரக்�ம்,   யாக்ேகா�ன் 

வம்சத�்ல் தப்�னவரக்�ம், �ன்ெனா�ேபா�ம் தங்கைள அ�தத்வைனச ்

சாரந்்�ெகாள்ளாமல், இஸ்ரேவ�ன் பரி�தத் ரா�ய கரத்த்ைரேய 

உண்ைமயாய்ச ்சாரந்்�ெகாள்வாரக்ள்.

       கரத்த்ரா�ய நான் நிர�்லமானைவகைளக் கட�்�ேறன் என்�ம், 

பாழானைதப் ப�ரந்ிலமாக்��ேறன் என்�ம், அப்ெபா�� உங்கைளச ்

�ற்���ள்ள ��யான ஜா�கள் அ�ந்�ெகாள்வாரக்ள்; கரத்த்ரா�ய நான் 

இைதச ்ெசான்ேனன், இைதச ்ெசய்ேவன்.

     �றஜா�களின் ந�ேவ நீங்கள் பரி�தத் க்�ைலசச்லாக�்ன�ம் 

அவரக்�க்�ள் உங்களால் பரி�தத் க்�ைலசச்லாக்கப்படட்�மான என் 

மகதத்ான நாமதை்த நான் பரி�தத் ம்பண்�ேவன்; அப்ெபா�� 

�றஜா�கள் தங்கள் கண்க�க்� �ன்பாக நான் உங்க�க்�ள் 

பரி�தத் ம்பண்ணப்ப�ைக�ல், நான் கரத்த்ர ் என்பைத 

அ�ந்�ெகாள்வாரக்ள் என்� கரத்த்ரா�ய ஆண்டவர ்ெசால்��றார.்

இரா�ஜிய�தி� இ�ரேயலி� ம���

ஏசாயா 11:11,12

எேர�யா 24:6

ஏசாயா 10:20

எேசக�்யல் 36:36,23
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        என் ஆ�ைய உங்க�க்�ள் ைவப்ேபன்; நீங்கள் உ�ரைட�ரக்ள்; நான் 

உங்கைள உங்கள் ேதசத�்ல் ைவப்ேபன்; அப்ெபா�� நான் கரத்த்ர ்என்� 

அ�ந்�ெகாள்�ரக்ள்; இைதச ்ெசான்ேனன், இைதச ்ெசய்ேவன் என்� கரத்த்ர ்

உைரக�்றார ்என்� ெசால் என்றார.்

       நான் அவரக்ேளாேட சமாதான உடன்ப�க்ைக ெசய்ேவன்; அ� 

அவரக்�க்� நித�் ய உடன்ப�க்ைகயா��க்�ம்; நான் அவரக்ைள 

நிைலப்ப�த�், அவரக்ைள வரத்�்க்கப்பண்ணி, அவரக்ள் ந��ேல என் 

பரி�தத்  ஸ்தலதை்த என்ெறன்ைறக்�ம் ஸ்தா�ப்ேபன்.

          நான் கரத்த்ர ்என்� அ��ம் இ�தயதை்த அவரக்�க்�க் ெகா�ப்ேபன்; 

அவரக்ள் என் ஜனமா��ப்பாரக்ள், நான் அவரக்ள் ேதவனா��ப்ேபன்; 

அவரக்ள் தங்கள் �� இ�தயதே்தா�ம் என்னிடத�்ற்�த ் ��ம்�வாரக்ள் 

என்� இஸ்ரேவ�ன் ேதவனா�ய கரத்த்ர ்ெசால்��றார.்

         அவரக்ள் வந்�, �ேயானின் உச�்�ேல ெகம்�ரித�், கரத்த்ர ்அ��ம் 

ேகா�ைம, �ராடச்ரசம், எண்ெணய், ஆட�்க்�ட�்கள், கன்�க்�ட�்கள் 

என்பைவகளா�ய இந்த நன்ைமக�க்காக ஓ�வ�வாரக்ள்; அவரக்�ைடய 

ஆத�்மா நீரப்்பாய்சச்லான ேதாடட்ம்ேபா��க்�ம்; அவரக்ள் இனித ்

ெதாய்ந்�ேபாவ�ல்ைல

  ஆதலால், இேதா, நாடக்ள்வ�ம், அப்ெபா�� இஸ்ரேவல் �த�்ரைர 

எ�ப்�ேதசத�் ��ந்� வரப்பண்ணின கரத்த்�ைடய �வைனகெ்காண்� 

இனிேமல் சத�்யம்பண்ணாமல்,

    இஸ்ரேவல் �த�்ரைர வடேதசத�்�ம் தாம் அவரக்ைளத ் �ரத�்�டட் 

எல்லா ேதசங்களி���ந்� வரப்பண்ணின கரத்த்�ைடய 

�வைனகெ்காண்� சத�்யம்பண்�வாரக்ள்; நான் அவரக்ள் 

�தாக்க�க்�க் ெகா�தத் அவரக்�ைடய ேதசத�்க்� அவரக்ைளத ்

��ம்�வரப்பண்�ேவன் என்� கரத்த்ர ்ெசால்��றார.்

எேசக�்யல் 37:14,26

எேர�யா 24:7

எேர�யா 31:12

எேர�யா 16:14,15
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      நான் என் ஆ�களில் ��யா��ப்பைவகைளத ்�ரத�்��ந்த எல்லா 

ேதசங்களி���ந்� ேசரத்�், அைவகைளத ் ��ம்ப அைவகளின் 

ெதா�வங்க�க்�க் ெகாண்�வ�ேவன்; அப்ெபா�� அைவகள் 

ப��ப்ெப��ம்.

          உங்கள்   �தாக்க�க்�க்    ெகா�ப்ேபன்   என்�   ஆைண�டட்    

ேதசமா�ய இஸ்ரேவல் ேதசத�்ேல நான் உங்கைளத ்

��ம்�வரப்பண்�ம்ேபா�, நான் கரத்த்ர ்என்� நீங்கள் அ�ந்�ெகாண்�,

          நான் என் தாசனா�ய யாக்ேகா�க்�க் ெகா�தத்�ம், உங்கள் �தாக்கள் 

����ந்த�மான ேதசத�்ேல ����ப்பாரக்ள்; அவரக்�ம் அவரக்ள் 

�ள்ைளக�ம் அவரக்�ைடய �ள்ைளகளின் �ள்ைளக�ம் அ�ேல 

என்ெறன்ைறக்�ம் ����ப்பாரக்ள்; என் தாசனா�ய தா�� என்பவர ்

என்ெறன்ைறக்�ம் அவரக்�க்� அ�ப�யா��ப்பார.்

        என் ஜனமா�ய இஸ்ரேவ�ன் �ைற��ப்ைபத ்��ப்�ேவன்; அவரக்ள் 

பாழான நகரங்கைளக் கட�், அைவகளில் ����ந்�, 

�ராடச்தே்தாடட்ங்கைள நாட�், அைவக�ைடய பழரசதை்தக் ��த�், 

ேதாடட்ங்கைள உண்டாக�், அைவகளின் கனிகைளப் ��ப்பாரக்ள்.

     அவரக்ைள அவரக்ள் ேதசத�்ேல நாட�்ேவன்; நான் அவரக்�க்�க் 

ெகா�தத் ேதசத�்��ந்� அவரக்ள் இனிப் ��ங்கப்ப�வ�ல்ைலெயன்� 

உன் ேதவனா�ய கரத்த்ர ்ெசால்��றார ்என்றார.்

        நான்   உங்கைள   ஜனங்களி��ந்�    �றப்படப்பண்ணி,    நீங்கள் 

�த�ண்��க�்ற ேதசங்களி��ந்� உங்கைளச ்

ேசரத்�்கெ்காள்�ம்ேபா�, �கந்த வாசைன�னி�தத் ம் நான் 

உங்கள்ேபரில் �ரியமா��ப்ேபன்; அப்ெபா�� �றஜா�களின் 

கண்க�க்� �ன்பாக உங்களால் பரி�தத் ம்பண்ணப்ப�ேவன்.

ஏேர�யா 23:3

எேசக�்யல் 20:42,41

எேசக�்யல் 37:25

ஆேமாஸ் 9:14,15
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       அக்காலத�்ேல       உங்கைளக்       �ட�்கெ்காண்�வ�ேவன்,    

அக்காலத�்ேல உங்கைளச ்ேசரத்�்கெ்காள்ேவன்; உங்கள் கண்காண நான் 

உங்கள் �ைற��ப்ைபத ் ��ப்�ம்ேபா�, ����ள்ள சகல 

ஜனங்க�க்�ள்�ம் நான் உங்கைளக் �ரத்�்�ம் �கழ்ச�்�மாக 

ைவப்ேபன் என்� கரத்த்ர ்ெசால்��றார.்

          இேதா, அக்காலத�்ேல உன்ைனச ்��ைமப்ப�த�்ன யாவைர�ம் 

தண்�ப்ேபன்; ெநாண்�யானவைன இரட�்த�், தள்�ண்டவைனச ்

ேசரத்�்கெ்காள்�ேவன்; அவரக்ள் ெவடக்ம் அ�ப�தத்  சகல ேதசங்களி�ம் 

அவரக்�க்�ப் �கழ்ச�்�ம் �ரத்�்�ம் உண்டாகச ்ெசய்ேவன்.

      என் தாசனா�ய யாக்ேகாேப, நீ பயப்படாேத; இஸ்ரேவேல, நீ கலங்காேத; 

இேதா, நான் உன்ைனத ் �ரத�்�ம், உன் சந்த�ைய அவரக்ள் 

�ைற��ப்�ன் ேதசத�்���ந்� ���த�் இரட�்ப்ேபன்; அப்ெபா�� 

யாக்ேகா� ��ம்�வந்�, அைம�ேயா�ம் சாங்ேகாபாங்கதே்தா�ம் 

இ�ப்பான்; அவைனத ்ததத்ளிக்கப்பண்�வார ்இல்ைல.

  நான் உங்கைளப் �றஜா�களிடத�்��ந்� அைழத�் உங்கைளச ் சகல 

ேதசங்களி���ந்� ேசரத்�், உங்கள் �யேதசத�்ற்� உங்கைளக் 

ெகாண்�வ�ேவன்.

          அவரக்ைள   இஸ்ரேவ�ன்    மைலகளா�ய    ேதசத�்ேல    ஒேர 

ஜா�யாக்�ேவன்; ஒேர ராஜா அவரக்ள் எல்லா�க்�ம் ராஜாவாக இ�ப்பார;் 

அவர ் இனி இரண்� ஜா�களாக இ�ப்ப�ல்ைல: அவரக்ள் இனி இரண்� 

ராஜ்யங்களாகப் �ரிவ��ல்ைல.

        என் தாசனா�ய தா�� என்பவர ்அவரக்ள்ேமல் ராஜாவாக இ�ப்பார;் 

அவரக்ள் எல்லா�க்�ம் ஒேர ேமய்ப்பர ்இ�ப்பார;் அப்ெபா�� அவரக்ள் என் 

நியாயங்களில் நடந்�, என் கடட்ைளகைளக் ைககெ்காண்�, 

அைவகளின்ப�ேய ெசய்�,

  அவரக்ள் இனித ் தங்கள் நரகலான �க�்ரகங்களினா�ம் தங்கள் 

அ�வ�ப்�களினா�ம் தங்க�ைடய சகல ��தல்களினா�ம் தங்கைளத ்

�ட�்ப்ப�த�்வ��ல்ைல; அவரக்ள் ����ந்� பாவஞ்ெசய்த எல்லா 

இடங்களி��ந்�ம் நான் அவரக்ைள நீங்கலாக�் இரட�்த�், அவரக்ைளச ்

�தத்ம்பண்�ேவன்; அப்ெபா�� அவரக்ள் என் ஜனமா��ப்பாரக்ள், நான் 

அவரக்ள் ேதவனா��ப்ேபன்.

ெசப்பனியா 3:20,19

எேர�யா 46:27

எேசக�்யல் 36:24

எேசக�்யல் 37:22-24
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எேர�யா 32:39

    அவரக்ள் தங்க�க்�ம், தங்கள் �ன்ன�யா�க்�ம், தங்கள் 

�ள்ைளக�க்�ம் நன்ைம�ண்டா�ம்ப� சகல நாடக்ளி�ம் எனக்�ப் 

பயப்ப�ம்ப�க்�, நான் அவரக்�க்� ஒேர இ�தயதை்த�ம் ஒேர 

வ�ைய�ம் கடட்ைள�ட�்,

       நான்   அவரக்ேளா�    சமாதான   உடன்ப�க்ைகெசய்�,   �ஷ்ட   

��கங்கைள ேதசத�்ல் இராதப�க்� ஒ�யப்பண்�ேவன்; அவரக்ள் 

�கமாய் வனாந்தரத�்ல் தாபரித�், கா�களில் நித�் ைரபண்�வாரக்ள்.

    நான் அவரக்ைள�ம் என் ேமட�்ன் �ற்�ப்�றங்கைள�ம் 

ஆ�ரவ்ாதமாக�், ஏற்றகாலத�்ேல மைழையப்ெபய்யப்பண்�ேவன்; 

ஆ�ரவ்ாதமான மைழ ெபய்�ம்.

   அப்ெபா�� நான் ��ங்க�ம் இ�க்க�ம் நிர�்லமாக்க�ம் அ�க்க�ம் 

�ங்�ெசய்ய�ம் அவரக்ள்ேபரில் எப்ப� ஜாக�்ரைதயா��ந்ேதேனா, 

அப்ப�ேய கடட்�ம் நாடட்�ம் அவரக்ள் ேபரில் ஜாக�்ரைதயா��ப்ேபன் 

என்� கரத்த்ர ்ெசால்��றார.்

     இேதா, நாடக்ள் வ�ெமன்� கரத்த்ர ் ெசால்��றார,் அப்ெபா�� 

இஸ்ரேவல் ��ம்பதே்தா�ம் �தா ��ம்பதே்தா�ம் �� உடன்ப�க்ைக 

பண்�ேவன்.

       நான் அவரக்ள் �தாக்கைள எ�ப்� ேதசத�்��ந்� அைழத�்வரக் 

ைகப்��தத் நாளிேல, அவரக்ேளாேட பண்ணின உடன்ப�க்ைக�ன்ப� 

அல்ல; ஏெனனில் நான் அவரக்�க்� நாயகரா��ந்�ம், அந்த என் 

உடன்ப�க்ைகைய அவரக்ள் �� அவமாக�்ப்ேபாடட்ாரக்ேள என்� கரத்த்ர ்

ெசால்��றார.்

      அந்நாடக்�க்�ப் �ற்பா�, நான் இஸ்ரேவல் ��ம்பதே்தாேட 

பண்ணப்ேபா�ற உடன்ப�க்ைகயாவ�; நான் என் நியாயப்�ரமாணதை்த 

அவரக்ள் உள்ளத�்ேல ைவத�், அைத அவரக்ள் இ�தயத�்ேல எ��, நான் 

அவரக்ள் ேதவனா��ப்ேபன், அவரக்ள் என் ஜனமா��ப்பாரக்ள் என்� 

கரத்த்ர ்ெசால்��றார.்

      இனி ஒ�வன் தன் அயலாைன�ம், ஒ�வன் தன் சேகாதரைன�ம் ேநாக�்: 

கரத்த்ைர அ�ந்�ெகாள் என்� ேபா�ப்ப�ல்ைல; அவரக்ளில் 

��யவன்�தல் ெபரியவன்மட�்ம், எல்லா�ம் என்ைன 

அ�ந்�ெகாள்வாரக்ள் என்� கரத்த்ர ் ெசால்��றார;் நான் அவரக்ள் 

அக�்ரமதை்த மன்னித�், அவரக்ள் பாவங்கைள இனி நிைனயா��ப்ேபன்.

எேசக�்யல் 34:25,26

எேர�யா 31:28,31-34
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எேர�யா 32:40-42

 அவரக்�க்� நன்ைமெசய்�ம்ப�, நான் அவரக்ைள �ட�்ப் 

�ன்வாங்�வ�ல்ைலெயன்�ற நித�் ய உடன்ப�க்ைகைய அவரக்ேளாேட 

பண்ணி, அவரக்ள் என்ைன�ட�் அகன்�ேபாகாதப�க்�, 

எனக்�ப்பயப்ப�ம் பயதை்த அவரக்ள் இ�தயத�்ேல ைவத�்,

 அவரக்�க்� நன்ைம ெசய்�ம்ப� அவரக்ள்ேமல் 

சந்ேதாஷமா��ந்�, என் �� இ�தயதே்தா�ம் என் �� ஆத�்மாேவா�ம் 

அவரக்ைள இந்தத ்ேதசத�்ேல நிசச்யமாய் நாட�்ேவன்.

 நான் இந்த ஜனத�்ன்ேமல் இந்தப் ெபரிய �ங்ைகெயல்லாம் 

வரப்பண்ணின�ேபால, அவரக்ைளக்��த�்ச ் ெசான்ன எல்லா 

நன்ைமைய�ம் அவரக்ள்ேமல் வரப்பண்�ேவன் என்� கரத்த்ர ்

ெசால்��றார.்

  இேதா, நான் அவரக்�க்�ச ் ச�க�்ய�ம் ஆேராக�்ய�ம் வரப்பண்ணி, 

அவரக்ைளக் �ணமாக�், அவரக்�க்�ப் பரி�ரண சமாதானதை்த�ம் 

சத�்யதை்த�ம் ெவளிப்ப�த�்ேவன்.

  அவரக்ள் எனக்� �ேராதமாய்க் �ற்றஞ்ெசய்த அவரக்�ைடய எல்லா 

அக�்ரமங்க�க்�ம் அவரக்ைள நீங்கலாக�்ச ் �த�்கரித�், அவரக்ள் 

எனக்� �ேராதமாய்க் �ற்றஞ்ெசய்�, எனக்� �ேராதமாய்த ்

�ேராகம்பண்ணின அவரக்�ைடய எல்லா அக�்ரமங்கைள�ம் 

மன்னிப்ேபன்.

எேர�யா 33:6,8
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எேசக�்யல் 36:31

    அப்ெபா�� நீங்கள் உங்கள் ெபால்லாத மாரக்்கங்கைள�ம் உங்கள் 

தகாத �ரிையகைள�ம் நிைனத�், உங்கள் அக�்ரமங்களினி�தத் �ம் 

உங்கள் அ�வ�ப்�களினி�தத் �ம் உங்கைளேய அேரா�ப்�ரக்ள்.

  அங்ேக உங்க�ைடய எல்லா வ�கைள�ம் உங்கைளத ் �ட�்ப்ப�த�்ன 

உங்க�ைடய எல்லாக் �ரிையகைள�ம் நிைனத�், நீங்கள் ெசய்��ந்த 

உங்க�ைடய எல்லாப் ெபால்லாப்�களினி�தத் �ம் உங்கைள நீங்கேள 

அ�வ�ப்�ரக்ள்.

    நீ�ம் உன் �மாரத�்க�ம் ெசய்த� ேபால, உன் சேகாதரியா�ய 

ேசாேதா�ம் அவ�ைடய �மாரத�்க�ம் ெசய்ய�ல்ைல என்� என் 

�வைனகெ்காண்� ெசால்��ேறன் என்� கரத்த்ரா�ய ஆண்டவர ்

உைரக�்றார.்

  நீ ெசய்த பாவங்களில் அைரவா��ம் சமாரியா ெசய்ய�ல்ைல; நீ உன் 

சேகாதரிகைளப்பாரக்�்�ம் உன்பாவங்கைளப் ெப�கப்பண்ணி, நீ ெசய்த 

உன் எல்லா அ�வ�ப்�களினா�ம் அவரக்ைள நீ��ள்ளவரக்ெளன்� 

�ளங்கப்பண்ணினாய்.

  நான் ேசாேதா�ம் அவள் �மாரத�்க�ம் �ைற��க�்ற அவரக்�ைடய 

�ைற��ப்ைப�ம், சமாரியா�ம் அவள் �மாரத�்க�ம் �ைற��க�்ற 

�ைற��ப்ைப�ம் ��ப்�ம்ேபா�, அவரக்ள் ந��ல் நீ �ைற��க�்ற 

உன்�ைடய �ைற��ப்ைப�ம் ��ப்�ேவன்.

        இஸ்ரேவல் வம்சதத்ாேர, உங்கள் ெபால்லாத வ�க�க்�த ்தக்கதாக�ம், 

உங்கள் ெகடட் �ரிையக�க்�தத்க்கதாக�ம் நான் உங்க�க்�ச ்

ெசய்யாமல், என் நாமத�்னி�தத்ம் உங்க�க்�க் ��ைபெசய்�ம்ேபா�, 

நான் கரத்த்ர ் என்� அ�ந்�ெகாள்�ரக்ள் என்�றைதக் கரத்த்ரா�ய 

ஆண்டவர ்உைரக�்றார ்என்� ெசால் என்றார.்

  எனக்� �ேராதமாய்த ் �ேராகம்பண்ணி, நீ ெசய்த உன் எல்லாக் 

�ரிையகளினி�தத் �ம் அந்நாளிேல ெவடக்ப்படா��ப்பாய்; அப்ெபா�� 

நான் உன் ெப�ைமையக்��த�்க் களி�ரந்்தவரக்ைள உன் ந����ந்� 

�லக�்��ேவன்; நீ இனி என் பரி�தத்  பரவ்தத�்ல் 

அகங்காரங்ெகாள்ளமாடட்ாய்.

ெசப்பனியா 3:11

எேசக�்யல் 20:43,44

எேசக�்யல் 16:48,51,53,55,61
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எேசக�்யல் 36:25,27

      அப்ெபா�� நான் உங்கள்ேமல் �தத்மான ஜலம் ெதளிப்ேபன்; நான் 

உங்க�ைடய எல்லா அ�தத்ங்கைள�ம் உங்க�ைடய எல்லா நரகலான 

�க�்ரகங்கைள�ம் நீக�் உங்கைளச ் �தத்மாக்�ேவன், நீங்கள் 

�தத்மா�ரக்ள்.

      உங்கள் உள்ளத�்ேல என் ஆ�ைய ைவத�், உங்கைள என் கடட்ைளகளில் 

நடக்க�ம் என் நியாயங்கைளக் ைககெ்காள்ள�ம் அைவகளின்ப� 

ெசய்ய�ம்பண்�ேவன்.

     இஸ்ரேவ�ல் ��யானவரக்ள் அநியாயஞ்ெசய்வ�ல்ைல; அவரக்ள் 

ெபாய் ேப�வ��ல்ைல; வஞ்சகநா� அவரக்ள் வா�ல் 

கண்���க்கப்ப�வ��ல்ைல; அவரக்ள் தங்கைளப் 

பயப்ப�த�்வாரில்லாமல் ��த�்ப் ப�த�்கெ்காள்வாரக்ள்.

      ஆனால்   �தாேவா    சதாகாலமாக�ம்,     எ�சேலம்     தைல�ைற 

தைல�ைறயாக�ம் ��ேயற்றப்பட�்�க்�ம்.

ெசப்பனியா 3:13

ேயாேயல் 3:20

    உன் சேகாதரிகளா�ய ேசாேதா�ம் அவள் �மாரத�்க�ம் தங்கள் 

�ந்�ன ��க்�த ் ��ம்�வாரக்ள்; சமாரியா�ம் அவள் �மாரத�்க�ம் 

தங்கள் �ந்�ன ��க்�த ் ��ம்�வாரக்ள்; நீ�ம் உன் �மாரத�்க�ம் 

உங்கள் �ந்�ன ��க்�த ்��ம்��ரக்ள்.

  அப்ெபா�� உன் தமக்ைககைள�ம் உன் தங்ைககைள�ம் நீ 

ேசரத்�்கெ்காள்�ைக�ல், உன் வ�கைள நிைனத�் நா�வாய்; 

அவரக்ைள நான் உனக்�க் �மாரத�்களாகக் ெகா�ப்ேபன்; உன்�ைடய 

உடன்ப�க்ைகையப் பாரத்�்க் ெகா�ப்ப�ல்ைல.
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அப் 15:14-17

   ேதவன் �றஜா�களினின்� தம� நாமத�்ற்காக ஒ� ஜனதை்தத ்

ெதரிந்�ெகாள்�ம்ப� �தல்�தல் அவரக்�க்�க் கடாட�்தத்�ளின 

�ததை் தச ்��ேயான் �வரித�்ச ்ெசான்னாேர.

           அதற்�த ்�ரக்்கதரி�க�ைடய வாக�்யங்க�ம் ஒத�்�க�்ற�.

      எப்ப�ெயனில், மற்ற ம�ஷ�ம், என்�ைடய நாமந்தரிக்கப்ப�ம் சகல 

ஜா�க�ம், கரத்த்ைரத ்ேத�ம்ப�க்�,

 நான் இதற்�ப்�ன்� ��ம்�வந்�, ��ந்�ேபான தா��ன் 

�டாரதை்த ம�ப��ம் எ�ப்�த�், அ�ேல ப�தாய்ப்ேபானைவகைள 

ம�ப��ம் �ரப்்ப�த�், அைதச ் ெசவ்ைவயாக நி�த�்ேவன் என்� 

இைவகைளெயல்லாஞ் ெசய்�ற கரத்த்ர ் ெசால்��றார ் என்� 

எ����க�்ற�.

    ஆனா�ம்  �ேயான் பரவ்தத�்ேல தப்���ப்பார ் உண்�, அவரக்ள் 

பரி�தத் மா��ப்பாரக்ள்; யாக்ேகா�ன் வம்சதத்ார ் தங்க�ைடய 

�தந்தரங்கைளச ்�தந்தரித�்கெ்காள்வாரக்ள்.

 ஏசா�ன் பரவ்ததை்த நியாயந்�ரப்்பதற்காக இரடச்கரக்ள் 

�ேயான்பரவ்தத�்ல் வந்ேத�வாரக்ள்; அப்ெபா�� ராஜ்யம் 

கரத்த்�ைடயதாய் இ�க்�ம்.

 நான் இஸ்ரேவ�க்�ப் பனிையப்ேபா��ப்ேபன்; அவன் ��ப் 

�ஷ்பதை்தப்ேபால் மல�வான்; �பேனாைனப்ேபால் ேவ�ன்� நிற்பான்.

 அவன் நிழ�ல் ����க�்றவரக்ள் ��ம்�வாரக்ள்; தானிய 

�ைளசச்ைலப்ேபாலச ் ெச�த�், �ராடச்செ்ச�கைளப்ேபாலப் 

பட�வாரக்ள்; அவன் வாசைன �பேனா�ைடய �ராடச்ரசத�்ன் 

வாசைனையப்ேபால இ�க்�ம்.

 கரத்த்ரா�ய ஆண்டவர ் ெசால்��ற� என்னெவன்றால்: 

இஸ்ரேவல் வம்சதத்ா�க்காக நான் இைத அ�க�்ரகஞ்ெசய்�ம்ப� 

அவரக்ள் என்னிடத�்ல் �ண்ணப்பம் பண்ணேவண்�ம்; மந்ைத 

ெப���ற�ேபால் அவரக்ளில் மனிதைரப் ெப�கப்பண்�ேவன்.

ஒப�யா 1:17,21

ஒ�யா 14:5,7

எேசக�்யல் 36:37,29,30
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  நீங்கள் சம்�ரணமாகச ் சாப்�ட�், ��ப்�யைடந்�, உங்கைள 

அ�சயமாய் நடத�்வந்த உங்கள் ேதவனா�ய கரத்த்�ைடய நாமதை்தத ்

��ப்�ரக்ள்; என் ஜனங்கள் ஒ�ேபா�ம் ெவடக்ப்பட�்ப்ேபாவ�ல்ைல.

    அக்காலத�்ல் பரவ்தங்கள் �ராடச்ரசதை்தப் ெபா��ம், மைலகள் 

பாலாய் ஓ�ம், �தா�ன் ஆ�கள் எல்லாம் �ரவா�த�் ஓ�ம், ஒ� ஊற்� 

கரத்த்�ைடய ஆலயத�்��ந்� �றப்பட�்ச ் �த�்ம் என்�ம் 

பள்ளதத்ாக்ைக நீரப்்பாய்சச்லாக்�ம்.

   இஸ்ரேவ�ன் ேதவனா�ய ேசைனகளின் கரத்த்ர ் ெசால்��ற� 

என்னெவன்றால்: நான் அவரக்ள் �ைற��ப்ைபத ் ��ப்�ம்ேபா�, 

அவரக்ள்: நீ��ன் வாசஸ்தலேம, பரி�தத்  பரவ்தேம, கரத்த்ர ் உன்ைன 

ஆ�ரவ்�க்கக்கடவெரன்�ற வாரத்ை்தைய �தா�ன் ேதசத�்�ம் அ�ன் 

படட்ணங்களி�ம் ெசால்�வாரக்ள்.

  நான் உங்களிடத�்ல் அ�ப்�ன என் ெபரிய ேசைனயா�ய 

ெவட�்க�்ளிக�ம், பசை்சக�்ளிக�ம், ��க்கடை்டப் �ச�்க�ம், பசை்சப் 

��க்க�ம் பட�்தத் வ�ஷங்களின் �ைளைவ உங்க�க்�த ் ��ம்ப 

அளிப்ேபன்.

   பாழாக்கப்படட் ேதசம் கடந்�ேபா�ற யாவ�ைடய பாரை்வக்�ம் 

பாழாய்க�்டந்ததற்�ப் ப�லாக ப�ரிடப்ப�ம்.

ேயாேயல் 2:26

ேயாேயல் 3:18

எேர�யா 31:23

ேயாேயல் 2:25

எேசக�்யல் 36:34,35

 உங்கள் அ�தத்ங்கைளெயல்லாம் நீக�், உங்கைள இரட�்த�் 

உங்கள்ேமல் பஞ்சதை்தக் கடட்ைள�டாமல், ேகா�ைமைய வரவைழத�், 

அைதப்ெப�கப்பண்ணி,

 நீங்கள் இனிேமல் ஜா�க�க்�ள்ேள பஞ்சத�்னா�ண்டா�ம் 

நிந்ைதைய அைடயாதப�க்�, ��டச்த�்ன் கனிகைள�ம் வய�ன் 

பலன்கைள�ம் ெப�கப்பண்�ேவன்.
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      இஸ்ரேவல்  �த�்ரர ்  அேநகநாள்  ராஜா  இல்லாம�ம்,  அ�ப� 

இல்லாம�ம், ப� இல்லாம�ம், �ைல இல்லாம�ம், ஏேபாத ் வஸ்�ரம் 

இல்லாம�ம், ேதரா�ம் இல்லாம�ம் இ�ப்பாரக்ள்.

        �ன்� இஸ்ரேவல் �த�்ரர ்��ம்�, தங்கள் ேதவனா�ய கரத்த்ைர�ம், 

தங்கள் ராஜாவா�ய தா�ைத�ம் ேத�, கைட�நாடக்ளில் கரத்த்ைர�ம், 

அவ�ைடய தயைவ�ம் நா� அஞ்�க்ைகயாய் வ�வாரக்ள்.

      என்  தாசனா�ய  யாக்ேகாேப,  நீ  பயப்படாேத  என்�  கரத்த்ர ்

ெசால்��றார;் நான் உன்�டேன இ�க�்ேறன்; உன்ைனத ் �ரத�்�டட் 

எல்லா ஜா�கைள�ம் நான் நிர�்லமாக்�ேவன்; உன்ைனேயா நான் 

நிர�்லமாக்காமல், உன்ைன மடட்ாய் தண்�ப்ேபன்; ஆனா�ம் உன்ைன 

நான் �ற்ற�ல்லாமல் நீங்கலாக ��வ�ல்ைலெயன்�றார.்  

        நித�் ய �வாகத�்கெ்கன்� உன்ைன எனக்� நிய�த�்கெ்காள்�ேவன்; 

நீ��ம் நியாய�ம் ��ைப�ம் உ�க்க இரக்க�மாய் உன்ைன எனக்� 

நிய�த�்கெ்காள்�ேவன்.

       உண்ைமயாய் உன்ைன எனக்� நிய�த�்கெ்காள்�ேவன்; நீ கரத்த்ைர 

அ�ந்�ெகாள்�வாய்.

  நான் அவைள எனகெ்கன்� ���ேல �ைதத�், இரக்கம் 

ெபறா��ந்தவ�க்� இரங்�ேவன்; என் ஜனமல்லா��ந்தவரக்ைள 

ேநாக�் நீ என் ஜனெமன்� ெசால்�ேவன்; அவரக்ள் என் ேதவேன 

என்பாரக்ள் என்றார.்

  அந்நாளிேல பாவதை்த�ம் அ�க்ைக�ம் நீக்க, தா��ன் 

��ம்பதத்ா�க்�ம் எ�சேல�ன் ��க�க்�ம் �றக்கப்படட் ஒ� ஊற்� 

உண்டா��க்�ம்.

ஒ�யா 3:4,5

எேர�யா 46:28

ஒ�யா 2:19,20,23

சகரியா 13:1

        பாழாய்க�்டந்த இதே்தசம், ஏேதன் ேதாடட்தை்தப்ேபாலா�ற்ெறன்�ம், 

அவாந்தர�ம் பா�ம் நிர�்ல�மா��ந்த படட்ணங்கள் 

அரணிப்பானைவக�ம் ��ேயற்றப்படட்ைவக�மா��க�்ற� என்�ம் 

ெசால்�வாரக்ள்.
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   நான் தா�� ��ம்பதத்ாரின்ேம�ம் எ�சேலம் ��களின்ேம�ம் 

��ைப�ன் ஆ�ைய�ம் �ண்ணப்பங்களின் ஆ�ைய�ம் ஊற்�ேவன். 

அப்ெபா�� அவரக்ள் தாங்கள் �த�்ன என்ைன ேநாக�்ப் பாரத்�், ஒ�வன் 

தன் ஒேர ேபறானவ�க்காகப் �லம்��ற�ேபால எனக்காகப் �லம்�, 

ஒ�வன் தன் தைலசச்ன் �ள்ைளக்காகத ் �க�்க�்ற�ேபால எனக்காக 

மனங்கசந்� �க�்ப்பாரக்ள்.

       தம� �தந்தரத�்ல் ��யானவரக்�ைடய அக�்ரமதை்தப் ெபா�த�், 

��தைல மன்னிக�்ற ேதவர�ீக்� ஒப்பான ேதவன் யார?் அவர ்

��ைபெசய்ய ��ம்��றப�யால் அவர ் என்ெறன்ைறக்�ம் ேகாபம் 

ைவயார.்

      ஆைகயால் மனஉ�க்கதே்தாேட எ�சேல�னிடத�்ல் ��ம்�ேனன் 

என்� கரத்த்ர ் ெசால்��றார;் என் ஆலயம் அ�ேல கடட்ப்ப�ம்; 

எ�சேல�ன்ேமல் அள��ல் ��க்கப்ப�ம் என்� ேசைனகளின் கரத்த்ர ்

ெசால்��றார ்என்� �� என்றார.்

          அவர ்  ��ம்ப  நம்ேமல்  இரங்�வார;்  நம்�ைடய  அக�்ரமங்கைள 

அடக�், நம்�ைடய பாவங்கைளெயல்லாம் ச�த�்ரத�்ன் ஆழங்களில் 

ேபாட�்��வார.்

      ஆண்டவர ்உங்க�க்�த ்�ன்பத�்ன் அப்பதை்த�ம், உபத�் ரவத�்ன் 

தண்ணைீர�ம் ெகா�தத்ா�ம், உன் ேபாதகரக்ள் இனி ஒ�ேபா�ம் 

மைறந்��க்கமாடட்ாரக்ள்; உன் கண்கள் உன் ேபாதகரக்ைளக் கா�ம்.

        நீங்கள் வல��றமாய்ச ்சா�ம்ேபா�ம், இட��றமாய்ச ்சா�ம்ேபா�ம்: 

வ� இ�ேவ, இ�ேல நட�ங்கள் என்� உங்க�க்�ப் �ன்னாேல ெசால்�ம் 

வாரத்ை்தைய உங்கள் கா�கள் ேகட�்ம்.

சகரியா 12:10

�கா 7:18

சகரியா 1:16

�கா 7:19

ஏசாயா 30:20,21
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   இஸ்ரேவ�ன் உயரமான மைலயா�ய என் பரி�தத்  மைல�ேல 

இஸ்ரேவ�ைடய எல்லா வம்சதத்ா�மா�ய ேதசத�்�ள்ள அைனவ�ம் 

என்ைனச ் ேச�ப்பாரக்ெளன்� கரத்த்ரா�ய ஆண்டவர ் ெசால்��றார;் 

அங்ேக அவரக்ள்ேமல் �ரியம் ைவப்ேபன்; அங்ேக நீங்கள் 

பரி�தத் ம்பண்��ற எல்லாவற்��ம் உங்கள் காணிக்ைககைள�ம் 

உங்கள் �தற்பலன்கைள�ம் ெச�த�்ம்ப� ேகடே்பன்.

    அக்காலத�்ேல  ேசைனகளின்  கரத்த்ர ்  தம�  ஜனத�்ல் 

��யானவரக்�க்� ம�ைமயான �ரடீமாக�ம், அலங்காரமான 

��யாக�ம்,

     நியாயம் �சாரிக்க உடக்ா��றவ�க்� நியாயத�் ன் ஆ�யாக�ம், 

�தத்தை்த அ�ன் வாசல்மட�்ம் ��ப்��றவரக்ளின் பராக�்ரமமாக�ம் 

இ�ப்பார.்

  ேதவரரீ ் �ரவ்நாடக்ள்�தல் எங்கள் �தாக்க�க்� ஆைண�டட் 

சத�்யதை்த யாக்ேகா�க்�ம், ��ைபைய ஆ�ரகா�க்�ம் 

கடட்ைள���ராக.

       இப்ேபாேதா    இந்த    ஜனத�்ல்    ��யானவரக்�க்�     நான் 

�ந்�னநாடக்ளில் இ�ந்த�ேபால இ�க்கமாடே்டன் என்� ேசைனகளின் 

கரத்த்ர ்ெசால்��றார.்

       �ைதப்�ச ்சமாதான�ள்ளதா��க்�ம்; �ராடச்செ்ச� தன் கனிையத ்

த�ம்; �� தன் பலைனத ்த�ம்; வானம் தன் பனிையத ் த�ம்; இந்த ஜனத�்ல் 

��யானவரக்ள் இைதெயல்லாம் �தந்தரிக்கக் கடட்ைள��ேவன்.

  தாக�ள்ளவன்ேமல் தண்ணைீர�ம், வறண்ட நிலத�் ன்ேமல் 

ஆ�கைள�ம் ஊற்�ேவன்; உன் சந்த��ன்ேமல் என் ஆ�ைய�ம், உன் 

சந்தானத�்ன்ேமல் என் ஆ�ரவ்ாததை்த�ம் ஊற்�ேவன்.

   அ�னால் அவரக்ள் �ல்�ன் ந�ேவ நீரக்்கால்களின் ஓரத�்�ள்ள 

அலரிசெ்ச�கைளப்ேபால வள�வாரக்ள்.

      ஒ�வன், நான் கரத்த்�ைடயவன் என்பான்; ஒ�வன் யாக்ேகா�ன்ேபைரத ்

தரித�்கெ்காள்வான்; ஒ�வன், தான் கரத்த்�ைடயவன் என்� 

ைகெய�த�்ப்ேபாட�், இஸ்ரேவ�ன் நாமதை்தத ்தரித�்கெ்காள்வான்.

எேசக�்யல் 20:40

ஏசாயா 28:5,6

�கா 7:20

சகரியா 8:11,12

ஏசாயா 44:3-5
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     அவரக்ைளப் பரி�தத்  ஜனெமன்�ம், கரத்த்ரால் �டக்ப்படட்வரக்ெளன்�ம் 

ெசால்�வாரக்ள்; நீ ேத�கெ்காள்ளப்படட்ெதன்�ம், ைக�டப்படாத 

நகரெமன்�ம் ெபயரெ்ப�வாய்.

       சம்ப�ப்பெதன்னெவன்றால்:   �தா   வம்சதத்ாேர,   இஸ்ரேவல் 

வம்சதத்ாேர, நீங்கள் �றஜா�க�க்�ள் சாபமா��ந்த�ேபாலேவ, 

ஆ�ரவ்ாதமா��க்�ம்ப� நான் உங்கைள இரட�்ப்ேபன்; 

பயப்படாேத�ங்கள், உங்கள் ைககள் �டப்படக்கடவ�.

   �ரத�்�ள்ளவரக்ள் வந்� கரத்த்�ைடய ஆலயதை்தக்�ட இ�ந்� 

கட�்வாரக்ள்; அப்ெபா�� ேசைனகளின் கரத்த்ர ்என்ைன உங்களிடத�்ற்� 

அ�ப்�னாெரன்� அ�ந்�ெகாள்�ரக்ள்; நீங்கள் உங்கள் ேதவனா�ய 

கரத்த்ரின் சதத்தை்தக்ேகட�் நடந்�ரக்ளானால் இ� நிைறேவ�ம் என்� 

ெசால் என்றார.்

    அேநக ஜனங்க�ம் பலதத் ஜா�க�ம் எ�சேல�ேல ேசைனகளின் 

கரத்த்ைரத ் ேதட�ம், கரத்த்�ைடய ச�கத�்ல் �ண்ணப்பம்பண்ண�ம் 

வ�வாரக்ள்.

  இஸ்ரேவல் �த�்ரர ் �தத்மான பாத�்ரத�்ல் காணிக்ைகையக் 

கரத்த்�ைடய ஆலயத�்க்�க் ெகாண்�வ��ற�ேபால, உங்கள் 

சேகாதரெரல்லாைர�ம் அவரக்ள் ��ைரகளின்ேம�ம், 

இரதங்களின்ேம�ம், �லாரிவண்�ல்களின்ேம�ம், 

ேகாேவ�க�ைதகளின்ேம�ம், ேவகமான ஒடட்கங்களின்ேம�ம், சகல 

ஜா�களிடத�்���ந்� எ�சேல��ள்ள கரத்த்�க்�க் காணிக்ைகயாக 

என் பரி�தத்  பரவ்தத�்க்�க் ெகாண்�வ�வாரக்ெளன்� கரத்த்ர ்

ெசால்��றார.்

ஏசாயா 62:12

சகரியா 8:13

சகரியா 6:15

சகரியா 8:22

ஏசாயா 66:20



259

       இேதா, நாடக்ள் வ�ெமன்� கரத்த்ர ்ெசால்��றார,் அப்ெபா�� நான் 

இஸ்ரேவ�ன் ��ம்பத�்க்�ம், �தா�ன் ��ம்பத�்க்�ம் ெசான்ன 

நல்வாரத்ை்தைய நிைறேவற்�ேவன்.

  நான் அவரக்�ைடய பாவங்கைள நீக்�ம்ேபா�, இ�ேவ நான் 

அவரக்�டேன ெசய்�ம் உடன்ப�க்ைக என்�ம் எ����க�்ற�.

 ��ேசஷதை்தக்��த�் அவரக்ள் உங்கள்நி�தத்ம் 

பைகஞரா��க�்றாரக்ள்; ெதரிந்�ெகாள்�தைலக்��த�் அவரக்ள் 

�தாக்களினி�தத் ம் அன்��ரப்படட்வரக்ளா��க�்றாரக்ள்.

     அன்��ம்,  அவரக்ள்  அ��வாசத�்ேல  நிைலத�் ரா��ந்தால் 

அவரக்�ம் ஒடட்ைவக்கப்ப�வாரக்ள், அவரக்ைள ம�ப��ம் 

ஒடட்ைவக�்றதற்� ேதவன் வல்லவரா��க�்றாேர.

   இந்தப்�ரகாரம்  இஸ்ரேவலெரல்லா�ம்  இரட�்க்கப்ப�வாரக்ள். 

�ட�்றவர ் �ேயானி��ந்� வந்�, அவபக்�ைய யாக்ேகாைப �ட�் 

�லக்�வார ்என்�ம்;

           நான் என் ைகைய உன்னிடமாய்த ்��ப்�, உன் களிம்� நீங்க உன்ைனச ்

�தத்மாய்ப் �ட�ட�், உன் ஈயதை்தெயல்லாம் நீக்�ேவன்.

 உன் நியாயா�ப�கைள �ன்னி�ந்த�ேபால�ம் உன் 

ஆேலாசைனக்காரைர ஆ��ல் இ�ந்த�ேபால�ம் 

��ம்பக்கடட்ைள��ேவன்; �ன்� நீ நீ��ரம் என்�ம், சத�்யநகரம் 

என்�ம் ெபயர ்ெப�வாய்.

     �ேயானில் ��யா��ந்�, எ�சேல�ல் தரித�் �ந்� �வ�கெ்கன்� 

ேபெர�தப்படட்வெனவ�ம் பரி�தத் ெனன்� ெசால்லப்ப�வான்.

எேர�யா 33:14

ேராமர ்11:27,28,23,26

ஏசாயா 1:25,26

ஏசாயா 4:4
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     அப்ப�ேய என் பரி�தத்  ஸ்தலம் அவரக்ள் ந��ேல என்ெறன்ைறக்�ம் 

இ�க்�ம்ேபா�, நான் இஸ்ரேவைலப் பரி�தத் ம்பண்��ற கரத்த்ர ் என்� 

ஜா�கள் அ�ந்�ெகாள்வாரக்ள் என்�றார ்என்� ெசால் என்றார.்

      அக்காலத�்ேல �தாேதசத�் ல் பாடப்ப�ம் பாடட்ாவ�: ெபலனான 

நகரம் நமக்� உண்�; இரட�்ப்ைபேய அதற்� ம��ம் அர�மாக 

ஏற்ப�த�்வார.்

  சத�்யதை்தக் ைககெ்காண்�வ��ற நீ��ள்ள ஜா� உள்ேள 

�ரேவ�ப்பதற்காக வாசல்கைளத ்�ற�ங்கள்.

        கரத்த்ைர   என்ெறன்ைறக்�ம்   நம்�ங்கள்;   கரத்த்ரா�ய   ேயேகாவா 

நித�் ய கன்மைலயா��க�்றார.்

   அக்காலத�்ேல நீங்கள் ெசால்வ�: கரத்த்ைரத ் ���ங்கள்; அவர ்

நாமதை்தத ் ெதா��ெகாள்�ங்கள்; அவ�ைடய ெசய்ைககைள 

ஜனங்க�க்�ள்ேள அ���ங்கள்; அவ�ைடய நாமம் உயரந்்தெதன்� 

�ரஸ்தாபம்பண்�ங்கள்.

     அவ�ைடய ேகாபம் ஒ� நி�ஷம், அவ�ைடய தயேவா நீ�ய வாழ்�; 

சாயங்காலத�்ல் அ�ைக தங்�ம், ��யற்காலத�்ேல களிப்�ண்டா�ம்.

       இன்�ம் என் படட்ணங்கள் நன்ைம�னால் பரம்���க்�ம்; இன்�ம் 

கரத்த்ர ் �ேயாைனத ் ேதற்றர� பண்�வார;் இன்�ம் எ�சேலைமத ்

ெதரிந்�ெகாள்�வார ் என்� ேசைனகளின் கரத்த்ர ் ெசால்��றார ் என்� 

�ன்�ம் �� என்றார.்

       நான்  ெவண்கலத�்க்�ப்  ப�லாகப்  ெபான்ைன�ம்,  இ�ம்�க்�ப் 

ப�லாக ெவள்ளிைய�ம், மரங்க�க்�ப் ப�லாக ெவண்கலதை்த�ம், 

கற்க�க்�ப் ப�லாக இ�ம்ைப�ம், வரப்பண்ணி, உன் கண்காணிகைளச ்

சமாதான�ள்ளவரக்�ம், உன் தண்டற்காரைர 

நீ��ள்ளவரக்�மாக்�ேவன்.

எேசக�்யல் 37:28

ஏசாயா 26:1,2,4

ஏசாயா 12:4

சங்�தம் 30:5

சகரியா 1:17

ஏசாயா 60:17
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      கரத்த்ர ் பரி�தத்  ேதசத�்ேல �தாவா�ய தம� பங்ைகச ் �தந்தரித�், 

��ம்ப�ம் எ�சேலைமத ்ெதரிந்�ெகாள்வார.்

          அந்நாடக்ளில்  �தா  இரட�்க்கப்பட�்,  எ�சேலம்  �கமாய்த ் தங்�ம்; 

அவர ்எங்கள் நீ�யா��க�்ற கரத்த்ர ்என்ப� அவ�ைடய நாமம்.

       இேதா, �ழக்�ேதசத�்�ம் மற்ற ேதசத�்���ந்� என் ஜனங்கைள 

நான் இரட�்த�்,

   அவரக்ைள அைழத�்கெ்காண்�வ�ேவன்; அவரக்ள் எ�சேல�ன் 

ந��ேல ����ப்பாரக்ள்; அவரக்ள் எனக்� உண்ைம�ம் நீ��மான 

ஜனமா��ப்பாரக்ள், நான் அவரக்�க்� ேதவனா��ப்ேபன் என்� 

ேசைனகளின் கரத்த்ர ்ெசால்��றார.்

 இஸ்ரேவ�ன் சந்த�யா�ய யாவ�ம் கரத்த்�க்�ள் 

நீ�மான்களாக்கப்பட�் ேமன்ைமபாராட�்வாரக்ள்.

   நீங்கள் இரட�்ப்�ன் ஊற்�களி��ந்� ம�ழ்ச�்ேயாேட தண்ணரீ ்

ெமாண்�ெகாள்�ரக்ள்.

          நான் பைடக்கப்ேபா�ற ��யவான�ம் ��ய ���ம் எனக்� �ன்பாக 

நிற்ப�ேபால, உங்கள் சந்த��ம் உங்கள் நாம�ம் நிற்�ெமன்� கரத்த்ர ்

ெசால்��றார.்

சகரியா 2:12

எேர�யா 33:16

சகரியா 8:7,8

ஏசாயா 45:25

ஏசாயா 12:3

ஏசாயா 66:22
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இரா�ஜிய�தி� ம��ல�தி�� கிைட�கேபா�� சில ஆசீ�வாத�க� 

கிேழ ���கமாக ெகா��க�ப���ள�

எ�லா ��த�க�� நி��த�ப��

�மிய�� ச�திய� ெவ�றிெப��.

ேதவ� த��ைடய ஆவ�ைய எ�லா மா�ச�தி� ேம�� ஊ��வா�.

�மிய�� வ�ைள�ச� ஆதிக����.

பாைலவன� ேராஜாைவ� ேபா�� �ள��வ��� மல��.

��ப�� தவ���� பற�ேதா��.

ேதவ�ைடய இரா�ஜிய�தி� காய�ப��தேவா அ�ல� அழி�கேவா 

ஒ��� இரா�.

�மி ேதவைன அறிகிற அறிவ�னா� நிைற�தி����.

��ட�க�ைடய க�க� திற�க�ப��.

ெசவ�ட�க�ைடய கா�க� ேக�க�ப��.

மரண� ேம�ெகா�ள�ப��.

ேதவ� எ�லா க�ணை� ர�� �ைட�பா�.

பாைலவன�தி� ந�ேராைடக� பா��ேதா��.

எ�லா ���க�� உய��த�ப��.

எ�லா மைலக�� கீ� இற�க�ப��.

ேகாணலான பாைத ேநராக மா�ற�ப��.

க�னமான இட� ெதள�வாக மா�ற�ப��.

ஒ�வ� க�� இ�ெனா�வ� ��ய���பதி�ைல.

ஒ�வ� வ�ைத�� இ�ெனா�வ� உ��வதிலைல.

ஒ�வ� வண� ாக ெதாழி� ெச�ய� ேபாவதி�ைல.

அ�� ��க� இரா�.

அ�� ேவதைன இரா�.

எ�லா த�ைமக�� அட�க�ப���.

எ�லா அந�திக�� நி��த�ப��.

மன�த�க�ைடய இ�தய�தி� ேதவ� த��ைடய க�டைளகைள 

எ��வா�.

சிறியவ� �த� ெப�யவ� வைர எ�லா�� ேதவைன 

அறி���ெகா�வா�க�.

எ�லா அ�கிரம�க�� ம�ன��க�ப��.

பாவ� இன� இரா�.

ேதவ� �மிய�� பலைன ெப���வா�.

�� உலக�� ஏேத� ேதா�ட�ைத� ேபா� மா�ற�ப��.

ேதவ� நியாய�த���ைப�� ந�திைய�� �மிய�� நிைலநா��வா�.

அவ� நியாய�ைத ��� ந�திைய ���� ��மாக ைவ�பா�.
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அவனவ� த� த� திரா�ச�ெச�ய�� கன�ைய�� த� த� 

அ�திமர�தி� கன�ைய�� �சி�பா�.

�டவ� மாைன� ேபா� �தி�பா�.

வ�யாதிக� இரா� – ஊைமய� நா� ெக�ப�� ���.

சகல ஜாதிகளா�� வ���ப�ப�டவ� வ�வா� – உலக� 

ஆசீ�வாதி�க�ப��.
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