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அவ;ைடய >மாரனா5ய இேயB 5Cs)E0 Fலm நாm கடHIட0 இnத 

LறpN உறH எ0ன?


"எŋகll >/QRைம பரேலாகtTl உllள), அTV;n) நாŋகll 

இர+சகரா5ய கrtதரா5ய இேயB 5Cs)Hkகாக ஆவYட0 

காtT;k5ேறாm, அவr நmµைடய தா2nத உடைல அவ;ைடய 

ம5ைமயான உடYட0 ஒt)pேபா>mப/ மா\]வாr, அவr ெசyQm 

ேவைல_0 ப/ `ட அவr ெசyய µ/Qm எlலாவ\ைறQm 

தனk>tதாேன அடk5k ெகாllIŋகll. " πVpπயr 3: 20-21


எlலாவ\ைறQm தனk>k 12pப,t)m கடHb0 Tறைன EவRkக 

அpேபாsதல 0 ப H l ஒ ; 5 ேரkக இ ராc வ வா rtைதைய p 

பய0ப,t)5றாr. dேபாடாேசா எ0றாl எைதயாவ) அ/பeய ைவpப), 

ஒ;வR0 க+,pபா+/l ைவpப), அடk>வ) ம\]m ஆ+L ெசyவ). 

எlலாவ\ைறQm க+,pப,tத கடHb0 சkT ப\Cய அCkைககll ைபπbl 

fரmπQllளன. ஏ0? அவr எ0ன சkTவாynத கடHll எ0] நமk>t 

ெதRQமா? இlைல. கடHll தmµைடய சkTைய ெதbவாகk `]5றாr, 

எனேவ அவr வாk>]Tயbtதைதc ெசyவத\கான Tறil அவ;ைட ய 

மkகIk> நmπkைக இ;k>m. எlலாவ\ைறQm க+,pப,tத 5Cs)E0 

சkTையp ப\C பHl πVpπயrைஸ எkTனாr, எனேவ அவrகIk> 

µ0னாl f\>m இலkைக ேநாk5c ெசlவத\கான நmπkைக அவrகIk> 

இ;k5ற).
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“சேகாதரேர, நா0 ைக) ெசyயpப+டதாக நா0 எlணElைல; 

ஆனாl ஒ; காRயtைத நா0 ெசy5ேற0, π0னாl உllளவ\ைற 

மறn)E+,, µ0ேனாk5 இ;k>m Eஷயŋகைள ேநாk5 µ0ேனC, 

5Cs) இேயBEl கடHb0 ேமலTக அைழpπ0 பRBkகான 

இலkைக ேநாk5 அkt)5ேற0. ”πVpπயr 3: 13-14


நmµைடய >Ckேகாll நmµைடய கrtதரா5ய இர+சகரா5ய இேயB 

5Cs)Hட0 வானµm ftTய oவpm! நmµைடய >Ckேகாll நmµைடய 

தா2nத உடlகbV;n) அவ;ைடய ம5ைமயான உடைலp ேபால 

மா\]வதா>m. எŋகll உlைமயான “>/QRைம” பரேலாகtTl உllள). 

qr_l உllள உடlகbl நாm ேநரtைத ெசலE,5ேறாm, ஆனாl 

5Cs)Hட0 ftTயtைத ெசலE,ேவாm.


நாm எT rெகாllIm அ0றா ட π ரcLைனகளாl இேயB sk5 

எCயpப,வTlைல . எlலாவ\ைறQm த0pைடய க+,pபா+,k>ll 

ெகாl,வ;வத\கான சkT அவpk> உl,. பரேலாக இலkைக qrtT 

ெசyQm வtகbl πரcLைனகைளQm சவாlகைளQm எTrெகாllள உதHm 

ச kT அவ;k> உllள) . அவ r அnத ச kTைய ஒ; >Cpπ+ட 

ேநாkகtT\காக பய0ப,t)5றாr.


இ0] உŋகll πரcLைனகll ம\]m சவாlகll எ0ன? uŋகll எ0ன 

ேசாதைனகைள சnTk5vrகll? uŋகll க+,pபா+, k>ll வர ேவl,m 

எ0] uŋகll எ0ன எTrெகாll5vrகll? அ) எ)வாக இ;nதாYm, அைத 

கடHll தன) க+,pபா+/\>ll ெகாl, வர µ/Qm. அவr அைத அடk5, 
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அைத அவ;ைடய 12pப/தV0 12 ெகாl, வர µ/Qm. எ)Hm கடHIk> 

rக H m க /ன m அlல . ஒ vெவா; ேசாதைனையQ m , ஒ vெவா; 

πரcசைனையQm, ஒvெவா; சவாைலQm எTrெகாllளHm, ெவ\Cயாளராக 

ெவbேய வரHm அவr உŋகIk> உதHவாr!


பHl எnத மாைய_Ym இlைல. qr_l தன) வா2kைக ஒ; 5Csதவ;k> 

உcசm அlல எ0பைத அவr அCnT;nதாr. அவr அCnT;nதாr, இ0pm 

fைறய இ;k5ற).


"நா0 ஏ \கன ேவ அ ைடn)E +ேட 0 , அ lல) ஏ \கன ேவ 

qரணமா5E+ேட0 எ0பதlல; 5Cs) இேயBHm எ0ைனp π/t)k 

ெகாlடைத நா0 π/pபத\காக நா0 அkt)5ேற0. " πVpπயr 3:12


இேயB ஒ; ேநாkகtT\காக நmைமp π/tதாr. நாm அவைரp ேபாலேவ 

இ;kக ேவl,m எ0] அவr E;mN5றாr. அவr நm உடlகைள மா\றHm, 

நm மனைத மா\றHm, எŋகll µகவRைய மா\றHm ேபா5றாr. நாm அவ;ட0 

எpேபா)m இ;pேபாm, அவைரp ேபால எpேபா)m இ;pேபாm! அவr 

எŋகைளp π/tதாr. நாm எ0ெற0]m அவ;ட0 இ;k>m வைர அவ;ைடய 

ேநாkகm, பாrைவ, அவர) ஆைசகll இ0], இnத வாரm, இnத ஆl, 

ஆ5யவ\ைறp π/pேபாm. π0னாl இ;pபைத "மறn)E,வ)", µ0னாl 

இ;pபைத "Tணற/pப)", கடHll நmைம பரேலாகமாக அைழtத பRைச 

ெவlYm இலkைக ேநாk5 "அkt)வ)" ேபா0றவ\Cl எைதQm 

ெபறk`டா).
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