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அpேபாsதலrகll க;னமான காலŋகைளp ப>? அ?nABnதாrகll . 

கடCDE Fழnைதகll எvவாI πரcசைனையNm எArpைபNm எArெகாllள 

µ;Nm எEபைதp ப>? அவrகll அ;kக; எPAனாrகll. கடCll நmைம 

பா,காpப>றதாக SடSlைல.


"இpேபா, VAமாEகll SWவாசtAனாேல வாYவாrகll . . . இpேபா, 

நmπkைக எEப, நmπkைகNllள SஷயŋகDE ெபாBll, காணpபடாத 

SஷயŋகDE சாEIகll." எπெரயr 10:38 - 11: 1


எπேரயBkF எPAயவr தன, வாசகrக\kF ஒB ைத^யமான அ?kைகைய 

ெவD_`டாr. "VANllளவrகll" "SWவாசtAனாl" வாYவாrகll எEIm 

"நmπkைக" எEப, நmπkைகNllள SஷயŋகDE "ெபாBll" எEIm 

காணpபடாத SஷயŋகDE "சாEIகll" எEIm அவr எPAனாr . 

இர`apbkF “SWவாசm” அவaயm எEபைத ஒvெவாB 0?sதவBkFm 

ெத ^Nm ( “0Bைப _ னா ேல V ŋக ll S W வாச tAனா ேல 

இர`akகpபc0drகll”), ஆனாl “SWவாசm” தாE நாm ef_l வாழ 

ேவgcm எEபைத நmfl பலr மறn, Sc0ேறாm. “SWவாசtAனாl” 

வாYவ, SatAரமானேதா அசாதாரணமா னேதா அlல. இ, சாதாரண 

0?sதவ வாYkைக. htAய iவjkகாக நாm கடCைள µPைமயாக 

நmπ_Bkக மா `ேடாm , πEனr ef_l இnத வாYkைகkகாக 

µPைமயாகேவா அlல, பFAயாகேவா நmைம நmπ_Bk0ேறாm . 

"SWவாசtAனாl" வாYக.
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உதாரணமாக, எPtதாளr ஆேபl, ஏேனாk, ேநாவா, ஆπரகாm, சாரா, ஐசk, 

ேஜkகp, ேஜாசp, ேமாேச, ரஹாp, ெக;யாE, பராk, சாmசE, ெஜpேத, 

ேடS`, சாµேவl ம>Im prkகத^aகll ப>? F?pπc0றாr. SWவாசtAE 

qலm இnத மkகll “ராjயŋக ைளt தாYtA, VAையc ெசyதாrகll, 

வாkFIAகைளp ெப>றாrகll , aŋகŋகDE வாையt தctதாrகll , 

ெநBpπE வEµைறையt தttதாrகll , வாDE SDmπuBn, 

தpπtதாrகll, பலvனtAuBn, வuைமயாkகpப`டாrகll, சgைட_l 

vரm கா`;னr, பைடகைள பறkகS`டாrகll ேவ>I0ரகவாaகDE. 

ெபgகll தŋகll இறnதவrகைள wgcm உ_rpπtதனr: ம>றவrகll 

atAரவைத ெசyயpப`டனr, Scதைலைய ஏ>கSlைல; அவrகll ஒB 

aறnத உ_rtெதPதைலp ெபIவத>கா க: ம>றவrக\kF ெகாxரமான 

ேகukyt,கll ம>Im ேவ`ைடயாடlகll இBnதன , ஆm , ேமzm 

πைணpbகll ம>Im aைறவாசm: அவrகll கlெல?யpப`ட னr, அவrகll 

ெவ`டpப`டனr, ஆைசpப`டனr, வாளாl ெகாlலpப`டனr: அவrகll 

ெசmம?t ேதாlகDzm, ஆcகll; ஆதரவ>றவr, ,EbItதpபcபவr, 

,EbItதpபcபவr ; (அவrகDl உலகm தFAய>ற, : ) அவrகll 

பாைலவனŋகDzm மைலகDzm, ef_E அடrtAகDzm FைககDzm 

அைலnதாrகll. இவrகll அைனவBm, SWவாசtAE qலm ஒB நlல 

அ?kைகையp ெப>?Bnதாzm , வாkFIAையp ெபறSlைல. நாm 

இlலாமl அவrகll ப^eரணராக இBkகkyடா, எEபத>காக கடCll 

நமkF aல aறnத Sஷயŋகைள வழŋ0Nllளாr. ஆைகயாl, நாµm 

இvவளC ெப^ய சா`aகDE ேமகtேதாc W>?வB0ேறாm, ஒvெவாB 

எைடையNm, அvவளC எDAl நmைமc W>?Nllள பாவtைதNm ஒ,k0 

ைவpேபாm, நமkF µEனாl ைவkகpப`cllள பnதயtைத ெபாIைமNடE 
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ஓcேவாm, இேயWைவ ேநாk0 எŋகll நmπkைக_E ஆa^யr ம>Im 

µ;pபவr; அவr µE ைவkகpப`ட ம0Ycakகாக azைவையt தாŋ0, 

அவமானtைத ெவIt,, ேதவjைடய amமாசனtAE வல, bறtAl 

ைவkகpபc0றாr. ”


கடCll இŋேக எEன அrtதm எEபைதp b^n,ெகாllள உதCm aல ெசாl 

வைரயைறகைளp ெபIேவாm . “நmπkைக ” எEப, πs;s . இ, 

"Sசாரைண_E அ;pபைட_l உIAயான |gcதl" ஆFm. நாm 

ேக`பைத உIAயாக நmb0ேறா m. எŋக\kFc ெசாlபவr உgைம எEI 

எŋக\kFt ெத^Nm எEபதாl சnேதகfE? நாŋகll உIAயாக 

இBk0ேறாm.


“ெபாBll” எEப, }ேபாsடா~s ஆFm. இதE ெபாBll “உgைம, உIA, 

சாராmசm, ெபாBll, அ;tதளm, உtதரவாதm.” எπெரயr 1: 3 l, இேயW 

0?s, க ட C D E ச ர kட r ெட s }ேபாsடா~ s எ EI 

அைழkகpபc0றாr. அவr கடCDE கதாபாtAரtAE "யதாrtதtAE 

πரAhAt,வm". Vŋகll 0?s,ைவp பாrkFmேபா,, கடCைளNm 

அவBைடய FணtைதNm பாrk0drகll . 0?s,ைவk காணலாm , 

ேக`கலாm, உணரலாm. அவr தmµைடய �ஷrக\kF உgைமயானவr. அவr 

கடCDE யதாrtதm. எனேவ இ, நm வாYkைக_l உllள Sஷயŋக\டE 

உllள,. 0?s,Sl நாm ைவtABkFm “நmπkைக” எEப, நmµைடய 

“யதாrtதm”, “ெபாBll”, “உtதரவாதm”.
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SWவாசm எEப, "எArபாrtத SஷயŋகDE" உgைம (எlπேசாfனE). 

இைதtதாE நாm “ஆைசNடE எArபாrk0ேறாm.” நமkF வாYkைக_l பல 

உணrCகll உllளன. இ, ஒB நபr, ஒB நmπkைக, ேவைல, ம>றவrக\kF 

உதவ வாypbகll, Sஷயŋகll. ஆைச எEப, நாm எArபாrpபதE உgைம. 

SWவாசm எEறாl நாm நmbவ, “உgைம” எEபதாFm.


SWவாசm எEப, “காணpபடாத Sஷயŋக\kF சாEறாFm.” "சாEIகll" 

எெலkேசாs. இ, “ேசாதைன qலm ஆதாரm.” F>றm சா`டpப`டவBkF 

எAரான உgைம N llள ஆ தார ŋக \ kகாக இ nத வா rtைத 

பயEபctதpப`ட,, இ, ஒB தgடைன ம>Im கg;pbkF வ�வFtத,. 

"பாrkகாத Sஷயŋகll" எEப, pராkமடE அlல, pெளேபாfனE. 

கgகளாl பாrkக µ;யாத Sஷயŋகll எEI ெபாBll. SWவாசm எEப, நm 

உடl கgகளாl பாrkக µ;யாத Sஷயŋக\kF “ஆதாரm”.


நாm க;னமா ன காலŋகைள எArெகாgc, நm SBpபpப; Sஷயŋகll 

ேமmபcm எEI fFnத நmπkைக இBnதாl, நாm எEன ெசyவ,? நாŋகll 

கடCைள நmb0ேறாm. எŋக\kF நmπkைக இBk0ற,. நாm நmbm 

SஷயŋகDE உgைம அ,. நmமாl பாrkக µ;யாதத>F இ,ேவ சாEI.


"நmπkைக" எEப, ம0Ycaகரமா ன,m க;னமான,m, ஒேர ேநரtAl 

எDதான, ம>Im க;னமான,. நாŋகll ம�தrகll. அதாவ, நாm 

அeரணrகll , ஏைழகll . நாŋகll தவI ெசy0ேறாm . நாŋகll 

Fழpபமைட0ேறாm . நாŋகll Sஷயŋகைள ஆழமாக உணr0ேறாm , 

உணr0ேறாm. நாŋகll கவைலpபc0ேறாm. நாŋகll ஆYnத அkகைற 
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ெசzt,0ேறாm. Sஷயŋகll இBpபைத Sட aறpபாக இBkக நாŋகll 

fகCm SBmb0ேறாm. இnத கவைலகll அைனtைதNm சமாDkக கடCll 

நமkF எEன தB0றாr? "நmπkைக. " அவr ெசாlவைத நாŋகll 

நmb0ேறாm. நாŋகll ேக`0ேறாm, πEனr ேக\ŋகll. நாŋகll மனைத 

இழkக மா`ேடாm.


நாm எpப; “நmπkைக வாYkைக” வாY0ேறாm? நாŋகll கடCDE 

வாrtைதைய நmb0ேறாm . நாŋகll ஒB ேநரtAl ஒB ப; ேமேல 

ெசl0ேறாm . 0?s, நmw, அkகைற கா`cவதாl நmµைடய 

அkகைறகைள நாm ெசzt,0ேறாm . கவைலpபcவத>F பAலாக 

ெஜπk0ேறாm. இர`apπE தBணtAl கடCll நm இBதயtAzm மனAzm 

ைவtABkFm நmπkைக, க;னமான காலŋகDl நாm ெபற ேவg;ய 

“ெபாBll” ம>Im “சாEIகll” எEபதாl நமkF நmπkைக இBk0ற,. இ, 

ேபா,மானைத Sட அAகm.
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