
1 
 

World Tamil Christian Fellowship 
60, High Worple, Rayners Lane, Harrow 

Middlesex, HA2 9SZ, United Kingdom 
www.wcflondon.com 

wcflondon@gmail.com 
 

ஒருவரை சரையில் திருத்துவது 05 

மத்தேயு 18:15-20, 
15 

“உன் சக ோதரன் உனக்கு 

விகரோதமோ க் குற்றஞ்சசய்தோல், அவனிடத்தில் நீ க ோய், 

நீயும் அவனும் தனித்திருக்க யில், அவன் குற்றத்கத 

அவனுக்கு உணர்த்து; அவன் உனக்குச் 

சசவிச ோடுத்தோல், உன் சக ோதரகன 

ஆதோயப் டுத்திக்ச ோண்டோய். 
16
அவன் சசவி 

ச ோடோமற்க ோனோல், இரண்டு மூன்று சோட்சி ளுகடய 

வோக்கினோகே சங் தி செல்ேோம் நிகேவரப் டும் டி, 

இரண்சடோருவகர உன்னுடகன கூட்டிக்ச ோண்டு க ோ. 
17
அவர் ளுக்கும் அவன் சசவிச ோடோமற் க ோனோல், 

அகதச் சக க்குத் சதரியப் டுத்து; சக க்கும் 

சசவிச ோடோதிருப்  ோனோனோல், அவன் உனக்கு 

அஞ்ஞோனிகயப்க ோேவும் ஆயக் ோரகனப் க ோேவும் 

இருப் ோனோ .  

இங்கு பூமியில் உள்ெவகர தன்னுகடய பிள்கெ ளின் 

வோழ்வு தூய்கமயோ  இருக்  கவண்டும் என் கத 

கதவனின் ஆகச. 1 க துரு 1:16, “நோன்  ரிசுத்தர், 

ஆக யோல் நீங் ளும்  ரிசுத்தரோயிருங் ள்.” (புதிய 

உடன் டிக்க  சக க்கு  கைய உடன் டிக்க யோன 

கேவியரோ மம் 11:44இலிருந்து கமற்க ோெோ  

 ோட்டப் ட்டுள்ெது). 
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 ர்த்தரோகிய இகயசு திருச்சக க்கு க ோதித்தது  

என்னசவன் து உங் ள் மனதில் சதளிவோயிருக்கிறது 

என்று நம்புகிகறன். 

சசயல்முரை 1: அவகர கநர்மு மோ  க ோய் சந்தித்து 

கிறிஸ்துவுக்கு என்று அவகர / அவகெ சவன்சறடுக்  

முயற்சி சசய்யுங் ள். 

சசயல்முரை 2: அவரது/அவெது குற்றத்கத 

சமய்பி தற்கு/ நம் ச்சசய்வதற்கு இரண்டு அல்ேது 

மூன்று சோட்சி கெ எடுத்துச் சசல்லுங் ள். இதனோல் 

அந்த ந கர திருத்தி சவற்றிச ற முடியும். 

சசயல்முரை 3: சக க்குச் சசோல்லுங் ள், அவர் அகத 

க ட்டுக்ச ோண்டோல் அவகர/அவகெ ஏற்றுக் 

ச ோள்ளுங் ள். 

சசயல்முரை 4: அந்த ந ர் அந்த திருத்தத்கத ஏற்  
மறுத்து தன்கன மோற்றிக்ச ோள்ெ மறுத்தோல் பிறகு 

அவகர அந்த சக கய விட்டு சவளிகயற்றவும்.  

இன்று நோம் இந்த 4ஆம் சசயல்முகறகய எவ்வோறு 

க யோெ கவண்டும் என் கத  ற்றி விெக் மோ  

 ோணேோம். 

எருசகேமில் உள்ெ முதேோம் சக  இந்த திருத்தத்கத 

க யோெ கவண்டியிருந்தது. 

அப்தைோஸ்ேலர்கள்  5: 1-11, 1அனனியோ என்னும் க ருள்ெ 

ஒருவனும், அவன் மகனவியோகிய சப்பீரோளும் தங் ள் 

 ோணியோட்சிகய விற்றோர் ள். 
2
தன் மகனவி அறிய 

அவன் கிரயத்திகே ஒரு  ங்க  வஞ்சித்து கவத்து, ஒரு 
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 ங்க க் ச ோண்டுவந்து, அப்க ோஸ்தேருகடய 

 ோதத்திகே கவத்தோன். 
3
க துரு அவகன கநோக்கி: 

அனனியோகவ நிேத்தின் கிரயத்தில் ஒரு  ங்க  

வஞ்சித்துகவத்து,  ரிசுத்த ஆவியினிடத்தில் 

ச ோய்சசோல்லும் டி, சோத்தோன் உன் இருதயத்கத 

நிரப்பினசதன்ன? 
4
அகத விற்குமுன்கன அது 

உன்னுகடயதோயிருக் வில்கேகயோ? அகத 

விற்றபின்னும் அதின் கிரயம் உன் 

வசத்திலிருக் வில்கேகயோ? நீ உன் இருதயத்திகே 

இப் டிப் ட்ட எண்ணங்ச ோண்டசதன்ன நீ 

மனுஷரிடத்தில் அல்ே, கதவனிடத்தில் 

ச ோய்சசோன்னோய் என்றோன். 
5
அனனியோ இந்த 

வோர்த்கத கெக் க ட் கவ, விழுந்து ஜீவகன 

விட்டோன். இகவ கெக் க ள்விப் ட்ட யோவருக்கும் 

மிகுந்த  யமுண்டோயிற்று. 
6
வோலி ர் எழுந்து, அவகனச் 

கசகேயில் சுற்றி, சவளிகய எடுத்துக்ச ோண்டுக ோய் 

அடக் ம் ண்ணினோர் ள் 
7
ஏறக்குகறய மூன்று மணி 

கநரத்துக்குப்பின்பு, அவனுகடய மகனவி நடந்தகத 

அறியோமல், உள்கெ வந்தோள். 
8
க துரு அவகெ கநோக்கி: 

நிேத்கத இவ்வெவுக்குத்தோனோ விற்றீர் ள், எனக்குச் 

சசோல் என்றோன். அவள்: ஆம், இவ்வெவுக்குத்தோன் 

என்றோள். 
9
க துரு அவகெ கநோக்கி:  ர்த்தருகடய 

ஆவிகயச் கசோதிக்கிறதற்கு நீங் ள் 

ஒருமனப் ட்டசதன்ன? இகதோ, உன் புருஷகன 

அடக் ம் ண்ணினவர் ளுகடய  ோல் ள் 

வோசற் டியிகே வந்திருக்கிறது, உன்கனயும் சவளிகய 

ச ோண்டுக ோவோர் ள் என்றோன். 
10
உடகன அவள் 

அவனுகடய  ோதத்தில் விழுந்து ஜீவகன விட்டோள். 

வோலி ர் உள்கெ வந்து, அவள் மரித்துப்க ோனகதக் 

 ண்டு, அவகெ சவளிகய எடுத்துக்ச ோண்டுக ோய், 



4 
 

அவளுகடய புருஷனண்கடயிகே அடக் ம் 

 ண்ணினோர் ள். 
11
சக யோசரல்ேோருக்கும், 

இகவ கெக் க ள்விப் ட்ட மற்ற யோவருக்கும், மிகுந்த 

 யமுண்டோயிற்று. 

வ 1, அந்த சசோத்து அனனியோ மற்றும் சப்பீரோளுக்கு 

சசோந்தமோனது. கதவன் அகத விற்  அவர் ளுக்கு 

சசோல்ேவில்கே. 

வ 2, அவர் ள் அந்த முழு  ணத்கதயும் கதவனுக்ச ன்று 

ச ோடுப் து என உறுதி சசய்திருந்தனர். ஆனோல் கதவன் 

அகத விற்ற பின் கிகடக்கும் அந்த முழு வருவோகயயும் 

ச ோடுக் கவண்டும் என்று அவர் ளுக்கு 

 ட்டகெயிடவில்கே.  

வ 3,  ரிசுத்த ஆவியோனவரோகிய கதவனிடம் 

ச ோய்யுகரக்கும் டி சோத்தோன் அவர் ளின் இருதயத்கத 

நிரப்பினோன்.  

வ 4, ஏன் ச ோய்யுகரத்தோய்? என அக ோஸ்தேரோகிய 

க துரு அனோனியோவிடம் க ட்டோர் 

வ 5, அனோனியோ இறந்து விழுந்தோன்! 

வ 7 மூன்று மணி கநரம் சசன்ற பின் அவனுகடய 

மகனவி வந்தோள். இதிலிருந்து ஆதி  ோேத்தில் சக யில் 

வழி ோடு மி வும் அதி மோன கநரம் சசன்றது என் து 

சதரியவருகிறது !! 

வ 8, க துரு சப்பீரோகெ க ள்வி க ட்டோர்  
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வ 9, தன்  ணவருக்கு என்ன நடந்தது என் கத அறியோத 

சப்பீரோள் தன்  ணவருடன் இகணந்து ச ோய்யுகரக்  

தீர்மோனித்தோள். 

வ 11, இகத  ற்றி க ட்டு அறிந்தவர் மத்தியிலும் 

திருச்சக யில் உள்ெ அகனவரின் கமலும் ச ரிய  யம் 

வந்தது.  

வ 13, மற்றவர் ளில் ஒருவரும் அவர் ளுடகன கசரத் 

துணியவில்கே. ஆகிலும் ஜனங் ள் அவர் கெ 

கமன்கமப் டுத்தினோர் ள். 

கதவன் என்ன சசய்தோர்?  

நம்முகடய கதவன் மக் கெ ச ோன்று இதன்மூேமோய் 

மக் ள் சக க்கு வருவகத தடுத்து கமலும் சக கய 

வெரவிடோமல் சசய்ய முயல்கிறோரோ?  

மத்கதயு 16 இகயசு தன்னுகடய சக கய  ட்டக ோகும் 

அடித்தெத்கதப்  ற்றி கூறியுள்ெோர். கமலும் சக க்கு  

வைங் ப் ட்ட முதல் அறிவுகரகய ஒழுக் த்கதப் 

 ற்றியது தோன்! 

சக க் ோன முதன்கமயோன குறிக்க ோள் என்னசவனில்,  

➢  ரிசுத்தத்கதோடும்,  

➢ தூய்கமயோ வும்,  

➢ நல்சேோழுக் த்கதோடும்,  

➢ நீதிமோனோ வும்  

இருக்  ஒப்புக்ச ோடுத்திருக்  கவண்டும். 



6 
 

இதில் நீங் ள் ஒப்புக் ச ோடுத்திருக் ோவிட்டோகேோ 

அல்ேது தீவிரம்  ோட்டோமல் சசன்றோகேோ பிறகு  இந்த 

ஒழுக் த்கதக் குறித்து அக் கற இல்ேோதவர் ள் அதில் 

கசர மோட்டோர் ள்.  

இது இன்கறய கிறிஸ்தவத்கத சித்தரிக்கும்  ே 

சக  ளுக்கு மோறோ  உள்ெது. இன்று நோம் மிகுந்த கநசம் 

உள்ெவர் ெோ வும், ஏற்றுக்ச ோள்ெக் கூடியவர் 

 ெோ வும், திறந்த மனகத  உகடயவர் ெோ வும் கமலும் 

அகனவகரயும் தழுவக்கூடியவர் ெோ வும் உள்கெோமோ 

என் கத  ற்றிகய எண்ணுகிகறோம். 

நோம் அகதப்க ோே சசய்தோல் சக  வெருமோ? 

வ 14, திரெோன புருஷர் ளும் ஸ்திரீ ளும் 

விசுவோசமுள்ெவர் ெோகிக்  ர்த்தரிடத்தில் 

அதி மதி மோய்ச் கசர்க் ப் ட்டோர் ள்,  

ஆம், அந்த சக  வெர்ந்தது!  

இதுதோன் சக கய வெர்க்   யன் டும் யுக்தி! 

சக யில் திருத்துவதோன மற்சறோரு எடுத்துக் ோட்கட 

நோம்  ோர்க் ேோம். இப்க ோது நோம் 1 ச ோரிந்தியர் 5க்கு 

திருப்பிக்ச ோள்ெேோம். முதல் 4 அதி ோரங் ளில் 

சக யில்  ோணப் டும் பிரிவிகன கெ குறித்தும் 

கமலும் இப்க ோது  ோவம் சசய்த சக ோதரகன எவ்வோறு 

திருத்த கவண்டும் என் கத குறித்தும்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

கூறியுள்ெோர. 

இந்த அதி ோரத்தில், உடலுடன் கூடிய  ோவம், அதோவது 

வி சோரம் அல்ேது கவசித்தனத்கத  ற்றியது. 
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1 சகோரிந்தியர் 5:9, வி சோரக் ோரகரோகட 

 ேந்திருக் க்கூடோசதன்று நிரு த்தில் உங் ளுக்கு 

எழுதிகனன். 

சக க்கு அந்த ந கர  ற்றி சதரியும். 

 வுல் அவர் ளுக்கு எச்சரித்திருந்தோர். 

ச ோரிந்து சக யில் அப்க ோகேோஸ் (Apollos) க ோன்ற 

க ோத ர் ளும் கமலும் எருசகேமில் 

அப்க ோஸ்தேனோகிய க துருவிடம் இருந்து வந்த சிே 

க ோத ர் ளும் இருந்தோர் ள்.  

 வுல் 1 சகோரிந்தியர் 6:18இல் அவர் ளுக்கு ஆகேோசகன 

கூறினோர். கவசித்தனத்திற்கு விேகிகயோடுங் ள். 

மனுஷன் சசய்கிற எந்தப்  ோவமும் சரீரத்திற்குப் 

புறம் ோயிருக்கும்; கவசித்தனஞ் சசய்கிறவகனோ தன் 

சுயசரீரத்திற்கு விகரோதமோய்ப்  ோவஞ்சசய்கிறோன். 

1 சகோரிந்தியர் 5:1-8, 
1
உங் ளுக்குள்கெ வி சோரம் 

உண்சடன்று பிரசித்தமோய்ச் சசோல்ேப் டுகிறகத, 

ஒருவன் தன் த ப் னுகடய மகனவிகய 

கவத்துக்ச ோண்டிருக்கிறோகன; அது 

அஞ்ஞோனி ளுக்குள்ளும் சசோல்ேப் டோத 

வி சோரமோயிருக்கிறகத. 
2
இப் டிப் ட்ட 

 ோரியஞ்சசய்தவகன நீங் ள் உங் கெவிட்டு 

நீக் ோமலும் துக் ப் டோமலும், 

இறுமோப் கடந்திருக்கிறீர் ள். 
3
நோன் சரீரத்தினோகே 

உங் ளுக்குத் தூரமோயிருந்தும், ஆவியினோகே 

உங் கெோகடகூட இருக்கிறவனோய், இப் டிச் 

சசய்தவகனக்குறித்து நோன் கூட இருக்கிறதுக ோே, 
4
நீங் ளும், என்னுகடய ஆவியும், நமது  ர்த்தரோகிய 
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இகயசுகிறிஸ்துவின் அதி ோரத்கதோகட 

கூடிவந்திருக்க யில், 
5
அப் டிப் ட்டவனுகடய ஆவி 

 ர்த்தரோகிய இகயசுகிறிஸ்துவின் நோளிகே 

இரட்சிக் ப் டும் டி, மோம்சத்தின் அழிவுக் ோ , 

நம்முகடய  ர்த்தரோகிய இகயசு கிறிஸ்துவின் 

நோமத்தினோகே அவகனச் சோத்தோனுக்கு 

ஒப்புக்ச ோடுக் கவண்டுசமன்று தீர்ப்புச்சசய்கிகறன். 
6
நீங் ள் கமன்கம  ோரோட்டுகிறது நல்ேதல்ே; ச ோஞ்சம் 

புளித்தமோ பிகசந்தமோ முழுவகதயும் 

புளிப் ோக்குசமன்று அறியீர் ெோ? 
7
 ஆக யோல், நீங் ள் 

புளிப்பில்ேோதவர் ெோயிருக்கிற டிகய, புதிதோய்ப் 

பிகசந்த மோவோயிருக்கும் டிக்கு,  கைய 

புளித்தமோகவப் புறம்க   ழித்துப்க ோடுங் ள். 

ஏசனனில் நம்முகடய  ஸ் ோவோகிய கிறிஸ்து நமக் ோ  

 லியிடப் ட்டிருக்கிறோகர. 
8
ஆதேோல்  கைய 

புளித்தமோகவோகட அல்ே, துர்க்குணம் ச ோல்ேோப்பு 

என்னும் புளித்தமோகவோடும் அல்ே, துப்புரவு உண்கம 

என்னும் புளிப்பில்ேோத அப் த்கதோகட  ண்டிக கய 

ஆசரிக் க் டகவோம். 

திருமணத்திற்கு சவளியில் ச ோள்ளும் எந்தசவோரு 

உடலுறவும்  ோவம். இந்த  ோவம் கதவனுக்கு எதிரோனது. 

ஆதியோகமம் 39:9, இந்த வீட்டிகே என்னிலும் ச ரியவன் 

இல்கே; நீ அவருகடய மகனவியோயிருக்கிற டியோல் 

உன்கனத்தவிர கவசறோன்கறயும் அவர் எனக்கு விேக்கி 

கவக் வில்கே; இப் டியிருக் , நோன் இத்தகன ச ரிய 

ச ோல்ேோங்குக்கு உடன் ட்டு, கதவனுக்கு 

விகரோதமோய்ப்  ோவம் சசய்வது எப் டி என்றோன். 

தோவீது இகத குறித்து சங்கீதம் 51இல் கூறியுள்ெோர். 
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சங்கீேம் 51:4, கதவரீர் ஒருவருக்க  விகரோதமோ  நோன் 

 ோவஞ்சசய்து, உமது  ண் ளுக்கு முன் ோ ப் 

ச ோல்ேோங் ோனகத நடப்பித்கதன்; நீர் க சும்க ோது 

உம்முகடய நீதி விெங் வும், நீர் நியோயந்தீர்க்கும்க ோது 

உம்முகடய  ரிசுத்தம் விெங் வும் இகத 

அறிக்க யிடுகிகறன். 

எந்தசவோரு  ோலியல் நடவடிக்க கயோ அல்ேது 

திருமணத்திற்கு முன் ஒரு ச ண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் 

இகடகயயோன உறவு கதவனோல் முற்றிலும் 

தகடசசய்யப் ட்டுள்ெது.  

இகத உைோகமம் 22:13-30 சதளிவோ  விெக்குகிறது. 

➢ ஒரு ஆண் ஒரு ச ண்ணின் 

 ன்னித்தன்கமகயயின் மீது தன் 

திருமணத்தின்க ோது குற்றம் சோட்டினோல், 

அவளுகடய தந்கத மற்றும் தோயோர் தன் ம ளின் 

 ன்னித்தன்கமகய நிரூபிக்  கவண்டும். 

அதற் ோன சோன்று ச ோடுக் ப் ட்டோல், அந்த 

ஆண்கண தண்டிக்  கவண்டும். அவன் அந்த 

ச ண்ணின் தந்கதக்கு அ ரோதம் சசலுத்தி 

கமலும் அவகெ விவோ ரத்து சசய்ய அனுமதி 

என்றும் இல்கே. சோன்று ஏதும் இல்கேயனில், 

அந்த ச ண் தன்கன வி சோரத்தில் 

ஈடு டுத்தியதற் ோ   ல்சேறிய கவண்டும்.    

➢ வி ச்சோரத்தில் சிக்கிய மனுஷகனயும் 

மனுஷிகயயும் ச ோல்ே கவண்டும். 

➢ ஒரு ஆண் தனக்கு நிச்சயித்த ச ண்கண சந்தித்து 

கமலும் அவளுடன்  டுத்துறங்கினோல் அவன் 

மீது  ல்சேறிய கவண்டும். அந்த ச ண்ணின் மீது 
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 ல்சேறிவதோ இல்கேயோ  என் து அந்த 

சம் வம் எங்கு நி ழ்ந்தது என் கத 

ச ோருத்தகதயோகும். அவள் ஒரு ந ரத்தில் 

இருந்திருந்தோல், அவள்  த்தோத  ோரணத்தினோல், 

அவனுடன் கசர்த்து அவள் மீதும் 

 ல்சேறியப் டும். அவள் அந்த 

கிரோமப்புறங் ளில் இருந்திருந்தோல், அவகெ 

வோை அனுமதிப் ோர் ள், ஏசனனில் அவள் 

 த்தியிருக் ேோம் ஆனோல் யோரும் அகத 

க ட்டிருக் மோட்டோர் ள்.  

➢ ஒரு ஆண் தனக்கு நிச்சயிக் ப் டோத ஒரு 

ச ண்கண சந்தித்து அவளுடன் 

 டுத்துறங்கினோல் அவளுகடய தந்கதக்கு 50 

ஷிக் ள் ள் (shekels) வைங் ப் ட கவண்டும். 

அவர் ள் திருமணம் சசய்துச ோண்டு, கமலும் 

அவன் ஒருக ோதும் அவகெ விவோ ரத்து சசய்ய 

முடியோது.  

➢ ஒரு ஆண் ஒருக ோதும் தன் தந்கதயின் 

மகனவிகய திருமணம் சசய்துச ோள்ெ கூடோது. 

உங் ெோல் உங் ளுகடய மோற்றோந்தோகய 

உங் ளுகடய தந்கதயின் மரணத்திற்கு பின் 

திருமணம் சசய்துச ோள்ெ முடியோது.  

அதனோல், நோம் ச ோரிந்துவில் உள்ெ சக யின் மீது 

நம்முகடய  வனத்கத திருப்பிக்ச ோள்ெேோம்.  வுல் 

அவர் ளிடம், அவர் கெ விகரவில் சந்திக் ப் 

க ோவதோ  கூறியுள்ெோர்.  

1 சகோரிந்தியர் 4:19 &21, 
19
ஆகிலும்  ர்த்தருக்குச் 

சித்தமோனோல் நோன் சீக்கிரமோய் உங் ளிடத்திற்கு வந்து, 
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இறுமோப் கடந்திருக்கிறவர் ளுகடய க ச்கசயல்ே, 

அவர் ளுகடய ச ேத்கதகய அறிந்துச ோள்கவன்.  

 
21
உங் ளுக்கு என்னகவண்டும்? நோன் பிரம்க ோடு 

உங் ளிடத்தில் வரகவண்டுகமோ? அல்ேது அன்க ோடும் 

சோந்தமுள்ெ ஆவிகயோடும் வரகவண்டுகமோ? 

ச ோரிந்துவிலுள்ெ சக  இகதக்குறித்து சிரத்கதக் 

ச ோள்ெவில்கே. அதனோல்,  வுல் அங்கு விகரவில் 

வரவிருப் தோ  கூறுகிறோர். அவர் ள் அகத திருத்திக் 

ச ோள்ெோமல் அதற்கு  திேோ , அதன்மீது  ர்வத்துடன் 

இருந்தோர் ள்.  

சக  எந்தவித  ோவத்கதயும் ச ோறுத்துக்ச ோள்ெக் 

கூடோது. இகயசு தியத்தீரோவில் (Thyatira) உள்ெ சக க்கு 

எழுதினர். 

சவளி 2:18-21, 
18
தியத்தீரோ சக யின் தூதனுக்கு நீ 

எழுதகவண்டியது என்னசவனில்: அக்கினிஜுவோகே 

க ோன்ற  ண் ளும், பிர ோசமோன சவண் ேம்க ோன்ற 

 ோதங் ளுமுள்ெ கதவகுமோரன் சசோல்லுகிறதோவது; 
19
உன் கிரிகய கெயும் உன் அன்க யும், உன் 

ஊழியத்கதயும், உன் விசுவோசத்கதயும், உன் 

ச ோறுகமகயயும், நீ முன்பு சசய்த கிரிகய ளிலும் 

பின்புசசய்த கிரிகய ள் அதி மோயிருக்கிறகதயும் 

அறிந்திருக்கிகறன். 
20
ஆகிலும், உன்க ரில் எனக்குக் 

குகற உண்டு; என்னசவனில், தன்கனத் 

தீர்க் தரிசிசயன்று சசோல்லுகிற கயசக ல் என்னும் 

ஸ்திரீயோனவள் என்னுகடய ஊழியக் ோரர் 

கவசித்தனம் ண்ணவும் விக்கிர ங் ளுக்குப் 

 கடத்தகவ கெப் புசிக் வும் அவர் ளுக்குப் 
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க ோதித்து, அவர் கெ வஞ்சிக்கும் டி நீ அவளுக்கு 

இடங்ச ோடுக்கிறோய். 
21
அவள் மனந்திரும்பும் டியோய் 

அவளுக்குத் தவகணச ோடுத்கதன்; தன் கவசிமோர்க்த்கத 

விட்டு மனந்திரும்  அவளுக்கு விருப் மில்கே. 

இகயசு அவர் கெ மனந்திரும்பும் டி எச்சரிக்க  

சசயய்தோர்ர்! 

அத்தக ய மனிதர் கெ சவளிகயற்றுமோறு  வுல் 

அவர் ளிடம் கூறுகிறோர்.  வுல் கமலும் அவனுகடய 

ஆவிகய ச ோடுக் ோமல் அவனுகடய சரீரத்கத 

சோத்தோனுக்கு ச ோடுக்குமோறு கூறுகிறோர். ஏன்? 

கயோபுவினுகடய  கத உங் ளுக்கு நிகனவில் உள்ெதோ  

கமலும் தியத்தீரோவிலுள்ெ (Thyatira) சக க்கு இகயசு 

என்ன கூறினோர் என் கத  ோருங் ள். 

சவளி 2:22, இகதோ, நோன் அவகெக்  ட்டில்கிகடயோக்கி, 

அவளுடகன வி சோரஞ் சசய்தவர் ள் தங் ளுகடய 

கிரிகய கெவிட்டு மனந்திரும் ோவிட்டோல் 

அவர் கெயும் மிகுந்த உ த்திரவத்திகே தள்ளி, 

 ோவி ள் தங் ள் மோம்சத்தில் துன் ப் டகூடும், 

இதன்மூேமோய் அவர் ள் மனந்திரும்பி கதவனிடம்  

திரும் க்கூடும். கதவன் தன்னுகடய எதிரிகய ச ோண்டு 

தன்னுடகய குைந்கத கெ திருத்தகவோ அல்ேது 

ஒழுங்கு  டுத்தகவோ சசய்வோர்.   

கதவன் நம்கம சரீர சம் ந்தமோ  ஒழுங்கு சசய்ய 

சோத்தோகன உ கயோ ப் டுத்துவோர். உங் ளிடம் 

ஏகதனும் கநோய் இருந்தோல், உங் ளுகடய  ோவத்கத 



13 
 

ஒப்புக்ச ோள்ளுங் ள் என்று இந்த வசனம் கூறுகிறது. 

ஏன்? ஏசனனில் உங் ளுகடய அகந  கநோய் ள் 

 ோவத்தின் விகெவினோல் வந்ததோ  உள்ெது. உடல் 

கநோயோனது  டவுள் சிட்சிக்கும்  க ோேோ  இருக் ேோம். 

ஏசனன்றோல் அவர் கநசிக்கும் பிள்கெகய அவர் 

ஒழுங்கு சசய்கிறோர்! 

எபிசையர் 12:6,  ர்த்தர் எவனிடத்தில் அன்புகூருகிறோகரோ 

அவகன அவர் சிட்சித்து, தோம் கசர்த்துக்ச ோள்ளுகிற 

எந்த ம கனயும் தண்டிக்கிறோர் என்று பிள்கெ ளுக்குச் 

சசோல்லுகிறதுக ோே உங் ளுக்குச் சசோல்லியிருக்கிற 

புத்திமதிகய மறந்தீர் ள்.” 

வ 6-7, அத்தக ய புளித்தமோகவ நோம் அ ற்றோவிட்டோல், 

முழு மோவும் புளிப் ோகிவிடும். 

யோத்திைோகமம் 12:39, எகிப்திலிருந்து அவர் ள் 

ச ோண்டுவந்த பிகசந்தமோகவப் புளிப்பில்ேோ 

அப் ங் ெோ ச் சுட்டோர் ள்; அவர் ள் எகிப்தில் தரிக் க் 

கூடோமல் துரத்திவிடப் ட்டதினோல், அது 

புளியோதிருந்தது; அவர் ள் தங் ளுக்கு வழிக்ச ன்று 

ஒன்றும் ஆயத்தம் ண்ணவில்கே. 

இஸ்ரகவேர் தங் ள் வோழ்நோள் முழுவகதயும் 

எகிப்த்கதோடு முழுகமயோ  இகணத்துக் 

ச ோண்டிருந்தனர்.  டவுள்  ஸ் ோ சசயலின் மூேமோய் 

அவர் ளின் எகிப்திய வோழ்க்க கய அவர் ளிடமிருந்து 

பிரிக்கிறோர். அவர் ள் அந்த இரத்தத்கத தங் ளின் 

வீட்டுவோசல் நிகேக் ோல் ள் இரண்டிலும் நிகேயின் 

கமற்சட்டத்திலும் சதளிகுமோறு  ட்டகெயிடப் ட்டது. 

அவர் ள் அகத சசய்தோர் ள். இறப்பின் கதவதூதன் 
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 டந்து, கமலும் அந்த இறப்பின் கதவதூதன் எகிப்து 

முழுவதிலும் உள்ெ முதற்க றோனவகர  டுச ோகே 

சசய்தோன். கதவன் இஸ்ரகவேர் ளுக்கும் 

எகிப்தியர் ளுக்கும் இகடயில் ஒரு கவறு ோட்கட 

உண்டோக்கினோர்.  

➢ ஆட்டுக்குட்டியின்  லியோனது 

இஸ்ரகவேர் ளுக்கும் எகிப்தியர் ளுக்கும் 

இகடகயயோன கவறு ோட்கட உணர்த்துவதோ  

இருந்தது.  

➢ கிறிஸ்துவின்  லியோனது விசுவோசி ளுக்கும் 

உே த்திற்கும் இகடயிேோன கவறு ோடகும்.    

➢  ஸ் ோ ஆட்டுக்குட்டியோனது இஸ்ரகவேர் ள் 
தங் ளுகடய  கைய வோழ்கவ 

விட்டுச்சசன்றதற் ோன கவறு ோட்டின் 

அகடயோெமோகும்.  

➢  ோஸ் ோ இரவின் க ோதுதோன் இஸ்ரகவலின் 
சுதந்திரம்  ோது ோக் ப் ட்டு, கமலும் அவர் ள் 

அகத விட்டுச்சசன்றனர்.  

➢ நோம் நம்முகடய  ஸ் ோ ஆட்டுக்குட்டிகயப் 
ச ற்கறோம், சிலுகவயில் மரித்து, 

உே த்கதோடுடனோன நம் உறகவ துண்டித்து, 

வோக்குப் ண்ணப் ட்ட கதசத்திற்கு நம்கம 

விடுவித்தோர். 

வ 11, கதவன் சக யிலுள்ெ சக ோதரகரப்  ற்றி 

 ரிசகனயோ  உள்ெோர் என் கதயும் சக க்கு சவளியில் 

 ோவம் சசய் வகர குறித்து அல்ே என் கத 

கதவனுகடய வோர்த்கத நமக்கு சதளிவோ  

விெக்குகிறது. 
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வ 12, சக க்குள் இருப் வர் கெ நோம் நியோயந்தீர்க்   

கவண்டும் என்று கதவன்  ட்டகெயிட்டுள்ெோர்.  

சக க்கு சவளியில் இருப் வர் கெ கதவன் 

நியோயத்தீர்த்துக்ச ோள்வோர்.  

ஆக யோல், ச ோரிந்து சக யிலிருந்து இந்த முழு 

அத்தியோயத்தில் நோம் என்ன  ற்றுக்ச ோள்ெேோம்? 

அவரது மோற்றோந்தோகயோடு  ோவஞ்சசய்த சக ோதரகர 

கதவோேயத்தில் இருந்து சவளிகயறுமோறு 

க ட்டுக்ச ோள்ெப் ட்டோர். 

 வுல் அதற்கு ஒப் ோன  ோரியத்கத எக சுவிலுள்ெ 

சக யிலும் சசய்தோர்   

1 தீதமோத்தேயு 1:20, இசமசனயும் அசேக்சந்தரும் 

அப் டிப் ட்டவர் ள்; அவர் ள் தூஷியோத டி 

சிட்சிக் ப் ட அவர் கெச் சோத்தோனிடத்தில் 

ஒப்புக்ச ோடுத்கதன். 

ச ோரிந்து சக யிலுள்ெ இந்த சக ோதரரின் முடிவு 

என்ன? 

2 சகோரிந்தியர் 2:5-11, 
5
துக் முண்டோக்கினவன் 

எனக்குமோத்திரமல்ே, ஒருவோறு உங் செல்ேோருக்கும் 

துக் முண்டோக்கினோன்; நோன் உங் ள் எல்ேோர்கமலும் 

அதி   ோரஞ்சுமத்தோத டிக்கு இகதச் சசோல்லுகிகறன். 
6
அப் டிப் ட்டவனுக்கு அகந ரோலுண்டோன இந்த 

தண்டகனகய க ோதும். 
7
ஆதேோல் அவன் அதி  

துக் த்தில் அமிழ்ந்துக ோ ோத டிக்கு, நீங் ள் அவனுக்கு 

மன்னித்து ஆறுதல்சசய்யகவண்டும். 
8
அந்தப் டி, 

உங் ள் அன்க  அவனுக்குக்  ோண்பிக்கும் டி உங் கெ 
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கவண்டிக்ச ோள்ளுகிகறன். 
9
நீங் ள் எல்ேோவற்றிகேயும் 

கீழ்ப் டிந்திருக்கிறீர் கெோ என்று உங் கெச் 

கசோதித்தறியும் டி இப் டி எழுதிகனன், 
10
எவனுக்கு 

நீங் ள் மன்னிக்கிறீர் கெோ, அவனுக்கு நோனும் 

மன்னிக்கிகறன்; கமலும் எகத நோன் 

மன்னித்திருக்கிகறகனோ, அகத உங் ள்நிமித்தம் 

கிறிஸ்துவினுகடய சந்நிதோனத்திகே 

மன்னித்திருக்கிகறன். 
11
சோத்தோனோகே நோம் 

கமோசம்க ோ ோத டிக்கு அப் டிச் சசய்கதன்; 

அவனுகடய தந்திரங் ள் நமக்குத் சதரியோதகவ ள் 

அல்ேகவ. 

2 சகோரிந்தியர் 2:5-11இல்  டித்தது க ோே, அந்த சக ோதரர் 

கதவனிடம் மனந்திரும்பியகத நோம்  ோணேோம். 

அதனோல் அக ோஸ்தேரோகிய  வுல் அவரிடம் கதவ 

அன்க   ோட்டும் டி அவர் ளிடம் கூறியுள்ெோர். 

 


