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ஏழு  சபைகள்  

எபைசு சபை – இபேசு கிறிஸ்துபை பேசிப்ைது  

 

வைளி  2:1-7, எபைசு சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுதபைண்டிேது 

என்னவைனில்: ஏழு ேட்சத்திரங்கபைத் தம்முபைே ைலது 

கரத்தில் ஏந்திக்வகொண்டு, ஏழு வைொன் குத்துவிைக்குகளின் 

மத்தியிபல உலொவிக்வகொண்டிருக்கிறைர் வசொல்லுகிறதொைது; 

2. உன் கிரிபேகபையும், உன் பிரேொசத்பதயும், உன் 

வைொறுபமபேயும், நீ வைொல்லொதைர் கபைச் சகிக்கக்கூைொ 

மலிருக்கிறபதயும், அப்பைொஸ் தலரல்லொதைர்கள் தங்கபை 

அப்பைொஸ்தலவரன்று வசொல்லுகிறபத நீ பசொதித்து 

அைர்கபைப் வைொய்ேவரன்று கண்ைறிந்தபதயும்; 3. நீ 

சகித்துக்வகொண்டிருக்கிறபதயும், வைொறுபமேொயிருக் 

கிறபதயும், என் ேொமத்தினிமித்தம் இபைப் ைபைேொமல் 

பிரேொசப்ைட்ைபதயும் அறிந்திருக்கிபறன். 4. ஆனொலும், நீ 

ஆதியில் வகொண்டிருந்த அன்பை விட்ைொய் என்று உன்பைரில் 

எனக்குக் குபற உண்டு. 5. ஆபகேொல், நீ இன்ன 

நிபலபமயிலிருந்து விழுந்தொவேன்ைபத நிபனத்து, 

மனந்திரும்பி, ஆதியில் வசய்த கிரிபேகபைச் வசய்ைொேொக; 

இல்லொவிட்ைொல் ேொன் சீக்கிரமொய் உன்னிைத்தில் ைந்து, நீ 

மனந்திரும்ைொதைட்சத்தில், உன் விைக்குத்தண்பை 

அதனிைத்தினின்று நீக்கிவிடுபைன். 6. ேொன் வைறுக்கிற 

நிக்வகொலொய் மதஸ்தரின் கிரிபேகபை நீயும் வைறுக்கிறொய், 

இது உன்னிைத்திலுண்டு. 7. ஆவிேொனைர் சபைகளுக்குச் 

வசொல்லுகிறபதக் கொதுள்ைைன் பகட்கக்கைைன்; 

வெேங்வகொள்ளுகிறைவனைபனொ அைனுக்கு பதைனுபைே 
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ைரதீசின் மத்தியிலிருக்கிற ஜீைவிருட்சத்தின் கனிபேப் 

புசிக்கக்வகொடுப்பைன் என்வறழுது. 

 

எபைசுவுக்கு எழுதிே கடிதம் 4 ைது ைசனத்தில் கூறப்ைட்டுள்ை 

ஒற்பற அறிக்பக மூலம்  அறிேப்ைடுகிறது. 

 

“But I have this against you that you have left your first love 

ஆனொலும், நீ ஆதியில் வகொண்டிருந்த அன்பை விட்ைொய் என்று 

உன்பைரில் எனக்குக் குபற உண்டு.”  

 

சபை  அதன் ஆதி  அன்பை விட்டுவிட்டது என்று இந்த 

சபைபை  ைற்றி காணலாம் .  மமாத்தமாக இருக்கலாம் என்று  

அவசிைமில்பல ஆனால் நிச்சைமாக ஒரு ைகுதி அன்பை 

இழந்தார்கள் . 

 

 கர்த்தராகிை இயைசு கிறிஸ்துபவ யேசிப்ைது அவருடனான 

ஒரு  உறவின் முக்கிை அம்சமாகும். 

 

மத்பதயு  10:37-38, தகப்ைபனேொைது தொபேேொைது என்னிலும் 

அதிகமொய் பேசிக்கிறைன் எனக்குப் ைொத்திரன் அல்ல; 

மகபனேொைது மகபைேொைது என்னிலும் அதிகமொய் 

பேசிக்கிறைன் எனக்குப் ைொத்திரன் அல்ல. 38. தன் சிலுபைபே 

எடுத்துக்வகொண்டு என்பனப் பின்ைற்றொதைன் எனக்குப் 

ைொத்திரன் அல்ல. 

 

கிறிஸ்துவுக்கு தகுதிைாக மாறுவது  என்ைது உங்கள் 

சிலுபவபை எடுத்துக்மகாள்ள  விரும்பும் கணம் வபர  ! 

 

 அந்த அன்பின் யகாரிக்பககள் மற்றும் நிர்ப்ைந்தங்கள்  

சுைத்பத மவறுப்ைது  அவசிைம். 
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பேொைொன்  8:42,
 
இபேசு அைர்கபை பேொக்கி: பதைன் உங்கள் 

பிதொைொயிருந்தொல் என்னிைத்தில் அன்ைொயிருப்பீர்கள். 

ஏவனனில் ேொன் பதைனிைத்திலிருந்து ைந்திருக்கிபறன்; ேொன் 

சுேமொய் ைரவில்பல, அைபர என்பன அனுப்பினொர். 

 

யதவபன  அறிவதும் கிறிஸ்தவராக இருப்ைதும் கர்த்தராகிை 

இயைசு கிறிஸ்துபவ யேசிப்ைபத உள்ளடக்குகிறது.  

 

பேொைொன்  14:21, என் கற்ைபனகபைப் வைற்றுக்வகொண்டு 

அபைகபைக் பகக்வகொள்கிறைபன என்னிைத்தில் 

அன்ைொயிருக்கிறொன், என்னிைத்தில் அன்ைொயிருக்கிறைன் என் 

பிதொவுக்கு அன்ைொயிருப்ைொன்; ேொனும் அைனில் 

அன்ைொயிருந்து, அைனுக்கு என்பன வைளிப்ைடுத்துபைன் 

என்றொர். 

 

பேொைொன்  14:23, இபேசு அைனுக்குப் பிரதியுத்தரமொக: 

ஒருைன் என்னில் அன்ைொயிருந்தொல், அைன் என் ைசனத்பதக் 

பகக்வகொள்ளுைொன், அைனில் என் பிதொ அன்ைொயிருப்ைொர்; 

ேொங்கள் அைனிைத்தில் ைந்து அைபனொபை 

ைொசம்ைண்ணுபைொம். 

 

இயைசு மூன்று முபற யைதுருவிடம் யகட்கிறார்  யைாவான்  

21. 

பேொைொன்  21:15, பேொனொவின் குமொரனொகிே சீபமொபன, 

இைர்களிலும் அதிகமொய் நீ என்னிைத்தில் 

அன்ைொயிருக்கிறொேொ என்றொர்  

பேொைொன்  21:16, பேொனொவின் குமொரனொகிே சீபமொபன, நீ 

என்னிைத்தில் அன்ைொயிருக்கிறொேொ என்றொர்.  

பேொைொன்  21:17, பேொனொவின் குமொரனொகிே சீபமொபன, நீ 

என்பன பேசிக்கிறொேொ என்றொர்.  

பைதுருபை நீ என்பன பேசிக்கிறொேொ? 

 



4 
 

கிறிஸ்தவர்களாகிைவர்கள் கர்த்தராகிை இயைசு கிறிஸ்துபவ 

யேசிக்கிறார்கள்.  

 

1 வகொரிந்திேர் 16:22, 

ஒருைன் கர்த்தரொகிே இபேசுகிறிஸ்துவினிைத்தில் அன்பு 

கூரொமற்பைொனொல், அைன் சபிக்கப்ைட்ைைனொயிருக்கக் 

கைைன், கர்த்தர் ைருகிறொர். 

 

கிறிஸ்துபவ யேசிக்காத மக்கள் சபிக்கப்ைட்டவர்கள், அழிந்து 

யைாவார்கள் என்று  யைதுரு ேமக்கு நிபனவூட்டுகிறார். 

 

1 பைதுரு 1:8,
 
அைபர நீங்கள் கொணொமலிருந்தும் அைரிைத்தில் 

அன்புகூருகிறீர்கள்; இப்வைொழுது அைபரத் 

தரிசிேொமலிருந்தும் அைரிைத்தில் விசுைொசம் பைத்து, 

வசொல்லிமுடிேொததும் மகிபமேொல் நிபறந்ததுமொயிருக்கிற 

சந்பதொஷமுள்ைைர்கைொய்க் களிகூர்ந்து, 

 

கர்த்தராகிை இயைசு கிறிஸ்துவுக்கான அன்பு எல்லா 

கிறிஸ்தவர்களிடமும் உள்ளது, ஆனால் அது அதன் தீவிரத்தில் 

ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கிறது. எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் 

கர்த்தராகிை இயைசு கிறிஸ்துபவ முழு இருதைத்யதாடும், 

ஆத்துமாயவாடும், மனயதாடும், ைலத்யதாடும் 

யேசிக்கவில்பல ஆனால் அவர்கள் அப்ைடி மசய்ை 

யவண்டும்.  

 

அந்த அன்பின்  உறவில் சந்யதகத்திற்கு இடமின்றி ஒரு ஏற்ற 

இறக்கம்   உள்ளது.  எயைசுவில் உள்ள சபைக்கு  எழுதிை 

கடிதத்தில், அன்பின் தீவிரம், முக்கிைத்துவம் ைற்றி 

மசால்லப்ைட்டுள்ளது  இபதவிட சிறந்த எடுத்துக்காட்டு  

யவறு இல்பல. 
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இப்யைாது ஒரு கடிதம் உபரைாற்றப்ைட்ட முதல் சபை  

எயைசு.  ஆசிைா பமனர் மாகாணத்தில் உள்ள ஏழு சபைகளில்  

இதுவும் ஒன்றாகும்.  

 

ஒவ்மவாரு கடிதத்பதயும் இந்த வரிபசயில் ைார்ப்யைாம். 

 

➢ ைாராட்டு,  

➢ கவபல,  

➢ கட்டபள,  

➢ ஆயலாசபன . 

 

நூலொசிரிேர்: 

எழுத்தாளர் ைார்?  

அவர் மைைரால் மைைரிடப்ைடவில்பல, ஆனால் இயைசு 

தான் எழுதிைவர்  என்ைது மிகவும் மதளிவாகத் மதரிகிறது.  

 

இந்த கடிதம் எயைசுவில் உள்ள சபையின்  தூதருக்கு 

அனுப்ைப்ைட்டுள்ளது.  தூதன்  என்ைது சபையின்  

தபலவபரக் குறிக்கிறது. இது ஒரு உண்பமைான தூதபன  

குறிக்கிறது என்று கருதுவதற்கு ேமக்கு  எந்த காரணமும் 

இல்பல. 

 

The word ‘angelos’ can also mean messenger. 

 

இந்த கடிதத்பத எழுதிைவர் உண்பமயில் யைாவான்  அல்ல.  

சுருளில் இருந்தைடியை யைனா ேகரும் ேைராக அவர் 

இருக்கலாம்.  

 

V1, “எபைசு சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுதபைண்டிேது 

என்னவைனில்: ஏழு ேட்சத்திரங்கபைத் தம்முபைே 

ைலதுகரத்தில் ஏந்திக்வகொண்டு, ஏழு வைொன் 
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குத்துவிைக்குகளின் மத்தியிபல உலொவிக்வகொண்டிருக்கிறைர் 

வசொல்லுகிறதொைது: 

 

வைளி  1:12-13, அப்வைொழுது என்னுைபன பைசின சத்தத்பதப் 

ைொர்க்கத் திரும்பிபனன்; திரும்பினபைொது, ஏழு வைொன் 

குத்துவிைக்குகபையும், 13. அந்த ஏழு குத்துவிைக்குகளின் 

மத்தியிபல நிபலேங்கி தரித்து, மொர்ைருபக வைொற்கச்பச 

கட்டியிருந்த மனுஷகுமொரனுக்வகொப்ைொன ைபரயும் 

கண்பைன். 

 

வைளி  1:20, என் ைலதுகரத்தில் நீ கண்ை ஏழுேட்சத்திரங்களின் 

இரகசிேத்பதயும், ஏழுவைொன் குத்துவிைக்குகளின் 

இரகசிேத்பதயும் எழுது; அந்த ஏழு ேட்சத்திரங்களும் ஏழு 

சபைகளின் தூதர்கைொம்; நீ கண்ை ஏழு குத்துவிைக்குகளும் 

ஏழு சபைகைொம். 

 

எனயவ, திருச்சபையின் தபலபமபை கட்டுப்ைடுத்துவது 

யதவன்  தான். 

 

எழுத்தாளரின் அபடைாளம் கர்த்தராகிை இயைசு கிறிஸ்து. 

இபவ கிறிஸ்துவிடமிருந்து யேரடிைாக சபைகளுக்கு  

அனுப்ைப்ைட்ட கடிதங்கள். 

 

 அவர் மைான் குத்து  விளக்குகள் மத்தியில் உலாவுகிறார். 

 இதற்கு என்ன மைாருள்? 

 

➢  ஆராய்தல்,  

➢ ஆய்வு மசய்தல்,  

➢ ைார்ப்ைது,  

➢ கவனித்து உற்றுயோக்குவது,  

➢ மதிப்பீடு மசய்வது மற்றும்  
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➢ சரிைார்ப்ைது. 

 

சபையின்  மைாறுப்ைாளராக இருப்ைவர் எழுத உள்ளார்.  ேம்  

தபல, கர்த்தராகிை இயைசு கிறிஸ்து, அவர் தான் நிறுவிைவர் . 

அவர்தான் உண்பமயில் கடிதத்பத எழுதுகிறார். 

 

 “எபைசு சபை.”  

 

ஆவிக்குரிை  ரீதியில் வலுவான சபை,  அப்யைாஸ்தலன் ைவுல் 

மற்றும் அவபரப் பின்ைற்றிை பிற அப்யைாஸ்தலர்களால் 

நிறுவப்ைட்டு கற்பிக்கப்ைட்டது. 

 

ைவுலால் அங்யகயை விடப்ைட்ட ஆக்கிலால்  

பிரிஸ்கில்லாளும்  சில ஆரம்ை அடித்தள யவபலகபளச் 

மசய்தனர். 

 

 அப்மைால்யலா  அந்த சபையில்  சிறிது மசல்வாக்கு 

மைற்றிருந்தார். 

 

இந்த சபை  ேம்ைமுடிைாத யேர அதிசைத்தில், வல்லபம 

வாய்ந்த பிரசங்கத்தில் பிறந்தது, வார்த்பத ைரவிைது. பிற 

சபைகள்  நிறுவப்ைட்டன, மக்கள் சிபலகளிலிருந்து திரும்பி, 

அமானுஷ்ைம், மந்திரம், தீை ைழக்கவழக்கங்கள், மைரிை 

மதிப்புகள் மகாண்ட அவர்களின் மாை புத்தகங்கபள எரித்தல் 

ஆகிைபவ ேடந்தன.  

 

எனயவ, இந்த யதவாலைம் ஒரு மைரிை மறுமலர்ச்சியில் 

பிறந்தது.  ஆனால் இப்யைாது ைவுல் யைாய்விட்டார்.  அவர் 

எயைசிைர்களுக்கு கடிதம் எழுதி சுமார் 40 ஆண்டுகள் 

ஆகின்றன.  
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அவர்களிடம்  ஒரு புதிை கடிதம் வந்து யசருகிறது, அபதக் 

மகாண்டுவருைவர் உண்பமயில் யைாவான், அபத 

எழுதிைவர்  கிறிஸ்து. 

 

ைொரொட்டு. 

 

இந்த கடிதங்களின் வடிவம் இது தான்,  கிறிஸ்து முதலில் ஒரு 

ைாராட்படயும், பின்னர் ஒரு கண்டனத்பதயும் தருகிறார்.  

 

அவர் அவர்கபள  அபமப்ைது யைாலவும், பின்னர் 

அவர்கபளத் தட்டுவது யைாலவும் இருக்கிறது. 

 

V 2, உன் கிரிபேகபையும், உன் பிரேொசத்பதயும், உன் 

வைொறுபமபேயும், நீ வைொல்லொதைர் கபைச் சகிக்கக்கூைொ 

மலிருக்கிறபதயும், அப்பைொஸ் தலரல்லொதைர்கள் தங்கபை 

அப்பைொஸ்தலவரன்று வசொல்லுகிறபத நீ பசொதித்து 

அைர்கபைப் வைொய்ேவரன்று கண்ைறிந்தபதயும்; 

 

V 6, ேொன் வைறுக்கிற நிக்வகொலொய் மதஸ்தரின் கிரிபேகபை 

நீயும் வைறுக்கிறொய், இது உன்னிைத்திலுண்டு 

 

 “உன் கிரிபேகபையும், உன் பிரேொசத்பதயும்.  

 

உயிர்த்மதழுந்த கிறிஸ்து விைர்பவயுடனும் யசார்வுடனும் 

உபழப்ைதற்காக அவர்கபளப் புகழ்கிறார்.  நீங்கள் கடினமாக 

உபழக்கிறீர்கள் என்று! 

 

இது ஒரு ஆண் அல்லது மைண் அதில் பவக்கக்கூடிை மனம் 

மற்றும் உடல்  அபனத்பதயும் எடுக்கும் உபழப்பு. 

கிறிஸ்துவுக்காக அவர்கள் உபழத்தது மைரும் முைற்சியுடன் 

இருந்தது.  அவர்கள் சகித்து மகாண்டார்கள். 
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அவர்கள் மைட்டி இருக்பககபள விரும்பிை கிறிஸ்தவர்கள் 

அல்ல.  அவர்கள் தங்கபள  மகிழ்விக்க விரும்பும் 

கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல. அவர்கள் இதில் ஈடுைட விரும்பினர்.  

அறுவபடயின் ைழத்பத மட்டும் சாப்பிட அவர்கள் 

விரும்ைவில்பல, உழவு, ேடவு, அறுவபட மசய்ை அவர்கள் 

தைாராக இருந்தனர்.  

 

அவர்கள் கற்பித்தல், கிறிஸ்துபவப் ைகிர்வது, ேடவு மசய்தல், 

யதபவப்ைடுைவர்களுக்கு உதவுதல்.  அவர்கள் 

ஆக்யராஷமானவர்கள்;  அவர்கள் மசைலில் இருந்தனர். 

 

“உன் பிரேொசத்பதயும்”  

 

உங்கள் சகிப்புத்தன்பமபை ோன் அறியவன், அல்லது உங்கள் 

மைாறுபமபை ோன் அறியவன்.  கஷ்டங்கள், துன்ைங்கள், 

இழப்பு ஆகிைவற்பற பதரிைமாக ஏற்றுக்மகாண்டு அபத 

கிருபைக்கும்  மகிபமக்கும் மாற்றுகிறது.  

 

நீங்கள் அதனுடன் ஒட்டிக்மகாண்டிருக்கிறீர்கள் அல்லது 

அதனுடன் தங்கியிருக்கிறீர்கள்.  அவர்கள் அடித்து 

மவளியைற்றப்ைட்டாலும், அவர்கள் அபத சகித்தார்கள் .  

அவர்கள் உண்பமயுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள்.  

 

“நீ வைொல்லொதைர் கபைச் சகிக்கக்கூைொமலிருக்கிறபதயும்.”  

உங்கள் தீபமபை அடக்குவது எனக்குத் மதரியும். 

நீங்கள் ைாவத்தின் சகிப்புத்தன்பமைற்றவர்கள். 

உங்களிடம் இன்னும் ைரிசுத்த தரம் இருக்கிறது.  

 

அவர்களின்  யசபவ, உறுதிைான தன்பம மற்றும் 

ைரிசுத்தமாகுதல்  ஆகிைவற்றால் வபகப்ைடுத்தப்ைட்டன. 
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அவர்கள் ைாவத்திற்கான உணர்திறபன இழக்கவில்பல. 

நீங்கள் மைால்லாத  மனிதர்கபள சகித்துக்மகாள்ள முடிைாது.  

அவர்கள் சபை  ஒழுக்கத்தில் ஈடுைட்டிருக்கலாம். 

 

எபைசிேர்  4:27, பிசொசுக்கு இைங்வகொைொமலும் இருங்கள். 

 

அவர்கள் அப்ைடி  இல்பல. 

அவர்கள் தீபமபை எதிர்த்தார்கள். 

அவர்கள் தீை மசைல்கபள மசய்ைவர்கபள  எதிர்த்தார்கள்.  

 

தைவுமசய்து கவனிக்கவும், நீங்கள் மைால்லாத காரிைத்பத  

சகிக்க  முடிைாது என்று அவர் மசால்லவில்பல.  நீங்கள் 

மைால்லாத  மனிதர்கபள சகித்துக்மகாள்ள முடிைாது என்று 

அவர் கூறுகிறார்.  

 

சில யேரங்களில் நீங்கள் ஒரு ேல்ல அர்த்தத்தில் மக்கள் 

மசால்வபதக் யகட்கிறீர்கள், யதவன்  ைாவத்பத 

மவறுக்கிறார், ஆனால் ைாவிபை யேசிக்கிறார்.  

 

சங்கீதம்  5:5, வீம்புக்கொரர் உம்முபைே கண்களுக்கு முன்ைொக 

நிபலநிற்கமொட்ைொர்கள்; அக்கிரமக்கொரர் ேொைபரயும் 

வைறுக்கிறீர். 

 

யதவன்  ைாவத்பத மவறுப்ைது மட்டுமல்லாமல், யதவன் 

ைாவிபை மவறுக்கிறார்.  

“ைாக்யகாபை ோன் யேசித்யதன்; ஏசாபவ ோன் மவறுத்யதன்.”  

 

எயைசஸ் யதவாலைம் ைாவத்பத மவறுத்தது 

மட்டுமல்லாமல், அவர்கள் ைாவிபை ைற்றி  ஒரு ைரிசுத்த  

மவறுப்பைக் மகாண்டிருந்தார்கள், ஏமனன்றால் அந்த ைாவி  

ைாவத்தில் பிரிக்கமுடிைாத வபகயில் 

பிபணக்கப்ைட்டுள்ளார்.  
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யதவன்  நிச்சைமாக, ைாவிபையும் யேசிக்கிறார், அதுதான் 

அதிசைமான சமநிபல.  

 

ஒழுக்க ரீதிைாக யமாசமான அபனத்பதயும் அவர்கள் 

மவறுத்தனர்.  ைரிசுத்த  நீதியுள்ள மவறுப்புடன் ஒழுக்க 

ரீதிைாக யமாசமான மக்கபள அவர்கள் மவறுத்தார்கள். ஒரு 

சிறிை புளித்த மா,  முழு மாபவயும்  புளிக்க ைண்ணும் 

என்ைபத  அவர்கள் அறிந்தார்கள். 

 

 எருசயலமுக்கு அந்த ைைணத்தில் மூப்ைர்கபள  சந்திப்ைபத 

நிறுத்திையைாது ைவுல் இபதப் ைற்றி அவர்களுக்கு 

எச்சரித்தார். 

 

அப்பைொஸ்தர் 20:29, ேொன் பைொனபின்பு மந்பதபேத் 

தப்ைவிைொத வகொடிதொன ஓேொய்கள் உங்களுக்குள்பை ைரும். 

 

ைவுல் மூன்று வருடங்களாக இரவும் ைகலும் கண்ணீருடன் 

மசான்யனன்.  அது ேல்ல முடிவுகளுடன் ேன்றாக மசன்றது.  

 

இங்யக ோம் 40 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, அவர்கள் இன்னும் 

அபத கபடபிடிக்கிறார்கள் , அவர்கள் இன்னும் மைால்லாத 

காரிைங்கள்  மற்றும் மைால்லாத மனிதர்கபள 

மவறுக்கிறார்கள். அவர்கள் ைவுலிடமிருந்து வார்த்பதபை 

எடுத்து, அபதப் ைைன்ைடுத்தினார்கள்.  ஒரு புதிை தபலமுபற 

இன்னும் மைால்லாப்பை  மவறுக்கிறது . 

 

“You put to the test those who call themselves apostles and they are not 

and you found them to be false.”  

அப்பைொஸ்தலரல்லொதைர்கள் தங்கபை அப்பைொஸ்தலவரன்று 

வசொல்லுகிறபத நீ பசொதித்து அைர்கபைப் வைொய்ேவரன்று 

கண்ைறிந்தபதயும்; 
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நீங்கள் அவர்களை ஒரு ச ோதளைக்கு உட்படுத்தியீர்கள், 

ச ோதளை  ரியோை முடிவோக இருந்ததோல், ச ோதளை  ரியோை 

முபறயில் இருந்து இருக்க   சவண்டும். ஒருவர் தன்பன  

யைாதகர்  என்று கூறினால், அவபர  எவ்வாறு மதிப்பீடு 

மசய்வது என்ைது உங்கள் யகாட்ைாட்டின் மூலம் உங்களுக்குத் 

மதரியும். ைல மைால்லாத  மனிதர்கள் ஒரு சிறிை சபைக்குள் 

வந்து கபளபை  விபதத்துள்ளனர், அந்த கபள  ஒரு சபைபை  

துண்டித்து கிழித்துவிட்டது.  

 

மைாய்ைான தீர்க்கதரிசிகபளப் ைற்றி இயைசு எச்சரித்தார். 

 

ஒரு யைாதகபர  எவ்வாறு மதிப்பிடுவது மற்றும் அவபர 

எவ்வாறு யசாதபனக்கு உட்ைடுத்துவது என்ைது இன்னும் 

மதரியும்.  

 

நிச்சைமாக, அவர்கள் எல்லா வபகைான மைால்லாத  

மனிதர்களும்  உள்யள வந்து மைாய்ைாக கற்பிக்கிறார்கள் 

என்ைபத அறிந்தனர். 

  

நிச்சைமாக, அவர்கள்  எல்லா வபகைான தவறான 

அப்யைாஸ்தலர்கபள கண்டுபித்தார்கள் , அவர்கள் இங்கு 

அபழக்கப்ைடுவது யைால், சட்டபூர்வமான அல்லது 

சுதந்திரவாதத்தின் தூதர்கள் அல்லது சடங்கு அல்லது 

மதாழில்முபற சார்ந்த ஊழிைர்கள், யைான்றவர்கபள 

அபடைாளம் கண்டனர்.  emissaries of legalism or libertinism or 

ritualism or professionalism.  

 

ஆனால் அவர்கபள  அளவிடுவதற்கானேல்ல  யகாட்ைாட்டின் 

தரம் அவர்களிடம் இருந்தது, அவர்களின்  அளவீடுகள் 

சரிைானபவ, எனயவ அபவ சரிைான மதிப்பீட்படச் 

மசய்தன.  
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யதவனுபடை  வார்த்பதக்கு உண்பமயுள்ளவர்களாகவும் 

விசுவாசமாகவும்  இருந்த அந்த யைாதகர்கள்  மட்டுயம 

வரயவற்கப்ைட்டனர். 

 

 அது அப்ைடித்தான் இருக்க யவண்டும்.  எயைசிைர் அபத 

அறிந்திருந்தார், அவர்கள் அதன்ைடி வாழ்ந்தார்கள்.  

 

தங்கபள அப்யைாஸ்தலர்கள் என்று அபழத்தவர்கபள 

அவர்கள் யசாதித்தார்கள், அவர்கள் உண்பம இல்பல, 

அவர்கள் மைாய்ைானவர்கள் என்று நீங்கள் கண்டீர்கள். 

அவர்கள் சில உைர்மட்ட ேைர்களுடன் பகைாண்டனர்.  

அவர்கள் அப்யைாஸ்தலர்கள் என்று 

மசால்லிக்மகாண்டிருந்தார்கள், அவர்கள் மைாய்ைானவர்கள்.  

 

V3, நீ சகித்துக்வகொண்டிருக்கிறபதயும், வைொறுபமேொயிருக் 

கிறபதயும், என் ேொமத்தினிமித்தம் இபைப் ைபைேொமல் 

பிரேொசப்ைட்ைபதயும் அறிந்திருக்கிபறன். 

 

உங்கள் யசபவ, கஷ்டங்கள், தீபம மற்றும் ைாவம், 

மைாய்ைான அப்யைாஸ்தலர்கள் வந்து யைாயிருக்கிறார்கள், 

இவ்வளவு காரிைங்கபள நீங்கள் யமற்மகாண்டாலும்  நீங்கள் 

உண்பமயுள்ளவர்களாக இருந்தீர்கள்! 

 

சரிைான காரணத்திற்காக, என் மைைருக்காக நீங்கள் அபத 

சகித்திருக்கிறீர்கள்! 

 

நீங்கள் எனக்காக மசய்தீர்கள்.  

 

நீங்கள் ஆன்மீக மராத்தான் வீரர்கள்.  இந்த ஆண்டுகளில், 

குபறந்தது 40, நீங்கள் யைாரில் ஈடுைட்டீர்கள்.  நீங்கள் 

உண்பமைாகயவ இருந்தீர்கள், எனக்காக மசய்தீர்கள்.  
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இபைப் ைபைேொமல்.  

 

கலொத்திேர்  6:9, ேன்பமவசய்கிறதில் பசொர்ந்துபைொகொமல் 

இருப்பைொமொக; ேொம் தைர்ந்துபைொகொதிருந்தொல் ஏற்றகொலத்தில் 

அறுப்பைொம். 

 

ஏமாற்றம், ேன்றியுணர்வு இல்லாபம , விமர்சனம், கிளர்ச்சி, 

ைதில் இல்லாபம யைான்றவற்றிலிருந்து, அவர்கள் 

யசார்வபடைலாம், ஆனால் அவர்கள் அவ்வாறு 

மசய்ைவில்பல.  

 

➢  வார்த்பதக்கு விசுவாசம்,  

➢ கிரிபைக்கு  விசுவாசம்,  

➢  கர்த்தருக்கு விசுவாசம்,  

➢  நீதிைதி மக்களுக்கு விசுவாசம், 

➢  பிரச்சபனயின் யைாது உண்பமயுள்ளவர்கள் . 

 

அவர்கள் ஒருயைாதும் யசார்வபடைவில்பல, எப்யைாதும் 

அவருபடை மைைரின் சரிைான யோக்கத்துடன். 

 

 இது ஒரு அற்புதமான சபை.  இது ஒரு ேல்ல சபை. 

 

V 6, ேொன் வைறுக்கிற நிக்வகொலொய் மதஸ்தரின் கிரிபேகபை 

நீயும் வைறுக்கிறொய், இது உன்னிைத்திலுண்டு 

 

4 மற்றும் 5 வசனங்களில் அவர்கபள  கடுபமைாகக் குற்றம் 

சாட்டிை அவர், இப்யைாது அவர்கபள மீண்டும் ைாராட்ட 

மீண்டும் வருகிறார். 

 

ோன் மவறுக்கிற நிக்யகாலாய்மதஸ்தரின்  மசைல்கபள 

அவர்கள் மவறுக்கிறார்கள்.  நிக்யகாலாய்மதஸ்தர்கபள ோம்  
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அபடைாளம் காண எந்த வழியும் இல்பல.  ோம் சில குத்து 

மதிப்ைாக  காணலாம் . 

 

நிக்பகொலொய்மதஸ்தர் வசேல்கள் என்ன? 

அைர்கள் என்ன வசய்து வகொண்டிருந்தொர்கள்? 

அைர்களின் பகொட்ைொடு என்ன?  

 

ைல சாத்திைங்கள் உள்ளன.  ஆனால் இந்த மதங்களுக்கு 

எதிரான மகாள்பகபை யவமறாரு இடத்தில் காண்கியறாம். 

 

மைர்கமுவில்  உள்ள சபைக்கு  கடிதம்.  

 

வைளி  2:12, வைர்கமு சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுதபைண்டிேது 

என்னவைனில்: இருபுறமும் கருக்குள்ை ைட்ைேத்பத 

உபைேைர் வசொல்லுகிறதொைது; 

 

வைளி  2:14, ஆகிலும், சில கொரிேங்கபைக்குறித்து உன்பைரில் 

எனக்குக் குபற உண்டு; விக்கிரகங்களுக்குப் 

ைபைத்தபைகபைப் புசிப்ைதற்கும் பைசித்தனம்ைண்ணு 

ைதற்கும் ஏதுைொன இைறபல இஸ்ரபைல் புத்திரர்முன்ைொகப் 

பைொடும்ைடி ைொலொக் என்ைைனுக்குப் பைொதபன வசய்த 

பிபலேொமுபைே பைொதகத்பதக் பகக்வகொள்ளுகிறைர்கள் 

உன்னிைத்திலுண்டு. 

 

பியலைாம், எண்ணாகமம்  22 மற்றும் அதற்குப் பின், 

பியலைாம் வந்து யதவனின்  மக்கபள 

விக்கிரகாராதபனயிலும் ஒழுக்கக்யகட்டிலும் கவர்ந்தான். 

அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசிைாக காட்டிக் மகாண்டார், அவர் வந்து, 

மக்கபள மதய்வைக்திக்கு இட்டுச் மசல்வதற்குப் ைதிலாக, 

அவர்கபள ைாவத்திற்கும், உருவ வழிைாட்டிற்கும் 

ஒழுக்கக்யகட்டிற்கும் அபழத்துச் மசன்றார். பியலைாம் 

அபதத்தான் மசய்தார். 
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வைளி  2:15, அப்ைடிபே நிக்வகொலொய் மதஸ்தருபைே 

பைொதகத்பதக் பகக்வகொள்ளுகிறைர்களும் 

உன்னிைத்திலுண்டு; அபத ேொன் வைறுக்கிபறன். 

 

பியலைாம் என்ன மசய்தாலும், நிக்யகாலாய்மதஸ்தர்களும் 

அபத  மசய்தார்கள். 

 

உலகில் உள்ளது இபத எப்ைடி  சபைக்குள்   அனுமதிக்க 

முடியும்? 

 

இது மைர்கமுவில்  அனுமதிக்கப்ைட்டது. 

 

எயைசுவில் அது அனுமதிக்கப்ைடவில்பல.  அவர்கள் ஒரு 

நிக்யகாமலமதஸ்தபர  கண்டுபிடிக்க முடியும், ஏமனனில் 

அவர்கள் மைாய்பை யசாதிக்க முடியும்.  

 

யமலும், அப்யைாஸ்தலர் 6 இல் மைைரிடப்ைட்ட டீக்கன்களில் 

ஒருவர் நிக்யகாலாஸ். சில ஆரம்ைகால யதவாலை 

எழுத்தாளர்கள், அதாவது ஐரியனைஸ்(Irenaeus), இந்த 

நிக்யகாலாஸ் தான் யதவாலைத்தின் ஆரம்ைத்தில் 

யதான்றிைவர், ஒரு டீக்கனாக நிைமிக்கப்ைட்டார், ஆனால் ஒரு 

தவறான விசுவாசி, யமாசமானவர், விசுவாசதுயராகி ஆனார், 

ஆனால் ஒரு முபற டீக்கனாக அவர் ேற்சான்றிதழ் மைற்றதால் 

உள்யள வந்து யதவாலைத்பத வழிதவற அனுமதித்தார்.  அவர் 

ஒரு பியலைாபம விட வித்திைாசமாக இருக்கவில்பல.  அவர் 

பியலைாபமப் யைாலயவ மக்கபளயும் அழித்தவர், 

அவர்கபள ஒழுக்கக்யகடு மற்றும் துன்மார்க்கத்திற்கு இட்டுச் 

மசன்றார். 

 

எனயவ இந்த ேைர்கள் ைார் என்ைதற்கான சிறந்த யூகம் 

இதுதான்.  நிக்யகாலாபவப் பின்மதாடர்ந்தவர்கள் 

ஒழுக்கக்யகடு மற்றும் அசுத்தத்தில் ஈடுைட்டார்கள் என்ைது 
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ேமக்கு  மதரியும், யமலும் அவர்கள் யதவாலைத்பத சிற்றின்ை 

யசாதபனைால் மகாள்பளைடித்தார்கள்.  

 

ைொரொட்டு சுருக்கம்: 

 

எயைசு  ஒரு உன்னத சபை. 

இந்த சபை  கடினமாக உபழத்தது, ராஜ்ைத்திற்காக 

உபழத்தது, சிரமத்பத விடாமுைற்சியுடன், மைால்லாத  

மனிதர்கபள சகித்துக்மகாள்ள முடிைவில்பல. 

 

மைாய்ைான அப்யைாஸ்தலர்கபள அபடைாளம் 

காணக்கூடிைவர், அவர்கள் ைார் என்ைபதப் 

மைாருட்ைடுத்தாமல் வருைவர்களால் ைாதிக்கப்ைடாமல், 

யதவைக்திைற்ற மைால்லாதவர்கபளயும், தீைவர்கபளயும் 

அபடைாளம் கண்டனர் .  சிறந்த தன்பம மகாண்ட சபை . 

 

அக்கபற: 

இது பைொன்ற ஒரு சபையில்  என்ன தைறு இருக்கக்கூடும்?  

 

V 4, ஆனொலும், நீ ஆதியில் வகொண்டிருந்த அன்பை விட்ைொய் 

என்று உன்பைரில் எனக்குக் குபற உண்டு. 

 

ேமது சபைக்கு   எதிராக யதவன்  ஏயதனும் மசால்ல 

இருக்கும்யைாது, அது முக்கிைமானது. 

 

இத்தபகை அழகான ைாராட்டுகள் ஆனால் அவர்கள்  மிக 

முக்கிைமான விஷைத்பத தவறவிட்டன.  

 

இபத அவர்கள் எயைசுவில் ைடிக்கும்யைாது அது ஒரு இடி 

யைால் அவர்கபளத் தாக்கும் என்று ோன் ேம்புகியறன்.  அது 

அவர்கபள அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியிருக்கலாம். ஏமனன்றால், 
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அந்த வாழ்த்துக்கள் அபனத்தும் பின்னர் அவர்கள் இபத 

மவடிக்க காண்கிறார்கள், அவர்கள் அபத எப்யைாதாவது 

உணர்ந்திருக்கிறார்களா என்று ோன் சந்யதகிக்கியறன்.  

 

என்ன ேைந்தது? 

 

இது ஒரு சிறந்த சபைகளில்  ஒன்றாகும், ஆயினும் 

கிறிஸ்துவின் மதளிவான ஊடுருவக்கூடிை ஆவிக்குரிை  யலசர் 

ைார்பவ யவறு ைாரும் காணாத ஒரு அைாைகரமான தவபறக் 

கண்டறிந்தது. அவர்களின் சூடான இதைங்கள், ஆர்வம் 

மற்றும் அர்ப்ைணிப்பின் உபழப்பு குளிர்ச்சிைாக மாறிைது. 

 

 யசபவ இைந்திரமாக மாறத் மதாடங்கினார்கள் . 

 

எபரமிேொ  2:2-3, நீ பைொய், எருசபலமின் வசவிகள் 

பகட்கும்ைடிக் கூப்பிட்டுச் வசொல்லபைண்டிேது 

என்னவைன்றொல்: விபதக்கப்ைைொத பதசமொகிே 

ைனொந்தரத்திபல நீ என்பனப் பின்ைற்றிைந்த உன் இைைேதின் 

ைக்திபேயும், நீ ைொழ்க்பகப்ைட்ைபைொது உனக்கிருந்த 

பேசத்பதயும் நிபனத்திருக்கிபறன் 

என்று கர்த்தர் வசொல்லுகிறொர்.  

3. இஸ்ரபைல் கர்த்தருக்கு ைரிசுத்தமும், அைருபைே 

விபைவின் முதற்ைலனுமொயிருந்தது; அபதப் ைட்சித்த 

ேொைரும் குற்றைொளிகைொனொர்கள்; வைொல்லொப்பு 

அைர்கள்பமல் ைந்தவதன்று கர்த்தர் வசொல்லுகிறொர். 

 

யதவன்  கூறுகிறார், அது இருந்த விதம் எனக்கு 

நிபனவிருக்கிறது.  

 

எபரமிேொ 2:6, என்பனவிட்டுத் தூரப்ைட்டு, மொபேபேப் 

பின்ைற்றி, வீணரொய்ப் பைொகிறதற்கு என்னிைத்தில் என்ன 

அநிேொேத்பதக் கண்ைொர்கள்? (English V5) 
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அது எப்ைடி இருந்தது என்ைபத ோன் நிபனவில் 

பவத்திருக்கியறன், அது இனி அப்ைடி இல்பல.  இது 

இஸ்யரலுக்கு ேடந்தது ஒன்றும் புதிதல்ல. 

 

எபசக்கிபேல்  16:8-14, ேொன் உன் அருபக கைந்துபைொன பைொது, 

உன்பனப் ைொர்த்பதன்; இபதொ, உன் கொலம் 

ைருைகொலமொயிருந்தது; அப்வைொழுது என் ைஸ்திரத்பத 

உன்பமல் விரித்து, உன் நிர்ைொணத்பத மூடி, உனக்கு 

ஆபணயிட்டுக்வகொடுத்து, உன்பனொடு உைன்ைடிக்பக 

ைண்ணிபனன் என்று கர்த்தரொகிே ஆண்ைைர் வசொல்லுகிறொர்; 

இவ்விதமொய் நீ என்னுபைேைைொனொய். 9. ேொன் உன்பன 

ெலத்தினொல் முழுக்கொட்டி, உன்பன இரத்தமற ஸ்ேொனம் 

ைண்ணுவித்து, உனக்கு எண்வணய் பூசி, 10. 

சித்திரத்பதேலொபைபே உனக்கு உடுத்தி, சொேந்தீர்ந்த 

ைொதரட்பசகபை உனக்குத் தரித்து, கட்ை வமல்லிே 

புைபைபேயும், மூடிக்வகொள்ைப் ைட்டுச் சொல்பைபேயும் 

உனக்குக் வகொடுத்து, 11. உன்பன ஆைரணங்கைொல் 

அலங்கரித்து, உன் பககளிபல கைகங்கபையும், உன் 

கழுத்திபல சரப்ைணிபேயும் பைொட்டு, 12. உன் வேற்றியில் 

வேற்றிப்ைட்ைத்பதயும், உன் கொதுகளில் கொதணிபேயும், உன் 

தபலயின்பமல் சிங்கொரமொன கிரீைத்பதயும் தரித்பதன். 13. 

இவ்விதமொய்ப் வைொன்னினொலும் வைள்ளியினொலும் நீ 

அலங்கரிக்கப்ைட்ைொய்; உன் உடுப்பு வமல்லிே புைபையும் 

ைட்டும் சித்திரத்பதேலொபையுமொயிருந்தது; வமல்லிே 

மொபையும் பதபனயும் வேய்பேயும் சொப்பிட்ைொய்; நீ மிகவும் 

அழகுள்ைைைொகி, ரொஜ்ேத்பதச் சுதந்தரிக்கும் 

சிலொக்கிேத்பதயும் வைற்றொய். 14. உன் அழகினொபல உன் கீர்த்தி 

புற ெொதிகளுக்குள்பை பிரசித்தமொயிற்று; ேொன் உன்பமல் 

பைத்த என் மகிபமயினொபல அது குபறைற்றதொய் 

இருந்தவதன்று கர்த்தரொகிே ஆண்ைைர் வசொல்லுகிறொர். 
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பதைன்  என்ன வசொல்கிறொர்? 

 

ோன் உன்பன மணந்யதன்.  நீங்கள் அன்பின் ைருவத்தில் 

இருந்தீர்கள், ோன் உன்பனக் கண்டுபிடித்யதன், ோன் உன்பன 

அபழத்துச் மசன்யறன், ோன் உன்பனத் தழுவியனன், ோன் 

உன்பன மணந்யதன். 

 

எபசக்கிபேல்  16:15-16, நீபேொவைன்றொல் உன் அழபக ேம்பி, 

உன் கீர்த்தியினொல் பசொரமொர்க்கமொய் ேைந்து, ைழிப்பைொக்கரில் 

உனக்கு பேர்ைட்ை ேொைபரொடும் பைசித்தனம்ைண்ணி, 16. உன் 

ைஸ்திரங்களில் சிலைற்பற எடுத்து, ைலைருணச் பெொடிப்ைொன 

பமபைகபை உனக்கு உண்ைொக்கி, அபைகளின்பமல் 

பைசித்தனம்ைண்ணினொய்; அப்ைடிக்வகொத்த கொரிேங்கள் 

ஒருக்கொலும் சம்ைவித்ததுமில்பல, சம்ைவிப்ைதுமில்பல. 

 

உங்கள் அழகின் யேரம் எனக்கு நிபனவிருக்கிறது. 

உங்கள் அன்பின் யேரம் எனக்கு நிபனவிருக்கிறது. 

உங்கள் திருமணத்தின் நிச்சைம் ைண்ணின யேரம் எனக்கு 

நிபனவிருக்கிறது.  

யதவன்  இஸ்ரயவபல யோக்கி, எனக்கு நிபனவிருக்கிறது. 

யதவன் இங்யக மசால்வது இதுதான். 

யதனிலவு இஸ்யரலில் முடிந்தது! 

யதனிலவு எயைசுவில்  முடிந்தது !! 

நீங்கள் ஒரு முபற என்பன யேசித்தபதப் யைால நீங்கள் 

என்பன யேசிக்க மாட்டீர்கள்.  உங்கள் காதல் 

குளிர்ந்துவிட்டது.  

 

ஆன்மீக அக்கபறயின்பமக்கு முன்யனாடி அன்பு  குளிர்ந்து 

யைாவது. 

அதுயவ அலட்சிைத்தின் முன்யனாடி.  

 



21 
 

உங்கள் கணவர் / மபனவி சிறிது யேரம் உங்களிடம் வந்து, 

“ோன் இனி உன்பன காதலிக்கவில்பல, ஆனால் எதுவும் 

மாறாது?” என்று மசான்னால்  

 

அது பைொதுமொ? 

 

ோன் இன்னும்  வாழ்க்பகபை இப்ைடியை வாழ்யவன் . 

ோன் இன்னும் உன்னுடன் சாப்பிடுயவன், உன்னுடன் 

தூங்குயவன், உன்னுடன் வாகனம் ஓட்டுயவன்.  

ோன் இன்னும் குழந்பதகளுக்கு தந்பத / தாய் மற்றும் உங்கள் 

கணவர் / மபனவிைாக இருப்யைன்.  எதுவும் மாறாது, ஆனால் 

ோன் உன்பன காதலிக்கவில்பல. 

 

நீங்கள் எப்ைடி உணருவீர்கள்? 

யைரழிவு தரும். 

 

அபத பதைனிைம்  வசொல்ைபத ேொம் கற்ைபன வசய்து 

ைொர்க்கலொமொ?? 

 

ஆண்டவயர, ோன் ஒரு முபற மசய்தபதப் யைால ோன் 

உம்பம யேசிக்கவில்பல  .  அது யைாய்விட்டது.  ஆனால் 

நீங்கள் மதரிந்து மகாள்ள யவண்டும் என்று ோன் 

விரும்புகியறன், 

ோன் இன்னும் வருயவன். 

ோன் இன்னும் கிரிபை  மசய்யவன். 

ோன் இன்னும் ைாடுயவன். 

ோன் இன்னும் தருயவன். 

ோன் இன்னும் உண்பமபை விசுவாசிப்யைன். 

ோன் உங்கபள யேசிக்க மட்டும் மசய்ைவில்பல, 

காதலிக்கவில்பல. 
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ோம்  அபதச் மசால்ல மாட்யடாம், ஆனால் அது உண்பமைா 

என்று யதவனுக்கு  மதரியும். 

 

கட்ைபை. 

V 5, ஆபகேொல், நீ இன்ன நிபலபமயிலிருந்து 

விழுந்தொவேன்ைபத நிபனத்து, மனந்திரும்பி, ஆதியில் வசய்த 

கிரிபேகபைச் வசய்ைொேொக;  

 

நிபனவில் வகொள்ளுங்கள் 

நீங்கள் திரும்பிச் மசன்று நிபனவில் மகாள்ள யவண்டும். 

 

உங்களுக்கு எப்ைடி நிபனவிருக்கிறது?  

மாற்றத்தின்  மகிழ்ச்சிபையும் சாட்சிைத்பதயும் மீண்டும் 

மீண்டும் யகட்ைதன் மூலம். 

 

நீங்கள் விழுந்த இடத்திலிருந்து நிபனவில் மகாள்ளுங்கள்.  

திரும்பிச் மசன்று, அது எப்ைடி இருந்தது என்ைபத நிபனவில் 

மகாள்ளுங்கள். 

 

எனயவ மைரும்ைாலும் ஆவிக்குரிை  வீழ்ச்சி மறந்துவிடுகிறது. 

 

இது எயைசுவில்  ஒரு புதிை தபலமுபற. முதல் தபலமுபற, 

மைரும்ைாலும், இல்லாமல் யைாய்விட்டது.  அவர்கள் 

இன்னும் வலுவான ைாரம்ைரிைத்பதக் மகாண்டிருந்தனர், 

ஆனால் தீவிரமான அன்பைக் மகாண்டிருக்கவில்பல.  

 

ஒரு சபை  கிறிஸ்துவுடனான அதன் அன்பில் முக்கிைமாக 

இருக்கப் யைாகிறது என்றால், ஒரு மகப்யைறு வார்டாக 

இருக்க யவண்டும், அங்கு கிறிஸ்துவில் புதிதாகப் பிறந்த 

குழந்பதகளின் மதாடர்ச்சிைான அழுபக உள்ளது.  
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ஏன்? 

ஏமனன்றால் அபவ மதாடர்ந்து முதல் அன்யைாடு ேம்பமத் 

மதாடர்பு மகாள்கின்றன. 

 

மனந்திரும்புங்கள்! 

ஏமனனில் உங்கள் முதல் அன்பை இழப்ைது ைாவம். 

கிறிஸ்துவுடனான உங்கள் அன்பின் தீவிரம் குபறவது ைாவம். 

 

உங்கள் முழு இருதைம், ஆத்மா, மனம் மற்றும் ைலத்துடன் 

அவபர யேசிக்காதது ைாவம்.  

 

மனந்திரும்புங்கள், யதவனுக்கு  முன்ைாக முழங்காலில் 

நின்று, அந்த ைலவீனமான அன்பிற்காக உங்கபள 

மன்னிக்கும்ைடி அவரிடம் யகளுங்கள். 

 

மீண்டும் வசய்ேவும்.  

முதலில் நீங்கள் மசய்த கிரிபைகபள  மசய்யுங்கள். 

யதவனுபடை  வார்த்பதயின் மீதான ஆர்வமும் ைசியும். 

 

அவருபடை வார்த்பதயின் மீது வந்த முதல் காதல்.  நீங்கள் 

முதலில் காதலித்தயைாது அப்ைடித்தான் இருந்தது. 

 

கிறிஸ்துவிடம் வரும் மக்கள், கிறிஸ்துபவக் 

காதலிக்கிறார்கள், அவர்கள் யசபவ மசய்ை விரும்புகிறார்கள், 

அவர்கள் தங்கள் ேண்ைர்களிடம் மசால்ல விரும்புகிறார்கள். 

 

அவர்கள் கற்பிக்க விரும்புகிறார்கள். 

அவர்கள் தங்களுக்குத் மதரிந்தபத மசய்ை  விரும்புகிறார்கள். 

அவர்கள் ைாட விரும்புகிறார்கள். 

அவர்கள் மெபிக்க விரும்புகிறார்கள். 

அபவ முதல் விஷைங்கள்.  
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V 5, இல்லொவிட்ைொல் ேொன் சீக்கிரமொய் உன்னிைத்தில் ைந்து, நீ 

மனந்திரும்ைொதைட்சத்தில், உன் விைக்குத்தண்பை 

அதனிைத்தினின்று நீக்கிவிடுபைன். 

 

இரண்டாவது வருபகக்காக ோன் காத்திருக்கியறன் என்று 

நீங்கள் கூறலாம்.  ஆனால் இது அவருபடை இரண்டாவது 

வருபக அல்ல. 

 

நீங்கள் ஒரு சிறந்த  சபை.  

உங்களுக்கு மைரிை ேற்மைைர் உண்டு. 

உங்களுக்கு ஒரு மைரிை ஊழிைம் இருக்கிறது. 

 

நீங்கள் மாறவில்பல என்றால், உங்களிடம் எதுவும் 

இருக்காது. 

 

நீங்கள் மனந்திரும்ைாவிட்டால், ோன் விளக்கு தண்பட   

அகற்றப் யைாகியறன்.  விளக்கு தண்டு   சபைபை  குறிக்கிறது.  

ோன் சபைபை மவளியை எடுக்கப் யைாகியறன். உங்கள் சபை  

இல்லாமல் யைாகும்.  உங்கள் சபை நிறுத்தப்ைடும். 

 

அது ேைந்ததொ?  

ஆம். 

கி.பி 200 யதவாலைம் இறந்து யைாய்விட்டது. 

 

இன்று ேகரமும் இல்பல, யதவாலைமும் இல்பல.  

கடிதத்பத கவனிக்காத ஒரு சபையின்  இருண்ட 

நிபனவூட்டல்,  எயைசு  மற்றும் ஒளி யவறு எங்காவது மசன்று 

இருக்கும் . 
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ஆபலொசபன. 

 

ஒவ்மவாரு கடிதமும் சில ஆயலாசபனயுடன் 

முடிவபடகிறது.  

 

V 7, ஆவிேொனைர் சபைகளுக்குச் வசொல்லுகிறபதக் 

கொதுள்ைைன் பகட்கக்கைைன்; வெேங்வகொள்ளுகிற 

ைவனைபனொ அைனுக்கு பதைனுபைே ைரதீசின் 

மத்தியிலிருக்கிற ஜீைவிருட்சத்தின் கனிபேப் 

புசிக்கக்வகொடுப்பைன் என்வறழுது. 

 

1. அபழப்பிதல்,  

2. ைொக்குத்தத்தம் . 

 

அபழப்பிதல்: 

சபைகளுக்கு  ஆவிைானவர் மசால்வபத காதுள்ளவன்  

யகட்ககடவன், இது நீங்கள்  யகட்ைது ேல்லது என்று 

மசால்லும்  யதவனின்  வழி.  

 

ஒவ்மவாரு கடிதத்தின் முடிவிலும், ஏழு சபையிலும் .  நீங்கள் 

யகட்ைது ேல்லது.  இது தீவிரமானது.  தைவுமசய்து யகளுங்கள்.  

 

ைொக்குத்தத்தம் : 

மெைம் மகாள்கிறவனுக்கு  ோன் யதவனின் ைரயலாகத்தில்  

இருக்கும் ஜீவ விருட்சத்தின் கனிபை சாப்டிைா தருயவன் 

என்றார். 

 

அதுதான் வாக்குத்தத்தம்.  

 

ைொக்குத்தத்தம் ேொருக்கு ைழங்கப்ைட்ைது? 

மெைம் மகாள்கிறவன். 



26 
 

இந்த கடிதங்கள் மூலம் அந்த மசாற்மறாடபர மீண்டும் 

மீண்டும் காண்யைாம் – மெைம் மகாள்கிறவன் .  

 

வெேம் வகொள்கிறைன் ேொர்? 

விசுவாசிகள்.  

 

1 பேொைொன் 5:4-5, பதைனொல் பிறப்ைவதல்லொம் உலகத்பத 

வெயிக்கும்; ேம்முபைே விசுைொசபம உலகத்பத வெயிக்கிற 

வெேம். 5. இபேசுைொனைர் பதைனுபைே குமொரவனன்று 

விசுைொசிக்கிறைபனேன்றி உலகத்பத வெயிக்கிறைன் ேொர்? 

 

மெயிப்ைவர் ஒரு கிறிஸ்தவர். 

 

இயைசு ஆரம்ைத்தில் அவர்கபளப் ைாராட்டினார். 

அவர்கள் மசய்த ைாவத்பதப் ைற்றி இயைசு அவர்கபளக் 

கடுபமைாக தாக்கினார். 

இயைசு அவர்கபளக் யகட்கச் மசான்னார். 

மெயித்தவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தமுடன்  இயைசு நிபறவு 

மசய்கிறார் . 

 

என்ன ைொக்குத்தத்தம் ? 

  

V7, ஆவிேொனைர் சபைகளுக்குச் வசொல்லுகிறபதக் 

கொதுள்ைைன் பகட்கக்கைைன்; 

வெேங்வகொள்ளுகிறைவனைபனொ அைனுக்கு பதைனுபைே 

ைரதீசின் மத்தியிலிருக்கிற ஜீைவிருட்சத்தின் கனிபேப் 

புசிக்கக்வகொடுப்பைன் என்வறழுது. 

 

இது உங்களுக்கு ைரயலாகம் உண்டு  என்று ோன் 

உறுதிைளிக்கியறன் என்று மசால்வதற்கான மற்மறாரு வழி. 

 

மெயித்தவர்கள் உண்பமைான கிறிஸ்தவர்கள். 
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இந்த ேைருக்கு, ோன் ஜீவ விருட்சத்தின் கனிபை  புசிக்க  

அனுமதிப்யைன். 

 

ஜீவ விருட்சம்  முதலில் ஆதிைாகமம் 2: 9 ல் 

குறிப்பிடப்ைட்டுள்ளது, யதவன்  யதாட்டத்தில் 

பவத்திருக்கும் வாழ்க்பகயின்  ஆதாரம்.  

 

இது கபடசிைாக மவளிப்ைடுத்துதல் 22: 19 ல் 

குறிப்பிடப்ைட்டுள்ளது.  

 

கர்த்தர் ேமக்கு ஜீவ விருட்சத்தின் கனிபை  மகாடுக்கப் 

யைாகிறார், அபத எடுத்துச் மசல்லமாட்டார், ஆனால் அவர் 

தம்முபடை சத்திைத்பத யசதப்ைடுத்துைவர்களிடமிருந்து 

அபத எடுத்துக்மகாள்வார். யதாட்டத்தில் ஜீவ விருட்சம்  

பூமியில் இருந்தது;  மவளிப்ைடுத்துதல் புத்தகத்தில் உள்ள ஜீவ 

விருட்சம் என்ைது ைரயலாக வாழ்க்பகபைப் ைற்றி யைசும் 

நித்திை புகழ்மைற்ற விருட்சம்.  


