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ஏழு சபைகள்
சிமிர்னா – உைத்திரவப்ைட்ட சபை
வவளி 2:8-11, சிமிர்னா சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத
வவண்டியது என்னவவனில்: முந்தினவரும் பிந்தினவரும்,
மரித்திருந்து பிபைத்தவருமானவர் வசால்லுகிறதாவது; 9. உன்
கிரிபயகபையும், உன் உைத்திரவத்பதயும், நீ ஐசுவரிய
முள்ைவனாயிருந்தும்
உனக்கிருக்கிற
தரித்திரத்பதயும்,
தங்கபை
யூதவரன்று
வசால்லியும்
யூதராயிராமல்
சாத்தானுபடய
கூட்டமாயிருக்கிறவர்கள்
வசய்யும்
தூஷணத்பதயும் அறிந்திருக்கிவறன். 10. நீ ைடப்வைாகிற
ைாடுகபைக்குறித்து எவ்வைவும் ையப்ைடாவத; இவதா, நீங்கள்
வசாதிக்கப்ைடும்வைாருட்டாகப் பிசாசானவன் உங்களில்
சிலபரக்
காவலில்
வைாடுவான்;
ைத்துநாள்
உைத்திரப்ைடுவீர்கள்.
ஆகிலும்
நீ
மரணைரியந்தம்
உண்பமயாயிரு, அப்வைாழுது ஜீவகிரீடத்பத உனக்குத்
தருவவன். 11. ஆவியானவர் சபைகளுக்குச் வசால்லுகிறபதக்
காதுள்ைவன் வகட்கக்கடவன்; வெயங்வகாள்ளுகிறவன்
இரண்டாம் மரணத்தினால் வசதப்ைடுவதில்பல என்வறழுது.

சிமிர்னா :
ஆசியா மைனரின் மிக அழகான நகரம் இது என்று
வரலாற்றாசிரியர்கள் கூறுகின்றனர். ஆசியா மைனர், நவீன
துருக்கி, இன்றும் கூட மிக அழகான இடைாக உள்ளது.
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சிமிர்னா ஆசியா மைனரின் கிரீடம் Crown of Asia என்று
அமழக்கப்பட்டது, அற்புதைான நகரம்.
இருப்பினும்,
நகரத்தின் கட்டிடக் கமலஞர் முமறயான திட்டத்மத
புறக்கணித்திருந்தார்.
நகரத்தைத்
திட்டமிடுவதில்
வரலாற்றாசிரியர்கள்
கூறுகிறார்கள்,
அவர்கள்
வடிகால்கதைத் ைவிர்த்துவிட்டார்கள், எனவவ தைருக்களில்
மதைக்காலங்களில் சாக்கதடகள் வ ால ஓடியது.
Smyrna means “myrrh.”
It’s a Greek word for myrrh.
தமர் என்றால் என்ன தைரியுமா? myrrh ?
Myrrh தமர் என் து ஒரு முள் மரத்திலிருந்து வரும் களிம்பு.
எம் ாமிங்கில் உடல்கள் மீது தவக்கப் ட்டிருந்ை வாசதன
திரவியங்கதை உருவாக்க இது யன் டுத்ைப் ட்டது. அது
ஒரு அைகான மணம்.
மத்வையு 2 ல், ஞானிகள் இயயசுவுக்கு Smyrna – myrrh ககாண்டு
வந்ைைாக கூறுகிறார்.
ைாற்கு 15: கிறிஸ்துவுக்கு myrr உடன் ைது வழங்கப்பட்டது;
இது ையக்கம் ககாடுக்கும் தன்மை ககாண்டிருந்தது.
எனயவ, சிமிர்னாவின் ைணம் கவறும் myrrh ைட்டுைல்ல.
சிமிர்னாவுக்கு காலங்கள் கடந்தது.
இதற்கு
வரலாறு
இருந்தது. ைனித வரலாற்றில் ஒரு நகரம் இருந்தது. இது
கிறிஸ்துவுக்கு 290 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மீண்டும்
கட்டப்பட்டது.
இது பூகம்பங்கள், தீ, யபார்களால்
பாதிக்கப்பட்டது, அது மீண்டும் கட்டப்பட்டது.
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இன்று, இது துருக்கியில் izmir
நகரைாகும்.

இஸ்மிர் என்ற முக்கிய

நீங்கள் எயபசுக்குச் கென்றால், அங்யக எந்த நகரயைா
யதவாலயயைா இல்மல.
அற்புதைான இடிபாடுகமள நீங்கள் காண்பீர்கள், அதற்கு
அவர்கள் ககாடுக்கும் கபயர் குெதாசி. அது எயபெஸ். Kusadasi.
It is Ephesus.
யராைானிய காலங்களில், சிமிர்னா ஒரு துமறமுகத்மதக்
ககாண்ட ஒரு சிறந்த நகரைாக இருந்தது, இது உலகின்
மிகச்சிறந்த அழகான இடைாகும்.
நீங்கள் எயபசுவிலிருந்து வடக்கு யநாக்கி 35 மைல் தூரம்
பயணம் கெய்தால் சிமிர்னா நகரத்மத அமடவீர்கள்.
பண்மடய எழுத்தாளர்கள் இந்த நகரத்மதப் பற்றி குறிப்பாக
காற்று ைற்றும் அதன் நறுைணத்மதப் பற்றி பல கவிமதகள்
ைற்றும் அழகான வரிகமளப் பற்றி எழுதினர்.
அமைப்பு அழகாக இருந்தது. சிலருக்கு, இது பூமியின் சிறந்த
நகரம் என்று அவர்கள் கொன்னார்கள் - துமறமுகத்தில்
கதாடங்கி, அழகான குறுகிய அடிவாரத்தில் பயணித்தனர்.
நகரின் பின்னால், பயகாஸ் என்ற ைமல இருந்தது யகாயில்களாலும்,
உன்னதைான
புகழ்கபற்ற
கட்டிடங்களாலும் மூடப்பட்ட ஒரு ைமல. அது அறிவியலின்
மையைாக இருந்தது.
இது ஒரு பண்மடய ைருத்துவ
மையைாக கூட இருந்தது.
சிமிர்னா ஒரு சுதந்திர நகரைாக இருந்தது. எல்லா யராைானிய
உள்நாட்டுப் யபார்களிலும் அது எப்யபாதும் கவற்றியாளரின்
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பக்கத்தில்தான் இருந்தது, எனயவ அது அதன் சுதந்திரத்மதத்
தக்க மவத்துக் ககாண்டது. இது யபரரெர் வழிபாட்டின்
யகாட்மடயாக இருந்தது, அதனால்தான் யராம் அமத
தனியாக விட்டுவிட்டனர் .
இது எல்லா வமகயான புறைத வழிபாட்டிற்கும் மையைாக
இருந்தது:
கீழ்கண்டவற்றின் வழிபாடு,
• Cybele,
• Apollo,
• Asclepius,
• Aphrodite,
• Zeus, and
• Homer.
அந்த கதய்வங்கள் அமனத்திற்கும் சிமிர்னாவில் யகாயில்கள்
இருந்தன. அங்யக பிறந்த ய ாைருக்கு homer அஞ்ெலி
கெலுத்தும் வமகயில் ஒரு புகழ்கபற்ற யகாவிலும் இருந்தது.

சிமிர்னாவில் சபை:
இது எப்யபாது நிறுவப்பட்டது என்பது நைக்கு கதரியாது.
பவுல் எயபசுவில் இருந்த மூன்று ஆண்டுகளில் இருக்கலாம்.
பவுல் எயபசுவில் மூன்று ஆண்டுகள் இருந்தார், சிமிர்னா 35
மைல் கதாமலவில் உள்ளது.
சிமிர்னாவின் ெமப
அப்யபாஸ்தலர்
புத்தகத்தில்
ஒருயபாதும்
குறிப்பிடப்படவில்மல.
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இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ெமப, ஒரு பரிசுத்த ெமப. இது
குறித்து குறிப்பாக எதுவும் நம்மிடம் இல்மல.
Acts 19:10, இரண்டு வருஷகாலம் இப்ைடி நடந்ததினாவல
ஆசியாவில் குடியிருந்த யூதரும் கிவரக்கருமாகிய எல்லாரும்
கர்த்தராகிய இவயசுவின் வசனத்பதக் வகட்டார்கள்.
ஆசியா மைனரில் சிமிர்னாவும் அடங்கும். அப்யபாஸ்தலன்
பவுலின் கீழ் யதவனுமடய
வார்த்மதயின் பிரெங்கம்
அப்யபாஸ்தலர் 19 ஆம் அதிகாரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள
சுவியெஷத்தின் பரவுதலின் யபாது, சுவியெஷம் ஆசியா
முழுவதும் கென்றது என்று நாம் கருதலாம்.
ஆசியாவில் உள்ள அமனவருயை யகட்டார்கள், சிமிர்னாவில்
சிலர் ஏற்றுக்ககாண்டனர் , அங்யக ஒரு ெமப பிறந்தது.
கடிதத்தின் ஆசிரியர்:
V8, சிமிர்னா சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுத வவண்டியது
என்னவவனில்: முந்தினவரும் பிந்தினவரும், மரித்திருந்து
பிபைத்தவருமானவர் வசால்லுகிறதாவது;
வவளி 2:1, எவைசு சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுதவவண்டியது
என்னவவனில்:
ஏழு
நட்சத்திரங்கபைத்
தம்முபடய
வலதுகரத்தில்
ஏந்திக்வகாண்டு,
ஏழு
வைான்
குத்துவிைக்குகளின் மத்தியிவல உலாவிக்வகாண்டிருக்கிறவர்
வசால்லுகிறதாவது;
வவளி 2:12, வைர்கமு சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுதவவண்டியது
என்னவவனில்: இருபுறமும் கருக்குள்ை ைட்டயத்பத
உபடயவர் வசால்லுகிறதாவது;
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வவளி
2:18, தியத்தீரா சபையின் தூதனுக்கு நீ
எழுதவவண்டியது
என்னவவனில்:
அக்கினிெுவாபல
வைான்ற கண்களும், பிரகாசமான வவண்கலம்வைான்ற
ைாதங்களுமுள்ை வதவகுமாரன் வசால்லுகிறதாவது;
வவளி 3:1, சர்பத சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுதவவண்டியது
என்னவவனில்: வதவனுபடய ஏழு ஆவிகபையும் ஏழு
நட்சத்திரங்கபையும் உபடயவர் வசால்லுகிறதாவது; உன்
கிரிபயகபை அறிந்திருக்கிவறன், நீ உயிருள்ைவவனன்று
வையர்வகாண்டிருந்தும் வசத்த வனாயிருக்கிறாய்.
வவளி
3:7, பிலவதல்பியா சபையின் தூதனுக்கு நீ
எழுதவவண்டியது என்னவவனில்: ைரிசுத்தமுள்ைவரும்,
சத்தியமுள்ைவரும், தாவீதின் திறவுவகாபல உபடயவரும்,
ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதைடிக்குத் திறக்கிறவரும், ஒருவரும்
திறக்கக்கூடாதைடிக்குப்
பூட்டுகிறவருமாயிருக்கிறவர்
வசால்லுகிறதாவது;
வவளி
3:14, லவவாதிக்வகயா சபையின் தூதனுக்கு நீ
எழுதவவண்டியது
என்னவவனில்:
உண்பமயும்
சத்தியமுமுள்ை சாட்சியும், வதவனுபடய சிருஷ்டிக்கு
ஆதியுமாயிருக்கிற ஆவமன் என்ைவர் வசால்லுகிறதாவது;

சிமிர்னாவின் அறிமுகம்,
வவளி 1:17, நான் அவபரக் கண்டவைாது வசத்தவபனப்வைால
அவருபடய ைாதத்தில் விழுந்வதன்; அப்வைாழுது அவர்
தம்முபடய வலதுகரத்பத என்வமல்பவத்து, என்பன வநாக்கி:
ையப்ைடாவத,
நான்
முந்தினவரும்
பிந்தினவரும்,
உயிருள்ைவருமாயிருக்கிவறன்;
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கர்த்தராகிய இயயசு கிறிஸ்து அவருக்கு
அற்புதைான,
இமணயற்ற
அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறார்.
யதவனுக்கு ககாடுக்கப்பட்ட நாைம்,
பிந்தினவருைானவர்!

ககாடுக்கப்பட்ட
யதாற்றத்தில்

அவர் முந்தினரும்

ஏசாயா 41:4, அபதச் வசய்து நிபறவவற்றி, ஆதிமுதற்வகாண்டு
தபலமுபறகபை
வரவபைக்கிறவர்
யார்?
முந்தின
வராயிருக்கிற கர்த்தராகிய நான்தாவன; பிந்தினவர்கவைாடும்
இருப்ைவராகிய நான்தாவன.
ஏசாயா 44:6, நான் முந்தினவரும், நான் பிந்தினவருந்தாவன;
என்பனத்தவிர வதவன் இல்பலவயன்று, இஸ்ரவவலின்
ராொவாகிய கர்த்தரும்,
வசபனகளின் கர்த்தராகிய அவனுபடய
மீட்ைரும்
வசால்லுகிறார்.
ஏசாயா
48:12, யாக்வகாவை, நான் அபைத்திருக்கிற
இஸ்ரவவவல, எனக்குச் வசவிவகாடு; நான் அவவர, நான்
முந்தினவரும் நான் பிந்தினவருமாவம.
யதவன் தன்மன முந்தினவர் ைற்றும் பிந்தினவர், துவக்கம்
ைற்றும் முடிவு, ஆல்பா ைற்றும் ஒயைகா, நித்தியைானவர்,
எப்யபாதும் இருந்தவர், எப்யபாதும் இருப்பவர், ஆரம்பம்
ைற்றும் முடிவு என்று அமழக்கிறார்.
இறுதி அதிகாரத்தில் கிறிஸ்துமவக் குறிக்கும் வமகயில் இது
கவளிப்படுத்துதல்
புத்தகத்தில்
மீண்டும்
பயன்படுத்தப்படுகிறது.
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வவளி 22:13, நான் அல்ைாவும் ஓவமகாவும், ஆதியும் அந்தமும்,
முந்தினவரும் பிந்தினவருமாயிருக்கிவறன்.
இது யதவனின் நித்தியம் ைற்றும் கிறிஸ்துவின் நித்தியம்
பற்றி யபசுவதாகும்.
எனயவ, சிமிர்னாவில் உள்ள ெமபக்கு எழுதிய கடிதம்
கர்த்தராகிய இயயசு கிறிஸ்துவிடமிருந்து, நித்தியைான,
நித்திய எல்மலயற்ற யதவனிடமிருந்து , எல்லாவற்மறயும்
பமடத்தயபாது ஏற்கனயவ இருந்த
எல்லாவற்மறயும்
பமடக்காத முன்னும் , எல்லா காலத்திலும் , எல்லா
பமடப்புகமளயும் மீறி, நித்திய யதவன், அவரிடமிருந்து
கடிதம் வருகிறது .
அது ைட்டுைல்ல, ைரித்தவர் ைற்றும் , உயியராடு எழுந்தவர் .
வதவன் நித்தியமானவர் என்றால், அவர் எப்ைடி மரித்து
உயிர்த்து இருக்க முடியும்?
இயயசு கிறிஸ்துவின் யதாற்றத்தில் ைட்டுயை, எப்யபாதும்
ஜீவிக்கிற நித்திய யதவன், எல்லாம் காலங்கமளயும் மீறி ,
எல்லா வானங்கமளயும் தாண்டி, எல்லா வரலாற்றுக்கும்
அப்பால், எல்லாவற்றிற்கும் முன்யப, ைரித்து மீண்டும்
உயிர்த்கதழும்ப
கிறிஸ்துவின் வடிவத்தில் யநரத்திலும்
இடத்திலும் நுமழந்தார்.
அவர் பாவத்திற்காக ஒரு ைனிதராக ைரித்து
வாழ்கிறார், நைக்கு நீதிமய வழங்க எழுந்தார்.

இப்யபாது

Hebrews 7:16, who has come, not according to the law of a fleshly
commandment, but according to the power of an endless life.
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அவர்
மாம்ச
சம்ைந்தமான
கட்டபையாகிய
நியாயப்பிரமாணத்தின்ைடி
ஆசாரியராகாமல்,
17.
நீர்
வமல்கிவசவதக்கின் முபறபமயின்ைடி என்வறன்பறக்கும்
ஆசாரியராயிருக்கிறீர் என்று வசால்லிய சாட்சிக்குத்தக்கதாக
அழியாத ஜீவனுக்குரிய வல்லபமயின்ைடிவய ஆசாரியரானார்.
“Christ arose by the power of an endless life.” ைரணம் அவமர சிமற
பிடிக்க முடியவில்மல. இயயசுவின் உடல் ைரித்து
கல்லமறக்குள் கென்றது.
யதவனுமடய குைாரன்
ைரிக்கவில்மல, அந்த முடிவற்ற வல்லமையால், அவர்
உடமல உயிர்த்கதழுப்பினார்.
கர்த்தராகிய இயயசு கிறிஸ்துவிடமிருந்து ஒரு கடிதத்மதப்
கபறுவது சிமிர்னாவில் உள்ள ெமபக்கு
எவ்வளவு
ஊக்கைளித்திருக்கும்?
கர்த்தராகிய இயயசு கிறிஸ்துவிடமிருந்து இன்று நம் ெமபக்கு
இப்படி ஒரு கடிதம் வந்தால் எப்படி நம்மை ஊக்குவிக்கும்?

திருச்சபையின் நிபல,
V9, உன் கிரிபயகபையும், உன் உைத்திரவத்பதயும், நீ ஐசுவரிய
முள்ைவனாயிருந்தும்
உனக்கிருக்கிற
தரித்திரத்பதயும்,
தங்கபை
யூதவரன்று
வசால்லியும்
யூதராயிராமல்
சாத்தானுபடய
கூட்டமாயிருக்கிறவர்கள்
வசய்யும்
தூஷணத்பதயும் அறிந்திருக்கிவறன்.
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உைத்திரவம்:
சிமிர்னாவில் உள்ை கிறிஸ்ைவர்களுக்கு வாழ்க்தக மிகவும்
ஆ த்ைானது, ஏதனன்றால் எல்வலாரும் தசால்ல வவண்டிய
ஒன்தற அவர்கள் தசால்ல மாட்டார்கள்.
எல்யலாரும் ஒப்புக் ககாள்ள யவண்டும் “சீெர் என் ஆண்டவர்
“என்று “Caesar is Lord.”
சீெர் ஆண்டவர்
ஆபத்தானது.

என்று நீங்கள் கொல்லாவிட்டால், அது

முதல் நூற்றாண்டு முழுவதும் கிறிஸ்தவர்களின் “சீெர்
ஆண்டவர்”
என்று
கொல்லாத
கவகுஜனங்களுக்கு
ைரணதண்டமன நிகழ்ந்தது.”
கிறிஸ்தவர்களின் ொட்சிக்கான வார்த்மத என்ன?
"இயயசுயவ ஆண்டவர் ."
அது ைரண தண்டமனமய கபற்று தரும் .
ஒவ்கவாரு ஆண்டும், சிமிர்னாவின் ஒவ்கவாரு குடிைகனும்
சீெருக்கு தூபம் யபாட காட்ட யவண்டியிருந்தது. சீெரின்
பலிபீடம் என்று அமழக்கப்படும் சீெருக்கு அங்யக ஒரு
கபரிய பலிபீடம் இருந்தது. குடிைக்கள் ஒவ்கவாரு ஆண்டும்
கென்று சீெருக்கு தூபம் யபாட்டு பலியிட்டு , நீங்கள் அமதச்
கெய்ததற்கான ொன்றிதமழப் கபற யவண்டும்.
ொன்றிதழ் இல்லாவிட்டால், நீங்கள் சிமிர்னாவில் மிக
உயர்ந்த
ெட்டத்மத
மீறுவதால்
நீங்கள்
துன்புறுத்தப்படுவீர்கள். ஒரு ொன்றிதழ் இல்லாைல் இருப்பது,
சீெர் ஆண்டவர்
என்று கொல்லாத கிறிஸ்தவர்கள்
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இருந்திருக்க யவண்டும், ஆனால் இயயசு
ஆண்டவர், என்று கொல்வது ைரண ஆபத்து.

ைட்டுயை

உபத்திரவம் மூன்று வழிகள் மூலம் ெமபக்கு வந்தது.

1. சீசபர எதிர்ப்ைது.
கிறிஸ்துவுக்கு முன் 200 ஆண்டுகள், Rome had personified Dea
Roma, Rome itself, as a goddess, அவள் சிமிர்னாவில்
கட்டப்பட்டாள். யராம் ஒரு கதய்வம், சீெர் ஆண்டவர் .
சிமிர்னா யராம் ைற்றும் சீெரின் வழிபாட்டின் மையைாக
ைாறியது. அங்யக கொன்னார்கள் , “எங்களுக்கு சீெமரத் தவிர
யவறு கடவுள் இல்மல என்று , “We have no god but Caesar.”
கிறிஸ்தவர்கள், நிச்ெயைாக, சீெரின் பலிபீடத்தின் முன் தூபம்
யபாட ைறுப்பார்கள். சீெரின் ஒரு கபரிய சிமல இருந்தது.
அவர்கள் அவமர ஆண்டவர் என்று அமழக்க ைாட்டார்கள்,
எனயவ அவர்கள் அரொங்கத்துடன் முரண்பட்டனர். யபரரெர்
வழிபாடு பிரச்சிமன கதாடர்பாக எதிர்க்கட்சி வந்தது.

2. Pagan worship. விக்ரக வழிைாடு
நகரத்மதப் பற்றி நாம் முன்பு பார்த்தது யபால் அவர்கள்
எல்லா கடவுள்கமளயும் வணங்கினர்.
இந்த
நகரத்தில்
ஆயிரக்கணக்கான
யகாயில்கள்,
திருவிழாக்கள், கதய்வங்கள், சிமலகள்
இருந்தன.
கிறிஸ்தவர்கள் அந்த புறைத வழிபாடுகளில் எதிலும் ஈடுபட
ைாட்டார்கள்.
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அவர்கள் ஒவ்கவாரு வமகயிலும்
ஒத்திமெக்கப்படவில்மல.

கலாச்ொரத்துடன்

3. Jews யூதர்கள்.
யூதர்கள் இடமிருந்து எதிர்ப்பு இருந்தது.
V9, உன் கிரிபயகபையும், உன் உைத்திரவத்பதயும், நீ ஐசுவரிய
முள்ைவனாயிருந்தும்
உனக்கிருக்கிற
தரித்திரத்பதயும்,
தங்கபை
யூதவரன்று
வசால்லியும்
யூதராயிராமல்
சாத்தானுபடய
கூட்டமாயிருக்கிறவர்கள்
வசய்யும்
தூஷணத்பதயும் அறிந்திருக்கிவறன்.
அவர்கள் எப்யபாதும்
இருந்தார்கள்.

யதவனின்

கஜப

ஆலயைாக

அவர்கள் ஒரு உண்மையான உயிருள்ள
ஆராதிக்கியறாம்
என்ற
உண்மைமய
ககாண்டாடுவார்கள்.

யதவமன
அவர்கள்

எவ்வாறாயினும்,
அவர்கள்
தங்கள்
யைசியாமவ
நிராகரித்தார்கள், அவர்களுமடய யைசியாவாகிய கர்த்தராகிய
இயயசு கிறிஸ்துமவ நிராகரித்ததில், யூத ைதம் உண்மையில்
அது ொத்தான் காரியைாக ைாறியது என்பமத நிரூபித்தது.
சீெர் வழிபாடு, அல்லது யவறு எந்த கபாய்யான கடவுளின்
வழிபாடு, அல்லது எந்த தவறான ைதத்மதயும் பின்பற்றுவது .
யதவ தூஷணம் .
அவர்கள் யூதர்கள் என்று கூறுகிறார்கள், ஆனால் யதவ
தூஷணம் கெய்த குற்ற உணர்வு அவர்களுக்கு இருந்தது .
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வதவ தூஷணம் என்றால் என்ன?
யதவனுக்கு எதிராக யபெப்படும் வார்த்மதகள், யதவமன
அவதூறு கெய்கின்றன.
அவர்கள் கிறிஸ்துமவ நிராகரித்தார்கள், ஆகயவ அவர்கள்
யதவமன நிராகரித்தார்கள்.
அவர்கள் கிறிஸ்துமவ நிராகரித்தனர், ஆமகயால், அவர்கள்
யதவமன நிராகரித்தனர்.
யூதர்கள் அமனவரும் உண்மையான யூதர்கள் அல்ல என்று
பவுல் கூறுகிறார்.
வராமர் 2:28-29, ஆதலால் புறம்ைாக யூதனானவன் யூதனல்ல,
புறம்ைாக மாம்சத்தில் வசய்யப்ைடும் விருத்தவசதனமும்
விருத்தவசதனமல்ல. 29. உள்ைத்திவல யூதனானவவன யூதன்;
எழுத்தின்ைடி உண்டாகாமல், ஆவியின்ைடி இருதயத்தில்
உண்டாகும்
விருத்தவசதனவம
விருத்தவசதனம்;
இப்ைடிப்ைட்டவனுக்குரிய புகழ்ச்சி மனுஷராவல அல்ல,
வதவனாவல உண்டாயிருக்கிறது.
அவர்கள் கிறிஸ்துமவ
கவறுக்கும் யூத ைக்கள்.

கவறுப்பவர்கள்,

சுவியெஷத்மத

ஊரில் உள்ள கஜப ஆலயங்கள் ொத்தானின் கஜப
ஆலயங்களாக ைாறி உண்மையான விசுவாசிகளுக்கு எதிராக
வந்தன.
அவர்கள் யூதர்களால் அவதூறாக யபெப்பட்டனர். யூதர்கள்
கிறிஸ்தவர் அல்லாதவர்கயளாடு யெந்து,
புறஜாதி
கிறிஸ்தவமர ககான்று குவித்தனர். கிறிஸ்தவர்கள் மீது,
யூதர்களின் கவறுப்பு அப்யபாஸ்தலர் புத்தகத்தில் கதரிந்த
ஒரு விஷயம்.
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அந்தியயாகியாவில் 13-ஆம் அதிகாரம் அப்யபாஸ்தலர் .
இக்யகானியா ைற்றும் லிஸ்த்திராவில் 14 ஆம் அதிகாரம்
அப்யபாஸ்தலர்.
கதெயலானியக வில் 17-ஆம் அதிகாரம்.
யூதர்கள் கிறிஸ்தவர்கமளத் துன்புறுத்தினார்கள், அவர்கள்
அவர்களிடம் மிருகத்தனைாக நடந்து ககாண்டார்கள்.
யராைானியப் யபரரசில், அதிகாரிகளுடன் மிகுந்த கெல்வாக்கு
இருந்த
பல பணக்கார யூதர்கள் இருந்தனர். அவர்கள்
குழந்மத ெமபமய அழிக்க முயன்றனர்.
கிறிஸ்ைவர்கதைக் தகான்ற முைல் வராமானிய வ ரரசர் நீவரா
ஆவார். அவர் இரண்டு யூை நண் ர்கதைத் வைர்ந்தைடுத்ைார்.
➢ அதலட்வடாரஸ் Aletourus என்ற ஒரு நடிகர், மற்றும்
➢ மற்தறான்று அவரது தசாந்ை காைலர், த ாப்வ யா
Poppaea.
கிறிஸ்தவர்கமளக்
ககால்ல
நீயரா
அவர்கமள
பயன்படுத்தினார். அவர்கள் நீயராவுக்கு தீய அறிக்மகமய
அளித்து, கிறிஸ்தவர்களின் வாழ்க்மகமய இன்னும்
யைாெைானதாக ைாற்றினர்.
சிமிர்னாவில், ஒரு குறிப்பிடத்தக்க யூத ைக்கள் இருந்தனர்,
அவர்கள் தமலவர்கள் ைற்றும் ைக்களின் ைனமத
கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிராக விஷம் யபால ைாற்றினார்கள் .

வறுபம
இது ஒரு ஏழ்மையுள்ள யதவாலயம்.
வசனம் 9, “உன் கிரிபயகபையும், உன் உைத்திரவத்பதயும், நீ
ஐசுவரிய
முள்ைவனாயிருந்தும்
உனக்கிருக்கிற
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தரித்திரத்பதயும்,
தங்கபை
யூதவரன்று
வசால்லியும்
யூதராயிராமல் சாத்தானுபடய கூட்டமாயிருக்கிறவர்கள்
வசய்யும் தூஷணத்பதயும் அறிந்திருக்கிவறன்.
அவர்களிடம் ைனித வளங்கள் இல்மல.
எகபசுமவ
யபாலல்லாைல், அவர்கள் ஆதி அன்மப விடவில்மல.
அவர்கள் யதவமன
ஆர்வத்யதாடு யநசித்தார்கள்,
அதனால்தான் அவர்கள் மிகவும் துன்புறுத்தப்பட்டார்கள்.
அவர்கள் யதவமன எவ்வளவு அதிகைாக யநசிக்கிறார்கயளா,
அவ்வளவு கதளிவாகத் கதரிந்தது, அவர்கள் ஒரு
பிரச்சிமனக்குள் இருந்தார்கள்.
எனயவ, நாங்கள் சிமிர்னாவில் ஒரு ெமபமய ெந்திக்கியறாம்.
கிறிஸ்துமவ யநசிக்கும் பரிசுத்தர்களின் ஒரு சிறிய குழு,
ஆதரவற்றவர்கள், நசுக்கப்பட்டவர்கள், ெக்தியற்றவர்கள்,
துன்புறுத்தப்படுகிறார்கள், ஆனால் அவர்களின் இரட்ெகரின்
முன்னிமலயில் ஆறுதல் கபறுகிறார்கள்.
அவர்கள் தரித்திரர். அவர்களிடம் ஆதாரங்கள் இல்மல.
இங்யக இந்த வமகயான வறுமை ஒரு கியரக்க
வார்த்மதயாகும், அதாவது அவர்களுக்கு எதுவும் இல்மல.
அவர்கள் ஒரு நடுத்தர வர்க்கம் அல்லது கீழ்-நடுத்தர வர்க்கம்
என்று அர்த்தைல்ல, அவர்கள் தாழ்ந்தவர்களில் மிகக்
கீழானவர்கள்.
அது உபாத்திரவத்தின்
ஒரு பகுதியாக
இருந்தது.
லாவவாதிக்வகயா சபையுடன் உள்ை வவறுைாடு .
வவளி
3:17,
நீ
ைரிதபிக்கப்ைடத்தக்கவனும்,
நிர்வாணியுமாயிருக்கிறபத

நிர்ப்ைாக்கியமுள்ைவனும்,
தரித்திரனும்,
குருடனும்,
அறியாமல்,
நான்
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ஐசுவரியவாவனன்றும், திரவியசம்ைன்னவனன்றும், எனக்கு
ஒருகுபறவுமில்பலவயன்றும் வசால்லுகிறைடியால்;
சிமிர்னாவில் உள்ள ெமபயில் எதுவும் இல்மல, ஆனால்
அவர்கள் ஆவிக்குரிய ரீதியில் பணக்காரர்!
லாயவாதிக்யகயாவில்
உள்ள ெமப
எல்லாவற்மறயும்
ககாண்டிருந்தது ைற்றும் ஆனால் ஆவிக்குரிய
ரீதியில்
திவாலானது, ஒன்றுமில்லாதது !!

ைாடுகள் ைட வவண்டும்:
V10, நீ ைடப்வைாகிற ைாடுகபைக்குறித்து எவ்வைவும்
ையப்ைடாவத; இவதா, நீங்கள் வசாதிக்கப்ைடும்வைாருட்டாகப்
பிசாசானவன் உங்களில் சிலபரக் காவலில் வைாடுவான்;
ைத்துநாள் உைத்திரப்ைடுவீர்கள். ஆகிலும் நீ மரணைரியந்தம்
உண்பமயாயிரு, அப்வைாழுது ஜீவகிரீடத்பத உனக்குத்
தருவவன்.
நம்முமடய கர்த்தர், தம்முமடய ெமபமய கட்டுவார்,
பாதாளத்தின் வாெல்கள் அமத யைற்ககாள்ள முடியாது
என்று கொன்னார் .
மத்வதயு 16:18, வமலும் நான் உனக்குச் வசால்லுகிவறன், நீ
வைதுருவாயிருக்கிறாய்,
இந்தக்கல்லின்
வமல்
என்
சபைபயக்கட்டுவவன்; ைாதாைத்தின் வாசல்கள் அபத
வமற்வகாள்வதில்பல.
பாதாளத்தின் வாெல்கள் என்பது ைரணத்திற்கான அறிக்மக.
இயயசு என்ன கொன்னார் என்றால், ொத்தான் ககாடிய
ெக்தியால் ெமபமய தாக்கப் யபாகிறான் என்று.
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உண்மையில், அவர்கள் இரத்த ொட்சியாக ைரிக்க
யபாகிறார்கள். ஆனால் விசுவாசிகள் ககால்லப்பட்டாலும்,
சிமிர்னாவில் உள்ளவர்களுக்கு “பாதாளத்தின் வாெல்கள்,
ைரணத்தின் ெக்தி, ைற்றும் ொத்தானின் மககள் ெமபமய
கவல்ல முடியாது” என்று கூறப்பட்டமதப் யபால அவர்கள்
ைரணம் வமர உண்மையாக இருக்க யவண்டியிருந்தது.”
இப்யபாது, இது ெமப
வரலாறு முழுவதிலும்
இமடவிடாைல், ககாடியதாக தாக்கப்படுவமதக் கருதுகிறது,
அது அப்படித்தான்.
உலகம் எப்யபாதும்,
➢ யதவமன கவறுக்கும்,
➢ இயயசு கிறிஸ்துமவ கவறுக்கும்,
➢ யதவ வார்த்மதமய கவறுக்கும்,
➢ கிறிஸ்துமவ பின்பற்றுகிறவர்கமள கவறுக்கும்
➢ யவதத்மத யபாதிப்பவர்கமள கவறுக்கும்;
இதன் விமளவாக, உபத்திரவம் என்பது ஒரு உண்மை.
வயாவான் 16:33, சத்திய ஆவியாகிய அவர் வரும்வைாது, சகல
சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்கபை நடத்துவார்; அவர் தம்முபடய
சுயமாய்ப்
வைசாமல்,
தாம்
வகள்விப்ைட்டபவகள்
யாபவயுஞ்வசால்லி, வரப்வைாகிற காரியங்கபை உங்களுக்கு
அறிவிப்ைார்.
வயாவான் 16:2, அவர்கள் உங்கபை வெைஆலயங்களுக்குப்
புறம்ைாக்குவார்கள்; வமலும் உங்கபைக் வகாபலவசய்கிறவன்
தான் வதவனுக்குத் வதாண்டுவசய்கிறவவனன்று நிபனக்குங்
காலம் வரும்.
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2 தீவமாத்வதயு 3:12, அன்றியும் கிறிஸ்து இவயசுவுக்குள்
வதவைக்தியாய்
நடக்க
மனதாயிருக்கிற
யாவரும்
துன்ைப்ைடுவார்கள்.
யபதுரு தனது நிருபத்மத எழுதியயபாது, உபத்திரவம் வரும்
என்று எச்ெரித்தார்.
1 யபதுரு அதிகாரம் 2; 3 வது அதிகாரம்; மீண்டும், 4 வது
அதிகாரம்; பின்னர் மீண்டும் 5 வது அதிகாரம்.
அவர் மீண்டும் மீண்டும் கொல்கிறார் ,
❖ நீங்கள் உபத்திரவப்படுவீர்கள்,
❖ யதவனுக்காக,
யதவ காரியங்களுக்காக நீங்கள்
உபத்திரவப்படுவீர்கள்,
❖ நீதிக்காக நீங்கள் உபத்திரப்படுவீர்கள்.
யபதுரு அமத சுருக்கைாகக் கூறினார்,
1 வைதுரு 5:10, கிறிஸ்து இவயசுவுக்குள் நம்பமத் தமது நித்திய
மகிபமக்கு அபைத்தவராயிருக்கிற சகல கிருபையும்
வைாருந்திய வதவன்தாவம வகாஞ்சக்காலம் ைாடநுைவிக்கிற
உங்கபைச் சீர்ப்ைடுத்தி, ஸ்திரப்ைடுத்தி, ைலப்ைடுத்தி,
நிபலநிறுத்துவாராக;
கடுமையான உபத்திரவம் ெமபமய பூரணப்படுத்துதல்,
உறுதிப்படுத்துதல், பலப்படுத்துதல் ைற்றும் ஸ்தாபித்தல்
ஆகியவற்றின் பிரதிபலிப்பாக ககாண்டுள்ளது.
உபத்திரவம் ெமபமய
பலப்படுத்துகிறது.

அழிக்காது,

ைாறாக

அது
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வரலாற்று ரீதியாக, சீெர் துன்புறுத்துபவர், குறிப்பிட்ட சீெர்
கடாமிஷியன் என்ற ைனிதர் Domitian. அவர் ஒரு ககாமலகார
ெர்வாதிகாரி, அவர் ெமபக்கு
எதிராக அதிகைான
உபத்திரவங்கமள கதாடங்கினார் - இரத்தக் குளியல்.
அந்த முதல் நூற்றாண்டில் ெமபயின் ஆரம்ப ஆண்டுகளில்
அவர் அவற்மறத் கதாடங்கினார், அது யராைானியப் யபரரசு
முழுவதும் படர்ந்தது . சிமிர்னா நகரில் அந்த உபத்திரவம்
முழு பலத்துடன் வந்தது.
Some of you are going to be killed.
ஆகிலும் நீ மரணைரியந்தம் உண்பமயாயிரு,
பாலிகார்ப் ைரணம் குறித்த விவரங்கமள வரலாறு நைக்கு
விட்டுச் கென்றுள்ளது. பாலிகார்ப் polycorp அப்யபாஸ்தலன்
யயாவான்
அடிச்சுவடுகமளப் பின்பற்றினார். ஆசிய
மைனரின் ெமபகளில்
பாலிகார்ப் யயாவானுடன்
பணிபுரிந்தார்.
சிமிர்னாவில் உள்ள ெமபயின் யபாதகராக பாலிகார்ப்
இருந்தார் என்று வரலாற்றாசிரியர்கள் கொல்கிறார்கள்.
கி.பி 155 இல் பாலிகார்ப் ககாமல கெய்யப்பட்டார். சுைார் 86
வயதில். நான் உங்களுக்கு ஒரு அறிக்மக படிப்யபன்.
பாலிகர்ப்மப
எதிர்க்க
யூதர்கள்
அவமர
வியராதிப்பவர்ககுடன் யெர்த்துக்ககாண்டனர், சிமிர்னாவின்
கிறிஸ்தவ தமலவர், சிங்களுக்கு இமரயாக எறியப்பட
யவண்டும் அல்லது உயிருடன் எரிக்கப்பட யவண்டும் என்று .
அவமர எரிப்பதற்கான குற்றொட்டுகமள அவர்கள் ககாண்டு
வந்தனர், அதன் மூலம் அவர்கள் தன்னுமடய கிறிஸ்தவ
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நண்பர்கள் ைரிப்பதிலிருந்து அவர்கமள காப்பாற்ற முடியும்
என்று அமத கெய்ய முயற்சித்தனர் .
இது கபாது விமளயாட்டுகளின் யநரம். நகரம் கூட்டைாக
இருந்தது, அவர்கள் உற்ொகைாக இருந்தார்கள். திடீகரன்று,
கூச்ெல் அதிகரித்தது, “நாத்திகர்கமள விட்டு
விலகி.
பாலிகார்ப்மப யதடுங்கள் Away with the atheists. Let Polycarp be
searched for.”
இந்த
வரலாற்றாசிரியர்
கூறுகிறார்,
பாலிகார்ப்
தப்பித்திருக்கலாம், ஆனால் ஏற்கனயவ அவருக்கு ஒரு கனவு
வந்தது, அதில் அவரது தமலயின் கீழ் தமலயமண
கநருப்பால் எரிவமதக் கண்டார், அவர் தம்முமடய
சீஷர்களிடம், “நான் உயியராடு எரிக்கப்படுயவன்” என்று
கொல்ல விழித்திருந்தார்.”
சித்திரவமதக்குள்ளாக ெரிந்த ஒரு சிறிய அடிமை சிறுமியால்
அவர் இருக்கும் இடம் துன்புறுத்துபவர்களுக்கு காட்டிக்
ககாடுக்கப்பட்டது, அவர்கள் அவமரக் மகது கெய்ய
வந்தார்கள். சிப்பாய் அதிகாரி கூட பாலிகார்ப் இறப்பமதக்
காண விரும்பவில்மல.
நகரத்திற்கான சுருக்கைான பயணத்தில், ராணுவ அதிகாரி
அந்த முதியவரிடம், “சீெர் என் ஆண்டவர்” என்று
கொல்வதற்கும், பலி கெலுத்துவதிலும் என்ன ஆகி விட
யபாகிறது, உங்கள் உயிமரக் காப்பாற்றுவது முக்கியம்
அல்லவா ??” என்றார்.
ஆனால், அவமரப் கபாறுத்தவமர, இயயசு கிறிஸ்து
ைட்டுயை ஆண்டவர் என்று பாலிகார்ப் பிடிவாதைாக
இருந்தார்.
அவர் அரங்கில் நுமழந்தார். கிறிஸ்துவின்
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கபயமர ெபிப்பதற்கும், சீெருக்கு
அவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கினார்.

பலியிடுவதற்கும்

ைாலிகார்ப் பிரைலமான வசாற்கள் இபவ: “Eighty and six
years have I served Him, and He has done me no wrong.
How can I blaspheme my King who saved me?”
எண்ைத்து ஆறு வருடங்கள் நான் அவருக்கு வசபவ வசய்வதன்,
அவர் எனக்கு எந்த தீங்கும் வசய்யவில்பல. என்பனக்
இரட்சித்த என் ராொபவ நான் எப்ைடி நிந்திக்க முடியும்?
ெங்கம் அவமர எரிப்பதாக அச்சுறுத்தினார். பாலிகார்ப்
பதிலளித்தார், “You threaten me with the fire that burns
for a time and is quickly quenched, for you do not know
the fire which awaits the wicked in the judgment to come
and an everlasting punishment. Why are you waiting?
Come do what you will.”
வகாஞ்ச
வநரத்திற்கு
எரியும் வநருப்ைால் என்பன
அச்சுறுத்துகிறீர்கள்,
விபரவாக
அபணந்து
வைாகும்,
ஏவனன்றால் வரவிருக்கும் தீர்ப்பில் துன்மார்க்கருக்கு
காத்திருக்கும் அக்கினியும்,
நித்திய தண்டபனயும்
உங்களுக்குத் வதரியாது. நீங்கள் ஏன் காத்திருக்கிறீர்கள்?
நீங்கள் விரும்பியபதச் வசய்யுங்கள்.
அவர் அமெயாைல் இருந்தார்.
எனயவ, பட்டமறகள் ைற்றும் குளியல் அமறகளில் இருந்து
குச்சிகமளக் ககாண்டு கூட்டம் திரண்டது. யூதர்கள்
இத்தமகய சுமைகமள சுைந்து ஓய்வுநாள் ெட்டத்மத மீறி,
இவ்வளவு ெத்தம் யபாட்டு, கநருப்புக்கு விறகு ககாண்டு
வந்தார்கள்.
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அவர்கள் அவமரப் கட்ட யபாகிறார்கள்.
பாலி கார்ப் கூறினார், “Leave me as I am, for He who gives
me power to endure the fire will grant me to remain in
the flames unmoved, even without the security you will
give by the binding.”
என்பனப் கட்டாமல் என்பன விட்டு விடுங்கள், ஏவனன்றால்
வநருப்பைத் தாங்க எனக்கு ைலம்
அளிப்ைவர்,
தீப்பிைம்புகளில் அபசயாமல் இருக்க எனக்கு ைலம்
அளிப்ைார், கட்டுகைால் நீங்கள் வகாடுக்கும் ைாதுகாப்பு
இல்லாமல் கூட.
ஆகயவ, அவர்கள் அவமரத் தீயில் எரிய விட்டார்கள், அங்யக
அவர் கிறிஸ்துவுக்காக ைரித்தார்.
சிமிர்னாவில் உள்ள ெமபயின்
யபாதகருக்கு இதுதான்
நடந்தது. அப்யபாஸ்தலன் யயாவாமன அறிந்த பாலிகார்ப்
இவர் தான்.
பாலிகார்ப்
வரப்யபாவதாக
நிமறயவற்ற்றினார்.

யதவன்

கொன்னமத

ஆகிலும் நீ மரணைரியந்தம் உண்பமயாயிரு, அப்வைாழுது
ஜீவகிரீடத்பத உனக்குத் தருவவன்.
ைரணம் வமர உண்மையாக இருங்கள்!

விடாமுயற்சி.
மத்வதயு
24:13,
இரட்சிக்கப்ைடுவான்.

முடிவுைரியந்தம்

நிபலநிற்ைவவன
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இயயசு இமத என்ன அர்த்தத்தில் கொன்னார்?
• அவர்கள்
உங்கமள
உபத்திரவத்திற்கு
ஒப்புக்ககாடுத்து , ககாமல கெய்வார்கள்.
• எல்லாராலும் நீங்கள் கவறுக்கப்படுவீர்கள் .
• கள்ளதீர்கதரிசிகள் எழும்பி அயநகமர வஞ்சிப்பார்கள்
• ஏகனன்றால்
நியாயப்பிரைாணம் மீறப்படுவது
அதிகரித்துள்ளதால், கபரும்பாலான ைக்களின் அன்பு
குளிர்ச்சியாக ைாறும் .
ைரணம்
வமர
ெகித்துக்ககாள்பவர்,
அவர்
இரட்சிக்கப்படுவார், ைரணம் வமர நிமல நிற்பவர் .
➢ உண்மையான விசுவாெம் பிமழக்கிறது.
➢ உண்மையான விசுவாெம் ெகிக்கும் .
➢ உண்மையான
விசுவாெம்
உபாத்திரவத்தால்
நிரூபிக்கப்படும் .
மத்வதயு 10:22, என் நாமத்தினிமித்தம் நீங்கள் எல்லாராலும்
ைபகக்கப்ைடுவீர்கள்; முடிவுைரியந்தம் நிபலத்திருப்ைவவன
இரட்சிக்கப்ைடுவான்.
இவயசுவிடமிருந்து சிமிர்னாவுக்கு ஆவலாசபன:
நீங்கள் உபத்திரவ பட யபாகிறீர்கள்
நீங்கள் உபத்திரவத்மத உணரப் யபாகிறீர்கள்.
நீங்கள் ககால்லப்படப் யபாகிறீர்கள்.
இது கடுமையாக இருக்கும்.
உங்களில் சிலர் சிமறக்குச் கெல்லப் யபாகிற வியராதங்கமள
ொத்தான் உங்கள் மீது கட்டவிழ்த்து விடப் யபாகிறான்.
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சில காலத்திற்கு சிமறக்குச் கெல்லும் நபர் உங்களில் பலர்
இருக்கலாம்.
உங்களில் சிலர் ைரணத்மத ருசிக்கப் யபாகிறார்கள்.
ஆனால், “உண்மையாக இருங்கள், நான் உங்களுக்கு ஜீவ
கிரீடத்மதத் தருயவன்.”

ஜீவ கிரீடம் என்றால் என்ன?
கிரீடம், என்பது வாழ்க்மக, நித்திய ஜீவ கிரீடம். அகதல்லாம்
பரயலாகத்தின் வாக்குத்தத்தம் .
கிரீடம் நித்திய ஜீவன்.

வெயங்வகாள்ளுகிறவன்,
V11,
ஆவியானவர்
சபைகளுக்குச்
வசால்லுகிறபதக்
காதுள்ைவன் வகட்கக்கடவன்; வெயங்வகாள்ளுகிறவன்
இரண்டாம் மரணத்தினால் வசதப்ைடுவதில்பல என்வறழுது.
வெயம் வகாள்ளுகிறவன் யார் ?
1 வயாவான் 5:4-5, வதவனால் பிறப்ைவதல்லாம் உலகத்பத
வெயிக்கும்; நம்முபடய விசுவாசவம உலகத்பத வெயிக்கிற
வெயம். 5. இவயசுவானவர் வதவனுபடய குமாரவனன்று
விசுவாசிக்கிறவவனயன்றி உலகத்பத வெயிக்கிறவன் யார்?
கர்த்தராகிய இயயசு கிறிஸ்துவின் மீது உங்களுக்கு
உண்மையான விசுவாெம் இருந்தால், நீங்கள் கஜயிப்பீர்கள்.
நீங்கள் ைரணம், தற்காலிக ைரணம், முதல் ைரணம்
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ஆகியவற்றால்
காயப்படுத்தப்படலாம்,
இரண்டாவது
ைரணத்தால் நீங்கள் ஒருயபாதும் காயப்பட ைாட்டீர்கள்.
வவளி
22:12-13, இவதா, சீக்கிரமாய் வருகிவறன்;
அவனவனுபடய கிரிபயகளின்ைடி அவனவனுக்கு நான்
அளிக்கும் ைலன் என்வனாவடகூட வருகிறது. 13. நான்
அல்ைாவும் ஓவமகாவும், ஆதியும் அந்தமும், முந்தினவரும்
பிந்தினவருமாயிருக்கிவறன்.
வவளி
20:12-15,
மரித்வதாராகிய
சிறிவயாபரயும்
வைரிவயாபரயும் வதவனுக்கு முன்ைாக நிற்கக்கண்வடன்;
அப்வைாழுது புஸ்தகங்கள் திறக்கப்ைட்டன; ஜீவபுஸ்தகம்
என்னும்
வவவறாரு
புஸ்தகமும்
திறக்கப்ைட்டது;
அப்வைாழுது அந்தப் புஸ்தகங்களில் எழுதப்ைட்டபவ
களின்ைடிவய மரித்வதார் தங்கள் தங்கள் கிரிபயகளுக்
குத்தக்கதாக நியாயத்தீர்ப்ைபடந்தார்கள். 13. சமுத்திரம்
தன்னிலுள்ை
மரித்வதாபர
ஒப்புவித்தது;
மரணமும்
ைாதாைமும் தங்களிலுள்ை மரித்வதாபர ஒப்புவித்தன.
யாவரும்
தங்கள்
தங்கள்
கிரிபயகளின்ைடிவய
நியாயத்தீர்ப்ைபடந்தார்கள். 14. அப்வைாழுது மரணமும்
ைாதாைமும் அக்கினிக்கடலிவல தள்ைப்ைட்டன. இது
இரண்டாம்
மரணம்.
15.
ஜீவபுஸ்தகத்திவல
எழுதப்ைட்டவனாகக் காணப்ைடாதவவனவவனா அவன்
அக்கினிக்கடலிவல தள்ைப்ைட்டான்.
என்ன ஒரு அற்புதைான யதவாலயம்?
இன்றும் இஸ்மிரில் சுைார் 250 யதவாலயங்கள் உள்ளன.
அமவ
காப்டிக்
யதவாலயங்கள்,
கத்யதாலிக்க
யதவாலயங்கள், ஆர்த்தடாக்ஸ் யதவாலயங்கள், சிரியாக்
யதவாலயங்கள் - அமனத்து வமகயான ெமபகள் Izmir. They
would be Coptic churches, Catholic churches, Orthodox churches, Syriac
churches – all kinds churches.
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ஆனால் இஸ்மிரில் விசுவாசிகள் இருக்கிறார்கள், இன்றும்
கூட!
கிறிஸ்துவுக்கு அங்யக கொந்தைானவர்கள் இன்னும்
உள்ளனர்!
அவர் விளக்குத்தண்மட எயபசுவிலிருந்து அகற்றினார்.
ஆனால் சிமிர்னாவிலிருந்து ஒருயபாதும் அகற்றவில்மல.
இன்றும்
கிறிஸ்தவர்கள்
அங்கு
துன்புறுத்தப்படுகிறார்கள்,
துன்புறுத்தப்படுகிறார்கள்,
ககாடிய
இருக்கிறார்கள்.

முஸ்லிம்களால்
கடுமையாக
துன்புறுத்தலுடன்

சிமிர்னா இன்னும்,
❖ சிறியது,
❖ தரித்திரர்,
❖ உபத்திரவப்பட்டது,
❖ சிமறப்பட்டது,
❖ இரத்த ொட்சியாக ைரித்தது,
இன்னும்,
✓
✓
✓
✓
✓

விசுவாெைாக இருந்தது,
நறுைணம் வீசியது,
கவற்றியாக இருந்தது,
ஒரு முமற ைரிக்க தயாராக இருந்தது
நித்திய கவற்றி கபற்றது!
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