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ஏழு சபைகள்  

தியத்தீரா – ககட்டுப்பைான  சபை  

 

கெளி  2:18-29, தியத்தீரா சபையின் தூதனுக்கு நீ 

எழுதபெண்டியது என்னகெனில்: அக்கினிஜுொபை 

பைான்ற கண்களும், பிரகாசமான கெண்கைம்பைான்ற 

ைாதங்களுமுள்ள பதெகுமாரன் கசால்லுகிறதாெது; 19. உன் 

கிரிபயகபளயும் உன் அன்பையும், உன் ஊழியத்பதயும், உன் 

விசுொசத்பதயும், உன் கைாறுபமபயயும், நீ முன்பு கசய்த 

கிரிபயகளிலும் பின்புகசய்த கிரிபயகள் அதிகமாயிருக் 

கிறபதயும் அறிந்திருக்கிபறன். 20. ஆகிலும், உன்பைரில் 

எனக்குக் குபற உண்டு; என்னகெனில், தன்பனத் 

தீர்க்கதரிசிகயன்று கசால்லுகிற பயசபைல் என்னும் 

ஸ்திரீயானெள் என்னுபைய ஊழியக்காரர் பெசித்தனம் 

ைண்ணவும் விக்கிரகங்களுக்குப் ைபைத்தபெகபளப் 

புசிக்கவும் அெர்களுக்குப் பைாதித்து, அெர்கபள 

ெஞ்சிக்கும்ைடி நீ அெளுக்கு இைங்ககாடுக்கிறாய். 21. அெள் 

மனந்திரும்பும்ைடியாய் அெளுக்குத் தெபணககாடுத்பதன்; 

தன் பெசிமார்க்த்பத விட்டு மனந்திரும்ை அெளுக்கு விருப்ை 

மில்பை. 22. இபதா, நான் அெபளக் கட்டில்கிபையாக்கி, 

அெளுைபன விைசாரஞ்கசய்தெர்கள் தங்களுபைய 

கிரிபயகபளவிட்டு மனந்திரும்ைாவிட்ைால் அெர்கபளயும் 

மிகுந்த உைத்திரெத்திபை தள்ளி, 23. அெளுபைய 

பிள்பளகபளயும் ககால்ைபெ ககால்லுபென்; அப்கைாழுது 

நாபன உள்ளிந்திரியங்கபளயும் இருதயங்கபளயும் 

ஆராய்கிறெகரன்று எல்ைாச் சபைகளும் அறிந்துககாள்ளும்; 

அன்றியும் உங்களில் ஒவ்கொருெனுக்கும் உங்கள் 
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கிரிபயகளின்ைடிபய ைைனளிப்பைன். 24. தியத்தீராவிபை 

இந்தப் பைாதகத்பதப் ைற்றிக்ககாள்ளாமலும், சாத்தானுபைய 

ஆழங்கள் என்று அெர்கள் கசால்லுகிறார்கபள, அந்த 

ஆழங்கபள அறிந்துககாள்ளாமலுமிருக்கிற மற்றெர்களாகிய 

உங்களுக்கு நான் கசால்கிறதாெது, உங்கள்பமல் பெகறாரு 

ைாரத்பதயும் சுமத்தமாட்பைன். 25. உங்களுக்குள்ளபத நான் 

ெருமளவும் ைற்றிக்ககாண்டிருங்கள். 26. கஜயங்ககாண்டு 

முடிவுைரியந்தம் என் கிரிபயகபளக் பகக்ககாள்ளுகிற 

ெகனெபனா அெனுக்கு, நான் என் பிதாவினிைத்தில் 

அதிகாரம் கைற்றதுபைாை, ஜாதிகள்பமல் அதிகாரம் 

ககாடுப்பைன். 27. அென் இருப்புக்பகாைால் அெர்கபள 

ஆளுொன்; அெர்கள் மண்ைாண்ைங்கபளப்பைாை கநாறுக்கப் 

ைடுொர்கள். 28. விடிகெள்ளி நட்சத்திரத்பதயும் அெனுக்குக் 

ககாடுப்பைன் 29. ஆவியானெர் சபைகளுக்குச் 

கசால்லுகிறபதக் காதுள்ளென் பகட்கக்கைென் என்கறழுது. 

 

தியத்தீரா: 

 

சிறிய சபைக்கு மிகப்பைரிய கடிதம் கிபைக்கிறது. 

 

 தியாதிராவில் உள்ள சபைக்கு  இந்த கடிதம், ஆசியா 

பைனரின் சபைகளுக்கு  எழுதிய இரண்ைாவது குழு 

கடிதங்கபளத் பதாைங்குகிறது.  

 

முதல் குழுவில்,  

➢  எபைசுவின் சபை  கிறிஸ்துவுக்கு விசுவாசைாக 

இருந்தது, அது அன்பில் குபறவு ைட்ைது.   

➢  சிமிர்னா சபையில், விசுவாசம் அக்கினியால்  

பசாதிக்கப்ைட்ைது.  

➢  பைர்கமு  சபையில்  விசுவாசம் தார்மீக ஆர்வத்தில் 

இல்பை.  
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ஆயினும் மூன்று சபைகளும்  விசுவாசத்திற்கு உண்பையாக 

இருந்தன, பிசாசின்  தாக்குதல்களுக்கு அடிைணியவில்பை. 

 

தியாதிராவில் உள்ள சபைபய  பைாறுத்தவபர, சர்பத  

ைற்றும் ைாபவாதிக்பகயாவில்  உள்ள சபைகபள  

பைாறுத்தவபர, நிபைபை மிகவும் தீவிரைானது. இங்பக ஒரு 

சிறிய சிறுைான்பையினர் அைட்சியைாக இருந்தனர், ஆனால் 

ஏராளைாபனார் தவறான பைாதபன ைற்றும் ைாவத்தினால்  

ைனச்பசார்பவ பகாண்ைனர் . 

 

பைர்கமு  ைற்றும் சர்பதக்கு  இபையில்,  வழி சுைார் 30 முதல் 

40 பைல்கள். 

 

இது கிமு 190 முதல் பராைானிய ஆக்கிரமிப்பு நகரைாக 

ைாறியது. ஆகபவ கிட்ைத்தட்ை மூன்று நூற்றாண்டுகளாக இது 

பராைானிய ஆட்சியின் கீழ் உள்ளது. 
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நகரம் மிக நீண்ை ைள்ளத்தாக்கில் இருந்தது, பைர்கமுவுக்கு  

பசல்லும் ஒரு ைள்ளத்தாக்கு.  அது நன்கு ைாதுகாக்கப்ைட்ை 

நகரம் அல்ை. உண்பையில், அதற்கு இயற்பகயான 

ைாதுகாப்பு எதுவும் இல்பை.  இந்த நகரம்  நீண்ை வரைாறாக 

இருந்தது - பராைானியர்களுக்கு முன்னும் பின்னும் கூை, இது 

பவற்றி ைற்றும் அழிவுகள் ைற்றும் ைறுகட்ைபைப்பின் 

வரைாறு.  

 

ஆசியா பைனருக்குள் வந்த ஒவ்பவாரு எதிரியும் அந்த 

ைள்ளத்தாக்கு வழியாக வந்து, அந்த சிறிய நகரைான 

தியாதிராபவ அழித்தனர். உைன் வந்த ஒவ்பவாரு 

ைபையினரும் அதில் ஊடுருவினர்.  அவர்கள் எப்பைாதும் 

ைபைகபள அணிவகுக்கும் அளவுக்கு அைாயத்தில் 

இருந்தனர். 

 

தியாகிரா பைர்கமுவுக்கு  நுபைவாயிைாக இருந்தது.  அந்த 

பககஸ் ைள்ளத்தாக்கின் கீபை உள்ள பைர்கமுவுக்கு  பசல்ை, 

நீங்கள் தியாத்திரா வழியாக பசல்ை பவண்டியிருந்தது.  

 

எனபவ, பைர்கமுவில்  உள்ள துருப்புக்கள் தங்கள் பசயபைச் 

பசய்து, எதிரி வரும்பைாது தயாராக இருக்க பவண்டும் 

என்ைதற்காக ஒரு சண்பைபய நைத்துவபத நல்ைது.  அவர்கள் 

தூண்டில் பைான்றவர்கள்.   

 

தியாத்திரா முதலில் அபைக்சாண்ைர்  ைபையினரால் சுைார் 30 

முதல் 40 பைல் தூரத்திற்கு ைாதுகாப்புத் தளைாக இருந்தது, 

இதனால் பைர்கமுவில்  உள்ள துருப்புக்கள், பைரிய 

நகரைாகவும், மிகவும் விரும்ைத்தக்கதாகவும் இருந்தன, 

தங்கபளத் தற்காத்துக் பகாள்ள முடியும். பைர்கமுபவ  காக்க 

ஒரு இராணுவ காரிஸபன விை இது சற்று அதிகைாக 

இருந்தது.  இது தாைதைான பசயபைத் தவிர 

பவபறான்பறயும் வைங்கவில்பை.  எனபவ, அழிவு ைற்றும் 
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ைறுகட்டுைான வரைாற்பறக் கைந்து பசல்ை ைை முபற 

முயற்சிக்கப்ைைாத. 

 

கிமு 190 இல் பராைானியர்கள் பைாறுப்பைற்றனர், அவர்கள் 

பராைானிய அபைதிபயக் பகாண்டுவந்தார்கள், அவர்கள் 

உைபக ஆண்ைார்கள், ஒரு குறிப்பிட்ை அளவு அபைதி 

இருந்தது.  அந்த பநரத்தில் இந்த சிறிய நகரைான தியாத்திரா 

பசழித்தது. 

 

தியாதிரா கம்ைளி ைற்றும் துணி சாயத்தின் பையைாக 

ைாறியது. வரைாற்றாசிரியர்கள் இது கில்ட்ஸ், டிபரட் கில்ட்ஸ் 

ஆகியவற்றின் பையைாக ைாறியது, இது இன்று 

பதாழிற்சங்கங்கபளப் பைாைபவ இருக்கும். ஒபர 

வர்த்தகத்தில் இருந்தவர்கள் ஒன்றாக இபைந்தவர்கள் 

இருந்தனர்.  இந்த ஏழு கடிதங்களில் உள்ள ைற்ற நகரங்கபள 

விை இந்த நகரத்தில் அதிகைான வர்த்தக குழுக்கள் இருந்தன. 

 

தியாதிரா ைை ைண்பைய பதாழிற் சங்கங்களின்,  

நிறுவனங்களின் தபைபையகைாக இருந்தது:  

➢ குயவர்கள்,  

➢ பதால் ைதனிடும் பதாழில்,  

➢ பநசவாளர்கள்,  

➢  அங்கி தயாரிப்ைாளர்கள் ைற்றும்  

➢ பை தயாரிக்கும் துபற.  

 

அங்குள்ள மிக முக்கியைான விஷயங்களில் ஒன்று துணி 

சாயமிடுவது. 

 

அங்கு ையன்ைடுத்தப்ைட்ை ஊதா சாயம் உைகப் புகழ் 

பைற்றது.  இது இரண்டு மூைங்களிலிருந்து வந்தது.  
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ஒரு மூைைானது தியத்தீராபவச் சுற்றி வளர்ந்த பைைர்-ரூட் 

என்று அபைக்கப்ைடும் ஒரு பவர், அந்த பவரிலிருந்து  ஊதா 

சாயத்பத எடுக்க முடியும்.  

 

ைற்ற ஆதாரம் மியூபரக்ஸ் என்று அபைக்கப்ைடும் ஒரு சிறிய 

கைல் ைட்டி murex. அந்த சிறிய சிறிய கைல் விைங்கின் 

பதாண்பையில் இருந்து ஒரு துளி விபைைதிப்ைற்ற ஊதா 

சாயம் வந்தது.  அவர்கள் இந்த சிறிய மீன்கபளப் பிடித்து 

அபவகளிைமிருந்து இந்த சாயத்பத எடுப்ைார்கள்.  

 

ஏபனன்றால், அபத பைைர்-ரூட்டிலிருந்து பவளிபயற்றுவது 

கடினம், பைலும் சிறிய மியூபரக்ஸிலிருந்து அபத 

பவளிபயற்றுவது மிகவும் கடினம், இது மிகவும் விபை 

உயர்ந்தது. எனபவ, இந்த சிறிய நகரம் ஊதா சாயத்திற்கான 

வணிக பையைாகவும், அதனுைன் பசல்லும் 

ஆபைகளுக்காகவும் வளர்ந்தது.  

 

இன்று தியாதிரா ஒரு சிறிய நகரம், இது அகிசர் என்று 

அபைக்கப்ைடுகிறது Akhisar, துருக்கியில் சுைார் 25,000 பைர் 

வாழ்கின்றனர்.  ஓரியண்ைல் விரிப்புகள் பநசவு பசய்வதால் 

இன்பறய வாழ்க்பகயின் முக்கிய வழிமுபறகள், எனபவ 

அவர்கள்  இன்னும் ஜவுளி வியாைாரத்தில் உள்ளனர் . 

 

கதாழிற்சங்கம் : 

இந்த நகரத்தின் ஆர்வங்களில் ஒன்று கில்ட்ஸ் பதாழிற்சங்கம், 

ைக்கள் அவர்கள் ஈடுைட்டிருந்த ைல்பவறு வர்த்தகங்களுக்காக 

ஒன்றிபைந்தனர். ஒவ்பவாரு கில்டிற்கும் 

பதாழிற்சங்கத்திற்கும்  ஒரு கைவுள் இருந்தார்.  

 

ஒவ்பவாரு கில்டும் ஒரு ைாதுகாவைர் கைவுபள வபரயறுக்க 

வந்தன, அது அவர்கபள கவனித்துக்பகாள்வதில் இருப்ைதாக  
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கருதினார்கள்.  அவர்கள் அந்த கைவுபள வைங்கினர். நீங்கள் 

ஒரு கில்ட் பதாழிற்சங்கத்துைன் உைன் பதாைர்புபையவராக 

இருந்தால், நீங்கள் ஒரு ைதக் குழுவில் இருந்தீர்கள், அந்த 

கில்ட் கைவுபள நீங்கள் வைங்க பவண்டும்.  அந்த 

வழிைாட்டுைன் பதாைர்புபையது ஒழுக்கக்பகைானது, 

கிட்ைத்தட்ை எல்ைா விக்ரக, பைகன் அபைப்புகபளயும் 

பைாை.  

 

எனபவ, சிபைகள், சிபை விருந்துகள் ைற்றும் 

ஒழுக்கக்பகைான ஆர்கிஸ் ஆகியபவ இருக்கும். கம்ைளித் 

பதாழிலில் யாராவது ஈடுைட்டிருந்தால், அவர்கள் 

ஆடுகளுைன் பவபை பசய்கிறார்கள் என்றால், அவர்கள் ஒரு 

கில்ட் பதாழிற்சங்கத்பத  பசர்ந்தவர்கள். கில்டில் நல்ை 

நிபைபயப் பைற அவர்கள் கில்ட்,  சங்கத்தின் 

நைவடிக்பககளில் ஈடுைை பவண்டும்.  

 

சங்க  நைவடிக்பககளில் ஈடுைடுவதில் தவறுவதால் , ஒருவர் 

எளிதில் பவளிபயற்றப்ைைைாம்.  சங்கத்திற்கு  ஒரு கைவுள் 

உள்ளது.  சங்கம்  வைக்கைான பசயல்ைாடுகபளக் 

பகாண்டுள்ளது, அதில் அந்த கைவுளுக்கு தியாகங்கள், அந்த 

கைவுளுக்கு விருந்துகள், ஒழுக்கக்பகைான குடித்து, பவறித்து, 

உைலுறவு  ஆகியபவ அைங்கும். 

 

நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவராக இருந்தால், அபத நீங்கள் பசய்ய 

முடியாது, பிறகு உங்கள் பவபைபய இைக்க பநரிடும். 

 

 எனபவ ைத ரீதியாக இந்த சிறிய நகரம் உண்பையில் எதற்கும் 

பையைாக ஆக இருந்தது. அங்குள்ள பிரதான கைவுள் 

அப்ைல்பைா, ஆனால் ைத ரீதியாக இது எந்தபவாரு 

குறிப்பிைத்தக்க வழிைாட்டிற்கும் பையைாக இருக்கவில்பை.  
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தியத்தீராவில் சபை: 

 

லீதியாள் என்ற பையரில் ஒரு குறிப்பிட்ை பைண்பைப் ைற்றி 

அப்பைாஸ்தைர் 16 ஆம் அதிகாரத்தில் ைார்க்கிபறாம்  Lydia. 

 

அப்பைாஸ்தைர் 16:14-15,
 

அப்கைாழுது தியத்தீரா ஊராளும் 

இரத்தாம்ைரம் விற்கிறெளும் பதெபன 

ெணங்குகிறெளுமாகிய லீதியாள் என்னும் பைருள்ள ஒரு 

ஸ்திரீ பகட்டுக்ககாண்டிருந்தாள்; ைவுல் கசால்லியபெகபளக் 

கெனிக்கும்ைடி கர்த்தர் அெள் இருதயத்பதத் திறந்தருளினார். 

15. அெளும் அெள் வீட்ைாரும் ஞானஸ்நானம் கைற்றபின்பு, 

அெள் எங்கபள பநாக்கி: நீங்கள் என்பனக் கர்த்தரிைத்தில் 

விசுொசமுள்ளெகளன்று எண்ணினால், என் வீட்டிபை ெந்து 

தங்கியிருங்ககளன்று எங்கபள ெருந்திக் 

பகட்டுக்ககாண்ைாள். 

 

அந்த பநரத்தில் அவர் பிலிப்பு ைட்ைைத்தில்  இருந்தார், 

அபநகைாக வியாைாரத்தில் இருக்கைாம், ஆனால் அவரது வீடு 

தியாதிரா. 

 

 அவள் ஊதா நிற விற்ைபனயாளர். அவள் அங்குள்ள ஜவுளித் 

பதாழிலில் இருந்தாள்.  அப்பைாஸ்தைன் ைவுலின் பிரசங்கம்  

பகட்டு, ைாற்றப்ைட்ைதாக அப்பைாஸ்தைர் 16 நைக்குக் 

கூறுகிறது. அவளுபைய குடும்ைத்தில் சிைர் ைாற்றம் 

பசய்யப்ைட்ைனர் என்ைபதயும், ஐபராப்ைாவில் முதல் ைதம் 

ைாறியவர் என்ைது சாத்தியைற்றது அல்ை என்றும், 

அவளுபைய குடும்ைத்தினருைன் 

இரட்சிக்கப்ைட்ைவர்கபளாடு  திரும்பிச் பசன்றதாகவும், 

தியத்தீராவில் சபைபய  பதாைங்குவதற்கு 

பைாறுப்ைானவர்களாகவும் இருந்தாள்.  அவள் ஊதா 

விற்ைபனபய பகயாண்ைாள்.  
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அப்பைாஸ்தைர்  19:10, இரண்டு ெருஷகாைம் இப்ைடி 

நைந்ததினாபை ஆசியாவில் குடியிருந்த யூதரும் 

கிபரக்கருமாகிய எல்ைாரும் கர்த்தராகிய இபயசுவின் 

ெசனத்பதக் பகட்ைார்கள். 

 

எபைசுவில் பிரசங்கித்த ைவுலின் இரண்டு ஆண்டுகள், எபைசு  

ைை சபைகபள  துவக்க  வழிவகுத்தது. 

ஆகபவ, அது ைவுலின் இரண்டு ஆண்டுகளில்,  எபைசுவில் 

இருந்து ைரவியிருக்கைாம். 

 

 கடிதத்தின் ஆசிரியர்: 

 

நம்முபைய பதவன்  தன்பன ஆசிரியராக 

அறிமுகப்ைடுத்துகிறார்.  
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V18, தியத்தீரா சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுதபெண்டியது 

என்னகெனில்: அக்கினிஜுொபை பைான்ற கண்களும், 

பிரகாசமான கெண்கைம்பைான்ற ைாதங்களுமுள்ள 

பதெகுமாரன் கசால்லுகிறதாெது; 

 

ஆசிரியர் அங்கே பதவ குைாரன் என்று அடையாளம் 

ோணப்படுகிறார். 

1. அக்கினி ஜுவாபை பைாை கண்கபளக் பகாண்ைவன். 

2. பிரகாசைான பவண்கைம்பைான்ற ைாதங்கள் 

உபையவர்  

 

இபயசு கிறிஸ்து தான் எழுதியெர் .  

 

1. ஆசிரியர் அங்பக தன்பன பதெ குமாரன் என்று 

அபையாளம் காணப்ைடுகிறார். 

 

அவர் பதவ குைாரன்  என்று அபையாளம் காைப்ைடுகிறார்.  

இது அவருபைய பைசியா என்ற நாைம். 

 

அவர்  பதய்வம் என்று பைாருள்.  அவர் சாராம்சத்தில் 

பதவனுைன்  ஒருவர்.  அவர் பதவ குைாரன்.  

 

கெளி  1:13, அந்த ஏழு குத்துவிளக்குகளின் மத்தியிபை 

நிபையங்கி தரித்து, மார்ைருபக கைாற்கச்பச கட்டியிருந்த 

மனுஷகுமாரனுக்ககாப்ைானெபரயும் கண்பைன். 

 

இங்பக இபயசு ைனுஷகுைாரன் என்று வர்ணிக்கப்ைடுகிறார்.  

பதவன் அபத பிரித்து தனிபய எடுத்து காட்டுகிறார்.  
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அந்த நாைம்   1 ஆம் அதிகாரத்தில்  உள்ள  

ைனுஷகுைாரனிலிருந்து பதவ குைாரன்  என்று 

காட்ைப்ைடுகிறது. 

ைனுஷகுைாரன் என்ைது அவரின்  ைனித வடிவத்தின்  பையர்.  

ைனுஷகுைாரன் என்ைது சபைகளுக்குள்  உைாவும் பைாது  

விசுவாசிகளுைன் அவருபைய ஐக்கிய  அபையாளத்பத 

வலியுறுத்தும் பையர். 

 

1 ஆம் அதிகாரத்தில்  தரிசனத்தில், சபைகள்  ைத்தியில் இபயசு 

விளக்கு தண்டுகபள  ஒழுங்கபைத்து, பைாதகர்கபளபயா 

அல்ைது தபைவர்கபளபயா பகயில் ஏந்தி க்பகாண்டு, 

ஊழியம் பசய்கிறார், ைக்களுக்கு பசபவ பசய்கிறார்.  

 

இபயசு தன்பன ைனுஷகுைாரன் என்று 

அறிமுகப்ைடுத்தும்பைாது, அது ைனித வடிவத்பத   

அறிமுகப்ைடுத்துகிறது. 

 

இரக்கமுள்ள உண்பையுள்ள பிரதான ஆசாரியார்  என்ற 

அவரது நாைம். 

  

➢ அவரது ஆறுதல்,  

➢  அவரது உற்சாகம்   

➢  அவரது பைன்பை, 

➢ அவரின் அன்பு ைாற்றும்  

➢ அவரது உைர்திறன். 

 

ஏபனன்றால், அவரும் ஒரு ைனிதராக இருந்தார், 

புரிந்துபகாள்கிறார்.  அவர் ைனுஷகுைாரனாக 

சித்தரிக்கப்ைடும்பைாபதல்ைாம், கீழ்கண்ைவற்பற பதரிந்து 

பகாள்ள அவரால் முடியும்,  
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✓ சபையின் உைத்திரவம்,  

✓ சபையின் பதபவ ைற்றும்  

✓ அவர் சபை சந்திக்கும் பசாதபனகள். 

 

ஆனால் குறிப்ைாக, இங்பக இபயசு தன்பன 

அபையாளப்ைடுத்துகிறார், ைனுஷகுைாரனாக அல்ை, பதவ  

குைாரனாக. 

 

காரைம், அவர் தம்பை ைனித வடிவில்  அவபர 

காண்பிக்கவில்பை, ஆனால் அவருபைய பதய்வீக 

வல்ைபைபய  அவபர வலியுறுத்துகிறார். 

 

இபயசு தனது பதய்வத்துவத்பத வலியுறுத்துகிறார்.  

அவருபைய அனுதாைம் முடிந்துவிட்ைது என்ைபத இது 

காட்டுகிறது.  

 

இந்த சபைக்கு  குறிப்ைாக அவர் அனுதாைம் காண்பிக்க  

வரவில்பை, ஆனால் அவர் நீதிைதியாக வருகிறார். 

 

புரிந்துபகாள்ளும் ைனிதனாக அவர் வரவில்பை;  

சகித்துக்பகாள்ளாத பதவனாக  அவர் வருகிறார். 

அவர் கடுபையான தீர்ப்பை பகாடுக்க  வருகிறார்.  

 

உங்கள் பசாந்த புரிதலுக்காக, பவளிப்ைடுத்துதல் புத்தகத்தில் 

"பதவ குைாரன்" என்று  ையன்ைடுத்தப்ைட்ை ஒபர இைம் 

இதுதான்.  

 

அவர் பதவனுபைய குைாரனாக வருகிறார், அவர் அப்ைடிச் 

பசான்னால் அவர் பகாைைான பதவனாக  வருகிறார். 

 

உண்பையில், அவருபைய பகாைத்பதக் காை. 
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கெளி  2:23, “அவளுபைய பிள்பளகபளயும் பகால்ைபவ 

பகால்லுபவன்.”  

கெளி  2:27, அவன் இருப்புக்பகாைால் அவர்கபள 

ஆளுவான்; 

அவர்கள் ைண்ைாண்ைங்கபளப்பைாை 

பநாறுக்கப்ைடுவார்கள். 

 

உபைத்து பநாறுக்கும் அதிகாரம் !  

 

2. அக்கினி ஜுொபை பைான்ற கண்கபள உபையெர். 

 

இபயசு பதவனுபைய குைாரனாக வருகிறார், இந்த சபைக்கு 

எதிரான அவருபைய பசயலின் தீவிரத்பத அது நைக்கு 

பசால்லுகிறது. 

 

இந்த சபையுைனான  அவரது உறபவ சிறப்ைாக விவரிக்கும் 

அவரது இயல்பு, அவரது தன்பை, அவரது குைாதிசயம் . 

 

கெளி  1:14,
 

அெருபைய சிரசும் மயிரும் 

கெண்ைஞ்பசப்பைாைவும் உபறந்த மபழபயப்பைாைவும் 

கெண்பமயாயிருந்தது; அெருபைய கண்கள் 

அக்கினிஜுொபைபயப் பைாலிருந்தது; 

  

இபயசு தனது இரண்ைாவது வருபகயில்! 

 

கெளி  19:12, அெருபைய கண்கள் 

அக்கினிஜுொபைபயப்பைாலிருந்தன, அெருபைய 

சிரசின்பமல் அபநக கிரீைங்கள் இருந்தன; அெருக்பகயன்றி 

பெகறாருெருக்குந் கதரியாத ஒரு நாமமும் எழுதியிருந்தது. 

 

அவரது பைசர் ைார்பவ எல்ைாவற்பறயும் ஊடுருவுகிறது, 

ஒவ்பவாரு எதிர்ப்பையும் பைன்று பைாடுகிறது, எல்ைா 
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தபைகபளயும் தகர்கிறது , தீர்ப்பைக் பகாண்டுவர பவல்ை 

முடியாத வல்ைபையுைன்  அதன் வழியில் வருகிறது. 

 

அபத காட்சிகள்  தானிபயல்  புத்தகத்தில் பகாடுக்கப்ைட்ைன. 

தானிபயல் 10:6, அெருபைய சரீரம் 

ைடிகப்ைச்பசபயப்பைாைவும், அெருபைய முகம் 

மின்னனலின் பிரகாசத்பதப்பைாைவும், அெருபைய கண்கள் 

எரிகிற தீைங்கபளப்பைாைவும், அெருபைய புயங்களும் 

அெருபைய கால்களும் துைக்கப்ைட்ை கெண்கை 

நிறத்பதப்பைாைவும், அெருபைய ொர்த்பதகளின் சத்தம் 

ஜனக்கூட்ைத்தின் ஆரொரத்பதப்பைாைவும் இருந்தது. 

 

கர்த்தர் அப்ைடி ஒரு கடிதத்பத அனுப்பும்பைாது சபை  

சிக்கலில் இருப்ைபத நாம் அறிபவாம்.  பதவனுபைய 

குைாரனின் கண்கள் எல்ைா முகமூடிகபளயும் எல்ைா 

உபறகபளயும் கிழிக்கின்றன. ஒவ்பவாரு ஆத்ைாவின் 

ைபறக்கப்ைட்ை விஷயங்கள் தப்பிக்க முடியாதபவ. 

 

3. பிரகாசமான கெண்கைம்பைான்ற ைாதங்கள் 

உபையெர். 

 

பவண்கைம் பைான்று,  

 

கெளி  19:15, புறஜாதிகபள கெட்டும்ைடிக்கு அெருபைய 

ொயிலிருந்து கூர்பமயான ைட்ையம் புறப்ைடுகிறது; 

இருப்புக்பகாைால் அெர்கபள அரசாளுொர்; அெர் 

சர்ெெல்ைபமயுள்ள பதெனுபைய உக்கிரபகாைமாகிய 

மதுவுள்ள ஆபைபய மிதிக்கிறார். 

 

இது பைரழிவு தரும் தீர்ப்பின் ைைம். 

 நியாய தீர்ப்பு கர்த்தருபைய வீட்டில் பதாைங்குகிறது . 
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1 பைதுரு 4:17, நியாயத்தீர்ப்பு பதெனுபைய வீட்டிபை 

துெக்குங்காைமாயிருக்கிறது; முந்தி நம்மிைத்திபை அது 

துெக்கினால் பதெனுபைய சுவிபசஷத்திற்குக் 

கீழ்ப்ைடியாதெர்களின் முடிவு என்னமாயிருக்கும்? 

 

ைாராட்டு 

V 19,
 

உன் கிரிபயகபளயும் உன் அன்பையும், உன் 

ஊழியத்பதயும், உன் விசுொசத்பதயும், உன் 

கைாறுபமபயயும், நீ முன்பு கசய்த கிரிபயகளிலும் 

பின்புகசய்த கிரிபயகள் அதிகமாயிருக்கிறபதயும் 

அறிந்திருக்கிபறன். 

1) கிரிபய: 

இந்த ஐக்கியம் கடின உபைப்ைாளர்கபளக் பகாண்டிருந்தது, 

அது அவர்களின் விசுவாசத்துக்கு ைட்டுைல்ை, அவர்களின் 

கிரிபயகளுக்கும் பையர் பைற்றது. 

2) அன்பு: 

தியத்தீராவில் உள்ள சபை , எபைசுக்கு ைாறாக, ைை ைக்கள் மீது 

அன்பு பகாண்டிருந்தது.  உண்பையில், அன்புக்காக இபயசு 

ைாராட்டிய ஒபர சபை  இது தான்.   ஆனால் இது ஒரு வீழ்ச்சி 

என்ைபத நிரூபிக்கக்கூடும். 

3) விசுவாசம்: 

அவர்களுபைய கிரிபயகளும்  அன்பும் கிறிஸ்துபவ 

விசுவாசிப்ைதன் மூைம் தூண்ைப்ைட்ைன. 

4) ஊழியம்: 

இந்த சபை  ஊழியத்திலும் ைற்றவர்களுக்கு பசபவ 

பசய்வதிலும் பைரிதும் ஈடுைட்ைது. 

5) பைாறுபை: 

அவர்களுக்கு  சகிப்புத்தன்பை / உறுதியான தன்பை இருந்தது. 

6) அதிகைான கிரிபய: 

அவர்களின் ைபைய கிரிபயகள்  காட்டிலும் பின் வந்த 

கிரிபயகள் அதிகைாக இருந்தது .  அதாவது, அவர்கள் கைந்த 

காைத்தில் பதவன்  பசய்த காரியங்களில் ஓய்பவடுப்ைது 
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ைட்டுைல்ைாைல், அவர்கள் விசுவாசத்தில் வளர்ந்து 

பகாண்டிருந்தார்கள். 

 

 எனபவ, இது ைாராட்டு.  

 

கண்ைனம் : 

 

V 20, ஆகிலும், உன்பைரில் எனக்குக் குபற உண்டு; 

என்னகெனில், தன்பனத் தீர்க்கதரிசிகயன்று கசால்லுகிற 

பயசபைல் என்னும் ஸ்திரீயானெள் என்னுபைய ஊழியக்காரர் 

பெசித்தனம்ைண்ணவும் விக்கிரகங்களுக்குப் ைபைத்தபெ 

கபளப் புசிக்கவும் அெர்களுக்குப் பைாதித்து, அெர்கபள 

ெஞ்சிக்கும்ைடி நீ அெளுக்கு இைங்ககாடுக்கிறாய். 

 

பயசபைல்  நைரின் பையர் அல்ை, ஆனால்   ஆவிபய 

அபையாளம் காண்ைது.  

 

ைபைய ஏற்ைாட்டில் பயசபைல் என்ற ஒரு பைண், இஸ்ரபவல் 

ைக்கபள ைாலியல் ைாவம் ைற்றும் விக்கிரகங்கபள வைங்க 

வழிவகுத்தார்.  சபையில்  இபத காரியத்பதச் பசய்ததால் இந்த 

பைண் பயசபைல் என்று அபையாளம் காைப்ைடுகிறார்.  

 

20 வது வசனத்தின் முடிவில்,  பயசபைல் என்னும் 

ஸ்திரீயானெள் என்னுபைய ஊழியக்காரர் 

பெசித்தனம்ைண்ணவும் விக்கிரகங்களுக்குப் ைபைத்தபெ 

கபளப் புசிக்கவும் அெர்களுக்குப் பைாதித்து, அெர்கபள 

ெஞ்சிக்கும்ைடி நீ அெளுக்கு இைங்ககாடுக்கிறாய். 

 

அவள் மிகவும் திறபையானவள், உண்பையான 

கிறிஸ்தவர்கபள வழிதவறச் பசய்தாள். 
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உண்பமயான கிறிஸ்தெர்கள் ஒழுக்கக்பகைான கசயல்கபளச் 

கசய்ய முடியுமா? 

நிச்சயைாக, அவர்களால் முடியும்! 

 

1 ககாரிந்தியர் 6:15-20, உங்கள் சரீரங்கள் கிறிஸ்துவின் 

அெயெங்ககளன்று அறியீர்களா? அப்ைடியிருக்க, நான் 

கிறிஸ்துவின் அெயெங்கபள பெசியின் அெயெங்களாக் 

கைாமா? அப்ைடிச் கசய்யைாகாபத. 16. பெசிபயாடு 

இபசந்திருக்கிறென் அெளுைபன ஒபர சரீரமாயிருக் 

கிறாகனன்று அறியீர்களா? இருெரும் ஒபர மாம்சமாயிருப் 

ைார்கள் என்று கசால்லியிருக்கிறபத. 17. 

அப்ைடிபய கர்த்தபராடிபசந்திருக்கிறெனும், அெருைபன 

ஒபர ஆவியாயிருக்கிறான். 18. பெசித்தனத்திற்கு 

விைகிபயாடுங்கள். மனுஷன் கசய்கிற எந்தப் ைாெமும் 

சரீரத்திற்குப் புறம்ைாயிருக்கும்; பெசித்தனஞ் கசய்கிறெபனா 

தன் சுயசரீரத்திற்கு விபராதமாய்ப் ைாெஞ்கசய்கிறான். 19. 

உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் பதெனாபை கைற்றும் உங்களில் 

தங்கியும் இருக்கிற ைரிசுத்த ஆவியினுபைய 

ஆையமாயிருக்கிறகதன்றும், நீங்கள் உங்களுபையெர்களல்ை 

கென்றும் அறியீர்களா? 20. கிரயத்துக்குக் 

ககாள்ளப்ைட்டீர்கபள; ஆபகயால் பதெனுக்கு 

உபையபெகளாகிய உங்கள் சரீரத்தினாலும் உங்கள் 

ஆவியினாலும் பதெபன மகிபமப்ைடுத்துங்கள். 

 

விைச்சாரம் பசய்ய பவண்ைாம் என்று ைவுல் 

கிறிஸ்தவர்களுக்கு பசால்கிறார்.   இது மிகவும் சாத்தியம். 

 

விக்கிரகங்களுக்கு  ெழங்கப்ைடும் இபறச்சிபய 

கிறிஸ்தெர்கள் சாப்பிை முடியுமா? 

நிச்சயைாக, முடியும்.  
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1 ககாரிந்தியர் 10:19-22, இப்ைடியிருக்க, விக்கிரகம் 

ஒருகைாருகளன்றும், விக்கிரகத்துக்குப் ைபைக்கப்ைட்ைது 

ஒரு கைாருகளன்றும் நான் கசால்லுகிபறபனா? 20. 

அஞ்ஞானிகள் ைலியிடுகிறபெகபள பதெனுக்கு அல்ை, 

பைய்களுக்பக ைலியிடுகிறார்ககளன்று கசால்லுகிபறன்; 

நீங்கள் பைய்கபளாபை ஐக்கியமாயிருக்க எனக்கு மனதில்பை. 

21. நீங்கள் கர்த்தருபைய ைாத்திரத்திலும் பைய்களுபைய 

ைாத்திரத்திலும் ைானம்ைண்ணக்கூைாபத; 

நீங்கள் கர்த்தருபைய பைாஜனைந்திக்கும் பைய்களுபைய 

பைாஜனைந்திக்கும் ைங்குள்ளெர்களாயிருக்கக்கூைாபத. 22. 

நாம் கர்த்தருக்கு எரிச்சபை மூட்ைைாமா? அெரிலும் நாம் 

ைைொன்களா? 

 

தியத்தீரா சபை  அபதச் பசய்து பகாண்டிருந்தது.  

❖  அவர்கள் சிபைபய வைங்குவார்கள், பின்னர் 

பதவபன  ஆராதிப்ைார்கள் .  

❖ அவர்கள் விக்ரக  விருந்துக்குச் பசன்று பின்னர் 

கிறிஸ்துவின் ைந்திக்கு  வருவார்கள். 

 

இந்த பைண் உண்பையான கிறிஸ்தவர்கபள விக்ரக  

விருந்துகளிலும் ைாலியல் ைாவத்திலும் ஈடுைை வழிவகுத்தது.  

அந்த சிபை விருந்துகளில் நைக்கும் உச்சக்கட்ை  ைாலியல் 

ைாவம் இபைக்கப்ைட்டுள்ளது.  

 

இந்த பைண் மிகவும் கடுபையான ைாவத்பத பசய்துள்ளார்! 

 

மத்பதயு  18:6-9, என்னிைத்தில் விசுொசமாயிருக்கிற இந்தச் 

சிறியரில் ஒருெனுக்கு இைறலுண்ைாக்குகிறென் எெபனா, 

அெனுபைய கழுத்தில் ஏந்திரக்கல்பைக் கட்டி, சமுத்திரத்தின் 

ஆழத்திபை அெபன அமிழ்த்துகிறது அெனுக்கு 

நைமாயிருக்கும். 7. இைறல்களினிமித்தம் உைகத்துக்கு ஐபயா, 
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இைறல்கள் ெருெது அெசியம். ஆனாலும் எந்த மனுஷனால் 

இைறல் ெருகிறபதா, அெனுக்கு ஐபயா! 8. உன் பகயாெது உன் 

காைாெது உனக்கு இைறலுண்ைாக்கினால், அபதத் தறித்து 

எறிந்துபைாடு; நீ இரண்டு பகயுபையெனாய், அல்ைது இரண்டு 

காலுபையெனாய் நித்திய அக்கினியிபை தள்ளப்ைடுெபதப் 

ைார்க்கிலும், சப்ைாணியாய், அல்ைது ஊனனாய், நித்திய 

ஜீெனுக்குள் பிரபெசிப்ைது உனக்கு நைமாயிருக்கும். 9. உன் 

கண் உனக்கு இைறலுண்ைாக்கினால், அபதப் பிடுங்கி 

எறிந்துபைாடு; இரண்டு கண்ணுள்ளெனாய், எரிநரகத்தில் 

தள்ளப்ைடுெபதப்ைார்க்கிலும், ஒற்பறக்கண்ணனாய் 

ஜீெனுக்குள் பிரபெசிப்ைது உனக்கு நைமாயிருக்கும். 

 

கர்த்தராகிய இபயசு நைக்குக் கற்பித்த விஷயம் அது: 

•  ைற்பறாரு கிறிஸ்தவர் ைாவம் பசய்ய தூண்டுவபத  

விை, ையங்கரைான ைரைத்பத நீங்கள் 

எதிர்பகாள்ளைாம். 

• ஒரு கிறிஸ்தவ நைபர  ைாவத்பத பசய்ய உைகம் 

ஏதாவது பசய்யும்பைாபதல்ைாம், அபதச் பசய்ய 

தூண்டுைவருக்கு ஐபயா.  

• உைகம் எல்ைா ைாவங்கபளயும், அது ஒரு 

கிறிஸ்தவபர தடுைாறச் பசய்யும் பைாது, அபத 

ஏற்ைடுத்தியவர் யார் என்ைபத பதவன்  நிபனவில் 

பகாள்கிறார். 

•  உங்கள் உைல் உறுப்புகளில் ஏபதனும் இவ்வாறு 

இருந்தால் அவற்பறப் எறிந்து  விடுங்கள், 

ஏபனன்றால் அபவ உங்கள் ைாவத்பத ைாதிக்கும் 

விஷயங்கள் என்றால், அபவ இல்ைாைல் நீங்கள் 

நன்றாக இருப்பீர்கள்.  

 

V20, ஆகிலும், உன்பைரில் எனக்குக் குபற உண்டு; 

என்னகெனில், தன்பனத் தீர்க்கதரிசிகயன்று கசால்லுகிற 
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பயசபைல் என்னும் ஸ்திரீயானெள் என்னுபைய ஊழியக்காரர் 

பெசித்தனம்ைண்ணவும் விக்கிரகங்களுக்குப் ைபைத்தபெ 

கபளப் புசிக்கவும் அெர்களுக்குப் பைாதித்து, அெர்கபள 

ெஞ்சிக்கும்ைடி நீ அெளுக்கு இைங்ககாடுக்கிறாய். 

 

இந்த ைாவத்பத யார் பசய்கிறார்கள் என்று யாரும் 

சந்பதகிக்கக்கூைாது என்ைபத உறுதிப்ைடுத்த இபயசு 

விரும்பினார், அதனால்தான் அவள் கிறிஸ்தவர்கபள 

வழிதவறச் பசய்கிறாள்  என்று இபயசு பசான்னார்.  

 

“பயசபைல் என்ற பைண்பை நீங்கள் 

பைாறுத்துக்பகாள்கிறீர்கள்.”  

 

பயசபைல், அவள்  பையரிைப்ைட்ைாள், ஏபனன்றால் அசல் 

பயசபைபைப் பைாைபவ, அவள் கிறிஸ்துவின் 

அடிபைகபளயும் கவர்ந்தாள்.  கைப்ைைம்  நிபறந்த 

கிறிஸ்தவர்களுக்கு சாத்தானின் முகவராக இருந்தாள். 

 

யார் இந்த பயசபைல்? 

 

1 ராஜாக்கள் 16:30-33, உம்ரியின் குமாரனாகிய ஆகாப், தனக்கு 

முன்னிருந்த எல்ைாபரப்ைார்க்கிலும் கர்த்தரின் ைார்பெக்குப் 

கைால்ைாப்ைானபதச் கசய்தான். 31. பநைாத்தின் குமாரனாகிய 

கயகராகையாமின் ைாெங்களில் நைப்ைது அெனுக்குக் 

ககாஞ்சக்காரியகமன்று நிபனத்தாற்பைால் அென் 

சீபதானியரின் ராஜாொகிய ஏத்ைாகாலின் குமாரத்தி 

பயசபைபை விொகம்ைண்ணினதுமல்ைாமல், அென் பைாய் 

ைாகாபையும் பசவித்து அபதப் ைணிந்துககாண்டு, 32. தான் 

சமாரியாவிபை கட்டின ைாகாலின் பகாவிலில் ைாகாலுக்குப் 

ைலிபீைத்பத எடுப்பித்தான். 33. ஆகாப் ஒரு 

விக்கிரகத்பதாப்பையும் பெத்து, இஸ்ரபெலின் 

பதெனாகிய கர்த்தருக்குக் பகாைம் உண்ைாக்கும்ைடிக்கு 
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தனக்கு முன்னிருந்த இஸ்ரபெலின் ராஜாக்ககளல்ைாம் 

கசய்தபதப்ைார்க்கிலும் அதிகமாய்ச் கசய்துெந்தான். 

 

தந்பதயின் பையர்: ஏத்ைாகால்  (ைாகாலின் 

பையரிைப்ைட்ைது), சீபதானியர்களின் ராஜா. 

 

அவள் இஸ்ரபவலின் ராஜாவான ஆகாபை ைைந்து 

இஸ்ரபவலுக்கு வந்தாள்.  அவள் ைாகால் வழிைாட்பை 

இஸ்ரபவலுக்கு பகாண்டு வந்தாள். 

 

ஆகாப் அபசரா  என்ற விசித்திரைான பைண் கைவுளுக்கு 

ஆகாப் சிபை பசய்தார்.  

 

2 ராஜாக்கள் 9:22, பயாராம் கயகூபெக் கண்ைவுைபன: 

கயகூபெ, சமாதானமா என்றான். அதற்கு கயகூ: உன் தாயாகிய 

பயசபைலின் பெசித்தனங்களும் அெளுபைய பில்லி 

சூனியங்களும், இத்தபன ஏராளமாயிருக்பகயில் சமாதானம் 

ஏது என்றான். 

 

ஆகபவ, பயசபைல் ஒரு சூனியக்காரி யாக இருந்த ஒரு ைாகால் 

வழிைடும் பவசி என்று நாம் முடிவு பசய்யைாம்! 

 

அவள் ஒரு தீய, துன்ைார்க்கன், வக்கிரைான பைண்ைணி, 

அவள் ஆபை, விருந்துகள், விக்ரகம்  ைற்றும் உச்சக்கட்ை 

உைலுறவு  அபனத்பதயும் பகாண்டு ைாகால் வழிைாட்பைக் 

பகாண்டுவந்தாள்.  ைாகாலின் ஆசாரியர்கள் பைால்ைாத 

ைாலியல் வக்கிரக்காரர்கள். 

 

எனபவ, சபையில்  பயசபைல் என்று அபைக்கப்ைடும் இந்த 

பைண் பதவாைய உறுப்பினர்கபள பவற்றிகரைாக கவர்ந்தார்.  

அவர்களில் சிைபர விக்கிரகாராதபனயிலும் சிைபர 
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ஒழுக்கக்பகைான ைாலியல் பசயலிலும் 

வழிநைத்தியிருந்தாள். 

 

அபையாளைாக அவள் பயசபைல் என்று 

அபைக்கப்ைடுகிறாள்.  

 

முழு ஊரிலும் சங்கங்கள்  இருந்தபத நிபனவில் 

பகாள்ளுங்கள், அவர்கள் விைாக்கள், விருந்துகள், 

திருவிைாக்கள், உைலுறவு ைாவங்கள்  உள்ளிட்ை அபனத்து 

நைவடிக்பககளிலும் ஈடுைை பவண்டும் என்று அவர்கள் 

விரும்புகிறார்கள், அதற்காக அவர்கள் 

கட்ைாயப்ைடுத்தப்ைட்ைனர். 

 

பயசபைல் அெர்கபள எவ்ொறு ெழிதெறச் கசய்திருக்க 

முடியும்? 

 

 ஒருபவபள, 

1. உங்கள் ஆவி ைரிசுத்தைானது, ஆனால் உங்கள் சரீரம்  

ைாம்சைானது, அபதப் ைற்றி நீங்கள் எதுவும் பசய்ய 

முடியாது.  ைாம்சம் பைால்ைாதது, ைாம்சைானது இந்த 

ஜீவனுக்காக ைட்டுபை. நீங்கள் ைரபைாகத்திற்கு 

வரும்பைாது  உங்களுக்கு புதிய ைாம்சம்  கிபைக்கும். 

2. கிருபை: நீங்கள் என்ன பசய்தாலும் அது 

முக்கியைல்ை, உங்கள் ைாவங்கள் அபனத்தும் 

ைன்னிக்கப்ைடும்.  பதவன்  உங்கபள ைன்னிப்ைார்.  

உங்கள் இரட்சிப்பை இைக்க ைாட்டீர்கள்.  நாம் 

கிறிஸ்துவில் ைாதுகாப்ைாக இருப்ைதால் சாத்தானால் 

ஒருபைாதும் நம்பை பவல்ை முடியாது, எனபவ 

நீங்கள் ையப்ைை ஒன்றுமில்பை. 

 

பவறு எந்த வபகயான கைபவபய அவள் பகாண்டு வந்தாள் 

என்று யாருக்குத் பதரியும்? 
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அவளுக்கு அங்பக ஒரு பைபை கிபைத்தது;  அவள் 

கற்பித்தாள், ைக்கபள வழிதவறச் பசய்தாள்.  2000 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு பைண் பைாதகபர கற்ைபன 

பசய்து ைாருங்கள்! 

 

2 ராஜாக்கள் 9:33-37, அப்கைாழுது அென்: அெபளக் கீபழ 

தள்ளுங்கள் என்றான்; அப்ைடிபய அெபளக் கீபழ 

தள்ளினதினால், அெளுபைய இரத்தம் சுெரிலும் 

குதிபரகளிலும் கதறித்தது; அென் அெபள மிதித்துக் 

ககாண்டு, 34. உள்பளபைாய், புசித்துக் குடித்தபின்பு: நீங்கள் 

பைாய் சபிக்கப்ைட்ை அந்த ஸ்திரீபயப் ைார்த்து, அெபள 

அைக்கம்ைண்ணுங்கள்; அெள் ஒரு ராஜகுமாரத்தி என்றான். 35. 

அெர்கள் அெபள அைக்கம்ைண்ணப் பைாகிறபைாது, 

அெளுபைய தபைபயாட்பையும் கால்கபளயும் 

உள்ளங்பககபளயுபம அல்ைாமல் பெகறான்பறயும் 

காணவில்பை. 36. ஆபகயால் அெர்கள் திரும்ைெந்து 

அெனுக்கு அறிவித்தார்கள்; அப்கைாழுது அென்: 

இது கர்த்தர் திஸ்பியனாகிய எலியா என்னும் தம்முபைய 

ஊழியக்காரபனக் ககாண்டு கசான்ன ொர்த்பத; 

கயஸ்ரபயலின் நிைத்திபை நாய்கள் பயசபைலின் மாம்சத்பதத் 

தின்னும் என்றும், 37. இன்னது பயசபைகைன்று கசால்ைக் 

கூைாதைடிக்கு, பயசபைலின் பிபரதம் கயஸ்ரபயலின் 

நிைத்திபை ெயல்கெளியின்பமல் பைாடும் எருபெப்பைால் 

ஆகும் என்றும் கசான்னாபர என்றான். 

 

அவர்கள் அவபள சுவரில் இருந்து தூக்கி எறிந்தனர், 

நசுக்கப்ைட்ைாள் , நாய்கள் அவபள சாப்பிட்ைன, பைலும் 

அவளுபைய எச்சங்கபள எருவாக ைாற்றினார்கள். 

 

பயசபைல் அபையாளம் காைப்ைடுகிறார் கர்த்தருபைய 

பகாைத்பத பைறுகிறார். விஷயங்கபள பைாசைாக்குவதற்கு, 

அவள் தன்பன ஒரு தீர்க்கதரிசியாக  அபைக்கிறார் என்று 
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கூறுகிறார். அவளுபைய பசய்தி பதவனிைமிருந்து  வந்ததாகக் 

கூறினாள்.   

 

ஆனால் அது பதவனிைமிருந்து வந்தது  அல்ை, அது 

சாத்தானிைமிருந்து வந்தது. இது பைய்களின் 

பகாட்ைாடுகளாக இருந்தது, அவள்  ையக்கைபைந்த ஆவிகள் 

கட்டுப்ைாட்டின் கீழ் இருந்த ஒரு ைாசாங்குத்தனைான 

பைாய்யர் ஆவாள் . 

 

ஆச்சரியைாக அவள் இந்த சபையில் இபயசு கிறிஸ்துவின் 

அடிபைகபள வழிநைத்தினாள், அவர்கள் ஒழுக்கக்பகைான 

நைவடிக்பககளில் ஈடுைடுகிறார்கள், அவர்கள் சிபை 

வழிைாடு பசய்தனர் . 

 

ஒரு சபை  அதற்கு  எப்ைடி சரணபைய முடியும்?  

அவர்கள் பசய்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் ைாவத்பத 

சகிக்கவில்பை. தவறான பகாட்ைாட்டின் ைட்ைத்தில்  

ஒழுக்கக்பகைான அளவில் ைாவம். 

 

கட்ைபள: 

 

கிருபையின் பமல் கிருபை: 

 

V 21, அெள் மனந்திரும்பும்ைடியாய் அெளுக்குத் 

தெபணககாடுத்பதன்; தன் பெசிமார்க்த்பத விட்டு 

மனந்திரும்ை அெளுக்கு விருப்ைமில்பை. 

 

ேர்த்தர் கேரம் கோடுத்தார்! 

அவள் மனந்திரும்ப விரும்பவில்டை. 
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விடனச்க ால் ேைந்த ோை பதட்ைமான வடிவம், ேர்த்தர் 

அவளுக்குக் கோடுத்த கேரம் முடிந்துவிட்ைது என்படதக் 

ோட்டுகிறது. 

 

பயாொன்  3:19, ஒளியானது உைகத்திபை ெந்திருந்தும் 

மனுஷருபைய கிரிபயகள் கைால்ைாதபெகளாயிருக்கிற 

ைடியினால் அெர்கள் ஒளிபயப்ைார்க்கிலும் இருபள 

விரும்புகிறபத அந்த ஆக்கிபனத்தீர்ப்புக்குக் 

காரணமாயிருக்கிறது. 

 

V 22, இபதா, நான் அெபளக் கட்டில்கிபையாக்கி, அெளுைபன 

விைசாரஞ்கசய்தெர்கள் தங்களுபைய கிரிபயகபளவிட்டு 

மனந்திரும்ைாவிட்ைால் அெர்கபளயும் மிகுந்த 

உைத்திரெத்திபை தள்ளி, 

 

இது இபயசு பைசும் பநாயின் ைடுக்பக என்று நான் 

நிபனக்கவில்பை. 

 

 இந்த ைடுக்பக, 

o ஆைம்ைரைான ைடுக்பக அவள் பசய்த ஒழுக்கக்பகடு 

நிபறந்தது,  

o விக்ரக  விருந்தில் சாய்ந்திருக்கும் ைடுக்பக, 

பைாய்யான பதய்வங்களுக்கு ைபைக்கப்ைட்ை  

பைாருட்கபள அவள் சாப்பிட்ைாள் 

 

அவள் ஒரு ைடுக்பகபய விரும்புகிறாள், நான் அவளுக்கு ஒரு 

ைடுக்பகபயத் தருபவன், ைடுக்பகயின் பையர் பநாய் அல்ை, 

நரகத்தில் ைடுக்பக.  

 

ைடுக்பகயின் பையர் நரகம். 

இது ைரைத்தின் ைடுக்பக.  



26 
 

V22, இபதா, நான் அெபளக் கட்டில்கிபையாக்கி, அெளுைபன 

விைசாரஞ்கசய்தெர்கள் தங்களுபைய கிரிபயகபளவிட்டு 

மனந்திரும்ைாவிட்ைால் அெர்கபளயும் மிகுந்த 

உைத்திரெத்திபை தள்ளி, 

 

"அவளுைன் விைச்சாரம் பசய்யும் அபனவபரயும் நான் 

நரகத்திற்கு அனுப்ைப் பைாகிபறன்" என்று பதவன்  பசால்ை 

முடியாது, ஏபனன்றால் அவர்களில் சிைர் கிறிஸ்தவர்கள்.  

 

அவளுைன் விைச்சாரம் பசய்தவர்களுக்கு, நான் அவர்கபள 

கடுபையான சிக்கலில் தள்ளப் பைாகிபறன். 

 

 இது பதவனின்  தண்ைபன. 

 

அவளுபைய கிரிபயகளில் இருந்து   ைனந்திரும்ைாவிட்ைால் 

அவர்களில் சிைர் அதில் இறக்கக்கூடும்.  அவர்கள் தங்கள் 

பசாந்த பசயல்கபளக் கூை பசய்யவில்பை, அவர்கள் பசர்ந்து 

அவளுபைய பசயல்கபளச் பசய்து பகாண்டிருந்தார்கள். 

ைனந்திரும்ைாததால் அவபளப் பின்பதாைர்ந்த 

அபனவருக்கும் சிக்கல். 

 

V23, அெளுபைய பிள்பளகபளயும் ககால்ைபெ 

ககால்லுபென்; அப்கைாழுது நாபன உள்ளிந்திரியங்கபளயும் 

இருதயங்கபளயும் ஆராய்கிறெகரன்று எல்ைாச் சபைகளும் 

அறிந்துககாள்ளும்; அன்றியும் உங்களில் 

ஒவ்கொருெனுக்கும் உங்கள் கிரிபயகளின்ைடிபய 

ைைனளிப்பைன். 

 

இபயசு என்ன கசால்லுகிறார்? 

பயசபைலின் ஒழுக்கக்பகட்பைப் பின்ைற்றும் கிறிஸ்தவர்கள், 

அவளுபைய பைாய்யின் இரண்ைாம் தபைமுபற.  
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பதவாையம் நிறுவப்ைட்ைது, கர்த்தராகிய இபயசு இந்த 

கடிதத்பத எழுதும் பைாது சபை பிறந்து  40 ஆண்டுகள் 

ஆகின்றன.  இந்த கடிதம் கி.பி 95 இல் எழுதப்ைட்ைது. 

ைாலியல் ஒழுக்கக்பகட்டில்  இந்த பயசபைல் பசல்வாக்கு 

சுற்றி வருகிறது, அது அடுத்த தபைமுபறயினருக்கும் 

பசன்றது. 

 

அவளுபைய துன்ைார்க்கத்தின் சந்ததியினரும், அபதபய 

ஆதரிக்கும் ஒரு தபைமுபறபய அவள் பகாண்டு 

வந்திருக்கிறாள். 

 

நான் அவர்கபள ஒரு பகாள்பளபநாய், பகாண்டு, மிகக் 

கடுபையான தீர்ப்ைால் பகான்றுவிடுபவன் என்று கர்த்தர் 

பசால்கிறார். 

 

இபயசு தம்முபைய சபைபய  தூய்பையாக்க விரும்புகிறார். 

 

அவர்கள் உைனடியாக ைனந்திரும்ைாவிட்ைால், இபயசு 

அவர்கபளக் கடுபையாக தண்டிக்கப் பைாகிறார். 

 

அவர்களில் சிைர்  அனானியா, சபீராள்  பைான்று, பகாரிந்திய 

ைக்கள் பைால்  பதவ ைந்திபய  சிபதத்ததற்காக இறக்க  

பநரிடும். 

 

பதென்  இபத ஏன் கசய்கிறான்? 

V23, அெளுபைய பிள்பளகபளயும் ககால்ைபெ 

ககால்லுபென்; அப்கைாழுது நாபன உள்ளிந்திரியங்கபளயும் 

இருதயங்கபளயும் ஆராய்கிறெகரன்று எல்ைாச் சபைகளும் 

அறிந்துககாள்ளும்; அன்றியும் உங்களில் 

ஒவ்கொருெனுக்கும் உங்கள் கிரிபயகளின்ைடிபய 

ைைனளிப்பைன். 
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நிபறய சபைகள்  அபதச் பசய்தன, ஆனால் கர்த்தர் இபதக் 

தண்டித்தார்.   

ஏன்?   

ஒரு அபையாளைாக ைற்றவர்களுக்கு இருக்கபவ,  

அவருக்கும் சபையின்  தூய்பைக்கும் அஞ்சுவார்கள். 

 

அனனியா ைற்றும் சபீராள்  பைாய் பசான்னது பைாை,  ைைர் 

அங்கு இருந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் ைட்டும் ஏன் 

பகால்ைப்ைட்ைனர்?   

சபைகளில்  அபைந்து திரிந்த ைக்களுக்கு இது எச்சரிக்பகயாக 

இருந்தது. 

 

எனபவ, கர்த்தர் என்ன பசால்கிறார், அவர் எந்த வபகயான 

சபைபய  கட்டுகிறார் என்ைபதக் காண்பிப்ைதற்காக இந்த 

சபைக்கு  கடுபையான தண்ைபனபய காட்சிப்ைடுத்துகிறார். 

 

உங்கபள ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று அபைத்தால், நீங்கள் 

உண்பைபய பைசுவது நல்ைது.  நீங்கள் பதவனின்  ைக்கபள 

கீழ்கண்ைவற்றிற்கு வழிநைத்தாைல் இருப்ைது நல்ைது  

 

➢ தவறான வழியில்   

➢ ைாவத்தில்   

➢ விக்ரக ஆராதபன அல்ைது   

➢  ஒழுக்கக்பகட்டின் எந்த வடிவமும். 

 

நீங்கள் அவ்வாறு பசய்தால், நீங்கள் ைரைத்பதயும் 

நரகத்பதயும் உங்கள் பைல்  பகாண்டு வருகிறீர்கள்.  

 

நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவராக இருந்து கீழ்கண்ைவற்பற 

பின்ைற்றினால்  
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➢ பைாய் தீர்க்கதரிசி  

➢ பைாய்யான இபறயியல் பகாட்ைாடுகள்   

➢ ைாவங்களில் ஈடுைடுவது ,  

 

நீங்கள் ைனந்திரும்புவது நல்ைது  அல்ைது நீங்கள் பைரும் 

சிக்கலில் சிக்கிக் பகாள்ளப் பைாகிறீர்கள்.  

 

நீங்கள் இரண்ைாம் தபைமுபறயாக இருந்தால், நீங்கள் சிை 

பைாய்யான தீர்க்கதரிசியின் காைடியில் உட்கார்ந்து, அபத 

விஷயங்கபள நீங்கள் பிரதிைலிக்கிறீர்கள்  என்றால், நீங்கள் 

அபத வாக்கியத்பதப் பைறப் பைாகிறீர்கள், பைலும் கர்த்தர் 

உங்கபள ைரைத்தால் பகால்ைக்கூடும். 

 

கர்த்தர் உங்கள் உள்ளிந்திரியங்கபள ஆராய்ந்து ைார்க்கிறவர் . 

 எபரமியா 17:10, கர்த்தராகிய நாபன ஒவ்கொருெனுக்கும், 

அெனென் ெழிகளுக்கும் கசய்பககளின் ைைன்களுக்கும் 

தக்கபதக் ககாடுக்கும்ைடிக்கு, இருதயத்பத ஆராய்கிறெரும் 

உள்ளிந்திரியங்கபளச் பசாதித்தறிகிறெருமாயிருக்கிபறன். 

 

எபரமியா  11:20, பசபனகளின் கர்த்தாபெ, 

உள்ளிந்திரியங்கபளயும் இருதயத்பதயும் பசாதித்தறிகிற 

நீதியுள்ள நியாயாதிைதிபய, நீர் அெர்களுக்கு நீதிபயச் 

சரிக்கட்டுகிறபதப் ைார்ப்பைனாக; என் ெழக்பக உமக்கு 

கெளிப்ைடுத்திவிட்பைன் என்பறன். 

 

எபரமியா  20:12, ஆனாலும் நீதிமாபனச் பசாதித்தறிந்து, 

உள்ளிந்திரியங்கபளயும் இருதயத்பதயும் ைார்க்கிற 

பசபனகளின் கர்த்தாபெ, நீர் அெர்களுக்கு நீதிபயச் 

சரிக்கட்டுகிறபதக் காண்பைனாக; என் காரியத்பத 

உம்மிைத்தில் சாட்டிவிட்பைன். 
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சங்கீதம்  7:9, துன்மார்க்கனுபைய கைால்ைாங்பக 

ஒழியப்ைண்ணும்; நீதிமாபன ஸ்திரப்ைடுத்துவீராக; 

நீதியுள்ளெராயிருக்கிற பதெரீர் இருதயங்கபளயும் 

உள்ளிந்திரியங்கபளயும் பசாதித்தறிகிறெர். 

 

✓ பதவன்   இதயம் ைற்றும் சிந்பதபய ஆராய்ந்து 

அறிகிறவர் .  

✓  ஆழ்ந்த யதார்த்தத்பத பதவன்  அறிவார், அபத அவர் 

கண்டுபிடிப்ைார்.  

✓ பதவனுக்கு அனந்த ஞானம் உள்ளது.  

✓ பதவனுக்கு  மிக ஆைைான அறிவு இருக்கிறது, எந்த 

தீபையும் அவரிைமிருந்து ைபறக்க முடியாது.  

✓ பதவனின்  தீர்ப்பு துல்லியைானது, பைலும் இது 

ஒவ்பவாரு விவரத்பதயும் ைற்றிய சரியான புரிதபை 

அடிப்ைபையாகக் பகாண்ைது.  

 

V23, அன்றியும் உங்களில் ஒவ்கொருெனுக்கும் உங்கள் 

கிரிபயகளின்ைடிபய ைைனளிப்பைன். 

 

பதவன் சபையில்  உள்ள அபனவரிைமும் சபைக்கு  பவளிபய 

உள்ள அபனவரிைமும் பைசுகிறார் . 

 

அவர் ஏன் அப்ைடிச் பசால்கிறார்? 

ஏபனன்றால், அந்த உைனடி பீதி என்னால் ைட்டுபை கற்ைபன 

பசய்ய முடியும்.  

ஏபனனில் இந்த கடிதம் ைடிக்கப்ைடும்பைாது நீங்கள் 

சபையில்  அைர்ந்திருக்கிறீர்கள். 

 நீதி, அன்பு, விசுவாசம், ஊழியம், விைாமுயற்சி 

ஆகியவற்பறப் ைற்றி நன்றாக உைருவார், எல்ைாம் நன்றாக 

இருக்கும். 
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அர்ப்ைணிப்பு: 

 

V 24: தியத்தீராவிபை இந்தப் பைாதகத்பதப் 

ைற்றிக்ககாள்ளாமலும், சாத்தானுபைய ஆழங்கள் என்று 

அெர்கள் கசால்லுகிறார்கபள, அந்த ஆழங்கபள 

அறிந்துககாள்ளாமலுமிருக்கிற மற்றெர்களாகிய உங்களுக்கு 

நான் கசால்கிறதாெது, உங்கள்பமல் பெகறாரு ைாரத்பதயும் 

சுமத்தமாட்பைன். 

 

இபவ ஆறுதலின் வார்த்பதகள். 

மல்கியா  3:16-17, அப்கைாழுது கர்த்தருக்குப் ையந்தெர்கள் 

ஒருெபராகைாருெர் 

பைசிக்ககாள்ொர்கள்; கர்த்தர் கெனித்துக்பகட்ைார்; கர்த்தருக்

குப் ையந்தெர்களுக்காகவும் அெருபைய நாமத்பதத் 

தியானிக்கிறெர்களுக்காகவும் ஞாைகப்புஸ்தகம் ஒன்று 

அெருக்கு முன்ைாக எழுதப்ைட்டிருக்கிறது. 17. என் சம்ைத்பத 

நான் பசர்க்கும் அந்நாளிபை அெர்கள் 

என்னுபையெர்களாயிருப்ைார்கள் என்று 

பசபனகளின் கர்த்தர் கசால்லுகிறார்; ஒரு மனுஷன் தனக்கு 

ஊழியஞ்கசய்கிற தன்னுபைய குமாரபனக் 

கைாட்சிக்கிறதுபைாை நான் அெர்கபளக் கைாட்சிப்பைன். 

 

பதவனுக்கு  வித்தியாசம் பதரியும். 

 

பதவன்  தம் ைக்களுக்கு எதிராக, அவருபைய சபைபய  

நியாயத்தீர்ப்பில் வீழ்த்தும்பைாது, அவர் எல்பைாபரயும் 

நியாயந்தீர்க்கப் பைாவதில்பை. 

 

மல்கியா  3:18, அப்கைாழுது நீங்கள் நீதிமானுக்கும் 

துன்மார்க்கனுக்கும், பதெனுக்கு ஊழியஞ்கசய்கிறெனுக்கும் 
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அெருக்கு ஊழியஞ்கசய்யாதெனுக்கும் இருக்கிற 

வித்தியாசத்பதத் திரும்ைவும் காண்பீர்கள். 

 

பதவன்  ஒவ்பவாருவருக்கும் அவர்களின் கிரிபயகளின் ைடி 

பகாடுக்கப் பைாகிறார், ைாவமுள்ளவர்களிைமிருந்து 

நீதிைான்கபள அவர் பிரித்து அறிவார். 

 

மல்கியா  4:1-2, இபதா, சூபளபயப்பைாை எரிகிறநாள் ெரும்; 

அப்கைாழுது அகங்காரிகள் யாெரும் அக்கிரமஞ்கசய்கிற 

யாெரும் துரும்ைாயிருப்ைார்கள்; ெரப்பைாகிற அந்த நாள் 

அெர்கபளச் சுட்கைரிக்கும்; அது அெர்களுக்கு பெபரயும் 

ககாப்பையும் பெக்காமற்பைாகும் என்று 

பசபனகளின் கர்த்தர் கசால்லுகிறார். 2. ஆனாலும் என் 

நாமத்துக்குப் ையந்திருக்கிற உங்கள்பமல் நீதியின் சூரியன் 

உதிக்கும்; அதின் கசட்பைகளின்கீழ் ஆபராக்கியம் இருக்கும்; 

நீங்கள் கெளிபய புறப்ைட்டுப்பைாய், ககாழுத்த 

கன்றுகபளப்பைாை ெளருவீர்கள். 

 

பவகைாகப் பிடித்துக் பகாள்ளுங்கள்! 

V25, உங்களுக்குள்ளபத நான் ெருமளவும் 

ைற்றிக்ககாண்டிருங்கள். 

 

1 ககாரிந்தியர் 10:12, இப்ைடியிருக்க, தன்பன 

நிற்கிறெகனன்று எண்ணுகிறென் விழாதைடிக்கு 

எச்சரிக்பகயாயிருக்கக்கைென். 

 

இபயசு திரும்பி வரும் வபர! 

இபயசு தனது இரண்ைாவது வருபகபயப் ைற்றி பைசுகிறாரா? 

தியாதிராபவப் பைாறுத்தவபர, அந்த ைாவிகபளத் துபைத்து 

எறிய  அவர் அங்கு வந்தபதக் குறிக்கிறது. 

பைாதுவாக இது அபனவருக்கும் அவரது இரண்ைாவது 

வருபக. 
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V26-28, கஜயங்ககாண்டு முடிவுைரியந்தம் என் கிரிபயகபளக் 

பகக்ககாள்ளுகிறெகனெபனா அெனுக்கு, நான் என் 

பிதாவினிைத்தில் அதிகாரம் கைற்றதுபைாை, ஜாதிகள்பமல் 

அதிகாரம் ககாடுப்பைன். 27. அென் இருப்புக்பகாைால் 

அெர்கபள ஆளுொன்; அெர்கள் மண்ைாண்ைங்கபளப்பைாை 

கநாறுக்கப்ைடுொர்கள். 28. விடிகெள்ளி நட்சத்திரத்பதயும் 

அெனுக்குக் ககாடுப்பைன். 

 

கஜயம் ககாள்ளுகிறென் யார் ? 

 

1 பயாொன் 5:4-5, பதெனால் பிறப்ைகதல்ைாம் உைகத்பத 

கஜயிக்கும்; நம்முபைய விசுொசபம உைகத்பத கஜயிக்கிற 

கஜயம். 5. இபயசுொனெர் பதெனுபைய குமாரகனன்று 

விசுொசிக்கிறெபனயன்றி உைகத்பத கஜயிக்கிறென் யார்? 

 

இபயசு இரண்டு வாக்குத்தத்தங்கபள தருகிறார் . 

 

1.  நான் பதசங்களின் மீது அதிகாரம் தருபென் 

2. நாம் அெனுக்கு விடிகெள்ளி நட்சத்திரத்பத 

ககாடுப்பைன்  

 

1. நான் பதசங்களின் மீது அதிகாரம் தருபென் 

 

அதற்கு என்ன பைாருள்? 

பஜயித்தவர்கபள, கிறிஸ்தவர்கபள, நீங்கள் ஒரு பூமியில்  

ஆயிர வருை ராஜ்யத்தில் கிறிஸ்துவுைன் ஆட்சி பசய்யப் 

பைாகிறீர்கள்.  

 

ஆயிர வருை  அரசாட்சிபய  ஏற்றுக்பகாள்ளாதவர்களுக்கு, 

உங்களிைம் ஒரு இந்த அரசர்ச்சி மீது நம்பிக்பக  
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இல்பைபயன்றால், இந்த வாக்குத்தத்திற்கு  எந்த அர்த்தமும் 

இல்பை! 

 

சங்கீதம்  2:7-9, தீர்மானத்தின் விெரம் 

கசால்லுபென்; கர்த்தர் என்பன பநாக்கி: நீர் என்னுபைய 

குமாரன், இன்று நான் உம்பம ஜநிப்பித்பதன்; 8. என்பனக் 

பகளும், அப்கைாழுது ஜாதிகபள உமக்குச் சுதந்தரமாகவும், 

பூமியின் எல்பைகபள உமக்குச் கசாந்தமாகவும் 

ககாடுப்பைன்; 9. இருப்புக்பகாைால் அெர்கபள கநாறுக்கி, 

குயக்கைத்பதப்பைால் அெர்கபள உபைத்துப்பைாடுவீர் என்று 

கசான்னார். 

 

ைரபைாகத்தில் இரும்பு தடியால் அடிக்கப்ைட்ை அல்ைது 

உபைந்து பைான இதயம் உபையவர்கள் இல்பை.  

 

இது பூமியில் இருக்க பவண்டும், அது ஒரு ஆயிர வருை 

அரசாங்கைாக  இருக்க பவண்டும். 

 

தியாதிராவில் உள்ள சபைபய, நீங்கள் பநாறுக்கப்ைட்டீர்கள், 

எனபவ உங்கள் பசாந்த நியாய தீர்ப்பு சுத்தியபை எடுத்து ஒரு 

சிம்ைாசனத்தில் அைர்ந்து கிறிஸ்துவுைன் ஆட்சி பசய்ய 

உங்கள் பநரத்திற்கு தயாராகுங்கள். 

 

ஆயிர ெருை  அரசாங்கத்தின் பைாது யார் இருப்பு பகாைால்  

தாக்கப்ைடுகிறார்கள்? 

 

பதவனுக்கும்  கிறிஸ்துவுக்கும் எதிராக வரும் பதசங்கள், 

கைகக்காரர், பைால்ைாத பதசங்கள், ஆடுகபளத் தாக்கும் 

நாடுகள்.  
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கிபரக்க வார்த்பதயில் ஆளுவது  என்ற பசால்  ‘poimainō’, 
அதாவது பைய்ப்ைன்.  

 

கைாருள்: இபயசு அவர்கபள இருப்பு பகாைால் பைய்ப்ைார். 

 

ஒரு பைய்ப்ைனுக்கு ஒரு தடி இருக்கிறது, ஆனால் அவரிைம் 

எப்பைாதும் ஒரு ைர தடி  இருந்தது, ஆனால் நான் என் 

ராஜ்யத்திற்கு வரும்பைாது, என் தடி இரும்பினால் 

பசய்யப்ைைப்பைாகிறது என்று இபயசு கூறுகிறார். 

 

பசம்ைறி ஆடுகள் ஓநாய்களாபைா அல்ைது காட்டு 

விைங்குகளாபைா தாக்கப்ைடுவார்கள், பைய்ப்ைன் அந்த 

மிருகத்பத அடித்து பநாறுக்குவதற்கும், தனது ஆடுகபளத் 

தாக்க  வந்த அந்த விைங்பக எதிர்த்துப் பைாராடுவதற்கும் 

தடிபயப் ையன்ைடுத்துவார். 

 

உைக நாடுகள் அவருக்கும் அவருபைய ைக்களுக்கும் எதிராக 

நகரப் பைாகிற ஒரு காைம் ஆயிர வருை அரசாங்கத்தில்  

இருப்ைதாக இபயசு பசால்கிறார். அந்த பநரத்தில், அவர் ஒரு 

இருப்பு பகாபை  ையன்ைடுத்தப் பைாகிறார், பைலும் அந்தக் 

தடிபய  ையன்ைடுத்தி களிைண் ைாபனகபளப் பைாை அடித்து 

பநாறுக்குகிறார், பைலும் பஜயம் பகாண்ைவர்கள்  அவருைன் 

இருக்கப் பைாகிறார்கள். 

 

பஜயம் பகாண்ைவர்கள் இபயசுபவாடு ஆட்சி பசய்யப் 

பைாகிறார்கள், ராஜ்யத்தில் அவருபைய ைக்கபளப் 

ைாதுகாக்கிறார்கள், ைரிசுத்தத்பதயும் நீதிபயயும் 

ைாதுகாக்கிறார்கள். 

 

இபயசு கிறிஸ்து ராஜாதி  ராஜாவாகவும், கர்த்தாதி 

கர்த்தராகவும், பிரபுக்களாகவும் ஆட்சி பசய்கிறார், ஒவ்பவாரு 
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முைங்காலும் முைங்கும் அவர் முன் , எல்ைா  நாவும் அறிக்பக 

பசய்யும். முழு சாைமும் தபைகீைாக ைாறும்பைாது, சிங்கம் 

ஆட்டுக்குட்டியின் கீபை ைடுத்துக் பகாள்ளும்பைாது, 

குைந்பதகள் விஷ ைாம்புகளுைன் விபளயாைைாம், 

ஏபனனில் அபவ இனி விஷைல்ை, ைாபைவனம் பராஜா 

பைாை பூக்கும்.  

 

2. அெனுக்கு விடிகெளியின் நட்சித்திரத்பத 

ககாடுப்பைன்.  

 

இபயசு விடிபவள்ளி  நட்சத்திரத்பத தருவார் என்று 

கூறுகிறார். 

 

பஜயம் பகாண்ைவர்கள்  ைகிபையுைன் ஒளிரப் 

பைாகிறார்கள்!  பஷக்கினாவுைன் பிரகாசிப்ைார்கள் !! 

 

கெளி  22:16,
 
சபைகளில் இபெகபள உங்களுக்குச் சாட்சியாக 

அறிவிக்கும்ைடிக்கு இபயசுொகிய நான் என் தூதபன 

அனுப்பிபனன். நான் தாவீதின் பெரும் சந்ததியும், 

பிரகாசமுள்ள விடிகெள்ளி நட்சத்திரமுமாயிருக்கிபறன் 

என்றார். 

 

கர்த்தர் தன்பனக் பகாடுப்ைார் என்று பசால்கிறார். 

 

2 பைதுரு 1:19, அதிக உறுதியான தீர்க்கதரிசன ெசனமும் நமக்கு 

உண்டு; கைாழுதுவிடிந்து விடிகெள்ளி உங்கள் இருதயங்களில் 

உதிக்குமளவும் இருளுள்ள ஸ்தைத்தில் பிரகாசிக்கிற 

விளக்பகப்பைான்ற அவ்ெசனத்பதக் கெனித்திருப்ைது 

நைமாயிருக்கும். 
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நாம் கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தால், காபை நட்சத்திரம் 

ஏற்கனபவ நம் இதயத்தில் பகாடுக்கப்ைட்ைாயிற்று .  

எதிர்காைத்தில் ஒரு நாள் நாம் அவருபைய முழுபையில் 

இருப்பைாம். 

 

முடிவுபர. 

 

V 20-23, சபையில் ைாவத்தின் தீவிரத்தன்பை ைற்றும் பதவன் 

அதற்கு எவ்வாறு பிரதிைலிக்கிறார்.  

V24-26, உண்பையான கிறிஸ்தவத்தின் சான்றுகள். 

 

நீங்கள் தவறான பகாட்ைாட்பை பைாறுத்து பகாள்ளவில்பை. 

இந்த வபகயான ைாவங்களில் நீங்கள் ஈடுைைவில்பை, 

 

நீங்கள் பவகைாக பசயல்ைடுகிறீர்கள், 

உங்கள் நம்பிக்பக பஜயிப்ைதில் நிபையானது,  

உங்கள் வாழ்க்பக கீழ்ப்ைடிதலின் ஒரு வடிவத்பதக் 

பகாண்டுள்ளது, அது நீங்கள் வாழும் விதத்தில் 

காண்பிக்கப்ைடுகிறது. 

 

 உண்பையான கிறிஸ்தவத்தின் சான்றுகள். 

 

 நீங்கள் எப்ைடி ??? 


