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ஏழு சபைகள்
சர்பை – சசத்துப்பைோன சபை
செளி 3:1-6, “சர்பை சபையின் தூைனுக்கு நீ எழுைபெண்டியது
என்னசெனில்: பைெனுபைய ஏழு ஆவிகபையும் ஏழு
நட்சத்திரங்கபையும் உபையெர் சசோல்லுகிறைோெது; உன்
கிரிபயகபை அறிந்திருக்கிபறன், நீ உயிருள்ைெசனன்று
சையர்சகோண்டிருந்தும் சசத்ைெனோயிருக்கிறோய். 2. நீ
விழித்துக்சகோண்டு,
சோகிறைற்பகதுெோயிருக்கிறபெகபை
ஸ்திரப்ைடுத்து;
உன்
கிரிபயகள்
பைெனுக்குமுன்
நிபறவுள்ைபெகைோக நோன் கோணவில்பை. 3. ஆபகயோல் நீ
பகட்டுப் சைற்றுக்சகோண்ை ெபகபய நிபனவுகூர்ந்து, அபைக்
பகக்சகோண்டு
மனந்திரும்பு.
நீ
விழித்திரோவிட்ைோல்,
திருைபனப்பைோல் உன்பமல் ெருபென்; நோன் உன்பமல்
ெரும்பெபைபய அறியோதிருப்ைோய். 4. ஆனோலும் ைங்கள்
ெஸ்திரங்கபை அசுசிப்ைடுத்ைோை சிைபைர் சர்பையிலும்
உனக்குண்டு;
அெர்கள்
ைோத்திரெோன்கைோனைடியோல்
செண்ெஸ்திரந்ைரித்து என்பனோபைகூை நைப்ைோர்கள். 5.
செயங்சகோள்ளு
கிறெசனெபனோ
அெனுக்கு
செண்ெஸ்திரம் ைரிப்பிக்கப்ைடும்; ஜீெபுஸ்ைகத்திலிருந்து
அெனுபைய நோமத்பை நோன் கிறுக்கிப்பைோைோமல், என் பிைோ
முன்ைோகவும் அெருபைய தூைர் முன்ைோகவும் அென் நோமத்பை
அறிக்பகயிடுபென்.
6.
ஆவியோனெர்
சபைகளுக்குச்
சசோல்லுகிறபைக் கோதுள்ைென் பகட்கக்கைென் என்சறழுது.”
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சர்பை:
சர்தை பணக்கார மற்றும் பாவமுள்ள நகரம். இது லிதியா
ராஜ்யத்தின் பண்தைய ைதைநகரம், கிறிஸ்துவுக்கு 1,200
ஆண்டுகளுக்கு முன்பப இருந்ைது; ைங்கம் மற்றும் வவள்ளி
நிதைந்ை நகரம்.
சர்தை கதை மற்றும் தகவிதைத் திைன்களுக்காக புகழ்
வபற்ைது.
பிரகாசமாை
வண்ணம்
மற்றும்
அதர
விதைமதிப்பற்ை கற்களாை ஃபயர் ஓபல் மற்றும் பபண்ைட்
அபகட்
பபான்ைவற்தை
அவர்கள்
பகட்ைாகப்
பயன்படுத்திைர்.They made lavish use of the local brightly coloured
and semi-precious stones such as fire opal and banded agate.
Fire Opal

Banded Agate
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சர்ையர்கள் ஒரு வசயல்முதைதயக் வகாண்டிருந்ைைர், அதில்
அவர்கள் நீை நிை சால்வசபைானிதயப் chalcedony
பயன்படுத்திைர். அவர்களின் நதககள் பபரரசு முழுவதும்
புகழ்வபற்ைதவ. சிை வரைாற்ைாசிரியர்கள், விதைமதிப்பற்ை
ைங்கம் மற்றும் வவள்ளி உபைாகங்கதளப் பயன்படுத்தி
புதிைா நாணயங்கதள உருவாக்கிய முைல் நகரம் சர்தை
என்று கூறுகின்ைைர்; அருகிலுள்ள மதைகள் ைங்க
சுரங்கங்களால்
நிரம்பியிருந்ைை,
இைைால்
நகரம்
இப்பகுதியின் பணம் நிதைந்ை ைதைநகராக மாறியது.

The patron deity, named Cybele தசவபல் என்று வபயரிைப்பட்ை
புரவைர் வைய்வம், இைந்ைவர்கதள மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கும்
சக்திதயயும்
திைதையும்
வகாண்டுள்ளது
என்று
நம்பப்பட்ைது.
சர்தை ைாய்-வைய்வமாை Cybele தசவபலின், வழிபாட்டில்
அர்ப்பணிப்புைன்
இருந்ைார்,
பமலும்
பகாயில்
வழிபாட்ைாளர்களும்
வைய்வங்களின்
ஆையத்தை
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அழுக்கதைந்ை அல்ைது அசுத்ைமாை ஆதைகளுைன் அணுக
அனுமதிக்கப்பைவில்தை. அந்ை வைய்வங்கள் அணுக ஒரு
வவள்தள மற்றும் சுத்ைமாை அங்கி பைதவப்பட்ைது.

Artemis ஆர்ட்வைமிஸ் வைய்வத்திற்காக பராமானியர்கள் ஒரு
பகாவிதைக் கட்டிைர். இந்ை பகாயில் 160 அடி முைல் 300 அடி
வதர 48 அடி உயர வநடுவரிதசகளுைன் இருந்ைது. ஒரு வபரிய
குளியல்-ஜிம்ைாசியம் வளாகம். கி.பி.17 இல் நகரத்தில்
பூமியதிர்ச்சி ஏற்பட்ைது, வபரும் பசைத்தை ஏற்படுத்தியது.
அதவ கம்பளி மற்றும் தை ையாரிக்கும் தமயமாக மாறியது,
பண்தைய உைகில் இதவகள் குறிப்பாக வபாதுவாை
விஷயங்கள். ஆைாம் நூற்ைாண்டின் நடுப்பகுதியில், நகரம்
அத்ைதகய ஒரு நிதைதய அதைந்ைது

4

ைங்கம் மற்றும் வவள்ளி ஆகியதவ நாணயங்களாக
அச்சிைப்பட்ை முைல் இைமாக இது இருந்திருக்கைாம்
என்பைற்கு சிை வரைாற்று அறிகுறிகள் உள்ளை. அங்பக ஒரு
நதி இருந்ைது, அதில் ைங்கம் நிதைந்ைைாகத் பைான்றியது,
அதில் இருந்து ைங்கம் வவட்ைப்பட்ைது. பை பபார்கதளத்
ைாங்கிய நகரமாை அது, புவியியல் இருப்பிைத்தின்
காரணமாக அதவ வழக்கமாக வவற்றி வபரும் நகரமாக
இருந்ைது.
நகரம் இவ்வளவு உயர்ந்ை மரியாதைதய அதைந்ைது. அது
தகப்பற்ைப்பட்ைது. இது ஒரு முதை அல்ை, இரண்டு முதை
தகப்பற்ைப்பட்ைது. இது கிமு 549 இல் தகப்பற்ைப்பட்ைது.
இது கிமு 195 இல் மீண்டும் தகப்பற்ைப்பட்ைது. வபர்சியர்கள்
அதைக் தகப்பற்றிைர், பின்ைர் கிபரக்கராை அந்திபயாகஸ்
Antiochus அதைக் தகப்பற்றிைார்.
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நாம் புதிய ஏற்பாட்டு சகாப்ைத்திற்கு வரும்பபாது, சீசருக்கு
மரியாதை வசலுத்துவைற்காக, சீசருக்கு ஒரு பகாயில்
இருக்கிைது, பமலும் Empress Livia க்கு ஒரு பகாயில் உள்ளது.
அங்கு சாைாரண உருவ வழிபாடு உள்ளது.
இந்ை கடிைத்திற்கு ஏழு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, சர்தை
உைகின் சிைந்ை நகரங்களில் ஒன்ைாகும். இன்று நீங்கள் அங்கு
வசன்ைால், சார்ட் Sart என்ை சிறிய கிராமத்திற்கு அருகில்
இடிபாடுகளின் குவியதைத் ைவிர பவறு எதையும் நீங்கள்
காண முடியாது.
ஆைால் ஒருமுதை, இது லிதிய பபரரசரின் Croesus குபராசஸ்
கிமு 560-546 மகிதம. வரம்பற்ை ஆைம்பரமும் வசல்வமும்.
குபராசஸின் கீழ், அது அைன் மிக உயர்ந்ை உயரத்தை
எட்டியது; அது முழுவதுமாக சார்ந்தும் பபாைது.
சர்தை தியத்தீராவிலிருந்து வைன்கிழக்பக 30 தமல்
வைாதைவில் வளமாை வெர்மஸ் பள்ளத்ைாக்கில் Hermus
valley பை மதைகள் அருபக உள்ளது, அது சுமார் 1,500 அடி
உயரத்தில் இருந்ைது; ஏைக்குதைய அதசக்க முடியாைது, சிை
வதகயாை கிராதைட் கப்பல் பபான்ை ைமல்தபஸ்
மதையிலிருந்து Mount Tamalpais காட்சியளிக்கிைது. அதசக்க
முடியாைைாகத் வைரிகிைது.
அதில் சிை பிரபைமாைவர்கள் இருந்ைைர்.
முைல் கிபரக்க ைத்துவஞானி பைல்ஸ் Thales
புத்திசாலித்ைைமாை சட்ைமன்ை உறுப்பிைர் பசாைன் Solon
அர்ைசஷ்ைா, வபரிய வெைரல்;
வநசவாளராை ஈசாப் Aesop
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பரம்பதர சுழற்சியில் விழுந்ை, வபரிய நகரம் இது. கி.பி 17.
ஒரு பூகம்பம் அதைத் ைாக்கியது, வபரிய பூமியதிர்ச்சி, அதை
இடிபாடுகளாக மாற்றியது.
Tiberius Caesar திவபரியஸ் சீசர் வந்து அதை மீண்டும்
கட்டிைார், அைைால்ைான் அவர்கள் சர்தை நகரில் திவபரியஸ்
சீசருக்கு ஒரு பகாவிதைக் கட்டிைார்கள்.
அைன் வரைாறு, ஒரு சீரழிவின் வரைாறு. குபராசஸின் கீழ்
அைன் மகிதம நாட்களில் இருந்து, அது ஒன்றுமில்ைாமல்
வநாறுங்கி பராமானியர்களால் மீண்டும் கட்ைப்பட்ைது.
அரசியல் ரீதியாக, ஒழுக்க ரீதியாக, வபாருளாைார ரீதியாக அது
நிராகரிக்கப்பட்ைது,
பைவாையமும் அழுகும் நிதையில் இருந்ைது. அைற்கு மீண்டு
ஏழும் சக்தியும் இல்ைாமல் பபாய்விட்ைது. இது ஒரு
வதகயாை சைைம், சீரழிந்ை நகரத்தில் சீரழிந்ை சதப.

சர்பையில் உள்ை சபை:
அப்பைோஸ்ைைர் 19:10, இரண்டு ெருஷகோைம் இப்ைடி
நைந்ைதினோபை
ஆசியோவில்
குடியிருந்ை
யூைரும்
கிபரக்கருமோகிய எல்ைோரும் கர்த்ைரோகிய இபயசுவின்
ெசனத்பைக் பகட்ைோர்கள்..
நம்மிைம் ஒரு பபாைகரின் ஒரு வபயர் உள்ளது, அந்ை சதபயின்
பிற்காைத்தில் ஒரு பிரபைமாை பபாைகர் வமலிட்பைா Melito
இருந்ைார், சிைர் வவளிப்படுத்துைல் பற்றிய முைல்
வர்ணதைதய அவர் எழுதியைாக சிைர் நிதைக்கிைார்கள்.
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➢ இந்ை சதபக்கு எதிராக உபத்திரவம் இருந்ைைாக
எதுவும் குறிப்பிைப்பைவில்தை, இருப்பினும் சிைர்
உபத்திரப்பட்டு இருக்கைாம்;
➢ பமாசமாை
இதையியல்
பற்றி
எதுவும்
குறிப்பிைப்பைவில்தை.
➢ எந்ை வபாய்யாை பபாைகர்கதள பற்றி எதுவும்
குறிப்பிைவில்தை.
➢ உைகத்துைன்
எந்ை
சமரசமும்
வசய்ைைாக
குறிப்பிைப்பைவில்தை.
➢ எந்ை பாவத்தையும் வசய்ைைாக குறிப்பிைவில்தை.

கடிைத்தின் ஆசிரியர்:
நம்முதைய பைவன் ைன்தை கடிைத்தை எழுதியவராக
அறிமுகப்படுத்துகிைார்.
V1, “சர்பை சபையின் தூைனுக்கு நீ எழுைபெண்டியது
என்னசெனில்: பைெனுபைய ஏழு ஆவிகபையும் ஏழு
நட்சத்திரங்கபையும் உபையெர் சசோல்லுகிறைோெது; உன்
கிரிபயகபை அறிந்திருக்கிபறன், நீ உயிருள்ைெசனன்று
சையர்சகோண்டிருந்தும் சசத்ைெனோயிருக்கிறோய்.

பைெனின் ஏழு ஆவிகள்.
ஏசோயோ 11:1-5, ஈசோசயன்னும் அடிமரத்திலிருந்து ஒரு துளிர்
பைோன்றி, அென் பெர்களிலிருந்து ஒரு கிபை எழும்பிச்
சசழிக்கும். 2. ஞோனத்பையும் உணர்பெயும் அருளும் ஆவியும்,
ஆபைோசபனபயயும் சைைபனயும் அருளும் ஆவியும்,
அறிபெயும் கர்த்ைருக்குப் ையப்ைடுகிற ையத்பையும் அருளும்
ஆவியுமோகிய கர்த்ைருபைய ஆவியோனெர் அெர்பமல்
ைங்கியிருப்ைோர். 3. கர்த்ைருக்குப் ையப்ைடுைல் அெருக்கு உகந்ை
ெோசபனயோயிருக்கும்; அெர் ைமது கண் கண்ைைடி
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நியோயந்தீர்க்கோமலும்,
ைமது
கோது
பகட்ைைடி
தீர்ப்புச்சசய்யோமலும், 4. நீதியின்ைடி ஏபைகபை நியோயம்
விசோரித்து,
யைோர்த்ைத்தின்ைடி
பூமியிலுள்ை
சிறுபமயோனெர்களுக்குத் தீர்ப்புச்சசய்து, பூமிபயத் ைமது
ெோக்கின் பகோைோல் அடித்து, ைமது ெோயின் சுெோசத்ைோல்
துன்மோர்க்கபரச் சங்கரிப்ைோர். 5. நீதி அெருக்கு அபரக்கட்டும்,
சத்தியம் அெருக்கு இபைக்கச்பசயுமோயிருக்கும்.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Spirit of the LORD கர்த்ைருபைய ஆவியோனெர்,
Spirit of wisdom ஞோனத்தின் ஆவி,
Spirit of understanding உணர்பெ அளிக்கும் ஆவி,
Spirit of counsel ஆபைோசபன அளிக்கும் ஆவி,
Spirit of power சைைபன அளிக்கும் ஆவி,
Spirit of knowledge அறிபெ அளிக்கும் ஆவி,
Spirit of the fear of the Lord கர்த்ைருக்குப் ையப்ைடுகிற
ையத்பையும் அருளும் ஆவி.

ஏழு நட்சத்திரங்கள்
வவளிப்படுத்துைல் 1-ஆம் அதிகாரத்தில் கர்த்ைராகிய இபயசு
கிறிஸ்துபவ அந்ை ைரிசைத்தில் உள்ளார் எை அது காட்டுகிைது.
செளி 1:16, ைமது ெைதுகரத்திபை ஏழு நட்சத்திரங்கபை
ஏந்திக்சகோண்டிருந்ைோர்; அெர் ெோயிலிருந்து இருபுறமும்
கருக்குள்ை ைட்ையம் புறப்ைட்ைது; அெருபைய முகம்
ெல்ைபமயோய்ப் பிரகோசிக்கிற சூரியபனப் பைோலிருந்ைது.

ைோரோட்டு:
இந்ை சதபக்கு எந்ைவிைமாை பாராட்டும் இல்தை.
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கண்ைனம்:
V1-2, “1. சர்பை சபையின் தூைனுக்கு நீ எழுைபெண்டியது
என்னசெனில்: பைெனுபைய ஏழு ஆவிகபையும் ஏழு
நட்சத்திரங்கபையும் உபையெர் சசோல்லுகிறைோெது; உன்
கிரிபயகபை அறிந்திருக்கிபறன், நீ உயிருள்ைெசனன்று
சையர்சகோண்டிருந்தும் சசத்ைெனோயிருக்கிறோய். 2. நீ
விழித்துக்சகோண்டு,
சோகிறைற்பகதுெோயிருக்கிறபெகபை
ஸ்திரப்ைடுத்து;
உன்
கிரிபயகள்
பைெனுக்குமுன்
நிபறவுள்ைபெகைோக நோன் கோணவில்பை.
நமது கர்த்ைர் எல்ைாம் அறிந்ை சர்வ ஞானி.
அவர் எல்ைாவற்தையும் பார்க்கிைார், அவர் எதையும் பார்க்க
ைவைவில்தை.
இரட்சிக்கப்பைாை இந்ை சதபயில் பாராட்ைப்பை எதுவும்
இல்தை.
இது உைகம் நிதைந்ை சதப. இது உள்பள நாற்ைம் எடுத்து
சிதைந்து பபாை சதப. பவைத்தை மறுக்கும், கிறிஸ்துதவ
மறுக்கும் மற்றும் சுவிபசஷத்தை மறுக்கும் எந்ை சதபயும்
வசத்து பபாை சதப ைான்.
“நீ
உயிருள்ைெசனன்று
சையர்சகோண்டிருந்தும்
சசத்ைெனோயிருக்கிறோய்.”
எபைசியர் 2:1, “அக்கிரமங்களினோலும் ைோெங்களினோலும்
மரித்ைெர்கைோயிருந்ை,”
அக்கிரமங்களிலும் பாவங்களிலும் மறித்து பபாை நிதைதம.
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சகோபைோசசயர் 2:13, உங்கள் ைோெங்களினோபையும், உங்கள்
மோம்ச
விருத்ைபசைனமில்ைோபமயினோபையும்
மரித்ைெர்
கைோயிருந்ை உங்கபையும் அெபரோபைகூை உயிர்ப்பித்து,
அக்கிரமங்கசைல்ைோெற்பறயும் உங்களுக்கு மன்னித்து;
அது வசத்ைைாக வசால்லும்பபாது, ஆவிக்குரிய ரீதியில்
மரித்துப்பபாைது என்று வபாருள். மீண்டும் பிைக்காை மக்கள்
நிதைந்ை சதப இது.
மக்கள் கைந்து வகாள்ளும் சிை சதபகள் உள்ளை, அவர்கள்
பவைத்தை
விசுவாசிக்காைவர்கள்/நம்பாைவர்கள்,
கிறிஸ்துதவ
விசுவாசிக்காைவர்கள்,
சுவிபசஷத்தை
விசுவாசிக்காைவர்கள்.
இதைக்
பகட்டு
நீங்கள்
ஆச்சரியப்படுகிறீர்களா? மீண்டும் பயாசித்து பாருங்கள்.
சதப நிறுவப்பட்டு 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு சதப
மரித்துப்பபாைது.
நம்முதைய
கர்த்ைராகிய
இபயசு
கிறிஸ்துவால்
எச்சரிக்கப்பட்ைது.
ஒரு சதப 30 ஆண்டுகளில் மரித்துபபாகுமாைால், எந்ைவவாரு
சதபயும் உைகில் சிக்கும்பபாது,உைக காரியங்கதள உள்பள
அனுமதிக்கும் பபாது, அது மரிக்கும் அபாயத்தில் உள்ளது
என்பதை நாம் புரிந்துவகாள்ள பவண்டும்.
வசத்து பபாை சதபதய எப்படி அதையாளம் கண்டு
வகாள்வது என்ைால், அவர்கள் எப்படி சைங்குகளுக்கு
முக்கியத்துவம் வகாடுக்கிைார்கள் என்பதை தவத்து கூை
முடியும்.
கீழ்கண்ைவற்தை அவர்கள் அணுகும் முதை தவத்து,
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tradition பாரம்பரியங்கள்,
Form கட்ைதமப்பு,
Liturgy வழிபாட்டு முதை,
Welfare வவளிப்புை நற்காரியங்கள்,
Social problems சமுைாய பிரச்சதைகள்,
Material things உைக காரியங்கள் மற்றும்
Tolerance of sin பாவத்தை சகித்துக்வகாள்ளுைல்.

இது நற்வசய்திதய அறிவிக்கபவா அல்ைது பவைத்தை
நிதைநிறுத்ைபவா
இல்தை.
இது
பரிசுத்ைத்தை
பின்பற்ைவில்தை.

ஒரு சபைபய சகோல்ெது எது?
பாவம்!
பிதழ சதபதய வகால்கிைது.
சமரசம் சதபதய வகால்கிைது.
உறுப்பிைர்களில் பாவம், ைதைவர்களில் பாவம்.
கமிஷனில் பாவங்கள், விடுபட்ை பாவங்கள்.
வகாஞ்சம் வகாஞ்சமாக, பாவம் சிரித்ைதை வகால்கிைது,
ஏவைனில் அது ஒரு பழக்கமாக மாறிவிட்ைது.
நாம் இருைய கடிைமதைவைால் அது உணர்வுகதளக்
வகால்கிைது.
நாம் திதசதிருப்பப்பட்டு அதைக்கழிக்கப்படுவைால் அது
அந்ை குணாதிசயத்தை வகால்கிைது.
அவிசுவாசிகதளயும், வபாய்யாை கிறிஸ்ைவர்கதளயும்
ஏற்றுக்வகாள்வைன் மூைம், அவர்கதள ைதைதம பைவிகளில்
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அமர்த்துவைன் மூைம், பாவத்தின் வல்ைதம சதபக்குள்
வகாண்டு வரப்பட்ைது, அந்ை சதப மறித்து பபாகும்.
சதபக்குள்ளும், ைதைதமப் பைவிகளிலும் அவிசுவாசிகதள
ஏற்றுக்வகாள்வது
சதபயின்
கழுத்தை
வநருக்கி
வகான்றுவிடுகிைது. ஒரு மரத்தை வவட்டுவது பபாை, அது
வகால்ைப்படுகிைது.
சர்டிஸில் உள்ள சதப அவர்கள் சிை சமூகப் பிரச்சிதைகளுக்கு
உைவியிருக்கைாம் அல்ைது சிை மனிைபநயப் பணிகதளச்
வசய்திருக்கைாம். அவர்கள் சமூகத்திற்கு சிை பசதவதய
வழங்கியிருக்கைாம்.
அவர்கள்
என்ை
வசய்ைாலும்,
"உன்
கிரிபயகள்
பைெனுக்குமுன் நிபறவுள்ைபெகைோக நோன் கோணவில்பை."
இது பபாைாது என்று நம் பைவன் வசால்கிைார்.
அது ஒரு வாழ்கிை ஒரு வபாய்யாை சதப!
எைபவ, அந்ை சதபதய உபாத்திரவப்படுத்ை எந்ை காரணமும்
இல்தை, அைைால்ைான் உபத்திரவம் இல்தை.
உண்தமயாை சதபயும் உைகமும் எதிரிகள்.
உைகம், உண்தமயாை சதபதய வவறுக்கிைது.
ஆைால் பாவம் நிதைந்ை உைக சதப ஒருபபாதும் உைகத்ைால்
ைாக்கப்படுவதில்தை. நமது பசைல் ஏன் hack பெக்
வசய்யப்பட்ைது என்பது இப்பபாது உங்களுக்குத் வைரியும்.
சதபகள் பை காரணங்களுக்காக மரிக்கின்ைை என்று மக்கள்
வாதிைைாம், ஆைால் அதவ ஒரு காரணத்திற்காக
மரிக்கின்ைை, அைற்கு காரணம் அவர்கள் பாவத்தை
வபாறுத்துக்வகாள்வைால்/ஏற்றுக்வகாள்வைால்
ைான்.
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ைவைாைதை பாதிப்பைால் பாவம் மற்றும் உயிருள்ளவர்களில்
ைங்கி இருக்கும் பாவம்.
சர்ச் ஆஃப் இங்கிைாந்து Church of England பற்றி சிை
விவரங்கதள ைருகிபைன்.
1969 மற்றும் 2010 க்கு இதையில், கிட்ைத்ைட்ை 1,800
பைவாைய கட்டிைங்கள், சுமார் 11% பங்கு மூைப்பட்ைை
("பைதவயற்ை பைவாையங்கள்" என்று அதழக்கப்படுபதவ);
காைத்தின் முைல் பாதியில் வபரும்பான்தம (70%); 1990
மற்றும் 2010 க்கு இதையில் மட்டுபம 514 சதபகள்
மூைப்பட்டுள்ளை.
மூைப்பட்ை சதபகளில்
வசய்யப்பட்ைை.

இருந்து

சிை

கிரிதயகள்

2019 ஆம் ஆண்ைளவில் மூைல் விகிைம் ஆண்டுக்கு 20 முைல்
25 வதர (0.2%) இருந்ைது; சிைதவ அதில் புதிய ஆராைதை
ைைங்களால் மாற்ைப்படுகின்ைை.
சதப சமூக ரீதியாக பவறுபைைாம், அைன் அதைத்து
வசயல்களும் வித்யாசமாக பைான்ைைாம், ஆைால் அது ஒரு
ஆவிக்குரிய மயாைம், மற்றும் அைன் கிரிதயகள் கல்ைதை
உதைகள் பபான்று உள்ளது.

சிம்பசோபன நிபனவில் சகோள்க?
ஆரம்பத்தில், இஸ்பரலின் அழகாை, அன்பாை ஹீபரா
அவர்களின்
வரைாற்றின்
இருண்ை
நாட்களில்,
நியாயாதிபதிகளின் நாட்களில், சிம்பசான் மிகப் வபரிய
சாம்பியைாகக் காட்ைப்பட்ைபபாது. வீர வலிதம மற்றும்
தைரியத்தின் பை வவற்றிகளும் மற்றும் சுரண்ைல்களும்
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காணப்பட்ைது.
ஒவ்வவாரு
குழந்தைக்கும்
அருதமயாை கதைகளும் வைரியும்.

இந்ை

ஆைால் ஏபைா நைந்ைது. சிம்பசான் பாவத்தில் விழுந்ைார்,
ைைது பைத்தின் மூைத்துைன் வைாைர்தப இழந்ைார்.
அவருதைய ைதைமுடி ,பைவன் ைான் அவரின் பைம் என்ை
ஆவிக்குரிய உண்தமதய குறிக்கிைது. அவர் பைவனுக்கு
கீழ்ப்படியாைபபாது, அவர் அந்ை பைத்தை இழந்ைார்.
ஆபத்தை எதிர்வகாள்ளும்பபாது, அவர் ஏபைா ஒன்தை வசய்ய
பவண்டும் எை முயன்ைார்.
நியோயோதிைதிகள் 16:20, அப்சைோழுது அெள்: சிம்பசோபன
சைலிஸ்ைர் உன்பமல் ெந்துவிட்ைோர்கள் என்றோள்; அென்
நித்திபரவிட்டு விழித்து, கர்த்ைர் ைன்பனவிட்டு விைகினபை
அறியோமல், எப்பைோதும்பைோை உைறிப்பைோட்டு செளிபய
பைோபென் என்றோன்.
என்ை ஒரு பசாகமாை அறிக்தக!
அபை பதழய சாம்சன், அபை உயிருள்ள வபயர், ஆைால்
பைவன் அங்கு இல்தை.

முடிவு:
சிம்பசானின் பைால்வி, சிதைவாசம், குருட்டுத்ைன்தம
மற்றும் மரணம் அது ைான் பின்பு அவர் வாழ்க்தகயில்
இருந்ைது. பரிைாபகரமாை அழிவு, சிம்பசான்: பரிைாபகரமாை,
குருட்டு இராட்சைன், இரண்டு வபரிய சங்கிலிகளால்
கட்ைப்பட்டு, காசாவின் சிதைச்சாதையில் அதரக்கும்
ஆதைக்கு பமல் குனிந்து இருந்ைான், பாவத்ைால் அங்கு
வகாண்டு பபாக பட்ைான்.
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இது சர்தை சதபயின் விளக்கம்!
ஒரு முதை ஜீவபைாடு இருந்ை சதப: வலுவாை, வீரியமாை,
வல்ைதம வாய்ந்ை சதப.
உைகத்தை தீர்ப்பு வசய்ய ஆரம்பித்து பாவத்தை வபாறுத்துக்
வகாண்ைது.
பைவீைமாகவும் குருைாகவும் மற்றும் மறித்து பபாைது.
இப்பபாது சர்தீஸில் உள்ள சதப வபரிய பித்ைதள
சங்கிலிகளால் பிதணக்கப்பட்டுள்ளது, பாவத்தின் சிதையின்
ைானியங்கதள அதரக்கிைது, ஏவைனில் பைவன் நீண்ை
காைமாக வபாறுத்துவிட்ைார்.
பை சதபகள் அப்படி ைான் உள்ளது. இந்ை பைசமும் உைகமும்
அவர்களால்
அைங்கரிக்கப்பட்டு
மற்றும்
ஒழுங்கதமக்கப்பட்டு உள்ளது, ஆைால் முழு சதபயும்
உள்பள குருைர்களாகவும் மரித்ைைாகவும் உள்ளது.

கட்ைபை:
V 3, ஆபகயோல் நீ பகட்டுப் சைற்றுக்சகோண்ை ெபகபய
நிபனவுகூர்ந்து, அபைக் பகக்சகோண்டு மனந்திரும்பு. நீ
விழித்திரோவிட்ைோல், திருைபனப்பைோல் உன்பமல் ெருபென்;
நோன் உன்பமல் ெரும்பெபைபய அறியோதிருப்ைோய்.
“Be watchful விழித்திராவிட்ைால்.” இதை நாம் இவ்வாறு
வமாழிவபயர்க்கைாம், “become and stay awake விழிப்புைன்
இரு” or “get awake விழித்திருங்கள்.”
பவைத்தின் ஒப்புதம மூைம், விசுவாசிகள் மீண்டும்
ஐக்கியத்திற்கு வர பவண்டும், அைாவது, மைந்திரும்புைல்
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அல்ைது ைங்கள் பாவத்தை அறிக்தக வசய்வது மற்றும்
ஆவியிலும் வார்த்தையின் வவளிச்சத்திலும் நைக்கத்
வைாைங்க பவண்டும்.
(எபைசியர் 5:14-18).
அவிசுவாசி அல்ைது வவளிப்பதையாை விசுவாசிதயப்
வபாறுத்ைவதர, இது கிறிஸ்துவுக்கு உண்தமயாைவராக
மாறுவைற்கும், மீட்பர் மீது ஒருவரின் விசுவாசத்தை
தவப்பைற்கும் ஒரு அதழப்பாக இது உள்ளது
(1 சைசபைோனிக்பகயர் 5:4-8).
விசுவாசத்திைால் வார்த்தை வபைப்பட்ைதும், வாழ்நாள்
முழுவதும் அவர்களின் வலிதம மற்றும் ஞாைத்தின்
மூைமாகவும் இருந்ை அந்ை பநரங்கதள, அவர்கள் ைங்கள்
வாழ்க்தகயின் அந்ை ஆரம்ப நாட்கதள வார்த்தையில்
நிதைவில் வகாண்டு வர பவண்டும்.
விசுவாசத்தின் இந்ை முன்ைாள் வாழ்க்தகதய அவர்கள்
வைாைர பவண்டும், ஆைால் அவர்கள் கவைமாக
மைந்திரும்ப
பவண்டியது
அவசியம்,
ஏவைன்ைால்
கர்த்ைருைன் உண்தமயாை மற்றும் நிதையாை நதைக்கு
உண்தமயாை மைமும் இையமும் மற்றும் உண்தமயாை
மைமாற்ைம் மிகவும் அவசியம்.
நீதிசமோழிகள் 4:23, & 26, 23.எல்ைோக் கோெபைோடும் உன்
இருையத்பைக் கோத்துக்சகோள், அதினிைத்தினின்று ஜீெஊற்று
புறப்ைடும்.
26.உன் கோல் நபைபயச் சீர்தூக்கிப்ைோர்; உன் ெழிகசைல்ைோம்
நிபைெரப்ைட்டிருப்ைைோக.
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அர்ப்ைணிப்பு:
V4, ஆனோலும் ைங்கள் ெஸ்திரங்கபை அசுசிப்ைடுத்ைோை
சிைபைர்
சர்பையிலும்
உனக்குண்டு;
அெர்கள்
ைோத்திரெோன்கைோனைடியோல்
செண்ெஸ்திரந்ைரித்து
என்பனோபைகூை நைப்ைோர்கள்.
சதப ஒட்டுவமாத்ைமாக மரித்துவிட்ைது.
ஆைால் ஒரு சிை பபர் இன்னும் ஆவியில் மரிக்கவில்தை!
பைவன் எப்பபாதும் அவருதைய ஒரு பங்தக மீதியாக
தவத்திருப்பார் என்பது நமக்கு வைரியும்.
சர்தையில் பவறு சதப இல்தை. ஊரில் இருந்ை ஒபர சதப
அதுைான்.
நீங்கள் அங்கு வசன்ைால், அங்கு உள்ளது ைான் சதப.
எபசக்கிபயல் 14:21-23, ஆபகயோல், கர்த்ைரோகிய ஆண்ைெர்
சசோல்லுகிறது என்னசென்றோல்; நோன் மனுஷபரயும்
மிருகங்கபையும்
நோசம்ைண்ணும்ைடி
எருசபைமுக்கு
விபரோைமோகப்
ைட்ையம்,
ைஞ்சம்,
துஷ்ைமிருகங்கள்,
சகோள்பைபநோய்
என்னும்
இந்நோன்கு
சகோடிய
ைண்ைபனகபையும் அனுப்பும்பைோது எவ்ெைவு அதிக
சங்கோரமோகும்? 22. ஆகிலும், இபைோ, அதிபை ைப்பி மீதியோகி
செளிபய சகோண்டுெரப்ைடுகிற குமோரரும் குமோரத்திகளும்
சிைர் இருப்ைோர்கள்; இபைோ, அெர்கள் உங்கைண்பைக்குப்
புறப்ைட்டு ெருெோர்கள்; அப்சைோழுது நீங்கள் அெர்கள்
மோர்க்கத்பையும் அெர்கள் கிரிபயகபையும் கண்டு, நோன்
எருசபைமின் பமல் ெரப்ைண்ணின தீங்பகயும் அதின் பமல்
நோன்
ெரப்ைண்ணின
எல்ைோெற்பறயுங்குறித்துத்
பைற்றப்ைடுவீர்கள். 23. நீங்கள் அெர்கள் மோர்க்கத்பையும்
அெர்கள்
கிரிபயபயயும்
கோணும்பைோது,
அெர்கள்
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உங்களுக்குத் பைற்றரெோயிருப்ைோர்கள்; நோன் அதிபை சசய்ை
எல்ைோெற்பறயும் முகோந்ைரமில்ைோமல் சசய்யவில்பைசயன்று
அப்சைோழுது அறிந்துசகோள்வீர்கள் என்ைபைக் கர்த்ைரோகிய
ஆண்ைெர் உபரக்கிறோர் என்று சசோன்னோர்.
பரோமர் 11:2-4, பைென் ைோம் முன்னறிந்துசகோண்ை ைம்முபைய
ெனங்கபைத் ைள்ளிவிைவில்பை. எலியோபெக்குறித்துச்
சசோல்லிய இைத்தில், பெைம் சசோல்லுகிறபை அறியீர்கைோ?
அென் பைெபன பநோக்கி: 3. கர்த்ைோபெ, உம்முபைய
தீர்க்கைரிசிகபை அெர்கள் சகோபைசசய்து, உம்முபைய
ைலிபீைங்கபை
இடித்துப்பைோட்ைோர்கள்;
நோன்
ஒருென்மோத்திரம் மீதியோயிருக்கிபறன், என் பிரோணபனயும்
ெோங்கத்பைடுகிறோர்கபை என்று இஸ்ரபெைருக்கு விபரோைமோய்
விண்ணப்ைம்ைண்ணினபைோது, 4. அெனுக்கு உண்ைோன
பைெஉத்ைரவு
என்ன?
ைோகோலுக்கு
முன்ைோக
முைங்கோற்ைடியிைோை ஏைோயிரம்பைபர எனக்கோக மீதியோக
பெத்பைன் என்ைபை.”
உைகில் சிக்கிைார்கள் என்று குறிப்பிைப்பைாை ஒரு சிைர்
உள்ளைர்.
ஒரு சிைர் இருந்ைைர்,
➢ அவிசுவாசிகளிதைபய விசுவாசிகள்,
➢ மாயக்காரர்களிதைபய உண்தமயாைவர்கள்,
➢ வபருதமயுள்ளவர்களிதைபய ைாழ்தமயுள்ளவர்கள்,
➢ சரீர இச்தச உதையவர்களுள் ஆவிக்குரியவர்கள்,
➢ உைகத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்ைதவ.
சிை உண்தமயாை கிறிஸ்ைவர்கள், கைப்பை வாழ்க்தகயின்
மத்தியில் பரிசுத்ைமாை, ஆபராக்கியமாை, கிறிஸ்து பபான்ை
வாழ்க்தகதய நைத்துகிைார்கள்.
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அவர்கள் ைங்கள் ஆதைகதளத் தீட்டுப்படுத்ைவில்தை.
"தீட்டு" என்ை வசால் சாயம் பூசுவது அல்ைது ஏைாவது
வண்ணம் பூசுவது ஆகியவற்தைக் குறிக்கிைது.
➢ அவர்கள் ைங்கள் ஆதைகதள கதைப்படுத்ைவில்தை.
➢ அவர்கள் ைங்கள் ஆதைகதள மாசுபடுத்ைவில்தை.
ஆதைகள் குணாதிசயத்தை/ைன்தமதயக் குறிக்கின்ைை.
புைமை வழிபாட்டில் கூை அவர்கள் துணிகதள சுத்ைம் வசய்ை
பின்ைபர அவர்கள் வழிபாட்தை வசய்ய முடியும். அவர்கள்
அழுக்கு ஆதைகளுைன் வசய்ய மாட்ைார்கள்.
அது அவர்களின் நற்குணத்தின் அதையாளமாக இருந்ைது.
வைய்வத்தின்
பாசத்திற்கும்
நல்ை
விருப்பத்திற்கும்
ைகுதியாைவர்கள்,
என்று
ைங்கள்
வபாய்யாை
வைய்வங்களுக்கு முன் ைங்கதள முன்தவக்க விரும்பிைர்.
ஆதைகள் ைன்தமதயக் குறிக்கின்ைை. சிைர் ைங்கள்
ஆதைகதளத் தீட்டுப்படுத்ைவில்தை.
ஏசோயோ 64:6, நோங்கள் அபனெரும் தீட்ைோனெர்கள்பைோை
இருக்கிபறோம்; எங்களுபைய நீதிகசைல்ைோம் அழுக்கோன
கந்பைபைோை
இருக்கிறது,
நோங்கள்
அபனெரும்
இபைகபைப்பைோல் உதிருகிபறோம்; எங்கள் அக்கிரமங்கள்
கோற்பறப்பைோல் எங்கபை அடித்துக்சகோண்டுபைோகிறது.
விசுவாசிகள் பின்ைர் வவளிப்படுத்துைல்
அதையாளம் காணப்படுகிைார்கள்.

புத்ைகத்தில்
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செளி 19:7-8, நோம் சந்பைோஷப்ைட்டுக் களிகூர்ந்து அெருக்குத்
துதிசசலுத்ைக்கைபெோம்.
ஆட்டுக்குட்டியோனெருபைய
கலியோணம் ெந்ைது, அெருபைய மபனவி ைன்பன
ஆயத்ைம்ைண்ணினோள் என்று சசோல்ைக் பகட்பைன். 8.
சுத்ைமும்
பிரகோசமுமோன
சமல்லிய
ெஸ்திரம்
ைரித்துக்சகோள்ளும்ைடி அெளுக்கு அளிக்கப்ைட்ைது; அந்ை
சமல்லியெஸ்திரம் ைரிசுத்ைெோன்களுபைய நீதிகபை.
நல்ை சணல் துணி linen என்பது பரிசுத்ைர்களின் நீதியாை
கிரிதயகள்.
செளி 7:14, அைற்கு நோன்: ஆண்ைெபன, அது உமக்பக சைரியும்
என்பறன். அப்சைோழுது அென்: இெர்கள் மிகுந்ை
உைத்திரெத்திலிருந்து ெந்ைெர்கள்; இெர்கள் ைங்கள்
அங்கிகபை ஆட்டுக்குட்டியோனெருபைய இரத்ைத்திபை
பைோய்த்து செளுத்ைெர்கள்.
ஆட்டுக்குட்டியாைவரின் இரத்ைத்தில் ைங்கள் வஸ்திரத்தை
வவளுத்து
பைாய்ைவர்கள்
,கிறிஸ்துவின்
நீதியால்
மதைக்கப்படுகிைார்கள் ,அது அவர்களுக்கு வவண்வஸ்திரம்
பபாை வகாடுக்கப்படுகிைது.
இந்ை
தீட்டுப்பைாைவர்கள்
விழவில்தை.

பபகன்

அசுத்ைங்களில்

அவர்கள் பாவமாை நதைமுதைகளில் விழவில்தை.
அவர்கள்
வபாய்களுக்கும்
பமாசடிக்கும்
ைன்தை
ஒப்புக்வகாடுக்கவில்தை.
நிச்சயமாக அவர்கள் அந்ை சதபயில் இருந்ைார்கள், அவர்கள்
பை வசத்துப்பபாை சதபகளில் இருக்கிைார்கள்.
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பைவன் அங்குள்ள இந்ை
பபசுைகிைார்:

இரண்டு

கூட்ைங்களுக்கும்

1. Wake up விழித்து சகோள்.
அைற்கு என்ன அர்த்ைம்?
உங்கள் நிதைதய பசாதித்து பாருங்கள்.
ஏன்?
V 3, “நீ விழித்திரோவிட்ைோல், திருைபனப்பைோல் உன்பமல்
ெருபென்;
நோன்
உன்பமல்
ெரும்பெபைபய
அறியோதிருப்ைோய்.”
ஒரு திருைதைப் பபாை வருவதைப் பற்றி கர்த்ைர்
பபசும்பபாவைல்ைாம், அது நியாயத்தீர்ப்தப குறிக்கிைது.
புதிய ஏற்பாடு முழுவதும் நாம் அதை நியாயத்தீர்ப்தப
குறிக்கிைது என்று காணைாம்.
1 சைசபைோனிக்பகயர் 5:2, இரவிபை திருைன் ெருகிறவிைமோய்க்
கர்த்ைருபைய நோள் ெருசமன்று நீங்கபை நன்றோய்
அறிந்திருக்கிறீர்கள்.
இரவில் ஒரு திருைைாக வருவது தீங்கு விதளவிக்கும்/
அழிக்கும் பநாக்கத்திற்காக அறியப்பைாை ைருணத்தில்
வருவதை குறிக்கிைது. தீங்கு வசய்ய திருைர்கள் வருகிைார்கள்.
1 சைசபைோனிக்பகயர் 5:3-4, சமோைோனமும் சவுக்கியமும்
உண்சைன்று
அெர்கள்
சசோல்லும்பைோது,
கர்ப்ைெதியோனெளுக்கு பெைபன ெருகிறதுபைோை, அழிவு
சடிதியோய்
அெர்கள்பமல்
ெரும்;
அெர்கள்
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ைப்பிப்பைோெதில்பை.
4.
சபகோைரபர,
அந்ை
நோள்
திருைபனப்பைோை உங்கபைப் பிடித்துக்சகோள்ைத்ைக்கைோக
நீங்கள் அந்ைகோரத்திலிருக்கிறெர்கைல்ைபெ.
கிறிஸ்து வருகிைார், விசுவாசிகளுக்கு திருைைாக அல்ை.
அவருதைய
வருதகதய
நாம்
எதிர்பார்த்து
காத்திருக்கிபைாம். அவர் வருதகக்காை கைவுகதள நாம்
திைந்து காத்திருக்கிபைாம்.
நாம் பயாவானுைன் பசர்ந்து
கர்த்ைராகிய இபயசுபவ வாரும்."

வசால்பவாம்,

"வாரும்

அவர் ஒரு வரபவற்கத்ைக்க கர்த்ைராக நம்மிைம் வருகிைார்,
அவர் சீக்கிரம் வர பவண்டும் என்று நாம் விரும்புகிபைாம்
ஆைால் அவிசுவாசிகளுக்கு இது ஒரு பயங்கரமாை உண்தம.
அவர் நியாயம் தீர்க்க வருகிைார். ஒரு திருைன் வருவதைப்
பபாை அவர் வருகிைார், திருைன் வகால்ைவும் அழிக்கவும்
மற்றும் திருைவும் வருகிைான்.
ஆகபவ, சதபயில் உள்ள அவிசுவாசிகளுக்கு
கட்ைதள:
“நியாயத்தீர்ப்பு
வருவைற்கு
எழுந்திருங்கள்/விழித்து வகாள்ளுங்கள்.”

முைல்
முன்பு

2. Remember நிபனவு கூறுங்கள்.
“நீ பகட்டுப் வபற்றுக்வகாண்ை வதகதய நிதைவுகூர்ந்து,
அதைக் தகக்வகாண்டு மைந்திரும்பு.”
இது விசுவாசிகளுக்கு வசால்ைப்பட்டுள்ளது.
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அப்பபாஸ்ைைர்களிைமிருந்து
நீங்கள்
பகட்ைதையும் நிதைவில் வகாள்ளுங்கள்.

வபற்ைதையும்

மைந்திரும்ப சந்ைர்ப்பம் பார்த்து உைபை மைந்திரும்புங்கள்.
சாத்தியமாை கணத்தில் உைபை மைந்திரும்புங்கள்!
“If you don’t do these things, I will come to destroy you.
நீ விழித்திரோவிட்ைோல், திருைபனப்பைோல் உன்பமல் ெருபென்”
இந்ை சிை சதபகள் அழிக்கப்பட்டுள்ளை, ஆைால் அதவ
இன்னும் உணர்ச்சிகளால் நகர்த்ைப்படுகின்ைை.
சசத்து பைோனைற்கு : “விழித்திரு, மனம்திரும்பு.”
தூங்கிக்சகோண்டிருக்கும் சபைக்கு: “நிபனவு கூர்ந்து,மனம்
திரும்பு.”
விசுெோசமுள்ை
சபைக்கு:
“ஸ்திர
ைடு,சத்தியத்பை
ைற்றிக்சகோள்.”
வசத்து பபாை சதபயில் விசுவாசிகளாகவும், வசத்து
பபாைமக்களுக்கும் இது வியக்கத்ைக்க துல்லியமாை மற்றும்
முக்கியமாை ஆபைாசதையாகும்.
V5,
செயங்சகோள்ளுகிறெசனெபனோ
அெனுக்கு
செண்ெஸ்திரம் ைரிப்பிக்கப்ைடும்; ஜீெபுஸ்ைகத்திலிருந்து
அெனுபைய நோமத்பை நோன் கிறுக்கிப்பைோைோமல், என் பிைோ
முன்ைோகவும் அெருபைய தூைர் முன்ைோகவும் அென் நோமத்பை
அறிக்பகயிடுபென்.

செயம் சகோள்கிறென் யோர்?
1 பயோெோன் 5:4-5, பைெனோல் பிறப்ைசைல்ைோம் உைகத்பை
செயிக்கும்; நம்முபைய விசுெோசபம உைகத்பை செயிக்கிற
செயம். 5. இபயசுெோனெர் பைெனுபைய குமோரசனன்று
விசுெோசிக்கிறெபனயன்றி உைகத்பை செயிக்கிறென் யோர்?
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பண்தைய உைகில், வவள்தள நிைமாைது பண்டிதகக்காக
பயன்படுத்ைப்பட்ைது, அது இப்பபாது ஒரு திருமணத்திற்கும்
கூை பயன்படுத்ைப்படுகிைது.
பண்தைய உைகில், வவள்தள நிைம் வவற்றிக்காக
பயன்படுத்ைப்பட்ைது, வவள்தள பரிசுத்ைத்தை குறித்ைது.
இந்ை
எல்ைா
காரணங்களுக்காகவும்,
மகிதமயில்
விசுவாசியின் ஆதைகள் வவண்வஸ்திரமாக இருக்கும்,
(செளி 19:7-8).
“ஜீெபுஸ்ைகத்திலிருந்து
கிறுக்கிப்பைோைோமல்.”

அெனுபைய

நோமத்பை

நோன்

நகரங்களின் ஆட்சியாளர்களிைம்
மக்கள் வைாதக
கணக்வகடுப்பு ைகவல் இருந்ைது. அவர்கள் அதைத்து
குடிமக்களின் வபயதரயும் வகாண்டிருந்ைைர். இன்தைய
மக்கள்
கணக்வகடுப்பு
பபாைபவ,
குடிமக்களின்
பதிவுகதளயும் அவர்கள் தவத்திருந்ைார்கள். உங்கள்
வபயதர அவர்கள் அழிக்க முடியும், பமலும் இது இரண்டு
வழிகளின் அடிப்பதையில் அழிக்கப்பைைாம்.
1. நீங்கள் மரித்ைால், உங்கள் வபயர் அழிக்கப்படும்.
2. நீங்கள் அரசுக்கு எதிராக ஏபைனும் குற்ைம் வசய்ைால்,
உங்கள் குடியுரிதமதய இழப்பீர்கள். உங்கள் வபயர்
அழிக்கப்படும்.
ஆைால் பைவன் ஒருபபாதும் ைைது வசாந்ை மக்களின்
வபயதர ஜீவ புஸ்ைகத்திலிருந்து அழிக்க மாட்ைார். வெயம்
வகாள்ளுகிைவர்களாக
இருங்கள்!
கிறிஸ்துதவ
விசுவாசியுங்கள்.
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இபயசு
கிறிஸ்து
பைவனுதைய
குமாரன்
என்று
விசுவாசியுங்கள், நீங்கள் நித்தியமாக வவண்வஸ்திரம்
அணிந்துவகாள்வீர்கள், நீங்கள் மரிக்கும்பபாதும், உங்கள்
வபயர் ஒருபபாதும் ஜீவ புஸ்ைகத்திலிருந்து அழிக்கப்பைாது.
“ஜீெ புஸ்ைகம்.”
இது பைவனின் புத்ைகம், அதில் அவர் நித்திய ஜீவதைப்
வபற்ைவர்களின் பதிதவ தவத்திருக்கிைார்.
யோத்திரோகமம் 32:33, அப்சைோழுது கர்த்ைர் பமோபசபய பநோக்கி:
எனக்கு விபரோைமோய்ப் ைோெம் சசய்ைென் எெபனோ, அென்
பைபர என் புஸ்ைகத்திலிருந்து கிறுக்கிப்பைோடுபென்.
ஜீவ
புஸ்ைகத்திலிருந்து
யாபரா
ஒருவர்
வபயர்
அகற்ைப்படுவதைப் பற்றி பைவன் பபசுகிைார், ஆைால் அது
முற்றிலும் மாறுபட்ை சூழல். அது ஒரு அகாை மரணம் என்று
வபாருள்படும் ஒரு வதகயாை வவளிப்பாடு. இது
அதைத்தும் பவறுபட்ை அதமப்பாகும். யாத்திராகமம் 33-ல்
நீங்கள் மரிப்பீர்கள் என்று பைவன் கூறுகிைார்.
ஆைால் அந்ை பரபைாக ஜீவ புஸ்ைகத்தை பார்க்கும் பபாது,
அங்கு
வபயர்
எழுைப்பட்ை
எவரின்
வபயரும்
நீக்கப்பைமாட்ைாது.
சீர்திருத்ைத்திற்கு பிந்தைய 1517-1750 காைகட்ைத்தில், பராமன்
கத்பைாலிக்க சதப மக்கதள சதபதய விட்டு ஒதுக்கி
தவக்கும் பயங்கரமாை வசயல்கதளச் வசய்ைது.
உைாரணமாக:The pope’s henchman stood in the presence of the
fearless preacher Girolamo Savonarola in Florence, Italy 1452-1498A.D
பபாப்பின் உைவியாளர் இத்ைாலியில் அச்சமற்ை பபாைகர்
சவவாைபராைா
முன்னிதையில்
நின்ைார்,
அவர்கள்
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பபாப்பின் வார்த்தைகதளப் படித்ைார்கள், “நான் உங்கதள
சதப உறுப்பிைர் மற்றும் வெயம் வகாண்ைவர்கள்
பட்டியலில் இருந்து நீக்குகிபைன். I separate you from the church
militant and triumphant" என்று அதில் இருந்ைது.”
சாவவாைபராைா,
பபாைகர் பதிைளித்ைார்,
“பூமியில்
ஜீவபைாடு இருக்கும் சதபயிலிருந்ைா?, ஆம் சரி.ஆைால்
பரபைாகத்தில் சதபயிலிருந்து என்தை நீக்க முடியாது,
இல்தை, ஒருபபாதும். ஒருபபாதும் இல்தை
Savonarola, the preacher, replied, “From the church militant that is alive
on earth, yes. From the church triumphant in heaven, no, never. No,
never.”
மார்ட்டின் லூைர் Martin Luther
சதபயிலிருந்து
வவளிபயற்ைப்பட்ைார். சதப உறுப்பிைர் புத்ைகங்களிலிருந்து
அவரது வபயர் அழிக்கப்பட்ைது, அவருதைய ஆத்துமாதவ
நித்திய நரகத்திற்கும் ைண்ைதைக்கும் வசல்ைட்டும் என்று
எழுைப்பட்ைது. கத்பைாலிக்க திருச்சதப அதைத்ைான்
வசய்ைது.
வெயம் வகாள்பவருக்கு பைவன் அதை ஒருபபாதும் வசய்ய
மாட்ைார்!
ஒருபபாதும் இல்தை.
செளி 20:12, மரித்பைோரோகிய சிறிபயோபரயும் சைரிபயோபரயும்
பைெனுக்கு முன்ைோக நிற்கக்கண்பைன்; அப்சைோழுது
புஸ்ைகங்கள் திறக்கப்ைட்ைன; ஜீெபுஸ்ைகம் என்னும்
பெசறோரு புஸ்ைகமும் திறக்கப்ைட்ைது; அப்சைோழுது அந்ைப்
புஸ்ைகங்களில் எழுைப்ைட்ைபெகளின்ைடிபய மரித்பைோர்
ைங்கள்
ைங்கள்
கிரிபயகளுக்குத்ைக்கைோக
நியோயத்தீர்ப்ைபைந்ைோர்கள்.
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மரித்ைவர்கள், மாற்ைப்பைாைவர்கள், அவர்கள் வசய்ை
பாவத்தின்
பதிதவ
தவத்திருக்கும்
புத்ைகங்களால்
தீர்மானிக்கப்படுகிைார்கள். ஆைால் நமது வபயர்கள் ஜீவ
புத்ைகத்தில் உள்ளை.
V 5, என் பிைோ முன்ைோகவும் அெருபைய தூைர் முன்ைோகவும்
அென் நோமத்பை அறிக்பகயிடுபென்.
மத்பையு 10:32, மனுஷர் முன்ைோக என்பன அறிக்பக
ைண்ணுகிறென்
எெபனோ,
அெபன
நோனும்
ைரபைோகத்திலிருக்கிற என் பிைோவின் முன்ைோக அறிக்பகப்
ைண்ணுபென்.
கிறிஸ்துவில்
கீழ்க்காணும்
வபறுபவாம்.

உண்தமயாை
விசுவாசம்
இருந்ைால்
வாக்குத்ைத்ைங்கள் அதைத்தையும் நாம்

✓ நித்திய ஜீவன்,
✓ ஜீவ புஸ்ைகத்திலிருந்து நமது வபயர் கிறுக்கி பபாை
பைாது மற்றும்
✓ பிைா
மற்றும் தூைர்களுக்கு முன்பாக
நாம்
கிறிஸ்துவினுதையவர்கள் என்று அறிக்தக வசய்ய
படுபவாம்.
V6,
“ஆவியோனெர்
சபைகளுக்குச்
சசோல்லுகிறபைக்
கோதுள்ைென் பகட்கக்கைென் என்சறழுது.”
இதவ ஒவ்வவான்றும் இப்படித்ைான் முடிகிைது.
நீங்கள் கெனிக்கிறீர்கைோ?
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சர்பையில் என்ன நைந்ைது?
என்ை பதில்?
வகாஞ்சம்
நம்பிக்தக
இருக்கிைது.
இந்ை
கடிைம்
வழங்கப்பட்ை பை காைங்களுக்கு பிைகு, அங்கு ஒரு
பபாைகராக இருந்ை வமலிட்பைா Melito என்ை மனிைர், அவர்
ஒரு பபாைகர் மற்றும் உண்தமயுள்ள மனிைர்.
சர்தையில் ஒரு மறுமைர்ச்சி/எழுப்புைல் இருந்திருக்கைாம்
என்பைற்கு இது வரைாற்று ரீதியாக வாதிடுகிைது.
மரித்ைவர்கள் சிைர் ஜீவ மார்க்கத்திற்கு திரும்பிைார்கள்.
வகாஞ்சம் அைட்சியமாக இருந்ைவர்களில் சிைர் ைாங்கள்
பகட்ை சத்தியத்தை நிதைவில் தவத்துக் வகாண்டு,
எஞ்சியவற்தை பைப்படுத்தி, கிறிஸ்துதவப் பிடித்துக்
வகாண்ைைர்.
நமது சதப ஜீவபைாடு இருக்கிைது!
நாம் நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்க பவண்டும்!!
ஆைால் நமது சதபயில் யாராவது / இந்ை வசய்திதயக் பகட்டு
வகாண்டு இருப்பவர்களில் யாரவது மரித்ை நிதையில்
இருந்ைால்,இந்ை வசய்தி உங்கதள ைட்டி எழுப்பட்டும்.
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முடிவுபர:

ஒரு ஒளி ஆண்டு என்பது ஒரு வருைத்தில் ஒளி விைாடிக்கு
186,000 தமல்கள் பவகத்தில் வசல்லும் தூரம்.
தெைஸ்,Hyades நட்சத்திரம் பூமியிலிருந்து சுமார் 153 ஒளி
ஆண்டுகள் வைாதைவில் இருப்பைாக மதிப்பிைப்பட்டுள்ளது.
அந்ை ஒளி பூமிதய அதைய 153 ஆண்டுகள் ஆகும். அந்ை
நட்சத்திரம்
100
ஆண்டுகளுக்கு
முன்பு
இருளில்
மூழ்கியிருக்கைாம். அது இைந்திருக்கைாம். ஆைால் ஒளி
இன்னும் பூமியில் வீசிக்வகாண்டு இருக்கிைது. நட்சத்திரம்
இன்னும் உயிருைன் இருப்பதைப் பபாை அது பிரகாசமாக
வாைத்தில் பிரகாசிக்கும்.
சர்தையில் உள்ள சதபயும் அப்படி பட்ை ஒன்று. அது
மரித்துப்பபாைது, ஆைால் அது இன்னும் ஒரு அற்புைமாை
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கைந்ை காைத்தின் ஒளியால் பிரகாசித்துக் வகாண்டிருந்ைது.
அது ஒரு மரித்துப்பபாை சதப. இது ஒரு சதபதய பற்றி
எப்பபாதும் வசால்ைக்கூடிய மிக பமாசமாை விஷயம்: அது
மரித்துப்பபாைது.

நீங்கள் எப்ைடி???
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