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ஏழு சபைகள்
பிலதெல்பியா – உண்பையுள்ள சபை
தெளி
3:7-13, “பிலதெல்பியா சபையின் தூெனுக்கு நீ
எழுெவெண்டியது என்னதெனில்: ைரிசுத்ெமுள்ளெரும்,
சத்தியமுள்ளெரும், ொவீதின் திறவுவகாபல உபையெரும்,
ஒருெரும் பூட்ைக்கூைாெைடிக்குத் திறக்கிறெரும், ஒருெரும்
திறக்கக்கூைாெைடிக்குப்
பூட்டுகிறெருைாயிருக்கிறெர்
தசால்லுகிறொெது; 8. உன் கிரிபயகபள அறிந்திருக்கிவறன்,
உனக்குக் தகாஞ்சம் தைலன் இருந்தும், நீ என் நாைத்பெ
ைறுெலியாைல், என் ெசனத்பெக் பகக்தகாண்ைைடியினாவல,
இவொ, திறந்ெொசபல உனக்கு முன்ைாக பெத்திருக்கிவறன்,
அபெ ஒருெனும் பூட்ைைாட்ைான். 9. இவொ, யூெரல்லா
திருந்தும் ெங்கபள யூெதரன்று தைாய் தசால்லுகிறெர்
களாகிய சாத்ொனுபைய கூட்ைத்ொரில் சிலபர உனக்குக்
தகாடுப்வைன்; இவொ, அெர்கள் உன் ைாெங்களுக்கு முன்ைாக
ெந்து ைணிந்து, நான் உன்வைல் அன்ைாயிருக்கிறபெ அறிந்து
தகாள்ளும்ைடி தசய்வென். 10. என் தைாறுபைபயக்குறித்துச்
தசால்லிய ெசனத்பெ நீ காத்துக்தகாண்ைைடியினால், பூமியில்
குடியிருக்கிறெர்கபளச் வசாதிக்கும்ைடியாகப் பூச்சக்கரத்தின்
வைதலங்கும் ெரப்வைாகிற வசாெபனக்காலத்திற்குத் ெப்பும்
ைடி நானும் உன்பனக் காப்வைன். 11. இவொ, சீக்கிரைாய்
ெருகிவறன்; ஒருெனும் உன் கிரீைத்பெ எடுத்துக் தகாள்ளாெ
ைடிக்கு உனக்குள்ளபெப் ைற்றிக்தகாண்டிரு. 12. தெயங்
தகாள்ளுகிறெதனெவனா அெபன என் வெெனுபைய
ஆலயத்திவல தூணாக்குவென், அதினின்று அென் ஒருக்காலும்
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நீங்குெதில்பல; என் வெெனுபைய நாைத்பெயும் என்
வெெனால்
ைரவலாகத்திலிருந்திறங்கிெருகிற
புதிய
எருசவலைாகிய என் வெெனுபைய நகரத்தின் நாைத்பெயும்,
என் புதியநாைத்பெயும் அென்வைல் எழுதுவென். 13.
ஆவியானெர் சபைகளுக்குச் தசால்லுகிறபெக் காதுள்ளென்
வகட்கக்கைென் என்தறழுது.”

பரிபூரண சபப என்று ஒன்று இல்பை, பரிபூரண கிறிஸ்தவர்
என்று ஒருவரும் இல்பை.
சபப என்பது அபூரண கிறிஸ்தவர்களின் ததொகுப்பொகும்,
எனவவ, அது அபூரணமொனது.
பரிபூரண வபொதகர் இல்பை. நொம் அபனவரும் அபூரணர்கள்.
வதவன் நிர்ணயித்த பரிசுத்தத்தன்பமயின் முழுபமயொன
தரத்பத நொம் அபனவரும் எப்வபொதும் அபைவதில்பை.
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ஆனொல் ஒரு பரிபூரண கிறிஸ்தவர், அல்ைது ஒரு பரிபூரண
வபொதகர் அல்ைது ஒரு பரிபூரண சபப என்று ஒன்று இல்பை
என்று கூறும்வபொது, கர்த்தர் விரும்பும் எல்ைொவற்பையும்
நம்மில் யொரும் முழுபமயொக ஒரு சபபயொக நிபைவவற்ை
முடியொது. ஆனொல் ஒரு சபபயொக வதவபன பிரியப்படுத்த
உண்பமயுள்ள, கீழ்ப்படிதலுைன், விைொமுயற்சியுைன் இருக்க
இன்னும் சொத்தியம் உள்ளது.
அந்த சபப அவருக்கு உண்பமயொக அவருக்கு விசுவொசமொக
இருந்தொல்,வதவன் ஆசீர்வதிக்கும் ஒரு சபபயொக இருக்க
முடியும். பிைததல்பியொவில் உள்ள சபபயில் இபதத்தொன்
நொம் கொண்கிவைொம்.
இது ஒரு சிறிய சபப, 8 வது வசனத்தின்படி ஒரு சிறிய
தபைபன தகொண்டுள்ளது.
சபபயின் அளவு சிறியது. இது ஆசியொ பமனரில்
பிைததல்பியொல் உள்ள ஒரு சிறிய சபப.
இந்த சபப சிமிர்னொவில் உள்ள சபபபய வபொைவவ
கர்த்தரொகிய இவயசுவிைமிருந்து ஒரு கடிதத்பதப் தபறுகிைது,
✓ எச்சரிக்பககள் எதுவும் இல்பை,
✓ கண்ைனங்கள் எதுவும் இல்பை,
✓ அச்சுறுத்தல்கள் எதுவும் இல்பை, மற்றும்
✓ நியொய தீர்ப்புகள் எதுவும் இல்பை.
வதவனுக்கு பிரியமொன மற்றும் அவர் ஏற்றுக்தகொள்ளக்கூடிய
ஒரு சபப.
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பிலதெல்பியா:
பிைததல்பியொ ஆசியொ பமனரில் சர்பத க்கு ததன்கிழக்வக 30
பமல் ததொபைவில் இருந்தது. 189 இல் தபர்கமூவின்
மன்னரொன அட்ைைஸ் Attalus அந்த பகுதிக்கு வந்த பிைகு இது
நிறுவப்பட்ைது.
அட்ைைஸ், பிைததல்பியொ என்று தசல்ைப்தபயர் தபற்ைொர்,
ஏதனனில் அவர் தனது சவகொதரரிைம் ஒரு சிைப்பு அன்பு
தகொண்ைவர் என்று அறியப்பட்ைொர், அது அவர் நிறுவிய
நகரத்தின் தபயரொக மொறியது. இது விவசொயத்தில்
ஈடுபொடுள்ள நகரம், இங்கு எரிமபை சொம்பல் விவசொயத்திற்கு
உதவியது.
நகரம் ஒரு நீண்ை பள்ளத்தொக்குக்கு வமவை ஒரு மபையில்
ஸ்தொபிக்கப்பட்ைது. எரிமபை சொம்பல் இப்பகுதியில்
எரிமபை நைவடிக்பக மற்றும் பூகம்பங்கள் இருப்பபதக்
குறிக்கிைது.
இந்த நகரம் கிவரக்க-ஆசிய நொகரிகத்தின் Greco-Asiatic
civilization பமயமொக இருந்தது, ஏதனனில் இது வமற்கில்
கிவரக்கத்திற்கும் கிழக்கில் ஆசியொவிற்கும் இபைவயயொன
பொபதயில் இருந்தது.
அவர்கள் லிடியன் Lydian என்ை தமொழிபயப் வபசினர், அது
கி.பி 19 க்குள் வபொய்விட்ைது. கிவரக்க தமொழிபய
உண்பமயில் பரப்புவதிலும், லிடியன் பிரொந்தியத்தின்
தமொழிபய மொற்றுவதிலும் இந்த நகரம் குறிப்பிைத்தக்கதொக
இருந்தது. இது கிவரக்க கைொச்சொரத்பத பின்வனொக்கி, கிழக்கு
வநொக்கி தள்ளியது. இது கிழக்கு வநொக்கி வர்த்தக பொபதயில்
இருந்த ஒரு நகரம். இது ஒரு ஏகொதிபத்திய சொபை imperial road,
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கி.பி முதல் நூற்ைொண்டில் ஒரு ஏகொதிபத்திய சொபை நிறுத்தம்
ஆக இது இருந்தது. ஒரு கொைத்தில், மிகப் தபரிய வர்த்தக
பொபதகளில் ஒன்று இந்த நகரத்தின் கிழக்கு மற்றும் வமற்கு
வழியொக இருந்தது.
கி.பி 17 இல், ஒரு சக்திவொய்ந்த பூகம்பம் சர்பத மற்றும்
பிைததல்பியொ உள்ளிட்ை 12 நகரங்கபள அழித்தது. கி.பி 60
இல் மீண்டும் ஒரு பூகம்பம் ைொவவொதிவகயொபவ அழித்தது.
அவர்கள் அபனவரும் தவடித்து தகொண்டு இருக்கும்
எரிமபைகள் இருந்த இந்த பகுதியில் வொழ்ந்தனர்.
வபரரசர்,
சீசர்
திதபரியஸ்
the
Caesar
Tiberius,,
பிைததல்பியொபவ மீண்டும் உருவொக்க உதவினொர். எனவவ,
அவருக்கு ஒரு நிபனவுச்சின்னம் தசய்யப்பட்டு, அங்கு அவர்
வழிபைப்பட்ைொர்.

பிலதெல்பியாவில் சபை:
சபபபய பற்றி நமக்கு எந்த தகவல்களும் இல்பை.
அப்வைாஸ்ெலர் 19:10, இரண்டு ெருஷகாலம் இப்ைடி
நைந்ெதினாவல
ஆசியாவில்
குடியிருந்ெ
யூெரும்
கிவரக்கருைாகிய எல்லாரும் கர்த்ெராகிய இவயசுவின்
ெசனத்பெக் வகட்ைார்கள்.
நற்தசய்தி எவபசுவிலிருந்து ஆசியொ பமனர் முழுவதிலும்
பரவியதொல், பிைததல்பியொவில் சபப நிறுவப்பட்ைது.
முதல்
நூற்ைொண்டின்
இறுதியில்
இஓவொன்
இந்த
தவளிப்படுத்தின
சுவிவசஷத்பத
எழுதிய
சிை
ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு, ஆரம்பகொை சபபயின் தந்பத
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இக்வனஷியஸ் பிைததல்பியொ வழியொக வரொமிற்கு தசன்ைொர்,
அவர் வரொமில் இரத்த சொட்சியொக மரித்தொர்.
பிைததல்பியொபவச் வசர்ந்த சிை விசுவொசிகள் சிமிர்னொவில்
பொலிகொர்ப் Polycarp உைன் இரத்த சொட்சியொக தகொபை
தசய்யப்பட்ைனர்.
சபப பிைததல்பியொவில் பை நூற்ைொண்டுகளொக நீடித்தது,
பதினொன்கொம்
நூற்ைொண்டில்
முழு
பிரொந்தியமும்
முஸ்லிம்களொல் பகப்பற்ைப்படும் வபர இந்த சபப
உறுதியொக இருந்தது.

கடிெத்தின் ஆசிரியர்:
V7, பிலதெல்பியா சபையின் தூெனுக்கு நீ எழுெவெண்டியது
என்னதெனில்: ைரிசுத்ெமுள்ளெரும், சத்தியமுள்ளெரும்,
ொவீதின்
திறவுவகாபல
உபையெரும்,
ஒருெரும்
பூட்ைக்கூைாெைடிக்குத்
திறக்கிறெரும்,
ஒருெரும்
திறக்கக்கூைாெைடிக்குப்
பூட்டுகிறெருைாயிருக்கிறெர்
தசால்லுகிறொெது:
தவளிப்படுத்துதல் 1 ஆம் அதிகொரத்தில் உள்ள தரிசனத்தில்
ஆசிரியர் பற்றிய முதல் விளக்கம் இல்பை.
அெர் ைரிசுத்ெர்
இது வதவபன தவிர வவறு எவபரயும் குறிக்க முடியொது.
ஏசாயா
6:3,
ஒருெபரதயாருெர்
வநாக்கி:
வசபனகளின் கர்த்ெர் ைரிசுத்ெர்,
ைரிசுத்ெர்,
ைரிசுத்ெர்,
பூமியபனத்தும் அெருபைய ைகிபையால் நிபறந்திருக்கிறது
என்று கூப்பிட்டுச் தசான்னார்கள்.
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வயொவொன் சுவிவசஷ புத்தகத்தில் உள்ள வதவனின் தரிசனம்
ஆனது அது வதவ குமரனின் தரிசனம் ஆகும். அவவர
பரிசுத்தர்.
வயாொன் 6:69, நீர் ஜீெனுள்ள வெெனுபைய குைாரனாகிய
கிறிஸ்து என்று நாங்கள் விசுொசித்தும் அறிந்தும்
இருக்கிவறாம் என்றான்.
தெளி 4:8, அந்ெ நான்கு ஜீென்களிலும் ஒவ்தொன்று
அவ்ொறு சிறகுகளுள்ளபெகளும், சுற்றிலும் உள்வளயும்
கண்களால்
நிபறந்ெபெகளுைாயிருந்ென.
அபெகள்:
இருந்ெெரும்
இருக்கிறெரும்
ெருகிறெருைாகிய
சர்ெெல்லபையுள்ள வெெனாகிய கர்த்ெர் ைரிசுத்ெர் ைரிசுத்ெர்
ைரிசுத்ெர்
என்று
இரவும்
ைகலும்
ஓய்வில்லாைல்
தசால்லிக்தகாண்டிருந்ென.
வதவன் பரிசுத்தர், கிறிஸ்துவும் பரிசுத்தர். ஆகவவ, எழுத்தொளர்
“அவர் பரிசுத்தர்” என்று அறிமுகப்படுத்தப்படுவபதயும்,
நிச்சயமொக, அது வதவன் தொன் என்பபதயும் இங்வக
கொணைொம்; கிறிஸ்து வதவன் என்பதொல், அது அவபரக்
குறிக்கிைது.
ைாற்கு 1:24, அென்: ஐவயா! நசவரயனாகிய இவயசுவெ,
எங்களுக்கும் உைக்கும் என்ன? எங்கபளக் தகடுக்கொ ெந்தீர்?
உம்பை இன்னார் என்று அறிவென், நீர் வெெனுபைய ைரிசுத்ெர்
என்று சத்ெமிட்ைான்.
வமசியொவுக்கு இது ஒரு தபொதுவொன நொமம் ஆகும்.
கர்த்தரொகிய இவயசு,வதவனின் பரிசுத்தத்திற்கு ஈைொனவர்.
அவர் தொன் வதவன்; அவர் தொன் பரிசுத்தர்.
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1
வைதுரு
1:15-16,
உங்கபள
அபைத்ெெர்
ைரிசுத்ெராயிருக்கிறதுவைால, நீங்களும் உங்கள் நைக்பக
கதளல்லாெற்றிவலயும் ைரிசுத்ெராயிருங்கள். 16. நான்
ைரிசுத்ெர், ஆபகயால் நீங்களும் ைரிசுத்ெராயிருங்கள் என்று
எழுதியிருக்கிறவெ.
இது மிகவும் பயமுறுத்தும் அறிமுகமொக இருக்கைொம்,
ஏதனனில் பரிசுத்தத்தொல் பொவத்பத தபொறுத்துக்தகொள்ள
முடியொது. பரிசுத்தத்தொல் அக்கிரமத்பதப் பொர்க்க முடியொது,
தீபமபயப் பொர்க்க முடியொது, ஆனொலும், பரிசுத்தர் தன்பன
அப்படி அறிமுகப்படுத்திக் தகொள்கிைொர், வமலும் எந்தக்
கண்டிப்பபயும், அச்சுறுத்தபையும், எச்சரிக்பகபயயும்,
கண்ைனத்பதயும், இந்த சபபயின் மீது எந்த தீர்ப்பபயும்
வதவன் அளிக்கவில்பை. இந்த சபபபய பற்றி வபசுகிைவர்
ஒரு பரிசுத்தர்.
V7, சத்தியமுள்ளெரும்,
தெளி
6:10, அெர்கள்: ைரிசுத்ெமும் சத்தியமுமுள்ள
ஆண்ைெவர,
வெெரீர்
பூமியின்வைல்
குடியிருக்கிறெர்களிைத்தில் எங்கள் இரத்ெத்பெக்குறித்து
எதுெபரக்கும்
நியாயத்தீர்ப்புச்தசய்யாைலும்
ைழிொங்காைலும் இருப்பீர் என்று ைகா சத்ெமிட்டுக்
கூப்பிட்ைார்கள்.
வதவனின் முழுபமயொன
குணொதிசயத்பத இரண்டு
அற்புதமொன பண்புக்கூறுகள்: பரிசுத்தம் மற்றும் சத்தியம்.
அவர் சத்திய வதவன், இவயசு தொன் வதவன். அவர் தனிப்பட்ை
முபையில் பரிசுத்தர் மற்றும் சத்திய வதவன். அவர்
தம்முபைய நீதியில் பரிபூரணர், அவருபைய குணத்திலும்
அவர் தசொல்லும் எல்ைொவற்றிலும் அவர் சத்தியமொனவர்.
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இவயசு தொன் சத்தியம், அவருபைய சத்தியம் ஒரு
முழுபமயொன தரநிபை, அந்த சத்தியத்பத பவத்து தொன்
ஒவ்தவொரு தபொய்யும் அளவிைப்படுகிைது, அப்வபொது
மற்ைபவ எல்ைொம் குபைவொக ததரியும்.
➢ அவர் பொவத்பத தபொறுத்துக்தகொள்ள முடியொத
பரிசுத்த வதவன்.
➢ பிபழவயொ தபொய்வயொ அனுமதிக்கொத உண்பமயொன
சத்திய வதவன் அவர்தொன்.
இருப்பினும் அவர் இந்த சபபபய கண்டிக்கவில்பை.
V 7, ொவீதின் திறவுவகாபல உபையெரும்,
தவளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தில் இரு முபை அவர் தொவீதின்
சந்ததியில் வந்தவர் என்று என்று அபழக்கப்படுகிைொர்.
இங்வக, அவர் தொவீதின் திைவு வகொபை பவத்திருக்கிைொர்.
அவர் தொவீதின் வவர் என்று தசொல்வது, கிறிஸ்து வதவன்
என்று தபொருள்படும். தொவீது அவபர கர்த்தர் என்று
அபழக்கிைொர்,
தொவீது
அவபர
குமொரன்
என்று
அபையொளப்படுத்துகிைொர்.
அவரிைம் தொவீதின் திைவு வகொல் ருக்கிைது.
அெற்கு என்ன தைாருள்?
அவருக்கு தொன் வமசிய அதிகொரம் உள்ளது.
தொவீதின் சந்ததியில், அவர் தொன் வமசியொ.
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திைவு வகொல் என்பது அதிகொரத்பத குறிக்கிைது, உச்சகட்ை
கட்டுப்பொடு மற்றும் இபையொண்பமயின் சின்னத்பத
குறிக்கிைது.
ரொஜொவின் எல்ைொ தபொக்கிஷங்களுக்கும் திைவு வகொபை
பவத்திருந்த இைக்கியொவின் குமொரன் எலியொக்கிமிற்கு, அரச
கருவூைத்தின் மீது அவருக்கு அதிகொரம் உண்டு. அவர் அதன்
தசல்வங்கபளத் திைந்து அவற்பை தன இஷ்ைப்படி
அவற்பை விநிவயொகிக்க முடியும்.
ஏசாயா 22:20-22, அந்நாளிவல இலக்கியாவின் குைாரனாகிய
எலியாக்கீம் என்னும் என் ஊழியக்காரபன நான் அபைத்து:
21. உன் ெஸ்திரத்பெ அெனுக்குத் ெரித்து, உன் கச்பசயால்
அெபன இபைக்கட்டி, உன் அதிகாரத்பெ அென் பகயிவல
தகாடுப்வைன்; அென் எருசவலமின் குடிகளுக்கும் யூொவின்
ெம்சத்துக்கும் ெகப்ைனாயிருப்ைான். 22. ொவீதுபைய வீட்டின்
திறவுவகாபல அென் வொளின்வைல் பெப்வைன்; ஒருெரும்
பூட்ைக் கூைாெைடிக்கு அென் திறப்ைான். ஒருெரும் திறக்கக்
கூைாெைடிக்கு அென் பூட்டுொன்.
தொவீதின் திைவுவகொல் என்பது பரவைொகத்தின் அபனத்து அரச
தசல்வங்களுக்கும்
மீது உள்ள
உச்சகட்ை வமசிய
அதிகொரமொகும்.
இவயசு கிறிஸ்து
✓ அவர் தொன் பரிசுத்தர்,
✓ அவர் தொன் சத்தியமுள்ளவர் மற்றும்
✓ பரவைொகத்தின் அபனத்து தபொக்கிஷங்கபளயும்
அணுகக்கூடியவர், அதன் மீது முழு அதிகொரத்பதயும்
உபையவர்.
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தம்முபைய தசொந்த இபையொண்பமயொல் அவற்பை
தம்முபைய மக்கள்மீது ஊற்றுகிைவர் தொன் இவயசு.
பரவைொகத்தின் தசல்வத்பத யொவருக்கும் திைக்க இபைபம
அதிகொரம் உள்ளவர் அவர் தொன்.
➢ எழுதுபவர் பரிசுத்தர், அனொல் அவர் எபத பற்றியும்
கண்டிக்கவில்பை.
➢ எழுதுபவர் சத்தியமுள்ளவர் அனொல் அவர் எபத
பற்றியும் கண்டிக்கவில்பை.
➢ எழுதுபவர் இபையொண்பம உபையவர், அவர்
பரவைொகத்தின்
எந்த
ஆசீர்வொதங்கபளயும்
பூட்ைவில்பை.
அவர் தொன் தொவீதின் வவர், தொவீபத உைகத்திற்கு தகொண்டு
வந்தவர் அவர் தொன். அவர் தொவீதின் சந்ததி, தொவீதின்
வரிபசயில் பிைந்தொர். அவர் தொன் அபிவஷகம் தசய்யப்பட்ை
ரொஜொ, வமசியொ. பரவைொகத்தின் எல்ைொ ஆசீர்வொதங்கபளயும்
வழங்க அவருக்கு முழு அதிகொரம் உண்டு.
V7, ஒருெரும் பூட்ைக்கூைாெைடிக்குத் திறக்கிறெரும்,
ஒருெரும்
திறக்கக்கூைாெைடிக்குப்
பூட்டுகிறெருைாயிருக்கிறெர் தசால்லுகிறொெது;
அெற்கு என்ன தைாருள்?
யொர் ரொஜ்யத்தில் நுபழய வவண்டும் என்பபத தீர்மொனிப்பவர்
இவயசு.
அவர் தொன் திைவு வகொபை பவத்திருக்கிைொர்.
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தெளி 1:18, ைரித்வென், ஆனாலும், இவொ, சொகாலங்களிலும்
உயிவராடிருக்கிவறன்,
ஆதைன்;
நான்
ைரணத்திற்கும்
ைாொளத்திற்குமுரிய திறவுவகால்கபள உபையெராயிருக்
கிவறன்.
✓ இவயசுவிைம் நரகத்திற்கொன திைவுவகொல் உள்ளது.
✓ இவயசுவிைம்
பரவைொகத்திற்கொன
திைவுவகொல்
உள்ளது.
இழந்தபதத் வதைவும் இரட்சிக்கவுவம இவயசு வந்தொர்.
எனவவ, இது கர்த்தரொகிய இவயசு தொன்.
➢ அவர் தொன் பரிசுத்தர்,
➢ அவர் தொன் சத்தியமுள்ளவர்,
➢ அவர்
தொன்
பரவைொகத்தின்
எல்ைொ
ஆசீர்வொதங்கபளயும் தருகிைவர்,
➢ இரொஜ்யத்தின் கதபவ அவர் தொன் திைப்பொர்,
➢ அவருபைய இபையொண்பமயின் விருப்பப்படி
இரட்சிப்பின் கதபவ திைப்பொர்.
வயாொன் 14:6, அெற்கு இவயசு: நாவன ெழியும் சத்தியமும்
ஜீெனுைாயிருக்கிவறன்; என்னாவலயல்லாைல் ஒருெனும்
பிொவினிைத்தில் ெரான்.
கிறிஸ்து இல்ைொமல், நொம் ரொஜ்யத்தில் நுபழய முடியொது.
அவர் மட்டுவம நமக்கு உள்வள நுபழய அனுமதி அளிக்க
முடியும்.
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ைாராட்டு:
V 8-10, 8. உன் கிரிபயகபள அறிந்திருக்கிவறன், உனக்குக்
தகாஞ்சம் தைலன் இருந்தும், நீ என் நாைத்பெ ைறுெலியாைல்,
என் ெசனத்பெக் பகக்தகாண்ைைடியினாவல, இவொ,
திறந்ெொசபல உனக்கு முன்ைாக பெத்திருக்கிவறன், அபெ
ஒருெனும் பூட்ைைாட்ைான். 9. இவொ, யூெரல்லாதிருந்தும்
ெங்கபள யூெதரன்று தைாய் தசால்லுகிறெர்களாகிய
சாத்ொனுபைய கூட்ைத்ொரில் சிலபர உனக்குக் தகாடுப்வைன்;
இவொ, அெர்கள் உன் ைாெங்களுக்கு முன்ைாக ெந்து ைணிந்து,
நான் உன்வைல் அன்ைாயிருக்கிறபெ அறிந்துதகாள்ளும்ைடி
தசய்வென் .10. என் தைாறுபைபயக்குறித்துச்தசால்லிய
ெசனத்பெ
நீ
காத்துக்தகாண்ைைடியினால்,
பூமியில்
குடியிருக்கிறெர்கபளச்
வசாதிக்கும்ைடியாகப்
பூச்சக்கரத்தின்வைதலங்கும்
ெரப்வைாகிற
வசாெபனக்காலத்திற்குத் ெப்பும்ைடி நானும் உன்பனக்
காப்வைன்.
அவர் பிைததல்பியொவில் உள்ளவர்களிைம், “யொரும் பூட்ை
முடியொத ஒரு திைந்த கதபவ நொன் உங்கள் முன்
பவத்திருக்கிவைன்.
நொன்
உங்களுக்கு
ரொஜ்யத்பதத்
திைந்துவிட்வைன். ரொஜ்யத்தில் உள்ள எல்ைொவற்றிற்கும்
அணுகபை நொன் உங்களுக்கு வழங்கியுள்வளன்.” இந்த
அறிக்பகயின்
முக்கியத்துவம்
என்னதவன்ைொல்,
உண்பமயொன விசுவொசிகளிைம் நம்முபைய கர்த்தருபைய
கிருபபபய உறுதிப்படுத்துவதொகும்.
பிைததல்பியொ சபபக்கு
➢ கடிந்து தகொள்ள எதுவும் இல்பை,
➢ கண்டிக்க எதுவும் இல்பை,
➢ அவர்கபள தண்டிக்க எதுவும் இல்பை,
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➢ அவர்கபள எச்சரிக்க எதுவும் இல்பை,
➢ தீர்ப்புக்கொக அவர்கபள எச்சரிக்பக வவண்டிய எதுவும்
இல்பை.
அது பரிபூரண சபபயொக இல்ைொததொல் அது ஊக்கமளிக்கும்
தசய்தியொக உள்ளது. ஆனொல் அது விசுவொசமுள்ள சபப, அது
உண்பமயுள்ள சபப.
விசுவொசமுள்ள சபபயில் ஆண்ைவரின் ஆசீர்வொதம் உள்ளது.
இபைவன் ரொஜ்யத்திற்கொன கதவுகபளத் திைந்து அதன் எல்ைொ
தபொக்கிஷங்களுக்கும் உரிபம அளிக்கிைொர்.
1. உனக்குக் தகாஞ்சம் தைலன் இருந்தும்.

ஒரு சிறிய குழு தகொண்ை மக்கள். அவர்கள் குபைவொக
இருந்ததொல் அவர்களின் வல்ைபம சிறியதொக இருந்தது. இது
அவர்களின் வல்ைபமபய மட்டுப்படுத்திய பொவ பிரச்சிபன
அல்ை. இது அவர்களின் வல்ைபமபய மட்டுப்படுத்திய
பரிசுத்த ஆவியின் பிரச்சிபன அல்ை. அவர்களுக்கு
ஆவிக்குரிய வல்ைபம இருந்தது, ஆனொல் தவளிப்பபையொக,
அபவகள் மிகப் தபரிய அளவில் இருக்கவில்பை.
கர்த்தர் ஏபழகபளயும், தொழ்ந்தவர்கபளயும், யொரும்
இல்ைொதவர்கபளயும் மற்றும் ஒன்றும் இல்ைொதவர்கபளயும்
ததரிந்ததடுக்கிைொர்.ஒரு சிறிய பைம், கடுகு விபத,
தொனியத்பதப் வபொை உள்ள பைம் மபைகபள நகர்த்த
முடியும். அந்த சிறிய சபபயில் ஆவிக்குரிய வல்ைபம அதிக
அளவில்
தசயல்பட்ைது.
அவர்கள்
உண்பமயொன
விசுவொசிகளொக
மற்றும்
கிறிஸ்துபவ
உண்பமயொக
வநசிப்பவர்களொக இருந்தொர்கள் .
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2. என்

ெசனத்பெக்
ைடியினாவல.

பகக்தகாண்ை

அவர்கள் வவதத்திற்கு கட்டுப்பட்ைவர்கள். அவர்கள்
வதவனுக்கு
கீழ்ப்படியும்
ஒரு
வடிவத்திலிருந்து
விைகவில்பை.
கர்த்தரொகிய இவயசு வயொவொன் 14 மற்றும் 15 அதிகொரங்களில்
பகது தசய்யப்படுவதற்கு முன்பு வமல் வீடு அபையிலும்
,தகத்சமவன வதொட்ைத்திலும் வபசிய வபசிய கொரியம் இதுவவ
வயாொன் 14:15, “நீங்கள் என்னிைத்தில் அன்ைாயிருந்ொல் என்
கற்ைபனகபளக் பகக்தகாள்ளுங்கள்.

3. விசுொசம்.
அவர்கள் விசுவொசத்தொல் வபகப்படுத்தப்பட்ைனர்.
“நீ என் நாைத்பெ ைறுெலியாைல்.”
அபதச் தசய்ய அவர்களுக்குள்
என்பபத இது குறிக்கிைது.

சிை அழுத்தம் இருந்தது

சொத்தொனின் சிங்கொசனம் இருக்கும் உள்ள இைத்திை இருந்த
சபப தன தபர்கமு சபப.
தெளி
2:13, உன் கிரிபயகபளயும், சாத்ொனுபைய
சிங்காசனமிருக்கிற இைத்தில் நீ குடியிருக்கிறபெயும் நீ என்
நாைத்பெப்
ைற்றிக்தகாண்டிருக்கிறபெயும்,
சாத்ொன்
குடிதகாண்டிருக்கிற இைத்திவல உங்களுக்குள்வள எனக்கு
உண்பையுள்ள
சாட்சியான
அந்திப்ைா
என்ைென்
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தகால்லப்ைட்ை நாட்களிலும் என்பனப் ைற்றும் விசுொசத்பெ
நீ ைறுெலியாைலிருந்ெபெயும் அறிந்திருக்கிவறன்.
இந்த சபப நமது கர்த்தருக்கு விசுவொசமொக இருந்தது.
உபத்திரவத்பத அழுத்தத்தின் கீழ் அபவ மடிந்து
வபொகவில்பை.
அவர்கள் ஆதியின் அன்பப விட்டுவிைவில்பை.
அவர்கள் உைபக உள்வொங்கவில்பை.
அவர்கள் பொவத்பத சகித்துக்தகொள்ளவில்பை.
தெளி 14:12, வெெனுபைய கற்ைபனகபளயும் இவயசுவின்
வைலுள்ள விசுொசத்பெயும் காத்துக்தகாள்ளுகிறெர்களாகிய
ைரிசுத்ெொன்களுபைய தைாறுபை இதிவல விளங்கும் என்று
கூறினான்.
இறுதிவபர
விசுவொசத்தில்
நிபைநிற்பவர்கவள
உண்பமயொனவர்கள்/விசுவொசமுள்ளவர்கள்.
அவர்கள்
கர்த்தரொகிய இவயசுவுக்கு உண்பமயொக இருந்தனர்.
4. தைாறுபை.
அவர்கள் விைொமுயற்சியுைன் இருந்தொர்கள். அவர்கள் தங்கள்
உறுதிப்பொட்பைத் தக்க பவத்துக் தகொண்டிருந்தனர்.
தபொறுபமயொக சகித்துக்தகொள்ள என் கட்ைபளபய அவர்கள்
கபைப்பிடித்தொர்கள்.
உபத்திரவம் இருந்தது, ஒவ்தவொரு விசுவொசமுள்ள சபபயும்
உபொத்திரவப்படுத்தப்படும்
என்று
நொம்
எதிர்பொர்க்கைொம்.அவர்கள்
உைகத்தொல்
தவறுக்கப்
படுவொர்கள் என்று கர்த்தர் அவர்களிைம் தசொன்னொர்.
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அவர்கள் உபத்திரவப்பை வபொகிைொர்கள்,
அவர்கள் யூதர்களொல் கடுபமயொக நைத்தப்படுவொர்கள்,
அவர்கள் புைஜொதியொரொல் கடுபமயொக நைத்தப்படுவொர்கள்.
இது தொன் ஒரு கிறிஸ்தவருக்கு வொழ்க்பகயொக இருக்கும்.
ஆனொல் தபொறுபமயொக சகித்துக்தகொள்ள என்ை கர்த்தருபைய
கட்ைபளபய அவர்கள் கபைப்பிடித்தொர்கள். அவருக்கு
தசொந்தமொனது அவருக்கு வவண்டும்.
ைத்வெயு 10:22, என் நாைத்தினிமித்ெம் நீங்கள் எல்லாராலும்
ைபகக்கப்ைடுவீர்கள்; முடிவுைரியந்ெம் நிபலத்திருப்ைெவன
இரட்சிக்கப்ைடுொன்.
ைத்வெயு
24:13,
இரட்சிக்கப்ைடுொன்.

முடிவுைரியந்ெம்

நிபலநிற்ைெவன

வதபவயொனது என்னதவன்ைொல் இறுதி வபர தபொறுபமயொக
சகித்துக்தகொள்ள வவண்டும் என்பவத ஆகும்!
தெளி 1:9, உங்கள் சவகாெரனும் இவயசு கிறிஸ்துவினிமித்ெம்
ெருகிற உைத்திரெத்திற்கும் அெருபைய ராஜ்யத்திற்கும்
அெருபைய
தைாறுபைக்கும்
உங்கள்
உைன்ைங்காளனுைாயிருக்கிற
வயாொனாகிய
நான்
வெெெசனத்தினிமித்ெமும்,
இவயசுகிறிஸ்துபெப்ைற்றிய
சாட்சியினிமித்ெமும் ைத்மு என்னும் தீவிவல இருந்வென்.
வசொதபனகள் மற்றும் உபத்திரவத்பத சந்தித்த
இந்த
விசுவொசமுள்ள
கிறிஸ்தவர்கள்
தபொறுபமயுைன்
அபனத்பதயும் ஏற்று தகொண்ைனர், கிறிஸ்துவுைனொன தங்கள்
உறுதிப்பொட்டில் ஒருவபொதும் அபசக்கபைவில்பை.
இது விசுவொசமுள்ள சபப , உண்பமயுள்ள சபப .
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பரிபூரணம் தபற்ை சபப அல்ை, ஆனொல் விசுவொசமுள்ள
சபப.
இன்றும் அப்படிபட்ை சபபகள் உள்ளன!
நமது சபப உண்பமயுள்ள,விசுவொசமுள்ள சபப
இருக்கிைது என்று நொன் முழு மனதுைன் நம்புகிவைன்!!

ஆக

அர்ப்ைணிப்பு.
V8,
இவொ,
திறந்ெொசபல
உனக்கு
முன்ைாக
பெத்திருக்கிவறன், அபெ ஒருெனும் பூட்ைைாட்ைான்.
நொன் உங்களுக்கு ரொஜ்யத்பத முழுபமயொக அணுகுவதற்கு
எல்ைொ உரிபமயும் அளிப்பதொக இவயசு தசொல்கிைொர், அபத
யொரும் மொற்ை முடியொது.
அந்த திைந்த கதவு வழியொக மற்ைவர்கபள ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு
சபொயக அது மொறியது.
இந்த திைந்த கதவு கீழ்க்கொணும் கொரியங்கபள அதிகமொய்
தகொண்டுள்ளது,
➢ நற்தசய்தி அறிவிக்கும் வொய்ப்பு,
➢ நற்தசய்திக்கு சொட்சி,
➢ நற்தசய்தி பிரசங்கித்தல்,
➢ தவளிவய தசன்று மக்கபள சந்தித்து சுவிவசஷம்
அறிவிக்கும் வொய்ப்பு.
1 தகாரிந்தியர் 16, 2 தகாரிந்தியர் 2, தகாவலாதசயர் 4 வபொன்ை
அதிகொரங்களில் பவுல் தசொல்லுகிைொர்.
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அந்த சிறிய சபபயில் ஒரு திைந்த வொசல் இருந்தது, அந்த
வர்த்தக பொபதயில் அந்த நகரத்பத கைந்து வருபவர்களும்,
அந்த ஊரில் வசித்தவர்களும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது,
அவர்களில் சிைர் அந்தக் கதவுகளின் வழியொக வதவ
கிருபபயொல் ரொஜ்யத்திற்குள் நுபழந்தொர்கள்.
1 தகாரிந்தியர் 16:9, ஏதனனில் இங்வக தைரிதும்
அநுகூலமுைான கெவு எனக்குத் திறக்கப்ைட்டிருக்கிறது:
விவராெஞ்தசய்கிறெர்களும் அவநகர் இருக்கிறார்கள்.
V9, இவொ, யூெரல்லாதிருந்தும் ெங்கபள யூெதரன்று தைாய்
தசால்லுகிறெர்களாகிய சாத்ொனுபைய கூட்ைத்ொரில் சிலபர
உனக்குக் தகாடுப்வைன்; இவொ, அெர்கள் உன் ைாெங்களுக்கு
முன்ைாக ெந்து ைணிந்து, நான் உன்வைல் அன்ைாயிருக்கிறபெ
அறிந்துதகாள்ளும்ைடி தசய்வென்.
பிைததல்பியொவில், ஒரு உள்ளூர் யூத தஜப ஆையத்பதக்
தகொண்டிருக்கும் அளவுக்கு யூத மக்கள் இருந்தனர்.
இந்த தஜப ஆையத்பத யூதர்கள் ஆக்கிரமித்தொர்கள், அவர்கள்
தங்கபள யூதர்கள் என்று தசொல்லிக்தகொண்ைொர்கள், ஆனொல்
உண்பமயில் அவர்கள் யூதர்கள் இல்பை.
அெற்கு என்ன அர்த்ெம்?
வராைர் 2:28-29, ஆெலால் புறம்ைாக யூெனானென் யூெனல்ல,
புறம்ைாக ைாம்சத்தில் தசய்யப்ைடும் விருத்ெவசெனமும்
விருத்ெவசெனைல்ல. 29. உள்ளத்திவல யூெனானெவன யூென்;
எழுத்தின்ைடி உண்ைாகாைல், ஆவியின்ைடி இருெயத்தில்
உண்ைாகும்
விருத்ெவசெனவை
விருத்ெவசெனம்;
இப்ைடிப்ைட்ைெனுக்குரிய புகழ்ச்சி ைனுஷராவல அல்ல,
வெெனாவல உண்ைாயிருக்கிறது.
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அவர்கள் உண்பமயொன யூதர்கள் அல்ை. அது சொத்தொனின்
தஜப
ஆையம்.
அவர்கள்
வதவனொல்
வழிநைத்தப்படுவதில்பை;
அவர்கள்
சொத்தொனொல்
வழிநைத்தப்படுகின்ைனர்.
வயாொன் 8:44,
இவயசு இஸ்ரவவல் தபைவர்கபள வநொக்கி:, “ நீங்கள் உங்கள்
பிொொகிய பிசாசானெனால் உண்ைானெர்கள்” என்று
தசொன்னொர்.
அவர்கள் தங்கபள யூதர்கள் என்று கூறிக்தகொண்ை யூதர்கள்,
ஆனொல் அவர்கள் உண்பமயொன யூதர்கள் அல்ை. அவர்களின்
தந்பத வதவன் அல்ை பிசொசு தொன். உண்பமயொன யூதர்கள்
அல்ைொத, இந்த
யூதர்களின் யூதக் குழு, சொத்தொனின்
அதிகொரத்தின் கீழ் இந்த தஜப ஆையத்பத உருவொக்கியது,
இந்த சிறிய குழுபவ அது
தொக்கியது என்பதில்
சந்வதகமில்பை.
யூதர்களிைமிருந்து துன்புறுத்தல் வந்து தகொண்டிருந்தது.
கர்த்தரொகிய இவயசு தம்முபைய சீஷர்களிைம் வபசும்வபொது
அவர்களிைம் தசொன்னொர்.
➢ அவர்கள் வதவனின் உண்பமயொன புத்திரர் அல்ை.
➢ அவர்கள் ஆபிரகொமின் உண்பமயொன புத்திரர் அல்ை.
➢ அவர்கள் மரபணு, சட்ைரீதியொக, சைங்கு ரீதியொக
யூதர்களொக
இருக்கைொம்,
ஆனொல்
அவர்கள்
ஆவிக்குரிய ரீதியில் உண்பமயொன யூதர்கள் அல்ை.
சபப
அவர்களின்
விவரொதத்தொல்
சிமிர்னொவில் இதுதொன் நைக்கிைது.

பொதிக்கப்பட்ைது,
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தெளி 2:9, உன் கிரிபயகபளயும், உன் உைத்திரெத்பெயும், நீ
ஐசுெரியமுள்ளெனாயிருந்தும்
உனக்கிருக்கிற
ெரித்திரத்பெயும்,
ெங்கபள
யூெதரன்று
தசால்லியும்
யூெராயிராைல் சாத்ொனுபைய கூட்ைைாயிருக்கிறெர்கள்
தசய்யும் தூஷணத்பெயும் அறிந்திருக்கிவறன்.
சிமிர்னொவில், யூதர்களிைமிருந்து வந்த இந்த கடுபமயொன
உபத்திரவத்பத தொன் அந்த சபபபய பரிசுத்தப்படுத்தி
வதவன் பயன்படுத்தினொர். இந்த ஏழு கடிதங்களில்
ஒருவபொதும் கண்டிக்கப்பைொத ஒவர சபப அதுதொன்.
சுவிவசஷத்பத தவறுத்து, உண்பமயில் சொத்தொனின் தஜப
ஆையமொக இருக்கும் ஆையத்தில் உறுப்பினர்களொக இருந்த
யூத மக்களின் பககளொல் அவர்களுக்கு உபத்திரவம்
ஏற்பட்ைது.
கர்த்தர் ஒரு அற்புதமொன வொக்குத்தத்பத அளிக்கிைொர்: “நொன்
அவர்கபள
வந்து
உன்
கொைடியில்
விழுந்து
பணிந்துதகொள்வொர்கள் , நொன் உன்பன வநசித்வதன் என்பபத
அவர்களுக்கு அதன் மூைம் ததரியப்படுத்துவவன்.”
தஜப ஆையத்திலிருந்து யூத மக்கள் புைஜொதியொபர கண்டு
அவர்கபள பணிந்து தகொண்டு, கர்த்தரொகிய ஆண்ைவர்
வநசிக்கிை புைஜொதியொர் இவர்கள் தொன் என்பபத
அறிந்துதகொண்ைொர்கள்.
கீவழ விழுந்து பணிந்து தகொள்வது ஒரு தொழ்பமயொன மற்றும்
வதொற்கடிக்கப்பட்ை எதிரியின் தசயைொகும்.
அந்த பைம் துல்லியமொக அபத தொன் குறிக்கிைது.
நொன் அவர்கபள வணங்க தசய்வவன் என்று இவயசு
கூறுகிைொர்.
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ஏசாயா
45:14-16,
எகிப்தின்
சம்ைாத்தியமும்,
எத்திவயாப்பியாவின் ெர்த்ெகலாைமும், தநடிய ஆட்களாகிய
சவையரின் ெர்த்ெகலாைமும், உன்னிைத்திற்குத் ொண்டிெந்து,
உன்னுபையொகும்; அெர்கள் உன் பின்வன தசன்று,
விலங்கிைப்ைட்டு நைந்துெந்து: உன்னுைவனைாத்திரம் வெென்
இருக்கிறார் என்றும், அெபரயல்லாைல் வெவற வெென்
இல்பலதயன்றும் தசால்லி, உன்பனப்ைணிந்துதகாண்டு,
உன்பன
வநாக்கி
விண்ணப்ைம்ைண்ணுொர்கள்
என்று கர்த்ெர் தசால்லுகிறார். 15. இஸ்ரவெலின் வெெனும்
இரட்சகருைாகிய
நீர்
தைய்யாகவெ
உம்பை
ைபறத்துக்தகாண்டிருக்கிற
வெெனாயிருக்கிறீர்.
16.
விக்கிரகங்கபள
உண்டுைண்ணுகிற
அபனெரும்
தெட்கப்ைட்டு
இலச்பசயபைந்து
ஏகைாய்க்
கலங்கிப்வைாொர்கள்.
இது தொன் தொழ்பம.
ஏசாயா 49:23, ராொக்கள் உன்பன ெளர்க்கும் ெந்பெகளும்,
அெர்களுபைய
நாயகிகள்
உன்
பகத்ொய்களு
ைாயிருப்ைார்கள்; ெபரயிவல முகங்குப்புற விழுந்து உன்பனப்
ைணிந்து, உன் கால்களின் தூபள நக்குொர்கள்; நான் கர்த்ெர்,
எனக்குக்
காத்திருக்கிறெர்கள்
தெட்கப்ைடுெதில்பல
என்ைபெ அப்தைாழுது அறிந்துதகாள்ொய்;”
ஏசாயா 60:14, உன்பன ஒடுக்கினெர்களின் பிள்பளகளும்
குனிந்து உன்னிைத்தில் ெந்து, உன்பன அசட்பைைண்ணின
யாெரும்
உன்
காலடியில்
ைணிந்து,
உன்பனக் கர்த்ெருபைய நகரம் என்றும், இஸ்ரவெலுபைய
ைரிசுத்ெரின் சீவயான் என்றும் தசால்ொர்கள்.
சபபயொக இருக்கும் புைஜொதியொர் முன்பு அந்த
அவர்களுக்கு தபைவணங்கப் வபொகிைொர்கள்.

யூதர்கள்
புைஜொதி
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ஆட்சியொளர்கள்
எப்வபொதுவம
யூதர்கபள
வணங்க
முயற்சித்தொர்கள், ஆனொல் இங்வக, யூதர்கள் புைஜொதியபர
வணங்குகிைொர்கள்.
இென் அர்த்ெம் என்ன?
பிைததல்பியொவில் யூதர்களுக்கு இரட்சிப்பு வந்தது. அங்கு
ரொஜ்யத்திற்கு வொசல் திைந்திருந்தது, அதொவது அவர்கள்
சுவிவசஷத்பதப்
பிரசங்கிக்கிைொர்கள்,
கிறிஸ்துவும்
ரொஜ்யத்துக்குச் தசல்லும் வழிபய பிரசங்கித்தொர்கள்;
அவர்கபள உபத்திரப்படுத்தினவர்கபளயும் , அவர்கபளத்
உபத்திரப்படுத்தின யூதர்கபளயும் வதவன் கிருபபபய
இரட்சித்தொர்.
வதவன் வரைொற்றில், யூதர்கபளயும் புைஜொதியொபரயும்
இரட்சித்து வருகிைொர், எதிர்கொைத்தில் முடிவில் யூதர்கள்
அவபர விசுவொசிப்பொர்கள்.
வராைர் 11:13-14, புறொதியாராகிய உங்களுைவன வைசுகிவறன்;
புறொதிகளுக்கு நான் அப்வைாஸ்ெலனாயிருக்கிறதினாவல
என் இனத்ொருக்குள்வள நான் பெராக்கியத்பெ எழுப்பி,
அெர்களில் சிலபர இரட்சிக்கவெண்டுதைன்று, 14. என்
ஊழியத்பெ வைன்பைப்ைடுத்துகிவறன்.

வராைர் 11:26-27, இந்ெப்பிரகாரம் இஸ்ரவெலதரல்லாரும்
இரட்சிக்கப்ைடுொர்கள். மீட்கிறெர் சீவயானிலிருந்து ெந்து,
அெைக்திபய யாக்வகாபை விட்டு விலக்குொர் என்றும்;
27. நான் அெர்களுபைய ைாெங்கபள நீக்கும்வைாது, இதுவெ
நான் அெர்களுைவன தசய்யும் உைன்ைடிக்பக என்றும்
எழுதியிருக்கிறது.
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யூதர்கள் அபத ஏற்றுக்தகொள்வது மிகவும் கடினம்!
வயொனொ, புைஜொதியின் இரட்சிப்பப ஏற்றுக்தகொள்வது
அவருக்கு கடினம் ஆக இருந்தது. சபபயின் வரைொறு
முழுவதும் கபைசியில், வதவனின் ஆசீர்வொதம் சபபயின் மீதி
இருப்பபத யூதர்கள் கொண்பொர்கள். வதவன் நம்பம வநசித்தொர்
என்பபத அவர்கள் கொண்பொர்கள்.
V10, என் தைாறுபைபயக்குறித்துச்தசால்லிய ெசனத்பெ நீ
காத்துக்தகாண்ைைடியினால், பூமியில் குடியிருக்கிறெர்கபளச்
வசாதிக்கும்ைடியாகப்
பூச்சக்கரத்தின்வைதலங்கும்
ெரப்வைாகிற வசாெபனக்காலத்திற்குத் ெப்பும்ைடி நானும்
உன்பனக் காப்வைன்.
வரைொற்றில் நொம்
நபைதபைவில்பை.

பொர்க்க

கூடிய

எதுவும்

வீணொக

இது தவிர வவறு சிைருக்கு வரைொறு மொபயயொக இருக்கைொம்,
சிை இயற்பக வபரழிவுகள், சிை வபொர், சிை உயர்ந்த
உபத்திரவம். உபத்திரவம், நிச்சயமொக, தபரிய அபைகளில்
நபைதபற்ைது. ஆனொல் சுட்டிக்கொட்ை எந்த வரைொற்று
நிகழ்வும் நம்மிைம் இல்பை.
இது முழு உைகிலும் இருந்து வரும், அது அவர்களின்
கண்வணொட்ைத்தில், அவர்களின் உைகம், ஆசியொ பமனர்
பகுதியொக இருக்கைொம்.
இது வரைொற்றில் நிகழ்ந்த ஏவதொ ஒரு தற்கொலிக நிகழ்வொக
இருந்து இருந்தொல், அந்த சிறிய சபப கொப்பொற்ைப்பட்டு
இருக்கும். ஆனொல் இங்வக இன்னும் அதற்கும் வமைொக ஏவதொ
நைந்து இருக்கைொம்.
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வசாெபன/ உைத்திரெ காலம் என்றால் என்ன?
இது பிைததல்பியொ நகரத்தில் ஏவதொ எளிய தற்கொலிக
உபத்திரவம் வபொல் ததரியவில்பை.
➢ இது நிரந்தர அல்ைது நித்திய வசொதபன அல்ை.
➢ அது உள்ளுக்குள் நைந்த கொரியம் அல்ை.
➢ பொரபட்சம் கொட்ைப்பட்ைதொக ததரியவில்பை.
➢ இது பூமியிலுள்ள அபனவரிைமும், அவிசுவொசிகள்
வமல் வருகிைது, ஆனொல் விசுவொசமுள்ள சபப மீது
அது வரொது.
பூமியில் கடுபமயொன நியொயதீர்ப்பு கொைம் வரும்வபொது
மீட்பின் வரைொற்றின் தமொத்தத்பதயும் பரிசுத்த ஆவியொனவர்
நமக்குத் தருகிைொரொ?
மகொ உபத்திரவமொன தனியியலின் எழுபது வொரம் என்று
வவதொகமம் அபழக்கும் வநரமொ?
தவளிப்படுத்துதல் 6 முதல் தவளிப்படுத்துதல் 18 வபர
நமக்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ள வநரமொ?
புரிந்துதகொள்ள முடியொத அளவுக்கு வபரழிவு பூமியில் வரும்
முத்திபரகள் தரும் தீர்ப்புகள், எக்கொள தீர்ப்புகள் மற்றும்
தவள்பள
சிங்கொசன
தீர்ப்புகளின்
வரிபசகளில்
விவரிக்கப்பட்டுள்ள கொைமொ இது?
அது எதுவொக இருந்தொலும், நம்முபைய கர்த்தர் சபபபய
வநொக்கி, தசொல்கிைொர் “நொன் உங்கபள வசொதபனயிலிருந்து
இரட்சிப்பின். தற்வபொபதய உபத்திரவம் வபொதுமொனதொக
இருக்கும். உைகம் முழுவதும் வரும் கபைசி உபத்திரவம்
உண்பமயொன விசுவொசமுள்ள சபபயின் மீது வரொது.”
அந்த கபைசி கொை வசொதபன உள்வள சபப வபொகொதொ?
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எடுத்துக்தகொள்ளுதல்
பின்
வரும்
உபத்திரவத்பத
அறிந்துதகொள்ள இந்த வசனங்கள் நமக்கு உதவுகிைது!
வரவிருக்கும்
நித்திய
வகொபத்திலிருந்து
நொம்
இரட்சிக்கப்படுவவொம் என்பபத நொம் அபனவரும் நன்கு
அறிவவொம்.
1
தெசவலானிக்வகயர்
1:10,
அெர்
ைரித்வொரிலிருந்தெழுப்பினெரும்,
இனிெரும்
வகாைாக்கிபனயினின்று
நம்பை
நீங்கலாக்கி
இரட்சிக்கிறெருைாயிருக்கிற அெருபைய குைாரனாகிய
இவயசு
ைரவலாகத்திலிருந்து
ெருெபெ
நீங்கள்
எதிர்ைார்த்துக்தகாண்டிருக்கிறபெயும், அறிவிக்கிறார்கவள.
“நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து சகித்ததொல், தவகுமதியொக, நொன்
உங்கபள உபத்திரவத்திற்குள் தள்ளுவவன், உங்கபள
உபத்திரவத்திற்கு ஆளொக்குவவன்.”
அது ஒரு ஆசீர்வொதமொகத் ததரியவில்பை தொவன.
“வசொதபன கொைத்திலிருந்து நொன் உங்கபளக் இரசிப்வபன்,
அதிலிருந்து உன்பனத் தடுத்து நிறுத்துவவன்.” அவர்களுக்கு
விடுதபை வொக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டுள்ளது.
The phrase in the Greek is ‘tre ek’, meaning ‘out of’ not ‘through it’
V 11, இவொ, சீக்கிரைாய் ெருகிவறன்; ஒருெனும் உன் கிரீைத்பெ
எடுத்துக்தகாள்ளாெைடிக்கு
உனக்குள்ளபெப்
ைற்றிக்தகாண்டிரு.
“இவொ, சீக்கிரைாய் ெருகிவறன்”
எவைசுவில் உள்ள சபைக்கு,
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தெளி
2:5, ஆபகயால், நீ இன்ன நிபலபையிலிருந்து
விழுந்ொதயன்ைபெ நிபனத்து, ைனந்திரும்பி, ஆதியில் தசய்ெ
கிரிபயகபளச் தசய்ொயாக; இல்லாவிட்ைால் நான் சீக்கிரைாய்
உன்னிைத்தில் ெந்து, நீ ைனந்திரும்ைாெைட்சத்தில், உன்
விளக்குத்ெண்பை அெனிைத்தினின்று நீக்கிவிடுவென்.
தைர்கமுவில் உள்ள சபைக்கு,
தெளி 2:16, நீ ைனந்திரும்பு, இல்லாவிட்ைால் நான் சீக்கிரைாய்
உன்னிைத்தில்
ெந்து,
என்
ொயின்
ைட்ையத்ொல்
அெர்கவளாவை யுத்ெம்ைண்ணுவென்.
சர்பெயில் உள்ள சபைக்கு,
தெளி
3:3, ஆபகயால் நீ வகட்டுப் தைற்றுக்தகாண்ை
ெபகபய
நிபனவுகூர்ந்து,
அபெக்
பகக்தகாண்டு
ைனந்திரும்பு. நீ விழித்திராவிட்ைால், திருைபனப்வைால்
உன்வைல் ெருவென்; நான் உன்வைல் ெரும்வெபளபய
அறியாதிருப்ைாய்.
அந்த சபபகளின் கொரியங்கபள தபொறுத்தவபர, இவயசு
அவர்கபள நியொயந்தீர்க்க வருவதொக என்று கூறினொர்!
ஆனொல் இங்வக இவயசு அந்த கபைசி கொை வசொதபனக்கு
உட்படுத்தமொட்வைன் என்று கூறுகிைொர். எனவவ, அவர்கபள
அதிலிருந்து தவளிவய எடுக்க அவர் விபரவொக வருகிைொர்.
உங்கள்
கிரீைத்பத
யொரும்
எடுத்துக்தகொள்ளொதபடி
உங்களிைம் இருப்பபத பிடித்துக் தகொள்ளுங்கள்.
உங்கள் இரட்சிப்பப நீங்கள் இழக்க முடியொது, ஆனொல்
உங்கள் தவகுமதிபய இழக்கைொம்.
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உங்கள் பரவைொக தவகுமதிபய நீங்கள் இழக்கைொம்.
உண்பமயுள்ள
விசுவொசியொக
நீங்கள்
பரவைொக
தவகுமதிபயக் குவிக்க முடியும். நீங்கள் கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படிந்து பரவைொகத்தில் புபதயல்கபள வசர்க்க முடியும்.
2 வயாொன் 1:8, உங்கள் தசய்பககளின் ைலபன
இைந்துவைாகாைல்,
பூரண
ைலபனப்
தைறும்ைடிக்கு
எச்சரிக்பகயாயிருங்கள்.

ஆவலாசபன.
V 12, தெயங்தகாள்ளுகிறெதனெவனா அெபன என்
வெெனுபைய ஆலயத்திவல தூணாக்குவென், அதினின்று
அென் ஒருக்காலும் நீங்குெதில்பல; என் வெெனுபைய
நாைத்பெயும்
என்
வெெனால்
ைரவலாகத்திலிருந்திறங்கிெருகிற புதிய எருசவலைாகிய என்
வெெனுபைய நகரத்தின் நாைத்பெயும், என் புதியநாைத்பெயும்
அென்வைல் எழுதுவென்.
தெயம்தகாள்ளுகிறென் யார்?
1 வயாொன் 5:4-5, வெெனால் பிறப்ைதெல்லாம் உலகத்பெ
தெயிக்கும்; நம்முபைய விசுொசவை உலகத்பெ தெயிக்கிற
தெயம். 5. இவயசுொனெர் வெெனுபைய குைாரதனன்று
விசுொசிக்கிறெவனயன்றி உலகத்பெ தெயிக்கிறென் யார்?
நித்திய ஆசீர்வொதம். நொன்கு நித்திய ஆசீர்வொதங்கள் இங்வக
தகொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
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1. “அெபன

என் வெெனுபைய ஆலயத்திவல
தூணாக்குவென், அதினின்று அென் ஒருக்காலும்
நீங்குெதில்பல”

நீங்கள் நித்தியமொக பரவைொகத்தில் வொழப் வபொகிறீர்கள்!
பரவைொகத்தில் நிரந்தர மற்றும் உங்கபள மொற்ை முடியொத
இைம் உண்டு.
1 வைதுரு 1:4-5, அெர், இவயசுகிறிஸ்து ைரித்வொரிலிருந்து
எழுந்ெதினாவல, அழியாெதும் ைாசற்றதும் ொைாெதுைாகிய
சுெந்ெரத்திற்வகதுொக, ஜீெனுள்ள நம்பிக்பக உண்ைாகும்ைடி,
ெைது மிகுந்ெ இரக்கத்தின்ைடிவய நம்பை ைறுைடியும்
தெநிப்பித்ொர்.
5.
கபைசிக்காலத்திவல
தெளிப்ைை
ஆயத்ெைாக்கப்ைட்டிருக்கிற
இரட்சிப்புக்கு
ஏதுொக
விசுொசத்பெக் தகாண்டு வெெனுபைய ைலத்தினாவல
காக்கப்ைட்டிருக்கிற
உங்களுக்கு
அந்ெச்
சுெந்ெரம்
ைரவலாகத்தில் பெக்கப்ைட்டிருக்கிறது.
சபப பூகம்பங்களுக்கு உள்ளொனது, இது அவர்களின்
உைகத்பத வபரழிவிற்கு உட்படுத்தியது, இது ஒரு
வொக்குத்தத்தமொக இருந்தது. ஒருவவபள அவர்களின் வீடுகள்
அழிக்கப்பட்டு இருக்கைொம், ஒருவவபள அவர்களின்
உபைபமகள் அழிக்கப்பட்டு இருக்கைொம், ஆனொல்
பரவைொகத்தில் உள்ள வதவ ஆையத்தில் அவர்களுக்கு
அபசக்க முடியொத இருந்தது.
தூணாக இருப்ைென் அர்த்ெம் என்ன?
தபரிய ஆையங்களில் உள்ள தூண்கள் மக்களுக்கு
அர்ப்பணிக்கப்பட்ைன. இந்த ஆைய தூணில் தசதுக்கப்பட்ை
ஒரு பிரபைமொன அல்ைது மரியொபதக்குரிய நபரின் தபயர்
இருக்கும்.
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நம்முபைய
தபயர்கள்
தசதுக்கப்பட்டிருக்கும்.

பரவைொக

ஆையத்தில்

2. என் வெெனுபைய நாைத்பெ அென்வைல்
எழுதுவென்
It is of possession, or ownership இது உபைபை, அல்லது
உரிபை.
பரவைொகத்தில் ஒரு ஆையம் இருக்கப் வபொகிைது, அந்த
ஆையத்தில் உள்ள ஒரு தூண் உங்கள் தபயபரக்
தகொண்டிருக்கும், வதவன் உங்கள் தபயபர அந்த தூணின் மீது
எழுதுவொர்.
இது நம்பமுடியொத கிருபப!
நொம் என்தைன்றும் வதவனுக்கு தசொந்தமொனவர்களொக
இருப்வபொம், என்தைன்றும் கனப்படுத்தப்படுவவொம்.

3. வெெனால் ைரவலாகத்திலிருந்திறங்கிெருகிற புதிய
எருசவலைாகிய என் வெெனுபைய நகரத்தின்
நாைத்பெயும் அென்வைல் எழுதுவென்
பரவைொகத்தின் ஆையத்தின் தூணில் நமது தபயர்கள்
எழுதப்பட்டு இருக்கும், நொம் பரவைொகத்தின் நித்திய
குடிமகன்களொக/பிரபஜகளொக இருப்வபொம்.
வதவன் தம்முபைய நொமத்பத நம்மீது எழுதுவொர். நொம்
அவருக்வக உரியவர்கள், என் வதவனுபைய நகரத்தின் தபயர்,
புதிய
தஜருசவைம்
அது
வதவனிைமிருந்து
பரவைொகத்திலிருந்து இைங்குகிைது, இது நம்முபைய நித்திய
குடியுரிபமபயக் குறிக்கிைது. என்தைன்றும் நொம் நித்திய
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நகரத்தின் மீது அபனத்து உரிபமகபளயும் சலுபககபளயும்
தபற்ை குடிமக்கள் ஆகொ இருப்வபொம்.
4. என் புதியநாைத்பெயும் அென்வைல் எழுதுவென்.
அந்த நொமம் என்னவொக இருக்கும்?
இவயசு மரித்தவபொது, பிதொ அவபர மரித்வதொரிலிருந்து
எழுப்பி, எல்ைொ நொமத்திற்கு வமைொன
ஒரு நொமத்பத
அவருக்கு தகொடுத்தொர்!
கர்த்ெர் என்கிற நாைம்!
அந்த நொமம்எதுவொக இருந்தொலும், அது வதவனுபையதொக
இருந்தொலும் அல்ைது நொம் வகள்விப்பைொத நொமமொக
இருந்தொலும், அது அவருபைய நித்திய கம்பீரத்தின்
முழுபமபய உள்ளைக்கிய நொமமொக இருக்கும்.

முடிவுபர:
இது தகொஞ்சம் பைம் தகொண்ை ஒரு சிறிய சபப,
✓ Loyal உண்பமயொனது,
✓ Obedience கீழ்படிதலுள்ளது,
✓ Endurance தபொறுபம/சகிப்பு தன்பம தகொண்ைது
மற்றும்,
✓ Faithfulness விசுவொசமுள்ளது.
கர்த்தர் வொனத்தின் கதவுகபளத் திைந்து
தசல்வத்பத நமக்கு கிபைக்கச் தசய்தொர்.

ரொஜ்யத்தின்
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அந்த திைந்த கதவுகளுக்கு மக்கபள அபழத்து வர அந்த சிறிய
சபப வதவனொல் பயன்படுத்தப்பட்ைது, வதவனுபைய ஆவி
அவர்கபள ரொஜ்யத்திற்குள் தகொண்டு வந்தது.
இந்த சபப அத்தபகய ஒரு சுவிவசஷ தொக்கத்பத
ஏற்படுத்தியது, அந்த சபபபய துன்புறுத்திய யூத மக்கள் கூை
ஒரு நொள் அவர்கள் முன்பு பணிந்து குனிந்து அவர்கபள
வணங்கி சுவிவசஷத்பத தழுவினொர்கள்.
அவர்கள் தற்கொலிக மற்றும் நித்திய உபொத்திரவத்திலிருந்து
அவர்கள் இரட்சிக்கப்படுவொர்கள் என்று வொக்குத்தத்தம்
பண்ணப்பட்ைொர்கள்.
அவர்களுக்கு பைன் அளிக்க கர்த்தர் வருவொர்.
பரவைொக ஆையத்தில் அவர்களின் தபயபர தகொண்ை ஒரு
தூபணக் தகொடுப்பொர்,
அவர்கள் மீது வதவன் தமது நொமத்பத எழுதுவொர்,
அவர்களின் குடியுரிபமபயக் குறிக்கும் நகரத்தின் நொமத்பத
எழுதுவொர்,
கிறிஸ்துவின் புதிய நொமத்பத எழுதுவொர்.
✓
✓
✓
✓

We are God’s நாம் வெெனுபையெர்கள்,
We are Christ’s நாம் கிறிஸ்துவினுபையெர்கள்,
We are citizens of heaven நாம் ைரவலாகத்தின் குடிைக்கள்,
We will be forever honoured நாம் நித்தியத்திற்கும்
ைகிபைப்ைடுத்ெப்ைடுவொம்!

ஆதைன்!
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