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ஏழு சபைகள்
லவ ோதிக்வகயோ – அனலும் குளிரும் இல்லோத
சபை
வ ளி 3:14-22, “லவ ோதிக்வகயோ சபையின் தூதனுக்கு நீ
எழுதவ ண்டியது என்னவ னில்: உண்பையும் சத்தியமு
முள்ள சோட்சியும், வத னுபைய சிருஷ்டிக்கு ஆதியுைோயிருக்
கிற ஆவைன் என்ை ர் வசோல்லுகிறதோ து; 15. உன்
கிரிபயகபள அறிந்திருக்கிவறன்; நீ குளிருைல்ல அனலுைல்ல;
நீ குளிரோயோ து அனலோயோ து இருந்தோல் நலைோயிருக்கும்.16.
இப்ைடி நீ குளிருமின்றி அனலுமின்றி வ துவ துப்ைோயிருக்
கிறைடியினோல் உன்பன என் ோயினின்று ோந்திைண்ணிப்
வைோடுவ ன். 17. நீ நிர்ப்ைோக்கியமுள்ள னும், ைரிதபிக்கப்
ைைத்தக்க னும், தரித்திரனும், குருைனும், நிர் ோணியு
ைோயிருக்கிறபத அறியோைல், நோன் ஐசு ரிய ோவனன்றும்,
திரவியசம்ைன்னவனன்றும், எனக்கு ஒருகுபறவுமில்பல
வயன்றும்
வசோல்லுகிறைடியோல்;
18.
நோன்:
நீ
ஐசு ரிய ோனோகும்ைடிக்கு
வநருப்பிவல
புைமிைப்ைட்ை
வைோன்பனயும்,
உன்
நிர் ோணைோகிய
அ லட்சணம்
வதோன்றோதைடிக்கு நீ உடுத்திக்வகோள் தற்கு வ ண் ஸ்திரங்
கபளயும்
என்னிைத்திவல
ோங்கிக்வகோள்ளவும்,
நீ
ைோர்ப யபையும்ைடிக்கு உன் கண்களுக்குக் கலிக்கம்
வைோைவும்
வ ண்டுவைன்று
உனக்கு
ஆவலோசபன
வசோல்லுகிவறன். 19. நோன் வநசிக்கிற ர்கவள ர்கவளோ
அ ர்கபளக் கடிந்துவகோண்டு சிட்சிக்கிவறன்; ஆபகயோல் நீ
ஜோக்கிரபதயோயிருந்து,
ைனந்திரும்பு.
20.
இவதோ,
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ோசற்ைடியிவல நின்று தட்டுகிவறன்; ஒரு ன் என்
சத்தத்பதக்வகட்டு, கதப த் திறந்தோல், அ னிைத்தில் நோன்
பிரவ சித்து, அ வனோவை வைோஜனம்ைண்ணுவ ன், அ னும்
என்வனோவை
வைோஜனம்ைண்ணு ோன்.
21.
நோன்
வஜயங்வகோண்டு என் பிதோவினுபைய சிங்கோசனத்திவல
அ வரோவைகூை உட்கோர்ந்ததுவைோல, வஜயங்வகோள்ளுகிற
வன வனோ அ னும் என்னுபைய சிங்கோசனத்தில்
என்வனோவைகூை
உட்கோரும்ைடிக்கு
அருள்வசய்வ ன்.
22.
ஆவியோன ர்
சபைகளுக்குச்
வசோல்லுகிறபதக்
கோதுள்ள ன் வகட்கக்கை ன் என்வறழுது என்றோர்.”

லவ ோதிக்வகயோ:

லவ ோதிக்வேயோ கேோவலோகெவிலிருந்து பத்து மைல்
கதோமலவில் இருந்தது. அந்த பகுதியில் மூன்று நேரங்ேள்
இருந்தன:
மைரோவபோலிஸ்,
கேோவலோவெ
ைற்றும்
லவ ோதிக்வேயோ Hierapolis, Colossae, and Laodicea.
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கதன்வைற்கு பிரிகியோவில் மலேஸ் நதி பள்ளத்தோக்கில்
அமைந்துள்ளது
இந்த
லவ ோதிக்வேயோ
.
இது
பிலகதல்பியோவிலிருந்து நோற்பத்மதந்து மைல் கதோமலவில்
உள்ள ஏழு நேரங்ேளில் மிேவும் கிழக்கு வநோக்கிய நேரைோகும்.
மைரவபோலிஸ் Hierapolis நேரம் இங்கிருந்து சுைோர் ஆறு
மைல் கதோமலவில் உள்ளது.
மலேஸ் பள்ளத்தோக்கு Lycus Valley மிேவும் கபோது ோன பயண
ழிேளில் ஒன்றோகும், ஏகனன்றோல் ைக்ேள் ைமலேளில்
பயணம் கெய்யவில்மல, அ ர்ேள் பள்ளத்தோக்குேளின்
ழியில் பயணம் கெய்தனர். லவ ோதிக்வேயோ ஒரு
முக்கியைோன நேரைோே இருந்தது. இது கிழக்கு வநோக்கி வைற்கு
வநோக்கி பயணிக்கும் ஒரு இடம் ைட்டுைல்ல, அது டக்வே
கதற்வே வநோக்கி பயணிக்ேவும் உதவும் intersection ெந்திப்பு
நேரைோே இருந்தது.
அந்திவயோகஸ் II கிமு 3 இல் இந்த நேரத்மத நிறுவினோர்.
அதற்கு அ ரது ைமனவியின் கபயமர ம த்தோர்.Laodice
லோவ ோடிஸ் அ ரது ைமனவியின் கபயர். அ ர் அ ளுக்ேோே
அந்த நேரத்திற்கு அவ் ோறு கபயரிட்டு பின்னர் வி ோேரத்து
கெய்தோர், ஆனோல் கபயர் அப்படிவய தோன் இருந்தது.
துருக்கிய நேரத்தின் நவீன கபயர் Eski-hassar எஸ்கி-ஹசோர்,
அதோ து பமழய வேோட்மட the old fortress என்று அதற்கு
அர்த்தம்.”
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லவ ோதிக்வேயோவில் மிேப் கபரிய யூத ைக்ேள் இருந்ததோே
ரலோறு பதிவு கெய்கிறது.
அது நைக்கு எப்ைடி வதரியும்?
ஏகனனில் ஒவ்க ோரு ஆண்டும் யூதர்ேள் ஆலய ரி கெலுத்த
வ ண்டியிருந்தது. 21
யதிற்கு வைற்பட்ட ஆணோே
இருந்தோல், அ ர்ேள் எருெவலமில் உள்ள ஆலயத்திற்கு அமர
வெக்ேல் ரி கெலுத்தினர். சுவிவெஷங்ேளில் கூட அமதக்
குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
கிபி
62
இல்,
ஆளுநரோன
ஃப்ளோக்கஸ்
Flaccus,
லவ ோதிக்வேயோவிலிருந்து தங்ேத்மத ஏற்றுைதி கெய் மத
நிறுத்தினோர். லவ ோதிக்வேயர்ேமள தங்ேத்மத க ளிவய
அனுப்பு மத அ ர் தடுத்தோர், யூதர்ேள் எப்வபோதுவை ஆலய
ரிமய தங்ேத்தினோல் கெலுத்தினர். நோணயத்மத ஆதரிக்ே
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அ ருக்கு அது வதம ப்பட்டது. யூதர்ேள் எப்வபோதுவை
தங்ேள்
ரிமய ஒரு தங்ே கபோட்டலைோே அனுப்பினர்.
அ ர்ேள் நேரத்திலுள்ள தங்ேள் கெப ஆலயங்ேளில் ஒன்றோே
ந்து தங்ேள் பணத்மத முழு துைோே கதோகுத்து தங்ேைோே
ைோற்றி தங்ேத்மத எருெவலமுக்கு அனுப்பினோர்ேள். அ ர்ேள்
அமத கெய்ய தமட விதிக்ேப்பட்டனர், ஆனோல் அ ர்ேள்
அமத எப்படிவயோ கெய்து விடு ோர்ேள். அ ர்ேள் ே ர்னரின்
ஆமணமய ைதிக்ேவில்மல.
இது பறிமுதல் கெய்யப்பட்டது, ரலோற்றோசிரியர்ேள் இருபது
பவுண்டுேள் எமடயுள்ளதோே கூறுகிறோர்ேள். அமனத்து
ஆண்ேளும் அமர வெக்ேமல கெலுத்தும் வபோது அது இருபது
பவுண்டுேள் எமட கேோண்ட தங்ேம், அங்கு கிட்டத்தட்ட
4,000 ஆண்ேள் இருந்தமத நோம் ேோணலோம். அ ர்ேளுக்கு
ைமனவிேளும் ைற்ற ர்ேளும் இருப்போர்ேள். எனவ , அங்கு
ஆயிரக்ேணக்ேோன யூதர்ேள் சித்து ந்தனர்.
இந்த வபேன் ேலோச்ெோரத்தின் நடுவில் அ ர்ேள் அமனத்து
சீர்கேட்டிலும்
அளந்து
இருந்தனர்.
Talmud
ல்
கெோல்லப்படுகிறது, அ ர்ேள் தங்ேள் யூத ைதத்தில்
ைந்தைோன ர்ேளோேவும், புறைதத்தோல் மூழ்கியிருந்ததோேவும்
சில அறிகுறிேள் உள்ளன என்று அது கெோல்லுகிறது.
1. தண்ணீர்

சதி.

எந்தக ோரு நேரத்திற்கும் முக்கியைோனது அதன் நீர்
விநிவயோேம் தோன். ைக்ேள்கதோமே ளர்ந்தது, ஏகனனில் அது
ஒரு மையைோே இருந்தது, அது கபரிதோகியது. உள்ளூர்
நீவரோமடேள் இனி வதம யோன தண்ணீமர
ழங்ே
முடியவில்மல.
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எனவ , ஒரு அற்புதைோன நிலத்தடி ேோல் ோய் ேட்டப்பட
வ ண்டியிருந்தது.
அ ர்ேள்
அமத
நிலத்தடிக்குள்
ம த்திருந்தோர்ேள், இதனோல் எதிரிேளோல் அமத எளிதில்
அணுே முடியோது.
ஒரு ரலோற்றோசிரியர் கெோல்லுகிறோர், அ ர்ேள் மலேஸ் Lycus
அல்லது மீண்டர் Meander
நதிமயப் பயன்படுத்த
முடியவில்மல, ஏகனனில் அம
மிேவும் அழுக்ேோே
இருந்தன. தவிர, மலேஸ் நதி கபரும்போலும்
றண்ட
ேோலங்ேளில்
றண்டுவிடும்.
இப்பகுதியில்
உள்ள
கபரும்போலோன நீரூற்றுேள்
ோயுக்ேள் ைற்றும் பிற
இரெோயனங்ேள் நிமறந்த சூடோன நீரூற்றுேள்.
மைரவபோலிஸ் Hierapolis இன்றும் க ப்ப நீரூற்றுேளின்
இடைோே இருந்தது, வைலும் க ப்ப நீரூற்றுேளின்
குணப்படுத்தும் பண்புேளுக்ேோே ைக்ேள் அங்கு கென்றனர்.
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லோவ ோதிக்வேயர்ேளுக்கு வ று
ழியில்மல. அ ர்ேள்
கதோமலதூர நீரூற்றில் இருந்து ேல் குழோயின் இரட்மட
பழுப்புேள்
ழியோே தண்ணீரில் குழோய் கேோண்டு
ர
வ ண்டியிருந்தது. ஒவ்க ோரு ேல்லும் சுைோர் மூன்று அடி
அேலம் இருந்தது ைற்றும் நடுவில் க ற்று இருந்தது. இந்த
குழோய்ேளோல் எடுத்துச் கெல்லப்பட்ட நீர் அசுத்தங்ேளோல்
நிமறயப்பட்டது.
இதனோல் ேோல்சியம் ேோர்பவனட் calcium carbonate
படிப்படியோே குழோய்ேமள அமடத்துவிடும். இந்த நீர் ஒரு
மைய நீர் பகுதியில் வெேரிக்ேப்பட்டு பின்னர் கதருக்ேளில்,
ைத்திய நீர் வதக்ேத்திலிருந்து க ளிவயறும் குழோய்ேள் மூலம்
விநிவயோகிக்ேப்பட்டது.
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கடரவேோட்டோ terracotta குழோய்ேளின் பிரிவுேளில் உள்ள நீர்
ஆமண இன்றும் ேோணப்படுகிறது. குழோய்ேளின் ழியோே
எடுத்துச் கெல்லப்பட்ட நீர் வைோெைோே இருந்தது என்பது
கதளி ோேத் கதரிகிறது, ஏகனன்றோல் சுண்ணோம்பு calcareous
அசுத்தங்ேளின் அடர்த்தியோன வதக்ேம் இன்னும் குழோய்ேளின்
எஞ்சிய பகுதிமய சுற்றிலும் இருப்பமத ேோணலோம்.
சில கதோல்கபோருள் ஆரோய்ச்சியோளர்ேள் ஐந்து மைல்
கதோமலவில் இருந்து இந்த
குழோய்ேள்
ந்ததோேக்
கூறியுள்ளனர்.
2.

ங்கி

சதி.

லவ ோதிக்வேயோ சிறந்த
ணிே
ங்கி
நிறு னத்மதக்
கேோண்டிருந்தது. நேரம் மிேவும் கெல் ம் நிமறந்ததோே
இருந்தது. கி.பி 60 பூமியதிர்ச்சிக்கு பிறகும் அது மிேவும்
கெல் ந்தரோே இருந்தது. இது இந்த நேரத்மதயும்,
அப்பகுதியில் உள்ள சிலமரயும் ெைன் கெய்தது.
லவ ோதிக்வேயோ ைக்ேள் வரோமில் இருந்து நிதி உதவி
ழங்கு மத
நிரோேரிப்பதில்
தங்ேமள
கபருமைப்படுத்தினர், ஏகனன்றோல் எந்த உதவியும்
இல்லோைல் ஒரு அழேோன நேரத்மத முழு துைோே மீண்டும்
ேட்டி எடுக்ே தங்ேளுக்கு வபோதுைோன பணம் இருந்தது என
அ ர்ேள் ேோட்டினோர்ேள்.
Tacitus, Roman Historian, wrote: “Laodicea arose from the ruins by the
strength of her own resources with no help from us,
எங்ேளிடமிருந்து எந்த உதவியும் இல்லோைல் தனது கெோந்த
ளங்ேளின் பலத்தோல் லவ ோதிக்வேயோ இடிபோடுேளில்
இருந்து மீண்டு எழுந்தது”
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3. Wool கம்ைளி வதோழில்.
லவ ோதிக்வேயோ
ேம்பளித்
கதோழிலுக்கு
மிேவும்
பிரபலைோனதோே இருந்தது. முக்கிய தயோரிப்பு கைன்மையோன
ேம்பளி, பளபளப்போன ேருப்பு நிறம். இது தமரவிரிப்புேள்
ைற்றும் ஆமடேளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது, உள்நோட்டிலும்
பின்னர் ஏற்றுைதியிலும் இம ேள் பயன்படுத்தப்பட்டது.
4. ைருத்து

சதி.

நேரம் அதன் ைருத்து ப் பள்ளிக்ேோே அதிே ைரியோமதமயயும்
ேனத்மதயும் கபற்றது. ஒரு பழங்ேோல குணப்படுத்தும்
ேடவுளுக்கு கதோடர்போே ,ஒரு வேோயில் அந்த ைருத்து
பள்ளியில் நிறு ப்பட்டது, பின்னர் அது அஸ்வகல்பியஸ்
Asclepius என அமடயோளம் ேோணப்பட்டது.
கேோரிந்தியிலும் அஸ்கேல்பியஸ் ேடவுமளக் ேோணலோம்.
புேழ்கபற்ற ைருத்து ஆசிரியர்ேள் ,அங்கு ைக்ேளின் ேண்
வியோதிேளுக்குப் பயன்படுத்த ஒரு பிரபலைோன ைற்றும்
மிேவும் ைதிப்புமிக்ே ைருந்து எண்மணமய உரு ோக்கினர்.
லவ ோதிக்வகயோ : நீர் விநிவயோேம், நிதி, ேருப்பு ேம்பளி
ைற்றும் ேண் ைருந்து. இந்த ேடிதத்தில் இம அமனத்தும் ஒரு
பங்மேக் கேோண்டுள்ளன.

லவ ோதிக்வகயோவில் உள்ள சபை.
கேோவலோவெ பட்டணம் பத்து மைல் கதோமலவில் இருந்தது.
அந்த இரண்டு ெமபேளும் ெவேோதரிேள் வபோல இருந்தது.
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இது ஒரு பணக்ேோர, தன்னிமறவு கபற்ற நேரம். அந்த
அணுகுமுமற ெமபக்குள் நுமழந்தது, கிறிஸ்துவின் தன்மை
பற்றிய ைதங்ேளுக்கு எதிரோன கேோள்மே ெமபக்குள்
நுமழந்தது. ெமப நிறு ப்பட்ட உடவனவய, இது
அவிசு ோசிேளின் ெமபயோே ைோறியது, ஏகனன்றோல் த றோன
கிறிஸ்தும க் கேோண்ட ர்ேளுக்கு இரட்சிப்பு கிமடக்ேோது.
இந்த ெமபயின் ஸ்தோபனம் குறித்து எந்த பதிவும் இல்மல.
ஆனோல் கேோவலோகெயர் 1-ஆம் அதிேோரத்தில், எப்போப்பிரோத்து
மலேஸ் பள்ளத்தோக்கு பகுதியில் சுவிவெஷம் கெய்தோர் என்று
ேோண முடிகிறது, ஆேவ அ ர் மூலம் வத ன் ெமபமய
அங்கு நிறு , அ மர பயன்படுத்தியிருக்ேலோம்.
வகோவலோவசயர் 4:16, இந்த நிருைம் உங்களிைத்தில்
ோசிக்கப்ைட்ைபின்பு இது லவ ோதிக்வகயோ சபையிலும்
ோசிக்கப்ைடும்ைடி வசய்யுங்கள், லவ ோதிக்வகயோவிலிருந்து
ரும் நிருைத்பத நீங்களும் ோசியுங்கள்.

அர்க்கிப்பு அங்கு ஒரு தமல ரோே இருப்பதோல், அ ர்
பிவலவைோனில் குறிப்பிடப்படுகிறோர்.
பிவலவைோன் 1:2, பிரியமுள்ள அப்பியோளுக்கும் எங்கள் உைன்
வைோர்ச்வச கனோகிய அர்க்கிப்புவுக்கும், உம்முபைய வீட்டிவல
கூடி ருகிற சபைக்கும் எழுதுகிறதோ து:
ஒருவ மள அ ர் அங்கு ஒரு தமல ரோே இருந்திருக்ேலோம்.
இது குறித்த வி ரங்ேள் நைக்கு கதரியோது, ஆனோல்
கேோவலோகெயர் புத்தேத்மத
படிப்பதன் மூலமும்,
கேோவலோசியர்க்கும் க ளிப்படுத்துதலுக்கும் இமடயில்
போர்ப்பதன் மூலம், சில விஷயங்ேமள ஒன்றோே நோம்
ம க்ேலோம். ஆனோல் மிே முக்கியைோே, ெமப ஒரு வபரழிவு
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தரும் ைத வேோட்போடுேளோல் தோக்ேப்பட்டது என்பமத
ேோணலோம்.
பவுல் உண்மையில் அங்கு இல்மல, ஆனோல் அங்குள்ள சில
விசு ோசிேமள
அ ர்
அறிந்திருந்தோர்,
ஏகனன்றோல்
கேோவலோகெயர் 2 ைற்றும் 4 ஆம் அதிேோரங்ேளில் அ ர்
லவ ோதிக்வேயோவில் உள்ள விசு ோசிேமளக் குறிப்பிடுகிறோர்.
அதற்கு ஒரு நீண்ட ரலோறு இருந்தது, ஆனோல் மிேவும்
வெோேைோன
ரலோறு. இது ஆவிக்குரிய
ோழ்க்மேயுடன்
கதோடங்கி விமரவில் சிமதந்து வபோனது.
ெர்மத ெமப கெத்துப்வபோனது, ஆனோல் அதில் ஒரு சில
உயிருள்ள, தகுதியோன விசு ோசிேள் இருந்தனர். தியோத்தீரோ
ெமப, போ ைோன ைற்றும் விக்கிரேோரோதமனயுடன் ெைரெம்
கெய்தது, ஆனோல் அதில் சிலர் அன்மபயும் ெத்தியத்மதயும்
கேோண்டிருந்தனர்.
லவ ோதிக்வேயோ ஒரு ெமபயோே இல்லவ இல்மல. இது
ேமள, tares முதல் ெமப இது. அங்கு வேோதுமை வபோன்று
எதுவும் இல்மல.
கேோவலோவெ மிே அருகில் இருந்ததோல், கேோவலோவெவில்
இருந்த ேோரியங்ேள் லவ ோதிக்வேயோவிற்கு கென்று இருக்ே
அதிே ெோத்தியம் உள்ளது. கேோவலோகெயர் புத்தேத்மதப்
படிக்கும்வபோது,
கிறிஸ்துவின்
கதய் த்து த்மத
ைறுத்த ர்ேளுக்கு பதிலளிக்ே பவுல் அந்த புத்தேத்மத
எழுதினோர் என்பமதக் ேோணலோம்.
கிறிஸ்துவ
வத ன் என்கின்ற கேோள்மே எதிரோன
கேோவலோெோவில் ஊடுருவியது. இது குறிப்போே கிறிஸ்துவின்
கதய் த்து த்மத தோக்கி, அ மர ஒரு பமடக்ேப்பட்ட
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உயிரினைோேக் குமறத்தது, ஒருவித வத தூதர்வபோல தோன்
அ ர் என்ற கபோய்யோன ேோரியங்ேமள கேோவலோவெ
பட்டணத்தில் பரவி விட்டது இந்த இந்த கேோள்மே.
கிறிஸ்தும
பற்றிய
கபோய்யோன
கேோள்மேேள்
கேோவலோகெவிலிருந்து பக்ேத்தில் உள்ள லவ ோதிக்வேயோ
பட்டணத்தில் கென்றிருக்ே
ோய்ப்புள்ளது ஏகனன்றோல்
அங்கு ஏற்ேனவ ஆவிக்குரிய நிமலமையில் இல்லோைல்
கதோமலந்து வபோன நிமலமையில் அங்கு ஒரு ெமப உள்ளது.
லவ ோதிக்வேயோ நேரத்தில் உள்ள ெமபயோனது க ளியில்
அதிேைோன
நபமர
கேோண்ட
ெமபயோே
தன்மன
ேோட்டிக்கேோண்டது, அது கேோடிய விஷம் வபோன்ற ேள்ள
க ளிப்போடுேளில் சிக்கி கேோண்டது என்பமத நோம் இங்கு
ேோண முடியும்.
வகோவலோவசயர் 4:16, இந்த நிருைம் உங்களிைத்தில்
ோசிக்கப்ைட்ைபின்பு இது லவ ோதிக்வகயோ சபையிலும்
ோசிக்கப்ைடும்ைடி வசய்யுங்கள், லவ ோதிக்வகயோவிலிருந்து
ரும் நிருைத்பத நீங்களும் ோசியுங்கள்.
கேோவலோவெயில் என்ன நடந்தவதோ அது ேண்டிப்போே
லவ ோதிக்வேயோக்கும்
கென்றிருக்கும்.
அ ர்ேள்
கிறிஸ்தும ப் பற்றி ஒரு பரம்பமர போர்ம மயக்
கேோண்டிருந்ததோல், அது ஒரு இரட்சிக்ேப்படோத ெமப ஆகும்.
கிறிஸ்து தோன் ஜீ மன பமடத்த ர் என்றும் அ ர் மூலம்
தோன் அமனத்தும்
ந்தது என்பமதயும்
அ ர்ேள்
விசு ோசிக்ேவில்மல. அ ர்ேள் அமத நம்பவில்மல.
க ளிப்படுத்துதல் அ மர ஆல்போ ைற்றும் ஒவைேோ என்று
அறிமுேப்படுத்துகிறது,
அமதக்கூட
அ ர்ேள்
விசு ோசிக்ேவில்மல.
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➢ ஆல்போ ோே இருக்ே, அ ர் பமடப்போளரோே இருக்ே
வ ண்டும்.
➢ ஒவைேோ ோே இருக்ே, அ ர் அழிப்ப ரோே இருக்ே
வ ண்டும்.
அ ர்தோன் உயர்ந்த ர், இமறமை உமடய ர், அ ர்தோன்
எல்லோ ற்மறயும் பமடத்த ர், ேோண்பம
ைற்றும்
ேோணோதம
அமனத்மதயும்
பமடத்த ர்
அ வர.
பமடப்புக்ேமள பமடத்த உரு ோக்ேப்படோத மூலோதோரம்
அ ர்தோன்.
எனவ , எல்லோ ற்மறயும் பமடத்த ேர்த்தர், வத னுமடய
ோர்த்மதக்கு ெத்தியமும் , உண்மையோன ெோட்சி, அ ருக்குள்
எல்லோ ஆவிக்குரிய ஆசீர் ோதங்ேளும் நிமறவ ற்றுகிற ர்
இமதச் கெோல்கிறோர்.
இது ைோற்றப்படோத வத ோலயம், ஏகனன்றோல் அது
கிறிஸ்தும ப் பற்றிய திமெதிருப்பப்பட்ட போர்ம மயக்
கேோண்டுள்ளது. நீங்ேள் வைோர்ைன் ெமபமய பற்றி வபெலோம்.
கிறிஸ்துவின் கதய் த்து த்மத ைறுக்கும் தோரோள ோத
ெமபேமள பற்றி நீங்ேள் அறியலோம், அம உலேளவில்
உள்ளது.
ஆரம்பத்தில்,
லவ ோதிக்வேயோவில்
உள்ள
ெமப
கிறிஸ்தும ப் பற்றிய அ ர்ேளின் போர்ம யில் த று
கெய்துள்ளது என்பமத நைக்கு நிரூபிக்கும் ஒரு ெக்தி ோய்ந்த
கிறிஸ்வடோலஜிக்ேல் அறிக்மே இங்வே நோம் ேோணலோம், அந்த
ெமப அந்த வேோட்போட்மட ேமடப்பிடித்தது.
கிறிஸ்துப ப் ைற்றி உங்களுக்கு த றோன ைோர்ப இருந்தோல்,
அது ையங்கரைோன ஆவிக்குரிய விபளவுகபள உரு ோக்கும்.
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கடிதத்பத எழுதிய ர்:
V 14, “லவ ோதிக்வகயோ சபையின் தூதனுக்கு நீ
எழுதவ ண்டியது
என்னவ னில்:
உண்பையும்
சத்தியமுமுள்ள சோட்சியும், வத னுபைய சிருஷ்டிக்கு
ஆதியுைோயிருக்கிற ஆவைன் என்ை ர் வசோல்லுகிறதோ து;”
ேர்த்தர் இந்த ேடிதத்மத எழுதுகிறோர், ஒவ்க ோரு எழுதும்
வபோதும், இந்த ஏழு ேடிதங்ேளிலும், தனது கதய் த்து மத
பற்றிய குறிப்புேளோல் அ ர் தன்மன அறிமுேப்படுத்துகிறோர்.
இங்வே,
அ மரப்
கூறப்படுகின்றன:

பற்றி

மூன்று

விஷயங்ேள்

1. He is the Amen, ஆவைன் என்ை ர் இவயசு தோன்,
2. He is the faithful and true Witness,
உண்பையும் சத்தியமுமுள்ள சோட்சி இவயசு தோன்,
3. He is the Beginning of the creation of God, வத னுபைய
சிருஷ்டிக்கு ஆதி யுைோய் இருப்ை ர் இவயசு தோன்.
1. ஆவைன் என்ை ர் இவயசு தோன்.
அதற்கு என்ன கபோருள்?
இது ஒரு தனித்து ைோன நோைம், உண்மையில் ஒரு எபிவரய
சிந்தமனமய பிரதிபலிக்ேக்கூடும்.
ஏசோயோ
65:16,
அதினோவல
பூமியிவல
தன்பன
ஆசீர் திக்கிற ன்
சத்திய
வத னுக்குள்
தன்பன
ஆசீர் திப்ைோன்; பூமியிவல ஆபணயிடுகிற ன் சத்திய
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வத ன்வைரில் ஆபணயிடு ோன்; முந்தின இடுக்கண்கள்
ைறக்கப்ைட்டு, அப கள் என் கண்களுக்கு ைறந்துவைோயின.
“ஆகைன் என்று இருக்கும் வத ன்.” இது ெத்தியம் அல்லது
உறுதிப்படுத்தல் அல்லது உறுதிக்ேோன எபிவரய ோர்த்மத
ஆகும்.
வத ன் ,ெத்தியத்தின் வத ன் என்று அமழக்ேப்படுகிறோர்,
கைய்யோன வத ன், உறுதிப்படுத்தும் வத ன்.
வத ன் கெோல் கதல்லோம் ெத்தியம், வத ன் என்ன எது
கெோன்னோலும் அது நிச்ெயம்; ஆமேயோல், அ ர் ஆகைனின்
வத ன்.
அறிக்மேயின் ெத்தியத்தன்மைமய உறுதிப்படுத்த ஆகைன்
என்ற
கெோல்
கபரும்போலும்
வ தத்தில்
பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இது
ஒரு
உறுதிகைோழி.
கெோல்லப்பட்டம உண்மை என்று அழுத்தைோே கெோல்லும்
ஒரு மேயோன ோய்கைோழி உத்தர ோதம்.
புதிய ஏற்போட்டில் “கைய்யோேவ
கைய்யோேவ
நோன்
உங்ேளுக்குச் கெோல்கிவறன்” என்று பலமுமற படிக்ேச்
முடியும், பின்னர் ேர்த்தர் தோம் கெோல்ல ரு மத கெோல்கிறோர்.
அறிக்மேயின்
ஆரம்பத்தில்
கெோல்லப்படவிருக்கும்
அறிக்மேமய உறுதிப்படுத்துகிறது ைற்றும் ஒரு அறிக்மேயின்
முடிவில் ஆகைன் அதன் நம்பேத்தன்மைமயயும் அதன்
ெோத்தியத்தன்மைமயயும் கூறி முடிவு கபறுகிறது.
நம்முமடய
ேர்த்தர்
உறுதியோன ர்,
நிமலயோன ர்,
நிச்ெயைோன ர், உண்மையுள்ள ர், ைோறோத ஆகைன்,
ஏகனன்றோல் அ ர் எல்லோ வநரத்திலும், எல்லோ மேயிலும்
உண்மையோே/ெத்யைோன ரோே இருக்கிறோர்.
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ஏகனன்றோல், அ ர் கெோல் து எல்லோம் உண்மை, அ ர்
கேோடுக்கும்
ோக்குத்தத்தம்
அமனத்தும்
ெத்தியம்,
அ ருமடய உடன்படிக்மேேள் அமனத்தும் உண்மை.
அ வர அதற்கு உத்தர ோதமும் உறுதிகைோழியும் ஆே
இருக்கிறோர்.
➢ கிறிஸ்து வத னின் ோக்குத்தத்தங்ேளுக்கு ஆகைன்
என்று இருக்கிறோர்.
➢ அ ர் வத னின் உடன்படிக்மேேளுக்கு ஆகைன்
என்று இருக்கிறோர்.
2
வகோரிந்தியர்
1:20,
எங்களோல்
வத னுக்கு
ைகிபையுண்ைோகும்ைடி,
வத னுபைய
ோக்குத்தத்தங்
கவளல்லோம்
இவயசுகிறிஸ்துவுக்குள்
ஆம்
என்றும்,
அ ருக்குள் ஆவைன் என்றும் இருக்கிறவத.
வத னின் எல்லோ ோக்குத்தத்தங்ேளும் கிறிஸ்துவில் ைதிப்பு
கபறுகின்றன. அம கிறிஸ்துவில் உறுதியோே உள்ளன.
எல்லோ கதய்வீே ோக்குத்தத்தங்ேமளயும் உறுதிப்படுத்தும்
இவயசு வத னின் ஆகைன் ஆே உள்ளோர். இது அ ருமடய
ைகிமை,
அ ருமடய
உண்மைத்தன்மை
ைற்றும்
வத னுடனோன ஐக்கியத்மத நிறுவு தோகும்.
2. உண்பையும் சத்தியமுமுள்ள சோட்சி இவயசு தோன்.
வத ன் கெோன்னமதயும், வத ன் ோக்குறுதியளித்தமதயும்
அ ர் ெரிபோர்க்கிறோர் என்பது ைட்டுைல்லோைல், அ ர்
கெோல் து ெத்தியம் தோன், அ ர் உறுதிப்படுத்திய அமனத்தும்
உண்மைதோன். அ ர் வபசினோல், அது உண்மையோனது ைற்றும்
ெத்தியைோனது.
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➢
➢
➢
➢

அ
அ
அ
அ
ஜீ

ர் முற்றிலும் நம்பேைோன ர்.
ர் மிேவும் துல்லியைோன ர்.
ர் ெோர்ந்துகேோள்ள வபோதுைோன ர்.
ர்
தோன்
ழியும்,
ெத்தியமும்,
னுைோன ர்.

ைற்றும்

வத னுக்கு, வத னின் தன்மை, வத னின் வநோக்ேங்ேள்,
வத னின் திட்டங்ேள், வத னின்
ோக்குத்தத்தங்ேள்,
வத னின் உடன்படிக்மேேள் ஆகிய ற்றிற்கு அ ர்
அளிக்கும் அமனத்து ெோட்சிேளுக்கும்
அ ர் ெரியோன
ெோட்சியோே இருக்கிறோர். அ ர் கெோல் து எல்லோம்
ெத்தியமுள்ள ெோட்சி.
வயோ ோன் 3:31-33, உன்னதத்திலிருந்து ருகிற ர் எல்லோரிலும்
வைலோன ர்;
பூமியிலிருந்துண்ைோன ன்
பூமியின்
தன்பையுள்ள னோயிருந்து,
பூமிக்கடுத்தப கபளப்
வைசுகிறோன்; ைரவலோகத்திலிருந்து
ருகிற ர் எல்லோரிலும்
வைலோன ர். 32. தோம் கண்ைபதயும் வகட்ைபதயும் சோட்சியோகச்
வசோல்லுகிறோர்;
அ ருபைய
சோட்சிபய
ஒரு னும்
ஏற்றுக்வகோள்ளுகிறதில்பல. 33. அ ருபைய சோட்சிபய
ஏற்றுக்வகோள்கிற ன் வத ன் சத்தியமுள்ள
வரன்று
முத்திபரவைோட்டு நிச்சயப்ைடுத்துகிறோன்.
கிறிஸ்து வத னின் ெோர்போே வபசும்வபோது, அ ருமடய
ெோட்சியம் முற்றிலும் ெத்தியம். இவயசு வத னின் ஆகைன்
ஆே இருக்கிறோர். வத ன் இது மர அளித்த ஒவ்க ோரு
ோக்குத்தத்தமும் , வத ன் இது மர நிறுவிய ஒவ்க ோரு
திட்டத்மதயும்,
அ ர்
உரு ோக்கிய
ஒவ்க ோரு
உடன்படிக்மேக்கும் , அ ர் ஜீ னுள்ள ெரிபோர்ப்பு ைற்றும்
ைதிப்போகுதல் ைற்றும் உறுதிப்படுத்தல் ஆே இருக்கிறோர்.
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அமதயும் மீறி, அ வர கெோல்லும் அமனத்தும், அ வர
கெய்யும் அமனத்தும் வநர்மையோனம , ெத்யைோனம . இந்த
ெமபமய உரு ோகும்வபோவத அமத மேயோள் தில் இந்த
ேோரியங்ேள் இருந்தது, ெத்தியைோனது மிேவும் ஆபத்தோன
நிமலயில் இருந்தது.ெத்தியம் தோன் ஒரு ெமபமய
உரு ோக்கு தில் அடித்தளம்.
3. வத னுபைய
இருக்கிற ர்.

சிருஷ்டிக்கு

ஆதியுைோய்

அங்குள்ள ஆங்கிலம் க ளிப்பமடயோே கதளி ற்றது.
வகோவலோவசயர் 1:15, அ ர் அதரிசனைோன வத னுபைய
தற்சுரூைமும், சர் சிருஷ்டிக்கும் முந்தின வைறுைோன ர்.
He is the ‘prtotokos’ of all creation. That means not necessarily the first
who was ever created, but the premier one of all creation.
வகோவலோவசயர் 1:16-19, ஏவனன்றோல் அ ருக்குள் சகலமும்
சிருஷ்டிக்கப்ைட்ைது;
ைரவலோகத்திலுள்ளப களும்
பூவலோகத்திலுள்ளப களுைோகிய கோணப்ைடுகிறப களும்
கோணப்ைைோதப களுைோன
சகல
ஸ்துக்களும்,
சிங்கோசனங்களோனோலும்,
கர்த்தத்து ங்களோனோலும்,
துபரத்தனங்களோனோலும், அதிகோரங்களோனோலும், சகலமும்
அ பரக்வகோண்டும் அ ருக்வகன்றும் சிருஷ்டிக்கப்ைட்ைது.
17. அ ர் எல்லோ ற்றிற்கும் முந்தின ர், எல்லோம் அ ருக்குள்
நிபலநிற்கிறது. 18. அ வர சபையோகிய சரீரத்துக்குத்
தபலயோன ர்; எல்லோ ற்றிலும் முதல் ரோயிருக்கும்ைடி,
அ வர
ஆதியும்
ைரித்வதோரிலிருந்து
எழுந்த
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முதற்வைறுைோன ர். 19. சகல ைரிபூரணமும் அ ருக்குள்வள
ோசைோயிருக்கவும்,
வத னின் எல்லோவை கிறிஸ்து தோன் . அ ர் தோன் வத ன்.
அ ர்தோன் பமடப்போளர்.
ஆவிக்குரிய ோழ்க்மே ைற்றும் உடல் ோழ்க்மே ஆகிய
இரண்மடயும் அ ர் எழுதுப ர் அ ர் தோன்.
ஆேவ , “அ ர் வத னின் பமடப்பின் ஆரம்பம்” என்று
கூறும்வபோது, நோம் முதன்மையோன ர் என்று விளக்ேலோம்.
எல்லோ பமடப்புேளுக்கும் அ ர்தோன் ஆதோரம்.
வயோ ோன் 1:1-4, ஆதியிவல ோர்த்பத இருந்தது, அந்த ோர்த்பத
வத னிைத்திலிருந்தது, அந்த ோர்த்பத வத னோயிருந்தது. 2.
அ ர்
ஆதியிவல
வத வனோடிருந்தோர்.
3.
சகலமும்
அ ர்
மூலைோய்
உண்ைோயிற்று;
உண்ைோனவதோன்றும் அ ரோவலயல்லோைல் உண்ைோகவில்பல.
4. அ ருக்குள் ஜீ ன் இருந்தது, அந்த ஜீ ன் ைனுஷருக்கு
ஒளியோயிருந்தது.

கட்ைபள:
V 15, “உன் கிரிபயகபள அறிந்திருக்கிவறன்”
போரோட்டு தற்கு வ று எதுவும் இல்மல,
அ ர்ேளுக்கு போரோட்டு எதுவும் இல்மல.

எனவ

வபரழிவு தரும், ேடுமையோன ேண்டனம்!
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V 15-16, “உன் கிரிபயகபள அறிந்திருக்கிவறன்; நீ குளிருைல்ல
அனலுைல்ல; நீ குளிரோயோ து அனலோயோ து இருந்தோல்
நலைோயிருக்கும். 16. இப்ைடி நீ குளிருமின்றி அனலுமின்றி
வ துவ துப்ைோயிருக்கிறைடியினோல்
உன்பன
என்
ோயினின்று ோந்திைண்ணிப்வைோடுவ ன்.
ேர்த்தர் ஒரு ெமபக்கு இது மர கூறியுள்ள அறிக்மேயிவலவய
இது தோன் மிே ல்லமையோன அறிக்மே.

குளிருமின்றி அனலுமின்றி:
குணப்படுத்தும் ெக்திேளுக்கு பிரபலைோன மைரவபோலிஸின்
Hierapolis சூடோன நீர் அருகிவலவய இருந்தது. ைக்ேள் அங்கு
கென்றனர் ஏகனன்றோல் அ ர்ேளுக்கு மீண்டும் ேட்டும்
ைற்றும் ைறுசீரமைப்பு பண்புேள் இருந்தன.
கேோவலோெோவில், குளிர்ந்த நீர் இருந்தது. ஒரு குளிர்ந்த ற்றோத
நீவரோமட இருந்தது, இது இப்பகுதியில் ஆரம்பேோல
குடிவயற்றத்திற்கு ேோரணைோே அமைந்தது. கேோவலோவெயில்
கிமடக்கும் நீர் புத்துணர்ச்சியுடனும் கதளி ோேவும் இருந்தது.
அ ற்றுக்கு ைோறோே, ஒரு அழுக்கு நீர் அ ர்ேள் பகுதியின்
ழியோே பல மைல்ேளுக்கு ஓடியது, ைந்தைோன நீரோே அது
இருந்தது. ஓய்க டுக்ே அல்லது மீட்டமைக்ே இது
வபோதுைோன அளவில் சூடோே இல்மல.
இது சூட்மட தணிக்கும் அளவுக்கு குளிர்ச்சியோே இல்மல.
இது ேலப்படம் கேோண்டது, அது ைக்ேளுக்கு ேடல் குறித்த
அச்ெத்மத ஏற்படுத்தியது.
இந்த ெமபமய பற்றி நம் வத ன் கெோல் து இதுதோன்:
"நீங்ேள் என்மன வநோய் ோய்ப்படுத்துகிறீர்ேள்."
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சில ெமபேள் ேர்த்தமர வநோய் ோய்ப்படுத்துகின்றன.
• ஆதியின்
அன்மப
விட்ட ர்ேளிடம்
இவயசு
ஏைோற்றைமடந்தோர்,
• ெைரெம் கெய்ப ர்ேள் மீது இவயசு வேோபைமடந்தோர்d.
• போ த்துடன் ெைரெம் கெய்த ர்ேளோல் இவயசு
ருத்தப்பட்டோர்.
ஆனோல்
இந்த
லவ ோதிக்வேயோ
வநோய் ோய்ப்படுத்தியது!

ெமப

அ மர

இன்றும் கிறிஸ்தும ப் பற்றிய த றோன போர்ம மயக்
கேோண்ட ைக்ேள் நிமறந்த ெமபேள் நிமறய இருக்கின்றன.
எனவ , அம
புதிதோக்ேப்படோத இரட்சிக்ேப்படோத
ெமபேள், அம பரவலோேத்தில் ெகிக்ே முடியோதம . அம
ேர்த்தமர வநோய் ோய்ப்படுத்துகின்றன.
ஒரு ெமபக்கு சில விசு ோசிேள் மீது ஒரு நம்பிக்மே இருந்தது.
ெமபேளுக்கு
இவயசு
ேடிதங்ேமள
எழுதியவபோது,
ைனந்திரும்புதலுக்கு ேர்த்தர் அமழப்பமதக் ேோணலோம்,
ஏகனன்றோல் அதில் சில விசு ோசிேள் இருந்தோர்ேள்,
ஒருவ மள அ ர்ேள் மூலம் ேோரியங்ேள் ைோறக்கூடும்
என்பதோல் அந்த ேடிதங்ேமள நம் ேர்த்தர் எழுதினோர்.
லவ ோதிக்வேயோவில் உள்ள ெமபக்கு
எதுவும் ேோணப்படவில்மல.

ரும்வபோது அப்படி

இது ஒரு ெமபமய பிரசித்துப்படுத்து தில் வைோெைோன
நிமலமய கேோண்டதோே இந்த ெமப உள்ளது. க றும்
வநோய் ோய்ப்பட்ட ெமப இது.
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Jesus says, “You have no purpose; you just make Me sick.”
V 17, நீ நிர்ப்ைோக்கியமுள்ள னும், ைரிதபிக்கப்ைைத்
தக்க னும்,
தரித்திரனும்,
குருைனும்,
நிர் ோணியு
ைோயிருக்கிறபத அறியோைல், நோன் ஐசு ரிய ோவனன்றும்,
திரவியசம்ைன்னவனன்றும், எனக்கு ஒருகுபறவுமில்பல
வயன்றும் வசோல்லுகிறைடியோல்;

ைோய்ைோலம் ைண்ணுகிற ர்கள்:
அ ர்ேள் ஒரு விஷயத்மதச் கெோல்கிறோர்ேள், அ ர்ேளுமடய
உண்மையோன நிமல அ ர்ேளுக்குத் கதரியோது.
ஒரு "ெமபயில்" ஒன்றோே கூடி ந்துள்ள அவிசு ோசிேமளப்
பற்றிய ஒரு விஷயம் என்னக ன்றோல், அ ர்ேள் ஆவிக்குறிய
மேயில் எந்த ஒரு நிமலயிலும் இல்மல. அ ர்ேளோல்
யதோர்த்தத்மத/உண்மைமய அறிந்து முடியோது.
லவ ோதிக்வேயோ ஒரு பணக்ேோர நேரைோே இருந்தது. கபோருள்
கெல் த்தில் ளமை மிக்ே நேரம்,அங்குள்ள ர்ேள் நல்ல
ெதி
ோய்ந்த ர்ேள் என்பதோல் அது
ங்கிக்கு
பிரபலைோனது.
ெமபயின்
கெோந்த அமடயோளத்மதப் பற்றிய ேருத்து
,அ ர்ேள் கபோருள் கெல் த்மத ைட்டுைல்ல, ஆவிக்குரிய
கெல் த்மதயும் கூட கேோண்டிருந்தனர்.
ஒருவ மள
அ ர்ேள்
கிறிஸ்துவின்
கதய் த்மத
ைறுத்த ர்ேள் ைட்டுைல்ல, ஆனோல் அ ர்ேள் வ று
மேயோன ைறுப்பின் மூலத்தோல் தோக்ேம் அமடந்து
இருக்ேலோம் - அது தோன் ஞோன ோதம் Gnosticism. ஒருவ மள
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அ ர்ேள் தங்ேமள
உயர்ந்த ைக்ேள் என்று நிமனத்து
ஆவிக்குறிய கபருமையில் இருந்து இருக்ேலோம்.
Gnosticism and pre-Gnosticism ஞோன ோதம் ைற்றும் முன்ஞோன ோதம் என்பது கிவரக்ே
ோர்த்மதயோன “கதரிந்து
கேோள் து to know” என்பதிலிருந்து ந்தது, அ ர்ேள் அதிே
ரேசியங்ேமள அறிந்த ைக்ேளோே இருந்தனர்.
அ ர்ேள்
கெல் த்மத
ம த்திருந்தோர்ேள்,
ைற்ற
அமன ருக்கும் வைலோே இருந்த ஒரு மேயோன அறிவு
தங்ேளுக்கு இருப்பதோே அ ர்ேள் தங்ேமள பற்றி
நிமனத்துக்கேோண்டனர்.
அ ர்ேள் உலே கெல் ங்ேளின் கபருமைவயோடு ஆவிக்குரிய
கபருமைேமளயும் வெர்த்துக்கேோண்டனர்.
ஒரு நபர் இருக்ேக்கூடிய மிே வைோெைோன நிமல அது. அதற்கு
பதிலோே அ ர்ேள் நோத்திேரோே இருப்பது நல்லது.
திருச்ெமபமயயும்
நற்கெய்திமயயும்
முழுமையோே
அறியோைல் இருப்பது நல்லது.
இதுதோன் உச்ெக்ேட்ட விசு ோெதுவரோே ைோயம்பண்ணுதல்.
நீங்ேள் கிறிஸ்தும ப் பற்றி அறிந்திருக்கிறீர்ேள், நீங்ேள் ஒரு
கபோய்யோன கிறிஸ்தும உரு ோக்கி விட்டிர்ேள்,
நீங்ேள் வத மன பற்றி அறிந்திருக்கிறீர்ேள், நீங்ேள் ஒரு
வத மன ேடவுமள உரு ோக்கியுள்ளீர்ேள், ைற்றும்
அதில்
நீங்ேள்
சுயநீதியுடன்
தன்னம்பிக்மே
கேோண்டுள்ளீர்ேள்.
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சில கிறிஸ்த பல்ேமலக்ேழேங்ேள் ைற்றும் வபோதிப்ப ர்ேள்
இந்த
மேயோன பண்புேள் கேோண்டுள்ளனர். அ ர்ேள்
கபோருள் ரீதியோே தங்ேமள பணக்ேோரர்ேள் என்று
நிமனக்கிறோர்ேள்; அ ர்ேள் ஆவிக்குரிய அறிவில் எல்லோம்
அறிந்திருக்கிவறோம் என்று நிமனக்கிறோர்ேள், அ ர்ேளுக்கு
உயர்ந்த அறிவு இருக்கிறது, அ ர்ேளின் உண்மையோன நிமல
அ ர்ேளுக்குத் கதரியோது.
ஒரு கபரிய பிரிவு கிறிஸ்துவின் கதய் த்து த்மத தோக்ேத்
கதோடங்கியவபோது, லவ ோதிக்வேயோ அதற்கு துமண
ஆளோகிவிட்டது என்பதற்கு கதளி ோன ெோன்றுேள் உள்ளன.
தனிப்பட்ட முமறயில், சிலர் சில பிரிவுேமள denomination
விட்டு க ளிவயறுகிறோர்ேள், ஏகனன்றோல் அ ர்ேள் ஒவர
போலின திருைணம், LGBTQ, ேருக்ேமலப்பு வபோன்ற சில
ேோரியங்ேமள எதிர்க்கிறோர்ேள், ஆனோல் இது எனக்கு
ருத்தத்மத அளிக்கிறது.
கிறிஸ்துவின் கதய் த்து ம் தோக்ேப்படும்வபோது அ ர்ேள்
பிரிம விட்டு க ளிவயற ைோட்டோர்ேள்.
வ தத்தின் நிமறவு தன்மை ைற்றும் நம்பே தன்மை மீதோன
தோக்குதல் வபோது அ ர்ேள் பிரிம
விட்டு க ளிவயற
ைோட்டோர்ேள்.
லவ ோதிக்வேயோ எப்வபோது வ தத்மத ைறுதலித்தவதோ
அப்வபோவத கிறிஸ்தும யும் அது ைறுதலித்துவிட்டது.
"நிர்ப்ைோக்கியமுள்ள னும்,
ைரிதபிக்கப்ைைத்தக்க னும்,
தரித்திரனும், குருைனும், நிர் ோணியுைோயிருக்கிறபத"
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கிறிஸ்த ர்ேள்
பரிதபிக்ேப்படத்தக்ே ர்ேள்,
நிர் ோணிேள் அல்ல.

நிர்ப்போக்கியமுள்ள ர்ேள்,
தரித்திரர்ேள்,
குருடர்ேள்,

அ ர்ேள் கிறிஸ்த ர்ேள் அல்ல.
இந்த ைக்கள் யோர்?
இ ர்ேள்
ஒரு
அல்லோத ர்ேள்.

ெமபயில்

உள்ள

கிறிஸ்த ர்ேள்

கிறிஸ்த ர்ேள்
அல்லோத ர்ேளின்
ெமபயின்
நிமல,
நிமனத்துப்போர்ப்பதற்கும் வைோெைோன நிமல ஆகும்,
➢ அ ர்ேள் தி ோலோனவபோது ஆவிக்குரிய ரீதியில்
உயர்ந்த ர்ேளோனோர்ேள்.
➢ அ ர்ேள் வைோெைோே இருக்கும்வபோது, அ ர்ேள்
அழேோே இருக்கிறோர்ேள்.
➢ அ ர்ேள்
பரிதோபப்படும்வபோது,
அ ர்ேள்
கபோறோமைப்படும் அளவிற்கு இருந்தோர்ேள்.
➢ எமதயும் ேோணோதவபோது, தங்ேள் எல்லோ ற்மறயும்
கதளி ோேக் ேோண முடியும் என்று அ ர்ேள்
நம்பிக்கேோள்கிறோர்ேள்.
➢ அ ர்ேள் நிர் ோணைோே இருக்கும்வபோது, அ ர்ேள்
ஆமட அணிந்திருப்பதோே உணர்கிறோர்ேள்.
அ ர்ேள் ங்கிக் ேணக்மேக் கேோண்டிருக்ேலோம், அ ர்ேள்
ேருப்பு ேம்பளிமய அணியலோம், அ ர்ேள் ேண் ேளிம்மப
ம த்திருக்ேலோம், ஆனோல் ஆவிக்குரிய ரீதியில், அ ர்ேள்
பரிதோபேரைோன ர்ேள்,
வைோெைோன ர்ேள்,
தரித்திரர்,
குருடர்ேள்
,நிர் ோணைோே
இருக்கிறோர்ேள்ைற்றும்
பரிதோபப்படு ோர்ேள்.
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அவிசு ோசிேளின் ெமபயின் நிமல இது தோன்.
அந்த மேயோன ெமபேள் , இன்றும் கூட, ைற்ற ெமபேமள
ேோட்டிலும் தங்ேமள பற்றி கபருமை கேோள்பம .
அ ர்ேள் பணக்ேோரர் என்று நிமனக்கிறோர்ேள்; அ ர்ேள்
வநர்த்தியோே
ஆமட
அணிந்திருப்பதோே
அ ர்ேள்
நிமனக்கிறோர்ேள்; தங்ேளுக்கு எதுவும் வதம யில்மல என்று
அ ர்ேள் நிமனக்கிறோர்ேள், ஆனோல் அ ர்ேளின் நிமல
குறித்து அ ர்ேளுக்கு எதுவும் கதரியோது.
V18-20, நோன்: நீ ஐசு ரிய ோனோகும்ைடிக்கு வநருப்பிவல
புைமிைப்ைட்ை வைோன்பனயும், உன் நிர் ோணைோகிய
அ லட்சணம் வதோன்றோதைடிக்கு நீ உடுத்திக்வகோள் தற்கு
வ ண் ஸ்திரங்கபளயும்
என்னிைத்திவல
ோங்கிக்
வகோள்ளவும், நீ ைோர்ப யபையும்ைடிக்கு உன் கண்களுக்குக்
கலிக்கம்வைோைவும் வ ண்டுவைன்று உனக்கு ஆவலோசபன
வசோல்லுகிவறன். 19. நோன் வநசிக்கிற ர்கவள ர்கவளோ
அ ர்கபளக் கடிந்துவகோண்டு சிட்சிக்கிவறன்; ஆபகயோல் நீ
ஜோக்கிரபதயோயிருந்து,
ைனந்திரும்பு.
20.
இவதோ,
ோசற்ைடியிவல நின்று தட்டுகிவறன்; ஒரு ன் என்
சத்தத்பதக்வகட்டு, கதப த் திறந்தோல், அ னிைத்தில் நோன்
பிரவ சித்து, அ வனோவை வைோஜனம்ைண்ணுவ ன், அ னும்
என்வனோவை வைோஜனம்ைண்ணு ோன்.
ைோயக்ேோரர்ேளுக்கு ேர்த்தர் கிருமப கெய் ோர்.
ஏசோயோ 55:1, ஓ, தோகைோயிருக்கிற ர்கவள, நீங்கள் எல்லோரும்
தண்ணீர்களண்பைக்கு
ோருங்கள்; ைணமில்லோத ர்கவள,
நீங்கள்
ந்து,
ோங்கிச் சோப்பிடுங்கள்; நீங்கள்
ந்து,
ைணமுமின்றி
விபலயுமின்றித்
திரோட்சரசமும்
ைோலும்வகோள்ளுங்கள்.
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ைத்வதயு
16:26, ைனுஷன் உலகம் முழு பதயும்
ஆதோயப்ைடுத்திக்வகோண்ைோலும்,
தன்
ஜீ பன
நஷ்ைப்ைடுத்தினோல் அ னுக்கு லோைம் என்ன? ைனுஷன் தன்
ஜீ னுக்கு ஈைோக என்னத்பதக் வகோடுப்ைோன்?
இவயசு கெோல்லிக் கேோண்டிருந்தது இதுதோன்,
✓ நீங்ேள் கெல் த்மத விரும்பினோல், என்னிடம்
ோருங்ேள்.
✓ உங்ேளுக்கு ஆமட வ ண்டுைோனோல், என்னிடம்
ோருங்ேள்.
✓ உங்ேளுக்கு போர்ம
வ ண்டுைோனோல், என்னிடம்
ோருங்ேள்.
✓ கநருப்போல் சுத்திேரிக்ேப்பட்ட தங்ேத்மத நோன்
உங்ேளுக்குக் கேோடுப்வபன், ”தூய தங்ேம், அசுத்தங்ேள்
இல்லோத தங்ேம்”.
இது எல்லோ ஆவிக்குரிய ஆசீர் ோதங்ேமளயும், பரிசுத்தைோன
ைற்றும்
விமலைதிப்பற்ற
அமனத்து
ஆவிக்குரிய
கெல் ங்ேமளயும்
குறிக்கிறது,
இம
அமனத்தும்
வத னிடமிருந்து தோன் ரும்.
1 வைதுரு 1:7, அழிந்துவைோகிற வைோன் அக்கினியினோவல
வசோதிக்கப்ைடும்;
அபதப்ைோர்க்கிலும்
அதிக
விபலவயறப்வைற்றதோயிருக்கிற
உங்கள்
விசு ோசம்
வசோதிக்கப்ைட்டு,
இவயசுகிறிஸ்து
வ ளிப்ைடும்வைோது
உங்களுக்குப் புகழ்ச்சியும் கனமும் ைகிபையுமுண்ைோகக்
கோணப்ைடும்.
க ளிப்படுத்துதல் புத்தேம் பின் ரும் சில ேோரியங்ேமள, சில
முமற குறிப்பிடுகிறது.
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என்னிடம் ந்து உண்மையோன ைற்றும் வெோதிக்ேப்பட்ட
தங்ேத்மத
ோங்கிக்கேோள்ளுங்ேள், எனவ
நீங்ேள் இனி
ஏமழயோே
இருக்ே
ைோட்டீர்ேள்.
நீங்ேவள
ஆமட
அணி தற்ேோே
ஒரு
க ண் ஸ்திரத்மத
என்னிடம்
ோங்கிக்கேோள்ளுங்ேள், அதனோல் உங்ேள் நிர் ோணத்தின்
அ ைோனம் க ளிப்படோது. உங்ேள் ேருப்பு அங்கிமய
அேற்றிவிட்டு, ந்து ஒரு க ண் ஸ்திரத்மத கபறுங்ேள்.
பரிசுத்த ோன்ேளின்
நீதியும்,
வத னின்
பரிசுத்த ோன்ேளின் மீது ம க்ேப்பட்டுள்ளன.

நீதியும்

ஏசோயோ 61:10, கர்த்தருக்குள் பூரிப்ைோய் ைகிழுகிவறன்; என்
வத னுக்குள் என் ஆத்துைோ களிகூர்ந்திருக்கிறது; ைண ோளன்
ஆைரணங்களினோல்
தன்பன
அலங்கரித்துக்
வகோள்ளுகிறதற்கும், ைண ோட்டி நபககளினோல் தன்பனச்
சிங்கோரித்துக்வகோள்ளுகிறதற்கும் ஒப்ைோக, அ ர் இரட்சிப்பின்
ஸ்திரங்கபள எனக்கு உடுத்தி, நீதியின் சோல்ப பய
எனக்குத் தரித்தோர்.
“since you are blind, come and take the eye salve that I have, and I will
anoint your eyes so that you can see.”
ேண் ேளிம்பு, ஒரு மேயோன ேரடுமுரடோன ைோம , அ ர்ேள்
அதில் சில ஃபிமரஜியன் Phrygian
ெக்திமயக் ேலந்து,
எரிச்ெலூட்டிய ேண்ேளில் இனிமையோன சுேத்மத தரு மத
நிரூபித்தனர்.
க ளிப்பமடயோே,
இது
போர்ம மய
ெரிகெய்யப்
வபோ தில்மல. ஆனோல் ேண்ணுக்கு
ந்த ேோயங்ேமள
குணப்படுத்த அந்த ேண் எண்கணய் உதவியது.
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✓ நீங்ேள் என்னிடம் ந்தோல் நோன் உங்ேளுக்கு போர்ம
கேோடுப்வபன் என்று இவயசு கூறுகிறோர்.
✓ நீங்ேள் என்னிடம்
ந்தோல், நோன் உங்ேமள
க ண் ஸ்திரத்தோல் ைமறக்கிவறன் என்று இவயசு
கூறுகிறோர்.
✓ நீங்ேள் என்னிடம்
ந்தோல், நோன் உங்ேமள
ஐஸ் ர்ய ோனோக்குவ ன் என்று இவயசு கூறுகிறோர்.
ஆேவ , தரித்திரர், நிர் ோணர், குருட்டு அவிசு ோசிேளுக்கு
அ ர்ேளின் நிமல என்னக ன்று கதரியோது, நம்முமடய
ேர்த்தர் கூறுகிறோர், “இந்த ேடிதத்மத எடுத்து அ ர்ேளுக்குப்
சித்து ேோட்டுங்ேள்’ என்று.
➢ நம்மை ஆவிக்குரிய மேயில் ஐஸ் ர்ய ோன் ஆே
ைோற்று து அந்த இரட்சிப்பு தோன்.
➢ அந்த க ண் ஸ்திரம் தோன் நம்முமடய போ ைோன
நிர் ோணத்மத கிறிஸ்துவின் மூலம் வத னுமடய
நீதியுடன் ைமறக்கிறது.
➢ அந்த ேண் எண்கணய் தோன் வத மன பற்றிய
அறிம யும்,
கிருமபமயயும்,
வத னின்
ெத்தியத்மதப் பற்றிய புரிதமலயும் தருகிறது.
இது மூன்று
அமழப்பு!

ைடங்கு

விளக்ேத்தில்

இரட்சிப்பிற்ேோன

V19, “நோன் வநசிக்கிற ர்கவள ர்கவளோ அ ர்கபளக்
கடிந்துவகோண்டு
சிட்சிக்கிவறன்;
ஆபகயோல்
நீ
ஜோக்கிரபதயோயிருந்து, ைனந்திரும்பு.
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அந்த முதல் கூற்று, அ ர் இங்குள்ள கிறிஸ்த ர்ேளுடன்
வபசுகிறோர் என்று சிலர் நிமனக்கிறோர்ேள், ஆனோல் சூழல்
அமத அனுைதிக்ேோது. இது வத மன பற்றியும் கிறிஸ்தும ப்
பற்றியும் ஒரு எதிர் வேள்விவேட்ேமுடியோத அறிக்மே ஆகும்.
வயோ ோன் 3:16 வபோலவ ,
வத ன் அவிசு ோசிேமளக் ேடிந்துகேோண்டு ேண்டிப்போர்.
வயோ ோன் 16:8-9, அ ர்
ந்து, ைோ த்பதக்குறித்தும்,
நீதிபயக்குறித்தும், நியோயத்தீர்ப்பைக்குறித்தும், உலகத்பதக்
கண்டித்து
உணர்த்து ோர்.9.
அ ர்கள்
என்பன
விசு ோசியோதைடியினோவல ைோ த்பதக்குறித்தும்,
2 தீவைோத்வதயு 2:25, எதிர்வைசுகிற ர்கள் சத்தியத்பத
அறியும்ைடி வத ன் அ ர்களுக்கு ைனந்திரும்புதபல
அருளத்தக்கதோகவும்,
வத ன் அவிசு ோசிேமளயும் போவிேமளயும் வநசிக்கிறோர்,
அதனோல்தோன் நோம் போவிேளோே இருக்கும்வபோது இரட்சிப்பு
ழங்ேப்பட்வடோம். அந்த அன்பு நிரூபிக்ேப்பட்டுள்ளது,
அந்த அன்பு ேண்டிப்புடன் கதோடங்குகிறது.
முழு ேடிதத்திலும் வத னின் கைன்மை பற்றிய குறிப்பு
உள்ளது. இந்த ைக்ேள் மீது அ ருக்கு கைன்மையோன போெம்
உண்டு.
It’s ‘phile’ love not ‘agape’ love.
"ஆபகயோல், ப ரோக்கியத்துைன் ைனந்திரும்புங்கள்."
இது இரட்சிப்பின் அபைப்பு:
ைனந்திரும்புங்கள்!
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ைனந்திரும்புதல் என்பது
❖ நீங்ேள்
ஒரு
குற்ற ோளி
என்பமத
நீங்ேள்
உணருகிறீர்ேள்,
❖ வத
வேோபத்திற்கும் தண்டமனக்கும் நீங்ேள்
தகுதியோன ர் என்பமத உணர் து,
❖ நீங்ேள் நரேத்திற்கு போத்திர ோன்.
❖ போ ம் உங்ேளிடத்தில் இருப்பமத நீங்ேள் உணர
ஆரம்பிக்கிறீர்ேள்,
❖ போ த்திலிருந்து விடுபட நீங்ேள் ஏங்குகிறீர்ேள்,
ைற்றும்
❖ நீங்ேள் அதற்கு முதுமே ேோட்டி உலமேத் துறந்து,
உங்ேமள ைறுத்து, சிலும மய எடுத்துக்கேோண்டு,
கிறிஸ்தும ப் பின்பற்று து.
நீங்ேள் நிதி ரீதியோே ேஷ்டப்பட வ ண்டியிருக்கும், ஆனோல்
அதில் எந்த வித்தியோெமும் இல்மல.
நீங்ேள் ஐஸ் ர்ய ோன் அல்ல, நீங்ேள் கெல் ந்தர்ேள் அல்ல,
எதுவும் வதம யில்மல என்பமத நீங்ேள் உணர்ந்தோல்
ைட்டுவை ைனந்திரும்புதல் ரும்.
“ைனந்திரும்பி
அமத
வ ேைோே
கெய்யுங்ேள்.
ைனந்திரும்புதமல ம ரோக்கியத்துடன் கதோடருங்ேள்.”
V20, இவதோ, ோசற்ைடியிவல நின்று தட்டுகிவறன்; ஒரு ன் என்
சத்தத்பதக்வகட்டு, கதப த் திறந்தோல், அ னிைத்தில் நோன்
பிரவ சித்து, அ வனோவை வைோஜனம்ைண்ணுவ ன், அ னும்
என்வனோவை வைோஜனம்ைண்ணு ோன்.
அ ர் யோபரப் ைற்றி வைசுகிறோர்?
அ மர பற்றி தோன்.
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என்ன கதவு அது?
உங்ேள் இதயத்தின் ேதவு அல்ல, அது ெமபயின் ேதவு!
“ஒரு ன் என் சத்தத்பதக்வகட்டு, கதப த் திறந்தோல்,
அ னிைத்தில் நோன் பிரவ சித்து” அதன் அர்த்தம் என்ன?
நோன் அ னுக்குள் ந்து, நோன் அ னுடன் ைற்றும் அ ன்
என்னுடன் வபோெனம் கேோள்வ ன் .
கிறிஸ்து இல்லோத ெமப இது!
நம் ோழ்நோள் முழு தும் இதயத்மத அமத தட்டுகிறது என்று
வேள்விப்பட்டிருக்கிவறோம்.
அது
இங்வே
அமத
குறிக்ேவில்மல. இது ெமபயின் ேதவு.
ெரிமதயில் உள்ள ெமபயில், விசு ோசிேளோே இருந்த சிலரின்
முன்னிமலயில் அ ர் இருந்தோர்.
இவயசு லவ ோதிக்வேயோ ெமபயில் க ளிவய இருக்கிறோர்.
உலேம் முழு தும் இது வபோன்று ஆயிரம் ஆயிரக்ேணக்ேோன
ெமபேள் உள்ளன. கிறிஸ்து க ளிவய இருக்கிறோர்,
இரக்ேத்துடன், அ ருமடய நோைத்மத கேோண்ட ெமபயின்
ேதம
அ ர் தட்டுகிறோர், அனோல் அ ரின் நோைத்மத
கேோண்ட ெமபயிலிருந்து அ ர் க ளிவயற்றப்பட்டுள்ளோர்.
பகிரப்பட்ட உணவு ஐக்கியத்மத அமடயோளைோே இருந்தது.
பகிரப்பட்ட உணவு கூட்டுறவின் அமடயோளைோே இருந்தது.
இவயசு கெோல்கிறோர், லவ ோதிக்வேயோ யோரோ து
ந்து
ேதம த் திறந்தோல் நோன் உள்வள ருவ ன், நோன் உன்மன
இரட்சிப்பின் , உன்னுடன் ஐக்கியம் கேோள்வ ன் என்று
கூறுகிறோர்.
இது ஒரு இறுதி வ ண்டுவேோள்!
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இந்த ெமபேளுக்கு க ளிவய இவயசு இன்னும் இருக்கிறோர்,
இருட்டில், வநோய் ோய்ப்பட்ட, இரட்சிக்ேப்படோத ெமபேளின்
ேதம த் தட்டுகிறோர்,நித்திய ேோரிருள் சூழும் முன்பும் ைற்றும்
மிேவும் தோைதம் ஆகும் முன்பும் அ ர்ேமள அமழக்கிறோர்!

முடிவுபர.
ேமடசி ோக்குத்தத்தம்.
V 21, நோன் வஜயங்வகோண்டு என் பிதோவினுபைய
சிங்கோசனத்திவல
அ வரோவைகூை
உட்கோர்ந்ததுவைோல,
வஜயங்வகோள்ளுகிற வன வனோ அ னும் என்னுபைய
சிங்கோசனத்தில்
என்வனோவைகூை
உட்கோரும்ைடிக்கு
அருள்வசய்வ ன்.

வஜயம் வகோள்ளுகிற ன் யோர்?
1 வயோ ோன் 5:4-5, 4. வத னோல் பிறப்ைவதல்லோம் உலகத்பத
வஜயிக்கும்; நம்முபைய விசு ோசவை உலகத்பத வஜயிக்கிற
வஜயம்.5. இவயசு ோன ர் வத னுபைய குைோரவனன்று
விசு ோசிக்கிற வனயன்றி உலகத்பத வஜயிக்கிற ன் யோர்?
நோன் இப்வபோது உள்வள
ரு து ைட்டுமில்லோைல் ,
உன்னுடன் உட்ேோர்ந்து உன்னுடன் ஐக்கியம் கேோள்வ ன்,
ஆனோல் விசு ோெத்தில் ரும் அந்த நபமர என்னுடன் என்
சிங்ேோெனத்தில் அைர ம ப்வபன், நோனும் எப்படி க ன்று
என் பிதோவ ோடு அ ருமடய சிம்ைோெனத்தில் அைர்த்வதவனோ
அவத வபோலவ அ மனயும் அைரச்கெய்வ ன்.
நோன் உன்மன ைகிமைப்படுத்தி என் சிங்ேோெனத்தில் அைர
ம ப்வபன்.
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வத னின் சிங்ேோெனமும் ,கிறிஸ்துவின் சிங்ேோெனமும்
ைனந்திரும்பிய விசு ோசியின் சிங்ேோெனம் ஆகிறது. வத னின்
சிங்ேோெனம், கிறிஸ்துவின் சிங்ேோெனத்தில்
அைர் து
என்பதோலோ ைனிதகுலத்திற்கு மிே உயர்ந்த உயர்வு ஆகும்.
விசு ோெ துவரோகிேளுக்கு, தோரோள ோதிேளுக்கு, கிறிஸ்தும ைறுப்ப ர்ேளுக்கு, வ தத்மத ைறுப்ப ர்ேளுக்கு, அ ர்ேள்
தங்ேமள
உயர்ந்த
விசு ோசிேள்,
அறி ோர்ந்த ர்ேள்,
புத்திஜீவிேள்
என்று
நிமனக்கும்
உண்மையோன
விசு ோசிேளுக்கு கெோல்லப்படும் கெய்தி இது..
“உங்ேள் நிமல உங்ேளுக்குத் கதரியோது.
நீங்ேள் தரித்திரர், குருடர்.
நீங்ேள்
நிர்ப்போக்கியமுள்ள ர்,
பரிதோபேரைோன ர்,
நிர் ோணைோன ர்.”
ஆனோல் கிறிஸ்து, கிருமபயில், இரட்சிப்மப அளிக்கிறோர்.
எல்லோ
ேடிதங்ேளும்
மூடுகின்றன,
ெமபேளுக்குச்
கெோல்லுகிறமதக்
வேட்ேக்ேட ன்."

"ஆவியோன ர்
ேோதுள்ள ன்

நீங்ேள் வேட்கிறீர்ேளோ?
உண்மையோே அமத வேட்கிறீர்ேளோ???
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