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                World Christian Fellowship 

www.wcflondon.com 

wcflondon@gmail.com 

 

 

ஏழு சபைகள் 

இறுதி ைாகம் 

 

                        வெளி. அதிகாரங்கள் 2 & 3 

 

 
 

ஏழு சபைகளில் ,ஐந்து சபையில் ைாவத்பைப் ைற்றி 

பைசுகிறார், சபைபை எச்சரிக்கிறார். 

 

அவர்கள் இருக்கும் ஒழுங்கின் அடிப்ைபையில், 2 மற்றும் 3 

அதிகாரங்களில், அபவ நமக்கு காலவரிபசப்ைடி அல்லது 

பைரழிவு மற்றும் அழிவுக்கு ஒரு காலவரிபச 

http://www.wcflondon.com/
mailto:wcflondon@gmail.com
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முன்பேற்றத்பை அளிக்கின்றே, அதில் சபை 

சாத்ைனுபைைைாக மாறுவபை நாம் காணமுடியும். 

 

இந்ை ஐந்து ைடி காலகட்ைத்தில் சபை பைவனுபைைதிலிருந்து  

சாத்ைனுபைைைாக மாறுவபை காணமுடியும். 

 

1. ஆதியின் அன்பை இழந்தார்கள். 

 

எபைசுவில் உள்ள சபைக்கு நம்முபைை கர்த்ைர் சசால்கிறார்,  

வெளி 2:2,  உன் கிரிபைகபையும், உன் பிரைாசத்பதயும், உன் 

வைாறுபைபையும், நீ வைால்லாதெர்கபைச் சகிக்கக் 

கூடாைலிருக்கிறபதயும், அப்பைாஸ்தலரல்லாதெர்கள் 

தங்கபை அப்பைாஸ்தலவரன்று வசால்லுகிறபத நீ பசாதித்து 

அெர்கபைப் வைாய்ைவரன்று கண்டறிந்தபதயும்;  

 

➢ அவர்களால் சைாறுபமைாக இருக்க முடிந்ைது,  

➢ உறுதிைாக,  

➢ உைத்திரவங்கள் மத்தியில் பைரிைம், 

➢ ைவறாே அப்பைாஸ்ைலர்கபள அபைைாளம் 

காண்ைைற்காே ஆவிக்குரிை ைகுத்ைறிவு, மற்றும் 

➢ சகிப்பு ைன்பமபைாடு இருக்க முடிந்ைது. 

 

 காரிைங்கபள சரிசசய்ை ைவுல் தீபமாத்பையுபவ எபைசுவில் 

இருந்ை சபைக்கு நிைமித்து இருந்ைார். 

 

இரண்டு முக்கிை பநாக்கங்கள் இருந்ைே: 

1. ைவறாே பகாட்ைாட்பைக் பகைாள்வது மற்றும்  

2. துன்மார்க்க காரிைங்கபள பகைாள்வது. 

 

உண்பமைாே பகாட்ைாடு மற்றும் சைய்வைக்தி ஆகிைவற்றில் 

அர்ப்ைணிப்புைன் சபைபை மீண்டும் சகாண்டு வர முடியும். 
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தீபமாத்பையு மிகவும் சவற்றிகரமாக இருந்திருக்க பவண்டும். 

பைவ கிருபைைால், அவர் ைவறாே பைாைகர்கள், ைவறாே 

ைபலவர்கள், ைவறாே ஆசிரிைர்கபள அகற்ற முடிந்ைது. அவர் 

மக்கபள பிபையில் இருந்து சத்திைத்திற்கு மாற்ற முடிந்ைது. 

 

பைவ கிருபைைால், அவருபைை ஊழிைத்தின் மூலம் அந்ை 

சபையில் உண்பமைாே சைய்வைக்திபைக் சகாண்டுவர 

அவரால் முடிந்ைது. இந்ை சவளிப்ைடுைல்  கடிைம் 

எழுைப்ைடும்பைாது, 30 ஆண்டுகள் கைந்துவிட்ைே, 

எபைசுவில் உள்ள சபை ைவறாே ைபலவர்கள், பைாைகர்கள் 

மற்றும் ைவறாே உைபைசர்களால் வழிநைத்ைப்ைடுத்து வந்ைது 

ஆோல் அது, உண்பமைாே ஆவிக்குரிை ைபலவர்கள், 

பைாைகர்கள் மற்றும் அப்பைாஸ்ைலர்கள் ஆகிபைாரால் 

வழிநைத்ை திருப்ைப்ைட்ைது.. 

 

எபைசு சபைக்கு கீழ்கண்ை ஆசீர்வாைங்கள் இருந்ைே    

➢ ைவுல் பைாைகராக இருந்ைார்,  

➢ ஆக்கில்லால் ஊழிைம் சசய்ைார்,  

➢ அப்பைால்பலா பிரசங்கம் சசய்ைார், 

➢ தீபமாத்பையுவின் கீழ் ஊழிைம் மற்றும் 

வழிநைத்துைல்.  

 

இந்ை சபை மிகவும் விக்ரக ஆராைபே சகாண்ை 

எபைசிைர்களின் ைைாோவின் வழிைாட்ைால் ஆதிக்கம் 

சைற்ற நகரத்தில் இருந்ைது,   உலகின் ஏழு அதிசைங்களில் 

ஒன்று அவரது பகாயில்,அது குருக்கள் ,திருநங்பககள், 

களிைாட்ைம் மற்றும் குடிைைக்கம் ஆகிைவற்றால் நிரம்பிைது. 

 

இது ஒரு வலுவாே, அடிப்ைபை, மரபுவழி சபை.  
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வெளி 2:4, ஆனாலும், நீ ஆதியில் வகாண்டிருந்த அன்பை 

விட்டாய் என்று உன்பைரில் எனக்குக் குபற உண்டு. 

 

ஆதியின் அன்பு என்றால் என்ன ? 

 

அது கீழ்காண்ைபவயின் பமல் உள்ள அன்பு 

➢ கட்டுக்கைங்கா உணர்ச்சி, 

➢ உற்சாகம், 

➢ உணர்ச்சி, 

➢ பவராக்கிைம், 

➢ நன்றி சசால்லுைல், 

➢ துதித்ைல், 

➢ ைணிவு சசய்ைல். 

 

ஒரு நித்திை மாற்றத்பை அனுைவித்ை இைைத்திலிருந்து 

சவளிபைறிை  அன்பு. 

 

எபைசிைர்கள் நற்கிரிபைகபள சசய்ைார்கள்  , ஏசேன்றால் 

அவர்கள் நரிகிரிபைகபள  சசய்யும் ைைக்கத்தில் 

இருந்ைார்கள். 

அவர்கள் சரிைாே காரணத்திற்காக  அவற்பற சசய்து 

சகாண்டிருந்ைார்கள். 

அவர்கள் பைவபே கேப்ைடுத்ை விரும்பிேர். 

அவர்களுக்கு சரிைாே பநாக்கம் கூை இருந்ைது. 

 

ஆோல் அவர்கள் ஆதியின் அன்பை  விட்டுவிட்ைார்கள்.  

➢ அந்ை ஆர்வம் பைாய்விட்ைது, 

➢ அந்ை தூண்டுைல் பைாய்விட்ைது, 

➢ அந்ை மகிழ்ச்சி பைாய்விட்ைது. 
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பைனிலவு முடிந்துவிட்ைது, அவர்கள் ஒரு வசதிைாே, 

ைாரம்ைரிைமாே, மரபுவழி வைக்கத்தின் பின் சசல்ல 

ஆரம்பித்துவிட்ைேர். 

 

ைரிகாரம்: 

 

வெளி 2:5, ஆபகைால், நீ இன்ன நிபலபையிலிருந்து 

விழுந்தாவைன்ைபத நிபனத்து, ைனந்திரும்பி, ஆதியில் வசய்த 

கிரிபைகபைச் வசய்ொைாக; இல்லாவிட்டால் நான் சீக்கிரைாய் 

உன்னிடத்தில் ெந்து, நீ ைனந்திரும்ைாதைட்சத்தில், உன் 

விைக்குத்தண்பட அதனிடத்தினின்று நீக்கிவிடுபென். 

 

நீங்கள் ஆதியில் கிறிஸ்துபவத் ைழுவிை அந்ை 

விபலமதிப்ைற்ற, அன்பு நிபறந்ை நாட்கபள நிபேவில் 

சகாண்டு மீண்டும் அைற்கு திரும்புங்கள் . 

 

ஆவிக்குறிை மறதி, ஆவிக்குறிை காரிைங்கபள 

மறப்ைதிலிருந்து வருகிறது.  

 

ைபழை ஏற்ைாட்டில் பதென் ைல முபற மீண்டும் 

வசால்ெதற்கான காரணங்கள் உங்களுக்குத் வதரியுைா? 

 

நன்றியுணர்வின் சநருப்பு எப்சைாழுதும் எரியும் சைாருட்டு, 

பைவன் ைம் மக்களுக்காக சசய்ை காரிைங்களின் வரலாற்பற 

மீண்டும் மீண்டும் நிபேவுைடுத்திக்சகாண்டு 

சகாண்டிருக்கிறார். 

 

அப்பைாது நீங்கள் வசய்தபதப் பைாலபெ இப்பைாது நீங்கள் 

ொர்த்பதபை விரும்புகிறீர்கைா? 

அப்பைாது நீங்கள் வசய்தபதப் பைாலபெ பதெ ொர்த்பதயின் 

பைாதபனகபைக் பகட்க உங்களுக்கு அபத ைசி இருக்கிறதா? 

அல்லது 
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நீங்கள் இவ்ெைவு காலைாக அபதக் 

பகட்டுக்வகாண்டிருக்கிறீர்கள், அது இப்பைாது குபறை 

வதாடங்கி விட்டதா? 

 

என்பேப் சைாறுத்ைவபர பைவனுபைை வார்த்பை எேக்கு 

உற்சாகமாகவும் புதிைைாகவும் சைாைர்கிறது.  

 

உங்களுக்கு எப்ைடி? 

வெைத்தில் பதெனுடன் தனிைாக இருக்க நீங்கள் 

ஏங்குகிறீர்கைா? 

நீங்கள் ஆராதபன வசய்ை அெசரப்ைடுகிறீர்கைா? 

சபையில் இருப்ைது ஒரு காலத்தில் ஆற்ெம் இருந்தபதப் 

பைாலபெ இப்பைாதும் உங்களுக்கு முக்கிைைாக உள்ைதா? 

ஐக்கிைம் உள்ைதா? 

அல்லது 

இப்பைாதும்  அது உள்ைதா? 

 

உங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழபை ஆராதபனபை, கிறிஸ்துபெ விட 

அதிகைாக அனுைவிக்கிறீர்கைா? 

கிறிஸ்துபெ விட, ஐக்கிைத்தில் இருப்ைபத அதிகைாக  நீங்கள் 

ரசிக்கிறீர்கைா? 

பதெனுபடை ொர்த்பதபை விட, உங்கள் கிரிபைகள் , உங்கள் 

ஊழிைத்பத நீங்கள் அதிகைாக ரசிக்கிறீர்கைா??  

 

நீங்கள் இவ்வாறு சசய்ைால், அபநகமாக உங்கள் ஆதியின் 

அன்பு பைாய்விட்ைது என்று அர்த்ைம்! 

 

அது எப்ைடி இருந்ைது என்ைபை நிபேவில் சகாள்க. 

 

 “ைனம் திரும்புங்கள்.”  

 

உங்கள் ஆதியின் அன்பை இைந்திருப்ைது ஒரு ைாவம். 



7 
 

அபை ஒப்புக்சகாள்ளுங்கள். 

உங்கள் அன்பின் ைற்றாக்குபறபை 

ஒப்புக்சகாள்ளுங்கள்/அறிக்பக சசய்யுங்கள். 

வார்த்பையின் மீைாே உங்கள் விருப்ைமின்பமபை 

ஒப்புக்சகாள்ளுங்கள். 

உற்சாகம் மற்றும் ஆர்வமின்பம ஆகிைவற்பற ஒப்புக் 

சகாள்ளுங்கள். 

கிறிஸ்துவுக்கு பவராக்கிைமாக பசபவ சசய்வைற்காே 

உங்கள் ஆர்வமின்பமபை ஒப்புக் சகாள்ளுங்கள். 

“ஆதியில் வசய்த கிரிபைகபை வசய்யுங்கள்” 

உங்கள் ஆவிக்குரிை அனுைவத்தின் முைல் ைைபவ நீங்கள் 

சசய்ைபைச் சசய்யுங்கள். 

 

நல்ல அர்த்ைமுள்ள, நல்ல எண்ணம் சகாண்ை, நல்ல 

விஷைங்கள், உண்பமயுள்ள காரிைங்கள், கிறிஸ்ைவ மக்கள் 

சீக்கிரமாக குளிராக வளர முடியும் என்று நான் நம்புகிபறன். 

இது ஒரு ைடி. 

 

எபைசுவில், எல்பலாரும் ைங்கள் ஆதியின் அன்பை  

விட்டுவிட்ைார்கள்; அது சிலர்  ைான். 

 

2. Compromise சைரசம் வசய்தல். 

 

வைர்கமு சபை. 

 

வெளி 2:13, உன் கிரிபைகபையும், சாத்தானுபடை 

சிங்காசனமிருக்கிற இடத்தில் நீ குடியிருக்கிறபதயும் நீ என் 

நாைத்பதப் ைற்றிக்வகாண்டிருக்கிறபதயும், சாத்தான் 

குடிவகாண்டிருக்கிற இடத்திபல உங்களுக்குள்பை எனக்கு 

உண்பையுள்ை சாட்சிைான அந்திப்ைா என்ைென் 

வகால்லப்ைட்ட நாட்களிலும் என்பனப் ைற்றும் விசுொசத்பத 

நீ ைறுதலிைாைலிருந்தபதயும் அறிந்திருக்கிபறன். 



8 
 

அங்பக சாத்ைானின் சிம்மாசேம் மட்டுமல்ல, அவன் அங்பக 

வாழ்கிறான். அவர்கள் சாத்ைானின் சசாந்ை ஊரில் 

வசிக்கிறார்கள். 

 

சைர்கமு, பராமானிைப் பைரரசில் சீசரின் வழிைாட்டின் 

பமைமாக இருந்ைது என்று கூறப்ைடுகிறது. நிச்சைமாக, அது 

சாத்ைானின் சிம்மாசேமாக இருக்கும், சீசபர உண்பமைாே 

கைவுள் என்று அவர்கள்  வணங்குகிறார்கள். 

 

வரலாற்று ரீதிைாக அந்ை கலாச்சாரத்தின் புகழ்சைற்ற 

முன்ேணியில் இருந்ை  கைவுள், ஜீைஸ் கைவுள் என்று 

கூறப்ைடுகிறது.Zeus ஜீைஸ் ைேது மரிைாபைக்குரிை வபகயில் 

உலகின் மிகப் சைரிை, புகழ்சைற்ற ைலிபீைத்பை அந்ை 

சைய்வத்துக்கு கட்டியிருந்ைார்கள், பமலும் அந்ை ைலிபீைம் 

சிம்மாசேத்தின் வடிவத்தில் இருந்ைது சைர்கமுவில்  

இருந்ைது.  

 

சைர்கமுவில், மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ை கைவுள், 

குணப்ைடுத்தும் கைவுள், அைன் சைைர் அஸ்சகல்பிைஸ் 

Asclepius. இந்ை நகரத்துைன் அபைைாளம் காணப்ைட்ைைால், 

அஸ்சகல்பிைஸ், Pergamese god சைர்கமு கைவுள் என்று 

அபைக்கப்ைட்ைார். அஸ்சகல்பிைஸ் ஒரு ைாம்பு பைால் 

சித்ைரிக்கப்ைட்ைது. ஒரு மருத்துவ சின்ேம், அபை சகாடிபை 

சுற்றி ஒரு ைாம்பு இருப்ைபைக் கண்டு இருப்பீர்கள். 

 

எேபவ, சீசர் வழிைாடு அல்லது ஜீைஸின் ைலிபீைம், அல்லது 

அஸ்சகல்பிைஸ் கைவுளின் ஆலைத்பைப் ைார்க்கும் பைாது, 

சாத்ைான் வாழ்கிறான், அவனுபைை சிங்காசேம் இன்னும் 

உள்ளது என்ைபை காண முடிகிறது. 
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அவர்கள் அந்திப்ைாபவ இைந்ைேர், அவர்களின் ஆராைபே 

நைக்கும் பைாபை அவர்கள் சகால்லப்ைட்ைேர், ஆோல் 

அவர்கள் இன்னும் சத்திைத்பை விட்டு விலகவில்பல.  

 

வெளி 2:14, ஆகிலும், சில காரிைங்கபைக்குறித்து உன்பைரில் 

எனக்குக் குபற உண்டு; விக்கிரகங்களுக்குப் 

ைபடத்தபெகபைப் புசிப்ைதற்கும் பெசித்தனம் 

ைண்ணுெதற்கும் ஏதுொன இடறபல இஸ்ரபெல் 

புத்திரர்முன்ைாகப் பைாடும்ைடி ைாலாக் என்ைெனுக்குப் 

பைாதபன வசய்த பிபலைாமுபடை பைாதகத்பதக் 

பகக்வகாள்ளுகிறெர்கள் உன்னிடத்திலுண்டு. 

 

இந்ை எச்சரிக்பகக்கு இரண்டு காரணங்கள்: 

 

a) “ைாலாக் என்ைெனுக்குப் பைாதபன வசய்த 

பிபலைாமுபடை பைாதகத்பதக் 

பகக்வகாள்ளுகிறெர்கள் உன்னிடத்திலுண்டு” 

பிபலைாம் கூலிக்காக பவபல சசய்யும் ஒரு 

தீர்க்கைரிசி. எண்ணாகமம் 22 முைல் 25 வபர. அவர் 

இஸ்ரபவல் மக்கபள புறமைத்திேருைன் கலப்பு 

திருமணம் சசய்து சகாள்ளும்ைடி மைக்கி, அவர்கபள 

விக்கிரகாராைபேைாளர்களாக மாற்றிோர். 

 

கலப்பு திருமணமாேது சமசிைாவின் சந்ைதிபை  

அழித்திருக்கலாம், மக்களின் உைன்ைடிக்பகபை 

அழித்திருக்கலாம். 

 

இஸ்பரல் மக்கபள ,அவர்கபளச் சுற்றியுள்ள 

மக்களுைன் சமரசம் சசய்து, உலகத்துைன் சமரசம் 

சசய்ை பவப்ைைன் மூலம்  விக்கிரகாராைபே, 

ைாலிைல் தீபமக்குள் சகாண்டுவர முைன்றார். 
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அவர்கள் ைங்கள் பைவபே மறுக்க பவக்க 

முைற்சிக்கவில்பல, ஆோல் அவர்கள் உலகத்துைன் 

ஒன்றிபணவபை அவர் திட்ைம் தீட்டிோர்.  

 

b) வெளி 2:15, “அப்ைடிபை நிக்வகாலாய் ைதஸ்தருபடை 

பைாதகத்பதக் பகக்வகாள்ளுகிறெர்களும் 

உன்னிடத்திலுண்டு; அபத நான் வெறுக்கிபறன்.” 

நிக்சகாலாய் மைஸ்ைருபைை பகாட்ைாடு சபைக்குள் 

நுபைந்ை ஒரு பைாைபேைாகும், இது கிறிஸ்ைவமும் 

ைாவத்பை ஏற்றுக்சகாள்ளும் என்று கூறிைது. நீங்கள் 

ஒரு கிறிஸ்ைவராக இருந்து ைாவத்துைன் ஈடுைைலாம் 

என்று கூறிைது. 

விக்கிரகத்தின் ைலிபீைமும் மற்றும் பைவனின் 

ைலிபீைமும் ஒன்று என்று கூறிைது. 

 

உலகத்துடன் சைரசம்/ஒத்துபைாகுதல்.  

 

வெளி 2:16, நீ ைனந்திரும்பு, இல்லாவிட்டால் நான் சீக்கிரைாய் 

உன்னிடத்தில் ெந்து, என் ொயின் ைட்டைத்தால் 

அெர்கபைாபட யுத்தம்ைண்ணுபென். 

 

கர்த்ைர் ைேது சசாந்ை சபைபை எதிர்த்துப் பைாராடுகிறார், 

அப்பைாது அந்ை சபை கடுபமைாே சிக்கலில் உள்ளது என்று 

அர்த்ைம். 

 

கிறிஸ்துவுைோே உங்கள் அன்பை நீங்கள் இைக்கும்பைாது, 

உங்கள் அன்பு சுற்றித் திரிகிறது, அது உலகில் 

ஏபைாசவான்பறாடு ைன்பே இபணத்துக் சகாள்ளும்.  
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3. ைாெத்பத சகித்துக்வகாள்ளுதல். 

 

திைத்தீராவில் உள்ை சபை. 

வெளி 2:19, உன் கிரிபைகபையும் உன் அன்பையும், உன் 

ஊழிைத்பதயும், உன் விசுொசத்பதயும், உன் 

வைாறுபைபையும், நீ முன்பு வசய்த கிரிபைகளிலும் 

பின்புவசய்த கிரிபைகள் அதிகைாயிருக்கிறபதயும் 

அறிந்திருக்கிபறன். 

 

அவர்களின் அன்பு வளர்ந்து வருகிறது, கிரிபைகள் வளர்ந்து 

வருகின்றே. அவர்கள் முன்பு இருந்ைபை விை சிறந்ைவர்கள் 

ஆக மாறிக்சகாண்டு வருகின்றேர். 

 

வெளி 2:20, ஆகிலும், உன்பைரில் எனக்குக் குபற உண்டு; 

என்னவெனில், தன்பனத் தீர்க்கதரிசிவைன்று வசால்லுகிற 

பைசபைல் என்னும் ஸ்திரீைானெள் என்னுபடை ஊழிைக்காரர் 

பெசித்தனம்ைண்ணவும் விக்கிரகங்களுக்குப் 

ைபடத்தபெகபைப் புசிக்கவும் அெர்களுக்குப் பைாதித்து, 

அெர்கபை ெஞ்சிக்கும்ைடி நீ அெளுக்கு இடங்வகாடுக்கிறாய். 

 

ஒரு பைசபைல் வபக, அவள் கற்பித்ைல் மற்றும் பிரசங்கிக்கும் 

இைத்பை பகப்ைற்றிோள். இறுதியில் மக்கபள ைாலிைல் 

ைாவத்திற்கும் உருவ வழிைாட்டிற்கும் கவர்ந்திழுத்ைாள். 

 

அவள் அைற்காக ைான் அங்கு இருந்ைால்,மக்களும் அவபள 

பின்ைற்றிேர். 

 

இங்பக ைான் முன்பேற்றம்:  

➢ ஆதியின் அன்பு இல்பல,  

➢ உலகத்துைன் சமரசம்,  

➢ ைாவத்பை ஏற்றுக்சகாள்ளுைல்.  
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உங்கள் ஆதியின் அன்பை இைந்ைவுைன், நீங்கள் உலகத்துைன் 

சமரசம் சசய்வீர்கள், பமலும் ைாவத்பை 

சகித்துக்சகாள்வீர்கள், ஏசேனில் உங்கள் சமரசம் உங்கபள 

சிக்கல்கபளச் சமாளிக்கத் சைாைங்க கூை முடிைாை ஒரு 

நிபலக்கு உங்கபளத் ைள்ளும். 

 

திருச்சபை சமரசத்பை ஆைரித்ைால், அல்லது சமரசத்திற்கு 

இைம் சகாடுத்ைால், அது எவ்வாறு மக்கபள ஒழுங்குைடுத்ைத் 

சைாைங்கும்? 

 

வெளி 2:22,
 

இபதா, நான் அெபைக் கட்டில்கிபடைாக்கி, 

அெளுடபன விைசாரஞ்வசய்தெர்கள் தங்களுபடை 

கிரிபைகபைவிட்டு ைனந்திரும்ைாவிட்டால் அெர்கபையும் 

மிகுந்த உைத்திரெத்திபல தள்ளி, 

 

நான் உன்பே நிைாைத்தீர்ப்பின் ைடுக்பகயில் பவப்பைன், 

உன்பேப் பின்ைற்றுைவர்கள் அபேவபரயும் அழிப்பைன். 

 

கர்த்தர் தனது சபையில் நுபழை ைாட்டார் ைற்றும்  ைக்கபை 

வகாள்ை ைாட்டார் என்று நீங்கள் நிபனக்கிறீர்கைா??  

அவர் சசய்வார். 

 

அவர் அபை சகாரிந்துவில் சசய்ைார். 

அவர் அபை இங்பக திைாத்திராவில் சசய்ைார். 

 

அவர் அபை அேனிைா மற்றும் சபீராள்  ஆகிபைாபர 

சகான்றார்.  

வெளி 2:24, திைத்தீராவிபல இந்தப் பைாதகத்பதப் 

ைற்றிக்வகாள்ைாைலும், சாத்தானுபடை ஆழங்கள் என்று 

அெர்கள் வசால்லுகிறார்கபை, அந்த ஆழங்கபை 

அறிந்துவகாள்ைாைலுமிருக்கிற ைற்றெர்கைாகிை உங்களுக்கு 
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நான் வசால்கிறதாெது, உங்கள்பைல் பெவறாரு ைாரத்பதயும் 

சுைத்தைாட்படன். 

 

இபைசு எல்பலாரிைமும் பைசவில்பல. அவர்  உண்பமைாக 

இருப்ைவர்களுக்கு எந்ைவிைமாே சுபமபையும் 

பைாைப்பைாவதில்பல.  

 

➢ எபைசுவில் உள்ள எல்லாரும் ைங்கள் ஆதியின் 

அன்பை விட்டுவிைவில்பல; சிலர் ஆதியின் அன்பை 

காத்துக்சகாண்ைேர்.  

➢ சைர்கமுவில் உள்ள அபேவருக்கும் உலகத்துைன் 

சமரசம் இல்பல; சிலர் சசய்ைாமல் இருந்ைேர்.  

➢ திைத்திராவில் உள்ள அபேவரும் ைாவத்பை சகித்துக் 

சகாள்ளவில்பல, சிலர் அைற்கு எதிர்த்து நின்றேர். 

 

3 ஆம் அதிகாரத்திற்கு பைாகும் வபர, சிறுைான்பமயிேபர 

பிரச்சிபே, சைரும்ைான்பமயிேர் பிரச்சபே அல்ல. 

 

4. வசத்துப்பைான சபை. 

 

சர்பதயில் உள்ை சபை: 

இந்ை கடிைத்திற்கு ஏழு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, சர்பை 

உலகின் சைரிை நகரங்களில் ஒன்றாகும். அைன் புகழ்சைற்ற 

மன்ேர்களில் ஒருவராே குபராசஸ் Croesus என்ற மனிைர் 

இருந்ைார், அந்ை நகரத்தின் சசல்வம், அவருபைை சைைர்க்கு 

ஒத்ைைாக மாறிைது.  

 

வெளி 3:1, சர்பத சபையின் தூதனுக்கு நீ எழுதபெண்டிைது 

என்னவெனில்: பதெனுபடை ஏழு ஆவிகபையும் ஏழு 

நட்சத்திரங்கபையும் உபடைெர் வசால்லுகிறதாெது; உன் 
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கிரிபைகபை அறிந்திருக்கிபறன், நீ உயிருள்ைெவனன்று 

வைைர்வகாண்டிருந்தும் வசத்தெனாயிருக்கிறாய். 

 

உங்களுக்கு ஒரு நற்சைைர் கிபைத்துள்ளது, ஆோல் நீங்கள் 

சசத்து பைாய்விடீர்கள். 

 

ைன்னில் ைாபே திருப்திைபைந்ை சபை. 

 

சவறும் சைைர்,இைம் ,கட்டிைம் சகாண்ை சபை இது, இதில் 

ஜீவன் இல்பல, இது மரித்துப்பைாே சபை.  

 

வெளி 3:2, நீ விழித்துக்வகாண்டு, சாகிறதற்பகது 

ொயிருக்கிறபெகபை ஸ்திரப்ைடுத்து; உன் கிரிபைகள் 

பதெனுக்குமுன் நிபறவுள்ைபெகைாக நான் காணவில்பல. 

 

இது மரித்துப்பைாே சபை, பைவன் அைற்கு எழுதும் பைாது 

"Ichabod" என்று குறிப்பிடுகிறார். 

 

அவர்கள் கூட்ைங்கள் மற்றும் அவர்களின் நைவடிக்பககள் 

நைந்து சகாண்டிருக்கின்றே, ஆோல் அவர்கள் 

சசத்துப்பைாய் இருந்ைார்கள். 

 

ைைக்கவைக்கங்கள் மற்றும்  நிரபலத் ைவிர பவறு எதுவும் 

இல்பல. 

நீங்கள் பவைத்பை பநசிப்ைபை விை உங்கள் அபமப்பை 

பநசிக்கிறீர்கள். 

நீங்கள் கிறிஸ்துபவ பநசிப்ைபை விை உங்கள் பகாட்ைாட்பை 

பநசிக்கிறீர்கள். 

 

நிபறை சசைல்ைாடுகள், ஆோல் ஆவிக்குரிை  வாழ்க்பகயின் 

அடிப்ைபையில் எதுவும் இல்பல. 
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➢ அவர்களில் சிலர் ஆதியின் அன்பை விட்ைேர், 

➢ இன்னும் சில பைர் உலகத்துைன் ஒத்துபைாய் 

விட்ைேர், 

➢ இன்னும் சில பைர் ைாவத்பை ஏற்றுக்சகாண்ைேர்,  

➢ சபை சசத்து பைாேது.  

 

சில பநரங்களில் நான் மரித்துப்பைாே சபைகபள ைார்த்து 

இருக்கிபறன், உங்களில் சிலருக்கு இபை அனுைவம் 

இருக்கலாம். 

 

ஜீவன் இல்லாை ஒரு சபை, அங்கு நைவடிக்பககள் 

இருக்கலாம், ஆோல் மகிழ்ச்சி இருக்காது. 

ைாரும் கிறிஸ்துவிைம் வரவில்பல. 

ைாரும் வளர்ந்து வருவைாகத் சைரிைவில்பல. 

எல்லாம் பைங்கி நின்றது.  

 

வெளி 3:2-3, நீ விழித்துக்வகாண்டு, சாகிறதற்பகதுொயிருக் 

கிறபெகபை ஸ்திரப்ைடுத்து; உன் கிரிபைகள் பதெனுக்குமுன் 

நிபறவுள்ைபெகைாக நான் காணவில்பல.3. ஆபகைால் நீ 

பகட்டுப் வைற்றுக்வகாண்ட ெபகபை நிபனவுகூர்ந்து, அபதக் 

பகக்வகாண்டு ைனந்திரும்பு. நீ விழித்திராவிட்டால், 

திருடபனப்பைால் உன்பைல் ெருபென்; நான் உன்பைல் 

ெரும்பெபைபை அறிைாதிருப்ைாய். 

 

தீர்ப்புைன் வர பவண்டும் என்ைபை இைன் பநாக்கம். 

 

வெளி 3:4, ஆனாலும் தங்கள் ெஸ்திரங்கபை அசுசிப்ைடுத்தாத 

சிலபைர் சர்பதயிலும் உனக்குண்டு; அெர்கள் 

ைாத்திரொன்கைானைடிைால் வெண்ெஸ்திரந்தரித்து 

என்பனாபடகூட நடப்ைார்கள். 
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அங்குள்ை ைாற்றத்பத நீங்கள் கெனித்தீர்கைா?  

 

இப்பைாது இது சிலர், என்ைது இங்கு பிரச்சிபேகள் அல்ல. 

இங்கு சிலர் ைான் உண்பமைாக இருந்ைேர். 

சைரும்ைான்பம சிறுைான்பமயிேராகிறது! 

 

அந்த வித்ைாசம் புரிகிறதா? 

“சிலபைர்.” 

 

ஒரு சபை இந்ை நிபலக்கு வரும்பைாது , சிலர் மட்டுபம 

உண்பமைாக இருக்கின்றேர்.  

 

5. வைாய்ைான சபை. 

 

லபொதிக்பகைாவில் உள்ை சபை. 

 

வெளி 3:14-15, 14. லபொதிக்பகைா சபையின் தூதனுக்கு நீ 

எழுதபெண்டிைது என்னவெனில்: உண்பையும் 

சத்திைமுமுள்ை சாட்சியும், பதெனுபடை சிருஷ்டிக்கு 

ஆதியுைாயிருக்கிற ஆவைன் என்ைெர் வசால்லுகிறதாெது; 

15. உன் கிரிபைகபை அறிந்திருக்கிபறன்; நீ குளிருைல்ல 

அனலுைல்ல; நீ குளிராைாெது அனலாைாெது இருந்தால் 

நலைாயிருக்கும். 

 

அபவ இரட்சிக்கப்ைைவில்பல. 

அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்கு உறுதியுைன் இல்பல.  

 

வெளி 3:16,  இப்ைடி நீ குளிருமின்றி அனலுமின்றி 

வெதுவெதுப்ைாயிருக்கிறைடியினால் உன்பன என் 

ொயினின்று ொந்திைண்ணிப்பைாடுபென். 
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அவர்கள் உண்பமயில் அலட்சிைமாக இருப்ைவர்கள், 

ஆோல் கிறிஸ்துவுக்கு உறுதியுைன் இருப்ைைாக 

காண்பித்துக்சகாள்வார்கள். அது ஒரு மாய்மாலம். 

 

➢ இது மனிைபநை சகாண்ை சபை.  

➢ இது சைாய்ைாே சபை. 

➢ இங்பக சுவிபசஷம் இல்பல. 

➢ இங்பக ஊக்குவிப்பும் இல்பல, பவை கற்பித்ைலும் 

இல்பல. 

 

அவர்கள் சசால்ல விரும்புவபைச் சசால்ல அவர்கள் 

பவைாகமத்பை ைைன்ைடுத்துகிறார்கள். 

இது ஒரு மை முன்ேணி, ஆோல் அங்பக பவறு எதுவும் 

இல்பல. 

சாத்ைானுக்கு அந்ை இைம் சசாந்ைமாேது. 

 

முன்பனற்றம்: 

➢ சிலர் ஆதியின் அன்பை விட்டுவிட்ைேர், 

➢ சிலர் உலகத்துைன் ஒத்துபைாய் விட்ைேர், 

➢ சிலர் ைாவத்பை சகித்துக்சகாண்ைேர்,  

➢ சபை சசத்துப்பைாேது.  

➢ சைாய்ைாே சபை அங்பக உள்ளது. 

 

நாம் இரண்டு கடிைங்கபள விட்டுவிட்பைாம். 

அந்ை இரண்டு கடிைங்களும் சிமிர்ோ மற்றும் 

பிலசைல்பிைாவில் உள்ள சபைக்கு எழுதிைபவ.  

 

அந்ை இரண்டு பைவாலைங்கபளப் ைற்றி பவறுைட்ை 

காரிைங்கள் உண்டு என்றால், 

அவர்கள் கடுபமைாே உைத்திரவத்பை சகித்ைார்கள். 
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சவளிபை உள்ள உைத்திரவம் சபைபை 

தூய்பமப்ைடுத்துகிறது. 

 

சகிப்புத்ைன்பமயுள்ள சமுைாைம் சபைபை அழிக்க 

முபேகிறது. 

 

உைத்திரவம் காரணமாக கிறிஸ்துவுக்கு ைரிசுத்ைத்பையும் 

ைக்திபையும் காத்துக்சகாள்வது எளிது. ஆோல் உைத்திரவம் 

இல்லாைபைாது, சகிப்புத்ைன்பமயுள்ள இந்ை சமுைாைத்தில் 

கிறிஸ்துவுக்கு ைக்திபையும் தூய்பமபையும் எவ்வாறு 

ைராமரிக்க முடியும்? 

 

சவளியில் இருந்து உைாத்திரவப்ைடுத்ைப்ைடும் சபை 

சைரும்ைாலும் ைப்பிப்பிபைக்கும் மற்றும் வலுவாே 

சபைைாக மாறும். அந்ை இரண்டு சபைகளும் , சிமிர்ோ 

மற்றும் பிலசைல்பிைா ஆகிைபவ சாத்ைானின் செை 

ஆலைத்திலிருந்து ைாக்குைலுக்கு உள்ளாேைாகக் 

கூறப்ைடுகிறது.  
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முடிவுபர: 

 

1. இபைசு அெரின் சபைபை பநசிக்கிறார். 

 

கர்த்ைர் ைம்முபைை சபைக்கு என்ே சசய்கிறார் என்று 

ைார்ப்பைாம். 

 

நாம் சசாந்ைமாக நிற்க வில்பல, கர்த்ைர் ைம்முபைை 

இபறைாண்பமபைச் சசய்வார். 

 

வெளி 1:5-6, உண்பையுள்ை சாட்சியும், ைரித்பதாரிலிருந்து 

முதற்பிறந்தெரும், பூமியின் ராொக்களுக்கு அதிைதியுைாகிை 

இபைசுகிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்குக் கிருபையும் 

சைாதானமும் உண்டாெதாக. 6. நம்மிடத்தில் அன்புகூர்ந்து 

தைது இரத்தத்தினாபல நம்முபடை ைாெங்கைற நம்பைக் 

கழுவி, தம்முபடை பிதாொகிை பதெனுக்கு முன்ைாக நம்பை 

ராொக்களும் ஆசாரிைர்களுைாக்கின அெருக்கு ைகிபையும் 

ெல்லபையும் என்வறன்பறக்கும் உண்டாயிருப்ைதாக. 

ஆவைன். 

 

கர்த்ைராகிை இபைசு ைம்முபைை சபைபை பநசிக்கிறார்.  

 

கர்த்தர் நைது WCF ஐ பநசிக்கிறார் என்று உங்களில் எத்தபன 

பைர் நிபனக்கிறீர்கள்? 

நீங்கள் WCF சபைபை பநசிக்கிறீர்கைா? 

 

இபைச் சசால்வைற்கு மன்னிக்கவும்: கர்த்ைராகிை இபைசு 

கிறிஸ்து சசய்யும் விைத்தில் ஒரு விைத்தில் நீங்கள் WCF 

சபைபை பநசிக்கவில்பல. 

 

அவர் இந்ை சபைபை பநசிக்கிறார். 
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அது ைான் கிறிஸ்துவின் அன்பில் என்னுபைை சைரிை 

நம்பிக்பக. 

 

ஒரு பைாைகராக, நீங்கள் உண்பமைாகவும், 

விசுவாசமுள்ளவராகவும், அவர்மீது உங்கள் ஆதியின் 

அன்பை ைக்க பவத்துக் சகாள்ளவும் நான் செைம் ைண்ணும் 

பவபளயில், அவர் என்பேவிை, உங்கபள விை, ைாபரயும் 

விை இந்ை சபைபை அதிகமாக பநசிக்கிறார் என்ைபை அறிந்து 

சகாள்வதில் நான் மகிழ்ச்சிைபைகிபறன்.  

 

ஏசேன்றால் அவர் ைேது சபைபை பநசிக்கிறார். 

அவர் ைேது சபைபை ைாதுகாக்கிறார்.  

 

2. இபைசு தனது திருச்சபைக்கு ைரிந்துபரக்கிறார். 

 

அப்பைாஸ்ைலன் பைாவான் கர்த்ைருபைை குரபலக் 

பகட்கிறார். அவர் திரும்பி, கர்த்ைரின் உருவத்பை ைரிசேத்தில் 

காண்கிறார்.  

 

வெளி 1:12-13, அப்வைாழுது என்னுடபன பைசின சத்தத்பதப் 

ைார்க்கத் திரும்பிபனன்; திரும்பினபைாது, ஏழு வைான் 

குத்துவிைக்குகபையும், 13. அந்த ஏழு குத்துவிைக்குகளின் 

ைத்தியிபல நிபலைங்கி தரித்து, ைார்ைருபக வைாற்கச்பச 

கட்டியிருந்த ைனுஷகுைாரனுக்வகாப்ைான ெபரயும் 

கண்படன். 

 

இது பிரைாே ஆசாரிைரின் மிக சைரிை  அபைைாளமாகும். 

இங்பக நாம் கிறிஸ்துபவ அவருபைை ஆசாரிை பவபலயில் 

காண்கிபறாம், அவர் ஏழு குத்துவிளக்குகள் மத்தியில் 

உலாவுவது சபைகளில் அவர் உலாவுகிறார் என்ைபை 

குறிக்கும், ஒவ்சவான்றும் ஏழு சபைகளில் ஒன்பறக் 

குறிக்கிறது. 
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இபைசு சபைகளுக்கு இபையில் உலாவி, விளக்பகக் 

கத்ைரித்து சபைபை கவனித்து வருகிறார். இது நமக்காக அவர் 

சசய்ை காரிைத்பை குறிக்கிறது. எந்ைப் பைாராக இருந்ைாலும், 

எந்ைப் பைாராட்ைமாக இருந்ைாலும், அவர் எப்சைாழுதும் 

நமக்காக ைரிந்து பைசுகிறார், பிைாவுக்கு முன்பு அவருபைை 

வல்லபமயுைன் நம் சார்ைாக நம்பம இரட்சிக்க  வருகிறார். 

 

3. இபைசு தம் சபைபை ைரிசுத்தப்ைடுத்துகிறார். 

 

வெளி 1:14-16, அெருபடை சிரசும் ையிரும் வெண்ைஞ்பசப் 

பைாலவும் உபறந்த ைபழபைப்பைாலவும் வெண்பைைாயிருந் 

தது; அெருபடை கண்கள் அக்கினிெுொபலபைப் 

பைாலிருந்தது; 15. அெருபடை ைாதங்கள் உபலக்கைத்தில் 

காய்ந்த பிரகாசைான வெண்கலம்பைாலிருந்தது; அெருபடை 

சத்தம் வைருவெள்ைத்து இபரச்சபலப்பைாலிருந்தது. 16. தைது 

ெலதுகரத்திபல ஏழு நட்சத்திரங்கபை ஏந்திக் 

வகாண்டிருந்தார்; அெர் ொயிலிருந்து இருபுறமும் கருக்குள்ை 

ைட்டைம் புறப்ைட்டது; அெருபடை முகம் ெல்லபைைாய்ப் 

பிரகாசிக்கிற சூரிைபனப் பைாலிருந்தது. 

 

ஞாேம், தூய்பம மற்றும் ைரிசுத்ைத்ைன்பம ஆகிைவற்பறக் 

குறிக்கும் எபிபரை சிந்ைபே சவண்ணிறம் ஆகும். 

 

இபைசு ைாவத்பைக் காண முடியும், அவர் எபையும் 

கண்டுபிடிக்க முடியும். அவர் சைால்லாப்பை கண்டுபிடிக்கும் 

பைாது, “அெருபடை ைாதங்கள் உபலக்கைத்தில் காய்ந்த 

பிரகாசைான வெண்கலம்பைாலிருந்தது” - பமலும் அந்ை 

சைால்லாப்பை குறித்ை தீர்ப்பை அவர் சகாடுப்ைார். 

அவருபைை சைருசவள்ள இபரச்சலின்  சத்ைம் பைால 

சைால்லாப்புக்கு எதிராக  அதிகாரத்துைன் வருகிறார். 

அவருபைை மகத்ைாே வல்லபம, அவருபைை சபைபை 

தூய்பமப்ைடுத்தும், அதிகாரத்துைன் பைசுவது, 
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நிைாைந்தீர்ப்ைது, ைரிசுத்ைப்ைடுத்துவது, தூய்பமப்ைடுத்துைல், 

ைார்ப்ைது, மற்றும் அைன் ைாவத்பை அவருபைை சசாந்ை 

ைரிசுத்ை ைார்பவைால் கண்ைறிைல். கர்த்ைர் ைம்முபைை 

சபைபை சுத்திகரிக்கிறார். 

 

ைாவ இைல்புபைை சபையில் நமக்குத் சைரிைாை விஷைங்கள் 

உள்ளே, அவற்பற நாம் கண்டு பிடிக்க முடிைாது, அவற்பறத் 

தீர்க்கவும் முடிைாது. 

 

கண்பணாக்கி ைார்க்கும்  இபைசு, அவற்பற ைார்க்க முடியும், 

அவருபைை சபையில் தீர்ப்பையும் சசைபலயும் 

ஒழுக்கத்பையும் தூய்பமபையும் சகாண்டுவர முடியும், 

அபைப் ைற்றி நாம் எப்பைாைாவது கண்டுபிடித்ைாலும் 

இல்லாவிட்ைாலும் அவர் அபை சசய்பை தீருவார். 

 

ஆம், அவர் ைேது சபைபை சுத்திகரிக்கிறார். 

 

4. வெைவகாள்கிறெனுக்கு வெகுைதி. 

 

வெளி 1:17-18, நான் அெபரக் கண்டபைாது 

வசத்தெபனப்பைால அெருபடை ைாதத்தில் விழுந்பதன்; 

அப்வைாழுது அெர் தம்முபடை ெலதுகரத்பத 

என்பைல்பெத்து, என்பன பநாக்கி: ைைப்ைடாபத, நான் 

முந்தினெரும் பிந்தினெரும், உயிருள்ைெருைாயிருக்கிபறன்; 

18. ைரித்பதன், ஆனாலும், இபதா, சதாகாலங்களிலும் 

உயிபராடிருக்கிபறன், ஆவைன்; நான் ைரணத்திற்கும் 

ைாதாைத்திற்குமுரிை திறவுபகால்கபை 

உபடைெராயிருக்கிபறன். 

 

பைாவான் கிறிஸ்துபவக் கண்ைார்; பைவனுபைை குமாரபே 

அவருபைை மகிபமயில் கண்ைார், ஏசாைாவுக்கு இருந்ை 
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அபை அதிர்ச்சி இவருக்கும் இருந்ைது. அவர் ஒரு சசத்ை 

மனிைபேப் பைாலபவ சரிந்ைார்.  

 

ஏன்? 

பைாவான் ைைந்து பைாோர்.  

 

பைாொன் ஏன் ைைந்தார்?  

பைாவான் ைைந்ைார், ஏசேன்றால் நீங்கள் கர்த்ைபர ைரிசுத்ை 

மகிபமயில் காணும்பைாது, அவருபைை வாயிலிருந்து ஒரு 

ைட்ைைம் புறப்ைடும் பைாது, கர்ஜிக்கிற ைண்ணீபரப் பைால 

பைசுவதும், ைாவத்பைக் பகைாள்வதும் காணும்பைாது ைைம் 

ைான் வரும். 

 

கர்த்ைர் ைம்முபைை சபைபை மன்னிக்கிறார். 

அவர் ைேது சபைபை மன்னித்துவிட்ைார்.  

 

“ைைப்ைை பவண்ைாம்; நான் உங்களுக்காக மரித்பைன். நான் 

உங்களுக்காக ஜீவிக்கிபறன். நான் மரணத்பையும் 

நரகத்பையும் கட்டுப்ைடுத்துகிபறன்” 

 

இைன் அர்த்ைம் உங்களுக்கு எந்ை ைைமும் இல்பல. அவர் 

ைேது சபைபை மன்னிக்கிறார். 

 

சவளிப்ைடுத்துைல் அதிகாரங்கள் 2 மற்றும் 3, அவர் ைேது 

சபைக்கு ைலன் அளிப்ைபை குறித்து சசால்லுகிறது.  
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எபைசு: 

 

வெளி 2:7, ஆவிைானெர் சபைகளுக்குச் வசால்லுகிறபதக் 

காதுள்ைென் பகட்கக்கடென்; வெைங்வகாள்ளுகிற 

ெவனெபனா அெனுக்கு பதெனுபடை ைரதீசின் 

ைத்தியிலிருக்கிற ஜீெவிருட்சத்தின் கனிபைப் 

புசிக்கக்வகாடுப்பைன் என்வறழுது. 

 

சிமிர்னா: 

 

வெளி 2:10, ஆகிலும் நீ ைரணைரிைந்தம் உண்பைைாயிரு, 

அப்வைாழுது ஜீெகிரீடத்பத உனக்குத் தருபென்.” 

வெளி 2:11, வெைங்வகாள்ளுகிறென் இரண்டாம் 

ைரணத்தினால் பசதப்ைடுெதில்பல என்வறழுது. 

 

வைர்கமு: 

 

வெளி 2:17, வெைங்வகாள்ளுகிறெனுக்கு நான் ைபறொன 

ைன்னாபெப் புசிக்கக்வகாடுத்து, அெனுக்கு வெண்பைைான 

குறிக்கல்பலயும், அந்தக் கல்லின்பைல் எழுதப்ைட்டதும் 

அபதப் வைறுகிறெபனைன்றி பெவறாருெனும் 

அறிைக்கூடாததுைாகிை புதிை நாைத்பதயும் வகாடுப்பைன் 

என்வறழுது. 

 

திைத்தீரா: 

 

வெளி 2:26-28, 26. வெைங்வகாண்டு முடிவுைரிைந்தம் என் 

கிரிபைகபைக் பகக்வகாள்ளுகிறெவனெபனா அெனுக்கு, 

நான் என் பிதாவினிடத்தில் அதிகாரம் வைற்றதுபைால, 

ொதிகள்பைல் அதிகாரம் வகாடுப்பைன். 27. அென் 

இருப்புக்பகாலால் அெர்கபை ஆளுொன்; அெர்கள் 
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ைண்ைாண்டங்கபைப்பைால வநாறுக்கப்ைடுொர்கள்.28. 

விடிவெள்ளி நட்சத்திரத்பதயும் அெனுக்குக் வகாடுப்பைன். 

 

சர்பத: 

 

வெளி 3:5,  வெைங்வகாள்ளுகிறெவனெபனா அெனுக்கு 

வெண்ெஸ்திரம் தரிப்பிக்கப்ைடும்; ஜீெபுஸ்தகத்திலிருந்து 

அெனுபடை நாைத்பத நான் கிறுக்கிப்பைாடாைல், என் பிதா 

முன்ைாகவும் அெருபடை தூதர் முன்ைாகவும் அென் நாைத்பத 

அறிக்பகயிடுபென். 

 

பிலவதல்பிைா : 

 

வெளி 3:12,  வெைங்வகாள்ளுகிறெவனெபனா அெபன என் 

பதெனுபடை ஆலைத்திபல தூணாக்குபென், அதினின்று 

அென் ஒருக்காலும் நீங்குெதில்பல; என் பதெனுபடை 

நாைத்பதயும் என் பதெனால் 

ைரபலாகத்திலிருந்திறங்கிெருகிற புதிை எருசபலைாகிை என் 

பதெனுபடை நகரத்தின் நாைத்பதயும், என் புதிைநாைத்பதயும் 

அென்பைல் எழுதுபென். 

 

லபொதிக்பகைா : 

 

வெளி 3:21, நான் வெைங்வகாண்டு என் பிதாவினுபடை 

சிங்காசனத்திபல அெபராபடகூட உட்கார்ந்ததுபைால, 

வெைங்வகாள்ளுகிறெவனெபனா அெனும் என்னுபடை 

சிங்காசனத்தில் என்பனாபடகூட உட்காரும்ைடிக்கு 

அருள்வசய்பென். 

 

 


