World Christian Fellowship
www.wcflondon.com
wcflondon@gmail.com

ஏழு சபைகள்
அறிமுகம்
கிறிஸ்து அவருடைய சடைகளுக்கு பைசினார். அவர் ஏழு
சடைகளுக்கு பைசினார், ஆசியா டைனரில் உள்ள குறிப்பிட்ை
நகரங்களில் குறிப்பிட்ை சடைகளுக்கு, இது நவீன துருக்கி.
அவர் உடரயாற்றியது உண்டையான நிடைடைகடளக்
ககாண்ை உண்டையான சடைகள் அடவ. இந்த சடைகளுக்கு
அவர் எழுதிய கடிதங்களின் தனித்தன்டை என்னகவன்றால்,
அடவ
அடனத்தும்
ஒரு
ைாராட்டுக்கு
அல்ைது
அச்சுறுத்தலுக்கு
வழிவகுக்கும்
ஒரு
ைதிப்பீட்டை
உள்ளைக்கியது.
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மனந்திரும்பிய
ஒரு
சபைபய
ைற்றி
நீங்கள்
ககள்விப்ைட்டிருக்கிறீர்களா - எப்கைாதாவது - மனந்திரும்பிய
ஒரு சபை?
தனிநைர்கள் அல்ை, கூட்ைாக ஒரு சடை ஒன்று கூடி
ைனந்திரும்பியது.
கூட்டு சடை மீறல்களுக்காக ைனந்திரும்பும்ைடி தனது
சடைடய வழிநைத்திய ஒரு பைாதகடர நீங்கள் எப்பைாதாவது
அறிந்திருக்கிறீர்களா?
இங்கிைாந்தில் Puritans பியூரிைன்கள் என்று அடைக்கப்ைடும்
பைாதகர்கள் குழு உள்ளது. எப்பைாதும் எல்ைாவற்டறயும்
சுத்திகரிக்க முயற்சிப்ைவர்கள் என்று அடையாளம் காட்டிய
பகலிக்கூத்தாக இருந்தது.
அவர்கள் விரிவான பகாட்ைாட்டு விைகல், ைதங்களுக்கு
எதிரான ககாள்டக ைற்றும் அவர்களின் விரிவான ைாவங்கள்
ைற்றும் ஊைல்களுக்காக ைனந்திரும்பும்ைடி இங்கிைாந்தின்
சடைகடள அடைத்தார்கள். அவர்கள் அடிப்ைடையில்
ஒப்புக்ககாண்ை பதவன் ைற்றும் மீட்ைடர மீறி கசயல்ைடும்
சடைகள்.
1662 இல் Great Ejection கிபரட் எகெக்ஷன் என்று ஒரு நாள்
இருந்தது. ைனந்திரும்புதலுக்கு அடைப்பு விடுத்திருந்த
அடனத்து பைாதகர்கடளயும் இங்கிைாந்து திருச்சடை
கவளிபயற்றிய உத்திபயாகபூர்வ நாள் இது. அவர்கள் தங்கள்
சடைகடள எடுத்துச் கசன்றார்கள், அவர்கள் தங்கள்
நியைனத்டத எடுத்துக் ககாண்ைனர். அவர்கள் அவர்கடள
ஓரங்கட்டினர். அவர்கள் தங்கள் சடைகளிலிருந்து அவர்கடள
அகற்றினார்கள்.
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இது ஆகஸ்ட் 24, 1662, Saint Bartholomew’s Day கசயிண்ட்
ைார்தபைாமிவ் தினம். இரண்ைாயிரம் விசுவாசமுள்ள
ஆங்கிை
பியூரிட்ைன்
பைாதகர்கள்,
இங்கிைாந்தின்
திருச்சடையின்
ஊைல்
ைதகுருைார்களால்
தங்கள்
பதவாையங்களிலிருந்து நிரந்தரைாக கவளிபயற்றப்ைட்ைனர்.
Act of Uniformity சீரான கசயல் என்ற சட்ைத்தின் கீழ் இடதச்
கசய்தார்கள். நீங்கள் Church of England சர்ச் ஆஃப்
இங்கிைாந்துைன்
இணங்குவீர்கள்
அல்ைது
நீங்கள்
கவளிபயற்றப்ைடுவீர்கள்.
சுறுசுறுப்ைான சீரான தன்டை கைரும் கவளிபயற்றத்திற்கு
வழிவகுத்தது, இது மிகவும் உண்டையுள்ள பைாதகர்கடள
ைவுனைாக்கியது. இது சடையில் ஒரு பைரழிவு விடளடவ
ஏற்ைடுத்தியது,
இது
இன்றுவடர,
இங்கிைாந்தின்
திருச்சடையில் பின்ைற்ற ைடுகிறது, ஆனால் பதசத்தின் மீது
பைரழிவு விடளடவ ஏற்ைடுத்தியது.
1662 ஆம் ஆண்டில் கைரிய கவளிபயற்றம் Great Ejection
ஏற்ைட்ைது. 1665 ஆம் ஆண்டில் ஒரு ககாள்டள பநாய் வந்தது,
எலி கடிப்ைதால் ைரவியது, பைலும் இது 100,000 ைண்ைன்
ைக்கடளக் ககான்றது, ைக்கள்கதாடகயில் நான்கில் ஒரு
ைங்கு.
ஒரு வருைம் கழித்து ைண்ைனில் ஒரு கைரிய தீ ைரவி 70,000
பைடர எரித்தது.
ைை
வரைாற்றாசிரியர்கள்,
பிற்காை
பியூரிைன்களின்
வரைாற்றில், இது கைரிய கவளிபயற்றத்தின் மீதான கதய்வீக
தீர்ப்ைாகக் கருதினர்.
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சடைகடள ைனந்திரும்ை அல்ைது தீர்ப்டை அனுைவிக்க
அடைக்கும் பியூரிட்ைான்கள் தங்கள் இடறவனின் வழிடயப்
பின்ைற்றுகிறார்கள், ஏகனன்றால் முதல் நூற்றாண்டில்
கவளிப்ைடுத்துதல் புத்தகத்தின் மூைம் அவர் கசய்தது
இதுதான். கவளிப்ைடுத்துதல் புத்தகம் பவதாகைத்தின் இறுதி
புத்தகம், இது கடைசியாக கவளிப்ைடுத்தப்ைட்ை புத்தகம்.
வவளிப்ைடுத்தல் 1:7, இத ோ, தேகங்களுடதே வருகிறோர்;
கண்கள் யோவும் அவரைக் கோணும், அவரைக் குத்திேவர்களும்
அவரைக் கோண்போர்கள்; பூமியின் தகோத்திைத் ோரைல்லோரும்
அவரைப் போர்த்துப் புலம்புவோர்கள். அப்படிதய ஆகும்
ஆரேன்.
வவளிப்ைடுத்தல் 1:11, அது நோன் அல்போவும் ஓரேகோவும்,
முந்திேவரும் பிந்திேவருேோயிருக்கிதறன். நீ கோண்கிறர ஒரு
புஸ் கத்தில் எழுதி, ஆசியோவிலிருக்கிற எதபசு, சிமிர்ேோ,
ரபர்கமு, தியத்தீைோ, சர்ர , பிலர ல்பியோ, லதவோதிக்தகயோ
என்னும் பட்டணங்களிலுள்ள ஏழு சரபகளுக்கும் அனுப்பு
என்று விளம்பிேது.
பதவனிைமிருந்து கடிதங்கடளப் கைற்ற 2 ைற்றும் 3
அதிகாரங்களில் ைட்டியலிைப்ைட்ை சடைகள் உண்டையான
சடைகள், ஆசியா டைனரில் அஞ்சல் வழியில் உண்டையான
நகரங்கள்.
அங்கு சடைகள் இருந்தன. அடவ அப்பைாஸ்தைர்களால்
நைப்ைட்ைன. பயாவான் இன்னும் உயிருைன் இருக்கிறார்.
அவர் அந்தப் ைகுதிடயச் பசர்ந்தவர், எபைசு ைட்ைணத்டத
சார்ந்த பைாதகர்.
அந்த ைற்ற சடைகளுக்கு, தாய் சடை, எபைசு சடை . அடவ
உண்டையான சடைகள். சடை வரைாற்றின் அடனத்து
காைங்களிலும் அடவ பதவாையங்களின் பிரதிநிதிகளாக
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இருக்கின்றன, இதனால் அந்த சடைகளுக்கு நம்முடைய
பதவன் என்ன கசால்கிறாபரா அது நீடிக்கிறது.
கயாவான் 15: 18 &20, உலகம் உங்கரளப் பரகத் ோல், அது
உங்கரளப்
பரகக்கிற ற்குமுன்தே
என்ரேப்
பரகத் ர ன்று அறியுங்கள்.
20. ஊழியக்கோைன் ன் எஜேோனிலும் ரபரியவேல்லரவன்று
நோன்
உங்களுக்குச்
ரசோன்ே
வோர்த்ர ரய
நிரேத்துக்ரகோள்ளுங்கள்.
அவர்கள்
என்ரேத்
துன்பப்படுத்திேதுண்டோேோல்,
உங்கரளயும்
துன்பப்படுத்துவோர்கள்;
அவர்கள்
என்
வசேத்ர க்
ரகக்ரகோண்டதுண்டோேோல்,
உங்கள்
வசேத்ர யும்
ரகக்ரகோள்ளுவோர்கள்.
அப்பைாஸ்தைர்களுைனான
அந்த
பைல்
அடற
விவாதத்திற்குப் பிறகு 30 ஆண்டுகளுக்குள், துன்புறுத்தல்
கதாைங்கியது.
அதற்கு முன்னர் துன்புறுத்தல் இருந்தது. கி.பி 64 இல் பராமின்
ஆதிக்க சக்தியின் தடைடையிைான கைாத்த துன்புறுத்தல்
நீபராவின் கீழ் கதாைங்கியது. சுைார் 68 வடர நீடித்தது. அந்த
ஆண்டுகளில்,
ஆயிரக்கணக்கான
கிறிஸ்தவர்கள்
ககால்ைப்ைட்ைனர், அதில் பைதுரு ைற்றும் ைவுல்
உள்ளைங்குவர் .
பதவாையத்தின் இரண்ைாவது கைரிய, உத்திபயாகபூர்வ
துன்புறுத்தல் Emperor Domitian கைாமிஷிய பைரரசின் கீழ்
வந்தது, அது நீண்ை காைம் நீடித்தது. இது கி.பி 81 முதல் 96
வடர நீடித்தது.
இந்த துன்புறுத்தல் நைந்து ககாண்டிருந்தபைாது பயாவான்
இந்த கவளிப்ைாடுகடளப் கைறுகிறார். அவர் ைத்பைாஸ்
தீவில் இருப்ைதற்கான காரணம் இதுதான், ஏகனன்றால் அவர்
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பதவனின் வார்த்டத ைற்றும் இபயசுவின் சாட்சியங்களுக்காக
ஒரு
சிடறக்கு
அனுப்ைப்ைட்ைார்.
அவர்
துன்புறுத்தப்ைடுகிறார்.
ைத்பைாசுக்கு அனுப்ைப்ைடுவதற்கு முன்பு பயாவான்
எண்கணயில் பவகடவக்கப்ைட்ைார். அந்த உண்டைக்கும்
அவர்
ககாதிக்கடவக்கப்ைட்ைதற்கும்
சாட்சியம்,
கவளிப்ைாடுகளின் புத்தகத்தில் ைட்டுைல்ை, ஆரம்ைகாை
சடை தந்டதயான Tertullian கைர்டுல்லியன் நைக்கு அளித்தார்.
ைத்பைாஸ் என்று அடைக்கப்ைடும் தீவு, இது ைத்தியதடரக்
கைலில் சுைார் ைத்து டைல் நீளமும் ஐந்து டைல் அகைமும்
ககாண்ை ஒரு ைாடற.
வவளிப்ைடுத்தல்
1:19,
நீ
இருக்கிறரவகரளயும்,
சம்பவிப்பரவகரளயும் எழுது;

கண்டரவகரளயும்,
இரவகளுக்குப்பின்பு

புத்தகத்தின் ஆசிரியர் பயாவானிைமிருந்து அல்ை, இபயசு
கிறிஸ்துவிைமிருந்து வந்தவர்.
வவளிப்ைடுத்தல்
1:1,
சீக்கிைத்தில்
சம்பவிக்கதவண்டியரவகரளத்
ம்முரடய
ஊழியக்கோைருக்குக்
கோண்பிக்கும்ரபோருட்டு,
த வன்
இதயசுகிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புவித் தும், இவர்
ம்முரடய
தூ ரே
அனுப்பி,
ம்முரடய
ஊழியக்கோைேோகிய
தயோவோனுக்கு ரவளிப்படுத்திேதுேோே விதசஷம்.
அவடர சிடறயில் அடைத்த இரண்டு விஷயங்கள்.
வவளிப்ைடுத்தல் 1:9, உங்கள் சதகோ ைனும் இதயசு
கிறிஸ்துவினிமித் ம் வருகிற உபத்திைவத்திற்கும் அவருரடய
ைோஜ்யத்திற்கும் அவருரடய ரபோறுரேக்கும் உங்கள்
உடன்பங்கோளனுேோயிருக்கிற
தயோவோேோகிய
நோன்
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த வவசேத்தினிமித் மும்,
இதயசுகிறிஸ்துரவப்பற்றிய
சோட்சியினிமித் மும் பத்மு என்னும் தீவிதல இருந்த ன்.
கவளிப்ைாடுகள் பதவனிைமிருந்து வந்ததாக பயாவான்
எழுதுகிறார்.
வவளிப்ைடுத்தல்
1:5-6,
உண்ரேயுள்ள
சோட்சியும்,
ேரித்த ோரிலிருந்து மு ற்பிறந் வரும், பூமியின் ைோஜோக்களுக்கு
அதிபதியுேோகிய இதயசுகிறிஸ்துவிேோலும் உங்களுக்குக்
கிருரபயும் சேோ ோேமும் உண்டோவ ோக.6. நம்மிடத்தில்
அன்புகூர்ந்து ேது இைத் த்திேோதல நம்முரடய போவங்களற
நம்ரேக் கழுவி, ம்முரடய பி ோவோகிய த வனுக்கு முன்போக
நம்ரே ைோஜோக்களும் ஆசோரியர்களுேோக்கிே அவருக்கு
ேகிரேயும்
வல்லரேயும்
என்ரறன்ரறக்கும்
உண்டோயிருப்ப ோக. ஆரேன்.
பயாவானுக்கு கவளிப்ைாடுகள் வருகிறது.
வவளிப்ைடுத்தல் 1:12, அப்ரபோழுது என்னுடதே தபசிே
சத் த்ர ப் போர்க்கத் திரும்பிதேன்; திரும்பிேதபோது, ஏழு
ரபோன் குத்துவிளக்குகரளயும்,
வவளிப்ைடுத்தல் 1:20, என் வலதுகைத்தில் நீ கண்ட
ஏழுநட்சத்திைங்களின்
இைகசியத்ர யும்,
ஏழுரபோன்
குத்துவிளக்குகளின் இைகசியத்ர யும் எழுது; அந் ஏழு
நட்சத்திைங்களும் ஏழு சரபகளின் தூ ர்களோம்; நீ கண்ட ஏழு
குத்துவிளக்குகளும் ஏழு சரபகளோம்.
ஏழு கைான் குத்து விளக்குகளும் ஏழு சடைகள் என்று
கசால்லுகிறது.
வவளிப்ைடுத்தல் 1:13-16, அந் ஏழு குத்துவிளக்குகளின்
ேத்தியிதல நிரலயங்கி ரித்து, ேோர்பருதக ரபோற்கச்ரச
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கட்டியிருந்
ேனுஷகுேோைனுக்ரகோப்போேவரையும்
கண்தடன்.14.
அவருரடய
சிைசும்
ேயிரும்
ரவண்பஞ்ரசப்தபோலவும் உரறந்
ேரைரயப்தபோலவும்
ரவண்ரேயோயிருந் து;
அவருரடய
கண்கள்
அக்கினிஜுவோரலரயப்
தபோலிருந் து;
15. அவருரடய போ ங்கள் உரலக்களத்தில் கோய்ந்
பிைகோசேோே ரவண்கலம்தபோலிருந் து; அவருரடய சத் ம்
ரபருரவள்ளத்து
இரைச்சரலப்தபோலிருந் து.16.
ேது
வலதுகைத்திதல
ஏழு
நட்சத்திைங்கரள
ஏந்திக்ரகோண்டிருந் ோர்; அவர் வோயிலிருந்து இருபுறமும்
கருக்குள்ள பட்டயம் புறப்பட்டது; அவருரடய முகம்
வல்லரேயோய்ப் பிைகோசிக்கிற சூரியரேப் தபோலிருந் து.
எனபவ, இது திகிலூட்டும் விஷயம்.
வவளிப்ைடுத்தல் 1:17, நோன் அவரைக் கண்டதபோது
ரசத் வரேப்தபோல அவருரடய போ த்தில் விழுந்த ன்;
அப்ரபோழுது
அவர்
ம்முரடய
வலதுகைத்ர
என்தேல்ரவத்து, என்ரே தநோக்கி: பயப்படோத , நோன்
முந்திேவரும் பிந்திேவரும், உயிருள்ளவருேோயிருக்கிதறன்;
இடத நிடனவில் டவத்து பைதுரு தனது நிருைத்தில்
எழுதுகிறார்.
1 கைதுரு 4:17, நியோயத்தீர்ப்பு த வனுரடய வீட்டிதல
துவக்குங்கோலேோயிருக்கிறது; முந்தி நம்மிடத்திதல அது
துவக்கிேோல்
த வனுரடய
சுவிதசஷத்திற்குக்
கீழ்ப்படியோ வர்களின் முடிவு என்ேேோயிருக்கும்?
இருைத்டதந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், அப்பைாஸ்தைன்
ைவுல் தனது நிருைத்தில் சிை எச்சரிக்டககடள விடுத்தார்.
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2 தீகமாத்கதயு 1:8, ஆரகயோல் நம்முரடய கர்த் ரைப்பற்றிய
சோட்சிரயக்குறித் ோவது, அவர்நிமித் ம் கட்டப்பட்டிருக்கிற
என்ரேக்குறித் ோவது,
நீ
ரவட்கப்படோேல்,
த வவல்லரேக்தகற்றபடி
சுவிதசஷத்திற்கோக
என்தேோதடகூடத் தீங்கநுபவி.
2 தீகமாத்கதயு 1:14, உன்னிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்ட அந்
நற்ரபோருரள நேக்குள்தள வோசம்பண்ணுகிற பரிசுத்
ஆவியிேோதல கோத்துக்ரகோள்.
ைவுல் தனது அன்ைான ைகடன சுவிபசஷத்தில் எச்சரிக்கிறார்,
உனக்கு ககாடுக்கப்ைட்ை வரத்டத நீ ையன்ைடுத்த பவண்டும்
. துன்புறுத்தல் ைற்றும் ைாடுகடள ஏற்க நீ தயாராக இருக்க
பவண்டும். நீ நல்ை பகாட்ைாட்டைப் ைற்றிக்ககாள்ள
பவண்டும்.
உனக்கு
வைங்கப்ைட்ை
கதய்வீக
கவளிப்ைாடுகளின் புடதயடை நீ ைாதுகாக்க பவண்டும்.
ஏழு பைரில் இருவர் உண்டையுள்ளவர்கள்.
அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளான ஐந்து சடைகள்
ைட்டியலில் இறந்துவிட்ைன.

பின்வரும்

அடவ ைை வடிவங்களில் சாத்தானின் தாக்குதல்களுக்கு
ஆளாயின.
அடவகள் பின்வருவானவற்றால் ைாதிக்கப்ைட்ைன,
➢ ைாலியல் ஒழுக்கக்பகடு,
➢ உருவ வழிைாடு,
➢ பவறு ைதங்கடள பின்ைற்றுதல் ,
➢ சைரசம்,
➢ ைாவத்தின் சகிப்புத்தன்டை,
➢ ைாசாங்குத்தனம்,
➢ தவறான கற்பித்தல்,
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➢ ையக்கம்,
➢ பைாசடி, ைற்றும்
➢ ைணத்திற்காக உைபதசம்.
கைாய்யான அப்பைாஸ்தைர்கள், கைாய்யான பைாதகர்கள்,
கைாய்யான தீர்க்கதரிசிகள் ைற்றும் கைாய்யான கைண்
தீர்க்கதரிசிகள் இருந்தனர்.
இந்த மீறல்கள் இருக்கும் எல்ைா சடைகளுக்கும்,
ைனந்திரும்புதலுக்கான ஒரு கதளிவான அடைப்டை பதவன்
கூறுகிறார்.
பவதத்தில்
இங்கு
ைட்டும்
தான்,
உண்டையான
பதவாையங்களின் தடைவரிைமிருந்து தடைவர்களுக்கு வந்த
அடைப்டை காண முடியும், அவர் ஒரு வார்த்டதடய மீண்டும்
மீண்டும் கசால்கிறார்: “ைனந்திரும்புங்கள்!”
“நிறுத்துங்கள், உங்கள் ைாவத்டத அறிக்டக கசய்யுங்கள்,
ைனம் திரும்பி, ைரிசுத்தத்தின் திடசயில் திரும்பிச்
கசல்லுங்கள்.”
ைாபிபைானிய
சிடறப்பிடிப்பு
நடைகைற்றுக்
ககாண்டிருக்கும் காைத்தில் எபசக்கிபயல் தீர்க்கதரிசி,
தீர்க்கதரிசனம் உடரக்கிறார், இஸ்ரபவலின் மீது வரவிருக்கும்
ைடுககாடை ைற்றிய தரிசனம் அவருக்கு வைங்கப்ைடுகிறது.
தரிசனம் அவருக்கு ைரபைாகத்திலிருந்து வருகிறது.
எகசக்கிகயல் 9:1-7, பின்பு அவர் என் கோதுகள் தகட்க ேகோ
சத் ேோய்:
நகைத்தின்
விசோரிப்புக்கோைர்
சங்கரிக்கும்
ஆயு ங்கரளத்
ங்கள் ரககளில் பிடித்துக்ரகோண்டு
வைக்கடவர்கள் என்று ரசோன்ேோர்.2. அப்ரபோழுது இத ோ,
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ஆறு புருஷர், ரவட்டுகிற ஆயு ங்கரளத் ங்கள் ரககளில்
பிடித்துக்ரகோண்டு வடக்தக போர்த்
உயர்ந்
வோசலின்
வழியிலிருந்து
வந் ோர்கள்;
அவர்களில்
சணல்நூல்
அங்கி ரித்து, ன் அரையில் கணக்கனுரடய ரேக்கூட்ரட
ரவத்திருக்கிற ஒருவன் இருந் ோன்; அவர்கள் உள்தள
பிைதவசித்து, ரவண்கல பலிபீடத் ண்ரடயிதல நின்றோர்கள்.3.
அப்ரபோழுது
இஸ்ைதவலின்
த வனுரடய
ேகிரே
தகருபீன்தேலிருந்ர ழும்பி, ஆலயத்தின் வோசற்படியிதல
வந்து,
சணல்நூல்
அங்கி ரித்து,
ன்
அரையிதல
கணக்கனுரடய ரேக்கூட்ரட ரவத்திருக்கிற புருஷரேக்
கூப்பிட்டு,4. கர்த் ர் அவரே தநோக்கி: நீ எருசதலம் நகைம்
எங்கும் உருவப்தபோய், அ ற்குள்தள ரசய்யப்படுகிற சகல
அருவருப்புகளினிமித் மும்
ரபருமூச்சுவிட்டழுகிற
ேனுஷரின் ரநற்றிகளில் அரடயோளம் தபோடு என்றோர்.5. பின்பு
அவர் என் கோதுகள் தகட்க ேற்றவர்கரள தநோக்கி: நீங்கள்
இவன் பின்ேோதல நகைரேங்கும் உருவப்தபோய் ரவட்டுங்கள்;
உங்கள் கண்
ப்பவிடோேலும், நீங்கள் இைங்கோேலும்,6.
முதிதயோரையும்,
வோலிபரையும்,
கன்னிரககரளயும்,
குைந்ர கரளயும்,
ஸ்திரீகரளயும்
சங்கரித்துக்
ரகோன்றுதபோடுங்கள்; அரடயோளம் தபோடப்பட்டிருக்கிற
ஒருவரேயும் கிட்டோதிருங்கள் என் பரிசுத் ஸ் லத்திதல
துவக்குங்கள் என்று என் கோதுகள் தகட்கச் ரசோன்ேோர்;
அப்ரபோழுது அவர்கள் ஆலயத்துக்கு முன்தே இருந்
மூப்பரிடத்தில் துவக்கம்பண்ணிேோர்கள்.7. அவர் அவர்கரள
தநோக்கி:
நீங்கள்
ஆலயத்ர த்
தீட்டுப்படுத்தி,
பிைோகோைங்கரளக்
ரகோரலயுண்டவர்களோதல
நிைப்பி,
புறப்பட்டுப்தபோங்கள் என்றோர்; அவர்கள் நகைத்தில் தபோய்
ரவட்டிேோர்கள்.
நியாய தீர்ப்பு கர்த்தருடைய வீட்டில் கதாைங்குகிறது என்று
கசான்னபைாது, ைடைய ஏற்ைாட்டை அறிந்த பைதுரு
அதிலிருந்து எடுத்ததாக நான் நிடனக்கிபறன்.
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அவர் என்ன
விரும்புகிறார்?

எழுத

கவண்டும்

என்று

கர்த்தர்

முதன்டையாக பயாவான், "ைனந்திரும்புங்கள்" என்று எழுத
விரும்புகிறார்.
ைனந்திரும்ை பவண்டிய ஐந்து சடைகளுக்கு நம்முடைய
கர்த்தர் எழுதுகிறார்.
வவளிப்ைடுத்தல் 2:5, ஆரகயோல், நீ இன்ே நிரலரேயிலிருந்து
விழுந் ோரயன்பர நிரேத்து, ேேந்திரும்பி, ஆதியில் ரசய்
கிரிரயகரளச் ரசய்வோயோக; இல்லோவிட்டோல் நோன் சீக்கிைேோய்
உன்னிடத்தில் வந்து, நீ ேேந்திரும்போ பட்சத்தில், உன்
விளக்குத் ண்ரட அ னிடத்தினின்று நீக்கிவிடுதவன்.
வவளிப்ைடுத்தல் 2:16, நீ ேேந்திரும்பு, இல்லோவிட்டோல் நோன்
சீக்கிைேோய் உன்னிடத்தில் வந்து, என் வோயின் பட்டயத் ோல்
அவர்கதளோதட யுத் ம்பண்ணுதவன்.
வவளிப்ைடுத்தல் 2:21-23, அவள் ேேந்திரும்பும்படியோய்
அவளுக்குத் வரணரகோடுத்த ன்; ன் தவசிேோர்க்த்ர
விட்டு ேேந்திரும்ப அவளுக்கு விருப்பமில்ரல. 22. இத ோ,
நோன்
அவரளக்
கட்டில்கிரடயோக்கி,
அவளுடதே
விபசோைஞ்ரசய் வர்கள்
ங்களுரடய கிரிரயகரளவிட்டு
ேேந்திரும்போவிட்டோல்
அவர்கரளயும்
மிகுந்
உபத்திைவத்திதல ள்ளி,23. அவளுரடய பிள்ரளகரளயும்
ரகோல்லதவ
ரகோல்லுதவன்;
அப்ரபோழுது
நோதே
உள்ளிந்திரியங்கரளயும்
இரு யங்கரளயும்
ஆைோய்கிறவரைன்று எல்லோச் சரபகளும் அறிந்துரகோள்ளும்;
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அன்றியும்
உங்களில்
ஒவ்ரவோருவனுக்கும்
கிரிரயகளின்படிதய பலேளிப்தபன்.

உங்கள்

வவளிப்ைடுத்தல் 3:3, ஆரகயோல் நீ தகட்டுப் ரபற்றுக்ரகோண்ட
வரகரய
நிரேவுகூர்ந்து,
அர க்
ரகக்ரகோண்டு
ேேந்திரும்பு. நீ விழித்திைோவிட்டோல், திருடரேப்தபோல்
உன்தேல் வருதவன்; நோன் உன்தேல் வரும்தவரளரய
அறியோதிருப்போய்.
வவளிப்ைடுத்தல் 3:16, இப்படி நீ குளிருமின்றி அேலுமின்றி
ரவதுரவதுப்போயிருக்கிறபடியிேோல்
உன்ரே
என்
வோயினின்று வோந்திபண்ணிப்தபோடுதவன்.

ஏன் மனம் திரும்ை கவண்டும்?
உங்களுக்கு எதிராக இந்த காரியம் உள்ளது
வவளிப்ைடுத்தல் 2:4, ஆேோலும், நீ ஆதியில் ரகோண்டிருந்
அன்ரப விட்டோய் என்று உன்தபரில் எேக்குக் குரற உண்டு.
வவளிப்ைடுத்தல் 2:14, ஆகிலும், சில கோரியங்கரளக்குறித்து
உன்தபரில் எேக்குக் குரற உண்டு; விக்கிைகங்களுக்குப்
பரடத் ரவகரளப்
புசிப்ப ற்கும்
தவசித் ேம்
பண்ணுவ ற்கும்
ஏதுவோே
இடறரல
இஸ்ைதவல்
புத்திைர்முன்போகப் தபோடும்படி போலோக் என்பவனுக்குப்
தபோ ரே
ரசய்
பிதலயோமுரடய
தபோ கத்ர க்
ரகக்ரகோள்ளுகிறவர்கள் உன்னிடத்திலுண்டு.
வவளிப்ைடுத்தல் 2:20, ஆகிலும், உன்தபரில் எேக்குக் குரற
உண்டு; என்ேரவனில்,
ன்ரேத் தீர்க்க ரிசிரயன்று
ரசோல்லுகிற தயசதபல் என்னும் ஸ்திரீயோேவள் என்னுரடய
ஊழியக்கோைர் தவசித் ேம்பண்ணவும் விக்கிைகங்களுக்குப்
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பரடத் ரவகரளப் புசிக்கவும் அவர்களுக்குப் தபோதித்து,
அவர்கரள வஞ்சிக்கும்படி நீ அவளுக்கு இடங்ரகோடுக்கிறோய்.
வவளிப்ைடுத்தல்
3:2,
நீ
விழித்துக்ரகோண்டு,
சோகிற ற்தகதுவோயிருக்கிறரவகரள ஸ்திைப்படுத்து; உன்
கிரிரயகள் த வனுக்குமுன் நிரறவுள்ளரவகளோக நோன்
கோணவில்ரல.
வவளிப்ைடுத்தல் 3:16, இப்படி நீ குளிருமின்றி அேலுமின்றி
ரவதுரவதுப்போயிருக்கிறபடியிேோல்
உன்ரே
என்
வோயினின்று வோந்திபண்ணிப்தபோடுதவன்.

முடிவுபை:
நிச்சயைாக, இந்த சடைகளின் ஆரம்ைத்தில் சிை விசுவாசிகள்
இருக்கிறார்கள்,
எபசக்கிபயலின்
தரிசனத்தில்
விசுவாசிகடளக் குறிக்கும் எழுத்து கருவிகடளக் ககாண்ை
பதவதூதடரப் பைாை.
உண்டையுள்ளவர்கடள பதவன் குறிக்கிறார், அவர்கள் இந்த
ஏழு கடிதங்கள் மூைம் அடையாளம் காணப்ைடுகிறார்கள்.
அவர்கள் தான் கவண்வஸ்திரம் அணிந்தவர்கள்.
அவர்கள் தான் பதவனின் ைரதீசில் உள்ள ஜீவ விருட்சத்டத
கைறுவார்கள்.
அவர்கள்தான்
இரண்ைாவது
ைரணத்திலிருந்து
தப்பிப்ைார்கள்.
இந்த கடிதங்கள் உண்டையுள்ள ைடறக்கப்ைட்ை ைன்னா, ஒரு
கவள்டளக் கல், ஒரு புதிய கையர், பதசங்களின் மீது
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அதிகாரம், கவண்வஸ்திரம்,ஆகியடவ
ஆையத்தில் தூண்களாகின்றன.

ஏன்

பதவனின்

உைது நாைத்திற்கு தகுதியான ஆையைாக இருக்க நாங்கள்
விரும்புகிபறாம், தகுதியுள்ள ஒரு பதவாையம், அது ஒரு நாள்,
நாங்கள்
தகுதியுள்ளவர்களாக
நைப்ைதால்,
கவண்வஸ்திரத்தில் நைப்பைாம்.
நாங்கள் உண்டையாக இருக்க விரும்புகிபறாம்.
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