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ங்கபப பசறக்கறந ல்ன ஆண்டப உம்பத் துறக்கறபநரம். இந்
அபேபரண கரபன பபபிபன உம்பபட ஆனத்றபன ரங்கள் என்று
பசர்ந்து உக்கு ஆரபண சசய்பம்தடிரண கறபேபதபத் ந்ற்கரக உக்கு
ஸ்பரத்றம். இஸ்பனறன் துறகபின் த்றில் ரசரிபேகறகறந பன்
ங்கலபட துறிபன ீர் அபசரடுற்கரக உக்கு ஸ்பரத்றம். ங்கள்
த்றில் ீர் தனபள்ப தூணரய் இபேப்தற்கரக உக்கு ஸ்பரத்றம். ீர்
ரர்த்பின் பைதரய்

(Word Form) இபேப்தற்கரக உக்கு ஸ்பரத்றம்.

ங்கலபட ரம்ச கண்கபிணரல் உம்பக் கரபடிரிட்டரலும் ங்கலபட
ஆிிபன உம்பபட திசன்ணத்ப உர்கறபநரம். கர்த்ரப ரங்கள் உம்பத்
சரழுதுசகரள்லகறபநரம். உம்பபட ரத்ப ரங்கள் சரழுதுசகரள்லகறபநரம்.
ீர் கர சதரிர். ீர் தரிசுத்ர். கர்த்ரப ீர் ல்னரிபேக்கறநீர். ீர்
ங்கபிடத்றல் றகவும் அன்புகூர்ந்தடிரல் ங்கலக்கரக உம்பபட இத்த்பச்
சறந்றண ீர், உம்பபட ஜீபணக் சகரடுத்ீர். அந் ஜீபண ங்கலக்குள்
இடம்சதநச் சசய்றபேக்கறநீர். தரிசுத்ஆிிணரல் ரங்கள் டத்ப்தடுற்கரக
உக்கு ஸ்பரத்றம்.
இந் கபடசற கரனத்றபன சகன ஜணங்கபிலும் ஜரறகபிலுறபேந்து ீர் எபே
ஜணத்ப உக்கரகத் சரிந்துசகரண்டு அர்கபப உம்பபட ரட்டிரக ீர்
ரற்நறிபேப்தற்கரக ஸ்பரத்றம். அர்கள் உம்பப் தின்சசன்று
சகரண்டிபேக்கறநரர்கள். அர்கலக்கு உம்பபட ரர்த்பப சபிப்தடுத்துகறநீர்,
இகசறத்ப ீர் சபிப்தடுத்துகறநீர். ஆதிகரபக்கு வ்ிரக இகசறத்ப
சபிப்தடுத்றண ீபர அபப்பதரனப ஆதிகரறன் சந்றரகற ங்கலக்கு
சபிப்தடுத்துற்கரக உக்கு ஸ்பரத்றம்.
எபே கரனத்றபன ங்கலபட பன்பணரர்கள் ிக்கறகரபணக்கரரய்
இபேந்ரர்கள். பபண அநறரர்கபரய் இபேந்ரர்கள். ஆணரல் உம்பபட
ரர்த்பரணது ந்சதரழுது கர்த்ரப ரங்கள் உம்பபட திள்பபகபரய்
ரநறிபேக்கறபநரம். ரங்கள் ஜீனுள்ப பனுபட திள்பபகசபன்று
அபக்கப்தடும்தடிரண சறனரக்கறத்ப சகரடுத்ற்கரக உக்கு ஸ்பரத்றம்.
ரங்கள் உம்பபட திள்பபகபரிபேக்கறபநரம். ீர் ங்கள் திரரய் இபேக்கறநீர்.
ரங்கள் உம்பபட ஜணங்கபரய் இபேக்கறபநரம்; ீர் ங்கலபட பணரய்
இபேப்தற்கரக உக்கு ஸ்பரத்றம். உம்பபட ரம் ங்கலக்கு
ரிப்திக்கப்தட்டிபேப்தற்கரக உக்கு ஸ்பரத்றம் சசலுத்துகறபநரம்.
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இம்ட்டும் ீர் ங்கலக்குப் தரரட்டிண கறபேபதகலக்கரக உக்கு
ஸ்பரத்றம். இந் கபடசற கரன சந்றக்கு பத்றபகபபத் றநந்து
பகசறத்ப சபிப்தடுத்றக்சகரண்டிபேக்கறநீர். ங்கலக்கு பன்ணரல் ரழ்ந்
தரிசுத்ரன்கள் கூட இவ்ிரண சபிப்தரட்படப் சதநில்பன. இந் கபடசற
கரனத்றல் ங்கலக்கரக இந் சபிப்தரட்பட, இந் திந்றண றரட்சசத்ப
பத்றபேப்தற்கரக உக்கு ஸ்பரத்றம் சசலுத்துகறபநரம். ரங்கள் அந்
றரட்சசத்ப தரணம்தண்ி ஊக்குிக்கப்தட

(Stimulation),

ஆிிபன கறழ்ந்து

கபிகூ, அந் சபிச்சத்றபன டக்க ீர் ங்கள் அபணபேக்கும் கறபேபதத்
பேரக.
ீ
ீர் தரிசுத்ர், கர தரிசுத்ர். ஆண்டப ீர் தரிசுத்ர் தரிசுத்சன்று
ஆிரிரண பதூர்கலம் பகபேதீன்கலம் பசரதீன்கலம் உம்பப்
பதரற்நறக்சகரண்டிபேக்கறநரர்கள். இந் கரபன பபபிபன உக்கு ஆரபண
சசய், உம்பப் புக, உக்கு ஸ்பரத்றங்கபப சநடுக்க ங்கபப ீர்
பத்றபேப்தற்கரக உக்கு ஸ்பரத்றம். இத்த்றணரல் ீர் ங்கபபப்
தரிசுத்ப்தடுத்றிபேக்கறநீர். கர்த்ரப ங்கபப ீ ட்டுக்சகரண்டிபேக்கறநீர். ங்கலக்கு

(Soul Redemption) ந்றபேக்கறநீர், ிபிபன ங்கலக்கு
(Body Redemption) பேர்ீ ன்று றர்பரக்கறிபேக்கறபநரம்.

ஆத்து ீ ட்பதத்
ீ ட்பதபம்

சரீ

அப்சதரழுது ரங்கள் உம்ப பகபகரக கரண்பதரசன்ந
ம்திக்பகபரடிபேக்கறபநரம். இப்சதரழுது ரங்கள் சரத்ரணின் பணில்
ஜீித்துக்சகரண்டிபேக்கறபநரம். பனுபட பணரகற அந் ஆிபேட
ஆலபகக்கரக ரங்கள் கரத்துக்சகரண்டிபேக்கறபநரம். கர்த்ரப ீர் இந்
உனகத்றபன ங்கபபப் தரதுகரத்துபேகறநற்கரக ஸ்பரத்றம். த்பணபர
ஆதத்துக்கள், த்பணபர ிரறகள், த்பணபர பதரரட்டங்கள், வ்பவு
தரங்கள் ங்கபபச் சூழ்ந்றபேக்கும்பதரது அறன் த்றில் ீர் ங்கபபப்
தரதுகரத்துந்ற்கரக ஸ்பரத்றம். ங்கள் குடும்தத்ப ீர்
தரதுகரத்துந்ற்கரக ஸ்பரத்றம். இந் சபதப ீர் தரதுகரத்து பதரறத்து
ந் வுக்கரக உக்கு ஸ்பரத்றம் சசலுத்துகறபநரம்.
ரங்கள் எபே ணபரடு எப இபேத்பரடு அந் பனபநில் நூற்நறபேதது
பதர் இபேந்துபதரன ரங்கலம் இபேக்க ங்கலக்கு கறபேபத ரபேம். ங்கள்
த்றில் ீர் அபசரடுரக.
ீ
ஆண்டப உம்பபட ஆசல ர்ரத்ப ீர்
ங்கலக்குத் பண்டுசன்று சஜதிக்கறபநரம். ங்கபபரடு ீர் பதசபண்டுசன்று
சஜதிக்கறபநரம். உம்பபட சத்த்ப ரங்கள் பகட்கபண்டுசன்று
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சஜதிக்கறபநரம். இபசுப உக்கு ஸ்பரத்றம். ங்கபபப் பதர்சசரல்னற
அபப்தீரக. ங்கலக்கு உம்பபட இகசறத்ப சபிப்தடுத்துரக.
ீ
டக்கப்பதரகறந கரரிங்கபப ங்கலக்கு சபிப்தடுத்துரக.
ீ
இங்பக கர்த்பேக்கு
ங்கபப எப்புக்சகரடுத் அபணபபம் ஆசல ர்றப்தீரக. ங்கபப ஜீதனறரக
தனறதீடத்றபன எப்புக்சகரடுக்கறபநரம். உம்பபட தரிசுத்ரஆி ன்னும்
அக்கறணிரபன ீர் ங்கபப அங்கறகரிக்கபண்டுசன்று சஜதிக்கறபநரம். ங்கபப
அதிபகம்

(Anoint) தண்ணுரக.
ீ

ங்கள் ஆத்துரப உிர்ப்திப்தீரக. ரங்கள்

அநறப்தட்டிபேக்கறநதடிப ரங்கள் அநறந்துசகரள்ப, கறநறஸ்துின் சறந்பப
ரங்கள் உபடர்கபரய் இபேக்கத்க்கரக இபசுப ீர் ங்கலக்கு கறபேபத
பேரக.
ீ
அடிபபண பநத்து ீர் பதசுரக.
ீ
உம்பபட ரத்ப
கறபப்தடுத்தும். கர்த்ரகற இபசுகறநறஸ்து ரத்றணரல்
பண்டிக்சகரள்லகறபநரம். ஆசன்.
ஆதியாகமம் 13:14
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14. Nyhj;J Mgpuhiktpl;Lg; gphpe;jgpd;G> fh;j;jh; Mgpuhik Nehf;fp: cd; fz;fis
VnwLj;J> eP ,Uf;fpw ,lj;jpypUe;J tlf;NfAk;> njw;NfAk;> fpof;NfAk;> Nkw;NfAk;
Nehf;fpg;ghh;.
15. eP ghh;f;fpw ,e;jg; g+kp KOtijAk; ehd; cdf;Fk; cd; re;jjpf;Fk; vd;iwf;Fk;
,Uf;Fk;gb nfhLj;J>
16. cd; re;jjpiag; g+kpapd; J}isg;Nghyg; ngUfg;gz;ZNtd;@ xUtd; g+kpapd;
J}is vz;zf;$Lkhdhy;> cd; re;jjpAk; vz;zg;gLk;.
17. eP vOe;J Njrj;jpd; ePsKk; mfyKk; vk;kl;Nlh> mk;kl;Lk; ele;Jjphp@ cdf;F
mijj; jUNtd; vd;whh;.
ஆதியாகமம்

15:1 - 6

1. ,e;jf; fhhpaq;fs; ele;jgpd;G> fh;j;jUila thh;j;ij MgpuhKf;Fj; jhprdj;jpNy
cz;lhfp> mth;: MgpuhNk> eP gag;glhNj@ ehd; cdf;Ff; NflfKk;> cdf;F kfh
nghpa gyDkhapUf;fpNwd; vd;whh;.
2. mjw;F Mgpuhk;: fh;j;juhfpa Mz;ltNu> mbNaDf;F vd;d jUtPh;? ehd;
gps;isapy;yhky; ,Uf;fpNwNd@ jk];F Cuhdhfpa ,e;j vypNarh; vd; tPl;L
tprhuizf;fh;j;jdha; ,Uf;fpwhNd vd;whd;.
3. gpd;Dk; Mgpuhk;: NjthPh; vdf;Fg; Gj;jpure;jhdk; mUstpy;iy@ ,Njh vd;
tPl;bNy gpwe;j gps;is vdf;Fr; Rje;juthspaha; ,Uf;fpwhd; vd;whd;.
4. mg;nghOJ fh;j;jUila thh;j;ij mtDf;F cz;lhfp: ,td; cdf;Fr;
Rje;juthspay;y> cd; fh;g;gg;gpwg;ghapUg;gtNd cdf;Fr; Rje;juthspahthd; vd;W
nrhy;yp>
5. mth; mtid ntspNa mioj;J: eP thdj;ij mz;zhe;Jghh;> el;rj;jpuq;fis
vz;z cd;dhNy $Lkhdhy;> mitfis vz;Z vd;W nrhy;yp@ gpd;G mtid
Nehf;fp: cd; re;jjp ,t;tz;zkha; ,Uf;Fk; vd;whh;.
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6. mtd; fh;j;jiu tpRthrpj;jhd;> mij mth; mtDf;F ePjpahf vz;zpdhh;.
ஆதியாகமம்

13:16 & 15:5

16. cd; re;jjpiag; g+kpapd; J}isg;Nghyg; ngUfg;gz;ZNtd;@ xUtd; g+kpapd;
J}is vz;zf;$Lkhdhy;> cd; re;jjpAk; vz;zg;gLk;.
5. mth; mtid ntspNa mioj;J: eP thdj;ij mz;zhe;Jghh;> el;rj;jpuq;fis
vz;z cd;dhNy $Lkhdhy;> mitfis vz;Z vd;W nrhy;yp@ gpd;G mtid
Nehf;fp: cd; re;jjp ,t;tz;zkha; ,Uf;Fk; vd;whh;.
அபேபரணர்கபப, ஆறரகம்

13: 16 சணத்றபன

கர்த்ர் ஆதிகரறன்

சந்றப பூறின் தூபபப்பதரன சதபேகப்தண்ணுபன் ன்று சசரன்ணரர்.
பசநரபே இடத்றல் கடற்கப பனப்பதரன சதபேகப்தண்ணுபன் ன்று
சசரல்னறிபேக்கறநது. “கடற்கப பன (grains

of sand)

ீ ண் படிபர?

ண்க்கூடுரணரல் உன் சந்றபபம் ண்னரம். உன் சந்ற அவ்பவு
சதரிரிபேக்கும்” ன்று கர்த்ர் ஆதிகரபரடு சசரல்லுகறநரர்.
அன்தின்பு

15ம்

அறகரத்றபன அர் பசநரபே சசரல்பனச் ( Term)

சசரல்லுகறநரர். ன்ண சசரல்கறநரசன்நரல், ஆதிகரப கூடரத்றற்கு சபிப
அபத்து, “ீ ரணத்ப அண்ரந்துதரர் அங்பக வ்பவு ட்சத்றங்கள்
இபேக்கறநது, இந் ட்சத்றங்கபப உன்ணரல் ண்க்கூடுரணரல் ண்ணு”. அங்பக
ண்படிர ட்சத்றங்கள் இபேக்கறநது. ட்சத்றங்கபப ம்ரல்
ண்படிரது. அபப்பதரனப உன் சந்ற அவ்ண்ரிபேக்கும் ன்று
கர்த்ர் சசரல்லுகறநரர்.
ஆறரகம்

13: 16 ற்றும் 15:5

ல் ன்ண சசரல்னறிபேக்கறநசன்நரல்,

கர்த்ர் ம்பப் பூறின் தூபினறபேந்து ரணத்றன் ட்சத்றங்கலக்கு
உர்த்துகறநரர்

(From the dust of the earth to the stars of heaven). அல்பனலூர.

அதுரன் ஆதிகரறன் சந்றக்குக் சகரடுக்கப்தட்ட ரக்குத்த்ம். அல்பனலூர.
ீங்கள் உண்பரகப ஆதிகரறன் சந்றரிபேந்ரல்  கல ப
பதரகரட்டீர்கள். பேரணம் இல்பன, என்றுப சசய்படிில்பன ன்று
ீங்கள் சசரல்னனரம். அது னுீக ன்பின்தடி ீங்கள் சசரல்னனரம். ஆணரல்
சபிப்தரட்டின்தடி ீங்கள் தரர்த்ரல் கர்த்ர் உங்கபப பன்பலும் ஆசல ர்றப்தரர்.
அல்பனலூர. பூறின் தூபினறபேந்து ரணத்றன் ட்சத்றங்கலக்கு உர்த்துரர்.
அவ்பவு தூம் உர்த்துரர் ன்று சசரல்னறிபேக்கறநது. ீங்கள் ிசுரசறத்ரல்
பனுபட கறபபக் கரபடிபம். ரம் உண்பரகப ஆதிகரறன்
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சந்றரிபேந்ரல் இந் ரக்குத்த்ம்

(Promise Word) க்குக்

சகரடுக்கப்தட்டிபேக்கறநது. அல்பனலூர. ஆதிகரபக்கும் அன் சந்றக்கும்
ஆண்டர் சகரடுத்ரர். பூறின் தூபினறபேந்து ரணத்றன் ட்சத்றங்கலக்கு!
அவ்பவு உரய் ரன் உங்கபப உர்த்படிபம் ன்று கர்த்ர் சசரல்லுகறநரர்.

(dust of the earth)

அல்பனலூர. பூறின் தூள்

என்றுக்கும் உரது ஆணரல்

(star) திகரசறக்கறநது. உங்கபப கறபபடச்சசய்பன்
(Glorification) ன்று கர்த்ர் சசரல்லுகறநரர். அல்பனலூர. வ்பவு அபேபரண
ட்சத்றம்

ரக்குத்த்ம்!

13ம் அறகரத்றபன ரம் ரசறக்கும்பதரது, பனரத்து ஆதிகரப
ிட்டு திரிந்துிட்டரன் (Lot separated from Abraham). அந் பத்றல்ரன்
கர்த்ர் ஆதிகரபப் தரர்த்து “ீ உன் கண்கபப சநடுத்துப்தரர் (Lift up your eyes
and see). இந் பசம் பழுபபம் ீ தரர். டக்பகபம் கறக்பகபம் சற்பகபம்
ஆறரகம்

பற்பகபம் தரர். ீ வ்பவு இடத்ப உன் கண்ரல் கரண்கறநரபர அவ்பவு
இடபம் உணக்கும் உன் சந்றக்கும் சகரடுக்கப்தடும். ீ வ்பவு தூம்
தரர்க்கறநரபர வ்பவு தூம் டக்கறநரபர அசல்னரம் உணக்பக” ன்று
சசரல்லுகறநரர். அல்பனலூர.
இன்பநக்கு ணிர்கள் ங்கலக்கு எபே சறநற

(cent)

றனம் இபேந்ரபன

ங்கபபப் சதரி தக்கரர்கபரய் றபணக்கறநரர்கள். ஆணரல் ஆதிகரபக்கு
ஆண்டர் ன்ண சசரன்ணரசன்நரல் “ீ தரர்க்கும் ல்னர இடபம் உணக்குச்
சசரந்ம்”. அல்பனலூர. (All

seed). அன்

the land that he saw the Lord gave it to him and his

சந்றக்கும் ஆண்டர் சகரடுத்ரர். ஆசன்.

ஆறரகம்

15ம்

அறகரத்றபன ரம் தரர்க்கும்பதரது, கர்த்ர் ஆதிகரபரடு

பதசறக்சகரண்டிபேக்கறநரர். அப்சதரழுது அன் ன்ண சசரல்கறநரசணன்நரல், ணக்கு
ீர் புத்றசந்ரணத்பத் ில்பனப, ரன் திள்பபில்னரல் இபேக்கறபநபண,
ணக்கு ீர் ன்ண பேர்?
ீ ன் ட்டிபன
ீ
இபேக்கும் னறபசர் ன் ட்டிபன
ீ
திநந்து
பர்ந்து ணக்கு உத்ரண பபனக்கரணரய் இபேக்கறநரன், அபண ரன்
ணக்கு புத்றணரய் டுத்துக்சகரள்பனரர? அன் பனரக அந் சந்ற பேர?
ன்று சசரல்லும்பதரது கர்த்ர் ன்ண சசரல்கறநரசநன்நரல், “அது அன் பனரக
ரது, உன் அபினறபேந்து ரன் அந் ஜீன் பண்டும்

your loins),

(It will come from

உன்னுபட கர்ப்தப்திநப்தரிபேக்கறந அன் பனரகத்ரன் அந்

சந்ற பேம்” ன்று சசரல்னற அபண கூடரத்றற்கு சபிப சகரண்டுந்து,
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“ரணத்ப அண்ரந்துதரர், அந் ட்சத்றங்கபபப்தரர், ப்தடி சஜரனறத்துக்
சகரண்டிபேக்கறநது, வ்பவு அறகரய் இபேக்கறநது, ண்படிரரய்
இபேக்கறநது, அபப்பதரனப உன் சந்றபப் சதபேகப்தண்ணுபன்” ன்று
சசரன்ணரர். அல்பனலூர. ம்பப் திரிப்தடுத்துற்கரக பனுபட ரர்த்ப
ழுப்தடில்பன. பனுபட ரர்த்ப உண்பரணது

(God’s Word is real).

அல்பனலூர. ிசுரசறத்ரல் கர்த்ரல் ல்னரம் சசய்படிபம். ீங்கள் உங்கள்
ற்பதரப சூழ்றபனபப்

(Present Condition)

தரர்க்கரதடி பனுபட

ரர்த்பபப் தரர்த்ரல் அந் ரர்த்ப ம்பபட ரழ்க்பகில் றபநபறும்.
அல்பனலூர. பணிடத்றல் தட்சதரறல்பன.
ஆறரகம்

15:5 ல்

ரம் ன்ண ரசறக்கறபநரசன்நரல், அன் சந்ற

(God
told him that his seed would be like the stars of the heaven). ஆறரகம் 13:16
ரணத்து ட்சத்றங்கபபப்பதரல் இபேக்கும் ன்று பன் சசரல்லுகறநரர்.

ல் ன்ண ரசறக்கறபநரசன்நரல் அன் சந்ற பூறின் தூபபப்பதரல் இபேக்கும்.

(His seed would be as the dust of the earth).

அல்பனலூர. ரம் த்பணப் பதர்

ஆதிகரறன் சந்றரிபேக்கறபநரம்? ஆசன். பூறின் தூள்...ம்பபட சரீம்

(dust). ஆண்டர் னுபண ண்ிணரல் உண்டரக்கறணரர்.
இந் சரீத்ப பூறக்குரி பணி (Terrestrial Body) ன்று சசரல்னப்தட்டிபேக்கறநது.
ட்சத்றத்ப ரணத்துக்குரி பணி (Heavenly Body or Celestial Body) ன்று
சசரல்னப்தட்டிபேக்கறநது. பூறக்குரி பணிினறபேந்து ரணத்துக்குரி பணி. (From
Terrestrial to Celestial). இசல்னரம் பப்பூர்ரண சசரற்கள். (These are
Biblical terms). ண்ிணரல் உண்டரக்கப்தட்ட ம்பபட சரீத்ப ஆண்டர்
ரணத்றற்குரி சரீரய் (Heavenly Body) ரற்றுகறநரர். அல்பனலூர. அது ரன்
தூபினறபேந்து ட்சத்றத்துக்கு.. (From the Dust to the Stars). உனகப்திகரரண
ரன் அந்த் தூள்

ஆசல ர்ரத்ப ரன் இங்பக சசரல்னில்பன. அபிட பனரண ஆசல ர்ரம்.
ம்பபம் ம்பபட சந்றபபம் பூறக்குரி சரீத்றனறபேந்து ரணத்றற்குரி
சரீரய்

ரற்றுபன்

(From earthly body to heavenly or glorified body)

ன்று

கர்த்ர் ரக்குத்த்ம் தண்ிிபேக்கறநரர். த்பணப்பதர் இந் ரக்குத்த்த்பப்
ிசுரசறக்கறபநரம்? இபிட பனரண ரக்குத்த்ம் துவுப இல்பன. அன்
சந்ற ட்சத்றங்கபபப்பதரன இபேக்கும். இது எபே இகசறம்.

like the stars. This is a mystery). ப்தடித்
(How to become a star from the dust?).

(His seed would be

தூபினறபேந்து ட்சத்றரக ரநபடிபம்?
அந் இகசறம் ன்ண? இபர கர்த்ர்

க்கு பத்றல் ழுறபத்றபேக்கறநரர். அல்பனலூர. இந் கபடசறகரன
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சந்றப, ஆதிகரறன் சந்றப ஆண்டர் தூபினறபேந்து ட்சத்றரக
ரற்றுபசணன்று சசரல்னறிபேக்கறநரர். அல்பனலூர. இது எபே சதரி
இகசறரிபேக்கறநது.

(It’s a great mystery).

இந் இகசறத்ப ரம்

சரிந்துசகரள்ப பண்டும். ரம் தூபினறபேந்து ட்சத்றரகப்பதரகறபநரம்.
த்பணப்பதர் ிசுரசறக்கறபநரம்? இந் பூறக்குரி சரீத்ப, ண்ிணரல்
உண்டரக்கப்தட்ட இந் ரம்ச சரீத்ப ஆண்டர் கறபபடச் சசய்ரர்

(Glorification).

கறபின் சரீரக

(Glorified Body)

ரற்நப்பதரகறநரர். அது

ரன் அந் இகசறம்.
ஆறரகம்
ஆறரகம்

15ம்

13ம்

அறகரத்றபன ஆண்டர் தூள் ன்று சசரல்னறிட்டு

அறகரத்றபன ட்சத்றங்கள் ன்று சசரல்னறிபேக்கறநரர்.

தூபினறபேந்து ட்சத்றரக பண்டுசன்நரல் இபடில் ன்ண இபேக்கறநது?
ஆறரகம்

14ம்

அறகரம் இபேக்கறநது. அந் அறகரத்ப அன் சந்றக்கும்பதரது,

அபத்ரண்டிப் பதரகும்பதரது அன் சந்ற ட்சத்றரக ரநறிட்டது.

14ம் அறகரத்ப ரண்டிப் பதரர்கசபன்நரல்,
ீ
அந்
அறகரத்றன் இகசறம் (mystery) உங்கலக்குக் சகரடுக்கப்தடுசன்நரல், ீங்கள்
அறல் எபே தரகரய் ரறுர்கசபன்நரல்,
ீ
அந் அனுதம் (experience)
அபப்பதரன ீங்கள்

உங்கலக்கு இபேக்குசன்நரல் ீங்கள் கண்டிப்தரக ட்சத்றரக ரறுர்கள்.
ீ

(stars) இபேக்கறநது. ிபபரட்டு
(Cinema star), அசறல் ட்சத்றம்

உனகத்றபன த்பணபர ட்சத்றங்கள்

(Sports star), சறணிர ட்சத்றம்
(Political star) ன்று த்பணபர ட்சத்றங்கள்
ட்சத்றம்

இபேக்கறநது. அந் ட்சத்றங்கள்

ல்னரப எபேரபில் அறந்துபதரகும். அசல்னரம் ங்கறப்பதரகும். ஆணரல்
ஆண்டர் ம்ப ட்சத்றரக ரற்றும்பதரது ரம் எபேக்கரலும்
அறந்துபதரகரட்படரம். றத்ற கரனரக இபேப்பதரம். அல்பனலூர. இந் கறப
எபேரலம் ங்கறப்பதரகரது.

(This glory will not fade away). அவ்ிரண

கறபப க்குத் பேபசணன்று கர்த்ர் ரக்குத்த்ம் தண்ிிபேக்கறநரர்.
அல்பனலூர. ரம் வ்பவு ிபசறத்ர்கபரிபேக்கறபநரம்! இந் சறனரக்கறம்
ன்ண? பனுபட ரர்த்பப ரம் கணரகக் பகட்கும்பதரது அந்
இகசறத்ப ரம் புரிந்துசகரள்ப படிபம்.

(Bro. Branham) “ஆதிகரபபட உடன்தடிக்பகப
உறுறப்தடுத்துல்” (61-0210 Abraham’s Covenant Confirmed, Long Beach, Friday)
ன்ந சசய்றில் ன்ண சசரல்லுகறநரசன்நரல் ஆறரகம் 13:16ல், பன்
சபகர. தின்யரம்

ஆதிகரபரடு உடன்தடிக்பகபப் தற்நற பதசும்பதரது, “உன் சந்றபப் பூறின்
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தூபபப்பதரனப், கடற்கப பனப் பதரனப் சதபேகப்தண்ணுபன்” ன்று
சசரன்ணரர். ஆறரகம்

15:5ல்,

அபணரடு உடன்தடிக்பகப

உறுறப்தடுத்தும்பதரது றுதடிபம் அபப்தற்நறப் பதசும்பதரது, அபண சபிப
அபத்து, “ீ ரணத்ப அண்ரந்துதரர், ட்சத்றங்கபப ண் உன்ணரபன
கூடுரணரல் அபகபப ண்ணு” ன்று சசரல்னற, “உன் சந்ற இவ்ண்ரய்
இபேக்கும்” ன்நரர். தூபினறபேந்து ட்சத்றங்கலக்கு, பூறினறபேந்து கறபக்கு!

(Now we find out in Genesis 13:16, God told Abraham when He
spoke to him about His covenant, He said, “I will multiply you, and your seed
shall be like the dust of the sands by the side of the sea”, like little grains of dust
in the earth. “Your seed shall be like that” Genesis 15:5 when He confirmed the
covenant, or spoke to him again about it, He said, “And go outside and look up;
can you number the stars? How that there’s so many stars, innumerable..Look,
from dust to stars..From the earth, grave to glory)..
அல்பனலூர.

கறநறஸ்துப ஈசரக்கு பனரக ந் ஆதிகரறன் உண்பரண
ரக்குத்த்ம்தண்ப்தட்ட ித்து.

through Isaac was Christ).

(Real promised seed of Abraham came

ஆசன். அந் சந்ற கறநறஸ்துப. இபசு கறநறஸ்து

ஆிம் தறணரிம் பதர்கபில் சறநந்ரிபேக்கறநரர். சரபரணின் பரஜரவும்
தள்பத்ரக்கறன் லீனற புஷ்தபரிபேக்கறநரர். ஆசன். சபகர. தின்யரம் ன்ண
சசரல்லுகறநரர் ன்று கணிபங்கள். கறநறஸ்துபரடுகூட ரம் ரித்பரரணரல்
இபர ஆதிகரறன் சந்றரிபேக்கறபநரம்.

we are Abraham's seed)

(We find out that being dead in Christ,

ரம் ம்ப ஜீதனறரக எப்புக்சகரடுத்து, கறநறஸ்துபரடு

சறலுபில் அபநப்தட்படரசன்நரல் ரம் ஆதிகரறன் சந்றரிபேக்கறபநரம்
ன்று சபகர. தின்யரம் சசரல்லுகறநரர். அன்தின்பு ன்ண சசரல்லுகறநரசன்நரல்,
ரம் ஆதிகரறன் ித்ரய் இபேப்பதரசன்நரல் ஆதிகரபபட ிசுரசம் க்கு
இபேக்கும்.

(If you are Abraham's seed, we have to have the faith of Abraham)

ஆசன். அப்தடி இல்பனசன்நரல் ரம் ஆதிகரறன் சந்ற அல்ன. அன்தின்பு
ன்ண சசரல்லுகறநரசன்நரல், ரம் தரிசுத்ஆிபப் சதறும்பதரது ரம்
புநஜரறகபல்ன ரம் பெர்கள்.

Gentiles but we are Jews)

(We receive the Holy Spirit, then we are no longer

ன்ண பெர்கள்? சபிப்தபடரண பெர்கபல்ன,

உள்பத்றபன பெர்கபரிபேக்கறபநரம். ஆசன். அப்சதரழுது க்கு
ரக்குத்த்ங்கசபல்னரம் சசரந்ரகறநது. அன்தின்பு சசரல்லுகறநரர், “ீங்கள்
ஆதிகரறன் சந்றரய் ரநறண தின்பு ீங்கள் ஆதிகரபக்குச் சசரன்ண ல்னர
ரக்குத்த்ங்கபபபம் டுத்துக்சகரள்ப படிபம். அது வ்ிரக
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(Then we take every
promise of God made, no matter how ridiculous it looks like) ீங்கள்
பரன்நறணரலும் அது உங்கலக்குச் சசரந்ம். அல்பனலூர.

தூபினறபேந்து ட்சத்றங்கலக்கு உபடிபம். த்பணப் பதர் ிசுரசறக்கறபநரம்?

(From the dust to the stars. From the dust of the air to the shining stars in glory)
பூறின் தூபினறபேந்து கறபரய் திகரசறக்கறந ட்சத்றங்கபரய் ரறுபரம்.
ஆரம் ிழுந்துபதரணபதரது ரம் இணச்பசர்க்பகின் பனரக ந்றபேக்கறபநரம்.
ரம் ரம்சத்றன்தடி திநந்றபேக்கறபநரம். சல்கறபசபக்கு ஆதிகரபக்கு அப்தபம்
றரட்சசபம் சகரண்டுந்ரர்.

(Melchizedek gave Abraham bread and wine)

இன்சணரபே ித்றல் சசரன்ணரல், ஆதிகரம் னுகுரனுபட சரீத்றலும்
இத்த்றலும் தங்குசதற்நரன்.

(Abraham partake of the flesh and blood of the
ஆிிலும் அன் தங்குசதற்நரன். (The Word and

Son of Man) ரர்த்பிலும்
the Spirit) அல்பனலூர. னுகுரணின்

ரம்சத்பப் புசறரலும் அர்

இத்த்பப் தரணம்தண்ரலும் இபேந்ரல் ஜீணில்பன. அல்பனலூர.
னுகுரணின் ரம்சபம் இத்பம் ன்ணசன்நரல் அபேபட
ரர்த்பபம் ஆிபம்.

and His Spirit)

(The flesh and the blood of the Son of Man is His Word

கர்த்ரகற இபசு கறநறஸ்து கல்ரரிிபன க்கு அபச்

சம்தரறத்ரர். கல்ரரிிபன சசய்துபடித் அந் கறரிபின்தடி

cross)

(The work on the

அபேபட சரீரணது சரறுக்கப்தட்டது, அபேபட இத்ம் க்கரக

(On Calvary, His body was broken and His blood was shed for us)
அல்பனலூர. அது க்கு புதுப்திநப்பதக் சகரண்டுபேகறநது. (That brings us the
New Birth) ஆசன். புதுப்திநப்பு க்கு ன்ண சசய்கறநது? ம்ப ஆிக்குரி
சரீத்றற்கு உர்த்துகறநது. (And what does the New Birth do? Raise us up to the
Theophany) அல்பனலூர. சல்கறபசபக்கு ப்தடி ஆதிகரபக்கு ந்ரபர அப
சறந்ப்தட்டது.

ிரகப ரம் ம்பபட ஆிக்குரி சரீத்றற்குக்
சகரண்டுசசல்னப்தடுகறபநரம்.

(Like Melchizedek coming after the same order)

அல்பனலூர. சபகர. தின்யரம் வ்பவு அபேபரக ிபக்கம்
சசரல்னறிபேக்கறநரர். இப ரன் உங்கலக்கு ிபக்கறச் சசரல்ன ிபேம்புகறபநன்.
ரம் ப்தடி தூபினறபேந்து ட்சத்றரக ரந படிபம்? இப்சதரழுது இந்
உனகத்றல் ரம் தூபரய்
ட்சத்றரக

(star)

(dust)

இபேக்கறபநரம், இந் சரீம் எபே தூள். எபே ரபில்

ரநப்பதரகறபநரம். த்பணப்பதர் அந் அனுதத்பப்

சதநப்பதரகறபநரம்? ஆசன். அந் ரக்குத்த்த்றற்குத் ரன் ரம்
கரத்துக்சகரண்டிபேக்கறபநரம். அப ப்தடி ரம் சதநபடிம்? ஆறரகம்

14ம்
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அறகரத்றல் ஆதிகரபக்கு அந் சல்கறபசபக்கறன் சந்றப்பு

of Melchizedek)

(The great visitation

ந்சதரழுது அனுக்கு அந் ரக்குத்த்ம் சகரடுக்கப்தடுகறநது.

அன் சந்ற ட்சத்றரக ரறுசன்று! அந் சந்றப்பு
ில்பனசன்நரல் அன்

15ம்

14ம்

அறகரத்றல்

அறகரத்றற்கு பதரகபடிரது. ட்சத்றரக

ரநபடிரது. அபபதரன ம்பபட ரழ்க்பகில் அந் சந்றப்பு

Visitation)

(Melchizedek

பேசன்நரல் அந் அனுதத்ப ரம் சதறுபரசன்நரல் றச்சரக

ரம் ட்சத்றரக ரநபடிபம். அல்பனலூர. ரணத்றல் திகரசறக்கறந
ட்சத்றங்கபரக ரறுபரம். அல்பனலூர. ஆசன். இபசுகறநறஸ்து திகரசரண
ிடிசள்பி ட்சத்றரக இபேக்கறநரர். ஆண்டர் ம்ப ரணத்து
ட்சத்றங்கபரக ரற்றுரர். ஆசன்.

14ம்

அறகரத்றல் ன்ண டந்து? அங்பக எபே பத்ம் டந்து. பத்றபன

பனரது சசரல்னப்தட்ட பத்ம் அதுரன்.

(The first recorded war in the Bible).

பசரபரறன் ரஜரப பசர்ந் ந்து ரஜரக்கலம் சகர்னரபகரபபச் பசர்ந்
ரலு ரஜரக்கலம் பத்ம்தண்ிணரர்கள். பனரம் உனக பத்த்றபன
இங்கறனரந்துடன்

(England)

எபே கூட்டி இபேந்து, சஜர்ணிபடன்

(Germany)

எபே கூட்டி இபேந்து. இங்கறனரந்து சஜித்துிட்டது. இந்றர இங்கறனரந்றன்
கூட்டிில் இபேந்து. யறட்னர்

(Hitler)

பரல்ி அபடந்ரர். எபே பத்ம்

ந்ரல் சறன ரடுகள் இபபம். அதுபதரனத்ரன் அங்கு டந்றபேக்கறநது. ந்து
ரஜரக்கள் ரலு ரஜரக்கபபரடு பத்ம் சசய்பதரது ந்து ரஜரக்கள் பரல்ி
அபடந்ரர்கள். பசரபரறன் ரஜரவும் அபணச் பசர்ந் ரஜரக்கலம் பரல்ி
அபடந்ரர்கள். அர்கள் றனக்கல னறல் பதரய் ிபண்டி சூழ்றபன ற்தட்டது.
ீ றரிபேக்கறநர்கள் பனக்கு நற ப்திணரர்கள். சகர்னரபகரபபேம் அபணச்
பசர்ந் ரஜரக்கலம் இர்கபப பநறடித்து ல்னர உபடபகபபபம்
சகரள்பபரடி, அபகபச் சறபநக்பகறகபரகக்

(Prisoners of War)

சகரண்டுபதரணரர்கள். பனரத்துபபம் அன் குடும்தத்ரபபம் அனுபட
உபடபகபபபம் சகரள்பபக்சகரண்டு பதரணரர்கள்.
ஆதியாகமம்

14:12

Mgpuhkpd; rNfhjuDila Fkhudhfpa Nyhj;J NrhNjhkpNy FbapUe;jgbahy;>
mtidAk;> mtd; nghUs;fisAk; nfhz;LNgha;tpl;lhh;fs;.
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பனரத்து ன்தன் ரர்? ஆதிகரறன் இணத்ரன்.

(Lot was Abraham’s Kinsman).

அல்பனலூர. பனரத்துபபம் அன் திள்பபகபபபம் அன் உபடபகபபபம்
சகரள்பபரடிக்சகரண்டுப்பதரணரர்கள் ன்ந சசய்ற ஆதிகரப ந்சட்டுகறநது.
ஆதியாகமம்

14:13

jg;gpNahbd xUtd; vgpnuadhfpa Mgpuhkplj;jpy; te;J mij mwptpj;jhd;@ Mgpuhk;
jd;NdhNl cld;gbf;if nra;jpUe;j kdpjuhfpa v];NfhYf;Fk; MNeUf;Fk;
rNfhjudhfpa kk;Nu vd;Dk; vNkhhpaDila rkg+kpapNy mg;nghOJ FbapUe;jhd;.
பனரத்து சறபநரகக் சகரண்டுபதரகப்தட்டப ம்பினறபேக்கும் ஆதிகரறற்கு
ப்திபரடிண எபேன் ந்து அநறித்ரன். இந் சசய்றப ஆதிகரம்
பகள்ிப்தட்டபதரது அன் ன்ண சசய்ரசணன்நரல், அன் ட்டிபன
ீ
திநந்து
பர்ந் பந்நூற்றுப் தறசணட்டுப் பதர்க்கு ஆபம் ரிப்தித்து பத்த்றற்கு
ஆத்ரணரன். ற்கரக? பனரத்துபபம் அன் குடும்தத்ரபபம் அனுபட
உபடபகபபபம் ீ ட்டுக்சகரண்டு பேற்கரக! ஆசன். ஆதிகரபபட
ட்டிபன
ீ
பந்நூற்றுப் தறசணட்டு பபனக்கரர்கள் இபேக்கறநரர்கள். அன் ட்டிபன
ீ
திநந்து பர்ந் பபனக்கரர்கள் ன்று சசரல்லும்பதரது அன் வ்பவு சதரி
சல ரணரய் இபேக்கறநரசணன்று தரபேங்கள்! சதரி சுரிரன்.
ஆதியாகமம்

14:14

jd; rNfhjud; rpiwahff;nfhz;LNghfg;gl;lij Mgpuhk; Nfs;tpg;gl;lNghJ> mtd; jd;
tPl;bNy gpwe;j ifgbe;jth;fshfpa Ke;E}w;Wg; gjpndl;L Ml;fSf;Fk; MAjk;
jhpg;gpj;J> jhz; vd;Dk; Ch;kl;Lk; mth;fisj; njhlh;e;J>
அனுக்கு பபன சசய்ற்கு பந்நூற்றுப் தறசணட்டுப் பதர் இபேக்கறநரர்கள்.
அர்கலக்கு சம்தபம் சகரடுக்கபண்டும், அனுக்கு வ்பவு ஆடு ரடுகள்,
றனபுனன்கள் வ்பவு ஆஸ்ற இபேந்ரல் அத்பண பபனக்கரர்கள் இபேப்தரர்கள்
ன்று தரபேங்கள். சதரி சுரிரன். ரம் ரர்? அனுபட திள்பபகள்.
அல்பனலூர. ீங்கலம் ஆசல ர்றக்கப்தட்டர்கள். ஆசன். உங்கலபட ரழ்ந்
ணப்தரன்ப உங்கபபிட்டுப் பதரகுசன்நரல், உங்கலபட அிசுரசம்
உங்கபபிட்டுப் பதரகுசன்நரல் ீங்கலம் ஆதிகரம் சதற்ந ஆசல ர்ரத்பப்
சதநபடிபம். அல்பனலூர. க்கு பேரணம் இப்தடித்ரபண இபேக்கறநது,
ம்பபட றபனப இப்தடித்ரபண இபேக்கறநது, ம்ரபன துவும்
சசய்படிரது ன்ந ரழ்ந் ணப்தரன்ப உங்கலக்கு இபேக்கும் பக்கும்
இபசுகறநறஸ்து உங்கலக்கு உி சசய்படிரது. சரத்ரன் அதுபக்கும்
கறரிப சசய்துசகரண்படிபேப்தரன். ரன் ஆதிகரறன் திள்பப!

(I am a son of
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Abraham).

ரன் கர்த்ரபன ஆசல ர்றக்கப்தட்டன். அல்பனலூர. ஆண்டர்

உங்கபப உர்த்துரர்.

(The Lord will lift you up).

ரம் சதரி

சுரிரன்கபரக பண்டுசன்நல்ன ம்பபட பபகபப
குபநில்னரதடி ஆண்டர் சந்றப்தரர்.

(My God shall supply all your needs).

அல்பனலூர.
இப்சதரழுது ஆதிகரப ீங்கள் தரர்க்கும்பதரது அனுபட ட்டிபன
ீ

(Trained Servants)
(Calvary Tabernacle) சசய்றபக்

திநந்து பர்ந் பந்நூற்றுப் தறசணட்டு பபனக்கரர்கள்
இபேந்ரர்கள். ம்பபட கல்ரரி கூடரத்றலும்

பகட்டு றுதடிபம் திநந் ஆத்துரக்கள் பந்நூற்றுப் தறசணட்டு பதப ஆண்டர்
பேரசன்று ிசுரசறக்கறபநரம். அல்பனலூர. இப்சதரழுது அந் இனக்பக
பரக்கறப் பதரய்க்சகரண்டிபேக்கறபநரம். ஆதிகரபக்கு பந்நூற்றுப் தறசணட்டு,
கறறபரனுக்கு பந்நூறு, தவுலுக்கு இபேநூற்சநழுதத்ரறு ல்னரப ம்பபட
இனக்கறற்கு சதரபேந்தும். அல்பனலூர. ஆதிகரம் ன்னுபட பபனக்கரர்கபப
திற்சறித்றபேந்ரன். அதுபதரன ரன் உங்கபப திற்சறிக்கறபநன், ஆிக்குரி
ஜீித்ப திற்சறிக்கறபநன், ீங்கள் ப்தடி பனுபட இரஜ்த்துக்கு
பதரகபடிபம் ன்று திற்சறிக்கறபநன். ம்பபட திற்சற பபந ற்ந
சபதகபின் திற்சற பபந. ற்ந சபதகபில் இபேக்கறநர்கள் ம்பபட சபதக்கு
பண்டுசன்தது ம்பபட ிபேப்தறல்பன. ம்பபட சபதில் திநக்க
பண்டும். அல்பனலூர. அர்கள் ம்பபட ரர்த்பக்கு சசிசகரடுத்து
கர்த்பேக்கு திரிரய் ஜீிக்கபண்டும். அல்பனலூர. ற்ந சபதகபில்
இபேக்கறநர்கபப ம்பபட தக்கம் இழுக்கபண்டும் ன்நல்ன. அது கர்த்பேக்கு
திரிரிரது. ஆதிகரம் ட்டிபன
ீ
திநந்து பர்ந்ர்கள் பந்நூற்றுப்
தறசணட்டுப்பதர்! அல்பனலூர.
ஆண்டர் ஆதிகரப சபிப அபத்து அனுக்கு எபே சபிப்தரட்படக்

(God has called out a man and given him a revelation).
ங்பகிபேந்து அபண சபிப அபத்ரர்? தரதிபனரன் (Babylon). ஊர்
சகரடுக்கறநரர்.

ன்கறந

கல்பரினறபேந்து அபண அபத்து ஆண்டர் அபணப் திற்சறிக்கறநரர்.
அன் பந்நூற்றுப் தறசணட்டு பதபேக்கு திற்சற சகரடுக்கறநரன். அல்பனலூர.
இபசுகறநறஸ்து ணக்கு திற்சற சகரடுக்கறநரர், ரன் உங்கலக்கு திற்சற
சகரடுக்கறபநன். அல்பனலூர. அப ரறரி ரன்

(Same Pattern). ஆண்டர்

அபண ஊர் ன்கறந கல்பரினறபேந்து கரணரன் பசத்றற்கு அபத்து அனுக்கு
சபிப்தரட்டிற்கு பல் சபிப்தரட்பட

(Revelation after Revelation) சகரடுக்கறநரர்.
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(Body
(From Babylon to

தடிப்தடிரக ஆண்டர் அபண உர்த்ற அனுக்கு சரீரற்நத்ப

Change) சகரடுத்ரர். தரதிபனரணினறபேந்து சரீரற்நத்றற்கு!
Body Change). ஆதிகரப தரதிபனரணினறபேந்து சபிப அபத்து அனுக்கு
புற சரீத்பக் சகரடுக்கறநரர் (Abraham was called out of Babylon to bring him
into a new body). நூறு து ஆதிகரம் இப்சதரழுது இபேதது து ரனறதணரக
ரநறிட்டரன். ஆண்டர் அனுக்குப் புற சரீத்பக் சகரடுத்து ஈசரக்பகக்
சகரண்டுபேகறநரர். ரணன் இப்சதரழுது இபபரக ரநறிட்டரன்.
ஆண்டர் அபண தரதிபனரணினறபேந்து சபிப அபத்து தடிப்தடிரக அனுக்கு
திற்சற சகரடுத்து ன்பணப் தடிப்தடிரக அனுக்கு சபிப்தடுத்றரல்
அனுபட ிசுரசம் பர்ந்து கபடசறரக புற சரீத்பப் சதற்றுக்சகரண்டரன்.
க்கும் அப்தடித்ரன். அல்பனலூர. ஸ்ரதணத்றனறபேந்தும் தர
ஜீித்றனறபேந்தும் உனகத்றனறபேந்தும் கர்த்ர் ம்ப சபிப அபத்து
ரக்குத்த்ம்தண்ப்தட்ட பசரகற ரர்த்பில்

(Promised Word)

சகரண்டுந்து சத்றத்றற்குபல் சத்றத்ப க்கு சபிப்தடுத்துகறநரர்.
எவ்சரபே ரத்றலும் இங்பக சத்றத்பக் பகட்டு பகட்டு ீங்கள்
சபிப்தரட்படப் சதற்று சதற்று கபடசறரக ீங்கள் புற சரீத்பப்
சதநப்பதரகறநீர்கள். அல்பனலூர. அது ரன் படிவு. அல்பனலூர. த்பணப் பதர்
அப றர்பரக்கறிபேக்கறபநரம்? அற்கரகத்ரன் ரம் சபதக்கு பேகறபநரம். அந்
ரக்குத்த்த்பப் சதறுற்கரகத்ரன் பேகறபநரம். அது ஆதிகரபபட
அனுதரிபேந்து.

(That was Abraham’s experience). அபப்பதரனப

ஆதிகரபபட ிசுரச சந்றபபம் ஆண்டர் அவ்ிரகப
திற்சறிக்கறநரர்

(Same way He deals with Abraham’s faith seed).

ம்பரடு

பசபேகறநர்கலக்கும் ரம் அந் திற்சறபத் ரன் சகரடுக்கபண்டும். சதரி
புகழ்ப்சதற்நர்கபரகவும் சதரி கட்டிடங்கபபக் கட்டபண்டுசன்றும் ரம் ரன்
சதரி ஆள் ன்று கரண்திக்கபண்டும் ன்தது சரத்ரணின் பரக்கரிபேக்கறநது.
க்கு அவ்ிரண பரக்கறல்பன. ரம் எபே கூட்டரண ஜணங்கபப
கர்த்பேபட பேபகக்கரக ஆத்ப்தடுத் பண்டும். அல்பனலூர.
ஆதிகரம் அனுபட ட்டிபன
ீ
அர்கலக்கு திற்சறக்சகரடுத்ரன்

(Trained men in his house). இந்

சபதில் ரர்த்பபப் பதரறக்கும்தடி சசய்து

கர்த்ர் க்கு அவ்ிரண திற்சறபக் சகரடுக்கறநரர். அல்பனலூர. அந்
பந்நூற்று தறசட்டுப்பதப அன் கூட்டிக்சகரண்டுபதரய் ரலு ரஜரக்கபபரடு
தனரண ரஜரக்கபபரடு அறகரபபடர்கபபரடு
துபத்ணம்தண்ணுகறநர்கபபரடு

(Principalities and Powers) சதரல்னர

ஆிின்
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பசபணகபபரடு அன் பதரரடுகறநரன். ஆசன். அபப்பதரன ரர்த்பிபன ரம்
திற்சறிக்கப்தட்டு ரர்த்பக்கு ிபரரண கரரிங்கபபரடு ரம்
பதரரடுகறபநரம். ரர்த்பப அசட்படதண்ணுகறநர்கபபரடு க்குப் பதரரட்டம்,
தரத்றபன ஜீிக்கறந துன்ரர்க்கபரடு க்குப் பதரரட்டம், ஸ்ரதணத்து
க்கபபரடு பதரரட்டம், சசய்றிபன நரண உதபசத்றல் இபேக்கறநர்கபபரடு
பதரரட்டம். ீங்கள் ன்ண சசய்பண்டும்? உங்கலக்கு ரர்த்பச்
சசரல்னறத்பேகறபநன். அந் ரர்த்ப சத்துபேவுக்கு பன்தரக பதரடுங்கள். திசரபச
அப்புநப்தடுத்துங்கள். அபண பநறடிபங்கள். ஆிக்குரி பத்ம் சசய்பங்கள்.
ஆதிகரம் அந் பந்நூற்று தறசட்டுப்பதபேக்கு அவ்ிரகத்ரன்
திற்சறசகரடுத்றபேந்ரன். கர்த்ர் க்கு அந் திற்சறபத்ரன் சகரடுக்கறநரர்.
திசரபச ரம் சஜிக்கபண்டும். அல்பனலூர. ரம் ப்தடி ஆிக்குரி பத்ம்
சசய்பண்டும்?

(How can we wage spiritual war?) வ்ிரக

ரம் ஆிக்குரி

ஜீிம் சசய்பண்டும்? ப்தடி சத்துபேப ரம் ழ்த்பண்டும்
ீ
ன்ந
திற்சறபக் கர்த்ர் க்குத் பேகறநரர். அன் ம்பல் ஆறக்கம்
சசலுத்க்கூடரது. ரம் அபண பநறடிக்கபண்டும். திசரசறன் ஆிகபப ரம்
சஜிக்கபண்டும். அல்பனலூர. ரர்த்பில் இல்னரன், றுதடிபம்
திநக்கரன் ப்தடி ம்ப பற்சகரள்பபடிபம்? எபே துன்ரர்க்கன் ப்தடி
ம்ப பற்சகரள்து? ரம் ஆதிகரறன் சந்றரிபேக்கறபநரம். அல்பனலூர.
துன்ரர்க்கபேக்கும் ரர்த்பப அசட்படப்தண்ணுகறநர்கலக்கும் இங்பக
இடறல்பன. அர்கள் தரபத்றற்கு புநம்பத இபேக்கபண்டும். ரம் அர்கபப
பற்சகரள்பபண்டும். அல்பனலூர.
பசரபரறன் ரஜர பரல்ிபடந்ரன். ஆணரல் ஆதிகரம் சஜித்ரன்.
அல்பனலூர. இன்பநக்கு அபகர் பரல்ிபடகறநரர்கள். ரம் பசரபரறன்
ரஜரபச் பசர்ந்ர்கபல்ன, ரம் ஆதிகரறன் கூட்டத்பச் பசர்ந்ர்கள்.
ஆதிகரறன் கூட்டம் ப்சதரழுதுப சஜிக்கும். அல்பனலூர. சணன்நரல்
அர்கலக்கு ரக்குத்த்ம்

(Promised Word) சசரல்னப்தட்டிபேக்கறநது.

“உன்

சந்றரர் ங்கள் சத்துபேக்கபின் ரசல்கபபச் சுந்ரித்துக்சகரள்லரர்கள்”.

(Your seed shall possess the gates of his enemies). அல்பனலூர.

இபசுகறநறஸ்து

ன்ண சசரல்லுகறநரர் ன்நரல் தரரபத்றன் ரசல்கள் ம்ப பற்சகரள்பரது.

(The gates of hell shall not prevail against you) ஆசன்.

வ்பவு ரக்குத்த்ம்

க்குச் சசரல்னப்தட்டிபேகறநது! த்பணப்பதர் அப ிசுரசறக்கறபநரம்?
ிசுரசறத்ரல், அப அநறக்பகதண்ிணரல் அது உங்கலக்குச் சசரந்ம். கரரல்
பகட்டு இபேத்றல் ிசுரசறத்து ரம் அநறக்பகதண்ணும்பதரது திசரசு க்கு
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பன்தரகத் பரல்ிபடரன். ஆசன். ீங்கள் ரர் ன்று அநறபம்சதரழுது
சபிப்தரட்டிணரல் அநறபம்சதரழுது திசரசு தப்தடுரன். இன் ரன் ரர் ன்தப
அநறந்துசகரண்டரன், இபண இணிபல் சஜிக்கபடிரது! அல்பனலூர. இன்
ரஜரின் கன். அல்பனலூர. ஆதிகரறன் ித்து

(Abraham’s Seed).

இனுக்கு

ரக்குத்த்ம் சசரல்னப்தட்டிபேகறநது. இன் ன்னுபட சத்துபேக்கபின்
ரசல்கபபச் சுந்ரித்துக்சகரள்லரன். சகர்னரபகரபர் பசரபரறன் ரஜரப
பற்சகரள்பனரம் ஆணரல் ஆதிகரப பற்சகரள்பபடிரது. ஆதிகரறன்
ஜணங்கள் ண்ிக்பகில் சறநறர்கபரிபேந்ரலும் அணரல்
பற்சகரள்பபடிரது. சணன்நரல் கர்த்ர் அர்கலக்கு அந் ரக்குத்த்த்பக்
சகரடுத்றபேக்கறநரர். “உன் சந்றரர் ங்கள் சத்துபேக்கபின் ரசல்கபபச்
சுந்ரித்துக்சகரள்லரர்கள்”.

(Your seed shall possess the gates of his enemies).

ஆசன்.
ஆதிகரம் பத்த்றபன சஜம்சதற்று பேம்பதரது, அன் பனரத்ப
ீ ட்டுக்சகரண்டது ட்டுல்ன, அனுபட உபடபகபபபம், இன்னும்
ல்னரபேபட உபடபகபபபம் ீ ட்டுக்சகரண்டு, ரர் ரர் அடிபகபரய்ப்
பதரணரர்கபபர அத்பணப் பதபபம் ீ ட்டுக்சகரண்டு பேகறநரன். பேம்பதரது
ன்ண டக்கறநது? ஆறரகம்
ஆதியாகமம்

14:18 

ரசறக்கனரம்.

14:18

18. md;wpAk;> cd;djkhd NjtDila MrhhpadhapUe;j rhNykpd; uh[hthfpa
nky;fpNrNjf;F mg;gKk; jpuhl;rurKk; nfhz;Lte;J>
19. mtid MrPh;tjpj;J: thdj;ijAk; g+kpiaAk; cilatuhfpa cd;djkhd
NjtDila MrPh;thjk; MgpuhKf;F cz;lhtjhf.
20. cd; rj;JUf;fis cd; ifapy; xg;Gf;nfhLj;j cd;djkhd NjtDf;F
];Njhj;jpuk; vd;W nrhd;dhd;. ,tDf;F Mgpuhk; vy;yhtw;wpYk; jrkghfk;
nfhLj;jhd;.
ஆறரகம்

14:17

ல் பசரபரறன் ரஜரபக் குநறத்து ரசறக்கறபநரம். அன்தின்பு

பன்று சணங்கள் இபடசபிக்குப் தின்பு றுதடிபம் பசரபரறன் ரஜரபக்
குநறத்து ஆறரகம்

14:21

ல் ரசறக்கறபநரம். அறல் ன்ண இகசறம்

இபேக்கறநசன்று தரபேங்கள்! ஆதிகரம் பத்த்றபன சஜம்சதற்று பனரத்பபம்
அனுபட பணிபபம், ல்னர உபடபகபபபம் ீ ட்டுக்சகரண்டு
பேம்பதரது, சகரள்பபப்சதரபேபபரடு றபேம்திபேம்பதரது பத்றல் ன்ண
ரசறக்கறபநரசன்நரல், பனரது பசரபரறன் ரஜர புநப்தட்டு சரப ன்நப்
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தள்பத்ரக்குட்டும் ஆதிகரபச் சந்றக்க பேகறநரன். அன் ஆதிகரபச்
சந்றப்தற்குள் அங்பக எபே சம்தம் டக்கறநது.
இபசுகறநறஸ்து பேின்
ீ
கபபச் சுகரக்கப் பதரகும்பதரது, “ன்னுபட
கள்  அஸ்பப் தடுகறநரள், அள் ஆபரக்கறம் அபடபம்தடி ீர் ந்து,
அள் பல் உது பககபப பக்கபண்டும்” ன்று பே
ீ
றகவும்
அசப்தட்டரன். சணன்நரல் கள் ரிப்தற்குள் அர் பண்டும் இல்பன
ன்நரல் திபரஜணறல்பன ன்று அன் றபணத்ரன். இபசுகறநறஸ்து
சதுரகத்ரன் பதரய்க்சகரண்டிபேந்ரர். ஜணக்கூட்டம் பறு அறகரக இபேக்கறநது.
அந் பத்றபன தன்ணிசண்டு பேடரய் சதபேம்தரடுள்ப அந் ஸ்ீரி ந்து
அபேபட ஸ்றத்பத் சரட்டுிட்டரள். இர் ன்ண ரல் இன்னும்
பதசறக்சகரண்டிபேக்கறநரப ன்று பே
ீ
றபணத்ரன். ரம் ரரிடரது
பதசறக்சகரண்டிபேக்கும்பதரது இன்சணரபேத்ர் கரத்றபேப்தரர்கள். “ன்ண பதரகர்
பதசறக்சகரண்படிபேக்கறநரர் ரம் கரத்றபேக்கறபநரப ம்ப ப்பதரது தரர்ப்தரர்”
ன்று றபணப்தரர்கள். அபப்பதரனத்ரன் இந் பே
ீ
றபணத்ரன். அனுக்கு
ஆண்டர் சல க்கறம் பண்டும், கள் ரிப்தற்குள் பண்டும்! இபசுகறநறஸ்து
சரம்த சரந்ரக பதசறக்சகரண்டிபேக்கறநரர். அந் ஸ்ீரிபரடு பதசுறல் சகரஞ்ச
பரகறிட்டது. அற்குள் குந்ப ரித்ப பதரணது.
அபபதரனத்ரன் பசரபரறன் ரஜர புநப்தட்டு பேகறநற்குள் ரர் ந்து?
இபர சல்கறபசபக்கு ந்துிட்டரர். அல்பனலூர. பசரபரறன் ரஜர ற்கரக
பேகறநரன், சல்கறபசபக்கு ற்கரக பேகறநரசன்று தரபேங்கள். பசரபரறன்
ரஜர எபே தரி. தரத்றபன திநந்து தரத்றபன பபேகறநன்.
றுதிநப்தபடரன். துன்ரர்க்கன். ஆணரல் சல்கறபசபக்கு! உன்ணரண
பனுபட ஆசரரின். சரபனறன் ரஜர. ரணத்பபம் பூறபபம்
உண்டரக்கறக் கர்த்ர். அல்பனலூர. அர் ஆதிகரப ஆசல ர்றக்க பேகறநரர்.
பசரபரறன் ரஜர ஆதிகரபச் சந்றக்க பேம்பதரது, அன் றில்
இபேக்கும்பதரப, ஆதிகரபச் சந்றப்தற்கு பன்தரகப, இபர சல்கறபசபக்கு
ந்து ஆதிகரபச் சந்றத்து அனுக்கு அப்தபம் றரட்சசபம் சகரடுத்து
அபண ஆசல ர்றத்துிட்டரர். ஆதிகரபம் அற்குள் சதரகத்பக்கூட
சசலுத்றிட்டரன். அல்பனலூர. அவ்ிரக அந் பன்று சணங்கபில்
ழுறிபேக்கறநது.
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ஆதியாகமம்

14:17

mtd; nfjh;yhNfhNkiuAk;> mtNdhbUe;j uh[hf;fisAk; Kwpabj;Jj;
jpUk;gptUfpwNghJ> NrhNjhkpd; uh[h Gwg;gl;L> uh[htpd; gs;sj;jhf;F vd;Dk; rhNt
gs;sj;jhf;Fkl;Lk; mtDf;F vjph;nfhz;LNghdhd;.
பசரபரறன் ரஜர புநப்தட்டு ஆதிகரபச் சந்றக்க பேகறநரன், அற்குள்
சணத்றல் சல்கறபசபக்கு பேகறநரர்.

18, 19, 20ம்

18ம்

சணங்கபில் சல்கறபசபக்கு

ஆதிகரபச் சந்றப்தபபம் அபண ஆசல ர்றப்தபபம் தரர்க்கறபநரம். அன்தின்பு

21ம்

சணத்றல் தரர்க்கும்பதரது பசரபரறன் ரஜர அங்பக பேகறநரன்.

ஆதியாகமம்

14:21

NrhNjhkpd; uh[h Mgpuhik Nehf;fp: [dq;fis vdf;Fj; jhUk;> nghUs;fis ePh;
vLj;Jf;nfhs;Sk; vd;whd;.
தரபேங்கள், அந் இபடப்தட்ட பத்றல் சல்கறபசபக்கு ஆதிகரபச் சந்றத்து,
அனுக்கு இரப்பதரஜணம் சகரடுத்து அபண ஆசல ர்றக்கறநரர். இன்
சதரகத்பபம் சகரடுத்துிட்டரன். அன்தின்புரன் பசரபரறன் ரஜர
பேகறநரன். இது க்கு ீர்க்கரிசற சசரல்லுகறந கபேத்து

(Concept).

ஸ்ரதணம்

ன்ண சசரல்லுகறநசன்நரல், ஆதிகரம் அங்பக இபேக்கறநரன், எபே தக்கத்றல்
பசரபரறன் ரஜர றற்தரகவும் றுப்தக்கத்றல் சல்கறபசபக்கு றற்தரகவும் எப
பத்றல் இண்டு பதபேம் பதசுரகவும் சசரல்லுகறநது. அர்கள் ழுத்றன்தடிப்
தரர்த்துச் சசரல்லுகறநரர்கள். அது ஸ்ரதணக் கபேத்து

(Denominational Concept).

அது சரிரண கபேத்ல்ன. பசரபரறன் ரஜர தக்கத்றல் சல்கறபசபக்கு
றற்கரட்டரர். அல்பனலூர. சல்கறபசபக்கறன் திசன்ணத்றல் பசரபரறன் ரஜர
றற்கபடிரது. ஆதிகரம் ட்டும்ரன் றற்கபடிபம். அல்பனலூர. பனுபட
ரஜ்த்றல் துன்ரர்க்கர் திபசறக்கபடிரது.
ஆதிகரம் த்றில் றற்கறநரன், இந்ப்தக்கத்றல் பசரபரறன் ரஜர
அந்ப்தக்கத்றல் சரபனறன் ரஜர, இர் பேசபனறனறபேந்து, எபே பூறக்குரி
இடத்றனறபேந்து புநப்தட்டு ந்றபேக்கறநரர் அனும் ன்னுபட
அண்பணினறபேந்து புநப்தட்டு ந்றபேக்கறநரன், இண்டு பதபேம் ரஜர, இண்டு
பதபேம் பனகத்றனறபேந்து புநப்தட்டு ந்றபேக்கறநரர்கள், ஆதிகரப
தள்பத்ரக்கறல் ந்து சந்றக்கறநரர்கள் ன்று சசரல்லும்பதரது அது ஸ்ரதணக்
பகரட்தரடரிபேக்கறநது. ஆணரல் பனுபட ரர்த்ப அப்தடில்ன.
அல்பனலூர. அன் புநப்தட்டு பேகறநற்குள் சல்கறபசபக்கு ஆதிகரபச்
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சந்றத்து அபண ஆசல ர்றத்துிட்டு அர் பநந்துிடுகறநரர். அன்தின்பு ரன்
பசரபரறன் ரஜர பேகறநரன். த்பணப் பதர் அப ிசுரசறக்கறபநரம்?
இப்சதரழுது இந் இண்டு ரஜரக்கபபபம் எப்திட்டுப் தரர்ப்பதரம்.
பசரபரறன் ரஜர எபே பூறக்குரி ரஜர

(Earthly King).

அறவுக்குரின்

(Temporal). ரம்சத்றன்தடிப் திநந்ன் (Born by sex). ஆணரல்
சல்கறபசபக்கு றத்ற ரஜர (Eternal King). அர் உன்ணத்றனறபேந்து
ந்றபேக்கறநரர் (He came from heaven). அர் பரன்நவும் படிபம் பநவும்
படிபம் (He can appear and disappear). அர் ஆிக்குரி சரீத்றல்
ந்றபேக்கறநரர் (King Theophany). இன் பூறக்குரி சரீத்றல் ந்றபேக்கறநரன்.
ற்கரனறகரணன்

இண்டு பதபேக்கும் வ்பவு ித்றரசம் இபேக்கறநசன்று தரபேங்கள்.
இந் கபடசற கரனத்றல் க்கு சபிப்தரடு ந்றபேக்கறநது

has come to us in these last days).

(The revelation

பன் ஆிக்குரி சரீத்றல் ந்றபேக்கறநரர்

(Melchizedek is
(He appeared to

ன்று சல்கறபசபக்பகப் தற்நற சபகர. தின்யரம் சசரல்லுகறநரர்

God in Theophany). அர் ஆதிகரபக்குத் பரன்நறணரர்
Abraham). ஆணரல் பசரபரறன் ரஜர இத்றல் நற திரணம்தண்ி

பேகறநரன். அர் றடீசன்று அனுக்கு பன்தரகத் பரன்நறணரர். இப்சதரழுது,
அன் இரப்பதரஜணம் டுத்துிட்டரன்

(He already had communion).

அப்தபம்

றரட்சசபம் சதற்றுக்சகரண்டரன். சல்கறபசபக்கறணரல் ஆசல ர்ரத்பப்
சதற்றுக்சகரண்டரன்

(He was blessed already by King Melchizedek).

அன்தின்பு

பசரபரறன் ரஜர பேகறநரன். பசரபரறன் ரஜர ற்கரக பேகறநரன்?
சல்கறபசபக்கு ஆதிகரப ஆசல ர்றக்க பேகறநரர். கர்த்ரகற
இபசுகறநறஸ்து ம்ப ஆசல ர்றக்க பேகறநரர். அல்பனலூர. இந் ஆனத்றல்
அப ரம் சந்றக்கறபநரம். அபேபட ரர்த்ப ம்பச் சந்றக்கறநது.
அபேபட ரர்த்ப க்கு ஆசல ர்ரத்பக் சகரண்டுபேகறநது. த்பணப் பதர்
ிசுரசறக்கறபநரம்? ஆணரல் பசரபரறன் ரஜர சரத்ரனுக்கு அபடரபரய்
இபேக்கறநரன். அனும் ம்ப பரக்கற ந்துசகரண்டிபேக்கறநரன். ற்கரக
பேகறநரன்? ம்பரடு பதம் பதச பேகறநரன்

(To negotiate with us).

ீர் இப

பத்துக்சகரள்லம் ரன் அப பத்துக்சகரள்லகறபநன் ன்று பதம் பதச
பேகறநரன். அர் ம்ப ஆசல ர்றக்க பேகறநரர். அல்பனலூர. சரத்ரன்
உங்கபிடம் பதம் பதச பேரன். “ரன் உணக்கு சரபனக்கரட்சறப் சதட்டிபத்

(Television)

பேகறபநன். ீ ஊபச் சுற்நறக்சகரண்டு ன்நரக அபப் தரர். ீ பதரய்

ரர்த்பபபம் பகட்டுக்சகரள். உன் ட்டில்
ீ
சரபனக்கரட்சறபபம்
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பத்துக்சகரள். ரன் உன் ட்டில்
ீ
றணபம் ந்து உன்பணச் சந்றப்பதன். ீ
ப்பதரசல்னரம் சரபனக்கரட்சறபப் தரர்க்கறநரபர அப்பதரசல்னரம் ரன்
உன்பணச் சந்றப்பதன். ீ ணக்குச் சசரந்ம்” ன்று சசரல்லுரன். ரன்
கர்த்பேக்குச் சசரந்ம் ன்று ீங்கள் சசரல்லுர்கள்,
ீ
ஆணரல் “ீ சரபனக்கரட்சறப்
சதட்டிப பத்றபேக்கறநரய், ன் சதரபேள் உன்ணிடம் இபேக்கறநது, ீ ணக்குத்ரன்
சசரந்ம்” ன்று அன் பதம் பதசுரன். “இந் உனகத்றன் அறதற பேகறநரன்,
அனுக்கு ன்ணிடத்றல் என்றுறல்பன” ன்று இபசுகறநறஸ்து சசரல்லுகறநரர்

(பரரன் 14:30).

உனகத்றன் அறதற திசரசு. அனுபட உபடப ன்ணிடத்றல்

என்றுறல்பன, இபேந்ரல் அன் ன் ட்டிற்கு
ீ
பேரன். சரபனக்கரட்சறப்
சதட்டிப பத்ரல் உங்கள் ட்டிற்கு
ீ
பேரன். கிப்சதரநறில் நரண
கரரிங்கபபப் தரர்த்ரல் அன் உங்கள் ட்டிற்கு
ீ
பேரன். அறல்
ல்னரற்பநபம் சசய்னரம். தரம் சசய்ற்கு ற்ந கபேிரய் அது
இபேக்கறநது. ஆண்டபத் படுற்கும் ற்ந கபேி அந் கிப்சதரநற ரன்.
ப்தடி ீங்கள் தன்தடுத்துகறநீர்கபபர அபப் சதரபேத்து இபேக்கறநது. அது ஆப்திபரய்

(Apple)

இபேக்கறநது. ஆப்திள் ன்ந எபே ர்த்கச் சறன்ணம்

அவ்பகரண பகப்பதசற ற்றும் தரட்

(ipod) பதரன்ந

(Brand) இபேக்கறநது.

கபேிகபில் ீங்கள்

தரர்த்ரல் அறல் ஆப்திபபக் கடித் ரறரி எபே சறன்ணத்பப் பதரட்டிபேப்தரர்கள்.
எபே கறநறஸ்ன் ரன் அபப் பதரட்டிபேக்கறநரன். அன் ன்ண
சசரல்லுகறநரசணன்நரல் அது ன்ப ீப அநறத்க்க ிபேட்சம், அறல் ல்னதும்
இபேக்கறநது சகட்டதும் இபேக்கறநது, ீங்கள் ப்தடி பண்டுரணரலும்
தன்தடுத்னரம். அற்குத்ரன் அன் ஆப்திள் தடத்பப் பதரட்டிபேக்கறநரன்.
உனகத்றபனப சதரி கிணி றறுணம் ஆப்திள். அன் ன் அப்தடிப்
பதரட்டிபேக்கறநரன்? இது ஆப்திள் ீங்கள் ஜரக்கறபரய் இபேக்கபண்டும் ன்று
அபண சசரல்லுகறநரன். குடி குடிபக் சகடுக்கும் ன்று ழுறப் பதரடுகறநரர்கள்.
அபப்பதரனத்ரன் “இது ஆப்திள், ஆரம் ரள் சரப்திட்டரல் ன்ண பர்ந்து, ீ
ஜரக்கறபரய் உதபரகப்தடுத்து” ன்று அன் சசரல்லுகறநரன். அது
கர்த்பேக்குத்ரன் சரிபம்.
அபேபரணர்கபப, அபப் பதரன பசரபரறன் ரஜர பதம் பதச
பேகறநரன், ீ ணக்குச் சசரந்ந்ரன் ன்று சசரல்னபேகறநரன். இப்சதரழுது பதம்
பதசும்பதரது, இபசுகறநறஸ்து ன்ண சசரல்லுகறநரர் “இந் உனகத்றன் அறதற
பேகறநரன், அனுக்கு ன்ணிடத்றல் என்றுறல்பன”. அபப்பதரன “உன்னுபட
சதரபேள் ணக்கு என்றும் பண்டரம், எபே சட்படக் கூட பண்டரம்” ன்று
ஆதிகரம் சசரல்லுகறநரன்.
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14:22

mjw;F> Mgpuhk; NrhNjhkpd; uh[hitg; ghh;j;J: Mgpuhik [Rthpathdhf;fpNdd;
vd;W ePh; nrhy;yhjgbf;F> ehd; xU rul;ilahfpYk; ghjul;irapd; thiuahfpYk;>
ckf;F cz;lhditfspy; ahnjhd;iwahfpYk; vLj;Jf;nfhs;Nsd;
சட்பட ன்நரல் குறபக்குப் பதரடுகறன்ந சடு. தரட்பசின் ரர், அது எபே
பதசர கூட சதநரது. எபே சல்னற கரசு கூட பண்டரம் ன்று சசரல்னறிட்டரன்.
த்பணப்பதர் அப்தடி சசரல்னபடிபம்? ீங்கள் ஆதிகரறன் சந்றரிபேந்ரல்
அப்தடிச் சசரல்லுர்கள்.
ீ
திசரபச உன்னுபட கரரிங்கள் ணக்கு என்றும்
பண்டரம். ணக்கு கர்த்பேபட ஆசல ர்ரம் பண்டும். அல்பனலூர.
சல்கறபசபக்கறன் ஆசல ர்ரம் பண்டும். அல்பனலூர. அப்தபம் றரட்சசபம்
பண்டும்

(Bread and Wine).

ரணத்பபம் பூறபபம் உபடரகற

உன்ணரண சரபனறன் ரஜரரகற இபசுகறநறஸ்துின் ஆசல ர்ரம் ணக்குத்
பப

(Blessing of Melchizedek, the possessor of heaven and earth).

உன்னுபட ஆசல ர்ரம் பண்டரம். அல்பனலூர.

ணக்கு சபிப்தரடு

பண்டும். ணக்கு ிசுரசம் பண்டும். ணக்கு சதரறுப பண்டும்.

revelation. I need faith. I need patience).

(I need

ணக்கு அன்பு, சந்பரம், ஆிக்குரி

சந்பரம் பதரன்ந ஆிக்குரி ஆசல ர்ரங்கள் பண்டும். திசரபச உன் சதரபேபப
ீ பத்துக்சகரள். ணக்கு என்று கூட பண்டரம். “ஜணங்கபப ணக்குத் ரபேம்,
சதரபேள்கபப ீர் டுத்துக்சகரள்லம்”. அப்தடி இல்பன, என்றும் பண்டரம். ீ
அப பத்துக்சகரள் இப பத்துக்சகரள், ீ அப்தடி ஆகனரம் இப்தடி ஆகனரம்
ன்று திசரசு பதம் பதச பேரன். பனரத்தும் அன் பணிபம் அப்தடித்ரன்
பதரணரர்கள். ஆணரல் ஆதிகரம் சரரள் பதரன ரம் இபேக்க பண்டும்.
அல்பனலூர.
பனரத்து கண்கபப சநடுத்துப் தரர்த்ரன். சரம்த ன்நரக இபேந்து.
உனகத்ப அனுதிக்கனரம், அங்பக இங்பக உல்னரசரய்ப் பதரகனரம், திநகு ப்தடி
அனுதிக்க படிபம், இசல்னரம் இபேக்கு ல்னரற்பநபம் பத்துக்சகரள் ன்று
சரத்ரன் சசரல்லுரன். ணக்கு பண்டரம், அப்தரபன பதர
சரத்ரபண..அல்பனலூர..”உன் பணரகற கர்த்பப் திந்துசகரண்டு, அர்
எபேபேக்பக ஆரபண சசய்ரரக” ன்று சசரல்னற இபசுகறநறஸ்து திசரபசத்
துத்றணரர். ம்பபட ரம்சபம் ணசும் எபேபபப அப ிபேம்திணரலும் ரம்
அந் ரம்சத்துக்கும் ணசுக்கும் இடம் சகரடுக்கக்கூடரது. அல்பனலூர. ரம்
திசரசுடன் பதம் பதச பண்டி அசறம் இல்பன. ீ உன்னுபட உபடபகபப
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டுத்துக்சகரண்டு பதர, அது ணக்குத் பபில்பன. ணக்குக் கர்த்பேபட
ஆசல ர்ரம் பப. சல்கறபசபக்கறன் ஆசல ர்ரம் பப. அல்பனலூர.
ரணத்பபம் பூறபபம் உண்டரக்கறண கர்த்ர் சல்கறசசபக்கரக
ந்றபேக்கறநரர்.

(He became Melchizedek).

சல்கறபசபக்கு ன்நரல் பன்

(God in Theophany). அந்
ஆிக்குரி சரீத்றல் ரன் (Theophany Body) உனகத்பப உண்டரக்கறணரர்.
அபத்ரன் உங்கலக்கு “கறநறஸ்துவுடன் டப்தது” (Walking With Christ) ன்ந
சசய்றில் சசரல்னறிபேக்கறபநன். றத்ற ஆிரிபேந் (El-O-Him) பன் எபே
கரக்கூடி சரீத்றல் பரன்நறணரர். அதுரன் கறநறஸ்து (Christ). ஆறிபன
கறநறஸ்து இபேந்ரர். ஆறிபன ரர்த்ப இபேந்து. அந் ரர்த்பரய் (Logos or
Word) இபேந்துரன் உனகத்ப உண்டரக்கறணரர். அர்ரன் இப்பதரது
ஆிக்குரி சரீத்றல் ந்றபேக்கறநரர் ன்தப.

சல்கறபசபக்கரக ந்றபேக்கறநரர். ஆிக்குரி சரீத்றல் ந்றபேக்கறநரர். அந்
சல்கறபசபக்குரன் ரம்சத்றல் ந் பதரது இபசுகறநறஸ்து. அந் ரர்த்ப
ரம்சரகற ம் த்றிபன ரசம்தண்ிணது.
இப்சதரழுது ஆதிகரம் ரபப் தரர்க்கறநரன்? ரணத்பபம் பூறபபம்
உண்டரக்கறண கர்த்பப் தரர்க்கறநரன். அர் ப்தடித் பரன்நறணரர்? அன்
தரர்த்துக்சகரண்டிபேக்கும்பதரது எபே சபிச்சம் பரன்நறணது

appeared a Light).

(Suddenly there

அந் சபிச்சத்றனறபேந்து எபே ணின் பேகறநரர். அர்

அப்தபம் றரட்சசபம் சகரண்டுபேகறநரர். இபர ஆதிகரபக்கு அபக்
சகரடுக்கறநரர். ஆதிகரப ஆசல ர்றக்கறநரர். அல்பனலூர. ரணத்பபம்
பூறபபம் உண்டரக்கறண கர்த்ர் ஆிக்குரி சரீத்றல் ந்றபேக்கறநரர்.
த்பணப்பதர் ிசுரசறக்கறபநரம்? பசரபரறன் ரஜர இத்றல் நற சதுரக
ந்துசகரண்டிபேக்கும்பதரது இர் றடீசன்றுத் பரன்நற அப்தபம் றரட்சசபம்
சகரடுத்து ஆதிகரப ஆசல ர்றத்து பநந்துிட்டரர்

(He disappeared).

சபகர. தின்யரம் குபகில் பன்று ரள் சஜதம்தண்ிக் சகரண்டிபேக்கறநரர்.
பன்நரம் ரள் அறகரபன பன்று ிக்கு றடீசன்று அந் குபகிபன
சபிச்சம் திகரசறத்து. எபே ணின் சபிச்சத்றனறபேந்து பரன்நறணரர்

stepped out of the Light).

(A Man

தனபள்ப தூன் சபகர. தின்யரபடன் பதசறணரர்.

அர் ரழ்க்பகின் குப்தத்ப ீக்கற, பன்று இழுப்புகபின்

(Three Pulls)

இகசறத்பச் சசரல்னறிட்டு தின்பு அந் சபிச்சத்றற்குள் சசன்று அப்தடிப
பநந்துிட்டரர். சபகர. தின்யரபக்கு ப்தடி ந்பர அப ரறரிரன்
ஆதிகரபக்கு ந்றபேக்கபண்டும். அல்பனலூர.
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கர்த்ர் சபிச்சரிபேக்கறநரர். அக்கறணி ஸ்ம்தரக

(Pillar of Fire)

இபேக்கறநரர். அக்கறணி ஸ்ம்தத்றனறபேந்து எபே ணின் பரன்நற இரப்பதரஜணம்

(Communion) சகரடுத்து

ஆசல ர்றத்துிட்டுப் பதரய்ிட்டரர். அல்பனலூர.

அன்தின்பு ரன் பசரபரறன் ரஜர ந்து ீ அப பத்துக்சகரள் இபத்
ந்துிடு ன்று பதம் பதசுகறநரன். ஆதிகரம் ந் பதபம் பதசில்பன. “உன்
சதரபேள் ணக்குத் பபில்பன” ன்று கூநறிட்டரன். “ரன் ரன்
ல்னரற்பநபம் ீ ட்டுக்சகரண்டு ந்பன். ஆணரலும் உன்னுபட சதரபேள்
ணக்குத் பபில்பன. ரன் சகரள்பபரடிண சதரபேள் ணக்குச் சசரந்ம்.
உன்னுபட உபடபகள், உன் க்கலபட உபடபகபப ீப
பத்துக்சகரள்” ன்று சசரன்ணரன்.
எபிரரயர்

5:11-14

11. ,e;j nky;fpNrNjf;ifg;gw;wp ehk; tp];jhukha;g; Ngryhk;@ ePq;fs; Nfs;tpapy;
ke;jKs;sth;fshdgbahy;> mij tpsq;fg;gz;ZfpwJ mhpjhapUf;Fk;.
12. fhyj;ijg; ghh;j;jhy;> NghjfuhapUf;fNtz;ba cq;fSf;Fj; NjtDila
thf;fpaq;fspd; %y cgNjrq;fis kWgbAk; cgNjrpf;fNtz;bajhapUf;fpwJ@
ePq;fs; gykhd Mfhuj;ijay;y> ghiy cz;zj;jf;fth;fshdPh;fs;.
13. ghYz;fpwtd; Foe;ijahapUf;fpwgbapdhNy ePjpapd; trdj;jpy;
gof;fkpy;yhjtdhapUf;fpwhd;.
14. gykhd MfhukhdJ ed;ik jPikapd;dnjd;W gapw;rpapdhy; gFj;jwpaj;jf;fjhf
Kaw;rpnra;Ak; QhNde;jphpaq;fisAilath;fshfpa g+uz taJs;sth;fSf;Nf jFk;.
தரிசுத் தவுல் அந் திசர்க்குச் சசரல்லும்பதரது, உங்கலக்கு
சல்கறபசபக்பகப்தற்நற பதரறத்ரல் உங்கபரல் புரிந்துசகரள்ப படிில்பன.
ீங்கள் குந்பரய் இபேக்கறநீர்கள். கரனத்பப் தரர்த்ரல்
பதரகரிபேக்கபண்டி உங்கலக்குத் பனுபட ரர்த்பின் பன
உதபசங்கபப றுதடிபம் பதரறக்கபண்டிரிபேக்கறநது. தரலுண்கறநன்
குந்பரிபேகறநதடிரல் ீறின் சணத்றல் தக்கறல்னரணரிபேக்கறநரன்.
தனரண ஆகரரணது ன்ப ீபின்ணசன்று தகுத்நறத்க்கரக
பற்சறசசய்பம் ஞரபணந்றரிங்கபபபபடர்கபரகற பூ
துள்பர்கலக்பக கும் ன்று அந் ரர்த்பிபன ழுப்தட்டிபேக்கறநது.
தரிசுத் தவுல் அந் திச சபதபப் தரர்த்து ீங்கள்
குந்பரிபேக்கறநீர்கசபன்று சசரல்லுகறநரன். ஆணரல் ரம் அறகரத்றல்
சல்கறபசபக்பகப் தற்நற பதசுகறநரன். இப்சதரழுது அர்கலக்கு அந்
புரிந்துசகரள்லல்

(Understanding) ந்துிட்டது.

அந் சல்கறபசபக்பகக்

குநறத்து தவுல் க்கு எபே புரிந்துசகரள்லபன சகரண்டுபேகறநரர். ன்ண
புரிந்துசகரள்லல்? சல்கறபசபக்கு ன்நரல் சரபனறன் ரஜர, பேசபனறன் ரஜர.
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அல்பனலூர. ன்ண பேசபனம்? பூறக்குரி பேசபனம் அல்ன த பேசபனம்

(Heavenly Jerusalem). புற பேசபனம் (New Jerusalem).
தட்டத்றன் (Eternal City) ரஜர. இந் பேசபனம் அற்கு

ஆசன். அந்

(King of
(King of Peace).

அபடரபரிபேக்கறநது. சல்கறபசபக்கு ன்நரல் ீறின் ரஜர

Righteousness).

சரபனறன் ரஜர ன்நரல் சரரணத்றன் ரஜர

இபசுகறநறஸ்து ீறின் ரஜரவும் சரரணத்றன் ரஜரவுரிபேக்கறநரர்.
அல்பனலூர.
எபிரரயர்

7:3

,td; jfg;gDk; jhAk; tk;rtuyhWk; ,y;yhjtd;@ ,td; ehl;fspd; Jtf;fKk; [Ptdpd;
KbTKilatdhapuhky;> NjtDila FkhuDf;F xg;ghdtdha; vd;nwd;iwf;Fk;
Mrhhpadhf epiyj;jpUf;fpwhd;.
பசரபரறன் ரஜரவுக்கு ரபம் கப்தனும் இபேக்கறநரர்கள். அன்
ரம்சத்றன்தடி திநந்ன். ஆணரல் சல்கறபசபக்குக்கு கப்தனும் ரபம்
கறபடரது. ம்சனரறும் கறபடரது. அர் றத்ற ரஜர

(Eternal King).

அல்பனலூர. பசரபரறன் ரஜர றத்றரணன் கறபடரது. அன் சகரஞ்ச
கரனத்றல் ரித்துப்பதரிபேப்தரன். இந் சல்கறபசபக்கு த பேசபனறனறபேந்து
ந்றபேக்கறநரர். பூறக்குரி பேசபனறனறபேந்து ில்பன. ீங்கள் கணித்துப்
தரர்த்ீர்கசபன்நரல் இந் ரஜரவுக்கு துக்கபம் கறபடரது படிவும் கறபடரது.

(He has no beginning and no ending).

கப்தனும் ரபம் இல்னரர்.

ம்சனரறும் இல்னரர். அணரற பன், சரகரனபம் ஜீிக்கறந பன்.
அல்பனலூர. அப்தடிரணரல், அர் இப்சதரழுது ம் த்றில் இபேக்கபண்டும்.
த்பணப் பதர் ிசுரசறக்கறபநரம்? இப்சதரழுது உங்கள் த்றில் இபேக்கறநரர்.
பசரபரறன் ரஜர த்பணபர ஆிக்கக்கரண பேடங்கலக்கு பன்தரகப
ரித்துப்பதரணரன். ஆதிகரம் ரிப்தற்கு பன்பண அன் ரித்றபேப்தரன். ஆணரல்
இபசுகறநறஸ்து? அர் சல்கறபசபக்கு, றத்றரணர் ன்நரல் இப்சதரழுதும் ம்
த்றில் அர் ஜீிக்க பண்டும்
எபிரரயர்

(He is alive even now).

அல்பனலூர.

7:4

,td; vt;tsT nghpatdhapUf;fpwhd; ghUq;fs;@ Nfhj;jpuj;jiytdhfpa Mgpufhk;
Kjyha; nfhs;isaplg;gl;l nghUs;fspy; ,tDf;Fj; jrkghfk; nfhLj;jhd;.
இப்சதரழுது ஆதிகரம் ன்ண சசய்கறநரன்? அந் சல்கறபசபக்குக்கு
ல்னரற்நறலும் சதரகம் சகரடுத்ரன் ன்று ரம் பத்றல் ரசறக்கறபநரம்.
பத்றல் பல் பபநரக சதரகத்பக் குநறத்து இங்பகரன் ழுறிபேக்கறநது
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(This is the first time we read about paying tithe in the Bible).

பல் பத்பம்

அதுரன். பல் இரப்பதரஜணபம் அதுரன். இப ல்னரப பல் பபநரக
இந்

14ம் அறகரத்றல் றபநபறுகறநது. அன் சதரகம் சகரடுக்கும்பதரது

ன்ண றபணக்கறநரன் ன்நரல், “ரணத்பபம் பூறபபம் உண்டரக்கறண கர்த்ர்

(It belongs to
Him; He is the Creator; He is the possessor of the Heaven and the Earth)
க்கு பன்ணரல் றற்கறநரர், இபேக்குத் ரன் ல்னரப சசரந்ம்,

ன்னுபட பேரணசல்னரம் இபேக்குச் சசரந்ம். இபர அர் ணக்கு அபக்
சகரடுத்றபேக்கறநரர். இது அரிடறபேந்து ந்ப ரன் எப்புக்சகரள்ற்கு
அபடரபரக அறல் தத்றல் எபே தங்பக அபேக்குத் றபேப்திச் சசலுத்துபன்”

(We give back to Him a portion in acknowledgement).

இந் பேரணம்

கர்த்ரிடத்றனறபேந்து ந்சன்று ீங்கள் ிசுரசறப்தீர்கசபன்நரல் சதரகத்பக்
சகரடுப்தீர்கள்.
சத்துபேக்கபப அன் பகில் அர்ரன் எப்புக்சகரடுத்றபேக்கறநரர். ல்னரப
அரிடறபேந்து ந்து. அன் அப அங்கல கரம் தண்பண்டும் ன்தற்கரக
அறல் எபே தரகத்ப அபேக்குக் சகரடுக்கறநரன்.

Him).

(We recognize it comes from

ஆதிகரம் அர் சறபேஷ்டிகர் ன்று அநறந்றபேந்ரன். ன் சதனத்றணரல் ரன்

சம்தரறத்பன் ன்நல்ன, இது கர்த்ரிடத்றனறபேந்து ந்து. கர்த்ர் ணக்கு
சுகத்பத் ந்ரர், சதனத்பத் ந்ரர், இந் பேரணத்பச் சம்தரறக்க உி
சசய்ரர், அப அங்கல கரம் தண்ணும்தடிரக தத்றல் எபே தரகத்பக் கர்த்பேக்குச்
சசலுத்துகறபநன். இதுரன் சதரகத்பக் குநறத் சரிரண சபிப்தரடு. சரிரண
புரிந்துசகரள்லல்.
சபிச்சத்றனறபேந்து பரன்நறணரர். ஆதிகரபக்கு அப்தபம் றரட்சசபம்
சகரடுத்ரர். ரணத்பபம் பூறபபம் உபடரகற உன்ணரணபேபட
ஆசல ர்ரம் ஆதிகரபக்கு உண்டரரக, உன் சத்துபேக்கபப உன் பகில்
எப்புக்சகரடுத் உன்ணரண பனுக்கு ஸ்பரத்றம் ன்று ஆசல ர்றத்ரர்.
ஆதிகரம் ஆசல ர்ரத்ப ரங்கறண உடபண சதரகத்பச் சசலுத்றணரன்.
உண்பரய் டந் சம்தம். த்பணப் பதர் ிசுரசறக்கறபநரம்? இப்பதரது
ஆதிகரறன் திள்பபகபரகற ரபம் அபத்ரன் சசய்கறபநரம். அல்பனலூர. ரம்
இரப்பதரஜணத்றல் தங்கு சதறுகறபநரம்; சதரகத்பச் சசலுத்துகறபநரம். ல்னரம்
கர்த்ரிடத்றனறபேந்து ந்சன்று ரம் புரிந்துசகரள்லகறபநரம். ல்னரம் அபேக்குச்
சசரந்ரணது

the Earth).

(All things come from God. He is the possessor of the Heaven and

ரன் அப ிசுரசறக்கறபநன். ஆபகரல் ரஜரரகற
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சல்கறபசபக்குக்குத் சதரகத்பக் சகரடுக்கறபநன்

King Melchizedek).

(Pay back the tithe to the

அல்பனலூர.

இப்பதரது ஆதிகரபக்கு ன்ண து?

85 து. 75 றல் அன்

ரக்குத்த்ம்தண்ப்தட்ட பசத்றற்கு ந்றபேகறநரன்.

15ம் அறகரம் பேம்பதரது

10 பேடம் கடந்துிட்டது. இப்பதரது “ணக்கு இன்னும் குந்பபத்
ில்பனப?” ன்று ஆண்டரிடம் பகட்கறநரன். ஆண்டர் சசரல்லுகறநரர் “ ீ
ர, சபிப ர, ரணத்றன் ட்சத்றங்கபபப் தரர். ீ அபப்பதரல் ஆரய். ீ
தூபரிபேக்கறநரய்

star)”.

(You are dust).

ீ ட்சத்றரக ரறுரய்

(You will become a

ரம் த்பணப் பதர் தூபரிபேக்கறபநரம்? ரம் ண்சணன்று உபேகறபநரம்.

சதபேப தரரட்ட என்றுறல்பன. ஆணரல் கர்த்பக் குநறத்து ரம் பன்ப
தரரட்டுகறபநரம். அல்பனலூர. அர் ன்பண ட்சத்றரக ரற்நறிபேக்கறநரர்.
ரன் ண் ரன், ஆணரல் அர் ன்பண ட்சத்றரக ரற்நறிபேக்கறநரர். அர்
ன்பண ரற்நில்பனசன்நரல் ரன் ண்ரகத்ரன் இபேப்பதன். உனகத்றன்
க்கள் ண்ரிபேக்கறநரர்கள். ரபிலும் பனசரணர்கபரக இபேக்கறநரர்கள்.
ஆணரல் ரம் றத்றரணர்கள்

(Eternal).

அல்பனலூர. த்பணப் பதர்

ிசுரசறக்கறபநரம்? சணன்நரல் றத்றரணர்

(Eternal Person)

ம்ப

ரற்நறிபேக்கறநரர்.
ஆரம் பனுபட சறந்பினறபேந்ரன்

God).

(Adam was in the thoughts of

அன்தின்பு ஆிக்குரி சரீத்றல் அபணக் சகரண்டுந்ரர். அபத்ரன்

ஆறரகம்

1:26,27ல் ரசறக்கறபநரம். அன் பனுபட சரனரகச்

சறபேஷ்டிக்கப்தட்டரன். அன்தின்பு ஆறரகம்

2:7ல் ரம்சத்றல் ந்ரன்.

இபசுகறநறஸ்து பனுபட சறந்பினறபேந்ரர். உனகத்றபன னுணரய்
சபிப்தடபண்டுசன்ந சறந்பிபேந்து. தின்பு அர் ரர்த்பரய்

(Logos)

இபேந்ரர். சல்கறபசபக்கரக ந்ரர். அன்தின்பு அர் ரம்சத்றபன ந்ரர்.
ஆணரல் ீங்கலம் ரனும் திநந்து பறு. ரம் பனுபட சறந்பில்
இபேந்பரம். ரம் ரர்த்பரய் இரல் படிரக ரம்சத்றல் ந்றபேக்கறபநரம்

(We bypassed the Word and came in flesh).

ஆணரல் ஆரம் அவ்ிரக

ில்பன. இபசுகறநறஸ்து அவ்ிரக ில்பன. ஆதிகரம்
ம்பப்பதரனத்ரன் ந்ரன். அன் பனுபட சறந்பினறபேந்ரன். இப்பதரது

(dust). பூறின்
ரர்த்பப bypass தண்ி

தூபரிபேக்கறநரன்

ண்ிணரல் உபேரக்கப்தட்டணரிபேக்கறநரன்.

ரம்

ந்றபேக்கறபநரம். ஆிக்குரி சரீத்றல்
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(Theophany) ரரல்

ரம்சத்றல் ந்றபேக்கறபநரம். இபசுகறநறஸ்து அப்தடி

ில்பன. சல்கறபசபக்கரய் இபேந்து அர் ரம்சத்றபன ந்ரர். ரம் ப்தடி
அந் ஆிக்குரி சரீத்றற்குப் பதரகறநது? அற்கு ரம் சல்கறபசபக்பக சந்றக்க
பண்டும். அப்தபம் றரட்சசபம் சதநபண்டும். அபேபட ஆசல ர்ரத்பப்
சதநபண்டும். தின்பு ரம் ம்பபட ஆிக்குரி சரீத்றற்குப் பதரபரம்

we go back to our theophany).

(Then

ம்ப ஆிக்குரி சரீத்றற்குக்

சகரண்டுசசல்னத்ரன் இபசுகறநறஸ்து ரம்சபம் இத்பம் உபடரய் ந்ரர்.
அந் சபிப்தரட்படக் சகரடுப்தற்கரகத்ரன் அர் அப்தபம் றரட்சசபம்
சகரண்டுபேகறநரர். அல்பனலூர. த்பணப் பதர் ிசுரசறக்கறபநரம்?
ரம் ல்பனரபேம் பனுபட ரஜ்த்றற்கு சபிப திநந்பரம். ஆரம்
பனுபட ரஜ்த்றற்கு உள்பப திநந்ரன். பணில் ஆண்டர் அபணக்
சகரண்டுந்ரர். ஆணரல் ீங்கலம் ரனும் ரம்சத்றன்தடி பனுபட
ரஜ்த்றற்கு சபிப திநந்பரம். இப்பதரது ப்தடி பனுக்குள்பப பதரகறநது?
ரம் பனுபட ரஜ்த்றற்குள் ப்தடிப்பதரது? இபசுகறநறஸ்து ன்ண
சசரன்ணரர்? “எபேன் ஜனத்றணரலும் ஆிிணரலும் திநரிட்டரல் பனுபட
ரஜ்த்றல் திபசறக்கரட்டரன்”. அல்பனலூர.

(We need Word and Spirit).

க்கு ரர்த்பபம் ஆிபம் பேம்பதரது, ஜனத்றணரலும் ஆிிணரலும்
திநக்கும்பதரது ரம் பனுபட ரஜ்த்றற்குள் பேகறபநரம். அல்பனலூர.
ரள் ம்பப் தரப்திநப்புக்குள் சகரண்டுந்ரள். ரம் பனுபட
ரஜ்த்றற்கு சபிப இபேந்பரம். ரம் பனுபட சரபன இந்றபேந்பரம்.
தரனுனுபட சரபன உபடர்கபரிபேந்பரம். ரம் ப்தடி
பசரபனப் சதற்று பனுக்குள் பதரகபடிபம் ன்தபத்ரன் அங்பக
சசரல்னறிபேக்கறநது.
இப்பதரது சல்கறபசபக்பகச் சந்றக்கும்பதரது ஆதிகரம் தரனு
சரனரிபேக்கறநரன். அன் இன்னும் ிபேத்பசணம் சதநில்பன. அனுக்கு
இன்னும் புற ரம்

(New Name)

சகரடுக்கப்தடில்பன. அன் இன்னும்

தரிசுத்ரக்கப்தடில்பன. இவ்ிரண எபே சூழ்றபன இபேக்கும்பதரதுரன்
சல்கறபசபக்பகச் சந்றக்கறநரன். அப்சதரழுதுரன் அர் அன் ட்சத்றரக

(Star)

ரநபடிபம் ன்று சசரல்கறநரர். அல்பனலூர.
இங்பகரன் பனரது பத்றல் அப்தத்பபம் றரட்சசத்பபம் தற்நற

ரசறக்கறபநரம்

(First time in the Bible we read about bread and wine).

அல்பனலூர. இன்பநக்கு இரப்பதரஜணம் பண்டரம், ரங்கள் ஆண்டபச்
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சந்றக்கப்பதரகறபநரம் ன்று சசரல்லுகறநரர்கள். அர்கபின் ஆிக்குரி ஜீித்பப்
தரர்த்ீர்கபரணரல் இக்கபதரத்ரய் இபேக்கும். அர்கள் ஆண்டபச்
சந்றக்கப்பதரகறநரர்கபரம்! சல்கறபசபக்பகச் சந்றத்து இரப்பதரஜணம்
சதநில்பனசன்நரல் எபேக்கரலும் அபச் சந்றக்கபடிரது.
அப்தடிப்தட்டர்கபப றரத்ீர்ப்பு ரபிபன ரம் றரந்ீர்ப்பதரம். அர்கபப
றுதடிபம் புதுப்திப்தது கூடரகரரிம். அப்தடி கள்ப உதபசத்றல்
பதரகறநர்கபபரடு ரம் க்கறம் பக்கக்கூடரது. அர்கள் றுதடிபம்
பேரர்கசபன்று ரம் றபணக்கக்கூடரது. அர்கள் றத்ற கரனரக
இக்கப்தட்டரர்கள்

(They are eternally lost).

அர்கள் நரண உதபசத்றல்

பதரகும்பதரது எபேக்கரலும் அர்கபபப் புதுப்திக்கபடிரது. அர்கள் பனுபட
ரஜ்த்றற்கு அப்தரற்தட்டர்கள். ரட்டி ஆட்டுக்குட்டிரணபேபட கனறர
ிபேந்றல் தங்குசதறும் பக்கும் இரப்பதரஜணத்றல் தங்குசதநபண்டும் ன்று
சசரல்லும்பதரது, சரத்ரன் வ்ிரண உதபசத்பக் சகரண்டுந்து ஆத்துரப
ழ்ச்சறபட
ீ
பக்கறநரன் தரபேங்கள்? அணரல் ஞ்சறக்கப்தட்டர்கபப
றுதடிபம் புதுப்திக்கனரம் ன்று ீங்கள் ரபேம் றபணக்கக்கூடரது.
ரர் இந் சல்கறபசபக்கு?

(65-0221E Who Is This Melchizedek?)

ன்ந

சசய்றபச் சபகர. தின்யரம் க்கு அபேபரய் சகரடுத்றபேக்கறநரர். அந்
சல்கறபசபக்குரன் இந் கபடசற கரனத்றல் ந்றபேக்கறநரர். அல்பனலூர.
அணரல் ரம் தரம்தரிரக

(traditional)

இரப்பதரஜணத்றல் தங்குசதநரதடி

சபிப்தரடுடன் தங்குசதநபண்டும். அல்பனலூர. ழு பத்றபகள் றநக்கப்தட்டு
க்கு ரர்த்ப சபிப்தடுத்ப்தட்டிபேக்கறநது. ரம் ரர்த்பப

bypass தண்ி

ரம்சத்றல் ந்றபேக்கறபநரம். இந் இரப்பதரஜணத்றல் தங்குசதறும்பதரது,
சல்கறபசபக்குடன் க்கறப்தடும்பதரது, அபேபட ரர்த்பிலும் ஆிிலும்

(Word and Spirit)

ரம் தங்குசதறும்பதரது ரம் ட்சத்றரக

(star)

ரறுபரம்.

அல்பனலூர. அறல் ரம் தங்குசதநர தட்சத்றல் ரநபடிரது. அந்
இகசறம்ரன்

(mystery)

அங்பக இபேக்கறநது. கர்த்பேபட தந்றபப்

புநக்கிக்கறநர்கள் டுத்துக்சகரள்பப்தடுனறல்

(Rapture) தங்குசதநபடிரது.

ன்னுபட கர் சரம்த தரிசுத்ரன் ன்று றபணத்துக்சகரண்டிபேக்கனரம்.
ஆணரல் இரப்பதரஜணத்றல் தங்குசதறுகறநரர? தங்குசதநர தட்சத்றல் அர் றத்ற
ரஜ்த்றல் தங்குசதநபடிரது. அணரல் ரம் ரண
ீ
றபணவுகபப ிட்டுிட்டு
பத்றன்தடி ிசுரசறக்க பண்டும். சசரந் கபேத்துக்கபப ிட்டுிட்டு
கர்த்பேபட ரர்த்ப ன்ண சசரல்லுகறநது
தரர்க்கபண்டும். ன் அந்

(What the Word of God says?) ன்று

14ம் அறகரத்ப த்றில் பத்றபேக்கறநரர்? அங்பக
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தூள்

(dust)

இங்பக ட்சத்றம்

(star),

த்றில் இரப்பதரஜணம்

(communion).

அல்பனலூர.
ஆதிகரம் எபே ீர்க்கரிசறரக இபேக்கறநரன். சல்கறபசபக்கு
இபசுகறநறஸ்துரக இபேக்கறநரர். அந் சந்றப்பு அங்பக பேகறநது. அல்பனலூர.
ப்சதரழுது அந் சந்றப்பு பேகறநது? ன் சபகரணரகற பனரத்துபபம் அன்
உபடபகபபபம் ீ ட்டுக்சகரண்டு பேம்பதரது, பத்த்றல் சஜத்பப் சதற்று
பேம் றிபன, சரிரண பத்றபன

(It’s the time of visitation) கர்த்ர்

ஆதிகரபச் சந்றக்கறநரர். அப்தபம் றரட்சசபம் சகரடுக்கறநரர். அந் அப்தபம்
றரட்சசபம்

(Bread and Wine)

ற்கு அபடரபரய் இபேக்கறநது? எபே

ரபிபன ரன் ரம்சத்றல் பேபன்

(I will incarnate in flesh).

ரன்

ரம்சத்பபம் இத்த்பபம் உபடரய் ந்து ன்பண ரபண தனறரக
எப்புக்சகரடுப்பதன். சறலுபில் ரன் சசய்ப்பதரகறந அந் கறரிப ீ ட்பதக்
சகரண்டுபேம். தூபரக

(dust)

இபேக்கறந ீ ட்சத்றரக

(star)

ரறுரய்.

த்பணப் பதர் ிசுரசறக்கறபநரம்?

th

இபசுகறநறஸ்து றக உன்ணத்றல் இபேக்கறநரர். அர் ரம் தரிரத்றல்

(7 Dimension)

இபேக்கறநரர். றக உத்றல் இபேக்கறந ஆண்டர் றகத் ரழ்ரக

ந்ரர். க்கரக எபே னுணரக ந்ரர். அல்பனலூர. ரட்டுத்சரழுத்றபன
திநந்து சரர னுர்கபபரடு தகறணரர். ீ ன் திடிக்கறநர்கபபரடும்,
ஆக்கரர்கபபரடும், தரிகபபரடும் ரழ்பரண க்கபபரடும் ரசம்தண்ி,
ம்பபட தரத்பச் சுந்துசகரண்டு தரரபம் பக்கும் பதரணரர். ம்ப
ீ ட்தற்கரக ரம் தரிரத்றனறபேந்து, அவ்பவு உத்றனறபேந்து சதரல்னர
ஆிகள் இபேக்கும் அடி தரரபம் பக்கும் பதரய் த்றற்கும்
தரரபத்றற்குபரி றநவுபகரல்கபபப் திடுங்கறக்சகரண்டு “ப உன் கூர்
ங்பக, தரரபப உன் சஜம் ங்பக” ன்று சசரல்னற த்பபம்
தரரபத்பபம் சஜித்து பன்நரம் ரபில் உிர்த்சழுந்ரர். அல்பனலூர.
இபசுகறநறஸ்து ன்ண சசய்ரபர அபத்ரன் ஆதிகரம் சசய்கறநரன். ஆதிகரம்
ன் சபகரபண ீ ட்தற்கரக சற்பகிபேந் ம்ப ன்ந சபூறினறபேந்து
டக்கறலுள்ப ரண் பக்கும், ஸ்கு பக்கும் ிபரறகபபத் துத்ற இங்பக
இபேந்து அங்பக ப சசன்று சத்துபேக்கபப சஜித்து ன் சபகரபண
ீ ட்டுக்சகரண்டு ந்ரன். ஆதிகரபபட ரழ்க்பக இபசுகறநறஸ்துின்
ரழ்க்பகக்கு அபடரபரிபேக்கறநது. அந் இகசறத்ப அன் ரழ்ந்து
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கரண்தித்ரன்

(Abraham living out the mystery of Christ).

அல்பனலூர.

த்பணப்பதர் ரம் இபசுகறநறஸ்துப சபிப்தடுத்றக் கரண்திக்கறபநரம்?
பணில் ஆரபம் ரலம் பபணரடு க்கறரிபேந்ரர்கள்

and Eve were in fellowship with God).

(Adam

ஆணரல் சர்ப்தரணது ரபப

ஞ்சறத்றணிறத்ரக அந் க்கறம் பநறக்கப்தட்டது

(Broken fellowship).

அர்கள் பபணிட்டுத் துத்ப்தட்டரர்கள். அவ்ிரய் இபேக்கும்பதரது கர்த்ர்
அர்கலக்கரக எபே ஆட்டுக்குட்டிப தனறசசலுத்ற அர்கபப ீ ட்டுக்சகரண்டரர்
ன்று அநறந்றபேக்கறபநரம். அபப்பதரனப கர்த்ரகற இபசுகறநறஸ்து ம்ப
ீ ட்கும்தடிரக பரட்டுக்குட்டிரக ந்து தரரபம் பக்கும் திசரபச சஜித்து
பன்நரம் ரபில் உிர்த்சழுந்ரர்.
ரகால

ாரெயர்

2:15

Jiuj;jdq;fisAk; mjpfhuq;fisAk; chpe;Jnfhz;L> ntspauq;fkhd Nfhykhf;fp>
mitfspd;Nky; rpYitapN;y ntw;wprpwe;jhh;.
ஆதிகரம் ன்ண சசய்ரன்? ரஜரக்கபப பநறடித்ரன்,

kings and spoiled principalities and power)

(He slaughtered the

அர்கலபட ஆறக்கத்றனறபேந்

அந் க்கபப ிடுித்ரன். அல்பனலூர. கர்த்ரகற இபசுகறநறஸ்து திசரசறன்
திடிினறபேந்து ம்ப ிடுித்ரர். த்பணப்பதர் ிசுரசறக்கறபநரம்? ஆதிகரம்
இபசு ரழ்ந் ரழ்க்பகப ரழ்ந்ரன்.
இப்பதரது, சல்கறபசபக்கு அப்தபம் றரட்சசபம்

(Bread and Wine)

சகரண்டுபேகறநரர். ரம் இரப்பதரஜணத்றல் தங்குசதறுகறபநரம். “அந் அப்தரணது
உங்கலக்கரக திட்கப்தட்ட ன் சரீரிபேக்கறநது, அந் றரட்சசம் உங்கலக்கரக
சறந்ப்தட்ட ன்னுபட இத்ரிபேக்கறநது” ன்று சசரல்லுகறநரர். அப்தபம்
றரட்சசபம் ரபேக்கு? சஜங்சகரள்லகறநர்கலக்குத்ரன்

only for the overcomers).

(Bread and Wine are

இன்னும் தரத்றல் அடிபப்தட்டிபேக்கறநர்கலக்கல்ன.

இன்னும் ன்ணிடம் ீ தக்கம் இபேக்கறநது ன்று சசரல்லுகறநர்கலக்கல்ன.
ஆதிகரம் சஜத்துடன் பேகறநரன். சஜங்சகரண்டர்கலக்குத்ரன்
இரப்பதரஜணம். அல்பனலூர. அப்தபம் றரட்சசபம் தனறின்
பனப்சதரபேட்கபரய் இபேக்கறநது

(Bread and Wine are the elements of sacrifice).

இபசுின் சரீம் க்கரக எபம் தனறிடப்தட்டது. அபேபட இத்ம்
க்கரக சறந்ப்தட்டது. சரத்ரன் ம்பத் றபேடிக்சகரண்டு பதரய்ிட்டரன்.
ம்பபட சுகத்பக் சகரண்டு பதரய்ிட்டரன். ம்பபட ஆத்துரபக்
சகரள்பபக்சகரண்டு பதரணரன். ம்பபட சந்பரம், ம்பபட உபடபகள்
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ல்னரற்பநபம் சகரள்பபக்சகரண்டு பதரணரன். இபசுகறநறஸ்து ம்ப
ீ ட்டுக்சகரண்டரர். சரத்ரன் எபே சகரள்பபக்கரணரய் இபேக்கறநரன்

robber).

(Satan is a

இபசுகறநறஸ்து அனுபட ஆறக்கத்றனறபேந்து அனுபட

திடிினறபேந்து ம்ப ிடுிக்கும்தடிரகத்ரன் கல்ரரிிபன தனறரணரர்.
சரத்ரபண சஜித்ரர். த்பணப்பதர் அப ிசுரசறக்கறபநரம்?
இப்பதரது சரிரண பத்றபன

(Right Time)

ஆதிகரபச் சந்றக்கறநரர்.

பசரபரறன் ரஜர அபணச் சந்றப்தற்கு பன்ணரக, அன் பத்த்றபன
சற்நறசதற்று பேம்பதரது இன்னும் ட்டிற்கு
ீ
பதரற்கு பன்ணரக அர்
ஆிக்குரி சரீத்றல் ந்து அபணச் சந்றக்கறநரர். அல்பனலூர.
ஆதிகரம் தரர்க்கறநரன், ரன் பதுப அபடந்துக்சகரண்பட பதரகறபநன்,
ஆணரல் அர் ன்பநக்குப பதுப அபடறல்பன! ரன் எபே ரபில்
ரித்துப்பதரபன், அர் எபே ரலம் ரிப்தறல்பன. அபப்பதரன ரனும்
ரநபண்டும். அல்பனலூர. அதுரன் இந் இகசறம். ீங்கள் எபேபதரதும்
பதுபரக படிரது, எபேபதரதும் ரிக்கபடிரது! அந் இடத்றற்கு ீங்கள்
பதரகபண்டும். அந் சரீத்பப் சதநபண்டும். அற்கு ன்ண இகசறம்?
அப்தபம் றரட்சசபம்

(Bread and Wine).

அல்பனலூர. “ரன் தனறரக

ரநபண்டும். ரன் ரம்சத்றபன ந்து ஆதிகரறன் சந்றரகற உன்பண
தூபினறபேந்து ட்சத்றத்துக்கு சகரண்டு பதரகபண்டுசன்நரல் ரன் இபச்
சசய்பண்டும். அணரல்ரன் சரிரண பத்றபன ந்றபேக்கறபநன். ீ
சஜங்சகரள்லகறநன், ீ அப்தத்றலும் றரட்சசத்றலும் தங்குசதநனரம்”

an overcomer, you can take the communion) ன்று

(You are

இபசுகறநறஸ்து

சசரல்லுகறநரர். அல்பனலூர. உனகம், ரறசம், திசரபச ரம் சஜித்றபேக்கறபநரம்.
ல்னரற்பநபம் இபசுகறநறஸ்து ம்பபட தரதடிரக்கறப் பதரட்டுிட்டரர்.
அல்பனலூர. ல்னரித்றலும் ரம் பசரறக்கப்தட்டும் அபகபப
சஜிக்கறநர்கபரக இபேக்கறபநரம். ஆசன்.
இங்பக கணிக்கும்பதரது, சல்கறபசபக்கு றரட்சசத்பக் சகரடுத்து
ஆதிகரப ஆசல ர்றப்தபக் கரண்கறபநரம். வ்ிரண சூழ்றபனில் அது
டக்கறநது? அது, ப்தடி ரம் பூறின் தூபினறபேந்து ட்சத்றத்துக்கு
உர்த்ப்தடுபரம் ன்தபக் கரண்திக்கறநரிபேக்கறநது. அது எபே இகசறம்.
அல்பனலூர.
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இபசுகறநறஸ்து சசரல்லுகறநரர் “ஆதிகரம் ன்பணக் கர ிபேம்திணரன்.
கண்டு கபிகூர்ந்ரன்”. “உணக்கு இன்னும் ம்தது ரகில்பனப, ீ
ஆதிகரபக் கண்டரபர” ன்று அபப் தரர்த்துக் பகட்டரர்கள். அற்கு இபசு
“ஆதிகரம் உண்டரகறநற்கு பன்ணப ரன் இபேக்கறபநன்” ன்நரர்.
லயாவான்

8:56-58

56. cq;fs; gpjhthfpa Mgpufhk; vd;Dila ehisf; fhz MirahapUe;jhd;@ fz;L
fsp$h;e;jhd; vd;whh;.
57. mg;nghOJ a+jh;fs; mtiu Nehf;fp: cdf;F ,d;Dk; [k;gJ tajhftpy;iyNa>
eP Mgpufhikf; fz;lhNah vd;whh;fs;.
58. mjw;F ,NaR: Mgpufhk; cz;lhfpwjw;F Kd;dNk ehd; ,Uf;fpNwd; vd;W
nka;ahfNt nka;ahfNt cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd; vd;whh;.
1400 பேடங்கலக்கு பன்பண ஆதிகரம் ரழ்ந்ரர், ப்தடி ீ ஆதிகபக் கண்டரய்
ன்று சசரல்லும்பதரது, “ஆதிகரம் உண்டரகறநற்கு பன்ணப ரன் இபேக்கறபநன்”

ன்நரர். அல்பனலூர. ரர் ஆதிகரபச் சந்றத்து? சல்கறபசபக்கு. இப்சதரழுது
அர் ரம்சத்றல் ந்றபேக்கறநரர். அந் இகசறம் அர்கலக்குத் சரிரது. இந்
கபடசறகரனத்றல் ஆண்டர் க்கு அப சபிப்தடுத்றிபேக்கறநரர். அல்பனலூர.
தவுலுக்கு சபிப்தடுத்றணரர். தவுலுக்குப் தின் சபகர. தின்யரபக்கு
சபிப்தடுத்றணரர். ஸ்ரதணத்து க்கலக்கு அப சபிப்தடுத்ில்பன.
அப்தம் ப்தடி ற்தடுகறநது? பகரதுப ரரக்கப்தடபண்டும்.
இபசுகறநறஸ்து க்கரக சரறுக்கப்தட்டரர். அல்பனலூர. அக்கறணிில்
பக்கபண்டும். அபபதரன றரட்சக்குபனரணது சசடிினறபேந்து
அறுக்கப்தடபண்டும். அது திறப்தடபண்டும். இபசுகறநறஸ்து கல்ரரிிபன
க்கரக தனறரணரர். த்பணப் பதர் ிசுரசறக்கறபநரம்?
ஆண்டர் ஆதிகரபக்குத் ரிசணம் சகரடுக்கறநரர். ன்ணசன்நரல், ரன்
அப்தபம் றரட்சசபரய் ரநப்பதரகறபநன். ரன் ரம்சத்பபம் இத்த்பபம்
உபடரய் ந்து இரப்பதரஜணத்ப ற்தடுத்தும்பதரது உன் சந்றரர் அறல்
தங்குசதறும்பதரது தூபினறபேந்து ட்சத்றரக ரறுரர்கள். அல்பனலூர. தின்னும்
அனுக்கு சபிப்தரட்படக் சகரடுக்கறநரர்

(Further Revelation).

அந்

தறபணந்ரம் அறகரத்றல், ஆதிகரம் பகட்கறநரன் “ரன் அப ப்தடி அநறபன்?
ீர் ப்தடி ன்பண தூபினறபேந்து ட்சத்றத்துக்கு சகரண்டுசசல்ர்”.
ீ
“ீ எபே
தனறபக் சகரண்டுர, பன்று து ஆட்டுக்கடரபக் சகரண்டுர, பன்று து
சள்பரட்படக் சகரண்டுர, பன்று து கறடரரிபக் சகரண்டுர, எபே
கரட்டுப்புநரபபம் எபே புநரக்குஞ்பசபம் ன்ணிடத்றல் சகரண்டுர” ன்று கர்த்ர்
சசரல்லுகறநரர். அன் தனறசசலுத்துகறநரன். அந் துண்டங்கபின் டுப
அக்கறணிஜளரபனத் பரன்நறணது. அப்பதரது ஆண்டர் ஆதிகரபரடு
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உடன்தடிக்பகப்தண்ி “உன் சந்றப ரன் இவ்ிரக ஆசல ர்றப்பதன், இபர
இந் இடத்பசல்னரம் ரன் உணக்கும் உன் சந்றக்கும் சகரடுத்பன்” ன்நரர்.
அல்பனலூர.
இன்னும் அனுக்கு இகசறத்ப சபிப்தடுத்துகறநரர்

(Mystery Unfolded).

ஆதிகரம் கறநறஸ்துின் இகசறத்ப ரழ்ந்து கரண்தித்ரன். “ீ உணக்கு
எபபதநரண குரபண ணக்கரக தனறசசலுத்து”. ஆதிகரம் அப ரழ்ந்து
கரண்திக்கறநரன். “ீ உன் எபபதநரண குரபண ப்தடி தனறரக
எப்புக்சகரடுக்கறநரபர அபபதரல் ரன் தனறரகற அந் ரக்குத்த்த்ப
றபநபற்றுபன். அல்பனலூர.
ஆதிகரபக்கு சபிப்தரட்டின் பல் சபிப்தரட்படக் சகரடுக்கறநரர்

(Revelation after Revelation). ன்ண சபிப்தரடு? கறநறஸ்துின்
Mystery of Christ). அல்பனலூர. இன்பநக்கு ஆண்டர் க்கு

சபிப்தரடு

(The

அந்

சபிப்தரட்படத் ந்துசகரண்டிபேக்கறநரர். அல்பனலூர. சணன்நரல் ரம்

(Theophany) பதரகபண்டும்,
(Glorification). த்பணப் பதர் ிசுரசறக்கறபநரம்?

தூபினறபேந்து ஆிக்குரி சரீத்றற்கு
கறபபடபண்டும்

ீங்கள் கணிபங்கள். பனறல் சர்ப்தத்றன் ித்து பேகறநது. சர்ப்தத்றன்
ித்து ந்றணரல்ரன், திசரசு ரபப ஞ்சறத்றணிறத்ரகத்ரன் ம்பபட
ரம்ச திநப்பு ந்து. ரய் கப்தனுக்கு ரம் திநக்கபண்டி சூழ்றபன ற்தட்டது.
ரம் ப்தடி திநந்றபேக்கபண்டும்? உபக்கப்தட்ட ரர்த்பிணரல்

(We are supposed to be born by the Spoken Word of God).
ஆணரல் ரம் ரம்சத்றன்தடி திநந்றபேக்கறபநரம். இணச்பசர்க்பகின் (Sex Birth)
பனரண ரம்ச திநப்பத சரத்ரன் சகரண்டுந்ரன். சர்ப்தத்றன் ித்து (Serpent
Seed) அங்பக ந்து. சர்ப்தத்றன் ித்து ில்பனசன்நரல் ஸ்றரீின் ித்து
திநந்றபேக்கபண்டும்

ரது. இபசுகறநறஸ்து ரம்சத்றல் பரன்நபண்டி அசறம் இபேக்கரது.
சர்ப்தத்றன் ித்து கன்ணிப்திநப்திற்கு றகுத்து

Virgin Birth).

(Serpent Seed gave way to

ஆண்டர் கன்ணிின் பனரகப் திநந்ரர். கன்ணிப்திநப்பு ற்கு

(Virgin Birth gave way to
சறபேஷ்டிப்பு (Old Creation).

றடத்துகறநசன்நரல் புது சறபேஷ்டிக்கு றடத்துகறநது

New Creation).

ரம் தரர்க்கறந ல்னரப தப

இன்பநக்கு தரர்க்கறந ரணம் பூற ல்னரம் தப சறபேஷ்டிப்பு. ம்பபட சரீம்
தப சறபேஷ்டிப்பு. ஆணரல் ீங்கள் றுதடிபம் திநக்கும்பதரது ீங்கள் புது
சறபேஷ்டிரக

(New Creation) இபேக்கறநீர்கள்.

அல்பனலூர. எபேன்

கறநறஸ்துவுக்குள்பிபேந்ரல் புதுச்சறபேஷ்டிரிபேக்கறநரன். தபபகள்
எறந்துபதரிண, ல்னரம் புறரிண. அல்பனலூர. புது சறபேஷ்டிப்பு ன்ண
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(New Creation gives

சசய்கறநசன்நரல் புதுப்திநப்பத க்குக் சகரண்டுபேகறநது

us New Birth).

தடிப்தடிரகப் தரபேங்கள். எபே ரபில் ரன் தப சறபேஷ்டிரக

இபேந்பன். இப்சதரழுது ரன் புதுச்சறபேஷ்டிரக இபேக்கறபநன். பன் புற
இபேத்பபம் புற ஆிபபம் சகரடுத்றபேக்கறநரர்

and new spirit).

(God created a new heart

அல்பனலூர. த்பணப்பதர் அப்தடி இபேக்கறபநரம்?

புது சறபேஷ்டி, அன்தின்பு புதுப்திநப்பு, அதுரன் தரிசுத்ஆிின் அதிபகம்

(Baptism of the Holy Ghost). பன் ன்ணில்
ஆனரிபேக்கறபநன் (I am a temple of God).

ரசரிபேக்கறநரர். ரன் பணின்
அல்பனலூர. த்பணப்பதர்

சசரல்னபடிபம்? ரம் டுத்துக்சகரள்பப்தடுனறல்

(Rapture)

தங்குசதந

பண்டுசன்நரல் இபசல்னரம் ரம் சதநபண்டும். ரம் தப ரழ்க்பக
ரக்கூடரது. ரன் பனுபட ஆனரிபேக்கறபநன். இந் ஆனத்றற்குள்
இபசுகறநறஸ்து இபேந்து றடத்துகறநரர். இந் சபதப சபிப்தரட்டிற்குபல்
சபிப்தரடு, ஆிின்பல் ஆிபத் ந்து றடத்றக்சகரண்டிபேக்கறநரர். ரன்
பனுபட ஆனரிபேக்கறபநன், பனுபட ஆிரல்
றடத்ப்தடுகறபநன்

(I am a temple of God, I am led by the Spirit of God).

ரன்

றுதிநப்பத அபடந்றபேக்கறபநன். அல்பனலூர. றுதிநப்பு ரன் தரிசுத்ஆிின்
அதிபகம். றுதிநப்பு ம்பபட ஆிக்குரி சரீத்துடன்
எபே இபப்பத

(link)

கறபடந் றபனக்கு

(Theophany)

க்கு

ற்தடுத்துகறநது. ஆிக்குரி சரீம் எபே ரபில் ம்ப

(Glorified condition)

சகரண்டுசசல்லும். ீங்கள் ந்

தடிக்கு ந்றபேக்கறநீர்கள் ன்று தரபேங்கள்.
சர்ப்தத்றன் ித்து கன்ணிப்திநப்திற்கு றடத்துகறநது. இபசு ரம்சத்றல்
பரன்நறணரர். க்கரக தனறரணரர். அபேபட ஆிிணரபன ஆண்டர் புது
சறபேஷ்டிப்பதக் சகரண்டு பேகறநரர். எபே புற சந்றபக்

(New Race)

சகரண்டு

ந்றபேக்கறநரர். ரம் கறநறஸ்துின் சந்றரிபேக்கறபநரம். அன்தின்பு
தரிசுத்ஆிின் அதிபகம். ரம் பனுபட ஆிிணரல் டத்ப்தடுகறபநரம்.
பனுபட ஆி ணக்குள் ரசரிபேக்கறநது. அது ன்பண ஆிக்குரி

(link). எபே ரபில் ஆிக்குரி சரீம் ன் சரீத்பரடு
என்றுபசபேம்பதரது (merge) ரன் கறபபடபன் (Glorified). அல்பனலூர.
ட்சத்றரக (Star) ரறுபன். அல்பனலூர. த்பணப்பதர் ிசுரசறக்கறபநரம்?
ரன் எபே ட்சத்றம் (I am a star). அல்பனலூர.
சரீத்றற்கு இபக்கறநது

ரம் ம்பபட ஆிக்குரி சரீத்றல் ரரல்

(bypass)

ரம்சத்றபன

இங்பக ந்றபேக்கறபநரம். ரம் அந் சரீத்றற்கு ப்தடி பதரது? அற்குத்ரன்
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க்கு சல்கறபசபக்பகப் தற்நற சபிப்தரடு சகரடுக்கப்தட்டிபேக்கறநது.
அல்பனலூர. ரர் இந் சல்கறபசபக்கு

(Who is This Melchizedek?).

பத்றபகள் றநக்கப்தட்டறணரல் ீர்க்கரிசற சசய்ற பனரக க்கு அது
சபிப்தட்டிபேக்கறநது. ல்னரற்பநபம் குநறத் புரிந்துசகரள்லல்

(understanding)

க்கு ந்றபேக்கறநது. ஸ்ரதணத்றல் உனக திசறத்றப்சதற்ந

பதரகரக இபேக்கனரம், சதரி திசங்கறரரய் இபேக்கனரம், ஆணரல் அர்கலக்கு
இந் சபிப்தரடு இல்பன. அர்கள் திபனரபப் பதரல் பகக்கூனறக்குத்
ீர்க்கரிசணம் உபக்கறநர்கள். ஆணரல் க்கு பனுபட சறந்ப
சபிப்தடுத்ப்தட்டிபேக்கறநது. ம்பபட பதர் ஆட்டுக்குட்டிரணரின்
ஜீபுஸ்கத்றல் இபேக்கறநப இப்பதரது ரம் கரண்கறபநரம். த்பணப்பதர்
கரண்கறபநரம்? ஆசன். இப்பதரது ரம் அநறப்தட்டிபேக்கறநதடிப
அநறந்துசகரள்லகறபநரம். பனுபட சறந்ப க்கு சபிப்தடுத்ப்தட்டிபேக்கறநது.
அல்பனலூர. அபேபட ணறபன ன்ண சறந்பகபப பத்றபேந்ரபர அந்
சறந்பகபப க்கு சபிப்தடுத்றிட்டரர். அதுரத்றல்ன க்கு

(We have the representation). ன்ண திறறறத்தும்
இபேக்கறநது? க்கு எபே ஆிக்குரி சரீம் (theophany) அங்பக இபேக்கறநது.
அதுரன் அந் திறறறத்தும். இந் ரம்ச சரீம் றர்பநரகவும் (negative)
அந் ஆிக்குரி சரீம் உண்பரணரகவும் (positive) இபேக்கறநது.
திறறறத்தும் இபேக்கறநது

அல்பனலூர.
ஆணரல் எபேன் சகட்டரர்த்பப் பதசுகறநனும், குடிக்கறநனும்
பனுபட ரர்த்பப அசட்படப்தண்ணுகறநனும், சதரநரபபள்பனும்,
பகரள் சசரல்லுகறநனும், எபேர்க்சகரபேர் சண்படப ற்தடுத்துகறநனும், ீ
சுதரம் உள்பனுரிபேந்ரல் அப்தடிப்தட்டனுக்கு கல ப இபேக்கறந உனகத்றல்
ரன் திறறறத்தும் இபேக்கறநது. க்கு பபனரகத்றல் இபேக்கறநது. த்பணப்பதர்
ிசுரசறக்கறபநரம்? பனுபட ரர்த்பின்பல் ரஞ்பசரிபேப்தபப்
சதரறுத்து அது உங்கபப றபேதித்துக் கரண்திக்கறநது. ணக்கு பனுபட
ரர்த்பபல் ீர ரகம் இபேக்கறநது, ரன் கர்த்பேக்குப் திரிரய்
ஜீிக்கபண்டுசன்று ிபேம்புகறபநன், ரன் ஆிக்குரிணரய்
இபேக்கபண்டுசன்று ிபேம்புகறபநன், ணக்கும் ஆண்டபேக்கும் எபே சரடர்பு

(relationship)

இபேக்கபண்டுசன்று ிபேம்புகறபநன், ரன் ல்னரற்பநபம்

சஜிக்கபண்டுசன்று ிபேம்புகறபநன் ன்ந ரஞ்பச உங்கலக்கு இபேந்ரல்
உங்கலக்கு ஆிக்குரி சரீம் தபனரகத்றல் இபேக்கறநது

representation in heaven).

(You have a
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“ரன் உனகத்றல் ரழ்ந்து உனகத்றன் ஆசரதரசங்கபப அனுதிக்கபண்டும்,
இப்பதரது உனகத்றல் இபேக்கும்பதரதுரபண அபச் சசய்படிபம்,
உனகத்பிட்டு பதரணதின்பு, அல்னது ரணதின்பு அபச் சசய்படிபர,
இப்பதரப ரன் ல்னரற்பநபம் அனுதிக்கபண்டும்” ன்று சசரன்ணரல்
உங்கலக்கு திறறறத்தும் கல ப இபேக்கறநது. தரரபத்றல் இபேக்கறநது. அங்பகரன்
பதரகபண்டிரய் பேம்.

II

ரகாரிந்தியர்

3:18

18. ehnky;yhUk; jpwe;j Kfkha;f; fh;j;jUila kfpikiaf; fz;zhbapNy
fhz;fpwJNghyf; fz;L> MtpahapUf;fpw fh;j;juhy; me;jr; rhayhfj;jhNd
kfpikapd;Nky; kfpikaile;J kW&gg;gLfpNwhk;.
இப்சதரழுது, ம்பபட ரழ்க்பகப ரம் தரர்க்கும்பதரது, கர்த்பேபட
கறபபக் கண்ரடிிபன கரண்கறநதுபதரனக் கண்டு, ஆிரிபேக்கறந
கர்த்ரல் அந்ச் சரனரகத்ரபண கறபின்பல் கறபபடந்து
றுபைதப்தடுகறபநரம். அல்பனலூர. இந் ப புத்கம்ரன் ம்பபட கண்ரடி.
இந் கண்ரடிில் ரம் தரர்க்கும்பதரது வ்பவு அகரக இபேக்கறநது!
சல்கறபசபக்பகப் தற்நற சபிப்தரடு ன்ண அபேபரிபேக்கறநது! அது
ஆதிகரபக்கு ப்தடி டந்பர அப்தடிப ணக்கும் டக்கறநது. அல்பனலூர.
கர்த்ர் ணக்கும் அபப ரன் சசய்கறநரர். ரன் ஆதிகரபபட
ித்ரிபேக்கறபநன். ஆதிகரபபட ிசுரச சந்றரிபேக்கறபநன்

seed of Abraham).

(I am a faith

ரம்ச சரீத்றல் இபேந்து, தூபில் இபேந்து ட்சத்றரக

ரறுகறபநரம். கறபபடகறபநரம்

(Glorified).

சல்கறபசபக்கு ப்தடி இபேந்ரபர

அபப்பதரனப ன்பணபம் ஆண்டர் ரற்றுகறநரர். அபேக்கு துக்கபம்
இல்பன படிவும் இல்பன. ணக்கும் அப்தடித்ரன். அர் தபனரகத்றல் இபேந்து
ந்றபேக்கறநரர், அங்பக பதரகறநரர். ரனும் அப்தடித்ரன். அங்பக இபேந்து
ந்றபேக்கறபநன் அங்பக பதரகறபநன். அபேக்கு ம் கறபடரது, பதுப
கறபடரது. அபபதரன ணக்கும்! த்பணப்பதர் ிசுரசறக்கறபநரம்? ணக்கு அந்
திறறறத்தும் இபேக்கறநது. த்பணப்பதர் சசரல்னபடிபம்? அல்பனலூர.
இப்பதரது ரன் என்பநக் கூநற படிக்கப்பதரகறபநன். ீங்கள் அநறற்கரக
என்பநச் சசரல்ன ிபேம்புகறபநன். சபகர. தின்யரறன் பணிரகற பயரப்

(Hope) ரித்துப்பதரணரர்கள்.

அபேபட கள் ரபரன் பரஸ்

ரித்துப்பதரணரள். ரல்ட் ரிட்ஜள

(Walnut Ridge) ன்ந

(Sharon Rose)

இடத்றல்ரன் அர்கள்

கல்னபந இபேக்கறநது. இப்பதரதுகூட அந் கல்னபந இபேக்கறநது. சபகர. தின்யரம்
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ன் பணிப அங்பக அடக்கம்தண்ணுகறநரர். அடுத் ரள் குந்ப ரித்பதரது
அந் கல்னபநபத் றநந்து குந்பபத் ரின் ரர்திபன சகரடுத்ரர்பதரல்
அடக்கம்தண்ிணரர்கள். சபகர. தின்யரம் கண் ீபரடு றபேம்புகறநரர். அர்
பசறத் பணி பசறத் கள். இண்டுபதபபம் றகவும் அறகரக பசறத்ரர்,
அர்கள் ரித்துப்பதரணரர்கள். அடக்கம்தண்ணும்பதரது ண்ணுக்கு ண்ரகவும்
சரம்தலுக்கு சரம்தனரகவும் புழுறக்குப் புழுறரகவும் எப்புக்சகரடுக்கறபநன் ன்று
சசரல்லும்பதரது அர் அபப் தரர்க்கறநரர். அபேபட பணிக்கு தழுப்பு றந
கண்கள், தழுப்பு றந கூந்ல்

(Brown eyes and brown hair).

ரபரன் பரஸ்

என்நப து குந்ப. அந் குந்பப றகவும் பசறத்ரர். அதுவும்
ரித்துப்பதரணது. சபகர. தின்யரம் எபே ரிசணம் கரண்கறநரர்.
கரனம் ன்ந றபக்கு அப்தரல் பதரகும்பதரது அபேபட பணிபப்
தரர்க்கறநரர். அர்கலக்கு தழுப்பு றந கண்கலம் தழுப்பு றந கூந்லும் இபேக்கறநது.
அபேபட கபபப் தரர்க்கும்பதரது இபம்சதண்ரக

(Young Girl) இபேக்கறநரள்.

என்நப து குந்ப தறசட்டு து இபம்சதண்ரக இபேக்கறநரள். ன்ண
இது ஆச்சரிம். அல்பனலூர. கரனம் ன்னும் றபக்கு அப்தரல் அங்பக அர்கள்
ஜீிக்கறநரர்கள். இங்பக தழுப்பு றந கண்கள் அங்பகபம் தழுப்பு றந கண்கள். இங்பக
தழுப்பு றந கூந்ல் அங்பகபம் தழுப்பு றந கூந்ல். இங்பக குந்ப அங்பக
இபம்சதண். அர் அங்பக தரர்க்கறநரர். இன்பநக்கும் அர்கள் அங்பகரன்
இபேக்கறநரர்கள். த்பணப்பதர் ிசுரசறக்கறபநரம்? சபகர. தின்யரபம் இப்பதரது
அங்பகரன் இபேக்கறநரர். த்பணப்பதர் ிசுரசறக்கறபநரம்? ீங்கள் ிசுரசறக்கறநது
உண்ப ன்று த்பணப்பதர் ம்புகறபநரம்? ஆசன். அங்பக அர்கள்
இபேக்கறநரர்கள். அப சம் இங்பக தரர்த்ீர்கபரணரல் அந் சரீம் இன்னும் அந்
குறில் ரன் இபேக்கறநது. சபகர. பயரப்தின் சரீபம், ரபரன் பரமறன்
சரீபம் சபகர. தின்யரறன் சரீபம்கூட ண்ணுக்குள்ரன் இபேக்கறநது. தூபரக

(dust) இபேக்கறநது.

இந் சரீம் ண்ிணரல் உண்டரணது அது ண்ணுக்குத்

றபேம்புகறநது. ம்பபட ரய் கப்தணிடறனறபேந்து இந் சரீத்பப்
சதற்நறபேக்கறபநரம். இது ண்ிணரல் உபேரக்கப்தட்டது, ண்ணுக்குத் றபேம்புகறநது.
சபகர. பயரப்தின் சரீபம் இங்பகரன் இபேக்கறநது. ஆணரல் அர்கள் இன்சணரபே
இடத்றல் ஜீித்துக்சகரண்டிபேக்கறநரர்கள். அல்பனலூர. அந் சரீம்
ன்பநக்கரது ரிக்குர? ரிக்கரது. அது பதுப அபடபர? அபடரது.
அங்பக கல்னபந இபேக்கறநர? இல்பன. த்த்பணப்பதர் ிசுரசறக்கறபநரம்?
தரிபூரண இடம்

(Perfect Place).

அல்பனலூர. ீங்கள் தரிபூம் அபடந்ரல்

அந் தரிபூ இடத்றற்குப் பதரகனரம்

(Perfection leads to Perfect Place).

அங்பக
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ரம் கபபப்தபடறல்பன. அர்கள் ல்னரபேம் இபபரக இபேக்கறநரர்கள்.
ல்னரபேம் அகரக இபேக்கறநரர்கள். த்பணப்பதர் ிசுரசறக்கறபநரம்?
அங்பக எபே சரீம். இங்பக எபே சரீம். இந் சரீத்ப
அடக்கம்தண்ிரகறிட்டது. அங்பக ஆத்துர ஜீிக்கறநது. இண்டுப
இபேக்கத்ரன் சசய்கறநது. இது ண்ணுக்கு ண்ரய் பதரிபேக்கறநது. அது
ஜீித்துக்சகரண்டிபேக்கறநது. து பனறல் ந்து? இந் சரீர? அந் சரீர?
அங்பக இபேக்கறந அந் சரீந்ரன் பனறல் ந்து. த்பணப்பதர்
ிசுரசறக்கறபநரம்? இது இண்டரது ந்து. அதுரன் பனரது உண்டரணது.
சபகர. தின்யரம் கரனம் ன்னும் றபக்கு அப்தரல் உங்கபபபம் ன்பணபம்
தரர்த்றபேக்கறநரர். அல்பனலூர. உனகத்பரற்நத்றற்கு பன்ணரகப பன்
ம்பப் தரர்த்றபேக்கறநரர். “பூறப அஸ்றதரப்தடுத்தும்பதரது ீ ங்பக இபேந்ரய்?
பரபத ீ சசரல்”. இபர ரம் அங்பக இபேந்பரம். அதுரன் பனரது. இது
அறன் றர்பநரக

(positive).

(negative)

இபேக்கறநது. அது உண்பரணரிபேக்கறநது

இண்டும் சந்றக்கும்பதரது கறபபடகறநது

(Glorification).

அல்பனலூர.
இந் இகசறம் ப்தடி ன்நரல், அர் கண்ிின் பனரக
திநக்கபண்டும், அப்தபம் றரட்சசபரய் ரநபண்டும், ரம் அபப்
புசறக்கபண்டும், அது ம்பரடுகூட என்நரய் ரநபண்டும், ரம் அபேபட
ஆனரக ரநபண்டும், தரிபூம் அபடபண்டும். அப்பதரது அந் தரிபூ
இடத்றற்கு ரம் பதரபரம். த்பணப்பதர் ிசுரசறக்கறபநரம்? கர்த்ர் ரப
ம்ப ஆசல ர்றப்தரரக. ரம் சஜதிப்பதரம்.
ரம் ரண
ீ
கட்டுக்கபகபப தின்தற்நில்பன, னுனுபட
உதபசங்கபபப் தின்தற்நில்பன. ரம் பனுபட ரர்த்பபப்
தின்தற்றுகறபநரம். பணரல் சகரடுக்கப்தட்ட சபிப்தரட்படப் தின்தற்றுகறபநரம்.
ஆகரத்றல் ரம் சறனம்தம்தண்ில்பன. ரம் ங்பகிபேந்து ந்பரம் ங்பக
பதரகறபநரம் ன்று அநறந்றபேக்கறபநரம். றச்சறல்னரல் ரம் ஏடில்பன.
றச்சத்பரடு ஏடிக்சகரண்டிபேக்கறபநரம். ரம் ிசுரசறப்தர் இன்ணரர் ன்று
அநறந்றபேக்கறபநரம். கர்த்ர் ரர் ன்று சரிரதடி இன்று உனகத்றல் ஆரபண
சசய்கறநரர்கள். அர் இன்ணரர் ன்றும் அர் ரர்த்ப ன்ணசன்றும் ரம்
அநறந்றபேக்கறபநரம். கண்ரடிிபன ம்பபட சரபன ரம்
தரர்த்துக்சகரண்டிபேக்கறபநரம். ஆதிகரபபட ிசுரச சந்றரிபேக்கறபநரம்.
ஆதிகரம் இபசுகறநறஸ்து ரழ்ந் ரழ்க்பகப ரழ்ந்ரன்

(Abraham was living
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out the mystery of Christ).

அபபதரன ஆண்டர் க்கும் கறபேபத ந்றபேக்கறநரர்.

ல்பனரபேம் கர்த்ப பரக்கற சஜதிப்பதரம்...ஆண்டப ணக்கு அந் கறபேபதபத்
ரபேம். அவ்ிரய் ரன் ரத்க்கரக அவ்ிரண ஆசல ர்ரத்ப ணக்குத்
ரபேம் ன்று சசரல்னற ரசல்னரபேம் கர்த்ப பரக்கற சஜதிப்பதரம்...
இபசுப உம்பத் துறக்கறபநரம்...ீர் ல்னரய் இபேக்கறநீர்...ீர்
சதரிரய் இபேக்கறநீர்...ீர் ல்னபபள்ப பணரிபேக்கறநீர்..உம்பபட அன்பு
பனரண அன்பு. ஆதிகரப பசறத்ீர். அபண தரதிபனரபண ிட்டு சபிப
அபத்ீர். அனுக்கு சபிப்தரட்டின் பல் சபிப்தரட்படத் ந்ீர். உம்பக்
குநறத் சபிப்தரட்பட அன் அநறந்துசகரள்லம்பதரது கபடசறரக அனுக்கு சரீ
ரற்நத்பத்

(Body Change)

ந்ீர். புற சரீத்ப

சகரடுத்ீர். அபணத் தூபில் இபேந்து ட்சத்றரக

(New Body) அனுக்குக்
ரற்நறண ீர் (From dust to Star).

அன் இபதரது உன்ணத்றல் இபேக்கறநரன். உம்பரடுகூட இபேக்கறநரன். அனுக்கு
உிர்த்சழுல் டந்துிட்டது. இபசுகறநஸ்து ரம்சத்றபன ந்து ீர்
ங்கலக்கரக ல்னரற்பநபம் சசய்து படித்ீர். கல்ரரிிபன அவ்பவு சதரி
கரரித்ப ீர் சபிப்தடுத்றண ீர். அந் கறபப ரங்கள் அநறபரசன்நரல்
ங்கலபட ரழ்க்பக ல்னரம் ரநறப்பதரகும். ரங்கள் தூபில் இபேந்து
ட்சத்றரக ரறுபரம். ஆண்டப அந் சபிப்தரட்படத் பேரக.
ீ
அந்
சபிப்தரட்படப் சதநரதடி சரத்ரன் ஜணங்கலபட உள்பத்ப
இபேக்கறபத்றபேக்கறநரன். அன் அறன்பல் ஆறக்கம் பத்றபேக்கறநரன்.
இபசுின் ரத்றபன அந்க் கட்டுகபப உபடக்கறபநரம். கர்த்ரப அந்
ிரண கட்டுகள் ல்னரற்பநபம் டுத்துப்பதரட்டு ீர் சபிப்தடுத்துரக.
ீ
ஆண்டப தூபில் இபேந்து புது சறபேஷ்டிரக ரநத்க்கரக, புது திநப்பத அபட,
ஆிக்குரி சரீத்பரடு எபே இபப்பு ற்தட, அந் கறபபடந் றபனக்கு
ங்கபப றடத்துரக.
ீ
ஆிக்குரிர்கபரக ரற்றுரக.
ீ
உன்ணத்றபன
உம்பரடுகூட உட்கரபேம்தடிரண சறனரக்கறத்பத் பேரக.
ீ
ீர் அற்கரகத்ரன்
உனகத்றபன ந்ீர். அற்கரகத்ரன் த்பபம் தரரபத்பபம் சஜித்ீர்.
உக்கரக அல்ன ங்கலக்கரக ீர் ல்னரற்பநபம் சசய்து படித்ீர். அற்கரக
உக்குச் ஸ்பரத்றம். ீர் சதரிர், ல்னர், ல்னர் ன்று ரங்கள் உம்பப்
பதரற்றுகறபநரம். ல்னர துறக்கும் ஸ்பரத்றத்துக்கும் ீர் தரத்றரிபேக்கறநீர்.
இங்பக இபேக்கறந ல்பனரபபம் ரற்றுரக.
ீ
எவ்சரபேத்பபம் தூபினறபேந்து
ட்சத்றத்துக்கு உர்த்துரக.
ீ
கர்த்ர் எபே ரபில் ீர் கறபபடந்பப் பதரன
ரங்கலம் கறபபடபரம் ன்ந ம்திக்பகபரடு இபேக்கறபநரம்.
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அபணபபம் ஆசல ர்றபம் ஆண்டப, றடத்தும். கர்த்ரகற இபசுின்
ரத்றல் பண்டிக்சகரள்லகறபநரம். ஆசன்.

