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ehd;F uh[;[paq;fspd; ,ufrpak; - gFjp - 2
mUikahdth;fNs! ehd;F ,uh[;aq;fisf;
ghh;j;Njhk;. ,g;nghOJ ehd;fhtJ uh[;aj;ijf;
tpsf;fkhfg; ghh;f;fyhk;.

Fwpj;J Kjy; ghfj;jpy; ehk;
Fwpj;J ,uz;lhk; ghfj;jpy;

 jhdpNay; fz;l rpiyapNy ehd;F ghfq;fs; ,Uf;fpwJ.
 jiy nghd;dhf ,Ue;jJ. mJ ghgpNyhdpa uh[;ak;. fp.K. 605 Kjy; 539 tiu>
66 tU\q;fs; ,Ue;jJ.
 mjd; gpd;G> khh;Gk; Gaq;fSk; nts;spahf ,Ue;jJ. mJ Nkjpa ngh;rpa
rhk;uh[;ak;. fp.K. 539 Kjy; 332 tiu> 207 tU\q;fs; ,Ue;jJ.
 mjd; gpd;G> tapW ntz;fykha; ,Ue;jJ. mJ fpNuf;f uh[;ak;. mnyf;rhz;lh;
mjpd; Kf;fpakhd uh[htha; ,Ue;jhd;. fp.K. 332 Kjy; 63 tiu> 269 tU\q;fs;
,Ue;jJ.
 mjd; gpd;G> ,uz;L fhy;fSk; ,Uk;gha; ,Ue;jJ. mJ Nuhk uh[;ak;. fp.K. 63
Kjy; fp.gp. 476 tiu> 539 tU\q;fs; ,Ue;jJ.
 mjd; gpd;G> ghjq;fSk; gj;J tpuy;fSk; ,Uk;Gk; fspkz;Zkha; ,Ue;jJ.
me;jf; fhypy; ,Ue;j ,Uk;ghdJ; ghjq;fSf;Fk;> gj;J tpuy;fSf;Fk; tUfpwJ.
me;j ,Uk;Gld; fspkz;Zk; Nrh;e;jpUe;jJ. ,Uk;Gk; fspkz;Zk; xl;lhJ.
mJ> ,g;nghOJ ,Uf;fpw uh[;aj;ijf; Fwpf;fpwJ. mnkhpf;fh ,Uk;ghf
,Uf;fpwJ. u\;ah fspkz;zhf ,Uf;fpwJ. xd;NwhL xd;W xl;lhJ. mNjNghy;
cyfnkq;fpYk; rpy uh[;aq;fs; gyKs;sjhfTk;> rpy uh[;aq;fs; gytPdkhfTk;
,Uf;fpwJ. xU fl;rp gyKs;sjha; ,Ue;J; ,d;ndhU fl;rpia Nkw;nfhs;fpwJ.
,t;tpjkhd filrpfhyj;jpNy cyfj;jpd; uh[;aq;fs; ,Uf;Fk;nghOJ> ifahy;
ngah;ff
; g;glhj xU fy; kiyapypUe;J ngah;e;J> cUz;L te;J me;jr; rpiyapDila
ghjj;jpNy NkhjpdJ. vd;W jhdpNay; 2:44 -y; thrpf;fpNwhk;
jhdpNay;
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ன்றநன்ளநக்கும்
லலந

‘அந்

அிா

ஜணத்துக்கு

ாஜாக்கபின்
எபே ாஜ்த்ள

ிடப்தடுில்ளன;

ளனினிபேந்து

றதர்ந்து,

கபிண்izபம்

றள்பிளபம்

அப்தடில

அது

ாட்கபிலன,

தலனாகத்ின்

லன்

ழும்தப்தண்ணுார்; அந்

ாஜ்ம்

எபே

உபேண்டுந்து,

கல்

இபேம்ளதபம்

றதான்ளணபம்

அந் ாஜ்ங்களபறல்னாம்

ளகால்றதர்க்கப்தடால்
றண்கனத்ளபம்

றாறுக்கிணள

ீர்

கண்டீல,

றாறுக்கி, ிர்பனாக்கி, ாலணா

ன்றநன்ளநக்கும் ிற்கும்”.

,g;nghOJ me;j Neuj;ij ehk; vjph; Nehf;fpapUf;fpNwhk;.mJ NkhJk;nghOJ
me;jr; rpiyahdJ nehWq;fp jtpLnghbaha; khwp> fhw;wpNy fye;J tpLk;. me;j
uh[;aNk ,Uf;fhJ. Mdhy; me;jf;fy;Nyh nghpa gh;tjkhf khwp G+kpia epug;gptpLk;.
,J NjtDila uh[;ak; vd;W ehk; mwpe;jpUf;fpNwhk;. ,e;j uh[;ak; tu ehk;
fhj;jpUf;fpNwhk;. ,e;jr; nrhg;gdk; rj;jpak;; ,e;jj; jhprdk; rj;jpak;; epr;rakhf
epiwNtWk;. ,Jtiuf;Fk; Jy;ypakhf epiwNtwpapUf;fpwJ. ,d;Dk; nfhQ;rk;
epiwNtw Ntz;bajhf ,Uf;fpwJ.
3

jhdpNay; fz;l jhprdj;ijj;jhd; Nahthd; vOjpd ntspg;gLj;jpd tpNr\j;jpy;
ehk; ghh;ff
; pNwhk;. jhdpNay; RUf;fkhf vOjpapUf;fpwhd;. Nahthd; njspthf mijf;
fhz;fpwhd;. ,e;jf; filrp fhyj;jPhf
; ;fjhprp rNfh. gpud;`hk; ekf;F mijg;gw;wp
tpsf;fk; nfhLj;jpUf;fpwhh;.
kD\Dila uh[;aq;fs; ehd;F kl;Lk; jhd;. Vndd;why; ghjj;jpNy ,Uk;G te;J
tpLfpwJ. vdNt nkhj;jk; ehd;F uh[;aq;fs; jhd;. ,e;j ehd;F uh[;aq;fs; gw;wp
ekf;Fj; njhpAk;NghJ cyf rhpj;jpuj;ijAk;> iggps; rhpj;jpuj;ijAk; ed;whf
mwpaKbak;.
,e;j ehd;fhk; uh[;akhdJ; kpfTk; gaq;fukhd uh[;ak;. ,g;nghOJ ehd;fhk;
uh[;aj;jpNy ehk; ,Uf;fpNwhk;. ,e;j ehyhk; uh[;ak; cyfj;jpd; KbTtiuf;Fk; ,Uf;Fk;.
,Uk;G fhypypUe;J njhlq;fp ghjq;fs; topahfg; gj;J tpuy;fSf;Fk; NghfpwJ. vdNt
ehk; ghjj;jpd; ehl;fspNy ,Uf;fpNwhk;. ehd;fhk; uh[;akhdJ kpfg; nghy;yhj xU
uh[;ak;. ,ijf; Fwpj;J ehk; jhdpNay; 7Mk; mjpfhuk; 7> 8> 15 Kjy; 28 trdq;fspNy
fhz;fpNwhk;.
7 : அற்குப்தின்பு, இாத்ரிசணங்கபில் ானாம் ிபேகத்ளக் கண்லடன்; அது
றகடிபம்

தங்கபம்

இபேந்து;

அது

ிித்துப்லதாட்டது;

கா

தனத்துாிபேந்து; அற்குப்

றாறுக்கிப்
அது

தட்சித்து,

ணக்கு

றதரி இபேப்புப்தற்கள்

ீ ிாணளத்

பன்ணிபேந்

ல்னா

ன்

கால்கபால்

ிபேகங்களபப்தார்க்கிலும்

லற்றுபோிபேந்து, அற்குப் தத்துக் றகாம்புகள் இபேந்து

8 : அந்க் றகாம்புகளப ான் கணித்ிபேக்ளகில், இலா, அளகளுக்கு
இளடிலன

லறநாபே

பந்ிணறகாம்புகபில்
னுகண்களுக்கு

சின்ண

பன்று
எப்தாண

றகாம்பு

ழும்திற்று;

திடுங்கப்தட்டது;
கண்களும்

அற்கு

இலா,

அந்க்

றதபேளாணகளபப்

பன்தாக
றகாம்திலன

லதசும்

ாபம்

இபேந்து.
15 : ாணிலனாகி ான் ன் லகத்ினுள் ன் ஆிிலன சஞ்சனப்தட்லடன்;
ன் ளனில் லான்நிண ரிசணங்கள் ன்ளணக் கனங்கப்தண்ிணது.
16: சீ தத்ில்
ல்னாற்ளநபம்

ிற்கிநர்கபில்
ணக்குச்

எபேணிடத்ில்

றசால்லும்தடி

அளண

ான்

லதாய், இன்

றதாபேள்

லண்டிக்றகாண்லடன்; அன்

அந்க் காரிங்கபின் அர்த்த்ள ணக்கு அநிித்துச்றசான்ணது ன்ணறன்நால்
17. அந் ாலு றதரி ிபேகங்களும் பூிினிபேந்து ழும்புகிந ாலு ாஜாக்கள்.
18. ஆணாலும்

உன்ணாணபேளட

ன்றநன்ளநக்குபள்ப

சாகானங்கபிலும்

தரிசுத்ான்கள்
ாஜ்த்ளச்

ாஜரீகத்ளப்றதற்று,

சுந்ரித்துக்றகாள்ார்கள்

ன்நான்.
19.

அப்றதாழுது

ற்நளகளபறல்னாம்

தார்க்கிலும்

லற்றுபேவும்

றகடிபபள்பதுாய், இபேப்புப் தற்களும், றண்கன கங்களுபளடாய் றாறுக்கிப்
தட்சித்து,

ீ ிாணளத்

ன்

கால்கபால்

ிபேகத்ளக் குநித்தும்,
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ிித்துப்லதாட்டதுாிபேந்

ானாம்

20. அின்
பன்று

ளனலலுள்ப

றகாம்புகள்

தத்துக்றகாம்புகளபக்குநித்தும்

ிழுந்துலதாக

ணக்கு

ழும்திணதுாய்,

பன்தாக

கண்களபபம்

றதபேளாணளகளபப் லதசும் ாளபபளடதுாய், ற்நளகளபப்தார்க்கிலும்
தபேணாகத்

லான்நிணதுாிபேந் அந்

லலந

றகாம்ளதக்குநித்தும், அற்நின்

றதாபேளப அநி ணாிபேந்லன்.
ீண்ட

21.
பேளட

ஆபசுள்பர்

தரிசுத்ான்களுக்குக்

பேட்டாகவும்,

ிாிசாரிப்பு

உன்ணாண

றகாடுக்கப்தட்டு,

தரிசுத்ான்கள்

ாஜ்த்ளச்

சுந்ரித்துக்றகாள்ளும் கானம் பேட்டாகவும்,
22.

இந்க்

றகாம்பு

தரிசுத்ான்கலபாலட

பத்ம்தண்ி

அர்களப

லற்றகாண்டது ன்று கண்லடன்.
23.

அன்

றசான்ணது:

ானாம்

ிபேகம்

பூிிலன

உண்டாகும்

ானாம்

ாஜ்ாம்; அது ல்னா ாஜ்ங்களபப்தார்க்கிலும் லநாிபேந்து, பூிள ல்னாம்
தட்சித்து, அள ிித்து, அள றாறுக்கிப்லதாடும்.
24. அந்ப் தத்துக்றகாம்புகள் ன்ணறன்நால், அந் ாஜ்த்ிலன ழும்பும் தத்து
ாஜாக்கபாம்;

அர்களுக்குப்தின்பு

லறநாபேன்

ழும்புான்;

அன்

பந்ிணர்களபப்தார்க்கிலும் லநாிபேந்து, பன்று ாஜாக்களபத் ாழ்த்ிப்லதாட்டு,
25.

உன்ணாணபேக்கு

உன்ணாணபேளட
திாங்களபபம்

ிலாாக

தரிசுத்ான்களப

ாற்ந

ிளணப்தான்;

ார்த்ளகளபப்
எடுக்கி,

அர்கள்

லதசி,

கானங்களபபம்

எபேகானபம்,

கானங்களும்,

அளக்கானபம் றசல்லுட்டும் அன் ளகில் எப்புக்றகாடுக்கப்தடுார்கள்.
26. ஆணாலும் ிாசங்கம் உட்காபேம்; அப்றதாழுது படிவுதரிந்ம் அளணச்
சங்கரிக்கும்தடிாகவும்

அிக்கும்தடிாகவும்

அனுளட

ஆளுளகள

ீக்கிப்லதாடுார்கள்.
27.

ாணத்ின்

கத்துபம்

கீ றங்குபள்ப

ாஜ்ங்கபின்

உன்ணாணபேளட

றகாடுக்கப்தடும்; அபேளட

ாஜ்ம்

ாஜரீகபம்

தரிசுத்ான்கபாகி
ித்ி

ாஜ்ம்; சகன

ஆளுளகபம்
ஜணங்களுக்குக்

கர்த்த்துங்களும்

அளச் லசித்து, அபேக்குக் கீ ழ்ப்தட்டிபேக்கும் ன்நான்.
28. அன் றசான்ண ார்த்ள இத்லாலட படிந்து. ாணிலனாகி ான் ன்
ிளணவுகபால் ிகவும் கனங்கிலணன்; ன் பகம் லறுதட்டது; இந்க் காரித்ள
ன் ணிலன ளத்துக்றகாண்லடன்.

 jhdpNay;> Kjypy; rpq;fj;ijg; ghh;f;fpwhd;. mjw;Ff; fOfpd; nrl;ilfs;
,Ue;jJ. mtDf;Fg; gak; xd;Wk; ,y;iy; rpwpjsT tpj;jpahrk; jhd; ,Ue;jJ.
 ,uz;lhtJ> %d;W tpyh vYk;Gfisf; ft;tpapUe;j fubiag; ghh;fF
; k;NghJk;
mtDf;F ve;j khw;wKkpy;iy. rpwpjsT tpj;jpahrk; jhd;.
 %d;whtJ> rptpq;fpiag; ghh;f;fpwhd;. mjw;F xU nfhk;G ,Ue;jJ. me;j xU
nfhk;G
Kwpf;fg;gl;L
ehd;F
nfhk;Gfs;
te;jJ.
fOfpd;
ehd;F
nrl;ilfSilajha; mJ ,Ue;jJ. ,ijg; ghh;f;Fk;NghJk; mtDf;F xU
gaKkpy;iy.
 ehd;fhtJ kpUfk;; nfbAk; gaq;fukhdJk; vy;yh kpUfj;ijf; fhl;bYk;
gUkdhfTk; ,Ue;jJ.
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jhdp 7: 7. அற்குப்தின்பு, இாத்ரிசணங்கபில் ானாம் ிபேகத்ளக் கண்லடன்;
அது றகடிபம் தங்கபம் கா தனத்துாிபேந்து; அற்குப் றதரி இபேப்புப்தற்கள்
இபேந்து;

அது

ிித்துப்லதாட்டது;

றாறுக்கிப்
அது

தட்சித்து,

ணக்கு

ீ ிாணளத்

பன்ணிபேந்

ல்னா

ன்

கால்கபால்

ிபேகங்களபப்தார்க்கிலும்

லற்றுபோிபேந்து, அற்குப் தத்துக் றகாம்புகள் இபேந்து.

cyfj;jpy; mt;tpjkhd kpUfj;ij jhdpNay; ghh;j;jjpy;iy. cyfj;jpy;
mt;tpjkhd kpUfKk; ,y;iy. jhprdj;jpNy mt;tpjkha; ghh;ff
; pwhd;. me;j
kpUfj;jpw;Fg; nghpa ,Uk;G gw;fs; ,Uf;fpwJ. ek; gw;fs; nghl;lhrpak;> fhy;rpaj;jhy;
MdJ.
ve;j kpUfj;jpw;Fk; ,Uk;G gw;fs; ,Uf;fhJ. Mdhy; jhprdj;jpy; fz;l kpUfk;
mt;tpjkhd gw;fisf;nfhz;l gaq;fukhd Ntw;WUtk; nfhz;l kpUfkhapUf;fpwJ.
vy;yh kpUfj;jpw;Fk; ,uz;L nfhk;Gfs; ,Uf;Fk;. Mdhy; ,jw;Fg; gj;J nfhk;Gfs;
,Ue;jJ. ,e;jg; gj;J nfhk;Gfs; kj;jpapNy xU rpd;d nfhk;G te;jJ.
jhdpNay;
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அந்க்

றகாம்புகளப

ான்

கணித்ிபேக்ளகில்,

இலா,

அளகளுக்கு இளடிலன லறநாபே சின்ண றகாம்பு ழும்திற்று; அற்கு பன்தாக
பந்ிணறகாம்புகபில்
னுகண்களுக்கு

பன்று
எப்தாண

திடுங்கப்தட்டது;
கண்களும்

இலா,

அந்க்

றதபேளாணகளபப்

றகாம்திலன

லதசும்

ாபம்

இபேந்து.

,e;jr; rpd;d nfhk;G te;j clNd me;jg; gj;J nfhk;GfspypUe;J %d;W
nfhk;Gfs; NtNuhL gpLq;fg;gl;lJ. NtNuhL gpLq;fg;gl;lnjd;why; jpUk;g me;j %d;W
nfhk;Gfs; Kisf;fhJ.
me;jr; rpd;d nfhk;gpy; fz; kw;Wk; tha; ,Uf;fpwJ. ve;jf; nfhk;Gf;fhtJ fz;
kw;Wk; tha; ,Uf;Fkh? ,Uf;fhJ. nghJthf tha; ngUikahditfisNa NgRk;.
ek;Kila thAk; mg;gbjhd; NgRk;. ehk; mijf; fbthsk; Nghl;L mlf;fNtz;Lk;.
rpwpa ehT nghpa fhl;ilf; nfhSj;Jk; vd;ghh;fs;. kpfg; ngUikahditfisNa NgRk;
tha; me;jf; nfhk;gpy; ,Ue;jJ vd;W jhdpNay; 7-Mk; mjpfhuk; 8-Mk; trdj;jpy;
filrp gFjpapy; ghh;f;fpNwhk;.
mjd;gpd;G> mNj mjpfhuk; 15-Mk; trdj;jpypUe;J 28-k; trdk; tiuf;Fk;
thrpf;Fk;NghJ; Kjy; %d;W kpUfq;fs; jhdpNaYf;F ve;jtpj ghjpg;igAk;
Vw;gLj;jtpy;iy. Mdhy; me;j ehyhk; kpUfk; mtd; rpe;ijapy; mjpf ghjpg;ig
Vw;gLj;jpaJ; mjw;F tpsf;fKk; njhpatpy;iy. mtDf;F me;j %d;W kpUfq;fisf;
Fwpj;J tpsf;fk; njhpe;jJ. Mdhy; ,e;j ehyhk; kpUfj;ijf; Fwpj;J mtd; fyq;fpf;
nfhz;bUf;Fk;NghJ rkPgj;jpy; epw;fpw xUtdplj;jpy; Nfl;lhd;.
jhdpNay; 7:16. சீ தத்ில் ிற்கிநர்கபில் எபேணிடத்ில் ான் லதாய், இன்
றதாபேள் ல்னாற்ளநபம் ணக்குச் றசால்லும்தடி அளண லண்டிக்றகாண்லடன்;

jhdpNay;> jhprdj;jpy; fhz;fpd;w me;j kD\dplj;jpy;(J}jdplj;jpy;) ,e;j
ehyhk; kpUfj;jpd; tpsf;fj;ijf; Nfl;L mwpe;J nfhz;lhd;. mNjNghy; ehk;
6

ntspg;gLj;jpd
tpNr\j;jpy;
thrpf;Fk;NghJ
mNj
J}jdplj;jpy;
Nahthd;
tpsf;fj;ijf;Nfl;Fk;NghJ me;jj; J}jd; tpsf;fj;ij NahthDf;Ff; nfhLf;fpwhd;.
ntsp 22:8. லாாணாகி ாலண இளகளபக் கண்டும் லகட்டும் இபேந்லன்.
ான் லகட்டுக் கண்டலதாது, இளகளப ணக்குக் காண்தித் தூளண ங்கும்தடி
அன் தாத்ில் ிழுந்லன்.

,Njh Nahthdhfpa ehNd ,e;jj; jhprdq;fis vy;yhk; ghh;j;Njd;. ,njy;yhk;
ghh;fF
; k;NghJ xUtd; mjw;F tpsf;fj;ijr; nrhd;dhd;. mtDila ghjj;jpNy
tzq;Fk;gbahf tpOe;jNghJ ,t;tpjkha; nra;ahNj. ehDk; cd;NdhL $l xU
rNfhjud;jhd;: xU Copaf;fhud;jhd; : Njtidj; njhOJ nfhs;. vd;W nrhy;tij
ntsp : 19 Mk; mjpfhuk; 10k; trdj;jpy; thrpf;fpNwhk;.
ntsp

19:10

அப்றதாழுது

அளண

ங்கும்தடி

அனுளட

தாத்ில்

ிழுந்லன். அன் ன்ளண லாக்கி: இப்தடிச் றசய்ாதடிக்குப் தார்; உன்லணாடும்
இலசுளக்குநித்துச் சாட்சிிட்ட சலகாலாடுங்கூட ானும் எபே ஊிக்கான்;
லளணத்

றாழுதுறகாள்.

இலசுளப்தற்நிண

சாட்சி

ீர்க்கரிசணத்ின்

ஆிாிபேக்கிநது ன்நான்.

,t;trdq;fspypUe;J ehk; me;jj;J}jd; G+kpf;Fhpa nra;jpahsd; vd;gij mwpe;J
nfhs;s KbfpwJ. mNj J}jd; jhd; VO nghd;Fj;Jtpsf;Ffs;> VO el;rj;jpuq;fs;>
ehd;F Kj;jpiufs;> ehd;F [Ptd;fs;> ehd;F Fjpiufs; ,itfisg; gw;wpa
,ufrpaq;fSf;F tpsf;fk; nfhLg;gijg; gw;wp thrpf;fpNwhk;. vdNt NahthDf;Ff;
fhz;gpj;j mNj J}jidj;jhd; jhdpNaYk; ghh;j;jpUf;fpwhd;.
jhdpNay; kw;Wk; Nahthd; fhyj;jpy; me;jj; J}jd; khk;rj;jpy; gpwf;fNtapy;iy.
Mdhy; mth;fs; jhprdj;jpy; ghh;f;fpwhh;fs;. ehk; gpwg;gjw;F Kd;djhfNt
,NaRfpwp];J ek;ikg; ghh;j;jpUf;fpwhh;> ek;ik kfpikapNyAk; mth; fz;bUf;fpwhh;.
mNjNghy;
jhd;
me;jj;J}jidj;
jhdpNaYk;>
NahthDk;
jhprdj;jpy;
ghh;j;jpUf;fpwhh;fs;. ekf;Fk; me;jj;J}jd; jhd; tpsf;fj;ijf; nfhLj;jpUf;fpwhh;.
me;jj;J}jd; ahh;? Vohk; J}jd; rNfhjud;. tpy;ypak; khpad; gpud;`hk; (BRO.
WILLIAM MARRION BRANHAM).
ntsp 22:8 லாாணாகி ாலண இளகளபக் கண்டும் லகட்டும் இபேந்லன்.
ான் லகட்டுக் கண்டலதாது, இளகளப ணக்குக் காண்தித் தூளண ங்கும்தடி
அன் தாத்ில் ிழுந்லன்.

Vndd;why;> ,e;jj; J}jidj;jhd; ,e;j ,ufrpaj;ij ntspg;gLj;Jk;gbahf
fh;j;jh; epakpj;jpUf;fpwhh;.
,ij mtuhfj; njhpe;J nfhs;stpy;iy> mtUila Kaw;rpapy; tutpy;iy.
fh;j;jNu
mtiuj;
njhpe;J
nfhz;bUf;fpwhh;.
me;jj;J}jd;
ntspg;gLj;jpd
tpNr\j;jpDila milahsq;fSf;Fg; gpd;dhy; ,Uf;fpw vy;yh ,ufrpaj;ijAk;
ehd;F kpUfq;fspd; ,ufrpaj;ijAk; ntspg;gLj;jpapUf;fpwhh;. Mdhy; ];jhgd kf;fs;;
];jhgd Nghjfh;fs;;; Ntjhfk fy;Y}hpapy; (Theology) gbj;jth;fs;. rw;W fw;gid
7

nra;J $wyhk;. Mdhy; mth;fshy; njspthd ntspg;ghl;ilf; (Clear Revelation)
nfhLf;f KbahJ. ,e;jj; njspthd ntspg;ghl;il Vohk; J}jDf;Fj;jhd; ,NaR
fpwp];J xg;gilj;jpUf;fpwhh;.
rPff
; puj;jpy;
rk;gtpf;f
Ntz;baitfisj;
jk;Kila
Copaf;fhuUf;Ff;
fhz;gpf;Fk; nghUl;L Njtd; ,NaR fpwp];JTf;F xg;Gtpj;jJk;> ,th; jk;Kila
J}jid mDg;gp NahthDf;F ntspg;gLj;jpd tpNr\k; vd;W ghh;ff
; pNwhk;.
ntsp 22:16 சளதகபில் இளகளப உங்களுக்குச் சாட்சிாக அநிிக்கும்தடிக்கு
இலசுாகி ான் ன் தூளண அனுப்திலணன். ான் ாின்
ீ
லபேம் சந்ிபம்,
திகாசபள்ப ிடிறள்பி ட்சத்ிபாிபேக்கிலநன் ன்நார்.

,e;j Nahthd; filrpfhy kzthl;bf;F milahskhf ,Uf;fpwhd;. ,g;nghOJ
,e;jf; filrpfhy kzthl;bahfpa ehk;;; Mjpahfkk; Kjy; ntspgLj;jpd tpNr\k;
tiu kiwe;jpUf;fpw ,ufrpaq;fis xU jPhf
; f
; jhprp %ykhf (rNfh. tpy;ypak; khpad;
gpud;`hk;) mwpe;jpUf;fpNwhk;.
,g;nghOJ ehk; Kjypy; mQ;Qhd NuhkhGhpiaf; (Pagan Rome) Fwpj;Jg;
ghh;g;Nghk;. gpd;G Nghg;Gtpd; NuhkhGhpiaf; (Papal Rome) Fwpj;Jk;> ,e;j ehyhk;
kpUfj;jpd; gpbapypUe;J vg;gb jg;gpj;Jf; nfhs;sKbAk; vd;gijAk; mwpe;J
nfhs;syhk;.
jhdpNaYf;F ntspg;gLj;jpd J}jd; jhd; NahthDf;Fk; ntspg;gLj;jpdhd;
vd;W ehk; ghh;f;fpNwhk;. me;j tha; vg;gb ngUikahditfisg; NgrpaJ. gj;Jf;
nfhk;Gfs;; ,e;jg; gj;Jf;nfhk;GfspypUe;J vg;gb %d;W nfhk;Gfs; gpLq;fg;gl;lJ.
filrpahf mtd; vg;gb cj;jputfhyj;ijf; nfhz;L tUthd; vd;gij jhdpNay; 7:25
-y; fhz;fpNwhk;.
jhdpNay;

7:

உன்ணாணபேக்கு

25

உன்ணாணபேளட
திாங்களபபம்

ாற்ந

ிலாாக

தரிசுத்ான்களப
ிளணப்தான்;

அர்கள்

ார்த்ளகளபப்

எடுக்கி,

லதசி,

கானங்களபபம்

எபேகானபம்,

கானங்களும்,

அளக்கானபம் றசல்லுட்டும் அன் ளகில் எப்புக்றகாடுக்கப்தடுார்கள்.

xU fhyk; vd;gJ xU tUlk;> fhyq;fs; vd;gJ ,uz;L tU\k;> miu fhyk;
vd;gJ MW khjk; (1+2+½ = 3½ tU\k;) ,J jhd; cgj;jputf;fhyk;.
,e;j cgj;jpufhyj;jpNy %d;wiu tU\k; gj;J uh[hf;fSk; jq;fSila
uh[;aq;fis me;j kpUfj;Jf;F xg;Gf;nfhLg;ghh;fs;. me;j kpUfkhdJ cyfj;ij
%d;wiu tU\k; MSifr; nra;Ak;. mJjhd; me;jpf; fpwp];Jtpd; fhyk;. #hpad;
fUg;Gf; fk;gspiag; Nghy khwpdJ. re;jpud; ,uj;jk; Nghy khwpdJ. ,J cgj;jputf;
fhykhf ,Uf;fpwJ. Ntjhfkj;jpy; ,e;j cgj;jputf; fhyj;ij (%d;wiu tU\j;ij)
Mapuj;J ,UE}w;W mWgJ ehl;fshfTk;> 42 khjq;fs; vd;Wk;> xU fhyKk;>
fhyq;fSk> miufhyKk; vd;W jpl;ltl;lkhfg; Nghlg;gl;bUf;fpwJ.

8

me;j %d;wiu tU\k; kpUfj;jpd; Kj;jpiuiaf; nfhz;L tUk; nghOJ> me;jf;
fhyk;
kpff;
nfhbaf;fhykha;
,Uf;Fnkd;W
fh;j;juhfpa
,NaRfpwp];J
nrhy;ypapUf;fpwhh;.
kj;NjA

24:21

றணணில்,

உனகபண்டாணதுபல்

இதுளக்கும்

சம்தித்ிாதும், இணிலலும் சம்திாதுாண ிகுந் உதத்ிம் அப்றதாழுது
உண்டாிபேக்கும்.

,e;j trdj;jpNy> cyfk; cz;lhd Kjw;nfhz;L ,t;tpjkhd xU nfhba fhyk;
te;jNjapy;iy vd;W nrhy;yg;gl;bUf;fpwJ. ,e;j cgj;jpuf;fhyk; rPf;fpukha;
tug;NghfpwJ. ehyhk; kpUfk; ,g;nghOJk; ,Uf;fpwJ. rhj;jhd; me;j ehyhk; kpUfj;ij
mgpN\fpf;Fk; NghJ cyfj;ij mtd; MSifr; nra;thd;. (One World Government)
,e;j epA Nthh;y;L Mh;lh; (New World Order) tUk;nghOJ rhj;jhd; cyfj;jpd; Nky;
jd; gpbia (Grip) itf;Fk;NghJ me;jf;fhyk; kpfg;gaq;fukha; ,Uf;Fk;
cyfKz;lhtjw;F Kjw;nfhz;L ,Jtiu rk;gtpahjJkhd nghpa nfhba fhyk;
Vw;gLnkd;W nrhy;yg;gl;bUf;fpwJ. vdNt ehd;fhk; kpUfkhdJ KO ty;yikNahL:
KO cyfj;ijAk; MSifr; nra;Ak;. me;j ehyhk; kpUfk; mQ;Qhd NuhkhGhpahf
(Pagan Rome) khwp> Nghg;Gtpd; NuhkhGhpahf (Papal Rome) tsh;e;J> filrpapNy
ghohf;Fk; mUtUg;ghf khwp> filrpahf KbT Vw;gLk;.
gpd;G NjtDila uh[;ak; ];jhgpf;fg;gLk;NghJ ,d;ndhU uh[;ak; mij
Nkw;nfhs;s KbahJ. Kjy; ghfj;jpNy filrpahf mijj;jhd; nrhy;ypapUf;fpNwd;.
,e;j uh[;ak;; NjtDila uh[;ak;; cd;djkhd ghpRj;jthd;fs; MSif nra;thh;fs;.
me;j ehyhk; uh[;akhdJ xope;J ghpRj;jthd;fs; MSifr; nra;Ak;NghJ mij
Nkw;nfhs;tjw;F ,d;ndhU uh[;akpy;iy. (We got the Power in Name of JESUS we
cannot be defeated) me;j uh[;ak;; epj;jpa uh[;ak;. fpNuf;f uh[;aj;ij Nuhk uh[;ak;
Nkw;nfhz;lJ. ghgpNyhdpa uh[;aj;ij Nkjpa ngh;rpa rhk;uh[;ak; Nkw;nfhz;lJ. xU
fl;rp Ngha; ,d;ndhU fl;rp tUfpwJ.
,e;jpa Njrj;ijg; gy fl;rpfs; MSif nra;fpwJ. ,jw;FKd; Mq;fpNyah;fs;>
nkhfyhah;fs; ,e;jpahit Mz;lhh;fs;. cyfj;jpNy gy gFjpfisg; ghh;fF
; k;NghJ
ve;j uh[hf;fs; Mz;lhh;fs;> vd;W ghh;ff
; pNwhk;. xU uh[;ak; xope;J ,d;ndhU uh[;ak;
tUfpwJ. Mdhy; filrpahf NjtDila uh[;aj;ij ];jhgpf;Fk;nghOJ me;j uh[;ak;
vy;yh uh[;aq;fisAk; mopj;Jg; NghLk;.
,Njh me;j uh[;aj;ij mopg;gjw;F ve;j uh[;aq;fSk; ,y;iy. ehk; me;j
uh[;aj;ijr; Nrh;e;jth;fshapUf;fpNwhk;. Mnkd;. me;j uh[;ak; ,g;nghOJ ekJ
,Ujaj;jpy; ];jhgpf;fg;gl;bUf;fpwJ. mg;gb ];jhgpf;fg;gltpy;iynad;why; rigf;F
te;Jk; gad;glhky; Ngha;tpLk;.
Y}f;fh

17:21.

றசால்னப்தடுகிநற்கும்

இலா,

இங்லக

துிாது;

ன்றும்,

இலா,

இபேக்கிநல ன்நார்.

9

அலா,

லனுளட

அங்லக

ாஜ்ம்

ன்றும்

உங்களுக்குள்

,e;j uh[;ak; ekf;Fs; ,Uf;fpwJ. ePq;fs; thrpf;Fk; ,e;j thh;j;ijjhd;
NjtDila uh[;akha; ,Uf;fpwJ> mij ehd;fhk; uh[;ak; n[apf;f KbahJ.
jhdpNay;

ஆணாலும்

7:18.

ாஜரீகத்ளப்றதற்று,

உன்ணாணபேளட

ன்றநன்ளநக்குபள்ப

தரிசுத்ான்கள்

சாகானங்கபிலும்

ாஜ்த்ளச்

சுந்ரித்துக்றகாள்ார்கள் ன்நான்.

cd;djkhdtUila ghpRj;jthd;fs; uh[hPfj;ijg; ngw;W ,e;j cyfj;ij Mapuk;
tU\k; MSif nra;tJ kl;Lky;yhky; Gjpa vUrNyk;> epj;jpaefuj;jpy; mth;fs; thrk;
gz;Zk;NghJ me;j uh[;akhdJ vd;nwd;iwf;FKs;s rjhfhyj;jpd; uh[;ak;. ,e;j
uh[;ak; NtW [hjpahUf;Ff; nfhLf;fg;gLtjpy;iy. ehk; me;j uh[;aj;ij
vjph;Nehf;fpapUf;fpNwhk;. ,g;nghOJ ek;ik ehNk rpe;jpj;Jg; ghh;g;Nghk;. me;j
uh[;aj;Jf;F cz;ikapNy Maj;jkha; ,Uf;fpNwhkh vd;gJ njhpAk;.
MjpapNy nfhz;l md;ig tpl;Ltpl;Nlhkh? Kd;dhy; ,Ue;j tsh;r;rp (Spiritual
Growth) ,g;nghOJ ,y;iyah? rw;W rpe;jpg;Nghk;. eP MjpapNy nfhz;l md;ig tpl;lha;
vd;W cd;Nghpy; vdf;Ff; Fiw ,Uf;fpwJ> vd;W ,NaRfpwp];J vNgR rigiag;
ghh;j;Jr; nrhy;fpwhh;. yNthjpf;Nfah rigiag;ghh;j;J eP FspUk; ,y;yhky;
mdYkpy;yhky; ntJntJg;gha; ,Uf;fpwha;> cd;id ehd; the;jpgz;zpg;NghLNtd;;
tUifapNy eP iftplg;gLtha; vd;W nrhy;Yfpwhh;.
,t;tpjkhd epiyikia mile;jpUf;fpNwhkh?
ntsp 22: 14. ஜீிபேட்சத்ின்லல்
ிாய்

கத்ிற்குள்

அிகாபள்பர்கபாற்கும், ாசல்கள்

திலசிப்தற்கும்

அபேளட

கற்தளணகபின்தடி

றசய்கிநர்கள் தாக்கிான்கள்.

ve;jf; fw;gid ehk; iff;nfhs;stpy;iy. Nahrpj;Jg;ghh;j;J mijnay;yhk;
filg;gpbf;Fk;NghJ ehk; me;j uh[;aj;ij mila KbAk;. ehk; Kd;igtpl mjpfkhf
Nerpf;f Ntz;Lk;. mtiuf; fhz thQ;rpf;f Ntz;Lk;. mg;gbapy;yhky; cyfk;> gzk;>
Ntiy vd;W mjw;F Kf;fpaj;Jtk; nfhLf;fpNwhkh?
ehk; cyfj;jpy; thOk; tiu ,njy;yhk; Njitjhd;. Mdhy;> ehk; vjw;F mjpf
Kf;fpaj;Jtk; nfhLf;fpNwhk;? mdYkpy;yhky; FspUkpy;yhky; ntJntJg;gha;
,Uf;fpNwhkh? ,NaR fpwp];J ek;ikf; iftpLNtd; vd;W nrhy;Yfpwhh;. fh;j;jh;
fl;lisapl;bUf;fpw vy;yh fw;gidfisAk; iff;nfhz;L ghpRj;jhtpahdth;
NgRk;NghJ mtUila thh;j;ijf;Ff; fPo;gbe;jhy; ehk; NjtDila uh[;aj;ijr;
Rje;jhpj;Jf; nfhs;s KbAk;.
ehk; VNjh flikf;fhf rigf;Fr; nrd;W tUtJ my;y. ,NaRit Nerpf;f
Ntz;Lk;.
mtUila
thh;j;ijf;F
xg;Gf;nfhLf;fNtz;Lk;.
cj;jkkhd
fpwp];jth;fshf ,Uf;fNtz;Lk;. ehk; Mtpf;Fhpath;fshf tsh;r;rp mile;jhy; jhd;
me;j uh[;aj;ijr; Rje;jhpj;Jf;nfhs;s KbAk;. my;yJ NkNy Fwpg;gpl;ltw;wpw;F
vjph;kiwahfg; Nghdhy; NjtDila uh[;ak; ek;iktpl;L tpyFfpwJ vd;gij
mwpaNtz;Lk;.

10

kzthl;bf;Fs; me;j uh[;ak; ,Ue;jhy; mJ cyfj;ij n[apf;Fk;. cd;djkhd
ghpRj;jthd;fs; uh[hPfj;ijg; ngw;W rjhfhyq;fspYk; MSifr; nra;thh;fs;.
jhdpNay;

7:18

ஆாலும்

உன்தநாவருடைன

பாஜரீகத்டதப்பற்று, என்பன்டக்குபள்

ரிசுத்தவான்கள்

சதாகாங்கிலும்

பாஜ்னத்டதச்

சுதந்தரித்துக்பகாள்வார்கள் என்ான்.

,g;nghOJ> ehk; thh;j;ijiaf; ftdpg;Nghk;. me;j ehd;F uh[;aq;fisf; Fwpj;Jk; >
mjd; gpd;dhy; %d;W Mtpfs; vg;gb nray;gLfpwJ vd;gijf; Fwpj;Jk; fhz;Nghk;.
me;j %d;W Mtpfs; vd;gJ murpay; Mtp> kj rk;ge;jkhd Mtp> gprhrpd; Mtp.
,itNa me;j ehyhk; uh[;aj;Jf;Fg; gpd;dhy; nray;gl;Lf;nfhz;L ,Uf;fpwJ. vdNt
jhd; ehk; murpaypy; <Lglf;$lhJ. ekf;Fs; ghpRj;jhtp ,Ue;jhy; murpaypy;
<Lglkhl;Nlhk;. NjtDila uh[;aj;ijf; Fwpj;J ehk; kw;wth;fSf;Fr; nrhy;yp
mtUila uh[;aj;Jf;F tuNtw;Nghk;. ehk; mtUila uh[;aj;Jf;fhfg; ghLgLNthk;.
,e;j
murpay;Mtp>
kjMtp>
gprhrpd;Mtp>
Nkjpangh;rpa>
fpNuf;f
uh[;aq;fSf;Fg; gpd;dhy; ,Uf;fpwJ. ,k;%d;W MtpfSk; ehyhk; uh[;aj;jpy;
NrUk;NghJ mJ kpfty;yik cilajhf khWfpwJ. mJ kpfg;nghy;yhj kpUfk;. ,d;W
ehk; fhz;fpd;w ];jhgdq;fs; rp.v];.I.> nge;jNfh];Nj kw;Wk; Nuhkd; fj;Njhypf;f
khh;f;fk; midj;Jf;Fk; gpd;dhy; xU Mtp ,Uf;fpwJ. ,e;j ];jhgdq;fSld;
If;fpag;gLk; NghJ nghy;yhj MtpfNshL njhlh;G nfhs;fpNwhk;.
,g;nghOJ
ehk;
mnjy;yhtw;iwAk;
tpyf;fpapUf;fpNwhk;.
Xt;nthU
khh;f;fj;jpw;Fk; xU Mtp ,Uf;fpwJ. xt;nthU ,af;fq;fs; fk;A+dprk;> Nrhrpayprk;>
Akdprk; (Communism, Socialism, Humanism) gpd;dhy; xU Mtp ,Uf;fpwJ. ,njy;yhNk
gprhrpd; Mtpaha; ,Uf;fpwJ. ehk; vjpyhfpYk; Ngha; rpf;fpf; nfhz;lhy; me;j
MtpNahL njhlh;G nfhs;fpNwhk;. ehk; thh;j;ijapYk;> n[gj;jpYk; jhpj;jpUf;Fk;NghJ
ghpRj;jhtpAld; If;fpak; fpilf;fpwJ.
,ij
thrpj;Jf;nfhz;bUf;fpw
ePq;fs;
ghpRj;jhtpNahL
If;fpak;
nfhz;bUf;fpwPh;fs;. vdNt> ehk; ve;j Mtpf;Fk; ,lk; nfhLf;ff;$lhJ. ehk;
fpwp];Jitr; Nrh;e;jth;fs;> thh;j;ijiar; Nrh;e;jth;fs;. ehk; fh;j;jUila thh;j;ijia
Nkd;ikg;gLj;JfpNwhk;. ek;ik Nkd;ikg;gLj;Jtjw;F xd;WNkapy;iy. fh;j;jh; ey;yth;
mtUila thh;j;ij cz;ik.
ehyhk; uh[;aj;jpy; %d;W ty;yikfSk; NrUk;NghJ mjpf ty;yik nfhz;ljha;
,Uf;fpwJ. mNjNghy; ehk; ghh;fF
; k;NghJ nts;isf;Fjpiu> rptg;Gf;Fjpiu>
fUg;Gf;Fjpiu mjd;gpd;G kq;fpd epwKila Fjpiu ,it midj;jpYk; gpuahzk;
gz;ZtJ xNu Mtpjhd;; mJ rhj;jhdpd; Mtp> mtd; Fjpiuia kl;Lk;
khw;wpf;nfhs;fpwhd;.
nts;isf;Fjpiu (Religious Spirit)> rptg;Gf;Fjpiu (Political Spirit)> fUg;Gf;Fjpiu
(Demonic Spirit) ,it %d;Wk; xd;wha; Nrh;e;J kq;fpd epwKs;s Fjpiuaha; khWfpwJ.
(ehyhk; kpUfk;) ,jw;F mjpf ty;yik te;JtpLfpwJ.
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ntsp

6 : 7> 8

7 அர் ானாம் பத்ிளள உளடத்லதாது, ானாம் ஜீணாணது: ீ ந்துதார்
ன்று றசால்லுஞ் சத்த்ளக் லகட்லடன்.
8. ான்

தார்த்லதாது, இலா, ங்கிணிநபள்ப

எபே

குிளளக்

கண்லடன்;

அின்லல் நிிபேந்னுக்கு ம் ன்று றதர்; தாாபம் அன்தின் றசன்நது.
தட்டத்ிணாலும், தஞ்சத்ிணாலும், சாிணாலும், பூிின் துஷ்டிபேகங்கபிணாலும்,
பூிின் காற்தங்கிலுள்பர்களபக் றகாளனறசய்பம் தடிாண அிகாம் அளகளுக்குக்
றகாடுக்கப்தட்டது.

,e;j %d;W Mtpfs; xd;W NrUk;NghJ mjpf ty;yikNahL ehyhk; uh[;ak;
tUfpwJ. ,e;j ehyhk; uh[;ak; mjpf fhyk; ePbf;fpwJ. rPrh;fs; Mz;l NuhkhGhp fp.K.
63-y; njhlq;fp fp.gp. 476-y; Kbe;jJ. 539 tUlk; ePbj;jpUe;jJ. Mdhy; ,e;j uh[;ak;
ehd;F ty;yikfSk; NrUk;NghJ Nghg;Gtpd; NuhkhGhpaha; khwpdJ. ,e;j uh[;ak; fp.gp.
500-ypUe;J njhlq;fp ,d;W tiuf;Fk; ,Uf;fpwJ. ,dpNkYk; mJ njhlh;e;J ,Uf;Fk;.
mJ me;jpfpwp];Jthf khwp mh;knfNjhd; Aj;jk; tiuf;Fk; ePbf;Fnkd;gjhy; mJ
mjpffhyk; MSifr; nra;fpwJ. kw;wnjy;yhk; nfhQ;rfhyk; jhd; Ml;rp nra;fpwJ.
mJ
mQ;Qhd
NuhkhGhpahf
Muk;gpj;J>
Nghg;Gtpd;
NuhkhGhpahf
khwp
me;jpfpwp];Jthf cgj;jputf; fhyj;jpy; KbAk;. me;j kpUfk; vt;tsT gyj;jjha;
,Uf;fpwJ. vy;yh kpUfq;fSNk fh;j;jUila gps;isfSf;F tpNuhjkhf me;je;j
fhyj;jpy; ,Ue;jJ.
ghgpNyhdpa uh[;ak; fh;j;jUila gps;isfSf;F tpNuhjkha; ,Ue;jJ. rhyNkhd;
fl;bd Njthyaj;ij NeGfhj;Ner;rhh; ,bj;Jg; Nghl;lhd;. Njthyaj;jpypUe;j
nghw;ghj;jpuj;jpNy ngy;\hj;rhh; jpuhl;r urj;ijf; Fbj;jhd;> ifAWg;G te;J nkNd>
NkNd> njf;Nfy;> cg;ghh;rpd; vd;W vOjpdJ. me;j uh[;aj;Jf;F KbT te;jJ.
mjd;gpd;G Nkjpangh;rpah;fs; te;J Myaj;ijf; fl;lhjgb epWj;jptpl;lhh;fs;. rpy
uh[hf;fs; mth;fspd; gpd;dhy; ,Ue;J cjtpAk; nra;jhh;fs;. mjpypUe;J fpNuf;f
uh[;ak; te;jJ. fp.K. 167-y; Mz;bNahfp]; IV vg;ghgpdp]; (Antiochus IV Epiphanes)
vd;gtd; NjtDila Myaj;jpy; te;J gypgPlj;jpNy gd;wpiag; gypnrYj;jp>
Njthyaj;ijj; jPl;Lg;gLj;jp tpl;lhd;. vy;yh uh[;aq;fSk; fh;j;jUila gps;isfSf;F
cgj;jputj;ijj; jhd; nfhLj;jJ.
mQ;Qhd NuhkhGhpahfpa rPrh;fspd; NuhkhGhp mg;Ngh];jyh;fisf; nfhiy
nra;jJ. ePNuh kd;dd; mg;Ngh];jyh;fisf; nfhiy nra;jhd;. ,th;fisg; ghh;ff
; pYk;
Nghg;Gtpd; NuhkhGhp vy;yhtw;iwAk; tpl mjpfkhff; nfhiy nra;jJ. kpfTk;
nghy;yhj kpUfk;> ,Uk;G gw;fisf; nfhz;l ,e;j kpUfk; <T ,uf;fk; ghuhky; fbj;J
fhyhy; kpjpj;Jg;NghLk;. mJ Mz;fs;> ngz;fs;> Foe;ijfs; vd;W vy;NyhiuANk
mbNahL mopj;JtpLk;. `pl;yh;> ];lhypd; A+jh;fisf; nfhd;whh;fs;.
rPdhtpy;> fk;Nghbahtpy; mjpf [dq;fs; mopf;fg;gl;lhh;fs;. rjhk; cNrd; mjpf
[dq;fis mopj;jpUf;fpwhd;. (Genocide) ,njy;yhk; ehk; thOk; fhyj;jpy; jhd; ele;J
nfhz;bUf;fpwJ. jq;fSila ghijapNy FWf;Nf ahuhtJ te;jhYk;> jq;fspd;
nfhs;iffis Vw;Wf;nfhs;shjth;fisAk; mopj;JtpLk;>
nghy;yhj Mtpfs;
mg;gbjhd; nra;Ak;.
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vdNt> filrpahd kpUfk; vy;yhtw;iwAk; tpl kpf mjpfkhd nghy;yhg;igr;
nra;Ak;. mQ;Qhd NuhkhGhpiaf; fhl;bYk; Nghg;Gtpd; NuhkhGhp mjpf nfhiy nra;jJ.
,dpNkYk;
,d;Dk;
mjpfkhff;
nfhiy
nra;ag;NghfpwJ.
vdNtjhd;
ghpRj;jthd;fs;Nky; Aj;jk;gz;zp mth;fis n[apf;Fk;gb mjpfhuk; nfhLf;fg;
gl;bUf;fpwJ vd;W jhdpNay; 7-Mk; mjpfhuk; 22-Mk; trdj;jpy; nrhy;yg;gl;bUf;fpwJ
jhdpNay; 7:22 இந்க் றகாம்பு தரிசுத்ான்கலபாலட பத்ம்தண்ி அர்களப
லற்றகாண்டது ன்று கண்லடன்.

,t;tsT gaq;fukhd kpUfj;jpd; gpbapypUe;J ehk; jg;gpj;Jf;nfhs;s fh;j;jh;
ekf;F topia cz;Lgz;zpapUf;fpwhh;. mjw;Fj;jhd; me;j tpsf;fk; nrhd;d me;j
J}jdpd; rj;jj;ijf; Nfl;f Ntz;Lk;.

fp.K. 63-y; Nuhk uh[;ak; (Iron) te;jJ. fp.K. 60-k; tU\j;jpy; ghk;‡Ng (Pompeii)
vd;w gl;lzk; ,Ue;jJ. ,J cyfj;jpNy mjpf ehfhPfk; nfhz;l gl;lzk;. ,j;jhyp
gf;fj;jpy; ,Ue;jJ. NrhNjhk; nfhkhuhittpl mjpf ghtk; epiwe;j gl;lzk;. mq;Nf
vhpkiy ntbj;J me;jg;gl;lzk; mope;Nj NghdJ. ,e;j gl;lzj;ij [{ypa]; rPrh;
fp.K. 60-Mk; tU\k; ifg;gw;wpdhd;. mjd; gpd;G khh;r; 15-k; Njjp fp.K. 44-y; [{ypa];
rPrh;> G&l;l];> fhrpa]; vd;w ,uz;L Nuhk jsgjpfshy; nfhy;yg;gl;lhh;. ,NaR
fpwp];J gpwg;gjw;F 27 tU\j;Jf;F Kd;ghf mf];J uhad; (Augustus Caesar) Nuhk
rf;futh;j;jpahf khwpdhh;.
,NaRfpwp];J fp.K. 1-k; tU\k; my;yJ fp.gp. 1-k; tU\j;jpy; ngj;NyNfkpy;
gpwe;jhh;. fp.gp 29-k; tU\j;jpy; Qhd];ehdk; ngw;whh;. fp.gp. 33-k; tU\j;jpNy
rpYitapNy miwag;gl;lhh;. fp.gp. 44-k; tU\j;jpy; fh;j;jh; gTiyr; re;jpj;jhh;. fp.gp. 67
Mk; tU\j;jpy; ePNuh kd;dd; mg;Ngh];jyh;fisf; nfhiy nra;jhd;. NuhkhGhpia
ePNuh kd;dd; jPf;nfhSj;jptpl;L me;jg; gopiaf; fpwp];jth;fs; Nky; Nghl;lhd; vd;W
rhpj;jpuk; $WfpwJ.
mjd; gpd;G> nr&ghNgy; (A+jh;fs;) fl;bd NjthyakhdJ fp.gp. 70-y; jPj;Jthy;
,bf;fg;gl;lJ. mtd; Myaj;ij ,bj;jJky;yhky; ,];uNty; ehl;ilg; ghoilAk;gbr;
nra;jhd;. [dq;fisf; nfhd;Wtpl;lhd;. ,uj;jk; Mwhf XbaJ.
khw;F 13:14 லலும் தாாக்குகிந அபேபேப்ளதக் குநித்துத் ாணிலல் ீர்க்கரிசி
றசால்னிிபேக்கிநாலண; ாசிக்கிநன் சிந்ிக்கக்கடன்; அது ிற்கத் கா இடத்ிலன
ீங்கள்

அள

ிற்கக்

காணும்லதாது, பெலாில்

இபேக்கிநர்கள் ளனகளுக்கு

ஏடிப்லதாகக்கடர்கள்.

,NaRfpwp];J ghohf;Fk; mUtUg;G tUk;NghJ ePq;fs; Xbg;Nghq;fs; vd;W
$wpapUf;fpwhh;. Mz;bNahfp]; vg;ghgpdp]; (Antiochus IV Epiphanes) Njthyaj;jpy;
gd;wpiaf; nfhz;L te;J gypnrYj;jptpl;lhd;. ,JTk; ghohf;Fk; mUtUg;Gjhd;. ,dp
tUq;fhyj;jpy; me;jpfpwp];J (Anti-Christ) NjtDila Myaj;jpNy Njtd; Nghy;
cl;fhUk;nghOJ>
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அன்

njr2:4

ிர்த்துிற்கிநணாபம், லன்

ன்ணப்தடுறதுலா,

ஆாிக்கப்தடுறதுலா, அளறல்னாற்நிற்கும் லனாகத் ன்ளண உர்த்து
கிநணாபம், லனுளட ஆனத்ில் லன்லதான உட்கார்ந்து, ன்ளணத்ான்
லறணன்று காண்திக்கிநணாபம் இபேப்தான்.

,e;j trdk; epiwNtWk;nghOJ ,JTk; ghohf;Fk; mUtUg;G jhd;; vd;W ehk;
mwpfpNwhk;.
vdNt> xU Mtp ,Utifahd mh;j;jj;jpy; cs;sJ. mJ kPz;Lk; kPz;Lk;;
epiwNtWfpwJ. ,d;W NjtDila thh;j;ijia vj;jid Kiw tpRthrpj;jhYk;
vj;jid Ngh; tpRthrpj;jhYk;: mth;fSf;nfy;yhk; mJ epiwNtWk;. ,J jhd;
ghlGj;jfj;Jf;Fk; iggpSf;Fk; cs;s tpj;jpahrk;. ghl Gj;jfk; epiwNtwhJ. Mdhy;
iggpspy; cs;s thh;j;ij vj;jid Kiw Ntz;LkhdhYk; epiwNtWk;.
ghohf;Fk; mUtUg;G fpl;lj;jl;l ehd;F Kiw epiwNtWfpwJ. fp.gp. 70 y; jPj;J
5-tJ Nuhk rf;futh;j;jpahf te;J Njthyaj;ij ,bj;Jg; Nghl;L vUrNyikj;
jiukl;lkhf;fp A+jh;fisf; nfhd;W ,uj;jk; Mwhf XbdJ. [dq;fs; G+kpnaq;Fk;
rpjwbf;fg;gl;lhh;fs;. Njthyak; ,bf;fg;gl;l ,lj;jpy; milahskhf xU epidT
tisT (Arch of Titus) fl;bitj;jpUf;fpwhd;. ,g;nghOJk; mJ xU rhl;rpahf
,Uf;fpwJ. ,NaR fpwp];Jtpd; fy;yiwAk; ,e;j epidT tisTk; ,Uf;fpwJ.
,NaRfpwp];J cyfj;jpNy te;Jkhpj;J mlf;fk; gz;zg;gl;L caph;j;njOe;jhh;
vd;gjw;Fj; jpwe;Js;s fy;yiw ep&gpf;fpwJ. NkYk; me;j mQ;Qhd NuhkhGhp fp.gp. 476
-Mk; Mz;L tpOe;jJ.
ntspg;Lj;jy; 17: 5-11
5.

லலும்,

இபகசினம்,

நகா

ாிலான்,

லவசிகளுக்கும்

பூநினிலுள்

அருவருப்புகளுக்கும் தாய் ன்னும் ாம் அள் றற்நிில் ழுிிபேந்து.
6.

அந்

சாட்சிகபின்

ஸ்ிரீ

தரிசுத்ான்கபின்

இத்த்ிணாலும்

இத்த்ிணாலும்,

றநிறகாண்டிபேக்கிநளக்

இலசுினுளட

கண்லடன்;

அளபக்

கண்டு ான் ிகவும் ஆச்சரிப்தட்லடன்.
7. அப்றதாழுது, தூணாணன் ன்ளண லாக்கி: ன் ஆச்சரிப்தடுகிநாய்? இந்
ஸ்ிரீினுளட
பளடாய்

இகசித்ளபம்,

இளபச்

சுக்கிந

ழு

ளனகளபபம்

ிபேகத்ினுளட

தத்துக்

றகாம்புகளபப

இகசித்ளபம் உணக்குச்

றசால்லுகிலநன்.
8.

ீ,

கண்ட

தாாபத்ினிபேந்து

ிபேகம்
நிந்து,

பன்லண

இபேந்து,

ாசளடப்லதாகிநது.

இப்றதாழுது

இல்ளன;

உனகத்லாற்ந

பல்

அது
ஜீ

புஸ்கத்ில் லதறழுப்தட்டிா பூிின் குடிகள், இபேந்தும், இாற்லதாணதும், இணி
இபேப்ததுாிபேக்கிந ிபேகத்ளப்தார்த்து ஆச்சரிப்தடுார்கள்.
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9. ஞாணபள்ப ணம் இிலன ிபங்கும். அந் ழு ளனகளும் அந் ஸ்ிரீ
உட்கார்ந்ிபேக்கிந ழு ளனகபாம்.
10. அர்கள் ழு ாஜாக்கபாம்; இர்கபில் ந்துலதர் ிழுந்ார்கள், எபேன்
இபேக்கிநான், ற்நன் இன்னும் ில்ளன; பேம்லதாது அன் றகாஞ்சக்கானம்
ரித்ிபேக்கலண்டும்.
11. இபேந்தும் இாதுாகி ிபேகல ட்டாாணனும், அவ்லினிபேந்து
லான்றுகிநனும், ாசளடப்லதாகிநனுாிபேக்கிநான்.

Nuhk;y];> hPd]; vd;w ,uz;L Ngh; me;j kiyfis ,bj;J VO kiyfs; Nky;
NuhkhGhp fl;lg;gl;Ls;sJ. vdNt> me;j VO jiyfSk; me;j ];jphp cl;fhh;e;jpUf;fpw
VO kiyfshk;. ,e;j ];jphp rigf;F milahskha; ,Uf;fpwhs;. ,e;j VO uh[hf;fs;
ahnud;why; KjyhtJ [{ypa];rPrh;> ,uz;lhtJ mf];j]; Mf;Nltpad;rPrh;>
%d;whtJ fpshba];rPrh;> ehd;fhtJ nt];ghrpad;. Ie;jhtJ jPj;J> MwhtJ ePNuh>
VohtJ nlhkpl;ld;. ,jpy; Ie;J Ngh; tpOe;jhh;fs;. (khpj;jhh;fs;) ,g;nghOJ ePNuh
kd;dd; ,Uf;fpwhd;. ,d;ndhUtd; tuNtz;Lk; mtd; jhd; nlhkpl;ld;. ,t;tpjkha;
VO uh[hf;fs; te;jhh;fs;> ,J ele;j rhpj;jpukha; ,Uf;fpwJ. ,ijg;gw;wp rhpj;jpu
Gj;jfj;jpy; ,Uf;fpwJ. Mdhy; iggpspy; me;j VO uh[hf;fs;> VO jiyfs; vd;W
Fwpg;gplg;gl;bUf;fpwJ.
mjd; gpd;G> ntsp 17: 11. இபேந்தும் இாதுாகி ிபேகல ட்டாாணனும்,
அவ்லினிபேந்து லான்றுகிநனும், ாசளடப்லதாகிநனுாிபேக்கிநான்.

me;j mQ;Qhd NuhkhGhpapypUe;J Njhd;wNghfpw vl;lhtJ kpUfk;; ehd;fhk;
uh[;ak;; jhdpNay; fz;l nghy;yhj kpUfk;; nfbAk; gaq;fuKk; gyj;jJkhd kpUfk;;
mjd; efk; ntz;fyk;; gw;fs; ,Uk;G; vt;tsT nghy;yhj kpUfk;; mJjhd; vl;lhtJ
kpUfk;. rhj;jhd; mtDf;Fs; mtjhukpLthd;. (The Last Pope who will be Satan
incarnate) ,NaRfpwp];J NjtDila Fkhud; vdg;gl;lth;. Mdhy; me;j kpUfk;
Nfl;bd; kfdha; ,Uf;fpwhd;.
2njr 2: 3. வ்ித்ிணாலும்
ச்சரிக்ளகாிபேங்கள்; றணணில்

எபேனும்
ிசுாச

உங்களப

துலாகம்

லாசம்லதாக்காதடிக்கு

பந்ி

லரிட்டு, லகட்டின்

கணாகி தானுன் றபிப்தட்டாறனாி, அந் ாள் ாது.
2njr

2:

4.

அன்

ஆாிக்கப்தடுறதுலா,
உர்த்துகிநணாபம்,

ிர்த்துிற்கிநணாபம்,

லன்

அளறல்னாற்நிற்கும்

லனுளட

ஆனத்ில்

ன்ணப்தடுறதுலா,
லனாகத்

லன்லதான

ன்ளண
உட்கார்ந்து,

ன்ளணத்ான் லறணன்று காண்திக்கிநணாபம் இபேப்தான்.

mtd;jhd; me;jpfpwp];J vl;lhtJ nfhba kpUfk; vd;W iggpspy; thrpf;fpNwhk;.
gpd;G ,e;jf;nfhba kpUfj;jpNy gj;J nfhk;Gfisg; gw;wp nrhy;yg;gl;bUg;g
njd;dntd;why;;
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ntsp 17: 12. ீ கண்ட தத்துக் றகாம்புகளும் தத்து ாஜாக்கபாம்; இர்கள் இன்னும்
ாஜ்ம்

றதநில்ளன;

இர்கள்

ிபேகத்துடலணகூட

எபேி

லபவும்

ாஜாக்கள்லதான அிகாம் றதற்றுக்றகாள்ளுகிநார்கள்.
ntsp

17:

13.

இர்கள்

எல

லாசளணபள்பர்கள்;

இர்கள்

ங்கள்

ல்னளளபம் அிகாத்ளபம் ிபேகத்ிற்குக் றகாடுப்தார்கள்.

vg;nghOJ mjpfhuj;ij kpUfj;Jf;Ff; nfhLg;ghh;fnsd;why; cgj;jputf;
fhyj;jpy; xg;Gf;nfhLg;ghh;fs;. gpd;G me;jg;gj;J uh[hf;fSk; mtisg; gifj;J> ghOk;
eph;thzKkhf;fp> u\;ahTld; Nrh;e;J nfhz;L mtisg; gl;rpj;Jg;NghLthh;fs;.
mZFz;il (Atom bomb) thbfd; gl;lzj;jpd;Nky; NghLk;nghOJ xU kzp
Neuj;jpy; mope;J Ngha;tpLk;. elf;fg;Nghfpw fhhpak;. ,ij thrpf;fpw ePq;fs;
tpRthrpj;jhYk; tpRthrpahkw;NghdhYk; elf;fg;Nghfpw fhhpak;. cz;ikahd
kzthl;b ,ij tpRthrpg;ghh;fs;. ,J ekf;F vr;rhpg;ghfr; nrhy;yg;gl;bUf;fpwJ.
ghohf;Fk; mUtUg;G tUk;nghOJ Xbg;Nghq;fs;; jPj;J te;J [dq;fis
mopg;ghd; vd;Wk;> me;j ehyhk; kpUfk; NjtDila Myaj;jpy; Njtd; Nghy; cl;fhUk;
Kd;ghf cgj;jputf; fhyj;Jf;Fs; Nghfhjgbf;Fj; jg;gpj;Jf; nfhs;Sq;fs; vd;Wk;>
,NaRfpwp];J vr;rhpj;jpUf;fpwhh;. rpyh; tpRthrpahky; NghdhYk; vd;d? mth;fSila
mtpRthrk; NjtDila cz;ikia mtkhf;fkhl;lhJ. Njtd; xUtNu rj;jpaguh; ve;j
kD\Dk; ngha;adha; ,Uf;fpwhd;.
NkYk; me;jg;gj;J uh[hf;fs; ahnud;why; fpNul; gphpl;ld;> n[h;kdp> ];ngapd;>
gpuhd;];> ,j;jhyp> ];tpl;rh;yhe;J> Nghh;r;Rfy;. ,e;j VO uh[;aq;fs;. ,d;W ,Uf;Fk;
,e;j VO uh[;aq;fis xU fhyj;jpy; NuhkhGhp Mz;lJ. gpd;G n`Uypa];> Ntz;ly;];>
m\;luNfh]; vd;W nkhj;jk; gj;J uh[;aq;fs;. ,tw;wpy; n`Uypa];> Ntz;ly;];>
m\;luNfh]; vd;Dk; %d;W rpwpa uh[;aq;fis %d;W nfhk;Gfis me;jr; rpd;d
nfhk;G gpLq;fpg;Nghl;lJ. ,g;nghOJ me;j VO uh[;aq;fs; kl;Lk; jhd; ,Uf;fpwJ.
(Great Britain, Germany, Spain, France, Italy, Switzerland, Portugal).
rNfh. gpud;`hk; ngh;fK rig fhyk; vd;w nra;jpapy;> VO rPrh;fs; (Caesars)
Mz;l NuhkhGhpahdJ Nghg;Gtpd; NuhkhGhpahf ,g;nghOJ khwpapUf;fpwJ.
Muk;gj;jpy;
ghgpNyhdpy;jhd; gprhrpDila rpq;fhrdk; ,Ue;jJ. mJ vg;gb
ngh;fKf;F te;jJ vd;W $Wfpwhh;.
ntsp 2: 13. உன் கிரிளகளபபம், சாத்ானுளட சிங்காசணிபேக்கிந இடத்ில் ீ
குடிிபேக்கிநளபம்

ீ

ன்

ாத்ளப்

தற்நிக்றகாண்டிபேக்கிநளபம், சாத்ான்

குடிறகாண்டிபேக்கிந இடத்ிலன உங்களுக்குள்லப ணக்கு உண்ளபள்ப சாட்சிாண
அந்ிப்தா ன்தன் றகால்னப்தட்ட ாட்கபிலும் ன்ளணப் தற்றும் ிசுாசத்ள ீ
றுனிானிபேந்ளபம் அநிந்ிபேக்கிலநன்.

rNfh. gpud;`hk; VO rig fhyq;fs; Gj;jfj;jpy; ,e;jr; rhj;jhdpd; rpq;fhrdk;
ngh;fKf;F vg;gb te;jJ vd;W rhpj;jpuj;jpd;gbf; $Wfpwhh;. mjhtJ ghgpNyhid
Mz;l uh[h ml;lhy];. mtd; vd;d nra;jhndd;why;> Nkjpa ngh;rpa uh[;ak;
mtdplk; NkhJk;NghJ mtd; jd;Dila kjrk;ge;jkhd Gj;jfq;fs; (Sacred Books)
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vy;yhtw;iwAk; vLj;Jf;nfhz;L Nuhk Mjpf;fj;jpy; ,Uf;Fk; ngh;fKTf;Fr; nrd;W
jd; rpq;fhrdj;ij mq;Nf itj;Jtpl;lhd;. ,t;tpjkha; ghgpNyhd; khh;ff
; k; ml;lhy];
%yk; ngh;fKf;F te;Jtpl;lJ. vdNt ngh;fKtpy; ml;lhy]; uh[hq;fj;ijAk; ghh;g;ghh;.
kjFUthfTk; ,Ug;ghh;. ,th;jhd; flTs; ,tiuf; Fk;gplNtz;Lk;. ,J jhd;
ghgpNyhdpa khh;ff
; k;.
ml;lhy];f;Fg; gpd;G mtd; gps;isfs; te;jhh;fs;. %d;whk; ml;lhy]; tUk;NghJ
mtDf;Ff; Foe;ijapy;iy. vdNt me;j uh[;aj;ijg; ghgpNyhDf;F capy;
vOjpitj;Jtpl;lhd;. ,njy;yhk; ele;j rhpj;jpuk;. capy; vOjpajhy; [_ypa]; rPrh; me;j
uh[;aj;ijg; ngw;Wf; nfhz;lhd;. ngw;Wf;nfhz;lJ kl;Lky;yhky; kjrk;ge;jkhd
fhhpaq;fisAk; vLj;Jf; nfhz;lhd;. vdNt rPrh;fs; kf;fs; kj;jpapy; flTshfTk;>
uh[hthfTk; epidf;fg;gl;lhh;fs;. (Priest and King) flTshf topgl;lhh;fs; ,jdhy;
jhd; Nghg;ig> Nghg; Mz;lth; vd;W ,d;Wk; miof;fpwhh;fs;.
gpd;G> khf;rpk]; (Maximus) vd;w uh[h tUk;nghOJ me;j kjFU gl;lj;ij
epuhfhpj;J; ehd; uh[hthf kl;Lk; ,Uf;fpNwd; vd;W nrhy;Yk;NghJ> Nghg; ehd; me;j
kjFU gl;lj;ij vLj;Jf;nfhs;fpNwd; vd;W $wp kjFUthfTk;> gpd;G ,uh[hthfTk;
khwptpl;lhh;. mjd;gpd; te;j uh[hf;fSf;Fg; Nghg; jhd; Kb#l;l Ntz;Lk;.
(Coronation) ,d;W ek;ehl;by; kj;jpa> khepy murhq;fj;jpy; gpujkh;> Kjy;
ke;jphpfSf;Fg; gjtp gpukhzk; nra;a Ntz;Lnkd;why; [dhjpgjp kw;Wk; MSeh; jhd;
nra;J itf;f Ntz;Lk;.
mNjNghy; jhd; me;jg;gj;J uh[;aq;fspYk; ,Ue;jJ. NuhkhGhpapy; ,q;fpyhe;J
kd;dd; Kb#l;lg;gl Ntz;Lnkd;why; Nghg; te;J Kb#l;l Ntz;Lk;. Nghg;GTf;F
xUtiu uh[hthf khw;wTk; KbAk;. mtiu me;jg; gjtpapypUe;J ePff
; Tk; KbAk;. gjtp
gpukhzk; ngw;w uh[hf;fs; Nghg;Gitf; fhz Ntz;Lnkd;why; ntWk;fhypy;
gykzpNeuq;fs; me;j muz;kidapy; mbikg; Nghy; fhj;jpUf;f Ntz;Lk;. mt;tsT
gyj;j kpUfkha; khwptpl;lJ. gj;Jf; nfhk;Gfs;; gj;J uh[hf;fs; Nky; mJ Mjpf;fk;
nrYj;jpaJ.
rNfh. gpud;`hk; nrhy;fpwhh;. ngh;fK vd;why; tpthfk; vd;W mh;j;jk;. kjKk;
murpaYk; tpthfk; nra;jJ. kjk; jdpahf ,Uf;f Ntz;Lk;. murpay; jdpahf
,Uf;fNtz;Lk;. %d;whk; rigapd; fhyk; ngh;fKtpy;> fj;Njhypf;f khh;f;fKk;
murpaYk; tpthfk; nra;J nfhz;lJ. mJNghy; 1,uh[hf;fs; 16-k; mjpfhuk; 31> 32-k;
trdq;fis thrpf;Fk;nghOJ Mfhg; rPNjhdpahpd; uh[hthfpa Vj;ghfhypd;
Fkhuj;jpahfpa NarNgiy tpthfk; nra;Ak;NghJ> kjKk; murpaYk; ,ize;jJ.
vg;gbnad;why; me;j rPNjhd; ehl;bypUe;j tpf;fpufkhfpa ghfhy;> m];Nuhj;ijf;
nfhz;L te;J mjw;F Mfhg; Nfhtpiyf; fl;bdhd;. mNjNghy; murpaYk; kjKk;
,izAk;NghJ nghpa nghpa Njthyaq;fisf; fl;l Muk;gpj;jhh;fs;> fj;Njhypf;f
rigfisf; fl;l Muk;gpj;jhh;fs;. khjhit topgLtJ> CJth;j;jp nfhSj;JtJ>
n[gkhiy
vz;ZtJ>
Jwtpfshf>
fd;dpah];jphpfshf
xg;Gf;nfhLg;gJ
vy;yhtpjkhd ghgpNyhdpa fhhpaq;fs; ml;lhy]; %yk; ngh;fKf;F te;jJ. murhq;f
nrytpNy nghpa nghpa Myaq;fisf;fl;b KOtJk; mQ;Qhd khh;ff
; kha; khwptpl;lJ.
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jpaj;jPuh rig fhyj;jpd; nra;jpapy; rNfh. gpud;`hk; vd;d nrhy;fpwhnud;why;
Mfhg; NarNgiy tpthfk; nra;jNghJ murhq;f nrytpNy m];jNuhj;Jf;Fk;
ghfhYf;Fk; Myaj;ijf; fl;bdJ NghyNt> fhd;];ld;ild; (Constantine) Nuhk
rf;futh;j;jpahf tUk;NghJ mf;Nlhgh; khjk; 28-k; Njjp 312 -k; tU\k; (28.10.312)
mtd; Nuhk rpd;dkhd fOif ePff
; ptpl;L rpYitr; rpd;dj;ijg; Nghl;lhd;.
fhd;];ld;ild; xU murpay;thjp. Nghg; xU kjthjp. murpaYk; kjKk; xd;wha;
Nrh;e;jJ. mjw;Fg; Nghg; jiytuhf khwpdhh;. mg;nghOJ nghpa nghpa Njthyaq;fs;
fl;lg;gl;lJ.
fhd;];ld;ild; Aj;jj;jpw;Fg; NghFk;NghJ mtDf;Fr; rpYitr; rpd;dk; jhprdk;
fpilj;jJ. ,jd; %yk; eP vy;yhtw;iwAk; n[apg;gha; vd;W nrhy;yg;gl;lJ. (By this sign
you will conquer) eLuhj;jphpapNy mtd; vy;yh uh[;aq;fisAk; ifg;gw;wpdhd;.
mjw;Ff;fhuzk; ,e;jr; rpYit jhd;. vdNt jhd; jd;Dila <l;bapy; ,Ue;j fOif
vLj;Jg; Nghl;Ltpl;L rpYitia itj;jhd;.
NuhkhGhpapy; murpaYk; kjKk; Nrh;e;jJ NghyNt> ekJ ehl;bYk; murpaYk; kjKk;
fye;jpUf;fpwJ. ,jdhy; fpwp];jth;fSf;F Mgj;J Vw;gl;bUf;fpwJ. MapDk;
ghpRj;jhtpahdth; vy;yh ty;yikfisAk; epWj;jp itj;jpUf;fpwhh;. ghpRj;jhtp vLj;Jf;
nfhs;sg;gl;lgpd;G rhj;jhd; fphpia nra;a Muk;gpg;ghd;.
fp.gp. 325-k; tU\j;jpNy eprhah vd;w ,lj;jpy; fhd;];ld;ild; xU $l;lj;ij>
mjhtJ ngah; fpwp];jth;fisf; (Nominal Christians) $l;bdhd;. Njtj;Jtj;ijf;
Fwpj;J (Godhead) mq;Nf Nfs;tpfs; vOg;gpdJ. gpjh Fkhud; ghpRj;jhtp %d;W NgUk;
jdpj;jdpahf ,Uf;fpwhh;fs;. gpjh kD\dha; tuKbahJ. vdNt Fkhuidg; ghh;j;J ePh;
Ngha; kD\dha; khwp [dq;fSf;fhf khpf;f Ntz;Lk;. clNd Fkhud; gpwe;J
[dq;fSf;fhf khpj;J caph;j;njOe;J ehw;gjhk; ehspy; jk;Kila ,lj;jpw;F
te;JtpLthh;. ,g;nghOJ %d;whk; egiu; ghpRj;jhtpiag; ghh;j;J> ePh; Ngha; [dq;fis
Maj;jg;gLj;jNtz;Lk; vd;W mth;fs; fye;Jiuahbdh; vd;W gpjh Fkhud; ghpRj;jhtp
vd;w jphpj;Jt gpukhzj;ij eprhah vd;w ,lj;jpy; Vw;gLj;jpdhh;fs;.
Ntjhfkj;jpd;gb jphpj;Jtk; vd;w nrhy;Ny ,y;iy. Njtj;Jtj;ijg; gw;wpjhd;
cs;sJ. jphpj;Jtk; eprhahtpy; Vw;gLj;jg;gl;lJ. ,e;jj; jphpj;Jtj;ij cz;ikahd
tpRthrpfs; tpRthrpf;f khl;lhh;fs;. mth;fs; xNu Njtidj; jhd; tpRthrpg;ghh;fs;.
‘,];uNtNy Nfs;; cd; Njtdhfpa fh;j;jh; xUtNu fh;j;jh;”. ghgpNyhdpah;fs; khh;];>
tPd];> [{gpl;lh; Nghd;wtw;iw topgLfpwhh;fs;> ,e;j ghgpNyhdpa khh;f;fk; jhd;> Nuhk
khh;f;fk;. ,e;j Nuhk khh;ff
; k; jhd;> Nuhkd; fj;Njhypf;f khh;f;fk;. mJjhd; ,d;W
,Uf;fpw jphpj;Jtk;.
,e;jj; jphpj;Jtf; nfhs;ifia eprhahtpy; fh];d;ld;ild; %yk; Vw;gLj;Jk;
NghJ> ,jid ehq;fs; Vw;Wf; nfhs;s KbahJ: ,NaR xUtNu rpU\;bfh;j;jh;. (Jesus
is Creator) vd;W n`Uypa];> m\;luNfh];> Ntz;ly;]; vd;w %d;W uh[hf;fs;> (%d;W
nfhk;Gfs;) nrhd;d NghJ ePq;fs; vq;fs; nfhs;ifia (Trinity) tpRthrpf;f
tpy;iynad;why; cq;fis NtNuhL gpLq;fptpLNthk;> KOtJkhf mopj;JtpLNthk;
vd;W $wp me;j rpd;d nfhk;ghfpa ehyhtJ kpUfk; mth;fis mopj;Jg;Nghl;lJ. ,e;j
%d;W uh[;aq;fspYk; xUtiuAk; kPjpapy;yhky; mopj;jJ. me;j rpd;d nfhk;G Nghg;.
(Papal Rome).
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fk;Nghbah kd;dd; vj;jidNah yl;rk;Ngiuf; nfhd;W Nghl;;lhd;. rkPgj;jpy;
ele;jJ. ,J gw;wp xUtUf;Fk; njhpahJ. kPbah (Media) ,ij kiwj;JtpLk;. jphpj;Jt
gpukhzj;ij tpRthrpahjth;fisf; nfhiy nra;jhh;fs;. ,d;W vy;yh ];jhgdKk;
jphpj;Jtk; jhd;. Mdhy; ehk; xNu Njtid tpRthrpf;fpNwhk;.
fp.gp. 312-ypUe;J jphpj;Jt gpukhzk; te;jJ ,jpypUe;J gpjh Fkhud; ghpRj;jhtp
ehkj;jpdhy; jhd; Qhd];ehdk; ,d;Wtiu vy;yh ];jhgdq;fspYk; nfhLf;fg;gl;L
tUfpwJ. ehk; iggpspy; ghh;f;Fk;NghJ ve;j ,lj;jpYk; gpjh Fkhud; ghpRj;jhtpapd;
ehkj;jpdhy; Qhd];ehdk; nfhLf;fg;glNtapy;iy. mg;gb iggpspy; ,y;yhj
Qhd];ehdk; nfhLf;fg;gl;lNjahdhy; mjw;Fg;gpd;dhy; mRj;jhtp (Evil Spirit)
,Uf;fpwJ.
ve;jg;Nghjfh;fshtJ mg;gb nfhLj;jhy; mth;fs; gpd;dhy; ehyhk; kpUfj;jpd;
Mtp ,Uf;fpwJ. ahnuy;yhk; gpjh Fkhud; ghpRj;jhtpapd; ehkj;jpdhNy Qhd];ehdk;
ngw;whh;fNsh mth;fs; kWgbAk; fh;j;juhfpa ,NaR fpwp];Jtpd; ehkj;jpdhNy
Qhd];ehdk; ngwNtz;Lk;. ehk; ,NaR fpwp];Jtpd; ehkj;jpdhNy Qhd];ehdk;
nfhLf;Fk;NghJ mjw;Fg;gpd;dhy; ghpRj;jhtpahdth; ,Uf;fpwhh;. ePq;fs; kde;jpUk;gp
xt;nthUtUk; ghtkd;dpg;Gf;nfd;W ,NaRfpwp];Jtpd; ehkj;jpdhNy Qhd];ehdk;
ngw;Wf;nfhs;Sq;fs;; mg;nghOJ ghpRj;jhtpapd; tuj;ijg; ngWtPh;fs;. ,J nfhs;if
,y;iy; NjtDila thh;j;ij.
jphpj;Jtk; vd;gJ kD\dhy; Vw;gLj;jg;gl;l nfhs;if. (Doctrine) jphpj;Jtk; vd;w
thh;j;ij iggpspy; ,y;iy. vdNt> %d;W Ngh; ,Uf;fpwhh;fs;. xUth; xUtiu
mDg;gpdhh;. ,th; ,d;ndhUtiu mDg;gpdhh; vd;Wk;> gpjh kpf tajhdtuha;; jhbAk;
jiyAk; ntz;ikaha; ,Uf;fpwJ.,NaR fpwp];J ,sikaha; ,Uf;fpwhh; vd;Wk;; ePh;
Ngha; [dq;fSf;fhf khpf;f Ntz;Lk; vd;Wk;; gpd;G ghpRj;jhtpahdth; xU
Njw;wuthsd; Nghy; ,Uf;fpwhh; vd;Wk; rpj;jhpj;jpUf;fpwhh;fs;.
ehk; mg;gb tpRthrpf;ftpy;iy> Njtd; xUtNu; Njtd; Mtpahf ,Uf;fpwhh;.
Njtd; xUtNu; Mdhy; %d;W jd;ikfspy; ntspg;gLfpwhh;. (Only one God, but three
different manifestation) mth; NjtJ}jdhdtuha; MgpufhKf;Fj; jhprdkhfp
MgpufhNk gps;isahz;lhd; Nky; ifiag; NghlhNj; vd;W Mtpf;Fhpa rhPuj;jpy;
(Theophany body) te;J nrhd;dhh;. gpd;G Njtd; khpahspd; fh;g;gj;jpy; jdf;nfd;W
xU rhPuj;ij cz;lhf;fp khk;rj;jpy; ntspg;gl;lhh;. rpYitapy; miwag;gl;L ekf;fhf
khpj;J> %d;whk; ehspy; caph;j;njOe;J ehw;gjhk; ehspy; vLj;Jf;nfhs;sg;gl;L gpd;G>
mtNu ghpRj;jhtpaha; ekf;Fs; ,Uf;fpwhh;.
,d;W cyfpy; cs;s midj;J ];jhgdKk; me;jr; rpd;d nfhk;gpd;
cgNjrj;jpy;jhd; cs;sJ. nge;NjNfh];Nj ];jhgdj;Jf;Fg; gpd; ,e;j rpd;d nfhk;gpd;
Mtp ,Uf;fpwJ. jphpj;Jtk; xU gprhrpd; cgNjrk;> ghjhsj;jpypUe;J te;j ngha;
cgNjrk;. me;j %d;W nfhk;GfSk; fj;Njhypf;f khh;f;fj;jpd; cgNjrq;fis vjph;j;J
epd;wjpdhy; me;j kpUfk; (Pope) me;j %d;W nfhk;GfisAk; gpbq;fpg; Nghl;lJ. me;jr;
rpd;d nfhk;G mjpfhuj;ijg; ngw;wgpd; me;j ,dj;ijNa Kw;wpYk; mopj;Jg;Nghl;lJ.
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,d;W vy;yh ty;yikfSk; rpYitf;Fg; gpd;dhy; te;jpUf;fpwJ. (Political,
Religious, Demonic Power get behind the Cross) kjty;yik> murpay;ty;yik>
gprhrpd;ty;yik Nrh;e;J> rpYitf;Fg; gpd;dhy; kiwe;jpUf;fpwJ. Mdhy; mth;fNsh
ehq;fs; fh;j;jUila gps;isfs; vd;W> fh;j;jUila thh;j;ijiaAk; Nghjpf;fpwhh;fs;.
,J vd;dntd;W jhdpNay; Mr;rhpakha; ghh;ff
; pwhd;. ,e;j ];jphP ,uj;jhk;guKk;
rptg;ghd MilAe;jhpj;J> nghd;dpdhYk;> ,uj;jpdq;fspdhYk;> Kj;Jf;fspdhYk;>
rpq;fhhpf;fg;gl;L> jd; Ntrpj;jdkhfpa mUtUg;GfshYk; mRj;jj;jhYk; epiwe;j
nghw;ghj;jpuj;ijj; jd; ifapNy gpbj;jpUe;jhs;. NkYk;> ,ufrpak;> kfhghgpNyhd;>
NtrpfSf;Fk; G+kpapYs;s mUtUg;GfSf;Fk; jha; vd;Dk; ehkk; mts; new;wpapy;
vOjpapUe;jJ.
me;j ];jphP ghpRj;jthd;fspd; ,uj;jj;jpdhYk;> ,NaRtpDila rhl;rpfspd;
,uj;jj;jpdhYk; ntwpnfhz;bUf;fpwhNs. ,J vd;d Mr;rhpak;! jq;fisf;
fpwp];jth;fs; vd;W nrhy;Yfpwhh;fs;. Mdhy; mth;fs; nra;fpwJ vd;dntd;why;
tpf;fpufj;ij
topgLjy;>
CJgh;j;jp
nfhSj;Jjy;>
n[gkhiy
vz;Zjy;>
ghpRj;jthd;fisf; nfhiy nra;tJ ,itfisg; Ghpe;J nfhs;sKbatpy;iy.
,g;nghOJ cyfk; vg;gb ,Uf;fpwJ vd;why;> vJ jtNwh mijr; rhp vd;Wk;> vJ
rhpNah mijj; jtW vd;Wk; nrhy;Yk; fhyk;. fhd;];ld;ild; jphpj;Jt cgNjrj;ijf;
nfhz;L te;J xU flTSf;Fg; gjpyhf %d;W flTs;fSk;> ,NaR fpwp];Jtpd;
ehkj;Jf;Fg; gjpyhf gpjh Fkhud; ghpRj;jhtp ehkj;jpy; Qhd];ehdk; (Title Baptism)
nfhLj;J> tpf;fpufq;fis ];jhgpg;gJ> ehq;fSk; flTSila gps;isfs; vd;W
nrhy;Yk; nghOJ ,e;jr; rpd;d nfhk;G nghy;yhj nfhk;ghf ,Uf;fpwJ. mJ %d;W
,dj;ij mopj;Jtpl;lJ.
ntsp 13: 1. ின்பு ான் கைற்கடப நணின்லநல் ின்லன்.
சபத்திபத்திிருந்து
தடகளும்

ஒரு

நிருகம்

த்துக்பகாம்புகளும்

எழும்ிவபக்

இருந்த; அதின்

கண்லைன்;

அப்பாழுது

அதற்கு

ஏழு

பகாம்புகின்லநல்

த்து

படிகளும், அதின் தடகின்லநல் தூஷணநா ாநபம் இருந்த.

,Jtiu VOjiyfs;; VO uh[hf;fs; vd;Wk;> gj;J nfhk;Gfs;; gj;J uh[;aq;fs;
vd;Wk; mwpe;Njhk;. ,jd;gpd;G me;jj;jiyfspd; Nky; xU J}\zkhd ehkk; ,Ue;jJ.
me;j J}\zkhd ehkk;jhd;> NjtDila FkhuDf;Fg; gjpyhf Ml;rp nra;fpwth;.
(VICARIUS FILII DEI) vd;W ,yj;jpd; nkhopapy; vKjg;gl;bUe;jJ.
V
I
C
A
R
I
U
S
F
I
L
I
I
D
E
I

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

5
1
100
0
0
1
5
0
0
1
50
1
1
500
0
1
666
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,t;tpjkhff; fzf;fpl;Lg; ghh;j;jhy; 666. VICARIUS FELII DEI vd;Dk;
J}\zkhd ehkk; Nghg;Gtpd; fphPlj;jpy; ,d;iwf;Fk; vOjg;gl;Ls;sJ. me;jf; fphPlk;
%d;wLf;Ffshf
cs;sJ.
,J
vijf;
Fwpf;fpwnjd;why;
ghjhsj;Jf;Fk;>
G+Nyhfj;Jf;Fk;> guNyhfj;Jf;Fk; mth;jhd; mjpfhhp vd;gijf; Fwpf;fpwJ.
me;j kpUfk; rKj;jpuj;jpypUe;J te;j mQ;Qhd NuhkhGhp. gpd;G mJ fhag;gl;lJ
vd;why;> me;j mQ;Qhd NuhkhGhp mope;jJ. me;j kpUfj;ij Muhjid
nra;aNtz;Lk;. me;j kpUfk; nfhiy nra;Ak;gbahd mjpfhuj;ijg; ngw;wpUf;fpwJ.
ntspg;gLj;jy; 13: 3-11 tiu> 15-18 tiu.
3. அின்
ஆணாலும்

ளனகபிறனான்று

சாவுக்லகதுாண

சாவுக்லகதுாய்க்

அந்க்

காம்

காப்தட்டிபேக்கக்

றசாஸ்ாக்கப்தட்டது.

கண்லடன்;

பூிிலுள்ப

ாபேம் ஆச்சரித்லாலட அந் ிபேகத்ளப் தின்தற்நி,
4.

அந்

ிபேகத்ிற்கு

ங்கிணார்கள்.

அப்தடிப்தட்ட

அல்னாலும்:

அிகாங்றகாடுத்

ிபேகத்ிற்கு

எப்தாணன்

லுசர்ப்தத்ள

ார்?

அிலணாலட

பத்ம்தண்த்க்கன் ார்? ன்று றசால்னி, ிபேகத்ளபம் ங்கிணார்கள்.
5.

றதபேளாணளகளபபம்

றகாடுக்கப்தட்டது;

அல்னாலும்,

தூங்களபபம்

ாற்தத்ிண்டு

லதசும்

ாம்

ாய்

பத்ம்தண்

அற்குக்
அற்கு

அிகாங் றகாடுக்கப்தட்டது.
6.

அது

லளணத்

ாத்ளபம்,

அபேளட

தூிக்கும்தடி

ன்

ாளத்

ாசஸ்னத்ளம்,

ிநந்து,

தலனாகத்ில்

அபேளட
ாசாிபேக்

கிநர்களபபம் தூித்து.
7. லலும், தரிசுத்ான்கலபாலட பத்ம்தண்ி அர்களப றஜிக்கும்தடிக்கு
அற்கு

அிகாங்றகாடுக்கப்தட்டதுல்னால்,

எவ்றாபே

லகாத்ித்ின்லலும்

தாளக்கார்லலும் ஜாிகள்லலும் அற்கு அிகாங்றகாடுக்கப்தட்டது.
8. உனகத்லாற்நபல் அடிக்கப்தட்ட ஆட்டுக்குட்டிினுளட ஜீபுஸ்கத்ில்
லதறழுப்தட்டிா பூிின் குடிகள் ாபேம் அள ங்குார்கள்.
9. காதுள்பறணலணா அன் லகட்கக்கடன்.
10.சிளநப்தடுத்ிக்றகாண்டு லதாகிநன் சிளநப்தட்டுப்லதாான்; தட்டத்ிணாலன
றகால்லுகிநன்

தட்டத்ிணாலன

றகால்னப்தடலண்டும்.

தரிசுத்ான்களுளட

றதாறுளபம் ிசுாசபம் இிலன ிபங்கும்.
11.

தின்பு,

ஆட்டுக்குட்டிக்கு

லறநாபே

ிபேகம்

பூிினிபேந்து

ழும்தக்

கண்லடன்;

அது

எப்தாக இண்டு றகாம்புகளபபளடாிபேந்து, லுசர்ப்தத்ளப்

லதானப் லதசிணது.
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15.

லலும்

றசாபைதத்ள

அம்ிபேகத்ின்

ங்கா

றசாபைதம்

ாளபம்

லதசத்க்காகவும்,

ிபேகத்ின்

றகாளனறசய்த்க்காகவும், ிபேகத்ின்

றசாபைதத்ிற்கு ஆிளக் றகாடுக்கும்தடி அற்குச் சத்துங்றகாடுக்கப்தட்டது.
16. அது சிநிலார், றதரிலார், சுரிான்கள், ரித்ிர், சுாீணர், அடிளகள்,
இர்கள்

ாபேம்

ங்கள்

ங்கள்

னதுளககபினாது

றற்நிகபினாது எபே

பத்ிளளப் றதறும்தடிக்கும்,
17. அந்
ாத்ின்

ிபேகத்ின்

பத்ிளளாது

இனக்கத்ளாது

அின்

ரித்துக்றகாள்ளுகிநன்

ாத்ளாது
ி

அின்

லறநாபேனும்

றகாள்பவும் ிற்கவுங் கூடாதடிக்கும் றசய்து.
18. இிலன ஞாணம் ிபங்கும்; அந் ிபேகத்ின் இனக்கத்ளப் புத்ிபளடன்
கக்குப்தார்க்கக்கடன்; அது

னுபேளட இனக்காிபேக்கிநது; அினுளட

இனக்கம் அறுநூற்நறுதத்ாறு (666).

vdNt> me;jkpUfk; ngUikahditfisg; Ngrp J}\pf;fpwJ> 6 NfhbNa
80 yl;rk; gpuhl;l];ld;l; fpwp];jth;fisf; nfhiy nra;jJ. fp.gp. 324-ypUe;J 1508-k;
tU\k; tiuf;Fk; 6 NfhbNa 80 yl;rk; Ngiuf; nfhiy nra;jJ> vd;W rhpj;jpuk;
$WfpwJ. [dq;fSila fhy;fs;> iffisj; jdpahf vLj;Jk; rpj;jputijr; nra;Jk;
nfhd;wJ. Foe;ijfisAk; nfhiy nra;jJ.
Nuhkd; fj;Njhypf;f khh;f;fj;ij Vw;Wf;nfhs;shj midtUk; nfhiy
nra;ag;gl;lhh;fs; vd rhpj;jpuk; nrhy;YfpwJ. ,iza jsj;jpYk; (Internet) ,J gw;wp
,Uf;fpwJ. xU gpuhl;l];ld;l; fpwp];jth;fs; $l ,ij vjph;j;Jf; Nfs;tp Nfl;ljpy;iy.
,d;iwf;Fk; Nghg;Git vjph;j;Jf; Nfl;f ahUk; ,y;iy. me;j kpUfj;Jf;F xg;ghdtd;
ahh;? kpUfj;NjhL vjph;j;J epw;gtd; ahh;? vd;W nrhy;yp kpUfj;ij tzq;fpdhh;fs;.
gpuhl;l];ld;l; [dq;fSk; ,g;nghOJ mq;F Nghfpwhh;fs;.
mnkhpf;fh ,uz;L nfhk;Gfs; cs;s kpUfk;. xd;W [dehafk;. kw;nwhd;W
FbauR. (Democratic and Republic) vd ,uz;L fl;rpfs; kl;LNk cs;s ehL. ,e;j
mnkhpf;fh kpUfj;Jf;F xU nrhUgj;ijr; nra;J> cyf rigfspd; If;fpa khehL
(World Council of Churches) Vw;gLj;jp me;j kpUfj;Jf;F mjpfhuj;ijf; nfhLf;Fk;.
Kjypy; ,NaRfpwp];J NjtDila Fkhudha; te;jhh;. ,NaR fpwp];JTf;Fg; gpd;G
fj;Njhypf;f khh;f;fk; NgJUjhd; Kjy; Nghg;. Vndd;why; guNyhf uh[;aj;jpd;
jpwTNfhy; NgJUTf;Ff; nfhLf;fg;gl;lJ vd;W $wpdh;. ehq;fs; jhd; NgJUtpd;
tk;rhtopaha; ,Uf;fpNwhk;; mjdhy; vq;fSf;F mjpfhuk; nfhLf;fg;gl;bUf;fpwJ.
guNyhf uh[;aj;jpd; jpwTNfhy; vq;fSf;Ff; nfhLf;fg;gl;lJ. ehq;fs; jhd;
vy;yhtw;Wf;Fk; Nky; vd;W Nghg; nrhy;Yk;nghOJ> %d;wiu tU\k; (3½ Yrs)
cgj;jputf;fhyj;jpNy mtd; NjtDila Myaj;jpNy Njtd; Nghy; cl;fhh;e;J; mtd;
vy;yhtw;iwAk; MSif nra;thd;.
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mtDf;Fg; nghUshjhuty;yik> kjty;yik> murpay;ty;yik nfhLf;Fk;NghJ
vy;yh ehLfSk; ,e;jpah cl;gl mq;FNgha; NrUk;. vdNt Nuhk Mtp (R.C. Spirit)
vy;yhtw;iwAk; Nkw;nfhs;Sk;. mtd; NjtDila Myaj;jpy; Njtd;Nghy; cl;fhh;e;J
cyfj;ijNa MSif nra;Ak;NghJ nfhbafhyk; Vw;gLk;.
mUikahdth;fNs! ,ijj; jil nra;fpwJ xd;W ,Uf;fpwJ. jil nra;fpwtd;
ePff
; g;gl;lhnyhopa me;j ehs; tuhJ; mf;fpukj;jpd; ,ufrpak; ,g;nghONj fphpia
nra;fpwJ.
2 njr 2: 7. அக்கித்ின் இகசிம் இப்றதாழுல கிரிளறசய்கிநது; ஆணாலும்
ளடறசய்கிநன் டுினிபேந்து ீக்கப்தடுபன்லண அது றபிப்தடாது.

jil nra;fpwtd; ahh;? ghpRj;jhtp. (Holy Spirit) ghpRj;jhtp vq;F ,Uf;fpwJ?
kzthl;bf;Fs; ,Uf;fpwJ. ghpRj;jhtp vLj;Jf;nfhs;sg;gLk;NghJ ehKk; vLj;Jf;
nfhs;sg;gLNthk;.
me;jpfpwp];J cyfj;ij MSif nra;a tplhjgb ghpRj;jhtpahdth; jil
nra;fpwhh;. kzthl;b ePff
; g;gLk;NghJ mf;fpukf;fhud; ntspg;gLthd;.
2 njr 2: 8. ீக்கப்தடும்லதாது, அந் அக்கிக்கான் றபிப்தடுான்; அளணக்
கர்த்தர் ம்பளட

ாின்

சுாசத்ிணாலன

அித்து, ம்பளட

பேளகின்

திசன்ணத்ிணாலன ாசம்தண்ணுார்.

me;jp fpwp];J tUk;NghJ kpFe;j cgj;jputf; fhyk; tUk;. fh;j;jh; jk;Kila
tUifapd; gpurd;dj;jpdhNy mtid ehrk; gz;Zthh;. (The Lord Shall consume him
with the Spirit of His mouth and destroy him with the Brightness of His coming) NtW
vJTk; vjph;f;f KbahJ. ehk; fh;j;jiur; Nrh;e;jth;fsha; ,Uf;fpNwhk;. NjtDila
thapypUe;J Gwg;gLfpw Mtp ekf;Fs; ,Uf;fpwJ. Vohk; Kj;jpiuahdJ fh;j;jUila
tUifaha; ,Uf;fpwJ. ehk; ,jpNy xU ghfkha; ,Uf;fpNwhk;.
vy;yh ];jhgdq;fSk; fj;Njhypf;f nfhs;ifAld; mbgzpe;J jhd; fplf;fpwJ.
Mdhy; mtUila kzthl;bf;F mth; tUifapd; gpurd;dk; ,Uf;Fk;. vdNt
kzthl;b kl;LNk mij vjph;jJ
; epw;f KbAk;. (We are Overcomers) kw;witfs;
vJTk; vjph;j;J epw;f KbahJ. ehd; n[aq;nfhz;L vd; gpjhtpd; rpq;fhrdj;jpy;
cl;fhh;e;jJ Nghy n[aq;nfhs;Sfpwtd; vtDk; vd;Dila rpq;fhrdj;jpNy
vd;NdhL $l cl;fhUk;gb mtDf;F mUspr;nra;Ntd;.
cgj;jputf;fhyk; tUk;NghJ Gj;jpapy;yhj fd;dpiffSk;> 1>44>000 A+jh;fSk;
(Jews) kpUfj;ij Nkw;nfhs;Sk; ty;yik ,y;yhjjpdhy; rhj;jhd; mth;fisf;
nfhd;W NghLthd;. Mdhy; Njtd; jk;Kila kzthl;bahfpa ekf;Fg; ghpRj;jhtpapd;
ngyj;ijAk;> ty;yikAk; nfhLj;J NkNy vLj;Jf;nfhs;thh;.
ghpRj;jhtpapy;yhj Gj;jpapy;yhj fd;dpiffis; me;j %d;W nfhk;Gfis vg;gb
gpLq;fpaNjh mNj Nghy; gpLq;fpg; NghLk;. ,th;fs; ,uj;j rhl;rpahf khpg;ghh;fs;.
filrp Neuj;jpy;> Nghg;Gtpd; NuhkhGhpahdJ cyfj;ij MSif nra;a Ntz;ba
fhyj;jpy; ehk; ,Uf;fpNwhk;. Ml;Lf;Fl;bapd; [Pt G];jfj;jpy; NgnuOjg;glhj
midtUk; mij tzq;Fthh;fs;.
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ntsp
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உனகத்லாற்நபல்

அடிக்கப்தட்ட

ஆட்டுக்குட்டிினுளட

ஜீபுஸ்கத்ில் லதறழுப்தட்டிா பூிின் குடிகள் ாபேம் அள ங்குார்கள்.

Nghg;Git tzq;fhjth;fs; nfhy;yg;gLthh;fs;. ,jidr; rhpj;jpuj;jpd; %yk;
ghh;j;Njhk;. Nghg;Gtpd; fhhpaq;fSf;Ff; fPo;g;gbahj MW NfhbNa vz;gJ ,yl;rk;
gpuhl;l];nld;l; fpwp];jth;fs; nfhy;yg;gl;lhh;fs; vd;W (Foxe’s book of Martyrs) ,uj;j
rhl;rpfs; vd;Dk; Gj;jfj;jpy; Fwpf;fg;gl;Ls;J. Nghg; ,d;Ndhrd;l; - III (Pope Innocent
– III) fhyj;jpy; Mapuf;fzf;fhd gpuhl;l];nld;l; fpwp];jth;fs; <T ,uf;fk; ,y;yhky;
nfhy;yg;gl;lhh;fs;.
Nghg; ypNah - X (Pope Leo - X) fhyj;jpy; ghtkd;dpg;G rPl;il tpw;whh;fs;. xUtd;
ghtk; nra;jjw;Fr; rPl;L thq;fptpl;lhy; mtd; ghtk; kd;dpf;fg;gLk;. Vndd;why;
Nghg;GTf;Fj;jhd; kd;dpg;gjw;F mjpfhuk; cz;L. nra;ag;NghFk; ghtj;jpw;Fk; rPl;L
thq;fp tplyhk;. xUtidf; nfhiy nra;a Ntz;Lnkd;why; Kd;$l;bNa rPl;L
thq;fptplyhk;. nfhiy nra;jhy; jtW

fpilahJ> Ntrpj;jdk; nra;jhy; jtW

fpilahJ; mJjhd; ghtkd;dpg;G rPl;L.
,e;j ghtkd;dpg;G rPl;Lf;F tpNuhjkhf khh;bd; Yj;jh; mf;Nlhgh; khjk; 31Mk;
Njjp 1517-k; tU\j;jpy; gpur;rhuk; gz;zpdhh;. fpwp];jt khh;f;fj;Jf;F tpNuhjkhd
fj;Njhypf;f khh;f;fj;jpd; 95 fhhpaq;fisf; fh];l;by; rigapy; (Castle Church) Mzp
mbj;J khl;b Gul;rpia Vw;gLj;jpdhh;. mg;gb cUthd rigjhd; gpuhl;l];ld;l; rig
(Protestant Church) ,njy;yhk; ele;j fhhpak;.
nts;sk;Nghy; rj;JU tUk;NghJ> fh;j;jUila Mtpahdth; mtDf;F tpNuhjkha;
nfhbNaw;Wthh; vd;W Vrhah 59:19-y; thrpf;fpNwhk;. (When the enemy shall come in
like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him) fh;j;jUila
Mtpahdth; mtid Nkw;nfhs;tjw;F ekf;F ntspg;ghl;ilf; nfhLj;jpUf;fpwhh;.
kPfh

5:

5.

இல

சாாண

கார்;

அசீ ரின்

ம்பளட

லசத்ிலன

பேம்லதாதும், ம்பளட அண்ளணகளப ிிக்கும்லதாதும், ழு லய்ப்தளபம்
னுரில் ட்டு அிதிகளபபம் அனுக்கு ிலாாக ிறுத்துலன்.

mrPhpad; ek;ik Nkw;nfhs;s tUthd;> me;j mrPhpad; xU rhj;jhdpd; Mtpaha;
,Uf;fpwhd;. mrPhpa uh[htpd; gpd;dhypUf;Fk; gprhrpd; Mtp ghgpNyhd;. NuhkhGhpf;Fg;
gpd;dhypUf;Fk; gprhrpd; Mtp. ,e;j mrPhpad; Njrj;jpNy tUk;NghJ ek;Kila
muz;kidfis kpjpf;Fk;NghJ VO Nka;g;gh;fisAk;> kD\hpy; vl;L mjpgjpfisAk;
mtDf;F tpNuhjkhf epWj;JNtd; vd;W fh;j;jh; nrhy;Yfpwhh;. (Seven Shepherds and
Eight Principal Men) ,e;j xU rf;jpjhd; me;j mrPhpaid> me;j ehyhk; kpUfj;ij
epWj;j KbAk;> ghjhsj;jpd; thry;fis Nkw;nfhs;s KbAk;.
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,e;j VO Nka;g;gh;fs; ahnud;why; gTy;> ,hpdpa];> khh;bd;> nfhyk;gh> Yj;jh;>
nt];yp> gpud;`hk; vd;gth;fs;.
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ntsp. 1 : 16. து னதுகத்ிலன ழு ட்சத்ிங்களப ந்ிக்றகாண்டிபேந்ார்;
அர் ாினிபேந்து இபேபுநபம் கபேக்குள்ப தட்டம் புநப்தட்டது; அபேளட பகம்
ல்னளாய்ப் திகாசிக்கிந சூரிளணப் லதானிபேந்து.

ke;ijiag;

Ngh\pf;fj;jf;f

Nka;g;gh;fisf;

fh;j;jh;

me;je;j

fhyj;jpNy

nfhLj;jhh;. ehk; ,d;iwf;F ,e;j VO Nka;g;gh;fspd; fPo; Ngh\pf;fg;gLfpNwhk;.
 xU fhyj;jpNy Yj;jh; nra;jp me;j fhyj;Jg; ghpRj;jthd;fisg; Ngh\pj;jJ.
 mLj;J> nt];yp nra;jp mtUila fhyj;jpypUe;j ghpRj;jthd;fisg; Ngh\pj;jJ.
 ,g;nghOJ> rNfh. gpud;`hk; nra;jp KOikahd thh;j;ijaha; ,f;fhyj;jpy;
tho;e;J

nfhz;bUg;gth;fisg;

Ngh\pj;Jf;

nfhz;bUf;fpwJ.

,e;j

ntspg;ghLjhd; me;j mrPhpaid vjph;f;Fk;. ,e;jf;fy;ypd; Nky; vd; rigiaf;
fl;LNtd;. ghjhsj;jpd; thry;fs; mij Nkw;nfhs;tjpy;iy.
kj;. 16: 18. லலும் ான் உணக்குச் றசால்லுகிலநன், ீ லததுபோிபேக்கிநாய்,
இந்க்கல்னின்

லல்

ன்

சளதளக்கட்டுலன்; தாாபத்ின்

ாசல்கள்

அள

லற்றகாள்ில்ளன.

me;jf;fy; vJntd;why;> ,NaR fpwp];Jitg; gw;wpa ntspg;ghL (It’s a Revelation
of JESUS CHRIST) VO Kj;jpiufs;> VO rigfs; vy;yhNk ,NaR fpwp];Jitg; gw;wpa
ntspg;ghLjhd;.

,e;j vl;L mjpgjpfs; ahnud;why;> (Eight Principal Men) Gjpa
Vw;ghl;ilf;

ftdpf;Fk;NghJ

vl;Lg;Ngh;

vOjpapUf;fpwhh;fs;.

kj;NjA>

khw;F> Y}f;fh> Nahthd;> gTy;> ahf;NfhG> NgJU> A+jh ,th;fshy;
vOjg;gl;l Gjpa Vw;ghl;ilg; ghh;g;Nghk;.
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kj;NjA

khw;F

Y}f;fh

Nahthd;

gTy;

ahf;NfhG

NgJU

A+jh
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1. kj;NjAthy; - kj;NjA vOjpd RtpNr\k;.
2. khw;Fthy; - khw;F vOjpd RtpNr\k;
3. Y}f;fhthy; - Y}f;fh kw;Wk; mg;Ngh];jy elgbfs; vOjg;gl;lJ.
4. Nahthdhy; (John the Beloved) Nahthd; vOjpd RtpNr\k;>
NahthDila %d;W epUgq;fs; kw;Wk; ntspg;gLj;jpd tpNr\k;.
5. gTyhy;

-

NuhkUf;F

vOjpd

epUgk;>

I

–

nfhhpe;jpah;>

II – nfhhpe;jpah;> fyhj;jpah;> vNgrpah;> gpypg;gpah;> nfhNyhnrah;>
I-njrNyhdpf;Nfah;>
II- njrNyhdpf;Nfah;> I-jPNkhj;NjA> II-jPNkhj;NjA> jPj;J> gpyNkhd;>
vgpnuah;> Nghd;wit vOjg;gl;Ls;sJ.
6. ahf;NfhGthy; - ahf;NfhG vOjpd nghJthd epUgk;.
7. NgJUthy; I – NgJU> II – NgJU.
8. A+jhthy; - A+jh vOjpd nghJthd epUgk;.
,t;thW ,Ugj;NjO Gj;jfq;fis ,e;j vl;L mjpgjpfs; vOjpapUf;fpwhh;fs;.
vdNt> VO rigf;fhyj; J}jh;fSk; ,e;j vl;L mjpgjpfSk; ,Ue;jhy; > me;j
mrPhpad; tUk;NghJ ehk; n[apf;fKbAk;. ,th;fs; %yk; nrhy;yg;gl;Ls;s nra;jpfisg;
gbf;f vt;tsT NeukpUe;jhYk; NghjhJ. mt;tsT nra;jpfs; cs;sJ.
neg;Nghypad; Nghdghl; [{iy khjk; 5-Mk; Njjp 1808 -Mk; tU\k; (05-07-1808)
Vohk; Nghg;gpah;]; -I (Popeyes-7th) kjj;ij kl;Lk; ghh;j;Jf;nfhs;. vq;fs; Nky;
mjpfhuk; nrYj;jf;$lhJ vd;W n[apypy; milj;J tpl;lhd;. mJ Kjy; Nghg;
uh[hf;fs; Nky; mjpfhuk; nra;tij tpl;Ltpl;L thh;bfd; gl;lzj;jpy; kjj;ij kl;Lk;
ghh;j;Jf;nfhz;bUf;fpwhh;.
,d;Dk; nfhQ;r fhyk; fopj;J Nghg;Gtpw;F kWgbAk; ,e;j ty;yik tUk;. jil
nra;fpwtd; ePf;fg;gLk;NghJ> kzthl;b vLj;Jf; nfhz;lgpd;> me;j ehyhk; kpUfk;
murpay; ty;yik ngw;Wf;nfhs;Sk;.
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Gj;jpapy;yhj
nra;jpapNy

fd;dpiffs;;

te;Jk;

ghpRj;jhtp

,NaRit

khwpf;nfhz;bUf;fpwth;fs;;

ngwhjth;fs;

Nerpf;fhjth;fs;;

cyfk;>

cyfk;>

,e;j

cyfj;Jf;F

gzk;>

gzk;

Neuj;jpw;Fhpa

xj;j

vd;W

Nt\khf

Nghfpwth;fs;;

fh;j;jUf;F Kjd;ik ];jhdk; nfhLf;fhjth;fs;> vy;NyhUk; epr;rakhff; iftplg;gl;L
me;j kpUfj;jpd; gpbapNy rpf;fpf; nfhs;thh;fs;. mg;nghOJ mh;knfNjhd; Aj;jk;
(Atomic fire) te;J vy;NyhiuAk; mopj;J tpLk;.
fh;j;jh; mtidj; jkJ ehrpapd; Rthrj;jpdhYk;> tUifapd; gpurd;dj;jpdhYk;
ehrk; gz;Zthh;. fk;a+dprk; mtid ehrk; gz;Zk;. rNfh. gpud;`hk; nrhy;fpwhh;
Nuhk; cyfj;ij MSifr; nra;Ak;. u\;ah NuhkhGhpia mopj;Jg;NghLk;. gpd;G vy;yh
ehLfSk; xUtUf;F tpNuhjkhf xUth; gl;ld; (Button) mOj;Jk;NghJ cyfNk
mope;JNghFk;. ,jpypUe;J jg;gpj;Jf;nfhs;s ekf;F ,e;j VO Nka;g;gh;fs;> vl;L
mjpgjpfspd; nra;jpfs; jhd;; ek;ikg;ghJfhg;ghd ,lj;jpw;Ff; nfhz;L nry;Yk;.
,ijg;gbf;fg; gbf;f vt;tsT ,dpikaha; ,Uf;fpwJ. fh;j;jh; ,e;j cyfj;jpy;

ehk;

mDgtpf;f vy;yhtw;iwAk; nfhLj;jpUf;fpwhh;. MdhYk; xUehs; $l ,e;j cyfj;jpy;
,Uf;f kdjpy;iy. mth; vg;nghOJ tUthh;; mtiur; re;jpf;f Ntz;Lk;; me;j ehs;
ey;y ehs;> ghf;fpa ehs;> ,jw;fhf ehk; fhj;Jf;nfhz;bUf;fpNwhk;.
,NaRit
thh;j;ijia

ehk;

Nerpj;J>

Nerpj;jhy;

mth;

vt;tsT

thh;j;ijf;F

MrPh;thjk;;

ek;ik

,q;NfAk;

xg;Gf;nfhLj;J>
MrPht
; hjk;;

me;j

mq;NfAk;

MrPht
; hjk;. me;j me;jpf; fpwp];JitAk; n[apf;f KbAk;. ,jw;F khwhf ,Ug;gth;fs;
me;j

me;jpf;fpwp];JTf;F

jhpj;Jf;nfhs;thh;fs;.
nfhLj;jpUe;jhYk;

mbikfshthh;fs;.

ekf;Nfh

ekf;F

mjpy;

,e;j

me;j

kpUfj;jpd;

cyfj;jpy;

jpUg;jpapy;iy.

ehk;

mDgtpf;f

Kj;jpiuiaAk;
midj;Jk;

mtUf;fhff;

fhj;Jf;

nfhz;bUf;fpNwhk; (“We are longing for the day of the coming of our LORD JESUS
CHRIST”).

‘Mnkd;”
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