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ehd;F uh[;[paq;fspd; ,ufrpak; - gFjp - 3
mUikahdth;fNs! ehd;F ,uh[;aq;fisf; Fwpj;J Kjy; ghfj;jpYk;> ehd;fhtJ
uh[;aj;ijf; Fwpj;J ,uz;lhk; ghfj;jpYk; ghh;j;Njhk;. ,g;nghOJ Njtd; ehd;fhtJ
uh[;aj;ij mopj;Jj; jd;Dila uh[;aj;ijf; nfhz;L tUtij %d;whtJ ghfj;jpy;
ghh;ff
; yhk;.
 jhdpNay; ,uz;lhk;> Vohk;> vl;lhk; mjpfhuq;fspy; ,ijf; Fwpj;J ehk;
thrpf;fpNwhk;. mNjNghy; ntspg;gLj;jpd tpNr\k; 12-k;> 13-k;> 17-k;
mjpfhuq;fspYk; ,ijf; Fwpj;J vOjg;gl;bUf;fpwJ.
 jhdpNaypd; G];jfk; ntspg;gLj;jpd tpNr\j;jpw;F ,izahf ,Uf;fpwJ.
jhdpNay; G];jfj;ijf; fhl;bYk; ntspg;gLj;jpd tpNr\j;jpy; kpf tptukhfr;
nrhy;yg;gl;bUf;fpwJ.
 fpwp];J gpwg;gjw;F 600 tU\j;jpw;F Kd;ghf jhdpNay; tho;e;jhd;. jhdpNay;
fz;l mNj jhprdj;ijj;jhd; Nahthd; fhz;fpwhd;.
 mj;jhprdj;ij Nahthd; fz;L ,g;nghOJ> fpl;lj;jl;l ,uz;lhapuk; tU\k;
MfpwJ. me;jj;jhprdq;fs; epiwNtwp Kba Ntz;ba Neuj;jpy; ehk; ,Uf;fpNwhk;.
jhdpNay; 2-k; mjpfhuj;jpy; me;jr; rpiyia ehk; fhZk;NghJ ,Njh jiy
nghd;dhf ,Uf;fpwJ; khh;Gk; mjDila Gaq;fSk; nts;spaha; ,Uf;fpwJ; tapW
ntz;fyk;; ,uz;L fhy;fSk; ,Uk;G; ghjq;fSk; gj;J tpuy;fSk; fzpkz;Zk;
,Uk;Gkhf ,Uf;fpwJ. ifahy; ngah;ff
; g;glhj xU fy; kiyapypUe;J cUz;L
te;J me;jr; rpiyapd; ghjj;jpNy NkhJk; nghOJ me;j ,Uk;Gk;> ntz;fyKk;>
nts;spAk;> nghd;Dk;> fspkz;Zk; vy;yhNk nehWq;fpj; J}shf khwp fhw;wpNy
Ngha;tpl;lJ. me;j uh[;aq;fs; mope;J Nghapw;W. Mdhy; me;jf; fy;Nyh xU nghpa
gh;tjkhfp G+kpia epug;gptpl;lJ vd;W thrpf;fpNwhk;.
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அந்

ாஜாக்கபின்

அிா ரு

ாஜ்த்ள

ாட்கபிலன,

தலனாகத்ின்

எழும்தப்தண்ணுார்; அந்

லன்
ாஜ்ம்

என்றநன்ளநக்கும்
லலந

ஜணத்துக்கு

ிடப்தடுில்ளன; ரு கல் ளகால்றதர்க்கப்தடால் ளனினிருந்து றதர்ந்து,
உருண்டுந்து, இரும்ளதபம்
றதான்ளணபம்

றண்கனத்ளபம்

றாறுக்கிணள

ீர்

கபிண்ளணபம்

கண்டீல,

அப்தடில

றள்பிளபம்
அது

அந்

ாஜ்ங்களபறல்னாம் றாறுக்கி, ிர்பனாக்கி, ாலணா என்றநன்ளநக்கும் ிற்கும்.

,Njh mJ elf;fNtz;ba Neuj;jpy; ehk; ,Uf;fpNwhk;.
kzthl;b vLj;Jf;nfhs;sg;gl;l gpd;G VO tU\k; me;jpf;fpwp];JTf;Ff;
nfhLf;fg;gLk;. VO tU\j;jpy; %d;wiu tU\k; me;jpf;fpwp];J [dq;fisr;
rkhjhdkha;g; gphpag;gLj;Jfpwtdhf ,Ug;ghd;. %d;wiu tU\j;jpw;Fg; gpwF mtd;
gypiaAk; fhzpf;ifiaAk; xopag;gz;zp kpUfj;jpd; Kj;jpiuiaj; jhpf;fhj
midtiuAk; nfhiy nra;JtpLthd;. me;j %d;wiu tU\ KbtpNy mh;nknfNjhd;
Aj;jk; mjhtJ %d;whtJ cyfAj;jj;jpy; (3rd World War) cyfk; mope;J NghFk;. gpd;G
NjtDila uh[;ak; ];jhgpf;fg;gLk;.
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ghgpNyhdpa uh[;ak;; Nkjpangh;rpa uh[;ak;; fpNuf;f uh[;ak; ,itfs;
fpwp];JTf;F Kd;dhy; ,Ue;j uh[;aq;fs;. mjw;Fg; gpd;G ,NaR fpwp];Jtpd; fhyj;jpNy
Nuhk uh[;ak; Muk;gpj;jJ. fp.K. 63 ypUe;J fp.gp. 476 tiuf;Fk; Nuhk uh[;ak; ,Ue;jJ.
,g;nghOJ ehk; ghjj;jpd; ehl;fspNy ,Uf;fpNwhk;. Nuhk uh[;ak; vy;yh
uh[;aj;Jf;Fs;Sk; gutptpl;lJ fj;Njhypf;f khh;ff
; k; cyfnkq;fpYk; ,Uf;fpwJ. ,jpy;
124 Nfhb kf;fs; ,Uf;fpwhh;fs;. Nuhkuh[;ak; ,Uk;G; ,e;j ,Uk;G cyfnkq;fpYk;
gutpapUf;fpwJ. ,Uk;Gk;> fspkz;Zkhd ghjj;jpd; ehl;fspy; ,Uf;fpNwhk;.
Nkw;F> fpof;F ehLfshd mnkhpf;fhTf;Fk;> u\;ahTf;Fk; filrpapy; Aj;jk;
Vw;gLk;. me;jf; fy;yhdJ NkhJk;. ,g;nghOJ ,e;jf;fy; Gwg;gl;L te;jpUf;fpwJ;
uh[;aq;fs; cile;J nfhz;bUf;fpwJ. rPf;fpuk; mJ jtpL nghbahf khWk; vd;W
vjph;ghh;j;Jf;nfhz;bUf;fpNwhk;. NjtDila uh[;ak; tuf;fhj;Jf;nfhz;bUf;fpNwhk;.



















Kjyhk; kpUfk; rpq;fk;; fOfpd; ,wf;ifAilajha; ,Ue;jJ. ,J NeGfhj;
Ner;rhUila ghgpNyhdpa uh[;ak;.
mjd; gpd;G fub; Nkjpangh;rpa rhk;uh[;ak;. mjd; thapNy %d;W tpyh
vYk;Gfisf; ft;tpf;nfhz;bUf;fpwJ. %d;W vYk;Gfs; vd;dntd;why; ngh;rpah>
vfpg;J> ypgpah ,itfis me;j uh[;ak; ifg;gw;wpaJ.
,jw;Fg;gpd;G rptpq;fp; fpNuf;f kd;dd; mnyf;rhz;lUila uh[;ak;. mjw;F ehd;F
jiyfs; ,Ue;jJ. mJ fOfpd; ,wf;iffisf;nfhz;L kpf Ntfkhfg; gutpa
nghpa uh[;akhf khwpdJ.
mnyf;rhz;lUf;Fg;gpd;G ehd;F uh[;aq;fs; Njhd;wpd. mnyf;rhz;lUila
ehd;F jiyth;fs; ehd;F uh[;aq;fshfg; gq;fpl;Lf;nfhz;lhh;fs;.
mjd; gpd;G nfbJk; gaq;fukhd kpUfk;; Nuhk uh[;ak;; vy;yh ty;yikAk; ,jw;Ff;
nfhLf;fg;gLk;. gj;Jf;nfhk;Gfs; ,Ue;jJ. xU rpd;d nfhk;G te;jJ. mJjhd;
filrp Nghg;. ,e;jg;Nghg; tUk;NghJ Nuhk uh[;akhdJ mopf;fg;gLk;.
jhdpNay; 8Mk; mjpfhuj;jpy;> jhdpNay; filrp ,uz;L uh[;aq;fSf;F
Kf;fpaj;Jtk; nfhLf;fpwhh;. ,uz;L uh[;aq;fs; xd;W Ml;Lf;flh> ,d;ndhd;W
nts;shl;Lf;flh.
KjyhtJ Ml;Lf;flhitg; ghh;j;Jr; nrhy;Yk; nghOJ mJ ,uz;L nfhk;Gfis
cilajhf ,Uf;fpwJ; Kd;G te;j nfhk;ig tpl> gpd;G te;j nfhk;G cah;e;jjhf
,Ue;jJ.
mjd; gpd;G> ,uz;L fz;fSf;F ,ilNa xU nfhk;ig cilajhd
nts;shl;Lf;flh tUfpwJ. ,J me;j Ml;Lf;flhit Nkhjp kpjpj;Jg; NghLfpwJ.
,jd; xU nfhk;G Kwpf;fg;gl;L ehY nfhk;Gfs; te;jJ.
mjd; gpd;G me;j ehY nfhk;gpypUe;J xU rpd;djhd nfhk;G te;jJ. mJ kpfTk;
gaq;fukha; ,Ue;jJ vd;W nrhy;yg;gl;bUf;fpwJ.
mq;Nf Kjypy; $wpanghOJ gj;Jf;nfhk;gpy; xU rpd;djhd nfhk;G te;jJ. ,q;Nf
ehd;F nfhk;GfspypUe;J xU rpd;djhd nfhk;G te;jjhk;. ,uz;Lk; vt;tsT
tpj;jpahrk; ghUq;fs;.
me;j rpd;d nfhk;G md;whl gypia ePf;fpg;Nghl;L> ghpRj;jthd;fisf; nfhiy
nra;jJ. mijf; Fwpj;J vd;d nrhy;yg;gl;bUf;fpwnjd;why;> %h;f;f KfKk;> R+Jk;>
tQ;rpf;fpw
Ngr;RKs;s
rhkh;j;jpakhd
xU
uh[h
vOk;Gthd;
vd;W
nrhy;yg;gl;bUf;fpwJ.
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filrpapy; me;j uh[;aKk; mope;J NghFk;. vy;yh uh[;aq;fSk; mopf;fg;gl;L
NjtDila uh[;ak; ];jhgpf;fg;gLfpwJ. ehk; me;j Neuj;jpy; ,Uf;fpNwhk;.
jhdpNay; R+rhd; muz;kidapNy ,Uf;fpwhd;. mtd; jhprdj;jpNy Cyha; vd;w
ejpapNy ,Ug;gijg; Nghd;W fhz;fpwhd;.
NeGfhj;Ner;rhh; fz;l rpiyiag; gw;wpd nrhg;gdj;jpw;F> 50 Mz;LfSf;Fg; gpd;G
ngy;\hj;rhhpd; fhyj;jpy;> jhdpNay; ehd;F kpUfq;fisg;gw;wpa jhprdj;ijf;
fz;lhd;. ,g;nghOJ ,uz;L kpUfq;fisf; fz;lhd; xd;W nts;shl;Lf;flh
kw;nwhd;W nrk;kwp Ml;Lf;flh. ehk; ,ijf; ftdpf;Fk;NghJ xU Ml;Lf;flh
Mw;Wf;F Kd;ghf epd;wJ. mjw;F ,uz;L nfhk;Gfs; cah;e;jitfsha; ,Ue;jJ.
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ான் என் கண்களப ஏறநடுத்துப்தார்த்லன்; இலா, இண்டு றகாம்புகளுள்ப ரு
ஆட்டுக்கடா

ஆற்நிற்கு

பன்தாக

உர்ந்ளகபாிருந்து;

ின்நது;

ஆகிலும்

அின்

அளகபில்

இண்டு

ன்று

றகாம்புகளும்

ற்நளப்தார்க்கிலும்

உர்ந்ிருந்து; உர்ந்றகாம்பு திந்ி பளபத்றழும்திற்று.








,g;nghOJ ehk; mwpe;J nfhs;tnjd;dntd;why; KjyhtJ me;j ehY uh[;aq;fs;
vg;gb mopAnkd;Wk; NjtDila uh[;ak; vg;gb ];jhgpf;fg;gLnkd;Wk;> mjd; gpd;G
fpwp];J vg;gb epahahjpgjpaha; tUthh; vd;gijg; ghh;g;Nghk;!
jhdpNay; ,uz;L nfhk;GfisAila xU Ml;Lf;flhitf; fhz;fpwhd;. me;j
,uz;L nfhk;Gfspy; gpd;dhy; te;j nfhk;G Kd;dhy; te;j nfhk;igf; fhl;bYk;
caukha; ,Ue;jJ.
mjhtJ Nkjpadhfpa jhpA te;J ghgpNyhdpa uh[;aj;ij mopj;J mijg;
ngw;Wf;nfhz;lhd;.
gpd;G ngh;rpa uh[;aj;ijr; Nrh;e;j NfhNu]; mjpf ty;yikNahL te;J jhpAtpd;
uh[;aj;ij Nkw;nfhz;lhd;. mJ jhd; Ke;jp te;j nfhk;igg; ghh;f;fpYk; gpe;jp te;j
nfhk;G mjpf ty;yikNahL te;jJ vd;W nrhy;yg;gl;lJ. jhpA kw;Wk; NfhNu];
,th;fs; jhd; ,uz;L nfhk;Gfs;. nfhk;Gfs; Ml;rp mjpfhuj;ijAk; ty;yikiaAk;
Fwpf;fpwJ.
ngh;rpa uh[;ak; Nkjpa uh[;aj;ijg; ghh;f;fpYk; ty;yikahf te;J mjid

mopj;jJ. mNjNghy; jhd; ey;y kdpjd; ehl;il Mshky;> nfl;l kdpjd; ehl;il
Mz;lhy;

vy;yhiuAk;

Kl;bj;

js;sptpLthd;.

ehl;il

MStjw;F

ey;y

Fzk;

(Character) Njit. ey;y Fzhjpraq;fs; ,y;yhj kD\h; te;J MSif nra;jhy; topapy;
ahh;

FWf;Nf

te;jhYk;

mth;fis

Kl;bj;js;sptpLthh;fs;.

iggpspy;

ekf;F

vOjg;gl;bUf;fpwJ.
,NaR fpwp];J kl;Lk;jhd; cyfj;ij
,Uf;fpwhh;.

mthplk;

vy;yh

ey;y

MSifr; nra;aj;

Fzhjpraq;fSk;

,Uf;fpwJ.

jFjpAs;stuha;
mth;

ey;yth;;

md;Gs;sth;; jho;ikAs;sth;; rhe;jKs;sth; mth;jhd; cyfj;ij Msj; jFjpahdth;.
ehKk; mt;tpjkhd Fzq;fisg; ngw;why; mtNuhL $l MSif nra;ayhk;.
5

ehk; mtNuhL MSif nra;a tpRthrj;NjhL ty;yikAk;> ty;yikNahL
QhdKk;> Qhdj;NjhL jd;dlf;fKk;> jd;dlf;fj;NjhL nghWikAk;> nghWikNahL
Njtgf;jpAk;> Njtgf;jpNahL rNfhju rpNefKk;> rNfhju rpNefj;NjhL md;Gk; ekf;F
te;jhy; ehk; MSifr; nra;a jFjpAs;sth;fsha; ,Ug;Nghk;. Fzhjprak;
,y;iynad;why; MSif nra;aj; jFjpNa ,y;iy.
Nkjpa rhk;uh[;ak;
nts;shl;Lf;flh.

n[ak;

nfhz;l

uh[;akhf

khwpdJ.

mJ

jhd;

me;j
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ான்

அளக்

கணித்துக்றகாண்டிருக்ளகில், இலா, லற்லகிருந்து

ரு

றள்பாட்டுக்கடா ினத்ிலன கால் தாால் லசத்ின்ீ றங்கும் றசன்நது; அந்
றள்பாட்டுக்கடாின் கண்களுக்கு டுல ிலசித் ரு றகாம்பு இருந்து.

,e;j nts;shl;Lf;flh kpf Ntfkhf fhy; jiuapNy gjpahky; gwe;J nfhz;L
tUtJ Nghy; tUfpwJ. rpy gps;isfs; jq;fs; fhy;fs; jiuapy; gjpahky; Edpf;fhypy;
XLthh;fs;. mijg; NghyNt mnyf;rhz;lh; kpf Ntfkhf nrhw;g fhyj;jpy; cyfj;jpNy
gy gFjpfisf; ifg;gw;wpf; nfhz;lhd;. khkd;dd; mnyf;rhz;lh; cyfj;ijNa
n[apj;Jj; jd; mjpfhuj;Jf;Fs; nfhz;L tu Ntz;Lnkd epidj;jhd;. Mdhy;
33 tajpNy khpj;Jtpl;lhd;.
khpf;Fk;NghJ mtd; vd;d nrhd;dhndd;why;; vd; rtg;ngl;bapy; ,uz;L
gf;fj;jpYk; Jisg;Nghl;L vd; ,uz;L iffisAk; ntspNa njhq;f tpl;L ngl;biar;
Rke;J nry;Yq;fs;. Vndd;why;> ehd; cyfj;ijNa Mf;fpukpj;Jf; nfhs;syhk; vd;W
epidj;Njd;; Mdhy;ehd; ntWq;ifNahL te;Njd;> ntWq;ifNahL NghfpNwd; vd;W
$wpajhfr; rhpj;jpuk; nrhy;YfpwJ. mNj Nghy; ,uz;L iffisAk; rtg;ngl;bapd;
Jisapd; topahfj; njhq;f tpl;Nl mtid mlf;fk; gz;zpdhh;fs; vd;W
nrhy;yg;gl;bUf;fpwJ.
mNjNghy; ehKk; eph;thzpaha; te;Njhk;; eph;thzpaha; ,e;j cyfj;ijtpl;Lg;
NghfpNwhk;; ehk; xd;Wk; nfhz;L te;jJkpy;iy; xd;Wk; nfhz;L NghtJkpy;iy.
,uz;L fz;fSf;F eLNt tpNr\pj;j xU nfhk;G ,Ue;jJ. me;jf; nfhk;Gjhd;;
khkd;dd; mnyf;rhz;lh;. mjd;gpd;G>
jhdp 8-7 k; trdj;jpNy vd;d thrpf;fpNwhnkd;why; me;j nts;shl;Lf;flh>
Ml;Lf;flhit Kl;bj;js;sp mij kpjpj;Jg;Nghl;lJ. Nkjpa ngh;rpa uh[;aj;ij fpNuf;f
uh[;ak; Nkw;nfhz;lJ. xU uh[;ak; Ngha; ,d;ndhU uh[;ak; tUk;. xU fl;rp
Njhy;tpaile;J

,d;ndhU

fl;rp

n[apf;fpwJ.

nfhz;bUf;fpwJ.

6

,t;thW

jhd;

cyfj;jpy;

ele;J

xU uh[;ak; gyk; mile;J ,d;ndhU uh[;aj;ij Kl;bj; js;sp n[apf;fpwJ. me;j
nts;shl;Lf;flhtpd; fz;fSf;F eLNt ,Ue;j xU nfhk;G Kwpe;J Nghapw;W . mjhtJ>
mnyf;rhz;lh; rPff
; pukha; khpj;Jg;Nghdhh;. gpd;G NtW ehd;F nfhk;Gfs; te;jJ.
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அப்றதாழுது

றள்பாட்டுக்கடா

ிகுிபம்

ல்னளறகாண்டது;

அது

தனங்றகாண்டிருக்ளகில், அந்ப் றதரி றகாம்பு பநிந்துலதாிற்று; அற்குப் தினாக
ஆகாத்ின்

ாலுிளசகளுக்கும்

எிாய்

ிலசித்

ாலுறகாம்புகள்

பளபத்றழும்திணது.
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அளகபில் ன்நினிருந்து சின்ணாண ரு றகாம்பு புநப்தட்டு றற்குக்கும்,
கிக்குக்கும் எிாகவும், சிங்காாண லசத்துக்கு லாகவும் ிகவும் றதரிாிற்று.

fp.K. 323-y; mnyf;rhz;lh; khpj;Jg;Nghdhh;. mth; ifg;gw;wpd uh[;aj;jpw;fhf
mtUila ehd;F Nridj; jiyth;fSk; Nghl;bg; Nghl;L me;j uh[;aj;ijg; gq;F
itj;Jf; nfhz;lhh;fs;. jhdp 7-k; mjpfhuj;jpNy 6-k;> 8-k; trdq;fspNy> ehY jiyfs;
ehY nfhk;Gfs; vd;W ,Uf;fpwJ. ,uz;Lk; xNu uh[;aj;ijj;jhd; Fwpf;fpwJ.
me;j ehY nfhk;Gfspy; xU nfhk;gpy; rpd;djhd xU nfhk;G te;J rpq;fhukhd
Njrj;Jf;F Neuhf kpfTk; nghpajhapw;W. rpq;fhukhd Njrk; vd;why; vUrNyk;. A+jhtpd;
uh[;ak;. NjtDila gps;isfs; ,Uf;fpwjhd ,lk;. me;j ehd;F Nridj;jiyth;fs;
Nlhykp> nrYf;f];> f]z;lh;> yrpNkf;fh;]; ,th;fspy; nrYf;f]; vd;w jiytdpd;
re;jjpapypUe;J te;j vl;lhtJ uh[hjhd; Mz;bNahfp]; IV vg;ghgpdp];. mtd; fp.K. 175
ypUe;J fp.K. 163 tiuf;Fk; fpl;lj;jl;l 12 tU\q;fs; MSif nra;jpUf;fpwhd;. mtd;
,];uNty; [dq;fis Muhjid nra;af; $lhjgb jilgz;zp tpl;lhd;. me;jr; rpd;d
nfhk;G Muhjid nra;af; $lhJ vd;wJ. me;jr; rpd;d nfhk;G Mz;bNahfp]; IV
vg;ghgpdp]; vd;gtd;. mtd; Ml;rpapd; fPo; nkrgj;Njhkpah> ngh;rpah ,Ue;jJ. mtd;
fp.K. 167 tU\j;jpNy Njthyaj;jpd; gypgPlj;jpy; gd;wpia gypnrYj;jp mijj;
jPl;Lg;gLj;jp tpl;lhd;. ,njy;yhk; ele;j rk;gtk;.
A+jnkf;fgp]; (Judas Maccabaeus) vd;w Mrhhpad; mjw;F tpNuhjkhfg; Nghuhb
%d;W tU\j;jpw;Fg; gpd;G me;j Njthyaj;ijr; Rj;jpfhpj;J kWgbAk; Njthyaj;jpy;
Muhjid nra;Ak;gb Maj;jg;gLj;jpdhh;fs;. ,J kl;Lky;yhky; Mz;bNah];
vg;ghgpdp]; tpUj;jNrjdj;ijj; jil gz;zpdhd;. iggps; thrpf;f tplhjgb
jilnra;J mth;fisf; nfhiy nra;jhd;. mt;tsT nghy;yhjtdha; ,Ue;jhd;.
,ijf; Fwpj;J jhdpNay; vOE}W tU\j;Jf;F Kd;djhfNt vOjp itj;jpUf;fpwhd;.
,t;tpjkhd fhhpak; me;j rpd;d nfhk;G nra;Ak;. mtd; %h;f;fKfKk; #Jkhd
Ngr;RKs;s rhkh;j;jpakhd xU uh[h vd;W ehk; jhdp 8 : 23-k; trdj;jpNy thrpf;fpNwhk;.
mtd; te;J md;whl gypia epWj;jptpLthd;.
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jhdp 8:11
அது

லசளணினுளட

அரிடத்ினிருந்து

அன்நாட

அிதி

தனிள

தரிந்பம்

ீக்கிற்று;

ன்ளண

அருளட

தரிசுத்

உர்த்ி,
ஸ்ாணம்

ள்ளுண்டது

A+jh;fSf;Fg; gd;wpnad;why; kpfTk; mUtUg;ghdJ. ,ijf; nfhz;L te;J gyp
nrYj;Jk; NghJ vt;tsT gaq;fukhd fhhpaj;ijr; nra;jpUf;fpd;whd;; nghy;yhjtd;.
,e;jg; ghohf;Fk; mUtUg;igf; Fwpj;J fh;j;juhfpa ,NaRfpwp];J jhdpNay; G];jfj;jpy;
cs;sijr; nrhy;ypapUf;fpwhh;.
kj; 24:15
லலும்,

தாாக்குகிந

றசால்னிிருக்கிநாலண.

அருருப்ளதக்

ாசிக்கிநன்

குநித்துத்

சிந்ிக்கக்கடன்.

ாணிலல்
ீங்கள்

ீர்க்கரிசி

அளப்

தரிசுத்

ஸ்னத்ில் ிற்கக் காணும்லதாது,

ehk; rpe;jpj;Jg; Ghpe;J nfhs;s Ntz;baJ vd;dntd;why;; ghohf;Fk; mUtUg;G
ghpRj;j ];jyj;jpy; epw;Fk;NghJ ePq;fs; Xbg;Nghq;fs;: vUrNyk; mope;JNghFk; vd;W
nrhy;ypapUf;fpwhh;. ehk; iggpspy; ftdpf;Fk;NghJ ghohf;Fk; mUtUg;G. %d;W Kiw
tUfpwJ. Kjypy; Mz;bNahfp]; vg;ghgpdp]; Kjyhk; ghohf;Fk; mUtUg;G fp.K. 167-k;
tU\j;jpy; fh;j;jUf;Fg; gypnrYj;j Ntz;ba ,lj;jpy; gd;wpiag; gyp nrYj;jp
jPl;lhf;fpdhd;. ,JNt> Kjyhk; ghohf;Fk; mUtUg;G. kWgbAk; mJ Rj;jpfhpf;fg;gl;L
Muhjidf;F te;jJ.
fOF Nuhkuh[;aj;jpd; rpd;dk;. jPj;J fOF,wf;iffNshL tUk;NghJ
Xbg;Nghq;fs;; mJ ghohf;Fk; mUtUg;G vd;W ,NaRfpwp];J nrhy;ypapUf;fpwhh;. jPj;J
jdJ NridfNshL tUk;NghJ ePq;fs; vUrNykpypUe;J Xbg;Nghq;fs;; my;yJ ePq;fs;
rpf;fpf;nfhs;tPh;fs;. fh;g;gtjpfSf;Fk; ghy; nfhLf;fpwth;fSf;Fk; INah; taypy;
,Uf;fpwtd; mg;gbNa Xbg;Nghff;fltd; vd;whh;. mNjNghy; jPj;J te;J Njthyaj;ij
,bj;Jg;Nghl;lhd;.
[dq;fs;
cyfnkq;fpYk;
rpjwbf;fg;gl;lhh;fs;;
Njthyak;
,bf;fg;gl;lJ; ghohf;Fk; mUtUg;G te;J mopj;Jg;Nghl;lJ.
,g;nghOJk;>
ghohf;Fk;
mUtUg;G
];jhgpf;fg;gl;bUf;fpwJ.
fp.gp.780-k;
tU\j;jpNy Xkh;k#jp fl;lg;gl;lJ. ,g;nghOJk; ,e;j ,uz;lhk; ghohf;Fk; mUtUg;G
,Uf;fpwJ. Njthyak; ,Ue;j mNj ,lj;jpy; ghohf;Fk; mUtUg;G ,Uf;fpwJ. rhyNkhd;
fl;bd Njthyaj;ijr; nrUghNgy; GJg;gpj;jhd;; mJ jPj;Jthy; ,bf;fg;gl;lJ. ,NaR
fpwp];Jtpd; fhyj;jpy; ,Ue;jJ. fp.gp. 70-y; ,bf;fg;gl;lJ. gpd;G Xkh; k#jp fl;lg;gl;L
,g;nghOJk; ,Uf;fpwJ. ,ijf; fh;j;jh; G+kpajph;r;rpapd; %yk; ,bj;Jg; NghLthh;.
kWgbAk; me;j ,lj;jpy; Myaj;ijf; fl;Lk;NghJ %d;whk; Kiwahfg; ghohf;Fk;
mUtUg;G tUk;.
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2 njr 2:4
அன்

எிர்த்துிற்கிநணாபம்,

லன்

என்ணப்தடுறதுலா,

ஆாிக்கப்

தடுறதுலா, அளறல்னாற்நிற்கும்

லனாகத்

லனுளட

உட்கார்ந்து, ன்ளணத்ான் லறணன்று

ஆனத்ில்

லன்லதான

ன்ளண உர்த்துகிநணாபம்,

காண்திக்கிநணாபம் இருப்தான்.

vdNt filrp Nghg; (Last Pope) me;jp fpwp];Jthf tUk;nghOJ NjthyakhdJ
kWgbAk; fl;lg;gLk;. Nghg;Gtpd; jatpdhy; Myaj;ijf; fl;Lthh;fs; me;j Myaj;jpNy
me;jpf;fpwp];J flTsha; te;J cl;fhUthd;. mtd; Muhjpf;fg;gLtnjJNth; mjw;F
Nkyhfj; jd;id cah;j;jp NjtDila Myaj;jpy; Njtd;Nghy; cl;fhUthd;. mJ
,d;Dk; epiwNtwtpy;iy; cgj;jput fhyj;jpNy elf;Fk;.
jhdp 9 : 27
அர் ரு ாபவும் அலகருக்கு உடன்தடிக்ளகள உறுிப்தடுத்ி, அந்
ாம்

தாி

றசன்நலதாது

அருருப்தாண

தனிளபம்

றசட்ளடகலபாலட

ிர்ிக்கப்தட்டிருக்கிந

ிர்பனம்

காிக்ளகளபம்

தாாக்குகிநன்
தாாக்குகிநன்லல்

ிப்தண்ணுார்;

ந்து

இநங்குான்,

ீருட்டும்

றசாரிபம்

என்நான்.

ghohf;Fk; mUtUg;G %d;W Kiw epiwNtWk;. Njtyhak; %d;W Kiw
,bf;fg;gLk;. Kjypy; NeGfhj;Ner;rhh; ,bj;jhd; : ,uz;lhtJ jPj;J ,bj;jpUf;fpwhd; :
,g;nghOJ me;j ,lj;jpy; Xkh;k#jp ,Uf;fpwJ. mJTk; G+kpajph;r;rpapdhy; ,bf;fg;gLk;.
mjd; gpwF Nghg;Gtpd; jatpdhy; mq;Nf kPz;Lk; Njthyak; fl;lg;gLk;. Mdhy; mJTk;
%d;whtJ Kiwahf ,bf;fg;gLk;. mjd; gpwF ,NaRfpwp];JNt Ml;rp nra;thh;. mtNu
Myakha; ,Uf;fpwhh;. ML> khLfis gyp nrYj;j Ntz;bajpy;iy. ,NaR fpwp];JNt
ekf;fhf
gypahfptpl;lhh;.
,dp
NtW
gypapy;iy.
me;j
uh[;aj;ij
ehk;
vjph;Nehf;fpapUf;fpNwhk;.
jhdp 8: 10
அது

ாணத்ின்

லசளணதரிந்ம்

பர்ந்து,

அின்

லசளணாகி

ட்சத்ிங்கபில் சினற்ளந பூிிலன ிப்தண்ி, அளகளப ிித்து.

me;j
rpd;dnfhk;G
milahskha; ,Uf;fpwhd;.

Mz;bNahfp];

IV

vg;ghgpdp];.

me;jpfpwp];JTf;F

ntsp 12 : 4
அின்
அளகளபப்

ால்

ாணத்ின்

பூிில்

திள்ளபறதற்நவுடலண,

ட்சத்ிங்கபில்

ித்ள்பிற்று;
அளுளட

திசலளணப்தடுகிந

திள்ளபளப்

லுசர்ப்தம் அளுக்கு பன்தாக ின்நது.
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பன்நிறனாருதங்ளக

இழுத்து,

அந்

தட்சித்துப்லதாடும்தடிக்கு

ஸ்ிரீ
அந்

,tNd filrp Nghg;GTf;F milahskha; ,Uf;fpwhd;. me;j kpUfk; (Nghg;)
VOjiyfisAk; gj;Jf;nfhk;GfisAk; cilajha; ,Ue;jJ. xUfhyj;jpy; mJ
mQ;Qhd NuhkhGhpaha; ,Ue;jJ. ,g;nghOJ Nghg;Gtpd; NuhkhGhpaha; ,Uf;fpwJ. Nuhk;
jhd; cyfpy; filrp ty;yuR. xU fhyj;jpy; rPrh;fs; Mz;lhh;fs;. gpd;G ghgpNyhdpa
MtpAk;> Nkjpa ngh;rpa MtpAk;> fpNuf;f MtpAk; xd;wha; Nrh;e;J kpf ty;yikahfTk;
nfbJk; gaq;fukhd kpUfkhfTk; ,Uk;ghfTk; khwp vy;yhtw;iwAk; nehWf;Fk;. Nuhk
uh[;ak; kpf nfhbjhd uh[;ak; ; ghpRj;jthd;fisf; nfhiy nra;jJ. mjpNy gj;J
uh[;aq;fs; ,Ue;jJ fp.K. 63-y; Muk;gpj;J fp.gp. 476-y; gj;J uh[;aq;fshfr; rpjwg;gl;lJ.
ntsp 17 : 9> 10> 11
9. ஞாணபள்ப ணம் இிலன ிபங்கும். அந் ஏழு ளனகளும் அந் ஸ்ிரீ
உட்கார்ந்ிருக்கிந ஏழு ளனகபாம்.
10. அர்கள் ஏழு ாஜாக்கபாம்; இர்கபில் ஐந்துலதர் ிழுந்ார்கள், ருன்
இருக்கிநான், ற்நன்

இன்னும்

ில்ளன; ரும்லதாது

அன்

றகாஞ்சக்கானம்

ரித்ிருக்கலண்டும்.
11. இருந்தும் இாதுாகி ிருகல எட்டாாணனும், அவ்லினிருந்து
லான்றுகிநனும், ாசளடப்லதாகிநனுாிருக்கிநான்.

mjhtJ me;j VO jiyfSk; VO uh[hf;fs;; mth;fs; ahnud;why;> [Pypa]; rPrh;>
mf];l;l];> fpshba];> nt];ghrpad;> ill;l];> ePNuh> nlhkpl;ld; ,th;fs; VO jiyfs;.
mjhtJ VO uh[;aq;fshk;.
ntsp 13: 1
தின்பு

ான்

கடற்கள

னின்லல்

ின்லநன்.

அப்றதாழுது

சபத்ித்ினிருந்து ரு ிருகம் எழும்திக் கண்லடன்; அற்கு ஏழு ளனகளும்
தத்துக்றகாம்புகளும் இருந்ண; அின்

றகாம்புகபின்லல்

தத்து

படிகளும், அின்

ளனகபின்லல் தூாண ாபம் இருந்ண.

,e;j J}\zkhd ehkk; vd;dntd;why; Vicarius Filli dei. ehk; ntspg;gLj;jy;
17Mk; mjpfhuk; 3Mk; trdj;ij thrpf;Fk; NghJ VO jiyfs; gj;J nfhk;Gfisf;
Fwpj;Jjhd; ghh;ff
; pNwhk;.
ntsp 17 : 3
ஆிக்குள்
ளனகளபபம்

என்ளண
தத்துக்

ணாந்த்ிற்குக்

றகாம்புகளபபம்

றகாண்டுலதாணான்.

உளடதும்

அப்றதாழுது

தூாண

ஏழு

ாங்கபால்

ிளநந்துாண சிப்புிநபள்ப ிருகத்ின்லல் ரு ஸ்ிரீ ஏநிிருக்கக் கண்லடன்.

ntspg;gLj;jpd tpNr\k; 12Mk; mjpfhuj;jpYk;> 13-Mk; mjpfhuj;jpYk;> 17-Mk;
mjpfhuj;jpYk; ,e;j VO jiyfs; gj;J nfhk;Gfs; Fwpj;J jpUk;gj;jpUk;g ghh;f;fpNwhk;.
me;j VO jiyfs; vd;dntd;W ghh;j;Njhk;.
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mjd; gpd;G gj;Jf; nfhk;Gfs; vd;W nrhy;Yk;NghJ Nuhk uh[;akhdJ gj;J
uh[;aq;fshf cilf;fg;gl;lJ. me;j uh[;aq;fs; jhd; fpNul; gphpl;ld;> n[h;kdp> gpuhd;];>
];ngapd;> Rtpl;];rh;yhe;J> Nghh;r;Rfy;> ,j;jhyp> mjd; gpd;G %d;W rpwpa uh[;aq;fs;
Ntz;ly;];> n`Uyp> m];l;uNfh];> ,e;j %d;W nfhk;Gfis me;j rpd;d nfhk;G (Nghg;)
gpLq;fpg;Nghl;lJ. vdNt jhd; VO gpujhdkhd uh[;aq;fs; ,g;NghJk; ,Uf;fpwJ. me;j
kpUfj;jpypUe;j VO nfhk;Gfs;pd; Nky; VO Kbfs; vd;why; VO uh[hf;fs; ,Ue;jhh;fs;
vd;W mh;j;jk;. VO rPrh;fs; mijg; gj;jhfg; gphpj;Jg; gj;J uh[;aq;fshfg; gphpe;jJ.
ntsp 13 : 3>4
3. அின்
ஆணாலும்

ளனகபிறனான்று

சாவுக்லகதுாண

சாவுக்லகதுாய்க்

அந்க்

காம்

காப்தட்டிருக்கக்

றசாஸ்ாக்கப்தட்டது.

கண்லடன்;

பூிிலுள்ப

ாரும் ஆச்சரித்லாலட அந் ிருகத்ளப் தின்தற்நி,
4.

அந்

ங்கிணார்கள்.

ிருகத்ிற்கு
அல்னாலும்:

அப்தடிப்தட்ட

அிகாங்றகாடுத்

ிருகத்ிற்கு

ப்தாணன்

லுசர்ப்தத்ள

ார்?

அிலணாலட

பத்ம்தண்த்க்கன் ார்? என்று றசால்னி, ிருகத்ளபம் ங்கிணார்கள்.

me;j kpUfk;jhd; filrp Nghg;> me;jpfpwp];J tYrh;g;gk; jhd; gprhR> gprhirAk;
topgLfpwhh;fs;> Nghg;GitAk; topgLfpwhh;fs;. mtd; jd;id Muhjpf;Fk;gbahf
nrhy;Ythd;. ghgpNyhdpa khh;ff
; k;> epk;Nuhj;jpd; khh;f;fk; : uh[hitf; flTshf
topgLfpw khh;f;fk;. NjtDila Myaj;jpy; Njtd; Nghy; cl;fhh;e;J jd;id vy;yhUk;
tzq;Fk;gbr; nra;thd;. mJjhd; vl;lhtJ kpUfk; vd;W nrhy;yg;gl;bUf;fpwJ.
ntsp 17:11
இருந்தும்

இாதுாகி

ிருகல

எட்டாாணனும், அவ்லினிருந்து

லான்றுகிநனும், ாசளடப்லதாகிநனுாிருக்கிநான்.

mUikahdth;fNs! mt;tpjkhd xU fhyk; tug;NghfpwJ. mJ rhTf;NfJthff;
fhag;gl;lnjd;why; me;j Nuhk uh[;ak; mope;J NghdJ. mJ nrh];jkhf;fg;gl;lnjd;why;
Nuhk uh[;ak; mope;J Nghg;Gtpd; NuhkhGhpahf khwpdJ. fp.gp. 586-y; Nghg;Gtpd; NuhkhGhp
Muk;gpj;J ,d;W cyfj;jpy; 124 Nfhb kf;fs;; rfy [dq;fspYk;> ghi\f;fhuhpYk;>
Nfhj;jpuq;fspYk; [df;$l;lq;fspy; ,Ue;J fj;Njhypf;f khh;f;fkha; khwpapUf;fpwJ.
,uz;lhk; cyf Aj;jj;jpd;NghJ n[h;kdp ,uz;lhfg; gphpe;J Nkw;F n[h;kdp>
fpof;F n[h;kdp vd;W gphpe;J> fpof;F n[h;kdp fk;A+dp];l;fhuh;fsplk; Ngha;tpl;lJ.
vdNt> fpof;F n[h;kdp> Nkw;F n[h;kdp vd;W gphpj;J eLtpy; 155 fpNyhkPl;lUf;F
fhd;fphPl; Rtiu 13.08.1961-y; mikj;jhh;fs;. mjd; cauk; 11.8 mb ,ijf;Fwpj;J
jPh;ff
; jhprp. rNfh. gpud;`hk; ‘filrpfhy tpj;jpd; milahsk;” vd;w nra;jpapy;
19.03.1962 md;W vd;d nrhy;ypapUf;fpwhnud;why;> Nuhk; vOg;Gjy; Vw;gLk;> me;jr; Rth;
,bf;fg;gl;L fpof;F n[h;kdp> Nkw;F n[h;kdp xd;whf khWk;. me;jr;Rth; fl;bd mLj;j
tU\Nk nrhy;ypapUf;fpwhh;. mth; ciuj;j jPh;f;fjhprdkhdJ> 09.11.1989 md;W
epiwNtwptpl;lJ. ,uz;L n[h;kdpAk; xd;whf khwptpl;lJ> fk;A+dprk; Njhy;tpAw;wJ.
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gpd;G Kd;dhy; ,Ue;j me;j Nuhkuh[;ak; Nghg;Gtpd; Mjpf;fj;jpy; ,Ue;jijg;
NghyNt
kWgbAk;
tUk;.
,g;NghJ
INuhg;gpa
If;fpa
ehLfs;
vd;W
Muk;gpj;jpUf;fpwhh;fs;. ,jpy; Kd;dhy; Fwpg;gpl;l gj;J ehLfSk; ,Uf;fpwJ. ,th;fs;
jq;fSila uh[;aj;ij me;jp fpwp];JTf;F xg;Gf;nfhLg;ghh;fs; vd;gij ntspg;gLj;jy;
17-Mk; mjpfhuk; 12Mk; trdj;jpy; fhzyhk;.
ntsp 17 : 12
ீ கண்ட தத்துக் றகாம்புகளும் தத்து ாஜாக்கபாம்; இர்கள் இன்னும் ாஜ்ம்
றதநில்ளன; இர்கள்

ிருகத்துடலணகூட

ருி

லபவும்

ாஜாக்கள்லதான

அிகாம் றதற்றுக்றகாள்ளுகிநார்கள்.

mg;nghOJ Nghg; gioagb gj;J uh[;aq;fis MSifr; nra;thh;. me;j rpd;d
nfhk;G kpf ty;yikahf tUk;. Mz;bNahfp]; IV vg;ghgpdp]; ,jw;F xU milahsk;.
filrp Nghg; tUk;NghJ cyfkidj;Jk; mtDila fl;Lg;ghl;Lf;Fs; tUk;NghJ> me;j
kpUfj;ij (Nghg;ig) midtUNk tzq;Fthh;fs;.
neg;Nghypad;> Nghg;Git [{iy khjk; 5-Mk; Njjp 1808-Mk; tU\j;jpy;
(05.07.1808) rpiwgpbj;J> eP uh[hf;fs; Nky; mjpfhuk; nrYj;jf;$lhJ. kjj;ij kl;Lk;
ftdpj;Jf;nfhs; vd;W fl;lis nfhLj;jhd;. ,ijf; Fwpj;J ehk; iggpspy; ghh;f;fpNwhk;.
rpiwgLj;jpf;
nfhz;L
Nghfpwtd;;
rpiwg;gl;Lg;
Nghthd;;
gl;laj;jpdhNy
ghpRj;jthd;fisf;
nfhiy
nra;jtd;;
gl;laj;jpdhNy
nfhy;yg;glNtz;Lk;.
ghpRj;jthd;fspd;
nghWikAk;
tpRthrKk;
,jpNy
tpsq;Fk;
vd;W
nrhy;yg;gl;bUf;fpwJ.
vdNt> ehk; ve;j Neuj;jpy; ,Uf;fpNwhk; vd;gij ftdpf;f Ntz;Lk;. ,g;nghOJ
,Ug;Gk; fspkz;Zkhd fhyj;jpy; ,Uf;fpNwhk;. ,Uk;G Nuhk uh[;ak;. mJ cyfk; mopAk;
tiu ,Uf;Fk;. Nghg;Gtpd; Mjpf;fj;jpd; fPo; cyfnkq;fpYk; gs;spfs;> fy;Y}hpfs;>
kUj;Jtkidfs; mjpfkhf ,Uf;fpwJ. Fwpg;ghf jkpo;ehl;bYk; cs;sJ.
cyfj;jpy; rpy ehLfs; KOtJkhf fj;Njhypf;f ehLfshf ,Uf;fpwJ. njd;
mnkhpf;fhtpy; cs;s ehLfs; Kf;fhy; gFjp fj;Njhypf;f ehLfs;jhd;. gpypg;igd;];
fj;Njhypf;f ehL. me;j kpUfj;Jf;Fr; rkkhdth; ahUNk fpilahJ. cyfj;jpd;
nghUshjhuj;ijr; rhp nra;a Nghg;Gthy; kl;Lk;jhd; KbAk; ; NtW ahuhYk; KbahJ.
Nghg;G jiytuhf khWk;NghJ kpUfj;ij midtUk; tzq;Fthh;fs; vd;W
nrhy;yg;gl;bUf;fpwJ.
ntsp 13 : 8
உனகத்லாற்நபல்

அடிக்கப்தட்ட

ஆட்டுக்குட்டிினுளட

ஜீபுஸ்கத்ில்

லதறழுப்தட்டிா பூிின் குடிகள் ாரும் அள ங்குார்கள்..

cyf ehLfs; vy;yhNk Nghg;GTf;F mbgzpa Ntz;Lk;. VNjh xU R+o;epiyapy;
mth;fs; tzq;f Ntz;baJ tUk;. mg;nghOJ ehk; ,q;Nf ,Uf;fkhl;Nlhk;.
Ml;Lf;Fl;bahdtUila [PtG];jfj;jpy; ekJ ngah; ,Uf;fpwJ. vdNt> ehk; NkNy
vLj;Jf; nfhs;sg;gLNthk;. ehk; VO tU\q;fs; fy;ahz tpUe;jpNy (Wedding Feast)
,Uf;Fk;NghJ; cyfj;ij me;jpfpwp];J MSthd;.
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ntsp 12:12
ஆளகால்

தலனாகங்கலப!

அளகபில்

ாசாிருக்கிநர்கலப!

கபிகூருங்கள். பூிிலும் சபத்ித்ிலும் குடிிருக்கிநர்கலப! ஐலா, திசாசாணன்
ணக்குக்

றகாஞ்சக்கானாத்ிம்

உங்கபிடத்ில்

உண்றடன்று

இநங்கிணதடிால்,

அநிந்து,

உங்களுக்கு

ிகுந்

லகாதங்றகாண்டு,

ஆதத்துரும்

என்று

றசால்னக்லகட்லடன்.

cyfj;jpNy ,Jtiu elf;fhj kfh cgj;jputfhyk; tUk;. ahnuy;yhk; kpUfj;Jf;F
tpNuhjkha; vjph;j;J epw;ghh;fNsh; mth;fnsy;yhUk; nfhiy nra;ag;gLthh;fs;>
kw;wth;fs; kpUfj;ij tzq;Fthh;fs;.
,e;jg;gprhrpd; Mtpiaj;jil nra;tJ kzthl;bjhd;. ntspr;rk; Ngha;tpl;lhy;
,Us; R+o;e;JtpLk;. Nghg; tUk;NghJ nts;isf;Fjpiu (kjty;yik) rptg;Gf;Fjpiu
(murpay; ty;yik) kw;Wk; fUg;Gf;Fjpiu (gprhrpd; ty;yik) ,e;j %d;W ty;yikfSk;
xd;wha; NrUk;NghJ kq;fpd epwKs;s Fjpiu cz;lhfpwJ.
ntsp 6 : 7> 8
7. அர் ானாம் பத்ிளள உளடத்லதாது, ானாம் ஜீணாணது: ீ ந்துதார்
என்று றசால்லுஞ் சத்த்ளக் லகட்லடன்.
8. ான் தார்த்லதாது, இலா, ங்கிணிநபள்ப ரு குிளளக் கண்லடன்;
அின்லல் ஏநிிருந்னுக்கு ம் என்று றதர்; தாாபம் அன்தின் றசன்நது.
தட்டத்ிணாலும், தஞ்சத்ிணாலும், சாிணாலும், பூிின் துஷ்டிருகங்கபிணாலும்,
பூிின்

காற்தங்கிலுள்பர்களபக்

றகாளனறசய்பம்தடிாண

அிகாம்

அளகளுக்குக் றகாடுக்கப்தட்டது.

NkNy Fwpg;gpl;l %d;W ty;yikfSk; xd;wha; Nrh;e;jJ NghyNt> NjtDila VO
MtpfSk; KOikaha; ek; Nky; Cw;wg;gl;Ls;sJ. mtUila rpq;fhrdj;jpypUe;J VO
MtpfSk; ,d;W ekf;F te;jpUf;fpwJ. ,e;jg; ghpRj;jhtpapd; ty;yik ek;ik NkNy
nfhz;L nry;Yk;NghJ> gprhrpd; Mtpapd; ty;yik cyfj;jpd; Nky; ,wq;Fk;. filrpapy;
cyfj;ijf; fj;Njhypf;f rig (xUngz;) MSif nra;Ak;> xU rig vd;gJ xU
ngz;Zf;F milahskha; ,Uf;fpwJ.
ntsp 17 : 3
3. ஆிக்குள் என்ளண ணாந்த்ிற்குக் றகாண்டுலதாணான். அப்றதாழுது ஏழு
ளனகளபபம்

தத்துக்

றகாம்புகளபபம்

உளடதும்

தூாண

ாங்கபால்

ிளநந்துாண சிப்புிநபள்ப ிருகத்ின்லல் ரு ஸ்ிரீ ஏநிிருக்கக் கண்லடன்

ntspg;gLj;jy; 13-Mk; mjpfhuKk; Kjy; trdj;jpy; J}\zkhd xU ehkk; vd;W
nrhy;Yk;NghJ> mJ NjtDila FkhuDf;Fg; gjpyhf Ml;rp nra;fpwth; (tpf;fhu];
gpypb) (VICARIUS FILLI DEI) vd;gJ Nghg;Gtpd; fphPlj;jpy; ,e;jg; ngah; ,Uf;fpwJ.
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Mdhy; ntsp 17 : 3-y; J}\zkhd ehkq;fs; vd;W ,Uf;fpwJ. ,J vijf;
Fwpf;fpwnjd;why; gytpjkhd ];jhgdq;fisf; Fwpf;fpwJ. (CSI, A.G. R.C. UPC, IPC,
Pentecost etc) ,itfs;jhd; J}\zkhd ehkq;fs; ,e;j J}\zkhd ehkq;fs; Nky; xU
];jphp (R.C. Pope) VwpapUf;fpwhs;. ,d;iwf;F cs;s fpwp];jth;fs; jq;fs; ];jhgd
ngah;fisr; nrhy;Yfpwhh;fs;. ehk; ve;j ];jhgdj;ijAk; Nrh;e;jth;fs; fpilahJ.
];jhgdq;fs; vy;yhk; Kbtpy; fj;Njhypf;f khh;f;fj;jpd; fPo; epw;F k;. Mdhy; ehk;
cz;ikahd fpwp];jth;fsha;> cz;ikahd kzthl;baha; ,Uf;fpNwhk;.
ntsp 17: 5>6
5.

லலும்,

இரகசியம்,

மகா

பாபில

ான்,

லேசிகளுக்கும்

பூமியிலுள்ள

அருேருப்புகளுக்கும் தாய் என்னும் ாம் அள் றற்நிில் எழுிிருந்து.
6.

அந்

ஸ்ிரீ

தரிசுத்ான்கபின்

இத்த்ிணாலும்,

இலசுினுளட

சாட்சிகபின் இத்த்ிணாலும் றநிறகாண்டிருக்கிநளக் கண்லடன்; அளபக் கண்டு
ான் ிகவும் ஆச்சரிப்தட்லடன்.

,e;jg; ngz;zhfpa fj;Njhypf;frig cyfj;ij MSk;. kzthl;b rigAk; (Bride
Church) xU ngz; jhd;. ,jpy; ehk; xU ghfkha; ,Uf;fpNwhk;. cyfpy; ,Uf;Fk;
Jd;khh;ff
; h; ahtUk; mope;j gpd; Kbtpy; fh;j;jh; ,e;j cyfj;ijg; GJg;gpj;J ,ij
kzthl;b MSk;gb nra;thh;. kzthl;b rig Mzpy; Muk;gpj;J ngz;zpy; KbfpwJ.
,NaRfpwp];J Mzha; ,Uf;fpwhh;. rig ngz;zha; ,Uf;fpwJ.
mNjNghy; rhj;jhDk; fj;Njhypf;f khh;f;fj;jpw;Fk;> J}\zkhd ehkq;fisf;
nfhz;l rigfSf;Fk; (ngz;) kzthsdha; ,Ug;ghd;. ,th;fs; mtDf;F
kzthl;baha; ,Ug;ghh;fs;. rhj;jhDila kzthl;bAk; MSif nra;ths;. vt;tsT
fhynkd;why; %d;wiu tU\k; kl;Lk;jhd;. Mdhy; ehk; ek; kzthsNdhL Mapuk;
tUlk; MSif nra;Nthk;
ntsp 19 : 8
சுத்பம் திகாசபாண றல்னி ஸ்ிம் ரித்துக்றகாள்ளும்தடி அளுக்கு
அபிக்கப்தட்டது; அந் றல்னிஸ்ிம் தரிசுத்ான்களுளட ீிகலப.

fh;j;jh; ek;ik mioj;jhh;; ek;ikj; njhpe;J nfhz;lhh;; ek;ikg; ghpRj;jg;
gLj;jpdhh;; ek;ik mgpN\fpj;jhh;; ehk; mtUila gps;isfsha; ,Uf;fpNwhk;. ek;Kila
ngah; Ml;Lf; Fl;bahdtUila [PtG];jfj;jpy; ,Uf;fpwJ. ,njy;yhk; mtUila ePjp;
ek;Kila ePjpNah NjtDila fpUigiar; rhh;e;jpUg;gjhf ,Uf;fpwJ.
NjtDila ePjpiaj; Njlhky; ehq;fs; xbrh NghNdhk;. fy;fj;jh> ghk;Ng>
mnkhpf;fh> M];jpNuypah kw;Wk; cyfpy; gy ehLfSf;Fg; Ngha; gpurq;fk; gz;zpNdhk;
vd;W ngUikahfg;Ngrpj; jq;fisg; nghpa Nghjh;fshff; fhz;gpj;jhy; mJ
mth;fSila ePjpahFk;. ,e;j ePjpapdhy; guNyhf uh[;ak; Nghf KbahJ. ,NaR
fpwp];JtpDila ePjpapdhy; (NjtDila ePjp) jhd;: ehk; guNyhf uh[;ak; Nghf KbAk;.
mJ jhd; ghpRj;jthd;fspd; ePjpaha; ,Uf;fpwJ. me;j t];jpuj;ij ehk;
jhpj;jpUf;fpNwhk;. ek;ikf; Fwpj;Jg; ngUik ghuhl;Ltjw;F xd;Wkpy;iy; vy;yhk;
fh;j;jUila fpUig.
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me;j kpUfj;ij jhdpNay; ghh;fF
; k;NghJ nghy;yhjjha; ,Ue;jJ. mNjNghy; jhd;
Nghg;Gtpd; NuhkhGhpAk; nghy;yhjjha; ,Ue;jJ. mtd; cgj;jputf;fhyj;jpNy cyfj;ij
MSifr; nra;thd;. Mdhy; ehk; Mapuk; tUlk; cyfj;ij MSif nra;Nthk;. mjd;
gpd;G nts;isrpq;fhrdk; epahaj;jPh;g;G (White Throne Judgment)
jhdp 9 : 27
அர் ரு ாபவும் அலகருக்கு உடன்தடிக்ளகள உறுிப்தடுத்ி, அந்
ாம்

தாி

அருருப்தாண

றசன்நலதாது

தனிளபம்

றசட்ளடகலபாலட

ிர்ிக்கப்தட்டிருக்கிந

ிர்பனம்

காிக்ளகளபம்

தாாக்குகிநன்
தாாக்குகிநன்லல்

ிப்தண்ணுார்;

ந்து

இநங்குான்,

ீருட்டும்

றசாரிபம்

என்நான்.

,e;j trdk; ,NaR fpwp];JTf;Fk; nghUe;Jk;. rhj;jDf;Fk; nghUe;Jk;.
(Compound Meaning) mJ vg;gbnad;why; ; ,NaR fpwp];J ,];uNty; [dq;fSf;F xU
thuk; (7tU\k;) nfhLf;fpwhh;. Vw;fdNt 31/2 tU\k; Kbe;J Nghapw;W ,NaRfpwp];J
31/2 tU\k; cyfj;jpy; Copak; nra;jNghJ mNdfUf;F mth; cld;gbf;ifia
cWjpg;gLj;jpdhh;. mjd; gpd; Njthyak; ,bf;fg;gl;lJ. gypAk;> fhzpf;ifAk; xope;J
Nghapw;W. ,d;Dk; %d;wiu (31/2) tUlk; ,Uf;fpwJ. me;j 31/2 tUlj;jpy; ,uz;L
rhl;rpfspd; Copaj;jpd; %yk; 1>44>000 Ngh; Kj;jhpf;fg;gLthh;fs;.
rhj;jhDf;Fk; VO tUlq;fs; ,Uf;fpwJ. mtd; 31/2 tUlk; cld;gbf;ifia
cWjpg;gLj;Jthd;. mjd; gpwF kpUfj;jpd; Kj;jpiuiaf; nfhz;LtUthd;. NjtDila
Myaj;jpy; Njtd;Nghy; cl;fhh;e;J ; gypiaAk; fhzpf;ifiaAk; xopag; gz;Zthd;.
me;j 31/2 tUl cgj;jput fhyj;jpy; 1>44>000 Ngh; Kj;jhpf;fg;gLthh;fs;.
ntsp 13 : 16>17>18
16. அது சிநிலார், றதரிலார், ஐசுரிான்கள், ரித்ிர், சுாீணர், அடிளகள்,
இர்கள்

ாரும்

ங்கள்

ங்கள்

னதுளககபினாது

றற்நிகபினாது ரு

பத்ிளளப் றதறும்தடிக்கும்,
17. அந்
ாத்ின்

ிருகத்ின்

பத்ிளளாது

இனக்கத்ளாது

அின்

ரித்துக்றகாள்ளுகிநன்

ாத்ளாது
ி

அின்

லறநாருனும்

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

அது

னுருளட

இனக்காிருக்கிநது;

அினுளட

இனக்கம் அறுநூற்நறுதத்ாறு.

me;j kpUfj;jpd; Kj;jpiuiaj; jq;fspd; tyJifapyhtJ; jq;fs; new;wpapyhtJ
jhpf;fhtpl;lhy; nfhs;sTk;> tpw;fTk; KbahJ. cjhuzj;jpw;F ehk; trpf;Fk; ,lk;
khefuhl;rpahf khWnkd;why; vy;yhtw;iwAk; gjpT nra;a vz;fs; cs;sJ. ghjhsr;
rhf;filf;Fg; gzk; fl;l Ntz;Lnkd;whYk;> nkl;Nuh thl;lUf;Fg; gzk; fl;l
Ntz;Lnkd;whYk; ,izajsj;jpy; (Internet) ek;Kila vz; (Number) tu Ntz;Lk;.
Kw;fhyj;ijg; Nghy; ,g;nghOJ fpilahJ.
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mJ kl;Lky;yhky; ,g;nghOJ vy;yhtw;wpw;Fk; ghd;fhh;L (Pan Card) mtrpakhf
,Uf;fpwJ. mJ ,y;yhky; vijAk; thq;fTk;> tpw;fTk; Kbahjgb murhq;fk; nra;J
tUfpwJ. cyfk; KOtJk; xU kD\Dila fl;Lg;ghl;Lf;Fs; tUk;NghJ (One World
Government) ehk; ,q;Nf ,Uf;f khl;Nlhk;. ehk; vLj;Jf; nfhs;sg;gLNthk;.
ntsp 13:18
இிலன ஞாணம் ிபங்கும்; அந் ிருகத்ின் இனக்கத்ளப் புத்ிபளடன்
கக்குப்தார்க்கக்கடன்;

அது

னுருளட

இனக்காிருக்கிநது;

அினுளட

இனக்கம் அறுநூற்நறுதத்ாறு.

me;jpf;fpwp];JTf;Fk; VO tUlq;fs; nfhLf;fg;gLfpwJ. Kjy; %d;wiu tUlk;
ve;j cgj;jputKk; ,y;yhky; cyfj;ij MSthd;. mLj;j %d;wiu tUlj;ij
kfhcgj;jputfhykhff; nfhz;L tUthd;. ,];uNty; [dq;fSf;F VO tUlq;fs;
nfhLf;fg;gLfpwJ. Mdhy; ekf;F 2000 tUlq;fs; nfhLf;fg;gLfpwJ.

,Jtiu ehd;F uh[;aq;fspd; Kbit ehk; ghh;j;Njhk;. mLj;jgbahf
kD\FkhuDila Copaj;ijg; ghh;gN
; ghk;.

jhdpNay; 7:13
இாத்ரிசணங்கபிலன
குானுளட சானாண

ான்

ருர்

தார்த்துக்றகாண்டிருக்ளகில்,
ாணத்து

லகங்களுடலண

ந்ார்; அர்

ஆபசுள்பர் இடட்டும் ந்து, அர் சீ தத்ில் றகாண்டுப்தட்டார்.
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இலா,

னு
ீண்ட

,uhj;jhprdq;fspNy kD\FkhuDila rhayhd xUth; (Son of Man) thdj;jpd;
Nkfq;fSlNd te;jhh;. mth; ePz;l MARs;sthpd; ,lk; kl;Lk; te;jhh; vd;W
nrhy;yg;gl;bUf;fpwJ.
jhdpNay; : 7: 9>10>13>14
9. ான்

தார்த்துக்றகாண்டிருக்ளகில், சிங்காசணங்கள்

ஆபசுள்பர்

ற்நிருந்ார்;
ீ
அருளட

அருளட

சிசின்

ிர்

ஸ்ிம்

றண்ளாகவும்

ளக்கப்தட்டது; ீண்ட

உளநந்

ளளப்லதானவும்,

தஞ்ளசப்லதான

துப்புாகவும்

இருந்து; அருளட சிங்காசணம் அக்கிணிஜுாளனபம், அின் சக்கங்கள் எரிகிந
றருப்புாிருந்து.
10. அக்கிணி ி அர் சந்ிிினிருந்து புநப்தட்டு ஒடிணது; ஆிாிம்லதர்
அளச்

லசித்ார்கள்;

லகாடாலகாடிலதர்

அருக்கு

பன்தாக

ின்நார்கள்;

ிாசங்கம் உட்கார்ந்து; புஸ்கங்கள் ிநக்கப்தட்டது.
இாத்ரிசணங்கபிலன

13.

னுகுானுளட

சானாண

ான்
ருர்

தார்த்துக்றகாண்டிருக்ளகில்,
ாணத்து

லகங்களுடலண

இலா,

ந்ார்; அர்

ீண்ட ஆபசுள்பர் இடட்டும் ந்து, அர் சீ தத்ில் றகாண்டுப்தட்டார்.
14. சகன ஜணங்களும் ஜாிாரும், தாளக்காரும் அளல லசிக்கும்தடி,
அருக்குக் கர்த்த்துபம் கிளபம் ாஜரீகபம் றகாடுக்கப்தட்டது; அருளட
கர்த்த்தும்

ீங்கா

ித்ி

கர்த்த்துபம்

அருளட

ாஜ்ம்

அிாதுாிருக்கும்.

jhdpNay; jhprdkhff; fhZk;nghOJ ePz;l MARs;sth;: epahahjpgjpahfTk;>
uh[hthfTk;

,Uf;fpwhh;.

Nfhlhd

NfhbNgh;

mtUf;F

Kd;ghf

,Ue;J

Nrit

nra;fpwhh;fs;. ehd;F uh[;aq;fSk; Kbtile;jgpd; mth; ,t;thW Njhd;Wfpwhh;.
kD\FkhuDila
kw;nwhUth;

ePz;l

rhaYf;F

MARs;sth;.

xg;ghd

,jid

xUth;

ehk;

$h;e;J

Nkfq;fSlNd

tUfpwhh;.

ftdpf;Fk;NghJ

xUth;

gpjh;kw;nwhUth; Fkhud; ; vd;W jdpj;jdpahf ,uz;L flTs; ,Ug;gJ Nghy; njhpfpwJ.
ntsp . 5 : 6>7>8>9>10
6.

அப்றதாழுது,

சிங்காசணத்ிற்கும்,

இலா,
ான்கு

அடிக்கப்தட்டண்ாிருக்கிந
ஜீன்களுக்கும்,

ரு

பப்தர்களுக்கும்

ஆட்டுக்குட்டி
த்ிிலன

ிற்கக்கண்லடன்; அது ஏழு றகாம்புகளபபம் ஏழு கண்களபபம் உளடாிருந்து;
அந்க்கண்கள் பூிறங்கும் அனுப்தப்தடுகிந லனுளட ஏழு ஆிகலபாம்.
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7.

அந்

ஆட்டுக்குட்டிாணர்

ந்து,

சிங்காசணத்ின்லல்

உட்கார்ந்ருளட னதுகத்ினிருந் புஸ்கத்ள ாங்கிணார்.
8. அந்ப் புஸ்கத்ள அர் ாங்கிணலதாது, அந் ான்கு ஜீன்களும்,
இருதத்துான்கு

பப்தர்களும்

தரிசுத்ான்களுளட
றதாற்கனசங்களபபம்

ங்கள்

ங்கள்

றஜதங்கபாகி
திடித்துக்றகாண்டு,

சுண்டனங்களபபம்,

தூதர்க்கத்ால்

ிளநந்

ஆட்டுக்குட்டிாணருக்குபன்தாக

க்காய் ிழுந்து:
9. லரீர் புஸ்கத்ள ாங்கவும் அின் பத்ிளகளப உளடக்கவும்
தாத்ிாிருக்கிநீர்;

ஏறணணில்

ீர்

அடிக்கப்தட்டு, சகன

லகாத்ிங்கபிலும்

தாளக்காரிலும் ஜணங்கபிலும் ஜாிகபிலுிருந்து எங்களப லனுக்றகன்று
உம்பளட இத்த்ிணாலன ீ ட்டுக்றகாண்டு,
10.

எங்கள்

ஆசாரிர்களுாக்கிண ீர்;

லனுக்குபன்தாக
ாங்கள்

பூிிலன

எங்களப

ாஜாக்களும்

அசாளுலாறன்று

புி

தாட்ளடப் தாடிணார்கள்.

];jhgd fpwp];jth;fs; ,ij thrpf;Fk;NghJ mth;fs; ek;ikg; ghh;j;J ,NaR
fpwp];J kl;Lk;jhd; vd;W nrhy;fpwPhf
; Ns mg;gbnad;why; ,e;j ePz;l MARs;sth;; ahh;?
vd;Wk;> mth; gpjh vd;W nrhy;tjw;Fk; ,J rhpahfg; nghUe;JfpwJ. ,J mth;fSf;Ff;
Fog;gkhfNt ,Uf;fpwJ. ekf;Nfh ,J njspitj; jUfpwJ. Vnddpy; ehk; xNu Njtid
tpRthrpf;fpNwhk;. Kjypy; Fkhuid mDg;gpdhh; vd;W nrhy;yg;gl;bUf;fpwNj mg;gb
vd;why; vd;d mh;j;jk;? gpjhTf;Ff; Fkhud; cz;lh? ,y;iy. mth; jhAk;> jfg;gDk;>
tk;r tuyhWk; ,y;yhjth; ; khk;rj;jpy; tUk;NghJ mth; rhPuk;jhd; Fkhud; (God in His
Son, God in His Body) FkhuDila rhPuk; jhd; gpjh> me;j Ml;Lf;Fl;bahdtNu kD\f;
Fkhudha; ,Uf;fpwhh;.
jhdp 7 : 14
14. சகன ஜணங்களும் ஜாிாரும், தாளக்காரும் அளல லசிக்கும்தடி,
அருக்குக் கர்த்த்துபம் கிளபம் ாஜரீகபம் றகாடுக்கப்தட்டது; அருளட
கர்த்த்தும்

ீங்கா

ித்ி

கர்த்த்துபம்

அருளட

ாஜ்ம்

அிாதுாிருக்கும்.

fh;j;jj;jJtKk; mth; kfpikAk; kD\FkhuDf;F xg;ghdtUf;Fj; jhd;
nfhLf;fg;gl;lJ vd;W vOjg;gl;bUf;fpwJ. vdNt ];jhgd kf;fs; Fok;gpapUf;fpwhh;fs;
ekf;Nfh Fog;gk; ,y;iy. mth; ,ul;rfh;; vd;w jd;ikapypUe;J epahahjpgjpahf
,Uf;fpwhh;. (The Attribute of Saviour and Judge) ,ijg; ghh;fF
; k; NghJ rpdpkhtpy; xNu
kdpjd; ,ul;il Ntlkhf jfg;gdhfTk;> kfdhfTk; ebg;ghd;. ehk; rpdpkh
ghh;ff
; tpy;iy;
kw;wth;fs;
nrhy;tijf;
Nfl;bUf;fpNwhk;.
,e;jf;
fhl;rpjhd;
rpq;fhrdj;jpy; epahahjpgjpahf ,Ug;gJ.
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mth; Nka;g;gd; Nghy; Ml;il itj;jpUf;fpwhh;; mth; Jf;fk; epiwe;jth;; mth;
mjpf

rhe;jkhdth;;

epidj;Jf;

ekf;fhfr;

nfhz;L

rpYitapy;

,Uf;fpwJ.

Mdhy;

miwag;gl;lhh;.
,NaR

mg;gbj;jhd;

fpwp];J

cyfk;

epahahjpgjpahfTk;>

uh[hthfTk; ,Uf;fpwhh;. mtiug; ghh;j;J gae;J eLq;f Ntz;Lk;. Koq;fhy; ahTk;
Klq;Fk;> ehTfs; ahTk; mtiu mwpf;ifg; gz;Zk;; mth; thdj;ijAk;> G+kpiaAk;
rpU\;bj;j fh;j;jh;; ,g;NghJ mth; ,ul;rfuuha; ,Uf;fpwhh;. ,dp mth; epahahjpgjpaha;
tug;Nghfpwhh;. (The attribute of Saviour and Judge merging together)
xU ehspy; ,e;j ,uz;L jd;ikfisAk; nfhz;l xNu Njtd; ntspg;gLthh;.
(Two Attributes of One God) gpjh Fkhud; ghpRj;jhtp vd;Dk; %d;W jd;ikfSk; ,NaR
fpwp];JTf;Fs; xd;wha; khWfpwJ. ,ij ehk; ntspg;gLj;jy; Kjyhk; mjpfhuj;jpd; rpy
trdq;fs; %yk; cWjpg;gLj;jyhk;.
ntsp 1 : 14> 15> 16> 17> 18
14.

அருளட

ளளப்லதானவும்

சிசும்

ிரும்

றண்தஞ்ளசப்லதானவும்

றண்ளாிருந்து;

உளநந்

அருளட

கண்கள்

அக்கிணிஜுாளனளப் லதானிருந்து;
15.

அருளட

றண்கனம்லதானிருந்து;

தாங்கள்
அருளட

உளனக்கபத்ில்
சத்ம்

காய்ந்

றதருறள்பத்து

திகாசாண
இளச்சளனப்

லதானிருந்து.
16. து னதுகத்ிலன ஏழு ட்சத்ிங்களப ஏந்ிக்றகாண்டிருந்ார்; அர்
ாினிருந்து

இருபுநபம்

கருக்குள்ப

தட்டம்

புநப்தட்டது; அருளட

பகம்

ல்னளாய்ப் திகாசிக்கிந சூரிளணப் லதானிருந்து.
17. ான்

அளக்

கண்டலதாது

றசத்ளணப்லதான

அருளட

தாத்ில்

ிழுந்லன்; அப்றதாழுது அர் ம்பளட னதுகத்ள என்லல்ளத்து, என்ளண
லாக்கி: தப்தடால, ான் பந்ிணரும் திந்ிணரும், உிருள்பருாிருக்கிலநன்;
18. ரித்லன், ஆணாலும், இலா, சாகானங்கபிலும் உிலாடிருக்கிலநன், ஆறன்; ான்
த்ிற்கும் தாாபத்ிற்குபரி ிநவுலகால்களப உளடாிருக்கிலநன்.

,t;trdq;fspy; nrhy;yg;gl;lth; ,NaRfpwp];J. mtUf;Fs; ,uz;L jd;ikfSk;
xd;wha; ,Ug;gij ehk; fhzyhk;. cjhuzkhf> ehd; xU fhyj;jpy; thypgdhf
,Ue;Njd;. ,d;W jfg;gd; vd;w ];jhdj;ijf; fle;J ; vd; Ngug;gps;isfSf;Fj;
jhj;jhthf khwptpl;Nld;. md;iwf;F ,Ue;j glk; NtW; ,d;iwf;F ,Uf;Fk; glk; NtW ;
Mdhy; Ms; xd;Wjhd;. mNjNghy;jhd; ,NaRfpwp];JTk; ,ul;rfh; vd;w
];jhdj;jpypUe;J epahahjpgjp vd;w ];jhdj;jpw;F tUtJ.
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cyfk; ,NaRfpwp];Jit kpfTk; rhJthdth; ; kpfTk; jho;ikahdth;. vdNt
ehk; mtiu vd;d Ntz;LkhdhYk; Ngryhk; fpwp];jth;fs; vy;yh jtiwAk;
kd;dpg;ghh;fs;; mth;fSf;F tpNuhjkha; vd;d Ntz;Lnkd;whYk; Ngryhk; vd;W
epidf;fpwhh;fs;. Mdhy; mth;fs;> ,NaRNthL ehKk; cyfj;ij epahae;jPhg
; ;Nghk;
vd;gij mwpatpy;iy.
,NaRfpwp];JTf;F md;ghd rP\dhf ,Ue;j Nahthd;; mth; khh;gpNy rha;e;J
nfhz;L ahh; ck;ikf; fhl;bf; nfhLg;ghd; vd;W Nfl;ltd;; mt;tsT neUq;fpa
rP\dha; ,Ue;jtd; ,g;nghOJ gj;KjPtpNy fp.gp. 95-96 y; ,f;fhl;rpiaf; fhZk;NghJ
mtd; nrj;jtidg; Nghy Mdhd;.
ntsp 1:17
ான்

அளக்

கண்டலதாது

றசத்ளணப்லதான

அருளட

தாத்ில்

ிழுந்லன்; அப்றதாழுது அர் ம்பளட னதுகத்ள என்லல்ளத்து, என்ளண
லாக்கி: தப்தடால, ான் பந்ிணரும் திந்ிணரும், உிருள்பருாிருக்கிலநன்;

mth; Nkyhd ePjpAs;s epahahjpgjp; cyfj;jpy; cs;s vy;yh ePjpkd;wj;ijf;
fhl;bYk; Nkyhd ePjpkd;wk; NkNy (guNyhfj;jpy;) cs;sJ. ,NaRfpwp];JNt mjw;F
epahahjpgjpaha; ,Uf;fpwhh;.
ntsp 20: 11>12
11.

தின்பு,

ான்

ற்நிருக்கிநளபம்
ீ

றதரி

றள்ளபச்

கண்லடன்; அருளட

சிங்காசணத்ளபம்

சபகத்ினிருந்து

அின்லல்

பூிபம்

ாணபம்

லனுக்கு

பன்தாக

அகன்றுலதாிண; அளகளுக்கு இடங்காப்தடில்ளன.
12.

ரித்லாாகி

சிநிலாளபம்

ிற்கக்கண்லடன்; அப்றதாழுது
லறநாரு

புஸ்கபம்

எழுப்தட்டளகபின்தடில

புஸ்கங்கள்

ிநக்கப்தட்டது;
ரித்லார்

றதரிலாளபம்

ிநக்கப்தட்டண; ஜீபுஸ்கம்
அப்றதாழுது

ங்கள்

ங்கள்

அந்ப்

என்னும்

புஸ்கங்கபில்

கிரிளகளுக்குத்க்காக

ிாத்ீர்ப்தளடந்ார்கள்.

vLj;Jf;nfhs;sg;gLjypy; (Rapture) NkNy vLj;Jf;nfhs;sg;glj; jFjpapy;iy
vd;why; fPNo iftplg;gl;L me;jpfpwp];Jtpd; fhyj;jpy; rhj;jhDf;F vjph;j;J epd;W ;
,uj;j rhl;rpahf khpj;J ; nts;isr; rpq;fhrdj;jpw;F Kd;ghf te;J ,NaRfpwp];Jtplk;
Kiwapl Ntz;Lk;. ehd; fh;j;jUila thh;j;ijf;fhf epd;Nwd; epj;jpa [Ptid vdf;Fj;
jhUk; vd;W KiwaplNtz;Lk;. ,g;nghOJ ehk; jFjpaha; ,Ue;jhy; clNd
Ngha;tplyhk;.
,NaRNthL mtUila kzthl;bAk; Nrh;e;J epahae;jPhg
; ;ghs;; Mapukhapuk;
Nguhfpa kzthl;b mtNuhL epw;ghh;fs;. Mdhy; epahae;jPh;f;fg;gl Ntz;ba Nfhlhd
NfhbNgh; mq;Nf mth;fSf;F Kd;ghf epw;ghh;fs;. mth;fis ,NaRNthL Nrh;e;J
kzthl;bahfpa ehk; epahae;jPhg
; ;Nghk;.
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nts;isr; rpq;fhrdj;jpw;F Kd;ghf vy;NyhUk; epw;fNtz;Lk;. rKj;jpuKk;>
ghjhsKk; kuzKk; jq;fspYs;s khpj;jth;fis xg;Gf;nfhLj;jd. mth;fspd;
fphpiafspd; gbNa epahae;jPhf
; ;fg; gl;lhh;fs;. ,NaR mq;Nf uh[hthfTk;>
epahahjpgjpahfTk; ,Uf;fpwhh;. (He is the King and the Judge) Kd;G ,ul;rfuhf
khk;rj;jpNy te;J rpYitapy; khpj;j ,NaRfpwp];J mrl;ilg;gz;zg;gl;ltUk;>
Gwf;fzpf;fg;gl;ltUk;> mbf;fg;gLk; Ml;ilg;Nghy; nfhz;LNghfg;gl;lhh;. mtUf;F
moFkpy;iy; nrse;jhpaKk; ,y;iy; mth; Nka;g;gdha; ,Ue;J epahahjpgjpaha;
khWk;NghJ ehk; mtNuhL $l epahae;jPhg
; ;Nghk;.
rNfh. gpud;`hk; ‘gj;K jhprdk;” vd;w nra;jpapy; mtNu uh[h; mtNu fh;j;jh;;
mtNu Ml;Lf;Fl;b : gpjh Fkhud; ghpRj;jhtp vy;yhNk ,NaRfpwp];J jhd; vd;W
nrhy;fpwhh;. Njtdpd; jd;ikfs; vy;yhk; xd;W Nrh;e;J ,NaRfpwp];Jtpy; KbfpwJ.
,g;NghJ mth; gy jd;ikfspy; jk;ik ntspg;gLj;Jfpwhh;.
ntsp 21: 3>4
3. லலும், தலனாகத்ினிருந்து உண்டாண ரு றதருஞ்சத்த்ளக் லகட்லடன்;
அது:

இலா,

னுர்கபிடத்ிலன

அர்கபிடத்ிலன

அர்

ஜணங்கபாிருப்தார்கள்,

லனுளட

ாசாிருப்தார்;

லன்ால

ாசஸ்னிருக்கிநது,

அர்களும்

அர்கலபாலடகூட

இருந்து

அருளட
அர்களுளட

லணாிருப்தார்.
4.

அர்களுளட

பில்ளன,

கண்ர்ீ

துக்கபில்ளன,

ாளபம்

லன்

அனறுலுில்ளன,

துளடப்தார்;

இணி

ருத்பில்ளன;

பந்ிணளகள் ிந்துலதாிண என்று ிபம்திணது.

Njtd; ,e;j cyfj;ij MjpapNy VNjd; ve;j epiyapy; ,Ue;jNjh mNj
epiyf;Fj; jpUk;g rpU\;bj;J : ,oe;J Nghd vy;yh kpUfq;fs;> gwitfs;> kuq;fs;
nrbfs; Kjypatw;iw kPz;Lk; rpU\;bj;J> ey;y ,aw;if #oNyhL Mapuk; tUl
murhl;rpapy; ekf;Ff; nfhLg;ghh;. ehKk; mtNuhL Mapuk; tUl murhl;rpapy; MSif
nra;Nthk;.
,g;nghOJ ,e;j ehd;F uh[;aj;ijAk; mDkjpj;jpUf;fpwhh;. filrpahf me;jp
fpwp];J cyfj;ij Ml;rpnra;thd;. fj;Njhypf;f khh;ff
; k; cyfj;ij Ml;rp nra;Ak;.
fh;j;jh; ,e;j Ntrp khh;ff
; j;ijr; Rl;nlhpj;Jg; NghLthh;. xU ehopifapNy mope;JNghFk;.
,e;j G+kpiag; GJg;gpj;J NjtDila uh[;akhf khw;wp jk;Kila
kzthl;bf;Ff;
nfhLg;ghh;. mJ jhd; mth; ekf;Ff; nfhLf;Fk; ghprhf ,Uf;fpwJ. kzthl;bahfpa
v];jh; uh[hj;jpNa; eP uh[;aj;jpy; ghjp Nfl;lhYk; cdf;Fj; jUNtd; vd;W Mfh];NtU
uh[h $wpdhd;. Mdhy; fh;j;jh; ekf;F KO uh[;aj;ijNa jUNtd; vd;W nrhy;fpwhh;.
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ehk; me;j VNjdpy; ,Uf;f ekf;Fg; gl;lh Ntz;bajpy;iy; thp fl;l
Ntz;bajpy;iy; ve;j milahsKk; ekf;Fj; Njitapy;iy. fh;j;jh; ,e;j cyfj;ij
VNjdhf khw;wp ghpRj;jthd;fs; MSifr; nra;Ak;gb ngw;Wj; jUthh;.
jhdp. 7 : 18
18. ஆணாலும்

உன்ணாணருளட

என்றநன்ளநக்குபள்ப

சாகானங்கபிலும்

தரிசுத்ான்கள்
ாஜ்த்ளச்

ாஜரீகத்ளப்றதற்று,

சுந்ரித்துக்றகாள்ார்கள்

என்நான்.

vt;tsT nghpa rpyhf;fpak; ehk; VO tUlk; guNyhfj;Jf;Fr; nrd;W kWgbAk;
,q;Nf tug; NghfpNwhk;. me;j Neuj;jpy; ,t;Tyfk; VNjdha; ,Uf;Fk;. mtNuhl $l ehk;
nts;isf;Fjpiufspy; Vwp tUNthk; vd;W nrhy;yg;gl;bUf;fpwJ.
nts;isf;Fjpiu ty;yikiaf; Fwpf;fpwJ. thh;j;ijapd; ty;yik ek;ik NkNy
nfhz;L nry;Yk;. thh;j;ijapd; ty;yikapdhNy ehk; kWgbAk; ,e;j cyfj;Jf;F
tUk;NghJ> cyfk; VNjdha; ,Uf;Fk;. ,g;NghJ fhz;fpw fl;blq;fnsy;yhk;
nehWq;fpg;NghFk;. thijfs;> Nfhgfyrq;fs; Cw;wg;gLk;. cyfNk jPl;Lg;gl;bUf;fpwJ
,ij ehk; ngwg;Nghtjpy;iy; VNjidg; ngw NghfpNwhk;. ehk; fhz;fpw ,e;j cyfj;ij
Kw;wpYk; eph;%ykhf;fptpLthh; me;jf; fy; cUz;L te;J me;j ,Uk;igAk;>
ntz;fyj;ijAk;> nghd;idAk;> fspkz;izAk; Kw;wpYk; eph;%ykhf;fp jhNkh nghpa
uh[;akha; khWk; me;j uh[;ak; vJntd;why; Gjpa vUrNykhapUf;fpwJ. ehk; me;j
epj;jpaj;ij vjph; Nehf;fpapUf;fpNwhk;.
ntsp 21 : 16
16. அந் கம் சதுாிருந்து, அின் அகனபம் ீபபம் சாிருந்து.
அன்

அந்க்

லகானிணால்

கத்ள

அபந்ான்;

அது

தன்ண ீாிம்

அபாிருந்து; அின் ீபபம் அகனபம் உபம் சாிருந்து.
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ஸ்ாி

,e;jg; gl;lzj;ij Njtd; ,e;j G+kpapNy ];jhgpg;ghh;. mJjhd; me;jf; fy; nghpa
gh;tjkha; khwpaJ. ehY uh[;aq;fSk; ,Ue;j milahsNk njhpahJ; rhpj;jpuj;Jf;F
KbT Vw;gLk;. ehis vd;W xU ehs; Vw;glg;Nghtjpy;iy; vg;NghJk; ,d;Wjhd;;
vg;NghJNk gfy;jhd;;; mq;Nf ,uhf;fhyk; ,uhJ. ehk; fh;j;jUila thh;j;ijf;fhf
epd;why; vt;tsT gyd;fs; ekf;Ff; fpilf;fpwJ. mJ kl;Lky;y mth; ek;ik
epahahjpgjpahfTk;
khw;Wthh;.
Mapuk;
tUlKk;>
me;j
uh[;aj;ij
Rje;jhpj;Jf;nfhs;Sk;gb
ekf;Fj;jUthh;.
ehk;
khpj;Njhuhfpa
nghpNahiuAk;>
rpwpNahiuAk;> epahae;jPhg
; ;Nghk; ; NjtJ}jh;fisAk; epahae;jPhg
; ;Nghk; vd;W ghh;ff
; pNwhk;.
1 nfhhp 6 : 2> 3
2. தரிசுத்ான்கள்

உனகத்ள

ிாந்ீர்ப்தார்கறபன்று

அநிீர்கபா?

உனகம் உங்கபால் ிாந்ீர்க்கப்தடுாிருக்க, அற்த க்குகளபத் ீர்க்க
ீங்கள் அதாத்ிா?
3.

ல

தூர்களபபம்

ிாந்ீர்ப்லதாறன்று

அநிீர்கபா?

அப்தடிிருக்க,

இந் ஜீனுக்லகற்நளகளப ீங்கள் ீர்த்துக்றகாள்பக்கூடாிருக்கிநது எப்தடி?

fh;j;jh; mijr;rk;ghjpj;J; mij ekf;Fj; jUfpwhh;. ehk; epahahjpgjpahf khwTk;>
MrPht
; hjq;fisg; ngwNtz;Lnkd;why; ekf;Fr; rpy tpjpKiwfs; [Principles] my;yJ
jFjp Ntz;Lk;. vd;d jFjpnad;why;> kw;wth;fis epahae;jPh;f;fg; Nghfpw ehk; ek;ik
ehNk
KjyhtJ
epahae;jPh;ff
;
Ntz;Lk;.
ek;ik
ehNk
epjhdpj;Jr;
rhpg;gLj;jpf;nfhz;lhy; kw;wth;fis epahae;jPh;ff
; yhk;. ,J jhd; NjtDila fl;lis.
NtjKk; mijj;jhd; nrhy;fpwJ. ,ij ehk; xt;nthU ,uhNgh[d Muhjidfspy;
thrpf;fpNwhk;.
1nfhhp 11 : 31 ம்ள ால ிாணித்து அநிந்ால் ாம் ிாந்ீர்க்கப்தலடாம்.
kw;wth;fspd; tho;f;ifiaf; Fwpj;J ehk; epahae;jPhf
; ;f; ek;ik ehNk
epahae;jPhj
; ;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;. ek;kplk; vj;jidNah jtWfs;> Fiwfs;> ngytPdk;>
mtpRthrk; ,Uf;fpwJ. mij ehk; mwpf;if nra;J fh;j;jhplj;jpy; xg;Guthfp gpd;G
kw;wth; Fiwiaf; fhzyhk;. mg;gb nra;ahjth;fs; cyfj;ij epahae;jPh;ff
; KbahJ.
jhdpNay; mtd; fhyj;jpy; tho;e;j [dq;fis epahae;jPhg
; ;ghd;. mtd; 15 tajpy;
ghgpNyhDf;Fg; Nghdhd;. 70 tUlq;fs; ghgpNyhdpNy cah;e;j ];jhdj;jpNy ,Ue;jhd;.
ehd;F uh[hf;fspd; fhyj;jpNy mt;tpjkhd gjtpapy; ,Ue;jhYk;> mtd; jd;idj;jhNd
epahae;jPhf
; ;f mwpe;J nfhz;lhd;. vg;gbnad;why;; ehd; uh[htpd; Ngh[dj;jpdhy;
vd;idj; jPl;Lg;gLj;jpf;nfhs;skhl;Nld; vd;W mtd; nghUj;jid gz;zpf;
nfhz;lhd;.
uh[h n[gpf;ff; $lhJ vd;W fl;lisapl;lhYk;> mtd; n[gpj;jhd;. ghgpNyhd;
uh[;ak; nropg;ghd uh[;akha; ,Ue;jJ. mjpd; uh[h NeGfhj;Ner;rhh; cyfpNy nghpa
IRthpathd;. mJ ehfhPfkhd gl;lzk;; tpf;fpufq;fis topgLfpw xU ehL;
,t;tpjkhd ghgpNyhdpy; jhdpNay; cah;e;j gjtpapy; ,Ue;jhYk; jtW nra;atpy;iy.
nghpa gjtpapy; ,Uf;fpwth;fs; mjpf jtWfs; nra;thh;fs;. gzk;> ehfhPfk; mjpfkhf
ghtKk; mjpfkhFk;.
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jhdpNay;
jd;idj;jhNd
epjhdpj;J
mwpe;jhd;.
vg;gbnad;why;>
ek;
Kd;Ndhh;fSk;> ehKk; nra;j ghtj;jpdhy;jhd; ehk; ,e;j ghgpNyhDf;Fr;
rpiwf;ifjpfsha; te;jpUf;fpNwhk; vd;W mwpf;if nra;J n[gk; nra;jhd;; iggps; gbj;J
cgthrpj;J n[gpj;jhd;. jhdpNay; 9-k; mjpfhuj;jpy; jd;Dila ghtq;fisAk;>
[dq;fSila ghtq;fisAk; mwpf;if nra;J n[gpj;jhd; vd;W vOjg;gl;Ls;sJ.
jhdpNay; uh[hTf;F Kd;ghf epd;W ePh; nghd;dhd jiyjhd;; Mdhy; jiy
ntl;lg;gLk;; ehd;F uh[;aq;fSk; mope;J NghFk;. ehNdh NjtDila uh[;aj;ijr;
Nrh;e;jtdha; ,Uf;fpNwd;. vdf;Fs; ,Uf;Fk; uh[;ak;jhd; vy;yh uh[;aq;fisAk;
mopf;Fk;> ehd; ghgpNyhd; uh[;akhfpa ck;Kila uh[;aj;jpy;> cah;e;j gjtpapy;
,Uf;fpNwd; vd;W epidf;fhjpUk;. ehd; NjtDila uh[;aj;jpy; ,Uf;fpNwd;. vd;Dila
uh[;ak; vy;yh uh[;aj;ijAk; mopf;Fk;; me;j Njtidj;jhd; ehd; Muhjpf;fpNwd;.
ck;Kila Njtid ehd; Muhjpg;gjpy;iy vd;W $wpdhd;.
fh;j;jh; ,e;jf; filrp fhyj;jpy; xU jPh;ff
; jhprp %ykha; thh;j;ijiaf;
nfhLj;jpUf;fpwhh;. ehk; cyfj;jpy; jhd; ,Uf;fpNwhk;. Mdhy; cyfj;NjhL
xd;wpize;J Nghtjpy;iy; mth;fisg; Nghy ehk; [Ptpg;gJ ,y;iy. mNdf ];jhgd
rigfs; ,Uf;fpwJ; mth;fspd; cgNjrq;fSf;F ehk; ,ize;J Nghtjpy;iy. jhdpNay;
Nghy; thh;j;ijf;fhf epw;fpNwhk;. ,g;nghOJ ek;ik ehNk epjhdpf;f mwpe;jpUe;jhy; ehk;
,e;j cyfj;ijNa epahae;jPh;ff
; KbAk;. ek;Kila fhyj;jpy; thOk; [dq;fis ehk;
epahae;jPhf
; ;f KbAk;. ghpRj;jthd;fs; cyfj;ij epahae;jPhg
; ;ghh;fs;. fpwp];JNthL $l
nts;is rpq;fhrdj;jpNy ,Ue;J ehk; epahae;jPhg
; ;Nghk;.
ntspg;gLj;jpd tpNr\khdJ njhOif nra;fpd;w> Muhjpf;fg;gLfpd;w>
Muhjidg;gw;wp vOjpapUf;Fk; Gj;jfkha; ,Uf;fpwJ. (It is a book of worship) vdNt ,e;j
Gj;jfj;jpy; ,uz;L Muhjidfs; gw;wp vOjg;gl;Ls;sJ. xd;W kpUfj;ij tzq;FtJ
kw;nwhd;W ,NaR fpwp];Jit tzq;FtJ. ntsp. 13 : 8-Mk; trdj;ijAk;>
ntsp 17 : 8-Mk; trdj;ijAk; xg;gpl;Lg;ghh;f;Fk;NghJ>
ntsp. 13 : 8
8. உனகத்லாற்நபல் அடிக்கப்தட்ட ஆட்டுக்குட்டிினுளட ஜீபுஸ்கத்ில்
லதறழுப்தட்டிா பூிின் குடிகள் ாரும் அள ங்குார்கள்.

ntsp. 17 : 8
8.

ீ,

கண்ட

தாாபத்ினிருந்து

ிருகம்

பன்லண

ஏநிந்து,

இருந்து,

இப்றதாழுது

ாசளடப்லதாகிநது.

இல்ளன;

அது

உனகத்லாற்நபல்

ஜீபுஸ்கத்ில் லதறழுப்தட்டிா பூிின் குடிகள், இருந்தும், இாற்லதாணதும்,
இணி இருப்ததுாிருக்கிந ிருகத்ளப்தார்த்து ஆச்சரிப்தடுார்கள்.

,e;j ,uz;L
tzq;Fthh;fs;.

G];jfj;jpYk;

Ngh;

vOjg;glhjth;fs;

me;j

kpUfj;ij

ek;Kila ngah;fs; Ml;Lf;Fl;bahdthpd; [Pt G];jfj;jpy; ,Uf;fpwJ. ehk;
kpUfj;ij tzq;fkhl;Nlhk;> ,NaR fpwp];JitNa tzq;FNthk;.
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ntsp : 4 : 9> 10> 11
லலும்,

9.

சிங்காசணத்ின்லல்

உிலாடிருக்கிநருக்கு

அந்

ற்நிருந்து,
ீ

ஜீன்கள்,

சாகானங்கபிலும்

கிளளபம்

கணத்ளபம்

ஸ்லாத்ித்ளபம் றசலுத்தும்லதாது,
10.

இருதத்துான்கு

பன்தாக

க்காய்

பப்தர்களும்
ிழுந்து,

சிங்காசணத்ின்லல்

சாகானங்கபிலும்

ற்நிருக்கிநருக்கு
ீ

உிலாடிருக்கிநளத்

றாழுதுறகாண்டு, ங்கள் கிரீடங்களபச் சிங்காசணத்ிற்குபன்தாக ளத்து:
11.

கர்த்தாலே,

லரீர்,

றதற்றுக்றகாள்ளுகிநற்குப்
உம்பளட

கிளளபம்

தாத்ிாிருக்கிநீர்,

சித்த்ிணாலன

அளகள்

கணத்ளபம்
ீல

ல்னளளபம்

சகனத்ளபம்

சிருஷ்டித்ீர்,

உண்டாிருக்கிநளகளும்

சிருஷ்டிக்கப்

தட்டளகளுாிருக்கிநது என்நார்கள்.

ehk; fh;j;jiuf; nfhz;lhb Muhjpg;Nghk;. Mdhy; lhh;tpd; vd;d $wpdhd;
vd;why;> cyfk; jw;nrayha; Njhd;wpapUf;fpwJ vd;W jd;Dila $w;iw; ghpzhkf;
Nfhl;ghl;ilf; nfhz;Lf; $wpdhd;. Mdhy; ghpRj;jthd;fNsh; ePNu rfyj;ijAk;
rpU\;bj;jPh;; ck;Kila rpj;jj;jpdhNy mitfs; cz;lhf;fg;gl;litfSk;> rpU\;bf;fg;
gl;litfSkhapUf;fpwJ vd;W Njtidj;Jjpf;fpwhh;fs;.
njhOJ
nfhs;tijf;
Fwpj;J
mjpfkha;
ntspg;gLj;jpd
tpNr\j;jpy;
vOjg;gl;Ls;sJ. G+kpapd; Fbfnsy;yhk; filrpahf kpUfj;ijj; njhOJ nfhs;thh;fs;.
mth;fs; vy;yhUk; mf;fpdp flypNy js;sg;gLthh;fs;. ];jhgd kf;fs; jphpj;Jtj;ij
tpRthrpf;Fk;NghJ> Njtd; ,th;fis mq;fPfhpg;gjpy;iy. vd;;Dila ehkk; tpsq;f
njhpe;J nfhs;sg;gl;l xU ];jhdk; cz;L. me;j ];jyj;jpNy vd;Dila ehkj;ij
my;yJ ,e;j Neuj;jpw;Fhpa rj;jpaj;ij (The message of the hour) itj;jpUf;fpNwd;. me;j
,lj;jpNy eP fh;j;jiuj; njhOJ nfhs; vd;W cghfkk; 16 : 2-y; fh;j;jh; nrhy;fpwhh;.
cgfhkk; 16 : 2
2. கர்த்தர் து

ாம்

ிபங்கும்தடி

றரிந்துறகாள்ளும்

ஸ்ாணத்ில், உன்

லணாகி கர்த்தருக்குப் தஸ்காின் தனிாகி ஆடுாடுகளபப் தனிிடுாாக.

%d;wpy; xd;NwhNd vd;W> gpjhthfpa Njtid ];Njhj;jhpg;Nghk; ; Fkhudhfpa
,NaR fpwp];Jit ];Njhj;jhpg;Nghk;; ghpRj;jhtpahfpa Njw;wuthsid ];Njhj;jhpg;Nghk;
vd;W Njthjp Njtid %d;whfg; gphpg;gJ rhpahd Muhjiday;y. gprhrpd;
MuhjidahFk;.
rhj;jhd; vd;d epidg;ghd; vd;why; vd;Dila ngha; cgNjrkhfpa
jpUj;Jtj;ij ,e;j [dq;fs; ek;Gfpwhh;fs;. ,e;j Muhjid ,NaR fpwp];JTf;F my;y;
vdf;Fj;jhd; ,e;j Muhjid; ,J vd;Dila Muhjid vd;ghd;. (Worshipping Devil
Spirit) mJ jhd; kpUfj;ij tzq;FtJ. mth;fis mwpahkNy kpUfj;ij
tzq;Ffpwhh;fs;.
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Nghg; nfhz;L te;j cgNjrj;ij ];jhgd Nghjfh;fs; vLj;Jf; nfhz;L> tPzhd
Muhjid (Vain worship) nra;Ak;NghJ mijr;rhj;jhd; vLj;Jf;nfhs;fpwhd;. Njtd;
jk;Kila ];jhdj;ij ,q;Nf (The Message of The Hour) itj;jpUf;fpwhh;. mth; jkJ
ehkj;ij ,q;Nf itj;jpUf;fpwhh;. mJ jhd; fh;j;juhfpa ,NaR fpwp];J. mtiu ehk;
Muhjpf;fpNwhk;. mth; ehkk; vd;gJ mtUila thh;j;ijaha; ,Uf;fpwJ.
,d;W mtUila thh;j;ijiaAk;> mtUila ehkj;ijAk;> fh;j;jh; ekf;F
ntspg;gLj;jpapUf;fpwhh;. (We are Worshipping the Lamb) ];jhgdq;fs; rhj;jhid
kiwKfkhf
Muhjpf;fpd;wd.
mth;fs;
ngah;fs;
Ml;Lf;Fl;bahdthpd;
[PtG];jfj;jpYk;> [PtG];jfj;jpYk; ,y;iy. ek;Kila ngah;fs; Ml;Lf; Fl;bahdthpd;
[Pt G];jfj;jpy; ,Uf;fpwJ. mg;gbapUe;jhy; epj;jpa [Ptd; cz;L. mg;gb ,y;yhjth;fs;
kpUfj;ijj;jhd; tzq;Fthh;fs;.
,NaR fpwp];J nrhy;fpwhh;; ehd; cdf;F uh[;aj;ijf; nfhLj;Jtpl;L> gpd;G
cd;id epahahjpgjpaha; khw;WNtd;. nts;is rpq;fhrdj;jpw;F Kd;ghf Nfhlhd Nfhb
Ngiu eP epahae;jPh;g;gha;. filrpahf me;j gl;lzj;ij ekf;Fg; ghprhff; nfhLg;ghh;.
me;jg;gl;lzk; 1500 iky; mfyKk;> ePsKk;> cauKk; nfhz;l rJuq;fg;gl;lzk;. ehk;
mijr; Rje;jhpj;Jf;nfhs;Nthk;.
ehk; fh;j;jiu Nerpj;Jk;> mtiu Muhjpj;Jk; fh;j;jUila thh;j;ijiaj;
jpahdpj;J;
n[gpj;J
tUk;NghJ
fh;j;jh;
ek;ik
MrPht
; jpg;gNjhL>
ehk;
vLj;Jf;nfhs;sg;gLjypy; (Rapture) gq;filNthk;. cyfk; mopTf;Fs;sha; NghFk;NghJ
ehk; Mtpf;Fhpath;fshf khwNtz;Lk;. fh;j;jUila tUif rkPgkhfptpl;lJ. jhdpNay;
ghgpNyhdpy; fh;j;jUila thh;j;ijf;fhf rhl;rpaha; epd;W mtiu Muhjpj;J, Nrit
nra;jhd;. mJNghy; ehk; midtUk; ,Ug;Nghk;.

Mnkd;.
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