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தேவன் நம்மமயும், நமது உலகத்மதயும், 
அதில் உள்ள அமைத்மதயும் சிருஷ்டிே்ோர் 
ஆதியிலே லேவன் வானே்தேயும் பூமிதையும் 

சிருஷ்டிே்ோர.்                                                                             – ஆதி 1:1 

லேவனாகிை கரே்்ேர ் மனுஷதனப் பூமியின் மண்ணி 

னாலே உருவாக்கி, ஜீவசுவாசே்தே அவன் நாசியிலே 

ஊதினார,் மனுஷன் ஜீவாேத்ுமாவானான்.               - ஆதி 2:7 

ஏனனன்றாே் அவருக்குள் சகேமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது; 

பரலோகே்திலுள்ளதவகளும் பூலோகே்திலுள்ளதவ 

களுமாகிை 

தவகளுமான 

ளானாலும், 

காணப்படுகிறதவகளும் 

சகே வஸ்துக்களும், 

கரே்்ேேத்ுவங்களானாலும், 

காணப்படாே 

சிங்காசனங்க 

துதரே்ேனங் 

களானாலும், அதிகாரங்களானாலும், சகேமும் அவதரக் 

னகாண்டும் அவருக்னகன்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. 

– னகாலோ – 1:16 

கரே்்ேலர லேவனனன்று அறியுங்கள்; நாம் அே்ே, அவலர 

நம்தம உண்டாக்கினார;்                                             - சங் 100:3 அ 

பின்பு லேவன்: நமது சாைோகவும் நமது 

ரூபே்தின்படிலையும் மனுஷதன உண்டாக்குலவாமாக; 

அவரக்ள் சமுே்திரே்தின் மசச்ங்கதளயும், ஆகாைே்துப் 

பறதவகதளயும், மிருகஜீவன்கதளயும், பூமிைதனே ்

தேயும், பூமியின்லமே் ஊரும் சகேப் பிராணிகதளயும் 

ஆளக்கடவரக்ள் என்றார.் லேவன் ேம்முதடை சாைோக 

மனுஷதனச ் சிருஷ்டிேே்ார,் அவதனே் லேவ 

சாைோகலவ சிருஷ்டிே்ோர,் ஆணும் னபண்ணுமாக 

அவரக்தளச ் சிருஷ்டிே்ோர.்                                  - ஆதி 1: 26 – 27  

தேவன் மைிதமை எப்பபோதும் தை்னுடை் வோழ

சிருஷ்டிே்ோர். 

இபயசுமவ நம்புபவரக்ளிை் வீடு பரபலோகம்

பதவைிடத்தில் அை்புகூருகிறவர்களுக்கு அவரோல்

ஆயத்தம்பண்ணப்பட்ட ஒரு உண்மமயோை இடம்

பரபலோகம் 

எழுதியிருக்கிறபடி: லேவன் ேம்மிே் அன்புகூருகிறவரக்ளுக்கு 

ஆைே்ேம்பண்ணினதவகதளக் கண் காணவுமிே்தே, காது 

லகட்கவுமிே்தே, அதவகள் மனுஷனுதடை இருேைே்திே்   

லோன்றவுமிே்தே;  - 1 னகாரி 2:9 

பரபலோகத்தில் துக்கமும், வருே்ேமும் மரணமுமில்டல 

அவரக்ளுதடை கண்ணீர ்ைாதவயும் லேவன் துதடப்பார;் இனி 

மரணமுமிே்தே, துக்கமுமிே்தே, அேறுேலுமிே்தே, வருே்ேமு 

மிே்தே; முந்தினதவகள் ஒழிந்துலபாயின என்று விளம்பினது.  

– னவளி 21:4

இபயசு யோமரயும் கண்டிக்க விரும்பவில்மல – நோம்,

மற்றவர்களும் பரபலோகம் பசல்ல ஆயத்தபட உதவ

பவண்டும் எை்று அவர் விரும்புகிறோர ்

இதேக்குறிே்து நீங்கள் ஆசச்ரிைப்படலவண்டாம்; ஏனனன்றாே் 

பிலரேக்குழிகளிலுள்ள அதனவரும் அவருதடை சே்ேே்தேக் 

லகட்குங்காேம் வரும்; அப்னபாழுது, நன்தமனசை்ேவரக்ள் 

ஜீவதன அதடயும்படி 

னசை்ேவரக்ள் ஆக்கிதனதை அதடயும்படி எழுந்திருக்கிறவர ்

களாகவும் புறப்படுவாரக்ள்.  – லைா 5:28,29 

அப்னபாழுது இலைசு சமீபே்திே் வந்து, அவரக்தள லநாக்கி: 

வானே்திலும் பூமியிலும் சகே அதிகாரமும் எனக்குக் னகாடுக்கப் 

பட்டிருக்கிறது. ஆதகைாே், நீங்கள் புறப்பட்டுப்லபாை் சகே 

ஜாதிகதளயும் சீஷராக்கி, பிோ குமாரன் பரிசுே்ே ஆவியின் 

நாமே்திலே அவரக்ளுக்கு ஞானஸ்நானங்னகாடுே்து, நான் உங்க 

ளுக்குக் கட்டதளயிட்ட ைாதவயும் அவரக்ள் தகக்னகாள்ளும்படி 

அவரக்ளுக்கு உபலேசம்பண்ணுங்கள்; இலோ, உேகே்தின் முடிவு

பரிைந்ேம் சகே நாட்களிலும் நான் உங்களுடலனகூட 

இருக்கிலறன் என்றார.் ஆனமன்.   -மே் 28:18-20 

இபயசு கிறிஸ்து பரபலோகத்திற்கு பசல்ல ஒபர வழி!

எழுந்திருக்கிறவரக்ளாகவும், தீதம 



-........--

---
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தேவன் ஆதோமமயும் ஏவோமளயும் ஏதேை் 
பதோட்டத்தில் மவத்தோர் 

லேவனாகிை கரே்்ேர ் மனுஷதன ஏலேன் லோட்டே்திே் 

அதைே்துக் னகாண்டுவந்து, அதேப் பண்படுே்ேவும் 

காக்கவும் தவே்ோர.் லேவனாகிை கரே்்ேர ் மனுஷதன 

லநாக்கி: நீ லோட்டே்திலுள்ள சகே விருட்சே்தின் கனி 

தையும் புசிக்கலவ புசிக்கோம். ஆனாலும் நன்தம 

தீதம அறிைேே்க்க விருட்சே்தின் கனிதைப் புசிக்க 

லவண்டாம்; அதே நீ புசிக்கும் நாளிே் சாகலவ சாவாை் 

என்று கட்டதளயிட்டார.்                                            - ஆதி 2: 15 – 17 

தேவனின் அதிகோரத்மத சோத்தோை் எை்ற  
சர்ப்பம், பகள்விக்பகடட்ு  பபோய் பசோல்கிறது 

அப்னபாழுது சரப்்பம் ஸ்திரீதை லநாக்கி: நீங்கள் சாகலவ 

சாவதிே்தே; ... அப்னபாழுது ஸ்திரீைானவள் அந்ே 

விருட்சம் புசிப்புக்கு நே்ேதும், பாரத்வக்கு இன்பமும், 

புே்திதைே ் னேளிவிக்கிறேற்கு இசச்ிக்கப்படே்ேக்க 

விருட்சமுமாை் இருக்கிறது என்று கண்டு, அதின் 

கனிதைப் பறிே்து, புசிே்து, ேன் புருஷனுக்கும் 

னகாடுே்ோள்; அவனும் புசிேே்ான்.                           - ஆதி 3: 4, 6 

 

நம்முமடய எதிரியோை சோத்தோை் பபோய்யை் - 
நோம் அவனுமடய பபசம்சக் பகட்கபவ கூடோது 

அவன் ஆதிமுேற்னகாண்டு மனுஷனகாதேபாேக 

னாயிருக்கிறான்; சே்திைம் அவனிடே்திலிே்ோே 

படிைாே் அவன் சே்திைேத்ிலே நிதேநிற்கவிே்தே; 

அவன் னபாை்ைனும் னபாை்க்குப் பிோவுமாயிருக்கிற 

படிைாே் அவன் னபாை்லபசும்லபாது ேன் னசாந்ேே்திே் 

எடுே்துப்  லபசுகிறான்.                                                  - லைா 8:44 ஆ  
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ஆதோமும் ஏவோளும் பதவனுக்குக் 
கீழ்ப்படியோமல், போவத்மதயும் மரணத்மதயும் 

உலகிற்குக் பகோண்டு வந்தோர்கள் 
அப்னபாழுது லேவனாகிை கரே்்ேர ்ஆோதமக் கூப்பிடட்ு: 

நீ எங்லக இருக்கிறாை் என்றார.் அேற்கு அவன்: நான் 

லேவரீருதடை சே்ேே்தேே் லோட்டே்திலே லகடட்ு, நான் 

நிரவ்ாணிைாை் இருப்பதினாே் பைந்து, ஒளிே்துக் 

னகாண்லடன் என்றான். அப்னபாழுது அவர:் நீ நிரவ்ாணி 

என்று உனக்கு அறிவிே்ேவன் ைார?் புசிக்கலவண்டாம் 

என்று நான் உனக்கு விேக்கின விருட்சே்தின் கனிதைப் 

புசிே்ோலைா என்றார.் அேற்கு ஆோம்: என்னுடலன 

இருக்கும்படி லேவரீர ் ேந்ே ஸ்திரீைானவள் 

அவ்விருட்சே்தின் கனிதை எனக்குக் னகாடுே்ோள், நான் 

புசிே்லேன் என்றான். அப்னபாழுது லேவனாகிை கரே்்ேர ்

ஸ்திரீதை லநாக்கி: நீ இப்படிசன்சை்ேது என்ன என்றார.் 

ஸ்திரீைானவள்: சரப்்பம் என்தன வஞ்சிே்ேது, நான் 

புசிே்லேன் என்றாள்.                                                          – ஆதி 3:9-13 

இப்படிைாக, ஒலர மனுஷனாலே பாவமும் பாவே்தி 

னாலே மரணமும் உேகே்திலே பிரலவசிேே்துலபாேவும், 

எே்ோ மனுஷரும் பாவஞ்னசை்ேபடிைாே், மரணம்    

எே்ோ ருக்கும் வந்ேதுலபாேவும் இதுவுமாயிற்று. 

                                                                                                               – லரா 5:12 

எே்ோரும் பாவஞ்னசை்து, லேவமகிதம அற்றவரக்ளாகி,                                                                          

                                                                                                               - லரா 3:23 

அை்று முதல் இை்று வமர, ஒவ்பவோரு 
மைிதனும் தை் இருதயத்தில் போவ 

சுபோவத்துடை் பிறந்து, மரணம் போவத்தோல் 
வந்ததிைோல் ஒரு நோள் மரிக்க பநரிடும். 
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நம்மம மீட்க தேவன் ேம்முடைய குமாரடன 
அனுப்பிைோர் 

லேவன், ேம்முதடை ஒலரலபறான குமாரதன விசுவாசிக் 

கிறவன் எவலனா அவன் னகட்டுப்லபாகாமே் நிே்திை 

ஜீவதன அதடயும்படிக்கு, அவதரே் ேந்ேருளி, இவ்வளவாை் 

உேகே்திே் அன்புகூரந்்ோர.்                                                     – லைா 3:16 

… உேகனமங்கும் குடிமதிப்பு எழுேப்பட லவண்டுனமன்று 

அகுஸ்துராைனாே் கட்டதள பிறந்ேது. சீரிைா நாட்டிலே 

சிலரனியு என்பவன் லேசாதிபதிைாயிருந்ேலபாது இந்ே முேோம் 

குடிமதிப்பு உண்டாயிற்று… குடிமதிப்னபழுேப்படும்படிக்கு 

எே்ோரும் ேங்கள் ேங்கள் ஊரக்ளுக்குப் லபானாரக்ள். 

அப்னபாழுது லைாலசப்பும், ோன் ோவீதின் வம்சே்ோனும் 

குடும்பே்ோனுமாயிருந்ேபடியினாலே, ேனக்கு மதனவிைாக 

நிைமிக்கப்பட்டுக் கரப்்பவதிைான மரிைாளுடலன குடிமதிப் 

னபழுேப்படும்படி, கலிலேைா நாட்டிலுள்ள நாசலரே்தூரிலிருந்து 

யூலேைா நாட்டிலுள்ள னபே்ேலகம் என்னும் ோவீதின் ஊருக்குப் 

லபானான். அவ்விடே்திலே … அவளுக்குப் பிரசவகாேம் 

லநரிட்டது. அவள் ேன் முேற்லபறான குமாரதனப் னபற்று, 

சே்திரே்திலே அவரக்ளுக்கு இடமிே்ோதிருந்ேபடியினாே், 

பிள்தளதைே் துணிகளிே் சுற்றி, முன்னதணயிலே 

கிடே்தினாள்.                                                                                         – லூக்கா 2:1-7 

ேம்முதடை ஒலர லபறான குமாரனாலே நாம் பிதைக்கும் 

படிக்கு லேவன் அவதர இவ்வுேகேத்ிலே அனுப்பினதினாே் 

லேவன் நம்லமே் தவே்ே அன்பு னவளிப்பட்டது.        – 1 லைா 4:9 

நமக்கு ஒரு பாேகன் பிறந்ோர;் நமக்கு ஒரு குமாரன் னகாடுக் 

கப்படட்ார;் கரே்ே்ே்துவம் அவர ் லோளின் லமலிருக்கும்; 

அவர ் நாமம் அதிசைமானவர,் ஆலோசதனக்கரே்ே்ா, 

வே்ேதமயுள்ள லேவன், நிேத்ிை பிோ, சமாோனப்பிரபு 

என்னப்படும்.                                                                                         – ஏசா 9:6 

மைித இைத்தில் நுமழய, பதவகுமோரை் ஒரு மைிதக் 
குழந்மதயோக வர பவண்டும். 
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இபயசுவிை் பிறப்மப பமய்ப்பரக்ளும் 
ஞோைிகளும் வரபவற்றைர் 

…அந்ே நாட்டிலே லமை்ப்பரக்ள் வைே்னவளியிே் ேங்கி, 

இராே்திரியிலே ேங்கள் மந்தேதைக் காே்துக்னகாண் 

டிருந்ோரக்ள்.  அவ்லவதளயிே் கரே்்ேருதடை தூேன் 

அவரக்ளிடே்திே் வந்து நின்றான், கரே்்ேருதடை மகிதம 

அவரக்தளச ் சுற்றிலும் பிரகாசிே்ேது; அவரக்ள் மிகவும் 

பைந்ோரக்ள்.  லேவதூேன் அவரக்தள லநாக்கி: பைப்படா 

திருங்கள்; இலோ, எே்ோ ஜனே்துக்கும் மிகுந்ே சந்லோஷே்தே 

உண்டாக்கும் நற்னசை்திதை உங்களுக்கு அறிவிக்கிலறன். 

 இன்று கரே்்ேராகிை கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர ்உங்களுக்குே் 

ோவீதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார.் பிள்தளதைே் துணிகளிே் 

சுற்றி, முன்னதணயிே் கிடே்தியிருக்கக் காண்பீரக்ள்; இதுலவ 

உங்களுக்கு அதடைாளம் என்றான். அந்ேஷணலம பரம 

லசதனயின் திரள் அந்ேே் தூேனுடலன லோன்றி: உன்னேே் 

திலிருக்கிற லேவனுக்கு மகிதமயும், பூமியிலே சமாோனமும், 

மனுஷரல்மே் பிரிைமும் உண்டாவோக என்று னசாே்லி, 

லேவதனே் துதிே்ோரக்ள். லேவதூேரக்ள் அவரக்தள விட்டுப் 

பரலோகே்துக்குப் லபானபின்பு, லமை்ப்பரக்ள் ஒருவதர ஒருவர ்

லநாக்கி: நாம் னபே்ேலகம் ஊருக்குப் லபாை், நடந்ேோகக் 

கரே்்ேராே் நமக்கு அறிவிக்கப்பட்ட இந்ேக் காரிைே்தேப் 

பாரப்்லபாம் வாருங்கள் என்று னசாே்லி, தீவிரமாை் வந்து, 

மரிைாதளயும், லைாலசப்தபயும், முன்னதணயிலே 

கிடே்தியிருக்கிற பிள்தளதையும் கண்டாரக்ள்      – லூக்கா 2: 8-16 

அவரக்ள் அந்ே நட்சே்திரே்தேக் கண்டலபாது, மிகுந்ே ஆனந்ே 

சந்லோஷமதடந்ோரக்ள்.  அவரக்ள் அந்ே வீட்டுக்குள் பிரலவ 

சிே்து, பிள்தளதையும் அதின் ோைாகிை மரிைாதளயும் கண்டு, 

சாஷ்டாங்கமாை் விழுந்து அதேப் பணிந்துனகாண்டு, ேங்கள் 

னபாக்கிஷங்கதளே் திறந்து, னபான்தனயும் தூபவரக்்கே்தேயும் 

னவள்தளப்லபாளே்தேயும் அேற்குக் காணிக்தகைாக             

தவே் ோரக்ள்.                                                                                          – மே் 2:10-11 

இபயசு இம்மோனுபவல் எை்றும் அமழக்கப்படுகிறோர், 
அதற்கு "பதவை் நம்தமாடிருக்கிறோர்" எை்று அர்த்தம். 
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இபயசு கிறிஸ்து மமய்யாகதவ தேவனுடைய 

குமாரன் 
இலைசு ஞானஸ்நானம் னபற்று, ஜேேத்ிலிருந்து கதர 

லைறினவுடலன, இலோ, வானம் அவருக்குே் திறக்கப்பட்டது; 

லேவ ஆவி புறாதவப்லபாே இறங்கி, ேம்லமே் வருகிறதேக் 

கண்டார.்  அன்றியும், வானேத்ிலிருந்து ஒரு சேே்ம் 

உண்டாகி: இவர ் என்னுதடை லநசகுமாரன், இவரிே் 

பிரிைமாயிருக்கிலறன் என்று உதரே்ேது.                    - மே் 3: 16-17 

 

இபயசுவிை் மற்பறோரு பபயர ்வோரத்்மத 
ஆதியிலே வாரே்்தே இருந்ேது, அந்ே வாரே்த்ே லேவ 

னிடேத்ிலிருந்ேது, அந்ே வாரே்்தே லேவனாயிருந்ேது. அவர ்

ஆதியிலே லேவலனாடிருந்ோர.் சகேமும் அவர ் மூேமாை் 

உண்டாயிற்று; உண்டானனோன்றும் அவராலேைே்ோமே் 

உண்டாகவிே்தே. அவருக்குள் ஜீவன் இருந்ேது, அந்ே ஜீவன் 

மனுஷருக்கு ஒளிைாயிருந்ேது.                                             – லைா 1:1-4 

அந்ே வாரே்்தே மாம்சமாகி, கிருதபயினாலும் சேத்ிைேத்ி 

னாலும் நிதறந்ேவராை், நமக்குள்லள வாசம்பண்ணினார;் 

அவருதடை மகிதமதைக் கண்லடாம்; அது பிோவுக்கு ஒலர 

லபறானவருதடை மகிதமக்கு ஏற்ற மகிதமைாகலவ 

இருந்ேது.                                                                                                - லைா 1:14 

பூரவ்காேங்களிே் பங்குபங்காகவும் வதகவதகைாகவும், 

தீரக்்கேரிசிகள் மூேமாை்ப் பிோக்களுக்குே் திருவுளம் 

பற்றின லேவன், இந்ேக் கதடசி நாட்களிே் குமாரன் 

மூேமாை் நமக்குே் திருவுளம்பற்றினார;் இவதரச ்

சரவ்ே்துக்கும் சுேந்ேரவாளிைாக நிைமிேே்ார,் இவதரக் 

னகாண்டு உேகங்கதளயும் உண்டாக்கினார.்             – எபி 1:1-2 

 

இபயசு பதவை் - அவர ்மைித உருவில் வந்தோர.் 
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இபயசு பிசோசிை் பசோதமைக்கு 
அடிபணியவில்மல 

அப்னபாழுது இலைசு பிசாசினாே் லசாதிக்கப்படுவேற்கு 

ஆவிைானவராலே வனாந்ேரே்திற்குக் னகாண்டுலபாகப்பட்டார.் 

அவர ் இரவும் பகலும் நாற்பது நாள் உபவாசமாயிருந்ேபின்பு, 

அவருக்குப் பசியுண்டாயிற்று. அப்னபாழுது லசாேதனக்காரன் 

அவரிடே்திே் வந்து: நீர ்லேவனுதடை குமாரலனைானாே், இந்ேக் 

கே்லுகள் அப்பங்களாகும்படி னசாே்லும் என்றான். அவர ்

பிரதியுே்ேரமாக: மனுஷன் அப்பே்தினாலேமாே்திரமே்ே, 

லேவனுதடை வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்னவாரு 

வாரே்்தேயினாலும் பிதைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறலே 

என்றார.் அப்னபாழுது பிசாசு அவதரப் பரிசுே்ே நகரே்திற்குக் 

னகாண்டுலபாை், லேவாேைே்து உப்பரிதகயின் லமே் அவதர 

நிறுே்தி: நீர ் லேவனுதடை குமாரலனைானாே் ோைக்குதியும்; 

ஏனனனிே், ேம்முதடை தூேரக்ளுக்கு உம்தமக்குறிே்துக் 

கட்டதளயிடுவார;் உமது பாேம் கே்லிே் இடறாேபடிக்கு, 

அவரக்ள் உம்தமக் தககளிே் ஏந்திக்னகாண்டு லபாவாரக்ள் 

என்போை் எழுதியிருக்கிறது என்று னசான்னான். அேற்கு இலைசு: 

உன் லேவனாகிை கரே்்ேதரப் பரீட்தச பாராதிருப்பாைாக 

என்றும் எழுதியிருக்கிறலே என்றார.் மறுபடியும் பிசாசு அவதர 

மிகவும் உைரந்்ே மதேயின்லமே் னகாண்டுலபாை், உேகே்தின் 

சகே ராஜ்ைங்கதளயும் அதவகளின் மகிதமதையும் 

அவருக்குக் காண்பிே்து: நீர ்சாஷ்டாங்கமாை் விழுந்து, என்தனப் 

பணிந்துனகாண்டாே், இதவகதளனைே்ோம் உமக்குே் ேருலவன் 

என்று னசான்னான். அப்னபாழுது இலைசு: அப்பாலே லபா 

சாே்ோலன; உன் லேவனாகிை கரே்்ேதரப் பணிந்துனகாண்டு 

அவர ் ஒருவருக்லக ஆராேதன னசை்வாைாக என்று 

எழுதியிருக்கிறலே என்றார.் அப்னபாழுது பிசாசானவன் அவதர 

விட்டு விேகிப்லபானான். உடலன லேவதூேரக்ள் வந்து, 

அவருக்குப் பணிவிதட னசை்ோரக்ள்.                                         - மே் 4:1-11 

ஒவ்மவாரு தசாேடனடயயும் தமற்மகாள்ள இதயசு 

தேவனின் வாரே்்டேடயப் பயன்படுே்தினார். 
 





15 
 

எப்படி வோழபவண்டும் எை்பமத 
கற்றுக்பகோடுக்க பதவை் தமது 

கட்டமளகமளக் பகோடுத்தோர் 
என்தனைன்றி உனக்கு லவலற லேவரக்ள் உண்டாயிருக்க 

லவண்டாம். லமலே வானே்திலும், கீலை பூமியிலும், பூமியின் கீை்ே் 

ேண்ணீரிலும் உண்டாயிருக்கிறதவகளுக்கு ஒப்பான ஒரு 

னசாரூபே்தேைாகிலும் ைானோரு விக்கிரகே்தேைாகிலும் நீ 

உனக்கு உண்டாக்க லவண்டாம்; ... உன் லேவனாகிை 

கரே்்ேருதடை நாமே்தே வீணிலே வைங்காதிருப்பாைாக; 

கரே்்ேர ் ேம்முதடை நாமே்தே வீணிலே வைங்குகிறவதனே் 

ேண்டிைாமே்விடார.் ஓை்வுநாதளப் பரிசுே்ேமாை் ஆசரிக்க 

நிதனப்பாைாக; ... உன் லேவனாகிை கரே்்ேர ் உனக்குக் 

னகாடுக்கிற லேசே்திலே உன் நாட்கள் நீடிே்திருப்பேற்கு, உன் 

ேகப்பதனயும் உன் ோதையும் கனம்பண்ணுவாைாக. னகாதே 

னசை்ைாதிருப்பாைாக.  விபசாரம் னசை்ைாதிருப்பாைாக. களவு 

னசை்ைாதிருப்பாைாக. பிறனுக்கு விலராேமாகப் னபாை்சச்ாட்சி 

னசாே்ோதிருப்பாைாக. பிறனுதடை வீட்தட 

இசச்ிைாதிருப்பாைாக; பிறனுதடை மதனவிதையும், 

அவனுதடை லவதேக்காரதனயும், அவனுதடை 

லவதேக்காரிதையும், அவனுதடை எருதேயும், அவனுதடை 

கழுதேதையும், பின்னும் பிறனுக்குள்ள ைானோன்தறயும் 

இசச்ிைாதிருப்பாைாக என்றார.்                            – ைாே் 20: 3-4, 7-8, 12-17. 

இபயசு நமக்கு இரண்டு பபரிய கடட்மளகமளக் 
பகோடுத்தோர ்

இலைசு அவதன லநாக்கி: உன் லேவனாகிை கரே்்ேரிடே்திே் உன் முழு 

இருேைே்லோடும், உன் முழு ஆே்துமாலவாடும் உன் முழு மனலோடும் 

அன்புகூருவாைாக; இது முேோம் பிரோன கற்பதன. இேற்கு 

ஒப்பாயிருக்கிற இரண்டாம் கற்பதன என்னனவன்றாே், 

உன்னிடே்திே் நீ அன்புகூருவதுலபாேப் பிறனிடே்திலும் 

அன்புகூருவாைாக என்பலே.                                                                    – மே் 22: 37-39 

பதவனுமடய கட்டமளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தோல், 
பதவைிடமும் எல்லோ மக்களிடமும் அை்பு கோட்டுபவோம். 
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இபயசுவிை் மிகசச்ிறந்த பிரசங்கங்களில் ஒை்று 
ஆவியிே் எளிதமயுள்ளவரக்ள் பாக்கிைவான்கள்; பரலோகராஜ்ைம் 

அவரக்ளுதடைது. துைரப்படுகிறவரக்ள் பாக்கிைவான்கள்; அவரக்ள் 

ஆறுேேதடவாரக்ள். சாந்ேகுணமுள்ளவரக்ள் பாக்கிைவான்கள்; 

அவரக்ள் பூமிதைச ் சுேந்ேரிே்துக்னகாள்ளுவாரக்ள். நீதியின்லமே் 

பசிோகமுள்ளவரக்ள் பாக்கிைவான்கள்; அவரக்ள் திருப்தி 

ைதடவாரக்ள். இரக்கமுதடைவரக்ள் பாக்கிைவான்கள்; அவரக்ள் 

இரக்கம் னபறுவாரக்ள். இருேைே்திே் சுே்ேமுள்ளவரக்ள் பாக்கிை 

வான்கள்; அவரக்ள் லேவதனே் ேரிசிப்பாரக்ள். சமாோனம் பண்ணு 

கிறவரக்ள் பாக்கிைவான்கள்; அவரக்ள் லேவனுதடை புே்திரர ்என்னப் 

படுவாரக்ள். நீதியினிமிே்ேம் துன்பப்படுகிறவரக்ள் பாக்கிை 

வான்கள்; பரலோகராஜ்ைம் அவரக்ளுதடைது. என்னிமிே்ேம் 

உங்கதள நிந்திே்துே் துன்பப்படுே்தி, பேவிே தீதமைான னமாழி 

கதளயும் உங்கள்லபரிே் னபாை்ைாை்ச ்னசாே்வாரக்ளானாே் பாக்கிை 

வான்களாயிருப்பீரக்ள். சந்லோஷப்படட்ு, களிகூருங்கள்; பரலோ 

கே்திே் உங்கள் பேன் மிகுதிைாயிருக்கும்; உங்களுக்கு முன்னிருந்ே 

தீரக்்கேரிசிகதளயும் அப்படிலை துன்பப்படுே்தினாரக்லள.  – மே் 5:3-12 

 

எப்படி பெபிக்கபவண்டும் எை்பமதயும் இபயசு 
கற்றுக்பகோடுத்தோர் 

நீங்கள் னஜபம்பண்ணலவண்டிை விேமாவது; பரமண்டேங் 

களிலிருக்கிற எங்கள் பிோலவ, உம்முதடை நாமம் பரிசுே்ேப் 

படுவோக. உம்முதடை ராஜ்ைம் வருவோக; உம்முதடை சிே்ேம் 

பரமண்டேே்திலே னசை்ைப்படுகிறதுலபாே பூமியிலேயும் னசை்ைப் 

படுவோக. எங்களுக்கு லவண்டிை ஆகாரே்தே இன்று எங்களுக்குே் 

ோரும்.  எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறதுலபாே 

எங்கள் கடன்கதள எங்களுக்கு மன்னியும். எங்கதளச ் லசாேதனக் 

குட்படப்பண்ணாமே், தீதமயினின்று எங்கதள இரட்சிே்துக் 

னகாள்ளும், ராஜ்ைமும், வே்ேதமயும், மகிதமயும் என்னறன்தறக்கும் 

உம்முதடைதவகலள, ஆனமன், என்பலே. மனுஷருதடை ேப்பி 

ேங்கதள நீங்கள் அவரக்ளுக்கு மன்னிே்ோே், உங்கள் பரமபிோ 

உங்களுக்கும் மன்னிப்பார.் மனுஷருதடை ேப்பிேங்கதள நீங்கள் 

அவரக்ளுக்கு மன்னிைாதிருந்ோே், உங்கள் பிோ உங்கள் 

ேப்பிேங்கதளயும் மன்னிைாதிருப்பார.்                                              - மே் 6: 9-15 
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இபயசு பூமியில் இருந்தபபோது பசய்த சில 
அற்புதங்கள் 

 

இபயசு ஒரு குஷ்ைதராகிமய குணப்படுத்திைோர ்

அப்னபாழுது குஷ்டலராகி ஒருவன் வந்து அவதரப் பணிந்து: 

ஆண்டவலர! உமக்குச ்சிேே்மானாே், என்தனச ்சுே்ேமாக்க 

உம்மாே் ஆகும் என்றான். இலைசு ேமது தகதை நீட்டி 

அவதனே் னோட்டு: எனக்குச ் சிேே்முண்டு, சுேே்மாகு 

என்றார.் உடலன குஷ்டலராகம் நீங்கி அவன் சுே்ேமானான் 

                                                                                                    -மே் 8:2-3 

இபயசு புயமல அடக்கிைோர் 
அப்னபாழுது படவு அதேகளினாே் மூடப்படே்ேக்கோை்க் 

கடலிே் னபருங்காற்று உண்டாயிற்று, அவலரா 

நிே்திதரைாயிருந்ோர.் அப்னபாழுது, அவருதடை சீஷரக்ள் 

வந்து, அவதர எழுப்பி: ஆண்டவலர! எங்கதள இரட்சியும், 

மடிந்துலபாகிலறாம் என்றாரக்ள்.                                                  - மே் 8:24-26 

இபயசு திரளோை மக்களுக்கு உணவளித்தோர ்
இங்லக ஒரு தபைன் இருக்கிறான், அவன் தகயிே் ஐந்து 

வாற்லகாதுதம அப்பங்களும் இரண்டு மீன்களும் உண்டு, ஆனாலும் 

அதவகள் இே்ேதன ஜனங்களுக்கு எம்மாே்திரம் என்றான். இலைசு: 

ஜனங்கதள உட்காரதவயுங்கள் என்றார.் அந்ே இடம் மிகுந்ே 

புே்லுள்ளோயிருந்ேது. பந்தியிருந்ே புருஷரக்ள் ஏறக்குதறை 

ஐைாயிரம் லபராயிருந்ோரக்ள். இலைசு அந்ே அப்பங்கதள எடுே்து, 

ஸ்லோே்திரம்பண்ணி, சீஷரக்ளிடே்திே் னகாடுே்ோர;் சீஷரக்ள் 

பந்தியிருந்ேவரக்ளுக்குக் னகாடுே்ோரக்ள்; அப்படிலை மீன்கதளயும் 

அவர ்எடுே்து அவரக்ளுக்கு லவண்டிைமடட்ும் னகாடுே்ோர.் அவரக்ள் 

திருப்திதடந்ேபின்பு, அவர ்ேம்முதடை சீஷரக்தள லநாக்கி: ஒன்றும் 

லசேமாை்ப் லபாகாேபடிக்கு மீதிைான துணிக்தககதளச ்

லசரே்்துதவயுங்கள் என்றார.்                                                                     – லைா 6:9-12 

இபயசு பசய்த அற்புதங்கமள அவருமடய சீஷரக்ள் 
போரத்்தபபோது அவர ்பதவகுமோரை் எை்று 

நம்பிைோரக்ள். 
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இபயசு கிறிஸ்துவுக்கு போவத்திை்மீது அதிகோரம்-  
இபயசு ஒரு திமிர்வாேக்காரனிை் போவங்கமள 

மை்ைித்து அவமைக் குணப்படுத்திைோர ்

அப்னபாழுது நாலுலபர ் ஒரு திமிரவ்ாேக்காரதனச ் சுமந்து 

னகாண்டு அவரிடேத்ிே் வந்ோரக்ள்; ஜனக்கூடட்ே ்

தினிமிேே்ம் அவருக்குச ் சமீபமாை்ச ் லசரக்கூடாமே், அவர ்

இருந்ே வீட்டின் லமற்கூதரதைப் பிரிே்துே் திறப்பாக்கி, 

திமிரவ்ாேக்காரன் கிடக்கிற படுக்தகதை இறக்கினாரக்ள். 

இலைசு அவரக்ள் விசுவாசே்தேக் கண்டு, திமிரவ்ாேக் 

காரதன லநாக்கி: மகலன, உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக் 

கப்படட்து என்றார.் அங்லக உட்காரந்்திருந்ே லவேபாரகரிே் 

சிேர:் இவன் இப்படி லேவதூஷணம் னசாே்லுகிறனேன்ன? 

லேவன் ஒருவலரைன்றிப் பாவங்கதள மன்னிக்கேே்க்கவர ்

ைார ் என்று ேங்கள் இருேைங்களிே் சிந்திே்துக்                        

னகாண்டிருந்ோரக்ள். அவரக்ள் ேங்களுக்குள்லள இப்படிச ்

சிந்திக்கிறாரக்னளன்று இலைசு உடலன ேம்முதடை ஆவியிே் 

அறிந்து, அவரக்தள லநாக்கி: நீங்கள் உங்கள் இருேைங் 

களிே் இப்படி சிந்திக்கிறனேன்ன? உன் பாவங்கள் உனக்கு 

மன்னிக்கப்படட்னேன்று னசாே்வலோ, எழுந்து உன் 

படுக்தகதை எடுே்துக்னகாண்டு நடனவன்று னசாே்வலோ, 

எது எளிது? பூமியிலே பாவங்கதள மன்னிக்க மனுஷ 

குமாரனுக்கு அதிகாரம் உண்னடன்பதே நீங்கள் அறிை 

லவண்டும் என்று னசாே்லி, திமிரவ்ாேக்காரதன லநாக்கி: நீ 

எழுந்து, உன் படுக்தகதை எடுே்துக்னகாண்டு, உன் 

வீட்டுக்குப் லபா என்று உனக்குச ் னசாே்லுகிலறன் என்றார.் 

உடலன, அவன் எழுந்து, ேன் படுக்தகதை எடுே்துக்னகாண்டு 

எே்ோருக்கு முன்பாகப் லபானான். அப்னபாழுது எே்ோரும் 

ஆசச்ரிைப்பட்டு: நாம் ஒருக்காலும் இப்படிக் கண்டதிே்தே 

னைன்று னசாே்லி, லேவதன மகிதமப்படுே்தினாரக்ள்.  

                                                                                                                       – மாற்கு 2:3-12 
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இபயசு கிறிஸ்துவுக்கு மரணத்திை்மீதுள்ள 
அதிகோரம் 

இபயசு லோசருடவ மரித்பதோரிலிருந்து எழுப்புகிறோர ்
இலைசு: கே்தே எடுே்துப்லபாடுங்கள் என்றார.் மரிே்ேவனுதடை 

சலகாேரிைாகிை மாரே்்ோள் அவதர லநாக்கி: ஆண்டவலர, 

இப்னபாழுது நாறுலம, நாலு நாளாயிற்லற என்றாள். இலைசு அவதள 

லநாக்கி: நீ விசுவாசிே்ோே் லேவனுதடை மகிதமதைக் காண்பாை் 

என்று நான் உனக்குச ் னசாே்ேவிே்தேைா என்றார.் அப்னபாழுது 

மரிே்ேவன் தவக்கப்பட்ட இடே்திலிருந்ே கே்தே எடுே்துப் 

லபாட்டாரக்ள். இலைசு ேம்முதடை கண்கதள ஏனறடுே்து: பிோலவ, நீர ்

எனக்குச ் னசவினகாடுே்ேபடியினாே் உம்தம ஸ்லோே்திரிக்கிலறன். 

நீர ் எப்னபாழுதும் எனக்குச ் னசவினகாடுக்கிறீர ் என்று நான் 

அறிந்திருக்கிலறன்; ஆனாலும் நீர ் என்தன அனுப்பினதேச ்சூை்ந்து 

நிற்கும் ஜனங்கள் விசுவாசிக்கும்படிைாக அவரக்ள் நிமிே்ேம் இதேச ்

னசான்லனன் என்றார.் இதவகதளச ் னசான்னபின்பு: ோசருலவ, 

னவளிலை வா என்று, உரே்ே சே்ேமாை்க் கூப்பிட்டார.் அப்னபாழுது, 

மரிே்ேவன் னவளிலை வந்ோன். அவன் காே்களும் தககளும் பிலரேச ்

சீதேகளினாே் கட்டப்பட்டிருந்ேது, அவன் முகமும் சீதேைாே் 

சுற்றப்பட்டிருந்ேது. இலைசு அவரக்தள லநாக்கி: இவதனக் 

கட்டவிை்ே்துவிடுங்கள் என்றார.்                                                         – லைா 11:39-44 

 

இபயசு ஒரு விதமவயிை் மகமை மரித்பதோரிலிருந்து 
எழுப்புகிறோர ்

அவர ்ஊரின் வாசலுக்குச ்சமீபிே்ேலபாது, மரிே்துப்லபான ஒருவதன 

அடக்கம்பண்ணும்படி னகாண்டுவந்ோரக்ள்; அவன் ேன் ோை்க்கு ஒலர 

மகனாயிருந்ோன். அவலளா தகம்னபண்ணாயிருந்ோள்; ஊராரிே் 

னவகு ஜனங்கள் அவளுடலனகூட வந்ோரக்ள்... கிட்டவந்து, 

பாதடதைே் னோட்டார;் அதேச ் சுமந்ேவரக்ள் நின்றாரக்ள்; 

அப்னபாழுது அவர:் வாலிபலன, எழுந்திரு என்று உனக்குச ் னசாே்லு 

கிலறன் என்றார.் மரிே்ேவன் எழுந்து உட்காரந்்து, லபசே் னோடங் 

கினான். அவதன அவன் ோயினிடே்திே் ஒப்புவிே்ோர.்– லூக் 7:12,14-15. 

இதயசு அவடள த ாக்கி:  ாதன உயிரே்்மேழுேலும் 

ஜீவனுமாயிருக்கிதறன் ... – தயா 11:25  
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நம்முமடய போவங்களிலிருந்து நம்மமக் 
கோப்போற்ற இபயசு தம் உயிமரக் பகோடுத்தோர ்
பாவே்தின் சம்பளம் மரணம்; லேவனுதடை கிருதபவரலமா 

நம்முதடை கரே்்ேராகிை இலைசுகிறிஸ்துவினாே் உண்டான 

நிே்திைஜீவன்.                                                                                                – லரா 6:23 

லேவன் நமக்கு நிே்திைஜீவதனே் ேந்திருக்கிறார,் அந்ே ஜீவன் 

அவருதடை குமாரனிே் இருக்கிறனேன்பலே அந்ேச ்சாட்சிைாம்.  

                                                                                                                             – 1 லைா 5:11 

அவர ் பாவஞ்னசை்ைவிே்தே, அவருதடை வாயிலே வஞ்சதன 

காணப்படவுமிே்தே; அவர ் தவைப்படும்லபாது பதிே் 

தவைாமலும், பாடுபடும்லபாது பைமுறுே்ோமலும், நிைாை 

மாை்ே் தீரப்்புசன்சை்கிறவருக்குே் ேம்தம ஒப்புவிே்ோர.் நாம் 

பாவங்களுக்குச ் னசே்து, நீதிக்குப் பிதைே்திருக்கும்படிக்கு, 

அவரே்ாலம ேமது சரீரே்திலே நம்முதடை பாவங்கதளச ்

சிலுதவயின்லமே் சுமந்ோர;்                                         - 1 லபதுரு 2:22-24 அ 

நான் என் ஜீவதன மறுபடியும் அதடந்துனகாள்ளும்படிக்கு 

அதேக் னகாடுக்கிறபடியினாே் பிோ என்னிே் அன்பா 

யிருக்கிறார.் ஒருவனும் அதே என்னிடே்திலிருந்து எடுே்துக் 

னகாள்ளமாட்டான்; நாலன அதேக் னகாடுக்கிலறன், அதேக் 

னகாடுக்கவும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு, அதே மறுபடியும் 

எடுே்துக்னகாள்ளவும் எனக்கு அதிகாரமுண்டு. இந்ேக் 

கட்டதளதை என் பிோவினிடே்திே் னபற்றுக்னகாண்லடன் 

என்றார.்                                                                                                    – லைா 10:17-18 

குமாரனிடே்திே் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் நிே்திைஜீவதன 

உதடைவனாயிருக்கிறான்; குமாரதன விசுவாசிைாேவலனா 

ஜீவதனக் காண்பதிே்தே, லேவனுதடை லகாபம் அவன்லமே் 

நிதேநிற்கும் என்றான்.                                                                        – லைா 3:36 

அேற்கு இலைசு: நாலன வழியும் சே்திைமும் 

ஜீவனுமாயிருக்கிலறன்; என்னாலேைே்ோமே் ஒருவனும் 

பிோவினிடே்திே் வரான்.                                                                     – லைா 14:6 

இபயசுவிை் சிலுமவ மரணம், நித்தியஜீவமைக் 
பகோடுக்கும் பதவனுமடய திட்டத்திை் ஒரு பகுதியோகும். 
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இபயசு மரித்பதோரிலிருந்து எழுந்தோர ்
 

ஓை்வுநாள் முடிந்து, வாரே்தின் முேோம் நாள் விடிந்து 

வருதகயிே், மகேலேனா மரிைாளும் மற்ற மரிைாளும் கே்ேதற 

தைப் பாரக்்கவந்ோரக்ள். அப்னபாழுது, பூமி மிகவும் அதிரும்படி, 

கரே்்ேருதடை தூேன் வானே்திலிருந்திறங்கிவந்து, வாசலிலி 

ருந்ே கே்தேப் புரட்டிே் ேள்ளி, அதின்லமே் உட்காரந்்ோன்.  

                                                                                                                               – மே் 28:1-2 

தூேன் அந்ே ஸ்திரகீதள லநாக்கி: நீங்கள் பைப்படாதிருங்கள்; 

சிலுதவயிே் அதறைப்பட்ட இலைசுதவே் லேடுகிறீரக்ள் என்று 

அறிலவன். அவர ் இங்லக இே்தே; ோம் னசான்னபடிலை 

உயிரே்்னேழுந்ோர;் கரே்்ேதர தவே்ே இடே்தே வந்து பாருங்கள்; 

சீக்கிரமாை்ப் லபாை், அவர ்மரிே்லோரிலிருந்து எழுந்ோர ்என்று 

அவருதடை சீஷரக்ளுக்குச ் னசாே்லுங்கள். அவர ் உங்களுக்கு 

முன்லன கலிலேைாவுக்குப் லபாகிறார;் அங்லக அவதரக் 

காண்பீரக்ள்; இலோ, உங்களுக்குச ் னசான்லனன் என்றான். 

அவரக்ள் பைே்லோடும் மகா சந்லோஷே்லோடும் கே்ேதறதை 

விட்டுச ் சீக்கிரமாை்ப் புறப்பட்டு, அவருதடை சீஷரக்ளுக்கு 

அறிவிக்க ஓடினாரக்ள். அவரக்ள் அவருதடை சீஷரக்ளுக்கு 

அறிவிக்கப் லபாகிறலபாது, இலைசு ோலம அவரக்ளுக்கு 

எதிரப்ட்டு: வாை்க என்றார.் அவரக்ள் கிட்டவந்து, அவர ்

பாேங்கதளே் ேழுவி, அவதரப் பணிந்துனகாண்டாரக்ள். 

அப்னபாழுது இலைசு அவரக்தள லநாக்கி: பைப்படாதிருங்கள்; 

நீங்கள் லபாை், என் சலகாேரர ் கலிலேைாவுக்குப் லபாகும்படி 

அவரக்ளுக்குச ் னசாே்லுங்கள்; அங்லக அவரக்ள் என்தனக் 

காண்பாரக்ள் என்றார.்                                                                      – மே் 28:5-10. 

அேன்பின்பு பதினனாருவரும் லபாஜனபந்தியிருக்தகயிே் 

அவரக்ளுக்கு அவர ் ேரிசனமாகி, உயிரே்ன்ேழுந்திருந்ே ேம்தமக் 

கண்டவரக்தள அவரக்ள் நம்பாமற்லபானதினிமிே்ேம் 

அவரக்ளுதடை அவிசுவாசே்தேக்குறிே்தும் இருேை கடினே்தேக் 

குறிே்தும், அவரக்தளக் கடிந்துனகாண்டார.்                               – மாற்கு 16:14 

 ான் பிடைக்கிறபடியினால்  ீங்களும் 

பிடைப்பீரக்ள். – தயா 14:19 
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எப்படி இபயசுமவ உங்கள் பசோந்த இரட்சகரோக 
ஏற்றுக்பகோள்வது? 

உங்கள் போவங்களுக்கோக உண்மமயிபலபய 
வருந்துங்கள் (மைந்திரும்புங்கள்) 

எே்ோரும் பாவஞ்னசை்து, லேவமகிதமைற்றவரக்ளாகி,  - லரா 3:23 

உங்கள் போவங்கமள இபயசுவிடம் அறிக்மகயிடுங்கள் 

நம்முதடை பாவங்கதள நாம் அறிக்தகயிட்டாே், பாவங்கதள 

நமக்கு மன்னிே்து எே்ோ அநிைாைே்தேயும் நீக்கி நம்தமச ்

சுே்திகரிப்பேற்கு அவர ் உண்தமயும் நீதியும் உள்ள 

வராயிருக்கிறார.்                                                                                      – 1 லைா 1:9 

உங்கள் போவங்கமள விட்டுவிடுங்கள் 
ேன் பாவங்கதள மதறக்கிறவன் வாை்வதடைமாட்டான்; 

அதவகதள அறிக்தக னசை்து விட்டுவிடுகிறவலனா இரக்கம் 

னபறுவான்.                                                                                                      – நீதி 28:13 

இபயசு கிறிஸ்துமவ உங்கள் இரட்சகரோக 
விசுவாசியுங்கள் 

கரே்்ேராகிை இலைசுகிறிஸ்துதவ விசுவாசி, அப்னபாழுது நீயும் 

உன் வீட்டாரும் இரட்சிக்கப்படுவீரக்ள்...                                    – அப் 16:31 

இபயசுமவ உங்கள் இருதயத்தில் ஏற்றுக்பகோள்ளுங்கள் 

அவருதடை நாமே்தின்லமே் விசுவாசமுள்ளவரக்ளாை் அவதர 

ஏற்றுக்னகாண்டவரக்ள் எே்ேதனலபரக்லளா, அே்ேதன 

லபரக்ளும் லேவனுதடை பிள்தளகளாகும்படி, அவரக்ளுக்கு 

அதிகாரங்னகாடுே்ோர.்                                                                         – லைா 1:12 

ஒரு பெப வழிகோட்டி 
அன்புள்ள கரத்்தராகிய இயயசுயே, என் பாேங்களளப் யபாக்க 
சிலுளேயில் மரித்ததற்கு நன்றி. நான் செய்த எல்லா தேறுக 

ளுக்காகவும் ேருந்துகியறன். தயவுசெய்து என் பாேங்களள மன்னித்து, 
என் இருதயத்தில் ேந்து என்சறன்றும் ோழுமாறு யகடட்ுக்சகாள்கியறன். 
என்ளன சுத்தமாக்குவீர ்என்று நான் நம்புகியறன். உம்ளம என் சொந்த 
ஆண்டேராகவும்  இரட்ெகராகவும் எற்றுக்சகாள்கியறன். என்ளன உம் 
பிள்ளளயாக மாற்றியதற்கு நன்றி. உமது நாமத்தில் செபிக்கியறன், 
ஆசமன். 
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இபயசுமவ உண்மமயோகப் பிை்பற்ற 
உங்களுக்கு உதவும் வசனங்கள் 

 

பதவனுமடய வோரத்்மதயோை பவதோகமத்மத 
திைமும் படியுங்கள் 

உம்முதடை வசனம் என் காே்களுக்குே் தீபமும், என் பாதேக்கு 

னவளிசச்முமாயிருக்கிறது.                                                             – சங் 119:105 

உம்முதடை வசனே்தின் பிரசிே்ேம் னவளிசச்ம் ேந்து, 

லபதேகதள உணரவ்ுள்ளவரக்ளாக்கும்.                                - சங் 119:130 

இரவும் பகலும் எல்லோ பநரத்திலும் பதவைிடம் 
பெபத்தில் பபசுங்கள் 

அந்திசந்தி மே்திைான லவதளகளிலும் நான் திைானம்பண்ணி 

முதறயிடுலவன்; அவர ்என் சே்ேே்தேக் லகட்பார.்             – சங் 55:17 

ஒவ்பவோரு நோளும் பதவமை நம்புங்கள் 
உன் சுைபுே்தியின்லமே் சாைாமே், உன் முழு இருேைே்லோடும் 

கரே்்ேரிே் நம்பிக்தகைாயிருந்து, உன் வழிகளினேே்ோம் 

அவதர நிதனே்துக்னகாள்; அப்னபாழுது அவர ் உன் 

பாதேகதளச ்னசவ்தவப்படுே்துவார.்                                        – நீதி 3:5-6 

எல்லோரிடமும் அை்பு கோட்டுங்கள் 
ஒருவருக்னகாருவர ் ேைவாயும் மனஉருக்கமாயும் இருந்து, 

கிறிஸ்துவுக்குள் லேவன் உங்களுக்கு மன்னிே்ேதுலபாே, 

நீங்களும் ஒருவருக்னகாருவர ்மன்னியுங்கள்.                     -எலபசி 4:32 

 

பதவை் தரும் பவளிசச்த்தில் பதோடர்ந்து நடக்கவும் 
அவர ் ஒளியிலிருக்கிறதுலபாே நாமும் ஒளியிலே நடந்ோே் 

ஒருவலரானடாருவர ் ஐக்கிைப்பட்டிருப்லபாம்; அவருதடை 

குமாரனாகிை இலைசுகிறிஸ்துவின் இரே்ேம் சகே 

பாவங்கதளயும் நீக்கி, நம்தமச ்சுே்திகரிக்கும்.                – 1 லைா 1:7 

மறுபடியும் இலைசு ஜனங்கதள லநாக்கி: நான் உேகே்திற்கு 

ஒளிைாயிருக்கிலறன், என்தனப் பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே 

நடவாமே் ஜீவஒளிதை அதடந்திருப்பான் என்றார.்         – லைா 8:12 
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பெபத்தில் பதவைிடம் பபசுதல் 
பெபம் பசய்பவர்களுக்கு பதவை் அளிக்கும் வோக்குறுதி  

நாம் எதேைாகிலும் அவருதடை சிே்ேே்தின்படிலகட்டாே், அவர ் நமக்குச ்

னசவினகாடுக்கிறானரன்பலே அவதரப்பற்றி நாம் னகாண்டிருக்கிற 

தேரிைம். நாம் எதேக் லகட்டாலும் அவர ் நமக்குச ் னசவினகாடுக் 

கிறானரன்று நாம் அறிந்திருந்லோமானாே், அவரிடே்திே் நாம் லகட்டதவ 

கதளப் னபற்றுக்னகாண்லடானமன்றும் அறிந்திருக்கிலறாம்.      – 1 லைா 5:14,15 

நோம் விசுவோசத்பதோடு பெபித்து நம்ப பவண்டும் 
ஆேோே், நீங்கள் னஜபம்பண்ணும்லபாது எதவகதளக் 

லகடட்ுக்னகாள்வீரக்லளா, அதவகதளப் னபற்றுனகாள்லவாம் என்று 

விசுவாசியுங்கள், அப்னபாழுது அதவகள் உங்களுக்கு உண்டாகும் என்று 

னசாே்லுகிலறன்.                                                                                                           – மாற்கு 11:24 

நோம் பெபிக்கும்பபோது, பிறடர மை்ைிக்க பவண்டும் 

நீங்கள் நின்று னஜபம்பண்ணும்லபாது, ஒருவன்லபரிே் உங்களுக்கு 

ைானோரு குதற உண்டாயிருக்குமானாே், பரலோகே்திலிருக்கிற 

உங்கள் பிோ உங்கள் ேப்பிேங்கதள உங்களுக்கு மன்னிக்கும்படி, 

அந்ேக் குதறதை அவனுக்கு மன்னியுங்கள். நீங்கள் மன்னிைா 

திருப்பீரக்ளானாே், பரலோகே்திலிருக்கிற உங்கள் பிோவும் உங்கள் 

ேப்பிேங்கதள மன்னிைாதிருப்பார ்என்றார.்                      – மாற்கு 11:25,26 

மற்ற விசுவோசிகளுடை் பெபிப்பது நல்லது 

அே்ோமலும், உங்களிே் இரண்டுலபர ் ோங்கள் லவண்டிக் 

னகாள்ளப்லபாகிற எந்ேக் காரிைே்தேக் குறிே்ோகிலும் பூமியிலே 

ஒருமனப்பட்டிருந்ோே், பரலோகே்திலிருக்கிற என் பிோவினாே் அது 

அவரக்ளுக்கு உண்டாகும் என்று உங்களுக்குச ் னசாே்லுகிலறன். 

ஏனனனிே், இரண்டுலபராவது மூன்றுலபராவது என் நாமே்தினாலே 

எங்லக கூடியிருக்கிறாரக்லளா, அங்லக அவரக்ள் நடுவிலே 

இருக்கிலறன் என்றார.்                                                                                  – மே் 18:19-20 

பதவனுக்குக் கீழ்ப்படிவது நம்முமடய பெபங்களுக்குப் 
பதில்கமளக் பகோண்டுவருகிறது 

அவருதடை கற்பதனகதள நாம் தகக்னகாண்டு அவருக்கு 

முன்பாகப் பிரிைமானதவகதளச ் னசை்கிறபடியினாே் நாம் 

லவண்டிக்னகாள்ளுகிறனேதுலவா அதே அவராலே னபற்றுக் 

னகாள்ளுகிலறாம்.                                                                                              – 1 லைா 3:22 

பெபம் எை்பது பதவனுைை் மனம் விை்டு பபசுவது மற்றும் 

பதவடன நம் இருதயே்துடை் பபச அனுமதிப்பது. 
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பதவமை பசவிக்க பதவ ஆவியோைவர ் நமக்கு 
வரங்கமளத் தருகிறோர ்

வரங்களிே் விே்திைாசங்கள் உண்டு ஆவிைானவர ் ஒருவலர. 

ஊழிைங்களிலேயும் விே்திைாசங்கள் உண்டு, கரே்்ேர ்ஒருவலர. 

                                                                                                                     – 1 னகாரி 12:4-5 

லமலும் நாம் அதனவரும் லேவனுதடை குமாரதனப் பற்றும் 

விசுவாசே்திலும் அறிவிலும் ஒருதமப்பட்டவரக்ளாகி, கிறிஸ்து 

வினுதடை நிதறவான வளரச்ச்ியின் அளவுக்குே்ேக்க பூரண 

புருஷராகும்வதரக்கும், பரிசுே்ேவான்கள் சீரன்பாருந்தும் 

னபாருட்டு, சுவிலசஷ ஊழிைே்தின் லவதேக்காகவும், 

கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிை சதபைானது பக்திவிருே்தி 

அதடவேற்காகவும்,                                                                       - எலபசி 4: 11,12 

ஏனனனிே், நமக்கு ஒலர சரீரே்திலே அலநக அவைவங்களிருந்தும், 

எே்ோ அவைவங்களுக்கும் ஒலர னோழிே் இராேதுலபாே, அலநக 

ராகிை நாமும் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒலர சரீரமாயிருக்க, ஒருவருக் 

னகாருவர ் அவைவங்களாயிருக்கிலறாம். நமக்கு அருளப்பட்ட 

கிருதபயின்படிலை நாம் னவவ்லவறான வரங்களுள்ள 

வரக்ளானபடியினாலே, நம்மிே் தீரக்்கேரிசனஞ்னசாே்லுகிற 

வரே்தேயுதடைவன் விசுவாசப்பிரமாணே்துக்லகற்றோகச் 

னசாே்ேக்கடவன். ஊழிைஞ்னசை்கிறவன் ஊழிைே்திலும், லபாதிக் 

கிறவன் லபாதிக்கிறதிலும், புே்தினசாே்லுகிறவன் புே்தினசாே்லு 

கிறதிலும் ேரிே்திருக்கக்கடவன்; பகிரந்்து னகாடுக்கிறவன்      

வஞ்சதனயிே்ோமே் னகாடுக்கக்கடவன்; முோோளிைானவன் 

ஜாக்கிரதேைாயிருக்கக்கடவன்; இரக்கஞ்னசை்கிறவன்                    

உற்சாகே்துடலன  னசை்ைக்கடவன்.                                            – லரா 12:4-8 

நீங்கள் கரே்்ேராகிை கிறிஸ்துதவச ்லசவிக்கிறதினாலே, சுேந்ேர 

மாகிை பேதனக் கரே்்ேராலே னபறுவீரக்னளன்று அறிந்து, எதேச ்

னசை்ோலும், அதே மனுஷரக்ளுக்னகன்று னசை்ைாமே், கரே்்ேருக் 

னகன்லற மனப்பூரவ்மாை்ச ்னசை்யுங்கள்.                  - னகாலோ 3:23-24 

எல்லோ விசுவோசிகளிடமும் ஒபர வரம் இல்மல, 
ஆைோல் தேவன் ஒவ்பவோரு விசுவோசிக்கும் ஒரு 

வரத்மதக் பகோடுக்கிறோர.் 
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அன்தப மிகப் பபரிய பரிசு 
லேவன் நம்லமே் தவே்திருக்கிற அன்தப நாம் அறிந்து 

விசுவாசிே்திருக்கிலறாம். லேவன் அன்பாகலவ இருக்கிறார;் 

அன்பிே் நிதேே்திருக்கிறவன் லேவனிே் நிதேே்திருக்கிறான், 

லேவனும் அவனிே் நிதேே்திருக்கிறார.்                                – 1 லைா 4:16 

…நமக்கு அருளப்பட்ட பரிசுே்ே ஆவியினாலே லேவ அன்பு நம்மு 

தடை இருேைங்களிே் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறபடிைாே்,      - லரா 5:5 அ 

நான் உங்களிே் அன்பாயிருக்கிறதுலபாே நீங்களும் 

ஒருவரினோருவர ்அன்பாயிருக்கலவண்டுனமன்பலே என்னுதடை 

கற்பதனைாயிருக்கிறது.                                                                   – லைா 15:12 

 

அை்பு இல்லோவிட்டோல் வரங்கள் இருந்தும் 
பயைில்மல 

நான் மனுஷர ் பாதஷகதளயும் தூேர ் பாதஷகதளயும் 

லபசினாலும், அன்பு எனக்கிராவிட்டாே், சே்ேமிடுகிற னவண் 

கேம்லபாேவும், ஓதசயிடுகிற தகே்ோளம்லபாேவும் இருப்லபன். 

 நான் தீரக்்கேரிசன வரே்தே உதடைவனாயிருந்து, சகே இரகசி 

ைங்கதளயும், சகே அறிதவயும் அறிந்ோலும், மதேகதளப் 

லபரக்்கே்ேக்கோக சகே விசுவாசமுள்ளவனாயிருந்ோலும், 

அன்பு எனக்கிராவிட்டாே் நான் ஒன்றுமிே்தே. எனக்கு 

உண்டான ைாவற்தறயும் நான் அன்னோனம்பண்ணினாலும், 

என் சரீரே்தேச ்சுட்னடரிக்கப்படுவேற்குக் னகாடுே்ோலும், அன்பு 

எனக்கிராட்டாே் எனக்குப் பிரலைாஜனம் ஒன்றுமிே்தே. அன்பு 

நீடிை சாந்ேமும் ேைவுமுள்ளது; அன்புக்குப் னபாறாதமயிே்தே; 

அன்பு ேன்தனப் புகைாது, இறுமாப்பாயிராது, அலைாக் 

கிைமானதேச ் னசை்ைாது, ேற்னபாழிதவ நாடாது, சினமதட 

ைாது, தீங்கு நிதனைாது, அநிைாைே்திே் சந்லோஷப்படாமே், 

சே்திைே்திே் சந்லோஷப்படும். சகேே்தேயும் ோங்கும், சகேே் 

தேயும் விசுவாசிக்கும், சகேே்தேயும் நம்பும், சகேே்தேயும் 

சகிக்கும். அன்பு ஒருக்காலும் ஒழிைாது.                     – 1 னகாரி 13:1-8அ 

 

இப்னபாழுது விசுவாசம், நம்பிக்தக, அன்பு இம்மூன்றும் 

நிதேே்திருக்கிறது; இதவகளிே் அன்லப னபரிைது.  -1 னகாரி 13:13 
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கிறிஸ்துவிை் மீதுள்ள நம்பிக்மகக்கோக சிலர ்
போடுபடலோம் 

நீ படப்லபாகிற பாடுகதளக்குறிே்து எவ்வளவும் பைப்படாலே; 

இலோ, நீங்கள் லசாதிக்கப்படும்னபாருட்டாகப் பிசாசானவன் 

உங்களிே் சிேதரக் காவலிே் லபாடுவான்; பே்துநாள் உபே்திரப் 

படுவீரக்ள். ஆகிலும் நீ மரணபரிைந்ேம் உண்தமைாயிரு, 

அப்னபாழுது  ஜீவகிரீடே்தே உனக்குே் ேருலவன்.              -னவளி 2:10 

கிறிஸ்து நமக்கோக போடுபட்டோர் 

இேற்காக நீங்கள் அதைக்கப்பட்டுமிருக்கிறீரக்ள்; ஏனனனிே், 

கிறிஸ்துவும் உங்களுக்காகப் பாடுபட்டு, நீங்கள் ேம்முதடை 

அடிசச்ுவடுகதளே் னோடரந்்து வரும்படி உங்களுக்கு 

மாதிரிதைப் பின்தவே்துப்லபானார.் அவர ் பாவஞ்னசை்ை 

விே்தே, அவருதடை வாயிலே வஞ்சதன காணப்படவுமிே்தே; 

அவர ்தவைப்படும்லபாது பதிே் தவைாமலும், பாடுபடும்லபாது 

பைமுறுே்ோமலும், நிைாைமாை்ே் தீரப்்புசன்சை்கிறவருக்குே் 

ேம்தம ஒப்புவிே்ோர.் நாம் பாவங்களுக்குச ் னசே்து, நீதிக்குப் 

பிதைே்திருக்கும்படிக்கு, அவரே்ாலம ேமது சரீரே்திலே 

நம்முதடை பாவங்கதளச ் சிலுதவயின்லமே் சுமந்ோர;் 

அவருதடை ேழும்புகளாே் குணமானீரக்ள்.             – 1 லபதுரு 2:21-24 

பவத வசைங்கமள மைப்போடம் பசய்வது பபலன் தரும் 

லேவன் நமக்கு அதடக்கேமும் னபேனும், ஆபே்துக்காேே்திே் 

அநுகூேமான துதணயுமானவர.் ஆதகைாே் பூமி நிதேமாறி 

னாலும், மதேகள் நடுசச்முே்திரே்திே் சாை்ந்துலபானாலும், 

அதின் ஜேங்கள் னகாந்ேளிே்துப் னபாங்கி, அதின் னபருக்கினாே் 

பரவ்ேங்கள் அதிரந்்ோலும், நாம் பைப்பலடாம்.                    – சங் 46:1-3 

என்னிடே்திே் உங்களுக்குச ் சமாோனம் உண்டாயிருக்கும் 

னபாருட்டு இதவகதள உங்களுக்குச ் னசான்லனன். உேகே்திே் 

உங்களுக்கு உபே்திரவம் உண்டு, ஆனாலும் திடன்னகாள் 

ளுங்கள்; நான் உேகே்தே னஜயிே்லேன் என்றார.்             - லைா 16:33 

தேவனால் பிறப்பமேல்லாம் உலகே்டே மெயிக்கும்; 

 ம்முடைய விசுவாசதம உலகே்டே மெயிக்கிற 

மெயம். – 1 தயா 5:4 
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நல்ல பமய்ப்பரோை இபயசு எல்லோ வழிகளிலும் 
நம்முடை் இருக்கிறோர ்

கரே்்ேர ் என் லமை்ப்பராயிருக்கிறார,் நான் ோை்சச்ிைதடலைன். 

 அவர ் என்தனப் புே்லுள்ள இடங்களிே் லமை்ே்து, அமரந்்ே 

ேண்ணீரக்ள் அண்தடயிே் என்தனக் னகாண்டுலபாை் 

விடுகிறார.் அவர ் என் ஆே்துமாதவே் லேற்றி, ேம்முதடை 

நாமே்தினிமிே்ேம் என்தன நீதியின் பாதேகளிே் நடே்துகிறார.் 

நான் மரண இருளின் பள்ளே்ோக்கிலே நடந்ோலும் 

னபாே்ோப்புக்குப் பைப்பலடன்; லேவரீர ் என்லனாலடகூட 

இருக்கிறீர;் உமது லகாலும் உமது ேடியும் என்தனே் லேற்றும். என் 

சே்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர ் எனக்கு ஒரு பந்திதை ஆைே்ேப் 

படுே்தி, என் ேதேதை எண்னணைாே் அபிலஷகம்பண்ணுகிறீர;் 

என் பாே்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. என் ஜீவனுள்ள நானளே்ோம் 

நன்தமயும் கிருதபயும் என்தனே் னோடரும்; நான் கரே்்ே 

ருதடை வீட்டிலே நீடிே்ே நாட்களாை் நிதேே்திருப்லபன்.      -சங் 23 
 

என் ஆடுகள் என் சே்ேே்திற்குச ் னசவினகாடுக்கிறது; நான் 

அதவகதள அறிந்திருக்கிலறன், அதவகள் எனக்குப் 

பின்னசே்லுகிறது. நான் அதவகளுக்கு நிே்திைஜீவதனக் 

னகாடுக்கிலறன்; அதவகள் ஒருக்காலும் னகட்டுப்லபாவதிே்தே, 

ஒருவனும் அதவகதள என் தகயிலிருந்து பறிே்துக்னகாள்வது 

மிே்தே. அதவகதள எனக்குே் ேந்ே என் பிோ எே்ோரிலும் 

னபரிைவராயிருக்கிறார;் அதவகதள என் பிோவின் தகயி 

லிருந்து பறிே்துக்னகாள்ள ஒருவனாலும் கூடாது.        – லைா 10:27-29 

 

நான் உன்தனவிட்டு விேகுவதுமிே்தே, உன்தனக் 

தகவிடுவதுமிே்தே                                                                           – எபி 13:5 ஆ 

 

இலோ, உேகே்தின் முடிவுபரிைந்ேம் சகே நாட்களிலும் நான் 

உங்களுடலனகூட இருக்கிலறன் என்றார.்                           – மே் 28:20 ஆ 

 

இபயசு கிறிஸ்துமவ பிை்பற்றுபவரக்ள் எந்நோளும் 
அவருடை் இருப்போரக்ள். 
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நோம் பதவனுமடய வோர்த்மதமயப் படித்து, 
கீழ்ப்படிந்தோல், பதவனுமடய பரிசுத்த ஆவியோைவர ்

நமக்குப் பபோதித்து,   ம்டம மோற்றுகிறோர ்

லவேவாக்கிைங்கனளே்ோம் லேவஆவியினாே் அருளப்பட்டிருக் 

கிறது; லேவனுதடை மனுஷன் லேறினவனாகவும், எந்ே நற்கிரி 

தையுஞ்னசை்ைே் ேகுதியுள்ளவனாகவும் இருக்கும்படிைாக,            

                                                                                                    -2 தீலமா 3:16 

நீ சேட்கப்படாத ஊழியக்காரனாயும் ெத்திய ேெனத்ளத 
நிதானமாய்ப் பகுத்துப் யபாதிக்கிறேனாயும் உன்ளன 
யதேனுக்கு முன்பாக உத்தமனாக நிறுத்தும்படி 
ொக்கிரளதயாயிரு.                                                                          – 2 தீலமா 2:15 

அவருதடை சாட்சிகதளக் தகக்னகாண்டு, அவதர முழு இருே 

ைே்லோடும் லேடுகிறவரக்ள் பாக்கிைவான்கள். அவரக்ள் 

அநிைாைம் னசை்வதிே்தே; அவருதடை வழிகளிே் நடக்கி 

றாரக்ள்                                                                                        – சங் 119:2-3 

நான் உமக்கு விலராேமாை்ப் பாவஞ்னசை்ைாேபடிக்கு, உமது 

வாக்தக என்னிருேைே்திே் தவே்து தவே்லேன்.              – சங் 119: 11 

உமது கட்டதளகதளே் திைானிே்து உமது வழிகதளக் 

கண்லணாக்குகிலறன். உமது பிரமாணங்களிே் மனமகிை்சச்ி 

ைாயிருக்கிலறன்; உமது வசனே்தே மறலவன்.              - சங் 119: 15,16 

நீங்கள் இந்ேப் பிரபஞ்சே்திற்கு ஒே்ே லவஷந்ேரிைாமே், 

லேவனுதடை நன்தமயும் பிரிைமும் பரிபூரணமுமான சிே்ேம் 

இன்னனேன்று பகுே்ேறிைே்ேக்கோக, உங்கள் மனம் புதிோகிற 

தினாலே மறுரூபமாகுங்கள்.                                                               – லரா 12:2 

லேவலன ேம்முதடை ேைவுள்ள சிே்ேே்தின்படி விருப்பே்தேயும் 

னசை்தகதையும் உங்களிே் உண்டாக்குகிறவராயிருக்கிறார.்   

                                                                                                                                   -பிலி 2:13 

உங்களிே் நற்கிரிதைதைே் னோடங்கினவர ் அதே இலைசு 

கிறிஸ்துவின் நாள்பரிைந்ேம் முடிை நடே்திவருவானரன்று நம்பி  

                                                                                                                                     -பிலி 1:5 

ஆேலால் விசுவாசம் தகள்வியினாதல வரும், தகள்வி 

தேவனுடைய வசனே்தினாதல வரும். – தரா 10:17 
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இபயசு மீண்டும் வருகிறோர்.  

ஆயத்தமோக இருங்கள்! 
இபயசு மீண்டும் வருதவமனன்று வாக்களித்துள்ளோர ்

உங்கள் இருேைம் கேங்காதிருப்போக; லேவனிடே்திே் 

விசுவாசமாயிருங்கள், என்னிடே்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள். 

என் பிோவின் வீட்டிே் அலநக வாசஸ்ேேங்கள் உண்டு; 

அப்படியிே்ோதிருந்ோே், நான் உங்களுக்குச ்

னசாே்லியிருப்லபன்; ஒரு ஸ்ேேே்தே உங்களுக்காக 

ஆைே்ேம்பண்ணப்லபாகிலறன். நான் லபாை் உங்களுக்காக 

ஸ்ேேே்தே ஆைே்ேம்பண்ணினபின்பு, நான் இருக்கிற 

இடே்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி, நான் மறுபடியும் வந்து 

உங்கதள என்னிடே்திே் லசரே்்துக்னகாள்ளுலவன்.        – லைா 14:1-3 

இபயசு மீண்டும் எப்பபோது வருவோர் எை்று பதவமைத் 
தவிர பவறு யோருக்கும் பதரியோது 

அந்ே நாதளயும் அந்ே நாழிதகதையும் என் பிோ ஒருவரே்விர 

மற்னறாருவனும் அறிைான்; பரலோகே்திலுள்ள தூேரக்ளும் 

அறிைாரக்ள்.                                                                                                  – மே் 24:36 

இபயசு திடீபரை்று வருவோர், எைபவ நோம் ஆயத்தமோக 
இருக்க பவண்டும் 

ஏனனனிே், கரே்்ேர ்ோலம ஆரவாே்லோடும், பிரோன தூேனுதடை 

சே்ேே்லோடும், லேவ எக்காளே்லோடும் வானே்திலிருந்து இறங்கி 

வருவார;் அப்னபாழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரிே்ேவரக்ள் முேோவது 

எழுந்திருப்பாரக்ள். பின்பு, உயிலராடிருக்கும் நாமும் கரே்்ேருக்கு 

எதிரன்காண்டுலபாக, லமகங்கள்லமே் அவரக்லளாலடகூட 

ஆகாைே்திே் எடுே்துக்னகாள்ளப்பட்டு, இவ்விேமாை் எப்னபா 

ழுதும் கரே்்ேருடலனகூட இருப்லபாம்.                                – 1 னேச 4: 16,17 

…நீங்கள் நிதனைாே லநரே்திே் மனுஷகுமாரன் வருவார,் 

ஆதகைாே் நீங்களும் ஆைே்ேமாயிருங்கள் என்றார.்     – லூக் 12:40 

அக்காேே்தே நீங்கள் அறிைாேபடிைாே் எசச்ரிக்தக 

ைாயிருங்கள், விழிே்திருந்து னஜபம்பண்ணுங்கள்.      - மாற்கு 13:33 

ஆயத்தமோக இருங்கள் - இபயசு சீக்கிரமோக 
வரப்பபோகிறோர்! 
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தேவன் நம்மமயும், நமது உலகத்மதயும், 
அதில் உள்ள அமைத்மதயும் சிருஷ்டிே்ோர் 
ஆதியிலே லேவன் வானே்தேயும் பூமிதையும் 

சிருஷ்டிே்ோர.்                                                                             – ஆதி 1:1 

லேவனாகிை கரே்்ேர ் மனுஷதனப் பூமியின் மண்ணி 

னாலே உருவாக்கி, ஜீவசுவாசே்தே அவன் நாசியிலே 

ஊதினார,் மனுஷன் ஜீவாேத்ுமாவானான்.               - ஆதி 2:7 

ஏனனன்றாே் அவருக்குள் சகேமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது; 

பரலோகே்திலுள்ளதவகளும் பூலோகே்திலுள்ளதவ 

களுமாகிை 

தவகளுமான 

ளானாலும், 

காணப்படுகிறதவகளும் 

சகே வஸ்துக்களும், 

கரே்்ேேத்ுவங்களானாலும், 

காணப்படாே 

சிங்காசனங்க 

துதரே்ேனங் 

களானாலும், அதிகாரங்களானாலும், சகேமும் அவதரக் 

னகாண்டும் அவருக்னகன்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. 

– னகாலோ – 1:16 

கரே்்ேலர லேவனனன்று அறியுங்கள்; நாம் அே்ே, அவலர 

நம்தம உண்டாக்கினார;்                                             - சங் 100:3 அ 

பின்பு லேவன்: நமது சாைோகவும் நமது 

ரூபே்தின்படிலையும் மனுஷதன உண்டாக்குலவாமாக; 

அவரக்ள் சமுே்திரே்தின் மசச்ங்கதளயும், ஆகாைே்துப் 

பறதவகதளயும், மிருகஜீவன்கதளயும், பூமிைதனே ்

தேயும், பூமியின்லமே் ஊரும் சகேப் பிராணிகதளயும் 

ஆளக்கடவரக்ள் என்றார.் லேவன் ேம்முதடை சாைோக 

மனுஷதனச ் சிருஷ்டிேே்ார,் அவதனே் லேவ 

சாைோகலவ சிருஷ்டிே்ோர,் ஆணும் னபண்ணுமாக 

அவரக்தளச ் சிருஷ்டிே்ோர.்                                  - ஆதி 1: 26 – 27  

தேவன் மைிதமை எப்பபோதும் தை்னுடை் வோழ

சிருஷ்டிே்ோர். 

இபயசுமவ நம்புபவரக்ளிை் வீடு பரபலோகம் 
பதவைிடத்தில் அை்புகூருகிறவர்களுக்கு அவரோல்

ஆயத்தம்பண்ணப்பட்ட ஒரு உண்மமயோை இடம்

பரபலோகம் 

எழுதியிருக்கிறபடி: லேவன் ேம்மிே் அன்புகூருகிறவரக்ளுக்கு 

ஆைே்ேம்பண்ணினதவகதளக் கண் காணவுமிே்தே, காது 

லகட்கவுமிே்தே, அதவகள் மனுஷனுதடை இருேைே்திே்   

லோன்றவுமிே்தே;                                                                               - 1 னகாரி 2:9 

பரபலோகத்தில் துக்கமும், வருே்ேமும் மரணமுமில்டல 

அவரக்ளுதடை கண்ணீர ்ைாதவயும் லேவன் துதடப்பார;் இனி 

மரணமுமிே்தே, துக்கமுமிே்தே, அேறுேலுமிே்தே, வருே்ேமு 

மிே்தே; முந்தினதவகள் ஒழிந்துலபாயின என்று விளம்பினது.  

– னவளி 21:4

இபயசு யோமரயும் கண்டிக்க விரும்பவில்மல – நோம்,

மற்றவர்களும் பரபலோகம்  பசல்ல ஆயத்தபட உதவ

பவண்டும் எை்று அவர ்விரும்புகிறோர ்

இதேக்குறிே்து நீங்கள் ஆசச்ரிைப்படலவண்டாம்; ஏனனன்றாே் 

பிலரேக்குழிகளிலுள்ள அதனவரும் அவருதடை சே்ேே்தேக் 

லகட்குங்காேம் வரும்; அப்னபாழுது, நன்தமனசை்ேவரக்ள் 

ஜீவதன அதடயும்படி 

னசை்ேவரக்ள் ஆக்கிதனதை அதடயும்படி எழுந்திருக்கிறவர ்

களாகவும் புறப்படுவாரக்ள்.                                                         – லைா 5:28,29 

அப்னபாழுது இலைசு சமீபே்திே் வந்து, அவரக்தள லநாக்கி: 

வானே்திலும் பூமியிலும் சகே அதிகாரமும் எனக்குக் னகாடுக்கப் 

பட்டிருக்கிறது. ஆதகைாே், நீங்கள் புறப்பட்டுப்லபாை் சகே 

ஜாதிகதளயும் சீஷராக்கி, பிோ குமாரன் பரிசுே்ே ஆவியின் 

நாமே்திலே அவரக்ளுக்கு ஞானஸ்நானங்னகாடுே்து, நான் உங்க 

ளுக்குக் கட்டதளயிட்ட ைாதவயும் அவரக்ள் தகக்னகாள்ளும்படி 

அவரக்ளுக்கு உபலேசம்பண்ணுங்கள்; இலோ, உேகே்தின் முடிவு 

பரிைந்ேம் சகே நாட்களிலும் நான் உங்களுடலனகூட 

இருக்கிலறன் என்றார.் ஆனமன்.                                                   -மே் 28:18-20 

இபயசு கிறிஸ்து பரபலோகத்திற்கு பசல்ல ஒபர வழி! 

எழுந்திருக்கிறவரக்ளாகவும், தீதம 
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