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1. இGத :;கI(].)X- Aல பX(க$ ஆAHயH= ெசாGத ^_ணaைய சா8Gதைவ. நா- 
காb- காெணா<கைள /ள)X- வ_ண- இDபாட"க$ அைமGe$ளன. எனேவ 
ஆAHயH= ^_ணa ச-பGதDபRட பX(கைள உ"க$ ெசாGத அhபவ"கைள) ெகா_5 
மா4ற /.-^னாJ !"க$ மா4?) ெகா$ளலா-. அைவ பாடIைத மாணவ8க$ :HGe) 
ெகா$ள உத,வதாக இ.)க ேவ_5-.  

2. அ"# எiIeக<J ெகா5)கDபR5$ள வா8Iைதக$, !"க$ ெசjய ேவ_Cய காHய"கைள 

X?Dபைவ. உதாரணமாக, “ெஜப'” எ=\ அVF எiIe)க$ காணDபRடாJ !"க$ ெஜ^)க 

ேவ_5-. அVF எiIe)க<J “பட'” எ=\ க_டாJ !"க$ அ5Iத படI(ைன (.Dப/
நக8Iத ேவ_5-.  

3. பVைச எiIeக<J ெகா5)கDபR5$ள வா8Iைதக$ ம4\- வா)lய"க$ மாணவ8 
ைகேயRCm- இட- ெப\பைவ.  

4. பVைச எiIeக<= அCOJ ேகா5க$ இ.GதாJ அைவ மாணவ8 ைகேயRCm$ள 
ேகாCRட இட"கn)கான ப(Jக$.  

5. பVைச எiIeக<J ெகா5)கDபR5$ள வா8Iைதகைள மாணவ8க$ ேகாCRட இட"கைள 
YரDப உத,- வ_ண-, அ(J உ$ளவாேற oற கவணமாO.)க,-. இpவா)lய"க$ 
ேவதாகம கைதகைள ஒ=?ைண)க உத,- ைமய வா)lய"க$.  

6. F/ேசஷ- அ?/)க உத,- க.Ieக$ !ள YறI(J ெகா5)கDபR5$ளன. இைவ 
ஆ(யாகம- @தJ ெவ<Dப5I(ன /ேசஷ- வைர இேயF l?;e q8)கதHசனமாக, 
மா(Hயாக, Yழலாக, ம4\- Yஜமாக எpவா\ AIதH)கDபR5$ளா8 எ=ப(ைன உண8Ie- 
இ=?யைமயா வா)lய"க$. மாணவ8க$ த"க$ ைகேயRCm$ள “F/ேசஷ பால-” எ=ற 
இடI(J அpேவத வசன"கைள X?Ie) ெகா$ளலா-.  

7. ஒpெவா. பாடI(m- XைறGதe ஒ. F/ேசஷ பால- ெகா5)கDப5-. மாணவ8க$ ேமm- 
பல வசன"கைள அ(J ேச8Ie ெகா$n- ேநா)கIeட= அைவ ெகா5)கDபR5$ளன. 
F/ேசஷ பாலI(4கான ேமm- பல ஆதார"க$ ஆAHய8 ைகேயRCJ ெகா5)கDபR5$ளe.  

*+க, ேபா.'க உத1) க$2க,
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வண)க-, ேவதாகம ேம4பா8ைவ எ=ற இGத /ய)கத)க பயணI(J !"க$ 
இைணGe$ளைத YைனIe நா= பரவசமைடGe$ேள=. அ5Iத ஆ\ வார"க<J, ேதவைன 
X?Iத அழகான கைதைய  க4\, அவ8 ந-se ைவI(.)X- ேமலான அ=^ைன ஆழமாக 
அ?Ge) ெகா$ளDேபாl=ேறா-. 

!"க$ ேவதாகமIைத எpவா\ க4\) ெகா_t8க$ எ=\ என)X ெதHயாe, ஆனாJ என)X 
ேவதாகமI(m$ள கைதக$ பல, தaDபRட கைதகளாக க4^)கDபRடன. உதாராணமாக 
தாue ம4\- ேகா]யாI அJலe ேயானா ம4\- (v"கல- ஆlய கைதக$ என)X 
ெதHG(.Gதன, ஆனாJ அைவ தaDபRட கைதகளாகேவ ேதா4றம<Iதன, அ)கைதக$ 
ேவதI(= ^ற பX(கnட= எpவா\ இைணGe$ளe எ=ப(ைன நா= அ?ய/Jைல. 
ேமm- இ(= @ல- ேதவைன எpவா\ அ?யலா-? எ=ற ேக$/ என)X$ எiGதe. 

ேவதாகம கைதக$ Aத?)lட)X- ewகைள ேபாJ ேதா4றம<Iதன. அைவ அழகாக 
இ.Dxh-, அ(J நம)X எ=ன ேவ_5ெமன க_5^CDபe கCன-. ஆனாJ Aத?lட)X- 
ewகைள அழகாக மCIe ைவIதாJ அ(J நம)X எe ேதைவ என க_5^CDபe Fலப-. 
அதைனDேபா=ேற, ேவதாகம கைதகn- @ைறயான /தI(J அ?/)கDபRடாJ 
ேகRபவ8க$ ேவதIைத :HGe)ெகா$ள உத,-. 

ேவதாகமIைத நா= ெத<வாக அ?Ge)ெகா$ள ேவதாகம ேம4பா8ைவ என)X உத/யe. 
ேவதIைத காலவHைசDபC நா= கவwIத ேபாe, அ(= @)lய ேபாதைனக$, மaத8க$, 
ம4\- ச-ப"க$ ஒ=\ட= ஒ=\ இைணGe$ளe எ=ப(ைன ெதHGe)ெகா$ள @CGதe. 
ேமm- ஆ(யாகம- @தJ ெவ<Dப5I(ன /ேசஷ- வைர எpவா\ ேவதாகம- க8Iதைர) 
ைமயமாக ெகா_ட ஒ. ெதாட8கைதயாக அைமGe$ளe எ=ப(ைனy- :HGeெகா$ள 
உத/யe. 

ேவதாகI(= கைதைய ஒேர சமயI(J @iைமயாக க4\)ெகா$வe கCனமாக ேதா=\- 
எ=பe என)X :Hl=றe. 

இ.D^h- இDபயணIைத நா- ஒ=றாக இைணGe ெதாட"l, பCDபCயாக 
@=ேனற/.)l=ேறா-.   அe கCனமாக ேதா=\- ேவைளOJ, நா- ெமeவாக @= 
ெசJேவா-. இ(= @C/J ேதவ= ந-ைம எpவா\ ெபலDப5I( த= ேவதாகமIைத நா- 
:HGe)ெகா$ள நம)X உத/னா8 என நா- க_5)ெகா$ளலா-. 

நமe ேவதாகம ேம4பா8ைவைய, @i ேவதாகமI(4கான ஒ. அ?@கIeட= நா- ெதாட"க 
உ$ேளா-. ^=ன8, பைழய ஏ4பாRC= கைதைய நா- z=\ வார"க<J 
க4\)ெகா$ேவா-, அதைன ெதாட8Ge :(ய ஏ4பாRC= கைதைய நா- z=\ வார"க$ 
AG(Dேபா-. (நா- க4\)ெகா$ள எ5Ie) ெகா$n- காலI(J ச4\ மா4ற"க$ இ.)கலா-) 

நா- ேவதாகமIைத க4க ஒ=றாக ேச8Ge ேநர- ெசல/5- இGநாRக<J, நா- ேவதாகமI(= 
ேதவைன எpவா\ பா8l=ேறா-, :HGe)ெகா_5$ேளா-, ம4\- தaDபRட /தI(J 
அ?Ge$ேளா- எ=ப(J  பHFIத ஆ/யானவ8 ஒ. மா4றIைத உ.வா)Xவா8 என நா= 
ந-:lேற=. 

நா- ஒ=றாக ெசல/டD ேபாX- ேநரI(4காக ெஜ^)கலா-. 

ெஜப', நா- க4\)ெகா$n- பாட"கைள :HGe)ெகா$ள பHFIத ஆ/யானவ8 உத,-பC 
ெஜ^)க,-. “இேயFேவ, உ- ேவதIைத நா"க$ அ?Ge) ெகா$n-பC எ"க$ 
க_கைளy-, இ.தயIைதy- (றGத.n-. உமe நாமI(னாJ ^தாவானவ8 அhD^ய 
ேத4றரவாளனான, {ய ஆ/யானவ8, ேயாவா= 14:26’J  !8 வா)XதIத- ெசjதபCேய சகல 
சI(ய"கn)X$n- எ"கைள வTநடI(, உ-ைம X?Ie எ"கn)X ேபா(Dபாராக.”  

1

வா$+க, நம6 பயண9ைத ஒ<றாக ெதாட+கலா)
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நா- ெதாட"க/.)l=ேறா-, உ"க$ :;தக"கைள (றGe) ெகா$ள,-. இDபX( ^ற 
பX(கைள) காRCm- ச4\ !ளமானe எ=பதாJ எ=ைன ச4\ ெபா.Ie ெகா$ள,-, 
இDபX(OJ நா- க4\)ெகா$ள ேவ_Cய @)lய பாட"க$ இ.DபதாJ நா- இ(J 
ேநர- அ(கமாக ெசலவTDபe அவAய-. 

எ= ேபாதைனக$ ^=வ.- ந-^)ைகக<= அCDபைடOJ அைமG(.)X-: 

பட': பHFIத ேவதாகம- ெதjuக ஏ,தலாJ ேதவனாJ அ.ளDபRடe (அe ேதவனாJ 

FவாA)கDபR5, {ய ஆ/யானவராJ }வன<)கDபRடe). 

பட': பHFIத ேவதாகம- ^ைழய4றe.   

பட': பHFIத ேவதாகம- ேதவைனD ேபா=ேற அ(கார@ைடயe. (ேதவைன) X?Ie 

ம4\- }வைன) X?Ie- நா- அ?Ge)ெகா$ள ேவ_Cயத4X ேபாeமானe) 

பHFIத ேவதாகமIைத X?Iத Aல தகவJக$: 

பட': பHFIத ேவதாகம- ஏற)Xைறய 1500 வ.ட காலகRடI(J எiதDபRடe.  

பட': அe 40 ேவ\பRட ஆAHய8களாJ எiதDபRடe.  

பட': அe 3 ெமாTக<J எiதDபRடe. பைழய ஏ4பா5 எ^ேரய ம4\- அரvய(~Hய)  

ெமாTக<J எiதDபRடe.  

:(ய ஏ4பா5 lேர)க ெமாTOJ எiதDபRடe.  

பட': அe z=\ க_ட"க<J எiதDபRடe - ஆAயா, ஆD^H)கா, ம4\- 

ஐேராD^யா.  

அ(= ஆAHய8க$ பலதரDபRட ெதாT]J ஈ5பRடவ8க$, Aல8 sனவ8, Aல8 ேமjDப8, 
Aல8 இராஜா)க$. 

Aல ஆAHய8க$ AைறசாைலO= e=பI(= மI(OJ எi(ன8, Aல8 இராஜ 
ஆர_மைனO= சமாதானமான �ழ]J எi(ன8. 

பட': இIதைகய @ர_பா5க<= மI(Om-, ேவதாகம- ஒ. ெதாட8கைத, அத4X ஒ. 

ெதாட)க- ம4\- இைடேவைள ம4\- @C, உ_5. அe ஒ. ெதாட8கைத எ=பe 
ேதவேன அ(= ஆAHய8 எ=ப(ைன அ?/)l=றe. ேதவ= மaத8கைள) ெகா_5 
தா= oற /.-^யைத vக�Rபமாக  எiIe வC/J அ.<y$ளா8.  

பட': பHFIத ேவதாகம- 66 :;தக"கைள உ$ளட)lயe.   

பட': பHFIத ேவதாகம- இர_5 பX(களாக ^H)கDபR5$ளe: பைழய ஏ4பா5 

ம4\- :(ய ஏ4பா5. 

இ=\, நா- பைழய ஏ4பாRCைன ைமயDப5I( நமe பாடIைத 
ெதாட"க/.)l=ேறா-.   

2

பைழய ஏ1பா) 56தக7க89 அ;<க=>1கான பாட.
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பட': பைழய ஏ4பா5 39 :;தக"கைள உ$ளட)lயe. 

l.@ எ=றாJ “l?;e,)X @=.” அJலe l?;e ^றDபத4X @= எ=\ ெபா.$ 
ெப\-.    

பட': பைழய ஏ4பாRC= 39 :;தக"க$ - 17 வரலா4\ :;தக"க$, 5 ச"�த 

:;தக"க$, ம4\- 17 q8)கதHசன :;தக"க$ என ^H)கDபR5$ளன.  

உ"க$ கர"க<J ேவதாகம- இ.GதாJ, அ(= அRடவைனைய (.D^) ெகா$ள,-. 
அ(J :;தக"க<= ^H,கைள X?IதJ நமe பCD^4X உத/யாக இ.)X-.  

@தJ 17 :;தக"க$ வரலா4\ :;தக"க$. எ;த8 :;தகI(= �Z ஒ. ெகா5 
ேபாட,-. 

அ5Iத ஐGe :;தக"க$ ச"�த (பாடJ) :;தக"க$, அைவ ேயா: @தJ 
உ=னதDபாR5 வைர.  

sத@$ள 17 :;தக"க$ q8)கதHச= :;தக"க$.   

பட': பைழய ஏ4பாRCைன :HGeெகா$வத4X நா- அ?G(.)க ேவ_Cய ஒ. தகவJ, 

பைழய ஏ4பாRC= கைதV F.)க- @iைமy- @தJ 17 வரலா4\ :;தக"க<J 
அைமGe$ளe. 

பட': sத@$ள ச"�த ம4\- q8)கதHசன :;தக"கn- @தJ 17 வரலா4\ :;தக"க$ 

X?)X- காலகRடI(J தா= எiதDபRடைவ. உதாரணமாக ேயா:/= சHI(ர- 
ஆ(யாகமI(= நாRக<J நைடெப4ற ச-பவ-. 

ேவதாகம ேம4பா8ைவைய நா- எ<(J க4\)ெகா$n- வ_ண-, பைழய ஏ4பாRC= 
ெசj( ஆ\ தைலD:களாக ^H)கDபR5$ளன.  

பட': ஆ\ கால"க$ (தைலD:க$) ^=வ.மா\: A.BCD:, ேதச-, பைடெய5D:, 

இராஜா)க$, Aைற^CD:, நா5 (.-:தJ. 

உ"க$ ைகOm$ள ஆAHய8 ைகேயRCJ @க,ைர)X ^=ன8 ஒ. வைரDபட- 
காணDப5-. நமe @தJ தைலD^ைன எpவா\ க4க ேபாl=ேறா- என அ(J X?D:க$ 
காணDப5-. அpவாேற நா- ஒpெவா. தைலDைபy- பC)க/.)l=ேறா-. 

ஒpெவா. காலI(ைனy- (தைலD^ைனy-) /ள)X- வ_ண- ஒ. ைமய வா)lய- 
ஒpெவா. காலI(4X- ெகா5)கDப5-. 

அதைன ெதாட8Ge அ)காலI(ைன X?)X- நா=X ைமய க.Ie)க$ ெகா5)கDப5-. 
அ)க.Ie)க$ ேவதI(= கைதைய :HGeெகா$ள நம)X உத/ ெசjy-. 

ஒpெவா. தைலD^= �Z ெகா5)கDப5- நா=X க.Ie)கைள ^=ெதாட8தJ 
அ)காலI(= வரலா4ைற எ<(J அ?ய உத,-.     

உ"க$ ைகேயRC= ப)க"க<= ைமய பX(க<J F/ேசஷ பால"க$ 
ெகா5)கDபR5$ளன. அe எ=னெவன நா= /ள)க /.-:l=ேற=. 
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பைழய ஏ1பா) 56தக7க89 அ;<க.

F/ேசஷ- (ந4ெசj() எ=றாJ நJல ெசj( எ=\ அ8Iத-. ந- :;தகI(J F/ேசஷ- 
எ=ற பத- இேயF l?;e/= வாZ)ைக, மரண-, உO8ெதiதJ, பரேம\தைல,- 
ம4\- அதைன /FவாADேபாH= வாZைவy-, YI(யIைதy- அGந-^)ைக எpவா\ 
மா4?யைம)X- எ=ப(ைனy- X?)X-.  

பைழய ஏ4பாRC= q8)கதHசன"க$, ச-ப"க$, ம4\- மaத8க$ இேயF l?;e/= 
ெசயைல @= X?Iதன. பைழய ஏ4பா5 இேயF/= ^றD^4X Aல �\ வ.ட"கn)X 
@= எiதDபRடாm-, ேமAயாவாlய இேயFைவ X?Iத ஆதார"க$ அ(m$ள 
:;தக"க$ @iவ(m- காணDப5l=றன. இேயFைவ X?)X- ேவத வசன"க$ 
அJலe q8)கதHசன"கைள நா- (யாa)X- ேபாe, அDபX(ைய F/ேசஷD பால- என 
நா- AறDபாக X?D^5ேவா-.  

எனேவ ேவதாகமI(= கைதைய ேம4பா8ைவயாக க4X- நமe பயணIைத வTநடIe- 
க./க$ ைமய வா)lய"க$, ைமய க.Ie)க$, F/ேசஷD பால"க$, ம4\- 
வைரபட"க$.  

ஒpெவா. காலIைதy- (தைலDைபy-) பCIத ^=ன8 நா- 2 அJலe z=\ நப8 
ெகா_ட Xi)களாக ^HGe நா- க4\ ெகா_டவ4ைற ஒ.வHட- ஒ.வ8 பl8Ge 
ெகா$ளDேபாl=ேறா-. அpவா\ நா- க4\ ெகா_டைத ஒ.வேரா5 ஒ.வ8 பl8Ge 
ெகா$nதJ நா- க4\)ெகா_ட காHய"கைள Yைன/J ெகா$ள உத,-.  

�ேகாள-: ேவதாகIைத நா- பல வTக<J ேம4பா8ைவயாக க4\) ெகா$ளலா-, ஆனாJ 
நமe ஆராjVAOJ நா- வைரபட"கைள அ(கமாக பய=ப5Iதy$ேளா-.  

பட#: ேவதாகம �vைய X?Iத வைரபடIைத o8Ge கவwIe அ(m$ள !8Yைலகைள 
மன(J ப(ய- ெசje ெகா$n"க$.  

!8Yைலக<J மா4ற"க$ அ(க- ஏ4பட/Jைல எ=பதாJ, அைவகைள ைமயமாக 
ெகா_5 நா= ெதாட"கD ேபாl=ேற=. மI(ய தைரகடJ, க]ேலயா) கடJ (வட)X 
பX(O= ெபHய !8 Yைலக$), ேயா8தா= ந(, ம4\- சவ)கடJ (உD:) கடJ) 
ஆlயைவ ெத= பX(O= ெபHய !8 Yைலக$. lழ)X பX(ைய !"க$ கவwIதாJ, 
அ(J எD^ராIதா ம4\- இெத).கJ ஆlய ந(கைள காணலா-.  

பட#: நா- க4\)ெகா$ள ேபாX- YலபரD^ைன X?)X- நuன வைரDபட- இe.  

இe Fவார;Aயமான ஒ. பCD: - அதைன ெதாட"கலா- வா."க$! 
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வரேவ4:/ெஜப- 

நா- க4\)ெகா$வைத :HGeெகா$ள உத,மா\ பHFIத ஆ/யானவH= ஒIதாைசைய 
நாC ெஜ&'கலா#. உதாரணமாக: “இேயFேவ, உ- ேவதIைத நா"க$ அ?Ge) 
ெகா$n-பC எ"க$ க_கைளy-, இ.தயIைதy- (றGத.n-. உமe நாமI(னாJ 
^தாவானவ8 அhD^ய ேத4றரவாளனான, {ய ஆ/யானவ8, ேயாவா= 14:26’J  !8 
வா)XதIத- ெசjதபCேய சகல சI(ய"கn)X$n- எ"கைள வTநடI(, உ-ைம 
X?Ie எ"கn)X ேபா(Dபாராக. ஆெம=” 

பட#: A.BCD: 

ைமய வா'/ய#: ேதவ= தனe சாய]J ஆதாைமy-, ஏவாைளy- A.BCIதா8, ஆனாJ 
அவ8க$ த"க$ ெசாGத வTOJ ெச=றன8, அ(னாJ பாவ- உலlJ �ைழGதe, ேதவ= 
மaத8கைள sRX- ேதடm- ெதாட"lயe. 

நா=X ைமய க.Ie)க$: 
1. A.BCD: 
2. uZVA 
3. ெவ$ள- 
4. ேகா:ர-  

*தலாவ/ க12/ - 314567 

A.BCD:)X @=னேர ேதவ= இ.Gதா8, ேமm- அவேர ஒ=\vJலாத YைலO].Ge 
சகலIைதy- பைடIதா8. ஆ(Oேல ேதவ= வானIைதy-, �vையy- ம4\- அ(m$ள 
யாைவy- A.BCIதா8.  

@தJ மaதனான ஆதாைமy-, @தJ மh�யான ஏவாைளy-, தனe சzகI(J வாZGe 
த=hட= }வh$ள உற,$ள ெகா$n- /தI(J A.BCIதா8. அவ8கைள ^ற 
A.BCD:க<].Ge ேவ\பRடவ8களாj தனe சாய]J பைடIதா8. அவரe சாயJ 
எ=பe: 

1.) பXIத?, (AG()X-, q8மாa)X- (ற=) 
2.) நJெலாi)க- (ந=ைம, qைம X?Iத அ?,) 
3.) ேதாழைம (ச@தாய உற, ம4\- ஐ)lய- ெகா$n- (ற=).  

மaதa= @தJ u5 ஏேத= எ=றைழ)கDபRட ஒ. AறGத ேதாRட-. அவ= அதைன 
பராமHIe ம4\- �vைய FதGதH)X- ெபா\D:ட= பைட)கDபRடவ=.  

பட': நமe ைகOm$ள வைரபடI(= எDபX(OJ ஏேத= ேதாRட- அைமG(.Gதe 

என நம)X ெதHயாe, அe ஐ^ராIe ம4\- ைடகர; ந(க$ இைடேய காணDப5- 
ெசTDபான பX(க<J அைமG(.)கலா- என ேவதாகம ஆராjVAயாள8க$ 
க.el=றன8.  

அIேதாRடI(J சகல@- ச-�ரணமாக இ.Gதe. ஆதா@-, ஏவாn- இைணG(.Gதன8, 
அவ8க$ இ.வ.- Y8வாwகளாO.Ge-, அதைன) X?Ie ெவRகDபட/Jைல. 
/ல"Xகn- அIேதாRடI(J எp/த பைகO=? ஒ4\ைமyட= வாZGதன. அ"ேக 
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:யேலா அJலe �றாவ<கேளா அJலe �vய(8VAகேளா இJைல. /யா(OJைல, 
வ.IதvJைல, வ\ைமOJைல, அJலe மரணvJைல. ேதவ= ஆதா- ம4\- 
ஏவாnட= ச�சHIதா8. அவ8க$ ேதவhைடய uRCJ வAIதன8. 
அIேதாRட(J Yைறய மர"க$ இ.Gதன, அவ4\$ இர_C= ெபய8க$ மR5ேம 
ேவதI(J oறDபR5$ளன. @தJ மரI(= ெபய8 }வ /.Rச-, அ(= கa ஒ. நப.)X 
YI(ய வாZவ<)க o5-. இர_டாவe ந=ைம, qைம அ?யத)க மர-, அ(= கa ஒ. 
நப.)X ந=ைம ம4\- qைமைய X?Iத உண8வ<)X-. ஆதா@)X-, ஏவாn)X- ஒ. 
காHயIைத த/ர ம4ற எJலாவ4ைற) X?Ie- FதG(ரம<)கDபRடe. ந=ைம, qைம 
அ?யத)க மரI(= கaைய த/ர ம4ற எJலா கaகைளy- அவ8க$ :A)கலா-. 
மaதXலI(4X @iFதG(ர- அ<)கDபRடe, அதாவe ேதவh)X �ZபCவத4ேகா 
அJலe �ZபCயாமJ இ.Dபத4ேகா அவ8கn)X FதG(ர- ெகா5)கDபRடe. 

F/ேசஷD ெதாட8:: ைமய வா8Iைத - ெவ<Vச- 

இpவசன"கைள கவw)க,-. அைவகைள /ள)கமாக ^=ன8 பா8)கலா-. 
இpவசன"க<J காணDப5- ைமய வா8Iைத ெவ<Vச-. ேதவ= இ.<= se 
ெவ<VசIைத uFl=றா8 - இதைன s_5- s_5- ேவத- @iைமOm- காணலா-. 

1. ஆ(யாகம- 1:3 - இ.ளாj காணDபRட உலl4X ெவ<Vச- தர ேதவ= ஒ<ைய 
A.BCIதா8.  

2. ேயாவா= 1:1-14 - இ.ளான உலl4X சI(யI(= ஓ< uச இேயF l?;e 
அhDபRடா8.  

3. 2 ெகாHG(ய8 4:6 - ேதவ= இேயF l?;e/= @கI(m$ள தமe மlைமO= 
அ?வாlய ஒ<ையI ேதா=றD ப_b-ெபா.Rடாக, பாவ மaதH= உ$ளI(J 
^ரகாAIதா8.  

இர:டாவ/ க12/ - ;<"3 
  
ேவத- ெசாJl=றe, வ�சகனான சாIதா=, ஒ. ச8பIைத ேபாJ ேவடvR5, ஏேத= 
ேதாRடIத].Gத ஏவாைல வ�A)க :றDபRடா=. ெபாj ம4\- �ZVAOனாJ, தா= 
o?ய அைனIe- உ_ைம என ஏவாைள ந-ப ைவIதா=. ேதவ= அவ8க$ நலைன 
/.-பாதவ8 எ=\ o? அவரe உIதமIைத ஆதா@-, ஏவாn- சGேதl)X-பC 
ெசjதா=.  

@iFதG(ரIeட= A.BC)கDபRட ஏவா$, ேதவனe அ(காரIைத YராகHIe, 
தைடெசjயDபRட கaைய :AIதா$. த=ேனாC.Gத தனe கணவனான, ஆதா@)X 
அதைன :A)க ெகா5Iதா$, அவh- அ)கaைய :AIதா=. அவ8க$ இ.வ.- ந=ைம 
ம4\- qைமைய X?Iத உண8, ெப4றன8.  

ஆதா@-, ஏவாn- ேதவனe வTைய YராகHIe த"க$ ெசாGத வTகைள 
ெதHGe)ெகா_டன8. அ(னாJ பாவ- உலlh$ வGதe. 

அe ஆதா-, ஏவா$ எ=ற இ. நப8கைள மR5- பா()காமJ வரலா4ைறேய தைல�ழாக 
மா4?யe. அ(னாJ ஆதா-, ஏவா$ வTOJ ேதா=?ய மaதXல- @iைமையy- 
@4?m- ~8XைலIதe. (ேராம8 5:12) 

அGத நா$ ெதாட"l பய"கரமான அJலe பHதாபமான ச-ப"க$ �vOJ நைடெப4\ 
வ.l=றன, ஆதா@-, ஏவாn- பாவ- ெசjy-பC q8மாaIe ேதவh)X �ZபCயாமJ 
ேபான த.ணI(J பாவ- உலlJ �ைழGதe. 
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அவ8க$ Y8வாwக$ எ=\ அ?Gதன8, அவ8க$ க_க$ (ற)கDபRடe. அவ8க$ 
ெவRகமைடGதன8, எனேவ அI( இைலகைள எ5Ie Y8வாணIைத zCன8, த"க$ 
பாவIைதy- ம4\- ெவRகIைதy- மைற)க @ய=றன8. 

ஆதா-, “!8 ெகா5Iத ;(Hேய என)X அ)கaைய :A)க ெகா5Iதா$”  எ=\ o?னா=. 
ஆதா- த= தவைற ஒD:ெகா$ளாமJ ேதவ= se-, ஏவா$ se- X4ற- FமI(னா=. 
ஏவாேளா த=ைன ச8Dப- வ�AIதe என ச8பIைத காRC)ெகா5Iதா$. (ஆ(யாகம- 
3:12-13) 

@தJ பாவI(= /ைளவாக, உடனCயாக ஆ/)XHய மரண- YகZGதe (மaத= 
ேதவaடv.Ge ^H)கDபRடா=), ம4\- பCDபCயாக ச�ர மரண- ேநHRடe.  

பாவI(= ^ற /ைள,க$, ஆதா- YலI(J கCனமாக உைழ)க ேவ_5-, ஏவா$ 
ேவதைனேயா5 ^$ைள ெபற ேவ_5-, ச8Dப- த= வO4?J நக8Ge ெசJல 
ேவ_5-, ஆதா- ம4\- ஏவா$ த"க$ uடான ஏேதைன /R5 ெவ<ேயற ேவ_5-. 
(ஆ(யாகம- 3:14-18) 

ஆதா- ம4\- ஏவா<= பாவI(4X ஒ. /ைல lரய- ெசmIதDபRடe. அவ8க$ அI( 
இைலைய) ெகா_5 த"கைள மைற)க @ய=றன8, ஆனாJ அவ8க$ ேதாRடIைத /R5 
ெவ<ேய ெசJm- @= அவ8க$ Y8வாணIைத z5-பC ஒ. /ல"X ப] 
ெசmIதDபRடe. (ஆ(யாகம- 3:20) 

ஆதா-, ஏவா$ பாவ- ெசjதன8, பாவI(= ச-பள- மரண-, அவ8க$ பாவI(4X 
இரIத- AGதDபட ேவ_5-. ஒ. பiத4ற /ல"l= இரIத- த4கா]கமான பHகாரமாக 
ேதவ= அவ8கn)காக ெசmI(னா8. /ல"l= ேதா$ த4கா]கமாக அவ8க$ பாவIைத 
z5-. பாவ- உலlJ �ைழGத,ட= ேதவh)X-, மaதh)X- இைடேய ^ள, 
ஏ4பRடe. இ.Dxh- மaதைன sRக ேதவ= தாமாக @=வGe ஒ. இரRAD^= 
(RடIைத வXIதா8. ஆதா@-, ஏவாn- பாவ- ெசjத ^=ன.- ேதவ= தாமாக 
@=வGe அவ8க$ பாவIைத ம=a)க ெசயலா4?னா8 - அத4X ெபய8 தா= l.ைப. 
l.ைப எ=பe தX(ய4ற நப8கn)X ேதவனாJ அ.ளDப5- இலவசமான ஈ,.  

01ேசஷ5 ெதாட78: ைமய வா79ைத - ப://;ைப 

1. எ^ேரய8 13:11-12 - ேதவ= ஆதா-, ஏவா<= Y8வாணIைத zட ப]ORட அGத 
v.க-, எ(8காலI(J ப]OடDபட/.)X- இேயF l?;eைவ X?Iதe, அவரe 
ப]ேய பாவIைத ேபா)X- YரGதர q8,. பைழய ஏ4பாRC= ப]க$ அைனIe- 
இேயF l?;e/= பHகார ப]OJ @iைமயைடGதe.  

2. ஆ(யாகம- 3:15 - @4?m- பHதாமான இGYைலOm-, ேதவ= ந-^)ைகய<)X- 
வா)lைன அ.$வைத நா- பா8)கலா-.  

3. ேராம8 16:20 - ^=ன8 ேதவ= ஏவைள ேநா))l அவளe சGத(OJ ேதா=\- ஒ. 
நப8 ஒ. நா$ ச8DபI(= தைலைய நF)Xவா8 என ேமAயாlய இேயF l?;eைவ 
X?Ie வா)க.<னா8 இeேவ இரRசகராlய இேயF l?;eைவ X?)X- @தJ 
ந4ெசj(. 

அவ8க$ ேதாRடIைத /R5 ெவ<ேய?ய ேபாe, ேதவ= அவ8கைள பml ெப.l, 
�vைய YரD:-பC கRடைளORடா8, அpவாேற அவ8க$ ெப.lன8.  
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=>றாவ/ க12/ - ெவ@ள' 

மaத8க$ ெப.lய ேபாe பாவ@- ெப.lயe, தா= �vOேல மaதைன 
உ.வா)lயைத YைனIe ேதவ= மண;தாபDபRடா8.    

பாவ- vக,- பர/D ெப.lயதாJ, ேதவ= �vOm$ள }வராAக$ அைனIைதy- 
அT)க q8மாaIதா8.  
 
ஆனாJ ேநாவா எ=\ ஒ. !(மா= காணDபRடா=, அவ= க8IதH= க_க<J தைய 
ெப4றா=. ேதவ= தா= �vைய ெவ$ளI(னாJ அT)கேபாவதாக o?, அவaட- ஒ. 
ேபைழைய கR5மா\ o?னா8, ேபைழ எ=றாJ ஒ. ெபHய படX. அ(h$ அவh-, 
அவனe மைன/y-, அவனe மக=க$ ம4\- அவ8க$ மைன/க$, ேமm- அைனIe 
/ல"lனI(= ஒ. ேஜாC (ேமm- ^=ன8 ப] ெசmIத Aல /ல"Xக$) உR^ரேவA)க 
ேவ_5ெமன கRடைளORடா8. ேதவ= கRடைளORட யாைவy- ேநாவா 
Yைறேவ4?னா=. ேதவ= கRடைளORட யாவ.- ேபைழOh$ �ைழGத ^=ன8, 
ேதவ= ேபைழO= கதைவ அைடIதா8.  

ேதவ= o?யவாேற த_�8 �vெய"X- ெப.)ெக5Iதe. “�vO= மகா ஆழI(= 
ஊ4\)க_கெளJலா- ^ளGதன; வானI(= மதXகn- (ற,_டன….” (ஆ(யாகம- 
7:11). நா4பe நாRக$ இர,-, பகm- மைழ ெபje �v @iவe- காணDபRட 
}வராAக$ மா_5 ேபாOன, ஆனாJ ேநாவா,- அவனe X5-பI(ன.- ேபைழ)X$ 
பI(ரமாக கா)கDபRடன8.  

F/ேஷசD ெதாட8:: 1 ேபe. 3:21 - பாவ- ெசjத ம)க$ ெவ$ளIதாJ 
த_C)கDபRடன8, ேபாைழேயா !(மா=கn)X த�சமாக அ.ளDபRடe. பாவ 
மaத8கn)கான த_டைன YI(ய மரண-, ஆனாJ l?;e/= பHகார ப]ைய 
/FவாADபவ8கn)X l?;eேவ அவ8கைள YI(ய மரணI(].Ge sRX- த�சமாக 
இ.)l=றா8. 

த_�8 வ4?ய ^=, ேநாவா,- அவ= X5-பI(ன.-, Yயாயq8D^].Ge 
sRகDபR5, ஒ. :(ய ெதாட)கIைதy-, ந-^)ைகையy- ெப4றன8. 

அவ8க$ ேபாைழைய /R5 ெவ<ேய?யD ^=ன8, ஒ. ப]xட- கRC க8Iத.)X ப] 
ெசmI(ன8. அe ேதவh)X ^Hயமான காHயமாக இ.Gதe, தா= �vைய s_5- 
த_�HனாJ அTDப(Jைல எ=\ வா)க.<னா8. அ(= அைடயாளமாக வான/Jைல 
அைடயாளமாக ெகா5Iதா8. அவ8க$ பml ெப.l �vைய YரD:-பCயான 
கRடைளைய s_5- ெப4\)ெகா_டன8.  

நா>கா' க12/ - ேகா7ர' 

எJலா மaத.- ஒேர இடI(J வAIe வGதன8. அGநாRக<J மaத8க$ அைனவ.- 
ஒேர பாைஷைய ேபAன8. எனேவ மaத8க$ ஒ=றாக oC வGe த"கn)ெக=\ ஒ. 
ெபHய நகரIைத உ.வா)l வானIைத எR5மள, ஒ. ேகா:ரIைத கR5-பC 
q8மாaIதன8. அவ8க$ ேதவைன அJல த"கைள மlைமப5Ie-பC அpவா\ 
ெசjதன8, க8Iத8 அவ8களe @ரRடாRடமான இ.தயIைத கவwIதா8. அ-மaத8க$ 
த"க$ பாவI(J ெதாடராத வ_ண- அவ8க$ பல பாைஷக$ ேபF-பC ெசje 
அவ8கn)X$ XழDபIைத உ_5 ப_wனா8. எனேவ அp/ட- பாேபJ எ=ற ெபய8 
ெப4றe, அ(= ெபா.$ “உரIத XழDப-” எ=பேத.  

அ(= ^= ேதவ= :(ய தைல@ைற ம)கைள �v @iவe- அவ8க$ பாைஷக<=பC 
AதறC)க ெசjதா8, இeேவ ேதச"க$ உ.வான வரலா\.  
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F/ேசஷD ெதாட8:: ைமய வா8Iைதக$ - ேதவ= அ.$l=றவ8 

ேயாவா= 14:6 - மaத= த= ெசாGத @ய4AOனாJ பரேலாக- ெசJல @Cயாe 
எ=ப(ைன இVசமபவ- YைனD�R5l=றe. ேதவaடI(J ேச8Ge அவேரா5 நா- வாழ 
இேயF l?;e/= @ல- ேதவ= நம)X ஒ. வTைய (றGe$ளா8. இேயF l?;e தா= 
ஒ.வேர நா- ^தா/aடI(J ேச.- வT என) o?y$ளா8. ேயாவா= 14:6, “நாேன 
வTy-, சI(ய@-, }வhமாO.)lேற=, எ=ைனயJலாமJ ஒ.வ.- ^தா/aடI(J 
வரா=.” 

இIeட= @தJ yகI(= பாட- @Cவைடl=றe. Yைன/J ெகா$வத4காக, பாடI(= 
ைமய க.Ie: ேதவ= ஆதைமy-, ஏவாைளy- தமe சாய]J A.BCIதா8, ஆனாJ 
அவ8க$ த"களe ெசாGத வTOJ ெச=\ பாவIைத உலlh$ ெகா_5 வGதன8. 
அVசமய- ெதாட"l மaத8கைள இரRA)X- ேதவனe ேதடJ ெதாட"lயe.  

இ(J பCIத நா=X க.Ie)க$: 

1. A.BCD: 
2. uZVA 
3. ெப.ெவ$ள- 
4. ேகா:ர- 
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ேநரSயாக அவ7கRடV உைரயாட:H ஈ>படA#.
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ேதச.
 
  

வரேவ4: / ெஜப-  

பட# : ேதச- 

பட#:  ைமய க.Ie: ேதவ= எJலா மaதைரy- இரRA)X- தனe (RடIைத 
Yைறேவ4ற இ;ரேவJ ேதசIைத உ.வா)lனா8.  

நா=X ைமய க.Ie)க$: 

1. ஆ^ரகா-, ஈசா)X, ம4\- யா)ேகா: 
2. ேயாேசD:  
3. ேமாேச  
4. :றDப5தJ 

cதலா# க;9I – ஆ&ரகா#, ஈசா'O#, மLM# யா'ேகா8 

ேவத- @@வe- காணDப5- ஒ. Fழ4Aைய இ"ேக கா_lேறா-: மaத8க$ பாவ- 
ெசjதJ, அ(= /ைள,க$ ^=ெதாட.தJ, ம4\- ேதவ= அவ8கைள /5/IதJ. 

மaத8கைள ேதC அவ8கைள இரRA)X- (RடIைத ஆ^ரகா- எ=ற மaத= வTயாக 
ேதவ= ெதாட8l=றா8.  

ஆ^ரகாv= X5-ப- ஒ. ேதசமாக வளர ேதவ= அவ8கைள ஆ~8வ(Iதா8.  அIேதசI(= 
@ல- உலக மaத8க$ அைனவ.- ஆ~8வ()கDப5வ8. (ஆ(யாகம- 12: 1-3)  

பட# : அDெபாie அ^ரா-, ^=ன8 ஆ^ரகா-, ஊ8 எ=ற பRCணI(J வாZGதா= 
(நuன ஈரா) அைமG(.)X- பX(). அவனe ெசாGத uRCைன /R5 தா= கா_^)X- 
ேதசI(4X ேபாX-பC ேதவ= ஆ^ரகாvட- o?னா8. ஆ^ரகா- ேதவைனy-, அவரe 
வா)lைனy- /FவாAIe, அவ.)X �ZபCGதா=. அவ= ேதவைன /FவாAIத(னாJ 
!(மானாக க.தDபRடா=.  

பட# : எனேவ ஆ^ரகா@-, அவனe X5-ப@- ஊ8 பRCணIைத /R5, வட)X (ைச 
ேநா)l பயwIதன8. ஆராaJ Aல கால- வAIத ^=ன8, கானா= ேதசI(4X ெச=றன8. 

வரலா4?J கானாh)X பல ெபய8க$ உ_5. அவ= அ"X ெச=ற ேபாe அe கானா= 
எ=றைழ)கDபRடe. இ;ரேவல8 எlD(].Ge (.-^ய ^=ன8, வா)XதIத- 
ப_ணDபRட �v எ=றைழ)கDபRடe. அ(= ^= இ;ரேவJ, பால;qன-. இ\(OJ 
1948 @தJ இ;ரேவJ எ=\ s_5- அைழ)கDப5l=றe. இDெபய8க$ அைனIe- 
ஒேர இடIைத X?)l=றe. இ.Dxh-, அpவDேபாe நைடெப\- அரAயJ 
மா4ற"களாJ அIேதசI(= எJைலக$ மா4றDபR5$ளன.  

எனேவ ஆ^ரகா@-, அவனe X5-ப@- கானா= ேதசI(J XCேய?ன8. ேதவ= 
அவ8கேளா5 ெசjத உட=பC)ைகOJ கவw)கDபட ேவ_Cய z=\ க.Ie)க$: 

1. Yல- 
2. /Ie அJலe சGத( 
3. ஆ~8வாத- 

10
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ேதச.
ஆ^ரகா- சாராைள மணG(.Gதா=, அவ8கn)X ^$ைள இJலா(.Gதe. இ.Dxh-, 
ஆ^ரகா@)X ஒ. ^$ைள ^ற)X-, அவனe சGத( நRசI(ர"கைளD ேபாJ ெப.X- 
என ேதவ= வா)க<Iதா8. ஆ^ரகா- ேதவனe வா)lைன /FவாAIதா=, அe அவh)X 
!(யாக க.தDபRடe. அவ8க$ ^$ைள)காக காI(.Gதன8. (ஆ(யாகம- 15:6) 

நாRக$ !_ட ேபாe, சாரா$ ெபா\ைம இழGதபCOனாJ, ^$ைள ெப4\)ெகா$ள 
அவ$ ஒ. (RடvRடா$. எlD(].Gத ெகா_5 வரDபRட த= ேவைலகாHயான 
ஆகாைர ஆ^ரகா@)X மைன/யாக ெகா5Iதா$. ஆகாH= @ல- த= X5-பIைத கRட 
q8மாaIதா$.  

ஆகா.)X ஒ. மக= ^றGதா=, அவ= ெபய8 இ;மேவJ ஆனாJ இ;மேவJ ேதவனாJ 
வா)க<)கDபRட மகனJல. ஆ^ரகா@)X-, சாராn)X- ஒ. ^$ைள ^ற)X-, அeேவ 
வா)XதI(= மக= என ேதவ= s_5- உ\( ெசjதா8. (“வா)XதIதI(= மக=” என 
நா= o\ைகOJ இேயF l�;e/= வ-சIைத அJலe X5-ப வTைய 
X?D^5l=ேற=) 

இ\(OJ ஆ^ரகா@)X-, சாராn)X- ஒ. மக= ^றGதா=, அவ= ெபய8 ஈசா)X. 

F/ேஷச ெதாட8: : ைமய வா8Iைத - ெகாைட 

ஆ(யாகம- 22:14 - ஆ^ரகா- ஈசா)ைக vக,- ேநAIதா= என நா- அ?ேவா-. ஒ. நா$, 
தா= vக,- ேநAIத வா)XதI(= மகனாlய ஈசா)ைக தன)X தகனப]யாக 
அ8பw)X-பC ேதவ= ஆ^ரகாvட- o?னா8. க8Iத.)X �ZபCGத ஆ^ரகா-, த= 
மகைன கO\களாJ கR5, தகனப])ெகன /றXக<= ேமJ lடI(னா=. அவைன 
ப]Oட கI(ைய ஓ"lய ேபாe, க8Iத.ைடய {தனானவ8 அவைன Y\I(னா8. 
ஆ^ரகா- த= க_கைள ஏெற5Ie பா8Iதேபாe :தHேல த= ெகா-:க$ மாRC) 
ெகா_ட ஒ. ஆR5)கடாைவ க_டா=. தனe மகh)X ப(J அ(ைன ப]OR5, 
அp/டI(4X “க8Iத8 பா8Ie)ெகா$வா8” என ெபயHRடா=. பல.)காக பHகார ப]யாக 
மH)கDேபாX- இேயF l?;e/= பHகார ப]ைய ஈசா)l= ;தானI(J ப]OடDபRட 
ஆR5)கடா @=X?Iதe. 

ஈசா)X ெரெப)காைள மணGதா=, அவ8கn)X இர_5 Xமார8 ^றGதன8, அவ8க$ 
ெபய8 யா)ேகா: ம4\- ஏசா. அவ8க<J, யா)ேகா: வா)XதIதI(= மக=. 

யா)ேகா: ேலயா$  ம4\- ராேகைல மணGதா=, அவ8க$ இ.வ.)X- ேவைலகாHக$ 
இ.Gதன8. அவ8க$ நாJவ8 வTயாக யா)ேகா:)X 12 Xமார8 ^றGதன8. ேதவ= 
யா)ேகா^4X இ;ரேவJ எ=\ ம\ெபயHRடா8, அ(னாJ இ;ரேவJ எ=ற ெபயHனாJ 
யா)ேகா^= @iX5-ப@- அைழ)கDப5l=றe.  

ஆ^ரகா-, ஈசா)X, ம4\- யா)ேகா: ஆlய @4^தா)க<= @ல- இ;ரேவJ ேதச- 
உ.வானe.  

F/ேசஷ ெதாட8: : ைமய வா8Iைத - சGத(/வ-ச- 

1. ஆ(யாகம- 3:15 - ஆ^ரகா@)X அ.ளDபRட வா)XதIத- சGத( ம4\- ஏேதaJ 
வா)க<)கDபRட  இரRசகராlய“/Ie”  இர_Cைனy- உ$ளட)lயe. “/Ie” 
இ;ரேவm)X மR5மJல @i உலl4X- ஆ~8வாதமாக மா\-. 

2. கலாI(ய8 3:16 - அGத /Ie இேயF l?;eேவ.  
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ேதச.
இர=டா# க;9I - ேயாேச58 

யா)ேகா^= ப(ேனாறாவe மக= ேயாேசD:, அவ= யா)ேகாD^= ெசJல மக=. 
யா)ேகா: அவh)X பல வ8ண ஆைட வா"l ெகா5Iதா=, அவ= தகDபh)X 
^HயமானவனானபCயாJ அவனe zIத சேகாத8க$ அவைன ெவ\Iதன8. ேயாேசD: 
தன)X ேதவனாJ அ.ளDபRட ெசாDபணI(J தனe zIத சேகாதர8க$ அைனவ.- 
த=ைன வண"Xவதாக அவ= க_டதாக o?ய ேபாe அவ= se அவ8க<= ேகாப- 
அ(கHIதe.  

பட#: ேயாேசDைப ெகாJல அவனe சேகாதர8க$ (RடvRடன8, ^=ன8 அத4X ப(லாக 
அவைன அCைமயாக /4றன8, அவ= எlDe)X ெகா_5 ெசJலDபRடா=. எlD(J 
ேயாேசD: பல பா5கைள சG(Iதா=; ஆனாJ ேதவ= அவேனாC.Ge அவைன 
பாeகாIதா8, அவ= ெசTIதா=.  

ேயாேசD: சG(Iத பா5க<J ஒ=\, அவ= அYயாயமாக AைறOJ அைட)கDபRடe. 
அ"X AைறOJ உ$ளவ8க$ க_ட கன,கn)X அவ= /ள)கம<Iதா=. Aல 
நாRகn)X ^றX, ஒ.வ.- ெபா.$ oற @Cயாத ஒ. கன, பா8ேவாh)X ேதா=?யe. 
பா8ேவாa= பானபாI(ர)கார= AைறOJ வA)X- ஒ. எ^ேரய இைளஞ= கன,கn)X 
சHயான /ள)க- ெகா5Dபா= என) o?னா=. எனேவ ேயாேசDைப அைழIe வGதன8.  

ேயாேசD: ேதவேன பா8ேவாa= ெசாDபனI(4X /ள)கம<Dபா8 எ=றா=, ேதவ= 
அ(ைன ேயாேசD^4X ெவ<Dப5I(னா8. எlD(J ெசTDபான ஏi வ.ட"க$ @த]J 
வ.- என,-, அதைன ெதாட8Ge ஏi வ.ட- ப�ச- Yல,- என,- பா8ேவாa= 
ெசாDபனIைத ேயாேசD: /ள)lனா=.  

ேயாேசD: ெசாDபனI(4X ெகா5Iத /ள)க- ந-பIதXGதe, அ(னாJ பா8ேவா= 
அவைன இரா��யI(= இர_டா- அ(காரI(J பத/ அம8I(னா=.  வரDேபாX- 
ப�சகாலI(4X எlDைத ஆயIத- ெசjy- ெபா\D: ேயாேசD:)X ெகா5)கDபRடe. 

ேயாேசD: வா)XைரIதeD ேபாJ ெசTD:-, ப�ச@- ேதா=?யe, எlDe மR5மJல 
அதைன F4?m$ள ேதச"க<m- ப�ச- Yல/யe. எனேவ ேயாேசD^= தGைதy-, 
அவனe X5-ப@- ப�சIதாJ பா()கDபRடன8. எlD(J தாaய- உ_5 என 
யா)ேகா:-, அவனe மக=கn- ேக$/பRட ேபாe த"களe X5-பI(4X- தாaய- 
ெகா$n-பC அவ8க$ எlD(4X ெச=றன8. அவ8க$ எlD(4X ெச=ற ேபாe, 
ேயாேசD: அவ8கைள அைடயாள- க_5 ெகா_டா=, ^=ன8 அவ8கைள ம=aIe 
அவ8கnட= ஒD:ரவானா=. 

அவனe /_ணDபI(= ேபHJ, தனe @iX5-பIைதy- (ஏற)Xைறய எiபe 
நப8க$) எlD(J ^ைழ)X-பC கானாa].Ge வரவைழ)க பா8ேவா= அhம(Iதா=. 
ேகாேச= எ=ற இடI(J அவ8க$ XCேய?, ெசTIதன8, எ^ேரய8க$ (ரளாக ெப.lன8. 

தனe (RடI(=பC இ;ரேவைல இரRAIe, ெப.க ெசjய ேதவ= ேயாேசDைப 
பய=ப5I(னா8.  

F/ேசஷ ெதாட8: : ைமய வா8Iைத - ம=aD: 

ஆ(யாகம- 45:1-28; எேபAய8 1:7 - ேயாேசD: த= சேகாத8களாJ YராகH)கDபRடா=. 
இ.D^h- அவனe சேகாதர8க$ அவaட- ம=aD: ேகாHய ேபாe அவ8கைள 
ம=aIதா=, அவ8கேளா5 ஒD:ரவாlனா=, அவ8கைள காDபா4?னா=. அதைன 
ேபா=ேற, இேயF,- ந-மாJ YராகH)கDபRடா8, இ.D^h- ந-ைம ம=aIதா8, ந-ைம 
த-ேமா5 ஒD:ரவா)l இரRA)l=றா8. ேயாேசD: த= சேகாத8கைளD பா8Ie, “!"க$ 
என)X q"X YைனIq8க$, க8Iதேரா அதைன ந=ைமயாக மா4?னா8” எ=\ைரIதா=.  
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ேதச.
ேயாேசD: மHIதா=, வ.ட"க$ கடGத ^=ன8 ேயாேசDைப அ?யாத ஒ. பா8ேவா= 
ேதா=?னா=. எ^ேரய8க<= ெப.)கIைத பா8Ie அவ8க$ தன)X எ(ராக :ரRAOJ 
ஈ5ப5வா8கேளா எனI (ைகIதா=.  

தனe அரசாRAைய பாeகா)க, பா8ேவா= இ;ரேவலைர அCைமப5I(, அவ8கைள 
கCனமாக நடI(னா=. இ.D^h- எ^ேரய8 ெப.Iதன8.  
 
eVறாவI க;9I - ேமாேச 

எ^ேரய8க$ எlD(J 400 வ.ட"க$ வAIதன8. அவ8க$ கCனமாக நடIதDபR5 
e=:\IதDபRடதாJ க8IதHட- அவ8கைள /5/)X-பC ம=றாCன8. 

ேதவ= அவ8க$ o)Xரைல) ேகR5, ஆ^ரகா-, ஈசா)X, ம4\- யா)ேகா^4X தா= 
அ.<ய வா)XதIதைத Yைன, o8Gதா8 என ேவத- o\l=றe. அத4X ப(ல<)X- 
வ_ண- ேதவ= ேமாேச எ=ற மaதைன எiD^னா8. 

ேமாேசO= வாZ)ைக .Aகரமானe. அவ= ^றGத ேபாe எ^ேரய ஆ_ ^$ைளக$ 
அைனவ.- ^றGத,ட= ெகாJலDபட ேவ_5- என எlD(= இராஜாவாlய பா8ேவா= 
கRடைளORடா=. A\^$ைளயாlய ேமாேசைய ெகாJல மன(Jலாத அவ= ெப4ேறா8 
அவைன z=\ மாத"க$ வள8Iதன8. அ(= ^=ன8 ஒ. நாணJ ெபRCOJ அவைன 
ைவIe நOJ ந(OJ /Rடன8. அGத ெபRC பா8ேவாa= XமாரI( X<Ie 
ெகா_C.Gத பX()X ெச=றe, அDெபாie ெபRCO].Gத ேமாேசைய க_ட அவ$, 
அவைன தனe தIeD ^$ைளயாக ஏ4\)ெகா_டா$. ேமாேச 40 வயe வைர 
பா8ேவாa= அர_மைனOJ vகV AறGத @ைறOJ வள8)கDபRடா=. 

அவ= 40 வயe Yர-^ய ேபாe, எ^ேரயைன e=:\I(ய ஒ. எlD(யைன ெகா=றா=. 
அe க_5^C)கDபRட ேபாe, v(யா= ேதசI(4X தD^Ie ெச=\, 40 வ.ட"க$ 
ஆ5கைள ேமjIe வGதா=. ஒ. நா$ அவ= ஆ5கைள ேமjIe) ெகா_C.Gதேபாe, 
க8Iத.ைடய {த= எHlற @R:தHJ அவh)X தHசனமானா8. அD:த8 அ)laயாJ 
FRெடH)கDபட/Jைல. ேதவ= ேமாேசைய அைழIe தனe ^$ைளகைள எlD(= 
அCைமதனI(].Ge /5/)X- ெபா.R5 அவைன s_5- எlD(4X ேபாX-பC 
o?னா8. பா8ேவாaட- ெச=\ க8IதH= ^$ைளகைள ேபாக /5-பC உைரDபேத 
ேமாேசO= பw.  

ேமாேச @த]J தய"lனா=. “எlD(ய8 த=aட- யா8 அவைன அhD^யe என) 
ேகRடாJ” எ=ன o\வe என ேதவaட= /னா/னா=. அத4X ேதவ=, 
“இ.)lறவராகேவ இ.)lறவராlய நா= உ=ைன அhD^ேன=,” என o\ 
எ=\ைரIதா8 (யாI(ராகம- 3:14). இ\(யாக ேமாேச க8Iத.)X �ZபCGe 
பா8ேவாaட- ேபFவத4காக எlDe)X ெச=றா=. 

தனe ஜனIைத அhD^/5-பC ேமாேச பா8ேவாaட- பIe @ைற ம=றாCனா=, 
ஆனாJ ஒpெவா. @ைறy- அவனe /_ணDப- ம\)கDபRடe. ஒpெவா. 
ம\D^4X ^=ன.-, ேதவ= எlD(= se ஒ. வாைதைய அhD^னா8. ஒpெவா. 
வாைதy- எlD(= ெபாjயான ெதjவ"கn)X எ(ராக ேதவனe வJலைமைய 
ெவ<Dப5I(யe. ஆனாJ பIதாவe வாைத வ.மள,- பா8ேவா= /R5) 
ெகா5)க/Jைல. தனe ^$ைளகைள /5/)கா/RடாJ எlD(= @த4^றD: 
அைனIe- ெகாJலDப5- என ேதவ= பா8ேவாைன எVசHIதா8. அpவாைதO].Ge 
தD^)Xமா\ பா8ேவா= ேதவனe ^$ைளகைள /R5/ட ேவ_5-, ஆனாJ அவ= 
ெச/ சாj)க/Jைல. 
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ேதச.
ேதவ= தனe l.ைபOனாJ தனe ^$ைளக$ அ(].Ge தD^)க ஒ. வாjDப.<னா8. 
மரணI(].Ge /5பட, தனe ^$ைளகைள ஒ. பiத4ற ஆRைட ெகா=\, அ(= 
இரIதIைத எ5Ie, த"க$ வாசJக<J �F-பC ேதவ= o?னா8. அ=\ இர/J, ச"கார  
{த= எlDைத கடGe ெச=றா=. இரIத- �சDபRட /5கைள அவ= கடGe ெச=\, 
இரIத- �சDபடாத /�க<J @த4^றD:கைள ச"கHIதா=. 

இ;ரேவல8 அhசH)X- ப;கா ப_Cைக அ=\ தா= ேதா=?யe.  

ஆRC)XRCO= இரIத- �சDபடாத எlD(= u5க<J vகDெபHய அiXரJ 
எi-^யe. பா8ேவாa= @தJ மகh- அ=\ இறGதா=. அ(னாJ பா8ேவா= 
ேமாேசைய ேநா)l அவனe ம)கைள அைழIe) ெகா_5 எlDைத /R5 
ெவ<ேய\-பC o?னா=. 

F/ேஷச ெதாட8:: ைமய வா8Iைத - !(y$ள Yயாயq8D: 

1. 1 ெகாHG(ய8 5:7 - !(y$ள Yயாயq8D^= வ.ைகைய நா- இ"ேக காணலா-. 
X4றம4ற ஆR5)XRCO= இரIத- த"க$ வாசJக<J ெத<)கDப5வேத அவ8க$ 
இரRA)கDபட ஒேர வT. @த4^றD: மH)க ேவ_Cய இடI(J ஆR5கடா 
ப]OடDபRடe. ந- பாவIைத zC, ந-ைம இரRA)X- இேயF l?;e/= 
இரIதைத அe @=X?Iதe. “நம)காக ப]OடDபRட ப;கா, l?;eேவ” என :(ய 
ஏ4பாRCJ ப,J ெத<வாக ஒD^5l=றா8. இேயF ந- இடI(J மHIதா8. 

2. ேயாவா= 1:29 - ேயாவா= இேயFைவ க_டேபாe, “இேதா உலகI(= பாவIைத 
FமGe q8)l=ற ேதவ ஆR5)XRC” என o?னா8.  

நாVகா# க;9I - 8ற5ப>தH 

பட#: எ^ேரய8க$ த"க$ உைடைமகைள எ5Ie)ெகா_5 உடனCயாக :றDபRடன8, 
அ(னாJ அவ8க$ ப;காைவ ெகா_டாட அDப- ெசjவத4X ஆயIத- ெசjத மா, 
:<Dபத4X ேநர- ேபாத/Jைல. எனேவ அவ8க$ :<^Jலாத அDபIைத சாD^Rடன8. 
அதைன Yைன,o.- வ_ண- அவ8க$ ஒpெவா. @ைற ப;காைவ அhசH)X- 
ேபாe- :<^Jலா அDபIைத சாD^5வe வழ)கமாக உ$ளe. 400 வ.ட"கn)X @= 
யா)ேகா^= X5-பI(ன8 ப�சI(].Ge தD:வத4காக எlD(4X ெச=றன8. 
ஏற)Xைறய 70 நப8களாக அவ8க$ எlD(J XCேய?ன8. 400 வ.ட"க$ அGYய 
ேதசI(J வாZGத அவ8க$, vக,- ெப.lன8, எ^ேரய8க$ எlD(].Ge :றDபRட 
ேபாe அவ8க<= எ_w)ைக ஏற)Xைறய 25 லRச-. 

ஆ^ரகா-, ஈசா)X, ம4\- யா)ேகா: எ=பவ8க<J ெதாட"lய X5-ப- ஒ. ேதசமாக 
உ.ெவ5Iதe.  

F/ேசஷ ெதாட8:: ைமய வா8Iைத - /5தைல  

1. யாI(ராகம- 3:7-10; ேராம8 6:6; ேயாவா= 8:34-36; ேயாவா= 15:15 - ேமாேச 
எlD(= அCைமதனI(].Ge இ;ரேவலைர /5/Iதe ேபாJ, இேயF,- ந-ைம 
பாவI(= ^CO].Ge /5/Dபவ8. நா- /5/)கDபRடவ8க$, இa நா- 
அCைமக$ அJல. 

2. ேயாவா= 8:34 - 36 - இேயF ந-ைம பாவI(].Ge /5/)l=றவ8.  
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ேதச.
எlD(].Ge எ^ேரய8க$ ெவ<ேய?ய ^=, பா8ேவா= த=aட- அCைமகளாக 
பwயா4?ய ெதாTலாள8க$ அைனவைரy- இழGதைத உண8Gதா= எனேவ அவ= மன- 
மா?யe, எlD(= இராbவIைத (ரRC) ெகா_5 எ^ேரய8கைள ^= ெதாட8Gதா=.  

எ^ேரய8க$ AவGத ச@தரIைத ெந."lய ேபாe, அவ8க$ ஆபI(J A)l)ெகா_டைத 
உண8Gதன8: அவ8கn)X @= அVF\Ie- கடm-, ^= ப)கI(ேலா எlD(= இராbவh- 
காணDபRடe. தா"க$ மா_5 ேபாவா8க$ என அVச- ெகா_டன8, ஆனாJ ேதவ= தனe 
^$ைளகைள கா)X- ஒ. (Rட- ைவI(.Gதா8. அவ8கn)X @= ேம;த-பமாக 
அவ8கைள வTநடI(ய க8Iத.ைடய {தனானவ8, அவ8கn)X ^=னாக நக8Ge, எlD(= 
இராbவI(டv.Ge அவ8கைள பாeகாIதா8. 

ேமாேசO= ேகாைல உய8Ie-பC ேதவ= o?னா8, அவ= த= ேகாைல !RCய ேபாe 
AவGத ச@I(ர- இர_டாக ^ளGதe எ^ேரய8க$ பI(ரமாக அதைன கடGதன8. இர_டாக 
^ளGத ச@I(ரI(= வTயாக பா8ேவா= அவ8கைள ^=ெதாட8Gதா=. ஆனாJ ேதவ= 
அவ8கைள ச@I(ரI(J uZI(னா8. பா8ேவாa= ேசைன ஒேர நா<J மா_5ேபானe. 

ேமாேச ~னாj மைல)X தனe ஜன"கைள அைழIe ெச=றா=. ~னா மைலOJ, ேதவ= 
இ;ரேவல.)X Yயாய^ரமாணIைத அ.<னா8. அe 10 கRடைளகைள மR5- 
உ$ளட)lயe அJல. Yயாய^ரமான- ேதவனe பHFIத த=ைமைய ^ர(ப]Dப(னாJ அe 
@)lயIeவ- வாjGதe. அe நமe Xைற,கைள FRC)காRC, அத4X �ZபCy- (ற= 
நம)X$ இJைல என அைடயாள- கா_^Iதe.  

தா= எ^ேரய8க$ மI(OJ வாச- ெசjவத4ெகன ஒ. ஆசHD: oடாரIைத கR5-பC 
ேதவ= o?னா8. அவ8 இர/J அ)la {னாக,-, பக]ேல ேம;த-பமாக,- அவ8கைள 
வTநடI(னா8. 

த"க$ @4^தா)கn)X ெசாGதமான �vைய அவ8க$ எ5Ie)ெகா$n- வGதe. எனேவ 
yIத uர8க<= எ_w)ைகைய கண)lRடா=. ேதவ= வா)க<Iத �v ெமjயாகேவ 
பாm-, ேதh- ஒ5l=ற ேதசமா எ=பைத காண இ;ரேவல8 ேதசIைத ேவ, பா8)க 
ேவ,கார8கைள அhD^ன8.  

பட#: காேத; ப8ேனயா எ=ற இடI(4X அவ8க$ வGதேபாe 12 நப8கைள ேமாேச 
ெதHGeெகா_டா8, ஒpெவா. ேகாI(ரI(mv.Ge ஒ.வ8 ேதசIைத ேவ, பா8Ie ஒ. 
அ?)ைகைய ெகா_5 வ.-பC அhD^னா8. 

ேவ,கார8க$ 40 நாRக$ ேதசIைத ேவ, பா8Ie அe உ_ைமயாக தா"க$ ேக$/பRடைத 
காRCm- AறDபான ேதச- என o?ன8. 

ஆனாJ அGத ேதசI(J இரRசத8க$ வாZGe வGதன8, அவ8கn)X @= எ^ேரய8க$ 
ெவR5)l<கைளD ேபாJ காணDபRடன8. பIe ேவ,கார8க$ அவ8க<டv.Ge ேதசIைத 
ைகப4\வe கCன- என) o?ன8, ஆனாJ இர_5 நப8கேளா க8IதH= ஒIதாைசOனாJ 
அதைன ைகப4றலா- என) o?ன8 - அவ8க<= ெபய8 ேயாFவா ம4\- காேலD (நாளாகம- 
13: 26-33).  

பட#: ஆVசHயமாக, இ;ரேவJ ம)க$ பயI(னாJ Yர-^ய பIe ேவ,கார8கn)X 
ெச/ெகா5Iதன8, அ(= /ைளவாக அ/FவாசI(னாJ Yர-^ன8, எனேவ எ^ேரய8க$ 40 
வ.ட"க$ வனாG(ரIைத F4? (HGதன8: அவ8க$ ேதசIைத ேவ,பா8Iத ஒ. நாn)X ஒ. 
வ.டெமன 40 வ.ட"க$. அவ8க$ F4? (HGத 40 வ.ட"கn- ேதவ= அவ8கைள ம=னா 
(ெபா.$- இe எ=ன) எ=ற உண/னாJ ேபா�Iதா8. எlD(].Ge :றDபRட 20 வய(4X 
ேம4பRடவ8க$ மH)X-வைர அவ8க$ வனாG(ரI(J F4?(HGதன8. அவ8க<= அ5Iத 
தைல@ைறேய வா)XதIத- ப_ணDபRட ேதசIைத FதGதH)X-.  

01ேசஷ ெதாட78: ேயாFவா 1:1-4;  ெவ<ப5IதJ 21:1-3 - ேதவைன /FவாADபவ8க$ 
வா)XதIைத ெப4\, வா)க<)கDபRட ேதசIைத ெப4\ ெகா$வா8க$ எ=ப(= வைரபட- 
இe. அதைன ேபா=ேற ேதவ= நம)X வா)க<Iத �vயான பரேலாகIைத நா- அைடய 
அவைர /FவாA)க ேவ_5-.  

பட#: இ\(யாக ேமாேச இ;ரேவலைர  வட (ைச ேநா)l அைழIe வGe ேயா8தா= ந(O= 
lழ)X :றI(J பைளயvற"lனா8. 
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ேதச.
  
ேதவhைடய Yயாய^ரமாணIைத ேமாேச ம)கn)X Yைன,ப5I(, அவ8க$ வா)XதIத- 
ெசjயDபRட ேதசI(J ^=ப4ற ேவ_Cய z=\ கRடைளகைள அ.<னா=. 

1. கானாaய8 அைனவ.- ெகாJலDபட ேவ_5-.  
2. அவ8களe ெப_கைள (.மண- ெசjய)oடாe. 
3. அவ8களe ெதjவ"கைள வTப5தJ oடாe. 

^=ன8 இ;ரேவல8 அைனவ.)X- @=பாக ேமாேச ேயாFவாைவ இ;ரேவலH= 
தைலவனாக YயvIதா=. அவ= ேதசIைத இ;ரேவல8 FதGதH)X-பC அவ8கைள வTநடIத 
ேவ_5ெமன o?னா=. அ(= ^=ன8 ேதசIைத இ;ரேவலH= ேகாI(ர"கn)X அவ= 
^HIe ெகா5)க ேவ_5-. “க8Iத8 அவேனாC.Ge, அவh)X @= ெச=\, 
ெஜயம<Dபா8” என ேமாேச ேயாFவா/ட- o?னா=. 

அத4X ^= ேமாேச ேநேபா மைலOJ ஏ? மHIதா=. ேதச- எ=ற yக- அதhட= 
@C,4றe. 
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உ"க$ மாணவ8கைள 2 அJலe 3 நப8களாக ^HIe தா"க$ 
க4\)ெகா_டவ4ைற A\ Xi/J பl8Ge ெகா$n-பC ெசjய,-. 
Xi/J உ$ள நப8க<= எ_w)ைகO=பC 8 Yvட"க$ வைர 
இத4ெகன ேநர- ஒe)க,-. அ(= ^= அவ8க$ க4றவ4ைற X?Ie 
கலGeைரயாட,-.  

fg>5பாட#: த"க$ uRC4X ெச=ற ^=ன8 தா"க$ க4\)ெகா_ட 
yக"க"கைள) X?Ie ^ற.)X ேபா()X-பC Xi/னைர 
ஊ)X/)க,-.  
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வரேவL8/ெஜப# 

பட# : FதGதHIதJ 

பட#: ைமய வா)lய-: க8Iத8 தனe ஜனIைத வா)க<)கDபRட ேதI(4X அைழIe வGe 
அவ8கைள ஆள Yயாய(ப(கைள YயvIதா8.  

நா=X ைமய க.Ie)க$: 
1. எHேகா  
2. வா)க<)கDபRட ேதச- 
3. ேதசIைத ஆnதJ 
4. Yயாய(ப(க<= Fழ4A 

cதH க;9I - எKேகா 

ேமாேசO= மரணI(4X ^=ன8 ேயாFவா ம)கைள தைலைமேய4\ நடI(னா=. த"க$ 
@4^தா)கn)X ேதவ= வா)க<Iத �vைய FதGதH)X- ெபா\D: அவh)X 
அ<)கDபRடe. ேயாFவா,- அவனe ஜன@- ேயா8தாh)X lழ)X :ற- த"lO.Gதன8, 
எனேவ அவ8களe @தJ yIத- எHேகா,)X எ(ராக என அ?G(.Gதன8. 

எHேகாைவ uZIeவe @)lயIeவ- வாjGதe. அe வ]ைமv)க ம(Jக$ ெகா_ட 
பRCண-, அeேவ வா)க<)கDபRட ேதசI(= �ைழ, வாOJ.   

எHேகாைவ ேவ, பா8)க ேயாFவா இர_5 ேவ,கார8கைள அhD^னா=. எHேகா 
பRCணI(4X$ �ைழGத ேவ,கார8க$ ராகாD எ=ற ேவAO= இJலI(J த"lன8. 
எ^ேரயH= ேதவ= எHேகாைவ uZI( அதைன இ;ரேவலH= ைகக<J ெகா5Dபா8 என 
ராகாD /FவாAIதா$. அ(avIத- அவ$ ேவ,கார8கைள பாeகாIதா$. அ(= பலனாக த= 
X5-ப- காDபா4றDபட ேவ_5ெமன அவ$ /.-^னா$, அத4X ேவ,கார8க$ ஒD:தJ 
அ<Iதன8. ேவ, பா8Iத ^= ேயாFவா/ட- (.-^ய அவ8க$ க8Iத8 த"க$ ைகOJ 
எHேகாைவ ெகா5Dபா8 என,-, எHேகா/= ம)க<= இ.தய- பயI(னாJ உ.lயe 
என,- o?ன8. அ(னாJ ேயாFவா எHேகாைவ ேம4ெகா$ள (RடvRடா=. 

எHேகா,)X-, எ^ேரய.)X- இைடேய ேயா8தா= ந( Y=றe, அ(J ெவ$ள- 
ெப.)ெக5Ie ஓCயe. ஆனாJ ேதவ= s_5- த= மlைமைய த= ஜனI(4X கா_^)க 
ஆயIதமாக இ.Gதா8, ேமாேசேயா5 இ.Gதe ேபாJ ேயாFவா உடh- தா= உ$ளைத உ\( 
ெசjய /.-^னா8. உட=பC)ைகO= ெபRCைய ைகOJ ஏG(ய ஆசாHயH= காJக$ 
ந(OJ பRட,ட= ேயா8தா= ந( இர_டாக ^HGதe, ஜன"க$ பI(ரமாக ந(ைய கடGதன8.  

பட#: எHேகா/= அ.lJ ெச=ற ேபாe, பRCண- அைட)கDபRC.Gதe, எ^ேரய8 se 
ெகா_C.Gத பயI(னாJ அ(].Ge ஒ.வ.- ெவ<ேய வர/Jைல. 

ேயாFவா எJேலாராm- ம()கDபRட, ஞான- YைறGத இராbவI தைலவ=, ஆனாJ அவ= 
த= Fய ஞானIைத பய=ப5I( yIத- ெசjய /.-ப/Jைல. மாறாக அவ= ேதவைன 
ேதCனா=.  

க8Iத8 ஒ. .Aகரமான (RடIைத அவh)X ெகா5Iதா8. ஆ\ நாRக$ அவ8க$ த"க$ 
ஆyத"கnட= (ன@- ஒ. @ைற பRCணI(= ம(J Fவ4ைற F4? வர ேவ_5-. ஏi 
ஆசாHய8க$ எ)காள"கைள ைகOJ ^CIe உட=பC)ைக ெபRCO= @= நட)க 
ேவ_5-. ^=ன8, ஏழா- நா$, பRCணIைத ஏi தர- F4? வர ேவ_5-. ^=ன8 எ)காள 
சIத- ேகRைகOJ ம)க$ அைனவ.- ஆ8பH)க ேவ_5- அDெபாie எHேகா/= 
ம(4Fவ8 இCGe /i-. 
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எHேகாைவ ெவ=ற ^=ன8, நகரI(= உைடைமகைள ஒ.வ.- எ5Ie) ெகா$ள oடாe 
என ேயாFவா ம)கn)X கRடைளORடா=, ஆனாJ நகரI(= ெவ$<, த"க$, ெவ_கல-, 
ம4\- இ.-^ைன க8IதH= ெபா)lஷI(J ேச8)க ேவ_5-. 

அவ8க$ க8IதH= கRடைளைய ^=ப4?ன8, எ(8பா8Iதe ேபாJ, ஏழா- நா<J நகரI(= 
ம(4Fவ8 இCGe /iGதe, அவ8க$ எHேகாைவ ைகப4?ன8. அ(J lைடIதவ4ைற 
க8IதH= ெபா)lஷI(J ேச8Iதன8.    

F/ேஷச ெதாட8:: ேயாFவா 2:11; ேராம8 3:21-26 - இ;ரேவ]= ேதவ= se ைவIத 
/FவாசI(னாJ ராகாD ம4\- அவளe X5-பI(ன8 இரRA)கDபRடன8. நா@- அpவாேற 
இேயF l?;e/= se ெகா_ட /FவாசI(னாJ sRகDபRேடா-. பா/யாlய மaத=, 
/FவாசI(னாJ sRகDப5தJ. ேவAயாlய ராகாD இேயF l?;e/= வ-சவரலா4?J இட- 
ெப4றாJ எ=பe @)lயIe- வாjGதe. க8Iத8 பா/களாlய மaத8கைள ஏ4\)ெகா_5 
அவ8கைள வJலைமயாக பய=ப5Iel=றா8 எ=பe எIதைன ஆVசHயமானe.  

இIதைன ெபHய ெவ4?Om-, ஆகா= எ=ற ஒ. மaத= க8Iத.)X �ZபCய/Jைல, 
அவ= மைற@கமாக Aல ெபா.Rகைள ெகா$ைளOR5 தன)ெக=\ ஒ<Ie ைவIதா=. 

இர=டா# க;9I - வா'கU'க5பgட ேதச# 

பல வ.ட"கn)X @=ன8 இe ஆ^ரகா-, ஈசா)X, ம4\- யா)ேகா: ஆlேயா.)X 
வா)க<)கDபRட �v எ=ப(ைன Yைன, oற,-. 

எHேகா/= se lைடIத ெபHய ெவ4?)X ^=, ேயாFவா ஆj எ=ற ஒ. A?ய 
பRCணIைத ^C)க ஆRகைள அhD^னா=. எHேகாைவ uZI(ய(னாJ இதைன எ<தாக 
^CIe/டலா- என இ;ரேவல8 YைனIதன8, ஆனாJ அவ8க$ ேதாJ/யைடGதன8.  

ேயாFவா ேதவaட- ஏ= இGத ேதாJ/ எ=\ ெஜ^Iத ேபாe, க8Iத8 இ;ரேவல8 தன)X 
/ேராதமாக பாவ- ெசjதன8 என) o?னா8. இ;ரேவலHJ ஒ.வ= க8IதH= கRடைளைய 
s?, க8IதH= ெபா)lஷIைத (.CனபCயாJ இGத ேதாJ/ என ேதவ= o?னா8. அதைன 
ெசjதe ஆகா= என ேயாFவா க_ட?Gதா=, அவh- அவனe X5-பI(ன.- 
த_C)கDபRடன8. இ(= @ல- க8Iத8 சகலIைதy- அ?Gதவ8, அவ8 பாவIைத 
க_5ெகா$ளாமJ /5வ(Jைல என ேதவhைடய ஜன- அ?Ge ெகா_டe. 

அ(= ^= ேதசIைத FதGதHDபe ெதாட8Gதe.    

வா)XதIத- ெசjயDபRட �vைய இர_டாக ^HIe FதGதH)X- �)(ைய இ;ரேவல8 
^=ப4?ன8.  

பட#: அவ8க$ ேதசIைத இர_டாக ^HIe, ைகப4?ன8.  
பட#: @த]J ெத=:றமாக பைடெய5Ie ெச=\ ைகப4?ன8.  
பட#: ^=ன8 வட (ைசOJ ெச=\, ேதசIைத த"க$ உைடைமயா)l ெகா_டன8. 

அவ8க$ 31 ெவ4?கைளy-, இ. ேதாJ/ையy- சG(Iத=8.  

ேயாFவா த= ஜனIைத வா)XதIத- ெசjயDபRட �v)X அைழIe ெசJவ(= @ல- 
இேயF l?;e,)X @= அைடயாளமாக காணDபRடா=, ேயாFவா 11:23; ெவ<Dப5IதJ 
21:1-3. நம)X வா)க<)கDபRட �vயாlய பரேலாl4X இேயF ந-ைம அைழIe ெசJவா8. 
ேயாFவா ம4\- இேயF எ=ற ெபய8க<= அ8Iத- ஒ=ேற. இேயF எ=பe எ^ேரய பத-, 
ேயாFவா எ=பe அ(= தvZ ெமாTெபய8D:. இர_5 ெபய8க<= அ8Iத- “க8Iதேர 
இரRசக8.”  
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eVறாவI க;9I - ேதச9ைத ஆRதH 

பட#: ேதசIைத ைகப4?ய ^=ன8, அதைன ^HIe அ(J ஜன"க$ XCேயற ெதாட"lன8. 
z=\ ேகாI(ரI(ன8 (�ப=, காI, ம4\- மனாேசO= ஒ. பX(Oன8) ேயா8தாa= lழ)X 
:றI(J XCேய?ன8, ம4ற ேகாI(ரI(ன8 ேயா8தாa= ேம4X பX(OJ XC :XGதன8. ட 
இ;ரேவ]= வரலா4?J இe ஒ. ^ரகாசமான கால-. 

இ\(யாக, த= மரணI(4X @= ேயாFவா ஜன"க$ எJேலாைரy- அைழIe அவ8க$ 
க8Iத.)X பயGe அவைர ேச/)Xமா\ உ4சாகDப5I(னா=. க8Iத.)X @= உIதமமாj 
வாi-பC அ?y\I(னா=. த"க$ பாவ- ம4\- அ/FவாசI(னாJ மா_5 ேபான த"க$ 
^தா)கn)X ேந8Gத @Cைவ Yைன,o.-பC o?னா=. 

கவw)கDபட ேவ_Cய காHய-: ேமாேச த= மரணI(4X @= ேயாFவாேவா5 ேநர- 
ெசலவTIe அவைன ~ஷனா)lனா=. ேமாேசO= மரணI(4X ^= தைலைம ெபா\D: 
வl)க ேயாFவா ஆயIதமாக இ.Gதா=.   

F/ேஷச ெதாட8:: மIேதy 28:16-20 - இேயF l?;e/= வாZ/m-, அவ8 12 நப8கைள 
Aஷரா)l, தா= ^தா/ட- (.-^ய ^=ன8 த= ஊTயIைத அவ8க$ ெதாட.-பC 
அவ8கn)X பO4Aய<Iதா8.  

ஆனாJ ேயாFவா த= மரணI(4X ^=ன8 த= பwைய ெதாடர இள- தைல@ைறைய 
ஆயIத- ெசjததாக ெதHய/Jைல, அவh)X ^= தைலைம ெபா\ெப4க எவ.- 
ஆயIதமாக இJைல. 

நாVகா# க;9I - ZயாhபhகUV 0ழLN 

வா)க<)கDபRட ேதசIைத FதGதHIதe இ;ரேவ]= வரலா4?J ^ரகாசமான கால-. அ(= 
^= அவ8க$ வரலா4?J ஒ. இ._ட கால- ேதா=?யe. க8Iதைர அவ8க$ மறGதன8. 
த"க$ பா8ைவ)X ^Hயமானைத, ஆனாJ க8IதH= பா8ைவOJ ெபாJலDபானைத 
ெசjதன8. 

அ)காலI(J, ேதவ= Yயா(ப(கைள ெகா_5 அவ8கைள ஆnைக ெசjதா8. அவ8க$ 
அரAயJ ம4\- இராbவ தைலவ8களாக ெசயJபRடன8. 

கானாaயைர (qயவ8கைள) @4?m- அTIதJ, அவ8கைள (.மண- ெசjயா(.IதJ 
(பHFIதமாj, ேவ\DபRடவ8களாj வாZதJ), ம4\- அவ8க<= ெதjவ"கைள 
வTபடாமJ (க8Iத.)X ேமலாக ேவ\ ஒ=ைறy- ைவ)காமJ) வாழ தவ? க8Iத.)X 
/ேராதமாக பாவ- ெசjதன8 (உபாகம- 7:1-5), அ(னாJ ேதச- ஒ. அT/= Fழ4AOJ 
அகDபRடe.  

பட#: Yயா(ப(க<= Fழ4A ^=வ.மா\: அCைமIதன- (^ற ேதசIைத ேச/IதJ) - 
மன-(.-:தJ (க8IதHட- @ைறO5தJ) - sR: (இரRAD:) - FதG(ர- (சமாதான-).  

ேதச- ^=வ.- Fழ4AOJ அகDபRடe: க8Iத.)X /ேராதமாக ஜன"க$ பாவ- ெசjதJ, 
^=ன8 ^ற ேதசIதாJ அCைமகளாக ^C)கDப5தJ. அ(= ^= க8Iதைர ேநா)l 
ம=றா5தJ, அவ8க$ o)Xரைல) ேகR5 ேதவ= ஒ. Yயா(ப(O= @ல- அவ8கைள 
“இரRAIதJ.” Yயாய(ப(O= காலI(J அவ8க$ ெசTDபைடவ8, ஆனாJ அவH= 
மைற,)X ^=ன8 s_5- க8Iத.)X /ேராதமாக பாவI(J ஈ5ப5வ8. 

300 @தJ 400 வ.ட"க<J ஏi @ைற அpவா\ பாவ Fழ4A உ_டானe.  

F/ேஷச ெதாட8:, அDேபா;தல8 2:38’=பC Yயா(ப(க$ காலI(J காணDபRட Fழ4A 
இேயF l?;e,)X ேநராக நடI(யe. நா- பாவ- ெசje, அ(].Ge மன-(.-^ அi- 
ெபாie - இேயF இரRAIe, ந-ைம /5/Ie, நம)X சமாதானம<Dபா8.  
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அIதைகய இ._ட நாRக<m- ேதவ= தனe அ=ைப �I எ=ற ெப_மaைய sRப(= 
@ல- ெவ<Dப5I(யைத நா= X?D^ட /.-:l=ேற=. ேபாவா; எ=ற மaத= 
/தைவயான த= உற/னளாlய �Iைத த= மைன/யாக ஏ4\)ெகா_டா=. அவ8 த= 
ெசாGதI(J /தைவயான ஒ. ெப_ைன sRX- மனeைடயவராj, sRX- 
(றhைடயவராj இ.)க ேவ_5- ேபாவா; அIதX(ைய ெப4?.Gதா=.   

F/ேஷச ெதாட8: : �I 4:14 - ந- இரRசகராlய இேயF l?;eைவ @=X?)X- /த- �I 
ம4\- ேபாவா; ஆlேயாH= சHI(ர@$ளe. இேயF l?;e ேதவனானபCயாJ அவராJ 
ந-ைம sRக @CGதe. அவ8 ந-ைம sRX- தX(yைடயவராக,-, மனeைடயவராக,- 
காணDபRடா8.  

�I(= சHI(ர- Yயாயப(க<= காலI(J நைடெப4ற ச-பவமாX-.   

நா- FதGதHIதJ எ=ற பாடI(= @C,)X வGe/Rேடா-, இDெபாie இ;ரேவல8 
அைனவ.- த"கn)X ஒ. இராஜா ேவ_5ெமன o)Xர]Rடன8. 

பல �4றா_5களாக, இ;ரேவல.)X ஒ. இராஜா இJலா(.Gதe. இ;ரேவல8 தன)X 
�ZபCGe, த=ைன ேச/IதாJ, அவ8கn)X ஒ. இராஜா ேதைவDப5வ(Jைல என ேதவ= 
~னாj மைலOJ ேமாேசOட- o?னா8. ேதவேன அவ8கn)X இராஜாவாக இ.Gதா8. அவரe 
q8)கதHAக$ அவH= வா8Iைதகைள ம)கn)X அ?/Dபவ8களாக,-, Yயாய(ப(க$ 
ம)கைள yIத காலI(J சமாதானI(4X ேநராக நடIeபவ8களாக,- இ.Gதன8. 

த"கn)X இராஜா ேவ_5ெமன இ;ரேவல8 o)Xர]Rடe பாவ- என சா@ேவJ q8)கதHA 
அ?G(.Gதா=. அவ8களe /_ணDப- அவh)X /சனமாக இ.Gதe, எனேவ 
அ(ைன)X?Ie அவ= க8IதHட- /சாHIதா=. 

க8Iத8 சா@ேவ]ட-, “ஜன"க$ உ=ைன த$</ட/Jைல, மாறாக எ=ைன த$<ன8.” 
என) o?னா8. எனேவ சா@ேவJ ஒ. இராஜாைவ Yயv)க ஒD:)ெகா_டா=, இ.D^h- 
ஒ. இராஜா அவ8கைள எpவா\ கCனமாக நடIeவா= என எVசHIதா=. ஜன"கேளா 
த"கn)X ஒ. இராஜா ேவ_Cெமன ம=றாCன8.   
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s_5- oற,- 

உ"க$ மாணவ8கைள 2 அJலe 3 நப8களாக ^HIe தா"க$ 
க4\)ெகா_டவ4ைற A\ Xi/J பl8Ge ெகா$n-பC ெசjய,-.  

Xi/J உ$ள நப8க<= எ_w)ைகO=பC 8 Yvட"க$ வைர 
இத4ெகன ேநர- ஒe)க,-.  

அ(= ^= அவ8க$ க4றவ4ைற X?Ie கலGeைரயாட,-.  
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வரேவ4: / ெஜப- 

ெஜப# 

பட#: இராஜா)க$ 

பட#:  ைமய வா)lய-: க8Iத8 ஜன"க<= /.DபI(=பC அவ8கn)X ஒ. இராஜாைவ 
அ.<னா8, அ(= ^=ன8 எi-^ய ^ரVசைனயாJ ேதச- இர_டாக ^HGதe. 

நா=X ைமய க.Ie)க$: 
1.  ச,J  
2. தாue 
3. சாெலாேமா= 
4. ^ள,பRட இரா��ய-  

cதH க;9I - சAH 

ஜன"க$ க8IதH= ஆ~8வாதIைத நாCன8, ஆனாJ அவரe இராஜகHகIைத :றகwIதன8. 

l.^. 1051J, சா@ேவJ ச,J எ=ற மaதைன இ;ரேவ]= @தJ இராஜாவாக YயvIதா=.    

ச,J மaத8களாJ ெதHGeெகா$ளDபRட இராஜா, அவைன) X?Ie ேவத- o\வe 
“ச,GதHயமான வா]ப=, இ;ரேவJ :I(ரHJ அவைனDபா8)lm- ச,GதHயவா= இJைல” 
(1 சா@ேவJ 9:2). அவ= இராஜாைவD ேபாJ ேதா4ற@ைடயவ=. ம)க$ அவனe 
இ.தயIைத பாராமJ அவனe ெவ< ேதா4றIைத) க_5 அவ= ேமJ ^Hய- ெகா_டன8. 
ஆனாJ க8Iத8 @கIைத அJல இ.தயIைத பா8)lறவ8 என ேவத- o\l=றe (1 சா@ேவJ 
16:7). 

ச,J AறDபாக ெதாட"lனா=, ேதசIைத ஒ=?ைணIe ;(ர த=ைமைய உ.வா)lனா=. 
^HG(.Gத 12 ேகாI(ர"கைள ஒ=\ (ரRC ஒ=\பRட இரா��யIைத உ.வா)lனா=.  

ச,J க8Iதைர @iமனeட= ேச/)க/Jைல. அவ.)X @iைமயாக �ZபCயாததாJ அவ= 
க8IதH= ஒIதாைசைய இழGதா=. அவ= ஆ/)XHய காHய"கைள காRCm- உலக 
காHய"க<= se அ(க ப4\ ெகா_டா=. அ(னாJ க8Iத8 வா]பனான தாuைத 
இ;ரேவ]= அ5Iத இராவாக அ^ேஷl)X-பC சா@ேவ]ட- o?னா8. ச,m)X 
ெதHயாமJ சா@ேவJ தாuைத இரகAயமாக அ^ேஷக- ெசjதா=. 

ச,J ேதவனாJ YராகH)கDபRட ^=ன.- இராஜாவாக ெதாட8Gதாm-, அpவ.ட"க$ 
^=வ.- இராஜாைவ X?Ie வ.Iத-, ெபாறாைம ம4\- பயI(னாJ YைறG(.Gதe. இள- 
தாuைத ^CIe ெகாJல @ய4ADப(J அ(க ேநர- ச,J ெசல/Rடா=. அவனe இ\( 
ஆ_5க$ பHதாபI(4XHயe. தaDபRட ேதாJ/க$ மR5v=? அவனe Y8வாக 
ெபலuனIதாJ ேதச- ந]வைடGதe. அவனe �ZபCயாைமOனாJ yIதI(J 
ேதாJ/யைடGத ச,J த= கI(O= se uZGe த4ெகாைல ெசje ெகா_டா=.    

F/ேஷச ெதாட8:: ெவ<Dப5IதJ 19:16; எேபAய8 1:21-23 - @தJ இராஜா,)காக ம)க$ 
o)Xர]R5 ெப4\)ெகா_ட ச,J அவ8கn)X ஒ. நJல இராஜாவாக இ.)க/Jைல . 
அவ8க$ ெப4\)ெகா_ட இராஜாைவ, நா- ெபறDேபாX- இராஜா( இராஜா,ட= ஒD^R5 
பா8)க,-. க8Iதா( க8Iதராlய இேயF l?;eைவ இராஜாவாக த= A.BCD:க$ 
அைனIைதy- ஆn-பC க8Iத8 ~)lர- அhD:வா8.  

21

இராஜாPகRPகான பாட.



ஆ"#ய% ைகேய) 

இராஜாPகQ 

இர=டா# க;9I - தாfI 

வா]பனான தாue இ;ரேவ]= அ5Iத இராஜாவாக சா@ேவலாJ அ^ேஷl)கDபRடா=, 
ஆனாJ அ^ேஷக- ெப4ற ^=ன8 பல வ.ட"க$ த=ைன ெகாJல வGத ச,]டv.Ge 
தD^ ெசJவ(J அவ= ேநர) ெசலவT)க ேவ_C.Gதe. அவ= கடGத ெச=ற கCனமான 
வ.ட"க<J ேதவ= அவனe /FவாசIைத வ8()க ெசjதா8, அDேபாe அவ= ஏெற5Iத 
Aல ெஜப"கைள ச"�த :;தகI(J நா- வாA)க @Cy-.   

ச,]= மைற,)X ^=ன8, தாue இராஜாவானா= (l.@. 1011) 

அவ= ஒ. AறGத yIத uரனானபCயாJ அவனe இரா��ய- வள8Ge ெப.lயe. 
எD^ராIe ந( மR5- இ;ரேவ]= எJைலகைள /Hவா)lனா=, எ.சேலைம இ;ரேவ]= 
தைலநகராக கRCனா=. 

அவ= ஒ. yIத uர=, இ.D^h- அவ= ேதவைன த= வாZநா$ @iவe- ஆழமாக 
ேநAIதைத ேவதI(J நா- காண @Cy-. ேவத- தாuைத) X?Ie “அவ= ேதவனe 
இ.தயI(4X ஏ4ற மaத=” என X?D^5l=றe.   

தாue ேதவைன ேநA)l=றவனாக இ.Gதேபாe- க8Iத.)X /ேராதமாக பாவ- ெசjதா=. 
(.மணமான ஒ. அழlய ெப_ைன அவ= க_ட(னாJ அவ= வாZ)ைக ஒ. அபIதான 
மா4றIைத க_டe. அவைள அவ= இரகAயமாக ேசGதா=. அe ஒ.வ.)X 
ெதHயேபாவ(Jைல என க.(னா=, ஆனாJ அவ8க<= உற/னாJ அவ$ க4ப@4றா$. 
அதைன மைற)க, அவளe கணவைன yIதகளI(J தாue ெகாJல கRடைளORடா=. 
அ(னாJ ெகா�ரமான ^= /ைள,கைள சG(Iதா=. நாIதா= எ=ற q8)கதHA தாu(= 
பாவIைத க_CIதா=. தனe பாவIைத உண8Gத தாue க8IதHட- ெச=\ த=ைன 
ம=a)Xமா\ கத?னா=. க8Iத8 அவைன ம=aIe ஏ4\)ெகா_டா8. இ.D^h- த= 
பாவI(= ெகாCய ^=/ைள,கைள அவ= சG(Iதா=, அவனe பாவI(னாJ உ.வான 
அவனe ^$ைளைய இழGதா=.  

இ(= F/ேஷச ெதாட8: ச"�த- 51 ம4\- ஏசாய 1:18’J காணDப5-. க8Iதைர ேநா)l 
தாue மன-(.-^ய இ.தய- ெகா_டா= எ=ப(ைன அ(னாJ அ?யலா-. அவ8 
பாவ"க$ அைனIைதy- FI(கHIe ந-ைம பaையD ேபாJ ெவ_ைமயா)Xவா8. இதைன 
தாue @iைமயாக அ?யாத ேபாe, த=ைன FI(கH)X-பC க8IதHட- ம=றாCனா=. த= 
பாவ- ம=a)கDபட அவ= நாCய இர)க-, அ=:, ந-^)ைக ம4\- மனe.)X- 
அைனIe- இேயF/ட- காண @Cy-.   

இe வைர இ;ரேவல8 ஆசாHD: oடார- எ=றைழ)கDபRட ஒ. A?ய oடாரI(J ேதவைன 
ெதாie ெகா_டன8. க8Iத8 se qராத ப4\) ெகா_ட(னாJ, தாue அவ.)ெக=\ 
YரGதரமான ஒ. ஆலயIைத கRட /.-^னா=. அ(J ஆசாHய8க$ த"க$ கடைமகைள 
ெசjய,-, மaத8க$ ேதவைன ெதாie ெகா$ள,-, க8IதH= உட=பC)ைக ெபRC 
ைவ)கDபட,- /.-^னா=. உட=பC)ைக ெபRC எ=பe த"கIதாJ �சDபRட ஒ. 
மரDெபRC. அதைன அhம()கDபRட ேநரI(J ^ரதான ஆசாHய= த/ர ேவ\ ஒ.வ.- 
ெதாட)oடாe. பைழய ஏ4பாRCJ, அe க8Iதரe ^ரச=னI(= அைடயாளமாக இ.Gதத, 
அதைன எ5Ie ெச=ற இடெமJலா- ேதவனe வJலைம ெவ<DபRடe. 

F/ேஷச ெதாட8:: அDேபா;தல8 2:1-4, 38-39; 1 ெகாHG(ய8 6:19 - இேயF l?;e/= 
மரண- ம4\- உO8ெதiதm)X ^=ன8, க8Iத8 த= உட=பC)ைக ெபRCO= @ல- 
த"க$ ம)க$ மI(OJ வாச- ெசjவ(Jைல. :(ய உட=பC)ைகO=பC பHFIத 
ஆ/யானவ8 /FவாAகn)X$ வாச- ெசjl=றா8. நாேம ேதவhைடய ஆலய-.  
  
தாue மlைமயான ஒ. ேதவாலய- கRட (RடvRடா=, ஆனாJ க8Iத8 நாIதா= 
q8)கதHAO= @ல- தாu(= ைகக$ இரIதகைற பCGத(னாJ அவ= @லமாக த= ஆலய- 
கRடDபட ேபாவ(Jைல என o?னா8. சமாதானI(= மaதனாlய அவனe Xமாரனாlய 
சாலேமாa= @ல- ேதவனe ஆலய- கRடDப5- என வா)க.<னா8 (1 நாளாகம- 22:8-9).  

 
தாu(= வாZ,ட= ெதாட8:ைடய பல F/ேஷச ெதாட8:க$ உ$ளன. வாA)க,- �)கா 
3:3-5; ஆ(யாகம- 3:15; மIேதy 1:1-17 - @த]J, ேதவ= ெகா�ச- ெகா�சமாக, ேவத- 
@iைமy-, இரRசகைர X?Iத ெவ<VசIைத அ.<னா8. @த]J ஏேத= ேதாடI(J 
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இரRசகைர) X?Iத வா)X ெகா5)கDபRடe, ^=ன8 ஆ^ரகா-, ஈசா)X, ம4\- யா)ேகா^= 
வTOJ (இ;ரேவJ @ல-) ^றDபா8 என ெவ<Dப5IதDபRடe. யா)ேகா^= Xமார8க<J 
ஒ.வனான �தா/= ேகாI(ரI(J அவ8 ேதா=\வா8. ^=ன8 அவ8 தாu(= X5-பI(J 
^றGe இ;ரேவைல ஆiவா8 எ=பe ெத<,ப5IதDபRடe. இe இேயFைவ X?Iதe. 

தாue இ;ரேவைல 40 வ.ட"க$ அரசா_டா=. இேயF l?;eைவ) X?)X- ^ரதான 
அைடயாள"க<J ஒ.வனாக தாue (கZGதா=. தாuைத ேதவ= இராஜாவாக YயvIத ேபாe 
தாue இ;ரேவJ ம)க<= சIe.)கைள @?யCIe அவ8களாJ ெபற @Cயாத ெவ4?ைய 
அவ8கn)X ெப4\ தGதா=. அவ= இ;ரேவைல “இரRAIதா=” அவனe சGத(OJ 
ேதா=\பவ8 ெமjயான இரRசக8. 

க8Iத8 தாu(= சGத(ைய உ\(ப5I(, அவனe வ-சI(J ^றDபவ8 சாIதாa= தைலைய 
நF)l (ஆ(. 3:15) ேதச"கைள ஆ~8வ(Dபா8 என தாue)X ெவ<Dப5I(னா8. தா/(4X 
அ.ளDபRட வா)XதIத- இேயF/J Yைறேவ?யe. அதைன :(ய ஏ4பா5 மIேதy 
1:1-17J  தாu(= வ-சI(J இேயF ^றGதா8 என உ\(ப5I(y$ளe.    

  
eVறா# க;9I - சாெலாேமாV 

தாu(= மரணI(4X ^= அவனe மக= சாெலாேமா= இராஜாவானா=. அவனe 
இரா��ய- மlைம YைறGதe. அe இ;ரேவ]= ெபா4கால- என அைழ)கDப5-. தனe 
இள- வய(J சாெலாேமா= க8IதHட- ஒ. /_ணDப- ைவIதா=. தாZைமyட=, க8IதH= 
ஜனIைத Y8வாl)X- ஞானIைத தன)X ெகா5)X-பC க8IதHட- ேகRடா=. அவனe 
ெஜப- க8Iதைர ^Hயப5I(யe, 1 இராஜா)க$ 4:29 ^=வ.மா\ o\l=றe, “ேதவ= 
சாெலாேமாh)X vX(யான ஞானIைதy- :I(ையy-, கட4கைர மணலIதைனயான 
மேனா/.I(ையy- ெகா5Iதா8.” 

சாெலாேமா= எi(ய !(ெமாTக$, ^ரச"l, ம4\- உ=னதDபாR5 ஆlய :;தக"க$ 
@ல- அவனe ஞானIைத இ=\- ந-மாJ அ?ய @Cy-. 

சாெலாேமா= தனe ஞானI(னாJ த= வாZநா<J vகDெபHய ெவ4?y$ளவனாj மா? 
(ரளான ஆ;( ம4\- ெசJவா)ைக ெப4றா=. எ.சேல- நகH= @தJ பHFIத 
ேதவாலயIைத கRC எiD^னா=. க8IதH= ^ரச=ன- ேதவாலயI(J காணDபRடதாJ அe 
அவரe ^$ைளகn)X vக,- @)lயமான ;தலமாக (கZGதe. நம)கான F/ேஷச பால- 
ஏசாயா 7:14 ம4\- ேயாவா= 1:14’J காணDப5l=றe: ேதவாலயI(J காணDபRட 
க8IதH= ^ரச=ன-, இேயF l?;e �vOJ மaதனாக அவதHIத ேபாe அவ8 @ல- 
மaத8க$ மI(OJ காணDபRட ேதவ^ரச=னIைத @= X?Iதe.  

சாெலாேமாa= த=aரக4ற ஞான- அவைன பாவ- ெசjவ(].Ge /5/)க/Jைல. 
த"க$ இ.தய- க8Iதைர /R5 வT/லகாதபC ேதவ= தனe ^$ைளகைள ^ற ேதச"க<= 
ெப_கைள மண)க ேவ_டாெமன கRடைளORC.Gதா8. அ)கRடைளைய அ?G(.Ge-, 
சாெலாேமா= அத4X �ZபCய/Jைல. அவh)X 700 மைன/கn-, 300 
ம\மைனயாRCகn- இ.Gதன8. அவனe மைன/க$ அவனe இ.தயIைத வT/லக 
ெசjதன8.  

 சாெலாேமாa= இ.தய- அவனe தகDபனாlய தாuைதD ேபாJ க8Iதைர @iைமயாக 
ப4?)ெகா$ள/Jைல. ^ற ெதjவ"க<= ^= மனைத ெசmI(ய(னாJ ேதவ= 
சாெலாேமா= se ேகாப- ெகா_டா8, அவh)X ^= அவனe இரா��ய- இர_டாக 
^ள,ப5ெமன o?னா8. அpவா\ ^HGதாm- தா= தாu(4X ெகா5Iத வா)l= YvIத-, 
இரா��ய- இர_டாக ^H)கDபRட ^=ன8, ஒ. A\ oRட- தாu(= சGத(Oன8 
ஆn-பC ெகா5)கDப5- என) o?னா8. 

vக,- வ]ைமயாக உ.வான சாெலாேமாa= இரா��ய- பHதாபமான @Cைவ சG(Iதe.    

நாVகா# க;9I - &ளAபgட இராjkய# 

சாெலாேமாa= மரணI(4X ^= (l.@. 931), அவனe Xமார= ெரேகாேபாயா- 
இ;ரேவ]= அ5Iத இராஜாவாக @C �டDபட ேவ_CO.Gதe. ஜன"க$ அவaட- வGe 
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அவனe தகDப= த"க$ ைவIத Fைமைய Xைற)X-பC தயவாj ேவ_C) ெகா_டன8. 
அவனe தகDபைன உIதமமாj ^=ப4?ய @(யவ8க<ட- அதைன) X?Ie அவ= 
ஆேலாசைன ேகRடா=. அவ8க$ அவைன ஜன"கn)X ெச/ெகா5)X-பC அ?,\I(ன8. 
ஆனாJ அவ8களe ேயாசைனைய :ற-த$<, தனe ந_ப8க<= ேபVைச ேகR5 
ஜன"கைள கCனமாக நடI(னா=. அவ= த= தகDபைன) காRCm- ேமலான Fைமைய 
ஜன"க$ se FமIeேவ= என) o?னா=.  

பட#: அ(னாJ 10 ேகாI(ரI(ன8 அவைன இராஜாவாக ஏ4\)ெகா$ள/Jைல, இ;ரேவ]= 
இரா��ய- இர_டாக ^ளவைடGதe. 

பIe ேகாI(ர"கைள உ$ளட)lய வட இரா��ய- இ;ரேவJ எ=றைழ)கDபRடe, 
ெயேராேபாயா- அ(= ேமJ இராஜாவானா=. 

ெரேகாேபாயா- �தா எ=றைழ)கDபRட ெத= இரா��யI(= se இராஜாவாக 
ெசயJபRடா=. 

�தா ம4\- ெப=யs= ஆlய இர_5 ேகாI(ர"க$ �தா ேதசI(].Gதe.     
 
200 ஆ_5கn)X- ேமJ, ேதச@- அ(= ஜன@- இர_5 இரா��ய"களாக ^HG(.Gதe.  
 
F/ேஷச ெதாடD:: மIேதy 12:25; ேயாவா= 18:36; ெவ<Dப5IதJ 21:22 - ஒ=றாக 
இ.Gத இ;ரேவJ இரா��ய- எ(னாJ இர_டாக ^ள,DபRடe? மaத8க<= 
பாவI(avIத-. ஆனாJ இராஜா( இராஜா,-, க8Iதா( க8Iத.மாlய இேயF l?;e 
ெவ<Dப5ைகOJ, பாவ@-, வ.Iத@- @4?m- ஒT)கDபR5 ஒ. இரா��யமாக 
அைனவ.- இ=\ (ரRடDப5வ8.  
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உ"க$ மாணவ8கைள 2 அJலe 3 நப8களாக ^HIe தா"க$ 
க4\)ெகா_டவ4ைற A\ Xi/J பl8Ge ெகா$n-பC ெசjய,-. 
Xi/J உ$ள நப8க<= எ_w)ைகO=பC 8 Yvட"க$ வைர 
இத4ெகன ேநர- ஒe)க,-. அ(= ^= அவ8க$ க4றவ4ைற X?Ie 
கலGeைரயாட,-.  

fg>5பாட#: த"க$ uRC4X ெச=ற ^=ன8 தா"க$ க4\)ெகா_ட 
பாட"கைள ^ற.)X ேபா()X-பC Xi/னைர ஊ)X/)க,-. 
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வரேவ4: / ெஜப-: 

ெஜப# 

பட#: AைறO.D:  

பட#: ைமய வா)lய- - ேதவ= அ!(யான இராஜா)களாJ நடIதDபRட இ;ரேவJ ம4\- 
�தா ேதச"கைள AைறO.D^4X அhD^ய(= @ல- அவ8கைள !(யாj Yயாய-q8Iதா8. 

நா=X ைமய க.Ie)க$: 
1. வட இரா��ய- (இ;ரேவJ) 
2. ெத= இரா��ய- (�தா) 
3. இ;ரேவ]= q8)கதHAக$ 
4. �தா/= q8)கதHAக$ 

Yயாய(ப(க<= காலI(4X ^=ன8, இ;ரேவல8 த"கn)X ஒ. மaத= இராஜாவாக 
ேவ_5ெமன ேகRடன8. இரா��யI(= காலI(J ச,J, தாue, ம4\- சாெலாேமா= 
ஆlய @=\ இராஜா)களாJ ஒpெவா.வராm- 40 வ.ட"க$ இ;ரேவJ ஆளDபRடe. 
சாெலாேமாa= மரணI(4X ^= அவனe ேதச-, வட இரா��ய- (இ;ரேவJ) ம4\- 
ெத= இரா��ய- (�தா) எ=\ இர_5  இரா��ய"களாக ^H)கDபRடe.  

cதH க;9I - வட இராjkய# (இlரேவH) 

வட இரா��ய- 20 இராஜா)களாJ ஆளDபRடe, ஆனாJ அவ8க<J ஒ.வ8 oட க8Iத.)X 
^Hயமாj நட)க/Jைல. இ;ரேவல8 க8IதHட- (.-:-பC ேதவ= அவ8க$ மI(OJ 
q8)கதHAகைள எiD^னா8. அவ8க$ க8Iத.)X ெச/ெகா5Ie மன-(.-பா/RடாJ 
எ(HகளாJ Aைற ^C)கDப5வ8 என q8)கதHAகளாJ எVசH)கDபRடன8, இ�D^h- 
அவ8க$ �ZபCய/Jைல. அவ8க$ மI(OJ q8)கதHசன- உைரIதவ8கைள) X?Ie நா- 
^=ன8 AG(Dேபா-. 

ேதவ= தா= q8)கதHAக<= @ல- எVசHIதe ேபாJ அAHய8கைள) ெகா_5 l.@. 722’J 
இ;ரேவைல Aைற^CIதா8.  

அவ8க$ vக,- ெகா�ரனமான @ைறOJ த"க$ எ(Hகைள நடIeவ8.  

பட#:  அ~Hய8க$ வட இரா��யமான இ;ரேவைல தா)lன8. இ;ரேவJ ம)கைள த"க$ 
இரா��யI(= பல இட"கn)X AதறC)க ெசjதன8.  

இ;ரேவல8 பல இட"கn)X AதறC)கDபRடதாJ ஒ4\ைம இழGe :(ய கலாVசார"கைள 
தiவ ெதாட"lன8. த"க$ எ^ேரய @ைறைமகைள ைக/R5, அGYய ெதjவ"கைள 
^=ப4?ன8. அ~Hய வTபா5க<J zZlன8, அ(= ^=ன8 வட இரா��ய- வரலா4?J த= 
அைடயாளIைத இழGe காணாமJ ேபானe.  

அவ8க$ “ெதாைலGeேபான பIe ேகாI(ர"க$” எ=றைழ)கDப5வ8. 

F/ேஷச ெதாட8:: ேயாவா= 3:16; �)கா 19:10 - இழGeேபானைத ேதட,- இரRA)க,ேம 
இேயF l?;e உலl4X வGதா8.  
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ெத4X இரா��யமான �தா 20 இராஜா)களாJ ஆளDபRடன8. அவ8க<J எR5 நப8க$ 
க8Iத.)X பயGe அவரe கRடைளகைள ^=ப4?ன8.   

இ)கால)கRடI(J, உலl= வ]ைம வாjGத இரா��யIைத ெகா_ட அ~Hய8க$ 
பா^ேலாaய8களாJ @?யC)கDபRடன8. 

�தா இரா��ய- வட இரா��யIைத) காRCm- Aல கால- அ(கமாக Yல/னாm-, 
இ\(OJ ேதவைன /R5 /லlயe. அGநாRக<J வட இரா��யI(4X ேந8Gத 
த_டைனைய �தா/= ம)கn)X ேதவ= q8)கதHAக$ @ல- ெவ<Dப5I( அவ8கைள 
மன-(.-:மா\ ம=றாCனா8. அவ8க$ க8Iத.)X ெச/ெகாடாமJ த"க$ பா8ைவ)X 
^Hயமானைதேய ெசje வGதன8.     

எனேவ, பா^ேலாaய8க$ �தாைவ uZI( அவ8கைள Aைற^CIதன8.  

அவ8க$ z=\ கRட"களாக Aைற^C)கDபRடன8.  

பட#: @த]J l.@. 605’- ஆ_5 �தாைவ ேச8Gத தைலAறGத 10,000 நப8க$ 
பா^ேலாh)X (த4கால ஈரா)) Aைற^C)கDபRடன8. அe சமய- இள- வா]ப8களான 
தாaேயJ, சாIரா), ேமஷா), ஆேபIேநகா ஆlேயா8 Aைற^C)கDபRடன8. 
  
பட#: இர_டா- கRட AைறO.D: l.@. 597’J YகZGதe. இe சமய- �தா/= 
ெசJவGத8க<J ^ரதானமானவ8க$, AறGத கJ/மா=க$ ம4\- A4^க$ நா5 
கடIதDபRடன8. அவ8க<J ஒ.வ8 தா= எேச)lேயJ. 

பட#: இ\( கRட Aைற^CD: l.@. 586’J YகZGதe, அe சமய- ேந:காIேநVசH= 
இராbவI(ன8 எ.சேலvJ சாெலாேமானாJ கRடDபRட ேதவாலயIைத இCIe, நகைர 
ைகப4? எHIதன8. எ^ேரய8க<= வரலா4?J vக,- ேசாகமான நாளாக அe மா?யe.  

F/ேஷச ெதாட8:: எ^ேரய8 12:6; !(ெமாTக$ 13:24 - க8Iத8 தா= ேநADபவ8கைள 
(.Ielறவ8.  

அ~Hய AைறO.D^4X-, பா^ேலாaய AைறO.D^4X- ஒ. ெபHய /I(யாச@_5. 
அ~Hய8க$ தா"க$ Aைற^CIத ஜன"கைள (வட இரா��யமாlய இ;ரேவJ) பல 
ேதச"கn)X AதறC)க ெசjதன8, ஆனாJ பா^ேலாaய8க$ தா"க$ Aைற^CIத 
ஜன"கைள (ெத= இரா��யமாlய �தா) ஒ. இடI(J Aைற^CIe ைவIதன8. இ(னாJ 
பா^ேலாaJ AைறO.Gத எ^ேரய8க<J பல8 ஒ. oRடமாக ஒ=\பR5 த"க$ ேதவனாlய 
க8Iதைர ெதாie ெகா_5, அவைரD ^=ப4?ன8. தாaேயm-, அவனe ந_ப8கn- 
ஒ.வேரா5 ஒ.வ8 இைணGe, ஒ.வைர ஒ.வ8 ேத4? AைறO.D^m- த"க$ ேதவh)X 
உIதமமாj நடGe ெகா_டன8.   

F/ேஷச ெதாட8:: தாaேயJ 1:8; �)கா 9:58 - தாaேய]= வாZ,- இேயF l?;e,)X 
ேநராக மaத8கைள நடI(யe. தாaேயJ ஒ. அGYய ேதசI(4X ெச=ற ேபாe த= 
ேதவh)X உ_ைமயாக இ.Gதா=. இராஜா/= அர_மைனOJ தன)X அ<)கDபRட 
ஆட-பரமான உண, ெபா.Rகைள அவ= /R5)ெகா5Iதா=. எ^ேரயH= AைறO.D: 70 
ஆ_5க$ !CIத ^=ன8 ஏேரvயா/= வா)l=பC அவ8க$ எ.சேல@)X நா5 (.-:வ8 
எ=ப(ைன தாaேயJ /FவாAIதDபCயாJ த=ேனாC.Gதவ8கைள க8Iத.)X 
உ_ைமயாj இ.)X-பC அவ= உ4சாகDப5I(னா=. 

அpவாேற, இேயF l?;e,- �v)X இற"l வGத ேபாe- த= ^தா,)X 
உ_ைமy$ளவராக காணDபRடா8. த=ைன ^=ப4?யவ8கைள இD�vOJ க8Iத.)X 
உ_ைமயாj வாi-பC உ4சாகDப5I(னா8. க8Iத.)X உ_ைமயாj வாZபவ8க$ 
ேதவனாJ வா)க.ளDபRட பரேலாகIைத FதGதHDப8 என ேபா(Iதா8. இேயF,- தானாக  
@=வGe :vOJ அவதHIe தாZைமy$ளவராக வாZGதா8. அவ.)X இp,லlJ 
தைலசாj)க இடvJலா(.Gதe என �)கா 9:58 o\l=றe.  

இேயF l?;e த= உIதமI(J உய8Ge Y=றe ேபாJ தாaேயm- வாZGதைத நா- 
கவw)க @Cy-.  
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q8)கதHA எ=பவ= க8Iத.ைடய {தனாவ=. இ;ரேவJ ம4\- �தா ேதச"க$ 
Aைற^C)கDப5வத4X @=ன8 க8Iத8 த= q8)கதHAகைள அவ8க<ட- அhD^னா8. 
அவ8க$ ேதவhைடய Yயாயq8D^ைன) X?Ie ம)கைள எVசHIe, அவ8க$ த"க$ 
பாவI(].Ge மன-(.-^னாJ ந-^)ைக உ_5 எ=\ ேபா(Iதன8. வட)X 
ரா��யI(4X ேதவனாJ அhDபDபRட q8)கதHAகைள X?Ie AG()கலா-. 

வட ரா��ய- Aைற ^C)கDப5வத4X @= இர_5 q8)கதHAகைள ேதவ= அவ8க<ட- 
அhD^னா8.  

பட#:  ஆேமா; ம4\- ஓAயா ஆlய இ.வ.- AைறD^CD^4X @= வாZGத q8)கதHAக$ 
எ=றைழ)கDப5வ8. அவ8க$ இ;ரேவJ Aைற ^C)கDப5வத4X @= வாZGதபCOனாJ 
அpவா\ அைழ)கDப5l=றன8. வட ரா��யI(ன8 ேதவaட- (.-பா/CJ அவ8க$ 
Aைற^C)கDப5வ8 என அவ8க$ எVசHIதன8. அவ8க$ ேதவh)X ெச/ 
ெகா5)காதபCOனாJ AதறC)கDபRடன8. அpவா\ AதறC)கDபRடவ8க$ s_5- த"க$ 
ேதசI(4X (.-ப/Jைல.  

ஓAயா q8)கதHAO= :;தகI(J ஒ. F/ேஷச பாலIைத நா- காணலா-. ெகாேலேசய8 
1:19-20, ஏசாயா 7:14 ஆlய வசன"கைள வாA)க,-. இ;ரேவல8 க8Iத.)X eேராக- 
ெசjதe ேபாJ ஓAயா/= மைன/யாlய ேகாேம.- த= கணவh)X /ேராதமாக பாவ- 
ெசjதா$. இேயF l?;e ந-ைம ஏ4\)ெகா_டe ேபாJ, ேதவ= ஓAயா/ட- அவ= 
மைன/ைய ஏ4\)ெகா$nமா\ o?னா8. வரDேபாlற இரRசகரான இேயF l?;eைவ 
@=X?)X- ேதவa= உIதமமான அ=^= அைடயாளமாக ஓAயா/= வாZ)ைக 
(கZGதe. இேயF/= இரIதI(னாJ நா- sRகDபR5, Xணமா)கDபR5, s_5- 
ேதவaட- ேச8)கDப5l=ேறா- என ெகாேலேசய8 1:19-20’J வாA)l=ேறா-. 

ேமAயாைவ X?Ie ேமm- Aல ெசj(கைள ஏசாயா/J வாA)l=ேறா-. அவ8 
“இ-மாhேவJ” எ=றைழ)கDப5வா8, அ(= ெபா.$ “ேதவ= ந-ேமாC.)lறா8.” 
அவ8களe இரRசக8 இ-மாhேவலைர அவ8கnட= இ.)க வ.வா8 (ஏசாயா 7:14).   

நாVகா# க;9I - mதா1V n7'கதKNகD 

வட ரா��யIைத ேதவ= எVசHIதe ேபாJ, �தா ேதசI(ன.)X- த= l.ைபைய 
ெவ<Dப5Iத q8)கதHAகைள அhD^னா8. மன-(.-^, ேதவaட- (.-:"க$ எ=ற 
ெசj(ைய q8)கதHAக$ ^ரச"lIதன8. 

பட# :  �தா/= Aைற^CD^4X @= அhDபRட q8)கதHAக$ - ேயாேவJ, ஏசாயா, sகா, 
ெசDபaயா, ஆபo), ஏேரvயா.  

�தா ேதசI(ன8 Aைற^C)கDபRட ^=ன.- அவ8கைள (டDப5Ie-பC ேதவ= அGYய 
ேதச"க<J அவ8கn)X q8)கதHAகைள அhD^ன8. q8)கதHAக$ ேதவ= ஒ. நா$ 
அவ8கைள s_5- த"க$ ெசாGத ேதசI(4X அைழIe ெசJவா8 என o?ன8.   

பட# :  �தா/= Aைற^CD^J q8)கதHசன- உைரIதவ8க$ - :ல-பJ (ஏேரvயாவாJ 
எiதDபRடe), எேச)lேயJ, தாaேயJ. 

இவ8க$ ேதச- Aைற^C)கDபRட காலI(J q8)கதHசன- உைரIதன8.  

F/ேஷச பால-: q8)கதHAக$ பாவIைத X?Ie எVசHIதன8, க8Iத8 பாவIைத த_CDபா8 
என o?ன8. பாவ- பHகH)கDபRடாJ ேதவh)X-, மaதh)X- இைடேய உ$ள தைடக$ 
!)கDபR5, ஒ. ெபHய ந-^)ைக ^ற)l=றe. மaதXலI(= இரRசகராக ேமAயா 
ேதா=\வா8 என q8)கதHAக$ உைரIதன8. இேயF l?;e உ_ைமy$ளவராக ேதா=?, 
^தாவாlய ேதவhட= மaத8கைள ஒD:ரவா)lனா8. 

இVAைற^CD^= சமயI(J தாaேயJ A"க"க$ இ.Gத XைகOJ {)l ஏ?யDபRடா8. 
அவ8 ேதவைன ேநா)l ெஜ^Iத ேபாe ேதவ= A"கI(= வாைய அைடIe தனe 
வJலைமைய ெவ<Dப5I(னா8. 
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தாaேய]= ந_ப8களான சாIரா), ேமஷா), ம4\- ஆேபIேநேகா ஆlேயா.- ராஜா/= 
ெபா4Aைலைய வண"க ம\Ie ேதவைன மR5- ெதாie ெகா_டபCOனாJ ஆ)la 
�ைலOJ {)l ஏ?யDபRடன8. அ(].Ge க8Iத8 அவ8கைள பாeகாIதா8. அ(னாJ 
க8Iதேர ேதவ= எ=\ பா^ேலாaJ அ?யDபRடா8. 

இ;ரேவைல சாராத ேதச"கn)X அhDபRட z=\ q8)கதHAகைள X?Ie ேவதாகம- 
o\l=றe:     

பட# :  ^ற q8)கதHAக$ 

‣ ஒப(யா - ஏேதாvய.)X q8)கதHசன- உைரIதா8 

‣ ேயானா ம4\- நாo- - Yaேவ ம)கn)X q8)கதHசன- உைரIதன8 (Yaேவ அAHய 
ேதசI(= தைலநகர-) 

இ;ரேவல8 70 வ.ட"க$ Aைற^C)கDபRட ^=ன8 ேகாேர; எ=ற இராஜா/னாJ 
/5/)கDப5வ8 என ஏேரvயா q8)கதHசன- உைரIதன8.  

அவ8க$ Aைற^C)கDபRட காலI(m- ேதவhைடய வா8Iைதைய ெப4\ெகா$n-பC 
அவ8க<ட- ேதவ= q8)கதHAகைள அhD^னா8.  

இ;ரேவல8 பா^ேலாaJ Aைற^C)கDபRட ^=ன8 ெப8Aய8க$ பா^ேலாைன 
Aைற^CIதன8, ேகாேர; ெப8Aய8க<= இராஜா. ேகாேர; இ;ரேவலைர s_5- 
எ.சேல@)X (.-ப அhம(Iதe மR5v=? அத4கான ெசல,கைளy- ெகா5)க 
@=வGதா=.   
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வரேவ4: / ெஜப- : 

ெஜப# 

பட#: நா5 (.-:தJ 

பட# :  எ^ேரய மaத8க$ Aைற^CD^].Ge /5/)கDபRடன8, Aல8 எ.சேலைம 
s_5- கRCெயiD:-பC நா5 (.-^ன8, அவ8க$ ேமAயா வர காI(.Gதன8.  

நா=X ைமய க.Ie)க$: 
1. ெச�பாேபJ (ஆலய-) 
2. எ;றா (மaத8க$) 
3. ெநேகvயா (ம(4Fவ8) 
4. இைடDபRட கால-  

q8)கHAக$ o?யe ேபாலேவ, ெப8Aயா/= இராஜாவாlய ேகாேர; எ^ேரய8கைள 
எ.சேல@)X (.-ப அhம(Iதா=. z=\ கRட"களாக Aைற^C)கDபRடe ேபாலேவ 
அவ8க$ z=\ கRட"களாக நா5 (.-^ன8.  

cதH க;9I - ெசoபாேபH (ஆலய#) 

பட# : ஏற)Xைறய l.@. 538’- ஆ_CJ ெச�பாேபJ தைலO= �Z Aல �த8க$ நா5 
(.-^ன8. அவ.ட= 50,000 �த8க$ எ.சேல@)X (.-^ன8. எ.சேல@)X 
(.-^ய,ட= ெச�பாேப]= @தJ பw ேதவாலயIைத s_5- கRC எiD:வe. 
அவ8க$ ேதவலாயIைத s_5- கRட ெதாட"lய ேபாe அத4X எ(ராக எ(8D: 
lள-^யe, அ(னாJ 16 வ.ட"க$ ஆலய- கR5- பw Y\IதDபRடe. 

பட# : Aைற^CD:)X ^=ன8 ேதவ= இ;ரேவல8 ஆலயIைத கRC @C)க ேவ_5- 
எ=ப(ைன வTy\Ie-பC ஆகாj ம4\- சகHயா எ=ற இர_5 q8)கதHAகைள 
எiD^னா8. ேதவாலய- கRC @C)கDபட ேவ_Cய(= அவAயIைத) X?Ie அவ8க$ 
Yைன,ப5I(ன8. அவ8களe வTநடIeத]=பC ெச.பாேபm-, அவேனாC.Gத 
�த8கn- ஆலயIைத கRC @CIதன8.  

க8IதH= ^ரச=ன- த"lய ஆலயI(J ஒ. F/ேஷச பால- காணDப5-. மaத8க$ 
க8த(H= ^ரச=னIைத நாCன8, ேதவh- மaத8க$ மI(OJ வாச- ெசjய 
/.DபமாO.Gதா8. இேயF, மா-சI(J ெவ<DபR5 மaத8கnட= வாச- ெசjவா8 
எ=ப(ைன அe @=X?Iதe (ஏசாயா 7:14; ேயாவா= 1:14). 

இர=டா# க;9I - எlறா (மpத7கD) 

பட#: l. @. 458’J இர_டா- Xi/ன8 எ;றா/= தைலைமO= �Z நா5 (.-^ன8. 
எiபe வ.ட"க$ இ;ரேவைல /R5 ெவ<ேய வாZGதபCOனாJ க8Iதைர எpவா� 
ெதாie ெகா$வe அJலe ஆலய- எDபCபRடe எ=ப(ைன �த8க$ மறGதன8. 
ஜன"கn)X ஆ/)XHய காHய"கைள க4^Ie, ப]க$ ம4\- ெதாiைகைய X?Ie 
ேபா()X- ெபா\D: எ;றா,)X ெகா5)கDபRடe. “க8Iத.ைடய ேவதIைத ஆராய,-, 
அ(=பC ெசjய,-, இ;ரேவ]ேல கRடைளகைளy- !( Yயாய"கைளy- 
உபேதA)க,-, எ;றா த= இ.தயIைதD ப)XவDப5I(O.Gதா=” என ேவத- o\l=றe 
(எ;றா 7:10). 

ஜன"கைளy-, ஆசாHயIeவIைதy- அவ8 sRடா8. ஆசாHய8க$ ேதவலாயI(J 
காHய"கைள கவwIe ெகா_டன8.   

29

நா) >0.5தUPகான பாட.



ஆ"#ய% ைகேய) 

நா) >0.5தH
F/ேஷச பால-: பைழய ஏ4பாRC= ப]க$ அைனIe- பHகார ப]யாக ெசயJபRடe. 
பா/O= இடI(J ஒ. பiத4ற /ல"X ப]OடDபRடe. அeேவ பாவம4ற இேயF 
பா/கn)காக மHIதைத @=X?Iதe. ேல/. 1:3-5; ேராம8 8:1-4. 

eVறா# க;9I - ெநேக[யா (மhL0வ7) 

பட#:  l.@ 445’- ஆ_5 ெநேகvயா/= தைலைமO= �Z z=றா- கRட நா5 (.-:தJ 
நைடெப4றe. ெப8Aயா/= ராஜாவாlய அ8தசBடா/= நாRக<J ெநேகvயா ஒ. @)lய 
பத/ வlIதா=. அe சமய- எ.சேலv= அல"க- கRடDபடாமJ இ.Dப(ைனy-, அ(= 
XCO.D:க$ கல)கI(J வாZGதைதy- அவ= அ?Gதா=. 

எனேவ த=ைன எ.சேல@)X ெச=\ அ(= அல"கIைத கRட அhம()Xமா\ அவ= 
ராஜா/ட- /_ணD^Iதா=, அவh)X அhம( வழ"கDபRடe.   

ெநேகvயா/= வ.ைக)X @=னேர ஆலய- கRடDபR5, அ(J எpவா\ ெதாieெகா$ள 
ேவ_5ெமன ஜன"கn)X ேபா()கDபRC.Gதe. ஆனாJ எ.சேலv= ம(4Fவ8க$ 
கRடDபட/Jைல. நகரI(= அல"க- அ(J வAIதவ8கn)X பாeகாD^ைன 
அ<IதபCOனாJ அe கRடDப5வe அவAயமானe. அe மR5v=? அe ேதசI(= 
வ]ைம ம4\- ெகளவரவமாக இ.Gதe. பRCணI(4X$ வ.- ம4\- ெவ<ேய 
ெசJபவ8க$ யா8 எ=\ அ?ய உத/யe. ெபாJலாD^m.Ge ேதவ ஜனIைத அe காIe, 
அவ8க$ இ.தயIைத (டDப5I(யe. 

ெநேகvயா நா5 (.-^ய ^=ன8 அல"கI(= பா(D:கைள ஆராjGe, அதைன எpவா\ 
கR5வe என ஒ. (Rட- வXIதா=. அGத (Rட- எ=ைன vக,- கவ8Gதe. அவ= 
எ.சேலv= மaத8கைள ஒ=\ (ரRC, அவ8க$ அைனவ.- ஒ. ெபாeவான 
ேநா)கI(4காக உைழ)X-பC ஊ)X/Iதா=. ஆசாHய8க$ எ.சேலv= வாசJகைள 
சHபா8)X-பC Yயv)கDபRடன8, ^ற8 ம(4FவH= பல பX(கைள சH ெசjy-பC 
ெபா\D:க$ ெகா5)கDபRடe. த"க$ u5கn)X @= பiதைடGத பX(கைள சHபா8)X- 
பw ஜன"கn)X ஒD:/)கDபRடe. அல"கIைத கRட பல எ(8D:க$ எi-^ய ேபாe- 
ஜன"க<= ஒ=\பRட உைழD^னாJ 52 நாRக<J எ.சேலv= ம(4Fவ8 s_5- கRC 
@C)கDபRடe. 

இDெபாie ஆலய- s_5- கRடDபR5, ஆ/)XHய எiD:தJ அைடGe, எ.சேலv= 
ம(4Fவ8 கRC @C)கDபRடe. ேதச- s_5- கRC எiDபR5, எJலா- ~ரைம)கDபRட 
^=, அவ8க$ s_5- த"க$ பாவ வTகn)X ெசJல !_ட கால- ெசJல/Jைல.     

பைழய ஏ4பாRC= கைடA q8)கதHA மJlயா. அவ= �த/= ம)க$ நா5 (.-^ய ^=ன8 
(.-ப வGதவ8கn)X q8)கதHசன- உைரIதா=. அவ= மaத8கைள ேதவaட- 
(.-:-பC அைழIதா= (3:7), ேமm- ேதவ= அவ8க$ இ.தயIைத த=aட- (.D:வா8 
என அ?/Iதா= (4:6). பைழய ஏ4பாRC= கைடA அ(கார"க<J ேதவ= த= ஜன"க<ட- 
உைரIதe, “நா= உ"கைள AேநlIேத=” (1:2) எ=\ைரIதா=. இேயF l?;e/= 
ெசj(y- இeேவ - நா= உ"கைள ேநA)lேற=, உ"கைள /5/Dேப=.  

F/ேஷச பால-: ெநேகvயா 13:6, 30-31; மா4X 16:19; மIேதy 28:18-20 - ெநேகvயா 
எ.சேலv= அல"கIைத கRC @CIத ^=ன8 ெப8Aயா/4X (.-^னா= (ெநேகvயா 
13:6). த= ெபா\D:கைள ெதாட.-பC அவ= Aல.)க கRடைளOR5 (.-^னா= 
(ெநேகvயா 13:30-31). இேயF,- அதைன ேபா=\ பரேலாl4X (.-^னா8 (மா4X 16:19), 
அத4X @= F/ேஷச ஊTயI(ைன ெதாட.-பC த= Aஷ8க<ட- கRடைளORடா8 
(மIேதy 28:18-20).  

பைழய ஏ4பா5 மJlயா/= :;கIeட= Yைற, ெப4றe, அத4X 400 ஆ_5கn)X 
^=ன8 :(ய ஏ4பா5 ெதாட"lயe.  

நாVகா# க;9I - இைட5பgட கால# 

பைழய ஏ4பா5 ம4\- :(ய ஏ4பா5 இர_5- இைடேய உ$ள இைடேவைள 
“இைடDபRட கால-” அJலe “அைம(O= கால-” எ=றைழ)கDப5-. அGநாRக<J 
ேதவ= q8)கதHAகைள அhDபாதபCயாJ அe அைம(O= கால- எ=றைழ)கDப5l=றe. 
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இ.D^h- ேதவ= அ)காலI(J ெசயJபR5 ெகா_C.Gதா8. உலக வரலா4?].Ge 
அ)காலI(J உலக அரAயJ தைலைமOJ மா4ற- YகZGதe என அ?யலா-.  

மாuர= அெல)ஸா_டH= தைலைமO= �Z lேர)க8க$ ெப8Aய8கைள uZI(ன8. 

lேர)க8க<= ஆRA காலI(J ேமAயா/= வ.ைக)கான ஆயIத பwக$ நைடெப4றன.  

lேர)க8க$ த"க$ கலாVசாரIைத அைனவ.- தiவ ேவ_5ெமன அதைன பரD^ன8, 
lேர)க ெமாT உலக ெமாTயாக க4^)கDபRடe. அ(னாJ lேர)க ரா��யI(4X உRபRட  
பல ேதசIைத ேச8Gதவ8க$ ஒேர ெமாT ேபச) oCய �ழJ உ.வானe.   

Aல காலI(4X ^=ன8 ேராம8க$ lேர)க8கைள uZ(ய(னாJ உலக அரAயJ தைலைமOJ 
s_5- மா4ற- YகZGதe.  

உலக அரAயJ தைலைம - அ~Hய8க$, பா^ேலா=, ெப8Aயா, lH;, ம4\- ேராம:H 

உலக தைலைமIeவIைத ைகப4?ய ேராம8கn- த"கைள அ?யாமJ ேமAயா/= 
வ.ைக)காக உலகIைத ஆயIதDப5I(ன8. அவ8க<= காலI(J ~ரான சாைலக$ 
அைம)கDபRடe, கடJ மா8)கமான பயண@- பாeகாDபானதாக மா?யe. 

அ(னாJ ேமAயா உலlJ ேதா=?ய ேபாe அவரe ெசj(ைய எJலா மaத.- ேகRக oCய 
ஒ. ெபாeவா= ெமாT, அதைன எ5Ie ெசJல @ைறயான ேபா)XவரIe வச(க$ 
உ.வானe. 

ேராம8க$ ம)கைள vக,- கCனமாக நடI(ன8, அGநாRக<J பல அரAயJ ம4\- மத 
தைலவ8கn- அpவாேற ம)கைள நடI(ன8.      
 
அGநாRக<J �த8க<= அரAயJ தைலவ8களாக ம)க^ய8கn-, lள8VAயாள8கn- 
ெசயJபRடன8. 

மத தைலவ8களாக பHேசய8கn-, சeேசய8கn- ெசயJபRடன8. அவ8க$ அவAயம4ற பல 
YபGதைனகைள ம)க$ se (wIதன8.   

F/ேஷச பால-: மJlயா 2:13 - அGநாRக<J இராbவ, அரAயJ, ம4\- மத தைலவ8க$ 
த"கைள அ?யாமேல உலகIைத ேமAயா/= வ.ைக)காக ஆயIதDப5I(ன8.  ஜன"க$ 
அவர)ளாJ ஒ5)கDபRடவ8களாக வா)XதIத- ெசjயDபRட ேமAயா/4காக ஏ"lன8. 
ேமAயா/= வ.ைகOனாJ உ_டாX- /5தைலO= ந-^)ைகyட= பைழய ஏ4பா5 
@CGதe. 

நா- பைழய ஏ4பாRC= @iைமy- F.)கமாக க4\) ெகா_ேடா-! 

31

<=># ?றA# 
  
உ"க$ மாணவ8கைள 2 அJலe 3 நப8களாக ^HIe தா"க$ 
க4\)ெகா_டவ4ைற A\ Xi/J பl8Ge ெகா$n-பC ெசjய,-. 
Xi/J உ$ள நப8க<= எ_w)ைகO=பC 8 Yvட"க$ வைர 
இத4ெகன ேநர- ஒe)க,-. அ(= ^= அவ8க$ க4றவ4ைற X?Ie 
கலGeைரயாட,-. 

uRCDபாட-:  Xi/J உ$ளவ8க$ த"க$ uRC4X ெச=ற ^=ன8 
தா"க$ க4றவ4ைற ^ற.)X ெசாJ] ெகா5)X-பC ஊ)X/)க,-. 
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1. உ"க$ ைகO].)X- பாட"க<= Aல பX(க$ ஆAHயH= ெசாGத ^_ணaைய 
சா8Gதைவ. நா- காb- காெணா<கைள /ள)X- வ_ண- இDபாட"க$ அைமGe$ளன. 
எனேவ ஆAHயH= ^_ணa ச-பGதDபRட பX(கைள உ"க$ ெசாGத அhபவ"கைள) 
ெகா_5 மா4ற /.-^னாJ !"க$ மா4?) ெகா$ளலா-. அைவ பாடIைத மாணவ8க$ 
:HGe) ெகா$ள உத,வதாக இ.)க ேவ_5-. 

2. அ"# எiIeக<J ெகா5)கDபR5$ள வா8Iைதக$, !"க$ ெசjய ேவ_Cய காHய"கைள 

X?Dபைவ. உதாரணமாக, “ெஜப'” எ=\ அVF எiIe)க$ காணDபRடாJ !"க$ ெஜ^)க 

ேவ_5-. அVF எiIe)க<J “பட'” எ=\ க_டாJ !"க$ அ5Iத படI(ைன (.Dப/
நக8Iத ேவ_5-.  

3. பVைச எiIeக<J ெகா5)கDபR5$ள வா8Iைதக$ ம4\- வா)lய"க$ மாணவ8 
ைகேயRCm- இட- ெப\பைவ.  

4. பVைச எiIeக<= அCOJ ேகா5க$ இ.GதாJ அைவ மாணவ8 ைகேயRCm$ள 
ேகாCRட இட"கn)கான ப(Jக$.  

5. பVைச எiIeக<J ெகா5)கDபR5$ள வா8Iைதகைள மாணவ8க$ ேகாCRட இட"கைள 
YரDப உத,- வ_ண-, அ(J உ$ளவாேற oற கவணமாO.)க,-. இpவா)lய"க$ 
ேவதாகம கைதகைள ஒ=?ைண)க உத,- ைமய வா)lய"க$.  

6. F/ேசஷ- அ?/)க உத,- க.Ieக$ !ள YறI(J ெகா5)கDபR5$ளன. இைவ 
ஆ(யாகம- @தJ ெவ<Dப5I(ன /ேசஷ- வைர இேயF l?;e q8)கதHசனமாக, 
மா(Hயாக, Yழலாக, ம4\- Yஜமாக எpவா\ AIதH)கDபR5$ளா8 எ=ப(ைன உண8Ie- 
இ=?யைமயா வா)lய"க$. மாணவ8க$ த"க$ ைகேயRCm$ள “F/ேசஷ பால-” எ=ற 
இடI(J அpேவத வசன"கைள X?Ie) ெகா$ளலா-.  

7. ஒpெவா. பாடI(m- XைறGதe ஒ. F/ேசஷ பால- ெகா5)கDப5-. மாணவ8க$ ேமm- 
பல வசன"கைள அ(J ேச8Ie ெகா$n- ேநா)கIeட= அைவ ெகா5)கDபR5$ளன. 
F/ேசஷ பாலI(4கான ேமm- பல ஆதார"க$ ஆAHய8 ைகேயRCJ ெகா5)கDபR5$ளe.  

பO4A)கான Aல ஆேலாசைனக$: 
1. @தJ காலகRடI(= பX(ைய (ற)க,-. ஒpெவா. காலகRடI(ைன க4\)ெகா$ள 
நா=X ைமய வா)lய"க$, 4 ைமய க.Ie)க$, ம4\- வைரபட- பய=ப5IதDப5-. 

2. F/ேஷச பால- பாடI(= ைமயI(J இ.)X-. F/ேஷச- எ=றாJ நJல ெசj( - 
இேயF l�;e/= வாZ)ைக, மரண-, உO8ெதiதJ ம4\- பரேம\த]னாJ அவைர 
/FவாADபவ8கn)X lைட)X- }வ= ம4\- YI(ய வாZைவ X?Iத ந4ெசj(. 
:(ய ஏ4பா5 எpவா\ இேயF l?;e !_ட காலமாக எ(8பா8Iத ேமAயாவானவ8 
எ=பைத உ\( ப5Iel=றe எ=ப(ைன F/ேஷச பாலI(J காணலா-.  
a. இேயF l?;e பைழய ஏ4பாRC= q8)கதHசனI(= Yைறேவ4ற- (100 %) 
b. இேயF l?;e/J அIq8)கதHசன"க$ Yைறேவ?யைத பா8Iத சாRAக$ :(ய 
ஏ4பாRCJ காணDப5l=றன8, அவ8க$ அதைன X?Ie ^ற.ட= பl8Ge 
ெகா_டன8. 

c. இேயF l?;e ேதவXமார= எ=\ க8Iத8 சாRAய<Iதா8.  
d. இேயF l?;e தா= ேதவXமார= என ேபா(Iதா8. 

3. நா- எ"ேக இ.)l=ேறா-: “இைடDபRட கால-” எ=ற 400 வ.ட"கn)X @= பைழய 
ஏ4பா5 Yைற, ெப4றe. அைவ “அைம(”O= கால- எ=றைழ)கDபRடாm- ேதவ= 
அGநாRக<m- ேமAயா/4காக உலைக ஆயIத- ெசje ெகா_C.Gதா8. அ)காலI(J 
�த8க$ ஒ5)கDபR5 ேமAயா/4காக ஆவேலா5 காI(.Gதா8. 
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வரேவ4: / ெஜப- 

நா- ெதாட"கலா-! 

பட-: :(ய ஏ4பா5 27 :;தக"கைள ெகா_டe. 

இGத 27 :;தக"க$ 3 வைகDப5-: 
1. பட-: வரலா\ 
2. பட-:  Y.ப"க$ 
3. பட-:  q8)கதHசன-  

பட-:  5 வரலா4\ :;தக"க$: மIேதy, மா4X, �)கா, ேயாவா=, அDேபா;தல8 

@தJ நா=X வரலா4\ :;தக"க$ F/ேஷச �Jக$ எ=றைழ)கDப5-. அவ4?J இேயF 
l?;e/= ^றD:, வாZ,, ஊTய-, மரண-, உO8ெதiதJ, ம4\- பரேம\தJ ஆlயைவ 
ப(, ெசjயDபR5$ளe. ஒpெவா. F/ேஷச@- ஒ. /ேஷச பHமானIeட= 
எiதDபRடe. 

1. மIேதy – �த8கn)X எiதDபRட F/ேஷச-, இேயF l?;eைவ வா)க<)கDபRட 
இராஜாவாக AIதH)l=றe.  

2. மா4X - ேராம8கn)X-/ �தரJலாதவர)n)X- எiதDபRடe, இேயF l?;eைவ ஒ. 
ஊTயனாக AIதH)l=றe. 

3. �)கா – �தரJலாதவர)n)X எiதDபRடe, இேயF l?;eைவ மhஷ)Xமாரனாக 
AIதH)l=றe. 

4. ேயாவா= – ெபாeவாக அைனவ.)X- எiதDபRடe, இேயF l?;eைவ ேதவனாக 
AIதH)l=றe. 

ஐGதாவe வரலா4\ :;தக-- 

5. அDேபா;தல8 – �)கா இதைன தனe ந4ெசj( �]= ெதாட8VAயாக எi(னா8. 
அDேபா;தல8 நடபCக$ :;தகI(J ெபGேதேகா;ேத நா<J பHFIத ஆ/யானவ8 
அ.ளDபRடைதy-, சைபO= ெதாடகIைதy-, F/ேஷசI(= வள8VAy- ப(, 
ெசje$ளe. 

பட-:  21 Y.ப"க$/கCத"க$ 

Y.ப"க<J, @தJ 13 (ேராம8 @தJ ^ேலேமா= வைர) ப,]= Y.ப"க$, அைவ ப,லாJ 
எiதDபRடைவ.அதைன ெதாட8Ge வ.- 8 :;தக"க$ (எ^ேரய8 @தJ �தா வைர) 
ெபாeவான Y.ப"க$, ஏெனaJ அைவ ஒ. X?D^Rட நப.)ேகா அJலe சைப)ேகா  
எiதDபடாமJ ெபாeவாக அைனIe /FவாAகn)X- எiதDபRடைவ.  
 
பட-:  1 q8)கதHசன :;தக-: ெவ<Dப5Iதல 
 
ேவதாகமI(= இ\( :;தக- ெவ<Dப5IதJ எ=ற q8)கதHசன :;தக-. இேயF l?;e 
இர_டா- @ைற உலl4X வ.-ெபாie எ=ன நட)X- எ=ப(ைன அe ேபா()l=றe. 
ந4ெசj( �Jக<J அவைர பா5ப5- ஊTயனாக பா8)l=ேறா-, ஆனாJ ெவ<Dப5IதJ 
:;தகI(ேலா ஒ. !(ப(யாக, �Iத uரனாக, ெஜய-ெகா$n- இராஜாவாக பா8)l=ேறா-. 

:(ய ஏ4பாRCைன எ<ைமயாக க4\)ெகா$ள அ(J oறDபR5$ள க.Ie)கைள 
காலI(= அCDபைடOJ ஆ\ தைலD:களாக ^HIe$ேள=.  

பட-:   :(ய ஏ4பாRCைன நா- க4\)ெகா$ள/.)X- ஆ\ தைலD:க$ - இேயF/= 
ஆர-ப நாRக$, இேயF/= ஊTய-, இேயF/= ெவ4?, (.Vசைப, ந4ெசj( பர/D 
ெப.XதJ, YகZகால- ம4\- வ."கால-. 
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வரேவ4: / ெஜப-: 

ெஜப# 

பட#: இேயF/= ஆர-ப நாRக$ 

பட#: ைமய வா)lய-:  இேயF, மா-சI(J ெவ<DபRட ேதவ=, q8)கதHAக$ உைரIதe 
ேபாJ அவ8 ெபIலேகvJ ^றGதா8. 

நா=X ைமய க.Ie)க$: 

1. வா)க<DபRட ேயாவா= ;நானகa= ^றD: 
2. மHயா$ ம4\- ேதவ{த= 
3. இேயF/= ^றD: 
4. ேதவாலயI(J இேயF 

cதH க;9I - வா'கU'க5பgட ேயாவாV lநானகpV &ற58  

பைழய ஏ4பாRC= ஏசாயா 10:3’J நா- கவwIத F/ேஷச பாலI(J, க8Iத8 ேமAயாைவ 
அhD:வத4X @= ஒ. {தைன அhD:வா8 எ=ற q8)கதHசனIைத X?Ie AG(Iேதா-, 
அவ= ேமAயா/4X @= ^றGe அவ.)காக ஒ. ஜனIைத ஆயIதDப5Ieவா=. 

சகHயா எ=h- ெபய8 ெகா_ட ஒ. ஆசாHய= இ.Gதா=. அவ= க8Iத.)X @=பாக 
!(மானாj இ.Gதா=. எ.சேலv= ேதவாலயI(J க8IதH= சGத(OJ {ப- காR5-பC 
அவ= ெபயHJ ~R5 uZGதe. அDெபாie காxHேயJ எ=h- {த= அவh)X ேதா=?, 
!_ட நாRகளாக ^$ைள இJலா(.Gத அவh)X-, அவ= மைன/ எ]செபIe)X- ஒ. 
மக= ^றDபான என,-, அவh)X ேயாவா= எ=\ ெபயHட ேவ_5- என,- o?னா=.  
ேயாவாa= வாZ, ேமAயா/4காக வTைய ஆயIதDப5Ie- ஒ. AறDபான ேநா)க- 
ெகா_டe. (�)கா 1:76-77) 

எ.சேலvJ அவ= ேச/)க ேவ_Cய நாRக$ Yைற, ெப4ற ^=ன8, அவ= �ேதயா/= 
மைல பX(O].Gத எ^ேராaJ உ$ள த= இJலI(4X (.-^னா=. அவ= மைன/ 
எ]செபI க8Dப@4றா$, அ(னாJ vXGத மlZVA அவn)X உ_டானe. 

எ]செபI(4X மHயா$ எ=ற இள- ெப_ உற/ன$ இ.Gதா$. மHயா$ க8IதH= l.ைப 
ெப4றா$.   

இர=டா# க;9I - மKயாR#, ேதவqதr#  

நாசேரI எ=h- ஊHJ இள- ெப_ணாlய மHயா$ வாZGe வGதா$. அவ$ ேயாேசD: 
எ=ற மaதh)X /வாகI(J இைண)கDபட YVசO)கDபRC.Gதா$. அவ8க$ இ.வ.- 
இ=h- oC வர/Jைல. ேயாேசD:, மHயா$ இ.வ.- ராஜாவாlய தாu(= சGத(OJ 
ேதா=?யவ8க$. 

எ]செபI ஆ\ மாத"க$ க8Dப@4?.Gத ேபாe, காxHேயJ {த= மHயாn)X ேதா=?, 
அவ$ ஒ. Xமாரைன ெப\வா$ எ=றா=. மHயா$ {தைன ேநா)l, “இe எDபC யாX- 
நா= க=aயாO.)l=ேறேன எ=றா$?” 
 
ேதவ{த= மHயாைள ேநா)l, பHFIத ஆ/யானவH= வJலைம அவ$ se Yழ]5- 
எ=றா=. அவ$ வO4?J ேதா=\- பHFIதமானவ8 ேதவXமார= எ=றைழ)கDப5வா8. 
அவ.)X இேயF எ=\ ெபயHR ேவ_5- எ=றா=. 
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மHயா<= ப(J: “நா= எ= ஆ_ட.)X அCைம, உ- வா8Iைத Yைறேவ\வதாக.” மHயா$ 
க8Dப@4றா$ என ேயாேசD: அ?Gதா=. அவ= !(மானாO.GதபCOனாJ, அவைள 
அவமானDப5Iத மன(JலாமJ, அவைள இரகAயமாக த$</ட மனதாO.Gதா=. 

அவனe ெசாDபனI(J ஒ. {த= ேதா=?, அவ= மைன/ பHFIத ஆ/யாJ 
க8DபGதHIதDபCயாJ அவைள த$</ட) oடாe என o?னா=.  

ேதவ{த= அவn)X ^ற)X- Xமாரh)X இேயF எ=\ ெபயHட ேவ_5- எ=றா=, 
ஏெனaJ அவ8 தனe ஜன"க<= பாவIைத !)l அவ8கைள இரRADபா= எ=றா=. 
ேதவ{தa= வா8Iைத)X ேயாேசD: �ZபCGதா=.   

F/ேஷச பால-: ஏேரvயா 23:5; ேராம8 1:3; ஏசாயா 7:14; ேயாவா= 1:1-14 - இேயF/= 
சRட�(யான தGைதயான ேயாேசD:-, அவரe தாj மHயாn- தாu(= வ-சIைத 
ேச8Gதவ8க$. ஏேரvயா 23:5 வசனI(=பC ேமAயா தாu(= வ-சI(J ேதா=\வா8.ேராம8 
1:3 அதைன உ\( ெசjதe. 

க=aயாlய மHயா<= வO4?J ேமAயா ேதா=\வா8 எ=\ 700 வ.ட"கn)X @= 
q8)கதHசனமாக அ?/)கDபRடe எ=ப(ைன கவw)க ேவ_5-. “ஒ. க=aைக 
க8Dபவ(யாl ஒ. Xமாரைன ெப\வா$” என ஏசாயா 7:14’J அ?/)கDபRடe. ேமm- 
அவ8 “இ-மாhேவJ” எ=றைழ)கப5வா8 அ(= ெபா.$ “ேதவ= ந-ேமாC.)lறா8” 
எ=பe- உைர)கDபRடe. ேயாவா= 1:1-14, ேதவ= மா-சI(J ெவ<DபR5 ந- மI(OJ 
வாச- ெசjதா8 என o\l=றe.  

பைழய ஏ4பாRC= q8)கதHசன- இேயF/= வாZ/J Yைறேவ?யைத நா- காண 
ெதாட"Xl=ேறா-. 

eVறா# க;9I - இேய01V &ற58: s'கா 2:1-7 

பட#: மHயாn-, ேயாேசD:- நாசேரI(J வாZGe வGதன8 - (வைரபடI(J நாசேரI 
எ"X$ளe என கா_^)க,-) 

அ)காலI(J அக;e ராய= ேராம ச)ரவ8I(யாக இ.Gதா= என ேவத- o\l=றe, அவ= 
ேராம ச-ரா��யI(J வாi- ம)க$ ெதாைகைய கண)ெக5D: நடIத @C, ெசjதா=. 
ேயாேசD^= ெசாGத இட- ெபIலேக-, அத4X தாu(= நகர- எ=ற ெபய.- உ_5, 
அeேவ தாue இராஜா ^றGத ஊ8. 

பட#: ேயாேசD:  Yைறமாத க8^wயான த= மைன/யாlய மHயாைள அைழIe) ெகா_5 
ெபIலேக@)X ெச=றா= (நசேரI(].Ge 70 ைமJ ெதாைல/J ெபIலேக- இ.Gதe), 
அவ8 அ"X ேச8Gத ேபாe ^$ைள ^ற)X- ேநர- வGதe. 

F/ேஷச பால-: sகா 5:2, இவ8 �தாைவ ஆள ^றDபவ8…. அவ8 :றDப5தJ அநா( 
நாRகnைடயe……. அவ8 ெபIலேகvJ ^றDபா8 

அவ8க$ த"Xவத4X சI(ரI(J இட- lைட)க/Jைல. எனேவ அவ8க$ த"Xவத4X மாR5 
ெதாiவI(J ஒ. இடIைத க_5 ^CIதன8, இேயF l?;e vக,- தாZைமயான �ழ]J 
உலlJ ேதா=?னா8.  

அவ8 மாR5 ெதாiவI(ேல ^றGதா8, /ல"Xக$ வாi- இடI(J அவ8 உ(Iதா8. 
மaத8களாlய ந-@ட= த=ைன அைடயாளDப5I(, நமe பா5கைள :HGeெகா$n-  
மaதனாக ^றGதா8. ந-ைம அவ8 vக,- ேநAIதDபCயாJ ^தா/= அ=ைப நம)X 
ெவ<Dப5Iத அpவா\ உலlJ ேதா=?னா8. 

F/ேஷச பால-: இதைன 700 வ.ட"கn)X @= ஏசாயா q8)கதHசனமாக @=hைரIதா8, 
ஏசாயா 9:6, “நம)X ஒ. Xமார= ெகா5)கDபRடா8….. அவ8 நாம- அ(சயமானவ8, 
ஆேலாசைன க8Iதா, வJலைமy$ள ேதவ=, YI(ய ^தா, சமாதான ^ர: எனDப5-.” 

மHயாn-, ேயாேசD:- த"கn)X :(தாக ^றGத ^$ைளO= ^றD^ைன தா"க$ மR5ேம 
ெகா_டா5l=றன8 என YைனIதன8, ஆனாJ {த8கn-, ஆகாய ம_டல@- இDபHFIத 
^$ைளO= ^றD^ைன மlZVAyட= அ?/Iதன8. 
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அ)காலI(J த"க$ மGைதைய காIe வGத ேமjDப8க$ மI(OJ இர/J ஒ. {த= ேதா=? 
o?யe: “எJலா மaத.)Xமான ந4ெசj(, இ=\ தா/(= ஊHJ இரRசக8 ^றG(.)lறா8. 
இeேவ உ"கn)X அைடயாள-, ^$ைளைய கGைத ewக<J F4? @_ணைனOJ 
lடI(.)க கா_x8க$ எ=றா=.” (�)கா 2:10-12) 

த"கn)X அ?/)கDபRடபCேய ேமjDப8க$ ெச=\ இேயFைவ க_டன8. அவ8க$ 
மlZGe ேதவைன மlைமDப5I(, e(Iதன8. 

lழ)l].Ge வானசா;(Hக$ ஒ. நRசI(ரIைத க_டபCOனாJ எ.சேல@)X ெச=\ 
�த.)X இராஜாவாக ^றGதவைர க_5, வண"X-பC வGதன8. (மIேதy 2:16)  

எ.சேலvேல அவைர காண ெச=றன8. அGநாRக<J �ேதயா/= இராஜாவாக இ.Gத 
ஏேராe அVெசj(ைய ேகRக,ட= கவைலy4றா=. அவ= சா;(Hக<ட- அவ8க$ 
இராஜாவாக ^றGத XiGைதைய க_5 ^CIத ^=ன8, தாh- அD^$ைளைய ெதாie 
ெகா$n-பC அ)XழGைத இ.)X- இடIைத தன)X அ?/)Xமா\ o?னா=. ஆனாJ த= 
பத/)X ஆபIe /ைளய o5ெமன இேயFைவ ெகாJவத4காகேவ அவ= சா;(Hகைள 
அpவா\ ேகR5) ெகா_டா=. 

சா;(Hக$ ^$ைளைய க_5 ெதாie ெகா_டன8. ஏேராe ராஜா/ட- ெசJல ேவ_டா- 
என ேதவ{தனாJ ெசDபனI(J எVசH)கDபR5 ேவ\ வTயாக த"க$ uRC4X (.-^ன8. 

சா;(Hகn-, ேமjDப8கn- இேயFைவ ெதாie ெகா$ள வGதன8. இேயF l?;e ஏைழ 
ம4\- பண)கார8. உய8Gேதா8 ம4\- தாZGேதா8 என அைனவ.)X- ெந.)கமானவ8.  

பட#: ஏேராe ^$ைளைய ெகாைல ெசjய வைக ேத5l=றா= என ேயாேசD: ேதவ{தனாJ 
எVசH)கDபRடா=, எனேவ அவ= மHயாைளy-, இேயFைவy- அைழIe ெகா_5 
எlDe)X ெச=றா=. 

சா;(Hக$ த=aட- (.-ப/Jைல எ=ப(ைன உண8Gத ஏேராe ெபIலேக- பX(Om$ள 
இர_5 வய(4X உRபRட ^$ைளக$ அைனவைரy- ெகாைல ெசjy-பC 
கRடைளORடா=. 

எேராe மHIத ^=ன8,(F/ேஷச பால-) ஓAயா q8)கதHசன- உைரIதDபC ேதவ= த= 
Xமாரைன எlD(].Ge அைழIதா8. 

பட#: ேயாேசD:, மHயா$ ம4\- இேயF நாசேரI(4X (.-^ன8, அ"X தா= இேயF 
வள8Gதா8. 

இேயF/= XழGைத ப.வIைத X?Iத நம)X அ(க- ெவ<Dப5IதDபட/Jைல, ஆனாJ 
ேயாேசD: தVF ேவைல ெசjதா8 என,-, அவ.)X-, மHயாn)X- ^$ைளக$ ^றGதe 
எ=பe மR5- ெவ<Dப5IதDபR5$ளe.  
 
நாVகா# க;9I - ேதவாலய9hH இேய0: t'கா 2:41-52 

இேயF,)X ப=aெர_5 வயe Yர-^ய ^=ன8 அவைர நா- s_5- காண @Cy-. 

பட#: ஒpெவா. வ.ட@-, ^ற �த X5-ப"கைள ேபாJ இேயF/= X5-ப@- 
ப;காைவ ெகா_டாட எ.சேல@)X ெச=றன8. யாI(ரகமI(J oறDபR5$ள ப;காைவ 
Yைன, o\- ப_Cைக தா= ப;கா. 

@தJ ப;கா பல �\ ஆ_5கn)X @= ேமாேச �த8கைள எlD(= அCைமதனI(].Ge 
/5/Iதேபாe அhசH)கDபRடe. பா8ேவா= �த8கைள /5/)க 
மன(Jலா(.GதபCOனாJ ேதவ= எlD(= se வாைதகைள அhD^னா8. எlD(= se 10 
வாைதக$ அhDபDபRடe, கைடA வாைத)X ^=ன8 �த8கைள /5/)க பா8ேவா= 
q8மாaIதா=. ேதவனe கRடைள)X �ZபCயாத அைனIe X5-ப"கைளy- மரண {த= 
சG(Iதா=. ேதவ= கRடைளORடபC பiத4ற ஆR5)கடாைவ ெகா=\ அ(= இரIதIைத 
த"க$ uR5 வாச]J �ச ேவ_5-, எவரe uR5 வாச]J இரIத-  
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�சDபRC.Gதேதா அவ8க$ இJல"கைள மரண{த= கடGe ெச=றா=. ஆனாJ எவரe 
இJல"க<= வாச]J இரIத- �சDபட/Jைலேயா அவ8க$ இJலI(J மரண{த= 
�ைழGதபCயாJ அவ8 uRC= @தJ ^$ைளக$ ெகாJலDபRடன8.     

F/ேஷச பால-: 1 ெகாHG(ய8 5:7 - ப;கா ப_CைகOJ ப] ெசmIதDபRட பiத4ற கடா, 
X4றம4ற ேதவ ஆRCயாlய இேயFவானவH= இரIத- ந- பாவ"கைள !)l, இரRA)X- 
எ=ப(ைன @= X?Iதe. 

ப=aெர_5 வயe Yர-^ய A\வனாj இேயF த= X5-பIeட= தா= ஒ. நா<J ேதவ 
ஆR5)XRCயாக ப]OடDபட/.)X- இடI(4X ப;காைவ அhசH)க ெச=றா8. 

அவ8க$ uRC4X (.-ப ெசJல ேவ_Cய ேநர- வGதேபாe, அவரe X5-பI(ன.-, 
ந_ப8கn- (.-^ ெசJm- வTOJ இேயF த"கேளா5 வர/Jைல எ=ப(ைன மHயாn-, 
ேயாேசD:- கவwIதன8. எனேவ அவைர ேதC s_5- எ.சேல@)X ெச=\ அவைர 
ேதவாலயI(J க_டன8. 

அவ8க$ ேதவாலயI(J இேயFைவ க_5, அவைர கCGeெகா_ட ேபாe, அவ8 “எ= 
^தா/= uRCJ” நா= இ.Dேப= எ=ப(ைன அ?�8களா என /னா/னா8. ேதவாலய- 
ேதவa= u5, எனேவ அதைன த= ^தா/= u5 எ=றைழIதா8. 

இேயF த= ெப4ேறா.)X �ZபCGதா8 என ேவதI(J வாA)l=ேறா-, எனேவ த= 
ெப4ேறாேரா5 அவ8 uRC4X ெச=றா8. அவ8 ஞானI(m-, வள8I(Om-, 
ேதவl.ைபOm-, மhஷ8 தய/m- அ(கம(கமாj /.I(யைடGதா8 (�)கா 2:52)  
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உ"க$ மாணவ8கைள 2 அJலe 3 நப8களாக ^HIe தா"க$ 
க4\)ெகா_டவ4ைற A\ Xi/J பl8Ge ெகா$n-பC ெசjய,-. 
Xi/J உ$ள நப8க<= எ_w)ைகO=பC 8 Yvட"க$ வைர 
இத4ெகன ேநர- ஒe)க,-. அ(= ^= அவ8க$ க4றவ4ைற X?Ie 
கலGeைரயாட,-. 

uRCDபாட-:  Xi/J உ$ளவ8க$ த"க$ uRC4X ெச=ற ^=ன8 
தா"க$ க4றவ4ைற ^ற.)X ெசாJ] ெகா5)X-பC ஊ)X/)க,-. 
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வரேவ4: / ெஜப-: 

ெஜப# 

பட#:  இேயF/= ஊTய- 

பட#:  ைமய வா)lய-: தனe zDபாதாவe வய(J இேயF உைடGத உலl4X 
ந-^)ைகய<)X- ேதவனe வா)XதIதைத Yைறேவ4\- தனe ஊTயIைத ெதாட"lனா8. 

நா=X ைமய க.Ie)க$ 
1. க8Iத.)X வTைய ேயாவா= ஆயIதDப5I(னா= 
2. இேயF/= ஞான;நான- 
3. இேயF/= ேசாதைன 
4. ேபாதைனகn-/ அ4:த"கn- 

cதH க;9I - க79த;'O வuைய ேயாவாV ஆய9த5ப>9hனாV: s'கா 3:1-18. 

பல வ.ட"கn)X ^றX, சகHயா ம4\- எ]செபI(4X மகனாக ^றGத ேயாவாைன நா= 
கா_lேறா-. அவ= க8Iத.)X வTைய ஆயIத- ெசjy-பC ^றGதவ= எ=ப(ைன நா- 
Yைன/J ெகா$ள ேவ_5-. 

அவ= வள8Gத ^றX ம)கைள த"க$ பாவ"க<].Ge மன-(.-^, ேமAயா/4X 
ஆயIதமாX-பC ஞான;நான- ெபற அைழIதா=. இேயFைவ ம)கn)X 
அ?@கDப5Ieவேத அவ= ஊTய-. த"க$ பாவ"க<].Ge மன-(.-^ இேயF,)காக 
த"க$ இ.தயIைத ஆயIதDப5Ie-பC அவ= ேபா(Iதா=. அவ8க$ மன-(.D^னாJ 
இேயF/னாJ பாவ"க$ ம=a)கDபR5, ேதவனாJ ஏ4\)ெகா$ளDப5வ8 என 
^ரச"lIதா=. 

ஆவனe வா8Iைதகைள ேகRட �ேதயா/= ம)க<J பல8 அவaடI(J வGe த"க$ 
பாவ"கைள அ?)ைகOR5 ேயா8தா= ந(OJ ஞான;நான- ெப4றன8.    

ேயாவா= மன-(.-:தைல X?Ie ^ரச"lIதைத ேகRக பல8 அவனe Aஷ8களாlன8. 
அவ= ேமAயாவாக இ.Dபா= என,- க.(ன8. ஆனாJ அவேனா இேயFைவ ேமAயாவாக 
அைடயாள- கா_^Ie, அவரe பாதரRைசO= வாHைன அ/Zபத4X oட அவh)X 
தX(OJைல என o?னா=. 

நா= உ"கn)X ஜலI(னாJ ஞான;நான- ெகா5)lேற=,  ஆனாJ ^= வ.பவ8 
எ=am- வJலவ8 அவ8 பHFIத ஆ/OனாJ உ"கn)X ஞான;நான- ெகா5Dபா8 என 
o?னா=.   

F/ேஷச பால-:  ஏசாயா 40:3 - ஏசாயா 40:3 ேயாவாaJ Yைறேவ?யe “க8Iத.)X வTைய 
ஆயIதDப5Ie"க$ என ஒ. சIத- ேகRX-.” இேயF ேதவ= எ=\ உைரIத சIத- 
ேயாவா=. 

இர=டா# க;9I - இேய01V ஞானlநான#: s'கா 3:21-22 

பட#: இேயF l?;e,)X 30 வயe Yர-^யேபாe ேயா8தா= ந(OJ ேயாவானாJ ஞான; 
நான- ெப\-பC ெச=றா8.  

இேயF த_wH].Ge கைரேய?யேபாe, வான- (ற)கDபR5 பHFIத ஆ/யானவ8 ஒ. 
:றாைவ ேபாJ அவ8 se இற"lனா8 ம4\- க8IதH= சIத- வானI(J ேதா=? “இவ8 
எ=hைடய ேநச)Xமார= இவHJ ^HயமாO.)lேற=” எ=\ உைரIதe.  
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F/ேஷச பால-: �)கா 3:21-22 - ெதjவIeவI(= z=\ நப8கைளy- @iைமயாக 
இ"ேக காண @Cy-- ^தாவாlயா ேதவ=, Xமாரனாlய ேதவ=, பHFIத ஆ/யாlய 
ேதவ=. �)கா 3:21-22, ^தாவானவ8 தாேம “இவ8 எ=hைடய ேநச)Xமார=, இவHJ 
^HயமாO.)lேற=” என சாRAO5வைத காணலா-. 

F/ேஷச பால-: ேயாவா= 1:29-34 - ேநHJ பா8Iத சாRA - இpவசன"க<J ேயாவா= 
இேயFைவ பா8Ie, “ெமjயாகேவ உலகI(= பாவIைத FமGe q8)X- ேதவ ஆR5)XRC 
இவ8 தா-” என o\வைத காண @Cy-. ேயாவா= என)X ^= வ.பவ8 எ=am- 
வJலவ8 என வா)XைரIத நப8 இவ8 தா-. இேயFேவ ேமAயா எ=\ ேயாவா= உ\( 
ெசjதா=. 

ஞான;நான- ஒ. நப8 இேயFைவ /FவாA)lேற= எ=ப(= அைடயாள-. ஞான;நான- 
ஒ. நப.ட= ந-ைம அைடயாளDப5Iel=றe. ேயாவாaட- ஞான;நான- ெப4றவ8க$ 
த"களe பாவI(].Ge மன-(.-^, ேமAயாவாlய இேயFைவ நா"க$ ^=ப4\ேவா- 
என த"கைள அைடயாளDப5I(ன8. நமe ஞான;நானI(= @ல- நா- பாவI(4X மHIe, 
!()X ^ைழI(.)lேறா- என அ?/)l=ேறா-. இேயF பாவ- அ?யாதவ8 எ=ப(ைன நா- 
அ?ேவா- - அவரe ஞான;நானI(= @ல- அவேர l?;e எ=பe ^தாவாlய ேதவ= 
ம4\ பHFIத ஆ/யானவராJ உ\( ெசjயDபRடe. ேயாவாa= ஊTயI(ைனy- அவ8 
அ"lகHIதா8. அவ8 இரRசகராக தனe ஊTயI(ைன ெதாட"l/Rடா8 எனப(ைனy- 
அ?/Iதe.  

eVறா# க;9I - இேய01V ேசாதைன: s'கா 4:1-3 

பட#: இேயF ஞான;நான- ெப4ற,ட= பHFIத ஆ/யானவராJ ^சாசானவனாJ 
ேசா()கDபட வனாG(ரI(4X$ நடIதDபRடா8. வனாG(ரI(J அவ8 நா4பe நாRக$ உண, 
ஏe- உRெகா$ளாமJ உபவாசv.Gதா8. 

ேவதI(J 40 எ=ற எ_ ேசாதைனyட= ெதாட8:ைடயe. Aல உதாரண"க$ - ேநாவா/= 
நாRக<J 40 நாRக$ இர,-, பகm- மைழ ெபjதe. ேயாFவா கானா= ேதசIைத ேவ, 
பா8)X-பC ெச=ற ேவ,கார8க$ 40 நாRக$ ெச=றன8. ேதவ= கானா= ேதசI(= 
இரRசத8கைள uZIeவா8 எ=ப(ைன /FவாAயாத இ;ரேவல8 40 வ.ட"க$ 
வனாG(ரI(J F4? (HGதன8.  

எனேவ வனாG(ரI(J 40 நாRக$ ெசலவTDபe X?D^டத)கe- அe சமய-, ந-ைம 
^சாசானவ= இ=\ ேசா(Dபe ேபாலேவ இேயFைவ ேசா(Iதா=. (�)கா 4) 

1. ச�ர Fக-  - நா4பe நாRக$ உபவாசv.Gத(னாJ இேயF பAயாO.Gதா8 எ=\ 
அ?ேவா-. அவ8 ச�ரI(J ெபலuனமாO.Gத ேபாe சாIதா= அவைர ேசா(Iதா=. 
அவ= அவைர ேநா)l உைரIதe, “இGத கJmகைள அDபமாக மா4\-.” இேயF 
அத4X ம\ெமாTயாக ஒ. ேவத வசனIைத எ5Ie o?னா8 “மhஷ= அDபI(னாJ 
அJல, ேதவhைடய வாO].Ge :றDப5- ஒpெவா. வா8IைதOனாm- 
^ைழDபா=” எ=பேத. 

2. அ(கார- ம4\- ெவ4? - அ5Iததாக, சாIதா= ேதவாலயI(= உVசI(4X 
இேயFைவ அைழIe ெச=றா=. அவ= அவைர பா8Ie உைரIதe, “!8 
ேதவhைடய Xமார= எ=றாJ ேம].Ge தாழ X(y-, ேதவ= தனe {த8கைள 
அhD^ உ-ைம காDபா8.” அத4X இேயF, “உ= ேதவனாlய க8Iதைர பHRைச 
பாரா(.Dபாயாக” எ=\ைரIதா8. 

3. ெபா.ளாைச / FயIைத சா8Ge ெகா$nதJ - இ\(யாக, உலகI(= இரா��ய"க$ 
se அ(காரIைத உன)X ெகா5Dேப= என o?னா=. இேயF Amைவைய 
Fம)காமJ இராஜாவாக மா\-பC அவைர ேசா(Iதா=. எ=ைன ெதாie ெகா_டாJ 
உலைக உன)X த.ேவ= எ=\ைரIதா=. அத4X இேயF: “அDபாேல ேபா 
சாIதாேன! உ= ேதவனாlய க8Iத8 ஒ.வைர மாI(ர- ெதாie ெகா_5 அவைரேய 
ேச/Dபாயாக” எ=\ எi(O.)l=றேத எ=\ைரIதா8. உடேன சாIதா= அவைர 
/R5 /லlனா=, ேதவ{த8க$ வGe அவ.)X ேசைவ ெசjதன8. 
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இேயF/= ேசாதைனO= @ல- அவ8 மaத8களாக ந-@ட= த=ைன 
அைடயாளDப5I(னா8. நா- ேசாதைனைய எpவா\ ேம4ெகா$வe என கா_^Iதா8.  
இேயF வசனமாlய பRடயI(னாJ ேசாதைனைய ேம4ெகா$ள ேவ_5- எ=\ நம)X 
ேபா(Iதா8 (ேயாவா= 6:17). இேயF ேவதவசனIைத ெகா_5 ெவ=றe ேபாJ, நா@- 
ெவJல ேவ_5-. 

ேதவனe வசன- க8IதH= அ(கார@ைடய(னாJ ந-மாJ ேசாதைனைய ெஜO)க @Cy-. 
ேசதைனக<J நா- எpவா\ ெஜய- ெகா$ள @Cy- என நம)X மா(Hைய இேயF 
கா_^Iதா8.   

F/ேஷச பால-: ேராம8 5:12; 1 ெகாHG(ய8 15:21 - ஆதா- ேசா()கDபRடe ேபாJ 
இேயF,- ேசா()கDபRடா8, ஆனாJ இேயF ேசாதைனOJ /ZGe ேபாக/Jைல. எனேவ 
அவ8 இர_டா- ஆதா- அJலe ேமலான ஆதா- எ=றைழ)கDப5l=றா8. மaதனாJ 
ெசjய@Cயாதைத அவ8 ெசje காRCனா8. 

க8Iத.)X ^Hயமான இ;ரேவJ வனாG(ரI(J ேசா()கDபRடe. அவ8க$ க8Iத.)X 
/ேராதமாக @\@\Ie, �ZபCயா(.Gதன8. ஆனாJ இேயF வனாG(ரI(J ேசா()கDபRட 
ேபாe, ேசாதைனO= se ெவ4? ெகா_டா8. இ;ரேவல8 த"கn)X ெசjய @Cயாதைத 
இேயF அவ8கn)காக ெசje @CIதா8. 

சாIதாைன @?யCIத ^=ன8 இேயF தன)X ~ஷ8கைள ெதHGeெகா_5 அவ8கnட= 
க]ேலயா/= வட பX()X ெச=றா8.   
  
நாVகா# க;9I - ேபாதைனகR#/ அL8தCகR# 

இேயF ஜன"கn)X உபேதAIe, அ4:த"க$ ெசjய ெதாட"lனா8. “மaத8கைள 
ஆதாயDப5Ie-பC” மா\-பC 12 நப8கைள த=ைன ^=ப4\-பC ெதHGeெகா_டா8. 
அவ8க$ ~ஷ8க$ எ=றைழ)கDப5l=றன8. 

பட#: 12 ~ட8க<= ெபய8க$: அG(ேரயா, ப8ெதாெலாேமy அJலe நIதாaேயJ, 
ெசெபேதy/= Xமாரனாlய யா)ேகா:, அJேபy/= Xமாரனாlய யா)ேகா:, ேயாவா=, 
�தா;, தேதy எ=h- ம\நாம@$ள ெலேபy, மIேதy அJலe ேல/, ேபe. அJலe 
~ேமா= ேபe., ^]D:, கானாaயனாlய ~ேமா=, ம4\- ேதாமா. 

தனe ப=aெர_5 ~ட8கnட= இேயF அ(க ேநர- ெசலவTIதா8. தனe வாZைவ 
அவ8கn)X$ ஊ4?னா8, ^தாவாlய ேதவைன X?Iத சI(யIைத ேபா(Iதா8. அவ8க$ 
வரDேபாl=ற சைபO= அ;(பாரமாக இ.Dபா8க$ எ=ப(ைன அ?G(.Gதா8. 

பட#: இேயF,- அவரe ~ட8கn- க]ேலயா, சமாHயா, �ேதயா, ம4\- ெபெரயா என 
ேயா8தாa= lழ)X பX(OJ அைமG(.Gத இட"க<J பயwIe ஊTய- ெசjதன8. 

இேயF/= ஊTய- அவரe 30 வய(J ெதாட"lயe, அவரe 33’வe வய(J அவ8 
AmைவOJ அைறயDபRடா8. அவ8 ஊTய- ெசjத 3 ஆ_5க<J இேயF,-, அவரe 
~ட8கn- அDபX(கைள பல @ைற F4? வGதன8. பைழய ஏ4பாRC= ேவதபX(க$ 
(�த8க$ அவ4ைற ந=X அ?G(.Gதன8) அJலe உவைமக<= @ல- (:றஜா(Oன.)காக) 
இேயF மaத8கn)X ேபா(Iதா8. 

உவைம எ=பe ஆ/)XHய பாடIைத ேபா()X- ஒ. எ<ைமயான கைத. ம)க$ :HGe 
ெகா$n- /த- அவ8க$ அ?Gத காHய"கைள ெகா_5 இேயF ேபா(தா8, உதாரணமாக ஒ. 
(ராRசேதாRடIைத பய=ப5I( தா= (ராRச ெசC என,-, /FவாAக$ ெகாCக$ என,-  
o?னா8. அவHJ YைலI(.GதாJ நா- கa ெகா5)க @Cy- என o?னா8. (ராRச ெகாC, 
ெசCOJ YைலG(.GதாJ மாI(ரேம அத4X }வh_5 என ம)க$ அ?G(.Gதன8. அ(னாJ 
இேயF/J YைலG(.Dப(= அவAயIைத அவ8க$ உண8Gதன8. அவ8 ெச=ற இட"க<J 
ேதவாலய"க$, மைலேயார-, u5க$ என அைனIe இட"க<m- ேபா(Iதா8. 

இேயF அ(காரIeட= ேபா(Iதா8, அவரe ேபாதைனO= @ல- அேநக8 ேதவைன 
அ?Gதன8, அவ8 ேமAயா எ=ப(ைன உ\(Dப5Ie- பல அ4:த"கைளy- அவ8 
YகZI(னா8. 
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அவ8 ெசjத அ4:த"க$ அவரe மனe.)க-, வJலைம, ம4\- அ(காரIைத ெவ<Dப5I( 
அவ8 ேமAயா எ=ப(ைன உ\(Dப5I(ய இய4ைக)X அDபா4றDபRட YகZ,க$ ஆX-.   

F/ேஷச பால-: ஏசாயா 35:5-6 - இேயF/= ேபாதைனகn-, அ4:த"கn- எDெபாie- 
^தாவாlய ேதவைனேய மaத8கn)X ெவ<Dப5I(யe. அவரe அ4:த"க<J, 
இேயF/= மனe.)க-, வJலைம, ம4\- அ(காரIைத காண @Cy-, தாேன வா)XதIத- 
ெசjயDபRட ேமAயா எ=ப(ைன அ(னாJ அவ8 Y.^Iதா8. ஏசாயா 35:5-6 வசன"கைள 
வாAIe அ(J oறDபR5$ள ேமAயா அவ8 தா= எ=\ o?னா8. அ(J o\DபR5$ளe, “ 
X.ட8க$ க_க$ (ற)கDப5-, ெச/ட8க$ ேகRபா8க$, @டவ8க$ மா=கைள ேபாJ 
ஓ5வ8 ம4\- மGத நா,$ளவ8க$ ஆனGத சIதv5வா8க$” 

நா- Aல அ4:த"க$ ம4\- அைவ நைடெப4ற இட"கைளy- இDெபாie காணலா-  
பட# - கDப8 நo- எனற இடIைத @த]J காணலா-. க]ேலயா/m$ள இDபRCணேம 
இேயF/= ஊTயI(= ைமயமாக (கZGதe.   

பட#: அவ8 @தJ அ4:த- கானா/J YகZGதe - கானா எ=ற இடIைத வRடvட,-. 
இேயF,- அவரe ~ட8கn- அ"X ஒ. (.மணI(4X ெச=றன8, அ"X (ராRசர- 
Xைற,பRடe. இேயF ேவைலகார8கைள ஜாCகைள YரD:-பC o?, அ(].Gத த_wைர 
(ராRசரசமாக மா4?னா8. இேயF/= ~ட8களாJ oறDபR5$ள @தJ அ4:த- இeேவ, 
அதைன க_ட ~ட8க$ த"க$ /FவாசI(J வள8Gதன8. சதாரண ஒ=ைற எ5Ie 
அசாதரணமான ஒ=றாக உ.வா)lனா8, அe சதாரண (ராRசரமJல, vக,- AறGத ஒ=\. 

பட#: ெபIசாOதா எ=ற பRCணIைத F4? ஒ. வRடvட,- (ேயாவா= 6:5). இேயF 5000 
நப8கn)X ேபாஜன- அ.<யe vக,- ^ரபலமான ஒ. அ4:த-. அவ8 (ரளான 
ஜன"கைள க_டேபாe அவ8க$ se மனe.l, அவ8க$ /யா(கைள FகDப5I(னா8. 
அவ8கn)X உணவ<)க ேவ_5ெமன இேயF /.-^யேபாe அவரe ~ட8க$ 
த"க<டv.Gத ஐGe அDப"கைளy-, இர_5 s=கைளy- ெகா_5 வGதன8. இேயF 
வானIைத பா8Ie, ^தா,)X ந=? ெசmI(, அDபIைத ஆ~8வ(Iதா8. அதைன ெகா_5 
5000 ஆ_க$ (அவ8க$ X5-ப"க$) (.D(யாக ேபா�)கDபRட ^=னவ.- உண, 
vதv.Gதe. இேயF வJலைமy$ளவ.-, ந- ேதைவகைள) காRCm- அ(கமாக ந-ைம 
ஆ~8வ(Dபவ.மாக இ.)l=றா8. மaத8க$ s_5- பAy4றேபாe “நாேன }வ அDப-” 
எ=றா8. ந- }வa= ெமjயான ஊ4\ அவேர. ச�ர^ரகாரமாக மaத8க$ s_5- s_5- 
பAயைடவ8, ஆனாJ அவ8க<= ஆ/)XHய பAைய ேபா)X- }வ அDப- இேயFேவ 
(ேயாவா= 6:35).     
  
பட#: எHேகாைவ F4? ஒ. வRடvட,- (�)க 18:35). இேயF எHேகா/= அ.ேக 
ெச=றேபாe, க_பா8ைவ4ற ஒ.வ= வTய.ேக அம8Ge ^Vைச ேகR5 ெகா_C.Gதா=. 
வTய.ேக நடGe ெசJபவ8க<= சIதIைத ேகRட அவ= அ"X எ=ன நட)l=றe என 
/னா/னா=. “நசேரனாlய இேயF கடGe ெசJl=றா8” என அவ8க$ o?ன8. உடனCயாக 
அவ= “இேயFேவ, தாu(= Xமாரேன, எ=ேமJ மனvற"X-” என கத?னா=. இேயF 
அவaட-, “நா= உன)X எ=ன ெசjய ேவ_5ெமன ேகRடா8?” அவ= “ஆ_டவேர, நா= 
பா8ைவ அைடய ேவ_5ெமன” o?னா=. உடனCயாக அவ= க_பா8ைவயைடGe, 
க8Iதைர e(Ie இேயFைவ ^=ப4?னா=. அவ= ச�ர^ரகாரமாக மR5மJல ஆ/)XHய 
^ரகாரமாக,- க_பா8ைவயைடGதா=. இேயF/= அ4:த"க$ s_5-, அவேர ெமjயான 
ேதவ= எ=\-, அவ8 வJலைமy-, மனe.)க@- உ$ளவ8 என,ம உ\( ெசjதe.    
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உ"க$ மாணவ8கைள 2 அJலe 3 நப8களாக ^HIe தா"க$ 
க4\)ெகா_டவ4ைற A\ Xi/J பl8Ge ெகா$n-பC ெசjய,-. 
Xi/J உ$ள நப8க<= எ_w)ைகO=பC 8 Yvட"க$ வைர 
இத4ெகன ேநர- ஒe)க,-. அ(= ^= அவ8க$ க4றவ4ைற X?Ie 
கலGeைரயாட,-. 

uRCDபாட-:  Xi/J உ$ளவ8க$ த"க$ uRC4X ெச=ற ^=ன8 
தா"க$ க4றவ4ைற ^ற.)X ெசாJ] ெகா5)X-பC ஊ)X/)க,-.
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வரேவ4:/ெஜப-: 

பட#: இேயF/= ெவ4? 

பட#: ைமய வசன-: வா)XதIத- ப_ணDபRட ேதவாR5 XRCயாக இேயF மHIe, 
அட)க- ப_ணDபR5, உOேரா5 எiGதா8. 
  
நா=X ைமய க.Ie)க$: 
1. இ\( ேபாஜன- 
2. மரண-/அட)க-/உO8ெதiதJ 
3. உO8ெதiGத ^= காRAய<IதJ 
4. பரேம\தJ 

வரலா4\ ^=னa: இேயF,- அவரe ~ட8கn- எ.சேலvJ இேயF/= கைடA ப;காைவ 
ெகா_டாட ெச=றன8. F/ேஷச பால-: சகHயா/= :;தகI(J 9:9’J oறDபR5$ளபC, 
இேயF ப;கா/= வாரI(J ஒ. கiைத XRCO= se எ.சேலvh$ பவwயாக 
�ைழGதா8. அ(னாJ த= தாZைமைய ெவ<Dப5I(னா8. இேயF/= ெவ4? பவw எ=\ 
இe அைழ)கDப5l=றe.  

ஏென=றாJ இேயFேவ ேமAயா எ=\ பல.- /FவாAIe அவைர ^= ெச=றன8. அதைன 
க_ட மத தைலவ8க$ ெபாறாைமDபR5, பயGதன8. ^ரதான ஆசாHய8கn-, zDப8கn- 
அவைர ெகாைல ெசjய வைக ேதCன8. 

இேயF/= ~ட8க<J ஒ.வனான �தா; ^ரதான ஆசாHய8க<ட- ெச=\ தன)X பண- 
ெகா5IதாJ இேயFைவ காRC ெகா5Dேப= எ=\ o?னா=. ஒ. அCைம)X ெகா5)X- 
/ைலயான 30 ெவ$< காFகைள அவh)X ஆசாHய8க$ ெகா5Iதன8, அe சகHயா 11:12 
வசன"க<= Yைறேவ\தJ. இேயFைவ காRC)ெகா5)க அ=\ @தJ �தா; வைக ேதC 
ெகா_C.Gதா=. 

cதH க;9I - கைடN ேபாஜன#: s'கா 22:14-22 

இேயF த= ~ட8கnட= ப;கா/= இர, உன, அJலe கைடA ேபாஜனIைத அhசH)க 
ஆயIதமானா8. ேபe.ைவy-, ேயாவாைனy- அதைன ஆயIத- ெசjy-பC @=பதாக 
அhD^னா8, அவ8க$ ேமJ uRCJ ஒ. அைறைய ஆயIத- ெசjதன8. 

இேயF,- அவரe ~ட8கn- அம8Ge, ஒேர ேபாஜனIைத பl8Ge ெகா_டன8. இேயF 
அ=?ர, த= ~ட8கnட= இ.)க /.-^னதாJ அDேபாஜன- @)lயIeவ- வாjGதe. 
அவ8க$ ேபாஜன- அ.G(ய ேநரI(J, இேயF அவ8க<ட- o?யe:  

1. அவ.)X @=X?)கDபRட ேவைள வGதe   
2. அவைர த= ~ட8க<J ஒ.வ= காRC ெகா5Dபா= 
3. ^ற8 Aத? ஓ5வ8 
4. த= ~ட8க$ ெசJல @Cயாத ஒ. இடI(4X அவ8 ெசJவா8 (ேயாவ= 13:33), ஆனாJ 
ஒ. நா<J த= ~ட8கn- அp/டI(4X ெசJல @Cy- (ேயாவா= 13:36) 

5. ேபe./ட- அவ= த=ைன z=\ @ைற ம\த]Dபா= என) o?னா8. 
6. அவ8க$ ஒ.வHJ ஒ.வ8 அ=: oற ேவ_5ெமன கRடைளORடா8 (ேயாவா= 

13:34) 

இேயF அDபIைத எ5Ie, ந=? ெசmI(, அதைன ^R5, தனe ~ட8கn)X ெகா5Ie 
அவ8க<ட- o?யe, “இதைன :Ay"க$, இe எ=hைடய ச�ரமாO.)l=றe.” 

^=ன8 அGதபCேய பாI(ரIைதy- எ5Ie, ;ேதாI(ர- ெசmI( த= ~ட8க<ட- 
ெகா5Ie, “இதைன ப.க,-, இe எ=hைடய இரIதமாO.)l=றe…. அேநக.ைடய 
பாவIைத ேபா)Xவத4காக AGதDப5- எ=hைடய இரIத-.” (மIேதy 26:26-28). 
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F/ேஷச பால-: ேயாவா= 3:16; யாI(ராகம- 12:34 - ~)lர- Yைறேவற ேபாX- ஒ=?= 
அைடயாள- அe. இேயF/= ச�ர- உைட)கDபR5, அவரe இரIத- AGதDப5-. அவ8க$ 
ப.lன இரIத- எlD(J இ;ரேவலைர காDபா4?ய ப;கா/= ஆR5)XRCO= இரIதIைத 
Yைன,ப5Iத ேவ_5-.  :<D^Jலாத அDப- (:<D: பாவI(= அைடயாள-), அe 
பாவI(= அCைமதனI(].Ge ந-ைம /5/)க X4றம4ற இேயF/= ச�ர- 
ப]OடDப5வைத Yைன,ப5I(யe. அவ8 ந-ைம ேநAIதபCயாJ தாமாகேவ நம)காக 
த=ைன ப] ெசmI(னா8 (ேயாவா= 3:16). நா- (./.G(J ப"Xெப\- ேபாe 
இDப]Oைன Yைன/J ெகா$ள ேவ_5-. 

பட#: ேபாஜன- ப_wய ^=ன8, இேயF,- அவரe ~ட8கn- எ.சேலvm$ள ஒ]வ 
மைலO= அCவாரI(J அைமG(.Gத ெகIசேமேன எ=ற ேதாRடI(4X ெச=றா8. த= 
~ட8கைள ெஜ^)Xமா\ o?, த=hட= ேபe., யா)ேகா:, ம4\- ேயாவாைன அைழIe 
ெச=\ ெஜ^Iதா8. அவ8 ஆIeமா/J vXGத ேவதைன அைடGதபCOனாJ அவரe 
ேவ8ைவ இரIத e<களாக மா?யe.  

இேயF த= ^தா/ட- இGத ேவதைனO= பாI(ர- த=ைன /R5 !"க o5மானாJ 
!"கR5- - இ.Dxh- ^தா/= AIத- Yைறேவற கடவe என ேவ_C) ெகா_டா8. 

இேயF த=ைன ^தா/= AIதI(4X அ8பwIe தன)X ^Hயமான ஜன"க<= YI(ய 
இரRAD^4காக அவ.)X �ZபCGதா8.  

அவ8 ெஜ^Iத ^=ன8, ஒ. oRட- அவைர ேதC வGதன8, “யாைர ேத5l�8க$?” என 
அவ8க<ட- ேகRடா8, அவ8க$, “நசேரயனாlய இேயFைவ” எ=றன8, அத4X இேயF, 
“நா= தா= அவ8” எ=றா8. 

F/ேஷச பால-: யாI(ராகம- 3:14 - lேர)க ெமாTOJ “நா= தா=” எ=பe “நாேன” 
எ=\$ளe. இe ேமாேச க8IதHட-, “உ- நாம- எ=னெவ=\ என)X o\-” எ=\ 
/ன/யைத Yைன,ப5Iel=றe. அத4X ேதவ= “நாேன” எ=\ த= நாமIைத 
ெவ<Dப5I(னா8. 

F/ேஷச பால-: ச"�த- 41:9 - �தா; இேயFைவ ெந."l அவ.)X @Iத- ெகா5Iதா=, 
அவ8 தா= இேயF எ=ப(ைன இராbவ uர8கn)X அe உ\(ப5I(யe, அ(னாJ இேயF 
தனe AேநlதனாJ காRC ெகா5)கDப5வா8 என ச"�த- 41:9’J oறDபRடe 
Yைறேவ?யe. 
   
இேயF இர/J ைகe ெசjயDபR5 /சாரைண)காக அைழIe ெசJலDபRடா8. ~ட8க$ 
பயI(னாJ AதறC)கDபRடன8.  

சகHயா 13:7’J oறDபRடe Yைறேவ?யe (F/ேஷச பால-). 

அ=\ இர/J இேயF o?யe ேபாJ ேபe. z=\ @ைற அவைர ம\த]Iதா=. 

இேயF ^ரதான ஆசாHய= ம4\- ஆேலாசைன ச"கI(4X @= அைழIe ெசJலDபRடா8. 
அவ8க$ இேயF/= se u_ பT FமI(ன8, ஆனாJ அவ8 தனe வாைய (றவாமJ 
அைம(யாக இ.Gதா8. இ\(யாக ^ரதான ஆசாHய= அவைர ேநா)l, “!8 தா= l?;eவா?” 
எ=\ ேகRடா=, அத4X அவ8 “நாேன” எ=றா8. ^ரதான ஆசாHய= அத4X இவ= சாதராண 
மaதனாக இ.Ge ெகா_5 த=ைன க8Iத8 எ=\ ேதவ {ஷண- உைரIதா= என பT 
FமI(னா8.  ( F/ேஷச பால-: ஏசாயா 53:7; மIேதy 26:63) 

  �த8கn)X மரண த_டைன /()க அhம( இJலாத(னாJ, இேயFைவ ேராம 
அ(காHக<ட- அைழIe ெச=றன8. 

@த]J ^லாIe எ=ற அ(காH)X @=பாக,-, ^=ன8 க]ேலயாைவ ஆ_5 வGத ஏேராe 
ராஜா/டI(4X- ெகா_5 ெசJலDபRடா8.  

F/ேசஷ பால-: �)கா 23:4; மIேதy 27:12- அ(காரI(].Gத இர_5 ேப.- இேயFைவ 
X4றவா<யJல என /சாரைணO= @ல- அ?Ge)ெகா_டன8. இேயFவானவ8 பாவம4ற, 
பiத4ற ேதவ ஆR5)XRC எ=பe இ(னாJ உ\(யானe.  
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மIேதy 27:12 - இேயFைவ) காRC)ெகா5Iத �தாF- oட, அவ8 X4றம4றவ8 என 
அ?)ைக ெசjதா=. இேயFைவ) காRC)ெகா5)க அவ= வா"lய 30 ெவ$<) 
காFகைளy- ^ரதான ஆசாHயHட- (.D^ ெகா5Ie/Rடா=. அவ= o?யe, “X4றம4ற 
இரIதIைத காRC)ெகா5Iத(னாJ நா= பாவ- ெசjேத=.” 

ஆனாJ ^லாIe ஜன"கn)X பயGe, அவ8கைளD ^HயDப5Iத மனதாO.GதபCயாJ 
இேயFைவ AmைவOJ அைறy-பC கRடைளORடா= (மா4X 15:1).  

இரா=டா# க;9I - மரண#/ அட'க# / உY7ெதPதH 

பட#: ெகாJெகாதா - அ(= ெபா.$ “ம_ைட ஓ5க<= இட-”, அe கJவாH 
எ=றைழ)கDப5-.  

Amைவ: இேயFைவ வாHனாJ அCIதா8க$ (அவைர அC)க பய=ப5I(ய சாRைட 
ேதா]னாJ ெசjயDபRடe. அe கO\ ேபா=?.)X-, அ(= @C/J இ.-^னாJ 
ெசjயDபRட ெகா)l ெபா.IதDபRC.)X-. அpவா\ பல A?ய ேதாJ கO\க$ ஒ. 
சாRைடOJ இ.)X-. அ(னாJ ஒ. @ைற அCIதாJ, உட]J உ$ள ேதாJ l<)கDப5-). 
அவைர அCIe, ேக] ெசje, அவ8 se eD^னா8க$. ப;கா ப_CைகO= சமயI(J ஒ. 
X4றவா<ைய /5தைல ெசjவe ேராம8க<= வழ)க-. இேயFைவ /5தைல ெசjய 
^லாIe /.-^னா=, ஆனாJ அ"ேக oC வGதவ8கேளா அதைன ம\Ie, அவைர 
AmைவOJ அைறy-பC oVச]Rடன8. 

இேயF)X ப(லாக பரபா; எ=ற ெகாCய X4றவா<ைய /5/)X-பC ம)க$ XரJ 
எiD^ய(னாJ அவ= /5/)கDபRடா=.   

F/ேஷச பால-: ஏசாயா 53:5; �)கா 23:18-19 - பாவ மaத8கn)காக அவ8களe இடI(J 
மHIத X4றம4ற நப8 இேயF l?;e.  

அவரe தைலOJ @$@C FமIதDபRடe. தனe Amைவைய அவேர FமGe ெச=றா8, 
அவ.)X Fம)க ெபலaJலாத ேபாe Aேரேன ஊைரV ேச8Gத ~ேமா= எ=பவ= அதைன 
அவ.)காக FமGe ெச=றா=. அCைமகn)X-, தாZIதDபRட X4றவா<)Xமான அ(கபRச 
த_டைன தா= Amைவ மரண-.  

ைகக<m-,காJக<m- ஆwக$ அC)கDபRடவராj இேயF AmைவOJ 
அைறயDபRடா8. இேயF இர_5 X4றவா<க$ மI(OJ AmைவOJ அைறயDபRடா8.   

F/ேஷச பால-: 1,000 வ.ட"கn)X @=ன8, இதைன) X?Ie தாue இராஜா ^=வ.மா\ 
q8)கதHசன- உைரIதா8, “ெபாJலாதவ8க<= oRட- எ=ைன வைளGeெகா_டe; எ= 
ைககைளy- எ= காJகைளy- உ.வ) XI(னா8க$”. 

இதைன பா8Ie) ெகா_C.Gத ம)க$ oRடI(ன8, அவைர ச^Ie, ேக] ெசjதன8. 
F/ேஷச பால-: ச"�த- 22:6-7 - ேமAயாவானவ8 மaத8களாJ :ற)கw)கDபR5, 
உதா~னDப5IதDப5வா8 என தாue தனe ச"�தI(J o?னா8.  

q8)கதHசனI(J உைர)கDபRடe ேபால ேசவக8க$ அவரe ஆைடகைள X?Ie ~R5D 
ேபாR5 எ5Ie) ெகா_டன8 (F/ேஷச பால-: ச"�த- 22:18). 

மரண-: ப;கா ப_Cைகைய ெகா_டாட �த8க$ X4றvJலாத ஆR5)XRCகைள ப] 
ெசmIத ஆயIதமான த.ணI(J, ெமjயான X4றம4ற ஆR5)XRCயாlய, இேயF 
l?;eவானவ8, AmைவOJ அைறயDபRடவராj, தனe கைடA வா8Iைதகைள  

ெமாTGதா8… அவ8 ேயாவாைன ேநா)l தனe தாயாlய மHயாைள) கவwIe ெகா$nமா\ 
ேவ_C)ெகா_டா8. த=ைன AmைவOJ அைறGத நப8கைள ம=a)Xமா\ அவ8கn)காக 
^தா/ட- ேவ_C)ெகா_டா8. 

F/ேஷச பால-: ச"�த- 22:1 - உலகI(= பாவ- இேயF/= se FமIதDபRட ேபாe 
அவ8 ஆ/)XHய �(OJ ^தாவாlய ேதவaடv.Ge ^H)கDபRடவராj உண8Gதா8. 
(இதைன ச"�த- 22:1’J தாue q8)கதHசனமாக உைரI(.Gதா8). அவ8 “எ= ேதவேன, எ= 
ேதவேன, ஏ= எ=ைன ைக/Rt8?” என கத?னா8.   
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இேயF l?;e ஒ=பதா- மw ேவைளOJ த= }வைன /Rடா8 என ேவத- o\l=றe, 
அதாவe ம(ய- 3 மwயள,. அe சமய- ஆசாHய8க$ ேதவாலயI(J ஆ5கைள ப] 
ெசmI( ெகா_C.Gதன8. அDெபாie இேயFவானவ8 த= ^தைவ ேநா)l, “எJலா- 
@CGதe” என) o?னா8.  

�v அ(8Ge, பாைறக$ ^ளGதe.  

F/ேஷச பால-: மIேதy 27:54 - ேநHJ பா8Iத சாRA - இதைன ேநHJ க_ட �4\)X 
அ(ப( ம4\- ேசவக8க$ பயGe o?யe, “ெமjயாகேவ இவ8 ேதவhைடய Xமார=.” 

அவ8 எத4காக �v)X அhDபRடாேரா, அGத ேவைள @CGதe. பாவI(4கான o]ைய 
அவ8 @iவeமாக கRC @CIe /Rடா8. பாவம?யாத அவ8 நம)காக பாவமானா8. நமe 
பாவ- AmைவOJ மHIதe - இeேவ ேதவனe ஆVசHயமான l.ைப.   

அவ8 தனe கைடA zVAைன /Rடேபாe ேதவலாயI(= (ைரVAைல ேம].Ge �ழாக 
இர_டாக lTGதe. அpவா\ அe lTGத(னாJ இேயF l?;e/= ஒD:ரவா)Xத]= 
ஊTயI(னாJ மaத= ேதவhட= ஒD:ரவா)கDபR5, இa ேதவaட- ேநரCயாக ெதாட8: 
ெகா$n- பா)lய- ெப4றா= என உ\(யானe. 

அட)க-: அHமI(ய எ=ற இடIைத ேச8Gத ேயாேசD: எ=ற ஒ. ெசJவGத= இ.Gதா=. 
அவ= இேயF/= உடைல ெப4\)ெகா__5 அதைன ewகளாJ F4?னா=. ஒ.வ.- 
ைவ)கDபRCராத ஒ. :(ய கJலைறOJ இேயF l?;e அட)க- ப_ணDபRடா8.. 

அவ8 z=\ நாRக$ கJலைறOJ ைவ)கDபRடா8….   

உO8ெதiதJ: வாரI(= @தலா- நா$ (ஞாO\), ப<மள ைதலIeட= ெப_க$ 
கJலைற)X ெச=றன8. அவ8க$ கJலைறOJ ைவ)கDபRC.Gத கJ 
:ரRடDபRC.Dபைதy-, இேயF/= ச�ர- அ"X இJலாதைதy- க_டன8. இர_5 
ேதவ{த8க$ அவ8கn)X @= ேதா=?, இேயF உO8ெதiGதா8! “அவ8 இ"ேக இJைல, 
அவ8 உO8ெதiGதா8” எ=றன8. 

ேதவ{த= அவ8கைள ேநா)l -  F/ேஷச பால-: மIேதy 24:7 - அவ8 க]ேலயா/].Gத 
ேபாe உ"க<ட- o?யைத Yைன,o."க$ “மhஷ)Xமார= பா/கnைட ைகOJ 
ஒD:/)கDபR5, AmைவOJ அைறயDபR5, z=றா- உO8ெதiவா8.” அDெபாie 
அவ8க$ அதைன Yைன,o8Ge, ஒCV ெச=\ ^றHட- அ?/Iதன8. இேயF மரணIைத 
ெவ=றா8. அவ8 உO8 எiGத(னாJ, நா@- YI(யமாj வாiேவா- எ=\ அ?யலா-. 

பட#: வாN'கA# - ஏசாயா 53:2-12 - இேயFைவ) X?Iத இIq8)கதHசன- ^ைழய4றe.   

eVறா# க;9I - உY7ெதPQத இேய0 /wlI1V தKசனCகD: s'கா 24:13-49 

உO8ெதiGத இேயF l?;eவானவ8 ப(ேனா\ @ைற தHசனமான8 என ேவத- o\l=றe. 
உO8ெதiGத அவரe தHசன"க$ அவ8 மHIதா8, ஆனாJ s_5- உO8GெதiGதா8 
எ=ப(ைன உ\( ெசjதe. அவ8 மHயா$, யா)ேகா:, ேபe., அDேபா;தல8க$, ம4\- 
500’)X- ேம4பRட மaத8கn)X தHசனமானா8. அ(J இர_5 X?D^Rட தHசன"கைள) 
X?Ie நா- AG()கலா-. 

1. எ-மா ஊ.)X ெச=\) ெகா_C.Gத இர_5 ^ரயாaகn)X இேயF தHசனமானா8. 
இேயFைவ அைடயாள- காணாத அவ8க<ட-, இேயF !"க$ எவ4ைற) X?Ie 
ேபA) ெகா_C.)l=�8க$ என ேக$/ எiD^னா8. அவ8க$ அவைர ேநா)l, 
“எ=ன நடGதe என உம)X ெதHயாதா?” “நசேரனாlய இேயFைவ) X?Iதைவகேள; 
அவ8 ேதவh)X @=பாக,- ஜன"கெளலா.)X @=பாக,- ெசjைகOm- 
வா)lm- வJலைமy$ள q8)கதHAயாO.Gதா8. ந-@ைடய ^ரதான ஆசாHய.- 
அ(காHகn- அவைர மரண ஆ)lைன)XRப5I(, AmைவOJ அைறGதா8க$. அவேர 
இ;ரேவைல sRCரRADபவ8 எ=\ நா"க$ ந-^O.Gேதா-. இைவக$ ச-ப/Ie 
z=\ நாளாlறe. ஆனாm- எ"க$ oRடIைதV ேச8Gத ;qHக$ அ(காலேம 
கJலைறOaடI(4XDேபாj, அவ.ைடய ச�ரIைத காணாமJ, (.-^வGe அவ8 
உOேராC.)lறா8 எ=\ ெசா=ன ேதவ{தைரI தHAIேதா- எ=\ ெசாJ], 
எ"கைளD ^ரv)கப_wனா8க$!” 
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l?;eவானவ8 இpவா\ பா5 அ�ப/)க ேவ_5ெம=\ q8)கதHAக$ 
@=hைரIதைத இேயF அவ8கn)X YைனD�RCனா8.  F/ேஷச பால-: ஏசாயா 
7:14; �)கா 24:27 - ேமாேச ெதாட"l, q8)கதHAக$ வைர, அவைர)X?Ie ேவதI(J 
oறDபRட யாைவ4ைறy- X?Ie அவ8க<ட- ேபAனா8. இேயF த=ைன 
வா)XதIத- ெசjயDபRட ேமAயாக,-, அவ8கேளா5 இ.)X-பC ேதா=?ய 
இ-மாhேவலராக,- ெவ<Dப5I(னா8. இதைன �)கா 24:17-27 வசன"க<J 
வாA)கலா-. 

2. கைடAயாக நா- ஒ]வ மைலO].Ge இேயF பரேம?யைத X?Ie 
AG()க/.)l=ேறா-. 

நாVகா# க;9I - பரேமMதH 

பட#: இேயF l?;e தா= o?யபC த= ~ட8கைள ஒ]வ மைலOJ சG(Iதா8. 
அDேபா;தல8 1:8’J த= ~ட8கைள ேநா)l அவ8 ^=வ.மா\ o?னா8, “ஆதலாJ, 
பHFIதஆ/ உ"க$ேமJ வ.-ேபாe !"க$ ெபலனைடGe, எ.சேலvm- (u5), �ேதயா 
(ேதச-) @iவ(m-, சமாHயா/m- (அ_ைட நா5), �vO= கைடA பHயGத@- என)XV 
சாRAகளாj இ.Dx8க$ “ எ=றா8. அDேபா;தல8 1:8’ வசனIைத நா- பல@ைற ^=(.-^ 
பா8)க உ$ேளா-. தா= உO8ெதiGத 40 நாRகn)X ^=ன8 இேயF ஒ]வ மைலOJ 
அவ8கn)X காRAய<Iதா8.  

F/ேஷச பால-: அDேபா;தல8 1:11 - ேநHJபா8Iத சாRA - பHFIத ஆ/யானவH= 
வ]ைமைய ெப\-பC அவ8கைள இேயF காI(.)க ெசா=னா8. அத= ^=ன8 அவ8க$ 
க_கn)X @=னாக இேயF l?;e }வh$ளவராj பரேலாகI(J த= ^தா/= 
வலeபாHசI(J ெச=\ உRகா.-பC பரேம?னா8. 

அவ8க$ வானIைத அ_ணாGe பா8Ie)ெகா_C.)ைகOJ ேதவ{த8க$ அவ8கn)X 
@= ேதா=? அவ8கைள ேநா)l, “இGத இேயFவானவ8 அDபC உ"க$ க_கn)X 
@=பாகD பரேலாகIe)X எiGத.<Dேபானாேரா, அDபCேய ம\பCy- வ.வா8” 
எ=றா8க$. 

இேயF l?;e ஒ. நா$ (.-ப வ.வா8 என ேதவ{த8க$ உைரIதன8. 

அவ8க$ இேயF l?;eைவ ெதாieெகா_5 vகGத சGேதாஷIeட= (.-^ ெச=றன8. 
அவ8க$ ேதவைன e(Ie இேயF l?;e o?யவேர பHFIத ஆ/யானவ.)காக 
எ.சேலvJ காI(.Gதன8. இேயF l?;e,)X அவ8க$ சாRAயாக வாi-பCயான 
வJலைமைய பHFIத ஆ/யானவ8 அவ8கn)X அ.nவா8, இ=\- அpவJலைமைய 
ஆ/யானவ8 அ.$l=றா8.  
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வரேவ4:/ெஜப-: 

ெஜப# 

பட#: சைப 

பட#: ைமய வா)lய-: இேயF வா)க<Iதe ேபாலேவ, பHFIத ஆ/யானவ8 அவ8கn)X 
வJலைமய<)X-பCy-, சைப இைண)X-பCy- இர"l வGதா8. 

நா=X ைமய க.Ie)க$: 

1. ெபGெதெகா;ேத 
2. ஆ( சைப ம4\- வள8VA 
3. உபI(ரவ- ம4\- AதறC)கDப5தJ 
4. ேபe./= ஊTய- 

cதH க;9I - ெபQெதெகாlேத 

கடGத பாடI(J க4றவ4ைற ^=(.-^ பா8)கலா-: இேயF AmைவOJ அைறயDபRடா8, 
மHIதா8, அட)க- ப_ணDபRடா8, ம4\- z=றா- நா$ உOேரா5 எiGதா8. உO8ெதiGத 
அவ8 40 நாRக$ �vOJ மaத8கn)X காRAய<Iதா8. ^தாவானவராJ வா)க.ளDபRட 
ெதjuக ஆேலாசகரான பHFIத ஆ/யானவைர ெப4\)ெகா$ள தனe ~ட8கைள 
எ.சேலvJ காI(.)க ெசா=னா8. அத= ^=ன8 அவ8க$ க_ @=னேர பரேலாகI(4X 
ஏ?V ெச=றா8.  
 
இேயF பரேம?ய பIe நாRகn)X ^=ன8 (அவ8 உO8ெதiGe 50 நாRகn)X ^=ன8, 
“ஐ-பe” எனDப5- ெபGெதெகா;ேத ப_CைகO= நா$, அ(னாJ தா= அதைன 
ெபGெதெகா;ேத எ=றைழ)l=ேறா-), 120 /FவாAக$ oCO.Gத uRCh$ 
பரேலாகI(].Ge வGத பலIத கா4?= சIத- ேகRடe. 

வானI(].Ge அ)la மயமான நா,க$ வGe அவ8க$ se இர"lயe, அவ8க$ பHFIத 
ஆ/OனாJ YைறGe அGYய பாைஷக<J ேபAன8. பைழய ஏ4பாRCJ அ)la 
;த-பI(னாJ ேதவ= த= ^$ைளகைள வTநடI(னா8. :(ய ஏ4பாRCJ, இேயF/= 
வா)X Yைறேவற காI(.Gத அவ8க$ ஒpெவா.வ8 se- அ)la வG(ற"lயe. பHFIத 
ஆ/யானவ8 இ=\- /FவாAகn)X$ வாச- ெசje, அவ8கைள வTநடIe)l=றா8. 
ேவத- @iவe- அ)la க8IதH= ^ரச=னIைதy-, அவரe பHFIதIைதy- 
ெவ<Dப5Iel=றe. (ஏசாயா 10:7; யாI(ராகம- 3:2; ச"�த- 97:3; மJlயா 3:2) 

பைழய ஏ4பாRCJ, பHFIத ஆ/யானவ8 வJலைமயாj ெசயJபRடா8. அவ8 /ேஷச 
ெபா\D:கைள ைகயாn-பC Aல மaத8கைள ஆRெகா_டைத X?Ie நா- வாAIேதா-. 
ஆனாJ ெபGெதெகா;ேத நா<J பHFIத ஆ/யானவ8 எJலா /FவாAகைளy- 
ஆRெகா$n-பC இற"lனா8. (ேயாவா= 14:16-17) 

பல ேதச"க<].Ge ெதjவ பய@$ள �த8க$ அ=\ எ.சேலvJ oC வG(.Gதன8. 
அவ8க$ த"க$ ெசாGத பாைஷக<J ~ஷ8க$ ேபFவைத ேகR5 ஆVசHயDபRடன8. 
இேயF/= ~ட8க$ இDெபாie க8IதH= அ(காரIைத) ெகா_5 ேபAன8.  
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F/ேஷச பால-: ேயாேவJ 2:28-32 - 800 வ.ட"கn)X @=ன8, ேயாேவJ எ=ற q8)கதHA 
^=வ.மா\ o?னா=, “மா-சமான யாவ8 se- எ= ஆ/ைய ஊ4\ேவ=………. எ= 
ஊTய)கார8 se, ஆ_க$ ம4\- ெப_க$ se, அGநாRக<J எ= ஆ/ைய 
ஊ4\ேவ=…” 

பHFIத ஆ/யானவ8 ஒ. நபHJ வAIதாJ, அGநப8 ம\�பமைடl=றா8.  

பHFIத ஆ/யானவராJ மா4றDபRட மaத8கn)X ஒ. உதாரண- ேபe.. 

கைடA ேபாஜனI(= ேபாe, ேபe. த=ைன ம\த]Dபா= என இேயF) o?னா8, ஆனாJ 
ேபe.ேவா தா= மHIதாm- l?;eைவ ம\த]Dப(Jைல என ப(ல<Iதா=. இேயF 
அவ= ஒ. @ைறயJல z=\ @ைற த=ைன ம\த]Dபா= என எVசHIதா8. @த]J ஒ. 
இள- ெப_wட-, த=ைன ஒ=\ேம ெசjய @Cயாத ஒ. இள- ெப_aட- ேபe. 
இேயFைவ ம\த]Iதe ஆVசHயzR5- ெசயJ. அவனe ஆ/ க8Iத.)X உ_ைமயாj 
இ.)க ேவ_5ெமன /.-^யe, அவனe மா-சேமா ெபல/ன@$ளதாக காணDபRடe. 

ஆனாJ ெபGெதெகா;ேத நா<ேலா ஒ. ெபHய oRடI(4X @=பாக ேபe. அவ8களாJ 
ெகாைல ெசjயDபRட இேயF தா= ேமAயா எ=\ அ?/Iதா8. 

அவனe வா8Iைதகைள ேகR5 இ.தயI(J உண8வைடGe, மன-(.-^ய 3000 நப8க$ 
அGநா<]J ஞான;நான- ெப4றன8. 

அDேபா;தல8 1:8 வசனIைத Yைன, oற,- - இேயF l?;e த= ~ட8கைள பா8Ie 
@த]J அவ8க$ எ.சேலvJ தன)X சாRAயாக இ.Dபா8க$ என) o?னா8. 
ெபGெதெகா;ேத நா<J ேபe./= @ல- இேயFைவ /FவாAIத நப8கைள ெகா_ட ஆ( 
சைப எ.சேலvJ உ.வானe. ேபe./= ஊTயIைத) X?Ie நா- ^=ன8 AG()கலா-.  

F/ேஷசD பால- - பாேப]J நைடெப4ற XழDப- ெபGெதெகா;ேத நா<J 
~ரைம)கDபRடதாக பல ேவத வJmன8க$ க.el=றன8. ேநாவா,- அவனe X5-ப@- 
ேபைழO].Ge ெவ<ேய?யD ^=ன8 அவ8கைள �vெய"X- பர/D ெப.X-பC க8Iத8 
கRடைளORடா8. மாறாக அவ8க$ ஒேர இடI(J வAIe, ஒேர பாைஷைய ேபAனா8க$, 
அவ8க$ ஒ=\oC க8Iதைர அவம()X- வ_ண- த"கn)X ெபய8 உ_டா)X-பC ஒ. 
ெபHய ேகா:ரIைத கRCன8. அவ8க$ ேபFவe ஒ.வ.)X ஒ.வ8 :Hயாத வ_ண- க8Iத8 
அவ8கைள பல பாைஷகைள ேபF-பC ெசjதா8.   

அத4X எ(8மைறயாக, ெபGெதெகா;ேத நா<J, பல பாைஷகைள ேபFவபவ8க$ ஒ.வைர 
ஒ.வ8 :HGe)ெகா$n-பC க8Iத8 ெசjதா8. அவ8க$ இDெபாie ஒ=?ைணGe க8IதH= 
சைபைய கR5-பCயாக ஒ=?ைண)கDபRடன8. இ-@ைற மaத8க<= :கZVA)காக அJல 
க8IதH= நாம மlைம)காக அe கRடDப5-. இேயF l?;e இரRசகராக,-, sRபராக,- 
இ"ேக ெவ<Dப5l=றா8.   

3000 மaத8க<= இரRAD^4X ^=ன8, ேபe. (பHFIத ஆ/யானவராJ YரDபDபR5) 
ஆேலாசைன ச"கI(ன8 @= ைதHயமாக ேபFவைத காணலா-. �த மதIைத ேச8Gத 
ஆnன8க$, zDப8க$, ேவதபாரக8, ஆசாHய8கைள ெகா_ட ஆேலாசைன ச"க- அe. 
இேயF/= நாமIைத X?Ie ேபச)oடாe என அவ8கைள ஆேலாசைன ச"கI(ன8 
அதRCன8. ஆனாJ ேபe.ேவா அவ8கைளD பா8Ie “மhஷ.)X �ZபCவைத) காRCm- 
க8Iத.)X �ZபCவe அவAய-” என) o?னா8.  

நாVகா# க;9I - ஆh சைப 

க8IதH= ^$ைளக$ அh(ன@- ேதவாலயI(J oC வGதன8. அவ8க$ த"க$ 
உைடைமகைளD பl8Ge, ஒ=றாக உணவ.G(, {jைமயான இ.தய@ைடயவ8களாக 
மlZG(.Gதன8. க8Iதைர e(Ie, மaத8 தயைவ அhப/Iதன8.  
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அDேபா;தல8க$ அவ8கn)X உபேதச- ப_wன8, அவ8க$ ெஜ^Iத ேபாe மaத8கைள 
க8Iத.)X ேநராக நடIe-பC பல அ4:த"க$ நடGதe. அh(ன@- இரRA)கDபRடவ8க$ 
க8Iத8 சைபOேல ேச8Iதா8. 

சைப வள8Gத ேபாe, /தைவகைள பரமH)X-பC சைபOJ தைலவ8க$ ேதைவDபRடன8. 
அDெபாie 12 ~ட8க$ (�தா; மHIத ^=ன8, அவனe இடI(J மI(யா எ=பவ= 
ெதHGe)ெகா$ளDபRடைத அDேபா;தல8 1:26’J வாA)l=ேறா-) “பHFIத ஆ/Oனாm-, 
ஞானI(னாm- YரDபRட” Aல நப8கைள தைலவ8களாக ெதHGe)ெகா$ள @C, ெசjதன8. 
அDேபா;தல8க$ /FவாAகைள ஆ/)XHய பாைதOJ நடIeவ(J கவண- ெசmIe- 
/த-, :(ய தைலவ8க$ /தைவகைள பராமHIதJ ம4\- பG(/சாHIதJ ஆlய பwகைள 
கவwDப8. அத4காக ஏi நப8க$ ெதHGe)ெகா$ளDபRடன8. அவ8க<J ;ேதவா= 
எ=பவh- ஒ.வ=. 

;ேதவா=, பHFIத ஆ/Om-, ஞானIதாm- YரDபDபR5, ஜன"க$ மI(OJ பல 
அ4:த"கைளy-, அைடயாள"கைளy- ெசjதா=. அவh)X எ(ராக �த தைலவ8க$ 
எi-^ன8. அவ= ேதவ{ஷண- உைரIதா= என X4ற- FமIதDபR5 ஆேலாசைன 
ச"கI(ன8 @= Y\IதDபRடா=. 

அவ8கn)X @=பாக அவ= சI(யIைத ேபAய ேபாe, அவைன அவ8க$ 
ஏ4\)ெகா$ள/Jைல. அ(னாJ ;ேதவா= அவ8கைள ேநா)l “வண"கா 
கiIe$ளவ8கேள… !(பரைர !"க$ ெகாைல ெசjq8க$” என) o?னா=. அ(னாJ அவ= 
se அவ8க$ எHVசலைடGe, ப4கைள கCIதன8 என ேவத- o\l=றe. 

ஆனாJ ;ேதவா= பHFIத ஆ/யாJ YரDபR5, வானIைத பா8Ie, “வான- 
(றG(.)l=றைதy-, மhஷ)Xமார= ^தா/= வலeபாHசI(J Y4lறைதy- க_ேட=” 
எ=றா=.  

இேயF l?;e பரேம?யD ^=ன8 ^தா/= வலe பாHசI(J உRகா8Gதா8 என வாAIேதா-. 
இDெபாie அவ8 Y4பைத இ"ேக கா_l=ேறா-. 

அவ= அpவா\ o?ய,ட=, அவைன நகரIைத /R5 ெவ<ேய இiIe ெச=\, அவ= 
se கJெல?Gதன8. ;ேதவா= சைபO= @தJ இரIத சாRAயாக மHIதா=. F/ேஷசD பால- 
- ச"lத- 119:86 - நா- காரணvJலாமJ உபI(ரவ ப5IதDப5ேவா- என @=னேர 
அ?/)கDபRடe. 

இp/டI(J தா= நா- @தலாவe ச,J எ=ற மaதைன) X?Ie வாA)l=ேறா-. 
;ேதவாa= மரண த_டைனைய Yைறேவ4\- ெபா\D: ச,m)X வழ"கDபRC.Gதe. 
அவ= அ(காரv)கவனாO.Gதா=. த8F பRCணIைத ேச8Gத ச,J ப)( ைவரா)lய@$ள 
�த X5-பIைத ேச8Gதவ8. ந=றாக பO=ற, ப)( ைவரா)lய@$ள ஒ. பHேசய= அவ=. 

:(தாக ேதா=?ய சைபைய உபI(ரவDப5Ieவe !(O= ெசயJ என அவ= க.(னா=. 
அ(= @ல- அவ= �த ச@தாயI(J ேபா4றDபRடா=.  

ச,ைல) X?Ie நா- ~)lர- ேபச/.)l=ேறா-. 

eVறா# க;9I - உப9hரவ# மLM# NதறS'க5ப>தH  

;ேதவாa= மரணIைத ெதாட8Ge ஒ. ெபHய உபI(ரவ- உ(Iதe.  

12 அDேபாதல8க$ த/ர,/FவாAக$ அைனவ.- உO8 ^ைழ)X-பC பல (ைசகn)X 
AதறC)கDபRடன8, Aல8 �ேதயா/4X-, Aல8 சமாHயா/4X-, Aல8 ^ற பX(கn)X- 
ெச=றன8. 

பட#: (�ேதயா ம4\- சமாHயா)  

அவ8 ெச=ற இடெம"X- F/ேஷசIைத ^ரச"lIதன8, /FவாAக<= எ=w)ைக 
ெப.lயe.  
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F/ேசஷD பால-: அDேபா;தல8 1:8; ஆ(யாகம- 50:20 - இேயF த= ~ட8க<ட- !"க$ 
எ.சேலvm-, �ேதயா/m-, சமாHயா/m- என)X சாRAகளாO.Dx8க$ எ=\ o?னா8. 
க8Iத8 இGத உபவI(ரவI(= வTயாக F/ேஷச- எJலா இடI(m- பர,-பC ெசjதா8. 
மaத8க$ /FவாAகn)X qைம ெசjய @4பRடைத, ேதவ= ந=ைமயாக மா4?னா8.   

/FவாAக$ எ_w)ைகOJ ெப.lனா8க$ எ=\ இதைன ேவத- /வH)காமJ 
“க8Iத.ைடய வசன- வள8Ge, ெப.lயe” என ேவத- o\l=றe. /FவாAக<= 
எ_w)ைக vக அ(கமாக வள8Gதe (அDேபா;தல8 9:3; 12:24). 

நாVகா# க;9I - ேபI;1V ஊuய#: அ5ேபாlதல7 8:4 

ேபe.ைவ பHFIத ஆ/யானவ8 எpவா\ மா4?னா8 என நா- ஏ4கனேவ வாAIேதா-. 
த4ேபாe அவனe ஊTயI(= தா)கIைத X?Ie AG()கலா-. இேயF l?;e/= @தJ 
~ட8க<J ேபe.,- ஒ.வ=. அவ= ச4\ உண8VAவசDபட) oCய நபராக இ.D^h- 
இேயF/= se vக,- ப4\ைடயவ=. அவனe இய4ெபய8 ~ேமா=, அவ= ஒ. எ<ய 
மaத=, க]ேலயாைவ ேச8Gத sனவ=. அவ= இேயFைவ @தJ @ைற சG(Iதேபாe 
இேயF ~ேமா= எ=ற அவனe ெபயைர ேபe. எ=\ மா4?னா8, ேபe. எ=றாJ 
“க4பாைற” எ=\ ெபா.$ப5-.அவ= எDபCபRடவ= எ=ப(ைன ெபா.Ie அவh)X 
ெபயHடாமJ, அவ= எpவா\ மா4றDபடD ேபாl=றா= எ=ப(ைன மன(J ெகா_5  
இேயF அவh)X ெபயHRடா8. 

இேயF ைகe ெசjயDபRட இர/J, ேபe.,-, ^ற ~ட8கn- AதறC)கDபRடன8, மIேதy 
26:34’J இேயF o?யைதD ேபாJ ேபe. z=\ @ைற அவைர ம\த]Iதா=.  F/ேஷச 
பால-: இேயF சகலIைதy- அ?Gதவ8. இ.D^h- இேயF உO8ெதiGத ^=ன8, 
ேபe.ைவ அ=:ட= s_5- ேச8Ie) ெகா_டா8. ேபe. இேயFைவ z=\ @ைற 
ம\த]Iத]Iத(னாJ, இேயF ேபe./ட- ! எ=ைன ேநA)l=றாயா என z=\ @ைற 
ேகRடா8. ேபe. ஆ- எ=\ ப(ல<Iத,ட=, இேயF அவaட- த= ஆ5கைள- த= 
ம)கைள பராமH)X-பC o?னா8. அவனe ெபலuன"க$ மI(Om- ேபe. இேயFவாJ 
சைப)X தைலவனாக ெதHGeெகா$ளDபRடா=.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
பட#: மIேதy 16:18’J இேயF o?யe, “! ேபe.வாj இ.)lறாj, இGத) கJ]=ேமJ 
எ= சைபைய)கR5ேவ=; பாதாளI(= வாசJக$ அைத ேம4ெகா$வ(Jைல” 
   
ேபe. ெபGெதெகா;ேத (னIத=\ பHFIத ஆ/ைய ெப4\) ெகா_டா8, உடனCயாக 
அவ8 எ.சேல- சைபைய வTநடIத ெதாட"lனா8. 

உபI(ர நாRக<J சைப AதறC)கDபRட ேபாe, ேபe. �ேதயா ம4\- சமாHயா பX(க<J 
AதறDபRட /FவாAகைள சG(Ie அவ8கைள l?;e,)X$ வTநடIe- ெபா\D^4X 
தைலேய4றா8.   

F/ேஷச பால-: அDேபா;தல8 1:8 - இேயF l?;e/= ~ட8க$ அவரe கRடைள)X 
�ZபCGe ~ஷ8கைள உ.வா)X- பwOJ ஈ5பRடன8. 
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உ"க$ மாணவ8கைள 2 அJலe 3 நப8களாக ^HIe தா"க$ 
க4\)ெகா_டவ4ைற A\ Xi/J பl8Ge ெகா$n-பC ெசjய,-. 
Xi/J உ$ள நப8க<= எ_w)ைகO=பC 8 Yvட"க$ வைர 
இத4ெகன ேநர- ஒe)க,-. அ(= ^= அவ8க$ க4றவ4ைற X?Ie 
கலGeைரயாட,-. 

1g>5பாட#: இGத வார- த"க$ u5கn)X ெச=ற ^=ன8, ^ற 
நப8கnட=  இ)க.Ie)கைள ^றHட- பlர,-. 
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வரேவ4:/ ெஜப-:  

ெஜப#  

பட#: F/ேஷச- பர/D ெப.XதJ  

பட#: ைமய வா)lய-:  (.Vசைப ேதா4\/)கDபRட,ட= உலகெம"X- ெச=\ 
~ஷ8கைள உ.வா)X"க$ எ=ற இேயF/= கRடைளைய Yைறேவ4ற ெதாட"lயe. 

நா=X ைமய க.Ie)க$  
1. ப,]= வாZ)ைக/இரRAD: 
2. ப,]= ஊTய- 
3. ப,]= @தலா- ம4\- இர_டா- F/ேஷச ^ரயாண- 
4. ப,]= z=றா- F/ேஷசD ^ரயாண- ம4\- Aைற ^CD: 

cதலா# க;9I - பA:V வாy'ைக/ இரgN58 

ச,J எ=ற மaத= s_5- ேதா=\l=றா=, அவ= ^=னாRக<J ப,J 
எ=றைழ)கDப5வா=. இவ= ;ேதவாa= மரண த_டைனைய Yைறேவ4\- 
ெபா\D^ைன ெப4றா=. ^=ன8 சைபைய அT)X- ேநா)கIeட=, u5 uடாக ெச=\ 
/FவாAகைள இiIe வGe AைறOJ அைடIதா=. 

ச,J ேதவa= ~ஷ8கn)X ெகாைல vரRடJ /5Iதா=. அவ= ^ரதான ஆசாHயaட- 
ெச=\ தம;X/J உ$ள சைப ம)கைள e=:\Iத அhம( ெப4றா=. அ"X இேயFைவ 
/FவாADபவ8க$ இ.GதாJ அவ8கைள எ.சேல@)X ெகா_5வர (RடvRடா=. 

ஆனாJ அவ= YைனIதe ேபாJ காHய"க$ நைடெபற/Jைல. அDேபா;தல8 9’- 
அ(காரI(J அதைன வாA)கலா-. அவ= தம;Xைவ ெந."lய ேபாe, qCெரன ஒ. 
ெவ<Vச- வானI(].Ge ேதா=?யe அவ= தைரOேல /iGதா=, அDெபாie, “ச,ேல, 
ச,ேல, ! ஏ= எ=ைன e=பDப5Iel=றாj?” எ=ற சIத- ேகRடe.  

ச,J “ஆ_டவேர, !8 யா8? எ=றா=. 

இேயF அவைன ேநா)l, “! e=பDப5Iel=ற இேயF நாேன. ! எiGe, 
பRடணIe)X$ேள ேபா; ! ெசjய ேவ_Cயe அ"ேக உன)XV ெசாJலDப5-” எ=றா8. 

அவேனா5oடD ^ரயாண-ப_wன மhஷ8க$ சIதIைத) ேகR5- ஒ.வைரy- 
காணாமJ ேபVச4\ Y=றா8க$. ச,J எiGe Y=\ க_கைள (றGத ேபாe, அவ= 
பா8ைவய4றவனாj இ.Gதா=. அவனe ைககைள ^CIe தம;X/4X அைழIe ெச=றன8. 
அவ= z=\ நாRக$ பா8ைவய4\, ஒ=\- :Aயாமm-, XCயாமm- இ.Gதா=.  

அனaயா எ=ற ஒ. ~ட= தம;X/J இ.Gதா=. க8Iத8 அவைன ! எiGe ேந8Iெத., 
எ=னDபRட ெத.,)XDேபாj, �தா/= uRCேல த8FபRடணIதானாlய ச,J எ=h- 
ேப.$ள ஒ.வைனI ேத5 எ=றா8 (அDேபா;தல8 9:11-12). 

அனaயா க8IதHட-, “ஆ_டவேர, இGத மhஷ= எ.சேலvm$ள உ-@ைடய 
பHFIதவா=கn)X எIதைனேயா ெபாJலா"XகைளV ெசjதாென=\ அவைன)X?Ie 
அேநகராJ ேக$/DபRC.)lேற=.” 

க8Iத8 அவைன ேநா)l, “அவ= :றஜா(கn)X- ராஜா)கn)X- இ;ரேவJ :I(ர.)X- 
எ=hைடய நாமIைத அ?/)lறத4காக நா= ெதHGeெகா_ட பாI(ரமாO.)lறா=.” 
எ=றா8.  F/ேஷச பால-: ஏசாயா 42:5-9’J �த8க$ உலக ம)கn)X 
ெவ<VசமாO.Dபா8க$ எ=\ எiதDபR5$ளe. 
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அனaயா அGத uRC4X ெச=றா=, ச,]= se ைககைள ைவIe ெஜ^Iதா=, ச,J 
XணமைடGe பHFIத ஆ/OனாJ YரDபDபRடா=. அவ= க_க<].Ge s=ெச($க$ 
ேபா=றைவ /iGதன. அவ= எiGe ஞான;நான- ெப4றா=. ^=: அவ= ேபாஜன- 
ப_w ெபலDபRடா=. 

ச,J தம;X/m$ள ~ஷ8கேளா5 Aல நாRக$ இ.Ge, தாமதv=?, இேயFேவ 
ேதவhைடய Xமார= எ=\ ெஜபஆலய"க<ேல ^ரச"lIதா=.  

ஜன"க$ ஆVசHயDபR5, “இேயFைவ /FவாADபவ8கைள e=:\I(, ைகe ெசjய 
வGதவ= இவ= தானா?” எ=\ ேகRடன8. ச,J ேதவ)l.ைபOJ ெபலDபR5 இேயFேவ 
ேதவhைடய Xமார= எ=\ தம;X/J வாZGத �த8கn)X ேபா(Ie வGதா=. 

இGத ச,ேல :(ய ஏ4பாRCJ ப,J எ=\ அைழ)கDப5பவ=. ச,J எ=பe அவனe 
ெப4ேறா8க$ அவh)X ெகா5Iத எ^ேரய ெபய8. ச,]= தகDப= ேராம XCyHைம 
ெப4றவ=, எனேவ ச,m- ேராம XCyHைம ெப4?.Gதா=. லIq= ெமாTOJ அவ= ப,J 
எ=றைழ)கDபRடா=. தனe இரRAD^4X ^=ன8 அவ= ேராம உலlJ வாZGதவ8க$ 
மI(OJ ஊTய- ெசjதபCOனாJ ப,J எ=ற த= ேராம ெபயைர பய=ப5I(னா=. 
(அDேபா;தல8 16:37, 22:25-28). 

ப,J X.டனாO.Ge qCெரன பா8ைவ ெப4றeேபாJ, நா@- ஆ/)XHய 
X.ட8களாO.Gேதா-, இDெபாiேதா l?;eவாJ sRகDபRடதாJ ந-மாJ ஆ/)XHய 
சI(ய"கைள காண @Cl=றe. :(ய ஏ4பாRCJ அ(க Y.ப"கைள எi(, இேயF/= 
நாமIைத உலகெம"X- எ5Ie ெச=ற ப,J இpவா\ இரRA)கDபRடா=.   

இர=டா# க;9I - பA:V ஊuய# 

இeவைர /FவாAக$ ந4ெசj(ைய (இேயF l?;e/= கைதைய) எ.சேல-, �ேதயா 
ம4\- சமாHயா பX(க<J ேபe./= தைலைமO= �Z �த8கn)X மR5- ^ரச"lIe 
வGதன8.     

ப,J �த8க$, :றஜா(ய8 (�தரJலாதவ8க$), ம4\- உலl= எJலா பX(கn)X- 
l?;e/= ந4ெசj(ைய எ5IeV ெச=றா8. 

அவ8 சைபகைள உ.வா)க ஒ. எ<ய @ைறைய கைட^CIதா8. 

@த]J, ஒ. ெபHய பRCணI(4X ெசJவா8. அவ8கnட= கலGeைரயாC அவ8க<ட- 
இேயF l?;eைவ X?Iத ந4ெசj(ைய அ?/Dபா8. அ(= /ைளவாக அேநக8 இேயF 
l?;eைவ /FவாAIதன8.  

அ(= ^=ன8, அவ8கைள ஒ=\ (ரRC ஒ. uRCJ சைபைய ெதாட"l, /FவாசI(னாJ 
பHFIத ஆ/யானவ.)X அவ8க$ த"கைள ஒD:/)X-பC ேபா(Ie அவ8கைள 
AஷIeவI(J நடI(, ேவதI(= ேபாதைனகைள ^=ப4\-பC அவ8கைள ஊ)X/Dபா8.  

^=ன8, கவனமாக (.Vசைப)கான தைலவ8கைள ெதHGெத5Ie அவ8க$ சைபைய 
நடIe-பCயான பO4Aைய ெகா5Dபா8. பO4A)X ^= சைபைய நடIe- ெபா\D^ைன 
அவ8க<ட- ஒDபைடIe /R5, ேவ\ இடI(4X கடGe ெசJவா8.  

ேவ\ இடI(4X ெச=ற ^=ன8, ப,J அவ8கn)காக ெஜ^Ie-, Y.ப"க$ எi(y-, 
s_5- அவ8கைள சG(Ie- அவ8கnடான உற/J YைலI(.Dபா8. அpவா\ ெசjவ(= 
@ல-, அவ8க$ ப,]= வTகாR5தJ ம4\- ஊ)X/Iத]= @ல- சI(யI(J 
ெபலDபRடன8.  
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அ(= ^=ன8, சைபO].Gத /FவாAக$ அpவாேற ெசjதன8 - தைலவ8கைள 
ெதHGeெகா_5, அவ8கn)X பO4Aய<Ie, ^ற இட"க<J சைபகைள 
உ.வா)Xவத4காக அவ8கைள ^ர(Bைட ெசje அhD^ன8. 

eVறா# க;9I - பA:V cதலா# மLM# இர=டா# பயணCகD: அ5ேபாlதல7 13-14 

X?D:: ேவத ஆராjVAயாள8க$ மI(OJ ப,J பயண- ெசjத காலIைத) X?Iத /வாத- 
இ=\- நடGe ெகா_5தா= இ.)l=றe.  

ப,J ^ரயாண- ெசjத வைரபடIைத கவw)க,-: அ(J ஒ. வH ப,J ெச=றைதy-, 
ம4ெறா. வH அவ= (.-^ வGதைதy- அைடயாளDப5Iel=றe.  

பட- : ஊ8க<= ெபய8கைள ேகRX-ேபாe அவ4ைற கவw)க,-.  

அG(ேயாlயா/].Ge ப,m-, ப8னபா,- :றDபRடன8.  

அG(ேயாlயா, சாலv, ~D:., பாDேபா, ெப8ேக, ^~(யா/= அG(ேயாlயா, இ)ேகாaயா, 
�;(ரா, ெத8ைப, ^=ன8 s_5- �;(ரா, இ)ேகாaயா, ^A(யா/= அG(ேயாlயா, சாலv 
வTயாக அG(ேயாlயா/4X (.-^ன8.  

(உ"களe ெசாGத உதாரணIைத இ"X பய=ப5Iத,-) 
இe நா- எpவா\ பயண- ெசjேவா- எ=ப(ைன AG()க ைவ)l=றe. அRலா_டா/J 
உ$ள ஜா8�யா/J எனe X5-பI(ன8 உ$ளன8. அேத ேபாJ நா8I காெரா]னா/J உ$ள 
அBெவOJ எ=ற இடI(m- உ$ளன8. அவ8கைள நா"க$ சG()க ெசJmைகOJ, @த]J 
அRலா_டா/J A?e ேநர- ெசல/5ேவா-. அ(= ^=ன8 அBெவOJ உ$ள 
X5-பI(னைர சG(Ie A?e ேநர- ெசல/5ேவா-. அவ8கைள க_5 s_5- u5 
(.-:ைகOJ எ"களe ^$ைளக$ அRலா_டா/4X s_5- ெச=\ X5-பI(னைர 
காண ேவ_5ெமன o\வ8. நா"க$ அRலா_டா/4X ெசJலாமJ u5 (.-ப ஒ. வT 
இ.)l=றe ஆனாJ அவ8கைள நா"க$ ேநA)l=றபCயாJ s_5- அRலா_டா/4X 
ெச=\ அவ8கைள சG(Iத ^=ன8 u5 (.-:ேவா-.  

ப,]= Y.ப"க$ ேராம8 @தJ ^ேலேமா= வைர, !_ட Y.பI(].Ge A?ய Y.ப- வைர 
என வHைசDப5IதDபR5$ளe. அைவ ப,]J ஊTயI(= நாRக<J எDெபாie 
எiதDபRடe என நா- கவw)க ேவb-.  
 
பட- : ப,J த= @தJ F/ேஷச பயணI(4X ^=ன8 ஒ. Y.பIைத எi(னா8, அeேவ 
கலாI(ய8.  

X?D:: அவ8 த= @தJ F/ேஷசD பயணI(4X ^= ஒ. Y.பIைத எi(னா8 எ=ற 
X?Dைப Yைன/J ைவIe)ெகா$ள,-. 

இர_டா- F/ேஷசD பயண- : அDேபா;தல8 15-17  
பட-: அவ8 F4?வGத பRCண"க<= ெபய8கைள நா- வாA)X-ேபாe அவ4ைற 
வRடvR5 ஒ. பயண வTதடIைத வைரய,-.  

ப,m-, ~லா,- எ.சேலv].Ge அG(ேயாlயா/4X ெச=றன8. த"களe @தJ F/ேஷச 
பயணI(J Y\/ய சைப ம)கைள s_5- சG()X-பC அG(ேயாகா/].Ge :றDபட 
/.-^ன8. ஆனாJ ப,]= (RடI(J மா4ற- ஏ4பR5 lேர)க நாRC= ெகாHGe பX()X 
ெச=றன8.  

எ.சேல-, அG(ேயாlயா, ெத8ைப, �;(ரா, இ)ேகாaயா, xA(யா/= அG(ேயாlயா, 
ெதாேராவா, ^]D:, ெதசேலாa)ேகயா, அIேதேன, ெகாHGe, எேபF, ம4\- எ.சேல-.  
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பட- : தனe இர_டா- பயணI(= ேபாe 1 ெதசேலாa)ேகய8 ம4\- 2 ெதசேலாa)ேகய8 
ஆlய இர_5 Y.ப"கைள எi(னா8. 

X?D:: தனe இர_டா- F/ேஷச பயணI(4X ^=ன8 2 Y.ப"கைள எi(னா8. 

நாVகா# க;9I - பA:V eVறா# 01ேஷச5 பயணc#, NைறY;58# (ப,]= 
Aைற^CD: AலராJ அவரe நா=காவe பயணமாக க.தDப5l=றe) 

z=றா- F/ேஷசD பயண-: அDேபா;தல8 18-21 

பட-: அவ8 F4?வGத பRCண"க<= ெபய8கைள நா- வாA)X-ேபாe அவ4ைற 
வRடvR5 ஒ. பயண வTதடIைத வைரய,-.  

அG(ேயாlயா, ெத8ைப, �;qரா, இ)ேகாaயா, ^A(யா/= அG(ேயாlயா, எேபF, 
ெதாேராவா, ^]D:, ெதசேலாa)ேகயா, அIேதேன, ெகாHGe, ெதசேலாaேகயா, ^]D:, 
ெதாேராவா, ம4\- எ.சேல-.  

பட-:  தனe z=றா- F/ேஷசD பயணI(= ேபாe ப,J z=\ Y.ப"கைள எi(னா8, 
அைவ 1 ெகாHG(ய8, 2 ெகாHG(ய8 ம4\- ேராம8.  

X?D:: தனe z=றா- F/ேஷச பயணI(J ப,J z=\ Y.ப"கைள எi(னா8. 

தனe z=றா- F/ேஷசD பயணIைத @CIe (.-^ய ப,]= se u_ பT FமIதDபR5 
அவ8 Aைற^C)கDபRடா8: அDேபா;தல8 22-28. 

அவ8 Aைற^C)கDபRட ேபாe, அவ8 ஒ. ேராம XCமகனானபCயாJ தா= ேராம 
ச)ரவ8I(ைய சG(Ie அவHட- @ைறOட ேவ_5ெமன /_ணD^Iதா8.  

பட-: அவ8 F4?வGத பRCண"க<= ெபய8கைள நா- வாA)X-ேபாe அவ4ைற 
வRடvR5 ஒ. பயண வTதடIைத வைரய,-. 

அவ8 எ.சேலvJ ெதாட"l Aல இட"கைள கடGe ேராமா:H ெச=றைடGதா8, அ"X uR5) 
காவ]J 2 வ.ட"க$ த"l.Gதா8.  

பட-: ^]D^ய8 அe சமய-, 4 கCத"கைள எi(னா8: எேபAய8, ெகாேலேசய8, 
^ேலேமா-, ம4\- ^]D^ய8. 

ப,J ேராமா:HOJ இர_5 ஆ_5க$ த"lயeட= அDேபா;தல நடபCக$ 
@CவைடGதe. அவரe Y.ப"க<].Ge அத4X ^= எ=ன நடGதe என நா- அ?யலா-. 
ேராமா:HOJ uR5 காவ]].Ge ப,J /5/)கDபRட ^=ன8 அவ8 ெதாடGe ஊTய- 
ெசjதா8 என ேவத வJmன8க$ க.el=றன8. 

பட-:  uR5 காவ]J இ.Ge /5/)கDபRட ப,J 1 qேமாIேதy ம4\- qIe ஆlய 
Y.ப"கைள எi(னா8.  இ\(யாக ப,J இர_டா- @ைற ேராமா:HOJ AைறOJ 
அைட)கDபRடா8. இ-@ைற அவரe AைறO.D: vக,- க5ைமயானதாக இ.Gதe.  

பட-:  தனe இர_டா- AைறO.D^= ேபாe ப,J 2 qேமாIேதy எ=ற Y.பIைத 
எi(னா8.  

ப,J தனe கைடA z=\ Y.ப"கைள தன)X ெந.)கமான தனe ~ட8கn)X எi(னா8 
எ=ப(ைன கவw)க,-. 

ப,J எpவா\ மHIதா8 என ேவதI(J எiதDபடா/Rடாm-, l?;தவ வரலா4?= 
அCDபைடOJ அவ8 !ேரா எ=ற அரசனாJ ேராமா:HOJ தைல e_C)கDபR5 
ெகாJலDபRC.)கலா- என ந-பDப5l=றe.   
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F/ேஷச ெதாட8:: மIேதy 24:9 “அDெபாie, உ"கைள உபI(ரவ"கn)X 
ஒD:)ெகா5Ie, உ"கைள) ெகாைல ெசjவா8க$, எ= நாமI(avIத- !"க$ சகல 
ஜன"களாm- பைக)கDப5u8க$.” அDேபா;தல8 1:8 வசனIைத கவwIe நா- 
இDபாடIைத @C)கலா-. ேபe. எ.சேல-, �ேதயா, ம4\- சமாHயா ஆlய இட"கn)X 
F/ேஷசIைத எ5Ie ெச=றா8. ப,J உலl= ^ற பX(கn)X ந4ெசj(ைய FமGe 
ெச=றா8. அpவா\ அவ8க$ @லமாj சைபக$ Y\வDபRட ^=ன8, அVசைபக<m$ள 
/FவாAக$ ந4ெசj(ைய ^ற பX(கn)X எ5Ie ெசJல கடைமDபRடவ8க$    
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Xi/J உ$ள நப8க<= எ_w)ைகO=பC 8 Yvட"க$ வைர 
இத4ெகன ேநர- ஒe)க,-. அ(= ^= அவ8க$ க4றவ4ைற X?Ie 
ஒ.வ.ட= ஒ.வ8 கலGeைரயாட,-. 
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வரேவ4:/ெஜப-: 

பட-: YகZ கால@-, இa வ.பைவy- 

பட-: ைமய வா)lய-:  தா= வா)க<IதபC, இேயF மlைமy$ள, ெஜய- ெகா$l=ற 
இராஜாைவ s_5- வ.வா8. 

நா=X ைமய க.Ie)க$:  

1. க8IதH= l.ைப 

2. நமe ஊTய- 

3. YைலI(.IதJ 

4. இராஜா/= வ.ைக)X ஆயIதமாக காI(.IதJ 

cதலா# க;9I - க79தKV /;ைப: எேபNய7 2:4-10 

தX(ய4ற ஒ. நப.)X அ.ளDப5- ேதவa= ஈேவ க8IதH= l.ைபயாX-.  

க8IதH= மகIதான l.ைபைய @த]J ஏேத= ேதாRடI(J காணலா-. ஆதா@-, ஏவாn- 
தா"க$ ேதவh)X இைணயாக மாற ேவ_5ெமன ஆைச) ெகா_5 த"க$ 
�ZபCயாைமயாJ பாவIைத மaதXலI(4X$ ெகா_5 வGதன8. பாவI(= ச-பள- 
மரண-, மaத= ச�ர^ரகாரமாக,-, ஆ/)XHய ^ரகாரமாக,- மH)க ேவ_5-. அவ8க<= 
பாவ- க8IதHடv.Ge அவ8கைள ^HIதe.  
  
அவ8களe பாவ- க8Iதைர காயDப5I(யe. அவ8 மaத8கைள ேநAIதா8, அவ8க$ 
த=hட= ஒD:ரவா)கDபட ேவ_5ெமன /.-^னா8. மaத8 க8Iத.)X /ேராதமாக 
பாவ- ெசjதe eயரமான ஒ. ச-பவ-. இ.D^h- அவ8க<= பாவ Y8வாணIைத z5- 
வ_ண- ஒ. X4றம4ற /ல"X ப] ெசmIதDபR5 அ(= ேதா]னாJ க8Iத8 அவ8க<= 
பாவ Y8வாணIைத zCனா8. அe த4கா]மானேத. ஆனாJ ஒ. நா$ இரRசக8 வ.வா8, 
அவரe இரIத- மaத8க<= பாவIைத YரGதரமாக !)X- எ=ப(= அைடயாளமாக ேதவ= 
அpவா\ ஒ. /ல"l= ேதா]னாJ அவ8கைள உ5Ie/Iதா8.  

ஆதா-, ஏவா<= பாவ- அவ8க<].Ge ேதா=?ய எJலா மaத.)X$n- காணDபRடe. 
எனேவ ஆதாv= ^$ைளகளான மaதXல- @iைமy- பா/களாj ேதவaடv.Ge 
^H)கDபRC.)l=றன8. இ.D^h-, இரRசக8 வ.- நா<J மaத8க$ பாவI(].Ge 
/5/)கDபR5 ேதவhட= ஒD:ரவா)கDப5வ8 எ=ற ந-^)ைகைய ேதவ= நம)க<Iதா8.  

அpவா\ ேதா=\- இரRசக8 ஒ. /ேஷசமான நபராக இ.)க ேவ_5-. பாவvJலாதவராj, 
மaத8க<= பாவIைத த= se ஏ4\)ெகா_5 த= !(OனாJ மaத8கைள இரRA))க 
/.Dப@$ளவராj காணDபட ேவ_5-.  

அவேர ந- இரRசகராlய இேயF l?;e எ=\ இ=\ ந-மாJ உணர @Cy-.  

ஒ. A?ய கைதைய !"க$ அ?G(.)கலா-. அe எ=னெவ=றாJ. ஒ. !(ப( இ.Gதா8. 
அவ.)X @= ஒ. நா$ அவரe ெசாGத மகேன X4றவா]யாக வGe Y=றா=. அவனe 
மகh)X எ(ரான ஆதார"கைள !(ப( /சாHIத ேபாe அவ8 vக,- ேவதைனy4றா8. 
அவரe மக= X4றவா< எ=ப(J சGேதகvJைல. ஆனாJ அவ8 !(y-, அ=:- YைறGத 
தGைத.  

அவரe மகa= வழ)lJ அவராJ எDபC !(ையy-, அ=ைபy- YைலநாRட) o5-? 
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!(ைய Yைறேவ4\- /த- ஒ. vகD ெபHய ெதாைகைய அவரe மக= அபராதமாக ெசmIத 
ேவ_5ெமன q8Dப<Iதா8. ஆனாJ அவரe மகa= (ராw)X v�Aய ெதாைக அe.  

த= மகனாJ அIெதாைகைய ெசmIத @Cயாe என அ?Gத !(ப(, தனe அH)ைகO].Ge 
எiGe, தாேன அGத ெதாைகைய த= மகa= சா8^J கRCனா8.  

ஒ. !(ப(யாக சRடIைத ம(Ie அதைன வTy\I(னா8, அேத சமய-, த= மகைன அவ8 
vக,- ேநAIதபCயாJ, அவ= ெசmIத ேவ_Cய அபராதIைத தாேன ெசmI(னா8. இேயF 
l?;e நம)காக ெசjத (யாகI(4X இe ஒDபJல, இ.D^h- l.ைப எ=றாJ 
எ=னெவ=\ ஒ. A?ய ெத<ைவ நம)X இp,தாரன- ெகா5)l=றe.  

எேபAய8 2:8’J oறDபR5$ளe “l.ைபOனாேல (தக(ய4றவ8கn)X ேதவ= அ<)X 
ஈ,, ஆ~8வாத-), /FவாசIைத) ெகா_5 இரRA)கDபRt8க$ - இe உ"களாJ 
உ_டானதJல (உ"களe @ய4AயாJ அைடய) oCய ஒ=றJல), இe ேதவhைடய ஈ, - 
ஒ.வh- ெப.ைமபாராRடாதபC)X lHையக<னாJ அJல (ந4ெசயJக$, 
நJெலாi)க"க$).”  

பல.- ந4ெசயJக<னாJ ம4\- நJெலாi)க"க<னாJ க8IதH= ^ரச=னIைத அைடய 
@Cy- என ந-:l=றன8. ஒ.வரe qய ெசயJகைள) காRCm- ந4ெசயJக$ அ(கமாக 
இ.GதாJ அpவா\ சா()கலா- எ=ற ந-^)ைக.  

ந4ெசயJக$ l?;தவ வாZ/J vக @)lய ப"X வl)l=றe. க8IதH= l.ைபயாJ ஒ.வ8 
இரRA)கDப5- ேபாe, அ(= ெவ<Dபாடாக ந4ெசயJக$ க8Iத8 se நம)l.)X- அ=: 
ம4\- ந=?yண8/= /ைளவாக ந-v].Ge ேதா=\-. ஆனாJ அ(= இரRAD^= 
/ைளேவ த/ர, ஒ.வH= இரRAD^4X காரணமாகாe.  

அe ஒ. நப8 தா= அழகான ேதா4ற@ைடயரானபCயாJ ஒ. பJகைல)கழகI(J தன)X 
இட- lைட)X- எ=\ ந-:வe ேபா=றe. அழlய ேதா4ற- நJலe தா=, ஆனாJ ஒ. 
பJகைல)கழ)கI(J ேச.வத4X அe தX(யJல.  

இe ெத<வாக ேபா()கDபRC.)l=ற ஒ. ேவதDபX( ^=வ.மா\: 

மIேதy 7:21-23: “பரேலாகI(].)lற எ= ^தா/= AIதI(=பC ெசjlறவேன 
பரேலாகரா�யI(J ^ரேவADபாேனயJலாமJ, எ=ைன ேநா)l) க8Iதாேவ! க8Iதாேவ! 
எ=\ ெசாJmlறவ= அ(J ^ரேவADப(Jைல. அGநா<J அேநக8 எ=ைன ேநா)l: 
க8Iதாேவ! க8Iதாேவ! உமe நாமI(னாேல q8)கதHசன- உைரIேதா- அJலவா? உமe 
நாமI(னாேல ^சாFகைளI eரI(ேனா- அJலவா? உமe நாமI(னாேல அேநக 
அ4:த"கைளV ெசjேதா- அJலவா? எ=பா8க$. அDெபாie, நா= ஒ.)காm- உ"கைள 
அ?ய/Jைல; அ)lரமV ெசjைக)காரேர, எ=ைன/R5 அக=\ேபா"க$ எ=\ 
அவ8கn)XV ெசாJmேவ=.” 

 lHையக<னாJ ஒ.வ8 இரRA)கDபடா/RடாJ, ேவ\ எ(னாJ இரRA)கDபட @Cy-? 

ேயாவா= 3:16: “ேதவ=, த-@ைடய ஒேரேபறான Xமாரைன /FவாA)lறவ= எவேனா 
அவ= ெகR5DேபாகாமJ YI(ய}வைன அைடy-பC)X, அவைரI தGத.<, இpவளவாj 
உலகI(J அ=:o8Gதா8.” 

ஒ.வ8 தா= ஒ. பா/ எ=ப(ைனy-, அவரe பாவI(= /ைள/னாJ அவ8 YI(யமாக 
ேதவaடI(].Ge ^H)கDப5வா8 எ=ப(ைனy-. அவரe பாவ YைலO].Ge /5பட 
அவ8 எpவள, தா= @ய4AIதாm- /5பட @Cயாe எ=ப(ைனy- உண8Ge. 
தாZைமyட= இேயF l?;eேவ ஒ.வேர த=ைன இரRADபவ8 எ=ப(ைன /FவாA)க 
ேவ_5-. இேயF ஒ.வேர த=ைன ேதவhட= இைணDபவ8, அவரe வா8Iைத மR5ேம 
சI(ய-, அவ8 @லமாக மR5ேம YI(ய }வைன அைடய @Cy- எ=ற /Fவாச-.  
க8Iத8 த- Xமார= @லமாj அ<)X- இரRADபாlய ஈைவ /FவாசDப(னாJ மாI(ரேம 
YI(ய }வைன அைடய @Cy-. ேராம8 10:9 o\வe “எ=னெவ=றாJ, க8Iதராlய 
இேயFைவ ! உ= வாOனாேல அ?)ைகOR5, ேதவ= அவைர மHIேதாH].Ge 
எiD^னாெர=\ உ= இ.தயI(ேல /FவாAIதாJ இரRA)கDப5வாj.”  
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த-@ைடய ஒேரேபறான Xமாரனாேல நா- ^ைழ)X-பC)X ேதவ= அவைர இp,லகI(ேல 
அhD^ன(னாJ ேதவ= ந-ேமJ ைவIத அ=: ெவ<DபRடe. நா- ேதவaடI(J 
அ=:o8Gத(னாJ அJல, அவ8 ந-vடI(J அ=:o8Ge, ந-@ைடய பாவ"கைள 
Y/8I(ெசjlற l.பாதாரப]யாகI த-@ைடய Xமாரைன அhD^ன(னாேல அ=: 
உ_டாO.)lறe - 1 ேயாவா= 4:9-10. 

F/ேஷசD பால-: இேயF l?;eேவ பைழய ஏ4பாRC= ப]க<= Yைறேவ\தJ. இேயF 
l?;e o?யe, “நாேன வTy- சI(ய@- }வhமாO.)lேற=; எ=னாேலயJலாமJ 
ஒ.வh- ^தா/aடI(J வரா=.” 

இேயF l?;e/= வTயாக மR5ேம ஒ.வ8 ேதவaட- ேசர @Cy- எ=ப(னாJ Aல8 
l?;தவ- ^ரI(ேயகமான (^றைர /ல)X ைவ)X-) மா8)க- என ந-பலா-. இேயF 
l?;e ஒ.வேர பாவம4ற மaதனாக ேதா=?, நம)காக AmைவOJ }வ= ஈGe, நமe 
பாவIைத FமGe தமe !(ைய நம)க<)X- ஒேர நப8, எனேவ அவ8 ஒ.வேர ேதவaட- 
ெசJm- ஒேர வாசJ. ஆனாJ l?;தவ- ^றைர ஒe)lைவ)X- மா8)கமJல. மாறாக எJலா 
மaத.- இரRA)கDபட ேவ_5- என அைனவ.)X l?;e/= ந4ெசj(ைய அ?/)X- 
மா8)க-. எைழ, பண)கார8, உய8Gதவ8, தாZGதவ8, எJலா பாைஷகைள ேபFபவ8க$, எJலா 
இனIைத ேச8Gதவ8க$, எJலா ேதசIைத ேச8Gதவ8க$ என அைனவைரy- வரேவ4)X- 
மா8)க-.  

நா- ேகRட !(ப( ம4\- அவரe மகa= கைதOJ, அவரe மகh)X ஒ. q8மான ெசjய 
ேவ_5-. த= தகDபன தன)காக அபராத- ெசmIeவ(னாJ அதைன ஏ4\)ெகா_5 
FதG(ர- ெபறலா- அJலe தாேன த_டைனைய அhப/)கலா-.  
  
அpவாேற நா@- ந- ^தாவாlய ேதவ= அ<)X YI(ய இரRADைப பHசாக 
ஏ4\)ெகா$ளலா-, அJலe அதைன YராகHIe க8IதHடv.Ge நரகI(J த$ளDப5வைத 
ெதHGe ெகா$ளலா-. நா- க8Iத8 ெதHGeெகா$n- /Fவாச q8மானIைத நா- எ5Dபe- 
க8IதH= l.ைபOனாJ மாI(ரேம.  

அவரe l.ைபைய நா- ஏ4\)ெகா_டாJ, ேயாவா= 5:24 o\வe, “எ= வசனIைத) 
ேகR5, எ=ைன அhD^னவைர /FவாA)lறவh)X YI(ய}வ= உ_5; அவ= 
ஆ)lைனIq8D:)XRபடாமJ, மரணIைத/R5 !"l, }வh)XRபRC.)lறா= எ=\ 
ெமjயாகேவ ெமjயாகேவ உ"கn)XV ெசாJmlேற=.” 

இeேவ க8IதH= உ=னதமான l.ைப. அவைர /FவாA)X- (றைனy- நம)க<Dபe 
அவரe l.ைபேய. அ)l.ைபOJ நா- அh(ன- வள8Ge அவ.டனான உற/J ெப.l 
வJலைமyட= ெசயJபட அவ8 நம)X உத,பவ8.  

எ^ேரய8 4:16’J நம)X அ<)கDபRC.)X- வா)X\(, "ந-@ைடய 
பலuன"கைள)X?IeD பHத^)க)oடாத ^ரதான ஆசாHய8 நம)lராமJ, எJலா/தI(m- 
ந-ைமDேபாJ ேசா()கDபR5-, பாவvJலாதவராO.)lற ^ரதான ஆசாHயேர 
நம)l.)lறா8.” 

இேயF ஒ.வேர ந-ைம இரRADபவ8, நா- அவைர /FவாA)க ேவ_5-. ஆனாJ அவைர 
/FவாAயாமJ நா- மHIதாJ அJலe அத4X @= அவ8 s_5- (.-^ வGதாJ 
இரRA)கDப5வத4X வாjD: இJைல. நா- அவைர /FவாA)X-பC அவ8 நம)காக 
ெபா\ைமyட= காI(.)l=றா8.  

இர=டா# க;9I - நமI ஊuய#: ம9ேதz 28:18-20 

நா- ஒ. ேநா)கIeட= க8IதH= l.ைபயாJ இரRA)கDபR5$ேளா-. க8IதH= ^$ைளக$ 
எ=ற பா)lயIைத ெப4ற நா- ^றHட- l?;eைவ அ?/)X- ெபா\D^ைன 
உைடயவ8களாக உ$ேளா-.   

இேயF l?;e உலக- @iவe- உ$ளவ8க$ த= ந4ெசj(ைய அ?ய ேவ_5ெமன 
/.-:l=றா8. 

அpவா\ அதைன ெசயJப5Ie- @i அ(கார@- அவ.)X_5. 

58



ஆ"#ய% ைகேய) 

bகc கால<., இd வ0பைவe.
F/ேஷசD பால-: தாaேயJ 7:13-14’J மhஷXமாரh)X அ<DபR5$ளதாக oறDப5- 
அைனIe அ(கார@- இேயF,)X உ$ளe. 

@i உலl4X)X- F/ேஷச- அ?/)X- அவரe (RடIைத Yைறேவ4ற அவ8 12 ~ட8கைள 
மR5- ெதHGeெகா_டா8. 2000 வ.டI(4X ^=ன8, அவ8 ந- @லமாக அதைன 
ெசயJப5Iel=றா8. 

மIேதy 28:18-20 
“ அDெபாie இேயF சsபI(J வGe, அவ8கைள ேநா)l: வானI(m- �vOm- சகல 
அ(கார@- என)X) ெகா5)கDபRC.)lறe. ஆைகயாJ, !"க$ :றDபR5Dேபாj, சகல 
ஜா(கைளy- ~ஷரா)l, ^தா Xமார= பHFIத ஆ/O= நாமI(ேல அவ8கn)X 
ஞான;நான"ெகா5Ie, நா= உ"கn)X) கRடைளORட யாைவy- அவ8க$ 
ைக)ெகா$n-பC அவ8கn)X உபேதச- ப_b"க$; இேதா, உலகI(= @C,பHயGத- 
சகல நாRக<m- நா= உ"கnடேனoட இ.)lேற= எ=றா8. ஆெம=.” 

நா=X க.Ie)க$: ேபா"க$, ~ஷ8கைள உ.வா)X"க$, ஞான;நான- ெகா5"க$, ம4\- 
உபேதச- ெசjy"க$. 

இ(J ~ஷ8கைள உ.வா)X"க$ எ=ற /ைனVெசாJ கRடைளயாக ெகா5)கDபR5$ளe. 
நா- எ=ன ெசjய ேவ_5-? ~ஷ8கைள உ.வா)க ேவ_5-.  

@த]J, ~ட= எ=பவ= யா8? ~ட= எ=பவ= க4\)ெகா$பவ=, ^= ெதாட.பவ=. 
இேயFைவ ^=ப4? அவைரD ேபாJ வாZவைத அவHடv.Ge க4\)ெகா$பவேன ~ட=. 
எனேவ ~ட8கைள உ.வா)Xேத இpவசனI(J நம)X இடDபR5$ள கRடைள.  

sத@$ள z=\ o4\)க$ இதhட= ெதாட8:ைடயe: நா- எDபC ~ட8கைள உ.வா)க 
@Cy-? ெசJவ(= @லமாக. !"க$ ப$< ெசJைகOJ, ேவைல)X ெசJைகOJ, 
/ைளயாR5 பO4A)X ெசJைகOJ, கைட)X ெசJைகOJ, அJலe அயJ uRC4X 
ெசJைகOJ. எ"X ெச=றாm- உ"கைள F4?m$ள நப8கnட= l?;eைவ) X?Ie 
கலGeைரயா5- வாjD:கைள உ.வா)l அவ8கைள l?;e/= ~ட8களாக உ.வா)க 
@ய4A)க ேவ_5-.  

ஞான;நான- ெகா5"க$: ^ரதான கRடைளOJ அ.ளDபR5$ள F/ேஷசD பX( இe. 
இேயF X?Ie ^றHட- நா- oற ேவ_5-, அவ8கைள /Fவாச X5-பI(h$ ெகா_5 வர 
ேவ_5-, நமe க8Iத.டh-, அவரe ^$ைளகnடh- அவ8க$ இைண)கDபட 
ேவ_5-.  

இ\(யாக, இேயF க4^Iத யாைவy- அவ8கn)X ேபா()க ேவ_5-. l?;eைவ) X?Iத 
உ_ைமைய எDெபாie- ேபா()X- வாjD:கn)காக காI(.)க ேவ_5-. கJ/ க4X- 
இட- அJலe உண, அ.Ge- இட- அJலe உ"க$ ^$ைளகnட= தaைமOJ 
இ.)X- ேபாe என எJலா �ZYைலOm- இேயFைவ) X?Ie ேபா(IதJ. !"க$ 
கவw)க ேவ_Cய காHய-: உ"க$ ^$ைளகேள க8Iத.)X$ !"க$ ேபா(Ie நடIத 
ேவ_Cய @தJ ~ட8க$! ^றHட- இேயF/= அ=:, l.ைப ஆlயவ4ைற ேபா()X- 
வTகைள) X?Ie AG(Ie ெகா_ேட இ."க$.  

இேயF தனe ^ரதான கRடைளO= இ\(OJ த= ~ட8க<ட- o?யe, “இேதா உலகI(= 
@C,பHயGத- சகல நாRக<m- நா= உ"கnடேன oட இ.)l=ேற=” (மIேதy 28:20). 
நா- ந4ெசj(ைய ^ற.)X அ?/)X- வJலைம ந-@ட= இ.)X- க8IதHடv.Ge நம)X 
வ.l=றe. அவரe ^ரச=ன@-, வJலைமy- நம)X @iவeமாக அ.ளDபR5$ளe.  

நா- l?;e/= ~ட8களாO.DபதாJ, ேயாவா= ;நானக= அவரe @தலா- வ.ைக)X 
வTைய ஆயIத- ெசjதe ேபாJ நா@- அவரe இர_டா- வ.ைக)கான வTைய ஆயIத 
ெசjய ேவ_5- (மIேதy 3:1-3). ந- க8Iத8 s_5- (.-ப வ.மள,- நா- எ=ன 
ெசjயேவ_5ெமன ^ராதான கRடைள நம)X ெத<வாக o?y$ளe.  

இ\(யாக: தைல@ைற, தைல@ைறகளாக, க8Iத.)X உ_ைமy$ளவ8க$ அவரe ^ராதான 
கRடைள)X �ZபCGe இேயF l?;e/= ந4ெசj(ைய அ?/Ie வGe$ளன8. அ(னாJ 
தாேன Y"கn-, நாh- இேயF யா8 எ=\ அ?ய @CGதe. ஆனாJ அe ந-@ட= @CGe 
/ட) oடாe. நா@- இேயF l?;eைவ) X?Ie ^ற.)X அ?/)க ேவ_5- - @த]J  
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நமe “எ.சேல-” - ந- uRCJ, அயலகIதாHடI(J, ம4\- நகHJ. அ(= ^=ன8 ~ட8க$ 
�ேதயா, சமாHயா, ம4\- உலகI(J எJலா பX(க<m- அ?/Iதe ேபாJ நா@- அ?/)க 
ேவ_5-. உலகI(= எJலா பX(கn)X ந4ெசj(ைய அ?/IதJ சாI(யம4றe என 
YைனIதாJ, அதைன ெசjy-பCயான வT@ைறக$ - நாேம ெச=\ அ?/IதJ, F/ேஷச 
வள8VA)காக ெஜ^IதJ, அத4காக காw)ைக ெகா5IதJ ேபா=ற வTக<J அe 
சாI(யமாX-. க8Iத8 அவரe கRடைளைய Yைறேவ4ற ேவ_Cய எJலா வச(கைளy- 
நம)X அ<Dபா8, எனேவ @ய4A ெசjவைத Y\Iதா(."க$.  

eVறா# க;9I - Zைல9h;9தH: யா'ேகா8 1 

நா- l.ைபOனாJ இரRA)கDபR5$ேளா-, இேயF நம)X ஒ. ஊTயIைதy-, ந- 
வாZ)ைககான ஒ. ேநா)கIைதy- ெகா5Ie$ளா8: இe ஒ. மகIதான ெசj(! ஆனாJ 
இDபாவ உலlJ நம)X உபI(ரவ- உ_5 எ=ப(ைன நா- Yைன/J ெகா$ள ேவ_5-.  

இதைன ேயாவா= 16:33’J இேயF ெத<வாக o?y$ளா8, “எ=aடI(J உ"கn)XV 
சமாதான- உ_டாO.)X- ெபா.R5 இைவகைள உ"கn)XV ெசா=ேன=. உலகI(J 
உ"கn)X உபI(ரவ- உ_5, ஆனாm- (ட=ெகா$n"க$; நா= உலகIைத ெஜOIேத= 
எ=றா8.”  

வாZ, உபI(ரவ- YைறGதe, /FவாAகn)X- oட. 

யா)ேகா: நா- அ/FவாAகைள ேபால உபI(ரவIைத பா8)க oடாe என o\l=றா8. 

பல.- உபI(ரவIைத ஒ. X\lய பா8ைவOJ கா_l=றன8.  

ஆனாJ க8Iத8 உபI(ரவIைத ஒ. ெதாைல {ர பா8ைவyட= அhம()l=றா8.  

அவரe பா8ைவOJ உபI(ரவ"க$ /I(யாசமானe.  

நமe த4கா]க Fக"கைள) காRCm- YI(யI(4காக ந- FவாபIைத மா4\வேத அவH= 
ேநா)க-. எனேவ நா- ந4Xணசா]களாj மா\-பC க8Iத8 உபI(ரவ"கைள 
பய=ப5Iel=றா8.  

யா)ேகா: 1:2-6 o\வe, “எ= சேகாதரேர, !"க$ பல/தமான ேசாதைனக<J 
அகDப5-ேபாe, உ"க$ /FவாசI(= ப�Rைசயானe ெபா\ைமைய உ_டா)Xெம=\ 
அ?Ge, அைத vXGத சGேதாஷமாக எ_b"க$. !"க$ ஒ=?m- 
Xைற,$ளவ8களாOராமJ, �ரணராy- Yைற,$ளவ8களாy- இ.)X-பC, 
ெபா\ைமயானe �ரண lHைய ெசjய)கடவe. உ"க<J ஒ.வ= ஞானI(J 
Xைற,$ளவனாO.GதாJ, யாவ.)X- ச-�ரணமாj) ெகா5)lறவ.- ஒ.வைரy- 
கCGeெகா$ளாதவ.மாlய ேதவaடI(J ேகRக)கடவ=, அDெபாie அவh)X) 
ெகா5)கDப5-. ஆனாm- அவ= எpவளவாlm- சGேதகDபடாமJ /FவாசIேதாேட 
ேகRக)கடவ=; சGேதகDப5lறவ= கா4?னாJ அCபR5 அைலlற கட]= அைல)X 
ஒDபாO.)lறா=.” 

நா- ெபா\ைம, ஞான-, /FவாசI(J வள.-பC க8Iத8 ந- வாZ/J உபI(ரவ"கைள 
அhம()l=றா8.  

நமe �v)XHய வாZ, த4கா]கமானe என அவ8 அ?வா8, எனேவ நா- �vOJ வாi- 
நாRக<J அவ.)காக வாZGe, அவைர மlைமDப5I(, ஒpெவா. நாn- ந4XணI(J வளர 
ேவ_5ெமன /.-:l=றா8.  

நா- இ=\ ெசjy- காHய- YI(யIேதா5 ெதாட8:ைடயe எ=ப(ைன அ?Ge 
ெசயJப5வேத YI(ய க_ேணாRடIeட= வாZதJ. 

F/ேஷசD பால-: 1 ேபe. 2:21- இேயF,- அpவாேற வாZGதா8: அவரe மரணI(னாm-, 
உO8ெதiத]னாm- உ_டான YI(ய பலைன பா8)X-ேபாe அவ8 த= ச�ரI(J 
அhப/Iத பா5க$ ஒ=\vJைல.  
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நா@- பா5ப5l=ேறா- - ந- க8Iத8 சகலIைதy- ந=ைம)X ஏeவாj நடIeவா8 எ=ற 
ந-^)ைகyட= நா- பா5ப5l=ேறா-. ேயாேசD^= வாZைவ Yைன/.)l=றதா? 
ேயாேசD^= சேகாதர8க$ அவ= se ெபாறாைம ெகா_5 அவைன அCைமயாக /4றன8. 
அe ஒ. qைமயான ெசயலாக இ.Gதாm-, இ;ரேவJ ேதசIைத கா)X-பC ேதவ= அதைன 
ந=ைமயாக மா4?னா8! ேயாேசD: ^=ன8 த= சேகாத8க<ட- o?யe, ‘!"க$ என)X 
qைம ெசjq8க$, ஆனாJ க8Iதேரா அதைன ந=ைமயாக மா4?னா8.’ 

நம)X பல பா5க$ ேநரலா-, ஆனாJ அவ4?J Aல நா- இேயF l?;eைவ 
/FவாADப(னாJ நம)X ேநH5l=றe. இpவா\ நட)X- என இேயF த= ~ட8கைள 
ேயாவா= 15:19’J எVசHIதா8 “!"க$ உலகIதாராO.GதாJ, உலக- த=hைடயைதV 
AேநlI(.)X-; !"க$ உலகIதாராOராதபCOனாm-, நா= உ"கைள உலகI(].Ge 
ெதHGeெகா_டபCOனாm-, உலக- உ"கைளD பைக)lறe.” 

இ=ைறய உலlJ நைடேப\- காHய"கைள) X?Ie AG(Ie பா."க$. பல /FவாAக$ 
l?;e/= YvIத- பா5க$ அhப/)l=றா8க$, ெகாJலDப5l=றா8க$. 1 ேபe. 
3:14’J ேபe./= வா8Iைதக$ இ=\- நம)X ஊ)கம<)l=றe, “!(OavIதமாக !"க$ 
பா5பRடாJ பா)lயவா=களாO.Dx8க$.” பா5க$ மI(OJ நா- YைலI(.GதாJ 
}வ)�Hட- நம)X அ.ளDப5-. (உ"க$ ெசாGத அhபவIைத இ"X பlர,-): எ"களe 
X5மபI(J இேயF/= சாRAகளாj வாZவைத ெப.ைமயாக எ_bl=ேறா-, அத4காக 
நா"க$ எpவள, பா5 அhப/Iதாm-. நா"க$ ெசjy- ெஜப- ^=வ.மா\, “க8Iதாேவ 
ஒpெவா. நாn- உம)காக வாழ உத,-, ேதைவDபRடாJ உம)காக மH)க,- l.ைப 
தா.-.” 

நாVகா# க;9I - இராஜா1V வ;ைக'O ஆய9தமாக கா9h;9தH: ெவU5ப>9தH 20:1-6, 
22:12-17 

ேவத- எDெபாieேம இேயF l?;eைவ X?Ie ேபFl=றe.  

ஆ(Oேல, ஒ. /Ie வா)க<)கDபRடe, அவ8 ஆ^ரகாv= சGத(OJ ேதா=? மaதைன 
க8Iத.ட= ஒD:ரவா)Xவா8 என oறDபRடe. பைழய ஏ4பாRC= q8)கதHசன"க$ 
இரRசக8 வ.வா8 என இேயF/= வ.ைகைய @= அ?/Iதe.   

:(ய ஏ4பா5 இேயF/= @தலா- வ.ைகyட= ெதாட"lயe. நா- இDெபாie அவரe 
இர_டா- வ.ைக)காக காI(.)l=ேறா-. இதைன ெவ<Dப5IதJ :;தகI(J 
வாA)l=ேறா-. அeேவ :(ய ஏ4பாRC= கைடA :;தக@-, அ(m$ள ஒேர q8)கதHசன 
:;தக@- ஆX-. அDேபா;தலனாlய ேயாவா= பI@ q/J நா5 கடIதDபRட ேபாe 
இD:;தகIைத எi(னா8.  
  
ெவ<Dப5IதJ :;தக- இேயF l?;eைவ) X?Ie ேமm- நம)X ெவ<Dப5Iel=றe. 
அ(J Yைறய உ.வக"க$ பய=ப5IதDபR5$ளதாJ, அைவகைள எpவா\ /ள)Xவe 
என பல /வாத"க$ உ_5.  

நா- ெவ<Dப5Iத]J உ$ள q8)கதHசன"க<J இேயF/= இர_டா- வ.ைகைய X?Ie 
க4\, அவரe இர_டா- வ.ைக @தலா- வ.ைகO].Ge எpவா\ ேவ\ப5l=றe என 
AG()கலா-. அவரe இர_5 வ.ைககn)X- இைடேய ெபHய /I(யாச"க$ உ_5. 
இேயF/= @தலா- வ.ைக சHI(ரI(J Yைறேவ?ய ச-பவ-, ஆனாJ அவரe இர_டா- 
வ.ைக இa வ.- நாRக<J Yைறேவற ேபாX- q8)கதHசன-. 

:(ய ஏ4பாRCைன X?Iத நமe @தJ பாடI(J எpவா\ இேயFவானவ8 vக,- கCனமான 
�ழ]J ஒ. பாலனாக அவதHIதா8 என AG(Iேதா-. அவ8 உலகI(= கவனIைத த= ப)க- 
அவரe ^றD^J (ைச(.Dப/Jைல. ஆனாJ இேயF l?;e இர_டா- @ைற வ.ைகOJ, 
இராஜா( இராஜாவாக,-, க8Iதா( க8Iதாவாக,- எJலா க_கn- தனைன காb-பC 
(.-ப வ.வா8 (ெவ<Dப5IதJ 1:7).  

அவரe மரணI(4X @=, அவ8 ஒ. கiைதO= se எ.சேல@)X பவw ெச=றா8. அe 
அவரe தாZைமைய கா_^)l=றe.ஆனாJ, இர_டா- @ைற உலl4X வ.-ெபாiேதா 
அவ8 ஒ. ெவ$ைள X(ைரOJ, ெஜய- ெகா$lறவராக, மhXலIைத Yயாய-q8)X-  
Yயா(ப(யாj வ.வா8. 
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அவ8 @தJ @ைற உலl4X வGதேபாe, மaத8க$ உலைக ஆ_டன8. ஆனாJ அவ8 
s_5- வ.ைகOJ, அlல உலக@- அவராJ ஆளDப5-. அவ8 ஆRA ெசjவா8! 
F/ேஷசD பால-: ஏசாயா 9:6-7…க8IதIeவ- அவ8 ேதா<=ேம].)X-; அவ8 
நாம- அ(சயமானவ8, ஆேலாசைன)க8Iதா, வJலைமy$ள ேதவ=, YI(ய ^தா, 
சமாதானD^ர: எ=னDப5-. தாu(= A"காசனIைதy- அவhைடய ரா�யIைதy- அவ8 
(டDப5I(, அைத இe@த4ெகா_5 எ=ெற=ைற)X- YயாயI(னாm- !(Oனாm- 
YைலDப5Ie-பC)X, அவ.ைடய க8IதIeவI(= ெப.)கIe)X-, அ(= 
சமாதானIe)X- @C/Jைல; ேசைனக<= க8Iத.ைடய ைவரா)lய- இைதV ெசjy-. 

தனe @தலா- வ.ைகOJ, மaத8கைள க8Iத.ட= ஒD:ரவா)X-பC, மaத8கn)X 
சமாதானIைத அ.n-பC, தாZைமy$ள ேதவ ஆR5XRCயாக அவதHIதா8. ஆனாJ 
s_5- வ.ைகOJ �தா/= A"கமாக (.-ப வ.வா8. 

மaத8களாJ :ற)கw)கDபRட அவ8 வJலைமேயா5-, மlைமேயா5- s_5- 
(.-:வா8. ெவ<Dப5IதJ :;தக- அவைர ஒ. ெவ4?y$ள இராஜாவாக �vO= 
மaத8க<= அ!(கைள Yயாய-q8Ie, YI(ய சமாதானIைத ெகா_5 வ.பவராக 
ெவ<Dப5Iel=றe.  

F/ேஷசD பால-: ஏசாயா 33:17,22; ஏேரvயா 23:5; தாaேயJ 7:14; ^]D^ய8 2:9-11 - 
உ= க_க$ இராஜாைவ மlைம ெபா.G(னவராj காb-. 

ஏேரvயா 23:5 - அவ8 ராஜாவாO.Ge, ஞானமாj ராஜHக-ப_w, �vOேல YயாயIைதy- 
!(ையy- நடD^Dபா8.  

அவ.ைடய க8IதIeவ- !"காத YI(ய க8IதIeவ@-, அவ.ைடய ரா�ய- 
அTயாதeமாO.)X- (தாaேயJ 7:14). 

இேயF l?;e யா8 என உலக- காb- நா$ ~)lர- வ.l=றe. அe சமய-, ^தாவானவ8 
மlைமDப5-பC எJலா @ழ"காm- @ட"X-, நா,- இேயFேவ க8Iத8 எ=\ 
அ?)ைகO5- (^]D^ய8 2:9-11). அ/FவாAகn)X அe பய"கரமான நாளாக,-, 
க8IதH= ^$ைளகn)X மlைம YைறGத நாளாக,- இ.)X-. 

ெவ<Dப5IதJ 19:11-16 வசன"கைள வாA)க,-. அ(J, ேயாவா= o\வe - “^=:, 
பரேலாக- (றG(.)க)க_ேட=; இேதா, ஒ. ெவ$ைள)X(ைர காணDபRடe, அ(=ேமJ 
ஏ?O.Gதவ8 உ_ைமy- சI(ய@@$ளவெர=னDபRடவ8; அவ8 !(யாj YயாயGq8Ie 
yIத-ப_blறா8.அவ.ைடய க_க$ அ)laஜுவாைலையDேபா].Gதன, அவ.ைடய 
AரA=ேமJ அேநக l�ட"க$ இ.Gதன; அவ.)ேகய=? ேவெறா.வ.)XG ெதHயாத ஒ. 
நாம@- எi(O.Gதe. இரIதI(J ேதாj)கDபRட வ;(ரIைதI தHI(.Gதா8; அவ.ைடய 
நாம- ேதவhைடய வா8Iைத எ=பேத. அவ.ைடய க_க$ அ)laஜுவாைலையD 
ேபா].Gதன, பரேலாகI(m$ள ேசைனக$ ெவ_ைமy- FIத@மான ெமJ]ய 
வ;(ரGதHIதவ8களாj, ெவ$ைள)X(ைரக<=ேமJ ஏ?, அவ.)XD ^=ெச=றா8க$. 
:றஜா(கைள ெவR5-பC)X அவ.ைடய வாO].Ge o8ைமயான பRடய- :றDப5lறe; 
இ.D:)ேகாலாJ அவ8கைள அரசாnவா8; அவ8 ச8வவJலைமy$ள ேதவhைடய 
உ)lரேகாபமாlய மe,$ள ஆைலைய v()lறா8. ராஜா( ராஜா, க8Iதா( க8Iதா எ=h- 
நாம- அவ.ைடய வ;(ரI(=ேமm- அவ.ைடய ெதாைடO=ேமm- 
எiதDபRC.Gதe.” இeேவ ேதவரா��ய- உ.வாX- காலIைத) X?Iத q8)கதHசன- - 
இeேவ ந- ந-^)ைக. அ"X பைழயைவக$ எJலா- :(தாX-, மரணvJைல, 
க_�HJைல, ேவதைனOJைல. ேதவ= மaத8க$ மI(OJ உலா/, அவ8கnட= வாச- 
ெசjவா8. அவ8க$ அவ8 ஜனமாO.Dபா8க$, அவ8 அவ8க$ ேதவனாO.Dபா8. 

ேயாவா= எதைன) X?Ie எiel=றா8 என :Hl=றதா? 

ஆ(OJ ேதவ= சகலIைதy- A.BCIதா8, அைனIe- பH�ரணமாக இ.Gதe. ஆனாJ 
ஆதா@-, ஏவாn- பாவ- ெசjதேபாe அe பH�ரணIைத இழGதe. க8Iத8 சகலIைதy- 
sRX- பwைய ெதாட"lனா8. 

நா- இDெபாie க8IதH= sRைப கா_lேறா- - க8Iத8  ஏேதaJ ெதாட"lய sR^= பw 
இ"X Yைற, ெப4றe. 
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ஆ"#ய% ைகேய) 

bகc கால<., இd வ0பைவe.
இ\(யாக, :(ய எ.சேல-, வான"க$, ஏேத= sRகDபRடe. 

பட-: வாA)க,- - ெவ<Dப5IதJ 22:1-7;12,14,16-17,20-21. 

}வ /.RசI(= கaைய மaத8க$ :A)X- அhம( அ<)கDபRடe. பாவI(னாJ 
ஏேதa].Ge ெவ<ேய4றDபRட மaத= }வ /.RசI(= கaைய :A)க @Cய/Jைல. 
ஆனாJ l?;e/= !(OனாJ பாவ"க$ ம=a)கDபRடவ8க$ அதைன :AIe, YI(ய 
}வைன அhப/)X-பC த4ேபாe அதைன :A)X- அhம( lைடIதe. }வ /.சRIைத 
நா- உ_ேபா-! 

இேயF l?;e/= @தலா- வ.ைகOJ அவரe ^றD:, வாZைவ  X?Iத பைழய 
ஏ4பாRC= q8)கதHசன"க$ அைனIe- 100% Yைறேவ?யைத நா- கா_lேறா-. 
அpவாேற அவரe இர_டா- வ.ைகைய X?Iத q8)கதHசன@- Yைறேவ\-, அவரe 
இரா��யI(4X @C/ராe .  
 
அGத நா$, எIதைன இ=பமானe. /FவாAகளாlய நம)X இேயF l?;e/= இர_டா- 
வ.ைகேய ந- ந-^)ைக, எ=ெற=\- ந=ைம YைறGத ந- ^தா,ட= அவரe uRCJ 
வாZேவா-.  

வா.-, இேயFேவ ~)lர- வா.-! ஆெம=, ஆெம= (ெவ<Dப5IதJ 22:20) 

இe ந- ேவதாக- ஆjைவ Yைற, ெசjl=றe. 
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உ"க$ மாணவ8கைள 2 அJலe 3 நப8களாக ^HIe தா"க$ 
க4\)ெகா_டவ4ைற A\ Xi/J பl8Ge ெகா$n-பC ெசjய,-. 
Xi/J உ$ள நப8க<= எ_w)ைகO=பC 8 Yvட"க$ வைர 
இத4ெகன ேநர- ஒe)க,-. அ(= ^= அவ8க$ க4றவ4ைற X?Ie 
ஒ.வ.ட= ஒ.வ8 கலGeைரயாட,-. 

க8Iத8 இDபாட"கைள இேயF l?;e,டனான உ"க$ உற/J 
வளர,-, இதைன ^ற.)X பlர,- பய=ப5Ieவாராக. 

/R5Dபாட-: இதைன ^ற.ட= பl."க$! உ"க$ uRCJ ெதாட"l, 
எJலா8 மI(Om-. 


