
 

தைல�� வ�ைகைய��றி�த எ�ச��ைக  
(Warning about His Second Coming) 

ேவத ப�தி ம�.24:35-44; மா�.13:31-33; ��.21:33-36 

பிரச�க வசன� ம�.24:42 

cq;fs; Mz;lth; ,d;d ehopifapNy tUthnud;W 
ePq;fs; mwpahjpUf;fpwgbapdhy; tpopj;jpUq;fs;. 

 

�க�ைர : ஆ!டவராகிய இேய$ கிறி%&வி' இர!டா� வ�ைகைய��றி�த எ�ச���க( 
ேவத�திேல அேநக இட�களி- ெசா-ல�ப/0�1தா2�, இேய$ கிறி%& இ1த உலக�தி- 
மாமிச�தி- இ�1த நா/களி-, அவேர இைத��றி�& ெசா-லிய கா�ய�க( ேம�5றிய 6'7 
$விேசஷ�களி2� ெதளிவாக 5ற�ப/9(ள&.  
இேய$ கிறி%& இ1த உலக�தி- ஊழிய� ெச<த நா/களிேல, இர/சி�ைப�ப�றி, 
ஞான%நான�ைத�ப�றி, ப�$�த ஆவிைய�ப�றி, கிறி%தவ>க( எ�ப0�ப/ட வா?�ைக 
வாழேவ!9� எ'பைத�ப�றிெய-லா� ேபாதி�&வி/9, கைடசி க/ட�திேல த'@ைடய 
இர!டா� வ�ைகைய��றி�&� தA>�க�த�சனமாக ேபாதி�தா>. அைத�ேபால ேவதாகம�ைத 
ப�$�த ஆவியானவ> வ�ைச�ப9�தியி��பைத நா� பா>�தா-, பைழய ஏ�பா/0- தA>�க�த�சன 
�%தக�க( கைடசியி- இ����, அேத�ேபால �திய பைழய ஏ�பா/02� தA>�க�த�சன 
�%தக� கைடசியி- இ����. காரண� தA>�க�த�சன�ைத�ப�றிய அறிவி��(D�, 
ெவளி�பா/0��(D� நா� ெச-2வத�� E', ெதளிவான ச�திய�ைத�ப�றிF�, 
உபேதச�ைத�ப�றிF�, கிறி%தவ>க( எ�ப0 வாழேவ!9� எ'ற வா?�ைக ெநறிEைறகைளF� 
ந'� அறி1& அைவகளி- ேவG'றி பல�ப/0��கேவ!9�. அ�ேபா&தா' 
தA>�க�த�சன�ைத�ப�றிய ெவளி�பா9கைள ந�மா- ச�யாக கிரகி�கE0F�.        
இ1த ேவத ப�திகளிலி�1& நா� நா'� கா�ய�கைள தியானி�க�ேபாகிேறா�. 

1. அ1த நாைள��றி�ததான ஒ� விழி��ண>I 

2. இ&வைர இர/சி�க�படாதவ>கD���ய எ�ச��ைக 

3. இர/சி�க�ப/டவ>கD���ய எ�ச��ைக 

4. ஊழிய�கார>கD�கான எ�ச��ைக 

 

1. அ	த நாைள��றி�ததான ஒ� விழி��ண�� 

ம�.24:36 – me;j ehisAk; (Day) me;j ehopifiaAk; (Hour) vd; gpjh xUth;jtpu 
kw;nwhUtDk; mwpahd;@ guNyhfj;jpYs;s J}jh;fSk; mwpahh;fs;. 
� நி�திய நியாய�தA>���காக ஒ� நாைளF�, நாழிைகையF� ேதவ' �றி�&வி/டா>. 
அைத�தா' க>�த�ைடய நா( எ'7 அைழ�கிேறா�. �றி�க�ப/ட நாளி- மா�றமி-ைல. 
ேநாவா கால�தி- ெவ(ள�ெப��கி'6ல� ேதச�ைத அழி�க ேதவ' ஒ� நாைள நியமி�& 
ைவ�தி�1தைத�ேபால, ேசாேதா� ெகாேமாரா ப/டண�கைள அழி�க ேதவ' ஒ� நாைள 
நியமி�& ைவ�தி�1தைத�ேபால, மன1தி��பாத ப/ச�தி- நினிேவைய அழி�பத�� 
ேதவ' ஒ� நாைள நியமி�& ைவ�தி�1தைத�ேபால இேய$ கிறி%&வி' 6ல� இ1த 
உலக�ைத நியாய1தA>�கI� ேதவ' ஒ� நாைள நியமி�& ைவ�தி��கிறா> எ'பதி- 
மா�றமி-ைல. 

� ஆனா- அ1த நாD� நாழிைகF� எ�ேபா& வ�� எ'ப& மிக�ெப�ய இரகசியமா��. 
அைத�ப�றி இ1த உலக�தி2(ள எ1த மனித@��� ேதவ' ெவளி�ப9�தவி-ைல எ'7 
ேவத� ெதளிவாக ெசா-2கிற&. பரேலாக�தி- இ��கி'ற Lத>கD�� 5ட அ1த நா( 



எ�ேபா& எ'ப& மைற�க�ப/0��கிற& எ'7 ேவத� ெசா-2கிற&. இ'@� 
ெசா-ல�ேபானா- �மாரனாகிய கிறி%&வி�� 5ட அ1த நா( எ�ேபா& எ'7 
ெவளி�ப9�த�படவி-ைல எ'7 ேவத� ெசா-2கிற&. 
மா�� 13:32 me;j ehisAk; me;j ehopifiaAk; gpjh xUth;jtpu kw;nwhUtDk; 
mwpahd;> guNyhfj;jpYs;s J}jh;fSk; mwpahh;fs;> FkhuDk; mwpahh;.   
ஆனா- இ1த நா/களிேல நா� பா>���ேபா&, அேநக> இேய$கிறி%& இ1த வ�ட�, இ1த 
மாத� இ1த நாD��E' வ�வா>, ேதவ' எ'ேனா9 இ�ப0யாக ேபசினா> எ'ெற-லா� 
ெதாைல�கா/சிகளி2�, ெச<திகளி2� ேப$வைத நா� ேக(வி�ப9கிேறா�. இ�ப0�ப/ட 
ெச<திகைள��றி�& நா� எ�ச��ைகயாக இ��கேவ!9� எ'7 ேவத� ெசா-2கிற&. 
ஒ�சில வசன�கைள நா� வாசி�கலா�. 
ம�ேதF 24 ஆ� அதிகார�  
23. mg;nghOJ> ,Njh> fpwp];J ,q;Nf ,Uf;fpwhh;> mNjh> mq;Nf ,Uf;fpwhh; vd;W vtdhfpYk; 
nrhd;dhy; ek;ghNjAq;fs;. 24. Vnddpy;> fs;sf;fpwp];Jf;fSk; fs;sj;jPh;f;fjhprpfSk; vOk;gp> 
$Lkhdhy; njhpe;Jnfhs;sg;gl;lth;fisAk; tQ;rpf;fj;jf;fjhfg; nghpa milahsq;fisAk; 
mw;Gjq;fisAk; nra;thh;fs;.25. ,Njh> Kd;djhf cq;fSf;F mwptpj;jpUf;fpNwd;. 26. 
Mifahy;: mNjh> tdhe;juj;jpy; ,Uf;fpwhh; vd;W nrhy;thh;fshdhy;> Gwg;glhjpUq;fs;@ ,Njh> 
miwtPl;bw;Fs; ,Uf;fpwhh; vd;W nrhy;thh;fshdhy; ek;ghjpUq;fs;.27. kpd;dy; fpof;fpypUe;J 
Njhd;wp Nkw;Ftiuf;Fk; gpufhrpf;fpwJNghy> kD\FkhuDila tUifAk; ,Uf;Fk;. 
36. me;j ehisAk; me;j ehopifiaAk; vd; gpjh xUth;jtpu kw;nwhUtDk; mwpahd;@ 
guNyhfj;jpYs;s J}jh;fSk; mwpahh;fs;. 42. cq;fs; Mz;lth; ,d;d ehopifapNy 
tUthnud;W ePq;fs; mwpahjpUf;fpwgbapdhy; tpopj;jpUq;fs;. 
 

மா�� 13 ஆ� அதிகார�  
21. mg;nghOJ: ,Njh> fpwp];J ,q;Nf ,Uf;fpwhh;> mNjh> mq;NfapUf;fpwhh; vd;W vtdhfpYk; 
nrhd;dhy;> ek;ghNjAq;fs;. 22. Vnddpy; fs;sf;fpwp];Jf;fSk; fs;sj;jPh;f;fjhprpfSk; vOk;gp> 
$Lkhdhy;  njhpe;Jnfhs;sg;gl;lth;fisAk; tQ;rpf;fj;jf;fjhf milahsq;fisAk; 
mw;Gjq;fisAk; nra;thh;fs;. 23. ePq;fNsh vr;rhpf;ifahapUq;fs;@ ,Njh> vy;yhtw;iwAk; 
Kd;djhf cq;fSf;F mwptpj;jpUf;fpNwd;. 
32. me;j ehisAk; me;j ehopifiaAk; gpjh xUth;jtpu kw;nwhUtDk; mwpahd;> 
guNyhfj;jpYs;s J}jh;fSk; mwpahh;fs;> FkhuDk; mwpahh;.33. mf;fhyj;ij ePq;fs; 
mwpahjgbahy; vr;rhpf;ifahapUq;fs;> tpopj;jpUe;J n[gk;gz;Zq;fs;. 
 

2 ெதசேலா. 2 ஆ� அதிகார� 

2. xU MtpapdhyhtJ> thh;j;ijapdhyhtJ> vq;fsplj;jpypUe;J te;jjha;j; Njhd;Wfpw xU 
epUgj;jpdhyhtJ> fpwp];JtpDila ehs; rkPgkhapUf;fpwjhfr; nrhy;yg;gl;lhy;> clNd 
rQ;ryg;glhkYk; fyq;fhkYk; ,Uq;fs;. 3. vt;tpjj;jpdhYk; xUtDk; cq;fis 
Nkhrk;Nghf;fhjgbf;F vr;rhpf;ifahapUq;fs;@ 
  

2 ேப&�. 3 ஆ� அதிகார� 

10. fh;j;jUila ehs; ,utpNy jpUld; tUfpwtpjkha; tUk;@ mg;nghOJ thdq;fs; klkl vd;W 
mfd;WNghk;> G+jq;fs; nte;J cUfpg;Nghk;> G+kpAk; mjpYs;s fphpiafSk; vhpe;J mope;JNghk;. 
17. Mjyhy; gphpakhdth;fNs> ,itfis Kd;dNk ePq;fs; mwpe;jpUf;fpwgbahy;> 
mf;fpukf;fhuUila tQ;rfj;jpNy ePq;fs; ,Og;Gz;L cq;fs; cWjpapypUe;J 
tpyfptpOe;JNghfhjgbf;F vr;rhpf;ifahapUe;J> 
 

� அேதசமய� அ1த நாD� நாழிைகF� ம/9ேம நம�� மைற�க�ப/0��கிறேத தவிர, அ1த 
கால� நம�� மைற�க�படவி-ைல. அ1த கால�தி' அைடயாள�க(, அ1த கால�தி- 
நைடெப7� ச�பவ�கைளெய-லா� நம�� ேவத� ெதளிவாக விள��கி'ற&. அைவகைள 
நா� பா>���ேபா&, நா� வாMகி'ற கால� வ�ைகயி' அைடயாள�கைள 
ெவளி�ப9�&கிற கால� எ'பதி- ச1ேதகமி-ைல. எனேவ நா� விழி��ட' 
கா�தி��கேவ!9�. 
 

2. இ!வைர இர"சி�க�படாதவ�க&��'ய எ*ச'�ைக 



� இேய$கிறி%&வி' வ�ைகயிேல அவேரா95ட எ9�&�ெகா(ள�பட இ&வைர 
ஆய�த�படாதவ>கைள எ�ச��கI�, அவ>கD�� உண>�தI� ேநாவாவி' கால�திேல 
நட1த ச�பவ�ைத இேய$ இ�ேக எ9�&�57வைத நா� காணE0F�. 
ம�ேதF 24:37  - Nehthtpd; fhyj;jpy; vg;gb ele;jNjh> mg;gbNa kD\Fkhud; 
tUk; fhyj;jpYk; elf;Fk;  
ேநாவா ஏகேதச� 120 ஆ!9க( $விேசஷ�ைத பிரச�கி�ததாக ெசா-ல�ப9கிற&. அத�� 
ேவத வசன�களி- ஆதார� இ-ைல. ஆனா2�, ேவத வ-2ன>களி' ஆரா<�சி�ப0 
ேநாவா த'@ைடய 480 ஆ� வயதி- ேபைழ ெச<ய ஆர�பி�ததாக ெசா-ல�ப9கிற&. 600 

ஆ� வயதி- ஜல�பிரளய� ஆர�பமான& (ஆதி.7:6) எ'7 ேவத� ெசா-2கிற&. இ�தைன 
ஆ!9க( பிரச�கி�&� ஒ� ஆ�&மா5ட மன1தி��பவி-ைல. ேவத� ெசா-2கிற& 
Nehthtpd; fhyj;jpy; vg;gb ele;jNjh> mg;gbNa kD\Fkhud; tUk; fhyj;jpYk; 
elf;Fk; - $விேசஷ� பிரச�கி�தேபா& ேநாவா கால�தி- அ�ப0 எ'ன நட1த&. 

2.1 $விேசஷ�தி�� E�கிய�&வ� ெகா9�கேவ!0ய ேநர�தி- அ�ப0 
ெச<ய தவறிவி/டா>க(  

ம�ேதF 24:38  - vg;gbnadpy;> [yg;gpusaj;Jf;F Kd;dhd fhyj;jpNy Nehth 
Ngiof;Fs; gpuNtrpf;Fk; ehs;tiuf;Fk;>  [dq;fs; Grpj;Jk; Fbj;Jk;> ngz; 
nfhz;Lk; ngz;nfhLj;Jk; 
உணI உ!ப&�, தி�மண� ெச<வ&�, தி�மண� ெச<& ெகா9�ப&� ேவத�தி�ேகா, 
ேதவ@�ேகா எதிரான& இ-ைல. ஆனா- அவ>க( ேநாவா ேபைழ��( பிரேவசி��� நா( 
வைர $விேசஷ�தி�� E�கிய�&வ� ெகா9�காம- த�கDைடய அ'றாட 
ேதைவகD���, த�கDைடய எதிகால வா?�ைக��� ம/9ேம E�கிய�&வ� 
ெகா9�தா>க(.  
இ'ைறய உலகE� அேத நிைலயி- அ-லவா ெச'7ெகா!0��கிற&. அ'பான 
சேகாதரேன சேகாத�ேய நA�க( எ1த நிைலயி- வா?1&ெகா!0��கிறA>க(.  
உ�க( அ'றாட ேதைவகD�காக நA�க( ெச<F� ேவைல��, நA�க( ெச<F� ெதாழி2�� 
ெகா9�கிற E�கிய�&வ�, இர/சி�பி' $விேசஷ�தி�� ெகா9�கிறA>களா? 
உ�களி' எதி>கால வா?�ைக�� ெகா9�கிற E�கிய�&வ�, உ�க( ெந��கிய ெசா1த 
ப1த�தி' எதி>கால வா?�ைக�� ெகா9�கிற E�கிய�&வ�, உ�க( பி(ைளகளி' 
எதி>கால வா?�ைக�� ெகா9�கிற E�கிய�&வ�, இர/சி�பி' $விேசஷ�தி�� 
ெகா9�கிறA>களா? 
இ'@� எ�தைன கால� இேத நிைலைமயி- வாழ�ேபாகிறA>க(. இ'@� எ�தைன கால� 
இர/சி�பி' $விேஷச�தி�� E�கிய�&வ� ெகா9�காம- கால�ைத கட�&வ A>க(. இ1த 
நா( க>�த�ைடய வ�ைக இ���மானா- அ-ல& இ1த நா( நா� வா?வி' கைடசி 
நாளாக இ���மானா-, ந�Eைடய ஆ�&மா எ�ேக ேபா��? 
��கா 12 ஆ� அதிகார�தி- இேய$ ெசா'ன உவைம நம�� ந'றாக ெத�F�. 
16. my;yhkYk;> xU ctikia mth;fSf;Fr; nrhd;dhh;: IRthpaKs;s xUtDila  epyk; 
ed;wha;  tpise;jJ.17. mg;nghOJ mtd;: ehd; vd;d nra;Ntd;? vd; jhdpaq;fisr; Nrh;j;J  
itf;fpwjw;F ,lkpy;iyNa@18. ehd;  xd;W  nra;Ntd;> vd; fsQ;rpaq;fis ,bj;J> nghpjhff; 
fl;b> vdf;F tpise;j jhdpaj;ijak; vd; nghUs;fisAk; mq;Nf Nrh;j;Jitj;J>19. gpd;G:  
Mj;JkhNt> cdf;fhf mNef tU\q;fSf;F mNefk; nghUs;fs; Nrh;j;Jitf;fg;gl;bUf;fpwJ@ 
eP ,isg;ghwp> Grpj;Jf; Fbj;J> g+hpg;ghapU vd;W vd; Mj;JkhNthNl nrhy;YNtd; vd;W 
jdf;Fs;Ns rpe;jpj;Jr; nrhy;ypf;nfhz;lhd;.20. NjtNdh mtid Nehf;fp: kjpNflNd> cd; 
Mj;Jkh cd;dplj;jpypUe;J ,e;j ,uhj;jphpapNy vLj;Jf; nfhs;sg;gLk;> mg;nghOJ eP 
Nrfhpj;jitfs; ahUilajhFk; vd;whh;.21. Njtdplj;jpy; IRthpathdhapuhky;> jdf;fhfNt 
nghf;fp\q;fisr; Nrh;j;Jitf;fpwtd; ,g;gbNa ,Uf;fpwhd;  vd;whh;. 
29. Mifahy;> vd;dj;ij cz;Nghk;> vd;dj;ijf; Fbg;Nghk; vd;W> ePq;fs;NfshkYk; 
re;Njfg;glhkYk;  ,Uq;fs;. 30. ,itfisnay;yhk; cyfj;jhh; ehbj; NjLfpwhh;fs;@ ,itfs; 



cq;fSf;F Ntz;baitfnsd;W cq;fs; gpjhthdth; mwpe;jpUf;fpwhh;.      31. NjtDila 
uh[;aj;ijNa NjLq;fs;> mg;nghOJ ,itfnsy;yhk; cq;fSf;Ff; $lf;  nfhLf;fg;gLk;.    

 

ம�.16:26 - kD\d; cyfk; KOtijAk; Mjhag;gLj;jpf;nfhz;lhYk;> jd; [Ptid 
e\;lg;gLj;jpdhy; mtDf;F yhgk; vd;d? kD\d; jd; [PtDf;F <lhf vd;dj;ijf; 
nfhLg;ghd;?  
ஆகேவ பி�யமான க>�த�ைடய பி(ைளகேள, ேநாவா கால�& ஜன�கைள�ேபா'7 நாE� 
உலக ஐ$வ�ய�கD�� மா�திர� E�கிய�&வ� ெகா9�காம-, கால� கைடசி எ'பைத 
உண>1& பரேலாகராTய�தி' ப�காளிகளா< மா7வத�� E�கிய�&வ� ெகா9���ேபா&, 
இUIலக வா?I�� நம�� ேதைவயானைவகைள ேதவ' 5ட த�வா>. வானE� VமிF� 
ஒழி1& ேபானா2�, அவ�ைடய வா>�ைதக( ஒ�நாD� ஒழி1&ேபாவதி-ைல எ'7 
ேவத� ெசா-2கிற&. ஆகேவ, இ1த நாளிேல ஒ� தA>மான� எ9�& ந�ைம அவ�ைடய 
கர�களி- அ�பணி�ேபா�, ஆ�&ம இர/சி�ைப இலவசமா< ெப�7�ெகா(Dேவா�.    

2.2 $விேசஷ�ைத��றி�த உண>வி-லாம- இ�1&வி/டா>க( 

பி�யமான ேதவபி(ைளகேள, ேநாவாவி' பிரச�க�&�� அ�ேபாைதய ஜன�க( 
E�கிய�&வ� ெகா9�காம- த�கDைடய உலக ஜAவிய�தி�� E�கிய�&வ� ெகா9�த& 
ம/9ம-ல, அவ>க( $விேஷச�ைத��றி�த உண>வி-லாம- இ�1தா>க(. 
ம�ேதF 24:39  [yg;gpusak; te;J midtiuAk; thhpf;nfhz;LNghFkl;Lk; 
czuhjpUe;jhh;fs ;  
ேநாவாவி' பிரச�க�திேல அவ> இர!9 விதமான கா�ய�கைள வலிF7�தியி��பா> 
எ'7 க>�த���( ந��கி'ேற'.  
Eதலாவதாக அவ> வர�ேபாகி'ற அழிைவ��றி�& அவ>கD�� விள�கி 
ெசா-லியி��பா>. எ' அ�ைம ஜன�கேள, நA�க( ெச<&வ�கி'ற பாவ�களினாேல 
ேதவ' மி�1த ேகாப�தி- இ��கி'றா>. ேதவ' த'@ைடய ேகாப�ைத இ1த Vமியிேல 
ெவளி�ப9�த�ேபாகி'றா>. ேதவ ேகாபா�கிைன இ1த ேதச�தி' மீ& வர�ேபாகி'ற&. 
ெவ(ள�ெப��� வர�ேபாகி'ற&. இ1த Vமியிேல ேதவ' ெப�� மைழைய 
ெபாழிய�ேபாகி'றா>. ஒ�வ�� த�பி�க E0யா&. மனித>க(, வில��க( எ'7 இ1த 
Vமியிேல உயி�(ள எ-லாவ�ைறF� ேதவ' ெப�ெவ(ள�தினா- அழி�க�ேபாகி'றா> 
எ'7 வர�ேபாகி'ற அழிைவ��றி�& ெசா-லியி��பா>. 
இர!டாவதாக, அ1த அழிவிலி�1& த�பி�&�ெகா(ள ேதவ' ைவ�தி�1த 
வழிைய�ப�றிF� பிரச�கி�தி��பா>. என அ�ைம ஜன�கேள, இ1த மகாெப�ய 
அழிவிலி�1& நA�க( த�பி�&�ெகா(ளேவ!9மானா-, உ�க( பாவ�தி�காக 
மன%தாப�ப9�க(, உ�க( பாவ�கைள ேதவனிட�தி- ெசா-லி அவ�ட� 
ம'னி�ைப�ேகD�க(, பாவ�ைதவி/9 மன1தி��பி ேபைழ��( வா��க(. ேதவ 
ேகாபா�கிைனயி' நாளிேல, ெப�ெவ(ள�& அழிவிலி�1& த�பி�&�ெகா(ள ேபைழ 
ம/9�தா' எ9�&�ெகா(ள�ப9�. ேபைழ��( வ�கிறவ>க( ம/9�தா' பிைழ�பா>க( 
எ'7 இர/சி�பி' வழிைய��றி�& ெசா-லியி��பா>. 
இ'7� உலகெம��� இ&தாேன நட1&ெகா!0��கிற&. உலக� EMவ&� இேய$ 
கிறி%&வி' ந�ெச<தி இ�ப0�தாேன பிரச�கி�க�ப/9 வ�கிற&. சேகாதரேன சேகாத�ேய, 
கால� கைடசி காலமாக இ��கிற&. இ1த உலக�ைத நியாய�தA>��� நAதிபரராகிய இேய$ 
கிறி%& இேதா ேவக� வர�ேபாகிறா>. அவனவ@ைடய ெச<ைக�� ஏ�ற பலைன 
ெகா9�பத�� நAதிபர> வர�ேபாகிறா>. பாவ�தி- வா?1&ெகா!0��கிற ஆ�&மா�கைள 
நரக� எ'@� அவியாத அ�கினியி- த(ள�ேபாகிறா>. நரக� எ'ப& அ�கினிF� 
க1தகE� எ�கி'ற கட- (ெவளி.19:20). அ& அMைகF� ப�க0��� நிைற1த அ�கினி 
Xைழ(ம�.13:50). அ�ேக �M சாகாம2�, அ�கினி அவியாம2� இ���� (மா��9:48). அ& 



மிக�ெகா0ய ேவதைன நிைற1த இட�. எ' அ�ைம ேதவ ஜனேம, அ�ப0�ப/ட ெகா0ய 
ேவதைன நிைற1த நி�திய அழிவி�� த�பி ச1ேதாஷE� மகி?�சிF� நிைற1த 
பரேலாகமாகிய நி�திய மீ/ைப ெபற இேய$ கிறி%& ைவ�தி��கி'ற இர/சி�பி' வழிைய 
ஏ�7�ெகா(D�க(. உ�க( பாவ�கD�காக மன%தாப�ப9�க(, உ�க( பாவ�கைள 
இேய$ கிறி%&விட� அறி�ைக ெச<F�க(. இேய$ கிறி%&ைவ உ�க( ெசா1த 
இர/சகராக அறி�ைகயி/9 ஏ�7�ெகா(D�க(. உ�க( பைழய பாவ மனிதைன 
�ைத�&வி/9, கிறி%&I��( �& வா?I வாழ தA>மானி�ததி' அைடயாளமாக 6?� 
ஞான%நான� ெப�7�ெகா!9 இர/சி�க�ப9�க(. இர/சி�க�ப/ட நA�க( ப�$�த 
ஆவியி' &ைணேயா9 இேய$ வ�� வைர இடசி�ைப�கா�&�ெகா(ள மணவா/0 
சைபயாகிய ேபைழ��( வ1& சைபயிேல நிைல�தி��க(. அவ> இ1த உலக�ைத 
நியாய1தA>�க வ��ேபா&, மணவா/0 சைபயாகிய ேபைழைய எ9�&�ெகா(Dவா>. அ1த 
ேபைழயாகிய மணவா/0 சைபயி- நிைல�தி���� இர/சி�ைப�கா�&�ெகா!ட 
அைனவ�� நி�திய அழிவி�� த�பி�&�ெகா(ளலா�. 
இ&தா', அ'7 ேநாவா பிரச�கி�த&ேபால இ'ைற��� இUIலகி�� ேதவ மனித>களா- 
பிரச�கி�க�ப/9 வ�கி'ற ந�ெச<தி. 
ஏகேதச� 120 ஆ!9க( ேநாவா பிரச�கி�&� 5ட நட1த& எ'ன, ேவத� ெசா-2கிற& 
[yg;gpusak; te;J midtiuAk; thhpf;nfhz;LNghFkl;Lk; czuhjpUe;jhh;fs ;   
இ'7� கட1த 2015 ஆ!9களா< கிறி%&வி' இர/சி�பி' $விேஷச� பிரச�கி�க�ப/9� 
5ட, இ'7� கிறி%தவ>க( Minority ஆக இ��ப& ஏ'? இர/சி�ைப��றி�த உண>I 
இ-ைல. ச�திய $விேஷச�ைத��றி�த உண>I இ-ைல. மனதிேல நி>விசார�.  
என அ�ைம சேகாதரேன, சேகாத�ேய உ�கDைடய நிைலைம எ'ன?  
இ&வைர எ�தைன Eைற இர/சி�பி' ெச<திைய� ேக/0��ப>ீக(. ஆனா2�, 
ச�திய�ைத��றி�த உண>I இ��கிறதா? 
இர/சி�க�படேவ!9� எ'ற உண>I இ��கிறதா? 
மணவா/0 சைபயாகிய ேபைழ��( த��தி��கேவ!9� எ'ற உண>I இ��கிறதா? 
ஒ� சில வசன�கைள நா� ப0�கலா�. 
ஏசா.6:10 - ,e;j [dq;fs; jq;fs; fz;fspdhy; fhzhkYk;> jq;fs; fhJfspdhy; NfshkYk;> 
jq;fs; ,Ujaj;jpdhy; czh;e;J Fzg;glhkYk;> ehd; mth;fis MNuhf;fpakhf;fhkYkpUf;f> 
eP mth;fs; ,Ujaj;ijf;nfhOj;jjhf;fp> mth;fs; fhJfis ke;jg;gLj;jp> mth;fs; fz;fis 
%bg;NghL vd;whh;. 

ம�.13:15 - ,e;j [dq;fs; fz;fspdhy; fhzhkYk;> fhJfspdhy; NfshkYk;> ,Ujaj;jpdhy; 
czh;e;J kde;jpUk;ghkYk;> ehd; mth;fis MNuhf;fpakhf;fhkYk; ,Uf;Fk;gbahf> mth;fs; 
,Ujak; nfhOj;jpUf;fpwJ@ fhjhy; ke;jkha;f; Nfl;L> jq;fs; fz;fis %bf;nfhz;lhh;fs; 
vd;gNj. 

அ�. 28:27 - ,th;fs; fz;fspdhy; fhzkYk;> fhJfspdhy; NfshkYk;> ,Ujaj;jpdhy; 

czh;e;J Fzg;glhkYk;> ehd; ,th;fis MNuhf;fpakhf;fhkYk; ,Uf;Fk;gbf;F> ,e;j 
[dj;jpd; ,Ujak; nfhOj;jpUf;fpwJ@ fhJfspdhy; ke;jkha;f; Nfl;Lj; jq;fs; fz;fis 
%bf;nfhz;lhh;fs; vd;W ,e;j [dj;jpdplj;jpy; Ngha;r; nrhy;Y vd;gijg; ghpRj;jMtp Vrhah 
jPhf;;fjhprpiaf; nfhz;L ek;Kila gpjhf;fSlNd ed;wha;r; nrhy;ypapUf;fpwhh;. 

ேராம> 1:21 - mth;fs; Njtid mwpe;Jk;> mtiuj; Njtndd;W kfpikg;gLj;jhkYk;> 
];Njhj;jphpahkYkpUe;J> jq;fs; rpe;jidfspdhNy tPzuhdhh;fs;@ czh;tpy;yhj mth;fSila 
,Ujak; ,Usile;jJ. 

ந�Eைடய இUIலக வா?�ைகயிேல ஆேரா�கிய� இ��கேவ!9மானா-, $க� 
இ��கேவ!9மானா-, வா?�ைக இ�ளைடயாம- ெவளி�சமாக இ��கேவ!9மானா-, 
பரேலாக ராTய�தி' நி�சய� ேவ!9மானா-, ச�திய�தி�� ெசவி ெகா9�க(, இேய$ 
கிறி%&  இலவசமா< த�� இ�தைன மகாெப�ய இர/சி�ைப ெசா1தமா�கி ெகா(D�க(. 
உண>வைடF�க(.... உண>வைடF�க(.... உண>வைடF�க(..               



2.3 $விேசஷ�ைத உணராதப0யினாேல அழிவி' ெகா9ைமைய 
அ@பவி�& உண>1தா>க(    

   என�க'பான ேதவ ஜனேம, இ1த கி�ைபயி' கால�திேல, சதிய�ைத��றி�த உண>I 
இ-லாம- இ�1தா-, இர/சி�ைப��றி�த உண>I இ-லாம- இ�1தா- எ'ன நட���.  
எேர 30:24 fh;j;jh; jk;Kila ,Ujaj;jpd; epidTfis elg;gpj;J epiwNtw;WksTk;> 
mtUila cf;fpuNfhgk; jzpahJ@ filrpehl;fspy; mij czh;e;Jnfhs;tPh;fs;  
கைடசி நா/களி- உணரேவ!0ய& வ��. ேநாவாவி' பிரச�க�ைத உணராதவ>க(, 
ெவ(ள�ெப��கினா- வ1த அழிைவ உண>1தா>க(. ெவ(ள�ெப��கினா- வ1த ேவதைனைய 
உண>1தா>க(. ெவ(ள�ெப��கினா- 6?கி�ேபாவைத உண>1தா>க(. ெவ(ள�ெப��கினா- 
வ1த 6�$�திணறைல உண>1தா>க(. ஆனா- எ'ன பய', ேபைழயி' கதைவ க>�த> அைட�& 
வி/டா>. 
என�க'பான சேகாதரேன, சேகாத�ேய இ1த நா( உ�க( வா?�ைகயிேல ஒ� ெபா'னான நா( 
எ'7 நிைன�&�ெகா(D�க(. இ'ைற�� நA�க( ேக/கி'ற இ1த க>�த�ைடய வா>�ைதக(, 
உ�கD�� ேதவ' த�கி'ற மிக�ெப�ய ஆசீ>வாத� நிைற1த ெபா'னான வா<�� எ'பைத 
உண>1& ெகா(D�க(. இ'@� நA�க( ச�திய�ைத உணராம- நி>விசாரமா< 
இ��ப>ீகேளயானா-, இர/சி�பி' E�கிய�&வ�ைத உணராம- வா?வ A>கேளயானா-,  

� அ�கினிF�, க1தகE� எ�கிற கடலி' X/0ேல ேவகி'றைத உணரேவ!0ய ஒ� நா( 
வ��. 

� 6��, கா&, வா<, ம�7� எ-லா &வார�களி' வழிேயF� �M�க( [ைழ1& அதனா- 
உ!டா�� அ�வ��ைபF� ேவதைனையF� உணரேவ!0ய ஒ� நா( வ��. 

� ேத? ெகா/9வ& ேபா'ற ேவதைனைய நி�திய நி�திய காலமாக உணரேவ!0ய& வ��. 
� சாகேவ!9� எ'7 வி��பிF� சாI வராம- அ�கினி ேவதைனைய உணரேவ!0ய 
கால� வ��. 

எனேவ ேதவ பி(ைளகேள, இேய$ கிறி%& $விேசஷ வாச-கைள 69வத�� E' கால�தி' 
அ�ைமைய உண>1& இ'ைற�ேக உ�கைள ஒ���ெகா9�க(. 
2 ெகா�. 6:2 - mEf;fpuf fhyj;jpNy ehd; cdf;Fr; nrtpnfhLj;J> ,ul;rzpaehspNy 
cdf;F cjtpnra;Njd; vd;W nrhy;ypapUf;fpwhNu@ ,Njh> ,g;nghONj mEf;fpuffhyk;> 
,g;nghONj ,ul;rzpaehs;. 

3.  இர"சி�க�ப"டவ�க&��'ய எ*ச'�ைக 

+�.21:34,36 – cq;fs; ,Ujaq;fs; ngUe;jpz;bapdhYk; ntwpapdhYk; yTfPf 
ftiyfspdhYk; ghukilahjgbf;Fk;> ePq;fs; epidahj Neuj;jpy; me;j ehs; 
cq;fs; Nky; tuhjgbf;Fk; vr;rhpf;ifahapUq;fs;. 
36. Mifahy; ,dpr; rk;gtpf;fg;Nghfpw ,itfSf;nfy;yhk; ePq;fs; jg;gp> 
kD\FkhuDf;F Kd;ghf epw;fg;ghj;jputhd;fshf vz;zg;gLtjw;F> vg;nghOJk; 
n[gk;gz;zp tpopj;jpUq;fs; vd;whh;;. 
� ெப�1தி!0 – சா�பா/9 பி�ய>க(, சா�பி9வத�காகேவ வா?கிறவ>க(, சா�பா/0�� 
அதிக E�கிய�&வ� ெகா9�கிறவ>க(, ேதைவ�� அதிகமாக வி���கிறவ>க(, 
ேதைவ��� அதிகமாக ெபா�ளாைச உைடயவ>க(. கீ?க!ட வசன�கைள ேதவ பி(ைளக( 
எ�ேபா&� ஞாபக�தி- ைவ�தி��ப& மி�1த ப�திவி��தி�� ஏ&வாக இ����. 
1 தAேமா.6: 6. NghJnkd;fpw kdJlNd $ba Njtgf;jpNa kpFe;j Mjhak;. 7. cyfj;jpNy ehk; 
xd;Wk; nfhz;L te;jJkpy;iy> ,jpypUe;J ehk; xd;Wk; nfhz;LNghtJkpy;iy vd;gJ epr;rak;. 
8. cz;zTk; cLf;fTk; ekf;F cz;lhapUe;jhy; mJ NghJnkd;wpUf;ff; flNthk;.9. IRthp 
athd;fshf tpUk;Gfpwth;fs; NrhjidapYk; fz;zpapYk;> kD\iuf; Nfl;bYk; moptpYk; 
mkpo;j;Jfpw kjpNfLk; NrjKkhd gytpj ,r;irfspYk; tpOfpwhh;fs;.10. gz Mir vy;yhj; 
jPikf;Fk; NtuhapUf;fpwJ@ rpyh; mij ,r;rpj;J> tpRthrj;ijtpl;L tOtp> mNef 
NtjidfshNy jq;fis cUtf; Fj;jpf;nfhz;bUf;fpwhh;fs;. 11. ePNah> NjtDila kD\Nd> 



,itfis tpl;Nlhb> ePjpiaAk; Njtgf;jpiaAk; tpRthrj;ijAk; md;igAk; nghWikiaAk; 
rhe;jFzj;ijAk; milAk;gb ehL. 

எபி.13: 5. ePq;fs; gzMirapy;yhjth;fsha; ele;J> cq;fSf;F ,Uf;fpwitfs; NghJnkd;W 
vz;Zq;fs;@ ehd; cd;idtpl;L tpyFtJkpy;iy> cd;idf; iftpLtJkpy;iy vd;W mth; 
nrhy;ypapUf;fpwhNu. 

� ெவறி – �0 ெவறி, பண ெவறி, ஜாதி ெவறி, இன ெவறி, ெமாழி ெவறி, பைக ெவறி, உறI 
ெவறி, சி�றி'ப ெவறி எ'7 ெசா-லி�ெகா!ேட ேபாகலா�. அேநக இர/சி�க�ப/டவ>க( 
ெசா1த சேகாதர, சேகாேத�களிட� பைக ெவறிFட' ேபசாம- இ��ப& உ!9. க!ட 
சேகாதரனிட�தி- அ'� 5ராதவ', காணாத ேதவனிட�தி- அ'� 5�வ& எ�ப0 எ'7�, 
சேகாதரைன� பைக�கிறவ' ெகாைலபாதக' எ'7� ேவத� ெசா-2கிற&. (1 ேயாவா.4:20. 
Njtdplj;jpy; md;G$UfpNwndd;W xUtd; nrhy;ypAk;> jd; rNfhjuidg; gifj;jhy;> mtd; 
ngha;ad;@ jhd; fz;l rNfhjudplj;jpy; md;G$uhkypUf;fpwtd;> jhd; fhzhj Njtdplj;jpy; 
vg;gb md;G$Uthd;?21. Njtdplj;jpy; md;G$Ufpwtd; jd; rNfhjudplj;jpYk; md;G$u 
Ntz;Lnkd;fpw ,e;jf;fw;gidia mtuhNy ngw;wpUf;fpNwhk;.) 

(1ேயாவா.3:14. ehk; rNfhjuhplj;jpy; md;G$Ufpwgbahy;> kuzj;ijtpl;L ePq;fp [PtDf;Fl; 
gl;bUf;fpNwhnkd;W mwpe;jpUf;fpNwhk;@ rNfhjudplj;jpy; md;G$uhjtd; kuzj;jpNy 
epiynfhz;bUf;fpwhd;.15. jd; rNfhjuidg; giff;fpw vtDk; kD\ nfhiyghjfdh 
apUf;fpwhd;@ kD\ nfhiyghjfndtNdh mtDf;Fs; epj;jpa[Ptd; epiyj;jpuhJ vd;W 
mwptPh;fs;.) 

� லIகீக கவைல – உலக கவைல, மா>�தாைள�ேபால அேநக கா�ய�கைள��றி�& கவைல, 
நாைளய தின�ைத��றி�த கவைல, எதி>கால�ைத��றி�த கவைல. ஆனா- ேவத� எ'ன 
ெசா-2கிற&. 
kj;-6: 27. ftiyg;gLfpwjpdhNy cq;fspy; vtd; jd; rhPu msNthL xU Koj;ijf; $l;Lthd;? 
Y}f;-12:26 kpfTk; mw;gkhd fhhpaKjyha; cq;fshy; nra;af;$lhjpUf;f>  kw;witfSf;fhf 
ePq;fs; ftiyg;gLfpwnjd;d?  
gpyp-4:6 ePq;fs; xd;Wf;Fq; ftiyg;glhky;> vy;yhtw;iwAq;Fwpj;J cq;fs; tpz;zg;gq;fis 
];Njhj;jpuj;NjhNl $ba n[gj;jpdhYk; Ntz;LjypdhYk; njhpag;gLj;Jq;fs;. 
1NgJ-5:7 mth; cq;fis tprhhpf;fpwtuhdgbahy;> cq;fs; ftiyfisnay;yhk; mth;Nky; 
itj;JtpLq;fs;. 

� ெஜப� ப!ணி விழி�தி��த-  

4. ஊழிய�கார�க&��'ய எ*ச'�ைக 

ம�.24:41–,uz;L ];jphPfs; Ve;jpuk; miuj;Jf;nfhz;bUg;ghh;fs;@ xUj;jp Vw;Wf;nfhs;sg; 
gLths;> xUj;jp iftplg;gLths;;;;. 
� எ1திர� (தி�ைக� க-) - சைபைய��றி�கிற&. 
� தி��பத�காக அ-ல& அைர�பத�காக ேபாட�ப9� பயி> – சைப�� வ�� ஆ�&மா�கைள 
�றி�கிற&. 

� தி��ப& அ-ல& அைர�ப& – ச�திய�ைத ேபாதி�பைத��றி�கிற&. உைடயாம- இ���� 
பயி> Eதலி- உைட�க�ப9கிற&, மீ!9� அைர�க அைர�க (ச�திய�ைத ேபாதி�க 
ேபாதி�க) ெகா^ச� ெகா^சமாக உைட�க�ப/9, எ1த ேநா�க�தி�காக அைர�க�ப9கிறேதா  
அ1த ேநா�க� நிைறேவ7� வைர அைர�க�பட ேவ!9�.     

� தி��பவ>க( அ-ல& அைர�பவ>க( – ஊழிய� ெச<கிறவ>கைள��றி�கிற&. ஒேர 
சைபயி- தா' ஊழிய� ெச<கிறா>க( அ-ல& ஒேர விதமான ஊழிய�ைத தா' 
ெச<கிறா>க(. ஆனா- ேவத� ெசா-2கிற& ஒ�வ> ஏ�7�ெகா(ள�ப9வா>, ஒ�வ> 
ைகவிட�ப9வா>. அத' காரண�ைத பி'வ�� வசன�க( 6லமாக ெத�1&ெகா(ள 
E0F�.  
ம�. 7:21 – 23 21. guNyhfj;jpypUf;fpw vd; gpjhtpd; rpj;jj;jpd;gb nra;fpwtNd guNyhfuh[;aj;jpy; 
gpuNtrpg;ghNday;yhky;> vd;id Nehf;fp: fh;j;jhNt! fh;j;jhNt! vd;W nrhy;Yfpwtd; mjpy; 
gpuNtrpg;gjpy;iy.  



22. me;ehspy; mNefh; vd;id Nehf;fp: fh;j;jhNt! fh;j;jhNt!ckJ ehkj;jpdhNy jPh;f;fjhprdk; 
ciuj;Njhk; my;yth? ckJ ehkj;jpdhNy gprhRfisj; Juj;jpNdhk; my;yth? ckJ 
ehkj;jpdhNy mNef mw;Gjq;fisr; nra;Njhk; my;yth? vd;ghh;fs;. 
23. mg;nghOJ> ehd; xUf;fhYk; cq;fis mwpatpy;iy@ mf;fpukr; nra;iff;fhuNu> 
vd;idtpl;L mfd;WNghq;fs; vd;W mth;fSf;Fr; nrhy;YNtd;. 

� பிதாவி' சி�த� ெச<யாம- மனித>களி' வி��ப�ப0, பண�தி�காக ஊழிய� ெச<கிறவ>க(. 
சைபயிேல அதிக காணி�ைக ெகா9�பவ>கைள தி��திப9�&வத�காக ச�திய�ைத வைள�& 
ெபாதி1& ேபாதி�பவ>க(. 

� சைப�� வ�� ஆ�&மா�கைள��றி�&, ேதவனி' ேநா�க� எ'ன எ'பைத அறி1&, அத�� 
ஏ�ற ச�திய�கைள ேதவ ச6க�தி- கா�தி�1& ெப�7, அைத சைபயிேல பிரச�கி�& 
ஆ�&மா�கைள உைட�& உ�வா��வ& சைப ேபாதக�' கடைம ஆ��. இைத��றி�& 
ேதவனிட�தி- கண�� ெகா9�கேவ!0ய ெபா7�� எ-லா சைப ேபாதக>கD��� உ!9 
எ'பைத எ1த ேதவ ஊழிய�கார>கD� மற�கேவ!டா�. 
 

பி�யமான ேதவ பி(ைளகேள, அ9�த ெநா0�ெபாMதி- எ'ன நட��� எ'பைத நா� 
அறியாதி��கிறப0யினாேல இனிF� கால�ைத� கட�தாம-, இ&வைர இர/சி�க�படாதவ>க( 
உடேன உ�கைள இர/சி�பி' $விேசஷ�தி�� ஒ���ெகா9�க(. இர/சி�ைப��றி�ேதா, 
ஞான%நான�ைத��றி�ேதா உ�கD�� ஏதாவ& ச1ேதக�க( இ���மானா-, எ�கைள 
ெதாட>�ெகா(D�க(. நா�க( உ�கD�� உ!ைமயான ெதளிவான ச�திய�ைத ப�$�த 
ஆவியி' &ைணேயா9 ெசா-லி�தர கா�தி��கிேறா�.  
இர/சி�க�ப/ட ேதவ பி(ைளக(, ��திF(ள க'னிைககைள�ேபால மன1தி���த2�ேக�ற 
கனிகைள� ெகா9�&, உ�க( கனிக( 6லமாக பிறைரF� இர/சி�& கைடசிவைர இர/சி�ைப� 
கா�&�ெகா(ள ஜா�கிரைதயாக இ��க(. 

ஊழிய� ெச<கிற க>�த�ைடய பி(ைளக(, உ!ைமF� உ�தமEமாக ேதவ@�� பி�யமான 
ஊழிய� ெச<& அேநக ஆ�&மா�கைள ச�யான ச�திய�தி- வழிநட�தI�, பிரச�க� ப!_கிற 
நா� உலகி�� சா/சியான வா?�ைக வாழI� கவனமாக இ��க ேவ!9�.   
1nfhhp-9:27 kw;wth;fSf;Fg; gpurq;fk;gz;Zfpw ehd;jhNd Mfhjtdha;g; Nghfhjgbf;F> 
vd; rhPuj;ij xLf;fpf; fPo;g;gLj;JfpNwd;. 
 

ேதவகி�ைப உ/க0 அைனவேரா1/2ட இ��பதாக. ஆெம5.  
கிறி6!வி5 பணியி7, 

உ�க( அ'� சேகாதர' 

இராஜேசக> ெச-ல�&ைர 

                  


