
ஒவ்வ ொன்றிற்கும் 

ஒவ்வ ொரு கொலமுண்டு 
வ தம் வ ொல்லுகிறது, வத ன் உண்டொக்கின ஒவ்வ ொரு 
கொரியத்திற்கும் ஒவ்வ ொரு  மயத்ததக் வகொடுத்திருக்கிறொர் 
ஆனொல் அந்த  மயத்தத வத னொகிய இவயசு கிறிஸ்து 
மொத்திரவம அறி ொர். ஆகவ தொன் வ தம் வ ொல்லுகிறது, 
வத ன்  கலத்ததயும் அதினதின் கொலத்திவல வேர்த்தியொகச் 
வ ய்திருக்கிறொர் என்று பிர 3:11ல் ேொம் படிக்கிவறொம். 

இந்த இரக ியத்ததவயல்லொம் ேொம் அறிய வ ண்டுமொனொல் 
ேொம் அதற்கொன வேரத்திற்கொக கொத்திருக்க வ ண்டும் 
என்பதத ஒருவபொதும் மறக்க கூடொது. இன்று அவனகர் 
வ ொல்லுகிற ஒரு கொரியம் வத ன்  ொக்குத்தத்தம் வகொடுத்தொர், 
தரி னம் கொண்பித்தொர் ஆனொல் ஒன்றுவம ேிதறவ றவ  
இல்தல. ஏன் ேிதறவ ற ில்தல ேொம் வத ன் ேம்முதடய 
 ொழ்க்தகயில் அனுமதிக்கிற கொலங்கதை  ரவ ற்க 
த றியவத அதற்கு  ரியொன கொரணமொய் இருக்கிறது என்பதத 
மறக்க வ ண்டொம். 

இங்கு வத ன் ஒவ்வ ொரு கொரியத்திற்கும் ேியமித்திருக்கிற 
ஒவ்வ ொரு கொலத்ததக் குறித்துதொன் இந்த 
மொதப்பத்திரிதகயின் வ ய்தியொயிருக்கிறது, ஏவனன்றொல் 
ேமக்கு எல்லொ கொரியமும் உடனடியொக ேிதறவ றி  ிட 
வ ண்டும், இதுதொன் இன்தறய கொலத்தில் 
ஒவ்வ ொரு ருதடய  ிருப்பமொயிருக்கிறது. 

பொருங்கள் உதொரணமொக முன்பு எல்லொம் ஒரு உணத  
 தமக்க வ ண்டுமொனொல் அதிக வேரம் எடுப்பொர்கள், இதன் 



ேிமித்தம் அந்த உணத   ொப்பிட்ட ர்கள் எல்லொரும் ேன்றொக 
ஆவரொக்கியமொக இருந்தனர். ஆனொல் இன்று அவத உணத  
 ில ேிமிடங்கைில்  தமத்து  ிடுகின்றனர் இதனிமித்தம் 
அ ர்களுதடய கொலம்  ரும் முன்வன அ ர்கள் இந்த 
உலகத்தத  ிட்டு கடந்து வபொகின்றனர். இப்படியொக வத ன் 
தன்னுதடய  ொழ்க்தகயில் த த்திருந்த திட்டத்தத 
அறியொமவலவய பரிதொபமொக  ொழ்க்தகதய இழந்து 
வபொகின்றனர். ஆகவ தொன் வத ன் பிர ங்கி மூலம் ேமக்கு 
கொண்பித்த  ில உண்தமகதை வகொண்டு இந்த மொத 
பத்திரிதகதய அழகுப்படுத்த  ிரும்பிவனன். இத்ததகய 
அழதக பின் ருமொறு பொர்க்கலொம். பிறக்க மற்றும் இறக்க ஒரு 
கொலமுண்டு [ பிர 3:2 ] 

பிறக்க என்று வ ொன்னவுடவன ேமக்கு இந்த உலகத்தின் 
பிறப்தப குறித்துதொன் எல்லொருக்கும் ஞொபகம்  ரும் ஆனொல் 
வ தம் வ ொல்லுகிற ஒரு பிறப்தபக் குறித்து பொர்க்கப் 
வபொகிவறொம். இந்த பிறப்பினொல் ேமக்கு என்ன லொபம்  ந்தது 
மற்றும் இந்த உலகத்திற்கு என்ன பலன் கிதடத்தது 
என்பததப் பொர்க்கப் வபொகிவறொம். ேம்முதடய பிறப்பினொல் 
ேம்முதடய குடும்பம் மொத்திரவம  ந்வதொஷம் அதடகிறது 
ஆனொல் ேொன் வ ொல்லப் வபொகிற பிறப்பினொல் இந்த உலகமும் 
வ ொர்க்கமும்  ந்வதொஷம் அதடந்தது என்று வ ொன்னொல் 
மிதகயொகொது. அந்த பிறப்பு ேம்முதடய ஆண்ட ரொகிய 
இவயசு கிறிஸ்து ின் பிறப்வப என்பதத வ ொல்லிக் 
வகொள்கிவறன். 

இவதொ இந்த மகொ வமன்தமயொன பிறப்தபக் குறித்து 
வ தத்தின் ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு  தரப் பொர்க்க 
முடிகிறது. ஆனொல் இந்த பிறப்பிற்கொன கொலம்  ரொததின் 



ேிமித்தம் அவனகர் இந்த பிறப்பிதனப் பொர்க்கும்படி 
கொத்திருந்ததத ேொம் வ தத்தில் பொர்க்கிவறொம். 

ஆம்  ரியொன வேரத்தில் இந்த பிறப்பு  மொதொனம் இல்லொமல் 
இருந்த யூதொ ின் ரொஜொ ொகிய ஆகொசுக்கு  மொதொனம் மற்றும் 
வ ற்றியின் அதடயொைமொகக் வகொடுக்கப்பட்டது என்பதத 
ேொம் ஏ ொ 7ம் அதிகொரத்தத  ொ ிக்கும் வபொது அறிய 
முடிகிறது. எப்படிவயன்றொல், ஆதலொல் ஆண்ட ர் தொவம 
உங்களுக்கு ஒரு அதடயொைத்ததக் வகொடுப்பொர் இவதொ ஒரு 
கன்னிதக கர்ப்ப தியொகி ஒரு குமொரதனப் வபறு ொள். 
அ ருக்கு இம்மொனுவ ல் என்று வபரிடு ொள் என்று ஏ ொயொ 
7:14ல் படிக்கிவறொம், அதுமட்டுமல்லொமல் இன்மொனுவ ல் 
என்பதற்கு வத ன் ேம்வமொடு இருக்கிறொர் என்று மத் 1:23 
ேமக்கு இம்மொனுவ லின் அர்த்தத்தத வ ொல்லி தரு ததப் 
பொர்க்கிவறொம். 

ஆம் ஆண்ட ரொகிய இவயசு கிறிஸ்து ின் பிறப்பு ஆகொசுக்கு 
மொத்திரமல்ல இருைில் கிடந்த ேமக்கும் ஒரு அதடயொைமொய் 
வகொடுக்கப்பட்டது என்பதத மறக்க வ ண்டொம் 
எப்படிவயன்றொல், இருைில் ேடக்கிற ஜனங்கள் வபரிய 
வ ைிச் த்ததக் கண்டொர்கள் என்று ஏ ொ 9:2ல்   னம் வமவல 
வ ொன்ன கொரியத்தத உறுதிப்படுத்துகிறது. பொருங்கள் 
ேம்முதடய வத னுதடய பிறப்பு ஒவ்வ ொரு ருக்கும் 
எப்படிப்பட்ட  ந்வதொஷத்ததக் வகொடுத்தது. எப்வபொழுது இந்த 
 ந்வதொஷத்ததப் வபற்று வகொள்ை முடிகிறது. என்றொல் மத் 2ம் 
அதிகொரத்தில் வ ொல்லப்பட்டது வபொல  ொஸ்திரிகள் 
வத னுக்கொக அதொ து அந்த  மயம்  ரும்  தர கொத்திருந்த 
வபொதுதொன் என்பதத அறியமுடிகிறது.   ேொமும் வத னுதடய 
 மயத்திற்கொக கொத்திருக்கும் வபொது அ ர் மறுபடியும் 



 ரு ததப் பொர்த்து  ந்வதொஷம் அதட து மட்டுமல்லொமல் 
அந்த  மயத்தில் அ வரொடு கூட வ ல்ல முடியும் என்பதத 
மறக்க வ ண்டொம். 

அடுத்ததொக, இறக்க 

ஆம் இவயசு கிறிஸ்து ின் பிறப்பு ேமக்கு  ந்வதொஷம் தந்தது 
வபொல அ ருதடய இறப்பும் ேமக்கு அை ற்ற மகிழ்ச் ிதயத் 
தந்தது என்று வ ொன்னொல் மிதகயொகொது. எப்படிவயன்றொல் 
வ தம் வ ொல்லுகிறது எல்லொருதடய பொ ம் மன்னிக்கப்பட 
வ ண்டுமொனொல் ேிச் யமொக இரத்தம்  ிந்த வ ண்டும் என்று 
எபி 9:22ல் பொர்க்கிவறொம். ஆம் ேம்முதடய ஆண்ட ரொகிய 
இவயசு கிறிஸ்து தம்முதடய இறப்பின் மூலம் தம்முதடய 
இரத்தத்தத  ிலுத யில்  ிந்தி ேம்முதடய பொ ங்கதை 
மன்னித்து பரிசுத்தப்படுத்தி, ேம்தம பிதொ ின் அருவக 
வகொண்டு வ ன்றொர் என்று வ தம் வ ொல்லுகிறது [ எபி 9:13,14 ] 

அதுமட்டுமல்லொமல் அன்று ஆ ொரிய ஊழியம் ஒரு 
பிரி ினருக்வக அதொ து வல ியருக்வக வகொடுக்கப்பட்டது. 
ஆனொல் இன்று அதன ரும் அ ருதடய ஆ ொரியர்கைொக 
மொறும்  ொய்ப்பு அ ருதடய மகொ பரிசுத்த இரத்தத்தின் மூலம் 
வகொடுக்கப்பட்டது எப்படிவயன்றொல் பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு 
ேொம் வ ல்ல ததடயொக த க்கப்பட்டிருந்த திதரச் தீலதய 
கிழித்து இவயசு கிறிஸ்து ின் இறப்பு ேமக்கு ஒரு பொததயொய் 
மொறிற்று என்று வ ொன்னொல் மிதகயொகொது [எபி 10:19] 

என் அருதம ஜனங்கவை ேம்முதடய பிறப்பும் இறப்பும் 
ஆண்ட ரொகிய இவயசு கிறிஸ்துத ப் வபொல இருக்க 
வ ண்டுமொனொல் ேொம் அதற்கொன  மயத்திற்கொக கொத்திருக்க 
வ ண்டும், ஏவனன்றொல் ஒவ்வ ொன்றிற்கும் ஒவ்வ ொரு 
 மயமுண்டு என்பதத மறக்க வ ண்டொம். 

2. இடிக்க மற்றும் கட்ட ஒரு கொலமுண்டு [ பிர 3:3 ] 



இவதொ இஸ்ரவ ல் ஜனங்கள் வத னொகிய இவயசு தங்களுக்கு 
 ொக்குத்தத்தம் பண்ணின வத மொகிய கொனொன் வத த்திற்கு 
கடந்து வ ன்று வகொண்டு இருந்தனர். எல்லொ ததடகதையும் 
கடந்து  ந்தனர் எப்படிவயன்றொல் வ ங்கடதலப் பிைந்து 
வயொர்தொதனப் பின்னிட்டுப் வபொகச் வ ய்து இப்படியொக 
ஒவ்வ ொரு ததடகதையும் கடந்து  ந்துக் வகொண்டிருந்தனர் 
ஆனொல் அப்படி  ருகிற  ழிகைில் எந்த ததடகதையும் 
அ ர்களுக்கு உதடக்க வ ண்டிய அ  ியம்  ர ில்தல. 
ஆனொல் எரிவகொ பக்கம்  ந்தவபொவதொ அ ர்களுக்கு அதத 
உதடத்து வ ல்லும் சூழ்ேிதல  ந்தது ஏவனன்றொல் அந்த 
எரிவகொத  உதடக்கொமல் பின்த ப்பொர்கைொனொல் அந்த 
எரிவகொ இ ர்கதைப் பின் வதொடரும் அதொ து எரிவகொ ின் 
பொ ங்கள் இ ர்களுக்குள் நுதழந்து  ிடும் ஆகவ தொன் 
வயொசு ொவும் அ னுதடய ஜனங்களும் வத ன் மூலமொக 
அதத உதடத்து வ ைிவய வ ல் ததப் பொர்க்க முடிகிறது. 
ஆம் அவனக ேொட்கைொய் உதடக்கொமல்  ிடப்பட்டிருந்த 
எரிவகொ இவதொ அதற்கொன கொலம்  ந்த வபொது 
உதடக்கப்பட்டது என்பதத மறக்க வ ண்டொம்[ வயொசு ொ 6ம் 
அதிகொரம்] 

அடுத்ததொக கட்ட, இவதொ அவனக ேொட்கைொய் வத னுக்கு 
பண்டிதக வ லுத்தொமலும், ஆரொததன வ ய்யொமலும் இருந்து 
 ந்தனர் இந்த இஸ்ரவ ல் ஜனங்கள் அதுமட்டுமல்லொமல் 
கண்டகண்ட இடத்திவலல்லொம் பலி வ லுத்தி வத னுக்கு 
அரு ருப்பொன கொரியங்கதை வ ய்து  ந்தனர். ஆகவ தொன் 
வத ன் தொ தீு ரொஜொவுக்கு ஆலயம் கட்டும்படியொன 
ேிதனத  ஏற்படுத்தினொர் எப்படிவயன்றொல் பிலி 3:13ல் 
வ ொல்லப்பட்டது வபொல வத வன இந்த  ிருப்பத்தத 
ஏற்படுத்தினொர் ஆகவ  இந்த  ிருப்பத்தத வத ன் 
அ ருதடய மகன் மூலமொய் ேிதறவ ற்றினொர் என்று 



பொர்க்கிவறொம். ஆம் இதற்குப்பிறவக ஜனங்கள் வத னுக்கொன 
அதொ து ஆ ிக்குரிய கொரியங்கைில் அதிகம் அதிகமொக 
தங்கள் ஈடுபொட்தடக் கொட்ட ஆரம்பித்தனர் அதொ து 
தங்களுதடய  ந்வதொஷத்தத மட்டும் கட்டி  ந்த ஜனங்கள் 
இப்வபொழுது தங்களுதடய  ந்வதொஷத்தத ேிதலப்படுத்த 
வத னுதடய மகிதமதய கட்ட ஆரம்பித்தனர். [ ரொஜொக்கள் 
புஸ்தகத்ததப் படிக்கவும் ] 

எனக்கு அருதமயொன  ிசு ொ ிகவை 

ேம்முதடய  ொழ்க்தகயிலும் இருக்கிற எல்லொ எரிவகொ 
வகொட்தடகதையும் இடிக்கிற கொலம்  ந்து  ிட்டது. 
எதற்கொகவ ன்றொல் வத மகிதமதய ேம்முதடய 
இருதயத்தில் கட்டும்படியொக. ஒரு எரிவகொ வகொட்தட 
இடிந்தொல் மட்டுவம ஒரு பரிசுத்த வகொட்தட எழும்ப முடியும். 

3. புலம்ப மற்றும் ேடனம் பண்ண ஒரு கொலமுண்டு. [ 
பிர 3:4 ] 

வ தம் வ ொல்லுகிறது, தம்முதடய தொ தீதத் வதரிந்து 
வகொண்டு, ஆட்டுத் வதொழு த்திலிருந்து அ தன எடுத்தொர், 
கற லொடுகைின் பின்னொகத் திரிந்த அ தன தம்முதடய 
ஜனமொகிய யொக்வகொதபயும், தம்முதடய சுதந்தரமொகிய 
இஸ்ரவ தலயும் வமய்ப்பதற்கொக அதழத்துக் வகொண்டு 
 ந்தொர் என்று  ங் 78:70-72  தர  ொ ிக்கும் வபொது தொ தீின் 
 ொக்குத்தத்தத்தத அறிகிவறொம். ஆனொல் வகள் ி 
என்னவ ன்றொல் இந்த  ொக்குத்தத்தம் தொ தீின் 
 ொழ்க்தகயில் உடனடியொக ேிதறவ றினதொ? என்று 
 ிந்தித்துப் பொருங்கள்  ங்கீதம் மற்றும்  ொமுவ ல் 
புஸ்தகத்தத  ொ ிப்பீர்கைொனொல் வதரியும் அ ர் இந்த 
 ொக்குத்தத்தத்ததப் வபற்றுக் வகொள்ை எத்ததன ேொள் புலம்ப 
வ ண்டியதொய் இருந்தது. ஆம் அ ர் புலம்பினொர் ஆனொல் 
அ ருதடய புலம்பல் எல்லொம் வத னிடத்தில் மொத்திரவம 
இருந்தது என்று வ ொன்னொல் மிதகயொகொது. இவதொ  வுல் 



தனக்கு  ிவரொதமொக  ந்த வபொது அ தரக் வகொல் தற்கு 
தனக்கு  ொய்ப்பு கிதடத்தப் வபொதும் அ ர் ஒன்றுவம 
வ ய்ய ில்தல. ஏவனன்றொல் அ ர் ேன்றொக அறிந்திருந்தொர் 
ஒருேொள் வத ன் என் புலம்பல்கதை எல்லொம் மொற்று ொர். 
அந்த கொலம்  தரக்கும் ேொன் வத னிடம் புலம்பிக் வகொண்வட 
அதொ து வஜபித்துக் வகொண்வட இருப்வபன் என்று முடிவு 
வ ய்தொர்.  

அடுத்ததொக, அ ருதடய [ தொ தீு ] புலம்பலின் கொலம் ேீண்டு 
வகொண்வட வபொனதொ என்று பொர்ப்பீர்கைொனொல் இல்லவ  
இல்தல. அ ருதடய புலம்பலுக்கு ஒரு முடிவு உண்டொக்கும் 
படியொக அ ர் ேடனம் வ ய்யும்படியொக ஒரு கொலத்தத வத ன் 
ஏற்படுத்திக் வகொடுத்தொர். எப்படிவயன்றொல் தொ தீத 
இஸ்ரவ லின் ரொஜ்யத்தத ேிரந்தரமொக ஆளும்படியொக 
உரு ொக்கினதுமல்லொமல் வத னுக்குப் பிரியமொன 
பொத்திரமொக அதொ து வ ொர்க்கத்தின் மகனுக்கு அ தர முன் 
அதடயொைமொக மொற்றினொர் என்பதத ேொம் வ தத்திலிருந்து 
புரிந்து வகொள்ை முடிகிறது. ஆகவ தொன் அ ர் தொ தீதக் 
குறித்து இப்படியொக  ொட் ிக் வகொடுக்கிறொர், என் 
இருதயத்திற்கு ஏற்ற ன் என்று அப் 13:22ல் வ ொல் ததக் 
கொணலொம்.      

பொருங்கள் தொ தீின் வகொஞ் கொல புலம்பல் ஒரு வபரிய 
ேடனமொக மொறினதத எப்படி மறக்க முடியும். எனக்கு 
பிரியமொன ஜனங்கவை ேம்முதடய கிறிஸ்த   ொழ்க்தகயில் 
வகொஞ் கொலம் புலம்பல்கள் உண்டொகலொம், ஆனொல் இந்த 
புலம்பல்கள் ேடனமொக மொறும் கொலம் வ கு அருகொதமயிவல 
இருக்கிறது என்பதத ஞொபகப்படுத்த  ிரும்புகிவறன். 

4.  வதட மற்றும் இடிக்க ஒரு கொலமுண்டு [ பிர 3: 6 ] 

ேொம் வ தத்தில் 1 ொமுவ ல் அதிகொரத்ததப் படிக்கும் வபொது 
 வுலின்  ரலொற்தற அறிந்து வகொள்ை முடிகிறது. ஆம் 
இஸ்ரவ லின் ஜனங்கைின் வ ண்டுவகொைின்படி வத ன் 



 ொமுவ தலக் வகொண்டு இஸ்ரவ லில் ரொஜொத  அபிவஷகம் 
பண்ணும்படியொக இருந்தொர். அப்வபொழுது  ொமுவ ல் 
இஸ்ரவ தல ஆளும் ரொஜொத க் குறித்து வத னிடம் 
 ி ொரித்து வகொண்டிருந்தொர். ஆம் ேம்முதடய வத ன் 
இஸ்ரவ லின் ரொஜொ ொக  ரப்வபொகிற ரொகிய  வுதலக் 
குறித்து எல்லொ ற்தறயும் வ ைிப்படுத்திக் வகொண்டிருந்தொர். 
இதனிமித்தம்  ொமுவ லின் கண்கள்  வுதலத் வதடிக் 
வகொண்டிருந்தது. 

வ தம் வ ொல்லுகிறது அந்தச்  மயத்தில்  வுல் தன்னுதடய 
வபற்வறொர்க்குக் கீழ்ப்படிந்து தங்கள் கழுதததயத் 
வதடும்படியொக தன் வ தலக்கொரனுடன் வ ல் ததப் 
பொர்க்கிவறொம். அதுமட்டுமல்லொமல் அ ன்  வுந்தரியமொன 
 ொலிபனொயிருந்தொன், ஆனொல் அ ன் தன்  வுந்தரியத்ததக் 
குறித்து வப ிக் வகொண்டிரொமல் தன் வபற்வறொர்க்கு தன்தன 
முழுதமயொக அர்ப்பணித்திருந்தொன் அதொ து அடங்கி 
ேடக்கிற னொய் கொணப்பட்டொன். ஆம் உலகத்தின் கழுதததய 
வதடிக் வகொண்வட வ ன்ற  வுலுக்கு ஒரு இன்ப அதிர்ச் ி 
கொத்திருந்தது அதுஎன்னவ ன்றொல் வத னுதடய அதழப்பு 
அ னுக்கொக கொத்திருந்தது, அதொ து வத னுதடய 
கொரியங்கதை வதடும்படியொக, உலகத்தின் அழிந்து வபொகிற 
கொரியங்கதை எல்லொம் இழந்து வபொகும்படியொன கொலம் 
அ னுக்கு  ந்தது என்று வ ொன்னொல் அது மிதகயொகொது. 

ஆம் வத னுக்கொக ஓடும்வபொது அதொ து ஆ ிக்குரிய 
 ொழ்க்தகதய வதடி ஓடும்வபொது  ொழ்க்தகயில்  ில 
இழப்புகதை  ந்தித்து ஆக வ ண்டும் என்று வ தம் 
வ ொல்லுகிறது. பொருங்கள்  வுல்  ொதொரண 
உலக ொழ்க்தகதய இழந்தொன் ஆனொல் வத னுதடய 
 ிங்கொ னம் அ தனத் வதடி  ந்தது. ஒருவ தை ேொம் 
வத னுக்கொக  ில கொரியங்கதை இழந்து வபொகலொம், 
இப்படிப்பட்ட ர்களுக்கு வ தம் வ ொல்லுகிறது, ேொம் 
எததவயல்லொம் இழந்வதொவமொ அத கள் எல்லொம் 



இரட்டிப்பொன ேன்தமயொக மொறும் என்பதில் 
 ந்வதகவமயில்தல. ஆம் எப்படி வயொபு ின் 
முன்னிதலதமயின் இழப்பு பின்பு இரட்டிப்பொன ேன்தமயொக 
மொற்றப்பட்டவதொ அவதவபொல ேமக்கு ேடக்கும் என்பதில் 
உறுதியொக இருப்வபொம் [ வயொபு 42:10 ] 

5. மவுனமொயிருக்க மற்றும் வப  ஒரு கொலமுண்டு [ 
பிர 3:7 ] 

வ தம் வ ொல்லுகிறது, மவுனமொயிருக்க வ ண்டிய வேரத்தில் 
மவுனமொருக்க வ ண்டும் வப  வ ண்டிய வேரத்தில் வப  
வ ண்டும் இன்று அவனகர் மவுனமொயிருக்க வ ண்டிய 
சூழ்ேிதலயில் வபசு தொலும் வப  வ ண்டிய வேரத்தில் 
மவுனமொயிருப்பதொலும் எத்ததன இழப்புகள் ேம்முதடய 
பிதொக்கைிடத்தில் ஏற்பட்டது என்பதத ேொம் வ தத்தில் 
பொர்க்கமுடிகிறது. அதுமட்டுமல்லொமல் இந்த மவுனம் யொருக்கு 
முன்பொக இருக்க வ ண்டும் என்பததயும் உங்களுக்கு 
 ிைக்கப் வபொகிவறன். வ தம் வ ொல்லுகிறது 

எவ க்கியொ ரொஜொ அர ொண்ட 14ம்  ருஷத்தில் அ ரீியொ ரொஜொ 
 னவகரிப் யூதொவுக்கு  ிவரொதமொய் ரப் ொக் என்ப தன வபரிய 
வ தனகவைொடு அனுப்பினொன் அ ன்  ந்து எவ க்கியொ 
ரொஜொ ிற்கு  ிவரொதமொய் வபசு துடன் மொத்திரமல்ல 
ேம்முதடய ஆண்ட ரொகிய இவயசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பொக 
வமன்தம பொரொட்டு ததயும் பொர்க்க முடிகிறது, ஆனொல் 
எவ க்கியொ தன்னுதடய ஜனங்கைிடத்தில் அ னுக்கு எந்த 
மறுவுத்தரவும் வ ொல்லொமல் மவுனமொயிருக்கும்படியொக 
கட்டதையிடுகிறொன். 

ஆனொல் எவ க்கியொ ரொஜொவ ொ வத னுக்கு முன்பொக 
மவுனமொயிருக்க ில்தல அ ர் வத னிடம் வப ிக் வகொண்வட 
இருந்தொர் அதொ து வத னுக்கு முன்பொக தன்தனத் தொழ்த்தி 
வஜபித்துக் வகொண்வடயிருந்தொர். இதனிமித்தம் வத ன் 
அ ருதடய எதிரிக்கு முன்பொக வப ினொர், எப்படிவயன்றொல், 



 வீயொன் குமொரத்தியொகிய கன்னியொஸ்திரீ உன்தன இகழ்ந்து 
உன்தனப் பரியொ ம் பண்ணுகிறொள் எரு வலம் குமொரத்தி உன் 
பின்னொவல ததலதயத் துலுக்குகிறொள் என்று ஏ ொ 37:22 
லிருந்து வத னுதடய பதிதல பொர்க்கிவறொம். 
அதுமட்டுமல்லொமல் வத ன் தொன் வ ொன்ன கொரியத்தத 
கிரிதயகைிலும் வ ைிப்படுத்தினொர், எப்படிவயன்றொல் 

அப்வபொழுது கர்த்தருதடய தூதன் புறப்பட்டு அ ரீியரின் 
பொையத்தில் 1,85,000 வபதரச்  ங்கரித்தொன் – ஏ ொ 37:36 

எனக்கு பிரியமொன  வகொதர  வகொதரிகவை, 

ேம்தம யொரொ து வபொய்யொக குற்றம்  ொட்டுகிறொர்கைொ 
அல்லது  தபக்கு  ிவரொதமொய் எழும்புகிறொர்கைொ ேொம் 
க தலப்பட வ ண்டொம், ேொம் வத னிடம் வப ிக் வகொண்வட 
இருப்வபொம் அ ர் எல்லொ ற்தறயும்  ரி வ ய் ொர். 

6. கதட ியொக, கிழிக்க மற்றும் ததக்க ஒரு கொலமுண்டு 
[ பிர 3:7 ] 

வ தம் வ ொல்லுகிறது,  

எழுத்து வகொல்லுகிறது ஆ ிவயொ உயிர்ப்பிக்கிறது – 1வகொரி 3:6 

இவதொ தன்னுதடய பதழய  ொழ்க்தக என்கிற  ட்தடதய 
கிழித்துப் வபொட்டு ிட்டு புதிய  ட்தடதய அணிந்த பவுதலப் 
பற்றி உங்களுக்கு கூற  ிரும்புகிவறன். 

பொருங்கள் தன்தன ேியொயப்பிரமொணத்தின் வ  கனொக 
ேிதலேிறுத்த  ிரும்பினொர் இந்த பவுல் இதற்கொக அ ர் 
ேியொயப்பிரமொணத்தில் மிகுந்த த ரொக்கியமுள்ை ரொய், 
இவயசுத க் குறித்து வபசுகிற ர்கதை வகொல்லும்படியொக 
 றீிப்பொய்ந்துக் வகொண்டிருந்த ர், எதற்கொக தன்தன 
ேியொயப்பிரமொணத்தின் அதொ து யூதர்கைின் மத்தியில் 
தன்தன ஒரு கதொேொயகனொக கொட்டு தற்கொக இப்படியொக 
ஓடிக் வகொண்வடயிருந்தொர். இதனிமித்தம் அவனகரின் 



இரத்தப்பழிக்கு உடந்ததயொனொர். ஆகவ  அருதடய  ட்தடயும் 
பொ த்தினொல் ேிதறந்திருந்தது. ஒருேொள் திடீவரன 
வத னொகிய இவயசு ொல்  ந்திக்கப்படுகிறொர். இதத  ற்றும் 
எதிர்ப்பொர்த்திரொத  வுல் தடுமொறி  ிடுகிறொர். இப்வபொழுதுதொன் 
அ ருக்குப் புரிகிறது தொன் அணிந்திருந்த  ட்தட இருைொக 
இருப்பது வதரிய  ருகிறது உடவன தன்தன வத னுக்கு 
ஒப்புக் வகொடுக்கிறொர். அதொ து  வுல் என்கிற பதழய 
 ட்தடதய கிழித்து எறிந்து  ிட்டு, பவுல் என்கிற புதிய 
 ட்தடதய ததத்துப் வபொடுகிறொர். இதனிமித்தம் அ ருதடய 
 ொழ்க்தகயில் அை ற்ற மகிழ்ச் ி ஏற்பட்டதத ேொம் 
அ ருதடய ஊழியத்தின் மூலம் அறிய முடிகிறது. [ அப் 9ம் 
அதிகொரத்ததப் படிக்கவும் ] 

எனக்கு அருதமயொன  ிசு ொ ிகவை 

ஏன் வத னொல் ேம்தம இன்னும் பயன்படுத்த முடிய ில்தல 
என்றொல் இன்னும் ேம்முதடய பதழய  ட்தடதய அணிந்து 
வகொண்டு ேடப்பதினொல்தொன் அதொ து மொமி த்தின் 
எண்ணங்கதையும் வஜன்ம சுபொ த்தின் கிரிதயகதையும் 
ேம்முடன் த த்திருப்பதினொல்தொன் என்று வ தம் 
வ ொல்லுகிறது. 

பொருங்கள் ஒரு வ தலக்கு வேர்முகத்வதர்வுக்கு ேொம் 
வ ல்லும் வபொது பதழய  ட்தடதய அணிந்து வ ன்றொல் 
ேம்தம அந்த வ தலக்கு வதர்வு வ ய் ொர்கவைொ ேிச் யமொக 
இல்தல. அவதவபொலதொன் ேொம் குழந்ததக்கு ஏற்றத கதை 
 ிட்டு ிட்டு பூரண புருஷரொகும் படி பதழய மனிதனொகிய 
ஆதொமின்  ட்தடதய கிழித்து எறிந்து  ிட்டு புதிய 
மனுஷனொகிய அதொ து ேம்முதடய ஆண்ட ரொகிய இவயசு 
கிறிஸ்து ின் மகிதமயின் ஆதடதய அணிந்து வகொள்வ ொம். 
அப்வபொழுது அ ர் ேம்தம ேிச் யமொக பிரகொ ிக்கச் வ ய் ொர். 
ஆனொல் ஒரு கொரியத்தத மறக்க வ ண்டொம். அதொ து வத ன் 
பிர ங்கிதயக் வகொண்டு வ ொல்லுகிறொர், 



ஒவ்வ ொரு கொரியத்துக்கும் ஒவ்வ ொரு  மயமுண்டு – பிர ங்கி 
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இதற்கொக ேொம் வத   முகத்தில் கொத்திருப்வபொம் என்று 
வ ொல்லி இந்த வ ய்திதய முடிக்க கொலம்  ந்ததொல் இத்துடன் 
முடிக்கிவறன். 

வத னொகிய இவயசு தொவம ேம் ஒவ்வ ொரு தரயும் 
ஆ ரீ் திப்பொரொக. ஆவமன். 

-  வகொ. எட் ின் (வ ொஹொர்) 


