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ேவதாகம�தி	 ெசதிைய க��தி� ெகா�வத�காக ந��க� ேநர� ெச���வைத� 
பா��ப� இனிைமயாயி�"கிற�. ஒ� ேவைள ந��க� மத�ைத 'றி�� 
எ)ச*"ைகயா இ�"கிற��கேளா. ஆலய�தி�') ெச�வ��, சட�'கைள) 
ெசவ�� பர�ப*ய�ைத ெதாட�வ�ேம அ�. அதைன நா�க� ஒ��" 
ெகா�கிேறா�. ஆ0டவ�ைடய வா��ைதைய" ேக1'� ஆ0க� ம�2� 
ெப0களி	 இ�தய�களி� அவ� வா3கிறா� எ	2 ேவதாகம� ேபாதி"கிற�. நா	 
பி	ப�ற ேவ04ய ஒ5�' நட�ைதகைள ேவதாகம� ெதளிவாக விள"'கிற�. 
6டேவ ேவதாகம�தி� இைவ சிறிேத உ�ள�. ஒ8ெவா� வார9� இேய:வி	 
நிைனவாக த0ண�*� <3கி ஞான>நான� எ?�ப�� அ�ப�ைத உைட�ப�� 
இர0? 9"கியமானைவகளாக இ�"கி	றன. 

உ�க� வா3"ைகயி� க��த� ேவ0?ெம	ற ஒ� சாதாரண நபராக 
ம1?மாகேவ ந��க� இ�"கலா�. ஆனா� இதி� ஆழமாக ேபாக ேவ0?� எ	2 
நிைன�பதி�ைல மத ைக பிரதிைய வாசி"க"64ய, ேவதாகம�ைத� ப�றி 
விள"க� ெகா?"க வ�� அ�ல� அைத�ப�றி விவாதி"க வ�� ந�9� பல�� 
இ� இ�ேபா� உ0ைமயாக� தா	 இ�"கிற�. ஆ0டவ� க04�பாக இ�"கிறா� 
எ	2 நா� ந�Aவ� அ�Aதமாக இ�"கிற�. ஆனா� க0?பி4�பத�காக அதிக 
அளவி� கா�தி�"கிற�, அவ�ைடய வா��ைதைய ப4�பத	 <ல�, ேவத�ைத 
ப4�பத	 <ல�, நா� அவைர� ப�றி ெத*B�" ெகா�ள 94C� 6டேவ 
அவ�ைடய அழிவி�லாத தி1ட�தி� நா� ப�'� ெகா�ளலா�, அBத� 
A�தகமான� அைத எ5திய ம"கD"' ச"தி அளி"க�ப1ட ஆவியா� 
எ5த�ப1ட�, ம�ற A�தக�ைத� ேபால இ� மனிதEைடய வா��ைதக� ம1?� 
கிைடயா� இதனா� தா	 இைத� ப4�ப� இ8வளF மதி�A�ளதா இ�"கிற�.  

ஆனா� இைவ எ�லா� உ�கD"' ெத*C� எ	2 ந��க� நிைன"கலா�. 
ேவதாகம�ைத� பா��தி��ப�ீக�. அைத" க04��ப�ீக�. ஆனா� ந��க� மிக மிக 
ேந�ைமயானவராக இ�Bதா� ஏேதா ஒ	2 காணாம� இ�"கிற� எ	பைத 
ஒ��"ெகா�வ ��க�. இ	ன9� அBத ெவ2ைமயான எ0ண� இ�"கிற�. 
வ��கால�தி	 பய�, நா� கைடசியாக ேச�� இட�ைத" 'றி�த 



ந�பி"ைகயி�லாைம .... இ� க��A நா பல ஆ0கைளC�, ெப0கைளC� 
அவ�களி	 க�லைற வைர ெதாட�வைத� ேபால சBேதக� ப?வதா'�. 6டேவ 
உ�கD"காக நா�க� ெசா�கிேறா�: மீ0?� ஒ� 9ைற 9ய�சி ெசC�க�. 
ேவதாகம�ைத� ப�றிய உ�கDைடய  க���"கDட	 மனித க���"க� கலB� 
இ�"க" 6?�. ேவதாகம பாட�தி�ேக மீ0?� ெச���க�. 

அ�ல� ந��க� கிறி>தவ�ைத 'ம�2ெமா2 அறிF�ள சாகசமாகF�' சில 
ேநர� விைளயாட" 64ய  ெபா5�ேபா"காகF�, ம�2ெமா� கவ�)சியாகF�, 
க�லைற"' அைழ��) ெச��� சாைலயி��ள நகரமாகF� பா�"கலா�. இBத 
வைகயான ந�லதி� ந�பி"ைகய�ற மனநிைலCட	 இ��பத�' வா3"ைக 
மிகF� 'ைறவாக உ�ள�. ஒ� நா� ந��க� உ�க� க�லைறயி� 
Aைத"க�ப?வ ��க�, ஒ� நா� மரண�தி	 ெகாLரமான 94வான� உ�கD"' 
அ�கி� வ��. ேவதாகம�தி	 பாட�ைத" ேக1பத�' இ�ேபா� ஒ�A"ெகா?�க�. 
தயF ெச�, 95ைமயாக உ�கDைடய நலனி�காக, ேவதாகம� எ	ன 
ெசா�கிற� எ	பைத க��தி� ெகா�வத�காவ� சில நிமிட�கைள ஒ�"'�க�. 
 
�விேசஷ� எ
றா எ
ன எ	ற ேக�வி"' நா	 பதிலளி"க1?மா? தயF 
ெச� Aதிய ஏ�பா? A�தக�தி� உ�ள ம�ேதC 1:1"' ெச���க�. 
:விேசஷ�ைத" 'றி�த ம�ேதCவி	 விள"க�தி	 ெதாட"க� இ�ேவ. நா� 
இ�ப4யாக வாசி"கிேறா�. 
 
ஆபிரகாமி	 'மாரனாகிய தாவ �தி	 'மாரனான இேய:கிறி>�விEைடய வ�ச 
வரலா2 
 
நா� எதி�பா��தைத� ேபால இ� இ�ைல. இேய: தாவ �� ம�2� ஆபிரகாமி	 
சBததி எ	2 அவ	 ெசா�கிறா	. 6டேவ இ� ம�ேதCF"' :விேசஷ�தி	 
ெதாட"கமாயி�"கிற�. பF�, இைத இேத 9ைறயி� பா��தா	. கலா�திய� 3:8ஐ 
பா��க�. 
 
ேம�� ேதவ	 வி:வாச�தினாேல Aறஜாதிகைள ந�திமா	களா"'கிறாெர	2 
ேவத� 9	னாக" க0?: உன"'� சகல ஜாதிகD� ஆசீ�வதி"க�ப?� எ	2 
ஆபிரகா9"') :விேசஷமா 9	னறிவி�த�. 
 
இதனா� ஆபிரகாமி�' வா"' ெகா?"க�ப1டேத :விேசஷமாயி�"கிற�. இைத� 
தா	 பF� ெசா�கிறா	. ஆபிரகாமி�' ஆ0டவ� ெகா?�த ச�திய� எ	ன 
எ	பைத நா� A*B� ெகா�ள 94C�. இதனா� நா� பைழய ஏ�பா14�' 
தி��ப) ெச	2, ஆ0டவ� ஆபிரகாமி�' எ	ன ெசா	னா� எ	பைத� பா��ேபா�. 
நா� ேவதாகம�தி	 9த� A�தகமான ஆதியாகம�தி�' ெச�ேவா�. ஆதியாகம� 
17:8 
 
ந� பரேதசியா� த�கிவ�கிற கானா	 ேதச95வைதC�, உன"'� உன"'� 
பி	வ�� உ	 சBததி"'� நி�திய :தBதரமாக" ெகா?��, நா	 அவ�கD"'� 
ேதவனாயி��ேப	 எ	றா�. 



 
இBத Vமியி� ஆபிரகா9� அவEைடய 'ழBைதகD� எ�ெபா5�� வா3வா�க� 
எ	2 ஆபிரகாமி�' ெசா�ல�ப1ட�. இதனா�, அழிவி�லாத வா3F எ	ற 
எ0ண� பைழய ஏ�பா14� வ�கிற�. ேவதாகம�தி	 9"கியமான ெசதியான� 
95வ�மா ஒ	றாகேவ இ��பைத" 'றி�ெப?��" ெகா�D�க�. இ� எ�ப4 
இ�"க" 6?�? ஆதியாகம� 22:17-18"' ெச���க�. 
 
நா	 உ	ைன ஆசீ�வதி"கேவ ஆசீ�வதி��, உ	 சBததிைய வான�தி	 
ந1ச�திர�கைள� ேபாலF�, கட�கைர மணைல�ேபாலF� ெப�கேவ ெப�க� 
ப0Yேவ	 எ	2�, உ	 சBததியா� த�க� ச���"களி	 வாச�கைள) 
:தBத*��"ெகா�Dவா�க� எ	2�, ந� எ	 ெசா��"'" கீ3�ப4Bதப4யினா�, 
உ	 சBததி"'� Vமியி��ள சகல ஜாதிகD� ஆசீ�வதி"க�ப?� எ	2� 
எ	ேப*� ஆைணயி1ேட	 எ	2 க��த� ெசா��கிறா� எ	றா�. 
 
95 உலக�தி	 ஆசீ�வாத�தி�' காரணமா இ�"க 64ய ஒ� மக	 
ஆபிரகாமி�' ேவ04யி�Bத�. ேவதாகம� அைத எ�ப4 எ?��" 62கிற� 
எ	பைதC� நம"' அ� எ�ப4 க���"கைள த�கிற� எ	பைதC� பா��பேத 
ேவதாகம�ைத நா� A*B� ெகா�ள" 64ய இ�ேபாைதய வழி. நா� இ�ேபா� 
வாசி�த இBத வசன�கெள�லா� Aதிய ஏ�பா14� -அ�ேபா>தல� 3:25-26 இ� 
எ5த�ப1?�ள�. நா� அ�' ெச	2 விள"க�ைத" க0?பி4�ேபா�. 
 
ந��க� அBத� த��"கத*சிகD"'� A�திரராயி�"கிற��க�; உ	 சBததியினாேல 
Vமியி��ள வ�ச�கெள�லா� ஆசீ�வதி"க�ப?� எ	2 ேதவ	 ஆபிரகா9"') 
ெசா�லி, ந�9ைடய 9	ேனா�கேளாேட ப0ணின உட	ப4"ைக"'� 
A�திரராயி�"கிற��க�. அவ� உ�கெள�லாைரC� உ�க� ெபா�லா�'களிலி�B� 
வில"கி, உ�கைள ஆசீ�வதி"'�ப4 ேதவ	 த�9ைடய பி�ைளயாகிய 
இேய:ைவ எ5�பி, 9தலாவ� உ�களிட�தி�ேக அவைர அE�பினா� எ	றா	. 
 
இதனா�, ஆபிரகாமி	 விைத யா�? இ8Fலக� 95வ�9�ள ஆ0கD"'�, 
ெப0கD"'� எBத ஆசீ�வாத�கைள இேய:வானவரா� ெகா?"க 94C�? 
பாவ�கைள ம	னி"'� த	ைமையC�, இர1சி�பி	 ஆசீ�வாத�கைளC� 
ெகா?"க 94C�. நா� இ	ன9� அதிகமாக கலா�திய� 3:16"' ெச�ேவா�. 
 
ஆபிரகா9"'� அவEைடய சBததி"'� வா"'�த�த�க� ப0ண�ப1டன; 
சBததிகD"' எ	2 அேநகைர"'றி��) ெசா�லாம�, உ	 சBததி"' எ	2 
ஒ�வைன"'றி��) ெசா�லியி�"கிறா�, அBத) சBததி கிறி>�ேவ. 
 
இதனா�, ஆபிரகாமி	 விைதயாக இ�Bத� தனி மனிதனா இ�Bத இேய: தா	. 
வான�தி� உ�ள அதிக ந1ச�திர�கைள� ேபால எ�ப4 ஒ� மனித	 பல 
மனிதனாக 94C�? கலா�திய� 3:27-29ஐ வாசிC�க�. 
 



ஏெனனி�, உ�களி� கிறி>�F"'�ளாக, ஞான>நான� ெப�றவ�க� 
எ�தைனேபேரா அ�தைனேப�� கிறி>�ைவ� த*��"ெகா0^�கேள. 
_தென	2� கிேர"கென	2மி�ைல, அ4ைமெய	2� :யாத�னென	2மி�ைல, 
ஆெண	2� ெப0ெண	2மி�ைல; ந��கெள�லா�� கிறி>� இேய:F"'� 
ஒ	றாயி�"கிற��க�. ந��க� கிறி>�விEைடயவ�களானா�, ஆபிரகாமி	 
சBததியாராC�, வா"'�த�த�தி	ப4ேய :தBதரராCமி�"கிற��க�. 
 
இதனா�, கிறி>�F"'� ஞான>நான� ெப�றவ�கD"' ம1?� தா	, இBத 
Vமியி� உ�ள அழிவி�லாத வா3"ைகயி	 வா"'�த�த�களி� ப�' உ0?. 
இதனா� தா	, நா� மீ1க�படேவ0?மானா� நா� ஞான>நான� 
ெப�றி�"கேவ0?� "இ>ரேவ�ைடய ந�பி"ைக"காகேவ" (அ�ேபா>தல� 28:20) 
தா	 த	Eைடய வி:வாச� எ	2 பF� ெசா	னா	. அவ	 மரண�ைத 
சBதி"'� ெபா5� இ>ரேவலி	 வி:வாச�ைதேய த	Eைடய வி:வாசமாக 
ெகா04�Bதா	. ஞான>நான� எ	றா� எ	ன? அ� ெதளி�ப� கிைடயா�. 
Aதிய ஏ�பா? கிேர"க ெமாழியி� எ5த�ப1?�ள�. ேம�� ெமாழி ெபய�"க�ப1ட 
ஞான>நான� எ	2 வா��ைத உ0ைமயி� '<3'' எ	2 ெபா�� ெகா�கிற�. 
ஒ� க�ப� <3'வ� ப�றிC�, <3கி கிட�ப� ப�றிC�, ஒ� �ணிைய ஒ� 
நிற�தி� இ�B� ம�ெறா� நிற�தி�' மா�றிட சாய� அ4�பத�காக 
95"க�ப?வ� ப�றிC� 62�ேபா� இ� உபேயாக�ப?�த�ப1?�ள�. ம�ேதC 
3:13-16ஐ� பா��க�. 
 
அ�ெபா5� ேயாவானா� ஞான>நான� ெப2வத�' இேய: கலிேலயாைவவி1? 
ேயா�தாE"' அ�ேக அவனிட�தி� வBதா�. ேயாவா	 அவ�"'� தைட ெச�: 
நா	 உ�மாேல ஞான>நான� ெபறேவ04யதாயி�"க, ந�� எ	னிட�தி� 
வரலாமா எ	றா	. இேய: அவE"'� பிரதிC�தரமாக: இ�ெபா5� இட�ெகா?, 
இ�ப4 எ�லா ந�திையC� நிைறேவ�2வ� நம"' ஏ�றதாயி�"கிற� எ	றா�. 
அ�ெபா5� அவ�"' இட�ெகா?�தா	. இேய: ஞான>நான� ெப�2, 
ஜல�திலி�B� கைரேயறினFடேன, இேதா வான� அவ�"'� திற"க�ப1ட�; 
ேதவ ஆவி Aறாைவ�ேபால இற�கி, த�ேம� வ�கிறைத" க0டா�. 
 
இேய: த0ண��"'� ெச	2, அதிலி�B� ெவளிேய வBதா�. 'ழBைதயாக, 
ெதளி�� ஞான>நான� ெகா?"க�படாம� அவ� ஒ� ெப*யவராக இ�B� <3க 
ைவ�� ஞான>நான� ெகா?"க�ப14�Bதா�. அதனா� தா	 அ� ஒ� ஆ�றி� 
ெகா?"க�ப14�Bத�. எனேவ, அவ� ஞான>நான� எ?�த� ேபாலேவ நா9� 
ஞான>நான� எ?"க ேவ0?�. இBத <3'த�� எ5த�� இேய:வி	 
மரண�ைதC� உயி�ெத5தைலC� 'றி"கி	றன. நா� அவ�ைடய மரண�ைதC� 
உயி��ெத5தைலC� ந�9ைடயதாக க�த 94ெவ?���ேளா� எ	பைதC� 
இ� 'றி"கிற�. இதனா� தா	 இ� <3க�ப?தலி	 <லமாக இ�"க 
ேவ0?ேம தவிர ெதளி"க�ப?தலி	 <லமாக இ�"க" 6டா�. ேராம� 6:3-5ஐ� 
பா��க�. 
 



கிறி>� இேய:F"'�ளாக ஞான>நான� ெப�ற நாமைனவ�� அவ�ைடய 
மரண��"'�ளாக, ஞான>நான� ெப�றைத அறியாமலி�"கிற��களா? ேம�� 
பிதாவி	 மகிைமயினாேல கிறி>� ம*�ேதா*லி�B� எ5�ப�ப1ட�ேபால, 
நா9� Aதிதான ஜ�வE�ளவ�களா நடB�ெகா�D�ப4"', அவ�ைடய 
மரண�தி�'�ளா"'� ஞான>நான�தினாேல கிறி>�Fடேன6ட 
அட"க�ப0ண�ப1ேடா�. ஆதலா� அவ�ைடய மரண�தி	 சாயலி� நா� 
இைண"க�ப1டவ�களானா�, அவ� உயி��ெத5தலி	 சாயலி�� 
இைண"க�ப14��ேபா�. 
 
இதனா� தா	, உ�கைள ஞான>நான� எ?"'� ப4 9ைறயி?கிேறா�. இேய: 
கிறி>�ைவ ஏ�2" ெகா�வைத, வா3"ைகயி� ஏ�ப?�தி" ெகா�D�க�. 
கிறி>�F"'� ஞான>நான� ெப2� ெபா5�, நா� அவ�ைடய 
ப'தியாகிேறா�, இதனா� ச�திய�க� நம"'� ெபா�B�கிற�. இதனா� அவ� 
தி��ப வ�� ெபா5�, நா� உயி��பி"க�ப?ேவா�. நியாய� த��"க�ப1?, பி	A 
க��த*	 வா��ைத"' ஏ�ப நா� உ0ைமயாக வா3Bதி�Bதா�, அவ�"' 
இ�ேபா� இ�"'� அழிவி�லாத வா3"ைக நம"'� ெகா?"க�ப?�. பி	A நா� 
Vமியி� இ�"'� க��த*	 இராdஜிய�தி� எ�ெபா5�� வா3ேவா�. ந��க� 
இைத ந�பினா�, வா3"ைக"' ஒ� Aதிய அ��த� கிைட"'�. எBத வைக 
பிர)சிைனக� நம"' இ�Bதா��, அைவ எ�லா� த�காலிகமான� தா	 
எ	பைத நா� உண�ேவா�. கிறி>� தி��பி வ�� ெபா5� நம"' அவ� Aதிய 
ம�2� அழிவி�லாத வா3"ைகைய" ெகா?�பா�. இதனா� தா	 ேவதாகம�தி�� 
கிறி>�வி�� உ0ைமயான வி:வாச� இ�"கிற�. ந�9ைடய இ	ைறய 
பிர)சைனக� ெப*யதா ெத*யாத அளவி�' அBத வி:வாச� ெப*யதா 
இ�"கிற�. ஆனா� இBத இேய: எ	ற மனிதரா� எ�ப4 இர1சி"க 94C� 
எ	2 6ற 94C�? அவ� ந�9ைடய பிரதிநிதியாக இ�Bதா�, இதனா� தா	 
நா� அவ�ைடய மரண�தி�'�, உயி��பி�த�"'� உ�ளா'� ப4 
ஞான>நான� எ?��"ெகா�ள ேவ0?�. ஏென	றா� அவ� ந�ைம� ேபாலேவ 
இ�Bதா�. எபிெரய� 2:14-18ஐ� பா��க�. 
 
ஆதலா�, பி�ைளக� மா�ச�ைதC� இர�த�ைதC� உைடயவ�களாயி�"க, 
அவ�� அவ�கைள�ேபால மா�ச�ைதC� இர�த�ைதC� உைடயவரானா�; 
மரண��"' அதிகா*யாகிய பிசாசானவைன� தம� மரண�தினாேல 
அழி"'�ப4"'�, ஜ�வகாலெம�லா� மரணபய�தினாேல 
அ4ைம�தன�தி�'�ளானவ�க� யாவைரC� வி?தைலப0Y�ப4"'� 
அ�ப4யானா�. ஆதலா�, அவ� ேதவfத�"' உதவியாக" ைகெகாடாம�, 
ஆபிரகாமி	 சBததி"' உதவியாக" ைகெகா?�தா�. அ	றிC�, அவ� ஜன�தி	 
பாவ�கைள நிவி��தி ெசவத�ேக�வாக, ேதவகா*ய�கைள"'றி�� இர"க9� 
உ0ைமC9�ள பிரதான ஆசா*யாராயி�"'�ப4"' எ8வித�தி�� த�9ைடய 
சேகாதர�"' ஒ�பாகேவ04யதாயி�Bத�. ஆதலா�, அவ�தாேம ேசாதி"க�ப1?� 
பா?ப1டதினாேல, அவ� ேசாதி"க�ப?கிறவ�கD"' உதவிெசய 
வ�லவராயி�"கிறா�. 
 



சா�தா	 ஒ� வில�ேகா அ�ல� ஒ� 4ராகேனா இ�ைல எ	பைத" 
கவனிC�க�. இ� இ�' பாவ�தி	 உ�வகமாக பய	ப?�த�ப1?�ள�. 
"பாவ�தி	 ச�பள� மரண�" (ேராம� 6:23) ஆனா� மரண�தி	 ச"தி சா�தாE"' 
உ0? எ	2 நா� இ�' வாசி"கிேறா�. ந�9ைடய ெசாBத இய�AகD"' 
எதிராகேவ நா� ேபாராட ேவ04C�ளேத தவிர நம"' ெவளிேய இ�"'� எBத 
க0ணி�' ெத*யாதவ�றி�'� எதிராக அ�ல. அவ�, இைத� ேபாலேவ, ப�' 
எ?��" ெகா0டைத எ�லா�, அேத இேய: எ	2 14ஆ� வசன� பல9ைற 
ெசா�கிற�. ஆனா�� அதிக கிறி>தவ   '5"க� ஐ"கிய�தி� <	2 
கடF�க� இ�"கிறா�க� எ	2� ேபாதி"கி	றன. 6டேவ அதி� ஒ�வ� தா	 
இேய: எ	2 ெசா�கிறா�க�. ஆனா� ேவதாகம� இைத) ெசா�வதி�ைல. 
6டேவ எபிெரயைர� ெபா��த வைரயி� இேய:ைவ" 'றி�த அறிைவ� 
ெப�2"ெகா�ள ேவ0?� எ	ப� மிகF� 9"கியமானதா உ�ள�. அவ� 
ந�ைம� ேபாலேவ சாய�ைடயவராக இ�Bதா�. இைத எ5�தாள� நா	' 9ைற 
அ5�தி) ெசா��கிறா�. அவ� ந�ைம� ேபாலேவ f0ட�ப1டா�. ேம�� 
ந�9ைடய ெசாBத இய�பி	 <ல� நா� எ�ப4 f0ட�ப?கிேறா�? யா"ேகாA 
1:13-15ஐ� பா��க�. 
 
ேசாதி"க�?கிற எவE�, நா	 ேதவனா� ேசாதி"க�ப?கிேற	 எ	2 
ெசா�லாதி��பானாக; ேதவ	 ெபா�லா�கினா� ேசாதி"க�ப?கிறவர�ல, 
ஒ�வைனC� அவ� ேசாதி"கிறவ�ம�ல. அவனவ	 த	த	 :ய இ)ைசயினாேல 
இ5"க�ப1?, சி"'0?, ேசாதி"க�ப?கிறா	. பி	A இ)ைசயான� க��பBத*��, 
பாவ�ைத� பிற�பி"'�, பாவ� Vரணமா'�ேபா�, மரண�ைத� பிற�பி"'�. 
 
இேய: மனித இய�A உைடயவராக இ�Bதா� எ	2 இ� 62கிற�. ஆ0டவைர 
f0ட94யா� எ	2� ஆனா� இேய: f0ட�ப1டா� எ	2� எபிெரய� 
ெசா�கிற�. இதனா� இேய: ஆ0டவ*�ைல என ெபா��படா�. அவ� 
ம*யாளி	 <லமாக, ஒ� மனிதனாக, பிறவிேலேய க��த�ைடய 'மாரராகF�, 
தாவ �� ம�2� ஆபிரகாமி	 சBததியாகF� இ�Bதா�. ேம�� ஆ0டவ� இற"க 
94யா�. ஆனா� இேய: இறBதா�. ந�மா� ஆ0டவைர� பா�"க 94யா�. 
ஆனா� இேய:ைவ மனித�க� பா��� அவ*	 ைகைய� பி4�தா�க�. இேய: 
அவ�ைடய பிற�A"' 9	னா� எ8வைகயி�� இ�"க வி�ைல. அவ� 
ம*யாளி	 <லமாக பிறBத ேதவ'மார�. g"கா 1:31-35ஐ� பா��க�. 
 
இேதா, ந� க��பவதியாகி ஒ� 'மாரைன� ெப2வா; அவ�"' இேய� எ	2 
ேப*?வாயாக. அவ� ெப*யவராயி��பா�, உ	னதமானவ�ைடய 'மார	 
எ	ன�ப?வா�; க��தராகிய ேதவ	 அவ�ைடய பிதாவாகிய தாவ �தி	 
சி�காசன�ைத அவ�"'" ெகா?�பா�. அவ� யா"ேகாபி	 '?�ப�தாைர 
எ	ெற	ைற"'� அரசாDவா�; அவ�ைடய ராdய��"' 94விரா� எ	றா	. 
அத�' ம*யா� ேதவfதைன ேநா"கி: இ� எ�ப4யா'�? A�ஷைன அறிேயேன 
எ	றா�. ேதவfத	 அவD"'� பிரதிC�தரமாக: ப*:�த ஆவி உ	ேம� வ��; 
உ	னதமானவ�ைடய பல� உ	ேம� நிழலி?�; ஆதலா� உ	னிட�தி� 
பிற"'� ப*:�த9�ள� ேதவEைடய 'மார	 எ	ன�ப?�. 



 
எ�லா ெசா�கD� எதி�கால�தி� 6ற�ப14��பைத" கவனிC�க�! 

ஆதியிலி�B� இேய:ைவ" 'றி�த எ0ண�, இேய:வி	 வைரபட� ஆகியைவ 
க��த*ட� எ�ெபா5�ேம இ�Bதேபாதி�� அவ� ேதவ"'மாரனாக இ��பா�, 
எ	ப�� ம*யா� அவைர த	 க��ைபயி� க��தா*�பா� எ	ப�� தா	 
இேய:வி	 ெதாட"கமாயி�Bத�. ம*யா� ஒ� சாதரண ெப0 எ	பைத" 
கவனிC�க�. இேய: ஆபிரகா� ம�2� தாவ �தி	 சBததி எ	ப� அவ�ைடய  
தாயா� அவ�களி	 சBததியாக இ�Bதத	 காரண�தா� தா	. ஒ� ேவைள இேய: 
ஆ0டவராக இ�Bதா�, ம*யா� ஆ0டவ�ைடய தாயாராக இ��பா� ேம�� 
அவ� சாதாரண ெப0ணாக இ�"க 94யா�. ேவதாகம� ேபாதி�ப� ேபால இேய: 
ேதவ 'மாரனாக இ�B� 6டேவ மனிதனி	 மகனாக இ�B� ம*யாளி	 
<லமாக, ஆபிரகா� ம�2� தாவ �தி	 சBததியாக இ�Bததா� ம*யா� சாதாரண 
ெப0 எ	ப� சா�தியமாகிற�. இதனா� உ0ைமயான வி:வாச�தி	 ஒ� 
அைம�A அ�ல� தவறான வி:வாச�தி	 ஒ� அைம�A எ	பதி� 
ஒ	2ேமயி�ைல. உ0ைமயான விஷய�ைத வி:வாசி�ப� 9"கியமானதா 
இ�"கிற�. ஏென	றா� நா� எ�ப4 வா3கிேறா� எ	பைத ேவதவசன�க� 
பாதி"கி	றன. எபிேரய� 4:15,16ஐ� பா��க�. 
 
ந�9ைடய பலவ �ன�கைள"'றி��� ப*தபி"க" 6டாத பிரதான ஆசா*ய� 
நம"கிராம�, எ�லாவித�தி�� ந�ைம�ேபா� ேசாதி"க�ப1?�, 
பாவமி�லாதவராயி�"கிற பிரதான ஆசா*யேர நம"கி�"கிறா�. ஆதலா�, நா� 
இர"க�ைத� ெபறF�, ஏ�ற சமய�தி� சகாயi ெசC� கி�ைபைய அைடயF�, 
ைத*யமா" கி�பாசன�த0ைடயிேல ேசர"கடேவா�. 
 
இேய: ந�9ைடய இய�Aட	 இ�Bத காரண�தா� நா� வி:வாச��ட	 அவ� 
<லமாக க��த*ட� ெஜப� ப0ணலா�. நம"' ஒ� மனித ேபாதகேரா, ஆலய 
க14ட�கேளா அ�ல� ந�9ைடய ெஜப�கைள ஏ�2"ெகா�ளைவ"'� 
ேபாதக�கேளா ேதைவயி�ைல. 
 
எனேவ நா� ேபசியவ�ைற� ப�றி நா	 :�"கமாக 62கிேற	: 
1. <	2 கடF�க� அ�ல ஒேர ேதவ	 தா	 இ�"கிறா� 
2. இேய: ஆ0டவராக இ�லாம�, ேதவ 'மாரனாக இ�"கிறா�. பிற�பத�' 
9	ன� அவ� இ�Bததி�ைல. அவ�"' ந�9ைடய எ�லா f0?த�கD�, 
மனித அEபவ�கD� இ�Bத�, ஆனா� அவ� எ�ெபா5�ேம பாவ� 
ெசயவி�ைல. ஒ� வலிமி'Bத மரண�தி	 <ல� அவ�ைடய வா3"ைகைய 
நம"காக ெகா?�தா�, இத�' பிற', அவ� எ�ெபா5�ேம பாவ� ெசயாத 
காரண�தா� க��த� அவைர மரண�தி� இ�B� உயி��பி�தா�. 
3. த0ண ��"'� <3கி நா� கிறி>�F"'� ஞான>நான� எ?�பதி	 <ல� 
அவ�ைடய மரண�ைதC� உயி��ெத5தைலC� பகி�B� ெகா�கிேறா�. 
4. இதனா�, இேய: கிறி>� தி��பி வ�� ெபா5� நா� உயி��பி"க�ப1?, 
நியாய� த��"க�ப1?, இBத  Vமியி� இ�"க ேபா'� அவ�ைடய இராdஜிய�தி� 
வா3F ெப2ேவா� - ேதவ	 மனிதைன உ�வா"கியேபாதி�Bத ஏேத	 



ேதா1ட�ைத விட, இ	ன9� சிற�பாக இBத இராdஜிய� இ�"'�. ேபா�, பiச�, 
�யர�, மரண� ேபா	ற Vமியி� இ�ேபா� உ�ள எ�லா பிர)சைனகD� 
நிரBதரமாக 94B� வி?�. 
5. மரண�தி�' பிற' நா� :ய நிைனவி�லாம� இ��ேபா� - 'நரக�' எ	றா� 
'க�லைற' எ	2 தா	 ெபா��. 
6. ஆ��மா அழிவி�லாத�, நா� '�ைபயி� ெசய�ப1?, '�ைப"ேக 
தி��Aகிேறா�. நா� இற"'� ெபா5� ஆ0டவ� தி��ப எ?��"ெகா�D� 
ஆ��மா தா	 நம"'� இ�"'� வா3ைகயி	 ச"தி. மரண�தி�' பிற' நா� 
எBத :ய நிைனF�ள நிைலயி�� இ�"க� ேபாவதி�ைல. 
7. நம"'� இ�"'� ெக1ட மனித ஆைசகளி	 சி	னமாக இ��ப� தா	 
'சா�தா	,' இைத எதி����தா	 நா� ேபாராட ேவ0?�; இ� பற"'� நாக�தி	 
ெபயேரா அ�ல� அர"கனி	 ெபயேரா இ�ைல. ஆ0டவ� 100% ச"தி உ�ளவ�. 
அவ� த	Eைடய ச"திைய சா�தாEட	 பகி�B�" ெகா�வதி�ைல, ந�9ைடய 
எ�லா பிர)சிைனகD� க��த*டமி�B� தா	 வ�கிற�. சா�தானிடமி�B� 
இ�ைல, ஆகேவ இதனா� அவ�றி�' ஒ� ந	ைமயான ஆவி"'*ய ேநா"க� 
உ�ள�. 
8. நம"' நாேம ேவதாகம�ைத வாசி�பத	 <ல� க��தைர அைடவத�கான 
உ0ைமயான வழிைய ந�மா� க0?"ெகா�ள 94C�. 
இBத விஷய�கைள� ப4�பத�காகF� ேம�� உ0ைமயான :விேசஷ�ைத 
க04�பாக க0?"ெகா�D� வைரயி�� உ�கD"' ந��கேள எBத ஓF� தர 
ேவ0டா� எ	2 நா	 உ�களிட� ேக1?"ெகா�கிேற	. எ�க� இலவச ேவதாகம 
ப4�ைப ப4C�க�; ஒ� நா� த0ண�*� <3கி ஞான>நான� எ?��" 
ெகா�வைத உ�கD"'�ேள ஒ� 'றி"ேகாளாக ைவ��" ெகா�D�க�. இத	 
பி	A, நி�திய  வா3வி	 வி:வாச� உ�கD"'� க04�பாக இ�"'�. ச*, 
ந�மா� நி�திய வா3ைவ க�பைன� ப0ணி பா�"க 94யா�. ஒ� ந�0ட, ந�0ட 
ேகா?ைடய, 94வி�லாத fரமாக இ5��) ெச�ல"64ய  வா3ைவ க�பைன 
ெச� பா�"'� ப4 நா	 உ�கD"' ேயாசைன ம1?ேம 6ற94C�. ேம�� 
நா� இBத வா3"ைகைய �வ�'வத�' ஒ� சில மி�லி மீ1ட�கேள 
பி	த�கிC�ேளா�, நா� கிறி>�F"'� ஞான>நான� ெப�2, அவ�"'� 
வா3வேத ந�9ைடய ெமயான வி:வாசமா இ�"கிற�. இைத ஒ� சாதாரண 
விஷயமாகேவா இைத ஒ� மதமாக ம1?ேம க�தாம� இைவ எ�லாவ�ைறC� 
த�விரமாக எ?��"ெகா�D�ப4 உ�கைள" ெகi:கிேற	. 
 
ட	க	 ஹ�>ட� 
 
ேவதாகம�ைத பயனளி�க���ய �ைறயி வாசி�க� க !�ெகா#$%க# 

 
க&டண� இலாத* 

 
ஒேர ேவதாகம� தா	 இ�"கிற� ஆனா� பல ஆலய�க� இ�"கி	றன. 
ேவதாகம�தி	 உ0ைமயான க��ைத க0? ெகா�வத�காக உ�கD"' ந��கேள 
ேவதாகம�ைத வாசி"க ேவ0?� எ	2 நா�க� உ�கD"' ஆேலாசைன 



62கிேறா�. ஒேர ஒ� க��த� இ�"கிறா� எ	பைதC�, இேய: தா	 
ேதவ'மார	 எ	பைதC�, அவ� ந�9ைடய பாவ�ைத :மBதா� எ	பைதC�, 
ேம�� அவ�ைடய மரண� ம�2� உயி��ெத5தலி� இ�B� நா� பய	 ெபற 
ேவ0?மானா� 95"' ஞான>நான� எ?�தி�"க ேவ0?ெம	பைதC� நா� 
வி:வாசி"கிேறா�. Vமியி� (பரேலாக�தி� அ�ல) க��த�ைடய இராdஜிய�ைத 
ஏ�ப?�த, சீ"கிரமா அவ� தி��Aவா�. ேவதாகம�ைத ந��க� ப4�பத�' 
உ�கD"' உதவி ெசய" 64ய ஒ� இலவச A�தக�ைத ெப�2"ெகா�வத�' 
(கீேழ) ெகா?"க�ப1?�ள வி0ண�ப4வ�ைத தயF ெச� V��தி ெசC�க�. 
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