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ஆரம்பம்



இந்த கதத ஒரு பதைய 
புதத்கதத்ில் ச�ால்லப்படட்து அது 

ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் பைதமயானது. 
நான் உங்களுக்கு ச�ால்லபபாகிற ஒவ்சவாரு 

வாரத்த்தயும் உண்தமதான். அதில் சில 
விஷயங்கள் நம்ப கடினமாக இருக்கும். 

ஆனால் உண்தம 
சபரும்பாலும் கற்பதன விட 

விசிதத்ிரமானது.



ஆரம்பதத்ில், முதல் 
மனிதன் உருவாக்கப்படுவதற்கு 

முன், பூமிக்கு முன், சூரியன், 
நட�்தத்ிரங்கள், ஒளி மற்றும் பநரம் 

உருவாக்கப்படட்துக்கு முன்பப 
கடவுள் இருந்தார.்



ஆரம்பம் 
இல்லாமல் அவர ்
மடட்ும் இருந்தார,் 

ஆனால் அவர ்தனிதமயாக 
இருக்கவில்தல. 

வதரயறுக்கப்படட் 
மனிததனப் பபால 

இருக்காமல், கடவுள் ஒபர 
பநரதத்ில் மூன்று நபர ்
ஒன்றாக இருக்கிறார.்



ஒவ்சவாரு 
தனிதத்ுவமான நபரும் 
�மமானவரக்ள் மற்றும் 

நிதத்ியமானவரக்ள், அவரக்ள் 
�ாராம்�தத்ில், இயல்பில் , �க்தியில் , 
ச�யல்களில் மற்றும் விருப்பதத்ிலும் 

ஒன்பற.அவர ்தன்னுடன் தாபன 
இணக்கமான அன்பபாடு 

உதரயாடினார்

ஆனால் பதவன் 
அவரது வாை்க்தகதய 

பகிரந்்து சகாள்ள 
விரும்பினார்



தபபிள் நமக்கு ச�ால்கிறது : பதவன் 
தன்தன� ்சிம்மா�னம் சுற்றி 

புகை்வதற்காக பல வதகயான 
பதவதூதரக்தளப் பதடதத்ார.் ஆனால் 
லூசிபர ்என்று அதைக்கப்படட் ஒருவர ்

அவரக்ளில் மூன்றில் ஒரு பகுதிதய 
பதவனுக்கு எதிராக கிளர�்ச்ியில் 

வழிநடதத்ினார.்



கடவுள் மனிதகுலதத்ுடன் 
இதணந்து ச�யல்படும் கதத இது.

ஆனால் இது 
அவரக்ளின் 
கதத அல்ல.

ஏ�ாயா 45:18 - * தபபிள் என்று அதைக்கப்படும் 

புதத்கதத்ின் சுருக்கமான விளக்கதத்ிற்கு பக்கம் 322 ஐப் 
பாரக்்கவும். �ாதத்ாதனப் பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, 
காண்க: ஏ�ாயா 14: 12-14; எப�க்கிபயல் 28: 13-19; மதப்தயு 

25:41; லூக்கா 10:18; சவளிப்படுதத்ுதல் 12: 4, 20: 2



ஆதியிபல பதவன் 
வானதத்தயும் பூமிதயயும் 

சிருஷ்டிதத்ார.்அது 
நிதறபவறி, பூமியானது 

ஒழுங்கின்தமயும் 
சவறுதமயுமாய் இருந்தது 
இதவகதள உருவாக்கியவர ்

ஜலதத்ின்பமல் 
அத�வாடிக்சகாண்டிருந்தார்.



திடீசரன்று பதவன் 
இருளில் பபசினார…்

சவளி��்ம் 

உண
் டாகக்கடவது 

என்
றார்



அது பல நவீன ஆண்கள் நிதனப்பது 
பபால் இல்தல.உருவாக்கியவர ்பரிணாம 

வளர�்ச்ி பயன்படுதத்வில்தல. 



அவர ்
எல்லாவற்தறயும் 

�ாதாரணமாக 
பபசிபய இருப்புக்கு 
சகாண்டுவந்தார.் 
ஆறு 24 மணி பநர 
நாடக்ளில் பதவன் 
தாவரங்கதளயும் 
மிருகங்கதளயும் 

பூமிதய விரிவுபடுதத் 
உருவாக்கினார.்

சுமார ்4004 கி.மு. – ஆதியாகமம் 1 : 2-3.



ஆறாவது நாளில், தீயவரக்ள் 
பாரத்த்ுக்சகாண்டிருந்தபபாது 

பதவன் பூமியின் மண்ணினாபல 
ஒரு புதிய உயிரினதத்த 

உருவாக்கினார.்

பதவன் தனது ச�ாந்த சுவா�தத்த 
களிமண்ணின் உடலில் 

ஊதினார ்பமலும் மனுஷன் 
ஜீவாதத்ுமாவானான். அவன் 

பதவ �ாயலில், மிருகங்கதள விட 
உயரந்்தவராக உருவாக்கப்படட்ார.்



பதவன் புதிய உயிரினதத்த 
மனிதன் என்று அதைதத்ார,் 

அவருக்கு ஆதாம் என்ற 
சபயதரக் சகாடுதத்ார.்

பதவன் தாம் உண்டாக்கின 
எல்லாவற்தறயும் பாரத்த்ார,் 
அது மிகவும் நன்றாயிருந்தது 

என்று ச�ான்னார்ஆதியாகமம் 1: 31, 2:7



ஒவ்சவாரு நாளும், பதவன் 
ஆதாமுடன் பபசினார,் வாை்க்தக 
அருதமயாக இருந்தது.பதவன் 

எல்லா மிருகங்கதளயும் 
ஒவ்சவாருவருக்கும் ஒரு சபயதரக் 
சகாடுக்க முடியாக ஆதாமுக்கு 

முன்பாகக் சகாண்டுவந்தார.்

மிருகங்கள் கடந்தபபாது ஆதாம் 
அதவகளுக்கு இருந்தது பபால 

தனக்கு ஒரு துதண இல்தல 
என்பதத உணரந்்தார.்



பமலும் பதவன் ச�ான்னார்

நான் 
ஆதாமுக்கு உதவ 

ஒரு ஏற்ற துதணதய 
உருவாக்குபவன்

பதவன் ஆதாமுக்கு அயரந்்த 
நிதத்ிதரதய வரப்பண்ணினார ்

பின்னர ்அவரது பக்கதத்ில் 
இருந்து ஒரு விலா எலும்பு 

எடுதத்ார,் அந்த விைா 
எலும்புடன் பதவன் ஒரு அைகான 
சபண்தண ஆதாமின் அன்பான 
உதவியாளராக வடிவதமதத்ார.்



பதவன் ஆதாதம எழுப்பி, அந்தப் 
சபண்தண தன்னிடம் அதைதத்ு 

வந்தார.் குைந்ததகதளப் 
சபற்று பூமிதய நிரப்பும்படி 

அவர ்ச�ான்னார,் ஆதாம் தனது 
அைகான புதிய மதனவிதய 

ஏவாள் என்று அதைதத்ார்



அவரக்ள் இருவரும் 
நிரவ்ாணமாக இருந்தனர,் 
ஆனால், குைந்ததகதளப் 

பபால, அவரக்ள் அதத 
அறிந்திருக்கவில்தல.

தீயவனான 
�ாதத்ான் 

பாரத்த்ான்.

இவள் 
என் எலும்பில் 

எலும்பும், என் 
மாம்�தத்ில் 

மாம்�முமாய் 
இருக்கிறாள்



அவரக்ள் பதாடட்தத்ில் 
மகிை்�ச்ியாக இருந்தனர.் எந்த 

பாவமும் இல்தல, பசியும் 
இல்தல; அது மிகவும் சூடாகபவா 

அல்லது குளிராகபவா இல்தல.



பதாடட்தத்ிலுள்ள 
எல்லா மரங்கதளயும் 

நீங்கள் �ாப்பிடலாம், 
ஆனால் பதாடட்தத்ின் நடுவில் 
உள்ள இந்த ஒரு மரதத்ிலிருந்து 

�ாப்பிட பவண்டாம், 
ஏசனன்றால் நீங்கள் 

�ாப்பிடும் நாளில் நீங்கள் 
இறந்துவிடுவீரக்ள்

பதவன் 
மரங்கதளப் 

பற்றி பபசினார்

ஆதியாகமம் 1 : 28, 2 : 2, 16-22, 25.



�ாதத்ான் பதவதன சவறுதத்ான், 
பதவன் ச�ய்கிறதத அழிக்க 

விரும்பினான், ஆனால் 
அவனுக்கு ஏவாளுடன் 

சதாடரப்ு சகாள்ள ஒரு வழி 
பததவப்படட்து, எனபவ அவன் 

ஒரு அைகான உயிரினதத்ின் 
உடலில் நுதைந்து அதன் 

வாய் வழியாக பபசினான்.



பதாடட்தத்ிலுள்ள 
�கல விருட�்ங்களின் 

கனிதயயும் 
புசிக்கபவண்டாம் என்று 

பதவன் ச�ான்னது 
உண்படா

இததத ்
தவிர ஒவ்சவாரு 

மரதத்தயும் 
நாம் �ாப்பிடலாம், 

ஆனால் அததத ்
சதாடட்ால் நாங்கள் 

இறந்துவிடுபவாம் 
என்று கூறினார்.



ஹா! 

நீங்கள் இறக்க 
மாடட்ீரக்ள். நீங்கள் 

�ாப்பிடும்பபாது 
சதய்வங்கதளப் பபால 
இருப்பீரக்ள். எங்கதளப் 

பபாலபவ நீங்கள் 
அறிசவாளி சபறுவீரக்ள், 
நன்தம தீதமகதளப் 

பற்றி நீங்கள் அறிந்து 
சகாள்வீரக்ள்.



இது பாரப்்பதற்கு 
அைகாக இருக்கிறது, அது 

�ாப்பிடுவதற்கு நல்லது என்று 
பதான்றுகிறது. அதத �ாப்பிடுவது 

எனக்கு புதத்ி�ாலிதத்னமாக 
இருக்கும், ஆனால் இந்த பைதத்த 

�ாப்பிட பவண்டாம் என்று 
பதவன் ச�ான்னார.்

நன்தம தீதம என்னசவன்று 
ஏவாளுக்குத ்சதரியவில்தல



மிகவும் தாமதமாக, ஏவாள் தான் 
ஏமாற்றப்படட்தத உணரந்்தாள். 

அது அவளுக்கு நன்தம 
தீதமதய அறிய காரணமாக 

அதமந்தது, ஆனால் தீதம 
கடட்ுப்பாடத்ட எடுதத்து.

ஏவாள் பதவனுக்கு 
கீை்ப்படியாமல் 

பைதத்த 
�ாப்பிடட்ான்.



ஏவாள் 
பைதத்த தன் 
கணவனிடம் 

எடுதத்ு� ்
ச�ன்று அதத 
�ாப்பிடும்படி 

பபசினான்.

பார,் 
நான் �ாகவில்தல 

. �ாப்பிடுங்கள், 
அது உங்கதளயும் 

ஞானமாக்கும்.

ஆதியாகமம் 3 : 1-6, 
சவளிப்படுதத்ின விப�ஷம் 20: 2



அவரக்ள் 
அறிசவாளி 

சபற்றனர ்மற்றும் 
அவரக்ளின் 

நிரவ்ாணதத்தக் 
கண்டு 

சவடக்ப்படட்னர.்

ஹஹஹா! 
அவர ்இப்பபாது 

உன்தனக் சகால்வார!் 
அவர ்எனக்கு என்ன 

ச�ய்தார ்என்று 
பாருங்கள்.



நாங்கள் கடவுளுக்குக் 
கீை்ப்படியவில்தல. அவர ்
விதரவில் வருவார.் நம் 

நிரவ்ாணதத்த நாம் 
மதறக்க பவண்டும்.

நாங்கள் 
என்ன 

ச�ய்பதாம்?



ஆதம் நீ எங்பக 
இருக்கிறாய்?

நீங்கள் நிரவ்ாணமாக 
இருப்பதாக உங்களுக்கு 

ச�ான்னது யார ்? நீங்கள் 
எனக்கு கீை்ப்படியாமல் 

ததடச�ய்யப்படட் பைதத்த 
�ாப்பிடட்ீரக்ளா?

உங்கள் 
குரதலக் 

பகடப்டன், நான் 
நிரவ்ாணியாக 

இருந்ததால் 
பயந்பதன்



நீங்கள் 
எனக்குக் 

சகாடுதத் ஸ்திரபீய 
என்தன� ்ச�ய்ய� ்

ச�ய்தாள்

ஆதியாகமம் 3 : 6-12.



ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்

ஸ்திரயீானவள் 
�ரப்்பம் என்தன வஞ்சிதத்து, அவர ்

ச�ான்னார,் நான் �ாக மாடப்டன், நான் 
உங்கள் பபாலபவ இருப்பபன், ஆனால் 

நான் உங்கள் பபால் இல்தல. நான் 
பரிதாபமாக உணரக்ிபறன்.



ஆகபவ பதவன் 
�ரப்தத்த �பிதத்ு, 

அவரிடம் இவ்வாறு 
ச�ான்னார ்..

நீ இதத ச�ய்ததால், 
நான் உன்தன வயிற்றினால் 
நகரந்்து உன் வாயில் மண்ணு 

வர பண்ணுபவன்

உனக்கும் 
ஸ்திரக்ீகும், உன் 

விதத்ுக்கும் அவள் விதத்ுக்கும் 
பதக உண்டாக்குபவன்; அவர ்உன் 

ததலதய நசுக்குவார,் நீ அவர ்
குதிங்காதல நசுக்குவாய்

 என்றார.்



எதிரக்ால பபாராடட்தத்ின் வாக்குதத்தத்ம் இதுபவ, 
ஸ்திரயீின் �ந்ததி �ாதத்ாதன பதாற்கடிக்கும் 

காலம் வரும். இந்த நபர ்மனுக்குலதத்த திரும்பி 
பதவனுக்சகன்று மீடட்ு, பாவம் மற்றும் மரணம் 

என்கிற �ாபங்கள் இருந்து விடுவிப்பார்



லூஸீபர ்மற்றும் அவரது 
பதவதூதரக்தள 
ஒரு கணதத்ில் 

பதவன் அழிதத்ிருக்க 
முடியும், ஆனால் 
அவர ்அவரக்தள 

மனித இனதத்ிற்கான 
ஒரு ப�ாததனயாக 

வாை அனுமதிதத்ார. 
மனிதரக்ள் பதவதன 

பின்பற்றுவீரக்ளா 
அல்லது பதவதன 

எதிரிதத்ு �ாதத்ாதன 
பின்பற்றுவீரக்ளா? ஆதியாகமம் 3 : 13-15



பதவன் 
மனிதகுலதத்த 

�பிதத்ார ்..

ஆதாம், 
நீ உன் மதனவியின் 

தூண்டுதலுக்குக் 
கீை்ப்படிந்து, எனக்குக் 

கீை்ப்படியாததால், நான் 
இந்த பூமிதய� ்�பிப்பபன், 

காய்கறிகதள விட முடக்ள் மற்றும் 
குருக்கும் நன்றாக வளர� ்ச�ய்பவன், 
பமலும் நீ �ாப்பிட ஏதாவது பயிரிட 

பவண்டும். நீ உயிபராடிருக்கும் 
நாசளல்லாம், உங்களுக்கு துக்கம் 

இருக்கும், நீங்கள் �ாகும் 
வதர உங்கள் முகதத்ில் உள்ள 
வியரத்வயால் பவதலச�ய்து, 

நீங்கள் உருவாக்கப்படட் 
மண்ணுக்குத ்
திரும்புவீரக்ள்.



பதவன் வாக்கு 
சகாடுதத்கப்படிபய ஆதாமும் 
ஏவாளும் �ாகக்கூடிய பநரம் 
இது. ஆனால், அவரக்தளக் 

சகால்வதற்குப் பதிலாக, 
பதவன் மிருகங்கதள சகான்று, 

ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் 
பதால் உதடகள் தயாரிக்க 

பதால்கதள எடுதத்ார.்



அவர ்
எங்கதளக் சகால்லவில்தல! 

நாங்கள் இன்னும் உயிருடன் 
இருக்கிபறாம்!



அவர ்
நமக்கு பதிலாக 

மிருகங்கதள 
சகான்றார!்

ஆதாமும் ஏவாளும் அன்று 
�ாகவில்தல, ஏசனன்றால் 

அவரக்ளின் இடங்களில் 
அப்பாவிமிருகங்கள் மரிதத்ன. 

ஆனால் மரண தண்டதன 
அவரக்ள் மீது கடந்துவிடட்து, 

இறுதியில் அவரக்ளும் 
�ாகப்பபாகிறாரக்ள். மரணம் 

பாவதத்ிற்கான தண்டதன.



ஆதாமும் ஏவாளும் 
இப்பபாது 

பாவிகளாக 
இருந்ததால், பதவன் 
அவரக்தள அைகிய 
பதாடட்தத்ிலிருந்து 
சவளிபயற்றினார,் 
அதனால் அவரக்ள் 

ஜீவ மரதத்த 
�ாப்பிடமாடட்ாரக்ள், 

அவரக்ளுதடய 
பாவ நிதலகளில் 

என்சறன்றும் 
வாைமாடட்ாரக்ள்.



பதவன் பகரூப் என்கிற 
ஒரு சிறப்பு வதகயான 

பதவதூததன 
ஜீவவிருட�்தத்ுக்கு யாதரயும் 
வரவிடாமல் பதாடட்தத்ின் 
நுதைவாயிலில் தவதத்ார.் 

பதாடட்ம் இறுதியில் 
அழிக்கப்படட்ு ஜீவவிருட�்ம் 
பூமியிலிருந்து நகரந்்தது.

ஒரு நாள் அது மீண்டும் 
பூமிக்கு சகாண்டு வரப்படும், 
ஆனால் நான் என் கததயில் 

முன்பனறுகிபறன்.

ஆதியாகமம் 3: 17-24; 
எப�க்கிபயல் 18: 4



ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் 
பல குைந்ததகள் இருந்தன. 

பின்னர,் அவரக்ளின் 
மகன்களும் மகள்களும் 

ஒருவருக்சகாருவர ்திருமணம் 
ச�ய்துசகாண்டு ச�ாந்தமாக 

குைந்ததகதளப் சபறுவாரக்ள்.

மனிதன் முதன்முதலில் 
பதடக்கப்படட்பபாது, 

இனப்சபருக்கம் மூலம் 
குதறபாடுகதள ஏற்படுதத்ிய 

பிறை்ந்த மரபணுக்கள் 
இன்னும் உருவாகவில்தல,



ஆனால் பின்னர ்அது 
ஒரு பிர�ச்ிதனயாக 

மாறியபபாது, சநருங்கிய 
உறவினரக்ள் திருமணம் 

ச�ய்து சகாள்ளக்கூடாது என்று 
பதவன் கடட்தளயிடட்ார.்



ஆதாம் மற்றும் ஏவாளின் முதல் 
மகன் காயீன் காய்கறிகதளயும் 

பைங்கதளயும் வளரத்த்ார.் 
அவரக்ளின் இரண்டாவது மகன் 

ஆபபல் விலங்குகதள வளரத்த்ான்.

. அவரக்ளில் ஒருவர ்
�ாதத்ாதன அழிக்கும் 

வாக்குதத்தத்ம் ச�ய்யப்படட் 
மகனாக இருக்க முடியுமா?



காயீனும் ஆபபலும் பதவதன 
பற்றியும் பதாடட்தத்ில் நடந்த 

நிகை்வுகதளப் பற்றியும் 
அறிந்திருந்தாரக்ள். ஆனால் பதவன் 

இனி நடந்து மனிதகுலதத்ுடன் 
பப�வில்தல. ஆதாமின் 

கீை்ப்படியாதமயால் ஆதாமும் 
அவருதடய �ந்ததியாரும் 

பதவனிடமிருந்து பிரிக்கப்படட்னர.் 
பதவன் இல்லாமல் வாை்க்தக 

கடினமாக இருந்தது.



இரண்டு மகன்களும் பதவதன 
வணங்க முடிவு ச�ய்த ஒரு 

நாள் வந்தது. பதாடட்தத்ிலுள்ள 
முருகங்குகதள பதவன் 

சகான்றதத அவரக்ளின் தந்தத 
அவரக்ளிடம் ச�ான்னார,் ஆகபவ 

விசுவா�தத்ினால் ஆபபல் 
ஒரு மிருகதத்தக் சகான்று 
கடவுளுக்குக் சகாடுதத்ார.்

பதவபன , நான் 
பாவமுள்ள மனிதன்;என் 

ச�ாந்த மரணதத்ுக்கு 
பதிலாக நான் இந்த 

ஆடட்ுக்குடட்ிதயக் சகான்று 
உங்களுக்கு பலியாக 

ச�ல்லுதத்ுகிபறன்.



காயீன் தன்னிடம் இருந்த மிக� ்
சிறந்ததத பலி ச�லுத்தினார,் 

ஆனால் அது இரதத் பலி 
அல்ல தன் பாவம் பதவதன 

புண்படுதத்ியது என்பதத காயீன் 
புரிந்து சகாள்ளவில்தல.

இந்த மனிதரக்ளில் ஒருவர ்
வாக்குதத்தத்ம் ச�ய்த 
மீடப்ராக இருப்பாரா?

பதவபன, 
தயவுச�ய்து எனக்கு 

இருக்குறதில் மிக 
சிறந்த இந்த பரித� 

ஏற்றுக்சகாள்

ஆதியாகமம் 4: 1-4; 
பராமர ்3:23; எபிசரயர ்11: 4



இ
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, 

காயீ
ன

காயீனின் பலிதய இரக்தம் 
இல்லாததினால் பதவன் 

அதத நிராகரிதத்ார்



பதவன் காயீதன பநாக்கி, “நீ 
விரும்பியதத� ்ச�ய்தால், 

நான் உன்தனப் பற்றி 
மகிை்�ச்ி அதடபவன். பமலும், 

நீ உன் �பகாதரர ்ஆபபதல 
ஆளுவாய், அவன் உனக்கு 

கீை்ப்படிந்து வாை்வார.் ”

பதவன் ஆபபதலயும் அவருதடய 
பலிதயயும் கண்டு மகிை்ந்தார.் 

அப்பாவி ஆடட்ுக்குடட்ியின் 
இரதத்ம் சிந்தப்படுவததக் 
கண்டு , பதவன் ஆபபலின் 
பாவதத்தத ்தள்ளிவிடட்ார.்



நீ யார ்என்று 
நிதனக்கிறாய்? என் பைம் 
மற்றும் காய்கறிகள் அந்த 

இரதத்க்களரி ஆடட்ுக்குடட்ிதய விட 
மதிப்புதடயதவ. உன்தன மிகவும் 

சிறப்பானதாக்குவது எது?

என் �பகாதரபர, 
இரதத் பலி சகாடுக்க 

இன்னும் பநரம் 
இருக்கிறது.



இனி 
பமல் 

என்னால் 
�கிக்க முடியாது 

நான் இது 
எடுக்கிபறன்

பலமாக 

பலமாக 

அ
டி

அ
டி

ஆபபல் மறிதத்ுவிடட்ார,் 
காயீன் தான் சகாதல 

ச�ய்த பாவதத்த 
மதறக்க முயன்றார.்

ஆதியாகமம் 4: 5-8



நான் 
எப்படி சதரிந்து 

சகாள்ள பவண்டும்? 
நான் என் �பகாதரதன 

கவனிதத்ுக் சகாள்ள 
பவண்டுமா?

உன் �பகாதரனின் 
இரதத்ம் இன்னும் 

ததரயில் உள்ளது. இது 
உன் தீய ச�யதலப் பற்றி 
என்னிடம் பபசுகிறது.

ஆனால் காயீனுக்கு தன் தீய 
ச�யதல பதவன்மிருந்து 

மதறக்க முடியவில்தல. பதவன் 
அதனதத்தயும் பாரக்்கிறார ்

பமலும் அதனதத்தயும் அறிவார.்

காயீன் 
எங்பக உன் 
�பகாதரர ்

ஆபபல்



பதவன் எல்லாவற்தறயும் 
அறிவார.் அவர ்எல்பலாதரயும் 

எல்லா பநரதத்ிலும் பாரக்்கிறார.் 
அவரிடமிருந்து எததயும் 

மதறக்க முடியாது. காயீன் 
ஆபபலுக்கு ச�ய்ததத 

அவர ்பாரத்த்ார.்

பதவன் காயீனுக்கு ஒரு 
�ாபதத்த ஏற்படுதத்ினார,் அவர ்

வனாந்தரதத்ிற்கு தப்பி ஓடி 
பபானான் , தன் மதனவிதய 

தன்னுடன் அதைதத்ு� ்ச�ன்றார.் 
அவன் ச�ய்த குற்றம் அவனுக்கு 

மிகுந்த வருதத்தத்தயும் 
துன்பதத்தயும் உண்டாக்கியது.



காயீன் வாக்குதத்தத்ம் 
ச�ய்யப்படட் மீடப்ராக 

இருக்க முடியாது. அவனுக்பக 
விடுததல பததவப்படட்து.



விடுவிக்கும் ஒரு மகதனப் 
பற்றிய பதவனின் 

வாக்குதத்தத்ம் பற்றி என்ன? 
ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் 

இன்சனாரு மகன் இருந்தான், 
அவதன ப�த ்என்று 

அதைதத்ான். அவரக்ளுக்கு 
இன்னும் பல மகன்களும் 
மகள்களும் பிறந்தாரக்ள்.



காயீன் 
சகான்றவனின் 

இடதத்தப் 
பிடிக்கபதவன் எனக்கு 
இன்சனாரு தபயதனக் 

சகாடுதத்ிருக்கிறார.்

ஆதியாகமம் 4: 9-16, 5: 4; 
அப்பபாஸ்தலர ்17: 24-26



ப�தத்ுக்கு ஒரு மகன் இருந்தான், 
அவனுதடய மகனுக்கு ஒரு மகன் 

இருந்தான், இன்னும் பல மகன்கள் 
பிறந்தாரக்ள், ஆனால் பாவதத்ின் 

�ாபதத்த நீக்கி மரணதத்த அழிக்க 
யாரும் முன்வரவில்தல. விதரவில் பூமி 

பல நகரங்கள், கிராமங்கள் மற்றும் 
பண்தணகளினால் நிதறந்திருந்தது



ஒவ்சவாரு புதிய 
ததலமுதறயிலும், மக்கள் 

அதிகரிதத்வுடன், பாவம் 
அதிகரிதத்து. மக்கள் 

பாலியல் பாவங்கதள� ்
ச�ய்தாரக்ள் பமலும் 

வன்முதறயில் ஈடுபடட்னர.் 
ஒவ்சவாரு எண்ணமும் 

பாவமானது. யாரும் 
நீதியுடன் வாைவில்தல. 

ஆதாம் ஒரு பாவம் 
ச�ய்தான்; மக்கள் 

இப்பபாது பல பாவங்கதள� ்
ச�ய்தாரக்ள்.



பதவன், “நான் பூமியில் மனிததனப் 
பதடதத்தற்கு வருந்துகிபறன். பூமியில் 
உயிபராடு இருக்கும் எல்லாவற்தறயும் 
அழிப்பபன். ” பதவனுதடய ராஜ்யதத்த 

சவறுக்கும் �ாதத்ான், பதவன் 
அதனவதரயும் சகால்வததக் 
கண்டு மகிை்�ச்ி அதடவான்.



பதவதன பநசிக்கவும் 
கீை்ப்படிதலுடன் 

நடக்கவும் ஒரு குடும்பம் 
எப்பபாதாவது இருக்குமா?

இப்பபாது ஒன்பது 
ததலமுதறகள் 
கடந்துவிடட்ன 

(1,400 ஆண்டுகள்) 
உலகம் பாவதத்ால் 

நிதறந்தது.

மனிதரக்ள் தங்கள் 
�க மனிதரக்தள 

அடிதமகளாக்கினாரக்ள்.

ஆதியாகமம் 6: 5-7; பராமர ்5:12



ஆனால் ஒரு மனிதர ்
நீதிதயக் கதடப்பிடிதத்ு 
எப்பபாதும் �ரியானதத� ்

ச�ய்தார.் பதவன் 
பூமியிலுள்ள மற்ற 

அதனவதரயும் 
சகான்றுவிடுவார ்

என்றாலும், அவர ்இந்த 
மனிதனிடம் கருதண 

காடட்ி அவதனபயா 
அல்லது அவரது 

குடும்பதத்ினதரபயா 
சகால்லக்கூடாது என்று 

முடிவு ச�ய்தார,்

சுமார ்கி. மு. 2500



பநாவா, 
நான் பூமிசயங்கும் 

ஒரு சபரிய சவள்ளதத்த 
அனுப்பப் பபாகிபறன். 

சுவா�ம் உள்ள அதனதத்ும் 
இறந்துவிடும். உங்கதள, 

உங்கள் குடும்பதத்ினதரயும், 
மிருகங்கதளயும் 

காப்பாற்றுவதற்காக, நீங்கள் 
ஒரு சபரிய பபதைதய 

கடட்ுவீரக்ள்.



பூமியின் 
முகதத்ில் ஒவ்சவாரு 

மிருகதத்ின் ஒரு 
பஜாடிதயயும் பபதையில் 

எடுதத்ு� ்ச�ல்லுங்கள். 
�ாப்பிட அனுமதிக்கப்படட் 

எல்லாவற்றிலும் ஏழு 
எடுதத்ுக்சகாள்ளுங்கள். பபதைதய 

எவ்வாறு உருவாக்குவது, 
சவள்ளதத்ிற்கு தயாராக இருக்க 
நீங்கள் என்ன ச�ய்ய பவண்டும் 

என்று நான் உங்களுக்கு� ்
ச�ால்பவன்



பநாவ வாக்குதத்தத்ம் 
ச�ய்யப்படட் குைந்ததயாக 

இருக்க முடியுமா, �ாதத்ானின் 
ச�யல்கதள அழிக்க 

முடியுமா? அவர ்பதவனுக்கு 
கீை்ப்படிவாரா, அல்லது 

அவரும் பதால்வியதடவாரா?

பூமியில் உள்ள ஒவ்சவாரு 
காற்று சுவாசிக்கும் 

உயிரினங்களில் 
இரண்தடயும், அவரக்ள் 
உண்ணும் உணதவயும் 

தவதத்ிருக்க பபதை 
எவ்வளவு சபரியதாக 

இருக்க பவண்டும் என்று 
பதவன் பநாவாவிடம் 

ச�ான்னார.்

ஆதியாகமம் 6: 8-9, 17-22, 7: 2



கதடசியாக ஒரு முதற 
ச�ால்கிபறன். பதவன் 

ஒரு சபரிய சவள்ளதத்ால் 
உலகதத்த அழிக்கப் 

பபாகிறார.்நீங்கள் என்தன 
நம்பி பபதையில் என்னுடன் 

ப�ர பவண்டும்

வரப்பபாகிற 
சவள்ளதத்ில் 
எல்பலாரும் 

அழிந்து 
பபாவததப் பற்றி 

பநாவாவுக்கு 
வருதத்மாக 

இருந்தது, எனபவ 
ஒவ்சவாரு 

�ந்தரப்்பதத்ிலும், 
பாவம் ச�ய்வதத 

நிறுதத்ுமாறு அவர ்
எ��்ரிதத்ார.்



ஏன் 
அன்பான 

பதவன் தன் 
பிள்தளகதள 

அழிப்பார?்

நீ..... பதைய 
முடட்ாளா

பாவதத்ின் 
காரணமாக. நீங்கள் பாவம் 
ச�ய்வதத நிறுதத்ிவிடட்ு, 

உங்கள் பிறதர அன்புடனும் 
நீதியுடனும் நடதத் பவண்டும்



பாருங்கள், 
இங்பக அதிகமான 

மிருகங்கள் வருகின்றன. 
யாபரா அதவகதள 

அதைப்பததப் பபால 
அதவகள் தாங்களாகபவ 

வருகிறாரக்ள்.

120 ஆண்டுகளுக்குப் 
பிறகு,பபதை முடிந்ததும், பதவன் 

உலகம் முழுவதிலுமிருந்து 
பநாவா அண்தடக்கு 

மிருகங்கதள வர� ்ச�ய்தார.்



சில 
மிகவும் 

விசிதத்ிரமானதவ. 
அதத்தகயமிருகங்கள் 
இருப்பதாக எனக்குத ்

சதரியாது.பதவன் சவள்ளதத்த 
அனுப்புவததப் பற்றி பநாவா 

ச�ால்வதற்கு ஏதாவது 
இருக்கக்கூடும் என்று 
நிதனக்கிறீரக்ளா?

ஒரு 
வாய்ப்பு இல்தல. 

பூமிசயங்கும் சவள்ளம் 
வர பபாதுமான 
நீர ்எங்கிருந்து 
கிதடக்கும்?

ஆதியாகமம் 7: 7-9; 2 பபதுரு 2: 5



அதிக 
இடம் 

இல்தல.

அவற்றில் 
இதுபவ 
கதடசி.

பநாவா, 
�மயமாயிற்று . உங்கள் 

குடும்பதத்ினர ்மற்றும் 
மிருகங்களுடன் பபதைக்குள் 

வாருங்கள். பாவதத்த நிறுதத் 
மறுதத் அதனவருக்கும் இது 
விதரவில் தாமதமாகிவிடும்



ஆமாம், 
சிங்கங்கள் 

இப்பபாது அவரக்தள 
�ாப்பிடட்ு இருக்கும் 
என்று நான் பந்தயம் 

கடட்ுபவன்

அவரக்ள் 
அங்கு ஒரு வாரம் 

இருந்திருக்கிறாரக்ள்!

பதவன் 
பபதையின் 

கததவ 
மூடிவிடட்ார,் 

ஏழு 
நாடக்ளுக்கு 

எதுவும் 
நடக்கவில்தல

ஹா, 
ஹா! 

முடட்ாள்கதளப் 
பாருங்கள், எந்த 

நீரிலிருந்தும் 
தமல்கள் 

தூரதத்ில் உலரந்்த 
�மசவளியின் 

நடுவில் 
மிருகங்கபளாடு 

மூடப்படட்ு



ஆனால் ஏைாம் நாளில் மதை 
சபய்யத ்சதாடங்கியது, பூமியில் 
ஆைமாக ப�மிதத்ு தவக்கப்படட் 

நீர ்பமற்பரப்புக்கு வந்தது.

இது 
பபான்ற எததயும் 

நான் பாரத்த்தில்தல; 
தங்கள் பாவங்களுக்காக 

எல்பலாதரயும் சகால்ல பதவன் 
விரும்புவததப் பற்றி பபதையில் 

உள்ள தபதத்ியக்காரரக்ள் 
ச�ான்னது �ரியாக 

இருக்க முடியும் என்று 
நிதனக்கிறீரக்ளா?



பகலிக்குரியதாக 
இருக்க 

பவண்டாம்;பதவபன 
அன்பாக இருக்கிறார ்
. ஒரு மனிதன் எப்படி 

�ரியாக இருக்க 
முடியும், நம்முதடய 
மதத ்ததலவரக்ள் 
அதனவரும் தவறாக 

இருக்க முடியும்?

இந்த பநரதத்ிற்கு முன்பு, 
மதை சபய்யவில்தல. 
வானிதல எப்பபாதும் 

நன்றாக இருந்தது, ததரயில் 
தண்ணரீ ்எடுக்க பூமியிலிருந்து 

ஒரு மூடுபனி வந்தது.



 யாரும் மதைதயப் 
பாரத்த்தில்தல, 

பகள்விப்படட்தில்தல, 
ஆகாயதத்ில் இருந்து தண்ணரீ ்

விைப்பபாகிறது என்று 
நிதனதத்தற்காக பநாவாவுக்கு 

தபதத்ியம் பிடிதத்தாக பலர ்
நிதனதத்ாரக்ள், ஆனால் பதவன் 
ச�ான்னதத பநாவா நம்பினார்



பதவபன, என் குைந்தத 
காப்பாற்றுங்கள்!

நான் 
பநாவாவுக்கு� ்

ச�வி�ாய்தத்ிருக்க 
பவண்டும். நான் 
எவ்வளவு முடட்ாள்!

ஆதியாகமம் 7: 9-12, 16



பநாவா உண்தமதய� ்
ச�ால்லியிருப்பதத 

மக்கள் உணரந்்த 
பநரதத்ில், அது மிகவும் 

தாமதமானது.

பூமிசயங்கும் உள்ள ஒவ்சவாரு 
மதலதயயும் தண்ணரீ ்மூடும் 

வதர நாற்பது பகலும் இரவும் மதை 
சபய்தது. பநாவாவுடன் பபதையில் 
இருந்தவரக்தளத ்தவிர, காற்தற 
சுவாசிக்கும் ஒவ்சவாரு ஆதம்ாவும் 
இறந்தது. அவரக்ள் பபதையிலிருந்து 
புறப்படுவதற்கு ஒரு வருடதத்ிற்கும் 

பமலாக இருக்கும்.

சுமார ்2348 கி. மு.



தண்ணரீ ்
குதறயும் பபாது நான் 

மகிை்�ச்ியதடபவன், நாங்கள் 
இந்த பபதையிலிருந்து 

சவளிபயறலாம்.



கதடசியாக பநாவா 
ஒரு புறாதவ சவளிபய 

அனுப்பினான், அது அதன் 
வாயில் ஒரு கிதளயுடன் 

திரும்பி வந்தது, அதாவது 
எங்பகா ஏற்கனபவ ஒரு மரம் 
வளரந்்து சகாண்டிருக்கிறது. 
பின்னர,் அவர ்அதத மீண்டும் 
சவளியிடட்ார,் அந்த பநரதத்ில் 

அது திரும்பி வரவில்தல, 
அதாவது அது வாை ஒரு நல்ல 

இடதத்தக் கண்டுபிடிதத்து.

ஆதியாகமம் 7:12, 19-23, 8: 9-12



சவகு 
காலதத்ிற்கு 

முன்பப பபதை 
அரரத ்என்ற 

மதல உ�ச்ியில் 
குடிபயறியது. 

எல்பலாரும் 
ஒரு புதிய 

உலகதத்ிற்கு, 
பாவம் இல்லாத 

உலகதத்ிற்கு 
சவளிபய 

வந்தாரக்ள்



பநாவா ஒரு பலிபீடதத்தக் 
கடட்ி, பதவனுக்கு மிருகங்கதள 

பலியிடட்ார.் பநாவா ஒரு 
நியாயமான மனிதர,் என்றாலும் 

அவனுதடய இதயதத்ில் 
இன்னும் பாவம் இருந்தது.

 பநாவா மற்றும் அவரது 
குடும்பதத்ினர ்அதனவரின் 

உயிரக்ளுக்கும் மாற்றாக 
இந்த இரதத் பலிகள் 

பதவனுக்கு வைங்கப்படட்ன.



மிருகங்கள் சவள்ளதத்ில் 
இறந்திருக்க பவண்டிய எடட்ு 

பபதரக் குறிக்கின்றன, ஆனால் 
பதவனின் கிருதபயால் 

காப்பாற்றப்படட்ன. 
ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் 

உதறகதள உருவாக்க 
மிருகங்கதள சகான்றபபாது 

பதவன் பதாடட்தத்ில் 
ச�ய்தததப் பபான்றது இது.



பூமிதய 
மீண்டும் ஒருபபாதும் 

தண்ணரீில் அழிக்க மாடப்டன் 
என்பதத நிதனவூடட்லாக 

வானதத்ில் வானவில் ஒன்தறக் 
சகாடுப்பபன். நீங்கள் பல 

குைந்ததகதளப் சபற்றிருக்க 
பவண்டும் மற்றும் பூமி 

முழுவததயும் மறுபயன்பாடட்ுக்கு 
சிதறடிக்க பவண்டும்.



நான் மிருகங்கதள 
மனிதரக்ளுக்கு பயந்து 
இருக்க ச�ய்யுபவன். 

நீங்கள் காய்கறிகதளயும், 
மூலிதககதளயும் �ாப்பிடுவது 

பபால, பூமியில் உயிருடன் 
ஊரந்்து ச�ல்லும் எந்த 
உயிரினதத்தயும் நீங்கள் 

�ாப்பிடலாம், 

 
ஆனால் நீங்கள் எந்த 

உயிரினதத்ின் இரதத்தத்தயும் 
�ாப்பிடக்கூடாது.,யாதரயும் 

சகால்ல பவண்டாம்



ஒருவர ்
இன்சனாருவதரக் 

சகான்ற குற்றவாளி 
எனக் கண்டறியப்படட்ால், 
அவர ்மற்ற மனிதரக்ளால் 

சகால்லப்பட பவண்டும். ஒரு 
மனிதன் இன்சனாரு மனிதனின் 
இரதத்தத்த சிந்தினால், அவன் 

ச�ய்த குற்றதத்ிற்காக மற்ற 
மனிதரக்ள் அவனது இரதத்தத்த 
சிந்த பவண்டும், ஏசனன்றால் உயிர ்

இரதத்தத்ில் இருக்கிறது.



பநாவா ஒரு விவ�ாயியாகி 
திராடத்� பயிரிடட்ார.் 
புதிய உலகம் சவறும் 

நான்கு குடும்பங்களுடன் 
தனிதமயாக 

இருந்தது, ஆனால் 
விதரவில் அவருதடய 

மகன்களுக்கு ச�ாந்தமாக 
குைந்ததகள் பிறந்தன



ஒரு சகாள்கலனில் பைதத்த 
தவதத்ு அதத சில வாரங்கள் 

விடட்ு விடுவதன் மூலம் அது ஒரு 
மது பானதத்த உருவாக்கியது 
என்று பநாவா கண்டுபிடிதத்ார.்

அது குடிதத்தின் மூலம் அவனுக்கு 
பவடிக்தகயாக இருந்தது.



 பநாவா இந்த பானதத்த மிகவும் 
விரும்ப சதாடங்கினான் பமலும் 

சில பநரங்களில் இது குடிதத்தினால் 
அவனால் பவதல ச�ய்ய முடியாது.

அவர ்மயக்கமதடந்து கீபை 
விழுவார. இது பதவன் விரும்பாத 
காரியங்கதள� ்ச�ய்ய தவதத்து.

ஆதியாகமம் 8: 4, 20, 9: 1-29



ஒரு நாள் பநாவா மிகவும் 
குடிபபாததயில் இருந்ததால், 

அவர ்தன்தன நிரவ்ாணமாக்கி, 
பின்னர ்மயக்கம் அதடந்தார.் 

அவரது மகன், காம் , தனது 
தந்ததயின் அவமானதத்தப் 

பாரத்த்ு, அதில் மகிை்�ச்ிதயக் 
கண்டார.் அவர ்பாரத்த்தத பகலி 

ச�ய்யும் சதானியில் தனது 
�பகாதரரக்ளிடம் கூறினார.்



உன் 
மகன், கானான் 

மற்றும் அவனுதடய 
�ந்ததியினர ்

அதனவரும் உன் 
�பகாதரர ்ப�மின் 

�ந்ததியனற்கு 
ஊழியரக்ளாக 

இருப்பாரக்ள்

பநாவா 
விழிதத்பபாது, 
காம் ச�ய்ததத 

பற்றி 
அவனுதடய 

மகன்கள் 
ச�ான்னாரக்ள்.



பல 
ஆண்டுகளுக்குப் 

பிறகு, இந்த 
தீரக்்கதரி�னம் 
நிதறபவறியது. 
கானானியரக்ள் 
பாலஸ்தீனதத்த 

ஆக்கிரமிதத்ு 
யூதரக்ளுக்கு 
அடிதமயாக 

முடிந்தது.
ஆதியாகமம் 9: 21-27; 1 நாளாகமம் 
4:40; �ங்கீதம் 78:51, 105: 23,27, 106: 22



ஆதாமும் 
ஏவாளும்

காயீன்

ஆசபல்

ப�த்

அந்த எடட்ு 
பபதரத ்தவிர 

ஒவ்சவாருவதரயும் 
பதவன் சகான்றார.்



பநாவாவும் அவருதடய 
குடும்பதத்ினரும்பதவனின் 
பாரத்வயில் கிருதபதய 

கண்டாரக்ள்.

ஐபராப்பா

ய
ாப்பபத்

துருக்கி

ப�
ம்

ஆசியா
எ

கி
ப்

து
ஆப்பிரிக்கா

க
ாம்



காலப்பபாக்கில் யாப்பபத ்பமற்கு மற்றும் வடக்கு பநாக்கி� ்
ச�ன்று குடிபயறவும் மறுபடி விரிவுபடுதத்வும் ச�ன்றார ்

ப�ம் கிைக்கு பநாக்கி� ்ச�ன்று ஆசியாவில் குடிபயறினார.் 
காம் சதற்பக ச�ன்று ஆப்பிரிக்காவிலும் சதற்கு 

ஆசியாவிலும் குடிபயறினார.் அவரது மகன் கானானும் 
அவனுதடய �ந்ததியினரும் இப்பபாது பாலஸ்தீனம் என்று 

அதைக்கப்படும் பகுதியில் குடிபயறின. 
அதனால் உலகம் மறுபடி விரிவுபடுதத்து

ய
ாப்பபத்

ப�
ம்க

ா
ம்



பநாவாவின் மகன் காம், 
கூஷ் என்ற ஒரு மகதனப் 

சபற்றான், பின்னர ்
குஷுக்கு நிம்பராத ்

என்ற மகன் பிறந்தான். 
நிம்பராத ்பூமிசயங்கும் 
நன்கு அறியப்படட் ஒரு 

பலதத் பவடத்டக்காரனாக 
வளரந்்தார.் அவர ்

பதவனுக்கு கீை்ப்படியாமல் 
மறுதத்ு, பாபிபலான் என்ற 
இடதத்ில் தனது ச�ாந்த 

தவறான மததத்தத ்
சதாடங்கினார.்

சுமார ்கி. மு. 2247



பதவனின் கடட்தளயிடட்படிபய பாபிபலான் மக்கள் 
பூமிதய சிதறடிக்கவும், மறுபடி விரிவுபடுதத்வும் 

விரும்பவில்தல, எனபவ அவரக்ள் ஒன்று கூடி 
ஒரு சபரிய மற்றும் உயரமான பகாபுரதத்த 

வழிபாடட்ு தமயமாகக் கடட்ினாரக்ள்.



ஆனால் அவரக்ள் தங்கதள 
பதடதத்வதர வணங்கவில்தல.

மரம், கல், உபலாகம் 
ஆகியவற்றிலிருந்து தங்கள் 

கடவுள்கதள உருவாக்க 
�ாதத்ான் அவரக்தள 

வழிநடதத்ினான்.



Can you guys 
understand what  

   I’m saying?

 
 

அவரக்ள் பூமியில் சிதற 
மறுதத்தில் பதவன் 

பகாபமதடந்தார,் எனபவ 
அவர ்மக்கதள பல்பவறு 

சமாழிகளில் பப�� ்ச�ய்தார.்

சதாழிலாளரக்ள் இனி 
ஒருவருக்சகாருவர ்புரிந்து 

சகாள்ள முடியவில்தல, எனபவ 
அவரக்ளால் பவதலதயத ்

சதாடர முடியவில்தல.



ஒவ்சவாரு சமாழி குழுவும் அதன் 
ச�ாந்த வழியில் ச�ன்றது. சில 
மக்கள் பூமியின் சதாதலதூர 

இடங்களுக்கு� ்ச�ன்றனர,் 
சிலர ்கப்பல்களில் சதாதலதூர 
தீவுகளுக்கு� ்ச�ன்றனர,் சிலர ்

குளிர�்ச்ியாக இருக்கும் வடக்கும் 
, சிலர ்சவப்பமாக இருந்த 

பாதலவனங்களுக்கு� ்ச�ன்றனர.் 
எனபவ பூமிதய மறுபடி விரிவு 

ச�ய்வதற்கான பதவனின் 
கடட்தள நிதறபவறியது



பூமி மக்களால் 
நிரம்பியதால், 

பாவம் மீண்டும் 
அதிகரிதத்து. மக்கள் 

சிதலகளுக்கு 
வணங்கி, 

உயிருள்ள பதவதன 
மறந்துவிடட்ாரக்ள்

ஆதியாகமம் 10: 6-10, 11: 1-9



அதிகாரம்  2

ஆபிரகாம்



சிதலகள் உண்தமயில் 
சதய்வங்கள் என்று நம்பாத 

ஆபிரகாம் என்ற ஒரு மனிதர ்
இருந்தார.் பதவன் தான் 

பதடப்பாளர ்என்றும்,அந்த 
பதவதன சிதலகளின் மூலம் 

வணங்க முடியாது என்றும் 
அவர ்அறிந்திருந்தார.்



பதவன் அவரிடம், “ஆபிரகாம், 
இந்த விக்கிரகாராததன 

நகரதத்த விடட்ு விடு. உன் 
குடும்பம் மற்றும் நாடு 

அதனதத்தயும் விடட்ுவிடு, 
எங்பக ச�ல்ல பவண்டும் 
என்பதத நான் உனக்கு 

காண்பிப்பபன். நான் உன்தன 
ஒரு சபரிய பத�தத்ின் 

தகப்பனாக்குபவன். உன்தன 
ஆசீரவ்திப்பவரக்தள நான் 
ஆசீரவ்திப்பபன், உன்தன 

�பிப்பவரக்தள நான் �பிப்பபன்.
உன்னில் பூமியின் எல்லா 

ஜாதிகளும் ஆசீரவ்திக்கப்படும். .

பாவதத்தயும் மரணதத்தயும் 
அளிக்க வாக்குதத்தத்ம் 

ச�ய்யப்படட் குைந்ததயாக 
ஆபிரகாம் இருக்க முடியுமா?



தான் பகடட் குரல் பதவனின் 
குரல் என்பதத ஆபிரகாம் 

அறிந்திருந்தார,் எனபவ அவர ்
எங்பக பபாகிறார ்என்று 

சதரியாமல் கீை்ப்படிந்தார.் 
அவர ்விக்கிரகாராததனதய 

விடட்ுவிடட்ு, உயிருள்ள பதவதனப் 
பின்பற்றுகிறார ்என்பதத அவர ்
அறிந்திருந்தார.் ஆபிரகாமுக்கு 
அதுபவ பபாதுமானது. ஆனால் 

அவர ்தனது மருமகன் பலாதத்த 
தன்னுடன் அதைதத்ு� ்ச�ன்றார.்

சுமார ்கி . மு. 1921



ஆபிரகாம், 
இந்த நிலதத்ின் வழியாக 

ஒரு முதனயிலிருந்து 
மறுபுறம் நடந்து ச�ல்லுங்கள். 
இந்த கானான் நிலதத்த உன் 

வருங்கால குைந்ததகளுக்கு நான் 
சகாடுக்கப் பபாகிபறன். எண்ண 
முடியாத அளவுக்கு அதிகமான 
குைந்ததகதளப் சபற்பறடுக்கப் 
பண்ணுபவன் . அதவ பூமியின் தூசி 

பபால சபருகும்

ஆபிரகாமின் பயணம் 
அவதர கானான் பத�தத்ிற்கு 

அதைதத்ு� ்ச�ன்றது, 
அங்பக காமின் மகன் 
குடிபயறினான். இன்று 

அது பாலஸ்தீனம் என்று 
அதைக்கப்படுகிறது. அங்பக 
பதவன்அவனுடன் பபசினார்



�ாரா, 
பதவன் என்னிடம் 

ச�ான்னார,் 
இதத்தன ஆண்டுகள் 

அதனதத்ிற்கும் பிறகு நீ 
குைந்ததகதளப் சபறப் 

பபாகிறீரக்ள்

என்னால் 
ஒருபபாதும் குைந்தத 

சபற முடியவில்தல என்பது 
உங்களுக்குத ்சதரியும், இப்பபாது 
நான் குைந்தத பிறக்கும் வயதத 

கடந்திருக்கிபறன். நான் 
எப்படி குைந்ததகதளப் 

சபறுபவன்?



நீ 
சபறுவாள் 

என்று பதவன் 
ச�ான்னார்

ஆதியாகமம் 12: 1-3, 13: 14-17



ஒரு ஆடட்ுக்குடட்ியின் பலியால் 
அவனுதடய பாவதத்த நீக்க 

முடியவில்தல, ஆனால் பதவன் 
ஆபிரகாமின் விசுவா�தத்தக் 

கண்டபபாது, பதவன் 
ஆபிரகாமின் பாவதத்த மூடினார.்

ஆபிரகாம் 
பத�தத்ின் வழியாக 

பயணிக்தகயில், 
எப்பபாதாவது அவர ்
நிறுதத்ி பதவனுக்கு 

ஒரு இரதத் பலிதயக் 
சகாடுதத்ார.் ஆபபதலப் 

பபாலபவ, ஒரு 
பாவி என்பததயும் 

,மரணதத்ிற்கு 
தகுதியானவர ்

என்றும் அறிந்து, 
விசுவா�தத்ினாபல 
பலி ச�லுதத்ினார.்



பதத்ு ஆண்டுகளுக்குப் 
பிறகு.

ஆபிரகாம், 
உங்கள் குைந்தததய 

நான் தாங்குபவன் என்று 
பதவன் ச�ான்னதாக பதத்ு 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
ச�ான்னீரக்ள். எனக்கு 

இப்பபாது 75 வயது, 
உங்களுக்கு வயது 

85.



 
நாங்கள் 

வயதாகிவிடப்டாம், 
ஆனால் இன்னும் குைந்தத 
இல்தல. விதரவில் நீங்கள் 

ஒரு குைந்தததய சபற மிகவும் 
வயதாகிவிடுவீரக்ள். நீங்கள் 

நி��்யமாக பதவனிடமிருந்து 
பகடட்ிருக்கிறீரக்ளா?



என்னுடன் 
பபசியது பதவபன என்று 

எனக்குத ்சதரியும், ஆனால் 
அவர ்ஏன் இவ்வளவு பநரம் 

காதத்ிருக்கிறார ்என்பது 
எனக்குப் புரியவில்தல.

நான் 
ஒரு சபரிய பத�தத்ின் 

தந்ததயாக இருப்பபன் என்று 
அவர ்ச�ான்னார ், ஆனால் 

என்னிடம் இருப்பது பதைய உடலும், 
குைந்ததகதளப் சபற முடியாத 

ஒரு பதைய மதனவியும், பமலும் 
ஆடுகளின் சபரிய சபரிய 

மந்தத தான்.



எனக்கு குைந்தத 
இல்லாததால், நீங்கள் 

எனக்கு என்ன சவகுமதி 
தருவீரக்ள்?

ஆபிரகாபம 
பயப்படாபத , நான் உன் 

பாதுகாப்பும் உன்னுதடய 
சபரிய சவகுமதியுமாய் 

இருக்கிபறன்

உனக்கும் 
�ாராவுக்கும் 
ஒரு குைந்தத 

பிறக்கும்.



நீங்கள் ச�ால்வது 
பபால் அது 

நிதறபவறும் என்று 
நான் நம்புகிபறன்.

வா, ஆபிரகாம், 
நட�்தத்ிரங்கதளப் 

பார ்அவற்தற எண்ண 
முடியுமா என்று பார ். 

நட�்தத்ிரங்கதளப் பபாலபவ 
உன் பிள்தளகதளயும் 

எண்ண முடியாது.



நீ என்தன நம்புவதால், உன் விசுவா�தத்த 
நீதிதயப் பபால நான் எண்ணப் பபாகிபறன்.

உன் பிள்தளகள் தங்களுக்கு ச�ாந்தமில்லாத பத�தத்ில் 
அந்நியரக்ளாக இருப்பாரக்ள் என்பதில் உறுதியாக 

இருக்கிபறன்.400 ஆண்டுகள் அவரக்ள் அடிதமகளாக 
துன்பப்படட் பிறகு, நான் அந்த பத�தத்த தண்டிப்பபன், 
உன் பிள்தளகள் மிகுந்த ச�ல்வதத்ுடன் அங்கிருந்து 
சவளிபயறுவாரக்ள். பின்னர ்அவரக்ள் இங்கு திரும்பி 

வந்து இந்த பத�தத்ில் வசிப்பாரக்ள்.
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ஒரு குைந்ததயின் 
பற்றிய வாக்குதத்தத்ம் 

எங்பக? நான் நாளுக்கு 
நாள் வயதாகிவிடுகிபறன்.
விதரவில் உங்களாலும் 
விதத உற்பதத்ி ச�ய்ய 
முடியாது. ஆபிரகாம், நான் 

உங்களுக்கு ஒருபபாதும் 
குைந்ததகதள 
சகாடுக்க முடியாது.



இந்த 
பத�தத்ின் வைக்கம் 

என்னசவன்றால், என் 
அடிதம சபண் எனக்கு 

ஒரு குைந்தததயப் 
சபற முடியும்.



ஆபிரகாம், 
குைந்தத 

சபறுவதற்கான கதடசி 
வாய்ப்பு இது என்று 

நீங்கள் பாரக்்கவில்தலயா? 
தாமதமாகிவிடும் முன், 

நீங்கள் அவதள அதைதத்ு� ்
ச�ன்று ஒரு குைந்தததய 

சபற பவண்டும். 

அது உங்கள் 
விதத்தயாக இருக்கும். 
இது பதவனின் சிதத்ம். 

நீங்கள் இனி எப்படி 
எப்பபாதாவதும் ஒரு சபரிய 

பத�தத்ின் தந்ததயாக 
இருப்பீரக்ள்?



ஆபிரகாம் 
சஜபிக்கவில்தல அவன் 

பதவனின் வாக்குதத்தத்த 
மறந்தான் பமலும் 

அவனது மதனவியின் 
�தத்தத்த பகடட்ான்.

இது 
ஒபர 
வழி.
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நான் 
ஆபிரகாமின் 

குைந்தததயப் 
சபறப் 

பபாகிபறன்.

அவள் ஆபிரகாமின் குைந்தததய 
சுமந்தாள் என்று ஆகார ்

அறிந்தசபாது, அவள் சபருதம 
அதடந்தாள், �ாராதவ 

இகை்ந்தாள். �ாரா சபாறாதமயால் 
மகிை்�ச்ியற்றவளாக வளரந்்தாள்.

பல 
மாதங்கள் 

கழிதத்ு



�ாரா ஆகாதர டினமாக 
உதைக்க தவதத்ாள், 

அவளிடம் சகாடூரமாக நடந்து 
சகாண்டாள். ஒரு மனிதனுக்கு 
இரண்டு மதனவிகள் இருக்க 
பவண்டும் என்பறா அல்லது 

ஒரு மறுமதனயாடட்ின் 
மூலம் குைந்ததகதளப் சபற 

பவண்டும் என்று பதவன் 
ஒருபபாதும் விரும்பவில்தல.



நீ தண்ணரீ ்
சகாண்டு 

வந்தால், நீ 
விறகுகதளப் 
பிரிக்கலாம்.

ஆகார ்ஓடத ்
திடட்மிடட்ாள்



ஆகார ்�ாராவிடம் இருந்து 
ஓடி வந்து வனாந்தரதத்ிற்கு 

ச�ன்றாள். அவள் ப�ாரவ்தடந்து, 
சவகுதூரம் ச�ல்ல 

முடியாதபபாது,அவள் ப�ாரப்வாடு 
�ரிந்தாள்.பதவன் அவளுதடய 
துன்பதத்ில் ஆகாதரக் கண்டார,் 

அவளிடம் பபசினார.்



ஆகார,் 
�ாராவிடம் திரும்பி 

பபாய் அவள் 
தகயின்கீை் அடங்கிரு. 

நீ ஒரு மகதனப் 
சபறப் பபாகிறாய், 

அவருக்கு 
இஸ்மபவல் என்று 
சபயரிடுவீரக்ள், 
அதாவது “கடவுள் 

பகடக்ிறார”்.



அவனிடமிருந்து 
எண்ணற்றதத விட 

அதிகமான குைந்ததகள் 
வருவாரக்ள். இஸ்மபவல் ஒரு 

காடட்ு மனிதனாக இருப்பான். 
அவன் எப்பபாதும் எல்பலாரிடமும் 
�ண்தடயிடுவார,் எல்பலாரும் 

அவருடன் �ண்தடயிடுவாரக்ள். 
அவன் எப்பபாதும் தனது 

�பகாதரரக்ள் அதனவருக்கும் 
சநருக்கமாக வாை்வார்



ஆகார ்வீடட்ுக்கு 
திரும்பினாள், காலப்பபாக்கில் 

குைந்தத பிறந்தது.

இஸ்மபவல் பின்னர ்
அதனதத்ு அரபு நாடுகளின் 

தந்ததயானார.்

இந்த குைந்தத 
ஆபிரகாமின் குைந்தத 

என்பதால், அவன் பல 
பத�ங்களின் தந்ததயாக 
இருப்பான் என்று பதவன் 

என்னிடம் கூறினார்.
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இஸ்மபவல் 
பிறந்தபபாது 

ஆபிரகாமுக்கு 86 
வயது. இஸ்மாயீலின் 

பிறப்பிற்குப் 
பிறகு,ஆபிரகாம் 

குைந்ததகதள சபற 
வயதாகிவிடட்ார.்

பதவன் ஆபிரகாமுக்கு 
வாக்குதத்தத்ம் 

ச�ய்த குைந்ததயாக 
இஸ்மபவல் 
இருப்பாரா? 

ஆனால் குைந்தத 
�ாரா மற்றும் 

ஆபிரகாம் வழியாக 
வரும் என்று பதவன் 

ச�ான்னார.்



ஆபிரகாம் 
மற்றும் �ாரா 

இருவரும் 
குைந்ததகதள 

சபற 
வயதாகிவிடட்ால் 

பதவன் எப்படி 
வாக்குதத்தத்தத 

நிதறபவற்ற 
முடியும்?



ஆபிரகாம், நான் �ரவ்வல்லதம உள்ள 
பதவன். நான் உனக்கு ச�ால்லும் 

அதனதத்தயும் ச�ய், பாவம் ச�ய்யாபத. 
நான் முன்பு ச�ான்னது பபால், நான் 
உன் பிள்தளகதளப் சபருக்கி, நீ பல 

பத�ங்களின் தந்ததயாக இருப்பாய். நான் 
உன்னுடன் ச�ய்யத என் உடன்படிக்தகதய 
உன்னுடனும் , பின்னர ்உன் பிறகு உன் 
பிள்தளகளுடனும் ஸ்திரப்படுதத்ுபவன்

இஸ்மபவலுக்கு பதின்மூன்று வயதும் 
ஆபிரகாமுக்கு 99 வயதும் இருந்தபபாது, 
பதவன் அவரிடம் மீண்டும் பபசினார.்



கானான் பத�தத்த என்சறன்றும் 
உன் பிள்தளகளுக்குக் சகாடுப்பபன். 
நான் வாக்குதத்தத்ம் ச�ய்தபடிபய 
�ாரா கரப்்பவதியாகி குைந்தததயப் 
சபறுவாள், அவன் பல பத�ங்களின் 

ததலவராக இருப்பான்

ஹா, ஹா! அது எப்படி அவ்வாறு 
இருக்க முடியும்? எனக்கு இப்பபாது 99 

வயது, �ாராவுக்கு 89 வயது. என் உடல் ச�தத்து 
பபாலபவ இருக்கிறது. எங்களுக்கு குைந்ததகள் 

இருக்க முடியாது. தயவுச�ய்து, இஸ்மபவல் 
வாக்குதத்தத்ம் ச�ய்த குைந்ததயாக 

இருக்கடட்ும்.



இல்தல, ஆரம்பதத்ில் இருந்பத 
நான் ச�ான்னது பபால், உனக்கும் 

�ாராவுக்கும் உங்கள் ச�ாந்த 
உடலிலிருந்து உங்களுதடய 

ஒரு குைந்தத பிறக்கும். 
ஆசீரவ்ாததத்ின் வாக்குதத்தத்ம் 

இஸ்மபவல் அல்ல, அவன் 
மூலமாகபவ நிதறபவற்றப்படும். 
ஒரு வருடதத்ில், �ாரா ஒரு ஆண் 
குைந்தததயப் சபற்சறடுப்பாள்.



இது �ாதத்ியமா? …ஆம்! மனித 
உடதலப் பதடதத் பதவன் 

நி��்யமாக இரண்டு பதைய, ச�தத் 
உடல்கதள எடுதத்ு அவற்தற 
மீண்டும் வளமாக்க முடியும். … 
நி��்யம். பதவனால் அதத� ்

ச�ய்ய முடியும்!



சில நாடக்ளுக்குப் பிறகு, 
பாதலவனதத்ிலிருந்து மூன்று 
புருஷர ்பதான்றினர.் அவரக்ள் 

சவகுதூரம் பயணிதத்ததப் 
பபாலபவா, உள்ளூர ்என்று 

பதான்றபவா இல்தல. 
அவரக்ள் பலமானவரக்ள், 
நம்பிக்தகயுள்ளவரக்ள், 

வயதற்றவரக்ள்.



ஆபிரகாம் அவரக்தள 
அணுகுவததப் பாரத்த்ார,் 
அவரக்ள் விதத்ியா�மாக 

இருப்பதத அறிந்தார,் 
ஆனால் அவருதடய 

பாரத்வயாளரக்ள் 
இந்த உலகதத்த� ்

ப�ரந்்தவரக்ள் அல்ல என்பது 
அவருக்குத ்சதரியாது.

அவரக்ளில் இருவர ்நீதியுள்ள 
பதவதூதரக்ள், மூன்றாவது 
பதவன் தாபன, பதவதூதர ்
வடிவதத்ில் பதான்றினார,் 

அதனால் அவர ்ஆபிரகாமுடன் 
பபசினார.் ஆபிரகாம் 
அவரக்தள� ்�ந்திக்க 
சவளிபய ச�ன்றார.்
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ஆபிரகாம், 
உன் மதனவி 

�ாராவுக்கு 
ஒரு மகன் 
பிறப்பான்.

சஹ...
சஹ...
சஹ

என்தனப் 
பபாலபவ 

ஆபிரகாமும் 
இன்னும் வயதானவர,் 

எனக்கு மீண்டும் 
இன்பம் கிதடக்குமா?



நான் 
சிரிக்கவில்தல.

தனக்கு ஒரு குைந்தத 
பிறக்கும் என்றுபதவன் 
ச�ால்லும்பபாது �ாரா 

ஏன் சிரிக்கிறாள்.

நீ 
உண்தமயில் சிரிதத்ாள். 

நீ நம்பவில்தல. பதவனுக்கு 
எதுவும் கடினமாக இருக்கிறதா? நீ 

கருதத்ரிக்க �ரியான பநரம் வரும்பபாது 
நான் மீண்டும் வருபவன் , உனக்கு ஒரு 

குைந்தத பிறக்கும்.



நான் என்ன 
ச�ய்யப் பபாகிபறன் 
என்று ஆபிரகாமிடம் 

ச�ால்ல பவண்டுமா? அவர ்
பல குைந்ததகளின் தந்ததயாக 

இருக்கப் பபாகிறார,் அவர ்
எனக்குக் கீை்ப்படியும்படி 
தனது பிள்தளகளுக்கும் 

பபரக்குைந்ததகளுக்கும் 
கற்று சகாடுப்பார்



ஆம், 
அவர ்சதரிந்து 

சகாள்ள 
பவண்டும்.



ப�ாபதாம் 
மற்றும் 

சகாபமாராவின் 
பாவம் மிகவும் 

பமா�மாக 
வளரந்்துள்ளது. 

இரு நகரங்களிலும் 
உள்ள ஒவ்சவாரு 

ஆதம்ாதவயும் 
நான் அழிப்பபன்: 

ஆண்கள், 
சபண்கள் மற்றும் 

குைந்ததகள்.

ஆதியாகமம் 18: 10-22



ஆனால் என் 
மருமகன் பலாதத்ும் 

அவரது குடும்பதத்ினரும் 
அங்பக வசிக்கிறாரக்ள்!

ஆதியாகமம் 18: 10-22



நீதிமான்கதள 
துன்மாரக்்கருடன் 

அழிப்பது பதவதன 
பபால இருக்காது. நகரதத்ில் 

ஐம்பது நீதிமான்கள் 
இருந்தால் என்ன ச�ய்வது? 
நீதிமான்கதளக் காப்பாற்ற 

முழு நகரதத்தயும் 
விடட்ுவிடுவீரக்ளா? எல்லா 

மனிதரக்ளுக்கும் நீதிபதி 
�ரியானதத� ்ச�ய்வார ்

என்பதத நான் 
அறிபவன்.

ஐம்பது 
நீதிமான்கதளக் 
கண்டால் நான் 

நகரதத்த விடட்ு 
விடுபவன்.



நான் 
சவறும் அழுக்கு, 

பதவனிடம் பப�த ்
தகுதியற்றவன், ஆனால் 

நாற்பதத்தந்து நீதிமான்கள் 
மடட்ுபம இருந்தால் என்ன 

ச�ய்வது? ஐந்து இல்லாததால் 
அதனதத்தயும் 

அழிப்பீரக்ளா?

நாற்பது 
மடட்ுபம 

காணப்படட்ால் 
என்ன ச�ய்வது?

நாற்பது 
நீதிமான்கள் 

இருந்தால் நான் 
அதத அழிக்க 

மாடப்டன்.

45 
இருந்தால் 

நான் அதத 
அழிக்க 

மாடப்டன்



இருபது 
இருந்தால் 

என்ன?

சபால்லாத 
நகரதத்ில் இருபது 

நீதிமான்கள் இருந்தால் 
நான் அதத அழிக்க 

மாடப்டன்.

நான் 
அதத 

முப்பதுக்கு 
அழிக்க 

மாடப்டன்.

என்னுடன் 
பகாபப்பட 

பவண்டாம். முப்பது 
இருந்தால் என்ன?



இல்தல, 
நான் பதத்ு 

நீதிமான்கதளக் 
கண்டுபிடிக்க 

முடிந்தால், நான் 
நகரதத்த அழிக்க 

மாடப்டன்.

தயவுச�ய்து பகாபப்பட 
பவண்டாம். இது கதடசி முதற நான் உங்களிடம் 

பகடப்பன். நகரதத்ில் பதத்ு நீதிமான்கள் மடட்ுபம 
இருந்தால் என்ன ச�ய்வது? அதத இன்னும் 

அழிப்பீரக்ளா?



இன்று 
இரவு 

அவதரப் 
பாரப்்பபாம்.

நீங்கள் பதத்ு பபதரக் 
கண்டுபிடிக்க முடியவில்தல 

என்றால், தயவுச�ய்து 
என் மருமகன் பலாதத்த 

எ��்ரிப்பீரக்ளா?



பதவன் ஏன் 
அதனவதரயும், 

குைந்ததகதளயும் 
மிருகங்கதளயும் கூட 
அழிக்கப் பபாகிறார ்

என்பதத இப்பபாது 
நான் காண்கிபறன்.

இது 
வக்கிரமானது, 

நான் நிதனதத்தத 
விட பமா�மானது

இரண்டு 
பதவதூதரக்ளும் 

அன்று மாதல 
நகரதத்ிற்குள் ச�ன்று 

பலாதத்ின் வீடட்ின் 
வழிபய நடந்தாரக்ள்.



ஏய், 
அந்நியரக்பள, 

இன்றிரவு நீங்கள் சதருவில் 
தங்க முடியாது; அது 

பாதுகாப்பானது அல்ல. 
இரவு என் வீடட்ிற்கு 

வாருங்கள்.

ஏய்! அவரக்ள் 
மிகவும் அைகாக 

இருக்கிறாரக்ள். 
நாங்கள் அவரக்தளப் 
பற்றி பதாைரக்ளிடம் 

கூறுபவாம்
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பலாதப்த, 
அந்த ஆண்கதள 

எங்களிடம் அனுப்பு, 
நாங்கள் அவரக்ளுடன் 

உடலுறவு 
சகாள்ளலாம்!

பபாய்விடுங்கள்; 
இந்த தீய 

காரியதத்த 
உங்களால் ச�ய்ய 

முடியாது.

அவர ்யார ்என்று 
நிதனக்கிறார,் 

இவ்வளவு உயரந்்தவர,் 
வலிதமமிக்கவர?் 
சபரிய பா�ாங்கு



சவறுப்தப 
பரப்புகிறார்

சவளிநாடட்வபர, 
நாங்கள் கததவ 

உதடதத்ு உங்களுக்கு 
பமா�மாக 
ச�ய்பவாம்

ஆம், 
உன் மகள்கதள 

நாங்கள் விரும்பவில்தல; 
எங்களுக்கு அந்த அைகான 

ஆண்கபள பவண்டும்!



அவரக்ள் 
எங்பக 

இருக்கிறாரக்ள்?

கரத்த்ராகிய 
பதவன் உங்கதள 
குருடராக்குகிறார.



விளக்குகதள 
யார ்

அதணதத்ார?்

என்னால் 
பாரக்்க முடியவில்தல! 

என்ன நடந்தது?

இது 
என்ன 

வதகயான 
�க்தி?



நாதள காதல நீங்கள் 
நகரதத்த விடட்ு சவளிபயற 

பவண்டும்.நீங்கள் விரும்பும் 
நபரக்தள எ��்ரிக்கவும். பதவன் 

நீதியுள்ளவர,் இந்த பாவதத்த 
இனி சபாறுதத்ுக்சகாள்ள 

மாடட்ார.்

நாதள, 
பதவன் இந்த இடதத்ில் 

வானதத்ிலிருந்து அக்கினிதய 
வரஷ்ிக்க பபாகிறார.் ப�ாபதாம் 
மற்றும் சகாபமாராவில் உள்ள 

அதனவரும் ச�தத்ு 
விடுவாரக்ள்.



இந்த 
நகரம் எரியும் 
பபாது நீங்கள் 

அதத திரும்பிப் 
பாரக்்க பவண்டாம் 

என்று பதவன் 
கூறுகிறார.்

சீக்கிரம், தீ 
விதரவில் விழும். 
யாரும் தப்பிக்க 

மாடட்ாரக்ள்.
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ஈ......க்!

திரும்பிப் 
பாரக்்க 

பவண்டாம்!



பாரக்்க 
பவண்டாம்! 

சதாடருங்கள்

ஐபயா! அப்பா, 
அம்மா பதவனுக்கு 

கீை்ப்படியவில்தல. அவள் 
உப்பாக மாறிவிடட்ாள்.



ப�ாபதாம் மற்றும் சகாபமாராவில் 
உள்ள ஒவ்சவாரு உயிரினங்களும் 

அன்று இறந்தன. பதவன் 
நீதியுள்ளவர,் அவர ்பாவதத்த 

சவறுக்கிறார,் குறிப்பாக 
வக்கிரமான உடலுறவு, ஆண்கள் 
ஆண்களுடன் மற்றும் சபண்கள் 

சபண்களுடன். குைந்ததகள் 
�ம்பந்தப்படட் பாலியல் 

பாவங்கள் எல்லாவற்றிலும் 
பமா�மானதவ. உலகதத்த 
ஒருபபாதும் தண்ணரீினால் 

அழிக்க மாடப்டன் என்று பதவன் 
வாக்குதத்தத்ம் அளிதத்ிருந்தார,் 

ஆனால் அவர ்அக்கினிதய 
பற்றி எதுவும் ச�ால்லவில்தல. 



அடுதத் முதற அது 
அக்கினியால் இருக்கும். 

எந்தசவாரு பாவதத்ிற்கும் 
தண்டதன மரணம்: 

உடல் மரணம் மற்றும் 
அக்கினி ஏரியில் நிதத்ிய 

மரணம். பதவனின் 
கிருதபயால்,பலாதத்ு 

பதவனுதடய 
நியாயதத்ீரப்்பிலிருந்து 

காப்பாற்றப்படட்ார.் 
திரும்பிப் பாரக்்க 
பவண்டாம் என்று 

எ��்ரிதத்பபாது பதவன் 
தீவிரமானவர ்என்று 

அவனுதடய மதனவி 
நம்பவில்தல.

எல்லா பாவங்களுக்கும் 
தண்டதன எப்பபாதும் 

மரணபம,விதிவிலக்குகள் 
இல்தல.



பதவன் உங்களிடம் 
கிருதப காடட்ியதில் நான் 

மிகவும் மகிை்�ச்ியதடகிபறன். 
பலாதத்ு, நீங்கள் அந்த நகரதத்ில் 

இறந்திருக்கலாம்.பதவன் 
பாவதத்தயும் துன்மாரக்்கதத்தயும் 

சவறுக்கிறார.் நீங்கள் அந்த 
வதகயான மக்களிடமிருந்து 

விலகி இருக்க பவண்டும்.



எப்படியாவது 
�மாளிக்குபவாம்.

உன் 
மதனவிதயப் 

பற்றி நாங்கள் 
மிகவும் 

வருந்திபனாம். 
நீ இப்சபாழுது 

என்ன 
ச�ய்வாய்?

பலாதத்ு தனது இரண்டு 
மகள்களுடன் புறப்படட்ார,் 

பதவன் ஆபிரகாதம 
சதாடரந்்து ஆசீரவ்திதத்ார.்

ஆதியாகமம் 19: 24-26; 
பலவியராகமம் 18:22; பராமர ்1: 
23-32, 6: 23; 1 சகாரிந்தியர ்6: 9-11; 

சவளிப்படுதத்ுதல் 21: 8



ஆபிரகாம், உங்களுக்கு 
என்ன வந்துவிடட்து? நீங்கள் 
என்தனப் அந்த வழியில் 
பாரத்த்ு பல வருடங்கள் 

ஆகின்றன… .

�ாராவுக்கு ஒரு 
குைந்தத பிறக்கும் 

என்று பதவன் 
வாக்குதத்தத்ம் 

அளிதத்ிருந்தார.் 
ஆபிரகாமும் �ாராவும் 

நீண்டகாலமாக 
மறந்துபபான 
ஆத�களின் 

விழிப்புணரத்வ 
உணரத ்சதாடங்கினர.்



இது ஒரு அற்புதம்! 
�ாரா குைந்ததயுடன் 

இருப்பதத விதரவில் 
அதனவருக்கும் 

சதரிந்தது.



பதவன் ச�ான்னது 
பபால், நாம் அவதர 

ஈ�ாக்கு * என்று 
அதைப்பபாம். அவர ்ஒரு 

சபரிய பத�தத்ின் 
தந்ததயாக 

இருப்பார.்



ஆம், 
நான் ஒரு 

குைந்தததயப் 
சபற்சறடுப்பபன் என்று 

பதவன் ச�ான்னபபாது, அது 
என்தன சிரிக்க தவதத்து. 

என் வயதான காலதத்ில் நான் 
என் ச�ாந்த குைந்தததய 

பராமரிப்பபன் என்று யார ்
நம்பியிருப்பாரக்ள்?

பதவன் தனது வாக்குதத்தத்த 
கதடப்பிடிதத்ார.் அவர ்எப்பபாதும் 

அப்படிபய ச�ய்கிறார.்



ஆகாரின் ஆபிரகாமின் மகன் 
இஸ்மபவலுக்கு இப்பபாது 

பதினான்கு வயது, அவர ்புதிய 
குைந்தததய சவறுதத்ார.்

சிறிய 
முடட்ாள் என்தன 

பகலி ச�ய்கிறான். 
அந்த எகிப்தியதன 
என் ஈ�ாக்பகாடு ஒபர 
வீடட்ில் தவதத்ிருக்க 

மாடப்டன்.



அடிதமப் சபண்தணயும் 
அவளுதடய மகதனயும் 

சவளிபயற்றுங்கள். 
வாக்குதத்தத் பிள்தளயான 

ஈ�ாக்பகாடு அவரக்ள் எந்த 
சுதந்தரதத்தயும் சபற 

மாடட்ாரக்ள்.

பதவன் ஆபிரகாமுடன் பபசினார,் 
“�ாரா ச�ால்வது �ரிதான். ஆகார ்
மற்றும் இஸ்மபவதல அனுப்புவிடு. 
இஸ்மபவல் ஈ�ாக்பகாடு வாரி�ாக 

இருக்க மாடட்ார.்ஆனால் அது 
உன்தன வருதத்ப்பட விடாது; நான் 
அவரக்தள கவனிதத்ுக்சகாள்பவன். 



இஸ்மபவல் உன் மகன் என்பதால், 
அவரிடமிருந்தும் ஒரு சபரிய 

பத�தத்த நான் வரப்பண்ணுபவன். 
ஆனால் வாக்குதத்தத்ம் 

அளிக்கப்படட் மீடப்ர,் �ாதத்ாதனத ்
பதாற்கடிப்பவர,் இஸ்மபவல் அல்ல, 

ஈ�ாக்கு வழியாக வருவார.் ”



இஸ்மபவல் அதனதத்ு அரபு 
மக்களுக்கும் தந்ததயாக 

முடியாக வளரந்்தார,் அபத 
பநரதத்ில்ஈ�ாக்கு அதனதத்ு 

யூத மக்களுக்கும் ததலவராக 
வளரந்்தார.் அபரபியரக்ளும் 

யூதரக்ளும் அதர �பகாதரரக்ள்.

ஆதியாகமம் 21: 1-3, 9-14 * ஈ�ாக்கு 
என்ற சபயருக்கு சிரிப்பு என்ற 

அரத்த்ம்.



ஆபிரகாம் தன் மகன் ஈ�ாக்தக 
பநசிதத்ார,் அவரக்ள் பிரிக்க 
முடியாதவரக்ளாக மாறினர்

நீ ஒரு 
அதி�ய குைந்தத. 

உலகதத்த பாவதத்ிலிருந்து 
நீ விடுவிப்பாயா?



அப்பா, ஏன் 
இந்த அைகான சிறிய 

ஆடட்ுக்குடட்ிகதள சகான்று 
பாதறகளின் குவியல்களில் 

எரிக்கிறீரக்ள்?

வானதத்ின் 
பூமியின்பதவன் 

பரிசுதத்மானவர,் 
தூய்தமயானவர,் 

என்தனப் பபான்ற 
பாவமுள்ள மனிதனுக்கு 

மிகவும் தூய்தமயானவர.் 
முதல் மனிதர ்

ஆதாம், பதவனுக்கு 
கீை்ப்படியவில்தல 

பமலும் மனித இனம் 
அன்றிருந்து அதிக 
பாவமுள்ளவரக்ளாக 

இருந்தார.்



பதவன் 
ஆதாமிடம் பாவம் 

ச�ய்தால் அவர ்
ச�தத்ுவிடுவார ்என்று 

ச�ான்னார,் ஆனால் 
ஆதாம் பாவம் ச�ய்தபின், 

மிருகங்கதள சகான்று, 
அவற்றின் பதால்கதள 

ஆதாம் மற்றும் ஏவாளின் 
அவமானதத்த மதறக்கப் 

பயன்படுதத்ினார.்



நான் ஒரு ஆடட்ுக்குடட்ிதயக் சகான்று 
பதவனுக்கு வைங்கும்பபாது, அது என் பாவதத்த 
நான் உணரந்்து அப்பாவி ஆடட்ுக்குடட்ிதய என் 
இடதத்ில் இறக்கும்படி அளிக்கிபறன் என்றதத 

அறிக்தகயிடுகிறது



ஈ�ாக்கு வலுவாக 
வளரந்்து, தன் 

தந்ததயின் 
பதவதன நம்பக் 

கற்றுக்சகாண்டான். 
ஆபிரகாம் அவதர 
மிகவும் பநசிதத்ான், 
அவரக்ள் அடிக்கடி 
ஆராதிப்பதற்கும், 
பலிபீடதத்ின் மீது 

எரிக்கப்படட்து பலி 
ச�லுதத்திற்கும் 

ஒன்றாக� ்
ச�ன்றாரக்ள்.



ஆபிரகாம், 
நீ பநசிக்கும் உன் ஒபர 

மகனாகிய ஈ�ாக்தக 
அதைதத்ுக்சகாண்டு, 

அவதன எனக்கு �ரவ்ாங்க 
தகனபலியாகக் சகாடுக்க 
பவண்டும் என்று நான் 

விரும்புகிபறன்.



பதவபன, இதுபபான்ற 
ஒரு காரியதத்த� ்ச�ய்ய 
நீங்கள் எப்படி என்னிடம் 

பகடக் முடியும்? இது உங்கதளப் 
பபான்றதல்ல. புறஜாதிகள் மனித 

பலிகதள வைங்குகிறாரக்ள்! என் மகன் 
ஈ�ாக்கிலிருந்து ஒரு சபரிய பத�தத்த 

உருவாக்குவீரக்ள் என்று ச�ான்னீரக்ள். 
நான் அவதரக் சகான்றால் உங்கள் 

வாக்குதத்தத்ம் நிதறபவறாது.



ஆனால் நீங்கள் 
பதவன். எனக்கு 

இது புரியவில்தல, 
ஆனாலும் நான் 

உங்களுக்கு 
கீை்ப்படிபவன்.

ஆதியாகமம் 22: 2; பராமர ்5:12



கவனிதத்ுக் 
சகாள்ளுங்கள்; 

எனது இரு 
மனிதரக்ளுக்காக 

சஜபிப்பபன்.

இது மூன்று நாள் 
பயணம், எனபவ 

நாங்கள் ஒரு வாரம் 
பபாய்விடுபவாம்



அப்பா, 
அங்பக மதல 

இருக்கிறது. இரவு 
பநரதத்ிற்கு முன்பப 

நாங்கள் அங்பக 
இருப்பபாம்.

ஆம், நாங்கள் 
ச�ன்றுஆராதிதத்ு 
மீண்டும் வருபவாம்.

மூன்று நாடக்ளுக்குப் பிறகு…



ஈ�ாக்கு, பதவன் என்னிடம் 
பபசுவததயும், உன் தாய்க்கும் எனக்கும் எங்கள் 

வயதான காலதத்ில் ஒரு குைந்தததயப் சபற்சறடுப்பதத 
நான் உனக்கு� ் ச�ான்னது உனக்கு நிதனவிருக்கிறதா? �ரி, 

அவர ்மீண்டும் என்னிடம் பபசினார.்

அப்பா, நாங்கள் விறதகக் 
சகாண்டு வந்பதாம், நீங்கள் 
பலிபீடதத்தக் கடட்ினீரக்ள், 

ஆனால் பலி எங்பக?



இந்த 
முதற அவர ்
உன்தன ஒரு 

�ரவ்ாங்க 
தகனபலியாக 
வைங்குவதாக 

கூறினார.்

என்தனயா?? 
அப்பா நீங்கள் 

உறுதியாக 
இருக்கிறீரக்ளா?



நான் ஒரு சபரிய பத�தத்ின் வாரி�ாக 
இருக்க பவண்டும் என்று பதவன் 

உங்களுக்கு� ்ச�ால்லவில்தலயா, என் 
குைந்ததகள் வானதத்ின் நட�்தத்ிரங்கதளப் 

பபாலபவ இருப்பாரக்ள் என்று? நான் 
இப்பபாது மரிதத்ால், பதவனின் 

வாக்குதத்தத்ம் என்ன ஆகும்?



பதவன் வாக்கு அளிதத்தத 
அவரால் ச�ய்ய முடியும் என்பதத நான் 

கற்றுக்சகாண்படன். நீ ஒரு சபரிய பத�தத்ின் 
தந்ததயாக இருப்பாய் என்று அவர ்ச�ான்னால், நீ 

ச�தத்ாலும் நீ தந்ததயாக இருப்பாய்



ஆனால் 
நான் 

ச�தத்ுவிடட்ால் அது 
எப்படி நடக்கும்?

அப்பா, எது நடந்தாலும் 
நாம் பதவனுக்கு 

கீை்ப்படிய பவண்டும்

எனக்குத ்சதரியாது, 
அவர ்உன்தன 

மரிதப்தாரிலிருந்து 
எழுப்பாதவதர

ஆதியாகமம் 22: 3-9



அவர ்பதவனுக்குக் 
கீை்ப்படிகிறார ்

என்பதத ஆபிரகாம் 
அறிந்திருந்தாலும், 

�ரவ்ாங்க 
தகன பலிதய 

வைங்குவதற்கான 
நதடமுதறகதளப் 
பின்பற்றும்பபாது 
அது அவருதடய 

இருதயதத்த 
ப�ாகப்படுதத்ியபதாடு, 
தககள் நடுங்கியிருக்க 

பவண்டும்.



அவனுதடய மகனின் தககதளயும் கால்கதளயும் 
கடட்ி பலிபீடதத்ின் மீது தவதத்ார.் அடுதத் கடட்மாக 

கதத்ிதய அவரது சதாண்தடயில் மூை்கடிதத்து.



பதவனிடம் ஒரு விசுவா� 
சஜபதத்ுடன் ஆபிரகாம் 
கதத்ிதயத ்தூக்கினார.் 

அவர ்கீை்பநாக்கி� ்
ச�ல்லும்பபாது, திடீசரன்று 

வானதத்ிலிருந்து 
ஒரு�தத்ம் பகடட்து



ஆபிரகாம்! 
ஆபிரகாம்! 

குைந்ததக்கு 
தீங்கு 

ச�ய்யாபத



உன் ஒபர 
மகதன எனக்குக் 

சகாடுக்கும் அளவிற்கு 
கூட, நீ கீை்ப்படியத ்தயாராக 

இருந்ததால், நீ என்தன 
நம்புகிறாய் என்று 

இப்பபாது எனக்குத ்
சதரிந்தது.



அப்பா 
பாருங்கள்! என் 

இடதத்தப் எடுக்க 
பதவன் ஒரு 

ஆடட்ுக்கடாதவ 
சகாடுதத்ார!்

ஆபிரகாம் பமபல 
பாரத்த்பபாது, ஒரு 

ஆடட்ுக்குடட்ிதயப் புதர ்
பிடிதத்ததக் கண்டார.்



அப்பா, நீங்கள் 
ச�ான்னது பபாலபவ 

அவர ்இரக்கமுள்ள பதவன்!

ஆபிரகாம், உன் ஒபர 
மகதனத ்தடுக்காதபடிக்கு 
நீ இதத� ்ச�ய்ததால், நான் 
உன்தன ஆசீரவ்திதத்ு, உன் 
பிள்தளகதள வானதத்ின் 

நட�்தத்ிரங்களாகப் சபருகப் 
பண்ணுபவன், உன் பிள்தளகள் 
இந்த நிலதத்த எடுதத்ு உன் 
எதிரிகதள அழிப்பாரக்ள். 
பமலும்,உன் பிள்தளகளில் 
இன்னும் பிறக்கப்பபாகிற 
ஒருவரின் மூலம், பூமியின் 
அதனதத்ு நாடுகளும் 
ஆசீரவ்திக்கப்படும். ஆதியாகமம் 22: 9-18; எபிசரயர ்11: 17-19



ஆபிரகாமுக்கு இரண்டு மகன்கள் 
இருந்தனர,் இஸ்மபவல் மற்றும் 
ஈ�ாக்கு .ஈ�ாக்கு ஆபிரகாமுக்கு 

அளிதத் வாக்குதத்தத்த நிதறபவற்ற 
பதவனால் பதரந்்சதடுக்கப்படட் 

மகன். ஈ�ாக்குற்கு யாக்பகாப் 
என்ற மகன் இருந்தார,் அதன் 

சபயர ்பின்னர ்இஸ்ரபவல் என்று 
மாற்றப்படட்து. யாக்பகாபுக்கு 12 
மகன்கள் இருந்தனர,் அவரக்ள் 

காலப்பபாக்கில் தங்கள் 
குடும்பதத்ினருடன் எகிப்துக்கு� ்

ச�ன்றனர,் அங்பக அவரக்ள் 
அடிதமகளாக மாறினர ்(1706 கி.மு).



இஸ்மபவலுக்கு 
பன்னிரண்டு இளவர�ரக்ள் 
இருந்தனர,் அவரக்ள் அரபு 

மக்களாக மாறினர.்

யாக்பகாபின் 
பன்னிரண்டு மகன்கள் 

இஸ்ரபவலின் பன்னிரண்டு 
பகாதத்ிரங்களாக மாறினர.்

இஸ்மபவல்
ஆபிரகாம் ஈ�ாக்கு

யாக்பகாபு

ஆதியாகமம் 21: 5, 13, 24:67, 25: 12-18, 21-26, 29: 23-30



அதிகாரம்  3

ம�ோமே



ஒரு பஞ்�க் காலதத்ில், 
ஆபிரகாமின் பபரனாக 

இருந்த யாக்பகாபு, தனது 
பன்னிரண்டு மகன்கதளயும் 

அவரக்ளது குைந்ததகள் மற்றும் 
ஊழியரக்தளயும் எகிப்துக்கு 

வாை அதைதத்ு� ்ச�ன்றார.் 
எகிப்தில் அவரக்ள் பூமியின் 
மண் பபால சபருகினாரக்ள்.

கி. மு. 1706



விதரவில், இஸ்ரபவல் என்று 
சபயர ்மாற்றப்படட் யாக்பகாபின் 

புதத்ிரர,் எகிப்தியரக்தள 
விட அதிகமாக இருந்தன.



எகிப்தின் அதிபதியான 
பாரப்வான் யாக்பகாபின் 

புதத்ிரருக்கு அடிதமகளாக 
ஆக்கி, அவரக்தள சகாடூரமான 

பவதலதய� ்ச�ய்யும்படி 
கடட்ாயப்படுதத்ி, ச�ங்கற்கதள 

உருவாக்கினான். 300 
வருடங்களுக்கும் பமலாக 

அங்பக இருந்தபின், 
ஆபிரகாமுக்கும் அவரக்ளுதடய 

பிதாக்களுக்கும் பதவன் 
சகாடுதத் வாக்குதத்தத்தத 

அவரக்ள் மறந்துவிடட்ாரக்ள்.



ஆபிரகாமுக்கு 
அவருதடய மக்கள் ஒரு 

அந்நிய பத�தத்ிற்கு� ்
ச�ன்று அங்பக 

பவதலக்காரரக்ளாக 
இருப்பாரக்ள் என்று 

பதவன் ச�ான்னார.்400 
ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 
அவர ்அந்த பத�தத்த 

நியாயந்தீரப்்பார ்என்றும் 
தனது மக்கதள மீண்டும் 
வாக்குதத்தத் பத�தத்ிற்கு 
சகாண்டு வருவார ்என்றும் 

அவர ்உறுதியளிதத்ார.்



இது உண்தம 
என்று நான் உங்களுக்கு� ்

ச�ால்கிபறன்! நாம் 
அதிகமாகி வருகிபறாம் 

என்று பாரப்வான் அஞ்சுகிறார.் 
அவர ்எல்லா குைந்ததகதளயும் 
சகான்று வருகிறார.் எகிப்தியரக்ள் 

பலவீனமானவரக்ள், 
ப�ாம்பபறிகள். எங்கள் ஆண்கள் 

கடின உதைப்பிலிருந்து 
வலிதமயானவரக்ள். 
அவரக்ள் எங்களுக்கு 

பயப்படுகிறாரக்ள்.



அவரக்ள் என் 
குைந்தததய 

சகால்லப் 
பபாவதில்தல. 

பதவன் அவதரப் 
பாதுகாப்பார்

ஹா! 
பாரப்வானின் 

வலிதமக்கு 
எதிராக பதவன் 

என்ன ச�ய்ய 
முடியும்?



யூதரக்ள் 
அதிகமாகிவிடுகிறாரக்ள் என்று 
அஞ்சிய பாரப்வான், புதிதாகப் 
பிறந்த எல்லா ஆண்கதளயும் 

சகால்ல முடிவு ச�ய்தார.்

பவண்டா! 
என் குைந்தத அல்ல. 
இதத நீங்கள் ச�ய்ய 

கூடாது

ஆதியாகமம் 46: 5-7; 
யாதத்ிராகமம் 1: 1-12, 22



ஆனால் 
அம்மா, எங்கள் 

குைந்தத எங்பக என்று 
பதடயினருக்கும் 

அயலவரக்ளுக்கும் 
பகடக்ும்பபாது நான் 

என்ன ச�ால்பவன்?

நீ 
அவரக்ளிடம் 
உண்தமதய� ்

ச�ால்லு. அவரது 
ச�ாந்த தாய் 

அவதன ஆற்றில் 
வீசினாள், 

எனபவ வீரரக்ள் 
அதத ச�ய்ய 

மாடட்ாரக்ள்.



அம்மா, 
அது கசியாது 

என்று உறுதியாக 
இருக்கிறீரக்ளா?

இதுக்கு 
தார ்

பூ�ப்படட்ிருக்கிறது. 
அது மிதக்கும்

சுமார ்கி. மு . 1525



பதவன் அவதனக் 
காப்பாற்றுவார.்நீ அருகில் 

இருந்து பார.்

நாம் 
எப்பபாதாவது 

சிறிய தம்பிதய 
பாரப்்பபாமா? 
ஓ, அந்த சகடட் 
எகிப்தியரக்ள்!



பாரப்வானின் மகள் 
ஆற்றில் குளிக்க வந்தாள்.

பார!் அந்தக் 
கூதடயில் இருந்து 

ஒரு அழுதக �தத்ம் 
வருகிறது!



அவன் 
பசியுடன் 

இருக்கலாம்.

ஓ, 
அவன் எவ்வளவு 

அைகாக இருக்கிறார?்

இவன் எபிபரய 
குைந்ததகளில் 

ஒருவராக 
இருக்கலாம்.



அந்த எபிபரய 
குைந்ததகளில் ஒருவர ்
அங்பக இருக்கிறார.்

இவதன பராமரிக்கக்கூடிய 
ஒருவதர அவள் 

அறிந்திருக்கலாம்.

அவதன 
பராமரிக்கக்கூடிய 

ஒருவதரக் 
கண்டுபிடிதத்ால் 

நான் அவதர 
தவதத்ிருப்பபன்.



இவதனப் 
பராமரிக்க ஒருவதரக் 

கண்டுபிடிக்க முடியுமா 
என்று பாரப்்பபன். ஒரு எபிபரய 
சபண்தணப் பற்றி எனக்குத ்

சதரியும்,அவளுதடய குைந்தத 
ஆற்றில் வீ�ப்படட்து. அவளிடம் 

இன்னும் நிதறய பால் 
இருக்கிறது.

யாதத்ிராகமம் 2: 3-9



நான் என்ன 
ச�ய்பதன்? நான் 

இனி எப்பபாதாவது 
என் குைந்தததய 

மீண்டும் பாரப்்பபனா? 
பதவன் அவதன பற்றி 

கவதலப்படுகிறாரா?
உனக்கு பவறு 

வழியில்தல. நீ அவதன 
எப்பபாதும் மதறக்க 

முடியாது. விதரவில் அல்லது 
பின்னர ்வீரரக்ள் அவதரக் 

கண்டுபிடிதத்ு சகாதல 
ச�ய்வாரக்ள். நீ பதவதன 

நம்பிக்சகாண்பட இருக்க 
பவண்டும்.



அம்மா! 
அம்மா!

அம்மா, பாரப்வானின் மகள் 
ஆற்றுக்கு வந்து என் சிறிய 
�பகாதரதனக் கண்டாள். 



நிதத்ிய 
பதவனுக்கு 

மகிதம!

அவள் அவதன தனக்காக 
தவதத்ிருக்க விரும்புகிறாள், 
அவனுக்கு தாதியாக இருக்க 

யாதரயாவது பதடுகிறாள்! அவள் 
இப்பபாது இங்பக வருகிறாள்.



உங்கள் 
குைந்தததய இைந்தீரக்ள் 

என்று பகள்விப்படப்டன். நான் 
மிகவும் வருந்துகிபறன். நான் இந்த 
குைந்தததய ஆற்றில் கண்படன். 
எனக்காக அவதன பராமரிதத்ு 

அவனுக்கு தாதியாக இருக்க 
உங்களுக்கு �ம்பளம் தருபவன்



பமாப� வளரந்்தவுடன், 
அவள் தன் பிதாக்களின் 

உண்தமயான பதவதனப் 
பற்றி அவனுக்குக் 

கற்றுக்சகாடுதத்ாள். இந்த� ்
சிறுவனுக்கு என்று பதவனுக்கு 
ஒரு சிறப்பு பநாக்கம் இருந்தது.

அவன் 
பாலூடட்ும்பபாது 

நான் வந்து அவதன 
அரண்மதனக்கு அதைதத்ு� ்
ச�ல்பவன், அங்பக அவர ்
எகிப்தின் பாரப்வானாக 
வளரக்்கப்படுவார.் நாங்கள் 

அவதர பமாப� என்று 
அதைப்பபாம்.



சிறிய 
இளவர�பன 
வாருங்கள், 

நாங்கள் 
அரண்மதனக்கு� ்

ச�ல்பவாம்.

பமாப�தவ 
பராமரிதத்தற்கு 

நன்றி. அவன் மிகவும் 
ஆபராக்கியமாக இருக்கிறார். 
அவன் பணக்காரராகவும் 

�க்திவாய்ந்தவராகவும் 
வளருவார.் யாதத்ிராகமம் 2: 8-10

இந்த 
குதிதரகளால் 

எவ்வளவு பவகமாக 
ஓட முடியும்?



பாரப்வானின் மகளின் வளரப்்பு 
மகனாக, பமாப� எகிப்தில் ஒரு சபரிய 

மனிதனாக வளரந்்தார.் அவர ்பணக்காரர,் 
�க்திவாய்ந்தவர ்என்று விதிக்கப்படட்ார,் 

ஆனால் அவர ்தனது பாரம்பரியதத்த 
ஒருபபாதும் மறக்கவில்தல.



பமாப� எங்கள் 
பிதாக்களாகிய ஆபிரகாம், 

ஈ�ாக்கு மற்றும் யாக்பகாபின் பதவன் 
ஆபிரகாமுக்கு அவருதடய �ந்ததி 

சபருகும் என்றும், அவரக்ளுக்கு நிலம் 
இல்லாத பத�தத்ில் அவரக்ள் அந்நியரக்ளாகி 

விடுவாரக்ள் என்றும் ச�ான்னார ்அது நான் 
உனக்கு ச�ால்கிபறன்.�ரி, அதினாபல இங்பக 

நாங்கள் இருக்கிபறாம்!



ஆமாம், 
பமலும் 400 

ஆண்டுகளாக அந்த 
அந்நிய பத�தத்ில் நாங்கள் 
துன்பப்படுபவாம் என்றும் 
ஆபிரகாமிடம் கூறினார.் 

நாங்கள் இப்பபாது 359 
ஆண்டுகளாக இங்பக 
வந்துள்பளாம், சவறும் 

41 ஆண்டுகள் தான்.



அது நம்பமுடியாததாகத ்
பதான்றுகிறது. பாரப்வான் தனது 

அடிதமகள் அதனவதரயும் ஒருபபாதும் 
சவளிபயற விடமாடட்ார,் பமலும் அவர ்
நி��்யமாக அவரக்தள ச�ல்வதத்ுடன் 

சவளிபயற அனுமதிக்க மாடட்ார.் ஆனால் 
ஒருபவதள ஒரு வழி இருக்கிறது. இன்னும் 41 

ஆண்டுகள் ஏன் காதத்ிருக்க பவண்டும்?



பமலும், ஆபிரகாமிடம், அவரக்ள் நமக்கு� ்ச�ய்யும் 
தீதமக்காக அந்த பத�தத்த நியாயம்தீரப்்பபன் என்றும், 
நாங்கள் மிகுந்த ச�ல்வதத்ுடன் இந்த பத�தத்த விடட்ு, 
நம்முதடய பிதாக்களுக்கு பதவன் சகாடுதத் பத�தத்ிற்குத ்

திரும்பி� ்ச�ல்பவாம் என்றும் கூறினார.்



எபிபரய குைந்ததகள் தங்கள் 
எஜமானரக்ளின் ஆடச்ியில் 

பாதிக்கப்படட்ாரக்ள். 
அவரக்ள் ச�ங்கல் 
தயாரிக்கும் ப�று 

குழிகளில் பவதல ச�ய்ய 
பவண்டியிருந்தது. அவரக்ள் 
கஷ்டப்படுவததக் காண 

பமாப�வால் �கிக்க 
முடியவில்தல, எனபவ 

அவர ்அததப் பற்றி 
ஏதாவது ச�ய்ய பவண்டும் 

என்று முடிவு ச�ய்தார.்



எழுந்திரு, 
அசுதத்மான 

பண்றிபய

ஏபபர,் 
எழுந்திரு

அவன் 
உன்தன 
அடிதத்ு 

சகால்வதற்கு 
முன் 

எழுந்திரு!

யாதத்ிராகமம் 2: 10-11



ஒரு நாள் பமாப� 
எகிப்தத்ியரக்ளில் 

ஒருவன் தன் 
ச�ாந்த ஜனங்களில் 

ஒருவதன 
சகாடூரமாக 

அடிப்பது கண்டார்

விடுததலயின் 
பநரம் வந்துவிடட்து.
இது நிறுத்தப்பட 

பவண்டும்.



இனி 
பவண்டாம்

பமாப� 
எகிப்தியதனக் 

சகான்று 
அந்த உடதல 
புதததத்ான், 

ஆனால் யாபரா 
அவதரக் 

கண்டு 
பாரப்வானுக்கு 
அறிவிதத்னர.்

டிஷும்
டிஷும்



நிறுதத்ு! 
நீ இந்த சகாதல 
வி�ாரதணக்கு 
நிற்க பவண்டும்

இது 
பமாப�!

அட 
கடவுபள! 

நான் 
என்ன 

ச�ய்பதன்?



பமாப� எகிப்தத விடட்ு வனாந்தரதத்ில் தப்பி 
ஓடினார.் அவர ்குடும்பம் அல்லது நண்பரக்ள் 
இல்லாமல் தனியாக இருந்தார.் அவர ்தனது 

மக்கதள விடுவிக்கவில்தல. அவரால் 
தன்தனக் கூட வைங்க முடியவில்தல

சுமார ்கி. மு 1491

யாதத்ிராகமம் 2: 11-15



பமாப� பல 
நாடக்ள் 

நடந்தான். 
அவரால் 

சவகுதூரம் 
ச�ல்ல 

முடியாதபபாது, 
அவர ்ஒரு 

பமய்ப்பரக்ளின் 
முகாமுக்கு 

வந்தார.்

பார!் 
ஒரு மனிதன்!

அவர ்
கிடட்தத்டட் 

�ாகப்பபாகிறார.் 
தண்ணரீ ்சகாண்டு 

வாருங்கள்

அவன் ஒரு 
எகிப்தியர!்



பமாப� மீதியானியரக்ளிதடபய 
ஒரு புதிய வாை்க்தகதயக் 

கண்டார.் அவர ்வனாந்தரதத்ின் 
வழிகதளக் கற்றுக் சகாண்டார,் 
திருமணம் ச�ய்து சகாண்டார,் 

பமய்ப்பராக ஆனார.் நாற்பது 
ஆண்டுகள் கடந்துவிடட்ன, 

எகிப்து சதாதலதூர 
நிதனவகமாக மாறியது. 
பமாப� தனது மக்கதள 

மீண்டும் பாரப்்பபன் என்ற 
நம்பிக்தகதய விடட்ுவிடட்ார.்



இது உண்தமயில் விசிதத்ரமாக 
இருக்கிறது! அந்த புதத்ர ்எப்படி 

தீப்பிடிதத்து, அது ஏன் எரிவதில்தல? 
அது எரிந்து சகாண்பட 

இருக்கிறது.



பமாப�, உன்னுதடய 
காலணிகதள கைடட்ி விடு. 

நீ நிற்கிற இடம் பரிசுதத் பூமி 
. நான் உன் பிதாக்களான 

ஆபிரகாம்,ஈ�ாக்கு மற்றும் 
யாக்பகாபின் பதவன்.



எகிப்தில் 
என் ஜனங்களின் 

துன்பதத்த பாரத்ப்தன் 
அவரக்ளுதடய சஜபங்கதளக் 

பகடப்டன். அவரக்ளுதடய 
அடக்குமுதறயிலிருந்து அவரக்தள 

விடுவிதத்ு, அவரக்ளுதடய 
பிதாக்களுக்கு நான் வாக்கு 

சகாடுதத் பத�தத்ிற்கு 
அவரக்தள மீண்டும் 

சகாண்டுவருவதற்கான 
பநரம் இது.



யாதத்ிராகமம் 2: 16-3: 10

நான் உன்தன 
பாரப்வானிடம் 

அனுப்புபவன், என் மக்கதள 
அடிதமதத்னதத்ிலிருந்து நீ 

சவளிபய சகாண்டு வருவாய். என் 
ஜனங்கதள விடுவிக்கும்படி நீ 
அவரிடம் கூறுவாய், அவர ்மறுப்பார.் 
பின்னர ்நான் என் வல்லதமதய 
எகிப்துக்குக் காண்பிப்பபன். 

அதன் பிறகு அவர ்
அவரக்தள விடுவிப்பார.்



ஆனால் 
நீங்கள் 

என்தன 
அனுப்பினீரக்ள் 
என்று அவரக்ள் 
நம்ப மாடட்ாரக்ள். 

அவரக்ள் 
சிரிப்பாரக்ள்



உன் 
பகாதல 

ததரயிபல 
பபாடு



என்ன? 
என் தடியா!



அது ஒரு 
பாம்பாயிற்று



அந்த 
பாம்பின் 

வாதலப் பிடி



அது 
திரும்பி என் 
பகாலாயிற்று.



எகிப்துக்கு� ்ச�ல்லு. 
நான் உனக்கு என்ன 

ச�ால்ல பவண்டும், 
என்ன ச�ய்ய பவண்டும் 
என்று உனக்கு கூறுபவன்.

உன் �பகாதரர ்ஆபரான் 
உனக்கு உதவியாளராக 

இருப்பார.்

யாதத்ிராகமம் 4: 1-4, 12-16



கி. மு. 1445 நீங்கள் 
மீண்டும் 

எகிப்துக்குப் 
பபாகிறீரக்ளா! 

உங்கதளக் சகால்ல 
முயற்சிப்பவரக்ளின் 

குறிதத்ு �ற்று 
பயாசியுங்கள்நான் இங்பக 

வந்து நாற்பது ஆண்டுகள் 
ஆகிறது. எனது கடந்த 

காலதத்த அறிந்த அதனவரும் 
மரிதத்ுவிடட்ாரக்ள். என்தன 

யாரும் அதடயாளம் காண 
மாடட்ாரக்ள்



நீங்கள் 
எவ்வளவு காலம் 
பபாய்விடுவீரக்ள்?

பாரப்வான் 
பதவ ஜனங்கதள 

ச�ல்ல அனுமதிக்கும் 
வதர



எல்லா 
மூப்பரக்தளயும் ஒன்றாக 

அதைக்கவும்! விடுததலயின் 
பநரம் வந்துவிடட்து!

அவன் 
பலவியனாகிய ஆபரான். மற்றவர ்

நம்தமப் பபால் இருக்கிறார,் ஆனால் 
அவர ்அடிதம இல்தல.

அவரக்ள் 
யார?் ?



எண்பது 
ஆண்டுகளுக்கு 
முன்பு சபரும் 
படுசகாதல 

ச�ய்யப்படட் காலதத்ில் 
பமாப� பிறந்தார,் 

பாரப்வான் அதனதத்ு 
ஆண் குைந்ததகதளயும் 

சகால்லத ்
சதாடங்கியபபாது . 

அவனது தாய் அவதன 
ஆற்றில் ஒரு கூதடயில் 

மதறதத்ு 
தவதத்ாள்.

இஸ்ரபவலின் 
மூப்பரக்பள, 

அருகில் 
வாருங்கள்.



பதவனின் 
ஏற்பாடட்ின் மூலம், 

பாரப்வானின் 
மகள் பமாப�தயக் 
கண்டுபிடிதத்ாள், 

அவன் 
எகிப்தியனாக 

வளரக்்கப்படட்ான்

யாதத்ிராகமம் 4: 29-31



நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, பமாப� 
எகிப்தியராக ஆடச்ி ச�ய்வதத விட தனது ச�ாந்த 

மக்களுடன் கஷ்டப்படுபவன் என்று முடிவு ச�ய்தார.்அவன் 
தனது ச�ாந்த பலதத்ால் நம்தம விடுவிக்க முயற்சிதத்ார,் 
அனால் பதால்வி அதடந்தார.் கடந்த 40 ஆண்டுகளாக, பதவன் 

நம் பிதாக்களுக்கு வாக்குதத்தத்ம் ச�ய்த பத�தத்ின் 
பாதலவனங்களில் வாை்ந்து வருகிறார.்



 
�மீபதத்ில் பதவன் அவரிடம் 

பபசினார,் பாரப்வானிடமிருந்து 
எங்கதள எவ்வாறு விடுவிப்பது என்று 
அவருக்குக் காடட்ினார!் இப்பபாது, பமாப� 
பாரப்வானுக்கு நம்தம விடுவிப்பதற்காக 

அவர ்பயன்படுதத்ும் அறிகுறிகதளக் 
காண்பிப்பார்



ஆபிரகாமின் 
பதவன் எரியும் 

புதரிலிருந்து என்னிடம் 
பபசினார,் உங்கதள 
எங்கள் பிதாக்களின் 

பத�தத்ிற்கு அதைதத்ு� ்
ச�ல்ல என்தன 

அனுப்பினார.் அதற்கு 
இது ஒரு அதடயாளம்.



ஐபயா! 
அவனுதடய 

தடி ஒரு 
பாம்பாக 
மாறியது. பயப்பட 

பவண்டாம்



இததன 
கவனியுங்கள்



பதவன் 
ஒரு மீடப்தர 

அனுப்பியுள்ளார்

ஆம், அது 
பாரப்வானுக்கு 

காண்பிக்கும்.



இது ஒரு 
அற்புதம்

இப்சபாழுது 
நாம் 

பாரப்வானிடம்� ்
ச�ல்கிபறாம்!

ஆபிரகாமின் 
பதவன்! யாதத்ிராகமம் 4:17, 30



நாற்பது 
ஆண்டுகளுக்கு 

முன்பு நான் 
இங்கிருந்து 

கிளம்பியதிலிருந்து 
இது மாறவில்தல. 

நான் உனக்கு 
ச�ான்னதத� ்

ச�ால்ல நிதனவில் 
சகாள்க.



ஹா! இஸ்ரபவலின் 
பதவன்? ஹஹஹா! உங்கள் 

பதவன் எனக்குத ்சதரியாது. நான் 
அவருக்குக் கீை்ப்படிய பவண்டிய 

பதவன் யார?் அது மிகவும் 
பவடிக்தகயானது. எனது அடிதமகள் 

மூன்று நாள் வனாந்தரதத்ில் 
பயணம் ச�ய்ய விடமாடப்டன்.

இஸ்ரபவலின் 
பதவன் பமாப�யுடன் 

பபசியுள்ளார.் வணங்குவதற்கும் 
பலிகதளக் சகாடுப்பதற்கும் 

மக்கதள மூன்று நாள் 
வனாந்தரதத்ில் ச�ல்ல அனுமதிக்க 

பவண்டும் என்று பதவன் 
கூறுகிறார.்



என் மக்கதள நீங்கள் 
எவ்வாறு தூண்டிவிடுகிறீரக்ள் 

என்று பகள்விப்படப்டன், 
இதனால் அவரக்ள் பவதல 

ச�ய்வதத நிறுதத்ுகிறாரக்ள். 
இப்பபாது அவரக்ள் எனக்குத ்
சதரியாதபதவதன வணங்க 
மூன்று நாள் பயணம் ச�ய்ய 

விரும்புகிறாரக்ள். அவரக்ளுக்கு 
இன்னும் அதிக பவதல 

தருபவன்.

யாதத்ிராகமம் 5: 1-7



இனிபமல், அவரக்ள் 
ச�ங்கற்கள் தயாரிப்பதற்கு 

தங்கள் ச�ாந்த தவக்பகாதல 
வைங்க பவண்டும் . இப்பபாது, என் 
பாரத்வதய விடட்ு சவளிபயறி, 
நீங்கள் எங்கிருந்து வந்தீரக்பளா 

அங்பக திரும்பி� ்ச�ல்லுங்கள்.



இந்த 
ததரியதத்த 
நம்ப முடியுமா?

அது பவடிக்தகயாக 
இருந்தது. அவரக்ள் 

பதவனின் குரதலப் பபால 
இங்பக வந்தாரக்ள்



அவன் 
யார ்என்று 

அவன் 
நிதனக்கிறார?்

அவரது 
தந்திரங்களுக்கு 

நாங்கள் 
விழுந்ததத 

என்னால் நம்ப 
முடியவில்தல. ஒருவித 

சவறியர்

எங்கள் பணி 
சுதமதய இரடட்ிப்பாக்குவபத 

நீங்கள் �ாதிதத்சதல்லாம் என்று 
எங்களுக்கு� ்ச�ால்கிறீரக்ளா? 
ஒருவித விடுததலயா. பதவன் 
உங்கதள அனுப்பினார ்என்று 

நிதனக்கிறீரக்ளா?



எனபவ, நீங்கள் ச�ய்ய 
பபாதுமானதாக இல்தல. நீங்கள் 

உங்கள் பதவதன வணங்க 
விரும்புகிறீரக்ள். சும்மா இருக்க 
பவண்டாம் என்று உங்களுக்குக் 

நாங்கள் கற்றுக் 
சகாடுப்பபாம்.



சயபகாவா, நான் 
உமது சபயரில் பபசுவதால், 

விஷயங்கள் மிகவும் 
பமா�மாகிவிடட்ன. என்தன 

ஏன் இங்கு அனுப்பினீரக்ள்?

நான் 
உங்கள் 

பிதாக்களின் 
பதவனாகிய 
சயபகாவா, 

என் ஜனமான 
இஸ்ரபவலின் 

துன்பங்கதளக் 
கண்படன் பமலும் 

அவரக்ளின் 
கூக்குரல்கதளக் 

பகடப்டன். 

ஆபிரகாமுக்கு நான் 
சகாடுதத் வாக்குதத்தத்தத 

நிதறபவற்றி இந்த மக்கதள கானான் 
பத�தத்ிற்கு அதைதத்ு� ்ச�ல்ல 

பவண்டிய பநரம் இது. பமாப�, 
நீஅவரக்தள வழிநடதத்ுவாய்.



ஆபரான் பபசுவார;் நீ 
நான் ச�ால்வததக் பகடட்ு, 

என்ன ச�ால்ல பவண்டும் 
என்று அவரிடம் ச�ால்லு. 

முதலில், பாரப்வான் உங்கள் 
பப�த்�க் பகடக் மாடட்ார,் ஆனால் 

நான் மடட்ுபம உண்தமயான 
பதவன் என்று எகிப்தியரக்ள் 

அறியும் வதர நான் அவருக்கு 
அதிக அதடயாளங்கதளக் 

காண்பிப்பபன்.

ஆனால் 
என்னால் நன்றாக 

பப� முடியாது. 
பாரப்வான் நான் 

ச�ால்வததக் பகடக் 
மாடட்ார.்



ஹா, 
ஹா! மீண்டும் 
இங்பக என்ன 
ச�ய்கிறீரக்ள்?

சயபகாவா 
கூறுகிறார,் 
“என் மக்கள் 
பபாகடட்ும்.”



சயபகாவா 
பபசியதற்கான 

அதடயாளம் இதுபவ.

ஹஹஹா! இது 
சும்மா ஒரு மாய 

தந்திரம். அது என்தன 
பயமுறுதத்ுவதில்தல. 

எங்கள் 
மந்திரவாதிகதள 

அதைக்கவும்.



அவர ்இது 
சமண்தமயாக ச�ய்தார.் 
இது உண்தமயானது பபால 

இருந்தது அல்லவா?

ஆ��்ரியம் அதத� ்
ச�ய்ய அவர ்எங்பக 

கற்றுக்சகாண்டார ்என்று 
சதரியவில்தல?

யாதத்ிராகமம் 5: 10-23, 7: 7-11



சீக்கிரம் வந்து 
அந்த மந்திர தந்திரதத்த சகாண்டு வாருங்கள், 
உங்கள் தண்டுகதள பாம்புகளாக மாற்றக்கூடியது!



எங்கள் பாம்புகளின் 
கடவுள், சந�ரட்,் அதிக 

ச�ங்கற்கதள உருவாக்க� ்
ச�ால்ல எங்கதள 

அனுப்பியுள்ளார.் ஹா, 
ஹா, ஹா!



பமாப�, இப்பபா 
நாம் என்ன ச�ய்வது? 
நாங்கள் முடட்ாள்கள் 

பபால இருக்கிபறாம்.

யாதத்ிராகமம் 7: 11-12



பார!் அவருதடய 
பாம்பு நம்முதடயதத 

எதிரத்த்ுப் பபாராட 
விரும்புகிறது.



அவருதடய பாம்பு 
நம்முதடய ஒன்தற 

�ாப்பிடுகிறது!



அது நம் பாம்தப 
முழுவதுமாக 

விழுங்கிவிடட்து!



இன்சனான்தற �ாப்பிட 
முயற்சிக்கப் பபாகிறது என்று 

ச�ால்ல பவண்டாம்! எங்கள் பாம்பு 
கடவுள், பந�ரட்,் பகாபப்படுவார.்



இது எப்படி 
�ாதத்ியம்?

என்னால் 
நம்ப 

முடியவில்தல! 
அவருதடய 

பாம்பு நம்முதடய 
ஒவ்சவான்தறயும் 

�ாப்பிடட்து.



பதடப்பின்பதவனாகிய 
சயபகாவா கூறுகிறார,் “என் 

மக்கள் பபாகடட்ும்.”

யாதத்ிராகமம் 7:12



யாதத்ிராகமம் 7 : 
13 “கரத்த்ர(்பதவன்) 
ச�ால்லியிருந்தபடி 

பாரப்வானின் இருதயம் 
கடினப்படட்து, அவரக்ளுக்கு� ்
ச�விசகாடாமற் பபானான்.”

நீஅதத 
எப்படி ச�ய்தாய் என்று 

எனக்குத ்சதரியாது, ஆனால் 
நான் இந்த நிகை்�ச்ிக்கு பதத்ு 
லட�்ம் அடிதமகளுடன் பணம் 

ச�லுதத்ப் பபாவதில்தல. 
என் பாரத்வதய விடட்ு 

சவளிபயறுங்கள்!



பாரப்வானின் 
மந்திரவாதிகள் நகல் 

எடுக்க முடியும் என்பதற்கான 
அதடயாளதத்த சயபகாவா 

ஏன் எங்களுக்கு அனுப்பினார?் 
அங்பக சகாஞ்�ம் பநரம், 
நாம் முடட்ாள்கள் பபால 

பதாற்றிபனாம்.

எனக்குத ்சதரியாது, 
ஆனால் அவர ்பாரப்வானின் 

இதயதத்த கடினப்படுதத்ப் 
பபாவதாக பதவன் ச�ான்னார.் 
அதுதான் நி��்யமாக நடந்தது. என் 
தடி அவரது ச�ல்ல பாம்புகதள 

�ாப்பிடட்பபாது அவருக்கு 
எவ்வளவு தபதத்ியம் பிடிதத்து 

என்று நீ பாரத்த்ியா ?



சயபகாவாவுடன் 
பப� நான் ஒரு இடதத்தக் 
கண்டுபிடிக்க பவண்டும். 

அடுதத்ு என்ன ச�ய்வது என்று 
எனக்குத ்சதரியவில்தல.



பதவன் மீண்டும் பமாப�தய� ்�ந்திதத்ு என்ன ச�ய்ய 
பவண்டும் என்று ச�ான்னார.் எகிப்தியரக்ள் பமாப�தய 

பகலி ச�ய்தாரக்ள். பாரப்வான் தங்கள் அடிதமதத்னதத்த 
சகாடூரமாக்கினதால் அவருதடய ச�ாந்த மக்கள் அவதர 

நிராகரிதத்னர,் ஆனால் பமாப� பதவதன நம்பினார,் 
அவனுக்கு புரியாமல் இருந்தாலும் அவருக்கு கீை்ப்படிந்தார.்



சயபகாவா 
கூறுகிறார,் “என் 

மக்கதள விடுவிக்க நீ 
மறுதத்ுவிடட்தால், நான் 
உண்தமயானபதவன் 

என்பதத நீ 
அறிந்துசகாள்ளும்படி, 

எகிப்தின் நீர ்
அதனதத்ும் இரதத்மாக 

மாறும்.”



இப்பபாது, 
அது அைகாக 

இருக்கிறது. அவர ்
அதத எப்படி 

ச�ய்தார?்

என் 
மந்திரவாதிகதளக் 

சகாண்டு வாருங்கள். 
தநல் கடவுள் இததத ்

தடுப்பார.்
யாதத்ிராகமம் 7: 15-21



பாருங்கள்? 
என் மந்திரவாதிகளாலும் 

அதத ச�ய்ய முடியும். உங்கள் 
மந்திர தந்திரங்களால் நான் 

�ம்மதிக்க மாடப்டன்.



நான் 
என் வாை்க்தகயில் 

இது பபான்ற எததயும் 
பாரத்த்தில்தல. 

நீரூற்றுகள் மற்றும் 
சிறிய குளங்கள் கூட 

இரதத்மாக மாறியுள்ளன. 
அவருதடயபதவனின் 

சபயர ்என்ன என்று 
அவர ்ச�ான்னாரா?



அவரக்ள் 
ச�ால்வதத ஒருபபாதும் 

பகடட்தில்தல. இது என்ன 
விதத்ியா�தத்த ஏற்படுதத்ுகிறது? 
எங்களுக்கு ஆயிரக்கணக்கான 

கடவுள்கள் உள்ளனர.் தநல் 
நதியின் கடவுள் பகாபமாக 

இருக்க பவண்டும்.



ஒபர 
கடவுளா? அது 

பவடிக்தகயானது.

அந்த 
பமாப� தனது 
கடவுள் மடட்ுபம 
கடவுள் என்று 
கூறுகிறார.்



நீர ்இரதத்மாக மாறிய ஏழு 
நாடக்ளுக்குப் பிறகு, பமாப� 

மீண்டும் எகிப்து பற்றிய 
பதவனின் நியாய தீரப்்புகதளக் 

சகாண்டுவந்தார.்

நீர ்ஏராளமான 
தவதளகதள 

சவளிப்படுதத்டட்ும்.



துரந்ாற்றம் 
வீசும் இரதத் நீர ்

திடீசரன்று லட�்க் 
கணக்கான 

தவதளகதள 
உருவாக்கியது.

யாதத்ிராகமம் 7: 21-25, 8: 6



எங்கள் 
வீடு முழுவதும் 
தவதளகளால் 

நிதறந்தது.



எகிப்து முழுவதும் 
தவதளகளால் 
நிரம்பியுள்ளது. 

சதய்வங்கள் பகாபமாக 
இருக்கின்றன!

எங்கள் பூ�ாரிகள் 
எங்பக? அவரக்ளால் 

ஏதாவது ச�ய்ய 
முடியவில்தலயா?



ஈஈ..............



பாரப்வான், 
பார,் 

மந்திரவாதிகளான 
நாங்களும் 

தவதளகதள 
உருவாக்க 

முடியும்.

அவரக்ள் 
ஏன் அதிக தவதளகதள 

உருவாக்குகிறாரக்ள்? அந்த பமாப� 
எங்களுக்கு சகாடுதத்து பபாதாதா? 

இப்பபாது பாரப்வான் நமக்கு 
இன்னும் சகாடுக்கிறார.்



அவரக்ள் பகடட்படி
 அவரக்தள ஏன் வனாந்தரதத்ில் 
ச�ல்ல அனுமதிக்கவில்தல? 
இது எங்களால் இனி தாங்க 

முடியாது.



பமாப�தய 
அதைக்கவும். 

நான் பப� 
விரும்புகிபறன் 
என்று அவரிடம் 

ச�ால்லுங்கள்.

ஆம் 
ஆண்டவபர, 

நீங்கள் ச�ால்வது 
பபால்.



தவதளகதள எடுதத்ு� ்ச�ல்ல 
சயபகாவாவிடம் பகளுங்கள். 

அவர ்அவ்வாறு ச�ய்தால், நான் 
உங்கள் மக்கதள� ்ச�ன்று பலி 

சகாடுக்க அனுமதிப்பபன்.

ந ீஎந்த பநரத்திறகு 
இநத் தவதளகள ்

�ாக பவணடும ்எனறு 
விருமபுவாபயா அதத 
ச�ாலலு அது அபப்டிபய 

நடககும்



நாதள 
காதல 

பநரதத்ிற்கு

உன் 
வாரத்த்தகளின்படி, சயபகாவா 
பதவதனப் பபான்ற பதவன் 
இல்தல என்று அதனவரும் 

சதரிந்துசகாள்ளடட்ும்

யாதத்ிராகமம் 8: 7-10



தான் நியமிதத் 
பநரதத்ில் 

தவதளகள் 
இறந்துவிடட்ன 

என்று பாரப்வான் 
கண்டபபாது, 

அவன் 
இருதயதத்த 
கடினமாக்கி, 

எபிபரயரக்தள 
விட 

மறுதத்ுவிடட்ான்.

இந்த 
சயபகாவா 

எந்த வதகயான 
கடவுள், அவர ்

நம் நிலங்கதள 
தவதளகளால் 
நிரப்புகிறார?்

இது பதவன் ச�ய்தார்
 என்று உனக்கு என் 

பதான்றுகிறது? ஒருபவதள 
இது ஒரு இயற்தக நிகை்வாக 

கூட இறக்கலாம்.



ஓ, 
வாதய மூடிக்சகாண்டு 

திண்தண, அல்லது நாங்கள் 
ஒருபபாதும் முடிக்க மாடப்டாம்

அது நடக்கப்பபாகிறது 
என்று பமாப�க்கு எப்படித ்

சதரியும், அதனால் அவர ்அததக் 
கணிக்க முடியும்? அந்த தவதளகள் 

எல்லாம் �ாகப்பபாகின்றன என்று 
அவருக்கு எப்படித ்சதரியும்?



சயபகாவா பமாப�தய 
பநாக்கி, “ஆபராதன பநாக்கி 

ச�ால்லு : உன் பகாதல 
நீடட்ி, பூமியின் புழுதியின் 

பமல் அடி; அப்சபாழுது 
அது எகிப்து பத�சமங்கும் 

பபன்களாய்ப் பபாம்”



எகிப்தில் உள்ள 
தூசுகள் அதனதத்ும் 

பபன்களாக மாறியது

இஇ....ஈஈ..........................



நீங்கள் பபன்கதள உருவாக்க முடியாது என்று என்ன 
ச�ால்கிறீரக்ள்? அவருதடய கடவுள் நம்முதடயதத விட 

�க்தி வாய்ந்தவர ்என்று மக்கள் நிதனப்பாரக்ள்! 
மந்திர தந்திரங்கள், நீங்கள் ச�ய்யக்கூடியது 

அவ்வளவுதான்.



ஆனால் ஐயா, 
நி��்யமாக இது 

பதவனின் பவதல. 
அந்த இருவர ்ச�ய்த 
காரியங்கதள எந்த 
மனிதனும் ச�ய்ய 

முடியாது. நாங்கள் 
�க்தியற்றவரக்ள்



இயற்தகயான விளக்கம் 
இருக்க பவண்டும், ஆனால் இது 

எங்களால் தாங்க முடியாது. பமாப�க்கு 
வாரத்த்த அனுப்புங்கள். அவனுதடய பதவன். 
பபன்கதளக் கைற்றினால், எபிபரயரக்தள 

தங்கள் பதவதன ஆராதிக்க விடுபவன் என்று 
அவரிடம் ச�ால்லுங்கள்

யாதத்ிராகமம் 
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பபன் பபாய்விடட்து, 
ஆனால் அடிதமகதள 

என்னால் விட முடியாது. 
எல்லாவற்றிற்கும் 

பமலாக, அவருதடய 
கடவுளால் பவறு என்ன 

ச�ய்ய முடியும்?



பதவன் 
பமாப�யுடன் பபசினார.் 

பதவன் கூறுகிறார,் “நான் 
எகிப்துக்கு திரளான ஈக்கள் 

அனுப்புபவன். உங்கள் வீடுகள் 
ஈக்கள் நிதறந்திருக்கும். 
ஆனால் இந்த முதற நான் 

எகிப்தியரக்ளுக்கும் 
எபிபரயரக்ளுக்கும் 

இதடயில் ஒரு 
விதத்ியா�தத்த 
ஏற்படுதத்ுபவன்.



அப்பா, 
ஏன் எங்கள் 

பாதிரியாரக்ள் இந்த 
மனிததன நிறுதத் 

முடியாது? அவரக்ளின் 
�க்தி எங்பக?

எனக்கு மதம் 
பற்றி எதுவும் 

சதரியாது. நான் 
எனது ச�ாந்த 

பவதலதய மடட்ும் 
கவனிப்பபன்.



பமாப�தயக் 
கண்டுபிடி.

அவர ்ச�ான்னது 
பபாலபவ இருக்கிறது; 
எபிபரயரக்ளிதடபய 
ஈக்கள் இல்தல! இது 

அவரக்ளின் பதவனின் 
பவதலயாகஇருக்கிறது.



நீ பபாய் 
உன் பதவனுக்குப் 

பலியிடு, 
ஆனால் எகிப்து 
பத�தத்த விடட்ு 

சவளிபயறாபத.

நாம் குதறந்தது 
மூன்று நாடக்ள் 
பயணம் ச�ய்ய 

பவண்டும்.



நீங்கள் ச�ல்லலாம் என்று 
நான் ச�ான்பனன், ஆனால் 
நீங்கள் சவகுதூரம் ச�ல்ல 

முடியாது. இப்பபாது உங்கள் 
பதவனிடம்  பபசுங்கள், துரந்ாற்றம் 

வீசும் இந்த ஈக்கதள எடுதத்ு� ்
ச�ல்லும்படி அவரிடம் 

பகளுங்கள்.



மறுபடியும் பாரப்வான் தன் 
இருதயதத்த கடினமாக்கி, மக்கதள 

விடுவிக்க மறுதத்ுவிடட்ான்

வாதய மூடு. 
உன் �தத்ம் அந்த 

தடுமாறி பபசுகிறவதன 
நம்புகிறது பபால 

இருக்கிறது

முழு 
எகிப்திலும் ஒரு 

ஈ கூட உயிபராடு 
இல்தல. இது ஒரு 

அற்புதம்

யாதத்ிராகமம் 8: 20-32



பதவன் எகிப்துக்கு 
மற்சறாரு சகாள்தள 

பநாதய அனுப்பினார.் 
அவரக்ளின் பசுக்கள், 

ச�ம்மறி ஆடுகள், 
எருதுகள், குதிதரகள் 
மற்றும் ஒடட்கங்கள் 
அதனதத்ும் ரன்னி 

புண்கதள உருவாக்கி 
ச�தத்ுப்பபாயிற்று. 

ஆனால் எபிபரயரின் 
மிருகஜீவன்கள் 

பநாதயப் 
பிடிக்கவில்தல.

எங்கள் 
மிருகங்கள் அதனதத்ும் 

ச�தத்ுப்பபாயிற்று, 
ஆனால் உங்களுதடய 

ஆபராக்கியமானதவ அதத 
எப்படி விளக்குவது?



உங்கள் சகாடூரமான அடிதமதத்னதத்ிலிருந்து 
எங்கதள விடுவிப்பதற்கு எங்கள் பிதாக்களின் 

பதவபன இப்படி ச�யகிறார ்என்று பமாப� 
கூறுகிறார,் ஆனால் நான் ஒரு எளிய மனிதன்; இது 
பபான்ற விஷயங்கதளப் பற்றி எனக்குத ்சதரியாது



எங்கள் 
ஆ�ாரியரக்ள் எங்கள் 

கடவுள்களுக்கு பலிகதள 
வைங்குகிறாரக்ள். எங்கள் 
புனித காதள பகாபமதடந்து 

இதத நிறுதத்ுவார.்



மிகவும் 
தாமதமானது 

என்று பாரப்வானிடம் 
ச�ால்லுங்கள். எங்கள் 

புனித காதளகள் 
அதனதத்ும் இறந்துவிடட்ன. 

எபிபரயரக்ளின் இந்த 
பபாலி கடவுளிடமிருந்து 

நம் கடவுள்களால் 
அவரக்தளப் பாதுகாக்க 
முடியவில்தல என்பதத 

அறிந்தால் மக்கள் 
பகாபப்படுவாரக்ள்.

எகிப்தியரக்ளின் 
கடவுள்கள் எங்பக? 
அவரக்ளுக்கு �க்தி 

இல்தலயா?



ஆனால் பாரப்வான் 
தன இருதயத்தத 

கடினப் படுதத்ினார்

யாதத்ிராகமம் 9: 6-7



மீண்டும் பதவன் பமாப�யுடன் 
பபசினார,் நகரதத்ின் மீது 

�ாம்பதலத ்தூவும்படி 
ச�ான்னார,்அப்சபாழுது 

எகிப்தியரக்ள் சகாப்புளங்களால் 
மூடப்படட்ிருப்பாரக்ள்.

பதவன் கூறுகிறார,் “நீ என் 
மக்கதள விடவில்தல அதனால், 
உங்கதளயும் உங்கள் எல்லா 

மிருகங்கதளயும் மதறக்க நான் 
பயங்கரமான சகாப்புளங்கள் 

அனுப்புபவன்.”

ஓ! 
பவண்டாம்



மந்திரவாதிகதள
 அதைக்கவும். அவரக்ளின் எல்லா 

�க்திகதளயும் வரவதைக்க� ்
ச�ால்லுங்கள். சதய்வங்களுக்கு 
பலிகள் ச�லுதத்ுங்கள். இதத 

நிறுதத்ுங்கள்.



நீங்கள் 
அதைதத்ீரக்ளா? , 

மிக உயரந்்தவர்

நீங்களும்? 
பமாப�யின் இந்த 

கடவுளுக்கு எதிராக 
உங்களுக்கு அதிகாரம் 

இல்தலயா?



�க்தியற்ற பமா�டிகபள, என் 
பாரத்வதய விடட்ு சவளிபயறுங்கள். 

நீங்கள் தூக்கமில்லாமல் ச�ய்கிறீரக்ள், 
மக்கதள முடட்ாளாக்குகிறீரக்ள், ஆனால் நீங்கள் 
ஏமாற்றுபவரக்ள் என்று எனக்குத ்சதரியும். உங்கள் 

சதய்வங்கள் எங்பக?



சீக்கிரம் எழுந்து பாரப்வானின் முன் 
நின்று, “எபிபரயரின் பதவன்,‘ என் 

மக்கள் பபாகடட்ும். அடுதத் சகாள்தள 
பநாய் மிகவும் பமா�மாக இருக்கும். 

இது உங்கள் மக்களில் பலதரக் 
சகால்லும் அழிதவக் சகாண்டுவரும். 
என்தனப் பபான்ற பதவன் இல்தல 

என்பதத இதன் மூலம் நீ அறிந்து 
சகாள்வாய். 

நீ அதத
 உணரவில்தல, 

ஆனால் நான் 
தான் உன்தன 
பாரப்வானாக 

ஆக்கியது. நீ உன் 
இருதயதத்த 

கடினப்படுதத்ுதாள், 
என் மக்கதள 

விடுவிக்க மறுப்பாய் 
என்று எனக்குத ்

சதரியும்.



உன் பிடிவாதம் என் �க்திதய 
சவளிப்படுதத்வும், என் மக்கதள 

சகாடூரமாக நடதத்ியதற்காக 
எகிப்துக்கு தீரப்்பு வைங்கவும் எனக்கு 

வாய்ப்பளிக்கிறது. நீ உன் ச�ாந்த 
சிதத்தத்த ச�ய்துசகாண்டு, என் 

விருப்பதத்த ச�ய்வதத எதிரக்ிறாய்,

எனபவ நாதள 
இந்த பநரதத்ில் 

பூமி இதற்கு முன் 
பாரத்த்ிராதது 

பபால பனி மற்றும் 
சநருப்பின் மதைதய 

அனுப்புபவன். ’”



நான் 
உங்களுக்கு� ்ச�ால்கிபறன், எனபவ 

எல்பலாரும் தன்தன அல்லது அவனுக்குள் 
இருக்கும் எந்த மிருகங்கதளயும் வீடட்ிற்குள் 
தவக்கமுடியாக எ��்ரிக்கலாம், ஏசனன்றால் 

சவளியில் உள்ள அதனதத்ுபம 
ச�தத்ுவிடும். ”

யாதத்ிராகமம் 9: 8-19



சயபகாவா 
பதவன் 

ச�ான்னது பபால 
ஆகக்கடவது



எ��்ரிக்தகதய கருதத்ில் 
சகாள்ளாதவரக்ள் மற்றும் சவளியில் 

பிடிபடட்வரக்ள் ச�தத்ன.

சநருப்பும் 
பனியும் 

கலந்திருப்பது 
எப்படி?

வலிதமமிக்க 
கடவுள் ப�த,் எங்கதள 

காப்பாற்றுங்கள்.

ஆ....



அப்பா, அந்த 
பமாப� இதத எப்படி 

ச�ய்கிறான்? குைப்பம் 
மற்றும் புயல்களின் 

அதிபதியான ப�தத்த 
விட அவருதடய பதவன் 

�க்திவாய்ந்தவரா?



ஆனால், அவருதடய 
பதவதன யாரும் 

பாரத்த்தில்தல, எபிபரயரக்ள் 
கூட பாரக்்கவில்தல. அவர ்

ஒரு ஆவி என்று அவர ்கூறும் 
அவருதடய பதவன், வணக்கதத்ிற்கு 

வனாந்தரதத்ில் ச�ல்லும்படி 
பாரப்வாதன �மாதானப்படுதத் 

முயற்சிக்கிறார.்

ஒபர 
ஒரு பதவன் மடட்ுபம 

இருப்பதாகவும், இந்த 
எபிபரயரக்ள் அவருதடய 

குைந்ததகள் என்றும் 
அவர ்கூறுகிறார.்



ஓ 
வலிதமமிக்க 

ப�த,் குைப்பம் மற்றும் 
புயல்களின் ஆண்டவபர, 

நாங்கள் உங்களிடம் 
சகஞ்சுகிபறாம், இந்த 

பயங்கரமான புயல்கதள 
நிறுதத்ுங்கள். பமாப�யின் 

இந்த கண்ணுக்கு 
சதரியாத பதவதன விட 

நி��்யமாக நீங்கள் 
சபரியவர.்

யாதத்ிராகமம் 9: 23-26



அப்பா, 
எனக்கு பயமா 

இருக்கிறது . 
சநருப்பும் பனியும் 

நம்மீது விழுமா?

இது எங்கள் 
அருகில் வரவில்தல; 
எகிப்தியரக்ள் அருகில் 

மடட்ுபம.



இல்தல 
குைந்தத, 

எகிப்தியருக்குக் 
கீை்ப்படியாததற்காக சயபகாவா 

தண்டிக்கிறார.் புயல்களின் 
கடவுளான ப�த ்அவரக்ளுக்கு 

உதவ வல்லவர ்இல்தல 
என்பதத அவரக்ளுக்குக் 

காடட்ுகிறார்

இது மிகவும் 
சகாடூரமாக 
இருக்கிறது



நான் சயபகாவாவுக்கு எதிராக பாவம் ச�ய்பதன். 
எபிபரயரக்ளின் பதவன் நீதியுள்ளவர,் நானும் 
என் மக்களும் சபால்லாதவரக்ள். சநருப்தபயும் 
பனிதயயும் நிறுதத் சயபகாவாவிடம் பகளுங்கள், 

உங்கள் மக்கதள உடனடியாக சவளிபயற 
அனுமதிப்பபன்.



நான் ஊருக்கு சவளிபய 
வந்தவுடன் என் தககதள வ மானதத்ிற்கு 

தூக்குபவன், சகாள்தள பநாய் நின்றுவிடும். 
பூமி சயபகாவாவுக்கு ச�ாந்தமானது என்பதத 
இதன் மூலம் நீ அறிந்துசகாள்வாய், ஆனால் நீ 
உன் வாரத்த்ததயக் கதடப்பிடிக்க மாடட்ாய். நீ 

இன்னும்பதவனுக்கு பயப்படவில்தல.



புயல் 
கடந்துவிடட்ததக் 
கண்ட பாரப்வான், 

இன்னும் பாவம் 
ச�ய்து, இருதயதத்த 
கடினப்படுதத்ினான். 

அவர ்மக்கதள 
விடவில்தல.



பதவன் இன்சனாரு சகாதல 
பநாதய அனுப்பினார.் 

சவடட்ுக்கிளிகள் வந்து புயல் 
அழிக்காத ஒவ்சவாரு ப�த்� 

நிறதத்தயும் �ாப்பிடட்ன. 
பின்னர ்சவடட்ுக்கிளிகள் 
வீடுகளுக்குள் சமல்லின. யாதத்ிராகமம் 9: 26-35, 10: 13-15



ஆ..ஈ

அதத எடு

அம்மா 
அம்மா



பகப், 
தாவரங்களின் கடவுள், 

எபிபரயரக்ளின் இந்த கடவுள் 
நம் பயிரக்ளுக்கு என்ன 

ச�ய்கிறார ்என்று நீங்கள் 
பாரக்்கவில்தலயா?

ஒத�ரிஸ், இந்த 
நாளில் உங்கதள 

வலிதமயாகக் 
காடட்ுங்கள்



பாரப்வான் பமாப�தய 
அதைதத்ு மக்கதள 

விடுவிப்பதாக 
உறுதியளிதத்ார,் 
ஆனால் பதவன் 

சவடட்ுக்கிளிகதள 
எடுதத்ு� ்ச�ன்றபபாது, 
பாரப்வான் மீண்டும் 

தன் இருதயதத்த 
கடினமாக்கி, தன் 

அடிதமகதள 
விடட்ுக்சகாடுக்க 
மறுதத்ுவிடட்ார.்

யாதத்ிராகமம் 10: 14-20



பதவன் எகிப்தின் மீது ஒரு கார ்
இருதள இறங்க� ்ச�ய்தார.் 

மூன்று நாடக்ள் பமகமூடட்மான 
இரதவ விட கறுப்பாக 

இருந்தது, ஆனால் எபிபரய 
வீடுகளில் இருள் இல்தல.

இப்பபாது நான் உங்கதள 
சகால்லப்படட்ிருக்கலாம், 

ஆனால் அது எங்கள் கடவுள்களுக்கு 
உங்கள் பதவனுக்கு எதிராக �க்தி 

இல்தல என்பதத நிரூபிக்கும்.



என் பாரத்வயிலிருந்து சவளிபயறு. 
நான் இனி உன் முகதத்தப் பாரக்்க 
மாடப்டன், ஏசனன்றால் அந்த நாளில் நீ 

ச�தத்ுவிடுவாய்.

நீங்கள் ஒரு முதற 
உண்தமதய பபசினாய். நாம் 
ஒருபபாதும் ஒருவதர ஒருவர ்

பாரக்்க மாடப்டாம்.



ரா, சூரியனின் சபரிய 
கடவுள், எங்கதளக் பகளுங்கள். 

மூன்று நாடக்ளுக்கு நீங்கள் உங்கதள 
மதறதத்ு தவதத்ிருக்கிறீரக்ள். 

எபிபரயரக்ளின் இந்த கடவுதள 
நீங்கள் பதாற்கடிக்க முடியாதா?



இதுதான்! 
ஒருகதடசி சகாள்தள 

பநாய் , நாங்கள் எகிப்தத 
விடட்ு சவளிபயறுவததக் கண்டு 
பாரப்வான் மகிை்�ச்ியதடவார.் 

இன்றிரவு நள்ளிரவில் அழிப்பவர ்
எகிப்து பத�தத்த கடந்து ச�ல்வார.் 

ஒவ்சவாரு குடும்பதத்ிலும் முதலில் 
பிறந்த ஆண் குைந்தத இறந்து 

விடும். பதவன் இந்த இரவில் 
பாவதத்த தண்டிப்பார்.



ஆனால் 
எங்கள் முதல் 
பிறந்தவருக்கு 

என்ன? அவரக்ளும் 
�ாகப்பபாகிறாரக்ளா?



எகிப்தியரக்ள் 
கூட நம்புகிற 

அதனவருக்கும்பதவன் 
இரடச்ிப்தப 

வைங்கியுள்ளார.் 

இப்பபாபத 
ச�ன்று ஒரு இளம் 

ஆடட்ுக்குடட்ிதயபயா அல்லது 
ஆடத்டபயா எடுதத்ு, இன்று 

மாதல அததக் சகான்று 
ஆடட்ுக்குடட்ியின் இரதத்தத்த 

கதவிலும் அதின் பக்கதத்ிலும் 
தவக்கவும்.



யாதத்ிராகமம் 10: 22-29, 
11: 4-5, 12: 3-7

சயபகாவா 
கூறுகிறார,் “நான் 

இன்றிரவு பத�தத்தக் 
கடந்து, முதலில் பிறந்த 
ஆண்கதளசயல்லாம் 
சகான்றுவிடுகிபறன், 

உங்கள் கதவுகளுக்கு 
சவளிபய இரதத்தத்தக் 

காணும்பபாது நான் அந்த வீடத்டக் 
கடந்து ச�ல்பவன், முதல் பிறந்தவர ்

�ாகமாடட்ார ்.” இன்றிரவு உங்கள் 
வீடட்ில் தங்கியிருந்து, நீங்கள் சகான்ற 

ஆடட்ுக்குடட்ிதய �ாப்பிடுங்கள்.



நாதள, 
உங்கள் எகிப்திய 

எஜமானரக்ளிடம் ச�ன்று 
அவரக்ளின் மதிப்புமிக்க 

சபாருடக்ள், தங்கம், 
நதககள் மற்றும் சவள்ளி 

ஆகியவற்தறக் 
வாங்குங்கள்.

 பதவன் அவரக்ளின் 
இதயங்கதளத ்சதாடட்ிருக்கிறார.் 

அவரக்ள் சுதந்திரமாகவும் 
ஏராளமாகவும் சகாடுப்பாரக்ள்.



உங்கள் 
சபாருடக்தளக் 

கடட்ிக்சகாண்டு, நாதள 
காதல சவளிபயற 

தயாராகுங்கள். நீங்கள் 
மீண்டும் இங்பக 
வரமாடட்ீரக்ள்.

 இது எகிப்துக்கு என்சறன்றும் 
விதடசபறுகிறது. இது உங்கள் முதல் 
நாள், உங்களுக்கான பநரதத்ின் 

சதாடக்கம் இதுபவ.



தந்ததபய, 
அது எங்கள் 

ஒபர ஆடட்ுக்குடட்ி, 
நாம் சிவப்பு 

வண்ணப்பூ�ச்ு 
அல்லது ஏதாவது 

பயன்படுதத் 
முடியாதா?



மகபன, பதவன் ஒரு 
ஆடட்ுக்குடட்ிதயக் சகான்று 
அதன் இரதத்தத்த வீடட்ு 

வா�லில் தவக்க� ்ச�ான்னார.் 
அவர ்ச�ால்வது பபாலபவ நாம் 
ச�ய்ய பவண்டும். அவருக்குக் 
கீை்ப்படியாதவரக்தள அவர ்
எவ்வாறு நியாயந்தீரக்்கிறார ்

என்பதத நீ பாரத்ி இருக்கிறாய். 
இந்த ஆடட்ுக்குடட்ி உன்தன 

மரணதத்ிலிருந்து 
காப்பாற்றுவதாகும்.



அப்பபா 
இந்த 

ஆடட்ுக்குடட்ி 
எனக்காக 

ச�தத்து

எனக்கும். 
நானும் ஒரு 
முதல் மகன்.



அம்மா, 
அப்பா ஏன் 

எங்கள் கததவ 
இரதத்தத்ால் 
வதரகிறார?்

சயபகாவா 
ச�ான்னார,் “உங்கள் 

கதவுகளில் இரதத்தத்தக் 
காணும்பபாது, நீங்கள் 
என்தன நம்புகிறீரக்ள் 

என்று எனக்குத ்சதரியும்., 
வீடட்ிற்குள் யாதரயும் 

சகால்ல மாடப்டன்”. யாதத்ிராகமம் 12: 26-28, 35-36



ஹா! 
மூடநம்பிக்தக 

எல்லாவற்தறயும் 
நீங்கள் நம்புகிறீரக்ளா? 
ஒரு வீடட்ு வா�லில் ஒரு 

சிறிய ரதத்ம் எப்படி 
மரணதத்தத ்தடுக்கப் 
பபாகிறது? என் மகன் 

பயப்படவில்தல, நீ 
பகலி ச�ய்கிறாயா?

நீ ஏன் 
ஆடட்ுக்குடட்ிதயக் 
சகான்று உங்கள் 

வா�லில் இரதத்தத்த 
தவக்கவில்தல?



நி��்யமாக 
இல்தல. நான் ஒரு குைந்தத என்று 

நிதனக்கிறீரக்ளா? மதம் பலவீனமானவரக்ளுக்கு. 
ஒரு கதவில் ஒரு சிறிய இரதத்தத்த தவக்கத ்

தவறியதற்காக ஒரு நல்ல பதவன் மக்கதளக் சகால்ல 
மாடட்ார.் பகள்விப்படாத நபரக்தளப் பற்றி என்ன?



அப்பா, ஏன் இந்த 
இரவு மற்ற இரவுகள் 
விட விதத்யா�மாக 

இருக்கிறது?
ஏசனன்றால், 

இன்றிரவு 
பதவன் தன்தன 

நம்பாதவரக்ளுதடய 
எல்லா முதல் பிறந்த ஆன் 
குைந்ததகதள சகான்ற 

அழிப்பவதர 
அனுப்புவார.் 

ஆனால் அவர ்இரதத்தத்தப் 
பாரக்்கும்பபாது அந்த வீடத்டக் 

கடந்து ச�ல்வார.



இது எங்களுக்கு 
நாடக்ளின் ஆரம்பம். 
ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 
இந்த பநரதத்ில் நாம் 

இந்த பஸ்காதவக் 
சகாண்டாடுபவாம்,

 பதவன் நம்தம பாரப்வானின் 
தகயிலிருந்து விடுவிதத்ார ்என்பதத 

நிதனவில் சகாள்பவாம்.



ஐபயா அப்பா, 
அலறல் பகளுங்கள்! 
அழிப்பவர ்இங்பக 
இருக்க பவண்டும்!

பயப்படாபத. 
நாங்கள் கடவுளுக்குக் 

கீை்ப்படிந்பதாம். இரதத்ம் 
வா�லில் உள்ளது. 

நாங்கள் ஆடட்ுக்குடட்ிதய 
�ாப்பிடுகிபறாம்.



என் 
மகன் ச�தத்ுவிடட்ான்! 

கடவுபள, ஏதாவது 
ச�ய்யுங்கள். பமாப�தய 

அதைக்கவும்! யாதத்ிராகமம் 12:28



ஐபயா.....

பவண்டாம்

பவண்டாம் 
பதவா என் 

குைந்தததய 
சகால்லாதீங்க



அன்றிரவு நகரதத்த 
அழிப்பவர ்கடந்து 

ச�ல்லும்பபாது, 
ஆயிரக்கணக்கா 
ச�தத்னர.் நம்பி, 

தங்கள் வீடட்ு 
வா�லில் இரதத்தத்த 
பயன்படுதத்ியவரக்ள் 

வாை்ந்தாரக்ள்.

மன்னிக்கவும், மிகவும் 
தாமதமானது. உங்களுக்கு 

எ��்ரிக்தக ச�ய்யப்படட்து, ஆனால் 
நீங்கள் நம்ப மறுதத்ுவிடட்ீரக்ள். இந்த 

இரவு பலர ்ச�தத்ுவிடட்ாரக்ள் என்று 
நான் பயப்படுகிபறன்.



எங்கள் 
மகன் 

ச�தத்ுவிடட்ான்

சீக்கிரம், பமாப�தய 
உடனடியாக இங்பக 
அதைதத்ு வாருங்கள்.



என்ன....

அவர ்தனது 
குடும்பதத்ில் 

முதல் 
பிறந்தவர!்

யாதத்ிராகமம் 12: 29-31



பாரப்வான் 
மீண்டும் 

பமாப�தய 
அதைதத்ார.்



ஆனால் பாரப்வான் பமாப�யின் 
முகதத்த பாரக்்கவில்தல



நான் பாவம் 
ச�ய்பதன். தயவுச�ய்து 

எகிப்தத விடட்ு சவளிபயறி, 
எல்லா எபிபரயரக்தளயும் 

உங்களுடன் அதைதத்ு� ்
ச�ல்லுங்கள். உங்கள் பதவன் 
சயபகாவா என்னால் தாங்க 

முடியாததத விட அதிகம். 
நீங்கள் ச�ல்வதற்கு முன் 

என்தன ஆசீரவ்தியுங்கள்.



எகிப்தியரக்ள் எபிபரயரக்ளுக்கு 
தங்கம், நதககள், உணவு - 

அவரக்ள் விரும்பிய மற்றும் 
எடுதத்ு� ்ச�ல்லக்கூடிய 

எததயும் சகாடுதத்ாரக்ள். இது 
எபிபரய குைந்ததகளுக்கு ஒரு 

மகிை்�ச்ியான �ந்தரப்்பம்: ஒரு 
புதிய பத�தத்ின் முதல் நாள்.

பதவன் தங்கள் பிதாக்களுக்கு 
வாக்குதத்தத்ம் அளிதத்ததப் 

பபால, நானூறு ஆண்டுகளுக்குப் 
பிறகு அவரக்ள் எகிப்திலிருந்து 

சவளிபயறுகிறாரக்ள்.



600,000 ஆண்கள், சபண்கள் 
மற்றும் குைந்ததகளுடன், 

வாக்குதத்தத்ம் 
ச�ய்யப்படட் பத�தத்ிற்கு 
பயணிக்க எகிப்திலிருந்து 

புறப்படட்ாரக்ள்.

பதவன் பகலில் அவரக்தள ஒரு 
பமகதப்தாடு வழிநடதத்ியது, 

அது அவரக்ளுக்கு நிைதலயும், 
இரவில் சநருப்புத ்தூதணயும் 

சகாண்டு, அவரக்ளுக்கு 
சவளி��்தத்தக் சகாடுதத்து.

யாதத்ிராகமம் 12: 31-38, 13: 21-22
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அவரக்ள் மதலகள் 
மற்றும் ச�ங்கடலுக்கு 

எதிராக வரும் வதர 
பின்சதாடரந்்தனர.் 

அவரக்ள் பரந்த நீதரக் 
கடந்து ச�ல்லப் பபாவது 
பற்றி விவாதிதத்பபாது 

அவரக்ள் முகாமிடட்னர.்



பாரப்வான் தனது 
குைந்ததக்காக 

வருதத்ப்படட் 
பிறகு, அவருதடய 
பகாபம் முன்தப 

விட சூடாக 
அதிகரிதத்து. 

அவர ்ஏன் தனது 
அடிதமகதள 

சவளிபயற 
அனுமதிதத்ார?்

ரதத்ங்கதள 
எடுங்கள். 

எபிபரயரக்தளப் 
பின்சதாடரவும். அவரக்தள 

மீண்டும் சகாண்டு 
வாருங்கள் அல்லது 

அதனவதரயும் 
சகால்லுங்கள்.



நீங்கள் 
ச�ால்வது பபால் 

இருக்கும், உங்கள் 
மாடச்ிதமயாதத்ிராகமம் 14: 5-7



பார,் 
எகிப்திய இராணுவம் 

வருகிறது! இந்த 
வனாந்தரதத்ில் நாங்கள் 

சிக்கியுள்பளாம்!

பமாப� இறக்க 
இங்பக எங்கதள 

சவளிபய சகாண்டு வந்தார.் 
இந்த பதவன் தகவிடப்படட் 
இடதத்ில் இறப்பதத விட 
அடிதமயாக வாை்வபத 

நல்லது.



எகிப்தியரக்ள் உதவியற்ற 
எபிபரயரக்தளக் கண்டதும், 

பமாப� எகிப்துக்கு ஏற்படுதத்ிய 
துன்பங்கதள நிதனவில் 

தவதத்தும், அவரக்ள் சகால்லத ்
தயாராக இருந்தாரக்ள்.



எங்கள் 
பக்கங்களில் 

மதலகளும், நமக்கு 
முன் தண்ணரீும் 

இருக்கிறது. நாங்கள் 
சிக்கிக்சகாண்படாம்.

இப்பபாது 
நம்தமக் காப்பாற்ற 

பதவனால் எதுவும் 
ச�ய்ய முடியாது



நீங்கள் 
இருக்கும் இடதத்ில் 

நிற்கவும். பதவன் நம்தம 
வலிதமயான வழியில் 

காப்பாற்றுவார.

பதவன் பாரப்வானின் 
இதயதத்த இன்னும் ஒரு முதற 
கடினப்படுதத்ியுள்ளார.் இன்றுக்குப் 
பிறகு நீங்கள் மீண்டும் எகிப்திய 

இராணுவதத்தப் பாரக்்க 
மாடட்ீரக்ள்.யாதத்ிராகமம் 14: 5-13



எகிப்திய இராணுவம் எபிபரயரக்ள் மீது விதரந்து ச�ல்வது 
பபால் பதான்றியபபாது, திடீசரன்று ஒரு சபரிய சநருப்பு 
வானதத்ிலிருந்து இறங்கி அவரக்ளின் வழிதயத ்தடுதத்து. 

அந்த இரவில், எபிபரயரக்ளுக்கு சவளி��்ம் இருந்தது, 
ஆனால் எகிப்தியரக்ள் கார ்இருளில் இருந்தனர.்



பமாப� தனது பகாதல 
கடலுக்கு பமபல தூக்கினான், 
வானதத்ிலிருந்து ஒரு சபரிய 

காற்று வந்து, தண்ணரீின் 
மீது வீசியது, கடல் 

பிரிந்தது, கடல் ததரயின் 
அடிப்பகுதியில் ஒரு வறண்ட 
பாதததய விடட்ு� ்ச�ன்றது.



யாதத்ிராகமம் 14: 15-22

இது மிகவும் 
அற்புதமான 

அதி�யம். 
இஸ்ரபவல் 

புதத்ிரர ்வறண்ட 
நிலதத்ில் 

கடதலக் கடந்து 
நடந்தாரக்ள்.

எதிரக்ாலதத்ில் அவரக்ள் 
கடலில் பாததகதள 

உருவாக்கிய பதவதனப் 
பற்றி பாடுவாரக்ள். ஒபர 

பதவன் இருக்கிறார ்என்பது 
அதனவருக்கும் சதரியும், 

அவருதடய சபயர ்சயபகாவா.



இது 
எகிப்தில் நாம் 

கண்ட எததயும் 
துடிக்கிறது.

ஆஹா, எங்கள் பதவன் 
அதனவருக்கும் சிறந்த 
பதவன்! நாங்கள் கடலின் 
நடுவில் இருக்கிபறாம்.



பஜாசியா! 
உனக்கு தபதத்ியமா? 
அங்கிருந்து விலகி� ்

ச�ல்லு! நீ நீந்த முடியாது 
என்று உனக்கு 

சதரியும்



நான் அைகான 
மீதனத ்சதாட 
விரும்புகிபறன்



முன்பனாக்கி, 
எபிபரயரக்தளக் 
சகால்லுங்கள்

எபிபரயரக்ள் ஏறக்குதறய 
குறுக்பக இருந்தபபாது, 

எகிப்தியரக்தளத ்தடுதத்ு 
தவதத்ிருந்த சநருப்பு� ்

சுவதர பதவன் எடுதத்ார.் 
அவரக்ள் கடல் பகுதிதயக் 

காணவில்தல, எனபவ அவரக்ள் 
எபிபரயருக்குப் பின் ஓடினாரக்ள்

யாதத்ிராகமம் 14: 22-23



இன்று நீங்கள் 
சயபகாவாவின் 

�க்திதயக் 
கண்டீரக்ள்.

பாருங்கள், 
தண்ணரீ ்திரும்பி 

வருகிறது. அவரக்ள் 
அதனவரும் 

மூை்கிப்பபாவாரக்ள்.



ஒவ்சவாரு எகிப்திய 
சிப்பாயும் கடலில் 

மூை்கிவிடட்னர.் மரம் 
மற்றும் கல் அவரக்ளின் 

கடவுள்களால் 
அவரக்தளக் காப்பாற்ற 

முடியவில்தல.

யாதத்ிராகமம் 14: 27-28



எல்லா 
உடல்கதளயும் 

பாருங்கள்.
ச�தத் எகிப்திய 
வீரரக்ளால் கடல் 

நிரம்பியுள்ளது.

நி��்யமாக, 
சயபகாவா ஒருவபர 
கரத்த்ராகிய பதவன். 

அதத்தகய ஒரு காரியதத்த� ்
ச�ய்ய பவறு யாரும் 

இல்தல. இந்த நாதள நாம் 
என்சறன்றும் நிதனவில் 

சகாள்பவாம்.



கடதலயும் இறந்த எகிப்திய 
இராணுவதத்தயும் விடட்ு 

சவளிபயறி, எபிபரய குைந்ததகள் 
பமாப�தயயும் பமகதத்தயும் பரந்த 
வனாந்தரதத்ில் பின்சதாடரந்்தனர.் 

அவரக்ள் எகிப்திலிருந்து 
சகாண்டு வந்ததத சதாடரந்்து 

�ாப்பிடட்ு குடிதத்ாரக்ள்.



பல நாடக்ள் பயணதத்ிற்குப் பிறகு, 
அவரக்தள வழிநடதத்ிய பமகம் நீர ்
கிணறுகளால் நின்றது. எபிபரயரக்ள் 

தங்கள் உணவு சவளிபயறும் 
வதர அங்பக முகாமிடட்னர.் 

பமலும் சபற இடமில்தல. அது 
நம்பிக்தகயற்றதாகத ்சதரிந்தது.



நாம் எகிப்தில் 
தங்கி இதத விட 

சிறப்பாக வாை்ந்திருக்க 
முடியும். அடிதமகளாகிய 

நாம் �ாப்பிட 
பபாதுமானதாக இருந்தது. 

இங்பக, எதுவும் 
இல்தல.



ஆமாம், 
பசியால் �ாக 

முடியாக எங்கதள 
இங்பக சவளிபய 

சகாண்டு 
வந்தீரக்ளா?



நான் ச�ால்வதத 
பகளுங்கள். நீங்கள் 

எனக்கு எதிராக 
புகார ்ச�ய்யவில்தல, 

ஆனால் நாங்கள் 
பின்பற்றும் 
பதவனுக்கு 
எதிராக.

வானதத்ிலிருந்து 
சராடட்ிதயப் சபாழிபவன் 

என்று சயபகாவா கூறுகிறார.் 
தினமும் காதலயில் நீங்கள் அதத 
ததரயில் மூடுவததக் காண்பீரக்ள். 

நீங்கள் ச�ய்ய பவண்டியது 
எல்லாம் அதத எடுதத்ு 

�ாப்பிடுங்கள்.



பமாப� என்ன 
ச�ான்னார?் நமக்கு 

எப்படி உணவு கிதடக்கும்? 
குைந்ததகள் படட்ினி 

கிடக்கின்றனர.்

சயபகாவா 
தினமும் காதலயில் 

வானதத்ிலிருந்து 
அப்பதத்த சபாழியப் 
பபாகிறார ்என்று அவர ்

கூறுகிறார.்



இல்லாவிடட்ால் 
நாங்கள் படட்ினியா 

இருப்பபாம்

சூரியன் உதிக்கும் பநரம் 
இது. பமாப� ச�ான்னது 
பபால் ததரயில் சராடட்ி 
இருக்கும் என்று நீங்கள் 

நம்புகிறீரக்ளா?

யாதத்ிராகமம் 14: 21-22, 30, 16: 2-3, 7-8



வானதத்ிலிருந்து 
சராடட்ி விழுவதத 

நீங்கள் எப்பபாதாவது 
பகள்விப்படட்ிருக்கிறீரக்ளா?

இல்தல, ஆனால் கடல் வழியாக ஒரு பாதத பற்றி நான் 
பகள்விப்படட்பத இல்தல. பமாப�யின் இந்த பதவன் பிரபஞ்�தத்ின் 
பதடப்பாளராக இருக்க பவண்டும். வானதத்ிலிருந்து சராடட்ி 
விழுவது அவருக்கு மிகவும் கடினம் என்று நான் நிதனக்கவில்தல. 

வாருங்கள், இது பநரம். பாரப்்பபாம்.



நாம் ஏன் 
எப்பபாதும் 

�ந்பதகிக்கிபறாம்?

அவர ்
ச�ான்னது 
பபாலபவ 

வானதத்ில் 
இருந்து 
சராடட்ி.



பார!் 
இது எல்லா 

இடங்களிலும் 
இருக்கிறது

ஓ, இது 
சுதவயாக 

இருக்கிறது! இது 
பதன் பபான்ற 

சுதவ.

உண்தமயிபலபய, 
சயபகாவா பதவன், பமாப� 

அவருதடய தீரக்்கதரிசி



அவரக்ள் வனாந்தரதத்ில் 
இருந்தவதர, பதவதூதரக்ளின் 

பரபலாக உணதவ பதவன் 
அவரக்ளுக்கு அளிதத்ார.்

பமகம் தங்கள் முகாமுக்கு பமபல நிற்கும் வதர, 
எபிபரயரக்ள் நீரூற்றுகளால் தங்கி, பரபலாக சராடட்ிதய� ்
�ாப்பிடட்ாரக்ள், ஆனால் பமகம் நகரத ்சதாடங்கியதும், 
அவரக்ள் கூடாரங்கதளக் கடட்ிக்சகாண்டு, சதரியாத 

வனாந்தரதத்ில் அததப் பின்சதாடரந்்தாரக்ள்.



எனபவ, 
அவர ்எங்களுக்கு 

சராடட்ி சகாடுதத்ார,் 
ஆனால் இப்பபாது 
அவர ்தாகதத்ால் 

நம்தமக் 
சகால்வார்.

எங்களுக்கு 
சீக்கிரம் தண்ணரீ ்

இல்லாவிடட்ால் 
என் சிறுமி 

ச�தத்ுவிடுவாள்.

ஆனால் அவரக்ளுக்கு 
தண்ணரீ ்இல்லாமல் 

பபான ஒரு காலம் 
வந்தது.



நாங்கள் 
எகிப்தில் தங்கியிருக்க 

பவண்டும். இன்சனாரு நாளில் 
நம் விலங்குகள் அதனதத்ும் 

ச�தத்ுவிடும், அதன் பிறகு 
குைந்ததகள் �ாக ஆரம்பிக்கும். 
நாங்கள் உன் ததலதய கற்களால் 

அடிக்க பவண்டும்.

பதவன் 
நம்முடன் 

இருக்கிறாரா 
இல்தலயா?

நான் பபாய் 
சயபகாவாவுடன் 

பபசுபவன்.

யாதத்ிராகமம் 16: 14-15, 17: 2-4; 
�ங்கீதம் 78: 24-25



என்ன ச�ய்ய 
பவண்டும் 

என்று பதவன் 
பமாப�யிடம் 
ச�ான்னார.்

வந்து 
சயபகாவாவின் 

�க்திதயக் 
பாருங்கள். 

நீங்கள் அவதர 
நம்பவில்தல. 

நீங்கள் முருமறிதத்ி 
புகார ்

ச�ய்கிறீரக்ள்.



அவர ்
உங்களுக்கு 

சராடட்ி 
சகாடுதத்ார,் 

இப்பபாது 
அவர ்இந்த 

பாதறயிலிருந்து 
தண்ணதீரத ்

தருகிறார.்



ஐபயா....

டாக்.......

யாதத்ிராகமம் 17: 5-6



நீர ்ஒரு 
நதி பபால 

ஓடியது.



மீண்டும் பமகம் நகரந்்தது, 
எபிபரயரக்ள் எல்லா 

சபாருடக்தள கடட்ிக்சகாண்டு 
அந்த பமகதத்த பின்பற்றி 

வனாந்தரதத்ில் சினாய் என்ற 
மதலக்கு� ்ச�ன்றாரக்ள்.



அங்பக பமாப� 
சஜபம் ச�ய்தார,் 
பதவன் அவரிடம் 

மீண்டும் பபசினார.்



எகிப்தியருக்கு 
நான் ச�ய்த 

எல்லாவற்தறயும், நான் 
அவரக்தள எவ்வாறு விடுவிதப்தன், 

அவரக்ளுக்கு உணவளிதப்தன், 
ஒரு பாதறயிலிருந்து 

தண்ணதீரக் சகாடுதப்தன் 
என்பதத அவரக்ளுக்கு 

நிதனவூடட்ுங்கள்.

யாதத்ிராகமம் 17: 6, 19: 1-6, 9



அவரக்ள் என் 
கடட்தளகளுக்குக் 

கீை்ப்படிந்தால், 
அவரக்ள் பூமியின் 

முகதத்ில் மற்ற 
எல்லா நாடுகளுக்கும் 

பமலாக என் 
சிறப்பு மக்களாக 
இருப்பாரக்ள் என்று 

அவரக்ளுக்கு� ்
ச�ால்லு. அவரக்ள் 

கீை்ப்படிந்தால், 
அவரக்ள் 

ஆ�ாரியரக்ளின் 
ராஜ்யமாக 

இருப்பாரக்ள்.



பமாப�, 
நான் உங்களுடன் 

பபசும்பபாது, நான் ஒரு 
காரப்மகதத்ில் வருபவன், 
அதனால் மக்கள் பாரக்்கவும் 
பகடக்வும், அது நான்தான் 

என்பதத அறிந்து 
சகாள்ளவும் முடியும்.



பமாப� மதலயிலிருந்து இறங்கி, 
பதவன் ச�ான்னததசயல்லாம் 

மக்களுக்கு� ்ச�ான்னார.்

நாங்கள் 
கீை்ப்படிபவாம். 

பதவன் 
ச�ால்வதத 

எல்லாம் 
ச�ய்பவாம்.

பின்னர ்
ச�ன்று, உங்கள் 

ஆதடகதளயும் உடல்கதளயும் 
கழுவுங்கள்;பதவதன வணங்க 
உங்கதள தயாரப்டுதத்ுங்கள். 
இன்னும் மூன்றுநாடக்ளில் பதவன் 

உங்கதள� ்�ந்திப்பார.்



பதவன் கடட்தளயிடட்படி, 
மூன்றாம் நாளில் மக்கள் 

அதனவரும் பதவன் 
பபசுவதற்காகக் காதத்ிருக்க 

மதலக்கு முன்பாக 
கூடினர.் ஒரு விசிதத்ிரமான 

பமகம் மதலயின் மீது 
இறங்கியது பின்னர…்

பமாப�, 
மதலக்கு வா.



பமாப�, நான் உங்கதள 
எகிப்து பத�தத்ிலிருந்து 

சவளிபய சகாண்டு வந்த சயபகாவா 
பதவன். நீங்கள் கீபை ச�ல்லும்பபாது, இந்த 

மதலதய� ்சுற்றி பவலிகள் 
தவக்கவும். 

பவறு யாராவது இருந்தால் 
அவரக்ள்ச�தத்ுவிடுவாரக்ள். 

நான் உனக்கு பதத்ு 
கடட்தளகதளத ்தருபவன், 
அதத நீ மக்களுக்கு ச�ால்ல 

பவண்டும்.யாதத்ிராகமம் 19: 7-25



என்தனயன்றி உனக்கு 
பவபற பதவரக்ள் 
இருக்கக்கூடாது. 

உங்களுக்காக 
விக்கிரகங்கதளயும் 

உருவாக்க பவண்டாம்.  
உன் பதவனாகிய 

கரத்த்ருதடய 
நாமதத்த வீணிபல 

வைங்காதிருப்பாயாக 
ஓய்வுநாதளப் 

பரிசுதத்மாய் ஆ�ரிக்க 
நிதனப்பாயாக 

உன் தகப்பதனயும் 
உன் தாதயயும் 

கனம்பண்ணுவாயாக.

சகாதல 
ச�ய்யாதிருப்பாயாக.  

விப�ாரம் 
ச�ய்யாதிருப்பாயாக. 

திருட பவண்டாம் 
பிறனுக்கு விபராதமாகப் 

சபாய்��்ாடச்ி 
ச�ால்லாதிருப்பாயாக. 

பிறனுக்குள்ள 
யாசதான்தறயும் 

இ�ச்ியாதிருப்பாயாக

யாதத்ிராகமம் 20: 3-17



பமாப� மதலயிலிருந்து 
இறங்கியபபாது, 

இஸ்ரபவலின் எழுபது 
மூப்பரக்தளக்க கூடட்ி, 

பதவனின் கடட்தளகதள 
அவரக்ளிடம் ச�ான்னார.்

அவற்தற 
நாங்கள் 

ச�ய்பவாம்.

அதவ நல்ல 
கடட்தளகள்.



நீங்கள் எழுபது சபரும், 
என்னுடன் மதலக்குத ்திரும்ப 
பவண்டும். பதவன் என்தன 

�ந்திதத்படிபய உங்கதள அங்பக 
�ந்திப்பார.் நீங்கபள பாரப்்பீரக்ள். 
ஆனால் முதலில் பதவன் என்னிடம் 

பபசிய கடட்தளகதள ஒரு 
புதத்கதத்ில் எழுத பவண்டும்.



பதவன் பபசியபடிபய 
எல்லாவற்தறயும் எழுத 

பமாப� கவனமாக 
இருந்தார.் எந்த தவறும் 

ச�ய்யாமல் இருக்க 
பதவனுதடய ஆவி 

அவருக்கு உதவியது.



பமாப� வாரத்த்தகதள 
எழுதி முடிதத்ு, அவர ்

மக்கதள ஒன்று 
கூடி, பதவனுதடய 

வாரத்த்தகதள 
அவரக்ளுக்கு வாசிதத்ார்.

எனபவ இஸ்ரபவல் பத�ம் 
பதவனுடன் ஒரு உடன்படிக்தக 

ச�ய்தார.் அவர ்அவரக்தள 
ஆசீரவ்திப்பார,் அவரக்ளுக்கு 

உயிதரக் சகாடுப்பார,் அவரக்தள 
எதிரிகளிடமிருந்து விடுவிப்பார;் 

அவரக்ள் அவருதடய எல்லா 
கடட்தளகளுக்கும் கீை்ப்படிந்து, 

நீதியுடன் நடப்பாரக்ள்.

பதவன் 
ச�ான்னசதல்லாம் 
நல்லது, நாங்கள் 

அததக் 
கீை்ப்படிபவாம்



இரதத் பலிதய� ்ச�லுதத்வும், 
மக்கதள இரதத்தத்ால் 

சதளிக்கவும் பதவன் 
பமாப�க்குக் கடட்தளயிடட்ார்



அதனவரும் 
பாவிகள், 

மரணதத்ிற்கு 
தகுதியானவரக்ள், 

பமாப� மற்றும் 
ஆபரான் கூட. 

ஆனால் பதவன் 
இரக்கமுள்ளவர.் 

அவர ்தப்பிக்க 
ஒரு வழிதய 
வைங்கினார.்



 அப்பாவி ஆடட்ுக்குடட்ிதயக் சகான்று, பத�தத்ின் மீது 
இரதத்தத்தத ்சதளிப்பதன் மூலம், பதவன் அவரக்ளுதடய 

பாவங்கதள மதறப்பார,் அவரக்ள் மரணதத்ிற்கு 
தகுதியுள்ளவரக்ளாக இருந்தாலும் அவரக்தள சகால்ல 

மாடட்ார.் மரணதத்ிற்கு தகுதியற்ற ஆடட்ுக்குடட்ி மரணதத்ிற்கு 
தகுதியான பாவிகளாக இருந்த பலரின் இடதத்ில் இறந்தது.



இப்பபாது உங்கள் 
பாவங்கள் மூடப்படட்ிருக்கும், 

எழுபது பபர ்என்னுடன் 
மதலயில் ஏறி, கடவுளின் 
மகிதமதயக் காண்பீரக்ள்.யாதத்ிராகமம் 24: 1-8



ஆகபவ, இஸ்ரபவலின் 
எழுபது மூப்பரக்ள் பதவன் 

பமாப�யுடன் பபசிய 
மதலயில் பமாப�தயப் 

பின்சதாடரந்்தாரக்ள்



திடீசரன்று, அவரக்ள் 
முன் பதவனுதடய 

சிம்மா�னம் பதான்றியது.

பதவனின் 
மகிதம



யாதத்ிராகமம் 
24: 9-10

பமாப� மதலயில் ஏறி, 
பதவனின் பிரகா�மான 

மகிதமயில் சதாதலந்து 
பபானதத எழுபது 

மூப்பரக்ள் பாரத்த்ாரக்ள்.

பதவனுடன் 
பநருக்கு பநர ்

பபசும் பமாப�தயப் 
பபான்ற ஒரு 

மனிதனும் 
இல்தல

அதத்தகய 
அைகு!

மற்றும் 
மகிதம.



பமாப�, என்தன வணங்க ஒரு கூடாரதத்த 
மக்கள் கடட் பவண்டும். அதில் பலிகள் 

வைங்குவதற்கான ஒரு பலிபீடமும், உங்கள் 
ததலமுதற முழுவதும், ஆண்டுக்கு 

ஒரு முதற பிரதான ஆ�ாரியதர நான் 
�ந்திக்கக்கூடிய ஒரு பரிசுதத் இடமும் 

இருக்கும்.



கூடாரதத்த எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதத 
நான் உங்களுக்கு� ்�ரியாக� ்ச�ால்பவன். பலவியின் 
பகாதத்ிரம் என் ஆ�ாரியரக்ளாக இருக்கும், ஆபரானும் 
அவனுக்குப் பின் அவனுதடய மகன்களும் பிரதான 
ஆ�ாரியரக்ளாக இருப்பாரக்ள். அவரக்ள் மக்கதள 

நீதியுள்ளவரக்ளாகக் கற்றுக்சகாடுப்பாரக்ள் , 
மக்கள் பாவம் ச�ய்யும்பபாது அவரக்ள் பலிகதளக் 

சகாடுப்பாரக்ள்



சில 
வாரங்களுக்கு 

முன்புதான் அவர ்அந்த 
மதலயில் ஏற்படட் தீயில் 
காணாமல் பபானார.் அவர ்

இப்பபாது இறந்திருக்க 
பவண்டும்.

ஆமாம், 
இந்த வனாந்தரதத்ில் 
நாங்கள் எப்பபாதும் 

உடக்ார முடியாது.

நம் கடவுளுக்கு ஒரு 
தங்க உருவதத்த 
உருவாக்குபவாம்.

பமாப� 
ச�ய்தததப் பபால 
எங்கதள வழிநடதத் 
ஒரு கடவுள் பததவ



உங்கள் 
தங்கதத்த 
எங்களுக்கு 
சகாடுங்கள்

பமாப� 
இறந்துவிடட்ார.் 

எங்கதள எகிப்துக்கு 
அதைதத்ு� ்ச�ல்ல 
ஆபரான் தங்கதத்ின் 
கடவுளாக ஆக்குவார.்



முடட்ாள்கள் தங்கள் 
தககளால் ஒரு காதளயின் 

சிதலதய உருவாக்கி 
அதத கடவுள் என்று 
அதைதத்னர.் பாவம் 
ச�ய்வதற்கு முன்பு 
�ாதத்ானின் அ�ல் 

உருவம் ஒரு காதளயின் 
உருவம். மக்களுக்கு அது 

சதரியாது என்றாலும், 
அவதர வணங்க 

�ாதத்ான் அவரக்தள 
ஊக்கப்படுதத்ினான்.



ஆபரான் மக்களின் 
விருப்பங்கதளப் பின்பற்றி 

தங்கக் கடவுதளக் 
கடட் உதவினார.்

யாதத்ிராகமம் 20: 4, 25: 8-9, 28: 1-3, 32: 1-4; 
எப�க்கிபயல் 1:10, 10:14, 28:14



ஆபரான் மிகவும் முடட்ாள். 
அந்த உருவம் ஒரு கடவுள் 

அல்ல என்பதத அவர ்
அறிந்திருந்தார,் ஆனால் 

அவர ்மக்களுக்கு பயந்தார.்

உங்கதள 
எகிப்து 

பத�தத்ிலிருந்து 
சவளிபய சகாண்டு 

வந்த உங்கள் பதவன் 
இங்பக இருக்கிறார.் 

நாதள நாம் ஒரு சபரிய 
பலிதய அறிவிதத்ு 

சயபகாவாதவ 
வணங்குபவாம்.



வழிபாடட்ுக்கு ஒரு உருவமாக 
எந்த உருவதத்தயும் உருவாக்க 

பவண்டாம் என்று பதவன் ஏற்கனபவ 
கடட்தளயிடட்ார,் ஆனால் அவரக்ள் 
தங்கள் ச�ாந்த கற்பதனகதளப் 

பின்பற்றுகிறாரக்ள்.



மக்கள் நடனமாடி தங்கதள 
நிரவ்ாணமாக்கினர.் அவரக்ள் 
குடிதத்ுவிடட்ு விப��்ாரதத்ில் 

ஈடுபடட்ாரக்ள். பதவன் 
அதனவதரயும் அழிதத்ு, 
பி�ாசுக்கும் அவருதடய 

பதவதூதரக்ளுக்கும் அவர ்
தயாரிதத் சநருப்புகளுக்கு 

அனுப்ப தயாராக இருந்தார்



பதவன் பமாப�யுடன் பபசினார,் 
“இப்பபாபத கீபை பபா. மக்கள் 

சபரும் பாவம் ச�ய்திருக்கிறாரக்ள். 
அவரக்ள் தங்கதள 

நிரவ்ாணமாக்கி, ஒரு சிதலக்கு 
முன்பாக நடனமாடுகிறாரக்ள். 

அதவ அதனதத்தயும் நான் 
அழிக்க பவண்டும். அவரக்ளின் 

இதயங்கள் கடினமானது. அவரக்ள் 
நீதியுடன் நடப்பதில்தல. ”

யாதத்ிராகமம் 32: 5-10



நீங்கள் 
பதவனின் 

கடட்தளகதள 
மீறினாரக்ள்

மக்கள் பதவதன மறந்து தங்கதள 
ஒரு சிதலயாக ஆக்கியததக் 

கண்டு பமாப� பகாபமதடந்தார.்



கடட்தளகள் 
எழுதப்படட் 

கல்கதள பமாப� 
உதடதத்ார.்



சயபகாவாதவத ்
தவிர பவறு சதய்வங்கள் 

இல்தல என்று அவர ்
ச�ால்லவில்தலயா? உங்கள் 
ச�ாந்தக் தககளால் நீங்கள் 

உருவாக்கும் ஒரு சிதல, 
உங்கள் பதடப்பாளராக 

இருக்க முடியுமா? பமாப� தங்கக் கன்தற 
அடிதத்ு சநாறுக்கி 

சபாடியாக அடிதத்ார்யாதத்ிராகமம் 20: 3-4, 32: 15-20



நீங்கள் சயபகாவாவின் பட�்தத்ில் 
இருந்தால் வந்து என்னுடன் நிற்கவும். நீங்கள் 
எகிப்தின் கடவுள்கதள வணங்க விரும்பினால், 

நீங்கள் இருக்கும் இடதத்ிபலபய இருங்கள்.



நாங்கள் 
ஆபிரகாம் ஈ�ாக்கு 

மற்றும் யாக்பகாபின் 
பதவதன பின் 

பற்றுபவாம்

ச�ங்கடதலப் 
பிரிக்கும் பதவதன 
நான் பின்பற்றுபவன், 
அவரிடம் ஒரு உருவம் 

இல்லாவிடட்ாலும் 
கூட.



பாவதத்ிற்கான 
தண்டதன மரணம். 

அவரக்ள் இறக்க பவண்டும் 
என்று சயபகாவா கூறுகிறார.் 

இப்பபாது உங்கள் வாதள எடுதத்ு 
வழிபடுவதற்கு உருவங்கதளப் 

பயன்படுதத்ுபவரக்தளக் 
சகால்லுங்கள்



அன்று 3,000 
விக்கிரகாராததன 
மற்றும் விப��்ாரம் 

ச�ய்பவரக்ள் 
சகால்லப்படட்னர்

கருதண 
காடட்ுங்கள்

பவண்டாம்

து
ண

் டு
 

து
ண

் டு
 

து
ண

் ட
ாக்கு

து
ண

் ட
ாக்கு

யாதத்ிராகமம் 32: 26-28



பமாப� மதலயில் 
ஏறினார,் பதவன் பதத்ு 
கடட்தளகதள இரண்டு 

கல் பலதககளில் 
எழுதினார.் பமாப� 

திரும்பி வந்தபபாது, 
அவர ்பதவனின்   
கடட்தளகதள 

மக்களுக்குக் காடட்ினார், 
அவரக்ள் அதனவரும் 

அவரக்ளுக்குக் 
கீை்ப்படிய 

ஒப்புக்சகாண்டாரக்ள்.



நீங்கள் 
கடினமான இதயமுள்ள, 

கலகக்கார மக்கள் 
என்றுபதவன் கூறுகிறார.் 

நீங்கள் பாவம் ச�ய்தபபாது, 
அவர ்உங்கள் அதனவதரயும் 

சகான்றுவிடுவார ்என்று 
என்னிடம் கூறினார,் 

ஆனால் நான் உங்களுக்காக 
சஜபித்பதன், அவர ்உங்கள் 

பாவதத்த நீக்கப் பபாகிறார.் 
சயபகாவா உண்தமயில் 

இரக்கமுள்ளவர,் 
மன்னிப்பவர.்



கூடாரதத்தக் கடட் பதவன் 
வழிநடதத்ியுள்ளார.் அவருதடய 

விவரக்குறிப்புகளின்படி நாம் அததக் 
கடட்ினால், அவர ்அங்பக எங்களுடன் 

�ந்திப்பார.் நாம் அதனவரும் 
பாவிகளாக இருப்பதால், அவதர 

அணுகக்கூடிய ஒரு வழிதய பதவன் 
தயார ்ச�ய்துள்ளார ்பலவியரக்ள் 

ஒவ்சவாரு நாளும் இரதத் 
பலியிடுவாரக்ள்.



ஒவ்சவாரு ஆண்டும், 
உடன்படிக்தகப் சபடட்ியின் மீது இரதத்ம் 

தவக்கப்படும். பதவன் எகிப்தில் ச�ய்தததப் 
பபாலபவ, பபடட்ியின் பமல் இரதத்தத்தக் 

காணும்பபாது, அவர ்நம்முதடய பாவங்கதளத ்
தள்ளிவிடுவார,் நாங்கள் �ாக மாடப்டாம். இது 

பதவனின் மன்னிப்பு வழி.



ஆகபவ கூடாரம் 
கடட்ுவது முடிந்தது, 
ஆ�ாரியரக்ள் தின�ரி 
பலிகதள� ்ச�லுதத்த ்
சதாடங்கினாரக்ள். 

மிருகங்களின் 
இரதத்தத்த 

வைங்கியவரக்ளின் 
விசுவா�தத்த 

பதவன் கண்டபபாது, 
அவரக்ளுதடய 
பாவங்கதளத ்

தள்ளி தவதத்ார.்

ஆனால் மக்கள் வனாந்தரதத்ில் 
தங்கியிருப்பதில் 

மகிை்�ச்ியதடயவில்தல, 
எனபவ அவரக்ள் எல்லா 

பநரதத்ிலும் புகார ்ச�ய்தனர்

அவரக்ளுதடய புகாரக்ளும் 
அவநம்பிக்தகயும் பதவன் அவரக்ளுக்குத ்
தீரப்்தபக் சகாடுதத் ஒரு நாள் வந்தது.



பதவன் பல விஷ பாம்புகதள முகாமுக்குள் 
நுதைந்து சூடான மாமி�தத்தத ்பதடத ்தயாரிதத்ார.் 
பதவன் இரக்கமுள்ளவர,் ஆனால் அவர ்பாவதத்த 

என்சறன்றும் சதாடர அனுமதிக்க மாடட்ார.்

ஈ......! 
பார!் 

பாம்புகள்… 
நிதறய!

யாதத்ிராகமம் 34: 28-32, 39:32; எண்ணாகமம் 21: 5-6



சீக்கிரம் முகாமில் விஷ 
பாம்புகள் நிரம்பின.



பதவபன 
எங்களுக்கு 
உதவுங்கள்



பாம்புகள் இரவில் 
கூடாரங்களில் கூட கண்டன.

ஸ்
ஸ்

ஸ்
ஸ்

ஸ்
ஸ்

ஸ்
ஸ்



எனக்கு 
உதவுங்கள். 

என்தன பாம்பு 
கடிதத்து.



பவண்டாம்...



குைந்ததகள் கூட 
சபற்பறாரின் 

பாவங்களுக்காக 
துன்பப்படட்ாரக்ள்.

பவண்டாம், 
பயாவாப்

அம்மா....

எண்ணாகமம் 21 : 6



முகாம் முழுவதிலிருந்தும் 
துன்பங்கள் மற்றும் 

துக்கங்களின் அழுதககள் 
பகடக்ப்படட்ன. 

பாவதத்ின்�ம்பளம் 
பயங்கரமானது.

முகாம் 
முழுவதும் 

இது பபான்றபவ 
இருக்கிறது 

மற்றும் ஒவ்சவாரு 
நிமிடதத்ில் 
பமா�மாக 

வளரக்ிறது. பலர ்
ஏற்கனபவ 

இறந்துவிடட்னர்



நாம் பமாப�தயக் 
கண்டுபிடிக்க பவண்டும். 

நி��்யமாக இது பதவனின் 
பவதல. மக்கள் ச�ய்த 
பாவங்களுக்காக அவர ்

பகாபப்படுகிறார.்டாக்க்க்….
டாக்க்க்….



நீங்கள் 
பதவனிடம் பப� பவண்டும். 

இந்த தண்டதனக்கு நாங்கள் 
தகுதியானவரக்ள், ஆனால் 
அவரிடம் கருதண காடட்ும்படி 

பகளுங்கள்.

பதவன் பாவதத்தப் 
பற்றி தீவிரமாக 

இருக்கிறார ்என்பதத 
மக்கள் எப்பபாது அறிந்து 
சகாள்வாரக்ள்? அவரக்ள் 

அவருதடய கடட்தளகளுக்குக் 
கீை்ப்படிந்து பரிசுதத் பத�மாக 

இருக்க பவண்டும்.



கடவுபள, 
தயவுச�ய்து 

உங்கள் மக்களிடம் 
இரக்கமாயிருங்கள். 

அவரக்ளின் 
பாவங்கதள 
மன்னியுங்கள்



நீ பபாய் . 
மக்கதளக் கடிப்பததப் 

பபாலபவ பிதத்தளகளின் 
�ரப்தத்த உருவாக்குங்கள். 
அதனவருக்கும் பாரக்்க ஒரு 
கம்பதத்ில் தவக்கவும். பிதத்தள 
�ரப்தத்த பாரக்்க� ்ச�ால்லு, 

அவரக்ள் உடனடியாக 
குணமதடவாரக்ள்

எண்ணாகமம் 21 : 7



பதவன் ஒரு வழிதய 
வைங்கியுள்ளார.் பிதத்தள 

�ரப்தத்த பாருங்கள், நீங்கள் 
குணமதடவீரக்ள்.



அவர ்
�ாகப்பபாகிறார்

இல்தல! பதவன் 
ஒரு வழிதய 

வைங்கியுள்ளார.் 
கண்கதளத ்திறந்து 

பாரு. பாரத்த்ு 
வாை்க



இது ஒரு 
அற்புதம்!

நாம் 
மற்றவரக்ளிடம் 

ச�ால்ல 
பவண்டும்.

இது எனக்கு 
பவதல ச�ய்தது! 
மற்றவரக்ளிடம் 

ச�ால்லுபவன்.



பாரத்த்ு 
உயிருடன் 
இருங்கள்

எண்ணாகமம் 21 : 9



சபாய்யான 
நம்பிக்தகயுடன் அவதர ஏன் 

கிண்டல் ச�ய்கிறீரக்ள்



மற்றவரக்ள் பாரத்த்ு 
முழுதமயாக்கப்படட்ுள்ளனர்

நான் இறப்பதத 
நீங்கள் பாரக்்க 

முடியவில்தலயா? இவ்வளவு 
முடட்ாள்தனதத்ால் என்தன ஏன் 

சதாந்தரவு ச�ய்கிறீரக்ள்



மன்னிக்கவும், 
அவர ்நம்ப 

மாடட்ார.்

அவருக்கு 
நிதறய சபருதம 

இருந்தது

அவர ்
ச�தத்ுவிடட்ார.்



ஆனால் மக்கள் 
சதாடரந்்து தங்கள் 
ச�ாந்த வழிகளில் 

ச�ன்றனர,் 
சபரும்பாலும் 

பதவனின் 
கடட்தளகளுக்குக் 

கீை்ப்படியத ்
தவறிவிடட்னர.்

மக்கள் மீண்டும் கடவுளின் 
�க்திதயக் கண்டாரக்ள். 

முகாம் பாம்புகளிலிருந்து 
விலகி, வாை்க்தக இயல்பு 

நிதலக்குத ்திரும்பியது



இஸ்ரபவல் புதத்ிரர ்பமகதத்தப் 
பின்சதாடரந்்தாரக்ள். பதவன் 

அவரக்ளுக்கு வானதத்ிலிருந்து 
மன்னாதவக் சகாடுதத்ு, அவரக்ளுக்குக் 

குடிக்க தண்ணரீ ்வைங்கினார.்

எண்ணாகமம் 21: 9, 32:13



அவர ்அவரக்தள வாக்குதத்தத்ம் ச�ய்யப்படட் பத�தத்ிற்கு 
அதைதத்ு� ்ச�ன்றிருப்பார,் ஆனால் அவரக்ள் கீை்ப்படியாமல் 
இருந்தாரக்ள், அவருதடய கடட்தளகளுக்குக் கீை்ப்படிய 

மாடட்ாரக்ள், ஆகபவ பதவன் அவரக்தள நாற்பது 
ஆண்டுகளாக வனாந்தரதத்ில் அதலய� ்ச�ய்தார.்



பமாப�, நீ மடட்ுபம பதவனுக்கு சநருக்கமானவர ்என்று 
நிதனக்கிறீரக்ள். நாங்கள் உங்கதளப் பபாலபவ 

புனிதமானவரக்ள். உண்தமயில், முழு �தபயும் புனிதமானது. 
நம்மிதடபய பாவிகள் யாரும் இல்தல. பதவன் 

நம்மிதடபய வாை்கிறார.்



 நீயும் ஆபரானும் என்ன ச�ய்ய பவண்டும் என்று 
ச�ால்லவும், உங்கதள நீங்கபள தீரப்்பளிக்கவும் எங்களுக்குத ்

பததவயில்தல. நாங்கள் உங்கதளப் பபாலபவ 
தீரப்்பளிக்கும் திறன் சகாண்டவரக்ள்.

ஆமாம், பாதலவனதத்ில் 
சுற்றித ்திரிவதால் பமலும் 

அற்ப விஷயங்களுக்காக பதவன் 
நம்தமக் சகான்றார ்அதனால் 

நான் ப�ாரவ்தடந்பதன்

ஆம், அது 
பமாப�யின் தவறு. 

அவரது தரநிதலகள் 
மிக அதிகம்.



பமாப� 
கூடாரதத்ுக்கு� ்

ச�ன்று என்ன ச�ய்ய 
பவண்டும் என்று 

பதவனிடம் பகடட்ார.்



பதவன் பபசியிருக்கிறார:் “பலவியின் 
மகன்கபள, நீங்கபள அதிக சபாறுப்தப 

ஏற்றுக்சகாள்கிறீரக்ள். பதவன் அவரக்தள 
நியமிக்காதபபாது நீங்கள் மனிதரக்தள 

ஆ�ாரியரக்ளாக ஆக்குவீரக்ள்.

எண்ணாகமம் 16 : 2-6



நாதள கரத்த்ர ்நம் அதனவருக்கும் 
தீரப்்பளிப்பார,் யாரப்தவனின் ஆ�ாரியரக்ள், 

யார ்பரிசுதத்ர,் யார ்இல்தல என்பதத அறிபவாம். 
நாதள காதல கூடாரதத்ிற்கு வாருங்கள். உங்கள் 

தூபகல�ங்களில் சநருப்பால் சகாண்டு வாருங்கள்.



அடுதத் நாள்

உங்கள் 
பரிசுதத்தத்த 

சவளிப்படுதத்ுபவரக்பள, 
ஆ�ாரியரக்ளாகி, மக்கதள 

ஆளுகிறவரக்பள, அருகில் 
வாருங்கள்.



பதவன் இன்று 
இங்பக நம்தம� ்�ந்திப்பார,் 

அவர ்பதரந்்சதடுப்பார.் 
அவருதடய வல்லதமதயயும் 

மகிதமதயயும் காண்பபாம்.



இந்த 
சபால்லாதவரக்ளிடமிருந்து 

உங்கதளப் பிரிதத்ுக் 
சகாள்ளுங்கள், ஏசனன்றால் நான் 

அவரக்தள ஒரு நிமிடதத்ில் 
சகான்றுவிடுபவன்.



அவரக்ளின் 
கூடாரங்களிலிருந்து 

விலகி� ்ச�ல்லுங்கள். 
அவரக்ள் அருகில் வர 

பவண்டாம் அல்லது 
நீங்கள் அவரக்ளுடன் 
இறந்துவிடுவீரக்ள்

எண்ணாகமம் 16: 19-24



இங்பக ஒரு ப�ாததன. இந்த 
மனிதரக்ள் ஒரு �ாதாரண 

மரணம் அதடந்தால், நான் ஒரு 
சபாய்யான தீரக்்கதரிசி என்றும், 
பதவன் என்னால் பப�வில்தல 
என்பததயும் நீங்கள் அறிந்து 

சகாள்ளலாம்.



ஆனால் இன்று 
நீங்கள் ஒரு புதிய விஷயதத்தக் 

கண்டால், பூமி திறந்து 
அவற்தறயும் அவற்றின் 

உடதமகதளயும் 
நரகதத்ின் குழிக்குள் 

விழுங்கினால், அவரக்ள் 
பதவனுக்கு எதிராக பாவம் 
ச�ய்தாரக்ள் என்பததயும் 

நான் அவருதடய தீரக்்கதரிசி 
என்பததயும் நீங்கள் 

அறிவீரக்ள்.



ஐபயா 
பவண்டாம்

எனக்கு 
உதவுங்கள் யீ........



ஆ�ாரியரக்ளாக இருக்க 
முயன்ற மனிதரக்ள் அதனவரும் 

பி�ாசுக்கும் அவருதடய தீய 
பதவதூதரக்ளுக்கும் தயாரிக்கப்படட் 
நரகதத்ின் சநருப்பில் உயிபராடு 

விழுங்கப்படட்னர.்

எண்ணாகமம் 16 : 28 - 33



அவரக்ளின் பிதத்தள 
தூபகல�ங்கதள 

எடுதத்ு பலிபீடதத்ிற்கு ஒரு 
மதறப்தப

 உருவாக்குங்கள்

பலிபீடதத்த மூடிய பிதத்தள 
நீங்கள் காணும்பபாது, மனிதரக்ள் பதவனின் 

கடட்தளகதள புறக்கணிதத்ு தங்கதள 
ஆ�ாரியரக்ளாக மாற்ற முயன்றபபாது இந்த நாள் 

உங்களுக்கு நிதனவிருக்கும்.



இஸ்ரபவல் புதத்ிரர ்
ஒருபபாதும் 

மறக்க முடியாத 
ஒரு நாள் அது. 

பமாப� அவருதடய 
தீரக்்கதரிசி 

என்பதத பதவன் 
சதளிவுபடுதத்ினார,் 

அவர ்
நியமிதத்வரக்ள் 

மடட்ுபம 
ஆ�ாரியரக்ளாக 
இருக்க முடியும்.



பதவனுதடய மகிதம எப்சபாழுதும் கூடாரதத்ின்பமல் 
நின்றது, மக்கள் நாற்பது ஆண்டுகள் வனாந்தரதத்ில் 

முன்னும் பின்னுமாக பமாப�தயப் பின்சதாடரந்்தாரக்ள்

பதவனுதடய 
மகிதம நம்மிடம் 

இருக்கிறது, 
அவர ்நமக்கு 

வானதத்ிலிருந்து 
அப்பம் தருகிறார.்



பதவன் வானதத்ிலிருந்து 
அப்பதத்த சதாடரந்்து 

சபாழிந்தார,் அவர ்
அவரக்ளுக்கு 

பாதறயிலிருந்து தண்ணரீ ்
வைங்கினார.் சநருப்புத ்
தூண் இரவிலும், பகலில் 
பமகதத்ிலும் அவரக்தள 

மூடியது. அவரக்ள் குடிபயறி, 
பதவனின் கடட்தளகதளக் 

கதடப்பிடிக்க 
கற்றுக்சகாண்டாரக்ள்.எண்ணாகமம் 16: 37-38



ஆ�ாரியரக்ள் 
கூடாரதத்ிற்கு� ்
ச�ன்று பமாப� 

கடட்தளயிடட்படி 
தின�ரி பலிகதள� ்
ச�லுதத்ினாரக்ள்.



நாற்பது வருடங்கள் வனாந்தரதத்ில் கடந்த பிறகு, 
மற்றவரக்ள் அதனவரும் வாக்குதத்தத்ம் ச�ய்யப்படட் 
பத�தத்ிற்குள்பிரபவசிக்க தயாரானததப் பபாலபவ, 

பதவன் பமாப�தய மதலக்கு அதைதத்ார.் 
அங்பக, பதரவ்னுடன் ஒரு கதடசி பப�ச்ுக்குப் 
பிறகு, அவர ்படுதத்ு அதமதியாக இறந்தார.்



உடபன, அவருதடய ஆவி 
பதவனிடம் பபாய் ப�ரந்்தது. 

அங்பக, ஆபிரகாமுக்கு பதவன் 
வாக்குதத்தத்ம் சகாடுதத் 

பத�தத்ில் அவர ்மீண்டும் தம் 
மக்களுடன் ப�ரும் காலம் வதர 

நிதலதத்ிருக்க பவண்டும்.
சுமார ்கி. மு. 1451 -
 உபாகமம் 34: 4-5



சயபகாவா பதவன் 
ஆபிரகாதம தம் 

மக்கதள விடட்ுவிடட்ு 
பதவன் சகாடுக்கும் 

பத�தத்ிற்கு நடக்கும்படி 
அதைதத்திலிருந்து 

கிடட்தத்டட் 500 ஆண்டுகள் 
கடந்துவிடட்ன.

ஆபிரகாமுக்கும் �ாராவிற்கும் தங்கள் மகன் ஈ�ாக்கிலிருந்து 
ஒரு சபரிய பத�தத்த உருவாக்குவதாக கடவுள் அளிதத் 

வாக்குறுதி நிதறபவறியது. இஸ்ரபவல் என்று சபயர ்
மாற்றப்படட் யாக்பகாபின் பன்னிரண்டு மகன்கள், , பன்னிரண்டு 
பகாதத்ிரங்களாகவும், ஏராளமான மக்களாகவும் மாறிவிடட்ன.



அவரக்ள் அடிதமதத்னதத்ின் 
மூலம் வந்தாரக்ள், 

பமாப�யுடன் 
பாதலவனதத்ில் அதலந்து 
திரிந்தாரக்ள், பதவனுதடய 
நியாயப்பிரமாணதத்தப் 

சபற்றாரக்ள், இப்பபாது 
வாக்குப்பண்ணப்படட் 

பத�தத்ிற்குள் 
பிரபவசிக்கப்பபாகிறாரக்ள். 



வனப்பகுதி பயணம் 
முழுவதும், ஒரு 

சிறுவன் எப்பபாதும் 
பமாப�க்கு அருகில் 

இருந்தான், இஸ்ரபவல் 
பத�தத்த எவ்வாறு 

வழிநடதத்ுவது என்று 
பாரத்த்ுக்சகாண்டிருந்தான்.



அந்த சிறுவன் 
பயாசுவா என்ற 
வலிதமயான 
பபாரவ்ீரனாக 

வளரந்்தான்



பமாப� பதவபனாடு இருக்க� ்ச�ன்ற 
பிறகு, பதவன் ஆபிரகாமுக்கு 

வாக்களிதத் பத�தத்ிற்கு மக்கதள 
வழிநடதத் பயாசுவா பதவனால் 

பதரந்்சதடுக்கப்படட்ார.்

அவரக்ள் ஒரு அந்நிய பத�தத்ில் அந்நியரக்ளாக 
இருப்பாரக்ள், 400 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவரக்ள் தங்கள் 

பிதாக்களின் பத�தத்ிற்கு சகாண்டு வரப்படுவாரக்ள் 
என்ற தீரக்்கதரி�னதத்த மக்கள் நிதனவு கூரந்்தனர.் 

பதவன் தனது வாரத்த்ததயக் கதடப்பிடிதத்ார.்



அவரக்ள் 
பயாரத்ாதன 

கடந்த நாளில், 
வானதத்ிலிருந்து 

வந்த மன்னா 
நிறுதத்ப்படட்ு, 
அவரக்ள் அந்த 

பத�தத்ின் புதிய 
உணதவ� ்

�ாப்பிடட்ாரக்ள்.

ஓ, 
இது பதவன் 

நமக்கு சகாடுதத் 
அற்புதமான 

நிலங்க.



ஆம், நம் குைந்ததகதள 
வளரப்்பதற்கும், பரிசுதத்தப்தாடும், 
நிம்மதியுடனும் வாை அவரக்ளுக்குக் 

கற்பிக்க இது ஒரு சிறந்த இடம்.
உபாகமம் 34: 9; 
பயாசுவா 5:12



அதிகாரம்  5 

 ராஜ்யம்



இந்த 
அப்பாவி குைந்தததய 
நாங்கள் உங்களுக்கு 

வைங்குகிபறாம், ஓ பாகால். 
அவனுதடய இரதத்ம் 
உங்கள் பகாபதத்த 

�மாதானப்படுதத்டட்ும்.

என் ஆதம்ாவின் 
பாவதத்ிற்கு விதலயாக 
ச�லுதத் என் குைந்தததய 

தருபவன்



பாலஸ்தீனதத்ில் வசிக்கும் மக்கள், 
இஸ்பரல் குைந்ததகள் வந்த நிலம் 
தீயது. அவரக்ள் கானானியரக்ள் 

என்று அதைக்கப்படட்னர,் 
இஸ்ரபவலதர விட பவறு 

சமாழிதய� ்ப�ரந்்தவரக்ள். அவரக்ள் 
மனித பலிகதள� ்ச�லுதத்ி 

தங்கம், சவள்ளி, பிதத்தள மற்றும் 
மரதத்ால் ச�ய்த கடவுள்களுக்கு 

முன்பாக வணங்கினாரக்ள்.



மனந்திரும்பும்படி ச�ால்ல 
பதவன் தீரக்்கதரிசிகதளயும் 

ஆ�ாரியரக்தளயும் அனுப்பினார,் 
ஆனால் அவரக்ள் தங்கள் 

பாவங்களில் சதாடரந்்தாரக்ள். 
பநாவாவின் நாளிலும் ப�ாபதாம் 

மற்றும் சகாபமாரா நகரங்களிலும் 
பதவன் மக்கதள அழிதத்ததப் 

பபாலபவ, அவர ்இப்பபாதும் 
கானான் மக்கதள அழிப்பார.்

ஒரு 
நாள், நாம் பிரதான 

ஆ�ாரியராகவும், 
பலிகதள� ்

ச�லுதத்ுபவரக்ளாகவும் 
இருக்கலாம்.



இது 
சவறுக்கதத்க்கது, 

ஆனால் அது ச�ய்யப்பட 
பவண்டும். நன்தம 

ச�ய்யுங்கள், நல்லததப் 
சபறுங்கள்; தீதமதய� ்
ச�ய்யுங்கள், தீதமதயப் 

சபறுங்கள்.

ஆதியாகமம் 14:18, 20: 7; 
எண்ணாகமம் 22: 4-8; 

உபாகமம் 18: 9-11



வாக்குதத்தத்ம் ச�ய்யப்படட் 
பத�தத்ில் வாை்ந்த 

விக்கிரகாராததன மக்கள் 
இஸ்ரபவல் புதத்ிரர ்இருப்பதத 

எதிரத்த்ு, தங்கள் நிலதத்தக் காக்க 
பபாராடினாரக்ள், ஆனால் பதவன் 
இஸ்ரபவல் புதத்ிரருக்கு அவரக்தளத ்
பதாற்கடிக்க அதிகாரம் சகாடுதத்ார.்



இந்த 
புனித 

பகாவிலுக்குள் 
நீங்கள் வர 
எவ்வளவு 
ததரியம்!

நீ உன் 
கதடசி 

குைந்தததய 
சகான்றாய் .



யுதத்ம் முடிந்தபபாது, 
எபிபரயரக்ள் தங்கள் எதிரிகதள 

சவன்றாரக்ள், நிலம் எடுக்க 
அவரக்ள் முன் இருந்தது. பயாசுவா 

மக்கபளாடு பபசினான்

எங்கள் 
மிகப் பைதமயான 

மூதாததயரான 
ஆபிரகாம் ஒரு 

விக்கிரகாராததன 
மக்களிடமிருந்து 
வந்தவர.்பதவன் 

அவருடன் பபசினார,் 
அவதர ஒரு சிறந்த 

பத�மாக ஆக்குவதாக 
உறுதியளிதத்ார.்



தம்முதடய 
மக்கள் எகிப்துக்கு� ்ச�ன்று 
400 வருடங்கள் அங்பகபய 

இருப்பாரக்ள் என்றும், அதன்பிறகு 
அவர ்அவரக்தள சவளிபய 

அதைதத்ு� ்ச�ன்று, இப்பபாது 
நீங்கள் நிற்கும் இந்த பத�தத்ுக்குக் 
சகாண்டு வருவார ்என்றும் பதவன் 
ச�ான்னார.் 500 ஆண்டுகளுக்குப் 

பிறகு இங்பக இருக்கிபறாம், 
பதவன் ஆபிரகாமுக்கு 

அளிதத் வாக்குதத்தத்தத 
நிதறபவற்றியுள்ளார.்



இப்பபாது 
உள்பள ச�ன்று மீதமுள்ள 

நிலதத்த குடிபயறவும். 
உங்களுக்கு முன் இந்த 

பத�தத்ில் வாை்ந்த பாவிகளின் 
முன்மாதிரிதயப் பின்பற்றாதீரக்ள், 
ஏசனன்றால் பதவன் அவரக்தள 

நியாயந்தீரத்த்படிபய உங்கதள 
நியாயந்தீரப்்பார.்

பயாசுவா 24: 2-14



புதிய பத�தத்ில் அவரக்ள் நிம்மதியாக இருந்தாரக்ள். 
எல்பலாரும் தனது ச�ாந்த பண்தணதய 

தவதத்ிருந்தாரக்ள், �ாப்பிட நிதறய இருந்தது. பதவன் 
எல்லா மக்களுக்கும் பமலாக அவரக்தள ஆசீரவ்திதத்ார.்

உங்கள் 
இரவு உணவு 

தயாராக 
உள்ளது.

இந்த பாதறதய 
நாங்கள் 

சவளிபயற்றியவுடன்



பதவன் வாக்குதத்தத்ம் 
ச�ய்தபடிபய, 

எபிபரயரக்ள் பத�தத்த 
நிரப்பும் வதர 

சபருகினாரக்ள். 
அவரக்ளின் நகரங்கள் 
நல்சலண்ணதத்ுடனும் 
நீதியுடனும் உயிபராடு 
இருந்தன. புதிய பத�ம் 

இஸ்ரபவல் என்று 
அதைக்கப்படட்து.

என் 
�பகாதரி, உங்களுக்கு 

�மாதானம். இன்று மீன் 
எப்படி இருக்கிறது?

இது எப்பபாதும் 
பபால் கடலில் 
இருந்து புதியது.



சயபகாவா உங்கள் எதிரிகதள 
பதாற்கடிதத்ார,் ஆனால் இந்த பத�தத்ில் 

விக்கிரக ஆராததன இன்னும் உள்ளது. நீங்கள் 
யாருக்கு ப�தவ ச�ய்ய பவண்டும் என்று இன்று உங்கதளத ்
பதரந்்சதடுங்கள்; நீங்கள் யாருதடய பத�தத்ில் வசிக்கிறீரக்பளா 

இந்த மக்களின் சபாய்யான சதய்வங்கதளயா, ,அல்லது 
ஆபிரகாமின் பதவதனய . நானும் என் வீடட்ாரும் 

சயபகாவாதவ ப�விப்பபாம்.



கரத்த்தர� ்
ப�விப்பதாக 

நாங்கள் வாக்கு 
அளிக்கிபறாம்

மற்ற 
கடவுள்களுக்கு ப�தவ 
ச�ய்ய நாம் கரத்த்தர 

தகவிட பவண்டும்என்ற பதவன் 
ததடச�ய்தார;் சயபகாவா எகிப்தில் 

எங்கள் அடிதமதத்னதத்ிலிருந்து 
எங்கதள விடுவிதத்ு, 

வனாந்தரதத்ில் எங்கதளக் 
கவனிதத்ுக்சகாண்டார்.



பதவன் ஒரு 
பரிசுத ்தபதவன் 

; அவர ்எரி��்லுள்ள 
பதவன்; நீங்கள் அவதரக் 
தகவிடட்ு விக்கிரகங்கதளப் 

பின்பற்றினால், அவர ்
திரும்பி வருவார,் உங்கதள 

காயப்படுதத்ி உங்கதள 
நுகரும்.

கரத்த்ர ்
இந்த பத�தத்ில் 

குடியிருந்த எல்லா 
அபமாரியரக்தளயும் கூட 

எல்லா ஜனங்கதளயும் 
நம்முன் விரடட்ினார.் 

ஆதகயால் நாமும் 
கரத்த்தர� ்ப�விப்பபாம்; 

அவர ்எங்கள் பதவன்.



கரத்த்தர� ்ப�விப்பதற்காக 
உங்கதளத ்பதரந்்சதடுதத்ீரக்ள் 
என்பதற்கு நீங்கள் �ாடச்ிகளாக 

இருக்கிறீரக்ள்.

நாங்கள் 
�ாடச்ிகள்.

இன்று நீங்கள் 
பதவபனாடு ச�ய்த 
உடன்படிக்தகதய 

புதத்கதத்ில் 
எழுதுபவன்.



நாங்கள் எல்லாவற்றிலும் பமாப�க்குக் 
கீை்ப்படிந்தபடிபய, நாங்கள் உனக்கும் கீை்ப்படிபவாம்; 

உன் பதவனாகிய கரத்த்ர ்பமாப�யுடன் இருந்தபடிபய 
உன்னுடனும் இருப்பார.் பதவனின் கடட்தளகளுக்கு எதிராகக் 

கிளரந்்சதழுந்தவன் சகால்லப்படுவான்.



பதவனுடன் பபசி பமாப�யின் 
வாரத்த்தகதளப் படிதத் 
நியதிபதிகளால் மக்கள் 
ஆளப்படட்னர.் அவரக்ள் 

பதவ �டட்தத்த மக்களுக்கு 
விளக்கி, பதவனுக்கு கீை்ப்படிய 

வளிநடதத்ினாரக்ள்
யாதத்ிராகமம் 21: 28-29; 

பயாசுவா 24: 15-24



ப�தங்களுக்கு அந்த 
எருதின் உரிதமயாளபர 
சபாறுப்பு என்றும், அந்த 

எருது சகால்லப்பட பவண்டும் 
என்றும் பமாப� கூறினார.்

ஒருவதரப் 
புண்படுதத்ிய எருது 

குறிதத்ு பதவனுதடய 
�டட்ம் என்ன 
ச�ால்கிறது?



பமாப� மற்றும் பயாசுவாவின் கீை் பதவன் ச�ய்த அற்புதங்கதள 
மக்கள் சிறிது பநரம் நிதனவில் தவதத்ாரக்ள். எகிப்திய 
அடிதமதத்னதத்ிலிருந்து விடுபடட்தற்கு அவரக்ள் நன்றி 
சதரிவிதத்னர.் அவரக்ள் சயபகாவா பதவனுக்கு ப�தவ 

ச�ய்து, கடட்தளயிடட்படிபய பலிகதள� ்ச�லுதத்ினாரக்ள்.



அப்பா, 
ஆ�ாரியரக்ள் ஏன் 

எங்கள் ஆடட்ுக்குடட்ிதயக் 
சகால்லப் பபாகிறாரக்ள்? 
எங்கள் பிதாக்கள் எகிப்தில் 
இருந்தபபாது ச�ய்தததப் 
பபாலபவ அழிப்பவர ்கடந்து 

ச�ல்லப்பபாகிறாரா?இல்தல 
மகபன, அழிப்பான் 

வரவில்தல, ஆனால் இந்த 
ஆடட்ுக்குடட்ியின் இரதத்ம் 

நம் பாவங்கதள மூடி, 
பதவனின் பாரத்வயில் 
நம்தம ஏற்றுக்சகாள்ள 

தவக்கும்.



மக்கள் பதவதன 
வணங்குவதாகவும் 

அவருதடய 
கடட்தளகதளக் 

கதடப்பிடிப்பதாகவும் 
பயாசுவாவுக்கு 

வாக்குறுதி 
அளிதத்ாரக்ள், ஆனால் 
எல்பலாரும் சதாடரந்்து 

சயபகாவாதவ 
வணங்கவில்தல.

அற்புதங்கள் நின்றபபாது, அடுதத் 
ததலமுதற உயிருள்ள கடவுதள 

மறந்து உயிரற்ற விக்கிரகங்களுக்கு 
முன்னால் வணங்கியது. அவரக்ள் தங்கள் 

முன்பனாரக்தளயும் வணங்கினர.்



பயாசுவா எ��்ரிதத்படிபய, 
இஸ்ரபவதல அழிக்க பதவன் 
புறஜாதிகதள அனுப்பினார.்

நியாயாதிபதிகள் 3: 7-8, 12-13, 4: 1-2, 10: 6-7



யாய்....

பவண்டாம்! 
பாகாபல என்தனக் 

காப்பாற்றுங்கள்



பதவனின் மக்கள் மீது 
தீரப்்பு வந்தபபாது, அவரக்ள் 

அவருதடய �டட்தத்த நிதனவில் 
தவதத்ு, தங்கள் பாவங்கதள 

ஒப்புக்சகாண்டாரக்ள்

அவரக்ள் ச�ய்த பாவங்கதள 
ஒப்புக்சகாண்டபபாது, 

அவர ்அவரக்தள 
மன்னிதத்ு, அவரக்ளின் 

நிலதத்த மீடச்டடுதத்ார.்

கரத்த்ாபவ, 
எங்கள் பாவங்கதள 
மன்னிதத்ு எங்கள் 

அதமதிதய 
மீடச்டடுங்கள்.



பதவதனத ்பதடிய 
நீதிபதிகதளப் 

பின்பற்றி மக்கள் 
ப�ாரவ்தடந்து, 

பதவனின் 
புதத்கதத்ிலிருந்து 

மக்கதள 
சவளிபயற்றினாரக்ள், 

எனபவ அவரக்ள் 
அவரக்தள ஆடச்ி 

ச�ய்ய ஒரு ராஜாதவ 
உருவாக்குவாரக்ள் 

என்று அவரக்ள் 
முடிவு ச�ய்தனர.்



ராஜ்யதத்ின் 
நன்தமக்காக உங்கள் 

நிலங்கள் பறிமுதல் 
ச�ய்யப்படும். உங்கள் மகதள 

இங்பக விடட்ுவிடலாம். 
நாங்கள் அவதள நன்றாக 

கவனிதத்ுக்சகாள்பவாம்.



�ாமுபவல் என்ற தீரக்்கதரிசியும் 
நீதிபதியும் ஒரு ராஜாதவ 
உருவாக்குவதில் அவரக்ள் 

பதவதன தங்கள் ஆடச்ியாளராக 
நிராகரிக்கிறாரக்ள் என்று 

எ��்ரிதத்ாரக்ள், ஆனால் அவரக்ள் 
விசுவா�தத்ின்படி நடக்க 

விரும்பவில்தல. �வுல் ராஜா 
அவரக்தள துஷ்பிரபயாகம் ச�ய்தார,் 

அவரக்ளுதடய பணதத்தயும், 
ச�ாதத்தயும் எடுதத்ு, தங்கள் 

மகன்களுக்கு பவதலக்காரரக்ளாக 
ஆக்கி, தங்கள் மகள்கதள 
துஷ்பிரபயாகம் ச�ய்தார்



�வுல் ராஜா 
வயதாகும்பபாது, 
சகடட் ஆவிகள் 

அவன் மீது 
வந்தன, 

அவனுக்கு ஒரு 
கடட்ுப்பாடற்ற 

மனநிதல 
இருந்தது

ஒரு நாள், 
அவருக்காக 

வீதண வாசிதத் 
தாவீது என்ற 

சிறுவதன ஈடட் 
முயன்றார.்



�வுல் இன்னும் அதிகமாக பாவம் ச�ய்தார.் அவர ்
அதனவருக்கும் சபாறாதம மற்றும் பயதத்ுடன் இருந்தார.் 
சகடட் ஆவிகள் அவருக்கு �க்திதயயும் ச�ல்வதத்தயும் 
தருவதாக உறுதியளிதத்ன, ஆனால் அதவ ஆதம்ாவின் 
துன்பதத்தயும், துன்பதத்தயும் மடட்ுபம சகாண்டு வந்தன.
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�வுல் உயிருள்ள 
பதவதனக் 
தகவிடட்ு 

மந்திரவாதிகளிடம் 
ஆபலா�தன 

பகடட்ார.்

�வுல் பபாரில் 
இறந்தான், அவன் 

ஆதத்ுமா நரகதத்ில் 
தள்ளப்படட்து.

நான் 
இருதளப் 

பாரக்்கிபறன்.
இது நல்லதல்ல. 
நீங்கள் பபாரில் 

இறந்துவிடுவீரக்ள், 
மற்சறாருவர ்

உன் இடதத்தப் 
பிடிப்பார.்



�வுதல ராஜாவாக மாற்ற பதவன் ஒரு 
இதளஞதனத ்பதரந்்சதடுதத்ார.் அவர ்

ஒரு பமய்ப்பன் தபயன், அவர ்பதவதன 
பநசிதத்ார,் அவருதடய கடட்தளகதளக் 

கதடப்பிடிதத்ார;் �வுல் சகால்ல முயற்சிதத்ார்

கரத்த்ர ்என் 
பமய்ப்பராயிருக்கிறார,் 

நான் தாை்�ச்ியதடபயன்.  அவர ்
என்தனப் புல்லுள்ள இடங்களில் 
படுதத்ுக்சகாள்ள ச�யகிறார.்

அவர ்என் ஆதத்ுமாதவ 
பதற்றுவார்



தாவீது நீதியுள்ளவர,் 
பதவனுக்கு 

பிரியமானவர.் 
பாவதத்ிலிருந்தும் 

மரணதத்ிலிருந்தும் 
மனிதகுலதத்த 

விடுவிப்பவர ்அவரா? 
தாவீது வாக்குதத்தத்ம் 

ச�ய்யப்படட்வரா?
1 �ாமுபவல் 18: 10-11, 31: 4, 16: 1-13; 

�ங்கீதம் 23: 1-3



தாவீது எழுதினார:் துன்மாரக்்கருதடய ஆபலா�தனயில் 
நடவாமலும், பாவிகளுதடய வழியில் நில்லாமலும், 
பரியா�க்காரர ்உடக்ாரும் இடதத்ில் உடக்ாராமலும், 
கரத்த்ருதடய பவததத்ில் பிரியமாயிருந்து, இரவும் 

பகலும் அவருதடய பவததத்ில் தியானமாயிருக்கிற 
மனுஷன் பாக்கியவான். துன்மாரக்்கபரா அப்படியிராமல் 

காற்றுப் பறக்கடிக்கும் பததரப்பபால் இருக்கிறாரக்ள்.



ஆதகயால் 
துன்மாரக்்கர ்

நியாயதத்ீரப்்பிலும், 
பாவிகள் 

நீதிமான்களின் 
�தபயிலும் 

நிதலநிற்பதில்தல. 
கரத்த்ர ்

நீதிமான்களின் 
வழிதய 

அறிந்திருக்கிறார;் 
துன்மாரக்்கரின் 

வழிபயா அழியும்.

அவன் நீரக்்கால்களின் 
ஓரமாய் நடப்படட்ு, 
தன் காலதத்ில் தன் 

கனிதயத ்தந்து, 
இதலயுதிராதிருக்கிற 

மரதத்தப்பபாலிருப்பான்; 
அவன் ச�ய்வசதல்லாம் 

வாய்க்கும்.



�வுல் 
இறந்தபபாது, 

தாவீது 
இஸ்ரபவலின் 

ராஜாவாகி, 
பதவதன 

வணங்கவும் 
அவருதடய 

கடட்தளகதளக் 
கதடப்பிடிக்கவும் 

மக்கதள 
வழிநடதத்ினார.்

இந்த 
சபண்ணின் நிலதத்த 

அவளுக்கு மீடச்டடுதத்ு, 
அவளுக்கு பமலும் வரி 

விதிக்கப்படாமல் 
பாருங்கள்.



தாவீது ஆடச்ியின் 
கீை் பத�ம் முன்பனறி, 

பநரத்மயாக 
வாை்ந்தது.

2 �ாமுபவல் 2: 4; �ங்கீதம் 1; 
அப்பபாஸ்தலர ்13: 22-23



பதவன் தாவீதுடன் பபசினார,் எதிரக்ாலதத்தப் 
பற்றி பல விஷயங்கதள சவளிப்படுதத்ினார.் 
தாவீது அந்த தீரக்்கதரி�னங்கதள �ங்கீதம் 

புதத்கதத்ில் எழுதினார.் அவற்றில் பல 
ஏற்கனபவ நிதறபவறியுள்ளன.

அவர ்உம்முதடய 
ஜனங்கதள நீதிபயாடும், 
உம்முதடய ஏதைகதள 

நியாயதப்தாடும் 
வி�ாரிப்பார.் பரவ்தங்கள் 
ஜனதத்ிற்கு� ்�மாதானதத்தத ்

தரும், பமடுகள் நீதியின் 
விதளபவாடிருக்கும்.



ஜனதத்ில் 
சிறுதமப்படுகிறவரக்தள அவர ்
நியாயம் வி�ாரிதத்ு, ஏதையின் 

பிள்தளகதள இரடச்ிதத்ு, 
இடுக்கண் ச�ய்கிறவதன 

சநாறுக்குவார ்அவருதடய 
நாடக்ளில் நீதிமான் ச�ழிப்பான்; 

�ந்திரனுள்ளவதரக்கும் 
மிகுந்த �மாதானம் இருக்கும்.

�முதத்ிரந்சதாடங்கி 
மறு�முதத்ிரம்வதரக்கும், 

நதிசதாடங்கி பூமியின் 
எல்தலகள்வதரக்கும் 

அவர ்அர�ாளுவார.்



�கல ராஜாக்களும் 
அவதரப்பணிந்து 

சகாள்வாரக்ள்; �கல 
ஜாதிகளும் அவதர� ்

ப�விப்பாரக்ள். அவரக்ள் 
ஆதத்ுமாக்கதள 
வஞ்�கதத்ிற்கும் 

சகாடுதமக்கும் தப்புவிப்பார ்
அவர ்பிதைதத்ிருப்பார.் 

அவரந்ிமிதத்ம் இதடவிடாமல் 
சஜபம்பண்ணப்படும், 

எந்நாளும் 
ஸ்பதாதத்ிரிக்கப்படுவார.் 



வருதடய நாமம் 
என்சறன்தறக்கும் இருக்கும்; 

சூரியனுள்ளமடட்ும் 
அவருதடய நாமம் �ந்தான 
பரம்பதரயாய் நிதலக்கும் 

மனுஷர ்அவருக்குள் 
ஆசீரவ்திக்கப்படுவாரக்ள், 
எல்லா ஜாதிகளும் அவதரப் 

பாக்கியமுதடயவர ்
என்று வாை்தத்ுவாரக்ள். 

(�ங்கீதம் 72)

தாவீது ஒரு நீதியுள்ள மனிதர,் 
ஆனால் அவர ்பாவம் ச�ய்தார,் 
எனபவ அவர ்வாக்குதத்தத்ம் 

ச�ய்யப்படட் மீடப்ராக இருக்க 
முடியாது. வர பபாகிற மீடப்தரப் 

பற்றி அவர ்எழுதினார்



பதவன் தாவீதத 
பநாக்கி: நீ இறந்த 
பிறகு, நான் உன் 
ராஜ்யதத்த உன் 

மகனின் கீை் 
நிதலநாடட்ுபவன். 

நான் 
வணங்கப்படும் 

ஒரு ஆலயதத்தக் 
கடட்ுவார,் 

அவருதடய 
ராஜ்யதத்த 

என்சறன்றும் 
நிதலநாடட்ுபவன்.

தாவீது இறந்த பிறகு, 
அவருதடய மகன் 

�ாசலாபமான் 
ராஜாவானான் 

(971 கி. மு.). பதவன் 
தாவீது சகாடுதத் 

அறிவுறுதத்ல்களின்படி, 
�ாசலாபமான் அவரக்ள் 

வனாந்தரதத்ில் 
பயன்படுதத்ிய 

வயதான கூடாரதத்த 
மாற்றுவதற்காக ஒரு 
பதவாலயதத்த (966 

கி. மு. ) கடட்ினார.்



ஆனால் பதவன் 
இன்னும் நிதறபவற்றாத 

ஒரு வாக்குதத்தத்ம் 
இருந்தது - பி�ாசின் 

ச�யல்கதள அழிக்கும் 
ஒரு இரட�்கரின் வருதக. 
மக்கள் இன்னும் பாவம் 

ச�ய்தனர,் பமலும் 
பாவதத்ிற்கு பரிகாரம் 
ச�ய்ய மிருகங்களின் 

இரதத்ம் வைங்கப்படட்து.

இஸ்ரபவல் மக்கள் 
முன்தபப் பபால 

முன்பனறினர.் 
அவரக்தள பதவன் 

பத�தத்ுக்குக் 
சகாண்டு 

வந்து அங்பக 
ஆசீரவ்திப்பார ்

என்ற 
வாக்குதத்தத்தத 
உண்தமயிபலபய 
நிதறபவற்றினார.்

2 �ாமுபவல் 7: 12-16; 
�ங்கீதம் 72: 1-20



ஆனால், 
விடுததலயாளர ்

பாவங்கதள 
என்சறன்றும் நீக்குவார ்
என்று நிரண்யிக்கப்படட் 
காலம் வதரயில், தங்கள் 
பாவங்கதள மதறக்க 
பதவன் அவரக்ளுக்கு 

ஒரு வழிதயக் 
சகாடுதத்தற்கு அவரக்ள் 
நன்றியுள்ளவரக்ளாக 

இருந்தாரக்ள்.



கரத்த்ர ்தாவீதுக்கு உண்தமயாய் 
ஆதணயிடட்ார.் அவர ்

தவறமாடட்ார.் உன் 
கரப்்பதத்ின் கனிதய உன் 

சிங்கா�னதத்ின்பமல் 
தவப்பபன்

பரிசுதத் பவதாகமதத்ிலிருந்து 
பபாததனகதளக் பகடக் மக்கள் 

பதவாலயதத்ிற்கு வந்தாரக்ள்.
வர பபாகிற இரட�்கரின் 

தீரக்்கதரி�னங்கதள அவரக்ள் 
மிகவும் ரசிதத்ாரக்ள்.

வர பபாகிற மீடப்தர பற்றி 
தாவீது பல விஷயங்கதள 

எழுதினார:் 

கரத்த்ர ்என் 
ஆண்டவதர பநாக்கி: 

நான் உம்முதடய 
�தத்ுருக்கதள உமக்கு 

பாதபடியாக்கிப் 
பபாடும்வதரக்கும், 

நீர ்என்னுதடய 
வலதுபாரி�தத்ில் 

உடக்ாரும் என்றார.் 
(�ங்கீதம் 110: 1)



நீர ்என்னுதடய குமாரன், இன்று 
நான் உம்தம ஜநிப்பிதப்தன்; 

குமாரன் பகாபங்சகா ள்ளாமலும் 
நீங்கள் வழியிபல அழியாமலும் 

இருக்கும்படிக்கு, அவதர 
முதத்ஞ்ச�ய்யுங்கள்; 

சகாஞ்�க்காலதத்ிபல 
அவருதடய பகாபம் 

பற்றிசயரியும்

 பதவபன, உமது 
சிங்கா�னம் 

என்சறன்தறக்குமுள்ளது, 
உமது ராஜ்யதத்ின் 

ச�ங்பகால் நீதியுள்ள 
ச�ங்பகாலாயிருக்கிறது. 

நீர ்நீதிதய விரும்பி, 
அக்கிரமதத்த 

சவறுக்கிறீர;் ஆதலால் 
பதவபன, உம்முதடய 

பதவன் உமதுபதாைதரப் 
பாரக்்கிலும் உம்தம 

ஆனந்த ததலதத்ினால் 
அபிபஷகம்பண்ணினார.் 

(�ங்கீதம் 45: 6 - 7)



வர பபாகிற 
இரட�்கரின் பற்றி அதிக 

தீரக்தரி�னங்கள்.

நான் அவதன எனக்கு முதற்பபறானவனும், 
பூமியின் ராஜாக்கதளப்பாரக்்கிலும் மகா 

உயரந்்தவனுமாக்குபவன். 
(�ங்கீதம் 89 : 27)

 என் பதவபன, உமக்குப் பிரியமானதத� ்
ச�ய்ய விரும்புகிபறன்; உமது 

`நியாயப்பிரமாணம் என் 
உள்ளதத்ிற்குள் இருக்கிறது . 

(�ங்கீதம் 40: 8)

வர பபாகிற பமசியாதவப் 
பற்றி தாவீது ஒரு 

விசிதத்ிரமான 
விஷயதத்த எழுதினார:் 

  தண்ணதீரப்பபால 
ஊற்றுண்படன்; என் 
எலும்புகசளல்லாம் 

கடட்ுவிடட்து, என் இருதயம் 
சமழுகுபபாலாகி, என் 

குடல்களின் நடுபவ 
உருகிற்று. என் சபலன் 

ஓடத்டப்பபால் காய்ந்தது; 



என் வாதய உவதமகளால் 
திறப்பபன்; பூரவ்காலதத்ு 

மதறசபாருள்கதள 
சவளிப்படுதத்ுபவன்

 (�ங்கீதம் 78: 2, மதப்தயு 13: 34-35)

என் நாவு பமல்வாபயாபட 
ஒடட்ிக்சகாண்டது; 

என்தன மரணதத்ூளிபல 
பபாடுகிறீர.் 

சபால்லாதவரக்ளின் 
கூடட்ம் என்தன 

வதளந்துசகாண்டது; 
என் தககதளயும் 
என் கால்கதளயும் 

உருவக் குதத்ினாரக்ள். 
என் வஸ்திரங்கதளத ்

தங்களுக்குள்பள 
பங்கிடட்ு, என் 

உதடயின்பபரில் 
சீடட்ுப்பபாடுகிறாரக்ள். 

(�ங்கீதம் 22: 14-18)



 ஆனால் அவர ்இறந்த பிறகு ராஜ்யதத்ின் வடக்குப் பகுதி பிரிந்து 
ஒரு சபால்லாத மனிததன உருவாக்கியது சயசராசபயாம் 

அவரக்ளின் ராஜா என்று சபயரிடட்ார ்(975 கி. மு. ).

�ாசலாபமான் ஒரு நீண்ட மற்றும் வளமான 
ஆடச்ிதயக் சகாண்டிருந்தார,்



இந்த 
கடவுள் உங்கதள 

எகிப்திலிருந்து சவளிபய 
சகாண்டு வந்தார,் 

இங்பக அவருதடய 
ஆ�ாரியரக்ளும் 

இருக்கிறாரக்ள்.

1 இராஜாக்கள் 12:20, 28-29; 
�ங்கீதம் 2: 7,12, 22: 6, 14-18, 40: 8, 
45: 6-7, 78: 2, 89:27, 110: 1, 4, 132: 11; 

மதப்தயு 13: 34-35

ஆனால் பமாப�யின் 
நியாயப்பிரமாணதத்தயும், 

எரு�பலமில் பதவன் அதமதத் 
ஆலயதத்தயும் பற்றி என்ன?



கடவுளுக்கு 
பல வழிகள் உள்ளன. 

சிலர ்அவதர சயபகாவா என்று 
அதைக்கிறாரக்ள், சிலர ்அவதர 
அல்லாஹ் என்று அதைக்கிறாரக்ள், 
சிலர ்அவதர சகபமாஷ் என்று 
அதைக்கிறாரக்ள், ஆனால் நாங்கள் 

அவதர பாகால் என்று 
அதைக்கிபறாம்

வடக்கு இரா�ச்ியம் எரு�பலமில் உள்ள ஆலயதத்ிலிருந்து 
சவகு சதாதலவில் இருந்தது , ஆதகயால் அவரக்ள் 

தங்கள் ச�ாந்த வழிபாடு இடங்கதளக் கடட்ினாரக்ள், தங்க 
கன்றுகளின் உருவதத்ில் சிதலகளுடன் நிதறந்தது.



ஆனால் பதவன் 
தம் தீரக்்கதரிசிகளுக்கு 

அளிதத் பரிசுதத் பவதாகமதத்தப் 
பற்றி என்ன? பவறு எந்த பதவனும் 

இல்தல என்று அது நமக்குக் 
கடட்தளயிடுகிறது. ஒபர பதவன், 

அவருக்கு ஒபர வழி என்று அது 
கூறுகிறது.



இதத நான் இனி 
பகடக் மாடப்டன்! பாகால் 

வழிபாடு இப்பபாது நிலதத்ின் 
அதிகாரப்பூரவ் மதமாகும். 

பவறு மததத்த ப�ரந்்தவரக்ள் 
சகால்லப்படுவாரக்ள்!

பதவன் 
மிகவும் குறுகிய 

எண்ணம் சகாண்டவர ்
என்று நீங்கள் 

நிதனக்கிறீரக்ளா?



பூ�ாரிகள் காதளதய 
வணங்குவதற்காக உருவமாக 

பதரந்்சதடுதத்பபாது பாவமான 
பகருபான லூசிபரின் உருவதத்த 

அறியாமல் பதரந்்சதடுதத்ார.் 
அவரக்ள் பி�ாத� வணங்குகிறாரக்ள், 

அவர ்மகிை்�ச்ியதடந்தார;் வர 
பபாகிற மீடப்தரப் பற்றிய பதவனின் 

வாக்குதத்தத்ங்கள்லிருந்து அவர ்
மக்கதள விலக்கிக் சகாண்டிருந்தார.்



ஓ 
பாகால் இந்த 

பலிதய எங்கள் 
தாை்தமயான 

தககளிலிருந்து 
சபறுங்கள்.

பரபலாக ராணிபய, 
பதவனுதடய தாபய, 

நீ பாக்கியவான். எங்கள் 
சஜபங்கதளக் பகடட்ு, எங்கள் 
பாவங்கதள மன்னியுங்கள்.



இந்த 
புனித இடதத்ில் 

நீங்கள் என்ன 
ச�ய்கிறீரக்ள்?

1 இராஜாக்கள் 12:28, 13: 1-2; 
எபரமியா 44: 17-25;

 எப�க்கிபயல் 1:10, 10:14, 28:14



நீங்கள் புறப்படட் 
சயபகாவாவின் நாமதத்ில், 

கரத்த்ருதடய வாரத்த்ததயக் பகளுங்கள். 
தாவீதின் �ந்ததியிலிருந்து ஒரு குைந்தத 
பிறக்கும். அவருதடய பரம்பதரயில் இருந்து 

விடுவிப்பவர ்வருவார.் அவன் சபயர ்
பயாசியா, இந்த பலிபீடதத்ின்பமல் அவன் 

பாகாலின் ஆ�ாரியரக்தள எரிப்பான்.



கரத்த்ருதடய வாரத்த்தயால் நான் 
உங்களுக்கு� ்ச�ால்கிபறன், இந்த 

ஆ�ாரியரக்ளின் எலும்புகள் பயாசியா 
இந்த பலிபீடதத்ின் மீது எரியும்.

அப்படி ஒரு 
விஷயதத்த நீங்கள் 

எப்படி ச�ால்ல முடியும்? 
சதய்வங்கதளத ்தவிர பவறு 

யாதரயும் எதிரக்ாலம் 
ச�ால்ல முடியாது



நான் அவருக்காக 
பபசுகிபறன் என்பதற்கான 

அதடயாளதத்த பதவன் 
உங்களுக்குக் சகாடுப்பார.் ஊதம 
விக்கிரகங்கதள வணங்குவதற்காக 
நீங்கள் கடட்ியிருக்கும் அந்த நல்ல 

பலிபீடம் இந்த நாளிபலபய 
பிரிந்து அதிலிருந்து �ாம்பல் 

சவளிபயறும்.



ஹஹஹா! பக்தியுள்ள 
கழுதத �தத்தத்த பகளுங்கள். 
அவர ்ச�ால்வது �ரி என்று அவர ்

நிதனக்கிறார,் மற்றவரக்ள் 
அதனவரும் தவறு!

அவதரக் 
தகப்பற்றுங்கள்! 

அவதரக் சகால்லுங்கள். 
பவசறாரு மனிதனின் 

மததத்ிற்கு எதிராக 
அவர ்பப� எவ்வளவு 

ததரியம்!



என் தக 
வாடியது! சயபகாவா 

என்தனத ்தண்டிதத்ிருக்கிறார். 
அவர ்என்தனக் குணமாக்க 

சஜபியுங்கள்



பதவபன, இந்த 
நாளில் உங்கதளத ்

சதரியப்படுதத்ுங்கள். 
ராஜாவின் தகதய 
குணப்படுதத்ுங்கள்.



இது ஒரு 
அதி�யம் தான்! 

பதவன் என் தகதய 
குணப்படுதத்ினார!்

1 இராஜாக்கள் 13: 2-6



ஐபயா….

ச�யலிைப்பு
ச�யலிைப்பு

டாப்....டாப்....
ஈஈ............

சயபகாவா, 
இவ்வளவு 
சீக்கிரம்



சமய்யாகபவ நீங்கள் பதவனுதடய மனிதர!் 
பாகாலின் எந்த ஒரு தீரக்்கதரிசியும் இதுபபான்ற ஒரு 

காரியதத்த� ்ச�ய்யவில்தல.

 என்னுடன் வாருங்கள்.
 நாங்கள் உணவு மற்றும் பானம் மூலம் நம்தமப் 
புதுப்பிதத்ுக்சகாள்பவாம், பின்னர ்இந்த நாளில் 

பதவனுக்கு நீங்கள் ச�ய்த சபரும் ப�தவக்காக நான் 
உங்களுக்கு ச�ல்வதத்தயும் மரியாதததயயும் தருபவன்.



இல்தல, நான் உங்களுடன் 
ச�ல்ல முடியாது. நான் இஸ்ரபவலில் 

இருந்தபபாது எந்த உணதவயும் 
�ாப்பிடக்கூடாது, தண்ணரீ ்குடிக்கக்கூடாது 

என்றும், நான் வந்த அபத வழியில் திரும்பி வர 
பவண்டாம் என்றும் பதவன் ச�ான்னார.்



அவர ்என் 
மததத்த அழிதத்ார.் 
எதுவும் மி��்மில்தல.

அதவ 
என்னுதடயதவ 
அல்ல, பதவனின் 

வாரத்த்தகள்

ஆனால் பூ�ாரிகளின் 
எலும்புகள் பலிபீடதத்ின் 
மீது எரிக்கப்படும் என்று 
ச�ான்னீரக்ள். பலிபீடம் 

பபாய்விடட்து, யாரும் 
இறக்கவில்தல. 1 இராஜாக்கள் 13:5, 7-9



பதவன் கடட்தளயிடட்படி, 
பதவனின் தீரக்்கதரிசி 

பவறு வழியில் திரும்பினார். 
இரண்டு நாடக்ளாக 

உணவு அல்லது தண்ணரீ ்
இல்லாமல் இருந்த அவர ்
பயங்கர தாகமும் பசியும் 
சகாண்டிருந்தார.் அன்று 
தங்கக் கன்றுக்குடட்ிதய 
வணங்கிக் சகாண்டிருந்த 

இரண்டு இதளஞரக்ள், 
அவர ்எந்த வழியில் 
ச�ல்வாரக்ள் என்று 

அவதரப் பின்சதாடரந்்தார்.



அப்பா, நான் 
அததப் பாரத்த்ிருக்காவிடட்ால் 

நான் அதத நம்பியிருக்க 
மாடப்டன். இது இஸ்ரபவலின் 

பதைய தீரக்்கதரிசிகதளப் 
பபாலபவ இருந்தது!

சீக்கிரம் ! 
கழுதததய 

எடுங்கள்! 
நான் அவதரக் 
கண்டுபிடிக்க 

பவண்டும்!



அப்பா, 
அவர ்ச�ான்னது 

உண்தம என்று நீங்கள் 
நிதனக்கிறீரக்ளா? சயபகாவா 

மடட்ுபம வாழும் பதவனா? 
எங்கள் சிதலகள் மரதத்தயும் 

தங்கதத்தயும் தவிர 
பவசறான்றுமில்தலயா?



சயபகாவாவின் தீரக்்கதரிசி ஒரு 
மரதத்டியில் அமரந்்திருப்பததக் 
கண்டார.் அதத்தகய �க்தியுடன் 
இந்த மனிதருடன் சநருக்கமாக 

இருக்க அவர ்விரும்பினார.் அவர ்
ஒரு காலதத்ில் சயபகாவாவின் 

தீரக்்கதரிசி, ஆனால் ராஜ்யங்கள் 
பிரிக்கப்படட்பபாது அவர ்

தனது நாடட்ு மக்களின் 
விக்கிரகாராததனதயப் 

பின்பற்றினார.் “எல்லா மதங்களும் 
ஒபர மாதிரியானதவ அல்லவா?” 

என்று அவர ்நிதனதத்ார்



நீங்கள் யூதாவிலிருந்து வந்த பதவனின் மனிதராக 
இருக்க பவண்டும். நீங்கள் ப�ாரவ்தடந்து இருக்கிறீரக்ள். 
என்னுடன் வீடட்ிற்கு வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு உணவு 

மற்றும் பானம் பரிமாறுபவன்.

என்னால் முடியாது, 
இந்த இடதத்ில் �ாப்பிடபவா 
குடிக்கபவா கூடாது என்று 

பதவன் ச�ான்னார.்



ஆனால் , நான் 
உன்தனப் பபாலபவ ஒரு 

தீரக்்கதரிசி, இன்று காதலயில் 
சயபகாவாவின் ஒரு தூதன் 

என்னிடம் பபசினார,் உன்தன 
என் வீடட்ிற்கு அதைதத்ு வந்து 

�ாப்பிட ச�ான்னார.்

பதவனுக்கு 
நன்றி, நான் 

மிகவும் தாகமாக 
இருக்கிபறன்



இது ஒரு சிறந்த 
உணவாக இருந்தது, 

ஆனால் நான் யூதாவுக்கு 
திரும்பும் வழியில் இருக்க 

பவண்டும்.



அப்பா, 
நீங்கள் தீரக்்கதரி�னம் 
ச�ால்கிறீரக்ள். பதவன் 
உங்களுடன் பபசினாரா?

சயபகாவா பபசியுள்ளார:் “நீங்கள் சயபகாவா பதவனுதடய 
கடட்தளக்குக் கீை்ப்படியாததால், இந்த இடதத்ில் �ாப்பிடட்ு 

குடிதத்ுவிடட்ு வந்ததால், உங்கள் இறந்த உடல் உங்கள் குடும்ப 
கல்லதறயில் அடக்கம் ச�ய்ய படும் யூதாவுக்கு 

திரும்பாது.”

ஆம் என் 
மகபன, இவ்வளவு 

ஆண்டுகளில் முதல் 
முதறயாக



அவர ்
�ாகப்பபாகிறார ்என்று 

நீங்கள் ச�ால்கிறீரக்ளா?

நான் மிகவும் 
பயப்படுகிபறன், 

அது என் தவறு.

1 இராஜாக்கள் 13:10-22



பதவன் எப்சபாழுதும் தனது 
வாரத்த்தக்கு உண்தமயுள்ளவர ்

என்பதத அறிந்த தீரக்்கதரிசி கனமான 
இதயதத்ுடன் சவளிபயறினார.் 
அவர ்�ாகப்பபாகிறார ்என்று 

அவருக்குத ்சதரியும்.

ஈஈ..................

 இது இவ்வளவு சீக்கிரம் அல்லது 
இந்த முதறயில் இருக்கும் என்று 

அவர ்எதிரப்ாரக்்கவில்தல.



சிங்கமும் 
கழுததயும் உடதலக் 

காதத்ுக்சகாண்டிருப்பததப் 
பபால ஒன்றாக 

அமரந்்திருப்பது கூட 
வி�ச்ிதத்ிரமானது .

அது 
யூதாவிலிருந்து 
வந்த தீரக்்கதரிசி!



நான் இததப் பபான்ற 
எததயும் பாரத்த்தில்தல. 

சிங்கம் அவதரக் சகான்றது, 
ஆனால் அங்பகபய அமரந்்து 

அவதர �ாப்பிடாது



சபாய்யான தீரக்்கதரிசி பதவனுதடய 
மனிததன அதைதத்ு,பதவன் 

பலிபீடதத்த அழிதத் இடதத்ிற்கு 
அருகில், பாக்களின் தீரக்்கதரிசிகள் 

மதத்ியில் தனது ச�ாந்த 
கல்லதறயில் அடக்கம் ச�ய்தார.்

1 இராஜாக்கள் 13: 23-31; 2 
இராஜாக்கள் 21:24, 22: 8-11, 23: 1-3



கடவுளின் மனிதன் அடக்கம் 
ச�ய்யப்படட்ார,் விதரவில் ஒரு 
சிலதரத ்தவிர அதனவராலும் 

மறந்துவிடட்ார.் பலிபீடம் 
பழுதுபாரக்்கப்படட்ு 

கிடட்தத்டட் மூன்று நூறு 
ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் அது 
பாகால் வழிபாடட்ாளரக்ளால் 
பயன்படுதத்ப்படட்து, ஆனால் 

பதவனின் மனிதன் கணிதத்படி 
யாரும் தங்கள் எலும்புகதள 

பலிபீடதத்ின் மீது எரிக்கவில்தல.

அவனது 
கீை்ப்படியாதமயால் 

பதவன் அவதரக் 
சகான்றார.் நி��்யமாக 
அவர ்தீரக்்கதரி�னம் 
ச�ான்ன அதனதத்ும் 

நிதறபவறும்.



முந்நூறு ஆண்டுகளுக்குப் 
பிறகு, பயாசியா என்ற ராஜா 

யூதாவில் சிங்கா�னதத்த 
தகப்பற்றினார ்(640 கி.மு.). 

அவர ்ஆலயதத்ிற்கு� ்ச�ன்று 
பவததத்ின் நகதலக் கண்டார.் 



பத�ம் ஜீவனுள்ள பதவதன மறந்து 
விக்கிரகங்கதளப் பின்பற்றிவிடட்து 

என்பதத உணரந்்தபபாது அது 
அவதரத ்சதாந்தரவு ச�ய்தது, 

ஆகபவ, எல்லா மூப்பரக்ளுக்கும், 
தீரக்்கதரிசிகளுக்கும், 

ஆ�ாரியரக்ளுக்கும், எரு�பலமில் 
வசிக்கும் எல்லா மக்களுக்கும் ஒன்று 

ப�ரந்்து புதத்கம் வாசிப்பததக் 
பகடக்ும்படி கடட்தளயிடட்ார.்

மக்கள் தங்கள் பாவதத்தக் 
கண்டு சவடக்ப்படட்ு 
புதத்கதத்ின் எல்லா 

வாரத்த்தகளுக்கும் கீை்ப்படிய 
ஒப்புக்சகாண்டனர.்



மக்கள் பதவனுதடய 
நியாயப்பிரமாணதத்ிற்குக் 
கீை்ப்படிந்து பத�தத்ிலுள்ள 

சிதலகதளசயல்லாம் 
அழிதத்ாரக்ள். சூரியன், 

�ந்திரன், கிரகங்கள் 
மற்றும் பரபலாக ராணிக்கு 

தூபம் எரிதத் எல்லா 
ஆ�ாரியரக்தளயும் 

அவரக்ள் சகான்றாரக்ள்.

பரிசுதத் 
தாபய, எங்கதள 
காப்பாற்றுங்கள்!



பதவனின் �டட்ம், பமாப� சகாடுதத்படி, 
ஓரின�ப்�ரக்்தக ச�ய்வததத ்ததடச�ய்கிறது, 

எனபவ எல்லா ப�ாபதாமியரக்ளும் 
பத�தத்ிலிருந்து சவளிபயற்றப்படட்னர்

�கிப்புதத்ன்தமயற்ற 
முடட்ாள்கள்



பைக்கமான ஆவிகள், 
ஊடகங்கள் மற்றும் 
மந்திரவாதிகளுடன் 

ஆபலாசித்த 
அதனவரின் 

நிலதத்தயும் அவரக்ள் 
சுதத்ப்படுதத்ினர.் அவளது 

படிக பந்தத 
உதடதத்ு வீடத்ட 

எரிக்கவும்

2 இராஜாக்கள் 23:5, 7, 10, 24



300 ஆண்டுகளுக்கு 
முன்னர ்வடக்கு 

ராஜ்யதத்ின் 
முதல் ராஜாவான 
சயசராசபயாம் 

தீரக்்கதரிசி 
எதிரச்காண்ட அபத 
உயரந்்த இடதத்ிற்கு 
பயாசியா ச�ன்றார.்

அவரக்ள் 
பலிபீடதத்த 

உதடதத்ு, 
சிதலகதள 

அழிதத்ு, 
மரங்கதள 

சவடட்ி, 
அததசயல்லாம் 

சபாடியாக 
அதரதத்ாரக்ள்.



ஒபர 
பதவன் இருக்கிறார,் 

அவர ்உருவங்கள் மூலம் 
வணங்கப்படுவதில்தல. 

இந்த சபாய்யான 
ஆ�ாரியரக்ள் மக்கதள 
சயபகாவாவிடமிருந்து 

விலக்கிவிடட்ாரக்ள்!



மீண்டும் 
பலிபீடம் 

உதடக்கப்படட்ு 
�ாம்பல் 

சவளிபயறியது

நீங்கள் 
�ாக பவண்டும்



சபாய்யான ஆ�ாரியரக்ள் 
அதனவரும் 

சகால்லப்படட்னர ்மற்றும் 
அவரக்ளின் உடல்கள் 

பலிபீடதத்ின் இடிபாடுகளில் 
எரிக்கப்படட்ன.

அருகில் சபாய்யான 
பூ�ாரிகளுக்கு ஒரு கல்லதற 

இருந்தது. மக்கதள 
தங்கள் கல்லதறகளில் 

வணங்குவததத ்தடுக்க, 
பயாசியா அவரக்ளின் 

எலும்புகதளத ்பதாண்டி 
பலிபீடதத்ின் மீது எரிதத்ார்2 இராஜாக்கள் 23: 15-16



பதவ மனிதன் ச�ான்னது 
பபாலபவ 300 ஆண்டு 
கால தீரக்்கதரி�னம் 

இறுதியாக நிதறபவறியது.

அதனதத்ு 
எலும்புகதளயும் 

எரிக்கவும்

ஆனால் உங்கள் கிருதபபய, இது 
கிடட்தத்டட் முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு 

முன்பு யூதாவிலிருந்து வந்து இந்த நாதளபய 
முன்னறிவிதத் பதவனுதடய மனுஷனின் கல்லதற. 
பயாசியா என்ற ஒரு மனிதர,் அது நீங்கபள, இந்த 
நாளில் நீங்கள் ச�ய்த காரியங்கதள� ்ச�ய்வீரக்ள் 

என்று அவர ்கூறினார.்



பின்னர ்அவரது எலும்புகதள 
தனியாக விடட்ு விடுங்கள். மற்றவரக்தள 

எரிக்கவும். பதவன் நம்தம ஆசீரவ்திக்க 
பவண்டுசமன்றால் இந்த விக்கிரகாராததன 

முடிவுக்கு வர பவண்டும்.



இப்பபாது 
விக்கிரகாராததன 

நீங்கிவிடட்தால், 
தங்கள் பிதாக்கதள 

எகிப்திலிருந்து சவளிபய 
சகாண்டு வந்து இந்த 

நிலதத்த அவரக்ளுக்குக் 
சகாடுதத் சயபகாவாவின் 

நிதனவாக பஸ்காதவ 
பண்டிதகயாக்கும்படி 

பயாசியா ராஜா 
எல்லா மக்களுக்கும் 

கடட்தளயிடட்ார.்

எங்கள் 
பதவனாகிய கரத்த்ாபவ, 

பிரபஞ்�தத்ின் ராஜா, 
பூமியிலிருந்து அப்பதத்த 
சவளிபய சகாண்டு வருபவர்



ஆகபவ, கடவுள் அவரக்தள எகிப்திய அடிதமதத்னதத்ிலிருந்து 
விடுவிதத்ு, அவரக்ளுக்கு நியாயப்பிரமாணதத்தயும் கூடாரதத்தயும் 
சகாடுதத்ார ்என்ற பதைய கதததய தந்தத ச�ான்னார.் வீடட்ு 
வா�ல்களில் இருந்த ரதத்ம் முதற்பபறான ஆண்கதள அழிக்கும் 

பதவதூதரிடமிருந்து எவ்வாறு காப்பாற்றியது என்று அவர ்
அவரக்ளிடம் கூறினார.் இது மிகப்சபரிய பஸ்கா பண்டிதக.

அப்பா, 
இந்த நாள் மற்ற 

நாடக்தள விட எவ்வாறு 
பவறுபடுகிறது?

2 இராஜாக்கள் 23:17-18, 21-22



அதிகாரம் 6

எலியா



இஸ்ரபவலின் சிம்மா�னதத்ிற்கு 
வந்த ஆகாப் என்ற பலவீனமான 
மனிதர ்இருந்தார,் ராஜ்யதத்ின் 
வடக்குப் பகுதியில் (கி. மு.918). 

அவர ்சீபதானியரக்ளுக்கு 
சநருக்கமான �மாரியாவில் 
வாை்ந்தார.் சீபதானியரக்ள் 

பாக்கதள வணங்கிறவரக்ள். 
ஆகாப் பாகாலின் 

ஆ�ாரியரக்ளில் ஒருவரின் 
மகள் பய�பபதல மணந்தார.்



பய�பபல் தனது 
மத ஆரவ்தத்ால் 
அறியப்படட்ாள். 

அவள் இஸ்ரபவலின் 
பதவதன 

இகை்ந்தாள், நாடு 
முழுவதும் பாகல் 

வழிபாடத்ட 
ஊக்குவிதத்ாள்.



ராஜாவுக்கு சயபகாவாதவ 
வணங்கிய ஒபதியா என்ற 
பவதலக்காரன் இருந்தான்.

நான் 
பதவனின் 

தீரக்்கதரிசிகதளக் 
கண்டுபிடிதத்ு 

எ��்ரிக்க பவண்டும்.

சயபகாவாவின் 
அதனதத்ு 

தீரக்்கதரிசிகதளயும் 
கண்டுபிடிதத்ு அவரக்தளக் 
சகால்லுங்கள். பாகால் எங்கள் 

கடவுளாக இருப்பார.்



ஒபதியா 100 
தீரக்்கதரிசிகதள 

ஒரு குதகயில் 
மதறதத்ு அவரக்ளுக்கு 

உணவும் தண்ணரீும் 
சகாண்டு வந்தார.்

1 இராஜாக்கள் 16:28, 31, 18:4



ஆனால் உயிருள்ள 
பதவனின் ஒரு 

தீரக்்கதரிசி 
இருந்தாரஅ்வர ்

மதறந்து 
இருக்கமாடட்ார ்
அவபர எலியா.



ஆகாப் ராஜா, நீ உன்
 பிதாக்களின் பதவதனக் தகவிடட்ு, 

துன்மாரக்்கதத்ில் உன் மதனவி 
பய�பபதலப் பின்சதாடரந்்ததால், நான் 
கடட்தளயிடும் வதர இஸ்ரபவல் பத�தத்ில் 

மதை அல்லது பனி இருக்காது என்று 
சயபகாவா கூறுகிறார.்



ஹா, ஹா! எனபவ நீங்கள் ஒரு 
தீரக்்கதரிசி என்று நிதனக்கிறீரக்ளா? �ரி 

எனக்கு ஆயிரம் தீரக்்கதரிசிகள் இருக்கிறாரக்ள், 
அவரக்ள் வறடச்ி பற்றி எதுவும் ச�ால்லவில்தல. 
இந்த கடந்த ஆண்டுகளில் எங்களுக்கு ஏராளமான 
மதை சபய்தது. நீங்கள் பக்தியுள்ள பமா�டி. என் 

வழியில் இருந்து விலகி ச�ல்.



பஞ்�ம் அதிகரிதத்தால், மக்கள் படட்ினி கிடக்கத ்சதாடங்கினர.் 
சபாய்யான தீரக்்கதரிசிகள் பாகாதல அதைதத்ாரக்ள், 

ஆனால் பாகாலால் பதிலளிக்க முடியவில்தல. ஒரு ச�ாடட்ு 
மதை அல்லது பனி இல்லாமல் வறடச்ி சதாடரந்்தது. 

பதவன் எலியாதவ ஒரு விததவ சபண்ணின் வீடட்ிற்கு 
அனுப்பினார,் வறடச்ி முடியும் வதர அவருக்கு ஒரு அதற 
சகாடுதத்ு அவருக்கு உணவளிப்பார ்என்று ச�ான்னார.்



நான் உங்களுக்கு உண்தமதய�்
 ச�ால்கிபறன், இரண்டு சிறிய சராடட்ிகதள சுட 
பபாதுமான மாவு மற்றும் எண்சணய் என்னிடம் 

உள்ளது. நான் என் மகனுக்கும் எனக்கும் 
�தமக்கப் பபாகிபறன்.

தயவுச�ய்து 
எனக்கு தண்ணதீரயும், 

�ாப்பிட சகாஞ்�ம் 
சராடட்ிதயயும் சகாண்டு 

வர முடியுமா?



 நாங்கள் அதத �ாப்பிடட்ு பின்னர ்
�ாக படுதத்ப் பபாகிபறாம்.எங்களுக்கு 

எந்த நம்பிக்தகயும் இல்தல. எங்களுதடய 
பாவங்களுக்காக பதவன் தண்டிக்கிறார.்



பயப்பட பவண்டாம். 
பதவன் உங்கதள 

கவனிதத்ுக்சகாள்வார்.

நீங்கள் 
பபசிய சராடட்ிதய 

சுடட்ு முதலில் என்னிடம் 
சகாண்டு வாருங்கள். பிறகு 
நீங்களும் உங்கள் மகனும் 

�ாப்பிடலாம். இதற்காக, 
இஸ்ரபவலின் பதவனாகிய 

சயபகாவா கூறுகிறார,் “கடவுள் 
இஸ்ரபவலின் மீது மதை சபய்யும் 
நாள் வதர உங்கள் பாதனயின் 

மா ச�லவழிந்துபபாவதும் 
இல்தல; கல�தத்ின் எண்சணய் 

குதறந்துபபாவதும் இல்தல”



இது 
உண்தம! என் 

பாதனயில் இன்னும் 
மாவு இருக்கிறது, 

கல�தத்ில் எண்சணய் 
இருக்கிறது!

1 இராஜாக்கள் 17: 1,10 – 16.



அடுதத் இரண்டு 
ஆண்டுகளுக்கு, அவரக்ள் 

மூவரும் அந்த ஒரு 
பாதனயில் மாபவாடு 

சராடட்ி �ாப்பிடட்ாரக்ள்.

இது 
ஒரு அற்புதம்! 

பதவன் நல்லவர்

எங்களால் 
அதனதத்தயும் ஊற்ற 

முடியாது! அது சதாடரந்்து 
வருகிறது!



ஒரு நாள் எலியா விததவயின் வீடட்ில் 
உள்ள தனது அதறக்கு வந்தான் 
அப்சபாழுது அந்த விததவயின் 

மகன் இறந்ததாக கண்டுபிடிதத்ார்

அவர ்
காய்��்லுடன் 
ப�ாரவ்தடந்து 

இறந்தார!்



உன்தன 
காயப்படுதத் நான் என்ன 
ச�ய்பதன்? என் பாவதத்த 

நிதனவூடட்ுவதற்காகவும், பதவன் 
என் மகதனக் சகால்லவும் 

நீங்கள் இங்பக வந்தீரக்ளா?

இஸ்பரலில் இன்னும் 
ஒரு பதவன் இருக்கிறார.்



சயபகாவா, 
இந்த குைந்ததயின் 

ஆதம்ா மீண்டும் 
அவருதடய உடலுக்குள் 

வரடட்ும்.



பதவன் எலியாவின் 
சஜபதத்தக் பகடட்ு, இறந்த 

உடதல மீண்டும் ப�ரக்்க 
சிறுவனின் ஆதம்ாதவ 
திருப்பி அனுப்பினார.்



ஆபிரகாம், ஈ�ாக்கு 
மற்றும் யாக்பகாபின் 

பதவனாகிய ஆண்டவபர 
நன்றி. நீங்கள் மடட்ுபம 

பதவன்.

இஸ்பரலில் 
ஒரு பதவன் 

இருப்பதாக நான் 
உங்களுக்கு 

ச�ான்பனன் 
அல்லவா?

என் 
மகபன!

1 இராஜாக்கள் 17 : 17 – 24.



பஞ்�ம் மூன்று ஆண்டுகளாக சதாடரந்்தது. மக்கள் 
படட்ினி கிடந்தனர,் ஆனால் அவரக்ள் சதாடரந்்து 

தவறான கடவுளான பாகாதல வணங்கினர.்

பாகல் 
ஏன் நம்தமக் 
பகடட்ு மதை 

அனுப்பவில்தல?

ஒருபவதள 
பாகால் ஒரு ஊதம 

சிதல மடட்ுமா. 
அவருக்கு காதுகள் 

இல்தலயா??



எப�பலும் ஆகாபும் 
பஞ்�தத்ிற்கு எலியாதவக் 

குற்றம் �ாடட்ினர.் எலியாதவக் 
கண்டுபிடிப்பதற்காக 

அவரக்ள் எல்லா நாடுகளிலும் 
அண்தட நாடுகளுக்கும் 
வீரரக்தள அனுப்பினர.் 

பாரத்த் உடபன அவதரக் 
சகால்ல பவண்டும் என்பபத 

அவரக்ளின் கடட்தளகள்.

எலியாதவ 
எங்களுக்கு 

அனுப்புங்கள். 
நீங்கள் அவதர 

மதறதத்ால் நீங்கள் 
சகால்லப்படுவீரக்ள்



ஆகாப். 
நீ என்தன 

பதடுகிறாயா?

இந்த 
பஞ்�தத்ால் 

இஸ்ரபவதல சதாந்தரவு 
ச�ய்வது நீங்களா?

உங்கள் 
விக்கிரகங்களால் 

இஸ்ரபவதலத ்சதாந்தரவு 
ச�ய்கிறீரக்ள். சயபகாவாவுக்கும் 
பாலுக்கும் இதடயில் ஒரு பபாடட்ி 

நடதத்ுபவாம். உங்கள் 850 
தீரக்்கதரிசிகதளக் சகாண்டு 

வந்து கரப்மல் மதலயில் 
என்தன� ்�ந்தியுங்கள்

நீங்கள் ச�ால்லும் பபாடட்ி? 
பகடக் நன்றாயிருக்கிறது. 

நாங்கள் உங்கதள அங்பக 
பாரப்்பபாம்.



பல நாடக்ளுக்குப் 
பிறகு காரம்ல் 

மதலயில்.

இரண்டு 
கருதத்ுகபளாடு நீங்கள் எவ்வளவு காலம் 

நிற்கப் பபாகிறீரக்ள்? ஒபர பதவன் மடட்ுபம 
இருக்கிறார.் சயபகாவா பதவன் என்றால், 

அவதர மடட்ும் வணங்குங்கள். பாகால் பதவன் 
என்றால், அவதர வணங்குங்கள். உங்கள் 

மனதில் ஒரு முடிவு எடுங்கள். 
பாக்களின் 

தீரக்்கதரிசிகபள 
ஒரு பபாடட்ிக்கு நான் 

உங்களுக்கு �வால் 
விடுகிபறன். உண்தமயான 

பதவன் யார ்என்பததக் 
கண்டுபிடிப்பபாம்.



ஆம், 
சதய்வங்களுக்கு 

இதடயிலான பபாடட்ி. 
நாங்கள் என்ன ச�ய்ய 

பவண்டும்?

1 இராஜாக்கள் 18 : 1, 17- 21.



நீங்கள் பாடலுக்கு 
ஒரு பலிபீடதத்தக் காடட்ுங்கள், நான் 

சயபகாவாவுக்கு ஒன்தறக் கடட்ுபவன். நாங்கள் எங்கள் 
பலிபீடங்களில் விறகு தவப்பபாம், பலியிடுபவாம் 

மரதத்ின் மீது தவப்பபாம், ஆனால் அதன் கீை் எந்த 
சநருப்தபயும் தவக்க மாடப்டாம்



நீங்கள் 
உங்கள் பாகாலுக்கு 

சஜபியுங்கள், நான் 
சயபகாவாவிடம் 

சஜபிப்பபன். பலியின் மீது 
சநருப்தப அனுப்புவதன் 

மூலம் பதிலளிக்கும் 
பதவன் உண்தமயான 

பதவாங்க இருப்பார,் நாம் 
அதனவரும் அவதர மடட்ுபம 

வணங்குபவாம். நீங்கள் 
என்தன விட அதிகமாக 

இருப்பதால், நீங்கள் முதலில் 
ச�ல்லலாம்.



ஓ பாகால், 
இந்த நாள் எங்கதள 

பகளுங்கள். இந்த பலிதய 
உங்கள் சபரிய சபயருக்கு 

அரப்்பணிக்கிபறாம்



சபரியவரும் 
வலிதமமிக்கவருமாகிய 

பாகால்.

பரபலாக 
ராணிபய, இந்த நாள் 

வந்து பாகாலுக்கு 
உதவுங்கள்.



நீ அழுக்கு, நீங்கள் 
இததவிட� ்சிறப்பாக ச�ய்ய 

முடியாது.

பாகால் ஒரு கடவுள் என்றால், 
அவர ்உங்கள் மீது கவனம் 

ச�லுதத்வில்தல. அவர ்பபசிக் 
சகாண்டிருக்கலாம், உங்கள் 

பப�த்�க் பகடக் முடியாது, 
அல்லது அவர ்ஒரு பயணதத்ில் 

இருக்கலாம், அல்லது 
தூங்கலாம்.

1 இராஜாக்கள் 18: 22 -27



விடட்ுவிடக்கூடாது. 
ஒருபவதள நாம் நம்தம 

சவடட்ிக் சகாண்டால், பாகால் 
மகிை்�ச்ி அதடவார.்

அவ்வளவுதான்! அவர ்
தூங்கிக்சகாண்டிருக்கிறார,் 

நீங்கள் �தத்மாக கதத் 
பவண்டும், எனபவ நீங்கள் 

அவதர எழுப்ப முடியும்.



பாகாலின் 
தீரக்்கதரிசிகள் 
அவநம்பிக்தக 

அதடந்து 
தங்கதளத ்

ததரயில் வீ�த ்
சதாடங்கினர,் 

அவரக்ளுதடய 
மாமி�தத்த சவடட்ி, 

கதத்ுகிறாரக்ள், 
அதனால் பாகால் 

அவரக்தளக் 
பகடப்ார ்என்று .

ஆ.........

யா.......ய்ய்ய

ஈஈ................



பாகால், 
என் இரதத்தத்த 

உங்களுக்கு 
வைங்குகிபறன். 

எங்கதளக் பகளுங்கள்! 
சநருப்தப அனுப்பி! 

உங்கதள 
நிரூபிக்கவும்!

யா.......ய்ய்ய

ஈஈ................



ஹா, ஹா! 
உன்தன பார!் ஒன்பது மணி 

பநரம் நீங்கள் பதில் ச�ால்லாத ஒரு 
பதவதன அதைக்கிறீரக்ள். அவர ்ஒரு 
பதவனாக இருந்தால், அதத நிரூபிக்க 

நி��்யமாக அவர ்இந்த வாய்ப்தபப் 
பயன்படுதத்ுவார.் 

இப்பபாது அது 
என் முதற. அருகில் 

வந்து நான் என்ன 
ச�ய்கிபறன் என்பதத 

மிக கவனமாகப் 
பாருங்கள்.



ஓ பாகால், 
நீங்கள் ஏன் பதில் 
ச�ால்லவில்தல?

1 இராஜாக்கள் 
18 : 28 – 30



அவர ்
இருடட்ாகிவிடும் 

என்று தாமதம் 
பண்ணுகிறார்

நீங்கள் 
எப்பபாது 
சஜபிக்க 

ஆரம்பிக்கப் 
பபாகிறீரக்ள்? 
இது பதாண்டி 

எடுக்கும் 
பபாடட்ி 
அல்ல

பபாய் நான்கு 
பீப்பாய்கள் 

தண்ணரீ ்எடுதத்ு பலி 
மற்றும் மரதத்ின் மீது 

ஊற்றுங்கள்

அவர ்ஏன் 
இவ்வளவு 

ஆைமான குழி 
பதாண்டுகிறார?்

தண்ணரீா? 
நீங்கள் அதத 
நதனதத்ால் 

அது எரியாது.



அவர ்மனதத 
இைந்துவிடட்ாரா? 
ராஜா ஏன் அதத 
�மாளிக்கிறான்?

இது 
பபாதுமான ஈரமாக 

இல்தல. பமலும் நான்கு 
பீப்பாய்கள் தண்ணதீர 

அதில் ஊற்றுங்கள்.

1 இராஜாக்கள் 18: 32-34

இந்த 
தீரக்்கதரிசிக்கு 

தபதத்ியம். சூரியன் 
மதறவததக் காண 
அவர ்ஒருபபாதும் 

வாை மாடட்ார.்



இதற்காக 
ஆகாப் ததலதயக் 

சகாண்டிருப்பார்

ஹா, ஹா! உயிருள்ளபதவனுக்கு எதுவும் 
கடினமாக இருக்கிறதா? பமலும் நான்கு பீப்பாய்கள் 
தண்ணரீ ்ஊற்றுங்கள். இஸ்ரபவலில் ஒரு பதவன் 

இருக்கிறார,் அவருதடய சபயர ்பாகால் அல்ல 
என்பதத நீங்கள் அறிவீரக்ள்.



பின்னால் 
நில். 

சதாதலவில்.
பின்னால் 
நகரவும்.



சயபகாவா, 
ஆபிரகாம்,ஈ�ாக்கு மற்றும் 

இஸ்ரபவலின் பதவபன, நீங்கள் 
ஒருவபர உண்தமயான பதவன் 

என்பததயும், நான் உங்கள் 
பவதலக்காரன் என்பததயும், 

அவரக்ளுதடய இருதயங்கதள 
உங்களிடம் திருப்பிவிடட்ததயும் 

இந்த நாள் அறியடட்ும்.



ஈ.......
டப்........டப்........
டுப்..........டுப்..........

மின்னல்மின்னல்
ஆ..............ஆ..............

1 இரா ஜாக்கள் 18 : 35-38



ஆபிரகாமின் 
பதவபன

அது 
சவப்பதத்த 

உண்டாக்குகிறது

வானதத்ில் 
இருந்து அக்கினி

உதவி



ஆபிரகாம் 
மற்றும் ஈ�ாக்கின் 

பதவன் சநருப்பால்பதில் 
சகாடுதத்ார.்

அது 
பாதறகதளயும் 
அழுக்தகயும் 

கூட எரிதத்து!
உருவம் 

இல்லாமல் இன்னும் 
இதத� ்ச�ய்யதத்க்க 
இவர ்என்ன வதகயான 

பதவன்?



உபாகமம் 17: 2-5; 1 இரா ஜாக்கள் 18: 38-40

பவண்டாம், 
கருதண 

காடட்ுங்கள்

சயபகாவா 
பதவதனயும் அவதனயும் 

மடட்ுபம வணங்க பவண்டும் 
என்று பமாப� கடட்தளயிடட்ார.் 
பவறு எந்தபதவதனயும் வணங்கும் 
இஸ்ரபவல் புதத்ிரரக்ளுக்கு மரண 

தண்டதன விதிக்கும்படி 
கடட்தளயிடட்ார.்



அதனதத்ும் 
850 பபதர 
சகான்று 

பபாடுங்கள்

இப்பபாது 
அவரக்தள வாபளாடு 

சகான்று பபாடுங்கள்

பாகாலின் அதனதத்ு 
தீரக்்கதரிசிகள் 
சகான்ற படட்ன

ஆனால் 
எங்களுக்குத ்
சதரியாது.



அர�பர, நீங்கள் �ாப்பிட பவண்டும், குடிக்க 
பவண்டும், பின்னர ்வீடட்ிற்கு விதரந்து ச�ல்ல 

பவண்டும். ஏராளமான மதையின் �தத்தத்த 
நான் பகடக்ிபறன்.



மூன்றதர ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, எலியா 
கடட்தளயிடட் வதர மீண்டும் இஸ்ரபவலில் 
மதை சபய்யாது என்று எலியா ஆகாபிடம் 
கூறியிருந்தான். பாகாலின் தீரக்்கதரிசிகள் 

இறந்து, மக்கள் மீண்டும் உண்தமயான 
பதவதன வணங்குவதால், எலியா மதை 

சபய்யும்படி கடட்தளயிடட்ார.்



பதவனால் சபலன் 
சபற்ற எலியா, 
குதிதரகளின் 

முன்னால் 
இருபது தமல் 

பயணதத்ிற்காக 
ராஜாவின் 

அரண்மதனக்குத ்
திரும்பி ஓடினார.்

ஒரு சபரிய மதை ஆறுகதள வீங்கி, 
வீடு திரும்புவததத ்தடுக்கும், எனபவ 
சவள்ளதத்ால் அவ�ரமாக அல்லது 

ஆபதத்த துண்டிக்க அவரக்ள் 
அவ�ரமாக அல்லது ஆபத்தத 
ஏற்படுதத் பவண்டியிருந்தது.



�ரி, நீங்கள் 
அந்த எலியாதவக் 

சகான்றீரக்ள் என்று 
நிதனக்கிபறன். 

பாகால் எங்களுக்கு 
மதை அனுப்புவதத 

நான் காண்கிபறன்.
இல்தல 

ச�ல்லம். எலியா 
�ற்று சவளிபய தான். 

அவர ்என் பதருக்கு 
முன்னால் கரப்மல் 

பரவ்ததத்ில் இருந்து 
ஓடினார.்



அது பகலிக்குரியது. 
ஒரு பததர விட யாரும் 

முன்னால் ஓடமுடியாது. 
பாக்களின் ஆ�ாரியரக்ள் 

எங்பக? மதை வருவதத நாம் 
சகாண்டாட பவண்டும்.

1 இரா ஜாக்கள் 18:40-41, 44-46, 19:1



அவரக்ள் 
அதனவதரயும் 

நான் சகான்பறன். 
அவரக்ள் சபாய்யரக்ள், 

ஏமாற்றுபவரக்ள்



நீ என்ன? ஏய் 
முடட்ாள்! நீ எலியாதவக் 
சகான்றிருக்க பவண்டும்!



ஆனால் 
அவருதடய பதவன் 

சநருப்பால் பதிலளிதத்ார.் 
இது ஒரு அதி�யம். எங்கள் 

ஆ�ாரியரக்ள் �க்தியற்றவரக்ள். 
மக்கள் அதனவரும் 

சயபகாவாவின் பக்கம் 
திரும்பினர.்



ஆனால், 
நான் பவறு 

என்ன ச�ய்ய 
முடியும்? நான் 

மக்களுக்கு 
பயந்பதன்! நீங்கள் என் 

ஆ�ாரியரக்தள

க் 
சகான்றீரக்ள்.



நான் விலகி� ்
ச�ல்ல பவண்டும்.

எந்த 
அற்புதமும் 

எலியாதவ பாகாலின் 
பகாபதத்ிலிருந்து 

பாதுகாக்காது.

 இதற்காக 
நான் எலியாதவக் 
சகால்லவில்தல 

என்றால், சதய்வங்கள் 
என்தனயும் இன்னும் 

பலவற்தறயும் 
ச�ய்யடட்ும்.



எலியா பதவதன 
நம்ப மறந்து 

உயிதர விடட்ு 
ஓடிவிடட்ான்.

1 இரா ஜாக்கள் 19: 1- 4



பதவபன, 
என்னால் தாங்க 

முடிந்த அதனதத்தயும் 
நான் சபற்றிருக்கிபறன். 

பய�பபல் என்தனக் 
கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்பு 

என்தன இப்பபாது 
இறக்க விடுங்கள்.

நான் 
என்தனப் பற்றி 

சவடக்ப்படுகிபறன். 
நான் உன்தன நம்பத ்

தவறிவிடப்டன். நான் என் 
பாவமுள்ள பிதாக்கதள 
விட சிறந்தவன் அல்ல. 

என்தன�ாக விடுங்கள்.



எலியா ஒரு 
குதகயில் 

ஒளிந்து சகாள்ள 
நாற்பது நாடக்ள் 
வனாந்தரதத்ில் 

ஆைமாக ஓடினார.் 
அவர ்சினாய் 

மதலக்கு வந்தார.் 
பமாப� பதத்ு 

கடட்தளகதளப் 
சபற்ற அபத 

மதல. அங்பக 
பதவன் அவரிடம் 

பபசினார்



பபாய் 
கரத்த்ருக்கு 

முன்பாக 
மதலயில் நில்

எலியா, நீ 
இங்பக என்ன 
ச�ய்கிறாய்?

என்தனத ்
தவிர எல்பலாரும் 

உங்கள் �டட்தத்த 
தகவிடட்ுவிடட்ாரக்ள். 

உங்கள் தீரக்்கதரிசிகள் 
அதனவரும் 

சகால்லப்படட்ுள்ளனர.் 
நான் மடட்ுபம உம்தம 

வணங்குகிபறன், 
அவரக்ள் என் உயிதர 

நாடுகிறாரக்ள்.



எலியா 
கரத்த்ருக்கு 

முன்பாக 
நின்றபபாது, ஒரு 

பலதத் காற்று 
வந்தது, ஆனால் 
பதவன் காற்றில் 

இல்தல.

பின்னர ்ஒரு 
பூகம்பம் வந்தது, 
ஆனால்பதவன் 

பூகம்பதத்ில் 
இல்தல.



கதடசியாக 
வானதத்ிலிருந்து 

சநருப்பு ஏற்படட்து, 
ஆனாலபதவன் 

சநருப்பில் இல்தல. எலியாதவ பய�பபதல விட 
பயங்கரமானவர ்என்பதத 
பதவன் காடட் முயன்றார.்

1 இரா ஜாக்கள் 19:4, 8-12



காற்று, பூகம்பம், சநருப்பு ஆகியதவ நின்றுவிடட்பபாது, 
பதவன் இன்னும் சிறிய குரலில் பபசுவதத எலியா பகடட்ார.் 
அவர ்முன்பு பகடட் அபத பகள்விதய எலியாவிடம் பகடட்ார்

எலியா, நீ 
இங்பக என்ன 
ச�ய்கிறாய்?



எலியா எததயும் 
கற்றுக்சகாள்ளவில்தல. 
அவர ்இன்னும் தன்தனப் 
பற்றி வருதத்ப்படுகிறார,் 

எனபவ அவர ்முன்பு 
பபாலபவ பதிலளிதத்ார்

என்தனத ்தவிர 
எல்பலாரும் உங்கள் �டட்தத்த 

தகவிடட்ுவிடட்ாரக்ள். உங்கள் 
தீரக்்கதரிசிகள் அதனவரும் 

சகால்லப்படட்ிருக்கிறாரக்ள். நான் 
மடட்ுபம உங்கதள வணங்குகிபறன், 

அவரக்ள் என் உயிதர 
நாடுகிறாரக்ள்.



உனக்கு இது சதரியாது 
என்றாலும், இஸ்பரலில் 7,000 

பபர ்பாகாலின் சிதலகளுக்கு 
ததலவணங்கவில்தல, அவருதடய 
காலில் முதத்மிடவில்தல. இப்பபாது 
உன் வழியில் ச�ல்லு; ஆகாபின் 

குடும்பதத்ினர ்அதனவரும் இறந்து 
விடுவாரக்ள்.

�ரி, உனக்கு இது 
இப்படி இருந்தால், என் 
தீரக்்கதரிசியாக உன் 

இடதத்த எடுக்க எலி�ாதவ 
அபிபஷகியும்



எலி�ா தனது 
எருதுகளுடன் 

உழுவததக் 
கண்ட எலியா 

அவதர ஒரு 
தீரக்்கதரிசியாக 
அபிபஷகிதத்ார்நீ அவருதடய 

தீரக்்கதரிசியாக இருக்க 
பவண்டும் என்று கரத்த்ர ்

ச�ால்லியிருக்கிறார.்
நான் 

என் எருதுகதள 
பதவனுக்கு பலியிடட்ு 

உடனடியாக உங்கதளப் 
பின்பற்றுபவன்.1 இரா ஜாக்கள் 19: 12 - 21



ஆகாபின் அரண்மதனக்கு 
அடுதத்படியாக நாபபாதத்ுக்கு� ்

ச�ாந்தமான ஒரு திராடத்�த ்பதாடட்ம் 
இருந்தது. ஆகாப் சபரும்பாலும் 

ஜன்னதல சவளிபய பாரத்த்ு அதன் 
அைதகப் பாராடட்ினார,் அது 

அவருதடயது என்று விரும்பினார.் 
அவர ்அததப் பற்றி எவ்வளவு 

அதிகமாக பயாசிதத்ாபரா, 
அவர ்தனது அண்தட வீடட்ாதர 
விரும்பினார.்“நீ ஆத�ப்படாபத” 

என்று கடட்தள கூறுகிறது, 
ஆனால் ஆகாப் சயபகாவாதவப் 

சபாருடப்டுதத்வில்தல.



ஆகாபுக்கு ஏராளமான 
பணம் இருந்தது, 

எனபவ தான் அந்த 
திராடத்�த ்பதாடட்ம் 

வாங்குபவன் என்று 
முடிவு ச�ய்தார்

பதவன் அப்படி 
ஒருபபாதும் 

அனுமதிக்க மாடட்ார.்

இந்த திராடத்�த ்
பதாடட்தத்த என்னிடம் 

விற்கவும். இது என் வீடட்ிற்கு 
அடுதத்தாக இருக்கிறது, 

பவறு எங்காவது ஒரு சிறந்த 
திராடத்�த ்பதாடட்தத்த 

உனக்கு சகாடுப்பபன்.



இந்த ச�ாதத்ு 
எனது குடும்பதத்ில் 500 

ஆண்டுகளுக்கும் பமலாக 
உள்ளது. எங்கள் நிலதத்த 

குடும்பதத்ிற்கு சவளிபய விற்க 
பவண்டாம் என்று �டட்ம் 

கடட்தளயிடுகிறது.



ச�ால்லுங்கள், 
நீங்கள் ஏன் 

�ாப்பிடவில்தல 
? நீங்கள் ஏன் 

சராம்ப ப�ாகமாக 
இருக்கிறீரக்ள்?

ஏசனனில் 
நாபபாத ்தனது 

திராடத்�த ்
பதாடட்தத்த 
எனக்கு விற்க 

மாடட்ார.்



நீங்கள் ராஜா. நீங்கள் 
விரும்பும் எததயும் 

ச�ய்ய உங்களுக்கு அதிகாரம் 
உள்ளது. ஒரு தாை்ந்த விவ�ாயி 
உங்கள் மகிை்�ச்ியின் வழியில் 
நிற்க அனுமதிக்காதீரக்ள். நான் 

உங்களுக்காக திராடத்�த ்
பதாடட்தத்தப் சபறுபவன்.

யாதத்ிராகமம் 20:17; 
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பவதல முடிந்த பிறகு 
நான் உங்களுக்கு அதிக பணம் 
தருபவன். இப்பபாது உங்கள் 

வாதய மூடிக்சகாண்டு இருங்கள் 
அல்லது நீங்கள் அததபயப் 

சபறலாம்



பமாப�யின் �டட்ம் 
இவ்வாறு கூறுகிறது: 
“உன் அயலானுக்கு 

எதிராக சபாய் �ாடச்ி 
ச�ால்லக்கூடாது.”

டிங்க்
டிங்க்



அவரக்ள் நாபபாதத்த 
அதைதத்ு� ்ச�ன்று 

சகான்றாரக்ள்.

ஆமாம், 
அவர ்ராஜா 

இறக்க பவண்டும் 
என்றார.்

ராஜாதவ 
தவதத்ிருக்க கடவுள் 

பி�ாசுகதள அனுப்புகிறார ்
என்றார.்

பின்னர ்அவர ்�ாக 
தகுதியானவர.்

அங்பக, 
அவர ்தான்



அங்பக, 
அன்பப. 

இப்பபாது உங்கள் 
திராடத்�த ்

பதாடட்ம். நீங்கள் 
இரக்கமற்றவராக 

இல்லாவிடட்ால் 
இந்த உலகில் 

முன்பனற முடியாது. 
வலிதமயானவரக்ள் 

பிதைக்கிறாரக்ள்.

இது 
அருதமயானது, 

இல்தலயா? 
நான் அதற்கு 

தகுதியானவன், 
இல்தலயா?



தன் கடவுளான பாகாலுக்கு 
பாரக்்க கண்கள் இல்தல என்று 

பய�பபலுக்குத ்சதரியும், ஆனால் 
ஒவ்சவாரு ச�யதலயும் பாரக்்கும் 
ஒருபபாதும் மறக்காத ஒரு பதவன் 

பரபலாகதத்ில் இருக்கிறார.்

யாதத்ிராகமம் 20:16; 
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எலியா, ஆகாப் அதத 
தவதத்ிருக்க நாபபாதத்ின் 

திராடத்�த ்பதாடட்தத்ிற்கு� ்
ச�ன்றுவிடட்ான். அங்பக ச�ன்று 

அவதன� ்�ந்திக்கவும். என் 
வாரத்த்ததய அவரிடம் 

ஒப்பதடக்கவும்.



என் எதிரி 
என்தன இங்பக 
கண்டுபிடிதத்ாரா?

ஆகாப், நீ ஒரு அப்பாவி 
மனிததனக் சகான்று அவருதடய 

ச�ாதத்த எடுதத்ுக் சகாண்டீரக்ள் 
என்று ச�ால்லும்படி பதவன் என்னிடம் 
ச�ான்னார.் இதற்கும் உங்கள் மற்ற 
பாவங்களுக்கும், நாய்கள் நாபபாதத்ின் 
இரதத்தத்த நக்கிய இடதத்ிபலபய, 

அந்த நாய்கள் உங்கள் ச�ாந்த 
இரதத்தத்த நக்கும்



நீ பதவனிடமிருந்து 
மதறக்க முடியாது. 

நீ உன் ஆதத்ுமாதவ 
உதடதமகளுக்காக வரத்த்கம் 

ச�ய்ததால், பதவன் உன் 
குடும்பதத்ினர ்அதனவருக்கும் 
தீதமதயக் சகாண்டு வருவார.் 

உன் குைந்ததகள் மற்றும் 
உறவினரக்ள் அதனவரும் 

இறந்துவிடுவாரக்ள், 
சிறியவரக்ள் கூட.



நீங்கள் 
பதவதன பகாபத்தில் 

தூண்டிவிடட்ாய் . நாய்கள் 
உன் வீடட்ின் சுவரால் 

பய�பபதல �ாப்பிட பவண்டும். 
உன் குடும்பதத்ில் ஒருவர ்

நகரதத்ில் இறந்தால் நாய்கள் 
அவரது மாமி�தத்த �ாப்பிடும். 
அவரக்ள் வயலில் இறந்தால், 
கழுகுகள் அவற்தற �ாப்பிடும். 

யாரும் மரியாததயுடன் 
அடக்கம் ச�ய்யப்பட 

மாடட்ாரக்ள்.



இது 
இதறவனின் 

வாரத்த்த. அது 
நிதறபவறும்.

தயவுச�ய்து, 
நான் சயபகாவாவுக்கு 

பலியிடத ்
சதாடங்குபவன்.
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எலியா 
ச�ான்னசதல்லாம் 

நிதறபவறியுள்ளது

ஆகாப் இப்பபாது 
சயபகாவாவுக்கு 

பலியிடட்ார,் ஆனால் 
அவர ்தூய்தமயான 
இதயதத்ுடன் அவதரப் 

பின்பற்றவில்தல.



சவகு காலதத்ிற்குப் பிறகு 
சபாய்யான தீரக்்கதரிசிகள் ஒரு 
இராணுவ பிர�ச்ிதனயில் ராஜா 
ஆகாபுக்கு அறிவுறுதத்ினாரக்ள்.

பமபல ச�ன்று 
ரபமாத ்கிபலயாத ்

�ண்தடயிடுங்கள், கடவுள் 
உங்களுக்கு ஒரு சபரிய 

சவற்றிதயத ்தருவார்.

எல்லா 
தீரக்்கதரிசிகளும் இதத 
ஏற்றுக்சகாள்கிறாரக்ளா?



ஆகாப் ராஜா, சயபகாவா என்னிடம் 
பபசினார.் நீங்கள் ராபமாத ்

-கீபலயாத ்வதர ச�ல்வீரக்ள், 
அங்பக நீங்கள் பபாரில் 

சகால்லப்படுவீரக்ள்.



மீகா மீது எந்த 
கவனமும் ச�லுதத் 

பவண்டாம். அவர ்மடட்ுமல்ல 
சயபகாவாவின் தீரக்்கதரிசி . 
ராபமாத ்-கிலியடட்ில் சபரும் 

ச�ல்வமும் சவற்றியும் 
இருக்கும் என்று ச�ால்லும் 
400 தீரக்்கதரிசிகள் நம்மில் 

உள்ளனர்

நான் மீகாதவ
 சவறுக்கிபறன். அவர ்ச�ால்லும் 
எல்லாவற்றிலும் அவர ்மிகவும் 

எதிரம்தறயாக இருக்கிறார.்



ஆகாப் ராஜா, நீங்கள் பதவனுக்கு 
முன்பாக தீதம ச�ய்தீரக்ள். அவரக்ளின் 

ப�தவகளுக்கு பணம் எடுக்கும் 
தவறான தீரக்்கதரிசிகதள நீங்கள் 
கலந்தாபலாசிக்கிறீரக்ள். அவரக்ள் 

சபாய்கதளப் பபாதிக்கிறாரக்ள்.



பதவன் சிம்மா�னதத்ில் அமரந்்திருப்பதத நான் 
கண்படன், வானதத்ின் பதவதூதரக்ள் அதனவரும் 
அவருக்கு முன்பாக நின்று சகாண்டிருந்தாரக்ள். 
அவர ்பகடட்ார,் “எலியா ஆகாபிடம் தான் இறக்கப் 
பபாவதாக� ்ச�ான்னதால், தீங்கு விதளவிக்காமல் 
மிகவும் கவனமாக இருந்தான். அவர ்பபாருக்கு� ்

ச�ல்ல தூண்டப்பட பவண்டும். அவர ்
சகால்லப்படும் ராபமாத-்கீபலயாதத்ில் 

பபாருக்கு� ்ச�ல்ல ஆகாப்தப யார ்
வற்புறுதத் முடியும்? ” 



 ஒருவர ்ஒரு விஷயதத்தயும் 
மற்சறாருவர ்மற்சறாரு 

ஆபலா�தனதயயும் கூறினார.் அததப் 
பற்றி விவாதிதத் பிறகு, ஒரு பதவதூதர ்

முன்பனறி, கூறினார:்



பவதல 
ச�ய்யும் ஒரு 

பயா�தன எனக்கு 
உள்ளது. நான் கீபை பபாய் 
அவருதடய சபாய்யான 

தீரக்்கதரிசிகள் 
அதனவரின் வாயிலும் 

சபாய் ஆவியாக 
இருப்பபன். ஆகாப் 
பபாருக்கு� ்ச�ல்ல 
பவண்டும் என்று 

நான் அவரக்ளுக்கு� ்
ச�ால்பவன்.



அது ஒரு 
சிறந்த பயா�தன. அவர ்
சவற்றி சபறப் பபாகிறார ்

என்று அவரக்ள் தீரக்்கதரி�னம் 
கூறுவாரக்ள், ஆனால் அவர ்பபாரில் 
இறங்கும்பபாது, நான் அவதரக் 

சகான்றுவிடுபவன். பபா!
1 இராஜாக்கள் 
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சயபகாவாவின் 
ஆவி என்தன விடட்ுவிடட்ு 
உன்னிடம் பபசியதாக நீ 

நிதனக்கிறாயா?

டிஷ்ஷும்....
டிஷ்ஷும்....



உங்கள் உயிருக்கு 
பயந்து மதறக்க ஒரு 

உள் அதறக்கு� ்ச�ல்லும் 
நாளில் சயபகாவாவின் ஆவி 

யார ்என்பதத நீங்கள் 
அறிவீரக்ள்.

இது என்ன, மற்சறாரு 
தீரக்்கதரி�னம்? ஹா



இந்த நபதர சிதறயில் 
அதடதத்ு, நான் பபாரிலிருந்து 
திரும்பி வரும் வதர அவதர 

உயிபராடு தவதத்ிருக்க பபாதுமான 
அளவு அவருக்கு உணவளிக்கவும். 

பின்னர ்அவதரக் சகால்பவாம்.

நீங்கள் பபாரிலிருந்து 
உயிபராடு திரும்பினால், 

நான் ஒரு சபாய்யான 
தீரக்்கதரிசி, இறப்பதற்கு 

தகுதியானவன்.



இது ஒரு நல்ல பயா�தனயாக 
இருக்கிறது, ஒரு �ாதாரண சிப்பாய் 

பபால் மாறுபவடமிடட்ு. நீங்கள் ராஜா 
என்பதத அவரக்ள் ஒருபபாதும் அறிய 
மாடட்ாரக்ள், எங்கள் ஆடக்ள் நன்றாக 

இருக்கிறாரக்ள். நீங்கள் உயிருடன் திரும்பி 
வரும்பபாது அந்த தீரக்்கதரிசியின் முகதத்தப் 
பாரக்்க என்னால் காதத்ிருக்க முடியாது
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ஆம், இந்த 
கவ�ம் எந்த 

அம்புகளிலிருந்தும் 
என்தனப் 

பாதுகாக்கும்.



ஒரு சிப்பாய் ஒரு அம்பு உயரமாக சுடட்ார,் குறிப்பாக 
யாதரயும் குறிதவக்காமல், தனது எதிரிகளில் 

ஒருவதர தாக்கும் என்ற நம்பிக்தகயில்.











ஆ....ஆ...

என்ன

டூ..டூ...ம்.ம்



சகாஞ்�ம் 
சபாறுங்கள்

சீக்கிரம், 
அது பமா�மாக 

இரதத்ம் 
பபாகிறது

1 இராஜாக்கள் 22:34



கவ�தத்ால் 
பாதுகாக்கப்படாத 
ஒரு இடதத்த அம்பு 

கண்டுபிடிதத்து. அவர ்
இறப்பதற்கு இதுபவ பநரம் 

என்று நிதனக்கிபறன்.

அவர ்
இறந்துவிடட்ார ்

என்று நான் 
பயப்படுகிபறன்.

கடவுபள, 
பவண்டாம்!



அதத 
�ரியாக� ்�மாளிக்க 

நமக்கு பநரம் கிதடக்கும் 
வதர அவரது உடதல 

நாபபாதத்ின் திராடத்�த ்
பதாடட்தத்ில் தவக்கவும்.



எலியா ச�ான்னது பபாலபவ, 
நாய்கள் பய�பபலின் 
ஜன்னலுக்கு அடியில் 

ஆகாபின் இரதத்தத்த 
நக்கிக்சகாண்டிருந்தன. அவர ்
தனது குடும்பதத்ில் முதல்வர;் 

மற்றவரக்ள் பின்பற்ற பவண்டும்.



ஆகாபின் பதரில் இருந்து 
ரதத்தத்தக் கழுவிய பின் 

சிப்பாய் அரண்மதனக்குத ்
திரும்பினான்.

ஆகாப் 
மன்னர ்எங்பக? அவர ்
தனது சவற்றிதயக் 
சகாண்டாடுகிறாரா?

1 இராஜாக்கள் 22: 37-38; 2 
இராஜாக்கள் 9: 8-10



முடட்ாபள! நீ 
கடவுளின் தீரக்்கதரிசி அல்ல. நீ 

ஒரு சபாய்யன்! சயபகாவாவின் 
தீரக்்கதரிசி மீகா அறிவிதத்படிபய 

ஆகாப் இறந்துவிடட்ான்.

ஆனால் 
அது இருக்க 

முடியாது. 
பக்தியுள்ள ஆண்கள் 

அதனவரும் 
ஒப்புக்சகாண்டனர.்

ஆகாப் சவற்றி 
சபறுவார.்

அதனதத்ுமல்ல. 
நீங்கள் அதறந்து சிதறயில் 

அதடக்கப்படட் மீகா அல்ல. மக்கள் 
இததக் பகடக்ும்பபாது, அவரக்ள் 

உங்கள் ததலதயப் சபறுவாரக்ள்.



நீங்கள் 
ச�ல்ல சுதந்திரமாக 

இருக்கிறீரக்ள்.ஆகாப் 
இறந்துவிடட்ார.்

ஆம், எனக்குத ்
சதரியும், கடவுள் ச�ான்னது 

பபால் நாய்கள் அவரது 
இரதத்தத்த நக்கியுள்ளன என்பதில் 

�ந்பதகமில்தல. பய�பபல் 
அடுதத்வனாகவும் ஆகாபுடன் 

சதாடரப்ுதடயவனாகவும் 
இருப்பான். கடவுள் 

பபசியுள்ளார.்



நான் மதறக்க 
பவண்டும்.



ஓ இல்தல! ஒரு அதறயின் 
உள்பள ஒரு சிறிய அதறயில் நான் 

மதறந்த நாளில் கடவுளின் ஆவி 
யார ்என்று எனக்குத ்சதரியும் 

என்று தமக்காயா கூறினார்.



ஆகாபின் மகன்கள் அவருக்குப் 
பதிலாக ஆடச்ி ச�ய்வாரக்ள், 

பமலும் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் 
பய�பபல் இன்னும் ராணியாக 

வாை்கின்றன. இஸ்பரல் சதாடரந்்து 
சபாய்யான கடவுள்கதள வணங்கி, 
கடவுளின் கடட்தளகதள மீறுவார.்



பதவன் ஆகாபின் வீடட்ிற்கு 
எதிராகப் பபசினார,் “பநரம் 

வந்துவிடட்து. ஆகாபின் 
குடும்பதத்ினர ்அதனவரும் அழிந்து 

பபாவாரக்ள், சிறு குைந்ததகள் 
கூட. யாரும் உயிருடன் இருக்க 

மாடட்ாரக்ள். பய�பபல் நாய்களால் 
�ாப்பிடப்படுவாள் அவதள 

துக்கப்படுதத்பவா புததக்கபவா 
யாரும் இருக்க மாடட்ாரக்ள். ”



நான் 
என் முகதத்த 

வண்ணம் தீடட் 
பவண்டும், எனபவ தளபதி 

பயஹு பபாரிலிருந்து 
திரும்பும்பபாது 
நான் அவரிடம் 
ஈரக்்கப்படுபவன்.

12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு

2 இராஜாக்கள் 9:30



நான் 
சபாறுப்பில் 

இருப்பதத அவரக்ள் 
காணக்கூடிய இடதத்ில் 

நான் இங்பக நிற்பபன்.



என் 
பக்கதத்ில் 

யார?்



நாங்கள் 
உங்களுடன் 

இருக்கிபறாம், 
தளபதி.

பின்னர ்
பய�பபதல கீபை 

எறியுங்கள்.

நீங்கள் 
அதத ச�ய்ய 

முடியாது. 
நான் ராணி.



ஆஆ..........

2 இராஜாக்கள் 9:32-33



உடதல 
அப்படிபய 
விடுங்கள்



பதவனின் தீரக்்கதரிசி ச�ான்னது 
பபாலபவ நாய்கள் பய�பபதல 

�ாப்பிடட்ன, அவளுதடய கணவரின் 
இரதத்தத்த நக்கிய இடதத்ிபலபய 
அவளுதடய இரதத்தத்த நக்கின.

ஊ...ஊ..ஊ...ஊ..
ஸ்ஸ்ஸ்...ஸ்ஸ்ஸ்...



ஆனால் இவ்வளவு துன்மாரக்்கதத்த 
ச�ய்த அழுக்கு தககதள 

நாய்கள் �ாப்பிடடல

தீரக்்கதரிசிகள் ச�ான்னது 
பபாலபவ, ஆகாபின் 
மற்ற பிள்தளகளும், 

அவருதடய குடும்பதத்ில் 
யாரும் இல்லாத 

வதர நகர மக்களால் 
சகால்லப்படட்னர ்.



வயல்களில் இறந்தவரக்ள் 
பகழுகுகளால் உண்ணப்படட்னர,் 

நகரதத்ில் இறந்தவரக்ள் நாய்களால் 
உண்ணப்படட்னர.் புததக்க 

எதுவும் மி��்மில்தல. உண்தமயில் 
பாவதத்ின் �ம்பளம் மரணம்.

2 இராஜாக்கள் 9: 33 
– 37.



எலியா சஜபிதத்படி, 
வாலிப தீரக்்கதரிசிகள் 

எலி�ாவிடம் ஒரு 
ச�ய்திதய வைங்க 

வந்தாரக்ள்.

பதவன் சில வாலிப 
தீரக்்கதரிசிகளுடன் பபசியுள்ளார.் 

இன்று உங்கள் எஜமானர ்எலியா 
ச�ாரக்்கதத்ிற்கு அதைதத்ு� ்ச�ல்லப் 

பபாகிறார ்என்பது உங்களுக்குத ்
சதரியுமா?

ஆம், பதவன் 
என்னிடம் 

ச�ான்னார,் ஆனால் 
அதமதியாக இருங்கள்; 

இனி ச�ால்ல 
பவண்டாம்.



எலிஷா, 
நீ இங்பகபய 

இரு. நான் 
எரிபகாவுக்கு 
ஒரு பயணம் 

ச�ல்லப் 
பபாகிபறன்.

நான் உம்தம 
விடுகிறதில்தல என்று 

கரத்த்ருதடய ஜீவதனயும் உம்முதடய 
ஜீவதனயும்சகாண்டு ச�ால்லுகிபறன் 

என்றான்; அப்படிபய இருவரும் 
பபானாரக்ள்.



உங்கள் எஜமானர ்எலியா இன்று 
ச�ாரக்்கதத்ிற்கு அதைதத்ு� ்ச�ல்லப் 

பபாகிறார ்என்பது உங்களுக்குத ்
சதரியுமா?

ஆம், எனக்கு அது 
சதரியும். இப்பபாது எங்கதள 
சதாந்தரவு ச�ய்ய பவண்டாம். 
இதத நீங்கபள தவதத்ிருங்கள். 
நான் அவதர என் பாரத்வயில் 

இருந்து விடக்கூடாது.



நீ இங்பக 
எரிபகாவில் தங்கியிரு. 

நான் பயாரத்ான் நதிக்கு 
பயணதத்த பமற்சகாள்ள 

பவண்டும்.

நான் உம்தம விடுகிறதில்தல 
கரத்த்ருதடய ஜீவதனயும் உம்முதடய 
ஜீவதனயும்சகாண்டு ச�ால்லுகிபறன்.



அந்தவாலிப 
தீரக்்கதரிசிகள் , 

மீண்டும் எங்கதளப் 
பின்சதாடரக்ிறாரக்ள்

உலரந்்த 
ததரயில் 2 இராஜாக்கள் 2: 3-7

நாம் எப்படி 
ஆற்தறக் கடக்கப் 
பபாகிபறாம்? இது 

இன்று அதிக அளவில் 
இயங்குகிறது



ஆ...

நீங்கள் 
அததப் பாரத்த்ீரக்ளா? 

அவரக்ள் கடந்து ச�ல்ல 
தண்ணரீ ்எழுந்து 

நின்றது. ஆமாம், 
பமாப�தயப் 

பபாலபவ.

டோக்க்
டோக்க்

இதத நான் 
எதற்கும் 

தவறவிடட்ிருக்க 
மாடப்டன்.

பாகாலின் 
தீரக்்கதரிசிகள் 

இததக் கண்டிருக்க 
பவண்டும் என்று நான் 

விரும்புகிபறன்!



நான் 
புறப்படுவதற்கு 

முன்பு நான் 
உனக்கு என்ன 

ச�ய்ய 
பவண்டும்?

உங்கள்மீது 
இருக்கும் பதவ 
ஆவியின் இரு 

பகுதிதய எனக்குக் 
சகாடுங்கள்.

நீ ஒரு கடினமான 
விஷயதத்தக் 

பகடட்ிருக்கிறாய், ஆனால் நான் 
ச�ாரக்்கதத்ிற்கு அதைதத்ு� ்

ச�ல்லப்படும்பபாது நீ என்தனக் 
கண்டால் அது ச�ய்யப்படும்.



பதவனின் 
ரதம்

மற்றும் ஒரு 
சூறாவளி!

2 இராஜாக்கள் 
2:8-11



அக்கினி ரதம் 
எலியாதவ 

எலி�ாவிடமிருந்து 
பிரிதத்து.

ஹூஷ்.....ஹூஷ்.....



எலியா சூறாவளியில் 
ச�ாரக்்கம் வதர அதைதத்ு� ்

ச�ல்லப்படட்ார.்



பின்னர ்அதமதியாக 
இருந்தது. எலியா 

இப்பபாது பதவனின் 
�மூகதத்ில் இருந்தார.்

அவர ்
தண்ணதீரப் பிரிக்கப் 

பயன்படுதத்ின �ால்வ 
மடட்ும் இருந்தது

2 இராஜாக்கள் 2:11-13



எலியாவின் 
பதவன் எங்பக?



எலியாவின் 
ஆவி எலி�ா மீது 

இருக்கிறது!

இது 
ஒருவிதமான நாள்!

டாப்ப்டாப்ப்



எலியா ச�ய்தததவிட இரண்டு மடங்கு 
அற்புதங்கதள எலி�ா ச�ய்தார.் 

அவர ்பதவனுக்கு உண்தமயா 
இருந்தார,் ஆனால் மக்கள் தங்கள் 

விக்கிரகாராததனயிலிருந்து 
முற்றிலும் விலக மாடட்ாரக்ள்

நாங்கள் 
பபாயி அவதர 
பதடபவண்டும்

எலியா 
எங்பக 

பபானார?்

எந்த பயனும் 
இல்தல. அவர ்

ச�ாரக்்கதத்ிற்கு� ்
ச�ன்றுவிடட்ார்.

2 இராஜாக்கள் 
2:14-16



அதிகாரம்  7
 கிறிஸ்துவின் 

குறிதத்ு 

தீரக்்கதரி�னங்கள்



எலி�ாவிற்குப் பிறகு, ஏ�ாயா, 
எபரமியா மற்றும் ஆபமாஸ் 

பபான்ற பல தீரக்்கதரிசிகதள 
பதவன் எழுப்பினார,் அவரக்ள் 
மக்கதள விக்கிரகாராததன 

மற்றும் பாவதத்ிலிருந்து 
விலகும்படி அதைதத்ாரக்ள். 

பதவன் இந்த தீரக்்கதரிசிகள் 
மூலம் பபசினார,்வர பபாகிற 

பல தீரக்்கதரி�னங்கதள 
அவரக்ள் எழுதினாரக்ள்.



உசியா, பஜாதம், ஆகாஸ், 
எப�க்கியா (கி.மு. சுமார ்

760-700) மன்னரக்ளின் 
காலதத்ில் ஏ�ாயா ஒரு 

தீரக்்கதரிசி. பதவன் ஏ�ாயா 
மூலம் பபசினார,் “நான் 

குைந்ததகதள வளரத்த்ு 
வளரத்ப்தன், ஆனால் 

அவரக்ள் எனக்கு எதிராக 
கிளரந்்சதழுந்தாரக்ள். 
ஊதம எருது சதரியும் 
அதன் உரிதமயாளர,் 

ஆனால் இஸ்ரபவல் என்தன 
அறியவில்தல. நீ ஒரு பாவ 
பத�ம், அக்கிரமம் நிதறந்த 

மக்கள், தீயவரக்ளின் 
குைந்ததகள் ...



“நீங்கள் உங்கள் தீதமதயத ்
தள்ளிவிடட்ு, ஒடுக்கப்படட்வரக்தள 
விடுவிதத்ு, தந்ததயற்றவரக்தளக் 

கவனிதத்ு, விததவகளுக்கு 
வைங்கினால், நான் உங்கதள மீடட்ு 
குணப்படுதத்ுபவன், ஆனால் நீங்கள் 
என்னிடம் திரும்பாவிடட்ால், நீங்கள் 

வாளால் விழுங்கப்படுவீரக்ள்.
உங்கள் முழு பத�மும் பாைாகிவிடும், 

உங்கள் நகரங்கள் சநருப்பால் 
எரிக்கப்படும். அவரக்ள் 

உங்கள் மகன்கதளசயல்லாம் 
பாபிபலானுக்கு அதைதத்ு� ்

ச�ல்வாரக்ள், அங்பக அவரக்ள் 
பாபிபலான் ராஜாவின் 

அரண்மதனயில் ப�தவ ச�ய்ய 
மந்திரிகள் ஆவாரக்ள். ”



பயாசியா, பயாயாக்கிம், 
சிபதக்கியா (ஏறக்குதறய 630- 590 
கி.மு.) மன்னரக்ளின் ஆடச்ியில் 

எபரமியா ஒரு தீரக்்கதரிசி. அவர ்
ச�ான்னார,் “கரத்த்ர ்ச�ால்லுகிறது 

என்னசவன்றால், இபதா, நான் 
உங்களுக்கு முன் ஜீவவழிதயயும் 
மரணவழிதயயும் தவக்கிபறன். 
இந்த நகரதத்ில் தங்கியிருப்பவன் 
வாளினாலும், பஞ்�தத்ினாலும், 

சகாள்தளபநாயினாலும் 
இறந்துவிடுவான்; ஆனால் 
சவளிபய ச�ன்று உன்தன 

முற்றுதகயிடட் கல்பதயரக்ளிடம் 
விழுகிறவன் வாை்வான், 

ஆனால் அவன் பாபிபலானில் 
அடிதமயாகிவிடுவான். 



தீதமக்காக நான் இந்த 
நகரதத்ிற்கு எதிராக என் முகதத்த 
தவதத்ிருக்கிபறன் என்று கரத்த்ர ்
ச�ால்லுகிறார:் இது பாபிபலான் 

ராஜாவின் தகயில் சகாடுக்கப்படும், 
அவர ்அதத சநருப்பால் எரிப்பார.் ”

ஏ�ாயா 1: 2-4, 7, 16, 20, 
39: 7; எபரமியா 21: 8-10



கரத்த்ர ்எபரமியா 
மூலமாகப் பபசினார,் 

“நாபன நீடட்ிய 
தகயால், பலதத் 

கரதப்தாடும், 
பகாபதப்தாடும், 
பகாபதப்தாடும், 

மிகுந்த 
பகாபதப்தாடும் 

உங்களுக்கு எதிராகப் 
பபாராடுபவன். 

இந்த நகரதத்ிலுள்ள 
மனிதரக்தளயும் 

மிருகதத்தயும் 
நான் அடிப்பபன்:



அவரக்ள் ஒரு சபரிய 
சகாள்தள பநாயால் 
இறந்துவிடுவாரக்ள். 
அதன்பிறகு, கரத்த்ர ்

ச�ால்லுகிறார,் 
யூதாவின் ராஜாவாகிய 

சிபதக்கியாதவயும் 
அவனுதடய 

ஊழியரக்தளயும் 
மக்கதளயும் 

இந்த நகரதத்ில் 
சகாள்தளபநாயிலிருந்து, 

வாளிலிருந்து, 
பஞ்�தத்ிலிருந்து 

பநபுகாதப்ந��்ார ்ராஜாவின் 
தகயில் விடுவிப்பபன். 

பாபிபலானின், 
அவரக்ளுதடய எதிரிகளின் 

தககளிலும், தங்கள் 
உயிதரத ்பதடுபவாரின் 

தககளிலும்;



 அவர ்அவரக்தள வாளின் 
விளிம்பால் அடிப்பார;் 

அவர ்அவரக்தளக் 
காப்பாற்றமாடட்ார,் 

பரிதாபப்படமாடட்ார,் 
கருதண காடட்மாடட்ார.் 
என் பகாபம் சநருப்தபப் 

பபால எரியும், யாரும் 
அததத ்தணிக்க 

மாடட்ாரக்ள். அவரக்ள் 
உங்கதள பாபிபலானுக்கு 
அடிதமகளாக அதைதத்ு� ்
ச�ன்று உங்கதள வாளால் 

சகான்றுவிடுவாரக்ள். 
பாபிபலானுக்கு� ்

ச�ன்றவரக்ளில் பலர ்
இறந்து அங்பகபய அடக்கம் 

ச�ய்யப்படுவாரக்ள். ”

எபரமியா 20: 4-6, 21: 5-7, 10-12



நீங்கள் இனி உங்கள் 
கணவரக்தள 

ஆதிக்கம் ச�லுதத் 
மாடட்ீரக்ள். 

பாபிபலானில் 
அடிதமகளாக ஆக 
உங்கள் மாம்�தத்ில் 

சகாக்கிகள் 
சகாண்டு 

ச�ல்லப்படுவீரக்ள்.

உசியா மற்றும் 
இரண்டாம் 

சயசராசபயாம் 
மன்னரக்ளின் 

ஆடச்ியில் (சுமார ்765-
750 கி. மு. ) ஆபமாஸ் 

ஒரு தீரக்்கதரிசி. 
பதவன் ஆபமாஸ் 
மூலம் பபசினார,் 

“உங்கள் சபண்கள் 
பசுக்கதளப் பபாலபவ 

இருக்கிறாரக்ள், 
அவரக்ள் கணவருக்கு 
நன்கு பானம் வைங்க 

பவண்டும். 



“நீங்கள் விதலயுயரந்்த தளபாடங்கள் 
மீது படுதத்ு, சகாழுப்பு நிதறந்த 

சமன்தமயான உணவுகதள உண்ணுங்கள்.
நீங்கள் அதிக அளவு மது அருந்தும்பபாது 

இத�தயக் பகடக்ிறீரக்ள். நீதிதய 
ததரயில் எறிந்தீரக்ள், ஏதைகதள 

மிதிதத்ு, நீதிமான்கதள ஒடுக்கி, 
லஞ்�ம் வாங்கினீரக்ள், ஏதைகளுக்கு 

நீதிதய இைந்தீரக்ள். நீங்கள் திராடத்�த ்
பதாடட்ங்கதள நடவு ச�ய்வீரக்ள், ஆனால் 
உங்கள் எதிரி திராட�் ர�தத்த குடிப்பார.் 

உங்கள் இராணுவம் அழிக்கப்படட்ு, 
அந்நிய பத�தத்ில் அடிதமகளாக நீங்கள் 

சகாண்டு ச�ல்லப்படுவீரக்ள். ”



பதவன் கூறுகிறார,் 
“நான் சபதப்தலின் 

பலிபீடங்கதள அழிதத்ு, 
உங்கள் பகாதடகால 

வீடுகளுடன் 
உங்கள் குளிரக்ால 

வீடுகதளயும் 
கிழிதத்ு விடுபவன். 
நீங்கள் ஏதைகதள 

அடக்குகிறீரக்ள், லஞ்�ம் 
வாங்குகிறீரக்ள், 

பததவப்படுபவரக்தள 
நசுக்குவீரக்ள். 



நான் மதைதய 
நிறுதத்ிவிடப்டன், 

பஞ்�தத்தயும் 
பநாதயயும் 

அனுப்பிபனன், ஆனால் 
நீங்கள் மனந்திரும்ப 

மாடட்ீரக்ள். அதிக 
திராடத்� இர�ம் 

தயாரிக்க திராடத்�த ்
பதாடட்ங்கதள நடவு 
ச�ய்கிறீரக்ள், ஆனால் 

நீங்கள் அததக் 
குடிக்க மாடட்ீரக்ள். ”

அம்மா 
எனக்கு பசியா 

இருக்கிறதுஆபமாஸ் 4-6



ஓசியா, பஜாதம், ஆகாஸ், எப�க்கியா (ஏறக்குதறய 785-
௭௨௫கி. மு.) மன்னரக்ளின் ஆடச்ிக் காலதத்ில் ஓசியா ஒரு 
தீரக்்கதரிசி. அவர ்தீரக்்கதரி�னம் உதரதத்ார,் “இஸ்ரபவல் 

வாளால் விழும், அவரக்ளுதடய சிறு குைந்ததகள் 
ததரயில் அடிதத்ு� ்ச�ல்லப்படுவாரக்ள், அவரக்ளுதடய 

கரப்்பிணிப் சபண்கள் திறந்து விடுவாரக்ள்.

கி. மு. 753

ஏலம்



“பதவன் அவளுதடய பாவங்கதள மன்னிதத்ு, இஸ்ரபவதல 
சுதந்திரமாக பநசிக்கும் நாள் வரும். மீண்டும் இஸ்ரபவல் ஒரு 
லில்லி பபால மலரும். அவள் ஒரு ஒலிவ மரதத்தப் பபால ச�ழிதத்ு, 
லீபபனானிலுள்ள பகதுருதவப் பபான்ற மணம் சகாண்டவள். ”

ஏலம்



“அடுதத் ஆண்டுகளில், பாபிபலானுக்குப் 
பிறகு, நீங்கள் பத�ங்களுக்கு 

சிதறடிக்கப்படுவீரக்ள், அங்பக அவரக்ள் 
உங்கதளத ்துன்புறுதத்ுவாரக்ள், உங்கள் 

ச�ாதத்த எடுதத்ுக்சகாள்வாரக்ள், 
ஓய்சவடுக்க உங்களுக்கு இடமிருக்காது.

ஏலம்



இது 
நல்ல 

விதலதயக் 
சகாண்டுவர 

பவண்டும். யூதரக்ள் 
ச�ல்வதத 

நான் சவறுக்கப் 
பபாகிபறன். 

அவரக்ள் 
வியாபாரதத்ிற்கு 

நல்லவரக்ள்.

அவரக்ள் 
எல்லாவற்தறயும் 

எடுதத்ுக்சகாள்கிறாரக்ள். 
அவரக்ள் ஏன் எங்கதள 
தனியாக விடமாடட்ாரக்ள்?



அம்மா, நாங்கள் 
எங்பக வாைப் 
பபாகிபறாம்?

ஏ�ாயா 10:21, அதிகாரம் 35, 51:11; எபரமியா 30:11; 
எப�க்கிபயல் 17:21; ஓசியா 13:16, 14: 1-6; பயாபவல் 3: 2

யூதரக்ள் அதனவரும் 
மூன்று நாடக்ளில் நாடட்ிற்கு 

சவளிபய இருக்க பவண்டும் 
என்று இது கூறுகிறது!



இந்த ஆவணதத்ின்படி, 
அதனதத்ு யூதரக்ளும் நாடத்ட விடட்ு 

சவளிபயற பவண்டும், உங்களுடன் எந்த 
ச�ாதத்தயும் எடுதத்ு� ்ச�ல்ல முடியாது.

நான் 
எப்பபாதும் 

இந்த பசுதவ 
விரும்பிபனன்.



இஸ்ரபவல் பத�ம் பதவனுதடய வாரத்த்ததய 
நிராகரிதத்தால், அவரக்ள் பூமியின் எல்லா பத�ங்களுக்கும் 

சிதறடிக்கப்படுவாரக்ள்; பதவன் அவரக்தளத ்தங்கள் 
பிதாக்களின் பத�தத்ுக்குக் சகாண்டுவரும் வதர 
அவரக்ள் ஒருபபாதும் ஓய்சவடுக்க மாடட்ாரக்ள்.



இஸ்ரபவல் பத�சமல்லாம் பாைாகிவிடும், நீங்கள் 
எழுபது ஆண்டுகள் பாபிபலான் ராஜாவுக்கு ப�தவ 

ச�ய்வீரக்ள். ஆனால் எழுபது ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 
பாபிபலானின் அக்கிரமதத்ிற்காக நான் அவரக்தளத ்

தண்டிப்பபன், மீதமுள்ளவரக்தள இந்த நிலதத்த 
மீண்டும் கடட்ிசயழுப்ப இங்பக சகாண்டுவருபவன். ”

எரு�பலம் ஒரு 
வயதலப் பபால உைவு 

ச�ய்யப்படும் அளவுக்கு 
தகவிடப்படும்.



இந்த தீரக்்கதரி�னம் நிதறபவறியது. 
எதிரி உண்தமயில் எரு�பலதம 

உழுவான். ஆனால் கதடசி நாடக்ளில் 
பதவாலயம் புனரதமக்கப்படும், 

மக்கள் அதற்கு ஓடுவாரக்ள்.

கி. மு. 750-686 யில் 
வாை்ந்த மீகா தீரக்்கதரிசி 
தீரக்்கதரி�னம் கூறினார.்



பல பத�ங்கள் வந்து,“ 
வாருங்கள், கரத்த்ருதடய 
மதலக்கும் யாக்பகாபின் 
பதவனுதடய ஆலயதத்ுக்கும் 

ச�ல்பவாம்; அவர ்
தம்முதடய வழிகதளப் 

பற்றி நமக்குக் கற்பிப்பார,் 
நாங்கள் அவருதடய 

பாததகளில் நடப்பபாம்; 
நியாயப்பிரமாணம் 

சீபயானிலிருந்து புறப்படும், 
கரத்த்ருதடய வாரத்த்த 
எரு�பலமிலிருந்து வரும். 
என்று ச�ால்லுவாரக்ள்.

அவர ்பல மக்களிதடபய 
நியாயந்தீரப்்பார,் பலதத் 

பத�ங்கதள தூரதத்ில் கண்டிப்பார;் 
அவரக்ள் தங்கள் வாள்கதள 
உைவுகளாகவும், ஈடட்ிகதள 

கதத்ரிக்காய்களாகவும் அடிப்பாரக்ள்: 



யாரும் 
அவரக்தள 

பயப்பட 
மாடட்ாரக்ள்; 
ஏசனன்றால் 

ப�தனகளின் 
கரத்த்ருதடய 
வாய் அததப் 

பபசியது

பத�ம் பத�தத்ிற்கு 
விபராதமாக 
ஒரு வாதள 

உயரத்த்மாடட்ாரக்ள், 
இனிபமல் பபாதரக் 

கற்றுக்சகாள்ள 
மாடட்ாரக்ள். 

ஆனால் அவரக்ள் 
ஒவ்சவாருவரும் 
தன் திராடத்�க் 

சகாடியின் கீழும், 
அதத்ி மரதத்ின் கீழும் 

உடக்ார பவண்டும்; 



பமலும், நம்முதடய பதவனாகிய 
கரத்த்ருதடய நாமதத்ினாபல 

என்சறன்றும் நடப்பபாம். அந்த 
நாளில், கரத்த்ர ்ச�ால்லுகிறார,் 

நான் விரடட்ப்படட்வதளக் 
கூடட்ி, பலமான பத�தத்த 

உருவாக்குபவன்; கரத்த்ர ்சீபயான் 
மதலயில் இனிபமல் அவரக்தள 
என்சறன்றும் ஆடச்ி ச�ய்வார்

எபரமியா 25: 11-
12; மீகா 3:12, 4: 1-7



எபரமியாவும் மற்றவரக்ளும் 
தீரக்்கதரி�னம் உதரதத்னர்

சிபதக்கியா ராஜா 
கரத்த்ருக்கு முன்பாக தீதம 

ச�ய்திருக்கிறார.் அவர ்
சகால்லப்பட மாடட்ார.் 
அவர ்பாபிபலானுக்கு� ்
ச�ல்வார,் அங்பக அவர ்

தனது மக்களுடன் தனது 
வாை்க்தகதய வாை்வார,் 
ஆனால் கண்களால் அவர ்

ஒருபபாதும் பாபிபலாதனப் 
பாரக்்க மாடட்ார.் அவர ்

கண்மூடிதத்னமாக இருப்பார.்
அவர ்70 ஆண்டுகள் 

பாபிபலானில் இருப்பார.்



70 ஆண்டுகளின் 
முடிவில், 

பாபிபலான் 
வடக்கிலிருந்து ஒரு 
இராணுவதத்ால் 

தகப்பற்றப்படும், 
பமலும் நம் 
மக்களில் 

எஞ்சியவரக்ள் 
நகரதத்தயும் 

ஆலயதத்தயும் 
புனரதமக்க இந்த 

நிலதத்ிற்குத ்
திரும்புவாரக்ள்.



நான் தாவீதின் சிம்மா�னதத்த 
மீடச்டடுப்பபன், நீங்கள் திரும்பி 

வந்து உங்கள் பத�சமல்லாம் 
தவதத்ிருப்பீரக்ள்.

இந்த புதத்கதத்த 
உங்களுடன் பாபிபலானுக்கு 
எடுதத்ு� ்ச�ன்று மக்கள் 

முன் வாசிக்கவும். 
அவரக்ள் திரும்புவதற்கு 

முன்பு அவரக்ள் என்ன 
தாங்க பவண்டும் 

என்பதத அவரக்ளுக்குத ்
சதரியப்படுதத்ுங்கள்

நியாயதத்ீரப்்புக்குப் பிறகு பதவன் 
அவரக்ளுதடய பாவங்கதள 

மன்னிப்பார,் எரு�பலமில் எல்லா 
ததலமுதறகலும் வசிக்கும்



எப�க்கிபயல் தீரக்்கதரி�னம் உதரதத்ார:் அவரக்ள் 
பத�ங்களிதடபய சிதறடிக்கப்படுவாரக்ள், ஆனால் 
பதவன் அவரக்தள சிதறடிக்கும்பபாது இறுதியில் 

அவரக்தள மீண்டும் பத�தத்ுக்குக் சகாண்டு வருவார்



ஆபிரகாமுக்கு அவருதடய 
�ந்ததியினர ்நிலதத்த 

என்சறன்றும் சுதந்தரிப்பாரக்ள் 
என்றும் அவர ்சகாடுதத் 

வாக்குதத்தத்தத மீறமாடட்ார ்
என்றும் பதவன் வாக்கு 

அளிதத்ார.் இருப்பினும், மக்கள் 
பாவமாக இருக்கும்பபாது, 
அவரக்ள் விசிதத்ிரமான 

கடவுள்கதள� ்ப�விக்கும் 
பத�ங்களில் பதவன் அவரக்தள 

சிதறபிடிப்பார,் ஆனால் 
இறுதியில் அவர ்அவரக்தளத ்

திரும்பக் சகாண்டுவருவார்

எபரமியா 34: 3, 39: 7, 51: 60-61, 
52:11; எப�க்கிபயல் 12: 13-16;

 பயாபவல் 3: 20-21; 
ஆபமாஸ் 9: 11-15



எகிப்தும் பாபிபலானால் 
நியாயந்தீரக்்கப்படும், 

40 ஆண்டுகளாக எகிப்து 
பாைாகிவிடும். அவரக்ள் 

பாபிபலானில் இருந்து திரும்பிய 
பிறகு, எகிப்து முந்ததய 

நாடக்ளில் இருந்தததப் பபால 
மீண்டும் ஒருபபாதும் சபரியதாக 
இருக்காது, ஆனால் அது கதடசி 

வதர நீடிக்கும். பிற்காலதத்ில் 
எகிப்தும் அசீரியாவும் என் மக்கள் 

இஸ்ரபவலுடன் மூன்று வழி 
�மாதான உடன்படிக்தகயில் ப�ரும், 
நான் அவரக்தள ஆசீரவ்திப்பபன்.



சபலிஸ்தரக்ள் அழிக்கப்படுவாரக்ள், இனி இருக்க மாடட்ாரக்ள். 
அபதபபால் அஸ்பதாத,் எக்பரான், அம்பமான் ஆகிபயார ்

இனி இருக்க மாடட்ாரக்ள். ஏபதாம் முற்றிலும் பாைாகிவிடும். 
தீரு அழிக்கப்படட்ு, கற்கள் மற்றும் மரக்கன்றுகள் 

அதனதத்ும் கடலில் வீ�ப்படும். இது மீண்டும் ஒருபபாதும் 
குடிபயறாது, ததரயில் ஒரு பாதற பபால சமன்தமயாக 
இருக்கும், மீனவரக்ளுக்கு வதலகதள பரப்ப ஒரு இடம்



ஆனால் சபரச்ியா (ஈரான்), 
துருக்கி, எதத்ிபயாப்பியா 

மற்றும் லிபியா ஆகியதவ 
கதடசி வதர இருக்கும், 

அந்த பநரதத்ில் அவரக்ள் 
இஸ்ரபவல் பத�தத்த 

ஆக்கிரமிக்க முயற்சிப்பாரக்ள், 
ஆனால் அவரக்ள் 

இஸ்ரபவல் மதலகளில் 
இறந்துவிடுவாரக்ள்



பவதம் அதன் பல தீரக்்கதரி�னங்களில் எப்பபாதும் 
துல்லியமாக இருக்கிறது. இருக்காது என்று 

தீரக்்கதரி�னம் கூறப்படட் நகரங்களும் பத�ங்களும் 
அவ்வாறு ச�ய்தன. இறுதிவதர �கிதத்ுக்சகாள்ள 
பவண்டிய பத�ங்கள் இன்றும் நம்முடன் உள்ளன.

எபரமியா 25: 15-26; 
எப�க்கிபயல் 25, 26: 15-19, 29: 12-16, 30: 1-8; ஆபமாஸ் 1



கரத்த்ாபவ, 
எங்கள் பிதாக்களின் 

பாவங்களுக்காக நாங்கள் 
தண்டிக்கப்படுகிபறாம். 
இந்த அந்நிய பத�தத்ில் 
கூட இப்பபாது உங்கள் 

�டட்தத்ிற்குக் கீை்ப்படிய 
எங்களுக்கு உதவுங்கள்

கி.மு.605,தீரக்்கதரிசிகள் 
முன்னறிவிதத்ததப் 
பபாலபவ இஸ்ரபவல் 

பாபிபலானால் 
தகப்பற்றப்படட்து.



5000 க்கும் பமற்படட் யூதரக்ள் பாபிபலானுக்கு பபாரக்் 
தகதிகளாக அதைதத்ு வரப்படட்னர.்அவரக்ள் 

இதளஞரக்தளயும் படிதத்வரக்தளயும் அதைதத்ு 
வந்து, ராஜ்யதத்ிற்கு ப�தவ ச�ய்வதில் தங்களுக்கு 

பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்பினாரக்ள். 
அவரக்ளில் தானிபயல் என்ற இதளஞரும் இருந்தார.் 
அவர ்எப்பபாதும் கடட்தளகதளக் கதடப்பிடிதத்ு 
ஆபிரகாமின்பதவனுக்கு கீை்ப்படிந்து நடந்து வந்தார.்



தானிபயல் அந்நிய பத�தத்ில் தகதியாக இருந்தார,் ஆனால் 
அவர ்தனது பதவனுக்கு உண்தமயாக இருக்க முடிவு ச�ய்தார.் 
சிதறப்பிடிக்கப்படட்வரக்ள் அவருக்கு நல்ல ஆவி இருப்பதாகக் 

குறிப்பிடட்னர,் எனபவ அவரக்ள் அவதர பாபிபலானின் 
ஞானிகளில் ஒருவராக ஒரு சிறப்பு இடதத்ில் தவதத்ாரக்ள்.

பிரபஞ்�தத்ின் 
ராஜாபவ, 

வானதத்ுக்கும் 
பூமிக்கும் ஆண்டவபர, 

பூமியிலிருந்து 
அப்பதத்த நீங்கள் 
சகாண்டு வந்ததற்கு 

நன்றி.



பாபிபலானின் ராஜாவான 
பநபுகாதப்ந��்ார ்ஒரு 
அ�ாதாரண கனவால் 
விழிதத்ுக்சகாண்டார.்

இதன் சபாருள் என்ன? 
நி��்யமாக இப்படிப்படட் 

கனவு எதிரக்ாலதத்த 
சவளிப்படுதத் சதய்வங்களால் 

அனுப்பப்படுகிறது.



நீங்கள் ஞானிகள். 
சதய்வங்கள் உங்களுக்கு 

விஷயங்கதள� ்ச�ால்கின்றன 
என்று நீங்கள் கூறுகிறீரக்ள். 
இப்பபாது நான் என்ன கனவு 
கண்படன், அதன் அரத்த்தத்த 

ச�ால்லுங்கள்.

ஆனால் கனதவ 
நீங்கள் எங்களிடம் 

ச�ால்லாவிடட்ால், 
கனவின் 

அரத்த்தத்த நாங்கள் 
உங்களுக்கு எவ்வாறு 

ச�ால்ல முடியும்? 
சதய்வங்கதளத ்தவிர 

பவறு யாராலும் 
அதத� ்ச�ய்ய 

முடியாது.

தானிபயல் 1: 2-7, 17-21, 2: 1-11



நீங்கள் 
அதனவரும் 

பமா�டிகள் என்று எனக்குத ்
சதரியும். சதய்வங்கள் 

உங்களிடம் பபசுவதில்தல. 
நீங்கள் அதனவரும் உங்கள் 
குடும்பதத்ினருடன் ப�ரந்்து 
சகால்லப்படுவீரக்ள், உங்கள் 

வீடுகள் சீரழிந்த இடமாக 
மாற்றப்படும்.



மன்னிக்கவும், 
தானிபயல், ஆனால் நாதள 

நீங்களும் பாபிபலானின் 
ஞானிகள் அதனவரும் 

சகால்லப்படுவீரக்ள். ராஜா தனது 
ச�ாந்த ஆ�ாரியரக்தள 

நம்பவில்தல.

ஆனால் சயபகாவா 
பதவனால் ராஜாவின் 

கனதவயும் விளக்கதத்தயும் 
சவளிப்படுதத் முடியும். நான் 
தனியாக சஜபிக்க பவண்டும். 

நீங்கள் அவதர ஒரு நாள் 
காதத்ிருக்க முடியுமா 

என்று பாருங்கள்.



கரத்த்ாபவ, 
நீங்கள் மடட்ுபம 

பதவனும் 
பிரபஞ்�தத்ின் 

ராஜாவும். 
நடக்கவிருக்கும் 
விஷயங்கதள 

உங்கள் ஊழியருக்குக் 
காடட்ுங்கள். 

உங்கதளப் பபான்ற 
பவறு பதவன் 

இல்தல.

தானிபயல், 
நான் 

ச�ால்வதத 
பகள்



சீக்கிரம், 
என்தன 

ராஜாவிடம் 
அதைதத்ு� ்
ச�ல்லுங்கள்!

ராஜாவின் 
கனதவ நீங்கள் 

ச�ால்ல முடியாவிடட்ால், 
அவர ்என்தன அந்த 

இடதத்ிபலபய 
சகான்றுவிடுவார்.



ராஜாபவ, நீ எல்லா 
ராஜாக்களுக்கும் ராஜா, 

ஏசனன்றால் வானதத்ின் 
பதவன் உங்கதள அவ்வாறு 

ஆக்கியுள்ளார.் பிற்காலதத்ில் 
என்னவாக இருக்கும் என்பததப் 

பற்றிய ஒரு தரி�னதத்த 
அவர ்உங்களுக்குக் 
சகாடுதத்ிருக்கிறார். தானிபயல் 2: 12-30



பிரபஞ்�தத்ின் 
பதடப்பாளரான 

உண்தமயான பதவன் உங்கள் 
கனதவ உங்கள் ஊழியருக்கு 

சவளிப்படுதத்ியுள்ளார்

எனது 
பநரதத்த 

வீணாக்காமல்.
என் கனதவ 

ச�ால்ல 
முடியுமா 

இல்தலயா?



அர�பர, ஒரு 
சபரிய உருவதத்ின் 

தரி�னதத்தக் கண்டீரக்ள். 
இந்த படம் உங்கள் 

ராஜ்யதத்தயும், சதாடரந்்து 
வரும் மூன்று பபதரயும் 

குறிக்கிறது.

இது உண்தம! நான் 
யாரிடமும் ச�ால்லவில்தல! உன் 

பதவன் மடட்ுபம பதவன்.



நீங்கள் இந்த 
தங்கதத்ின் ததலவபர, எல்லா 

ராஜாக்களின் ராஜாவும். நீங்கள் 
யூதாதவ சவன்றதற்கு முன்பு, 
எங்கள் பாவதத்ிற்காக பதவன் 

நம்தம நியாயந்தீரக்்கப் பபாகிறார ்
என்று எங்கள் தீரக்்கதரிசிகள் 

ச�ான்னாரக்ள். இப்பபாது உங்கள் 
ஆடச்ி மகிதம வாய்ந்தது.



சவள்ளியின் மாரப்ு 
மற்சறாரு ராஜ்யதத்த 

குறிக்கிறது, பமதியர ்மற்றும் 
சபரச்ியரக்ள். நீங்கள் இறந்த 

பிறகு, அவரக்ள் பாபிபலாதனக் 
தகப்பற்றி, உங்கதளப் பபாலபவ 

உலதகயும் ஆளுவாரக்ள்.



அர�பர, 
தங்கதத்ின் ததலக்கும் 

சவள்ளியின் மாரப்ுக்கும் 
பிறகு, நீங்கள் பிதத்தளகளின் 
வயிற்தறக் கண்டீரக்ள். அந்த 

பிதத்தள மூன்றாவது ராஜ்யமான 
கிபரக்க ராஜ்ஜியதத்த குறிக்கிறது. 

இது சபரச்ியாவிற்குப் பின் 
வரும், அது விதரவாகவும் 

கடுதமயானதாகவும் 
இருக்கும்.



நான்காவது 
இரா�ச்ியம் 

மற்றவரக்ளிடமிருந்து 
விதத்ியா�மாக இருக்கும், 

கால்கள் இரும்பினால் 
ச�ய்யப்படும், பமலும் அது 

பல நாடுகதள முதத்ிதர குதத்ி 
துண்டுகளாக உதடக்கும். 

ஆனால் இரும்பு கால்விரல்கள் 
களிமண்ணுடன் கலந்திருப்பதத 

நீங்கள் கண்டீரக்ள். கதடசி 
நாடக்ளில் ராஜ்யம் பதத்ு 

வழிகளில் பிரிக்கப்படும், அது 
பலவீனமாக இருக்கும்.

தானிபயல் 2: 31-33, 39-43



அப்சபாழுது, 
ராஜா, ஒரு மதலயிலிருந்து 
ஒரு கல் சவடட்ப்படட்ததக் 

கண்டீரக்ள், ஆனால் மனிதனின் 
தககளால் அல்ல. அது மதலதய 
உருடட்ி, படதத்த காலடியில் தாக்கி, 

அதனதத்ு ராஜ்யங்கதளயும் 
ஒரு கணதத்ில் அழிதத்து



அந்த 
பாதற 

பதவனுதடய 
குமாரதனக் 
குறிக்கிறது, 

அவர ்பூமிக்கு 
வந்து ஒரு 

மகிதமயான 
ராஜ்யதத்த 

அதமப்பார.்

காலதத்ின் 
முடிவில், இறந்தவரக்ள் 
அதனவரும் தீரப்்பில் 

நிற்க விழிதத்ிருப்பாரக்ள். 
தீதம ச�ய்தவரக்ள் 
அவமானதத்தயும் 

நிதத்ிய அவமதிப்தபயும் 
சபறுவாரக்ள். நன்தம 
ச�ய்தவரக்ள் நிதத்ிய 
ஜீவதனப் சபறுவாரக்ள்.



தானிபயல் 68 ஆண்டுகள் 
பாபிபலானில் சதாடரந்்தார.் அவர ்

பல கனவுகதள விளக்கினார ்
மற்றும் எதிரக்ாலதத்த பல 
முதற முன்னறிவிதத்ார.் . 
அவரது மகன் சபல்ஷா�ர ்

தனது இடதத்தப் பிடிதத்ார.்

பகள்வி இல்லாமல், 
நீ பபசும் வாரத்த்தகள் 

பதவனிடமிருந்து வந்ததவ. 
ஒவ்சவாரு விவரதத்ிலும் 

என் கனதவ நீ பவறு எப்படி 
அறிந்திருக்க முடியும்? எல்லா 

ஞானிகளுக்கும் நான் உன்தன 
ஆடச்ியாளராக்குபவன்.



ஒரு நாள் இரவு சபல்ஷாத�்ார ்
குடிபபாததயில் விருந்து 
தவதத்ிருந்தபபாது, ஒரு 

மரம்மான தக பதான்றி சுவரில் 
எழுதியுள்ளது. அதத விளக்குவதற்கு 

தானிபயல் அதைக்கப்படட்ார.் 
இந்த அறியப்படாத சமாழிதயப் 

புரிந்துசகாள்ள பதவன் 
அவருக்குக் சகாடுதத்ார.்

ராஜாபவ, நீங்கள் 
பதவனுக்கு எதிராக பாவம் 

ச�ய்தீரக்ள். தீரக்்கதரிசிகள் 
முன்னறிவிதத்படி, இந்த இரவில் 
உங்கள் ராஜ்யம் உங்களிடமிருந்து 
பறிக்கப்படட்ு பமதியரக்ளுக்கும் 

சபரச்ியரக்ளுக்கும் 
சகாடுக்கப்படட்ுள்ளது.



நகரதத்ிற்குள் தண்ணரீ ்
ச�ல்ல அனுமதிக்கும் இரண்டு 

வாயில்களில் ரகசியமாக 
நுதைந்து இந்த எதிரி 

பாபிபலாதன சவல்வார ்என்று 
தீரக்்கதரிசிகள் கணிதத்னர.் 

பாபிபலானியரக்ள் 
கவனிக்க முடியாத 

அளவுக்கு குடிபபாததயில் 
இருப்பாரக்ள். பாபிபலானின் 

வீை்�ச்ிதய வரலாறு 
�ரியாக பதிவு ச�ய்கிறது.

பிர�ங்கி 12: 13-14; ஏ�ாயா 9: 
6-7, 45: 1; தானிபயல் 2: 34-35, 44-

48, 5: 1-29; சவளிப்படுதத்ின 
விப�ஷம் 20: 11-21: 5



பமதியரக்ளும் சபரச்ியரக்ளும் 
பாபிபலாதனக் தகப்பற்றிய 

பிறகு, தபபிளின் 
புதத்கங்களில் ஒன்றான 

எபரமியா தீரக்்கதரிசி 
எழுதிய பதைய புதத்கதத்த 
தானிபயல் கண்டுபிடிதத்ார.் 

அவர ்படிக்கும்பபாது, 
பாபிபலானிய சிதறப்பிடிப்பு 

70 ஆண்டுகள் மடட்ுபம 
நீடிக்கும் என்று கடவுள் முன்பப 
கணிதத்ிருப்பததக் கண்டு 
அவர ்அதிர�்ச்ியதடந்தார்



பின்னர ்ஒரு எஞ்சியவர ்எரு�பலமுக்குத ்திரும்பி சுவரக்தளயும் 
ஆலயதத்தயும் மீண்டும் கடட்ுவார.் பமலும் படிக்க, 200 

ஆண்டுகளுக்கு முன்னர ்ஏ�ாயா தீரக்்கதரிசி உண்தமயில் 
பாரசீக ராஜாவின் சபயதரக் சகாடுதத்ிருப்பததக் 

கண்டுபிடிதத்ார,் திரும்பி வரும்படி கடட்தளயிடுவாரக்ள்.



இப்பபாது கிடட்தத்டட் 69 ஆண்டுகள் ஆகிவிடட்ன… 
இன்னும் ஒரு வருடம் மடட்ுபம உள்ளது. பகாபரஸ் பதவனின் 

பவதலக்காரன், பதவனின் விருப்பதத்த� ்ச�ய்கிறார ்என்று 
அது கூறுகிறது. நாங்கள் எங்கள் தாயகதத்ிற்குத ்திரும்பும்படி 
அவர ்கடட்தளயிடுவார!் எங்கள் பதவனாகிய கரத்த்ாபவ, 

பிரபஞ்�தத்ின் ராஜா, நீர ்புகை்சபற்றவரக்ள் .



பதவன் ஆபிரகாமுக்கு 
வாக்குதத்தத்ம் ச�ய்தது பபாலபவ, அவர ்

இந்த நிலதத்த நிதத்ிய உதடதமக்காக எங்களுக்குக் 
சகாடுதத்ிருக்கிறார.் நாம் மற்ற கடவுள்களுக்கு ப�தவ ச�ய்தால் 

நாங்கள் எங்கள் எதிரிகளின் தககளில் ஒப்பதடக்கப்படுபவாம் என்று 
அவர ்எங்கள் பிதாக்கதள எ��்ரிதத்ார,் ஆனால் அவர ்ஒருபபாதும் 
தனது மக்கதள மறக்க மாடட்ார ்என்று வாக்குறுதி அளிதத்ார.் 

பதவன் தம்முதடய வாரத்த்ததயக் கதடப்பிடிதத்ார். இப்பபாது 
நாம் திரும்பிவிடப்டாம், நாம் அவருக்குக் கீை்ப்படிய 

பவண்டும்.



பகாபரஸ் யூதரக்தள 
சிதறபிடிதத்ு 70 

ஆண்டுகளுக்குப் 
பிறகு, பவதம் 

முன்னறிவிதத்ததப் 
பபாலபவ 

விடுவிதத்ார,் 
பமலும் 52,000 பபர ்

நகரதத்த மீண்டும் 
கடட்ிசயழுப்ப 

திரும்பினர.்



நாங்கள் 
ஒழுங்கதமக்கப்பட 

பவண்டும். நாங்கள் முதலில் 
சுவரக்தள மீண்டும் கடட்ுபவாம், 

பின்னர ்ஆலயதத்த 
சதாடங்கலாம்.

நான் தண்ணதீரக் 
சகாண்டு வந்துள்பளன். 

பவதலதயத ்
சதாடங்குபவாம்.



ஆபிரகாமின் பதவனாகிய 
கரத்த்ாபவ, நீங்கள் 

வாக்குதத்தத்ம் ச�ய்த 
படிபய எங்கதள திரும்ப 

அதைதத்ு வந்தீரக்ள். 
உங்கள் பாததகளில் 

நடக்க எங்களுக்கு 
கற்றுக்சகாடுங்கள்

ஏ�ாயா 44:28; எபரமியா 25: 11-12, 29:10; தானிபயல் 9: 1-2



தானிபயல் மிகவும் வயதானவர,் 
எனபவ அவர ்மற்றவரக்ளுடன் 

திரும்பி� ்ச�ல்லவில்தல. 
அவன் இன்னும் மதத்ிய-

பாரசீக பபரரசு மன்னரக்ளுக்கு 
அவர ்அறிவுறுதத்ியதால் ஒரு 

முக்கிய பங்கு வகிதத்ார ், 
இப்பபாது பாபிபலான் நகரில் 

அதமந்துள்ளது.



 பதவன் அவருக்கு பலவற்தறக் 
சகாடுதத்ார ்எதிரக்ாலதத்தப் 
பற்றிய கூடுதல் தரி�னங்கள், 
நாடக்ளின் இறுதி வதர கூட. 

ஒரு கனவில் அவர ்ஒரு உபலாக 
மிருகதத்தக் கண்டார.் ஒரு 

கரத்த்ருதடய தூதன் அவரிடம் 
என்ன அரத்த்ம் என்று ச�ான்னார்



கதடசி நாடக்ளில் 
என்னவாக இருக்கும் என்பதத 

பதவன் உனக்கு காடட்ுகிறார.் 
நான்கு ராஜ்யங்கள் இருக்கும் 

என்று அவர ்பநபுகாதப்ந��்ருக்கு 
சவளிப்படுதத்ினார.் இப்பபாது 
இரண்டு உள்ளன. இந்த மதத்ிய-

பாரசீக �ாம்ராஜ்யதத்ிற்குப் பிறகு 
கிபரக்கன் வரும். அது விதரவாக 

சவல்லும், ஆனால் விதரவில் 
விழுந்து நான்கு ராஜ்யங்களாகப் 

பிரிக்கப்படும், பின்னர ்அதவ 
இரண்பட இருக்கும் வதர 
தங்களுக்குள் �ண்தடயிடும். 



நான்காவது 
ராஜ்யதத்ால் அவரக்ள் 

தகப்பற்றப்படும் வதர 
அவரக்ள் பல ஆண்டுகளாக 

முன்னும் பின்னுமாக 
பபாராடுவாரக்ள், இதுதான் 

இந்த உபலாக மிருகம் 
குறிக்கிறது.



நான்காவது 
இரா�ச்ியம் இரும்பு 

பபான்றது, எல்லா முன்னாள் 
ராஜ்யங்கதளயும் விட �க்திவாய்ந்த 

மற்றும் கடுதமயானது. இது 
அதனவதரயும் சவல்லும், ஆனால் 
கதடசி நாடக்ளில் இந்த ராஜ்யம் 
பதத்ு நாடுகளாக பிரிக்கப்படும். 
அப்பபாது �மாதானம் பபசும் ஒரு 
மனிதன் எழுவான். மிருகதத்ின் 

ததலயில் இருந்து வளரும் 
கதடசி சகாம்பு அவரத்ான்.



 
கதடசி நாடக்ளில், 

அவர ்�மாதானப்படுதத்ுவார,் 
�மாதானம் ச�ய்வார,் சவல்லவும் 

அழிக்கவும் மடட்ுபம. பின்னர ்
அவர ்யூத ஆலயதத்ில் உள்ள 

புனித இடதத்ில் அருவருப்பான 
காரியதத்த அதமதத்ு, �டங்குகதள 
அசுதத்மாக்குவார,் இதனால் பலிகள் 

நிறுதத்ப்படும். பூமிசயங்கும் 
சபரும் கஷ்டதத்ின் காலம் 

வரும், ஆனால் நீதிமான்கள் 
விடுவிக்கப்படுவாரக்ள்.

தானிபயல் 7: 17-28; மதப்தயு 24: 4-25



 ஆலயதத்த மீடச்டடுக்கவும் 
புனரதமக்கவும் கடட்தள 

வைங்கப்படட் காலதத்ிலிருந்து, 
483 ஆண்டுகள் இருக்கும், 

அதன் பிறகு மக்களின் 
பாவங்களுக்கு ஈடாக பமசியா 

சகால்லப்படுவார,் பின்னர ்
ஆலயம் மீண்டும் அழிக்கப்படும்.

தானிபயல், என்ன நடக்கப் 
பபாகிறது, எப்பபாது நடக்கும் 

என்பதத நீ சதரிந்து 
சகாள்ள பவண்டும் என்று 

பதவன் விரும்புகிறார.்



இந்த தீரக்்கதரி�னம் 
நிதறபவறும், பமசியா 

அபிபஷகம் ச�ய்யப்படுவார.் 
பாவங்களுக்காக நல்லிணக்கம் 

ச�ய்யப்படும், நிதத்ிய 
நீதியும் மனிதனுக்கு 
சகாண்டு வரப்படும்.



ஸ்திரயீின்விதத்ு 
வந்து தீயவதன 

அழிதத்ுவிடும் என்று பதவன் 
ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் 

ச�ால்லியிருந்தார.் பமசியா 
ப�மின் குடும்பதத்ிலிருந்து 
வருவார,் யாப்பபத ்அல்ல, 

காம் அல்ல என்று அவர ்
பநாவாவிடம் கூறினார.் 

ஆதியாகமம் 49: 9-10; �ங்கீதம் 22, 53; 
ஏ�ாயா 7, 9: 1-2, 42: 1, 49: 6, அதிகாரம் 53; 
தானிபயல் 9: 25-26; மீகா 5: 2; �கரியா 9: 

9; மதப்தயு 24: 1-2; எபிசரயர ்2: 9

தானிபயல் பதிவு 
ச�ய்தததப் பபாலபவ, 

பமசியா 483 ஆண்டுகள் 
நிதறவதடந்த 

நாளிபலபய எரு�பலமுக்கு 
சவற்றிகரமாக 
பிரபவசிதத்ார.்



மீடப்ர ்தன் 
�ந்ததியினரிடமிருந்து தன் 

மகன் ஈ�ாக்கின் மூலம் 
வருவார ்என்று பதவன் 

ஆபிரகாமிடம் ச�ான்னார.்

 வாக்குறுதியளிக்கப்படட்வர ்
தன் மகன் யாக்பகாபின் 
மூலமாக வருவார ்என்று 

பதவன் ஈ�ாக்கிடம் 
ச�ான்னார,் கிறிஸ்து 

யூதாவின் வழியாக வருவார ்
என்று யாக்பகாபிடம் 

ச�ான்னார.்

வாக்குதத்தத்ம் ச�ய்யப்படட் 
மீடப்ரின் வாை்க்தகயின் 

பல குறிப்பிடட் 
தீரக்்கதரி�னங்கள் பல்பவறு 

தீரக்்கதரிசிகளுக்கு 
பதவனால் வைங்கப்படட்ன.



அவருதடய சுறுசுறுப்பான 
இருப்பு நிதத்ியதத்ிலிருந்து 

வந்தது, அவர ்யூதாவின் 
சபதல்பகம் நகரதத்ில் ஒரு 

கன்னிப் சபண்ணுக்கு 
பிறப்பார,் அவர ்தாை்தமயுடன் 
இருப்பார,் கழுததயின் மீது 

�வாரி ச�ய்வார ்என்று 
அவரக்ள் ச�ான்னாரக்ள்.

கரத்த்ர ்தம்முதடய ஆவிதய 
அவரம்ீது தவப்பார,் 

அவர ்புறஜாதியினருக்கு 
நியாயதத்ீரப்்தபக் 

சகாடுப்பார.்

 அவர ்புறஜாதியினருக்கு 
ஒரு சவளி��்மாக இருப்பார,் 
பூமியிலுள்ள அதனவருக்கும் 

இரடச்ிப்தபப் சபறுவார.்



அவர ்ஒரு துன்பகரமான 
பமசியாவார,் 

அவருதடய மக்களால் 
நிராகரிக்கப்படுவார,் 

பமலும் அவரது தககதளயும் 
கால்கதளயும் துதளதத்ு 

இறப்பார.்

 அவர ்நிரவ்ாணமாக 
சதாங்குவார,் தண்ணரீுக்காக 

தாகப்படுவார,் ஆனால் 
அதற்கு பதிலாக காடி 

குடிக்கப்படுவார.்

 அவர ்திருடரக்ளுக்கு 
இதடயில் இறந்து 

பணக்காரனின் கல்லதறயில் 
அடக்கம் ச�ய்யப்படுவார.்



நான்கு ராஜ்யங்கதளப் 
பற்றிய தானிபயலின் 

தீரக்்கதரி�னங்கள் 
அவர ்கணிதத்படிபய 

நிதறபவறின. 
கி. மு. 330 வில், 

கிபரக்கதத்த� ்ப�ரந்்த 
அசலக்�ாண்டர ், ஏழு 
ஆண்டுகள் நீடிதத் ஒரு 
பபார ்பிர��்ாரதத்தத ்
சதாடங்கினார,் அதில் 
அவர ்பரந்த மதத்ிய-
பாரசீக �ாம்ராஜ்யம் 
உடப்ட அறியப்படட் 
உலதக சவன்றார.் 

சுமார ்கி.மு.



167 வதர கிபரக்க 
ராஜ்ஜியம் 
ஆடச்ியில் 
இருந்தது .

 நான்காவது 
உலக இரா�ச்ியம், 
பராம் தகப்பற்றத ்
சதாடங்கியபபாது.

பராம், 
பநபுகாதப்ந��்ரின் 
கனவில் இரும்பின் 

கால்களாகவும், 
தானிபயலின் 
பாரத்வயில் 

உபலாக 
மிருகமாகவும்,



 தீரக்்கதரிசிகள் 
கணிதத்ததப் 

பபாலபவ அதன் 
�க்திதயயும் 

பிரபத�தத்தயும் 
அதிகரிதத்து. 
கி.மு 5 க்குள் 

அது இரும்புக் 
தகயால் 

இஸ்ரபவதல 
ஆடச்ி ச�ய்தது. 



500 ஆண்டுகளுக்குப் 
தானிபயலின் 

தீரக்்கதரி�னங்களிலிருந்து 
ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கும் 

பமலாகிவிடட்து. கி.மு. 6 இல் 
பராமரக்ள் யூதரக்ளுக்கு மத 

சுதந்திரதத்த அனுமதிதத்ாரக்ள், 
ஆனால் அவரக்ளுக்கு அதிக 

வரி விதிதத்னர.் இந்த ஆலயம் 
புனரதமக்கப்படட்ு யூத 

வாை்வின் தமயதத்ில் இருந்தது. 
வரவிருக்கும் பமசியாவின் 

தீரக்்கதரி�னங்கதள 
சபரும்பாலானவரக்ள் 

மறந்துவிடட்ாரக்ள், ஆனால் 
சிலர ்நியாயப்பிரமாணதத்தக் 
கதடப்பிடிதத்ு கிறிஸ்துதவத ்

பதடினாரக்ள். அவரக்ளில் 
சிமிபயான் என்ற 

முதியவரும் இருந்தார.்



 அவர ்ஒரு பரிசுதத் மனிதர,் 
தீரக்்கதரிசிகள் பபசியததக் 

காண ஏங்கினார.் பல 
ஆண்டுகளாக அவர ்

தீரக்்கதரி�னங்கதளப் 
படிதத்ார,் பநரம் சநருங்கி 
வருவதத அறிந்திருந்தார.் 

ஆனால் அவர ்இப்பபாது 
வயதாகிவிடட்ார,் அ நீண்ட 

காலம் வாை மாடட்ார.் 
ஏவாளின் விதத வந்து 

தீயவருதடய ச�யல்கதள 
அழிதத்ுவிடும் என்று பதவன் 

முதலில் வாக்குதத்தத்ம் 
அளிதத்ு 4,000 ஆண்டுகள் 

ஆகிவிடட்ன. இப்பபாது அது 
பநரம்.350க்கும் பமற்படட் 

தீரக்்கதரி�னங்கள் 
நிதறபவற்ற தயாராக 

இருந்தன.



அதிகாரம்  8

புதிய
 ஏற்பாடு



உண்தமயில் 
நீங்கள் அதிக காலம் 

வாை மாடட்ீரக்ள், ஆனால் 
நீங்கள் இறப்பதற்கு முன் 

வாக்குறுதியளிக்கப்படட்ததக் 
காண்பீரக்ள்

ஆபிரகாம், 
ஈ�ாக்கு மற்றும் 

யாக்பகாபின் பதவபன, 
நான் இரட�்கருக்காக 

காதத்ிருக்கிபறன், ஆனால் 
நான் அதிக காலம் வாை 

மாடப்டன்

கி.மு. 6



சிமிபயான் 
பவதவ�னங்கதளத ்
பதடி, கிறிஸ்துதவப் 

பற்றிய பல 
தீரக்்கதரி�னங்கதளக் 

கண்டார்

சிமிபயான், 
நீங்கள் ஒவ்சவாரு நாளும் 

இங்பக வருகிறீரக்ள். எல்லா 
ஆ�ாரியரக்ளும் உங்கதளப் 

பபாலபவ பக்தியுள்ளவரக்ளாக 
இருக்க விரும்புகிபறன்



கிறிஸ்துதவப் பற்றி 
ஏ�ாயாவில் இந்த தீரக்்கதரி�னதத்த 
நீங்கள் என்ன ச�ய்கிறீரக்ள்? ஒரு 

கன்னி கருதத்ரிக்கும் மற்றும் ஒரு ஆண் 
குைந்தததயப் சபற்சறடுக்கும் என்று 
அது கூறுகிறது. ஏவாளுடன் பபசியபடி 

இது சபண்ணின் விதத்ாக இருக்க 
பவண்டும்

ஆம், 
ஏ�ாயாவும் 

அவர ்
வல்லதமமிக்க 
பதவன் என்று 

அதைக்கப்படுவார ்
என்று கூறினார.் 

ஆனால் 
தீரக்்கதரி�னங்கதள 
புரிந்து சகாள்வது 

கடினம்



மீகா 
5: 2 ன் 

படி மகன் 
நிதத்ியமானவன், 

பதவனிப் பபாலபவ. 
�ங்கீதம் 45: 
6-ல் உள்ள 

தீரக்்கதரி�னம் 
என்ன? பதவன் 

மகதன 
பதவன் என்று 

அதைக்கும் 
இடம்?

உங்களுடன் 
உடன்படும் 
சிலவற்தற 

நீங்கள் காண்பீரக்ள், 
அதனால்தான் நீங்கள் 
இந்த விஷயங்கதளப் 
பற்றி பகிரங்கமாகப் 

பப�க்கூடாது; 
நீங்கள் கல்சலறிந்து 
சகால்லப்படுவீரக்ள்.



நீ பாரப்்பாய். நான் 
இறப்பதற்கு முன் பமசியா 

இந்த ஆலயதத்ிற்கு 
வருவார,் நான் அவதரப் 

பாரப்்பபன்.



அவர ்ச�ால்வது 
�ரிதான், உங்களுக்குத ்

சதரியுமா.

நீங்கள் 
யார?் இந்த 

விஷயங்கதளப் 
பற்றி உங்களுக்கு 

என்ன சதரியும்?



உங்கள் உதரயாடதல 
என்னால் பகடக்ாமல் இருக்க 

முடியவில்தல. நானும் பவதவ�னங்கதளப் 
படிதத்ிருக்கிபறன், 500 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்பு பமசியாவின் வருதகதயப் பற்றி 
தனிபயலுக்கு சில சுவாரஸ்யமான 

விஷயங்கள் இருந்தன.

எழுதத்ாளரக்ள் 
அறியாதது 

உங்களுக்கு என்ன 
சதரியும்?

ஆதியாகமம் 3:15; �ங்கீதம் 
45: 6; ஏ�ாயா 7:14, 9: 6; 

தானிபயல் 9: 25-26; 
மீகா 5: 2; லூக்கா 2: 25-26



என் அப்பா 
ஒரு எழுதத்ாளர,் அவர ்

எனக்கு தீரக்்கதரி�னங்கதளக் 
காடட்ியுள்ளார.் எரு�பலதம 

மீண்டும் கடட்ிசயழுப்ப கடட்தள 
வந்ததிலிருந்து பமசியா 

துண்டிக்கப்படும் வதர 483 
ஆண்டுகள் ஆகும் என்று கடவுள் 

தானிபயலிடம் கூறினார்



அந்த ஆதண 
பிறப்பப்படட்ு இப்பபாது 

449 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. 
அது சவறும் 34 வருடங்கதள 
விடட்ு�ச்�ல்கிறது, அதாவது 

பமசியா இப்பபாது கூட 
சதருக்களில் நடந்து 
சகாண்டிருக்கலாம்

இன்னும் 
இல்தல. நான் 

இறப்பதற்கு முன் இந்த 
ஆலயதத்ில் குைந்தத 
பமசியாதவ இங்பக 

பாரப்்பபன் என்று பரிசுதத் 
ஆவியானவர ்எனக்கு 
சவளிப்படுதத்ினார.் 



இதுபபான்ற 
விஷயங்கதள நீங்கள் 

எப்படி அறிந்து 
சகாள்வீரக்ள்?

நீ பாரப்்பாய்.
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பலிபீடதத்ின் வலது 
பக்கதத்ில் திடீசரன்று 

ஒரு பதவதூதன் 
பதான்றியது!

பயப்படாபத. 
உங்கள் சஜபம் 

பகடக்ப்படட்து, உங்கள் 
மதனவி எலி�சபத ்ஒரு 

மகதனப்சபறுவாள், நீங்கள் 
அவருக்கு பயாவான் என்று 

சபயரிடுவீரக்ள். 



அவர ்
பிறக்கும்பபாது பலர ்

�ந்பதாஷப்படுவாரக்ள், 
ஏசனன்றால் பமசியாவின் 

வருதகக்கு அவர ்மக்கதளத ்
தயாரப்டுதத்ுகிறார.் அவர ்

மது அல்லது வலுவான பானம் 
குடிக்க மாடட்ார,் பமலும் அவர ்

எலியாவின் ஆவிதயயும் 
�க்திதயயும் சபறுவார்



நீங்கள் ச�ால்வது 
உண்தம என்று நான் 

எப்படி அறிந்து சகாள்வது? 
என் மதனவியும் நானும் 

குைந்ததகதள உருவாக்க மிகவும் 
வயதாகிவிடப்டாம், அவள் 

வாை்நாள் முழுவதும் குைந்ததகள் 
இல்லாமல் இருந்தாள்

நான் பதவனின் 
முன்னிதலயில் நிற்கும் 

பகப்ரியல், இந்த விஷயங்கதள 
உங்களுக்கு� ்ச�ால்ல நான் 

அனுப்பப்படப்டன். உங்களுக்கு 
ஒரு அதடயாளம் பவண்டுமா? 

இந்த விஷயங்கள் நிதறபவறும் 
வதர நீங்கள் மீண்டும் பப� 

மாடட்ீரக்ள்



இததப் பற்றி 
பபசும்பபாது நான் 

மகிை்�ச்ியதடபவன். இந்த வீடு 
மிகவும் அதமதியானது. நீங்கள் 
பதவதூதரக்ளுடன் மீண்டும் 
பப�க்கூடாது, உங்களுக்குத ்

சதரியும். 



�கரியா, நம்புவது 
இன்னும் கடினம். எங்கள் 

பத�தத்ின் தாயான �ாராதவப் 
பபாலபவ, பதவன் எங்கள் 
சஜபங்கதளக் பகடட்ார,் 

இப்பபாது நான் ஒரு சபரிய 
தீரக்்கதரிசியின் தாயாக 

இருக்கிபறன்.



4,000 ஆண்டுகளாக, தீரக்்கதரிசிகள் 
பமசியாவின் வருதகதய 

முன்னறிவிதத்னர.்700 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ஏ�ாயா 

தீரக்்கதரிசி கூறினார:் இபதா, 
ஒரு கன்னி கருதத்ரிதத்ு, 
ஒரு மகதனப் சபறுவார,் 

அவர ்இம்மானுபவல் என்று 
அதைக்கப்படுவார,் அதின் அரத்த்ம் 

பதவன் நம்முடன் இருக்கிறார்



மரியாள் பயாப�ப்புக்கு திருமணம் 
ச�ய்ய நி��்யம் ச�ய்தன. 

அவள் யாருடனும் சநருங்கிய 
உறவு தவதத்ிருக்கவில்தல. 

பமாப�யின் எல்லா �டட்ங்களுக்கும் 
அவள் கீை்ப்படிந்தாள்.



திடீசரன்று,மரியாளுக்கு ஒரு 
பதவதூதன் பதான்றியது!

எந்தசவாரு 
மனிதனுடனும் 

நான் ஒருபபாதும் 
உறவு சகாள்ளாததால் 

இதுபபான்ற ஒரு 
விஷயம் எப்படி 

நடக்கும்?

மரியாபள, 
நீ பதவனுக்கு 

முன்பாக மிகுந்த 
தயதவக் கண்டீரக்ள்.

நீ உன் வயிற்றில் 
கருதத்ரிதத்ு 

பதவனுதடய 
குமாரதனப் 
சபறுவாய்.



பதவனுதடய பரிசுதத் 
ஆவியானவர ்உங்கதள 

மூடிவிடுவார.் உன் வயிற்றில் 
கருதத்ரிக்கப்படும் பரிசுதத் கரு 
பதவனுதடய குமாரனாக இருக்கும்.
மலடியாக அதைக்கப்படட் உங்கள் 
உறவினர ்எலி�சபத ்இப்பபாது 

குைந்ததயுடன் இருக்கிறார.் 
இது அவளுதடய ஆறாவது 

மாதம்.



நான் 
கரத்த்ருதடய 
பவதலக்காரி. 

அவர ்விரும்பியபடி 
அது எனக்கு 

இருக்கடட்ும். நான் 
பதவனுதடய 

குமாரனின் தாயாகப் 
பபாகிபறன். பயாப�ப்பு 

என்தன நம்புவாரா? அவர ்
புரிந்துசகாள்வாரா? நான் கரப்்பமாக 

இருப்பதத உணரும்பபாது 
எல்பலாரும் என்ன நிதனப்பாரக்ள்? 

எனக்கு சதரியும்; நான் 
எலி�சபதத்ுடன் தங்குபவன்

ஏ�ாயா 7:14;
 லூக்கா 1: 5-20, 26-40



எலி�சபத்

மரியாள், 
என் 

குைந்தத!



சபண்கள் 
மதத்ியில் நீ 

பாக்கியவான், உன் 
கருவதறயின் பலன் 
ஆசீரவ்திக்கப்படட்து. 
என் இதறவனின் தாய் 
பாரத்வயிட வர நான் 
யார?் உன் குரதலக் 

பகடட்வுடபனபய, 
என் குைந்தத 

மகிை்�ச்ிக்காக 
என் வயிற்றில் 

குதிதத்து

என் ஆதத்ுமா உண்தமயில் 
பதவதன மகிதமப்படுதத்ுகிறது, 

என் ஆவி என் இரட�்கராகிய 
பதவனால் மகிை்ந்துள்ளது.



மரியாள் 
எலி�சபதத்ுடன் சுமார ்

மூன்று மாதங்கள் 
தங்கியிருந்தாள்

தாை்ந்த பதாற்றம் 
சகாண்டவரக்தள அவர ்

உயரத்த்ியுள்ளார.் தந்தத ஆபிரகாமிடம் 
அவர ்பபசியபபாது, அவர ்எங்கதள 
கருதணயுடன் நிதனவு கூரந்்தார்

இதற்குப் பிறகு, எல்லா ததலமுதறயினரும் 
என்தன பாக்கியவான்கள் என்று அதைப்பாரக்ள், 
ஏசனன்றால் அவர ்வலிதமயான காரியங்கதள� ்

ச�ய்திருக்கிறார.்



எலி�சபத ்
சபற்சறடுக்கும் 
பநரம் வந்தது.

�காரியாவுக்கு 
ஒரு தபயனாக இருக்கப் 

பபாகிறான் என்பது உறுதி; 
ஒரு பதவதூதன் அவரிடம் 

ச�ான்னதாக அவர ்
கூறுகிறார்

�ரி, அது 
ஒரு தபயனாக இருந்தால், 

அவருதடய சபயர ்அவரது 
தந்ததயின் பின்னர ்�கரியா 

என்று இருக்கும் என்று 
நிதனக்கிபறன்.

இங்பக அவர ்
இப்பபாது வருகிறார.் 

பகடப்பாம்



அவர ்நம்பாததால் 
பதவதூதன் அவதர 

ஊதமயாக்கினார ்என்று 
அவர ்கூறினார்

நீங்கள் 
குைந்ததக்கு 

என்ன 
சபயரிடப் 

பபாகிறீரக்ள்?

அவருக்கு 
எழுதத்ு கற்பலதக 

பவண்டும்



பதவதூதன் 
கடட்தளயிடட்படி, 
அவருதடய சபயர ்

பயாவான் என்று 
அதைக்கப்படும் என்று 

அவர ்கூறுகிறார்

ஆனால் 
குடும்பதத்ில்பயாவான் 
என்ற சபயரில் யாரும் 

இல்தல



இது 
உண்தமயில் ஒரு 
தபயன், மிகவும் 
அதிக முடி உள்ள 

தபயன்



கரத்த்ருதடய 
வாரத்த்தயின்படி 

அவருதடய சபயர ்பயாவான். 
அவர ்பமசியாதவ நம் 
மக்கள் இஸ்ரபவலுக்கு 
அறிமுகப்படுதத்ுவார்

அவர ்
பபசுகிறார!் இதத்தன 
மாதங்களுக்குப் பிறகு, 

அவர ்பபசுகிறார்

இது உண்தமயில் 
தீரக்்கதரி�னதத்ின் 
எலியா என்று இருக்க 

முடியுமா?

லூக்கா 1: 41-64



இதற்கிதடயில், மரியாள் 
கரப்்பமாக இருப்பதத பயாப�ப் 
கண்டுபிடிதத்ார,் அது அவருதடய 

குைந்தத அல்ல என்பதத 
அவர ்அறிந்திருந்தார்

அம்மா, 
என்னால் இன்னும் நம்ப 

முடியவில்தல. அவதள� ்
சுற்றி ஆண்கள் யாரும் இல்தல. 

அவள் ஒவ்சவாரு நிமிடமும் தனது 
குடும்பதத்ின் முன்னிதலயில் 

இருந்தாள், மரியாள் என்ன 
ஒரு பக்தியுள்ள சபண் என்று 

அதனவருக்கும் சதரியும். நான் 
நி��்யமாக அதத ச�ய்யவில்தல! 

ஆனால் உண்தமகள் உள்ளன. 
அவள் கரப்்பமாக இருக்கிறாள்



ஓ, 
பயாப�ப்பு நீ 

என்ன ச�ய்யப் 
பபாகிறாய்?

நான் 
இப்பபாது அவதள 

திருமணம் ச�ய்து சகாள்ள 
முடியாது, ஆனால் அததப் பற்றி 

பகிரங்கமாக சவளியிட நான் 
விரும்பவில்தல. விப��்ாரதத்ிற்காக 

அவள் கல்சலறியப்படலாம். 
நி��்யதாரத்த்தத்த நாங்கள் 

அதமதியாக முறிதத்ுக் 
சகாள்ளலாம்.



தந்தத 
யார ்என்று 

அவள் 
ச�ான்னாள்?

குைந்ததயின் 
தந்தத பதவன் என்று 

அவர ்கூறுகிறார,் 
எந்தசவாரு உடல் 

சதாடரப்ும் இல்லாமல் 
பரிசுதத் ஆவியினால் 

அவரது வயிற்றில் 
சபாருதத்ப்படட்ார்



குைந்தத 
உலகின் 

இரட�்கராக, 
பதவனின் 

குமாரனாக 
இருக்க 

பவண்டும் 
என்று அவள் 
கூறுகிறாள்

ஓ! அவள் 
மனதத இைந்துவிடட்ாளா?

அது பபான்ற 
ஒரு சபண்ணுக்கு 
இது ஒரு நிந்ததன. 

நான் அவதள 
சீக்கிரமாகவும் 

அதமதியாகவும் 
முடிந்தவதர ஒதுக்கி 

தவக்க பவண்டும்.



அன்று மாதல பயாப�ப்பு 
தூங்கிக்சகாண்டிருந்தபபாது, ஒரு 

பதவதூதன் அவனுக்குத ்பதான்றியது.

பயாப�ப்பு, 
தாவீதின் மகபன, மரியாதள 
உன் மதனவியாக எடுதத்ுக் 

சகாள்ள பயப்படாபத, ஏசனன்றால் 
அவளுக்குள் கருதத்ரிக்கப்படட் 

குைந்தத பரிசுதத் ஆவியினால்.



அவள் ஒரு மகதனப் 
சபற்சறடுப்பாள், அவனுதடய 
மக்கதள அவரக்ள் ச�ய்த 

பாவங்களிலிருந்து 
காப்பாற்றுவதால், அவனுக்கு 

இபயசு என்று சபயர ்
தவப்பீரக்ள்



இது 
ஏ�ாயாவின் 

தீரக்்கதரி�னதத்ின் 
நிதறபவற்றமாகும்:ஒரு 

கன்னிப்சபண் மகனுடன் 
இருப்பார,் அவர ்இம்மானுபவல் 
என்று அதைக்கப்படுவார,் அதின் 

அரத்த்ம் பதவன் நம்முடன் 
இருக்கிறார.்



மரியாள் உன்தன 
�ந்பதகிதத்தற்காக, 

நீ என்தன மன்னிக்க 
முடியுமா?

எனக்குத ்சதரியும், இது 
மிகவும் அருதமயானது. 

இஸ்ரபவல் சபண்கள் மற்றும் 
அதனதத்ு நூற்றாண்டுகளிலும், 

பமசியாதவ உலகிற்கு 
சகாண்டு வர பதவன் என்தனத ்

பதரந்்சதடுக்க பவண்டும்!



குைந்தத எப்படி 
இருக்கும்? அவர ்மாம்�தத்ில் 

பதவனாக இருக்கப் பபாகிறார ்
என்பதால், அவர ்பிறக்கும்பபாது 
பபசுவாரா? அவருக்கு ஏற்கனபவ 

படிக்கத ்சதரியுமா?

ஓ, 
பயாப�ப்பு, எனக்குத ்
சதரியாது, ஆனால் 

பதவனுக்குத ்சதரியும். 
நாங்கள் காதத்ிருந்து 

பாரக்்க பவண்டும்.



நாங்கள் 
இருவரும் 

தாவீதின் பரம்பதர, 
பமசியா தாவீதின் 

�ந்ததியினராக 
இருப்பார ்என்று 
தீரக்்கதரிசிகள் 
ச�ான்னாரக்ள்.

நான் பவசறான்தற நிதனதப்தன். ஏபதன் 
பதாடட்தத்ில், சபண்ணின் விதத பாம்பின் விதத 

ததலதய நசுக்குவதாக பதவன் வாக்குதத்தத்ம் சகாடுதத்ார.் 
நான் இப்சபாழுது பாரக்்கிபறன்! இந்த குைந்தத ஆணின் 
விதத்ாக இருக்காது, சபண்ணின் விதத மடட்ுபம. ஆஹா! 
பதவன் இதத ஆரம்பதத்ில் இருந்பத திடட்மிடட்ிருந்தார.்

ஆதியாகமம் 3:15; ஏ�ாயா 7:14, 9: 7; 
மதப்தயு 1: 18-23; லூக்கா 1: 32-33



பகளுங்கள், 
பகளுங்கள் பராம 

பபரரசிலிருந்து இராயனால் 
தகசயழுதத்ிடப்படட் அர�ாங்க 

அறிவிப்பு! . ஒரு மக்கள் சதாதக 
கணக்சகடுப்பு எடுக்கப்படும் 

மற்றும் இஸ்ரபவல் மக்கள் 
அதனவரும் வரிவிதிப்புக்கு 

பதிவு ச�ய்ய அவரவர ்
பிறந்த ஊருக்குத ்திரும்ப 

பவண்டும்.



பயாப�ப்பும் மரியாளும் கலிபலயாவிலுள்ள நா�பரதத்ில் 
வாை்ந்தாரக்ள். ஆனால் யூபதயாவிலுள்ள சபதல்பகமிபல 

பமசியா பிறப்பார ்என்று ஒரு பதைய தீரக்்கதரி�னம் கூறுகிறது. 
(மீகா 5: 2). சவகு விதரவில், மரியாள் தவறான நகரதத்ில் 
அவளுதடய குைந்தததயப் சபற்சறடுப்பாள். அவரக்ள் 

அந்த தீரக்்கதரி�னதத்த அறியாதவரக்ளாயிருந்தாரக்ள். 
ஆதகயால் நீண்ட தூர பிரயாணமாக சபதல்பகமுக்கு பபாக 

அவரக்ளுக்கு எந்தவித அவசியமும் இல்லாதிருந்தது.



நான் இங்கு 
இல்லாவிடட்ால் மக்கள் புரிந்துக் 

சகாள்ளமாடட்ாரக்ள். நான்  
உன்தன என்னுடன் அதைதத்ு� ்

ச�ல்லுபவன்.

பயாப�ப்பு, 
அப்படிசயன்றால் 

நீங்கள் சபதல்பகமிற்கு 
பபாக பவண்டும். 

நீங்கள் அங்கு 
பபாயிருக்கும் �மயம் 

குைந்தத பிறக்கும்.



இல்தல, குைந்ததப் 
பிறக்கும்சபாழுது நான் உங்களுடன் 

இருக்கபவண்டும். பவறு யாரும் 
புரிந்துக்சகாள்ள மாடட்ாரக்ள்.

மரியாள், 
நான் உன்தன 

இந்த பிரயாணதத்ில் 
அதைதத்ு வந்திருக்கக் 
கூடாது. அபநகமாக நாம் 

திரும்பி� ்ச�ல்ல 
பவண்டும்.



இந்த ஏறதத்ாை 
100 தமல் 

பிரயாணம் 
பபாவதற்கு 1 

வாரதத்ிற்கும் 
பமலாகி  விடட்து.

உங்களால் 
முடிந்தால் நாம் 

மிகவிதரவாக� ்
ச�ல்ல பவண்டும். 
பநரம் ஆகிவிடட்து 

என்று நான் 
நிதனக்கிறன்.

�தத்ிரதத்ில் நமக்கு 
இடம் கிதடக்குமா 
என்று நான் பபாய் 

பாரக்்கிபறன்.



மரியாள், 
நமக்கு உதவி ச�ய்ய 
ஒரு மருதத்ுவ�ச்ிதய 
கண்டுபிடிதத்ுவிடப்டன்.

�தத்ிரதத்ில் 
இடம் 

இல்தலயா?

இல்தல. 
அது 

நிதறந்திருக்கிறது.



உண்தமயாகபவ 
உங்கள் முதல் 

குைந்ததக்கு நன்றாக 
ஒதத்ுதைதத்ீரக்ள். 

அவன் சதாழுவதத்ில் 
பிறந்திருப்பதுதான் 

வருதத்மாக 
இருக்கிறது.

அதற்காக 
வருதத்ப்படபவண்டாம். 

ஒருநாள் அவன் 
உலகதத்த ஆளுவான்.

�ரி. எனக்கு அவன் ஒரு 
�ாதாரண குைந்தததயப் 

பபால்தான் சதரிகிறான்.லூக்கா 2:1-7



என்ன? அது 
ஒரு பதவதூதன். 

ஆயிரக்கணக்கான 
பதவதூதரக்ள். 

ஆயிரக்கணக்கான 
பதவதூதரக்ள்.

பயப்படாதிருங்கள்; 
எல்லா ஜனதத்ுக்கும் 

மிகுந்த �ந்பதாஷதத்த 
உண்டாக்கும் நற்ச�ய்திதய 

அறிவிப்பதற்காக பதவன் 
என்தன அனுப்பினார.் 

இன்று யூதருதடய 
பமசியாவாகிய கரத்த்ராகிய 
கிறிஸ்து என்னும் இரட�்கர ்
உங்களுக்குத ்தாவீதின் ஊரிபல 

பிறந்திருக்கிறார.்



உன்னததத்ிலிருக்கிற 
பதவனுக்கு மகிதமயும், 
பூமியிபல �மாதானமும், 
மனுஷரப்மல் பிரியமும் 

உண்டாவதாக.



பிள்தளதயத ்
துணிகளில் சுற்றி, 
முன்னதணயிபல 
கிடதத்ியிருக்கக் 

காண்பீரக்ள்; 
இதுபவ உங்களுக்கு 

அதடயாளம்.



உன்னால் 
நம்ப முடிகிறதா? 

பதவதூதரக்ள் நமக்கு 
காடச்ியளிக்கிறாரக்ள்.

அவர ்
ச�ான்னதத 
நீ பகடட்ாயா? 

இஸ்ரபவலில் கிறிஸ்து 
பிறந்திருக்கிறார்.



நான் 
என் மதனவியிடம் 
ச�ால்லும்வதர 

காதத்ிரு.
நான் பபாய் பாரக்்க 

விரும்புகிபறன்.

ஒரு மீடப்ர!் 
மனிதருக்கு �மாதானம். ஒரு 
குைந்தத. நாம் பபாய் அவதர 

பாரப்்பபாம்.



உங்கதள 
சதாந்தரவு 
ச�ய்வதற்கு 

மன்னிக்கவும். ஆனால் 
ஒரு பதவதூதன் எங்கதள 

இங்கு வர�ச்�ால்லி 
அதைப்புக்சகாடுதத்ார்.

யார ்இதத 
நிதனதத்ிருப்பாரக்ள்?  
பதவன் குைந்ததயானார்.

கிறிஸ்து….
லூக்கா 2 :8 -20



பயாப�ப்பும் மரியாளும் பிறந்தக் குைந்தததய 
கரத்த்ருக்சகன்று ஒப்புக்சகாடுக்கவும், கரத்த்ருதடய 

நியாயப்பிரமாணதத்ில் ச�ால்லியிருக்கிறபடி, 
பலிகதள ச�லுத்தவும் பவண்டிய பநரம் வந்தது.



பயாப�ப்பு, இதுதான் 
இவர ்பதவாலயதத்ிற்கு 

முதல் முதறயாக 
வருவதாக இருக்கும். 

இங்குள்ள ஒருவருக்கும் 
இபயசுதான் கிறிஸ்து 

என்று சதரியாது.

நாம் எப்பபாதாவது 
யாரிடமாவது ச�ால்ல 
பவண்டும் என்று நான் 

நிதனக்கவில்தல. அவர ்
வளரும் வதர காதத்ிரு.



அவர ்
அங்பக இருக்கிறார.் 

நாங்கள் நீண்ட காலம் 
காதத்ிருந்பதாம்.

மரியாள், 
இவர ்யார?்

எனக்குத ்
சதரியாது. இங்கு 

யாருக்கும் நம்தமத ்
சதரியாது.

சிமிபயான் 
பதவாலயதத்ில் 

இருந்தார.்



உன்னதமான கரத்த்ராகிய 
ஆண்டவபர, நீர ்வாக்களிதத்படி, உம்முதடய 

இரட�்ண்யதத்த என் கண்கள் கண்டபடியால் நான் 
இப்பபாது �மாதானதப்தாபட மரிப்பபன். அவர ்
புறஜாதிகளுக்குப் பிரகாசிக்கிற ஒளியாகவும், 

உம்முதடய ஜனமாகிய இஸ்ரபவலுக்கு 
மகிதமயாகவும் விளங்குவார.்

ஆனால், 
உங்களுக்கு 

எப்படித ்
சதரியும்?



நான் 
ச�ால்வததக் 

பகளுங்கள், இந்தக் 
குைந்தத இஸ்ரபவலில் 

அபநகர ்விழுகிறதற்கும் 
எழுந்திருக்கிறதற்கும் காரணமாக 

இருப்பார.் அபநகர ்இவருக்கு 
விபராதமாகப் பபசுவாரக்ள்.



ஆம். 
அவருக்கு 

நடப்பதத நீங்கள் 
பாரக்்கும்பபாது 
உங்களுதடய 

ச�ாந்த இருதயம் 
உதடந்துபபாகும்.



பாருங்கள். 
கிறிஸ்து. அவர ்அவருதடய 

பதவாலயதத்ிற்கு வந்திருக்கிறார.் 
இவதரப்பற்றிதான் தீரக்்கதரிசிகள் 

கூறினாரக்ள்.

அவள்தான் அன்னாள். 
பமசியாவிற்காகக் காதத்ிருந்பத 
அவள் தன்னுதடய வாை்க்தகதய 

கழிதத்ிருக்கிறாள்.



வாலிபபன, இந்த குைந்தததான் 
கிறிஸ்து, உலகதத்ின் இரட�்கர.் இவர ்இஸ்ரபவதல 

அவரக்ளுதடய பாவங்களிலிருந்து இரடச்ிப்பார்.

அந்த �மயதத்ிலிருந்து, 
அன்னாள் மீடப்ுக்காகக் 

காதத்ிருந்த யாவருக்கும் 
அவதரக்குறிதத்ுப் பபசினாள். லூக்கா 2:27-38



இஸ்ரபவலுக்கு கிைக்கு பகுதியில் இருந்த நாடுகளில் பண்தடய 
நூல்கதளப் படிதத்ு, ஆண்டவதரப் பற்றி அறிந்து சகாள்ள 

முயன்ற ஞானிகள் இருந்தனர.் அவரக்ள் வரப்பபாகும் 
பமசியாதவப் பற்றிய தீரக்்கதரி�னதத்த அறிந்திருந்தாரக்ள். 

ஆண்டவர,் ச�ாப்பனங்கள் மற்றும் தரி�னங்கள் மூலம் 
வாக்குப்பண்ணப்படட்வர ்பிறந்துவிடட்தத அவரக்ளுக்கு 

சவளிப்படுதத்ினார.் பின்பு அவரக்ள் இஸ்ரபவல் பத�தத்த 
சுடட்ிக்காடட்ிய ஒரு அபூரவ் நட�்தத்ிரதத்தக் கண்டுபிடிதத்னர.்



நாம் சவகுதூரம் வந்து 
விடப்டாம். நாம் பபாகபவண்டிய 

பத�ம் ஒரு அந்நிய பத�ம். நாம் 
அபநக வாரங்கள் பிரயாணம் 

ச�ய்துக் சகாண்டிருக்கிபறாம்.

இந்த நட�்தத்ிரம் 
நகரந்்துக் 

சகாண்பட 
இருக்கிறது. நாம் 
நம்மால் முடிந்த 

வதர இததப் 
பின்பற்ற 

பவண்டும்.



ஏபராது ராஜாபவ, தூரகிைக்கிலிருந்து மிகவும் 
ஐஸ்வரய்வான்களாக பதாற்றமளிக்கும் 3 மனிதரக்ள் 

வந்திருக்கிறாரக்ள். அவரக்ள், இஸ்ரபவலின் புதிய ராஜாவாகிய 
குைந்தததயத ்பதடி வந்ததாக ச�ால்லுகிறாரக்ள்.



ஒரு குைந்தத? ஒரு 
ராஜா? நான்தான் ராஜா. 

அவரக்தள உள்பள வர�ச்�ால். 
பிரதான ஆ�ாரியதரயும் 

பவதபாரகதரயும் என்னிடம் 
கூடட்ிக்சகாண்டு வா .



அந்த �மயதத்ில் பராமரக்ள் இஸ்ரபவதல ஆடச்ிச�ய்து 
வந்தபடியால், இஸ்ரபவலுக்கு ராஜா இல்தல. ஆனால், 
பராமரால் யூதரக்ளுக்கு நியமிக்கப்படட் ஏபராது ராஜா 

எரு�பலமில் ஆடச்ி ச�ய்தார.் அந்த ஞானிகள் புதிதாகப் பிறந்த 
ராஜாதவப் பற்றி ஏபராதுவிடம் வி�ாரிக்க ச�ன்றனர.்



ஒரு குைந்தத 
ராஜாதவ 

பாரக்்க 
வந்ததாக நீங்கள் 
ச�ால்லுகிறீரக்ள். 

இதுபபான்ற 
விஷயங்கள் 
உங்களுக்கு 

எப்படித ்
சதரியும்?

நாங்கள் 
கிைக்கிபல 

அவருதடய 
நட�்தத்ிரதத்தக் 
கண்டு அவதரப் 

பணிந்து 
சகாள்ள 
வந்பதாம்.

அவர ்
எங்பக?



எங்களுக்கு 
மிக� ்�ரியாகத ்

சதரியாது. 
அதனால்தான் 

நாங்கள் உம்மிடம் 
வந்பதாம்.

நான் அறிஞரக்தள 
வரவதைதத்ுள்பளன். 

இததப் பற்றி அவரக்ள் என்ன 
அறிந்திருக்கிறாரக்ள் என்று 
நாம் பாரப்்பபாம். என்னுடன் 

தனி அதறக்கு வாருங்கள்.



அவர ்
வந்து ஜனங்கதள 

இரடச்ிப்பார ்என்று 
தீரக்்கதரி�னமாக கூறப்படட் 
யூதரின் ராஜாதவ பணிந்துக் 
சகாள்ள வந்ததாக இவரக்ள் 

கூறுகிறாரக்ள். உங்களுதடய 
நூல்களில் ஒரு ராஜாதவப் 

பற்றி ஏதாவது 
எழுதப்படட்ுள்ளதா?

ஆம். அபநக 
தீரக்்கதரிசிகள் அவரின் 

வருதகதயக் குறிதத்ு 
கூறியிருக்கிறாரக்ள். ஆனால் 

அந்த தீரக்்கதரி�னங்கதள 
எல்லாம் எழுதப்படட்படிபய 

நம்பபவண்டும் என்று நாங்கள் 
நிதனக்கவில்தல.



சபதல்பகமில், 
யூதா பகாதத்ிரதத்ில் 
கிறிஸ்து பிறப்பார ்

என மீகா தீரக்்கதரிசி 
கூறியுள்ளார.்

உங்களுதடய 
அறிவுள்ளக் 

கருதத்ுக்கதளப் 
பற்றி நான் 

சகாஞ்�மும் 
கவதலப்படவில்தல. 
அந்த தீரக்்கதரி�னம் 
துல்லியமாக என்ன 

கூறுகிறது?



பகளுங்கள். 
நான் வந்து அந்த 

ராஜாதவ வணங்குபவன். 
ஆதகயால் நீங்கள் அவதரக் 

கண்டுபிடிதத்வுடன் அவர ்
எங்கிருக்கிறார ்என்று 
எனக்கு� ்ச�ால்லுங்கள்.

நி��்யமாக. 
நாங்கள் அவதரக் 

கண்டுபிடிதத்வுடன், 
உமக்குத ்

சதரிவிப்பபாம்.



ஒரு ராஜா பிறந்திருப்பததக் 
பகள்விப்படட் ஏபராது பயந்தான். 
ஆதகயால் அந்த சிறுகுைந்தத 

எங்கிருக்கிறான் என்பதத 
அறிந்தபின்பு அவதனக் 

சகால்ல அவன் விரும்பினான்.

மதப்தயு 2:1-8; மீகா 5:2



அந்த 
குைந்தத எங்பக 

பிறக்கும் என்று அந்த 
பவதபாரருக்குத ்

துல்லியமாகத ்சதரியும். 
ஆனால் அவரக்ள் தங்கள் 

ச�ாந்த தீரக்்கதரிசிகதள 
மிகவும் 

அலடச்ியப்படுதத்ினர்.இஸ்ரபவல் 
தீரக்்கதரிசிகள் எழுதியுள்ளதவ 
மற்றதவகதளப் பபால் இல்தல. 

இததப்பபான்ற விவரமான 
கணிப்புகதள நான் பவசறங்கும் 

கண்டதில்தல.



பாருங்கள்! 
நாம் கிைக்கில் 
பாரத்த் அபத 

நட�்தத்ிரம்!

இது இருக்கும் 
இருப்பிடதத்தக் 

குறிதத்ுக் சகாள்ளுங்கள். 
நாதள நாம் இதத 
பின்சதாடரப்வாம்.

இது நாம் எப்பபாதும் 
பாரக்்கும் மற்ற 

நட�்தத்ிரங்கதளவிட 
விதத்ியா�மாக 

உள்ளது. இது மற்ற 
நட�்தத்ிரங்களுடன் 

நகரவில்தல. 
மற்றும் இது மிகவும் 
பிரகா�மாக உள்ளது.



அங்பக. அது 
நிற்கிறது. அந்த வீடட்ின் பமல். 

ஆனால் இது சபதல்பகம் இல்தல! 
அபநக வாரங்கள் கடந்து விடட்து . 

ஒருபவதள அவரக்ள் அங்கிருந்து 
பபாயிருக்கலாம்.

உண்தமயாகபவ 
இது ஒரு விசித்திரமான 

நட�்தத்ிரம். கண்டிப்பாக இது 
பமகதத்தவிட அதிக உயரமாக 

இருக்கக்கூடாது.

இது அதிக நீண்ட 
பிரயாணம். நாம் 

கிடட்தத்டட் அங்பக 
வந்து விடப்டாம்.



உங்களுக்கு 
எப்படித ்சதரியும்?நாங்கள் 

உங்களுக்குத ்
சதாந்தரவு சகாடுக்க 

விரும்பவில்தல. 
ஆனால் புதிதாகப் 

பிறந்துள்ள குைந்தத 
ராஜாதவப் பாரக்்கவும் 

அவதர பணிந்துக் 
சகாள்ளவும் நாங்கள் 

அபநக வாரங்கள் 
பிரயாணம் ச�ய்து 

வந்துள்பளாம்.



நாங்கள் எல்லா மக்களின் புனித நூல்கதள 
வாசிதப்தாம். உங்களுதடய தீரக்்கதரிசிகள் அவருதடய 

வருதகதய முன்னுதரதத்ுள்ளனர.் பிறகு, ஒரு நட�்தத்ிரம் 
பதான்றி இதுவதர எங்கதள வழிநடதத்ியது. இப்பபாதும் அது 

உங்கள் வீடட்ின் பமல்தான் இருக்கிறது.



உலக 
இரட�்கதர கனம்பண்ண, 

நாங்கள் இந்த சிறிய 
சவகுமதிகதள தாை்தமயுடன் 
அவருக்குக் காணிக்தகயாக 

அளிக்கிபறாம், 
அவர ்அபநகதர 

நீதிக்குடப்டுதத்ுவார.்



அன்று இரவு, பதவன் ஞானிகளுடன் 
ச�ாப்பனதத்ில் பபசி, குைந்தததய 
எங்கு பாரத்த்ாரக்ள் என்று ஏபராதுவுக்கு 
ச�ால்லபவண்டாம் என்றும் பவறு 
வழியாய் அவரக்ள் பத�தத்ிற்குத ்

திரும்பி பபாகவும் கடட்தளயிடட்ார.் 
பதவன் பயாப�ப்பபாடும் பபசி, ஏபராது, 

பிள்தளதயக் சகாதலச�ய்யத ்
பதடுவானாதலால் எகிப்துக்குத ்
தப்பி� ்ச�ல்லும்படி ச�ான்னார.்மதப்தயு 2:9-12



கிைக்கிலிருந்து வந்த அந்த 
ஆண்கள் என்தன ஏமாற்றி விடட்ாரக்ள். 

அவரக்ள் பவறுவழியாய்த ்தங்கள் வீடட்ிற்கு� ்
ச�ன்றுவிடட்ாரக்ள். அப்படியானால், அவரக்ள் 
அந்தக் குைந்தததயக் கண்டுபிடிதத்ுவிடட்ாரக்ள் 

என்றும் இந்த வழியாய் வருவதற்குப் 
பயப்படட்ிருக்கிறாரக்ள் என்றும் 

அரத்த்ம்.



என்னுதடய சிறப்புப் 
பதடதய சபதல்பகமுக்கு அனுப்புங்கள். 

இரண்டு வயதுக்குடப்டட் எல்லா ஆண்பிள்தளகதளயும் 
சகாதல ச�ய்ய அவரக்ளுக்கு� ்ச�ால்லுங்கள்.



பல வருடங்களுக்கு 
முன்னர,் இந்த மிகவும் 
துக்ககரமான நிகை்வு 
சபதல்பகமில் நிகழும் 
என்று தீரக்்கதரிசிகள் 

முன்னுதரதத்ிருந்தாரக்ள்.



ஏபராது இறந்த பிறகு, இபயசுவுக்கு இரண்டு வயதான 
�மயதத்ில், அவரக்தள இஸ்ரபவலுக்குத ்திரும்பி� ்

ச�ல்ல பதவன் கடட்தளயிடட்ார.் இதுவும் “எகிப்திலிருந்து 
என்னுதடய குமாரதன வரவதைதப்தன்” என்ற 

பவததத்ின் தீரக்்கதரி�னம் நிதறபவறும்படி நடந்தது.

பயாப�ப்பும், மரியாளும் குைந்தத இபயசுதவ எகிப்துக்குக் 
சகாண்டு ச�ன்றாரக்ள். ஞானிகள் அளிதத் சவகுமதிகள் 
பிரயாணம் ச�ய்யவும், அங்கிருந்த இரண்டு வருடங்கள் 

வாை்க்தக நடதத்வும் அவரக்ளுக்கு உதவியது.



அவரக்ள் 
எகிப்திலிருந்து திரும்பி 
வந்தபபாது, நா�பரத ்

என்னப்படட் ஒரு 
சிறிய படட்ணதத்ிற்கு 
பபாகும்படியாக ஒரு 

தூதன் பயாப�ப்பிடம் 
கூறினார.்

இதுவும் ந�பரயன் 
என்னப்படுவார ்
என்ற பவததத்ின் 
தீரக்்கதரி�னம் 

நிதறபவறும்படி 
நடந்தது.

என்னுதடய 
ஐந்து தபயன்களும் 

நாள்முழுவதும் பவதல 
ச�ய்யப்பபாகிறாரக்ளா? 

�ாப்பிட வாருங்கள்.



இபயசு அவருதடய 
வளரப்்புதத்ந்தத 

பயாப�ப்புடன் த�ச்ு 
பவதல ச�ய்யும் கதடயில் 
பவதல ச�ய்தார.் அவர ்
�ரரீதத்ிலும் ஆவியிலும் 
வளரந்்து ஞானவானாக 

விளங்கினார.்
எபரமியா 31:15; ஓசியா 

11:1; மதப்தயு 2:13-23



இபயசுவுக்கு பன்னிரண்டு 
வயதானபபாது பயாப�ப்பு 

அவர ்குடும்பதத்த 
பஸ்கா பண்டிதக 

சகாண்டாடுவதற்காக 
எரு�பலமுக்கு அதைதத்ு� ்

ச�ன்றார.் அவரக்ள் 
தங்கள் ஆடட்ுக்குடட்ிதய, 

தங்களுதடய 
பாவதத்ிற்கானக் 

காணிக்தகயாக� ்
சுமந்து ச�ன்றனர.்



இபயசு, நீ இந்த 
ஆடட்ுக்குடட்ிதய 

ஆ�ாரியரக்ளிடம் சுமந்து 
ச�ல். நாதளக்கு இதத 

பலிச�லுதத்ுவதற்கு 
முன் அவரக்ள் இதத 

அங்கிகரிக்கபவண்டும். 
இரவு தங்குவதற்காக 
நாங்கள் ஏதாவது இடம் 

பாரக்்கிபறாம்.

அப்பா, 
நான் இபயசுவுடன் 
பதவாலயதத்தப் 

பாரக்்க ச�ல்லடட்ுமா?



பலிச�லுதத்ியப் பின்னர,் 
பல நாடக்ளுக்குப் பிறகு

பயாப�ப்பு, 
நான் 

இபயசுதவ எங்கும் 
காணவில்தல. 
நாள்முழுவதும் 

ஒருவரும் அவதரப் 
பாரக்்கவில்தல.

நாம் 
அவதர 

எரு�பலமில் 
விடட்ிருக்கபவண்டும் 

என்று நான் 
நிதனக்கிபறன்.



நாம் திரும்பி� ்
ச�ன்று அவதரக் 

கண்டுபிடிக்க 
பவண்டும்.

ஆனால் 
நாம் 

அங்கிருந்து 
புறப்படட்ுவிடப்டாம் 
என்று அவருக்குத ்

சதரியும். அவர ்
நம்முதடய 

உறவினரக்ள் 
யாருடனாவது 

இருப்பார ்
என்று நான் 

நிதனதப்தன்.



கிறிஸ்து 
தாவீதின் குமாரனாய் 

இருப்பார ்என்று நீங்கள் 
எல்லாரும் ஒதத்ுக்சகாள்ளுகிறீரக்ள். 

தீரக்்கதரிசிகளும் அவ்வாபற 
ச�ால்லுகிறாரக்ள் . கிறிஸ்துதான் 
தன்னுதடய ஆண்டவர ்என்பது பபால, 

அவதர ஆண்டவர ்என்று தாவீது 
ச�ால்லியிருக்கிறான் என்பததயும் 

நீங்கள் ஒதத்ுக்சகாள்ளுகிறீரக்ள்.



ஆனால், நீ உன்னுதடய 
விளக்கம் �ரி என்று கருதுகிறாய். 
இந்த ஆைமான உண்தமகதளப் 

புரிந்துசகாள்ள முதிபயாரக்ள் சிறந்த தகுதி 
சபற்றவரக்ளாய் இருக்கிறாரக்ள்.

அந்த 
வாக்கியதத்ின் 

அரத்த்தத்த 
புரிந்துசகாள்வதில் 

நாம் கவனமாக 
இராவிடட்ால் 
அதன் முடிவு 

பதவதூஷணமாகி 
விடும்.

அப்படியானால் 
கிறிஸ்து தாவீதின் 

குமாரனாயும் 
அபத �மயதத்ில் 

அவனுதடய 
ஆண்டவராயும் 
இருப்பது எப்படி?



பவத 
வ�னங்கள் 

ஒன்று 
உண்தமயாகபவா 

அல்லது 
உண்தமயில்லாமபலா  

இருக்கபவண்டும். 
நம்முதடய 

பாரம்பரியதத்ிற்கு 
சபாருந்துகிறதத 
மடட்ும்தான் நாம் 

நம்புகிபறாமா? உண்தம எப்பபாதும் 
ஆைமானதா? பவதம் நாம் 

புரிந்துசகாள்ளுவதற்காகக் 
சகாடுக்கப்படட்தல்லவா?



அவர ்
அங்பக 

இருக்கிறார்.

ஆனால் நீ 
எல்லாவற்றிலும் 

ச�ால்லுக்கு� ்ச�ால் 
அரத்த்ம் எடுக்கக்கூடாது என்று 

நம்முதடய பபாதகரக்ள் 
கூறுகிறாரக்ள்…

ஏ�ாயா 9:7; லூக்கா 2:42-
46; 2 தீபமாதப்தயு 3:16-17



இபயசு, நாங்கள் எல்லா 
இடதத்ிலும் உன்தனத ்

பதடிபனாம். ஏன் எங்களுக்கு 
இப்படி� ்ச�ய்தாய்?

இவர ்இரண்டு 
நாடக்ளாய் எங்களுடன் 

இருக்கிறார.் உங்களுக்கு ஒரு மிகவும் 
அபூரவ்மான மகன் இருக்கிறார்.



நீங்கள் 
ஏன் என்தன எல்லா 

இடங்களிலும் பதடினீரக்ள்? 
என் பிதாவுக்கடுதத்க் 
காரியங்களில் நான் 

இருக்கபவண்டியசதன்று 
நீங்கள் அறியீரக்ளா?



பவததத்த 
இவ்வளவு அறிந்த 
ஒரு இதளஞதன 

நான் எங்கும் 
பாரத்த்தில்தல.

அவன் ச�ான்னதின் அரத்த்ம் என்ன? 
“என்னுதடய பிதாவின் காரியங்களில்?” 
அவதனத ்பதடிவந்தது அவனுதடய 

தந்தததாபன?



இபயசு அவருதடய சபற்பறாருடன் 
திரும்பிப்பபாய் அவரக்ளுக்குக் 

கீை்ப்படிந்திருந்தார.் அவர ்த�ச்ுக் 
கதடயில் சதாடரந்்து பவதல ச�ய்தார.் 
அவர ்ஞானதத்ிலும், வளரத்த்ியிலும் 
அதிகமதிகமாய் விருதத்ியதடந்தார.்



அவர ்எப்பபாதும் நீதியாக 
நடந்து, அவருதடய �க 
மனிதரக்ளின் நலதன 
நாடினபடியால் அவர ்

எல்லாராலும் அதிகமாய் 
விரும்பப்படட்ார.்



மற்ற வாலிபரக்ள் 
பாவதத்ில் விழுந்தபபாது, 

இபயசு, பதவனுதடய 
எல்லா கடட்தளகளுக்கும் 

மனப்பூரவ்மாகக் 
கீை்ப்படிந்திருந்தார.்

நீங்கள் 
எப்பபாதும் மிக நியாயமாக 

இருக்கிறீரக்ள், மற்றும் இதத 
விட சிறந்த த��்ன் நா�பரதத்ில் 

பவறு யாரும் இல்தல. இபத 
மாதிரி இன்னும் 6 நான் 
எடுதத்ுக்சகாள்ளுகிபறன்.லூக்கா 2:46-52



நிதனவுகூறுங்கள். மரியாளுக்கு 
ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு 

எலி�சபதத்ு ஒரு ஆண் 
குைந்தததய சபற்சறடுதத்ாள். 

பதவதூதன் �கரியாவிடம், 
அவன் ஜனங்களுதடய 

இருதயங்கதள கிறிஸ்துவின் 
வருதகக்காக ஆயதத்ம் 
ச�ய்வான். ஆதகயால் 

அவனுக்கு பயாவான் என்று 
சபயரிட� ்ச�ான்னார.் இதுவும் 
ஐந்நூறு வருடங்களுக்கு முன்பு 

அபநக தீரக்்கதரிசிகளால் 
முன்னுதரயப்படட்து.



நீங்கள் 
உங்கள் தீதமயான வழிகதள 
விடட்ு மனந்திரும்பி பதவனுக்கு 

ச�விசகாடுங்கள். பதவனுதடய ராஜ்யம் 
�மீபமாயிருக்கிறது. நீங்கள் கிறிஸ்துதவ 
ஏற்றுக்சகாள்ள உங்கள் இருதயங்கதள 

ஆயதத்ம் ச�ய்வீரக்ள் என்றால் நான் 
தண்ணரீினால் உங்களுக்கு 
ஞானஸ்நானம் சகாடுப்பபன்.



நாங்கள் என்ன 
ச�ய்யபவண்டும் 

பயாவான்? நாங்கள் 
நீதிமான்களாயிருக்க 
பதவன் எங்களிடம் என்ன 

எதிரப்ாரக்்கிறார?்

ஆனால் எனக்குப்பின் 
ஒருவர ்வருகிறார.் அவர ்எனக்கு 

முன் விரும்பப்படட்வர.் ஏசனன்றால் 
அவர ்எனக்கு முன் பதான்றியவர.் அவர ்
தண்ணரீினால் அல்ல ஆண்டவராகிய 
தன்னுதடய பரிசுதத் ஆவியினால் 

உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் 
சகாடுப்பார.் காலம் கடந்து பபாகுமுன் 

உங்கள் பாவங்களிலிருந்து 
மனந்திரும்புகள்.



உங்களிடம் இரண்டு 
வஸ்திரங்கள் இருந்தால் இல்லாதவனுக்கு 

ஒன்று சகாடுங்கள். உங்களிடம் ஆகாரம் 
இருந்தால், பசியாயிருப்பவரக்தள 

பபாஷியுங்கள்.

எல்லா மனிதருக்கும் 
நியாயம் ச�ய்யுங்கள்.



பயாவான், 
அர�ாங்கதத்ில் 

பவதல ச�ய்யும் நாங்கள் 
பதவதனப் பிரியப்படுதத் 
என்ன ச�ய்ய பவண்டும்? 
நான் ஒரு வரி வசூலிப்பவன். 

இங்கிருக்கும் நாபால் ஒரு 
சுங்க அலுவலர.்



லஞ்�ம் வாங்காதிருங்கள். 
உங்களுக்குக் கடட்தளயிடட்ிருக்கிறதற்கு 
அதிகமாய் ஒன்றும் வாங்காதிருங்கள். 
உங்களுதடய எல்லா நடதத்தகளிலிலும் 

நியாயமாகவும் உண்தமயாகவும் 
இருங்கள்.



நான் உங்களுதடய 
மததத்தபயா, ஜனங்கதளபயா 

ப�ரந்்தவன் அல்ல. ஆனால் 
நானும் பதவதனப் பிரியப்படுதத் 

விரும்புகிபறன். நான் என்ன 
ச�ய்ய பவண்டும்?

நீங்கள் 
ஆளுகிறவரக்தள 

சகாடுதமப்படுதத்ாதிருங்கள்.  
களவு ச�ய்யாதிருங்கள் 
மற்றும் மற்றவரக்ளின் 

பணதத்தபயா, உதடதமகதளபயா 
எடுதத்ுக்சகாள்ள 

உங்கள் அலுவலகதத்த 
பயன்படுதத்ாதிருங்கள். உங்கள் 

�ம்பளதத்ில் வாழுவதில் 
திருப்தியாக இருங்கள்.



எனக்குப் 
பின்னால் வருகிறவர ்

என்னிலும் வல்லவர.் 
அவருதடய பாதரடத்�களின் 
வாதர அவிை்க்கிறதற்கும், 

நான் பாதத்ிரன் அல்ல,  
நீங்கள் மனந்திரும்பி 

விசுவாசிப்பீரக்ளானால் 
அவர ்பரிசுதத் ஆவியினால் 

உங்களுக்கு ஞானஸ்நானங் 
சகாடுப்பார.்



மல்கியா 3:1; லூக்கா 3:2-18, 7:24, 27

நீங்கள் அவதர 
நிராகரிதத்ு பாவதத்தத ்

சதாடரந்்து ச�ய்வீரக்ளானால் 
அவர ்உங்கதள அவியாத 

அக்கினியினால் சுடச்டரிப்பார.் 
நீங்கள் பாவம் ச�ய்வதத 

நிறுதத்ுங்கள்.



கிறிஸ்துதவப் 
பிர�ங்கிக்கிற நீர ்

யார?்  உம்தமப்பற்றி 
நீர ்என்ன 

ச�ால்லுகிறீர?் 

ஜனங்கதளத ்திரும்ப 
பதவனிடதத்ிற்கு 

வழிநடதத் வருவார ்
என பமாப� கூறிய 

தீரக்்கதரிசி நீரத்ானா?

நான் 
கிறிஸ்து 

அல்ல.

இல்தல. 
கரத்த்ருக்கு வழிதய� ்

ச�வ்தவபண்ணுங்கள் என்று 
ஏ�ாயா தீரக்்கதரிசி ச�ான்னபடிபய, 

நான் வனாந்தரதத்ிபல 
கூப்பிடுகிறவனுதடய 

�தத்மாயிருக்கிபறன்.



அப்படியானால், 
எங்களுதடய மத 

அதிகாரதத்த மீறி 
இந்த ஜனங்களுக்கு 

ஞானஸ்நானம் சகாடுக்க 
உமக்கு என்ன உரிதம 

இருக்கிறது?



நான் கிறிஸ்துவிற்கு வழிதய 
ஆயதத்ம்பண்ண வந்த ஓர ்தூதுவன். 

ஆனால் நீங்கள் விரியன் பாம்புக்குடட்ிகள். நீங்கள் 
யூதரக்ளாயிருப்பதினாலும் மற்றும் ஆபிரகாமின் 
பிள்தளகளாயிருப்பதினாலும், நீங்கள் பதவனுதடய 

பிள்தளகள் என்று நிதனக்கிறீரக்ள்.



உங்களுதடய சபருதம, மற்றும் 
இறுமாப்பு பபான்ற பாவங்கதளத ்தூரத ்

தள்ளபவண்டும். இப்சபாழுபத பகாடரியானது 
மரங்களின் பவர ்அருபக தவதத்ிருக்கிறது; ஆதகயால் 

நீங்கள் மனந்திரும்பாவிடட்ால் சவடட்ுண்டு 
அக்கினியிபல பபாடப்படுவீரக்ள்.



ஆவியானவர ்புறாதவப் பபால் 
இறங்கி யாரப்மல் தங்குவதத நீ 
காண்பாபயா, அவபர இஸ்ரபவலின் 

கிறிஸ்து, உலக இரட�்கர ்என்று 
பதவனுதடய தூதன் எனக்கு� ்

ச�ால்லியிருந்தார.்

பயாவான், 
கிறிஸ்து சீக்கிரம் 
வருகிறார ்என்று 
நீர ்ச�ால்லுகிறீர.் 

அவர ்வரும்பபாது, 
அவரத்ான் என்று 

அவதர எப்படி 
அறிவீர?்



பயாவான் ஆறு மாதங்கள் 
பிர�ங்கிதத்ுக்சகாண்டிருந்தார். 
இபயசுவுக்கு முப்பது வயது.

இந்த பநரம் 
வரும் என்று 

எனக்குத ்சதரியும். 
காபிரிபயல் தூதன், 

நான் மிகுந்த துக்கதத்த 
அனுபவிப்பபன் என்று 

என்னிடம் கூறினார.் 
உம்முதடய தந்தத 

அதாவது உம்முதடய 
வளரப்்புத ்தந்தத 

இததப் பாரக்்க இப்பபாது 
உயிபராடிருந்தால் 

நலமாயிருக்கும்.



எனக்குத ்சதரியாது. 
என் பிதா எனக்குக் 

காண்பிப்பார.் நான் முதலில் 
பயாவாதனப் பபாய் பாரத்த்ு 

அவரிடம் ஞானஸ்நானம் 
சபறபவண்டும். அவர ்

மறுபிறப்பின் நாளுக்சகன்று 
அபநகதர ஆயதத்ம் 

பண்ணியுள்ளார.்

நீர ்என்ன 
ச�ய்வீர?் எப்படித ்
சதாடங்குவீர?் நீர ்
பதவாலயதத்ிற்குப் 

பபாவீரா?



நீர ்என்தனப் 
பாரக்்கத ்திரும்ப 

வருவீரா?

உபாகமம்18:15; 
ஏ�ாயா 40:3; 

மதப்தயு 3:1-12; 
லூக்கா 3:15-18, 23; 

பயாவான் 1:19-27, 33

நி��்யமாக, அம்மா. நான் 
உங்கதளக் தகவிடமாடப்டன், 

ஆனால் நீங்கள் திடமாக 
இருக்கபவண்டும். அபநக 

காரியங்கள் எனக்கு பநரிடும். அது 
உங்களுக்கு எளிதாக இருக்காது.



கிறிஸ்துவின் வருதகக்குத ்ஆயதத்மாகுங்கள். பிதாக்கபள, 
நீங்கள் உங்கள் இருதயங்கதள உங்கள் பிள்தளகள் பக்கம் 
திருப்பபவண்டும். நீங்கள் ஞானவான்களாகி, பதவனுதடய 
கற்பதனகதள அவரக்ளுக்குக் கற்றுக்சகாடுக்க உங்கள் 

பநரதத்தயும், ஆற்றதலயும் அரப்்பணிக்க பவண்டும். 

உங்களுதடய கீை்ப்படியாதப் பிள்தளகள் 
உங்களின் பநரத்மதயப் பாரக்்கும்பபாது, அது 
அவரக்ளுதடய இருதயதத்த அவரக்ளுதடய 
பிதாவினிடதத்ிற்குத ்திருப்பும். உங்களுதடய 

குடும்பங்கள் ச�ாஸ்தமாகும்.



இது உங்களுதடய விருப்பசமன்றால், 
கிறிஸ்து வரும்பபாது அவதரப் பின்பற்ற நீங்கள் 

வாஞ்த�யுள்ளவரக்ளாக இருந்தால், இந்த தண்ணரீுக்குள் 
இறங்கி வாருங்கள். நான் உங்களுக்கு மனந்திரும்புதலுக்கு ஏற்ற 
ஞானஸ்நானம் சகாடுப்பபன். கிறிஸ்து வரும்பபாது அவர ்உங்கள் 

பாவங்கதள மன்னிப்பார.்



பயாவான், 
நீங்கள் எனக்கு 
ஞானஸ்நானம் 
சகாடுப்பீரக்ளா?

நீர ்
எனக்கு 

ஞானஸ்நானம் 
சகாடுப்பதுதான் 

தகுந்ததாக 
இருக்கும். 

உண்தமயாலுபம 
நீர ்ஒரு 

நீதிமான்.

பயாவான், 
நான் பதவனுதடய 

எல்லா கடட்தளகளுக்கும் 
கீை்ப்படியபவண்டும். 

என்னுதடய பிதா 
தம்முதடய ஜனங்களுக்கு 

கடட்தளயிடட் பிரகாரம் 
நான் ச�ய்பவன்.







புறா. 
நான் 

புறாதவப் 
பாரக்்கிபறன்.

மதப்தயு 3:13-17; லூக்கா 
3:21-22



நீரத்ான் 
கிறிஸ்து.

 நான் அறிந்திருக்க 
பவண்டும்.



இவர ்என்னுதடய 
பந�குமாரன். இவரில் 
பிரியமாயிருக்கிபறன்.

இது அவரத்ான். 
உலகதத்ின் பாவதத்த� ்

சுமந்துதீரக்்கிற பதவ 
ஆடட்ுக்குடட்ி.



கிறிஸ்து.

அவர ்
வந்துவிடட்ார்.

பதவனுதடய 
பரிசுதத்ர.்

லூக்கா 3:22; பயாவான் 1:29-34; 1 பயாவான் 2:1-2

அவர ்
ராஜ்யதத்த 
அதமப்பார்.



அவர ்
எங்பக 

பபாகிறார?் 
நம் பத�தத்த 

மீடக்ப்பபாவது 
அவரல்லவா?

காலம் 
நிதறபவறும்பபாது.  

ஆனால் முதலில் 
அவர ்ப�ாததனகதள 

சஜயிக்க பவண்டும்.

என்ன 
ப�ாததன?



என்ன 
ப�ாததன?

ஆதாமும் அவனுதடய எல்லா 
�ந்ததியினரும் பதால்வியதடந்த 

ஒன்று. அவர ்அந்தகாரதத்ின் அதிபதிதய� ்
�ந்திக்கபவண்டும்.



பிதா, தன்னுதடய 
குமாரன் இபயசுதவ 
நாற்பது நாடக்ளுக்கு 
உபவா�ம் இருக்க� ்
ச�ான்னார.் அவர ்

எந்தவிதமான உணவும் 
உண்ணவில்தல. 

அவருதடய �ரரீம் 
பலவீனமதடந்தபபாது 

�ாதத்ான் அவதர, 
அவரது பிதாவிற்கு 

கீை்ப்படியாமல், 
அவருதடய பசிதய 

ஆற்றத ்தூண்டினான்.



முதல் மனிதனான ஆதாம் பதவனுக்குக் கீை்ப்படியவில்தல. 
ஆதகயால் அவன் அவனுதடய சிறப்பான அந்தஸ்தத 
இைந்தான். இபயசு ஆதியிலிருந்பத பதவனாக இருந்தவர.் 

ஆனால் இப்சபாழுது இவர ்�ாவுக்பகதுவான ஒரு 
மனிதனாக இருக்கிறார.் மற்ற எல்லாரும் பதாற்றுப்பபான 

இந்த ப�ாததனயில் இவர ்சவற்றிசபறுவாரா?



தனிதம, தகவிடப்படட் நிதல, 
வியாதி மற்றும் பலவீனம் ஆகியதவ 
எப்படி இருக்கும் எனபததயும் அவர ்
இப்சபாழுது புரிந்துக்சகாண்டார.்

நாற்பது நாடக்ள் உபவா�ம் 
முடிந்த பிறகு இபயசு பசியாகவும், 

பலவீனமாகவும் இருந்தார.் 
வறுதமயில் இருப்பது 

எப்படியிருக்கும் என்பததயும், �ரரீம் 
தன்தனபய உண்ணுகின்ற நிதலக்கு 
வரும் பசி என்ன என்பததயும் அவர ்
இப்சபாழுது புரிந்துக்சகாண்டார.் 



அபநக நாடக்ளாக �ாதத்ான் 
இபயசுவின் மனதத �ந்பதகம் 

மற்றும் பயதத்ின் எண்ணங்களுடன் 
தாக்கிக்சகாண்டிருந்தான். இந்த 
ப�ாததன கிடட்தத்டட் முடிவுக்கு 

வந்துவிடட்து என்றும் இபயசு 
தன்னுதடய மிகவும் பலவீனமான 

கடட்தத்ில் இருக்கிறார ்என்றும் 
அவன் அறிந்து �ாதத்ான் 
தான் அரிதாக� ்ச�ய்கிற 

ஒன்தற� ்ச�ய்தான்; அவன் 
இபயசு முன் பதான்றினான்.



நீ பதவனுதடய 
குமாரனாக 

இருப்பதினால் உனக்கு 
�ாப்பிட உரிதம 

இருக்கிறது.

மதப்தயு 4:1-3; 
லூக்கா 4:1-3; 

பராமர ்3:23, 5:12-21; 
எபிபரயர ்4:15



நாற்பது நாடக்ள் 
�ாப்பிடாமலிருந்த 

ஒரு மனிதனுக்கு 
உண்தமயாகபவ இது ஒரு 
ப�ாததனயாக இருந்தது.

�ாதத்ான் முதல் மனிதனான 
ஆதாதம ததடச�ய்யப்படட் 

ஒன்தற �ாப்பிட 
ப�ாதிதத்ான். இப்சபாழுது 

அவன் அபத ப�ாததனதயப் 
பலவீனப்படட்ு பசியாக 

உள்ள மனிதக்குமாரனிடம் 
முயற்சிக்கிறான்.



இங்பக, 
நீர ்இந்தக் கற்கதள 

அப்பங்களாக 
மாற்றி உம் பசிதய 
ஆற்றிக்சகாள்ளலாம்.



இல்தல. 
நான் ச�ய்யமாடப்டன். 
ஏசனன்றால், மனுஷன் 

அப்பதத்ினாபலமாதத்ிரமல்ல, 
பதவனுதடய வாயிலிருந்து 

புறப்படுகிற ஒவ்சவாரு 
வாரத்த்தயினாலும் பிதைப்பான் 

என்று பவததத்ில் 
எழுதியிருக்கிறது.



என்னுடன் 
வா. நீர ்பதவனுக்கு 
கீை்ப்படியக்கூடிய ஒரு 

இடதத்ிற்கு உம்தமக் கூடட்ி� ்
ச�ல்பவன். “உன் பதவனாகிய 

கரத்த்தரப் பரடீத்� 
பாராதிருப்பாயாக” 

என்றும் பவததத்ில் 
எழுதியிருக்கிறது.



“உன் 
பதவனாகிய 

கரத்த்தரப் பரடீத்� 
பாராதிருப்பாயாக” 

என்றும் பவதம் 
ச�ால்லுகிறது.

   நீர ்
இங்கிருந்து கீபை குதிதத்ால், தூதரக்ள் 
வந்து உம்தம ஏந்திக்சகாள்வாரக்ள். 

எல்லா ஜனங்களும் இததப் 
பாரத்த்ு நீர ்கிறிஸ்து என்று உம்தம 

ஏற்றுக்சகாள்வாரக்ள். நீர ்
இதற்காகதத்ான் வந்தீர ்என்று 

நான் அறிந்திருக்கிபறன். 
நீர ்பவததத்ில் 

எழுதியிருப்பதத 
ச�ான்னீர.் உமது பாதம் கல்லில் 

இடறாதபடிக்கு, தூதரக்ள் உம்தமத ்
தங்கள் தககளில் ஏந்திக்சகாண்டு 
பபாவாரக்ள் என்பதாயும் பவததத்ில் 

எழுதியிருக்கிறது. உம்முதடய 
அதிகாரதத்த அவரக்ளுக்குக் காடட் 

இதுபவ �ரியான பநரம். .



நீர ்
இந்த உலகதத்த 

பநசிக்கிறீர ்என்றும், அதத 
இரடச்ிப்பதற்காக வந்தீர ்
என்றும் நான் அறிபவன். 
ஆதகயால் நீர ்விரும்புவீர ்
என்று நான் நிதனக்கும் 

ஒன்தற உமக்கு 
காண்பிப்பபன்.

மதப்தயு 4:3-7



இங்கிருந்து 
உலகதத்ின் சபரும்பாலான முக்கியமான 

ராஜ்யங்கதளக் காணமுடியும். அதவகள் மிகவும் 
பிரகா�மானதவயாக இருக்கிறதல்லவா? உம்முதடயக் 
கடட்தளதய ஆதாம் மீறினதிலிருந்து இந்த உலகம் 
என்னுதடயதாயிருக்கிறது. மக்கள் இதத மீண்டும், 
மீண்டும் எனக்கு சகாடுக்கிறாரக்ள். இது எல்லாம் 

என்னுதடயது. 



இந்த 
உலகதத்ின் கடவுள் நான்தான். நீர ்அல்ல.  

ஆனால் இதவ எல்லாவற்தறயும் நான் உமக்கு 
ஒரு நிபந்ததனயுடன் சகாடுப்பபன். நீர ்�ாஷ்டாங்கமாய் 
விழுந்து, என்தனப் பணிந்துசகாண்டால், உலகதத்ிலுள்ள 

என்னுதடய எல்லா அதிகாரங்கதளயும் உமக்குத ்தருபவன். 
நீர ்இததயும், இதிலுள்ள எல்லா மக்கதளயும் 
தவதத்ுக்சகாள்ளலாம். நீர ்என்ன ச�ால்கிறீர?்



உன் பதவனாகிய 
கரத்த்தரப் பணிந்துசகாண்டு, 
அவர ்ஒருவருக்பக ஆராததன 
ச�ய்வாயாக என்று பவததத்ில் 

எழுதியிருக்கிறது. நீ பதாற்றுபபானவன். 
இப்சபாழுது இங்கிருந்து அப்பாபல 

பபாய்விடு �ாதத்ாபன.



�ாதத்ான் கிறிஸ்துவின் �முகதத்ிலிருந்து 
ஓடிவிடட்ான். மனித வரலாற்றில் முதல் 

முதறயாக �ாதத்ான் தன்னால் ஏமாற்ற 
முடியாத ஒரு மனிததன எதிரச்காண்டான். 
இபயசு அந்த ப�ாததனதய சவன்றுவிடட்ார.் 
பதவனுக்கு முழுதமயாக கீை்ப்படியும் ஒரு 

மனிதன் இப்சபாழுது உலகதத்ில் இருந்தார.்



நாற்பது நாள் ப�ாததன முடிவு 
சபற்றது. ஆனால் இபயசு 

மிகவும் பலவீனமாயிருந்தார.்



பதவதூதரக்ள் உணவும், 
தண்ணரீும் சகாண்டுவந்து 

அவருக்குப் பணிவிதட 
ச�ய்தாரக்ள். அவருதடய 

�ரரீம் பலப்படட்பபாது 
அவர ்பயாவான் பிர�ங்கம் 

ச�ய்துக்சகாண்டிருந்த 
இடதத்ிற்கு திரும்பிப் பபானார.்

மதப்தயு 4:8-11; லூக்கா 4:14



அதிகாரம் 9

ஆரம்ப 

ஊழியம்.



இவரத்ான் 
கிறிஸ்து.

தீரக்்கதரிசிகள் 
கூறினவர ்இவபர. இவர ்என்ன 

ச�ய்வார?்

இபதா, 
முழு உலகதத்ின் 

பாவதத்த� ்
சுமந்துதீரக்்கிற பதவ 

ஆடட்ுக்குடட்ி.



நான் உங்கள் பபாதகர ்அல்ல. நான் 
ஒன்றுமில்லாமல் பபாகுமடட்ும் சிறுகவும் அவர ்

எல்லாமாக ஆகும் வதர சபருகவும் பவண்டும். உண்தமயாகபவ 
அவபர கிறிஸ்து, உலக இரட�்கர,் அவதரப் பின்பற்றுங்கள்.

இபயசுதவப் 
பின்பற்றுங்கள்.

பபாதகபர, 
ஆனால், 
என்னால் 

உம்தமவிடட்ு 
பபாகமுடியாது .



பபாதகபர, 
நாங்கள் உம்தமப் 

பின்பற்றி உம்முதடய 
மாணவரக்ளாய் 

இருப்பபாம். நீர ்எங்பக 
தங்கியிருக்கிறீர?்

வந்து 
பாருங்கள்.



பிலிப்பு, 
என்தனப் 
பின்பற்றி 

வா.

�ரி ஆண்டவபர. 
நாங்கள் உமக்காகக் 

காதத்ிருந்பதாம். நான் முதலில் 
பபாய் நாதத்ான்பவதலக் 

கண்டுபிடிக்கபவண்டும். 

அவரும் 
பதவனுதடய 

கற்பதனகளுக்குக் 
கீை்ப்படிந்து 

கிறிஸ்துவுக்குக் 
காதத்ிருந்தார.்



நாதத்ான்பவல் 
எங்பக?

அவர ்
பைதப்தாடட்தில் 

இருக்கிறார.் 
ஏதாவது தவறு 
நடந்து விடட்தா?

இல்தல. 
எல்லாம் 
�ரிதான்.

பயாவான் 1:35-39, 43-45, 3:30-31



நாதத்ான்பவல், 
நீர ்எங்பக 

இருக்கிறீர?்

இங்பக 
இருக்கிபறன், 

என் 
�பகாதரபன.

நாதத்ான்பவல், 
நியாயப்பிரமாணதத்ிபல 

பமாப�யும் தீரக்்கதரிசிகளும் 
எழுதியிருக்கிறவதரக் 

கண்படாம்; அவர ்
மரியாளின் குமாரனும் 
நா�பரதத்ூரானுமாகிய 

இபயசுபவ.



கிறிஸ்துவா? நீர ்அவரிடம் 
பபசினீரா? ஆனால் நா�பரதத்ா? 

நா�பரதத்ிலிருந்து ஒருபபாதும் ஒரு 
நன்தமயும் உண்டானதில்தல.  மிகவும் 
ஏை்தமயான, அறியாதம நிதறந்த 
இடதத்ிலிருந்து எப்படி கிறிஸ்து வர 

முடியும்? அவர ்யூபதயாவிலுள்ள 
சபதப்லபகமில்தான் பிறக்க 

பவண்டும்.

நீபய வந்து 
பார.் பயாவான் 

அவதரக் குறிதத்ு 
�ாடச்ிக் சகாடுதத்ார.் 
அந்திபரயா அவருடன் 

இருக்கிறார.்



இபதா, 
கபடற்ற உதத்ம 

இஸ்ரபவலன்.

பிலிப்பு, 
என்தனப் பற்றி 

நீர ்ஏதாவது 
அவரிடம் 

ச�ான்னீரா?
ஒன்றும் 

ச�ால்லவில்தல.



உமக்கு என்தனத ்
சதரியாது. 

நான் கபடற்ற 
இருதயமுள்ளவன் 

என்று நீர ்எப்படி 
ச�ால்லுகிறீர?்

பிலிப்பு உன்தன 
அதைக்கிறதற்கு முன்பன, நீ 

அதத்ிமரதத்ின் கீழிருக்கும்பபாது 
உன்தனக் கண்படன்.

நீர ்எப்படி என்தனப் 
பாரத்த்ிருக்க முடியும்? நான் 

எங்பக இருந்பதன் என்று 
யாருக்கும் சதரியாது.



நீர ்
பதவனுதடய 
குமாரன், நீர ்

இஸ்ரபவலின் ராஜா.

ஆ��்ரியப்படுகிறாயா? 
இதிலும் சபரிதான அற்புதங்கதள நீ 

காண்பாய். வானம் திறந்திருக்கிறததயும், 
பதவதூதரக்ள் என்னிடதத்ிலிருந்து 
ஏறுகிறததயும் இறங்குகிறததயும் 

நீங்கள் காண்பீரக்ள். வாருங்கள், நாம் 
ச�ய்யபவண்டியதவ அதிகம் இருக்கிறது. 

பயாவான் 
1:45-51



இபயசுதவப் பற்றி 
ச�ால்ல அந்திபரயா 

அவருதடய 
�பகாதரதனயும் 
பதடிப் பபானார.்

எப்சபாழுது? எங்பக? 
அவர ்எப்படி இருக்கிறார?் 

அவதர மற்றவரக்ள் 
பின்பற்றுகிறாரக்ளா?

சீபமான், 
பயாவான் கூறின 

பமசியாதவ நாங்கள் 
கண்படாம். 

வந்து 
பாருங்கள்.



நீ பயானாவின் 
மகனாகிய சீபமான், 

நீ பபதுரு என்று 
அதைக்கப்படுவாய்.

நான் என் படதக 
என் குடும்பதத்ிடம் 

சகாடுதத்ுவிடட்ு உம்தமப் 
பின்சதாடரப்வன்.



விதரவில் இபயசு பன்னிரண்டு பபதரத ்சதரிந்சதடுதத்ார.் 
அவரக்ள் அவதரப் பின்சதாடரந்்து அவருதடய 

பபாததனகதளக் பகடட்னர.் அவரக்ள் பன்னிரண்டு சீஷரக்ள் 
என்று அதைக்கப்படட்னர,் அவரக்ள் படட்ணம் படட்ணமாக� ்

ச�ன்று ராஜ்யதத்ின் சுவிப�ஷதத்தப் பிர�ங்கிதத்னர.்



இபயசுவும் அவருதடய சீஷரக்ளும் சஜபம்பண்ண 
பதவாலயதத்ிற்கு� ்ச�ன்றனர.் ஆனால் அது 

சபாருடக்தள விற்கும் மக்களால் நிரம்பியிருந்தது.

ஆ�ாரியரக்ள் 
ஊைல் 

நிதறந்தவரக்ளாக 
இருந்தனர.் பதவாலயதத்ில் 

விற்கப்படும் 
எல்லாவற்றிலும் அவரக்ள் 

லாபம் ஈடட்ினர.்

மாற்கு 3:16; பயாவான் 1:40-42, 2:12-14



நான் 
பதவாலயதத்ிற்கு 
சகாடுக்கும்முன் 

என்னுதடய பணதத்த 
ஏன் மாற்ற பவண்டும்? 
நீங்கள் அதிக லாபம் 

ஈடட்ுவதாகத ்
சதரிகிறது.

அந்த 
ஆ�ாரியரக்ள் 

அதத 
அனுமதிதத்னர்.



அவர ்
என்ன ச�ய்கிறார?் 

ஏறக்குதறய ஒருமணி 
பநரமாக அந்த ஒபர 

இடதத்ில் நின்றுசகாண்டு 
ஒன்றும் பப�ாமல், அந்த 
கயிற்றில் ஏபதா ச�ய்து 

சகாண்டிருக்கிறார.்



இன்தறக்கு அதிகமாக 
லாபம் ஈடட்ிவிடப்டாம். இது 

வாை்வதற்காக உதைப்பததவிட 
சிறந்ததாக இருக்கிறது.



ஒரு 
�வுக்தக! அவர ்

ஒரு �வுக்தக 
ச�ய்கிறார!்



அவருதடய 
பிதாவின் வீடு! அவர ்

யாசரன்று அவர ்
நிதனக்கிறார?் கிறிஸ்து?

என் பிதாவின் 
வீடு சஜப வீடு 

என்னப்படும். ஆனால் 
நீங்கள் அதத கள்ளர ்

குதகயாக்கிவிடட்ீரக்ள். 
எல்லாவற்தறயும் 

சவளிபய 
சகாண்டுபபாங்கள். 

இப்சபாழுபத.



என் 
பிதாவின் 

வீடத்ட வியாபார 
வீடாக்காதிருங்கள். 

நீங்கள் 
கள்ளக்கூடட்தத்ினர்.

சநாறுக்கு
சநாறுக்கு

பயாவான் 2:15-16



நீங்கள் விரியன் 
பாம்பின் �ந்ததியார.் 
நீங்கள் விததவகதளப் 

படட்ினி 
பபாடுகிறீரக்ள்.

ஆ … ஆ…
அவர ்

யாசரன்று அவர ்
நிதனக்கிறார.்

ஒடிஒடி



நீங்கள் 
பாரத்வக்கு நீண்ட 

சஜபம்பண்ணுகிறீரக்ள். 

நீங்கள் பிறதர 
பநசிப்பதில்தல. ஆனால் 

பிறரின் பணதத்த 
பநசிக்கிறீரக்ள்.

சநாறுக்கு
சநாறுக்கு

இடிஇடி

ஒடிஒடி

மதப்தயு 6:5-7, 12:34; 
பயாவான் 2:15-16; 

1 தீபமாதப்தயு 6:10



அடுதத் 
முதற நீங்கள் என் 

பிதாவின் வீடட்ிற்கு 
வருவது, உங்கள் பாவதத்த 

அறிக்தகயிடுவதற்காக 
இருக்கடட்ும்.



கிறிஸ்துதவக் 
குறிதத்ு தாவீது 

ச�ான்ன 
வாரத்த்தகள் உமக்கு 

நிதனவிருக்கிறதா?

ஆம், என் 
�தத்ுருக்கள் உம்முதடய 

வ�னங்கதள மறந்தபடியால், 
உம்முதடய வீடத்டக்குறிதத்ு 
உண்டான பக்திதவராக்கியம் 

என்தனப் படச்ிதத்து;

உமக்குத ்சதரியுமா? 
கிறிஸ்து வரும்பபாது 

அவர ்திடீசரன்று தம்முதடய 
பதவாலயதத்ிற்கு வருவார ்என்று 

பவதபாரகர ்கற்பிக்கிறாரக்ள்.



பயாவான் 
கூறின நா�பரதத்த� ்

�ாரந்்த இபயசு நீரத்ான் என்று 
நான் நிதனக்கிபறன், இன்தறக்கு 

நீர ்அபநக பிர�ச்ிதனகதள 
ஏற்படுதத்ிவிடட்ீர.் நீர ்என்ன 

அதடயாளதத்த எங்களுக்குக் 
காண்பிக்கிறீர?்

இந்த ஆலயதத்த 
இடிதத்ுப்பபாடுங்கள்; 

மூன்று நாதளக்குள்பள 
இதத நான் எழுப்புபவன். 

இதுபவ நான் 
கிறிஸ்து என்பதற்கு 

அதடயாளம் .



இந்த ஆலயதத்தக் 
கடட் நாற்பதத்ாறு 

வருஷம் ஆனது. நீர ்இதத 
மூன்று நாதளக்குள்பள 
திரும்ப எழுப்புவீர ்என்று 

நிதனக்கிறீர.் இது 
முடட்ாள்தனமானது. 

நீர ்திரும்ப 
இங்பக வந்தால் 

நாங்கள் உம்தம 
தகது ச�ய்பவாம்.



இபயசு தம்முதடய �ரரீமாகிய 
ஆலயதத்தக்குறிதத்ுப் பபசினார.் ஆனால் 

அவர ்அதத விளக்கிக்கூறவில்தல. 
ஏசனன்றால் அவரக்ள் அதத 

புரிந்துசகாள்ளபவண்டும் என்று 
அவர ்நிதனக்கவில்தல.

�ங்கீதம் 69:9, 119:139; பயாவான் 2:17-22



இபயசுவும் அவருதடய சீஷரக்ளும் எரு�பலதம 
விடட்ுத ்திரும்பவுமாக வடக்பக இருந்த, இபயசுவின் 

ச�ாந்த ஊரான நா�பரதத்ுக்கு ச�ன்றாரக்ள்.

இபயசு, 
நீர ்வீடட்ிற்கு வந்துவிடட்ீர.் 

உம்முதடய எல்லா 
நண்பரக்தளயும் அதைதத்ு வாரும். 
நாங்கள் அவரக்ளுக்கு ஒரு நல்ல 

உணவு ஆயதத்ம் ச�ய்பவாம்.

அம்மா, இங்கு 
நாங்கள் சகாஞ்�ம் 

பநரம் தான் இருப்பபாம். 
ஓய்வுநாள் வதர.



தம்முதடய வைக்கதத்ின்படிபய, 
இபயசு ஓய்வுநாளில், யூதரக்ளின் 

வழிபாடட்ு ஸ்தலமான 
சஜபஆலயதத்ிற்குப் பபானார.்

நம்முதடயவரக்ளில் ஒருவர ்தன்னுதடய நண்பரக்ளுடன் 
திரும்ப வந்திருப்பததக் கண்டு �ந்பதாஷம் அதடகிபறாம். 
அவரக்தளப் பற்றி அபநக விசிதத்ிரமான காரியங்கதள 

பகள்விப்படட்ு வருகிபறாம். இததப்பற்றி இன்னும் அபநகம் 
பிற்பாடு பகடக் விரும்புகிபறாம்.

ஆனால், 
இப்சபாழுது இபயசு, 

எங்களுக்காக 
இன்று பவததத்த  

வாசிப்பீரா?



*வாரதத்ின் ஏைாம்நாள், பதவனால் நியமிக்கப்படட் 
வாராந்திர கரத்த்ருதடய ஓய்வுநாள். இது 

கதடபிடிக்கப்படும்படி பதத்ு கடட்தளகளில் ஒன்றாக 
யூதருக்கு சகாடுக்கப்படட்து. (ஆதியாகமம் 2:2-3; 

யாதத்ிராகமம் 20:10). ஏ�ாயா 42:7, 61:1-2; லூக்கா 4:16-21



இபயசு, ஏ�ாயா தீரக்்கதரிசியின் 
புஸ்தகதத்த திறந்து, கிறிஸ்துதவக் 

குறிதத்ு நன்கு அறியப்படட் ஒரு 
தீரக்்கதரி�னதத்தக் கண்டார.்

கரத்த்ருதடய 
ஆவியானவர ்

என்பமலிருக்கிறார;் 
தரிதத்ிரருக்கு� ்சுவிப�ஷதத்தப் 

பிர�ங்கிக்கும்படி என்தன 
அபிபஷகம்பண்ணினார;் 

இருதயம் நருங்குண்டவரக்தளக் 
குணமாக்கவும், 

சிதறப்படட்வரக்ளுக்கு 
விடுததலதயயும், 



குருடருக்குப் 
பாரத்வதயயும் 

பிரசிதத்ப்படுதத்வும், 
சநாறுங்குண்டவரக்தள 

விடுததலயாக்கவும், கரத்த்ருதடய 
அநுக்கிரக வருஷதத்தப் 

பிரசிதத்ப்படுதத்வும், என்தன 
அனுப்பினார,்



இந்த 
பவதவாக்கியம் 

இன்தறயதத்ினம் 
நிதறபவறிற்று.



பதவதூஷணம்.

நீர ்
ஒரு 

�ாதாரண 
த��்னின் 

மகன்தான்.
அதமதியாக 

இருங்கள். 
நாங்கள் 

பபாகிபறாம்.

அவதரக் 
கல்சலறிந்துக் 

சகாதல 
ச�ய்யுங்கள். அவர,் 

தான் கிறிஸ்து 
என்று கூறுகிறார்.



இபயசுவும் அவருதடய 
சீஷரக்ளும் கப்பரந்கூமுக்கு 

வந்தாரக்ள். அவருதடய 
சீஷரக்ளில் சிலர ்

ஏரியின்பமல் இருந்த 
இப்படட்ணதத்ில் வசிதத்னர.் 

திரும்பவும் அவரக்ள் சஜப 
ஆலயதத்ிற்குள் நுதைந்தனர.்



கிறிஸ்து புறஜாதியாருக்கு 
ஒளியாக இருப்பார,் அவரில் 

அவரக்ள் விசுவா�ம் தவப்பாரக்ள் 
என்று தீரக்்கதரிசி கூறியிருக்கிறார.் 
இருதயதத்ில் சுதத்முள்ளவரக்ள் 

பாக்கியவான்கள்; அவரக்ள் 
பதவதனத ்தரிசிப்பாரக்ள்.



பரிசுதத்பர! 
எங்கதளத ்தனிபய 

விடட்ுவிடும்.

 யூதபரா அல்லது புறஜாதியாபரா, 
யாராக இருந்தாலும் தம்மிடதத்ில்  

வருகிற ஒருவதரயும் பதவன் 
புறம்பப தள்ளுகிறதில்தல.



நீர ்
யாசரன்று 

எனக்குத ்சதரியும், 
நீர ்பதவனுதடய 

பரிசுதத்ர.்

அவன் 
பி�ாசு 

பிடிதத்வன். 
அவதன 

இங்கிருந்து 
சவளிபய 

அனுப்புங்கள்.



நீர,் 
பி�ாசுகளாகிய எங்கதள, 

எங்களுதடய பநரதத்ிற்கு 
முன்பாக அழிக்க வந்தீரா? 

எங்களுக்கும் உமக்கும் 
என்ன? எங்கதளத ்தனிபய 

விடட்ுவிடும்.

அவதன 
யார ்உள்பள விடட்து? 

கவனியுங்கள். 
அவன் 

ஆபதத்ானவன்.



பி�ாப�, 
நீ இவதன விடட்ுப் 

புறப்படட்ுப்பபா நான் 
உனக்கு கடட்தளயிடுகிறன். 

இனிபமலும் இவதன 
பவததனப்படுதத்ாபத!

லூக்கா 4:28-35



ஈ…ஈ.. ஈ..ஈ…ஈ.. ஈ..

சவளிபய 
பபா.



நீர ்அவனுக்கு 
என்ன ச�ய்தீர?்

அவன் 
மரிதத்ுவிடட்ானா?



திடீசரன்று, அவன் 
எழுந்து நின்றான்.

பி�ாசுகள் 
பபாய்விடட்ன. நீ 

இப்சபாழுது சுகமாக 
இருக்கிறாய். நீ 

பபா. இனி பாவம் 
ச�ய்யாபத.

பி�ாசுகளின் 
பமல் இபயசுவுக்கு முழு 

அதிகாரமும் இருக்கிறது. 
அந்த மனிதன் இப்சபாழுது 

சுகமாக இருக்கிறான்.

பதவனுக்கு 
மகிதம 

உண்டாவதாக.



பபதுரு, 
உங்கள் 

மதனவி உங்கதள 
வீடட்ிற்கு வர� ்

ச�ால்லுகிறாரக்ள். 
அவரக்ளின் தாய் 

கடுதமயான 
ஜுரதத்ினால் 

மிகவும் 
சுகவீனமாக 

இருக்கிறாரக்ள்.நாங்கள் 
வருகிபறாம்.



பபதுரு, 
என் கணவபர, 
நான் மிகவும் 

பயப்படுகிபறன். 
ஜுரம் மிகவும் 
கடுதமயாக 

இருக்கிறது.

பயப்படபவண்டாம். 
ஆண்டவர ்இங்பக 

இருக்கிறார.்



அன்பான 
சபண்பண, எழுந்திரு. 

உன் வியாதி 
சுகமாகிவிடட்து.



அவள் படுக்தகயிலிருந்து 
எழுந்திருந்து இபயசுவுக்கும் 
அவருதடய சீஷர ்களுக்கும் 

பணிவிதடச�ய்தாள்.

அவள் 
எழுந்திருக்கிறாள். 

அவள் 
சுகமாகிவிடட்ாள்.

மாற்கு 1:25-30; 
லூக்கா 4:35-38



அவருதடய 
சுகப்படுதத்ும் 

வல்லதம 
பிரசிதத்மாயிற்று. 

அவரக்ள் பலபல 
வியாதிகளால் 

வருதத்ப்படட்வரக்தள 
அவரிடதத்ில் 

சகாண்டுவந்தாரக்ள்.



ஆண்டவபர, 
என்னுதடய தந்தத, நான் 

சிறுவனாய் இருந்த �மயதத்ிலிருந்து  
திமிரவ்ாதமாய்க் கிடக்கிறார.் ஒரு கடத்ட 
அவர ்பமல் விழுந்ததினால் அவருதடய 
முதுகு உதடந்துவிடட்து. தயவுச�ய்து, 

உங்களால் கூடுமானால், உதவி 
ச�ய்யுங்கள்.

எழுந்து நட.



பதவனுக்கு 
மகிதம 

உண்டாவதாக. 
என்னால் நடக்க 
முடிகிறது. இது 

ஒரு அற்புதம்.



பபாதகபர, 
என்னுதடய 

மகள் 
பிறவிக்குருடாய் 

இருக்கிறாள். 
நீர ்அவளுக்கு 
உதவி ச�ய்ய 

முடியுமா?

என்னால் 
நடக்க 

முடிகிறது. இது 
ஒரு அற்புதம்.

மாற்கு 1:30-34; லூக்கா 4:38-40



பவதம் 
ச�ால்லுகிறபடி “குருடர ்
பாரத்வயதடவாரக்ள்.” 

உன் மகள் இப்பபாது 
பாரக்்கிறாள்.



அப்பா, இது 
நீங்களா?



அப்பா, நீங்கள் 
எப்படி இருப்பீரக்ள் 

என்று எனக்குத ்
சதரியாமல் இருந்தது. 

ஆனால், நான் கற்பதனப் 
பண்ணினததவிட நீங்கள் 

மிகவும் அைகாக 
இருக்கிறீரக்ள்.



இபயசுவும் 
அவருதடய 
சீஷரக்ளும் 
பண்டிதக 
நாடக்ளில் 

எரு�பலமுக்கு� ்
ச�ன்றனர.் இபயசு 

பதவாலயதத்ில் 
பபாதிதத்ார.்

யாராவது 
உங்கதள 

�பிக்கும்பபாது, நீங்களும் 
திரும்ப �பிக்கபவண்டாம். 

ஆனால் அவரக்ள் 
ஆசீரவ்திக்கப்பட சஜபியுங்கள். 

நீங்கள் அவரக்ளுதடய 
இடதத்ில் இருந்தால், அவரக்ள் 

உங்களிடம் எப்படி நடந்து 
சகாள்ளபவண்டும் என்று 

விரும்புவீரக்பளா அப்படிபய 
நீங்களும் அவரக்ளிடம் 

நடந்துசகாள்ளுங்கள்.



மனுஷர ்உங்களுக்கு விபராதமாகக் 
குற்றம் ச�ய்யும்பபாது நீங்கள் 

அவரக்தள மன்னிக்க பவண்டும். நீங்கள் 
இருதயதத்ில் சுதத்முள்ளவரக்ளாயிருந்தால் 

பாக்கியவான்கள். ஏசனன்றால் நீங்கள் 
பதவதனத ்தரிசிப்பீரக்ள். நீங்கள் �மாதானம் 

பண்ணுகிறவரக்ளாயிருந்தால் நீங்கள் 
மிகவும் பாக்கியவான்கள்.



உனக்கடுதத்வதன� ்
சிபநகிதத்ு, 

உன் �தத்ுருதவப் 
பதகப்பாயாக 

என்று பூரவ்தத்ாருக்கு 
உதரக்கப்படட்சதன்று 

பகள்விப்படட்ிருக்கிறீரக்ள். 
நான் உங்களுக்கு� ்

ச�ால்லுகிபறன், உங்கள் 
�தத்ுருக்கதள� ்
சிபநகியுங்கள். 

அவரக்ளுக்கு நன்தம 
ச�ய்யுங்கள்.

கண்ணுக்குக் 
கண், பல்லுக்கு பல் 
என்பதத பற்றி 

என்ன?



ஒருவன் 
உன்தன வலது 

கன்னதத்ில் அதறந்தால், 
அவனுக்கு மறு கன்னதத்தயும் 

திருப்பிக் சகாடு. அவன் அதிலும் 
அதறயடட்ும். தீதமபயாடு எதிரத்த்ு 
நிற்கபவண்டாம். உன்னிடதத்ில் 

இரண்டு வஸ்திரம் இருக்கும்பபாது, 
உன் அயலானுக்குத ்பததவப்படட்ால், 

அவனுக்கு ஒன்று சகாடு. அவன் 
பசியாயிருந்தால், அவனுக்கு 

ஆகாரம் சகாடு. உன் பரபலாகப் 
பிதா இததப்பாரத்த்ு, இதற்காக 

உன்தன ஆசீரவ்திப்பார.்



சகாதல 
ச�ய்யாதிருப்பாயாக 

என்பது பூரவ்தத்ாருக்கு 
உதரக்கப்படட்சதன்று 

பகள்விப்படட்ிருக்கிறீரக்ள். 
நான் உங்களுக்கு� ்

ச�ால்லுகிபறன்; தன் 
�பகாதரதன நியாயமில்லாமல் 

பகாபிதத்ுக்சகாள்பவன் 
பதவனுதடய ஆபதத்ான 

நியாயதத்ீரப்்புக்கு 
ஏதுவாயிருப்பான்.

மதப்தயு 5:8, 21-22, 38-44, 6:12; மாற்கு 1:34; லூக்கா 4:40



விப�ாரஞ் ச�ய்யாதிருப்பாயாக 
என்று உதரக்கப்படட்ிருப்பதத நீங்கள் 

பகள்விப்படட்ிருக்கிறீரக்ள். நான் உங்களுக்கு� ்
ச�ால்லுகிபறன்; ஒரு ஸ்திரதீய இ�த்�பயாடு 

பாரக்்கிற எவனும் தன் இருதயதத்ில் 
அவபளாபட விப�ாரஞ்ச�ய்தாயிற்று.



மததத்தலவரக்ள் 
உண்தமயாகபவ 

சவளிப்புறதத்ில் அைகாகத ்
சதரிகிறாரக்ள். ஆனால் 

உடப்ுறதத்ிபலா அவரக்ள் 
சபால்லாங்கு  நிதறந்தவரக்ளாக 

இருக்கிறாரக்ள்.



அவரக்ள் 
சவள்தளயடிக்கப்படட் 

கல்லதறகளுக்கு 
ஒப்பாயிருக்கிறாரக்ள். அதவகள் 

புறம்பப அலங்காரமாய்க் 
காணப்படும், உள்பளபயா 

மரிதத்வரக்ளின் எலும்புகளினால் 
நிதறந்திருக்கும். அவரக்ளுதடய 

நீதியிலும் உங்கள் நீதி 
அதிகமாயிராவிடட்ால், நீங்கள் 
ஒருபபாதும் பரபலாகராஜ்யதத்ில் 

பிரபவசிக்கமாடட்ீரக்ள்.



பகடட்ுக்குப் 
பபாகிற வா�ல் 

விரிவும், வழி 
வி�ாலமுமாயிருக்கிறது; 

அதின் வழியாய்ப் 
பிரபவசிக்கிறவரக்ள் 

அபநகர.்

பரபலாகதத்ின் வா�ல் 
நாபன. என் வழியாய் நீங்கள் 
உடப்ிரபவசிதத்ால், நிதத்ிய 

ஜீவதன அதடவீரக்ள். நீங்கள் 
பவறு வழியாய் ச�ல்ல 
முயற்சிதத்ால் உங்கள் 

பாவதத்ில் �ாவீரக்ள்.



நீர ்ஒய்வு 
நாளில் ஏன் குணமாக்கினீர?் 

நாம் ஓய்வுநாளில் எந்தசவாரு 
பவதலயும் ச�ய்யக்கூடாசதன்று 

பமாப� கடட்தளயிடட்ிருக்கிறார்.

என் பிதா 
தம்முதடய 

கிரிதயகதள� ்
ச�ய்ய என்தன 

இந்த உலகதத்ிற்கு 
அனுப்பினார.் 

அவர ்என்தன� ்
ச�ய்ய ச�ால்லும் 

காரியங்கதள 
மடட்ும்தான் நான் 

ச�ய்கிபறன்.



நீர ்உம்தம 
பதவனுக்கு� ்�மமாக்குகிறீர.் 

அது பதவதூஷணம். 
மரணதண்டதனக்கு ஏற்றது.



பிதாவுக்கு 
ச�ய்வது பபாலபவ 

எல்லாரும் குமாரதனயும் 
ஆராதிதத்ு கனம்பண்ண 

பவண்டும் என்பது 
பரபலாகப் பிதாவின் 

சிதத்மாயிருக்கிறது.

பிபரதக்குழிகளிலுள்ள 
அதனவரும் அவருதடய 

�தத்தத்தக் பகடக்ுங் காலம் வரும்; 
அப்சபாழுது, நன்தமச�ய்தவரக்ள் 

ஜீவதன அதடயும்படியும், 
தீதமச�ய்தவரக்ள் ஆக்கிதனதய 

அதடயும்படியும், 
எழுந்திருப்பாரக்ள்.



உண்தமயிபலபய 
இவரத்ான் 

கிறிஸ்து முதலில் 
அற்புதங்கள். இப்பபாது 

அவர ்ததரியமாகத ்
தான் யாசரன்று 

கூறுகிறார.்

இவர ்
மததத்தலவரக்ளிலிருந்து 

பவறுபடட்ிருக்கிறார.் 
இவர ்அதிகாரதத்ுடன் 

பபசுகிறார.் அவரக்ள் இவதர 
சகான்றுவிடுவாரக்ள் என்று 

எனக்கு பயமாக இருக்கிறது.



நான் பபாய் என் 
மதனவியிடம் 

ச�ால்ல 
பவண்டும்.

மதப்தயு 5:27-28, 7:13-14, 28-29, 23:27-28; 
பயாவான் 5:18-19, 23, 29-30, 14:6



பபாதகபர, 
உம்தமப் பாரக்்க 

ஒரு பரிப�யன்* 
வந்திருக்கிறார.் அவர ்
யூதரக்ளின் அதிகாரி, 
மிகவும் முக்கியமான 

ஒரு மனிதன்.

*பைங்கால யூதரக்ளின் ஒரு பிரிவினர.் யூதரக்ளின் 
பாரம்பரியதத்த மிக கவனமாக பின்பற்றுவதற்கு 

பபரப்பானவரக்ள்.



அவர ்ஏன் இரவில் 
வந்திருக்கிறார?் அவர ்

இபயசுவிடம் பபசுவதத 
யாரும் பாரத்த்ுவிடக்கூடாது 

என்று நிதனக்கிறாபரா?

நான் பபாய் 
அவனிடம் 
தனியாக 

பபசுபவன்.



ரபீ, யூதருதடய 
அதிகாரிகளாகிய நாங்கள் 

நீர ்பதவனிடதத்ிலிருந்து வந்த 
பபாதகர ்என்று அறிந்திருக்கிபறாம். 
ஏசனனில் ஒருவனும் தன்னுடபன 
பதவன் இராவிடட்ால் நீர ்ச�ய்கிற 

இப்படிப்படட் அற்புதங்கதள� ்
ச�ய்யமாடட்ான்.

நீ மறுபடியும் 
பிறவாவிடட்ால் 

பதவனுதடய ராஜ்யதத்தக் 
காணமாடட்ாய்.



நான் என் தாயின் 
கரப்்பதத்ில் பிரபவசிதத்ு 

இரண்டாந்தரம் பிறக்க பவண்டும் 
என்று நீர ்ச�ால்லுகிறீரா?

இல்தல. 
மாம்�தத்ினால் பிறப்பது 

மாம்�மாயிருக்கும், ஆவியினால் 
பிறப்பது ஆவியாயிருக்கும். 

நிக்சகாபதமு, நான் ச�ால்வததக் பகள். 
நீ மறுபடியும் பிறக்கபவண்டும் என்று 

நான் உனக்கு� ்ச�ால்லுகிபறன்.

இந்த புதிய 
பிறப்பு எப்படி 

நடக்கும்?



நான் ச�ால்லும் ஆவியினால் 
பிறப்பது என்பது காற்தறப்பபால 

புதிரானது. ஆனால் நாம் அதத, அப்படிபய 
அனுபவிக்கிபறாம். நீ பதவனுதடய இராஜ்யதத்ில் 
பிரபவசிக்கபவண்டுசமன்றால் இந்தப் பிறப்தப 

நீ பமலிருந்து சபற்றிருக்க பவண்டும்.



எண்ணாகமம் 21:5-
9; பயாவான் 3:1-14

�ரப்்பமானது 
பமாப�யினால் வனாந்தரதத்ிபல 

உயரத்த்ப்படட்துபபால நானும் 
உயரத்த்ப்படபவண்டும்.



ஆனால் 
அவரக்ள் பாவம் 
ச�ய்ததினால், 

பாம்புகடியினால் 
ச�தத்ாரக்ள். அவரக்ள் 

அந்த சவண்கல� ்
�ரப்்பதத்த 

பநாக்கிப்பாரத்த்பபாது 
உடனடியாக 

குணமதடந்தாரக்ள்.



வனாந்தரதத்ிபல 
பாம்புக்கடிபடட்வரக்ள் 

அந்த சவண்கல� ்
�ரப்்பதத்த 

பநாக்கிப்பாரத்த்பபாது 
விடுததலயதடந்தது 
பபால, பாவதத்ினால் 

கடிபடட்வரக்ள் என்தன 
விசுவாசிக்கும்பபாது 

விடுததல 
அதடவாரக்ள்.

ஆம். 
இப்பபாதும்கூட 

எல்லா மனுஷரக்ளும் 
பாவமாகிய 

பாம்புக்கடியினால் 
�ாகிறாரக்ள். 

ஆனால் இந்த முதற 
எல்லாரும் காண நான் 
உயரத்த்ப்படபவண்டும். 



பயாவான் 
3:14-18

பதவன், தம்முதடய 
ஒபரபபறான குமாரதன விசுவாசிக்கிறவன் 

எவபனா அவன் சகடட்ுப்பபாகாமல் 
நிதத்ியஜீவதன அதடயும்படிக்கு, அவதரத ்தந்தருளி, 
இவ்வளவாய் உலகதத்ில் அன்புகூரந்்தார.் என்தன 
விசுவாசிக்கிறவன் நிதத்ிய ஜீவதன அதடவான். 

என்தன விசுவாசியாதவபனா, ஏற்சகனபவ 
ஆக்கிதனதத்ீரப்்புக்குடப்டட்ாயிற்று.



ஆதகயால், மறுபடியும் 
பிறப்பது மடட்ுபம பாவதத்ிற்கான 
பரிகாரம் என்றும் விடுததலக் 

சகாடுப்பதற்காக நீர ்ஒரு கம்பதத்ில் 
தவக்கப்படப்பபாகிறீர ்என்றும் 

நீர ்கூறுகிறீர.்



எல்லாரும் 
காண நான் 

உயரத்த்ப்படட்ப்பிறகு.

எப்சபாழுது 
இந்தப் புதிய 

பிறப்பு நிகழும்?



�மாரியர ்எரு�பலமுக்கும் 
கலிபலயாவுக்கும் இதடயில் 

வாை்ந்தாரக்ள். யூதரக்ள் 
�மாரியருடன் எல்லாத ்

சதாடரப்ுகதளயும் 
தவிரத்த்ாரக்ள். அவரக்ளுதடய 

படட்ணங்கள் வழியாக 
ச�ல்வததயும் தவிரத்த்ாரக்ள். 

ஏசனன்றால் �மாரியர ்
ஆன்மீகதத்ில் தீடட்ுப்படட்வரக்ள் 
என்று அவரக்ள் நம்பினாரக்ள். 
ஒருநாள் இபயசு அவருதடய 

சீஷரக்தள வியப்பில் 
ஆை்தத்ினார.்



ஆண்டவபர, அவரக்ள் 
அசுதத்மானவரக்ள், 

அறிவற்ற மக்கள்! அவரக்ள் 
ஏதைகள் மற்றும் 

ஒழுக்கங்சகடட்வரக்ள்.

நான் �மாரியாவிற்கு 
ச�ல்வது என் பிதாவின் 

சிதத்மாயிருக்கிறது.

வாருங்கள். நான் 
�மாரியாவின் 

வழியாகப் 
பபாகபவண்டும்.



ஏறக்குதறய 
மதிய பவதளயில் 
அவரக்ள் ஊருக்கு 

சவளிபய 
உள்ள ஒரு 

கிணற்றண்தடக்கு 
வந்தாரக்ள். நீங்கள் 

ஊருக்குள்பளப்பபாய் 
பபாஜனம் 

வாங்கிக்சகாண்டு 
வாருங்கள். நான் 

இந்தக் கிணற்றண்தட 
உங்களுக்காகக் 

காதத்ிருப்பபன்.



நீர ்இங்பக 
தனியாக 

இருப்பீரா?
ஆம். நான் என் 

பிதாவின் பவதலதய� ்
ச�ய்யபவண்டும்.



இபயசு கதளப்பதடந்து, 
தாகமாகவும், பசியாகவும் 

இருந்தார.் ஸ்திரகீள் கிணற்றுக்குப் 
பபாகும் பநரமாக அது 

இல்லாதிருந்தும், ஒரு �மாரியா 
ஸ்திர ீதண்ணரீ ்எடுக்க வந்தாள். பயாவான் 4:1-8



உன்னுதடய குடதத்ிலிருந்து 
எனக்குத ்தண்ணரீ ்சகாடுப்பாயா?

நீர ்யூதனாயிருக்க, 
�மாரியா ஸ்திரயீாகிய 

என்னிடதத்ில், தாகதத்ுக்குதத்ா 
என்று எப்படிக் பகடக்லாம். 

யூதரக்ள் �மாரியருடபன 
�ம்பந்தங்கலவாதவரக்ள் என்று 

நான் நிதனதப்தன்.



நீ பதவனுதடய ஈதவயும், 
தாகதத்ுக்குதத்ா என்று 

உன்னிடதத்ில் பகடக்ிறவர ்இன்னார ்
என்பததயும் அறிந்திருந்தாயானால், 

நீபய அவரிடதத்ில் பகடட்ிருப்பாய், 
அவர ்உனக்கு ஜீவதத்ண்ணதீரக் 

சகாடுதத்ிருப்பார.்



நீர ்எனக்குத ்
தண்ணரீ ்தருவீரா? சமாண்டுசகாள்ள 

உம்மிடதத்ில் பாதத்ிரமில்தலபய, கிணறும் 
ஆைமாயிருக்கிறபத, பின்தன எங்பகயிருந்து 

உமக்கு ஜீவதத்ண்ணரீ ்உண்டாகும்?



நீ 
இந்தக் கிணற்றுத ்

தண்ணதீரக் 
குடிக்கும்பபாது 

உனக்கு மறுபடியும் 
தாகமுண்டாகும். நான் 
உனக்குக் சகாடுக்கும் 

தண்ணரீ ்உனக்குள்பள 
நிதத்ியஜீவகாலமாய் 

ஊறுகிற 
நீரூற்றாயிருக்கும்.

அப்படியானால் எனக்கு 
ஒருபபாதும் தாகமுண்டாகாமல் 
இருக்க இந்த ஜீவத ்தண்ணதீர 

எனக்குத ்தாரும்.



நீ பபாய், 
உன் புருஷதன இங்பக 

அதைதத்ுக்சகாண்டுவா. 
பின் நான் உனக்கு இந்த 

தண்ணதீரப்பற்றி 
கூறுபவன்.

எனக்குப் 
புருஷன் 
இல்தல.

ஐந்து புருஷர ்
உனக்கிருந்தாரக்ள், ஆனால் 

இப்சபாழுது உன்பனாடு 
வாை்ந்து சகாண்டிருப்பவன் 

உனக்குப் புருஷனல்ல.



என்னுதடய 
இரகசியப் பாவங்கதள 

அறிந்திருக்கிற நீர ்
நி��்யமாகபவ ஒரு 

தீரக்்கதரிசி.

யூதராகிய 
நீங்கள் எரு�பலமில் 

சதாழுதுசகாள்ளுகிறீரக்ள். 
எங்கள் பிதாக்கள் இந்த மதலயிபல 

சதாழுதுசகாண்டுவந்தாரக்ள். 
சதாழுதுசகாள்ள �ரியான 

மதல எது?



பதவன் ஆவியாயிருக்கிறார.் 
மனுஷரக்ளின் தககளினால் 

கடட்ப்படட் ஆலயங்களில் அவர ்
சதாழுதுசகாள்ளப்படுவதில்தல. 

அவதர ஆவிபயாடும் 
உண்தமபயாடும் 

சதாழுதுசகாள்ளும் மக்கதள 
அவர ்பதடுகிறார.்

கிறிஸ்து வருகிறார ்
என்று நாங்கள் 

அறிந்திருக்கிபறாம். அவர ்
வரும்பபாது உண்தமதய 

நமக்கு அறிவிப்பார.்



நீ கிறிஸ்துவுடன் 
பபசிக்சகாண்டிருக்கிறாய்.



இபயசு �மாரியாவில் 
இரண்டுநாள் தங்கி, 

ஜனங்களுக்கு பதவனுதடய 
வ�னதத்தப் பபாதிதத்ார.்

என் 
சிபநகிததரக் கண்டு 

அவரக்ளுக்கு� ்
ச�ால்ல நான் பபாக 

பவண்டும்.

பயாவான் 4:7-29, 40



ஒருமுதற இபயசுவும் 
அவருதடய சீஷரக்ளும் 

ஒரு மதலப்பகுதியில் 
நின்று கலிபலயாக் கடதல 
பாரத்த்ுக்சகாண்டிருந்தனர். 

நீங்கள் 
ஏதைகளுக்கு தரம்ம் 

ச�ய்யும்பபாது, மற்றவரக்ள் 
பாரக்்கும் வண்ணம் சபாது 

இடதத்ில் ச�ய்யாதிருங்கள்.



திரளான ஜனங்கள்  
படட்ணங்கதள விடட்ு 

அவருதடய பபாதகதத்தக் 
பகடக் வந்தனர.்

மனுஷரால் 
புகைப்படுவதற்கும், 

பாராடட்ப்படுவதற்கும் நீங்கள் 
மதம் �ாரந்்த காரியங்கதள� ்

ச�ய்தால் பரபலாகதத்ிலிருக்கிற 
உங்கள் பிதாவினிடதத்ில் 

உங்களுக்குப் பலனிருக்காது. 
ஆதகயினால் உங்கள் வலது தக 

ச�ய்கிறதத உங்கள் இடது தக 
அறியாதிருக்கக்கடவது.



நீங்கள் 
சஜபம்பண்ணும்பபாது 

மாயக்காரதரப் 
பபாலிருக்கபவண்டாம்; மனுஷர ்

காணும்படியாக அவரக்ள் 
சபாது இடங்களில் நின்று 

சஜபம்பண்ணுகிறாரக்ள்.



அன்றியும் நீங்கள் 
சஜபம்பண்ணும்பபாது, உங்களுதடய 

மததத்தலவரக்ள் ச�ய்வது பபால வீண் 
வாரத்த்தகதள அலப்பாபதயுங்கள்; அவரக்ள் 

சபாது இடங்களில் நின்று தங்களுதடய 
பக்திதய மற்றவரக்ள் பாரக்்கபவண்டும் 

என்று நிதனக்கிறாரக்ள்.



ஐசுவரியவானாவதற்காக 
உங்களுதடய எல்லா ஆற்றதலயும், 

பநரதத்தயும் ச�லவழிக்க பவண்டாம். 
ஐசுவரியவான்களுக்கு மற்றவரக்தளக் 
காடட்ிலும் அதிக பிர�ச்ிதனகள் உண்டு. 

அவரக்ள் தங்களுதடய ச�ல்வதத்த 
அதிகமாக பநசிப்பதால், அவரக்ள் 

பரபலாகராஜ்யதத்ில் பிரபவசிப்பது 
அரிதாக இருக்கிறது.



பூமியிபல 
உங்களுக்குப் 

சபாக்கிஷங்கதள� ்ப�ரத்த்ு 
தவக்கபவண்டாம்;  ஆனால் 

பரபலாகதத்ிபல உங்களுக்குப் 
சபாக்கிஷங்கதள� ்ப�ரத்த்ு 

தவயுங்கள். அங்பக அது 
நிதத்ியமாக இருக்கும். இரண்டு 
எஜமான்களுக்கு ஊழியம் ச�ய்ய 
உங்களால் கூடாது; பதவனுக்கும் 
உலகப் சபாருளுக்கும். முடிவில் 

நீங்கள் ஒன்தறப் பதகதத்ு 
மற்றதத சிபநகிப்பீரக்ள்.



பபாதகபர, 
சவகு பநரமாயிற்று, 
ஜனங்கள் நம்முடன் 

நாள்முழுவதும் 
இருந்திருக்கிறாரக்ள். 

அவரக்ள் 
பசியாயிருப்பாரக்ள். 

ஜனங்கள் 
படட்ணங்களுக்குப் 
பபாய்த ்தங்களுக்கு 

பபாஜனபதாரத்த்ங்கதள 
வாங்குவதற்கு, இது 

தூரமாக உள்ளது.

இவரக்ள் 
பபாய்த ்தங்களுக்காக 

அப்பங்கதள 
வாங்கிக்சகாள்ளும்படி 

நீர ்இவரக்தள 
அனுப்பிவிடபவண்டும்.



பபாதகபர, 
நீர ்என் உணதவ 

தவதத்ுக்சகாள்ளும். என் தாய் 
எனக்கு ஐந்து அப்பங்களும், 
இரண்டு மீன்களும் ச�ய்துக் 

சகாடுதத்ாரக்ள்.



எல்லாதரயும் 
உடக்ாரதவயுங்கள். 
நாம் அவரக்ளுக்கு 

உணவு பரிமாறுபவாம்.

எதத 
பரிமாறுபவாம்?

மதப்தயு 6:1-7, 19-21, 14:15



நாம் 
பாரப்்பபாம். 

நம்மிடம் 
அப்பமும், மீனும் 
இருப்பதுபபால்  

சதரிகிறது. ஆனால் 
பபாதகபர, 
ஐயாயிரம் 

பபருக்கு இது 
எம்மாதத்ிரம்?

பன்னிரண்டு சபரிய 
கூதடகதள வாங்கி 
உணதவப் பரிமாற 
ஆயதத்மாகுங்கள்.



எங்கள் 
பதவனாகிய கரத்த்ாபவ, 

இந்த பிரபஞ்�தத்ின் ராஜாபவ, 
பூமியிலிருந்து பபாஜனதத்த 
உற்பதத்ி ச�ய்கிறவபர, நீர ்
ஸ்பதாதத்ரிக்கப்படதத்க்கவர்.



அவர ்என்ன 
ச�ய்யப்பபாகிறார?் 

அந்த சகாஞ்� உணதவ 
அந்த சபரிய கூதடயில் 

பபாடுகிறார.்



மதப்தயு 14:19-21; லூக்கா 9:16-17

அங்கு 
பாருங்கள்! 
அந்த எல்லா 

உணவும் 
எங்கிருந்து 

வந்தது?



பதவனுக்கு 
ஸ்பதாதத்ிரம்.

இவர ்
வானதத்ிலிருந்து 

நமக்கு அப்பம் 
சகாடுக்கிறார ்…… 
பமாப�தயப் பபால.

அம்மா 
இதத நம்ப 
மாடட்ாரக்ள்.



ஜனங்கள் அப்பம் மற்றும் 
மீதன கூதடயிலிருந்து 
எடுதத்ுக்சகாண்டனர.் 
அந்த உணவு மீண்டும் 
மீண்டும் சபருகியது.



பபாதகபர, 
எல்லாரும் 

�ாப்பிடட்ுவிடட்ாரக்ள். இன்னும் 
கூதடகள் நிரம்பியுள்ளன. 

எங்களால் அதத காலி பண்ண 
முடியாது.

மீதியான துணிக்தககதள� ்
ப�கரிதத்ு தவயுங்கள். நீயும், 
மற்றவரக்ளும் படவில் ஏறி, 

அக்கதரக்குப் பபாங்கள். நான் 
உங்கதளப் பிறகு �ந்திப்பபன். நான் 

மதலயின்பமல் பபாய் சஜபம் 
பண்ணபவண்டும்.



இபயசு தனிதமயாக மதலயின்பமல் பபானார.் 
அவருதடய சீஷரக்ள் எல்லாரும் படகில் ஏறி 
அக்கதரக்குப் பபாகும்படி புறப்படட்ாரக்ள்.

இபயசு அடிக்கடி சஜபம் 
பண்ண வனாந்திரதத்ிற்குத ்

தனிதமயாக� ்ச�ன்றார.்மதப்தயு 14:20-23



சீஷரக்ள் நடுக்கடலிபல 
பபானபபாது, ஒரு 

பகாரக்காற்று அடிதத்து. 
அவரக்ள் மூை்கிவிடுபவாம் 

என பயந்தாரக்ள்.

இப்படி 
ஒரு பமா�மானக் 

காற்தற நான் 
இதுவதர 

கண்டதில்தல.

நாம் 
இததபபால் 

இனிபமலும் தாங்க 
முடியாது.



பார!் அங்பக 
ஜலதத்ின்பமல் ஏபதா 

இருக்கிறது.

நாம் 
மூை்கப் 

பபாகிபறாம்!



இது 
ஒரு பபய்!

ஜலதத்ின்பமல் 
நடந்து வருவது 
ஒரு மனிதன்!

இது 
ஒரு பபய்!



பபதுரு, 
இது நான்தான், 

பயப்படாதிருங்கள்.

ஆண்டவபர! 
நீபரயானால் நீர ்

ச�ய்வதுபபால நானும் 
ஜலதத்ின்பமல் நடந்து 

உம்மிடதத்ில் வரக் 
கடட்தளயிடும்.

என்னிடம் வா, 
பபதுரு.

மதப்தயு 14:24-29



இல்தல, 
பபதுரு.

நான் 
வருகிபறன், 
ஆண்டவபர.



பபதுரு உண்தமயாகபவ 
இபயசுவினிடதத்ில் பபாக 
ஜலதத்ின்பமல் நடந்தான்.



பபதுரு அந்த சபரிய 
அதலகதளப் பாரத்த்ு, 

இபயசுவின் பாரத்வயிலிருந்து 
விலகியபபாது அவன் 

பயந்தான்.



பயம் அவனுதடய 
விசுவா�தத்த 

அழிதத்து. ஆதகயால் 
அவன் மூை்கத ்

சதாடங்கினான்.

ஆண்டவபர, 
என்தன 

இரடச்ியும்.

மதப்தயு 14:29-30.



பபதுரு, 
நீ என்தன 

�ந்பதகிக்க 
ஆரம்பிதத்ாய்.



இபயசு பபதுருதவ மீண்டும் 
படகுக்கு சகாண்டு வந்தார.் 

அவரக்ள் இருவரும் 
இன்னும் ஜலதத்ின் பமல் 

நடந்துக்சகாண்டிருந்தனர.்

பபதுரு, நீ 
ஜலதத்ின்பமல் 

நடந்தாய்!



இபயசு காற்தற 
அதடட்ினார,் உடபன 

மிகுந்த அதமதல் 
உண்டாயிற்று.

இதரயாபத, 
அதமதலாயிரு.

மதப்தயு 14:31-33; மாற்கு 4:38-41



ஆண்டவபர, 
நான் பாவியான 

மனுஷன், நீர ்
என்தனவிடட்ுப் 
பபாகபவண்டும்.

சமய்யாகபவ 
நீர ்பதவனுதடய 

குமாரன்.

என் 
பதவபன, என் 
ஆண்டவபர

இஸ்ரபவலின் 
கிறிஸ்து



இந்த பண்டிதக 
நாடக்ளில் மிகவும் 

கூடட்ம் இருக்கும். நாடட்ின் 
எல்லா பகுதிகளிலிருக்கும் 

ஜனங்களும், சிலர ்
பராமாபுரி மற்றும் 

எகிப்து பபான்ற தூர 
இடங்களிலிருப்பவரக்ளும் 

இங்கு இருப்பாரக்ள்.

நாம் கீபை 
குளதத்ிற்கு 

அருகில் 
பபாபவாம்.

பிறகு



எனக்கு 
நிதனவு 

சதரிந்ததிலிருந்து 
இவன் இங்பக 
இருக்கிறான்.



நீ 
ச�ாஸ்தமாகபவண்டுசமன்று 

விரும்புகிறாயா?

எனக்கு 
உதவி ச�ய்ய 
யாருமில்தல.



எழுந்திரு, 
உன் படுக்தகதய 

எடுதத்ுக்சகாண்டு நட.

நீரத்ான் இபயசு. 
அப்படிதத்ாபன? நான் 

உம்முதடய அற்புதங்கதளப் பற்றி 
பகள்விப்படட்ிருக்கிபறன். பயாவான் 5:1-8



என்ன 
ஒரு 

சகாடூரமான 
நதக�ச்ுதவ. 

இந்த மனிதன் 38 
வருடங்களாக 

நடக்கமுடியாமல் 
இருக்கிறான்.

இது நம்முதடய 
பரிசுதத் ஓய்வுநாள். 

நம் �மாதானதத்தக் 
கதலக்க இவருக்கு 

இங்கு எந்த பவதலயும் 
இல்தல.



இவதர அகற்ற ஒரு இயக்கம் 
உள்ளது என்று நான் பகள்விப்படுகிபறன். இவர ்மிகவும் 

அதிகமாக கவனதத்த ஈரத்த்ு வருகிறார.்

ஆம். இவரால் 
அற்புதங்கள் ச�ய்ய 

முடியும் என்று நம்பும் 
மக்கள் இவருக்கு 
இருக்கிறாரக்ள்.

இந்த இபயசு தன்தன 
யாசரன்று நிதனக்கிறார,் 

அவரத்ான் கிறிஸ்து 
என்றா?



அவனுதடய 
கால்கள்! அதவ 

வளருகின்றன!



அவன் 
எழுந்திருக்கிறான்.

இது 
�ாதத்ியமில்தல.



பதவனுக்கு 
ஸ்பதாதத்ிரம்! 

இதத்தன 
ஆண்டுகளுக்குப் 

பிறகு!

இபயசுதான் 
கிறிஸ்து.



நீர ்
ஓய்வுநாளில் ஏன் 

ச�ாஸ்தமாக்கினீர ்?

லூக்கா 14:5-6; 
பயாவான் 5:9-17

ஓய்வுநாளில் 
உங்களுதடய எருததக் 

குழியிலிருந்து தூக்கிவிடுவது 
ஏற்றுக்சகாள்ளதத்க்கதாய் இருக்கிறது. 

ஓய்வுநாளில் ஒரு மனுஷதன 
ச�ாஸ்தமாக்குவதால் நான் 

கற்பதனதய மீறுகிபறனா?



ஓய்வுநாளில் 
ஓய்வு எடுக்க 

பவண்டும் என்று 
பமாப� எங்களுக்குக் 

கடட்தளயிடட்ிருக்கிறார்.

லூக்கா 14:5-6; பயாவான் 5:9-17

என் பிதா ஓய்வு 
நாளில் கிரிதய 

ச�ய்கிறார.் அவர ்ச�ய்ய 
நான் காண்கிறசததுபவா 

அததபய நானும் 
அந்தப்படிபய 
ச�ய்கிபறன்.



அவர ்பதவதனத ்
தம்முதடய 

ச�ாந்தப் பிதா என்று 
ச�ால்லுகிறார.் அவர ்
தன்தன பதவனுக்கு� ்

�மமாக்குகிறார்.

அவதரப் 
பிடியுங்கள். அவதரக் 

கல்சலறிந்துக் 
சகால்லபவண்டும்.

அவதரக் 
சகாதலச�ய்யுங்கள்.



ஓய்வுநாளில் 
ச�ாஸ்தமாக்கியதற்காக ஒரு மனுஷதன 

நீங்கள் சகால்லுவீரக்பளா?

அவர ்
நம்முதடய 

கற்பதனகளுக்கு 
விபராதமாகப் 

பபசுகிறார.்

கற்பதனகளுக்கு 
விபராதமாக அவர ்
எதுவும் பப�வில்தல.

அவர ்என்ன 
ச�ால்லுகிறார ்

என்பததக் 
பகளுங்கள்.



நான் 
ச�ால்வததக் பகளுங்கள். 

நான் ச�ய்த இந்த ஒரு 
அற்புததத்தப் பாரத்த்ு நீங்கள் 

ஆ��்ரியப்படுகிறீரக்ள். இததவிட 
சபரிய அபநக அற்புதங்கதள 

நீங்கள் காண்பீரக்ள். என் 
பிதாவானவர ்மரிதப்தாதர 

எழுப்பி உயிரப்்பிக்கிறதுபபால, 
அபத அதிகாரதத்த அவர ்

எனக்கும் சகாடுதத்ிருக்கிறார.் 
பிதாவானவர ்என்தன முழு 

உலகதத்ிற்கும் அதிகாரியாக 
தவதத்ுள்ளார.்



நீர ்எப்படி 
நிதத்ியஜீவதனக் 
சகாடுக்கமுடியும்?

நீங்கள் 
என்தனக் 

கனம்பண்ணாவிடட்ால் 
என் பிதாதவயும் 

கனம்பண்ணாதவரக்ளாயிருப்பீரக்ள். 
சமய்யாகபவ உங்களுக்கு� ்
ச�ால்லுகிபறன். ‘என்தன 

விசுவாசிக்கிறவன் என்தன 
அனுப்பினவதரயும் 

விசுவாசிக்கிறான். அவன் 
நிதத்ியஜீவதன அதடவான்’.



பிபரதக்குழிகளிலுள்ள 
அதனவரும் 

அவருதடய �தத்தத்தக் 
பகடக்ுங் காலம் 

வரும்; அப்சபாழுது, 
நன்தமச�ய்தவரக்ள் 

நிதத்ிய ஜீவதன 
அதடயும்படி 

எழுப்பப்படுவாரக்ள். 
தீதமச�ய்தவரக்ள் 

நிதத்ிய ஆக்கிதனதய 
அதடயும்படி எரிகிற 

அக்கினியில் 
தள்ளப்படுவாரக்ள்.

இது 
பதவதூஷணம். 
ஒரு மனுஷனும் 

மரிதப்தாதர உயிபராடு 
எழுப்பமுடியாது. 

பதவனால் மடட்ுபம 
நிதத்ிய ஜீவதனக் 
சகாடுக்க முடியும்.

பயாவான் 5:18-29



நீங்கள் 
என்தன 

விசுவாசிக்கவில்தல. 
ஆனால் பயாவான் 
என் வருதகதயக் 

குறிதத்ு கூறியுள்ளான். 
பவதமும் அததபய 

கூறுகிறது. பவததத்த 
ஆராய்ந்து பாருங்கள். 

ஏசனன்றால் அபநக 
தீரக்்கதரி�னங்கள் 

என்தனப்பற்றி 
கூறுகின்றன.

இவதரயல்லவா 
சகாதலச�ய்யத ்

பதடுகிறாரக்ள்? இபதா, 
இவர ்ததரியமாய்ப் 

பபசுகிறாபர, அவரக்ள் 
இவருக்கு ஒன்றும் 

ச�ய்கிறதில்தலபய, 
சமய்யாய் இவர ்

கிறிஸ்துதான், இஸ்ரபவலின் 
பமசியா என்று 

அதிகாரிகள் நி��்யமாக 
அறிந்திருக்கிறாரக்பளா?



கிறிஸ்து இன்ன 
இடதத்ிலிருந்து 

வருகிறவசரன்று 
ஒருவனும் 

அறியமாடட்ான் 
என்று பவதபாரகரக்ள் 

பபாதிக்கிறாரக்ள். 
ஆனால் இந்த மனுஷன் 

கலிபலயாவிலுள்ள 
ஒரு த��்னின் 

மகன் என்று நாம் 
அறிந்திருக்கிபறாம். .

பிதாவினிடதத்ில் நான் 
உங்கள்பமல் குற்றஞ்�ாடட்ுபவன் 

என்று நிதனயாதிருங்கள்; 
நீங்கள் கதடபிடிக்கத ்தவறிய 

பமாப�யின் கற்பதனகபள 
உங்களுக்கு விபராதமான 

�ாடச்ியாக இருக்கும்.



நீங்கள் என்தன அறிவீரக்ள், 
நான் எங்பகயிருந்து 

வந்பதசனன்றும் அறிவீரக்ள் என்று 
நீங்கள் ச�ால்லுகிறீரக்ள். நான் 
என்சுயமாய் இந்த உலகதத்ிற்கு 
வரவில்தல, என் பிதா என்தன 

அனுப்பினார.் நீங்கள் என் 
பிதாதவ அறியாதிருக்கிறீரக்ள். 

ஆனால் நான் அவதர 
அறிந்திருக்கிபறன். அவர ்
என்தன உங்களிடதத்ிற்கு 

அனுப்பியிருக்கிறார்.
அவர ்

எப்படி நான் 
ச�ால்வததக் 

பகடட்ார?்



அவர ்
எல்லாவற்தறயும் 
அறிந்திருக்கிறார்.

வருவார ்என 
முன்னுதரக்கப்படட் 

கிறிஸ்து இவரத்ான்.

கிறிஸ்து வரும்பபாது, இவர ்
ச�ய்கிற அற்புதங்கதளப்பாரக்்கிலும் 

அதிகம் ச�ய்வார ்என்று நீங்கள் 
எதிரப்ாரக்்கிறீரக்ளா?



பயாவான் 5:30-39, 45, 6:42-43, 7:25-32, 40-41

உடபன பபாய் 
அந்த பதவதூஷணம் 

பபசுகிறவதனக் 
தகதுச�ய்யுங்கள் .

ஜனங்கள் 
அவதர 

நம்புகிறாரக்ள். அவதர 
அடக்கபவண்டும்.

இந்த 
பநரதத்ில் இது 

பமா�மாகத ்
சதரிகிறது.



நீதியின்பமல் 
பசிதாகமுள்ளவரக்ள் 

பாக்கியவான்கள்; 
அவரக்ள் 

திருப்தியதடவாரக்ள்.

�மாதானம் 
பண்ணுகிறவரக்ள் 

பாக்கியவான்கள்; அவரக்ள் 
பதவனுதடய புதத்ிரர ்

என்னப்படுவாரக்ள். உங்கள் 
�தத்ுருக்கதள� ்சிபநகியுங்கள்; 

அவரக்தள ஆசீரவ்தியுங்கள்.



அவர ்ஒரு 
குற்றவாளிப்பபால 

பப�வில்தல.

ஒருவன் 
தாகமாயிருந்தால் 
என்னிடதத்ில் வந்து, 
பானம்பண்ணக்கடவன். 
பரிசுதத் ஆவியானவர ்

அவனுக்குள்பள 
ஒரு கிணற்றின் 

நீதரப்பபாலிருந்து 
நிதத்ியஜீவகாலமாய் 

ஊறுகிற 
நீரூற்றாயிருப்பார.்

4000 வருடங்களாய் 
கூறப்படட் 

தீரக்்கதரி�னதத்ின் 
பதில் அவர ்

என்று அவரக்ள் 
கூறுகிறாரக்ள்.



நீங்கள் அவதர ஏன் எங்களிடதத்ில் 
சகாண்டுவரவில்தல. அவர ்�ரியாக 

உங்களுக்கு முன் நின்று சகாண்டிருந்தார.் 
நீங்கள் அவதர ஏன் பிடிக்கவில்தல.

அந்த மனுஷன் 
பபசுகிறதுபபால 

ஒருவனும் ஒருக்காலும் 
பபசினதில்தல.



ஆஹா! அவர ்உங்கதளயும் 
வஞ்சிதத்ுவிடட்ாரா? படிதத் 

அதிகாரிகளிலாவது பரிப�யரிலாவது 
யாராவது அவதர விசுவாசித்ததுண்டா? 

இந்த இபயசு மரிக்கபவண்டும்.

அவர ்அன்பு 
மற்றும் மன்னிப்தபக் 

குறிதத்ு பபசுகிறார.்



இராதத்ிரியிபல இபயசுவினிடதத்ிற்கு 
வந்த நிக்சகாபதமு என்பவன் பபசினான்.

ஒரு 
மனுஷன் ச�ால்வததக் 

பகடட்ு, அவன் ச�ய்தககதள 
அறிகிறதற்கு முன்பன, அவதன 
ஆக்கிதனக்குடப்டுதத்லாசமன்று 

நம்முதடய நியாயப்பிரமாணம் 
ச�ால்லுகிறதா?

மதப்தயு 5:6, 9; 
பயாவான் 4:14, 7:45-52



நிக்பகாபதமு, அவதரப் 
பின்பற்றும் கலிபலயரக்ளில் நீரும் 

ஒருவரா? பவததத்த ஆராய்ந்துபாரும். 
கலிபலயாவிலிருந்து கிறிஸ்து வரமாடட்ார.் 
அவர ்யூபதயாவிலுள்ள சபதல்பகமிலிருந்து 

வருவார ்மற்றும் அவர ்தாவீதின் 
குமாரனாய் இருக்க பவண்டும்.



அவர ்சபாது 
மக்கதள தன்னுதடய 

சபாய்களினால் 
ஏமாற்றுகிறார.்

அவர ்
எல்லாவற்றிற்கும் 

ஒரு பதிதல 
தவதத்ிருப்பதாகத ்

சதரிகிறது.

நாம் ஏன் மிகவும் புதத்ி�ாலியான 
ஒரு நியாய�ாஸ்திரிதய 

அவருதடயப் பப�ச்ிபல அவதரக் 
குற்றங்கண்டுபிடிக்க 

அனுப்பக்கூடாது?



எனக்கு ஒரு 
நியாய�ாஸ்திரிதயத ்

சதரியும். அவர ்புதத்ி�ாலி 
மற்றும் இரக்கமற்றவர்.



அந்த 
நியாய�ாஸ்திரி 

இபயசுதவ� ்
ப�ாதிக்கும்படி 

வந்தான்.

நியாயப்பிரமாணம் 
என்ன ச�ால்லுகிறது ?

பபாதகபர, நிதத்ிய ஜீவதன� ்
சுதந்தரிதத்ுக்சகாள்ளும்படிக்கு 
நான் என்ன ச�ய்யபவண்டும்?



உன் பதவனாகிய கரத்த்ரிடதத்ில் 
உன் முழு இருதயதப்தாடும் உன் முழு 

ஆதத்ுமாபவாடும், உன் முழுப் பலதப்தாடும் 
உன் முழு� ்சிந்ததபயாடும் அன்புகூரந்்து, 

உன்னிடதத்ில் அன்புகூருவதுபபாலப் 
பிறனிடதத்ிலும் அன்புகூருவாயாக என்று 

ச�ால்லுகிறது.



உன்னுதடய பதில் 
இதில் இருக்கிறது. அன்பு 

நியாயப்பிரமாணதத்த 
நிதறபவற்றுகிறது. 

நீ உன்னிடதத்ில் 
அன்புகூருவதுபபாலப் 

அயலானிடதத்ிலும் 
அன்புகூரந்்தால், நீ பதவதனப் 

பிரியப்படுதத்ுவாய்.

நான் ஒரு கதத 
ச�ால்லுகிபறன்.

ஆம். ஆனால் எந்த 
அயலான்? நீர ்

எல்லாதரயும் என்று 
ச�ால்லவில்தலதாபன, 

புறஜாதியரான 
பராமரும்?



ஒரு மனுஷன் 
எரு�பலமிலிருந்து எரிபகாவுக்குப் 

பபாதகயில் கள்ளர ்தகயில் அகப்படட்ான்; 
அவரக்ள் அவன் வஸ்திரங்கதள 

உரிந்துசகாண்டு, அவதனக் காயப்படுதத்ி, 
குற்றுயிராக விடட்ுப் பபானாரக்ள்.



லூக்கா 10:25-31

ஒரு ஆ�ாரியன் 
�ாதலயில் கிடந்த 

அந்த மனிதனிருந்த 
வழிபய வந்து, 

அவதனக் கண்டு, உதவி 
ச�ய்யாமல் பக்கமாய் 

விலகிப்பபானான்.



அந்தப்படிபய 
பலவியனும் (பதவாலயதத்ில் 

பணிவிதட ச�ய்ய 
சதரிந்துசகாள்ளப்படட்வன்) 

அந்த இடதத்ுக்கு வந்து, அவதனக் 
கண்டு, உதவி ச�ய்யாமல் 
பக்கமாய் விலகிப்பபானான்.

அன்புகூருகிபறன் 
என்று ச�ால்லியும் அதத 

கிரிதயயில் காடட்ாவிடட்ால் 
அதனால் பிரபயாஜனம் என்ன? 

நீங்கள் உங்கள் அயலாதர 
பநசிக்காவிடட்ால், பதவதன 

பநசிக்கவில்தல.



பின்பு �மாரியன் ஒருவன் பிரயாணமாய் வருதகயில், 
(யூதரக்ளால் அற்பமாகவும் மற்றும் அசுதத்மாகவும் கருதப்படட் 
ஒரு மனுஷன்) வஸ்திரங்கள் கிழிக்கப்படட்ு, காயப்படட்ு, 
குற்றுயிராக �ாதலயில் கிடந்த அந்த மனுஷதனக் கண்டபபாது, 

அந்த மனுஷன் யூதன் என்பதத அவன் கருதத்ில் 
சகாள்ளவில்தல.

அந்த 
�மாரியன், 
அவன்பமல் 

மனதுருகி, உதவி 
ச�ய்ய அங்பக 

நின்றான்.



அந்த �மாரியன், அந்த மனிதனின் 
காயங்கதள� ்சுதத்ம் ச�ய்து காயங்கதளக் 

கடட்ினான். அவனுதடய அன்பு வாரத்த்தகளில் அல்ல. 
ஆனால் ச�யல்களில் இருந்தது.



அந்த 
�மாரியன் 

காயமதடந்த 
அந்த மனிததன 
தன்னுதடய சுய 

கழுததயின்பமல் 
ஏற்றி, ஒரு 

�தத்ிரதத்ுக்குக் 
சகாண்டுபபாய், 

அவதனப் 
பராமரிதத்ான்.

இப்சபாழுது 
சுலபமாக இருக்கும். நான் 
உன்னுடன் இருக்கிபறன். நீ 
சீக்கிரதத்ில் ஒரு படுக்தகயில் 

இருப்பாய்.



நான் இரண்டு 
வாரங்களுக்கு அதற 
மற்றும் உணவுக்கான 

ச�லவுக்கு பணம் 
சகாடுக்கிபறன். இதிலும் 

அதிகமாய் ஏதாகிலும் 
இவனுக்காக� ்ச�லவழிதத்ால், 

நான் திரும்பிவரும்பபாது 
அதத உனக்குத ்தருபவன்.

லூக்கா 10:32-35



எனக்குப் அயலான் யார ்என்று நீ 
பகடட்ாய். இந்த மூன்றுபபரில் இந்த மனுஷனுக்கு 

எவன் அயலானாயிருந்தான் என்று இப்பபாது நீ 
எனக்கு� ்ச�ால்.

அவனுக்கு 
இரக்கஞ்ச�ய்தவன்.

அருதம.



நீயும் பபாய் 
அந்த �மாரியன் 

ச�ய்தப்படிபய ச�ய். 
நீ உன் அயலாதன 

பநசி.



முடட்ாள்! 
இபயசு அவதன 

மாற்றுவதற்குமுன் 
அவதன 

அங்கிருந்து 
சவளிபயற்று.

இது என்ன 
தபதத்ியக்காரப் பபாததன? 

இது நதடமுதறக்கு ஏற்றதல்ல. 
சில மக்கள் அன்பிற்கு 
இணங்கமாடட்ாரக்ள்.



மதப்தயு 5:43-44; 
லூக்கா 10:36-37

உனக்கடுதத்வதன� ்சிபநகிதத்ு, உன் 
�தத்ுருதவப் பதகப்பாயாக என்று 

ச�ால்லப்படட்ததக் பகள்விப்படட்ிருக்கிறீரக்ள். நான் 
உங்களுக்கு� ்ச�ால்லுகிபறன், உங்கள் �தத்ுருக்கதள� ்

சிபநகியுங்கள்; உங்கதள� ்�பிக்கிறவரக்தள ஆசீரவ்தியுங்கள்; 
உங்கதளப் பதகக்கிறவரக்ளுக்கு நன்தம ச�ய்யுங்கள்; 

உங்கதள நிந்திக்கிறவரக்ளுக்காகவும் உங்கதளத ்
துன்பப்படுதத்ுகிறவரக்ளுக்காகவும் சஜபம் 

பண்ணுங்கள்.



அதிகாரம் 10

அற்புதங்களும் 

உவதமகளும்



நான் 
�ாப்பிடட்ு அதிக 

நாடக்ள் ஆகிவிடட்ன.

எலிகதளயும், 
பூ�ச்ிகதளயும் �ாப்பிட 

பைகிக்சகாள்ளாவிடட்ால் 
நீங்கள் மரிதத்ுவிடுவீரக்ள். 

உயிருடன் இருக்க இது 
ஒன்றுதான் வழி.

ஒரு இடதத்ில்.



இனியும் நீ 
மதிக்கப்படட்வனல்ல. 

நீ ஒரு குஷ்டபராகி, 
�முதாயதத்ிலிருந்து ஒதுக்கி 

தவக்கப்படட்வன்.

நான்தான் முதலில் மரிப்பபன் என்று நான் 
நிதனக்கிறன். ஒரு வருடதத்ிற்கு முன்பு 

நான் ஒரு ச�ல்வந்தன், �முதாயதத்ில் 
மிகவும் மதிக்கப்படட்வன். இப்பபாது 

என்தனப் பாருங்கள்.



ஒருநாள் 
நான் சுகமதடந்து 

என் மதனவி மற்றும் 
பிள்தளகளிடம் 

திரும்பி� ்ச�ல்பவன் 
என்று முதலில் எனக்கு 
நம்பிக்தக இருந்தது. 
ஆனால் நான் இங்கு 

10 வருடங்களாக 
இருக்கிபறன். இங்கிருந்து 
சுகமதடந்து திரும்ப� ்

�முதாயதத்ிற்குள்� ்
ச�ன்ற ஒருவதரயும் 

நான் அறிபயன்.



முதலில் 
என் மதனவி, என் 

பிள்தளகளுடன் வந்து 
என்னுடன் பப� தூரதத்ில் 

நிற்பாரக்ள். ஆனால் 
அவரக்ள் வருவது நாடக்ள் 
ஆக ஆக குதறந்து விடட்து. 

பிள்தளகள் இப்பபாது 
நன்கு வளரந்்திருப்பாரக்ள். 

என்தனப் பாரத்த்ால் 
அவரக்ள் அதடயாளம் 

கண்டுபிடிக்க 
மாடட்ாரக்ள். இததவிட 

மரிப்பது நல்லது.



உன்தனப்பற்றி 
வருந்துவதத விடு. 

ஒருவருக்கும் நம் மீது 
கரி�தன இல்தல. 
கடவுளுக்கும்கூட. 

நாம் பபாய் பி�த்� 
எடுதத்ாவது �ாப்பிட 

முடியுமா என்று 
பாரப்்பபாம்.



இன்தறக்கு 
நாம் பிரதான 

�ாதலக்குப் பபாபவாம். 
நம்தமக்கண்டு 

பயப்படாமல் யாராவது 
சகாஞ்�ம் தயவு 

பாராடட்ுவாரக்ளா 
என்று பாரப்்பபாம்.

நாம் ஒன்றாக 
பயணம் ச�ய்பவாம், அது 

பாதுகாப்பாக இருக்கும்.



சில 
பயணிகள் �ாதலயில் 

வருவதத நான் பாரக்்கிபறன்.



பாருங்கள்! 
திரும்பவும் அபத 

சிறுவரக்ள்.

இங்கிருந்து 
பபாங்கள் அருவருப்பான 

குஷ்டபராகிகபள. 
எங்பகயாவது பபாய் 
மரிதத்ுப்பபாங்கள்.

அருவருப்பான 
மாமி�ப்புழுக்கபள, 
ஆண்டவர ்உங்கதளத ்

தண்டிக்கிறார.்

ஓடு, 
ஓடு.



அசுதத்ம், அசுதத்ம், 
நாங்கள் யாவரும் 

அசுதத்மாயிருக்கிபறாம்.

அவரக்ள் 
குஷ்டபராகிகள். 

அவரக்தள அருகில் 
வர விடாபத. உனக்கும் 

அந்த வியாதி 
வந்துவிடும்.



எங்கள் பமல் 
இரக்கம் காடட்ுவீரக்ளா? 
எங்களுக்கு� ்�ாப்பிட 

ஏதாவது சகாஞ்�ம் 
தருவீரக்ளா?

அவரக்ளுக்கு ஏதாவது 
சகாடுதத்ால் அவரக்ள் 

பபாய்விடுவாரக்ள்.

தள்ளிப் பபா. நீ 
அசுதத்மானவன்.



பின்னால் 
பபா. நாங்கள் இததத ்

ததரயில் தவதத்ு 
விடுபவாம்.

இப்பபாது 
இன்னும் பக்கதத்ில் 

வராபத. நான் 
முதலில் இங்கிருந்து 

பபாய்விடுகிபறன்.



அப்பம்

எனக்கு 
சகாஞ்�ம் 

தவ.

உணவு

எல்லாவற்தறயும் 
எடுதத்ுக் 

சகாள்ளாபத.



இது 
என்னுதடயது.

நீ 
பன்றி!

அட 
கடவுபள!

அப்பம், 
அப்பம்!



இங்பக ஒரு 
சபரிய பயணிகள் 

கூடட்ம் வருகிறது.

நாம் கவனமாக 
இருக்கபவண்டும். 

அதில் அபநகர ்
இருக்கிறாரக்ள்.

அவரக்ள் 
அதனவரும் 

ஆண்கள்.



அது நா�பரதத்ின் இபயசு. இந்த 
வியாதி எனக்கு வருமுன் நான் 

ஒருமுதற இவதரப் பாரத்ப்தன். 
இவரத்ான் ஜனங்கதளக் 

குணப்படுதத்ுபவர ்.

அவர ்
பதவனிடதத்ிலிருந்து 

வந்ததாக அவர ்கூறுகிறார.் 
அவரும், பிதாவும் ஒன்றானவரக்ள் 

என்றும் கூறுகிறார.் அவர ்
குருடதரயும், முடவரக்தளயும் 

குணமாக்கினதத நான் 
கண்படன்.



பபாதகபர, 
அவரக்ள் 

குஷ்டபராகிகள்.இபயசுபவ! 
உதவி 

ச�ய்யும்!
அவரக்தள 
அருகில் வர 

விடபவண்டாம்.



நான் என்ன 
ச�ய்யபவண்டுசமன்று 

விரும்புகிறீரக்ள்?

எங்களுக்கு 
இரங்கும். எங்கதள 

குணமாக்கும்.

உமக்கு� ்
சிதத்மானால், 

என்தனக் குணமாக்க 
உம்மால் முடியும்.



நீர ்
என்தனத ்

சதாடக்கூடாது.

அது பரவாயில்தல. 
நீங்கள் பதவாலயதத்ிற்குப் 
பபாய், ஆ�ாரியரக்ளுக்கு 

உங்கதளக் காண்பியுங்கள். 
நீங்கள் சுதத்மானதத அவன் 

கண்டு உங்கள் வீடட்ிற்குத ்
திரும்பி� ்ச�ல்ல உங்கதள 

அனுமதிப்பான்.



நாம் 
சுதத்மாகிவிடப்டாம் 

என்று அவர ்
ச�ால்லுகிறார.்

நாம் 
பதவலாயதத்ிற்கு 

அருகில் ச�ல்வதற்கு 
முன்பு அவரக்ள் நம்தம 

விரடட்ிவிடுவாரக்ள்.

நான் உன்னுடன் 
இருக்கிபறன், வா 

பபாகலாம்.



நான் உன்னுடன் 
இருக்கிபறன், வா 

பபாகலாம். லூக்கா 17:11-14

அவர ்
ச�ான்னபடிபய நான் 

ச�ய்யப்பபாகிபறன்.



நாம் குணமாகிவிடப்டாம் 
என்று இபயசு ச�ான்னார.்

நான் 
குணமாகிறதத 

உணருகிபறன்.



நாம் 
மாறுகிபறாம்.



என் பதால் 
குணமாகிவிடட்து.

இபயசு 
இதத� ்ச�ய்தார.் நீ 
குணமாகிவிடட்ாய்.

இப்பபாது 
நீங்கள் 

அசிங்கமாக 
இல்தல.

நான் பபாய் 
என் மதனவிதயப் 
பாரக்்கபவண்டும்.



பதவனுதடய குமாரபன, இஸ்ரபவலின் 
ராஜாபவ, நீர ்ஸ்பதாதத்ரிக்கப்படட்வர,் 
நீர ்என் வாை்தவ எனக்குத ்திரும்பக் 
சகாடுதத்ுவிடட்ீர.் பதவன் இரக்கமும், 

தயவும் நிதறந்தவர.்

சுகமானவரக்ள் பதத்ுப்பபர ்
அல்லவா? ஆனால் பதவனுக்கு 

நன்றிச�லுதத் ஒருவன் மாதத்ிரம் 
வந்திருக்கிறான். அவன் யூதனும் 

அல்ல. அவன் ஒரு �மாரியன். லூக்கா 17: 14-19



அபநகர ்நிதத்ியஜீவனுக்குள் 
பிரபவசிப்பாரக்ளா என்று 

ஒரு மனுஷன்  இபயசுவிடம் 
பகடட்ான். இபயசு பதிலளிதத்ார:்

நித்திய ஜீவன்.நித்திய ஜீவன்.

நான் உங்களுக்கு� ்
ச�ால்லுகிபறன், ஜீவனுக்குப் 

பபாகிற வா�ல் இடுக்கமும், 
வழி சநருக்கமுமாயிருக்கிறது; 
அததக் கண்டுபிடிக்கிறவரக்ள் 

சிலர.் ஆனால் பகடட்ுக்குப் 
பபாகிற வா�ல் விரிவும், வழி 

வி�ாலமுமாயிருக்கிறது; அதின் 
வழியாய்ப் பிரபவசிதத்ு நிதத்ிய 

அழிவுக்கு பபாகிறவரக்ள் 
அபநகர.்



இடுக்கமான 
வா�ல் வழியாய் 

உடப்ிரபவசியுங்கள்; ஏசனன்றால் 
அபநகர ்ஜீவனுக்குள் பிரபவசிக்க 

முயற்சி ச�ய்தும் பதால்வி 
அதடவாரக்ள். நியாயதத்ீரப்்புநாளில் 

அபநகர ்பதவனிடம் : ‘கரத்த்ாபவ! 
கரத்த்ாபவ! நான் சமய்யாகபவ 

உம்முதடயவன். நான் பக்தியுள்ள 
மனிதனாக இருந்பதன். நான் உபவா�ம் 

பண்ணி சஜபிதப்தன். மததத்த 
ஆதரிப்பதற்காக நான் பணம் 

சகாடுதப்தன். உமது நாமதத்ினாபல 
தீரக்்கதரி�னம் உதரதப்தன். உமது 

நாமதத்ினாபல பி�ாசுகதளத ்
துரதத்ிபனன்.’ என்று ச�ால்லி 

சகஞ்சுவாரக்ள்.



அப்சபாழுது, 
‘நான் ஒருக்காலும் உங்கதள 

அறியவில்தல; அக்கிரம� ்
ச�ய்தகக்காரபர, என்தனவிடட்ு 

நிதத்ியஅக்கினி� ்சூதளயிபல 
பபாங்கள்’ என்று அவரக்ளுக்கு� ்
ச�ால்லுபவன். அங்பக அழுதகயும் 

பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும்.

அந்த இடதத்ில் 
அவரக்ளுதடய ஆதத்ுமா 
ஒருபபாதும் �ாகாமலும் 

அக்கினி ஒருபபாதும் 
அவியாமலும் இருக்கும். 

அவரக்ளுதடய வாததயின் 
புதக �தாகாலங்களிலும் 

எழும்பும்;

மதப்தயு 7:13-14, 22-23; 
சவளிப்படுதத்ல் 14:11



இபயசு மற்சறாருக் 
கதத ச�ான்னார.்

ஐசுவரியமுள்ள 
ஒரு மனுஷன் இருந்தான்; 
அவன் இரதத்ாம்பரமும் 

விதலபயறப்சபற்ற வஸ்திரமும் 
தரிதத்ு, அநுதினமும் �ம்பிரமமாய் 
வாை்ந்துசகாண்டிருந்தான். அவன் 
பநரத்மயும் நியாயமானவனுமாக 

இருந்தான், அவன் ஒரு சகடட் 
மனிதனல்ல. ஆனால் அவன் 

சபரும்பாலும் தன்தனப்பற்றிபய 
நிதனதத்ுக்சகாண்டிருந்தான்.



அவன் தன் 
பணதத்த ப�மிதத்ுதவதத்ு 

ஒவ்சவாருநாளும் பணக்காரனாக 
வளரந்்துசகாண்டிருந்தான்.



�ரி எஜமான். அவன் 
�ந்பதாஷமாக இதத 
ஏற்றுக்சகாள்ளுவான் 

என்று நம்புகிபறன்.

என்னுதடய 
தடட்ில் மீதியுள்ள இந்தத ்

துணிக்தககதள எடுதத்ு, 
என்னுதடய வா�லருபக 
கிடக்கிற பி�த்�க்காரன் 
லா�ருவுக்கு சகாடுங்கள். 
நான் மிகவும் இரக்கமும், 

உதாரகுணமும் உள்ளவன்.



இந்தத ்
துணிக்தககதள 

உனக்கு சகாடுக்க 
எஜமான் 

ச�ான்னார.்

ஆண்டவருக்கு 
ஸ்பதாதத்ிரமுண்டாவதாக. 

பதவன் தம்முதடயவரக்தள 
பபாஷிக்கிறார.் இது என் 

தகுதிக்கும் பமலானது. எனக்காக 
உன் எஜமானுக்கு நன்றி ச�ால்லு.



எனக்கு 
அதிகமான ச�ல்வம் 

இருக்கிறது. என்னுதடய 
எல்லா ச�ல்வங்கதளயும் 

தவக்கிறதற்கு எனக்கு 
இன்னும் சபரிய களஞ்சியம் 

பவண்டும்.



ஒபரதரம் 
மரிப்பதும், பின்பு 

நியாயதத்ீரப்்பதடவதும், 
மனுஷருக்கு 

நியமிக்கப்படட்ிருக்கிறது.ஆ … ...ஆ.....

மதிபகடபன, இந்த 
இராதத்ிரியிபல நீ 
மரிதத்ுப்பபாவாய். 

உன்னுதடய 
ஆதத்ுமாவுக்கான 

கணக்தக நீ 
ஒப்புவிக்கபவண்டும். லூக்கா16:19-22; எபிபரயர ்9:27



அந்தப் பணக்காரனின் இறுதி ஊரவ்லம் 
அவனுதடய பங்களாவிலிருந்து 

சவளிபய ச�ன்றபபாது, பி�த்�க்காரன் 
லா�ருவும் மரிதத்ுவிடட்தத 
அவரக்ள் கவனிதத்ாரக்ள்.

இது வயதான 
பி�த்�க்காரன் லா�ரு. அவனும் 

இரவில் மரிதத்ிருக்கிறான். 
அவன் மிகவும் �மாதானமாக 

பதாற்றமளிக்கிறான்.



லா�ருவின் �ரரீம் எந்தவித �டங்கும் இல்லாமல் ஒரு வண்டியில் 
தவக்கப்படட்ு நகரதத்ிற்கு சவளிபய சகாண்டுபபாகப்படட்து. 
அங்பக ஒரு ஏதை மனிதனுக்கான அடக்கம் நதடசபற்றது. 
அங்கு எந்தவித இறுதி �டங்கும் ச�ய்யப்படவில்தல. ஒருவரும் 
அவனுதடய மதறவுக்காக துக்கம் அனு�ரிக்கவும் இல்தல.



ஆனால் பதவதூதரக்ள் 
வந்து லா�ருதவ 
பமாட�்தத்ிற்கு� ்

சுமந்து ச�ன்றனர.்

ஆஹா! என்ன ஒரு 
�வாரி! மரிதத்ிருப்பது 

இவ்வளவு ஆனந்தமாக 
இருக்கும் என்று 

நான் ஒருபபாதும் 
நிதனதத்தில்தல.



லா�ரு, எங்கள் �பகாதரபன, நம் 
வீடட்ிற்கு உங்கதள வரபவற்கிபறாம். 

இனி நீ ஒருபபாதும் பசியதடவதில்தல. 
உன் �ரரீதத்ில் இனி ஒருபபாதும் பவததன 
இருக்காது. வா. உனக்காக ஒரு பந்திதய 

ஆயதத்ம் ச�ய்து தவதத்ிருக்கிபறாம்.



அவன் 
ஒரு நல்ல 

மனிதனாக இருந்தான். 
சில �மயங்களில் அவன் 
தான் பநசிதத்வரக்ளிடம் 

கடினமாய் நடந்திருக்கிறான். 
ஆனால் நாம் எப்பபாதும் 

நிதனக்கபவண்டியது அவன் 
தன்னுதடய பத�தத்த 

பநசிதத்ான் மற்றும் தன் 
னுதடய நடவடிக்தககளில் 

பநரத்மயாக 
இருந்திருக்கிறான்.



அந்தப் பணக்காரன் ஒரு அைகிய கல்லதறயில் சிறப்பான 
முதறயில் அடக்கம் ச�ய்யப்படட்ான். அவனுதடயப் பணதத்த 
பநசிதத் யாவரும் அவன் தங்களுக்காக அவனுதடய உயிலில் 
என்ன தவதத்ுப்பபாயிருக்கிறான் என்பததப் பாரக்்க வந்தனர.்

அவன் 
தன்னுதடயப் 
பிரதிபலதன 

அதடயப் 
பபாய்விடட்ான். அவன் 

ஆதம்ா நிதத்ிய 
�மாதானதத்ில் 
இதளப்பாறடட்ும்.



ஆனால் அந்தப் 
பணக்காரன் 

மரிதத்பபாது, அவன், 
தான் அடிப்பகுதியில்லாத 

குழியில் விழுவதத 
அறிந்தான்.

லூக்கா 16:22



எனக்கு 
உதவி ச�ய்யுங்கள்! ஆ 

...ஆண்டவபர, யாராவது எனக்கு 
உதவி ச�ய்யுங்கள்! நான் இங்கு 

தீப்பிைம்புக்குள் இருக்கிபறன்.



தகப்பனாகிய ஆபிரகாபம, எனக்கு இரங்கும். நான் 
லா�ருதவ அங்குப் பாரக்்கிபறன். தன் விரலின் 
நுனிதயத ்தண்ணரீில் பதாய்தத்ு, என் நாதவக் 

குளிரப்பண்ணும்படி அவதன அனுப்பும்; நான் இந்த 
அக்கினிஜுவாதலயில் பவததனப்படுகிபறன்.



மகபன, என்னால் முடிந்தால் நான் உனக்கு உதவி 
ச�ய்பவன். ஆனால் எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் நடுபவ 

சபரும்பிளப்பு உண்டாக்கப்படட்ிருக்கிறது. அதன் அடியில் 
அக்கினிக்கடல் உள்ளது. நாங்கள் உங்களிடதத்ிற்குக் 
கடந்துபபாக முடியாது. அவ்விடதத்ிலிருந்து நீங்களும் 

எங்களிடதத்ிற்குக் கடந்துவர முடியாது.

அப்படியானால், தகப்பபன, எனக்கு ஐந்துபபர ்
�பகாதரருண்டு, அவரக்ளும் பவததனயுள்ள 

இந்த இடதத்ுக்கு வராதபடி, லா�ரு பபாய் அவரக்ளுக்கு� ்
�ாடச்ியாக அறிவிக்கும் சபாருடட்ு, நீர ்அவதனத ்

திரும்பவும் என் தகப்பன் வீடட்ுக்கு அனுப்பும்.



அவரக்ளுக்கு 
பமாப�யும் 

தீரக்்கதரிசிகளும் 
எழுதியதவ உள்ளன, 
அவரக்ள் பவததத்த 

நம்படட்ும்.

ஆனால், அது 
அவரக்ளுக்குப் 

பபாதுமானதாக இருக்காது. 
உயிரத்ச்தழுந்த  அற்புததத்த 
அவரக்ள் பாரத்த்ால் அவரக்ள் 
தங்கள் அவிசுவா�தத்ிலிருந்து 

மனந்திரும்புவாரக்ள்.

லூக்கா 16:22-31



அவரக்ள் பவததத்த 
நம்பாவிடட்ால், மரிதப்தாரிலிருந்து ஒருவன் 

எழுந்துபபானாலும், நம்பமாடட்ாரக்ள். உனக்கு 
காலம் கடந்து பபாய்விடட்து. அவரக்பள தங்களுதடய 
ச�ாந்த தீரம்ானதத்த ச�ய்யபவண்டும். என்தன 

மன்னிதத்ுவிடு. நான் ஒன்றும் ச�ய்ய முடியாது.



ஏய், 
சபரிய 

பதாைரக்பள, 
உங்களுக்கு 
ஆனந்தமாக 

இருக்க 
பவண்டுமா? என் 
காதல் சராம்ப 

மலிவானது.

பபாதகபர, அவதளப் 
புறக்கணியும். அவதளப் 
பபான்றவரக்ளுக்கு காலம் 

கடந்து விடட்து.



பரிசுதத் பவதம் 
கூறுகிறது “விப��்ாரம் 

ச�ய்யாதிருப்பாயாக’

ஏய், நான் ஒரு 
பக்தியுள்ள சபண். 

நான் பதவதன 
நம்புகிபறன்.

பி�ாசு 
உன்தன ஏமாற்றிவிடட்ான். 

அக்கினிகடதலத ்தவிர பவறு 
முடிவு உனக்கில்தல.



ஆண்டவருக்குக் காலம் 
கடந்துபபாகவில்தல. நீ அவதரத ்

பதடினால் அவதரக் கண்டதடவாய். 
அவர ்உன் பாவங்கதள 

மன்னிதத்ு உன் ஆதத்ுமாதவ 
மீடட்ுக்சகாள்வார.்

உம் நண்பன் 
ச�ால்லியதத பகடட்ீரத்ாபன. 

எனக்குக் காலம் கடந்து 
விடட்து. நான் என் குைந்ததப் 
பருவதத்ிலிருந்து ஆண்களுடன் 

படுதத்ு வருகிபறன்.



என் ஆதம்ா 
பி�ாசுக்கு ச�ாந்தமானது. 

ஆனால் நான் அதத 
ஆண்டவருக்கு 

சகாடுப்பபன். ஆனால் 
அவர ்...அவர.்.. அவ....



அவளுக்குள் 
அபநக பி�ாசுகள் 

இருக்கின்றன.

தள்ள ிப்பபா.

ஈஈ……ஈஈ……

ஈஈ……ஈ…ஈ…

யாதத்ிராகமம் 20:14; லூக்கா 8:2; 
1 பயாவான் 1:9



ஹி ஈ ஈ ஈ…..ஹி ஈ ஈ ஈ…..

�ாதத்ாபன, 
அவளுக்குள்ளிருந்து 

சவளிபய வா.



இபயசுவின் கடட்தளபடி ஏழு 
பி�ாசுகள் அந்த ஸ்திரக்ீகுள்ளிருந்து 

சவளிபயறின.

நான் 
கடட்தளயிடுகிபறன். 
சவளிபய வா. திரும்பி 

வராபத.



அதவ 
பபாய்விடட்ன.

நீர ்யார?்

நான் இபயசு.



நீ பாவம் 
ச�ய்வதத 
விடட்ுவிடட்ு 

பதவதன 
ஆராதிக்கபவண்டும். 

இல்தலசயனில் 
அந்த பி�ாசுகள் 

தங்கதளவிட 
இன்னும் பமா�மான 

பி�ாசுகதளக் 
கூடட்ிக்சகாண்டு 

திரும்பி வரும்.

நான் பதவனுக்கு 
ஊழியம் ச�ய்ய 

விரும்புகிபறன். நான் 
உம்தமப் பின்பற்றி 

உம்மிடமிருந்து இன்னும் 
கற்றுக்சகாள்பவன்.

அவளுக்கு 
என்ன 

ஆயிற்று?

லூக்கா 8:2, 11:24-26



பபாதகபர, 
என்ன நடந்தது என்பதத 

நான் பாரத்ப்தன். இது அற்புதம். 
எங்கள் மததத்தலவரக்ள் பகல் 

பநரதத்ில் மகதபலனாள் மரியாதள 
புறக்கணிப்பாரக்ள். 
ஆனால் 

அவரக்ளில் சிலர ்
இரவு பநரதத்ில் 

அவளிடம் வருவாரக்ள். 
நீர ்அவளுக்கு ஒரு 

புது வாை்தவ 
சகாடுதத்ுவிடட்ீர்.



நீரும், உம்முதடய 
சீஷரக்ளும் என் வீடட்ிற்கு 

பபாஜனம் பண்ண 
வருவீரக்ளா? என்னுதடய 
நண்பரக்ள் இததப்பற்றி 

இன்னும் பகடக்பவண்டும் 
என்று நான் 

விரும்புகிபறன்.

நாங்கள் 
வருகிபறாம்.



இபயசு, 
சீரப்கடான இந்த �முதாயதத்ில் 

ஒரு மனுஷன் பநரத்மயாகவும், 
தூய்தமயாகவும் எப்படி வாை 
முடியும்? என்று ச�ால்லுங்கள். 

�டட்தத்த விடட்ு சகாஞ்�ம் 
நாங்கள் விலகாவிடட்ால் நாங்கள் 

படட்ினியாய் கிடக்கபவண்டும்.



அழிந்துபபாகிறதவகளுக்காக 
உதைக்காமல், 

நிதத்ியதத்ிற்கானதவகளுக்காக 
உதைக்க பவண்டும். உங்களுதடய 
ச�ாந்த� ்ச�ல்வதத்தப்பற்றிபய 
பயாசிதத்ுக்சகாண்டிருக்காமல், 
நீங்கள் மற்றவரக்ளுக்கு எப்படி 

ஆசீரவ்ாதமாய் இருக்கலாம் 
என்பததப் பற்றி 

பயாசியுங்கள்.



ஆகாரம் 
மற்றும் 

உதடதயப்பாரக்்கிலும் 
ஜீவன் விப�ஷிதத்து. பதவன் 

காடட்ுப்புஷ்பங்கதள 
உடுதத்ுவிதத்ால், 

உங்கதளயும் 
உடுதத்ுவிப்பார்.

ஒரு நாள் வரும். 
அப்சபாழுது ஒவ்சவாரு 

மனுஷனும் பதவனுதடய 
நியாயதத்ீரப்்புக்கு முன் நின்று 

தான் �ரரீதத்ில் ச�ய்த ஒவ்சவாரு 
காரியதத்தயும் குறிதத்ு 

நன்தமயானாலும் தீதமயானாலும் 
கணக்சகாப்புவிக்கபவண்டும்.



உங்கள் மததத்தலவரக்ள் 
ச�ய்வதுபபால் ச�ய்யாதிருங்கள். அவரக்ள் பபாதிப்பது 

ஒன்று ஆனால் ச�ய்வது பவறு. அவரக்ள் உள்பள அழுக்காகவும், 
சவளிபய சுதத்மாகவும் உள்ள பாதத்ிரங்கதளப் 

பபாலிருக்கிறாரக்ள்.  
அவரக்ளுதடய 

நீதியிலும் உங்கள் நீதி 
அதிகமாயிராவிடட்ால், நீங்கள் 
ஒருபபாதும் பரபலாகராஜ்யதத்ில் 

பிரபவசிக்கமாடட்ீரக்ள்.



அதனால், நீர ்பாவிகதள ஏற்றுக்சகாண்டு 
அவரக்பளாபட உடக்ாரந்்து �ாப்பிடுகிறீரா? 

இந்த எல்லா பாவிகளுடன் மகதபலனாள் மரியாளும் 
இருக்கிறதத நான் பாரக்்கிபறன். நீர ்உம்தம நீதிமான் என்று 

ச�ால்லிக்சகாண்டு இப்படிப்படட்வரக்ளுடன் எப்படி� ்
�ாப்பிடலாம்?



பதவனுதடய 
இருதயதத்த 

விளக்கும் ஒரு கதததய 
நான் உங்களுக்கு� ்

ச�ால்லுகிபறன்.

பிர�ங்கி 12:14; மதப்தயு 23:25, 6:19-21, 25, 28-30, 12:36; லூக்கா 15:1-3



ஒரு மனுஷனுக்கு 
இரண்டு குமாரர ்இருந்தாரக்ள். 

அவரக்ளில் இதளயவன் 
அடங்காதவனாக இருந்தான். அவன் 

மாம்�ப்பிரகாரமான இ�த்�கதள 
அனுபவிக்க ஆத�ப்படட்ான்.

இந்தக் 
கதத எனக்குப் 

பிடிதத்ிருக்கிறது .



ஆதகயால் 
அவன் ஆஸ்தியில் 

தன்னுதடயப் பங்தக 
இப்சபாழுபத தனக்குத ்

தரபவண்டும் என்று 
பகடட்ான்.

தகப்பபன, நீர ்
ஆஸ்தியில் என்னுதடயப் 

பங்தக இப்சபாழுது 
எனக்குக் சகாடுதத்ால் 

நான் என்னுதடய நல்ல 
எதிரக்ாலதத்ிற்காக 

நகரதத்ிற்குப் 
பபாய்விடுபவன்.



ஆனால் மகபன, 
என்னிடம் இருப்பது எல்லாம் 

உனக்குதத்ான். நான் இனி அதிக 
நாடக்ள் வாைமாடப்டன். இதவ 

அதனதத்தயும் நீயும் உன் �பகாதரனும் 
சுதந்தரிதத்ுக்சகாள்வீரக்ள். இனி நீ உன் 
வாை்நாள் முழுவதும் வ�தியாக வாைலாம் 
. நம்மிடம் அபநக ச�ம்மறியாடுகளும், 

எருதுகளும் உள்ளன. ஒவ்சவாரு 
வருடமும் நம்முதடய வயல்களில் 

தானியங்கள் நிதறய விதளகின்றன. 
நமக்கு பவதலக்காரரக்ளும் அதிகமாக 

இருக்கின்றனர.் இன்னும் அபநகம் 
நமக்கு உண்டு.



ஆனால் நான் சவளிபய 
பபாய் உலகதத்தப் 

பாரக்்க விரும்புகிபறன்.  
என் வாை்க்தக 

முழுவதும் இப்படி ஒரு 
பண்தணயில் வாை்ந்து 
அடிதமப்பபால பவதல 

ச�ய்ய எனக்கு விருப்பம் 
இல்தல. என்னுதடய 

வாலிபப்பருவதத்ில் நான் 
உல்லா�மாக இருக்க 
விரும்புகிபறன். என் 

நண்பரக்ள் …

ஒருபபாதும் 
பவதலச�ய்யாத உன் 

நண்பரக்ள், எந்த குதிதர 
பவகமாக ஓடும், எந்த 

மதுபானம் சிறந்ததாக 
இருக்கும் மற்றும் எந்த 

சபண்கள் கவர�்ச்ியாக 
இருப்பாரக்ள் என்றுதான் 

சிந்திப்பாரக்ள்.



உங்களுக்கு வாை்க்தகதயப் 
பற்றி என்னத ்சதரியும்? 

நீங்கள் எப்பபாதும் இந்த பதைய 
பண்தணக்குள்பளபய கூண்டில் 

இருப்பதுபபால் இருக்கிறீரக்ள். எனக்கு 
ச�ாதத்ில் என் பாகம் பவண்டும். 
நான் என் ச�ாந்த வாை்க்தகதய 

பாரத்த்ுக்சகாள்ள நகரதத்ிற்குப் 
பபாகிபறன்.



அவனுக்குக் சகாடுதத்ு 
விடும். அவனில்லாமல் நாம் 

நன்றாக இருப்பபாம். அவன் 
தன்னுதடய பவதலகதள 

ஒருபபாதும் ச�ய்வதில்தல.



அந்த 
தகப்பன், 

தன்னுதடய 
இதளய மகனுக்கு 

அவனுக்குரிய 
ச�ாதத்தக் 

சகாடுதத்ார.் 
ஆதகயால் அந்த 

மகன் இன்பங்கதள 
அனுபவிக்கக் கடல் 

கடந்து சபரிய 
நகரதத்ிற்குப் 

பபானான்.
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இப்சபாழுது, 
இதுதான் வாை்க்தக . 

என்ன ச�ய்ய பவண்டும் 
என்று ஒருவரும் 

ச�ால்லமாடட்ாரக்ள்.



அந்த இதளய 
மகன் …

ஆஹா, 
நான் கற்பதன 

ச�ய்ததத விட இது 
மிகவும் அைகாக இருக்கிறது, 
இந்த எல்லாக் கடட்ிடங்களும், 

மனிதரக்ளும். இங்குதான் 
எல்லாம் நடக்கிறது.

நான் 
வாடதகக்கு 

ஒரு நல்ல வீடத்டக் 
கண்டுபிடிக்கபவண்டும்.



இது பிரமாதமாகத ்
சதரிகிறது. இதத நான் 

எடுதத்ுக்சகாள்பவன்.

உங்களுக்கு 
ஏதாவது 

பததவப்படட்ால் 
எங்கதள அதைக்கவும். 
எங்களுதடய� ்ப�தவ 

பகலிலும், இரவிலும் 
உண்டு.



இப்பபாது 
யார ்இததவிட அதிகம் 

பகடப்ாரக்ள்? நாதள நான் 
சவளிபய பபாய் சில 
மக்கதளப் பாரப்்பபன்.
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ஏய், இங்பக நமக்கு 
என்ன இருக்கிறது? ஒரு நாடட்ுப்புற 

தபயனா? அவன் முகதத்தப் பாரத்த்ால் 
அவன் அைகாக இருக்கிறான்.

படய், நீ ஏதாவது ச�யலில் 
ஈடுபடபவண்டுமானால், உன் 

தாடிதய� ்சிதரதத்ு நல்ல 
உதடகதள உடுதத்ு.



இந்தப் 
புதிய உதடயில் 

நீ நன்றாக 
இருக்கிறாய்.



நீ எங்களுடன் இரவு உணவில் கலந்துசகாள்ளப் 
பபாவது மகிை்�ச்ிதயத ்தருகிறது.

இவன் இப்பபாது அைகாக 
இருக்கிறான். அப்படிதத்ாபன. 

அந்த அசிங்கமான எல்லா பதைய 
முடிதயயும் முகதத்ிலிருந்து 

அகற்றிவிடட்ான்.



நம்முதடய 
புதிய நண்பனுக்கு 

ஒரு வாை்தத்ு� ்ச�ய்தி. 
அவன் எப்பபாதும் 

�ந்பதாஷமும், 
மகிை்�ச்ியும் 
அதடவானாக.

.... மற்றும் 
காதல் ….



சவயிடட்ர,் 
என் நண்பரக்ளுக்கு 
இன்னும் மதுபானம் 

பவண்டும்.
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நாம் 
இரண்டு பபர ்மடட்ும் 

உன் வீடட்ிற்குப் 
பபாகலாமா?



இப்படியாக, 
அந்த இதளஞன் வீடத்ட 

விடட்ுத ்சதாதலதூரதத்ில் 
அபநக மாதங்கள் ஒரு ஆடம்பர 

வாை்க்தக வாை்ந்தான். 
அவனிடம் பணம் இருந்தவதர 

அவனுக்கு அபநக நண்பரக்ள் 
இருந்தனர.்

ஒருநாள் 
வந்தது. அவனுதடய 

முடட்ாள்தத்னமான இன்பங்கள் 
அவனுதடய எல்லாப் 

பணதத்தயும் விழுங்கிவிடட்து. 
ஆனால் பணக்காரராயிருந்த 

நண்பரக்ள் இன்னும் அபநகர ்
அவனுடன் இருந்தனர.்



என்ன 
ச�ால்கிறாய், 

உன்னிடம் 
இன்னும் பணம் 

இல்தலயா? நீ 
பணக்காரன் 
என்று நான் 

நிதனதப்தன்.
ஆம். இங்கு வாை்வதற்கு 

நிதறய பணம் பததவப்படுகிறது. 
பபான வாரம் நிதறயப் பணதத்த 

சூதாடட்தத்ில் நான் இைந்து விடப்டன். நான் 
கண்டிப்பாக சவற்றிசபற்றுவிடுபவன் என்று 

நிதனதப்தன், நம்பிபனன் .. ஆனால் ..



உன்னிடம் 
பணம் இல்தல 

என்றா ச�ால்கிறாய்? நீ 
வாக்குப்பண்ணின அந்த 
ஆதடதய எப்படி எனக்கு 

வாங்கித ்தருவாய்?

ஒரு 
பவதல?

உன் தகப்பன் தன் 
ச�ாதத்ுக்கதள தவதத்ு 

ஏதாவது பவதல எனக்கு 
சகாடுப்பார ்என நான் 

எதிரப்ாரத்ப்தன்.



ஓய்ன்க்ஓய்ன்க்

உர ்உர்
உர ்உர் உறுமல்உறுமல்

அசுதத்மான, அருவருப்பான இந்தப் 
பன்றிகளுக்கு நான் உணவளிதத்ுக் 

சகாண்டிருக்கிபறன் என்பதத 
என்னால் நம்பமுடியவில்தல.



ஓய்ன்க்
ஓய்ன்க்

உர ்உர்உர ்உர்

உறுமல்
உறுமல்
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எனக்கு 
நண்பரக்ள் 

இருக்கிறாரக்ள் என்று 
நான் நிதனதப்தன். 
அவரக்ள் இப்பபாது 

என்னிடம் பபசுவதுகூட 
இல்தல. ஆனால் நான் 

ஒரு நல்ல பவதலப் 
பாரத்த்ு மீண்டும் 
உயரந்்துவிடுபவன்.



நீ எவ்வளவு 
சுகவீனமாயிருந்தாலும் 

எனக்குக் கவதலயில்தல. 
அங்பக பபாய் பன்றிகதள பமய். 
நான் உன்தனத ்தள்ளி விடட்ு 
இன்சனாருவதன தவதத்ுக் 

சகாள்பவன். பபாய் அதத 
நகரத்த்ு.

�ரி ஐயா. என்தன 
மன்னிதத்ுக்சகாள்ளுங்கள். 
இப்சபாழுபத ச�ய்கிபறன் 

ஐயா.



இந்த 
பவதல ச�ய்வதால், 
�ரியாக �ாப்பிடக்கூட 

பபாதுமான பணம் எனக்கு 
கிதடக்கவில்தல. என்னுதடய 

நண்பரக்ளாயிருந்தவரக்ள் 
எல்லாரும் நன்றாக� ்

�ாப்பிடுவாரக்ள் என்று நான் 
நிதனக்கிறன்.



நான் 
எப்படி 

ஆகிவிடப்டன் என்று 
பாருங்கள். எனக்கு அதிக 

குளிராகவும் பசியாகவும், 
கதளப்பாகவும் இருக்கிறது. 

நான் இந்தப் பன்றிகளின் 
உணதவதத்ான் �ாப்பிட பவண்டும். 

என்னுதடய தகப்பனின் 
பவதலக்காரரக்ளுக்கு 
�ாப்பிடமுடிவதத விட 

அதிகமான உணவு 
கிதடக்கிறது.



 நான் அங்குத ்
திரும்பப் பபானால், 

.. ஆனால் இல்தல. நான் 
அங்கிருந்து புறப்படட்ு வந்த 

நிதலதய பயாசிதத்ால் நான் 
அங்குத ்திரும்பிப் பபாக 

முடியாது. அவரக்ள் என்தன 
அவமதிப்பாரக்ள்.



நான் 
எவ்வளவு முடட்ாளாய் 

இருந்திருக்கிபறன். 
நான் திரும்பி பபாய் ஒரு 

பவதலக்காரதனப்பபால் 
இருக்கிபறன் என்று ஏன் 

பகடக்க்கூடாது?

 பண்தணயின் 
என்னுதடய பங்கு 

எல்லாவற்தறயும் நான் 
ச�லவழிதத்ுவிடப்டன். ஆனால் நான் 
ஒரு பவதலக்காரனாக இருந்துக் 

சகாள்ளலாம்….. அவரக்ள் 
என்தன ஏற்றுக்சகாண்டால்.



நான் 
வீடட்ிற்குப் 

பபாகிபறன்.

முடட்ாபள, 
உன்னிடம் பணம் 

இல்தல. நீ ஆயிரம் 
கிபலா மீடட்ரக்ள் நடக்க 

பவண்டும்.



அபநக 
வாரங்கள் 

நடந்தப் பிறகு 
அவன் வீடத்ட 

சநருங்கி 
விடட்ான்.

நான் 
ஏறக்குதறய வந்து 

ப�ரந்்துவிடப்டன். இங்கு 
எந்தவித தயவும் எதிரப்ாரக்்க 

எனக்கு உரிதம இல்தல. ‘தகப்பபன, 
பரதத்ுக்கு விபராதமாகவும் 

உமக்கு முன்பாகவும் 
பாவஞ்ச�ய்பதன். 
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இனிபமல் 
உம்முதடய குமாரன் 

என்று ச�ால்லப்படுவதற்கு 
நான் பாதத்ிரனல்ல, உம்முதடய 

கூலிக்காரரில் ஒருவனாக 
என்தன தவதத்ுக்சகாள்ளும்’ 

என்று கூறுபவன்.



அங்கு வந்துக்சகாண்டிருக்கிற 
மனிததனப் பாருங்கள். என்னுதடய 
முதிரந்்தக் கண்களால் முதலில் 

பாரத்த் வண்ணம் என்னால் 
பாரக்்கமுடியவில்தல. ஆனால் நான் 
ச�ால்லுகிபறன். அவன் என்னுதடய 

காணாமற்பபான மகதனப் 
பபாலபவ நடக்கிறான்.

ஆமாம். அவன் 
சகாஞ்�ம் வயதாகி 

சமலிந்து இருக்கிறான். 
ஆனால் இது உங்கள் 

மகன்தான் என்று நான் 
நம்புகிபறன்.



என் 
மகன்!



என் மகபன, 
என் மகபன! நீ வீடட்ி`ற்கு 

வந்துவிடட்ாய்.

தகப்பபன, நான் 
உமக்கு முன்பாக 
பாவஞ்ச�ய்பதன் ...



…இனிபமல் 
உம்முதடய குமாரன் என்று 
ச�ால்லப்படுவதற்கு நான் 

பாதத்ிரன் அல்ல…



நீ 
மரிதத்ுவிடட்ாய் 

என நாங்கள் 
நிதனதப்தாம். 

இப்சபாழுது 
நீ திரும்பவும் 

உயிபராடு 
இருக்கிறாய். 

துரிதமாக இப்பபாது 
உன்தன� ்சுதத்ம் 

ச�ய்பவாம்.



நீ இந்தத ்பதாற்றதத்ுடன் 
வீடட்ிற்குள் பபாக முடியாது. என் பவதலக்காரர ்

உனக்கு உயரந்்த வஸ்திரதத்தயும், கால்களுக்குப் 
பாதரடத்�கதளயும் சகாண்டு வருவாரக்ள். உன்னுதடய 

பமாதிரம் உன்னிடதத்ில் இல்தல. உனக்கு ஒரு 
பமாதிரமும் பபாடுபவாம். காணாமற்பபான என் 

மகன் திரும்பவும் காணப்படட்ான்.
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சகாழுதத்க் கன்தற 
அடியுங்கள். விருந்தத ஆயதத்ம் 

ச�ய்யுங்கள். விருந்தினதர அதையுங்கள். 
நாம் புசிதத்ு, �ந்பதாஷமாயிருப்பபாம். 

ஏசனன்றால் இது நாம் களிகூரபவண்டிய 
நாள்.



இந்த அற்புதமான நிகை்�ச்ியில் 
என்னுடன் ப�ரந்்து களிகூர நீங்கள் எல்லாரும் 

வந்திருப்பதால் மிகவும் மகிை்�ச்ி அதடகிபறன். என் 
மகன், தான் கடந்து ச�ன்ற பாததயின் நிமிதத்ம் இன்னும் 

�ற்று சபலவீனமாக இருக்கிறான். ஆனால் நல்ல பபாஜனம் 
உண்டு சீக்கிரதத்ில் அவன் பலப்படட்ு விடுவான். 

இதுதான் என்னுதடய வாை்வின் மிக�ச்ிறந்த நாள்.



அந்த மூதத் �பகாதரன் 
அபநக நாடக்ளாக சவளிபய 

ச�ன்றிருந்தான். அவன் 
வீடட்ிற்கு திரும்பி வந்தபபாது, 
வீடட்ில் ஒரு விருந்து நடந்துக் 

சகாண்டிருந்தததக் 
கண்டான். .

நான் பகடக்ும் 
இந்த 

கீதவாதத்ியமும் 
நடனக்களிப்பும் 

என்ன?

உம்முதடய தம்பி மிகவும் 
பரிதாபமான நிதலயில் வீடட்ிற்குத ்திரும்பி 

வந்துள்ளார.் அவர ்சுகவீனமாகவும், ஏதையாகவும் 
இருக்கிறார.் உம்முதடய தகப்பனார,் தன் மகன் திரும்பவும் 

வீடட்ில் இருப்பதால் மிகவும் �ந்பதாஷமாக இருக்கிறார.் 
சீக்கிரமாக உள்பள� ்ச�ல்லுங்கள்.



பவதலக்காரன் 
தகப்பனிடம் அவர ்

மகன் ச�ால்லியததக் 
கூறினான். அவர ்

தன் மகனிடம் பப� 
சவளிபய வந்தார.்

இந்த 
முடட்ாள்தனதத்ில் நான் 

பங்பகற்கமாடப்டன். அவன் 
பாவம் மற்றும் அவமானம் 

நிதறந்த ஒரு வாை்க்தக 
வாை்ந்திருக்கிறான்.



நான் 
நீண்ட காலம் அவதனத ்

பதடிக்சகாண்டிருந்பதன். அவன் 
நிதத்ியமாகபவ காணமால் 

பபாய்விடட்ாபனா என்று 
நிதனதப்தன்.



 நான் 
அவதனத ்பதடுவதத 

விடட்ுவிட பவண்டும்பபால் 
இருக்கிறது என்று நிதனதத் 

�மயம், அவன் �ாதலயில் நடந்து 
வந்துக்சகாண்டிருந்தான். இவ்வளவு 
சபரிய ஆசீரவ்ாததத்த உன்னால் 

நம்ப முடிகிறதா? பதவன் 
நல்லவர.்

இப்படிப்படட் பாவியுடன் 
நீங்கள் மகிை்�ச்ியாயிருப்பதத 
என்னால் நம்பமுடியவில்தல. 

நான் இதில் பங்பகற்க 
மாடப்டன்.



இது ஒரு 
அருதமயான கதத. 

ஆனால், நாங்கள் அந்த 
மூதத் மகதனப்பபால் 

இருக்கிபறாம் என்று நீர ்
ச�ால்லுகிறீரா?

லூக்கா 15:23-32

பகடக்ிறதற்குக் 
காதுள்ளவன் 
பகடக்க்கடவன்.



இந்த 
மனிதன் 

ஆபதத்ானவர.் எல்லா 
மக்களும் இவதர 

பநசிக்கிறாரக்ள்.

இவர ்அவரக்ளுக்கு 
நம்பிக்தக அளிக்கிறார்.



ஆம். ஆனால் இது ஒரு தவறான நம்பிக்தக. யார ்
ஒரு பாவிக்கு நிதத்ிய ஜீவதன வாக்குப்பண்ணுவாரக்ள்? 

அவர ்�ாகபவண்டும். எல்லாதரயும் ஒன்றாகக் கூடட்ுங்கள். 
இன்று இரவு நாம் பிரதான ஆ�ாரியனின் வீடட்ில் �ந்திப்பபாம்.



வாருங்கள். நாம் மீண்டும் கலிபலயாவிற்குப் பபாய் 
சிறிது ஓய்வு எடுப்பபாம்.  அந்த பநரம் சீக்கிரம் வருகிறது. 
அப்பபாது அவரக்ள் என்தனக் காவலில் தவப்பாரக்ள், 

அவரக்ள் என்தனப் பரியா�ம்பண்ணி சிலுதவயில் 
அதறவாரக்ள். ஆகிலும் மூன்றாம் நாளிபல நான் 
மரிதப்தாரிலிருந்து உயிபராபட எழுந்திருப்பபன்.



அவர ்ச�ால்வதின் 
அரத்த்ம் என்ன, 

“மரிதப்தாரிலிருந்து 
எழுந்திருப்பபன்”?

எனக்குத ்
சதரியாது. இது 
ஒரு உவதமயாக 

இருக்கும்.



பபாதகபர, 
இது மிகவும் அவ�ரம்! 

மாரத்த்ாள் உங்கதளப் 
பாரக்்க என்தன அனுப்பினாள். 

அவளுதடய �பகாதரன் 
லா�ரு வியாதியாய் மரிக்கும் 
வண்ணம் இருக்கிறான். அவன் 
உமது அன்புக்குரிய நண்பன். 
நீர ்சீக்கிரம் ச�ன்றால், அவன் 

மரிப்பதற்கு முன் அங்கு பபாய் 
ப�ரலாம். உம்மால் அவதன� ்

சுகப்படுதத் முடியும் என்று 
எங்களுக்குத ்சதரியும்.



லா�ருவா? 
வியாதியாய் 

இருக்கிறானா? 
நாம் துரிதமாக 
பபாக பவண்டும்.

மரியாள் மற்றும் 
மாரத்த்ாளிடம் நான் வருபவன் என்று 

ச�ால்லுங்கள். மற்றும் இந்த வியாதி 
மரணதத்ுக்கு ஏதுவாயிராமல் பதவனுதடய 

மகிதம விளங்குவதற்கு ஏதுவாயிருக்கிறது 
என்றும் ச�ால்லுங்கள்.



பபாதகபர, 
நம்முதடய நண்பன் லா�ரு 

மரிக்கும் வண்ணம் வியாதியாய் 
இருக்கிறான் என்று நாம் 

பகள்விப்படட்ு ஏறக்குதறய இரண்டு 
நாடக்ள் ஆகி விடட்து. மற்றும் 

நாம் அங்கு பபாய் ப�ர இரண்டு 
நாடக்ள் ஆகும். நாம் புறப்பட 

பவண்டாமா?

இரண்டு நாடக்ளுக்குப் பிறகு…

நாதள நாம் 
புறப்படுபவாம். 

நீங்கள் பதவனுதடய 
மகிதமதயக் 
காண்பீரக்ள்.



லா�ரு 
மரிதத்ுவிடட்ான். 

நான் உங்கள் நிமிதத்ம் 
அங்பக இராததினால் 

�ந்பதாஷப்படுகிபறன். 
ஏசனன்றால் இப்பபாது 

நீங்கள் பதவனுதடய 
மகிதமதயக் கண்டு 

விசுவாசிப்பீரக்ள்.

பபாதகபர, 
இப்பபாது நான்கு 

நாடக்ளுக்கும் பமலாகி 
விடட்து. நாம் அவனுக்கு 

உதவ, �ரியான பநரதத்ிற்குப் 
பபாய் ப�ருபவாமா?



மரிதத்ுவிடட்ானா? 
லா�ரு மரிதத்ுவிடட்ானா?

மதப்தயு 20:17-19; 
பயாவான் 11:1-15



இபயசுவும் 
அவருதடய சீஷரக்ளும் 

கதவுக்கு சவளிபய 
இருக்கிறாரக்ள்.

இ..ல்…தல!இ..ல்…தல!

லா�ரு 
பாவம்!

ஆ…….!ஆ…….!



எனக்காக அங்பகபய அவரக்தளக் காதத்ிருக்க� ்ச�ால்லுங்கள். 
எல்லா பரிப�யரும், ஆ�ாரியரும் இங்பக இருக்கிறபடியால் 
அவரக்ள் இங்பக உள்பள வருவது அவரக்ளுக்கு ஆபதத்ாக 
இருக்கும். அவரக்ள் இன்னும் அவதரக் சகாதல� ்ச�ய்ய 

முயற்சி ச�ய்துக்சகாண்டிருக்கிறாரக்ள்.



உன் �பகாதரன் 
உயிரத்ச்தழுந்திருப்பான்.

உயிரத்ச்தழுதல் நடக்கும் 
கதடசிநாளிபல அவனும் 

உயிரத்ச்தழுந்திருப்பான் என்று 
அறிந்திருக்கிபறன்.

ஆண்டவபர, நீர ்இங்பக 
இருந்தீரானால் என் �பகாதரன் 

மரிக்கமாடட்ான்.



நாபன 
உயிரத்ச்தழுதலும் 

ஜீவனுமாயிருக்கிபறன். 

என்தன 
விசுவாசிக்கிறவன் 

மரிதத்ாலும் பிதைப்பான்; 
உயிபராடிருந்து என்தன 

விசுவாசிக்கிறவசனவனும் 
என்சறன்தறக்கும் மரியாமலும் 

இருப்பான்; இதத நீ 
விசுவாசிக்கிறாயா?



ஆம், 
ஆண்டவபர, 

தீரக்்கதரி�னதத்ின்படி, 
நீர ்உலகதத்ில் 
வருகிறவரான 

பதவகுமாரனாகிய 
கிறிஸ்து என்று நான் 

விசுவாசிக்கிபறன்.



மாரத்த்ாள் இபயசுவிடம் 
பபசினபின்பு அவள் 

மரியாதள அதைதத்ு வர 
பவதலக்காரதன அனுப்பினாள்.

ஓ….ஓ…. 
ஓ......

வாருங்கள். 
அவள் 

கல்லதறயினிடதத்ில் 
அழுகிறதற்குப் 

பபாகிறாள்.

பயாவான் 11:17-31



ஆண்டவபர, 
நீர ்இங்பக 

இருந்தீரானால் 
என் �பகாதரன் 
மரிக்கமாடட்ான். 

அவதன 
எங்பக 

தவதத்ீரக்ள்?



அவதனப் 
பிரிந்து அதிகமாகத ்
துயரப்படுகிபறாம்.



பாருங்கள். 
இவர ்அவதன 
எவ்வளவாய்� ்

சிபநகிதத்ார்.

குருடனுதடயக் 
கண்கதளத ்திறந்த 

இவர,் இவதன� ்
�ாகாமலிருக்கப்பண்ணவும் 

கூடாதா?



கல்தல 
எடுத்துப்பபாடுங்கள். 

ஆனால் ஆண்டவபர, 
இப்சபாழுது நாறுபம, 

அவன் மரிதத்ு 
நாலுநாளாயிற்பற.

நீ விசுவாசித்தால் 
பதவனுதடய மகிதமதயக் 

காண்பாய் என்று நான் உனக்கு� ்
ச�ால்லவில்தலயா? கல்தல 

எடுதத்ுப்பபாடுங்கள்.



பிதாபவ, 
நீர ்எனக்கு� ்

ச�விசகாடுதத்படியினால் 
உம்தம ஸ்பதாதத்ிரிக்கிபறன். 

நீர ்எப்சபாழுதும் எனக்கு� ்
ச�விசகாடுக்கிறீர ்என்று 
நான் அறிந்திருக்கிபறன்;



ஆனாலும் நீர ்
என்தன அனுப்பினதத� ்
சூை்ந்துநிற்கும் ஜனங்கள் 

விசுவாசிக்கும்படியாக 
அவரக்ள்நிமிதத்ம் இதத� ்

ச�ான்பனன். இப்பபாதும் பிதாபவ, 
உம்தம மகிதமப்படுதத்ும்.

பயாவான் 11:32-42



லா�ருபவ, 
சவளியப வா.

இந்தமுதற 
இவர ்இன்னும் 

மிக அதிகமாகப் 
பபாய்விடட்ார்.

ஆம். இவர ்
தன்தனபய ஒரு 
முடட்ாளாக்கிக் 
சகாள்ளுகிறார்.



ஏன், 
�ரரீம் ஏற்கனபவ 
அழுகிப்பபாகத ்

சதாடங்கிவிடட்து.

இவன் ஒரு வஞ்�கன் 
என்பதத எல்லா மக்களும் அறிந்த 
பிறகு, இவதனக் சகாண்டுபபாய் 

சகால்லுவது நமக்கு எளிதாக இருக்கும்.



என்ன? 
நான் இதத நம்ப 

மாடப்டன்.

இப்படி 
நடக்க 

முடியாது.



பதவனுக்பக பதவனுக்பக 
மகிதம!மகிதம!

ஆஹா!ஆஹா!



இவர ்
ச�ய்துவிடட்ார,் 
மரியாள்! இவர ்
ச�ய்து விடட்ார!்

இவன் 
உயிபராடிருக்கிறான்! 
நான்கு நாடக்ளுக்கு 

பிறகு, இவன் 
உயிபராடிருக்கிறான்.

பயாவான் 11:43-44



லா�ரு, நான்கு 
நாடக்ள் 

மரிதத்ிருந்தபின், 
அவன் கால்களும் 
தககளும் பிபரத� ்

சீதலகளினால் 
கடட்ப்படட்ிருந்தபடி 
கல்லதறதயவிடட்ு 
சவளிபய வந்தான்.

பதவதனத ்
தவிர இதத்தகயக் 
காரியதத்த யார ்

ச�ய்யமுடியும்?

இவதனக் 
கடட்விை்தத்ு, இவதனப் 

பபாக விடுங்கள்!



இசதல்லாம் 
என்ன? இந்தப் 

பிபரத� ்சீதலகதளக் 
கைற்றிவிடுங்கள். நீ 

நான்கு நாடக்ள் 
மரிதத்ிருந்தாய்.

ஆண்டவபர, 
உம்தமப் 

பாரப்்பதில் மகிை்�ச்ி 
அதடகிபறன். 

என்தனத ்திரும்ப 
சகாண்டுவந்ததற்கு 

நீரத்ான் காரணம் 
என நிதனக்கிறன்?



லா�ருபவ, 
உன்தன இைந்து அதிகமாக 

வருந்திபனாம்.

எனக்கு பசிக்கிறது. 
துக்கிக்கிறவரக்தள 

வீடட்ிற்கு 
அனுப்புங்கள். நாம் 

�ாப்பிடலாம்.

எங்கள் பதவனாகிய 
கரத்த்ாபவ நீர ்

ஸ்பதாதத்ரிக்கப்படட்வர்.



நாம் இப்பபாது 
பாரத்த்தத உன்னால் நம்ப 

முடிகிறதா? அவர ்பபாலியாக� ்
ச�ய்தார ்என்று ச�ால்லபவ 

முடியாது. லா�ருதவ அடக்கம் 
ச�ய்வதற்கு முன்பு நான் அவதனப் 
பாரத்ப்தன். அவன் முற்றிலுமாக 

மரிதத்ிருந்தான். அதில் 
�ந்பதகபம இல்தல.

எரு�பலம் இததக் 
பகள்விப்படும்பபாது, 

அவரக்ள் இவதர 
ராஜாவாக்கிவிடுவாரக்ள். 

உடனடியாக ஏதாவது 
ச�ய்யப்படபவண்டும்.

நாம் 
பவதபாரரிடமும் 

பரிப�யரரிடமும் உடபன 
ச�ால்லுபவாம்.



இன்று இபயசு ஒரு சபரிய தந்திரம் 
ச�ய்தார.் அததத ்தங்கள் கண்களால் பாரத்த் மக்கள்கூட 

அவர ்உண்தமயாகபவ மரிதத் ஒரு மனிததன உயிபராபட 
எழுப்பினார ்என்று நம்பி விடட்ாரக்ள்.

அவர ்எப்படி இதத� ்
ச�ய்தார ்என்பது முக்கியமல்ல. 
அவர ்நிறுதத்ப்படாவிடில் அவர ்

எல்லாருதடய இருதயங்கதளயும் தன் 
பக்கம் வ�ப்படுதத்ிவிடுவார.்



பயாவான் 11:44-48

இன்சனாரு கலகம் உண்டானால் 
பராமரக்ள் நம்தமப் பதவியிலிருந்து 
நீக்கிவிடுவாரக்ள். நாம் அதமதிதய 

நிதலநிறுதத்பவண்டும் என்று அவரக்ள் 
எதிரப்ாரக்்கிறாரக்ள்.



ஆனால் இபயசு 
ஒருபபாதும் வன்முதறயாக� ்

ச�யல்படவில்தல. அவர ்பராமாபுரிக்கு 
எதிராகப் பப�வுமில்தல.

அவருதடய வாரத்த்தகள் வன்முதறயாக 
உள்ளன. அவர ்பகிரங்கமாக நம்தம மாயக்காரர ்

என்று அதைக்கிறார.் மக்கள் நம்தமப் பாரத்த்ு 
ஏளனமாக� ்சிரிக்கிறாரக்ள். அவரக்ள் நம்தம 

சவளிப்பதடயாகக் பகலி ச�ய்கிறாரக்ள்.



அவர ்
கண்டிப்பாக அகற்றப்பட 

பவண்டும். அவர ்மரிதத்பின் 
தன்தனத ்தாபன உயிபராடு 

எழுப்ப முடியாது.

நம்முதடய 
மததத்ின் எல்லா 

மரியாததகதளயும் 
இவர ்அழிப்பதற்குமுன் 
இது சீக்கிரமாக நடக்க 

பவண்டும்.

பராமரக்ள் நமக்கு 
விபராதமாக நடவடிக்தக 

எடுப்பதற்கு முன்பு.



அவரக்ள் என்தன நிராகரிதத்ு 
விடட்ாரக்ள். என்தனக் சகால்ல வதக பதடுகிறாரக்ள். 

நான் அவரக்ள் இரடச்ிப்பாக வந்பதன் என்பதத அவரக்ள் 
புரிந்துசகாள்ளவில்தல. நான் உங்களுக்கு� ்ச�ால்லுகிபறன் 
, நான் பபானபிறகு, அவரக்ள் அதிகமாக பநசிக்கும் அந்த 
பதவாலயதத்த பராமரக்ள் இடிப்பாரக்ள். ஒரு கல்லின்பமல் 

ஒரு கல்லிராதபடிக்கு எல்லாம் இடிக்கப்படட்ுப்பபாகும்.



காலம் வரும். அப்சபாழுது என்தன 
பநசிப்பவரக்ள் சிதறயில் தவக்கப்படுவாரக்ள். நீங்கள் 

என்தன பநசிப்பதால் �கல ஜனங்களாலும் பதகக்கப்படுவீரக்ள். 
உங்களில் சிலர ்அவரக்ளால் சகாதலச�ய்யப்படுவாரக்ள். 

மற்றவரக்ள் தங்கள் வீடுகளிலிருந்து விரடட்ப் படுவாரக்ள். 
மற்றும் பவதல ச�ய்ய அனுமதிக்கப்படமாடட்ாரக்ள். 



இதவகள் நதடசபறுவதத நீங்கள் 
காணும்பபாது ஆ��்ரியப்படாதிருங்கள். 

ஏசனனில் யுதத்ங்களும், பூமியதிர�்ச்ிகளும், 
சகாள்தளபநாய்களும், பஞ்�ங்களும், 

அதனதத்ுவிதமான பபரழிவுகளும் பல இடங்களில் 
உண்டாகும். ஆனாலும் முடிவு உடபன வராது.



இதவகசளல்லாம் பவததனகளுக்கு ஆரம்பம். 
புறஜாதியாரின் காலம் நிதறபவறுமடட்ும் 

எரு�பலம் புறஜாதியாரால் ஆக்கிரமிக்கப்படும். நான் 
திரும்ப வந்திருக்கிபறன் என்தன� ்�ந்திக்க அங்பக அல்லது 
இங்பக பபாங்கள் என்று யாராவது உங்களுக்கு� ்ச�ான்னால் 
அவரக்தள நம்பாபதயுங்கள். ஏசனனில், அபநகர ்வந்து, என் 

நாமதத்தத ்தரிதத்ுக்சகாண்டு, நாபன கிறிஸ்து என்று 
ச�ால்லியும் அல்லது என்னிடம் பபசுவதுபபால் 

நடிதத்ும், அபநகதர வஞ்சிப்பாரக்ள்.



ஆனால், நான் 
திரும்ப வரும்பபாது, நான் 

மின்னதலப்பபால வருபவன். 
எல்லாக் கண்களும் என்தனக் 

காணும். மரிதத்வரக்ள் உயிபராபட 
எழுப்பப்படுவாரக்ள். நான் என் 

ராஜ்யதத்த பூமியிபல ஸ்தாபிப்பபன். 
ஆனால் இதற்குமுன்பு, 

உலகமுண்டானதுமுதல் 
இதுவதரக்கும் �ம்பவிதத்ிராததும், 

இனிபமலும் �ம்பவியாததுமான 
மிகுந்த உபத்திரவம் 

உண்டாயிருக்கும்.

மதப்தயு 10:22, 24:2, 5-9, 
21, 27-31; லூக்கா 19:43-
44, 21:8; பயாவான் 1:49-
53; சவளிப்படுதத்ின 

விப�ஷம் 2:10



பபாதகபர, உங்கதளப் பாரக்்க 
மாரத்த்ாள் என்தன அனுப்பினாள். நீங்களும், உம்முதடய 

சீஷரக்ளும் அவரக்ளுதடய வீடட்ிற்கு அதைக்கப்படுகிறீரக்ள். 
எரு�பலம் இனி உமக்குப் பாதுகாப்பான இடம் அல்ல.

 நீர ்என்னுதடய எஜமானன் மரிதத்ுப்பபானப் 
பிறகு அவதர உயிபராடு எழுப்பினதினால் சிலர ்

மகிை்�ச்ியற்றவரக்ளாய் இருக்கிறாரக்ள். நீர ்வந்து 
எங்களுடன் தங்க மாடட்ீரா? மாரத்த்ாள் இதத 

உங்களிடம் ச�ால்ல� ்ச�ான்னாள்.



நாங்கள் அங்கு 
வருவதில் மகிை்�ச்ி அதடகிபறாம். 

என்னுதடய ப�ாததனயின் பநரதத்ிற்கு 
முன்பு திரும்ப ஒருமுதற அவரக்தளப்  

பாரக்்க விரும்புகிபறன்.



இது 
இபயசுவும் 

அவருதடய 
சீஷரக்ளும்.

பபாதகபர, 
என்னுதடய வீடு 

உங்களுதடயது. 
தயவுச�ய்து 
உள்பள வந்து 

இதளப்பாறுங்கள்.
என் நண்பன் 

லா�ருபவ, நான் 
பபானமுதற உன்தனப் 

பாரத்த்ததவிட இப்பபாது 
நன்றாக இருக்கிறாய். 

உன்னுதடய கல்லதறக்கு 
வருவததவிட வீடட்ிற்கு 
வருவது மகிை்�ச்ியாக 

இருக்கிறது.



நாங்கள் 
ஒரு விருந்தத ஆயதத்ம் 

ச�ய்திருக்கிபறாம். விருந்தினர ்
அதைக்கப்படட்ிருக்கிறாரக்ள்.

பபாதகபர, நீபர 
உயிரத்ச்தழுதலும் 

ஜீவனுமாயிருக்கிறீர.்



பபாதகபர, 
யூதரக்ள் உம்தமப் 

பலவந்தமாய்ப் 
பிடிதத்ுக் சகாதலச�ய்யத ்
தீரம்ானிதத்ிருக்கிறாரக்ள் 

என்று நான் நம்பதத்க்க 
ஆதாரங்களின் மூலம் 

பகள்விப்படப்டன்.

மதப்தயு 20:19, 26:2; 
பயாவான் 12:1-2, 

14:6

உலகதத்ிற்காக என் ஜீவதனக் சகாடுக்க 
நான் இந்த உலகதத்ிற்கு வந்பதன். நான் காவலில் 

தவக்கப்படட்ு சிலுதவயில் அதறயப்படுபவன். 
ஆனால் மூன்றாம் நாள், நான் திரும்பவும் 

உயிபராடு எழுந்திருப்பபன்.



நீபர உயிரத்ச்தழுதலும் 
ஜீவனுமாயிருக்கிறீர,் உம்தம 

விசுவாசிக்கிறவன் ஒருபபாதும் 
மரிக்கமாடட்ான்.



மரியாள், 
நீ அந்த பரிமளததலதத்த 
தவதத்ு என்ன ச�ய்துக் 

சகாண்டிருக்கிறாய்?



என் ஆண்டவபர, 
நீபர உயிரத்ச்தழுதலும் 
ஜீவனுமாயிருக்கிறீர். நீர ்
மரிதத்ாலும் மறுபடியும் 

உயிபராடு வருவீர.்



ஆனால் 
அவள் பபாதகதர 

அபிபஷகம் 
ச�ய்கிறாள்.

மரியாள், அந்த 
பரிமளதத்தலதத்ின் விதல ஒரு 
வருட ஊதியதத்ிற்கு� ்�மம் . நீ ஏன் 

அதத வீணாக்குகிறாய்? 

அதத 
விற்று அந்தப் பணதத்த 

ஏதைகளுக்குக் 
சகாடுக்கலாபம.



மரியாள், தன் 
ததலமயிரால் 

இபயசுவின் 
பாதங்கதளத ்
துதடதத்ாள்.

அவதள 
விடட்ுவிடுங்கள். என்தன 
அடக்கம்பண்ணுவதற்கு 

ஆயதத்ம்பண்ணுவதற்காக 
இதத� ்ச�ய்திருக்கிறாள் 

.



அவர ்
ச�ான்னதின் அரத்த்ம் 

என்ன. அடக்கம்?

அவர ்சிலுதவயில் 
அதறயப்படப்பபாகிறார ்என்று 

அவர ்கூறுகிறார.் ஆனால் நி��்யமாக, 
நிஜமாகபவ சிலுதவயில் அதறயப்படட்ு 

மரிப்பததப் பற்றி அவர ்கூறவில்தல.



நல்ல 
பமய்ப்பன் 

ஆடுகளுக்காகத ்தன் 
ஜீவதனக் சகாடுக்கிறான் 

என்று நான் உங்களுக்கு 
கூறியிருக்கிபறன். நான் 

புறக்கணிக்கப்படட்ு, 
சிலுதவயில் அதறயப்படட்ு 
அடக்கம் பண்ணப்படுபவன். 

ஆனால் மூன்றாம் 
நாளில் நான் திரும்ப 

எழுந்திருப்பபன்.
மதப்தயு 20:19; 

பயாவான் 10:11, 12:3-8



மரியாள் 
என் �ரரீதத்த அடக்கம் 

ச�ய்வதற்காக ஆயதத்ம் 
ச�ய்துக்சகாண்டிருக்கிறாள். 

என்னுதடய பவதள 
வந்துவிடட்து, நான் 

மகிதமப்படும்படியான 
பவதள. வாருங்கள். 

நாம் எரு�பலமுக்குப் 
பபாகபவண்டும். அங்பக 

இது நதடசபறும்.



பபாதகபர, 
எரு�பலம் 

முழுவதும் உங்கள் 
வருதகக்காக 

காதத்ிருக்கிறது.

பபாய் ஒரு 
கழுதததயக் சகாண்டு 

வாருங்கள். நாம் கதடசியாக 
ஒருமுதற எரு�பலமுக்குப் 

பபாவபவாம்.



நான் புறக்கணிக்கப்படட்ு 
சிலுதவயில் அதறயப்படுபவன். 

ஆனால் மூன்றாம் நாள், நான் 
மரிதப்தாரிலிருந்து உயிபராபட 

எழுந்திருப்பபன்.

பபாதகபர, நீர ்எரு�பலமில் 
நுதைவதற்காக ஆயிரக்கணக்காபனார ்காதத்ிருக்கிறாரக்ள். 

அவரக்ள் உம்தம ஒரு ராஜாவாக்கிவிடுவாரக்ள்.



யூதருதடய 
ராஜாபவ, 

வாை்க!

கரத்த்ருதடய 
நாமதத்ினாபல வருகிறவர ்

ஸ்பதாதத்ிரிக்கப்படட்வர்.

தாவீதின் 
குமாரனுக்கு 

ஓ�ன்னா.



இஸ்ரபவலின் 
ராஜாவுக்கு வழி 

சகாடுங்கள்.

பதவனுக்கு 
மகிதம 

உண்டாவதாக.

வாக்குப்பண்ணப்படட்படி 
விடுவிப்பவர.் பயாவான் 

12:12-13



தாவீதின் 
குமாரபன 
எங்கதள 
விடுவியும்.

அவரத்ான், 
வாக்குப்பண்ணப்படட்க் 
கிறிஸ்து என்று அவரக்ள் 

நிதனக்கிறாரக்ள்.

ஜனங்கள் 
அவதர யூதருதடய 

ராஜா என்று 
அதைக்கிறாரக்ள்.



தாவீதின் 
குமாரபன 
எங்கதள 
விடுவியும்.

அவர ்ஏன் 
பதவாலயதத்ிற்கு வருகிறார?் 
அவருதடய ஜீவன் ஆபதத்ில் 

உள்ளது என்பதத அவர ்அவசியம் 
அறிந்திருக்க பவண்டும்.



அவரக்ள் 
இன்னும் 

பதவனுதடய வீடத்ட 
துஷ்பிரபயாகம் 

ச�ய்கிறாரக்ள்.  இது 
பதவனுதடய வீடு 

பபால் இல்லாமல் 
�ந்ததப்பபால் 

சதரிகிறது.

இதத நல்ல விதலக்கு நான் 
உனக்குத ்தர முடியும். இது ஏற்கனபவ 
பலிக்சகன்று அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ளது.



என்தன 
மன்னிக்கவும். 

உனக்கு இததக்காடட்ிலும் 
பணதத்ில் சிறந்த பரிமாற்றம் 

பவண்டுசமன்றால் நீ பவறு 
எங்பகயாவது பபாக பவண்டும். 

இதுதான் என்னுதடய 
சிறந்த �லுதக.

மதப்தயு 21:11-12



இபயசு மீண்டும் 
இதத� ்ச�ய்தார.் அவர ்
பதவாலயதத்ிலிருந்து 

கள்ளரக்ள் மற்றும் 
துஷ்டரக்தள விரடட்ி 

பதவாலயதத்த� ்
சுதத்ம் ச�ய்தார.்

இந்த 
வியாபாரப் சபாருடக்தள 

என் பிதாவின் வீடட்ிலிருந்து 
அப்புறப்படுதத்ுங்கள். 

நீங்கள் கள்ளரும், 
சகாள்தளக்கூடட்தத்ினருமாய் 

இருக்கிறீரக்ள்.



ஜாக்கிரதத.

சநாறுக்குசநாறுக்கு
இங்பக 

சஜபிக்க 
வருகிறவரக்ளிடம் 
பணம் �ம்பாதிக்க 

நீங்கள் இங்கு 
வருகிறீரக்ள். 

உங்கபளாடுகூட உங்கள் 
பணமும் நரகதத்ிற்கு� ்

ச�ல்லும் .



நீர ்எந்த 
அதிகாரதத்ினால் 
இதத� ்ச�ய்கிறீர?் இடிஇடி

நீர ்யாசரன்று நீர ்
நிதனக்கிறீர?்

சநாறுக்குசநாறுக்கு
என் பிதாவின் 

வீடத்டக் கள்ளர ்
குதகயாக்காதிருங்கள்.



பபாதகபர, 
ஆ�ாரியரும், 

பரிப�யரும் நம்தமக் 
கவனிக்க பவவுகாரரக்தள 

அனுப்பியிருக்கிறாரக்ள். 
இன்னும் சில நாடக்ளில் வரும் 
பஸ்கா பண்டிதகக்கு முன்பு 
அவரக்ள் உம்தம� ்சிதறயில் 

அதடப்பாரக்ள் என்று 
வதந்திகள் வந்துள்ளன.



எரு�பலமில் 
சவற்றியாய் பவனி ச�ன்றப் 

பிறகு, அவர ்பதவாலயதத்த� ்
சுதத்ம் ச�ய்ததின் அரத்த்ம் என்ன 

என்பது உனக்குத ்சதரியுமா?



நான் அவரக்ள் 
தகயில் பாடுபடட்ு� ்சிலுதவயில் 
அதறயப்பட பவண்டும் என்று 
முன்னபம நான் உங்களுக்கு� ்

ச�ால்லியிருக்கிபறன். ஆனால் 
மூன்றாம் நாளில் நான் உயிபராபட 

எழுந்திருப்பபன்.

ஆம். “உம்முதடய 
வீடத்டக்குறிதத்ு உண்டான பக்திதவராக்கியம் 

என்தனப் படச்ிதத்து” என்றும் “அவர ்தம்முதடய 
ஆலயதத்ுக்குத ்தீவிரமாய் வருவார”் என்றும் 

தீரக்்கதரி�னம் கூறுகிறது. அவர ்கிறிஸ்து 
என்பதற்கு இது ஒரு அதடயாளம்.



பஸ்கா பண்டிதகக்கு 
முன் அவர ்நிறுதத்ப்படபவண்டும். 

அவருதடய சீஷரக்ளில் ஒருவன் எங்களுக்கு 
பவவுகாரனாக இருக்கிறான்.

�ங்கீதம் 69:9; 
மதப்தயு 21:12-13



நான் உங்கதள எ��்ரிக்கிபறன். நான் பபானபிறகு, 
அவரக்ள் உங்கதள� ்சிதறயில் அதடப்பாரக்ள், 

வாரினால் அடிப்பாரக்ள், உங்களில் சிலதரக் சகாதல 
ச�ய்வாரக்ள். அவரக்ளுக்கு என்னுதடய அன்தபக்குறிதத்ும், 
வல்லதமதயக்குறிதத்ும் �ாடச்ியாய் இருப்பீரக்ள். அவரக்ள் 
உங்கதள நீதிமன்றதத்ுக்குக் சகாண்டுச�ல்லும்பபாது, நான் 

உங்கள் வாயில் வாரத்த்தகதள அருளுபவன்.



பபாதகபர, 
பூமியிபல நீர ்

திரும்ப வருவதற்கும் 
உலகதத்ின் 
முடிவுக்கும் 

அதடயாளம் என்ன?

 பிள்தளகள் 
சபற்பறாருக்கு 

விபராதமாகவும், சபற்பறார ்
பிள்தளகளுக்கு விபராதமாகவும் 

�ாடச்ி ச�ால்லுவாரக்ள். 
என் நாமதத்ினிமிதத்ம் 

நீங்கள் எல்லாராலும் 
பதகக்கப்படுவீரக்ள். அபநக 

கள்ளதத்ீரக்்கதரிசிகளும் எழும்பி 
நாபன கிறிஸ்து என்று ச�ால்லி 

அபநகதர வஞ்சிப்பாரக்ள். 
பரிசுதத் ஆவியானவர ்

உங்களுடபனகூட இருப்பார்.



யாராவது நான் இன்ன பநரதத்ில் திரும்ப வருபவன் 
என்பறா அல்லது நான் இந்த இடதத்ில் இருக்கிபறன் 

என்பறா ச�ால்வாரக்ளாகில் அவரக்தள நம்பாபதயுங்கள். 
நான் திரும்ப வருபவன். ஆனால் என் வருதக மின்னல் 
பவகதத்ில் நதடசபறும். என்னுதடய நம்பிக்தகக்குப் 

பாதத்ிரவான்களாய்  இருங்கள். அப்சபாழுது பாவிகளின் 
பமல் வரும் நியாயதத்ீரப்்பிலிருந்து காப்பாற்றப்படுவீரக்ள். 

நான் வரும் நாதளயாவது நாழிதகதயயாவது நீங்கள் 
அறியாதிருக்கிறபடியால் விழிதத்ிருங்கள்.



பநாவாவின் காலதத்ில் 
எப்படி நடந்தபதா, அப்படிபய 

மனுஷகுமாரன் வரும் காலதத்ிலும் 
நடக்கும். ஜனங்கள் ஆபதத்ு 

வருகிறதத அறியாமல், தங்கள் 
இன்பங்களில் மூை்கி, ஜலப்பிரளயம் 

வந்து அதனவதரயும் 
வாரிக்சகாண்டுபபாகுமடட்ும் 

உணராதிருந்தாரக்ள்.

 

இரவில் திருடன் 
வருகிறப் பிரகாரமாய் நான் 

திடீசரன வருபவன்.



இரண்டுபபர ்
வயலில் இருப்பாரக்ள்; 

ஒருவன் என்தன� ்
�ந்திப்பதற்காக 

ஏற்றுக்சகாள்ளப்படுவான், 
மற்றவன் தகவிடப்படுவான்.

இரண்டு 
ஸ்திரகீள் ஏந்திரம் 

அதரதத்ுக்சகாண்டிருப்பாரக்ள்; 
ஒருதத்ி ஏற்றுக்சகாள்ளப்படுவாள், 

ஒருதத்ி தகவிடப்படுவாள். 
நான் இன்ன நாழிதகயிபல 

வருபவசனன்று நீங்கள் 
அறியாதிருக்கிறபடியினால் 

விழிதத்ிருந்து 
ஆயதத்மாயிருங்கள்.



பபாதகபர, நான் ஒரு 
மனுஷதனப் பாரக்்க நகரதத்ிற்குப் 
பபாகபவண்டும். அதன்பின் நான் 

திரும்பி வருபவன்.

பபா யூதாஸ். நீ 
ச�ய்யபவண்டியதத� ்

ச�ய்.



விதல �ரியாக 
இருந்தால், நான் இபயசுதவ 

உங்களுக்குக் காடட்ிக்சகாடுப்பபன்.

ஆனால் 
யூதாஸ், நீ 

அவருதடய 
சீஷரக்ளில் 

ஒருவனல்லவா?

ஆம். நான் அவருடன் மூன்று 
வருடங்கள் இருந்திருக்கிபறன். அவர ்

பயிதத்ியக்காரதத்னமாய் பபசுகிறார.் எனக்கு 
சவறுதத்ுப் பபாய்விடட்து. மற்றும் நான் 

பணதத்த பயன்படுதத்ிக்சகாள்ளலாம்.



நான் 
மகிதமப்படும்படியான 

பவதள வந்தது. பகாதுதம 
மணியானது நிலதத்ில் 
விழுந்து �ாகாவிடட்ால் 

தனிதத்ிருக்கும், 
ச�தத்பதயாகில் மிகுந்த 

பலதனக்சகாடுக்கும்.

மதப்தயு 26:14-16; மாற்கு 13:5-13; லூக்கா 17:26-
37; பயாவான் 12:23-24;  2 பபதுரு 3:10



இப்சபாழுது என் ஆதத்ுமா 
கலங்குகிறது, நான் என்ன ச�ால்லுபவன். பிதாபவ, 

இந்த பவதளயினின்று என்தன இரடச்ியும் என்று 
ச�ால்பவபனா; ஆகிலும், இதற்காகபவ இந்த 

உலகிற்கு வந்பதன்.



பிதாபவ, 
உமது நாமதத்த 
மகிதமப்படுதத்ும்.



நான் 
ஏற்கனபவ என் நாமதத்த 

மகிதமப்படுதத்ிபனன், இன்னமும் 
மகிதமப்படுதத்ுபவன்.

பதவன் 
அவருடன் 
பபசினார.்

இது 
இடிதயப்பபால 
பலதத் �தத்மாக 

இருந்தது.
ஒரு பதவதூதன் 

அவருடபன பபசினான்.



இந்த� ்�தத்ம் என்னிமிதத்ம் 
உண்டாகாமல் உங்கள் நிமிதத்பம உண்டாயிற்று. இந்த 

உலகதத்ின் அதிபதியாகிய �ாதத்ான் புறம்பாகத ்தள்ளப்படும் 
�மயம் வந்துவிடட்து. நான் சிலுதவயில் மரிக்க, பூமியிலிருந்து 

உயரத்த்ப்படட்ிருக்கும்பபாது, எல்லாதரயும் என்னிடதத்ில் 
இழுதத்ுக்சகாள்ளுபவன்.



கிறிஸ்து 
என்சறன்தறக்கும் இருக்கிறார ்

என்று பவததத்ில் ச�ால்லியதத 
நாங்கள் பகடட்ிருக்கிபறாம், 
அப்படியிருக்க நீர ்மரிப்பீர ்

என்று எப்படி� ்ச�ால்லுகிறீர?் 
அப்படியானால் கிறிஸ்து யார?்



இன்னும் 
சகாஞ்�க்காலம் ஒளி 

உங்களிடதத்ில் இருக்கும்; நீங்கள் 
பதவனுதடயப் பிள்தளகளாகும்படிக்கு 

ஒளி உங்கபளாடிருக்தகயில் அதத 
விசுவாசியுங்கள்.

எனக்குப் 
தபதத்ியக்காரன் 
பபசுகிறதுபபால் 

சதரிகிறது.



பயாவான் 12:27-36

என்தனயும் என் 
வாரத்த்தகதளயும் 
புறக்கணிக்கிறவன், 

பிதாதவயும் 
புறக்கணிக்கிறான். 
நான் உலகதத்ிற்கு 

ஒளியாய் இருக்கிபறன்.  
என்னிடதத்ில் 

விசுவா�மாயிருக்கிறவன் 
இருளில் இராமல், நிதத்ிய 

ஜீவதன அதடவான்.



அதிகாரம் 11

பஸ்கா 

பண்டிதகயும் 

பாடுகளும் 



நீங்கள் 
பபாய், நாம் பஸ்காதவப் 

புசிக்கும்படிக்கு அதத நமக்கு 
ஆயதத்ம்பண்ணுங்கள்.



நான் பாடுபடுகிறதற்கு 
முன்பன உங்களுடபனகூட இந்தப் பஸ்காதவப் 

புசிக்க மிகவும் ஆத�யாயிருந்பதன். பதவனுதடய 
ராஜ்யம் இந்த பூமிக்கு வருவதற்கு முன்பு, இனி நான் இததப் 
புசிப்பதில்தல. அப்சபாழுது  நீங்கள் என் ராஜ்யதத்ிபல என் 
பந்தியில் பபாஜனபானம்பண்ணி, இஸ்ரபவலின் பன்னிரண்டு 

பகாதத்ிரங்கதளயும் நியாயந்தீரக்்கிறவரக்ளாய்� ்
சிங்கா�னங்களின்பமல் உடக்ாருவீரக்ள்.



இல்தல!இல்தல!

நான் உங்களுக்கு ஒன்தற� ்
ச�ால்லுகிபறன். அது நதடசபறும்பபாது நீங்கள் 

விசுவாசிப்பீரக்ள். பவதம், �ங்கீதம் 41.9 இல் தீரக்்கதரி�னமாக 
உதரதத்ிருக்கிறது, “என் அப்பம் புசிதத்வனுமாகிய 

மனுஷனும், என்பமல் தன் குதிகாதலத ்தூக்கினான்”. இபதா, 
நான் உங்களுக்கு� ்ச�ால்லுகிபறன், என்தனக் காடட்ிக் 

சகாடுக்கிறவனுதடய தக என்னுடபனகூடப் 
பந்தியிலிருக்கிறது.



இது 
தீரம்ானிக்கப்படட்ிருக்கிறது. 

ஆனாலும் அவதரக் 
காடட்ிக்சகாடுக்கிற 
மனுஷனுக்கு ஐபயா.



ஆண்டவபர, அது 
நானா? நான் உம்தமக் 

காடட்ிக்சகாடுக்க 
விரும்பவில்தல.

அது 
நானல்ல. 

அப்படிதத்ாபன.

பபாதகபர, நான் 
ஒருபபாதும் உம்தமக் 

காடட்ிக்சகாடுக்கமாடப்டன்.
லூக்கா 

22:8-23



அது என்னுடபனகூடப் 
பாதத்ிரதத்ில் 

தகயிடுகிறவனாகிய 
உங்களில் ஒருவபன.



பயாவான் 
இபயசுவின் மாரப்ிபல 

�ாய்ந்துசகாண்டு: 
ஆண்டவபர, 

யார ்உம்தமக் 
காடட்ிக்சகாடுப்பான் 

என்று சமல்லக் பகடட்ான். 
இபயசு பிரதியுதத்ரமாக: 
நான் இந்தத ்அப்பதத்தத ்
பதாய்தத்ு எவனுக்குக் 

சகாடுப்பபபனா, 
அவன்தான் என்றார.்

நாம் 
அதனவரும் அப்பதத்தப் 

பாதத்ிரதத்ில் 
நதனதப்தாம்.



பபாதகபர 
அது நாபனா? நீ ச�ால்லியபடிபய 

நீதான்.



அப்பதத்தத ்பதாய்தத்ு, 
யூதாஸ்காரிபயாதத்ுக்குக் 

சகாடுதத்ார.்



நீ ச�ய்கிறதத� ்
சீக்கிரமாய்� ்ச�ய்.



யூதாஸ் 
எங்பக 

பபாகிறான்?

பபாதகர ்அவதன� ்சீக்கிரமாக 
எங்பகபயா பபாக� ்ச�ான்னார.் அவன் 

பணப்தபதய தவதத்ிருப்பதால், அபநகமாக 
தரிதத்ிரருக்கு ஏதாகிலும் சகாடுக்கும்படிக்கு, 

பபாதகர ்அவனுடபன ச�ால்லியிருப்பார.்

மதப்தயு 26:23-29; 
பயாவான் 13:26-30



இப்சபாழுது 
நான் மகிதமப்படுகிபறன். 

பிள்தளகபள, இன்னும் 
சகாஞ்�க்காலம்தான் நான் 
உங்களுடபனகூட இருப்பபன்.

நான் 
பபாகிற இடதத்ுக்கு 

நீங்கள் வரக்கூடாது. 
நீங்கள் ஒருவரிசலாருவர ்

அன்பாயிருங்கள் என்கிற புதிதான 
கடட்தளதய இப்சபாழுது 

உங்களுக்குக் சகாடுக்கிபறன். 
நீங்கள் ஒருவரிசலாருவர ்

அன்புள்ளவரக்ளாயிருந்தால், 
அதினால் நீங்கள் என்னுதடய 

சீஷரக்சளன்று எல்லாரும் 
அறிந்துசகாள்வாரக்ள்.



�கரியா இந்த 
பவதளதயப் பற்றி 

இவ்விதம் தீரக்்கதரி�னம் 
உதரதத்ார.் “பமய்ப்பதன 
சவடட்ுபவன், மந்ததயின் 

ஆடுகள் சிதறடிக்கப்படும்”  நான் 
உயிரத்ச்தழுந்த பின்பு, உங்களுக்கு 

முன்பன கலிபலயாவுக்குப் 
பபாபவன். இந்த இரவு நீங்கள் 

எல்லாரும் என்தன 
மறுதலிப்பீரக்ள்.



ஆண்டவபர, 
எல்லாரும் 

மறுதலிதத்ாலும், 
நான் ஒருக்காலும் 

மறுதலிக்க 
மாடப்டன்.

பபதுரு, 
இந்த இராதத்ிரியிபல 
ப�வல் இரண்டு தரம் 

கூவுகிறதற்கு முன்பன, நீ 
என்தன மூன்று தரம் 

மறுதலிப்பாய்.



நான் உம்பமாபட 
மரிக்கபவண்டியதாயிருந்தாலும் 

உம்தம மறுதலிக்கமாடப்டன்.

அவரக்ள் என்தன 
சிதத்ிரவதத ச�ய்து, 
உம்தம மறுதலிக்க 

தவக்க முடியாது.

எந்த வதகயிலும் 
நான் உம்தம 

மறுதலிக்கமாடப்டன்.



நீங்கள் எல்லாரும் என்தன 
மறுதலிப்பீரக்ள் என்று பவதம் சதளிவாக� ்

ச�ால்லுகிறது. ஏ�ாயா தீரக்்கதரிசி 
திரும்பவும் என்தனப்பற்றி கூறியுள்ளான். 

“அவர ்அக்கிரமக்காரரில் ஒருவராக 
எண்ணப்படட்ார.்”

 
பபதுரு, நீ 

குணப்படட்ு 
மறுபடியும் என் 
விசுவா�தத்ில் 
ஸ்திரப்படட்ப் 

பிறகு உன் 
�பகாதரதரயும் 
விசுவா�தத்ில் 
ஸ்திரப்படுதத்ு.



எங்கள் பதவனாகிய 
கரத்த்ாபவ, இந்தப் 

பிரபஞ்�தத்ின் ராஜாபவ, 
பூமியிலிருந்து பபாஜனதத்த 

உற்பதத்ி ச�ய்கிறவபர, நீர ்
ஸ்பதாதத்ரிக்கப்படதத்க்கவர்.



மதப்தயு 26:33-35; பயாவான் 13:31-
38; 1 சகாரிந்தியர ்11:24-25

இந்த அப்பம் 
உங்களுக்காகப் 

பிடக்ப்படுகிற என்னுதடய 
�ரரீமாயிருக்கிறது. நீங்கள் 
பஸ்காதவ அனு�ரிக்கும் 

பபாபதல்லாம் என்தன 
நிதனவுகூருங்கள்.



என்னுதடய 
�ரரீம் 

உங்களுக்காகப் 
பிடக்ப்படும்.



நீங்கள் 
வாங்கிப் 

புசியுங்கள்.



இந்தப் பாதத்ிரம் 
பாவமன்னிப்புண்டாகும்படி 

உங்களுக்குக்காக� ்சிந்தப்படுகிற 
புது உடன்படிக்தகக்குரிய 

என்னுதடய இரதத்மாயிருக்கிறது.



உங்களுக்குள்பள பகிரந்்து சகாண்டு 
எல்லாவற்தறயும் பானம் பண்ணுங்கள். இந்தத ்

திராட�்ப்பைர�தத்த நவமானதாய் உங்கபளாபடகூட என் 
பிதாவின் ராஜ்யதத்ிபல நான் பானம் பண்ணும் நாள் 

வதரக்கும் இததப் பானம் பண்ணமாடப்டன்.



நீங்கள் இந்த 
அப்பதத்தப் புசிதத்ு, 
இந்தப் பாதத்ிரதத்ில் 

பானம்பண்ணும்பபாசதல்லாம் 
கரத்த்ர ்வருமளவும் 

அவருதடய மரணதத்தத ்
நிதனவுகூருகிறீரக்ள்.



நான் இதவகதள உங்களுக்கு� ்
ச�ான்னதினால் கலங்கவும், பயப்படவும் 

பவண்டாம். என் பிதாவின் வீடட்ில் அபநக வா�ஸ்தலங்கள் 
உண்டு. நான் பபாய் உங்களுக்காக ஸ்தலதத்த 

ஆயதத்ம்பண்ணினபின்பு, நான் இருக்கிற இடதத்ிபல 
நீங்களும் இருக்கும்படி, நான் மறுபடியும் வந்து உங்கதள 

என்னிடதத்ில் ப�ரத்த்ுக்சகாள்ளுபவன்.

பயாவான் 14:1-3; 
1 சகாரிந்தியர ்11:24-26



ஆனால் ஆண்டவபர, 
நீர ்பபாகிற இடதத்த நாங்கள் 
அறிபயாபம, பிறகு உம்மிடதத்ில் 
வருவதற்கு வழிதய நாங்கள் 

எப்படி அறிபவாம்?



நீங்கள் வழிதய 
அறிந்திருக்கிறீரக்ள். நாபன வழியும் �தத்ியமும் 

ஜீவனுமாயிருக்கிபறன். என்னாபலயல்லாமல் ஒருவனும் 
பிதாவினிடதத்ில் வரான். நீங்கள் என்தன அறிந்தீரக்ளானால் 

என் பிதாதவயும் அறிந்திருப்பீரக்ள். நீங்கள் அவதரக் 
கண்டும் இருக்கிறீரக்ள்.



ஆண்டவபர, 
பிதாதவ எங்களுக்குக் காண்பியும், 

அது எங்களுக்குப் பபாதும்.

பிலிப்புபவ, 
இவ்வளவுகாலம் நான் 

உங்களுடபனகூட இருந்தும் நீ என்தன 
அறியவில்தலயா? என்தனக் கண்டவன் 
பிதாதவக் கண்டான். நானும், பிதாவும் 

ஒன்றாயிருக்கிபறாம்.



நான் 
உங்கதளத ்

திக்கற்றவரக்ளாக விபடன், 
உங்களிடதத்ில் வருபவன். 

இன்னும் சகாஞ்�க்காலதத்ிபல 
உலகம் என்தனக் காணாது,  

உங்களுடபனகூட இருக்கவும், 
உங்கதளத ்பதற்றவும் 

பரிசுதத் ஆவியானவதர 
நான் அனுப்புபவன். அவர ்

உங்களுக்குள்பள இருந்து �கல 
�தத்ியதத்ிற்குள்ளும் உங்கதள 

நடதத்ுவார.் 



நீங்கள் 
என்னில் 

அன்பாயிருந்தால் 
என் கற்பதனகதளக் 

தகக்சகாள்ளுங்கள். உலகதத்ால் 
பறிக்கமுடியாத �மாதானதத்த 

நான் உங்களுக்கு 
தவதத்ுப்பபாகிபறன்.



நீங்கள் என்னில் 
அன்புள்ளவரக்ளாயிருந்தால் 

பிதாவினிடதத்ிற்குப் பபாகிபறசனன்று நான் 
ச�ான்னததக்குறிதத்ு� ்�ந்பதாஷப்படுவீரக்ள்,  இது 
நடக்கும்பபாது நீங்கள் விசுவாசிக்கும்படியாக, 

நடப்பதற்குமுன்னபம இதத உங்களுக்கு� ்
ச�ான்பனன்.



எழுந்திருங்கள். 
நாம் ஒரு பாடட்ுப் 

பாடின பின்பு 
பதாடட்தத்ிற்குப் 

பபாய் சஜபிப்பபாம்.



இபயசுவும் அவருதடய 
பதிசனான்று சீஷரக்ளும் 

கதடசியாக இதணந்து ஒரு 
பாடத்டப் பாடினாரக்ள்.

மதப்தயு 26:30; பயாவான் 14:5-10, 15, 25-30



அதமதியாக 
என் பின்னால் 

வாருங்கள். நாம் 
நம்முதடய இரகசிய 

இடதத்ிற்குப் பபாய் 
சஜபிப்பபாம்.



நீங்கள் அழுது 
புலம்புவீரக்ள். ஆனாலும் உங்கள் துக்கம் சபரிய 
�ந்பதாஷமாக மாறும். நான் பிதாவினிடதத்ிலிருந்து 

புறப்படட்ு வந்பதன். மறுபடியும் சீக்கிரம் 
பிதாவினிடதத்ிற்குப் பபாகிபறன்.

“நான் பிதாவினிடதத்ிற்குப் 
பபாகிறபடியினால் சகாஞ்�க்காலதத்ிபல 

என்தனக் காணாதிருப்பீரக்ள், 
மறுபடியும் சகாஞ்�க்காலதத்ிபல 

என்தனக் காண்பீரக்ள்” என்று நான் 
ச�ான்னதினால் துக்கப்படாதீரக்ள்.



இப்சபாழுது நீர ்
சவளிப்பதடயாய்ப் 
பபசுகிறீர.் நாங்கள் 

நம்புகிபறாம்.

இப்சபாழுது நீங்கள் 
விசுவாசிக்கிறீரக்ளா? இன்னும் சகாஞ்� 
பநரதத்ில் நீங்கள் யாவரும் என்தனத ்
தனிபய விடட்ு சிதறுண்டு பபாவீரக்ள். 

இங்பகபய தங்கியிருங்கள். நான் சிறிது 
தூரம் பபாய் சஜபிக்கிபறன்.



பிதாபவ, பவதள 
வந்தது. நான் ச�ய்யும்படி நீர ்

எனக்கு நியமிதத் கிரிதயதய� ்
ச�ய்துமுடிதப்தன். பிதாபவ, 

உலகம் உண்டாகிறதற்கு முன்பன 
உம்மிடதத்ில் எனக்கு உண்டாயிருந்த 

மகிதமயினாபல இப்சபாழுது 
நீர ்என்தன உம்மிடதத்ிபல 

மகிதமப்படுதத்ும். நீர ்எனக்குக் 
சகாடுதத் வாரத்த்தகதள நான் 

அவரக்ளுக்குக் சகாடுதப்தன். அவரக்ள் 
அதவகதள ஏற்றுக்சகாண்டாரக்ள்.



 நீர ்அவரக்தள 
உலகதத்ிலிருந்து 

எடுதத்ுக்சகாள்ளும்படி 
நான் பவண்டிக்சகாள்ளாமல், 

நீர ்அவரக்தளத ்
தீதமயினின்று காக்கும்படி 

பவண்டிக்சகாள்ளுகிபறன்.

இந்த உலகம் என்தனப் 
பதகதத்து பபால அவரக்தளயும் 

பதகக்கும். ஏசனனில் நான் 
அவரக்ளிடம் அவரக்ளுதடய 

பாவதத்தக்குறிதத்ு 
உண்தமகதளப் பபசுகிபறன். 

அவரக்ள் இந்த உலகதத்ாரல்ல.



நீர ்என்னில் 
அன்பாயிருக்கிறதுபபால 

அவரக்ளிலும் 
அன்பாயிருக்கிறததயும் 
உலகம் அறியும்படிக்கும், 

நான் அவரக்ளிலும் நீர ்
என்னிலும் இருக்கும்படி 
பவண்டிக்சகாள்ளுகிபறன்.

இவரக்ளுதடய 
வாரத்த்தயினால் என்தன 

விசுவாசிக்கிறவரக்ளுக்காகவும் 
பவண்டிக்சகாள்ளுகிபறன். 

அவரக்சளல்லாரும் 
ஒன்றாயிருக்கவும், நீர ்என்னிபலயும் 
நான் உம்மிபலயும் இருக்கிறதுபபால 

அவரக்சளல்லாரும் 
நம்மில் ஒன்றாயிருக்கவும் 
பவண்டிக்சகாள்ளுகிபறன்.



என் ஆதத்ுமா 
மரணதத்ுக்பகதுவான 

துக்கங்சகாண்டிருக்கிறது.

மதப்தயு 26:31, 38; 
பயாவான் 16:19-20, 17:1-10



என் பிதாபவ, இந்தக் 
பகாபாக்கிதனயின் பாதத்ிரம் 

என்தனவிடட்ு நீங்கக்கூடுமானால் 
நீங்கும்படிச�ய்யும். ஆகிலும் என் 
சிதத்தத்ின்படியல்ல, உம்முதடய 
சிதத்தத்ின்படிபய ஆகக்கடவது. 

இதத நான் கண்டிப்பாகக் 
குடிக்க பவண்டுமானால் நான் 

குடிப்பபன்.



இபயசு உலகதத்ின் 
பாவங்கதள� ்சுமப்பதற்காக 

உலகிற்கு வந்தார.் அந்த 
பவதள வந்தபபாது 

உலகதத்ில் எக்காலதத்ிலும் 
வாழும் மக்களுக்காக 
அவர ்அவமானதத்த 

எண்ணாமல், சிலுதவதய� ்
�கிதத்ுப் பாவமானார்

என் பிதாபவ, 
இந்தப்பாதத்ிரம் 

என்தனவிடட்ு 
நீங்கக்கூடுமானால் 
நீங்கும்படிச�ய்யும்.



இபயசுவுதடய 
பவரத்வ இரதத்தத்ின் 

சபருந்துளிகளாய்த ்
ததரயிபல விழுந்தது.

ஆனால், என் 
சிதத்தத்ின்படியல்ல, 

உம்முதடய 
சிதத்தத்ின்படிபய 

ஆகக்கடவது.



திடீசரன்று 
வானதத்ிலிருந்து 

ஒரு தூதன் 
பதான்றி, அவதரப் 
பலப்படுதத்ினான்.

பரிசுதத்பர, நீர ்பாடுபட 
பவண்டிய பநரம் வந்துவிடட்து. 

ஆனால், பிதா  உம்முடன் இருக்கிறார.் 
நாதள நீர ்உலகதத்ின் பாவங்கதள 
உம்பமல் சுமக்கும் பபாது பரபலாகதத்ின் 
எல்லா பரம ப�தனகளும் உம்தமக் 

கவனிதத்ுக்சகாண்டிருப்பாரக்ள். 



நீர ்இந்த உலகதத்தப் 
பதடக்தகயில் நாங்கள் 

உம்முடன் இருந்பதாம். அதத நீர ்
மீடட்ுக்சகாள்ளும்பபாதும் நாங்கள் 

உம்முடன் இருப்பபாம்.



நாதள �ாதத்ான் 
முறியடிக்கப்படுவான். 

மற்றும் பாவதத்ின் 
கடனும் ச�லுதத்ப்படும்.



ஆபிரகாமும், பரபலாகதத்ின் ப�தனகளும் 
உம்முதடய வருதகக்காக ஆவபலாடு 

காதத்ுக்சகாண்டிருக்கின்றனர.் அவரக்ள் உம் 
�தத்ுருக்களுக்கு முன்பாக உமக்கு ஒரு பந்திதய ஆயதத்ம் 
பண்ணியிருக்கிறாரக்ள். உம் பாதத்ிரம் நிரம்பி வழிகிறது. 
நி��்யமாக உம் ஜீவனுள்ள நாசளல்லாம் நன்தமயும் 
கிருதபயும் உம்தமத ்சதாடரும். நீர ்கரத்த்ருதடய 

வீடட்ிபல நீடிதத் நாடக்ளாய் நிதலதத்ிருப்பீர.்



எழுந்திரும், 
பகடட்ின் மகன் 

யூதாஸ் உம்தமக் 
காடட்ிக்சகாடுக்க 

வந்துவிடட்ான்.

�ங்கீதம் 23:5-6; 
லூக்கா 22:41-44; 
பயாவான் 17:12; 
எபிபரயர ்6:6,12:2



பிதாபவ, 
இதற்காகபவ நான் 

இந்த உலகதத்ிற்கு 
வந்பதன்.



நீங்கள் நிதத்ிதர பண்ணுகிறீரக்ள். 
நீங்கள் ஒரு மணி பநரமாவது என்பனாபடகூட 
விழிதத்ிருக்கக்கூடாதா? எழுந்திருங்கள், 

பபாபவாம். நான் பாவிகளுதடய தககளில் 
ஒப்புக்சகாடுக்கப்படுகிற பவதள 

வந்துவிடட்து.



பபாதகபர, உம்தம 
இங்பக பாரப்்பது நன்றாக 

இருக்கிறது. என்தன யாபரனும் 
பின்பற்றியிருப்பாரக்பளாசவன 

பயமாக இருக்கிறது.



யூதாப�, 
முதத்தத்ினாபலயா 

என்தனக் 
காடட்ிக்சகாடுக்கிறாய்?



யூதாஸ்! நீ 
ஒரு பயங்கரமான 

துபராகி!

அவரக்ள் 
எதிரத்த்ால், 

அவரக்தளக் 
சகால்லுங்கள்.

யாதரத ்
பதடுகிறீரக்ள்?

மதப்தயு 26:40, 45-50; பயாவான் 12:27, 18:1-4



ந�பரயனாகிய 
இபயசு

நான்தான்



பபாரப்�வகர ்
இபயசுதவப் 

பாரத்த்ு 
பயந்தாரக்ள், 

எனபவ அவரக்ள் 
பின்னிடட்ுத ்
ததரயிபல 

விழுந்தாரக்ள்.

ஜாக்கிரதத! 
அவரிடம் 
வல்லதம 

இருக்கிறது.



அதுதான் அவர.் 
எதற்காகப் பயப்படுகிறீரக்ள்? 
அவதரக் சகாண்டுபபாங்கள்.



எங்கள் 
பபாதகதர நீங்கள் 
சகாண்டுபபாகக் 

கூடாது.



ஆ .......

பமாதுபமாது

பயாவான் 18:4-6, 10



நிறுதத்ு! இனி இங்பக 
இரதத்ம் சிந்தப்படக்கூடாது. 
பபதுரு,  உன் படட்யதத்தத ்
திரும்ப அதின் உதறயிபல 

பபாடு. நான் விரும்பினால்,10,000 
பதவதூதரக்தள எனக்கு 

உதவிச�ய்யக் கூப்பிடமுடியும். 
இது அந்தகாரதத்ின் 
பவதளயாயிருக்கிறது.

அவன் 
என் காதத 

சவடட்ிவிடட்ான்!



கள்ளதனப் பிடிக்கப் 
புறப்படுகிறதுபபால, 

நீங்கள் படட்யங்கதள 
எடுதத்ுக்சகாண்டு என்தனப் 

பிடிக்கவந்தீரக்ள். நான் 
உங்களுடன் பதவாலயதத்ில் 

இருந்பதன். அப்சபாழுது, நீங்கள் 
ஏன் என்தனப் பிடிக்கவில்தல? 
ஏன் என்று நான் உங்களுக்கு� ்
ச�ால்லுகிபறன். தீரக்்கதரிசிகள் 

எழுதியிருக்கிறதவகள் 
நிதறபவறுவதற்காகபவ.



ஆண்டவபர 
உதவி 

ச�ய்யும்!



அங்பக, 
முற்றிலும் 
புதியதாக.



நீங்கள் 
என்தனத ்

பதடுகிறீரக்ள். 
நாங்கள் எதிரக்்க 

மாடப்டாம். என்தனக் 
சகாண்டுபபாங்கள். 

இவரக்தளப் 
பபாகவிடுங்கள்.



இது ஒரு அற்புதம்! 
அவர ்என் காததக் 

குணமாக்கிவிடட்ார!் 
அவர ்என் காததக் 

குணமாக்கிவிடட்ார!்



சீஷரக்சளல்லாரும் 
இருடட்ுக்குள் அவதரவிடட்ுத ்

தப்பி ஓடிப்பபானாரக்ள்.

அவரக்தளப் 
பிடியுங்கள்! அவரக்ள் 

எல்லாதரயும் பிடியுங்கள்! 
ஒருவதனயும் 

விடட்ுவிடாதீரக்ள்!

நாம் 
பபாபவாம்.

மதப்தயு 26:52-57; மாற்கு 
14:51-52; லூக்கா 22:50-51



பபாய்க்சகாண்படயிருங்கள். 
ஜனங்கள் இததக் 

பகள்விப்படுவதற்குமுன் இதத 
முடிதத்ுவிடபவண்டுசமன்று 

அவரக்ள் விரும்புகிறாரக்ள்.



அவரக்ள் இபயசுதவ 
ஆ�ாரியரக்ளும், �ாடச்ிகளும் 

கூடியிருந்த இடதத்ிற்குக் 
சகாண்டுவந்தாரக்ள்.

நீ உன்தன 
கிறிஸ்து என்று 

ச�ால்லுவதாகவும், 
பதவதன உன் பிதா என்று 

ச�ால்லுவதாகவும் அவரக்ள் 
என்னிடம் கூறுகிறாரக்ள். நீ 
இந்த உலகதத்ுக்குரியவனல்ல 

என்று நீ கூறினாய். 
அப்படியானல் நீ 

எங்கிருந்து வந்தாய்?



நீர ்என்னிடதத்ில் 
வி�ாரிக்கபவண்டியசதன்ன? 

நான் ச�ான்னதவகதளக் 
பகடட்வரக்ளிடதத்ில் வி�ாரியும். 

நான் பபசினதவகதள அவரக்ள் 
அறிந்திருக்கிறாரக்ள்.

நான் 
சஜபஆலயங்களிலும் 

பதவாலயதத்ிலும் 
எப்சபாழுதும் 

உபபதசிதப்தன்; 
அந்தரங்கதத்ிபல நான் 

ஒன்றும் பப�வில்தல.



பளார்பளார்



பிரதான 
ஆ�ாரியனுக்கு 

இப்படியா 
உதத்ரவு 

ச�ால்லுகிறது?

நான் 
தகாதவிதமாய்ப் 

பபசினதுண்டானால், 
தகாததத ஒப்புவி. 
நான் தகுதியாய்ப் 

பபசிபனபனயாகில், 
என்தன ஏன் 
அடிக்கிறாய்?



இந்த 
மனிதனுக்கு 

எதிரான �ாடச்ிகதள 
உள்பள அதைதத்ு 

வாருங்கள்.

பயாவான் 18:19-23



பதவனுதடய ஆலயதத்த இடிதத்ுப்பபாடவும், 
மூன்று நாதளக்குள்பள அததத ்தன் தககளினாபல 

கடட்வும் என்னாபல ஆகும் என்று இவன் 
ச�ான்னான்.

இல்தல, பவறு யாராவது 
பதவாலயதத்த இடிதத்ால், 
நான் அததத ்திரும்பவும் 
கடட்ுபவன் என்று அவன் 

ச�ான்னான்.



அந்த �மயம் நீ அங்கிருக்கவில்தல. அவர ்
ச�ான்னதத நான் பகடப்டன். அவர ்பதவனுதடய 

ஆலயதத்த இடிதத்ுப்பபாடுவததப்பற்றி 
பபசியபபாது அவர ்தன்தன� ்

சுடட்ிக்காடட்ினார.் அவருதடய ச�ாந்த �ரரீம் 
அழிக்கப்படுவததப்பற்றி பபசினார ்என்று நான் 

நிதனக்கிபறன்.



எனக்குத ்
சதரியாது. அவர ்எப்படி 
மூன்று நாதளக்குள்பள 

பதவாலயதத்தக் கடட்ுவார?்

அது முடட்ாள்தனமாக 
இருக்கிறது. அவன் 

தன் �ரரீதத்த மூன்று 
நாடக்ளுக்குப்பிறகு எப்படித ்

திரும்ப உருவாக்கமுடியும்?



இவரக்ள் 
உனக்கு விபராதமாய் 
குற்றம் �ாடட்ுகிறதத 
நீ பகடக்வில்தலயா? 
நீ உனக்காக ஒன்றும் 

ச�ால்லுகிறதில்தலயா?



இபயசு பப�ாமல் 
அதமதலாயிருந்தார.்

அந்த 
முடட்ாள் பதில் 

ச�ால்ல மாடட்ான்.



நீ பதவனுதடய குமாரனாகிய 
கிறிஸ்துதானா? அதத எங்களுக்கு� ்ச�ால்லும்படி ஜீவனுள்ள 

பதவன்பபரில் உன்தன ஆதணயிடட்ுக் பகடக்ிபறன்.

நான் பதவனுதடய 
குமாரனாகிய கிறிஸ்துதான். 

அன்றியும் நான் �ரவ் வல்லவருதடய 
வலது பாரி�தத்ில் வீற்றிருப்பததயும் 

இந்த பூமிக்கு வானதத்ின் 
பமகங்கள்பமல் திரும்ப வருவததயும் 

நீங்கள் காண்பீரக்ள்.



தன் சபரும் 
துக்கதத்ின் 

அதடயாளமாக 
பிரதான ஆ�ாரியன் 
தன் வஸ்திரங்கதளக் 
கிழிதத்ுக்சகாண்டான்.

இனி �ாடச்ிகள் நமக்குத ்
பததவயில்தல. இவன் ச�ான்னதத 
நம்முதடய ச�ாந்தக் காதுகளால் 

பகடப்டாம். இவன், தான் பதவனுதடய 
குமாரன் என்று பதவதூஷணம் 

ச�ான்னான். இவன் மரணதத்ிற்குப் 
பாதத்ிரனாயிருக்கிறான்.

அவனுதடய 
கண்கதளக் கடட்ுங்கள். அவன் 

எப்படிப்படட்த ்தீரக்்கதரிசி 
என்று நாம் பாரப்்பபாம். மதப்தயு 26:59-65



அவதன 
அடியுங்கள். அவன் 

பதவாலயதத்ில் இருந்த 
என் வியாபாரதத்த 

அழிதத்ுவிடட்ான்.

அவன் ஒரு அற்புதம் 
ச�ய்யடட்ும்.

அவன் 
தீரக்்கதரி�னம் 

ச�ால்லமுடியுமா 
என்று பாருங்கள்.



மீண்டும் 
அவதன 

அடியுங்கள்.



உன் காயங்கதளக் 
குணப்படுதத்ிக்சகாள். 

எங்களுக்கு ஒரு 
அற்புததத்தக் காண்பி.

பாருங்கள். 
அவர ்எவ்வளவு 

பலவீனமாக 
இருக்கிறார!்

சநாறுக்குசநாறுக்கு

அடிஅடி



உன்தன 
அடிதத்து யார ்என்று 

ஞானதிருஷ்டியினால் 
எங்களுக்கு� ்ச�ால்லும். 
நீர ்ஒரு தீரக்்கதரிசி என்று 

நான் நிதனதப்தன்.

சநாறுக்குசநாறுக்குஅடிஅடி



அந்தபவதளயில் 
பிரதான 

ஆ�ாரியனுதடய 
அரமதனக்கு 

சவளிபய தூரதத்ிபல 
பபதுரு இபயசுவுக்குப் 

பின்ச�ன்றான்.

எனக்கு உன்தனத ்
சதரியும். நான் உன்தன 

அந்த மனிதன் இபயசுவுடன் 
பாரத்ப்தன். நீ அவனுதடய 

சீஷரக்ளில் ஒருவன். 
அப்படிதத்ாபன?

எனக்கு அந்த மனிதன் 
இபயசுதவத ்சதரியாது. 

நான் என்ன நடக்குது என்று 
சும்மா பாரக்்க வந்பதன்.



நான் உன்தனத ்
பதாடட்தத்ில் இன்றிரவு 

பாரத்ப்தன்! நீதான் 
அது….

மனிதபன, நீ 
தபதத்ியக்காரதத்னமாய் 

பபசுகிறாய். நான் ஒரு  �ாதாரண, 
ஏை்தமயான மீன்பிடிப்பவன். 

எனக்கு இபயசு என்ற இந்த 
மனிததனத ்சதரியாது.

மதப்தயு 26:67-70; 
லூக்கா 22:64-65



ஆம். 
சமய்யாகபவ நீயும் 

அவனுதடய சீஷரக்ளில் 
ஒருவன். நான் 

உன்தன அவனுடன் 
அபநக �மயங்களில் 
பாரத்த்ிருக்கிபறன்.

சபண்பண, 
அந்த மனிததன நான் 

என் வாை்க்தகயில் 
ஒருபபாதும் இதற்குமுன் 

பாரத்த்தில்தல.



அந்த ப�வல் 
சகாஞ்�ம் சீக்கிரமாகக் 

கூவுகிறது. அப்படிதத்ாபன?

அவரக்ள் 
அவதர சவளிபயக் 

சகாண்டு வருகிறாரக்ள். அவரக்ள் 
அவதர மிகக்சகாடுதமயாக 

நடதத்ியிருப்பதாகத ்சதரிகிறது.

சகாக்கரக்பகா… 
சகாக்கரக்பகா… 

சகாக்கரக்பகா
சகாக்கரக்பகா



அவரக்ள் அவருக்குத ்தண்டதன 
வைங்குவதற்காக அவதர அர�ாங்க 

அதிகாரிகளிடம் சகாண்டுபபாக� ்
ச�ான்னாரக்ள்.

அவதன 
வாரினால் 
அடியுங்கள்.

அந்த நயவஞ்�க 
குண்டரக்ள் 

தங்களுதடய 
அசுதத்மான பவதலதய 

பவறு யாராவது 
ச�ய்யபவண்டும் என்று 

விரும்புகிறாரக்ள்.



ப�வல் கூவுகிறதத பபதுரு பகடட்ான். ப�வல் இரண்டுதரங் 
கூவுகிறதற்குமுன்பன நீ என்தன மூன்று தரம் மறுதலிப்பாய் 

என்று இபயசு தனக்கு� ்ச�ான்ன வாரத்த்ததயப் 
பபதுரு நிதனவு கூரந்்தான். அவன் தன்னுதடய 
பகாதைதத்னதத்தக்குறிதத்ு சவடக்ப்படட்ான்.

மதப்தயு 26:71-75, 27:1-2; 
லூக்கா 22:58-62, 23:1



ஒன்பது இதை 
முடி�ச்ுக்களுக்குள்ள வாரினால் 

அவதன அடிக்கவும்.

ஆண்டவபர, நான் 
என்ன ச�ய்துவிடப்டன்? 
அவர ்ச�ான்னபடிபய 

நான் மூன்று தரம் அவதர 
மறுதலிதத்ுவிடப்டன். இது 

ஏன் இப்படி நடக்கிறது? 
அவர ்ஏன் இப்படித ்

துன்பப்படுகிறார?்

வாருங்கள். 
முழு இரவும் 

நம்மிடம் 
இல்தல.

பிதாபவ, எனக்கு 
சபலன் தாரும்.



உனக்கு இங்பக என்ன பவண்டும்? உன்னுதடய பபாதகதர நீ 
காடட்ிக்சகாடுதத்தற்காக நாங்கள் உனக்கு சகாடுக்கபவண்டியப் 

பணதத்த உனக்கு சகாடுதத்ுவிடப்டாபம.

நான் என் மனதத 
மாற்றிவிடப்டன். அவதர 

விடட்ுவிடுங்கள். நான் 
அந்தப் பணதத்த 

திரும்ப உங்களுக்குக் 
சகாடுதத்ுவிடுகிபறன்.



இது இரதத்க்கிரயமான பணம். அசுதத்மானது. 
நாங்கள் அததத ்சதாடமாடப்டாம். இந்த நாள் 

முடிவதற்குள் உன் பபாதகர ்மரிதத்ுவிடுவார.் நீ எதற்கும் 
பயப்பட அவசியமில்தல. சதாடரந்்து நாங்கள் உன்தன 

பயன்படுதத்ிக்சகாள்பவாம்.



உங்கள் 
பணதத்த 

வாங்கிக்சகாள்ளுங்கள். எனக்கு 
இது பவண்டாம். என்னுதடயக் 

குற்றஉணரவ்ுடன் நான் 
வாைமுடியாது.கிளிங்!

கிளிங்! பிங்!
பிங்!



பாவம். அந்த 
முடட்ாள்.

மதப்தயு 27:3-6



நான் 
இதனுடன் 
இனி வாை 
முடியாது.



ஆண்டவபர 
எனக்கு என்ன 

ஆயிற்று?



ஏன் 
என்னால் என் 
இ�த்�தயக் 
கடட்ுப்படுதத் 
முடியவில்தல?



ஒருபவதள மரணம் 
எனக்கு� ்�மாதானதத்தத ்

தரும்.



நான் 
அவதனப் பாரத்ப்தன். 
ஆனால் அவதனத ்

தடுக்க என்னால் ஒன்றும் 
ச�ய்ய முடியவில்தல.

சீக்கிரம், 
உடபன நாம் கயிற்தற 

சவடட்ி அவதனக் கீபை 
இறக்க பவண்டும். 
ஒருபவதள அவன் 

இன்னும் உயிருடன் 
இருக்கலாம்.



ஆனால் அவரக்ள் 
மரதத்ில் 

ஏறிக்சகாண்டிருக்கும் 
பபாபத யூதாசின் 

ஆதம்ா நிதத்ிய 
ஆக்கிதனக்குள் 
மூை்கிவிடட்து .



அவன் விழும்பபாது நீ 
அவதனப் பிடிக்கபவண்டும். 
இல்தலசயனில் அவன் இந்த 
ச�ங்குதத்ானப் பள்ளதத்ாக்கில் 

விழுந்து விடுவான்.

மதப்தயு 27:5



அவன் சவகு 
தூரதத்ில் 

இருக்கிறான்.



இது 
பயங்கரமாக 
இருக்கிறது. இதுவும் தீரக்்கதரிசிகளால் 

முன்னுதரக்கப்படட்து.

என்ன 
பரிதாபம்! அவன் வயிறு 

சவடிதத்ு, குடல்கசளல்லாம் 
�ரிந்துபபாயிற்று.



என்னிடதத்ில் என்ன சகாண்டுவந்திருக்கிறீரக்ள்?  இன்சனாரு 
மதசவறியதனயா? இவதன நீங்கபள சகாண்டுபபாய், உங்கள் 

நியாயப்பிரமாணதத்ின்படி நியாயந்தீருங்கள்.

இந்த மனுஷன்பமல் என்ன 
குற்றஞ்�ாடட்ுகிறீரக்ள்?



இவன் மரணதத்ிற்குப் 
பாதத்ிரனாயிருக்கிறான். இல்தலசயனில் 

இவதன உம்மிடதத்ில் சகாண்டுவரமாடப்டாம். 
பதவதூஷணம் ச�ய்கிறவதன கல்சலறிந்துக் 

சகால்லுவதற்கு எங்களுக்கு இருந்த அதிகாரதத்த 
நீங்கள் எடுதத்ுவிடட்ீரக்ள். ஆதகயால் உம்முதடய 

அனுமதிதய நாடி வந்திருக்கிபறாம்.



அவன் 
தன்தன ஒரு 
ராஜா என்று 

ச�ால்லுகிறான்.
நீ யூதருதடய 

ராஜாவா?

என் ராஜ்யம் இவ்வுலகதத்ிற்குரியதல்ல, 
என் ராஜ்யம் இவ்வுலகதத்ிற்குரியதானால் நான் 

யூதரிடதத்ில் ஒப்புக்சகாடுக்கப்படாதபடிக்கு என் 
ஊழியக்காரர ்பபாராடியிருப்பாரக்ள்.



அப்படியானால் 
நீ ராஜாபவா?



�தத்ியதத்தக்குறிதத்ு� ்
�ாடச்ிசகாடுக்க நான் 

இந்த உலகதத்ில் வந்பதன். 
�தத்ியவான் எவனும் நான் 

ச�ால்வததக் பகடக்ிறான்.



மரணதத்ுக்கு 
ஏதுவான குற்றம் 

ஒன்றும் இவன் 
ச�ய்யவில்தல. நான் 

இவதன என்ன 
ச�ய்யபவண்டும்?

இவதன� ்
சிலுதவயில் அதறயும்! 
இவதன� ்சிலுதவயில் 

அதறயும்!



இவதனக் 
சகாண்டுபபாய் 

வாரினால் அடியுங்கள்.

�கரியா 11:12-13; மதப்தயு 27:8; மாற்கு 
15:14; லூக்கா 23:1-4; 

பயாவான் 18:29-38; அப்பபாஸ்தலர ்1:18



எதத்தன 
முதற வாரினால் 
அடிக்கபவண்டும்?

அவரக்ள் 
அதிகபட�்மாக 39 முதற 

வாரினால் அடிக்க� ்
ச�ான்னாரக்ள்.

இந்தப் 
பபாதகர ்எவ்வளவு 

வலிதம உள்ளவராக 
இருக்கிறார ்என்று 

பாரப்்பபாம்.



ஒன்பது இதை முடி�ச்ுக்களுக்குள்ள வார ்என்பது 
18 அங்குல நீளமான ஒரு மர தகப்பிடி சகாண்டது. 

அதின் ஒவ்சவாரு இதையின் முடிவிலும் 3 அடி 
நீளமுள்ள கூரத்மயான கல் அல்லது எலும்பு 

அல்லது உபலாகம் கடட்ப்படட்ிருக்கும்.



இன்னும் 
பலமாய்.

அவனுதடய 
சிபநகிதர ்
இப்பபாது 

எங்பக?

அவன் 
இரக்கதத்ிற்காகக் 

சகஞ்�வில்தல.

இது அபநகமாக 
அவதனக் சகான்றுவிடும். 

அவனுதடய அற்புதங்களும் 
இதத்ுடன் முடிந்துவிடும்.

சநாறுக்கு.

சநாறுக்கு.

ஆ .......ஆ .......



முப்பதத்ி 
ஐந்து

முப்பதத்ி 
ஆறு

முப்பதத்ி ஏழு

முப்பதத்ி எடட்ு
முப்பதத்ி 
ஒன்பதுலூக்கா 23:11; பயாவான் 19:1-2



அவன் முதுகு 
கிழிந்திருக்கிறது.

ஒரு ராஜாதவ 
வாரினால் 

அடிக்கபவண்டும் 
என்று எனக்கு ஒரு 

ஆத� இருந்தது.



அவன், தான் ஒரு ராஜா 
என்று ச�ான்னான். இந்த 
சிவப்பான பமலங்கிதய 
அவனுக்கு உடுதத்ுங்கள்.

ஒரு 
ராஜாவுக்கு ஒரு 
கிரடீம் பவண்டும்.



ஹா, 
ஹா இது ஒரு 

நல்ல கிரடீமாய் 
இருக்கும்.

ஆ ........



ராஜாபவ 
உம்முதடய 

ச�ங்பகாதலப் 
பிடிதத்ுக்சகாள்ளும். 

ஹா.ஹா.ஹா!
அவனுதடய 

ததலயில் இந்தக் 
கிரடீதத்த இறுக்கமாக 

தவக்கவும்.



முழு உலகதத்ின் 
ராஜாபவ 

உமக்கு கிரடீம் 
சூடட்ுகிபறாம்.

ஆ ........



இப்சபாழுது 
பநராக நில்.

ஹா, 
ஹா! ராஜாபவ, 
நீர ்நீடுழி வாை்க!

ஆம், 
இவனுக்கு 

அதிரஷ்்டம் 
இருந்தால் 

சூரியன் மதறயும் 
வதர.பயாவான் 19: 1-3

ராஜாபவ, 
உம்முதடய 

ச�ங்பகாதல 
உயரத்த்ி 

பிடியும். ஹா, 
ஹா!



ஒரு பராம 
அர�னுக்கு தாடி 

இருக்காது.



இப்பபாது 
�ரியாக 

ராஜா மாதிரி 
இருக்கிறான்.



இவனிடம் எந்த 
பவடிக்தகயும் இல்தல. 

இவன் இரக்கதத்ிற்காகக் 
கூட சகஞ்�மாடட்ுகிறான். 

நாம் திரும்ப இவதன 
பிலாதத்ுவிடம் 

சகாண்டுச�ல்பவாம்.



இவதன� ்சிலுதவயில் 
அதறயும், இவதன� ்
சிலுதவயில் அதறயும்.

இபதா, 
உங்கள் ராஜா. இராயபனயல்லாமல் 

எங்களுக்கு பவபற 
ராஜா இல்தல.

இந்த மனிததனப் 
பாருங்கள். இவதன நான் 

என்ன ச�ய்யபவண்டும்?



நீங்கபள இவதனக் 
சகாண்டுபபாய்� ்

சிலுதவயில் அதறயுங்கள், 
நான் இவனிடதத்ில் ஒரு 

குற்றமும் காபணன்.



இவனிடதத்ில் ஒரு 
குற்றமும் இல்தல என்று 
எப்படி� ்ச�ால்லுகிறீர?் 

இவன் தன்தன பதவனுதடய 
குமாரசனன்று 

ச�ால்லுகிறான்.



பதவனுதடய 
குமாரனா? அந்த 

மனிததன என்னிடம் 
சகாண்டுவாருங்கள்.

�ங்கீதம் 22; ஏ�ாயா 50: 6, 53: 5, 7; 
லூக்கா 23: 13-22; பயாவான் 19: 4-8



நீ யார?் 
நீ எனக்கு ஏன் பதில் 

ச�ால்லுகிறதில்தல? உன்தன� ்
சிலுதவயில் அதறய எனக்கு 
அதிகாரமுண்சடன்று உனக்குத ்

சதரியாதா?

பரதத்ிலிருக்கிற 
என் பிதா உமக்குக் 

சகாடுக்காதிருந்தால், என்பமல் 
உமக்கு ஒரு அதிகாரமுமிராது.



நான் 
உங்களுக்கு� ்

ச�ால்லுகிபறன் இந்த 
மனுஷனிடதத்ில் நான் ஒரு 
குற்றதத்தயும் காணவில்தல. 
நான் இவதனத ்தண்டிதத்ு, 

விடுததலயாக்குபவன்.

இவதன நீர ்
விடுததலபண்ணினால் 

நீர ்இராயனுக்கு� ்
சிபநகிதனல்ல.

இவதன� ்
சிலுதவயில் அதறயும், 
இவதன� ்சிலுதவயில் 

அதறயும்.



இவதனக் சகாண்டுபபாய் 
நீங்கபள பாரத்த்ுக்சகாள்ளுங்கள். 

இவனுதடய குற்றதத்த நான் 
காகிததத்ில் எழுதிவிடுபவன். ஆனால் 
இந்த நீதிமானுதடய இரதத்ப்பழிக்கு 

நான் குற்றமற்றவன்.



இந்த வஞ்�கதன 
சிலுதவயில் அதறயும்.

உன்னுதடய 
அற்புதங்கள் 

இப்பபாது 
எங்பக?

மதப்தயு 27:24; பயாவான் 19:9-17



அவனால் 
முடியவில்தல என்று 

நிதனக்கிபறன்.

பாய்�ச்ு.பாய்�ச்ு. சீக்கிரம்.
சீக்கிரம்.



ஏன் நான்?

எழுந்திரு. 
அல்லது நான் 

உன்தன வாரினால் 
அடிப்பபன்.

இங்பக, நீ! இந்த 
மனிதனுக்கு அவன் 

சிலுதவதய� ்சுமக்க 
உதவி ச�ய்.



அவர ்
என்ன ச�ய்தார?்

அவர ்எல்லாதரயும் 
பநசிதத்ார.்



ஓ இபயசுபவ 
ஏன் இப்படி? எங்களால் 

தாங்கமுடியவில்தல.

எரு�பலமின் குமாரதத்ிகபள, நீங்கள் எனக்காக 
அைாமல், உங்களுக்காகவும் உங்கள் பிள்தளகளுக்காகவும் 

அழுங்கள். ஏசனன்றால் காலம் வரும் அப்பபாது எரு�பலமில் 
உள்ளவரக்ள் பயதத்ினால் ஒளிந்துக் சகாள்வாரக்ள் மற்றும் 

மரிக்க பவண்டுசமன்று சஜபிப்பாரக்ள்.



இபயசு தம்முதடய சிலுதவதய� ்
சுமந்துக்சகாண்டு மரிக்கும் 

இடதத்ிற்குப் பபானார.் அந்நாளிபல 
குற்றவாளிகளாகிய பவபற 

இரண்டுபபரும் அவரவர ்சிலுதவதய� ்
சுமந்துசகாண்டு பபானாரக்ள்.

இபயசுதவ இன்னும் பநசிதத்வரக்ளும், அவதர இன்னும் 
கனம்பண்ணினவரக்ளும் அபநகர ்இருந்தனர.் ஆனால் 

அவரக்ள் பபசுவதற்கு அதிகமாக பயந்தாரக்ள்.

மதப்தயு 27:32; லூக்கா 23:26-33



இங்பக, 
இததக் குடி. இது 
பவததனதயக் 

குதறக்கும். இல்தல. 
நான் என் பிதாவின் 

சிதத்தத்த 
ச�ய்யபவண்டும்.

அவன் இன்னும் தான் 
பதவனுதடய குமாரன் என்று 
நிதனதத்ுக்சகாண்டிருக்கிறான்.



அவன் தக 
கால்கதள நீடட்ி 

தவயுங்கள்.

சுதத்ியல் மற்றும் 
ஆணிகதளக் 

சகாண்டுவாருங்கள்.



அவதன இறுக்கமாகப் பிடிதத்ுக் 
சகாள்ளுங்கள். முதலில் அடிக்கும்பபாது 

அவன் பயிதத்ியம்பபாலப் பபாராடுவான். 
ஆணிகள் எலும்புகதளக்  கடாவி� ்ச�ன்று 
கடத்டயில் ஏறும்வதர அவதன நிதலயாகப் 

பிடிக்கபவண்டும்.



இல்தல! 
என் 

மகபன!

ஆ..ஆ..
ஆ..ஆ..

ர.். ர.். ர.்.ர.். ர.். ர.்.



அவன், 
தான் பதவனுதடய 

குமாரன் என்று ஏன் 
நிதனக்கிறான் என்று 

நீ எண்ணுகிறாய்?

சில பதையத ்
தீரக்்கதரி�னங்களால். 

யாருக்குத ்சதரியும்?
�ங்கீதம் 22; ஏ�ாயா 
53; மதப்தயு 27: 33-34



அந்தக் 
கால்கதள 

இறுக்கமாகப் 
பிடிதத்ுக்சகாள்ளுங்கள். 

சபாதுவாக இங்கு 
ஆணிகள் எலும்புகதளக் 

கடாவிப்பபாகிறதற்கு 
அபநக முதற 

அடிக்கபவண்டும்.



ஓ மரியாள், 
என்னால் இததத ்

தாங்கமுடியும் 
என்று நான் 

நிதனக்கவில்தல.

இது இப்படி 
மாறிப்பபாகும் என்று 

நான் ஒருபபாதும் 
நிதனக்கவில்தல.

இழுங்கள், 
முடட்ாள்கபள.

சகாஞ்�ம் உதவி 
ச�ய், ப�ாம்பபறி 

பன்றி.



நாங்கள் 
யாவரும் அவதரக் 
தகவிடட்ுவிடப்டாம்.

பயாவான், 
நீ இங்கிருப்பது 
எனக்கு அதிக 

�ந்பதாஷம். இது 
மிகவும் பயங்கரமாக 

இருக்கிறது.

பிதாபவ, இவரக்ளுக்கு 
மன்னியும், தாங்கள் 

ச�ய்கிறது இன்னசதன்று 
அறியாதிருக்கிறாரக்பள.

�கரியா 13: 6; 
லூக்கா 23: 32-34



இல்தல. 
எல்லாம் உனக்கு 

இல்தல. நாம் 
நாலு பங்கு 

பபாடுபவாம்.

அவருதடய வஸ்திரங்கள் 
இங்பக இருக்கிறது. 
நான் இதத மடட்ும் 

எடுதத்ுக்சகாள்ளுகிபறன்.



என் வஸ்திரங்கதளத ்தங்களுக்குள்பள பங்கிடட்ு, 
என் உதடயின்பமல் சீடட்ுப்பபாடட்ாரக்ள் 

என்று பவதவாக்கியம் முன்னுதரதத்து.

இதத நாம் பங்குபபாட 
முடியாது. இது ததயலில்லாமல் 
பமபல சதாடங்கி முழுவதும் 

சநய்யப்படட்தாயிருக்கிறது.

யாருக்கு வருபமா 
என்று இததக்குறிதத்ு� ்

சீடட்ுப்பபாடுபவாம்.



சீடட்ுப்பபாடுபவாம்.

லிபயா, 
கவனமாக இரு. இரதத்ம் 
உன்பமல் ச�ாடட்ுகிறது.



மற்றவரக்தள 
ரடச்ிதத்ான். 

தன்தனதத்ான் 
ரடச்ிதத்ுக்சகாள்ளத ்

திராணியில்தல.

ஏய் இபயசு, 
பதவாலயதத்த இடிதத்ு, மூன்று 
நாதளக்குள்பள கடட்ுகிறவபன, 
உன்தன நீபய ரடச்ிதத்ுக்சகாள். 
நீ பதவனுதடய குமாரனானால் 

சிலுதவயிலிருந்து இறங்கி வா.



கிறிஸ்து என்று 
தன்தன� ்ச�ால்லிக்சகாண்ட இவன் 

இஸ்ரபவலின் ராஜாவானால் இப்சபாழுது 
சிலுதவயிலிருந்து இறங்கிவரடட்ும், அப்சபாழுது 

நாங்கள் பாரத்த்ு இவதன விசுவாசிப்பபாம்.

வஞ்�கன்!வஞ்�கன்!



�ங்கீதம் 22:18; மதப்தயு 27: 39-43; 
பயாவான் 19: 23-24

தன்தனத ்பதவனுதடய 
குமாரசனன்று 

ச�ால்லி, பதவன்பமல் 
நம்பிக்தகயாயிருந்தாபன. 

அவர ்இவன்பமல் 
பிரியமாயிருந்தால் 

இப்சபாழுது இவதன 
இரடச்ிக்கடட்ும்.



இங்பக, 
இததக் குடி. இது 
பவததனதயக் 

குதறக்கும்.

வபண்டாம்.



நீ 
பதவனுதடயக் 

குமாரபனயானால் 
இங்கிருந்து கீபை 
இறங்கு. நாம் சில 

பராமரக்தளக் 
சகால்லுபவாம்.

நீ ஏன் இப்படிப் பபசுகிறாய்? நீ இந்த 
ஆக்கிதனக்குடப்டட்வனாயிருந்தும் 

பதவனுக்குப் பயப்படுகிறதில்தலயா?



நாம் நியாயப்படி 
தண்டிக்கப்படுகிபறாம். நாம் 

நடப்பிதத்தவகளுக்குதத்க்க பலதன 
அதடகிபறாம். இவர ்இபயசு. 

இவர ்தகாதசதான்தறயும் 
நடப்பிக்கவில்தல.

இபயசுபவ, நீர ்உம்முதடய 
ராஜ்யதத்ில் வரும்பபாது 

அடிபயதன நிதனதத்ருளும்.



இன்தறக்கு நீ 
என்னுடபனகூடப் 
பரதீசிலிருப்பாய் 

என்று சமய்யாகபவ 
உனக்கு� ்

ச�ால்லுகிபறன்.



பயாவான், நீ என் தாதயக் 
கவனிதத்ுக்சகாள்.

நான் 
ச�ய்பவன்.

ஓ இபயசுபவ, 
ஏன்?

�ங்கீதம் 69:21;
 லூக்கா 23: 36-43; 

பயாவான் 19: 25-27



இபயசு சிலுதவயில் சதாங்கியபபாது இரதவப்பபால 
பூமிசயங்கும் அந்தகாரமுண்டாயிற்று. மூன்று மணிபநரம் 
அப்படிபய இருந்தது. அது இருளின் பவதளயாயிருந்தது. 

மனிதனாய் வந்த இபயசு கிறிஸ்து உலகதத்ின் 
பாவங்களுக்காக மரிதத்ுக்சகாண்டிருந்தார.்



�ரவ்பலாகதத்ின் பாவமும் அவரப்மல் 
சுமதத்ப்படட்பபாது அவர ்மிகுந்த 

�தத்மிடட்ுக் கூப்பிடட்ார.்

என் பதவபன! 
என் பதவபன! 

ஏன் என்தனக் 
தகவிடட்ீர?்



பிதாபவ, 
உம்முதடய 
தககளில் 

என் ஆவிதய 
ஒப்புவிக்கிபறன்.

ஓ ஜான், 
அவர ்மரிதத்ுக் 

சகாண்டிருக்கிறார!் 
அவர ்உண்தமயாகபவ 
மரிக்கிறார ்என்பதத 

என்னால் 
முடியவில்தல.

பதவன் பாவம் அறியாத அவதர நமக்காகப் பாவமாக்கினார.்பதவன் பாவம் அறியாத அவதர நமக்காகப் பாவமாக்கினார.்



அவர ்மரிதத்ு விடட்ார.்

முடிந்தது.

பதவன் பாவம் அறியாத அவதர நமக்காகப் பாவமாக்கினார.்பதவன் பாவம் அறியாத அவதர நமக்காகப் பாவமாக்கினார.்

மதப்தயு 27: 45-50; லூக்கா 23: 44-46; 
பயாவான் 19:30; 2 சகாரிந்தியர ்5:21



திடீசரன ஒரு சபரிய 
பூகம்பம் ஏற்படட்து.

என்ன 
நடக்கிறது? முதலில் பூமி 

இரதவப்பபால இருண்டது.  
இப்சபாழுது பூமி 

அதிருகிறது.

இவரத்ான் 
யூதரக்ளின் 

ராஜா 
இபயசு. இவர ்

அற்புதங்கதள� ்
ச�ய்தவர.்

இப்சபாழுது 
இவர ்எந்த 

அற்புதமும் 
ச�ய்யவில்தல. 

இவர ்
மரிதத்ுவிடட்ார்.



மீண்டும் 
சவளி��்ம் வருகிறது. 

இது ஒரு விசிதத்ிரமான 
நாள்.

ஆம். இந்த 
மனிதன் இறந்தவுடன் 

இப்படி நடக்கிறது.



சமய்யாகபவ 
இந்த மனுஷன் 
பதவனுதடய 

குமாரனாயிருந்தார்.



அவர ்சிலுதவயில் மரிப்பார ்ஆனால் 
அவருதடய எலும்புகளில் ஒன்றும் 

முறிக்கப்படுவதில்தல என்று கூறுகிற 
பவதவாக்கியம் நிதறபவறும்படி இப்படி நடந்தது.

இவரக்ளுதடய காசலலும்புகதள முறிக்கும்படி 
எங்களுக்கு உதத்ரவிடப்படட்ுள்ளது. இவரக்ள் சீக்கிரம் 

மரிக்கவும், இவரக்ளின் உடல்கதள சூரிய அஸ்தமனதத்ிற்கு 
முன் சிலுதவயிலிருந்து எடுதத்ுப்பபாடவும் அவரக்ள் 

விரும்புகிறாரக்ள். நாதள இவரக்ளின் பரிசுதத் நாள்.



இவருதடய எலும்புகதள முறிக்க 
அவசியமில்தல. இவர ்இப்சபாழுதான் 

இறந்தார.் இவர ்மரிக்கும் முன் என்ன ச�ான்னார ்
என்று உனக்குத ்சதரியுமா? அவருதடய பிதாவிடம் 

நாம் அவதரக் சகான்றதற்காக நம்தம மன்னிக்கும்படி 
பகடட்ுக்சகாண்டார.் இவர ்அற்புதங்கதள� ்ச�ய்த 

ஒரு பரிசுதத்மான மனிதன் என்று அவரக்ள் 
கூறுகிறாரக்ள்.



ஆதகயால் அந்த பபார�்ப்�வகர ்
இபயசுதவ விடட்ு அந்த இரண்டு 
கள்ளரக்ளின் காசலலும்புகதள 

முறிக்க� ்ச�ன்றனர.்

முறி.முறி.

�ங்கீதம் 34:20; 
�கரியா 12:10; 
மதப்தயு 27:54;

 பயாவான் 19: 31-37



நல்லபவதள. அவரக்ள் 
அவருதடய எலும்புகதள 

முறிக்கவில்தல.

மரியாள், அவதர 
அடக்கம் ச�ய்வதற்கு 

ஆயதத்ம் ச�ய்ய ஏதாவது 
உதவி கிதடக்குமா என்று 

பாரக்்கிபறன்.



சூரியன் அஸ்தமிக்கும்பபாது ஓய்வுநாள் 
ஆரம்பிக்கும். பநரம் கடந்துக்சகாண்டிருக்கிறது. 

அவரக்ள் �ரரீதத்த சீக்கிரமாக 
சுகந்தவரக்்கங்களிடட்ு அடக்கம் ச�ய்யபவண்டும்.



இபயசுவின் பன்னிரண்டு 
சீஷரக்ளில் ஒருவனாய் 
இல்லாமல் இபயசுவுக்கு 

அந்தரங்க சீஷனும் 
ஐசுவரியவானுமாயிருந்த 

பயாப�ப்பு, தன்னுதடய 
ச�ாந்தக் கல்லதறயில் 

இபயசுதவ தவக்க 
முன்வந்தான்.



ஓய்வுநாள் 
சீக்கிரம் 

ஆரம்பிதத்ுவிடும். நாம் 
அவதர என்னுதடய 
புதிய கல்லதறயில் 

தவதத்ுவிடுபவாம்.

பயாவான் 
19:31, 38

உங்களுதடய 
உதவிக்கு 

மனமாரந்்த 
நன்றி பயாப�ப்பு. 

எப்பபாதும் நீர ்ஒரு 
சிறந்த நண்பராக 
இருந்திருக்கிறீர.்



அதிகாரம் 12:

உயிரத்ச்தழுதலும் 

ஆதிதத்ிரு��்தபயும். 



உங்களுக்குத ்சதரியும், 
அபநகமுதற அவர ்நம்மிடம் இப்படி 

நதடசபறும் என்று கூறினார.் ஏன் 
என்று எனக்குப் புரியவில்தல? அவபர 

இப்படி மரிக்கபவண்டும் இன்று 
விரும்பியததப்பபால் இது இருக்கிறது. 
அவருக்கு இந்த பவதளயும் மற்ற எல்லாக் 
காரியங்களும் சதரிந்திருந்தது. பநற்று 

இரவுகூட அவர ்மீண்டும் இததக் 
கூறினார.்

சீக்கிரம் 
பநரம் 

ஆகிறது.



அவருதடய �ரரீதத்ிற்கு 
கந்தவரக்்கம் தயார ்ச�ய்ய எங்களுக்கு 

பநரம் கிதடக்கவில்தல.

ஓய்வு நாடக்ள் 
முடிந்தபிறகு நாங்கள் 

திரும்ப வருபவாம். 

இதுதான் எங்களால் 
ச�ய்யமுடியும்.

ஆனால், 
அதற்கு இப்பபாதிருந்து 

மூன்று நாடக்ள் ஆகும்.

இந்த 
வழியில். கீபை 

கவனமாக 
இறங்கவும்.



ஆண்டவபன, நீர ்
சிலுதவயில் அதறந்த அந்த 
எதத்ன் மூன்று நாதளக்குப் 

பின் எழுந்திருப்பபன் என்று 
ச�ால்லியிருக்கிறான்.

ஆதகயால், 
அவனுதடய சீஷரக்ள் 
இராதத்ிரியிபல வந்து, 

அவதனக் களவாய்க் சகாண்டு 
பபாய்விடாதபடிக்கு, நீர ்மூன்று 
நாள் வதரக்கும் கல்லதறதயப் 

பதத்ிரப்படுதத்ும்படி 
கடட்தளயிட பவண்டும்.

ஆ�ாரியர ்பிலாதத்ுவிடம் 
திரும்ப வந்தனர.்



உங்களுக்குக் 
காவல்ப�வகர ்உண்பட. 

பபாய், உங்களால் கூடியமடட்ும் 
பதத்ிரப்படுதத்ிக்சகாள்ளுங்கள்.



இந்த 
முதத்ிதரதய 

யாரும் உதடக்காதபடி 
மிகவும் கவனமாகப் 

பாரத்த்ுக்சகாள்ளுங்கள்.

என்னுதடய 
ப�வகதரக் 

கடந்து யாரும் 
பபாகமுடியாது.

மதப்தயு 27: 59-66; 
பயாவான் 19:40



மரிதத்ுப்பபான உங்கள் 
கிறிஸ்து காணாமல் 

பபாய்விடுவார ்என்று 
கவதலப்படாதீரக்ள். நாங்கள் 
இதுவதர ஒரு �ரரீதத்தயும் 

இைந்ததில்தல. நாங்கள் 
வீரரக்ள்.

ஹா, ஹா, ஹா!



இபயசுதவ 
அடக்கம்பண்ணி, 

மூன்று 
நாடக்ளுக்குப்பின்.

இதுதான் 
முதல்முதறயாக 

நாங்கள் ஒரு இறந்த 
மனிதனுக்குக் 

காவல் 
ச�ய்கிபறாம்.

சீக்கிரம் சவளி��்ம் 
வந்துவிடும். பிறகு இங்கு எங்கள் 

பவதலயும் முடிந்துவிடும்.



சீக்கிரம் 
விடிந்து விடும். 

நாம் பவகமாக� ்
ச�ல்ல பவண்டும். 
இப்பபாது மூன்று 

நாடக்ள் 
ஆகிவிடட்து.

நாம் இதத 
இன்னும் சீக்கிரமாக� ்

ச�ய்திருக்க 
பவண்டும் என்று நான் 

ஆத�ப்படுகிபறன்.



திரும்பவும் 
ஒரு பூகம்பம்.

ஓ பஹா.ஓ பஹா.

மதப்தயு 28: 1-2; லூக்கா 24: 1



உண்தமயாகபவ 
இது மிகவும் 

சபரியது.

கவனியுங்கள். 
ஆண்கள் அலறும் 

�தத்ம். யாபரா 
காயமதடந்திருக்க 

பவண்டும்.



என்ன ....?

என்ன 
நடக்குது?



இது 
ஒரு 

கடவுள்.

அவர ்நம்தமக் 
சகான்றுவிடுவார.்

அவர ்
கல்தலத ்

தள்ளுகிறார்.

கடவுபள, 
இரங்கும்.



என்தன 
விடட்ுப்பபாகாபத! 

கடவுபள இரக்கம் 
காண்பியும்.

இது இப்படி 
நடக்கக் 
கூடாது.

உங்கள் உயிதர 
காப்பாற்றிக்சகாள்ள 

ஓடுங்கள். மதப்தயு 28: 2-4



காவல்ப�வகர ்
கல்லதறதயக் காவல் 

காதத்ுக்சகாண்டிருப்பதத 
அவரக்ள் 

அறியாதிருந்தாரக்ள்.

அந்தக் கல் 
மிகவும் சபரியது. 

அததத ்தள்ள நாம் 
எப்படி ஆண்கதளக் 
கண்டுபிடிக்க முடியும்?

எனக்குத ்சதரியாது. 
ஆனால் மூன்று பகல், 

மூன்று இரவு ஆகிவிடட்து. 
வா�தனப்சபாருடக்ள் இல்லாமல் 

�ரரீம் துரந்ாற்றம் எடுக்கும்.



யாபரா 
ஏற்கனபவ அந்தக் 
கல்தல நகரத்த்ி 

தவதத்ிருக்கிறாரக்ள்.

சில 
நிமிடங்களுக்குப் 

பிறகு.



எனக்குத ்
சதரியாது. ஆனால் 

மூன்று பகலும், மூன்று இரவும் 
ஆகிவிடட்து. வா�தனப்சபாருடக்ள் 

இல்லாமல் �ரரீம் துரந்ாற்றம் 
வீசும்.



ஹபலா! 
நீர ்யார?் 

இபயசுவின் 
�ரரீம் எங்பக?

பிபரத�ச்ீதலகள் 
அங்பக 

இருக்கின்றன.



நீங்கள் 
பயப்படாதிருங்கள். 

சிலுதவயில் அதறயப்படட் 
இபயசுதவத ்பதடுகிறீரக்ள் 

என்று அறிபவன். அவர ்இங்பக 
இல்தல. தாம் ச�ான்னபடிபய 

உயிரத்ச்தழுந்தார.் 

கரத்த்தர தவதத் இடதத்த 
வந்து பாருங்கள். சீக்கிரமாய்ப் பபாய், 

இபயசு அவருதடய சீஷரக்தளக் கலிபலயாவில் 
�ந்திப்பார ்என்று அவருதடய சீஷரக்ளுக்கு� ்

ச�ால்லுங்கள்.



இபயசு 
உயிபராடு இருக்கிறார!் 

லா�ருதவப்பபால 
மரிதப்தாரிலிருந்து அவர ்
உயிரத்ச்தழுந்து விடட்ார ்

என்றா நீர ்ச�ால்லுகிறீர?்

மாற்கு 16: 3-8



அவரக்ள் 
பதவதூதரக்ள்!

இபயசு உயிபராடு 
இருக்கிறார!்

நாம் 
பவகமாகப் 

பபாய் 
சீஷரக்ளுக்கு� ்

ச�ால்ல 
பவண்டும்.



இபயசு உயிபராடு 
இருக்கிறார!் 

நாங்கள் இப்பபாதுதான்  
கல்லதறயிலிருந்து 

வந்பதாம்.

அங்பக 
இபயசு இல்தல. ஆனால் 
அங்பக பதவதூதரக்ள் 

இருந்தாரக்ள்.

மூன்று நாதளக்குப் பின் 
நான் எழுந்திருப்பபன் என்று 
இபயசு ச�ான்னது எங்களுக்கு 

ஞாபகமிருக்கிறது. 

இபயசு உங்கதள 
கலிபலயாவில் �ந்திப்பார ்என 

பதவதூதரக்ள் கூறினாரக்ள்!



பபதுரு, 
நீ எங்பக 

பபாகிறாய்?

கல்லதறக்கு.



பயாவானும் அவதனப் 
பின்சதாடரந்்து 

பபதுருதவப்பாரக்்கிலும் 
துரிதமாய் ஓடினான்.

பயாவான்! 
நான் வரும்வதர 

காதத்ிரு. என்னால் 
உன்தனப்பபால் 

பவகமாக ஓட 
முடியாது.



இது இது 
காலியாக இருக்கிறது! காலியாக இருக்கிறது! 
இதன் அரத்்தம் என்ன?இதன் அரத்்தம் என்ன?



இதன் 
அரத்த்ம் என்ன?

பயாவான் 20: 2-9



ஆனால் 
பதவதூதரக்ள் எங்பக? 

அந்த சபண்கள் எததபயா 
பாரத்த்ிருக்கிறாரக்ள்.

பயாவான், அவர ்
இப்பபாதுதான் எழுந்து 

பபானததப்பபால 
பிபரத� ்சீதலகள் மடிதத்ு 

தவக்கப்படட்ுள்ளன.

இல்தல. 
அப்படி 

இருக்கமுடியாது.



சவள்ளுதடத ்
தரிதத்வரக்தளப் 

பாரத்த்ீரக்ளா?

அங்கு ஆண்களும் 
இல்தல. பதவதூதரக்ளும் 

இல்தல. ஒன்றும் இல்தல. 
அவருதடய �ரரீம் 

காணாமற்பபாய்விடட்து.



அழும் 
�தத்ம்.

ஸ்திரபீய, 
ஏன் அழுகிறாய்?



என் ஆண்டவதர 
எடுதத்ுக்சகாண்டு 

பபாய்விடட்ாரக்ள், அவதர 
தவதத் இடம் எனக்குத ்

சதரியவில்தல.



மரியாபள.



பபாதகபர!



இபயசு அவதள 
பநாக்கி: என்தனத ்

சதாடாபத, நான் இன்னும் 
என் பிதாவினிடதத்ிற்கு 

ஏறிப்பபாகவில்தல. நீ என் 
சீஷரிடதத்ிற்குப் பபாய், நீ 
கண்டதத அவரக்ளுக்கு� ்

ச�ால்லு. நான் அவரக்தள 
கலிபலயாவில் �ந்திப்பபன் 

என்றும் ச�ால்லு.



என் ஆண்டவபர, நீர ்
உயிபராடு இருக்கிறீர.்

பயாவான் 20: 7-17



இபயசு 
மரிதப்தாரிலிருந்து 

உயிரத்ச்தழுந்து 
விடட்ார ்என்று ஸ்திரகீள் 
ச�ான்னதத சீஷரக்ள் 

நம்பவில்தல.

பபதுருவும், பயாவானும் 
கல்லதறயில் எததயும் பாரக்்கவில்தல. ஆதகயால் 

யாபரா �ரரீதத்தத ்திருடிவிடட்ாரக்ள் என நான் 
நிதனக்கிபறன். அந்த தபதத்ியக்காரப் சபண்கள் 

இப்படி பபசுவதத நிறுதத்பவண்டும். இது எல்லாருக்கும் 
பவததனதயதத்ான் சகாடுக்கிறது.



நாங்கள் 
எம்மாவு கிராமதத்ிற்குத ்

திரும்பி� ்ச�ல்லுகிபறாம். 
எங்களுக்கு இங்பக இனி 

ஒன்றுமில்தல.



இது 
மூன்றாவது நாள்.

ஆம். 
ஆனால் அவர ்

மரிதப்தாரிலிருந்து 
உயிபராடு எழுந்திருப்பது 
அவருதடய பநாக்கமாக 

இருந்திருந்தால், அவர ்
ஏன் தன்தனக் சகால்ல 

அவரக்தள அனுமதிக்க 
பவண்டும்?அவர ்ராஜாவாக 

விரும்பினால் 
இதவசயல்லாவற்தறயும் 

இரகசியமாக� ்ச�ய்யமாடட்ார.் 
இப்படி� ்ச�ய்வாரா?



நான் 
உங்களுடன் இதணந்து 

நடக்கலாமா?

வூ...! நீர ்என்தனப் 
பயமுறுதத்ிவிடட்ீர.் நீர ்
எங்பகயிருந்து வருகிறீர?்நி��்யமாக. 

நடப்பதற்கு இது 
ஒரு நல்ல நாள்.



கடந்த மூன்று நாடக்ளில் 
ந�பரபயனாகிய இபயசுதவக் குறிதத்ு 

எரு�பலமிபல நடந்ததவகதள நீர ்
பகள்விப்படவில்தலயா?

நீங்கள் 
துக்கமுகமுள்ளவரக்ளாய், 

ஒருவருக்சகாருவர ்
ச�ால்லிக்சகாள்ளுகிற 

காரியங்கள் என்ன?



அவரத்ான் 
கிறிஸ்து என்று நாங்கள் 

நம்பியிருந்பதாம். ஆனால் 
அவர ்சிலுதவயில் 
அதறயப்படட்ார.்

இன்று 
காதல சில ஸ்திரகீள் 

கல்லதறயினிடதத்ிற்குப்பபாய் 
அவருதடய �ரரீதத்தக் 

காணாமல், திரும்பிவந்து, அவர ்
உயிபராடிருக்கிறார ்என்று ச�ான்ன 

பதவதூததரத ்தரிசிதப்தாம் என்று 
எங்களுக்கு� ்ச�ான்னாரக்ள்.



ஆதகயால் 
இரண்டு சீஷரக்ள் 

கல்லதறக்கு ஓடினாரக்ள். 
ஆனால் அவரக்ள் இபயசுதவபயா, 

பதவதூதரக்தளபயா 
காணவில்தல. அவருதடய 

�ரரீமும் அங்கு இல்தல.

கிறிஸ்து தமது மகிதமயான 
ராஜ்யதத்த ஸ்தாபிக்கும்முன் 

இவ்விதமாகப் பாடுபட 
பவண்டும் என்று பவததத்ில் 

எழுதியிருக்கவில்தலயா?

�ங்கீதம் 22; �கரியா 13: 7;
 லூக்கா 24: 13-26



அவரக்ளால் 
சிலுதவயில் அதறயப்படட் 

இந்த ந�பரயனாகிய இபயசு, 
அவபர பிதாவுக்கு �மமான 

கிறிஸ்து என்று கூறினார ்அல்லவா? 
கிறிஸ்து “வல்லதமயுள்ள 

பதவன், நிதத்ிய பிதா”என்று 
அதைக்கப்படுவார ்என்று 

ஏ�ாயா கூறியிருக்கிறான். 

“என்தனக் 
கண்டவன் பிதாதவக் 

கண்டான்” என்று இபயசு 
தம்தமப்பற்றிக் கூறவில்தலயா? 

அவருதடயக் கூற்று 
பரிசுதத் பவததத்ில் உறுதி 

ச�ய்யப்படட்ுள்ளது.



ஏ�ாயா 
இப்படியும் கூறியிருக்கிறான். 

“யூத ராஜாக்கள் இஸ்ரபவதலயும், 
யூபதயாதவயும் ஆடச்ி 

ச�ய்யாதக் காலதத்ில் கிறிஸ்து 
வருவார”். ஆதகயால் அது 
இந்தக் காலம்தான். அவன் 

சதாடரந்்து கூறியிருக்கிறான் 
“கிறிஸ்து ஒரு கன்னியின் 
வயிற்றில் கருதத்ரிக்கப்படட்ு 

பிறப்பார”்.

 மீகா தீரக்்கதரிசி 
கூறியுள்ளான் “அவர ்

யூபதயாவிலுள்ள 
சபதப்லபகமில் 

பிறப்பார.்” 



இபயசு 
அங்பகதான் பிறந்தார.் 

அபநக தீரக்்கதரி�னங்கள் அவர ்
தாவீது ராஜாவின் வம்�தத்ில் 

வருவார ்என நமக்கு உதரக்கிறது. 
பயாப�ப்பு, மரியாள் ஆகிய 

இருவரும் தாவீதின் 
வம்�தத்ில் வந்தவரக்ள்.



தீரக்்கதரிசி 
கூறினான், 

கிறிஸ்து குருடரக்ளின் 
கண்கதளத ்திறப்பார,் 
சிதறப்படட்வரக்தள 
விடுததயாக்குவார,் 

இஸ்ரபவலின் 
பமய்ப்பனாக இருப்பார ்

மற்றும் சீபயானுக்கு 
மீடப்ராக வருவார.்



அவர ்
இஸ்ரபவலால் 

புறக்கணிக்கப்படுவார ்என்று 
ஏ�ாயா தீரக்்கதரிசி கூறினான். 
அந்த தீரக்்கதரிசி அவருதடய 

பாடுகதளயும் முன்னறிவிதத்ார.் அவர ்
ஒரு சிபநகிதனால் 30 சவள்ளிக்காசுக்கு 
காடட்ிக்சகாடுக்கப்படுவார.் தன்தனக் 
குற்றம்�ாடட்ுகிறவரக்ளுக்கு முன்னால் 
அவர ்தம் வாதயத ்திறக்கமாடட்ார:் 

அவர ்காயமதடந்தும் 
சநாறுக்கப்படட்ும் இருப்பார.்



 
அவருதடயத ்தாதட 
மயிர ்பிடுங்கப்படும். 

அவரக்ள் அவதர அவமானப் 
படுதத்ுவாரக்ள். அவருதடய 

முகதத்ில் துப்புவாரக்ள். 
அடிக்கிறவரக்ளுக்கு அவருதடய 

முதுதகக் சகாடுப்பார.் 
மனுபுதத்ிரதரப்பாரக்்கிலும் 

அவருதடய ரூபம் மிகவும் 
அந்தக்பகடு அதடயும்.



�கரியா 
தீரக்்கதரிசி கூறியிருக்கிறான், 

கிறிஸ்து குதத்ப்படுவார,் 
அவருதடய சிபநகிதரக்ள் அவதர 

அடிதத்ு அவருதடயக் தககதள 
காயப்படுதத்ுவாரக்ள். அவர ்

அடிக்கப்படும்படி சகாண்டுபபாகப்படுகிற 
ஒரு ஆடட்ுக்குடட்ிதயப்பபால இருப்பார.் 

இதவகளின் விதளவால் அவருதடய 
மரணம் உண்டாகும். அவர ்ஒரு 

ஐசுவரியவானுதடயக் கல்லதறயில் 
அடக்கம் பண்ணப்படுவார்.



ஒருவனும் என் 
ஜீவதன என்னிடதத்ிலிருந்து 

எடுதத்ுக்சகாள்ளமாடட்ான்; நாபன 
அததக் சகாடுக்கிபறன் என்று இபயசு 
ச�ால்லவில்தலயா?  பமலும், ஏ�ாயா, 

அவதர சநாறுக்குவது பதவனின் சிதத்மாக 
இருந்தது. அவருதடய ஆதத்ுமா தன்தனக் 

குற்றநிவாரணபலியாக ஒப்புக்சகாடுக்கும். 
அவர ்தம்முதடய ஆதத்ுமாதவ 

மரணதத்ிலூற்றி, அக்கிரமக்காரரில் ஒருவராக 
எண்ணப்படட்ு, அபநகருதடய பாவதத்தத ்

தாபம சுமந்து, அக்கிரமக்காரருக்காக 
பவண்டிக்சகாண்டதினிமிதத்ம் அபநகதர 

அவருக்குப் பங்காகக் சகாடுப்பபன், 
என்று கூறியிருக்கிறார.்



எனினும் 
மரணம் முடிவு அல்ல. 

அவருதடய வாை்க்தக 
மரணதத்ிற்குப்பிறகும் 

சதாடரும் என்று ஏ�ாயா 
முன்னறிவிதத்ார.் அவர ்

உயரத்த்ப்படட்ு, பமன்தமயும் மகா 
உன்னதமுமாயிருப்பார.் அவர ்
பூமியின் கதடசிபரியந்தமும் 

இரடச்ிப்பாய் இருப்பார,் 
அவர ்பதாற்றுப்பபாக 

மாடட்ார.் கிறிஸ்து புது 
உடன்படிக்தகயாக 

இருப்பார.்



அவர ்ஒரு நியாதிபதியாக 
இருப்பார.் அவர ்புதுப்பிக்கப்படட் இஸ்ரபவதல 

ஒரு புதிய பூமியில், ஒரு புதிய நகரதத்ில் ஆடச்ி ச�ய்வார.் 
ஒரு நாள் வரும். அப்சபாழுது ஒவ்சவாரு முைங்காலும் 

அவருக்கு முன் முடங்கும். ஒவ்சவாரு நாவும் அவபர 
கரத்த்ர ்என்று அறிக்தகபண்ணும்.



�ங்கீதம் 22:15, 41: 9; ஏ�ாயா 7:14, 16, 9: 6, 11: 1, 4, 40:11, 42: 4, 6-7, 
45:23, 49: 6-7, 50: 6, 52: 13-14, 53 : 1, 3, 5, 7, 9-10, 12, 59:20; எபரமியா 23: 

5-6; மீகா 5: 2; �கரியா 11: 12-13, 12:10, 13: 6-7;

ஆதகயால், இப்பபாது 
எனக்கு� ்ச�ால்லுங்கள். நீங்கள் ஏன் துக்கமாய் 

இருக்கிறீரக்ள்? அவர ்மரிதப்தாரிலிருந்து எழுந்தார ்
என்று பதவதூதரக்ள்   ச�ான்னாரக்ள், என்று ஸ்திரகீள் 

உங்களுக்கு� ்ச�ால்லவில்தலயா?

ஆ��்ரியமாக 
இருக்கிறது.



இது 
என் வீடு. �ாயங்காலமும் 

ஆயிற்று. ஐயா, தயவுச�ய்து 
நீர ்இந்த இரவு எங்களுடபன 

தங்கியிரும். இபயசுதவக் 
குறிதத் தீரக்்கதரி�னங்கதள 

நான் இன்னும் பகடக் 
விரும்புகிபறன்.



ஐயா, இந்த உணவின் 
ஆசீரவ்ாததத்ிற்காக நீர ்சஜபிதத்ால் 

எங்களுக்கு மகிை்�ச்ியாக இருக்கும்.



எங்கள் பதவனாகிய கரத்த்ாபவ, 
இந்த பிரபஞ்�தத்ின் ராஜாபவ, 

பூமியிலிருந்து பபாஜனதத்த உற்பதத்ி 
ச�ய்கிறவபர, நீர ்ஸ்பதாதத்ரிக்கப்படதத்க்கவர.் 
இந்த உணவிற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி 

ச�லுதத்ுகிபறாம்.



இபயசுபவ! 
இது நீரத்ான் பபாதகபர!

எடுதத்ு 
�ாப்பிடுங்கள்.



அவர ்பபாய் 
விடட்ார.்

அவர ்
மதறந்துவிடட்ார.்

முழுபநரமும் 
இபயசுதான் 

இருந்திருக்கிறார்.
அவர ்இபயசு. 

அதனால்தான் எல்லா 
தீரக்்கதரி�னங்களும் அவருக்குத ்

சதரிந்திருந்தது.



இபயசு 
உயிபராடு இருக்கிறார!் 

அவர ்மரணதத்ினால் 
கடட்ப்படட்ிருக்கக்கூடாதிருந்தது. 
அவர ்உயிபராடு இருக்கிறார.் நாம் 
திரும்பி எரு�பலமுக்குப் பபாய் 

சீஷரக்ளுக்கு சதரிவிப்பபாம்.

லூக்கா 24: 28-32



இதற்கிதடயில், எரு�பலமில்.

நன்றாக 
பூடட்ு. ஆ�ாரியரக்ள் 

முன்தபவிட அதிக பகாபமாக 
இருக்கிறாரக்ள். இப்பபாது 

இபயசுவின் �ரரீதத்தக் 
காணவில்தல. நாம் 

திருடிவிடப்டாம் என்று அவரக்ள் 
ச�ால்லுகிறாரக்ள்.

பபார�்ப்�வகரின் 
ஒரு பதட காவல் 

காதத்ுக்சகாண்டிருந்த 
இடதத்ிலிருந்தா?



“மூன்றாம் 
நாள் நான் உயிபராடு 

எழுந்திருப்பபன்” என்று அவர ்
ச�ால்லியிருந்தார.்

அவருதடய 
தககளில் 

ஆணிகளினாலுண்டான 
காயதத்த நான் கண்டு, அந்தக் 

காயதத்ிபல என் விரதலயிடட்ு, என் 
தகதய அவருதடய விலாவிபல 

பபாடட்ாசலாழிய அவர ்
உயிபராடிருக்கிறார ்என்பதத நான் 

விசுவாசிக்கமாடப்டன்.



இது ஒரு 
ஆவி! உதவி!

பயப்படாதிருங்கள். 
பதாமா, நீ என்தனப் பாரக்்கும்வதர 

விசுவாசிக்கமாடட்ாய் என்று ச�ான்னாய். 
இப்பபாது நீ உன் விரதல இங்பக நீடட்ி, என் தகககளில் 
ஆணிகளினாலுண்டான காயங்கதளத ்சதாடட்ுப்பார். 

உன் தகதய நீடட்ி என் விலாவிலுள்ள காயதத்தத ்
சதாடட்ுப்பார.்

இது 
இபயசு!



என் 
ஆண்டவபர! 

என் பதவபன!

பதாமா, நீ என்தனக் 
கண்டு விசுவாசிதத்தினாபல 

பாக்கியவான். ஆனால் 
என்தனக் காணாதிருந்தும் 
விசுவாசிக்கிறவரக்ள் அதிக 

பாக்கியவான்கள்.



பபாதகபர!

எனக்கு� ்
�ாப்பிட ஏதாவது 

சகாண்டுவாருங்கள். 
நான் உங்களுக்கு 

அபநகக் காரியங்கதளக் 
கற்றுக்சகாடுக்க பவண்டும். 

நான் இன்னும் சில 
நாடக்ள்தான் உங்களுடன் 

இருப்பபன்.

இபயசுபவ! லூக்கா 24: 36-43; 
பயாவான் 20: 26-31



என்னுதடய 
எல்லா சீஷரக்ளும் 

கலிபலயாவில் என்தன� ்
�ந்திக்க� ்பவண்டுசமன்று 

அவரக்ளுக்கு அவசியம் 
ச�ால்லுங்கள். அங்பக நான் 

உங்களிடம் பபசுபவன்.



பவததத்ில் எழுதியிருக்கிறபடி, கிறிஸ்து 
உங்களுதடய பாவங்களுக்காக பாடுபடவும் , 

மூன்றாம்நாளில் மரிதப்தாரிலிருந்சதழுந்திருக்கவும் 
பவண்டியதாயிருந்தது. அன்றியும் மனந்திரும்புதலும் 

பாவமன்னிப்பும் எரு�பலம் சதாடங்கி� ்�கல 
பத�தத்ாருக்கும் அவருதடய நாமதத்ினாபல 

பிர�ங்கிக்கப்படவும் பவண்டியது.



வானதத்ிலும் பூமியிலும் �கல அதிகாரமும் 
எனக்குக் சகாடுக்கப்படட்ிருக்கிறது. ஆதகயால், 

நீங்கள் புறப்படட்ுப்பபாய், �கல ஜாதிகதளயும் சீஷராக்கி, 
பிதா குமாரன் பரிசுதத் ஆவியின் நாமதத்ிபல அவரக்ளுக்கு 
ஞானஸ்நானங்சகாடுதத்ு, நான் உங்களுக்குக் கடட்தளயிடட் 

யாதவயும் அவரக்ள் தகக்சகாள்ளும்படி அவரக்ளுக்கு 
உபபத�ம் பண்ணுங்கள். இபதா, உலகதத்ின் முடிவுபரியந்தம் 

�கல நாடக்ளிலும் நான் உங்களுடபனகூட 
இருக்கிபறன்.



மதப்தயு 28: 18-20; லூக்கா 24: 44-
49; பயாவான் 14: 2-4

என் பிதாவின் வீடட்ில் 
அபநக வா�ஸ்தலங்கள் 

உண்டு. இப்பபாது நான் ஒரு 
ஸ்தலதத்த உங்களுக்காக 

ஆயதத்ம்பண்ணப்பபாகிபறன். நான் 
மறுபடியும் வந்து நான் இருக்கிற 
இடதத்ிபல நீங்களும் இருக்கும்படி, 

உங்கதள என்னிடதத்ில் 
ப�ரத்த்ுக்சகாள்ளுபவன்.



நீங்கள் 
எரு�பலமுக்குப்பபாய் 
பரிசுதத் ஆவியானவர ்

உங்கள்பமல் இறங்கி, என் 
நாமதத்ினாபல பபசுவதற்கு 

உங்களுக்கு வல்லதம 
தருவதற்காகக் 
காதத்ிருங்கள்.

அவர ்
பமபல 

பபாகிறார்.

அவர ்தன் 
பிதாவினிடதத்ிற்குத ்
திரும்பிப் பபாகிறார்.



உலகதத்ின் 
முடிவுபரியந்தம் �கல 
நாடக்ளிலும் நான் 
உங்களுடபனகூட 

இருக்கிபறன்.அவர ்
பபாய்விடட்ார.் அவர ்

திரும்ப பரபலாகதத்ிற்குப் 
பபாய்விடட்ார.்



நீங்கள் ஏன் 
இன்னும் வானதத்த 

அண்ணாந்துபாரத்த்ு 
நிற்கிறீரக்ள்?

என்ன? 
அது யார?்

நான் கல்லதறயில் பாரத்த் 
அபத இரண்டு பதவதூதரக்ள்.



இந்த இபயசுவானவர ்எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக 
வானதத்ுக்கு எழுந்தருளிப்பபானாபரா, அப்படிபய மறுபடியும் 

பமகதத்ில் ஒருநாள் வருவார.்

அவர ்
பரபலாகதத்ிலிருக்கிற 

தன் பிதாவினிடம் 
திரும்பப் பபாய்விடட்ார்



லூக்கா 24: 49-51; 
அப்பபாஸ்தலர ்1: 7-11

நீங்கள் எரு�பலமுக்குத ்
திரும்பிப் பபாய் பரிசுதத் 

ஆவியானவருக்காக 
காதத்ிருங்கள்.



இபயசுவின் சீஷரக்ள் அவர ்கடட்தளயிடட்படி 
எரு�பலமுக்குப் பபாய் அங்பக 10 நாடக்ள் ஒருமனப்படட்ு, 

சஜபதத்ிலும் பவண்டுதலிலும் தரிதத்ிருந்து, பரதத்ிலிருந்து 
வரும் என்று வாக்குப்பண்ணப்படட் வல்லதமக்காக 

காதத்ிருந்தாரக்ள். அவரக்ளும் சகாதலச�ய்யப்படுவாரக்ள் 
என்பதால், அவரக்ள் இபயசுவின் உயிரத்ச்தழுததலக் 

குறிதத்ு சவளிப்பதடயாக பப�ப் பயந்தாரக்ள்.



பலதத் காற்று அடிக்கிற 
முைக்கம்பபால, 

வானதத்ிலிருந்து �டிதியாய் 
ஒரு முைக்கமுண்டாகி, 

அவரக்ள் உடக்ாரந்்திருந்த 
வீடு முழுவததயும் 

நிரப்பிற்று. அல்லாமலும் 
அக்கினிமயமான 

நாவுகள்பபாலப் 
பிரிந்திருக்கும் 

நாவுகள் அவரக்ளுக்குக் 
காணப்படட்ு, அவரக்ள் 
ஒவ்சவாருவரப்மலும் 

வந்து அமரந்்தது.



அவரக்ள் 
பரிசுதத்ஆவியினாபல 

நிரப்பப்படட்ு, ஆவியானவர ்
தங்களுக்குத ்தந்தருளின 
வரதத்ின்படிபய தாங்கள் 

அறியாத சவவ்பவறு 
பாதஷகளிபல 

பப�தச்தாடங்கினாரக்ள்.



அவரக்ள் பமல் பரிசுதத் ஆவியானவர ்ஊற்றப்படட்பபாது, 
அவரக்ள் மனிதரக்தளப்பற்றிய பயதத்ிலிருந்து நீங்கி, பதவதன 
ஆராதிக்கவும், துதிக்கவும் சவளிபய புறப்படட்ு� ்ச�ன்றாரக்ள்.



எங்களுதடய கரத்த்ராகிய இபயசு 
கிறிஸ்துவின் ஆண்டவரும், பிதாவுமாயிருக்கிற 

பதவனுக்கு ஸ்பதாதத்ிரமுண்டாவதாக.

நான் ச�ால்லுகிபறன், இவரக்ள் 
யாவரும் மதுபானதத்ினால் 

நிதறந்திருக்கிறாரக்ள். 
ஆனால் இவரக்ள் என்னுதடய 

பாதஷதய எந்தவித தவறுமின்றி 
பநரத்த்ியாகப் பபசுகிறாரக்ள்.



அவரக்ள் 
என்னுதடய 

பாதஷயிலும் 
பநரத்த்ியாகப் பபசுகிறாரக்ள். 
இந்த மனிதரக்ள் எப்படி இந்த 

எல்லா பாதஷகதளயும் 
இவ்வளவு சிறப்பாகக் 

கற்றுக்சகாண்டாரக்ள்? 
இவரக்ள் படிதத்வரக்ளும் 

அல்ல.

அப்பபாஸ்தலர ்1: 12-14, 2: 1-13, 32, 36

இஸ்ரபவலபர, 
நீங்கள், இபயசு 

ச�ய்த அற்புதங்கதளக் 
கண்டீரக்ள். இதுபவ பதவன் 

அவபராடிருந்தார ்என்பதற்கு 
அதடயாளம். நீங்கள் அவதர 
சிலுதவயில் ஆணியடிதத்ுக் 

சகாதலச�ய்தாலும் 
பதவன் அவதர 

மரிதப்தாரிலிருந்து 
எழுப்பினார ்.



1000 வருடங்களுக்கு 
முன்பு தாவீது அவதரப்பற்றி தீரக்்கதரி�னமாக இவ்வாறு 

கூறினான். “என் ஆதத்ுமாதவப் பாதாளதத்ில் விடீர;் உம்முதடய 
பரிசுதத்வாதன அழிதவக் காணசவாடட்ீர.்”

ஆதகயினால், நீங்கள் சிலுதவயில் 
அதறந்த இந்த இபயசுதவபய பதவன் 

ஆண்டவரும் கிறிஸ்துவுமாக்கினாசரன்று 
இஸ்ரபவல் குடும்பதத்ார ்யாவரும் 

நி��்யமாய் அறியக்கடவரக்ள்.



நாங்கள் 
அவதர சிலுதவயில் 

அதறந்பதாபம. நாங்கள் 
என்ன ச�ய்யபவண்டும்?

நீங்கள் மனந்திரும்பி, 
ஒவ்சவாருவரும் பாவமன்னிப்புக்சகன்று 

இபயசுகிறிஸ்துவின் நாமதத்ினாபல ஞானஸ்நானம் 
சபற்றுக்சகாள்ளுங்கள், அவர ்உங்கள் பாவங்கதள 

மன்னிப்பார.் அப்சபாழுது பரிசுதத்ஆவியின் 
வரதத்த நீங்கள் சபறுவீரக்ள்



அவனுதடய வாரத்த்ததய� ்�ந்பதாஷமாய் 
ஏற்றுக்சகாண்டவரக்ள் ஞானஸ்நானம் 

சபற்றாரக்ள். அன்தறயதத்ினம் ஏறக்குதறய 
மூவாயிரம்பபர ்ப�ரத்த்ுக்சகாள்ளப்படட்ாரக்ள்.

இபயசுபவ 
கரத்த்ர.்

நான் இபயசுதவ 
விசுவாசிக்கிபறன். 

எனக்கு ஞானஸ்நானம் 
சகாடுங்கள்!



இப்சபாழுது 
ஆயிரக்கணக்கான 
மக்கள் இபயசுதவ 

பின்பற்றுகிறாரக்ள். ஒவ்சவாரு 
மணிபநரமும் எண்ணிக்தக 

அதிகரிதத்ுக்சகாண்பட 
பபாகிறது.

சில மாதங்களுக்குப் பிறகு.

பநற்றுதான் 
இபயசு இங்கு 

நம்முடன் 
இருந்தவாறு 
இருக்கிறது.



ஆம். ஆனால் 
உங்களுக்குத ்சதரியுமா, அவர ்

நம்முடன் கூட இருந்த நாடக்ளில் 
அவருதடய பிர�ன்னதத்த நான் 

உணரந்்தததவிட இப்பபாது மிகவும் 
பலமாக உணருகிபறன்.

�ங்கீதம் 2, 16:10; 
அப்பபாஸ்தலர ்2:27, 37-41



ஐயாமாரக்பள, 
தயவுகூறுங்கள். இந்த 
ஏதை �ப்பாணிக்கு 

காசு பபாடுங்கள்.

பபதுரு, என்னிடம் 
எந்த பணமும் இல்தல. 
உன்னிடம் ஏதாவது காசு 

இருக்கிறதா?

ஆனால், பரிசுதத் ஆவியானவர ்
எங்கள்பமல் வந்திருப்பதால் அவனுக்குக் 

சகாடுக்க எங்களிடம் ஒன்று இருக்கிறது.



சவள்ளியும் சபான்னும் 
என்னிடதத்ிலில்தல; 

என்னிடதத்ிலுள்ளதத உனக்குத ்
தருகிபறன்; ந�பரயனாகிய 

இபயசுகிறிஸ்துவின் 
நாமதத்ினாபல நீ எழுந்து நட.

சகாடுதமயாக 
நடந்துக் சகாள்ளாதீரக்ள். 

அந்த மனிதன் பிறந்ததிலிருந்பத 
�ப்பாணியாக இருக்கிறான். 

அவனுதடய கால்கள் எதற்கும்  
பிரபயாஜனமில்லாததவகள்.



இபயசு கிறிஸ்துபவ 
உன்தனக் 

குணமாக்கினார்.



ஆஹா!

�ரவ் வல்லதமயுள்ள 
பதவனாகிய கரத்த்பர!

அவனுதடய 
கால்கள் 

வளருகிறது!



என்னால் நம்ப 
முடியவில்தல. 
அந்த �ப்பாணி 

நடக்கிறான்!

இல்தல. 
அவன் தாவிக் 
குதிக்கிறான்.

பதவனுக்பக 
மகிதம! உமக்கு 
நன்றி இபயசுபவ!

அப்பபாஸ்தலர ்3: 1-11



அவன்தான் �ப்பாணியாயிருந்த மனிதன். 
அவனுதடய கால்கள் மிகவும் சூம்பி, எதுவும் 

ச�ய்ய முடியாமல் இருந்தது. 

நாங்கள் இவதன நடக்கப்பண்ணிபனாசமன்று 
நீங்கள் ஆ��்ரியப்படுகிறசதன்ன? ஆபிரகாம் ஈ�ாக்கு 
யாக்பகாபு என்பவரக்ளுதடய பதவனாகிய நம்முதடய 

பிதாக்களின் பதவன் நீங்கள் சிலுதவயில் அதறந்த தம்முதடய 
பிள்தளயாகிய இபயசுதவ மகிதமப்படுதத்ினார;் நீங்கள் 

ஜீவாதிபதிதயக் சகாதலச�ய்தீரக்ள்.



அவதர பதவன் மரிதப்தாரிலிருந்சதழுப்பினார.் 
அதற்கு நாங்கள் �ாடச்ிகளாயிருக்கிபறாம். அவருதடய 
நாமதத்ின்பமல் உண்டாகிய விசுவா�பம இந்த� ்�ரவ்ாங்க 

சுகதத்த இவனுக்குக் சகாடுதத்து.

அவன் சிலுதவயில் அதறயப்படட் இபயசுவின் 
நாமதத்ினாபல குணமாக்கப்படட்ான் என்று 

அவரக்ள் ச�ால்லுகிறாரக்ள்.



நீங்கள் அறியாதமயினாபல 
இபயசுதவ சிலுதவயில் 

அதறந்தீரக்சளன்று நான் 
அறிந்திருக்கிபறன். ஆனால் 

இதவகள் நதடசபறும் என்று 
தீரக்்கதரிசிகள் நம்தம 

எ��்ரிதத்ிருந்தாரக்ள்.

உங்கள் எல்லாருக்கும் என்தனத ்சதரியும். 
பதவனால் மடட்ுபம எனக்கு என் கால்கதளத ்திரும்பக் 

சகாடுக்க முடியும். விசுவாசியுங்கள். இபயசுதவப் 
பின்பற்றுங்கள்.



உங்கள் பாவங்கள் 
நிவிரத்த்ிச�ய்யப்படும்சபாருடட்ு 

இபயசுதவ குறிதத் உங்களுதடய 
எண்ணங்கதள மாற்றி அவருதடய 

சீஷராகுங்கள்.



இபயசுதவ சிலுதவயில் 
அதறந்த அபத மததத்தலவரக்ள் 

பபாரப்�வகதர அனுப்பி 
பபதுருதவயும், பயாவாதனயும் 

தகதுச�ய்தாரக்ள்.

இப்படி 
நம்முதடய 
மததத்ிற்கு 

எதிராக 
மக்கதளத ்

தூண்டிவிடுவது 
�டட்தத்ிற்கு 

எதிரானது.

அவரக்ள் 
எந்த தவறும் 

ச�ய்யவில்தல.

அப்பபாஸ்தலர ்3:12, 14-19, 4: 1-3



�ப்பாணி 
நடப்பதினால் 

இப்பபாது 
அவரக்தள தகது 

ச�ய்கிறாரக்ள்.

இபயசு 
இங்கு 

இருந்தபபாது 
அவர ்

ச�ய்ததுபபாலபவ 
இதுவும் ஒரு 

அற்புதம்.



இபயசு மரிதத்பிறகு அவதர உயிபராடு 
பாரத்த்தாக என் அயல்வீடட்ில் உள்ள ஒருவன் 

கூறுகிறான். அவர ்ஐந்நூறுபபருக்கு அதிகமான 
பபருக்கு ஒபரபவதளயில் தரி�னமானதாக 

அவரக்ள் கூறுகிறாரக்ள்.

நான் பபாய் மற்ற 
சீஷரக்தளக் கண்டுபிடிதத்ு 

இன்னும் இததக்குறிதத்ு 
அறியப்பபாகிபறன்.



இவரக்ளின் 
ததலவதன 
சிலுதவயில் 

அதறந்த பிறகு இந்த 
மதசவறியரக்ளின் 

கும்பதல அடிபயாடு 
அகற்றிவிடப்டாம் என்று 

நான் நிதனதப்தன்.

அவர ்
மரிதத்ிருக்கவிதல 

என்று அவரக்ள் 
ச�ால்லுகிறாரக்ள்.அப்பபாஸ்தலர ்4: 3-6 289



நல்லது. அவரக்ள் 
இருவரும் சீக்கிரம் 
அவரிடம் ப�ரந்்து 

விடுவாரக்ள்.

அவர ்இப்சபாழுது 
பரபலாகதத்ில் பிதாவுடன் 
இருக்கிறார ்என்று அவரக்ள் 

கூறுகிறாரக்ள்.

அப்படியானால், 
நாம் அவதனத ்

திரும்பக் சகாதல 
ச�ய்பவாம். அவதனப் 

பின்பற்றும் எல்லா 
மக்கதளயும் சகாதல 

ச�ய்பவாம்.



இந்த மனிதன் 
பிறந்ததிலிருந்பத �ப்பாணியாய் 

இருக்கிறான் என்பதத நாங்கள் அறிபவாம். 
உங்களால் எப்படி இவதனக் குணமாக்க 

முடிந்தது? நீங்கள் எந்த நாமதத்ினாபல, 
இதத� ்ச�ய்தீரக்ள்?



உங்களால் 
சிலுதவயில் 

அதறயப்படட்வரும், 
பதவனால் மரிதப்தாரிலிருந்து 
எழுப்பப்படட்வருமாயிருக்கிற 

ந�பரயனாகிய 
இபயசுகிறிஸ்துவின் 

நாமதத்ினாபலபய இந்த மனிதன் 
குணமாக்கப்படட்ான். பவததத்த 

நிதனவுகூறுங்கள் “வீடு 
கடட்ுகிறவரக்ளாகிய உங்களால் 

அற்பமாய் எண்ணப்படட் 
அவபர மூதலக்குத ்
ததலக்கல்லானவர.்”



அவராபலயன்றி 
பவசறாருவராலும் 

இரடச்ிப்பு இல்தல; நாம் 
இரடச்ிக்கப்படும்படிக்கு வானதத்ின் 
கீசைங்கும், மனுஷரக்ளுக்குள்பள 
அவருதடய நாமபமயல்லாமல் 

பவசறாரு நாமம் 
கடட்தளயிடப்படவும் இல்தல.



இந்த அற்புததத்த நாம் 
மறுப்பதில் எந்த பிரபயாஜனமும் இல்தல. அவன் 

குணமாக்கப்படட்தத எல்லாரும் அறிவாரக்ள். இபயசுவின் 
நாமதத்ில் அவருதடய சீஷரக்ள் இதத� ்ச�ய்தாரக்ள் 
என்பததயும் எல்லாரும் அறிவாரக்ள். இங்கு நமக்கு ஒரு 

பிர��்தன இருக்கிறது.



நான் இவரக்தள 
அறிந்திருக்கிபறன். 

இவரக்ள் உண்தமயாகபவ 
இபயசுவுடன் இருந்தாரக்ள்.

இந்த மனிதரக்ள் 
பபததகள். இவரக்ள் 

படிதத்வரக்ளும் அல்ல. 
எனினும் இவரக்ள் சுலபமாகத ்
தீரக்்கதரி�னங்கதள பமற்பகாள் 

காடட்ுகிறாரக்ள்.



அவரக்தள 
இங்பகயிருந்து சவளிபய 

விரடட்ிவிடுங்கள்.

நீங்கள் சதாடரந்்து இந்த நாமதத்தக்குறிதத்ுப் 
பபசி, மரிதத்ுப்பபான இந்த இபயசுவின் நாமதத்ினாபல 

குணமாக்கினால், உங்களுக்கும் அவதரப்பபான்ற முடிவு வரும். 
இது உங்களுக்குப் புரிகிறதா?  இப்சபாழுது இங்பகயிருந்து 

பபாய்விடுங்கள். உயிரத்ச்தழுதல் என்று முடட்ாள்தனமாக 
உளறுவதத இனிபமலும் நான் பகடக்க்கூடாது.



�ங்கீதம் 118: 22; 
அப்பபாஸ்தலர ்4: 7-21

பதவனுக்கு� ்ச�விசகாடுக்கிறததப்பாரக்்கிலும் 
உங்களுக்கு� ்ச�விசகாடுக்கிறது பதவனுக்கு 

முன்பாக நியாயமாயிருக்குபமா என்று நீங்கபள 
நிதானிதத்ுப்பாருங்கள். நாங்கள் கண்டதவகதளயும் 

பகடட்தவகதளயும் பப�ாமலிருக்கக்கூடாபத.



சுவிப�ஷம் இஸ்ரபவல் 
பத�ம் முழுவதும் பரவியது. 

அபநகர ்இபயசுதவ 
விசுவாசிதத்ு தண்ணரீில் 
ஞானஸ்நானம் சபற்றனர.்

நீங்கள் இபயசு 
கிறிஸ்துதவப்பற்றிய 

நற்ச�ய்திதயக் 
பகடட்ிருக்கிறீரக்ளா?

�தப அன்பிலும் �மாதானதத்ிலும் 
நிதறயப்படட் ஆயிரக்கணக்கான 
மக்களின் குடும்பமாக மாறியது.

இபயசு மரிதப்தாரிலிருந்து 
எழுந்தருளினார.் அவர ்

உயிபராடிருக்கிறார், இப்பபாதும் 
அவர ்நம்முடன் இருக்கிறார.்



�தபயில் சபண்கள் 
மரியாததயுடனும் 

கண்ணியதத்ுடனும் 
நடதத்ப்படட்னர.்

எங்களுதடய குடும்பம் 
இபயசு கிறிஸ்துதவ 

விசுவாசிதத்திலிருந்து எங்களுதடய 
குடும்பதத்ில் முதல் முதறயாக 

�மாதானம் உண்டாகியிருக்கிறது.



கிறிஸ்தவரக்ள் 
பாடிக்சகாண்பட 

தங்கள் பவதலதய� ்
ச�ய்தனர.்

கிறிஸ்தவரக்ள் ஆயிரக்கணக்கில் 
சபருகினர.் அவரக்ள் சதாடரந்்து 

தங்கள் உதடதமகதளப் 
பகிரந்்துசகாண்டனர.் அவரக்ள் 

தினமும் வீடுவீடாகவும், 
சதருக்களிலும், அவரக்ள் 

�ந்திக்கும் ஒவ்சவாருவருக்கும் 
இபயசுதவ அறிவிதத்னர.்

அப்பபாஸ்தலர ்13: 30-32



இஸ்ரபவல் மக்கபள, நீங்கள் 
அறிந்திருக்கிறீரக்ள், நம்முதடய 

பிதாக்களிடதத்ில் பதவன்: அவரக்ளுதடய 
�ந்ததியார ்அந்நிய பத�தத்ிற்கு 

சகாண்டுபபாகப்படட்ு அதப்த�தத்ில், நானூறு 
வருஷம் அடிதமகளாக இருப்பாரக்ள் என்றும் 

அதன் பிறகு பதவன் அவரக்தள அடிதமப்படுதத்ும் 
அந்த ஜனதத்த ஆக்கிதனக்குடப்டுதத்ி, தான் 

ஆபிரகாமுக்கு வாக்குப்பண்ண பத�தத்ில் 
அவரக்தளக் சகாண்டுபபாய் ப�ரப்்பபன் 

என்றும் கூறினார.்



ஆனால், 
�ாசலாபமான் 

அவருக்கு ஆலயதத்தக் 
கடட்ினான். ஆகிலும் 

உன்னதமானவர ்தககளினால் 
ச�ய்யப்படட் ஆலயங்களில் 

வா�மாயிரார.் “வானம் 
எனக்கு� ்சிங்கா�னமும் 

பூமி எனக்குப் 
பாதபடியுமாயிருக்கிறது;



எனக்காக 
நீங்கள் எப்படிப்படட் 

வீடத்டக் கடட்ுவீரக்ள்; 
நான் தங்கியிருக்கதத்க்க 

ஸ்தலம் எது; இதவகள் 
எல்லாவற்தறயும் என்னுதடய 
கரம் உண்டாக்கவில்தலயா 
என்று கரத்த்ர ்உதரக்கிறார”் 

என்று தீரக்்கதரிசி 
ச�ால்லியிருக்கிறான்.நீ நம்முதடய 

பதவாலயதத்ிற்கு 
விபராதமாகப் 

பபசுகிறாய்.

ஸ்பதவான், 
உன்தன நீபய 

முடட்ாளாக்கிக் 
சகாள்ளாபத.



நீங்கள் வணங்காக் கழுதத்ுள்ளவரக்ளும், 
அடங்காதவரக்ளுமாய் இருக்கிறீரக்ள். உங்களுதடய 

இருதயம் பதவனுக்கு முன்பாக �ரியாக இல்தல. உங்கள் 
பிதாக்கதளப்பபால நீங்களும் பரிசுதத் ஆவிக்கு 

எப்சபாழுதும் எதிரத்த்ுநிற்கிறீரக்ள்.



நீங்களும் உங்கள் பிதாக்களும் 
இபயசு கிறிஸ்துவின் வருதகதய 

முன்னறிவிதத்வரக்தள துன்பப்படுதத்ி 
அவரக்தளக் சகாதலச�ய்தீரக்ள். இப்சபாழுது 
நீங்கள் அவருக்குத ்துபராகிகளும், அவதரக் 

சகாதலச�ய்த பாதகருமாயிருக்கிறீரக்ள்.

ஏ�ாயா 66: 1; அப்பபாஸ்தலர ்7: 1-57



ஸ்பதவான், நீ ஒரு 
யூதன் என்று உன்தன எப்படி 

ச�ால்லிக்சகாள்ளுகிறாய்?

நீ நம்முதடய 
நியாயப்பிரமாணங்கதளயும், 

பாரம்பரியதத்தயும் 
கிழிதத்ுவிடட்ு அதற்குப்பதிலாக 

எததக்சகாடுப்பாய்? 
பராமரக்ளால் சிலுதவயில் 

அதறயப்படட் பிறகு இதுவதர 
யாரும் காணாத ஒரு ச�தத் 

மனிததனயா?



அபதா வானங்கள் 
திறந்திருக்கிறததயும், மனுஷகுமாரன் 

பதவனுதடய வலதுபாரி�தத்ில் நிற்கிறததயும் 
காண்கிபறன். என்ன ஒரு மகிதம!



உங்கள் 
தககதள தவதத்ு 

உங்கள் காதுகதள 
மூடிக்சகாள்ளுங்கள். 

இந்தவிதமான 
பதவதூஷணதத்தக் 

பகடக்பவண்டாம்.

அவன் மரிக்க 
பாதத்ிரனாயிருக்கிறான்.

அவதன 
நகரதத்ுக்குப் புறம்பப 

தள்ளி அவதனக் 
கல்சலறிந்துக் 
சகால்லுங்கள்.



அவன் 
நம்முதடய 

மததத்த 
அழிக்க முயற்சி 

ச�ய்கிறான்.

பதவதூஷகன்!

நாங்கள் 
இபயசுதவ 

சிலுதவயில் 
அதறந்பதாம். 

உன்தனக் 
கல்சலறிந்து 

சகால்லுபவாம்.

நீங்கள் 
என்தனக் 

கல்சலறிந்த 
பின்பும் 

இபயசுதான் 
ஆண்டவராக 

இருப்பார.்



அவன் நம் 
மததத்த நிந்திதத்ான். 

அவன் �ாகபவண்டும் 
என்று நாங்கள் 

ச�ால்லுகிபறாம். �வுல், 
நமக்கு அதிகாரிகளின் 

ஆதரவு இருக்கிறதா?

இவனுதடய 
மரணதண்டதனக்கு 

நான் தகசயழுதத்ிடுபவன் 
. ந�பரயனாகிய அந்த 

மரிதத்ுப்பபான இபயசுதவப் 
பின்பற்றுபவரக்ளில் இவனும் 
ஒருவன். இந்த பதவதூஷணம் 

நிறுதத்ப்படபவண்டும். நீங்கள் 
கல்சலறியத ்சதாடருங்கள்.



�வுல், என் 
வஸ்திரங்கதளப் 

பாரத்த்ுக்சகாள்.

கரத்த்ராகிய 
இபயசுபவ, என் ஆவிதய 

ஏற்றுக்சகாள்ளும். ஆண்டவபர, 
இவரக்ள்பமல் இந்தப் 

பாவதத்த� ்சுமதத்ாதிரும்.அப்பபாஸ்தலர ்7: 58-59



ஆ
 ....

ஆ
 ....



அக்காலதத்ிபல 
எரு�பலமிலுள்ள 
�தபக்கு மிகுந்த 

துன்பம் உண்டாயிற்று. 
அப்பபாஸ்தலரத்விர, மற்ற 

யாவரும் எரு�பலதம 
விடட்ுப்பபானாரக்ள்.

இந்த இபயசு 
கூடட்தத்ிற்கு 

முற்றுப்புள்ளி 
தவயுங்கள்!

இது 
ஆரம்பம்தான்.

பதவதூஷகதன 
சகாதல ச�ய்யுங்கள்.



பரிப�யனாகிய �வுல் 
வீடுகள்பதாறும் நுதைந்து, 

புருஷதரயும் ஸ்திரகீதளயும் 
இழுதத்ுக்சகாண்டுபபாய், 

காவலில் பபாடுவிதத்ு, �தபதயப் 
பாைாக்கிக்சகாண்டிருந்தான்.

கிறிஸ்துதவப் 
பின்பற்றுபவரக்ள் 

இங்பக இன்னும் யாராவது 
இருக்கிறாரக்ளா? என் தகப்பதனக் 

காயப்படுதத்ாதிருங்கள்.

அப்பபாஸ்தலர ்7: 59-8: 3

அந்த 
சபண்தணயும் 

பிடிக்கவும்.



பிலிப்பு என்னும் ஒரு கிறிஸ்தவன் 
சஜபிதத்ுக்சகாண்டிருக்கும்பபாது, 
ஒரு பதவதூதன் அவனிடம் பபசினான்.

பிலிப்பு, 
நீ எழுந்து, 

சதற்கு முகமாய் 
எரு�பலமிலிருந்து கா�ா 

படட்ணதத்ுக்குப் பபாகிற 
வனாந்தரமாரக்்கமாய்ப் 

பபா.



அவர ்
என்தன ஏன் அங்கு 

பபாக� ்ச�ால்லுகிறார ்என்று 
எனக்குத ்சதரியவில்தல. ஆனால் 
ஆண்டவர ்பபாக� ்ச�ான்னால் 

நான் கண்டிப்பாக 
பபாபவன். 



இதுதான் 
அந்த இடமாகத ்

சதரிகிறது. இப்சபாழுது 
என்ன ஆண்டவபர?



ஆண்டவபர 
நான் என்ன 

ச�ய்யபவண்டுசமன்று 
விரும்புகிறீர?்



நீ பபாய், அந்த 
இரததத்ுடபன 

ப�ரந்்துசகாள்.

ஒரு 
இரதம்! ஆண்டவபர, 

இதற்காகவா என்தன இதுவதர 
சகாண்டுவந்தீர?் நீர ்உமக்காகத ்

சதரிந்துசகாண்ட யாராவது 
அதில் இருக்கிறாரக்ளா?

அப்பபாஸ்தலர ்8: 
26-29



இங்பக, எதத்ிபயாப்பியருதடய ராஜஸ்திரயீாகிய 
கந்தாபக என்பவளுக்கு மந்திரியும் அவளுதடய 

சபாக்கிஷசமல்லாவற்றிற்கும் ததலவனுமாயிருந்த 
எதத்ிபயாப்பியனாகிய ஒருவன் யூதரக்தளப்பபால 

பணிந்துசகாள்ளும்படி எரு�பலமுக்கு வந்திருந்து, இப்சபாழுது 
எதத்ிபயாப்பியாவிற்கு திரும்பிக்சகாண்டிருந்தான். 

அவன் பவததத்த வாசிதத்ுக்சகாண்டிருந்தான்.



அடிக்கப்படும்படி 
சகாண்டுபபாகப்படுகிற ஒரு 

ஆடட்ுக்குடட்ிதயப்பபாலவும், தன்தன 
மயிரக்தத்ரிக்கிறவனுக்கு முன்பாக� ்

�தத்மிடாதிருக்கிற ஆடத்டப்பபாலவும், 
அவர ்தம்முதடய வாதயத ்திறவாதிருந்தார.் 

ஜீவனுள்பளாருதடய பத�தத்ிலிருந்து 
அறுப்புண்டு பபானார.்



நான் என்ன வாசிக்கிபறன் என்பதத 
நீர ்அறிந்துக்சகாண்டீர.் ஆனால், ஒருவன் 

எனக்கு விளக்காவிடட்ால் என்னால் 
புரிந்துக்சகாள்ள முடியாது. இதில் ஏறி 

என்பனாபட உடக்ாரும்.

ஏ�ாயா 
தீரக்்கதரிசியின் 
ஆகமதத்த நீர ்

வாசிக்கிறததக் 
பகடக்ிபறன். நீர ்

வாசிக்கிறதவகளின் 
கருதத்ு உமக்குத ்

சதரியுமா?



இப்பபாதுதான் 
எரு�பலமிலிருந்து 

வருகிறீரா?

ஆம். நான் அங்கு 
சதாழுதுசகாள்ள பபாயிருந்பதன். 

என்னுதடய பத�தத்ின் மதம் ஒருபபாதும் 
எனக்கு �மாதானதத்தக் சகாடுக்கவில்தல. 

ஆண்டவர ்சவகு தூரதத்ில் 
இருப்பதுபபால் இருந்தது.



ஏ�ாயா 53; 
அப்பபாஸ்தலர ்8:27, 30-34

வாக்குப்பண்ணப்படட் 
ஒரு கிறிஸ்துதவப்பற்றி நான் 

வாசிதப்தன். நான் இப்சபாழுது 
எரு�பலமுக்குப் பபாயிருந்தபபாது 

ஆயிரக்கணக்காபனார ்
அவர ்வந்துவிடட்ார,் 

ஆனால் அவர ்சிலுதவயில் 
அதறயப்படட்ார,் ஆனால் 

திரும்பவும் மரிதப்தாரிலிருந்து 
உயிபராபட எழுந்தார ்என்று 

பதற�ாற்றினர.்



உதரக்கப்படட்ிருக்கிறதா என்று 
கண்டுபிடிக்க, நான் தீரக்்கதரி�ன 

ஆகமங்களில் பதடிக்சகாண்டிருக்கிபறன்.  
ஏ�ாயா தீரக்்கதரிசி யாதரக்குறிதத்ு 

இதத� ்ச�ால்லுகிறார?் தம்தமக்குறிதப்தா, 
பவசறாருவதரக்குறிதப்தா? இதத நீர ்

எனக்கு� ்ச�ால்லபவண்டும்.



நீர ்இப்பபாதுதான் 
எரு�பலமிலிருந்து வருகிறீர.் 

ஆதகயால், இபயசு வல்லதமமிக்க 
அற்புதங்கதள� ்ச�ய்திருந்தாலும் 

நம்முதடயத ்ததலவரக்ள் 
அவதரப் புறக்கணிதத்ாரக்ள் 

என்பதத நீர ்அறிவீர.்



உமக்குத ்சதரிந்தபடி, ஏ�ாயா 
தீரக்்கதரி�ன புதத்கம் சுமார ்800 ஆண்டுகளுக்குமுன் 

எழுதப்பட்டது. இந்த 53 வது அதிகாரம் முழுவதும் 
கிறிஸ்துதவப்பற்றி ச�ால்லப்படட் பல தீரக்்கதரி�னங்களில் 

ஒன்று. அவர ்அ�டத்டபண்ணப்படட்வரும், மனுஷரால் 
புறக்கணிக்கப்படட்வருமாயிருப்பார ்என்று இதில் 

எழுதப்படட்ுள்ளது.



வ�னம் 
7 இததத ்தீரக்்கதரி�னமாகக் 
கூறுகிறது. இபயசு நியாயம் 

வி�ாரிப்பவரக்ளின்முன் 
நின்றபபாது, தம்முதடய வாதய 

அவர ்திறக்கவில்தல.

நம்முதடய 
பாவங்களுக்காக இபயசு 

காயப்படுவார ்என்று ஏ�ாயா 
தீரக்்கதரி�னம் உதரதத்ிருக்கிறான். 

பாவிகளாகிய நம்பமல் வரபவண்டிய 
ஆக்கிதன அவரப்மல் சுமதத்ப்படும் என்று 

வ�னம் 5 இல் எழுதப்படட்ுள்ளது.

பாவம்.



வ�னம் 
எடட்ு ச�ால்லுகிறது 

“இடுக்கணிலும் 
நியாயதத்ீரப்்பிலுமிருந்து அவர ்

எடுக்கப்படட்ார;் ஜீவனுள்பளாருதடய 
பத�தத்ிலிருந்து அறுப்புண்டு 

பபானார;் தம் ஜனதத்ின் 
மீறுதலினிமிதத்ம் அவர ்

வாதிக்கப்படட்ார.்”



குறிப்பாக எனக்கு வ�னம் 
6 பிடிக்கும். அது ச�ால்லுகிறது “நாசமல்லாரும் 

ஆடுகதளப்பபால வழிதப்பித ்திரிந்து, அவனவன் 
தன்தன் வழியிபல பபாபனாம்; கரத்த்பரா நம்சமல்லாருதடய 

அக்கிரமதத்தயும் அவரப்மல் விைப்பண்ணினார.்” 
ஒவ்சவாரு மனிதனும் பதவனுதடய சிதத்தத்த விடட்ு விலகி, 
அவனவனுதடய பாவதத்ின் வழியில் பபாய்விடட்ான். ஆனால் 
அந்த ஆண்டவர ்நம்முதடய பாவங்கதள இபயசுவின்பமல் 

விைப்பண்ணினார.் ஆதகயால் அவர ்மரிதத் பபாது 
நம்முதடய மீறுதல்களுக்காக தண்டிக்கப்படட்ார.்



வ�னம் ஒன்பது 
கூறுகிறது, 

“துன்மாரக்்கபராபட 
அவருதடய பிபரதக்குழிதய 
நியமிதத்ாரக்ள்; ஆனாலும் 

அவர ்மரிதத்பபாது 
ஐசுவரியவாபனாபட 

இருந்தார”்

வ�னம் 9 கூறுகிறது இபயசு 
மற்ற மனிதரக்தளப் பபால பாவம் ச�ய்யவில்தல. 
ஆனால் ஆண்டவர ்அவதர சநாறுக்க� ்சிதத்மாகி, 

அவதரப் பாடுகளுக்குடப்டுதத்ினார;் ஏசனன்றால் இபயசு 
தன்தன, பாவதத்ிற்கான குற்றநிவாரணபலியாக 

ஒப்புக்சகாடுதத்ார.்



வ�னம்10 அவருதடய 
உயிரத்ச்தழுததலப்பற்றியும், 
அதற்குப்பின் உள்ள அவருதடய 

ஊழியதத்தப் பற்றியும் 
கூறுகிறது.

ஏ�ாயா 53: 3-10; 
அப்பபாஸ்தலர ்8:35;

 பராமர ்2:16;
 2 சகாரிந்தியர ்5:21



மற்றும் 
அபநக 

தீரக்்கதரி�னங்கள் 
இபயசு தம்முதடய 

உயிரத்ச்தழுதலுக்குப்பின்பு 
சிங்கா�னதத்ில் உடக்ாருவார ்

என்றும் நாசமல்லாரும் 
கிறிஸ்துவினுதடய 

நியாயா�னதத்ிற்கு முன்பாக 
நின்று நம்மில் ஒவ்சவாருவனும் 
தன்தனக்குறிதத்ு பதவனுக்குக் 

கணக்சகாப்புவிப்பான் 
என்றும் கூறுகின்றன.



அபநகமுதற பவதபாரகரும், 
ஆ�ாரியரும் கிறிஸ்துதவப்பற்றிய 

தீரக்்கதரி�னங்கதளப் பபசுவதத நான் 
பகடட்ிருக்கிபறன். ஏன் அவரக்ளில் பலர ்

இபயசுதவப் புறக்கணிதத்னர?்

ஆ�ாரியரிலும், 
பவதபாரகரிலும் சிலர ்இபயசுதவ 

ஏற்றுக்சகாண்டனர.் ஆனால் 
அவரக்ளின் மாய்மாலதத்த இபயசு 
சுடட்ிக்காடட்ியபபாது மற்றவரக்ள் 

பகாபிதத்ுக்சகாண்டனர.் 



அவரக்ளுதடய பாவங்கதள� ்
சுடட்ிக்காடட்ுபவதர அல்ல, ஆனால் பராமரக்தளக் 

சகால்லும் ஒரு கிறிஸ்துதவ அவரக்ள் விரும்பினாரக்ள். 
அவரக்ள் ஒரு ராஜ்யதத்த ஆள விரும்பினர.் ஆனால் ஆண்டவர ்

அவரக்ளுதடய இருதயதத்த ஆள அவரக்ள் விரும்பவில்தல.



ஆனால் �ங்கீதம் 
1000 வருடங்களுக்குமுன் 

எழுதப்படட்தல்லவா? சிலுதவயில் 
அதறவதத மரணதத்ண்டதனயாக 

எவரும் பயன்படுதத்ுவதற்கு முன்பு 
எழுதப்படட்து.

�ங்கீதம் 22 
அவர ்சிலுதவயில் 

மரிப்பததப்பற்றினத ்
தீரக்்கதரி�னம்,

இபயசு 
நிதறபவற்றிய 
இன்னும் பவறு 

தீரக்்கதரி�னங்களும் 
இருக்கிறதா?



ஆம். ஆனால், ஆண்டவர ்
எல்லாவற்தறயும் அதவ 

நடப்பதற்கு முன்பப 
அறிந்திருக்கிறார.் 

கிறிஸ்துதவப்பற்றி 340க்கும் 
பமலான தீரக்்கதரி�னங்கள் 

எழுதப்படட்ுள்ளன. 
சமய்யாகபவ இபயசு 

மடட்ும்தான் பதவனால் 
அனுப்பப்படட்வர ்
என்று இதவகள் 

மூலமாகதத்ான் நாம் 
அறிகிபறாம்.

�ங்கீதம் 22:16 கூறுகிறது 
அவருதடய தககதளயும் 

கால்கதளயும் உருவக் 
குதத்ினாரக்ள். - ஆணிகளால் 

கடாவப்படட்து பபால.  �ங்கீதம் 
22 வ�னம் 14 கூறுகிறது 

அவர ்தாகமாக இருப்பார.் 
அவருதடய மரணதத்ில் 

அவருதடய எலும்புகசளல்லாம் 
மூடட்ுகளிலிருந்து கடட்ுவிடும்.  
�ங்கீதம் 34:20 கூறுகிறது அவர ்

சிலுதவயில் அதறயப்படும்பபாது 
அவருதடய எலும்புகளில் ஒன்றும் 

முறிக்கப்படுவதில்தல. 



 உமக்குத ்சதரியும் சிலுதவயில் 
அதறயப்படுபவரக்ளின் 
எலும்புகதள முறிப்பது 
வைக்கமாக இருந்தது.

ஆனால் அவரக்ள் அவருதடய 
எலும்புகதள முறிப்பதற்குமுன் 
இபயசு மரிதத்ுவிடட்ார.்  �ங்கீதம் 

22 வ�னம் 17 கூறுகிறது 
என் எலும்புகதளசயல்லாம் 

நான் எண்ணலாம்; 
அவரக்ள் என்தன பநாக்கிப் 

பாரத்த்ுக்சகாண்டிருக்கிறாரக்ள். 
வ�னம் 18 கூறுகிறது அவரக்ள் 
அவருதடய வஸ்திரங்கதளத ்

தங்களுக்குள்பள பங்கிடட்ு, 
அவர ்உதடயின்பபரில் 
சீடட்ுப்பபாடுவாரக்ள்.



மற்றும் �கரியா 12:10 கூறுகிறது 
அவருதடய தககள் உருவக் 

குதத்ப்படும். அதன்பிறகு 
யூதரக்ள் அவருதடய தககளில் 

தழும்புகதளக் காண்பாரக்ள். 
ஏ�ாயா 50;6 கூறுகிறது அவதர 

முதுகில் அடிப்பாரக்ள். அவருதடய  
கன்னதத்ில் அதறவாரக்ள். �ங்கீதம் 
16:10 கூறுகிறது அவதர அடக்கம் 

பண்ணினாலும் அவருதடய �ரரீம் 
அபநகநாடக்ள் கல்லதறயிலிருந்து  

அழுகிவிடாது. தீரக்்கதரி�னம் 
கூறுகிறது அவர ்ஒரு சிபநகிதனால் 

காடட்ிக்சகாடுக்கப்படுவார,் 
அவதரக் காடட்ிக்சகாடுதத்வன் 

நான்றுசகாண்டு �ாவான். அவன் 
வயிறு சவடிதத்ு, குடல்கசளல்லாம் 

�ரிந்துபபாகும். அந்நியதர 
அடக்கம்பண்ணுவதற்குக் 

குயவனுதடய நிலதத்த அந்தப் 
பணதத்ினாபல சகாண்டாரக்ள். 
இதவ யாவும் மற்றும் அபநகக் 
காரியங்களும் தீரக்்கதரிசிகள் 
உதரதத்படிபய நிதறபவறின. 

ந�பரயனாகிய இபயசு கிறிஸ்துதான் 
பமசியா, உலக இரட�்கர ்என்பதில் 

எந்தவித �ந்பதகமுமில்தல .

�ங்கீதம் 22: 6, 17-18, 16:10, 34:20; 
ஏ�ாயா 50: 6; �கரியா 12:10



இபயசுதான் 
கிறிஸ்து என்று நான் 

விசுவாசிக்கிபறன். அவரத்ான் 
உலகதத்ின் பாவங்கதள� ்சுமந்து 
தீரக்்கிற வாக்குப்பண்ணப்படட் 

பதவ ஆடட்ுக்குடட்ி. நாம் 
இனிபமலும் பலி ச�லுதத் 

அவசியமில்தல. இபயசுதான் 
பதவனிடம் ச�ல்லுவதற்கான 

வா�ல். 

நான் இபயசுவின் 
சீஷனாக  

மாறுகிபறன்.



இபதா, தண்ணரீ ்
இருக்கிறபத! நான் 

ஞானஸ்நானம் 
சபறுகிறதற்குத ்

ததடசயன்ன?



நீர ்இபயசுதவ 
முழு இருதயதப்தாடும் 

விசுவாசிதத்ால் 
நான் ஞானஸ்நானம் 

சகாடுப்பபன்.

ஆம். 
இபயசுகிறிஸ்துதவ 

பதவனுதடய 
குமாரசனன்று 

விசுவாசிக்கிபறன்.



நம்முதடய 
ஆண்டவரும் இரட�்கருமாகிய 
இபயசுவின் நாமதத்ில் நான் 

உனக்கு ஞானஸ்நானம் 
சகாடுக்கிபறன்.



ஆண்டவருக்கு 
ஸ்பதாதத்ிரம்!



அந்த 
மனிதன் எங்பக 

பபாய்விடட்ார?்

அவர ்
அப்படிபய 

மதறந்துவிடட்ார!்



எதத்ிபயாப்பியாவில் �தப ஸ்தாபிக்கப்படட்து. அது நவீன 
காலம் வதர சதாடரந்்தது. அக்காலதத்ில் கிறிஸ்தவரக்ளில் 

அபநகர ்இஸ்லாமியரால் சகால்லப்படட்னர.்

ஆண்டவருக்கு அவர ்பவறு ஏதாவது 
இடதத்ிற்குத ்பததவப்படட்ிருக்கலாம். நாம் திரும்பி 

எதத்ிபயாப்பியாவிற்கு� ்ச�ன்று கிறிஸ்துதவப்பற்றி 
நாம் கற்றுக்சகாண்டவற்தற ராணியிடம் 

கூறுபவாம்.

அப்பபாஸ்தலர ்8: 36-39



அதிகாரம் 13:

உலகம் 

முழுவதும்.



பிரியமான 
நண்பரக்பள, நம்முதடய 

பாவங்கதள அவர ்சுமப்ப 
தற்காக கரத்த்ர ்பாடுபடட்ார.் 
நாமும் அவருக்காகப் பாடுகள் 

அனுபவிக்கபவண்டும் 
என்பதில் எந்தவித 

ஆ��்ரியமுமில்தல. நாம் 
அனுபவிதத்ுக்சகாண்டிருக்கிற 

துன்புறுதத்தலக் கண்டு 
திதகக்க பவண்டாம்.

தங்களுதடய ஜீவனுக்குப் 
பயந்ததினால் 

கிறிஸ்தவரக்ள் 
பதவனுதடய 

வாரத்த்தகதளக் 
பகடக்வும், 

வாசிக்கவும், பதவதன 
பபாற்றிப்பாடவும் 

இரகசியமாகக் 
கூடினாரக்ள்.



இபயசு ச�ான்னார ்“ஒருவன் 
என் சீஷனாகயிருக்க விரும்பினால், அவன் 

தன் சிலுதவதய எடுதத்ுக்சகாண்டு, என்தனப் 
பின்பற்றக்கடவன்”. அதாவது நாம் நம்முதடய 
சிலுதவதய� ்சுமந்துக்சகாண்டு சிலுதவயில் 
அதறயப்பட மதலக்கு பபாகபவண்டும் என்று 
அதைக்கப்படட்ால் நாம் அதன்படி ச�ய்யபவண்டும். 

�ங்கீதம் 22 கூறுகிறது என்னசவன்றால்......



ஆண்டவபர 
உதவி ச�ய்யும். இது 
சகாதலகாரன் �வுல்.

நீங்கள் இருக்கிற 
இடதத்ிபலபய இருங்கள். 

இந்த சவளிநாடட்ு மதம் இங்கு 
அனுமதிக்கப்படாது. நீங்கள் 
நம்முதடய பிதாக்கதளயும், 

பத�தத்தயும் தூஷிக்கிறீரக்ள். 
நீங்கள் முடட்ாள்கள்! நீங்கள் ஒன்று 

மறுதலிக்கபவண்டும் அல்லது 
�ாகபவண்டும்.



அவரக்ளுதடய 
ததலவதனப் 

பிடியுங்கள். 
அவதன ஒரு 

உதாரணமாக 
காடட்ுபவாம்.



அபநக கிறிஸ்துக்கதள 
நாங்கள் பாரத்த்ுவிடப்டாம். 

நீங்கள் ஏன் மரிதத்ுப்பபான 
ஒரு த��்தன 

வணங்குகிறீரக்ள்?

எங்களுதடய 
ஆண்டவராகிய இபயசு 

உயிபராடிருக்கிறார.் அவரத்ான் 
அண்ட�ரா�ரங்கதளப் 

பதடதத்வர.்

உன்னுதடய 
மதனவிதய 

நாங்கள் சிதறயில் 
பபாடும்பபாது 

நீ பவறுவிதமாக 
பபசுவாய்.



பவண்டாம்! 
என் 

மதனவிதய 
பவண்டாம்!

அடிஅடி

மதப்தயு 16:24; மாற்கு 8:34; 
அப்பபாஸ்தலர ்9: 1-2



உங்கள் 
கிறிஸ்துவில் 

அன்புகூருகிறவனில் 
இங்பக ஒருவன்.

நாங்கள் 
கிறிஸ்தவரக்ள் ஆன 

சபாழுது இப்படி 
நதடசபறலாம் 
என்று நாங்கள் 

அறிந்திருந்பதாம்.



இதுதான் அந்த �வுல் என்னும் பரிப�யன். அவனுதடய 
பவதலபய சவறுப்பதும் படுசகாதல ச�ய்வதும்தான்.

ஆம். நாம் அவருக்காக 
சஜபிக்க பவண்டும். ஆண்டவர ்

அவருதடய இருதயதத்த 
சமன்தமயாக்கவும், அவர ்

உண்தமதய அறிந்துக் 
சகாள்ளவும் சஜபிக்க 

பவண்டும்.



நிதனவில் 
சகாள்ளுங்கள், நம்மில் 

சிலர ்ஆரம்பதத்ில் 
�ந்பதகிப்பவரக்ளாக 

இருந்பதாம்.

�வுல் 
சவறுப்பினால் 

மிகவும் 
நிதறந்திருக்கிறான்.



நாம் அவரக்தள 
சிதறயில் அதடக்கவும் சகால்லவும் 

ச�ய்வதால் அவரக்ள் இன்னும் அதிகமாகப் 
சபருகுகிறாரக்ள். அவரக்ள் மற்ற நகரங்களிலும் 

சிதறிப்பபாய்விடட்ாரக்ள். தமஸ்குவிலுள்ள 
சஜபஆலயங்கள் அவரக்ளால் 

நிதறந்திருக்கின்றன.

�வுல், இந்த இபயசுதவப் 
பின்பற்றுகிறவரக்ளின் கூடட்தத்த 

அடிபயாடு துரதத்ி, எரு�பலதம 
முழுவதும் சுதத்ப்படுதத்ிவிடட்ாய் 

என நான் நிதனக்கிறன்.



தன்னுதடய மததத்தயும், தன்னுதடய பத�தத்தயும் மற்ற 
நம்பிக்தககளிலிருந்து பாதுகாப்பது தன்னுதடய கடதம என 
�வுல் நிதனதத்ான். ஆனால் கிறிஸ்தவரக்ள் சகாண்டிருந்த, 
அவனால் புரிந்துக்சகாள்ள முடியாத அந்த அ�ாதரணமான 
நம்பிக்தகயும், �மாதானமும் அவதனக் கஷ்டப்படுதத்ியது.

அவரக்தளக் தகது 
ச�ய்வதற்கான ஆதணதய நான் 

சகாடுக்கிபறன். நீ தமஸ்குவிற்கு 
பபாகலாம்.

நான் உடபன 
பபாகிபறன்.



�வுலின் குதிதர மிகவும் 
பயந்து அவதன� ்�ாதலயில் 

எறிந்துவிடட்ு ஓடிவிடட்து.

�டிதியிபல வானதத்ிலிருந்து 
சூரியதனக்காடட்ிலும் 

பிரகா�மான ஒரு ஒளி அவதன� ்
சுற்றிப் பிரகாசிதத்து.

�வுபல, 
�வுபல, நீ என்தன ஏன் 

துன்பப்படுதத்ுகிறாய்?



ஆண்டவபர, 
நான் துன்பப்படுதத்ுகிற 

நீர ்யார?் 

ஆண்டவபர, 
நான் என்ன ச�ய்ய� ்

சிதத்மாயிருக்கிறீர?்

நான் 
இபயசு. என்தனப் 

பின்பற்றுபவரக்தள 
நீ தண்டிக்கும்பபாது 

என்தனத ்
துன்பப்டுதத்ுகிறாய்.



அப்பபாஸ்தலர ்9: 1-6

நீ எழுந்து, 
படட்ணதத்ுக்குள்பள 

பபா, நீ ச�ய்யபவண்டியது 
அங்பக உனக்கு� ்
ச�ால்லப்படும்.

ஆண்டவபர, 
நான் என்ன ச�ய்ய� ்

சிதத்மாயிருக்கிறீர?்



நீ அந்த 
�தத்தத்தக் 
பகடட்ாயா ?

ஆம். ஆனால் 
பபசினதின் 

அரத்த்ம் எனக்குப் 
புரியவில்தல.

எனக்கும் 
புரியவில்தல. அது 

இடிதயப்பபால் 
ஒலிதத்து.



அது 
ஆண்டவருதடய 

�தத்ம்.

என்னால் 
பாரக்்கமுடியவில்தல! 

உதவி ச�ய்யுங்கள். எனக்குக் கண் 
சதரியவில்தல. என்தனப் படட்ணதத்ுக்குள் 

அதைதத்ு�ச்�ல்லுங்கள்.



என் சபயர ்
அனனியா. இபயசு தரி�னதத்ில் 

என்பனாடு பபசி, உன்தன� ்�ந்திக்க� ்
ச�ான்னார.் உன் பாரத்வதய அவர ்

உனக்குத ்திரும்பத ்தருவார.்

நான் உண்தமயாகபவ 
குருடனாக இருக்கிபறன்.



இபயசு 
கிறிஸ்துவின் 

நாமதத்ினாபல உன் 
பாரத்வதயத ்திரும்பப் 

சபற்றுக்சகாள்.



எனக்கு 
இப்சபாழுது பாரக்்க 

முடிகிறது. இபயசு ச�ய்தார ்
என்று நீர ்ச�ான்னீர.் எனக்கு 
இபயசுதவப் பற்றி இன்னும் 

அதிகம் ச�ால்லுங்கள்.



எனபவ, அனனியா பரிசுதத் 
பவதாகமதத்தத ்திறந்து 

இபயசுதவப்பற்றின 
தீரக்்கதரி�னங்கதளக் 

காடட்ினான்.

ஆண்டவர ்�வுலின் சபயதர 
பவுல் என மாற்றினார.்

அப்பபாஸ்தலர ்9: 7-19

ஆம். நான் 
ஒரு முடட்ாளாக 

இருந்திருக்கிபறன். 
இதவ எல்லாம் பவததத்ில் 

எல்லா பநரதத்ிலும் 
இருந்திருக்கின்றன. நான் 

என் மததவராக்கியதத்ால் 
கண்மூடிதத்னமாக 
இருந்திருக்கிபறன். 

நான் ஞானஸ்நானம் 
சபற்று இபயசுதவப் 
பின்பற்றுபவனாக மாற 

விரும்புகிபறன்.



�வுல், இப்சபாழுது 
பவுல், ஒரு புதிய 

மனிதனாக மாறி ஒரு 
புதிய ச�ய்திதயப் 

சபற்றுக்சகாண்டார.் 
அவர ்இனிபமலும் 

கிறிஸ்தவரக்தளக் 
சகால்ல விரும்பவில்தல. 

மற்றவரக்ள் இபயசு 
கிறிஸ்துவின் பமல் 
விசுவா�ம் தவக்க 

அவரக்தளத ்
தூண்டபவண்டும் 

விரும்பினார.்

உங்களுதடய 
�ந்பதகதத்த நான் 

புரிந்துசகாள்ளுகிபறன். 
நானும் விசுவாசிக்கவில்தல. 
ஆனால் நான் ச�ால்லுகிபறன், 

ந�பரயனாகிய இபயசு, 
கிறிஸ்துதவக் குறிதத் 

எல்லா பைதமயான 
தீரக்்கதரி�னங்கதளயும் 

நிதறபவற்றியிருக்கிறார்.



உங்களுதடய 
�ந்பதகதத்த நான் 

புரிந்துசகாள்ளுகிபறன். 
நானும் 

விசுவாசிக்கவில்தல. 
ஆனால் நான் ச�ால்லுகிபறன், 

ந�பரயனாகிய இபயசு, 
கிறிஸ்துதவக் குறிதத் 

எல்லா பைதமயான 
தீரக்்கதரி�னங்கதளயும் 

நிதறபவற்றியிருக்கிறார்.

ஆனால் 
எல்லாவற்தறயும் 
விட மிகப்சபரிய� ்

�ான்று பதவன் அவதர 
மரிதப்தாரிலிருந்து 

எழுப்பினார.்



நீ என்ன ஒரு 
முடட்ாளாய் இருக்கிறாய்? 
நம்முதடய எதிரிகளால் 

சகாதலச�ய்யப்படுவதற்கு 
கிறிஸ்து எப்படித ்தன்தன 

அனுமதிக்கமுடியும்?

நம்முதடய 
பாவங்கதள� ்

சுமந்துதீரக்்கிற பதவ 
ஆடட்ுக்குடட்ியாக அவர ்

இருந்தார.்



ஆண்டவர ்புறஜாதியாதரயும் 
�ந்திதத்ுக்சகாண்டிருந்தார.் 

ஒரு பராம நூற்றுக்கு 
அதிபதி பதவதன பநாக்கி 

சஜபம்பண்ணிக்சகாண்டிருந்தான்.

பதவபன, 
நீர ்ஒருவபர 

சதய்வம். நீர ்இந்த 
உலகதத்தப் பதடதத்ீர.் 

என் மக்களின் மதம் 
ஊைல் நிதறந்ததாய் 
இருக்கிறது, அது எந்த 

�மாதானதத்தயும் 
சகாடுக்கவில்தல. 

உம்முதடய வழிதய 
எனக்குக் காடட்ும். நான் 

அதில் நடப்பபன்.



யார?் என்ன? நீர ்
யார?் நீர ்எங்கிருந்து 

வந்தீர?்

உன்னுதடய சஜபம் பகடக்ப்படட்து. 
நான் பதவனால் அனுப்பப்படப்டன். நீ பயாப்பா 

படட்ணதத்ுக்கு மனுஷதர அனுப்பி, பபதுரு என்று 
மறுபபரச்காண்ட சீபமாதன அதைப்பி. அவன் பதால் 

பதனிடுகிறவனாகிய சீபமான் என்னும் ஒருவனிடதத்ிபல 
தங்கியிருக்கிறான்; அவனுதடய வீடு கடபலாரதத்ிலிருக்கிறது. 

நீ ச�ய்யபவண்டியதத அவன் உனக்கு� ்ச�ால்லுவான்.



எங்கள் எஜமானர ்பபதுரு மிகவும் 
பக்தியுள்ள ஒரு மனிதர,் அவர ்ஒரு நல்ல மனிதர,் ஆனால் 

பல விஷயங்கதளக் குறிதத்ு அவர ்கவதலப்படுகிறார.் அவர ்
எப்பபாதும் சஜபம்பண்ணிக்சகாண்டிருப்பார.் ஏதைகளுக்கு 

தரம்ம் ச�ய்வார.் ஆனால் ஆண்டவருடன் அவர ்
�மாதானமாக இல்தல.



ஆண்டவர ்
சிலுதவயில் 

சிந்தின தம்முதடய 
இரதத்தத்ின் மூலமாய் 

�மாதானதத்த 
உண்டுபண்ணினார்.

அதன் 
அரத்த்ம் 

என்ன?

நான் உங்களுதடய 
நூற்றுக்கு 

அதிபதிக்கு அதத 
விளக்குபவன்.



நூற்றுக்கு அதிபதி 
பபதுருதவ வா�லில் 

�ந்திதத்ு அவன் 
பாததத்ில் விழுந்து, 

பணிந்துசகாண்டான்.

எழுந்திரும், 
என்தன வணங்க பவண்டாம். 

உம்தமப்பபால நானும் ஒரு 
மனுஷன்தான். எல்லாதரயும் ஒன்றாக 
வர�ச்�ால்லும். நான் நற்ச�ய்திதய 

உங்களுக்கு அறிவிப்பபன்.



இது 
ஒரு சிறந்த நாள். 

ஆண்டவர,் இபயசுதவப் 
பற்றி நமக்கு கூறுவதற்காக 

இபயசுவின் சீஷரக்ளில் 
ஒருவரான பபதுருதவ 

அனுப்பியிருக்கிறார்.

அப்பபாஸ்தலர ்9: 20-
22, 10: 1-27, 38-41

ஆம். 
நான் இபயசுவுடன் 

மூன்றதர 
வருடங்கள் இருந்பதன். 
அவதர சிலுதவயில் 

அதறவதத நான் 
பாரத்ப்தன். அவர ்

மரிதப்தாரிலிருந்து 
உயிபராபடாடு 

எழுந்தபிறகு 
நான் அவதரப் 

பாரத்ப்தன். 



அவருதடய 
உயிரத்ச்தழுதலுக்குப் பிறகு நாங்கள் 

500 பபர ்அவர ்உபபதசிப்பததக் பகடப்தற்காக 
ஒரு இடதத்ில் ஒன்றாகக் கூடிபனாம். அவர ்எங்களுடன் 

�ாப்பிடட்ார.் நாங்கள் அவதரத ்சதாடப்டாம். 
நம்முதடய �தத்ுருக்கதள� ்சிபநகிக்கவும் நம்தமத ்

துன்பப்படுதத்ுகிறவரக்ளுக்காக சஜபம் ச�ய்யவும்  அவர ்
கற்றுக்சகாடுதத்ார.் அவர ்அவருதடய ஆவிதய 

அனுப்பினார.்



நூற்றுக்கு அதிபதி 
சகாரப்நலியுவும் 

அவருதடய முழு குடும்பமும் 
இபயசு கிறிஸ்துவின் 

சுவிப�ஷதத்த விசுவாசிதத்ு, 
அபத நாள் அதனவரும் 

ஞானஸ்நானம் சபற்றனர.்



பவுல் அந்திபயாகியாவில் உள்ள 
சஜபஆலயதத்ில் பிரபவசிதத்ு, 

ஓய்வுநாளில் யூதரக்ளுக்கு 
பதவவ�னதத்தப் பிர�ங்கிதத்ார.்

நீங்கள் 
என்தன அறிந்திருக்கிறீரக்ள். 

நான் கிறிஸ்தவரக்தள அவரக்ளின் 
மரணபரியந்தம் சிதத்ிரவததப் 

பண்ணிபனன். ஆனால் இபயசு ஒரு 
பிரகா�மான ஒளியில் எனக்குத ்சதன்படட்ு, 
இடிமுைக்கம் பபான்ற �தத்தத்ில் என்னுடபன 

பபசி அவருதடய வாரத்த்தகதள 
உபபதசிக்கும்படி கூறினார.் 



நான் கிறிஸ்துதவக் 
குறிதத்க் காரியங்கதள 

பவததத்ில் பதடினசபாழுது, 
பமசியாதவக் குறிதத் எல்லா 

தீரக்்கதரி�னங்கதளயும் 
இபயசு நிதறபவற்றியததக் 

கண்டுபிடிதப்தன்.



இஸ்ரபவலுக்கு இரட�்கராக 
தாவீதின் �ந்ததியிபல இபயசுதவ 

எழும்பப்பண் ணுபவன், எரு�பலமில் உள்ள 
ததலவரக்ள் அவதர ஆக்கிதனக்குள்ளாகத ்

தீரப்்பாரக்ள் என்று பதவன் கூறினார.்  
நீர ்“என்னுதடய குமாரன், இன்று நான் 

உம்தம ஜநிப்பிதப்தன்” என்று இரண்டாம் 
�ங்கீததத்ில் எழுதியிருக்கிறது.



மற்றுசமாரு 
�ங்கீததத்ில் ஆண்டவர ்

தம்முதடய பரிசுதத்வாதன 
அழிதவக் காணசவாடட்ார ்
என எழுதியிருக்கிறது. அவர ்

மரிதத்ாலும் அவருதடய �ரரீம் 
அழுகிப்பபாகாது என்பதத இந்த 

தீரக்்கதரி�னம் உதரக்கிறது. 
நீங்கள் அறியபவண்டியது 

என்னசவன்றால்,

பாவங்களிலிருந்து 
முழுதமயான மன்னிப்தப 

இபயசுவில் நீங்கள் 
சபற்றுக்சகாள்ளலாம். இதத 

பமாப�யினால் சகாடுக்க 
முடியவில்தல.



பதவன், 
இபயசுதவ பூமியின் 

கதடசிபரியந்தமும் 
இரடச்ிப்பாயிருக்கும்படி 

அவதர எல்லா 
ஜாதிகளுக்கும் அதாவது 

புறஜாதிகளுக்கும் 
ஒளியாக 

அனுப்பினார்.

புறஜாதியார!் 
புறஜாதியார ்

அசுதத்மானவரக்ள். 
அவரக்ள் யூதருதடய 

விசுவா�தத்ில் 
பங்குதாரரக்ளாக 
இருக்கமுடியாது.



நீ பதவதூஷணம் 
ச�ால்லுகிறாய்! இபயசு 

�டட்ப்படியான ஒரு மகன் 
அல்ல. அவருதடய தாயின் 
திருமணதத்ிற்கு முன்பப 
அவளுதடய வயிற்றில் 

குைந்தத இருந்தது.

�ங்கீதம் 2: 7, 16:10,
 அப்பபாஸ்தலர ்2:27, 10:47, 13: 33-35



நீங்கள் 
நிதத்ியஜீவனுக்கான 

சுவிப�ஷதத்த 
புறக்கணிதத்படியால் 

தீரக்்கதரிசிகள் 
அறிவிதத்படி நாங்கள் 
புறஜாதியாரிடதத்ில் 

எங்களுதடய 
ச�ய்திதயக் சகாண்டு 

பபாகிபறாம்.

உன்னுதடய தவறான, 
மதவிபராதமான இந்த 

நம்பிக்தகக்காக உன்தனக் 
கல்சலறிந்துக் சகால்ல 

பவண்டும்.



யூதரக்ள் சதாடரந்்து இபயசுதவப் 
புறக்கணிப்பதத பவுல் சதளிவாக 

கண்டறிந்தபிறகு அவர,் 
புறஜாதிகள் மதத்ியில் தன்னுதடய 

கவனதத்த ச�லுதத்ினார ்- 
இஸ்பரபவதலதத்விர மற்ற நாடுகள்.



அபநக புறஜாதியார ்சுவிப�ஷதத்த 
விசுவாசிதத்ு, கிருதபயில் வளரந்்தாரக்ள்.

பதவனுக்கும் 
அவருதடய குமாரன் இபயசுவுக்கும் 

மகிதம உண்டாவதாக. புறஜாதிகளுக்கு 
இரடச்ிப்பு வந்துவிடட்து.

பவுல், 
எனக்கு 

ஞானஸ்நானம் 
சகாடுங்கள்!

இன்னும் இபயசுதவக் குறிதத் 
தீரக்்கதரி�னங்கதள எங்களுக்கு� ்

ச�ால்லுங்கள்.



யூதரக்ள் பகாபமதடந்து பவுதலயும், சீலாதவயும், மீண்டும் 
இங்கு வந்தால் சகாதல ச�ய்பவாம் என்று மிரடட்ி அவரக்தளப் 

படட்ணதத்ிலிருந்து துரதத்ிவிடட்ாரக்ள். ஆதகயால் 
பவுலும், சீலாவும் ஆசியாவிற்குப் பபாய், அவரக்ள் �ந்திதத் 

ஒவ்சவாருவருக்கும் சுவிப�ஷதத்த அறிவிதத்ாரக்ள்.

பரன்பா, நான் 
விழுந்து விடட்ாலும் நீ 

ஓடிவிடு. நிற்காபத.



லீஸ்திராவில் 
யூதரக்ள் பவுதலக் 

கல்சலறிந்து, அவன் 
மரிதத்ுப்பபானாசனன்று 

எண்ணி, அவனுதடய 
�ரரீதத்தப் படட்ணதத்ுக்கு 

சவளியிபல 
பபாடட்ுவிடட்ாரக்ள்.

ஆண்டவபர, 
இவரக்தள மன்னியும். 
இவரக்ள் பவுதலக் 
சகான்றுவிடட்ாரக்ள்.

அப்பபாஸ்தலர ்14: 19-20



ஆனால் ஆண்டவர ்
ஒரு அற்புததத்த� ்
ச�ய்து பவுதல 

எழும்பப் 
பண்ணினார.்

பவுல், நீர ்
மரிதத்ுவிடட்ீர ்

என நான் 
நிதனதப்தன்.

இப்பபாது அல்ல. அவருதடய நாமதத்ிற்காக 
நான் அதிகம் துன்பப்படபவண்டும் என்று ஆண்டவர ்

எனக்கு அபநகக் காரியங்கதளக் காடட்ியிருக்கிறார.் நாம் 
இப்சபாழுதுதான் அதத ஆரம்பிதத்ிருக்கிபறாம். வா. 

நாம் மீண்டும் நகரதத்ிற்கு பபாபவாம்.



மக்சகபதானியாவிலுள்ள பிலிப்பி படட்ணதத்ில் பவுலும், 
சீலாவும் 39 முதற வாரினால் அடிக்கப்படட்பிறகு சிதறயில் 
அதடக்கப்படட்னர.் அவரக்ளுதடய துன்பதத்ின் மதத்ியிலும் 
அவரக்ளுதடய இருதயம் மகிை்�ச்ியினால் நிதறந்திருந்தது. 
நடுராதத்ிரியிபல அவரக்ள் பதவதனத ்துதிதத்ுப் பாடினாரக்ள்.

கரத்த்ாபவ, 
பதவரரீ், மகிதமதயயும் 

கனதத்தயும் வல்லதமதயயும் 
சபற்றுக்சகாள்ளுகிறதற்குப் 

பாதத்ிரராயிருக்கிறீர.்..



ஆ...! 
இபயசுபவ 

ஆண்டவர!்



சதாடரந்்து வந்த 
வருடங்களில் பவுல் 

மூன்று பவதளகளில் 
கம்புகளால் அடிக்கப்படட்ார.் 
எனினும் அவர ்சதாடரந்்து 
இபயசுதவப் பிர�ங்கிதத்ார.்

ஆ...........
ஆ...........

அப்பபாஸ்தலர ்14: 19-20,
 16: 23-25; 2 சகாரிந்தியர ்11: 24-25; 

சவளிப்படுதத்ுதல் 4:11



ஒருமுதற கடந்து 
ச�ன்றக் கப்பல் அவதர 

அதைப்பதற்குமுன் 
கடலிபல ஒரு இராப்பகல் 

முழுவதும் இருந்தார.்

பவுல் சுவிப�ஷதத்த அறிவிக்க 
ஒவ்சவாரு இடமாகப் பிரயாணம் 

பண்ணுதகயில் மூன்று 
சவவ்பவறு பவதளகளில் 

அவர ்பிரயாணம் பண்ணினக் 
கப்பல் கடலுக்குள் மூை்கியது.



பவுல் அபநகமுதற 
கள்ளரால் 

தாக்கப்படட்ார.்

ஆனால், அவர ்
சதாடரந்்து 

பிர�ங்கிதத்ு வந்தார.்



பவுல் உலகம் முழுவதும் 
பிரயாணம்பண்ணி, 

மக்களுக்கு இபயசுதவ 
அறிவிதத்ுக்சகாண்டிருந்தக் 
காலங்களில் அபநகமுதற 
வியாதியிலும், பசியிலும், 
தாகதத்ிலும், குளிரிலும், 

கண்விழிப்புகளிலும், 
உபவா�ங்களிலும், 
நிரவ்ாணதத்ிலும் 

மற்றும் எல்லாவிதமான 
வருதத்ங்களிலும் இருந்தார.்

ஆண்டவபர, நான் 
அடுதத் நகரதத்ிற்குப் பபாய் 

பிர�ங்கிப்பதற்காக என்னுதடய 
�ரரீதத்த குணமாக்கும்.



பவுல் படட்ணம் படட்ணமாக� ்ச�ன்று, விக்கிரகாராததனதயக் 
கண்டிதத்ு, இபயசு கிறிஸ்துவின் சுவிப�ஷதத்த அறிவிதத்ார.் 

நீங்கள் விக்கிரங்கதளவிடட்ு 
ஆண்டவரிடம் திரும்பியிருக்கிறீரக்ள். ஆண்டவர ்

நியாயப்பிரமாணதத்ின் கிரிதயகளினாலல்ல, 
கிறிஸ்துதவப்பற்றும் விசுவா�தத்ினாபல உங்கதள 
நீதிமான்களாக்கியிருக்கிறார.் நீங்கள் அவருதடய 

�ரரீதத்ின் அங்கமாயிருக்கிறீரக்ள், நீங்கள் 
பதவனுதடய வீடட்ாருமாயிருக்கிறீரக்ள்.

ஆண்டவருக்கு 
ஸ்பதாதத்ிரம்!



மக்கள் ஆண்டவரிடம் திரும்பியபபாது, அவரக்ள் தங்களுதடய 
விக்கிரகங்கதளயும், தங்கதள மயக்கினதவகதளயும் 

விடட்ுவிடட்ாரக்ள். தங்களுதடய மதம் �ாரந்்த அதனதத்தயும், 
தங்கதளப் பாவதத்ிற்குடப்டுதத்ின எல்லாவற்தறயும் 

அக்கினியில் எறிந்து விடட்ாரக்ள். இருபது வருடங்களுக்குள் 
அறியப்படட் உலகம் முழுவதிலும் இபயசு கிறிஸ்துவின் 

மூலமாய் ஆண்டவதர ஆராதிக்கும் விசுவாசிகள் இருந்தனர.்



1 சகாரிந்தியர ்10:14, 12: 12-13, 18; 
2 சகாரிந்தியர ்11:25; கலாதத்ியர ்2:16; எபபசியர ்2:19

இந்த சபாருள் 
ஒருபபாதும் எனக்கு 

�மாதானதத்தக் 
சகாடுக்கவில்தல.



இபயசு சீஷரக்தள எ��்ரிதத்ிருந்தார,் 
“ உங்கதள உபதத்ிரவங்களுக்கு 

ஒப்புக்சகாடுதத்ு, உங்கதளக் 
சகாதலச�ய்வாரக்ள்; என் 

நாமதத்ினிமிதத்ம் நீங்கள் �கல 
ஜனங்களாலும் பதகக்கப்படுவீரக்ள். 

பிதாபவ, அவரக்ள் 
எங்களுக்கு� ்

ச�ய்கிறதவகளின் 
நிமிதத்ம் அவரக்தளத ்

தண்டியாபதயும்.

அப்சபாழுது, அபநகர ்
இடறலதடந்து, ஒருவதரசயாருவர ்

காடட்ிக்சகாடுதத்ு, 
ஒருவதரசயாருவர ்பதகப்பாரக்ள். 
அபநகங் கள்ளதத்ீரக்்கதரிசிகளும் 
எழும்பி, அபநகதர வஞ்சிப்பாரக்ள்.”



கிறிஸ்துதவத ்தங்கள் 
கண்களினால் கண்டவரக்ள் 

முதுதம அதடந்தபபாது, மற்றும் 
�தப பராம �ாம்ராஜ்யம் முழுவதும் 

பரவின பபாது, பராமரக்ள் 
கிறிஸ்தவரக்தளக் கண்டறிந்து 

அவரக்தள மரணம்வதரத ்
துன்புறுதத் ஆரம்பிதத்னர.்

ஆண்டவராகிய 
இபயசுபவ, 

என் ஆவிதய 
ஏற்றுக்சகாள்ளும்!

 விசுவாசிகள் கிறிஸ்துதவ 
மறுதலிக்காவிடட்ால், அவரக்தள 
பராமரக்ள் அரங்கில் பபாடுவாரக்ள். 

சிங்கங்களும், புலிகளும் 
அவரக்தளத ்துண்டுதுண்டாகக் 

கிழிப்பதத மக்கள் காண்பாரக்ள்.



ரர்ர்ர் ்…ரர்ர்ர் ்…

ஈஈஈஈ…
ஈஈஈஈ…



மதப்தயு 24: 9-11

சில பநரங்களில் கிறிஸ்தவரக்ள் 
பராம வாள்வீரரக்ளால் சவடட்ப்படட்ு 

சகாதலச�ய்யப்படட்னர.் 
விசுவாசிகள் தங்கள் 

நம்பிக்தகதயக் தகவிடவில்தல 
என்பததக் கண்ட மக்கள் 

ஆ��்ரியப்படட்னர.் அவரக்ள் 
இபயசுவுக்காக மரிக்கவும் 

ஆயதத்மாக இருந்தனர.்



பவண்டாம்!

பஜ�ன், 
நான் உன்தனப் 
பரபலாகதத்ில் 

�ந்திப்பபன்.



அவருதடய மரணதத்ிற்கு முன்பு 
இபயசு பதவாலயதத்தப்பற்றி 
தீரக்்கதரி�னமாகக் கூறினார:்

நீங்கள் 
பதவாலயதத்தப் 

பாரக்்கிறீரக்ளா?, 
இவ்விடதத்ில் ஒரு 
கல்லின்பமல் ஒரு 

கல்லிராதபடிக்கு எல்லாம் 
இடிக்கப்படட்ுப்பபாகும் 

என்று சமய்யாகபவ 
உங்களுக்கு� ்

ச�ால்லுகிபறன்.



நாற்பது வருடங்களுக்குப் 
பிறகு, கி.பி.70 இல் பராமரக்ள் 

எரு�பலமுக்கு வந்து 
பதவாலயதத்தயும், அந்த 
நகரதத்தயும் அழிதத்னர.் 

பதவாலயதத்ிற்குள் இருந்த 
மரக்கடத்டகள் எரிந்தபபாது 

ஆலயதத்ிலுள்ள தங்கம் உருகித ்
ததரயில் இருந்தக் கற்களுக்கு 
இதடயிலும் அடிதத்ளதத்ிலும் 

ஓடியது. பராமரக்ள் அந்த தங்கதத்த 
எடுக்க முயற்சிதத்பபாது ஒவ்சவாரு 
கற்கதளயும் அகற்றபவண்டியதின் 

அவசியதத்தக் கண்டாரக்ள். 
இபயசு ச�ான்ன தீரக்்கதரி�னம் 

நிதறபவறியது.



எரு�பலமிலும், இஸ்ரபவலிலும் 
பபாருக்குத ்தப்பின யூதரக்ள் 

புறஜாதியாரின் பத�ங்களுக்கு 
ஓடிப்பபானாரக்ள். அவரக்ளில், 

அபநகரின் �ந்ததியினர ்இன்றுவதர 
அங்கு வாை்கின்றனர.்

கிறிஸ்தவ யூதரக்ளும் 
மற்ற பத�ங்களுக்குத ்தப்பி 

ஓடினாரக்ள். அங்கு அவரக்ள் 
இபயசுவின் சுவிப�ஷதத்தப் 

பிர�ங்கிதத்ாரக்ள், �தப வளரந்்தது.

நாம் 
சீரியாவிலுள்ள 

என்னுதடய �பகாதரன் 
வீடட்ிற்குப் பபாபவாம்.



அவரக்ள் ஓடிப்பபான 
இடங்களிசலல்லாம் அவரக்தள 

வரபவற்க ஏற்கனபவ 
கிறிஸ்தவரக்ள் இருந்தாரக்ள்.

நாம் 
பபாவதற்கு எந்த 

இடமுமில்தல.

எரு�பலமில் 
நடந்த பயங்கரமானக் 

காரியங்கதளக் 
பகள்விப்படப்டாம். நீங்கள் 

எங்களுடன் அவசியம் 
தங்கலாம்.

மதப்தயு 24: 2; லூக்கா 19: 43-44



இபயசுவின் அப்பபாஸ்தலரக்ள் தங்கள் மரணம்வதரத ்
சதாடரந்்து இபயசுவின் உயிரச்தழுததலப் பிர�ங்கிதத்ு 

வந்தாரக்ள். ஒருவர ்பின் ஒருவராக அவரக்ள் சகால்லப்படட்ாரக்ள். 
அவரக்ள் அதனவரும் பரபலாகதத்ில் அவரக்ளுக்கு ஒரு 

சிறந்த வீடு இருப்பதத அறிந்து ததரியமாக மரிதத்ாரக்ள்.

சிலர ்பராமரக்ளால் 
சிலுதவயில் 

அதறயப்படட்ாரக்ள்.

மற்றவரக்ளின் உடலின் 
உள்ளுறுப்புகள் அவரக்ளின் 

உயிர ்இருக்கும்பபாபத 
அகற்றப்படட்து, துண்டு 

துண்டாக சவடட்ப்படட்ாரக்ள்.



சிலரின் ததல 
துண்டிக்கப்படட்து.

சிலர ்
கல்சலறிந்துக் 

சகால்லப்படட்னர.்

சிலர ்காடட்ு 
மிருங்களுக்கு 

உணவாக்கப்படட்னர.்



பபதுரு சிலுதவயில் 
ததலகீைாக 

அதறயப்படட்ார.்

சிலர ்சமதுவாக 
எண்சணயில் பவக 
தவக்கப்படட்னர.்

நான் ஒரு 
மிக�ச்ிறந்த இடதத்ிற்கு� ்

ச�ல்லுகிபறன். ஆண்டவர ்
உங்கதள மன்னிப்பாராக.

நீர ்மரிதத் விததத்ில் 
நான் மரிக்க எனக்குத ்

தகுதியில்தல, ஆண்டவபர.

பயாவான் 21:18; 
அப்பபாஸ்தலர ்12: 2



அவரக்ளுக்கு ஒரு புதிய 
�ரரீமும், ஒரு சிறந்த வீடும் 

காதத்ுக்சகாண்டிருக்கிறது என்ற 
உறுதியான நம்பிக்தகயுடன் அவரக்ள் 
யாவரும் விசுவா�தத்ில் மரிதத்ாரக்ள்.



இபயசுவின் உயிரச்தழுதலுக்கு 
60 வருடங்களுக்குப்பின் 

அப்பபாஸ்தலரக்ளில் 
பயாவான் மடட்ும் 

எஞ்சியிருந்தார.் அவர ்
பதம்ு என்ற பாதற தீவுக்கு 

நாடு கடதத்ப்படட்ார.் 
அவர ்ஆவிக்குள்ளாகி 

பரபலாகதத்ிற்கு� ்
ச�ன்ற பபாது, அங்பக 

ஆண்டவர ்எதிரக்ாலதத்ில் 
�ம்பவிப்பதவகதள 

அவருக்குக் காண்பிதத்ார.்



பயாவான், 
எதிரக்ாலதத்ில், 

�ம்பவிப்பதவகதள நான் 
உனக்குக் காண்பிப்பபன். நீ 

காண்கிறதத ஒரு புஸ்தகதத்ில் 
எழுதி, ஆசியாவிலிருக்கிற ஏழு 

�தபகளுக்கும் அனுப்பு.



இந்த காலம் முடியும்பபாது இபயசு திரும்ப வந்து அவதர 
விசுவாசிதத்வரக்ளின் கல்லதறகதள முதலாவது 
திறப்பார.் அப்சபாழுது அவரக்ள் உயிபராடிருக்கும் 

மற்ற எல்லா விசுவாசிகபளாபடகூட இபயசுதவ� ்
�ந்திக்க ஆகாயத்தில் எடுதத்ுக்சகாள்ளப்படட்ு, 
எப்சபாழுதும் கரத்த்ருடபனகூட வாழுவாரக்ள்.



கதடசி நாடக்ளில் ஆண்டவர ்பூமியில் 
பயங்கரமான பபரழிவுகதள அனுப்புவார.் 

அக்கினி சகாடட்ப்படும். மற்ற 
வாததகளும் உண்டாகி பூமியில் வாழும் 
சபரும்பாலான மக்கதள அழிதத்ுவிடும்.



தன்தன கிறிஸ்து என்று கூறிக்சகாள்ளும் ஒரு மனிதன் வருவான். 
அவன் அபநக மக்கதள வஞ்சிப்பான். அவன் பமலும், அவனுதடய 
அர�ாங்கதத்ின் பமலும் மக்களுக்குள்ள நம்பிக்தகதயக் 

காடட்ுவதற்காக அவரக்ளுதடய வலதுதககளிலாவது 
சநற்றிகளிலாவது ஒரு முதத்ிதரதயத ்தரிக்க தவப்பான்.



அந்த மிருகதத்ின் முதத்ிதரதய தரிதத்ுக்சகாள்ளாதவரக்ள் 
சிர�ப்�தம் ச�ய்யப்படுவாரக்ள். பூமியில் விடப்படட்வரக்ளுக்கு 

அது பயங்கரமான உபத்திரவதத்ின் காலமாயிருக்கும்.

1 சத�பலானிக்பகயர ்4:14, 16-17;
 2 சத�பலானிக்பகயர ்2: 3-4;

 சவளிப்படுதத்ுதல் 1: 9, 11, 8: 1-13, 9:18, 13:16, 20: 4



அவர,் மனிததனப்பபால் அல்ல, 
ஆனால் அவருதடய �கல 

மகிதமபயாடும், வல்லதமபயாடும், 
ஆரவாரதப்தாடும், பிரதான 
தூதனுதடய �தத்தப்தாடும், 

பதவ எக்காளதப்தாடும் வருவார.் 
பரபலாகம் திறக்கப்படும். அவர,் 
ஒரு சவள்தளக்குதிதரயின் ஏறி 
வானதத்ிலிருந்து இறங்கி வருவார.்

தீரக்்கதரி�னம் 
கூறியபடிபய இபயசு 
கதடசி காலங்களில் 
திரும்பவும் வருவார.்



அவர ்பிரகாசிக்கிற 
சூரியதனப் பபாலிருப்பார.் 

அவருதடய சிரசின்பமல் 
அபநக கிரடீங்கள் இருக்கும். 

தமது வலதுகரதத்ிபல 
ஏழு நட�்தத்ிரங்கதள 

ஏந்திக்சகாண்டிருப்பார.் அவர ்
வாயிலிருந்து இருபுறமும் 

கருக்குள்ள படட்யம் புறப்படும்.



அவர ்பி�ாத� எதிரச்காண்டு, 
அவதன அக்கினியும் கந்தகமுமான 

கடலிபல தள்ளுவார.் அவன் 
இரவும் பகலும் �தாகாலங்களிலும் 

வாதிக்கப்படுவான். மறுபடியும் 
அவன் மனிததன ப�ாதிக்கமாடட்ான். 

அவருதடய கதடசி எதிரியான 
மரணதத்தயும் இபயசு 

அக்கினிக்கடலிபல தள்ளுவார.் 
உலகம் புதியதாக மாற்றப்படும்.

1 சத�பலானிக்பகயர ்4:16; 
சவளிப்படுதத்ுதல் 1:16, 19: 11-21, 

20: 10-15, 21: 1-4



அவருதடய குமாரதன 
விசுவாசிதத்வரக்தள எல்லாம் 

பதவன் ஒன்றுகூடட்ிஅவரக்ளுக்கு 
புதிய பூமியில் நிதத்ிய ஜீவதன 

அருளுவார.் அவரக்ளுதடய கண்ணரீ ்
யாதவயும் பதவன் துதடப்பார;் இனி 

மரணமுமில்தல, துக்கமுமில்தல, 
அலறுதலுமில்தல, வருதத்முமில்தல; 

முந்தினதவகள் ஒழிந்துபபாயின. 
பாவமும், மரணமும் இல்லாத 
உலகில் இபயசு ராஜாவாகவும் 

மீடப்ராகவும் இருந்து தம்முதடய 
நீதிமான்கள் பமல் ஆடச்ி ச�ய்வார.்



இபயசு கிறிஸ்துவின் 
சுவிப�ஷம் 2000 
வருடங்களாகப் 

பிர�ங்கிக்கப்படட்ு 
வருகிறது. ஒவ்சவாரு 

பத�மும், பகாதத்ிரமும், 
இனமும், குடும்பக்குழுவும் 
அவருதடய ராஜ்யதத்ின் 

ச�ய்திதயக் 
பகள்விப்படும்வதர 

அது உலகம் முழுவதும் 
பிர�ங்கிக்கப்படும் என்று 
இபயசு முன்னுதரதத்ார.்



ஒபர ஒரு பதவன்தான் 
இருக்கிறார.் அவருக்கு ஒபர 
ஒரு குமாரன் இருக்கிறார.் 

ஒபர ஒரு விசுவா�மும் 
ஒபர ஒரு பரிசுதத் 

புதத்கமும் உண்டு. இந்த 
உலக வாை்வுக்குப்பின் 

பரபலாகதத்ிற்கு� ்ச�ல்ல 
ஒபர ஒரு வழி உண்டு. 
எல்லா பத�ங்களிலும் 

உள்ள பல மக்கள் 
கண்டறிந்தபடி இபயசுபவ 

வழியும், �தத்ியமும், 
ஜீவனுமாய் இருக்கிறார.்



கிறிஸ்துவின் சுவிப�ஷம் மற்ற 
எல்லா மதங்களிலிருந்தும் 
பவறுபடட்ிருக்கிறது. இது 
வலுக்கடட்ாயமாகபவா 

அல்லது அ�ச்ுறுதத்ிபயா 
பரப்பப்படவில்தல. இபயசு தம்தமப் 

பின்பற்றினவரக்ளுக்கு, அவரக்ள் 
தங்கள் எதிரிகதள பநசிக்கவும், 

மகிை்ந்திருக்கவும், �ங்கீதங்களால் 
நிதறந்திருக்கவும் கற்றுக்சகாடுதத்ார். 

பயாவான் 3:16, 14: 6

இன்று எல்லா நாடுகளிலுமுள்ள 
ஒவ்சவாரு சமாழிதயயும் பபசுகிற 
மக்கள் இபயசு கிறிஸ்துவின் மூலம் 
மன்னிப்தபயும் நிதத்ிய ஜீவதனயும் 

சபற்று களிகூருகிறாரக்ள்.



இபயசு உயிபராடு எழுந்து 
2000 வருடங்கள் ஆகிவிடட்ன. 
எனினும் இதுவதர இன்னும் 

சிலர ்சுவிப�ஷதத்தக் 
பகள்விப்படாமல் 
இருக்கிறாரக்ள். 

யாராவது அவரக்ளுக்கு 
அறிவிக்கபவண்டும்.



வரவிருக்கும் நியாயதத்ீரப்்தபப்பற்றிய ஒரு நவீன வரலாறு.

“அன்றியும், ஒபரதரம் மரிப்பதும், 
பின்பு நியாயதத்ீரப்்பதடவதும், 

மனுஷருக்கு நியமிக்கப்படட்ிருக்கிறது”



நீங்கள் ஒரு 
பதவதூதரா? 

என்தன எங்பக 
அதைதத்ு� ்

ச�ல்கிறீரக்ள்?



என்னுதடய 
நற்கிரிதயகளுக்கு 

எதிராக என்னுதடய 
துற்கிரிதயகதள 

தவதத்ு, ஆண்டவர ்எதட 
பபாடப்பபாகிறார ்என்று 
நான் நிதனக்கிபறன் .

எபிசரயர ்
9:27



“மரிதப்தாராகிய சிறிபயாதரயும் சபரிபயாதரயும் 
பதவனுக்குமுன்பாக நிற்கக்கண்படன்; அப்சபாழுது புஸ்தகங்கள் 
திறக்கப்படட்ன; ஜீவபுஸ்தகம் என்னும் பவசறாரு புஸ்தகமும் 

திறக்கப்படட்து; அப்சபாழுது அந்தப் புஸ்தகங்களில் 
எழுதப்படட்தவகளின்படிபய மரிதப்தார ்தங்கள் தங்கள் 
கிரிதயகளுக்குதத்க்கதாக நியாயதத்ீரப்்பதடந்தாரக்ள்.”

ஆடட்ுக்குடட்ியானவரின் ஜீவபுஸ்தகதத்ில் 
உன் சபயர ்எழுதப்படட்ிருக்கிறதா என்று 

அவர ்பாரத்த்ுக்சகாண்டிருக்கிறார.்



பதவன் இபயசுகிறிஸ்துதவக்சகாண்டு 
மனுஷருதடய அந்தரங்கங்கதளக் 

குறிதத்ு நியாயதத்ீரப்்புக்சகாடுப்பார.்

ஜான் படா, நீ 
சிங்கா�னதத்த 

அணுகலாம்.



ஜான் படா, இன்று நீதிமன்றதத்ில் 
உன் நாள். நீ மிகவும் 

ஏராளமானப் பாவங்கதள� ்
ச�ய்துள்ளதாக உன் மீது குற்றம் 

�ாடட்ப்படட்ுள்ளது. நீ எப்படி 
மன்றாடுவாய்?

நான் சில சிறிய பாவங்கதள� ்
ச�ய்திருக்கிபறன், ஆனால் 
நான் ஒரு நல்ல மனிதனாக 

இருந்திருக்கிபறன். 
என்தன அறிந்தவரக்ள் 

யாரிடமாவது பகளுங்கள்.



ஒவ்சவாரு வாரத்த்தயும், 
ஒவ்சவாரு ச�யலும் 

பதிவு ச�ய்யப்படட்ுள்ளது, 
உன்னுதடய மிகவும் 

இரகசிய பாவங்களும்.

பராமர ்2: 6, 16; 
சவளிப்படுதத்ுதல் 20:12



அவனுதடய 
புதத்கதத்தக் 

சகாண்டுவாருங்கள்.



ஜான் 

படாவின் 

வாை்க்தக



ஜான் 
படாவின் 
வாை்க்தக

அந்த 
புதத்கதத்ின்பமல் 

என் சபயர ்
இருக்கிறது!



அடட்வதண
 - பாவம்

ப�ோய் 1-48 
இேச்ே 49-74

பெறு�்பு 75-91
ம�ரோசே 92-115

விகக்ிரக 
ெழி�ோடு 116-132

ப�ருச� 133-175

வி�ேே்ோர�் 176-204

அவிசுெோே�் 205-250

ப�ருநத்ீனி 251-271
பகோசை 272

ஓரினேம்ேரக்ச்க 

பேயை்கள்  273-274



நீ ஏராளமானப் 
பாவங்கதள� ்

ச�ய்திருப்பதத 
உன்னுதடய புதத்கம் 
சவளிப்படுதத்ுகிறது.



என்தன அறிந்த 
யாதரயாவது 

பகளுங்கள். 
நான் ஒரு நல்ல 

மனிதனாய் 
இருந்திருக்கிபறன்.

நாம் ச�ய்த நீதியின் 
கிரிதயகளினிமிதத்ம் 

அவர ்நம்தம 
இரடச்ியாமல், தமது 
இரக்கதத்ின்படிபய 

நம்தம இரடச்ிதத்ார.்தீதத்ு 3: 5



நீ சபாய் 
ச�ான்னபபாது ஒரு 
நல்ல மனிதனாய் 

இருந்தாயா?



நீ இ�ச்ிதத்பபாது 
ஒரு நல்ல 

மனிதனாய் 
இருந்தாயா?

நீ பகாபதத்ில் 
சகாந்தளிதத்பபாது 

ஒரு நல்ல 
மனிதனாய் 
இருந்தாயா?



இன்னும் �ாக்குப்பபாக்கு 
ச�ால்லிக்சகாண்டிருக்கிறாயா? 

எல்லா பாவங்களும் 
சகடட் பாவங்கள்தான்.

ஆனால் நான் 
எந்தவிதமானக் சகடட் 

பாவங்கதளயும் 
ச�ய்யவில்தல. 

நான் ஒரு பக்தியுள்ள 
மனிதன்.

அக்கிரம� ்
ச�ய்தகக்காரபர, 

என்தனவிடட்ு 
அகன்றுபபாங்கள். நான் 
ஒருக்காலும் உங்கதள 

அறியவில்தல.



ஆ, ஆண்டவபர, 
இப்படி 

நடக்கக்கூடாது.

என்தன 
மன்னிக்கவும். 
ஆண்டவதரக் 

கூப்பிட 
பவண்டிய பநரம் 
கடந்துவிடட்து.



ஈஈஈஈஈஈஈஈ  ஈஈஈஈஈஈ………..
ஈஈ………..



சபால்லாதவரக்ள் 
அக்கினி� ்சூதளயிபல 

பபாடப்படுவாரக்ள்; அங்பக 
அழுதகயும் பற்கடிப்பும் 
உண்டாயிருக்கும். மதப்தயு 

13: 49-50



ததலப்பு - கிறிஸ்துவின் நியாயா�னம்.

இது ஒரு நல்ல வாை்க்தகயாக 
இருந்தது. நான் என் இரட�்கதரப் பாரக்்கப் பபாகிபறன். 

இபயசுதவ பநசிதத்ுக்சகாண்பட இருங்கள். நான் 
உங்கதள பரபலாகதத்ில் �ந்திப்பபன்.

இபயசு அவதள பநாக்கி: 
“நாபன உயிரத்ச்தழுதலும் 

ஜீவனுமாயிருக்கிபறன், 
என்தன விசுவாசிக்கிறவன் 
மரிதத்ாலும் பிதைப்பான்;” 

என்றார.்



பயாவான் 11: 25-26



உன்னுதடய 
பிரதிபலதனப் 

சபற்றுக்சகாள்ளும் 
பநரம் இது.

உன் சபயர ்
ஜீவபுஸ்தகதத்ில் 

உள்ளது.



“பமலும் ஒரு நாதளக் 
குறிதத்ிருக்கிறார;் 

அதிபல அவர ்
தாம் நியமிதத் 

மனுஷதனக்சகாண்டு, 
பூபலாகதத்த நீதியாய் 

நியாயந்தீரப்்பார;்

 அந்த மனுஷதன 
மரிதப்தாரிலிருந்து 
எழுப்பினதினாபல 
அதின் நி��்யதத்த 

எல்லாருக்கும் 
விளங்கப்பண்ணினார்.”



நல்லது, உதத்மமும் 
உண்தமயுமுள்ள 
ஊழியக்காரபன, 

உன் எஜமானுதடய 
�ந்பதாஷதத்ிற்குள் 

பிரபவசி.

அப்பபாஸ்தலர ்17:31



Copyright © 2008, 2017 
Michael and Debi Pearl.

 ALL RIGHTS RESERVED.

எங்கள் விருப்பம் என்னவசன்றால், 
நல்லது மறற்ும ்தீமதயதப் படித்த பிறகு 
நீஙக்ள் பதபிள்  படிக்க தூண்டப்படுவரீக்ள் 
அப்பொைுது முைு பதபிளும் உங்களுக்கு 
உயிரோடு வரும். ஒரு பகுதியதப் 
படிப்பதத தின�ரி பைக்கமாக்குங்கள் 
பதபிளதப் புரிந்துகொண்டு அததப் 
பயன்படுத்த  கடவுள் உங்களுக்கு உதவ 
வபண்டுமசன்று ஜசபிக்கவும்.

Author: Michael Pearl 

Artist: Danny Bulanadi 

Coloration: Clint Cearley



https://goodandevilbook.com/

https://goodandevilbook.com/tamil/?utm_source=download&utm_medium=link&utm_campaign=tamil-pdf

