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இந்த சிற்றேட்டின் செய்தி உங்களுக்கு ஆசீர்வா்தமவா்க இருந்தவால் 
எங்க்�வாடு பகிநதுச்கவாள்ளுங்கள். இ்தனை உங்களுக்கு ச்தரிந்த 
நபர்களுக்கும் அறிமு்கபபடுத்தி ன்யுங்கள். 

நன்றி!!! 

# சீர்திருத்த பாப்டிஸ்ட் வெளியீடு



உலகமெங்கும் மகா்ரானா
(ஒரு ்ேதாகெ ோர்கே)

	 உலகககங்கும்	 ககொர�ொனொ	 என்னும்	 ஒரு	 ககொள்ளைர�ொய்	
ரேசங்க்ளை	 அதி�	 ்ைத்துகககொண்டிருககின்்றது.	 �ொடுக்ளை	
ஆளும்	 அதிபதிகளும்,	 ஆட்சியொளைரகளும்	 	 ேத்ேளித்துக	
ககொண்டிருககின்்றொரகள,	 ே்லசி்றநே	 மருத்துைரகளும்	 குழம்பி	
நிற்கி்றொரகள,	 அறிவியலொளைரகள	 ்கவிரிககி்றொரகள,	 பொம�	
மககளும்	 ம�ணபயத்ரேொடு	 வீட்டிரல	 முடங்கி	 கிடககி்றொரகள.	
மருத்துைம்னகளில்	 ம�ண	 ஓலங்களின்	 சத்ேங்கள	 அதிகரித்துக	
ககொண்டிருககி்றது.	 என்னைொகும்	 என்கி்ற	 பயம்	 எல்ரலொரு்டய	
இருேயத்திற்குளளும்	கேொனித்துக	ககொண்டிருககி்றது.

	 ேப்பித்துகககொளைேற்கொக	ரமற்ககொளளைப்படும்	எல்லொ	 	மனிே	
ஆரலொச்னகளும்,	 பொதுகொப்பு	 யுகதிகளும்	 ேவிடுகபொடியொகின்்றது.	
முற்றிலும்	 அழிநது	 விடுரைொரமொ	 என்கி்ற	 அசசம்	 அகிலமுழுைதும்	
ஒலித்துககொண்டிருககின்்றது.	 இதினிமித்ேம்	 இன்று	 உலககமங்கும்	
ரகட்ககூடிய	 ஒருமித்ே	 கூககு�ல்…	 எப்படி	 ககொர�ொனொவிலிருநது	
ேப்பிப்பது?	எவை்கயொன	பொதுகொப்பின்	மூலம்	�ம்்ம	�ொம்	கொப்பொற்றி	
ககொளளைலொம்?	 யொர	 இதிலிருநது	 �ம்்ம	விடுவிப்பது?	 எப்கபொழுது	
இ்ை	முடிவுககு	ைரும்?…	என்பரே.

ஏன மகா்ரானா?

	 �ொம்	 இப்கபொழுது	 சநதித்துைருகின்்ற	 இநே	 ககொள்ளைர�ொய்	
(ககொர�ொனொ)	மனிே	இனம்	சநதித்தி�ொே	ஏரேொஒரு	புது்மயொனேொன		
பி�சச்ன	 ஒன்றுமல்ல.	 உலகை�லொறு	 முழுைதும்	 இதுரபொன்்ற	
ர�ொய்கள	 அவைப்ரபொது	 ைநது	 மனிே	 இனத்்ே	 அசசுரித்திக	
ககொண்டுேொன்	ைநதிருககின்்றன.	மனிேன்	இைற்றிற்கு	பலே�ப்பட்ட	
கொ�ணங்க்ளை	கூறினொலும்	முேலொைேொக		இப்படிப்பட்ட	உயிரககொல்லி	
ர�ொய்கள	ை�லொறு	முழுைதும்	சரைைல்ல்ம	ப்டத்ே	ரேைனு்டய	



சீர்திருத்த சததியங்கள் 

2

அனுமதிரயொடும்,	சித்ேத்ரேொடும்	�்டகபற்று	ைருகின்்றன	என்ப்ே	
�ொம்	 பி�ேொனமொக	 அறிய	 ரைண்டும்.	 இைற்றின்	 மூலமொக	 ரேைன்	
இநே	உலக	மனிேஇனத்திற்கு	பொைத்தின்	மீேொன	ேனது	எசசரிப்பின்	
கசய்தி்ய	 ககொடுத்து	 ைருகி்றொர	 என்பரே	 �ொம்	 அறியரைண்டிய	
நிேரசன	 உண்்ம.	 இநே	 ககொர�ொனொ	 ர�ொயின்	 மூலமொக	 ரேைன்	
மனிே	 இனத்திடம்	 ரபசுகி்ற	 மிக	 அடிப்ப்டயொன	 கொரியங்க்ளை	
ரைேத்திலுளளை	 ஒரு	 முககிய	 ரைே	 ைசனத்தின்	 மூலம்	 	 பொரகக	
உங்க்ளை	அ்ழககிர்றன்.

“ெரபபமவாைது ்மவா்ெயிைவால் ்ைவாந்தரத்தி்ே உயரத்்தபபட்்டது 

்பவாே மனுஷகுமவாரனும், ்தன்னை விசு்வாசிக்கிறே்ன் எ்்ைவா 

அ்ன் ச்கட்டுப்பவா்கவாமல் நித்திய ஜீ்னை அன்டயும்படிக்கு 

உயரத்்தபப்ட்்ண்டும்” (்யவா்வான் 3:14–15)

சர்்பேொனது ்ொ்சயினால் ேனாந்தரத்தி்ல 

	 இங்ரக	 ஆண்டை�ொகிய	 இரயசுகிறிஸ்து	 ஒரு	 மனிேன்	
ரேைனு்டய	 �ொஜ்ஜியத்தில்	 பி�ரைசிகக	 ரைண்டுமொனொல்	 அைன்	
ரேைனொல்	மறுபி்றப்பு	அ்டய	ரைண்டும்	என்கி்ற	உயரிய	சத்தியத்்ே	
நிகககொரேமு	என்னும்	பரிரசயனுககு	பல்ரைறு	ப்ழய	ஏற்பொட்டு	ரைே	
ைொககியங்களிலிருநது	ரபொதிககி்றொர.		அதில்	பி�ேொனமொன	ஒன்று,	
எண்ணொகமம்	21	ம்	அதிகொ�த்தில்	கசொல்லப்பட்டுளளை	ைனொநதி�த்திரல	
உயரத்ேப்பட்ட	கைண்கல	சரப்பத்தின்	நிகழ்வு்ை	விைரிககி்றொர.

	 ரேைன்	 இஸ்�ரைல்	 மகக்ளை	 எகிப்திலிருநது	 மீட்டு	
ைொனொநதி�	 ைழியொய்	 கொனொன்	 ரேசத்திற்கு	 அைரக்ளை	 அ்ழத்து	
கசல்லும்ரபொது	�டநே	மிக	முககியமொன	நிகழ்வுேொன்	இது.	இஸ்�ரைல்	
ஜனங்கள	 கேொடரசசியொக	 ேங்க்ளை	 மீட்கடடுத்ே	 ரேைனு்டய	
ைொரத்்ேக்ளை	மீறி,	அை்�	எதிரத்து,	கேொடரநது	அை்�க	குறித்து	
முறுமுறுககும்ரபொது	 ரேைன்	 பல்ரைறு	 நி்லகளில்	 அைரக்ளை	
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ேண்டித்து,	 அைரகளின்	 மீேொன	 ேனது	 ரகொபத்்ே	 கைளிப்படுத்தி	
ைநேொர.	ரேைன்	கேொடரசசியொக	அைரக்ளை	மன்னித்து	ைநேரபொதும்	
அநே	 ஜனங்கள	 அை்�	 அசட்்ட	 கசய்து	 அை�து	 அன்்பயும்,	
ப�ொமரிப்்பயும்	ஏளைனப்படுத்தினொரகள.

	 அப்கபொழுது	ரேைன்	அைரகள	ரமல்	ரகொபங்ககொண்டு	அைரக்ளை	
அழிப்பேற்கொக	 ககொளளிைொய்	 சரப்பங்க்ளை	 ஜனங்களுககுள	
அனுப்பினொர.	அ்ைகள	ஜனங்க்ளை	கடித்ேதினொல்	அர�க	ஜனங்கள	
கசத்து	ககொண்டிருநேொரகள.	அப்கபொழுது	ஜனங்கள	ேங்கள	பொைத்்ே	
விட்டு	 மனநதிரும்பி	 ரேை்ன	 ர�ொககி	 மு்்றயிட்டரபொது,	 ரேைன்	
ரமொரச்ய	ர�ொககி:	நீ	ஒரு	ககொளளிைொய்ச	சரப்பத்தின்	உருைத்்ேச	
கசய்து,	 அ்ே	 ஒரு	 கம்பத்தின்ரமல்	 தூககி்ை;	 கடிககப்பட்டைன்	
எைரனொ	அைன்	அ்ே	ர�ொககிப்பொரத்ேொல்	பி்ழப்பொன்	என்்றொர.

	 அப்படிரய	 ரமொரச	 ஒரு	 கைண்கலச	 சரப்பத்்ே	 உண்டொககி,	
அ்ே	ஒரு	கம்பத்தின்ரமல்	தூககி்ைத்ேொன்;	 சரப்பம்	ஒருை்னக	
கடித்ேரபொது,	அைன்	அநே	கைண்கலச	சரப்பத்்ே	ர�ொககிப்பொரத்துப்	
பி்ழத்ேொன்.	 இநே	 ப்ழய	 ஏற்பொடு	 நிகழ்்ை	 முன்னிறுத்தி	
ஆண்டை�ொகிய	இரயசுகிறிஸ்து	மனிேனின்	மீட்பிற்கொன	மிகமுககிய	
சத்தியத்்ே		நிகககொரேமுவிடம்	கேரிவிககி்றொர.

 அேன மகட்டு்ப்ோகாெல் – (ோேம் எனனும் தீர்்ககமுடியாத மகாளகளை்நாய்)

	 இநே	ரைே	ை�லொற்று	நிகழ்வு	�மககு	கசொல்லககூடிய	முேலொைது	
அடிப்ப்ட	சத்தியம்	–	மனிேஇனம்	கேொடரநது	கடவுளுககு	எதி�ொக	
பொைம்	கசய்யும்ரபொது	ரேைன்	ேமது	ரகொபத்்ே	அைரகளரமல்	ஊற்றி	
அைரக்ளை	இயற்்க	சீற்்றத்தின்	மூலமொகவும்,	பல்ரைறு	ககொள்ளை	
ர�ொய்க்ளை	 அனுப்பியும்,	 �ொடுகளுககு	 எதி�ொன	 யுத்ேங்க்ளை	
�டப்பித்தும்	ேண்டிககி்றொர.

	 உலக	 ை�லொற்றின்	 பல்ரைறு	 கொலகட்டங்களில்	 ரேைன்	
பொவிகளைொன	 மனிே	 இனத்திற்கு	 எதி�ொக	 ேனது	 ரகொபத்்ே	
அவைப்ரபொது	இதுரபொல	கைளிப்படுத்திககொண்ரடேொன்	இருககி்றொர.	
இப்படிப்பட்ட	 ரேைனு்டய	 ரகொபமொனது	 அை�து	 பூ�ணமொன	
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ரகொபமல்ல,	 இ்ைககளைல்லொம்	 ை�ப்ரபொகி்ற	 ரேைனு்டய	 நித்திய	
ரகொபமொன	 அை�து	 ஆககி்னத்தீரப்பிற்கு	 முன்ரனொட்டமொகவும்		
எசசரிக்ககளைொகவும்	மட்டுரம	இருககி்றது.

	 இ்ைகள	 கைறும்	 நிழல்கரளை,	 ை�ப்ரபொகி்றரே	 உலக	
முழுைதிற்குமொன	நிஜமொன	நித்திய	��க	ஆககி்ன.	மனிேன்	இயல்பொக	
அ்ே	 குறித்து	 கபரிேொக	 சிநதிப்பதில்்ல.	 கொ�ணம்	 கடவு்ளைக	
குறித்ே	மனிேனின்	எண்ணங்கள	முற்றிலும்	ேை்றொன்ைகள.	அைன்	
ரேை்ன	இநே	உலக	கொரியங்கரளைொடும்	அதின்	ப்டப்புகரளைொடும்	
மட்டுரம	ஒப்பிட்டு	சிநதிககி்றைனொக	இருககி்றொன்.	அைன்	கருவில்	
உருைொகும்ரபொரே	 பொை	 இயல்ரபொடு	 உருைொகி்றொன்	 என்று	 ரேைன்	
கூறுகி்றொர.	 பி்றப்பிலிருநது	 ம�ணம்	 ை்�	 அைனது	 சிந்ேயும்,	
ரபசசும்,	 கசயல்பொடுகள	முழுைதும்	நித்ேமும்	கடவுளுககு	முன்பொக	
அருைருககத்ேககேொயிருககி்றது.	அைனிடத்தில்	ஒரு	துளிஅளைவு	கூட	
ரேைன்	விரும்புகி்ற	எநேகைொரு	�ன்்மயொன	கொரியமும்	இல்்ல.

	 மனிேன்	 ரேைனிடம்	 ைருைகேல்லொம்	 அைனது	 சுய	
ரே்ைகளுககொகவும்,	சுய	�ன்்மகளுககொகவும்	மட்டுரம.	இ்ைகள	
யொர�ொ	ஒருை்�பற்றிரயொ,	அல்லது	ஒரு	கூட்ட	மகக்ளை	பற்றிரயொ	
ரபசவில்்ல.	மொ்றொக	இ்ைகள	இ்ே	ைொசிககி்ற	உங்க்ளைபற்றிரய	
ரபசுகி்றது.	ேயவுகசய்து	ஒரு	நிமிடம்	உங்கள	இருேயத்்ே	ஆ�ொய்நது	
பொருங்கள.	 உங்கள	 மனசொட்சிரய	 நீங்கள	 பரிசுத்ே	 ரேைனுககு	
முன்பொக	 குற்்றைொளிகள	 என்று	 சொட்சி	 ககொடுககும்.	 உங்களின்	
ைொழ்க்க	 மு்்றரய	 நீங்கள	 எவைளைவு	 அசுத்ேம்	 நி்்றநேைரகள	
என்று	 கைளிப்படுத்தும்.	 உங்களின்	 ஒவகைொரு	 கசயல்களினொலும்	
பரிசுத்ேமுளளை	ரேைன்	ரகொபம்	ககொண்டை�ொகரை	இருககி்றொர.

	 எநே	 ர��த்திலும்	 அை�ொல்	 பிடிககப்பட்டு	 நித்திய	 அழிவிற்கு	
கசல்ல	 பொத்தி��ொயிருககிறீரகள	 என்ப்ே	 அறிவீரகளைொ?		
இப்கபொழுதுளளை	ககொர�ொனொ	ர�ொயினொல்	அதிகபட்சமொக	உங்களுககு	
கி்டப்பது	 சரீ�	 ம�ணம்	 மட்டுரம	 ஆனொல்	 உங்கள	 பொைத்தினொல்	
உங்களுககு	 கொத்திருப்பது	 நித்திய	 ஆத்மீக	 ம�ணமொன	 ��க	
ேண்ட்ன.	 	 	 ைொரத்்ேகளினொல்	 விைரிகக	 முடியொே	 அளைவுககு	
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பயங்க�	ரைே்னகளும்	முடிவில்லொ	அழு்கயும்,	பற்கடிப்பும்	உளளை	
இடரம	��கம்.	இன்று	நீங்கள	உங்கள	பொைத்ரேொரட	மரிப்பீரகளைொனொல்	
உங்கள	முடிவு	படுபயங்க�மொனேொகரை	இருககும்.	ஒருரை்ளை	நீங்கள	
இன்று	இநே	ககொள்ளைர�ொயிலிருநது	ேப்பித்துககொளளைலொம்,	ஆனொல்	
ரேைனு்டய	 நீதியொன	 ேண்ட்னயிலிருநது	 நீங்கள	 ஒருரபொதும்	
ேப்ப	 முடியொது.	 கேொடரநது	 உங்கள	 பொைத்தில்	 ைொழ்வீரகளைொனொல்	
நித்திய	அழி்ை	நிசசயம்	நீங்கள	சநதித்ரே	தீ�	ரைண்டும்.	நீதியொன	
ரேைன்	நிசசயம்	உங்கள	பொைத்தினிமித்ேம்	உங்க்ளை	ேண்டிககொமல்	
விடுைதில்்ல	என்ப்ே	ம்றைொதிருங்கள.

நித்திய ஜீேகன அகையும்ேடி்ககு 

	 ககொளளிைொய்	 சரப்பத்தினொல்	 கடிககப்பட்ட	 மனிேன்	அழி்ை	
சநதிப்ப்ே	 ேவி�	 ேன்்ன	 கொப்பொற்றிகககொளளை	 ரைறு	 எதுவும்	
அைனொல்	 கசய்ய	 முடியொது.	 அ்ேப்ரபொலரை	 பொைத்தில்	 ைொழும்	
ஒவகைொரு	பொை	மனிேனின்	நி்லயும்	உளளைது.

	 மனிேனு்டய	 பொைத்தினொல்	 பரிசுத்ேமுளளை	 கடவுள	 நீதியொன	
மு்்றயில்	 இநே	 முழு	 உலகத்்ேயும்	 அழித்து	 நிரமூலமொககுைரே	
சரியொனதும்	 �ன்்மயொனதுமொக	 இருககும்.	 ஆனொல்	 நீதி	 நி்்றநே	
கடவுள	ேமது	மகொ	கபரிேொன	இ�ககத்தினொல்	பொைம்	நி்்றநே	மனிே	
இனத்்ே	 அழிப்பேற்கு	 பதிலொக	 அநே	 அழிவிலிருநது	அைரக்ளை	
மீட்பேற்கொன	ைழி்ய	கிரு்பயொக	ஏற்படுத்தியிருககி்றொர.	மனிே்ன	
மீட்கும்படியொன	 எநேகைொரு	 நிரபநேமும்	 ரே்ையும்	 கடவுளுககு	
இல்்ல	என்ப்ே	ம்றைொதிருங்கள.	முழு	மனிே	இனத்்ேயும்	அைர	
��கத்திரல	 ேளளி	 அைரக்ளை	 முற்றிலும்	 அழித்து	 ரபொட்டொலும்	
அைர	நீதியும்,	அன்பும்,	இ�ககமும்	ககொண்ட	கடவுளேொன்	என்ப்ே	
புரிநது	 ககொளளை	 ம்றைொதிருங்கள.	 மனிே்ன	 மீட்கும்படியொன	
கடவுளின்	 கசயலொனது	 முற்றிலும்	 முற்றிலும்	 அை�து	 சுய	
மனமுைநே	கிரு்பயின்	கசயரலேவி�	ரைக்றொன்றுமில்்ல.	மனிேன்	
பொைத்திலிருநது	 ேன்்ன	 மீட்கும்படியொக	 கடவுளிடம்	 ரகட்பேற்கும்,	
அைரிடம்	மு்்றயிடுைேற்கும்	அைனுககு	எநேத்	ேகுதியும்	உரி்மயும்	
ஒருரபொதும்	 கி்டயொது.	 அைன்	 நியொயம்	 கசய்யும்	 நீதிபதிககு	
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முன்பொக	 ைொய்	 தி்றகககூடொே	 குற்்றைொளி்யப்ரபொல்	 கடவுளுககு	
முன்பொக	 நின்று	 ககொண்டிருககி்றொன்.	 பொைத்திலிருநது	 விடுே்ல	
ஒருரபொதும்	மனிே	விருப்பத்்ேரயொ	அல்லது	மனிேன்	கசய்கி்ற	எநே	
கசய்லயும்	 சொரநேேல்ல.	 ரேைரன	 கிரு்பகூரநது	 அைனுககொன	
மீட்பின்	ைழி்ய	ஏற்படுத்தியிருககி்றொர.	பொவியொன	மனிேன்		நித்திய	
ஆககி்னயிலிருநது	 மீட்கபட்டு	 நித்திய	 ஜீைனுளளை	 ைொழ்க்க்ய	
கபற்றுகககொளளும்படியொன	ைழி்ய	கடவுரளை	ஏற்படுத்தியிருககி்றொர.	
அநே	ைழிேொன்	என்ன?

ெனுஷகுொரன உயர்த்த்பேை ்ேண்டும்

	 ககொளளிைொய்	சரப்பதினொல்	அழிநதுககொண்டிருககி்ற	இஸ்�ரைல்	
ஜனங்களுககு	 ரேைன்	 ஏற்படுத்திய	 மீட்பின்	 ைழி	 ரமொரசயின்	
மூலமொக	உயரத்ேப்பட்ட	கைண்கல	சரப்பத்தின்		உருைத்்ே	ர�ொககி	
பொரப்பதினொல்	மொத்தி�ரம.	அது	மனிே	ஞொனத்திற்கு	் பத்தியமொகவும்,	
ஏளைனத்திற்குரியேொகவும்	ரேொன்்றலொம்.	அது	அைரகளைொல்	ஏற்றுககொளளை	
முடியொேேொகவும்	 இருககலொம்.	 ஆனொல்	 அைரகள	 மீட்கப்பட	
ரைண்டுமொனொல்	உயரத்ேப்பட்ட	அநே	கைண்கல	சரப்பத்்ே	ர�ொககி	
பொரப்ப்ேத்ேவி�	 ரை்ற	 எநே	 ைழி்யயும்	 ரேைன்	 அைரகளுககு	
்ைககவில்்ல.	 அ்ே	 ஏற்றுகககொண்டு	 �ம்பி,	 விசுைொசத்ரேொடு	
ர�ொககி	பொரத்ேைன்	மட்டுரம	உயிரேப்பி	பி்ழத்ேொன்.	மற்்ற	தி�ளைொன	
ஜனங்கள	அ்னைரும்	ரேைனொல்	அழிககபட்டொரகள.

	 அப்படிரபொலரை	 கடவுளின்	 நீதியொன	 நித்திய	 ேண்ட்னககு	
ஏதுைொன	 பொவியொன	 மனிேன்	 ேனது	 பொை	 ேண்ட்னயிலிருநது	
மீட்கப்பட	கடவுள	ஏற்படுத்திய	ஒர�	ைழி	சிலு்ையில்	உயரத்ேப்பட்ட	
ஆண்டை�ொகிய	 இரயசுகிறிஸ்து்ை	 விசுைொசிப்பது	 மட்டுரம.	 ஏன்	
அநே	ஒரு	ைழி்ய	மட்டும்	கடவுள	ஏற்படுத்தினொர	 என்று	 நீங்கள	
ரகட்கலொம்.

	 ஏகனன்்றொல்	 இரயசுகிறிஸ்துவின்	 சிலு்ை	 ம�ணம்	
மட்டுரம	 கடவுள	 பொைத்்ே	 எவைொறு	 நீதியொக	 ேண்டித்ேொர	 என்று	
எடுத்துகூறுகி்றது.	 பொவிகளின்	 மீேொன	 பரிசுத்ே	 ரேைனது	 உககி�	
ரகொபம்	 தீரககபட	 ரேைரன	 ேனது	 பரிசுத்ே	 குமொ�ொனொகிய	
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இரயசுகிறிஸ்து்ை	 இநே	 உலகத்தில்	 அனுப்பி,	 பொைமில்லொே	
அை்�	பரிசுத்ே	பொை	பரிகொ�பலியொக	சிலு்ையில்	மரிகக	கசய்ேொர.	
கடவுள	பொைத்்ேயும்,	பொைத்தினு்டய	ககொடூ�த்்ேயும்	ஒருரபொதும்	
ேண்டிககொமல்	 விடொர	 என்ப்ேயும்	 சிலு்ையில்	 உயரத்ேப்பட்ட	
கிறிஸ்துவின்	ம�ணம்	�மககு	கேரிவிககி்றது.	

	 இநே	உலகில்	ஒன்று	கடவுள	உங்கள	பொைத்்ே		கிறிஸ்துவின்	
சிலு்ை	ம�ணத்தில்	்ைத்து	ேண்டிகக	ரைண்டும்		அல்லது	உங்கள	
பொைத்்ே	உங்கள	 ரமல்	்ைத்து	 ��கத்தில்	 ேண்டிகக	 ரைண்டும்.	
இைற்றில்	எது	உங்கள	ைொழ்்கயில்	நிகழரைண்டுகமன்ப்ே	நீங்கரளை	
தீரமொனித்துக	 ககொளளுங்கள.	 “பொவிக்ளை	 இ�ட்சிகக	 கிறிஸ்து	
இரயசு	உலகத்தில்	ைநேொர”	(	1தீரமொ	1:15)	என்றும்	“அை�ொரலயன்றி	
ரைக்றொருை�ொலும்	 இ�ட்சிப்பு	 இல்்ல;	 �ொம்	 இ�ட்சிககப்படும்படிககு	
ைொனத்தின்	 கீகழங்கும்,	 மனுஷரகளுககுளரளை	 அைரு்டய	
�ொமரமயல்லொமல்	 ரைக்றொரு	 �ொமம்	 கட்ட்ளையிடப்படவும்	 இல்்ல”	
(அப்.	 4:12)	 என்றும்	 ரைேம்	 கேளிைொகச	 கசொல்கி்றது.	 பொைத்தின்	
மீேொன	ரேை	ேண்ட்னயிலிருநது	மீட்கப்பட,	ரேை	சமூகத்தில்	உங்கள	
பொைங்க்ளை	 அறிக்கயிட்டு,	 ஆண்டை�ொகிய	 இரயசுகிறிஸ்து்ை	
உங்கள	 ைொழ்க்கயில்	 கமய்யொன	 ஜீைனுளளை	 ரேைனொகவும்,	
பொைத்திலிருநது	விடுே்ல	ேருகி்ற	இ�ட்சக�ொகவும்	விசுைொசிப்ப்ே	
ேவி�	ரைறு	எநே	ைழியும்	உங்களுககு	இல்்ல.	உங்கள	பொைத்்ே	
விட்டு	 மனநதிரும்பி	 இரயசுகிறிஸ்து்ை	 விசுைொசியுங்கள.	 அைர�	
ைழியும்	சத்தியமும்	ஜீைனுமொயிருககி்றொர.

	 ஒருரை்ளை	 �மது	 ரேசத்தில்	 ஏற்பட்டுளளை	இநே	இககட்டொன	
சூழ்நி்ல	 இன்னும்	 ஓரிரு	 மொேங்களில்	 மொறிவிடலொம்.	 நீங்கள	
ககொர�ொனொவிலிருநது	 ேப்பித்து	 உயிர	 பி்ழககலொம்.	 ஆனொல்,	
பரிசுத்ே	ரேைன்	ககொடுககும்	பொை	ேண்ட்னயிலிருநது	ஒருரபொதும்	
நீங்கள	ேப்பமுடியொது.	நீங்கள	ககொர�ொனொ	வியொதியுடன்	மரித்ேொலும்	
ஆண்டை�ொகிய	 இரயசுகிறிஸ்துவினொல்	 பொை	 மன்னிப்பொகிய	
இ�ட்சிப்்ப	 கபற்று	 இருப்பீரகரளையொனொல்,	 அழிநதுரபொககூடிய	
ேற்கொலிகமொன	 இநே	 உலகத்்ேவிட்டு	 கடநது	 நித்தியகொலமொய்	



ரேைரனொடு	ைொழககூடிய	உன்னேமொன	ைொழ்்ை	கபறுவீரகள.	மொ்றொக	
நீங்கள	எல்லொை்கயிலும்	உங்க்ளை	கைனமொக	பொதுகொத்துகககொண்டு	
ககொர�ொனொவிலிருநது	 ேப்பித்திருநேொலும்,	 இ�ட்சிககப்படொமல்	
இருப்பீரகளைொனொல்	 நிசசயம்	 நீங்கள	 ஒரு�ொள	 ம�ணத்திலிருநதும்	
பொைத்தின்	 மீேொன	 ரேைனின்	 நியொயத்தீரப்பிலிருநதும்,	 அை�து		
ஆககி்னத்	தீரப்பிலிருநதும்	ஒருரபொதும்	ேப்ப	முடியொது.	உங்களுககு	
ரே்ையொனது	ககொர�ொனொவிலிருநது	விடுே்ல	அல்ல,	பொைத்திலிருநது	
விடுே்ல.	இன்ர்ற	உங்கள	பொைங்க்ளை	விட்டு	மனநதிரும்பி	உங்கள	
ைொழ்க்கயில்	ஆண்டை�ொகிய	இரயசுகிறிஸ்து்ை	ஆண்டை�ொகவும்,	
இ�ட்சக�ொகவும்	 விசுைொசியுங்கள!!.	 ரேைன்ேொரம	 கிரு்பயொய்	
உங்க்ளை	 இரயசுகிறிஸ்துவினிமித்ேம்	 மன்னித்து,	 பொைம்	 என்னும்	
தீ�ொே	 ர�ொயிலிருநது	 மீட்டு	 ேமது	 மகி்மயொன	 நித்திய	 ைொழ்்ை	
ேநேருளைொ�ொக!!.

ஆமென!

 

கிறிஸ்துவின ேணியில்..

்ோதகர். ொறகு

இோஞ்சமசலி்ககல் ோ்பதிஸ்து திரு்சசகே
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