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இயேசுவை நாம் எவைளவு அதிகமாக அறிகியறாயமா, 
அவைளவு அதிகமாக அைர் நமக்குப் ய�ாதுமானைராேிருப்�ார் 
என�வத அறியைாம். நாம் கிறிஸ்துவைப் �ின�றறி 
நடக்கயைண்டுமானால், நாம் இவவுலகம் ச�ால்ைவதக் 
காட்டிலும் ைிததிோ�மாக ைாழயைண்டும். அதனால் நமக்குக் 
கிவடப்�யதா ஈடுஇவைேறற மகிவமேின முததிவர ஆகும். 

இயேசுவைக் காையைண்டுமானால், �ிதாவைக் 
காையைண்டும்.1  “�ிலிப்பு அைவர யநாக்கி: ஆண்டையர, 
�ிதாவை எஙகளுக்குக் காண்�ியும், அது எஙகளுக்குப் 
ய�ாதும்” எனறான. “அதறகு இயேசு: �ிலிப்புயை, 
இவைளவுகாலம் நான உஙகளுடயன கூட இருந்தும் நீ 
எனவன அறிேைில்வலோ? எனவனக் கண்டைன �ிதாவைக் 
கண்டான; அப்�டிேிருக்க, �ிதாவை எஙகளுக்குக் காண்�ியும் 
எனறு நீ எப்�டிச் ச�ால்கிறாய்?”  (யோைான 14:8,9).

மனிதர்களாகிே நாம் எல்லாைறவறயும், யைதை�னததினால் 
நிோேந்தீர்க்க யைண்டிேிருக்கிறது2 “எனவனத தளளி என 
ைார்தவதகவள நிோேந்தீர்க்கிறசதனறிருக்கிறது; நான 
ச�ானன ை�னயம அைவனக் கவட�ிநாளில் நிோேந்தீர்க்கும்” 
(யோைான 12:48).

நமக்குளள எல்லாைறறிறகாகவும், யதைனுக்கு நாம் 
எப்ய�ாதும் நனறிேறிதலுவடேைர்களாக இருக்க 
யைண்டும்.3 யதைனுக்குாிேவைகவள, உஙகளுக்குப் 
ய�ாதிக்க, அைாிடம் யகளுஙகள. யதைனுவடே 
ை�னதயதாடு எப்�டி நடக்க யைண்டும் என�வத, 
யைதை�னமும், �ாிசுததாைியும் நமக்குப் ய�ாதிக்கிறது. 
ஓய்வுநாளில் ஓய்வுநாள மட்டுமல்ல ஒவசைாரு நாளும், 
ஓய்வுநாளாேிருக்கிறது.4 நாம் நம் �வழே தீேைழிகவள 

ைிட்டு, ஓய்வுநாளில் யதைனிடததில் இவளப்�ாற யைண்டும் 
(எ�ியரேர் 4:1-11).

�ாிசுதத ஆைிக்காக என ஆததுமாைில் �ாிசுதத 
அனல் சகாழுந்துைிட்சடாிகிறது. (கலாததிேர் 6:2) 
கூறறுப்�டி, ஒருைர் �ாரதவத ஒருைர் சுமந்து, �ிறர் 
�ிலுவைகவளச் சுமந்துைர மனதாேிருஙகள. இயேசு 
�ிைிோளிகளுக்காயை ைந்தார், சுகமுளளாைர்களுக்காக 
அல்ல! (மாறகு 2:17)ல் இயேசு, “�ிைிோளிகளுக்கு 
வைததிேன யைண்டிேயதேல்லாமல் சுகமுளளைர்களுக்கு 
யைண்டிேதில்வல; நீதிமானகவளேல்ல, �ாைிகவளயே 
மனந்திரும்� அவழக்க ைந்யதன” எனறார்.

கதயதாலிக்க �வ�ேினர் இரு நிோேததீர்ப்புகள இருப்�தாக 
நம்புகினறனர். முதலாைது கழுைாய் நிவலேில் இருப்�து. இது 
உண்வமேனறு. அஙகு கழுைாய்நிவல (purgatory)  இல்வல!5 
கர்ததருவடே ைார்தவத ச�ால்கிறது, “அனறியும் ஒயரதரம் 
மாிப்�தும், �ினபு நிோேததீர்ப்�வடைதும் மனுஷருக்கு 
நிேமிக்கப்�ட்டிருக்கிற�டியே” [நிோேந்தீர்ப்பு மறு �ிறப்பு அல்ல] 
எனறு (எ�ியரேர் 9:27) நிததிே ைாழ்வு என�து எனசறனறும் 
இருப்�தாகும். கதயதாலிக்கர் அதிகமான மூடநம்�ிக்வக 
உவடேைராயும்  களள உ�யத�ஙகள உவடேைராயும் இருக்கினறனர். 

நீஙகள மறு�டியும் �ிறந்தைராேிருந்தால் 
�ாைததிறகுளளாக மாட்டீர்கள. “�ாைஞச�ய்கிறைன 
�ி�ா�ினாலுண்டாேிருக்கிறான,6 ஏசனனில் �ி�ா�ானைன 
ஆதிமுதல் �ாைஞச�ய்கிறான” (1 யோைன 3:8).  நாம் 
�ாைிகள அல்லர். ஆனால் யதைனுவடே புததிரர்கள, 
ராஜாக்களும் ஆ�ாாிேர்களுமான ஒரு ஜனம்! “எைர்கள 

உலகளாைிே திருச்�வ�களபுதிே எரு�யலம்

உலக ச�ய்தி மடல்

சதாகுதி  12700ய�ாதகர் யடானி அலயமா  அலயமா கிறிஸ்தை மண்டலம்

(�க்கம் 2 ல் சதாடர்கிறது)

கிறிஸ்துவை நீ சகாண்டிருந்தால்

யடானி அலயமா

புவகப்�டஙகள 1971: ய�ாதகர் அலயமா ��ி�ிக் �முததிரததில் அதிகாவலமுதல் அஸ்தமனம் ஆகி, இரைாகும் ைவர ஞானஸ்நானம் தருதல். 

1. யோைான 8:19, 10:30, 38, 14:7-11, 20, 23, 15:24, 17:21   2. சகாாி 2:12-16, 6:1-4   3. �ங 100:4, யராமர் 1:21, எய��ி 5:2-5, 17-20, சகாயலா 1:10-13, 3:15-17, 1 சத� 5:18 எ�ி13:15   
4. மத 11:28-30, யராமர் 8:1-6, எ�ி 4:9-10   5. மத 25:31-46, எ�ி 9:27, 10:26-29, சைளி 20:12-15   6. யராமர் 6:1-4, கலா 2:16-20, 1யோைான 3:9   
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(�க்கம் 1 லிருந்து சதாடர்கிறது)

ய�ாதகர் அலயமாைிறகு ைந்தகடிதஙகள

கிறிஸ்துவை நீ 
சகாண்டிருந்தால்

யதைனுவடே ஆைிேினால் நடததப்�டுகிறார்கயளா, அைர்கள 
யதைனுவடே புததிரராேிருக்கிறார்கள” எனறு (யராமர் 
8:14) கூறுகிறது. “நீஙகயளா, உஙகவள அந்தகாரததினினறு 
தம்முவடே ஆச்�ாிேமான ஒளிேினிடததுக்கு 
ைரைவழததைருவடே புண்ைிேஙகவள, அறிைிக்கும்�டிக்குத 
சதாிந்துசகாளளப்�ட்ட �ந்ததிோயும், ராஜாீகமான 
ஆ�ாாிேக்கூட்டமாயும் �ாிசுதத ஜாதிோயும், அைருக்குச் 
ச�ாந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள” (1 ய�துரு 2:9).7 

மதயதயு 10:40ல் இயேசு; “உஙகவள ஏறறுக்சகாளகிறைன, 
எனவன ஏறறுக்சகாளகிறான. எனவன ஏறறுக்சகாளகிறைன 
எனவன அனுப்�ினைவர ஏறறுக்சகாளகிறான”.  கர்ததருவடே 
ைார்தவதவே அப்�டியே ய�ாதிக்கும் எனவன, யடானி 
அலயமாவை ஏறறுக்சகாளவளைில்வலசேனறால், நீஙகள 
இயேசுவை ஏறறுக்சகாளளைில்வல, நீஙகள �ிதாவையும் 
ஏறறுக்சகாளளைில்வல, இயேசு ச�ானன ைாக்கிறகிைஙக 
எஙகவளப் �லர் ஏறறுக்சகாளகிறார்கள. 

அைவர அறிந்தைர்கவள ைிட்டு அைர் 
ைிலகுைதில்வலசேனறு மக்கள தைறாகக் கூறுகிறார்கள.8 

ஆனால் �லர், தஙகள ைாழ்ைில் �ி�ாசு உளநுவழந்து, �ினபு 
தம்வமப் �ேன�டுதத அனுமதிக்கிறார்கள.9 கர்ததருவடே 
�மூகமும் கர்ததருவடே ஆைியும் அைர்கவள ைிட்டு 
ைிலகிேவத அைர்கள “அறிோதிருந்தார்கள”!10 

காததிருக்கிறைர்கவள நனவமகள யதடிைரும். 
“உஙகள ச�ாறுவமேினால் உஙகள ஆததுமாக்கவளக் 
காததுக்சகாளளுஙகள” (லூக்கா 21:19). ஏன கதயதாலிக்கர் 
லததீன சமாழிவேப் புனிதசமனறு கூறுகினறனர்? 
யைதாகமம் யராமர்களால் எழுதப்�டைில்வல எ�ியரே, 
அராமிக் ய��ிே எ�ியரேராலும், செல்லானிக் 
கியரக்கம் ய��ிே யூதர்களாலும் எழுதப்�ட்டயத. 
புனித யைதாகமதவத எழுத, யதை ஆைிவேப் 
ச�றற யூதர்கவளத தான யதைன �ேன�டுததினார், 
யராமர்கவள அல்ல! ய�துரு ஒருய�ாதும் ய�ாப் அல்ல! 
அைன கிறிஸ்துைின அப்ய�ாஸ்தலர்களுள ஒருைனும்,  
இயேசுைின �ீஷர்களுள ஒருைன மட்டுயம.11 இயேசு 
களளததீர்க்கதாி�ிகளுக்கும் களளப்ய�ாதகததுக்கும் ைிலகி 
இருக்கும்�டி எச்�ாிக்கிறார்.12 “களளத தீர்க்கதாி�ிகளுக்கு 
எச்�ாிக்வகோேிருஙகள, அைர்கள ஆட்டுதயதாவலப் 
ய�ார்ததுக்சகாண்டு உஙகளிடததில் ைருைார்கள, 
உளளததியலா �ட்�ிக்கிற ஓநாய்கள” (மதயதயு 7:15). 

�வழே ஏற�ாட்டில் யதைன ஒரு மவனைிவேததான  
ைிைாகம் ச�ய்ேயைண்டுசமனறு ச�ால்லைில்வல.13 நிவறே 

(�க்கம் 4 ல் சதாடர்கிறது)
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யதை ஊழிேர்கயள,
உஙகள எழுததுக்கள மூலமாக �லர் ைாழ்ைில் கர்ததர் ச�ேல்�ட்டதறகாக நான அைவரப் ய�ாறறும்முகமாக இக்கடிததவத 

எழுதுகியறன. இந்த எழுததுக்கவள ைா�ிதத �லர் தஙகள ைாழ்வை இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக அர்ப்�ைிததார்கள. மறறைர்கள, 
தஙகள ைிசுைா�ததில் எழுச்�ிேவடந்து அப்�டிப்�ட்ட ஆ�ிர்ைாதததுக்காக இனனமும் துதிததுக் சகாண்யடேிருக்கினறனர். 
உஙகள எழுததுக்களால் நான ஒரு சுைிய�ஷனாக மாறிைிட்யடன எனற உண்வமவேத தாழ்வமயுடன சதாிைிக்கியறன. நான யதை 
ச�ய்திவே மக்களுக்கு அறிைிதது ைருகியறன. அதனுடன, என ச�ாந்தவீடு மக்கள யதைை�னதவத அறியும் இடமாகிைிட்டது 
எனனும்ய�ாது நான இனனும் தாழ்வம�டுகியறன. யதைன ஒரு ஒதுக்குபுறமாக இருக்கும் என ஊருக்குப் �ல திவ�களிலிருந்தும், 
அண்வட �குதிகளிலிருந்தும் மக்கவள அவழததுைந்து, தஙகள எழுததுக்களின நறச�ய்திவேப் ச�ற  சஜ�ததுடனும் கைனததுடனும் 
ைழஙகிட உதை யைண்டும். உஙகள எழுததுக்கவள இனனும் அனுப்புைதில் இந்த எல்வல மட்டும் ைிாிவு�டுததினால், அது 
�ல�குதிகளுக்கும் ச�னறவடேச்ச�ய்ைதில் கர்ததர் எஙகவளப் �ேன�டுததிட முடியுசமன�து, எஙகள சஜ�மாேிருக்கிறது. நீஙகள 
அதிகமான தவலப்புகளில் அனுப்�ினால் உஙகள எழுததுக்கவள, யதை ஊழிேர்கள மூலம் �ல ஆததுமாக்கவள ஆதாேம் ச�ய்யும் 
உனனதப்�ைிவே, இனனும் ஆழமான ஈடு�ாட்டுடன ச�ய்ே இேலும். உஙகள எழுததுக்கள எஙகள யத�ததின மறக்கப்�ட்ட 
�குதிகவளச் ச�னறவடே யைண்டும் என�து எஙகள சஜ�மாய் இருக்கிறது. தேவுச�ய்து “உலர்ந்த எலும்புகள” “கடினமான 
மவல” “உஙகவள அவைததிடுஙகள” “ய�ாப்�ின ரக�ிேஙகள” “ைததிகானின ஆ�ிர்ைாதஙகளுக்கு எச்�ாிக்வகோேிருஙகள” ஆகிே 
தவலப்புகளில், 3000 �ிரதிகள அனுப்�ிட யைண்டுகியறன.

உஙகள ச�ய்தி, முழு உலகும் ச�னறவடேவும், அதன மூலம் நல்லசதய்ைம் அதிக அதிகமாய் ஆ�ிர்ைதிக்கவும்,  உஙகள 
ஊழிேஙகளுக்காகவும் அதிகமாய் சஜ�ிக்கியறாம், இச்ச�ய்திகவள நான �ிறருக்கு ைழஙகிட ஆ�ிப்�தின மூலம், தனிப்�ட்ட 
முவறேில் உஙகள ச�ாிே அவழப்�ில் நானும் ஒரு �ஙகாகியறன.

சூாிேனுக்குக் கீயழ நீஙகள நடததும் இந்த ஊழிேததுக்கு நம் நல்லசதய்ைம் உஙகவள அழிோத நிததிேததின 
மகிவமேினால் யமலும்யமலும் ஆ�ீர்ைதிப்�ாராக. உஙகள வககளின, ஊழிேததின முேற�ிகவளயும் உஙகள 
குடும்�ஙகவளயும் கர்ததர் அதிகதிகமாய் ஆ�ீர்ைதிப்�ாராக.
கிறிஸ்துவுக்குள உஙகள,
வ�லீஷ் ஆயமாஸ் மு�லமா                                            மி�லுஙகு, �ாம்�ிோ ஆப்ாிக்கா

�ாம்�ிோ

அன�ார்ந்த ய�ாதகர் யடானி அலயமா அைர்கயள!
எனக்கு, கிறிஸ்தை நறச�ய்தி இவ� மிகவும் �ிடிக்கும். அது மிகவும் ஆைிக்குாிேது. யதைன திட்டமிட்ட�டி, நீஙகள எழுப்புதல் கூட்டததில் 

ைா�ிததீர்கள எனறு நம்புகியறன. அருவமோக இருந்தது. நான 12 அல்லது 15 ைேதாக இருந்தய�ாது சதாவலக்காட்�ிேில் உஙகவளயும் 
சூ�வனயும் �ார்ததது நிவனைிருக்கிறது, நாஙகள ஆறு குழந்வதகளாய் இருந்த�டிோல் ஒயர சதாவலக்காட்�ிப்ச�ட்டிவேப் �ார்தயதாம். 
உஙகவள மூனறு நிமிடஙகள தான �ார்தயதன, ஆனால் உஙகள அறபுதமான கிறிஸ்தை நிகழ்ச்�ிவே நான மறக்கயை இல்வல.
அனபுடன, ஒய்ய�லா                 எல் �ாஸா, சடக்ஸாஸ்

சடக்ஸாஸ் 
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ஆனவலன அயலாமா திருச்�வ� அவமச்�ரகம்

இந்திோ கிறிஸ்துவுக்குள அன�ார்ந்த யதை�ிளவளயே!
நம் இரட்�கரும் யதைனுமாகிே இயேசு கிறிஸ்துைின 

நாமததினாயல உஙகளுக்கும், யடானி அலயமா கிறிஸ்தை 
ஊழிேஙகளின உறுப்�ினர்களுக்கும், எஙகள மனமார்ந்த 
ைாழ்ததுக்கள!

புததகஙகளின ைிநியோகம் �றறிே புவகப்�டஙகள 
உஙகளுக்குக் கிவடததிருக்கும் எனறு நம்புகியறன. என 
நறச�ய்தி �ைிேிடஙகளில் உஙகள புததகஙகள மிகவும் 
�ேனுளளதாக இருந்தன. கிறிஸ்துவுக்காக, ஆததுமாக்கவள 
ஆதாேம் ச�ய்ே அது ஒரு ைல்லவமோன கருைிோக இருந்தது. 
இந்தப் புறஜாதிகளின யத�ததுக்கு, யதைனுவடே ராஜஜிேதவத 
நிறுவுைதறகு, உஙகள புததகஙகவளத சதடர்ந்து அனுப்பும்�டி 
யைண்டுகினயறன. 

இந்தப் பூமிேில் யதைனுடே ராஜஜிேம் நிறுைப் �ாடு�டும் 
யடானி அலயமா ஊழிேஙகவளச் �ார்ந்த ஊழிேர்கள, 
உஙகள குடும்�ததினர், அவனைருக்காகவும் சஜ�ிக்கியறன. 
ைிவரைில் உஙகள �திவல எதிர்�ார்க்கியறன. சஜ�ததுடன 
ைரும், உற�ாகமூட்டும் உஙகள �தில், யதைமகிவமக்சகனறு 
நாஙகள ச�ய்யும் ஊழிேதவத இனனும் ைலுவூட்டும்.  நனறி 
கூறும்,
�ிர�ாந்த செனறி,
நறச�ய்திப் �ைிோளர்,
ொர்சைஸ்ட் இந்திோ ஊழிேஙகள,
யகாதாைாி யமறகு மாைட்டம்,
ஆந்திர �ிரயத�ம், இந்திோ

கிறிஸ்துவுக்குள அன�ான �யகாதர �யகாதாிகயள!
யதைனும் இரட்�கருமாகிே இயேசு கிறிஸ்துைின நாமததினாயல 

நான தாழ்வமயுடன ைாழ்ததுக்கவளத சதாிைிக்கினயறன, நான 
உஙகள இவைேதளதவதப் �ார்தயதன, அது எனக்கு மிகவும் 
�ிடிததிருந்தது. உஙகளுக்கு இேனறால் எனயனாடிருப்�ைர்களுக்குப் 
�கிர்ந்துசகாளள, கிறிஸ்தை சைளியீடுகளான ச�ய்திமடல்கள, “யம�ிோ” 
புததகம், யைதாகமம் ஆகிேைறவற அனுப்�ினால் நான மகிழ்யைன. 
நான �ிவறேில் உளள மக்கவளப் �ார்க்கப் ய�ாயைன, உஙகள 
ய�ாதவனகவள அைர்கள ைிரும்புைார்கள எனசறண்ணுகியறன. என 
கடிதம் கண்டவுடன �திலளிததால் நனறியுடன இருப்ய�ன.
கர்ததாில் ஆ�ீர்ைாதமாய் இருஙகள.
ஆனடர் யஜ ஸ்யகன�ா                          னகிட் அகஸ்டின சஜர்மனி

சஜர்மனி
ஒரு நண்�ாிடமிருந்து உஙகள ச�ய்தி மடல்களில் ஒனவறப் 

ச�றும் ைாய்ப்பு கிவடததய�ாது, நான இருளிலிருந்து 
சைளிச்�ததுக்கு என ஆனமா அவடந்தது ய�ானறு 
உைர்ந்யதன. அது என ைாழ்வு முழுைவதயும் மாறறிேது. 
இனனும் �ில ச�ய்திமடல்கள யதவைப்�டுகிறது. அது 
உகாண்டர்கள, யதை ைல்லவமவே அறிந்துசகாளளும் 
துைக்கமாக இருக்கும். நான இரட்�ிக்கப்�ட்டு, கர்ததவர 
யந�ிதது, என எஞ�ியுளள ைாழ்வை, அைர் ய�வைேில் 
அர்ப்�ைிக்க ைாஞ�ிக்கியறன. 
கர்ததர் உஙகவள அதிகதிகமாய் ஆ�ீர்ைதிப்�ாராக.
ஓெிேன செட்ாின
கம்�ாலா, உகாண்டா, ஆப்ாிக்கா

உகாண்டா

அன�ார்ந்த ய�ாதகர் யடானி அலயமா, 
நீஙகள ஆறறும் அறபுதமான ஊழிேததுக்காக கர்ததவரத துதிக்கியறன. அஞ�ல் மூலம் உஙகள நறச�ய்திகவளப் ச�றயறன, அவை 

எனக்கு ஆைிக்குாிே அறிவையும், ஆைிக்குாிே ைளர்ச்�ியும் தந்ததறகாக நான மிகவும் மகிழ்ச்�ி அவடந்யதன. என நண்�ர்கள �ிலருக்கு 
அந்த நறச�ய்திவேக் காட்டிேய�ாது, அைர்கள மிகவும் மகிழ்ச்�ிேவடந்து, ஜீைனுளள யதைனின ைார்தவதவேப் �ரப்புைதில் மிகவும் 
ஆர்ைம் காட்டினர். தேவுச�ய்து ஒவசைாருமாதமும் சதாடர்ந்து, உஙகள நறச�ய்திவே அனுப்புைதுடன, “யம�ிோ” புததகதவதயும் அனுப்�ி 
வையுஙகள. நாஙகள இரட்�ிக்க�டாத ஆததுமாக்களிடம் யதைச�ய்திவேயும் உஙகள ச�ய்திவேயும் �கிர்ைதால், எஙகளுக்காகவும், எஙகள 
நண்�ர்களுக்காகவும் தேவுச�ய்து சஜ�ியுஙகள. கர்ததர் நம் எல்லாவரயும் ஆ�ீர்ைதிப்�ாராக. உஙகள ச�ய்திகவள எனக்கு அனுப்�ிே 
ய�ாதகர் யடானி அலயமாவுக்கு, மீண்டும் நனறிகூறுகினயறன.
எம்.எம் 
கராச்�ி, �ிந்த, �ாகிஸ்தான

�ாகிஸ்தான

அன�ார்ந்த ஊழிேயர!
உஙகளிடம் ஒரு �ிறந்த இவைேதளம் உளளது; உண்வமோன 

புராட்டஸ்டனட் இவைேதளம். தேவுச�ய்து ஒரு யைதாகமும், உஙகள 
எழுததுக்கவளயும் அனுப்புஙகள. கர்ததர் உஙகயளாடிருப்�ாராக.
யமாி
கிளாஸ்யகா, ஸ்காட்லாந்து, யு யக

ஸ்காட்லாந்து

இந்திோ ஆந்திர�ிரயத�ததில் : சுைிய�ஷகர் ஜி. �ிர�ாந்த 
செனறியும் �வ�ோரும் ய�ாதகர் அலயமாைின 
ச�ய்திமடல்கவள ைிநியோகம் ச�ய்தல்.
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26:28, அப். 2:21, 4:12, எய�. 1:7, சகாயலா. 1:14   25 மத. 21:22, யோைான 6:35, 37-40, யராமர் 10:13   26 எ�ி. 11:6   27 யோைான 5:14, 8:11, யராமர் 6:4, 1சகாாி. 15:10, சைளி. 7:14, 
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(�க்கம் 2 லிருந்து சதாடர்கிறது)
�ாிசுததைானகளுக்கு ஒரு மவனைிக்கு யமல் இருந்தனர்.14 ஒரு 
ச�ண்ணுக்கு ஒயர ஒரு கைைனும் இருக்கலாம்.15 யதைன, 
இயேசு இவதக் கண்டிக்கைில்வல, ஆனால் அைர் ஒயர �ாலின 
திருமைஙகவளயும், ஒயர �ாலின உறவுகவளயும் கண்டிததார்.16 

இயேசு யதைனின ைார்தவதோேிருந்தார், (யோைன 
1:1,14) இயேசுவை அறிே, கர்தருவடே ைார்தவதவே அறிே 
யைண்டும். இயேசுயை, ைார்தவத, �ாிசுதத ஆைி, நிததிே 
ைாழ்ைாயும் இருக்கிறார். நிததிே ைாழ்வு உஙகளுக்குள ைர 
கிறிஸ்து ஆைிோக உஙகளுக்குள இருக்க யைண்டும். இவத 
அவடே இந்த சஜ�தவதச் ச�ால்லவும்.

எனனுவடே யதையன என ஆண்டையர, நான ஒரு 
�ாைி என ஆததுமா மீது இரக்கம் வையும்.17   இயேசு 
கிறிஸ்துயை ஜீைனுளள யதைனின குமாரன என�வத 
நான ைிசுைா�ிக்கியறன.18 எனனுவடே முந்வதே 
�ாைஙகவள மனனிக்கும்�டிோக அைர் �ிலுவைேில் மாிதது 
ைிவலயேறப்ச�றற இரதததவதச் �ிந்தினார் என�வதயும் 
ைிசுைா�ிக்கியறன.19 �ாிசுதத ஆைிேின ைல்லவமேினால் 
யதைன இயேசுவை மாிதயதாாிலிருந்து எழுப்�ினார் 
என�வதயும் ைிசுைா�ிக்கியறன,20 எனயை அைர் �ிதாைின ைலது 
�ாாி�ததில் வீறறிருந்து எனனுவடே அறிக்வகவேயும் இந்த 
சஜ�தவதயும் யகட்டுக்சகாண்டிருக்கிறார்.21 நான, இதேததின 
கதவைத திறந்து ஆண்டைர் இயேசுயை உம்வம நான என 
இதேததினுள அவழக்கியறன.22 கல்ைாாிேியல எனனுவடே 
இடததியல நீர் �ிந்திே ைிவலயேறப்ச�றற இரததததினால் 
எனனுவடே அசுததமான �ாைஙகள அவனதவதயும் 
கழுைிேருளும்.23 கர்ததராகிே இயேசுயை எனவனப் புறம்ய� 
தளளமாட்டீர்; என �ாைஙகவள மனனிதது எனது ஆததுமாவை 
மீட்டருளவீர். நான அவத அறியைன ஏசனனறால் உம்முவடே 
ைார்தவதோன �ாிசுதத யைதாகமம் அப்�டிச் ச�ால்கிறது.24 
நீர் ஒருைவனயும் புறம்ய� தளளுைதில்வல எனறு உம்முவடே 
ைார்தவத ச�ால்கிறது, அதில் நானும் அடஙகிேிருக்கியறன.25 

ஆவகோல், நீர் எனக்குச் ச�ைிசகாடுததிருக்கிறீர் என�வத 
அறியைன, மறறும் நீர் எனக்குப் �திலளிததீர்  என�வதயும் 
நான அறியைன.26 எனனுவடே ஆததுமாவை இரட்�ிதததறகாக 

இயேசு ஆண்டையர, நான உமக்கு நனறி ச�லுததுகியறன 
யமலும் நீர் கட்டவளேிட்டவைகவளச் ச�ய்தும் இனியமல் 
�ாைம் ச�ய்ோமலும் எனனுவடே நனறிவேக் காண்�ிப்ய�ன.27 

இரட்�ிப்�ிறகுப் �ிறகு, ஜலததியல முழுைதுமாக மூழ்கி �ிதா 
குமாரன �ாிசுதத ஆைிேின நாமததினாயல ஞானஸ்நானம் 
எடுஙகள எனறு இயேசு கூறினார்.28 கிங யஜம்ஸ் �திப்பு 
யைதாகமதவதக் கைனமாகப் �டிதது அது ச�ால்ைவதச் 
ச�ய்யுஙகள.29

உஙகள இரட்�ிப்வ�க் குறிதது �ிறாிடம் ச�ால்ல 
யைண்டுசமனறு யதைன ைிரும்புகிறார். ய�ாதகர் 
யடானி அலயமா அைர்களின சுைிய�ஷ �ிரசுரஙகவளக் 
சகாடுக்கிறைர்களாக மாறலாம். �ிரசுரஙகவள நாஙகள 
உஙகளுக்கு இலை�மாக அனுப்�ி வைப்ய�ாம். இனனும் 
அதிகப்�டிோன தகைலுக்கு எஙகவள அவழயுஙகள அல்லது 
மினனஞ�ல் ச�ய்யுஙகள. இந்தச் ச�ய்திவேப் �ிறயராடும் 
�கிர்ந்து சகாளளுஙகள. 

இந்த உலகம் இரட்�ிப்�வடே நீஙகள ைிரும்�ினால், 
இயேசு கட்டவளேிட்டது ய�ால, யதைவன, அைருவடே 
த�ம�ாகததிலும் காைிக்வகேிலும் ைஞ�ிக்காதிருஙகள. யதைன 
ச�ானனார், “மனுஷன யதைவன ைஞ�ிக்கலாமா? நீஙகயளா 
எனவன ைஞ�ிக்கிறீர்கள. எதியல உம்வம ைஞ�ிதயதாம் 
எனகிறீர்கள? த�ம�ாகததிலும் காைிக்வககளிலுந்தாயன. 
நீஙகள ��ிக்கப்�ட்டைர்கள; ஜனததாராகிே நீஙகள 
எல்லாரும் [இந்த முழு உலகமும்] எனவன ைஞ�ிததீர்கள. 
என ஆலேததில் [இரட்�ிப்�வடந்த ஆததுமாக்கள] 
ஆகாரம் [ஆைிக்குாிே ஆகாரம்] உண்டாேிருக்கும்�டித 
த�ம�ாகஙகவளசேல்லாம் [உஙகள சமாதத ைருமானததில் 
�ததில் ஒரு �ஙகு] �ண்டக�ாவலேியல சகாண்டு 
ைாருஙகள; அப்ச�ாழுது நான ைானததின �லகைிகவளத 
திறந்து, இடஙசகாளளாமறய�ாகுமட்டும் உஙகளயமல் 
ஆ�ிர்ைாததவத ைருஷிக்கமாட்யடயனாசைனறு அதினால் 
எனவனச் ய�ாதிததுப் �ாருஙகள எனறு ய�வனகளின கர்ததர் 
ச�ால்கிறார். பூமிேின கனிவேப் �ட்�ிததுப்ய�ாடுகிறவைகவள 
உஙகள நிமிததம் கண்டிப்ய�ன; அவைகள உஙகள 
நிலததின �லவன அழிப்�தில்வல, சைளிேிலுளள 
திராட்�க்சகாடி �ழமில்லாமறய�ாைதுமில்வல எனறு 
ய�வனகளின கர்ததர் ச�ால்கிறார். அப்ச�ாழுது எல்லா 
ஜாதிகளும் உஙகவளப் �ாக்கிேைானகள என�ார்கள; யத�ம் 
ைிரும்�ப்�டததக்கதாேிருக்கும் எனறு ய�வனகளின கர்ததர் 
ச�ால்கிறார்” (மல்கிோ 3:8-12).

கிறிஸ்துவை நீ 
சகாண்டிருந்தால்
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எஙகளுவடே எல்லாப் புததகஙகளும் ஒலிைடிை ச�ய்திகளும் அனுப்புைது உட்�ட்ட ச�லவுகளும் இலை�யம.அவைகளுக்காக உஙகளிடம் ோராைது 
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இந்த புததகம் இரட்� ிப்� ின சமய்ோன த ிட்டதவதக் சகாண்டிருக்க ிறது (அப். 4:12).
இவதத தூர வீ� ி எற ிோதீர்கள, யைறு ோா ிடமாைது சகாடுக்கவும்.
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