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ேதவ, ம-.m ம/த,: ஒ1 நபr, இர67த,ைமகll (அ) ;பாவŋகள
இேய/ ெமyயான கடDll எGH ைபπll நமkK கா)L-ற2:
1 ேயாவா, 5:20 “அG0Nm, நாm சtPயµllளவைர அ0n2ெகாllவத;K ேதவ4ைடய
KமாரG வn2 நமkKp TtPையt தnP=k-றாெரGHm அ0ேவாm; அவ=ைடய
Kமாரனா-ய இேய/-0s2 எGனpப)ட சtPயµllளவ=kKllUm இ=k-ேறாm;
இவேர ெமyயான ேதவ4m VtPயWவ4மாX=k-றாr.”
?t@ 2:13 “நாm நmπX=k-ற ஆனnத பாk-யt2kKm, மகா ேதவ4m நம2
இர)சக=மா-ய இேய/-0s234ைடய ம-ைமXG πரசGனமாKதZkKm
எPrபாrt2kெகா[\=kKmப\ நமkKp ேபாPk-ற2.”
ேராமr 9:5 “πதாkகll அவrகUைடயவrகேள; மாmசtPGப\ -0s2Dm அவrக]l
πறnதாேர, இவr எGெறGைறkKm sேதாtP_kகpப)ட சrவtP;Kmேமலான ேதவG.
ஆெமG.”
இேய/ ெமyயான ம6தG எGHaட ைபπll நமkK கா)L-ற2:
ேயாவா, 1:14 “அnத வாrtைத மாmசமா-, -=ைபXனாZm சtPயtPனாZm
Vைறnதவராy, நமkKllேள வாசmப[bனாr...”
1 ?ேமாtேதA 2:6 “எlலாைரNm c)Km ெபா=ளாகt தmைம ஒpTkெகாLtத
ம4ஷனா-ய -0s2 இேய/ அவேர; இத;K_யசா)A ஏ;ற காலŋக]l
3ளŋ-வ=-ற2.”
எπெரயr 2:14, 17 “ஆதலாl, πllைளகll மாmசtைதNm இரtதtைதNm
உைடயவrகளாX=kக, அவ=m அவrகைளpேபால மாmசtைதNm இரtதtைதNm
உைடயவரானாr; . . . அG0Nm, அவr ஜனtPG பாவŋகைள V3rtP ெசyவத;ேக2வாக,
ேதவகா_யŋகைளkK0t2 இரkகµm உ[ைமNµllள πரதான
ஆசா_யாராX=kKmப\kK எv3தtPZm தmµைடய சேகாதர=kK
ஒpபாகேவ[\யதாX=nத2.”
இேய/ தGைனதாேன “ம4ஷKமாரG” எGH அைழtதேபாெதlலாm தாG ெமyயான ம6தG
எGH πரகடணpபLtPனாr.
இேய/ நmைம ேபாலேவ ம6த இயlT அlல2 /பாவm உllளவராy இ=nதாr. நmµைடய பாவ
இயlT அவ_டm இlைல எv3த பாவµm அவ_டm இlைல:
எπெரயr 2:17 “அG0Nm, அவr ஜனtPG பாவŋகைள V3rtP ெசyவத;ேக2வாக,
ேதவகா_யŋகைளkK0t2 இரkகµm உ[ைமNµllள πரதான
ஆசா_யாராX=kKmப\kK எv3தtPZm தmµைடய சேகாதர=kK
ஒpபாகேவ[\யதாX=nத2.”
ஏசாயா 53:9 “...அவr ெகாLைம ெசyய3lைல; அவr வாXl வlசைன
இ=nத2mlைல.”
2 ெகாFnHயr 5:21 “நாm அவ=kKll ேதவ4ைடய nPயாKmப\kK, பாவm அ0யாத
அவைர நமkகாகp பாவமாk-னாr.”
1 ேப@1 2:22 “அவr பாவlெசyய3lைல, அவ=ைடய வாXேல வlசைன
காணpபடDmlைல;"
எπெரயr 7:26 “ப_/tத=m, K;றம;றவ=m, மாAlலாதவ=m, பா3கUkK
3ல-னவ=m, வானŋக]Zm உயrnதவ=மாX=k-ற இv3தமான πரதான ஆசா_யr
நமkK ஏ;றவராX=k-றாr.”
ம6தrகUkK mக அவAயமான உ[ைமயான ஆகாரm, nr, ஓyD, pkகm µதலான
ம6தrகUைடய ெபலqனகll அைனtைதNm இேய/ /யமாக தmேமl எLt2kெகா[டாr.
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இைவகைள /3ேசஷŋக]l நாm பாrkகkaLm.
ஆனாl ம6தrகUkK ெபா2வான πரcசைனகளாக இ=k-Gற சrர 3யாPகll, பலqனமான
சrர அவயŋகll, µதலானைவகll எlலாவ;ைறNm இேய/ அ4ப3tததாக நமkK ஆதாரm
இlைல. நmைம பாவtPs=n2 3Lதைல ஆkKவத;K இnத 3ேசஷமானைவகைள அவr
எLt2kெகாllள3lைல.
ேமேல ெசாGன வாk-யŋகll எlலாm இேய/ இர[L இயlT அlல2 /பாவm உைடயவராy
இ=nதைத நமkK ெத_யpபL2-ற2. ெதyqகt தGைம அlல2 /பாவm ம;Hm ம6த
தGைம அlல2 /பாவm, இv3ர[Lm /பாவŋகUm ஒ= நப=kKll ம6தேதகtPl
ெபtலேகml πறnத இேய/3l ஐk-யமாy இ=nதன.

ம/த அவதாரm
அnத வாrtைத ேதவனாy இ=nத2 அ2 சrரπரகாரமாy நமkKllளேய வாசm ப[bன2.
இேய/ uேலாக அவதாரtPl ெதyqக /பாவm ெசயlPறG உைடயதாக இ=-Gற2 ம;Hm
ம6த /பாவm சாtqகமாக ெசயல;ற VைலXl உllள2. ேதவேன ம6தG ஆனாr ஆனாl
ம6தG ெதyவமாக µ\யா2:
ெகாேலாெசயr 2:9 “ஏெனGறாl, ேதவt2வtPG ப_uரணெமlலாm சrரpπரகாரமாக,
அவ=kKll வாசமாX=k-ற2.”
1 ?ேமாtேதA 3:16 “அG0Nm, ேதவபkPkK_ய இரகAயமான2 யாவ=m
ஒpTkெகாllU-றப\ேய மகா ேமGைமNllள2. ேதவG மாmசtPேல ெவ]pப)டாr,”
ேராமr 1:5 “மாmசtPGப\ தாqPG சnதPXl πறnதவ=m, ப_/tதµllள ஆ3XGப\
ேதவ4ைடய /தெனGH ம_tேதா_s=n2 உXrtெதvnதPனாேல பலமாy
wπkகpப)ட ேதவKமார4மாX=k-றாr.”
கலாtHயr 4:5 “காலm Vைறேவ0னேபா2, sPrX6டtP; πறnதவ=m
VயாயpπரமாணtP;Kk xழானவ=மா-ய தmµைடய Kமாரைன ேதவG அ4pπனாr.”
இேய/34ைடய ெதyqகtதGைம மாறாத2. வாrtைத ேதவனாக மா0னேபா2 அவ=ைடய
ெதyqகதGைமXl /பாவtPl எnத மா;றµm உ[டாக3lைல. ெதyqக /பாவtP4ைடய
ம6த ேதக நபரt2வேம ம6த /பாவtPl ெதாடrn2 இ=nத2 ம;Hm வாசm ெசyத2.
அவ_டtPl இ=nதத இர[L /பாவŋகll ெவvேவறாக இ=n2 இேய/34ைடய ெதyqக
/பாவm VtPயtPs=n2 இ=k-ற2 அpப\ெயGறாl இnத உலகm உ[டாவத;K µGேப
இேய/ ேதவ4டG இ=nதாr (ேயாவாG 1:14, 18:3,16). அனாl காலm Vைறேவ0னேபா2
ேதவ4ைடய அநாP yrமானtPGப\ இேய/34ைடய ம6த /பாவm ஆரmபமான2.
(கலாtPயr4;4) இ2 ஒ= அ;Tதமான -_ையXனாl கG6 ம_யா]G கrpபtPl
ஆரmபமான2 (zkகா1;35,மtேதN 1:20).
இேய/34ைடய சrரtPl இேய/34ைடய ெதyqக /பாவm வாசமாX=nத2 எGHm
ம;Hm இேய/34ைடய ெதyqக /பாவm இேய/34ைடய ம6த /பாவtPl ெவ]pTறமாக
இlைல எGH ெகாேலAயr 2:9 நமkK ெசாlZ-Gற2.
ம6தrகைள இர)AkKm ேவைலைய ெசy2 µ\pபத;K -0s2 இேய/ AZைவ அவமான
ேவைலXl இ=nதேபா2, அவr ம6த /பாவm இ=nத {|VைலkK இடm ம;Hm ேவைலkK
க)Lpப)டதாக இ=nத2. இேய/34ைடய ெவ;0 Aறnத சமயtPl, அவ=ைடய ம6த
/பாவm எGப2 ம;Hm இடtP4ைடய ம6த உறDகll எlைலX6GH எL2pேபாடpப)ட2
ம;Hm இpெபாv2 அ2 அத;Kஉ)ப)டதாy இ=kகா2:
மtேதA 28:18, 20 “அpெபாv2 இேய/ சcபtPl வn2, அவrகைள ேநாk-:
வானtPZm umXZm சகல அPகாரµm எனkKk ெகாLkகpப)\=k-ற2...இேதா,
உலகtPG µ\Dப_யnதm சகல நா)க]Zm நாG உŋகUடேனaட இ=k-ேறG
எGறாr.”

ப6JகKLைடய ப*rnதKpJ
இேய/34ைடய ம6த ேதகtPl, ெதyqக /பாவm ம;Hm ம6த /பாவm ஐk-யpப)L
இ=k-ற2. இnத ஐk-யtPG காரணமாக, இேய/3l ெதyqக /பாவm ம;Hm ம6த /பாவm
தmµைடய ப[Tகைள ஒGHடG ஒGH ப-rn2 ெகாll-ற2. எGH ைபπll கா[πk-Gற2.
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-|க[ட வாk-ய பாகtPl இேய/34ைடய ெதyqக /பாவ ம;Hm ம6த /பாவm
தmµைடய ப[Tகைள உைடயதாக நாm காணkaLm:
ேராமr 9:5 “πதாkகll அவrகUைடயவrகேள; மாmசtPGப\ -0s2Dm அவrக]l
πறnதாேர, இவr எGெறGைறkKm sேதாtP_kகpப)ட சrவtP;Kmேமலான ேதவG.
ஆெமG.”
1 ேப@1 3:18 “ஏென6l, -0s2Dm நmைமt ேதவ6டtPl ேசrkKmப\
அnPNllளவrகUkKp பPலாக nPNllளவராyp பாவŋக]6mtதm ஒ=தரm
பாLப)டாr; அவr மாmசtPேல ெகாைலN[L,”
எπெரயr 13:8 “இேய/-0s2 ேந;Hm இGHm எGHm மாறாதவராX=k-றாr.”
இŋத x|க[ட வாk-ய பாகtPl அவ=ைடய ெதyqக /பாவtP;K ம6த ப[\கll
ெகாLkகpப)ட2:
அpேபாsதலr 3:15 “WவாPபPையk ெகாைலெசyyrகll...”
1 ெகாFnHயr 2:8 “அைத இpπரபlசt2p πரTkக]l ஒ=வ4m அ0ய3lைல;
அ0nதாrகளானாl, ம-ைமXG கrtதைர அவrகll AZைவXl அைறயமா)டாrகேள.”
ேராமr 8:32 “தmµைடய ெசாnதkKமாரெனGHm பாராமl நmெமlலா=kகாகDm
அவைர ஒpTkெகாLtதவr, அவேராேடaட ம;ற எlலாவ;ைறNm நமkK
அ=ளாP=pபெதpப\?”
கலாtHயr 2:20 “...எG6l அGTarn2 எனkகாகt தmைமtதாேம ஒpTkெகாLtத
ேதவ4ைடய Kமாரைனpப;Hm 3/வாசtPனாேல πைழtP=k-ேறG.”
அpேபாsதலr 20:28 “ஆைகயாl, உŋகைளkK0t2m, ேதவG தmµைடய
/யரtதtPனாேல சmபாPt2kெகா[ட தம2 சைபைய ேமypபத;Kp ப_/tத ஆ3
உŋகைளk க[காbகளாக ைவtத மnைத µvவைதNŋK0t2m,
எcச_kைகயாX=ŋகll.”
இnத -|kக[ட வாk-ய பாகtPl அவ=ைடய ம6த /பாவtP;K ெதyqக ப[Tகll
ெகாLkகpப)ட2.:
ேயாவா, 6:62 “ம4ஷKமாரG தாm µG6=nத இடtP;K ஏ0pேபா-றைத nŋகll
கா[}rகளானாl எpப\X=kKm?“
ேயாவா, 8:58 “அத;K இேய/: ஆπரகாm உ[டா-றத;K µGனேம நாG இ=k-ேறG
எGH ெமyயாகேவ ெமyயாகேவ உŋகUkKc ெசாlZ-ேறG எGறாr.”
1 ெகாFnHயr 15:47 “µnPன ம4ஷG umXs=n2[டான ம[ணானவG; இர[டாm
ம4ஷG வானtPs=n2 வnத கrtதr.”

மாPQைமRLைடய ப*rnதKpJ
இேய/3ேல,ெதyqக /பாவm ம;Hm ம6த /பாவm இர[Lm aட ஒேர மா)Aைமைய
பாகŋகளாக இ=-Gற2. எGH ைபπll நமkK கா)L-Gற2. எGறாl ெதyqக அPகாரm,
சkP ,ம;Hm கணm ம6த /பாவtP;K ெகாLkகpப)ட2 ஏெனGறாl ெதyqக /பாவm
இpெபாvேத இv3ஷயŋகைள உைடயதாக இ=-Gற2.
இேய/ சrவவlலைமைய உைடயவராy இ=pபைத நாm பாrkகaLm:
ேயாவா, 5:19, 21 “அpெபாv2 இேய/ அவrகைள ேநாk-: ெமyயாகேவ ெமyயாகேவ
நாG உŋகUkKc ெசாlZ-ேறG πதாவானவr ெசyயk KமாரG கா[-றெத2ேவா,
அைதேயயG0, ேவெறாGைறNm தாமாyc ெசyயமா)டாr; அவr எைவகைளc
ெசy-றாேரா, அைவகைளk Kமார4m அnதpப\ேய ெசy-றாr...πதாவானவr
ம_tேதாைர எvpπ உXrpπk-ற2ேபால, Kமார4m தமkKc Atதமானவrகைள
உXrpπk-றாr.”
மtேதA 28:18 “அpெபாv2 இேய/ சcபtPl வn2, அவrகைள ேநாk-: வானtPZm
umXZm சகல அPகாரµm எனkKk ெகாLkகpப)\=k-ற2.”
இேய/ சகலtைதNmபாrkKm சkPைய உைடயவராy இ=pபைத நாm பாrkக µ\Nm:
மtேதA 9:2 “...இேய/ அவrகUைடய 3/வாசtைதk க[L...”
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Skகா 5:22 “இேய/ அவrகll Anதைனகைள அ0n2...”
ேயாவா, 2:24-25 “அpப\X=n2m, இேய/ எlலாைரNm அ0nP=nதப\யாl,
அவrகைள நmπ இணŋக3lைல. ம4ஷ=llளtPs=pபைத அவr
அ0nP=nதப\யாl, ம4ஷைரk K0t2 ஒ=வ=m அவ=kKc சா)A
ெகாLkகேவ[\யதாX=kக3lைல.”
ேயாவா, 4:16-19 – இேய/ சமா_யp ெப[bG த6pப)ட வா|kைகைய அ0nதவராy
இ=nதாr.
இேய/ எlலா இடŋக]Zm nkகமற Vறmπ இ=pபவr எGH நாm பாrkக µ\Nm:
மtேதA 18:20 “ஏென6l, இர[L ேபராவ2 ~GH ேபராவ2 எG நாமtPனாேல எŋேக
a\X=k-றாrகேளா, அŋேக அவrகll நL3ேல இ=k-ேறG எGறாr.”
மtேதA 28:20 “...இேதா, உலகtPG µ\Dப_யnதm சகல நா)க]Zm நாG
உŋகUடேனaட இ=k-ேறG எGறாr. ஆெமG.”
எேபQயr 1:23 “எlலாவ;ைறNm எlலாவ;றாZm VரpT-றவ=ைடய Vைறவா-ய
சrரமான சைபkK அவைர எlலாவ;0;Km ேமலான தைலயாகt தnத=]னாr.”
எேபQயr 4:10 “இறŋ-னவேர எlலாவ;ைறNm Vரpபtதkகதாக, எlலா
வானŋகUkKm ேமலாக உGனதtP;K ஏ0னவ=மாX=k-றாr.“
ஏெனGறாl இnத இர[L /பாவµm இேய/34ைடய ம6த ேதகtPl ஐk-யமான2.
ஆகேவ -0s234ைடய ம6த /பாவm ெதyqக /பாவt2டG ஐk-யமா-(வாrtைத) இைத
அவ=ைடய ஊ€யŋக]l அ\kக\ நmமாl பாrkக µ\யா2. ஆனாl அத;K ஒ= Aல
உதாரணŋகll அv3டtPl உllளன:
மtேதA 14:25 “இர3G நாலாm ஜாமtPேல இேய/ கடsGேமl நடn2,
அவrக]டtP;K வnதாr.”
Skகா 4:30 “அவேரா அவrகll நL36GH கடn2ேபாy3)டாr.”
ேயாவா, 8:59 “அpெபாv2 அவrேமl எ0Nmப\ கlZகைள எLt2kெகா[டாrகll.
இேய/ மைறn2, அவrகll நLேவ கடn2, ேதவாலயtைத 3)Lpேபானாr.”
ேயாவா, 3:13 “பரேலாகtPs=nPறŋ-னவ=m பரேலாகtPs=k-றவ=மான
ம4ஷKமாரேனயlலாமl பரேலாகt2kK ஏ0னவG ஒ=வ4mlைல.”
அனாl அவr ேதவ4ைடய வல2 பா_சtP;K உயrtதpப)டேபா2 இேய/3G சnVதான
எlலாm மைறn2ேபாXன. இேய/ பரேம0னpேபா2 நmைம 3)L 3ட3lைல. அவr
தmµைடய •ஷrகUkK அவrகll பாrt2kெகா[\=kKmேபாேத மைறn2 ேபானாr
(அpேபாsதலr 1:9). இேய/ வாkKtதtதm ெசyதப\ேய நmµடG இG4m இ=k-றாr.
இெய/34ைடய இர[டாm வ=ைக உ[ைமயாக சrரp πரகார மான வ=ைக அlல, ஆனாv
இpெபாv2 மைறnP=k -Gற அவwைடய உ[ைமயான ம-மNடG a\ய P=mபDm
ேதாGHm ஒ= πரசGனm ஆKm:
?t@ 2:13 “நாm நmπX=k-ற ஆனnத பாk-யt2kKm, மகா ேதவ4m நம2
இர)சக=மா-ய இேய/-0s234ைடய ம-ைமXG πரசGனமாKதZkKm
எPrபாrt2kெகா[\=kKmப\ நமkKp ேபாPk-ற2.“
2 ெதசேலா/kேகயr 2:8 “nkகpபLmேபா2, அnத அk-ரமkகாரG ெவ]pபLவாG;
அவைனk கrtதr தmµைடய வாXG /வாசtPனாேல அ€t2, தmµைடய வ=ைகXG
πரசGனtPனாேல நாசmப[‚வாr.”
இேய/ ெதyqக கணm உைடயவr எGபைத ேவதm நமkK கா)L-Gற2:
ேயாவா, 5:22-23 “அG0Nm πதாைவk கனmப[‚-ற2ேபால எlலா=m KமாரைனNm
கனmப[‚mப\kK, πதாவானவrதாேம ஒ=வ=kKm VயாயtyrpTc ெசyயாமl,
VயாயtyrpTc ெசyNm அPகாரm µvவைதNm Kமார4kK ஒpTkெகாLtP=k-றாr.
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Kமாரைனk கனmப[ணாதவG அவைர அ4pπன πதாைவNm
கனmப[ணாதவனாX=k-றாG.”
πUpπயr 2:9-11 “ஆதலாl ேதவG எlலாவ;0;Km ேமலாக அவைர உயrtP,
இேய/3G நாமtPl வாேனாr uதலtேதாr umXG xழாேனா=ைடய µழŋகாl யாDm
µடŋKmப\kKm, πதாவா-ய ேதவ4kK ம-ைமயாக இேய/-0s2 கrtதெர,.
நாDகll யாDm அ0kைகப[‚mப\kKm, எlலா நாமtP;Km ேமலான நாமtைத
அவ=kKt தnத=]னாr.”
இnத ெதyqக KணாPசயŋகll இேய/DkK ெகாLkகp பL-Gற2 எGH ைபπll
ேப/-Gறேபா2, அத4ைடய அrtதm எGன இேய/34ைடய ம6த /பாவtP;K இnத
ெதyqக ப[Tகll ெகாLkகபLவைத நாm கவ6kகேவ[Lm. இேய/34ைடய ெதyqக
/பாவm இpெபாvேத இnத ப[Tகைள உைடயதாக இ=-Gற2. இேய/34ைடய ெதyqக
/பாவm இpெபாvேத சrவ சkPயான2, சகலtைதNm அ0n2kெகாllவ2, எlலா
இடŋக]Zm இ=pப2, ம;Hm ெதyqக கணtைத உைடயதாக இ=k-ற2. ஆனாl
இேய/34ைடய ம6த /பாவm இnத 3ƒயŋகைள உைடயதாக இlைல. ஆனாl இேய/
கrpபtPl இ=nத ேபா2 ம6த /பாவt2டG ெதyqக /பாவm கலnதேபா2 இnத ப[Tகll
எlலாவ;ைறNm ம6த/பாவm /qக_t2ெகா[ட2.
இேய/34ைடய ம6த /பாவm இnத ெதyqக ப[Tகll ெகாLkகபLவைதkK0t2 பDl
இேய/ைவ ேதவ4ைடய சாயsl இ=pபதாக தGVwபtPl அைழk-றாr:
πUpπயr 2:5-8 “-0s2 இேய/3s=nத Anைதேய உŋக]Zm இ=kகkகடவ2;
அவr ேதவ4ைடய wபமாX=n2m, ேதவ4kKc சமமாX=pபைதk ெகாllைளயா\ன
ெபா=ளாக எ[ணாமl, தmைமtதாேம ெவHைமயாk-, அ\ைமXG wபெமLt2,
ம4ஷr சாயலானாr. அவr ம4ஷwபமாyk காணpப)L, மரணப_யnதm, அதாவ2
AZைவXG மரணப_யnதµm x|pப\nதவரா-, தmைமtதாேம தா|tPனாr.”
இŋேக பDl இேய/34ைடய ம6த அவதாரm ப;0 ேபச3lைல அவதாரtP;K µGT உllள
வாrtைத K0t2kaட பDl ேபச3lைல ஆPXேல இ=nத வாrtைத ேதவ
சாயைலkகா)\Zm அPகமாக அதாவ2 வாk-யேம ேதவனாக இ=-Gற2.
πspπயr 2:5-8 எvPனpπரகாரm வாrtைத சrர πரகாரமான Vைலைய K0t2 ேப/வதாக
உllள2. வாrtைத மாmசமான πறK அnத வாrtைதkK இேய/ எGH ெபயr
ெகாLkகpப)ட2. இேய/ தG4ைடய ம6த சாயsl இ=k-Gறாr. ம4ஷKமாரG ெதyqக
சkPகைள உைடயவராy இ=nதாr. இேய/ 34ைடய மHwபமாKதsG ேபா2 இnத அைமp
π4ைடய மHwபமாKதsG, ஒ=ெநா\ேநரகா)Aைய நாm பாrkகலாm. இேய/ சrர
πரகாரமாy ேதவ4ைடய சாயsl இ=pπ4m அவr எpெபாv2m தmµைடய ெதyqக
சkPகைள பயGபLtத3lைல. அத;Kp பPலாக இேய/ ஒ= ேசவக4ைடய சாயைல
எLt2ெகா[டாr ம;Hm நmµைடய பாவŋகUkகாக AZைவXG ேமl ம_tத ேநரm
வைரkKm அnVைலவைரkKm தGைனtதாேன தா|tPkெகா[டாr.

இரPQpπ, ேவைலRேல ப*rnதKpJ
இேய/ -0s23l, ெதyqக /பாவm ம;Hm ம6த /பாவm இர[Lm aட இர)ApπG
ேவைலைய ப-rn2ெகா[டன எGH ைபπll நமkK கா[πk-Gற2:
1 ெகாFnHயr 15:3-4 “நாG அைடnத2m உŋகUkKp πரதானமாக ஒpT3tத2m
எGனெவGறாl, -0s2வானவr ேவதவாk-யŋக]Gப\ நம2 பாவŋகUkகாக ம_t2,
அடkகmப[ணpப)L, ேவதவாk-யŋக]Gப\ ~Gறாm நா]l உXrtெதvn2
கலாtHயr 1:4 “அவr நmைம இpெபாvP=k-ற ெபாlலாத πரபlசtP6GH
3L3kKmப\ நmµைடய πதாவா-ய ேதவ4ைடய AtதtPGப\ேய நmµைடய
பாவŋகUkகாகt தmைமtதாேம ஒpTkெகாLtதாr;“
1 ேயாவா, 3:8 “பாவlெசy-றவG πசாAனாZ[டாX=k-றாG; ஏென6l
πசாசானவG ஆPµதl பாவlெசy-றாG, πசாA4ைடய -_ையகைள
அ€kKmப\kேக ேதவ4ைடய KமாரG ெவ]pப)டாr.“
ஆHயாகமm 3:15 “உனkKm sPrkKm, உG 3t2kKm அவll 3t2kKm பைக
உ[டாkKேவG; அவr உG தைலைய ந/kKவாr, n அவr KPŋகாைல ந/kKவாy
எGறாr.”
Skகா 19:10 “இழn2ேபானைதt ேதடDm இர)AkகDேம ம4ஷKமாரG
-5 -

வnP=k-றாr எGறாr.”
1 ?ேமாtேதA 2:6 “அG0Nm, ேதவபkPkK_ய இரகAயமான2 யாவ=m
ஒpTkெகாllU-றப\ேய மகா ேமGைமNllள2. ேதவG மாmசtPேல ெவ]pப)டாr,”
Skகா 2:11 “இGH கrtதரா-ய -0s2 எG4m இர)சகr உŋகUkKt தாqPG
ஊ_ேல πறnP=k-றாr.”
இnத -|க[ட வாk-ய பாகŋக]l இர)ApπG ேவைல எGப2 இேய/ைவ ேதவ4ைடய
Kமாரனாக ம;Hm ம4ஷKமரனாக வrbk-Gற2. இnத இர)ApπG ேவைலXl ஒGHடG
ஒGH கலn2ெகாllUm இர[L /பாவµm µk-யமான2, பா3களான நாm இர)க=ைடய
y3ரமான பாL ம;Hm மரணtPG ~லm மாtPரேம இர)ApT ெபற µ\Nm. ஆனாl கடDll
தனkKtதாேன பாLகUkK)ப)L ம_pப2 எGப2 சாtPயமான2 அlல அேத 3தமாக
சாதாரணமாக ம6தG சrவேலாக பாவ மG6pπ;காக ச_யான ப_uரணமான பsைய
சமrπkக µ\யா2. பாவm ம;Hm மரணm இPs=n2 நmைம காpப;Hவத;காக
இேய/34ைடய ம6த ேதகtPl ேசrnத ம6த /பாவm ம;Hm ெதyqக /பாவm இர[Lm
mக அவசரm அவAயm.

சாரmசm
இேய/34ைடய ம6த அவதாரm mகெப_ய இரகAயm எGH பDl yேமாtேதNDkK
எvPனாr (1 yேமாtேதN 3:16) இ2 நமkK µvைமயாக அrtதm ஆக a\ய அlல2 T_n2
ெகாllளa\ய கா_யm அlல, நாm சாதரணமாக இைத 3/வாசtPG ~லm மாtPரேம
நmT-Gேறாm. இேய/ைவ ப;0 ேதவ4ைடய வாrtைத எGனெவlலாm ெசாl-றேதா
அைவகைள மாtPரேம நாm நmT-Gேறாm.
வாrtைதயான ேதவG இேய/வாக சrரtPG சாயைல அbn2 ெகா[டாr எGH ைபπ]l
அேநக வசனŋகll எlலாm இேய/ ேதவG ம;Hm ம6தG எGH நமkK கா)L-Gறன.
ெதyqக /பாவm ம;Hm ம6த /பாவm ஒேர ம6தேதகமாக இேய/3l கலpபத;K நாm
அவrகைள உ[ைமயாக ேவHேவறாக ெசyயµ\யா2 எGற 3ஷயtைத mகµk-யமாக நாm
Vைன3l ெகாllள ேவ[Lm. இேய/3l உllள ெதyqக /பாவm ம;Hm ம6த /பாவŋகll
/தnPரமாக ேவைல ெசy-ற2 எGH நாm ெசாlZவ2 ச_யGH நாm ேமேல கா[πtத
வ[ணமாக ைபπll இேய/34ைடய இர[L /பாவŋகைளNm π_kக3lைல,அத;K
பPலாக இேய/ தG4ைடய ம6த ேதகtPl ெதyqகm ம;Hm ம6த ப[Tகll உைடயவராy
இ=nதாr எGH ைபπll 3வ_k-Gற2. ெதyவ ம6தனாக அவr ெதyqக கணtைதNm
உைடயவராy இ=nதாr. ம;Hm ெதyqக ம6தனாக ம)Lm இேய/ நmµைடய இர)ApπG
ேவைலைய µvைமயாக ெசy2µ\tதாr.
πதாவா-ய ேதவG இேய/-0s23l µvைமயான இர)சகராக ம;Hm பP„யாக
ெகாLtதாr. நm இர)Apைப Vைறேவ;Hவத;K ெதyqக ம;Hm ம6த /பாவŋகll இர[Lm
aட அவAயமான2 ம;Hm கலn2 இ=kக ேவ[\ய2. ஒேர ம6த ேதக (நபராக) ேதவனாக
ம;Hm ம6தனாக இேய/, உலக பாவŋகைள /மn2 ெகா[L ெசGற yrtத µvைமயான
ேதவ ஆ)LkK)\, நாm வாழ µ\யாத µvைமயான பாவம;ற வா|ைவ வா|nதாr. நmµைடய
பாவŋகUkK -ரயm ெசZtP, அைவகைள எLt2 ேபாLவத;K நm இடtPேல நமkK
பPலாக ம_tதாr. நமkகாக மரணtைத ேதா;க\t2 ெவ;0 qரனாக அவr மரணtPs=n2
உXேராL உXrtெதvn2 P=mபDm எvnதாr. இேய/ நmµைடய ேதவனாக இ=n2 அவr
வா|kைக ம;Hm மரணm ~லm நm பாவŋகUkK ம;Hm சrவ உலகtPG பாவŋகUkK
-ரயm ெசZtP ஆனnத பாk-யமான நGைமைய நமkK ெகா[L வnதாr.
இேய/ நmµைடய ம6த /பாவtைத ப-rn2 ெகா[டPனாl, அவr இpெபாv2 நmேமl
இரkகm கா[πpபத;K நமkK ச_யான இரkகm, தயD, உllள πரதான ஆசா_யr ஆக இேய/
இ=-Gறாr. அவr ம)Lேம நமkK சகாயm ெசyயka\யவr (எπேரயr2:17,18,4:15) ம;Hm
இnத உலகtPG µ\D ப_யnதµm நmேமாL aட இ=pபவr அவேர. அவ=kK ம)Lேம
ம-ைமNm கணµm, Tகvm உ_tதாKவதாக, ேச=வதாக ஆெமG (மtேதN 28:20).
ஆதலாl, நாm இரkகtைதp ெபறDm, ஏ;ற சமயtPl சகாயlெசyNŋ-=ைபைய
அைடயDm, ைத_யமாyk -=பாசனtத[ைடXேல ேசரkகடேவாm.
(எπெரயr 4:16)
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