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கலn-ைரயாடl:- 
ேநாy, இறp( ம*+m நm உல/l நடk3m பல பய6கரமான 
:ஷய6க<k3 பலr பயpப>/றாrகll. ஆனாl அB எpேபாBேம 
அpபD இlைல எF+ ைபGll ெசாl/றB. அவKைடய பைடp( 
“LகMm நlலB” எF+ கடMll ெசாFனதாக ஆOயாகமtOl 
அQ/ேறாm (ஆOயாகமm1:31). 

(Oதாக உKவாkகpபRட உல/F அைனtB அழ3கைளUm 
அவrகll அVப:tOKnதாXm, Yல நாRக<k3p Gற3 பாm( 
(சாtதாF) ஏவாைளc ேசாOtதGF, ஆதா\m ஏவா<m கடM]F 
:Oகைள ^Qனாrகll(ஆOயாகமm3:6). கடMll எcச_tதைதc 
ெசyய ேவ`DaKnதB, அதாவB ஆதா\m ஏவா<m எFெறF+m 
வாழkbடாB எFபத*காக மரணtOF சாபtைத ைவpபB 
(ஆOயாகமm 3:22). இBதாF உல/l நாm காdm அைனtB 
BFப6கைளUm, ேவதைனையUm ஆரmGtதB. 

ஆனாl கடMll எlலாவ*ைறUm அQnOKk/றாr, ஆதா\m 
ஏவா<m பாவm ெசyB இறnB:>வாrகll எF+ அவr 
அQnOKnதாr, ஆனாXm எlலா மeதrக<m அவைர ேநYkகt 
ேதrnெத>pபத*கான ஒvெவாK வாypைபUm ெபற ேவ`>m 
எF+ அவr :KmGனாr . ஆகேவ , எlலா மeதrக]F 
பாவ6க<kகாகMm, (எGெரயr 5: 8-9; 7:27) அவrக]F 
உartெதhதXkகாகMm இேயiைவ ஈ>பkயாkக அவr 
ORடLRடாr. 
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345ைர:- 

ெகா ேரானா ைவரs ெதா *+ேநா y 
பலைரk ேகll: ேகRகc ெசyBllளB: 
கடMll ஒKவr இKnதாl , mய 
கா_ய6கைள நடkக அவr ஏF 
அVமOk/றாr? இB ஒK சவாலான 
ேகll:, ஆனாl ைபGll நமk3 Yல 
பOlகைள அ]k/றB. 

ெசy9k;<:- 

• ஆரmபtOl கடMll 
எlலாவ*ைறUm நFைமயாக 
பைடtதாr, mைம இlைல 

• மeதrகll கடM]F :Oகைள 
^Qனr 

• அவrக]F ேதrM வkையUm 
BFபtைதUm ஏ*ப>tBm எF+ 
கடMll அவrக]டm ெசாFனாr 

• இB நடk3m எF+ கடMll 
அQnOKnதாr, எனேவ 
பாவtOkKnBm 
BFப6க]kKnBm நmைமk 
காpபா*ற இேயiைவ அVpப அவr 
ORடLRடாr 

• கடM]F எOrகால ராjயtOF 
ெசyOையk ெகா`>வர இேயi 
வnதாr, இB mைம \DMk3 வKm 
காலm 

• நாm அவைர ேநYkகMm 
அவKk3k oppபDயMm ேதrM 
ெசyய ேவ`>m எF+ கடMll 
:Km(/றாr, ஆனாl அவr நmைம 
கRடாயpப>tBவOlைல 

• கடM]F :Oக<k3k 
oppபDnB அவKைடய 
ஆqrவாத6கைளp ெபற 
:Km(வத*3 பாவ\m BFப\m 
நமk3 உதM/Fறன

கடMll ஏF mைமைய 
அVமOk/றாr? 
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இேயi வnதேபாB, தmைமp GFெதாடரMm, பாவtOkKnBm 
மரணtOkKnBm அவைர இரRசகராக ஏ*+kெகாll<mபD 
மkகைள அைழtதாr (ேயாவாF 3: 16-17) . கடM<ைடய 
ராjயtOl , இறnத அைனவKேம கடMைளp ப*Q அQnB 
ெகாllவத*3m, mைம ம*+m BFப6கll இlலாத உல/l rtOய 
sவVkகான வா ypைப p ெப+வத *3m ம ரணtOkKnB 
எhpபpப>வாrகll எF+ அவr க*Gtதாr (அpேபாsதலr 24:15, 
ெவ]pப>tBதl 21: 4). 

ஆனாl கடMll நmைம நm(mபD கRடாயpப>tBவOlைல; அவr 
நமk3 ேதrnெத>kகMm வாyp( ெகா>tOKk/றாr (ேயாiவா 
24:15). நாm கடMைளt ேதrnெத>kகாதேபாB எvவளM ேமாசமாக 
உllளB எFபைதk காண mைமUm BFப\m நமk3 உதMm. 
ெகாேரானா ைவரs ெதா*+ேநாையp ேபாலேவ, பாவm, BFபm 
ம*+m இறp( ேபாFற நm\ைடய ெசாnத GரcYைனகைளUm 
mrkக \DயாB எFபைத mைம நமk3k க*Gk3m. கடMைளt 
ேதடMm, அவr வாk3+Oய]tத Yறnத உலகtைத :KmபMm இB 
நமk3 உதM/றB. 

கடM]F வாk3+OகைளUm t6கll ெபறலாm! எpபD?  

1. உத:kகாக கடM]டm ெஜGU6கll, அவKைடய 
வாrtைதயான ைபGைளp பDU6கll 

2. t6கll தவ+ ெசyத கா_ய6க<k3 வKnB/vrகll 
எF+ கடM]டm ெசாlX6கll 

3. இேயi:F Oயாகm இறnதைத ஏ*+kெகா`>, அவைரp 
GFப*ற உ6கll வாpkைகைய அrpபwpxrகll எFபைதk 
காRட ஞானsநானm ெப+6கll 

4. ைபGைளp பDU6கll, mைம த*காkகமானB எFபைதk 
க`>GDtB, அ*(தமான எOrகாலm வKவதாக 
ம/pnOK6கll!
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=>கll எ4ன BைனkகCrகll? 

• ஆதாைமUm ஏவாைளUm கடMll 
பாவமாk/னாரா? 

• ேவ+ மத6கll உ6க<k3 
உartெதhதl ம*+m mைம 
இlலாத உலகm எF+ 
உ+Oய]k/றதா? 

• ேவதைனUm BFப\m உ6க<k3 
எFன க*Gk/றB? 

ேமDm பFkக: 
• ஆOயாகமm 3: 14-15 - 

ஆதா\k3m ஏவா<k3m கடMll 
ெகாzசm நmGkைக தK/றாr 

• கடMll ஏF mைமைய 
அVமOk/றாr எFபத*கான Yல 
{`ணQMகைள ேயா( (tதகm 
நமk3 அ]k/றB 

• ஏசாயா 11: 5-9 - எOrகாலtOl 
mைம இe உல/l இKkகாB 
எF+ ேபi/றB. 

• ேயாவாF 1:29 - கடM]F 
ஆR>k3RD யாr? 

• 1 ெகா_nOயr 15: 20-22 - கடMll 
இேயiைவ ம_tேதா_kKnB 
எhpGனாl, அவr நmைமUm 
எhpப \DUm 

• ஏசாயா 2: 4-5 - உலகtைத 
rயாயnmrkகMm BFபtைத 
ேபாkகMm இேயi ^`>m 
வKவாr. 

• ெவ]pப>tBதl 21: 1-4 - ஒK 
(Oய வானtைதUm (Oய 
|LையUm கடMll வாk3+O 
அ]tBllளாr, அOl “இe 
மரணm, Bkகm, அhைக அlலB 
ேவதைன இKkகாB”.
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