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கலn-ைரயாடl:- 
கட#ll %தl ம)தrகைளp பைடtதாr, 1234llள ம5ற எlலா 
உ3:ன<கைள=m ெப@kB ஆDE ெசyய ேவKLm எMN 
ஆOயாகமm Ptதகm QளkRBறS. ஆதாm ம5Nm ஏவாUM பைடpP 
எlலா Qல<RகUட2@nSm த)tத)யாக உ@வாkகpபDL, 
“கட#UM சாயWl” பைடkகpபDடைத இS Qவ:kBறS. 
(ஆOயாகமm1:26-28). இதM ெபா@ll, Qல<Rகைளp 
ேபாலlலாமl, ம)தrகYkR பRtதZ#, எOrகாலtைதp 
P:nSெகாllவத5Rm ODட2Lவத5Rm நlலS அlலS ]ைம 
ெசyயt ேதrnெதLkRm OறM உllளS. 

நm%ைடய தாyமாrகUM வ35NkRll நm உடlகைள 
உ@வாkRm ேபாS, கட#ll நm ஒvெவா@வைர=m எvவாN 
த)நபrகளாக ஆkRBறாr எMபைத தாaS ராஜா அழகாக 
Qவ:tதாr (ச<dதm 139:13-16). அத5Rm ேமலாக, கட#ll நmைம 
த)tத)யாக ேநEkBறாr எMN ைபell க5ekBறS (1 ேயாவாM 
4:19), நாm அவ@kR உKைமயாக இ@kRmேபாS அவr நமkR 

ெவRமO அUkBறாr எMN உNOயUkBறாr (எeேரயr11:6).  
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345ைர:- 

ப:ணாம ெசயl%ைறகUM 
Qைளவாக ஆKகYm ெபKகYm 
ேதாMZனr எMN பல 
Qgஞா)கll ெசாlBறாrகll. 

கட#ll ஆKகைள=m 
ெபKகைள=m ஒ@ ேநரi, EறpP 
பைடpபாக உ@வாkBனாr எMN 
ைபell க5ekBறS. 

ெசy9k;<:- 

• கட#ll %தl ஆைண=m %தl 
ெபKைண=m பைடtதாr 

• தாவர<கll ம5Nm 
Qல<RகUட2@nS ம)தrகll 
ஒ@ த) பைடpபாக இ@nதனr 

• கட#ll நmைமp பைடtதாr, 
ஏெனMறாl அவr நmைம 
ேநEkBறாr, நமkகாக ஒ@ 
ேநாkகm ைவtS இ@kBறாr 

• ப:ணாமm எMபS 
eரபgசtOM ேதா5றm ம5Nm 
வாjkைக3M ேதா5றm RZtS 
Eல Qgஞா)கll நmPவைத 
அipபைடயாகk ெகாKட ஒ@ 
ேகாDபாL 

• ைபell எMபS கட#UM 
வாrtைதயாRm, அைத 
நmபலாm 

• கட#UM வாrtைதைய நmPவS 
நமkR வாjkைக3M பல 
கiனமான ேகllQகYkR 
அைமOைய=m பOlகைள=m 
த@BறS

கட#ll உ<கைள பைடtதாr 
ஆ9யாகமm1:27 - எனேவ ேதவ4 தம- ெசாnத சாய?ேலேய ம5k@லtைதp பைடtதாr, 
ேதவ5ைடய சாயலாகேவ அவrகைளp பைடtதாr. ேதவ4 அவrகைள ஆF எ4<m ெபF 
எ4<m பைடtதாr. 
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கட#ll நmைம ஆkrவOkக Q@mPBறாr, இpேபாS ம5Nm 
எOrகாலtOl நமkR ஒ@ ODடtைத ைவtO@kBறாr எMபைத 
ைபell உNOpபLtSBறS. எlலா மkகYm மரணtO5Rp eறR 
உ3rtெதlpபpபLவாrகll, அவ@ைடய எOrகால ராjயtOl ஒ@ 
POய nவைனk ெகாLpபாr எMN அS QளkRBறS (அpேபாsதலr 
24:15, 1 ெகா:nOயr 15: 12-28). ptOய nவM இேயq 
BZsSைவ நm%ைடய இரDசகராக ஏ5Nkெகாllவைதp 
ெபாNtதS (அpேபாsதலr 4:12). 

ப:ணாமk ேகாDபாL, இMைறய ம)தrகll பipபiயாக 2lWயM 
கணkகான ஆKLகUl eற வாjkைக வiவ<கUW@nS 
உ@வாB=llளதாகk க5ekBறS. ஆKகYm ெபKகYm உDபட 
நாm பாrkRm அைனtSm kர5ற, வாypP ெசயl%ைறகll rலm 
வnSllளன எMN அS அZ#NtSBறS.  

ப:ணாமk ேகாDபாL நாm ஏM இ@kBேறாm அlலS 
எOrகாலtOl நமkR எMன நடkBறS எMN ெசாlல %iயாS. 
இS உலBl உllள ]ைமகUW@nS தpepபத5கான 
நmekைகைய அUkகாS. 

இத5R ேநrமாறாக, ைபell ஆரmபtOl இ@nத கட#ளாl 
நமkRk ெகாLkகpபDLllளS, நmபலாm. கட#ைள நmPவத5Rm 
அவ@ைடய வாrtைதைய நmPவத5Rm நாm ேதrnெதLkRmேபாS, 
நாm அைமOைய அsபQkBேறாm, ேம4m வாjkைக3M பல 
ேகllQகYkR O@pOகரமான பOlகைளk கKLeikகt 
ெதாட<RBேறாm. 

உ<கைளp ப5Z=m உ<கைளc q5Z=llள இய5ைக உலகtைதp 
ப5Z=m EnOkRmேபாS, அS எ<B@nS வnதS எMN 
pைனkBurகll? v<கll இ<ேக இ@kBurகll எMN ஏM 

pைனkBurகll? இnத ேகllQகYkR ைபeUl பOlகll உllளன.
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GHகll எ4ன 
JைனkகKrகll? 

• ஆKகYm ெபKகYm 
பைடkகpபDடாrகll எMபத5R 
எMன ஆதாரm இ@kBறS? 

• ம)தrகll ப:ணாம வளrcE3M 
ஒ@ தயா:pP எMN நmPவதM 
Qைள# எMன? 

• v<கll ஏM இ@kBurகll எMN 
pைனkBurகll? 

ேமLm பMkக: 
• ேயாP 38-41 - எlலாm எvவாN 

உ@வாkகpபDடS எMற 
ேகllQகYடM கட#ll 
ேயாP#kR சவாl QLBறாr 

• ச<dதm 19:1-6 - ேதவsைடய 
மBைமைய வானm 
அZQkBறS எMN தாaS 
ெசாlBறாr 

• ஏசாயா 45:18 - 123l 
Ri3@kக ேவKLm எMN 
கட#ll Q@meனாr எMN 
நமkRk க5ekBறS 

• ேராமr 1 - கட#UM சாMNகll 
நmைமc q5Z4m உllளன 
எMN ப#l QளkRBறாr, 
ேம4m ஆதார<கைள 
pராக:kக ேவKடாm எMN 
எcச:kBறாr 

• 2 ெகா:nOயr 5: 17-21 - 
BZsSைவ ஏ5NkெகாKL 
கட#UM “POய பைடpeM” 
ஒ@ பROயாக இ@kRmபi 
அைழkகpபLBேறாm
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