
	 1	

ENC-6-TA 

 

இ"ைற%& கிறி*தவ-க.%& ேதவ" அள2%&3 

ஊ%க3 - நிக78சி 6	

நீ+க- எதி1ெகா-45 67நிைலகளி; ேதவ> உ+கைள ஊABவிAB5 அDபவFைத ெபற விH5Iகிறீ1களா? 
ெபH5பாலானவ1க- ஒMெவாHநா45 உலகFைதேய த+க- ேதா-களி; OமQR நடTபR ேபா>ற உண1Vட> 
வா7QRெகாWXHAகிறா1க-. அவ1கைள ேசா1வைடயV5 BழTபமைடயV5 ெச\]5 பிர_சைனக- 
67QதிHTபைத உண1கிறா1க-. அவ1க- அதிகமாக கவைல ப`கிறா1க-. வா7Aைகேய ைகமீறி ேபானR ேபால 
ேதா>aகிறR. இத> விைளவாக, அவ1க- த+க- உண1Vகைள கd`Tப`FRவதeB கXனTப`வேதா` 
சQேதாஷமாக இHTபR அாிதானதாக காWகிறா1க-. அTபXTபdட உண1Vதா> உ+க4AB5 இHAகிறதா? 
மeறவ1க4AB பல சQேதக+க- இHAகலா5. உ+க- கடQத கால பாவ+கைள ேதவ> ம>னிFRவிdடா1 எ>a 
உ+க4AB எTபX நி_சயமாக ெதாி]5? அ;லR, நீ+கேள ேகdXடலா5, “ெஜயi-ள வா7Aைக வா7வR5 
கிறிjRவி> சQேதாஷFைத அDபவிFR ஒMெவாH ெநாX]5 சமாதானFேதா` இHTபR எTபX?  

ஜா> அ>ெக1ேப1கி> இQத நிக7_சியி; நா+க- பதிலளிAக இHAB5 ேக-வி: “ மரணFைத 
எதி1ெகாWXHTபவ1க- மரண பயFேதா` இHTபவ1க4AB ேதவ> எ>ன ெசா;lகிறா1? கிறிjRவி> மீR 
விOவாசi-ளவ1க- மாிFத அ`Fத ெநாXயி; எ>ன நடTபதாக ேதவ> வாAகளிAகிறா1?” இQத நிக7சிAB 
உ+கைள வரேவeகிேறா5.  

 

****** 

 

Dr. ஜா> அ>ெக1ெப1A:     வரேவeகிேறா5. இ>ைறAB நமR நிக7_சி மரணFைத எதி1ெகாWXHQR5 
மரண பயFேதா` இHTபவ1க4AB ேதவ> எ>ன ெசா;lகிறா1 என பா1Aக இHAகிேறா5. நா5 மாிFத அ`Fத 
ெநாX எ>ன நடAகிறR? இR எனAB, ெரா5பV5 ெநHAகமான தைலTI, கடQத பதிேனாH மாத+களி; எனAB 
பிாியமான q>a ேப1 மாிFதிHAகிரா1க-. iதr;, எனR தQைத; அ`FR எனR அFைத; அ`FR எ> சேகாதரனி> 
13 வயR மக>. ஒMெவாH நா45, அவ1க4ைடய ப`Aைகயி> அHகி; அம1QR மHFRவ1க- அறிவியr> 
i>ேனeறFதா; மHQRகைள ெகா`Aக iய>றைத பா1FதிHAகிேற>, ஆனா; மரண5 தா> ச5பவிFதR. 
தனிTபdட விதFதி; நா> ேவதைனைய அDபவிFதிHAகிேற>, உ+களி; சில1 அTபX இHAகலா5. அவ1க4ைடய 
அடAகFதி;, அவ1கைள ெபdXயி; ைவAகTபdXHTபைத கWேட>, சி;ெல>a இHQத அவ1கைள கர+கைள 
பிXFR மரணFைத மிக அHகி; கWேட>. அMவளV அHகி; இHQR மரணFைத பா1AB5ேபாR, அR அசி+கமாக 
இHAB5 எதeகாக பயTப`கிேறா5 எ>a ந5 எ;லாHAB5 ெதாி]5. 2 அடAக ஆராதைனகளி; 
பிரச+கிFதிHAகிேற> அவ1க4AB உதவiXயல நா ேயாசிAக ஆர5பிFேத>, அவ+க இTப எ+க இHAகா+க? 
அவ1கைள நிைனVxH5பX நWப1க- உறவின1க- xX வQதேபாR, நா ேயாசிFேத>, அவ+க எ>ன ெச\Rd` 
இHTபா+க? இTப எQதமாதிாியான அDபவ5 உWடாகியிHAB5?  

சாி ேதவ> ேவதாகமFதி; இQத ேக-விக4AB ெதளிவான பதிைல தHகிறா1. iதr;, ேவத5 ெசா;கிறR 
மரணFைத கW` நா5 சQேதாஷTபட ேதைவயி;ைல. நாம சQேதாஷமா ெசா;ல xடாR, “இைத தா> ேதவ> 
விH5Iகிறா1 எ>a”. மாறாக, ேவத5 ெசா;கிறR மரண5 எதிாியாக இHAகிறR, ேதவDAB5 நமAB5 அR எதிாி. 
உதாரணமாக, அTேபாjதலனாகிய பV; எyRகிறா1, “எ;லா சFRHAகைள]5 தமR பாதFதிeB 
கீழாAகிேபா`5வைரAB5 அவ1 ஆ4ைகெச\யேவWXயR. பாிகாிAகTப`5 கைடசி சFRH மரண5.” (1 
ெகாாிQதிய1 15:25-26) 

இR எனAB ஆaதலாக இHAகிறR. ேதவ> ந5ைம காdXl5 மரணFைத விH5பாதவராக இHAகிறா1. அைத அவ1 
சFRH எ>கிறா1. ஏ> மரண5 ேதவDைடய சFRHவாக இHAகிறR? அR ஏ>ென>றா; மரண5 ஜீவைன 
அழிAகிறR, அதாவR ேதவ> சிH~Xகராக இHAகிறா1, ஜீவனி> அதிபதி அவ1தா>. மனித> பாவ5 ெச\ய 
தீ1மானிFதேபாR, ேதவDAB விேராதமானா>, அவனR பாவ5 மரணFைத ெகாW`வQதR. ேவத5 ெசா;கிறR 1 
ெகாாிQதிய1 15:21, “மDஷனா; (ஆதாமா;) பாவ5 உWடானR.” ேராம1 5:12 xaகிறR, “ஒேர மDஷனாேல 



	 2	

பாவi5 பாவFதினாேல மரணi5 உலகFதிேல பிரேவசிFதRேபால5 எ;லா மDஷH5 பாவ�ெச\தபXயா; 
மரண5 எ;லாHAB-45 வQதRேபாலV5 இRVமாயிea.” 

மனித> பாவ5 ெச\தTப, மரண5 நமAB-ளாக பிரேவசிFதR ஒH BழQைத விைளயாட ெதாிQRெகா-வதeB 
i>ேப அைத அபகாிFத சFRHவாக மாறினா>. இTேபாRதா> தனR வா7Aைக அDபவிAக Rவ+கின வாrபனி> 
ஜீவைன எ`FR அQத B`5பFதிeB  சFRHவாக இHAகிறா>. மரண5 Iதிதா\ திHமணமான த5பதியாி> வா7வி; 
வசQத5 �O5ேபாR மைனவியிடமிHQR கணவைன பிாிFத சFRHவாக மாaகிறR, அ>பான ெபeேறாாிடமிHQR 
பி-ைளகைள பிாிFR அவ1கைள அனாைதகளாக மாea5 சFRHவாக இHAகிறR. ஆனா; ேவத5 ெசா;கிறR 
கிறிjRவி> qலமாக, இQத சFRவாகிய – மரண5 – எதி1ெகா-ளTபdடR, கைடசியி;  கிறிjR இைத ieறிlமாக 
அளிFRேபா`வா1 எ>a நா5 நி_சயமாக அறிQRெகாWXHAகிேறா5.  

ெவளிTப`Fத; 21:4; ேவத5 xaகிறR, “அவ1க4ைடய  கWணீ1 யாைவ]5 ேதவ> RைடTபா1; இனி 
மரணiமி;ைல RAகiமி;ைல அலaதlமி;ைல வHFதiமி;ைல; iQதினைவக- ஒழிQRேபாயின எ>a 
விள5பினR.” 

எனR சேகாதரனி> 13 வயR மகDைடய சவ ெபdXைய பா1FதேபாR, அவனR இரdைட சேகாதரனாகிய  
ேஜாOவாவிட5   நா> ெசா>ேன> ேஜாயr> மரணFதி; நா5 சQேதாஷTபட iXயாR. மரண5 ஒH சFRH இேயO 
�மிAB வQததி; இQத காாியi5 அட+கியிHAகிறR. கிறிjRவி> மீR விOவாசமாக இHAB5 அைனவைர]5, 
மரண5 தாAகAx`5, ஆனா; அR ந5ைம ேமeAெகா-வதி;ைல. அதாவR, மரண5 ந5ைம ieறிlமாக 
ஒழிFRவிடiXயாR நா5 இ;லாம; ேபாவR கிைடயாR. அRதா> எ;லாவeறிeB5 iXV அ;ல.   

பV; ெசா;கிறா1 1 ெகாாிQதிய1 15:55-56, “மரணேம, உ> x1 எ+ேக? பாதாளேம உ> ெஜய5 எ+ேக? மரணFதி> 
x1 பாவ5, பாவFதி> ெபல> நியாயTபிரமாண5.” இதeB அ1Fத5 எ>ன? இதeகான அ1Fத5: நா5 பாவ5 
ெச\திHAகிறபXயா;, மரணFதி> xைர நா5 அDபவிFதி`ேவா5. ஆனா; அR கிறிjதவைன ieறிlமாக 
அழிFRேபா`வதி;ைல.  

ந5ம எ;லாHABேம ேதனீ ேபா>ற ெகாd`5 பறைவகைள கWடா; பயi>டாB5 அைவ எழிதி; ெகாd`5. 
ஆனா; அத> ெகா`Aைக உைடFRேபாdடாl5, பா1பதeB பயமாகFதா> இHAB5, ஆனா; அR இனி தீ+B 
ெச\வதி;ைல. இேயO கிறிjRவினாl5 அவHைடய வாABதFதFதினாl5 அவைர விOவாசிTபவ1க4AB 
மரணFதிeB பிறB நிFதிய ஜீவ> உ-ளR, இTேபாR மரண5 எனபR ெகா`AB நீAகTபdட ேதனீ �_சிAB ஒTபாக 
இHAகிறR. ந5 அைனவHAB5 இR ச5பவிAB5, ஆனா; கிறிjதவ1க4AB, மரண5 ந5ைம 
ேமeெகா-வRமி;ைல ந5ைம அழிTபR5 இ;ைல. அR நா5 அHைமயான Iதிய வா7AைகAB- நிFதியமாக 
�ைழQதி`5 தHணமாக இHAகிறR. ேவத5 xaகிறR, பாவFதி> ச5பள5 மரண5; ேதவDைடய கிHைபவரேமா 
க1Fதராகிய இேயO கிறிjRவினா; உWடாB5 நிFதிய ஜீவ>.” (ேராம1 6:23)  

ேமl5, மரண5 ேதவDைடய அ>பிrHQR ந5ைம பிாிAக iXயாR. அTேபாjதலனாகிய பV; ேராமHAB 
எyRகிறா1 ேராம1 8:38, “மரணமானாl5 ஜீவனானாl5 ேதவ�த1களானாl5 அதிகார+களானாl5 
வ;லைமகளானாl5 நிக7 காாிய+களானாl5 வH+காாிய+களானாl5 உய1வானாl5 தா7வானாl5 
ேவெறQதத சிH~Xயானாl5 ந5iைடய க1Fதராகிய இேயO கிறிjRவி> அ>ைப விd` ந5ைம 
பிாிAகமாdடாெத>a நி_சயிFதிHAகிேற>.”  

ஆக iதr;, ேதவ வா1Fைத ெசா;கிறR, விOவாசிக4AB, மரண5 ஒH சFRH ஆனா; அைத பBதி 
ெவ>றிHAகிேறா5, அத> ெகா`AB நீAகTபdXHAகிறR, ஒHநாளி; மரணமானR இேயO கிறிjRவினா; 
ieறிlமாக பாிகாிAகTப`5.  

இரWடாவR, நாம கிறிjதவ1களா\ இHQR5 நமAB தீராத வியாதி இHTபதாகV5 சில நாdக- அ;லR வார+க- 
அ;லR மாத+களி; நா5 மாிFRவி`ேவா5 எ>a ெசா;லTபdடா; எ>ன ெச\வR? நமR பயFைத எTபX 
ைகயாள ேபாகிேறா5? மரண5 எ>பR ெதாியாதR, இRவைர அDபவிFதிராத ஒ>a.  

சாி, ஒH பிரயாண5 ேபாB5ேபாR, வழிAகாdXயாக ஏதாவR நமAB ேதைவ ப`5. இQத வா7விrHQR அ`Fத 
உலகFதி; பிரேவசிTபதeB, நமAB நமR இலAB இRதா> எ>a ெதளிவாக நடFதி ெச;l5 வழிகாdX 
அவசியமாக இHAகிறR. அR உWைம, இதeB ெபாHFதமான வழிகாdX ேதவ வா1Fைதயாகிய ேவதாகம5. 

மரணFதிeB நிகரான அDபவFைத ெபeறிHTபதாக ெசா;l5 நபைர நா5 சா1QRAெகா-ள iXயாR, அதாவR, 
ஹா1d அdடாA வQR பிறB உயி1பிைழFதவHைடய, அDபவFைத பகி1QRெகாWடா; நமAB ேபாRமா. அவைர 
நா5 ந5ப iXயாR. ஏ>? ஏ>ென>றா; ேவத5 நமAB ெசா;கிறR சாFதாD5 அவDைடய �த1க45 ந5ைம 
வ�சிAB5பXயான அDபவ+கைள நமAB அளிFதி`வா1க-. ேவத5 ெசா;கிறR, சாFதா> ஒளியி> �தDைடய 
ேவஷFைத தாிFRெகாWXHAகிறா>. (2 ெகாாிQதிய1 11:14) Oமா1 12 மி;rய> அெமாிAக1க- இRவைர 
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மரணFதிeB ஏRவான அDபவ5 ெபறாதவ1க-, அவ1களி; ெபH5பாலான ஜன+க- ஒளியி> �தனா; 
வ�சிAகTபd` தவறான தகவ;கைள ந5பிெகாWXHAகிரா1க- – ேதவ> ேவதாகமFதி; xறியிHTபைவக4AB 
மாaதலாக இHAகிறR – அவ1க- வா7ைவTபeறிய தவறான கHFR.  

இ;ைல, நமAB உWைமயா\ மரணFதிைரAB பி>னா; இHTபைத ெசா;லAxXய ஒேர நப1 மாிFதவ1க- தா> 
மரணFைத எdX பா1FR வQதவ1க- அ;ல. ைவAகTபdட சடலFதி> சாdசி, Bளி1QRேபா\, q>a நாdக- 
உைறQR ேபா\ இHTபR, மரணFதிrHQR உயி1 ெபea  க;லைறயி; எyQத ஒ>a. இRவைர மரணFைத ெவ>ற 
ஒேர நப1 இேயO கிறிjR தா>. அவHAB தா> உாிைம இHAகிறR, மரணFதிeB பிறB நடTபைத ெசா;வதeB 
அதிகார5 அவHAB தா> உ-ளR. இேயO எ>ன ெசா;lகிறா1?  

இேயO லாசHவி> க;லைறயினிடFதிeB வQத ேபாR, லாசH மாிFR நா>B நாdக- ஆகியிHTபைத கWடா1. 
லாசHவி> க;லைறAB i>பாக நி>a இேயO ெசா;கிறா1, “நாேன உயி1Fெதyதl5 ஜீவDமாயிHAகிேற>. 
எ>ைன விOவாசிAகிறவ> மாிFதாl5, அவ> பிைழTபா>. உயிேராXHQR எ>ைன விOவாசிAகிறவ> 
எ>ெற>ைறAB5 மாியாமl5 இHTபா> எ>றா1.” (ேயாவா> 11:25-26) எ>ெற>ைறABi-ள ஜீவைன தர தமAB 
வ;லைம உ-ளR எ>a இQத அறிAைகைய ெச\தபிறB, அவரR அறிAைகைய நிைலப`FR5 நிHபணFைத]5 
நடTபிFR காd`கிறா1. லாசHைவ அவ1 மரணFதிrHQR உயி1Fெதழ ெச\தா1.   

மரண5 ந5ெம;லாHAB5 தவி1Aக iXயாதRதா>. எதி1காலFதிeB ஒHவைர ந5பியிHAக ேவW`5. இேயO 
கிறிjRைவ ந5பாம; இHTபதeB ஏதாவR காரண+க- ெசா;ல iX]மா? அTேபாjதலனாகிய ேயாவா> இaதி 
iைன மd`5 ெச>a ெசா;lகிறா1, “ேதவைன விOவாசியாதவேனா ேதவ> த5iைடய Bமாரைன BறிFR 
ெகா`Fத சாdசிைய விOவாசியாததினா;, அவைர ெபா\யராABகிறா>. ேதவ> நமAB நிFதிய ஜீவைன 
தQதிHAகிறா1 அQத ஜீவ> அவHைடய Bமாரனி; இHAகிறR எ>பேத அQத சாdசி. Bமாரைன உைடயவ> 
ஜீவைன உைடயவ>. ேதவDைடய Bமார> இ;லாதவ> ஜீவனி;லாதவ>.” (ேமl5 ேயாவா> ெசா;கிறா1, 
நீ+க- ஒ>ைற அறிQR ேதவBமாரDைடய நாமFதினேம; விOவாசமாயிHAகிற உ+க4AB எyRகிேற> 
எ>கிறா1. எ>ைனFைத அறிQRெகா-ள ேவW`ெமன விH5Iகிறா1? உ+க4AB நிFதிய ஜீவ> உWெட>பைத 
அறிQதிட ேவW`5.” 1 ேயாவா> 5:1௦-13, இHAகலா5, ந5பிடலா5 எ>ற;ல, உ+க4AB நி_சய5 உWெட>பைத 

அறிQRெகா-4+க-.  

நீ+க- மரணFைத எதி1ெகாWXHQதா; அதeB பயQதிHQதா-, ேதவ> உ+க4AB ெகா`FதிHAB5 
வாABFதFதFைத நீ+க- ந5I5பX விH5Iகிறா1. அவHைடய Bமாரைன விOவாசிFதா; ேபாR5, க1Fதராகிய 
இேயO கிறிjRவிட5 உ+க- பாவ+களா\ ம>னிAB5பX ேக4+க-, உ+க4ைடய ெசாQத இரdசகராB5பX 
ெசா;l+க-, ேதவ> வாAகளிAகிறா1 மரண5 எ>பR  அவேரா` பரேலாகFதி; நிFதியமாக இHAB5 
வா7விeகான நிைலமாeற5 தா>. இேயO ெசா;கிறா1, “உ+க- இHதய+க- கல+காதிHTபதாக. ேதவனிடFதி; 
விOவாசமாயிH+க-, எ>னிடFதிl5 விOவாசமாயிH+க-. எ> பிதாவி> �dX; அேநக வாசjதல+க- 
இHAகிறR. அTபXயி;லாதிHQதா;, நா> உ+க4AB ெசா;rயிHTேப>. உ+க4Aகாக ஒH jதலFைத ஆயFத5 
பWண ேபாகிேற>, அQத jதலFைத ஆயFத5 பWணினR5 நா> இHAB5 இடFதி; நீ+க45 இHAB5பX 
மaபX]5 வQR உ+கைள அைழFR ெச;ேவ>.” ேயாவா> 14:1-3) 

அTேபாjதலனாகிய பV;, தனR மரணFைத BறிFR ெசா;l5ேபாR5, இTபXயாக ெசா;கிறா1, “�மிABாிய 
xடாரமாகிய ந5iைடய �` தனR சாீரFைத ெசா;கிறா1  அழிQRேபானாl5, ேதவனா; கdடTபdட 
ைகேவைளயி;லாத (Iதிய சாீர5) நிFதிய �` பரேலாகFதிேல நமAB உWெட>a அறிQதிHAகிேறா5. ஏெனனி; 
இQத xடாரFதிேல நா5 தவிFR (வயதாB5ேபாR ேவதைன வr வHகிறR)  ந5iைடய பரம வாசjதலFைத 
தாிFRAெகா-ள மிகV5 வா�ச]-ளவ1கலாயிHAகிேறா5.” 2 ெகாாிQதிய1 5:1-3 அேதா`xட, பV; iy நி_சயமாக 
ெசா;lகிறா1, (நா>) இQத ேதகFைத விd`  BXேபாகV5 க1FதாிடFதி; BXயிHAகV5 அதிகமா\ விH5Iகிேற>.” 
2 ெகாாிQதிய1 5:8 

பV; ெசா;வதeB அ1Fத5 எ>ன? அவ1  எ>ன ெசா;கிறா1 எ>றா;. நா5 மாிAB5ேபாR, நமR சாீர5 மWணி; 
IைதAகப`கிறR நமR ஆவி ேதவனிடFதிeB எ`FRAெகா-ளTப`கிறR. உதாரணமாக, ேவதFதி; நமR சாீர5 
இைளTபாa5 க;லைறB5  மாிFதவ1களி> ஆவி ெச>ைறைட]5 சிேயாlAB5 உ-ள விFதாயச5  ெதளிவாக 
இHAகிறR. பைழய ஏeTபாdX; பிeகால வா7Aைகைய அTeறி ெசா;கிற எபிேயற பத5 சிேயா; எ>பR பைழய 
ஏeபாdX; மd`5 65 iைற பய>ப`FதTபd`-ளR. சிேயா; எ>பR பிாிQRேபான ஆவிகளி> jதலFைத 
BறிAகிறR. இQத பBதிைய விளAகி ெசா>னா;, அQத தளFதி; எ;லாHAB5 ஒேர விதமான அDபவ5 உWடாB5 
எ>a ெசா;ல iXயாR. சிலHAB அR Iைக மWடலமாக காணTபடலா5. ஆனா; ேவa சிலHAB அவ1க- 
ேதவேனா` ச�சாிAB5 இடமாக இHAB5.   
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சிேயா; எ>பதeB Iதிய ஏeTபாdX> கிேரAக வா1Fைத ேஹdj எ>பதாB5. சிேயாைல ேபாலேவ, ேஹdj 
எ>ற வா1Fைத ெவa5 க;லைறைய BறிTபதாக ெசா;லTபடவி;ைல, ஆனா; இRV5 உலகFைத விd` 
பிாிQRேபான ஆவிகைள BறிTபதாB5. இேயOவி> மரண5 உயி1FெதyதlAB i>I, சிேயாைல பeறி அவ1 
விளABகிறா1, ேஹdj, மாிFேதாாி> தள5, இரW` பBதிக- ெகாWடR எ>கிறா1.  

�Aகா 16;, இேயO ஐOவாியாவ> மea5 லாசH எ>ற ேபHைடயவ1க- பeறி xaகிறா1. அவ1க- மரணFைத 
விளAகியFதிeB பிறB, எ>ன நடAகிறெத>a  இேயO ெசா;கிறா1 எ>பைத கவனமாக ேகdB5பX விH5Iகிேற>. 
“ஐOவாியாவாD5 மாிFR அடAக5 பWணTபdடா> ... பாதாளFதி; (பைழய ஏeபாdX> சிேயா; எ>ற 
வா1Fைதயி> கிேரAக பத5) இHQR கWகைள ஏெற`FR, ேவதைனகளி> மFதியி; பா1Aகிறா>, அ+B 
ஆபிரகாமி> மXயி; லாசH உdகா1QதிHAகிறா>. அவ> ேநாAகி xTபிd`, “தகTபனாகிய ஆபிரகாேம, நீ1 எனAB 
இர+கி லாசH த> விரr> �னிையF தWணீரா; ேதா\FR எ> நாைவ BளிரTபW�5பX அவைன 
அDTபேவW`5, இQத அAகினிஜுவாைலயி; ேவதைன ப`கிேற> எ>றா>.’ அதeB ஆபிரகா5, மகேன, நீ 
�மியிேல உயிேராXHAB+காலFதி; உ> ந>ைமகைள அDபவிFதா\, லாசHV5 அTபXேய தீைமகைள 
அDபவிFதா> அைத நிைனFRெகா-, இTெபாyேதா அவ> ேதeறTப`கிறா>, நீேயா ேவதைன ப`கிறா\. 
அRVம;லாம;, இMவிடFதிrHQR உ+களிடFதிeB கடQRேபாகV5 அMவிடFதிrHQR எ+களிடFதிeB கடQR 
வரV5 மனR-ளவ1க4AB xடாதபXAB எ+க4AB5 உ+க4AB5 ந`ேவ ெபH5பிளTI 
உWடாAகTபdXHAகிறR எ>றா>.” (�Aகா 16: 22-26) 

இேயOவி> கைதயிrHQR, ஒH ேக-விAB பதிலளிAக iX]5, “இதeB எMவளV காலமாB5, நீ+க மாிFத பிறB, 
பரேலாகFதி; இHTேபாமா நரகFதி; இHTேபாமா>D ெதாிய எMவளV நாளாB5? இேயOவி> பதி;: 
ஐOவாியாவா> இQத வா7வி; தன கWகைள qX திறQத அ`Fத ெநாX அ`Fத உலகி; இHAகிறா>. உடனXயாக 
நடAகிறR! அMவிOவாசியாக பாதாளFதி;, ஐOவாியவா> Oயநிைனேவா` இHAகிறா>. அவDAB ஆவியி> சாீர5 
இHQதR ேபசiX]5, உணர iX]5, ேவதைன அDபவிTபR ெதாிகிறR. தனR வா7நாைள அவனா; நிைனFR 
பா1Aக iXகிறR.   

அவDைடய நிFதிய5 மாeறiXயாததாக இHAகிறR எ>பைத நா5 பா1Aகிேறா5. ஆபிரகா5 அவனிட5 
ெசா;கிறா>, “இMவிடFதிrHQR உ+களிடFதிeB கடQRேபாகV5 அMவிடFதிrHQR எ+களிடFதிeB கடQR 
வரV5 மனR-ளவ1க4AB xடாதபXAB உ+க4AB5 எ+க4AB5 ந`ேவ ெபH5பிளTI 
உWடாAகTபdXHAகிறR.” �Aகா 16:26. இதeB அ1Fத5 மரண வாசைல ஒHiைற கடQR ெச>றா;, உ+க- 
நிFதிய iXV இaதியாக BறிTப`கிறR. அைத உ+களா; மாeறேவ iXயாR.  

விOவாசமாயிHQத லாசHVAB எ>ன நடQதR? இேயO ெசா;கிறா1 லாசHைவ ேதவ �த1க- OமQRெகாW` ேபா\ 
அ`Fத உலகFதி;, சிேயா; அ;லR ேஹdj, எனTப`5 ஆபிரகாமி> மXயிேல விd`விdடன1. �Aகா 16:22  
அ+ேக அவ> ேதeறTபd` சQேதாஷமாக இHQதா>.  

Iதிய ஏeTபாdX; Oவாரசயமான விஷய5 கிறிjRவி> மரண5 உயி1Fெதyத; பரFதிeB ஏaத; ேபா>றவeறிeB 
பிறB, மாிFத நீதிமா>க- இHAB5 jதலFதிeB விOவாசிக- ெச;வா1க- எ>a எ+Bேம ெசா;லTபடவி;ைல. 
இ;ைல, விOவாசிக- இTேபாR ேநரXயாக பரேலாகFதிeB ெச;கி>றன1. ேவaவிதமாக ெசா>னா;, பாதாளFதி> 
இரW` அ`AB jதல5 இTேபாR இ;ைல. இ>ைறAB ஆபிரகாமி> மX பரேலாகFதி; இHAகிறR. ஆனா; 
பாதாளFதி; தா> மாிAB5 அநீதிAகார1க- இ>a5 இHAகிறா1க-. ேவத5 ெசா;கிறR அQத பாதாளi5 அதி; 
உ-ள அைனFR5, ெவளிTப`Fத; இHபR பதினா+கினபX, நிFதிய அAகினிAB-ளாக த-ளTப`5. ேவதாக5 
இQத உலகFைத ேதவ> நியாயQதீ1AB5 விதFைத பயiaFR5 இQத வா1Fைதகளினா; விவாிAகிறR. “சiFதிர5 
த>னிl-ள மாிFேதாைர ஒTIவிFதR; மரணi5 பாதாளi5 த+களிl-ள மாிFேதாைர ஒTIவிFதன. யாவH5 
த+க- த+க- கிாிையகளி>பXேய நியாயFதீ1TபைடQதா1க-. அTெபாyR மரணi5 பாதாளi5 அAகினி கடrேல 
த-ளTபdடன. இR இரWடா5 மரண5. ஜீவ IjதகFதிேல எyதTபdடவனாகA  காணTபடாதவ> எவேனா அவ> 
அAகினி கடrேல த-ளTபdடா>.” ெவளிTப`Fத; 2௦:13-15 

 

****** 

 

உFதாிTI jதல5 இHTபதாக ேவத5 ேபாதிTபR இ;ைல. ேவதFதி; தeகாrக தWடைன பBதி எ>a5 ஜன+க- 
ெகா�ச கால5 தWXAகTபd` OFதிகாிAகTபd` பரேலாகFதி; பிரேவசிAB5 i> 1ஆயிர5 அ;லR பFதாயிர5 
ஆW`க- ேவதைன ப`வா1க- எ>a ெசா;லTபடவி;ைல. இ;ைல, ேவத5 ெசா;கிறR இQத பாதாளமானR 
ஒHநா- அAகினி கடrேல த-ளTப`5, ஆனா; ஒேர விFதியாச5 எ>ன>னா பாதாளFதி; இHTபவ1க- நரகFதி; 
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த-ளTப`வா1க-. ஆனா தWடைனயி; எQத வித மாeறi5 இHAகாR. அவிOவாசிகளாக மாிTபவ1க- 
எQதவிதFதிl5 நரகFதி> ப+காக இHAB5 நிFதிய வியாBல5 ேவதைனAB தTபிFRெகா-ள வழிேய இ;ைல. 
எனAB அR எTபX ெதாி]5?  அTேபாjதலனாகிய ேபRH வசனFதி; அைத ெதளிவாக xறியிHAகிறா1, “ ேதவ> 
அறிQதிHAகிறா1... அAகிரமAகாரைர ஆAகிைனAB-ளானவ1களாக நியாயFதீ1TI நா4AB ைவAகV5 
அறிQதிHAகிறா1.” 2 ேபRH 2:9 

சில1 ேகdகலா5, “எ> சாீரFதிeB எ>ன நடAB5? நா> மாிAB5ேபாR எ> ஆவிAB எ>ன ச5பவிAB5?” 
யாAேகாI xaகிறா1, “ஆவியி;லாத சாீர5 ெசFதR.” யாAேகாI 2:26, அதாவR, சாீர5  மW�AB திH5IகிறR 
நீ+க- கிறிjதவராக இHQதா;, உ+க- ஆவி அைத தQத ேதவனிட5 ெச;l5. “இQத ேதகFைத விd` பிாிQதR5 
உடேன க1Fதேரா` BXேயHகிேறா5.” 2 ெகாாிQதிய1 5:8 

ஆனா; இ>ெனாH பAக5, நீ+க அவிOவாசியாக இHQதா;, உ+க- விOவாசFைத நீ+க- இேயO கிறிjRவி> மீR 
ைவAகாதிHQதா; அவ1 சிlைவயி; ெச\தைத ந5பாவிdடா;, உ+க- சாீர5 மW�AB திH5I5 உ+க- 
ஆவிேயா ந5பிAைக இ;லாத வியாBலi5 ேவதைன]5 நிைறQதிHAB5 பாதாளFதிeB ெச>றி`5.  

ேவத5 இ>ெனா>ைற]5 ெசா;கிறR கிறிjR வH5ேபாR, அவைர விOவாசிFதவ1க- யாவH5, அவ1க4ைடய 
ஆவி அவ1க- சாீரFேதா` இைணAகTப`வா1க-. ஆனா; ேதவ> அவ1க4AB உயி1FெதyQத Iதிய சாீரFைத 
அளிFதி`வா1. 1 ெதசேலானிAேகய1 4:14,16-17 xaகிறR, “இேயOவானவ1 மாிFத பி>I எyQதா1 எ>a 
விOவாசிAகிேறாேம அTபXேய இேயOVAB- நிFதிைர அைடQதவ1கைள]5 ேதவ> அவேராேட xட 
ெகாW`வHவா1... கிறிjRVAB- மாிFதவ1க- iதலாவR எyQதிHTபா1க-. அத> பி>I, உயிேராXHAB5 
நாi5 க1FதHAB எதி1ெகாW`ேபாக ேமக+க-ேம; அவ1கேளாேட xட ஆகாயFதி; 
எ`FRAெகா-ளTபd`ேவா5.” அதனா; தா> இேயO ெசா;கிறா1 ேயாவா> 6:40;, “Bமாரைன கW` 
அவாிடFதி; விOவாசமாயிHAகிறவ> எவேனா அவ> நிFதிய ஜீவைன அைடவR5 நா> அவைன கைடசி நாளி; 
எyTIவR5 எ>ைன அDTபினவHைடய சிFதமாயிHAகிறR.”   

நீ+க அMவிOவாசியாக இHQதா;, மரண5 பய5 இHAB5 ஏ>னா மாிFத பிறB உ+க4AB ச5பவிAகTேபாவR 
அTபXTபdட காாிய+க- தா>. மரண பயFதிeB ஒHவ1 விலகியிHTபR எTபX? க1Fதராகிய இேயOைவ 
விOவாசிFதா; மd`ேம அR சாFதியமாB5. எபிேரய1 2:15 xaகிறR ஜீவகாலெம;லா5 மரண பயFதினாேல 
அXைமFதனFதிeB-ளானவ1க- யாவைர]5 வி`தைலபW�5பXAB5 இேயO வQதா1.  

ெபாRவாக நமAB மரண பய5 இHAB5 ஏ>னா மரணFதிeB பிறB எ>ன நடAB>D ெதாியாR. மரணFைத கW` 
பயTப`ேவா5 காரண5, ேதவ> இHTபாேரயானா;, அவைர சQதிAக நா5 விH5பிட மாdேடா5. அவHைடய 
தரFதிeB ஈடாக நிeக iXயாெத>a பயTப`ேவா5. அQத பய5 உ+க4AB இHQதா;, ேவதாகi5 அைத 
ஏeaெகா-கிறR. ந5மி; ஒHவ1 xட ேதவDைடய தரFதிeB ஈடாக இHAக iXயாR. நா5 எ;லாHேம 
பாவிக-தா>. அதனா; தா> ேதவ>, ந5ைம ேநசிAகிறவ1, “தமR ெசாQத Bமாரைன இQத உலகFதி; அDTபினா1, 
உலகFைத ஆAகிைனB-ளாAக அ;ல, அவ1 qலமா\ உலக5 இரdசிAகTப`5பX அDTபினா1.” ேயாவா> 3:17. 
ேவத5 ெசா;கிறR ேதவ> நமAB ஒH ஈைவ தர விH5Iகிறா1. “ேதவDைடய ஈேவா க1Fதராகிய இேயO 
கிறிjRவினா; உWடாB5 நிFதிய ஜீவனா\ இHAகிறR.” ேராம1 6:23  

ஒHேவைள நீ+க- ேவதைனேயா` இHQதா;, ேதவDைடய இQத வாABFதFத+க- எனAB ெபH5 உதவியாக 
இHQதிHAகிறR. அைத சிQதி]+க- இ>ெனாH காாியFைத]5 உ+க4AB ெசா;lகிேற>. ேதவ> 
நிைனVxH5பXயாக xaகிறா1, நமAB பிாியமானவ1க- கிறிjRைவ விOவாசிAகிறவ1களாக மாிFதிHQதா;, 
அவ+க இRவைர இ;லாத ஒH நிைலயி; வா7QRெகாWXHAகிறா1க-. எ>Dைடய அTபாைவ நிைனAகிேற>, 
எ>ேனாட அFைத, எனR சேகாதரனி> 13 வயR மகைன நிைனAகிேற>, ஒHேவைள அவ1க- விமானFதி; 
பஹாமாj ெச>றிHAகிறா1க- எ>a எனAB ெதாியவQதா;, அவ+க இTப கடeகைரயி; அHைமயாக நீ_ச; 
அXFRAெகாW` இHTபா1க- எ>a எனAB ெதாி]5, அழகான கடeகைரயி;, இHTபா+க அவ+கள மிj 
பW�ேவ>, ஆனா ெபாிய பாதிTIக- இHAகாR. அவ+க சQேதாஷமா இHAகா+க>ற எWண5 எனAB 
உWடாயிHAB5. அவ+கேளாட ேபாயிHAகலா5 எ>a ேயாசிTேப>. சாி, உ+க4AB பிாியமானவ1க- 
கிறிjRVAB- மாிFதிHTபா1களானா;, அவ+க பஹாமாைச விட சிறQத இடFதி; இHAகிறா1க-. அவ+க 
பரேலாகFRல இHAகா+க, பிதாவி> �dX; அேநக வாசjதல+க- உ-ளR.  

இேயO ெசா;கிறா1, “எ> ஆ`க- எ> சFதFதிeB ெசவிெகா`AB5 எ>ைன அைவ  அறிQதிHAகிறR; அைவக- 
எ>ைன பி>பea5. அைவக4AB நா> நிFதிய ஜீவைன அளிAகிேற> அைவ ஒழிQRேபாவR இ;ைல, ஒHவD5 
எ>ன கர+களி; இHQR பாிTபRமி;ைல.” ேயாவா> 1௦:27-28 

அTேபாjதலனாகிய பV; பரேலாகFைத பeறி ெசா;ல iயeசிAB5ேபாR, அைத விவாிFR ெசா;ல வா1Fைதக- 
இ;லாம; த`மாaகிறா1. அவ1 ெசா;கிறா1, “ேதவ> த5மி; அ>IxHகிறவ1க4AB ஆயFத5 பWணினைவகைள 
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கW காணVமி;ைல ெசவிக- ேகdகV5 இ;ைல அR மDஷDைடய இHதயFதி; ேதா>றVமி;ைல.” 1 
ெகாாிQதிய1 2:9 

கிறிjRVAேக ந>றி, மரண பயFதிeB நா5 நீ+கலாகி இHAக iX]5. ந5iைடய இaதி iXV பரேலாக5தா> 
எ>a நி_சயFேதா` இHAகலா5. உ+க4AB பிாியமானவ1க- கிறிjRேவா` இHQதிHQதா;, நீ+க45 
அவ+கேளா` இHT�+க>ற ந5பிAைக இHAB5, மaபX]5 அவ1கைள பா1Tேபா5. இTேபாR அவ1க- 
கிறிjRேவா` இHAகிறா1க-.  

ஒHேவைள ேதவைன உ+க- ெசாQத இரdசகராக ஏeaெகா-ளாம; இHQதிHAகலா5 உ+க4AB 
பிாியமானவ1கைள இழQதிHAகலா5, அவ1கைள நீ+க- மaபX]5 பா1TபR இயலாத காாிய5. மரணFதிeB நா5 
ஆயFதமாக இHAக ேவW`5. நாi5 ஒHநா- மாிTேபா5 எ>a ெதாி]5, ஆனா அR எTேபாெத>a ெதாியாR. 
ேவத5 ெசா;கிறR எ>ன விதமான நிFதிய வா7Aைகைய ெபறேவW`5 எ>கிற தீ1மானிAக இQத �மியி; வாy5 
நாdகளி; ேதவ> நமAB சQத1TபFைத தHகிறா1. BறிTபாக iAகியமான தீ1மான5 எRெவ>றா; நாம இேயO 
கிறிjRைவ விOவாசிFR அவHைடய இரdசிTபி> ஈைவ ெபறTேபாகிேராமா அ;லR அைத விOவாசிAகாம; 
நிFதியமாக பரேலாக ேதவைன விd` நிரQதரமாக பிாியTேபாகிேராமா.  

இTேபாேத உ+க- பாவ+கைள ேதவ> ம>னிAB5பX விH5பினாேலா, உ+க- வா7வி; அவ1 பிரேவசிAக 
விH5பினாேலா, இTேபாR உ+க4Aகாக ெஜபிAக விH5Iகிேற> எ>ேனா` இைணQR இQத ெஜபFைத எனAB 
பி> ெசா;l5பX உ+கைள ஊABவிAகிேற>. சாி தயாரா. ேதவனிடFதி; ஏேற`Fதிடலா5, அவ1 ெசவிெகா`Tபா1.  

அ>பி> இேயOேவ, நா> ஒH பாவி, ஆனாl5 நீ1 எ>Dைடய பாவ+க4Aகாக சிlைவ மரணFைத சகிFதீ1 
எ>பைத ந5Iகிேற>. இTேபாேத எனR வா7வி; உ5ைம வரேவeகிேற> எ>ைன கிறிjதவனாக மாea5. 
எ>Dைடய எ;லா பாவ+கைள]5 ம>னிAB5பX ேவWXெகா-கிேற>. உ5iைடய ஈவாகிய நிFதிய ஜீவைன 
தQதH45. விOவாசFதி; அைத ெபeaெகா-கிேற>. உ5iைடய வாABFதFதFதி>பXேய ெச\கிறதeகாக உமAB 
ந>றி. ஆெம>.  

 

எ+க4ைடய ெதாைலAகாdசி நிக7சிகைள காண 

இலவச ஜா> அ>ெக1ெப1A நிக7_சி ஆTைப பதிவிறAக5 ெச\தி`+க-. 

இேயO கிறிjRைவ ஏeaெகா-வதeகான ெஜப5 @JAshow.org	

@2015	A.T.R.I.	

 

	


