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rig tpRthrpj;jij kw;Wk; gpur';fpj;jij fhz;gpg;gJjhd; ,e;j ghlj;jpd; 

nehf;fk; rhpj;jpuj;jpy; fhzg;gl;l gy;ntW fpwp!;jt kj FGf;fnshL ,ij 

xg;gpl;L ghh;g;nghk;. 

 

1. g[jpa Vw;ghL rig 

A. cz;ikahd mg;ngh!;jy cgnjrj;jpy; ,th;fs; tpRthrkha; ,Ue;jhh;fs;  

rP#h;fSk; mg;ngh!;jyh;fSk; ghpRj;j Mtpia bgw;w gpd; KGikahf khw;wk; 

mile;J cyfj;ij j';fs; bra;jpapdhy; fth;e;jhh;fs;!  Mjp rig 

mg;ngh!;jyh;fspd; cgnjrj;ij gpd;gw;wpdJ  ,ij  fw;Wf;bfhLj;jJ Mjp 

rigapd; jiyth;fis ,naR njh;e;J vLj;jhh;.  mg;ngh!;jyh;fspd; 

cgnjrj;jpd; nky; g[jpa Vw;ghL rig KG ek;gpf;if itj;J kw;w bgha;ahd 

cgnjr';fis g[wf;fzpj;jJ. 

 

mg;ngh!;jyh; 17:6 “…cyfj;ijf; fyf;Ffpwth;fs; ,q;NfAk; te;jpUf;fpwhh;fs;.” 
 
mg;ngh!;jyh; 2:42 “அவர்கள் அப்ேபாஸ்தல�ைடய உபேதசத்தி�ம், 
அந்நிேயாந்நியத்தி�ம், அப்பம் ப�ட்�தலி�ம், ெஜபம்பண்�தலி�ம் உ�தியாய்த் 

த�த்தி�ந்தார்கள்.” 
 

Kjy; rigahdJ mg;ngh!;jyh;fspd; cgnjrj;jpYk; nghjidapYk; cWjpaha; 

ePoj;jJ !;lhh;'; xj;jthf;fpaj;jpd; go “Steadfastly” vd;w thh;j;ijf;F mh;j;jk; 

cUjpaha; gw;wpf;bfhs;tJ my;yJ tplhgpoaha; gpoj;Jf;bfhs;tJ vd;w mh;j;jk; 

bfhz;lJ. ,J rigf;F mg;ngh!;jyh;fs; fw;W bfhLj;jjpd; Kf;fpaj;Jtj;ij 

fhz;gpf;fpwJ.  ,th;fs; fw;Wf; bfhLj;jij md;wp ntW xU cgnjrj;jij 

kw;wth; fw;W bfhLj;jhy; mth;fs; rgpf;fg;gLthh;fs; vd;W ntjk; TWfpwJ. 

 

fyhj;jpah; 1:6-12  “உங்கைளக் கிறிஸ்�வ�ன் கி�ைபய�னாேல அைழத்தவைர ந�ங்கள் 
இவ்வள� சீக்கிரமாய் வ�ட்�, ேவெறா� �வ�ேசஷத்திற்�த் தி�ம்�கிறைதப்பற்றி நான் 
ஆச்ச�யப்ப�கிேறன்; 7 ேவெறா� �வ�ேசஷம் இல்ைலேய; சிலர் உங்கைளக் கலகப்ப�த்தி, 
கிறிஸ்�வ��ைடய �வ�ேசஷத்ைதப் �ரட்ட மனதாய��க்கிறார்கேளயல்லாமல் ேவறல்ல.  8 
நாங்கள் உங்க�க்�ப் ப�ரசங்கித்த �வ�ேசஷத்ைதயல்லாமல், நாங்களாவ�, வானத்திலி�ந்� 
வ�கிற ஒ� �தனாவ�, ேவெறா� �வ�ேசஷத்ைத உங்க�க்�ப் ப�ரசங்கித்தால், அவன் 
சப�க்கப்பட்டவனாய��க்கக்கடவன். 9 �ன் ெசான்ன�ேபால ம�ப��ம் ெசால்�கிேறன்; 
ந�ங்கள் ஏற்�க்ெகாண்ட �வ�ேசஷத்ைதயல்லாமல் ேவெறா� �வ�ேசஷத்ைத ஒ�வன் 
உங்க�க்�ப் ப�ரசங்கித்தால் அவன் சப�க்கப்பட்டவனாய��க்கக்கடவன். 10 இப்ெபா�� நான் 
ம�ஷைரயா, ேதவைனயா, யாைர நா�ப் ேபாதிக்கிேறன்? ம�ஷைரயா ப��யப்ப�த்தப் 
பார்க்கிேறன்? நான் இன்�ம் ம�ஷைரப் ப��யப்ப�த்�கிறவனாய��ந்தால் நான் 
கிறிஸ்�வ�ன் ஊழியக்காரனல்லேவ. 11 ேம�ம், சேகாதரேர, என்னால் ப�ரசங்கிக்கப்பட்ட 
�வ�ேசஷம் ம�ஷ�ைடய ேயாசைனய�ன்ப�யானதல்லெவன்� உங்க�க்�த் 
ெத�வ�க்கிேறன். 12  நான் அைத ஒ� ம�ஷனால் ெபற்ற�மில்ைல, ம�ஷனால் 

கற்ற�மில்ைல, இேய�கிறிஸ்�ேவ அைத எனக்� ெவள�ப்ப�த்தினார். ” 
 

1 nahthd; 4:6 “நாங்கள் ேதவனால் உண்டானவர்கள்; ேதவைன அறிந்தவன் 
எங்க�க்�ச் ெசவ�ெகா�க்கிறான்; ேதவனால் உண்டாய�ராதவன் எங்க�க்�ச் 
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ெசவ�ெகா�க்கிறதில்ைல; இதினாேல சத்திய ஆவ� இன்னெதன்�ம், வஞ்சகஆவ� 

இன்னெதன்�ம் அறிந்தி�க்கிேறாம்.” 
 

Mjp rig tpRthrpj;j fhhpaj;ija[k; mg;ngh!;jyh;fs; fw;W bfhLj;j 

cgnjrj;ij ghh;f;fpYk; mjpfkhfnth  Fiwthfnth tpRthrpg;gJ jtW vd;W 

ntj thf;fpa';fs; TWfpwJ   Mjp rig rj;jpaj;jpd; nky; mirf;f KoahJ 

ek;gpf;if itj;jJ vd;why;  ehKk; mg;gona bra;a ntz;Lk;.  rj;jpaj;jpw;F 

tpnuhjkha; cs;s cgnjr';fis ehk; tpRthrpg;nghk; vd;why; Mjp rig 

nerpj;jJ nghy rj;jpaj;ij ehk; nerpf;ftpy;iy vd;W jhd; mh;j;jk; ,e;j 

cgnjrj;jpw;F tpnuhjkha; gpur';fpf;fpwth;fis Fwpj;J ntjk; ek;ik 

vr;rhpf;fpwJ. 

 

1 jPnkhj;nja[ 1:3-4  “ ேவற்�ைமயான உபேதசங்கைளப் ேபாதியாதப�க்�ம்….ந� சில�க்�க் 
கட்டைளய��ம்ெபா�ட்டாக, நான் மக்ெகேதான�யா�க்�ப் ேபா�ம்ேபா� உன்ைன எேப� 

பட்டணத்திலி�க்க ேவண்�க்ெகாண்டப�ேய ெசய்வாயாக. ” 
 

2 bjr 3:14-15  “ேம�ம், இந்த நி�பத்தில் ெசால்லிய எங்கள் வசனத்�க்� ஒ�வன் 
கீழ்ப்ப�யாமற்ேபானால், அவைனக் �றித்�க்ெகாண்�, அவன் ெவட்கப்ப�ம்ப�க்� 
அவ�டேன கலவாதி�ங்கள். 15 ஆனா�ம் அவைனச் சத்��வாக எண்ணாமல், சேகாதரனாக 

எண்ண�, அவ�க்�ப் �த்திெசால்�ங்கள். ” 
 

Rigf;F cgnjrKk; fPH;gojYk; vt;tst[ Kf;fpak; vd;gij nky; fz;l ntj 

gFjpfs; btspg;gLj;Jk;  rj;jpaj;ij nfl;L mjw;F tpnuhjkha; vGk;gpd 

egiu rig fd;dpaj;njhLk; kw;Wk; rhe;jj;njhLk; rnfhjuid ghtpg;gJ nghy.; 

ghtpj;J mtid jpUj;jp foe;J bfhs;s ntz;Lk; vd;Wk; mtDld; mjpf 

beUf;fj;njhL ,y;yhky; gHf ntz;Lk; vd;W ntjk; TWfpwJ. 

 

rhtp # 1: ntjj;jpy; ,y;yhj fUj;J kw;Wk; cgnjrk; bgha;ahdJ 

 

B. mth;fs; If;fpaj;jpny tpRthrkha; ,Ue;jhh;fs; 

fpwp!;jth;fs; kw;w cz;ikahd fpwp!;jth;fnshL TLtJ Mjp rigapd; xU 

,izgphpahj g';fha; ,Ue;jJ/  Mjp rigf;F ,J njit vd;why; ehKk; kw;w 

fpwp!;jth;fnshL bgyd; mila kw;Wk; tsUtjw;F TLtJ mtrpak;.  

fpwp!;jth;fshd ekf;F xnu rpe;ij bfhz;l kw;w rigahnuhL TLtJ ek; 

thH;f;iff;F xU Kf;fpa g';fha; ,Uf;f ntz;Lk;. 

 

mg;ngh!;jyh; 2:42 “அவர்கள் அப்ேபாஸ்தல�ைடய உபேதசத்தி�ம், 
அந்நிேயாந்நியத்தி�ம், அப்பம் ப�ட்�தலி�ம், ெஜபம்பண்�தலி�ம் உ�தியாய்த் 

த�த்தி�ந்தார்கள்.” 
 

vgpbuah; 10:25 “ சைப ��வ�தைலச் சிலர் வ�ட்�வ��கிற�ேபால நா�ம் 
வ�ட்�வ�டாமல், ஒ�வ�க்ெகா�வர் �த்திெசால்லக்கடேவாம்; நாளான� 
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சம�ப�த்�வ�கிறைத எவ்வளவாய்ப் பார்க்கிற �ர்கேளா அவ்வளவாய்ப் 

�த்திெசால்லேவண்�ம்.” 
 

fpwp!;Jtpd; njit ,Uf;fpwth;fnshL neuk; brytHpf;fpwJ vt;tst[ 

Kf;fpankh mnj Kf;fpaj;Jtj;ij ehk; fpwp!;jth;fnshL bryt[ bra;tjw;F 

bfhLf;f ntz;Lk;.  ,e;j cyfk; ghtk; epiue;jJ.  Mifahy; Cf;fkha;  

fh;j;jh; nky; ftdk; brYj;jp bry;thf;if ehk; rf tpRthrpfnshL rig 

Tl;l';fspYk; b$g Tl;l';fspYk; ntj ghl';fspYk; kw;Wk; ,ju rig 

epfH;r;rpfspy; jhd; bgw;Wf; bfhs;s Koa[k; ,ij bra;tjpd; epkpj;jk; ehk; 

Mtpf;Fk; thh;j;ijf;Fk; ek;ik xg;g[f; bfhLf;fpnwhk;.  njtDila thh;j;ijia 

nfl;f;f-nfl;f;f  tpRthrk; bgUFk;. 

 

nuhkh; 10:14-17 “அவைர வ��வாசியாதவர்கள் எப்ப� அவைரத் ெதா��ெகாள்�வார்கள்? 
அவைரக்�றித்�க் ேகள்வ�ப்படாதவர்கள் எப்ப� வ��வாசிப்பார்கள்? ப�ரசங்கிக்கிறவன் 
இல்லாவ�ட்டால் எப்ப�க் ேகள்வ�ப்ப�வார்கள்?...17 ஆதலால் வ��வாசம் ேகள்வ�ய�னாேல 

வ�ம், ேகள்வ� ேதவ�ைடய வசனத்தினாேல வ�ம். ” 
 

xt;bthU Mj;Jkht[f;Fk; xU nghh; ele;Jf;bfhz;L ,Uf;fpwJ.  xU nghUf;F 

rhPugpufhukhd ftrk; mzptJ nghy b$gj;jpdhy; Mtpf;Fhpa ftrj;ij 

jhpj;Jf;bfhs;s ntjk; ekf;F nghjpf;fpwJ.  Mtpapny b$gpg;gjw;Fk; ,J 

ek;ik cw;rhfg;gLj;JfpwJ fpwp!;jth;fnshL ehk; If;fpa gLk; nghJ ek; 

a[j;j';fspy; mth; ekf;F rfhak; bra;a Koa[k; Vd; vd;why; mth;fSf;Fk; 

ehs;njhWk; elf;Fk; nghuhl;l';fspy; "hdk; cz;L. 

 

vngrpah; 6:10-13,18 “ கைடசியாக, என் சேகாதரேர, கர்த்த��ம் அவ�ைடய 

சத்�வத்தின் வல்லைமய��ம் பலப்ப�ங்கள். 11 ந�ங்கள் ப�சாசின் தந்திரங்கேளா� 

எதிர்த்�நிற்கத் திராண��ள்ளவர்களா�ம்ப�, ேதவ�ைடய சர்வா�தவர்க்கத்ைத�ம் 
த�த்�க்ெகாள்�ங்கள். 12 ஏெனன�ல், மாம்சத்ேதா�ம் இரத்தத்ேதா�மல்ல, 
�ைரத்தனங்கேளா�ம், அதிகாரங்கேளா�ம், இப்ப�ரபஞ்சத்தின் அந்தகார ேலாகாதிபதிகேளா�ம், 
வானமண்டலங்கள��ள்ள ெபால்லாத ஆவ�கள�ன் ேசைனகேளா�ம் நமக்�ப் ேபாராட்டம் 
உண்�.13 ஆைகயால், த�ங்�நாள�ேல அைவகைள ந�ங்கள் எதிர்க்க�ம், சகலத்ைத�ம் 
ெசய்���த்தவர்களாய் நிற்க�ம் திராண��ள்ளவர்களா�ம்ப�க்�, ேதவ�ைடய 
சர்வா�தவர்க்கத்ைத�ம் எ�த்�க்ெகாள்�ங்கள்…18 எந்தச் சமயத்தி�ம் சகலவ�தமான 
ேவண்�தேலா�ம் வ�ண்ணப்பத்ேதா�ம் ஆவ�ய�னாேல ெஜபம்பண்ண�, அதன்ெபா�ட்� மி�ந்த 
மனஉ�திேயா�ம் சகல ப��த்தவான்க�க்காக�ம் பண்�ம் ேவண்�தேலா�ம் 

வ�ழித்�க்ெகாண்��ங்கள்.” 
 

rhtp # 2: mg;ngh!;jyh;fspd; bra;jpapd; nky; tpRthrk; cs;sth;fnshL 

ehk; mjpf neuk; brYj;j ntz;Lk;. 

 

C.  gfph;e;J bfhs;tjpYk; kw;Wk; bfhLg;gjpYk; mth;fs; tpRthrkha; 

,Ue;jhh;fs;. 
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cyfj;ij re;jpg;gjw;F rigf;F njitahd cjtpa j';fSila bghUl;fis 

tpw;W bfhLj;jhh;fs; vd;gJ xU tpag;ghd fhhpak;  

 

mg;ngh!;jyh; 4:34-35  “ நிலங்கைள�ம் வ ��கைள�ம் உைடயவர்கள் அைவகைள வ�ற்�, 
வ�ற்கப்பட்டைவகள�ன் கிரயத்ைதக் ெகாண்�வந்�, 35 அப்ேபாஸ்தல�ைடய பாதத்தில் 
ைவத்தார்கள். அவனவ�க்�த் ேதைவயானதற்�த்தக்கதாய்ப் பகிர்ந்�ெகா�க்கப்பட்ட�; 

அவர்கள�ல் ஒ�வ�க்�ம் ஒன்�ம் �ைறவாய��ந்ததில்ைல.” 
 

fh;j;jiu Vw;W bfhs;S';fs; ,J ,ytrk; vd;W rpyh; ,d;iwf;F brhy;Ythh;fs; 

mtUf;fhf $Ptpg;gjw;F xU tpiya[k; ,y;iy vd;Wk; brhy;Ythh;fs;.  ,J 

cz;ikay;y  ,jd; tpiy ek; $PtdhFk;.  rpYitia Rke;J ,naRtpd; gpd; 

bry;tJ jhd; epj;jpa $PtDf;F ehk; brYj;Jk; tpiyf;fpiuak; ehk; 

vy;yhtw;iwa[k; jpahfkha; bfhLf;f rpj;jkha; ,Uf;f ntz;Lk; (khw;F 10:17-23-I 
jdpg;gl;l ghlkha; gof;ft[k;) 

 

khw;F 8:34-38  “ ப�ன்�, அவர் ஜனங்கைள�ம் தம்�ைடய சீஷர்கைள�ம் தம்மிடத்தில் 
அைழத்�: ஒ�வன் என் ப�ன்ேன வர வ��ம்ப�னால், அவன் தன்ைனத்தான் ெவ�த்�, தன் 
சி�ைவைய எ�த்�க்ெகாண்� என்ைனப் ப�ன்பற்றக்கடவன். 35 தன் ஜ�வைன இரட்சிக்க 
வ��ம்�கிறவன் அைத இழந்�ேபாவான், என்ன�மித்தமாக�ம் �வ�ேசஷத்தின�மித்தமாக�ம் 
தன் ஜ�வைன இழந்� ேபாகிறவன் அைத இரட்சித்�க்ெகாள்�வான். 36 ம�ஷன் உலகம் 
��வைத�ம் ஆதாயப்ப�த்திக்ெகாண்டா�ம், தன் ஜ�வைன நஷ்டப்ப�த்தினால் அவ�க்� 
லாபம் என்ன? 37 ம�ஷன் தன் ஜ�வ�க்� ஈடாக என்னத்ைதக் ெகா�ப்பான்? 38 ஆதலால் 
வ�பசார�ம் பாவ��ள்ள இந்தச் சந்ததிய�ல் என்ைனக்�றித்�ம் என் 
வார்த்ைதகைளக்�றித்�ம் எவன் ெவட்கப்ப�வாேனா, அவைனக்�றித்� ம�ஷ�மார�ம் 
தம� ப�தாவ�ன் மகிைம ெபா�ந்தினவராய்ப் ப��த்த �தர்கேளா�ங்�ட வ�ம்ேபா� 

ெவட்கப்ப�வார் என்றார். ” 
 

btsp 12:10-11 “ அப்ெபா�� வானத்திேல ஒ� ெப�ய சத்த�ண்டாகி: இப்ெபா�� 
இரட்சிப்�ம் வல்லைம�ம் நம� ேதவ�ைடய ராஜ்ய�ம், அவ�ைடய கிறிஸ்�வ�ன் 
அதிகார�ம் உண்டாய��க்கிற�; இர�ம் பக�ம் நம்�ைடய ேதவ�க்��ன்பாக நம்�ைடய 
சேகாதரர்ேமல் �ற்றஞ் �மத்�ம்ெபா�ட்� அவர்கள் ேமல் �ற்றஞ்சாட்�கிறவன் தாழத் 
தள்ளப்பட்�ப்ேபானான். 11 மரணம் ேந��கிறதாய��ந்தா�ம் அதற்�த் தப்�ம்ப� தங்கள் 
ஜ�வைன�ம் பாராமல், ஆட்�க்�ட்�ய�ன் இரத்தத்தினா�ம் தங்கள் சாட்சிய�ன் 

வசனத்தினா�ம் அவைன ெஜய�த்தார்கள். ” 
 

kj;nja[ 13:44  “அன்றி�ம், பரேலாகராஜ்யம் நிலத்தில் �ைதந்தி�க்கிற ெபாக்கிஷத்�க்� 
ஒப்பாய��க்கிற�; அைத ஒ� ம�ஷன் கண்�, மைறத்�, அைதப் பற்றிய 
சந்ேதாஷத்தினாேல ேபாய், தனக்� உண்டான எல்லாவற்ைற�ம் வ�ற்�, அந்த நிலத்ைதக் 

ெகாள்�கிறான்.” 
 

rhtp # 3: fpwp!;jtuhf ePof;f ekf;F jpahf kdg;ghd;ik ntz;Lk; 

 

D.   Mz;lth; ,naRtpd; ehkj;jpy; mw;g[j';fspYk; milahs';fspYk; 

mjpra';fspYk; tpRthrkha; ,Ue;jhh;fs;. 

jd;Dila rP#h;fis Fwpj;J ,naR ,g;go brhd;dhh; 
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khw;F 16:17-20 “tpRthrpf;fpwth;fshy; elf;Fk; milahsq;fshtd: vd; 

ehkj;jpdhNy gprhRfisj; Juj;Jthh;fs;@ etkhd ghi\fisg; NgRthh;fs;@ 18 
rh;g;gq;fis vLg;ghh;fs;@ rhTf;NfJthd ahnjhd;iwf; Fbj;jhYk; mJ mth;fisr; 
Nrjg;gLj;jhJ@ tpahjp];jh;Nky; iffis itg;ghh;fs;> mg;nghOJ mth;fs; 
nrh];jkhthh;fs; vd;whh;. 19 ,t;tpjkha;f; fh;j;jh; mth;fSlNd Ngrpdgpd;G> 
guNyhfj;Jf;F vLj;Jf;nfhs;sg;gl;L> NjtDila tyJghhprj;jpy; cl;fhh;e;jhh;. 20 
mth;fs; Gwg;gl;Lg;Ngha;> vq;Fk; gpurq;fk;gz;zpdhh;fs;. fh;j;jh; mth;fSlNd$lf; 
fphpiaia elg;gpj;J> mth;fshy; ele;j milahsq;fspdhNy trdj;ij 

cWjpg;gLj;jpdhh;. Mnkd;. ” 
 

ngJUt[k; nahthDk; mw;g[j';fs; bra;jhh;fs; 

mg;ngh!;jyh; 3:1-10  “ ெஜபேவைளயாகிய ஒன்பதாம் மண� ேநரத்திேல ேப���ம் 
ேயாவா�ம் ேதவாலயத்�க்�ப் ேபானார்கள். 2 அப்ெபா�� தன் தாய�ன் வய�ற்றிலி�ந்� 
சப்பாண�யாய்ப் ப�றந்த ஒ� ம�ஷைனச் �மந்�ெகாண்�வந்தார்கள்; 3 ேதவாலயத்திேல 
ப�ரேவசிக்கிறவர்கள�டத்தில் ப�ச்ைசேகட்�ம்ப�, நாேடா�ம் அலங்கார வாசல் என்னப்பட்ட 
ேதவாலய வாசலண்ைடய�ேல ைவப்பார்கள். ேதவாலயத்திேல ப�ரேவசிக்கப்ேபாகிற 4 
ேப��ைவ�ம் ேயாவாைன�ம் அவன் கண்� ப�ச்ைசேகட்டான்.  ேப���ம் ேயாவா�ம் 
அவைன உற்�ப்பார்த்�: எங்கைள ேநாக்கிப்பார் என்றார்கள். 5 அவன் அவர்கள�டத்தில் 
ஏதாகி�ம் கிைடக்�ெமன்� எண்ண�, அவர்கைள ேநாக்கிப்பார்த்தான். 6 அப்ெபா�� ேப��: 
ெவள்ள��ம் ெபான்�ம் என்ன�டத்திலில்ைல; என்ன�டத்தி�ள்ளைத உனக்�த் த�கிேறன்; 
நசேரயனாகிய இேய�கிறிஸ்�வ�ன் நாமத்தினாேல ந� எ�ந்� நட என்� ெசால்லி; 7 
வல�ைகய�னால் அவைனப் ப��த்�த் �க்கிவ�ட்டான், உடேன அவ�ைடய கால்க�ம் 
கர�க�ம் ெபலன் ெகாண்ட�. 8 அவன் �தித்ெத�ந்� நின்� நடந்தான்; நடந்�, �தித்�, 
ேதவைனத் �தித்�க்ெகாண்�, அவர்க�டேன�ட ேதவாலயத்திற்�ள் ப�ரேவசித்தான். 9 
அவன் நடக்கிறைத�ம், ேதவைனத் �திக்கிறைத�ம், ஜனங்கெளல்லா�ம் கண்�: 10 
ேதவாலயத்தின் அலங்கார வாசலண்ைடய�ேல ப�ச்ைசேகட்க உட்கார்ந்தி�ந்தவன் இவன்தான் 

என்� அறிந்�, அவ�க்�ச் சம்பவ�த்தைதக்�றித்� மிக�ம் ஆச்ச�யப்பட்�ப் ப�ரமித்தார்கள்.” 
 

!;njthd; bghpjhd mw;g[j';fisa[k; mjpra';fisa[k; bra;jhd; 

mg;ngh!;jyh; 6:8 “ஸ்ேதவான் வ��வாசத்தினா�ம் வல்லைமய�னா�ம் நிைறந்தவனாய் 

ஜனங்க�க்�ள்ேள ெப�ய அற்�தங்கைள�ம் அைடயாளங்கைள�ம் ெசய்தான்.” 
 

gpypg;g[ mw;g[j';fis bra;jhd;  

mg;ngh!;jyh; 8:6 “ப�லிப்� ெசய்த அதிசயங்கைள ஜனங்கள் ேகள்வ�ப்பட்� கண்�, 

அவனால் ெசால்லப்பட்டைவகைள ஒ�மனப்பட்�க் கவன�த்தார்கள்.” 
 

jd;Dila CHpaj;ij Fwpj;J gt[y; ,g;goahf brhd;dhd;. 

1 bfhhpe;jpah; 2:4  “உங்கள் வ��வாசம் ம�ஷ�ைடய ஞானத்திலல்ல, ேதவ�ைடய 

ெபலத்தில் நிற்�ம்ப�க்�,” 
 

Mz;lth; ,naRtpd; ehkj;jpd; nky; ek;gpf;if itg;gjpdhy; bghpa 

fhhpa';fis bra;aKoa[k; vd;gij mth;fs; tpRthrpj;J nghjpj;jhh;fs;.  
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kDf;Fyj;jpd; fu';fspny bfhLf;fg;gl;l kpf ty;yikahd Ma[jk; ,naRtpd; 

ehkk; vd;gij Mjp rigapd; tpRthrj;jpd; tHpaha; ehk; fz;Lf; bfhs;syhk;. 

 

bfhnyh 3:17  “வார்த்ைதய�னாலாவ� கி�ையய�னாலாவ�, ந�ங்கள் எைதச் ெசய்தா�ம், 

அைதெயல்லாம் கர்த்தராகிய இேய�வ�ன் நாமத்தினாேல ெசய்�…” 
 

rhtp # 4: mth; thh;j;ijia tpRthrj;njhL ngRk; nghJ mij njtd; 

mw;g[j';fspdhYk; milahs';fspdhYk; cWjp gLj;Jthh;. 

 

E.  ,iltplhky; b$gpg;gjpYk; cgthrj;jpYk; mth;fs; tpRthrkha; 

,Ue;jhh;fs;.   
 
xU brayhw;wk; epiue;j fpwp!;jtdha; ,Uf;f  b$gKk; cgthrKk; 

Kjd;ikaha; ,Uf;fntz;Lk;. 

 

nuhkh; 12:12  “நம்ப�க்ைகய�ேல சந்ேதாஷமாய��ங்கள்; உபத்திரவத்திேல 

ெபா�ைமயாய��ங்கள்; ெஜபத்திேல உ�தியாய்த் த�த்தி�ங்கள்.” 
 

vngrpah; 6:18 “ எந்தச் சமயத்தி�ம் சகலவ�தமான ேவண்�தேலா�ம் 

வ�ண்ணப்பத்ேதா�ம் ஆவ�ய�னாேல ெஜபம்பண்ண�, அதன்ெபா�ட்� மி�ந்த 

மனஉ�திேயா�ம் சகல ப��த்தவான்க�க்காக�ம் பண்�ம் ேவண்�தேலா�ம் 

வ�ழித்�க்ெகாண்��ங்கள்.” 
 

1 bjr 5:17-18  “ இைடவ�டாமல் ெஜபம்பண்�ங்கள்.  எல்லாவற்றிேல�ம் 
ஸ்ேதாத்திரஞ்ெசய்�ங்கள்; அப்ப�ச் ெசய்வேத கிறிஸ்� இேய��க்�ள் உங்கைளக்�றித்�த் 

ேதவ�ைடய சித்தமாய��க்கிற�. ” 
 

1 bfhhp 7:5  “ உபவாசத்திற்�ம் ெஜபத்திற்�ம் தைடய�ராதப�க்� இ�வ�ம் சிலகாலம் 

ப��ந்தி�க்கேவண்�ெமன்� சம்மதித்தாலன்றி, ஒ�வைரவ�ட்� ஒ�வர் ப��யாதி�ங்கள்... ” 
 
rphpajhd cgthr rpe;ijiaf; Fwpj;J ,naR nghjpj;jhh; 

 

kj;nja[ 6:16-18 “ ந�ங்கள் உபவாசிக்�ம்ேபா�, மாயக்காைரப்ேபால �கவாடலாய் 
இராேத�ங்கள்; அவர்கள் உபவாசிக்கிறைத ம�ஷர் கா�ம் ெபா�ட்டாக, தங்கள் �கங்கைள 
வாடப்பண்�கிறார்கள்; அவர்கள் தங்கள் பலைன அைடந்� த�ர்ந்தெதன்� ெமய்யாகேவ 
உங்க�க்�ச் ெசால்�கிேறன். 17 ந�ேயா உபவாசிக்�ம்ேபா�, அந்த உபவாசம் 
ம�ஷர்க�க்�க் காணப்படாமல், அந்தரங்கத்திலி�க்கிற உன் ப�தா�க்ேக காணப்ப�ம்ப�யாக, 
உன் தைலக்� எண்ெணய் �சி, உன் �கத்ைதக் க��.  அப்ெபா��, அந்தரங்கத்தில் 

பார்க்கிற உன் ப�தா உனக்� ெவள�யரங்கமாய்ப் பலனள�ப்பார். ” 
 

gprhir Vd; Juj;j Koatpy;iy vd;W rP#h;fs; nfl;l nghJ fPH; bfhLf;fg;gl;l 

ntj thf;fpak; cgthrj;jpd; ty;yikia fhz;gpf;fpwJ. 
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kj;nja[ 17:19-21  “அப்ெபா��, சீஷர்கள் இேய�வ�ன�டத்தில் தன�த்� வந்�: அைதத் 
�ரத்திவ�ட எங்களால் ஏன் �டாமற்ேபாய�ற்� என்� ேகட்டார்கள்.  அதற்� இேய�: உங்கள் 
அவ��வாசத்தினாேலதான்; க��வ�ைதயள� வ��வாசம் உங்க�க்� இ�ந்தால் ந�ங்கள் இந்த 
மைலையப்பார்த்�, இவ்வ�டம் வ�ட்� அப்�றம்ேபா என்� ெசால்ல அ� அப்�றம் ேபாம்; 
உங்களால் �டாத கா�யம் ஒன்�மிரா� என்�, ெமய்யாகேவ உங்க�க்�ச் ெசால்�கிேறன்.  
இந்த ஜாதிப்ப�சா� ெஜபத்தினா�ம் உபவாசத்தினா�ேமயன்றி மற்ெறவ்வ�தத்தினா�ம் 

�றப்பட்�ப்ேபாகா� என்றார். ” 
 

xU Fwpg;gpl;l nehf;fj;njhLk; fhuzj;njhLk; ehk; cgthrpf;f ntz;Lk; 

njtid mirf;f ehk; cthrpf;f TlhJ.  ek;ik ehnk mirf;f jhd; ehk; 

cgthrpf;f ntz;Lk; cgthrpg;gjw;fhd cz;ikahd nehf;fj;ij ntjk; 

mwpf;if ,LfpwJ. 

 

Vrhah 58:6-9  “அக்கிரமத்தின் கட்�கைள அவ�ழ்க்கிற�ம், �கத்த�ய�ன் 
ப�ைணயல்கைள ெநகிழ்க்கிற�ம், ெந�க்கப்பட்��க்கிறவர்கைள 
வ��தைலயாக்கிவ��கிற�ம், சகல �கத்த�கைள�ம் உைடத்�ப்ேபா�கிற�ம், 7 
பசி�ள்ளவ�க்� உன் ஆகாரத்ைதப் பகிர்ந்�ெகா�க்கிற�ம், �ரத்�ண்ட சி�ைமயானவர்கைள 
வ �ட்�ேல ேசர்த்�க்ெகாள்�கிற�ம், வஸ்திரமில்லாதவைனக்கண்டால் அவ�க்� வஸ்திரங் 
ெகா�க்கிற�ம், உன் மாம்சமானவ�க்� உன்ைன ஒள�க்காமலி�க்கிற�ம் அல்லேவா எனக்� 
உகந்த உபவாசம். 8 அப்ெபா�� வ��யற்கால ெவ�ப்ைபப்ேபால உன் ெவள�ச்சம் எ�ம்ப� 
உன் �கவாழ்� சீக்கிரத்தில் �ள�ர்த்� உன் ந�தி உனக்� �ன்னாேல ெசல்�ம்; கர்த்த�ைடய 
மகிைம உன்ைனப் ப�ன்னாேல காக்�ம். 9 அப்ெபா�� ந� �ப்ப��வாய், கர்த்தர் ம�உத்தர� 
ெகா�ப்பார்; ந� சத்தமி�வாய்: இேதா, நான் இ�க்கிேறன் என்� ெசால்�வார். 

�கத்த�ைய�ம் வ�ரல் ந�ட்�தைல�ம், நிபச்ெசால்ைல�ம், ந� உன் ந�வ�லி�ந்� அகற்றி,” 
 

ghtj;jpd; fl;Lfspy; ,Ue;J kw;Wk; kd tUj;jk; cilath;fs; fl;;ltpH;f;fg;gl 

cgthrpg;gJ njtDila rk;g{uzkhd rpj;jj;jpy; cs;sJ  mth; thdj;jpw;F 

Vwpd gpd;g[ mtUila rig cgthrpf;f ntz;Lk; vd;W ,naR Twpdhh;.  

mtUila rig cgthrj;jpd; ty;yika[s;s nehf;fj;jij xj;Jf;bfhsSk; 

vd;W ,naR vjph;g;ghh;j;jhh;. 

 

rhtp # 5: ehk; cgthrpj;J b$gpf;f ntz;Lk; 

 

F.  Mjp rig Jjp Muhjikapy; tpRthrkha; ,Ue;jJ. 

Jjp vd;why; njtDf;F ehk; fhz;gpf;fpw md;g[ kw;Wk; ed;wp MFk; rpy ntj 

trd';fis ehk; Muha;nthk;. 

 

Y}f;fh 6:23  “அந்நாள�ேல ந�ங்கள் சந்ேதாஷப்பட்�க் கள���ங்கள்; பரேலாகத்தில் 

உங்கள்பலன் மி�தியாய��க்�ம்…” 
 

1 jPnkh 2:8 “அன்றி�ம், ��ஷர்கள் ேகாப�ம் தர்க்க�மில்லாமல் ப��த்தமான ைககைள 

உயர்த்தி, எல்லா இடங்கள�ேல�ம் ெஜபம்பண்ணேவண்�ெமன்� வ��ம்�கிேறன்.” 
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r';fPjk; 149:3 “அவ�ைடய நாமத்ைத நடனத்ேதாேட �தித்�, தம்��னா�ம் 

கின்னரத்தினா�ம் அவைரக் கீர்த்தனம்பண்ணக்கடவர்கள்.” 
 

2 rhKnty; 6:14  “தாவ �� சணல்�ல் ஏேபாத்ைதத் த�த்�க்ெகாண்�, தன் ��ப் 

பலத்ேதா�ம் கர்த்த�க்� �ன்பாக நடனம்பண்ண�னான்.” 
 

r';fPjk; 47:1 “சகல ஜனங்கேள, ைகெகாட்� ேதவ�க்� �ன்பாகக் ெகம்ப�ர சத்தமாய் 

ஆர்ப்ப��ங்கள். ” 
 

r';fPjk; 63:4  “என் ஜ�வ�ள்ளமட்�ம் நான் உம்ைமத் �தித்�, உம� நாமத்ைதச் 

ெசால்லிக் ைகெய�ப்ேபன்.” 
 

r';fPjk; 150:1-6  “அல்ேல�யா, ேதவைன அவ�ைடய ப��த்த ஸ்தலத்தில் �தி�ங்கள்; 
அவ�ைடய வல்லைம வ�ளங்�ம் ஆகாய வ��ைவப்பார்த்� அவைரத் �தி�ங்கள். 2 
அவ�ைடய வல்லைம�ள்ள கி�ையக�க்காக அவைரத் �தி�ங்கள்; மாட்சிைம ெபா�ந்திய 
அவ�ைடய மகத்�வத்திற்காக அவைரத் �தி�ங்கள். 3 எக்காள ெதான�ேயாேட அவைரத் 
�தி�ங்கள்; வ �ைணேயா�ம் �ரமண்டலத்ேதா�ம் அவைரத் �தி�ங்கள். 4 தம்�ேரா�ம் 
நடனத்ேதா�ம் அவைரத் �தி�ங்கள்; யாேழா�ம் த�ங்�ழேலா�ம் அவைரத் �தி�ங்கள்.  5 
ஓைச�ள்ள ைகத்தாளங்கேளா�ம் அவைரத் �தி�ங்கள்; ேபேராைச�ள்ள 
ைகத்தாளங்கேளா�ம் அவைரத் �தி�ங்கள். 6 �வாச�ள்ள யா�ம் கர்த்தைரத் 

�திப்பதாக. (அல்ேல�யா.) ” 
 

Mjp rig Cf;fk; epiue;J kw;Wk; fspf;Th;e;J Muhjpg;gjpy; tpRthrkha; 

,Ue;jJ. 

 

rhtp # 6: Muhjidapy; tpRthrpj;J ,ij ehk; fil gpof;f ntz;Lk; 

 

II. ,ul;rpg;gpd; cz;ikahd bra;jp a{jh;fSf;F ngJUtpd; 

Rtpnr# bra;jp  
 

mg;ngh!;jyh; 2:38 “ேப�� அவர்கைள ேநாக்கி: ந�ங்கள் மனந்தி�ம்ப�, ஒவ்ெவா�வ�ம் 
பாவமன்ன�ப்�க்ெகன்� இேய�கிறிஸ்�வ�ன் நாமத்தினாேல ஞானஸ்நானம் 

ெபற்�க்ெகாள்�ங்கள், அப்ெபா�� ப��த்த ஆவ�ய�ன் வரத்ைதப் ெப�வ �ர்கள்.” 
 

g[w$hjpfSf;F ngJUtpd; Rtpnr# bra;jp  

 

mg;ngh!;jyh; 10:44-48 “ இந்த வார்த்ைதகைளப் ேப�� ேபசிெகாண்��க்ைகய�ல் 
வசனத்ைதக்ேகட்டவர்கள் யாவர்ேம�ம் ப��த்த ஆவ�யானவர் இறங்கினார். 45 அவர்கள் 
பல பாைஷகைளப் ேப�கிறைத�ம் ேதவைனப் �க�கிறைத�ம்,   ேப��ேவாேட�ட 
வந்தி�ந்த வ��த்தேசதன�ள்ள வ��வாசிகள் ேகட்�ம்ேபா�, 46 ப��த்த ஆவ�ய�ன் வரம் 
�றஜாதிகள்ேம�ம் ெபாழிந்த�ளப்பட்டைதக்�றித்�ப் ப�ரமித்தார்கள். 47 அப்ெபா�� ேப��: 
நம்ைமப்ேபாலப் ப��த்த ஆவ�ையப் ெபற்ற இவர்க�ம் ஞானஸ்நானம் ெபறாதாப�க்� 
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எவனாகி�ம் தண்ண�ைர வ�லக்கலாமா என்� ெசால்லி, 48 கர்த்த�ைடய நாமத்தினாேல 

அவர்க�க்� ஞானஸ்நானங்ெகா�க்�ம்ப� கட்டைளய�ட்டான்…” 
 

,naR fpwp!;Jtpd; tpRthrpfSf;F gt[ypd; Rtpnr# bra;jp 

 

mg;ngh!;jyh; 19:5-6 “அைதக் ேகட்டேபா� அவர்கள்: கர்த்தராகிய இேய�வ�ன் 
நாமத்தினாேல ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள். 6 அல்லாம�ம் ப�ல் அவர்கள்ேமல் ைககைள 
ைவத்தேபா�, ப��த்தாவ� அவர்கள்ேமல் வந்தார்; அப்ெபா�� அவர்கள் 

அந்நியபாைஷகைளப் ேபசித் த�ர்க்கத�சனஞ் ெசான்னார்கள்.” 
 

kpfKf;fpakhdJ Mjp riga[k; mg;ngh!;jyh;fSk; xnu fhhpaj;ij fw;Wf; 

bfhLj;jhh;fs; kde;jpUk;g[jy; ,naRtpd; ehkj;jpy; "hd!;ehdk; md;dpa 

ghi#apd; milahsj;njhL ghpRj;j Mtpapd; epiut[ njtDf;fha; 

xg;g[f;bfhLj;j ghpRj;j Mtpapd; epiut[ njtDf;fha; xg;g[f;bfhLj;j ghpRj;j 

thH;f;if thH;tJ MFk;.  khkprj;jpny ,Ue;j njtd; jhd; ,naR vd;W 

mth;fs;  tpRthrpj;J nghjpj;jhh;fs;.  ,itfs; vy;yhk; ey;y nahridfs; 

my;y ,itfs; rigapd; Kf;fpa cgnjr';fs; MFk;.  Mjp riga[k; 

mg;ngh!;jyh;fSk; ,naR fl;lis ,l;lgona "hd!;ehdk; bfhLj;jhh;fs;. 

 

Rtpnr#j;ij Fwpj;J rigapd; kdg;ghz;ik   

a{jh 3 “gphpakhdth;fNs> nghJthd ,ul;rpg;igf;Fwpj;J cq;fSf;F vOJk;gb 
ehd; kpfTk; fUj;Js;stdhapUf;ifapy;> ghpRj;jthd;fSf;F xUtpir 
xg;Gf;nfhLf;fg;gl;l tpRthrj;jpw;fhf ePq;fs; ijhpakha;g; NghuhlNtz;Lnkd;W 

cq;fSf;F vOjp czh;j;JtJ vdf;F mtrpakha;f; fz;lJ. ” 
 

rhtp # 7: mg;ngh!;jyh;fspd; bra;jpia ehk; tpRthrpj;J fw;Wf; bfhLf;f 

ntz;Lk; 

 

III. rigapd; Jd;g[Uj;Jjy; 

kj;nja[ 16:18 “ NkYk;> ehd; cdf;Fr; nrhy;YfpNwd;> eP NgJUtha; ,Uf;fpwha;> 
,e;jf; fy;ypd;Nky; vd; rigiaf; fl;LNtd;@ ghjhsj;jpd; thry;fs; mij 

Nkw;nfhs;tjpy;iy.” 
 

nky; fz;l ntj thf;fpaj;jpy; \d;W Fwpg;g[fs; cs;sd 1. ,e;j cyfpy; 

fpwp!;Jt[f;F xU rig ,Uf;Fk;   2. ghjhsj;jpd; rf;jpfSk;  ty;yika[k; 

,jw;F tpnuhjkha; rthypLk;  3. rhj;jhDila jhf;Fjy;fis kPwp rig tsh;e;J 

brHpf;Fk;  

 

1. !;njthd; jhd; rigapd; Kjy; ,uj;j rhl;rp 

mg;ngh!;jyh; 7:59-60 “mg;nghOJ: fh;j;juhfpa ,NaRNt> vd; Mtpia 

Vw;Wf;nfhs;Sk; vd;W ];Njthd; njhOJnfhs;Sifapy;> mtidf; 
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fy;nywpe;jhh;fs;. 60 mtNdh> Koq;fhw;gbapl;L: Mz;ltNu> ,th;fs;Nky; ,e;jg; 
ghtj;ijr; Rkj;jhjpUk; vd;W kpFe;j rj;jkpl;Lr; nrhd;dhd;. ,g;gbr; nrhy;yp> 

epj;jpiuaile;jhd;. ” 
 

2. rig Jd;g[Wj;jg;gl;lJ 

mg;ngh!;jyh; 8:1-4 “mtidf; nfhiynra;fpwjw;Fr; rTYk; rk;kjpj;jpUe;jhd;. 

mf;fhyj;jpNy vUrNykpYs;s rigf;F kpFe;j Jd;gk; cz;lhapw;W. 
mg;Ngh];jyh;jtpu> kw;w ahtUk; a+Njah rkhhpah Njrq;fspy; 

rpjwg;gl;Lg;Nghdhh;fs;…4 rpjwpg;Nghdth;fs; vq;Fe;jphpe;J> RtpNr\trdj;ijg; 

gpurq;fpj;jhh;fs;. ” 
 
Mjp rig Jd;g[Wj;jg;gl;lhYk; mij rfpj;Jf; bfhz;L Rtpnr# bra;jpia 

brhy;yt[k; nghjpf;ft[k; epWj;j tpy;iy.  nkYk; Jd;g[Wj;Jjypd; epkpj;jk; jhd; 

rig tphptha; tsh;e;jJ vd;W rhpj;jpuk; vGj;jpLfpwJ.  mnef kj 

jiyth;fSk; KG fpuhk';fSk; fpwp!;jth;fsha; khwpd rpy njr';fSk; 

fpwp!;jtj;jpw;Fs; ,Gf;fg;gl;ld.  Mjp rig khpg;gjw;F Maj;jkha; ,Ue;J 

mg;ngh!;jyh;fspd; xnu cgnjrkha; ,Ue;jJ vd;why; ,ul;rpg;ig Fwpj;J 

gy;ntW rigfs; gy;ntW nghjidfis fw;Wf; bfhLg;gJ Vd; ?  ,e;j 
nfs;tpf;F gjpy; g[hpe;J  bfhs;tjw;FKd;  mg;ngh!;jyh;fs; elgof;ifapd; 

Kotpy; rigf;F vd;d nehpw;W vd;gij ehk; g[hpe;J bfhs;s ntz;Lk;. 

 

,g;bghGJ fw;Wf; bfhLf;fg;gLk; fhhpa';fis mnef g[j;jf';fspny ghh;f;fyhk; 

gy;fiyfHf';fspy; fw;Wf; bfhLf;fg;gLk; kw;Wk; E}yf';fspy; fhzg;gLfpd;wd.  

rhpj;jpuj;jpy; vd;d ele;jJ vd;gij jhd; ,e;j ghlk; nkw;ghh;it ,Lk;.  

,d;Dk; tpsf;fk; njit vd;why;  khzth;fs; vspjhf fz;Lgpof;fyhk;. 

 

IV. rigapd; rhpj;jpuk; 

A.  mg;ngh!;jy fpwp!;jtk; vd;w fhyf;fl;lj;jpy; rig Jd;g[Wj;j gl;lJ. 

1. miHf;fg;gl;lth;fs; my;yJ bjhpe;J vLj;j rpyh; vd;W fpnuf;f bkhHpapy; 

vf;fnyrpah vd;W miHf;fg;gl;lJ. 

2. rj;jpaj;jpw;fhf mnefh; kuzj;ij re;jpj;jhh;fs; nuhk murh; ePnuhtpd; 

fhyj;jpy; mjhtJ 64 fp.gp. –apy; mnef bfhoa rk;gt';fs; ele;jij rhpj;jpuk; 

vGj;jpLfpwJ. ePnuhtpd; MSif tiu fpwp!;jtk; btWf;fg;gl;lJ.  MdhYk; 

rfpf;fg;gl;lJ  Mdhy; ePnuh Ml;rpf;F te;j cld; nuhkhg[hpia fpW!;jth;fs; 

bfhSj;jptpl;lhh;fs; vd;W mth;fs; nky; Fw;wk; rhl;odhd;.  ePnuh jhd; 

nuhkhg[hpapy; khbgWk; jPa;f;F \y fhuzk; vd;W rhpj;jpuk; TWfpwJ  ,e;j 

bgha; Fw;wr;rhl;odhy; ePnuh nuhkpny gpugyk; mile;jhd;.  ,jpd; tpist[ 

jhd; fpwp!;jth;fSf;F cz;lhd kfh Jd;g[Wj;Jjy;. mnefh; vhpf;fg;gl;lhh;fs; 

jiyfs; btl;lg;gl;lJ  fpwp!;jth;fs; gpof;fg;gl;L jhhpdhy; g{rg;gl;L 

ePnuhtpd; njhl;lj;jpy; cs;s fk;g[fspy; fl;lg;gl;L jPaplg;gl;lhh;fs;.  ,e;j fhy 

fl;lj;jpny jhd; gt[Yk; ngJUt[k; ,uj;j rhl;rpfsha; bfhy;yg;gl;lhh;fs;. 
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btspg;gLj;jpd tpnr#j;ij vGjpd rP#idj;jtph;j;J (mtd; gj;\ jPtpw;F 

btspnaw;wgl;lhd;)  kw;w vy;yh mg;ngh!;jyh;fSk; nfhukhf ,uj;j rhl;rpfsha; 

khpj;jhh;fs;.  ,th;fs; kuzj;ij Fwpj;Jk; kw;w rig jiyth;fspd; kuzj;ij 

Fwpj;Jk; Eqf;f';fs; g[j;jf';fspy; gy;ntW tifahf vGjg;gl;oUf;fpwJ.  

Mdhy; Vwf;Fiwa vy;yh E}y;fspYk; mog;gil jfty;fs; xd;W jhd;.  a{jh 

me;jpnuah kw;Wk; gpypg;g[ rpYitapy; miwag;gl;lhh;fs; vj;jpnahg;gpahtpny 

kj;nja[ bfhy;yg;gl;lhd; ahf;nfhg[ kw;Wk; kj;jpahtpd; jiyfs; Jz;of;fg;gl;ld 

gh;j;jnyhkpa{ capnuhL beUg;gpny nghlg;gl;lhd;  njhkh <l;oapny 

Fj;jg;gl;lhd; khw;F ,Gj;J bfhy;yg;gl;lhd; Y}f;fh J}f;fpny nghlg;gl;lhd; 

ngJUit jiyfPHhf rpYitapy; miwe;jhh;fs; gt[ypd; jiy thyhy; 

btl;lg;gl;lJ filrpahf ahf;nfhg[ fy;yhny mof;fg;gl;L bfhy;yg;gl;lhd;. 

 

Fwpg;g[  Mjp rig fhyj;jpy; fpwp!;jtd; vd;W miHf;fg;gl;lhny mjw;F 

mh;j;jk; ,uj;j rhl;rpaha; khpg;gJ jhd;.  fpwp!;jth;fsha; khWtjpdhy; j';fs; 

capiu ,Hf;f nehhpLk; vd;W $d';fs; mwpe;jpUe;jhh;fs;.  Mdhy; ,d;iwf;nfh 

rpy fpwp!;jth;fs; gfpu';fkha; j';fs; czitf; Tl MrPh;tjpf;f ja';Ffpwhh;fs;. 

 

70 fp.gp –apy; ePnuht[f;F gpwF bt!;grpad;  g!;fh gz;oiff;F gpwF murhs 

te;jhd;.  jPj;J vd;w nuhk nrdhjpgjpa[k; mtd; kfDkhfpatd; vUrnyik 

mHpj;J a{j kf;fis cyfk; v';Fk; rpjuoj;jhd; vUrnykpd; Myaj;jpd; 

mHpit Fwpj;Jk;  vUrnykpd; mHpit Fwpj;Jk; ,naR brhd;d jPh;f;fjhprdk; 

epiuntwpw;W (Y}f;fh 19:41-44  Y}f;fh 23:28-31)  bfhnyhrpak; vd;W xU 

,lj;jpd; Vw;ghLf;F bghWg;ghspahf bt!;grpad; ,Ue;jhd;.  ,e;j ,lj;jpy; 

fpwp!;jth;fs;  eifr;Ritf;fhf rpj;jputij bra;ag;gl;lhh;fs;. 

 

3. 68-100 fp.gp. –apd; nghJ  Kjy; E}w;whz;od; filrp jiy Kiw kw;Wk; rig 

fodkhf Jd;g[Wj;j gl;lJ  MdhYk; mth;fspd; cgnjr';fs; khwtpy;iy 

cyf jiyth;fis bfhz;L rhj;jhd; rigia nrhjpj;j nghjpYk; nrhjidapd; 

epkpj;jk; Rtpnr#k; gutp tpRthrpfSk; bgWfpdhh;fs;. 

 

4. fpwp!;jt fhyj;jpd; ,e;j fl;lk; mg;ngh!;jy fpwp!;jtk; vd;W 

miHf;fg;gLk;.  mg;ngh!;jyh;fspd; neuo jiyikapy; ,J 33-100 fp.gp tiu 

ePoj;jJ.  gpur';fpj;j xt;bthU efuj;jpy; vGg;g[jy; njhd;Wk;  ,y;yhky; 

nghdhy; ,uj;jf;fsk; cUthFk;. 

 

5. rig fw;Wf;bfhLj;j rj;jpaj;ij tpl;L tpyfpdjhy; ,d;iwf;F mnef rigfs; 

j';fSila rhl;rpiaa[k; ty;yikiaa[k; ,He;jpUf;fpwhh;fs;.  tpRthrj;jpd; 

Rtpnr#k; rigf;F bfhLj;J. mg;ngh!;jyh;fs; rigf;F ,ij tpl;L tpyfhky; 

,Uf;f ntz;Lk; vd;W kpFjpaha; bf";rpdhh;fs;. (mg;ngh!;jyh; 20:28-32  
fyhj;jpah; 1:6-12  a{jh 1:3-4   11ngJU 3:1-18 ,itfis ghh;f;ft[k;) 

 

B. rig gpjhf;fspd; fpwp!;jtk; 

1. 100 fp.gp –apy; nahthdpd; kuzj;jpw;F gpwF rj;JUtpd; g[jpa rjp jpl;lk; 

Jt';fpaJ.  mg;ngh!;jyh;fs; gpur';fpj;j rj;jpakd;wp ntW cgnjr';fs; 
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fpwp!;jt kjj;jpy; cz;lhf Jt';fpd 120 fp.gp –apy; rig gpjhf;fspd; vGj;jpd; 

\ykha; ngJU kw;Wk; gt[ypd; fhyj;jpy; ,Ue;J fpwp!;jtk; ntW ,Ue;jJ 

vd;W g[hpe;J bfhs;syhk;. 

 

2. eh!;ork; vd;W xU fUj;J ntWghL rj;jpaj;ij tpl;L tpyfpdjhy; 

cz;lhapw;W. ,J eh!;of;!; vd;w fpnuf;f thh;j;ijapypUe;J njhd;wpaJ.  ,jpd; 

mh;j;jk; "hdkhFk;. xU ufrpa "hdj;ij bfhz;lth;fs; vd;W eh!;of;!; 

jphpe;jhh;fs;.  fhzg;gLfpw cyfk; jPaJ vd;Wk; fhzg;glhjJ Mtpf;Fhpa 

kz;lynk ey;yJ vd;Wk; ,th;fs; nghjpj;jhh;fs;.  ,e;j nghjid jtuhdJ 

Vbdd;why; fhzg;gLfpw ek; rhPuk; ghpRj;j Mtp j';Fk; njthyak; vd;W 

(1bfhhpe;jpah; 6:19) ntjk; TWfpwJ.  gprhRfSk; fhzg;gLtjpy;iy ,itfSk; 

ey;yJ my;y. 

 

3. 155 fp.gp –apy;  khd;lhdp!;l; vd;W bgha; cgnjrk; ,uz;lhk; E}w;whz;oy; 

cUthdJ.  ,jpd; ,af;Fdh; mtiu ghpRj;j Mtpapd; tha; vd;W 

miHj;Jf;bfhz;lhh;.  ntjj;jpd; mjpfhuj;ij ghh;f;fpYk; mtiu cah;j;jp 

bfhz;L fpwp!;Jtpd; tUifia Fwpj;J mwpf;if ,l;L Raj;ij fodkhf 

kUj;J khkprj;jpypUe;J tpyfp jd;id gpd; gw;Wfpwth;fis jpUkzk; 

bra;Jf;bfhs;s ntz;lhk; vd;W ,e;j jiytd; nghjpj;jhd; gt[y; ,e;j bgha; 

nghjfj;ij Fwpj;J Vw;f;bfdnt vr;rhpj;jhh;. (1jPnkhj;nja[ 4:1-3) 
 

4. ,e;j fhyf;fl;lk; rig gpjhf;fspd; fpwp!;jtk; vd;W tpthpf;fg;gLk; xU 

thh;j;ijapny brhy;y ntz;Lk; vd;why;- khw;wk; vd;W brhy;yyhk; - mjhtJ 

rj;jpaj;jpy; ,Ue;J khw;wk; rpy khWjy;fs; Fwpj;J ,g;bghGJ  ghh;f;fyhk;. 

 

,e;j jfty;fs; xUtUila tpRthrj;ij Fiwg;gjw;fhf my;y ,ij jat[ 

bra;J epidt[ TW';fs;.  ntjj;jpy; ,Ue;J Tl;lnth Fiwf;fnth TlhJ 

vd;W njtnd ekf;F brhy;yp ,Uf;fpwhh;.  ,J xU rhpj;jpu ghlk;  fPH; 

bfhLf;fg;gl;l jfty;fs; cz;ikfs; ,J xUtiua[k; ghjpf;fnth  

g[z;gLj;jnth my;y. 

 

5. Rkhh; 200 fp.gp  -apy; ntjj;jpy; fhzg;glhjJ jpUj;Jtk; vd;w brhy; 

nghjpf;f gl;lJ.  tl Mg;hpf;fhtpy; ,Ue;J blh;l;?ypad; vd;w tHf;fhp"uhy; 

,J gpugykhdJ.  njtj;Jtj;ij Fwpj;J xU g[jpa fz;nzhl;lj;ij ,J 

mspj;jJ nuhkd; fj;njhypf;f kjj;jpd; \y m!;jpghukhf ,J khwpdJ.  ,jpd; 

mog;gil nghjid vd;dbtd;why; njtj;Jtj;jpy; \d;W tpj;jpahrkhd 

egh;fs; cz;L gpjhthfpa njtd;  Fkhudhfpa njtd;  kw;Wk; ghpRj;j 

Mtpahfpa njtd;.  ,e;j \tUk; tpj;jpahrkhdth;fs; (ntW rpe;ija[k; ntW 

rpj;jKk;) Mdhy; \tUk; nrh;e;J rkkha; ,Uf;fpwhh;fs; epj;jpakha; ,Uf;fpwhh;fs;  

kw;Wk; cWjpaha; ,Uf;fpwhh;fs;.  giHa Vw;ghl;oy; Kjy; fl;lisf;Fk;  

Mgpufhk; nkhnr kw;Wk; ,!;unty; nfhj;jpuj;jhh;fSf;F fw;W bfhLj;j 

bja;tj;jpd; xUj;Jtj;jpypUe;J a{j fpwp!;jtj;jpypUe;J ,J khWjyhd fUj;jha; 

,Ue;jJ \d;W njth;fs; my;yJ njtj;Jt';fs; vd;w vfpg;jpa fyhr;rhuj;jpy; 

,Ue;j ,e;j nghjid cUthfp ,Uf;fyhk; vd;W mnef ntj rh!;jphpfs; 

TWthh;fs;.  tlfj;jpa jpUj;Jtk; my;yJ yj;jPd; jpUj;Jtj;jpd; gpjhthf 
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oul;?ypad; miHf;fg;gl;lhh;. jpUj;Jtj;ij Fwpj;J xU mfykhd ghh;ita[k; 

cUthdJ. 

 

6. ,e;j fhy fl;lj;jpy; thH;e;J te;j jj;Jt nkijfspy; xUtuhd Mhpb$d; 

,t;thU brhd;dhh;  vy;nyhUk; ,ul;rpf;f gl;L ghtpfs; jz;of;fg;gl;L 

mth;fs; kPz;Lkha; !;jhgpf;fgLthh;fs;.  ,jpd; epkpj;jk; Jiye;J nghd 

cyfj;ij kPl;gjw;fhd ghpRj;j thH;f;if thGfpw rYif Fiwe;J nghdJ.  

vy;yh $hjpfSf;F nghjpa[';fs; vd;W ,naRtpd; fl;lisf;F neh; tpnuhjkha; 

,J ,Ue;jJ.  nahthd; 3-y; kWgoa[k; gpwg;gjw;fhd fpwp!;Jtpd; fl;lisia 

,g;gog;gl;l kD#Pf jj;Jt';fs; mtkjpf;fpd;wd.  njtd; J}a Mtpaha; 

(mjhtJ g';Fnsh rhPunkh ,y;yhj) ,Uf;fpwhh; vd;W Mhpb$d; fw;W bfhLj;jhh;. 

,J blh;l;?ypad; fUj;jpw;F khwhf  ,Ue;jJ. 

gpjh Fkhuid epj;jpa njhd;Wifapdhy; gpwbra;fpwhh; vd;W Mhpb$d; 

epidj;jhh;.  njtd; jd;Dila \ykha; ,Ug;gjpdhy; jhd; FkhuDk; njtdha; 

,Uf;fpwhh; mth; gpjhitg;nghy nghJkhdtuha; ,y;iy Fkhud; gpjht[f;F 

Fiwtha; ,Uf;fpwhh;/  vy;yh rpU#;oia ghh;f;fpYk; Fkhuid ghh;f;fpYk; gpjh 

bghpath; vy;yh gFj;jwpt[s;s rpU#;ofis ghh;f;fpYk; ghpRj;j Mtpia 

ghh;f;fpYk; Fkhud; bghpath;  vy;yh ghpRj;jthd;fis ghh;f;fpYk; (J}jh;fis 

ghh;f;fpYk; ghpRj;j kdpjh;fis ghh;f;fpYk;)  ghpRj;j Mtp bghpath;.  ,e;j 

nghjidapd; \yk; jpUj;Jtj;jpw;F xU khWg;gl;l nfhzk; cz;lhapw;W. 

 

7. 312 fp.gp  -apy;  fhd;!;lhd;Od; vd;w g[jpa nuhk kd;dh; nuhk 

rhk;uh$paj;jpw;Fk; nuhk rigf;Fk; jiytd; Mdhd;.  rhk;uh$paj;ija[k; 

fpwp!;jtj;ija[k; ,izj;J vy;yhtw;iwa[k; Fwpf;Fk;  nuhk rig my;yJ 

fj;njhypf;f rigia cUthf;fpdhd;.  313 fp.gp  -apy; fhd;!;lhd;Odpd; rfpg;gpd; 

rhd;W btspaplg;gl;lgpd; fpwp!;jt Jd;g[Uj;Jjy; rl;lg;g{h;tkha; Kotile;jJ.  

fpwp!;jtdha; fUjg;gLtJ murpay; bry;thf;if mjpfhpj;j goahy; nuhkpy; 

Mapuf;fzf;fhndhh; fpwp!;jth;fsha; khwpdhh;fs;.  fpwp!;jth;fnshL xU 

If;fpak; murpay;  ,uhqtk; kw;Wk; r\f cah;t[f;F xU tHpaha; ,Ue;jJ 

fpwp!;jtk; cyfj;ij khw;wtpy;iy cyfk; fpwp!;jtj;ij khw;wp bfhz;L 

,Ue;jJ! 
 
8. 300 fp.gp  -apy; gp#g;g[fshy; elj;j gl;l xU tpnr# Tl;lk; nk khjk; 20 

njjp 325 fp.gp. –apy;  fj;njhypf;f rigahy; fl;lg;gl;lJ.  ,J fj;njhypf;f 

rigapd; Kjy; TLifahf (nahrid TLif)  ,Ue;jJ.  ePrpahtpd; 

Mnyhrid TLif vd;W ,J miHf;fg;gl;lJ.  njtd; ahh;  ,naR vg;go 

bja;tkha; ,Uf;f Koa[k; vd;W nfs;tpfis Fwpj;J g[jpa nghjidfisa[k; 

g[jpa rig rl;l';fisa[k; ,e;j TLif mikj;jJ  bghpjhd thf;Fthjj;jpd; 

gpwF \d;W ntWg;gl;l egh;fsha; njtd; cUthfp ,Uf;fpwhh; vd;W TLif 

Kot[ bra;jJ.  fj;njhypf;f rigapd; rl;lg;g{h;tkhd cgnjrkha; jpUj;Jtk; 

Vw;Wf;bfhs;sgl;lJ. 

 

9.  fhd;!;lhd;Onehg;gypd; TLifapy; (,d;iwa ,!;j;jhd;g[y;  JUf;fp) 381 

fp.gp. – apy; ePrpahtpy; vLf;f gl;l jPh;khdk; nuhk  rhk;uh$paj;jpd; xnu 

rl;lg{h;tkhd kjkha; mikf;f gl;lJ.  nuhk rl;lj;jpdhy; jpUj;Jt cgnjrk; 

epiyehl;lg;gl;lJ.  ,e;j rl;lj;jpw;F tpnuhjkha; vGk;gpdth;fSf;F t";rfh;fs; 
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vd;W gl;lk; Nl;l gl;L bghpjhd jz;lidia mDgtpf;Fk;goahf 

rKjhaj;jpy; ,Ue;J tpyf;fp rpy neu';fspy; j';fSila thH;f;ifna 

,He;jhh;fs;.  jpUj;Jtj;jpy; tpRthrkha; ,y;yhky; njtd; xUtnu vd;W 

brhd;dth;fSf;F r\jhaj;jpnyh rhk;uh$paj;jpnyh ,lk; ,y;iy. 

 

10.  mg;ngh!;jyh;fspd; fhyk; kiwa kiwa ntjj;jpd; KiwfSk; kiwe;jd.  

fpnuf;f jj;Jt';fs; g[jpa tpndhjkhd cgnjr';fis cUthf;fpd. bry;thf;F 

cs;sth;fs; fhd;!;lhd;Od; fUj;jpd; \ykha; jiyth;fsha; rigapy; 

vGk;gpdhh;fs;. Mifahy;  y";rk; g[w$hjp nahridfs;  \l ek;gpf;iffs; 

kw;Wk; rl';fhrhuk;  bkJthf cs;ns EiHe;jJ.  g[w$hjpfspd; tUe;Jf;s; rig 

gz;oiffsha; mDrhpf;f gl;L g[J ehk';fs; ,l;L ,ij rig gpd;gw;wpdJ.  

,Ushd fhyk; vd;w fhyf;fl;lj;jpy; cyfk; gpuntrpj;jJ. 

 

• fh;j;jhpd; ge;jp xU epidt[r; rpd;dj;jpw;F gjpyhf  xU gypaha; 

khwptpl;lJ.  gwpkhu gLfpw jpuhl;r;ir ,urk; ,naRtpd; cz;ikahd 

,uj;jkha; khWk; vd;Wk; mg;gk; ,naRtpd; rhPukha; khWk; vd;Wk; 

fj;njhypf;f rig fw;Wf;bfhLj;jJ 

• 431 fp.gp –apy; vngRtpy; Tod fj;njhypf;f Mnyhrid FGtpy; 

khpahs; njtDila jha; vd;W epUgg;gl;lJ.  ,nj gl;ldj;jpy; jhd; 

njtij ilahdhit mjhtJ njth;fSila jhaha; fUjp mtis 

Muhjpj;jhh;fs; (mg;ngh!;jyh; 19:28-35)  xU fpwp!;jt thrid 

tuntz;Lk; vd;gjw;fha; ilahdhtpy; ,Ue;J nkhp vd;W bgah; khw;wk; 

bra;ag;gl;lJ.  

• gp#g;khh;fs; Mrhhpah;fis MSif bra;jhh;fs; Mrhhpah;fis fpbsh;$P 

vd;W miHj;jhh;fs; nghg;g[ vy;nyhiua[k; murhz;lhh; (461 fp.gp) 

• gunyhfj;jpw;Fk; eufj;jpw;Fk; eLnt cs;s gh;nfl;lhP vd;W !;jhdj;jpd; 

cgnjrk; cz;ik vd mwpf;if ,lg;gl;lJ (593 fp.gp) khpj;jth;fis 

nehf;fp b$gpg;gJ ,ul;rpg;g[f;F mDTykha; ,Uf;Fk; vd;W 

nghjpf;fg;gl;lJ. 

• 850 fp.gp. – apy; ghpRj;j $yk; cgnahfpf;f Jt';fpaJ. 

• 1090 fp.gp – apy; thpirahf kWgoa[k; kWgoa[khf brhy;yf;Toa b$g 

kzp my;yJ nurhP vd;w gHf;fk; cUthdJ.  kj;nja[ 6:7 –y; ,naRnt 

g[w$hjpfis nghy tPzhf b$g';fis bra;a ntz;Lk; vd;W brhy;yp 

Tl ,J epUgg;gl;lJ. 

• 1073 kw;Wk; 1085 fp.gp –apy; Mz;l nghg;g[ fpbubfhhp 7-tJ 

Qpy;blgpuhz;L vd;wth; Mrhhpah;fis jpUkzk; bra;Jf; bfhs;shjgo 

tw;g[Wj;jpdhd;.  jpUkzkhd Mrhhpah;fs; j';fsJ kidtp kw;Wk; 

gps;isfis tpl;L tpl;L tuntz;Lk; vd;Wk; my;yJ j';fs; 

gjtpapypUe;J btspnau ntz;Lk; ,th; Twpdhh;.  ,e;j mwpf;ifapd; 

epkpj;jk; fj;njhypf;f Mrhhpah;fs;  kj;jpapy; jpUkzk; 

jz;lidf;Fs;shdJ.  kD#d; jpUkzk; bra;J bfhs;s ntz;Lk; 

vd;W ntjk; TWfpwJ (1jPnkhj;nja[ 3:1-5 kw;Wk; 1 jPnkhj;nja[ 3:12)  
nuhkg[hpad; nghg; jhd; rig fl;lg;gl;l fy; vd;Wk; ,th; Twpdhh;.  
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vy;yh g{nyhf thH; murh;fis ghh;f;fpYk; ,th; bghpath; vd;Wk; 

brhd;dhh;. 

• ghtj;jpy; ,Ue;J fl;ltpH;f;f gl mEgtpj;jYila tpw;gidapd; gHf;fk; 

rigapny Jt';fg;gl;lJ ,e;j tHf;fj;jpd; go IRthpathd;fs; j';fs; 

ght';fSf;F kjpg;ig Kd;gjhfnt brYj;jptplyhk; ,ij bra;tjpdhy; 

epj;jpa mHptpy; ,Ue;J jg;gptpLthh;fs; vd;W tpRthrpj;jhh;fs;. (1190 

fp.gp.)   

• Fw;wk; Rkj;Jjy; 1209 fp.gp. –apy; Jt';fpaJ (,ij fwpj;J 

,izajyj;jpny ghh;f;fyhk;) mSfpw rigahdJ jd; nghjidfSf;F 

xj;J bfhs;shj egh;fis kuz jz;lid bfhLf;f Maj;jkha; ,Ue;jJ. 

• bjspg;g[ "hd!;ehdj;jpd; Kiw cgnjrkha; khwpdJ. 

 

 

11. 1054 fp.gp. –apy; gy;ntW jpUj;Jt cgnjr';fspdhy; ,uz;L ntWg;gl;l 

epWtd';fsha; gphpe;jJ blh;l;?ypdpd; tlf;fj;jpa jpUj;Jtk; kw;Wk; 

Mhpb$dpd; fpHf;fj;jpa jpUj;Jtj;jpw;F ,ilna cz;lhd rh;r;irapd; tpist[ 

jhd; ,J.  tlf;fj;jpa rig yj;jPd; bkhHp ngrpaJ mJ rpiyfisa[k; ,ju kj 

rk;ke;jkhd bghUl;fis tz';Fk; gHf;fj;jpy; <Lgl;lJ.  Mdhy; fpHf;fpy; 

,Ue;j rig fpnuf;f ghi# ngrpaJ.  ,J tpf;fpuf tHpg;ghl;oy; <Lgltpy;iy 

nuhkpy; cs;s nghg;g[ fhd;!;lhd;onehg;gypy; cs;s gp#g;ig kjj;ij tpl;L 

btspnaw;wpdhh;. ,jd; gpd; rigfs; nuhkd; fj;njhypf;f rig vd;Wk; fpnuf;f 

Mr;rhu rig vd;Wk; (fpnuf;f fpHf;F rig) miHf;fg;gl;ld. 

 

tpf;fpuf tHpg;ghl;oypUe;J tpyfpa egh;fs; nuhkd; fj;njhypf;f rigapypUe;J 

j';fis gphpf;f Kaytpy;iy rigia rPh; gLj;j Kad;whh;fs; Mifahy; jhd; 

fpHf;fpny ,Ue;j rigfs; mog;gil cgnjr';fspy; xd;wha; ,Ue;jd.  

rhpj;jpuj;jpy; fhzg;gLk; kfhbghpa khw;whspfs; ahtUk; nuhkd; fj;njhypf;f 

rigf;Fs; j';fp ,Ue;jhh;fs;  fhynghf;fpy; ,th;fs; $hjp btspnaw;wk; 

bra;ag;gl;lhh;fs;.   

 

12. 1540 fp.gp – apy; l;blhpd;l;L vd;w Mnyhrid FGtpy; ntjj;jpy; 

Twgl;ljw;F rkkha; nuhkd; fj;njhypf;f rigapd; rl';fhr;rhuk; xg;ghdJ vd;W 

mwpf;if ,lg;gl;lJ.  ntjj;jpy; ,Ue;J Tl;lnth Fiwf;fnth TlhJ vd;w 

fl;lisf;F ,J neh; tpnuhjkha; ,Ue;jJ. (btsp 22:19 –ia ghh;f;ft[k;. 

 

C. khWg;gl;l fpwp!;jtk; 

1. khWjiy ijhpakhd khw;Wf;fhuh;fs; Jt';fpdhh;fs;.  ,jpy; mnefh; 

gpuhbl!;bld;l; rigfis tpnuhjkha; Jt';fpdhh;fs;. ,J jhd; khw;wk; 

mile;J my;yJ khWg;gl;l fpwp!;jtj;jpd; Jtf;fkhFk;.  tpRthrj;jpd; \yk; 

,ul;rpf;f gl;l FGthf ,J ,Ue;jjJ MdhYk; rpy fpnuf;f fUj;jhsh;fspd; 

fUj;Jf;fis ,J bfhz;L ,Ue;jJ.  mg;ngh!;jyh;fs; m";"hdpfs; vd;W 

,th;fs; epidj;J bfhz;L ntj thf;fpa';fis rhpahf tpsf;FtJ j';fSila 

flikaha; epidj;J bfhz;lhh;fs;. 
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1382 –y; fj;njhypf;f rigapy; ,Ue;J tpLjiy nfhhp $hd; itj;Jfpspg;g[ vd;w 

egh; xU fz;ld Tl;lj;ij Muk;gpj;jhh;.  rigf;F jiyth; nghg;g[ my;y 

fpwp!;J jhd; vd;W mth; Mzpjdkha; brhd;dhh;  tpRthrpf;F ntjk; jhd; 

gpujhd Mjhuk; kw;Wk; mjpfhuk; vd;W mth; brhd;dhh;.  Kjy; M';fpy g[jpa 

Vw;ghl;il mth; bkhHp bgah;j;jhh;. 

 

a)  1400-1500 fp.gp. 
 $hd; Q!; (1455 fp.gp) mr;rfk; fz;Lgpof;f gl;lJ ,jd; \yk; bghJ 

kf;fSf;F ntjk; bfhLf;fg;gl;lJ. 

b)  1500-1600 fp.gp 
 khh;l;od; Y}j;jh; vd;w fj;njhypf;f re;epahrp 1517-k; Mz;L mf;nlhgh; 

khjk; 31-k; njjpapy; mtUila bjhFg;ig rig fjt[f;F Mzp moj;J 

itj;jhh;.  mEgtpj;jYila tpw;gid jtW vd;gjw;fhd 95 fhuz';fis 

mth; bfhLj;jhh;  ,J khWjiya[k; Y}j;jud; rigiaa[k; Jtf;fp itj;jJ. ,J 

tpRthrj;jpd; epkpj;jk; ePjp epahaj;jpy; ek;gpf;if bfhz;L ,Ue;jJ. 

 

• ,';fpyhe;J ehl;od; rig my;yJ M';ypf;fd; my;yJ 

vgp!;f;nfhngypad; rig 1534 fp.gp. – apy; Jtf;fg;gl;lJ ,uh$hthfpa 

bQd;wp VII  f;F tpthfuj;J bra;a nghg;g[ mDkjpf;fhjjhy; ,J 

ele;jJ. 

• Rtp!h;nyd;il nrh;e;j Mdghg;o!;l;Lfs; FHe;ijfSf;F bfhLf;Fk; 

"hd!;ehdk; rhp vd;W 1525 –apy; Twpdhh;fs;. 

• $hd; fhy;tpd; fhy;tpjprj;ij Jtf;fpdhh;. 

• $hd; ehf;!; !;fhl;nyd;oy; khWjiy Jtf;fp gpbu!;gpl;nlhpad; rigia 

cUthf;fpdhh; (1536 fp.gp) kWgoa[khf ,uhngh$dj;ij xU epidt[r; 

rpd;dkhf ,th; epWtpdhh;.  ,';fpyhe;J rigia ghpRj;j gLj;j ntz;Lk; 

vd;W rl;lj;ij jhk!; fhh;l;iul;L Jtf;fpdhh; ,e;j FGtpw;F 

gpa{hpl;ld;!; vd;W bgah; cz;lhdJ jdpaha; gpwe;jth;fs; 

fh';fphpnf#dy; rigia 1580 fp.gp. –apy; Jtf;fpdhh;fs; njrj;jpw;Fk; 

rigf;Fk; gphpit ,th;fs; tpRthrpj;jhh;fs; 

 

c) 1600 – 1700 fp.gp 
 

• 1609-1612 fp.gp – apy; Kjy; ghg;o!;l; rig cUthdJ.  "hd!;ehd 

Kiwfspdhy; ,';fpyhe;J rigapy; ,Ue;J ,th;fs; gphpe;J te;jhh;fs; 

bjspg;g[ "hd!;ehdj;jpy; ,th;fs; tpRthrkha; ,y;yhky; KGf;F 

"hd!;ehdj;jpy; khj;jpuk; tpRthrkha; ,Ue;jhh;fs;. 

• gpy;fphpk;!; my;yJ gphpj;J vLf;fg;gl;lth;fs; vd;W Kjy; mbkhpf;f 

FofSf;F bgah; ,lg;gl;lJ (1620 fp.gp.) 

• 1647 -,y; xU kfhbghpa vGg;g[jy; FGit $hh;$;  `ghf;!; vd;w egh; 

Jtf;fpdhh;  ,jpy; mnefh; md;dpa eht[fspdhy; ngrpdhh;fs;.  ,e;j 

,af;fj;jpw;F ed;gh;fs; my;yJ Fntf;fh;!; vd;W bgah; ,Ue;jJ. 
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d)  1700 – 1800 fp.gp 
 

• nkhuhtpa ,af;fk; Jtf;fg;gl;lJ bghpjhd CHpaj;ij fdk; gz;zp 

cyfbk';Fk; CHpaf;fhuh;fis mDg;gp itj;jhh;fs;.  rhpj;jpuj;jpy; 

fhzg;gl;l kpf ePskhd bjhlh; r';fpyp b$gj;ij ,th;fs; bra;jhh;fs;. 

• epa{ ,';fpyhe;J kw;Wk; tlf;F mbkhpf;fhtpy; cz;lhd kfhbgWk; 

vGg;g[jnyhL n$hdjd; vl;th;l;!pd; bgah; ,idf;fg;gl;lJ. mnefh; 

kdk; jpUk;gp njtDila ty;yikapdhy; mirf;fg;gl;lhhfs;. 

• njtDf;fha; ghpRj;j thH;f;if thH;tij Fwpj;J tiffis $hh;$; 

itapl; `gPl;L kw;Wk; bt!;yp rnfhjuh;fs; (rhh;y!; kw;Wk; $hd;) 

gpur';fpj;jhh;fs;. ,th;fis bkj;bjo!;l;L vd;W miHj;jhh;fs;.  

bkj;bjo!;Lfspdhy; rpW gps;isfSf;F "hapW gs;sp Jt';fg;gl;lJ. 

 

e)  1800 - 1900  fp.gp  
 

• ghtkd;dpg;g[f;fhf "hd!;ehdk; mtrpakhdJ vd;W 1820 –y; fpwp!;jt 

rig gpur';fpj;jJ. 

• mbkhpf;fhtpy; bghpjhd vGg;g[jiy cUthf;fpd rhh;y!; `gpd;dpapdhy; 

gPlj;jz;il te;J kf;fs; b$gpf;Fk;goahd tHf;fk; Jt';fg;gl;lJ.  ,J 

bghJthf gpur';fj;jpw;F gpwF elf;Fk; 

• ,naRtpd; rP#h;fs; vd;w FGit jhk!; nfk;g;bgy; vd;w Kd;dhy; 

gpbu!;gpl;nlhpadhy; Jtf;fg;gl;lJ. (1846) 

• jpushd kf;fis mtuJ gpur';fj;jhy; ,Gj;J bfhz;lth; jhd; rhh;y!; 

!;gh;$pad;  

• 1865 –y; oitl;L \o vd;wthpdhy; a';f; bkd;!; fpwp!;oad; 

mnrhrpna#d; my;yJ YMCA  cUthf;fg;gl;lJ  ,J thypgh;fis 

bjUf;fspy; neuk; tpiuakhf;FtjpypUe;J jpUj;jpaJ. 

 

f)  bge;bjbfh!;lyprk; (1900) rfy fpwp!;jt epWthf';fspy; ,Ue;J mnef 

kf;fs; ghpRj;j Mtpapd; epiwit bgw;W md;dpa ghi#fshy; ngrpdhh;fs;. 

• $dthp khjk; 1 Mk; njjp 1901-y; fd;!hdpy; cs;s nlhbgf;fh vd;w 

,lj;jpy; ntjhfk gs;sp khztp Mfpa Mf;be!; x$;kd; \d;W ehs; 

fodkhd cgthr b$gj;jpw;F gpwF ghpRj;j Mtpapd; epiwit bgw;whh;.  

me;epa ghi#fspdhy; ngrpdhh;  ghpRj;j Mtpapd; epiwt[f;fhd 

milahsj;ij mwpe;Jf;bfhs;s ,e;j gs;sp njof;bfhz;L ,Ue;jJ.  

,jpd; gpwF gy;ntW khzth;fs; ,e;j mDgtj;jpw;Fs;shf fle;J 

brd;wd. fhye;njhWk; gt[";r; gt[";rfhd $d';fs; ghpRj;jhtpapd; 

epiwtpdhy; me;epa ghi#fspdhy; ngrpdhh;fs;. Mdhy; ,e;j 

rk;gtj;jpdhy; xU vGg;g[jy; cz;lhfp mnefh; ghpRj;j Mtpapd; 

epiwit nfhhp ,ij bgw;Wf;bfhz;lhh;fs;. 

• ,e;j bra;jp gutpd khj;jpuj;jpy; fd;!h!;  kpbrshp  blf;!h!; 

fyp`nghh;dpah kw;Wk; cyfj;jpd; mnef gFjpfspy; ghpRj;jhtpapd; 

Cw;Wjy; eil bgw;wJ. yh!; V";ry;!; efuj;jpy; cs;s mNrh bjUtpy; 
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(1906) xU TLif ghpRj;j Mtpapd; Cw;WjYf;fhf b$gpf;f Jt';fpaJ. 

,e;j TLif tpj;jpahrkha; ,Ue;jJ ,jpd; fhuzk; mnefh; me;j 

fhyfl;lj;jpy; $hjp btwpahy; fl;lg;gl;oUe;jhh;fs;. fWg;g[ njhYila 

!;jphpfSk; g[U#h;fSk; bts;is njhYilath;fnshL ngrnth 

gHfnth khl;lhh;fs; Mdhy; ghpRj;j Mtp ,e;j gphptpidia cilj;J 

vhpe;jJ cyfk; KGtJk; Mapuf;fzf;fhd kf;fs; CHpaf;fhuh;fs; 

gpurpj;j bgw;w CHpaf;fhuh;fs; thH;f;ifapd; vy;yh elf;iffspd; ,Ue;J 

kf;fs; me;epa ghi#apd; milahsj;njhL ghpRj;j Mtpia 

bgw;Wf;bfhz;lhh;fs;. tpiutpy; bge;bjbfh!;nj vGg;g[jypd; mf;fpdpahy; 

mbkhpf;fh KGtJk; ,Gj;J bfhs;sg;gl;lJ. 

fhyk; bry;yr; bry;y ,d;Dk; mjpfkha; btspg;ghL rj;jpak; kw;Wk; xyp 

njhd;wpaJ.  ghpRj;j Mtpahy; epuk;gpd kD#h;fs; xU g[jpa cw;rhfj;Jld; 

njtDila thh;j;ijia Muha Jt';fpdhh;fs; (nahthd; 16:13) cz;ikahd 

,Uja';fs; v';bfy;yhk; njtid njoanjh mnef ntj rj;jpa';fs; 

btspg;gLj;j gl;lJ vd;W rhpj;jpuk; TWfpwJ. 

 

mg;ngh!;jy fpwp!;jtk; kPz;Lkhf !;jhgpf;fg;gLjy; 

rhpj;jpuk; KGtJk; rpy FGf;fs; njtdpd; xUj;Jtj;jpy; tpRthrkha; 

,Ue;jjpdhYk; ,e;j ntj rj;jpaj;ij rhh;e;J xU cyfshtpa ,af;fk; 1913 

tiu ,a';ftpy;iy (jP nt fhy;L b#hpnr rhpj;jpuj;jpy; fhzg;gLk; xUj;Jt 

If;fpa';fis Fwpj;j ,e;j mw;g[jkhd g[j;jfj;ij ghh;f;ft[k;) ftp`nghh;dpah 

bge;bjnfh!;jh;fspd; xU Kfhkpd; nghJ ,naRtpd; ehkj;jpy; "hd!;ehdj;jpd; 

bra;jp btspg;gl;L rPd njrj;jpy; ,Ue;Jk; te;jpUe;j kf;fSf;F ,e;j Kfhkpy; 

,J btspg;gl;lJ.  tpiutpy; kWgoa[kha; "hd!;ehdk; vLg;gJ mnef 

fpwp!;jth;fSf;F Kf;fpak; vd;W njhd;wpaJ.  j';fSf;F cz;lhd 

vy;yhtw;iwa[k; tpl;L tpyfp ,e;j mw;g[jkhd rj;jpaj;ij gpur';fpf;f fle;J 

brd;whh;fs;.  btF Jhpjkhf xU Mz;Lf;Fs;shf mbkhpf;fh  bkf;!pf;nfh  

kw;Wk; fdlh njr';fspy; KG rigfs; kWgoa[khf "hd!;ehdk; bgw;Wf; 

bfhz;lhh;fs; ,e;j bra;jp cyfj;ij tl;lk; ,l;Lf; bfhz;L ,Uf;ifapy;  

u#pah ,e;jpah  `irdh  kw;Wk; gy njr';fs; Rtpnr# bra;jpahd ntjj;jpd; 

xUj;Jtj;jpdhy; Fj;jg;gl;ld.  ,J rpy Mz;Lfspny ele;jJ `irdhtpy; xU 

Fwpg;gpl;l ,lj;jpy;  4 ngh; $yj;jpdhYk; MtpapdhYk; kWgoa[khf gpwe;jhh;fs; 

,J 4 Mz;Lfs; mstpd; jpde;njhWk; eilg;bgw;wJ. (gpbuh`igy;!; Mg; 

bgd;blf;fh!;ly; kp#dhP!;  nkhp thy!; gf;fk; 328-I ghh;f;ft[k;) ,nj 

,lj;jpny xU Fwpg;gpl;l fhyj;jpny 6 thu';fspny 600 irdP!; kf;fs; 

,naRtpd; ehkj;jpy; "hd!;ehdk; bgw;whh;fs;. (`gpdhkpdd; Mg; 

bgd;blf;fh!;l; `gpuh';f; <thh;l;L gf;fk; 140-I ghh;f;ft[k;) ,d;iwf;F 617 

xUj;Jt !;jhgd';fs; cyfj;jpny cs;sd/  cyfbk';Fk; Fiwe;j gl;rk; 27 

nfho bjhpe;j tpRthrpfs; cs;sd (mth; fhl; ,!; xd;  jp !;nlhhP Mg; 

xd;bd!; bgd;of;fh!;l;ly;!;  jhy;kf;nf gpbu";;r;R) 

 

ntjk; vd;d fw;Wf;bfhLf;fpwnjh mij jhd; ehk; cWjpaha; gw;wpf;bfhs;s 

ntz;Lk; vd;W ehk; vg;bghGJk; epidt[f; Twntz;Lk; kdpjh;fspd; 

rk;gpujha';fspy; my;y ghpRj;jthd;fsha; ,Uf;fpw ekf;F mspf;fg;l;l 

tpRthrj;ij epiyehl;Lk;goaha;  ek;ik ntjk; elf;f brhy;YfpwJ rj;jpaj;jpd; 
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xypia bgw;w ehk; ,e;j xspapy; elg;gJ Kf;fpak; kD#h;fspd; nahridfs; 

my;y njtDila thh;j;ijia ehd; ekf;F epahajpgjpfsha; ,Uf;Fk;  

nahthd; 12:48 
 

rhtp # 8: rj;jpak; vg;bghGJk; nkw;bfhs;Sk; vd;gij rhpj;jpuk; 

btspg;gLj;JfpwJ 

 

 

ekf;F ntjhfkk; bfhLf;fg;gl;L ,Ug;gjhy; njtDf;F ed;wp ! 
ghlk; 11-y; filrp fhy';fspd; milahs';fis Fwpj;J ghh;g;nghk; 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 




