ஐசுவரியவானும் லாசருவும்

1.

இந்த உவமை லூக்16:19-31இல் இயேசு கிறிஸ்துவால் ச ால்லப்பட்டதாக இருக்கிறது.
இதமை

உவமை

என்று

ேிமைக்கிறார்கள்.

அமைத்தாலுங்கூட

அவ்விதம்

எடுத்துக்சகாண்டு,

ைைிதன்

கருதி

ைரித்தபின்

இது

உண்மைேில்

இதிலிருந்து

அறியவாடு,

ேடந்த

ச ால்லர்த்த

ஞாைத்யதாடு,

அயேகர்

ம்பவம்

என்று

(Literal)

அர்த்தத்மத

உணர்யவாடு,

பா த்யதாடு,

ச ய்மகயோடு இருக்கிறான் என்று தங்கள் ேிதாைிப்மப பேன்படுத்தி கூறுகிறார்கள்.
யதவனுமடே வ ைத்தின் யபாதமைமே கவைித்து ச வி ாய்க்கத் தவறிவிடுகிறார்கள்.

இவர்கள்
யவதம்

கூறுவமதக் கவைிப்யபாம்: “ேீ யபாகிற பாதாளத்தியல ச ய்மகயும் வித்மதயும் அறிவும் ஞாைமும்
இல்மலயே” (பிர ங்கி 9:1௦).

“அவர்கள்

ியேகமும் அவர்கள் பமகயும் அவர்கள் சபாறாமையும்

எல்லாம் ஒைிந்து யபாேிற்று” (பிர ங்கி 9:6) “அவனுமடே ஆவி பிரியும்.
திரும்புவான்.
ஏ ா 63:16;

அவன் தன் ைண்ணுக்குத்

அந்ோளியல அவன் யோ மைகள் அைிந்துயபாம் ( ங் 146:4; யோபு 14:21;

ஆதி

3:19)

அவ்விதம்

யவதாகைத்துக்கு

முரண்பாடாக

அவர்கள்

இந்த

ங் 115:17;

உவமைமே

அர்த்தப்படுத்துவதுதான் அவர்கயளாடு பிரச் மைோேிருக்கிறது.
2.

இது ேடந்த

ம்பவைாேிராது, ஒரு உவமைோய் ைாத்திரம் இருக்கிறது என்பமத ோம் முதலில்

கவைத்துக்குக் சகாண்டு வருயவாைாக.
அயேக

விபரீத

அர்த்தங்கமள

இதமை ச ால்லர்த்தைாய் அர்த்தப்படுத்துயவாைாைால்

இது

சகாடுக்கிறது.

உதாரணைாக

ஐசுவரிேவான்,

தன்

யைமைேிலிருந்து விழும் துணிக்மககமளத் தவிர ஒன்மறயும் லா ருவுக்கு சகாடுக்காது, அயேக
ஆ ீர்வாதங்கமள அனுபவித்ததால் ேகரத்துக்குச் ச ன்றான் என்று ச ால்லர்த்தம் சதரிவிக்கிறது.
ஆைால் அதில் அவைது தீமைோை குணத்மதப்பற்றி ஒரு வார்த்மதயும் ச ால்லப்படவில்மல.
லா ருமவ

எடுத்துக்சகாண்டால்,

அவன்

யதவனுமடே

உண்மைோை

பிள்மளோக

விசுவா த்திலும், ேம்பிக்மகேிலும் ேிமறந்தவைாய் இருந்ததிைால் ஆ ீர்வதிக்கப்பட்டான் என்று
யவதாகைம் கூறவில்மல.

அவன் பிச்ம காரைாய் விோதியுள்ளவைாய் இருந்ததால் ஆபிரகாம்

ைடிக்குக் சகாண்டுயபாகப்பட்டான் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது.
3.

இமத

ச ால்லர்த்த

ேிோேைாை

பாடம்

அர்த்தைாய்
என்ை?

அர்த்தப்படுத்துயவாைாைால்

ேீங்கள்

பிச்ம காரைாேிருக்காவிடில்

ஒரு

எளிே

ைறுமைேின்

இப்சபாழுது

அருமைோை

ஆமடமே

ாப்பிட்டு

வருவர்களாகில்
ீ

ேீங்கள்

முழுவதும்

ஆ ீவாதத்திற்குள்

அணிந்துசகாண்டு
ேிச் ேைாய்

இதிலிருந்து
புண்கள்

ோம்

ேிமறந்த

சபறக்கூடிே
விோதியுள்ள

பிரயவ ிக்கைாட்டிர்கள்

ஒவ்சவாரு

ேரகத்துக்குப்

என்றும்,

ோளும்

ம்பூரணைாய்

யபாவர்கள்
ீ

என்பதுைாை

பாடத்மதத்தான் ச ால்லர்த்த விளக்கம் யபாதிக்கிறது.
4.

யைலும் இந்த முழு விளக்கத்மதயும் ச ால்லர்த்தைாய் எடுத்தால், ஆபிரகாம் ைடி எத்தமை யபமர
சகாள்ளமுடியும்? ஆபிரகாம் ைடிதான் ைறுமைேின் ஆ ீர்வாதைாேிருக்குைாேின், உலகத்திலுள்ள
ஆேிரைாேிரம்

விோதியுள்ள

சகாள்ளக்கூடும்.

ோம்

ஏன்

பிச்ம காரர்
இவ்விதம்

அத்தமையபமரயும்
விபரீத

எவ்விதம்

அபத்தைாைமவகமள

ஆபிரகாம்

ைடி

சபாருள்படுத்தும்

ச ால்லர்த்தத்மத எடுத்துக்சகாள்ள யவண்டும்?.
5.

ஓரஞ் ாோத,

ேிோேைாை

அறிந்திருக்கிறார்கள்.

ைைங்கமளயுமடேவர்கள்,

இதமை

உவமை

என்று

ஒரு உவமைமே எவ்விதம் சபாருள் சகாள்ளல் யவண்டும்? உவமைோக
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ச ால்லப்படுபமவ

ஒரு

காரிேம்,

ஆைால்

அது

அர்த்தப்படுத்துபமவ

ைற்சறாரு

காரிேைாகும்.

உவமைேின் ஒவ்சவாரு அம் மும் ச ால் அர்த்தத்மத அப்படியே சகாடுக்காைல், ஒரு ஞாை
அர்த்தத்மதக் சகாடுக்கிறது.
ோம்

அதமை இயேசு கிறிஸ்து

புரிந்துசகாள்ளுகியறாம்.

யகாதுமைமேயும்
யகாதுமைமே

உதாரணைாக

கமளகமளயும்

யதவனுமடே

ாத்தானுமடே

புத்திரராக

பற்றிே

ில உவமைகமள விளக்கிேதிலிருந்து

ைத்யதயு

உவமைமே

இராஜ்ைிேத்தின்

புத்திரராக

அர்த்தப்படுத்திைார்.

அவர்

13இல்

ச ால்லப்பட்டிருக்கும்

எடுத்துக்சகாள்யவாம்.

அவர்,

அர்த்தப்படுத்திைார்;
அறுவமட

கமளகமள

ச ய்கிறவர்கள்

கூறும்யபாது அவர் யதவ தூதர்கமள அர்த்தப்படுத்திைார் என்று கருதுகியறாம்.

என்று

அவ்விதம் ேைது

கர்த்தர் விளக்கிை ஒவ்சவாரு உவமைேிலும் ச ால்லப்பட்டக்காரிேம் அது அர்த்தப்படுத்திைமத
யேரடிோக ச ால்லர்த்தைாய் ச ால்லவில்மல.

6.

ைத்

13:1௦,11

யும்

ைாற்

4:10,11

வ ைங்கள்

இமணத்து

உபயோகிக்கப்பட்டை என்று புரிந்துசகாள்ளலாம்.
ைைம்

ைட்டும்

புரிந்துசகாள்ளவும்,

வா ித்துப்பார்த்தால்

உவமைகள்

யதவனுமடே இரக ிேங்கமள யதவனுமடே

புறம்யப

இருக்கிறவர்களுக்கு

அது

புரிோததாயும்

ைமறசபாருளாய் இருக்கவும் உவமை பேன்படுத்தப்பட்டது என்று ோம் அறிகியறாம்.
இந்த

ஐசுவரிேவான்

ச ய்திேல்ல.

லா ரு

உவமைேில்

ச ால்லப்பட்டிருப்பது

யேரடிோை

அதன்படி

ச ால்லர்த்த

அது அதன் ஞாை அர்த்தத்தில் யவறு ஒரு காரிேத்மத சபாருள் சகாள்ளுகிறது.

அதன் ஞாை அர்த்தம் என்ை என்று ோம் இங்கு யதவ ஒத்தாம யுடன் கவைிப்யபாம்.
கர்த்தர்

சதளிவாக்கிக்

அவ ிேம்.

ஏன்

ஆதலால்

யதவனுமடே

சகாடுக்காத
எங்களது

இந்த

வார்த்மதகளுக்கும்

பிரகா ிக்கப்பட்ட

கருத்மத

கருத்மத வா கர்
திட்டங்களுக்கும்

ேிதாைித்தறிதல்

அடக்கைாய்

யைல்

வா கர்கமள

தாழ்மைோய்

திணிக்க

இம ந்த

ோங்கள்

விதைாய்

எவ்வளவுக்கு

ேைது

சகாடுப்பது

விரும்பவில்மல.
அவரது

த்திேம்

தகுதியுமடேதாக்குகிறயதா

அவ்வளவுக்கு எங்கள் விளக்கத்மதக் சகாடுக்கியறாம்.
7.

லா ரு குறிப்பிட்ட ஒரு வகுப்பாமரயும் அவர்கள் ேிமலமேயும் விளக்குகிறான்.
ஐசுவரிேவான்,

ஒரு

வகுப்பாமரயும்

அவர்கள்

ேிமலமேயும்

புரிந்தைட்டில் அந்த ஐசுவரிேவான் யூத யத த்மத அமடோளப்படுத்துகிறான்.
ச ான்ை

அந்த

காலக்கட்டத்திலும்

அதற்கு

முன்

தேமவ விய ஷைாக சபறுகிறவர்களாக திைமும்

8.

பரி.பவுல்

கூறுகிறபடி

ைிகுதிோேிருக்கிறது.

“யூதனுமடே

ேீண்டகாலைாகவும்,

எங்களுக்கு

அந்த உவமைமேச்

அவர்கள்

யதவனுமடே

ம்பூரணைாேிருந்தார்கள்.

யைன்மை

என்ை?

...

...

அது

எவ்விதத்திலும்

யதவனுமடே வாக்கிேங்கள் (ேிோேப்பிரைாணமும், தீர்க்கதரி ைங்களும்)

அவர்களிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்டது விய ஷித்த யைன்மைோயை.”
தாவதுக்கும்
ீ

அமதப்யபால

விளக்குகிறான்.

சகாடுக்கப்பட்ட

முதலீடு ச ய்திருக்கின்றை.

வாக்குத்தத்தங்கள்

ராைரீகத்மத

(யராை 3:1,2).

ஆபிரகாமுக்கும்

(Royalty) இஸ்ரயவல்

ைைத்துக்கு

அவர்களுக்குரிே ராைரீகத்மத (ராைாக்கள் அணியும்) ஐசுவரிேவான்

அணிந்திருந்த இரத்தாம்பரம் (Purple) அமடோளப்படுத்துகிறது.

இஸ்ரயவல் ைைம் ச ய்து வந்த

ேிோேப்பிரைாணத்தின் பலிகள் அவர்கமள அமடோள ரீதிேில் பரிசுத்த ைாதிோக காண்பித்தது.
அமத, ஐசுவரிேவான் அணிந்திருந்த விமலயேறப்சபற்ற வஸ்திரம் (ஆங்கிலத்தில் – Fine Linen –
ஆ ரிப்புக் கூடாரத்தின் விளக்கங்களில் இதற்கு சைல்லிே பஞ்சு நூலாைா – ோத் 26:1 – என்று
கூறப்பட்டிருக்கிறது).

அதாவது

சைல்லிே

பஞ்சு

அமடோளப்படுத்துகிறது. (சவளி 19:8).
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நூலாை

(சவண்மைோை)

வஸ்திரம்

9.

லா ரு புறைாதிோமர அமடோளப்படுத்துகிறான்.

அதாவது இஸ்ரயவலர் அல்லாத அமைத்து

உலகத்மதயும் லா ரு அமடோளப்படுத்துகிறான்.

இந்த உவமைமே இயேசு கிறிஸ்து ச ான்ை

காலக்கட்டத்தில்

புறைாதிோர்,

ஆ ீர்வாதங்கமள

இஸ்ரயவல்

அற்றவர்களாய்,

அமலந்தவர்கலாய் இருந்தைர்.

ைைங்கள்

புறக்கணிக்கப்

ம்பூரணைாய்

பட்டவர்களாய்

சுத்திகரிக்கப்படாதவர்களாய்

விோதியுள்ளவர்கள்,
யதாைர்களாய்
ோய்கள்

இருந்தைர்.

களங்கப்பட்டவர்கள்

இருந்தைர்.

கருதப்பட்டது.

அதன்

அந்த

யதமவக்காக

அவ்விதம் அவர்கள், அந்த ஐசுவரிேவான் வா லில் இருந்தைர்.

எந்தசவாரு உன்ைத ராைரீக ஆ ீர்வாதங்களும் அவர்களுக்கு இல்மல.
அவர்கள்

அனுபவித்த

அவர்கள்

பாவமுமடேவர்கள்

அக்காலங்களில்

ோய்

அமடோள ரீதிேில் கூட

ஒரு

ன்ைார்க்க

என்ற

ரீதிேில்

ேிமலேில்

அருவருக்கப்படக்கூடிே

ோய்களின்

பிராணிோகக்

அமடோளைாய் சுத்திகரிக்கப்பட்ட யூதன், ைற்றவர்கமள ‘யதவைற்றவன்’ என்றும்,

என்றும்

அமைத்தான்.

அவர்கயளாடு

யூதன்

ாப்பிடுவதுைில்மல,

விவாகம்

பண்ணுவதுைில்மல, எந்தசவாரு இமடபடுதலும் ச ய்வதில்மல (யோவா 4:9).

10. ஐசுவரிேவானுமடே

யைமைேிலிருந்து

ஆம ோேிருந்தான்

என்பது,

துணிக்மககளாவது

தங்களுக்குக்

ேிமலமே விளக்குகிறது.
ேைக்கு

விழும்

துணிக்மககளால்

இஸ்ரயவல்

லா ரு

ைைத்துக்குக்

கிமடக்காதா

என்று

புற

ைாதிோர்

“பிள்மளகளின்

(இஸ்ரயவலரின்)

ஆகிலும்

ோய்க்குட்டிகள்

தின்னுயை

குணைாக்கிைார்.

ஆற்ற

யதவதேவின்

ஏங்கிக்சகாண்டிருந்த

அப்பத்மத

ோய்க்குட்டிகளுக்கு (புற ைாதிோருக்கு) யபாடுவது ேல்லதல்ல என்றார்.
துணிக்மககமளத்

ப ிமே

இது இயேசு கிறிஸ்து காைாைிே ஸ்திரீேிடம் யப ிை விதத்திலிருந்து

சதளிவாகிறது.

ஆண்டவயர,

தன்

கிமடக்கும்

அவ்விதம்

என்றாள்
அவள்

தங்கள்
(ைத்

எைைான்

15:26,27).

விரும்பிே

(யதவ)

(யதவதேமவ)

அதற்கு அவள் சைய்தான்

யைமைேிலிருந்து

இயேசு
தேவின்

விழும்

அவளுமடே

துணிக்மகமே

ைகமள

அவளுக்குக்

சகாடுத்தார்.
11. ‘ஐசுவரிேவான் ைரித்ததும்’, லா ரு ைரித்ததும்’ அவர்கள் அமடோளப்படுத்தும் இஸ்ரயவலர், புற
ைாதிோர்

ஆகிே

விளக்குகிறது.
யபாகும்

இரு

ஐசுவரிேவான்

காலம்

ைரித்தான்

வந்தது.

அவர்களிடைிருந்து
எடுக்கப்பட்டு

வகுப்பாருமடே

யபாேிற்று.

கைி

சகாடுக்கிற

ஐசுவரிேவான் (யூதைைம்), இப்படிப்பட்ட

ேிமலகளில்

இஸ்ரயவலருக்கு

அவர்களுக்கு

எடுபட்டு

அதற்யகற்ற

அக்கால

முடிவு

அமடோளைாை

உண்டாக்கிேமத
ேீதி

வாக்குத்தத்தம்

பண்ணப்பட்டிருந்த

அவர்களிடைிருந்து

யதவனுமடே

ைைங்களுக்குக்

கல விய ஷித்த

உபத்திரவத்தில்,

யவதமைேில்,

ராைரீகம்
இராஜ்ைிேம்

சகாடுக்கப்பட்டது

(ைத்

21:43)

ிலாக்கிேங்களுக்கு ைரித்துப்யபாைான்.

அவன் (யூத ைைம்) பாதாளத்தில் (கிசென்ைா அக்கிைிேில்) விடப்பட்டிருந்தான்.
புறக்கணிக்கப்பட்டு

இல்லாைல்

பாடுகளில்

இருந்தமதக்

அது, அவன்
காண்பிக்கிறது.

அவ்விதயை அதிலிருந்து இன்றுவமர யூதைைம் உபத்திரவப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
12. லா ருவும் ைரித்தான்.

புற ைாதிோரின் ேிமலயும் ைாறுதல் அமடந்தது.

புற ைாதிோரிலிருந்து

அயேகர் யதவதூதுவர்களால் (யதவனுமடே தூமத சகாடுக்கிறவர்களால், அப்யபாஸ்தலர்களால்)
ஆபிரகாம்

ைடிக்குக்

(பிள்மளகளின்

அந்தஸ்துக்கு)

விசுவா ிகளின் தகப்பன் என்று அறிேப்படுகிறான்.
தன் ைடிேில் ஏற்றுக் சகாள்ளுகிறான்.
அமைத்து

வாக்குத்தத்தங்களுக்கும்

சகாண்டு

யபாகப்பட்டைர்.

ஆபிரகாம்

விசுவா த்தின் பிள்மளகள் எல்யலாமரயும்

அவ்விதம் ஆபிரகாமுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட
சுதந்திரவாளிகளாக,

அங்கிகரிக்கப்பட்டைர்.
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புறைாதி

விசுவா ிகள்

13. ைாம்

இஸ்ரயவலரின் கருத்துப்படி புற ைாதிோர் யதவனுமடே புத்திரர் அல்ல.

ைாதிோர் வாக்குத்தத்தத்தின் யதவனுமடே புத்திரராய் ஆபிரகாம் வித்தாக
“அந்தச்

ந்ததி (Seed – வித்து) கிறிஸ்துயவ.”

ஆைால் புற

கருதப்படுகிறார்கள்.

ேீங்கள் கிறிஸ்துவினுமடேவர்களாைால் ஆபிரகாைின்

ந்ததிேராயும் (Seed – வித்து), வாக்குத்தத்தத்தின் படியே சுதந்திரராயும் இருக்கிறீர்கள் (கலா 3:16,29) –
ஆம், அப்சபாழுது இருந்த ேிமல இயேசுவின் ைரணத்தில் முடிவமடந்தது.
14. அதிலிருந்து யூதர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு ஒரு தேவும் காட்டப்படவில்மல.
இந்த

உலகத்தில்

அந்ேிேராயும்

முன்ைாள்

இஸ்ரயவலரின்

புறம்யபேிருந்தவர்களாயும்,

இல்லாதவர்களாயும்
ரத்தத்திைால்

இருந்த

இந்த

ைீ பைாக்கப்பட்டு

வாக்குத்தத்தங்களுக்கு

யதவைற்றவர்களாயும்,

இைிவாகக்

கருதப்பட்ட

யதவயைாடு

(Poor) புற

ஒப்புரவாக்கப்பட்டைர்

ஆைால்

(காணிோட் ிக்கு)

எந்த

ேம்பிக்மகயும்

ைாதிோர்,

கிறிஸ்துவின்

(எயப

2:13).

அன்று

யூயதோவில் யூதாவும் சபன்ேைீ னும் ஆகிே இரு யகாத்திரங்கள் ஐசுவரிேவான் என்ற ஒரு ேபரால்
அமடோளப்படுத்தப்பட்டால், அவைது 5
தங்களுக்கு

அறிவுறுத்தி

யகாத்திரங்கமள

(5x2=1௦)

யகாதரர்கள் – அதாவது யைாய யும் தீர்க்கதரி ிகமளயும்

ேடத்துகிறவர்களாகக்

சகாண்ட

அமடோளப்படுத்துகிறார்கள்

5

என்று

யகாதர்களும்

கருதுவது

–

இம வாக

ைீ ந்த

1௦

இருக்கிறது

அல்லவா?

15. அவர்கமளக் குறித்து எழுதப்பட்டக் காரிேம்.

யதவனுமடே எல்லா விய ஷ தேவும் அந்த 1௦

யகாத்திரங்களுக்கும் ஐசுவரிேவான் அமடோளப்படுத்தும் 2 யகாத்திரங்களுக்கும் முடிந்துவிட்டது
என்பமத

ந்யதகம்

இல்லாைல்

எடுத்துக்காட்டுவதற்காக

மவக்கப்பட்டிருக்கிறது.

யைலும்

யைாய யும் தீர்க்கதரி ிகளும் அவர்களுக்கு உண்டு என்று கூறுவதில், இது ைற்ற புற ைாதிோமரக்
குறிக்காது என்றும், இஸ்ரயவல் ைைத்மத ைட்டுயை குறித்து கூறப்பட்ட உவமை இது என்றும்
ைிகத் சதளிவாகிறது.
16. சுருக்கைாக ச ால்லப்யபாைால் இந்த உவமை, பரி.பவுல் யராைர் 11:19-31 இல் கூறுகிறமத ரத்திைச்
சுருக்கைாக யபாதிக்கிறது.

பரி.பவுல், சுபாவக் கிமளகமள விசுவா ைின்மைோல் முறித்துவிட்டு,

காட்டு ஒலிவ கிமளகமள ஆபிரகாைின் வாக்குத்தத்தங்களுக்குள் ஒட்டி மவக்கிறதாகக் கூறுகிறார்.
இந்த உவமைேில் இயேசு கிறிஸ்து, இஸ்ரயவல் ைைத்மத உபத்திரவத்துக்குள் விட்டுவிட்டதாகத்
சதரிவிக்கிறார்.

ஆைால்

இயேசு

அவர்கமள

ைறுபடியும்

தூக்கிசேடுக்கவிருப்பமதக் குறித்து இங்கு கூறவில்மல.
அப்சபாழுது அவர் யபாதித்துக்

சகாண்டிருந்த ச ய்திக்கு

முடிவாக

ஏசைைில்

யதவ

தேவுக்கு

ந்யதகயைேில்லாது அது

ம்பந்தப்பட்டது அல்ல.

17. பரி.பவுல் இஸ்ரயவல் ைைம் திரும்பவும் யதவதேவுக்கு தூக்கிசேடுக்கப்படுவமத சதளிவுபடுத்தி,
ேிச் ேப்படுத்துகிறார்.
மபக்காை

இலக்கம்

புற
புற

ைாதிோரின்

ேிமறவு

ைாதிோரிலிருந்து

ேிமறவு

(இஸ்ரயவலர்களும்) ... ... உங்களுக்கு (ைணவாட்டி
the Chruch’s – mercy –
(யராை 11:31).
என்று

அப்

15:14,16,17)

11:25

ைணவாட்டி

சபற்றபின்

அவர்களும்

மபக்கு) கிமடத்த இரத்தத்திைாயல (Thro’ your –

ரிோை சைாைிோக்கம் உங்களுமடே இரக்கத்திைாயல) இரக்கம் சபறுவார்கள்.

பரி.பவுல் இதமை ைாம்

கூறுகிறார்.

(Fulness of Gentiles – யராை

அவர்கள்

இஸ்ரயவலருடன் பண்ணிை யதவனுமடே உடன்படிக்மக
பரை

அமைப்மப

இைந்துயபாைாலுங்க்கூட

பூைிக்குரிே

ஆ ீர்வாதங்களுக்கு சுதந்திரவாளிகளாக பூைிேில் பிரதாை ைைைாக இருப்பார்கள் என்று கூறுகிறார்.
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18. இதற்கு

ேிரூபணைாக

மபேிலிருந்து)
விலக்குவார்.”

வந்து

“ைீ ட்கிறவர்
அவபக்திமே

(யராை 11:26).

ய
ீ ோைிலிருந்து
ோக்யகாமப

(ைகிமைப்படுத்தப்பட்ட

விட்டு

(ைாம்

ைணவாட்டி

இஸ்ரயவலர்களிடைிருந்து)

“சுவிய ஷத்மதக் குறித்து (பரை அமைப்மபக் குறித்து) அவர்கள்

உங்கள் ேிைித்தம் பமகஞராேிருக்கிறார்கள்.

(புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களாேிருக்கிறார்கள்) சதரிந்து

சகாள்ளுதமலக் குறித்து அவர்கள் பிதாக்களிைிைித்தம் அன்பு கூறப்பட்டவர்களாேிருக்கிறார்கள்.”
(யராை

11:28).

“எல்யலார்

யைலும்

இரக்கைாேிருக்கத்தக்கதாக

கீ ழ்ப்படிோமைக்குள்யள அமடத்து யபாட்டார்.

ஆ!

எல்யலாமரயும்

யதவனுமடே ஐசுவரிேம், ஞாைம்,

என்பமவகளின் ஆைம் எவ்வளவாேிருக்கிறது.” (யராை 11:32,33).
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யதவன்

அறிவு

