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1

epj;jpa [Ptd;
Mz;l&
; Nthkf;
Ntjhfkj;jpy; kpfTk; gpugykhd trdk; Nahthd; 3:16 MFk;.
midtUk; jq;fsJ rpWtaJ KjNy me;j trdj;ij ed;wha;
mwpe; j pUf; f pwhh; f s; . ,Ue; j NghjpYk; mJ rupahf Gupe; J
nfhs;sg;glhkYk; jtwhf gad;gLj;jg;gl;Lk; tUfpwJ vd;W
ehd; ek;GfpNwd;. Nahthd; 3:16y;> “Njtd; jk;Kila XNuNgwhd
Fkhuid tpRthrpff
; pwtd; vtNdh mtd; nfl;Lg;Nghfhky; epjj
; pa
[P t id milAk; g bf; F mtiuj; je; j Usp> ,t; t stha;
cyf;fj;jpy; md;G$u;e;jhu;”vd;W Ntjk; nrhy;YfpwJ.
,NaR ek;Kila ghtq;fSf;fhf kupg;gjw;f;fhfNt te;jhu;
vd;Wk; mjdhy; ehk; mopTf;F jg;Gtpf;fg;gLfpNwhk; vd;Wk;
ghuk;gupakhf ,e;j trdj;ij Fwpj;J Nghjpf;fg;gl;L tUfpwJ.
mJ cz;iknad;whYk; $l ,e;j trdj;jpd;gb ,NaR ,e;j
cyfj;jpwf
; F
; te;J ekJ ghtq;fSf;fhf kupjj
; jpd; cz;ikahd
Nehf;fk; ehk; ep;j;jpaIPtid ngw;Wf;nfhs;tjw;fhfNt vd;W
$wg;gLfpwJ. ekf;Fk; epjj
; paIPtDf;Fk; ,ilapy; ekJ ghtq;fs;
jilahf epd;wgbahy;> mJ mg;gbahapw;W.
,NaR ek; K ila
ghtq; f Sf; F kupj; j hu; vd; g J
cz;ikjhd;. ,NaRit tpRthrpj;jhy; ehk; nfl;Lg;Nghtjpy;iy
vd;gJk; cz;ikNa. MdhYk; ,ij fhl;bYk; RtpNr\j;jpy;
,d;Dk; mjpfkhf ,Uf;fpwJ. Njtd; cq;fSf;F epjj
; pa [Ptid
nfhLf;f tpUk;Gfpwhu; vd;gJjhd; RtpNr\j;jpd; cz;ikahd
nra;jpahf ,Uf;fpwJ. mij gw;wp ehd; tpsf;fpr;nrhy;y
tpUk;GfpNwd;.
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mtiu rpYitapy; miwtjw;F Ke;ija ,uT ,NaR fpwp];J
n[gpf;Fk;NghJ ,g;gbahf nrhd;dhu;. “xd;whd nka;Njtdhfpa
ck;ikAk; ePh;
mDg;gpdtuhfpa fpwp];JitAk; mwptNj
epj; j pa[P t d; ” (Nahthd; 17:3). xd; w hd nka; Njtdhfpa
gpjhitAk; mtu; mDg;gpd ,NaR fpwp];JitAk; mwpe;J
nfhs;tNj epjj
; pa [Ptd; vd;W ,e;j trdk; nrhy;YfpwJ. ,JNt
epjj
; pa [Pt ndd;gJ. ePjj
; pa[Ptndd;why; epja
; fhykhf capNuhL
vd;W ,Ug;gJ
epiwaNgu; epidj;Jf;nfhz;L
,Uf; f pd; w du; . vy; N yhUk; j hd; epj; j pafhykhf capNuhL
,Ug;ghu;fs;. xUtu; kupjJ
; g;Nghdhy; mtu; Kw;wpYk; ,y;yhky;
mopeJ
; Ngha;tpLthu;; vd;W vz;ZfpwJ xU jtwhd fUj;jhFk;.
MtpAk; Mj;JkhTk; Njtdplj;jpw;F Ngha;f;fye;JtpLk;> ruPuk;
fy;yiuapy; kf;fpg;Ngha;tpLk; vd;W vz;Zfpd;wdu;. cz;ik
vd;dntdpy;> G+kpapy; tho;e;j xt;nthUtUk; kupj;jgpd;Gk;
njhlu;eJ
; Mtpapd; uPjpapy;
tho;eJ
; nfhz;Ljhd; ,Uf;fpwhu;fs;.
Mifahy; epj;jpa [Ptndd;why; epj;jpafhyk; capNuhL ,Ug;gJ
vd;gJ KOikahd rj;jpaky;y. vy;NyhUk;
epj;jpafhyhf
capNuhLjhd; ,Ug; g hu; f s; . NjtDldhd
epj; j pa[P t d;
vy;NyhUf;Fk; jhdhf nfhLf;fg;gltpy;iy vd;W ,e;j trdk;
kpfj; njspthf fhz;gpf;fpwJ.
rpy [dq;fs;> “epj;jpa [Ptndd;why;> eufj;jpy; epj;jpa
fhykhf capNuhl ,Ug;gjw;F gjpyhf guNyhfj;jpy; epj;jpa
fhykhf capNuhl ,Ug;gJjhd;” vd;W nrhy;fpwhu;fs;. Mdhy;>
Nahthd; 17:3y; NjtidAk; ,NaR fpwp];JitAk; mwptNj
epj;jpa[Ptd; vd;W ,NaR nrhy;Yfpwhu;. ,J mwpT rhu;e;j
Gupe; J nfhs; S jYf; F mg; g hw; g l; l jhFk; . Ntjthf; f paq; f s;
KOtjpYk;> “mwpjy;“ vd;fpw thu;j;ij> ekf;F Vw;glf;$ba
kpf neUf;fkhd> me;epNahd;dpakhd jdpg;gl;l
cwit
tptupj; J f; f hl; L fpwjw; f hfNt gad; g Lj; j g; g l; b Uf; f pwJ.
,ul; r pg; g pd; cz; i kahd Nehf; f k; epj; j pafhykhf
guNyhfj; j py; capNuhLUg; g J vd; g jy; y . mg; g b ,Ug; g J
rpwg; g hdJjhd; > ,ul; r pg; g pd;
cz; i kahd Nehf; f Nk>
6
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ehk; ek; K ila fu; j ; j uhfpa NjtNdhL neUf; f khd>
me;epNahd;dpakhd
jdpg;gl;l
cwititj;Jf;
nfhs;sNtz;Lnkd;gJjhd;. Vuhskhdtu;fs; jq;fSila ghtk;
kd; d pf; f g; g l Ntz; L k; vd; g jw; f hf kl; L Nk
Njtdplk;
fjWfpwhu; f s; . Mdhy; mtu; f s; NjtNdhL neUf; f khd
me; e pNahd; d pakhd jdpg; g l; l cwit itj; J f; n fhs; s
Ntz;Lnkd;gij ,yf;fhf nfhz;bUg;gjpy;iy.
,ul; r pg; g pd; cz; i kahd Nehf; f j; i j tptupf; f hky;
,Ug;Nghkhdhy; ehk; RtpNr\j;jpwf
; F
; nfLjy; nra;fpwtu;fshf
,Ug;Nghk;. ehk; ,ul;rpg;ig Mtpf;Fwpa fhupaq;fSf;F kl;Lk;
rk;ke;jg;gl;ljhf> mjhtJ vjpu;fhyj;jpy;> epj;jpaj;jpy; kl;Lk;
gaDs;sjhf> ehk; gfpUk;NghJ> ehk; [dq;fSf;F cjtp nra;a
jtwpath; f shf ,Ug; N ghk; . rpyu; ,g; N ghOJk; $ l ,e; j
cyfj;jpy; eufk;Nghd;w tho;f;ifiajhd; tho;e;J
nfhz;bUf;fpwhu;fs;. mNefu; kd mOj;jjpYk;> Vo;ikapYk;>
ituhf;fpaj;jpYk;>rz;ilfspy; <Lgl;Lf;nfhz;Lk;>
epuhfupf;fgl;ltu;fshfTk; fhag;gl;ltu;fshAk;> jpUkz cwT
Kwpe;JNghdtu;fshfTk; tho;eJ
; nfhz;bUf;fpd;wdu;. Xt;nthU
ehSk; kf;fs; jq;fs; tho;fi
; fia kpFe;j rpukj;Jld; efu;jj
; pf;
nfhz;LNghf njhlu;eJ
; Kaw;rp nra;Jnfhz;bUf;fpd;whu;. ,g;gb
,ul; r pg; i g vjpu; f hyj; j pw; f ; F kl; L k; gad; g lf; $ bajhf
Mf;fptpl;lgbahy; epiwa [dq;fs; ,d;W xt;nthU ehSk;
rpukj;Jld; tho;fi
; fia efu;jj
; Kaw;rp nra;Jnfhz;bUg;gjpdhy;
me; j Nkd; i kahd ,ul; r pg; i gf; Fwpj; J KbTnra; a hky;
tpl;Ltpl;lhu;fs;.
cz; i k vd; d ntdpy; > ehk; eufj; j py; rhgj; j pYk;
jz;lidapYk; tho;tijf;fhl;bYk;> ehk; MrPu;thjj;Jld;
guNyhfj;jpy;> epj;jpakhf tho;tjw;F ekf;F epj;jpa ,yf;if
cz;L gz;Ztjw;F kl;Lk; ,NaR fpwp];J tutpy;iy>,NaR
ek; i k ,g; n ghOjpUf; f pw nghy; y hj gpugQ; r j; j pdpd; W
tpLtpg; g jw; f hfTk; te; j hu; (fyhj; j pau; 1:4). gpjhthfpa
Njtdplj;jpy; me;epNahd;dpaj;ijAk; neUf;fkhd cwitAk;
ekf;F cz;L gz;Ztjw;Nf ,NaR te;jhu;.
7
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cq;fis jk;NkhL> neUq;fpa me;epNahd;dpakhd> jdpg;gl;l
cwtpw;Fs; nfhz;LtuNt ,NaR te;jhu;. ,NaR cq;fis
Nerpf;fpwhu;. ,NaR cq;fis jdpg;gl;lKiwapy; mwpe;Jnfhs;s
tpUk;Gfpwhu;. cyfpy; ePq;fs; NtW vjd;%yKk; fpilf;f
f;$lhjJk; fpilf;ftha;g;gpy;yhjJkhd jukhd Nkd;ikahd
tho;f;ifia ,NaR cq;fSf;F jutpUk;Gfpwhu;.
,NaR ,ij> Nahthd; 10:10y; ,t;tpjkhf nrhy;ypapUf;fpwhu;.
“jpUld; (rhj;jhid gw;wp nrhy;YfpwJ) jpUlTk;> nfhy;yTk;
mopf;fTk; tUfpwhNdad;wp Ntnwhd;Wf;Fk; tuhd;> ehNdh
mitfSf;F [Ptd; cz;lhapUf;fTk;> mJ ghpg+uzg;glTk;
te;Njd;”. (Fwpfspy; nrhy;yg;gl;lJ ehd; nrhd;dJ). Njtd;
cq;fSf;F epj;jpa [Ptid nfhLf;f tpUk;Gfpwhu;. Njtd;
cq;fSf;F gupG+uz [PtidAk; nfhLf;f tpUk;Gfpwhu;. NkYk;
,d;W mJ cq;fSf;F
NjitahdJk;> mtrpakhdJkhf
,Uf;fpwJ vd;W ehd; ek;GfpNwd;. fpwp];J cq;fs; ghtq;fis
kd;dpg;gjw;f;fhf kl;Lk; kupf;ftpy;iy. mtNuhL cq;fis
Nru; j ; J f; n fhs; t jw; f hfTk; kupj; j hu; .
eP q ; f s; Njtid
mwpatpyi
; ynad;why;> ePqf
; s; me;j fhuzj;jpwf
; f
; hfNt mtiu
mwpe;Jnfhs;tJ mtrpakhFk;. ePqf
; s; kWgbAk; gpwe;jtu;fshf
,Ug;gPu;fshdhy;> cq;fs; ght kd;dpg;ig ngw;Wf;nfhs;tNjhL
epd;Wtplhky;> me;j epiyia jhz;br;nrd;W ePq;fs; gpjhNthL
epj;jpa[Ptdpy; gpuNtrpf;f Ntz;Lk;.

epj;jpa[Ptid gw;wpa fhupaq;fs;
m. RtpNr\j;jpd; Nehf;fNk epj;jpa [Ptd; (Nahthd; 3 :16)
M. epj;jpa[Ptd; vd;gJ Njtid mwptjhFk;.(Nathd; 17:3)
,. Njtid mwpjy; vd;gJ mtNuhL cz;lhFk;
<.

me;epNahd;akhd jdpg;gl;l cwthFk;. .(1nfhup 6:16-17)
epj;jpa[Ptd; ,g;NghOJ fpilf;ff;$bajhapUf;fpwJ.

(1Nahthd; 5:12)
c. Njtd; cq;fNshL jdpg;gl;lcwit vjpu;ghu;f;fpwhu;.
(ntsp 3:20)
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rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;
Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;
1. Nahthd; 3:16 - thrpf;fTk;. ,NaRit Njtd; ,e;j

cyfj;jpw;F mDg;gpajw;fhd fhuzk; vd;d?
Nahthd; 3:16 - Njtd;> jk;Kila xNuNgwhd Fkhuid
tpRthrpf;fpwtd; vtNdh mtd; nfl;Lg;Nghfhky;epj;jpa[Ptid
milAk;gbf;F> mtiuj; je;jUsp> ,t;tstha; cyfj;jpy;
md;G$h;e;jhh;.
2. “mwpjy;“ vd;w thu;j;ijapd; Ntjhfk gad;ghLfs;>
xUtUila jdpg;gl;l me;epNahe;epa cwit Fwpf;fpwJ.
(Mjp 4:1 ) Nahthd; 17:3. thrpf;fTk; ,e;j trdj;jpd; gb
epj;jpa[Ptd; kw;Wk; epj;jpatho;T vd;gJ vd;d?
Mjpahfkk; 4:1 - Mjhk; jd; kidtpahfpa Vthis mwpe;jhd;@
mts; fh;gg
; tjpahfp> fhaPidg; ngw;W> fh;jj
; uhy; xU kD\idg;
ngw;Nwd; vd;whs;.
Nahthd; 17:3 - xd;;whd nka;j;Njtdhfpa ck;ikAk; ePh;
mDg;gpdtuhfpa ,NaR fpwp];JitAk; mwptNj epj;jpa[Ptd;.
3. 1Nahthd; 5:11-12.I thrpf;fTk;. ,e;j trdj;jpd;gb epj;jpa
[Ptd; my;yJ mopahtho;T vd;gJ vg;NghJ njhlq;FfpwJ?
1Nahthd; 5:11-12 - Njtd; ekf;F epjj
; pa[Ptidj; je;jpUf;fpwhh;>
me; j [P t d; mtUila Fkhudpy; ,Uf; f pwnjd; g Nj
me;jr;rhl;rpahk;. 12. Fkhuid cilatd; [Ptid cilatd;>
NjtDila Fkhud; ,y;yhjtd; [Ptd; ,y;yhjtd;.
9
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4. Nahthd; 10:10 I thrpf;fTk;. ,NaR ekf;F vg;gbg;gl;l
tho;it nfhLg;gjw;fhf te;jhu;?
Nahthd; 10:10 - jpUld; jpUlTk; nfhy;yTk; mopf;fTk;
tUfpwhNdad;wp Ntnwhd;Wf;Fk; tuhd;. ehNdh mitfSf;F
[Ptd; cz;lhapUf;fTk;> mJ ghpg+uzg;glTk; te;Njd;.
5. gupG+uz tho;it gw;wpa juk; my;yJ gz;Gfis gw;wp
cq;fSila Ra thu;j;ijfshy; tpsf;fTk;.
6. Njtd; jkJ Fkhud; ,NaRit ,e;j cyfj;jpd;
ghtq;fSf;fhf kupf;Fk;gbf;F cyfj;jpw;F mDg;gpdhu; vd;W
ePq;fs; tpRthrpf;fpwPu;fsh? epj;jpa[PtDk; mopahtho;Tk;
tpRthrpf;fpwtu;fSf;F nfhLf;fg;gLfpwjh?

7. epj;jpa[Ptd; my;yJ Kbtpy;yh tho;T vd;gJ fhyj;ij
(epj;jpakhd) kl;Lk; Fwpg;gpltpy;iy vd;gJk; mJ juKk;
epiwTk; cs;s tho;it Fwpf;fpwJ vd;gJk; njspthf
tpsq;fptpl;ljy;yth?
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gjpy; Mjhuq;fs;
1. Nahthd; 3:16 - thrpff
; Tk;. ,NaRit Njtd; ,e;j cyfj;jpwF
;
mDg;gpajw;fhd fhuzk; vd;d?
,e;j cyif ,ul;rpg;gjw;f;fhfTk; ghtj;jpd; jz;lida
ePf;fp> mtiu tpRthrpf;fpw ahtUf;Fk; epj;jpa [Ptid
nfhLf;f ,NaRit mDg;gpdhu;.
2. “mwpjy;“ vd;w thu;j;ijapd; Ntjhfk gad;ghLfs;>
xUtUila jdpg;gl;l me;epNahe;epa cwit Fwpf;fpwJ.
(Mjp 4:1 ) Nahthd; 17:3. thrpf;fTk; ,e;j trdj;jpd; gb
epj;jpa[Ptd; kw;Wk; epj;jpatho;T vd;gJ vd;d?
epj;jpa[Ptd; vd;gJ NjtidAk; ,NaRfpwp];JitAk;
mwptjhFk; . (khk; r j; j pd; g bay; y me; e pNahe; e paj; j pd; g b)
3. 1Nahthd; 5:11-12.I thrpf;fTk; ,e;j trdj;jpd;gb epj;jpa
[Ptd; my;yJ mopahtho;T vd;gJ vg;NghJ njhlq;FfpwJ?
Fkhudfpa ,NaR fpwp];Jit ekJ tho;tpy;
Vw;Wf;nfhs;Sk;NghJ
njhlq;FfpwJ.
4. Nahthd; 10:10 I thrpf;fTk;. ,NaR ekf;F vg;gbg;gl;l
tho;it nfhLg;gjw;f;fhf te;jhu;?
gupG+uz tho;T
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5. gupG+uz tho;it gw;wpa juk; my;yJ gz;Gfis gw;wp
cq;fSila Ra thu;j;ijfshy; tpsf;fTk;.
gupG+uz tho;T vd;gJ jpUld; vij nra;Ak;gb tUfpwd;
vd;W ,NaR Fwpg;gpl;Ls;sNuh mjw;F vjpu;kiwahdjhf
,Uf;Fk;.
6. Njtd; jkJ Fkhud; ,NaRit ,e;j cyfj;jpd;
ghtq;fSf;fhf kupf;Fk;gbf;F cyfj;jpw;F mDg;gpdhu; vd;W
ePq;fs; tpRthrpf;fpwPu;fsh? epj;jpa[PtDk; mopahtho;Tk;
tpRthrpf;fpwtu;fSf;F nfhLf;fg;gLfpwjh?
Mk;
7. epj;jpa[Ptd; my;yJ Kbtpy;yh tho;T vd;gJ fhyj;ij
(epj;jpakhd) kl;Lk; Fwpg;gpltpy;iy vd;gJk; mJ juKk;
epiwTk; cs;s tho;it Fwpf;fpwJ vd;gJk; njspthf
tpsq;fptpl;ljy;yth?
Mk;
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lhd; f;Nuh
,NaR gyKiw ekf;F MtpfF
; upa rj;jpaq;fis tpsf;Ftjw;fhf
cjhuzf; fijfisAk;> ctikfisAk; cgNahfg;gLj;jpdhu;.
Y}f;fh 18:9 -14 ,g;gbahf Muk;gpf;fpwJ> “md;wpAk;> jq;fis
eP j pkhd; f nsd; W ek; g p> kw; w tu; f is mw; g khnaz; z pd
rpyiuf;FwpjJ
; > mtu; ,e;j ctikia nrhd;dhu;”. ,q;Nf mtu;>
jq;fisNa ePjpkhd;fs; vd;W ek;gp kw;wtu;fis mw;gkhnad;Dfpw
rpy Fwpgg
; pll
; [dq;fis FwpjJ
; NgRfpwhu;. mth;fs; jq;fisNa
ePjpkhd;fs; vd;W ek;gpf;nfhs;fpd;wth;fs;. mijg;NghyNt
kw; w th; f is mw; g khf vz; z p midtiuAk; jq; f Sf; F
fPohdth;fshf ghh;fpwth;fs;. ,g;gb nra;fpd;wij
ek;gpf;nfhz;bUe;j mth;fSf;fhfNt ,e;j ctikia mth;
Ngrpdhu; . ehk; mg; g bgl; l th; f is RaeP j pfhuh; f s; vd; W
nrhy; Y Nthk; . mijj; j hd; ,NaR NgRk; NghJ mth; f s;
kw;wth;fis mw;gkhf vz;zpf;nfhz;L ehd; cd;id tpl
rpwe;jtd; vd;W nrhy;Yfpwth;fs; vd;W Fwpg;gpLfpwhh;.
10tJ trdj;jpy;> “,uz;L kD\h; n[gk; gz;Zk;gb
Njthyaj; J f; F Nghdhh; f s; > xUtd; gupNrad; kw; w td;
Maf;fhud;”> ,d;iwa nkhop eilapy; nrhy;Nthkhdhy; mth;fs;
n[gk; gz;Zk;gb jpUr;rigf;F nrd;whh;fs;> mjpNy xUtd;
gupNradhapUe;jhd;> gupNrad; vdg;gLgtd; kpfTk; kjuPjpahdtd;.
me;j thh;ji
; japd; cz;ikahd gjkhdJ “NtWgphpf;fg;gl;ltd;”
vd;gjhFk;. ,J xU kjuPjpahd xUtiu nrhy;YfpwJ. mjhtJ
xUtpjkhf mtu;fs;> “vd;id jPlL
; g;gLj;jhjPuf
; s;> vd; gf;fj;jpy;
tuhjPh;fs;> ehd; kw;wth;fis Nghyhdtd; my;y>
13
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kw; w midtiu fhl; b Yk; ehd; rpwe; j td; ” vd; g jhf
nrhy;Ythu;fs;. Fwpg;gpLk; kw;w kdpjd; xU Maf;fhud;. ,e;j
Maf;fhuh;fs; vd;gth;fs; thpt#y; nra;fpd;wth;fs;. mth;fs;
jPatu;fshfTk;>
ghtk;
nra;fpd;wth;fshfTk;>
Vkhw;Wfpwth;fshfTk;> Nkhrb Ngh;topfshfTk; mwpag;gl;ltu;fs;.
ve;nje;j topfspnyy;yhk; thp t#ypff
; KbANkh mg;gbnay;yhk;
thp t#y; nra;J te;jdu;. Vuhskhd gzj;ij jq;fSila
igfspNy gJf;fp itj;Jf; nfhz;L nfhQ;rk; gzj;ij Nuhk
murhq;fj;Jf;F fzf;F fhl;b tpLthh;fs;. Mdgbapdhy;
mtu;fSila cld; rfhf;fNs $l mth;fSf;F rhjfkhf
,Uf;ftpy;iy.
mg;gbNa njhlu;e;J> 11>12tJ trdj;jpy;> “gupNrad; epd;W
NjtNd! ehd; gwpfhuu;> mepahaf;fhuh;> tpgr;rhuf;fhuh;> Mfpa
kw; w kD\iug; NghyTk; ,e; j Maf; f huidg; N ghyTk;
,uhjjpdhy; ck;ik ];Njhj;jhpf;fpNwd;. thuj;jpy; ,uz;L ehs;
cgthrpf;fpNwd; ; vd; rk;ghj;jpaj;jpnyy;yhk;
jrkghfk;
nrYj;jptUfpNwd; vd;W> jdf;Fs;Ns n[gk;gz;zpdhd;”. ,q;Nf
ePq;fs; ftdk; nrYj;Jk;gb ehd; tpUk;GfpNwd;. mtd; ahiu
Nehf;fp n[gk; gz;Zfpwhd;? mtd; ”NjtNd” vd;w thh;ji
; jia
nrhy; y p rupahd thu; j ; i jfis gad; g Lj; j papUe; j hYk;
cz;ikapNyNa mtd; jd;dplj;jpNyNa n[gk;
gz;zpf;nfhs;fpwhd;. Njtd; me;j n[gj;ij mq;fpfhpf;ftpy;iy.
Vd; vd; g ij
Fwpj; J ehk; gpwF ghu; g ; N ghk; .
,td;
n[gpf;Fk;Kiwia ftdpAq;fs;. ,td;> “NjtNd> ehd; kw;w
kD\iu NghyTk; > ehd; ,e; j Maf; f huid NghyTk;
,uhjjpdhy; ck;ik ];Njhj;jhpf;fpNwd;” vd;W $Wfpwhd;. ,e;j
ghpNrad;> ,e;j kjuPjpahd kD\d;> “ehd; kw;wth;fis Nghy
my;y> ehd; ghtk; nra;ahjtd;> ehd; kpul;b gzk; gwpg;gtd;
my;y> ehd; mepahak; nra;fpwtdy;y> tpgr;rhuf;fhud; my;y>
NkYk; ,q;Nf n[gk; gz;Zk;gb te;jpUf;fpw ,e;j Maf;fhuid
14
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NghyTk; my;y” vd;fpwhd;. rw;W ftdpAq;fs;. kw;wth;fis
,td; mw; g khf vd; D tJld; kl; l khfTk; epidf; f pwhd; .
Vndd;why;> ,td; kw;wtu;fisf;fhl;bYk; jd;id rpwe;jtdhf
vz;zpf;nfhz;bUe;jhd;.
12tJ trdj;jpy;
,e;j gupNrad;> “ehd; ,uz;Ljuk;
cgthrpf;fpNwd;> vd; rk;ghj;jpaj;jpy;
jrkghfk; nrYj;jp
tUfpNwd;” vd;whd;. mjhtJ ehd; vd;dnty;yhk; nra;fpNwd;
vd;gij ftdpAq;fs; vd;gjhf Fwpg;gpLfpwhd;. cgthrk; vd;W
vij Fwpg;gpLfpwhd; vd;W Gupfpwjh? cz;ikapy; czT
rhg;gplhky; gl;dpaha; ,Ug;gijg; gw;wp ngUikaha; nrhy;fpwhd;.
Njthyaj;jpw;F gzk; nfhLf;fpwtd; vd;W khu;jl;bf; nfhs;Sk;
$l;lj;jhhpy; ,tDk; xUtd;.
,g;nghOJ Maf;fhuid gw;wp ghh;g;Nghk;. 13k; trdj;jpy>;
“Maf;fhud; J}uj;jpNy epdW
; > jd; fz;fis thdj;Jf;F VnwLf;fj;
Jzpahky;> jd; khh;gpy; mbj;Jf;nfhz;L> NjtNd ghtpahfpa
vd; Nky; fpUigahapUk; vd; w hd; . ” mtDila cly;
mirTfis ftdpj;Jg;ghUq;fs;. mtd; Njthyaj;jpd; cs;Ns
$l Nghfhky; “J}uj;jpNy epd;W nfhz;lhd;”;. mtd; kpfTk;
$zpf;FUfp jd;Dila tho;f;ifAk;> jhd; nra;j
fhhpaq;fisAk;> jd;Dila tho;fi
; f epiyiag;gw;wpAk; rpej
; pjJ
;
ntl;fg;gl;lhd;. MfNt jhd; mtd; J}uj;jpNy epd;whd;. jd;
jiyia cau;j;jp thdj;Jf;F Neuhf jd; fz;fis VnwLf;f
Jzpahky; jd; khh;gpNy mbj;Jf;nfhz;lhd;. Ntjhfkj;jpy;>
Fwpg;ghf gioa Vw;ghl;by;> khh;gpy; mbj;Jf; nfhs;tij gw;wp
gy ,lq;fspy; Fwpg;gplgl;Ls;sJ. me;j #o;epiyfspy; jq;fs;
t];jpuq;fis fpopj;Jf; nfhz;ljhf Fwpg;gplgl;bUf;Fk;. mJ>
“NjtNd ehd; nra;j ghtj;Jf;fhf kdk; tUe;JfpNwd;”; vd;W
njhpag;gLj;JjyhFk;. mJ kde;jpUk;GjYf;Fk;> nehUq;Fz;l
,Ujaj;jpw;Fk;> cile;j Mtpf;Fk; milahskhapUf;fpwJ.
mg;gbgl;l xUtiu Njtd; Gwf;fzpg;gjpy;iy. Maf;fhudhfpa
me;j kdpjd;> “NjtNd> ghtpahfpa vd;Nky; fpUigahapUk;.”
vd;W fjWfpwhd;.
14tJ trdj;jpy;> “mtdy;y> ,tNd ePjpkhdhf;fg;gl;ltdha;
jd; tPl;Lf;F jpUk;gpg;Nghdhd; vd;W cq;fSf;F nrhy;fpNwd;.
Vnddpy>; jd;id cah;jJ
; fpwtndtDk; jho;jj
; g;gLthd;> jd;id
15
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jho; j ; J fpwtd; cah; j ; j g; g Lthd; vd; w hh; ” . Maf; f hud;
ePjpkhdhf;fg;gl;ltdha; tPl;Lf;Fg; Nghdhd;. NjtDf;F Kd;ghf
ePjpkhdhf;fgl;ltdhfTk;> NjtNdhL epwf
; jFjpAilatdhfTk;>
Njtdhy; kd; d pf; f g; g l; l tdhfTk; ,Ue; j hd; . mtd; Vd;
kd;dpf;fg;gl;lhd; ? mtd; NjtNdhL epw;f jFjp nfhz;ltdhf>
ePjpkhdhf;fgl;ltdhf> jd; tPl;Lf;F Nghdhd;. Mdhy;> me;j
ghpNrad; Vd; ePjpkhdhf;fg;gltpy;iy? Vndd;why; ghpNrad;
jd;id Nkd;ikgLj;jpf;nfhz;lhd;. ehd; kw;wth;fis fhl;bYk;
rpwe;jtd;! ehd; ghtNk nra;atpy;iy! ehd; kw;wth;fis Nghy
my;y vd;W nrhy;yp jd;idj;jhNd Nkd;ikgLj;jpf; nfhz;lhd;.
mNj rkak; Maf;fhuNdh NjtDf;F Kd;ghf jhd; ghtp vd;W
mwpe;jpUe;jhd;. NjtDf;F nfhLf;f mtdplk; vJTk; ,y;iy.
mtNdh ghtpahd kdpjd;. ePjpkhd;fisay;y> ghtpfisNa
,ul;rpf;f fpwp];J ,NaR cyfj;jpy; te;jhh; vd;W Ntjhfkk;
nrhy;YfpwJ. ehk;midtUk; ghtk;nra;J Njt
kfpikaw; w th; f shNdhk; . ,e; j Maf; f hud; jd; i dj; j hd;
jho; j ; j pdhd; . mjdhy; ghtkd; d pg; i gAk; > ,uf; f j; i jAk;
ngw;Wf;nfhz;lhd;.
fpUigapdhy; cz;lhFk; ,ul;rpg;ig gw;wp ghu;f;fpNwhk;.
fpUig vd; g J xU mw; G jkhd thh; j ; i j. mij Fwpj; J
midtuhYk; mq;fpfhpf;fg;gl;ljhd tpsf;fj;ij nrhy;fpNwd;.
fpUignad;gjpy; mij fhl;bYk; mjpfk; ,Uf;fpwJ. Gjpa Vw;ghL
vOjg;gl;Ls;sjhd fpNuf;f nkhopapy; fpUig vd;w thh;j;ij
“Nfhp];” vd;gjhFk;. fpUigia gw;wpa mq;fpfhpf;fg;gl;Ls;s
tpsf;fkhdJ vd;dntd;why;: fpUig ngw jFjp ,y;yhjtu;fSf;F
Njtd; ,ytrkhf mspf;Fk; NjtDila jaT. ,q;Nf ,e;j
Maf; f hud; Njtdplk; ,Ue; J vijAk; ngw; W f; n fhs; s
jFjpaw;wtdhapUe;Jk; mtd; jd;idj;jhd; jho;jj
; pdgbapdhy;
NjtDila ,uf;fj;ij ngw;whd;. fpUigia Fwpj;j kw;nwhW
fpNuf;fg;gjk; “fhp\;kh” vd;gjhFk;.
16
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mjhtJ Nfhp]; vd;w thh;j;ijapd; ,Wjpapy; “kh”vd;w gjKk;
Nrh;e;jpUf;Fk;. mjd; mu;j;jk; vd;dntd;wy;> NjtDila
fpUigapd; Fwpg;gpl;l ntspg;ghL my;yJ tbtk; vd;gjhFk;;.
,e;j Maf;fhud; ePjpkhdhf;fg;gLjiyAk;> NjtDf;FKd;ghf
epw;f jFjpiaAk; <thf ngw;Wf;nfhz;lhd;.
Nuhku; 5:17y;> “my;yhkYk;> xUtDila kPWjypdhNy> me;j
xUtd; % ykha; > kuzk; Mz; L nfhz; b Uf; f > fpUigapd;
ghpg+uzj;ijAk; ePjpahfpa <tpd; ghpg+uzj;ijAk; ngWfpwth;fs;
,NaRfpwp]; J vd; D k; xUtuhNy [P t id mile; J
MSthh;fnsd;gJ mjpfepr;rakhNk”. Njtd; jkf;F Kd;ghf
ePq;fSk; ehDk; jFjpAs;stu;fshf epw;Fk; tha;g;gpid <thf
jUfpwhh;. ehk; vLj;Jf;nfhz;l Ntj gFjpapdg
; b ,e;j Maf;fhud;
,NaRfpwp]J
; tpd; %ykhf kl;LNk fpilf;ff;$bajhd ePjpiaAk;
ePjpkhdhf;fg;gLjiyAk; <thff; fz;lile;jhd;. Nahthd;1:17y;>
“epahag;gpukhzk; NkhNrapd; %ykhf nfhLf;fg;gl;lJ fpUigAk;
rj; j paKk; ,NaRfpwp]; J tpd; %ykhf cz; l hapd vd; W
nrhy;fpwJ”. jhd; NjtDf;F Kd;ghf epw;fpwjw;;F jFjpaw;wtd;
vd; g ij czh; e ; J > jd; i dj; j hd; jho; j ; j p>
NjtDila
,uf;fj;jpw;fhf Ntz;bf;nfhs;fpwtDf;F kl;LNk me;j fpUig
nfhLf; f g; g l$bajhf ,Uf; f pwJ. mg; g bgl; l th; f s; j hd;
NjtDila ,uf;fj;ijAk; kd;dpg;igAk; ngw;Wf;nfhs;fpd;wdh;.
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rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;
Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;
1. Y}f;fh 18:9I thrpf;fTk;. ctik vd;why; vd;d?
Y}f;fh 18:9 - 12- md;wpAk;> jq;fis ePjpkhd;fnsd;W ek;gp>
kw;wth;fis mw;gkhnaz;zpd rpyiuf;Fwpj;J> mth; xU
ctikiar; nrhd;dhh;: ,uz;L kD\h; n[gk;gz;Zk;gb
Njthyaj;Jf;Fg; Nghdhh;fs;@ xUtd; ghpNrad;> kw;wtd;
Maf; f hud; . ghpNrad; epd; W : NjtNd! ehd; gwpfhuh; >
mepahaf;fhuh;> tpgrhuf;fhuh; Mfpa kw;w kD\iug;NghyTk;>
,e;j Maf;fhuidg;NghyTk; ,uhjjpdhy; ck;ik
];Njhj;jphpf;fpNwd;. thuj;jpy; ,uz;Ljuk; cgthrpf;fpNwd;@ vd;
rk;ghj;jpaj;jpnyy;yhk; jrkghfk; nrYj;jptUfpNwd; vd;W>
jdf;Fs;Ns n[gk;gz;zpdhd;.

2. Y}f;fh 18:9I thrpf;fTk;.

,NaR ,e;j ctikia ahiu

Fwpj;J $wpdhh;?
3. Y}f;fh 18:9I (trdj;jpd; filrpgFjp) RaePjp cilath;fs;
vg;nghOJk; kw;wtu;fsplk; jq;fisg;gw;wpa Fzhjpraq;fis
ntspg;gLj;Jthu;fs;. 18:9d; gb me;j Fzhjpraq;fs; ahit?
A. mth;fs; kw;wth;fis tpUk;Gthh;fs;.
B. mth;fs; kw;wth;fis mw;gkhfNth fPohdth;fshfNth
rpe;jpg;ghh;fs;.
C. mth;fs; kw;wth;fis Nerpg;ghh;fs;.
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4. Y}f;fh 18:10I thrpf;fTk;. ,uz;LNgh; n[gpf;Fk;gb
Nghdhh;fs;. ,d;iwa tof;F nrhy;ypd;gb mth;fs;
n[gpf;Fk;gb vq;F nrd;whh;fs;?
5. Y}f;fh 18:10I thrpf;fTk;. me;j kdpjh;fs; ahh;?
6. Y}f;fh 18:11I thrpf;fTk;. ghpNraDila n[gk; vd;d?
7. Y}f;fh 18:12I thrpf;fTk;. cgthrk; vd;gjpd; mu;j;jk; vd;d?
8. Y}f;fh 18:12I thrpf;fTk;. jrkghfk; nfhLg;gjpd;
mh;j;jk; vd;d?
9. Y}f;fh 18:13I thrpf;fTk;. Maf;fhud; vq;F epd;whd;>Vd;
mq;F epd;whd;?
Y}f;fh 18:13-14 - Maf;fhud; J}uj;jpNy epd;W> jd;fz;fisAk;
thdj;Jf;F VnwLf;fj; Jzpahky;> jd; khh;gpNy mbj;Jf;nfhz;L:
NjtNd! ghtpahfpa vd;Nky; fpUigahapUk; vd;whd;. mtdy;y>
,tNd ePjpkhdhf;fg;gl;ltdha;j; jd; tPlL
; f;Fj; jpUk;gpg;Nghdhd;
vd; W cq; f Sf; F r; nrhy; Y fpNwd; @ Vnddpy; jd; i d
cah;jJ
; fpwtndtDk; jho;jj
; g;gLthd;> jd;idj; jho;jJ
; fpwtd;
cah;j;jg;gLthd; vd;whh;.
10. Y}f;fh 18:13I thrpf;fTk;. Maf;fhud; Vd; mz;zhu;e;J
ghu;f;fhky; jiyia njhq;fg;Nghl;Lf; nfhz;lhd;?
11. Y}f;fh 18:13I thrpf;fTk;. Maf;fhudpd; n[gk; vd;d?
12. Y}f;fh 18:14I thrpf;fTk;. ,th;fspy; ahh; tPl;Lf;Fj; jpUk;gp
NghdNghJ ePjpkhdhf;fg;gl;ltd; vd;W mwptpf;fg;gl;lhd;?
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13. Y}f;fh 18:14I thrpf;fTk;. gupNradpy;yhky; Vd; Maf;fhud;
ePjpkhdhf mwptpf;fg;gl;lhd;?
14. Y}f;fh 18:14I thrpff
; Tk;. Maf;fhuid Njtd; kd;dpjj
; huh?
15. Nuhkh; 10:13I thrpf;fTk;. ePq;fs; ,g;NghJ NjtDila
r%fj;jpy; Koq;fhiy Klf;fp cq;fs; cs;sj;jpd; Moj;jpy;
,Ue;J NjtNd ehd; ghtp vd; Nky; fpUigahapUk; vd;W
nfQ;rpdhy; Maf;fhuDf;F nra;jJ NghyNt cq;fSf;Fk;
nra;thuh?
Nuhkh;10:13 - Mjyhy; fh;j;jUila
njhOJnfhs;Sfpw vtDk; ,ul;rpf;fg;gLthd;

ehkj;ijj;

1Nahthd; 1:8-9 ekf;Fg; ghtkpy;iynad;Nghkhdhy;> ek;ik
ehNk tQ;rpf;fpwth;fshapUg;Nghk;> rj;jpak; ekf;Fs; ,uhJ.(9)
ek;Kila ghtq;fis ehk; mwpf;ifapl;lhy;> ghtq;fis ekf;F
kd;dpj;J vy;yh mepahaj;ijAk; ePf;fp ek;ikr; Rj;jpfhpg;gjw;F
mth; cz;ikAk; ePjpAk; cs;stuhapUf;fpwhh;.
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gjpy; Mjhuq;fs;
1.

Y}f; f h18:9I

thrpf; f Tk; .

ctik

vd; w hy;

vd; d ?

Ntjhfk ctikfs; vd; g J Mtpf; F upa rj; j paq; f is
tpsq; f g; g z; Z k; fijfshFk; .
2. Y}f;fh18:9I thrpf;fTk;. ,NaR ,e;j ctikia ahUf;F
$wpdhh;?

jhq;fs; ePjpkhd;fs; vd;W jq;fisNa vz;zpf;nfhs;Sk;
RaeP j pfhuiu Fwpj; J $wpdhh;
3. Y}f;fh 18:9I thrpf;fTk;. (trdj;jpd; filrpgFjp) RaePjp
cilath; f s; vg; N ghJk; kw; w th; f splk; jq; f isg; g w; w pa
Fzhjpraq;fis ntspg;gLj;Jthh;fs; Y}f;fh 18:9d; gb me;j
Fzhjpraq;fs; ahit?
B. mth;fs; kw;wth;fis mw;gkhfNth fPohdth;fshfNth
rpe; j pg; g hh; f s;
4. Y}f;fh 18:10I thrpff
; Tk;. ,uz;LNgh; n[gpfF
; k;gb Nghdhh;fs;
,d; i w tof; F nrhy; y pd; g b mth; f s; n [gpf; F k; g b vq; N f
nrd;whh;fs;?

jpUr; r igf; F
5. Y}f;fh 18:10I thrpf;fTk;. me;j kdpjh;fs; ahh;?
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6. Y}f;fh 18:11I thrpf;fTk;. ghpNraDila n[gk; vd;d?

NjtNd kw; w th; f is Nghy ,y; y hjgbahy; ck; i k
]; N jhj; j hpf; f pNwd; (ehd; ghtpay; y ) ehd; Nkhrbf; f hud;
my;y> mepahaf;fhud; my;y>tpgr;rhuf;fhud; my;y ,e;j
Maf;fhuid NghyTk; my;y vd;gNj mtDila n[gkhf
,Ue; j J.
7. Y}f;fh 18:12I thrpf;fTk;. cgthrk; vd;gjpd; mu;j;jk; vd;d?

czT rhg; g plhky; ,Ug; g J
8. Y}f;fh 18:12I thrpf;fTk;. jrkghfk; nfhLg;gjpd; mh;j;jk;
vd;d?

xUtDila tUkhdj;jpy; gj;jpy; xU gq;if nfhLg;gJ
9. Y}f;fh 18:13I thrpf;fTk;. Maf;fhud; vq;F epd;whd;> Vd;
mq;F epd;whd;?

J}uj; j py; epd; w hd; . Njthyaj; j pw; F s; Nghtjw; F mtd;
ntl;fg;gl;lhd;. fhuzk; me;j msT Nkhrkhd ghtpahf
,Ue; j gbahy; Njthyaj; j pd; ntspNa epd; w hd; .
10. Y}f;fh 18:13I thrpf;fTk;. Maf;fhud; Vd; mz;zhe;J
ghh;f;fhky; jiyia njhq;fg; Nghl;Lf; nfhz;lhd;?

eP q ; f s; ahUf; f htJ jtW nra; J tpl; l hy; mth; f is
Kfj;Jf;F Neuhf re;jpf;f Kbahjy;yth? mJ Nghyj;jhd;
mtd; Njt r*fj;ij ghh;f;f ntl;fg;gl;lhd;.
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11. Y}f;fh 18:13I thrpf;fTk;. Maf;fhudpd; n[gk; vd;d?

ghtpahfpa vd; Nky; fpUigahapUk; .
12. Y}f;fh 18:14I thrpf;fTk;. ,th;fspy; ahh;> tPl;Lf;Fg; Nghd
NghJ ePjpkhdhf;fg;gl;ltd; vd;W mwptpf;fg;gl;lhd;?

Maf; f hud; .
13. Y}f;fh 18:14I thrpf;fTk;. gupNradpy;yhky; Vd; Maf;fhud;
kl;Lk; ePjpkhdhf mwptpf;fg;gl;lhd;?

Maf; f hud; NjtDf; F Kd; g hf jd; i d jho; j ; j pdhd; .
gupNraNdh ngUikNahbUe;jhd;> jdf;F ,ul;rfh; Njit
vd;W mtd; Nahrpf;fNtapy;iy
14. Y}f;fh 18:14I thrpf;fTk;. Maf;fhuid Njtd; kd;dpj;jhuh?

Mk; . kd; d pj; j hu; .
15. Nuhkh; 10:13I thrpf;fTk;. ePq;fs; ,g;NghJ NjtDila
r*fj;jpy; Koq;fhiy Klf;fp cq;fs; cs;sj;jpd; Moj;jpy;
,Ue;J NjtNd ehd; ghtp vd; Nky; fpUigahapUk; vd;W
nfQ;rpdhy; Maf;fhuDf;F nra;jJ NghyNt cq;fSf;Fk;
nra;thuh?

Mk; epr;rak; kd;dpg;ghu;. mth; vd;id kd;dpj;J vy;yh
mepahaj; i jAk; eP f ; f p Rj; j pfhpg; g hu; . 1Nahthd; 1:8-9
ghu; f ; f Tk; .
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lhd; f;Nuh
,d;iwajpdk; ehk; fpUigapdhy; cz;lhFk; ePjpia gw;wpa
fhupaq;fis ghu;f;fg; NghfpNwhk;. Nuhkh;3;:21-23y;>“,g;gbapUf;f

ghtj;ij mwpfpw mwpT epahag;gpukhzj;jpdhy; tUfpwgbahy;
ve;j kD\Dk; epahagpukhzj;jpd; fpupiafspdhNy NjtDf;F
Kd;ghf ePjpkhdhf;fg;gLtjpy;iy. ,g;gbapUf;f epahag;gukhzk;
,y;yhky; NjtePjp ntspahf;fg;gl;bUf;fpwJ. mijFwpj;J
epahag;gpukhzKk; jPu;f;fjuprdq;fSk; rhl;rpapLfpwJ. mJ
,NaRfpwp];Jitgw;Wk; tpRthrj;jpdhNy gypf;Fk; NjtePjpNa>
tpRthrpf;fpw vth;fSf;Fs;Sk; vth;fs; NkYk; mJ gypf;Fk;
tpj; j pahrNk(NtWghL),y; i y. vy; y hUk; ghtQ; n ra; J
(tPo;r;rp)Njtkfpikaw;wth;fshfp”> (FwpaPl;bw;Fs; cs;sJ ehd;
nrhd;dJ) vd;W nrhy;fpwJ.
,e;j trdk; nrhy;Yfpwij ftdpAq;fs;. “,g;gbapUf;f

epahag;gpukhzk; ,y;yhky; NjtePjp ntspahf;fg;gl;bUf;fpwJ”.
ehd; xU rkak; xU kdpjdplk; guNyhfk; nry;tjw;F ePq;fs;
vd;d nra;a Ntz;Lnkd;W epidf;fpd;wPu;fs; vd;W Nfl;Nld;.
mjw;F mtu; gj;J fw;gidfis filgpbf;fNtz;Lk; vd;Wk;>
jd; kidtpfF
; cz;ikahf ,Uf;fNtz;Lk; vd;Wk;> xOf;fKs;s
tho;f;if thoNtz;Lk; vd;Wk;> $wpdhu;. mg;NghJ mtuplk;
guNyhfj;jpy; NjtDila r%fj;jpw;F my;yJ NjtDila
,uh[;[pak; Nghtjw;F ePq;fs; vd;d nra;a Ntz;Lnkd;W
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cq;fSf;F njupAkh? cq;fSila ePjpahdJ NjtDila
ePjpfF
; xj;jpUf;fNtz;Lk; vd;Nwd;? mjw;F mtu;> vd;d! kWgbAk;
nrhy;Yq;fs; vd;whu;.
NjtDf;F rkkhd ePjpia cila
kdpjd; vtUNk ,y;iy.
xNu xUtu;jhd; me;j ePjpia
cilatuhf ,Uf;fpwhh;. mth;jhd; ,NaR fpwp];J vd;whh;.
mg;NghJ ehd;> ePq;fs; nrhd;dJ kpfTk; rhpahdJ> cl;GwNkh
ntspgG
; wNkh ehk; ahUNk ekJ jdpgg
; l;lKiwapy; fw;gidfis
rhpahf filgpbj;jJ ,y;iy> MdhYk; NjtDf;F Kd;ghf
ehk; fpl;br;NrUk;gbf;F> mtuJ ePjpf;F xj;jpUf;fpd;w ePjpahdJ
ekf;F mj;jpahtrpakhapUf;fpwJ.
mijj;jhd; 21k;> 22k; trdq;fs; kpfTk; rhpahf ekf;F
nrhy;fpwJ. “,g;gbapUf;f> epahag;gpukhzkpy;yhky; NjtePjp
ntspahf;fg;gl;bUf;fpwJ@ mijf;Fwpj;J epahag;gpukhzKk;
jPh;f;fjhprdq;fSk;
rhl;rpapLfpwJ.22.
mJ
,NaRfpwp];Jitg;gw;Wk; tpRthrj;jpdhNy gypf;Fk; NjtePjpNa@
tpRthrpf;fpw vth;fSf;Fs;Sk; vth;fs;NkYk; mJ gypf;Fk;>
tpj; j pahrNk ,y; i y ”.
cq; f Sf; F k; vdf; F k; Njtd;
juf;$bajhd ePjpnad;gJ> “,NaR fpwp];Jtpd; Nky; itf;Fk;
tpRthrj;jpd;
%ykhf” ekf;F cz;lhfpwJ. NkYk; mtiu
tpRthrpff
; pdw
; midtUf;Fk; mJ nfhLf;fg;gl;bUf;fpwJ. ,uz;L
tpjkhd ePjpfs; ,Uf;fpwJ> xd;W kD\Dila ePjpahFk;>
kw;nwhd;W NjtDila ePjp vd;gjhFk;. kdpjDila ePjpnad;gJ>
xU kdpjDila rpwe;j eltbf;iffSk;> rpwe;j nray;fSkhFk;.
Mdhy; mJ mth;fis NjtDf;F Kd;ghf cfe;jth;fshf
Mf;fkhl;lhJ. NjtDila ePjpfF
; rkkhd ePjp ,Uf;f Ntz;baJ
kpfTk; mtrpakhdjhFk; . NjtNd mij cq; f Sf; F
nfhLf;fpwhh;. NjtDila ePjpnad;gJ epahag;gpukzq;fSf;F
mg;ghw;gl;ljhFk;. mJ epahag;gpukhzk; ,y;yhky;
ntspahf;fg;gl;l NjtDila ePjpNa.
mijg;gw;wp fpNuf;fg; gjj;jpy;; cWjpahd Fwpg;Gfs; vJTk;
,y;iy. mg;gbapUg;gjpdhy; epahag;gpukhzj;jpw;F mg;ghw;gl;l
tpjj;jpy; Njtd; jkJ ePjpiaNa ekf;F nfhLf;fpwhh; vd;gJ
25

ghlk; 3

fpUigapdhy; ePjp

jhd; mjd; mu; j ; j khfpwJ. epahag; g pukhzj; j pd; g bahd
ePjpnad;gJ fphpiafspdhy; rk;ghjpf;ff;$bajhf ,Uf;fpwJ.
mg;NghJjhd; NjtDf;F Kd;G mq;fPfhpg;G cz;lhFk; vd;W
vz;zg;gLfpwJ. midj;J cyf kjq;fSk; NjtDila
mq;ff
P hpg;ig jk;Kila fphpiafspdhy; rk;ghjpj;J> rhjpj;Jjhd;
ehk; mij ngw;Wf; nfhs;s KbAk; vd;W ek;Gfpd;wJ. RtpNr\k;
vd;w thh;ji
; japd; mu;jj
; k; “ew;nra;jp” vd;gjhFk;. rtpNr\j;jpd;
me;j ew;nra;jp vd;dntd;why; Njtd; jkJ nrhe;j ePjpiaf;
nfhLf;f tpUk;Gfpwhu;. ,NaR fpwp]J
; ek;Kila ghtq;fSf;fhf
rpYitapy; kupjj
; ijAk; mjd; %ykhf
epahag;gpukhzj;jpwF
;
<lhd ePjp
ekf;F itf;fg;gl;bUf;fpwijAk; tpRthrpf;fpw
vy;NyhUf;Fk; mtu; jk;Kila nrhe;j ePjpia nfhLf;fpwhu;.
,J epahag;gpukhzk; ,y;yhky; cz;lhFk; NjtDila ePjp.
,J ek; K ila
fpupiafspdhNyh> rk; g hjpg; g jpdhNyh>
rhjpj; J fhl; L tjpdhNyh ,y; y hky; ,NaRfpwp]; J it
tpRthrpg;gjpd; %ykhf tUfpwJ.
22tJ trdj;ij ftdpAq;fs;. ,NaR fpwp]J
; it tpRthrpgg
; jd;
%yk; tUk; NjtePjpahdJ> tpRthrpf;fpw vtu;fSf;Fs;Sk;
vtu; f s; N kYk; vd; W nrhy; y g; g l; L s; s J. Njt eP j pahdJ
tpRthrpf;fpw vth;fSf;Fs;Sk; vth;fs;NkYk; mJ gypf;Fk;.
Vd; Njtd; jk;Kila ePjpia midtUf;Fk; nfhLf;fpwhu;?
“(tpj; j pahrNk ,y; i y) ehk; > vy; y hUk; ghtQ; n ra; J
Njtkfpikaw; w th; f shfp ”> (FwpaP l ; b w; F s; cs; s J ehd;
nrhd;dJ). ePqf
; s; ghtk; nra;jpUf;fpwhP f
; s;> ehd; nra;jpUf;fpNwd;.
ehk; midtUk; NjtDila juj;jpd; mstpw;Fk; G+uzj;jpw;F
Gwk;ghdtu;fshNdhk;. ek;Kila ghtj;jpd; fhuzj;jpdhy; ekf;F
Njitahd ngupa fhupak; vJntd;why; NjtDila mq;ff
P upgG
; k;>
rupahd cwTk; > eP j pkhdhFk; epiyANk.
NkYk; ,J
epahag;gpukhz fpupiafspdhy; ekf;F cz;lhfhky; ,NaR
fpwp];Jtpd;Nky; ehk; itf;Fk; tpRthrj;jpdhy; Njtdhy; ekf;F
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mUsg;gl;ljhf ,Uf;fpwJ. NjtDila ePjpahdJ cq;fSila
ve;jtpjkhd fpupiafspdhYk; nfhLf;fg;gl;ljy;y. cq;fs;
Kaw;rp> gpuahrq;fs;> rk;ghj;jpaq;fspdhy; cz;lhfhJ. mJ
,NaRfpwp]J
; tpd; Nky; itf;Fk; tpRthrj;jpdhy;> mtiu rhu;eJ
;
nfhs;Sk; ek;gfjd;ikapdhYk; cz;lhfpwJ.
Mgpufhk;(A+j Kw;gpjh)vt;thW ,ul;rpf;fg;gl;ljhf Ntjk;
nrhy;fpwJ. mtd; Njtid tpRthrpj;jhd;. Njtd; mtDf;F
nfhLj;j thf;Fj;jq;fis tpRthrpj;jhd;. MdgbapdhNy Njt
ePjpahdJ mtDila fzf;fpy; nfhz;L tug;gl;lJ. Mgpufhk;
jdJ tpRthrj;jpdhNy NjtDf;F Kd; ePjpkhdhf mwpag;gl;lhd;
vd; D k; fhupak; mtDf; F kl; L khdjy; y . xU kdpjd;
,NaRfpwp]J
; tpd; Nky; tpRthrk; itg;gjpd; %yk; mtd; ePjpkhd;
vd;W mwptpf;fg;gl;lhu; vd;W Nuhku; 3:21-22y; thrpf;fpNwhk;.
ek;Kila ghtq;fSf;fhf jkJ ,uj;jj;ij rpe;jp fpuaj;ij
nrYj;jp Kbj;jgbahy;> fpwp];Jit tpRthrpf;fpw ve;j xU
kdpjDk; jdJ tho;tpy; ePjpAs;stu;fshf (ePjpkhdhf) Mdjhf
fzf;fpy; Nru;j;Jf;nfhs;sg;gLfpwJ vd;W Ntjk; nrhy;YfpwJ.
Nuhku; 5:17y;> “my;yhkYk;> xUtDila kPWjypdhNy> me;j
xUtd; % ykha; > kuzk; Mz; L nfhz; b Uf; f > fpUigapd;
ghpg+uzj;ijAk; ePjpahfpa <tpd; ghpg+uzj;ijAk; ngWfpwth;fs;
,NaRfpwp]; J vd; D k; xUtuhNy [P t id mile; J
MSthh;fnsd;gJ mjpfepr;rakhNk” vd;W nrhy;YfpwJ. Njtd;
cq;fSf;F ePjpiaAk; NjtDf;F Kd;G ePjpkhdhf epw;Fk;
rpyhf; f paj; i jAk; jhdkhf nfhLj; j pUf; f pwhu; . jhdkhf
nfhLf;fg;gl;l mJ fpuak; nfhLj;Jjhd; thq;fg;gl;lJ. MapDk;
mij ngw;Wf;nfhs;gtu; fpuak; nrYj;j Ntz;ba mtrpak;
,y;iy. ePq;fs; vdf;F guprhf xU nghUis nfhLj;Jtpl;L
mjd; gpd;G vd;id mjw;fhd fpuaj;ij nrYj;Jk;gb $wpdhy;
mJ guprhf ,Uf;f KbahJ. ,Ug;gpDk; me;j gupRf;fhd
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fpuaj;ij ePq;fs; nrYj;jpapUf;fpwPu;fs;. cq;fSf;Fk; vdf;Fk;
Njtd; ePjpia <thf fpilf;fg;gz;zpapUf;fpwhu;. MapDk; ,e;j
guprhfpa ePjpiaAk;> tpLjiyiaAk;> NjtDf;F Kd;G rupahd
epiyapy; epwF
; k; rpyhf;fpaj;ijAk; ,NaRfpwp]J
; tpdN
; ky; itf;Fk;
tpRthrj;jpd; %ykhfNt tUfpwJ.
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rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;
Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;
1. jPj;J 3:5I thrpf;fTk;. ekf;F Njitahd ePjpia ehNk
cUthf;fpf; nfhs;s KbAkh?
jPj;J 3:5 - ehk; nra;j ePjpapd; fphpiafspdpkpj;jk; mth;
ek; i k ,ul; r pahky; > jkJ ,uf; f j; j pd; g bNa> kWn[d; k
KOf;fpdhYk;> ghpRj;j MtpapDila Gjpjhf;FjypdhYk; ek;ik
,ul;rpj;jhh;.
2. 2nfhupe;jpau; 5:21I thrpf;fTk;. ve;jtpjkhd ePjp
ekf;F Njitaha; ,Uf;fpwJ?
2nfhupe;jpau; 5:21 -ehk; mtUf;Fs; NjtDila ePjpahFk;gbf;F>
ghtk; mwpahj mtiu ekf;fhfg; ghtkhf;fpdhh;.
3. Nuhku; 3:22I thrpf;fTk;. ehk; vg;gb me;j epjpia
ngw;Wf;nfhs;s KbAk;?
Nuhku; 3:22 -mJ ,NaRfpwp];Jitg;gw;Wk; tpRthrj;jpdhNy
gypfF
; k; NjtePjpNa@ tpRthrpff
; pw vth;fSf;Fs;Sk; vth;fs;NkYk;
mJ gypf;Fk;> tpj;jpahrNk,y;iy.
4. gpypg;gpau; 3:9I thrpf;fTk; . gpukhzj;jpdhy; cz;lhFk;
ePjp vd;gJ vd;d?
gpypg;gpau; 3:9 -ehd; fpwp]J
; it Mjhag;gLj;jpfn
; fhs;Sk;gbf;Fk;>
epahag;gpukhzj;jpdhy; tUfpw RaePjpia cilatdhapuhky;>
fpwp]J
; itg; gw;Wk; tpRthrj;jpdhy; tUfpwJk; tpRthr%ykha;j;
Njtdhy; cz;lhapUf;fpwJkhd ePjpia cilatdhapUe;J>
fpwp];JTf;Fs; ,Uf;fpwtndd;W fhzg;gLk;gbf;Fk;>
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5. fyhj;jpau; 2:21I thrpf;fTk;. NjtDilaf fpUigia ehk;
vg;gb tpUjhthf;f KbAk;?
fyhj;jpau; 2:21- ehd; NjtDila fpUigia tpUjhthf;F
fpwjpyi
; y@ePjpahd epahag;gpukhzj;jpdhNy tUkhdhy;> fpwp]J
;
khpj;jJ tPzhapUf;FNk.
6. Nuhku;5:17I thrpf;fTk;. NjtDila ePjpahdJ vg;gb
ngw;Wf;nfhs;sg;gLfpwJ?
Nuhku; 5:17 - my;yhkYk;> xUtDila kPWjypdhNy> me;j
xUtd; % ykha; > kuzk; Mz; L nfhz; b Uf; f > fpUigapd;
ghpg+uzj;ijAk; ePjpahfpa <tpd; ghpg+uzj;ijAk; ngWfpwth;fs;
,NaRfpwp]; J vd; D k; xUtuhNy [P t id mile; J
MSthh;fnsd;gJ mjpfepr;rakhNk.

30

ghlk; 3

fpUigapdhy; ePjp

gjpy; Mjhuq;fs;
1. jPj;J 3:5I thrpf;fTk;. ekf;F Njitahd ePjpia ehNk
cUthf;fpf; nfhs;s KbAkh?
,y; i y KbahJ.
2. 2nfhupe;jpau; 5:21I thrpf;fTk;. ve;jtpjkhd ePjp
ekf;F Njitaha; ,Uf;fpwJ?
NjtDila ePjp (mJ ,NaRfpwp];J Kyk; cz;lhfpwJ)
3. Nuhku; 3:22I thrpf;fTk;. ehk; vg;gb me;j epjpia
ngw;Wf;nfhs;s KbAk;?
,NaR fpwp];Jtpd; Nky; itf;Fk; tpRthrj;jpd; %ykhf.
4. gpypg;gpau; 3:9I thrpf;fTk;. gpukhzj;jpdhy; cz;lhFk;
ePjp vd;gJ vd;d?
mJ vd;Dila ePjpahf ,Uf;fpwJ. vd;Dila
gpuharq;fshy; ehd; cz;L gz;zpf; nfhz;ljhFk;.
5.

fyhj;jpau;2:21I thrpf;fTk;. NjtDilaf fpUigia
ehk; vg;gb tpUjhthf;f KbAk;?
fpwp]; J itAk; ekJ ,ul; r pg; g pw; f hf mth; kupj; j ijAk;
ehk;
tpRthrpf;fhky;
NjtDila
fpUigia
tpUjhthf; f pNdhk; ek; K ila nrhe; j fpupiafis ek; g p
,ul; r pf; f g; g l KbAk; vd; W vz; z pNdhk; .
6.

Nuhku;5:17I thrpf;fTk;. NjtDila ePjpahdJ vg;gb
ngw;Wf;nfhs;sg;gLfpwJ?
<thf ngWfpNwhk; .
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Mz;l;U Nthkf;
cwTfis nghUj; j tiu kpfTk; Kf; f pakhd xd; W
vd;dntdpy;> ehk; cwT Vw;gLj;jpf;nfhs;sg;NghFk; egiuf;;
Fwpj;J rupahf Gupe;Jnfhs;s Ntz;Lk; vd;gJ jhd;. ,e;j
fhupak; NjtNdhLs;s cwTf;Fk; nghUe;jf;$baJ. NjtNdhL
MNuhf;fpakhd cwtpid tsu;j;Jf; nfhs;tjw;F ePq;fs;
NjtDila mbg;gil Rghtj;ijAk; Fzhjpraq;fisAk;
Gupe;Jnfhs;s Ntz;Lk;. mtUila mbg;gil Rghtj;ijAk;
Fzhjpraq;fisAk; jtwhf GupeJ
; nfhz;lgbapdhy;jhd; mNefu;
NjtNdhL rhj;jpakhd cwTfis tsu;jJ
; f;nfhs;s Kbahky;
Nghfpwhu;fs;. VNjd; Njhl;lj;jpy; ru;gj;jpdhy;; Mjhk; Vths;
Nrhjpf;fg;gl;lNghJ kpfr; rupahf ,J jhd; ele;jJ. mtu;fs;
Nrhjpf; f g; g l; l hu; f s; . nkhj; j j; j py; NjtDf; F fP o ; g bahky;
Nghdhu;fs;. xl;L nkhj;j kdpj rKjhaj;ijAk;
ghtj;jpwF
; s;shf;fp tpll
; hu;fs;. cz;ikapy>; mtu;fs; NjtidAk;
mtUila Rghtj;ijAk; rupahf Gupe;Jnfhs;shjjpdhy;jhd;
Nrhjidf;Fl;gl;L Nghdhu;fs;.
Mjpahfkk; 3:1-5 rk; g tk; mNefUf; F gpugykhd
Ntjg;gFjpahFk;: “Njtdhfpa fu;j;ju; cz;lhf;fpa rfy fhl;L
IPtd;fisg;
ghu;f;fpYk; ru;gkhdJ je;jpuKs;sjhapUe;jJ.
];jpuPia Nehf;fp ePqf
; s; Njhl;lj;jpy; cs;s rfy tpUl;rq;fspd;
fdpfisAk; Grpf;f Ntz;lhk; vd;W Njtd; nrhd;dJ cz;Nlh
vd;wJ.];jpuP ru;gj;ij ghu;j;J ehq;fs; Njhl;lj;jpy; cs;s
tpUl;rq;fspd; fdpiag; Grpf;fyhk; MdhYk; Njhl;lj;jpd; eLtpy;
,Uf;fpw tpUl;rj;jpd; fdpia Fwpj;J Njtd; ePq;fs; rhfhj
gbf;F Urpf;fTk; mij njhlTk; Ntz;lhk; vd;W nrhd;dhu;
vd;whs;.mg;NghJ ru;gk; ];jpuPia Nehf;fp ePq;fs; rhfNt
rhtjpy; i y. eP q ; f s; ,ijg; Grpf; F k; ehspNy cq; f s;
fz;fs;jpwf;fg;gLk; vd;Wk;> ePq;fs; ed;ik jPik mwpe;J
Njtu;fis(Njtd;); Nghy ,Ug;gPu;fs; vd;Wk;; Njtd; mwpthu;
vd;wJ”. (FwpaPl;bw;Fs; cs;sJ ehd; nrhd;dJ)
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Njtd; cz;ikapy; ey;ytu; my;y vd;gJ Nghd;w tQ;rfkhd
thu;j;ijfis gprhR $wpdhd;. VNjh Njtd; rpytw;iw Mjhk;
VthSf;F nfhLf;fhky; gpbj;J itj;jpUg;gJNghyTk;> VNjh
mtu;fs; G+uztsu;r;rp miltij Njtd; tpUk;ghjtu;NghyTk;>
VNjh mtu; jk; i kg; N ghy mtu; f s; Mff; $ lhnjd; W
epidg;gtu;NghyTk;> VNjh mtu;fis jLg;gjw;fhfTk; my;yJ
mtu;fis fhag;gLj;Jtjw;fhfTk;jhd; Njtd; ed;ik jPik
mwpaf;$ba kuj;jpd; fdpia mtu;fs; Grpf;ff;$lhnjd;W
fl;lisapl;lhu; vd;gJNghyTk; rhj;jhDila tQ;rfkhd$w;W
,Ue;jJ. xU tpjj;jpy;> rhj;jhd; NjtDila Rghtk; kw;Wk;
Fzhjpraq; f Sf; F vjpuhf te; J > Njtd; mtu; f Sf; F
ey; y itfis nfhLf; F k; g b tpUk; g tpy; i y vd; w Nghyp
thu;j;ijfis $wpdhd;. ,d;Wk;$l kf;fs; tho;f;ifapy;
mNjtpjkhd fhupak; j hd; rk; g tpj; J f; nfhz; b Uf; f pwJ.
mtu;fsplk; rhj;jhd;> “ePq;fs; Njtidg;gpd;gw;wp mtUila
thu;j;ijf;F Kuzhf fhupaq;fis ePq;fs; mDgtpf;fhtpl;lhy;>
ePq;fs;
xUNghJk;
cz;ikahd
re;Njh\j;ij
mDgtpff
; KbahJ> tho;fi
; f kpfTk; ntWg;ghfTk; nrj;jjhfTk;
,Uf;Fk;” vd;W $wpdhu;. tUe;jj;jf;f cz;ik vd;dntd;why;
Nghij kUe;Jfs;> kJ> tpgr;rhuk;> Kul;lhl;lk;> Ra ,r;ir>
Ntiyapy; ntw;wp ,g;gbg;gl;l gy tpjkhd fhupaq;fspy; kf;fs;
kfpo; r ; r p NjLfpwhu; f s; . Kaw; r p nra; j gpd; mitfs;
jpUg;jpaspf;ftpy;iy vd czu;e;Jf;nfhs;fpwhu;fs;. mitfs;
jpUg;jpia jutpyi
; y vd;W czUk; jUzk; tUk;Kd;Nd jq;fs;
tho; i tAk; > jq; f s; Rfj; i jAk; > jq; f s; FLk; g j; i jAk;
rpijj;jpUg;gij czUthu;fs;.
cz;ik vd;dntd;why; Njtd; ey;y Njtdhf ,Uf;fpwhu;.
mtUila rpj; j k; ey; y jhf ,Uf; f pwJ. rhj; j hd; VNjd;
Njhl;lj;jpy; mtu;fSf;F vjpuhf gad;gLj;jpa mNj tpjkhd
Nrhjidfis ,d;iwf;Fk; ek;kplk; gad;gLj;Jfpwhd;. Njtd;
ey;ytu; my;y vd;W Rl;bfhl;Lk;gb rhj;jhd; mg;gb nra;jhd;.
Ntjhfkk; Fwpj;j Fiwe;j mwpTs;stu;fs; mt;tpjkhd
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mgpg; g puhaj; i j miltjw; F tha; g ; g pUf; f pwJ. Vndd; w hy;
Ntjhfkj; j py; mtu; kf; f is fbdkhfTk; nfhLikahd
topKiwapdhYk; elj;jpa rk;gtq;fs; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.
vz;zhfkk; 15: 32-36 tiu cs;s trdq;fs; ahTk; Xa;Tehspy;
tpwF nghWf;fpa kdpjd;> Xa;Tehis Mrupahky; Nghd
Fw; w j; j pw; f hf fy; n ywpe; J nfhy; y g; g l; l ij Fwpj; J
vOjg;gl;Ls;sJ. mJ kpfTk; fLikahdjhf Njhd;wyhk;. Mdhy;
mt;tpjkhd jz;lidfSf;F gpd;ghf NjtDf;F xU Nehf;fk;
,Ue;jJ. ,Ug;gpDk; Ntjj;ij NkNyhl;lkhf thrpg;gtu;fSf;F
mJ Gyg;glhJ. Ntjj;ij fUj;NjhL Muha;e;jhy; Nuhku; 7:13y;
gTy; nrhy;YtJ Nghy gioa Vw;ghl;by; epahag;gpukhzk;
nfhLf;fg;gl;lNj [dq;fs; nra;j ghtj;ij kpFe;j ghtkhf
tYngWtjw;Nf vd;gJ Gyg;gLk;. [dq;fs; jq;fSila kPWjy;fs;
ve;j msT kuzj;jpw;F VJthdJ vd;gijAk;> mJ NjtDf;F
vjpuhd Fw;wk; vd;gijAk; czuhky; ,Ue;jhu;fs;. Mjyhy;jhd;
epahag;gpukhzk; nfhLf;fg;gl;lJ. mtu;fs; xUtUf;nfhUth;
jq;fis kw;wtu;fSld; xg;gplL
; g;ghu;jJ
; f;nfhz;Lk;> jq;fSila
nray;fis kw;wtu;fSila nray;fSld; mse;J
ghu;j;Jf;nfhz;lJkhd jtw;iw nra;jdu;.
xU Ntis xUtd; ghtk; nra;J kuzkilahtpl;lhy;
me;j ghtk; xd;Wk; mj;jid NkhrkhdJ my;y vd;nwz;zp
[dq;fs; jq;fSila thOk; juj;ij Fiwj;Jf;nfhz;lhu;fs;.
vJ rup vJ jtW vd;W Gupe;J nfhs;Sk; me;j cz;ikahd
fz;Nzhl;lj;ij mtu;fs; ,oe;J Nghdhu;fs;. Njtd; vJ rupahd
[Ptpak; vd;fpw cz;ikahd juj;jpw;F Neuhf kDFyj;ij
kPzL
; k; jpUg;gpf;nfhz;Ltu Ntz;bajjhapUe;jJ. mg;NghJ jhd;
rhj;jhidAk; mtDila NrhjidfisAk; mtu;fs; Gwf;fzpff
;
,aYk;. NkYk; jtwhd KbTfspd; tpisTfs; vd;dthf
,Uf;Fk; vd;W Gupe;J nfhs;s KbAk;. me;j R+oypy; jhd;
Njtd; gpukhzj;ij nfhLj;J mij eilKiwf;F nfhz;L
te;jhu;. ,ij mtu; nra;a Kide;jNghJ jhd;nfhLj;j
epahagpukhzj;ij mtu; nray;gLj;j Ntz;bajhapUe;J.
Njtd; gioa Vw; g hl; L gpukhzq; f is> “,itfs;
midj;ijAk; ePqf
; s; nra;Ak; tiuapYk; ehd; cq;fis Nerpff
;
KbahJ my;yJ Vw;Wf;nfhs;s KbahJ”vd;w Nehf;fj;jpy;
nfhLf;ftpyi
; y. mJ mtUila RghtNkh FzhjpraNkh my;y.
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khwhf mtu;fs; vJ rup jtW vd;W GupeJ
; nfhs;Sk; $u;ikahd
mwpit milAk;gb nra;J ekf;F xU ,ul;rfu; Njit vd;fpw
epiyf;F mtu;fis nfhz;LtUtjw;Nf Njtd; gpukhzj;ij
nfhLj; j hu; . Njtd; jq; f is Nerpg; g jw; F Kd; g hfNt
vy;yhtw;wpYk; mtu;fs; kpf rupahdth;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;
vd Njtd; Nfl;gjhf [dq;fs; epidj;Jf;nfhz;bUg;gJjhd;
gpur;rid. jq;fspd; fpupiafspd;gbjhd; NjtDila md;G
ek;Nky; ,Uf;Fk; vd;W mNefu; nfhz;Ls;s kdg;ghd;ikf;F
,J top elj;JfpwJ. vy;yhtw;iwAk; kpfr;rupahf nra;JKbf;f
Kaw;rp nra;ahj gl;rj;jpy; Njtd; mtu;fis Vw;Wf;nfhs;skhl;lhu;
vd;W vz;Zfpd;wdu;. Mdhy; ,J Ntjhfkj;jpd; nra;jp my;y.
NjtDila ,UjakhdJ kDf; F yj; i j mtNuhL
xg;Guthf;f Ntz;Lk; vd;Nw ,Uf;fpwJ. mtu;fis epahak;
jPu;f;fNth> mth;fsJ ghtq;fis fzf;nfLg;G nra;aNth>
mth;fsJ ghtq;fis mtu;fSf;F vjpuhf Fw;wk;rhl;l itj;Jf;
nfhs;sNth Njtd; tpUk;gtpy;iy. NjtDf;F mg;gbgl;l ey;y
,Ujak;jhd; Ntjhfkj;jpy; cs;s mtUila [dq;fspd;NkYk;
,Ue;jJ> ,d;W cq;fs; NkYk; ,Uf;fpwJ. “Njtd; md;ghf
,Uf;fpwhu;”(1Nahthd; 4:8)> vd;fpw mtUila cz;ikahd
,Ujaj;ij ehk; Gupe;Jnfhs;sNtz;Lk.; mth; cq;fSila
ghtq;fisAk;> cq;fisAk; mtiuAk;; gpupf;ff;$ba vijAk;
J}f;fpnawpa tpUk;Gfpwhh;. mij mtu; ,NaR fpwp];J %ykhf
Vw;fdNt epiwNtw;wpapUf;fpwhu;. ,d;W mtUldhd cwit
cq;fSf;F nfhLf;fpwhu;. Mdhy; cq;fSila fpupiafspd;
mbg;gilapypy;yhky;> ,NaR cq;fSila ghtq;fis Rke;jhu;
vd;W ePq;fs; tpRthrpj;J mtiu Vw;Wf;nfhs;Sk;NghJ mJ
cz;lhapUf;fpwJ. cq;fsJ tho;tpd; Njhy;tpfs; vj;jid
Nkhrkhditfshf ,Ue;jhYk; NjtNdhL cwit Vw;gLj;jpf;
nfhs;s KbAk;. ePq;fs; ,NaRfpwp];Jtpd; Nky; cq;fSila
tpRthrj; i j itf; f Ntz; L k; vd; g ij kl; L Nk Njtd;
vjpu;ghu;f;fpwhu;.
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rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;
Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;
1. Mjpahfkk; 3:1I thrpf;fTk;. rhj;jhd; Vthsplk; vd;d
Nfs;tp Nfl;lhd?;
Mjpahfkk; 3:1 - Njtdhfpa fh;j;jh; cz;lhf;fpd rfy fhl;L
[Ptd;fisg;ghh;f;fpYk; rh;g;gkhdJ je;jpuKs;sjhapUe;jJ. mJ
];jpuPia Nehf;fp: ePq;fs; Njhl;lj;jpYs;s rfy tpUl;rq;fspd;
fdpiaAk; Grpf;fNtz;lhk; vd;W Njtd; nrhd;dJ cz;Nlh
vd;wJ.
2. Mjpahfkk; 2:17 kw;Wk; 3:3I thrpf;fTk;. Njtd; MjhNkhL
nrhy;ypapUe;j thu;j;ijfNshL ve;nje;j thu;j;ijfis Vths;
$l;br; nrhd;dhd;?
Mjpahfkk; 2:17- MdhYk; ed;ikjPik mwpaj;jf;f tpUl;rj;jpd;
fdpiag; Grpf;fNtz;lhk;. mij eP Grpf;Fk; ehspy; rhfNt
rhtha; vd;W fl;lisapl;lhh;.
Mjpahfkk; 3:3 MdhYk;> Njhl;lj;jpd; eLtpy; ,Uf;fpw
tpUl;rj;jpd; fdpiaf; FwpjJ
; > Njtd;: ePqf
; s; rhfhjgbf;F mijg;
Grpf;fTk; mijj; njhlTk; Ntz;lhk; vd;W nrhd;dhh; vd;whs;.
3. Mjpahfkk; 3:6I thrpf;fTk;. ,e;j trdj;jpd; gb xUtpir
NjtDila thu;j;ijia Fwpj;j re;Njfj;ij VthSila
,Ujaj;jpy; cl;GFj;jpagpd;G mts; vd;d nra;jhs;?
Mjpahfkk; 3:6 mg;nghOJ ];jphPahdts;> me;j tpUl;rk;
Grpg; G f; F ey; y Jk; > ghh; i tf; F ,d; g Kk; > Gj; j piaj;
njsptpff
; pwjw;F ,r;rpff
; g;glj;jf;f tpUl;rKkha; ,Uf;fpwJ vd;W
fz;L> mjpd; fdpiag; gwpj;J> Grpj;J> jd; GU\Df;Fk;
nfhLj;jhs;@ mtDk; Grpj;jhd;.

36

ghlk; 4

NjtNdhLs;s cwT

4. Mjpahfkk; 3:9-10I thrpf;fTk;. MjhKk; VthSk; ghtk;
nra;jgpd;G Njtd; mtu;fNshL njhlu;e;J njhlu;G nfhz;L
cwT itj;jpUe;jhuh?
Mjpahfkk; 3:9-10 - mg;nghOJ Njtdhfpa fh;j;jh; Mjhikf;
$g;gpl;L: eP vq;Nf ,Uf;fpwha; vd;whh;. (10) mjw;F mtd;:
ehd; NjthPUila rj;jj;ijj; Njhl;lj;jpNy Nfl;L> ehd;
epht
; hzpahapUg;gjpdhy; gae;J> xspjJ
; f;nfhz;Nld; vd;whd;.
5. Mjpahfkk; 3:22-24I thrpf;fTk;. Njtd; Mjhk; Vthis
Vd; VNjd; Njhl;j;jpy; ,Ue;J mDg;gptpl;lhu;?
Mjpahfkk; 3:22-24 gpd;G Njtdhfpa fh;j;jh;: ,Njh> kD\d;
ed;ik jPik mwpaj;jf;ftdha; ek;kpy; xUtiug;Nghy;
Mdhd;@ ,g;nghOJk; mtd; jd; ifia ePlb
; [PttpUl;rj;jpd;
fdpiaAk; gwpj;J> Grpj;J> vd;iwf;Fk; capNuhbuhjgbf;Fr;
nra;aNtz;Lk; vd;W> (23)mtd; vLf;fg;gl;l kz;izg;
gz;gLj;j Njtdhfpa fh;jj
; h; mtid VNjd; Njhl;lj;jpypUe;J
mDg;gptpl;lhh;.(24)mth; kD\idj; Juj;jptpl;L>
IP t tpUl; r j; J f; F g; Nghk; topiaf; f hty; n ra; a VNjd;
Njhl;lj;Jf;Ff; fpof;Nf NfUgPdf
; isAk;> tPrpf;nfhz;bUf;fpw
Rlnuhsp gl;laj;ijAk; itj;jhh;.
6. jz;lidf;F gjpyhf mJ NjtDila ,uf;fj;pd;
nray; vd cq;fshy; ghu;f;f Kbfpwjh?
7. Nuhku; 5:17I thrpf;fTk;. NjtDila gupG+uz
fpUigiaAk;> ePjpapd; <itAk; ehk; vg;gb
milaKbAk;?
A. tpiyf;nfhLj;J thq;f Ntz;Lk;
B. rk;ghjpf;f Ntz;Lk;
C.ngw;Wf;nfhs;sNtz;Lk;
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8. Nuhku; 6:23I thrpf;fTk;. ehk; ghtk; nra;jhy; ekf;F
vd;d fpilf;fpwJ?
Nuhku; 6:23 ghtj;jpd; rk;gsk; kuzk;@ NjtDila fpUigtuNkh
ek; K ila fh; j ; j uhfpa ,NaRfpwp]; J tpdhy; cz; l hd
epj;jpa[Ptd;.
9.mjw;;F gjpyhf fpUigapdhy; Njtd; ekf;F vd;d jUfpwhu;?;
10.Nuhku; 10:3I thrpf;fTk;. ehk; ek;Kila RaePjpia NjtDf;F
Kd;ghf epiyepWj;j tpUk;gpdhy; ehk; vij nra;aj; jtWfpNwhk;?
Nuhku; 10:3 vg;gbnad;why;> mth;fs; NjtePjpia mwpahky;>
jq;fs; RaePjpia epiyepWj;jj; NjLfpwgbahy; NjtePjpf;Ff;
fPo;g;gbahjpUf;fpwhh;fs;.
11. 1Nahthd; 1:9 kw;Wk; Nuhku;4:3I thrpf;fTk;. mtUf;nfjpuhd
ek;Kila ghtq;fs;> mf;fpukq;fs; midj;ijAk Njtd;; vd;d
gz;Ztjhf thf;Fj;jj;jk; gz;zpdhu;?
1Nahthd; 1:9 ek;Kila ghtq;fis ehk; mwpf;ifapl;lhy;>
ghtq;fis ekf;F kd;dpj;J vy;yh mepahaj;ijAk; ePf;fp
ek;ikr; Rj;jpfhpg;gjw;F mth; cz;ikAk; ePjpAk;
cs;stuhapUf;fpwhh;.
Nuhku; 4:3 Ntjthf;fpak; vd;d nrhy;YfpwJ? Mgpufhk; Njtid
tpRthrpj;jhd;> mJ mtDf;F ePjpahf vz;zg;gl;lJ vd;W
nrhy;YfpwJ.
12. ,itfs; NjtDila Fzhjpraq;fis gw;wp cq;fSf;F
vd;d ntspg;gLj;JfpwJ?
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gjpy; Mjhuq;fs;
1. Mjpahfkk; 3:1I thrpf;fTk.; rhj;jhd; Vthsplk; vd;d
Nfs;tp Nfl;lhd?;

ePq;fs; Njhl;lj;jpy; cs;s rfy fdpfisAk; Grpf;f
Ntz;lhk; vd;W nrhd;dJd;Nlh vd;wJ.
2. Mjpahfkk; 2:17 kw;Wk; 3:3I thrpf;fTk;. Njtd; MjhNkhL
nrhy;ypapUe;j thu;j;ijfNshL ve;nje;j thu;j;ijfis
Vths; $l;br; nrhd;dhd;?

mij njhlTk; Ntz;lhk; vd;W $l;br; nrhd;dhs; .
3.Mjpahfkk; 3:6I thrpf;fTk.; ,e;j trdj;jpd; gb xUtpir
NjtDila thu;j;ijia Fwpj;j re;Njfj;ij VthSila
,Ujaj;jpy; cl;GFj;jpagpd;G mtu; vd;d nra;jhs;?

fdpia gwpj; J Grpj; j hs;
4. Mjpahfkk; 3:9-10I thrpf;fTk;. MjhKk; VthSk; ghtk;
nra;jgpd;G Njtd; mtu;fNshL njhlu;e;J njhlu;G nfhz;L
cwT itj;jpUe;jhuh?

Mk; .
5. Mjpahfkk; 3:22-24 Njtd; Mjhk; Vthis Vd; VNjd; Njhl;jj
; py;
,Ue;J mDg;gptpl;lhu;?

[Pt tpUl;rj;jpd; fdpia Grpj;J vd;nwd;Wk;
ghtepiyapNy ,Ue; J tplhjgbf; F mg; g b nra; j hu; .
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6. jz;lidf;F gjpyhf mJ NjtDila ,uf;fj;jpsd;
nray; vd;W cq;fshy; ghu;f;f Kbfpwjh?

Mk; .
7. Nuhku; 5:17I thrpf;fTk;. NjtDila gupG+uz
fpUigiaAk;> ePjpapd; <itAk; ehk; vg;gb mila
KbAk;?

ngw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk;.
8. Nuhku; 6:23I thrpf;fTk;. ehk; ghtk; nra;jhy; ekf;F
vd;d fpilf;fpwJ?

kuzk; .
9. mjw;;F gjpyhf fpUigapdhy; Njtd; ekf;F vd;d
jUfpwhu;?

,NaRtpy; epj; j pa[P t d; .
10. Nuhku; 10:3I thrpf;fTk;. ehk; ek;Kila RaePjpia
NjtDf;F Kd;ghf epiyepWj;j tpUk;gpdhy; ehk; vij
nra;aj; jtWfpNwhk;?

ek;Kila ePjpahf ,NaRtpw;F ek;ik xg;Gf;nfhLf;f
jtWfpNwhk; .
11. Nahthd; 1:9 kw;Wk; Nuhku;4:3I thrpf;fTk;.
mtUf;nfjpuhd ek;Kila ghtq;fs;> mf;fpukq;fs;
midj;ijAk;> Njtd; vd;d gz;Ztjhf thf;Fj;jj;jk;
gz;zpdhu;?;

mfw; W fpwhu; > kwe; J tpLfpwhu; > kd; d pf; f pwhu; .
12. ,itfs; NjtDila Fzhjpraq;fis gw;wp cq;fSf;F
vd;d ntspg;gLj;JfpwJ?

mtu; ,uf;fKk; md;Gk; epiwe;jtu;.
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Mz;l&
; Nthkf;
NjtNdhL ,dpa cwT tsh;jJ
; f; nfhs;tjw;F ehk; mtUila
cz;ikahd Rghtj;ijAk; Fzhjpraq;fisAk; mwpe;jpUf;f
Ntz; L k; . ek; K ila ghtq; f spd; epkpj; j k; mtu; Nfhgk;
nfhz; b Uf; f pwhuh?
my; y J ek; K ila fpupiafSf; F
mg; g hw; g l; L
ekf; F mtUila [P t idAk; mtUila
MrPut
; hjj;ijAk; jutpUk;Gfpw ,uf;fKs;s Njtdha; ,Uf;fpwhuh?
rupahfr; nrhy;yg;Nghdhy; Ntjthf;fpaq;fs; Njtidg;gw;wp ,uz;L
tpjkhd fz;Nzhl;lq;fis ekf;F jUfpwJ. mjdhy; mtu;
khwptpl;lhu; vd;Nwh my;yJ tpj;jpahrkhf vijNah nra;Jtplhu;
vd;Nwh mu;j;jkpy;iy. xU Fwpg;gpl;l fhyfl;lj;jpy;> Njtd;
“kdpju; f spd; ghtq; f is mtu; f Sf; F vjpuhf epWj; j p
itj;jpUe;jhu;” vd;w gjk; Ntjj;jpy; gad;gLj;jg;gl;bUe;jJ.
,ij Foe;ijfs; tsu;g;gpw;F xg;gplyhk;. mtu;fs; kpfTk;
rpWtu;fshf ,Uf;Fk;NghJ> Vd; mtu;fs; xOq;fhf ele;J
nfhs;s Ntz;Lk;> Vd; Raeyk; mw;wtu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;>
Vd; jd; cld;gpwg;GfsplkpUe;J nghk;ikfis gpLq;f $lhJ
vd;nwy;yhk; mtu;fSf;F nrhy;yp Gupaitg;gJ $lhjfhupak;.
tpjpfisg; gw;wp fw;Wf; nfhLj;J mitfis kPWk; rkaq;fspy;
mtu; f is rupgLj; J tJ kpfTk; mtrpakhf ,Uf; f pwJ.
NjtidAk;> rhj;jhidAk; gw;wp mtu;fs; mwpahky; ,Ue;jhYk;
$l xOq;F tpjpfis mky;gLj;j Ntz;baJ mtrpakhFk;.
mg;gb nray;gltpyi
; ynad;why; mtu;fs; Raeyk; kpff
; tu;fshf
khWk;nghOJ gprhRf;F ,lk; nfhLj;Jtpl NeupLk;. tpjpKiwfspd;
Nfhl;ghLfis mtu;fs; Gupe;Jf;nfhs;sKbahkypUf;fyhk;.
Mdhy; jpUk;gTk; tpjpKiwfis kPwpdhy; jz;bf;fg;gLNthk;
vd;gij mtu;fshy; Gupe;Jf;nfhs;s KbAk;.
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xU tpjj;jpy; ,ijj;jhd; Njtd; gioa Vw;ghl;by; nra;jpUf;fpwhu;.
GJ cld;gbf;ifapd; fPo; ,Uf;Fk; ekf;F cs;s Mtpf;Fupa
fz;Nzhl;lk;> kWgbAk; gpwg;gjw;F Kd;ghd [dq;fSf;F
,y; i y. Mifahy; mtu; f Sf; F mtu; gpukhzq; f is
nfhLf; f Ntz; b ajhapUe; j J. mtu; f s; ghtj; i j tpl; L
tpyfpapUf;Fk;gb me;j gpukhzq;fis mtu; jz;lidNahL
mky;gLj;j Ntz;bajhapUe;jJ. rpyNeuk; jz;lid kuzkhfTk;
,Ue;jJ. rhj;jhd; ghtj;jpd; %ykhf [dq;fis
mopj; J f; n fhz; b Ug; g jpdhy; > ghtj; j pd; k P J fl; L g; g hLfs;
nfhz; L tuNtz; b ajhapUe; j J> gpukhzj; i j mky; g Lj; j
Ntz;bajhapUe;jJ. ,e;j fhupaq;fs;> ek;Kila ghtq;fspdhy;
Njtd; cz;ikapy; ek;ik Nerpf;ftpy;iynad;fpw jtwhd
mgpg;uhaj;ij cz;Lgz;zpdhYk;> NjtDila thu;ji
; j mg;gb
N g h j p f ; f t p y ; i y . N u h k u ; 5 : 1 3 y ; “e p a h a g ; g p u k h z k ;
nfhLf; f g; g Ltjw; F Kd; D k; ghtk; cyfj; j pypUe; j J>
epahag;gpukhzk; ,y;yhjpUe;jhy; ghtk; vz;zg;glkhl;lhJ”
vd;W nrhy;yg;gLfpwJ. “epahag;gpukhzk; nfhLf;fg;gLtjw;FKd;”
vd;why; Njtd; gj;J fw;gidfSk;> A+j Njrj;jpwf
; hd rlq;fhr;rhu
fl;lisfSk; nfhLj;j ehl;fshd NkhNrapd; ehl;LfSf;F
Kd;Gtiu vd;W mu;j;jk;. me;j fhyk; tiu ghtk; cyfpy;
,Ue; j J Mdhy; (fzf; f plg; g lNth)vz; z g; g lNthapy; i y.
“fzf;fpLjy;” my;yJ “vz;zg;gLjy;” vd;gJ tzpf fzf;fpaypy;
cgNahfg;gLj;jg;gLk; gjk;. cjhuzj;jpw;F ePq;fs; cq;fSf;F
gof;fgg;gl;l filf;F nrd;W xU nghUis thq;fpd gpd;G “vd;
fzf; f py; itj; J f; n fhs; S q; f s; ” vd; W filf; f huuplk;
nrhy; Y k; N ghJ> mij filf; f huu; cq; f s; fzf; f py;
itj;Jf;nfhz;lhy;> cq;fs; fzf;F gl;baypy; ePqf
; s; thq;fpa
nghUs; ePqf
; s; thq;fpajhf fzf;fpy; itf;fg;gLfpwJ. xUNtis
filf;fhuu;> ePq;fs; thq;fpaij fzf;fpy; itf;fj;jtwpdhy;>
mJ cq;fSf;F vjpuhf gjpTnra;ag;gltpy;iy vd;W mu;j;jk;.
gj;J fw;gidfs; nfhLf;fg;gLk;tiu> ghtk; [dq;fSf;F
vjpuhf fzf; f py; itf; f g; g ltpy; i y vd; W ,e; j trdk;
nrhy;YfpwJ. ,J xU mUikahd $w;W.
Mjpahfkk; 3
kw;Wk; 4I ftdpAq;fs;. MjhKk; VthSk; NjtDf;F tpNuhjkhf
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ghtk; nra;jNghJ Njtd; gupRj;juhfTk; kDf;Fyk; ghtj;jpy;
,Ug;gjhYk;> Njtd; ,e;j ght kDf;Fyj;jpw;F nra;tjw;F
VJkpy;iy vd;W mNdfu; fUjpf;nfhz;bUf;fpd;wdu;. gupRj;jk;
,y;yhj kdpjDf;F gupRj;jKs;s Njtd; vJTk; nra;tjw;F
,y; y hjgbapdhy; jk; K ila gpurd; d j; j pypUe; J kdpjid
mfw; w Ntz; L k; vd; g jw; f hf Njtd; mtu; f is VNjd;
Njhl;lj;jpypUe;J Juj;jptpl;lhu; vd;W mtu;fs; vz;Zfpd;wdu;.
NkYk; mtu;fs;> jq;fSila rupahd nray;fshy; jq;fs;
ghtr;nraiy Rj;jpfupj;jhNyhopa> Njtd; kWgbAk; jk;NkhL
cwT itj;Jf;nfhs;skhl;lhu; vd;W vz;Zfpd;wdu;. ,J ,NaR
nfhz;Lte;j nra;jpf;F Kw;wpYk; khwhf cs;sJ. Nuhku; 5:8y;
ePqf
; s; ghtpfshapUf;ifapy; fpwp]J
; cq;fSf;fhf kupjj
; jpdhNy>
Njtd; cq;fs;Nky; itj;j jkJ md;ig tpsq;fg;gz;zpdhu;
vd;W nrhy;fpwJ. Mifahy; Njtd;> ePq;fs; cq;fs; ght
nray;fis Rj;jpfupj;jgpd;gy;y> ePq;fs; ghtj;jpy;
tho; e ; J nfhz; b Uf; F k; N ghNj cq; f s; N ky; jkJ md; i g
tpsq;fg;gz;zpdhu; vd;W Gjpa Vw;ghL Nghjpf;fpwJ. cq;fs;
tho;f;ifiaNa khw;wf; $bajhd RtpNr\j;jpd; khngUk;
rj;jpaq;fspy; xd;W> ePqf
; s; ,Uf;fpw tpjkhfNt Njtd; cq;fis
Nerpf;fpwhu; vd;W Gupe;Jnfhs;tJjhd;. mtu; cq;fis ve;j
mstpw;F Nerpf;fpwhu; vd;why;> ePq;fs; mtUila md;ig
ngw; W f; n fhz; l hy; > eP q ; f s; ,Uf; f pw tpjkhf ,Uf; f
tpUk;gkhl;Bu;fs;. ePq;fs; khwptpLtPu;fs;. Njtdpd; md;ig
ngWtjw;fhf ePq;fs; khwhky;> mtUila md;gpd; tpisthf
khWtPu;fs;.
Mjpahfkk; 4k; mjpfhuj;jpy;> MjhKk; VthSk; ghtk;
nra;j gpwFk;$l kdpjNdhL Njtd; If;fpak; itj;jpUg;gij
ePq;fs; fhz KbAk;. fhapDk; MNgYk; NjtDf;F fhzpf;if
gypiar; nrYj;j te;jNghJ Njtd; mtu;fNshL Ngrpdhu;.
mtu;fsJ nrtp Nfl;Fk;gbahd rj;jj;jpy; mtu; Ngrpdhu;.
mtu;fSila gjpy;fis ehk; ftdpf;Fk; NghJ mtu;fs; me;j
rj;jj;jpw;F kpfTk; gupl;rag;gl;ltu;fshf njupfpwJ. NjtDila
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me; j rj; j j; j pw; F kpfTk; gupl; r ag; g l; l tu; f shf njupfpwJ.
NjtDila Fuiyf; Nfl;L mtu;fs; gag;gltpy;iy. fhapd;
jd; rNfhjuid nfhiy nra; j NghJ G+kpapd; Kjy;
nfhiyfhudhf khwpdhd; . mg; n ghOJ thdj; j pypUe; J
NjtDila Fuy; xypj;jJ. cd; rNfhjud; MNgy; vq;Nf vd;W
Nfl;l nghOJ ve;j cWj;jYk; ,y;yhky; Njtdplj;jpy; ngha;
nrhd; d hd; . jdf; F k; mtDf; F k; rk; g e; j kpy; y hjJ Nghy
NgRfpwhd;. xU kdpjd; mbf;fb NjtDila rj;jj;ij Nfl;L
gof;fg;gl;ltdhf ,Ue;jhy; kl;LNk> mtUila rj;jj;ij xU
nghUl;lhf vz;zhky;>mij Fwpj;J ve;j gak; ,y;yhjtdhf
,Ug;gjw;fhd tha;g;G cz;lhFk;. ,itfs; midj;ijAk;
ghu;fF
; k;nghOJ> nghJthf ek;gg;gLtJNghy Njtd; kdpjNdhL
cwit KwpjJ
; f;nfhz;lhu; vd;W ,y;yhky;> ,d;Dk; kdpjNdhL
If;fpak; itj;jpUf;fpwhu; vd;W njupatUfpwJ. Njtd; kdpjDila
ghtj;ij mtDf;F vjpuhf fzf;F itf;ftpy;iy. mg;gb
vd;why; mtu;fSila ghtq;fis mtu; kd;dpjJ
; tpll
; hu; my;yJ
mtu;fs; jtW nra;atpy;iy vd;W MfptpLNkh? mg;gb my;y.
mjdhy;jhd; Kbthf mtu; gpukhzq;fis nfhLj;jhu;. kdpjid
mtDila rupahd ];jhdj;jpwF
; nfhz;L tUtjw;fhfNt Njtd;
fw;gidfis nfhLf;fNtz;bajhf ,Ue;jJ. kdpjd; jdf;F
xU ,ul;rfu; Njit vd;Wk;> mtd; jd;idj;jhd; jho;j;jp
kd; d pg; i g <thf ngw; W f; n fhs; s Ntz; L k; vd; W k; Njtd;
kdpjDf; F fhz; g pf; f Ntz; b ajhapUe; j J. kjkhdJ
,itnay;yhtw;iwAk; fl;Lg;gLj;jp khw;wp Nghjpj;jJ. mjhtJ>
epahag;gpukhzj;ij iff;nfhs;tjd; %ykha;jhd; NjtDila
kd;dpg;igAk; mq;fPfupg;igAk; ngwKbAk; vd;Wk;> mjw;fhfNt
epahag;gpukhzk; nfhLf;fg;gl;lJ vd;W Nghjpj;jJ.
mg;gb
,y;iy! gioa Vw;ghl;L gpukhzj;jpd; Nehf;fk; vd;dntd;why;>
ePq;fs; cq;fisNa ,ul;rpf;fKbahJ vd;W czur;nra;Ak;
tpjj;jpy; ghtj;ij ngupjhf;fp> “NjtNd ,Jjhd; ck;Kila
gupRj;jj;jpd; jukhf ,Ue;jhy;> vd;dhy; mij milaKbahJ>
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vd;id kd;dpjJ
; > vd;Nky; ,uf;fkhapUk;”> vd;W nrhy;yitg;gNj.
NjtDila xl;Lnkhj;j Rghtk; vg;nghOJk; md;ghfNt
,Uf;fpwJ.
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rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;
Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;
1. Nuhku; 5:13I thrpf;fTk;. “vz;zg;gLjy;” vd;w thu;j;ijapd;
mu;j;jk; vd;d?

Nuhku; 5:13 epahag;gpukhzk; nfhLf;fg;gLtjw;F Kd;Dk;
ghtk; cyfj;jpypUe;jJ@ epahag;gpukhzk; ,y;yhjpUe;jhy;
ghtk; vz;zg;glkhl;lhJ.
2. Nuhku; 7:7I thrpf;fTk;. epahag;gpukhzj;jpd; Nehf;fkhdJ
vd; d ?
Nuhku; 7:7 - Mifahy; vd;d nrhy;YNthk;?

epahag;gpukhzk; ghtNkh? my;yNt. ghtk; ,d;dnjd;W
epahag;gpukhzj;jpdhy; ehd; mwpe;NjNdad;wp kw;wg;gb
mwpatpy;iy@ ,r;rpahjpUg;ghahf vd;W epahag;gpukhzk;
nrhy;yhjpUe;jhy;> ,r;ir ghtk; vd;W ehd;
mwpahkypUg;NgNd.
3. fyhj;jpau; 3:24I thrpf;fTk;. ,e;j trdj;jpd; mbg;gilapy;
epahag;gpukhzj;jpd; Nehf;fk; vd;d?
fyhj;jpau; 3:24 - ,t;tpjkhf> ehk; tpRthrj;jpdhNy

ePjpkhd;fshf;fg;gLtjw;F epahag;gpukhzk; ek;ikf;
fpwp];Jtpdplj;jpy; topelj;Jfpw cghj;jpaha; ,Ue;jJ.
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4. Nahthd; 8:1-11. tpgrhuj;jpy; ifAk; nka;Akhf gpbf;fg;gl;l
ngz;iz ,NaR vg;gb ifahz;lhu;?
Nahthd; 8:1-11 - ,NaR xyptkiyf;Fg; Nghdhh;. (2) kWehs;
fhiyapNy mth; jpUk; g pj; Njthyaj; j pw; F te; j NghJ>
[dq;fnsy;yhUk; mthplj;jpy; te;jhh;fs;. mth; cl;fhh;e;J
mth;fSf;F cgNjrk;gz;zpdhh;. (3) mg;nghOJ tpgrhuj;jpNy
fz;L gpbf;fg;gl;l xU ];jphPia NtjghufUk; ghpNraUk;
mthplj;jpy; nfhz;L te;J> mtis eLNt epWj;jp: (4) NghjfNu>
,e;j ];jphP tpgrhuj;jpy; ifAk; nka;Akha;g; gpbf;fg;gl;lhs;. (5)
,g;gbg;gl;lth;fisf; fy;nywpe;J nfhy;yNtz;Lnkd;W NkhNr
epahag;gpukhzj;jpy; ekf;Ff; fl;lisapl;bUf;fpwhNu> ePh; vd;d
nrhy;YfpwPh; vd;whh;fs;. (6)mth;Nky; Fw;wQ;Rkj;Jtjw;fhd
fhuzk; cz;lhFk;nghUl;L mtiur; Nrhjpf;Fk;gb ,g;gbr;
nrhd;dhh;fs;. ,NaRNth FdpeJ
; > tpuypdhy; jiuapNy vOjpdhh;.
(7) mth;fs; Xahky; mtiuf; Nfl;Lf; nfhz;bUf;ifapy;> mth;
epkphe
; J
; ghh;jJ
; : cq;fspy; ghtkpyy
; hjtd; ,ts;Nky; KjyhtJ
fy;nywpaf;fltd; vd;W nrhy;yp> (8) mth; kWgbAk; Fdpe;J>
jiuapNy vOjpdhh;. (9) mth;fs; mijf; Nfl;L> jq;fs;
kdr; r hl; r papdhy; fbe; J nfhs; s g; g l; L > nghpNahh; K jy;
rpwpNahh;tiuf;Fk; xt;nthUtuha;g; Ngha;tpl;lhh;fs;. ,NaR
jdpj;jpUe;jhh;> me;j ];jphP eLNt epd;whs;. (10) ,NaR epkph;e;J
me;j ];jphPiaj;jtpu NtnwhUtiuAq; fhzhky;: ];jphPNa>
cd;Nky; Fw;wQ;rhl;bdth;fs; vq;Nf? xUtdhfpYk; cd;id
Mf;fpidf;Fs;shfj; jPhf
; f
; tpyi
; yah vd;whh;. (11) mjw;F mts;:
,y;iy> Mz;ltNu> vd;whs;. ,NaR mtis Nehf;fp: ehDk;
cd;id Mf;fpidf;Fs;shfj; jPh;f;fpwjpy;iy@ eP Ngh> ,dpg;
ghtQ;nra;ahNj vd;whh;.
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5. ,NaRtpd; thu;j;ijfSk; nra;iffSk; NjtDila
cz;ikahd Rghtj;ij gpujpgypf;fpwjh? Nahthd; 3:34
thrpf;fTk;.
Nahthd; 3:34 Njtdhy; mDg; g g; g l; l th; NjtDila
thh;j;ijfisg; NgRfpwhh;@ Njtd; mtUf;Fj; jkJ Mtpia
mstpy;yhky; nfhLj;jpUf;fpwhh;.
6. 1Nahthd; 4:8I thrpf;fTk;. ,e;j trdj;jpd; mbg;gilapy;
NjtDila cz;ikahd Rghtk; vd;d?
1Nahthd; 4:8 - md;gpy;yhjtd; Njtid mwpahd;@ Njtd;
md;ghfNt ,Uf;fpwhh;.
7. Nuhku; 5:6I thrpf;fTk;. ehk; vg;gbg;gl;ltu;fshf
,Uf;ifapy; NjtDila md;G ek;Nky; ntspg;gLj;jg;gl;J?

8. Nuhku; 5:8. ehk; vg;gbg;gl;ltu;fshf ,Uf;Fk;nghOJ Njtd;
ek;kpy; md;G$u;e;jhu;?
9. Nuhku; 5:10 ehk; ahuhf ,Uf;Fk; NghJ Njtd; ek;kpy; md;G
$u;e;jhu;?;
Nuhku; 5:10 ehk; NjtDf;Fr; rj;JUf;fshapUf;ifapy>; mtUila

Fkhudpd;kuzj;jpdhNy mtUlNd xg;Guthf;fg;gl;Nlhkhdhy;>
xg;Guthf;fg;gl;lgpd; ehk; mtUila [PtdhNy ,ul;rpf;fg;gLtJ
mjpf epr;rakhNk.
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10. ePq;fs; cq;fs; ghtj;jpw;F ,NaR nrYj;jpa fpuaj;ij
ek;gp> cq;fs; ghtj;ij kd;dpf;Fk;gbahfTk;> cq;fSf;F
fu;j;jUk; ,ul;rfUkhf ,Uf;Fk;gbAk; ,NaRfpwp];Jit ePq;fs;
Nfl;Lf;nfhz;lhy;> Njtd; jk;Kila cz;ikahd Rghtkhd
fpUigiaAk; ,uf;fj;ijAk; cq;fsplk; fhz;gpg;ghuh?
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gjpy; Mjhuq;fs;
1. Nuhku; 5:13I thrpf;fTk;.“vz;zg;gLjy;” vd;w thu;j;ijapd;
mu;j;jk; vd;d?
xUtUila fzf; f py; fzf; F itj; J f; n fhs; t J.
2. Nuhku; 7:7I thrpf;fTk;. epahag;gpukhzj;jpd; Nehf;fkhdJ
vd;d?
ghtj; i j njupag; g Lj; J tjw; f hf
3. fyhj;jpau; 3:24I thrpf;fTk;. ,e;j trdj;jpd; mbg;gilapy;
epahag;gpukhzj;jpd; Nehf;fk; vd;d?
,NaR fpwp];J vd;Dk; ,ul;rfupd; Njitia
kDf; F yj; j pw; F fhz; g pg; g jw; f hf
4. Nahthd; 8:1-11. tpgrhuj;jpy; ifAk; nka;Akhf gpbf;fg;gl;l
ngz;iz ,NaR vg;gb ifahz;lhu;?
,uf; f j; N jhLk; fpUigNahLk;
5. ,NaRtpd; thu;j;ijfSk; nra;iffSk; NjtDila
cz;ikahd Rghtj;ij gpujpgypf;fpwjh? Nahthd; 3:34
thrpf;fTk;.
Mk;
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6. 1Nahthd; 4:8I thrpf;fTk;. ,e;j trdj;jpd; mbg;gilapy;
NjtDila cz;ikahd Rghtk; vd;d?
md; G
7. Nuhku; 5:6I thrpf;fTk;. ehk; vg;gbg;gl;ltu;fshf
,Uf;ifapy; NjtDila md;G ek;Nky;
ntspg;gLj;jg;gl;lJ?
ngydw; w pUf; F k; NghJ (mjhtJ) cjtpaw; W > Njt
gf; j paw; w tu; f dhf ,Uf; F k; N ghJ.
8. Nuhku; 5:8. ehk; vg;gbg;gl;ltu;fshf ,Uf;Fk;nghOJ Njtd;
ek;kpy; md;G$u;e;jhu;?
ghtpfshf
9. Nuhku; 5:10. ehk; ahuhf ,Uf;Fk; NghJ Njtd; ek;kpy; md;G
$u;e;jhu;?
rj; J Uf; f shf
10. ePq;fs; cq;fs; ghtj;jpw;F ,NaR nrYj;jpa fpuaj;ij
ek;gp> cq;fs; ghtj;ij kd;dpf;Fk;gbahfTk;> cq;fSf;F
fu;j;jUk; ,ul;rfUkhf ,Uf;Fk;gbAk; ,NaRfpwp];Jit ePq;fs;
Nfl;Lf;nfhz;lhy;> Njtd; jk;Kila cz;ikahd Rghtkhd
fpUigiaAk; ,uf;fj;ijAk; cq;fsplk; fhz;gpg;ghuh?
Mk;
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lhd; f;Nuh
kde;jpUk;Gjy; vd;why; vd;d vd;gij Fwpj;J rpyu; jtwhd
GupeJ
; nfhs;SjNyhbUf;fpwhu;fs;. kde;jpUk;Gjy; vd;gJ rupaha;
,Ug;gjy;y> Mdhy; jpir khWtjhFk;. ehk; ,g;nghOJ nfl;l
Fkhud; my;yJ fhzhkw;Nghd Fkhudpd; ctikia gw;wp
ghu;ff
; g;NghfpNwhk;. xU jdpkdpjd; kde;jpUk;GtJ vd;why; vd;d
vd; g ij kpfj; jj; & gkhf tpsf; f ,NaR xU fijia
nrhy;ypapUf;fpwhu;. Y}f;fh15:11-12y;> “gpd;Dk; mth; nrhd;dJ:
xU kD\Df; F ,uz; L Fkhuh; ,Ue; j hh; f s; . mth; f spy;
,isatd; jfg;gid Nehf;fp: jfg;gNd> M];jpapy; vdf;F tUk;
gq; i f vdf; F j; juNtz; L k; vd; w hd; . me; j g; g b mtd;
mth;fSf;Fj; jd; M];jpiag; gq;fplL
; f;nfhLj;jhd;” vd;W ,NaR
nrhd;dhu;.
me;j ,isQd; jd; jfg;gd; kupf;Fk; Kd;ghfNt jdf;F
fpilf;fNtz;ba Rje;jpuj;ij ngw;Wf; nfhs;s tpUk;gpdhd; mJ
tof;fj;jpw;F khwhdjhFk;. ,Ug;gpDk; mtDila jfg;gd;
tpz;zg;gj;ij Vw;W nfhz;L mtu;fSila Rje;jpuj;ij
mtu; f Sf; F gpupj; J f; nfhLj; j hd; . 13tJ trdk; > “ rpy
ehisf;Fg;gpd;G> ,isakfd; vy;yhtw;iwAk; Nrh;jJ
; f;nfhz;L>
J}uNjrj; J f; F g; Gwg; g l; L g; N gha; > mq; N f Jd; k hh; f ; f kha;
[Ptdk;gz;zp> jd; M];jpia mopj;Jg;Nghl;lhd; ”
vd;W
nrhy;YfpwJ. ,isa kfd; jd;Dila vy;yh nry;tq;fisAk;
vLj;Jf;nfhz;lhd;> jd;Dila Rje;jpuj;ij vLj;Jf;nfhz;lhd;>
J}uNjrj; j pw; F Nghdhd; > Jd; k hu; f ; f khd [P t pak; nra; J
midj;ijAk; tPzhf;fp Nghl;lhd;. Mq;fpy Ntjhfkj;jpd; xU
nkhopngau;gg
; py;> “nfhz;lhl;lq;fspy; tpgr;rhupfsplk; gzj;ijr;
nrytopj;jhd;” vd;W $WfpwJ.
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14-15 trdq; f is thrpf; f Tk; > “vy; y htw; i wAk; mtd;
nrytopj;jgpd;G> me;jj; Njrj;jpNy nfhba gQ;rKz;lhapw;W.
(epyq;fnsy;yhk; twl;rpahfp kf;fs; gl;bdpahy;
thbf;nfhz;bUe;jhu;fs;)mg;nghOJ mtd; FiwTglj;njhlq;fp>
me;jj; Njrj;Jf; Fbfspy; xUtdplj;jpy; Ngha; xl;bf;nfhz;lhd;.
me;jf; Fbahdtd; mtidj; jd; tay;fspy; gd;wpfis
Nka;fF
; k;gb mDg;gpdhd; ” (FwpaPlb
; y; cs;sJ ehd; nrhd;dJ).
me;j Njrj;jpy; xU kdpjdplj;jpy; mtDf;F xU Ntiy
fpilj;jJ. mtd; gd;wpfs; Nka;f;Fk;gb mDg;gg;gl;lhd;. 16tJ
trdk; nrhy; Y fpwjhtJ> “mg; n ghOJ gd; w pfs; jpd; f pw
jtpl;bdhNy jd; tapw;iw epug;g MirahapUe;jhd;> xUtDk;
mij mtDf;Ff; nfhLf;ftpy;iy”. mtd; kpfTk; grpaha;
,Ue;jhd; me;jg; gl;bdpapd; nfhLikapdhy; gd;wp jpd;Dk;
czit nfhLq;fs; rhg;gpLfpNwd; vd;W Nfl;lhd;. Mdhy;
mijAk; $l ahUk; mtDf;F nfhLf;ftpyi
; y. mtd; jd;Dila
M];jpfisnay;yhk; mopjJ
; g;Nghl;lhd;.; 17k; trdk;> “mtDf;Fg;
Gj;jp njspe;jNghJ> mtd;: vd; jfg;gDila $ypf;fhuh;
vj;jidNah NgUf;Fg; g+h;j;jpahd rhg;ghL ,Uf;fpwJ> ehNdh
grpapdhy; rhfpNwd ; ” vd; W nrhy; Y fpwJ . NtW Mq; f py
Ntjhfkj;jpd; nkhopngau;g;gpy;> “mtd; jd; Ra czu;tpw;Fj;
jpUk;gpa NghJ.” NtWtpjkhf nrhy;yNtz;Lnkd;why; mtDila
jfg;gDila Ntiyf;fhuu; midtUf;Fk; NghJkhd czT
,Uf;fpwJ. Mdhy; ,tNdh grpapdhy; rhfpwhd; vd;gij
czu;e;jhd;.
mtd; xU ey;y jPu;khdk; vLj;jhd;> kde;jpUk;gpdhd;.
kde;jpUk;Gjy; vd;gJ kdk; khw;wk;> ,Ujaj;jpy; cz;lhFk;
khw;wk;. mJ xU kdpjid jpir jpUg;gnra;J Gjpa jpiria
Nehf;fp efur;nra;Ak;. 18-19 trdq;fspy; “ehd; vOe;J> vd;
jfg;gdplj;jpwF
; g; Ngha;: jfg;gNd> guj;Jf;F tpNuhjkhfTk; ckf;F
Kd;ghfTk; ghtQ;nra;Njd;. ,dpNky; ck;Kila Fkhud; vd;W
nrhy;yg;gLtjw;F ehd; ghj;jpudy;y> ck;Kila $ypf;fhuhpy;
xUtdhf vd;id itj;Jf;nfhs;Sk; vd;Ngd; vd;W nrhy;yp ”
“vd;id xU mbik Ntiyf;fhuuhf Vw;Wf;nfhs;Sk;> jfg;gNd
ckf;F tpNuhjkha; ehd; ghtk; nra;Njd;. ck;Kila M];jpia
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mopj;Jtpl;Nld;. NjtDf;F tpNuhjkhf ghtk; nra;Njd;. vd;id
Ntiyf;fhudhf Vw;Wf;nfhs;Sk; vd;whd; ”. gpd;G vOe;J
jfg;gdplk; nrd;whd;. kde;jpUk;Gjy; vd;gJ kdg;ghd;ikapd;
khw;wk;> rpe;ijapd; khw;wk;> ,Ujaj;jpd; khw;wj;ij fhl;bYk;
NkyhdjhFk;. vij xUtd; tpRthrpff
; pwhNdh mjd;gb nray;gl
mtid mJ topelj;JfpwJ. mjhtJ mtd; jpUk;gp me;j
Gjpa jpirapy; nry; f pwhd; . ehk; vy; y hUk; gpjhthfpa
Njtidtpl;Lk;> ek;Kila FbapUg;ghfpa guNyhfj;ij tpl;Lk;
tpyfpNgha;tpl;Nlhk;. Vrhah 53:6k; trdj;jpy;> “ehnky;yhUk;
MLfisg;Nghy topjg;gpj; jphpe;J> mtdtd; jd; jd; topapNy
NghNdhk;@ fh;jj
; Nuh ek;nky;yhUila mf;fpukj;ijAk; mth;Nky;
tpog;gz;zpdhh; ” vd;W Ntjk; nrhy;YfpwJ. Mdhy; NjtDila
,uf;fj;jpdhy; ek;Kila ghtq;fis ,NaR fpwp];Jtpd; Nky;
Rkj;jpdhu;.
20-24Mk; trdj;jpy; me;j rk;gtk; njhlu;fpwJ> “vOe;J
Gwg;gl;L> jd; jfg;gdplj;jpy; te;jhd;”. xU ehs; ,uT xU
kdpjuplk; ehd; ,e;j fijia nrhy;ypf;nfhz;bUe;Njd;. mtu;
,jw;F Kd;G ,e;j fijia gw;wp Nfs;tpg;gl;ljpy;iy. mjdhy;
me;j kdpjUf;F njupe;jtiu> mg;gb xU kfd; jpUk;gp te;jhy;
mtUila jfg;gdhu; “eP vd;d nra;jpUf;fpwha;> vd;Dila
vy;yh nrhj;Jf;fisAk; vd; tho;ehs; KOtJk; ehd; cioj;J
Nrfupj;j midj;ijAk; eP tPzhf;fp tpl;lha;> vd;Dila mbik
Ntiyf; f huUld; ; xUtdha; ,Ue; J nfhs; ” vd; W jhd;
nrhy; y papUg; g hu; vd; W me; j kdpjd; vd; d plk; $wpdhu; .
ngUk;ghYk; cyfj;jpd; jfg;gdhu; kpfTk; Nfhgkhf mg;gbj;jhd;
nray;gLthu;fs;. Mdhy; ,e;j jfg;gDila mZFKiwia
ftdpAq;fs;: “mtd; J}uj;jpy; tUk;NghNj> mtDila jfg;gd;
mtidf; fz;L> kdJUfp> (jd;Dila kfd;Nky; mtUila
,Ujaj; j pypUe; J md; G nghq; f p) Xb mtd; fOj; i jf;
fl;bf;nfhz;L> mtid Kj;jQ;nra;jhd;. Fkhud; jfg;gid
Nehf;fp: jfg;gNd> guj;Jf;F tpNuhjkhfTk;> ckf;F Kd;ghfTk;
ghtQ;nra;Njd;> ,dpNky; ck;Kila Fkhud; vd;W
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nrhy;yg;gLtjw;F ehd; ghj;jpud; my;y vd;W nrhd;dhd;.
mg;nghOJ jfg;gd; jd; Copaf;fhuiu Nehf;fp: ePq;fs; cah;e;j
t];jpuj;ijf; nfhz;Lte;J> ,tDf;F cLj;jp> ,td; iff;F
Nkhjpuj;ijAk; fhy;fSf;Fg; ghjul;irfisAk; NghLq;fs;.
nfhOj;j fd;iwf; nfhz;Lte;J mbAq;fs;. ehk; Grpj;J
re;Njh\khapUg;Nghk;. vd; Fkhudhfpa ,td; khpjj
; hd;> jpUk;gTk;
caphj
; j
; hd;@ fhzhkw;Nghdhd;> jpUk;gTk; fhzg;gl;lhd; vd;whd.;
mg;gbNa mth;fs; re;Njh\g;glj; njhlq;fpdhh;fs;”. mtu;fs;
tpUe;Jk; nfhz;lhl;lKkha; kfpoe;jdu;.
xUKiw ehd; ,f;fijia xUtuplj;jpy; nrhd;dNghJ> mtu;
“,NaR nrhy;tij ghu;f;Fk;NghJ> ehd; guNyhf jfg;gdplk;
mtUila ,uf;fj;jpw;fhf jpUk;gp> “gpjhNt> ehd; ckf;F
tpNuhjkha; ghtk; nra;Njd;> ckf;F kfdhf ,Ug;gjw;F ehd;
ghj;jpud; my;y vd;W nrhd;dhy;> mtu; vd;id Vw;Wf;nfhs;thu;”
v
; d;W nrhd;dhu;. ek;Kila guNyhfg;gpjh kdJUf;fk; cilatu;.
mtu; cq;fis mbikahf;fkhl;lhu;. mtu; cq;fis KO
Fkhuj;Jtj;Jld; kPl;L jk;NkhL Nru;j;Jf;nfhs;thu;. Njtd;
fhj; J f; n fhz; b Uf; f pwhu; . eP q ; f s; tpyfpg; N gha; t pl; B u; f sh?
mg;gbahdhy; ,d;Nw ePq;fs; Vd; gpjhthfpa Njtdp;lj;jpw;Fk;>
cq; f s; FbapUg; g hd guNyhfj; j pw; F k; cq; f s; kdij
jpUg;gf;$lhJ?
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rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;
Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;
1. kde;jpUk;Gjiy

tpsf;fpf;$Wf.

2. Y}f;fh 13:1-5I thrpf;fTk;. mope;J Nghfhky; ,Ug;gjw;F
xUtu; vd;d nra;a Ntz;Lk;?
Y}f; f h 13:1-5 - gpyhj; J

rpy fypNyaUila ,uj; j j; i j
mth;fSila gypfNshNl fye;jpUe;jhd;@ me;j NtisapNy
mq; N f ,Ue; j th; f spy; rpyh; me; j r; nra; j pia mtUf; F
mwptpj;jhh;fs;. (2) ,NaR mth;fSf;Fg; gpujpAj;jukhf: me;jf;
fypNyaUf;F mg;gbg;gl;litfs; rk;gtpjj
; jpdhNy> kw;w vy;yhf;
fypNyaiug; ghh;f;fpYk; mth;fs; ghtpfshapUe;jhh;fnsd;W
epidf; f pwP h ; f Nsh? (3) mg; g bay; y ntd; W cq; f Sf; F r;
nrhy;YfpNwd;@ ePqf
; s; kde;jpUk;ghkw;Nghdhy; vy;yhUk; mg;gbNa
nfl; L g; N ghtP h ; f s; . (4) rP N yhthkpNy NfhGuk; tpOe; J
gjpndl; L g; N giuf; nfhd; w Nj@ vUrNykpy; FbapUf; f pw
kD\nuy;yhhpYk; mth;fs; Fw;wthspfshapUe;jhh;fnsd;W
epidf; f pwP h ; f Nsh? (5) mg; g bay; y ntd; W cq; f Sf; F r;
nrhy;YfpNwd;@ ePqf
; s; kde;jpUk;ghkw;Nghdhy; vy;yhUk; mg;gbNa
nfl;Lg;NghtPh;fs; vd;whh;.
3. 2NgJU 3:9I thrpf;fTk;. midj;J kdpju;fis gw;wpa
NjtDila tpUg;gk; vd;d?

2NgJU 3:9 - jhkjpf;fpwhh; vd;W rpyh; vz;Zfpwgb> fh;j;jh;
jkJ thf;Fj;jj;jj;ijf;Fwpj;Jj; jhkjkhapuhky;@ xUtUk;
nfl;Lg;Nghfhky; vy;yhUk; kde;jpUk;gNtz;Lnkd;W tpUk;gp>
ek;Nky; ePba nghWikAs;stuhapUf;fpwhh;.
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4. Y}f;fh 16:19-31-thrpf;fTk;. IRtupathd; Vd; kupj;NjhupypUe;J
xUtd; jpUk;gpte;J jd; rNfhjuuplk; NgRk;gb tpUk;gpdhd;?
Y}f;fh 16:19-31 IRthpaKs;s xU kD\d; ,Ue;jhd;@ mtd;

,uj;jhk;guKk; tpiyNawg;ngw;w t];jpuKk; jhpj;J> mEjpdKk;
rk; g pukkha; tho; e ; J nfhz; b Ue; j hd; (20) yhrU vd; D k;
Ngh; n fhz; l xUjhpj; j puDk; ,Ue; j hd; @ mtd; gUf; f s;
epiwe;jtdha;> me;j IRthpathDila thryUNf fple;J>
(21) mtDila Nki[apypUe;J tpOe; Jzpf;iffshNy jd;
grpia Mw;w MirahapUe;jhd;@ eha;fs; te;J mtd; gUf;fis
ef;fpw;W.(22) gpd;G me;jj; jhpj;jpud; khpj;J> NjtJ}juhy;
MgpufhKila kbapNy nfhz; L Ngha; tplg; g l; l hd; @
IRthpathDk; khpj;J mlf;fk;gz;zg;gl;lhd;. (23) ghjhsj;jpNy
mtd; Ntjidg;gLfpwNghJ> jd; fz;fis VnwLj;J> J}uj;jpNy
MgpufhikAk; mtd; kbapNy yhrUitAk; fz;lhd;. (24)
mg;nghOJ mtd;: jfg;gdhfpa MgpufhNk> ePh; vdf;F ,uq;fp>
yhrU jd; tpuypd; Edpiaj; jz;zPhpy; Njha;j;J> vd; ehitf;
Fspug;gz;Zk;gb mtid mDg;gNtz;Lk;@ ,e;j
mf;fpdp[{thiyapy; Ntjidg;gLfpNwNd vd;W $g;gpl;lhd;. (25)
mjw;F Mgpufhk;: kfNd> eP g+kpapNy capNuhbUf;Fq; fhyj;jpy;
cd; ed;ikfis mDgtpj;jha;> yhrUTk; mg;gbNa jPikfis
mEgtpj; j hd; > mij epidj; J f; n fhs; @ ,g; n ghOJ mtd;
Njw;wg;gLfpwhd;> ePNah Ntjidg;gLfpwha;.(26)mJTky;yhky;>
,t; t plj; j pypUe; J
cq; f splj; j pw; F f; fle; J NghfTk; >
mt;tplj;jpypUe;J vq;fsplj;jpw;Ff; fle;JtuTk;
kdJs;sth;fSf;Ff; $lhjgbf;F> vq;fSf;Fk; cq;fSf;Fk;
eLNt ngUk;gpsg;G cz;lhf;fg;gl;bUf;fpwJ
vd;whd;.
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(27) mg;nghOJ mtd;: mg;gbahdhy;> jfg;gNd> vdf;F Ie;JNgh;
rNfhjuUz;L> mth;fSk; NtjidAs;s ,e;j ,lj;Jf;F tuhjgb>
mtd; Ngha; mth;fSf;Fr; rhl;rpahf mwptpf;Fk;nghUl;L> (28)
eP h ; mtid vd; jfg; g d; tP l ; L f; F mDg; G k; g b ck; i k
Ntz;bf;nfhs;SfpNwd; vd;whd;. (29) Mgpufhk; mtid Nehf;fp:
mth;fSf;F NkhNrAk; jPh;f;fjhprpfSk; cz;L> mth;fSf;F
mth;fs; nrtp nfhLf;fl;Lk; vd;whd;. (30) mjw;F mtd;:
mg;gbay;y> jfg;gdhfpa MgpufhNk> khpj;NjhhpypUe;J xUtd;
mth;fsplj;jpw;Fg; Nghdhy; kde;jpUk;Gthh;fs; vd;whd;.(31)
mjw; F mtd; : mth; f s; NkhNrf; F k; jP h ; f ; f jhprpfSf; F k;
nrtpnfhlhtpl;lhy;> khpj;NjhhpypUe;J xUtd; vOe;JNghdhYk;>
ek;gkhl;lhh;fs; vd;W nrhd;dhd; vd;whh;.
5. Y}f;fh 16:30I thrpf;fTk;. Ntjidahd ,lkhfpa mij (eufk;)
jtpu;g;gjw;fhf ,e;j rNfhjuu;fs; mtrpak; nra;a Ntz;baJ vd;d?

6. mg;Ngh];jyu; 26:18I thrpf;fTk;. ,J Fwpg;gpl;L nrhy;yhky;
,Ue;jhYk;> ,e;j trdk; kde;jpUk;Gjiy gw;wp $WfpwJ. mg;gb
kde;jpUk;Gfpwtu;fSf;F vd;d rk;gtpf;fpwJ?
mg;Ngh];jyu; 26:18- mth;fs; vd;idg; gw;Wk; tpRthrj;jpdhNy

ghtkd;dpgi
; gAk; ghpRj;jkhf;fg;gl;lth;fSf;Fhpa Rje;juj;ijAk;
ngw;Wf;nfhs;Sk;gbahf> mth;fs; ,UistplL
; xspapdplj;jpwF
; k;>
rhj;jhDila mjpfhuj;ijtplL
; j; Njtdplj;jpwF
; k; jpUk;Gk;gbf;F
eP mth;fSila fz;fisj; jpwf;Fk;nghUl;L> ,g;nghOJ
cd;id mth;fsplj;jpw;F mDg;GfpNwd; vd;whh;.

7. mg;Ngh];jyu; 26:20 ,e;j trdj;jpd; ,Wjpg;gFjpapy; %d;W
fhupaq;fs; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. me;j %d;W fhupaq;fs; ahit?
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mg;Ngh];jyu; 26:20 -Kd;G jk];FtpYk; vUrNykpYk; A+Njah
Njrnkq;FKs;sth;fsplj;jpYk;> gpd;G Gw[hjpahhplj;jpYk; ehd;
Ngha;> mth;fs; Njtdplj;jpw;F kde;jpUk;gpf; Fzg;glTk;>
kde;jpUk;GjYf;Nfw;w fphpiafisr; nra;aTk; Ntz;Lnkd;W
mwptpj;Njd;.
8. kj;NjA 7:21-23I thrpf;fTk;. NjtDila rpj;jk; nra;ahky;
NtW vij ,e; j kdpju; f s; nra; f pwhu; f s; vd; W ,NaR
Fwpg;gpLfpwhu;?
kj;NjA 7:21-23 - guNyhfj;jpypUf;fpw vd; gpjhtpd; rpj;jj;jpd;gb
nra;fpwtNd guNyhfuh[;aj;jpy; gpuNtrpgg
; hNday;yhky;> vd;id
Nehf;fp: fh;j;jhNt! fh;j;jhNt! vd;W nrhy;Yfpwtd; mjpy;
gpuNtrpg;gjpy;iy.(22) me;ehspy; mNefh; vd;id Nehf;fp:
fh; j ; j hNt! fh; j ; j hNt!ckJ ehkj; j pdhNy jP h ; f ; f jhprdk;
ciuj; N jhk; my; y th? ckJ ehkj; j pdhNy gprhRfisj;
Juj;jpNdhk; my;yth? ckJ ehkj;jpdhNy mNef mw;Gjq;fisr;
nra;Njhk; my;yth? vd;ghh;fs;.(23) mg;nghOJ> ehd; xUf;fhYk;
cq;fis mwpatpy;iy@ mf;fpukr; nra;iff;fhuNu> vd;idtpl;L
mfd;WNghq;fs; vd;W mth;fSf;Fr; nrhy;YNtd;
9.cjl;lstpy; Njtid Muhjpg;gij tpl;L kde;jpUk;Gjy;
vt;tsT Kf;fpakhdnjd;gij ,J vt;thW fhz;gpf;fpwJ?
10. Vrhah 5:57I thrpf;fTk;. Jd;khu;ff
; u; vd;d nra;a Ntz;Lk;?
Vrhah 55:7 -Jd;khh;f;fd; jd; topiaAk;> mf;fpukf;fhud; jd;
epidTfisAk; tpl;L> fh;j;jhplj;jpy; jpUk;gf;fltd;@ mth;
mtd; N ky; kdJUFthh; @ ek; K ila Njtdplj; j pw; N f
jpUk;gf;fltd;@ mth; kd;dpf;fpwjw;Fj; jia ngUj;jpUf;fpwhh;.

11. mePjp cs;std; nra;a Ntz;ba ,uz;L fhupaq;fs;
vd;ndd;d?
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12. NkNy Fwpg;gpl;ls;s fhupaq;fis filgpbf;Fk; xUtDf;F
Njtd; vd;d nra;thu;?

13. Y}f;fh 15:7I thrpf;fTk;. kdk;jpUk;Gk; xU ghtpapd; epkpj;jk;
guNyhfj;jpy; vd;d rk;gtpf;Fk;?
Y } f ; f h 1 5 : 7 mJNghy> kde; j pUk; g mtrpakpy; y hj
njhz; Z }w; n whd; g J eP j pkhd; f isf; F wpj; J r; re; N jh\k;
cz;lhfpwijg;ghh;f;fpYk; kde;jpUk;Gfpw xNughtpapdpkpj;jk;
guNyhfj; j py; kpFe; j re; N jh\k; cz; l hapUf; F k; vd; W
cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;.

14. mg;Ngh];jyu; 3:19I thrpff
; Tk;. ePqf
; s; kde;jpUk;gpapUe;jhy;
my;yJ khwp ,Ue;jhy;> cq;fs; ghtj;Jf;F vd;d NeupLk;?
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gjpy; Mjhuq;fs;
1. kde;jpUk;Gjiy

tpsf;fpf;$Wf.

A. Gjpa mu; g zpg; g pd; jpirapy; Kw; w pYkhf jpUk; G tJ.
B. mJ rpe;jidapd; khw;wk;.
C. ,Ujaj;jpd; khw;wk; Njtdplk; jpUk;Gk; tpisit
cz;lhf;FfpwJ. mjhtJ xUtDla gioa
topfis tpl;L NjtDila topapy; elj;Jjy;.
D. NghFk; jpirapypUe; J khWtJ. gupG+uzg; g LtJ
vd;W mu;j;jky;y.
E. x U t U i l a

tho;f;ifapd;

xl;Lnkhj;j

jpiriaNa

khw; w f; $ ba jP u ; k hdj; i j vLg; g J.
F. gioa topfis tpl;Lj; jpUk;gp KOikahf
NjtDf;F mu;g;gzpj;J mtUila topfspy;
elg;gJ.
G. ,NaR fpwp];Jtpd; %ykha; Njtdplk; jpUk;Gjy;.
2. Y}f;fh 13:1-5I thrpf;fTk;. mope;J Nghfhky; ,Ug;gjw;F
xUtu; vd;d nra;a Ntz;Lk;?
kde;jpUk;g Ntz;Lk;.
3. 2NgJU 3:9I thrpf;fTk;. midj;J kdpju;fis gw;wpa
NjtDila tpUg;gk; vd;d?
midtUk; kde;jpUk;g Ntz;Lk; vd;gJjhd; .
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4. Y}f;fh 16:19-31-thrpf;fTk;. IRtupathd; Vd; kupj;NjhupypUe;J
xUtd; jpUk;gpte;J jd; rNfhjuuplk; NgRk;gb tpUk;gpdhd;?
Mjyhy; mtu;fs; ,e;j Ntjidahd ,lj;jpw;F tUtij
jtpu; f ; f KbAk; .
5. Y}f;fh 16:30I thrpf;fTk;. Ntjidahd ,lkhfpa mij
(eufk;) jtpu;g;gjw;fhf ,e;j rNfhjuu;fs; mtrpak; nra;a
Ntz;baJ vd;d?
mtu;fs; fl;lhak; kde;jpUk;g Ntz;Lk;.
6.mg;Ngh];jyu; 26:18I thrpf;fTk;. ,J Fwpg;gpl;L nrhy;yhky;
,Ue;jhYk;> ,e;j trdk; kde;jpUk;Gjiy gw;wp $WfpwJ. mg;gb
kde;jpUk;Gfpwtu;fSf;F vd;d rk;gtpf;fpwJ?
A.fz;
fz;fs; jpwf;fg;gLk;.
B.,UspypUe;
,UspypUe; J xspf; F jpUk; G jy; .
C.rhj;
rhj;jhdpd; ty;yikapy; ,Ue;J Njtdplk; jpUk;Gjy;.
D.ghtkd;
ghtkd; d pg; i g ngw; W f; n fhs; S jy; .
E. Rje;jpuj;ij ngw;Wf;nfhs;Sjy;.

7. mg;Ngh];jyu; 26:20
,e;j trdj;jpd; ,Wjpg;gFjpapy;
%d;W fhupaq;fs; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. me;j %d;W fhupaq;fs;
ahit?
A.kde;
kde;jpUk;G
B.Njtdplk;
Njtdplk; jpUk;G
C.jq;
jq;fs; nray;fs; %yk; kde;jpUk;Gjiy ep&gpj;jy;.
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8. kj;NjA 7:21-23I thrpf;fTk;. NjtDila rpj;jk; nra;ahky;
NtW vij ,e; j kdpju; f s; nra; f pwhu; f s; vd; W ,NaR
Fwpg;gpLfpwhu;?
mf;fpukk; my;yJ mePjpp.
9. cjl;lstpy; Njtid Muhjpg;gij tpl;L cz;ikahf
kde;jpUk;Gjy; vt;tsT Kf;fpakhdnjd;gij ,J vt;thW
fhz;gpf;fpwJ?
,ul;rpg;G ,Ujaj;jpypUe;J cz;lhfpwJ.
cjl; l stpypUe; J cz; l htjpy; i y.

ntWk;

10. Vrhah 5:57I thrpf;fTk;. Jd;khu;ff
; u; vd;d nra;a Ntz;Lk?;

mtu;fsJ topfisf; iftpl Ntz;Lk;.
11. mePjp cs;std; nra;a Ntz;ba ,uz;L fhupaq;fs;
vd;ndd;d?
jq;fs; rpe;jidfisf; iftpl;L fu;j;juplk; jpUk;gNtz;Lk;.
12. NkNy Fwpg;gpl;Ls;s fhupaq;fis filgpbf;Fk; xUtDf;F
Njtd; vd;d nra;thu;?

gupG+uz ,uf; f Kk; kd; d pg; i gAk; ngWfpd; w du; .
13. Y}f;fh 15:7I thrpf;fTk;. kde;jpUk;Gk; xU ghtpapd; epkpj;jk;
guNyhfj;jpy; vd;d rk;gtpf;Fk;?

guNyhfj; j py; fsp$Wjy;
14.mg;Ngh];jyu; 3:19I thrpf;fTk;. ePq;fs; kde;jpUk;gpapUe;jhy;
my;yJ khwp ,Ue;jhy; cq;fs; ghtj;Jf;F vd;d NeupLk;?

vd; ghtf; f iw Jilj; n jhopj; J Nghlg; g Lk; .
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Y}f; f h 14:25-26- gpd; G mNef [dq; f s; mtNuhNl$lg;
gpuahzkha;g; Nghifapy;> mth;fsplkha; mth;
jpUk; g pg; g hh; j ; J : ahnjhUtd; vd; d plj; j py; te; J > jd;
jfg; g idAk; jhiaAk; kidtpiaAk; gps; i sfisAk;
rNfhjuiuAk; rNfhjhpfisAk;> jd; [PtidAk;
ntWf; f htpl; l hy; vdf; F r; rP \ dhapUf; f khl; l hd; .
“gpd; G mNef [dq; f s; mtNuhNl$lg; gpuahzkha; g ;
Nghifapy;> mth;fsplkha; mth; jpUk;gpg;ghh;j;J”(Y}f;fh 14:25).
,NaRfpwp];Jtpd; Copa fhyq;fspy; Vuhskhdtu;fs; mtUf;F
gpd; nrd;whu;fs;. Mq;fpy nkhopiatpl fpNuf;f nkhopapy; ,J
njspthf vLj;Jf;fhl;lg;gl;Ls;sJ. mjhtJ me;j ehl;fspy;
jpushd kf;fs; ,NaRtpd; gpd;dhy; kWgbAk; gpd;njhlu;e;J
Ngha;nfhz;Nl ,Ue;jhu;fs;.; xUNtis mtu; nra;j mw;Gjq;fis
my;yJ mtu; nfhLj;j czTfis vjpu;ghu;jJ
; NghapUf;fyhk;.
vd;d fhuzk; vd;gJ njupahJ. Mdhy; Vuhskhd kf;fs; gpd;
nrd;whu;fs; vd;gJ kl;Lk; cz;ik. ,e;j Neuj;jpy;jhd; ,NaR
jpUk;gp Ntz;Lnkd;Nw rpyfhupaq;fis nrhd;dhu;. mJ> mNefu;
mtiu gpd;gw;WtjpypUe;J gpd;thq;Ftjw;F VJthdJ Nghy
Njhw;wkspj;jJ.
“ahnjhUtd; vd;dplj;jpy; te;J> (mjhtJ vd;NdhL tu
tpUk; g p> vd; i d gpd; g w; w Ntz; L nkd; w pUe; j hy; > ,Jjhd;
NjitahdJ) jd; jfg;gidAk;> jhiaAk;> kidtpiaAk;>
gpsi
; sfisAk;> rNfhjuiuAk;> rNfhjupfisAk;> jd; [PtidAk;
ntWf;fhtpl;lhy; vdf;F rP\dhapUf;fkhl;lhd;”. (Y}f;fh 14:26>
NkNy FwpaPl;Lf;fs; cs;sJ ehd; nrhd;dJ).
ehd; me;j
trdj;ij ftdpf;FkNghJ Mz;ltNu ePu; me;jtpj mu;j;jjpy;
NgrpapUf;fkhl;Bu; vd;W nrhy;ypf;nfhz;Nld;. “ntWj;jy;” vd;w
thu;ji
; japd; mu;jj
; k; jhd; vd;d? xUNtis mjd; mu;jj
; khdJ
nfhQ;rk; Fiwthf Nerpf;f Ntz;Lk; vd;gJNghy ,Uf;fyhk;.
64

ghlk; 7

mu;g;gzpg;G

MapDk; ehd; mijf;Fwpj;J
Ma;T nra;a Jtq;fpaNghJ
me;j thu;j;ijapd; nghUs; nka;ahfNt “ntWj;jy;”; vd;Wjhd;
mu;j;jk; vd fz;L nfhz;Nld;.
,NaR xU Fwpg;gpl;l tp\aj;ij typAWj;jp nrhy;tjw;fhf
fbdkhd thu;ijia gad;gLj;jpapUf;fpwhu;. ePqf
; s;; cq;fSila
jfg; g idAk; jhiaAk; kidtpiaAk; gps; i sfisAk;
rNfhjuiuAk; rNfhjhpfisAk; > cq; f s; [P t idAk;
ntWf; f htpl; l hy; mtUf; F rP \ dhapUf; f khl; B u; f s; vd; W
nrhd;dhu;. cq;fsplk; xd;W Nfl;fpNwd; cyfj;jpy; cq;fSf;F
fpilf;f $ba kpfTk; neUf;fkhd cwT vJthf ,Uf;Fk;?
mJ cq;fSila jha;> je;ij> kidtp kw;Wk; gpsi
; sfshfj;jhd;
,Uf;Fk;. cq;fs; kidtp cq;fSf;F vjpuhf te;J cq;fis
tpthfuj; J nra; J tpl; l hy; > cq; f s;
jfg; g Dk; jhAk;
kuzkile;Jtpl;lhy; vd;d elf;Fk;? mjd; gpd;G cq;fNshL
ahu; ,Ug;ghu;fs;? mJ cq;fs; rNfhju rNfhjupfsha; jhd;
,Ug;ghu;fs;. Mdhy; ,NaRNth eP mtu;fis ntWf;fhj gl;rj;py;
mtUila rP\dhf ,Uf;fKbahJ vd;W nrd;dhu;. ,q;F ,NaR
vd;d jhd; nrhy;Yfpwhu;?
,NaR ehk; kpfTk; neUf;fkhf nfhz;bUf;Fk; cwTfis
Fwpj; N j NgRfpwhu; . mth; cq; f Sila mu; g ; g zpg; i g
vjpu;ghu;fpwhu;. mjhtJ ,NaRTf;F Kjd;ikahd ,lj;ij
nfhLf;Fk; mu;g;gzpg;ig ek;kplj;jpy; vjpu;ghu;fpwhu;. mtNu
cq;fSila tho;tpy; Kjy; eguhf ,Uf;Fk;gb tpUk;Gfpwhu;.
cyfj;jpy; ePqf
; s; neUq;fpa cwTfNshL nfhz;Ls;s cwit>
ePq;fs; mtNuhL nfhz;Ls;s cwNthL xg;gpltpUf;fpwhu;.
cyfj;jpy; “ntWj;jy;” vd;gJ xU cUtfk;. xg;gpLtjw;fhd
thu;j;ijfs; “vd;Dila cwthdJ cyfj;jpy; ,Uf;ff;$ba
ve;j fhupaq;fis fhl;bYk; kpfTk; Kf;fpakhdjhf ,Uf;f
Ntz;Lk;;” vd;W ,NaR nrhy;fpwhu;. wPq;fs; cq;fs; tho;f;if
Jiztpahiutpl> cq;fs; gps;isfistp;l> jha;> je;ij>
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rNfhju rNfhjpupfistpl ePq;fs; mjpfk; Nerpf;ff;$ba xU
egu; ,Uf;fpwhu;. mtu; ahnud;W mwptuP f
; sh? me;jegu; Njtdy;y.
me;j egu; ePq;fs; jhd;> ePq;fs; mjpfk; Nerpf;Fk; cq;fSila
neUf; f khd cwTfisfhl; b Yk; cq; f isj; j hd; eP q ; f s;
Nerpf;fpwPh;fs;.
jpUkzq;fs; Vd; Kwpe;J NghfpwJ? Vd; [dq;fs; tpthfuj;J
nra;Jnfhs;fpd;wdu;? Vndd;wy;> mtu;fs; jq;fsJ tho;f;if
Jiztiu fhl;bYk; jq;fisNa mjpfk; Nerpf;fpwhu;fs;. “ehd;
vjpug
; hu;ff
; pwgb eP ele;Jnfhs;stpyi
; y> MdgbapdhNy cd;id
tpl;LtpLfpNwd;.;” vd;fpd;wdu;. ePq;fs; tpUk;Gfpw cq;fSila
Raey tho;fi
; ftpl> ,NaR cq;fs; tho;fi
; fapy; Kjd;ikahf
,Uf;f tpUk;Gfpwhu;. ,JNt cz;ikahd rP\j;Jtk;. fpiuak;
,y;yhj rP\j;Jtj;ij mtu; Ngrtpy;iy. mtiu gpd;gw;Wk;gb
mtu; ek;ik Nfl;Lf;nfhs;fpwhu;. ek;Kila tho;f;ifapy; mtu;
Kjd;ikahf ,Uf;fNtz;Lk; vd;W ek;kplk; Nfl;fpwhu;.
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rPlj;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;
Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;
1. Y}f;fh 9:57-62I thrpf;fTk;. ,NaRit gpd;gw;Wtjpy; ,Uf;f
Ntz;ba mu;g;gzpg;gpd; epiyia Fwpj;J ,e;j NtjgFjp
vd;d Nghjpf;fpwJ?
Y}f;fh 9:57-62 mth;fs; topapNy Nghifapy; xUtd;
mtiu Nehf;fp: Mz;ltNu> ePh; vq;Nf NghdhYk; ck;ikg;
gpd;gw;wp tUNtd; vd;whd;. (58 )mjw;F ,NaR: ehpfSf;Ff;
FopfSk; Mfhaj; J g; gwitfSf; F f; $LfSk; cz; L >
kD\FkhuDf; N fh jiyrha; f ; f ,lkpy; i y vd; w hh; . (59)
NtnwhUtid mth; Nehf;fp: vd;idg; gpd;gw;wpth vd;whh;.
mjw;F mtd;: Mz;ltNu> Kd;G ehd; Ngha; vd; jfg;gid
mlf;fk;gz;z vdf;F cj;juT nfhLf;fNtz;Lk; vd;whd;.(60)
mjw;F ,NaR: khpj;Njhh; jq;fs; khpj;Njhiu mlf;fk;gz;zl;Lk;@
eP Ngha;> NjtDila uh[;aj;ijf;Fwpj;Jg; gpurq;fp vd;whh;.(61)
gpd;G NtnwhUtd; mtiu Nehf;fp: Mz;ltNu> ck;ikg;
gpd;gw;WNtd;>
MdhYk;
Kd;G
ehd;
Ngha;
tPlb
; ypUf;fpwth;fsplj;jpy; mDg;GtpjJ
; f;nfhz;LtUk;gb vdf;F
cj; j uT nfhLf; f Ntz; L k; vd; w hd; . (62) mjw; F ,NaR:
fyg;igapd;Nky; jd; ifia itj;Jg; gpd;dpl;Lg;ghh;ff
; pw vtDk;
NjtDila uh[;aj;Jf;Fj; jFjpAs;std; my;y vd;whh;.
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2. Y}f;fh 8:13-14I thrpff
; Tk;. Vd; rpyu; fpwp]j
; t tpRthrj;ij
tpl;L J}ukha; tpyfpg;Nghfpwhu;fs;?
Y}f;fh 8:13-14 - khk;rj;jpd;gb gpioj;jhy; rhtPh;fs;@

MtpapdhNy rhPuj;jpd; nra;iffis mopj;jhy; gpiog;gPh;fs;.
(14)NkYk; vth; f s; NjtDila MtpapdhNy elj; j g; ;
gLfpwhh;fNsh> mth;fs; NjtDila Gj;jpuuhapUf;fpwhh;fs;.
3. vNrf;fpNay; 16:8I thrpf;fTk;. Njtd; jkJ [dq;fNshL
cs;s cwit
tpsf;fpf;fhl;Ltjw;f;F jpUkzj;ij
Mjhukhf fhz;gpf;fpwhu;. ,e;j cwtpy; xUtu; ahUila
cilikahf Mfpwhu;?

vNrf;fpNay;
16:8 - ehd; cd; mUNf fle;JNghdNghJ>
cd;idg; ghh;j;Njd;@ ,Njh> cd; fhyk; gUtfhykhapUe;jJ@
mg;nghOJ vd; t];jpuj;ij cd;Nky; tphpjJ
; > cd; epht
; hzj;ij
%b> cdf;F Mizapl;Lf;nfhLj;J> cd;NdhL cld;gbf;if
gz; z pNdd; vd; W fh; j ; j uhfpa Mz; l th; nrhy; Y fpwhh; @
,t;tpjkha; eP vd;Dilatshdha;.
4. 1nfhupe; j pau; 6:19-20I thrpf; f Tk; . eP q ; f s; ahUf; F
nrhe;jkhdtu;fs;?
1nfhupe;jpau; 6:19cq;fs; rhPukhdJ ePq;fs; NjtdhNy
ngw;Wk; cq;fspy; jq;fpAk; ,Uf;fpw ghpRj;j MtpapDila
MyakhapUf; f pwnjd; W k; > eP q ; f s; ; cq; f Silath; ;
fsy;yntd;Wk; mwpaPh;fsh?
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5. 1nfhupe;jpau; 6:20I thrpf;fTk;. cq;fs; rupuKk; MtpAk;
ahUf;F nrhe;jkhdjhf ,Uf;fpwJ?
6.

ahf;NfhG 4:4I thrpf;fTk;. NjtDf;F tpNuhjkhd

Mtpf;Fupa Ntrpj;jdj;ij cq;fshy; nra;a KbAkh?
ahf;NfhG 4:4 - tpgrhuNu>

tpgrhhpfNs>

cyf

NjtDf;F tpNuhjkhd gifnad;W mwpaPh;fsh?
cyfj;Jf;Fr; rpNefpjdhapUf;f tpUk;Gfpwtd;

rpNefk;
Mifahy;

NjtDf;Fg;

gifQdhfpwhd;.
7. NjtDila ghu;itapy; Mtpf;Fupa Ntrpj;jdk; vd;gJ
vd;d? Nuhku; 1:25I ghu;f;fTk;.
Nuhku; 1:25 - NjtDila rj;jpaj;ij mth;fs; ngha;ahf
khw;wp> rpU\;bfiuj;njhOJ Nrtpahky; rpU\;biaj;njhOJ
Nrtpj;jhh;fs;> mtNu vd;nwd;iwf;Fk; ];Njhj;jphpf;fg;gl;lth;.
Mnkd;.
8.Nahthd; 2: 23-25 - ,e;j trdq;fspd; %yk; mu;g;gzk;
kw;Wk; tpRthrk; Fwpj;J vd;d fw;Wf; nfhs;s KbfpwJ.
Nahthd; 2: 23-25 - mth; ,g; g br; nrhd; d ij mth;
khpj; N jhhpypUe; n jOe; j gpd; G
mtUila rP \ h; f s;
epidT$h; e ; J > Ntjthf; f paj; i jAk; ,NaR nrhd; d
trdj;ijAk; tpRthrpj;jhh;fs;.(23)g];fhgz;bifapNy mth;
vUrNykpypUf;ifapy;> mth; nra;j mw;Gjq;fis mNefh;
fz;L> mtUila ehkj;jpy; tpRthrk; itj;jhh;fs;. (24
)mg;gbapUe;Jk;> ,NaR vy;yhiuAk; mwpe;jpUe;jgbahy;>
mth;fis ek;gp ,zq;ftpy;iy.(24)kD\Us;sj;jpypUg;gij
mth; mwpe;jpUe;jgbahy;> kD\iuf; Fwpj;J xUtUk;
mtUf;Fr; rhl;rp nfhLf;fNtz;bajhapUf;ftpy;iy.
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9.Y}f;fh 14:28-30I thrpf;fTk;. ,NaRit gpd;gw;Wtjw;fhd
tpiyfpuaj;ij fzf;fpl;Ls;sPu;fsh? ePq;fs; mtiu gpd;gw;w
tpUk;Gfpd;wPu;fsh?
Y}f;fh 14:28-30 - cq;fspy; xUtd; xU NfhGuj;ijf; fl;l
kdjhapUe; J > (29 )m]; j pghuk; Nghl; l gpd; G Kbf; f j;
jpuhzpapy;yhkw;Nghdhy;> ghh;f;fpwth;fnsy;yhUk;:(30) ,e;j
kD\d; fl;lj;njhlq;fp> Kbf;fj; jpuhzpapy;yhkw;Nghdhd; vd;W
nrhy;ypj; jd;idg; ghpahrk; gz;zhjgbf;F> mijf; fl;bj;
jPh;f;fpwjw;Fj; jdf;F eph;thfKz;Nlh ,y;iyNah vd;W Kd;G
mtd; cl;fhh;eJ
; nry;YQ;nryitf; fzf;Fg; ghuhkypUg;ghNdh?
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gjpy; Mjhuq;fs;
1. Y}f;fh 9:57-62I thrpf;fTk;. ,NaRit gpd;gw;Wtjpy; ,Uf;f
Ntz;ba mu;g;gzpg;gpd; epiyia Fwpj;J ,e;j
NtjgFjp
vd;d Nghjpf;fpwJ?
KOikahd mu; g ; g zk
zk; .
2. Y}f;fh 8:13-14 Vd; rpyu; fpwp];jt tpRthrj;ij tpl;L J}ukha;
tpyfpg;Nghfpwhu;fs;?
NjtDila trdj; j py; mth; f s; Mokhf Ntu; a py; y hj
gbapdhYk; cyf ftiyfspdhYk; IRtupaj; j pdhYk;
rpw;wpd;gq;fspdhYk;
fpwp];jt
tho;ittpl;L
tpyfpg; N ghfpwhu; f s; .
3. vNrf;fpNay; 16:8 Njtd; jkJ [dq;fNshL cs;s cwit
tpsf;fpf;fhl;Ltjw;f;F jpUkzj;ij Mjhukhf fhz;gpf;fpwhu;
,e;j cwtpy; xUtu; ahUila cilikahf Mfpwhu;?
NjtDila clikahapUf; f pwhu
pwhu; .
4. 1nfhupe; j pau;
nrhe;jkhdtu;fs;

6:19I

thrpf; f Tk; .

eP q ; f s;

ahUf; F

NjtDf; F nrhe; j khdtu; f s; .
5. 1nfhupe;jpau; 6:20I thrpf;fTk;. cq;fs; rupuKk; MtpAk;
ahUf;F?
NjtDf; F nrhe; j khf ,Uf; f pwJ.
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6. ahf;NfhG 4:4I thrpf;fTk;. NjtDf;F tpNuhjkhd
Mtpf;Fupa Ntrpj;jdj;ij cq;fshy; nra;a KbAkh?
Mk; nra;a KbAk;.
7. NjtDila ghu;itapy; Mtpf;Fupa Ntrpj;jdk; vd;gJ
vd;d?
Njtid tpl;L tpf;fpufSf;F Neuhf ,Ujak; jpUk;Gtij
(Njtid fhl;bYk; mjpf Kf;fpaj;Jtk; vjw;F
nfhLf; f g; g l; l hYk; mJ tpf; f pufk; ) Nuhku; 1:25

8. Nahthd; 2: 23-25 ,e;j trdq;fspd; %yk; mu;g;gzk; kw;Wk;
tpRthrk; Fwpj;J vd;d fw;Wf; nfhs;s KbfpwJ?
,NaR ek;Kila KO
(KOikahd mu; g ; g zpg; G )

,Ujaj;ij

tpUk;Gfpwhu;

9. Y}f;fh 14: 28-30 ,NaRit gpd;gw;Wtjw;fhd
tpiyfpuaj;ij fzf;fpl;Ls;sPu;fsh? ePq;fs; mtiu gpd;gw;w
tpUk;Gfpd;wPu;fsh?
Mk; gpd; g w; w tpUk; G fpNwd; .
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lhd; f;Nuh
Nfs;tp : “guNyhfk; nry;tjw;F ePq;fs; Qhd];ehdk; ngWtJ
mtrpakh vd;W mwpe;Jf; nfhs;s tpUk;GfpNwd;. ehd; Njtid
Nerpf;fpNwd;. vdf;F 7 taJ ,Uf;Fk; NghJ ehd; Qhd];ehdk;
nfhLf;fg;gl;Nld;. ,g;nghOJ vdf;F 18 taJ MfpwJ. ];jhgd
gpupTf;F mg;ghw;gl;l rigiar; rhu;e;j xUtu; me;j rpW tajpy;
Qhd];ehdk; vLj;j xUtu; ,ul;rpf;fg;gLtjw;F ve;j tpjkhd
tha;g;Gk; ,y;iy vd;whu;. NkYk; mtu; guNyhfk; nry;y
Ntz;Lkhdhy; Qhd];ehdk; vLf;f Ntz;Lk; vd;Wk; $wpdhu;.
Mdhy; vd;Dila ghg;b];l; FLk;gj;jhu; mjw;F kWj;J tpll
; du;.
ehd; guNyhfk; nry;y tpUk;GfpNwd;. vd;dhy; ,ad;w kl;Lk;
ehd; NjtDf; f hf tho; e ; J tUfpNwd; . ehd; kWgbAk;
Qhd]; e hdk; ngw Ntz; L kh vd; W mwpe; J f; nfhs; s
tpUk;GfpNwd;. ,g;nghOJ ehd; Qhd];ehdk; ngw;Wf; nfhs;Sk;
taJilatdhf ,Uf;fpNwd;. vt;tsT rPf;fpuj;jpy; KbANkh
mt;tsT rPf;fpuj;jpy; jaTnra;J vdf;F cjtp nra;Aq;fs;.
Njtd; cq;fis MrPu;tjpg;ghuhf ed;wp”.
gjpy;
: ,ul;rpg;Gk;> ghtkd;dpg;Gk; ,NaR fpwp];Jtpd;
Nky; itf;Fk; tpRthrj;jpd; %yk; ,ytrkhd <thf fpilf;fpwJ.
mg;Ngh];jyu; 10:43I Mq;fpy Ntjj;jpd; (vd; I tp) NtnwhU
nkhopngau;g;gpy; “mtiu tpRthrpf;fpw vy;yhUk; mtUila
ehkj;jpd; %ykha; ghtkd;dpg;ig ngw;Wf;nfhs;fpwhu;fs; vd;W
vy;yh jPuf
; f
; juprpfSk; mtiuf;FwpjJ
; rhl;rp nfhLf;fpwhu;fs;”vd;W
nrhy;YfpwJ. tpRthrj;jpdhNy ,ul;rpg;G cz;lhfpwJ.
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mjhtJ ,NaRtpd;Nky; ek;gpf;ifAk;> NjtDf;F Kd;ghf
eP j pkhd; f shf epw; F k; g bahd rpyhf; f paj; i j jUk; g bahf>
mtUila ,uj;jk; rpe;jg;gl;ljpd;Nky; ek;gpf;ifAk;> mij
rhu;e;jpUg;gjpd; %ykhfNt cz;lhfpwJ. mg;Ngh];jyu; 10:44-48
trdq;fspy; tpRthrpfs; Qhd];ehdk; ngwtjw;F Kd;ghfNt
(mtu;fsJ ,ul;rpg;ig cWjpg;gLj;Jk; tpjkhf) gupRj;j Mtp
nfhLf;fg;gl;lJ.
,J cz;ikahf ,Ue;j NghjpYk;> kw;w Neuq;fspy; ghtkd;dpgG
;
Qhd];ehdk; vLf;fg;gLfpw Neuq;fspy; jhd; Vw;gLfpwJNghy
Njhd;WfpwJ (mg;Ngh];jyu; 2:28). Vndd;wy; Qhd];ehdk; vd;gJ
xUtu; ,NaRtplk; > kde; j pUk; G jypYk; tpRthrj; j pYk; >
jpUk;Gk;NghJ elf;Fk; xU ntspg;gilahd tpRthr nrayhFk;.
(khw;F 16:16> “tpRthrKs;stdhfp Qhd];ehdk; ngw;wtd;
,ul;rpf;fg;gLthd;@ tpRthrpahjtNdh Mf;fpidf;Fs;shfj;
jPh;f;fg;gLthd;”. vd;W
nrhy;YfpwJ. NkYk; ,J
Rj;j
kdrhl;rpf;fhf Njtid miof;Fk; xU topahfTk; ,Uf;fpwJ.
(mg;Ngh];jyu 22:16>; 1NgJU 3:21).
me;j 7 tajpy; ePq;fs; cq;fs; ,Ujaj;jpd; Moj;jpYUe;J
,NaRtplk; cz;ikahf jpUk;gp> Qhd];ehdk;
vLj; j pUe; j P u ; f shdhy; cq; f Sila Foe; i jj; j dkhd
tpRthrj;ij Njtd; mq;ff
P upf;fpwhu;. Qhd];jhdj;jpw;nfd;W rpy
mk;rq;fs; mtrpakhapUf;fpwJ. mjpy; kde;jpUk;Gjy; vd;gJ
xU Kf;fpa mk;rkhFk;. cq;fs; ,Ujaj;jpYk; rpe;ijapYk;;
khw;wk; cz;lhdjh? mjd; tpisthf ePq;fs; ghtj;jpypUe;J
,NaRtpdplj; j pw; F k; mtu; jUk; kd; d pg; g pdplj; j pw; F k;
jpUk;Gk;gbahd khw;wk; cz;lhdjh (mg;Ngh];jyu; 2:38> 20:21
kw;Wk; 17 : 30)? ,NaRit cq;fSila nrhe;j ,ul;rfuhfTk;
Mz;ltuhfTk; tpRthrpj;jPu;fsh? (khw;F 16:16> Nahthd; 3:16>
Nuhku; 10:9>10) mg;gb ,y;iyahdhy; clNd ,NaRtplk;
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jpUk;Gq;fs;. ghtj;jpypUe;J kde;jpUk;Gq;fs;. kd;dpgi
; g ngWk;gb
mtUila fpUigia rhu;eJ
; f; nfhs;Sq;fs;. mtiu gpd;gw;Wk;
jPuk
; hdj;ij jz;zuP ; Qhd];ehdk; %ykhf Kj;jupAq;fs;. mtiu
gpd;gw;Wq;fs;.
Qhd]; e hdk; vd; g J xUtd; jhd; ,NaRtpd; Nky;
itf;Fk; tpRthrj;ij ntspg;gLj;Jk; nrayhf ,Uf;fpwJ.
mg;gbg;gl;l tpRthrk; ,y;yhj gl;rj;jpy; me;j nraYf;F ve;jtpj
mu;jj
; Kk; ,y;yhky; NghFk;. fu;jj
; Uk; ,ul;rfUkhd ,NaRtplk;
jpUk;gpatu;fs; me;j tpRthrj;ij ntspg;gLj;Jk; tpjkhf ,e;j
gfpuq;fkhd Kiwapy; ,NaRit ntspg;gilahf mwpf;if
nra;fpwhu;fs;. ,NaRtpd; fl;lisf;F “khl;Nld;” vd;W nrhy;Yk;
[dq;fs;> xUtpjj;jpy; nrj;j tpRthrj;ij fhz;gpf;fpwhu;fs;.
[dq;fs; jq;fs; tpRthrj;ij ntspg;gLj;j tpUg;gkpy;yhky;
,Ue;jhy; me;j tpRthrk; nrj;jjhf
,Uf;fpwJ (ahf;NfhG
2:18>19). tpRthrNk ,ul;rpf;Fk; (,NaRtpd; Nky; itf;Fk;
tpRthrk; ) .Mdhy; ,ul; r pf; F k;
tpRthrk; vg; n ghOJk;
jdpj;jpUg;gjpy;iy. mJ vg;nghOJk; jd;id ntspg;gLj;j
thQ;ir cilajha; ,Uf;fpd;wJ. Qhd];ehdkhdJ me;j
tpRthrj;ij ntspg;gLj;jp fhl;bajhf ,Uf;Fk;. Qhd];ehdk;
,ul;rpg;gjpy;iy> ,NaRNt ,ul;rpf;fpwtu;. jz;zPu; cq;fs;
ghtq;fis fOTtjpy;iy ,NaRtpd; ,uj;jNk ghtq;fis
fOTk;. Mdhy; tpRthrkhdJ mtUila ,uj;jj;ij cq;fs;
Nky; G+RfpwJ. NkYk; rpy Neuq;fspy; me;j tpRthrkhdJ
xUtd; jz;zPupy; Qhd];ehdk; ngWfpw NghJ ntspg;gLj;j
g;gLfpwJ (mg;Ngh];jyu 22:16). Nfs;tpnad;dntdpy;> ePq;fs;
kde;jpUk;gpduP f
; sh? ePqf
; s; mtupdN
; ky; (,NaRtpdN
; ky;) tpRthrk;
itj;Js;sPu;fsh? mg;gbahdhy;> ,d;Dk; Vd; jhkjpf;fpwPu;fs;.
vOe;J Qhd];ehdk; ngw;Wf;nfhs;Sq;fs;.
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rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;
Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;;
1. me;j ,isQd; Nfl;l Nfs;tp vd;d?

2. mg;Ngh];jyu; 10:43d; gb ekf;F ,ul;rpg;G vt;thW
fpilf;fpwJ?
mg;Ngh];jyu; 10:43 - mtiu tpRthrpf;fpwtd; vtNdh
mtd; mtUila ehkj;jpdhNy ghtkd;dpg;igg;
ngWthndd;W jPh;f;fjhprpfnsy;yhUk; mtiuf;Fwpj;Nj
rhl;rpnfhLf;fpwhh;fs; vd;whd;.
3. Qhd];ehdk; vd;gJ tpRthrj;ij ntspg;gLj;jpf; fhl;Lk;
nrayha; ,Uf;fpwJ. mJ tof;fkhf ,ul;rpg;G cz;lhFk;
rkaq;fspy; elf;fpwJ. mg;Ngh];jyu; 2:38 ,e;j rj;jpaj;ij
vg;gb ntspg;gLj;jpf;fhl;LfpwJ?
mg; N gh]; j yu; 2:38 - NgJU mth; f is Nehf; f p: eP q ; f s;
kde;jpUk;gp> xt;nthUtUk; ghtkd;dpgG
; f;nfd;W ,NaRfpwp]J
; tpd;
ehkj;jpdhNy Qhd];ehdk; ngw;Wf;nfhs;Sq;fs;> mg;nghOJ
ghpRj;jMtpapd; tuj;ijg; ngWtPh;fs;.
4. khw;F 16:16 ,e;j rj;jpaj;ij vg;gb ntspg;gLj;JfpwJ?
khw;F 16:16 - tpRthrKs;stdhfp Qhd];ehdk; ngw;wtd;
,ul;rpf;fg;gLthd;@ tpRthrpahjtNdh Mf;fpidf;Fs;shfj;
jPhf
; f
; g;gLthd;.
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5. Qhd];ehdk; vd;gJ Njtid Nehf;fp miof;Fk;

topahf

,Uf;fpwJ. mg;Ngh];jyu; 22:16 ,e;j rj;jpaj;ij vt;thW
ntspg;gLj;JfpwJ?
mg;Ngh];jyu; 22:16 - ,g;nghOJ eP jhkjpf;fpwnjd;d? eP
vOe;J fh;j;jUila ehkj;ijj; njhOJnfhz;L>
Qhd];ehdk;ngw;W> cd; ghtq;fs; Nghff; fOtg;gL vd;whd;.
6. Qhd];ehdk; vd;gJ Rj;j kdrhl;rpff
; hf Njtid miof;Fk;
xU topahf ,Uf; f pwJ. 1NgJU 3:21 ,e; j rj; j paj; i j
cWjpg;gLj;Jfpwjh?
1NgJU 3:21 - mjw;F xg;gidahd Qhd];ehdkhdJ> khk;r
mOf;if ePf;Fjyhapuhky;> Njtidg;gw;Wk; ey;kdr;rhl;rpapd;
cld;gbf;ifahapUe;J>
,g;nghOJ
ek;ikAk;
,NaRfpwp];JtpDila caph;j;njOjypdhy; ,ul;rpf;fpwJ@

7. mg;Ngh];jyu; 2:38d;gb Qhd];ehdk; ngw mtrpakhdJ
vJ?
8. khw;F 16:16 d;gb Qhd];ehdk; ngw mtrpakhdJ vJ?
9. xU Foe;ij kde;jpUk;g KbAkh?
10. rpW Foe;ijfs; tpRthrpf;f KbAkh?
11. mg;Ngh];jyu; 10:43-48 thrpf;fTk;. ,NaR fpwp];Jtpd; Nky;
tpRthrk; cz;lhd gpdG
; xU tpRthrpahd mtd; vLf;fNtz;ba
mLj;jf;fl;l eltbf;if vd;d?
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mg;Ngh];jyu; 10:43-48mtiu tpRthrpf;fpwtd; vtNdh
mtd; mtUila ehkj;jpdhNy ghtkd;dpg;igg; ngWthndd;W
jPh;f;fjhprpfnsy;yhUk; mtiuf;Fwpj;Nj rhl;rpnfhLf;fpwhh;fs;
vd;whd;.(44) ,e;j thh;ji
; jfisg; NgJU Ngrpfn
; fhz;bUf;ifapy;
trdj; i jf; N fl; l th; f s; ahth; N kYk; ghpRj; j Mtpahdth;
,wq;fpdhh;. (45) mth;fs; gy ghi\fisg; NgRfpwijAk;>
Njtidg; GfOfpwijAk;>
(46) NgJUNthNl$l te;jpUe;j
tpUj;jNrjdKs;s tpRthrpfs; Nfl;Fk;NghJ> ghpRj;jMtpapd;
tuk; Gw[hjpfs; N kYk; nghope; j Usg; g l; l ijf; F wpj; J g;
gpukpj; j hh; f s; . (47) mg; n ghOJ NgJU: ek; i kg; N ghyg;
ghpRj;jMtpiag; ngw;w ,th;fSk; Qhd];ehdk; ngwhjgbf;F
vtdhfpYk; jz; z P i u tpyf; f yhkh vd; W nrhy; y p> (48)
fh; j ; j Uila ehkj; j pdhNy mth; f Sf; F Qhd]; e hdq;
nfhLf;Fk;gb fl;lisapl;lhd;. mg;nghOJ rpyehs; mq;Nf
jq;Fk;gb mtid Ntz;bf;nfhz;lhh;fs;.
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gjpy; Mjhuq;fs;
1.me;j ,isQd; Nfl;l Nfs;tp vd;d?
guNyhfk; nry;tjw;F Qhd];ehdk; vLf;fNtz;Lkh vd;W
Nfl; l hd; .
2. mg;Ngh];jyu; 10:43d; gb ekf;F ,ul;rpg;G vt;thW
fpilf;fpwJ?
,NaRtpd; Nky; itf;Fk; tpRthrj;jpd; %yk; ,ytrkhd
<thf nfhLf; f g; g LfpwJ.
3. Qhd];ehdk; vd;gJ tpRthrj;ij ntspg;gLj;jpf; fhl;Lk;
nrayha; ,Uf;fpwJ. mJ tof;fkhf ,ul;rpg;G cz;lhFk;
rkaq;fspy; elf;fpwJ. mg;Ngh];jyu; 2:38 ,e;j rj;jpaj;ij
vg;gb ntspg;gLj;jpf;fhl;LfpwJ?
kde;jpUk;gp Qhd];ehdk; ngw;Wf;nfhs;Sq;fs; vd;W NgJU
$wpdhu; .
4. khw;F 16:16 ,e;j rj;jpaj;ij vg;gb ntspg;gLj;JfpwJ?
tpRthrpj;J Qhd];ehdk; ngw;wtd; ,ul;rpf;fg;gLthd; vd;W
,NaR fpwp];J $wpdhu; xNu Neuj;jpy; mitfs; rk;gtpf;Fk;
vd; g ij Rl; b f; f hl; L fpwJ.
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5. Qhd];ehdk; vd;gJ Njtid Nehf;fp miof;Fk;

topahf

,Uf;fpwJ. mg;Ngh];jyu; 22:16 ,e;j rj;jpaj;ij vt;thW
ntspg;gLj;JfpwJ?
,NaRtpd; ehkj; i j miof; F k; xUtDf; F mtDila
ghtq; f s; fOtg; g Lk; vd; W ,e; j trdk; nrhy; Y fpd; w J
mjhtJ thapdhy; mtiu miof; F k; n ghOJ (Y}f; f h
18:13) my; y J Qhd]; e hdk; nray; %ykhf vd; g jhf
vd;W ,e;j trdk; Fwpg;gpLfpwjhf Njhd;WfpwJ.
6. Qhd];ehdk; vd;gJ Rj;j kdrhl;rpff
; hf Njtid miof;Fk;
xU topahf ,Uf; f pwJ. 1NgJU 3:21 ,e; j rj; j paj; i j
cWjpg;gLj;Jfpwjh?
Mk;
7. mg;Ngh];jyu; 2:38d;gb Qhd];ehdk; ngw mtrpakhdJ
vJ?
kdk; j pUk; G jy;
8. khw;F 16:16 d;gb Qhd];ehdk; ngw mtrpakhdJ vJ?
xUtu; tpRthrpf; f Ntz; b aJ mtrpakhFk; .
9. xU Foe;ij kde;jpUk;g KbAkh?

,y; i y KbahJ.
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10. rpW Foe;ijfs; tpRthrpf;f KbAkh?

,y; i y KbahJ.
11. mg;Ngh];jyu; 10:43-48 thrpf;fTk;. ,NaR fpwp];Jtpd; Nky;

tpRthrk; cz;lhd gpdG
; xU tpRthrpahd mtd; vLf;fNtz;ba
mLj;jf;fl;l eltbf;if vd;d?
jz; z P u ; Qhd]; e hdk; .
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Mz;l&
;
Nthkf;
2
nfhupe;jpau;
5:17y;>
“, g ; g b a p U f ; f >
xUtd;
fpwp]J
; Tf;Fs;spUe;jhy; GJr;rpU\;bahapUf;fpwhd;@ gioaitfs;
xope;JNghapd> vy;yhk; Gjpjhapd” vd;W nrhy;yg;gl;Ls;sJ.
“fpwp];JTf;Fs;”; vd;w
gjkhdJ Gjpa Vw;ghl;by; Rkhu; 300
jlitfSf;F Nky; gad;gLj;jg;gl;Ls;sJ. ,J vg;nghOJk;
NjtNdhLs;s If;fpaj;jpd; cwit Fwpg;gpLfpwjhf ,Uf;fpwJ.
cq;fs; tho;tpy; ,e;j If;fpak; Vw;gl;Ltpl;lhy;> ePq;fs; GJ
rpU\;bahf MfptpLtPu;fs;. NtWrpy nkhopngau;Gfspy; “GJ
rpU\;bg;G” vd;Nw nkhopahf;fk; nra;ag;gl;Ls;sJ.
,ij rupahf Gupe;Jnfhs;tjpy; gpur;rid ,Ug;gjhy;>
fpwp];JTf;Fs; cq;fs; Gjpa milahsj;ij Gupe;Jnfhs;tJ
mtrpankd ehd; ek;GfpNwd;. fpwp];JTf;Fs;shd ,e;j Gjpa
milahsk; ruPu kz;lyj;jpy; eilngwtpy;iy. ,J cq;fs;
ruPuj;ij gw;wpAk; Ngrtpy;iy. mjhtJ ,J cq;fs; ruPuk;
KOikahf khWfpwJ vd; N wh> cq; f s; ruP u Njhw; w k;
khWfpwnjd;Nwh nrhy;ytpyi
; y. xU kdpjd; ,ul;rpff
; g;gLtjw;fF
;
Kd;G gUkdhf ,Ue;jhnud;why;> ,ul;rpf;fg;gl;l gpd;Gk; mtu;
gUkdhfj;jhd; ,Ug;ghu;. ,J czTf;fl;Lg;ghl;bdhy; kl;Lk;jhd;
cly; gUkd; FiwAk;. NkYk; ,J> cq;fs; kdJ kw;Wk;
czu;r;rp gFjpia Fwpj;Jk; Ngrtpy;iy. ,e;j gFjpiajhd;
mNef [dq;fs; cz;ikahd “mtu;fs;” vd fUJfpd;wdu;.
xUNtis ,ul;rpff
; g;gLtjw;F Kd; rhku;jj
; pathjpahf ,y;yhky;
,Ue;jhy; ,ul;rpf;fg;gl;lTlNd rhku;j;jpathjpahf khwptpl
khl;Bu;fs;. ngUk;ghYk; cq;fSila gioa epidTfSk;
vz;zq;fSk; ,d;Dk; mg;gbNa ,Uf;Fk;.
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%d;whtJ gFjp xd;W ,Uf;fpwJ. mJ “ek;Kila Mtp
kdpjd;”. ePf;Fjy; vd;Dk; Nfhl;ghl;bd;gb> Ke;ija ,uz;L
gFjpia ePf;fptpl;lhy;> ek;kplj;jpy; khw;wk; mile;jJ ,e;j
gFjpahfj;jhd; ,Uf;fNtz;Lk;. ,ij cWjpg;gLj;Jk; xU
Ntjg; g Fjp 1 njrNyhdpf; N fau; 5:23y; ,q; N f gTy;
njrNyhdpf;fUf;F n[gpf;Fk; NghJ> rkhjhdj;jpd; Njtd;
jhNk cq;fis Kw;wpYk; ghpRj;jkhf;Fthuhf. cq;fs; Mtp
Mj;Jkh rhPuk; KOtJk;> ek;Kila fh;jj
; uhfpa ,NaRfpwp];J
tUk;NghJ Fw;wkw;wjhapUf;Fk;gb fhf;fg;gLtjhf”. ,e;j
Ntjg;gFjp ekf;F Mtp> Mj;Jkh> ruPuk; vd %d;W gFjpfs;
,Ug;gjhf fhz;gpff
; pdw
; J. “ruPu gFjp” ntspgg
; ilahf vy;NyhUk;
fhZk; g bahf ,Uf; f pwJ. mJ ek; K ila gFjpapy; >
fhzf;$bajhfpa ek;Kila ntspjN
; jhw;w kdpjd;. mijj;jtpu
ekf; F kw; W nkhU gFjp ,Ug; g ij ehk; vy; N yhUk;
mq;fPfupf;fpNwhk;. mJ ek;Kila czu;T kw;Wk; kdJ rhu;e;j
gFjp. ,ijj;jhd; Ntjthf;fpak; “Mj;Jkh” vd;wiof;fpwJ.
xUtu;
cq;fis ruPug;gpufhukha; njhlKbahky; ,Ue;jhYk;>
mtu;fSila thu;j;ijfspd; %ykha; cq;fis>
Neu;kiwahfNth vjpu;kiwahfNth
njhlKbAk;. mNef
[dq;fs; ruPu gFjpapYk;> Mj;Jk gFjpapYk;
,ire;Js;stu;fshf ,Uf;fpwhu;fs;. Mdhy; Ntj
thf;fpaj;jpd;gb> “Mtp” vd;Dk; kw;WnkhW gFjp ,Uf;fpwJ.
ek;kpy; xU gFjpahd “Mtp” jhd; khw;wk; mile;jpUf;fpwJ.
,ul;rpf;fg;gl;lgpd; mJjhd; GjpjhfpapUf;fpwJ. mJ ep[khfNt
[Ptid jUfpw gFjp. ahf;NfhG 2:26> “mg;gbNa> Mtpapy;yhj
rhPuk; nrj;jjhapUf;fpwJ Nghy> fpupiafspy;yhj tpRthrKk;
nrj;jjhapUf;fpwJ” vd;W nrhy;fpwJ. Mtpjhd; cq;fs; ruPuj;jpy;
ep[khfNt [Ptid CJfpwJ vd;gij ,J fhz;gpf;fpd;wJ.
,q;fpUe;Jjhd; ekf;F [Ptd; tUfpwJ. Mjpahfkk; 2k;
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mjpfhuj;jpy; Njtd; Mjhk; Vthis cz;lhf;fpdNghJ Mjhk;
ruP u k; KOikahfapUe; j J. mjd; gpd; G Njtd; jkJ
[PtRthrj;ij mtd;Nky; Cjpdhu;. ,q;F “Cjpdhu;” vd;gjw;F
gad;gLj;jg;gl;bUf;fpw gioa
Vw;ghl;L vgpNua thu;j;ijAk;>
ehk; Rthrj;jpw;F gad;gLj;Jfpw thu;j;ijAk; kpfr;rupahf xNu
thu;j;ijahf ,Uf;fpwJ. mJ “Mtp” vd;W kw;w ,lq;fspy;
nkhop ngau;f;fg;gl;bUf;fpwJ. Njtd; Mjhkpd; ruPuj;ijAk;>
Mjhkpd; Mj;Jk kdpjidAk; rpU\;bj;jhu;. mjd; gpd;G Njtd;
[PtRthrj;ij mtDf;Fs; Cjpdhu;. mtd; [PtMj;Jkhthdhd;.
ek;Kila xU gFjpahd “Mtp” jhd; [Ptidj; jUfpwJ.
xUtUila ,ul;;rpg;Gf;F Kd;G> mjhtJ Njtd; jkf;Fs;
tUk;gbahf xUtd; jk;Kila tho;f;ifia KOikahf
mu;gzpj;jjpw;F Kd;ghf> mtu;fSf;Fs;spUe;j Mtp kupj;jjhf
,Ue;jJ. vNgrpau;: 2:1 y; “mf;fpukq;fspdhYk; ghtq;fspdhYk;
khpj; j th; f shapUe; j cq; f is caph; g ; g pj; j hh; . (capular;
nra;jhu;)”
(FwpaPl;bw;Fs; ,Ug;gJ ehd; nrhd;dJ) vd;W
nrhy; y g; g l; L s; s J. ehk; kWgbAk; gpwg; g jw; F Kd; g hf
ruPug;gpufhukhf capNuhLjhd; ,Ue;Njhk; vd;W ehk; mwpNthk;.
vd;fpd;w thu;j;ij Mtpf;Fupa
Mdhy; “kupj;jtu;fsha;”
kuzj;ij Fwpf;fpwJ. Ntjhfkj;jpy; kuzk; vd;gJ mNefu;
vz;ZfpwJ Nghy> Kw;wpYk; ,y;yhky; mope;J Ngha;tpLNthk;
vd;W mu;j;jky;y. mjd; cz;ikahd mu;j;jk;
“gpupj;jy;”
vdg;gLk;. ruPug;gpufhukhf xU kdpjd; kupf;Fk;NghJ mtd;
Kw;wpYk; ,y;yhky; mope;JNghtjpy;iy. mtu;fs; cldbahf
NjtDila gpurd;dj;jpwN
; fh my;yJ eufj;jpd; gpurd;dj;jpwN
; fh
Ngha;tpLtjhf Ntjhfkk; Nghjpf;fpwJ. MtpAk; Mj;JkhTk;
njhlu;e;J [Ptpf;Fk;. Mdhy; ruPuj;jpy; ,Ue;J gpupe;jpUf;Fk;.
mjdhy; me;j ruPuk; mope;J kf;fpg;NghFk;.
84

ghlk; 9

fpwp];JTf;Fs; cq;fs; milahsk; - ghfk; 1

Mjp 2:17y
2:17y;> “MdhYk; ed;ikjPik mwpaj;jf;f tpUl;rj;jpd;
fdpiag; Grpff
; Ntz;lhk;. mij eP GrpfF
; k; ehspy; rhfNtrhtha;
vd; W fl; l isapl; l hh; ” vd; W nrhy; Y k; NghJ mtu; f s;
ruPug;gpufhukhf kupj;JtpLthu;fs; vd;W mu;j;jkpy;iy. mtu;fs;
Mtpf;Fupa uPjpapy; kupj;JtpLthu;fs; vd;W mu;j;jk;. mjhtJ
mtu;fs; Njtidtpl;L gpupe;J tpLthu;fs; vd;W mu;j;jk;.
Njtd; ekf;Fs; Cjpa “Mtp” vd;Dk; me;j gFjpjhd;> ekf;F
cz;ikapy; [PtidAk; Cf;fj;ijAk; mspf;fpwjhf ,Uf;fpwJ.
me; j Mtpjhd; NjtDila ,aw; f ; i ff; F mg; g hw; g l; l
[PtdpypUe;J gpupe;jJ. mtUila gupRj;j kw;Wk; gupG+uz
[PtdpypUe;J gpupe;jJ. ,e;j [Ptidjhd; Ntjhfkk; “NrhNa
(ZOE)[Ptd;” my;yJ “[Ptd; KOikahfTk; gupG+uzkhfTk;”
vd;W miof;fpd;wJ. ,jd; gpd;G kdpjd; rPuF
; iya Muk;gpj;jhd;.
,Ug;gpDk; mtd; ,aq;fpf;nfhz;Ljhd; ,Ue;jhd;. Mdhy;
NjtdplkpUe;J gpupeJ
; jdpgg
; l;l tpjkhf ,aq;fpfn
; fhz;bUe;jhd;.
mJjhd; cz; i kapy; ek; K ila tho; f ; i fapy; vy; y h
gpur;ridfSf;Fk; fhuzkhf ,Uf;fpwJ. mJjhd; vy;yh tpjkhd
czu;T uPjpahd kdmOj;jj;jpw;Fk; fhuzkhf ,Uf;fpwJ.
xUtd; fu;jj
; uplk; tUk;NghJ> GjpaMtpia ngw;W> kWgbAk;
gpwe;jtu;fshfpwhu;fs;. ,e;j gjj;ijjhd; ,NaR Nahthd; 3:5y;
gad;gLj;jpdhu;. kdpjd; vt;thW ruPuj;NjhL gpwf;Fk;NghJ Mtp>
Mj;Jkh> ruPuj;NjhL gpwf;fpwhNdh> mJNghyNt mtd; kWgbAk;
gpwf; F k; N ghJ fpwp]; J tpd; Mtpia ngw; W f; n fhs; f pwhd; .
fyhj;jpau; 4:6y;> “NkYk; ePqf
; s; Gj;jpuuhapUf;fpwgbapdhy;> mg;gh>
gpjhNt! vd;W $g;gplj;jf;fjhf Njtd; jkJ FkhuDila
Mtpia cq; f s; ,Ujaq; f spy; mDg; g pdhu; ” . N j t d ;
ep[khfNtmtUila Mtpia ekf;Fs; itf;fpwhu;. ,g;nghOJ
ehk; Gjpa juKs;s [Ptd; cilatu;fshf ,Uf;fpNwhk;. xU
Gjpa milahsKilatu;fshf ,Uf;fpNwhk;. mjdhy; ehk;
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ek;Kila Mtpapy; KOikahf Gjpa kdpjdhf ,Uf;fpNwhk;.
vQ;rpAs;s fpwp]j
; t tho;fi
; fNa> cq;fs; Mtpapy; epfo;ej
; ij
eP q ; f s; cq; f s; Mj; J khtpYk; kdjpd; kz; l yj; j pYk;
fw; W f; n fhs; t Jjhd; . cz; i knad; d ntdpy; > eP q ; f s;
,NaRfpwp];Jit cq;fSila fu;j;juhf Vw;Wf;nfhz;l NghJ>
cq;fs; ,ul;rpgg
; py; %d;wpy; xU gq;F Kbtile;Jtpll
; J. cq;fs;
Mtp Kw;wpYkhf khw;wk; mile;Jtpll
; J. ,Nj Mtpjhd; epjj
; pak;
KOtJk; cq;fSf;F ,Uf;Fk;. mJ Vw;fdNt md;G> re;Njh\k;>
rkhjhdj;ij
nfhz;Ls;sjhfTk;>
KOtJkhf
Njtgpurd; d j; j pdhy; epiwe; J s; s JkhfTk; ,Uf; f pwJ.
cq;fSila Mtpapy; FiwghNlh gw;whf;FiwNah ,y;iy.
Mdhy; mij ePq;fs; mwpe;J czu;e;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;.
mjdhy; jhd; fpwp];jt tho;fi
; fapy; NjtDila thu;ji
; jia
gbg;gJ kpfTk; Kf;fpakhf ,Uf;fpwJ. ePqf
; s; Kw;wpYkhf Gj;jk;
Gjpa kdpju;. Mdhy; mijf; Fwpjj
; mwpit ePqf
; s; milAk;tiu
ePq;fs; khw;wkilakhl;Bu;fs;. MtpAk; [PtDkhd NjtDila
thu;ji
; jia ePqf
; s; fz;L> mjd; %ykhf fpwp]J
; Tf;Fs; ePqf
; s;
ahu; vd;gijAk;> Njtd; vd;d nra;jhu; vd;gijAk; ghu;j;J>
mij tpRthrpf;f Muk;gpf;Fk; NghJjhd; fpwp];jt tho;fi
; fapy;
n[ak; tUfpwJ.
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rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;
Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;
1. 2 nfhupe;jpau; 5:17I thrpf;fTk; - xUtd; fpwp];JTf;Fs;
,Ue;jhy; mtd; vd;dthapUf;fpwhd;?
2nfhupe;jpau;5:17 ,g;gbapUf;f> xUtd; fpwp];JTf;Fs;spUe;jhy;

GJr;rpU\;bahapUf;fpwhd;@ gioaitfs; xopeJ
; Nghapd> vy;yhk;
Gjpjhapd.
2. 2 nfhupe;jpau; 5:17I thrpf;fTk; - gioa fhupaq;fSf;F
vd;d Neu;e;jJ?
3. 2 nfhupe;jpau; 5:17I thrpf;fTk; - ve;nje;j fhupaq;fs;
Gjpjhapd?
4. vNgrpau; 2:1-5 I thrpf;fTk; - ePq;fs; kWgbgpwg;gjw;F
my;yJ caph;g;gpf;fg;gLtjw;F Kd;G cq;fs;
epiyik
vg;gb ,Ue;jJ?
vNgrpau; 2 :1-5 mf; f pukq; f spdhYk; ghtq; f spdhYk;
khpj;jth;fshapUe;j cq;fis caph;gg
; pj;jhh;. (2) mitfspy;
ePq;fs; Kw;fhyj;jpNy ,t;Tyf tof;fj;jpw;Nfw;wgbahfTk;>
fPog
; g
; bahikapd; gpsi
; sfsplj;jpy; ,g;nghOJ fphpianra;fpw
Mfhaj; J mjpfhug; gpuGthfpa Mtpf; N fw; w gbahfTk;
ele;Jnfhz;Bh;fs;. (3) mth;fSf;Fs;Ns ehnky;yhUk;
Kw;fhyj;jpNy ekJ khk;r ,r;irapd;gbNa ele;J> ekJ
khk;rKk; kdRk; tpUk;gpditfisr; nra;J> Rghtj;jpdhNy
kw;wth;fisg;Nghyf; Nfhghf;fpidapd; gpsi
; sfshapUe;Njhk;.
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(4) NjtNdh ,uf;fj;jpy; IRthpaKs;stuha; ek;kpy; md;G$h;eJ
;
jk; K ila kpFe; j md; g pdhNy> (5) mf; f pukq; f spy;
khpjj
; th;fshapUe;j ek;ikf; fpwp]J
; TlNd$l caphg
; g
; pjj
; hh;@
fpUigapdhNy ,ul;rpf;fg;gl;Bh;fs;.
5.vNgrpau;2:2I thrpf;fTk;. mt;tpRthrpahf
ele;Jnfhz;Bu;fs; my;yJ vg;gb tho;e;jPu;fs;?

6.

vNgrpau; 2:3-5I thrpf;fTk;
IRthpaKs;stuha; ,Uf;fpwhu;?

-

Njtd;

vg;gb

vjpNy

7.vNgrpau; 2:4
I thrpf; f Tk; - Njtd; Vd; mt; t sT
,uf;fKs;stuha; ,Uf;fpwhu;?

8.vNgrpau; 2:5 I thrpff
; Tk; - ehk; kupjj
; tu;fshAk;> kPWjy;fSk;
ghtq;fSk; cs;stu;fsha; ,Uf;Fk;NghJ Njtd; ekf;F
vd;d nra;jhu;?
9. vNgrpau; 2:5I thrpff
; Tk; - Njtd; ek;ik vg;gb ,ul;rpff
; pwhu;?

10. 1nfhupe;jpau; 6: 9-10 I thrpf;fTk; - ,e;j gl;baypy;
tptupf; f g; g l; l NjhL cq; f is rk; k e; j g; g Lj; j p ghu; f ; f
Kbfpwjh?
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1nfhupe;;jpau; 6: 9 - 11 mepahaf;fhuh; NjtDial uh[;aj;ijr;
Rje;jhpg;gjpy;iynad;W mwpaPh;fsh? tQ;rpf;fg;glhjpUq;fs;@
Ntrpkhh;f;fj;jhUk;> tpf;fpufhuhjidf;fhuUk;> tpgrhuf;fhuUk;>
RaGzh; r ; r pf; f huUk; > Mz; G zh; r ; r pf; f huUk; > (10)jpUlUk; >
nghUshirf;fhuUk;> ntwpaUk;> cjhrpdUk;> nfhs;isf;fhuUk;
NjtDila uh[;aj;ijr; Rje;jhpg;gjpy;iy.(11) cq;fspy; rpyh;
,g;gbg;gl;lth;fshapUe;jPh;fs;@ MapDk; fh;;j;juhfpa ,NaRtpd;
ehkj;jpdhYk;> ekJ NjtDila MtpapdhYk; fOtg;gl;Bh;fs;>
ghpRj;jkhf;fg;gl;Bh;fs;> ePjpkhd;fshf;fg;gl;Bh;fs;.
11. 1 nfhupe;jpau; 6: 9-10 I thrpf;fTk; - “,Ue;jPu;fs;” vd;w
gjkhdJ fle;jfhyk;>epfo;fhyk; my;yJ vjpuf
; hyj;jpd; epiyahf
cs;sjh?
12. 1 nfhupej
; pau; 6: 11 I thrpff
; Tk; - ePqf
; s; kWgbgpwf;Fk;NghJ
cq;fSf;F rk;gtpf;fFk; %d;W fhupaq;fs; vd;ndd;d?
13. 1 nfhupe;jpau; 6: 11 I thrpf;fTk; - ,J fle;j> epfo;
my;yJ tUq;fhyj;jpd; epyikah?
14. 1 nfhupe; j pau; 6: 17 I thrpf; f Tk; - mg; g bNa
fu;j;jNuhbUf;fpwtDk; mtUlNd vd;dthf ,Uf;fpwhd;?
1 nfhupe;jpau; 6: 17 - mg;gbNa fh;j;jNuhbire;jpUf;fpwtDk;>
mtUlNd xNu MtpahapUf;fpwhd;.
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gjpy; Mjhuq;fs;
1. 2nfhupe;jpau; 5:17I thrpf;fTk; - xUtd; fpwp];JTf;Fs;
,Ue;jhy; mtd; vd;dthapUf;fpwhd;?
xU Gjpa rpU\;b
2.

2nfhupe;jpau; 5:17I thrpf;fTk; - gioa fhupaq;fSf;F

vd;d Neu;e;jJ?
mitfs; xope; J Nghapd
3. 2 nfhupe;jpau; 5:17I thrpf;fTk; - ve;nje;j fhupaq;fs;
Gjpjhapd?
vy; y hk; Gjpjhapd
4. vNgrpau; 2:1-5 I thrpf;fTk; - ePq;fs; kWgbgpwg;gjw;F
my;yJ caph;g;gpf;fg;gLtjw;F Kd;G cq;fs;
epiyik
vg;gb ,Ue;jJ?
mf; f pukq; f spdhYk; ghtq; f spdhYk; ; khpj; j pUe; N jd;
5.vNgrpau;2:2I
thrpf;fTk;
mt;tpRthrpahf
ele;Jnfhz;Bu;fs; my;yJ vg;gb tho;e;jPu;fs;?

vg;gb

cyfj; j pd; topfis gpd; g w; w pNdd; > gprhRf; F
fP o ; g be; j pUe; N jd; > fP o ; g bahikapd; MtpAld; tho; e ; N jd;
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6.vNgrpau; 2:3-5 I thrpf;fTk;
IRthpaKs;stuha; ,Uf;fpwhu;?

-

Njtd;

vjpNy

,uf; f j; j py;
7.vNgrpau; 2:4
I thrpf; f Tk; - Njtd; Vd; mt; t sT
,uf;fKs;stuha; ,Uf;fpwhu;?
mtu; ek;Nky; itj;j md;gpdhy;.
8.vNgrpau; 2:5 I thrpff
; Tk; - ehk; kupjj
; tu;fshAk;> kPWjy;fSk;
ghtq;fSk; cs;stu;fsha; ,Uf;Fk;NghJ Njtd; ekf;F vd;d
nra;jhu;?
ek; i k fpwp]; J NthL thOk; g br; nra; j hu;
9. vNgrpau; 2:5
,ul;rpf;fpwhu;?

I thrpf;fTk; - Njtd;

ek;ik vg;gb

mtUila fpUigapdhy;
10.1nfhupe;jpau; 6: 9-10 I thrpf;fTk; - ,e;j gl;baypy;
tptupf;fg;gl;lNjhL cq;fis rk;ke;jg;gLj;jp ghu;f;f Kbfpwjh?
Mk;
11. 1 nfhupe;jpau; 6: 9-10 I thrpf;fTk; - ,Ue;jPu;fs; vd;w
gjkhdJ fle;jfhyk;>epfo;fhyk; my;yJ vjpu;fhyj;jpd;
epiyahf cs;sjh?;
fle;jfhyk;
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12. 1 nfhupe;jpau; 6: 11 I thrpf;fTk;- ePqf
; s; kWgbgpwf;Fk;NghJ
cq;fSf;F rk;gtpf;fFk; %d;W fhupaq;fs; vd;ndd;d?
Njtdhy; fOtg; g l; B u; f s; > gupRj; j uhfTk; > eP j pkhd; f shfTk;
Mf; f g; g l; B u; f s; .
13.
1 nfhupe;jpau; 6: 11 I thrpf;fTk;- ,J fle;j> epfo;
my;yJ tUq;fhyj;jpd; epyikah?
epfo; f hyk; .
14. 1 nfhupe;jpau; 6: 17 I thrpf;fTk;- mg;gbNa
fu;j;jNuhbUf;fpwtDk; mtUlNd vd;dthf ,Uf;fpwhd;?
xNu MtpahapUf; f pwhd; .
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Mz;l&
; Nthkf;
Ke;ija ghlj;jpy;> ehk; kWgb gpwg;gJ vd;why; vd;d
vd;gij gw;wpAk;> mjhtJ ek;Kila Mtp khw;wkile;jij
gw;wp ghu;jN
; jhk;. ,jw;F 2nfhhpej
; pah;-5-17I cgNahfg;gLj;jpNdhk;.
,e;j trdk;> “,g;gbapUf;f> xUtd; fpwp];JTf;Fs;spUe;jhy;
GJr;rpU\;bahapUf;fpwhd;@ gioaitfs; xope;JNghapd> vy;yhk;
Gjpjhapd” vd;W nrhy;fpwJ. ehk; kWgbAk; gpwe;j nghOJ>
ek;Kila
Mtpapy; KOikahd khw;wk; epfo;e;jpUf;fpwJ
vd;Wk;> ek;Kila Mtpapy; epfo;e;j me;j khw;wj;ij ehk;
mwpe;Jnfhs;Sk; xNu top NjtDila thu;j;ijapd; %ykhf
kl;LNk vd;Wk; fhz Muk;gpj;Njhk;. mij ehk; ntspg;Gw
tp\aq;fs; %ykhf czu KbahJ. ek;Kila czu;r;rpfs;
%ykhfTk; czu KbahJ. Vnddpy; czu;r;rpfs; Mj;Jk
kz;lyj;jpy; cs;sJ. Mdhy; ek;Kila Mtpapd; gFjpjhd;
KOikahf kW&gkile;jpUf;fpwJ.
ehd; rpy trdq;fis Fwp;;g;gpLfpNwd;> mitfs; xU kdpjd;
jdJ tho;tp;y; ,NaRit Vw;Wf; nfhs;Sk; NghJ Vw;gLfp;d;w
itfis ekf;F fhz;gpff
; pwJ. vNgrpah;-4:24 “nka;ahd ePjpapYk;
ghpRj;jj;jpYk; NjtDila rhayhfr; rpU\;bf;fg;gl;l Gjpa
kD\idj; jhpj;Jf;nfhs;Sq;fs;”; vd;W nrhy;YfpwJ. xUtu;
kWgbAk; gpwf;Fk;NghJ> mth;fSila Mtp nka;ahd ePjpAk;
ghpRj;jKk; milfpwJ. Ntjhfkk; ,uz;L tpjkhd ePjpia
Fwpj;J NgRfpwJ.
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cq;fSila nrhe;j nray;fspd; %yk; ePqf
; s; cz;Lgz;Zfpw
eP j p xd; W ,Uf; f pwJ. kw; w tu; f Sldhd cwtpy; eP q ; f s;
mt;tpjkhd ePjpia guhkupf;fNtz;Lk;. ePqf
; s; rupahd tho;fi
; f
thohtpl;lhy; my;yJ rupahd nray;fs; nra;ahtpl;lhy;>
xUNtis cq; f s; Kjyhsp cq; f is NtiyapypUe; J
ePf;fptplyhk; my;yJ cq;fs; kidtp cq;fis tpthfuj;J
nra;Jtplyhk;. vdNt ePq;fs; cq;fSila nrhe;j ePjpia
nfhz;bUf;fNtz;Lk;. ,Ug;gpDk; Njtd; cq;fSila ntspgG
; w
ePjpia nfhz;L cq;fis Vw;Wf;nfhs;tjpyi
; y. Njtd; ep[khfNt
mtUila ePjpia cq;fSf;F je;jpUf;fpwhu;.
2nfhupe;jpau; 5:21 y;> ehk; NjtDila ePjpahFk;gbf;F>
gpjhthfpa Njtd; Fkhuid ekf;fhf ghtkhf;fpdhu; vd;W
nrhy;fpwJ. MfNt ek;Kila ntspg;Gwkhd

ePjpf;F kpfTk;

mg;ghw;gl;l xU ePjp ,Uf;fpwJ. me;j ePjp Njtd; ekf;F vd;d
nra;jhNuh mjd; mbg;gilapy; ,Uf;fpwJ. ehk; fpwp];Jit
tpRthrpg;gjpd; %ykhf NjtDila ePjpia ngw;Wf;nfhz;Nl
; hk;.
ehk; nka; a hd eP j papYk; gupRj; j j; j pYk; rpU\; b f; f g; g l; L
,Uf; f pNwhk; . me; j eP j pia milAk; g b NkYk; NkYk;
tsutpy;iy. ehk; Vw;fdNt ePjpkhd;fshf ,Uf;fpNwhk;. xU
vspikahd tiuaiw vd;dntd;why; ehk; Vw;fdNt Njtdplk;
rupahd epiyg;ghl;by; ,Uf;fpNwhk;.
fpwp];Jitf;nfhz;L Njtd; ek;Nky; gpupakhf ,Uf;fpwhu;>
kw;wgbahf ,y;iy. khw;wNk ek;Kila Mtpapy;jhd;
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ele;jpUf;fpwJ. ehk; Vw;fdNt nka;ahd ePjpapYk; ghpRj;jj;jpYk;
rpU\;bf;fg;gl;L Gj;jk;GJ rpU\;bfshf ,Uf;fpNwhk;. vNgrpah;:210 y; “Vnddpy;> ew;fphpiafisr; nra;fpwjw;F ehk; fpwp];J
,NaRTf;Fs; rpU\;bf;fg;gl;L> NjtDila nra;ifahapUf;fpNwhk;@
mitfspy; ehk; elf;Fk;gb mth; Kd;djhf mitfis Maj;jk;
gz;zpapUf;fpwhh;”. vd;W nrhy;fpwJ. ek;Kila
Mtpapy;>
ehk; ghpG+uzKk; KOepiwTs;stu;fshfTk; ,Uf;fpNwhk;. mq;Nf
vNgrpah;1:13 y;; - “ePq;fSk;
ghtNkh FiwghNlh ,y;iy.
cq;fs; ,ul;rpg;gpd; RtpNr\khfpa rj;jpa trdj;ijf; Nfl;L>
tpRthrpfshdNghJ> thf;Fj;jj;jk;gz;zg;gl;l ghpRj;jMtpahy;
mtUf;Fs; Kj;jpiuNghlg;gl;Bh;fs;”.
cq;fsp;y; rpyh; ,g;gbahf epidf;fyhk;> “rup> ehd; Kjy;
Kjypy; fu;j;jiu
tpRthrp;f;Fk;NghJ> ehd; KOikahf
kd; d pf; f g; g l; N ld; >
Rj; j pfhpf; f g; g l; N ld; vd; W ehDk;
tpRthrpf;fj;jhd; nra;Njd;. vy;yhk; ed;whf jhd; ,Ue;jJ.
Mdhy;>mjd; gpd;G ehd; ghtk; nra;jNghNjh> ehd; kWgbAk;
Njtid Njhw;Wg;Nghf nra;JtplN
; ld;” vd;W epidf;fyhk;. mg;gb
ePqf
; s; ghtk; nra;jpUe;jhy;> cq;fSila kdJ kw;Wk; czu;rr
; p
gFjpfspy;jhd; Njhw;Wg;NghapUg;g{u;fs;. Mdhy; cq;fs; Mtp
ghtk; nra;atpy;iy. goj;ij gjg;gLj;Jtjw;fhf> vg;gb xU
ngz; [hbapy; goj;ij Nghl;L> mij vy;yh mRj;jq;fspypUe;J
fhj;Jf;nfhs;Sk;gbahf> fhw;W Eioa Kbahjgb mjd;kPJ
nkOif Cw;wp> mij %b vg;gb rPy; itf;fg;gl;lNjh>mg;gbNa
cq;fSila MtpAk; rPy; (Kj;jpiu) itf;fg;gl;Ls;sJ. Njtd;
cq;fis rPy; (Kj;jpiu) itj;jpUf;fpwhu;. Mifahy; ePq;fs;
kWgbAk; gpwe;jnghOJ Gjpa Mtpia ngw;wPu;fs;. ghtk;
cq;fSila Mtpf;Fs; CLUtNt KbahJ. cq;fSf;;F XU
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Gjpa milahsk; ,Uf;fpwJ.
ePq;fs; NjtNdhL cwT
itj;Jf;nfhs;s Ntz;Lnkd;why;> cq;fSila
khk;rj;jpdg
; bay;yhky;> Mtpapy; ePqf
; s; vd;dthfapUf;fpwuP f
; Nsh
mjdbg;gilapy;jhd; ePqf
; s; mtNuhL If;fpak; itj;Jf;nfhs;s
Ntz;Lk;. mjd; mbg;gilapy; jhd; ePq;fs; mtiu njhOJf;
nfhs;sNtz;Lk;.
cz;;ikapy; ,J fpwp];jt tho;f;ifapy; nghpa kW&g
khw;wkhFk;. mjhtJ xU kdpjd; jdJ milahsj;ij khw;wpf;
nfhs;s Ntz;Lk;. ePq;fs; cq;fs; ruPu kz;lyj;jpy; vd;d
nra;fpwPu;fNsh mjdbg;gilapNyh> cq;fs; kdjpy; vd;d
epidf; f pwP u ; f Nsh mjdbg; g ilapNyh NjtNdhL cwT
itj;Jf;nfhs;sf;$lhJ. mtu; cq;fSf;F vd;d nra;jhNuh>
mjd; Kykhf ePq;fs; Mtpapy; vd;dthf ,Uf;fpwPu;fNsh>
mjdbg;gilapy; jhd; mtNuhL cwT itj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;.
CryhLk;gbapy;yhky; (,g;gbAk; mg;gbAk; jLkhwpf;nfhz;Nl
,y;yhjgb)> mJ xU Kbf;fg;gl;;l gupG+uz nrayhf ,Uf;fpwJ.
ePq;fs; nka;ahd ePjpapYk; gupRj;jj;jpYk; rpU\;bg;gl;ltu;fshf
,Uf;fpwPuf
; s;. mJ cq;fSila Mtp gFjp. NjtNdhL If;f
; pak;
itj;Jf; nfhs;tjw;F> ePqf
; s; mtiu MtpapYk; cz;ikapYk;
njhOJnfhs;sNtz;Lk;. fpwp];JTf;Fs; ePq;fs; ahu; vd;fpw
,e;j milahsj;jpy; ePq;fs; epiyj;J epw;fNtz;Lk;.
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rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;
Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;
1. 1nfhhpe;jpah;-6:17.
ek;Kila Mtpapy; KOikahd khw;wk;
eilngw;wJ vd;gij ehk; mwpe;Jnfhs;tjw;F xNu top NjtDila
thu;j;ijapd; %ykhfj;jhd;. ,e;j trdk; ekf;;F vd;d ele;jjhf
nrhy;fpwJ?

1nfhhpe;
nfhhpe; j pah; - 6:17- mg; g bNa fh; j ; j Nuhbire; j pUf; f pwtDk; >
mtUlNd xNu MtpahapUf;fpwhd;.
2. vNgrpah;-3:17I thrpff
; Tk;. fpwp]
; J
; ,g;NghJ vq;Nf ,Uf;fpwhh;?
vNgrpah;-3:17- tpRthrj;jpdhNy fpwp];J cq;fs; ,Ujaq;fspy;
thrkhapUf;fTk;> ePqf
; s; md;gpNy Nt&d;wp> epiyngw;wth;fshfp>
3. vNgrpah;-3;;:17I thrpf;fTk;. ,J vg;gb epfo;fpwJ?
4. 1 Nahthd;-5:12 thrpf;fTk;.

,ul;rpg;ig ngw;;Wf;nfhs;s

ehk; ahiu cilath;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;?
1 Nahthd;-5:12 - Fkhuid cilatd; [Ptid cilatd;>

NjtDila Fkhud; ,y;yhjtd; [Ptd; ,y;yhjtd;.
5. nfhNyhnrah; 1:26-27I thrpf; f Tk; . Mjpfhyq; f Sf; F k;
jiyKiw jiyKiwfSf;Fk; kiwthapUe;J> ,g;nghOJ
ntspahf;;fg;gl;l ,ufrpak; vd;d?
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nfhNyhnrah; 1:26-27 cq;fs; nghUl;Lj; Njtdhy; vdf;F
mspf;fg;gl;l cj;jpNahfj;jpd;gbNa ehd; me;jr; rigf;F
Copaf;fhudhNdd;. (27)Gw[hjpfSf;Fs;Ns tpsq;fpa ,e;j
,ufrpaj;jpYs;s kfpikapd; IRthpak; ,d;dnjd;W> Njtd;
jk;Kila ghpRj;jthd;fSf;Fj; njhpag;gLj;jr; rpj;jkhdhh;@
fpwp]J
; thdth; kfpikapd; ek;gpfi
; fahf cq;fSf;Fs; ,Ug;gNj
me;j ,ufrpak;.(28) ve;j kD\idAk; fpwp];J ,NaRTf;Fs;
Njwpdtdhf epwj;Jk;gbf;F> mtiuNa ehq;fs; mwptpj;J> ve;j
kD\Df; F k; Gj; j pnrhy; y p> ve; j kD\Df; F k; vy; y h
Qhdj; N jhLk; cgNjrk; g z; Z fpNwhk; . (29) mjw; f hf ehd;
vdf;Fs;Ns ty;yikaha;f; fphpia elg;gpf;fpw mtUila
gyj;jpd;gb Nghuhbg; gpuahrg;gLfpNwd;.
6. vNgrpah; 4:23-24I thrpf;fTk;. ePjpapdhYk;

nka;ahd

ghpRj;jj;jpdhYk; cUthf;fg;gl;lJ ?

cq;fs; cs;sj;jpNy Gjpjhd
MtpAs;sth;fshfp> (24) nka;ahd ePjpapYk; ghpRj;jj;jpYk;
NjtDila rhayhfr; rpU\; b f; f g; g l; l Gjpa kD\idj;
jhpj;Jf;nfhs;Sq;fs;.

vNgrpah;

4:23-24

-

7. 2nfhhpe;;jpah; 5:21I thrpf;fTk;.

ehk; ahUila ePjpia

cilath;fshf ,Uf;fpNwhk;?
2nfhhpe;;jpah;-5:21 -ehk; mtUf;Fs; NjtDila ePjpahFk;gbf;F>
ghtk; mwpahj mtiu ekf;fhfg; ghtkhf;fpdhh;.
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8. vNgrpah; 1:4I thrpf;fTk;. NjtDf;F Kd;ghf tpRthrpapd;
epiy vd;dthf ,Uf;fpwJ?
vNgrpah; 1:4 -jkf;F Kd;ghf ehk; md;gpy; ghpRj;jKs;sth;fSk;
Fw;wkpyy
; hjth;fSkhapUg;gjw;F>mth; cyfj;Njhw;wj;Jf;FKd;Nd
fpwp];JTf;Fs; ek;ikj; njhpe;Jnfhz;lgbNa>
9. vNgrpah;-1:6I thrpff
; Tk;. ehk; vt;thW Vw;Wf;nfhs;sg;gl;Nlhk;?
vNgrpah; 1:6 - jk;Kila jaTs;s rpj;jj;jpd;gbNa> ek;ik
,NaRfpwp]; J %ykha; j ; j kf; F r; RtpfhuGj; j puuhFk; g b
Kd;Fwpj;jpUf;fpwhh;.
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gjpy; Mjhuq;fs;
1. 1nfhhpe;jpah;-6-17 ek;Kila Mtpapy; KOikahd khw;wk;
eilngw;wJ vd;gij ehk; mwpe;Jnfhs;tjw;F xNu top
NjtDila thu;j;ijapd; %ykhfj;jhd;. ,e;j trdk; ekf;;F
vd;d ele;jjhf nrhy;fpwJ?
ek; K ila Mtp fu; j ; j NuhL ,ire; j pUf; f pwJ.
2. vNgrpah; - 3:17I thrpf; f Tk; . fpwp; ] ; J ,g; N ghJ vq; N f
,Uf;fpwhh;?
ek; K ila ,Ujaq; f spy ;
3. vNgrpah;-3:17I thrpf;fTk;. ,J vg;gb epfo;fpwJ?

tpRthrj; j pdhy ;
4. 1Nahthd;-5:12 thrpf;fTk;.
,ul;rpg;ig ngw;;Wf;nfhs;s
ehk; ahiu cilath;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;?
Fkhuhdhfpa ,NaR fpwp]; J .
5. nfhNyhnrah; 1:26-27I thrpf;fTk;. Mjpfhyq;fSf;Fk;
jiyKiw jiyKiwfSf;Fk; kiwthapUe;J> ,g;nghOJ
ntspahf;;fg;gl;l ,ufrpak; vd;d?
fpwp]; J thdtu; kfpikapd; ek; g pf; i fahf cq; f Sf; F s;
,Ug; g Nj me; j ,ufrpak; .
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6. vNgrpah; 4:23-24I thrpf; f Tk; . nka; a hd eP j papdhYk;
ghpRj;jj;jpdhYk; rpU\;bf;fg;gl;lJ vd;d?
ekJ Gjpa kdpjd; (ekJ kWgb gpwe;j Mtp )
7. 2 nfhhpe;;jpah; 5 : 21I thrpf;fTk;.

ehk; ahUila ePjpia

cilath;fshf ,Uf;fpNwhk;?
fpwp]; J Tf; F s; NjtDila eP j pia.

8. vNgrpah; 1:4I thrpf;fTk;. NjtDf;F Kd;ghf
epiy vd;dthf ,Uf;fpwJ?

tpRthrpapd;

ghpRj; j Kk; Fw; w kw; w tuhf.
9. vNgrpah;-1:6I thrpff
; Tk;. ehk; vt;thW Vw;Wf;nfhs;sg;gl;Nlhk;?
gpupakhdtUf; F s; (,NaR fpwp]; J tpw; F s; )
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lhd; f;Nuh
,d; i wajpdk; fpwp]; j td; ghtk; nra; A k; N ghJ vd; d
NeupLfpwJ? vd;w jiyg;gpy; ghlj;ij ftdpf;fg; NghfpNwhk;.
1Nahthd; 1:8-9 trdq; f spy; > “ ekf; F g; ghtkpy; i y
nad;Nghkhdhy;> ek;ik ehNk tQ;rpf;fpwth;fshapUg;Nghk;>
rj; j pak; ekf; F s; ,uhJ(9) ek; K ila ghtq; f is ehk;
mwpf; i fapl; l hy; > ghtq; f is ekf; F kd; d pj; J vy; y h
mepahaj;ijAk; ePff
; p ek;ikr; Rj;jpfhpg;gjw;F mth; cz;ikAk;
eP j pAk; cs; s tuhapUf; f pwhh; ” vd; W $wg; g l; L s; s J.
fpwp]j
; tu;fshfpa ehk; fhyg;Nghf;fpy; jLkhw;wkile;J filrpapy;
ghtk; nra;JtpLfpNwhk;. Mdhy; ,g;nghOJf;Fk;> kWgbAk;
gpwg;gjw;F Kd;Gf;Fk; vd;d tpj;jpahrk; vd;why;> ,g;nghOJ
ehk; GJRghtk; cilatu;fshf ,Uf;fpNwhk;. mJ> ehk; ghtk;
nra;Ak;NghJ ek;ik Jaug;glr;nra;fpwJ. ehk; ghtk;nra;ahky;
ePjpAs;s tho;f;ifia thoNtz;Lnkd;W ,Uf;fpNwhk;. Mdhy;
ehk; ghtk; nra; j hy; vd; d NeupLfpwJ? ehk; kWgbAk;
,ul;rpf;fg;glNtz;Lkh? mijj;jhd; Ntjhfkk; Nghjpf;fpwjh?
mg;gbahf ,Ue;jhy; ekf;F ve;j xU ghJfhg;Gk; ,y;iy.
xUtpjj;jpy;
nrhy;yg;Nghdhy;
ehk;
,e;j
cyfj;jpYs;stu;fistpl kpfTk; gupjhgkhd epiyapy;jhd;
,Ug;Nghk;. Fiwe;jgl;rk; mtu;fs; ghtk; cz;nld;W czu;jJ
; k;
kdrhl; r papdhy; thjpf; f g; g lhkyhtJ ,Uf; f pwhu; f Ns.
tpRthrpfshf> ghtk; ekf;F ek;Kila ftdj;jpd; ikakhf
,Uf;ff;$lhJ. vgpNuau; 10:2d; gb> ,NaRfpwp];Jtpd; gypapd;
%ykhf> tpRthrpf;F ghtk; cz;nld;W czu;j;Jk; kdrhl;rp
,Uf;ff;$lhJ. ghtk; ek;Kila tho;f;ifapd; ikakhf
,Uf;ff;$lhJ. NjtNd ekf;F ikakhf ,Uf;f Ntz;Lk;.
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Nuhku; 4:2y; “Mgpufhk; fphpiafspdhNy ePjpkhdhf;fg;
gl;lhdhfpy; (ePjpkhd; vd;W mwptpf;fg;gl;lhd;) Nkd;ikghuhl;l
mtDf;F VJTz;L@ MfpYk; NjtDf;FKd;ghf Nkd;ikghuhl;l
VJtpy; i y. ” (FwpaP l ; b y; cs; s J ehd; nrhd; d J) vd; W
nrhy;yg;gl;Ls;sJ. ,ul;rpg;G ek;Kila jFjpapd; mbg;gilapy;
,Uf;Fkhdhy;> mjhtJ ehk; nra;Ak; fhupaq;fis itj;J
,Uf;Fkhdhy;> ehk; nkr;rpf;nfhs;s KbAk;. ehk;> “fu;j;jNu
ePu; rpYitapy; nra;JKbj;jij ehd; kpfTk; ghuhl;LfpNwd;.
Mdhy;
ehd;
nra;j
fhupaq;fis
epidtpy;
itj;Jf;nfhs;Sq;fs;!” vd;W nrhy;y KbAk;. Mifahy;> ehk;
epj;jpafhyk; KOtJk; ,NaRtpd; KJfpy; jl;bf;nfhLj;Jf;
nfhz;Lk;> ehk; nra;j fhupaq;fis itj;J ek;Kila KJfpy;
ek;ikehNk jl;bf;nfhLj;Jf;nfhz;Nl ,Ug;Nghk;. Mdhy; mg;gb
,y; i y! ,ul; r pg; i g Fwpj; J kfpikgg; g lNth my; y J
Nkd; i kgLj; j pf; n fhs; s Nth kdpjDf; F vt; t pj gq; F k;
,y;yhjthW Njtd; ,ul;rpg;ig tbtikj;Js;shu;. kfpikAk;
Nkd;ikg;gLj;JjYk; ek;Kila fu;j;juhfpa ,NaRfpwp];Jtpd;
NkNyNa ,Uf;Fk; (Nuhku; 3:27). epj;jpa IPtndDk; <T>
epr;rakhfNt xU <thf ,Uf;fpwJ. mij rk;ghjpf;f KbahJ.
(Nuhku; 6:23)
Nuhku; 4:2y;Mgpufhk; jk;Kila nrhe;j fphpiafspdhNy
ePjpkhdhf;fg;gl;lhdhfpy;> Nkd;ikghuhl;l mtDf;F VjhtJ
fhuzk; ,Ue;jpUf;Fk; vd;W nrhy;YfpwJ. Mdhy; ele;jJ
mJty; y . kdpjd; vt; t hW ,ul; r pf; f g; g Lfpwhd; vd; W
Ntjthf; f pak; vg; g b nrhy; Y fpwJ? mtDila nrhe; j
nray;fspdhNyah? mtDila nrhe;j fpupiafspdhNyah?
mtd; nra;Ak; fhupaq;fspdhNyah? Mgpufhk; vt;thW ePjpkhdhf
vdg;gl;lhd; my;yJ ePjpkhdhf mwptpf;fg;gl;lhd;? mtd; nra;j
fhupaaq;fs; %ykhfth my;yJ nra;ahjjpd; %ykhfth>
my;yJ mtd; tpRthrpj;jjpd; %ykhf Njtid ntWkNd
ek;gp> mtiu rhu;e;jpUg;gjpd; %ykhfth? Ntjhfkk; Nuhku;
4:3y;> “Mgpufhk; Njtid tpRthrpjj
; hd;. mJ mtDf;F ePjpahf
vz;zg;gl;lJ” vd;W nrhy;fpwJ.
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ehd; ghtk; nra;j kw;Wk; Njhw;Wg;Nghd Neuq;fspYk;$l vJ
vd;id ehd; mope;JNghfhjgb ghJfhf;fpwJ? vJ vd;id
epiyepWj;JfpwJ? mJ vd;dntd;why;> ,NaR vd;Dila vy;yh
ghtq;fisAk; rpYitapy; Rke;jhu; vd;gJk;> kw;Wk; mtiu
tpRthrpg;gjpd; %ykhf (vd;Dila nrhe;j fpupiafspdhy;
my; y )> ehd; eP j pkhdhf; f g; g l; N ld; (NjtDf; F Kd; g hf
ePjpkhdhf;fg;gl;Nld;) vd;gJk;jhd;. Nuhku; 4:6-8y;> “me;jg;gb>
fpupiafspy; y hky; Njtdhy; eP j pkhndd; n wz; z g; g Lfpw
kD\Dila ghf;fpaj;ij fhz;gpf;Fk; nghUl;L: vtu;fSila
mf; f pukq; f s; kd; d pf; f g; g l; l Njh> vtu; f Sila ghtq; f s;
%lg;gl;lNjh> mtu;fs; ghf;fpathd;fs;! vtDila ghtj;ijf;
fu;j;ju; vz;zhjpUf;fpwhNuh> mtd; ghf;fpathd; vd;W jhtPJ
nrhy;ypapUf;fpwhd;” vd;W nrhy;YfpwJ.
mjd; gpd;G 7tJ trdj;jpy; “vth;fSila mf;fpukq;fs;
kd;dpf;fg;gl;lNjh> vth;fSila ghtq;fs; %lg;gl;lNjh> mth;fs;
ghf;fpathd;fs;.” vd nrhy;yg;gl;Ls;sJ. “vtDila ghtj;ijf;

fu;j;ju; vz;zhjpUf;fpwhNuh> mtd; ghf;fpathd;”; (Nuhku; 4:8)
vd;gJ jhd; jPu;T. mtu; rpyNeuk; vz;zhkypUf;fyhk; vd;Nwh>
rpy Neuk; vz;zyhk; vd;Nwh> rpyNeuk; vz;zkhl;lhu; vd;Nwh
mJ nrhy; y tpy; i y. vtDila ghtj; i jf; fu; j ; j u;
vz;zhjpUf;fpwhNuh> mtd; ghf;fpathd; vd;W nrhy;YfpwJ.
,ijj;jhd; mOj;jkhd vjpuk
; iwahd thrfk; vd;W fpNuf;fj;jpy;
nrhy;Ythu;fs;. mg;gbnad;why; mtu; xUnghOJk;> vg;nghOJk;
ghtj;ij ek;Kila fzf;fpy; (itf;fkhl;lhu;) vz;zkhl;lhu;.
,JNt GJcld;gbf;ifapd; ew;nra;jp. vgpnuau; 10:16y;> “ ehd;
vd; D ila gpukhzq; f is mtu; f Sila ,Ujaq; f spy;
(mtu;fspd; ,Ujaj;jpy;) itj;J> mitfis mtu;fSila
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kdjpy; (mtu;fspd; kdjpYk; $l) vOJNtd; vd;W fu;j;ju;
nrhy;Yfpwhu;” (FwpaPl;by; cs;sJ ehd; nrhd;dJ). me;j
cld; g bf; i fapd; xU gFjpia Njtd; 17tJ trdj; j py;
nrhy;Yfpwhu;: “mtu;fSila ghtq;fisAk; mf;fpukq;fisAk;
ehd; ,dp epidg;gjpy;iy vd;gij nrhy;Yfpwhu;.”
ePq;fs; ghtk; nra;J mij mwpf;if nra;a Neuk; fpilf;fhj
NghJk;> vJ cq;fis ePjpkhdhfTk;> rupahd epiyapNyAk;
ghJfhj;J epiyepWj;JfpwJ? mJ ePq;fs; ,NaRfpwp];Jtpd;
Nky; nfhz;l tpRthrkhFk;. mtu; ehkk; ,NaR. mtu; jkJ
[dq;fspd; ghtq;fis ePf;fp mtu;fis ,ul;rpg;ghu;. (kj;NjA
1:21)
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rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;
Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;
1.Nuhku; 4:5I thrpf;fTk;. Njtd; ahiu ePjpkhdhf;Ffpwhu;?
Nuhku; 4:5-6 -xUtd; fphpia nra;ahky; ghtpia
ePjpkhdhf;Ffpwthplj;jpy; tpRthrk; itf;fpwtdhapUe;jhy;>
mtDila tpRthrNk mtDf;F ePjpahf vz;zg;gLk;.(6)
me;jg;gb>fphpiafspyy
; hky; NjtdhNy ePjpkhndd;nwz;zg;gLfpw
kD\Dila ghf;fpaj;ijf; fhz;gpf;Fk; nghUl;L:
2.
2.Nuhku; 4:2-3 thrpf;fTk;. Mgpufhk; tpRthrpj;j NghJ mjw;F
Kd;G mtdplk; ,y;yhj ve;j xd;iw Njtd; mtDf;F
nfhLj;jhu;?
Nuhku;
4:2-3
Mgpufhk;
fphpiafspdhNy
ePjpkhdhf;fg;gl;lhdhfpy; Nkd;ikghuhl;l mtDf;F VJTz;L@
MfpYk; NjtDf;FKd;ghf Nkd;ikghuhl;l VJtpy;iy.(3)
Ntjthf; f pak; vd; d nrhy; Y fpwJ? Mgpufhk; Njtid
tpRthrpj;jhd;> mJ mtDf;F ePjpahf vz;zg;gl;lJ vd;W
nrhy;YfpwJ.
3.Nuhku; 4:22-24I thrpf; f Tk; . Mgpufhik Nghy ehKk;
tpRthrpj;jhy; ekJ fzf;fpy; Njtd; vij nfhz;L tUthu;?
Nuhku; 4:22-24 - Mifahy; mJ mtDf; F eP j pahf
vz;zg;gl;lJ. (23) mJ mtDf;F ePjpahf vz;zg;gl;lnjd;gJ>
mtDf;fhfkhj;jpuky;y> ekf;fhfTk; vOjg;gl;bUf;fpwJ.
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24. ek; K ila fh; j ; j uhfpa ,NaRit khpj; N jhhpypUe; J
vOg;gpdtiu tpRthrpf;fpw ekf;Fk; mg;gbNa vz;zg;gLk;.
4. Nuhku; 4:6I thrpff
; Tk;. NjtePjpia ve;j kdpjDila fzf;fpy;
nfhz;L tUthu;?;
A. mtu;fSila fpupiafspd;gb
B.mtu;fSila nray;fSf;F mg;ghw;gl;l tpjj;jpy;
C.mtu;fs; vt;tsT ey;ytu;fNsh mijg; nghWj;J

5 vgpNuah; 10:14 thrpf;fTk; tpRthrpfis NjtDf;F Kd;ghf
vj;jid fhyk; G+uzg;gLj;Jfpwhu;?

vgpNuah; 10:14Vnddpy; ghpRj;jkhf;fg;gLfpwth;fis xNu
gypapdhNy ,th; vd;nwd;iwf;Fk; g+uzg;gLj;jpapUf;fpwhh;.

6.Nuhku; 5:17I thrpf;fTk;. ePjp vt;thW ngw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ?
A. rk;ghjpg;gjpd; %ykhf
B. guprhf
C. fpupia nra;tjpd; %ykhf
Nuhku; 5:17 -my;yhkYk;> xUtDila kPWjypdhNy> me;j

xUtd;

%ykha;> kuzk; Mz;Lnfhz;bUf;f> fpUigapd;
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ghpg+uzj;ijAk; ePjpahfpa <tpd; ghpg+uzj;ijAk; ngWfpwth;fs;
,NaRfpwp]; J vd; D k; xUtuhNy [P t id mile; J
MSthh;fnsd;gJ mjpfepr;rakhNk.
7.”<T” vd;w thu;j;ij vij Fwpf;fpwJ?
8.,NaRit cq;fSila jdpg;gl;l ,ul;rfuhf ek;Gtjw;F mtu;
cq;fis vq;F nfhz;L Nghthu; vd;W ek;g Ntz;Lk;?
A. jpUr;rig
B. guNyhfk;
C. u\;ah
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gjpy; Mjhuq;fs;
1;.Nuhku; 4:5 thrpf;fTk; Njtd; ahiu ePjpkhdhf;Ffpwhu;?
ghtpia
2.Nuhku; 4:2-3I thrpf;fTk;. Mgpufhk; tpRthrpj;j NghJ mjw;F
Kd;G mtdplk; ,y;yhj ve;j xd;iw Njtd; mtDf;F nfhLj;jhu;?
eP j pkhdhf; f g; g l; l hd; .
3.Nuhku; 4:22-24I thrpf; f Tk; . Mgpufhik Nghy ehKk;
tpRthrpj;jhy; ekJ fzf;fpy; Njtd; vij nfhz;L tUthu;?
eP j pkhdhf; f g; g Ljiy
4.Nuhku; 4:6 thrpf; f Tk; ; . NjteP j pia ve; j kdpjDila
fhyj;jpy; nfhz;L tUthu;?
mtu; f Sila nray; f Sf; F mg; g hw; g l; l tpjj; j py;

5.vgpNuah; 10:14 thrpf;fTk;;. tpRthrpfis NjtDf;F Kd;ghf
vj;jid fhyk; G+uzg;gLj;Jfpwhu;
vd; n wd; i wf; F k; .
6. Nuhku; 5:17I thrpf;fTk;. ePjp vt;thW ngw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ?
guprhf.
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7.”<T” vd;w thu;j;ij vij Fwpf;fpwJ?
,ytrkhf nfhLf;fg;gLtJ ngw;Wf; nfhs;gtu; fpiuak;
nfhLf;fhky; ngw;Wf; nfhs;tJ.
8.,NaRit cq;fSila jdpg;gl;l ,ul;rfuhf ek;Gtjw;F>

mtu; cq;fis vq;F nfhz;L Nghthu; vd;W ek;g Ntz;Lk;?
B.guNyhfk;
.guNyhfk; .
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Mz;l&
; Nthkf;
khw;F 4k; mjpfhukhdJ NjtDila thu;j;ijapd; KOikia>
mjhtJ mjpYs;s ek;gfj;jd;ikia> ty;yikia> cj;jkj;ij>
fhz;gpf;Fk; kpfrpwe;j mjpfhukhf ,Uf;fpwJ. ePq;fs; khw;F
4tJ mjpfhuj;ij kj;NjA 13 kw;Wk; Y}f;fh 8k; mjpfhuj;NjhL
Nru;j;Jg;ghu;f;Fk;NghJ> ,e;j xU ehspy; kl;Lk; Fiwe;jgl;rk;
gj;J ctikfs; Nghjpf;fg;gl;bUf;fpwJ. mjpy; xd;W tpijia
tpijf;fpw xUtidg; gw;wpa ctikahFk;. khw;F 4:26y;> “gpdD
; k;
mth; mth;fis Nehf;fp: NjtDila uh[;akhdJ> xU kD\d;
epyj;jpy; tpijia tpijj;J” vd;W nrhy;yg;gl;Ls;sJ. 14k;
trdj;jpy; tpij vd;gJ NjtDila trdk; vd;W
Fwpg;gpl;Ls;sij Qhgfj;jpy; nfhs;Sq;fs;. ePqf
; s; tptrhapahf
,Ug;gJ vg;gb vd;W Njtd; fw;Wf;nfhLf;ftpy;iy. Mdhy;
Mtpf;Fupa rj;jpaq;fis tpsf;Ftjw;fhf ,aw;ifg;gpufhukhd
fhupaq;fis cgNahfg;gLj;Jfpwhu;. 27k; trdj;jpy;> “,utpy;
J}q;fp> gfypy; tpopj;jpUf;f> mtDf;Fj; njhpahjtpjkha;> tpij
K i s j ; J g ; g a p u h f p w j w ; F x g ; g h a p U f ; f p w J ”> v d ; W
nrhy;yg;gl;Ls;sJ. mJ kpfTk; Kf;fpakhdJ vd;W ek;GfpNwd;.
cz; i kapy; me; j kdpjDf; F Gupatpy; i y vd; W ,J
nrhy;YfpwJ. ,J vg;gb elf;fpwJ vd;W ,e;j kdpjDf;F
njupatpy;iy.
rpyu;> “ePq;fs; vijg;gw;wp
NgRfpwPu;fs; vd;W vdf;F
nfhQ;rk;$l Gupatpy;iy. NjtDila thu;j;ijia thrpg;gJ
vd;id vg;gb khw;Wk;> NjtDila [Ptd; vg;gb vdf;Fs; te;J
vd;id capuilar; nra;fpwJ” vd;W nrhy;Yfpwhu;fs;. vdf;F
mJ KOikahf Gupatpy;iynad;whYk; mJ fpupia nra;fpwJ
vd;gij kl;Lk; ehd; mwpNtd;. vg;gb xU rpW tpij epyj;jpy;
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tpijj;jTld; mjpypUe;J jz;L tsu;eJ
; mjd; KOtJk; mNef
fjpuf
; Sk;> fjpuf
; s; epiwe;j jhdpaj;jpd; E}W klq;F tpisr;riy
jUfpwJ vd;gJ vdf;F Gupatpy;iy. ahUk; mij KOikahf
GupeJ
; nfhs;sTk; ,y;iy. Mdhy; mJ fpupia nra;fpwJ. ,JTk;
fpupia nra;fpwJ vd;W ehd; nrhy;YfpNwd;. NjtDila
thu;ji
; jia gbj;J ,ij ed;whf CwtpLk;NghJ> ,J cq;fsJ
kdg;ghd;ikiaAk;> cq;fSila mDgtj;ijAk;> cq;fSila
fz;Nzhl;lj;ijAk; khw;WfpwJ.
28k; trdj; j py; vg; g bnad; w hy; > “epykhdJ Kd; G
KisiaAk;> gpd;G fjpiuAk;> fjphpNy epiwe;j jhdpaj;ijAk;
gydhfj;jhdha;f; nfhLf;Fk;.” vd;W nrhy;yg;gl;Ls;sJ. tpijia
milfhj;J Kisf;fg;gz;zp> mjd; [Ptid ntspg;gLj;Jk;
tpjj;jpy; epykhdJ cUthf;fg;gl;Ls;sJ. cq;fSila ,Ujak;
NjtDila thu;ji
; jf;fhf gilf;fg;gl;Ls;sJ. mJjhd; cz;ik.
NjtDila thu; j ; i jahdJ cq; f Sila ,Ujaq; f spy;
itf;fg;gL tjw;;fhfNt cUthf;fg;gl;lJ. Ntjj;ij Rkg;gjhy;
my;yJ vg;NghJk; mij mUfpNyNa itj;Jf; nfhz;bUg;gjhy;
my;yJ ek;Kila Nki[apy; itj;jpUe;jhNyh> vq;F NghdhYk;
cld; nfhz;L nry;tjhNyh ve;j gaDk; ,y;iy. mJ cq;fs;
tho;tpy; ve;j ty;yikiaAk; ntspnfhz;LtuhJ. ePqf
; s; Ntj
trdj; i j vLj; J f; n fhz; L mij tpijahf; f p cq; f s;
,Ujaj;jpy; tpijf;f Ntz;Lk;. ePq;fs; mg;gb nra;Ak; NghJ
cq; f s; ,UjakhdJ jhdhfNt gyidf; nfhLf; F k; g b
tbtikff;fg;gl;Ls;sJ. mJ cq;fs; tho;f;ifapy; fhupaq;fs;
eilngWk; tpjj;ij jhdhfNt khw;wpaikf;Fk;. NkYk; me;j
trdk; epykhdJ Kd;G KisiaAk;> gpd;G fjpiuAk;> fjpupNy
epiwe;j jhdpaj;ijAk; gydhfj; jhdha;f; nfhLf;Fk; vd;W
nrhy; Y fpwJ. mjhtJ tsu; r ; r p ngWtjw; F k; > Kjpu; r ; r p
ngWtjw;Fk; ntt;NtW gbfSk; epiyfSk; ,Uf;fpwJ vd;gij
,J Rl; b f; f hl; L fpwJ. epiwaNgu; vd; d plk; te; J >jhq; f s;
NjtDf;fhf xU ey;y nja;tPfkhd fhupak; eilngw
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vjpu;ghu;j;Jf;nfhz;bUg;gjhfTk;> mjw;F ehd; mtu;fNshL
xUkdg;gLk;gbahf vd;dplj;jpy; tUfpwhu;fs;. Mdhy; mtu;fs;
mJtiu vijANk nra;ahky; ,Ue;jpUe;jhy;> xUtiuAk;
Njtdplj; j py; topelj; j hky; ,Ue; j pUe; j hy; > mLj; j rpy
thuq;fspy; ve;jtpjkhd njhiyf;fhl;rp CopaNkh NubNah
CopaNkh mtu;fSf;F fpilf;fg;Nghtjpy;iy vd;gij vd;dhy;
cWjpaha; nrhy;yKbAk;.
ePqf
; s; fhupaq;fis gbg;gbahf nra;a Ntz;Lk;. Njtdplj;jpy;
,Ue;J ngw;Wf; nfhs;tjw;F> rpy epiyfs; ,Uf;fpwJ. mij
jhd; ,e;j ctikahdJ ekf;F rpj;jupj;Jf; fhz;gpf;fpwJ.
Kjyhtjhf ePqf
; s;jhd; njhlq;f Ntz;Lk; mjd; gpwF ek;gpfi
; f
cz;lhFk;> mLj;J tpRthrk; cz;lhFk;. mjd; gpwFjhd;
tpisr;ry; cz;lhFk;.
ntw;wpf;F vg;nghOJNk gbfs;
,Uf;fpwJ. ahUNk njhlq;fpaTld; G+[;aj;jpypUe;J Mapuk;
iky;fs; Ntfj;jpy; cldbahf gha;eJ
; tpl KbahJ. ,J nja;tf
P
thQ;iraha; ,Ue;jhy; $l> mJ mt;tpjkhf fpupia nra;ahJ.
NjtDila uh[;ak; vd;gJ tpijf;F xg;gha; ,Uf;fpwJ vd;W
,e; j Ntjg; g Fjp fhz; g pf; f pwJ. thu; j ; i jahdJ cq; f s;
,Ujaq;fspy; tpijf;fg;gl Ntz;Lk;. mjd; gpd;G gbg;gbahf
tpisr;ry; cz;lhFk;. vg;gbnad;why;> “Kjypy; KisiaAk;>
gpd;G fjpiuAk;> gpd;G fjpupNy epiwe;j jhdpaKk;” vd;fpwJ.
mLj;j trdj;jpy;> “gaph; tpise;J mWg;Gf;fhyk; te;jTlNd>
mWf; f pwjw; F Ml; f is mDg; G fpwhd; vd; w hh; ” vd; W
nrhy;yg;gLfpwJ. rpy gbfs; ,Uf;fpwJ. Mdhy; ,Wjpapy;
Kjpu;r;rpf;Fk; gyDf;Fkhd xU Neuk; tUk;.
35tJ trdj; j py; ,e; j fhupak; Fwpg; g plg; g l; L s; s J.
“md;Wrhaq;fhyj;jpy;> mth; mth;fis Nehf;fp: mf;fiuf;;Fg;
NghNthk; thUq;fs; vd;whh;.” ,NaR> ehs; KOtJk; NjtDila
thu;j;ijapd; ty;yik Fwpj;J Nghjpj;Jf; nfhz;bUe;jhu;.
thu;ji
; j vg;gb tpijia Nghy; ,Uf;fpwJ vd;Wk;> mJ vt;thW
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NjtDila [Ptid cq;fSila tho;tpy; ntspg;gLj;Jk;
vd;gijAk; Nghjpj;Jf; nfhz;bUe;jhu;. mtu; ,ijg;gw;wpg;
NgRk;NghJ Fiwe;jJ 10 ctikfisg; gad;gLj;jpdhu;.
Mifahy; mtu; f Sf; F mtu; xU guP l ; i r itf; f pwhu; .
mtu;fsplj;jpy; $Wk;NghJ> “mf;fiwf;F NghNthk;; thUq;fs;”;
vd;whu;. ,Jjhd;; mtu;fSf;F fu;j;juplj;jpypUe;J te;j thu;j;ij.
ehk; gltpy; NghNthk; vd;Nwh> ghjp topapy; mJ %o;fpg;NghFk;
epiy cz;lhFk; vd;Nwh mtu; $wtpyi
; y. Mdhy;> “mf;fiwf;F
NghNthk;” vd;W $wpdhu;. mtu; clNd glfpy; Vwp J}q;fg;
Nghdhu;. glF Ngha;f;nfhz;;bUf;ifapy; ngupa Gay; te;jJ.
glF jz;zPuhy; epuk;gpaJ. ,q;Nf ePq;fs; xd;iw epidtpy;
nfhs;s Ntz;Lk;. gazpj;j glF xU nrhFR fg;gy; my;y.
mg;gbg;gl;l fg;gy;fspy; mLj;jLj;J miwfs; trjpahdjhf
,Uf;Fk;. mg;gb xU ,lk; ,Ue;jpUe;jhy;> ,NaR eide;J
Nghfhky; vd;d elf;fpwJ vd;W mwpahky; J}q;fpf; nfhz;L
,Ue;jhu; vd;W nrhy;yyhk;. mJ jpwe;jepiy glF. mjpNy
,NaR J}q;fpf;nfhz;bUe;jhu;. nkJthf me;j glF jz;zPupy;
mkpo;e;J nfhz;bUe;jJ. ,J Kf;fpakhf ,Ug;gjw;F fhuzk;
vd;dntd;why;> mq;Nf vd;d ele;Jnfhz;bUf;fpwJ vd;gij
mtu; mwpe;jpUe;jhu;. ,Ue;Jk; $l mtu; J}q;fpf;nfhz;bUe;jhu;.
mtUila rP\u;fs; kpfTk; gae;J fyq;fpg; Nghdhu;fs;.
mg;nghOJ rP\u;fs; mtuplj;jpy; te;J> “NghjfNu ehq;fs;
mope;J NghfpNwhNk ckf;F ftiy ,y;iyah?” vd;wdu;.
,ijNa NtW thu; j ; i japy; nrhy; N thkhdhy; > “VjhtJ
nra;Aq;fs;>nra;Aq;fs;> jz;zPiu vLj;J ntspNa Cw;Wq;fs;!
JLg;G NghLq;fs;! vijahfpYk; nra;Aq;fs;! cq;fs; gq;fpw;F
vijAk; nra;ahky; ,Uf;fpwPu;fs;!” vd;W nrhd;dhu;fs;. mNef
rkaq; f spy; kf; f s; ,ijg; NghyNtjhd; Njtdplk;
mZFfpd;wdu;. “Mz;ltNu> ePu; Vd; vijAk; nra;atpy;iy”
vd;W Nfl;fpd;wdu;. mtu; Vw;fdNt nra;J Kbj;jpUf;fpwhu;.
Njtd; ekf;F Njitahd midj;ijAk; fu;j;juhfpa ,NaR
fpwp];Jtpd; ghtepthuz gypapd; %yk; ekf;F toq;fptpl;lhu;.
mtu; jkJ thu;j;ijia cUthf;fp
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,e;j vy;yh tpijfisAk; nfhLj;jpUf;fpwhu;. me;j tpijfis
vLj;J ekJ ,Ujakhfpa epyj;jpy; tpijf;f Ntz;baJ
ek;Kila Ntiyahf ,Uf;fpwJ. NkYk; mjpdpd;W [Ptd;
cz; l hFk; tiu mij jpahdpf; f Ntz; b aJ kpfTk;
mtrpakhFk; . Mdhy; rP \ u; f Sk; ,NaR fpwp]; J it
J}f;fj;jpypUe;J vOg;Gk;gb tpUk;gp> “ePu; vOe;J VjhfpYk;
nra;a khl;BNuh”
vd;whu;fs;. mtu; vOe;J fhw;iwAk;
fliyAk; mjl;bdhu;. mg;NghJ mikjy; cz;lhapw;W. mtu;
jpUk;gp jd;Dila rP\u;fis ghu;jJ
; > Vd; ,g;gb gag;gl;Bu;fs;?
“Vd; cq;fSf;F tpRthrk; ,y;yhky; Nghapw;W” vd;whu;. mtu;
vOe;J> kd;dpjJ
; f; nfhs;Sq;fs;> VjhtJ nra;jpUf;f Ntz;Lk;
vd;W nrhy;ytpy;iy. mtu;fSf;F Ntj trdj;ij Nghjpg;gJk;
thf;Fj;jj;jq;fis nfhLg;gJk; kl;LNk mtUila gq;fhf
,Uf;fpwJ. me;j thu;ji
; jia vLj;Jf;nfhz;L mij tpRthrpff
;
Ntz;baJ mtu;fSila gq;fhf ,Uf;fpwJ. ,NaR ,e;j
cyfj; j pw; F te; j jpd; %ykhf Njtd; rfyj; i jAk;
nfhLj;jpUf;fpwhu;. cq;fs; tho;tpd; rfy gFjpfspYk; ePq;fs;
ntw; w pg; n gWk; g bf; F midj; i jAk; tpijapd; tbthf
thu; j ; i japy; nfhLj; J ,Uf; f pwhu; .
eP q ; f s; nra; a
Ntz;banjy;yhk; NjtDila thu;ji
; jahfpa tpijia vLj;J>
mij thrpgg
; J %ykhf cq;fs; ,Ujaj;jpy; tpijj;J> ed;wha;
jpahdpj; J > rpe; j pj; J > me; j tpijia cq; f Sf; F s; N s
Ntu;nfhs;Sk;gbf;F mDkjpff
; Ntz;Lk;. ePqf
; s; mg;gb nra;Ak;
NghJ> ePq;fs; vOe;J epd;W cq;fs; tho;f;ifapy; tuf;$ba
R+whtsp fhw;iw ghu;j;J> ,iuahNj mikjyhapU vd;W
nrhy;y KbAk;.
,NaR jq;fSf;F nfhLj;j mizj;J NghjidfisAk;
rP\u;fs; vLj;Jf;nfhz;L> “mf;fiuf;F NghNthk; thUq;fs;”
vd;W nrhy;yNtz;Lk; vd;gJjhd;> Njtd; ,e;j rP\u;fSf;F
je; j kpfrpwe; j J vd ehd; ek; G fpNwd; . “,d; W ekf; F
fw;Wf;nfhLj;j vy;yhtw;wpd;gbAk; ,J (mf;fiuf;Fg; NghNthk;
thUq;fs;) xU thf;Fj;jj;j thu;ji
; j” vd;W mtu;fs; nrhy;yp
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,Uf;fyhk;. mjd;gb> “ru;tNyhfj;ijAk; rpU\;bj;jtu;> ehk;
ghjptiu nrd;W %o;fptpLNthk; vd;W nrhy;yhky; mf;fiwf;F
NghNthk; thUq;fs; vd;W nrhd;dhu;” vd;Wk; nrhy;ypapUf;fyhk;.
mtu;fs; thu;ji
; jia vLj;J tpRthrj;NjhL fye;J> fhw;iwAk;
fliyAk; mjl;bapUf;fyhk;. mijj;jhd; ,NaR>
“mw;gtpRthrpfNs> Vd; re;Njfg;gl;Bu;fs;?” vd nrhd;dhu;.
cq;fSf;F xd;W njupAkh? ehk; NjtDila thu;j;ijia
tpRthrpj;J mjd;gb elf;f Ntz;Lk;.
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rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;
Nfs;tpfSld;; gad;gLk; trdq;fs;
1.kj; N jA 13:19I thrpf; f Tk; . NjtDila thu; j ; i jfis
cq;fs; ,Ujaq;fspy; tpijf;fhj gl;rj;jpy; mjw;F vd;d
NeupLk;?
kj; N jA 13:19- xUtd; > uh[; a j; j pd; trdj; i jf; Nfl; L k;
czuhjpUf;Fk;NghJ> nghy;yhq;fd; te;J> mtd; ,Ujaj;jpy;
tpijf;fg;gl;lijg; gwpj;Jf;nfhs;Sfpwhd;@ mtNd topaUNf
tpijf;fg;gl;ltd;.
2.NahRth
1:8I thrpf;fTk;. ehk; vg;nghOnjy;yhk; NjtDila
NahRth 1:8
thu;j;ijia jpahdpf;f Ntz;Lk;?

NahRth 1:8 ,e;j epahag;gpukhz G];jfk; cd; thiatpl;Lg;
gphpahjpUg;gjhf@ ,jpy; vOjpapUf;fpwitfspd;gbnay;yhk; eP
nra;af; ftdkhapUf;Fk;gb> ,uTk; gfY; mijj; jpahdpj;Jf;
nfhz;bUg;ghahf@ mg;nghOJ eP cd; topia
tha;f;fg;gz;Ztha;>
mg;nghOJ
Gj;jpkhdhAk;
ele;Jnfhs;Stha;.
3. Nahthd; 6:63I thrpf;fTk;. ,e;j trdj;jpd;gb
fu;j;jUila thu;j;ijahdJ ---------------------------------------------

Nahthd; 6:63 --MtpNa caph;g;gpf;fpwJ> khk;rkhdJ xd;Wf;Fk;
cjthJ@ ehd; cq;fSf;Fr; nrhy;Yfpw trdq;fs; MtpahAk;
[PtdhAk; ,Uf;fpwJ.
4. kj;NjA 4:4I thrpf;fTk;. kdpjd; mg;gj;jpdhy; khj;jpuk;
my;y --------------------------------------------------------------------------
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kj; N jA 4:4 mth; gpujpAj; j ukhf: kD\d; mg; g j; j pdhNy
khj;jpuky;y> NjtDila thapypUe;J Gwg;gLfpw xt;nthU
thh;j;ijapdhYk; gpiog;ghd; vd;W vOjpapUf;fpwNj vd;whh;.
5. vNgrpau; 6:17 thrpf;fTk;. NjtDila thu;j;ijahdJ ve;j
tpjkhd MAjkhf ,Uf;fpwJ?
vNgrpau; 6:17 - ,ul; r zpankd; D k; jiyr; r P u hitAk; >
Njttrdkhfpa Mtpapd; gl;laj;ijAk; vLj;Jf;nfhs;Sq;fs;.
6. gl;lakhdJ mjd; vjpupfSf;F ghjpg;ig Vw;gLj;Jkh?
7. Nuhku; 8:6I thrpf; f Tk; . ek; K ila tho; f ; i fapy;
NjtDila thu;ji
; jf;F rupahd ,lj;ijf; nfhLf;Fk; nghOJ
mJ ekf;F --------------------------------------------------------nfhLf;Fk;.
Nuhku; 8:6 - khk;rrpe;ij kuzk;: Mtpapd; rpe;ijNah [PtDk;

rkhjhdKkhk;.
8. 2nfhupe;jpau; 3:18I thrpf;fTk;. ehk; vjpy; ftdj;ij
itf;fpNwhNkh mg;gbNa MfpNwhk; ehk; vjd; Nky; ek;Kila
ftdj;ij itf;f Ntz;Lk;?
2nfhupe;jpau; 3:18 - ehnky;yhUk; jpwe;j Kfkha;f; fh;j;jUila
kfpikiaf; fz; z hbapNy fhz; f pwJNghyf; fz; L >
MtpahapUf;fpw fh;jj
; uhy; me;jr; rhayhfj;jhNd kfpikapdN
; ky;
kfpikaile;J kW&gg;gLfpNwhk;.
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gjpy; Mjhuq;fs;
1.kj;NjA 13: 19I thrpff
; Tk;. NjtDila thu;ji
; jfis cq;fs;
,Ujaq;fspy; tpijf;fhj gl;rjjpy; mjw;F vd;d NeupLk;?

rj;JUthdd; mitfis vLj;Jg; NghLthd;;. MfNt mJ
ekJ tho;tpy; gyd; ju ,ayhky;NghFk;.

2.NahRth
1:8I thrpf;fTk;. ehk; vg;nghOnjy;yhk; NjtDila
NahRth 1:8
thu;j;ijia jpahdpf;f Ntz;Lk;?
,uTk; gfYk;

3. Nahthd; 6 63I thrpf; f Tk; . ,e; j trdj; j pd; g b
fu;j;jUila
thu;j;ijahdJ------------------------------------------------MtpahAk; [P t dhAk; ,Uf; f pwJ.

4. kj;NjA 4:4I thrpf;fTk;. kdpjd; mg;gj;jpdhy; khj;jpuk;
my;y --------------------------------------------------------------------------

NjtDila
thapypUe;J
thu; j ; i japdhYk; gpiog; g hd; .

Gwg;gLk;

xt;nthU

5.vNgrpau; 6:17 thrpf;fTk;. NjtDila thu;j;ijahdJ ve;j
tpjkhd MAjkhf ,Uf;fpwJ?

gl; l ak; .
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6. gl;lakhdJ mjd; vjpupfSf;F ghjpg;ig Vw;gLj;Jkh?
Mk;

7. Nuhku; 8:6I thrpf; f Tk; . ek; K ila tho; f ; i fapy;
NjtDila thu;ji
; jf;F rupahd ,lj;ijf; nfhLf;Fk; nghOJ
mJ ekf;F --------------------------------------------------------nfhLf;Fk;.
[P t idAk; rkhjhdj; i jAk;

8. 2nfhupe;jpau; 3:18I thrpf;fTk;. ehk; vjpy; ftdj;ij
itf;fpNwhNkh mg;gbNa MfpNwhk; ehk; vjd; Nky; ek;Kila
ftdj;ij itf;f Ntz;Lk;
Njtd; NkYk; mtUila kfpikapd; NkYk;
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Mz;l&
; Nthkf;
,d;iwa jpdk; Njtd; vd; tho;tpy; nra;j xU Kf;fpakhd
fhupaj;ij gfpu;e;J nfhs;s tpUk;GfpNwd;. jq;fs; tho;f;ifapy;
elf;fpd;w midj;JNk NjtdplkpUe;J cz;lhdJ vd;W kf;fs;
ek;Gfpd;wdu;> mtNu midj;ijAk; fl;Lg;gLj;Jfpwhu; vd;Wk;
ek;Gfpdw
; du;. mjw;F fhuzk; vd;dntd;why;> Njtd; ru;tj;Jf;Fk;
Nkyhdtuhf> ru;t ty;yik gilj;jtuhf tiuaWf;fg;gl;l
gbahy;> mtu;jhd; jq;fs; tho;tpy; elf;fpd;w ahitAk;
fl;Lg;gLj;jp tUfpwhu; vd;W mtu;fs; A+fpj;J nfhs;Sfpd;wdu;.
mt; t pRthrpfSk; $l mg; g b jhd; ek; G fpd; w du; . mNef
fpwp]; j tu; f s; ,e; j cgNjrj; i j Cf; F tpj; j jpdhy; > mJ
mtu;fSila tho;tpy; Mokhf NtUd;wptpl;lJ. Mdhy;
Ntjhfkk; ,jw;F vjpu;kiwahf Nghjpf;fpd;wJ vd;W ehd;
ek;GfpNwd;. Mifahy; ,e;j ghlj;ij ePq;fs; gbg;gJ kpfTk;
Kf;fpakhf ,Uf;fpwJ. ahf;NfhG 1:13-17y; “Nrhjpff
; g;gLfpw vtDk;>
ehd; Njtdhy; Nrhjpf;fg;gLfpNwd; vd;W nrhy;yhjpUg;ghdhf@
Njtd; nghy;yhq;fpdhy; Nrhjpff
; g;gLfpwtuy;y> xUtidAk; mth;
Nrhjpf; f pwtUky; y . mtdtd; jd; j d; Ra ,r; i rapdhNy
,Of;fg;gl;L> rpf;Fz;L> Nrhjpf;fg;gLfpwhd;. gpd;G ,r;irahdJ
fh;g;ge;jhpj;J> ghtj;ijg; gpwg;gpf;Fk;> ghtk; G+uzkhFk;NghJ>
kuzj; i jg; gpwg; g pf; F k; .
vd; gphpakhd rNfhjuNu>
Nkhrk;NghfhjpUq;fs;. ed;ikahd ve;j <Tk; G+uzkhd ve;j
tuKk; guj;jpypUe;Jz;lhfp> Nrhjpfspd; gpjhtpdplj;jpypUe;J
,wq;fptUfpwJ@ mthplj;jpy; ahnjhU khWjYk; ahnjhU
Ntw;Wikapd; epoYkpy;iy” vd;W nrhy;YfpwJ.
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,e;j trdq;fs; NjtNd ed;ikahditfSf;F %yfhuzuhf
,Uf;fpwhu; vd;W kpfj; njspthf fhz;gpf;fpwJ. ,NaR Nahthd;
10:10 y; “jpUld; jpUlTk; nfhy;yTk; mopff
; Tk; tUfpwhNdad;wp
Ntnwhd; W f; F k; tuhd; . ehNdh mitfSf; F [P t d;

cz;lhapUf;fTk;> mJ ghpg+uzg;glTk; te;Njd;” vd;fpwhu;. mJ
ey;yjhf ,Ue;jhy; NjtDilaJ. mJ jPikahdjhf ,Ue;jhy;
rhj;jhDilaJ. ,J kpfTk; vspikahd ,iwapay;. ,J kpfTk;
Fog;gj;jpw;F VJthf ,Ug;gjw;F fhuzk; vd;dntd;why;>
ahf;NfhG 4:7y; “Mifahy;> NjtDf;Ff; fPo;g;gbe;jpUq;fs;@
gprhRf;F vjph;jJ
; epy;Yq;fs;> mg;nghOJ mtd; cq;fistpl;L
Xbg;Nghthd;.” vd;W nrhy;YfpwJ. ,e;j trdk;> ehk; NjtDf;F
fPo;gbe;J: mjhtJ mtUila MSiff;F xg;Gf;nfhLf;f
Ntz;Lk; vd;Wk;> gprhRf;F vjpu;j;J epw;fNtz;Lk; vd;Wk;
nrhy;YfpwJ. “vjpuj
; J
; ” vd;W nrhy;yg;gl;l thu;ji
; japd; mu;jj
; k;
vd;dntd;why;> cWjpahf vjpu;j;J epd;W NghuhL vd;gjhFk;.
jq; f s; tho; f ; i fapy; elf; F k; vy; y hk; Kw; w pYk;
Njtdplj;jpypUe;J tUfpwJ vd;W kf;fs; ek;Gfpd;w NghJ>
cjhuzkhf tpahjp> tpahghuj;jpy; Njhy;tp> Ntiy ,og;G>
Kul;lhl;lkhd
Foe;ijfs; my;yJ tpthfuj;J Nghd;w
,itfis mtu;fs; vjpu;j;Jepw;f Kbahj epiyf;F js;sp
nfhz;L NghfpwJ. #o;epiyfis cUthf;Fgtu; Njtd; vd;Wk;>
jq; f is jz; b g; g jw; F me; j #o; e piyfis Njtd;
gad;gLj;Jfpwhu; my;yJ jq;fis khw;Wtjw;fhf mg;gb
nra;fpwhu; vd;Wk;> cz;ikahfNt mg;gb mtu;fs; ek;gpdhy;>
mitfis vjpu;jj
; hy; NjtidNa vjpu;jJ
; rz;il NghLfpNwhk;
vd;W mu;jj
; k;. ahf;NfhG 4:7 y; rhj;jhDf;F vjpuj
; J
; epyY
; q;fs;.
mg; N ghJ mtd; cq; f is tpl; L Xbg; N ghthd; vd; W
nrhy;yg;gl;Ls;sJ. ePq;fs; cq;fis NjtDf;F fPo;gLj;j
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Ntz; L k; . rpy fhupaq; f s; NjtDilaitfshfTk;
rpyfhupaq;fs; rhj;jhDilaitfshf ,Uf;fpwJ vd;gij ,J
fhz;gpf;fpwJ. ,e;j gpugQ;rj;jpy; jPa
rf;jpfs; ,Uf;fpwJ.
cq;fs; tho;fi
; fapy; rk;gtpfF
; k; midj;JNk Njtdplj;jpypUe;J
te;jitfs; my;y. ePqf
; s; mij GupeJ
; f;nfhs;shtpll
; hy; ePqf
; s;
gprhRf;F fPo;gbAk;gbahf MfptpLfpwJ. mjdhy; ePq;fs;
cz;ikapy; rhj;jhDf;F mjpfhukspj;J tpLfpwPu;fs;.
Nuhku; Gj;jfj;jpypUe;J xU gFjpia fhz;gpf;f tpUk;GfpNwd;.
Vndd;why; mJ ngUk;ghYk; jtwhf gad;gLj;jg;gl;L tUfpdw
; J.
ehd; gy mlf;f Muhjidfspy; fye;J nfhz;bUf;fpNwd;.
mq;Nf gyUk; Njtidg; gw;wp mwpahjtu;fs; ,Ug;ghu;fs;.
jpUr;rigf;F Nghfhjtu;fs;> Ntj trdq;fis gw;wp vJTNk
njupahjtu;fs; ,Ug;ghu;fs;. Mdhy; ,e;j xU trdj;ij
mwpe;jpUg;ghu;fs;. mJ Nuhku; 8:28y;> “md;wpAk;> mtUila
jP h ; k hdj; j pd; g b miof; f g; g l; l th; f sha; j ; Njtdplj; j py;
md; G $Ufpwth; f Sf; F r; rfyKk; ed; i kf; F VJthf

elf;fpwnjd;W mwpe;jpUf;fpNwhk;” vd;fpwJ. cq;fsJ tho;tpy;
vd;d ele;jhYk; mij Njtd; jhd; nra;fpwhu; vd;Wk;> mij
VNjh xUtpjj;jpy; ed;ikf;F VJthf elj;Jfpwhu; vd;Wk; ,e;j
trdk; tpahf;fpahdk; nra;ag;gLfpwJ. xU rkak; thypgDk;
xU ngz;Zk; ,we;J NghapUf;f me;j mlf;f Muhjidf;F
NghapUe; N jd; . me; j ,uz; L NgUk; kJitAk; Nghijg;
nghUl;fisAk; fye;J Fbj;J tpl;L jq;fSiila fhiu
kpfTk; Ntfkhf Xl;b ,Uf;fpwhu;fs;. jpbnud xU ,lj;jpy;
mtu;fs; thfdk; fl;Lg;ghl;il ,oe;J njhiyNgrp fk;gj;jpy;
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Nkhjp ,we;J Nghdhu;fs;. gpurq;fpahu;> “rfyKk; ed;ikf;F
VJthf elf;fpwJ vd mwpe;jpUf;fpNwhk;” vd;W ,e;j trdj;ij
Nkw;Nfhs; fhl;b> ,ij nra;jjw;F NjtDf;F VNjh xU Nehf;fk;
,Ue;jpUf;f Ntz;Lk; vd nrhd;dhu;. me;j ,uz;L NgiuAk;
Njtd; nfhd;W Nghltpyi
; y. mJ NghyNt rhj;jhd;jhd; nfhd;W
Nghl;Ltpl;lhd; vd;Wk; nrhy;yptpl KbahJ. ,J mtu;fSila
jtW. mtu;fs; ngw;Nwhu; kw;Wk; ngupatu;fs; fw;Wf; nfhLj;jpUe;j
tho;f;if juj;jpw;F vjpuhf nray;gLtjw;F me;j gps;isfis
mtd; J}z; b tpl; l hd; vd; g jpy; re; N jfkpy; i y. MdhYk;
epr;rakhf mJ mtu;fsJ Nju;Tjhd;. mtu;fs; jhd; me;j
Nghijg; nghUl;fis gad;gLj;jpdhu;fs;;. mtu;fs; jhd; me;j
fk;gj;jpy; Nkhjpdhu;fs;. mJ ,aw;ifahf ele;j xd;W. Njtd;
mjw;F fhuzfu;j;jh my;y.
“rfyKk; ed;ikf;F VJthf elf;fpwJ vd mwpe;jpUf;fpNwhk;”
vd;W nrhy;Yk;NghJ mjDila mu;j;jk; vd;d? Kjypy; ,e;j
trdk;> rfyKk; Njtdplj;jpypUe;J te;J> mJ ed;ikf;F VJthf
elf;fpwJ vd;W nrhy;fpwJ. ,jw;F xU jFjpiaAk; ,e;j
t r d k ; i t j ; j p U f ; f p w J . m J “N j t d p l j ; j p y ; m d ; G
$Wfpwtu;fSf;F” vd;W nrhy;fpwJ> Njtid Nerpff
; hjtu;fSf;F
,e;j trdk; Ntiy nra;ahJ. ehk; nrhy;yp njspTgLj;j Ntz;ba
mtrpakpyy
; hj mstpwF
; ,e;j trdk; kpfj; njspthf ,Uf;fpwJ.
mg;gb ,Ue;Jk; NjtDf;Fk; mtUila newpKiwf;Fk; vjpuhf
Jd;khu;f;fkhf tho;e;j me;j ,sk; thypgu; Nghd;w kf;fSf;F
vt;thW ,e;j trdj;ij gad;gLj;Jfpwhu;fs; vd;gJ vdf;F
kpfTk;
Mr;rupakhf
,Uf;fpwJ.
Njtdplj;jpy;
md;G$Wfpwtu;fSf;Fk;> mtUila jPu;khdj;jpd;gb
miof;fg;gl;ltu;fSf;Fk; kl;LNk ed;ikf;F VJthf elf;fpwJ
vd;W ,t;trdk; nrhy;fpwJ.
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1Nahthd; 3:8> “ghtk; nra;fpwtd; gprhrpdhy; cz;lhapUf;fpwhd;.
Vnddpy; gprhrhdtd; Mjp Kjy; ghtk; nra;fpwhd; gprhrpDila
fpupiafis mopf;Fk;gb NjtDila Fkhud; ntspg;gl;lhu;”
vd;W nrhy;yg;gl;Ls;sJ. rhj;jhdpd; nray;fis mopgg
; jw;fhfNt
Njtd; jk;ik ntspg;gLj;jpdhu;. mJNt mtUila Nehf;fk;.
mJ mtiu Nerpf;fpwtu;fSf;Fk; mtUila Nehf;fj;jpw;fhf
miof;fg;gl;ltu;fSf;Fk; kl;LNk rfyKk; ed;ikf;F VJthf
elf;Fk;. mjhtJ mtUila miog;gpd;gbahfNt
elg;gtu;fSf;F> rhj;jhid vjpu;j;J epw;fpwtu;fSf;F> NkYk;
mtDila nray;fis mopfF
; k;gb nray;gLgtu;fSf;F rfyKk;
ed;ikf;F VJthf elf;fpwJ. gprhRf;F vjpu;j;J NjtDf;fhf
tho;gtu;fs; kl;LNk> gprhR jq;fs; tho;fi
; fapy; vij nra;jhYk;
Njtd; mij khw;wp ed;ikf;F VJthf cgNahfg;gLj;Jthu;
vd nrhy;y ,aYk;.
ek; tho;f;ifapy; elf;Fk; vy;yhtw;iwAk; Njtd;
fl;Lg;gLj;jtpy;iy vd;gij ehk; gFj;jwpa Jtq;f Ntz;Lk;.
vjpup xUtd; ,Uf;fpwhd;. mtd; nfhy;yTk;> jpUlTk;> mopff
; Tk;
tUfpwhd;. Mdhy; ,NaRNth ekf;F [Ptid jUk;gbahf te;jhu;.
ehk; [Ptid njupe;Jnfhz;L> ek;Kila tho;tpy; elf;Fk;
midj;J fhupaq;fSf;Fk; Njtd; Fw;wthsp my;y vd;gij
ehk; kdjhu mq;fPfupf;f Ntz;Lk;> xU Ntis jhk; nra;j
fhupaq;fSf;F Fw;wk; Rkj;jg;gl;l kdpjdhf Njtd; te;jpUe;jhy;>
mjhtJ mtu; kdpjdhf Gw;W Neha;> cly; Cdq;fs;> kdmOj;j
Nrhu;Tfs;> tUj;jk;> Jauk; Mfpatw;iw kf;fs; kPJ nfhz;L
te;jpUe;jhy; ,t;Tyfpy; cs;s ve;j murhq;fKk; mtiu ifJ
nra;ahky;> rpiwapy; milf;fhky; my;yJ mtuJ nraiy
jLj;J epWj;j Kaw;rpf;fhky; ,Ue;jpUf;fhJ vd ehd; cWjpahf
nrhy;y KbAk;. mg;gbapUe;Jk; ekJ tho;f;ifapy; re;jpj;j
ve;j kdpjidf; fhl;bYk; fw;gid nra;a ,ayhj mstpw;F
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kpfTk; ,uf;fKs;s Njtd;> [dq;fis mbf;Fk;gbahfTk;>
,g;gbg;gl;l fhupaq;fis nra;Ak;gbahfTk; Rw;wpj;jpupfpwhu; vd
ehk; epidf;fpNwhk;. rpy fhupaq;fs; gprhrpd; jhf;Fjy;fspdhy;
elf;fpwJ. elf;Fk; vy;yh NguopTfSk; Njtd; epakpj;jjy;y.
fhg;gL
P fofq;fs; jq;fSila ghyprpfspy;> “epyeLf;fk; kw;Wk;
nfhs;is Neha;fis> Njtdpd; nray;” vd vOJfpwhu;fs;.
mg;gb my;y. Njtd; ,e;j vy;yh fhupaq;fSf;Fk; %yfhuzu;
my;y.
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rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;
Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;
1.ahf;NfhG 1: 1-3 thrpff
; Tk;. Njtd; nghy;yhq;fpdhy; kdpju;fis
Nrhjpf;fpwhuh?
ahf; N fhG1:1-3 Nrhjpf; f g; g Lfpw vtDk; > ehd; Njtdhy;
Nrhjpf; f g; g LfpNwd; vd; W nrhy; y hjpUg; g hdhf@ Njtd;
nghy;yhq;fpdhy; Nrhjpf;fg;gLfpwtuy;y> xUtidAk; mth;
Nrhjpf;fpwtUky;y.
2.ahf;NfhG 1:17 ey;y <Tfs; vq;fpUe;J tUfpwJ?
ahf;NfhG 1:17 ed;ikahd ve;j <Tk; G+uzkhd ve;j
tuKk; guj;jpypUe;Jz;lhfp> Nrhjpfspd; gpjhtpdplj;jpypUe;J
,wq;fptUfpwJ@ mthplj;jpy; ahnjhU khWjYk; ahnjhU
Ntw;Wikapd; epoYkpy;iy.
3.Nahthd; 10:10 thrpf;fTk;. jpUld; vd;gJ ahu;?
Nahthd; 10:10- jpUld; jpUlTk; nfhy;yTk; mopf;fTk;
tUfpwhNdad;wp Ntnwhd;Wf;Fk; tuhd;. ehNdh mitfSf;F
[Ptd; cz;lhapUf;fTk;> mJ ghpg+uzg;glTk; te;Njd;.

4.Nahthd; 10:10I thrpf;fTk;. mtDila Nehf;fk; vd;d?

5.Nahthd; 10:10I thrpf;fTk;. ,NaR vjw;fhf te;jhu;?;
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6.a h f ; N f h G

Njtd; Fw;wkw;wtu;

4:7I

thrpf;fTk;

.NjtDf;F

cq;fis

fPo;gLj;JtjhYk; gprhRf;F vjpu;j;J epw;gjhYk; vd;d elf;Fk;?
ahf;NfhG 4:7 - Mifahy;> NjtDf;Ff; fPo;g;gbe;jpUq;fs;@
gprhRf;F vjph;j;J epy;Yq;fs;> mg;nghOJ mtd; cq;fistpl;L
Xbg;Nghthd;.
7.Nuhku; 8:28I thrpf;fTk;. rfy fhupaq;fSk; NjtdplkpUe;J
tUfpd;wJ vd;W nrhy;Yfpd;wjh?
Nuhku;8:28 md;wpAk; mtUila jPh;khdj;jpd;gb
miof;fg;gl;lth;fsha;j;Njtdplj;jpy; md;G$Ufpwth;fSf;Fr;
rfyKk; ed;ikf;F VJthf elf;fpwnjd;W mwpe;jpUf;fpNwhk;.

8.mg;Ngh];jyu; 10:38I

thrpf;fTk;. tpahjpfs; NjtdplkpUe;J

tUfpd;wjh?
mg;Ngh];jyu;10:38-erNuadhfpa ,NaRitj; Njtd;
ghpRj;jMtpapdhYk; ty;yikapdhYk; mgpN\fk;gz;zpdhh;@
Njtd;
mtUlNd$l
,Ue;jgbapdhNy
mth;
ed;iknra;fpwtuhAk; gprhrpd; ty;yikapy; mfg;gl;l ahtiuAk;
Fzkhf;FfpwtuhAk; Rw;wpj;jphpe;jhh;.
9. 1Nahthd; 3:8 thrpf;fTk;. NjtFkhud; ntspg;gl;ljd; Nehf;fk;
vd;d?
1Nahthd; 3:8 - ghtQ;nra;fpwtd; gprhrpdhYz;lhapUf;fpwhd;@
Vnddpy; gprhrhdtd; MjpKjy; ghtQ;nra;fpwhd;@ gprhrpDila
fphpiafis mopf;Fk;gbf;Nf NjtDila Fkhud; ntspg;gl;lhh;.
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gjpy; Mjhuq;fs;
1.ahf;NfhG 1: 1-3 thrpf;fTk;. Njtd; nghy;yhq;fpdhy;
kdpju;fis

Nrhjpf;fpwhuh?

,y; i y.
2.ahf;NfhG 1:17 ey;y <Tfs; vq;fpUe;J tUfpwJ ?
N[hjpfspd; gpjhtpdplj; j pypUe; J .
3.Nahthd; 10:10 thrpf;fTk;. jpUld; vdgJ ahu;?
gprhR.
4.Nahthd; 10:10 thrpf;fTk;. mtDila Nehf;fk; vd;d?
jpUlTk; nfhy;yTk; mof;fTk;.
5. Nahthd; 10:10 thrpf;fTk;. ,NaR vjw;fhf te;jhu;?;
gupG+uz tho;T nfhLf;f te;jhu;.
6.ahf;NfhG 4:7 thrpff
; Tk;. NjtDf;F cq;fis fPog
; Lj;JtjhYk;>
gprhRf;F vjpu;j;J epw;gjhYk; vd;d elf;Fk;?
mtd; vd;id tpl;L Xbg; Nghthd;.
7.Nuhku; 8:28 thrpf;fTk;. rfy fhupaq;fSk; NjtdplkpUe;J
tUfpd;wJ vd;W nrhy;Yfpd;wjh?
,y; i y.
129

ghlk; 13

Njtd; Fw;wkw;wtu;

8.mg;Ngh];jyu; 10:38I thrpf;fTk;. tpahjpfs;

NjtdplkpUe;J

tUfpd;wjh?
,y; i y.
9.1Nahthd; 3:8 thrpf;fTk;. NjtFkhud; ntspg;gl;ljd; Nehf;fk;
vd;d?
rhj; j hDila fpupiafis mopf; F k; g b ntspg; g l; l hu; .
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lhd; f;Nuh
khw;F 16:15-16I khngUk; fl;lis vd;W miof;fg;gLfpwJ.
,NaR jk;Kila rP\u;fsplk;> “ePqf
; s; cyfnkq;Fk;Ngha;> ru;t
rpU\;bf;Fk; RtpNr\j;ijg; gpurq;fpAq;fs;. tpRthrKs;stdhfp
Qhd];ehdk; ngw;wtd; ,ul;rpf;fg;gLthd;;: tpRthrpahjtNdh
Mf;fpidf;Fs;shfj; jPuf
; f
; g;gLthd;.” vd;W $wpdhu;. mg;Ngh];jyu;
8tJ mjpfhuk;>
5 kw;Wk; 12tJ trdj;jpy; ,e;j fl;lis
gpypg; G tpd; gpurq; f j; j pd; % yk; rkhupahtpy; > vt; t hW
epiwNtw;wg;gl;lJ vd;W ghu;ff
; yhk;. “mg;nghOJ gpypg;ngd;gtd;
rkhhpahtpYs;s xU gl;lzj;jpw;Fg;Ngha;> mq;Fs;sth;fSf;Ff;
fpwp]J
; itf; FwpjJ
; g; gpurq;fpjj
; hd;....NjtDila uh[;aj;Jf;Fk;
,NaR fpwp];JtpDila ehkj;Jf;Fk; Vw;witfisf;Fwpj;J>
gpypg;G gpurq;fpj;jij mth;fs; tpRthrpj;jNghJ> GU\Uk;
];jphPfSk; Qhd];ehdk; ngw;whh;fs;”.
Nfs;tp vd;dntdpy;> khw;F 16:15-16d;gb rkhupahtpy; cs;s
kf;fs; fpwp];jtu;fshf Mfptpl;lhu;fsh?
Mk; mtu;fs;
Mfptpl;lhu;fs;. gpypg;G rkhupah gl;lzj;jpw;F Ngha; ,NaR
fpwp];Jitg; gpurq;fpj;jhu;. mtu;fs; ,NaRit tpRthrpj;jjhy;
mq;fpUe;j Mz;fSk; ngz;fSk; Qhd];ehdk; ngw;whu;fs;.
khngUk; fl;lisapd;gb ,e;j [dq;fs; ,ul;rpf;fg;gl;lhu;fs;
vd ehk; $wKbAk;. Mdhy; mtu;fs; gupRj;j Mtpapdhy;
Qhd];ehdk; ngw;Wf;nfhz;lhu;fsh?
Ntjhfkk; Nahthd; jz;zuP pdhy; Qhd];ehdk; nfhLj;jij
gw;wp nrhy;fpwJ. Mdhy; ,NaRfpwp];J kl;Lk;jhd; gupRj;j
Mtpapdhy; Qhd];ehdk; nfhLf;fKbAk;. Ntjtrdj;jpd;gb
[dq;fs; tpRthrpj;J ,ul;rpf;fg;gl;l gpd;G jz;zuP ; Qhd];ehdk;
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ngw;Wf;nfhz;lhu;fs;.
Mdhy; mtu;fNsh gupRj;j
Mtpapdhy;cz;lhFk; Qhd];ehdk; ngwtpy;iy. mg;Ngh];jyu;
8: 14-17y; > “rkhupau; Njt trdj; i j Vw; W f; n fhz; l ij
vUrNykpYs;s mg;Ngh];jyu;fs; Nfs;tpg;gl;L NgJUitAk;
NahtidAk; mtu;fsplj;jpy; mDg;gpdhu;fs;. ,tu;fs; te;jnghOJ
mtu;fspy;; xUtDk; gupRj;j Mtpiag; ngwhky; fu;j;juhfpa
,NaRtpd; ehkj;jpdhNy Qhd];ehdj;ij khj;jpuk; ngw;W
,Ue;jtu;fshf fz;L mtu;fs; gupRj;j Mtpia ngw;Wf;nfhs;Sk;
gb mtu;fSf;fhf n[gk;gz;zp mtu;fs; Nky; iffis
itj;jhu;fs;. mg;nghOJ mtu;fs; gupRj;j Mtpiag; ngw;whu;fs;”
vd;W nrhy;yg;gl;Ls;sJ.
Ntj trdj;jpy; nrhy;yg;gl;bUf;fpwgb xUtd; tpRthrpj;J>
Qhd];ehdk; ngw;wjhy; my;yJ ,ul;rpf;fg;gl;ljhy; kl;Lk;
mtu;fs; gupRj;j Mtpapdhy; Qhd];ehdk; ngw;Wf;nfhz;lhu;fs;
vd; W mu; j ; j ky; y . gupRj; j Mtpahdtu; mtu; f Sila
tho;iff;Fs; te;jhu;. Nahthd; 20:22y; gupRj;j Mtpahdtu;
rP\u;fis GJg;gpj;jhu; vd;gij ehk; fhz;fpNwhk;. Mdhy;
nge; j Nfh]; N j ehspy; j hd; mtu; f s; gupRj; j Mtpapdhy;
Qhd];ehdk; ngw;whu;fs; kw;Wk; Njtdhy; ngydile;jhu;fs;.
jdpg; g gl; l egu; ,ul; r pg; g pd; N ghJ gupRj; j Mtpapdhy;
capu; g pf; f g; g Ltjw; F k; > gupRj; j Mtpapdhy; Qhd]; e hdk;
miltjw;Fk; tpj;jpahrk; cz;L. gupRj;jMtpahdtUf;Fs;
KOFjy; vd xd;W cz;L. mJ jdpg;gl;l egu; kPJ tUk;NghJ
mtu;fis ngyg;gLj;jpdJ. xUtu; ,ul;rpf;fg;gl;lhu; vd;gjpdhy;
kl;Lk; gupRj;j Mtpapdhy; Qhd];ehdk; ngw;whu;fs; vd
mu;j;jkhfptplhJ.
mg;Ngh];jyu; 19:1>2y; “mg;nghy;Nyh vd;gtd; nfhhpe;J
gl;lzj;jpNy ,Uf;ifapy;> gTy; Nklhd Njrq;fs; topaha;g;
Ngha;> vNgRTf;F te;jhd;@ mq;Nf rpy rP\iuf; fz;L:(2)ePq;fs;
tpRthrpfshdNghJ> ghpRj; j Mtpiag; ngw; w P h ; f sh vd; W
Nfl;lhd;.mjw;F mth;fs;: ghpRj;jMtp cz;nld;gij ehq;fs;
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Nfs;tpg;glNt ,y;iy vd;whh;fs;” vd;W nrhy;yg;gl;Ls;sJ.
“ePqf
; s; tpRthrpfshd NghJ gupRj;j Mtpia ngw;wtu;fsh?”vd;W
gTy; Nfl;lhd;. mjw;F mtu;fs;> “gupRj;j Mtpia gw;wp vijAk;
mwpNahk;” vd;whu;fs;. mjw;F gTy;> “ePq;fs; tpRthrpfshd
NghJ gupRj;j Mtpapdhy; Qhd];ehdk; ngwhtpl;lhy; NtW
vjdhy; Qhd];ehdk; gz;zg;gl;Bu;fs”; vd;whd;. mjw;F mtu;fs;>
“ehq;fs; Nahthd; nfhLj;j Qhd];ehdk; ngw;Nwhk;” vd;whu;fs;.
gTy; epr;rakhf
mtu;fSf;F ,NaRitNa fpwp];J vd;W
tpsf;fp nrhy;yp ,Ug;ghd; vd;W ek;GfpNwd;. mjd; gpd;Gjhd;
,e;j tpRthrpfs; jz;zuP ; Qhd];ehdj;jpd; %ykhf ,NaRNthL
milahsg;gLj;jpf;nfhz;lhu;fs; vd ehd; ek;GfpNwd;. 6 kw;Wk;
7 trdq;fspy;> “my;yhkYk; gTy; mth;fs;Nky; iffis
itj;jNghJ> ghpRj;jMtp mth;fs;Nky; te;jhh;@ mg;nghOJ
mth;fs; me;epaghi\fisg; Ngrpj; jPh;f;jhprdQ; nrhd;dhh;fs;.
(7)me;j kD\nuy;yhUk; Vwf;Fiwag; gd;dpuz;L
NguhapUe;jhu;fs;”> vd;W nrhy;yg;gl;Ls;sJ.
,tu;fs; midtUk; tutpUe;j Nkrpahit tpRthrpj;j rP\u;fs;
jhd; vd;whYk; gupRj;j Mtpahdtuhy; Qhd];ehdk; ngwtpyi
; y.
xU kdpjd; kWgb gpwe;J jz;zuP py; Qhd];ehdk; ngw;W ,Ue;Jk;
gupRj;j Mtpapd; Qhd];ehdk; ngwhky; ,Uf;ff;$Lk;. gupRj;j
Mtpf;Fs; Qhd];ehdk; ngWtJ> ,ul;rpg;gpd; khw;wj;jpypUe;J>
xU jdpj;j kw;Wk; jdpj;Jtkhd mDgtkhFk;.
ehd; xU kdpjDf;F jz;zPuhy; Qhd];ehdk; nfhLf;f
Kbe;jhYk;> mtu;fSf;F gupRj;j Mtpapdhy; Qhd];ehdk;
nfhLf;f vd;dhy; KbahJ. ,NaR kl;LNk mij nra;a KbAk;.
mtuplj;jpy; gupRj;j Mtpapd; Qhd];ehdj;jpw;fhf xU NghJk;
Ntz; L jy; nra; a hj eP q ; f s; ,g; N ghJ Ntz; L jy; Vd;
nra;af;$lhJ? Y}f;fh 11:13y;> “nghy;yhjtu;fshfpa ePq;fs;
cq;fs; gps;isfSf;F ey;y <Tfis nfhLf;f
mwpe;jpUf;Fk;nghOJ guk gpjhtdtu; jk;kplj;jpy; Ntz;bf;
nfhs;gtu;fSf;F gupRj;j Mtpiaf; nfhLg;gJ mjpf epr;rak;
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my;yth vd;whu;fs;” vd;W nrhy;yg;gl;Ls;sJ. ePq;fs; Vd;
,d;iwf;F mtuplk; Nfl;;ff;$lhJ!
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rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;
Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;
1.khw;F 16:16> mg;Ngh];jyu; 8:5>8:12 trdq;fis thrpf;fTk;.
mg;Ngh];jyu; 8:12y;Fwpgg
; plL
; s;s kf;fs; fpwp]j
; tu;fshdtu;fsh?
khw; F 16:16- tpRthrKs; s tdhfp Qhd]; e hdk; ngw; w td;
,ul;rpf;fg;gLthd;@ tpRthrpahjtNdh Mf;fpidf;Fs;shfj;
jPhf
; f
; g;gLthd;.
mg;Ngh];jyu; 8:5
8:5-mg;nghOJ gpypg;ngd;gtd; rkhhpahtpYs;s
xU gl;lzj;jpw;Fg;Ngha;> mq;Fs;sth;fSf;Ff; fpwp];Jitf;
Fwpj;Jg; gpurq;fpj;jhd;.
mg;Ngh];jyu;8:12-NjtDilauh[;aj;Jf;Fk;
,NaRfpwp]J
; tpDila ehkj;Jf;Fk; Vw;witfisf;FwpjJ
; > gpypgG
;
gpurq;fpj;jij mth;fs; tpRthrpj;jNghJ> GU\Uk; ];jphPfSk;
Qhd];ehdk; ngw;whh;fs;.
2. mg;Ngh];jyu; 8:14-16I thrpf;fTk;. ,e;j kf;fs; Qhd];ehdk;
ngw;wNghJ gupRj;j MtpiaAk; ngw;Wf; nfhz;lhu;fsh?
mg;Ngh];jyu;8:14-16 rkhhpah; Njttrdj;ij Vw;Wf;nfhz;lij
vUrNykpYs;s mg;Ngh];jyh;fs; Nfs;tpg;gl;L> NgJUitAk;
NahthidAk; mth;fsplj;jpw;F mDg;gpdhh;fs;.(15) ,th;fs;
te;jnghOJ mth;fspy; xUtDk; ghpRj;jMtpiag; ngwhky;
fh;j;juhfpa ,NaRtpd; ehkj;jpdhNy Qhd];ehdj;ijkhj;jpuk;
ngw;wpUe;jth;fshff; fz;L> (16) mth;fs; ghpRj;jMtpiag;
ngw;Wf;nfhs;Sk;gb mth;fSf;fhf n[gk;gz;zp>
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3.mg;Ngh];jyu; 19:1-5.I thrpf;fTk;. ,e;j kf;fs; tpRthrpfsh?

mg; n ghy; N yh vd; g td; nfhhpe; J
gl;lzj;jpNy ,Uf;ifapy;> gTy;Nklhd Njrq;fs; topaha;g;
Ngha;> vNgRTf;F te;jhd;@ mq;Nf rpy rP\iuf; fz;L:(2) ePqf
; s;
tpRthrpfshdNghJ> ghpRj;jMtpiag; ngw;whP f
; sh vd;W Nfl;lhd;.
mjw; F mth; f s; : ghpRj; j Mtp cz; n ld; g ij ehq; f s;
Nfs; t pg; g lNt ,y; i y vd; w hh; f s; . (3) mg; n ghOJ mtd; :
mg;gbahdhy; ePq;fs; ve;j Qhd];ehdk; ngw;wPh;fs; vd;whd;.
mjw;F mth;fs;: Nahthd; nfhLj;j Qhd];ehdk; ngw;Nwhk;
vd; w hh; f s; . (4) mg; n ghOJ gTy; : Nahthd; jdf; F g; g pd;
tUfpwtuhfpa fpwp];J ,NaRtpy; tpRthrpfshapUf;fNtz;Lk;
vd; W [dq; f Sf; F r; nrhy; y p> kde; j pUk; G jYf; F Vw; w
Qhd];ehdj;ijf; nfhLj;jhNd vd;whd;.(5) mijf; Nfl;lNghJ
mth;fs; fh;j;juhfpa ,NaRtpd; ehkj;jpdhNy Qhd];ehdk;
ngw;whh;fs;.

mg; N gh]; j yu;

19:1-5

4.mg;Ngh];jyu; 19:6-7.I thrpf;fTk;. mtu;fs; gupRj;j Mtpapd;

Qhd];ehdk; ngw;Wf; nfhz;ltu;fsh?

mg;Ngh];jyu; 19: 6-7 my;yhkYk; gTy; mth;fs;Nky; iffis
itj;jNghJ> ghpRj;jMtp mth;fs;Nky; te;jhh;@ mg;nghOJ
mth;fs; me;epaghi\fisg; Ngrpj;jPh;fjhprdQ;
nrhd; d hh; f s; . (7)me; j kD\nuy; y hUk; Vwf; F iwag;
gd;dpuz;LNguhapUe;jhh;fs;.
5.Y}f;fh 11:13.I thrpf;fTk;. ,e;j Ntjg;gFjp gupRj;j Mtpiag;
ngw;Wf;nfhs;s vd;d nra;a Ntz;Lk; vd;fpwJ?
Y}f;fh 11:13 mtNdh jd; tPl;bNy xU NjtJ}jd; epw;fpwijf;
fz; l jhfTk; > Nahg; g h gl; l zj; j pypUf; f pw NgJU vd; W
kWNgh; n fhz; l rP N khid miof; F k; g bf; F kD\iu
mt;tplj;jpw;F mDg;G@
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6. 1nfhupe;jpau; 14:2. xUth; me;epa ghi\ NgRk;NghJ mtu;fs;
vd;d nra;fpwhu;fs;?
11nfhupe;
nfhupe;jpau; 14:2 Vnddpy;> me;epaghi\apy; NgRfpwtd;>
MtpapdhNy ,ufrpaq;fisg; NgrpdhYk;> mtd; NgRfpwij
xUtDk; mwpahjpUf;fpwgbapdhNy> mtd; kD\hplj;jpy;
Ngrhky;> Njtdplj;jpy; NgRfpwhd;.
7. 1nfhupe;jpau; 14 : 14I thrpf;fTk;. xUtd; me;epa ghi\apy;
NgRk; NghJ vd;d elf;fpwJ?
1nfhupe;jpau; 14 : 14 me;epaghi\apy; NgRfpwtd; jdf;Nf
gf;jptpUj;jp cz;lhfg; NgRfpwhd;@ jPhf
; f
; jhprdQ;nrhy;YfpwtNdh
rigf;Fg; gf;jptpUj;jp cz;lhfg; NgRfpwhd;.
8. 1nfhupe;jpau; 14:16 -17 thrpf;fTk;. xUtd; me;epa ghi\apy;
NgRk; NghJ vd;d elf;fpwJ?
1nfhupe;jpau;14:16-17 ,y;yhtpl;lhy;> eP MtpNahL ];Njhj;jpuk;
gz;Zk;NghJ> fy;yhjtd; cd; ];Njhj;jpuj;jpw;F Mnkd; vd;W
vg;gbr; nrhy;Ythd;? eP NgRfpwJ ,d;dnjd;W mtd; mwpahNd.17.
eP ed; w ha; ]; N jhj; j puk; g z; Z fpwha; > MfpYk; kw; w td;
gf;jptpUj;jpailakhl;lhNd.
9.mg;Ngh];jyu; 2:4 thrpf;fTk;. xUtu; me;epa ghi\apy; NgRk;
NghJ gupRj;j Mtp NgRfpd;whuh? my;yJ jdpg;gl;l kdpjd;
NgRfpd;whdh?
mg;Ngh];jyu; 2:4mth;fnsy;yhUk; ghpRj;jMtpapdhNy
epug;gg;gl;L> Mtpahdth; jq;fSf;Fj; je;jUspd tuj;jpd;gbNa
ntt;NtW ghi\fspNy Ngrj;njhlq;fpdhh;fs;.
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10. mg;Ngh];jyu; 2:4. xUtUf;F ahu; me;j cr;rupg;Gfis
nfhLf;fpwhu;?
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gjpy; Mjhuq;fs;
1.khw;F 16:16 mg;Ngh];jyu; 8:5>8:12 trdq;fis thrpf;fTk;.
mg;Ngh];jyu; 8:12y; Fwpgg
; plL
; s;s kf;fs; fpwp]j
; tu;fshdtu;fsh?
Mk;

2.
2.mg;Ngh];jyu; 8 :14>16 thrpf;fTk; ,e;j kf;fs; Qhd];ehdk;
ngw;wNghJ gupRj;j MtpiaAk; ngw;Wf; nfhz;lhu;fsh?
,y; i y
3.mg;Ngh];jyu; 19:1-5I thrpf;fTk;. ,e;j kf;fs; tpRthrpfsh?
Mk;
4.mg;Ngh];jyu; 19 6-7I thrpf;fTk;. mtu;fs; gupRj;j Mtpapd;

Qhd];ehdk; ngw;Wf; nfhz;ltu;fsh?
,y; i y
5.Y}f;fh 11:13I thrpf;fTk;. ,e;j Ntjg;gFjp gupRj;j Mtpiag;
ngw;Wf;nfhs;s vd;d nra;a Ntz;Lk; vd;fpwJ?
Nfl;f Ntz;Lk;.
6. 1nfhupe;jpau; 14:2 xUth; me;epa ghi\ NgRk;NghJ mtu;fs;
vd;d nra;fpwhu;fs;?
NjtNdhL NgRfpd; w du; ufrpaq; f is NgRfpd; w du; .
7.1nfhupe;jpau; 14 : 14I thrpf;fTk;. xUtd; me;epa ghi\apy;
NgRk; NghJ vd;d elf;fpwJ?
mtu; f Sila Mtp Njtdplk; n[gpf; f pwJ.

139

ghlk; 14

Mtpapdhy; epiwe;j tho;tpd; ty;yik

8. 1nfhupe;jpau; 14:16 -17 thrpf;fTk;. xUtd; me;epa ghi\apy;
NgRk; NghJ vd;d elf;fpwJ?
Njtid kfpikg; gLj;Jfpd;wdu;> NkYk; jq;fs; Mtpapy;
NjtDf;F ed;wp nrhy;yp Jjpf;fpd;wdu;
9.mg;Ngh];jyu; 2:4 thrpf;fTk;. xUtu; me;epa ghi\apy; NgRk;
NghJ gupRj;j Mtp NgRfpd;whuh? my;yJ jdpg;gl;l kdpjd;
NgRfpd;whdh?
jdpg; g l; l kdpjd; NgRfpd; w hd;
10.mg;Ngh];jyu; 2:4. xUtUf;F ahu; me;j cr;rupg;Gfis
nfhLf;fpwhu;?
gupRj; j Mtpahdtu;
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lhd; f;Nuh
,d;iwa jpdk; ehk; gupRj;j Mtpia vg;gb ngw;Wf;nfhs;tJ
vd; g ij gw; w pg; ghu; f ; f g; N ghfpNwhk; . mg; N gh]; j yu; 10:1y; >
“,j;jhypah gl;lhsk; vd;dg;gl;l gl;lhsj;jpNy E}w;Wf;F
mjpgjpahfpa nfhh;NeypA vd;Dk; Ngh; nfhz;l xU kD\d;
nrrhpah gl;lzj;jpNy ,Ue;jhd;” vd;W nrhy;yg;gl;Ls;sJ. ,td;
xU uhZt gl;lhsj;jpy; xU Fwpg;gpl;l gpuptpd; jiytuhf
,Ue;jpUf;ff;$Lk;. 2tJ trdj;jpy;> “mtd; Njtgf;jpAs;stDk;
tPll
; huidtNuhLk; NjtDf;Fg; gae;jtDkhapUe;J> [dq;fSf;F
kpFe;j jUkq;fisr; nra;J> vg;nghOJk; Njtid Nehf;fp
n[gk;gz;zpfn
; fhz;bUe;jhd;.” mtd; ePjpkhdhf ,Ue;jhd;. ey;y
fhupaq;fisr; nra;J te;jhd;. jd; tPl;lhu; midtNuhLk;
NjtDf;F gae;jtDk;> Njit cs;stu;fSf;F jhdju;kq;fs;
nra;fpwtDk;> NkYk; vg;NghJk; Njtdplj;jpy; n[gpf;fpwtd;
vd;Wk; Ntjk; nrhy;YfpwJ. ehk; ghu;f;fg;NghfpwJ kpfTk;
Mr;rupakha; ,Uf;Fk;. mtd; ey;y fhupaq;fisr; nra;J te;j
NghjpYk;> mtd; NjtDf;F gae;J ,Ue;j NghjpYk;> n[gpf;Fk;
tho;T ,Ue;j NghjpYk;> jdpg;gl;l Kiwapy; ,NaRtpd; %ykha;
Njtdplj;jpy; ve;j cwTk; ,y;yhjtdhf ,Ue;jhd;.
3 Kjy; 6 tiuAs;s trdq;fspy;> “gfypy; Vwf;Fiwa
xd;gjhk;kzp Neuj;jpNy NjtDila J}jd; jd;dplj;jpy; tuTk;>
nfhh;NeypANt> vd;W miof;fTk; gpuj;jpal;rkha;j; jhprdq;fz;L>4.
mtid cw;Wg;ghh;j;J> gae;J: Mz;ltNu> vd;d vd;whd;.
mg;nghOJ mtd;: cd; n[gq;fSk; cd; jUkq;fSk; NjtDf;F
epidg;G+l;Ljyhf mth; re;epjpapy; te;njl;bapUf;fpwJ. (5)
,g;nghOJ eP Nahg;gh gl;lzj;Jf;F kD\iu mDg;gp> NgJU
vd;W kWNgh;nfhz;l rPNkhid miog;gp.(6) mtd; Njhy;
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gjdpLfpwtdhfpa rP N khd; vd; D k; xUtdplj; j pNy
jq;fpapUf;fpwhd;@ mtDila tPL flNyhuj;jpypUf;fpwJ.eP
nra;aNtz;baij mtd; cdf;Fr; nrhy;Ythd; vd;whd;” vd
nrhy;yg;gl;Ls;sJ.
,e;j kdpjd; NjtDf;Fg; gag;gLfpwtdhf ,Ue;j NghjpYk;>
ey;y fhupaq;fs; nra;J ePjp cs;stdha; ,Ue;j NghjpYk;>
NjtDf;F Kd;ghf n[gpf;fpw tho;f;if cilatdhf ,Ue;j
NghJk;> ,tdplk; xU NjtJ}jd; mDg;gg;gl;L rPNkhd; NgJUtpd;
,lj;jpw;F Ms; mDg;gTk;> mtd; te;J nra;a Ntz;baij
nrhy;thd; vd;Wk; nra;jpahf fpilf;fg;ngw;whd;. mg;Ngh];jyu;
10:43y; NgJU mtDf;F mwpTwpj;jpaij ,q;F ghu;f;fyhk;.
“ mtiu tpRthrpf; f pwtd; vtNdh mtd; mtUila
ehkj;jpdhNy
ghtkd;dpg;igg;
ngWthndd;W
jPh;f;fjhprpfnsy;yhUk; mtiuf;Fwpj;Nj rhl;rpnfhLf;fpwhh;fs;”
vd;whd;.
,J Mr;rupakhf ,y;iyah? jk;Kila fzf;fpy; NrUk;gbahf
gy ey;y fhupaq;fis nra;Jte;j NghjpYk;> mtDf;F
,NaRfpwp];J %ykha; NjtNdhL jdpg;gl;l cwT ,y;iy.
Njtd;> “eP nra;fpw fhupaq;fs; kpfTk; rpwe;jJ: mitfs;
kpfTk; mw; G jkhditfs; > mitfs; vdf; F Kd; g hf
epidT+lL
; jyhf cs;sd. Mdhy; ehd; nra;ag;Nghtij cdf;F
nrhy;fpNwd;. ehd; xU J}jid cd;dplk; mDg;gpAs;Nsd;.
mtd; cd;id NgJU vd;Dk; Ngu; nfhz;l xUtiu mioj;J
tUk;gb nrhy;Ythd;. me;j NgJU te;J eP vd;d nra;a
Ntz;Lk; vd;gij cdf;F nrhy;Ythd;” vd;whu;. mg;Ngh];jyu;
10:43y;> NgJU nfhu;NeypA tPlb
; w;F nrd;W> mtu; nrhd;djhtJ>
mtiu (fu;jj
; uhfpa ,NaRfpwp]J
; it) tpRthrpff
; pwtd; vtNdh
mtd; mtUila ehkj;jpdhNy ghtkd;dpg;igg; ngWthd;.
,g;nghOJ ,q;F vd;d ele;jJ vd;W ghUq;fs;. “,e;j
thh;j;ijfisg; NgJU Ngrpf;nfhz;bUf;ifapy; trdj;ijf;
Nfl;lth;fs; ahth;NkYk; ghpRj;j Mtpahdth; ,wq;fpdhh;.”
(mg;Ngh];jyu; 10:44). nfhu;NeypA ,NaRtpd; Nky; cs;s
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tpRthrj;ij Fwpj;J NgJUtplkpUe;J Nfl;f Nfl;f mij
ngw;Wf;nfhz;L> ghtkd;dpg;Gf;fhf jd;Dila tpRthrj;ij
,NaRfpwp];Jtpd; Nky; itj;jhd;. mtd; mg;gb nra;j clNd>
mtd; NkYk; me;j tPl;by; ,Ue;j mj;jid Ngu; NkYk; gupRj;j
Mtpahdtu; ,wq;fpdhu;. 46tJ trdj;jpy;> “NgJUNthNl $l
te;jpUe;j tpUj;jNrjdKs;s tpRthrpfs; .......... ghpRj;jMtpapd;
tuk; Gw[hjpfs; N kYk; nghope; j Usg; g l; l ijf; F wpj; J g;
gpukpj;jhh;fs;” vd;W nrhy;yg;gl;lJ. mtu;fs; vg;gb mij
mtu;fs; gy ghi\fis
mwpe;jhu;fs;? 45>46tJ trdj;jpy;> “mtu;
NgRfpwijAk; > Njtid GfOfpwijAk; > NgJUNthNl$l
te;jpUe;j tpUj;jNrjdKs;s tpRthrpfs; Nfl;Fk;NghJ....
ghJ....”.
GjpaVw;ghl;by; xt;nthU KiwAk; gupRj;jMtpahdtu;
jdpg; g l; l egu; kP J ,wq; f pdNghJ> gupRj; j Mtpapd; tuk;
ntspg;gLfpwJ. mtu;fs; gupRj;jMtpapdhy; epug;gg;ngw;whu;fs;
vd;gjw;F mJ rhl;rpahf ,Uf;fpwJ. Gjpa Vw;ghl;by; tof;fkhf>
me;epaghi\ Ngrpdhu;fs; my;yJ jPu;f;fjuprdk; nrhd;dhu;fs;.
nlf;rh]pd; khefukhd lhyh]py; cs;s tay;ntspapy;>
xUkhiyg; n ghOjpy; Koq; f hypy; epd; W nfhz; L > NjtNd
me;epaghi\ NgRtij gw;wpAk;> gupRj;j Mtpapd; mgpN\fk;
gw;wpAk; [dq;fs; NgRtijf; Fwpj;J vdf;F xd;Wk; njupahJ>
Mdhy; ehd; ck;ik Jjpg;gjw;Fk;> ck;ik cau;j;Jtjw;Fk;>
vd;Dila jha; nkhopahd Mq;fpyj;ijAk; jhz;b NgRtjw;F
xU topapUe;jhy; vdf;F mJ Ntz;Lk; vd;W $wpNdd;. Njtid
Muhjpf;f njhlq;fpNdd;. mg;gb nra;jNghJ gupRj;j Mtpahdtu;
vdf;F xU ghi\ia> xU cr;rupg;ig nfhLj;jhu;. epr;rakhfNt
,jw;F Kd;G ehd; mij mwpe;jJk; ,;y;iy> fw;Wf;nfhz;lJk;
,y;iy. Mdhy; NgrpNdd;. mg;Ngh];jyu; 2:4y; “mth;fnsy;yhUk;
ghpRj;jMtpapdhNy epug;gg;gl;L> Mtpahdth; jq;fSf;Fj;
je; j Uspd tuj; j pd; g bNa ntt; N tW ghi\fspNy Ngrj;
njhlq;fpdhh;fs;” vd;W Ntjk; nrhy;fpwJ. (FwpgG
; : ,e;j trdj;jpy;
“tuj;jpd;gbNa“ vd;w thu;j;ijf;F> Mq;fpy Ntjhfkj;jpy;
“cr;rupg;gpd;gbNa“ vd;W mu;j;jk;nfhs;Sk; thu;j;ij
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cgNahfg; g Lj; j g; g l; L s; s J) ahu; Ngrpdhu; f s; ? ; mtu; f s;
Ngrpdhu; f s; . ahu; me; j cr; r upg; i g nfhLj; j J? gupRj; j
Mtpahdtu;.
Y}f;fh 11:13y;> “nghy;yhjth;fshfpa ePq;fs; cq;fs;
gps;isfSf;F ey;y <Tfisf; nfhLf;f mwpe;jpUf;Fk;NghJ>
gukgpjhthdth; jk;kplj;jpy; Ntz;bf; nfhs;Sfpwth;fSf;Fg;

ghpRj;j Mtpiaf; nfhLg;gJ mjpf epr;rak; my;yth” vd;whh;.
ePqf
; s; ,g;nghOJ nra;a Ntz;banjy;yhk; “NfSq;fs;”> ngw;Wf;
nfhs; N thk; vd; W tpRthrpAq; f s; > NjtDf; F cq; f is
tplL
; f;nfhLq;fs;> fu;jj
; iu Muhjpff
; j; njhlq;Fq;fs;. mg;nghOJ>
ePq;fs; fw;wplhj ghi\apy; mtiu Jjpg;gjw;Fk; Muhjpg;gw;Fk;>
mtu; cq;fSf;F cr;rupg;igj; jUthu.;
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rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;
Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;
1.,ul;rpg;igf; Fwpj;J Ntjk; gad;gLj;Jk; rpy tpjpKiwfis
tptupf;fTk;?
Nahthd; 3:3,NaR mtDf;F gpujpAj;jukhf: xUtd; kWgbAk;
gpwthtpl;lhy; NjtDila uh[;aj;ijf; fhzkhl;lhd; vd;W
nka;ahfNt nka;ahfNt cdf;Fr; nrhy;YfpNwd; vd;whh;.
mg;Ngh];jyu; 3:19 MdgbapdhNy fh;jj
; Uila re;epjhdj;jpypUe;J

,isg;ghWjypd; fhyq;fs; tUk;gbf;Fk;> Kd;Nd Fwpf;fg;gl;l
,NaRfpwp];Jit mth; cq;fsplj;jpy; mDg;Gk;gbf;Fk;>
khw; F 16:16 tpRthrKs; s tdhfp

Qhd]; e hdk; ngw; w td;
,ul;rpf;fg;gLthd;@ tpRthrpahjtNdh Mf;fpidf;Fs;shfj;
jPhf
; f
; g;gLthd;.
nfhNyhrpau; 2:13 cq;fs; ghtq;fspdhNyAk;> cq;fs; khk;r

tpUj; j Nrjdkpy; y hikapdhNyAk; khpj; j th; f shapUe; j
cq;fisAk; mtNuhNl caphg
; g
; pjJ
; > mf;fpukq;fnsy;yhtw;iwAk;
cq;fSf;F kd;dpj;J@
Nuhku; 8: 9 NjtDila Mtp cq;fspy; thrkhapUe;jhy;> ePq;fs;

khk;rj;Jf;Fl;gl;lth;fshapuhky; Mtpf;Fl;gl;lth;fshapUg;ghP f
; s;.
fpwp];Jtpd; Mtpapy;yhjtd; mtUilatdy;y.
kj;NjA 25:46 me;jg;gb> ,th;fs; epjj
; pa Mf;fpidia milaTk;>
ePjpkhd;fNsh epj;jpa [Ptid milaTk; Nghthh;fs; vd;whh;.
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2.mg;Ngh];jyu; 11:15I thrpff
; Tk;. gupRj;j Mtpapdhy; cz;lhFk;
Qhd];ehdj;jpd; mDgtj;ij Fwpj;J ,e;j trdk; vg;gb
tptupf;fpwJ?
mg;Ngh];jyu; 11:15I
11:15 thrpf;fTk;. ehd; Ngrj;njhlq;fpdNghJ>
ghpRj; j Mtpahdth; MjpapNy ek; N ky; ,wq; f pdJNghy>
mth;fs;NkYk; ,wq;fpdhh;.
3.,NaRtpd; rP\u;fs; gupRj;jMtpia ngw;Wf;nfhz;lhu;fs;
(Nahthd; 20 : 22)> Mdhy; rpy ehl; f Sf; F gpd; G
gupRj;jMtpapdhy; Qhd];ehdk; ngw;whu;fs; (mg;Ngh];jyu; 2:14). ,e;j fhupaq;fis xg;gpl;L ghu;f;fTk; (Nahthd; 20:22 kw;Wk;
mg;Ngh];jyu; 2:1-4).

mth;fs;Nky;
ngw;Wf;nfhs;Sq;fs;>

Nahthd;20:22-

Cjp:

ghpRj;jMtpiag;

mg;Ngh];jyu; 2: 1-4 nge;njnfh];Nj vd;Dk; ehs; te;jNghJ>
mth;fnsy;yhUk; xUkdg;gl;L Xhplj;jpNy te;jpUe;jhh;fs;.(2)
mg;nghOJ gyj;j fhw;W mbf;fpw Kof;fk;Nghy> thdj;jpypUe;J
rbjpaha; xU Kof;fKz;lhfp> mth;fs; cl;fhh;e;jpUe;j tPL
KOtijAk;
epug; g pw; W .(3)my; y hkYk; mf; f pdpkakhd
ehTfs;Nghyg; gphpe;jpUf;Fk; ehTfs; mth;fSf;Ff; fhzg;gl;L>
mth;fs; xt;nthUth; NkYk; te;J mkh;ej
; J.(4)mth;fnsy;yhUk;
ghpRj;jMtpapdhNy epug;gg;gl;L> Mtpahdth; jq;fSf;Fj;
je;jUspd tuj;jpd;gbNa ntt;NtW ghi\fspNy
Ngrj;njhlq;fpdhh;fs;.
4.mg; N gh]; j yu; 1 :8I thrpf; f Tk; .
Qhd];ehdj;jpd; Nehf;fk; vd;d?

gupRj; j

Mtpapdhy;

mg;Ngh];jyu; 1 : 8 ghpRj;jMtp cq;fsplj;jpy; tUk;NghJ
eP q ; f s; ngydile; J vUrNykpYk; > A+Njah KOtjpYk; >
rkhhpahtpYk;> G+kpapd; filrpghpae;jKk;> vdf;Fr;
rhl;rpfshapUg;gPh;fs; vd;whh;.
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5. mg;Ngh];jyu; 2 :38>39 kw;Wk; 1nfhupe;jpau; 1:7I thrpf;fTk;
gupRj;j Mtpapd; Qhd];ehdk; vd;gJ ,d;W ekf;F
cs;sjh?

mg; N gh]; j yu; 2:38>39 NgJU mth; f is Nehf; f p: eP q ; f s;
kde;jpUk;gp> xt;nthUtUk; ghtkd;dpgG
; f;nfd;W ,NaRfpwp]J
; tpd;
ehkj;jpdhNy Qhd];ehdk; ngw;Wf;nfhs;Sq;fs;> mg;nghOJ
ghpRj;jMtpapd; tuj;ijg; ngWtPh;fs;. (39 )thf;Fj;jj;jkhdJ
cq;fSf;Fk;> cq;fs; gps;isfSf;Fk; ek;Kila Njtdhfpa
fh;jj
; h; tutiof;Fk; J}uj;jpYs;s ahtUf;Fk; cz;lhapUf;fpwJ
vd;W nrhy;yp@
1nfhupe; j pau; 1:7 mg; g bNa eP q ; f s; ahnjhU tuj; j pYk;
Fiwtpy;yhjth;fsha;> ek;Kila fh;j;juhfpa ,NaRfpwp];J
ntspg;gLtjw;Ff; fhj;jpUf;fpwPh;fs;.
6.Y}f;fh 11:13I thrpff
; Tk;. ePqf
; s; gupRj;j Mtpapd; Qhd];ehdk;
ngwhky; ,Ue;jhy; ,g;nghOJ vd;d nra;aNtz;Lk;?;
Y}f;fh 11:13nghy;yhjth;fshfpa ePq;fs; cq;fs; gps;isfSf;F

ey;y <Tfisf; nfhLf;f mwpe;jpUf;Fk;NghJ> gukgpjhthdth;
jk;kplj;jpy; Ntz;bf; nfhs;Sfpwth;fSf;Fg; ghpRj;j Mtpiaf;
nfhLg;gJ mjpf epr;rak; my;yth
7.m
mg;Ngh];jyu; 2:4 thrpf;fTk;. ePq;fs; Nfl;L
ngw;Wf;nfhs;tuP f
; sh? ePqf
; s; Njtd; jUk; me;j n[g ghi\apy;
muplk; NgrTk; mtiu Muhjpf;fTk; nra;tPu;fsh?
mg; N gh]; j yu; 2:4 -mth; f nsy; y hUk;

ghpRj; j MtpapdhNy
epug;gg;gl;L> Mtpahdth; jq;fSf;Fj; je;jUspd tuj;jpd;gbNa
ntt;NtW ghi\fspNy Ngrj;njhlq;fpdhh;fs;.
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gjpy; Mjhuq;fs;;
1. ,ul;rpgi
; gf; FwpjJ
; Ntjk; gad;gLj;Jk; rpy
tptupf;fTk;?

tpjpKiwfis

kWgb gpwe; j tu; f shf ,Uj; j y; (Nahthd; 3:3) khw; w k;
ngWjy;
(mg;Ngh];jyu; 3:19)> tpRthrpj;J Qhd];ehdk;
ngWjy; (khw;F 16:16)> kd;dpf;fg;gLjy;
(nfhNyhrpau; 2
:13)> fpwp]; J tpd; Mtpia (Nuhku; 8:9) epj; j pa [P t id
(kj; N jA 25:46)ngw; W f; n fhs; S jy; .
2. mg;Ngh];jyu; 11:15I thrpff
; Tk;. gupRj;j Mtpapdhy; cz;lhFk;
Qhd];ehdj;jpd; mDgtj;ij Fwpj;J ,e;j trdk; vg;gb
tptupf;fpwJ?
xUtu; Nky; gupRj;j Mtpahdtu; ,wq;FtJ Nghy
3. ,NaRtpd; rP\u;fs; gupRj;jMtpia ngw;Wf;nfhz;lhu;fs;
(Nahthd; 20:22)> Mdhy; rpy ehl;fSf;F gpdG
; gupRj;jMtpapdhy;
Qhd];ehdk; ngw;whu;fs; (mg;Ngh];jyu; 2:1-4). ,e;j fhupaq;fis
xg;gpl;L ghu;f;fTk; (Nahthd; 20:22 kw;Wk; mg;Ngh];jyu; 2:1-4).
Nahthd;
20:22y;
rP\u;fs;
gupRj;j
Mtpia
ngw;Wf;nfhz;lhu;fs;. mg;Ngh];jyu; 2:1-4
y; mNj rP\u;fs;
2:1-4y;
gupRj;j Mtpapdhy; epug;gg;gl;lu;fs; (cs;shdJk;
ntspg; g pufhukhd %o; F jy; ) .
4. mg; N gh]; j yu; 1 :8I thrpf; f Tk; . gupRj; j Mtpapdhy;
Qhd];ehdj;jpd; Nehf;fk; vd;d?
Copak; nra;tjw;F (rhl;rpahf ,Ug;gjw;F) ngydilAk;gb.
5. mg;Ngh];jyu; 2:38>39 kw;Wk; 1nfhupe;jpau; 1:7I thrpf;fTk;.
gupRj;j Mtpapd; Qhd];ehdk; vd;gJ ,d;W ekf;Fk; cs;sjh?
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Mk; gupRj; j Mtpapd; tukhdJ ,NaRtpd;
,uz; l hk;
tUifapy; epWj;jgg;gLk;.
mJtiu ,Uf;Fk;
; 6 . Y}f; f h 11:13I thrpf; f Tk; . eP q ; f s; gupRj; j Mtpapd;
Qhd]; e hdk; ngwhky;
,Ue; j hy; ,g; n ghOJ vd; d
nra;aNtz;Lk;?
;Nfl;
Nfl;f Ntz;Lk;
7. mg;Ngh];jyu; 2:4 thrpf;fTk;. ePq;fs; Nfl;L
ngw;Wf;nfhs;tuP f
; sh? ePqf
; s; Njtd; jUk; me;j n[g ghi\apy;
muplk; NgrTk; mtiu Muhjpf;fTk; nra;tPu;fsh?
Mk; .
ehd;
NgRNtd; .
Mdhy; gupRj; j Mtpahdtu;
(me; j me; e paghi\) cr; r upg; i gj;
jUthu;
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Mz;l&
; Nthkf;
gupRj;jMtpapd; Qhd];ehdk; Kjy; Kjypy; te;jNghJ
ele;j

fhupaq;fspy; xd;W vd;dntd;why;> mq;Nf ,Ue;j

vy;yhUk; me;epaghi\apy; Ngrpdhu;fs;. mg;Ngh];jyu; 2:4y;
nge;jNfh];Nj ehspy; mth;fnsy;yhUk; ghpRj;jMtpapdhNy
epug;gg;gl;L> Mtpahdth; jq;fSf;Fj; je;jUspd tuj;jpd;gbNa
ntt;NtW ghi\fspNy Ngrj;njhlq;fpdhh;fs; vd;W nrhy;fpwJ.
njhlu;eJ
; mg;Ngh];jy elgbfspd; Gj;jfj;jpy; [dq;fs; gupRj;j
Mtpiag; ngWk; n ghOJ Njtgpurd; d k; ntspg; g l; l ij
fhzKbfpwJ.
epr;rakhf> me;epaghi\apy; Ngrtijtpl ,d;Dk;

mNef

fhupaq;fs; gupRj;jMtpahdtUf;F cs;sJ. MdhYk; mJ>
ntspg; g l; l itfspy; Kf; f pakhd xd; w hf ,Uf; f pwJ.
1nfhupe;jpau; 14:13>14y;> “me;jg;gb me;epaghi\apy; NgRfpwtd;

mjpd; mh;jj
; j;ijAk; nrhy;yj;jf;fjhf tpzz
; g;gk;gz;zf;fltd;.
vd; d j; j pdhnydpy; > ehd; me; e paghi\apNy tpz; z g; g k;
gz;zpdhy;> vd; Mtp tpz;zg;gk;gz;ZNkad;wp> vd; fUj;J
gadw;wjhapUf;Fk;” vd;W nrhy;fpwJ. ePq;fs; me;epaghi\apy;
n[gpf; F k; nghOJ cq; f s; Mtp n[gpf; f pwJ. eP q ; f s;
me;epaghi\apy; NgRk; NghJ mij tpahf;fpahdk; nra;tjw;fhf
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n[gpAq;fs;. mg;nghOJ cq;fs; Gupjy; kpfTk; gaDs;sjha;
,Uf;Fk;. ehd; vd;Dila jdpg;gl;l rhl;rpia nrhy;fpNwd;.
ehd; gupRj; j Mtpapd; Qhd]; e hdj; i j ngw; W f; n fhz; L
me;epaghi\apy;

Ngrj;njhlq;fpaNghJ> mJ vd; tho;it

tpaf;fj;jf;f tpjj;jpy; khw;wpaJ. ehd; kWgb gpwe;j NghJ
fpwp];J vdf;Fs;shf [Ptpf;f te;jhnud;Wk;> mg;gb
jk;Kila midj;ijAk; vdf;Fs; itj;Jtpl;lhu;

te;J
vd;gij

ek;GfpNwd;. Mdhy; gupRj;jMtp vd; Nky; te;j NghJ mJ
vdf;Fk; kw;wtu;fSf;Fk; ntspgg
; lj;njhlq;fpaJ. mq;Nf mNef
tpjkhd fhupaq;fs; ele;jJ. ehd; me;epa ghi\apy; n[gpj;j
Kjy;

tUlj;jpy;>

vd;Dila

kdJ>

,J

vy;yhk;

igj; j paf; f huj; j dkhf ,Uf; f pwJ vd; W k; . mg; g b ehd;
nra;tnjy;yhk;

vd;Dila Neuj;ij tPzbf;Fk;; fhupakhf

,Uf;fpwJ vd;Wk; nrhd;dJ. me;epa ghi\apy; n[gpg;gjw;F
vdf;F tpRthrk; Njitg;gl;;lJ. MfNtjhd; cq;fs; kfh
gupRj; j khd tpRthrj; j pd; N ky; cq; f is cWjpg; g Lj; j pf;
nfhs;Sq;fs; vd;W A+jh 20
,aw;ifgpufhukhd
ntspNaw;wp>
cq;fis

nrhy;YfpwJ.

mJ

cq;fis

rpe;jidapypUe;Jk; fhuzq;fspypUe;Jk;

,aw;iff;fg;ghw;gl;l

tpRthr

kz;lyj;jpw;Fs;

itf;fpwJ.

ehd; ngw;Wf; nfhz;l mLj;j mDgtkhdJ ehd; me;epa
ghi\apy; n[gpjj
; NghJ ehd; gy Mz;Lfshf epidf;fhjtu;fs;
vd;Dila epidtpw;F te;jhu;fs;.
njhlq;fpNdd;.

mtu;fSf;fhf n[gpf;fj;

xU rpy jpdq;fspNyNa mtu;fs; vd;id

njhlu;Gnfhs;thu;fs;. NkYk; mtu;fSf;F rpy mw;Gjkhd
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fhupaq;fs; ele;jij mwpe;J nfhs;s Kbe;jJ. ,g;gb gy
fhupaq; f Sf; F gpd; > ,Wjpapy; ,itfs; midj; i jAk;
xd;wpidj;J ghu;;f;Fk; NghJ> ehd; me;epaghi\apy; n[gpf;Fk;
NghJ ehd; Qhdj;NjhL n[gpf;fpNwd;. mJ vd;Dila %is
mwpTf; F k; ; jpwDf; F k; mg; g hw; g l; l nrayhf ,Ue; j J.
rfyj;ijAk; mwpe;jJk;> fpwp];Jtpd; rpe;ijia cilaJkhd
vd;Dila Mtp [dq;fSf;fhf n[gpj;jJNghy> vd;Dila
ruPug;gpufhukhd GupjNyhL vd;dhy; n[gpj;jpUf;fNt KbahJ.
xU ehs; me;epaghi\apy; n[gpj;Jf; nfhz;bUe;Njd;.
ehd; nrhd;dJNghy me;epaghi\apy; n[gpg;gjw;F tpRthrk;
mtrpakhf ,Ue;jJ. mg;nghOJ> “eP ,g;gbg;gl;l nghUsw;w
Ngr;ir NgRtjw;F gjpyhf> Mq;fpyj;jpy; Ngrp rpy ed;ikfis
nra;jpUf;fyhNk” vd;gJ Nghd;w rpy vz;zq;fSld; ehd;
Nghuhbf;nfhz;bUe;Njd;. ehd; ,e;j vz;zq;fisnay;yhk;
ifahsNtz;bajhf ,Ue;jJ. me;j vz;zq;fis fPNo js;sp>
ehd; njhlu;e;J n[gpj;Jf;nfhz;Nl ,Ue;Njd;.

ehd; ehd;F

Mz;Lfsshf re;jpf;fhj xUtu; vd; fjit jl;bdhu;. mtu;
cs;Ns te;jhu;. ehd; thUq;fs; vd;Nwd;. vJTk; nrhy;yhky;
cs;Ns te;J cl;fhu;e;j clNd mOJ jd; cs;sj;jpy;
,Ug;gijnay;yhk; nfhl;lj;njhlq;fpdhu;. Vndd;why; mtu; mNef
gpur;ridfspy; rpf;fpf;nfhz;bUe;jhu;. ehd; cl;fhu;e;J> “ehd;
Mq; f pyj; j py; n[gpj; j pUf; f Ntz; L k; ” vd; W rpe; j pj; J f;
nfhz;bUe;Njd;. vd;Dila mLj;j rpe;jidahf “ehd; ehd;F
tUlk; mtiu ghu; f ; f Nt ,y; i y> mg; g b ,Uf; F k; N ghJ
mtUf;fhf vd;d n[gpg;gJ> vg;gb n[gpg;gJ?” vd;W rpe;jpj;Jf;
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nfhz; b Ue; N jd; . mg; n ghOJ> ehd; me; e paghi\apy;
n[gpj; J f; n fhz; b Uf; F k; N ghJ Njtd; vd; i d jahu;
nra; J nfhz; b Ue; j hu; vd; W vdf; F Njhd; w paJ. ehd;
me;epaghi\apy;
mtUf;fhf
gupe;J
Ngrpf;
nfhz;bUe;jpUf;fpNwd;. xUNtis ehd; njupe;j ghi\apy;
vd;Dila Gupjypy; n[gpj;jpUe;jhy;> vd;dhy; mg;gb Gupe;J
NgrpapUf;f KbahJ. jpbnud vdf;F xU ntspgg
; hL cz;lhdJ.
clNd mtuplk;> “cq;fSila gpur;rid vd;d vd;W vd;dhy;
nrhy;y KbAk;” vd;W mtUila gpur;ridnay;yhk; nrhy;yp
Kbj;J> mtUf;fhd gjpiyAk; mtUf;F nfhLj;Njd;.
ehd; xU rig gpupit rhu;e;j rigapy; ,Ue;j NghJ
,e;j rk;gtk; eilngw;wJ. vdf;F vd;d ele;jJ vd;W mtUf;F
njupatpy;iy. mJ vdf;Fk; Gupatpy;iy. ,r;rk;gtk; vq;fs;
,UtUf;FNk gaj;ij cz;Lgz;zpaJ. Mdhy; mJ Njt
ty;yikapd; ntspg;ghL. Njtd; mij ,aw;iff;F mg;ghw;gl;L
cgNahfg;gL;j;jpdhu;. mJ jhd;> “ehd; me;epaghi\apy;
tpz;zg;gk; gz;zpdhy;> vd; Mtp tpz;zg;gk; gz;ZfpwJ”
vd;gjw;F mu;j;jk;. cq;fs; Mtp : kWgbAk; gpwe;jpUf;fpwJ>
fpwp];Jtpd; rpe;ijia cilajhf ,Uf;fpwJ> rupahf vd;d
nra;aNtz;Lk; vd;W mwpe;jpUf;fpwJ. mJ Njtdplj;jpy;
mgpN\fk; ngw; W rfyj; i jAk; mwpe; j pUf; f pwJ kw; W k;
cq;fSila Mtpf;F ve;j tiuaiuAk; tuk;Gk; ,y;iy.
cq; f Sila Mtpapd; ntspg; g hl; b Yk; > ty; y ikapYk;
cq;fshy; elf;ff;$Lkhdhy;> mJ cq;fSila ruPug;gpufhukhd
tho;f;ifia kW&gg;gLj;Jk;. mij nra;tjw;fhd xU top>
me;epaghi\apy; n[gpg;gJ. (mJ kl;LNk topay;y> mJTk;
xUtop). mg;gb ePq;fs; nra;Ak;NghJ> ePq;fs; cq;fSila
kfhgupR; j tpRthrj; j py; cq; f is fl; b naOg; G fpwP u ; f s;
vd;gijAk;> cq;fSila Mtp kiwf;fg;gl;ljhapUe;j Njt
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Qhdj;ij Nghjpf;fpwJ vd;gijAk;> G+uzkhd NjtDila
ntspg;ghL tUfpwJ vd;gijAk; mq;fPfupj;J ek;Gq;fs;. gpd;G>
1nfhupe;jpau; 14:13d;gb> me;epaghi\apy; NgRfpwtd;> mjpd;
mu;j;jj;ijAk; nrhy;yj;jf;f n[gpf;ff;fltd;. mg;gbnad;why;
ePqf
; s; me;epaghi\apy; n[gpj;Jf;nfhz;bUf;Fk;NghJ ghjpapy;
epWj;jptpl;L> Mq;fpyj;jpy; mjd; mu;j;jj;ij nrhy;Yk; tpjkhf
n[gpf;f Ntz;Lk; vd;gjy;y. mjd; mu;j;jk; vd;dntd;why;>
cq;fSila Gupjy; gaDs;sjhf ,Uf;Fk; vd;gjhFk;.
xU Ntis ePq;fs; jpUr;rigfspy; me;epaghi\ Ngrp nra;jp
nfhLj; j hy; ghjpapy; epWj; j p tp; l ; L

jkpopy; mu; j ; j k;

nrhy;yNtz;Lk;. ehd; jdpg;gl;l Kiwapy; n[gpf;Fk; NghJ
vd;d nra;Ntd; vd;why; ehd; me;epaghi\apy; n[gpg;Ngd;>
gpd;G Njtd; vdf;F ntspg;ghLfis jUthu; vd;W ek;GNtd;.
rpy Neuq;fspy; vd;Dila kdg;ghd;ik khWfpwJ. vdf;F
Fwpg;gpl;l thu;j;ij vJTk; fpilf;fhtpl;lhYk; jpbnud ehd;
fhupaq;fis

njspthf

fhz;fpNwd;.

NtWtpjkhd

fz;Nzhl;lj;ij ngWfpNwd;. KO ntspg;ghL fpilg;gjw;F
xU thuk;$l Mfyhk;. Mdhy; me;epaghi\apy; ehd; n[gpfF
; k;
NeuKk;> mjw;F mu;j;jk; nrhy;YtJk;> mjpd; xU gq;F vd
ehd; ek;GfpNwd;.
me;epaghi\ia NgRtJ> ePq;fs; gupRj;jMtpia ngw;Wf;
nfhz; B u; f s; vd; g jw; f hf kl; L ky; y > ,d; D k; mNef
fhuzq; f Sf; f hfTk; Kf; f pakhdjhf ,Uf; f pwJ. mJ
cq;fSila mDjpd tho;f;ifapd; xU gq;fhf ,Uf;f
Ntz;Lk;. mJ cq;fSila %isiaAk;> mjDldhd
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gaq;fisAk; re;Njfq;fisAk;> ig-gh]; nra;J> cq;fs;
,Ujaj;jpypUe;J gpjhNthL Neubahf njhlu;G nfhs;tjw;F
mJ topaha; ,Uf;fpwJ. mJ cq;fis kfhgupRj;j tpRthrj;jpy;
fl; b naOg; g p>

kiwf; f g; g l; l jhapUe; j

Njt

Qhdj; i j

ntspg;gLj;JfpwJ. ePq;fs; midtUk; ,jpy; ngUFk;gbahfTk;>
cq;fs; tpRthrk; fl;ltpo;f;fg;glTk;> ePq;fs; me;epaghi\apy;
NgRtjpd; KO ed;ikfisAk; ngw;Wf;nfhs;Sk;gbahfTk; ehd;
cq;fSf;fhf n[gpf;fpNwd;.
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rP\j;Jt Nfs;tpfs; kw;Wk;
Nfs;tpfSld; gad;gLk; trdq;fs;
1. A+jh 20I thrpff
; Tk;. gupRj;j Mtpapy; n[gpgg
; jhy; cz;lhFk;
ngupa ed;ikfs; vd;d?

A+jh 20 ePq;fNsh gphpakhdth;fNs> cq;fs; kfh ghpRj;jkhd
tpRthrj;jpd;Nky; cq;fiscWjpg;gLj;jpf;nfhz;L
ghpRj;jMtpf;Fs; n[gk;gz;zp>
2. mg;Ngh];jyu; 2:4I thrpAq;fs;. vj;jidg; Ngu; gupRj;j
Mtpapdhy; epug;gg;gl;lhu;fs;?
mg;Ngh];jyu; 2:4 : mth;fnsy;yhUk; ghpRj;jMtpapdhNy
epug;gg;gl;L> Mtpahdth; jq;fSf;Fj; je;jUspd tuj;jpd;gbNa
ntt;NtW ghi\fspNy Ngrj;njhlq;fpdhh;fs;.
3. mg;Ngh];jyu; 2:4I thrpAq;fs;. mg;gb mtu; epug;gg;gl;ljhy;
cz;lhd tpisTfs; vd;d ?
4. 1nfhupe;jpau; 14:14I thrpAq;fs;. me;epaghi\apy; n[gpf;Fk;
nghOJ cq;fSila ve;j gFjp n[gpf;fpwJ?
1nfhupe;jpau; 14:14
14:14I vd;dj;jpdhnydpy>; ehd; me;epaghi\apNy
tpz;zg;gk;gz;zpdhy;> vd; Mtp tpz;zg;gk;gz;ZNkad;wp>
vd; fUj;J gadw;wjhapUf;Fk;.
5. 1nfhupej
; pau; 14:2 thrpAq;fs; xUtd; me;epaghi\ NgRk;NghJ
ahUld; NgRfpwhd;?
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1nfhupe;jpau; 14:2 Vnddpy;> me;epaghi\apy; NgRfpwtd;>
MtpapdhNy ,ufrpaq;fisg; NgrpdhYk;> mtd; NgRfpwij
NgRfpwij xUtDk; mwpahjpUf; f pwgbapdhNy> mtd;
kD\hplj;jpy; Ngrhky;> Njtdplj;jpy; NgRfpwhd;.
6. 1nfhupe;jpau; 14:2 thrpAq;fs;. ePq;fs; me;epaghi\apy;
n[gpf;Fk;NghJ kw;wtu;fs; mtd; vd;d nrhy;fpwhd; vd;gij
Gupe;Jnfhs;s KbAkh?
7. 1nfhupe;jpau; 14:2 thrpAq;fs. ePq;fs; me;epaghi\apy;
n[gpf;Fk;NghJ cq;fsJ Mtp vd;d NgRfpwJ?
8. 1nfhupe;jpau; 14:4 ePq;fs; me;epaghi\apy; n[gpf;Fk;NghJ
vd;d nra;fpwPuf
; s;?; vd;id ey;nyhOf;fj;jpw;F cl;gLj;JfpNwd;
vd;id fl;bnaOg;GfpNwd;.
1nfhupe; j pau; 14:4 me; e paghi\apy; NgRfpwtd; jdf; N f
gf;jptpUj;jp cz;lhfg; NgRfpwhd;@ jPhf
; f
; jhprdQ;nrhy;YfpwtNdh
rigf;Fg; gf;jptpUj;jp cz;lhfg; NgRfpwhd;.
1nfhupe;jpau; 14:16 ,y;yhtpl;lhy;> eP MtpNahL
];Njhj;jpuk;gz;Zk;NghJ> fy;yhjtd; cd; ];Njhj;jpuj;jpw;F
Mnkd; vd;W vg;gbr; nrhy;Ythd;? eP NgRfpwJ ,d;dnjd;W
mtd; mwpahNd.
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gjpy; Mjhuq;fs;
1. gupRj;j Mtpapy; n[gpg;gjhy; cz;lhFk; ngupa ed;ikfs;
vd;d?
ehd; gupRj; j Mtpapy; n[gpf; F k; nghOJ vd; i d ehd;
fl; b vOg; G fpNwd; .
2. mg;Ngh];jyu; 2:4thrpAq;fs;. vj;jidg; Ngu; gupRj;j
Mtpapdhy; epug;gg;gl;lhu;fs?;
midtUk; epug; g g; g l; l hu; f s; ; .
3. mg;Ngh];jyu; 2:4 thrpAq;fs;. mg;gb mtu; epug;gg;gl;ljhy;
cz;lhd tpisTfs; vd;d ?
mtu; f s; me; e pa ghi\fis Ngrpdhu; f s; .
4. 1nfhupe; j pau; 14:14 thrpAq; f s; . me; e paghi\apy;
n[gpf;Fk; nghOJ cq;fSila ve;j gFjp n[gpf;fpwJ?
vd; D ila Mtp n[gpf; f pwJ.
5. 1nfhupe;jpau; 14:2 thrpAq;fs;. xUtd; me;epaghi\ NgRk;
NghJ ahUld; NgRfpwhd?
NjtNdhL NgRfpwhd; .
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6. 1nfhupe;jpau; 14:2 thrpAq;fs;. ePq;fs; me;epaghi\apy;
n[gpf;Fk;NghJ kw;wtu;fs; mtd; vd;d nrhy;fpwhd; vd;gij
Gupe;Jnfhs;s KbAkh?
,y; i y
7. 1nfhupe;jpau; 14:2 thrpAq;fs;. ePq;fs; me;epaghi\apy;
n[gpf;Fk;NghJ cq;fsJ Mtp vd;d NgRfpwJ?
ufrpaq;fs;>

ufrpa

fhupaq;fs;

(vd;.rp;.tp

Mq;fpy

nkhopngau; g ; G )> NjtDf; F k; vdf; F k; cs; s neUq; f pa
cwT (nkNr[; iggps; ) .
8. 1nfhupe;jpau; 14:4 ePq;fs; me;epaghi\apy; n[gpf;Fk;NghJ
vd;d nra;fpwPu;fs;?;
vd;id

gf;jptpUj;jpaila

nra;fpNwd;.

vd;id

fl; b naOg; G fpNwd; .

9. 1nfhupe;jpau; 14:16 thrpAq;fs;. ePq;fs; me;epa
;

n[gpf;Fk; NghJ vd;ndd;d

nra;fpwPu;fs?;

NjtDf; F ]; N jhj; j puk; gz; Z fpNwd; .
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சுயநலம்: எல்லா
துக்கங்களுக்கும் ஆதாரம்
ஆண்ட்ரூ வ�ோமக்

இன்று நாம் அனுபவிக்கும் பெரும்பகுதியின் மையமாக
இருப்பது சுயநலமாகும். நீதிம�ொழிகள் 13ஆம் அதிகாரத்தில்
நிச்சயமாக நாம் வாசிக்கவேண்டிய ஒரு வசனம் இருக்கிறது,
ஆனால்
உங்கள்
ச�ொந்த
வேதாகமத்தைத்
திறந்து
வாசிக்காவிட்டால் அதை நீங்கள் நிச்சயம் நம்பமாட்டீர்கள்.
10வது வசனம் கூறுகிறது, "அகந்தையினால் மாத்திரம்

வாது பிறக்கும்: ஆல�ோசனையைக் கேட்கிறவர்களிடத்தில�ோ
ஞானம் உண்டு." அநேகருக்கு இதில் பிரச்சனை காணப்படும்.

"அகந்தையினால் மாத்திரம்தான் வாக்குவாதமும் ம�ோதலும்
பிறக்கும் என்று ச�ொல்ல முடியாது” என அவர்கள் ச�ொல்லு
வார்கள்.நீதிம�ொழிகள் 17ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனப்படி
பார்த்தால், விவாதம் சண்டைக்கு ஆரம்பமாக இருக்கிறது,
எனவே பெருமை மட்டுமல்ல, பெருமைக்கு மேலாக ஏத�ோ
ஒன்றுதான் சண்டையை உருவாக்குகிறது. “இது இப்படித்தான்;
நான் அப்படித்தான்; உங்களுக்குப் புரியாது;” என மற்றவர்கள்
ச�ொல்லுவார்கள்.
இல்லை
பெருமையினால்
மட்டுமே
வாக்குவாதம் வருகிறது என்று வேதாகமம் ச�ொல்லுகிறது.
முக்கியமான காரணங்களில் இதுவும் ஒன்றல்ல. இதுதான்
முக்கிய காரணம்.சிலர் மீ ண்டும், ''எனக்கு எல்லா வகையான
பிரச்சனைகளும் உண்டு, ஆனால் அதில் பெருமை என்ற ஒரு
பிரச்சனையே இல்லை. எப்படியாயினும், நான் என்னுடைய
சுயமதிப்பீட்டை மிகவும் குறைவாக வைத்திருப்பதால், யாரும்
என்னை பெருமை க�ொண்டுள்ளேன் என்று குற்றப்படுத்த
முடியாது'' எனக் கூறுவார்கள்.
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நாம் பெருமை என்றால் என்ன என்று மீ ண்டும் ஆராய
வேண்டும். நீங்கள் வேற�ொருவரை விட சிறந்தவர் என்று
நினைப்பதில் மட்டுமல்ல, எளிமையான ச�ொற்களில் ச�ொல்ல
வேண்டுமானால், எல்லாவற்றின் மையமாகவும் உங்களையே
பார்ப்பதுதான். சுயநலமே உண்மையில் எல்லா பெருமைக்கும்
வேராயிருக்கிறது. எண்ணாகமம் 12:2-ல் ம�ோசேயின் சக�ோதரன்
ஆர�ோனும், சக�ோதரி மிரியாமும் ம�ோசேயின் கலப்பினத்
திருமணத்தைக் குற்றப்படுத்திக்
க�ொண்டு
அவனுக்கு
எதிராக வந்து,
"கர்த்தர் ம�ோசேயைக்கொண்டு மாத்திரம்

பேசினார�ோ, எங்களைக் க�ொண்டும் அவர் பேசினதில்லைய�ோ
என்றார்கள்.'' மூன்றாம் வசனம் ம�ோசேயானவன் பூமியிலுள்ள
சகல மனிதரிலும் மிகுந்த சாந்தகுணமுள்ளவனாயிருந்தான்
எனக்
கூறுகிறது.
அவர்கள்
ச�ொன்னதை
எதிர்க்காமல்
அவர்களுக்காக ஜெபித்தார்.

ம�ோசே
பூமியிலுள்ள
சகல
மனிதரிலும்
மிகுந்த
சாந்தகுணமுள்ளவன்
என்று
ச�ொல்லப்பட்டிருக்கும்போது,
அதைக் குறித்து சற்று சிந்தித்துப் பாருங்கள். பூமியில் எத்தனை
பேர் இருந்தார்கள் என்பது நமக்குத் தெரியாது.
ஆனால்
நிச்சயமாக க�ோடிக்
கணக்கானவர்கள் இருந்திருப்பார்கள்.
அவர்கள்
எல்லாரிலும்
ம�ோசே
மிகுந்த
சாந்த
குணமுள்ளவனாயிருந்தான் என்று ச�ொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
இதில் மிகுந்த ஆச்சரியம் என்னவென்றால் அதை எழுதியவர்
அவர் தான். நீங்கள் உண்மையிலே தாழ்மையுள்ளவர்களாய்,
சாந்தமுள்ளவர்களாய்
இருந்தால்,
அது
உங்களுக்கேத்
தெரியாது என்று அநேகர் எண்ணுகிறார்கள். இது ஒரு
தவறான அபிப்பிராயம்.பெருமை என்பது எல்லோரையும் விட
அவர்கள் சிறந்தவர்கள் என்று நினைப்பதில்லை.இது ஒருபுறம்
ஆணவமும் மற்றொருபுறம் குறைந்த சுயமரியாதையையும்
க�ொண்ட ஒரே குச்சியில் இருக்கும் எதிர் வெளிப்பாடுகள்.
இது சுயநலமானது. நீங்கள் எல்லோரையும் விட சிறந்தவர்
அல்லது
எல்லோரையும்
விட
ம�ோசமானவர்
என்று
நினைத்தால் பரவாயில்லை. நீங்கள் முற்றிலும் சுயநலவாதி.
இதன் மூலம் எல்லாம் வடிகட்டப்படுகிறது. கூச்ச சுபாவமுள்ள
நபர் மிகவும் பெருமைப்படுகிறார்.மேலும் சுயத்தைப் பற்றி
மட்டுமே மையமாகக் க�ொண்ட சிந்தனையை க�ொள்கிறார்.
நான் ச�ொல்ல வருகிற கருத்து என்னவென்றால்,
சுயநலத்தை மையமாகக் க�ொண்டிருப்பது, உண்மையில்
எல்லா பெருமைக்கும் மூல காரணமாகும். அதை நீங்கள்
நீதிம�ொழிகள்
13:
10-ல்
வாசித்தால்,
"அகந்தையினால்
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மாத்திரம் வாது பிறக்கும்.” நம்முடைய ச�ொந்த சுயநலம்தான்

நம்மில் க�ோபத்தை உருவாக்குகிறதே அல்லாமல்
மக்கள்
நமக்கு செய்யும் செயல்கள் அல்ல. நம்முடைய சுயநலமே
மக்கள் செய்யும் செயல்களுக்கு பதிலடி க�ொடுக்க வேண்டும்
என்று தூண்டுகிறது.மக்கள் உங்களை தவறான வழியில்
நடத்துவதை
நீங்கள் ஒருப�ோதும் தடுக்க முடியாது; அது
அப்படி சம்பவிக்காது. விசுவாசம் என்பது மற்றவர்களைக்
கட்டுப்படுத்துவது
அல்ல,
ஆனால்
உங்களை
நீங்களே
சமாளிக்கவும்
உங்களுக்குள்
இருக்கும்
விஷயங்களைச்
சமாளிக்கவும் உதவுகிறது. எனவே மக்கள் உங்களுக்கு என்ன
செய்தாலும் பரவாயில்லை.
இயேசு
சிலுவையில்
அறையப்பட்டப�ோது,அவரை
சிலுவையில் அறையிட்ட மக்களிடம் திரும்பி, "பிதாவே,
இவர்களை மன்னியுங்கள், ஏனென்றால் தாங்கள் செய்கிறது
இன்னதென்று அவர்கள் அறியாதிருக்கிறார்கள்” என்று ச�ொல்ல
முடிந்தது. அவர் அந்த மக்களைக் கட்டுப்படுத்தவில்லை,
அதற்கு பதிலாக தன்னைக் கட்டுப்படுத்திக் க�ொண்டார். இது
நமக்கு க�ோபம் வரத்தக்கதாக சுயநலத்தை உருவாக்குகிறது!
இயேசு த மக்காக இங்கு வரவில்லை, ஆனால் அவர் உலகத்தை
மிகவும் நேசித்து, நமக்காக இங்கு வந்தார். அவர் சிலுவையில்
த�ொங்கும்போது
தனது
தாயை
நினைத்து,அவருடைய
சீடர்களில் ஒருவரிடம் அவரைக் கவனித்துக் க�ொள்ளுமாறு
பேசினார். கடுமையான க�ோபத்திலும், அநீதியானநேரத்திலும்
மற்ற
எல்லாவற்றிற்கும்
நடுவிலும்
இயேசு
அன்புடன்
மன்னிக்கவும் செயல்படவும் காரணம், அவர் சுயநலத்துடன்
இருக்கவில்லை.
உங்கள் ச�ொந்த சுயநலம்தான் உங்களை க�ோபப்படுத்துகிறது,
ஆனாலும் நீங்கள்
சுயத்திற்கு மரிக்க வேண்டும் என்று
வேதம் கூறுகிறது. என்னிடம் ஒரு சடலம் இருந்தால், நான்
அதை அவமதிக்கலாம், உதைக்கலாம், துப்பலாம் அல்லது
புறக்கணிக்கலாம். ஆனால் அது உண்மையிலேயே சடலமாக
இருந்தால், அது பதிலளிக்காது. உங்களைச் சுற்றியுள்ள
விஷயங்களுக்கு நீங்கள் பதிலளிப்பதற்காக நடந்து க�ொள்ளும்
விதம், அந்த வெளிப்புற விஷயங்களால் அல்ல; ஆனால்
உங்கள் உட்புறத்தில் இருப்பதே காரணமாகும். உங்களை
தவறான வழியில் நடத்தும்
எல்லா தடைகளையும்
நீக்கிவிட முயன்றால் , நீங்கள் ஒருப�ோதும் விசுவாசத்தில்
அவ்வளவு வலுவாக இருக்க மாட்டீர்கள். ஆனால் நீங்களே
அதை சமாளிக்க முடியும். நீங்கள் இயேசுவை உங்கள்
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வாழ்க்கையின் தேவனாக்கினால், உங்களை நேசிப்பதை விட
அவரையும், அவருடைய ராஜ்யத்தையும், மற்றவர்களையும்
நேசிக்க முடியும். நீங்கள் அதைச் சுயமாகக் கையாளும்
ப�ோது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட சச்சரவும், சர்ச்சையும்
நின்றுவிடும் என்பதை நீங்கள் காண்பீர்கள்.
தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்த எல்லாவற்றையும்
பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு சிறந்த சாவி என்னவென்றால்,
சுயநல ந�ோக்கங்களுக்காக அவர் உங்களுக்கு ராஜ்யத்தை
வழங்கவில்லை
என்பதை
நீங்கள்
உணர
வேண்டும்.
ஒவ்வொரு தேவைகளையும் உங்களுக்குத் தருவதற்காக
அவர்
இந்த
விஷயங்களைச்
செய்யவில்லை.உங்கள்
சுயத்தை மறுப்பதற்கும், சுயநலமான வாழ்வை இழப்பதற்கும்
நீங்கள் கற்றுக் க�ொள்ள வேண்டும். அப்பொழுது வாழ்க்கை
என்னவென்று
நீங்கள்
உண்மையில்
கண்டுபிடிக்கத்
த�ொடங்குகிறீர்கள். உங்களை விட மற்றவர்களை நேசிப்பதில்
தான்,
உங்கள்
க�ோபத்தையும்,காயங்களையும்
மற்றும்
உங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லாவற்றையும் தீர்த்துக் க�ொள்ளத்
த�ொடங்குவர்கள்.
ீ
நான் ச�ொன்ன இந்த சில விஷயங்கள் மூலம்,தேவன்
உங்கள்
இருதயத்தை
திறக்க
வேண்டும்
என்றும்,
உங்களுடைய ச�ொந்த சுயநலம்தான் உங்களுக்கு வருத்தத்தை
ஏற்படுத்துகிறது
என்பதை
உணர்த்துவார்
என்று
நான்
பிரார்த்திக்கிறேன். பழியை வேறு எங்காவது வைப்பதற்குப்
பதிலாக, நீங்கள் ப�ொறுப்பை ஏற்றுக் க�ொள்ள வேண்டும், அதை
எதிர்கொள்ள வேண்டும், தேவனுக்கு முன்பாக உங்களைத்
தாழ்த்த வேண்டும், மேலும் உங்கள் வாழ்க்கையில் அவரை
உள்ளே வரச் ச�ொல்லி,
அவரை பெரியவராக்கிக் க�ொள்ள
வேண்டும். நீங்கள் வெற்றியில் நடக்க இதுவே வழி.
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1. மாற்கு 9: 33-34-ஐ வாசியுங்கள்.கப்பர்நகூமுக்கு செல்லும்
வழியில்சீடர்கள் எதைப் பற்றி வாதிட்டார்கள்?
மாற்கு 9: 33-35 - அவர் கப்பர்நகூமுக்கு வந்து, வட்டிலே
ீ

இருக்கும்போது, அவர்களை ந�ோக்கி: நீங்கள் வழியிலே
எதைக்குறித்து உங்களுக்குள்ளே தர்க்கம்பண்ணின ீர்கள்
என்று கேட்டார்.அதற்கு அவர்கள் பேசாமலிருந்தார்கள்;
ஏனெனில் அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே எவன் பெரியவன்
என்று
வழியில்
தர்க்கம்பண்ணினார்கள்.அப்பொழுது
அவர்
உட்கார்ந்து,
பன்னிருவரையும்
அழைத்து:
எவனாகிலும் முதல்வனாயிருக்க விரும்பினால் அவன்
எல்லாருக்கும்
கடையானவனும்,
எல்லாருக்கும்
ஊழியக்காரனுமாயிருக்கக்கடவன், என்றார்.
2. இது நம் அனைவரின் சுயநலத்தையும் பிரதிபலிக்கிறதா?
3. மாற்கு 9:35 ஐப் படியுங்கள். இந்த வார்த்தையின் படி, ஒருவன்
முதல்வனாயிருக்க விரும்பினால் அவன் எல்லாருக்கும்
எப்படி இருக்க வேண்டும்?
4. லூக்கா 22: 24-27-ல் இயேசுவின் ப�ோதனையை விரிவாக
விளக்குங்கள்.
22: 24-27
- அன்றியும் தங்களில் எவன்
பெரியவனாயிருப்பான்
என்று
அவர்களுக்குள்ளே
வாக்குவாதம்
உண்டாயிற்று.அவர்
அவர்களை
ந�ோக்கி:
புறஜாதியாரின்
ராஜாக்கள்
அவர்களை
ஆளுகிறார்கள்;
அவர்கள்மேல்
அதிகாரம்
செலுத்துகிறவர்களும் உபகாரிகள் என்னப்படுகிறார்கள்.
உங்களுக்குள்ளே அப்படியிருக்கக் கூடாது; உங்களில்
பெரியவன்
சிறியவனைப்போலவும்,
தலைவன்
பணிவிடைக்காரனைப்போலவும்
இருக்கக்கடவன்.
பந்தியிருக்கிறவன�ோ, பணிவிடைசெய்கிறவன�ோ, எவன்
பெரியவன்? பந்தியிருக்கிறவன் அல்லவா? அப்படியிருந்தும்,
நான் உங்கள் நடுவிலே பணிவிடைக்காரனைப்போல்
இருக்கிறேன்.
லூக்கா
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5. நீதிம�ொழிகள் 13:10 ஐப் படியுங்கள். என்ன காரணத்தால்
மட்டும் வாது பிறக்கும்?

- அகந்தையினால்மாத்திரம்
பிறக்கும். நன்கு அறிவுறுத்தப்படுவது ஞானம்.
நீ திம�ொழிகள் 13:10
6.

கலாத்தியர் 2:20 -ஐ வாசியுங்கள்.
வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும்?

நாம்

எப்படி

வாது
நம்

2:20
கிறிஸ்துவுடனேகூடச்
சிலுவையிலறையப்பட்டேன்;
ஆயினும்,
பிழைத்திருக்கிறேன்; இனி நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே
எனக்குள்
பிழைத்திருக்கிறார்;
நான்
இப்பொழுது
மாம்சத்தில்
பிழைத்திருக்கிறத�ோ,
என்னில்
அன்புகூர்ந்து எனக்காகத் தம்மைத்தாமே ஒப்புக்கொடுத்த
தேவனுடைய
குமாரனைப்பற்றும்
விசுவாசத்தினாலே
பிழைத்திருக்கிறேன்.
கலாத்தியர்

7. மத்தேயு 7:12 ஐ வாசியுங்கள். சுயநலத்திற்கான மாற்று
மருந்து என்ன?

மனுஷர் உங்களுக்கு எவைகளைச்செய்ய
விரும்புகிறீர்கள�ோ, அவைகளை நீங்களும் அவர்களுக்குச்
செய்யுங்கள்;
இதுவே
நியாயப்பிரமாணமும்
தீர்க்கதரிசனங்களுமாம்.
மத்தேயு 7:12 -
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பதில் ஆதாரங்௧ள்
1. மாற்கு 9: 33-34-ஐவாசியுங்கள். கப்பர்நகூமுக்கு செல்லும்
வழியில் சீடர்கள் எதைப் பற்றி வாதிட்டார்கள் ?

அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே எவன் பெரியவன் என்று
வழியில் வாதிட்டார்கள்
2.

இது நம் அனைவரின் சுயநலத்தையும் பிரதிபலிக்கிறதா?

ஆம்
3. மாற்கு 9:35 ஐப்படியுங்கள். இந்த வார்த்தையின்படி, ஒருவன்
முதல்வனாயிருக்க விரும்பினால் அவன் எல்லாருக்கும்
எப்படி இருக்க வேண்டும்?

வேலைக்காரனாக இருக்க வேண்டும்.
4. லூக்கா 22: 24-27-ல் இயேசுவின் ப�ோதனையை விரிவாக
விளக்குங்கள்.

"மேலும், வரவிருக்கும் ராஜ்யத்தில் யார் பெரியவர்
என்று அவர்கள் தங்களுக்குள்வாதிடத் த�ொடங்கினர்.
இயேசு அவர்களிடம், 'இந்த உலகில் ராஜாக்களும்
பெரிய மனிதர்களும் தங்கள் மக்களைச் சுற்றிலும்
கட்டளையிடுகிறார்கள், ஆனாலும் அவர்கள் "மக்களின்
நண்பர்கள்" என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஆனால்
உங்களிடையே, மிகப் பெரியவர்கள் மிகக் குறைந்த
பதவியில்
இருக்க
வேண்டும்,
தலைவர்
ஒரு
ஊழியரைப் ப�ோல இருக்க வேண்டும். ப�ொதுவாக
எஜமானர் மேஜையில் அமர்ந்து அவரது ஊழியர்களால்
சேவை செய்யப்படுகிறார். ஆனால் இங்கே இல்லை!
நான் உங்கள் வேலைக்காரன் "(லூக்கா 22: 24-27, புதிய
வாழ்க்கை ம�ொழிபெயர்ப்பு)
5. நீதிம�ொழிகள் 13:10 ஐ படியுங்கள்.
மட்டும் வாது பிறக்கும்?

அகந்தை
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எப்படி

நம்

கிறிஸ்துவின் விசுவாசத்தால் (அல்லது கிறிஸ்துவை
விசுவாசிப்பதன் மூலம்), ச�ொந்த பலங்கள் அல்லது
பலவனங்களால்
ீ
அல்ல.
7. மத்தேயு 7:12 ஐ வாசியுங்கள். சுயநலத்திற்கான மாற்று
மருந்து என்ன?

தேவனை மையமாக வைத்து, மனுஷர் உங்களுக்கு
எவைகளைச் செய்ய விரும்புகிறீர்கள�ோ, அவைகளை
நீ ங்களும் அவர்களுக்குச் செய்யுங்கள்;
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தேவனுடைய வார்த்தையை
எவ்வாறு தியானிப்பது
டான் க்ரோ

தியானித்தல்
என்கிற
வார்த்தையின்
ப�ொருள்,
பிரதிபலித்தல், ஆழ்ந்து சிந்தித்தல், மனதில் திட்டமிடுதல்,
ந�ோக்கம் க�ொள்ளுதல், நிர்ணயித்தல் என்பதாகும். இதன்
கிரேக்க வார்த்தையானது “மனதிற்குள் ஏத�ோ ஒன்றைச்
சுழற்றுதல்” என்பதைக் குறிக்கிறது. மேலும் இது கற்பனை
செய்தல் என்றும் ம�ொழிபெயர்க்கப்படுகின்றது.
தியானத்திற்கு
வேதாகமத்தில்
க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கிற
இரண்டு
காரணங்கள்:
சரியான
ஞானத்தை
ஆழ்ந்து
சிந்தித்து அறிதல். இது மனதைப் புதுப்பித்தல் ,ஜெபித்தல்,
ஸ்தோத்தரித்தல் மற்றும் தியானித்தல் மூலமாக தேவனை
அவர் வார்த்தையின் மூலமாக தேடுதல் என்றும் ப�ொருள்
க�ொள்ளப்படுகிறது. அதாவது அவரையே ஆழ்ந்து சிந்திப்பதும்,
பரவசமடைவதும், மெய்மறப்பதாகும்.

தியானத்தை
தலைப்புவாரியான
செய்யலாம்.
ஆழ்ந்து
சிந்திக்க

ஆய்வின்

மூலம்

ஒரு
தலைப்பைத்
தேர்ந்தெடுப்பது.
(உ.)
ஞானஸ்நானம்.இந்த
வார்த்தை
கிரேக்கத்தில் இருந்தோ , எபிரேயத்தில் இருந்தோ அல்லது
ஒரு நல்ல அகராதியில் இருந்தோ வரையறை செய்யுங்கள்.
இந்த வார்த்தை எந்த மூலவார்த்தையிலிருந்து வந்தது எனக்
கண்டுபிடியுங்கள். வேதத்தில், மனந்திரும்புதல் (அப். 2:38), பாவ
மன்னிப்பு பெறுதல் (அப். 2:38),விசுவாசித்தல், (மாற்கு 16:16),
இரட்சிப்படைதல்
(I பேதுரு 3:21), ஞானஸ்தானம் பெறுதல்
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(அப். 22:16) ப�ோன்ற வசனங்களை எடுத்துக்கொண்டு, அதற்கு
த�ொடர்புடைய பாடங்களைஆழ்ந்து ஆராய்ச்சி செய்யுங்கள்.
உங்களுக்கேத் த�ோன்றும் கேள்விகளைய�ோ அல்லது
வேதத்தில் எழும் கேள்விகளைய�ோ சிந்தித்து ஆராய வேண்டும்.
(உ):ஞானஸ்நானத்திற்கு
முன்பாக
அடைய
வேண்டிய
தகுதிகள்
எவையேனும்
உண்டா?
ஞானஸ்நானத்தின்
ந�ோக்கம் என்ன? இது எப்போது முதல் பழக்கத்தில் வந்தது?
எந்தக் காலக் கட்டத்தில்?

தியானத்தை விரிவான ஆய்வின் மூலம் மேற்கொள்ளலாம்.
அதாவது வேதாகமத்தில் ஒரு புத்தகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு
வசனமாக ஆய்வு செய்தல். இதில் செய்யவேண்டியது

என்னவென்றால்,
நீண்ட
காலமாக
இதன்
அனைத்து
உள்ளடக்கத்தையும் படித்துப்பழகி இருக்கும் நீங்கள் புத்தகம்
முழுவதையும்
ஆழ்ந்து
சிந்தித்து
ஆராய
வேண்டும்.
(அகராதிகள் மற்றும் வசனங்கள்)

தியானத்தை,
வார்த்தை
ஆய்வின்
மூலமாகவும்
செய்யலாம்.
சில
வார்த்தைகளுக்கு
அர்த்தம்
என்ன?
விசுவாசிப்பது என்றால் என்ன? தேவன் என்கிற வார்த்தைக்கு
ப�ொருள் என்ன? இயேசு என்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம்
என்ன? கிறுஸ்து என்கிற வார்த்தைக்கு ப�ொருள் என்ன?
நியாயப்படுத்துதல் என்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன?

வேதாகமத்தில் உள்ள பகுதிகளில் இருந்து நீங்கள்
தியானிக்கலாம். வழக்கமாக ஒரு பகுதி என்பது பல்வேறு
ச�ொற்றொடர்களைக்
க�ொண்ட
ஒரு
எண்ணங்களின்
பிரிவு. ஒரு எழுத்தாளர் தாங்கள் வலியுறுத்தும் கருத்தை
மாற்றும்பொழுது அவர்கள் ஒரு புது பகுதியைத் த�ொடங்கி
எழுதுவார்.

வேதத்தின் வழியே தியானிக்கும் ப�ொழுது, ஏன் இந்தக்
கேள்வி
கேட்கப்பட்டுக்
க�ொண்டே
இருக்கிறது?
இந்த
இடத்தில் அதன் த�ொடர்பு என்ன? ப�ோன்ற
கேள்விக்குறி
மற்றும் நிறுத்தற்குறிகளைக் கவனியுங்கள்.
வேதாகம தியானம் என்பது வெறும் வார்த்தைகளை
மட்டும் பார்ப்பதில்லை. அந்த வார்த்தைகளுக்குப் பின்னால்
இருக்கும் தேவனைப் பார்ப்பதுமாகும்.
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1. தியானி என்னும் வார்த்தைக்குப் ப�ொருள் என்ன?
2.	வேதாகம தியானத்திற்கான இரண்டு காரணங்கள் என்ன?
3. தலைப்பு வாரியான ஆய்வு என்றால் என்ன?
4.	வேதாகம வெளிப்பாட்டு ஆய்வு என்றால் என்ன?
5. லூக்கா 6:46 வாசிக்கவும். தேவன்/ஆண்டவர்
என்னும்
வார்த்தைக்குப் ப�ொருள் என்னவென்று நினைக்கிறீர்கள்?
லூக்கா 6:46 என்னை ஆண்டவரே! ஆண்டவரே! என்று

நீங்கள் ச�ொல்லியும் நான்
செய்யாமற் ப�ோனதென்ன?

ச�ொல்லுகிற

படி

நீங்கள்

6. மத்தேயு 1:21 வாசிக்கவும், இயேசு என்னும் வார்த்தையின்
அர்த்தம் என்ன?
மத்தேயு 1:21 “அவள் ஒரு குமாரனைப் பெறுவாள், அவருக்கு

இயேசு என்று பேரிடுவாயாக; ஏனெனில் அவர் தமது
ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை இரட்சிப்பார்
என்றான்”

7. லூக்கா
23:1-2
வாசிக்கவும்.
கிறிஸ்து
என்னும்
வார்த்தைக்கான ப�ொருள் என்னவென்று நினைக்கிறீர்கள்?
23:1-2 “அவர்களுடைய கூட்டத்தாரெல்லாரும்
எழுந்திருந்து,
அவரைப்
பிலாத்துவினிடத்திற்குக்
க�ொண்டுப�ோய்,
இவன்
தன்னைக்
கிறிஸ்து
என்னப்பட்ட ராஜாவென்றும், ராயருக்கு வரி க�ொடுக்க
வேண்டுவதில்லையென்றும்
ச�ொல்லி, ஜனங்களைக்
கலகப்படுத்தக் கண்டோம் என்று அவர் மேல் குற்றஞ்சாட்டத்
த�ொடங்கினார்கள்.”
லூக்கா

8. பகுதி

என்றால் என்ன?
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9.	வேதாகம தியானம் என்பது வெறும் வார்த்தைகளை
மட்டும் பார்ப்பதில்லை. அந்த வார்த்தைகளுக்குப் பின்னால்
இருக்கும் தேவனைப் பார்ப்பதுதாகும்.
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பதில் ஆதாரங்௧ள்
1. தியானி என்னும் வார்த்தைக்குப் ப�ொருள் என்ன?

பிரதிபலித்தல், ஆழ்ந்து சிந்தித்தல், மனதில் திட்டமிடுதல்,
ந�ோக்கம் க�ொள்ளுதல், நிர்ணயித்தல் என்பதாகும்.
2.	வேதாகம தியானத்திற்கான இரண்டு காரணங்கள் என்ன?

சரியான ஞானத்தை ஆழ்ந்து சிந்தித்து அறிதல். இது
அறிவைப் புதுப்பித்தல், ஜெபித்தல், ஸ்தோத்தரித்தல்
மற்றும் தியானித்தல் மூலமாக தேவனை அவர்
வார்த்தையின் மூலமாக தேடுதல்
3. தலைப்புவாரியான ஆய்வு என்றால் என்ன?

ஆழ்ந்து சிந்திக்க
ஆராய்வது

ஒரு

தலைப்பைத்

தேர்ந்தெடுத்து

4.	வேதாகம வெளிப்பாட்டுஆய்வு என்றால் என்ன?

வேதாகமத்தின் ஒரு புத்தகத்தை எடுத்துக் க�ொண்டு,
அதில் ஒவ்வொரு வசனமாக ஆராய்தல்.
5. லூக்கா6:46
வாசிக்கவும்.
தேவன்/
வார்த்தைக்குப் ப�ொருள் என்னவென்று

பிரபு
என்னும்
நினைக்கிறீர்கள்?

நாம் கீ ழ்ப்படியும் ஒருவர் (முதலாளியைப் ப�ோல)
6. மத்தேயு1:21 வாசிக்கவும், இயேசு என்னும் வார்த்தையின்
அர்த்தம் என்ன?

ஜனங்களின் பாவங்களை நீ க்கி அவர்களை இரட்சிப்பவர்
7. லூக்கா23:1-2 வாசிக்கவும். கிறிஸ்து என்னும் வார்த்தைக்கான
ப�ொருள் என்னவென்று நினைக்கிறீர்கள்?

ராஜாவாக அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்
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8. பகுதி என்றால் என்ன?						

பல்வேறு
ச�ொற்றொடர்களைக்
எண்ணங்களின் பிரிவு
9.	வேதாகம தியானம் என்பது
மட்டும் பார்ப்பதில்லை.

அந்த
வார்த்தைகளுக்குப்
தேவனைப் பார்ப்பதுமாகும்.
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க�ொண்ட

வெறும்

ஒரு

வார்த்தைகளை

பின்னால்

இருக்கும்

பாடம் 3

மனதைப் புதுப்பித்தல்
டான் க்ரோ

இன்று
மனம்
புதிதாக்குதலைக்
குறித்துப்
பார்க்கப்போகிற�ோம். நான் இரண்டு வேதபகுதிகளை படிக்க
விரும்புகிறேன். முதலாவது
பிலிப்பியர் 4:8: ''கடைசியாக,

சக�ோதரரே,உண்மையுள்ளவைகளெவைகள�ோ,ஒழுக்கமு
ள்ளவைகளெவைகள�ோ,
நீதியுள்ளவைகளெவைகள�ோ,கற்
புள்ளவைகளெவைகள�ோ,
அன்புள்ளவைகளெவைகள�ோ,
நற்கீர்த்தியுள்ளவைகளெவைகள�ோ,
புண்ணியம்
எதுவ�ோ,
புகழ் எதுவ�ோ அவைகளையே சிந்தித்துக்கொண்டிருங்கள்."
நாம்
சிந்திக்க
வேண்டிய
காரியங்கள்
உண்டு
என்று
அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தெளிவாகக் கூறுகிறார். வேறு
விதமாக ச�ொல்ல வேண்டுமானால், நம்முடைய சிந்தனைகளை
நாம் தேர்ந்தெடுக்கலாம். ர�ோமர் 7:22,23 ஆம் வசனத்தின்படி,
தேவ வார்த்தைக்கு முரணான சிந்தனைகள் சில நேரங்களில்
நமக்கு வருகிறது என்று நான் அறிவேன். நமக்குள்ளே
இருந்து ப�ோர் புரிகிற பாவப்பிரமாணமானது
நம்முடைய
சிந்தையைத் தாக்குகிறது. நாம் அப்படியே உட்கார்ந்திருந்து,
நம் சிந்தனைகளை
நமக்குள் கூடுகட்ட விடாமல், நமக்கு
வேண்டிய சிந்தனைகளை நாம் தெரிந்தெடுக்கலாம் என்று
வேதாகமம் நமக்கு பிலிப்பியரிலிருந்து ச�ொல்லுகிறது. ஒரு
மனிதனின் இருதயத்தின் நினைவு எப்படி இருக்கிறத�ோ
அப்படியே
அவன்
இருக்கிறான்
என்று
வேதாகமம்
(நீதிம�ொழிகள் 23:7) ச�ொல்கிறது. எனவே நாம் என்ன
சிந்திக்கிற�ோம் என்பது மிகவும் முக்கியமானது.
	ர�ோமர்

12:1,2

இல்

வேதாகமம்

ச�ொல்கிறது,

"அப்படியிருக்க, சக�ோதரரே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களைப்
பரிசுத்தமும்
தேவனுக்குப்
பிரியமுமான
ஜீவபலியாக
ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டுமென்று, தேவனுடைய இரக்கங்களை

19

மனதைப் புதுப்பித்தல் 					பாடம் 3
டான் க்ரோ

முன்னிட்டு
உங்களை
வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன்:
இதுவே
நீங்கள்
செய்யத்தக்க
புத்தியுள்ள
ஆராதனை.
நீங்கள் இந்தப் பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷந்தரியாமல்,
தேவனுடைய
நன்மையும்
பிரியமும்
பரிபூரணமுமான
சித்தம்
இன்னதென்று
பகுத்தறியத்தக்கதாக,
உங்கள்
மனம் புதிதாகிறதினாலே மறுரூபமாகுங்கள்.” நம்முடைய
மனதைப்
புதிதாக்குகிறதினாலே
நாம்
மறுரூபமாக
முடியும்
என்று
வேதாகமம்
ச�ொல்கிறது.
அப்பல்லோ
விண்கலம்
விண்வெளிக்குச்
சென்றப�ோது,
ஒவ்வொரு
பத்து நிமிடத்திற்கும் அதன் ப�ோக்கில் சில திருத்தங்கள்
செய்யப்பட்டுக் க�ொண்டிருந்தது உங்களுக்குத் தெரியுமா?
க�ோணல்
மாணலான
பாதையில்
அவர்கள்
சந்திரனை
சென்றடைந்தார்கள்.
அவர்கள் சேர்ந்தப�ோது, அவர்கள்
இறங்குவதற்காக குறிக்கப்பட்ட 500 மைல் நீள படலத்தில்
எப்படிய�ோ
ஒரு
சில
அடிகளுக்குள்
இருக்கத்தக்கதாக
இறங்கினார்கள்.
அந்த
முழுப்பயணமும்
வெற்றிகரமாக
அமைந்தது. நாம்
ஜீவபலியாக
இருப்பதின்
மூலம்
நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பூரண
அர்ப்பணமுள்ளவர்களாக நம்முடைய வாழ்க்கைப்பாதையை
அமைத்துக் க�ொள்ள வேண்டும். ஜீவபலியாக இருப்பதின்
பிரச்சனை என்னவென்றால், சில நேரங்களில், பலிபீடத்தை
விட்டு விலகி ஓடி விட விரும்புவதால், தேவனே,எனக்கு
நீர் வேண்டும்; உம்முடைய வழிகள் வேண்டும் என்று
அவ்வப்போது
நம்முடைய
சிந்தையில்,
திருத்தங்கள்
செய்யப்பட்டுக் க�ொண்டிருக்க வேண்டும்.

நம்மை
பூரணமாக
அர்ப்பணிக்கிற�ோம்
என்பத�ோடு
மாத்திரமல்ல, நாம் வெற்றிகரமான கிறிஸ்தவ ஜீவியம்
நடத்த
நம்முடைய
மனதைப்
புதிதாக்குகிறதினாலே
மறுரூபப்படுவதும் அவசியமான ஒரு பகுதியாகும். நாம் உலகப்
பிரகாரமான
விளைவுகளை
விரும்பவில்லையென்றால்,
உலகப்பிரகாரமான முறையில் சிந்திக்கவும் கூடாது. பிலிப்பியர்
4:8ல் நாம் வாசிக்கிறபடி, நாம் எதை சிந்திக்க வேண்டுமென்பதைத்
தெரிந்தெடுக்க
முடியும்.
அன்புள்ளவைகளெவைகள�ோ,
நற்கீர்த்தியுள்ளவைகளெவைகள�ோ, அவைகளையே சிந்தித்துக்
க�ொண்டிருங்கள்." பழைய ஏற்பாட்டுக் காலத்தில், அவர்கள்
என்ன செய்வார்களென்றால், தேவனுடைய வார்த்தையை
எடுத்து,
கதவு
நிலைகளிலும்,
தங்கள்
ஆடைகளிலும்,
எப்போதும் அவர்களுக்கு முன்பாக இருக்குமாறு வைத்துக்
க�ொள்வார்கள்.
தேவனுடைய
வார்த்தைகளைப்
பற்றி
அவர்கள் இரவும் பகலும் பேசிக் க�ொண்டிருக்க வேண்டுமென
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தேவன் அவர்களுக்கு ப�ோதித்திருந்தார். அத�ோடு அவர்கள்
இந்தக் காரியங்களை எல்லாம் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு
ச�ொல்ல வேண்டும். இதைப் பற்றி சிந்திப்பது மிகவும்
முக்கியம்.
உண்மையிலே
வெற்றிகரமான
வாழ்க்கை
வாழ்வதற்கு நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை எப்பொழுதும்
நமக்கு முன்பாக வைத்திருக்க வேண்டுமென்பது மிகவும்
முக்கியம். அன்புள்ளவைகளையும், நீதியுள்ளவைகளையும்,
நற்கீர்த்தியுள்ளவைகளையும் சிந்திப்பதற்கு எதிரான காரியம்
என்னவென்றால்,
தேவனுக்குரிய
காரியங்களையும்,
ஆவிக்குரிய காரியங்களையும் சிந்திக்காமல் இருப்பதாகும்.
ர�ோமர் 8:6 ச�ொல்கிறது, ''மாம்சசிந்தை மரணம்," ஆனால்
அதின்
மறுபகுதி
ச�ொல்கிறது,
“ஆவியின்
சிந்தைய�ோ
ஜீவனும்
சமாதானமுமாம்.''
தேவனுடைய
ஆவியின்
காரியங்களை
சிந்திப்பது
ஜீவனாயும்
சமாதானமாயும்
இருக்கிறது. ஆனால் விபசாரத்தைக் குறித்தும், இந்த உலகப்
பிரகாரமான காரியத்தைக் குறித்தும், பணத்தைக் குறித்தும்,
ப�ொருளாசைக் குறித்தும் சிந்திக்கத் துவங்குவ�ோமானால்
நம்முடைய வாழ்வில் என்ன நடக்கும் என்று உங்களுக்குத்
தெரியுமா? ஒருவன் எப்படி சிந்திக்கிறான�ோ, அவன் அப்படியே
இருக்கிறான். நாம் அப்படியே செயல்படத் துவங்கிவிடுவ�ோம்.
நாம் இந்த காரியங்களை நம்முடைய வாழ்வில் செய்யத்
த�ொடங்கி, நம்முடைய வாழ்க்கையை அழித்துவிடுவ�ோம்.
உண்மையில் ஆவிக்குரிய ப�ோராட்டம் என்பது எப்பொழுதும்
பிசாசை எதிர்த்து நிற்பதும் கடிந்துக�ொள்வதும் மட்டுமல்ல சில நேரங்களில் அதை செய்ய வேண்டிய தேவையிருக்கும்.
ஆனால் ஆவிக்குரிய ப�ோராட்டம் என்பது நாம் எதை
சிந்தித்துக் க�ொண்டிருக்கிற�ோம் என்பதும், எதில் நம்முடைய
சிந்தை நாட்டமாயிருக்கிறது என்பதுமே.
ஏசாயா 26:3ல் தேவனை உறுதியாகப் பற்றிக்கொண்டவனை
அவர் பூரணசமாதானத்துடன் காத்துக் க�ொள்வார் என்று
வேதாகமம் ச�ொல்கிறது. ர�ோமர் 12ல் ச�ொல்லப்பட்டுள்ளது
ப�ோல நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில்
அவ்வப்போது
திருத்தங்கள் செய்ய வேண்டியதாயிருக்கும். "தேவனே, அந்த
சிந்தனைகள் தவறானவை. நான் திரும்பி என் மனதைப்
புதுப்பித்து, அன்புள்ளவைகள் எவைகள�ோ, நீதியுள்ளவைகள்
எவைகள�ோ, நற்கீர்த்தியுள்ளவைகள் எவைகள�ோ அவைகளை
சிந்திக்க வேண்டும்.
எனவே
உங்களுக்குள்
சத்துருவின்
ப�ோராட்டங்கள்
காணப்பட்டால�ோ, நீங்கள் அடிமைத்தனத்தில் இருந்தால�ோ,
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சிந்திக்க வேண்டாதவைகளை சிந்தித்துக் க�ொண்டிருந்தால�ோ,
உடனடியாக நீங்கள் உங்களைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.
வேதம் ச�ொல்கிறது, "நீங்கள் தேவனிடத்தில் நெருங்கி
சேர்ந்தால், அவரும்
உங்களிடத்தில் நெருங்கி சேருவார்.
பிசாசுக்கு
எதிர்த்து
நில்லுங்கள்,
அப்பொழுது
அவன்
உங்களைவிட்டு
ஓடிப்போவான்."
நான்
என்னுடைய
வாழ்விலும் காரியங்களை நழுவவிட்டு, ச�ோர்வும், தளர்வும்
என்னை நெருங்கச் செய்ததுண்டு.
அந்த நேரங்களில்
வேதாகமத்தை படித்து, அதில் , "தேவனே, நீர் என்னைப்பற்றி
இப்படியாக ச�ொல்லுகிறீர், தேவனே நீர் தான் என்னுடைய
பெலன்," என்றெல்லாம் ச�ொல்வது மிகக் கடினம். வெற்றி
என்பது
எவ்வளவு
எளிதில்
அடையக்கூடியது
என்று
உங்களுக்குத்
தெரியுமா?
இப்பொழுது
சத்துருவானவன்
எனக்கு
செய்வதை நான் எதிர்க்கப் ப�ோகிறேன். நான்
வேதத்தைத் திறந்து சில வார்த்தைகளை வாசிப்பத�ோடு
மட்டுமல்ல, அவ்வார்த்தைகளின் பின்னால் உள்ள தேவன�ோடு
இணைந்து க�ொள்ளப் ப�ோகிறேன். அவரில் என் மனம்
தாபரிக்க செய்யப் ப�ோகிறேன். கர்த்தாவே, என்னைப் பற்றி
நீர் இவ்விதமாகக் கூறியிருக்கிறீர், நான் மன்னிக்கப்பட்டவன்,
சுத்திகரிக்கப்பட்டவன், உம்முடைய அன்பைவிட்டு ஒன்றும்
என்னைப் பிரிக்க முடியாது என்று நீர் ச�ொல்லியிருக்கிறீர்"
என்று ச�ொல்ல வேண்டும். நீங்கள் அமர்ந்திருந்து, தேவன்
உங்களுக்காக செய்த எல்லாவற்றையும் சிந்திக்கும்போது,
சில
ந�ொடிப்பொழுதில்,
மற்ற
காரியங்களை
எல்லாம்
மறந்துவிடுவர்.
ீ
நான் ஒரு உதாரணத்தை ச�ொல்ல விரும்புகிறேன்.
ஒருவர் இவ்விதமாக ஒருமுறை ச�ொன்னார், "இப்பொழுது,
இன்னும் பத்து நிமிடங்களுக்கு நீங்கள் இளம் சிவப்பு
நிற யானைகளைக் குறித்து சிந்திக்க வேண்டாம்." என்ன
நடந்ததென்று
உங்களுக்குத்
தெரியுமா?
அடுத்த
பத்து
நிமிடங்களும் நாங்கள் செய்ததெல்லாம் இளம் சிவப்பு
யானைகளைக் குறித்தே ய�ோசித்துக் க�ொண்டிருந்தோம்.
பின்பு அவர் கேட்டார்,''சுதந்திர தேவியின் சிலையின் நிறம்
என்ன? பச்சை என்று ஒருவர் ச�ொன்னார். ''நல்லது, அந்த
சிலையில் எந்தக் கரத்தை உயர்த்திப் பிடித்து நிற்கிறாள்?''
என்று கேட்டார். ஒருவர் வலது கரம் என்று ச�ொன்னார்.
பின்பு அவர், " சுதந்திர தேவியின் சிலையில் அவள் கையில்
வைத்திருப்பது என்ன?” என்று கேட்டார். ஒரு டார்ச் விளக்கு
என்று ஒருவர் ச�ொன்னார். பின்னர் அவர் கேட்டார், "இளம்
சிவப்பு யானைகளைப் பற்றிய உங்கள் சிந்தனைக்கு என்ன
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நடந்தது?''
என்று
கேட்டார்.
அவைகள்
ப�ோய்விட்டன.
"இவைகளை நீங்கள் நினைக்கக் கூடாது'' என்று ச�ொல்வதில்
அர்த்தமில்லை. ஏனென்றால் அப்படிச் ச�ொன்னால் அந்த
சிந்தைனை தான் வரும். அந்த சிந்தைனைகளை மற்ற
நற்சிந்தைனைகளை
வைத்து
அப்புறப்படுத்த
வேண்டும்
என்று உண்மையில் வேதாகமம் நமக்குச் ச�ொல்கிறது. இந்த
சிந்தைனைகள் நமக்கு எதிராக வரும்போது, நாம் சிந்திக்க
வேண்டாதவைகளை சிந்தித்துக் க�ொண்டிருக்கிற�ோம் என்று
உணரும்போது, உடனே நம்முடைய புதிய அடையாளத்தை
நினைவுக்குக் க�ொண்டுவர வேண்டும். நாம் உடனடியாக
தேவனிடமாகத் திரும்பி, பக்கங்களிலுள்ள வார்த்தைகளால்
அல்ல, அவ்வார்த்தைகளின் பின்னால் உள்ள தேவன�ோடு
இணையவேண்டும். நாம் அப்படி செய்யும்போது, நம்முடைய
மனது
தேவனிலும்
ஆவியின்
காரியங்களிலும்
தங்கி,
தேவ சமாதானத்தாலும் ஜீவனாலும் மறுரூபமடைவதைக்
காண்பீர்கள் என்று வேதாகமம் ர�ோமர் 8:6ல் ச�ொல்கிறது.
என் சக�ோதரரே, நீங்கள் இவைகளை சிந்தித்து, கிறிஸ்து
உங்களுக்கென்று
வாங்கிக்
க�ொடுத்த
சுதந்திரத்திலும்
சுயாதீனத்திலும் நடந்திடுங்கள்.
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1.	ர�ோமர் 12:1,2 வாசிக்கவும். நம்முடைய சரீரங்களால் நாம்
என்ன செய்யவேண்டும்? 					
ர�ோமர் 12:1,2 - “அப்படியிருக்க, சக�ோதரரே, நீங்கள் உங்கள்

சரீரங்களைப் பரிசுத்தமும் தேவனுக்குப் பிரியமுமான
ஜீவபலியாக
ஒப்புக்கொடுக்கவேண்டுமென்று,
தேவனுடைய
இரக்கங்களை
முன்னிட்டு
உங்களை
வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன்; இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க
புத்தியுள்ள ஆராதனை.நீங்கள் இந்தப் பிரபஞ்சத்திற்கு
ஒத்த
வேஷந்தரியாமல்,
தேவனுடைய
நன்மையும்
பிரியமும்
பரிபூரணமுமான
சித்தம்
இன்னதென்று
பகுத்தறியத்தக்கதாக, உங்கள் மனம் புதிதாகிறதினாலே
மறுரூபமாகுங்கள்.”
2.	ர�ோமர் 12:2 வாசிக்கவும் . இந்த வசனம் நமக்கு ச�ொல்வது,
நாம் ________________ வேறுபட்டு இருக்க வேண்டும்.
3. அப்போஸ்தலர் 17:11 வாசிக்கவும். நாம் எதனுடன் இசைந்து
சிந்திக்க வேண்டும்?
17:11
“அந்தப்
பட்டணத்தார்
மன�ோவாஞ்சையாய்
வசனத்தை
ஏற்றுக்கொண்டு,
காரியங்கள் இப்படியிருக்கிறதா என்று தினந்தோறும்
வேதவாக்கியங்களை
ஆராய்ந்துபார்த்ததினால்,
தெசல�ோனிக்கேயில்
உள்ளவர்களைப்பார்க்கிலும்
நற்குணசாலிகளாயிருந்தார்கள்.”
அப்போஸ்தலர்

4.	ர�ோமர் 8:5-6
______________

வாசிக்கவும்.

ஆவியின்

சிந்தையென்பது

ர�ோமர் 8:5-6 “அன்றியும் மாம்சத்தின்படி நடக்கிறவர்கள்

மாம்சத்துக்குரியவைகளைச் சிந்திக்கிறார்கள்; ஆவியின்படி
நடக்கிறவர்கள் ஆவிக்குரியவைகளைச் சிந்திக்கிறார்கள்.
மாம்சசிந்தை மரணம்; ஆவியின் சிந்தைய�ோ ஜீவனும்
சமாதானமுமாம்”.
5.	ர�ோமர் 12:1-2 வாசிக்கவும். இந்த வசனங்களின்படி நாம்
செய்ய வேண்டிய இரண்டு காரியங்கள் என்ன?
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6. ஏசாயா 26:3 வாசிக்கவும். நாம் பூரண சமா தானத்தில்
எப்படித் தரித்திருக்க முடியும்?

“உம்மை உறுதியாய்ப் பற்றிக்கொண்ட
மனதையுடையவன் உம்மையே நம்பியிருக்கிறபடியால்,
நீர் அவனைப் பூரண சமாதானத்துடன் காத்துக்கொள்வீர்.
கர்த்தரை
என்றென்றைக்கும்
நம்புங்கள்;
கர்த்தராகிய
யேக�ோவா நித்திய கன்மலையாயிருக்கிறார்.
ஏசாயா 26:3, 4

7. ஏசாயா 26:3 வாசிக்கவும். நாம் எந்தெந்த வழிகளில்
நம்முடைய மனதை தேவனில் வைக்க முடியும்?
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பதில் ஆதாரங்௧ள்
1.	ர�ோமர் 12:1 வாசிக்கவும். நம்முடைய சரீரங்களால் நாம்
என்ன செய்யவேண்டும்?

அவற்றை
தேவனுக்கு
ஒப்புக்கொடுங்கள்

வழங்குங்கள்

அல்லது

2.	ர�ோமர் 12:2 வாசிக்கவும் . இந்த வசனம் நமக்கு ச�ொல்வது,
நாம் ______________ வேறு பட்டு இருக்க வேண்டும்.

உலகம் அல்லது அவிசுவாசிகள்
3. அப்போஸ்தலர் 17:11 வாசிக்கவும். நாம் எதனுடன் இசைந்து
சிந்திக்க வேண்டும்?

தேவனுடைய வசனமாகிய வார்த்தையில்
4.	ர�ோமர் 8:5-6
______________

வாசிக்கவும்.

ஆவியின்

சிந்தையென்பது

ஜீவனும் சமாதானமும்.
5.	ர�ோமர் 12:1-2 வாசிக்கவும். இந்த வசனங்களின்படி நாம்
செய்ய வேண்டிய இரண்டு காரியங்கள் என்ன?

நம்மை ஜீவ பலியாக தேவனுக்கு ஒப்புக்கொடுத்தப்பின்
நம்முடைய மனதை புதுப்பிக்க வேண்டும்
6. ஏசாயா 26:3 வாசிக்கவும். நாம்
எப்படித் தரித்திருக்க முடியும்?

பூரண

சமாதானத்தில்

நம்முடைய மனதை கர்த்தரிடத்தில் வைக்க வேண்டும்
7. ஏசாயா 26:3 வாசிக்கவும். நாம் எந்தெந்த வழிகளில்
நம்முடைய மனதை தேவனில் வைக்க முடியும்?

ஜெபம், ஸ்தோத்திரம், வார்த்தையின் தியானம் மற்றும்
நன்றி செலுத்துதல்
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இன்று கிறிஸ்துவுடைய சபையின் முக்கியத்துவத்தைக்
குறித்துப் படிக்கலாம். வேதாகமத்தில் எபிரேயர்10:25 ச�ொல்கிறது:

''சபை கூடிவருதலைச் சிலர் விட்டுவிடுகிறது ப�ோல நாமும்
விட்டுவிடாமல், ஒருவருக்கொருவர் புத்திச�ொல்லக்கடவ�ோம்.
நாளானது சமீ பித்துவருகிறதை எவ்வளவாய்ப் பார்க்கிறீர்கள�ோ
அவ்வளவாய்ப் புத்தி ச�ொல்லவேண்டும்.'' கிறிஸ்துவுடைய
சபையின்
முக்கியத்துவத்தை
நாம்
பார்க்கும்போது,
என்னுடைய கேள்வி, "சபை என்பது என்ன?”

அமெரிக்காவில்
க�ொலராட�ோ
ஸ்பிரிங்ஸ்
என்கிற
இடத்தில்
உள்ள
ஒரு
உள்ளூர்
சபையில்
சீடத்துவ
நற்செய்திப்பணி பயிற்சியை நடத்தினேன். இதை எப்படி
பயன்படுத்த வேண்டுமென்று நாங்கள் அவர்களுக்குப் பயிற்சி
க�ொடுத்து, களத்தில் இறங்கி அதைச் செயற்படுத்தின�ோம்.
அந்த
சபை
மக்களுடன்
இணைந்து
ஆறு
வாரங்கள்
பணியாற்றியதில், அவர்கள் அல்லாமல் மற்றவர்களிடத்தில்
20 வேதாகமக் குழுக்களை ஸ்தாபிக்க முடிந்தது. சில
மாதங்களாக அந்த வேதாகம குழுக்களில் உள்ள மக்கள�ோடு
இணைந்து
பணிசெய்தோம்.
அந்த
ப�ோதகர்
ஒருநாள்
என்னோடு பேசியது என்னைக் குழப்பியது. அவர் கேட்டார்:
"இரட்சிக்கப்பட்டவர்களை கர்த்தர் அனுதினமும் சபையிலே
சேர்த்துக்கொண்டிருந்தார் என்று வேதாகமம் ச�ொல்கிறது.
இந்த வேதாகம குழுக்களில் உள்ள மக்கள் சபைக்கு வருவதை
நம்மால் ஏன் பார்க்க முடியவில்லை?"
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நாம் களத்தில் இறங்கியப�ோது, மக்கள் இரட்சிக்கப்பட்டுக்
க�ொண்டும்,
சீடர்களாக்கப்பட்டுக்கொண்டும்
இருந்தனர்.
அவர்களுக்கு ஊழியமும் செய்யப்பட்டது. ஆனால் அந்த
ப�ோதகர் குறிப்பாக அர்த்தப்படுத்தியது என்னவென்றால்,
"அவர்கள் ஏன் ஞாயிறு காலையில்
இந்தக் கட்டிடத்தில்
ஒன்று சேர வராமல் இருக்கிறார்கள்?". சபையைக் குறித்து
என்னுடைய விளக்கம் சற்று மாறுபட்டதாக இருந்தது. அந்தப்
ப�ோதகர் ச�ொன்னது எனக்குக் கஷ்டமாக இருந்தது. எனக்கு
என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை. நான் நினைத்தேன்,
உண்மையிலே இந்த சீஷத்துவ நற்செய்திப்பணி பயிற்சி

வேலை செய்கிறதா? மக்களின் வாழ்க்கையை நாம் இதனால்
சந்திக்க முடிகிறதா? நாம் பலரை சந்திக்கிற�ோம் என்று
எனக்குத் தெரியும், ஆனால் எனக்கு ஏற்பட்ட குழப்பம்
என்னவென்றால், சந்திக்கப்பட்ட மக்கள் ஏன் ஞாயிறு காலை
ஆராதனைக்கு வராமல் இருக்கிறார்கள்.

"சபை" என்கிற வார்த்தையைக் குறித்து ஒரு ஆராய்ச்சியை
மேற்கொண்டேன்.
நான்
கண்டுபிடித்தவற்றை
இந்தப்
பாடத்தில் உட்படுத்தியுள்ளேன். ர�ோமர் 16:3, 1 க�ொரிந்தியர்
16:19, க�ொல�ோசெயர் 4:15, பிலேம�ோன் 2, அப்போஸ்தலர்
5:42, 20:20 ஆகிய வசனங்களில் புதிய ஏற்பாட்டு காலங்களில்
ஒரு சிலரின் வடுகளில்
ீ
நடைபெற்ற சபைகளைக் குறித்து
வேதாகமம்
முதன்மையாகப்
பேசுகிறது.
எல்லாவித
சபைகளும் இருக்கிறதென்று எனக்குத் தெரியும். வட்டு
ீ
சபைகள், சிறிதும் பெரிதுமான மக்களைக் க�ொண்ட சபைகள்,
இன்னும் பெரிய சபைகள் எல்லாம் இருக்கிறது. புதிய
ஏற்பாட்டு சபை மக்களின் வடுகளில்
ீ
சிறுசிறு குழுக்களாக
சந்தித்ததாகத் த�ோன்றுவது தான் என் கவனத்தை மிகவும்
ஈர்த்தது.
லாரன்ஸ்
ஓ
ரிச்சர்ட்ஸ்
எழுதிய
வேதாகம
வார்த்தைகளுக்கான வெளிப்பட விளக்க அகராதியில் (பக்கம்

164) ச�ொல்கிறபடி, ''சபை என்கிற வார்த்தையைக் குறித்து மக்கள்
சற்று குழப்பமடைவதை நாம் ப�ொறுத்துக் க�ொள்ள வேண்டும்.
அந்த வார்த்தையை பல்வேறு வழிகளில் பயன்படுத்துகிற�ோம்.
ஒரு
குறிப்பிட்ட
கட்டிடத்தைப்
ப�ொருட்படுத்துகிற�ோம்
(உதாரணமாக 4வது தெருவில் உள்ள சபை), மற்றும் ஒரு
ஞாயிற்றுக்கிழமை கூடுகையை (உதாரணமாக இன்றைக்கு
நீங்கள் சபைக்குச் சென்றீர்களா?) இவ்விதமான பயன்பாடுகள்
வேதாகமத்தில் இல்லை. நான் த�ொடர்ந்து சிந்தித்தேன்,
அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? ''சபை'' என்கிற வார்த்தை எதை
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அர்த்தப்படுத்துகிறது? இன்னும் சிலவற்றை எடுத்துக்காட்ட

விரும்புகிறேன். த�ொடர்ந்து ச�ொல்கிறது, "ஆராதிக்க வருகிற
விசுவாச மக்களின் கூட்டமாக சபையைக் கருதுவதைவிட
மதப்பிரகாரமான
சேவைகளுக்கு
பயன்படுகிற
ஒரு
கட்டிடமாக சபையை அநேகர் எண்ணுவதால், சபை என்கிற
வார்த்தை மாறுபட்ட ப�ொருள் தருவதாகிறது. சபைக்கான
கிரேக்க வார்த்தை 'எக்ளிசியா', இதை எழுத்தின்படி பார்த்தால்,
ஆராதிப்பதற்கு, அல்லது ஜெபிப்பதற்கு அல்லது துதிப்பதற்கு
அல்லது தேவனை ந�ோக்கிப் பார்ப்பதற்கு கூடுகிற ஒரு மக்கள்
கூட்டத்தையே குறிக்கிறது. வேறுசில காரியங்களையும்
இங்கு க�ொண்டுவருகிறேன். இது ச�ொல்கிறது, "எக்ளிசியா
என்கிற புதிய ஏற்பாட்டு வார்த்தை எத்தனை விசுவாசிகளை
வேண்டுமானலும் குறிக்கலாம் - வடுகளில்
ீ
சந்திக்கிற சிறு
குழுக்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம். (ர�ோமர் 16:5). ஒரு பெரிய
பட்டணத்தில் உள்ள அனைத்து விசுவாசிகளுக்கு சேர்த்தும்
(அப்.11:22) பயன்படுத்தலாம் அல்லது பூக�ோள ரீதியாக ஒரு
பெரும் பகுதிக்கும் -ஆசியா அல்லது கலாத்தியா என்கிற
விதத்திலும் - குறிக்கலாம்." இன்னும் ச�ொல்கிறது, "சபையின்
சரியான சந்திப்பு ஒரு வட்டில்
ீ
நிகழுவதாக இருந்தது.
இப்படி ஒரு கூட்டம் கூடுகையில், ஒரு பாடல் இருந்தது,
ஒரு உபதேச வார்த்தை இருந்தது, ஒரு வெளிப்பாடு, ஒரு
அந்நிய பாஷை அல்லது வியாக்கியானம் (1க�ொரிந்தியர்
14:26) இருந்தது. தனிப்பட்டவர்கள் பகிர்ந்துக�ொண்டார்கள் அவர்கள் ச�ொல்வதை மற்றவர்கள் கவனித்துக் கேட்டார்கள்
(1 க�ொரிந்தியர் 14:29 ). இப்படிப்பட்ட
பகிர்ந்துக�ொள்கிற
வார்த்தைகள் மூலம் சபையானது ஒரு விசுவாச சமுதாயமாக
நிலைநிற்பதற்கு அவசியமாக இருந்தது . ஒவ்வொரு நபரும்
தங்களுடைய
ஆவிக்குரிய
வரத்தினால்
பங்களிக்கவும்,
சேவை செய்யவும் எதிர்பார்க்கப்பட்டார்கள்.''
எபிரெயர் 10:25 ச�ொல்கிறது, ''சபை கூடிவருதலைச் சிலர்
விட்டுவிடுகிறதுப�ோல நாமும் விட்டுவிடாமல்." இயேசுவை

ந�ோக்கிப்பார்க்க, ஆண்டவரைத் துதிக்க, ஆண்டவரிடத்தினின்று
ஆல�ோசனைகளைப் பெற்றுக்கொள்ள, அதை செயற்படுத்த
கூடிவருகிற ஒரு மக்கள் கூட்டமாக சபை இருந்தது. புதிய
ஏற்பாட்டு சபையின் பிரதான ந�ோக்கம் பக்திவிருத்தியாக
இருந்தது. விசுவாசத்தில் ஒருவரைய�ொருவர் கட்டி எழுப்பும்
ந�ோக்கத்துடன் அவர்கள் கூடி வந்தார்கள்.
ஆரம்பகால
சபை
ஒரு
சுவிசேஷ
சபையாக
இருந்தது.
இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றிய விசுவாசத்தைப்
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பகிர்ந்துக�ொண்டு
எல்லா
இடங்களிலும்
மக்கள்
சிதறடிக்கப்பட்டார்கள்.அவர்கள்
செய்ததைப்
ப�ோலவே,
கர்த்தர்
சபையில்
அனைவரையும்
சேர்த்தார்
ஒரு
கட்டிடத்தில் அல்ல - ஆனால் மனந்திரும்பி, விசுவாசிக்கும்
தேவனுடைய மக்களிடம் சேர்த்தார். ஒருவருக்கொருவர்
சேவை செய்வதற்கும், ஒன்றாக உணவைப் பகிர்வதன் மூலம்,
ஒருவருக்கொருவர் கூட்டுறவு க�ொள்வதற்கும், அவர்களின்
ஆவிக்குரிய தாலந்துகளைப் பயன்படுத்தினார்கள். அவர்கள்
ஒன்றாக இருந்தப�ோது ஒருவருக்கொருவர் ஆவிக்குரிய
பரிசுகளை வழங்கினர். பின்னர் அவர்கள் வெளியே சென்று
வார்த்தையைப் பிரசங்கிப்பார்கள். முழு சுழற்சியும் மீ ண்டும்
த�ொடங்கும். அவர்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை
விசுவாசித்து ,
தங்களை ஒன்று சேர்த்தார்கள். அவர்கள்
எங்கு கூடியிருந்தாலும் பரவாயில்லை என ஒரு இடத்தில்
அல்லது யாராவது வட்டில்
ீ
கூடினார்கள். இது ஒரு பெரிய
அளவிலான நபர்களாக இருக்கலாம், அல்லது வடுகளில்
ீ
ஒரு
சிறிய எண்ணிக்கையிலான நபர்களாக இருக்கலாம். அவர்கள்
கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே ஒன்றாகச் சந்தித்தது ,தங்கள்
தாலந்துகளைப் பயன்படுத்துவதற்கும், ஒருவருக்கொருவர்
ஊக்குவிப்பதற்கும்,
ஒருவருக்கொருவர்
கூட்டுறவு
க�ொள்வதற்கும் தவிர, மற்றவைகள் ஒரு ப�ொருட்டல்ல.
நகரம் முழுவதும் இருபது வெவ்வேறு வேதாகமபள்ளிகளில்
சந்திப்பதன் மூலம் ,நான் முன்னர் குறிப்பிட்ட உள்ளூர்
சபையின் மூலம் சீடத்துவ சுவிசேஷ திட்டத்துடன் நாங்கள்
என்ன செய்து க�ொண்டிருந்தோம் என்பதை கண்டுபிடித்தோம்.
நாங்கள் இருபது வெவ்வேறு சபைகளில் சந்திக்கிற�ோம்.
இன்று நமக்குத் தெரிந்தபடி அது சபையாக அல்ல; ஆனால்
நாங்கள் வாரத்திற்கு இருபது தடவைகள் “சபை” என்ற
பெயரில்,
ஒருவருக்கொருவர்
ஊக்கமளிப்பதற்காகவும்,
கர்த்தராகிய
இயேசுவுக்கு
அறிவுறுத்தப்படுவதற்காகவும்
,கர்த்தராகிய இயேசு என்ற பெயரில் நாங்கள் ஒன்றாகச்
சந்தித்து, தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து, நம்முடைய
ஆவிக்குரிய
தாலந்துகளைப்
பயன்படுத்துவதற்காகவும்
சந்தித்தோம்,
நீங்கள் எந்த சபைக்குச் சென்றாலும் பரவாயில்லை
- நீங்கள் ஒரு மதச்சார்பற்ற சபையில�ோ அல்லது
ஒரு
மெகா சபையில�ோ அல்லது ஒரு சிறிய வட்டுக்
ீ
குழுவில�ோ
சந்திக்கிறீர்கள் என்றால் - நீங்கள் பார்க்கும்போது வேதம்
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ச�ொல்கிறது நாள் நெருங்கி வருகிறது, பாவம் பெருகும்போது,
தேவனின் கிருபை அதிகமாகிறது. தேவனுடைய மக்களின்
இந்த கூட்டங்களுக்குள் அருள் பெருகும். இயேசு கிறிஸ்துவின்
ஊழியத்தின் ஒரு பகுதியைக் க�ொண்ட சபையில், ஒவ்வொரு
விசுவாசியும் ஒருவருக்கொருவர் ஊழியம் செய்யலாம்,
ஒருவருக்கொருவர் அறிவுறுத்தலாம், உங்கள் ஆவிக்குரிய
தாலந்தை ஒருவருக்கொருவர் பயன்படுத்தி ஊக்குவிக்கலாம்.
விசுவாசிகள் குழுவுடன் இந்த வழியில் சந்திப்பதன்
மூலம் நாம் அனைவரும் பயனடைவ�ோம். கர்த்தராகிய
இயேசுவின்
பெயரில்
சந்திப்பது
இரண்டு
அல்லது
மூன்று பேர் தான் என்றாலும், நாம் ஒரு வழக்கமான
அடிப்படையில் சந்திக்க வேண்டும். நம்முடைய ஆவிக்குரிய
வரங்களைப்
பயன்படுத்துவதற்கும்,
ஒருவருக்கொருவர்
அறிவுறுத்துவதற்கும், ஒருவருக்கொருவர் ஊக்குவிப்பதற்கும்,
இயேசுவை ஒன்றாகப் பார்ப்பதற்கும், ஒருவருக்கொருவர்
ஜெபிப்பதற்கும் ஒன்றாகச் சந்திப்பது நல்லது. சபையைப்
பற்றி
நாம்
நிறைய
ச�ொல்ல
முடியும்.
மூப்பர்கள்,
மேற்பார்வையாளர்கள்,
ப�ோதகர்கள்
மற்றும்
சபை
மேலாண்மையைப் பற்றி நாம் பேசலாம். ஆனால் அது
இந்த ப�ோதனையின் ந�ோக்கம் அல்ல. இந்த ப�ோதனையின்
ந�ோக்கம் சபையின் ந�ோக்கத்தை அறிந்துக�ொள்வதும், ஒரு
தீவில் ஒரு மனிதனைப் ப�ோல நாம் தனிமைப்படுத்தப்பட
வேண்டியதில்லை என்பதையும் அறிந்து க�ொள்வதுதான்.
நாம் அப்படி வாழ முடியாது. நாம் இரட்சிப்பைப் பெற்றப�ோது,
விசுவாசிகளின் உலகளாவிய சரீரமான கிறிஸ்துவின் சரீரத்தில்
தேவன்
நம்மை வைத்தார். நமக்கு ஒருவருக்கொருவர்
தேவை, ஒருவருக்கொருவர் ஊக்கப்படுத்தவும், தேவன் நமக்கு
அளித்த ஆவிக்குரிய தாலந்துகளுடன் ஒருவருக்கொருவர்
சேவை செய்யவும், தேவனின் சபையாக நாம் ஒன்றாகச்
சந்திக்க
வேண்டும்.
இன்று
தேவனுடைய
மக்களுடன்
சந்திப்பதை நான் உங்களுக்கு ஊக்குவிக்கிறேன்.
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1. எபிரெயர் 10:25 வாசிக்கவும். நாம் எதை விட்டுவிடக் கூடாது?
10:25
சபை
கூடிவருதலைச்
சிலர்
விட்டுவிடுகிறதுப�ோல
நாமும்
விட்டுவிடாமல்,
ஒருவருக்கொருவர் புத்திச�ொல்லக்கடவ�ோம்; நாளானது
சமீ பித்துவருகிறதை
எவ்வளவாய்ப்
பார்க்கிறீர்கள�ோ
அவ்வளவாய்ப் புத்திச�ொல்லவேண்டும்.
எபிரெயர்

2.

அப்போஸ்தலர்
5:42
வாசிக்கவும்.
தினந்தோறும்
தேவாலயத்திலும், வடுகளிலும்
ீ
இயேசுவை ________________
மற்றும் ___________________.
அப்போஸ்தலர் 5:42 - தினந்தோறும் தேவாலயத்திலேயும்

வடுகளிலேயும்
ீ
இடைவிடாமல்
உபதேசம்பண்ணி,
இயேசுவே கிறிஸ்துவென்று பிரசங்கித்தார்கள்.
3.அப்போஸ்தலர் 2:42 வாசிக்கவும். ஆதித் திருச்சபை
த�ொடர்ந்து செய்த நான்கு காரியங்கள் யாவை
4.அப்போஸ்தலர் 2:44-45 வாசிக்கவும். ஆதித் திருச்சபை
சபையில்
வாகனங்கள்
நிறுத்துவதற்கான
கட்டுமான
செலவிற்கு பணம் க�ொடுத்தது .சரியா அல்லது தவறா?
2:44-45
விசுவாசிகளெல்லாரும்
ஒருமித்திருந்து,
சகலத்தையும்
ப�ொதுவாய்
வைத்து
அநுபவித்தார்கள். காணியாட்சிகளையும் ஆஸ்திகளையும்
விற்று, ஒவ்வொருவனுக்கும் தேவையானதற்குத்தக்கதாக
அவைகளில் எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து க�ொடுத்தார்கள்.
அப்போஸ்தலர்

5.

1க�ொரிந்தியர் 12:28 வாசிக்கவும். தேவன் தம்முடைய
சபையிலே
வைத்திருக்கிற
எட்டு
வித்தியாசமான
வரங்களை பட்டியலிடவும்.
1 க�ொரிந்தியர் 12:28 - தேவனானவர் சபையிலே முதலாவது

அப்போஸ்தலரையும், இரண்டாவது தீர்க்கதரிசிகளையும்,
மூன்றாவது ப�ோதகர்களையும், பின்பு அற்புதங்களையும்,
பின்பு குணமாக்கும் வரங்களையும், ஊழியங்களையும்,
ஆளுகைகளையும், பலவித பாஷைகளையும் ஏற்படுத்தினார்
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6.

1க�ொரிந்தியர் 14:26 வாசிக்கவும். தேவனுடைய மக்கள்
சபையாக
சேர்ந்து
சந்திக்கும்போது,
அவர்களுடைய
வரங்களை பயன்படுத்துவதற்கான சுதந்திரம் இருந்தது.
அவர்கள் கூடினப�ோது நடந்த ஐந்து காரியங்களைக்
குறிப்பிடவும்.
1க�ொரிந்தியர் 14:26 - நீங்கள் கூடிவந்திருக்கிறப�ோது, ஒருவன்

சங்கீதம் பாடுகிறான், ஒருவன் ப�ோதகம்பண்ணுகிறான்,
ஒருவன்
அந்நியபாஷையைப்
பேசுகிறான்,
ஒருவன்
இரகசியத்தை
வெளிப்படுத்துகிறான்,
ஒருவன்
வியாக்கியானம் பண்ணுகிறான். சக�ோதரரே, இது என்ன?
சகலமும் பக்திவிருத்திக்கேதுவாகச் செய்யப்படக்கடவது.
7.

அப்போஸ்தலர் 6:1 வாசிக்கவும். புதிய ஏற்பாட்டின்
ஆதித்திருச்சபை அனுதின உணவை பங்கிட்டது ____________.
6:1
அந்நாட்களிலே,
சீஷர்கள்
பெருகினப�ோது,
கிரேக்கரானவர்கள்,
தங்கள்
விதவைகள்
அன்றாடக
விசாரணையில்
திட்டமாய்
விசாரிக்கப்படவில்லையென்று, எபிரெயருக்கு விர�ோதமாய்
முறுமுறுத்தார்கள்.
அப்போஸ்தலர்

8.

யாக்கோபு 1:27 வாசிக்கவும்.
முன்பாக பக்தியாயிருப்பது

பிதாவாகிய

தேவனுக்கு

திக்கற்ற பிள்ளைகளும் விதவைகளும்
படுகிற உபத்திரவத்திலே அவர்களை விசாரிக்கிறதும்,
உலகத்தால்
கறைபடாதபடிக்குத்
தன்னைக்
காத்துக்கொள்ளுகிறதுமே பிதாவாகிய தேவனுக்குமுன்பாக
மாசில்லாத சுத்தமான பக்தியாயிருக்கிறது.
யாக்கோபு 1:27 -

9. 1 தீம�ோத்தேயு 5:9-11 வாசிக்கவும். புதிய ஏற்பாட்டின் ஆதி
சபையால் தாங்கப்பட்ட விதவைகளுக்கு இருக்க வேண்டிய
தகுதிகள் என்ன?
தீம�ோத்தேயு
5:9-11
அறுபது
வயதுக்குக்
குறையாதவளும்,
ஒரே
புருஷனுக்கு
மனைவியாயிருந்தவளுமாகி,பிள்ளைகளை
வளர்த்து,
அந்நியரை உபசரித்து, பரிசுத்தவான்களுடைய கால்களைக்
கழுவி,
உபத்திரவப்படுகிறவர்களுக்கு
உதவிசெய்து,
சகலவித நற்கிரியைகளையும் ஜாக்கிரதையாய் நடப்பித்து,
1
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இவ்விதமாய்
நற்கிரியைகளைக்குறித்து
நற்சாட்சி
பெற்றவளுமாயிருந்தால், அப்படிப்பட்ட விதவையையே
விதவைகள்
கூட்டத்தில்
சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டும்.
இளவயதுள்ள விதவைகளை அதிலே சேர்த்துக்கொள்ளாதே;
ஏனெனில்,
அவர்கள்
கிறிஸ்துவுக்கு
விர�ோதமாய்க்
காமவிகாரங்கொள்ளும்போது விவாகம்பண்ண மனதாகி,

10. 1 க�ொரிந்தியர் 9:14 வாசிக்கவும். சபை விதவைகளையும்,
அனாதைகளையும், ஏழைகளையும் ஆதரிப்பத�ோடு , வேறு
எதை ஆதரிக்கிறது
க�ொரிந்தியர் 9:14 - அந்தப்படியே சுவிசேஷத்தை
அறிவிக்கிறவர்களுக்குச்
சுவிசேஷத்தினாலே
பிழைப்பு
உண்டாக
வேண்டுமென்று
கர்த்தரும்
கட்டளையிட்டிருக்கிறார்.
1

11.

மத்தேயு 25:35-40 வாசிக்கவும். காணிக்கை பெட்டியில்
பணத்தைப் ப�ோடுவதுதான் தேவனுக்குக் க�ொடுக்கிற ஒரே
வழி என்று மக்கள் ஏன் எண்ணுகிறார்கள்?
25:35-40
பசியாயிருந்தேன்,
எனக்குப்
ப�ோஜனங்கொடுத்தீர்கள்;
தாகமாயிருந்தேன்
என்
தாகத்தைத் தீர்த்தீர்கள்; அந்நியனாயிருந்தேன் என்னைச்
சேர்த்துக்கொண்டீர்கள்;
வஸ்திரமில்லாதிருந்தேன்,
எனக்கு வஸ்திரங்கொடுத்தீர்கள்; வியாதியாயிருந்தேன்,
என்னை
விசாரிக்க
வந்தீர்கள்;
காவலிலிருந்தேன்,
என்னைப்
பார்க்கவந்தீர்கள்
என்பார்.
அப்பொழுது,
நீதிமான்கள் அவருக்குப் பிரதியுத்தரமாக: ஆண்டவரே,
நாங்கள்
எப்பொழுது
உம்மைப்
பசியுள்ளவர்களாகக்
கண்டு உமக்குப் ப�ோஜனங்கொடுத்தோம்? எப்பொழுது
உம்மைத்
தாகமுள்ளவர்களாகக்
கண்டு
உம்முடைய
தாகத்தைத்
தீர்த்தோம்?
எப்பொழுது
உம்மை
அந்நியராகக்கண்டு
உம்மைச்
சேர்த்துக்கொண்டோம்?
எப்பொழுது
உம்மை
வஸ்திரமில்லாதவராகக்கண்டு
உமக்கு வஸ்திரங்கொடுத்தோம்? எப்பொழுது உம்மை
வியாதியுள்ளவராகவும்,
காவலிலிருக்கிறவராகவும்
கண்டு, உம்மிடத்தில் வந்தோம் என்பார்கள். அதற்கு ராஜா
பிரதியுத்தரமாக: மிகவும் சிறியவராகிய என் சக�ோதரரான
இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதைச் செய்தீர்கள�ோ,
அதை
எனக்கே
செய்தீர்கள்
என்று
மெய்யாகவே
உங்களுக்குச் ச�ொல்லுகிறேன் என்பார்.
மத்தேயு
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12. அப்போஸ்தலர் 4:32-35, நீதிம�ொழிகள் 3:9-10 வாசிக்கவும்.
ஆதி சபையின் மூப்பர்களும் ப�ோதகர்களும் பணத்தை
வைத்து என்ன செய்தார்கள்?
4:32-35,
விசுவாசிகளாகிய
திரளான
கூட்டத்தார்
ஒரே
இருதயமும்
ஒரே
மனமுமுள்ளவர்களாயிருந்தார்கள்.
ஒருவனாகிலும்
தனக்குள்ளவைகளில் ஒன்றையும் தன்னுடையதென்று
ச�ொல்லவில்லை;
சகலமும்
அவர்களுக்குப்
ப�ொதுவாயிருந்தது.
அப்போஸ்தலர்

கர்த்தராகிய
இயேசுவின்
உயிர்த்தெழுதலைக்குறித்து
அப்போஸ்தலர் மிகுந்த பலமாய்ச் சாட்சிக�ொடுத்தார்கள்;
அவர்களெல்லார்மேலும் பூரண கிருபை உண்டாயிருந்தது.
நிலங்களையும் வடுகளையும்
ீ
உடையவர்கள் அவைகளை
விற்று, விற்கப்பட்டவைகளின் கிரயத்தைக் க�ொண்டுவந்து,
அப்போஸ்தலருடைய
பாதத்தில்
வைத்தார்கள்.
அவனவனுக்குத்
தேவையானதற்குத்தக்கதாய்ப்
பகிர்ந்துக�ொடுக்கப்பட்டது;
அவர்களில் ஒருவனுக்கும்
ஒன்றும் குறைவாயிருந்ததில்லை.
நீ திம�ொழிகள் 3:9-10 - உன் ப�ொருளாலும், உன் எல்லா

விளைவின் முதற்பலனாலும் கர்த்தரைக் கனம்பண்ணு.
அப்பொழுது உன் களஞ்சியங்கள் பூரணமாய் நிரம்பும்; உன்
ஆலைகளில் திராட்சரசம் புரண்டோடும்.
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பதில் ஆதாரங்௧ள்
1. எபிரெயர் 10:25 வாசிக்கவும். நாம் எதை விட்டுவிடக்கூடாது?

நாம்
விசுவாசிகளாக
விட்டுவிடக்கூடாது.

ஒன்றாக

கூடிவருதலை

2.அப்போஸ்தலர்
5:42
வாசிக்கவும்.
தினந்தோறும்
தேவாலயத்திலும், வடுகளிலும்
ீ
இயேவை __________________

பிரசங்கித்து ப�ோதித்தனர்.
3.அப்போஸ்தலர்
2:42
வாசிக்கவும்.
ஆதித்
திருச்சபை
த�ொடர்ந்து செய்த நான்கு காரியங்கள் யாவை?

அவர்கள்
அப்போஸ்தலருடைய
உபதேசத்திலும்,
அந்நிய�ோந்நியத்திலும், அப்பம் பிட்குதலிலும் (ஒன்றாக
உணவருந்தி,
ஐக்கியத்தைப்
பகிர்ந்து
க�ொள்ளல்)
ஜெபத்திலும் தரித்திருந்தார்கள்.
4.

அப்போஸ்தலர் 2:44-45 வாசிக்கவும். ஆதித் திருச்சபை
சபையில்
வாகனங்கள்
நிறுத்துவதற்கான
கட்டுமான
செலவிற்கு பணம் க�ொடுத்தது. உண்மையா அல்லது
தவறா?

தவறு.
5.

1க�ொரிந்தியர் 12:28 வாசிக்கவும். தேவன் தம்முடைய
சபையிலே
வைத்திருக்கிற
எட்டு
வித்தியாசமான
வரங்களை பட்டியலிடவும்.

அப்போஸ்தலர்,
தீர்க்கதரிசிகள்,
அற்புதங்கள்
செய்பவர்கள்,
குணமாக்கும்
வரம்
பெற்றவர்கள்,
நிர்வாக வரம் பெற்றவர்கள், அறியாத பாஷைகளில்
பேசும் வரம் பெற்றவர்கள்.
6.

1க�ொரிந்தியர் 14:26 வாசிக்கவும். தேவனுடைய மக்கள்
சபையாக
சேர்ந்து
சந்திக்கும்போது,
அவர்களுடைய
வரங்களை பயன்படுத்துவதற்கான சுதந்திரம் இருந்தது.
அவர்கள் கூடினப�ோது நடந்த ஐந்து காரியங்களைக்
குறிப்பிடவும்.
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ஒருவர் பாட்டுப்பாடினார், மற்றொருவர் ப�ோதித்தார்,
மற்றொருவர் தேவன் தனக்குத் தந்த வெளிப்பாடைக்
கூறுவார், ஒருவர் அந்நிய பாஷையில் பேசுவார்,
மற்றொருவர் பேசப்பட்டதற்கு விளக்கம் தருவார்.

7.அப்போஸ்தலர்
6:1
வாசிக்கவும்.
புதிய
ஏற்பாட்டின்
ஆதித்திருச்சபை அனுதின உணவை __________________
பங்கிட்டது.

விதவைகளுடன்
8.யாக்கோபு
1:27
வாசிக்கவும்.
பிதாவாகிய
தேவனுக்கு
முன்பாக
பக்தியாயிருப்பது
__________________________
அவர்களின் பாடுகளின்போது விசாரிப்பதாகும்.

அனாதைகளையும் விதவைகளையும்
9. 1தீம�ோத்தேயு 5:9-11 வாசிக்கவும். புதிய ஏற்பாட்டின் ஆதி
சபையால் தாங்கப்பட்ட விதவைகளுக்கு இருக்க வேண்டிய
தகுதிகள் என்ன?

ஆதரிக்கப்பட வேண்டிய விதவை குறைந்தது அறுபது
வயதுடையவராக இருக்கவேண்டும். தன் கணவருக்கு
உண்மையுள்ளவராக
இருந்திருக்க
வேண்டும்.
அவள் செய்த நன்மைகளினிமித்தம் மற்றவர்களால்
:
மதிக்கப்படுகிறவளாக
இருக்கவேண்டும்.
தன்
பிள்ளைகளை நல்லமுறையில் வளர்த்திருக்கிறாளா?
அந்நியரை
உபசரித்திருக்கிறாளா?
மற்ற
கிறிஸ்தவர்களுக்கு
தாழ்மையுடன்
சேவை
செய்திருக்கிறாளா?
துயரத்தில்
இருப்பவர்களுக்கு
- உதவிசெய்திருக்கிறாளா? நன்மை செய்வதற்கு
ஆயத்தமாக இருந்திருக்கிறாளா? வயது குறைந்த
விதவைகள் இந்த பட்டியலில் இருக்கக்கூடாது.
10.

1க�ொரிந்தியர்
9:14
வாசிக்கவும்.
விதவைகளையும்,
அனாதைகளையும், ஏழைகளையும் சபை ஆதரிப்பத�ோ
டு________________________ தாங்கினது.

வசனத்தை ப�ோதிப்பவர்களையும்
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11.

மத்தேயு 25:35-40 வாசிக்கவும். காணிக்கை பெட்டியில்
பணத்தைப் ப�ோடுவதுதான் தேவனுக்குக் | க�ொடுக்கிற
ஒரே வழி என்று மக்கள் ஏன் எண்ணுகிறார்கள்?

ஏனென்றால்
அவர்களுக்கு
க�ொடுக்கப்பட்டிருந்தது.

அப்படிதான்

கற்றுக்

12. அப்போஸ்தலர் 4:32-35, நீதிம�ொழிகள் 3:9-10 வாசிக்கவும்.
ஆதி சபையின் மூப்பர்களும் ப�ோதகர்களும் பணத்தை
வைத்து என்ன செய்தார்கள்?

தேவையுள்ளவர்களுக்குக்
க�ொடுத்து,
தங்கள்
க�ொடுத்தலின் மூலம் தேவனைமகிமைப்படுத்தினார்கள்.
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நாம் இன்று பிசாசின் ப�ோராட்டத்தைக் குறித்துப்பார்க்கப்
ப�ோகிற�ோம். இயேசு இப்பூமியில், தம்முடைய ஊழியத்தில்
பிசாசுகளைத் துரத்தினார், பிணியாளிகளை சுகமாக்கினார்,
மரித்தோரை எழுப்பினார், இன்னும் பல அற்புதங்களையும்
செய்தார். அவரின் ஊழியத்தில் ஏறத்தாழ நான்கில் ஒரு
பகுதி
மக்களிடத்திலிருந்து
பிசாசுகளை
துரத்துவதாக
இருந்தது. வேதாகமத்தில் அப்போஸ்தலர் 10:38 நமக்குச்
ச�ொல்கிறது, "நசரேயனாகிய இயேசுவைத் தேவன் பரிசுத்த

ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார்:
தேவன் அவருடனே கூட இருந்தபடியினாலே அவர் நன்மை
செய்கிறவராயும்
பிசாசின்
வல்லமையில்
அகப்பட்ட
யாவரையும் குணமாக்குகிறவராயும் சுற்றித்திரிந்தார். மேலும்
1 ய�ோவான் 3:8 ச�ொல்கிறது, ''பிசாசினுடைய கிரியைகளை
அழிக்கும்படிக்கே தேவனுடைய குமாரன் வெளிப்பட்டார்.�
நான் பிசாசுகளின் தன்மையைக் குறித்து வித்தியாசமான
கண்ணோட்டம் உடையவனாக இருந்தேன் - பிசாசுகள், தீய
ஆவிகள்,
அசுத்த
ஆவிகள்
என்றழைக்கப்படுகிறவைகள்
எல்லாம் உண்மையான ஜீவனுள்ள தேவனை ஆராதிக்காமல்,
விக்ரகங்களை த�ொழுது க�ொண்டிருக்கிற இந்தியாவில�ோ
அல்லது மூன்றாம் உலக நாடுகளில�ோ தான் த�ோன்றும் என
தவறாக எண்ணினேன்.
அமெரிக்காவில், டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் ஒரு சபையில்
சில
ஆண்டுகளுக்கு
முன்பாக
எனக்கு
நேரிட்ட
ஒரு
அனுபவத்தை உங்களுடன் பகிர்ந்துக�ொள்ள விரும்புகிறேன்.
மக்கள் எல்லாரும் பாடிக் க�ொண்டிருந்தப�ோது, ஒரு பெண்
திடீரென தரையிலே விழுந்தாள். அவளுக்கு ஏத�ோ வலிப்பு
வியாதி இருந்ததுப�ோலத் த�ோன்றியது. அங்கே டாக்டர். ரைஸ்
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என்ற பெயருடைய ஒரு மருத்துவர் இருந்தார். அந்த சபையில்
இருந்த சிலருடைய வடு
ீ
அருகாமையில் இருந்ததினால்,
அப்பெண்ணை வட்டுக்கு
ீ
எடுத்துச்சென்று பரிச�ோதிப்பது
நல்லது என்றார். நாங்கள் அவர்கள் வட்டை
ீ
அடைந்தப�ோது,
இவள் ஒரு காட்டுப்பூனை ப�ோல மாறினாள். அவளின் கண்கள்
எல்லாம் பரந்து விரிந்தது. இந்த மெல்லிய உருவமுடைய
இளம் வாலிபப் பெண்ணிலிருந்து, கடுமையான ஆண்குரலில்
பேசுகிற ஒலிவந்தது. திடீரென அது என்னை வார்த்தைகளால்
தாக்க ஆரம்பித்தது, ''நீ நரகத்திற்குப் ப�ோகிறாய்! நான் அதை
மறுத்து "இல்லை” என்று ச�ொன்னேன். நான் அதுப�ோன்ற
காட்சியைக் கண்டிராதபடியால், மிகவும் பீதியடைந்தவனாக
இருந்தேன். அது ச�ொன்னது, "ஆம், நீ நரகத்திற்குத் தான்
ப�ோகிறாய்," நான் ச�ொன்னேன், " இல்லை, நான் நரகத்திற்கு
ப�ோக மாட்டேன்.'' அதற்கு என் மீ து வல்லமையும் அதிகாரமும்
உள்ளது ப�ோலத் த�ோன்றியது, எனக்கு என்ன செய்வதென்று
தெரியவில்லை, அந்தப் பெண்ணுக்குள் இருக்கும் அசுத்த
ஆவியைக் கையாள எனக்குத் தெரியவில்லை.
என்னுடன் இருந்த நண்பர் ஒருவர் இதை எல்லாம் கண்டு
பயந்து, உடனே அங்கிருந்து சென்று விட்டார்.நான் தனியாக
அங்கு இருந்தேன். நான் என்ன செய்வது என்று திகைத்து
நின்றேன். அந்தப் பெண்ணுக்கு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட
பெலன் இருந்தது, அவள் ஒருக்காலும் கற்றறியாத ஜெர்மனி
ம�ொழியில் பேச ஆரம்பித்தாள் - பிசாசின் எல்லாவிதமான
வெளிப்பாடுகளும் அவளிலிருந்து வந்து க�ொண்டிருந்தன.
பிசாசு பிடித்திருந்தவளாகிய அவளை எப்படி கையாள்வது
என்று எனக்குத் தெரியவில்லை. ஆனால் வேதகமத்திற்கு
வல்லமை உண்டு என்று நான் எப்போதும் விசுவாசித்தேன் .
நீங்கள் ஒரு குழந்தையாயிருந்து டிரக்குலா ப�ோன்ற பிசாசு
மையமான திரைப்படத்தைப் பார்ப்பது ப�ோலிருந்தது. பிசாசு
திடீரென்று அந்த நபரை ந�ோக்கி வரும், உடனே அந்த
நபர் ஒரு சிலுவையை உருவுவார், அந்தப் பிசாசு "ஆஆ"
என்று கத்தி ப�ோய்விடும். நானும் வேதாகமத்தைக் குறித்து
அப்படித்தான் ய�ோசித்தேன். அதற்கு வல்லமை உண்டு
என்று எனக்குத் தெரியும். ஆனால் அந்த வல்லமையை
எப்படி வெளிக்கொணருவது என்று எனக்குத் தெரியவில்லை.
இதுப�ோன்ற சூழ்நிலையை நான் சந்தித்திராதபடியால், அந்த
நேரத்தில் தேவனுடைய கிருபை எனக்கு உதவியது. நான்
என் வேதாகமத்தைத் திறந்து, புதிய ஏற்பாட்டில் பிலிப்பியர்
புத்தகத்தைத் திருப்பினேன். 2 ஆம்அதிகாரம்
8 முதல்11
வசனங்களை வாசிக்க ஆரம்பித்தேன், "அவர் மனுஷரூபமாய்க்
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காணப்பட்டு,
மரணபரியந்தம்,
அதாவது
சிலுவையின்
மரணபரியந்தமும்
கீ ழ்ப்படிந்தவராகி,
தம்மைத்தாமே
தாழ்த்தினார். ஆதலால் தேவன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக
அவரை
உயர்த்தி,
இயேசுவின்
நாமத்தில்
வான�ோர்
பூதலத்தோர்
பூமியின்
கீ ழான�ோருடைய
முழங்கால்
யாவும்
முடங்கும்படிக்கும்,
பிதாவாகிய
தேவனுக்கு
மகிமையாக இயேசுகிறிஸ்து கர்த்தரென்று நாவுகள் யாவும்
அறிக்கைபண்ணும்படிக்கும், எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான
நாமத்தை அவருக்குத் தந்தருளினார்.”
அதற்கு அந்தப் பிசாசு,''அதைச் ச�ொல்ல வேண்டாம் அந்த
வார்த்தைகளை என்னால் தாங்க முடியவில்லை! அதைச்
ச�ொல்ல வேண்டாம்!" என்றது. எனன ஒரு ஆச்சரியமான
திருப்பம் என்று நான் நினைத்தேன். எனவே நான்" நல்லது,
இயேசுவின் நாமத்தில், வான�ோர், பூதலத்தோர், பூமியின்
கீ ழான�ோர் அனைவரின் முழங்கால்களும் முடங்கும்.'' என்று
ச�ொன்னேன். ''அதைச் ச�ொல்லவேண்டாம்! அந்த வார்த்தைகளை
என்னால் தாங்க முடியவில்லை! அதைச் ச�ொல்லவேண்டாம்,
ச�ொல்லவேண்டாம்!"
என்று
அவள்
அலறினாள்.நான்
வசனங்களை வாசிக்க வாசிக்க இந்தப் பிசாசு இவளுக்குள்

மடத்தனமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என நான் நினைத்து
த�ொடர்ந்து வாசித்தேன்."அவர் மனுஷரூபமாய்க் காணப்பட்டு,
மரணபரியந்தம், அதாவது சிலுவையின் மரணபரியந்தமும்
கீ ழ்ப்படிந்தவராகி, தம்மைத்தாமே தாழ்த்தினார். ஆதலால்
தேவன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவரை உயர்த்தி,
இயேசுவின் நாமத்தில் வான�ோர் பூதலத்தோர் பூமியின்
கீ ழான�ோருடைய முழங்கால் யாவும் முடங்கும்,'' மீ ண்டும்

அதேவிதமான பதில் வந்தது, "அதைச் ச�ொல்ல வேண்டாம்,
என்னால் தாங்க முடியாது!" பின்பு அந்தப் பிசாசு அவளின்
காதுகளைப் பிடித்து, "அதைச் ச�ொல்ல வேண்டாம், என்னால்
அந்த வார்த்தைகளைத் தாங்கமுடியாது, அதைச் ச�ொல்ல
வேண்டாம்!”
என்று
ச�ொல்லிக்
க�ொண்டே
அவளைத்
தரையிலே தள்ளிப்போட்டது, அவள் இயேசுவின் நாமத்தில்
பணிந்துக�ொள்ள ஆரம்பித்தாள். நான் மேலும் ச�ொன்னேன்,
“இயேசுவின் நாமத்தில் வான�ோர், பூதலத்தோர், பூமியின்
கீ ழான�ோர் அனைவரும் முழங்கால்களும் முடங்கும்” என்று
கூறினேன்.
சற்றுநேரத்துக்கு முன்புவரை, அந்தப் பிசாசு என்மேல்
அதிகாரமும் வல்லமையும் க�ொண்டிருந்தது. அது என்னை
அங்கிருந்து அடித்து துரத்திவிடும் என்று எண்ணினேன் - எனக்குத்
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தெரியவில்லை. எனக்குத் தெரிந்ததெல்லாம் தேவனுடைய
வார்த்தைக்கு
வல்லமை உண்டு. நான் வேதாகமத்தைத்
திறந்து, எபேசியர் 6:17 வாசித்தேன், "தேவவசனமாகிய ஆவியின்
பட்டயத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்”. சத்துருவை வெட்டி
வழ்த்துகிற
ீ
தாக்குதலின் ஆயுதமாக இது இருக்கிறது என்பதை
கவனியுங்கள்.
தேவனுடைய
வார்த்தையே
ஆவியின்
பட்டயம். இயேசு ச�ோதிக்கப்பட்டப�ோது, என்ன செய்தார் என்று
நினைத்துப்பாருங்கள். பிசாசு அவரிடத்தில் வந்து, "நீர் எனக்கு
முன்பாக விழுந்து, என்னைப் பணிந்துக�ொண்டால், உலகத்தின்
எல்லா இராஜ்யங்களையும் நான் உனக்குத் தருவேன்,"
என்று ச�ொன்னது. இயேசு "அப்பாலே ப�ோ சாத்தானே: உன்

தேவனாகிய கர்த்தரைப் பணிந்து க�ொண்டு, அவர் ஒருவருக்கே
ஆராதனை செய்வாயாக என்று எழுதியிருக்கிறதே” (மத்தேயு

4:10) என்றார். பின்பு பிசாசு அவரை மீ ண்டும் ச�ோதித்தது.
அவர�ோ, ''எழுதியிருக்கிறது, சாத்தானே,எழுதியிருக்கிறதே,"
என்று ச�ொல்லி, தேவ வார்த்தையை எடுத்துக் காட்டினார்.
அவர் ஆவியின் பட்டயத்தைப் பயன்படுத்தினார், பின்னர்
பிசாசு அவரை விட்டு க�ொஞ்சக் காலம் நீங்கியிருந்தான்
என்று வேதாகமம் ச�ொல்கிறது.
சத்துருவைத் த�ோற்கடிக்கும்படிக்கு, நமக்கு இருக்கிற
ஒரே ஆயுதம் தேவனுடைய வார்த்தையாகிய ஆவியின்
பட்டயமே. நான் அதினின்று கற்றுக்கொண்டது என்ன என்று
உங்களுக்குத் தெரியுமா? நான் கற்றுக்கொண்டது இதுதான்:
ஒவ்வொரு முறை நான் வேதாகமத்தைப் படிக்கும்போது,
எவ்வளவு
பசியாயிருக்கிறேன்
என்பதை
உணர்ந்து,
அதினின்று எடுத்துப் புசிப்பேன் அல்லது அன்றையதினம்
நான்
செய்யாமல்
விட்டுவிட்ட
காரியங்களைப்
பற்றி
ய�ோசிப்பேன். சீடத்துவத்தைக் கற்றுக்கொண்டு இருப்பவர்கள்
வகுப்பிற்கு வராமல் இருப்பதற்கு அநேக காரணங்களைச்
ச�ொல்வார்கள் என்று எனக்குத் தெரியும். ஏன் அப்படி
ச�ொல்கிறார்கள் என்று கண்டுக�ொண்டேன். வேதாகமத்தில்
உள்ள சில காரியங்களை நாம் அறிய வேண்டுமென தேவன்
விரும்புகிறார், சாத்தான் அவைகளை நாம் அறியக்கூடாது
என விரும்புகிறான். எனவே ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள்
தேவனுடைய வார்த்தையைப் படிக்க வரும்போதும் அல்லது
சீஷத்துவ வகுப்பிற்கு வரும்போதும் வேதாகமத்தில் உள்ள
சில காரியங்கள் உங்களுக்குத் தெரியக்கூடாது என சத்துரு
விரும்புகிறான் - அந்த வார்த்தைகளில் மறைந்திருக்கிற
தேவனை நீங்கள் காணக்கூடாது என விரும்புகிறான்.
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அந்தகாரத்தின் இராஜ்யம் ஒன்றிருக்கிறது, தேவனுடைய
அன்பின குமாரனின் இராஜ்யமும் இருக்கிறது. க�ொல�ோசெயர்
1:13ல் பவுல் ச�ொல்கிறார், "இருளின் அதிகாரத்தினின்று

நம்மை விடுதலையாக்கி, தமது அன்பின் குமாரனுடைய
ராஜ்யத்திற்கு
உட்படுத்தினவருமாயிருக்கிற
பிதாவை
ஸ்தோத்திரிக்கிற�ோம்.''
நீங்கள்
எந்த
இராஜ்யத்தில்
இருக்கிறீர்கள்? எங்கே ஆட்சியும் ஆளுகையும் இருக்கிறத�ோ
அதுதான் இராஜ்யம். இயேசு கிறிஸ்துதான் இராஜா. நீங்கள்
உங்கள்
வாழ்க்கையை
எப்பொழுதாவது
அவருக்குக்
க�ொடுத்திருக்கிறீர்களா?
இன்று
நீங்கள்
அவரைப்
பின்பற்றுகிறீர்களா? அல்லது மற்ற காரியங்கள் உங்கள்
வாழ்வில் முதன்மைத்துவம் செலுத்திக் க�ொண்டிருக்கிறதா?
லூக்கா 6:46ல் “என்னை ஆண்டவரே! ஆண்டவரே! எனறு

நீங்கள்
ச�ொல்லியும்,
நான்
ச�ொல்லுகிறபடி
நீங்கள்
செய்யாமற்போகிறதென்ன?” என்று இயேசு ச�ொல்கிறார்.

அவர் உங்கள் வாழ்வில் முதன்மையானவராக இருக்க
விரும்புகிறார்.
உங்கள்
வாழ்வின்
ஆட்சிபீடத்திலிருந்து,
அந்த முதன்மை ஸ்தானத்திலிருந்து, அவரைப் பிரிக்க
முயற்சிக்கிற ஒரு அந்தகாரத்தின் இராஜ்யம் இருக்கிறது.
இதற்குக் காரணமென்னவென்றால், சத்துருவானவன் அந்த
முதன்மை ஸ்தானத்தைப் பிடிக்க விரும்புகிறான். உங்கள்
முழு இருதயத்துடன் நீங்கள் இன்று இயேசுவிடம் திரும்பி,
ஒரு சத்துரு உண்டு என்பதை உணர்ந்துக�ொள்ளுங்கள். அவன்
பெயர் சாத்தான், அவனுக்குப் பிசாசுத்தனமான வல்லமை
இருக்கிறது, ஆனால் நமக்கு அவன் மேல் அதிகாரம் உண்டு
என வேதாகமம் ச�ொல்கிறது.
மத்தேயு
10:8ல்
''வியாதியுள்ளவர்களைச்
ச�ொஸ்தமாக்குங்கள், குஷ்டர�ோகிகளைச் சுத்தம் பண்ணுங்கள்,
மரித்தோரை
எழுப்புங்கள்,
பிசாசுகளைத்
துரத்துங்கள்:
இலவசமாய்ப்
பெற்றீர்கள்,
இலவசமாய்க்
க�ொடுங்கள்''
என்று இயேசு ச�ொல்கிறார்.இராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தைப்
பிரசங்கியுங்கள்,
நீங்கள்
அதற்காக
செல்லும்போது,
உங்களுக்கு சத்துருவின் மேல் அதிகாரம் கிடைக்கும். தேவன்
உங்களுக்காக வைத்திருப்பதிலிருந்து சத்துரு உங்களைப்
பிரிக்காதபடி பார்த்துக் க�ொள்ளுங்கள். இயேசுவை உங்கள்
ஆண்டவராக்கி, அவருக்கு முதலிடம் க�ொடுங்கள். அதற்காக
நீங்கள் ஒருக்காலும் வருந்தமாட்டீர்கள்.
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1

எபேசியர்
6:12
வாசிக்கவும்.
நமக்கிருக்கிற
ப�ோராட்டத்தை
விவரிக்கிறது?

பிசாசின்
உலகத்தோடு
இந்த
வசனம்
எப்படி

6:12
“இப்பிரபஞ்சத்தின்
அந்தகாரல�ோகாதிபதிகள�ோடும் வானமண்டலங்களிலுள்ள
ப�ொல்லாத
ஆவிகளின்
சேனைகள�ோடும்
நமக்குப்
ப�ோராட்டம் உண்டு.”
எபேசியர்

2. மாற்கு 16:17வாசிக்கவும். விசுவாசிக்கு உள்ள அதிகாரத்தைக்
குறித்து இந்த வசனம் என்ன ச�ொல்கிறது?
16:17
“விசுவாசிக்கிறவர்களால்
நடக்கும்
அடையாளங்களாவன: என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளைத்
துரத்துவார்கள். நவமான பாஷைகளைப் பேசுவார்கள்;”
மாற்கு

3.

யாக்கோபு 4:7 வாசிக்கவும். பிசாசின் பிடியிலிருந்து
விடுதலையைத் தேடுகிற ஒருவர் என்ன செய்ய வேண்டும்?
யாக்கோபு 4:7, “தேவனுக்குக் கீ ழ்ப்படிந்திருங்கள்; பிசாசுக்கு

எதிர்த்து நில்லுங்கள், அப்பொழுது அவன் உங்களைவிட்டு
ஓடிப்போவான்”.
4.

யாக்கோபு 1:14 வாசிக்கவும். தீமையான காரியத்தை
விரும்பத்தக்கதாக சாத்தான் எப்படி நம்மை வஞ்சிக்கிறான்?
யாக்கோபு 1:14 “அவனவன் தன்தன் சுய இச்சையினாலே

இழுக்கப்பட்டு, சிக்குண்டு, ச�ோதிக்கப்படுகிறான்.”

5. ர�ோமர் 6:13 வாசிக்கவும். கிறிஸ்துவின் காரியங்களால்
ஒருவன் தன் வாழ்க்கையை நிரப்புவானாகில், பிசாசுகள்
இருக்கமுடியாமல் தானாகவே ஓடிப்போகும், நாம் என்ன
செய்ய வேண்டுமென்று இந்த வசனம் ச�ொல்கிறது?
ர�ோமர் 6:13, “நீங்கள் உங்கள் அவயவங்களை அநீதியின்

ஆயுதங்களாகப் பாவத்திற்கு ஒப்புக்கொடாமல், உங்களை
மரித்தோரிலிருந்து பிழைத்திருக்கிறவர்களாக தேவனுக்கு
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ஒப்புக்கொடுத்து, உங்கள் அவயவங்களை நீதிக்குரிய
ஆயுதங்களாக தேவனுக்கு ஒப்புக்கொடுங்கள்” .

6.

ர�ோமர் 13:14 வாசிக்கவும். மாம்சத்தின் கிரியைகள்
பிசாசுகளுக்குத் தீனியாகிறது.
எனவே தேவனுடைய
வழிகளாகிய அன்பிலும், சுத்தத்திலும் நடந்து, அவைகளைப்
பட்டினிப்போடவேண்டும்.நாம்
நமது
மாம்சத்திற்கு
எந்த_______ செய்ய தேவையில்லை.
துர்இச்சைகளுக்கு இடமாக உடலைப்
பேணாமலிருந்து, கர்த்தராகிய
இயேசுகிறிஸ்துவைத்
தரித்துக்கொள்ளுங்கள்
ர�ோமர்13:14

7. லூக்கா 10:17-19 வாசிக்கவும். பிசாசுகளைத் துரத்தும்படிக்கு
நாம்
அவரிடத்தில்
ஜெபிக்க
வேண்டுமென
இயேசு
ஒருக்காலும்
ச�ொல்லவில்லை.
அவர்
நமக்கு
வல்லமையையும் அதிகாரத்தையும் க�ொடுத்துள்ளார். இந்த
வசனம்சொல்கிறது, நமக்கு வல்லமையும், அதிகாரமும்
______________________ மேல் உண்டு.
10:17-19
பின்பு
அந்த
எழுபதுபேரும்
சந்தோஷத்தோடே திரும்பிவந்து: ஆண்டவரே, உம்முடைய
நாமத்தினாலே பிசாசுகளும் எங்களுக்குக் கீ ழ்ப்படிகிறது
என்றார்கள்.
அவர்களை
அவர்
ந�ோக்கி:
சாத்தான்
மின்னலைப்போல
வானத்திலிருந்து
விழுகிறதைக்
கண்டேன்.
இத�ோ,
சர்ப்பங்களையும்
தேள்களையும்
மிதிக்கவும், சத்துருவினுடைய சகல வல்லமையையும்
மேற்கொள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரங் க�ொடுக்கிறேன்;
ஒன்றும் உங்களைச் சேதப்படுத்தமாட்டாது.
லூக்கா
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பதில் ஆதாரங்௧ள்
1

எபேசியர்
6:12
வாசிக்கவும்.
நமக்கிருக்கிற
ப�ோராட்டத்தை
விவரிக்கிறது?

பிசாசின்
உலகத்தோடு
இந்த
வசனம்
எப்படி

ப�ோராட்டம் உண்டு என்று
2. மாற்கு 16:17வாசிக்கவும். விசுவாசிக்கு உள்ள அதிகாரத்தைக்
குறித்து இந்த வசனம் என்ன ச�ொல்கிறது?

இயேசுவின் நாமத்தினாலே பிசாசுகளைத் துரத்துவதற்கு
நமக்கு அதிகாரம் உண்டு.
3.

யாக்கோபு 4:7 வாசிக்கவும். பிசாசின் பிடியிலிருந்து
விடுதலையைத் தேடுகிற ஒருவர் என்ன செய்ய வேண்டும்?

தேவனுக்குக்
வேண்டும்
4.

கீ ழ்ப்படிந்து,

பிசாசுக்கு

எதிர்த்து

நிற்க

யாக்கோபு 1:14 வாசிக்கவும். தீமையான காரியத்தை
விரும்பத்தக்கதாக சாத்தான் எப்படி நம்மை வஞ்சிக்கிறான்?

அவன் நம்மை நம்
சுய இச்சையினாலே இழுத்து,
சிக்குண்டு, ச�ோதிக்கப்பட வைக்கிறான்
5. ர�ோமர் 6:13 வாசிக்கவும். கிறிஸ்துவின் காரியங்களால்
ஒருவன் தன் வாழ்க்கையை நிரப்புவானாகில், பிசாசுகள்
இருக்கமுடியாமல் தானாகவே ஓடிப்போகும், நாம் என்ன
செய்ய வேண்டுமென்று இந்த வசனம் ச�ொல்கிறது?

நாம் நம்மை பாவத்திற்கு ஒப்புக்கொடாமல், நம்
அவயவங்களை நீ திக்குரிய ஆயுதங்களாக தேவனுக்கு
ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டும்.
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ர�ோமர் 13:14 வாசிக்கவும். மாம்சத்தின் கிரியைகள்
பிசாசுகளுக்குத் தீனியாகிறது.
எனவே தேவனுடைய
வழிகளாகிய அன்பிலும் சுத்தத்திலும் நடந்து, அவைகளைப்
பட்டினிப்போடவேண்டும்.

நாம் நமது மாம்சத்திற்கு எந்த _________________ செய்ய
தேவையில்லை. (ஏற்பாடும்)
7. லூக்கா 10:17-19 வாசிக்கவும். பிசாசுகளைத் துரத்தும்படிக்கு
நாம்
அவரிடத்தில்
ஜெபிக்க
வேண்டுமென
இயேசு
ஒருக்காலும் ச�ொல்லவில்லை. அவர் நமக்கு

வல்லமையையும் அதிகாரத்தையும் க�ொடுத்துள்ளார்.
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விசுவாசிகளாகிய
நமக்கு
தேவன்
அதிகாரம்
க�ொடுத்திருக்கிறார். இதைக் குறித்துப் பேசும்போது, நமக்கு
இருக்கிற அதிகாரத்தைப் பற்றி மட்டுமல்ல, சாத்தானுக்கு
இருக்கிற அதிகாரத்தைப் பற்றியும் பார்க்க வேண்டும். அவன்
அளவுக்கதிகமாக பெரிதுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறான். நம்மைவிட
மேலான ஒரு வல்லமைய�ோடு நாம் சண்டையிடுவதாக
நம்பும்படி
கிறிஸ்தவர்கள்
நடத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள்,
அவனை
எப்படிய�ோ
சமாளிக்கிற
ஒரு
நிலைமை
நமக்கு
உள்ளது.
வேதவாக்கியங்கள்
நமக்கு
அப்படிப்
ப�ோதிக்கவில்லை. எபேசியர் 6:12 ச�ொல்கிறது, ''ஏனெனில்,

மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடுமல்ல, துரைத்தனங்கள�ோடும்,
அதிகாரங்கள�ோடும்,
இப்பிரபஞ்சத்தின்
அந்தகார
ல�ோகாதிபதிகள�ோடும், வானமண்டலங்களிலுள்ள ப�ொல்லாத
ஆவிகளின் சேனைகள�ோடும் நமக்குப் ப�ோராட்டம் உண்டு”

என வேதாகமம் ச�ொல்கிறது. சாத்தான் இருப்பது உண்மை.
அவனுக்கும் துரைத்தனங்களால், வல்லமைகளாலான ஒரு
முறைமை இருந்தாலும், இதற்கு முந்திய வசனம் நாம்
சத்துருவின் தந்திரங்களுக்கு எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் என்று
ச�ொல்லுகிறது. உண்மையில் நமக்கு எதிராக சத்துருவுக்கு
இருக்கிற ஒரே வல்லமை ஏமாற்றுவது மட்டும்தான்; வெற்றி
சிறப்பது அல்ல.
ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரத்தில் ஆதாம் ஏவாளுக்கு
எதிராக முதலாம் ச�ோதனை வந்தப�ோது, சாத்தான் ஏத�ோ
மேலான ஒரு சக்தியுடன் வரவில்லை . உதாரணமாக,
ஒரு
மாபெரும்
விலங்கிற்குள்
அல்லது
யானைக்குள்
புகுந்து,
ஆதாமின்
தலைக்குமேல்
அதின்
பாதத்தை
வைத்து, ''எனக்குப் பணிந்துவிடு, இல்லாவிட்டால், '' என்று
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ச�ொல்லி மிரட்டாமல், தேவனுடைய படைப்புகளில் மிகவும்
தந்திரமான சர்ப்பத்துக்குள் புகுந்தான்.
அவன் தந்திரமாக
சர்ப்பத்திற்குள்
வந்ததற்கான
காரணம்
–
ஆதாமையும்
ஏவாளையும் அவன் கட்டாயப் படுத்தும் எதையும், செய்ய
வைக்க முடியவில்லை என்பதே. அவனால் ஏமாற்ற மட்டுமே
முடிந்தது. அவன் தேவனின்
தன்மைக்கும் குணத்திற்கும்
எதிராக வந்து அவரை விமர்சிக்கத் த�ொடங்கினான்."தேவன்
உன்னை
நேசிக்கவில்லை",
அவர்
உங்களிடமிருந்து
விஷயங்களைத் மறைக்கிறார் . தேவனுக்கு எதிராக பாவம்
செய்ய ஆதாமையும் ஏவாளையும்
தூண்டுவதற்கு அவர்
ஏமாற்றுவதைப் பயன்படுத்தினான்.
இங்கே ச�ொல்வதற்கு அநேக காரியங்கள் இருந்தாலும்,
விசுவாசியின்
அதிகாரம்
பற்றியதான
காரியத்தை
உங்களுக்கு முன்னாகத் தெளிவாக வைக்க விரும்புகிறேன்.
சாத்தானுக்கு உங்கள் மேல் எந்த வல்லமையும் அதிகாரமும்
கிடையாது என்பதை நீங்கள் உணர்ந்துக�ொள்ள வேண்டும்.
அவன் த�ோற்கடிக்கப்பட்ட சத்துரு. ப�ொய்களையும் ஏமாற்று
வேலைகளையும் உங்களுக்கு எதிராக அவன் வரமுடியும்.
உங்கள் வாழ்க்கை அழிந்து க�ொண்டிருக்குமானால், "சாத்தான்
தான் இந்த அம்புகளை எனக்கு எதிராக எய்கிறான்,'' என்று
நீங்கள் ச�ொல்லலாம். ஆனால் அவனுக்கு வெடிமருந்தை
வழங்குகிறவர்கள் நீங்கள் தான். அவனுடைய ப�ொய்களுக்கும்
வஞ்சனைகளுக்கும் பதில் க�ொடுக்க வேண்டியவர்கள் நீங்களே.
நீங்கள் சாத்தானுக்கு இணங்காவிட்டால், அவன் உங்களுக்குள்
வரவ�ோ அல்லது உங்கள் மீ து வல்லமையை செலுத்தவ�ோ
முடியாது. 2 க�ொரிந்தியர் 10:3-5 ச�ொல்கிறது, "நாங்கள்

மாம்சத்தில்
நடக்கிறவர்களாயிருந்தும்,
மாம்சத்தின்படி
ப�ோர் செய்கிறவர்களல்ல. எங்களுடைய ப�ோராயுதங்கள்
மாம்சத்துக்கேற்றவைகளாயிராமல்,
அரண்களை
நிர்மூலமாக்குகிறதற்குத் தேவபலமுள்ளவைகளாயிருக்கிறது.
அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும், தேவனை அறிகிற
அறிவுக்கு விர�ோதமாய் எழும்புகிற எல்லா மேட்டிமையையும்
நிர்மூலமாக்கி,
எந்த
எண்ணத்தையும்
கிறிஸ்துவுக்குக்
கீ ழ்ப்படியச்
சிறைப்படுத்துகிறவர்களாயிருக்கிற�ோம்”.

உங்களின்
யுத்தத்திற்கான
ஆயுதங்கள்
என்னவென்று
வசனங்கள் ச�ொல்கின்றன. குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு
ஆயுதமும் உங்கள் சிந்தையை, உங்கள் நினைவுகளை
குறிப்பிடுவதாக உள்ளது. உங்களை ஏமாற்றுவதைத் தவிர
சாத்தானுக்கு உங்கள் மீ து எந்த விதமான அதிகாரமும்
கிடையாது.
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சில
காரியங்களை
சுருக்கமாக
த�ொகுத்துக்கூற
விரும்புகிறேன். ஆதியிலே தேவன் மெய்யாகவே சகல
அதிகாரமும் உடையவராக இருந்தார். எல்லா அதிகாரமும்
வல்லமையும் தேவனிடத்திலிருந்து வரவேண்டி இருந்தது.
ஏனெனில்
அவர்
ஒருவரே
எல்லா
வல்லமையும்
தமக்குள்ளே
க�ொண்டிருந்தார்.
எல்லாம்
அவரினின்று
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டதே. அவர் வானத்தையும் பூமியையும்
சிருஷ்டித்தப�ோது, அவர் சகல அதிகாரமும் வல்லமையும்
உடையவராக இருந்தார். பின்பு ஆதியாகமம் 1:26ல் தேவன்
ஆதாம் ஏவாளை சிருஷ்டித்து, "அவர்கள் ... பூமியனைத்தையும்
.....ஆளக்கடவர்கள் என்றார்.'' இதை சங்கீதம் 115:16 உடன்
இணைத்துப் பாருங்கள், "வானங்கள் கர்த்தருடையவைகள்:
பூமியைய�ோ மனுபுத்திரருக்குக் க�ொடுத்தார்.” சிருஷ்டிகர்
என்ற முறையில் தேவன் சர்வத்திற்கும் ஆளுனராக இருந்தார்,
ஆயினும்
பூமியின்
மேலுள்ள
ஆளுகையை
அல்லது
அதிகாரத்தை சரீரப்பிரகாரமான மனிதர்களுக்குக் க�ொடுத்தார்.
இந்த பூமியை ஆளுகை செய்வதற்கு சாத்தான் எந்த உரிமையும்
வல்லமையும் கிடையாது. மனிதனை பாவத்திற்கேதுவாக
வஞ்சித்ததின் மூலம் அவன் அந்த
அதிகாரத்தை
எடுத்துக்கொண்டான். தேவன் அந்த வல்லமையை மனித
இனத்துக்குக் க�ொடுத்தார். மனிதன் வழ்ந்தப�ோது,
ீ
அவன்
தேவனால் அருளப்பட்ட அந்த வல்லமையை பிசாசுக்கு
தந்துவிட்டான்.
மனிதனை
அடக்கும்படியாகவ�ோ,
இந்த
பூமியை ஆளும்படியாகவ�ோ சாத்தானுக்கு ஒருக்காலும்
தேவனால் வல்லமை க�ொடுக்கப்படவில்லை.
சாத்தான்
இந்த
உலகத்திற்கு
தேவனாயிருக்கிறான்
என்று வேதவாக்கியம் ச�ொல்லுகிறது, ஆனாலும் தேவன்
அவனை இந்த உலகத்துக்குக் கடவுளாக ஏற்படுத்தவில்லை.
மனிதனுக்கு மேலான ஸ்தானத்தை ஒருக்காலும் தேவன்
பிசாசுக்கு
க�ொடுக்கவில்லை.
இந்த
பூமியின்
மீ தான
ஆளுகையையும், அதிகாரத்தையும் அவர் மனிதனுக்குக்
க�ொடுத்தார். சாத்தானால் அடக்கி, ஆளுகை செய்து, எல்லாப்
பிரச்சனைகளையும் க�ொண்டுவர முடிகிறதென்றால், அதற்கு
ஒரே காரணம் மக்கள் தேவனிடமிருந்து பெற்ற அதிகாரத்தை
அவர்கள் அவனுக்கு தந்துவிடுகிறார்கள். இது தேவனுக்கு
உண்மையிலே
ஒரு
பிரச்சனையாயிற்று.
ஏனெனில்
ஆவியாயிருக்கிற தேவன் இந்த பூமியின் மீ தான அதிகாரத்தை
சரீரப்பிரகாரமான மனிதர்களுக்கு வழங்கியிருந்தார். திட
சரீரமுடைய மக்கள் மாத்திரமே இந்த பூமியில் ஆளுகை
செய்யவும், தாக்கம் ஏற்படுத்தவும் வல்லமையும் அதிகாரமும்

50

விசுவாசியின் அதிகாரம் 					
ஆன்ட்ரூ ேவாமக்

பாடம் 6

பெற்றிருந்தனர். நம்முடைய அதிகாரத்தை சாத்தான் பெற்றுக்
க�ொள்வதற்காக அவன் நம்மிடம் வரவேண்டியதாயிருந்தது.
அதனால் தான் அவன் ஒரு சரீரத்தில் குடிபுக விரும்புகிறான்.
வேதவாக்கியங்களில் பிசாசுகள் எதையாவது செய்வதற்கு
ஒரு சரீரம் வேண்டியதாயிருந்தது. ஏனெனில் சாத்தான் ஒரு
திட சரீரத்தின் வழியாகவே தன் எல்லா வேலைகளையும்
செய்ய முடியும். ஏனெனில் ஆவியாயிருக்கிற தேவன்
அதிகாரத்தை
சரீரப்பிகாரமான
மனுஷ
ர்களுக்குக்
க�ொடுத்துவிட்டபடியால்,
ஒரு
விதத்தில்
அவரின்
கைகள் கட்டப்பட்டது ப�ோலானது. இங்கே தேவனுக்கு
வல்லமையும் அதிகாரமும் இல்லை என்பதாக அல்ல,
ஆனால் அவரின் உத்தமத்தின் நிமித்தமாக அப்படியாயிற்று.
அவர் அதிகாரத்தை சரீரப்பிரகாரமான மனுஷர்களுக்குக்
க�ொடுத்தார். தேவன் தன் வார்த்தையில் உண்மையுள்ளவராக
இருந்து, அந்த அதிகாரத்தை உடனே பறித்துக்கொள்ளாமல்,
தாம் ச�ொன்ன வாக்கைக் காத்து நிறுத்துகிறார். அவர் தம்மை
வெளிப்படுத்தும்படி, வரலாறு முழுவதுமாக ஒரு மனுஷனைத்
தேடிக்கொண்டிருந்தார், ஆனால் பிரச்சனை என்னவென்றால்,
எல்லாரும் களங்கப்பட்டவர்களாய் தங்களை சாத்தானுக்கு
இணங்கப்பண்ணினார்கள். எனவே அவர் என்ன செய்தார்?
தேவன் இறுதியாக தாமே இந்த பூமிக்கு ஒரு மனிதனாக
அவதரித்தார்.
நீங்கள்
இதைப்
புரிந்துக�ொள்ளும்போது
இது மிகப்பெரிய ஒரு காரியமாக இருக்கும். ஏனெனில்
பிசாசு
இப்பொழுது
ஒரு
பெரும்
பிரச்சனைக்குள்ளாகி
விட்டான். அவன் மனிதவர்க்கத்தின் வல்லமையை எடுத்து
பயன்படுத்திக்கொண்டிருந்தான், தேவன் நேரடியாக இந்தப்
பிரச்சனைகளுக்குள்
ஈடுபடக்
கூடாதிருந்தது.
ஏனெனில்
மனிதன் தன் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் தேவனால்
அருளப்பட்ட
அதிகாரத்தை
சாத்தானுக்கு
திருப்பிக்
க�ொண்டிருந்தான்.சாத்தான் செய்தது தவறாக இருந்தாலும்,
மனிதன்
தனக்குக்
க�ொடுக்கப்பட்ட
அதிகாரத்தையும்
வல்லமையையும்
அவனுக்குக்
க�ொடுத்தான்.
ஆனால்
இப்பொழுத�ோ தேவன் குறுக்கே வந்துவிட்டார், இப்பொழுது
அவர் ஆவியில் மாத்திரமல்ல, சரீரப்பிரகாரமான மாம்ச
வடிவிலும் வெளிப்பட்டுவிட்டார். இந்தக் காரியம் பிசாசின்
நிலைமையை ம�ோசமாக்கிவிட்டது, தேவன் பரல�ோகத்தில்
அதிகாரமுடையவராக மாத்திரமல்ல, மனுஷனாக வந்ததால்
பூமியின் மேல் அதிகாரம் பெற்றார். ய�ோவான் 5:26-27ல்
இயேசு ச�ொல்கிறார், "ஏனெனில், பிதாவானவர் தம்மில் தாமே

ஜீவனுடையவராயிருக்கிறது

ப�ோல,
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தாமே ஜீவனுடையவராயிருக்கும்படி அருள்செய்திருக்கிறார்.
அவர்
மனுஷகுமாரனாயிருக்கிறபடியால்,
நியாயத்தீர்ப்புச்
செய்யும்படிக்கு
அதிகாரத்தையும்
அவருக்குக்
க�ொடுத்திருக்கிறார்."
இங்கே
அவர்
தம்முடைய
திட
சரீரத்தைக் குறிப்பிட்டுப் பேசுகிறார்.

இயேசு வந்து தேவன் தந்த அதிகாரத்தைச் செயற்படுத்தினார்.
பிசாசு அவரை ச�ோதித்தான், இயேசுவ�ோ ஒருக்காலும்
அவனுக்கு
இணங்கவில்லை.
அவர�ோடு
பண்ணின
ஒவ்வொரு யுத்தத்திலும் அவன் த�ோற்றுப்போனான். பின்பு
இயேசு நம்முடைய பாவங்களை சுமந்து, நமக்காக மரித்து,
பாதாளத்திற்குச் சென்று, உயிர�ோடு எழுந்தார். மத்தேயு
18:18ல், "வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்குக்
க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது'' என்றார்.
தேவன் மனிதனுக்குக்
க�ொடுத்ததும்,
மனிதன்
துர்ப்பிரய�ோகம்
செய்ததுமான
அதிகாரத்தை
அவர்
மீ ட்டெடுத்தார்.
மாம்சத்தில்
வந்த
தேவனாகிய இயேசு வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும்
உடையவரானார். அடுத்த வசனத்தில் அவர் ச�ொல்கிறார்,
"நீங்கள் ப�ோய் இந்த காரியங்களைச் செய்யுங்கள்." அதாவது
அவர் ச�ொல்கிற விதமாவது, "வானத்திலும் பூமியிலும் சகல
அதிகாரமும் இப்பொழுது என்னிடத்திலிருக்கிறது. அதை நான்
உங்களுடன் பகிர்ந்து க�ொள்கிறேன்.'' ஆயினும் இவ்விதமாக
தேவன்
விசுவாசிகளாகிய
நமக்கு
க�ொடுத்திருக்கிற
அதிகாரத்தில் ஒரு தனி வித்தியாசம் உண்டு. இது கர்த்தராகிய
இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் நமக்குமான அதிகாரமாகும். இது
ஆதாம் ஏவாளுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் க�ொடுக்கப்பட்டது
ப�ோன்றதல்ல. அவர்கள் அந்த அதிகாரத்தை க�ொடுத்துவிட
முடிந்தது. பிசாசு அவர்களை ஆக்கிரமித்தான். நம்பிக்கையற்ற
நிலைக்குள்ளாகினர்.
ஆனால்
இன்று
அந்த
அதிகாரம்
இயேசு கிறஸ்துவுடன் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. வங்கியில்
கூட்டுக்கணக்கு
வைத்திருப்பவர்கள்
இரண்டுபேரும்
கையெழுத்திடாவிட்டால்
காச�ோலைக்குப்
பணம்
தர
மாட்டார்கள். நம்முடைய அதிகாரம் இயேசுவ�ோடுகூடப்
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது, அவரின் அதிகாரம் சபைக்குப்
பகிரப்பட்டுள்ளது.
நாம் தவறினாலும்கூட, இந்த அதிகாரத்தை ஒருக்காலும்
தேவன்
பிசாசுக்கு
ஒப்புக்கொடுக்கமாட்டார்.
சாத்தான்
முற்றிலும்
வல்லமையற்றவன்.
அவன்
உங்களை
வஞ்சித்தாலன்றி அல்லது நீங்கள் விருப்பத்தின் அடிப்படையில்
அவனுக்கு இணங்கினாலன்றி உங்கள் வாழ்வில் ஒன்றும்
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செய்ய அவனால் முடியாது. நீங்கள் ஒருவேளை உங்கள்
அதிகாரத்தை அவனுக்குக் க�ொடுக்கலாம்.அதற்காக தனிப்பட்ட
முறையில் துன்பப்படுவர்கள்.
ீ
ஆனாலும் மனுஷனுக்குக்
க�ொடுக்கப்பட்ட, தேவன் அருளியதான அதிகாரம் இனி
ஒருக்காலும் முழுமையாக பிசாசுக்குச் சென்றடையாது.
இப்பொழுது அந்த அதிகாரம் நமக்கும் கர்த்தராகிய இயேசு
கிறிஸ்துவுக்கும் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் எப்படியும்
உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார். அதிகாரமும் வல்லமையும்
உங்களுக்கு உண்டென்பதை நீங்கள் அறிந்துக�ொள்ள வேண்டும்.
சாத்தான் சிந்தனைகளால் உங்களுடன் சண்டையிடுகிறான்.
நீங்கள்
உங்கள்
ஆயுதங்களால்
இந்த
சிந்தனைகளை
சிறைப்படுத்திவிட முடியும். பிசாசு உங்களை சரீரப் பிரகாரமாக
ஒடுக்குவது தவறு என்று நீங்கள் உணர்ந்து க�ொள்ள
முடியும். குணமாக்கப்படுதலைக் குறித்து வேதவாக்கியங்கள்
ச�ொல்வதை
கவனித்துப்
பாருங்கள்.
ய�ோவான்
8:32
ச�ொல்கிறது, ''சத்தியத்தையும் அறிவர்கள்,
ீ
சத்தியம் உங்களை
விடுதலையாக்கும்”. அதிகாரமும் வல்லமையும் உங்களுக்குத்
தான் க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. தேவன் அதை உங்களுக்குத்
தந்திருக்கிறார். நீங்கள் அதைச் செயற்படுத்த முடியாதபடி
உங்களை தடுத்து நிறுத்துவது என்னவெனில், உங்கள்
சிந்தைனைகளை இன்னும் சிறைப்படுத்தாமல் இருக்கிற
காரியமேயாகும். உங்களுக்கு என்ன க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது
என்று உணரும்படி, உங்கள் சிந்தையைப் புதிதாக்குவதற்கு,
நீங்கள்
இன்னும்
இந்த
ஆவிக்குரிய
ஆயுதங்களைப்
பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறீர்கள். அதிகாரமும் வல்லமையும்
உங்களுக்குக் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளதை அறிந்துக்
க�ொள்வது
உற்சாகப்படுத்துவதாக உள்ளது.
நீங்கள்
இதை
எடுத்துப்
பயன்படுத்தி,
தியானித்து,
உங்களைக் கண்டுதான் சாத்தான் நடுங்கிக் க�ொண்டிருக்கிறான்
என்கிற
வெளிப்பாட்டை
தேவன்
உங்களுக்குத்
தர
வேண்டுமென நான் ஜெபிக்கிறேன். தேவன் அருளியிருக்கிற
வல்லமையும் அதிகாரமும் உங்களிடத்தில் உள்ளபடியால்,
நீங்கள் சத்துருவைக்க கண்டு பயப்படக் கூடாது. பிசாசுக்கு
எதிர்த்து நில்லுங்கள், அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு
ஓடிப்போவான் (யாக்கோபு 4:7).
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்ப
யன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1.

ஆதியாகமம் 3:1 வாசிக்கவும். சாத்தான் இருக்கிறான்,
ஆனால் அவனின் உண்மையான வல்லமை நம்மை
வஞ்சிக்கிற திறமையில்தான் உள்ளது. ஏவாள் எதைக்
கேள்வி கேட்கும்படி சாத்தான் நடத்தினான்?

தேவனாகிய கர்த்தர் உண்டாக்கின
சகல
காட்டு
ஜீவன்களைப்பார்க்கிலும்
சர்ப்பமானது
தந்திரமுள்ளதாயிருந்தது. அது ஸ்திரீயை ந�ோக்கி: நீங்கள்
த�ோட்டத்திலுள்ள சகல விருட்சங்களின் கனியையும்
புசிக்கவேண்டாம் என்று தேவன் ச�ொன்னது உண்டோ
என்றது.
ஆதியாகமம் 3:1 -

2. ஆதியாகமம் 3:1 வாசிக்கவும். சாத்தான் ஏன் வஞ்சனையைப்
பயன்படுத்தினான் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்?
3. ஆதியாகமம் 1:26, 28 வாசிக்கவும். மனிதனுக்கு அதிகாரத்தைக்
க�ொடுத்தது யார்?
ஆதியாகமம் 1:26, 28 - பின்பு தேவன்: நமது சாயலாகவும்

நமது ரூபத்தின்படியேயும் மனுஷனை உண்டாக்குவ�ோமாக;
அவர்கள்
சமுத்திரத்தின்
மச்சங்களையும்,
ஆகாயத்துப்
பறவைகளையும்,
மிருகஜீவன்களையும்,
பூமியனைத்தையும்,
பூமியின்மேல்
ஊரும்
சகலப்
பிராணிகளையும் ஆளக்கடவர்கள் என்றார்.பின்பு தேவன்
அவர்களை ந�ோக்கி: நீங்கள் பலுகிப் பெருகி, பூமியை நிரப்பி,
அதைக்
கீ ழ்ப்படுத்தி,
சமுத்திரத்தின்
மச்சங்களையும்
ஆகாயத்துப் பறவைகளையும், பூமியின்மேல் நடமாடுகிற
சகல ஜீவஜந்துக்களையும் ஆண்டுக�ொள்ளுங்கள் என்று
ச�ொல்லி, தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதித்தார்.
4. சங்கீதம் 8:4-8 வாசிக்கவும். தேவன் மனிதனை எவ்வாறு
படைத்தார்?
8:4-8 - மனுஷனை நீர் நினைக்கிறதற்கும்,
மனுஷகுமாரனை
நீர்
விசாரிக்கிறதற்கும்
அவன்
எம்மாத்திரம் என்கிறேன்.. நீர் அவனை தேவதூதரிலும்
சற்று
சிறியவனாக்கின ீர்;
மகிமையினாலும்
கனத்தினாலும்
அவனை
முடிசூட்டின ீர்.
உம்முடைய
சங்கீதம்
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கரத்தின் கிரியைகளின்மேல் நீர் அவனுக்கு ஆளுகை
தந்து,
சகலத்தையும்
அவனுடைய
பாதங்களுக்குக்
கீ ழ ்ப்ப டு த்தி ன ீ ர் . ஆ டு ம ா டு களெ ல ்லா வ ற்றை யு ம் ,
காட்டுமிருகங்களையும்,ஆகாயத்துப்
பறவைகளையும்,
சமுத்திரத்து
மச்சங்களையும்,
கடல்களில்
சஞ்சரிக்கிறவைகளையும் அவனுடைய பாதங்களுக்குக்
கீ ழ்ப்படுத்தின ீர்.

5.

2 க�ொரிந்தியர் 4:4 வாசிக்கவும்.
வேதவாக்கியம் சுட்டிக்காட்டுகிறது?

என்ன

நடந்ததாக

க�ொரிந்தியர் 4:4 - தேவனுடைய சாயலாயிருக்கிற
கிறிஸ்துவின்
மகிமையான
சுவிசேஷத்தின்
ஒளி
அவிசுவாசிகளாகிய அவர்களுக்குப் பிரகாசமாயிராதபடிக்கு,
இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன் அவர்களுடைய மனதைக்
குருடாக்கினான்.
2

6. மத்தேயு 4: 8-9 வாசிக்கவும். இந்த வசனங்கள் இந்தக்
குறிப்பை உறுதிப்படுத்துகிறதா?

மறுபடியும் பிசாசு அவரை மிகவும்
உயர்ந்த மலையின்மேல் க�ொண்டுப�ோய், உலகத்தின்
சகல ராஜ்யங்களையும் அவைகளின் மகிமையையும்
அவருக்குக் காண்பித்து:நீர் சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து,
என்னைப்
பணிந்துக�ொண்டால்,
இவைகளையெல்லாம்
உமக்குத் தருவேன் என்று ச�ொன்னான்.
மத்தேயு 4: 8-9 -

7. மத்தேயு 28:18 வாசிக்கவும், இயேசு மறித்து உயிர�ோடு
எழுந்தபின் ,யாருக்கு வானத்திலும் பூமியிலும் அதிகாரம்
இருக்கிறது ?
மத்தேயு 28:18 - அப்பொழுது இயேசு சமீ பத்தில் வந்து,

அவர்களை ந�ோக்கி: வானத்திலும் பூமியிலும்
அதிகாரமும் எனக்குக் க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

சகல

8. மத்தேயு 28:18-19 வாசிக்கவும். இந்த வசனத்தின்படி அந்த
அதிகாரம் யாருக்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது?
மத்தேயு

28:18-19-

வந்து, அவர்களை
சகல அதிகாரமும்

அப்பொழுது
இயேசு
சமீ பத்தில்
ந�ோக்கி: வானத்திலும் பூமியிலும்
எனக்குக் க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
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ஆகையால், நீங்கள் புறப்பட்டுப்போய் சகல ஜாதிகளையும்
சீஷராக்கி, பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்திலே
அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானங்கொடுத்து,

9.

எபேசியர்
1:19
வாசிக்கவும்.
இந்த
மகா
மேன்மையான
மகத்துவம்
வெளிப்படுத்தப்படுகிறது

வல்லமையின்
யாரிடத்தில்

1:19- தாம் கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து
எழுப்பி,
அவரிடத்தில்
நடப்பித்த
தமது
பலத்த
சத்துவத்தின் வல்லமைப்படியே விசுவாசிக்கிறவர்களாகிய
நம்மிடத்திலே காண்பிக்கும் தம்முடைய வல்லமையின்
மகா மேன்மையான மகத்துவம் இன்னதென்றும், நீங்கள்
அறியும்படிக்கு,
அவர்
உங்களுக்குப்
பிரகாசமுள்ள
மனக்கண்களைக்
க�ொடுக்கவேண்டுமென்றும்
வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன்.
எபேசியர்

56

விசுவாசியின் அதிகாரம் 					
ஆன்ட்ரூ ேவாமக்

பாடம் 6

பதில் ஆதாரங்௧ள்
1. ஆதியாகமம் 3:1 வாசிக்கவும். சாத்தான் இருக்கிறான்,
ஆனால் அவனின் உண்மையான வல்லமை நம்மை
வஞ்சிக்கிற திறமையில்தான் உள்ளது. ஏவாள் எதைக்
கேள்வி கேட்கும்படி சாத்தான் முயற்சிதான்?

கர்த்தருடைய வார்த்தையை (தேவன் உண்மையிலேயே
ச�ொன்னாரா?
2. ஆதியாகமம் 3:1 வாசிக்கவும். சாத்தான் ஏன் வஞ்சனையைப்
பயன்படுத்தினான் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்?

அவன்
தன்
அதிகாரத்தினால்
அவர்களைக்
கீ ழ்ப்படியாமலிருக்க கட்டாயப் படுத்தவில்லை. அவர்கள்
ஆளுமையை விட்டுக் க�ொடுக்க அவன் அவர்களை
ஏமாற்றினான்.
3. ஆதியாகமம்
1:26,
28
வாசிக்கவும்.
அதிகாரத்தைக் க�ொடுத்தது யார்?

மனிதனுக்கு

தேவன்
4. சங்கீதம் 8:4-8 வாசிக்கவும். தேவன் மனிதனை எவ்வாறு
படைத்தார்?

அவனைத்
தேவதூதரிலும்
சற்று
சிறியவனாக்கி,மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் முடி
சூட்டினார்.
5. 2க�ொரிந்தியர்
4:4
வாசிக்கவும்.
வேதவாக்கியம் சுட்டிக்காட்டுகிறது?

என்ன

நடந்ததாக

சாத்தான் மனிதனின் அதிகாரத்தை எடுத்துக் க�ொண்டு
இந்த உலகத்தின் தேவனாக ஆனான்
6. மத்தேயு 4: 8-9 வாசிக்கவும். இந்த
குறிப்பை உறுதிப்படுத்துகிறதா?

ஆம்
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7. மத்தேயு
28:18
வாசிக்கவும்.
இயேசுவின்
மரணம்,
உயிர்த்தெழுதலுக்குப் பின்பு, இப்பொழுது வானத்திலும்
பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் படைத்தவர் யார்?

இயேசு
8. மத்தேயு 28:18-19 வாசிக்கவும். இந்த வசனத்தின்படி அந்த
அதிகாரம் யாருக்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது?

விசுவாசிக்கு
9. எபேசியர்
1:19
வாசிக்கவும்.
இந்த
மகா
மேன்மையான
மகத்துவம்
வெளிப்படுத்தப்படுகிறது?

விசுவாசிக்கிற நமக்கு
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குணப்படுத்துதல் பரிகாரத்தில்
உள்ளது
ஆன்ட்ரூ ேவாமக்

இன்று குணமாகுதலைக் குறித்தும் இயேசு கிறிஸ்து
நமக்காக சம்பாதித்த குணமாக்குதலைக் குறித்து இந்த
பாடத்தில் பார்க்கப் ப�ோகிற�ோம். மாற்கு 2,
லூக்கா
5
ஆம்
அதிகாரங்களில்
மிகவும்
அதிகமாக
மக்கள்
கூடியிருந்த வட்டில்
ீ
இயேசு பேசிக் க�ொண்டிருக்கையில்
திமிர்வாதக்காரன் ஒருவன் அவர் அமர்ந்திருந்த இடத்திற்கு
முன்பாக
கூரையின்
வாயிலாக
இறக்கினர்.இயேசு
அற்புதமாக அந்த மனிதனை குணமாக்குகிறார். மத்தேயு 8:1416ல், இயேசு மக்களைக் குணமாக்கிய பின்பு, வேதாகமம்
ச�ொல்கிறது, "இயேசு பேதுருவின் வட்டிலே
ீ
வந்து, அவன்

மாமி ஜூரமாய்க் கிடக்கிறதைக் கண்டார். அவர்அவள்
கையைத் த�ொட்டவுடனே ஜூரம் அவளை விட்டு நீங்கிற்று:
அவள் எழுந்திருந்து, அவர்களுக்குப் பணிவிடை செய்தாள்.
அஸ்தமனமானப�ோது,
பிசாசு
பிடித்திருந்த
அநேகரை
அவரிடத்தில் க�ொண்டுவந்தார்கள். அவர் அந்த ஆவிகளைத்
தமது வார்த்தையினாலே துரத்தி, பிணியாளிகளெல்லாரையும்
ச�ொஸ்தமாக்கினார்." இப்படி நடந்ததற்கான காரணத்தை
வசனம் 17 நமக்குச் ச�ொல்கிறது, "அவர் தாமே நம்முடைய
பெலவனங்களை
ீ
ஏற்றுக்கொண்டு, நம்முடைய ந�ோய்களைச்
சுமந்தார் என்று, ஏசாயா தீர்க்கதரிசியினால் உரைக்கப்பட்டது
நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது'' . இங்கே நடந்த சம்பவத்தில்,
இயேசு அநேகரை குணமாக்கினார்.ஏசாயா 53:3-5 குறிப்பாக
சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது: "அவர் அசட்டைபண்ணப்பட்டவரும்,

மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவரும் (இது கர்த்தராகிய
இயேசுவைப் பற்றிய தீர்க்கதரிசனம்), துக்கம் நிறைந்தவரும்,
பாடு
அநுபவித்தவருமாயிருந்தார்,
அவரை
விட்டு,
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நம்முடைய முகங்களை மறைத்துக்கொண்டோம், அவர்
அசட்டைபண்ணப்பட்டிருந்தார், அவரை எண்ணாமற்போன�ோம்.
மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு,
நம்முடைய
துக்கங்களைச்
சுமந்தார்,
நாம�ோ,
அவர்
தேவனால்
அடிக்கப்பட்டு
வாதிக்கப்பட்டு,சிறுமைப்பட்டவ
ரென்று எண்ணின�ோம். நம்முடைய மீ றுதல்களினிமித்தம்
அவர் காயப்பட்டு, நம்முடைய அக்கிரமங்களினிமித்தம் அவர்
ந�ொறுக்கப்பட்டார், நமக்குச் சமாதானத்தை உண்டுபண்ணும்
ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது, அவருடைய தழும்புகளால்
குணமாகிற�ோம்” (குணமாகிறேன்).
இந்த
பகுதிகள்
வேதாகமத்தின்
வல்லமைமிக்க
பகுதிகளாகும். சிலர் ச�ொல்வார்கள், "க�ொஞ்சம் ப�ொறுங்கள்,
இதெல்லாம் ஒரு ஆவிக்குரிய உணர்வில் பேசுவது." நான்
வளர்ந்து வந்த சபையிலே சரீரப்பிரகாரமான குணமாகுதலை
அவர்கள் நம்பவில்லை. இது ப�ோன்ற ஒரு வேதபகுதியை
எடுத்து அதை ஆவிக்குரியதாக்கி ச�ொல்வார்கள் – நாம்
உணர்வு பூர்வமாகக் காயப்பட்டு, இயேசுவுக்கு நம்முடைய
வாழ்க்கையை ஒப்புக்கொடுக்கும்போது அந்தக் காயங்களை
எல்லாம்
இயேசு
குணமாக்குகிறார்.
ஆனால்
இந்த
வேதபகுதியை
நாம்
இந்தப்
பாடத்தில்
குறிப்பிட்டுள்ள
வேதபகுதிகளுடன் இணைத்துப்பார்த்தால், இப்பகுதிகளுக்கான
பயன்பாட்டினை
அது
தெளிவாக்குகிறது.இயேசு
நம்மை
உணர்வுரீதியாகவும் மற்ற வழிகளிலும் குணப்படுத்துவார்
என்பது உண்மையாயினும், இந்தப்பகுதிகள் நம்முடைய
உடலில் நிகழுகிற சரீரசுகத்தைப் பற்றித்தான் பேசுகிறது.
மத்தேயு 8:17ல் பார்க்கிற�ோம், ''அவருடைய தழும்புகளால்
நாம் குணமாகிற�ோம்,'' என்ற ஏசாயாவின் தீர்க்கதரிசனத்தின்
நிறைவேறுதலாக
இந்த
குணமாகுகிற
சம்பவங்கள்
நிகழ்ந்தன.
அவர்
தாமே
நம்முடைய
பலவனங்களை
ீ
ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய ந�ோய்களைச் சுமந்தார் என்பதின்
நிறைவேறுதலாக இவைகள் நிகழ்ந்தன. இது சரீரப்பிரகாரமான
ந�ோய்களையும்,
காயங்களையும்,
வேதனைகளையும்
குறிக்கிறது. அவருடைய தழும்புகளால் நாம் குணமாகிற�ோம்
என்கிற
வேதவார்த்தையின்
நிறைவேறுதலாக
இயேசு
மக்களை சரீரப்பிரகாரமாக குணமாக்கினார்.
வேதாகமம் த�ொடர்ந்து, 1பேதுரு 2:24ல் ச�ொல்கிறது, ''நாம்
பாவங்களுக்குச் செத்து, நீதிக்குப்பிழைத்திருக்கும்படிக்கு, அவர்
தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களைச் சிலுவையின்
மேல் சுமந்தார்: அவருடைய தழும்புகளால் குணமான ீர்கள்.’’
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இது கடந்தகாலமாக இருக்கிறது. இயேசு வந்தார், மற்றும்
நம்முடைய சரீரங்களை வியாதிகளினின்று குணமாக்குவது
என்பது அவர் வந்த ந�ோக்கத்தின் ஒருபகுதியாகும்.அவர்
நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்க வந்தார் என்பதின்
முக்கியத்துவத்தை நான் மட்டுப்படுத்தவில்லை. அது மிகவும்
முக்கியமானது,
பாவமன்னிப்பு
தான்
எல்லாவற்றிற்கும்
வாசலைப்போன்றது,
ஆயினும்
அவர்
பாவங்களை
மன்னிப்பதற்காக மட்டும் வரவில்லை. நம்முடைய சரீரத்தை
சுகமாக்குவதற்காகவும்
வந்தார்.
இரட்சிப்புக்கு
புதிய
ஏற்பாட்டில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற கிரேக்க வார்த்தை
(Sozo) "ச�ோச�ோ" பல்வேறு காரியங்களை உள்ளடக்குகிற
ஒரு வார்த்தையாகும். இன்னும் நீங்கள் சற்று கவனித்துப்
பார்த்தால், ''குணமாக்கினார்" என்ற அர்த்தத்திலும் இந்த
வார்த்தை
ம�ொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.
யாக்கோபு
5:14
ச�ொல்கிறது, "உங்களில் ஒருவன் வியாதிப்பட்டால், அவன்

சபையின்
மூப்பர்களை
வரவழைப்பானாக:
அவர்கள்
கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே அவனுக்கு எண்ணெய்பூசி,
அவனுக்காக
ஜெபம்
பண்ணக்கடவர்கள்.
அப்பொழுது
விசுவாசமுள்ள
ஜெபம்
பிணியாளியை
இரட்சிக்கும்:"

இங்கே "இரட்சிக்கும்" என்பதற்கு "ச�ோச�ோ'' என்கிற கிரேக்க
வார்த்தைதான் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த வசனத்தில்
சரீரப்பிரகாரமான வியாதியினின்று குணமாகுதலைக் குறித்துச்
ச�ொல்லப்பட்டுள்ளது.பாவங்கள் மன்னிக்கப்டுவதற்காக புதிய
ஏற்பாட்டில் நூற்றுக்கணக்கானமுறை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள
இந்த
வார்த்தை
சரீரசுகமடைவதற்காகவும்
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
மத்தேயு 10ம் அதிகாரத்தில் இயேசு தம் சீஷர்களை அனுப்பும்
ப�ோது, பிணியாளிகளை குணமாக்கவும், குஷ்டர�ோகிகளை
ச�ொஸ்தமாக்கவும், மரித்தோரை எழுப்பவும், பிசாசுகளைத்
துரத்தவும், சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிக்கவும் அவர்களுக்குக்
கட்டளைக�ொடுத்து அனுப்பினார். எவ்விதமாக அவர்களிடம்
சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிக்கச் ச�ொன்னார�ோ அதேவிதமாக
பிணியாளிகளை
குணமாக்கவும்,
குஷ்டர�ோகிகளை
ச�ொஸ்தமாக்கவும்,
பிசாசுகளை
துரத்தவும்
ச�ொன்னார்.
உங்கள் பாவங்களை மன்னிக்க வந்த இயேசு, உங்களை
குணமாக்கவும் வந்தார்.
ஒரு பாவத்தை செய்து அதிலிருந்து நீங்கள் பாடம்
கற்றுக் க�ொள்ளவேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார்
என்று நீங்கள் ஒருக்காலும் நினைக்க வேண்டாம். அதைப்
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ப�ோல நீங்களும் வியாதியில் இருக்கவேண்டுமென்று கர்த்தர்
ஒருக்காலும் விரும்பமாட்டார். உங்கள் வாழ்வில் தேவன்
வியாதியை க�ொண்டு வருவதில்லை. சில நேரங்களில் மக்கள்
இப்படியாக ச�ொல்வார்கள், "இந்த வியாதி உண்மையிலேயே
தேவனிடத்திலிருந்து வந்த ஒரு ஆசீர்வாதம், ஏனெனில்
இது என்னை தேவனிடமாகத் திருப்பியது." இன்னல்கள்
மத்தியில் மக்கள் தேவனிடம் திரும்புகிறார்கள் என்பது
உண்மையாயினும், வியாதியை அனுப்பி அவர் உங்களுக்குப்
பாடம் கற்றுக் க�ொடுக்கமாட்டார். எப்படியாய் அவர் உங்கள்
மேல்
பாவத்தை
வைக்கமாட்டார�ோ,
அப்படியே
அவர்
உங்கள் மேல் வியாதியையும் வைக்கமாட்டார். நீங்கள்
ப�ோய் பாவத்தில் வாழ்வதின் மூலம் சில காரியங்களைக்
கற்றுக் க�ொள்ளமுடியுமா?விபசாரம் ப�ோன்ற பாவங்களை
செய்து, அதினால் வியாதி உண்டாகி, அப்படியாக அவ்வித
வாழ்க்கை
பாவரகமானது
எனக்
கற்றுக்கொள்வீரா?
நிச்சயமாக அப்படிக் கற்றுக் க�ொள்ளமுடியும். ஆனால் தேவன்
அவ்விதவாழ்க்கைக்கு உங்களை நடத்த மாட்டார். அவர்
பாவத்தை உங்கள் வாழ்வில் வைக்கவில்லை, ஆயினும்
நீங்கள்
பாவஞ்செய்து
கற்றுக்
க�ொள்ளவிரும்பினால்
செய்யலாம். உங்கள் தலையை சுவற்றிலே க�ொண்டு ப�ோய்
முட்டி, அதன் மூலம் அப்படி செய்வது நல்லதல்ல எனக்
கற்றுக்கொள்ளலாம். தலையைக் க�ொண்டு ப�ோய் சுவற்றிலே
முட்டாமலும்
அந்த
பாடத்தைக்
கற்றுக்கொள்ளலாம்.
எல்லா பாடத்தையும் துன்பப்பட்டுத்தான் படிக்க வேண்டும்
என்ற அவசியமில்லை. உங்களைத் தாழ்மைப்படுத்தவும்
உங்களுக்கு சில பாடங்களைக் கற்றுக்கொடுக்கவும் தேவன்
வியாதியை
உங்களுக்குக்
க�ொடுக்கவில்லை.
உங்கள்
பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும்படியாகவும், உங்கள் வியாதி நீங்கி
நீங்கள் குணமடையவும் இயேசு மரித்தார். அவர் தம்முடைய
சரீரத்திலே
உங்கள்
பாவங்களை
சுமந்து
க�ொண்டார்,
அவருடைய தழும்புகளால் நீங்கள் குணமான ீர்கள்.
தேவனுடைய இயற்கைக்கப்பாற்பட்ட தெய்வீகசுகமானது
எல்லாருக்கும் கிடைக்கக்கூடியதாக உள்ளது. இயேசு மரித்து
நமக்காக ஏற்படுத்திக் க�ொடுத்த பரிகாரத்தின் ஒரு பாகமாக அது
இருக்கிறது. உங்கள் சுகத்தை நீங்கள் பெற்றுக் க�ொள்ளாவிட்
டால், தேவன் அதைக் குறித்து வருத்தப்பட மாட்டார். நீங்கள்
தேவனை நேசிப்பதற்கு குணமடைந்தாக வேண்டுமென்று
இல்லை. நீங்கள் குணமாகுதலை விசுவாசிக்காமலேயே,
தேவனை உங்கள் முழு இருதயத்துடன் விசுவாசித்து,
பரல�ோகம் செல்லலாம். உண்மையாக ச�ொல்லப்போனால்,
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நீங்கள்
ஆர�ோக்கியத்தில்
நடப்பது
எவ்வாறு
என்று
அறியாமல் இருப்பதால், ஒரு வேளை சீக்கிரமாக சென்று
விடுவர்கள்.
ீ
உங்களுக்குத் தெரியுமா – அது உங்களுக்குக்
கிடைக்கக்கூடியதாக உள்ளது. அதைத்தருவதற்காக இயேசு
மரித்தார். நீங்கள் நலமாயிருக்க வேண்டுமென்று தேவன்
விரும்புகிறார்.
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1.

மத்தேயு 8:16-17
குணமாக்கினார்?

வாசிக்கவும்.

இயேசு

எத்தனை

பேரை

மத்தேயு 8:16-17, “அஸ்தமனமானப�ோது, பிசாசு பிடித்திருந்த

அநேகரை
அவரிடத்தில்
க�ொண்டுவந்தார்கள்;
அவர்
அந்த ஆவிகளைத் தமது வார்த்தையினாலே துரத்தி,
பிணியாளிகளெல்லாரையும்
ச�ொஸ்தமாக்கினார்:அவர்
தாமே நம்முடைய பெலவனங்களை
ீ
ஏற்றுக்கொண்டு,
நம்முடைய ந�ோய்களைச் சுமந்தார் என்று, ஏசாயா
தீர்க்கதரிசியினால்
உரைக்கப்பட்டது
நிறைவேறும்படி
இப்படி நடந்தது.”
2. ஏசாயா 53:3-5 வாசிக்கவும். இந்த வசனங்கள் எந்த வகையான
குணப்படுத்துதலைக் குறித்து பேசுகின்றன?
53:3-5
- அவர் அசட்டைபண்ணப்பட்டவரும்,
மனுஷரால்
புறக்கணிக்கப்பட்டவரும்,
துக்கம்
நிறைந்தவரும்,
பாடு
அநுபவித்தவருமாயிருந்தார்;
அவரைவிட்டு,
நம்முடைய
முகங்களை
மறைத்துக்
க�ொண்டோம்; அவர் அசட்டைபண்ணப்பட்டிருந்தார்; அவரை
எண்ணாமற்போன�ோம்.மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய
பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு, நம்முடைய துக்கங்களைச்
சுமந்தார்; நாம�ோ, அவர் தேவனால் அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு,
சிறுமைப்பட்டவரென்று
எண்ணின�ோம்.நம்முடைய
மீ றுதல்களினிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு, நம்முடைய
அக்கிரமங்களினிமித்தம் அவர் ந�ொறுக்கப்பட்டார்; நமக்குச்
சமாதானத்தை உண்டுபண்ணும் ஆக்கினை அவர்மேல்
வந்தது; அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிற�ோம்.
ஏசாயா

3.

மத்தேயு 8:17 வாசிக்கவும். நம்முடைய
மற்றும் பலவனத்திற்கு
ீ
என்ன நேர்ந்தது?

ந�ோய்களுக்கு

4. I பேதுரு 2:24 வாசிக்கவும். எந்த இரண்டு காரியங்களை
இயேசு நமக்கு செய்ததாக இந்த வசனம் குறிப்பிடுகிறது.

நாம் பாவங்களுக்குச் செத்து, நீதிக்குப்
பிழைத்திருக்கும்படிக்கு, அவர்தாமே தமது சரீரத்திலே
I பேதுரு 2:24:
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நம்முடைய பாவங்களைச் சிலுவையின்மேல் சுமந்தார்;
அவருடைய தழும்புகளால் குணமான ீர்கள்.

5. யாக்கோபு
5:14-15 – 15 வது வசனத்தில் உள்ள
“இரட்சிப்பு*என்ற ச�ொல்லை கிரேக்க ம�ொழியில் ச�ோச�ோ
என்பர். அதற்கு பேணுதல் ,பாதுகாத்தல் ,முழுமையடைதல்
,குணமாக்குதல்
மற்றும் விடுதலை என்று ப�ொருள் .
இதே வார்த்தை வேதாகமத்தில் இரட்சிப்பு என ப�ொருள்
படுகிறது. இந்த வசனங்களின் அடிப்படையிலும், கிரேக்க
ம�ொழியிலும், இரட்சிப்பில் என்ன இருக்கிறது?
யாக்கோபு 5:14-15 உங்களில் ஒருவன் வியாதிப்பட்டால்,

அவன் சபையின் மூப்பர்களை வரவழைப்பானாக; அவர்கள்
கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே அவனுக்கு எண்ணெய்பூசி,
அவனுக்காக
ஜெபம்பண்ணக்கடவர்கள்.
அப்பொழுது
விசுவாசமுள்ள ஜெபம் பிணியாளியை இரட்சிக்கும்; கர்த்தர்
அவனை எழுப்புவார்; அவன் பாவஞ்செய்தவனானால் அது
அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும்.
6. மத்தேயு 10:7 வாசிக்கவும். இயேசு தம் சீடர்களை வெளியே
அனுப்பும்போது என்ன ச�ொல்லி அனுப்பினார்?
10:7-8
“ப�ோகையில்,
பரல�ோகராஜ்யம்
சமீ பித்திருக்கிறது
என்று
பிரசங்கியுங்கள்.
வியாதியுள்ளவர்களைச்
ச�ொஸ்தமாக்குங்கள்,
குஷ்டர�ோகிகளைச்
சுத்தம்பண்ணுங்கள்,
மரித்தோரை
எழுப்புங்கள், பிசாசுகளைத் துரத்துங்கள்; இலவசமாய்ப்
பெற்றீர்கள் இலவசமாய்க் க�ொடுங்கள்.”
மத்தேயு

7. மத்தேயு 10: 8 வாசிக்கவும். இயேசு அவர்களை என்ன
செய்ய வேண்டும் என்று ச�ொன்னார்?
8. மாற்கு 16:15 வாசிக்கவும். இயேசு தம் சீடர்களை என்ன
செய்ய வேண்டும் என்று ச�ொன்னார்?
மாற்கு 16:15-18, "பின்பு, அவர் அவர்களை ந�ோக்கி: நீங்கள்

உலகமெங்கும் ப�ோய், சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தைப்
பிரசங்கியுங்கள். விசுவாசமுள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம்
பெற்றவன்
இரட்சிக்கப்படுவான்;
விசுவாசியாதவன�ோ
ஆக்கினைக்குள்ளாகத்
தீர்க்கப்படுவான்.
விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன:
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என்
நாமத்தினாலே
பிசாசுகளைத்
துரத்துவார்கள்.
நவமான
பாஷைகளைப்
பேசுவார்கள்;
சர்ப்பங்களை
எடுப்பார்கள்; சாவுக்கேதுவான யாத�ொன்றைக்குடித்தாலும்
அது
அவர்களைச்
சேதப்படுத்தாது;
வியாதியஸ்தர்
மேல் கைகளை வைப்பார்கள், அப்பொழுது அவர்கள்
ச�ொஸ்தமாவார்கள் என்றார்.

9. மாற்கு 16:16 வாசிக்கவும். சுவிசேஷத்திற்கு கீ ழ்ப்படிகிறவர்கள்
என்ன செய்வார்கள்?
10.

மாற்கு
16:17
வாசிக்கவும்.
அடையாளங்கள் பின் த�ொடரும்?

விசுவாசிகளை

எந்த

11. மாற்கு 16:18 வாசிக்கவும். வேறு எந்த அடையாளங்கள்
விசுவாசியைப் பின் த�ொடரும்.
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பதில் ஆதாரங்௧ள்
1. மத்தேயு 8:16-17 வாசிக்கவும்
குணமாக்கினார்?

இயேசு

எத்தனை

பேரை

அவரிடம் வந்த அனைவரையும்.
2. ஏசாயா 53:3-5 வாசிக்கவும். இந்த வசனங்கள் எந்த
வகையான குணப்படுத்துதலைக் குறித்து பேசுகின்றன?

எல்லா
விதமான
(சரீரப்பிரகாரமாகவும்)

குணப்படுத்துதலும்

3. மத்தேயு 8:17 வாசிக்கவும். நம்முடைய
மற்றும் பலவனத்திற்கு
ீ
என்ன நேர்ந்தது?

ந�ோய்களுக்கு

இயேசு ஏற்றுக் க�ொண்டார். .
4. I பேதுரு 2:24 வாசிக்கவும். எந்த இரண்டு காரியங்களை
இயேசு நமக்கு செய்ததாக இந்த வசனம் குறிப்பிடுகிறது.

அவர்தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களைச்
சிலுவையின்மேல் சுமந்தார்; அவருடைய தழும்புகளால்
குணமான�ோம்.

5. யாக்கோபு 5:14-15 – 15 வது வசனத்தில் உள்ள “இரட்சிப்பு*என்ற
ச�ொல்லை கிரேக்க ம�ொழியில் ச�ோச�ோ என்பர். அதற்கு,
வழங்க, பாதுகாக்க, குணப்படுத்த, பதப்படுத்த மற்றும்
முழுமையாய் இருங்கள் என்று ப�ொருள் . இதே வார்த்தை
வேதாகமத்தில் இரட்சிப்பு என ப�ொருள் படுகிறது. இந்த
வசனங்களின் அடிப்படையிலும், கிரேக்க ம�ொழியிலும்,
இரட்சிப்பில் என்ன இருக்கிறது?

குணமாக்குதல்
6. மத்தேயு 10:7 வாசிக்கவும். இயேசு தம் சீடர்களை வெளியே
அனுப்பும்போது என்ன ச�ொல்லி அனுப்பினார்?

பரல�ோகராஜ்யம் சமீ பித்திருக்கிறது
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7. மத்தேயு 10: 8 வாசிக்கவும். இயேசு அவர்களை என்ன
செய்ய வேண்டும் என்று ச�ொன்னார்?

வியாதியுள்ளவர்களைச்
ச�ொஸ்தமாக்கி,
குஷ்டர�ோகிகளைச்
சுத்தம்பண்ணி,
மரித்தோரை
எழுப்பி, பிசாசுகளைத் துரத்த வேண்டும்.
8. மாற்கு 16:15 வாசிக்கவும். சீடர்களை
வேண்டுமென்று இயேசு ச�ொன்னார்?

என்ன

செய்ய

உலகமெங்கும்
ப�ோய்,
சர்வ
சிருஷ்டிக்கும்
சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிக்க வேண்டும்.
9. மாற்கு 16:16 வாசிக்கவும். சுவிசேஷத்திற்கு கீ ழ்ப்படிகிறவர்கள்
என்ன செய்வார்கள்?

விசுவாசித்து ஞானஸ்நானம் பெறுவார்கள்
10.

மாற்கு
16:17
வாசிக்கவும்.
அடையாளங்கள் பின் த�ொடரும்?

விசுவாசிகளை

எந்த

பிசாசுகளைத் துரத்துவார்கள். நவமான பாஷைகளைப்
பேசுவார்கள்;
11. மாற்கு 16:18 வாசிக்கவும். வேறு எந்த அடையாளங்கள்
விசுவாசியைப் பின் த�ொடரும்?

வியாதியஸ்தர்
மேல்
கைகளை
வைப்பார்கள்,
அப்பொழுது அவர்கள் ச�ொஸ்தமாவார்கள்
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இதற்கு முந்தைய பாடத்தில், சுகமடைவது தேவனுடைய
சித்தமென்பதையும், பாவ பரிகாரத்தின் ஒரு பகுதியாக இது
இருக்கிறது என்று பார்த்தோம். இதைக் குறித்து இன்னும்
அநேககாரியங்களை
ச�ொல்ல
முடியும்.
இதை
நீங்கள்
ஏற்றுக்கொண்டு
வேதவாக்கியங்களில்
பார்த்திருந்தாலும்,
இன்னும் பல கேள்விகள் உண்டாகிறது - உதாரணமாக, "நம்மை
குணப்படுத்துவது தேவனுடைய சித்தமானால், இன்னும் ஏன்
அனைவரும் சுகம் பெறாமல் இருக்கிறார்கள்?'' பல காரணங்கள்
உண்டு, ஆயினும் எனக்குத் தெரிந்த சிலவற்றைப் பகிர்ந்து
க�ொள்கிறேன்.
குணமடைவது
தேவனுடைய
சித்தமாக
இருந்த ப�ோதிலும், ஏராளமான தகவல்கள் இதைக் குறித்து
இருந்தாலும், நான் அறிந்ததின் ஒரு பகுதியை உங்கள் முன்
வைக்கிறேன். பல காரணங்களுள் அறியாமையும் ஒன்றாகும்.
நீங்கள் அறியாத அல்லது உங்களுக்குத் தெரியாத ஒரு
காரியத்தை நீங்கள் செயற்படுத்த முடியாது. என்னுடைய
வாழ்வில் இது உண்மையாக இருந்தது.
தேவனுடைய சித்தம் தானாக நடந்து வருவதாகவும்,
எனக்கு அதில் எந்த ஒரு வல்லமையும், அதிகாரமும், தாக்கமும்
இல்லை என்கிற விதத்தில் நான் ப�ோதிக்கப்பட்டிருந்தேன்.
என்னுடைய அறியாமையின் நிமித்தம் பல காரியங்கள்
நடந்தன. நான் பன்னிரெண்டு வயதாயிருக்கும் ப�ோது, என்
தந்தை இறந்து விட்டார். நான் இருபத்தோரு வயதான
ப�ோது என்னருகே இரண்டு மூன்று பேர் மரித்துப் ப�ோயினர்.
அவர்கள் அனைவரும் சுகமடைய வேண்டுமென்று நான்
ஜெபித்தேன்.
ஆனாலும்
அவர்கள்
சுகமடையவில்லை.
அது
தேவனுடைய
சித்தமல்ல
என்ற
காரணத்தால்
அல்ல, ஆனாலும் நான் அறியாமையில் இருந்தபடியால்
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அப்படியாயிற்று. அறியாமையில் இருந்தால், இப்படிதான்
காரியங்கள் நடக்கும். ஆனால் அறியாமை என்பது ஏற்றுக்
க�ொள்ளத்தக்க காரணமல்ல. இது புவிஈர்ப்பு விதியைப் ப�ோல்
ஒன்றாகும்."நல்லது, பத்தாவது மாடியில் இருந்து தவறி
விழுந்தால் மரித்துப் ப�ோவேன் என்று நான் ஒரு ப�ோதும்
அறியவில்லையே”–
என்று
ஒருவர்
ச�ொல்லலாம்.அந்த
விதியின் முழுமையான தாக்கமும் என்னில் செயல்பட்டால்
தான் நான் அதை உணருவேன் என்று ச�ொல்ல முடியாது.
சில தேவனுடைய விதிகளைப் பற்றி மக்கள் அறிவனமாக
ீ
இருக்கிறார்கள்.
தேவனுடைய
குணமாக்குதலின்
முறைமையானது எப்படி செயல்படுகிறதென்று அவர்கள்
அறியாமலிருக்கிறார்கள்,
அறியாமை
அநேகமக்களைக்
க�ொல்லுகிறது.
சுகம்பெறாதபடி
நம்மைத்
தடுக்கிற
மற்றொரு
காரியம் பாவமாகும். நீங்கள் அதை ச�ொல்லும் ப�ோது,
மக்கள்
வருத்தமடைகிறார்கள்.
ஏனெனில்
அப்படி
நீங்கள் ச�ொல்லும்போது, எல்லா ந�ோய்களும் பாவத்தின்
விளைவாக வருவதாகப் புரிந்துக�ொள்கிறார்கள். ஆனால்
அது உண்மையல்ல. நான் மட்டும் அப்படி ச�ொல்லவில்லை.
ய�ோவான் 9 ஆம் அதிகாரத்தில், இயேசு தேவாலயத்திலிருந்து
வெளியே வந்தப�ோது, அங்கே இருந்த பிறவிக் குருடனாகிய
ஒரு மனிதனை அவருடைய சீஷர்கள் குணமாக்குதலுக்கு
தடைகளை
சுட்டிக் காட்டினார்கள். வசனம் 2ல் சீஷர்கள்
கேட்டார்கள், “ரபீ, இவன் குருடனாய்ப் பிறந்தது யார் செய்த

பாவம், இவன் செய்த பாவம�ோ, இவனைப் பெற்றவர்கள்
செய்த பாவம�ோ?'' அவர்கள் அவனின் வியாதியை நேரடியாக

பாவத்தோடு
த�ொடர்புபடுத்தி,
இவனின்
வியாதிக்குக்
காரணம் இவனின் பாவமா அல்லது இவனின் பெற்றோர்
செய்த பாவமா என்று கேட்டார்கள். அவர்கள் இருவரும்
பாவஞ்செய்யவில்லை என்பதாகத்தான் இயேசுவின் பதில்
இருந்தது. அவன�ோ அவனின் பெற்றோர�ோ ஒருக்காலும்
பாவஞ்செய்யவில்லை என்று அர்த்தமல்ல, ஆனால் அவனின்
குருட்டுத்தன்மைக்கு அவர்களின் பாவம் நேரடிகாரணமாகாது
என்று தான் ச�ொல்கிறார். எல்லா வியாதிகளும் பாவத்தோடு
த�ொடர்புடையது
என்பதும்
உண்மையாகாது,
ஆனால்
வியாதிக்கு பாவம் ஒரு காரணமல்ல என்பதும் உண்மையல்ல.
ய�ோவான் 5ம் அதிகாரத்தில் பெதஸ்தா குளத்தண்டையில்
இயேசு
இருக்கும்
ப�ோது,
ஒருவரை
அற்புதமாக
சுகமாக்குகிறார். அங்கே ஏராளமான�ோர் இருந்த ப�ோதும், ஒரே
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ஒருவரை மட்டும்தான் இயேசு குணமாக்கினார். யார் தன்னை
குணமாக்கினார் என்று அந்த மனிதனுக்குத் தெரியவில்லை.
வசனம் 12ல் யூதர்கள்அவனிடத்தில் கேட்கிறார்கள், "அதற்கு

அவர்கள் உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடவென்று
உன்னுடனே
ச�ொன்ன
மனுஷன்
யார்?”
வசனங்கள்
13,
14
த�ொடர்கிறது,
"ச�ொஸ்தமாக்கப்பட்டவன்
அவர்
இன்னாரென்று அறியவில்லை: அவ்விடத்தில் ஜனங்கள்
கூட்டமாயிருந்தபடியினால்
இயேசு
விலகியிருந்தார்
அதற்குப்பின்பு இயேசு அவனைத் தேவாலயத்திலே கண்டு
இத�ோ, நீ ச�ொஸ்தமானாய், அதிக கேடானத�ொன்றும் உனக்கு
வராதபடி இனிப் பாவஞ்செய்யாதே என்றார்." இயேசு இங்கே

பாவமானது அவனுடைய பழைய வியாதியை விட க�ொடிய
ஒன்றைக் க�ொண்டு வரும் என்று ச�ொல்கிறார்.வியாதியாகிய
விளைவை பாவத்தோடு இயேசு இங்கே இணைக்கிறார்.
ய�ோவான் 9ஆம்அதிகாரத்தில், அவன் குருடனாய்ப் பிறந்ததற்கு
யார் செய்த பாவமும் காரணமல்ல என்றும் ச�ொல்கிறார்.
சில காரியங்கள் இயற்கையாக நிகழ்கிறது, ஆனாலும் சில
நேரங்களில் வியாதிகள், ந�ோய்கள், பிரச்சனைகள்,பாவத்தின்
நேரடி
விளைவாகவும்
இருக்கக்கூடும்.
அவ்விதமான
சம்பவங்களிலும் தேவன் தான் இதை செய்கிறார் என்று
ப�ொருளல்ல. உதாரணமாக, ஒருவர் இயற்கையின் ஒழுங்குக்கு
மாறுபட்ட
விதத்தில்
ஓரினச்
சேர்க்கை
முறையைப்
பின்பற்றுவதாக வைத்துக் க�ொள்ளுங்கள். மனித சரீரம்
அப்படியாக வாழும்படி அமைக்கப்படவில்லை. அவ்விதமான
வாழ்க்கைமுறையில் பால்வினை செயல்களால் பரவும்
ந�ோய்கள் வருகின்றன. தேவன் இந்த ந�ோய்களுக்குக் காரணம்
அல்ல – ஏற்படுத்தப் பட்ட ஒழுங்கிற்கு மாறாக வாழும்போது,
இயற்கைக் க�ொந்தளிக்கிறது. நீங்கள் வெளியே ப�ோய், தவறான
உணவை உட்கொள்வீர்களானால், உங்கள் சரீரத்தில் ஏற்படும்
பாதிப்பை தேவன் செய்கிறார் என்று ச�ொல்லக்கூடாது. இங்கே
இயற்கையான
விதிகளும்,இயற்கையான
காரணங்களும்
உண்டு. எனவே மக்கள் குணமடையாமல் இருப்பதற்குப்
பாவம் ஒரு காரணமாக இருக்கிறது.
நீங்கள் சுகத்திற்காக தேவனை விசுவாசிக்கும் ப�ோது,
உங்களுக்கே தெரிந்த ஒரு பாவம் உங்கள் வாழ்வில்
இருக்குமானால், நீங்கள் அந்த பாவத்தை நிறுத்தியாக
வேண்டும். ஏனெனில் அதன் மூலமாக தேவன் உங்களுக்குத்
தருகிறதைத்
தடுக்க
சாத்தானுக்கு
நீங்கள்
நேரடியான
வாய்ப்பைத்
தருகிறீர்கள்.
ர�ோமர்
6:16
ச�ொல்கிறது,
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''மரணத்துக் கேதுவான பாவத்துக்கானாலும், நீதிக்கேதுவான
கீ ழ்ப்படிதலுக்கானாலும், எதற்குக் கீ ழ்ப்படியும்படி உங்களை
அடிமைகளாக ஒப்புக்கொடுக்கிறீர்கள�ோ, அதற்கே கீ ழ்ப்படிகிற
அடிமைகளாய் இருக்கிறீர்களென்று அறியீர்களா?'' உடனே

சாத்தான் உங்கள் எஜமானனாகி, நீங்கள் இரட்சிப்பை இழந்து,
நரகத்திற்குப் ப�ோவர்கள்
ீ
என்று அர்த்தமல்ல. நீங்கள் ஒரு
கிறிஸ்தவராக இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் – நீங்கள்
பாவத்தில் வாழ்ந்தால் – சாத்தானுக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில்
ஒரு வழி அமைத்துக்கொடுக்கிறீர்கள். திருடன் திருடவும்
க�ொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானேயன்றி வேற�ொன்றுக்கும்
வாரன்
என்று
ய�ோவான்
10:10
ச�ொல்கிறது.
ஆனால்
இயேசுவ�ோ ஜீவன் தரும்படிக்கு வந்தார். எனவே உங்களுக்கு
ஜீவன் தரும் படி இயேசு முயற்சித்துக் க�ொண்டிருக்கையில்,
சாத்தான் உங்களை ந�ோய்வாய்ப்படுத்தவும் எத்தனித்துக்
க�ொண்டிருக்கிறான். நீங்கள் பாவத்தின் மூலம் சாத்தானுக்கு
உங்களைக்
கீ ழ்ப்படுத்துவர்களானால்,
ீ
நீங்கள்
அவனை
பெலப்படுத்தி, அவனுக்கு உங்கள் வாழ்வில் ஒரு தருணத்தைக்
க�ொடுக்கிறீர்கள். நீங்கள் விரும்புகிற சுகத்தை எல்லாம்
ஜெபித்துக் கேட்டுக் க�ொண்டிருக்கலாம், ஆனால் உங்கள்
செயல்கள்
பிசாசை
உட்கொண்டுவந்து,
ந�ோய்களையும்
க�ொடுக்கிறது. எனவே நீங்கள் பாவத்தில் வாழ்வீர்களானால்,
அதை நிறுத்தியாக வேண்டும்.
இன்னும்
ஒன்றை
இங்கே
சேர்த்துக்
க�ொள்ள
விரும்புகிறேன். உங்கள் வாழ்வையே நீங்கள் துருவித்துருவி
ஆராய்ந்து, "நான் இருக்க வேண்டிய அந்த சீரான நிலைமைக்கு
இன்னும்
வரவில்லை,''
என்று
ச�ொல்லி,
தேவனால்
சுகமளிக்கக் கூடும் என்று நீங்கள் விசுவாசித்தாலும் கூட "நான்
அதற்குத் தகுதியானவன் அல்ல” என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்கள்.
இதுவும் தவறே. நாம் சரியான தகுதியுடையவர்களாக
இருந்து, தேவன் தரும் சுகத்தைப் பெறுவ�ோம் என்றால்
நம்மில் யாரும் ஒருக்காலும் அதைபெறப் ப�ோவதில்லை.
தகுதியான மக்களை தமக்கென பணிசெய்யும்படி தேவன்
ஒருக்காலும்
வைத்திருந்ததில்லை.
எனவே
உங்களின்
பரிசுத்தத்தையும் தகுதியையும் அடிப்படையாகக் க�ொண்டு
தேவன்
உங்கள்
வாழ்வில்
செயல்படுகிறார்
என்று
நீங்கள் கணிக்கத் தேவையில்லை. இயேசு உங்களுக்காக
செய்ததும், நீங்கள் அவர் மேல் வைத்திருக்கிற விசுவாசமும்
தான்
அடிப்படையாகும்.
அதே
வேளையில்
உங்கள்
செயல்களை நீங்கள் அலட்சியப்படுத்த முடியாது, பிசாசுக்கு
இணங்குவர்களானால்
ீ
அவன் உங்களுக்குத் தடை வைப்பான்.
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சாத்தானுக்கு உங்கள் வாழ்வில் இடம் க�ொடுக்கிற எந்த
செயலையும்
விட்டு
நீங்கள்
மனந்திரும்பிவர்களானால்,
ீ
குணமாகுதல்
உங்கள்
வாழ்வில்
எளிதாக
நிகழ்வதை
காணமுடியும்.
சுகம்
பெறுவதைத்
தடுக்கிற
இன்னொரு
காரியம்
உங்களை பாதிக்கும்
மற்ற மக்களுடைய எதிர்மறை
சிந்தையும், அவிசுவாசமும் ஆகும். அநேகர் இதைக் குறித்து
அதிகம் சிந்திப்பதில்லை. மாற்கு 6ஆம் அதிகாரத்தில் இதற்கு
சரியான எடுத்துக்காட்டு இருக்கிறது. இயேசு தான் வளர்ந்த
ச�ொந்த ஊரில் இருக்கிறார். அவரை சிறுபிராயத்திலிருந்தே
அந்த
மக்கள்அறிந்திருந்தபடியால்,
அவர்கள்
அவரை
மதிக்கவில்லை. அவரின் தாய், தகப்பனையும், சக�ோதர,
சக�ோதரிகளையும் அறிந்திருந்தபடியால், மற்ற மக்கள் அவருக்கு
மதிப்புக்கொடுத்தது
ப�ோல்
அவர்கள்
க�ொடுக்கவில்லை.
அவருக்கு எதிராக வந்து அவரைக் குற்றஞ்சாட்டினார்கள்.
மாற்கு 6:4-6 ச�ொல்கிறது, "இயேசு அவர்களை ந�ோக்கி:

தீர்க்கதரிசி ஒருவன் தன் ஊரிலும் தன் இனத்திலும் தன்
வட்டிலுமேயன்றி
ீ
வேறெங்கும் கனவனமடையான்
ீ
என்றார்.
அங்கே அவர் சில ந�ோயாளிகள் மேல் கைகளை வைத்து,
அவர்களைக் குணமாக்கினதேயன்றி, வேற�ொரு அற்புதமும்
செய்யக்கூடாமல்,
அவர்களுடைய
அவிசுவாசத்தைக்
குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு: கிராமங்களிலே சுற்றித்திரிந்து,
உபதேசம்
பண்ணினார்."
இங்கே
இயேசு
வெற�ொரு
அற்புதமும் செய்யவில்லை என்று அல்ல. அவரால் செய்ய
முடியவில்லை
என்றுள்ளது.
இங்கே
தேவகுமாரனாகிய
இயேசு பூமிக்கு மனிதனாக வந்தார், அவரிடத்தில் எந்த
விசுவாசக்குறைவும் இல்லை . நிச்சயமாக அவரின் வாழ்வில்
பாவம் பிரவேசிப்பதற்கான எந்த வாய்ப்பும் இல்லாதிருந்தது.
ஆயினும் மக்களின் அவிசுவாசம் அவரின் செயல்களைக்
கட்டுப்படுத்தியது. ''அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தினிமித்தம்

அவர்

அங்கே

அநேக

அற்புதங்களைச்

செய்யவில்லை.''

என்று மத்தேயு 13:58ல் கூறப்பட்டுள்ளத�ோடு இணைத்துப்
பார்க்கும்போது, இயேசு தனக்குள்ளே எந்த கட்டுப்பாடுகளும்
இல்லாதவராக இருந்த ப�ோதிலும், சாத்தான் உட்பிரவேசிக்கத்
தக்கதாக எந்தப் பாவ வாய்ப்பும் அற்றவராக இருந்த ப�ோதிலும்,
சுற்றியிருந்த மக்கள் அவரின் செயல்களைக் கட்டுப்படுத்த
முடிந்தது.
எல்லா
நேரங்களிலும்
அனைவரையும்
தேவன்
சுகப்படுத்துவதே அவரின் சித்தம் என்று நான் ச�ொல்வதை

73

குணமாகுதலுக்கு தடைகள்
ஆன்ட்ரூ ேவாமக்

				

பாடம் 8

நீங்கள் புரிந்துக் க�ொள்வது மிகவும் முக்கியம். நீங்கள் இதை
விசுவாசிப்பீர்களானால், ஒரு மருத்துவமனைக்குச் சென்று
அங்குள்ள ந�ோயாளிகளை எல்லாம் வெளியேற்றிவிடுகிற
தவறான செயலைச் செய்யலாம். ஏனெனில் தேவனுடைய
சித்தம் அனைவரும் குணமடைவதே என்று விசுவாசிக்கிறீர்கள்.
அவர்கள்
குணமடைய
வேண்டுமென்பது
தேவனுடைய
சித்தமாயினும், அவர்களின் சித்தத்திற்கு மாறாக தேவன்
ஒரு ப�ோதும் செயல்பட மாட்டார். தாங்கள் குணமடையாமல்,
ந�ோய்வாய்ப்
பட்டிருக்கவேண்டுமென்ற
அவர்களின்
உரிமையை தேவன் காத்துக்கொள்வார். சுகமடையும்படி
யாரையும் நாம் பெலவந்தப்படுத்த முடியாது – மற்றவர்களின்
விசுவாசத்தாலும் அவர்களை குணப்படுத்த முடியாது. அவர்கள்
விசுவாசப் ப�ோராட்டத்தில் இருப்பார்களானால், மற்றவர்கள்
உதவி செய்ய முடியுமே தவிர அவர்களுக்காக எதையும்
செய்துவிட முடியாது. குணமடைவதற்கு எதிராக ஒருவர்
தன்னை நிலைப்படுத்தியிருந்தால், நீங்கள் அதை மேற்கொள்ள
முடியாது. இதினிமித்தமாக, நீங்கள் ஒரு மருத்துவமனைக்குச்
சென்று, அங்குள்ள ந�ோயாளிகளை எல்லாம் வெளியேற்ற
முடியாது – ஒரு சபைக்குச் சென்று அங்குள்ள எல்லாரையும்
அவர்கள்
ஒத்துழைப்பின்றி
குணமாக்கவும்
முடியாது.
இன்னும் இது குறித்துப் பலவற்றைப் பேசலாம். இயேசு
ஜனங்களை சுகமாக்கியப�ோது, மரித்தோரை எழுப்பியப�ோது,
அவர் சிலரிடத்தில் ப�ோய், "அழாதே,'' என்று ச�ொல்லுவார்.
தாயினிடத்தில் அழாதே என்று ச�ொல்லிவிட்டு, அவளின்
மகனை உயிர�ோடு எழும்ப செய்வார். சிலரின் விசுவாசம்
சில இடங்களில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். நம்மிடத்தில்
விசுவாசம் இருக்க வேண்டும், குணமாகுதல் விஷயத்தில்
அடங்கியுள்ள
பலகாரியங்கள்
உண்டு.
நான்ஒருசிலவற்
றைமட்டும்இன்றுஉங்களுடன்பகிர்ந்துள்ளேன்.
அவைகள்
உங்களுக்கு உதவும் என நம்புகிறேன். இவையனைத்தின்
மத்தியிலும் நீங்கள் பிடித்துக் க�ொள்ள வேண்டிய ஒரு
முக்கிய காரியம் தேவன் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார்.
நீங்கள்
குணமடைய
வேண்டுமென்பது
தேவனுடைய
சித்தம், ஆனால் அவருடன் எப்படி ஒத்துழைப்பது என்று
நீங்கள் கற்றிருக்க வேண்டும். அவர் அதை உங்களுக்காக
செய்ய முடியாது. உங்கள் மூலமாகத்தான் செய்வார். இது
உங்களுக்குள் இருந்து வர வேண்டும்.
நீங்கள் உங்களையே ஒப்புக்கொடுப்பதற்கு இவைகள் உதவ
வேண்டுமென்றும், தேவனுடைய வல்லமை உங்கள் மூலமாக
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பாயவேண்டுமென்றும்,
நீங்கள்
இயற்கைக்கப்பாற்பட்ட
ஆர�ோக்கியத்துடன் வாழ வேண்டுமெனவும் ஜெபிக்கிறேன்.
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1. மத்தேயு 8: 17 வாசிக்கவும்.
என்ன செய்தார்?

நாம் குணமாவதற்கு இயேசு

மத்தேயு 8: 17 “அவர் தாமே நம்முடைய பெலவனங்களை
ீ

ஏற்றுக்கொண்டு,
நம்முடைய
ந�ோய்களைச்
சுமந்தார்
என்று,
ஏசாயா
தீர்க்கதரிசியினால்
உரைக்கப்பட்டது
நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது.”
2. ஓசியா 4:6 வாசிக்கவும். கீ ழ்கண்ட காரணங்களால்
குணமாகவில்லை.

சிலர்

A. அறியாமை
B. ஆலயத்திற்கு செல்லவில்லை
C. நல்லவர்களாக இல்லை
4:6
“என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமையினால்
சங்காரமாகிறார்கள்; நீ அறிவை வெறுத்தாய் ஆகையால் நீ
என் ஆசாரியனாயிராதபடிக்கு நானும் உன்னை வெறுத்து
விடுவேன்; நீ உன் தேவனுடைய வேதத்தை மறந்தாய்,
ஆகையால் நானும் உன் பிள்ளைகளை மறந்து விடுவேன்.”
ஓசியா

3.	ய�ோவான் 9: 1-3 வாசிக்கவும். இந்த மனிதன் குருடானதற்கு
என்ன காரணம் என்று சீடர்கள் நினைத்தார்கள்?
அவர்கள் நினைத்தது சரியா?
9:
1-3,
அவர்
அப்புறம்
ப�ோகையில்
பிறவிக்குருடனாகிய
ஒரு
மனுஷனைக்
கண்டார்.
அப்பொழுது அவருடைய சீஷர்கள் அவரை ந�ோக்கி: ரபீ,
இவன் குருடனாய்ப் பிறந்தது யார் செய்த பாவம், இவன்
செய்த பாவம�ோ, இவனைப் பெற்றவர்கள் செய்த பாவம�ோ
என்று கேட்டார்கள். இயேசு பிரதியுத்தரமாக: அது இவன்
செய்த பாவமுமல்ல, இவனைப் பெற்றவர்கள் செய்த
பாவமுமல்ல, தேவனுடைய கிரியைகள் இவனிடத்தில்
வெளிப்படும் ப�ொருட்டு இப்படிப் பிறந்தான்.
ய�ோவான்
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4.	ய�ோவான் 5: 14 வாசிக்கவும். பாவம் வியாதியை உண்டு
பண்ணும். எப்பொழுதும் அல்ல. வியாதியைத் தவிர வேறு
எதை பாவம் பிறப்பிக்கும்?
5: 14 “அதற்குப் பின்பு இயேசு அவனை
தேவாலயத்திலே கண்டு: இத�ோ, நீ ச�ொஸ்தமானாய்,
அதிக கேடானத�ொன்றும் உனக்கு வராதபடி இனிப்
பாவஞ்செய்யாதே என்றார்.”
ய�ோவான்

5.	ர�ோமர் 5:12-14 வாசிக்கவும்.
எப்பொழுதுமே வியாதிக்கு
காரணம் பாவம் என்பதை விட வேறு என்ன இருக்கக்கூடும்?

இப்படியாக, ஒரே மனுஷனாலே பாவமும்
பாவத்தினாலே மரணமும் உலகத்திலே பிரவேசித்தது
ப�ோலவும், எல்லா மனுஷரும் பாவஞ்செய்தபடியால்,
மரணம் எல்லாருக்கும் வந்தது ப�ோலவும் இதுவுமாயிற்று.
நியாயப்பிரமாணம் க�ொடுக்கப்படுவதற்கு முன்னும் பாவம்
உலகத்திலிருந்தது; நியாயப்பிரமாணம் இல்லாதிருந்தால்
பாவம்
எண்ணப்படமாட்டாது.
அப்படியிருந்தும்,
மரணமானது ஆதாம் முதல் ம�ோசே வரைக்கும், ஆதாமின்
மீ றுதலுக்கொப்பாய்ப்
பாவஞ்செய்யாதவர்களையும்
ஆண்டுக�ொண்டது; அந்த ஆதாம் பின்பு வந்தவருக்கு
முன்னடையாளமானவன்.
ர�ோமர் 5:12-14

6. அப்போஸ்தலர் 10:38 வாசிக்கவும். அப்போஸ்தலர் 10:38ன்படி
வியாதி எதனால் வருகிறது?
அப்போஸ்தலர் 10:38, “நசரேயனாகிய இயேசுவைத் தேவன்

பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம்
பண்ணினார்; தேவன் அவருடனே கூட இருந்தபடியினாலே
அவர் நன்மை செய்கிறவராயும் பிசாசின் வல்லமையில்
அகப்பட்டயாவரையும்
குணமாக்குகிறவராயும்
சுற்றித்திரிந்தார்.”
7. மத்தேயு 13:58 வாசிக்கவும்.

குணமாவதற்கு என்ன தடை?

“அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தினிமித்தம்
அவர் அங்கே அநேக அற்புதங்களைச் செய்யவில்லை.”
மத்தேயு 13:58,
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வியாதியை எது குணமாக்கும்?

5:15, “அப்பொழுது விசுவாசமுள்ள ஜெபம்
பிணியாளியை இரட்சிக்கும்; கர்த்தர் அவனை எழுப்புவார்;
அவன்
பாவஞ்செய்தவனானால்
அது
அவனுக்கு
மன்னிக்கப்படும்.”
யாக்கோபு
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பதில் ஆதாரங்௧ள்
1. மத்தேயு 8: 17 வாசிக்கவும்.
என்ன செய்தார்?

நாம் குணமாவதற்கு இயேசு

அவர்
தாமே
நம்முடைய
பெலவனங்களை
ீ
ஏற்றுக்கொண்டு, நம்முடைய ந�ோய்களைச் சுமந்தார்
2. ஓசியா 4:6 வாசிக்கவும். சிலர் கீ ழ்கண்ட காரணங்களால்
குணமாகவில்லை.

அறியாமை (அறிவு குறைபாடு)
3.	ய�ோவான் 9: 1-3 வாசிக்கவும். இந்த மனிதன் குருடானதற்கு
என்ன காரணம் என்று சீடர்கள் நினைத்தார்கள்?

பாவம்
அவர்கள் நினைத்தது சரியா?

தவறு.
4.	ய�ோவான் 5: 14 வாசிக்கவும். பாவம் வியாதியை உண்டு
பண்ணும். எப்பொழுதும் அல்ல. வியாதியைத் தவிர வேறு
எதை பாவம் பிறப்பிக்கும்?

ந�ோயை விட ம�ோசமான பல விஷயங்களையும்
மரணத்தையும் பிறப்பிக்கிறது (ர�ோமர் 6:23)
5.	ர�ோமர் 5:12-14 வாசிக்கவும்.
எப்பொழுதுமே வியாதிக்கு
காரணம் பாவம் என்பதைவிட ,வேறு என்ன இருக்கக்கூடும்?

வழ்ச்சி
ீ
(ஆதி.3) ஆதாம் தன் மீ றுதலின் நிமித்தம்
பாவத்தையும்
வியாதியையும்
மனிதர்களுக்கு
அறிமுகப்படுத்தினான்.
6. அப்போஸ்தலர் 10:38 வாசிக்கவும். அப்போஸ்தலர் 10:38ன்படி
வியாதி எதனால் வருகிறது?

பிசாசின் பிடியில் அகப்படுவதால்
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7. மத்தேயு 13:58 வாசிக்கவும்.

குணமாவதற்கு என்ன தடை?

அவிசுவாசம்
8. யாக்கோபு 5:15

பாடம் 8

வியாதியை எது குணமாக்கும்?

விசுவாசமுள்ள ஜெபம்.
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மற்றவர்களை மன்னித்தல்
டான் க்ரோ

மத்தேயு 18: 21-22 கூறுகிறது. "அப்பொழுது, பேதுரு
அவரிடத்தில் வந்து, ஆண்டவரே, என் சக�ோதரன் எனக்கு
விர�ோதமாய்க் குற்றஞ்செய்து வந்தால், நான் எத்தனைதரம்
மன்னிக்கவேண்டும்? ஏழுதர மட்டும�ோ என்று கேட்டான்.
அதற்கு இயேசு: ஏழுதரமாத்திரம் அல்ல, ஏழெழுபது தரமட்டும்
என்று உனக்குச் ச�ொல்லுகிறேன்." (அடைப்பு என்னுடையது).
தனக்கு எதிராக பாவம் செய்த ஒருவரை எத்தனை முறை
மன்னிக்க வேண்டும் என்று கேட்டதில், பேதுருமிகவும்
தாராளமாகஇருப்பதாக நான் நினைக்கிறேன், "ஒரு நாளில்
ஏழு முறை என நினைக்கிறீர்களா?" என்றுஇயேசு கேட்டு,
பின்பு"பேதுரு, ஏழு முறைஅல்ல, ஏழு எழுபது முறை" என்று
கூறினார். அப்படியானால் அது 490 முறைகளுக்கு பிறகு
நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டியதில்லை என்று அர்த்தமல்ல.
இயேசு ச�ொன்னது, ஒரு நபருக்கு நிகழக்கூடிய சாத்தியமற்ற
எண்ணிக்கையிலான குற்றங்களில், மன்னிப்பு த�ொடர்ச்சியாக
இருக்க வேண்டும் என்று அவர் ச�ொன்னார். மன்னிப்பு என்பது
ஒரு கிறிஸ்தவரின் உண்மையான அணுகுமுறையாக இருக்க
வேண்டும். லூக்கா 23: 34 ல், “அப்பொழுது இயேசு: பிதாவே

இவர்களுக்கு மன்னியும், தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று
அறியாதிருக்கிறார்களே என்றார். அவருடைய வஸ்திரங்களை
அவர்கள் பங்கிட்டுச் சீட்டுப்போட்டார்கள்.” ஸ்தேவானும்,
அப்போஸ்தலர் 7: 60 ல், “ஆண்டவரே, இவர்கள்மேல் இந்தப்
பாவத்தைச் சுமத்தாதிரும் என்று மிகுந்த சத்தமிட்டுச்
ச�ொன்னான்.“ அனைவரும் மன்னிப்பை பெறுபவர்கள் அல்ல.

ஆனால் ஒரு கிறிஸ்தவன் மனதில் எப்பொழுதும் மன்னிக்க
வேண்டும் என்ற சிந்தை இருக்கும்.
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இயேசு ஒரு உவமையை மத்தேயு 18:23ல் ச�ொன்னப�ோது

"பரல�ோகராஜ்யம் தன் ஊழியக்காரரிடத்தில் (உடன் ஒரு
கணக்கீடு செய்யுங்கள்)கணக்குப்பார்க்க வேண்டுமென்றிருந்த
ஒரு ராஜாவுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது. அவன் கணக்குப்பார்க்கத்
த�ொடங்கினப�ோது,
பத்தாயிரம்
தாலந்துகள்
(பத்து
க�ோடி
டாலர்கள்)கடன் பட்டவன் ஒருவனை அவனுக்கு
முன்பாக க�ொண்டு வந்தார்கள்.கடனைத்தீர்க்க அவனுக்கு
நிர்வாகம்
இல்லாதபடியால்,
அவனுடைய
ஆண்டவன்
அவனையும்
அவன்
பெண்ஜாதி
பிள்ளைகளையும்,
அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று, கடனைத்
தீர்க்கும்படிக்
கட்டளையிட்டான்.அப்பொழுது,
அந்த
ஊழியக்காரன் தாழ விழுந்து, வணங்கி: ஆண்டவனே!
என்னிடத்தில்பொறுமையாயிரும், எல்லாவற்றையும் உமக்குக்
க�ொடுத்துத் தீர்க்கிறேன் என்றான்.” (அடைப்புக்குறிப்புகள்
என்னுடையவை)
த�ொடர்ந்தப�ோது
மன்னிப்பு
பற்றி
இயேசு ஒரு உவமையைக் கூறுகிறார். இப்போது, இங்கே
இருந்தநிலைமை:
தனது
எஜமானிடம்
பத்து
க�ோடி
டாலர்களைக் கடனாகக் க�ொண்ட ஒரு மனிதர். அவர் அதைச்
செலுத்த எந்த வழியும் இல்லை, அவரால் முடியாது என்று
அவருக்குத் தெரியும். எஜமானருக்கும் அவரால் முடியாது
என்று தெரியும். அந்த நாட்களில், அமெரிக்காவில் உங்களால்
முடிந்த திவால் நிலையை நீங்கள் உரிமை க�ோர முடியாது.
அவர்கள் உங்களையும், உங்கள் மனைவியையும், உங்கள்
பிள்ளைகளையும், உங்களிடம் இருக்கும் அனைத்தையும்
விற்பார்கள்,
நீங்கள்
அடிமைத்தனத்திற்குச்
செல்வீர்கள்.
எல்லாவற்றையும் செலுத்தும் வரை நீங்கள் சிறைக்கு
அனுப்பப்படுவர்கள்.அது
ீ
ஒருப�ோதும்
இல்லையென்றால்,
உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் நீங்கள் சிறையில் இருப்பீர்கள்.
இந்த
மனிதன்
தனக்குத்
தெரிந்த
ஒரே
காரியத்தைச்
செய்தான். முழங்காலில் இறங்கி கருணைக்காக அழுதார்,
"எஜமானரே,
தயவுசெய்து
என்னுடன்
ப�ொறுமையாக
இருங்கள்! தயவுசெய்து, நான் உங்களிடம் கெஞ்சுகிறேன்.
நான் உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் திருப்பித் தருகிறேன்.
பொறுமையாய் இருங்கள்! 27 வது வசனத்தில் என்ன
நடந்தது என்பதைக் கவனியுங்கள். அந்த ஊழியக்காரனுடைய
ஆண்டவன்
மனதிரங்கி,
அவனை
விடுதலைப்பண்ணி,
கடனையும்
அவனுக்கு
மன்னித்துவிட்டதாகவும்
அது
கூறுகிறது.
நம்மால்
செலுத்த
முடியாத
கடன்
இருந்தது.
வேதாகமம்சொல்கிறது,“பாவத்தின் சம்பளம் மரணம்(ர�ோமர்
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6:23);- நித்தியத்திற்கும் தேவனிடமிருந்து பிரிதல் -உலகில்
உள்ள் வெள்ளியும் தங்கமும் நம்மை மீ ட்க முடியவில்லை.
தேவன்
இரக்கமுள்ளவர்.
அவருடைய
கிருபையினால்
அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பூமிக்கு
அனுப்பினார்.
தேவன்
தம்முடைய
இரக்கத்தினாலும்
கருணையிலும் நம்மைப் பார்த்து, "அந்தக் கடனை நான்
உங்களுக்கு மன்னிக்கிறேன்" என்றார்.
பத்து
க�ோடி
டாலர்கள்
மன்னிக்கப்பட்ட
இந்த
மனிதரிடம் ஒரு சக ஊழியர் இருபது டாலர்களைக் கடனாக
க�ொண்டிருந்தார்.
அவர் ச�ொன்னார், "நான் பத்து க�ோடி
டாலர்களுக்கு மன்னிப்பை பெற்று விட்டேன், எனக்கு இந்த
இருபது
டாலர்கள் என்ன? நீங்களும் என்னைப் ப�ோலவே
சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன்!
அதை விட்டு விடுங்கள்.நான் பத்து க�ோடி டாலர்களை
மன்னித்துவிட்டேன்! " அதுதான் நடந்திருக்க வேண்டும்,
ஆனால் அது நடக்கவில்லை. உண்மையில் என்ன நடந்தது
என்று படிப்போம்
வசனங்களில் 28-31. “அப்படியிருக்க,

அந்த ஊழியக்காரன் புறப்பட்டுப்போகையில், தன்னிடத்தில்
நூறு வெள்ளிப்பணம் கடன்பட்டிருந்தவனாகிய தன் உடன்
வேலைக்காரரில்
ஒருவனைக்கண்டு,
அவனைப்பிடித்து,
த�ொண்டையை நெரித்து: நீ பட்ட கடனை எனக்கு க�ொடுத்துத்
தீர்க்கவேண்டும் என்றான். அப்பொழுது அவனுடைய உடன்
வேலைக்காரன் அவன் காலிலே விழுந்து: என்னிடத்தில்
ப�ொறுமையாயிரும், எல்லாவற்றையும் உமக்குக் க�ொடுத்துத்
தீர்க்கிறேன் என்று, அவனை வேண்டிக்கொண்டான்.அவன�ோ
சம்மதியாமல், ப�ோய், அவன் பட்ட கடனைக் க�ொடுத்துத்
தீர்க்குமளவும்
அவனைக்
காவலில்
ப�ோடுவித்தான்.
நடந்ததை அவன் உடன்வேலைக்காரர் கண்டு, மிகவும்
துக்கப்பட்டு, ஆண்டவனிடத்தில் வந்து, நடந்ததையெல்லாம்
அறிவித்தார்கள்.” பத்து க�ோடி டாலர்கள் மன்னிக்கப்பட்ட
பின்னர் அவர் அந்த
சிறையில் தள்ளினார்!
முடியுமா?

மனிதரை இருபது டாலர்களுக்கு
அதை நீங்கள் கற்பனை செய்ய

32-34 வசனங்கள், "அப்பொழுது, அவனுடைய ஆண்டவன்
அவனை அழைப்பித்து: ப�ொல்லாத ஊழியக்காரனே, நீ என்னை
வேண்டிக்கொண்டபடியினால், அந்தக் கடன் முழுவதையும்
உனக்கு மன்னித்துவிட்டேன்.நான் உனக்கு இரங்கினதுப�ோல,
நீயும் உன் உடன் வேலைக்காரனுக்கு இரங்கவேண்டாம�ோ
என்று ச�ொல்லி, அவனுடைய ஆண்டவன் க�ோபமடைந்து,
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அவன்
பட்ட
கடனையெல்லாம்
தனக்குக்
க�ொடுத்துத்
தீர்க்குமளவும்
உபாதிக்கிறவர்களிடத்தில்
அவனை
ஒப்புக்கொடுத்தான்." இந்த மனிதர் தனது சக ஊழியரிடம்
நடந்து க�ொண்ட விதம் காரணமாக சிறையில் தள்ளப்பட்டார்.
இதனால் அவர் மன்னிப்பதை இழந்தார். இயேசு 35 வது
வசனத்தில், "நீங்களும் அவனவன் தன் சக�ோதரன் செய்த

தப்பிதங்களை மனப்பூர்வமாய் மன்னியாமற்போனால், என்
பரமபிதாவும் உங்களுக்கு இப்படியே செய்வார் என்றார்."

நம்முடைய எல்லா பாவங்களும் மன்னிக்கப்பட்டிருப்பது–
மரணம் தண்டனையாகி நித்தியத்திற்கும் தேவனிடமிருந்து
பிரிதல் - மற்றவரை மன்னிக்க மறுப்பது முட்டாள்தனம்
அல்லவா? "என்னை மன்னித்து, இயேசு கிறிஸ்துவின்
மூலமாக எனக்கு இரக்கம் காட்டுங்கள்" என்று தேவனிடம்
மன்றாடுகிற�ோம்.மன்னிப்பைப் பெற்றுக் க�ொண்டு, பின்னர்
திரும்பி, வேற�ொருவரை மன்னிக்க மறுக்கிற�ோம். தேவன்
அதை ப�ொல்லாங்குத்தனம் என்கிறார்.
நான் சிறிது காலத்திற்குதிற்கு முன்பு ஒரு
சபையில்
ஆயராக இருந்தேன், அங்கு ஒரு இளம் பெண் இருந்தாள்.
அவளால்
எதிர்காலத்து விஷயங்களைக் காண முடிந்தது.
அவள் ஒரு நாள் என்னிடம் வந்து, “பரிசுத்த ஆவியானவர்
எனக்கு
வரவிருக்கும்
விஷயங்களைச்
ச�ொல்கிறார்.
யாராவது இறக்கப் ப�ோகிறார்கள் என்றால் அது எனக்குத்
தெரியும். ஒரு வாகனம் அழியப் ப�ோகிறதென்றால் எனக்குத்
தெரியும். இது பரிசுத்தாவியின் வெளிப்பாடா என்று அவள்
கேட்டாள். நான் ச�ொன்னேன், "என் பதிலை நீங்கள் விரும்ப
மாட்டீர்கள், ஆனால் அது பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று நான்
நம்பவில்லை. அப்போஸ்தலர் 16-ல் அப்போஸ்தலனாகிய
பவுலைப் பின்தொடர்ந்த அதே ஆவிதான் இது. ஒரு பிரிவிணை
ஆவி என்று நான் நினைக்கிறேன். இறுதியாக நான்அதைக்
கடிந்துக�ொண்டு, அந்தப் பெண்ணிலிருந்து வெளியே வரும்படி
கட்டளையிட்டேன்.மேலும்
அவள்
எதிகாலத்தைப்
பற்றி
ச�ொல்லும் திறனை இழந்தாள்.
அவளுக்கு வெளிப்பாடு
தந்தது தேவன் இல்லை என்று அவளிடம் ச�ொன்னேன்.
மற்றும் அவளிடம், "நீங்கள் இயேசுவிடம் சென்று அவரிடம்
“ஆண்டவரே, நான் இரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பே என்னிடம்
விஷயங்களைச் ச�ொல்வதும், தகவல்களைத் தருவதும் எது?
உங்கள் பரிசுத்த ஆவியா அல்லது அது வேறு ஏதாவதா?”
என கேட்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். அவள்
ஒரு நாள் என்னிடம் திரும்பி வந்து, "நான் இறைவனிடம்
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பேசினேன், அது சரி என்று நினைக்கிறேன், என்றாள். நான்
ஒரு பெரிய மேய்ப்பன் அல்ல.
இது 1986 ன் ஆரம்பத்தில்நடந்தது.
என்ன நடந்தது
தெரியுமா? எங்களிடம் சேலஞ்சர் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு
விண்வெளி விண்கலம் இருந்தது. அந்த பள்ளி ஆசிரியர்களில்
ஒருவர் பெண்.
இந்த இளம் பெண் த�ொலைக்காட்சியைப்
பார்த்துக் க�ொண்டிருந்தப�ோது, அடுத்த நாள் சேலஞ்சரில்
ப�ோகப் ப�ோகும்
பெண்
வந்து அதைப் பற்றி பேசுவதைப்
பார்த்தாள்.
ஒரு ஆவி அவளிடம் பேசி, "அவள் இறக்கப்
ப�ோகிறாள், அவள் இறக்கப் ப�ோகிறாள்.” என்றது. அடுத்த நாள்
சேலஞ்சர் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டப�ோது, உலகம் முழுவதும்
பார்த்துக் க�ொண்டிருந்தப�ோது அது வெடித்தது. குழுவினர்
அனைவரும், மற்றும் அந்த பெண்ணும் அழிந்தனர். அந்த
இளம் பெண் என்னிடம் வந்து, “சக�ோதரர் டான், என்னுடன்
பேசுவது மற்றும் எனக்கு தகவல் க�ொடுப்பது பரிசுத்த
ஆவியானவர் அல்ல என்று நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள்
எனக்கு ஜெபிக்க வேண்டும்? " அன்றிரவு வழிபாடு முடிந்த
பின்னர், எல்லோரும் சென்ற பின் அவளைக் கையால்
த�ொட்டு, "அசுத்த ஆவியே, இந்தப் பெண்ணை விட்டு வெளியே
வா !" என்றேன் . எதுவும் நடக்கவில்லை. இயேசுவின் சீடர்கள்
ஒரு முறை இளைஞனிடமிருந்து ஒரு ஆவியைத் துரத்த
முயன்றார்கள். அவர்களால் அதைச் செய்ய முடியவில்லை.
அந்த இளைஞனை என்னிடம் க�ொண்டு வாருங்கள் என்று
இயேசு ச�ொன்னார்.
எனவே நான், “ஆண்டவரே, எனக்குத்
தெரியும் இங்கு என்ன நடக்கிறது என்று. இவளை நான்
உம்மிடத்தில் க�ொண்டு வருகிறேன்” என்றேன். என் மனைவி
எங்களுடன் ஜெபித்துக் க�ொண்டிருந்தார்.தேவன் அவளுக்கு
ஒரு வார்த்தையை க�ொடுத்தார். என் மனைவி என்னிடம்
அது ஏத�ோ அவள் தாயைக் குறித்தது என்றார். உடனே
நான் அந்தப் பெண்ணிடம், "உங்கள் தாயை மன்னிப்பீர்களா?
எனக் கேட்டேன். உடனே ஒரு குரல் அவளிடமிருந்து
கத்தியது, "இல்லை! உடனே நான் , " அசுத்த ஆவியே நான்
உன்னை பிணைக்கிறேன், " என்று ச�ொன்னேன். அவள் தன்
தாயை மன்னிக்கலாமா என்று ஆதாயம் கேட்டாள். பின்னர்
அவள் மன்னித்து தன் தாயை விடுவித்து, தேவனுடைய
கிருபையினாலும் உதவியினாலும் அவளை விடுவித்தாள்.
மன்னிப்பதற்கான முடிவை எடுப்பதன் மூலம் அவளால்
வெளியேற
முடிந்தது.
பின்னர்
அவள்
விடுதலையும்
சுதந்திரத்தையும் பெற்றாள்.
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மத்தேயு 18-ல் உள்ள உவமையில் இயேசு ச�ொன்னதைப்
ப�ோலவே, நம்முடைய பரல�ோகத் தகப்பனால் இவ்வளவு
பெரிய கடனிலிருந்து மன்னிப்பை பெற்றபின் ,மற்றவர்களை
நம்முடைய
இருதயங்களிலிருந்து
மன்னிக்காவிட்டால்,
சித்ராவதையாளர்களின்
கைகளில்
நாம்
இருப்போம்.
சித்ராவதையாளர்கள் என்றால்
யார்? அவை எல்லா
வகையான விஷயங்களாக இருக்கலாம் - பேய் க�ோட்டைகள்,
அடக்குமுறை,
ந�ோய்கள்,
மனச்சோர்வு,மற்றும்
பல
விஷயங்கள். மன்னிக்காதது வேராகும். நாம் மன்னிக்கப்பட்ட
பிறகு மற்றவரை மன்னிக்காதது, சாத்தானை நம் வாழ்வில்
காலடி வைக்க அனுமதிக்கிறது. மன்னிப்பதற்கான முடிவை
நாம் எடுக்க வேண்டும் என்று வேதாகமம் ச�ொல்கிறது.
கர்த்தருடைய
ஜெபத்தில்
(மத்தேயு
6:9-11)
எங்கள்
கடனாளிகளுக்கு
நாங்கள்
மன்னிக்கிறதுப�ோல
எங்கள்
கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும் என்று இயேசு ச�ொன்னார்.
மாற்கு
11:
25-26
கூறுகிறது,
“நீங்கள்
நின்று
ஜெபம்பண்ணும்போது, ஒருவன்பேரில் உங்களுக்கு யாத�ொரு
குறை உண்டாயிருக்குமானால், பரல�ோகத்திலிருக்கிற உங்கள்
பிதா உங்கள் தப்பிதங்களை உங்களுக்கு மன்னிக்கும்படி,
அந்தக்
குறையை
அவனுக்கு
மன்னியுங்கள்.நீங்கள்
மன்னியாதிருப்பீர்களானால், பரல�ோகத்திலிருக்கிற உங்கள்
பிதாவும் உங்கள் தப்பிதங்களை மன்னியாதிருப்பார் என்றார்.”
அதற்கு என்ன பொருள்?
மன்னிப்பு நம் இருதயத்தில்
எவ்வளவு காலம் இருக்க வேண்டும்? தேவனிடம் சென்று
ஜெபிக்க நமக்கு நேரம் எடுக்கும் வரை மட்டுமே. யாருக்கும்
எதிராக
சிறிதளவு
மன்னிப்பு
இல்லாதிருந்தால்,
நாம்
அவர்களை விடுவித்து, “தேவனே, நான் இன்று அவர்களை
விடுவிக்கிறேன். நான் அவர்களை மன்னிக்கிறேன். இவ்வளவு
பெரிய கடனை நீங்கள் மன்னித்ததால் நான் இதை தேர்வு
செய்கிறேன்.”
“ஆண்டவரே, இந்த பாடத்தைப் படிக்கும் எவரும் தங்கள்
வாழ்க்கையில் யாரையாவது மன்னிக்காமல் இருந்தால்,
அந்த
நபர்
வாழ்ந்துக்
க�ொண்டிருந்தாலும்
அல்லது
இறந்துவிட்டாலும், அவர்களை மன்னிக்க இந்த நேரத்தில்
ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டும் என்று நான் பிரார்த்திக்கிறேன்.
இன்று அவர்கள் உங்கள் வல்லமையினாலும், உங்கள்
கிருபையினாலும் குணமடையட்டும் என்று அவர்களுக்காக
பிரார்த்தனை செய்கிறேன் ஆண்டவரே, இயேசுவின் நாமத்தில்
ஆமென்.”
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1.

மத்தேயு 18:21 வாசிக்கவும்.
எத்தனை
மன்னிப்பை வழங்க வேண்டும் என்றான்?

தரம்

பேதுரு

மத்தேயு 18:21-27, “அப்பொழுது, பேதுருஅவரிடத்தில்வந்து,

ஆண்டவரே,
என்சக�ோதரன்எனக்குவிர�ோதமாய்க்குற்றஞ்
செய்துவந்தால்,
நான்எத்தனைதரம்மன்னிக்கவேண்டும்?
ஏழுதரமட்டும�ோஎன்றுகேட்டான்.அதற்கு
இயேசு:
ஏழுதரமாத்திரம்
அல்ல,
ஏழெழுபதுதரமட்டும்
என்று
உனக்குச் ச�ொல்லுகிறேன்.எப்படியெனில், பரல�ோகராஜ்யம்
தன்
ஊழியக்காரரிடத்தில்
கணக்குப்பார்க்க
வேண்டுமென்றிருந்த ஒரு ராஜாவுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது.
அவன் கணக்குப்பார்க்கத் த�ொடங்கினப�ோது, பதினாயிரம்
தாலந்து கடன் பட்டவன் ஒருவனை அவனுக்கு முன்பாக
க�ொண்டுவந்தார்கள்.கடனைத்தீர்க்க அவனுக்கு நிர்வாகம்
இல்லாதபடியால், அவனுடைய ஆண்டவன் அவனையும்
அவன் பெண்ஜாதி பிள்ளைகளையும், அவனுக்கு உண்டான
எல்லாவற்றையும்
விற்று,
கடனைத்
தீர்க்கும்படிக்
கட்டளையிட்டான்.அப்பொழுது,
அந்த
ஊழியக்காரன்
தாழ விழுந்து, வணங்கி: ஆண்டவனே! என்னிடத்தில்
ப�ொறுமையாயிரும்,
எல்லாவற்றையும்
உமக்குக்
க�ொடுத்துத் தீர்க்கிறேன் என்றான்.அந்த ஊழியக்காரனுடைய
ஆண்டவன் மனதிரங்கி, அவனை விடுதலைப்பண்ணி,
கடனையும் அவனுக்கு மன்னித்துவிட்டான்.
2. மத்தேயு 18:22 வாசிக்கவும். எத்தனை தரம் நாம் மன்னிக்க
வேண்டுமென இயேசு ச�ொல்கிறார்?
3.

மத்தேயு 18:23-24 வாசிக்கவும். எவ்வளவு பணம் இந்த
ஊழியக்காரன் அவன் எஜமானனுக்கு கடன்பட்டிருந்தான்?

4. மத்தேயு 18:25 வாசிக்கவும். கடனைத் தீர்க்க அவனுக்கு
நிர்வாகம் இல்லாதபடியால், என்ன நடக்கும்?
5. மத்தேயு 18:26 வாசிக்கவும் ஊழியக்காரனின் விண்ணப்பம்
என்ன?
அவன்
தனது
முடியுமா?

கடனைத்
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மத்தேயு 18:27 வாசிக்கவும். ஊழியக்காரனிடம்
எஜமான் எப்படி நடந்துக் க�ொண்டார்?
நம்மீதும் நம்முடைய கடனைக்குறித்தும்
மனப்பான்மை என்ன ?

7.

மத்தேயு 18:28 வாசிக்கவும். உடன்
மன்னிக்கப்பட்ட
ஊழியக்காரனுக்கு
கடன்பட்டிருந்தான்?
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அவன்

தேவனுடைய
வேலைக்காரன்
எவ்வளவு

18:28
“அப்படியிருக்க,
அந்த
ஊழியக்காரன்
புறப்பட்டுப்போகையில், தன்னிடத்தில் நூறு வெள்ளிப்பணம்
கடன்பட்டிருந்தவனாகிய தன் உடன் வேலைக்காரரில்
ஒருவனைக்கண்டு,
அவனைப்பிடித்து,
த�ொண்டையை
நெரித்து:
நீ
பட்ட
கடனை
எனக்கு
க�ொடுத்துத்
தீர்க்கவேண்டும் என்றான். அப்பொழுது அவனுடைய உடன்
வேலைக்காரன் அவன் காலிலே விழுந்து: என்னிடத்தில்
ப�ொறுமையாயிரும், எல்லாவற்றையும் உமக்குக் க�ொடுத்துத்
தீர்க்கிறேன்
என்று,
அவனை
வேண்டிக்கொண்டான்.
அவன�ோ சம்மதியாமல், ப�ோய், அவன் பட்ட கடனைக்
க�ொடுத்துத்
தீர்க்குமளவும்
அவனைக்
காவலில்
ப�ோடுவித்தான். நடந்ததை அவன் உடன்வேலைக்காரர்
கண்டு, மிகவும் துக்கப்பட்டு,
ஆண்டவனிடத்தில்
வந்து, நடந்ததையெல்லாம் அறிவித்தார்கள். அப்பொழுது,
அவனுடைய ஆண்டவன் அவனை அழைப்பித்து: ப�ொல்லாத
ஊழியக்காரனே, நீ என்னை வேண்டிக்கொண்டபடியினால்,
அந்தக் கடன் முழுவதையும் உனக்கு மன்னித்துவிட்டேன்.
நான் உனக்கு இரங்கினதுப�ோல, நீயும் உன் உடன்
வேலைக்காரனுக்கு இரங்கவேண்டாம�ோ என்று ச�ொல்லி,
அவனுடைய ஆண்டவன் க�ோபமடைந்து, அவன் பட்ட
கடனையெல்லாம் தனக்குக் க�ொடுத்துத் தீர்க்குமளவும்
உபாதிக்கிறவர்களிடத்தில் அவனை ஒப்புக்கொடுத்தான்.
நீங்களும் அவனவன் தன் சக�ோதரன் செய்த தப்பிதங்களை
மனப்பூர்வமாய் மன்னியாமற்போனால், என் பரமபிதாவும்
உங்களுக்கு இப்படியே செய்வார் என்றார்.
மத்தேயு

8.

மத்தேயு 18:28 வாசிக்கவும். ஊழியக்காரன் தன்
வேலைக்காரனிடம் எப்படி நடந்துக்கொண்டான்?

உடன்

9. மத்தேயு 18:29-30 வாசிக்கவும். மன்னிக்கப்பட்ட ஊழியக்காரன்
தன்உ டன் வேலைக்காரனுக்கு என்ன செய்தான்?
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10. மத்தேயு 18:31-33 வாசிக்கவும். மன்னிக்காத ஊழியக்காரனை
எஜமான் எவ்வாறு அழைத்தான்?
11.

மத்தேயு
18:33
வாசிக்கவும்.
ஊழியக்காரன்
என்ன
செய்திருக்க வேண்டுமென எஜமானன் ச�ொன்னான்?

12. மத்தேயு 18:33 வாசிக்கவும். எஜமானுக்குத் தெரிந்தப�ோது
என்ன
வாயிற்று?
அவன்
உணர்வுகள்
எவ்வாறு
பாதிக்கப்பட்டது?
13. மத்தேயு 18:34 வாசிக்கவும். மன்னிக்காத ஊழியக்காரன்,
அவன்
செய்கையால்(அல்லது
முடிவால்
)அவனுக்கு
முதலில் மன்னிக்கப்பட்டதை இழந்துவிட்டானா?
14. மத்தேயு 18:35 வாசிக்கவும்.இந்த உவமையின் ப�ொருள்
என்ன?
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பதில் ஆதாரங்௧ள்
1.

மத்தேயு 18:21 வாசிக்கவும்.
எத்தனை
மன்னிப்பை வழங்க வேண்டும் என்றான்?

தரம்

பேதுரு

ஏழுதரம்
2. மத்தேயு 18:22 வாசிக்கவும். எத்தனை தரம் நாம் மன்னிக்க
வேண்டுமென இயேசு ச�ொல்கிறார்?

நானுற்று த�ொண்ணூறு (முடிவில்லாமல், தொடர்ந்து)
3.

மத்தேயு 18:23-24 வாசிக்கவும். எவ்வளவு பணம் இந்த
வேலையாள் அவன் எஜமானனுக்கு கடன்பட்டிருந்தான்?

பத்தாயிரம் தாலந்துகள் அல்லது பத்து க�ோடி டாலர்கள்
(திருப்பிச் செலுத்த முடியாத ஒரு த�ொகை)
4. மத்தேயு 18:25 வாசிக்கவும். கடனைத் தீர்க்க அவனுக்கு
நிர்வாகம் இல்லாதபடியால், என்ன நடக்கும்?

அவனையும் அவன் பெண்ஜாதி பிள்ளைகளையும்,
அவனுக்கு
உண்டான
எல்லாவற்றையும்
விற்று,
கடனைத் தீர்க்கும்படிக் கட்டளையிட்டான்
5.

மத்தேயு
ன்ன?

18:26

வாசிக்கவும்வேலையாளின்விண்ணப்பம்எ

ஆண்டவனே!
என்னிடத்தில்
ப�ொறுமையாயிரும்,
எல்லாவற்றையும் உமக்குக் க�ொடுத்துத் தீர்க்கிறேன்
என்றான்
அவன்
தனது
முடியுமா?

கடனைத்

திருப்பிச்

செலுத்தியிருக்க

அநேகமாக இல்லை
6.

மத்தேயு 18:27 வாசிக்கவும். வேலையாளிடம்
எஜமான் எப்படி நடந்துக் க�ொண்டார்?

இரக்கம் மற்றும் மன்னிப்பு
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தேவனுடைய

இரக்கம் மற்றும் மன்னிப்பு
7.

மத்தேயு 18:28 வாசிக்கவும். உடன்
மன்னிக்கப்பட்ட
ஊழியக்காரனுக்கு
கடன்பட்டிருந்தான்?

வேலைக்காரன்
எவ்வளவு

நூறு காசு (ஒரு நாள் கூலி)
8.

மத்தேயு 18:28 வாசிக்கவும். ஊழியக்காரன் தன்
வேலைக்காரனிடம் எப்படி நடந்துக்கொண்டான்?

உடன்

பொறுமையின்மை , வன்முறை, மன்னியாமை
9. மத்தேயு 18:29-30 வாசிக்கவும். மன்னிக்கப்பட்ட ஊழியக்காரன்
தன் உடன் வேலைக்காரனுக்கு என்ன செய்தான்?

அவன் பட்ட கடனைக் க�ொடுத்துத்
அவனைக் காவலில் ப�ோடுவித்தான்.

தீர்க்குமளவும்

10. மத்தேயு 18:31-33 வாசிக்கவும். மன்னிக்காத ஊழியக்காரனை
எஜமான் எவ்வாறு அழைத்தான்?

ப�ொல்லாத ஊழியக்காரனே
11.

மத்தேயு 18:33 வாசிக்கவும். ஊழியக்காரன் என்ன
செய்திருக்க வேண்டுமென எஜமானன் ச�ொன்னான்?

நான் உனக்கு இரங்கினதுப�ோல, நீ யும் உன் உடன்
வேலைக்காரனுக்கு
இரங்கவேண்டாம�ோ
என்று
ச�ொன்னான்.
12. மத்தேயு 18:33 வாசிக்கவும்.
என்னவாயிற்று?
அவன்
பாதிக்கப்பட்டது?

அவருக்கு க�ோபம் வந்தது
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13. மத்தேயு 18:34 வாசிக்கவும். மன்னிக்காத ஊழியக்காரன்,
அவன்செய்கையால்
(அல்லது
முடிவால்
)அவனுக்கு
முதலில் மன்னிக்கப்பட்டதை இழந்துவிட்டானா?

ஆம்
14. மத்தேயு 18:35 வாசிக்கவும்.இந்தஉவமையின்பொருள்என்ன?

நீ ங்களும்
அவனவன்
தன்
சக�ோதரன்
செய்த
தப்பிதங்களை மனப்பூர்வமாய் மன்னியாமற்போனால்,
என் பரமபிதாவும் உங்களுக்கு இப்படியே செய்வார்
என்றார்.
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திருமணம் - பகுதி I
டான் க்ரோ

இன்றைய தினம் நாம் திருமணத்தை
குறித்து பேச
இருக்கிற�ோம். முதன்மையாக, சில புள்ளி விவரங்களை
உங்களுக்கு
க�ொடுக்க
விரும்புகிறேன்.75%
சதவிகிதம்
குடும்பங்களுக்கு ஏத�ோ ஒரு விதத்தில் சில திருமண
ஆல�ோசனைகள் தேவை.இரண்டு திருமணங்களில் ஒன்று
விவாகரத்தில் முடிகிறது.
50% திருமணங்களில், யார�ோ
இருவரில் ஒருவர் உண்மையாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு
வாய்ப்பு உள்ளது. ஏறக்குறைய 30%
ஊழியக்காரர்கள்
தங்கள்
சபையிலுள்ள
யாரிடமாவது
தகாத
உறவை
வைத்திருக்கிறார்கள். இது எனக்கு தெளிவாக அல்லது
வெளிப்படையாக
தெரிகிறது.
அவர்கள்
வேதாகம
அடிப்படையில் திருமணத்தின் க�ொள்கை உள்ளதை புரிந்துக்
க�ொள்ளவில்லை.
அப்படிப்பட்ட
க�ொள்கைக்கு
அருகில்
இருந்தால், நாம் அப்படிப்பட்ட திருமண பாடங்களில் தேவன்
என்ன சில காரியங்களை ச�ொல்லுகிறார் மற்றும்
நீங்கள்
அந்த அடிப்படையிலே உங்களுடைய திருமண உறவை
பெலப்படுத்த முடியும் என்பதைப் பார்ப்போம்.
திருமணம் என்பது தேவனுடைய ஆல�ோசனை (அல்லது)
திட்டம். அவரே அதை வடிவமைத்தார். ஆதியாகமம் 2:18ன்
படி "தேவனாகிய கர்த்தர்: மனுஷன் தனிமையாயிருப்பது

நல்லதல்ல, ஏற்ற துணையை அவனுக்கு உண்டாக்குவேன்
என்றார்" மற்றும் ஆதியாகமம் 1:31 "தேவன் தாம் உண்டாக்கின
எல்லாவற்றையும் பார்த்தார், அது மிகவும் நன்றாயிருந்தது;
சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி ஆறாம் நாள் ஆயிற்று".
அது முழுமையான படைப்பு என்று நாம் நினைவு கூற
வேண்டும்.
தேவன் மனிதனுடன் ஐக்கியத்தை வைத்தார்.
அது அவருக்கு உன்னத ஐக்கியமாக இருந்தது. ஒவ்வொரு
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நாளும் மாலை குளிர்ச்சி வேளையில் அவர் வந்துஆதாமுடன்
ஐக்கியம் வைத்தார்.
சில சமயங்களில் நாம் ய�ோசிப்பது
ஒரு வேளை தேவனுடன் சரியான ஐக்கியம் வைத்திருந்தால்
உண்மையில்
எந்த
ஒரு
தேவையும்
இருந்திருக்காது.
ஆனால் அது உண்மையல்ல. ஆதியாகமம் 1:31ல் தேவன்,
தாம் படைத்த படைப்பை பற்றி அறிந்து க�ொள், அது மிகவும்
நல்லது என்றார். முதன்முதலாக தேவன் நல்லதல்ல என்று
ச�ொன்னது ,ஆதியாகமம் 2:18 வேதப்பகுதியில் இருக்கிறது.
மனுஷன் தனிமையாய் இருப்பது நல்லதல்ல என்கிறது.
எனவே
திருமணம்
என்பது
மனிதனின்
தேவைகளை
சந்திக்கவும்,
பிரச்சனைகளை
தீர்க்கவும்,
தனிமையைப்
ப�ோக்கவும்,
அனுபவத்தைப்
பெறவும்,
தேவனுடைய
திட்டமாய் இருந்தது. இந்த கையேட்டை கடைப்பிடித்து அதை
தேவன் நினைப்பது ப�ோல் கைக்கொண்டால். வாழ்க்கையில்
சந்தோஷம் மட்டுமே வரும் துயரம் வராது.
ஆதியாகமம்
2:24
"இதினிமித்தம்
புருஷன்
தன்
தகப்பனையும் தன் தாயையும் விட்டு, தன் மனைவிய�ோடே
இசைந்திருப்பான்; அவர்கள் ஒரே மாம்சமாயிருப்பார்கள்".
திருமணம் என்பது எல்லா உறவுகளையும் விட்டுவிட்டு,
உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு தனி நபர�ோட வைத்துக்
க�ொள்ள வேண்டிய வாழ்க்கையை, இப்படியாக தான் தேவன்
அதை வடிவமைத்தார். எப்படியெனில் அது
திரித்துவ
உறவு. இந்த திருமண உறவில் தேவன் ஆதாம் ஏவாளை
ஒன்றாக அழைத்தார். அது ஆதாம் தேவனுடன் வைத்துள்ள
உறவை மாத்திரமல்ல அல்லது ஏவாள் தேவனுடன் உள்ள
உறவுக்கு அல்ல. இப்பொழுது ஆதாமுக்கு, ஏவாளுக்கும்
ஒன்றாகவும் , ஒரு மனமாகவும் தேவனுடன் உள்ள உறவுமே.
வேதம் ச�ொல்கிறது 1 பேதுரு 3:7, “அந்தப்படி புருஷர்களே,

மனைவியானவள் பெலவன
ீ
பாண்டமாயிருக்கிறபடியினால்,
உங்கள்
ஜெபங்களுக்குத்
தடைவராதபடிக்கு,
நீங்கள்
விவேகத்தோடு அவர்களுடனே வாழ்ந்து, உங்களுடனேகூட
அவர்களும் நித்தியஜீவனாகிய கிருபையைச் சுதந்தரித்துக்
க�ொள்ளுகிறவர்களானபடியினால்,
அவர்களுக்குச்
செய்யவேண்டிய கனத்தைச் செய்யுங்கள்.” ஆதியாகமம்
5:1-2 - இது ஒரு முக்கியமான வேத பகுதி. "ஆதாமின்
வம்சவரலாறு: தேவன் மனுஷனைச் சிருஷ்டித்த நாளிலே
அவனைத் தேவசாயலாக உண்டாக்கினார்.
அவர்களை
ஆணும் பெண்ணுமாகச் சிருஷ்டித்து, அவர்களை ஆசீர்வதித்து,
அவர்களைச் சிருஷ்டித்த நாளிலே அவர்களுக்கு மனுஷர்
என்று பேரிட்டார். ஆதாம் நூற்று முப்பது வயதானப�ோது, தன்
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சாயலாகத் தன் ரூபத்தின்படியே ஒரு குமாரனைப் பெற்று,
அவனுக்கு சேத் என்று பேரிட்டான்." ஆகவே திருமண உறவு

என்பது தேவனுக்கும் எனக்கும் அல்லது தேவனுக்கும் அந்த
ஸ்திரிக்கும் அல்ல.
எனக்கும் என்னுடைய மனைவிக்கும்
உள்ள ஒருமனம். தேவ கிருபையின் படி அந்த சந்ததி, சேர்ந்து
ஒரு மனமாய் தேவனுக்கு
ஊழியம் செய்வதேயாகும்.
ஆதியாகமம் 2:24ல் நாம் ஏற்கனவே தியானித்தபடி
மனிதன்
தன்
தாயையும்
தகப்பனையும்
விட்டு
மனைவியுடன் இசைந்திருப்பான் . அவர்கள் இருவரும் ஒரே
மாம்சமாயிருப்பார்கள். இசைந்திருப்பது என்கிற வார்த்தை,
ஒரு காரியத்தை செய்ய ஒருவர�ோடு ஒருவர் ஒட்டி இருப்பது
அல்லது ஒன்றாக இருப்பது. உங்களுடைய திருமண உறவில்
ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குமானால் நான் சில கேள்விகளை
உங்களிடம் கேட்கிறேன். நீங்கள் செய்கிற எந்தக் காரியமும்
உங்களுடைய
துணைவியாருடன்
ஒத்துப�ோகிற
மாதிரி
செய்கிறீர்களா அல்லது
அவர்களுடன் ஒரு நெருக்கத்தை/
முறிவை/பிரிவைக் க�ொண்டு வருகிறதா? நீங்கள் செய்கிற
விஷயங்களில் உங்கள் உறவுகள் வளர்க்கிறதா அல்லது
பிரிந்து ப�ோகிறதா.
நீங்கள் சில காரியங்களை கவனிக்க
வேண்டும்.
ஜனங்கள் அன்பு என்பதை ஏத�ோ உணர்ச்சி வசப்படுவதாக
நினைக்கிறார்கள். எப்படியெனில், "நான் உன் மீ து அன்பு
வைத்திருக்கிறேன்,
ஆனால்
இப்பொழுது
அதிலிருந்து
வெளியே
வந்து
விட்டேன்.
இனி
உன்மேல்
எனக்கு
அன்பில்லை. ஒரு வேளை நீங்கள் அவ்வாறு செயல்படும்
குடும்பத்தை
சார்ந்திருந்தால்,
திருமணம்
செய்ய
ஒரு
நீதிபதியிடம�ோ அல்லது ஒரு ஊழியரிடம�ோ செல்வீர்கள்.
அப்பொழுது
உங்கள்
வாழ்க்கையை
ஒரு
துணைக்கு
அர்ப்பணித்து, வாழ்நாளெல்லாம் உண்மையாய் இருந்து,
மரிக்கும் வரை வாழ விரும்புவர்கள்.
ீ
ஆனால் அவ்வாறு
செயல்படாத குடும்பத்தை சேர்ந்த்திருந்தால், இது வரை
"அன்பு" என்பதை நீங்களும் பார்த்ததில்லை, குடும்பத்திற்கும்
தெரியவில்லை. உங்களுடைய பெற்றோர்ளும் அதைப்பற்றி
தெளிவாக அறிவிக்கவில்லை. ஆனால் உங்கள் மனைவிய�ோ
அல்லது கணவர�ோ அதிக அன்பும், பாசமும் நிறைந்த
குடும்பத்திலிருந்து வந்திருந்தால், அதிக அன்பை உங்களிடம்
எதிர்பார்க்கலாம். எப்படி சமாளிப்பது என்று தெரியாமல் நீங்கள்
உங்கள் துணைக்கு அன்பு செலுத்த ஒப்புக் க�ொள்கிறீர்கள்.
இதற்கு முன்பாக அறியாத அன்பை தெரிவிக்க ப�ோகிறீர்கள்.
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ஆனால் எப்படி என்று தெரியவில்லை.இதற்கு முன் அன்பு
செலுத்தாததினால், உங்களால் செயல்பட முடியாதப�ோது ,ஒரு
வேளை நீங்கள் த�ோல்வியடையலாம். சில வருடங்களுக்குப்
பிறகு நீங்கள் ஒரு வேளை ஆல�ோசனை கேட்கலாம்.
பிறகு இவ்விதமாய் ச�ொல்லலாம்.
நாங்கள் சாதாரணமாக
ஒருவருக்கொருவர் ஒத்து ப�ோகவில்லை. நான் இனி அன்பு
கூறுவதுமில்லை. இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இன்று நான் ஒரு
நல்ல செய்தி வைத்திருக்கிறேன். உங்களுடைய
திருமண
வாழ்வின் பிரச்சனைகளை சரி செய்ய
சில விஷயங்கள்
உண்டு.
நீங்கள் புதிய குளிர்சாதனப் பெட்டி ஒன்றை வாங்கின
பிறகு, பிரச்சனை வந்தால் அதன் கையேட்டை பார்ப்போம்.
இது பிரச்சனைக்கு முடிவு க�ொடுக்கும் அல்லது அதை சரி
செய்ய மனிதனிடம் எடுத்து செல்வோம்.
அதே ப�ோல
உங்கள் திருமண வாழ்க்கையை சரி செய்ய கையேடு
உண்டு. அது தேவனுடைய வார்த்தையாகும் . வேதாகமம்
தீத்து 2:4 வில் ச�ொல்கிறது, அன்பு கற்றுக்கொடுக்கும்
மற்றும்
கற்றுக்கொள்ளும்.
நீங்கள்
ஒரு
குழப்பமான
குடும்பத்திலிருந்து வந்திருந்தாலும், உங்கள் மனைவியை
எப்படி நேசிக்கவேண்டும் என்று தெரியவில்லை என்றாலும் உங்கள் திருமணம் பிரிந்து ப�ோகிறது என்றால். உங்களுக்கு
ஒரு நல்ல செய்தி இருக்கிறது. I ய�ோவான் 5:3 இல்

“நாம்
தேவனுடைய
கற்பனைகளைக்கைக்கொள்வதே
அவரிடத்தில் அன்புகூருவதாம்; அவருடைய கற்பனைகள்
பாரமானவைகளுமல்ல. இயேசு கிறிஸ்துவின் கட்டளைகள்
மூலம் அன்பு கூறவும், இரக்கம், தயவு ஆகியவற்றை
தாராளமாய்
வெளிப்படுத்த
மற்றவர்
நலனைக்
கருதி,
திருமண உறவை பெறவும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் மாற
தேவன் உதவி செய்வார்.
திருமண வாழ்விலிருந்து இது ஒரு அறிமுக பாடம்.
தேவன் உங்களை இன்று ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த பாடத்தை
த�ொடர்ந்து படியுங்கள்.
இந்த பாடத்தின் மூலம் தேவன்
உங்களுக்கு அதிக ஞானத்தையும் அறிவையும் க�ொடுப்பார்
என நம்புகிறேன்.
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1. எபிரேயர் 5:31-32 வாசிக்கவும்.
எபிரேயர் 5:31 என்பது
ஆதியாகமம் 2:24 என்பதன் மேற்கோள். எபிரேயர் 5:31ஐ
வாசிக்கும்போது,
தேவன்
உண்மையிலேயே
எதைக்
குறித்துப் பேசியுள்ளதாக நினைக்கிறீர்கள்?
5:31-32,
"இதினிமித்தம்
மனுஷன்
தன்
தகப்பனையும் தன் தாயையும் விட்டு, தன் மனைவியுடன்
இசைந்து, இருவரும் ஒரே மாம்சமாயிருப்பார்கள். இந்த
இரகசியம்
பெரியது;
நான்
கிறிஸ்துவைப்பற்றியும்
சபையைப்பற்றியும் ச�ொல்லுகிறேன்."
எபிரேயர்

2. யாக்கோபு 4:4-5 வாசிக்கவும்.
ப�ோதிக்கின்றன?

இந்த வசனங்கள் எதை

யாக்கோபு 4:4-5, "விபசாரரே, விபசாரிகளே, உலக சிநேகம்

தேவனுக்கு விர�ோதமான பகையென்று அறியீர்களா?
ஆகையால்
உலகத்துக்குச்
சிநேகிதனாயிருக்க
விரும்புகிறவன் தேவனுக்குப் பகைஞனாகிறான். நம்மில்
வாசமாயிருக்கிற ஆவியானவர் நம்மிடத்தில் வைராக்கிய
வாஞ்சையாயிருக்கிறாரென்று வேதவாக்கியம் வணாய்ச்
ீ
ச�ொல்லுகிறதென்று நினைக்கிறீர்களா?
3. I பேதுரு 3:7 ஏன் நாம் ஒற்றுமையுடனும், அன்புடனும்,
கணவன்/மனைவிய�ோடு சேர்ந்து வாழ வேண்டும்?
I பேதுரு 3:7, "அந்தப்படி புருஷர்களே, மனைவியானவள்

பெலவன
ீ
பாண்டமாயிருக்கிறபடியினால்,
உங்கள்
ஜெபங்களுக்குத் தடைவராதபடிக்கு, நீங்கள் விவேகத்தோடு
அவர்களுடனே வாழ்ந்து, உங்களுடனேகூட அவர்களும்
நித்தியஜீவனாகிய கிருபையைச் சுதந்தரித்துக்கொள்ளுகி
றவர்களானபடியினால், அவர்களுக்குச் செய்யவேண்டிய
கனத்தைச் செய்யுங்கள்."
4.	ய�ோவான் 15:5 வாசிக்கவும். நம் வாழ்வில் கிறிஸ்து
தேவனாயிராமல் நம் திருமண வாழ்க்கை வெற்றியடையுமா?
ய�ோவான் 15:5, "நானே திராட்சச்செடி, நீங்கள் க�ொடிகள்.

ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால்,
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அவன் மிகுந்த கனிகளைக் க�ொடுப்பான்; என்னையல்லாமல்
உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது."

5. தீத்து 2:4 வாசிக்கவும். அன்பு ஒரு உணர்வு மட்டுமல்ல.
வேதாகமத்தின்படி அன்பு ____________________ ஆகவும்
இருக்கலாம்.
2:4,
"தேவவசனம்
தூஷிக்கப்படாதபடிக்கு
பாலிய ஸ்திரீகள் தங்கள் புருஷரிடத்திலும், தங்கள்
பிள்ளைகளிடத்திலும் அன்புள்ளவர்களும்..."
தீத்து

6. I ய�ோவான் 5:3 நாம் தேவனின் கட்டளைகளின்படி
நடந்தால், நாம் __________________________ நடக்கிற�ோம்.
I ய�ோவான் 5:3, " நாம் தேவனுடைய கற்பனைகளைக்

கைக்கொள்வதே
அவரிடத்தில்
அன்புகூருவதாம்;
அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகளுமல்ல."
7. மத்தேயு 7:12 வாசிக்கவும்.
நம் திருமண வாழ்வில்
பிரச்சனைகள்
வருமானால்,
யாராவது
ஒருவர்
________________________ல் நடக்கவில்லை என்று ப�ொருள்.

7:12,
"ஆதலால்,
மனுஷர்
உங்களுக்கு
எவைகளைச்செய்ய
விரும்புகிறீர்கள�ோ,
அவைகளை
நீங்களும்
அவர்களுக்குச்
செய்யுங்கள்;
இதுவே
நியாயப்பிரமாணமும் தீர்க்கதரிசனங்களுமாம்."
மத்தேயு

8. I க�ொரிந்தியர் 13:4 வாசிக்கவும்.

அன்பு என்பது:

1. உணர்ச்சி
2. ஒரு சூடான உணர்வு
3. தயவு
I க�ொரிந்தியர் 13:4, “அன்பு நீடிய சாந்தமும் தயவுமுள்ளது;
அன்புக்குப் ப�ொறாமையில்லை; அன்பு தன்னைப் புகழாது,
இறுமாப்பாயிராது..”
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பதில் ஆதாரங்௧ள்
1. எபிரேயர் 5:31-32 வாசிக்கவும்.
எபிரேயர் 5:31 என்பது
ஆதியாகமம் 2:24 என்பதன் மேற்கோள். எபிரேயர் 5:31ஐ
வாசிக்கும்போது,
தேவன்
உண்மையிலேயே
எதைக்
குறித்துப் பேசியுள்ளதாக நினைக்கிறீர்கள்?

திருமணத்தில் இணைந்த கிறிஸ்துவுக்கும், சபைக்கும்
உள்ள உறவு
2. யாக்கோபு 4:4-5 வாசிக்கவும்.
ப�ோதிக்கின்றன?

இந்த வசனங்கள் எதை

கர்த்தர் நம் மீ து வைராக்கிய வாஞ்சையுள்ளவராகவும்
உண்மையுள்ளவராகவும் இருக்க விரும்புகிறார்.
3. I பேதுரு 3:7 ஏன் நாம் ஒற்றுமையுடனும், அன்புடனும்,
கணவன்/மனைவிய�ோடு சேர்ந்து வாழ வேண்டும்?

நம் ஜெபங்களுக்குத் தடை வராமல் இருக்க
4.	ய�ோவான் 15:5 வாசிக்கவும். நம் வாழ்வில் கிறிஸ்து
தேவனாயிராமல் நம் வாழ்க்கை வெற்றியடையுமா?

இல்லை
5. தீத்து 2:4 வாசிக்கவும். அன்பு ஒரு உணர்வு மட்டுமல்ல.
வேதாகமத்தின்படி
அன்பு
___________________ஆகவும்
இருக்கலாம்.

கற்றுக் க�ொடுக்கலாம்
6. I ய�ோவான் 5:3 நாம் தேவனின் கட்டளைகளின்படி நடந்தால்,
நாம் _______________ நடக்கிற�ோம்.

அன்பு
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7. மத்தேயு 7:12 வாசிக்கவும்.
நம் திருமண வாழ்வில்
பிரச்சனைகள் வருமானால், யாராவது ஒருவர்_____________
நடக்கவில்லை என்று ப�ொருள்.

அன்பில்
8. I க�ொரிந்தியர் 13:4 வாசிக்கவும்.
1. உணர்ச்சி
2. ஒரு சூடான உணர்வு
3. தயவு

3. தயவு
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இப்பொழுதும்
நாம்
மறுபடியும்
திருமணம்
என்ற
பாடத்தை
பார்ப்போம்.
கேள்வி
இதுவே
திருமணம்
என்றால் என்ன? இதைப் பற்றி எப்போதாவது ய�ோசித்தது
உண்டா? வேதத்தின்படி தேவனால் வடிவமைக்கப்பட்டது
தான் திருமணம். திருமணம் என்றால் ஒன்றாக சேர்வதும்,
ஒருமனப்படுவதும், ஐக்கியப்படுவதுமே ஆகும். ஆதியாகமம்
2:24 ச�ொல்கிறது: "இதினிமித்தம் புருஷன் தன் தகப்பனையும்

தன் தாயையும் விட்டு, தன் மனைவிய�ோடே இசைந்திருப்பான்;
அவர்கள் ஒரே மாம்சமாயிருப்பார்கள்." திருமணம் என்பது

ஒருவருக்கொருவர் ஒருமானதாய் சேர்ந்துக் க�ொள்வதைக்
காட்டிலும் மேலானது என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? உதாரணம்
I க�ொரிந்தியர் 6: 15,16 மற்றும் ஆதியாகமம் 2:24ல் உள்ள
திருமண காரியங்களை ய�ோசியுங்கள். என்னை வேசியுடன்
சேர்ப்பது என்னை தானாகவே என் மனைவியிடமிருந்து
விவாகரத்து
செய்யவ�ோ
அல்லது
என்னை
வேசியை
திருமணம் செய்து க�ொள்ளவ�ோ செய்யாது.அப்படியென்றால்
திருமணம் என்றால் என்ன?
ஒருமனப்பாடும், ஒன்றாய்
பெறுவதும், ஒரே மாம்சமாய் இருப்பதும் ஆகும். இதற்கும்
வேசிய�ோடே இசைந்திருப்பதற்கும் வித்தியாசம் என்ன?
வேசிய�ோடு இணைந்திருப்பது அவளுடன் ஒரே சரீரமாய்
மாறி விடுவது.
வேதம்
ச�ொல்கிறபடி
திருமணம்
என்பது,
ஒரு
மனைவியுடன் ஒன்றாக சேர்ந்து இருப்பதே.
ஆனால்
அதைக் காட்டிலும் மேலானது, ஒரு உடன்படிக்கையுடன்
ஒன்று சேர்வதாகும்.இந்த உடன்படிக்கை என்பது எபிரேய
மூல
ம�ொழியில்
பெரித்
என
அழைக்கப்படுகிறது.
அப்படியென்றால் ஒருவர�ோடு ஒருவர் பிணைந்து இருப்பது.
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தனி மனிதனின் மரணம் வரையிலான இறுதி அர்ப்பணிப்பு.
இப்பொழுது
ஒரு
வேசியிடம்
ப�ோனால்,
அப்படிப்பட்ட
பாவத்தை
செய்தால்,
ஒருவர்
மற்றொருவர்
இடையே
எந்த அர்ப்பணிப்பும் இருக்காது.திருமணத்தின் நறுமணம்
முதன்மையில்
எல்லாவற்றையும்
விட்டுவிடுவதாகும்.
வேதம் ச�ொல்கிறபடி, தகப்பன், தாயையும் கூட
விட்டு
விட்டு,
மனைவிய�ோடு
இசைந்திருப்பது.
எசேக்கியலில்
வாசிக்கிற�ோம்,
நீ
என்னுடையவனாய்
மாறிவிட்டாய்.
தனி
ஒருவன்
எல்லாவற்றையும்
விட்டுவிடுவதாகும்.
வெளிப்படையாக திருமணத்திற்கு பிறகு தகாத உறவு
ஒருவர�ோடு வைத்திருந்தால், அது திருமண க�ொள்கையை
மீ றுவதாகும்.ஒரு மனம், ஒன்றாக சேர்த்துக் க�ொள்வது,
ஐக்கியப்படுவது
இவை
எல்லாம்
ஒரு
உடன்படிக்கை
மூலமாக வருவது அல்லது அர்ப்பணிப்பு மூலமாக வருவது.
எசேக்கியேல் 16: 8 இதை திருமண உடன்படிக்கை என்று
அழைக்கிறது. கிறிஸ்து சபையை நேசித்ததைப் ப�ோலவே,
திருமணத்திலும் கணவன்
மனைவியை நேசிப்பதற்கான
உற்சாகத்தை , எபேசியர் 5-ல் நாம் அறிகிற�ோம். இது அன்பின்
உடன்படிக்கைக்கான காரணம், திருமணத்தில் அன்பு என்பது
உடன்படிக்கை. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, அன்பு என்பது
திருமணத்தை ஆளும் க�ொள்கையாக இருக்க வேண்டும்.
திருமணம் என்பது ஒற்றுமையின் உடன்படிக்கையாகும்.
1 பேதுரு 3: 7 கூறுகிறது, “புருஷர்களே, மனைவியானவள்
பெலவன
ீ
பாண்டமாயிருக்கிறபடியினால்,
உங்கள்
ஜெபங்களுக்குத் தடைவராதபடிக்கு, நீங்கள் விவேகத்தோடு
அவர்களுடனே
வாழ்ந்து,
உங்களுடனேகூட
அவர்களும்
நித்திய ஜீவனாகிய கிருபையைச் சுதந்தரித்துக்கொள்ளுகி
றவர்களானபடியினால், அவர்களுக்குச் செய்ய வேண்டிய
கனத்தைச்
செய்யுங்கள்."
அதைப்
பற்றி
ய�ோசித்துப்
பாருங்கள் - திருமண உறவுக்காக தேவன் வடிவமைத்துள்ள
ஒற்றுமையில்
நாம் நடக்காவிட்டால் நம் ஆவிக்குரிய
வாழ்க்கைக்கு தடையாக இருக்கும். நீதிம�ொழிகள் 2: 16-17 தன்
திருமண உடன்படிக்கையை கைவிடுகிற, தன் இளமைக்கால
வழிகாட்டியான ஒரு பெண்ணைப் பற்றி பேசுகிறது. மேலும்
திருமண உறவு அவளுடைய தேவனின் உடன்படிக்கை என்று
அழைக்கப்படுகிறது. இது மிகவும் தீவிரமான ஒரு விஷயம்.
இது ஒரு தனிநபருக்கு நாம் செய்யும் உடன்படிக்கை,
ஆனால் இது தேவனுக்கு
முன்பாக நாம் செய்யும் ஒரு
உடன்படிக்கையும் கூட. மக்களுக்கு ஊழியம் செய்ய நாம்
எவ்வளவு விரும்புகிற�ோம�ோ, அதே ப�ோல் தேவனுக்கும்
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ஒரு முன்னுரிமை உள்ளது. அது நம் திருமணத்தில் கவனம்
செலுத்துவதாகும். திருமணம் என்பது உண்மையில் என்
வாழ்க்கையை வேற�ொரு நபரிடம் மையமாகக் க�ொண்டது,
நான் ச�ொன்னது ப�ோல், அன்பு என்பது ஆளும் க�ொள்கையாகும்.
வேதாகமத்தில்
மத்தேயு
7:12
கூறுகிறது,
மனுஷர்
உங்களுக்கு
எவைகளைச்செய்ய
விரும்புகிறீர்கள�ோ,
அவைகளை
நீங்களும்
அவர்களுக்குச்
செய்யுங்கள்;
இதுவே நியாயப்பிரமாணமும் தீர்க்கதரிசனங்களுமாம். இது
ஒரு சுயநல காரியம் அல்ல, அல்லது சுயமானது அல்ல,
இந்த நபர் உங்களுக்கு என்ன க�ொடுக்க முடியும் என்பது
பற்றி அல்ல. க�ொரிந்தியர் 13: 4 அன்பு நீடிய சாந்தமும்
தயவுமுள்ளது;
அன்புக்குப்
ப�ொறாமையில்லை;
அன்பு
தன்னைப் புகழாது, இறுமாப்பாயிராது. திருமணம் அவ்வாறு
வடிவமைக்கப்பட்டதற்கான காரணம், இது தேவனுடனான
உண்மையான உறவு என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு
ஒரு எடுத்துக்காட்டு, ஒரு மாதிரி. அவர் நமக்கு இயற்கையில்
விளக்கம் அளித்துள்ளார். ஒரு நல்ல திருமணம், ஒரு சிறந்த
திருமணம் எப்படி என்று அவர் நமக்குக் காட்டியுள்ளார்.
ஏனென்றால் நாம் ஒரு உண்மையான நித்திய உறவ�ோடு
அவருடன் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார்.
திருமணம் என்பது ஒரு தற்காலிக விஷயம். மரணம்
நம்மைப் பிரிக்கும் வரை மட்டுமே. உயிர்த்தெழுதலில்,
அவர்கள் திருமணம் செய்து க�ொள்ளவில்லை. திருமணத்தில்
க�ொடுக்கப்படவில்லை என்று வேதாகமம்
கூறுகிறது.
ஒரு நல்ல திருமணம் -மற்றும்
அன்பின் க�ொள்கைகள் இன்னொருவருக்கு தன்னலமற்ற முறையில் க�ொடுக்கும்
க�ொள்கைகளை நாம் புரிந்து க�ொள்ள வேண்டும் என்று தேவன்
விரும்புகிறார். "நீங்கள் உண்மையிலேயே புரிந்து க�ொள்ள
விரும்புவது என்னவென்றால், நான் உங்களை ஒரு திருமண
உறவுக்கு அழைத்தேன்; இது சில வருடங்கள் நீடிக்கும்; பின்னர்
ப�ோய்விடும்; ஆனால் என் அன்பு அனைத்தும் வெளிப்படும்
ஒரு நித்திய உறவு உங்களுக்கு என்றென்றும்உண்டு” என்று
அவர் கூறுகிறார்,.
திருமணத்தின்
சில
க�ொள்கைகளை
உங்களுக்கு
தருகிறேன். திருமணம் என்பது ஒரு கூட்டுறவு மட்டுமல்ல.
வேதாகமத்தில் ஆதியாகமம் 4-ல் ஒரு அறிவாகவும் 1 பேதுரு
3: 7-ல் வாழ்வின் கிருபையின் வாரிசுகளாக இருப்பதாகவும்
பேசுகிறது. திருமணம் என்பது ஒரு உடன்படிக்கை. அதாவது
அது பிணைப்பு என்று ப�ொருள்: இதில் ஒரு அர்ப்பணிப்பு
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இருக்கிறது.
பாவம் முதல் சபையில்
நுழையவில்லை;
இது முதல் திருமணத்திற்குள் நுழைந்தது. எனவே நாம்
வழிகாட்டலைப் பெற வேண்டும். திருமணத்தைப் பற்றிய
வழிமுறைகளைப்
பெற
வேண்டும்
மற்றும்
அன்பின்
க�ொள்கைகளை நம் வாழ்வில் செயல்படுத்த வேண்டும்.
நாம் கேட்கலாம், "அன்பு என்றால் என்ன? அன்பின் விளக்கம்
உண்மையில், ஒரு வகையில், தன்னலமற்றது. ஏசாயா 53: 6
கூறுகிறது, வழிதப்பித்திரிந்து, அவனவன் தன்தன் வழியிலே
ப�ோன�ோம். ஆனால் திருமணத்தில், நாம் மற்ற நபரின் மீ து
கவனம் செலுத்தி அவர்களின் நலனையும் நன்மையையும்
தேடுகிற�ோம்.
உங்கள் மனைவியை நேசிப்பது உங்கள் சரீரத்தை
நேசிப்பதைப் ப�ோன்றது என்று வேதாகமம் எபேசியரில்
ச�ொல்கிறது. கணவர்களான நாங்கள் மனைவியை ப�ோற்றி
மதிக்க வேண்டும். தேவன்
நமக்குக் க�ொடுத்திருக்கிற
மனைவியைப்
பாராட்ட வேண்டும். உங்கள் ச�ொந்த
சரீரத்தை நேசிப்பது என்பது நீங்கள் உட்கார்ந்து உங்களுடன்
கைகளைப் பிடித்துக் க�ொள்ளுங்கள், உங்களை நீங்களே
தட்டிக் க�ொள்ளுங்கள், "ஓ, நான் உன்னை விரும்புகிறேன்,"
என்று ச�ொல்லுங்கள். அது அப்படியல்ல. உங்களை நேசிப்பது
என்பது உங்களைப் பாதுகாத்துக் க�ொள்வது, உங்களை
நீங்களே கவனிப்பது. நாம் ஒருப�ோதும் நம் மனைவிகளை
ப�ொருட்படுத்தாமல்
இருக்கக்கூடாது,
அவர்களுடைய
பலவனங்களில்
ீ
ஒன்றையும் ஒருப�ோதும் ச�ொல்லக்கூடாது.
அதை பகிரங்கமாக அம்பலப்படுத்தக்கூடாது. அவர்களை
ஒருப�ோதும் கேலி செய்யக்கூடாது, அல்லது அவர்களை
காயப்படுத்தும் செயல்களைச் செய்யக்கூடாது. நாம் நம்மை
நேசிப்பது ப�ோல அவர்களையும் நேசிக்க வேண்டும்.
ஜெபத்தில் உங்களை தேவனிடம்
சமர்ப்பியுங்கள்.
முதலில்,
உங்களை
நேசித்ததற்காக
அவருக்கு
நன்றி
ச�ொல்லுங்கள். பின்னர், அவர் உங்களுக்குக் க�ொடுத்த துணை
க்கு நன்றி. அது பிரச்சினையின் ஒரு பகுதியாக இருக்கலாம்.
உங்கள் துணையை நீங்கள் பாராட்டாமல் இருக்கலாம்.
நீங்கள் அவரை அல்லது அவளை வழ்த்தியிருக்கலாம்.
ீ
அது
சுயநலமானது மற்றும் பாவம் என்று வேதாகமம் கூறுகிறது.
எபேசியர் 5-ல் இயேசு தம்முடைய வார்த்தைகளால் தண்ணீர்
விட்டு கழுவுவது ப�ோல் சபையை சுத்தப்படுத்தினார். உங்கள்
துணையின் மீ து நீங்கள் வார்த்தைகளைப் பேசும்போது,
நீங்கள் பேசும் ச�ொற்களின் நிலைக்கு அவர்கள் உயருவார்கள்.
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“நீங்கள் நல்லவர் அல்ல, நீங்கள் அசிங்கமாக இருக்கிறீர்கள்,
அதிக எடை க�ொண்டவர்” என்று நீங்கள் ச�ொன்னால், நீங்கள்
உங்கள்
திருமணத்தை
ஒடுக்குகிறீர்கள்;
ஒற்றுமையை
ஏற்படுத்த மாட்டீர்கள்; பிரிவு
மற்றும் அந்நியப்படுதலை
ஏற்படுத்துவர்கள்.
ீ
ஆனால்
“தேனே”
ப�ோன்ற
தயவான
வார்த்தைகளை நீங்கள் பேசி, நீங்கள் செய்யும் காரியங்களை
நான்
பாராட்டுகிறேன்;
நான்
உன்னை
நேசிக்கிறேன்;
உங்கள் செயல்களால் அவற்றை ஆதரித்தவுடன், உங்கள்
துணையானது அந்த வார்த்தைகளின் நிலைக்கு உயரும்.
உங்கள் திருமண உறவில் நிறைய பிரச்சினைகள் வந்தது,
நீங்கள் பேசிய வார்த்தைகளால்
என்பதை இன்று நீங்கள்
உணர முடிகிறதா? உங்கள் துணையை மேலே க�ொண்டு
வருவதற்கு பதிலாக வழ்த்தி
ீ
விட்டீர்களா? இன்று உங்கள்
துணையிடம் நல்ல வார்த்தைகளை பேச நான் உங்களை
ஊக்குவிக்கிறேன். அன்பு என்பது ஒரு உணர்வு அல்ல; நீங்கள்
எப்படி உணர்கிறீர்கள் என்பதைப் ப�ொருட்படுத்தாமல் அன்பு
மற்றொரு நபரின் நலனையும் நன்மையையும் நாடுங்கள்.ஒரு
சிறிய மரத்துண்டில், பல அடுக்கு ஓவியங்களை வரைவது
ப�ோன்று உங்கள் கனிவான செயலைக் காண்பியுங்கள்.அன்பு
சிறிய தயவுமற்றும்
செயல்களால் கட்டமைக்கப்படுகிறது.
உங்கள் துணையை மதிக்க, மரியாதை, மதிப்பு மற்றும்
அன்பின் வார்த்தைகளைப் பேசத் த�ொடங்குங்கள். நீங்கள் ஒரு
வித்தியாசத்தைக் காண்பீர்கள். இந்த க�ொள்கைகளை நீங்கள்
செயல்படுத்தும்போது தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1. நீதிம�ொழிகள் 18:22 வாசிக்கவும்.

திருமணம் என்பது

A. ஒரு நல்ல விஷயம்;
B.

பயங்கரம்;

C .தேவனை திருப்திப்படுத்துவது
18:22. "மனைவியைக் கண்டடைகிறவன்
நன்மையானதைக் கண்டடைகிறான்; கர்த்தரால் தயையும்
பெற்றுக்கொள்ளுகிறான்."

நீதிமொழிகள்

2. எபிரேயர் 13: 4 வாசிக்கவும்.
(படுக்கையில்)

திருமணத்தில் உறவு என்பது

A. பாவம்;
B. அசுத்தம் மற்றும் தீது;
C. மாசில்லாதது
எபிரேயர் 13:4, "விவாகம் யாவருக்குள்ளும் கனமுள்ளதாயும்,

விவாகமஞ்சம்
வேசிக்கள்ளரையும்
நியாயந்தீர்ப்பார்."

அசுசிப்படாததாயுமிருப்பதாக;
விபசாரக்காரரையும்
தேவன்

3. பிரசங்கி 9:9 வாசிக்கவும். சரியா? தவறா? தெய்வீகத்திருமணம்
என்பது ஒரு பரிசு மற்றும் தேவனிடத்திலிருந்து நம்முடைய
வாழ்க்கைக்கு கிடைக்கும் ப�ொக்கிஷம்.
9:9, " சூரியனுக்குக்கீழே தேவன் உனக்கு
நியமித்திருக்கிற
மாயையான
நாட்களிலெல்லாம்
நீ நேசிக்கிற மனைவிய�ோடே நிலையில்லாத இந்த
ஜீவவாழ்வை அநுபவி; இந்த ஜீவனுக்குரிய வாழ்விலும், நீ
சூரியனுக்குக்கீழே படுகிற பிரயாசத்திலும் பங்கு இதுவே."
பிரசங்கி

4. I ய�ோவான் 3:18 வாசிக்கவும். பிலிப்பு கில்லியம் என்ற
நீதிபதி அவர் நடத்திய 28,000 வழக்குகளில் தகப்பனுக்கும்
தாய்க்கும் அன்பில்லாமையே அநேக சிறுவர்களின் மன
ந�ோய்க்கு காரணம் என்றறிந்தார். நாம் எவ்வாறு அன்பு
செலுத்த வேண்டும்?
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"என் பிள்ளைகளே, வசனத்தினாலும்,
நாவினாலுமல்ல, கிரியையினாலும் உண்மையினாலும்
அன்புகூரக்கடவ�ோம்."
I ய�ோவான் 3:18,

5. எபேசியர் 5:28 வாசிக்கவும்.சரியா? தவறா? நான் என் சுய
சரீரத்தை அசட்டை செய்வது ப�ோன்று என் மனைவியை
அசட்டை செய்வதில்லை.
5:28,
அப்படியே,
புருஷர்களும்
தங்கள்
மனைவிகளைத் தங்கள் ச�ொந்தச் சரீரங்களாகப் பாவித்து,
அவர்களில்
அன்புகூரவேண்டும்;
தன்
மனைவியில்
அன்புகூருகிறவன் தன்னில்தான் அன்புகூருகிறான்."
எபிரேயர்

6. I ய�ோவான் 3:16 வாசிக்கவும். சரியா? தவறா? "நான் உன்னை
நேசிக்கிறேன்"
என்ற
வார்த்தைகளுடைய
செயலை
மதிப்பிட்டால் அது அழகாக இருக்கும் . இயேசு தனது
வாழ்வை க�ொடுத்து இதற்கு அர்த்தம் கற்பித்தார்.
நாம்
நம்மால் முடிந்த அனைத்து வழிகளிலும் நம் வாழ்வை
நம் துணைக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும்.
நீங்கள் எவ்வாறு நேசிக்கப்பட்ட
வழிமுறையை விளக்குக.

வேண்டும்

என்ற

I ய�ோவான் 3:16, "அவர் தம்முடைய ஜீவனை நமக்காகக்

க�ொடுத்ததினாலே அன்பு இன்னதென்று அறிந்திருக்கிற�ோம்;
நாமும்
சக�ோதரருக்காக
ஜீவனைக்கொடுக்கக்
கடனாளிகளாயிருக்கிற�ோம்."
7.

எபேசியர் 5: 25-26 வாசிக்கவும்.சரியா? தவறா?
என்
மனைவியின் நடத்தை நான் பேசும் வார்த்தையைப்
ப�ொறுத்து தான் இருக்கும். நான் அவள் மீ து எதை
பேசுகிறேன�ோ அந்த அளவு ஆற்றல�ோடு இருப்பாள்.
எபிரேயர் 5: 25-26, "புருஷர்களே, உங்கள் மனைவிகளில்

அன்புகூருங்கள்;
அப்படியே
கிறிஸ்துவும்
சபையில்
அன்புகூர்ந்து, தாம் அதைத் திருவசனத்தைக்கொண்டு
தண்ணீர்
முழுக்கினால்
சுத்திகரித்து,
பரிசுத்தமாக்குகிறதற்கும்.."
8. ர�ோமர் 8:38-39 & I ய�ோவான் 4:19 வாசிக்கவும்.
சரியா?
தவறா? நாம் பேசப்படும் வார்த்தைகளுக்கு காட்டப்படும்
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செய்கையால் நாம் அன்பைப் பெறுகிற�ோம்.
தேவன்,
வேதாகமத்திலுள்ள
தமது
அன்பான
வார்த்தைகளால்
நம்மிடம் அன்பு செலுத்துகிறார்.
8:38-39,
"மரணமானாலும்,
ஜீவனானாலும்,
தேவதூதர்களானாலும்,
அதிகாரங்களானாலும்,
வல்லமைகளானாலும்,
நிகழ்காரியங்களானாலும்,
வருங்காரியங்களானாலும்,
உயர்வானாலும்,
தாழ்வானாலும், வேறெந்தச் சிருஷ்டியானாலும் நம்முடைய
கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவிலுள்ள தேவனுடைய
அன்பைவிட்டு
நம்மைப்
பிரிக்கமாட்டாதென்று
நிச்சயித்திருக்கிறேன்."
ர�ோமர்

I

ய�ோவான்

4:19,

அன்புகூர்ந்தபடியால்
அன்புகூருகிற�ோம்."

"

அவர்
முந்தி
நாமும்

நம்மிடத்தில்
அவரிடத்தில்

9. I ய�ோவான் 5:3 & II ய�ோவான் 1:6 வாசிக்கவும். சரியா? தவறா?
அன்பு செலுத்த வேண்டியவை தேவனின் கட்டளைகள்
மூலம் அறிந்துக�ொள்ளப்பட்டு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது
I ய�ோவான் 5:3, " நாம் தேவனுடைய கற்பனைகளைக்

கைக்கொள்வதே
அவரிடத்தில்
அன்புகூருவதாம்;
அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகளுமல்ல."
"நாம் அவருடைய கற்பனைகளின்படி
நடப்பதே அன்பு; நீங்கள் ஆதிமுதல் கேட்டிருக்கிறபடி
நடந்துக�ொள்ளவேண்டிய கற்பனை இதுவே."
II ய�ோவான் 1:6,

10. ய�ோவான் 14:15 வாசிக்கவும்.
சரியா? தவறா? அன்பு
என்பது உங்களது உணர்வு சம்பந்தப்பட்டது அல்ல; அது
உங்கள் விருப்பத்தைப் ப�ொறுத்தது.
வேதாகமத்தில்
தந்துள்ள
அனைத்துக்
கட்டளைகளும்
மனிதனின்
விருப்பத்திற்காகவே தரப்பட்டுள்ளன. தேவன், உங்களை
உணர வேண்டும் என்று ச�ொல்வதில், அவர் உங்களை
செயல்பட கூறுகிறார்.
ய�ோவான் 14:15, "நீங்கள் என்னிடத்தில் அன்பாயிருந்தால்

என் கற்பனைகளைக் கைக்கொள்ளுங்கள்."
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11. கலாத்தியர் 5:22-23 வாசிக்கவும். அன்பு இயற்கையானது.
அது பரிசுத்த ஆவியால் அறியப்பட்டு மனித வர்க்கத்தில்
பிறப்பிக்கப்பட்டது. அன்பு என்பது பின் வருவானவற்றுள்
ஒரு கனி; 1) மனிதனின் ய�ோசனை; 2) மனிதனின்
இயற்கைத் தன்மை; 3) தேவனின் பரிசுத்த ஆவி.
கலாத்தியர் 5:22-23, " ஆவியின் கனிய�ோ, அன்பு, சந்தோஷம்,

சமாதானம், நீடியப�ொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம்,
சாந்தம்,
இச்சையடக்கம்;
இப்படிப்பட்டவைகளுக்கு
விர�ோதமான பிரமாணம் ஒன்றுமில்லை."
12. எபேசியர் 5:31-32 வாசிக்கவும். ஒரு நல்ல திருமணமானது
எந்த சிறு பான்மை மாதிரி?

5:31-32,
"இதினிமித்தம்
மனுஷன்
தன்
தகப்பனையும் தன் தாயையும் விட்டு, தன் மனைவியுடன்
இசைந்து,
இருவரும்
ஒரே
மாம்சமாயிருப்பார்கள்.
இந்த இரகசியம் பெரியது; நான் கிறிஸ்துவைப்பற்றியும்
சபையைப்பற்றியும் ச�ொல்லுகிறேன்.
எபேசியர்
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பதில் ஆதாரங்௧ள்
1. நீதிம�ொழிகள் 18:22 வாசிக்கவும்.

திருமணம் என்பது

A. ஒரு நல்ல விஷயம் & C. தேவனை திருப்திப்படுத்துவது
2. எபிரேயர் 13: 4 வாசிக்கவும்.
(படுக்கையில்)

திருமணத்தில் உறவு என்பது

C. மாசில்லாதது
3. பிரசங்கி 9:9 வாசிக்கவும். சரியா? தவறா? தெய்வீகத்திருமணம்
என்பது ஒரு பரிசு மற்றும் தேவனிடத்திலிருந்து நம்
வாழ்க்கையில் கிடைக்கும் ப�ொக்கிஷம்.

சரி
4. I ய�ோவான் 3:18 வாசிக்கவும். பிலிப்பு கில்லியம் என்ற
நீதிபதி அவர் நடத்திய 28,000 வழக்குகளில் தகப்பனுக்கும்
தாய்க்கும் அன்பில்லாமையே அநேக சிறுவர்களின் மன
ந�ோய்க்கு காரணம் என்றறிந்தார்.

செயல் மற்றும் உண்மையான அக்கறை மூலம்
5. எபேசியர் 5:28 வாசிக்கவும்.சரியா? தவறா? நான் என் சுய
சரீரத்தை அசட்டை செய்வது ப�ோன்று என் மனைவியை
அசட்டை செய்வதில்லை.

சரி
6. I ய�ோவான் 3:16 வாசிக்கவும். அதன் செயலை மதிப்பிட்டால்,
"நான்
உன்னை
நேசிக்கிறேன்"
என்பது
அழகான
வார்த்தைகள். இயேசு தன வாழ்வை க�ொடுத்து இதற்கு
அர்த்தம் கற்பித்தார்.
நாம் நம்மால் முடிந்த அனைத்து
வழிகளிலும் நம் வாழ்வை நம் துணைக்கு அர்ப்பணிக்க
வேண்டும்.

சரி
உங்களுக்கு எப்படி அன்பு செலுத்தப்பட வேண்டும் என்ற
வழிமுறையை விளக்குக.

110

திருமணம் - பகுதி 2
டான் க்ரோ

7.

			

பாடம் 11

எபேசியர் 5: 25-26 வாசிக்கவும்.சரியா? தவறா?
என்
மனைவியின் நடத்தை நான் பேசும் வார்த்தையைப்
ப�ொறுத்து
தான்
இருக்கும்.
அவளை
நான்
என்
வார்த்தைகளின்
அவசியத்திற்கு
நடக்கும்படி
செய்து
விடுவேன்.

உண்மை. எபேசியார் 5:26 ல் பயன்படுத்தப்பட்ட கிரேக்க
வார்த்தை என்பது ரேமா - /அதாவது பேசப்பட்ட
வார்த்தையாகும்
8. ர�ோமர் 8:38-39 & I ய�ோவான் 4:19 வாசிக்கவும்.
சரியா?
தவறா? நாம் பேசப்படும் வார்த்தைகளுக்கு காட்டப்படும்
செய்கையால் நாம் அன்பைப் பெறுகிற�ோம்.
தேவன்,
வேதாகமத்திலுள்ள
தமது
அன்பான
வார்த்தைகளால்
நம்மிடம் அன்பு செலுத்துகிறார்.

உண்மை. தேவனுடைய வார்த்தைகள் எப்பொழுதுமே
நமக்கு அன்பான வார்த்தைகள்.
9. I ய�ோவான் 5:3 & II ய�ோவான் 1:6 வாசிக்கவும். சரியா? தவறா?
அன்பு செலுத்த வேண்டியவை தேவனின் கட்டளைகளால்
வெளிப்படுத்தப்பட்டு. நாம் இந்த கட்டளைகளை தேவனின்
வார்த்தைகளில் இருந்து கற்றுக் க�ொள்ளலாம்.

உண்மை
10. ய�ோவான் 14:15 வாசிக்கவும்.
சரியா? தவறா? அன்பு
என்பது உங்களது உணர்வு சம்பந்தப்பட்டது அல்ல; அது
உங்கள் விருப்பத்தைப் ப�ொறுத்தது.
வேதாகமத்தில்
தந்துள்ள
அனைத்துக்
கட்டளைகளும்
மனிதனின்
விருப்பத்திற்காகவே தரப்பட்டுள்ளன. தேவன், உங்களை
உணர வேண்டும் என்று ச�ொல்வதில்; அவர் உங்களை
செயல்பட கூறுகிறார்.

உண்மை
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11. கலாத்தியர் 5:22-23 வாசிக்கவும். அன்பு இயற்கையானது.
அது பரிசுத்த ஆவியால் அறியப்பட்டு மனித வர்க்கத்தில்
பிறப்பிக்கப்பட்டது. அன்பு என்பது பின் வருவானவற்றுள்
ஒரு கனி;

C. தேவனின் ஆவி.
12. எபேசியர் 5:31-32 வாசிக்கவும். ஒரு நல்ல திருமணமானது
எந்த சிறு பான்மை மாதிரி?

கிறிஸ்துவும் அவர் சபையும்
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I க�ொரிந்தியர் 13: 3 கூறுகிறது. "எனக்கு உண்டான
யாவற்றையும்
நான்
அன்னதானம்பண்ணினாலும்,
என்
சரீரத்தைச்
சுட்டெரிக்கப்படுவதற்குக்
க�ொடுத்தாலும்,
அன்பு
எனக்கிராவிட்டால்
எனக்குப்
பிரய�ோஜனம்
ஒன்றுமில்லை.”
I க�ொரிந்தியர் 14: 1 கூறுகிறது, "அன்பை
நாடுங்கள்; ஞானவரங்களையும் விரும்புங்கள்; விசேஷமாய்த்
தீர்க்கதரிசன வரத்தை விரும்புங்கள்.” அதைப் பின்தொடரவும்,

அதை உன்னதமானதாக கருதவும் வேதாகமம் ச�ொல்கிறது.
வாழ்க்கையை நித்தியத்திற்குள் க�ொண்டு செல்வது இதுதான்.
நாம் நம்முடைய
கார்கள், வடுகள்
ீ
அல்லது பணத்தை
எடுக்க மாட்டோம். இயேசுகிறிஸ்து நமக்கு அளித்த அன்பை
மட்டும் தான் எடுத்துச் செல்வோம் . பரிசுத்த ஆவியின்
நித்திய மதிப்பும் ப�ொருளும் க�ொண்ட ஒரே விஷயம் அந்த
அன்புமட்டுமே.
அன்பு என்றால் என்ன அர்த்தம்? நான் ச�ொல்கிறேன்,
"நான் என் மனைவியை நேசிக்கிறேன், எனக்கு ஐஸ்கிரீம்
பிடிக்கும். நான் ஆப்பிள் பை நேசிக்கிறேன். அன்பை விவரிக்க
ஆங்கிலத்தில் ஒரே ஒரு ச�ொல் மட்டுமே உள்ளது, எனவே
நான் என் மனைவியை நேசிக்கிறேன் என்று ச�ொல்லிவிட்டு,
நான் பூனையை நேசிக்கிறேன் என்று ச�ொல்லும்போது என்
மனைவி என்ன நினைப்பாள்?நான் கூறுவது என்னவென்பதை
நீங்கள் உணர்கிறீர்களா?அன்பு என்ற வார்த்தையை நாம்
பயன்படுத்தும் ப�ோது, சிலர் இது பாலியல் அன்பு
என்று
நினைக்கிறார்கள், சிலர் இது ஒரு தீவிரமான சூடான
உணர்வைக்
குறிக்கிறது
என்று
நினைக்கிறார்கள்.மக்கள்
அன்பிற்கு
எல்லா
வகையான
விளக்கங்
களையும்
க�ொண்டிருக்கிறார்கள். கிரேக்க ம�ொழியில் நான்கு முக்கிய
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ச�ொற்கள் உள்ளன. ஒன்று ஈராஸ்! இதுவேதாகமத்தில்
பயன்படுத்தப்படவில்லை, மேலும் இது பாலியல் ஈர்ப்பு
அல்லது பாலியல் அன்பு என வரையறுக்கப்படுகிறது. ஒரு
மனிதன் தன் தந்தையையும் தாயையும் விட்டுவிட்டு, தன்
மனைவியிடம் இசைந்திருப்பான், அவர்கள் ஒரே மாம்சமாக
இருப்பார்கள் என்று ச�ொன்னப�ோது, தேவன்அந்த அன்பை
நியமித்தார். சால�ொம�ோனின் பாடல் என்ற தலைப்பில்
வேதாகமத்தில் உள்ள புத்தகம், தேவன் திருமண உறவுக்கு
ஏற்படுத்திய பாலியல் அன்பைப் பற்றியது. மற்ற வகையான
அன்பு, எல்லா மனிதர்களுக்கும்
இலவசம் என்று தேவன்
கூறுகிறார், ஆனால் ஈராஸ் என்பது திருமண உறவுக்கு
மட்டும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
மற்றொரு
வகையான
அன்பு
ஸ்டார்ஜ்
என்று
அழைக்கப்படுகிறது மற்றும் இது ஒரு குடும்ப உறவின்
இயற்கையான பிணைப்பு அல்லது பாசம். பின்னர் பிலிய�ோ
உள்ளது, இது பிலியா என்ற மூல வார்த்தையிலிருந்து
வருகிறது.
இந்த
வார்த்தை
புதிய
ஏற்பாட்டில்
சுமார்
எழுபத்திரண்டு முறை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது, மேலும்
இது தீவிரமான பாச உணர்வைக் குறிக்கிறது. அன்பைப்
பற்றி பேசும் பெரும்பாலான மக்கள் அன்பு உண்மையில்
என்னவென்று
நினைக்கிறார்கள்?எனவே
"நான்
காதலிக்கிறேன், நான் காதலிலிருந்து விழுகிறேன்." உங்கள்
திருமணம் அந்த வகையான அன்பைக் கட்டியெழுப்பினால்,
நீங்கள் உயர்ந்திருக்கும் நேரங்களும், நீங்கள் தாழ்ந்திருக்கும்
இருக்கும் நேரங்களும் இருக்கும். அதன் அடிப்படையில்
நீங்கள் காதலிக்கவும் முடியும் மற்றும் அன்பிலிருந்தும்
வெளியேறவும் முடியும்.
தேவனுடைய அன்பினால் நாம் ஒருவருக்கொருவர்
நேசிக்க வேண்டும் என்று வேதாகமம் கூறுகிறது. இது
அகேப்பே அன்பு. அகேப்பே அன்பு என்றால் என்ன? இதில்
பல அம்சங்கள் உள்ளன. மேலும் 1 க�ொரிந்தியர் 13 அன்பு
என்ன என்பதற்கு முழு வரையறையையும் தருகிறது. 1
ய�ோவான் 5: 3 ல், "நாம் தேவனுடைய கற்பனைகளைக்

கைக்கொள்வதே அவரிடத்தில் அன்புகூருவதாம்; அவருடைய
கற்பனைகள் பாரமானவைகளுமல்ல." என்று கூறுகிறது.
இயேசுவின்
கட்டளைகள்
அன்பின்
வெளிப்பாடுகளை
நமக்குக் காட்டுகின்றன, ஆனால் நான் அதைச் சுருக்கமாகக்
கூறவேண்டுமானால்,நான் மத்தேயு 7:12 ஐப் பயன்படுத்துவேன்

"மனுஷர் உங்களுக்கு எவைகளைச்செய்ய விரும்புகிறீர்கள�ோ,
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அவைகளை
நீங்களும்
அவர்களுக்குச்
செய்யுங்கள்;
இதுவே
நியாயப்பிரமாணமும்
தீர்க்கதரிசனங்களுமாம்."

தேவாலயத்தில் என்னை நேசிக்க யாருமில்லை ,என்னைப்
பற்றி கவலைப்பட யாருமில்லை
என்பது ஒரு விஷயமே
இல்லை. யாராவது உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்
என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள�ோ அதை நீங்கள் முதலில்
செய்யுங்கள்.
அதுதான்
அன்பு.
நமக்கு
மேலே
உள்ள
மற்றவர்களின் நலனையும் நன்மையையும் தேடுவது ,நமது
மாம்சத்திற்கு எதிராகவும், நமது இயற்கைக்கு எதிராகவும்
செல்கிறது. இது தேவனால் கூடும். தேவன் இல்லாமல் இதை
வெளிப்படுத்த முடியும் என்று நான் ச�ொல்கிறேன் என்று
நினைக்க வேண்டாம். ஆவியின் கனியே அன்பு என்றும்,
தேவன் அன்பாயிருக்கிறார் என்றும் வேதாகமம் கூறுகிறது.
அவர் அன்பின் மூலமாகவும், அவருடைய கட்டளைகளின்
மூலமாகவும் எவ்வாறு நேசிக்க வேண்டும் என்பதைக்
காண்பிப்பவராகவும் இருக்கிறார். அவர்தான் நம்முடைய
மாம்சத்தின் வெளிச்சத்தில் கூட, சரியான தேர்வுகளையும்
முடிவுகளையும்
எடுக்கவும்,
சரியான
க�ொள்கைகளைச்
செயல்படுத்தவும் நமக்கு பலம் தருவார்.
ஒரு நாள் நான் வழக்கமாக வேலைக்குப் பிறகு ஜெபம்
செய்ய விரும்பினேன். நான் ஒரு பூங்காவில் இருந்தேன்,
"தேவனே, நான் உண்மையில் ஒருவருக்கு ஊழியம் செய்ய
விரும்புகிறேன்" என்று ச�ொன்னேன். இது மிகவும் சூடான
நாள், நான் ஒரு சிறு பையனையும் ஒரு சிறுமியையும்
ஊஞ்சலில் அமர்ந்திருப்பதைக் கண்டேன். ஒரு ஊஞ்சல்
காலியாயிருந்தது, அதனால் நான் மேலே சென்று ஊஞ்சலில்
அமர்ந்தேன். நான் சிறுமியின் பக்கம் திரும்பி, "இது ஒரு
நல்ல நாள்" என்றேன்.அவள் தனக்கு ஆங்கிலம் பேச வராது
என்று ச�ொன்னாள், நான் "நீ எங்கிருந்து வருகிறாய்?" எனக்
கேட்க,அவர் ருமேனியாவைச் சேர்ந்தவர் என்று கூறினார்.
அந்த பகுதியில் ருமேனியர்கள் இருப்பதை நான் அறிவேன்,
அந்த ருமேனிய மக்கள் என்னைப் பார்த்துக் க�ொண்டிருப்பதைக்
கண்டேன். ஒரு வேளை நான் ஏன் தங்கள் குழந்தைகளுடன்
பேசுகிறேன் என்று ய�ோசித்துக்கொண்டிருக்கலாம். நான்
சென்று, "நான் உங்களுக்கு உதவ விரும்புகிறேன்" என்றேன்.
அவர்கள் “எங்களுக்கு உதவுவதா? நீங்கள் ஏன் எங்களுக்கு
உதவ விரும்புகிறீர்கள்? உங்களுக்கு எங்களை கூட தெரியாது!"
நான்
ச�ொன்னேன்,
"ஏனென்றால்
கடவுள்
உங்களுக்கு
உதவ விரும்புகிறார்." 1 ய�ோவான் 3: 18-ல் நான் அன்பின்
க�ொள்கைகளைப்
பற்றி
தியானித்துக்
க�ொண்டிருந்தேன்.
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அதில் “என் பிள்ளைகளே, வசனத்தினாலும், நாவினாலுமல்ல,

கிரியையினாலும் உண்மையினாலும் அன்புகூரக்கடவ�ோம்”
என்றுள்ளது.நாம் நம் வாயின் வார்த்தைகளால் மட்டுமல்ல,
நம்முடைய செயல்களாலும் நேசிக்க வேண்டும். நான்
வழக்கமாக என்னுடன் பணத்தை எடுத்துச் செல்வதில்லை
என்றாலும், என் சட்டைப் பையில் க�ொஞ்சம் இருந்தது. நான்
வெளியேறினேன், "இது இதற்கானது என்று
அவர்களுக்கு
பணத்தை க�ொடுத்தேன். அன்று நான் உபவாசம் இருந்ததால்,
என்னுடன்
சிறிது உணவு இருந்தது.
அதனால் நான்
ச�ொன்னேன், "இங்கே க�ொஞ்சம் உணவு இருக்கிறது.
அது
அவர்களை நெகிழச் செய்தது.
அவர்கள், "நீங்கள் யார்?"
என்று கேட்டனர். நான் ச�ொன்னேன். "இன்று நான் உங்களை
சந்திக்க வேண்டும் என்று தேவன் ஒரு தெய்வீக நியமனம்
செய்துள்ளார். நான் உங்களை மீ ண்டும் பார்க்கப் ப�ோகிறேன்”,
என்று ச�ொல்லி சென்றேன்.

நான் வட்டிற்குச்
ீ
சென்று அந்த ர�ோமானியர்களுடன்
சந்தித்ததைப் பற்றி என் மனைவியிடம் ச�ொன்னேன். நான்
சிறிது உணவு
எடுத்து அதை சமைத்தேன். அடுத்த நாள்
நான் ஒரு கேரேஜ் விற்பனையில் உணவுகள் நிறைந்த ஒரு
பெட்டியை வாங்கி என் மனைவியுடன் மீ ண்டும் பூங்காவிற்குச்
சென்றேன். ருமேனியர்களும் அவர்களுடைய குழந்தைகளும்
அங்கே இருந்தார்கள், நான் ச�ொன்னேன், “நான் உங்களுக்கு
பரிசுகளை க�ொண்டு வந்திருக்கிறேன். அவை கனமானவை.
எனவே நான் எனது காரில் செல்லப் ப�ோகிறேன். நீங்கள்
வசிக்கும் இடத்தை நீங்கள் எனக்குக் காண்பித்தால், பரிசுகளை
உங்கள் வட்டிற்கு
ீ
எடுத்துச் செல்வேன். " அவர்கள் வழியைக்
காண்பிக்க,நாங்கள் அவர்களின் சிறிய ஒரு படுக்கையறை
க�ொண்ட அபார்ட்மெண்டிற்கு வந்ததும், நான் பெட்டிகளையும்,
வெள்ளிப்
பாத்திரங்களையும்
எடுத்துக்கொண்டேன்,
எல்லாவற்றையும் பெட்டியிலிருந்து எடுத்து, அவர்களுக்கு
ஒரு நேரத்தில் ப�ொருட்களைக் க�ொடுக்க ஆரம்பித்தேன். நான்
அதை அவர்களிடம் ஒப்படைத்தப�ோது, அவர்களின் முகத்தில்
கண்ணீர் வர ஆரம்பித்தது, அந்த பெண்மணி, “நான் அழுவேன்!
நான் அழப் ப�ோகிறேன்!” என்றார்.
நான் ச�ொன்னேன்,
"திங்கள் இரவு நாங்கள் எங்கள் வட்டில்
ீ
ஒரு வேதாகமம்
ஆய்வு வைத்திருக்கிற�ோம், உங்களை அங்கே அழைக்க
விரும்புகிறேன். “ அவர்கள் "நாங்கள் வர விரும்புகிற�ோம்"
என்று ச�ொன்னார்கள். ஆனால் நான் ச�ொன்னேன், "நான்
உங்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கியதால் நீங்கள் வருவதை
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நான் விரும்பவில்லை." அவர்கள், “இல்லை, நாங்கள் வந்து
உங்கள் நண்பர்களைச் சந்திக்க விரும்புகிற�ோம்” என்றார்கள்.
அவர்களுக்கு
ப�ோக்குவரத்து
இல்லாததால்,
நான்
அவர்களை என் வட்டிற்கு
ீ
அழைத்துச் சென்றேன். வெகு
சீக்கிரமாகவே, தேவன் அவர்களைத் த�ொட ஆரம்பித்தார்.
அவர்களால்
ஆங்கிலம்
நன்றாக
பேச
முடியவில்லை.
ஆனால் நாங்கள் அவர்களுக்காக ஜெபிப்பதற்கு முன்பு அவர்
அவர்களைத் த�ொட்டார்.
தேவனின் அன்பு அவர்களுக்கு
வெளிப்பட்டது.
வெகு காலத்திற்கு முன்பே நாங்கள்
மற்றொரு ருமேனிய தம்பதியரை சந்தித்தோம்!
நான்
முதல் ஜ�ோடியிடம், நீங்கள் சென்று மற்றொரு ருமேனிய
ஜ�ோடியைச் சந்திக்க உதவுவர்களா?
ீ
அவர்கள் ஒப்புக் க�ொண்டு
ஒரு நாள் அழைத்தார்கள், "மிஸ்டர் டான் உங்களைப் பற்றி
கேள்விப்பட்டோம். எங்களது தனிமைகள் ம�ோசமாக உள்ளன.
நாங்கள் உங்களை சந்திக்க விரும்புகிற�ோம். எனது ருமேனிய
நண்பர்களை அழைத்து அவர்களை சந்திக்க சென்றோம்! நான்
அவர்களுக்கு பரிசுகள், உணவு மற்றும் அனைத்து வகையான
ப�ொருட்களையும் எடுத்துக்கொண்டேன். நான் அதைச் செய்து
அவர்களுடன் செல்லத் த�ொடங்கியப�ோது, முதல் ருமேனிய
தம்பதியர் ஒருவர், “நீங்கள் வேதாகமம் படிப்புக்குச் செல்ல
வேண்டும். அவர்கள் இயேசுவைப் பற்றி பேசுகிறார்கள், அது
அற்புதம் "அவர்கள்," ஒரு நிமிடம் காத்திருங்கள்! நான் ஒரு
கம்யூனிஸ்ட் நாட்டைச் சேர்ந்தவன், கடவுள் இருக்கிறாரா
என்று
தெரியவில்லை.
இந்த
இயேசுவை
நாங்கள்
விரும்பவில்லை" என்றார்.
எனக்கு ஒரு நண்பராக இருங்கள் என்றேன். மற்றும் வார
இறுதி நாட்களில் அவர்களை வெளியே அழைத்துச் சென்று
அவர்களுக்கு உடைகள், க�ோட்டுகள் மற்றும் அவர்களுக்குத்
தேவையான ப�ொருட்களை வாங்கித் தந்தேன். அவர்கள்
மிகவும் சங்கடமாகவும் தயக்கமாகவும் உணர்ந்தனர். "சரி,
உங்களுக்கு இந்த க�ோட் தேவையில்லையா?" “ வேண்டும்
தான், ஆனால் ..." "அப்படியானால் உங்களுக்காக இந்த
க�ோட்டைப் பெறுவ�ோம்." அவர்கள் எங்கள் வேதாகமம்
ஆய்வுக்கு வரமறுத்தார்கள்: உடனே நான்
"அங்கே சில
அமெரிக்கர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் உங்களுக்கு வேலை
பெற உதவுவார்கள்" என்றவுடன் அவர்கள் உடனே வந்தார்கள்.
அன்றிரவு நடந்த வேதாகமம் படிப்பில், நான் இறைவனிடம்
மிகவும்
முட்டாள்தனமான
ஒன்றைச்
ச�ொன்னேன்,
"ஆண்டவரே, நீங்கள் இன்றிரவு எனக்கு ஒரு உண்மையான
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பரிசுத்தமான அந்நிய பாஷையைக் க�ொடுக்க வேண்டும்.
ஏனென்றால் ஒருவருக்கொருவர் நன்றாக த�ொடர்பு க�ொள்ள
முடியாது. அன்றிரவு வேதாகமம் ஆய்வில் சில அமெரிக்கர்கள்
இருந்தனர் ,அவர்கள்
தங்கள் சாட்சிகளை வழங்கினர்.
நான் பேசத் த�ொடங்கியப�ோது, இரண்டாவது ருமேனிய
தம்பதியைச் சேர்ந்த பெண்மணி ஒளிரத் த�ொடங்கினார்.ஏத�ோ
நடக்கிறது என்று எனக்குத் தெரியும். ஆய்வுக்குப் பிறகு, "நான்
உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன்" என்று ச�ொன்னேன், நாங்கள்
ஜெபிக்கையில், தேவன் திடீரென்று அவர்களைத் த�ொட்டு,
அறையின் முழு வளிமண்டலத்தையும் அவருடைய அன்பால்
நிரப்பினார். பின்னர் அந்த பெண்மணி, "உங்களுக்குத் தெரியும்,
அமெரிக்கர்கள் பேசும்போது, அவர்கள் ச�ொல்வதை என்னால்
புரிந்து க�ொள்ள முடியவில்லை. ஆனால் நீங்கள் எழுந்து
ஆரம்பித்தப�ோது இயேசுவைப் பற்றிப் பேசுவது, அவர் நம்மீது
வைத்திருக்கும் அன்பு, அவர் என்ன செய்தார் என்பதனால்
நாம் அவருடன் உறவு க�ொள்ள முடியும் - நீங்கள் ச�ொன்ன
ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எனக்குப் புரிந்தது! நான் அதை
சரியாக புரிந்து க�ொண்டேன்! அது தேவனாகத்தான் இருக்க
வேண்டும்! இதன் விளைவாக, ருமேனியர்கள் மட்டுமல்ல,
நம் எல்லாருடைய வாழ்வும் மாற்றப்பட்டன.
எனது வடு
ீ
திங்கள் இரவுகளில் சர்வதேச மக்கள்
ருமேனியர்கள்,
பல்கேரியர்கள்
மற்றும்
ரஷ்யாவைச்
சேர்ந்தவர்களால்
நிரப்ம்த்
த�ொடங்கியது.
தேவன்
வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொண்டிருந்தார், நாங்கள் அவர்களை
நேசிக்கிற�ோம் என்பதை அவர்கள் அறிந்தார்கள். எங்களிடம்
ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து வந்தவர்களும் இருந்தார்கள். நாம்
ஒருவருக்கொருவர் பேசமுடியாது என்றாலும், அவர்கள்
அறிந்த ஒன்று: நாங்கள் ஜெபிக்கும்போது, தேவன் அவர்களுக்கு
வெளிப்படுவார். நான் அவர்களுக்காக எதையும் செய்வேன்
என்றும்
நான் அவர்களை நேசிக்கிறேன் என்பதையும்
அவர்கள் அறிந்தார்கள். தேவன் அவர்களின் வாழ்க்கையையும்
இன்னும் பலரின் வாழ்க்கையையும் மாற்றினார். ஒரு நாள்
ஒரு பூங்காவில், மற்றொரு நிறத்தை மற்றொரு தேசியத்தைச்
சேர்ந்த சிலரைக் கண்டேன். எனக்கு எந்தவிதமான அன்பான
உணர்வும் இல்லை. ஆனால்அன்பு இதுதான் என்று எனக்குத்
தெரியும்: யாராவது உங்களுக்குச் செய்ய வேண்டும் என்று
நீங்கள் விரும்பினாலும், அவர்களுக்குச் செய்யுங்கள். நான்
உணர்ந்த
விதத்தைப்
ப�ொருட்படுத்தாமல்
அவர்களின்
நலனையும் நன்மையையும் தேடினேன். என்ன நடந்தது
என்று
உங்களுக்குத்
தெரியுமா?
அவர்களை
எனக்கு
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மிகவும் பிடித்தது பிலியாஅன்பு, உணர்வுகளைக் க�ொண்ட
அன்பு, அவர்கள் என்னிடம் "ஐ லவ் யூ" என்று ச�ொல்ல
ஆரம்பித்தார்கள், என்னைக் கட்டிப்பிடித்து முத்தமிட்டார்கள்.
அது என்னில் செய்தது அவர்களுக்கு அந்த மாதிரியான
உணர்வை ஏற்படுத்தியது. நீங்கள் உணர்வுகளைக் க�ொண்ட
ஒரு அன்பைப் பெற விரும்பினால் உங்கள் வாழ்க்கையில்,
அகபே அன்பைப் பயிற்சி செய்யுங்கள். நீங்கள் எப்படி
உணருகிறீர்கள் என்பதைப் ப�ொருட்படுத்தாமல் மற்றவர்களின்
நலனையும் நன்மையையும் தேடுங்கள். இதில் ஒரு அன்பை
உருவாக்கும் உணர்வுகள் உள்ளன.
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1. I ய�ோவான் 5:3 வாசிக்கவும். தேவனின் அன்பு ________________
மூலமாக வெளிப்பட்டது.
ய�ோவான் 5:3, "நாம் தேவனுடைய கற்பனைகளைக்
கைக்கொள்வதே
அவரிடத்தில்
அன்புகூருவதாம்;
அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகளுமல்ல."
I

2. ர�ோமர் 13:9-10
வாசிக்கவும். இந்த வசனங்களில் உள்ள
கட்டளைகள் எவ்வாறு அன்பை வெளிப்படுத்துகின்றன.
13:9-10,
"எப்படியென்றால்,
விபசாரம்
செய்யாதிருப்பாயாக, க�ொலை செய்யாதிருப்பாயாக, களவு
செய்யாதிருப்பாயாக, ப�ொய்ச்சாட்சி ச�ொல்லாதிருப்பாயாக,
இச்சியாதிருப்பாயாக என்கிற இந்தக்கற்பனைகளும், வேறே
எந்தக் கற்பனையும், உன்னிடத்தில் நீ அன்புகூருகிறதுப�ோலப்
பிறனிடத்திலும்
அன்புகூருவாயாக
என்கிற
ஒரே
வார்த்தையிலே
த�ொகையாய்
அடங்கியிருக்கிறது.
அன்பானது பிறனுக்குப் ப�ொல்லாங்குசெய்யாது; ஆதலால்
அன்பு நியாயப்பிரமாணத்தின் நிறைவேறுதலாயிருக்கிறது."
ர�ோமர்

3. ர�ோமர் 12:19-21 வாசிக்கவும். நமக்கு விருப்பம் இல்லாவிடினும்
எவ்வாறு நம் எதிரிகளை நேசிப்பது?
12:19-21,
"பிரியமானவர்களே,
பழிவாங்குதல்
எனக்குரியது, நானே பதிற்செய்வேன், என்று கர்த்தர்
ச�ொல்லுகிறார் என்று எழுதியிருக்கிறபடியால், நீங்கள்
பழிவாங்காமல்,
க�ோபாக்கினைக்கு
இடங்கொடுங்கள்.
அன்றியும், உன் சத்துரு பசியாயிருந்தால், அவனுக்குப்
ப�ோஜனங்கொடு; அவன் தாகமாயிருந்தால், அவனுக்குப்
பானங்கொடு; நீ இப்படிச் செய்வதினால் அக்கினித்தழலை
அவன் தலையின்மேல் குவிப்பாய். நீ தீமையினாலே
வெல்லப்படாமல், தீமையை நன்மையினாலே வெல்லு."
ர�ோமர்
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4. தீத்து 2:4 வாசிக்கவும். இந்த வசனம் அன்பை பற்றி என்ன
ச�ொல்கிறது?
2:4,
"தேவவசனம்
தூஷிக்கப்படாதபடிக்கு
பாலிய ஸ்திரீகள் தங்கள் புருஷரிடத்திலும், தங்கள்
பிள்ளைகளிடத்திலும் அன்புள்ளவர்களும்..."
தீத்து

5. I க�ொரிந்தியர் 13:4-8 வாசிக்கவும். அன்பின் க�ொள்கைகளை
விளக்குக:
I க�ொரிந்தியர் 13:4-8, "அன்பு நீடிய சாந்தமும் தயவுமுள்ளது;

அன்புக்குப் ப�ொறாமையில்லை; அன்பு தன்னைப் புகழாது,
இறுமாப்பாயிராது,
அய�ோக்கியமானதைச்
செய்யாது,
தற்பொழிவை நாடாது, சினமடையாது, தீங்கு நினையாது,
அநியாயத்தில்
சந்தோஷப்படாமல்,
சத்தியத்தில்
சந்தோஷப்படும். சகலத்தையும் தாங்கும், சகலத்தையும்
விசுவாசிக்கும், சகலத்தையும் நம்பும், சகலத்தையும் சகிக்கும்.
அன்பு ஒருக்காலும் ஒழியாது. தீர்க்கதரிசனங்களானாலும்
ஒழிந்துப�ோம், அந்நிய பாஷைகளானாலும் ஓய்ந்துப�ோம்,
அறிவானாலும் ஒழிந்துப�ோம்."
6. I ய�ோவான் 3:18 வாசிக்கவும்.
பிரய�ோகிக்க வேண்டும்?

நாம் அன்பை எவ்வாறு

"என் பிள்ளைகளே, வசனத்தினாலும்,
நாவினாலுமல்ல, கிரியையினாலும் உண்மையினாலும்
அன்புகூரக்கடவ�ோம்."
I ய�ோவான் 3:18,
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பதில் ஆதாரங்௧ள்
1. I ய�ோவான் 5:3 வாசிக்கவும். தேவனின் அன்பு ____________
மூலமாக வெளிப்பட்டது.

கற்பனைகள்
2.

ர�ோமர் 13:9-10வாசிக்கவும். இந்த வசனங்களில் உள்ள
கற்பனைகள் எவ்வாறு அன்பை வெளிப்படுத்துகின்றன.

அன்பானது
பிறனுக்குப்
ப�ொல்லாங்குசெய்யாது.
உன்னிடத்தில் நீ அன்புகூருகிறதுப�ோலப் பிறனிடத்திலும்
அன்புகூருவாயாக
3. ர�ோமர் 12:19-21 வாசிக்கவும். நமக்கு விருப்பம் இல்லாவிடினும்
எவ்வாறு நம் எதிரிகளை நேசிப்பது?

உன்
சத்துரு
பசியாயிருந்தால்,
அவனுக்குப்
ப�ோஜனங்கொடு; அவன் தாகமாயிருந்தால், அவனுக்குப்
பானங்கொடு; நீ இப்படிச் செய்வதினால் அக்கினித்தழலை
அவன் தலையின்மேல் குவிப்பாய். நீ தீமையினாலே
வெல்லப்படாமல், தீமையை நன்மையினாலே வெல்லு.
4. தீத்து 2:4 வாசிக்கவும். இந்த வசனம் அன்பை பற்றி என்ன
ச�ொல்கிறது?

அன்பு ப�ோதிக்கப்பட வேண்டும்.
மட்டும் அல்ல.

அது ஒரு உணர்வு

5. I க�ொரிந்தியர் 13:4-8 வாசிக்கவும். அன்பின் க�ொள்கைகளை
விளக்குக:

அன்பு நீ டிய சாந்தமும் தயவுமுள்ளது; அன்புக்குப்
ப�ொறாமையில்லை;
அன்பு
தன்னைப்
புகழாது,
இறுமாப்பாயிராது, அய�ோக்கியமானதைச் செய்யாது,
தற்பொழிவை
நாடாது,
சினமடையாது,
தீங்கு
நினையாது,
அநியாயத்தில்
சந்தோஷப்படாமல்,
சத்தியத்தில் சந்தோஷப்படும். சகலத்தையும் தாங்கும்,
சகலத்தையும் விசுவாசிக்கும், சகலத்தையும் நம்பும்,
சகலத்தையும் சகிக்கும்.அன்பு ஒருக்காலும் ஒழியாது.
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வேதாகமத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட வரையில், பூமியின்
முகத்தில் வந்த அன்பின் மிகப்பெரிய வெளிப்பாடாக இயேசு
கிறிஸ்து இருந்தார். "ஐ லவ் யூ" என்ற வார்த்தைகளை
அவர் ஒருப�ோதும் ச�ொல்லவில்லை. அது ஆச்சரியமாக
இருக்கிறது அல்லவா. அன்பின் மிகப்பெரிய வெளிப்பாடு
"ஐ லவ் யூ" . அதை அவர் ஒருப�ோதும் ச�ொல்லவில்லை.
ஏனென்று தெரியுமா? ஏனென்றால், வார்த்தைகளை விட
அன்பு அதிகம்; அது செயல். நான் என் மனைவியிடம் "ஐ
லவ் யூ" என்று கூறிவிட்டு வெளியே சென்று அவளுக்கு
எதிராக விபச்சாரம் செய்ததாக வைத்துக்கொள்வோம்? அவள்
என் வார்த்தைகளை நம்புவாளா, அல்லது என் செயல்களை
அவள் நம்புவானா? என் செயல்களின்படி என்னை நம்புவார்,
ஏனென்றால் 95 சதவத
ீ
அன்பு ச�ொற்களற்றது. நீங்கள்
ச�ொல்லும் விஷயங்களில் இல்லை; ஆனால் அது நீங்கள்
செய்யும் செயலில் உள்ளது.
1 ய�ோவான் 3: 18 ல், "என் பிள்ளைகளே, வசனத்தினாலும்,
நாவினாலுமல்ல,
கிரியையினாலும்
உண்மையினாலும்
அன்புகூரக்கடவ�ோம். (நம் வாயின் வார்த்தைகளால் மட்டும்
நேசிக்க வேண்டாம்); ஆனால் செயலிலும் சத்தியத்திலும்
நேசிக்க வேண்டும்" (அடைப்புக்குறிப்புகள் என்னுடையது).
அன்பு என்பது ஒரு செயலைக் குறிக்கும் ச�ொல். மத்தேயு
25: 35-36-ல், "நான் பசியாக இருந்தேன், நீங்கள் எனக்கு
உணவளித்தீர்கள்"
என்று
ச�ொல்லும்
ப�ோது
,
தனது
செயல்களால் அன்பை இயேசு விவரிக்கிறார். எனக்கு தாகமாக
இருந்தது. நீங்கள் எனக்கு குடிக்க ஏதாவது க�ொடுத்தீர்கள்.
நான் எந்த ஆடையும் இல்லாமல் இருந்தேன். நீங்கள் என்னை
உடுத்தின ீர்கள். நான் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தேன்.
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நீங்கள் என்னை கவனித்துக்கொண்டீர்கள். " பின்னர் 40 வது
வசனத்தில் அவர் கூறுகிறார்,"என் சக�ோதரர்களில் மிகக்
குறைவானவர்களிடம் இதைச் செய்வதன் மூலம், நீங்கள்
அதை எனக்குச் செய்தீர்கள்." நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். அன்பு ஒரு
செயல்; இது நீங்கள் செய்யும் ஒன்று. எபிரெயர் 6:10 கூறுகிறது,

"உங்கள்
கிரியையையும்,
நீங்கள்
பரிசுத்தவான்களுக்கு
ஊழியஞ்செய்ததினாலும் செய்து வருகிறதினாலும் தமது
நாமத்திற்காகக்
காண்பித்த
அன்புள்ள
பிரயாசத்தை
மறந்துவிடுகிறதற்கு தேவன்அநீதியுள்ளவரல்லவே." மத்தேயு
22-ல் மிகப் பெரிய கட்டளை என்ன என்று இயேசுவிடம்
கேட்கப்பட்டப�ோது, இது கடவுளை நேசிப்பதும், நம் சக
மனிதனை நேசிப்பதும் தான் என்றார். சரியாக புரிந்து
க�ொண்டால் இந்த இரண்டு கட்டளைகளும் உண்மையில்
ஒன்றாகும். என் சக�ோதரர்களில் மிகக் குறைவானவர்களிடம்
நீங்கள் அன்பைக் காட்டும்போது, நீங்கள் அதை உண்மையில்
அவருக்குக் காட்டுகிறீர்கள் என்று இயேசு ச�ொன்னார். வேதப்
பகுதியில், இயேசு கிறிஸ்துவின் நடைமுறை வழிகளில்,
மற்றவர்களை
நேசிப்பதன்
மூலம்நாம்
நேசிக்க
ஒரு
அருமையான வாய்ப்பு இருப்பதாக வேதாகமம் கற்பிக்கிறது.

முந்தைய பாடத்தில், ஒரு பூங்காவில் நான் சந்தித்த
ருமேனியர்களைப் பற்றி நான் ச�ொன்னேன். நான் எப்படி
உணர்ந்தேன் என்பதைப் ப�ொருட்படுத்தாமல் அவர்களின்
நலனையும்
நன்மையையும்
தேடியதால்
அவர்களின்
வாழ்க்கை மாறியது. அவர்கள் வேறுபட்ட நிறமாகவும்,
தேசியமாகவும்
இருந்தனர்.
ஆனால்
இயேசுவைப்
ப�ோன்ற மற்றவர்களின் நலனையும் நன்மையையும் நாம்
அடையும்போது தேவனின் அன்பு வெளிப்படும் என்பதை
நான் அறிவேன். அவர் சிலுவை க்கு செல்வது ப�ோல்
உணரவில்லை என்றாலும், அவர், "பிதாவே, வேறு வழி
இருந்தால், அது இருக்கட்டும், ஆனாலும் என் விருப்பம்
அல்ல, உ ம்முடையது நிறைவேறட்டும் " என்றார். இயேசு
எப்படி உணர்ந்தார் என்பதைப் ப�ொருட்படுத்தாமல் நம்முடைய
நலனையும் நன்மையையும் நாடினார்.
ஒரு நாள் ருமேனியர்களிடமிருந்து எனக்கு அழைப்பு
வந்தது.
அவர்கள்
கண்ணீரில்
இருந்தனர்.
அவர்கள்
ஏழரை
ஆண்டுகளாக
அமெரிக்காவில்
இருந்தனர்.
இப்போது கன்சாஸில் வசித்து வந்தனர். அவர்கள், "எங்கள்
அரசியல் புகலிடம் ஆவணங்களை நாங்கள் இறுதியாக
தீர்ப்பளித்தோம். முறையீடு செய்ய அவர்கள் எங்களுக்கு
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முப்பது நாட்கள் அவகாசம் தருகிறார்கள், பின்னர் நாங்கள்
நாடு கடத்தப்படுகிற�ோம். " இந்த நாட்டில் அரசியல் தஞ்சம்
பெறுவதற்கு ப�ொதுவாக 2 முதல் 5 சதவதம்
ீ
மட்டுமே வாய்ப்பு
உள்ளது. ருமேனியர்கள் ஒரு வழக்கறிஞரிடம் சென்றனர்.
அவர் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லை என்று
கூறினார். நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்வோம். அவர்களுக்கு
உதவ முயற்சிப்பேன் என்று ச�ொன்னேன். எப்படி, எனக்குத்
தெரியாது. அவர்களை திருப்பி அனுப்புவது பெரும் அநீதி
என்று நான் நினைத்தேன் - குறிப்பாக அவர்களின் குழந்தைகள்
இப்போது ருமேனிய ம�ொழி பேசமுடியாது.
ருமேனியர் இப்போது கன்சாஸில் வசித்து வருவதால்,
எனது நண்பர் ஒருவர் எங்கள் க�ொலராட�ோ காங்கிரஸ்காரரை
அழைத்தார். அவர் கன்சாஸில் செனட்டர் சாம் பிரவுன்பேக்கைத்
த�ொடர்பு க�ொள்ளச் ச�ொன்னார். செனட்டர் பிரவுன்பேக்கிற்கு
பணியாற்றிய கிம் என்ற நண்பர் எனக்கு இருப்பதால் , அது
மிகவும் நன்றாக இருந்தது. இந்த வழக்கில் வாஷிங்டன்
டி.சி.யில் நான்கு பேர் பணியாற்றினர். கன்சாஸில் உள்ள
சுப்லெட்டில் உள்ள சமூகம் இந்த ருமேனியர்களை இங்கே
விரும்புவதாகக்
கூறி
கைய�ொப்பங்களின்
மனுவுடன்
ருமேனியர்களுக்குப் பின்னால் வந்தது. "அவர்கள் நல்ல
மனிதர்கள், அவர்கள் வரி செலுத்துகிறார்கள், அவர்கள்
வேலை செய்கிறார்கள் .நாங்கள் அவர்களை இங்கே இருக்கபடி
விரும்புகிற�ோம்." என்ன நடந்தது என்பது பற்றி ஒரு முழு
அறிக்கை செய்தித்தாள் இருந்தது. இது ஒரு அதிசயம். எங்கள்
அரசாங்கத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பதைப் புரிந்துக�ொண்ட
உயர் அதிகாரிகள் இருப்பதால், ருமேனியர்களுக்கு ஒரு
கடிதம் கிடைத்தது. அந்த முடிவு தலைகீ ழானது, அவர்கள்
அமெரிக்காவில் தங்கலாம் என்று இருந்தது .
நான் கன்சாஸின் சுப்லெட்டிற்குச் சென்றேன். நான்
வருகிறேன் என்று என் நண்பர்களுக்குத் தெரியாது. நான் அங்கு
சென்றதும், அவர்கள் அரசியல் தஞ்சம் பெற உதவியதற்காக
செனட்டர்
பிரவுன்பேக்கிற்கு
த�ொலைபேசியில்
நன்றி
தெரிவித்தனர்.
ஜனாதிபதி
கிளிண்டனின்
குற்றச்சாட்டு
விசாரணையின் கடைசி நாள் என்பதால் அவர் தனிப்பட்ட
முறையில் அங்கு இருக்க முடியாது. ஆனால் ஏபிசி மற்றும்
என்.பி.சி செய்திகள்
ஆகியவை தங்கள் கேமராக்களுடன்
இருந்தன. அவர்கள் த�ொடங்கியவுடன், அவர்கள் ஓடிவந்து
என்னைக் கட்டிப்பிடித்தார்கள். கேமராக்கள் என்னிடம் வந்தன.
அதற்கு அவர்கள், "நீங்கள் யார், இந்த மக்களை நீங்கள் எப்படி
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அறிவர்கள்?"
ீ
முழு கதையையும் அவர்களிடம் ச�ொன்னேன்நான்
அவர்களை
எவ்வாறு
சந்தித்தேன்,
தேவனின்
காரணமாகவும், மத்தேயு 7: 12 ல் இயேசு ச�ொன்னவற்றின்
காரணமாகவும் அவர்களின் நலனையும் நன்மையையும்
தேடினேன்.
நாங்கள் எல்லா இடங்களிலும் சிவப்பு, வெள்ளை மற்றும்
நீல பலூன்கள் இருந்த உடற்பயிற்சி கூட த்திற்குச் சென்றோம்,
தேசபக்தி பாடல்கள் பாடப்படுகின்றன. என் நண்பர்கள் உள்ளே
வந்ததும், அனைவரும் கத்த ஆரம்பித்தார்கள். அவர்கள்
அழுது க�ொண்டிருந்தார்கள். நகர மேயர், “இன்று, பிப்ரவரி 12,
இந்த ருமேனியர்களின் நினைவாக ஜுகான் குடும்ப தினமாக
இருக்கப்போகிறது” என்றார். அவர்கள் மரியாதை நிமித்தமாக
செனட்டர்
வாஷிங்டன்
டி.சி.யில்
உள்ள
தலைநகரில்
பறந்த ஒரு அமெரிக்கக் க�ொடியை எடுத்து அவர்களுக்கு
வழங்கினார். அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் சட்டப்பூர்வமாக
தங்க முடிந்தது என்று கூறும் ஆவணங்களையும் அவர்
வழங்கினார்.
அவர்கள்
அனைவரும்
ஒரு
சாட்சியம்
அளித்தனர், பின்னர் என்னை ஜெபிக்கச் ச�ொன்னார்கள். நான்
ச�ொன்னேன், "இன்று நாம் மிகவும் நன்றி ச�ொல்லாத ஒரு நபர்
இருக்கிறார், அதுதான் சர்வவல்லமையுள்ள தேவன். ஏழரை
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, CO, க�ொலராட�ோ ஸ்பிரிங்ஸில் உள்ள
ஒரு பூங்காவில், நான் தேவனைத் தேடிக்கொண்டிருந்தேன்.
அன்றைய தினம் ஒருவரிடம் அவருடைய அன்பை அடைய
விரும்புகிறேன் என்று அவரிடம் ச�ொன்னேன். நான் இந்த
ருமேனியர்களிடம் அழைத்துச் செல்லப்பட்டேன். ” நான்
கதையை மீ ண்டும் ச�ொன்னேன், " உங்களுக்கு தேவன் உதவ
விரும்புகிறார்-அமெரிக்காவிற்கு வருக"
இது எல்லாம் வந்த விதம் ஒரு அதிசயம். சரியான
நேரத்தில் சரியான நபர்களை சரியான நேரத்தில் அறிந்தேன்.
இதெல்லாம் நடப்பதற்கு ஒரு வருடம் முன்பு செனட்டர்
பிரவுன்பேக் என்னை ஆண்ட்ரூ வ�ோமேக் அமைச்சகங்களில்
வந்து சந்திக்க ஏற்பாடு செய்தார். அவள், "நீங்கள் டான் க்ரோவை
சந்திக்க வேண்டும்." ஏன் என்று எனக்குத் தெரியவில்லை, நான்
மிகவும் சங்கடமாக இருந்தேன். உங்களுக்கு என்ன செய்ய
வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள�ோ, அவர்களுக்குச்
செய்யுங்கள் என்ற இயேசுவின் கட்டளையின் காரணமாக,
தேவன் தன்னையும் தன் அன்பையும் வெளிப்படுத்தி, ஒரு
குடும்பத்திற்கு உதவுவதற்காக யார�ோ ஒருவருக்கு தேவன்
விஷயங்களை
அமைத்து
த்தருகிறார்
என்பதை
நான்
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அறிந்திருக்கவில்லை. இது அவர்கள் ஒருப�ோதும் மறக்க
முடியாத ஒரு அதிசயம். அவர்கள் இன்று உங்களுக்குச்
ச�ொல்வார்கள், "இது தேவனால் தான்." ருமேனிய பெண்மணி
அன்கா, "என் நம்பிக்கை அலைபாய்ந்தது, ஆனால் தேவன்
உண்மையுள்ளவர், அவர் எங்களை அமெரிக்காவில் தங்க
அனுமதித்தார்" என்றார்.
அன்பிற்காக கூக்குரலிடும் ஏராளமான மக்கள் இப்போது
உள்ளனர்.
தேவனுடைய
வார்த்தையிலிருந்து
அன்பின்
க�ொள்கைகளைப் புரிந்துக�ொள்வதற்கான முடிவை நீங்களும்
நானும் எடுக்கும்போதுதான், அவர்கள் அதைப் பெற முடியும்.
அன்பு என்றால் கருணை, அன்பு மற்றவர்களின் நலனை
நாடுகிறது-இயேசு சிலுவையில் சென்றப�ோது நம்முடைய
நலனை நாடினார். தேவனின் அன்பைக் க�ொண்டு நேசிப்பதன்
அர்த்தம் என்ன என்பதற்கான இந்த க�ொள்கைகளை, நீங்கள்
அதிகமாகப்
பார்க்கும்போது
தேவன்
இன்று
உங்களை
ஆசீர்வதிப்பார்.
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1. மத்தேயு 7:12 வாசிக்கவும். ப�ொன்னான கட்டளை எதுவென்று
உங்கள் ச�ொந்த வார்த்தைகளால் எழுதுக:
7:12,
"
ஆதலால்,
மனுஷர்
உங்களுக்கு
எவைகளைச்செய்ய
விரும்புகிறீர்கள�ோ,
அவைகளை
நீங்களும்
அவர்களுக்குச்
செய்யுங்கள்;
இதுவே
நியாயப்பிரமாணமும் தீர்க்கதரிசனங்களுமாம்."
மத்தேயு

2.

மத்தேயு
7:12
வாசிக்கவும்.
அன்பைக்
கண்டறிய
முயற்சிப்பதில், பலர் சரியான நபரைக் கண்டுபிடிக்க
முயற்சி
செய்கிறார்கள்.
நீங்கள்
சரியான
நபரைக்
கண்டுபிடிக்க வேண்டுமா அல்லது சரியான நபராக மாற
வேண்டுமா?

3. I ய�ோவான் 5:3 வாசிக்கவும். அன்பு என்பது ஒரு உணர்வா
அல்லது ஒரு செயலா?
I ய�ோவான் 5:3, " நாம் தேவனுடைய கற்பனைகளைக்

கைக்கொள்வதே
அவரிடத்தில்
அன்புகூருவதாம்;
அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகளுமல்ல."
4. I ய�ோவான் 3:18 வாசிக்கவும். நீங்கள் உங்கள் கணவன்/
மனைவியிடம், "நான் உன்னை நேசிக்கிறேன்" என்று
ச�ொல்லி
விட்டு,
வெளியே
சென்று
விபச்சாரம்
செய்வீர்களானால், அவர்/அவள் உங்கள் வார்தையையாவது
அல்லது நடத்தையாவது நம்புவார்களா?
I ய�ோவான் 3:18, "என் பிள்ளைகளே, வசனத்தினாலும்,
நாவினாலுமல்ல, கிரியையினாலும் உண்மையினாலும்
அன்புகூரக்கடவ�ோம்."
5. ர�ோமர் 5:6-8 வாசிக்கவும். இயேசு மரிக்க வேண்டும் என்று
உணர்ந்ததாக நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா?
5:6-8,
"அன்றியும்
நாம்
பெலனற்றவர்களாயிருக்கும்போதே, குறித்த காலத்தில்
கிறிஸ்து அக்கிரமக்காரருக்காக மரித்தார்.நீதிமானுக்காக
ஒருவன் மரிக்கிறது அரிது; நல்லவனுக்காக ஒருவேளை
ர�ோமர்
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ஒருவன் மரிக்கத் துணிவான். நாம் பாவிகளாயிருக்கையில்
கிறிஸ்து
நமக்காக
மரித்ததினாலே,தேவன்
நம்மேல்
வைத்த தமது அன்பை விளங்கப்பண்ணுகிறார்."

6.

கலாத்தியர் 5:22 வாசிக்கவும். நாம் தேவனை நம்
வாழ்க்கையின் நடுவில் வைக்காமல் அன்பு கூற முடியுமா?
கலாத்தியர் 5:22, "ஆவியின் கனிய�ோ, அன்பு, சந்தோஷம்,

சமாதானம், நீடியப�ொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம்."
7.

I ய�ோவான் 4:8 வாசிக்கவும். நாம் பிறரை நேசிக்க
தேவனின் உதவியை நாடுவதன் காரணம், அவர் ஒருவரே
______________
I ய�ோவான் 4:8, "அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான்,

தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார்."

8. I க�ொரிந்தியர் 13:5 வாசிக்கவும். பின் வரும் வார்த்தைகளில்
அன்பில்லாதவைகளைக் கூறுக: முரட்டுத்தனம், சுயநலம்,
மன்னியாமை.
க�ொரிந்தியர் 13:5, "அய�ோக்கியமானதைச் செய்யாது,
தற்பொழிவை நாடாது, சினமடையாது, தீங்கு நினையாது,"
I

9. I க�ொரிந்தியர் 13:8 வாசிக்கவும்.இந்த வாழ்க்கையிலிருந்து
அல்லது கல்லறைக்குப் பிறகு நீங்கள் எதைக் க�ொண்டு
ப�ோவர்கள்?
ீ
க�ொரிந்தியர் 13:8, "அன்பு ஒருக்காலும் ஒழியாது.
தீர்க்கதரிசனங்களானாலும்
ஒழிந்துப�ோம்,
அந்நிய
பாஷைகளானாலும்
ஓய்ந்துப�ோம்,
அறிவானாலும்
ஒழிந்துப�ோம்."
I

10.

நீதிம�ொழிகள் 10:12 வாசிக்கவும்.
I க�ொரிந்தியர் 13:5
ச�ொல்கிறது, “அன்பு எந்த தவறுகளையும் பதிவு செய்யாது“.
அன்பு எத்தனை பாவங்களை உள்ளடக்கும்?
நீ திம�ொழிகள் 10:12, " பகை விர�ோதங்களை எழுப்பும்;
அன்போ சகல பாவங்களையும் மூடும்."
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பதில் ஆதாரங்௧ள்
1. மத்தேயு 7:12 வாசிக்கவும். ப�ொன்னான கட்டளை எதுவென்று
உங்கள் ச�ொந்த வார்த்தைகளால் எழுதுக:

உங்களுக்கு எவைகளைச்செய்ய விரும்புகிறீர்கள�ோ,
அவைகளை நீ ங்களும் அவர்களுக்குச் செய்யுங்கள்
2.

மத்தேயு
7:12
வாசிக்கவும்.
அன்பைக்
கண்டறிய
முயற்சிப்பதில், பலர் சரியான நபரைக் கண்டுபிடிக்க
முயற்சி
செய்கிறார்கள்.
நீங்கள்
சரியான
நபரைக்
கண்டுபிடிக்க வேண்டுமா அல்லது சரியான நபராக மாற
வேண்டுமா?

சரியான நபராக மாற வேண்டும்.
3. I ய�ோவான் 5:3 வாசிக்கவும். அன்பு என்பது ஒரு உணர்வா
அல்லது ஒரு செயலா?

நாம் தேவனுடைய
நடக்க வேண்டும்.

கற்பனைகளைக்

கைக்கொண்டு

4. I ய�ோவான் 3:18 வாசிக்கவும். நீங்கள் உங்கள் கணவன்/
மனைவியிடம், "நான் உன்னை நேசிக்கிறேன்" என்று
ச�ொல்லி
விட்டு,
வெளியே
சென்று
விபச்சாரம்
செய்வீர்களானால், அவர்/அவள் உங்கள் வார்தையையாவது
அல்லது நடத்தையாவது நம்புவார்களா?

உங்கள் செயகளினால் .செயல்கள் வார்த்தைகளை விட
உரக்கப் பேசும்.
5. ர�ோமர் 5:6-8 வாசிக்கவும். இயேசு மரிக்க வேண்டும் என்று
உணர்ந்ததாக நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா?

இல்லை.அவர்
எப்படி
உணர்ந்தார்
என்பதைப்
ப�ொருட்படுத்தாமல், அவர் நம் அனைவரின் நலனையும்
நல்வாழ்வையும் நாடினார்.
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கலாத்தியர் 5:22 வாசிக்கவும். நாம் தேவனை நம்
வாழ்க்கையின் நடுவில் வைக்காமல் அன்பு கூற முடியுமா?

இல்லை
7. I ய�ோவான் 4:8 வாசிக்கவும். நாம் பிறரை நேசிக்க தேவனின்
உதவியை நாடுவதன் காரணம், அவர் ___________________

அன்பு
8. I க�ொரிந்தியர் 13:5 வாசிக்கவும். பின் வரும் வார்த்தைகளில்
அன்பில்லாதவைகளைக் கூறுக:

முரட்டுத்தனம், சுயநலம், மன்னியாமை, அனைத்துமே
அன்பில்லாதவைகளைக் குறிக்கிறது
9. I க�ொரிந்தியர் 13:8 வாசிக்கவும்.இந்த வாழ்க்கையிலிருந்து
அல்லது கல்லறைக்குப் பிறகு நீங்கள் எதைக் க�ொண்டு
ப�ோவர்கள்?
ீ

அன்பு. அது ஒருக்காலும் ஒழியாது.
10.

நீதிம�ொழிகள் 10:12 வாசிக்கவும்.
I க�ொரிந்தியர் 13:5
ச�ொல்கிறது, “அன்பு எந்த தவறுகளையும் பதிவு செய்யாது”.
அன்பு எத்தனை பாவங்களை உள்ளடக்கும்?

சகல பாவங்கள்
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நிதி - பகுதி 1
ஆன்ட்ரூ ேவாமக்

நீங்கள் நிதி ரீதியாக வளர வேண்டும் என்று இயேசு
விரும்புகிறார். இது அனைவருக்கும் முக்கியமான ஒன்று.
வாழ்வதற்கும், உங்கள் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கும்
மற்றவர்களுக்கு
ஒரு
ஆசீர்வாதமாக
இருப்பதற்கும்
பணம் தேவை. தேவன் நம்மை இந்த பகுதியில் தனியாக
விட்டுவிட்டு, "உங்கள் ஆவிக்குரியப் பகுதியைப் பற்றி நான்
கவலைப்படுகிறேன், ஆனால் உங்கள் நிதிப் பகுதியைப்
பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை, ... நீங்கள் உங்களுக்கு
ச�ொந்தமாக இருக்கிறீர்கள்" என்று ச�ொல்லவில்லை. ஆவி,
ஆத்மா மற்றும் சரீரம்
ப�ோன்ற எல்லா வழிகளிலும்,
அவர் உங்களை நேசிக்கிறார். மேலும் அவர் உங்களுக்காக
ஏற்பாடு செய்துள்ளார். ஓரளவிற்கு நிதி செழிப்பு அவசியம்
என்பதை பெரும்பாலான மக்கள் உணர்கிறார்கள், ஆனால்
மதம் ஏராளமாக இருப்பதற்கு எதிரான ஒரு நிலைப்பாட்டை
எடுத்துள்ளது.
	தேவனுடைய வார்த்தை பேராசைக்கு எதிராக பல
வழிகளை கற்பிக்கிறது, ஆனால் நிதி என்பது ஒரு ஆசீர்வாதம்
என்பதையும்
மிகத்
தெளிவுபடுத்துகிறது.
ய�ோவான்
3:2ல், “பிரியமானவனே, உன் ஆத்துமா வாழ்கிறதுப�ோல

நீ
எல்லாவற்றிலும்
வேண்டுகிறேன்.”
என்ன

வாழ்ந்து

சுகமாயிருக்கும்படி

ஒரு
வலுவான
அறிக்கை.
ய�ோவானில்" எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக!" இது சிகிச்சைமுறை,
உணர்ச்சிகள், உறவுகள் மற்றும் நிதியைப் பற்றி பேசுகிறது.
எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நீங்கள் செழித்து ஆர�ோக்கியமாக
இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். நீங்கள் ஆவி,
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ஆத்துமா மற்றும் சரீரத்தில் செழிக்க வேண்டும் என்று அவர்
விரும்புகிறார். அதுவே அவருடைய விருப்பம்.
பல மத மக்கள் உண்மையில் நாம் ஏழையாக இருக்க
வேண்டும் என்று கடவுள் விரும்புவதாக கூறுகின்றனர்.
ஏழையாக இருப்பது ஒரு தெய்வீக விஷயம்.மற்றும் நீங்கள்
ஏழ்மையானவர், நீங்கள் மிகவும் தெய்வபக்தியுள்ளவர் என்று
கூறுகிறார்கள். ப�ோதகர்களிடம் நிதி அதிகம்
இல்லாமல்
வேலை செய்யும் ஒரு கிறிஸ்தவராக இருக்க வேண்டும்
என்ற அந்த வகையான சிந்தனையின் கீ ழ்நான் வளர்ந்தேன்.
இதை நிச்சயமாக வேதத்தால் உறுதிப்படுத்த முடியாது.
ஆபிரகாம் அவருடைய காலத்தில் மிகப் பெரிய பணக்காரர்,
அவருடைய உடைமைகள் தங்கள் நாடுகளின் செல்வத்தை
பாதிக்கும் என்பதால் மன்னர்கள் அவரை வெளியேறச்
ச�ொன்னார்கள்.
ஈசாக்கு
மற்றும்
யாக்கோபுக்கும்
இதே
நிலை இருந்தது. ய�ோசேப்பு ஒரு மனிதர், அவரும் செழித்து
வளர்ந்தார். தாவது
ீ அரசர் ஆலயத்தைக் கட்ட 2.5 பில்லியன்
டாலர் மதிப்புள்ள தங்கம் மற்றும் வெள்ளி ஆகியவற்றை
தனது ச�ொந்த கருவூலத்திலிருந்து தேவனுக்குக் க�ொடுத்தார்.
தாவதின்
ீ
மகன், சாலமன் பூமியில் வாழ்ந்த மிகப் பெரிய
பணக்காரர். நீங்கள் அதை வேதப்பூர்வமாகப் பார்க்கும்போது,
தேவனுக்கு உண்மையிலேயே சேவை செய்தவர்கள் நிதி
ரீதியாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார்கள்.
பவுல் இல்லாமல் ப�ோராடி செய்த மக்கள், பிலிப்பியர்
4: 13 ல் கிறிஸ்துவின் மூலமாக எல்லாவற்றையும் செய்ய
முடியும் என்றும் அவர் எந்த சூழ்நிலையிலும் திருப்தியடைய
கற்றுக்கொண்டதாகவும்
எடுத்துக்காட்டுகள்
உள்ளன.
தாழ்ந்திருக்கவும் எனக்குத் தெரியும், வாழ்ந்திருக்கவும் என்று
தனக்குத் தெரியும் என்றார். தேவனுடைய ஊழியர்கள் வறுமை
மற்றும் சிரமங்களை அனுபவித்த நேரங்கள் இருந்தன.
ஆனால் நீங்கள் ஏழ்மையானவராக இருந்தால் மிகவும்
தெய்வபக்தியுள்ளவர் என்பதை வேதத்தில் காண முடியாது.
அது உண்மையல்ல, நீங்கள் தெருக்களில் வெளியே சென்று
அதை நிராகரிப்பதைக் காணலாம்.
ஆம், பேராசை தவறு
என்று இங்கே ஒரு உண்மை இருக்கிறது. 1 தீம�ோத்தேயு
6: 10 ல், "பணத்தின் மீ தான அன்பே எல்லா தீமைகளுக்கும்
மூலமாகும்" என்று கூறுகிறது. சிலர் அதை எடுத்து பணம்
எல்லா தீமைக்கும் வேர் என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால்
அது "பணத்தின் மீ தான அன்பே எல்லா தீமைகளுக்கும்
மூலமாகும்" என்று கூறுகிறது. பணத்தை நேசிப்பவர்களிடம்
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ஒரு வெள்ளி நாணயம் கூட இல்லை; மற்றவர்களுக்கு
பெரும் செல்வம் இருக்கிறது, ஆனால் அதை அவர்கள் அதை
நேசிக்க வில்லை. அவர்கள் அதைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.
உபாகமம்
8:18
நிதி
செழிப்பின்
உண்மையான
ந�ோக்கத்தைக்
காட்டுகிறது.
வாக்குப்பண்ணப்பட்ட
தேசத்திற்குள்
பிரவேசிக்கவிருந்த
இஸ்ரவேலர்களிடம்
கர்த்தர்
பேசிக்
க�ொண்டிருந்தார்.
அவர்கள்
முன்பு
இல்லாத
வகையில்
செல்வத்தையும்
செழிப்பையும்
அனுபவிக்கப் ப�ோகிறார்கள். அவர் அவர்களை ந�ோக்கி:

உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நினைப்பாயாக; அவரே உன்
பிதாக்களுக்கு
ஆணையிட்டுக்கொடுத்த
தம்முடைய
உடன்படிக்கையை
உறுதிப்படுத்தும்படி,
இந்நாளில்
உனக்கு
உண்டாயிருக்கிறதுப�ோல,
ஐசுவரியத்தைச்
சம்பாதிக்கிறதற்கான பெலனை உனக்குக் க�ொடுக்கிறவர்”.
வேதத்தின் இந்த பகுதியின் படி, செழிப்பின் ந�ோக்கம் உங்கள்
ச�ொந்த சுயநல ந�ோக்கங்களுக்காக ஏராளமான செல்வங்களை
வைத்திருப்பது அல்ல.ஆனால் தேவனின் உடன்படிக்கையை
இங்கே
பூமியில்
நிறுவலாம்.
வேறு
வார்த்தைகளில்
கூறுவதானால், தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். இதனால்
நீங்கள் ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியும். ஆதியாகமம் 12: 2
ல் கர்த்தர் ஆபிரகாமிடம், “நான் உன்னைப் பெரிய ஜாதியாக்கி,

உன்னை ஆசீர்வதித்து, உன் பேரைப் பெருமைப்படுத்துவேன்;
நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய்.” நீங்கள் வேறு யாருக்கும்
ஆசீர்வாதமாக
வேண்டும்.

இருக்குமுன்,

நீங்களே

ஆசீர்வதிக்கப்பட

உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் தேவை, தேவன் பூர்த்தி செய்ய
விரும்பும் சில தேவைகள் உள்ளன. ஆனால் அது ஒரு சுயநல
விஷயத்திற்கு அப்பாற்பட்டது. அவர் உங்களை செழிப்பாக்க
விரும்புகிறார்.
அதனால்
அவர்
மூலமாக
அவருடைய
பணத்தைப் பெற முடியும். எனவே நீங்கள் ஒரு ஆசீர்வாதமாக
இருக்க முடியும். 2 க�ொரிந்தியர் 9: 8 ல் "மேலும், நீங்கள்

எல்லாவற்றிலும் எப்பொழுதும் சம்பூரணமுடையவர்களாயும்,
சகலவித நற்கிரியைகளிலும் பெருகுகிறவர்களாயுமிருக்கும்
படியாக, தேவன் உங்களிடத்தில் சகலவித கிருபையையும்
பெருகச்செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார்." என்று கூறுகிறது.
தேவன் ஏன் உங்களை செழிப்பாக்கப் ப�ோகிறார் என்பதை இது
ச�ொல்கிறது - எனவே நீங்கள் ஒவ்வொரு நல்ல செயலையும்
நிறைவு செய்யலாம். இது உண்மையில் செழிப்புக்கான ஒரு
வேதப்பூர்வ விளக்கம் ப�ோன்றது. செழிப்பு என்றால் என்ன?
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உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வடு,
ீ ஒரு நல்ல கார், நல்ல உடைகள்
மற்றும் உணவு இருப்பதா ? இந்த வசனத்தின்படி, உங்கள்
தேவைகள் அனைத்தையும் பூர்த்திசெய்து, ஒவ்வொரு நல்ல
செயலையும் நிறைவு செய்ய இது ப�ோதுமானது. தேவன்
உங்கள் இருதயத்தைத் த�ொட்டதாக நீங்கள் நினைக்கும்
விஷயங்களை நீங்கள் க�ொடுக்க முடியாவிட்டால், நீங்கள்
ஒருவருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க விரும்புகிறீர்கள், ஆனால்
முடியாவிட்டால், வேதம் ச�ொல்வதைப் ப�ொறுத்து நீங்கள்
நிதி
ரீதியாக
முன்னேறவில்லை.
உங்கள்
தேவைகள்
அனைத்தும் பூர்த்தி செய்யப்படும் அளவிற்கு அவர் உங்களை
ஆசீர்வதிப்பார் என்று தேவன் கூறுகிறார், மேலும் ஒவ்வொரு
நல்ல செயலையும் நீங்கள் நிறைவு செய்ய முடியும்.
உண்மையான
வேதாகம
செழிப்பு
என்பது
உங்கள்
தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக மட்டுமல்ல. நீங்கள்
மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாகவும் இருக்க முடியும்.
தங்களை
மட்டுமே
நினைக்கும்
நபர்
உண்மையில்
சுயநலவாதி. "நான் தேவனை அதிகம் நம்புகிறேன்" என்று
யாராவது ச�ொன்னால், மற்றவர்கள் அவர்களை
பேராசை
அல்லது சுயநலவாதிகள் என்று நினைக்கலாம், ஆனால் அது
ந�ோக்கத்தைப் ப�ொறுத்தது. நீங்கள் தேவனிடம் அதிகமாகக்
கேட்டால், நீங்கள் ஒரு பெரிய வட்டை
ீ
அல்லது சிறந்த காரைப்
பெற முடியும். அது சரியான வேதப்பூர்வ அணுகுமுறை அல்ல.
ஆனால் நீங்கள் உங்கள் ச�ொந்த தேவைகளைப் பூர்த்திசெய்து,
மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்க விரும்புவதைத்
தாண்டி நீங்கள் தேவனை அதிகமாக நம்புகிறீர்கள் என்றால்,
அதுதான் அவர் விரும்புகிற உங்களுடைய மனப்பான்மை.
நீங்கள் செழிக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார்.
நீங்கள் செழிக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய விருப்பம்.
மத்தேயு
6
நமக்குத்
தேவையான
விஷயங்களைப்
பற்றிப் பேசுகிறது. பின்னர் நாம் முதலில் தேவனுடைய
ராஜ்யத்தையும்
அவருடைய
நீதியையும்
நாடுவ�ோம்
என்றால், இவை அனைத்தும் நமக்குக் க�ொடுக்கப்படும்.
நீங்கள் தேவனுக்கு முதலிடம் க�ொடுக்கத் த�ொடங்குகையில்,
இந்த மற்ற எல்லாவற்றையும் அவர் வழங்குவார். உங்கள்
தேவைகள் அனைத்தும் பூர்த்தி செய்யப்படும். மேலும் நீங்கள்
மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருப்பீர்கள். நீங்கள்
வளர வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். ஆனால் அது
உண்மையில் உங்கள் ந�ோக்கம் மற்றும் இந்த பகுதியில்
உங்களுடைய செயல்களைப் ப�ொறுத்தது.
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இது உங்களுக்கு சவாலாகவும், இன்று நீங்கள் தேவனின்
மிகச் சிறந்ததை நம்ப ஆரம்பிக்கப் ப�ோகிறீர்கள் என்றும் நான்
பிரார்த்திக்கிறேன்.
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1. 2 க�ொரிந்தியர் 8:7-8 வாசிக்கவும். நீங்கள் இல்லாதவர்களுக்கு
க�ொடுக்கும்போது,
எந்த
ஒரு
விஷயத்தை
நீங்கள்
நிரூபிக்கலாம்?
க�ொரிந்தியர் 8:7-8, "அல்லாமலும், விசுவாசத்திலும்,
ப�ோதிப்பிலும், அறிவிலும், எல்லாவித ஜாக்கிரதையிலும்,
எங்கள்மேலுள்ள
உங்கள்
அன்பிலும்,
மற்றெல்லாக்
காரியங்களிலும்,
நீங்கள்
பெருகியிருக்கிறதுப�ோல,
இந்தத்
தர்மகாரியத்திலும்
பெருகவேண்டும்.
இதை
நான் கட்டளையாகச் ச�ொல்லாமல், மற்றவர்களுடைய
ஜாக்கிரதையைக்கொண்டு, உங்கள் அன்பின் உண்மையைச்
ச�ோதிக்கும்பொருட்டே ச�ொல்லுகிறேன்."
2

2.

2 க�ொரிந்தியர் 8:13-14 வாசிக்கவும்.நாம் அனைவரும்
ஒன்றாக சேர்ந்து க�ொடுக்கும்போது, அங்கு என்ன இருக்க
வேண்டுமென தேவன் விரும்புகிறார்?

" மற்றவர்களுக்குச் சகாயமும்
உங்களுக்கு
வருத்தமும்
உண்டாகும்படியல்ல,
சமநிலையிருக்கும்படியாகவே
ச�ொல்லுகிறேன்.
எப்படியெனில்,
மிகுதியாய்ச்
சேர்த்தவனுக்கு
அதிகமானதுமில்லை,
க�ொஞ்சமாய்ச்
சேர்த்தவனுக்குக்
குறைவானதுமில்லை என்று எழுதியிருக்கிறபிரகாரம்,
2 க�ொரிந்தியர் 8:13-14,

3. 2 க�ொரிந்தியர் 8:13-14 வாசிக்கவும்.அனைவரின் தேவையும்
எவ்வாறு சந்திக்கப்படுகிறது?"
4. எபேசியர் 4:28 வாசிக்கவும். திருடுகிறவன் இனி திருடாமல்
வேலை செய்து வாழ வேண்டும். அவர்கள் என்ன செய்ய
வேண்டுமென்று எபேசியர் 4:28 ச�ொல்கிறது?
4:28,
"திருடுகிறவன்
இனித்
திருடாமல்,
குறைச்சலுள்ளவனுக்குக் க�ொடுக்கத்தக்கதாகத் தனக்கு
உண்டாயிருக்கும்படி,
தன்
கைகளினால்
நலமான
வேலைசெய்து, பிரயாசப்படக்கடவன்."
எபேசியர்
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ஆதியாகமம் 13:2 மற்றும் 12:2 தேவன், ஆபிரகாமை
செல்வத்தில் நம்பியிருக்கலாம். ஏனென்றால், ஆபிரகாம்
மற்றவர்களுக்கு ஒரு _______________
ஆதியாகமம் 13:2, ஆபிராம் மிருகஜீவன்களும் வெள்ளியும்

ப�ொன்னுமான ஆஸ்திகளையுடைய சீமானாயிருந்தான்."

ஆதியாகமம் 12:2, "நான் உன்னைப் பெரிய ஜாதியாக்கி,

உன்னை ஆசீர்வதித்து, உன் பேரைப் பெருமைப்படுத்துவேன்;
நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய்."

6. I தீம�ோத்தேயு 6:17-18 வாசிக்கவும். எந்த மூன்று காரியங்களை
செல்வந்தர்கள் தங்கள் பணத்தினால் செய்வார்கள்?

I தீம�ோத்தேயு 6:17-18, இவ்வுலகத்திலே ஐசுவரியமுள்ளவர்கள்
இறுமாப்பான சிந்தையுள்ளவர்களாயிராமலும், நிலையற்ற
ஐசுவரியத்தின் மேல் நம்பிக்கை வையாமலும், நாம்
அனுபவிக்கிறதற்குச் சகலவித நன்மைகளையும் நமக்குச்
சம்பூரணமாய்க்
க�ொடுக்கிற
ஜீவனுள்ள
தேவன்மேல்
நம்பிக்கை வைக்கவும், நன்மை செய்யவும், நற்கிரியைகளில்
ஐசுவரியவான்களாகவும், தாராளமாய்க் க�ொடுக்கிறவர்களும்,
உதாரகுணமுள்ளவர்களுமாயிருக்கவும்..."
7. நிதிகள் விஷயத்தில் தேவன் உங்களை நம்ப முடியுமா?
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பதில் ஆதாரங்௧ள்
1. 2 க�ொரிந்தியர் 8:7-8 வாசிக்கவும். நீங்கள் இல்லாதவர்களுக்கு
க�ொடுக்கும்போது,
எந்த
ஒரு
விஷயத்தை
நீங்கள்
நிரூபிக்கலாம்?

உங்கள் அன்பின் உண்மையை
2.

2 க�ொரிந்தியர் 8:13-14 வாசிக்கவும்.நாம் அனைவரும்
ஒன்றாக சேர்ந்து க�ொடுக்கும்போது, அங்கு என்ன இருக்க
வேண்டுமென தேவன் விரும்புகிறார்?

சமநிலை.
ஒவ்வொருவரும்
எவ்வளவு
முடியும�ோ அதை க�ொடுக்க வேண்டும்

க�ொடுக்க

3. 2 க�ொரிந்தியர் 8:13-14 வாசிக்கவும்.அனைவரின் தேவையும்
எவ்வாறு சந்திக்கப்படுகிறது?"

உங்களால்
முடிந்ததை,
க�ொடுப்பதன் மூலம்

எப்போது

முடியும�ோ

4. எபேசியர் 4:28 வாசிக்கவும். திருடுகிறவன் இனி திருடாமல்
வேலை செய்து வாழ வேண்டும். அவர்கள் என்ன செய்ய
வேண்டுமென்று எபேசியர் 4:28 ச�ொல்கிறது?

குறைச்சலுள்ளவனுக்குக் க�ொடுக்க வேண்டும்
5.

ஆதியாகமம் 13:2 மற்றும் 12:2 தேவன், ஆபிரகாமை
செல்வத்தில் நம்பியிருக்கலாம். ஏனென்றால், ஆபிரகாம்
மற்றவர்களுக்கு ஒரு _______________

ஆசீர்வாதம்
6. I தீம�ோத்தேயு 6:17-18 வாசிக்கவும். எந்த மூன்று காரியங்களை
செல்வந்தர்கள் தங்கள் பணத்தினால் செய்வார்கள்?

நன்மை
செய்து,
தேவன்
க�ொடுத்ததை
வேண்டியவர்களுக்கு
தாராளமாய்க்
க�ொடுத்து
மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துக் க�ொள்ள வேண்டும்.
7. நிதி விஷயத்தில் தேவன் உங்களை நம்ப முடியுமா?

ஆம்
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நீங்கள் வளமாவதற்கு தேவனுடைய விருப்பம் தேவை
என்பதை முந்தின பாடத்தில் நான் குறிப்பிட்டுள்ளேன். இது
எப்படி நடக்கிறது என்பதற்கு வழிமுறைகள் உள்ளன. லூக்கா
6:38 ச�ொல்கிறது. "க�ொடுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்கும்

க�ொடுக்கப்படும்; அமுக்கிக் குலுக்கிச் சரிந்து விழும்படி
நன்றாய் அளந்து, உங்கள் மடியிலே ப�ோடுவார்கள்; நீங்கள்
எந்த அளவினால் அளக்கிறீர்கள�ோ அந்த அளவினால்
உங்களுக்கும் அளக்கப்படுமென்றார்." அநேக க�ொள்கைகள்

உள்ளன. ஆனால் பிறருக்குத் தராமல் நீங்கள் வளமாவதைக்
குறித்து பேச முடியாது.
செல்வ வளத்தைப் பற்றி பேசும்போது, அநேகர் தேவன்
எங்களை வளமாக்க விரும்புகிறார்.
நாங்கள் யாருக்கும்
க�ொடுக்க
தேவையில்லை
என்கின்றனர்.
நீங்கள்
வேதாகமத்தில்,
தனக்குள்ளதெல்லாவற்றிலும்
மீ தமாக
இருந்த இரண்டு காசுகளை காணிக்கையாகக் க�ொடுத்த அந்த
விதைவையை பார்க்கிற�ோம்.
கிறிஸ்து, செல்வந்தர்கள்
அதிகம்
ப�ோடுவதை
கவனித்தும்,
தம்
சீடர்களிடம்,
இவளே எல்லோரிலும் அதிகமாக தந்தவள் என்கிறார்.
மற்றவர்கள் தங்கள் செல்வத்திலிருந்து க�ொடுத்தாலும்,இவள்
தன
வறுமையிலிருந்து
க�ொடுத்தாள்.தேவன்
உங்கள்
காணிக்கையை
மதிப்பீடு
செய்யவ�ோ
அல்லது
அதன்
சதவிகிதத்தைப் பார்த்தோ ஏற்றுக் க�ொள்ளமாட்டார். ஒருவன்
க�ொடுப்பதற்கு தன்னிடம் எதுவும் இல்லை என்று ச�ொன்னால்,
அது சரி அல்ல. ஒரு சிறிய துணியையாவது எடுத்துக்
க�ொடுக்கலாம். அனைவரிடமும் தருவதற்கு ஏதாவது ஒன்று
இருக்கிறது. எனவே உங்களிடம் க�ொடுக்க எதுவும் இல்லை
என்ற இந்த வாதத்தை விட்டுவிடுங்கள் . உண்மையில்,நீங்கள்
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எதையுமே குறைவாகக் காணும் நேரம்தான் , நீங்கள்
க�ொடுப்பது, வேறு எந்த நேரத்தையும் விட அதிகமான
சதவதமாகும்.
ீ
பத்து டாலர்களை வைத்துக்கொண்டு ஐந்தைக்
க�ொடுக்கும் ஒரு நபர் , க�ோடிகள் மற்றும் க�ோடிகளை
வைத்துக்கொண்டு ,எஞ்சியிருக்கும் ஒரு க�ோடி டாலர்களைக்
க�ொடுப்பதை விட மிகப் பெரிய பரிசைக் க�ொடுத்துள்ளார்.
எனவே ஒவ்வொரு நபரும் க�ொடுக்க முடியும் வேண்டும்
என்று தேவன் அதை அமைத்துள்ளார்
தேவன் ஏன் நம்மை க�ொடுக்க ச�ொல்கிறார்?
அநேக
காரியங்கள் இருப்பினும் மிக முக்கியமான காரியம், தேவன்
எல்லா
விதத்திலும்
அவரை
விசுவாசித்து
செயல்பட
வேண்டுமென்று விரும்புகிறார். தேவன் இல்லாதிருந்து, அவர்
வார்த்தைகளும் இல்லாதிருந்தால், நமக்கு இருப்பவற்றில்
நாம் எடுத்து பிறருக்கு க�ொடுப்பது முட்டாள்தனம். தேவன்
உங்களை ஆசீர்வதிப்பதாக உறுதி அளிக்கவில்லையென்றால்
உங்கள் அனைத்து
விருப்பங்களும் சந்திக்கப்படுவதற்கு
பதிலாக நீங்கள் வேறு புறம் செல்வீர்கள்.
விசுவாசத்தின்
மூலமாக
அவர்
வார்த்தை
நிறைவேற
வேண்டும்.
அதற்காகத்தான் அவ்வாறு ச�ொன்னார்.
லூக்கா 16ல் ஒரு உக்கிராணக்காரன் தன் எஜமானுடைய
ஆஸ்தியை அழித்த உவமை உண்டு.
அது கடைசியில்
இப்படியாக முடியும் - க�ொஞ்சத்திலே உண்மையுள்ளவன்
அநேகத்திலும்
உண்மையுள்ளவனாயிருக்கிறான்,
க�ொஞ்சத்திலே
அநீதியுள்ளவன்
அநேகத்திலும்
அநீதியுள்ளவனாயிருக்கிறான்.நீங்கள் சிறு பண விஷயத்தில்
தேவனை விசுவாசிக்காவிட்டால் எப்படி மிக முக்கியமாக
ஆவியின் வரங்களை பெற்றுக் க�ொள்வீர்கள்? இது ப�ோன்ற
வேதப்பகுதிகள், பணத்தை நிர்வாகப் ப�ொறுப்பில் மிகக்
குறைந்த மட்டத்தில் வைத்திருக்கிறது . பண விஷயத்தில்
நீங்கள்
தேவனை
விசுவாசிக்காவிட்டால்,
உங்கள்
நித்தியத்தில் எப்படி அவரை விசுவாசிப்பீர்கள்?
கிறிஸ்து
உங்கள் பாவத்தை மன்னித்து விட்டார் என்றும் நீங்கள்
பரல�ோகத்தில் நித்திய நித்தியமாய் வாழப் ப�ோகிறீர்கள்
என்றும் எப்படி விசுவாசிப்பீர்கள்? இரண்டையும் ஒப்பிட்டுப்
பார்த்தால், நாம் பணத்தைவிடவும் ஆவியின் வரங்களுக்காக
அதிக விசுவாசம் வைக்க வேண்டும்.
பணம் என்பது
சிறிய விஷயம். ஆனால் அதுவே தேவனை விசுவாசிக்க
ஆரம்பிக்கும் துவக்கமாகும். நீதிம�ொழிகள் 11:24 ச�ொல்கிறது:
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"வாரியிறைத்தும் விருத்தியடைவாரும் உண்டு; அதிகமாய்ப்
பிசினித்தனம்பண்ணியும் வறுமையடைவாரும் உண்டு."
நீங்கள் தேவனையும் அவருடைய இராஜ்யத்தையும்
முதலாவது தேடும்போது, அவர் இவைகள் யாவற்றையும்
உங்களுக்கு கூட க�ொடுப்பார்.
தேவன் உங்கள் பண
விஷயத்தில் உதவ வேண்டுமென நினைத்து தேவனுடைய
இராஜ்யத்தை
நீங்கள்
தேடாமல்
இருந்தால்,
நீங்கள்
விசுவாசத்தின் முதல் படியை எட்டவில்லை.
அவரை
பண விஷயத்தில் நம்பவில்லை. நீங்கள் உண்மையிலேயே
அவரை விசுவாசிக்கவில்லை.
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1. ய�ோவான் 3:16 வாசிக்கவும். தேவனை க�ொடுக்க தூண்டியது
எது?
ய�ோவான் 3:16, "தேவன், தம்முடைய ஒரேபேறான குமாரனை

விசுவாசிக்கிறவன் எவன�ோ அவன் கெட்டுப்போகாமல்
நித்தியஜீவனை அடையும்படிக்கு, அவரைத் தந்தருளி,
இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தார்."
2.

I
க�ொரிந்தியர்
தூண்டுவது எது?

13:3

வாசிக்கவும்.

நம்மை

க�ொடுக்க

I க�ொரிந்தியர் 13:3, " எனக்கு உண்டான யாவற்றையும்
நான்
அன்னதானம்பண்ணினாலும்,
என்
சரீரத்தைச்
சுட்டெரிக்கப்படுவதற்குக்
க�ொடுத்தாலும்,
அன்பு
எனக்கிராவிட்டால் எனக்குப் பிரய�ோஜனம் ஒன்றுமில்லை"
3. யாக்கோபு 2:15-16 வாசிக்கவும். இந்த வசனத்தின் ப�ொருள்
என்ன?
யாக்கோபு 2:15-16, "ஒரு சக�ோதரனாவது சக�ோதரியாவது

வஸ்திரமில்லாமலும்
அநுதின
ஆகாரமில்லாமலும்
இருக்கும்போது, உங்களில் ஒருவன் அவர்களை ந�ோக்கி:
நீங்கள்
சமாதானத்தோடே
ப�ோங்கள்,
குளிர்காய்ந்து
பசியாறுங்களென்று
ச�ொல்லியும்,
சரீரத்திற்கு
வேண்டியவைகளை
அவர்களுக்குக்
க�ொடாவிட்டால்
பிரய�ோஜனமென்ன?"
4.

லூக்கா 6:38 வாசிக்கவும்.
ச�ொல்வதென்ன?

இந்த

வசனம்

உங்களுக்கு

6:38, "க�ொடுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்கும்
க�ொடுக்கப்படும்; அமுக்கிக் குலுக்கிச் சரிந்து விழும்படி
நன்றாய் அளந்து, உங்கள் மடியிலே ப�ோடுவார்கள்; நீங்கள்
எந்த அளவினால் அளக்கிறீர்கள�ோ அந்த அளவினால்
உங்களுக்கும் அளக்கப்படுமென்றார்"
லூக்கா
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5. எபேசியர் 1:7 வாசிக்கவும். தேவன் அவரது செல்வங்களில்
இருந்து க�ொடுத்தாரா அல்லது அவரது செல்வத்தின்படி
க�ொடுத்தாரா?
எபேசியர்

1:7,

ஐசுவரியத்தின்படியே,
பாவமன்னிப்பாகிய
உண்டாயிருக்கிறது."
6.

"அவருடைய
கிருபையின்
இவருடைய
இரத்தத்தினாலே
மீ ட்பு
இவருக்குள்
நமக்கு

நீதிம�ொழிகள் 19:17 வாசிக்கவும். நீங்கள் ஏழைகளுக்கு
க�ொடுக்கும்போது என்ன செய்கிறீர்கள்? தேவன் உங்களுக்கு
திரும்ப க�ொடுப்பாரா ?
நீ திம�ொழிகள் 19:17, "ஏழைக்கு இரங்குகிறவன் கர்த்தருக்குக்

கடன்கொடுக்கிறான்; அவன் க�ொடுத்ததை அவர் திரும்பக்
க�ொடுப்பார்."
7. சங்கீதம் 41:1-3 வாசிக்கவும். ஏழைக்கு க�ொடுப்பவர்களுக்கு
தேவன் க�ொடுக்கும் ஐந்து காரியங்கள் என்ன?

சங்கீதம் 41:1-3, "சிறுமைப்பட்டவன்மேல் சிந்தையுள்ளவன்

பாக்கியவான்; தீங்குநாளில் கர்த்தர் அவனை விடுவிப்பார்.
கர்த்தர் அவனைப் பாதுகாத்து அவனை உயிர�ோடே
வைப்பார்; பூமியில் அவன் பாக்கியவானாயிருப்பான்;
அவன்
சத்துருக்களின்
இஷ்டத்திற்கு
நீர்
அவனை
ஒப்புக்கொடீர். படுக்கையின்மேல் வியாதியாய்க்கிடக்கிற
அவனைக் கர்த்தர் தாங்குவார்; அவனுடைய வியாதியிலே
அவன் படுக்கை முழுவதையும் மாற்றிப்போடுவர்."
ீ
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பதில் ஆதாரங்௧ள்
1. ய�ோவான் 3:16 வாசிக்கவும். தேவனை க�ொடுக்க தூண்டியது
எது?

அவரின் அன்பு
2.

I
க�ொரிந்தியர்
தூண்டுவது எது?

13:3

வாசிக்கவும்.

நம்மை

க�ொடுக்க

அன்பு. மத்தேயு 7:12 “எப்படி உணர்கிற�ோம் என்பதைப்
ப�ொருட்படுத்தாமல்,மற்றவர்களின்
நல்வாழ்வையும்
நன்மையையும் தேடுவது”.
3. யாக்கோபு 2:15-16 வாசிக்கவும். இந்த வசனத்தின் ப�ொருள்
என்ன?

95%அன்பானது
வார்த்தியினால்
மட்டுமல்ல.
ச�ொல்வதில் அல்ல; செய்வதில் உள்ளது.
4.

லூக்கா 6:38 வாசிக்கவும்.
ச�ொல்வதென்ன?

இந்த

வசனம்

நாம்

உங்களுக்கு

நீ ங்கள் எந்த அளவினால் அளக்கிறீர்கள�ோ
அளவினால் உங்களுக்கும் அளக்கப்படும்.

அந்த

5. எபேசியர் 1:7 வாசிக்கவும். தேவன் அவரது செல்வங்களில்
இருந்து க�ொடுத்தாரா அல்லது அவரது செல்வத்தின்படி
க�ொடுத்தாரா?

அவரது செல்வத்தின்படி.
நம்மை மீ ட்க, தம்முடைய
ஒரே பேறான குமாரனை தந்தார்.
6.

நீதிம�ொழிகள் 19:17 வாசிக்கவும். நீங்கள்
க�ொடுக்கும்போது என்ன செய்கிறீர்கள்?

கர்த்தருக்குக் கடன்கொடுக்கிற�ோம்.
	தேவன் உங்களுக்கு திரும்ப க�ொடுப்பாரா ?

ஆம்
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7. சங்கீதம் 41:1-3 வாசிக்கவும். ஏழைக்கு க�ொடுப்பவர்களுக்கு
தேவன் க�ொடுக்கும் ஐந்து காரியங்கள் என்ன?

தீங்குநாளில் கர்த்தர் அவர்களை விடுவிப்பார். அவர்களை
பாதுகாத்து, அவர்களை பாக்கியவான்களாக்குகிறார்.
அவர்களை சத்துருக்களிடமிருந்து மீ ட்டு அவர்களை
குணமாக்குகிறார்.வியாதியாய்க்கிடக்கிற
அவனை
குணமாக்குகிறார்.
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உங்கள் ஜெபங்களுக்கு பதில்
வராதப�ோது என்ன செய்ய
வேண்டும்?
ஆன்ட்ரூ ேவாமக்

உங்கள் ஜெபங்களுக்கு பதில் வராத ப�ோது என்ன
செய்ய வேண்டுமென்று நான் உங்கள�ோடு பகிர்ந்துக்க
க�ொள்ளவிரும்புகிறேன்.உங்கள்
ஜெபங்களுக்கு
பதில்கள்
வராதது ப�ோலிருக்கும். தேவன் எப்பொழுதும் அவருடைய
வார்த்தையை
விசுவாசித்து
ஜெபிக்கும்
ஜெபங்களுக்கு
விடையளிக்கிறார்.I
ய�ோவான்
5:14
ச�ொல்கிறது:
"நாம்

எதையாகிலும்
அவருடைய
சித்தத்தின்படி
கேட்டால்,
அவர்
நமக்குச்
செவிக�ொடுக்கிறாரென்பதே
அவரைப்
பற்றி
நாம்
க�ொண்டிருக்கிற
தைரியம்.
நாம்
எதைக்
கேட்டாலும் அவர் நமக்குச் செவிக�ொடுக்கிறாரென்று நாம்
அறிந்திருந்தோமானால், அவரிடத்தில் நாம் கேட்டவைகளைப்
பெற்றுக் க�ொண்டோமென்றும் அறிந்திருக்கிற�ோம்." இது
ஒரு அசைக்க முடியாத விசுவாசம். தேவன் எப்பொழுதும்
ஜெபங்களுக்கு விடையளிக்கிறார்.ஆனால் விடை வராதது
ப�ோலவே த�ோன்றும். மத்தேயு 7:7-8 ச�ொல்கிறது: "கேளுங்கள்,

அப்பொழுது
உங்களுக்குக்
க�ொடுக்கப்படும்;
தேடுங்கள்,
அப்பொழுது
கண்டடைவர்கள்;
ீ
தட்டுங்கள்
அப்பொழுது
உங்களுக்குத் திறக்கப்படும். ஏனென்றால், கேட்கிற எவனும்
பெற்றுக் க�ொள்ளுகிறான்; தேடுகிறவன் கண்டடைகிறான்;
தட்டுகிறவனுக்குத்
திறக்கப்படும்."
இந்த
வார்த்தைகள்
தேவன் ஜெபங்களுக்கு பதில் அளிக்கிறார் எனக் கூறுகிறது.
இருந்தாலும்
நாம்
அனைவரும்
நம்
வாழ்க்கையில்
எப்போதாவது, ஏதாவது நமக்கு விருப்பமான / சரியான /
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நல்லதான /சுயநலமற்றதான /தேவனின் விருப்பத்திற்கு
மாறான ஒன்றைக்கேட்டு, பதில்வராமல் ப�ோயிருக்கலாம்.
தேவனுடைய வசனம் ச�ொல்கிறது, "கேட்கிற எவனும்
பெற்றுக் க�ொள்ளுகிறான்". எது உண்மை? விடை உங்களுக்கு
வியப்பளிக்கலாம்.
ஆனால் உண்மை என்னவென்றால்,
இரண்டுமே
உண்மை.
அநேகர்
நினைக்கிறார்கள்,
கர்த்தருடைய வார்த்தை பதிலளிப்பார் என்கிறது, ஆனால்
பதிலை காணமுடியவில்லையே? ய�ோவான் 4:24 ச�ொல்கிறது:”
விசுவாசமானது
நம்பப்படுகிறவைகளின்
உறுதியும்,
காணப்படாதவைகளின்
நிச்சயமுமாயிருக்கிறது.
"தேவன்

ஆவியாயிருக்கிறார், அவரைத் த�ொழுது க�ொள்ளுகிறவர்கள்
ஆவிய�ோடும் உண்மைய�ோடும் அவரைத் த�ொழுது க�ொள்ள
வேண்டும் என்றார்." கர்த்தர் ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில்

கிரியை செய்து பதிலளிக்கிறார் . ஆனால் அதற்கு விசுவாசம்
தேவை.
அது விசுவாசத்தில் துவங்கி, வெளிப்பாட்டில்
முடியும். விசுவாசம் என்பது ஆவிக்குரிய மண்டலத்திலிருந்து
இயற்கை மண்டலத்திற்கு நகர்த்தப்படுவதாகும். இதைத்தான்
எபிரேயர் 11:1ல் "விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின்

உறுதியும், காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமுமாயிருக்கிறது."

விசுவாசம்
இல்லாத
ஒன்றுக்கு
உருவம்
க�ொடுப்பது
என ச�ொல்லவில்லை.அவைகள் இருக்கின்றன
ஆனால்
கண்களுக்குத் தெரிவதில்லை. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியின்
கண்களுக்கு தெரியக் கூடியவை. விசுவாசம் என்பது பரிசுத்த
ஆவியின் வட்டத்தில் இருப்பதை, சரீர உலகிற்கு க�ொண்டு
வருவதாகும்.அது ஒரு வான�ொலி இணைப்பு ப�ோன்றது.
வான�ொலி, த�ொலைகாட்சி நிலையங்கள் நிகழ்ச்சிகளைத்
த�ொடர்ந்து ஒளிபரப்புகின்றன. நீங்கள் உங்கள் அறையில் எந்த
ஒரு இணைப்பையும் உணர மாட்டீர்கள். ஆனால் இணைப்பு
இல்லை என்பதல்ல ப�ொருள். நீங்கள் வான�ொலியை அதன்
அலைவரிசையில் திருப்பி நிகழ்ச்சிகளைக் கேட்க வேண்டும்.
வான�ொலி இணைப்பின் வட்டத்திலிருந்து இழுத்து, மறுபடி
நீங்கள் கேட்கக்கூடிய வகையில் மறு
ஒளிபரப்பு
செய்து
தருகிறது.
தேவனும் நம் ஜெபங்களுக்கு பதில்களை
அவ்வண்ணமே தருகிறார்.
அவர் பரிசுத்த ஆவியின்
வட்டத்தில் தரும் பதில்களை நாம் நம் விசுவாசத்தினால்
இழுத்து இந்த சரீர உலகிற்கு க�ொண்டு வர வேண்டும்.பரிசுத்த
ஆவியும், சரீர ஆவியும் இணைந்து பயணிக்கின்றன. தேவன்
உலாவி நம் ஜெபங்களுக்குப் பதில் அளிக்கிறார்.ஆனால் நாம்
நம் விசுவாசத்தை, காணப்படாத பரிசுத்த ஆவிக்கும், சரீர
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உலகிற்கும் இடையே பாலமாக அமைக்காததால், நம்மால்
உணரமுடிவதில்லை.
உதாரணமாக தேவ மனிதனாகிய தானியேல் ஜெபித்து,
தேவனிடம் வெளிப்பாட்டை கேட்கிறார்.
நேரம் இல்லாத
காரணத்தால் சுருக்கமாக ச�ொல்கிறேன். தேவன், காபிரியேல்
தூதனை அனுப்பி, தானியேலின் ஆரம்ப ஜெபத்தில், தேவனின்
கட்டளைகளிலிருந்து பதில் வந்ததாக காபிரியேல் தூதன்
ச�ொல்கிறார். தானியேல் 9:22,23 ச�ொல்கிறது , ”அவன் எனக்குத்

தெளிவுண்டாக்கி, என்னோடே பேசி: தானியேலே, உனக்கு
அறிவை உணர்த்தும்படி இப்போது புறப்பட்டுவந்தேன். நீ
மிகவும் பிரியமானவன், ஆதலால், நீ வேண்டிக்கொள்ளத்
த�ொடங்கினப�ோதே கட்டளை வெளிப்பட்டது. நான் அதை
அறிவிக்கவந்தேன்; இப்போதும் ச�ொல்லுகிற வார்த்தையை
நீ கவனித்துக்கேட்டு, தரிசனத்தை அறிந்துக�ொள்.” பதில்
வருவதற்கு எவ்வளவு காலம் ஆனது என படிப்பீர்களானால்,
வெறும் மூன்று மூன்று நிமிடங்களே!

கர்த்தருடைய
கட்டளைக்கும்,
சரீர
உணருதலுக்கும்
வெறும்
நிமிடங்களே. தேவன் உண்மையானவர் தானா?
இது அவரது விருப்பம்தானா? ஒரு ச�ொடுக்கு நேரத்தில்
நடக்கிறதே என நாம் நம் சந்தேகங்களால் ய�ோசிக்கலாம்.
தேவன்
கட்டளையிட்டார்.
அதை
காபிரியேல்
தூதன்
நிறைவேற்ற மூன்று நிமிட தூரம் ஆனது. இதற்கு விளக்கம்
தேவையில்லை; அவசியமும் இல்லை . அன்று முதல் தேவன்
நம் ஜெபங்களுக்கு மூன்று நிமிட நேரத்தில் பதில் அழித்துக்
க�ொண்டிருக்கிறார்.
இதை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும்.
அநேகர் ப�ொறுத்திருப்பர். ஆனால் அது எப்போதும் அப்படி
அல்ல.
தானியேல் 10ம் அதிகாரத்தில், அதே மனிதர் வேற�ொரு
ஜெபத்தை ஜெபிக்கிறார். ஆனால் விடை வருவதற்கு மூன்று
வாரங்கள் ஆகிறது. இதை படிக்கும் அநேகர், ஏன் தேவன்
தனியேலின் ஒரு ஜெபத்திற்கு மூன்று நிமிடத்திலும், மறு
ஜெபத்திற்கு மூன்று வார நேரமும் எடுத்துக் க�ொண்டார்
என்று கேட்பார்கள். தானியேல் 10:11,12 ச�ொல்கிறது, "அவன்

என்னை ந�ோக்கி: பிரியமான புருஷனாகிய தானியேலே,
நான் இப்போது உன்னிடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு வந்தேன்;
ஆதலால், நான் உனக்குச் ச�ொல்லும் வார்த்தைகளின்பேரில்
நீ கவனமாயிருந்து, கால் ஊன்றி நில் என்றான்; இந்த
வார்த்தையை
அவன்
என்னிடத்தில்
ச�ொல்லுகையில்
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நடுக்கத்தோடே எழுந்து நின்றேன். அப்பொழுது அவன்
என்னை ந�ோக்கி: தானியேலே, பயப்படாதே; நீ அறிவை
அடைகிறதற்கும்,
உன்னை
உன்னுடைய
தேவனுக்கு
முன்பாகச்
சிறுமைப்படுத்துகிறதற்கும்,
உன்
மனதைச்
செலுத்தின
முதல்நாள்
துவக்கி
உன்
வார்த்தைகள்
கேட்கப்பட்டது; உன் வார்த்தைகளினிமித்தம் நான் வந்தேன்."
தனியேலின் முதல் நாள் ஜெபத்தில் ,தேவன் தூதனுக்கு
கட்டளை விட்டார் என்பதை காட்டுகிறது.
பதில் கிடைக்க
மூன்று வாரங்கள் ஆனாலும் கர்த்தர் உண்மையுள்ளவர்.
அவர் நேற்றும், இன்றும் என்றும் மாறாதிருக்கிறார் என
எபிரேயர் 13:8 ச�ொல்கிறது.
அதிகாரம் 9 & 10ஐ ஒன்றாகப் பார்த்தீர்களானால் தேவன்
இரு ஜெபங்களுக்கும் உடனடி
பதில் தந்துள்ளார்.ஒரு
ஜெபத்திற்கு மூன்று நிமிடங்கள் ஆயின; மறு ஜெபத்திற்கு
மூன்று வாரங்கள் ஆயின.
ஆனால் கர்த்தர் மாறாதவர்.
அதற்கு விளக்கம்; தேவன் நம் ஜெபங்களுக்கு விடையளிக்கும்
நேரத்திற்கும் நாம் பதிலைப் பார்க்கும் நேரத்திற்கும் இடையே
அதிக மாறுதல்கள் வருகின்றன. நாம் நம்பிக்கை வைத்து,
விசுவாசத்தோடு அவற்றை ஆவிக்குரிய மண்டலத்திலிருந்து
சரீர மண்டலத்தி க்கு க�ொண்டு வர வேண்டும்.
எனவே
விசுவாசம் என்பது மிக அவசியமான தூண்டுக�ோலாகும்.
மேலும் தானியேல் 10:13ல் "அந்த மூன்று வாரங்களாகிய
நாட்கள்
நிறைவேறுமட்டும்
ருசிகரமான
அப்பத்தை
நான்
புசிக்கவுமில்லை,
இறைச்சியும்
திராட்சரசமும்
என் வாய்க்குள் ப�ோகவுமில்லை. நான் பரிமளதைலம்
பூசிக்கொள்ளவுமில்லை." இங்கு தனி நபரைக் குறிப்பிடாமல்

அசுத்த
ஆவியின்
தடங்கலைக்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தடங்கலுக்கு
சாத்தான்
ஒரு
காரணமாக
இருக்கிறான்.
தேவன் அளிக்கும் பதில்களுக்கு, சாத்தான் வேறு மனிதர்கள்
மூலம் தடையை உருவாக்குகிறான். நீங்கள் ப�ொருளாதார
ரீதியாக
தடைகளை
உணர்ந்தால்,
தேவன்
நேராக
ப�ொருளாதாரத்தை தருவதில்லை. அவர் அமெரிக்காவிற்கோ,
இந்த உலகின்
வேறு எந்த நாடுகளுக்கோ கள்ளத்தனமாக
பண உதவி செய்வதில்லை. அவர் பணத்தை உருவாக்கி
பரல�ோகத்திலிருந்து மழையாக ப�ொழிய செய்து உங்கள்
பைகளை நிரப்புபவர் அல்ல.
லூக்கா 6:38 ச�ொல்கிறது:

"க�ொடுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்கும் க�ொடுக்கப்படும்;
அமுக்கிக் குலுக்கிச் சரிந்து விழும்படி நன்றாய் அளந்து,
உங்கள் மடியிலே ப�ோடுவார்கள்; நீங்கள் எந்த அளவினால்
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அளக்கிறீர்கள�ோ
அந்த
அளக்கப்படுமென்றார்."

அளவினால்

உங்களுக்கும்

கர்த்தர்
அளிக்கும்
பதில்கள்
மனிதர்கள் மூலமாக வரும்.
சிலர் ப�ொறாமையினால்
நம் மீ து க�ோபம் க�ொண்டால் அல்லது நாம் அவர்களுக்கு
இடையூறாக இருந்தால், சாத்தான் நம் ஜெபத்திற்கு அவர்கள்
மூலமாய் தடங்கல்களை க�ொண்டு வருவான்.
நாம் நம்
ப�ொருளாதாரத்திற்காக ஜெபிக்கும்போது, மற்றவர்களும் ]
நம்முடைய செழிப்பின் அதிசயத்தில் பங்குள்ளவர்களாகும்படி
நாம் அவர்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும்.
கர்த்தர்
உண்மையுள்ளவர்.
அவர்
ஒரு
ப�ோதும்
வார்த்தையைக்
க�ொண்டு, விசுவாசத்தினால் ஜெபிக்கும்
ஜெபங்களுக்கு விடை தராமல் ப�ோக மாட்டார். அவர்
எப்பொழுதும் பதில் தருகிறார். நாம் அதை உணர வேண்டும்.
உங்கள் விசுவாசத்தை அதிகப்படுத்தி தேவன் எப்பொழுதும்
உங்களுடைய
ஜெபங்களுக்கு விடையளிக்கிறார் என்பதை
நீங்கள் உணருவதற்கு , இது உபய�ோகமாயிருக்க வேண்டுமென
நான் ஜெபிக்கிறேன்.
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1. மத்தேயு 7:7-8 வாசிக்கவும். நாம் தேவனிடம் கேட்கும்போது
என்ன எதிர்பார்க்கலாம் ?
7:7-8, "கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்குக்
க�ொடுக்கப்படும்; தேடுங்கள், அப்பொழுது கண்டடைவர்கள்;
ீ
தட்டுங்கள்
அப்பொழுது
உங்களுக்குத்
திறக்கப்படும்.
ஏனென்றால், கேட்கிற எவனும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறான்;
தேடுகிறவன்
கண்டடைகிறான்;
தட்டுகிறவனுக்குத்
திறக்கப்படும்."
மத்தேயு

2. மத்தேயு 7:7-8 வாசிக்கவும். நாம் தேடும்போது என்ன நடக்க
வேண்டுமென்று எதிர் பார்க்கிற�ோம்?
3.

மத்தேயு
7:7-8
நாம்
தட்டும்போது
வேண்டுமென்று எதிர் பார்க்கிற�ோம்?

என்ன

நடக்க

4.

ய�ோவான் 10:35 வாசிக்கவும். தேவன் வாக்குத்தத்தம்
பண்ணியதை விட , குறைவாக க�ொடுப்பாரா?
10:35,
"தேவவசனத்தைப்
பெற்றுக்கொண்டவர்களை
தேவர்கள்
என்று
அவர்
ச�ொல்லியிருக்க, வேதவாக்கியமும் தவறாததாயிருக்க...."
ய�ோவான்

5. யாக்கோபு 4:1-3 வாசிக்கவும். ஏன் இந்த மக்கள் கர்த்தரிடம்
பெறுவதில் இடையூறைக் கண்டார்கள்?
4:1-3,
"உங்களுக்குள்ளே
யுத்தங்களும்
சண்டைகளும்
எதினாலே
வருகிறது;
உங்கள்
அவயவங்களில் ப�ோர் செய்கிற இச்சைகளினாலல்லவா?
நீங்கள் இச்சித்தும் உங்களுக்குக் கிடைக்கவில்லை; நீங்கள்
க�ொலைசெய்தும்,
ப�ொறாமையுள்ளவர்களாயிருந்தும்,
அடையக்கூடாமற்போகிறீர்கள்;
நீங்கள்
சண்டையும்
யுத்தமும்
பண்ணியும்,
நீங்கள்
விண்ணப்பம்
பண்ணாமலிருக்கிறதினாலே,
உங்களுக்குச்
சித்திக்கிறதில்லை.
நீங்கள்
விண்ணப்பம்
பண்ணியும், உங்கள் இச்சைகளை நிறைவேற்றும்படி
செலவழிக்கவேண்டுமென்று
தகாதவிதமாய்
யாக்கோபு
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விண்ணப்பம்பண்ணுகிறபடியினால், பெற்றுக்கொள்ளாமலி
ருக்கிறீர்கள்."
6. I
பேதுரு 3:7 வாசிக்கவும். நீங்கள் உங்கள் துணைக்கு
அறிவுரை ச�ொல்லும்போது, உங்கள் ஜெப வாழ்க்கையின்
விளைவு எப்படி இருக்கும்?
I பேதுரு 3:7, "அந்தப்படி புருஷர்களே, மனைவியானவள்

பெலவன
ீ
பாண்டமாயிருக்கிறபடியினால்,
உங்கள்
ஜெபங்களுக்குத் தடைவராதபடிக்கு, நீங்கள் விவேகத்தோடு
அவர்களுடனே வாழ்ந்து, உங்களுடனேகூட அவர்களும்
நித்தியஜீவனாகிய கிருபையைச் சுதந்தரித்துக்கொள்ளுகி
றவர்களானபடியினால், அவர்களுக்குச் செய்யவேண்டிய
கனத்தைச் செய்யுங்கள்."
7. I ய�ோவான் 5:14-15 வாசிக்கவும். உங்கள் ஜெபங்களுக்கு
பதில் கிடைக்கும் சாவி எது?
ய�ோவான்
5:14-15,
"நாம்
எதையாகிலும்
அவருடைய
சித்தத்தின்படிகேட்டால்,
அவர்
நமக்குச்
செவிக�ொடுக்கிறாரென்பதே
அவரைப்
பற்றி
நாம்
க�ொண்டிருக்கிற தைரியம். நாம் எதைக் கேட்டாலும்
அவர்
நமக்குச்
செவி
க�ொடுக்கிறாரென்று
நாம்
அறிந்திருந்தோமானால்,
அவரிடத்தில்
நாம்
கேட்டவைகளைப்
பெற்றுக்கொண்டோமென்றும்
அறிந்திருக்கிற�ோம்."
I

8. மாற்கு 11:24 வாசிக்கவும். ஜெபம் செய்யும்போது, நாம்
என்ன செய்ய வேண்டும்?

"ஆதலால், நீங்கள் ஜெபம்பண்ணும்போது
எவைகளைக்
கேட்டுக்கொள்வீர்கள�ோ,
அவைகளைப்
பெற்றுக�ொள்வோம் என்று விசுவாசியுங்கள், அப்பொழுது
அவைகள் உங்களுக்கு உண்டாகும் என்று ச�ொல்லுகிறேன்."
மாற்கு 11:24,
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பதில் ஆதாரங்௧ள்
1. மத்தேயு 7:7-8 வாசிக்கவும். நாம் தேவனிடம் கேட்கும்போது
என்ன எதிர்பார்க்கலாம் ?

வழங்கப்படும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கலாம்
2. மத்தேயு 7:7-8 வாசிக்கவும். நாம் தேடும்போது என்ன நடக்க
வேண்டுமென்று எதிர் பார்க்கிற�ோம்?

கிடைக்க வேண்டுமென்று
3.மத்தேயு 7:7-8 நாம் தட்டும்போது என்ன நடக்க வேண்டுமென்று
எதிர் பார்க்கிற�ோம்?

நமக்கு திறக்கப்பட வேண்டுமென்று
4.

ய�ோவான் 10:35 வாசிக்கவும். தேவன் வாக்குத்தத்தம்
பண்ணியதை விட குறைவாக க�ொடுப்பாரா?

இல்லை
5. யாக்கோபு 4:1-3 வாசிக்கவும். ஏன் இந்த மக்கள் கர்த்தரிடம்
பெறுவதில் இடையூறைக் கண்டார்கள்?

அவர்களின் ந�ோக்கங்களும் இதயங்களும் தவறானவை.
எல்லாம் அவர்களைப் பற்றியும் அவர்களுக்காகவும்
இருந்தது.
ம�ொத்த
சுயநலமும்
அவர்களின்
ந�ோக்கமாயிருந்தது.
6. I
பேதுரு 3:7 வாசிக்கவும். நீங்கள் உங்கள் துணைக்கு
அறிவுரை ச�ொல்லும்போது, உங்கள் ஜெப வாழ்க்கையின்
விளைவு எப்படி இருக்கும்?

உங்கள் ஜெபங்களுக்குத் தடைவரும்
7. I ய�ோவான் 5:14-15 வாசிக்கவும். உங்கள் ஜெபங்களுக்கு
பதில் கிடைக்கும் சாவி எது?

அவருடைய சித்தத்தின்படி கேட்பது
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8. மாற்கு 11:24 வாசிக்கவும். ஜெபம் செய்யும்போது, நாம்
என்ன செய்ய வேண்டும்?

அவைகளைப்
பெற்றுக�ொள்வோம்
என்று
விசுவாசியுங்கள், அப்பொழுது அவைகள் உங்களுக்கு
கிடைக்கும்
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தெய்க
வீ நீ ர�ோட்டம்
ஆன்ட்ரூ ேவாமக்

தேவன் உங்கள் வழியாக மற்றவர்களுக்குள் பாய்ந்து
செல்ல நீங்கள் அனுமதிப்பதன் மூலம் நீங்கள் மற்ற
மக்களுக்கு ஊழியம் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். அதிகாரமும்
தேவவல்லமையும்
உங்களுக்குள்
இருக்கிறது,
ஆனால்
மற்றவர்களுக்குள்
அதை
நீங்கள்
எவ்வாறு
க�ொண்டு
செல்ர்கள்?
வீ
ஒருசில
வசனங்களைக்
க�ொண்டு
நாம்
இந்த செய்தியை ஆரம்பிக்கலாம். “உங்களிலுள்ள சகல

நன்மைகளும்
தெரியப்படுகிறதினாலே
உம்முடைய
விசுவாசத்தின்
அந்நிய�ோந்நியம்
கிறிஸ்துஇயேசுவுக்காக
பயன்படவேண்டும்” என்று பிலேம�ோன் 6, ம் வசனத்தில்

பவுல் வேண்டுதல் செய்கிறார். தேவ வல்லமை உங்கள்
மூலமாக கடந்துசெல்வதற்கான முதல் படி என்னவெனில்,
உங்களுக்குள்
நன்மையான காரியங்கள் இருக்கின்றன
என்பதை நீங்கள் முதலாவது அறிந்துக�ொள்ள வேண்டும்.
உங்களுக்குள் இல்லாத ஒன்றை நீங்கள் க�ொடுக்க முடியாது,
ஆனால்
உங்களுக்குள்
என்ன
இருக்கிறது
என்பதை
நீங்கள் அறிந்துக�ொள்ளும்போது, காரியங்கள் தானாகவே
சம்பவிக்க
துவங்கும்.
உங்களை
ஆச்சரியப்படுத்துகிற
காரியங்கள், தேவன் உங்கள் வாழ்வில் என்னென்ன செய்தார்
என்பவைகளைப் பற்றிய சாட்சிகளை நீங்கள் மற்றவர்கள�ோடு
பகிர்ந்துக�ொள்ள ஆரம்பிக்கும்போது, மற்றவர்கள் தானாகவே
பயனடைவார்கள்.

“பிரியமானவர்களே,
ஒருவரில�ொருவர்
அன்பாயிருக்கக்கடவ�ோம்;
ஏனெனில்
அன்பு
தேவனால்
உண்டாயிருக்கிறது; அன்புள்ள எவனும் தேவனால் பிறந்து,
அவரை அறிந்திருக்கிறான்….தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார்.”

(1
ய�ோவான்
4:7,8)
என்று
வேதத்தில்
வாசிக்கிற�ோம்.
தேவஅன்பு உங்கள் மூலமாக பாய்ந்துசெல்வதை நீங்கள்
எப்பொழுதெல்லாம் உணருகிறீர்கள�ோ, அப்பொழுதெல்லாம்
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தேவன்
உங்கள்
வழியாக
மற்றவர்களுக்குள்
பாய்ந்து
செல்கிறார் என்று அர்த்தம். அன்பு என்ற பதத்திற்கு கிரேக்க
ம�ொழியில் நான்கு பிரதான வார்த்தைகள் உள்ளன. “Agape
Love” என்ற பதம் தேவனுடைய இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட
அன்பை விளக்கும் வார்த்தை. ஒருவர்பால் நாம் க�ொள்ளும்
ஈர்ப்பு, அல்லது ஆசை என்பதற்கும்,இயற்கைக்கப்பாற்பட்ட
உன்னதமான இந்த தேவஅன்புக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை
நங
ீ ்கள் அடையாளம் கண்டுக�ொள்ளவேண்டும். தேவஅன்பு
உங்கள் மூலமாக மற்றவர்களுக்குள் எப்பொழுதெல்லாம்
கடந்துசெல்கிறத�ோ, அது உங்கள் சுயத்திற்கு செய்யும் ஊழியம்
அல்ல என்பதை அப்பொழுது நீங்கள் அறிந்துக�ொள்ளலாம்.
1 க�ொரிந்தியர் 13:4-8 வசனங்களில் தேவவிதமான அன்பைக்
குறித்து விளக்கம் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது, இதை அதன�ோடு
ஒப்பிட்டுப் பார்த்து நீங்கள் அறிந்துக�ொள்ளலாம். அந்த அன்புக்குப்
ப�ொறாமையில்லை,
அது
தற்பொழிவை
நாடாது,
அது
சினமடையாதது …நீங்கள் எதை அன்பு என்று கூறுகிறீர்கள், அது
உண்மையான தேவ அன்புதானா? அது சுயநலமில்லாததாக,
தற்பொழிவை நாடாததாக இருக்கிறதா? ஒருவர் உங்களுக்கு
என்ன செய்ய இயலும் என்பதினிமித்தம்தான் நீங்கள் அவரை
நேசிக்கிறீர்களா? என்பதையெல்லாம் நீங்கள் அலசிப்பார்க்க
வேண்டும். நீங்கள் இதில் வளர்ச்சியடைந்து, தேவரகமான
அன்பை எழுத்தின்பிரகாரமாக நீங்கள் அறிந்துக�ொண்டு, அது
உங்கள் முலமாக மற்றவர்களுக்குள் பாய்ந்து செல்லுமானால்,
அதுவே தேவன் கிரியை செய்வதாகும். தேவஅன்பு உங்கள்
முலமாக மற்றவர்களுக்குள் கடந்து செல்வதை நீங்கள்
உணர்ந்துக�ொள்ளும்போது,
நீங்கள்
செய்ய
வேண்டிய
காரியம் என்னவெனில், மற்றவர்களை உற்சாகப்படுத்தும்
சில வார்த்தைகளை அவர்களிடம் பேசுவது, அவர்களுக்காக
சில நல்ல செயல்களை செய்வதேயாகும்.
யாராவது ஒரு நபர் என் நினைவில் வரவேண்டும்,
அத�ோடுகூட அந்த நபருக்காக தேவஅன்பும் விசேஷமான
மனதுருக்கமும் என் இருதயத்தை நிரப்பவேண்டும் என்று
நான் நினைத்த காலங்கள் உண்டு. அப்படி நடப்பதென்பது
இயற்கைக்கப்பாற்பட்ட ஒரு செயல். ஆனால் எப்போதும்
அப்படி நடக்க வேண்டுமென்ற அவசியம் இல்லை. அதற்குப்
பதிலாக நான் கற்றுக்கொண்டது என்னவெனில், ஒரு நபரை
நான் ப�ோன் முலமாக அழைப்பேன், அல்லது அவர்களுக்கு
ஒரு கடிதம் எழுதுவேன், அல்லது வேறு ஏதாவது வழியில்
அவர்கள�ோடு நான் த�ொடர்புக�ொள்வேன். இப்படி நான்
செய்தப�ோதெல்லாம், அவர்கள் என்னிடம்: “தம்பி, தேவன் உன்
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முலமாக இன்று என்னோடு பேசினார்; அதன் முலம் என்னைத்
த�ொட்டார்” என்று என்னிடம் அவர்கள் கூறுவார்கள். இது
எவ்வாறு நடந்தது என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா? தேவஅன்பு
எனக்குள்
கிரியை
செய்வதை
நான்
உணர்ந்ததினால்,
இந்த தேவமனதுருக்கம் என்னிடமிருந்து அந்த நபருக்குள்
பாய்ந்து சென்றது. அதை நான் இப்பொழுது நினைத்துப்
பார்க்கும்போது, அது நான் அல்ல, தேவனே என்பது எனக்குத்
தெளிவாக தெரிகிறது. தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார்;
மற்றவர்களிடத்தில் நான் அன்புகூரும்போது, தேவனே என்
மூலமாக மற்றவர்களிடத்தில் அன்புகூருகிறார். ஆண்டவர்
இயேசு இப்படித்தான் ஊழியம் செய்தார். “இயேசு வந்து, திரளான

ஜனங்களைக் கண்டு அவர்கள்மேல் மனதுருகி, அவர்களில்
வியாதிஸ்தர்களாயிருந்தவர்களைச்
ச�ொஸ்தமாக்கினார்.”

என்று மத்தேயு 14:14 ல் வாசிக்கிற�ோம். ஜனங்களுக்கு
ஊழியம் செய்வதற்கான அன்பும் மனதுருக்கமும் தம்மில்
கிரியை செய்வதை இயேசு உணர்ந்ததே, தேவவல்லமை
அவர் மூலமாக கடந்து செல்வதற்கான வழியாக அமைந்தது.
மத்தேயு 8:2.3 ல் குஷ்டர�ோகம் நிறைந்த ஒரு மனிதனைப்
பார்க்கிற�ோம்.
யூத
நியாயப்பிரமாணத்தின்படி,
அவன்
அசுத்தமானவன்,
அவனை
யாரும்
த�ொடவும்
கூடாது;
(அவன�ோடு யாரும் த�ொடர்புக�ொள்ளவும் முடியாது. அவன�ோடு
த�ொடர்புக�ொள்ளுகிறவர்களும் அவன�ோடு கலந்து, தங்களை
அசுத்தப்படுத்திக்கொள்வார்கள்). எனவே அவன் தூரத்தில்
நின்று: “ஆண்டவரே, உமக்குச் சித்தமானால் என்னைச்

சுத்தமாக்க உம்மால் ஆகும் என்று வேண்டிக்கொண்டான்.
இயேசு அவனை கிட்ட அழைத்து, அவனைத் த�ொட்டு, எனக்குச்
சித்தமுண்டு, சுத்தமாகு என்றார், உடனே குஷ்டர�ோகம் நீங்கி
அவன் சுத்தமானான்.” அவர் அந்த குஷ்டர�ோகிமேல் மனதுருகி,

அவனைத் த�ொட்டார். வேதத்தில் நீங்கள் அநேக இடங்களில்
இயேசுவின்
மனதுருக்கத்தையும்,
தேவஅன்பையும்
காணலாம். இது ஏத�ோ ஒரு உணர்ச்சி அல்ல, நம் மூலமாக
கடந்து செல்லும் தெய்க
வீ மனதுருக்கம்.
இயேசு சிலுவையில் த�ொங்கிக்கொண்டிருக்கும்போது,
தம்மைச்
சூழ
இருந்த
மக்களை
அவர்
அதிகமாக
நேசித்தபடியினால்தான், “பிதாவே, இவர்களுக்கு மன்னியும்,

தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே”
(லுக்கா 23:34) என்று வேண்டிக்கொண்டார். இவர்கள்தான்
அவரை சிலுவையில் அறைந்தவர்கள், எனினும் அவர்கள்மேல்
மனதுருகி,
அவர்களை
மன்னிக்கும்படி
தேவனிடம்
வேண்டிக்கொண்டார். அது ஒரு உணர்ச்சிய�ோ அல்லது ஒரு
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உணர்வோ அல்ல, அவராக எடுத்த முடிவு அது. இருப்பினும்,
அந்த மனதுருக்கத்தை அவர் உணர்ந்து, மக்களை ந�ோக்கி
அதைக்கட்டவிழ்த்துவிட்டார்.
மறுபடியும் பிறந்த உங்கள்
ஒவ்வொருவருக்குள்ளும்
தேவன்
வாசம்பண்ணுகிறார்.
நாம் ஆரம்பித்த 1 ய�ோவான் 4:8 வசனத்தின்படி, தேவன்
அன்பாயிருக்கிறார், உங்கள் மூலமாக அவர் மற்ற மக்களுக்குள்
பாய்ந்துசெல்ல விரும்புகிறார். அதைச் செய்வதற்கு இந்த
மனதுருக்கத்தை அவர் கட்டவிழ்த்து விடுகிறார். உங்கள்
மூலமாக மற்ற மக்களுக்குள் அது பாய்ந்து செல்வதை
நீங்கள் உணருவ ீர்கள். நீங்கள் அதைச் செய்யும்போது, நீங்கள்
பிரதியுத்தரம் க�ொடுக்க வேண்டும்.
விசேஷமான ஏத�ோ ஒன்றை நீங்கள் எப்பொழுதும்
செய்ய
வேண்டுமென்ற
அவசியம்
இல்லை.
“கர்த்தர்
ச�ொல்லுகிறதாவது” என்று நீங்கள் ச�ொல்ல வேண்டிய
அவசியமும் இல்லை. சில நேரங்களில், யாராவது ஒருவர்மேல்
உங்களுக்கு மனதுருக்கம் வருமானால், நேராக அவர்களிடம்
சென்று,
அவர்கள்மேல்
உங்கள்
கைகளைப்
ப�ோட்டு,
“கர்த்தர் உங்களை நேசிக்கிறார், ஆகவே நானும் உங்களை
நேசிக்கிறேன்” என்று நீங்கள் கூறலாம். ஒருமுறை இது
நடந்தது. அதாவது திருச்சபையை விட்டு ஓடிவிடவேண்டும்
என்று நான் தீர்மானித்து முடிவு செய்திருந்த நேரம் அது.
ஜனங்கள் என்னைக் குறித்து ப�ொய்யான காரியங்களைச்
ச�ொன்னார்கள், என்னைக் க�ொன்று விடுவதாகவும் ஒருவர்
மிரட்டி இருந்தார். “ஆண்டவரே, நான் இங்கு இருப்பதால்
யாருக்கு என்ன பிரய�ோஜனம்?” நான் செய்ய முயற்சிக்கிற
காரியங்களை
ஒருவரும்
உற்சாகப்படுத்தமாட்டேன்
என்கிறார்களே என்று ஆண்டவரிடம் முறையிட்டு, இதைக்
குறித்து சாத்தான�ோடு நான் யுத்தம் செய்துக�ொண்டிருந்தேன்.
அந்த நேரம் பார்த்து, தூரத்திலிருந்த ஒரு சக�ோதரன் என்னைக்
கூப்பிட்டு, என்னோடுகூட சில நிமிடங்கள் பேசினார். என்னை
நீங்கள் அழைத்ததன் காரணம் என்ன என்று அவரிடம் நான்
கேட்டேன். “ஒன்றுமில்லை, நான் உங்களை நேசிக்கிறேன்
என்பதை
நீங்கள்
அறியவேண்டும்
என்பதற்காகவே
உங்களிடம் நான் இப்பொழுது பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன்,
நான்
ஜெபம்பண்ணிக்
க�ொண்டிருந்தப�ோது,
உங்களை
நேசிக்கவேண்டும்
என்ற
தேவனுடைய
மனதுருக்கம்
என்னை நிரப்பியது, நான் உங்களை பாராட்டுகிறேன்” என்று
அவர் கூறினார். அவர் என்னிடம் பேசிய வார்த்தைகள்
அவ்வளவுதான். என் வாழ்வில் நான் கடந்து செல்கிற
காரியங்கள் எதுவும் அவருக்குத் தெரியாது, எனினும் தேவன்
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அந்த சூழ்நிலையைப் பயன்படுத்தினார். அந்த நபர் மூலமாக
என்னை நேசித்தது தேவனே என்பதை நான் அறிவேன். அது
என்னை ஊழியத்தில் நிற்க வைத்தது, என் வாழ்க்கையை
மாற்றி ப�ோட்டது.
ஆகவே நாம் மற்றவர்கள�ோடு பேசுகிற வார்த்தைகள்
ஆழமானதாகவும். ஏத�ோ அவசியமான ஒரு முக்கியம்
நிறைந்த
வார்த்தைகளாக
இருக்கவேண்டும்
என்ற
அவசியமும் கிடையாது. தேவன் அன்பாயிருக்கிறார். அந்த
அன்பு
எப்பொழுதெல்லாம்
உங்கள்
மூலமாக
பாய்ந்து
செல்வதை நீங்கள் உணருகிறீர்கள�ோ. அது உங்கள் மூலமாக
மற்றவர்களுக்குள் கடந்து செல்கிற தெய்க
வீ
நீர�ோட்டம்,
அது தேவனுடைய தெய்க
வீ ஜீவன். நீங்கள் அதை ம�ோப்பம்
பிடிக்கும்போது, அதன்படி நீங்கள் செயல்பட வேண்டும்.
ப�ோங்கள், ஏதாவது செய்யுங்கள், ஏதாவது ச�ொல்லுங்கள்;
யாராவது
ஒருவருக்கு
ஆசீர்வாதமாயிருங்கள்.
தேவன்
உங்கள் நாவில் வார்த்தைகளைப் ப�ோடுவார். அவர் உங்களைப்
பயன்படுத்துவார். மனதுருக்கத்தால் நிறைந்து உங்களைச்
சுற்றியிருக்கிற மக்களுக்கு நீங்கள் ஊழியம் செய்யும்போது.
ஜனங்களை தேவன் விடுதலையாக்குவார்.
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
குறிப்பு:
தேவன்
நமக்குள்
க�ொடுத்திருக்கிறவைகளை
மற்றவர்களுக்குள் கடந்து செல்வதற்கு நாம் அனுமதிப்பது
எப்படி என்பதை ஆராயலாம்.
1. வாசிக்க: பிலேம�ோன் 6. தேவன் நம்மிலிருந்து பிறருக்குள்
பாய்ந்து செல்ல அனுமதிப்பதற்கான முதல் படி என்ன?

6 – “உங்களிலுள்ள சகல நன்மைகளும்
தெரியப்படுகிறதினாலே
உம்முடைய
விசுவாசத்தின்
அந்நிய�ோந்நியம்
கிறிஸ்து
இயேசுவுக்காக
பயன்பட
வேண்டும்.”
பிலேம�ோன்

2. வாசிக்க: 1 ய�ோவான் 4:7,8. அன்பு மற்றவர்களுக்குள் கடந்து
செல்வதற்கான உண்மையான ஆதாரம் என்ன?

1 ய�ோவான் 4:7,8 – “பிரியமானவர்களே, ஒருவரில�ொருவர்

அன்பாயிருக்கக்கடவ�ோம்; ஏனெனில், அன்பு தேவனால்
உண்டாயிருக்கிறது; அன்புள்ள எவனும் தேவனால் பிறந்து,
அவரை அறிந்திருக்கிறான். (8) அன்பில்லாதவன் தேவனை
அறியான்; தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார்.”
3. “உங்களிலிருந்து அன்பு பாய்ந்து செல்வதை நீங்கள்
எப்பொழுதெல்லாம் உணருகிறீர்கள�ோ, அப்பொழுதெல்லாம்
தேவன்
உங்களிலிருந்து
மற்றவர்களுக்குள்
பாய்ந்து
செல்கிறார்” என்று ஆன்ட்ரூ குறிப்பிடுகிறார். 1ய�ோவான்
4:7 ல் எந்த பகுதி இதை உறுதிப்படுத்துகிறது.
4. வாசிக்க: 1 க�ொரிந்தியர்
தன்மைகள் என்ன?

13:4-8.

1

தேவ

அன்பின்

சில

க�ொரிந்தியர் 13:4-8 “அன்பு
நீடிய
சாந்தமும்
தயவுமுள்ளது, அன்புக்குப் ப�ொறாமையில்லை;
அன்பு
தன்னை
புகழாது,
இறுமாப்பாயிராது.
(5)
அய�ோக்கி
யமானதைச்
செய்யாது,
தற்பொழிவை
நாடாது,
சினமடையாது, தீங்கு நினையாது. (6) அநியாயத்தில்
சந்தோஷப்படாமல், சத்தியத்தில் சந்தோஷப்படும். (7)
சகலத்தையும் தாங்கும். சகலத்தையும் விசுவாசிக்கும்.
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சகலத்தையும் நம்பும். சகலத்தையும் சகிக்கும். (8) அன்பு
ஒருக்காலும்
ஒழியாது,
தீர்க்கதரிசனங்களானாலும்
ஒழிந்துப�ோம், அந்நியபாஷைகளானாலும் ஓய்ந்துப�ோம்,
அறிவானாலும் ஒழிந்துப�ோம்.”
5. வாசிக்க: மத்தேயு 14:14.
இயேசு உந்தப்பட்டார்?

மற்றவர்களுக்கு ஊழியஞ்செய்ய

14:14 - “இயேசு வந்து, திரளான ஜனங்களைக்
கண்டு,
அவர்கள்மேல்
மனதுருகி,
அவர்களில்
வியாதிஸ்தர்களாயிருந்தவர்களைச் ச�ொஸ்தமாக்கினார்.”
மத்தேயு

6.

வாசிக்க: மத்தேயு 25:37-40. அன்பு, மனதுருக்கத்தினால்
மற்றவர்களை நாம் சந்திக்கும்போது, உண்மையில் நாம்
யாரை நேசிக்கிற�ோம்? யாரை பராமரிக்கிற�ோம்?

25:37-40
“அப்பொழுது
நீதிமான்கள்
அவருக்குப்பிரதியுத்தரமாக:
ஆண்டவரே,
நாங்கள்
எப்பொழுது உம்மைப் பசியுள்ளவராகக் கண்டு உமக்குப்
ப�ோஜனங்
க�ொடுத்தோம்?
எப்பொழுது
உம்மைத்
தாகமுள்ளவராகக்
கண்டு
உம்முடைய
தாகத்தைத்
தீர்த்தோம்?
(38)
எப்பொழுது
உம்மை
அந்நியராகக்
கண்டு உம்மைச் சேர்த்துக்கொண்டோம்? எப்பொழுது
உம்மை
வஸ்திரமில்லாதவராகக்
கண்டு
உமக்கு
வஸ்திரங்
க�ொடுத்தோம்?
(39)
எப்பொழுது
உம்மை
வியாதியுள்ளவராகவும் காவலிலிருக்கிறவராகவும் கண்டு,
உம்மிடத்தில் வந்தோம் என்பார்கள். (40) அதற்கு ராஜா
பிரதியுத்தரமாக: மிகவும் சிறியவராகிய என் சக�ோதரரான
இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதைச் செய்தீர்கள�ோ,
அதை
எனக்கே
செய்தீர்கள்
என்று
மெய்யாகவே
ச�ொல்லுகிறேன் என்பார்.”
மத்தேயு

6:10 – “ஏனென்றால், உங்கள் கிரியையையும்,
நீங்கள் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஊழியஞ் செய்ததினாலும்
செய்து வருகிறதினாலும் தமது நாமத்திற்காகக் காண்பித்த
அன்புள்ள பிரயாசத்தையும் மறந்துவிடுகிறதற்குத் தேவன்
அநீதியுள்ளவரல்லவே.”
எபிரெயர்
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பதில் ஆதாரங்௧ள்
1. வாசிக்க: பிலேம�ோன் 6. தேவன் நம்மிலிருந்து பிறருக்குள்
பாய்ந்து செல்ல அனுமதிப்பதற்கான முதல் படி என்ன?

கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் அவர் நமக்குள் ப�ோட்டு
வைத்திருக்கிற நற்கிரியைகளை அறிந்துக�ொள்வது.
2. வாசிக்க: 1 ய�ோவான் 4:7,8. அன்பு மற்றவர்களுக்குள் கடந்து
செல்வதற்கான உண்மையான ஆதாரம் என்ன?

தேவன்தான் ஆதாரம், ஏனெனில் தேவன் எப்பொழுதும்
அன்பாகவே இருக்கிறார். (1 ய�ோவான் 4:8)
3. “உங்களிலிருந்து
அன்பு
பாய்ந்து
செல்வதை
நீங்கள்
எப்பொழுதெல்லாம் உணருகிறீர்கள�ோ, அப்பொழுதெல்லாம்
தேவன்
உங்களிலிருந்து
மற்றவர்களுக்குள்
பாய்ந்து
செல்கிறார்” என்று ஆன்ட்ரூ குறிப்பிடுகிறார். 1 ய�ோவான்
4:7 ல் எந்த பகுதி இதை உறுதிப்படுத்துகிறது?

“அன்பு தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது.”
அன்பின் மூல ஆதாரம்)
4. வாசிக்க:
1 க�ொரிந்தியர்
தன்மைகள் என்ன?

13:4-8.

தேவ

(அவர்தான்

அன்பின்

சில

க�ோபப்படுவதில் அன்பு மிகவும் தாமதமாயிருக்கிறது,
ப�ொறுமையாயிருக்கிறது.
இது
நிகழ்காலத்தில்
ச�ொல்லப்பட்டுள்ளது. அதாவது அன்பு த�ொடர்ந்து
இவ்விதமாகவே
செயல்படுகிறது.
கனிவான
செயல்களின்
வழியாகவே
தன்னை
அது
வெளிப்படுத்துகிறது. அன்பு ப�ொறாமைப்படுவதில்லை.
எனக்கு
நல்லது
நடைபெறவில்லையே
என்று
ஆழ்ந்த
வருத்தம்
க�ொள்வத�ோ
அல்லது
பிறருடைய வெற்றியைக் கண்டு சினங்கொள்ளவ�ோ
செய்யாது அன்பு. தன்னைப் பற்றியே தம்பட்டம்
அடித்துக்கொள்ளாது,
தன்னைத்தானே
புகழ்ந்து
க�ொள்ளாது, தன்னைப் பற்றியே பேசிக்கொண்டிராது.
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இறுமாப்பு க�ொள்ளாது, சுயத்தால் விழுங்கப்பட்டுக்
கிடக்காது.
அன்பு
பெருமையாயிராது,
அகங்காரமாயிராது, தன்னை ஒரு அபூர்வப் ப�ொருளாகக்
காண்பித்துக் க�ொள்ளாது.
சரியானதை செய்வதில்
மீ றுதல் செய்யாது. அது கர்வமாயிராது. தனக்கு என்ன
லாபம் கிடைக்கும் என்றே தேடாது, எளிதில் சினம்
க�ொள்ளாது. எளிதில் க�ோபமடையாது, உடனே ப�ொங்கி
எழாது, தீமையானதை நினைக்காது, மற்றவர்களுக்குத்
தீமை
செய்கிறதையே
எப்பொழுதும்
நினைத்துக்
க�ொண்டிராது.
மற்றவர்கள்
செய்த
தீமைகளை
எப்பொழுதும்
நினைத்துக்கொண்டிராது.
அநியாயம்
மற்றும்
தீமையானதில் சந்தோஷப்படாது. அன்பு
சத்தியத்தில் சந்தோஷப்படும், சகலத்தையும் சகிக்கும்.
எப்பொழுதும் உதவிகரமாயிருக்கும். அது ஒருப�ோதும்
விட்டுக்கொடுக்காது, சகலத்தையும் நம்பும். அன்பு
ஒருக்காலும் ஒழியாது, அது எப்பொழுதும் மற்றவர்களை
பாதுகாக்கும்,
அது
முடிவுவரை
சென்றுக�ொண்டே
இருக்கும், அன்புக்கு முடிவே இல்லை.
5. வாசிக்க: மத்தேயு 14:14.
இயேசு உந்தப்பட்டார்?

மற்றவர்களுக்கு ஊழியஞ்செய்ய

இயேசு மற்றவர்கள்மேல் மனதுருகினார். “மனதுருக்கம்”
என்ற
வார்த்தைக்கு
ஆங்கில
அகராதியில்,
“பரிதாபம்கொள்ளும் உணர்வு, இரக்கம், தயவு” என்று
உள்ளது.
6. வாசிக்க: மத்தேயு 25:37-40. அன்பு, மனதுருக்கத்தினால்
மற்றவர்களை நாம் சந்திக்கும்போது, உண்மையில் நாம்
யாரை நேசிக்கிற�ோம்? யாரை பராமரிக்கிற�ோம்?

இயேசுகிறிஸ்துவையே.
எபிரெயர் 6:10 படிக்கவும்.
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ஊழியம் செய்ய வரங்களை
உபய�ோகித்தல்
ஆன்ட்ரூ ேவாமக்
நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அன்பை மற்ற மக்கள�ோடு
எவ்வாறு பகிர்ந்துக�ொள்ர்கள்
வீ
– ஒரு பயனுள்ள ஊழியராக
மற்றவர்களுக்கு
நீங்கள்
எவ்விதம்
விளங்குவ ீர்கள்?
1
பேதுரு
4:11
ச�ொல்லுகிறது,
“ஒருவன் ப�ோதித்தால்

தேவனுடைய

வாக்கியங்களின்படி

ப�ோதிக்கக்கடவன்.”

இங்கே தேவனுடைய வாக்கியங்கள் என்பது,
பழைய
ஏற்பாட்டில், ஆசரிப்புக்கூடாரத்தில் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில்
உடன்படிக்கை
பெட்டியில்
இருந்த
தேவனுடைய
வார்த்தையைக்
குறிக்கிறது.
அதுதான்
“தேவனுடைய
வாக்கியங்கள்.” ஆகவே, “தேவனுடைய வாக்கியங்களின்படி
ப�ோதிக்கவேண்டும்” என்றால், தேவனுடைய வாயாக நீ பேசு
என்று ப�ொருள். தேவனிடத்திலிருந்து நீ பேசுவதுப�ோல பேசு.

“ஒருவன் உதவிசெய்தால் தேவன் தந்தருளும் பெலத்தின்படி
செய்யக்கடவன்;
எல்லாவற்றிலேயும்
இயேசுகிறிஸ்து
மூலமாய்த் தேவன் மகிமைப்படும்படியே செய்ர்களாக;
வீ
அவருக்கே மகிமையும் வல்லமையும் சதாகாலங்களிலும்
உண்டாயிருப்பதாக.” என்று அந்த வசனம் த�ொடருகிறது. இந்த
வசனம் கூறுவது என்னவெனில், உன்னுடைய பெலத்தின்படி
அல்ல, தேவன் உனக்குத் தந்தருளும் பெலத்தின்படியே நீ
மற்றவர்களுக்கு ஊழியஞ்செய்ய வேண்டும்.

கிறிஸ்தவ வாழ்வின் மிக முக்கியமான காரியங்களில்
ஒன்று என்னவெனில், நான�ோ அல்லது நீங்கள�ோ மற்ற
நபர்
ஒருவரிடம்
பேசும்போது
அல்லது
ஏதாவது
ஒன்றை
பகிர்ந்துக�ொள்ளும்,
உதவிசெய்யும்போது,
நம்முடைய
ச�ொந்த
பெலத்தின்படி
அல்ல;
தேவனே
வந்து நமக்குள் வாசம்பண்ணுகிறார். அவர் நம்மிலிருந்து
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பேச ஆரம்பித்து, நம்மிலிருந்து அவர்களுக்குள் பாய்ந்து
செல்கிறார்.
எழுத்தின்பிரகாரமாக
நாம்
தேவனால்
ஆட்கொள்ளப்பட்டவர்களாக,
தேவனுடைய
ஆவியானவர்
நம்மிலிருந்து
மற்றவர்களுக்குள்
கடந்து
செல்கிறார்.
மற்றவர்கள�ோடு நாம் ஒரு காரியத்தைப் பகிர்ந்து க�ொள்ளத்
த�ொடங்கும்போது,
இதுதான்
ஆவியின்
வரம்
என்றும்,
இதற்காகவே வரம் நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும்
நாம் நினைவுகூர வேண்டும். கிறிஸ்துவின் சரீரத்தில் உள்ள
ஒவ்வொரு நபரையும் தேவன் எடுத்து, அவர்களுக்கென்று
குறிப்பிட்ட வரங்களை அளிக்கிறார். இதையே 1 க�ொரிந்தியர்
12 ம் அதிகாரத்தில்,
அவருடைய சித்தத்தின்படி, நம்
ஒவ்வொருவருக்கும் வித்தியாசம் வித்தியாசமான வரங்கள்
அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று வாசிக்கிற�ோம். 4-6 வசனங்கள்
இவ்வாறு கூறுகிறது, “வரங்களில் வித்தியாசங்கள்உண்டு,

ஆவியானவர் ஒருவரே. ஊழியங்களிலேயும் வித்தியாசங்கள்

(பல விதங்கள் – வித்தியாசமான ஊழியங்கள், வித்தியாசமான
நிர்வாகங்கள்) உண்டு, கர்த்தர் ஒருவரே. கிரியைகளிலேயும்

(செயல்படும்
விதங்களில்)
வித்தியாசங்கள்
உண்டு,
எல்லாருக்குள்ளும்
எல்லாவற்றையும்
நடப்பிக்கிற
ஆவியானவர் ஒருவரே.” மேலே வசனத்தில் அடைப்புக்

குறியில் ப�ோடப்பட்டுள்ள வார்த்தைகள் என் வார்த்தைகள்.
தேவன் நம் எல்லாருக்குள்ளும் தேவன் கிரியை செய்கின்றார்
என்றே இந்த வசனங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. 7 ம் வசனம்
கூறுகிறபடி, “ஆவியினுடைய அநுக்கிரகம் அவனவனுடைய

பிரய�ோஜனத்திற்கென்று,
அதாவது
நன்மைக்கென்றும் அளிக்கப்படுகிறது.”

ஒவ்வொருவருடைய

தனிப்பட்ட
நம்
ஒவ்வொருவருக்குள்ளும்
இயற்கைக்கப்பாற்பட்ட சக்தியை தேவன் வைத்திருக்கிறார்
என்று இந்த வசனம் கூறுகிறது. நீங்கள் இதை ஒருவேளை
உணராமல் இருக்கலாம், அதைக் குறித்து விழிப்புணர்வு
இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் இது தேவனுடைய
வார்த்தையின் சத்தியம்.
இந்த சீஷத்துவ சுவிசேஷ
ஊழியம்
பற்றிய
புத்தகத்தில்
இதுவரை
நீங்கள்
வந்திருக்கிறீர்கள் என்றால்,
ஏற்கெனவே இயேசுவை
உங்கள் ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால்,
தேவனிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்வது எப்படி என்றும், அதை
உங்கள் வாழ்வில் எப்படி செயல்படுத்துவது என்றும் நீங்கள்
கற்றுக்கொண்டிருப்பீர்கள்
என்றால்,
பரிசுத்தஆவியின்
வல்லமை உங்களுக்குள் செயல்பட்டுக்கொண்டிருக்கிறது
என்பதை நான் உறுதியாகக் கூறுவேன். மற்றவர்களுக்கு
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வேண்டிய
அற்புதங்களை
நீங்கள்
உங்களுக்குள்
வைத்திருக்கிறீர்கள்.
அதை
வெளிக்கொண்டு
வந்து,
மற்றவர்களுடைய வாழ்வில் அதை செலுத்துவது உங்கள்
கைகளில்தான் உள்ளது. ஆவியானவர் இந்த வரங்களை
நம் ஒவ்வொருவருக்கும் தந்திருக்கிறார் என்று வேதம்
கூறுகிறபடியால்,
இந்த
விஷயத்தில்
ஒரு
நபர்கூட
விடப்படவில்லை.
ஞானத்தைப்
ப�ோதிக்கும்
வசனம்,
அறிவை உணர்த்தும் வசனம், ஆவிகளைப் பகுத்தறிதல்,
அற்புதங்களைச் செய்யும் சக்தி, குணமாக்கும் வரங்கள்
ப�ோன்ற ஆவியின் ஒன்பது வரங்கள் 1 க�ொரிந்தியர் 12 ம்
அதிகாரத்தில்
பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும்,
ர�ோமர்
12 ம் அதிகாரத்தில் மற்ற வரங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
நீங்களே அதைப் படித்து, பரிசுத்தஆவியானவர் உங்களுக்குள்
வைத்திருக்கிற
விசேஷ
அபிஷேகத்தை
–
விசேஷ
திறமையை, பெலத்தை உணர்ந்துக�ொண்டு, மற்றவர்களுக்கு
ஊழியஞ் செய்கிறவர்களாய் மாறவேண்டும். நான் செய்கிற
வழியிலே ஒவ்வொருவரும் ஊழியம் செய்ய இயலாது,
உதாரணத்திற்கு. ப�ோதிக்கும் ஊழியம் உங்களுக்கு இல்லாமல்
இருக்கலாம்,
ஆனால்
கிறிஸ்துவின்
சரீரத்தில்
உள்ள
ஒவ்வொரு நபரும் தங்கள் விசுவாசத்தை மற்ற நபருடன்
பகிர்ந்துக�ொள்ளும்போது, அதன் மூலம் மற்றவர்களுக்கு
ஏத�ோ ஒன்றை ப�ோதிக்க முடியும். ப�ோதிப்பதற்கென்றே
அழைக்கப்பட்டவர்களும், ப�ோதித்து, சபையை மேய்க்கும்
அழைப்பு பெற்றவர்களும் உள்ளனர், இரக்கம் செய்கிற(hospitality)
ஊழியத்தைப் பெற்றவர்களும் உள்ளனர் என்று ர�ோமர் 12 ல்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, அது அவர்களுக்கு தேவன் தந்த வரம்.
இதை வாசிக்கிற உங்களில் அநேகருக்குள் ஏதாவது ஒரு
வரம் அல்லது தேவன் தந்தருளின பெலம், ஆற்றல் இருக்கும்,
ஆனால் நீங்கள் அதைக் குறித்து விழிப்புணர்வு இல்லாமல்
இருக்கக்கூடும்.
மற்றவர்களுக்கு
நான்
ஆசீர்வாதமாய்
இருக்க வேண்டும் என்ற வாஞ்சை மாத்திரம் உங்களுக்குள்
இருக்கும்.
நீங்கள்
ஒரு
அறைக்குள்
செல்லும்போது,
அங்கே வியாதியாயிருக்கிற ஒரு நபரைக் காணும்போது
உடனே அவர்களை தூக்கிவிடுகிற கனிவுள்ள ஒருவராக
நீங்கள் இருக்கக்கூடும். அவர்கள்மேல் பரிதாபம்கொண்டு,
அவர்கள்
செல்லுகிற
கடினமான
நிலையை
நன்கு
உணர்ந்தவர்களாய், அவர்கள் நலம்பெறும்படி அவர்களுக்கு
உதவி செய்கிறவர்களாய் நீங்கள் இருக்கக்கூடும். அது
இயற்கைக்கப்பாற்பட்ட தேவனுடைய வரம் என்பதை நீங்கள்
அறிவ ீர்களா?
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பிறருக்குக்
க�ொடுக்கும்
வரத்தை
உடையவர்களாக
இருக்கும்படி
சிலர்
அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்
என்று
ர�ோமர்
12
கூறுகிறது,
அப்படிப்பட்டவர்கள்
பணத்தை
சம்பாதிக்கும்
ஆற்றல்
உள்ளவர்களாகவும்
அதன்
மூலம்
சுவிசேஷஊழியத்தைத்
தாங்குகிறவர்களாகவும்
இருப்பார்கள்.
அது அவர்களுடைய வரம், அவர்களுடைய
வாழ்விற்கான அழைப்பு அது, உங்களில் சிலர் இதற்கென்றே
அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். சிலருக்குப் புத்தி ச�ொல்லுகிற
ஊழியம் இருக்கும், சிலருக்கு நிர்வாக ஊழியம் இருக்கும்,
ர�ோமர் 12 ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இவைகள், உதவி செய்கிற
வரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.
இவைகளெல்லாம்
சபை
பற்றிய காரியங்களில் மட்டுமல்ல, நாம் நமது
அனுதின
வாழ்வில்
மக்கள�ோடுள்ள
நமது
மற்ற
காரியங்களிலும் உள்ளன. ச�ோர்ந்துப�ோய் இருக்கிறவர்களை
உற்சாகப்படுத்தும் திறமை உள்ளவர்களாக உங்களில் சிலர்
இருக்கக்கூடும், ப�ோதிக்கும் வரத்தையுடைய நான் இதை
ஒருப�ோதும்
செய்ய
முடியாதவனாக
இருக்கக்கூடும்.
சாதாரணமாக ஒருவர் த�ோள்மீ து உங்கள் கைகளைப் ப�ோட்டு,
அவர்களை
ஆசீர்வதித்து,
அவர்களைப்
பெலப்படுத்தும்
இயற்கைக்கப்பாற்பட்ட
வரத்தையுடையவர்களாக
நீங்கள்
இருக்கக்கூடும். இங்கே நான் கூறவருகிறது என்னவெனில்,
இப்படிப்பட்ட வரத்தை உடைய நீங்கள், இதை ஏத�ோ
இயற்கையான ஒன்றாகவ�ோ, அல்லது, “நான் அப்படிப்பட்ட
டைப்பான ஆள்” என்று சாதாரணமாக கூறவ�ோ கூடாது.
நான் இப்படிப்பட்ட நபர் என்று உங்களை நீங்களே ஒரு
வகைப்படுத்திக் க�ொள்ளக்கூடாது. இது தேவன் உங்களுக்குள்
வைத்துள்ள இயற்கைக்கப்பாற்பட்ட சக்தி என்றும், அந்த
இயற்கைக்கப்பாற்பட்ட சக்தி, வரம்தான் சில காரியங்களை
நீங்கள்
பிரத்யேகமாக
செய்வதற்கும்,
மற்றவர்களை
கவர்ந்திழுப்பதற்கும் உங்களுக்குக் க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது
என்பதை நீங்கள் அறிந்துக�ொள்ள வேண்டும்.
நீங்கள்
மற்றவர்களுக்கு
ஊழியஞ்செய்யும்போது,
தேவன்
உங்களுக்குள்
வைத்துள்ள
தேவனுடைய
காரியங்களின்படி
ஊழியம்
செய்யவேண்டும்.
முழு
நேரமும்
செலவழித்தோ,
நம்முடைய
வேலைகளில�ோ
அல்லது நாம் ப�ோகிற எவ்விடங்களிலும�ோ எப்படிய�ோ நாம்
ஊழியம்
செய்கிறவர்களாய்
இருக்கவேண்டும்.
உங்கள்
அண்டை வ ீட்டார், அல்லது நீங்கள் ப�ோகிற கடைகளில்
நீங்கள் ஊழியம் செய்யும்போது, தேவன் உங்களுக்கென்று
தந்தருளின பெலத்தின்படியே செய்யவேண்டும்;
உங்கள்
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பெலத்தின்படி அல்ல. ஆகவே, ஜெபத்தின் மூலம் தேவனைத்
தேடி,
தேவன்
உங்களுக்குள்
வைத்துள்ள
வரங்களை
கண்டுபிடிக்கும்படி உங்களை நான் உற்சாகப்படுத்துகிறேன்,
அவைகளை ஏத�ோ ஒன்றாக கருதி விட்டுவிடாதிருங்கள்,
பரிசுத்தஆவியானவர்
உங்கள்
ஒவ்வொருவருக்குள்ளும்
ஏத�ோ ஒரு வரத்தை ப�ோட்டு வைத்திருக்கிறார் என்பதை
அறிந்துணர்ந்து க�ொண்டு, உங்களுக்குள் தேவன் வைத்துள்ள
வரத்தின் மூலம் மற்றவர்களுக்கு ஊழியஞ் செய்யுங்கள்.
இவைகளை செயல்படுத்த காலமும் பயிற்சியும் எடுக்கும்.
முதல் தடவையே நீங்கள் மிகச் நேர்த்தியாக, சரியாக
செயல்படமாட்டீர்கள், அதினிமித்தம் அதைச் செயல்படுத்த
பயந்துவிடாதிருங்கள்.
நீங்கள்
பிழை
செய்துவிட்டால்,
தேவன் உடனே சிங்காசனத்தைவிட்டு இறங்கி உங்களை
தண்டித்துவிடமாட்டார், உங்களுடைய இருதய உண்மையை
மற்ற மக்கள் பார்ப்பார்கள்.
சில காரியங்களை நீங்கள்
பூரணமாக செய்யாவிட்டாலும், அதைச் செய்யவேண்டும்
என்று உங்களைத் தூண்டுகிற அந்த அன்பு பிறருக்கு
ஊழியஞ்செய்யும்.
ஆகவே
மற்றவர்களுக்கு
ஊழியம்
செய்ய ஆரம்பியுங்கள்,
தேவன் உங்களுக்கு வரங்களை
அளித்திருக்கிறார்
என்பதை
அறிந்துக�ொண்டு,
அவர்
உங்களுக்குத் தந்திருக்கிற அந்த இயற்கைக்கப்பாற்பட்ட
சக்தியை மற்றவர்கள�ோடு பகிர்ந்துக�ொள்ளுங்கள்.
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1. வாசிக்க:
1 பேதுரு 4:11. யாருடைய பெலத்திலிருந்து
ஊழியம் செய்ய வேண்டும்?

1 பேதுரு 4:11 – “ஒருவன் ப�ோதித்தால் தேவனுடைய

வாக்கியங்களின்படி
ப�ோதிக்கக்கடவன்;
ஒருவன்
உதவிசெய்தால்
தேவன்
தந்தருளும்
பெலத்தின்படி
செய்யக்கடவன்.
எல்லாவற்றிலேயும்
இயேசுகிறிஸ்து
மூலமாய்
செய்யக்கடவன்;
எல்லாவற்றிலேயும்
இயேசுகிறிஸ்து மூலமாய்த் தேவன் மகிமைப்படும்படியே
செய்ர்களாக;
வீ
அவருக்கே மகிமையும் வல்லமையும்
சதாகாலங்களிலும் உண்டாயிருப்பதாக. ஆமென்.”
2. வாசிக்க: 1 க�ொரிந்தியர் 12:4 – வித்தியாசம் வித்தியாசமான,
பலவித
வரங்கள்
உள்ளன,
ஆனால்
இவைகள்
எல்லாவற்றிற்கும் மூல ஆதாரம் யார்?

1 க�ொரிந்தியர் 12:4 – “வரங்களில் வித்தியாசங்கள் உண்டு,
ஆவியானவர் அவரே.”

3. வாசிக்க:
1 க�ொரிந்தியர் 12: 6-10. சரியான பதத்தைத்
தேர்ந்தெடுக்கவும்.
A) தேவன் ஒரே ஒரு வழியில்தான் கிரியை 			
செய்கிறார்.
B) தேவன் பலவித மக்கள் மூலம் பலவிதங்களில்
கிரியை செய்கிறார்.
C) தேவன் பிரசங்கியார் மூலமாக மட்டுமே கிரியை 		
செய்கிறார்.

1 க�ொரிந்தியர் 12:6-10 – “கிரியைகளிலேயும் வித்தியாசங்கள்

உண்டு,
எல்லாருக்குள்ளு
எல்லாவற்றையும்
நடப்பிக்கிற தேவன் ஒருவரே. (7) ஆவியினுடைய
அநுக்கிரகம்
அவனவனுடையபிரய�ோஜனத்திகென்று
அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. (8) எப்படியெனில், ஒருவனுக்கு
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ஆவியினாலே
ஞானத்தைப்
ப�ோதிக்கம்
வசனமும்,
வேற�ொருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலேயே குணமாக்கும்
வரங்களும், (9) வேற�ொருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலேயே
விசுவாசமும், வேற�ொருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலேயே
குணமாக்கும்
வரங்களும்,
(10)
வேற�ொருவனுக்கு
அற்புதங்களைச் செய்யும் சக்தியும், வேற�ொருவனுக்குத்
தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தலும்,வேற�ொருவனுக்கு ஆவிகளைப்
பகுத்தறிதலும், வேற�ொருவனுக்குப் பற்பல பாஷைகளைப்
பேசுதலும்,
வேற�ொருவனுக்குப்
பாஷைகளை
வியாக்கியானம்பண்ணுதலும் அளிக்கப்படுகிறது.”
4. வாசிக்க: 1 க�ொரிந்தியர் 12:7.
சரியா – தவறா?
பரிசுத்தஆவியானவரின்
பிரசன்னமும்,
ஆவியின்
வரங்களும்
எல்லாருடைய
நன்மைக்காக
நம்
ஒவ்வொருவருக்கும் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
5. வாசிக்க: 1 க�ொரிந்தியர் 12:8-10.
தேவன் ஜனங்களுக்குத்
தருகிற வரங்களில் சிலவற்றை பட்டியலிடுக.
6. வாசிக்க: ர�ோமர் 12:6-8. தேவன் ஜனங்களுக்குத் தருகிறதாக
இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வரங்களைக் குறித்து சற்று
வர்னிக்கவும்.

12:6-8 - “நமக்கு அருளப்பட்ட
கிருபையின் படியே நாம் வெவ்வேறான
வரங்களுள்ளவர்களானபடியினாலே, நம்மில்
தீர்க்கதரிசனஞ்சொல்லுகிற வரத்தையுடையவன்
விசுவாசப் பிரமாணத்துக்குத்கேற்றதாகச்
ச�ொல்லக்கடவன். ஊழியஞ்செய்கிறவன்
ஊழியத்திலும், ப�ோதிக்கிறவன் ப�ோதிக்கிறதிலும்,
புத்திச�ொல்லுகிறவன் புத்திச�ொல்லுகிறதிலும்
தரித்திருக்கக்கடவன்; பகிர்ந்துக�ொடுக்கிறவன்
வஞ்சனையில்லாமல் க�ொடுக்கக்கடவன்;
முதலாளியானவன் ஜாக்கிரதையாயிருக்கக்கடவன்;
இரக்கஞ்செய்கிறவன் உற்சாகத்துடனே
செய்யக்கடவன்.”
ர�ோமர்

7. இந்த வரங்களில் ஏதாவது ஒன்று உங்கள் மூலமாக
கிரியை செய்வதை நீங்கள் கவனித்திருக்கிறீர்களா?

20

ஊழியம் செய்ய வரங்களை உபய�ோகித்தல்			
ஆன்ட்ரூ ேவாமக்

பாடம் 2

2 தீம�ோத்தேயு 4:11

– “லூக்காமாத்திரம் என்னோடே
இருக்கிறான். மாற்குவை உன்னோடே கூட்டிக்கொண்டுவா;
அவன் எனக்குப் பிரய�ோஜனமுள்ளவன்.”
13:1 – “அந்திய�ோகியா பட்டணத்திலுள்ள
சபையிலே பர்னாபாவும், நீகர் என்னப்பட்ட சிமிய�ோனும்,
சிரேனே ஊரானாகிய லூகியும், காற்பங்கு தேசாதிபதியாகிய
ஏர�ோதுடனேகூட வளர்க்கப்பட்ட மனாயீனும், சவுலும்,
தீர்க்கதரிசிகளாயும் ப�ோதகர்களாயும் இருந்தார்கள்.”
அப்போஸ்தலர்

அப்போஸ்தலர் 13:15

- “நியாயப்பிரமாணமும் தீர்க்கதரிசன
ஆகமமும் வாசித்துமுடிந்தபின்பு:
சக�ோதரரே, நீங்கள்
ஜனங்களுக்குப் புத்தி ச�ொல்ல விரும்பினால் ச�ொல்லுங்கள்
என்று
ச�ொல்லும்படி
ஜெபஆலயத்தலைவர்கள்
அவர்களிடத்தில் ஆள் அனுப்பினார்கள்.”
8. வாசிக்க: 1 க�ொரிந்தியர் 12:7. யார் பலனடையவேண்டும்
இந்த வரங்களிலிருந்து எதிர்பார்க்கப்படுகிறது?
நீதிம�ொழிகள்

22:9

-

ஆசீர்வதிக்கப்படுவான்;
அவன்
தரித்திரனுக்குக் க�ொடுக்கிறான்.”

“கருணைக்கண்ணன்
தன்
ஆகாரத்தில்

20:28 - “ஆகையால், உங்களைக்குறித்தும்,
தேவன்
தம்முடைய
சுயரத்தத்தினாலே
சம்பாதித்துக்கொண்ட தமது சபையை மேய்ப்பதற்குப்
பரிசுத்தஆவி உங்களைக் கண்காணிகளாக வைத்த மந்தை
முழுவதையுங்குறித்தும், எச்சரிக்கையாயிருங்கள்.”
அப்போஸ்தலர்

5:7 - “இரக்கமுள்ளவர்கள்
அவர்கள் இரக்கம்பெறுவார்கள்.”
மத்தேயு

1 க�ொரிந்தியர் 12:7

அவனவனுடைய
அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.”

பாக்கியவான்கள்;

- “ஆவியினுடைய அனுக்கிரகம்
பிரய�ோஜனத்திற்கென்று
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பதில் ஆதாரங்௧ள்
1. வாசிக்க:
1 பேதுரு 4:11. யாருடைய பெலத்திலிருந்து
ஊழியம் செய்ய வேண்டும்?

தேவனுடைய பெலத்திலிருந்து.
2. வாசிக்க: 1 க�ொரிந்தியர் 12:4 – வித்தியாசம் வித்தியாசமான,
பலவித
வரங்கள்
உள்ளன,
ஆனால்
இவைகள்
எல்லாவற்றிற்கும் மூல ஆதாரம் யார்?

தேவன் / பரிசுத்தஆவியானவர்.
3. வாசிக்க:
1 க�ொரிந்தியர்
தேர்ந்தெடுக்கவும்.

B) தேவன் பலவித
கிரியை செய்கிறார்.

மக்கள்

12:6.

சரியான

மூலம்

பதத்தைத்

பலவிதங்களில்

4. வாசிக்க: 1 க�ொரிந்தியர் 12:7.
சரியா – தவறா?
பரிசுத்தஆவியானவரின்
பிரசன்னமும்,
ஆவியின்
வரங்களும்
எல்லாருடைய
நன்மைக்காக
நம்
ஒவ்வொருவருக்கும் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

சரி.
5. வாசிக்க: 1 க�ொரிந்தியர் 12:8-10.
தேவன் ஜனங்களுக்குத்
தருகிற வரங்களில் சிலவற்றை பட்டியலிடுக.

ஞானத்தைப் ப�ோதிக்கும் வசனம் = தேவனுடைய
சிந்தை
மற்றும்
தேவனுடைய
ந�ோக்கம்
பற்றி
தேவனிடத்திலிருந்து
வெளிப்படுகிற
இயற்கைக்கப்பாற்பட்ட வெளிப்பாடு.
அப்போஸ்தலர் 27:21-25 ஐ பார்க்கவும்.

அறிவை உணர்த்தும் வசனம் = எந்த ஒரு உண்மை
மற்றும் சம்பவங்களைப் பற்றியும், தேவனிடத்திலிருந்து
வெளிப்படுகிற இயற்கைக்கப்பாற்பட்ட வெளிப்பாடுகள்.
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அப்போஸ்தலர் 9:11-12 ஐ பார்க்கவும்.

விசுவாச வரம் = சந்தேகம் அல்லது எவ்வித காரண
காரியங்களையும்
அறிய
முற்படாமல்
தேவனை
விசுவாசிக்கும் இயற்கைக்கப்பாற்பட்ட சக்தி.
1 க�ொரிந்தியர் 13:2 ஐ பார்க்கவும்.

குணமாக்கும் வரங்கள் =
மனுஷீக உதவி மற்றும்
மருத்துவமின்றி
வியாதிகளைக்
குணமாக்கும்
இயற்கைக்கப்பாற்பட்ட சக்தி.
மாற்கு 16:18 ஐ பார்க்கவும்.

அற்புதங்களைச்செய்யும்சக்தி = இயற்கை விதிகளுக்கு
மாறாக
அற்புதங்களை
உண்டுபண்ணும்
தெய்க
வீ
குறுக்கீடு.
எபிரெயர் 2:3-4 ஐ பார்க்கவும்.

தீர்க்கதரிசனம் = பேசுகிற தேவஊழியர்
தேவனால்
ஏவப்பட்டு பேசும் இயற்கைக்கப்பாற்பட்ட வார்த்தைகள்.
அப்போஸ்தலர் 11:27-28;

1 க�ொரிந்தியர் 14:3 ஐ பார்க்கவும்.

ஆவிகளைப் பகுத்தறிதல் = தேவனுடைய பிரசன்னம்
மற்றும்
ஆவிகளின்
செயல்பாடுகள்
பற்றி,
தேவனிடத்திலிருந்து வெளிப்படும் இயற்கைகப்பாற்பட்ட
வெளிப்பாடுகள்.
அப்போஸ்தலர் 16:16-18 ஐ பார்க்கவும்.

பற்பல
பாஷைகளைப்
பேசுதல்
=
தேவனால்
ஏவப்பட்டு, தனக்குத் தெரியாத பாஷையில் பேசப்படும்
இயற்கைகப்பாற்பட்ட வார்த்தைகள் ( பேசுகிற நபருக்குத்
தான் என்ன பாஷையில் பேசுகிறேன் என்று தெரியாது).
அப்போஸ்தலர் 2:4-11 ஐ பார்க்கவும்.
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பாஷைகளை வியாக்கியானம்பண்ணுதல் = தேவனால்
ஏவப்பட்டு,
தனக்குத்
தெரியாத
பாஷையை
ம�ொழிபெயர்க்கும் இயற்கைக்கப்பாற்பட்ட சக்தி.
1 க�ொரிந்தியர் 14:13-14 ஐ பார்க்கவும்.
6. வாசிக்க: ர�ோமர் 12:6-8. தேவன் ஜனங்களுக்குத் தருகிறதாக
இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வரங்களைக் குறித்து சற்று
வர்னிக்கவும்.

தீர்க்கதரிசனம் = தேவனால் ஏவப்பட்டு, பேசுபவர் தான்
அறியாத பாஷையில் (அறிந்த பாஷையிலும்) பேசும்
இயற்கைக்கப்பாற்பட்ட வார்த்தைகள்.
ஊழியம் =
மற்றவர்களுக்கு
நடைமுடைய சேவை.

ஊழியம்

செய்தல்,

2 தீம�ோத்தேயு 4:11 ஐ பார்க்கவும்.

ப�ோதித்தல் = விவரித்தல், விளக்கமளித்தல், தேவன்
ச�ொன்னவைகளை
தேவன்
கூறிய
கருத்திலே
மக்களுக்குச் ச�ொல்லுதல்.
அப்போஸ்தலர் 13:1 ஐ பார்க்கவும்.

புத்திச�ொல்லுதல் = வேண்டிக்கொள்ளுதல், புத்திமதி
கூறுதல்,
ஊக்கமளித்தல்,
செய்யும்படி
கனிவுடன்
கூறுதல், அறிவுரை கூறுதல், தேறுதல் கூறுதல் அல்லது
எச்சரித்தல்.
அப்போஸ்தலர் 13: 15 ஐ பார்க்கவும்.

பகிர்ந்துக�ொடுத்தல் = தேவனுக்கும் மற்றவர்களுக்கும்
நன்கொடைகளை, பரிசுகளை தாராளமாக க�ொடுத்தல்.
நீதிம�ொழிகள் 22:9

ஐ பார்க்கவும்.

முதலாளி = நடத்துதல் அல்லது தலைமைத்துவம்.
அப்போஸ்தலர் 20:28

ஐ பார்க்கவும்.
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இரக்கம்செய்தல் = இடறலடைந்தவர் அல்லது பரிதாப
நிலையில்
உள்ளவர்களுக்கு
மனதுருக்கத்தை
காண்பித்தல்.
மத்தேயு 5:7

ஐ பார்க்கவும்.

7. இந்த வரங்களில் ஏதாவது ஒன்று உங்கள் மூலமாக கிரியை
செய்வதை நீங்கள் கவனித்திருக்கிறீர்களா? அப்படியானால்
எந்த வரங்கள்?
8. வாசிக்க: 1 க�ொரிந்தியர் 12:7. யார் பலனடையவேண்டும்
என்று இந்த வரங்களிலிருந்து எதிர்பார்க்கப்படுகிறது?
ஒவ்வொருவரும். மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக
நீங்கள் வரங்களை உபய�ோகிப்பதன் மூலம், உங்கள்
மூலமாக
தேவன்
கிரியை
செய்யும்படியாக
நீங்கள்
அனுமதி அளிக்கிறீர்கள்.
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பாடத்திலிருந்து இன்னும் சில சேர்க்கை
வசனங்கள்
27:21-25 - “அநேகநாள்.வர்கள் ப�ோஜனம்
பண்ணாமல் இருந்தப�ோது, பவுல் அவர்கள் நடுவிலே
நின்று:
மனுஷரே,
இந்த
வருத்தமும்
சேதமும்
வராதபடிக்கு என் ச�ொல்லைக்கேட்டு, கிரேத்தாதீவை
விட்டுப்
புறப்படாமல்
இருக்கவேண்டியதாயிருந்தது.
ஆகிலும்
திடமனதாயிருங்களென்று
உங்களுக்குத்
தைரியஞ்சொல்லுகிறேன்.
கப்பற்சேதமேயல்லாமல்
உங்களில்
ஒருவனுக்கும்
பிராணச்சேதம்
வராது.
ஏனென்றால்,
என்னை
ஆட்கொண்டவரும்
நான்
சேவிக்கிறவருமான தேவனுடைய தூதனானவன் இந்த
இராத்திரியிலே என்னிடத்தில் வந்து நின்று:
பவுலே,
பயப்படாதே, நீ இராயனுக்கு முன்பாக நிற்கவேண்டும்.
இத�ோ,
உன்னுடனேகூட
யாத்திரைபண்ணுகிற
யாவரையும்
தேவன்
உனக்குத்
தயவுபண்ணினார்
என்றான். ஆனபடியினால் மனுஷரே, திடமனதாயிருங்கள்.
எனக்குச் ச�ொன்னபடியே நடக்கும் என்று தேவனிடத்தில்
நம்பிக்கையாயிருக்கிறேன்.”
அப்போஸ்தலர்

9:11-12 - “அப்பொழுது கர்த்தர்:
நீ
எழுந்து நேர்த்தெருவு என்னப்பட்ட தெருவுக்குப் ப�ோய்,
யூதாவின்
வட்டிலே
ீ
தர்சுபட்டணத்தானாகிய
சவுல்
என்னும் பேருள்ள ஒருவனைத் தேடு, அவன் இப்பொழுது
ஜெபம்பண்ணுகிறான். அனனியா என்னும் பேருள்ள ஒரு
மனுஷன் தன்னிடத்தில் வரவும், தான் பார்வையடையும்படி
தன்மேல் கைவைக்கவும் தரிசனங்கண்டான் என்றார்.”
அப்போஸ்தலர்

- “நான் தீர்க்கதரிசன வரத்தை
உடையவனாயிருந்து, சகல இரகசியங்களையும், சகல
அறிவையும் அறிந்தாலும், மலைகளைப் பேர்க்கத்தக்கதாகச்
சகல
விசுவாசமுள்ளவனாயிருந்தாலும்,
அன்பு
எனக்கிராவிட்டால் நான் ஒன்றுமில்லை.”
1 க�ொரிந்தியர் 13:2

மாற்கு 16:18 - “சர்ப்பங்களை எடுப்பார்கள்; சாவுக்கேதுவான

யாத�ொன்றைக்
குடித்தாலும்
அது
அவர்களைச்
சேதப்படுத்தாது; வியாதிஸ்தர்மேல் கைகளை வைப்பார்கள்,
அப்பொழுது அவர்கள் ச�ொஸ்தமாவார்கள் என்றார்.”
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2:3-4 - “முதலாவது கர்த்தர் மூலமாய்
அறிவிக்கப்பட்டு, பின்பு அவரிடத்தில் கேட்டவர்களாலே
நமக்கு உறுதியாக்கப்பட்டதும், அடையாளங்களினாலும்
அற்புதங்களினாலும்
பலவிதமான
பலத்த
செய்கைகளினாலும்,
தம்முடைய
சித்தத்தின்படி
பகிர்ந்துக�ொடுத்த
பரிசுத்தஆவியின்
வரங்களினாலும்,
தேவன்
தாமே
சாட்சி
க�ொடுத்ததுமாயிருக்கிற
இவ்வளவு
பெரிதான
இரட்சிப்பைக்குறித்து
நாம்
கவலையற்றிருப்போமானால்
தண்டனைக்கு
எப்படித்
தப்பித்துக்கொள்ளுவ�ோம்.”
எபிரெயர்

11:27-28 - “அவர்களில் ஒருவனாகிய
அகபு எழுந்து, உலகமெங்கும் க�ொடிய பஞ்சம் உண்டாகும்
என்று ஆவியானவராலே அறிவித்தான்; அது அப்படியே
கிலவுதியு ராயனுடைய நாட்களில் உண்டாயிற்று.”
அப்போஸ்தலர்

1 க�ொரிந்தியர் 14:3 - “தீர்க்கதரிசனஞ் ச�ொல்லுகிறவன�ோ
மனுஷருக்குப் பக்திவிருத்தியும்,
உண்டாகத்தக்கதாகப் பேசுகிறான்.”

புத்தியும்,

ஆறுதலும்

16:16-18 - “நாங்கள் ஜெபம்பண்ணுகிற
இடத்துக்குப்
ப�ோகையில்
குறிச�ொல்ல
ஏவுகிற
ஆவியைக்கொண்டிருந்து, குறிச�ொல்லுகிறதினால் தன்
எஜமான்களுக்கு
மிகுந்த
ஆதாயத்தை
உண்டாக்கின
ஒரு பெண் எங்களுக்கு எதிர்பட்டாள். அவன் பவுலையும்
எங்களையும் பின் த�ொடர்ந்து வந்து:
இந்த மனுஷர்
உன்னதமான தேவனுடைய ஊழியக்காரர், இரட்சிப்பின்
வழியை நமக்கு அறிவிக்கிறவர்கள் என்று சத்தமிட்டாள்.
இப்படி அநேகநாள் செய்து க�ொண்டுவந்தாள். பவுல்
சினங்கொண்டு, திரும்பிப்பார்த்து: நீ இவளை விட்டுப்
புறப்படும்படி
இயேசுகிறிஸ்துவின்
நாமத்தினாலே
உனக்குக் கட்டளையிடுகிறேன் என்று அந்த ஆவியுடனே
ச�ொன்னான்; அந்நேரமே அது புறப்பட்டுப் ப�ோயிற்று.”
அப்போஸ்தலர்

2:4-11 - “அல்லாமலும் அக்கினிமயமான
நாவுகள்போலப் பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் அவர்களுக்குக்
காணப்பட்டு,
அவர்கள்
ஒவ்வொருவர்மேலும்
வந்து
அமர்ந்தது.
அவர்களெல்லாரும்
பரிசுத்தஆவியினாலே
நிரப்பப்பட்டு, ஆவியானவர் தங்களுக்குத் தந்தருளின
வரத்தின்படியே
வெவ்வேறு
பாஷைகளிலே
அப்போஸ்தலர்

27

ஊழியம் செய்ய வரங்களை உபய�ோகித்தல்			
ஆன்ட்ரூ ேவாமக்

பாடம் 2

பேசத்தொடங்கினார்கள்.
வானத்தின்கீ ழிருக்கிற
சகல
தேசத்தாரிலுமிருந்துவந்த
தேவபக்தியுள்ள
யூதர்கள்
அப்பொழுது எருசலேமிலே வாசம்பண்ணினார்கள். அந்தச்
சத்தம் உண்டானப�ோது, திரளான ஜனங்கள் கூடிவந்து, தங்கள்
தங்கள் பாஷையிலே அவர்கள் பேசுகிறதை அவரவர்கள்
கேட்டபடியினாலே
கலக்கமடைந்தார்கள்.
எல்லாரும்
பிரமித்து ஆச்சரியப்பட்டு, ஒருவரைய�ொருவர் பார்த்து:
இத�ோ, பேசுகிற இவர்களெல்லாரும் கலிலேயரல்லவா?
அப்படியிருக்க, நம்மில் அவரவர் ஜென்மபாஷைகளிலே
இவர்கள் பேசக் கேட்கிற�ோமே, இதெப்படி?
பார்த்தரும்,
மேதரும்,
எலாமீ த்தரும்,
மெசப்பொத்தாமியா,
யூதேயா, கப்பத்தோக்கியா, ப�ொந்து, ஆசியா, பிரிகியா,
பம்பிலியா,
எகிப்து
என்னும்
தேசத்தார்களும்,
சிரேனேபட்டணத்தைச்
சுற்றியிருக்கிற
லீபியாவின்
திசைகளிலே குடியிருக்கிறவர்களும், இங்கே சஞ்சரிக்கிற
ர�ோமாபுரியாரும், யூதரும் யூதமார்க்கத்தமைந்தவர்களும்,
கிரேக்கரும்,
அரபியருமாகிய
நாம்
நம்முடைய
பாஷைகளிலே இவர்கள் தேவனுடைய மகத்துவங்களைப்
பேசக்கேட்கிற�ோமே என்றார்கள்.”

1 க�ொரிந்தியர் 14:13-14 - “அந்தப்படி அந்நியபாஷையில்
பேசுகிறவன் அதின் அர்த்தத்தையும் ச�ொல்லத்தக்கதாக
விண்ணப்பம்பண்ணக்கடவன்.
என்னத்தினாலெனில்,
நான் அந்நிய பாஷையிலே விண்ணப்பம்பண்ணினால்,
என் ஆவி விண்ணப்பம்பண்ணுமேயன்றி என் கருத்து
பயனற்றதாயிருக்கும்.”
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அற்புதங்கள் தேவனை
மகிமைப்படுத்துகின்றன
ஆன்ட்ரூ ேவாமக்
தேவனுடைய
பெலத்தில்
நடந்து,
அவர்
நமக்குத்
தருகிற வரங்களின் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு ஊழியஞ்
செய்வதைப் பற்றி நாம் பேசின�ோம்.
இவை எவ்வாறு
தேவனை மகிமைப்படுத்துகின்றன என்றும், அவருடைய
இயற்கைக்கப்பாற்பட்ட
பெலத்தை
நாம்
எவ்வாறு
உபய�ோகப்படுத்த
வேண்டும்
அவர்
நம்மிடத்தில்
எதிர்பார்க்கிறார் என்பதைக் குறித்து சில காரியங்களை
நான் பகிர்ந்துக�ொள்ளும்படி விரும்புகிறேன். இதற்கு பல
வசனங்கள் உள்ளப�ோதிலும், சில வசனங்களை மாத்திரம் நான்
த�ொட்டுச்செல்ல விரும்புகிறேன். மத்தேயு 9 ம் அதிகாரத்தில்,
திமிர்வாதக்காரன் ஒருவனை இயேசு சுகமாக்கின சம்பவம்
உள்ளது, இதே சம்பவத்தை மாற்கு 2 ம் அதிகாரத்திலிருந்து
சற்று விரிவாகக் கூற விரும்புகிறேன். மத்தேயு 9:8 ல்

“ஜனங்கள்
அதைக்கண்டு
ஆச்சரியப்பட்டு,
மனுஷருக்கு
இப்படிப்பட்ட அதிகாரத்தைக் க�ொடுத்தவராகிய தேவனை
மகிமைப்படுத்தினார்கள்”
என்று வாசிக்கிற�ோம். ஆவியின்
வரங்களும் - அற்புதங்களும் தேவனை மகிமைப்படுத்துகின்றன
என்பதை நீங்கள் அறிவ ீர்களா? அதற்காகத்தான் அதிசயமான
அந்த அற்புத வல்லமையை நமக்குத் தருகிறார்.

சுவிசேஷத்தை மற்ற மக்கள�ோடு நீங்கள் பகிர்ந்துக�ொள்ளத்
த�ொடங்கும்போது,
“நீங்கள்
கூறுவது
உண்மை
என்று
நான் எங்ஙனம் அறிந்துக�ொள்வது?” என்று
நீங்கள் கூறும்
வார்த்தையின்பேரில்
சந்தேகம்கொள்வது
இயற்கையான
ஒன்றுதான்.
பல
லட்சக்கணக்கான
ஆத்துமாக்களை
கர்த்தரண்டை நடத்திய பிரபல சுவிசேஷகர் T.L. ஆஸ்பான்
என்பவரைக்
குறித்து
ஒருமுறை
நான்
இவ்விதம்
கேள்விப்பட்டேன். ஆரம்பத்தில் அவர் ச�ொல்வதை ஜனங்கள்
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விசுவாசிக்கவேண்டும்
என்று
எதிர்பார்த்தார்,
ஆனால்
அவர்கள�ோ அதை விசுவாசியாமல், அவரைப் பார்த்து:
“உம்மிடத்தில் உள்ள இந்த கருப்பு புத்தகம் மற்ற கருப்பு
புத்தகங்களைக் காட்டிலும் எவ்வாறு மேலானது?”
என்று
கேட்டார்கள். அப்பொழுதுதான் T.L. ஆஸ்பான்: “பைபிள்

உண்மையென்று இந்த மக்களை விசுவாசிக்கச் செய்வது
எப்படி? பைபிள் தேவனுடைய வார்த்தை என்று எனக்கு
நன்றாகத் தெரியும், ஆனால் இந்த மக்களையும் அவ்வாறு
நம்பும்படி செய்வது எப்படி?” என்று ய�ோசித்தார்.
தனது
ஊழியத்தில்
த�ோல்வியுற்றவராய்,
ச�ோர்வடைந்தவராய் ஊழிய பணித்தளத்தைவிட்டு, வடு
ீ
வந்துசேர்ந்து, தேவனை தேட ஆரம்பித்தார். தம்முடைய
இயற்கைக்கப்பாற்பட்ட
வல்லமையை
பயன்படுத்த
வேண்டும் என்று தேவன் ஆஸ்பானிடம் கூறினார். ஆம்,
அற்புதங்களும்,
அடையாளங்களும்தான்
தேவனுடைய
வார்த்தை
உண்மையானது
என்பதை
உறுதிபடுத்தும்,
அதுவே மக்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றும். “அழிவுள்ள

வித்தினாலே
அல்ல,
என்றென்றைக்கும்
நிற்கிறதும்
ஜீவனுள்ளதுமான
தேவவசனமாகிய
அழிவில்லாத
வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெநிபிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே” 1

பேதுரு 2:23 ல் வாசிக்கிற�ோம். தேவனுடைய வார்த்தைதான்
ஜனங்களுடைய
வாழ்க்கையை
மாற்றுகிறது.
ஆனால்,
தேவன்தான் அதன்
மூலம்
பேசுகிறார் என்று அவர்கள்
விசுவாசிக்கும்படி செய்வது எப்படி?
ஆம், அற்புதங்களின்
ந�ோக்கம் அதுவே. தேவனுடைய வார்த்தையை ஒருவருக்கு
நாம் அறிவித்து, அந்த நபர் தன் வியாதியிலிருந்து சுகமடைவது
தேவனுடைய சித்தம் என்று கூறி, இயேசுவின் நாமத்தில்
தேவனுடைய வல்லமையை அந்த நபர்மீ து கூறுகிற�ோம்.
அவர்களுடைய
குருட்டுக்
கண்கள்
திறக்கப்படும்போது,
செவிட்டுக் காதுகள் கேட்கும்திறனை பெறும்போது, அதுதான்
தேவனுடைய
கிரியை.
அற்புதங்கள்
ஜனங்களுடைய
வாழ்க்கையை மாற்றப்போவது இல்லை, ஆனால் அற்புதங்கள்,
நீங்கள் பேசுகிற வார்த்தைகள் தேவனுடைய வார்த்தை
என்பதை அவர்கள் விசுவாசிக்கும்படி செய்யும்.
9

இதற்கான
வேதவாக்கிய
வசனங்களில் உள்ளன.

உதாரணம்
மாற்கு
2:1அவற்றை வாசிப்போமாக.

“சில
நாட்களுக்குப்பின்பு
அவர்(இயேசு)
மறுபடியும்
கப்பர்நகூமுக்குப் ப�ோனார்; அவர் வட்டிலிருக்கிறாரென்று
ீ
ஜனங்கள் கேள்விப்பட்டு;
உடனே வாசலுக்கு முன்னும்
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நிற்க
இடம்போதாதபடிக்கு
அநேகர்
கூடி
வந்தார்கள்;
அவர்களுக்கு வசனத்தைப் ப�ோதித்தார். அப்பொழுது நாலுபேர்
ஒரு திமிர்வாதக்காரனைச் சுமந்துக�ொண்டு அவரிடத்தில்
வந்தார்கள். ஜனக்கூட்டத்தினிமித்தம் அவருக்குச் சமீ பமாய்ச்
சேரக்கூடாமல், அவர் இருந்த வட்டின்
ீ
மேற்கூரையைப்
பிரித்துத் திறப்பாக்கி, திமிர்வாதக்காரன் கிடக்கிற படுக்கையை
இறக்கினார்கள். இயேசு அவர்கள் விசுவாசத்தைக் கண்டு,
திமிர்வாதக்காரனை ந�ோக்கி:
மகனே, உன் பாவங்கள்
உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்றார். அங்கே உட்கார்ந்திருந்த
வேதபாரகரில்
சிலர்:
இவன்
இப்படி
தேவதூஷணம்
ச�ொல்லுகிறதென்ன? தேவன் ஒருவரேயன்றிப் பாவங்களை
மன்னிக்கத்தக்கவர் யார் என்ற தங்கள் இருதயங்களில்
சிந்தித்துக்கொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே
இப்படிச் சிந்திக்கிறார்களென்று இயேசு உடனே தம்முடைய
ஆவியில் அறிந்து, அவர்களை ந�ோக்கி:
நீங்கள் உங்கள்
இருதயங்களில்
இப்படிச்
சிந்திக்கிறதென்ன?
உன்
பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டதென்று ச�ொல்வத�ோ,
எழுந்து நடவென்று ச�ொல்வத�ோ, எது எளிது? …நீ எழுந்து
உன்
படுக்கையை
எடுத்துக்கொண்டு
நட”
என்றார்.
(அடைப்புக்
குறியில்
உள்ளவை
என்
வார்த்தைகள்).
உண்மையென்னவெனில், இரண்டுமே சாத்தியமானவைகள்
அல்ல. ஒரு மனுஷன் பாவங்களை மன்னிப்பது சாத்தியமல்ல,
வாத ந�ோயில் உள்ள ஒரு மனிதனை இன்னொரு மனுஷன்
சுகமாக்குவது என்பதும் சாத்தியமானது அல்ல. ஆகவே, இந்த
இரண்டில் ஏதாவது ஒன்றை தேவனால் செய்யக் கூடும்
எனில், மற்றொன்றையும் அவரால் செய்யக் கூடும்.

“பூமியிலே பாவங்களை மன்னிக்க மனுஷகுமாரனுக்கு
அதிகாரம் உண்டென்பதை நீங்கள் அறியவேண்டும் என்று
ச�ொல்லி, திமிர்வாதக்காரனை ந�ோக்கி:
நீ எழுந்து, உன்
படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு, உன் வட்டுக்குப்
ீ
ப�ோ என்று
உனக்குச் ச�ொல்லுகிறேன் என்றார். உடனே, அவன் எழுந்து,
தன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு எல்லாருக்கு முன்பாகப்
ப�ோனான். அப்பொழுது எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு: நாம்
ஒருக்காலும்
இப்படிச்
கண்டதில்லையென்று
ச�ொல்லி,
தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள்.” என்று மாற்கு 2:10-12
வசனங்களில் இயேசு கூறினார்.

இயேசு
இங்கே
மிகத்
தெளிவாக:
“பூமியிலே
பாவங்களை மன்னிக்க (திமிர்வாதக்காரனுடைய பாவத்தை
மன்னித்தார்) மனுஷகுமாரனுக்கு அதிகாரமுண்டு என்பதை
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நீங்கள் அறியவேண்டும்” என்று கூறுகிறார். அவருடைய
வார்த்தையில் அதிகாரம் உண்டு என்பதை
ஜனங்கள்
விசுவாசிக்கும்படியாக,
சுகமாக்குதலை
இங்கே
அவர்
உண்டுபண்ணினார், அதன்பிறகு பாவங்களை மன்னிக்கும்
ஆவிக்குரிய
காரியமும்
நடைபெறுகிறது.
தம்முடைய
வார்த்தையை
நிரூபிக்கும்படி
இயேசு
அற்புதங்களை
நடப்பித்தார். இதே காரியம்தான் எபிரெயர் 2: 2-3 வசனங்களில்,

“முதலாவது கர்த்தர் மூலமாய் அறிவிக்கப்பட்டு, பின்பு
அவரிடத்தில் கேட்டவர்களாலே நமக்கு உறுதியாக்கப்பட்டதும்,
அடையாளங்களினாலும் அற்புதங்களினாலும் பலவிதமான
பலத்த செய்கைகளினாலும், தம்முடைய சித்தத்தின்படி
பகிர்ந்துக�ொடுத்த பரிசுத்தஆவியின் வரங்களினாலும், தேவன்
தாமே சாட்சி க�ொடுத்ததுமாயிருக்கிற இவ்வளவு பெரிதான
இரட்சிப்பைக் குறித்து நாம் கவலையற்றிருப்போமானால்
தண்டனைக்கு
எப்படித்
தப்பித்துக்கொள்வோம்”
என்று

ச�ொல்லப்பட்டுள்ளது. தேவன் தம்முடைய வார்த்தையை
பரிசுத்தஆவியின்
வல்லமையினால்
உறுதிப்படுத்தினார்
என்று
இங்கே
ச�ொல்லப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு
ஒப்பாக
மாற்கு 16:20 ல், “கர்த்தர் அவர்களுடனேகூடக் கிரியையை

நடப்பித்து,
வசனத்தை

அவர்களால்
நடந்த
உறுதிப்படுத்தினார்”

அடையாளங்களினாலே

என்று
வாசிக்கிற�ோம்.
இங்கே நான் ச�ொல்ல வருகிற குறிப்பு என்னவெனில்,
மற்றவர்களுக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு நீங்கள் அவருடைய
இயற்கைக்கப்பாற்பட்ட
வல்லமையை
பயன்படுத்த
வேண்டுமென்று தேவன் விரும்புகிறார். பேசுகிறது தாம்தான்
என்பதை நிரூபிக்கும்படியாக பரிசுத்தஆவியின் வரங்களின்
மூலம்
உண்டாகும்
அற்புதங்களைப்
பயன்படுத்துகிறார்.
இறுதியாக ஜனங்கள் தங்கள் இருதயங்களில் விடுதலை
பெற்றிருக்கவேண்டும், சில நேரங்களில் சிலருடைய இருதயம்
இருக்கிற நிலைமையைப் ப�ொறுத்து அவர்கள் சரீரம் மற்றும்
உணர்வுகளை குணமாக்குவதன் மூலமாகவும் தேவன் கிரியை
செய்வார். அப்படிப்பட்ட பகுதிகளைக் கண்டறிந்து, அந்த நபர்
விடுதலையடையும்படி நீங்கள் பார்ப்பீர்களெனில், கர்த்தர்
அவர்களுடைய
மீதமுள்ள
வாழ்க்கையைத்
த�ொடும்படி
அவர்கள் அனுமதிப்பார்கள், அதன்பிறகு எழுத்தின்பிரகாரம்
அவர்கள் தங்கள் முழு வாழ்க்கையையும் கர்த்தருக்கு
ஒப்புவிப்பார்கள்.
க�ொரிந்தியர்களை தான் முதலாவது எப்படி அனுகினார்
என்பதைக் குறித்து. 1 க�ொரிந்தியர் 2:1-5 வசனங்களில், பவுல்
இவ்வாறு கூறுகிறார். “சக�ோதரரே, நான்
உங்களிடத்தில்
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வந்தப�ோது,
தேவனைப்பற்றிய
சாட்சியைச்
சிறந்த
வசனிப்போடாவது ஞானத்தோடாவது அறிவிக்கிறவனாக
வரவில்லை. இயேசுகிறிஸ்துவை, சிலுவையில் அறையப்பட்ட
அவரையேயன்றி,
வேற�ொன்றையும்
உங்களுக்குள்ளே
அறியாதிருக்கத் தீர்மானித்திருந்தேன். அல்லாமலும் நான்
பலவ ீனத்தோடும் பயத்தோடும் மிகுந்த நடுக்கத்தோடும்
உங்களிடத்தில் இருந்தேன். உங்கள் விசுவாசம் மனுஷருடைய
ஞானத்திலல்ல, தேவனுடைய பெலத்தில் நிற்கும்படிக்கு,
என் பேச்சும் என் பிரசங்கமும் மனுஷ ஞானத்திற்குரிய
நயவசனமுள்ளதாயிராமல், ஆவியினாலும் பெலத்தினாலும்
உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது.” எதற்காக தாம் வரவில்லை

என்பதைக் குறித்த காரணத்தை பவுல் இங்கே தெளிவாகக்
கூறுகிறார்.
அவர்களுடைய
விசுவாசம்
மனுஷருடைய
ஞானத்தின்மேல் நில்லாமல், தேவனுடைய பெலத்தின்மேல்
நிற்கும்படிக்கு அவருடைய வார்த்தைகள் பரிசுத்தஆவியின்
வல்லமையினால் நிறைந்திருந்ததாகக் கூறுகிறார்.
இந்த
விஷயத்தில்
கிறிஸ்தவம்
அருமையான
தர்க்கத்தை / அர்த்தத்தை உடையது. சத்தியத்தை நீங்கள்
ஒருமுறை
அறிந்து
க�ொள்ர்களெனில்,
வீ
இவ்வளவு
நாளாக ஏன் இதை நான் அறியவில்லை என்றும், ஏன்
மற்றவர்கள்
இதைத்
தழுவிக்கொள்ள
தயங்குகிறார்கள்
என்றும் நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவ ீர்கள்.
தேவன் இன்றும்
ஜீவிக்கிறார்,
தம்முடைய வார்த்தையில் அவர் தம்மை
வெளிப்படுத்தியிருக்கிறபடியே
வல்லமையுள்ளவராக
தம்மை
வெளிப்படுத்த
விரும்புகிறார்.
“இயேசுகிறிஸ்து
நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராயிருக்கிறார்” என்று
எபிரெயர் 13:8 கூறுகிறது.
இயேசு இந்த பூமிக்கு வந்தார்,
அடையாளங்கள்,
அதிசயங்கள்,
அற்புதங்கள்
மூலமாக
அவர்
தேவனிடத்திலிருந்து
வந்தார்
என்பதை
மக்கள்
அறிந்துக�ொண்டார்கள்.
“நசரேயனாகிய
இயேசுவைத்

தேவன்
பரிசுத்தஆவியினாலும்
வல்லமையினாலும்
அபிஷேகம்பண்ணினார்;
தேவன்
அவருடனேகூட
இருந்தபடியினாலே அவர் நன்மைசெய்கிறவராயும் பிசாசின்
வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குகிறவராயும்
சுற்றித்திரிந்தார்.”என்று அப்போஸ்தலர் 10:38 கூறுகிறது.
அவருடைய வார்த்தைகள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டதாயிருந்தது,
அவர்மூலம் நடைபெற்ற அற்புதங்கள் அவருடைய செய்தியைக்
கேட்கும்படி
மக்களை
அழைக்கும்
மணிய�ோசையாக
அமைந்திருந்தன, இயேசுவின் ஊழியத்தைக் கண்ட மக்கள்
தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள் என்று சுவிசேஷத்தில்
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பல வசனங்கள் கூறுகின்றன. மக்களுடைய வாழ்க்கை
மாறும்படியாக இயேசு பரிசுத்தஆவியின் வல்லமையை
பயன்படுத்தியிருப்பார் எனில், அவர் செய்ததைவிட சிறப்பாக
(வேறுவழியில்) செயல்பட முடியும் என்று நம்மைக் குறித்து
நாம் எப்படி நினைக்கக்கூடும்? தம்முடைய செய்தியை
மக்கள்
ஏற்றுக்கொள்வதற்கு,
மக்களை
கவரும்படியாக,
அவரே
அற்புதங்களைப்
பயன்படுத்தியிருக்கும்போது,
இயற்கைக்கப்பாற்பட்ட
தேவனுடைய
வல்லமை
நம்
ஊழியத்தில் செயல்படாமல், உலகத்தை நாம் எவ்வாறு
தேவனண்டை இழுக்க முடியும்? அற்புதங்கள் தேவனை
மகிமைப்படுத்துகின்றன
என்பதே
சத்தியம்.
அவைகள்
ஜனங்களை இழுக்கும் மணிய�ோசை. மதிய உணவுக்கு
அழைக்கும் மணிய�ோசையைப் ப�ோன்றவை அற்புதங்கள்
–
உணவுதான்
உங்களை
திருப்திபடுத்தும்.
ஆனால்
அந்த உணவு பக்கம் உங்கள் கவனத்தைத் திருப்புவது
மணிய�ோசையே.
மணிய�ோசை
இல்லையெனில்,
சிலர்
உணவை இழக்கக்கூடும். தேவனுடைய அற்புத வல்லமை
இல்லாவிட்டால், தேவன் என்று ஒருவர் உண்டு என்றும்,
அவர் அவர்களுடைய இருதயங்களை மாற்ற முடியும்,
அவர்களுடைய பாவங்களை அவர் மன்னிக்க முடியும் என்ற
உண்மையைஅவர்கள் இழக்கக்கூடும்.
தேவன் நம் மூலமாக பாய்ந்துசென்று மற்றவர்களுடைய
வாழ்க்கையில் தம்முடைய வல்லமையை செயல்படுத்த
விரும்புகிறார் என்ற உண்மையை நீங்கள் உணர்ந்துக�ொள்ள
வேண்டுமென்று நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன்.
“நான் ஒரு நபருக்காக ஜெபித்து, அவர் சுகமடையாமல்
ப�ோனால் என்ன செய்வது என்று நான் பயப்படுகிறேன்”
என்று ஒருவேளை நீங்கள்
ச�ொல்லக்கூடும்.
ஒரு
உண்மையை நீங்கள் அறிய வேண்டும். ஒரு நபருக்காக
நீங்கள் ஜெபிக்கும்போது, அற்புதம் நிகழ்ந்து, அந்த நபர்
விடுதலையடைந்தால்,
தேவன்தான்
கிரியை
செய்தார்,
அதற்குக் காரணம் நீங்கள் அல்ல; அவ்விதமாகவே, ஒரு நபர்
விடுதலையடையாவிட்டால், அதற்கான குற்றம் உங்கள்மேல்
சுமராது. காரணம், நீங்கள் ஜெபிக்கிறீர்கள் அவ்வளவுதான்
உங்கள் வேலை;
சுகமாக்குகிறவர் தேவனே, ஆனால்
அதை அவர் உங்கள் மூலமாகவே செய்கிறார். அற்புதமான
வழியில் தேவன் உங்களைப் பயன்படுத்த விரும்புகிறார்.
மற்ற தேவமனுஷர்கள் மூலமாக தேவன் எவ்விதம் கிரியை
செய்தார் என்பதை அறிய தேவனுடைய வார்த்தையை
நீங்கள் நன்றாக படிக்க வேண்டும். படித்து அதை உங்கள்

34

அற்புதங்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்துகின்றன			பாடம் 3
ஆன்ட்ரூ ேவாமக்

வாழ்க்கையிலும்
பயிற்சி
செய்யுங்கள்.
அற்புதமான,
தேவனுடைய இயற்கைக்கப்பாற்பட்ட வல்லமை இன்று
உங்கள் மூலமாக பாய்ந்துசெல்ல அனுமதியுங்கள்.
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1. அற்புதங்கள் என்பது என்ன?
2. வாசிக்க: மாற்கு 2:10-12. இயேசு செய்த அற்புதம் அவருக்கு
எதைச் செய்ய அதிகாரம் உண்டென்பதை நிரூபித்தது?

2:10-12 - “பூமியிலே பாவங்களை மன்னிக்க
மனுஷகுமாரனுக்கு அதிகாரம் உண்டென்பதை நீங்கள்
அறியவேண்டும் என்று ச�ொல்லி, (11) திமிர்வாதக்காரனை
ந�ோக்கி: நீ எழுந்து, உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு,
உன் வட்டுக்குப்
ீ
ப�ோ என்று உனக்குச் ச�ொல்லுகிறேன்
என்றார். (12) உடனே, அவன் எழுந்து, தன் படுக்கையை
எடுத்துக்கொண்டு எல்லாருக்கு முன்பாகப் ப�ோனான்.
அப்பொழுது எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு: நாம் ஒருக்காலும்
இப்படிச்
கண்டதில்லையென்று
ச�ொல்லி,
தேவனை
மகிமைப்படுத்தினார்கள்.”
மாற்கு

3. வாசிக்க: மாற்கு 16:15-18.
செய்ய வேண்டும்?

விசுவாசிகளாக

நாம்

என்ன

16:15-18 - “பின்பு, அவர் அவர்களை ந�ோக்கி: நீங்கள்
உலகமெங்கும் ப�ோய், சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தைப்
பிரசங்கியுங்கள். (16) விசுவாசமுள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம்
பெற்றவன் இரட்சிக்கப்படுவான்;
விசுவாசியாதவன�ோ
ஆக்கினைக்குள்ளாகத்
தீர்க்கப்படுவான்.
(17)
விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன:
என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளைத் துரத்துவார்கள்;நவமான
பாஷைகளைப் பேசுவார்கள்; (18) சர்ப்பங்களை எடுப்பார்கள்;
சாவுக்கேதுவான
யாத�ொன்றைக்
குடித்தாலும்
அது
அவர்களைச்
சேதப்படுத்தாது;
வியாதிஸ்தர்மேல்
கைகைளை
வைப்பார்கள்,
அப்பொழுது
அவர்கள்
ச�ொஸ்தமாவார்கள் என்றார்.”
மாற்கு

4. வாசிக்க: அப்போஸ்தலர் 8:5,12.
என்ன?
அதற்கு
அவர்கள்
க�ொடுத்தார்கள்?
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8:5-8 - “அப்பொழுது பிலிப்பென்பவன்
சமாரியாவிலுள்ள
ஒரு
பட்டணத்திற்குப்
ப�ோய்,
அங்குள்ளவர்களுக்குக்
கிறிஸ்துவைக்
குறித்துப்
பிரசங்கித்தான். (6) பிலிப்பு செய்த அதிசயங்களை ஜனங்கள்
கண்டு, அவனால் ச�ொல்லப்பட்டவைகளை ஒருமனப்பட்டுக்
கவனித்தார்கள்.
(7)
அநேகரிலிருந்த
அசுத்தஆவிகள்
மிகுந்த சத்தத்தோடே கூப்பிட்டு அவர்களை விட்டுப்
புறப்பட்டது. அநேகந் திமிர்வாதக்காரரும் சப்பாணிகளும்
குணமாக்கப்பட்டார்கள். (8) அந்தப் பட்டணத்திலே மிகுந்த
சந்தோஷம் உண்டாயிற்று.”
அப்போஸ்தலர்

5. வாசிக்க:
அப்போஸ்தலர்
3:12.
“தன்னுடைய
பரிசுத்தம்
அற்புதங்களை
உண்டுபண்ணுவது
அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு என்ன கூறினார்?”

ச�ொந்த
குறித்து

8:12 - “தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கும்
இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய
நாமத்துக்கும்
ஏற்றவைகளைக்குறித்து, பிலிப்பு பிரசங்கித்ததை அவர்கள்
விசுவாசித்தப�ோது, புருஷரும் ஸ்திரீகளும் ஞானஸ்நானம்
பெற்றார்கள்.”
அப்போஸ்தலர்

3:12 “பேதுரு
அதைக்
கண்டு
ஜனங்களை ந�ோக்கி: “இஸ்ரவேலரே, இதைக் குறித்து
நீங்கள் ஆச்சரியப்படுகிறதென்ன?
நாங்கள் எங்கள்
சுயசக்தியினாலாவது,
எங்கள்
சுயபக்தியினாலாவது,
இவனை நடக்கப்பண்ணின�ோமென்று நீங்கள் எங்களை
ந�ோக்கிப் பார்க்கிறதென்ன?”
அப்போஸ்தலர்

6. வாசிக்க:
அப்போஸ்தலர் 3:16.
நிகழுகின்றன?

அற்புதங்கள் எவ்விதம்

3:16 - “அவருடைய நாமத்தைப்பற்றும்
விசுவாசத்தினாலே அவருடைய நாமமே நீங்கள் பார்த்து
அறிந்திருக்கிற இவனைப் பெலப்படுத்தினது, அவரால்
உண்டாகிய விசுவாசமே உங்களெல்லாருக்கும் முன்பாக,
இந்தச் சர்வாங்க சுகத்தை இவனுக்குக் க�ொடுத்தது.”
அப்போஸ்தலர்

7. அப்போஸ்தலர்கள்
மூலமாக
நடைபெறாத
அற்புத
சம்பவங்கள் புதிய ஏற்பாட்டில் நடைபெறுகின்றனவா?
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8. வாசிக்க: 1 க�ொரிந்தியர் 1:7. அற்புதங்களை செய்யும் சக்தி
வரங்கள் எப்பொழுது ஒழியும்?

1 க�ொரிந்தியர் 1:7 - “அப்படியே நீங்கள் யாத�ொரு வரத்திலும்
குறைவில்லாதவர்களாய்,
நம்முடைய
கர்த்தராகிய
இயேசுகிறிஸ்து வெளிப்படுவதற்குக் காத்திருக்கிறீர்கள்.”
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பதில் ஆதாரங்௧ள்
1. அற்புதங்கள் என்பது என்ன?

தெய்க
வீ வல்லமையின் வெளிப்பாடு என்று கருதப்படுகிற
இயற்கைக்கப்பாற்பட்ட/அல்லது வழக்கத்திற்கு மாறான
சம்பவம். மேலும், இயற்கை விதிகளுக்கு மேலாக
குறுக்கிட்டு
செயல்படும்
இயற்கைக்கப்பாற்பட்ட
தேவனுடைய வல்லமையின் செயல்.
2. வாசிக்க: மாற்கு 2:10-12. இந்த வசனங்களில், இயேசு
செய்த அற்புதம் அவருக்கு எதைச் செய்ய அதிகாரம்
உண்டென்பதை நிரூபித்தது?

பாவங்களை மன்னிக்க.
3. வாசிக்க: மாற்கு 16:15-18.
செய்ய வேண்டும்?

விசுவாசிகளாக

நாம்

என்ன

சுவிசேஷத்தைப்
பிரசங்கியுங்கள்,
மனந்திரும்பியவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் க�ொடுங்கள்,
பிசாசுகளைத் துரத்துங்கள், நவமான பாஷைகளில்
பேசுங்கள், வியாதிஸ்தரை சுகமாக்குங்கள்.
4. வாசிக்க: அப்போஸ்தலர் 8:5,12.
என்ன?
அதற்கு
அவர்கள்
க�ொடுத்தார்கள்?

ஜனங்கள் பார்த்தவை
எவ்விதம்
பிரதியுத்தம்

அவர்கள் அற்புதங்களைப் பார்த்தார்கள் (வசனம் 7),
இயேசுவை விசுவாசித்து, ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள்.
5. வாசிக்க:
அப்போஸ்தலர்
3:12.
“தன்னுடைய
பரிசுத்தம்
அற்புதங்களை
உண்டுபண்ணுவது
அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு என்ன கூறினார்?”

ச�ொந்த
குறித்து

அந்த சப்பாணி மனிதன் சுகம் பெற்றதற்கு தன்னுடைய
சக்திய�ோ, பக்திய�ோ காரணம் அல்ல; தேவனே அதைச்
செய்தார்.
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6. வாசிக்க:
அப்போஸ்தலர் 3:16.
நிகழுகின்றன?

இயேசுவின்
நாமத்தினால்,
விசுவாசத்தால்.

அற்புதங்கள் எவ்விதம்

அவர்மேல்

வைக்கும்

7. அப்போஸ்தலர்கள்
மூலமாக
நடைபெறாத
அற்புத
சம்பவங்கள் புதிய ஏற்பாட்டில் நடைபெறுகின்றனவா?

ஆம், கிறிஸ்துவைப் பின்பற்றின பெயர்அறியப்படாத
ஒருவர் மூலமாக (மாற்கு 9:38-39), அனனியா (அப். 9:1018).
8. வாசிக்க: 1 க�ொரிந்தியர் 1:7. அற்புதங்களை செய்யும் சக்தி
வரங்கள் எப்பொழுது ஒழியும்?

கர்த்தராகிய
வரும்போது.

இயேசு

வரும்போது,
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பாடத்திலிருந்து இன்னும் சில சேர்க்கை
வசனங்கள்
9:38-39 - “அப்பொழுது ய�ோவான் அவரை
ந�ோக்கி: ப�ோதகரே, நம்மைப் பின்பற்றாத ஒருவன் உமது
நாமத்தினாலே பிசாசுகளைத் துரத்துகிறதைக் கண்டோம்;
அவன்
நம்மைப்
பின்பற்றாதவனானதால்,
அவனைத்
தடுத்தோம் என்றான். (39) அதற்கு இயேசு: அவனைத் தடுக்க
வேண்டாம்; என் நாமத்தினாலே அற்புதஞ் செய்கிறவன்
எளிதாய் என்னைக் குறித்துத் தீங்கு ச�ொல்லமாட்டான்.”
மாற்கு

9:10-18 - “தமஸ்குவிலே அனனியா
என்னும் பேருள்ள ஒரு சீஷன் இருந்தான். அவனுக்குக்
கர்த்தர் தரிசனமாகி, அனனியாவே, என்றார். அவன்:
ஆண்டவரே, இத�ோ, அடியேன் என்றான். (11) அப்பொழுது
கர்த்தர்: நீ எழுந்து நேர்த்தெருவு என்னப்பட்ட தெருவுக்குப்
ப�ோய்,
யூதாவின்
வட்டிலே
ீ
தர்சுபட்டணத்தானாகிய
சவுல் என்னும் பேருள்ள ஒருவனைத் தேடு;
அவன்
இப்பொழுது
ஜெபம்பண்ணுகிறான்;
(12)
அனனியா
என்னும் பேருள்ள ஒரு மனுஷன் தன்னிடத்தில் வரவும்,
தான்
பார்வையடையும்படி
தன்மேல்
கைவைக்கவும்
தரிசனங்கண்டான் என்றார். (13) அதற்கு அனனியா:
ஆண்டவரே, இந்த மனுஷன் எருசலேமிலுள்ள உம்முடைய
பரிசுத்தவான்களுக்கு எத்தனைய�ோ ப�ொல்லாங்குகளைச்
செய்தானென்று
அவனைக்
குறித்து
அநேகரால்
கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். (14) இங்கேயும் உம்முடைய
நாமத்தைத்
த�ொழுதுக�ொள்ளுகிற
யாவரையுங்
கட்டும்படி அவன் பிரதான ஆசாரியர்களால் அதிகாரம்
பெற்றிருக்கிறானே என்றான். (15) அதற்குக் கர்த்தர்: நீ ப�ோ,
அவன் புறஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் இஸ்ரவேல்
புத்திரருக்கும் என்னுடைய நாமத்தை அறிவிக்கிறதற்காக
நான்
தெரிந்துக�ொண்ட
பாத்திரமாயிருக்கிறான்.
(16)
அவன் என்னுடைய நாமத்தினிமித்தம்
எவ்வளவாய்ப்
பாடுபடவேண்டுமென்பதை நான் அவனுக்குக் காண்பிப்பேன்.
(17) அப்பொழுது அனனியா ப�ோய், வட்டுக்குள்
ீ
பிரவேசித்து,
அவன்மேல்
கையை
வைத்து:
சக�ோதரனாகிய
சவுலே, நீ வந்த வழியிலே உனக்குத் தரிசனமான
இயேசுவாகிய
கர்த்தர்,
நீ
பார்வையடையும்படிக்கும்
அப்போஸ்தலர்
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பரிசுத்தஆவியினாலே
நிரப்பப்படும்படிக்கும்
என்னை
அனுப்பினார் என்றான். (18) உடனே அவன் கண்களிலிருந்து
மீ ன்
செதிள்கள்போன்றவைகள்
விழுந்தது.
அவன்
பார்வையடைந்து, எழுந்திருந்து ஞானஸ்நானம் பெற்றான்.”
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தேவபக்தியான உறவுகளின்
வல்லமை
டான் க்ரோ
தேவபக்தியான
உறவுகளில்
காணப்படும்
வல்லமை
குறித்து இன்று நாம் தியானிப்போம். இதைக் குறித்து
நீங்கள்
நினைக்கும்போது,
வேதாகமம்
முழுவதிலும்
இந்த பாடம் குறித்துப் பேசப்பட்டுள்ளது. உதாரணத்திற்கு,
“Church” என்பதன் எபிரெய வார்த்தை “Ekklesia”, இதனர்த்தம்,
“a called out group - வெளியே அழைக்கப்பட்ட ஒரு
கூட்டம்”
என்பதாகும்.
தேவனுடைய
வார்த்தையை
நீங்கள்
நன்கு
கவனிக்கும்போது,
சர்ச்
எனப்படுகிற
சபை / தேவ ஜனங்கள், ஒன்றுகூடி ஒருவரைய�ொருவர்
சந்திக்கும்படி
உற்சாகப்படுகின்றனர்.
ஒருவருக்காக
ஒருவர் ஜெபம்பண்ணவும், தினமும் ஒருவரைய�ொருவர்
உற்சாகப்படுத்தவும்
கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
வேதாகமத்தில்
“மூப்பர்”
என்ற
வார்த்தையை
நீங்கள்
காணக்கூடும், பல வேதவசனங்களில் இந்த வார்த்தை
உபய�ோகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, வயதில் மூத்தவர், சுபாவத்தில்
முதிர்ச்சியடைந்தவர், கிறிஸ்துவின் ஜீவனில் நடக்கிறவர்,
தனது குடும்பம் மற்றும் திருமண வாழ்வில் ஜெயஜீவியம்
செய்கிற நபரைத்தான் இந்த வார்த்தை குறிக்கிறது. திருமண
வாழ்வில் எனக்கு ஏதாவது பிரச்சினை காணப்படும்போது,
தனது நீண்டகால வாழ்வில் தேவபக்தியான ஞானத்தைப்
பெற்றுக்கொண்ட தேவபக்தியானஒரு மனிதனிடத்தில்தான்
ஆல�ோசனைக்கு நான் செல்வேன்.
வேதத்தில் கிறிஸ்துவின் சரீரம் என்று கூறப்பட்டிருப்பது,
நமது மாம்ச சரீரத்திற்கு ஒப்பாகவே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது
என்பதை நாம் உணரவேண்டும். அதில் கைகள், கண்கள்,
காதுகள் மற்றும் வித்தியாசமான அவயவங்கள் உள்ளன.
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ஆம், நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒன்று சேர்ந்து அனைத்து
அவயவங்களாய் இருக்கிற�ோம். நாம் ஒருவருக்கொருவர்
அவயவங்களாய் இருக்கிறபடியால், ஒருவரிலிருந்து ஒருவர்
பெலத்தைப்
பெறுகிற�ோம்.
ஒவ்வொரு
திசுக்களுக்கும்,
சரீரத்தின்
ஒவ்வொரு
அவயவங்களுக்கும்
தனித்தனி
விசேஷங்களும், ச�ொந்தமான திறமைகளும், சுயமான பெலம்,
ஞானத்தை அருளும் தன்மைகளும் உள்ளன.
யாக்கோபு

5:16

ல்,

வேதம்

இவ்வாறு

கூறுகிறது,

“நீங்கள்
ச�ொஸ்மடையும்படிக்கு,
உங்கள்
குற்றங்களை
ஒருவருக்கொருவர் அறிக்கையிட்டு, ஒருவருக்காக ஒருவர்
ஜெபம்பண்ணுங்கள். நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல்
மிகவும்
பெலனுள்ளதாயிருக்கிறது.”
தேவபக்தியான

உறவுகளில் உள்ள வல்லமைக்கு இந்த வசனம் ஒரு உதாரணம்.
கிறிஸ்துவின் சரீரத்தில்
ஏத�ோ ஒன்று குறைவுபடுகிறது.
விசுவாசியின் ஆசாரியத்துவத்தை முக்கியப்படுத்தி, நேராக
தேவனிடம் செல்வதைக் குறித்து அதிகம் கூறுகிற நாம்,
ஒருவரிடம் ஒருவர் செல்வதை
தவிர்ப்பதன் மூலம் சில
காரியங்களை நாம் இழந்துவிடுகிற�ோம். ஒருவர் குற்றங்களை
ஒருவரிம் அறிக்கையிடுவதைக் குறித்து வேதம் பேசுகிறது.
Dr. ல�ோரன் லூயில் என்ற ஒரு நண்பர் எனக்கு இருக்கிறார்.
அவர் வயதான ஒரு கண்ணியமான மனிதர், நாங்கள்
இருவரும் சந்தித்து பேசி செலவழித்த நேரங்கள் அதிகம்.
அவர் ஒரு கிரேக்க வேத பண்டிதர், நேரடியாகவே கிரேக்க
வேதத்தையே அவர் வாசிப்பார். வேதவசனத்தில் ஏதாவது
ஒரு விளக்கத்தை என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை
எனில், நான் அவரிடம் சென்று, அதை குறித்து கிரேக்க
ம�ொழி
வேதாகமத்தில்
என்ன
கூறப்பட்டுள்ளது
என்று
கேட்பேன். கிரேக்கத்தின் காலங்களைக் குறித்தும் நான்
அவரிடத்தில் கேட்பேன், வேதாகம பாடங்களில் அவர்
எனக்கு
மிகவும்
உதவி
செய்திருக்கிறார்.
பல
மணி
நேரங்களை இந்த மனித�ோடு நான் செலவழித்திருக்கிறேன்.
அவர் ஞானமுள்ள ஒரு மனிதர், வெற்றிகரமான திருமண
வாழ்க்கையுடையவர்.
நாம்
அனைவரும்
நம்முடைய
குற்றங்களை அறிக்கையிட வேண்டிய நேரங்கள் உள்ளன.
நம்முடைய பாவங்களை நாம் தேவனிடம்தான் அறிக்கையிட
வேண்டும் என்பதை நான் அறிவேன், நம் பாவங்களை
மன்னிக்க மற்றவர்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு, ஆகவே யார�ோ
ஒருவரிடம் உங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிடுங்கள் என்று
நான் ச�ொல்லவில்லை, ஏனெனில் பாவமன்னிப்பு பெற
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நேரடியாக நாம் தேவனிடம்தான் செல்லவேண்டும். ஆனால்,
நம் வாழ்க்கையில் ஒரு கணக்கொப்புவிப்பு நமக்குத் தேவை.
தேவபக்தியான உறவுகளின் பெலம் எதில் உள்ளதென்றால்,
தேவனைத் தேடும்படி ஒருவர் நம்மை உற்சாகப்படுத்தும்படி
நாம்
ஒருவருக்கொருவர்
கணக்கொப்புவிக்கிறவர்களாய்
இருக்கவேண்டும். சபை கூடிவருதலை விட்டுவிடாதபடிக்கு
நாம்
ஒருவருக்கொருவர்
புத்திச�ொல்லவேண்டும்,
ஒருவரைய�ொருவர்
உற்சாகப்படுத்த
வேண்டும்,
தன்
இருதயத்தைக் கடினப்படுத்தி பாவத்தில் விழுந்துவிடாதபடிக்கு
ஒருவரைய�ொருவர் எச்சரிக்க வேண்டும் என்று வேதத்தில்
எபிரெய நிருபத்தில் நாம் வாசிக்கிற�ோம். இவையனைத்தும்
தேவபக்தியான உறவுகளின் முக்கியத்துவத்தைக் குறித்துப்
பேசுகின்றன.அதே
நேரம்,
தேவபக்தியற்ற
உறவுகள்
நம் மனதையும், சிந்தனையையும் எவ்வாறு பாதிக்கும்
என்பதைக் குறித்தும் வேதம் நம்மை எச்சரிக்கிறது. அதன்
விளைவுகளை
நாம்
அறிவதற்கு
முன்னதாகவே,
நாம்
செய்யக்கூடாத காரியங்களைச் செய்யும்படி அதற்குள் அது
நம்மை நடத்திவிடும், தேவபக்தியான உறவுகளுக்கு நடுவாக
நாம் நம்மை வைத்துக்கொள்ளாததேஅதன் காரணமாகும்
(நீதி. 11:14; 13:20 மற்றும் 1 க�ொரி. 15:33). “நீதிக்கும் அநீதிக்கும்
சம்பந்தமேது?” (2 க�ொரி. 6:14) என்று வேதம் கூறுகிறது.
நீங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழும்போது, தேவபக்தியான
உறவுகளால் சூழப்பட்டிருங்கள், எதிர்மறையான வழியில்
உங்களை நடத்துகிற காரியங்களிலிருந்து விலகி ஓடுங்கள்.
நம்மை இன்னும் சீர்ப்படுத்தி, கூர்மையாக்குகிற தேவபக்தியான
விசுவாசிகளை நம் வாழ்க்கையில் க�ொண்டிருப்பது மிகவும்
முக்கியம் (நீதி. 22:17). த�ொடர்ந்து நீங்கள் இந்தக் காரியங்களை
தியானியுங்கள், கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.‘
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1. வாசிக்க: 1 க�ொரிந்தியர் 15:33. உறவுகளைக் குறித்து இந்த
வசனம் நமக்கு எதைப் ப�ோதிக்கிறது?

1 க�ொரிந்தியர் 15:33 - “ம�ோசம்போகாதிருங்கள், ஆகாத
சம்பாஷனைகள் நல்லொழுக்கங்களைக் கெடுக்கும்.”
2. வாசிக்க:
1 க�ொரிந்தியர் 12:12.
வாழ்க்கையைக் குறித்து இந்த
காண்பிக்கிறது?

நம்முடைய கிறிஸ்தவ
வசனம் நமக்கு எதைக்

1 க�ொரிந்தியர் 12:12 - “எப்படியெனில், சரீரம் ஒன்று,
அதற்கு
அவயவங்கள்
அநேகம்;
ஒரே
சரீரத்தின்
அவயவங்களெல்லாம்
அநேகமாயிருந்தும்,
சரீரம்
ஒன்றாகவேயிருக்கிறது; அந்தப்பிரகாரமாகச் கிறிஸ்துவும்
இருக்கிறார்.”

3. வாசிக்க: எபிரெயர் 10:24 - எபிரெயர் 10:24 லிருந்து,
தேவபக்தியான
உறவுகளைக்
குறித்து
நாம்
என்ன
கற்றுக்கொள்கிற�ோம்?
எபிரெயர் 10:24-25 - “மேலும், அன்புக்கும் நற்கிரியைகளுக்கும்

நாம் ஏவப்படும்படி ஒருவரைய�ொருவர் கவனித்து, (25)
சபை
கூடிவருதலைச்
சிலர்
விட்டுவிடுகிறதுப�ோல
நாமும்
விட்டுவிடாமல்,
ஒருவருக்கொருவர்
புத்திச�ொல்லக்கடவ�ோம்; நாளானது சமீ பித்து வருகிறதை
எவ்வளவாய்ப்
பார்க்கிறீர்கள�ோ
அவ்வளவாய்ப்
புத்திச�ொல்ல வேண்டும்.”
4. வாசிக்க: எபிரெயர் 15:25. உறவுகளைக் குறித்து இந்த
வசனத்திலிருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கொள்கிற�ோம்?
5. வாசிக்க:
நீதிம�ொழிகள்
5:22.23.
தேவபக்தியற்ற
உறவுகளிலிருந்து நாம் நம்முடைய இருதயத்தை ஏன்
காத்துக்கொள்ள வேண்டும்?
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5:22.23 - “துன்மார்க்கனை அவனுடைய
அக்கிரமங்களே பிடித்துக்கொள்ளும்; தன் பாவக்கயிறுகளால்
கட்டப்படுவான். அவன் புத்தியைக் கேளாததினால் மடிந்து,
தன் மதிகேட்டின் மிகுதியினால் மயங்கிப் ப�ோவான்.”
நீதிம�ொழிகள்

6. வாசிக்க: 2 தீம�ோத்தேயு 2:22. யார�ோடுகூட நாம் நீதியையும்,
விசுவாசத்தையும், அன்பையும் சமாதானத்தையும் த�ொடர
வேண்டும்?

2 தீம�ோத்தேயு 2:22

- “அன்றியும், பாலியத்துக்குரிய
இச்சைகளுக்கு நீ விலகிய�ோடி, சுத்த இருதயத்தோடே
கர்த்தரைத் த�ொழுதுக�ொள்ளுகிறவர்களுடனே, நீதியையும்
விசுவாசத்தையும்
அன்பையும்
சமாதானத்தையும்
அடையும்படி நாடு.”
7. வாசிக்க: எபிரெயர் 13:7.
நம்முடைய வாழ்வில் நாம்
யாரை நினைத்து, அவர்களை நம் மாதிரியாகக் க�ொள்ள
வேண்டும்?

13:7
“தேவவசனத்தை
உங்களுக்குப்
ப�ோதித்து, உங்களை நடத்தினவர்களை நீங்கள் நினைத்து,
அவர்களுடைய நடக்கையின் முடிவை நன்றாய்ச் சிந்தித்து,
அவர்களுடைய விசுவாசத்தைப் பின்பற்றுங்கள்.”
எபிரெயர்

47

தேவபக்தியான உறவுகளின் வல்லமை		
டான் க்ரோ

பாடம் 4

பதில் ஆதாரங்௧ள்
1. வாசிக்க: 1 க�ொரிந்தியர் 15:33. உறவுகளைக் குறித்து இந்த
வசனம் நமக்கு எதைப் ப�ோதிக்கிறது?

கெட்ட சகவாசம், தீயஉறவுகள் நல்லொழுக்கங்களைக்
கெடுக்கும்.
2. வாசிக்க:
1 க�ொரிந்தியர் 12:12.
வாழ்க்கையைக் குறித்து இந்த
காண்பிக்கிறது?

நம்முடைய கிறிஸ்தவ
வசனம் நமக்கு எதைக்

மாம்ச சரீரத்தைப் ப�ோலவே, கிறிஸ்துவின் சரீரத்தில்
உள்ள மற்ற அவயவங்களான உறுப்பினர்கள் நமக்குத்
தேவை
3. வாசிக்க: எபிரெயர் 10:24.
எபிரெயர் 10:24 லிருந்து,
தேவபக்தியான
உறவுகளைக்
குறித்து
நாம்
என்ன
கற்றுக்கொள்கிற�ோம்?

தேவபக்தியான
உறவுகளில்
இருப்பவர்கள்
மற்றவர்கள்மேல் அன்புக்கும் நற்கிரியைக்கும் ஏவப்பட
வேண்டும்.
4. வாசிக்க: எபிரெயர் 15:25. உறவுகளைக் குறித்து இந்த
வசனத்திலிருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கொள்கிற�ோம்?

நாம்
ஒருவரைய�ொருவர்
சந்திக்க
வேண்டும்,
ஐக்கியம்கொள்ள
வேண்டும்,
ஒருவரைய�ொருவர்
உற்சாகப்படுத்தவேண்டும்.
5. வாசிக்க:
நீதிம�ொழிகள்
5:22,23.
தேவபக்தியற்ற
உறவுகளிலிருந்து நாம் நம்முடைய இருதயத்தை ஏன்
காத்துக்கொள்ள வேண்டும்?

மதிகேட்டின் மிகுதியினால் மதிமயங்கிப்போகாதபடிக்கு
(வசனம் 23)
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6. வாசிக்க: 2 தீம�ோத்தேயு 2:22. யார�ோடுகூட நாம் நீதியையும்,
விசுவாசத்தையும், அன்பையும் சமாதானத்தையும் த�ொடர
வேண்டும்?

சுத்த
இருதயத்தோடே
த�ொழுதுக�ொள்ளுகிறவர்களுடனே.

கர்த்தரைத்

7. வாசிக்க: எபிரெயர் 13:7.
நம்முடைய வாழ்வில் நாம்
யாரை நினைத்து, அவர்களை நம் மாதிரியாகக் க�ொள்ள
வேண்டும்?

தேவவசனத்தை உங்களுக்குப்
நடத்தினவர்களை.
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உபத்திரவம்
டான் க்ரோ
மத்தேயு 10:16-23 தமது சீஷர்கள் எதிர்ப்புகளை சந்திக்க
ஆயத்தமாக
வேண்டுமென்று
இயேசு
விரும்பினார்.
எதிர்ப்புகள்
வரப்போகின்றன
என்பதை
அவர்கள்
அறியவேண்டுமென
விரும்பினார்.
தேவபக்தியாய்,
கிறிஸ்துவை
மையமாகக்கொண்டு
வாழ்கிறவர்கள்
உபத்திரவப்படுவார்கள் (2 தீம�ோ. 3:12). அது ஏத�ோ நீங்கள்
கடிந்துக�ொள்ளவேண்டிய ஒன்று அல்ல. அதன் பின்னால்
எதிரி
இருக்கக்கூடும்,
ஆனால்,
உபத்திரவம்
என்பது
நீதிக்காக நீங்கள் நிற்கிறதில் ஒரு பங்கு. கிறிஸ்துவுக்குள்
தேவபக்தியாய் நடக்கிறவர்கள் உபத்திரவப்படுவார்கள் என்று
வேதம் கூறுகிறதே. “இத�ோ, ஆடுகளை ஓநாய்களுக்குள்ளே
அனுப்புகிறதுப�ோல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன்” (மத்தேயு
10:16) என்று ச�ொல்லி இயேசு தமது சீஷர்களை அதற்கென்று
ஆயத்தப்படுத்தினார். “இத�ோ” என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம்,
“என் பிள்ளைகளே, கவனியுங்கள். நீங்கள் இதை நன்கு
அறிந்துக�ொள்ள
வேண்டுமென்று
நான்
விரும்புகிறேன்.
ஆடுகளை ஓநாய்களுக்குள்ளே அனுப்புகிறதுப�ோல நான்
உங்களை அனுப்புகிறேன்.” ஆடுகள் என்பவை தற்பாதுகாப்பு
இல்லாதவை, அவைகள் பிறரை சார்ந்து வாழும் மிருகம்.
ஆடுகளுக்குக் க�ோரை / நச்சுப் பற்கள்
கிடையாது,
சர்ப்பத்தைப்போல
நஞ்சு
கிடையாது
–
அதற்கு
எந்த
பாதுகாப்பும் கிடையாது. அதற்கு இருக்கும் ஒரே பாதுகாப்பு,
அதன் மேய்ப்பன்தான்.
ஓநாய்களை
ஆடுகள்
அருகே
வராதபடிக்கு
பாதுகாத்துக்கொள்ள வேண்டியதே மேய்ப்பனின் கடமை,
ஆனால் இயேசு இங்கே அதற்கு முற்றிலும் எதிர்மாறான ஒரு
காரியத்தைச் ச�ொல்லுகிறார். “ஆடுகளை ஓநாய்களுக்குள்ளே
அனுப்புகிறதுப�ோல
நான்
உங்களை
அனுப்புகிறேன்.”
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இது
ஆச்சரியமான
ஒரு
வார்த்தை
அல்லவா!
எதிர்ப்புகளை சந்திக்க அவர்கள் மனரீதியில் ஆயத்தமாக
வேண்டுமென்பதற்காகவே இப்படி கூறுகிறார். “ஏனெனில்,
மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடுமல்ல, துரைத்தனங்கள�ோடும்,
அதிகாரங்கள�ோடும்,
இப்பிரபஞ்சத்தின்
அந்தகார
ல�ோகாதிபதிகள�ோடும்,
வான
மண்டலங்களிலுள்ள
ப�ொல்லாத
ஆவிகளின்
சேனைகள�ோடும்
நமக்குப்
ப�ோராட்டம்
உண்டு”
என்று
எபேசியர்
6:12
ல்
வாசிக்கிற�ோம். எதிர்ப்புகள் இருக்கும். உபத்திரவம் என்பது
கிறிஸ்தவ வாழ்வின் ஒரு பகுதி என்பதை நீ ங்கள் அறிய
வேண்டுமென்று இயேசு விரும்புகிறார். “சர்ப்பங்களைப்போல
வினாவுள்ளவர்களாயிருங்கள்”
(மத்தேயு
10:16)
என்று
கூறுவதன் மூலம் அதற்கு உங்களை ஆயத்தப்படுத்துகிறார்.
“வினாவுள்ளவர்களாயிருங்கள்”
என்றால்,
அனைத்து
சூழ்நிலைகளிலும்
ஞானமுள்ளவர்களாயிருங்கள்
என்று
ப�ொருள்.
தேவையில்லாமல்
பிரச்சினைகளை
நீ ங்கள்
தூண்டிவிட
மாட்டீர்கள்,
உங்கள�ோடுகூட
நீ ங்கள்
ஞானத்தைக் க�ொண்டு செல் ர்கள்.
வீ
சர்ப்பங்களைப்போல
வினாவுள்ளவர்களாயும்,
புறாக்களைப்போல
கபடற்றவர்களாயும் இருங்கள்.
அதன்பிறகு, “மனுஷரைக் குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள்”
(மத்தேயு 10:17)
என்று
கூறுகிறார். காரணம், சாத்தான்
மனிதர்களைப் பயன்படுத்தப் ப�ோகிறான். “கீழ்ப்படியாமையின்

பிள்ளைகளிடத்தில்
ஆகாயத்து
அதிகார

இப்பொழுது
பிரபு”
என்று

கிரியை

செய்கிற

எபேசியர்
2:2
ல்
வாசிக்கிற�ோம்.
இயேசுகிறிஸ்துவின்
ந�ோக்கத்தையும்,
தேவனுடைய
வார்த்தையையும்
எதிர்க்கும்படியாக
சாத்தான், மனிதர்கள் நம்மை எதிர்க்கும்படி அவர்களை
உபய�ோகப்படுத்தப் ப�ோகிறான். ஆகவே, “மனுஷரைக்குறித்து

எச்சரிக்கையாயிருங்கள்; அவர்கள் உங்களை ஆல�ோசனைச்
சங்கங்களுக்கு ஒப்புக்கொடுத்து, தங்கள் ஜெபஆலயங்களில்
உங்களை வாரினால் அடிப்பார்கள்” (மத். 10:17). பவுல் இவ்வாறு
கூறினார், “இயேசுகிறிஸ்துவினிமித்தம், இயேசுகிறிஸ்துவின்
செய்தியினிமித்தம், சுவிசேஷ செய்தியினிமித்தம் வாரினால்
அடிபட்டேன்,
யூதர்களால்
ஒன்றுகுறைய
நாற்பதடியாக
ஐந்துதரம் அடிபட்டேன்.” (2 க�ொரி. 11:23 - 24). நீங்கள்
அதிபதிகளுக்கு முன்பாக க�ொண்டு செல்லப்படுவ ீர்கள் –
இயேசுகிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை எதிர்க்கும்படியாக சில
நேரங்களில் சாத்தான் அரசாங்கத்தைக்கூட பயன்படுத்துவான்.
அவர்களுக்குச் சாட்சியாக அல்லது அவர்களுக்கு எதிராக,
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இயேசுவினிமித்தம் நீங்கள் அதிபதிகளுக்கு முன்பாகவும்,
ராஜாக்களுக்கு முன்பாகவும் க�ொண்டு செல்லப்படுவ ீர்கள்.
சுவிசேஷம் அறிவிப்பதைக் குறித்து வேதபாடம் ஒன்றை
நான் எடுத்துக்கொண்டிருந்தேப�ோது, இழந்துப�ோனவர்களை
சந்திப்பதற்கு
சுவிசேஷ
நிருபங்கள்
மற்றும்
நமது
தனிப்பட்ட சாட்சியை எப்படி
பயன்படுத்துவது என்பது
குறித்து மாணவர்களுக்கு நான் விளக்கிக் காண்பித்துக்
க�ொண்டிருந்தேன். ஒருவருக்கு நான் சுவிசேஷம் அறிவித்து,,
இன்னும்
ஐம்பது முதல் நூறு பேருக்கு
அதை அனுப்பி
வைத்தேன். ஒரு சில நாட்களுக்குப் பிறகு Mary Anne என்ற
பட்டணத்திலிருந்து ஒரு த�ொலைபேசி அழைப்பு எனக்கு
வந்தது.
“இதைச்
செய்த
உன்னை
நான்
சும்மாவிடப்
ப�ோவதில்லை, இயேசுகிறிஸ்துவைக் குறித்து நீ எனக்கு
எப்படி ச�ொல்லலாம்?
இதிலிருந்து நீ தப்ப முடியாது, என்
பெயர் உனக்கு எப்படித் தெரியும்?” என்று கேட்டார்கள். அதற்கு
நான்: “நல்லது, ப�ோன் புத்தகத்திலிருந்து உங்கள் பெயரை
நான் அறிந்துக�ொண்டேன்” என்றேன். அந்தப் பெண்மணிய�ோ:
“நீ ஒரு ப�ொய்யன், என் பெயரும், என் விலாசமும் ப�ோன்
புத்தகத்தில் இல்லை” என்று கூறி, ப�ோலீஸ் நாளைய தினம்
உம்மைத் த�ொடர்புக�ொள்வார்கள் என்று கூறி வைத்தார்கள்.
“வேதாகமம் கூறுவது இத்தனை உண்மைய�ோ?” என்று நான்
எனக்குள்ளே ய�ோசித்தேன். அப்படியே அடுத்த நாள் ப�ோலீஸ்
என்னோடு த�ொடர்புக�ொண்டார்கள். என்னை விசாரிப்பதற்காக
அவர்கள் இரண்டு மணிநேரத்திற்கும் அதிகமாக நேரம்
செலவழித்தார்கள்.
நான் ச�ொல்வது இன்னதென்று உங்களுக்குத் தெரிகிறதா?
சாலைகளில் குற்றவாளிகள் இருக்கும்போதுதான், ப�ோலீஸ்
தங்கள்
இரண்டு
மணி
நேரத்தை
செலவிடுவார்கள்.
ஆனால் என்னிடத்தில் ஏன்?
இயேசுகிறிஸ்துவினிமித்தம்,
சுவிசேஷத்தினிமித்தம்.
தேவனுடைய
வார்த்தை
உண்மையிலே சத்தியமா? ஆம், நீங்கள் தேவனுடைய
வார்த்தையின்படி
நின்றால்,
இயேசுவை
அறிவிப்பதற்கு
நீங்கள்
தைரியம்
உள்ளவர்களாய்
இருந்தால்,
மனிதர்
முன்பாக
நீதியுள்ள
வாழ்க்கை
வாழ்வதற்கு
நீங்கள்
தைரியமுள்ளவர்களாய்
இருந்தால்,
அங்கே
எதிர்ப்புகள்
காணப்படும்.
ப�ொல்லாத
சக்திகளும்
உள்ளன,
நல்ல
சக்திகளும் உள்ளன. அவற்றைச் சந்திப்பதற்கு தம்முடைய
சீஷர்கள்
ஆயத்தமானவர்களாய்
இருக்கவேண்டுமென்று
இயேசு விரும்பினார்.
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“அவர்கள் உங்களை ஒப்புக்கொடுக்கும்போது:
எப்படிப்
பேசுவ�ோம் என்றும், என்னத்தைப் பேசுவ�ோம் என்றும்
கவலைப்படாதிருங்கள்; நீங்கள் பேசவேண்டுவது அந்நேரத்தில்
உங்களுக்கு அருளப்படும்” என்று மத்தேயு 10:19 ல் இயேசு

கூறினார். தேவனுடைய ஆவி உங்கள�ோடு இருக்கும்போது,
வேதத்தில் உள்ள ஸ்தேவானுக்கு அருளப்பட்ட ஞானத்தைப்
ப�ோல உங்களுக்கும் அருளப்படும். அவன் பேசின ஞானத்தை
மக்கள் எதிர்க்கக் கூடாதிருந்தது. “என் நாமத்தினிமித்தம்

நீங்கள் எல்லாராலும் பகைக்கப்படுவ ீர்கள்; முடிவுபரியந்தம்
நிலைத்திருப்பவனே இரட்சிக்கப்படுவான். ஒரு பட்டணத்தில்
உங்களைத்
துன்பப்படுத்தினால்
மறு
பட்டணத்திற்கு
ஓடிப்போங்கள்” என்று மத்தேயு 10:22 - 23
வசனங்களில்

இயேசு கூறினார். நீங்கள் வேதவசனத்தை கேட்கிறவர்களாய்
மாத்திரம்
இராமல்,
அதன்படி
செய்கிறவர்களாயும்
இருப்பீர்களெனில், நீதிக்கு எதிராக, இயேசுகிறிஸ்துவின்
சித்தத்திற்கு எதிராக எதிர்ப்புகள் இருக்கும்.
சில நாட்களுக்குமுன் நான் ஒரு பூங்காவில் இருந்தேன்,
அங்கே இருந்த ஊஞ்சலில் வயதான ஒரு பெண்மணி
உட்கார்ந்திருந்தார்.
அவர்
கள்ளங்கபடற்றவர்,
அவர்
என்னை
எதுவும்
ச�ொல்லமாட்டார்
என்று
நினைத்து,
நானும் அவர�ோடுகூட அந்த ஊஞ்சலில் உட்காரலாமா
என்று கேட்டு, உட்கார்ந்து அவர�ோடு பேச ஆரம்பித்தேன்.
அவருடைய பெயர் ஜேன். “சரி, நீங்கள் என்ன வேலை
செய்கிறீர்கள்?” என்று கேட்டேன். “ஒ, நான் வயதான ஒரு
பெண், வேலையிலிருந்து ஓய்வுபெற்றுவிட்டேன்,
எனவே
தற்பொழுது நான் எந்த வேலையும் செய்யவில்லை” என்று
அவர்கள் கூறினார்கள். சரி. நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள்
என்று அவர் என்னைக் கேட்டார். நான் பாரம்பரிய சபைசாராத
ஒரு ஊழியத்தில் ஊழியம் செய்கிறேன் என்றேன். உடனே
அந்தப் பெண்ணின் முகரூபம் மாறினது. “தேவனைப் பற்றி

எனக்கு எதுவும் நீங்கள் ச�ொல்லக்கூடாது, இயேசுவைப் பற்றி
ச�ொல்லக்கூடாது” என்ற சத்தமிட்டார். ஓ ஜேன் அவர்களே,

நீங்கள் அவ்வாறு பேசக்கூடாது என்று நான் கூறினேன்.
உடனே அந்தப் பெண்மணி: இயேசு மாத்திரம் என் கண்முன்
இப்பொழுது
இருந்தால்,
அவருடைய
முகத்தில்
நான்
துப்புவேன் என்று அவர் க�ோபத்தில் க�ொப்பளித்தார். ஜேன்
நீங்கள் அப்படிப் பேசக் கூடாது, நீங்கள் இப்படிப் பேசுவதற்கு
ஒருவேளை
திருச்சபையில்
அநேக
மக்கள்
உங்களை
காயப்படுத்தியிருக்கக்கூடும், சரி என் குடும்பத்தைப் பற்றி
நான் சற்று கூறட்டும் என்றேன். அதற்கு அவர்: இல்லை
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நீங்கள் ச�ொல்ல வேண்டாம், அப்படியே இயேசு உங்கள்
குடும்பத்திற்கு என்ன செய்தார் என்பதை ச�ொல்லுவ ீர்கள்,
நீங்கள் ச�ொல்வதை கேட்க நான் தயாராக இல்லை, நீங்கள்
அதைப் பற்றி பேசவே கூடாது என்று சத்தமிட்டார். அதற்கு
நான்: ஜேன், இயேசுவைப் பற்றி நான் க�ொஞ்சம் கூறுகிறேன்,
அதை தயவுசெய்து கேளுங்கள் என்றேன். “வாயை மூடு
என்று நான் உனக்குச் ச�ொல்லுகிறேன்” என்று கூறி, சற்று
த�ொலைவில் அவருடன் க�ொண்டு வந்திருந்த ஒரு சிறு
நாயை அழைத்துக்கொண்டு வேகமாக ப�ோய்விட்டார்.
பாருங்கள்,
அவருக்குள்
கீழ்ப்படியாமையின்
ஆவி
குடிக�ொண்டிருந்தபடியால்,
அவர்
தனது
நிதானத்தை
இழந்திருந்தார், அவர் சாத்தானால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தார்.
சுவிசேஷம்
கூறும்போது
யாரும்
என்னைப்
பார்த்து
சத்தம்போட மாட்டார்கள், என் முகத்திற்கு நேராக யாரும்
துப்ப மாட்டார்கள் என்று நான் நினைத்திருந்தேன். எனினும்,
எனக்குள் இயேசுவின் மனதுருக்கம்தான் இருந்தது, எனவே
ஜேன்மீ து
எனக்கு
வெறுப்பு
வரவில்லை,
அவர்மீ து
அன்புதான் வந்தது. அவர் நிதானம் இழந்திருந்தார், நான�ோ
முழு நிதானத்தில் இருந்தேன். நான் வடு
ீ
திரும்பிய உடன்:
“ஆண்டவரே, நடந்ததெல்லாம் உமக்குத் தெரியும், நான்
நிதானமாய் இருந்ததே பெரிய அற்புதம். ஒருவர் என்
முகத்திற்கு முன்பாக இருக்கும்போது, அவர்மீ து எனக்கு
அன்பையும்,
மனதுருக்கத்தையும்
க�ொடுக்கிறதற்காக
ஸ்தோத்திரம் என்று கூறினேன்.”
இயேசுவின் நாமத்தை முன்னிட்டு நீங்கள் வெளியே
செல்லும்போது
உபத்திரவமும்,
எதிர்ப்புகளும்
வரும்.
நான்
புறக்கணிக்கப்படும்போது,
மற்றவர்களால்
ஏற்றுக்கொள்ளப்படாதப�ோது
நமக்கு
தைரியத்தைத்
தரும் அதே ஆவியானவர், எந்த சூழ்நிலையிலும் நமக்கு
ஆறுதலையும் பெலனையும் அருளுவார்.
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1. வாசிக்க: 2 தீம�ோத்தேயு 3:12. தேவபக்தியாய் வாழ்கிறவர்கள்
எதை அனுபவிப்பார்கள்?

2 தீம�ோத்தேயு 3:12 - “அன்றியும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்
தேவபக்தியாய்
நடக்க
துன்பப்படுவார்கள்.”

மனதாயிருக்கிற

யாவரும்

2. “உபத்திவம்” இதை எவ்வாறு வர்னிப்பீர்கள்?
3. வாசிக்க: மாற்கு 4:16-17. என்ன காரணத்திற்காக உபத்திரவம்,
துன்பம் வருகின்றன?

4:16-17 - “அப்படியே, வசனத்தைக் கேட்டவுடனே
அதைச்
சந்தோஷத்தோடு
ஏற்றுக்கொண்டும்,
(17)
தங்களுக்குள்ளே வேர்கொள்ளாதபடியால், க�ொஞ்சக்கால
மாத்திரம்
நிலைத்திருக்கிறார்கள்.வசனத்தினிமித்தம்
உபத்திரவமும்
துன்பமும்
உண்டானவுடனே
இடறலடைகிறார்கள்;
இவர்களே கற்பாறை நிலத்தில்
விதைக்கப்பட்வர்கள்.”
மாற்கு

4. வாசிக்க: “அப்போஸ்தலர் 8:1.4.
துன்பத்தின் விளைவு என்ன?

எருசலேமில்

உண்டான

8:1.4 - “அவனைக் க�ொலைசெய்கிறதற்குச்
சவுலும்
சம்மதித்திருந்தான்.
அக்காலத்திலே
எருசலேமிலுள்ள சபைக்கு மிகுந்த துன்பம் உண்டாயிற்று.
அப்போஸ்தலர்தவிர, மற்ற யாவரும் யூதேயா சமாரியா
தேசங்களில் சிதறப்பட்டுப் ப�ோனார்கள். சிதறிப்போனவர்கள்
எங்குந்திரிந்து, சுவிசேஷவசனத்தைப் பிரசங்கித்தார்கள்.”
அப்போஸ்தலர்

5. வாசிக்க:
மத்தேயு 5:10-12. …………………………………………………. நிமித்தம்
துன்பப்படுகிறவர்கள்மேல் ஆசீர்வாதம் இருக்கும்.

5:10-12 - “நீதியினிமித்தம் துன்பப்படுகிறவர்கள்
பாக்கியவான்கள்; பரல�ோகராஜ்யம் அவர்களுடையது. (11)
என்னிமித்தம் உங்களை நிந்தித்துத் துன்பப்படுத்தி, பலவித
மத்தேயு

55

உபத்திரவம்
டான் க்ரோ

பாடம் 5

தீமையான ம�ொழிகளையும் உங்கள்பேரில் ப�ொய்யாச்
ச�ொல்வார்களானால் பாக்கியவான்களாயிருப்பீர்கள். (12)
சந்தோஷப்பட்டுக் களிகூருங்கள்; பரல�ோகத்தில் உங்கள்
பலன் மிகுதியாயிருக்கும்;
உங்களுக்கு முன்னிருந்த
தீர்க்கதரிசிகளையும் அப்படியே துன்பப்படுத்தினார்களே.”
6. வாசிக்க: மத்தேயு
துன்பப்படும்போது,
எதிர்பார்க்கலாம்?

5:12. விசுவாசிகள்
எதை
அவர்கள்

நீதியினிமித்தம்
எதிர்காலத்தில்

7. வாசிக்க: அப்போஸ்தலர் 9:4-5. சவுல் யாரைத் துன்பப்படு
த்திக்கொண்டிருந்தான்?

9:4-5 - “அவன் தரையிலே விழுந்தான்.
அப்பொழுது:
சவுலே,
சவுலே,
நீ
என்னை
ஏன்
துன்பப்படுத்துகிறாய் என்று தன்னுடனே ச�ொல்லுகிற ஒரு
சத்தத்தைக் கேட்டான். அதற்கு அவன்: ஆண்டவரே, நீர்
யார் என்றான். அதற்குக் கர்த்தர்: நீ துன்பப்படுத்துகிற
இயேசு நானே; முள்ளில் உதைக்கிறது உனக்குக் கடினமாம்
என்றார்.”
அப்போஸ்தலர்

8. வாசிக்க:
அப்போஸ்தலர்
9:1.
சவுல்
உண்மையில்
யாரைத்தான் துன்பப்படுத்திக்கொண்டிருந்தான்?

9:1 - “சவுல் என்பவன் இன்னுங்
கர்த்தருடைய சீஷரைப் பயமுறுத்திக் க�ொலை செய்யும்படி
சீறிப் பிரதான ஆசாரியரிடத்திற்குப் ப�ோய்,”
அப்போஸ்தலர்

9. வாசிக்க: கலாத்தியர் 6:12. கலாத்தியர் புத்தகத்திலுள்ள
யூதமார்க்கத்தார், சுவிசேஷத்தோடுகூட மதப் பிரகாரமான
பிரமாணங்களையும் சேர்க்க முயற்சி செய்தார்கள். அப்படிச்
செய்வதால், அவர் எதைப் புறக்கணித்தார்கள்?
கலாத்தியர் 6:12 - “மாம்சத்தின்படி நல்வேஷமாய்க் காணப்பட

விரும்புகிறவர்கள் தாங்கள் கிறிஸ்புகிறவர்கள் எவர்கள�ோ,
அவர்கள் தாங்கள் கிறிஸ்துவின் சிலுவையினிமித்தம்
துன்பப்படாதபடிக்கே
உங்களை
விருத்தசேதனம்
பண்ணிக்கொள்ளக் கட்டாயம்பண்ணுகிறார்கள்.”
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பதில் ஆதாரங்௧ள்
1. வாசிக்க: 2 தீம�ோத்தேயு 3:12. தேவபக்தியாய் வாழ்கிறவர்கள்
எதை அனுபவிப்பார்கள்?

துன்பத்தை.
2. “உபத்திவம்” இதை எவ்வாறு வர்னிப்பீர்கள்?

த�ொல்லைபடுத்தப்படுதல்,
துன்பப்படுதல்.

விசுவாசத்தினிமித்தம்

3. வாசிக்க: மாற்கு 4:16-17. என்ன காரணத்திற்காக உபத்திரவம்,
துன்பம் வருகின்றன?

வசனத்தினிமித்தம்;
மற்றும்
வசனத்தை
இருதயத்தைவிட்டு எடுத்துப்போடும்படியாக.
4. வாசிக்க: “அப்போஸ்தலர் 8:1.4.
துன்பத்தின் விளைவு என்ன?

ஜனங்கள்
எங்குந்திரிந்து,
பிரசங்கித்தார்கள்.”

எருசலேமில்

நம்

உண்டான

சுவிசேஷவசனத்தைப்

5. வாசிக்க: மத்தேயு 5:10-12. …………………………………………………. நிமித்தம்து
ன்பப்படுகிறவர்கள்மேல் ஆசீர்வாதம் இருக்கும்.

நீதியினிமித்தம்.
6. வாசிக்க: மத்தேயு
துன்பப்படும்போது,
எதிர்பார்க்கலாம்?

5:12. விசுவாசிகள்
எதை
அவர்கள்

நீதியினிமித்தம்
எதிர்காலத்தில்

பரல�ோகத்தில் நல்ல பலனை.
7. வாசிக்க: அப்போஸ்தலர் 9:4-5. சவுல் யாரைத் துன்பப்படு
த்திக்கொண்டிருந்தான்?

இயேசுவை.
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8. வாசிக்க:
அப்போஸ்தலர்
9:1.
சவுல்
உண்மையில்
யாரைத்தான் துன்பப்படுத்திக்கொண்டிருந்தான்?

‘கர்த்தருடைய சீஷர்களை (கிறிஸ்தவர்களை)
9. வாசிக்க: கலாத்தியர் 6:12. கலாத்தியர் புத்தகத்திலுள்ள
யூதமார்க்கத்தார், சுவிசேஷத்தோடுகூட மதப் பிரகாரமான
பிரமாணங்களையும் சேர்க்க முயற்சி செய்தார்கள். அப்படிச்
செய்வதால், அவர் எதைப் புறக்கணித்தார்கள்?

கிறிஸ்துவின் சிலுவையினிமித்தம் வரும் துன்பங்களை.
மற்றொரு
வார்த்தையில்
ச�ொல்லவேண்டுமானால்,
கிறிஸ்துஇயேசுவின்மேல்
வைக்கும்
விசுவாசம்,
கிருபையினால் மாத்திரமே வருகிற இரட்சிப்பைப்
பிரசங்கிப்பதன் மூலம் வருகிற உபத்திரவங்களை
அவர்கள் புறக்கணித்தார்கள்.

58

பாடம் 6

ராஜாவும் அவருடைய
ராஜ்யமும்
டான் க்ரோ

பழைய ஏற்பாட்டில் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மற்ற
ஜனங்களைக் காட்டிலும் சிறப்பானவர்களாக வேறுபடுத்தி
காண்பித்தது
அவர்களுடைய
இறைத்தன்மையே,
வேறு
வார்த்தையில்
ச�ொல்லவேண்டுமானால்,
அவர்கள்
நேரிடையாக தேவனால் ஆளப்பட்டதே சிறப்பம்சமாகும்.
ஆனால், அதன்பிறகு இஸ்ரவேல் சரித்திரத்தைப் பார்க்கும்போது,
உலகத்தின்
மற்ற
நாடுகளுக்கு
இருப்பதுப�ோலவே,
பூமிக்குரிய(மனுஷன்) ஒரு ராஜாவால் தாங்களும் ஆளப்பட
வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்பினார்கள் (1 சாமுவேல்
8:5-19). ஆகவே, தேவன் அவர்களுடைய விண்ணப்பத்தின்படி,
சவுல் என்னும்பேர் க�ொண்ட ஒரு மனிதனை அவர்களுக்கு
ராஜாவாக க�ொடுத்தார் (1சாமுவேல் 10:24-25). அதன்பிறகு,
சவுலின்
கீழ்ப்படியாமையினிமித்தம்,
தம்முடைய
இருதயத்திற்கேற்றதைச் செய்யும், தாவ ீதை அவர்களுக்கு
ராஜாவாக எழுப்பினார் (அப். 13:21-22; 1 இராஜா. 15:3)
ராஜா என்பவன் காணக்கூடாத தேவனின் காணக்கூடிய
பிரதிநிதியாக
இருக்கவேண்டியதாய்
இருந்தது
(உபா.
17:14-20). ராஜா தேவனைப் பின்பற்றும்போது, அவனும்
அவனுடைய ராஜ்யமும் ஸ்திரப்பட்டன. தேவனைப் பின்பற்ற
ராஜா தவறினப�ோது, அவனும் அவனுடைய ராஜ்யமும்
த�ோல்வியடைந்து, சிறையிருப்புக்குள்சென்று அழிந்தன (1
சாமு. 15:22-23).
தேவன்
ஒரு
ராஜாவைத்
தெரிந்துக�ொள்ளும்போது,
அவனை எண்ணெயினால் அபிஷேகம்பண்ணும்படி ஒரு
தீர்க்கதரிசியை
அனுப்பினார்.
அந்த
சமயத்தில்
தேவ
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ஆவியானவர் அந்த ராஜாமீ து வந்து, அவன் நீதிய�ோடு
ஜனங்களை அரசாளும்படியாக அவனுடைய இருதயத்தை
மாற்றுவார், தேவன் அவன�ோடு இருந்தார் (1 சாமு. 10:1.6-7,9).
ஆளுவதற்கு(ஒரு ராஜாவாக இருப்பதற்கு) அபிஷேம் என்பது,
பிற்காலத்தில் மேசியா வந்து ஜனங்களை ஆளப்போவதைக்
குறிக்கிறதாய் இருந்தது. “Anointed - அபிஷேகம்பண்ணப்பட்டவர்”
என்பதற்கு எபிரெய வார்த்தை “mashiac (Massiah) - மேசியா”
என்பதாகும், அதுவே எபிரெய ம�ொழியில் “Christos (Christ) கிறிஸ்து” என்று உள்ளது. பழைய ஏற்பாட்டில் தீர்க்கதரிசிகள்,
எதிர்காலத்தில்
மேசியா
(அபிஷேகம்பண்ணப்பட்டவர்)
வருவார், அப்பொழுது அவர் மூலமாக பரல�ோகத்தின் தேவன்
ஒரு ராஜ்யத்தை பூமியில் உண்டுபண்ணுவார், அந்த ராஜ்யம்
ஒருப�ோதும் அழியாது (தானி. 2:44, 7:14, 27) என்று தீர்க்கதரிசனம்
உரைத்தார்கள். வேதவசனங்களை நீங்கள் நன்கு கவனித்துப்
பார்ப்பீர்களெனில்,
தேவனுடைய
ராஜ்யத்தைக்
குறித்து
இயேசு பேசினப�ோதெல்லாம், அவர் எதை மனதில் வைத்துப்
பேசுகிறார் என்பதை யூதர்களுக்கு ஒருப�ோதும் விளக்கிக்
கூறவே இல்லை. யூதர்கள் எதிர்பார்த்த ராஜ்யம் என்பது
முழுக்க முழுக்க பழைய ஏற்பாட்டு முறைமையின்படியான
ஒரு ராஜ்யத்தையே (ஏசாயா 9:6-7; 11:1-6; தானி. 2:44; 7:13,14,18
மற்றும் 27).
ராஜ்யம்
என்றால்
என்ன
என்பதை
சாதாரணமாக
புரிந்துக�ொள்ளாமல், இயேசுகிறிஸ்து பேசின வார்த்தைகளைப்
புரிந்துக�ொள்வது
கூடாதகாரியம்.
தம்முடைய
சீஷர்கள்
பிரசங்கம்பண்ண வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுச்
ச�ொன்ன ஒரே ஒரு மிக முக்கியமான காரியம் ராஜ்யத்தைப்
பற்றிய செய்தியே (மாற்கு 1:14-15; லூக்கா 9:1,2; அப். 28:23-31;
லூக்கா 16:16 மற்றும் மத்தேயு 14:14). இந்தச் செய்தி “இரட்சிப்பு”
மற்றும் “நித்தியஜீவன்” ஆகியவற்றை வழங்குவதையும்
குறிக்கிறது (எபி. 2:3; மத். 19:16
இந்த வசனத்தை மத்.
19:23 ம் வசனத்தோடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்க; அப். 28:23,24, 28,
30-31).
“தேவனுடைய
ராஜ்யம்”
என்ற
வார்த்தைக்குள்,
தேவனால் ஆளப்படுகிற ஒரு கூட்ட மக்கள் என்ற கருத்தும்
உள்ளது. தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் நுழைய அதற்குரிய
நிபந்தனைகளும் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். மாற்றப்பட்ட
இருதயம் தேவை. இந்த இருதய மாற்றத்தைத்தான் வேதம்,
மனந்திரும்புதல் என்று கூறுகிறது. அது தேவனிடத்தில்
மனந்திரும்புவது; அதாவது சாத்தானைவிட்டு, பாவம் மற்றும்
அதன்
வழிகளைவிட்டு
தேவனிடம்,
கிறிஸ்து
மற்றும்
அவர் வழிகளில் திரும்பிவருதலைக் குறிக்கிறது. அப்படி
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ஒருவர் திரும்பி வரும்போது, தேவன் பாவமன்னிப்பையும்,
நித்தியஜீவனையும்
(இயேசுகிறிஸ்துவின்
இரத்தத்தின்
மூலமாக)
இலவமாக அருளுகிறார் (ர�ோமர் 6:23). இந்த
“நற்செய்தியே”
“கிருபையின்
சுவிசேஷம்”
அல்லது
“தேவனுடைய
ராஜ்யத்தைப்
பிரசங்கித்தல்”
என்று
கூறப்படுகிறது
(அப்.
20:24-25).
தேவனுடைய
ராஜ்யம்
கிருபையினால் உண்டாகிறதாயிருக்கிறது (மத். 20:1-16), அது
இயேசுகிறிஸ்துவின்
ஊழியத்தின்
மூலம்
அமைதியாக,
இரகசியமாக வந்தது (மத். 13:33). சீக்கிரத்தில் ஒருநாள்
வெளிப்படையாக உலகில் உள்ள அனைவரும் காணும்
வகையில் தேவனுடைய ராஜ்யம் வெளிப்படும். (மத்தேயு
13:36-43).
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1. வாசிக்க: தானியேல் 2:44. பழைய ஏற்பாட்டில் தீர்க்கதரிசிகள்,
எதிர்காலத்தில்
மேசியா (அபிஷேகம்பண்ணப்பட்டவர்)
வருவார், அப்பொழுது அவர் மூலமாக பரல�ோகத்தின்
தேவன் ஒரு ராஜ்யத்தை பூமியில் உண்டுபண்ணுவார்,
அந்த ராஜ்யம்,
A. ஆயிரம்வருடம்வரை அந்த அரசாட்சி நிலைக்கும்.
B. அது ஒருப�ோதும் அழியாது.
C. அது தற்காலிகமானதாக இருக்கும்.

2:44 - “அந்த ராஜாக்களின் நாட்களிலே,
பரல�ோகத்தின் தேவன் என்றென்றைக்கும் அழியாத ஒரு
ராஜ்யத்தை எழும்பப்பண்ணுவார்; ……………………… அது அந்த
ராஜ்யங்களையெல்லாம் ந�ொறுக்கி, நிர்மூலமாக்கி, தான�ோ
என்றென்றைக்கும் நிற்கும்.
தானியேல்

2. வாசிக்க: மத்தேயு 4:17, 23. இயேசுவின் பிரசங்கம் என்னவாக
இருந்தது?

4:17 - “அதுமுதல் இயேசு: மனந்திரும்புங்கள்,
பரல�ோகராஜ்யம் சமீ பித்திருக்கிறது என்று பிரசங்கிக்கத்
த�ொடங்கினார்,”
மத்தேயு

4:23 - “பின்பு, இயேசு கலிலேயா எங்கும் சுற்றி
நடந்து, அவர்களுடைய ஜெபஆலயங்களில் உபதேசித்து;
ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கித்து, ஜனங்களுக்கு
உண்டாயிருந்த சகல வியாதிகளையும் சகல ந�ோய்களையும்
நீக்கிச் ச�ொஸ்தமாக்கினார்.”
மத்தேயு

3. வாசிக்க: மாற்கு 1: 14-15. இயேசு …………………………… சுவிசேஷத்தைப்
பிரசங்கித்தார்.

1: 14-15 - “ய�ோவான் காவலில் வைக்கப்பட்ட பின்பு,
இயேசு கலிலேயாவிலே வந்து, தேவனுடைய ராஜ்யத்தின்
மாற்கு
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சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கித்து: காலம் நிறைவேறிற்று,
தேவனுடைய ராஜ்யம் சமீ பமாயிற்று;
மனந்திரும்பி,
சுவிசேஷத்தை விசுவாசியுங்கள் என்றார்."
4. வாசிக்க:
லூக்கா
4:43.
தேவனிடத்திலிருந்து
அனுப்பப்பட்டதன் காரணம்……………………………………

இயேசு

4:43 - “அவர�ோ அவர்களை ந�ோக்கி: நான்
மற்ற ஊர்களிலும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தைக்குறித்து
பிரசங்கிக்கவேண்டும்,
இதற்காகவே
அனுப்பப்பட்டேன்
என்றார்.”
லூக்கா

5. வாசிக்க: ய�ோவான் 4:25. ராஜ்யத்தைக் குறித்து இயேசு
பேசியப�ோது, ராஜ்யம் என்றால் எது என்று அவர் எதை
மனதில் வைத்து பிரசங்கித்தார�ோ, அதை யூதர்களுக்கு
வெளிப்படுத்தவே இல்லை.
அது பழைய ஏற்பாட்டில்
குறிப்பிடப்பட்டது, அதைக் குறித்து அவர்கள்:
A. க�ொஞ்சம் அறிந்திருந்தனர்.
B. அது ஒருப�ோதும் வராது என்று நினைத்தனர்.
C. அதை அவர்கள் ஏற்கெனவே எதிர்பார்த்துக்
க�ொண்டிருந்தனர்.

4:25 - “அந்த ஸ்திரீ அவரை ந�ோக்கி: கிறிஸ்து
என்னப்படுகிற மேசியா வருகிறார் என்று அறிவேன்,
அவர் வரும்போது எல்லாவற்றையும் நமக்கு அறிவிப்பார்
என்றாள்.”
ய�ோவான்

6. வாசிக்க: லூக்கா 9:1.2. – சீஷர்கள் செய்த மூன்று காரியங்கள்
என்ன?

9:1-2 - “அவர் தம்முடைய பன்னிரண்டு
சீஷரையும்
வரவழைத்து,
சகல
பிசாசுகளையும்
துரத்தவும்,
வியாதியுள்ளவர்களைக்
குணமாக்கவும்
அவர்களுக்கு
அதிகாரமும்
க�ொடுத்து,
தேவனுடைய
ராஜ்யத்தைக் குறித்துப் பிரசங்கிக்கவும், பிணியாளிகளைச்
ச�ொஸ்தமாக்கவும் அவர்களை அனுப்பினார்.”
லூக்கா
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7. வாசிக்க: லூக்கா 10:1-2, 8-9. எழுபதுபேர் பிரசங்கிக்கும்படி
இயேசு அவர்களுக்குச் ச�ொன்ன செய்தி என்ன?

10:1-2 - “இவைகளுக்குப் பின்பு, கர்த்தர்
வேறே எழுபதுபேரை நியமித்து, தாம் ப�ோகும் சகல
பட்டணங்களுக்கும்
இடங்களுக்கும்
அவர்களைத்
தமக்கு முன்னே அனுப்பினார். (2) அப்பொழுது அவர்
அவர்களை ந�ோக்கி:
அறுப்பு மிகுதி, வேலையாட்கள�ோ
க�ொஞ்சம்;
ஆகையால்
அறுப்புக்கு
எஜமான்
தமது
அறுப்புக்கு
வேலையாட்களை
அனுப்பும்படி
அவரை
வேண்டிக்கொள்ளுங்கள்.”
லூக்கா

10:8-9
“ஒரு
பட்டணத்தில்
நீங்கள்
பிரவேசிக்கிறப�ொழுது,
ஜனங்கள்
உங்களை
ஏற்றுக்கொண்டால் அவர்கள் உங்கள்முன் வைக்கிறதை
நீங்கள் புசித்து, (9) அவ்விடத்திலுள்ள பிணியாளிகளைச்
ச�ொஸ்தமாக்கி, தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குச்
சமீ பமாய்
வந்திருக்கிறது
என்று
அவர்களுக்குச்
ச�ொல்லுங்கள்.”
லூக்கா

8. வாசிக்க: லூக்கா 23:2. யூதர்களின் ச�ொந்த விளக்கத்தின்படி,
“கிறிஸ்து” என்றால் ……………………………………………………………. என்று ப�ொருள்.

23:2
“இவன்
தன்னைக்
கிறிஸ்து
என்னப்பட்ட ராஜாவென்றும், ராயருக்கு வரி க�ொடுக்க
வேண்டுவதில்லையென்றும்
ச�ொல்லி,
ஜனங்களைக்
கலகப்படுத்தக் கண்டோம் என்று அவர்மேல் குற்றஞ்சாட்டத்
த�ொடங்கினார்கள்.”
லூக்கா

9. வாசிக்க: அப்போஸ்தலர் 17:7. ராயருடைய சட்டத்திற்கு
மாறாக, பவுல் …………………… என்னும் ஒருவரை ………………… என்று
ச�ொன்னதாக, யூதர்கள் பவுல்மீ து குற்றஞ்சாட்டினார்கள்.

17:7
“இவர்களை
யாச�ோன்
ஏற்றுக்கொண்டான். இவர்களெல்லாரும் இயேசு என்னும்
வேற�ொருவனை ராஜா என்று ச�ொல்லி, இராயனுடைய
கட்டளைகளுக்கு
விர�ோதமாகச்
செய்கிறார்களென்று
கூக்குரலிட்டு,”
அப்போஸ்தலர்
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10. வாசிக்க:
அப்போஸ்தலர்
19:8-10.
எபேசுவிலே
பவுல்
தைரியமாய்ப் ……………………………………. பிரசங்கித்து, அவர்களுக்குப்
புத்திச�ொல்லிக்கொண்டு வந்தான்.

19:8-10 - “பின்பு பவுல் ஜெப ஆலயத்தில்
பிரவேசித்து,
தைரியமாய்ப்
பிரசங்கித்து,
மூன்று
மாதமளவும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கடுத்தவைகளைக்
குறித்துச் சம்பாஷனைபண்ணி, புத்திச�ொல்லிக்கொண்டு
வந்தான். (9) சிலர் கடினப்பட்டு அவிசுவாசிகளாகிக்
கூட்டத்திற்கு முன்பாக இந்த மார்க்கத்தை நிந்தித்தப�ோது,
அவன் அவர்களை விட்டு விலகி, சீஷரை அவர்களிலிருந்து
பிரித்துக்கொண்டு, திறன்னு என்னும் ஒருவனுடைய
வித்தியாசாலையிலே அநுதினமும் சம்பாஷித்துக்கொண்டு
வந்தான். (10) இரண்டு வருஷகாலம் இப்படி நடந்ததினாலே
ஆசியாவில்
குடியிருந்த
யூதரும்
கிரேக்கருமாகிய
எல்லாரும்
கர்த்தராகிய இயேசுவின் வசனத்தைக்
கேட்டார்கள்.”
அப்போஸ்தலர்

11. வாசிக்க:
அப்போஸ்தலர் 28:23-31. வசனம் 31 ல்,
அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பிரசங்கித்துக்கொண்டிருந்தது
என்ன?
அப்போஸ்தலர் 28:23-31 - “அதற்காக அவர்கள் ஒரு நாளைக்

குறித்து, அநேகம்பேர் அவன் தங்கியிருந்த வட்டிற்கு
ீ
அவனிடத்தில் வந்தார்கள். அவன் காலமே த�ொடங்கி
சாயங்காலமட்டும் ம�ோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்திலும்
தீர்க்கதரிசிகளின் ஆகமங்களிலும் இருந்து இயேசுவுக்கடுத்த
விசேஷங்களை அவர்களுக்குப் ப�ோதித்து, தேவனுடைய
ராஜ்யத்தைக் குறித்துச் சாட்சி க�ொடுத்து விஸ்தரித்துப்
பேசினான்.
(24)
அவன்
ச�ொன்னவைகளைச்
சிலர்
விசுவாசித்தார்கள், சிலர் விசுவாசியாதிருந்தார்கள். (25)
இப்படி அவர்கள் ஒருவர�ோட�ொருவர் ஒவ்வாமலிருந்து,
புறப்பட்டுப்போகையில்,
பவுல்
அவர்களுக்குச்
ச�ொன்ன வாக்கியமாவது: (26) நீங்கள் காதாரக்கேட்டும்
உணராதிருப்பீர்கள், கண்ணாரக்கண்டும் பாராதிருப்பீர்கள்.
(27) இவர்கள் கண்களினால் காணாமலும், காதுகளினால்
கேளாமலும், இருதயத்தினால் உணர்ந்து குணப்படாமலும்,
நான் இவர்களை ஆர�ோக்கியமாக்காமலும் இருக்கும்படிக்கு,
இந்த
ஜனத்தின்
இருதயம்
க�ொழுத்திருக்கிறது
காதுகளினால் மந்தமாய்க் கேட்டுத் தங்கள் கண்களை
மூடிக்கொண்டார்கள்
என்று
இந்த
ஜனத்தினிடத்தில்
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ப�ோய்ச்
ச�ொல்லு
என்பதைப்
பரிசுத்தஆவி
ஏசாயா
தீர்க்கதரிசியைக்கொண்டு
நம்முடைய
பிதாக்களுடனே
நன்றாய்ச் ச�ொல்லியிருக்கிறார். (28) ஆதலால் தேவனுடைய
இரட்சிப்பு புறஜாதியாருக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறதென்றும்,
அவர்கள்
அதற்குச்
செவிக�ொடுப்பார்களென்றும்
உங்களுக்குத் தெரிந்திருக்கக்கடவது என்றான். (29) இப்படி
அவன் ச�ொன்னபின்பு, யூதர்கள் தங்களுக்குள்ளே மிகவும்
தர்க்கம்பண்ணிக்கொண்டு, ப�ோய்விட்டார்கள். (30) பின்பு
பவுல் தனக்காக வாடகைக்கு வாங்கியிருந்த வட்டிலே
ீ
இரண்டு வருஷம் முழுதும் தங்கி, தன்னிடத்தில் வந்த
யாவரையும் ஏற்றுக்கொண்டு, (31) மிகுந்த தைரியத்துடனே
தடையில்லாமல்
தேவனுடைய ராஜ்யத்தைக் குறித்துப்
பிரசங்கித்து,
கர்த்தராகிய
இயேசுகிறிஸ்துவைப்பற்றிய
விசேஷங்களை உபதேசித்துக்கொண்டிருந்தான்.”
12. வாசிக்க: மத்தேயு 24:24. உலகம் முழுதும் பிரசங்கிக்கப்பட
வேண்டிய செய்தி என்ன? அவர்

24:24 - “ராஜ்யத்தினுடைய இந்தச் சுவிசேஷம்
பூல�ோகமெங்குமுள்ள சகல ஜாதிகளுக்கும் சாட்சியாகப்
பிரசங்கிக்கப்படும், அப்போது முடிவு வரும்.”
மத்தேயு

13. வாசிக்க: அப். 20:24-25. சில நேரங்களில் ராஜ்யத்தினுடைய
இந்த
சுவிசேஷம்
……………………………….
சுவிசேஷம்
என்றும்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

20:24-25 - “ஆகிலும் அவைகளில் ஒன்றையுங்
குறித்துக்
கவலைப்படேன்;
என்
பிராணனையும்
நான் அருமையாக எண்ணேன்;
என் ஓட்டத்தைச்
சந்தோஷத்தோடே
முடிக்கவும்,
தேவனுடைய
கிருபையின் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கம்பண்ணும்படிக்கு
நான்
கர்த்தராகிய
இயேசுவினிடத்தில்
பெற்ற
ஊழியத்தை
நிறைவேற்றவுமே
விரும்புகிறேன்.
(25)
இத�ோ, நான் உங்களுக்குள்ளே சஞ்சரித்து, தேவனுடைய
ராஜ்யத்தைக்
குறித்துப்
பிரசங்கம்பண்ணினதைக்
கேட்டவர்களாகிய நீங்களெல்லாரும் இனி என் முகத்தைப்
பார்க்கமாட்டீர்களென்று அறிந்திருக்கிறேன்.”
அப்.

14. வாசிக்க: லூக்கா 16:16. ராஜ்யத்தைக் குறித்த அடிப்படை
அறிவுகூட
இல்லாமல்
இயேசுவின்
செய்தியை
அறிந்துக�ொள்வது என்பது கூடாதகாரியம். ராஜ்யத்தைக்
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குறித்துதான் இயேசு பிரசங்கித்தார், தம்முடைய சீஷர்கள்
பிரசங்கிக்கும்படி இயேசு குறிப்பிட்டுச் ச�ொன்ன செய்தியும்
அதுதான். ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தைக் குறித்து தம்
சீஷர்களிடம்:
A. பிரசங்கியுங்கள் என்று ச�ொன்னார்
B. இதைக் கண்டுக�ொள்ள வேண்டாம் என்றார்
C. இதைக் குறித்து சிந்தியுங்கள் என்றார்,

16:16 - “நியாயப்பிரமாணமும் தீர்க்கதரிசன
வாக்கியங்களும்
ய�ோவான்வரைக்கும்
வழங்கிவந்தது;
அதுமுதல்
தேவனுடைய
ராஜ்யம்
சுவிசேஷமாய்
அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது, யாவரும் பலவந்தமாய் அதில்
பிரவேசிக்கிறார்கள்.”
லூக்கா

15. வாசிக்க: மத்தேயு 6:10. ப�ொதுவாக, தேவனுடைய ராஜ்யம்
என்பது தேவனுடைய ஆளுகையாகும். இந்த வசனத்தில்
இது எவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது?
மத்தேயு 6:10 - “உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக; உம்முடைய

சித்தம்
பரமண்டலத்திலே
பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக.”

செய்யப்படுகிறதுப�ோல

16. வாசிக்க: க�ொல�ோசெயர் 1:13.14; ர�ோமர் 14:9. “தேவனுடைய
ராஜ்யம்” என்ற பதத்தின்படி, ஒரு கூட்ட மக்கள்:
A. இயேசு தங்கள் உள்ளத்தில் வரும்படி
கேட்கவேண்டும்.
B. தேவனுடைய ஆளுகையை
ஏற்றுக்கொண்டு(பிசாசின் ஆளுகையை
புறந்தள்ளுவது), அவருடைய பாவமன்னிப்பை
பெறுவது.
C. சபையில் சேர்ந்துக�ொள்வது.

1:13, 14 - “இருளின் அதிகாரத்தினின்று
நம்மை விடுதலையாக்கி, தமது அன்பின் குமாரனுடைய
ராஜ்யத்திற்கு
உட்படுத்தினவராயிருக்கிற
பிதாவை
க�ொல�ோசெயர்
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ஸ்தோத்திரிக்கிற�ோம். (14) (குமாரனாகிய) அவருக்குள்,
அவருடைய இரத்தத்தினாலே, பாவமன்னிப்பாகிய மீ ட்பு
நமக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது.”

14:9
“கிறிஸ்துவும்
மரித்தோர்மேலும்
ஜீவனுள்ளோர்மேலும்
ஆண்டவராயிருக்கும்பொருட்டு,
மரித்தும் எழுந்தும் பிழைத்துமிருக்கிறார்.”
ர�ோமர்

17. வாசிக்க:
மத்தேயு
4:17.
தேவனுடைய
ராஜ்யத்தில்
பிரவேசிப்பதற்கு மாற்றப்பட்ட ஒரு இருதயம் தேவை.
இருதயத்தில் ஏற்படும் இந்த மாற்றத்தைத்தான் வேதம்,
A. மனஸ்தாபம்
B. நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகள்
C. மனந்திரும்புதல் என்று அழைக்கிறது.

4:17 – “அதுமுதல் இயேசு: மனந்திரும்புங்கள்,
பரல�ோகராஜ்யம் சமீ பித்திருக்கிறது என்று பிரசங்கிக்கத்
த�ொடங்கினார்.”
மத்தேயு

18. வாசிக்க: அப்போஸ்தலர் 26:18.
பாவ மன்னிப்பைப்
பெறும்படியாக நீங்கள் ……………………… விட்டு ஒளியினிடத்திற்கும்,
சாத்தானுடைய …………………………….. விட்டு ……………………………… திரும்பி
விட்டீர்களா?

26:18
“அவர்கள்
என்னைப்
பற்றும்
விசுவாசத்தினாலே
பாவமன்னிப்பையும்
பரி
சுத்தமாக்கப்பட்டவர்களுக்குரிய
சுதந்தரத்தையும்
பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக,
அவர்கள்
இருளைவிட்டு
ஒளியினிடத்திற்கும், சாத்தானுடைய அதிகாரத்தைவிட்டு
தேவனிடத்திற்கும் திரும்பும்படிக்கு நீ அவர்களுடைய
கண்களைத் திறக்கும்பொருட்டு, இப்பொழுது உன்னை
அவர்களிடத்திற்கு அனுப்புகிறேன் என்றார்.”
அப்போஸ்தலர்

19. வாசிக்க: எசேக்கியேல் 36:26-27; அப். 11:15-18. தேவனுடைய
வழியில் உன்னை நடக்கச் செய்யும் புதிய இருதயம், புதிய
ஆவி உனக்குக் க�ொடுக்கப்பட்டு விட்டதா?
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36:26-27
“உங்களுக்கு
நவமான
இருதயத்தைக் க�ொடுத்து, உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான
ஆவியைக் கட்டளையிட்டு, கல்லாத இருதயத்தை உங்கள்
மாம்சத்திலிருந்து எடுத்துப்போட்டு, சதையான இருதயத்தை
உங்களுக்குக் க�ொடுப்பேன். (27) உங்கள் உள்ளத்திலே
என் ஆவியை வைத்து, உங்களை என் கட்டளைகளில்
நடக்கவும்,
என்
நியாயங்களைக்
கைக்கொள்ளவும்
அவைகளின்படி செய்யவும்பண்ணுவேன்.”
எசேக்கியேல்

11:15-18
“நான்
பேசத்தொடங்கினப�ோது,
பரிசுத்தஆவியானவர்
ஆதியிலே
நம்மேல்
இறங்கினதுப�ோலவே, அவர்கள்மேலும் இறங்கினார். (16)
ய�ோவான் ஜலத்தினாலே ஞானஸ்நானங் க�ொடுத்தான்,
நீங்கள�ோ
பரிசுத்தஆவியினாலே
ஞானஸ்நானம்
பெறுவ ீர்கள் என்று கர்த்தர் ச�ொன்ன வார்த்தையை
அப்பொழுது நினைவுகூர்ந்தேன். (17) ஆதலால் கர்த்தராகிய
இயேசுகிறிஸ்துவை விசுவாசித்திருக்கிற நமக்குத் தேவன்
வரத்தை அநுக்கிரகம்பண்ணினதுப�ோலவே அவர்களுக்கும்
அந்த
வரத்தையே
அநுக்கிரகம்பண்ணியிருக்கும்போது
தேவனைத் தடுக்கிறதற்கு நான் எம்மாத்திரம் என்றான்.
(18) இவைகளை அவர்கள் கேட்டப�ொழுது அமர்ந்திருந்து:
அப்படியானால்
ஜீவனுக்கேதுவான
மனந்திரும்புதலை
தேவன்
புறஜாதியாருக்கும்
அருளிச்செய்தார்
என்று
ச�ொல்லி, தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள்.”
அப்.

20. வாசிக்க:
லூக்கா
18:13-14.
உன்
பாவமன்னிப்பிற்காக
தேவனை ந�ோக்கி கூப்பிட்டிருக்கிறாயா?

18:13-14 - “ஆயக்காரன் தூரத்திலே நின்று, தன்
கண்களையும் வானத்துக்கு ஏறெடுக்கத் துண ீயாமல், தன்
மார்பிலே அடித்துக்கொண்டு:
தேவனே!
பாவியாகிய
என்மேல்
கிருபையாயிரும்
என்றான்.
அவனல்ல
இவனே நீதிமானாக்கப்பட்டவனாய்த் தன் வட்டுக்குத்
ீ
திரும்பிப்போனான் என்று உங்களுக்குச் ச�ொல்லுகிறேன்;
ஏனெனில்
தன்னை
உயர்த்துகிறவனெவனும்
தாழ்த்தப்படுவான்,
தன்னைத்
தாழ்த்துகிறவன்
உயர்த்தப்படுவான் என்றார்.
லூக்கா
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பதில் ஆதாரங்௧ள்
1. வாசிக்க: தானியேல் 2:44. பழைய ஏற்பாட்டில் தீர்க்கதரிசிகள்,
எதிர்காலத்தில்
மேசியா (அபிஷேகம்பண்ணப்பட்டவர்)
வருவார், அப்பொழுது அவர் மூலமாக பரல�ோகத்தின்
தேவன் ஒரு ராஜ்யத்தை பூமியில் உண்டுபண்ணுவார்,
அந்த ராஜ்யம்,

ஒருப�ோதும் அழியாது.
2. வாசிக்க: மத்தேயு 4:17, 23. இயேசுவின் பிரசங்கம் என்னவாக
இருந்தது?

மனந்திரும்புங்கள், பரல�ோகராஜ்யம் சமீ பித்திருக்கிறது.
3. வாசிக்க: மாற்கு 1: 14-15. இயேசு …………………………… சுவிசேஷத்தைப்
பிரசங்கித்தார்.

தேவனுடைய ராஜ்யத்தின்
4. வாசிக்க:
லூக்கா
4:43.
தேவனிடத்திலிருந்து
அனுப்பப்பட்டதன் காரணம்……………………………………

இயேசு

தேவனுடைய ராஜ்யத்தைக்குறித்துப் பிரசங்கிக்க
5. வாசிக்க: ய�ோவான் 4:25. ராஜ்யத்தைக் குறித்து இயேசு
பேசியப�ோது, ராஜ்யம் என்றால் எது என்பதை அவர்
மனதில் வைத்து பிரசங்கித்தார�ோ, அதை யூதர்களுக்கு
வெளிப்படுத்தவே இல்லை.
அது பழைய ஏற்பாட்டில்
குறிப்பிடப்பட்டது, அதைக் குறித்து அவர்கள்:

ஏற்கெனவே எதிர்பார்த்துக் க�ொண்டிருந்தனர்.
6. வாசிக்க: லூக்கா 9:1.2. – சீஷர்கள் செய்த மூன்று காரியங்கள்
என்ன?

பிசாசுகளையும் துரத்துதல், தேவனுடைய ராஜ்யத்தைக்
குறித்துப்
பிரசங்கித்தல்,
பிணியாளிகளைச்
ச�ொஸ்தமாக்குதல்.
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7. வாசிக்க: லூக்கா 10: 1-2, 8-9. எழுபதுபேர் பிரசங்கிக்கும்படி
இயேசு அவர்களுக்குச் ச�ொன்ன செய்தி என்ன?

தேவனுடைய ராஜ்யம்.
8. வாசிக்க: லூக்கா 23:2. யூதர்களின் ச�ொந்த விளக்கத்தின்படி,
“கிறிஸ்து” என்றால் ……………………………………………………………. என்று ப�ொருள்.

ராஜா.
9. வாசிக்க: அப்போஸ்தலர் 17:7. ராயருடைய சட்டத்திற்கு
மாறாக, பவுல் ……………………. என்னும் ஒருவரை ………………… என்று
ச�ொன்னதாக, யூதர்கள் பவுல்மீ து குற்றஞ்சாட்டினார்கள்.

இயேசு / ராஜா.
10. வாசிக்க:
அப்போஸ்தலர்
19:8-10.
எபேசுவிலே
பவுல்
தைரியமாய்ப் ……………………………………. பிரசங்கித்து, அவர்களுக்குப்
புத்திச�ொல்லிக்கொண்டு வந்தான்.

தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கடுத்தவைகளைக்குறித்து
11. வாசிக்க:
அப்போஸ்தலர் 28:23-31. வசனம் 31 ல்,
அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பிரசங்கித்துக்கொண்டிருந்தது
என்ன?

இயேசுவுக்கடுத்த
விசேஷங்களை
அவர்களுக்குப்
ப�ோதித்து, தேவனுடைய ராஜ்யத்தைக் குறித்து
12. வாசிக்க: மத்தேயு 24:24. உலகம் முழுதும் பிரசங்கிக்கப்பட
வேண்டிய செய்தி என்ன?

ராஜ்யத்தினுடைய சுவிசேஷம்
13. வாசிக்க: அப். 20:24-25. சில நேரங்களில் ராஜ்யத்தினுடைய
இந்த
சுவிசேஷம்
……………………………….
சுவிசேஷம்
என்றும்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

தேவனுடைய கிருபையின்
14. வாசிக்க: லூக்கா16:16. ராஜ்யத்தைக் குறித்த அடிப்படை
அறிவுகூட
இல்லாமல்
இயேசுவின்
செய்தியை
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அறிந்துக�ொள்வது என்பது கூடாதகாரியம். ராஜ்யத்தைக்
குறித்துதான் இயேசு பிரசங்கித்தார், தம்முடைய சீஷர்கள்
பிரசங்கிக்கும்படி இயேசு குறிப்பிட்டுச் ச�ொன்ன செய்தியும்
அதுதான். ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தைக் குறித்து தம்
சீஷர்களிடம்:

பிரசங்கியுங்கள் என்று கூறினார்
15. வாசிக்க: மத்தேயு 6:10. ப�ொதுவாக, தேவனுடைய ராஜ்யம்
என்பது தேவனுடைய ஆளுகையாகும். இந்த வசனத்தில்
இது எவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது?

பரல�ோகத்தில்
தேவனுடைய
செய்யப்படுகிறதுப�ோல
செய்யப்படவேண்டுமென்று.

சித்தம்
பூமியிலேயும்

16. வாசிக்க: க�ொல�ோசெயர் 1:13.14; ர�ோமர் 14:9. “தேவனுடைய
ராஜ்யம்” என்ற பதத்தின்படி, ஒரு கூட்ட மக்கள்:

தேவனுடைய
ஆளுகையை
ஏற்றுக்கொண்டு
(பிசாசின் ஆளுகையை புறந்தள்ளுவது), அவருடைய
பாவமன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்கிற மக்கள்.
17. வாசிக்க:
மத்தேயு
4:17.
தேவனுடைய
ராஜ்யத்தில்
பிரவேசிப்பதற்கு மாற்றப்பட்ட ஒரு இருதயம் தேவை.
இருதயத்தில் ஏற்படும் இந்த மாற்றத்தைத்தான் வேதம்,

மனந்திரும்புதல்என்று அழைக்கிறது.
18. வாசிக்க: அப்போஸ்தலர் 26:18.
பாவ மன்னிப்பைப்
பெறும்படியாக நீங்கள் ……………………… விட்டு ஒளியினிடத்திற்கும்,
சாத்தானுடைய …………………………….. விட்டு ……………………………… திரும்பி
விட்டீர்களா?

இருளை / அதிகாரத்தை / தேவனிடத்திற்கும்
19. வாசிக்க: எசேக்கியேல் 36:26-27; அப். 11:15-18. தேவனுடைய
வழியில் உன்னை நடக்கச் செய்யும் புதிய இருதயம், புதிய
ஆவி உனக்குக் க�ொடுக்கப்பட்டு விட்டதா?
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20.வாசிக்க:
லூக்கா
18:13-14.
உன்
பாவமன்னிப்பிற்காக
தேவனை ந�ோக்கி கூப்பிட்டிருக்கிறாயா?
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திருமண நாளின்போது, பாஸ்டருக்கு முன்பாக நிற்கிற
அந்த மணமகனைப் பார்த்து, இப்படி கேட்கிறார் என்று
வைத்துக்கொள்ளுங்கள், அதாவது: “இந்தப் பெண்ணை நீ
உனது தனிப்பட்ட சமையல்காரியாக ஏற்றுக்கொள்கிறாயா?
உனது வ ீட்டைய சுத்தம்பண்ணவும், உனக்கு வேண்டிய
வேலைகளையெல்லாம் செய்யுவும், உனது வட்டுத்
ீ
தரை
மற்றும் உனது வட்டுப்
ீ
ப�ொருள்களையெல்லாம் சுத்தம்
செய்யவும் ஒரு பணிவிடைக்காரியாக ஏற்றுக்கொள்கிறாயா?
என்று
கேட்டால்,
என்ன
நடக்கும்?
திடீரென
அந்த
மணமகள்:
“நிறுத்துங்கள்,
இவைகளைச்
செய்வதற்கு
மாத்திரம்தான் நீர் என்னை ஏற்றுக்கொள்கிறீர் என்றால்,
அதற்கு ஒரு வேலைக்காரியை வைத்துக்கொள்ளும். நீர்
என்னை நேசிக்கவும், நான் இருக்கிறபடியே என்னை நீர்
ஏற்றுக்கொள்ளவும் வேண்டும் என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன்.
நான் இருக்கிறபடியே என்னை நீர் ஏற்றுக்கொண்டால்,
நீர் எதிர்பார்க்கிற இவைகளையெல்லாம் நான் உமக்குச்
செய்வேன், ஆனால் என்னை முழுவதுமாக நீர் உமக்கென
ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்! என்னால்உண்டாகும் பலன்களை
மாத்திரம் ஏற்றுக்கொண்டு, என்னை நீர் ஏற்றுக்கொள்ளாமல்
இருப்பதை நான் விரும்பவில்லை” என்று அந்த மணமகள்
ச�ொல்லுவாள்.
“ஆம், இரட்சிக்கும் விசுவாசம் என்பது கிறிஸ்துதாமே
என்பதை அறியாமல் இருப்பது
புதுமையான ஒன்றாக
இருக்கிறது; கிறிஸ்துவின் இரட்சிக்கும் தன்மையைய�ோ
அல்லது
கிறிஸ்துவின்
ஆளுகையை
மட்டுமல்ல,
கிறிஸ்துவையே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கிறிஸ்து என்ன

74

இரட்சிக்கும் விசுவாசத்தின் ப�ொருள்
டான் க்ரோ

			பாடம் 7

ஸ்தானத்தில் இருக்கிறார் என்பதை மாத்திரம் பார்த்து,
அவர்மேல் விசுவாசம் வைக்கிறவர்களுக்கு தேவன் இரட்சிப்பை
வழங்குவது இல்லை, கிறிஸ்துவின் அலுவல்நிமித்தம்தான்
அவர்மேல்
நாம்
விசுவாசம்
வைக்கவேண்டும்
என்பது
நம்மை
இரட்சிக்கும்
விசுவாசத்தின்
உண்மையான
ப�ொருள் அல்ல. மேலும், நமக்காக உண்டுபண்ணப்பட்ட
பாவநிவாரணத்தின்மீ து,
சிலுவையின்மீ து
அல்லது
அவருடைய ஆசாரியத்துவம் மற்றும் இரட்சகர் என்ற தன்மை
ஆகியவற்றிற்காக மாத்திரம் நாம் அவர்மேல் விசுவாசம்
வைப்பது அல்ல. இவையனைத்தும் கிறிஸ்து என்ற நபருக்குள்
அடங்கியிருக்கிறது, இவையெல்லாம் கிறிஸ்துவைவிட்டு
வெளியே கிடையாது, இவைகள் கிறிஸ்துவைவிட்டு பிரிந்து
தனியே நிற்காது, கிறிஸ்துவும் அவருடைய செயல்களும்
ஒன்றாகவே இருக்கும், ஆகவே கிறிஸ்துவையே நாம்
ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அவருடைய செயல்களை மட்டும்
அல்ல. ஆனால், இன்று நமக்கு கிடைக்கிற உபதேசங்கள�ோ
நவ ீன கால மாறுபாடான கருத்துகளேயாகும்.” என்று A.W.
ட�ோசர் என்பவர் கூறுகிறார். (The Root of the Righteous, pp.84-86)
ச�ொல்ல வருகிற கருத்தை நீங்கள் புரிந்துக�ொண்டீர்களா?
கிறிஸ்துவை
முக்கியப்படுத்தாமல்,
கிறிஸ்துவின்
ஒரு
பகுதியை(அவரிடத்திலிருந்து
கிடைக்கும்
பலன்களை). அவருடைய அலுவலை மட்டும் நாம் ஏன்
முக்கியப்படுத்தவேண்டும்? இது எப்படி இருக்கிறதென்றால், ஒரு
பெண்ணை திருமணம் பண்ணும்போது, அவளை தன்னுடைய
ஒரு பகுதியாக கருதாமல், அவளை ஒரு சமையல்காரியாக
மட்டும் நினைத்து திருமணம்பண்ணுவதுப�ோல இருக்கிறது.
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1. வாசிக்க: ய�ோவான் 1:12. …………………….. ஏற்றுக்கொண்டவர்கள்
A. அவரை (கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவை)
B. இயேசுவை இரட்சகராக
C. இயேசுவை ஆண்டவராக
D. இயேசுவை ஆசாரியாக

1:12
“அவருடைய
நாமத்தின்மேல்
விசுவாசமுள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள்
எத்தனைபேர்கள�ோ, அத்தனைபேர்களும் தேவனுடைய
பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் க�ொடுத்தார்.”
ய�ோவான்

2. அப்போஸ்தலர் 16:31. நாம் யாரை விசுவாசிக்க(நம்பிக்கை
அல்லது நம்பி நம்மை ஒப்புவித்தல்) வேண்டும்?

16:31 - “அதற்கு அவர்கள்: கர்த்தராகிய
இயேசுகிறிஸ்துவை விசுவாசி, அப்பொழுது, நீயும் உன்
வ ீட்டாரும் இரட்சிக்கப்படுவ ீர்கள்.”
அப்போஸ்தலர்

3. வாசிக்க: லூக்கா 6:46. “ஆண்டவர்” என்ற வார்த்தை எதைச்
சுட்டிக்காட்டுகிறது? .

6:46 - “என்னை ஆண்டவரே! ஆண்டவரே!
என்று நீங்கள் ச�ொல்லியும் நான் ச�ொல்லுகிறபடி நீங்கள்
செய்யாமற்போகிறதென்ன?
லூக்கா

4. வாசிக்க: மத்தேயு 1:21. “இயேசு” என்ற வார்த்தை எதைச்
சுட்டிக்காண்பிக்கிறது?
மத்தேயு

அவருக்கு

1:21 - “அவள் ஒரு குமாரனைப் பெறுவாள்,
இயேசு

என்று
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அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை
இரட்சிப்பார் என்றான்.”
5. வாசிக்க: லூக்கா 23:2. “கிறிஸ்து” என்ற
குறிக்கிறது?

வார்த்தை எதைக்

23:2
“இவன்
தன்னைக்
கிறிஸ்து
என்னப்பட்ட ராஜாவென்றும், ராயருக்கு வரி க�ொடுக்க
வேண்டுவதில்லையென்றும்,
ச�ொல்லி
ஜனங்களைக்
கலகப்படுத்தக் கண்டோம் என்று அவர்மேல் குற்றஞ்சாட்டத்
த�ொடங்கினார்கள்.”
லூக்கா

6.	ர�ோமர் 1:16. இந்த வசனத்தின்படி, சுவிசேஷம் அல்லது
நற்செய்தி என்பது, …………………………….

11:16
“கிறிஸ்துவின்
சுவிசேஷத்தைக்
குறித்து நான் வெட்கப்படேன்;
முன்பு யூதரிலும் பின்பு
கிரேக்கரிலும்
விசுவாசிக்கிறவனெவன�ோ
அவனுக்கு
இரட்சிப்பு உண்டாவதற்கு அது தேவபெலனாயிருக்கிறது.”

ர�ோமர்

7. வாசிக்க:
ர�ோமர்
1:1-3.
தேவனுடைய
சுவிசேஷம்
……………………………….. ஐ பற்றியது அல்லது இதையே மையமாகக்
க�ொண்டுள்ளது.
அவருடைய குமாரனின்
குமாரன் முழுவதுமா?

ஒரு

பகுதியா?

தேவனுடைய

ர�ோமர் 1:1-4 - “இயேசுகிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரனும்
அப்போஸ்தலனாகும்படி
அழைக்கப்பட்டவனும்,
தேவனுடைய
சுவிசேஷத்திற்காகப்
பிரித்தெடுக்கப்பட்டவனுமாகிய
பவுல்,
…
(4)
இயேசுகிறிஸ்துவைக்குறித்துத்
தேவன்
தம்முடைய
தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாய்ப் பரிசுத்த வேதாகமங்களில்
முன்னே
தம்முடைய
சுவிசேஷத்தைப்
பற்றி
வாக்குத்தத்தம்பண்ணினபடி
கர்த்தராகிய
இயேசுகிறிஸ்துவானவர்,”
8. வாசிக்க: ய�ோவான் 6:54. நீங்கள் ஒன்றை உட்கொள்ளும்போது,
அது எதைக் குறிக்கிறது?
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ய�ோவான் 6:54. “என் மாம்சத்தைப் புசித்து, என் இரத்தத்தைப்
பானம்பண்ணுகிறவனுக்கு நித்தியஜீவன் உண்டு;
நான்
அவனைக் கடைசிநாளில் எழுப்புவேன்.”
9.	கலாத்தியர்
3:27.
ஒரு
நபர்
ஞானஸ்நானம்
பெறும்போது,
தரித்துக்கொள்கிறார்.

கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக
அவர்
……………………………..

கலாத்தியர் 3:27 - “ஏனெனில், உங்களில் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக

ஞானஸ்நானம்
பெற்றவர்கள்
எத்தனைபேர�ோ,
அத்தனைபேரும் கிறிஸ்துவைத் தரித்துக்கொண்டீர்களே.”
10. அப்போஸ்தலர்
9:5,6.
இயேசுவினிடத்தில் அவர்
என்ன?

பவுல்
குணப்பட்டப�ோது,
கேட்ட இரண்டு கேள்விகள்

9:5,6 - “அதற்கு அவன்:
ஆண்டவரே,
நீர் யார், என்றான். அதற்குக் கர்த்தர் நீ துன்பப்படுத்துகிற
இயேசு நானே; முள்ளில் உதைக்கிறது உனக்குக் கடினமாம்
என்றார். (6)
அவன் நடுங்கித் திகைத்து:
ஆண்டவரே,
நான்
என்ன
செய்யச்
சித்தமாயிருக்கிறீர்
என்றான்.
அதற்குக் கர்த்தர்: நீ எழுந்து, பட்டணத்துக்குள்ளே ப�ோ,
நீ செய்யவேண்டியது அங்கே
உனக்குச் ச�ொல்லப்படும்
என்றார்.”
அப்போஸ்தலர்

11.	ர�ோமர் 7:4. நாம் யாரை திருமணம் செய்யவேண்டியவர்களாய்
இருக்கிற�ோம்?

7:4 - “அப்படிப்போல, என் சக�ோதரரே, நீங்கள்
மரித்தோரிலிருந்து
எழுந்த
கிறிஸ்து
என்னும்
வேற�ொருவருடையவர்களாகி,
தேவனுக்கென்று
கனிக�ொடுக்கும்படி
கிறிஸ்துவின்
சரீரத்தினாலே
நியாயப்பிரமாணத்துக்கு மரித்தவர்களானீர்கள்.”
ர�ோமர்

12.	கிறிஸ்துவ�ோடுகூட
நல்ல
திருமணத்தை
சந்தோஷமாய் அனுபவிக்கிறீர்களா?

நீங்கள்

அவர�ோடு
பேசுகிறீர்களா?
ஐக்கியப்படுகிறீர்களா?
அன்புகூருகிறீர்களா? அவரை ஆராதிக்கிறீர்களா?
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பதில் ஆதாரங்௧ள்
1. வாசிக்க: ய�ோவான் 1:12. …………………….. ஏற்றுக்கொண்டவர்கள்

அவரை (கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவை), தேவனுடைய
பிள்ளைகளாகும்படி அதிகாரம் க�ொடுத்தார்.
2. அப்போஸ்தலர் 16:31. நாம் யாரை விசுவாசிக்க (நம்பிக்கை
அல்லது நம்பி நம்மை ஒப்புவித்தல்) வேண்டும்?

கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவை
3. வாசிக்க: லூக்கா 6:46. “ஆண்டவர்” என்ற வார்த்தை எதைச்
சுட்டிக்காட்டுகிறது?

ஆண்டவர் என்பது எஜமான், ஆளுகிறவர், தலைவர்,
தார்மீக
முறையில்நம்முடைய
வாழ்க்கையின்மீது
உரிமையுடையவர்.
மேலும்,
ஆண்டவர்
என்பது
அவருடைய இறைத்தன்மையையும் குறிக்கிறது.
4. வாசிக்க: மத்தேயு 1:21. “இயேசு” என்ற வார்த்தை எதைச்
சுட்டிக்காண்பிக்கிறது?

இயேசுவை இரட்சகராக.
5. வாசிக்க: லூக்கா 23:2. “கிறிஸ்து” என்ற
குறிக்கிறது?

வார்த்தை எதைக்

இயேசுவை ராஜவாக, மேசியாவாக.
6.	ர�ோமர் 1:16. இந்த வசனத்தின்படி, சுவிசேஷம் அல்லது
நற்செய்தி என்பது, …………………………….

கிறிஸ்துதாமே நற்செய்தி, ஏனெனில் அவருக்குள் சகல
நன்மைகளும் அடங்கியுள்ளது.
7. வாசிக்க:
ர�ோமர்
1:1-3.
தேவனுடைய
சுவிசேஷம்
……………………………….. ஐ பற்றியது அல்லது இதையே மையமாகக்
க�ொண்டுள்ளது.
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தேவனுடைய
குமாரனைப்
பற்றியது,
கர்த்தராகிய
இயேசுகிறிஸ்துவை மையமாகக் க�ொண்டுள்ளது.
அவருடைய குமாரனின்
குமாரன் முழுவதுமா?

ஒரு

பகுதியா?

தேவனுடைய

குமாரன் முழுவதும்.
8. வாசிக்க: ய�ோவான் 6:54. நீங்கள் ஒன்றை உட்கொள்ளும்போது,
அது எதைக் குறிக்கிறது?

அது
முழுவதும்
உள்ளே
செல்கிறது.
அதாவது
நீங்கள் எதை உட்கொள்கிறீர்கள�ோ, அது உங்கள்
வாழ்க்கையாக,பெலனாக மாறுகிறது.
9.	கலாத்தியர்
3:27.
ஒரு
நபர்
ஞானஸ்நானம்
பெறும்போது,
தரித்துக்கொள்கிறார்.

கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக
அவர்
……………………………..

அவரையும்,
அவருடைய
எல்லாவற்றையும்
முழுவதுமாக தரித்துக்கொள்கிறார்.
10. அப்போஸ்தலர்
9:5,6.
இயேசுவினிடத்தில் அவர்
என்ன?

பவுல்
குணப்பட்டப�ோது,
கேட்ட இரண்டு கேள்விகள்

ஆண்டவரே, நீ ர் யார்?2. ஆண்டவரே,
செய்யச் சித்தமாயிருக்கிறீர்?

நான்

என்ன

11.	ர�ோமர் 7:4. நாம் யாரை திருமணம் செய்யவேண்டியவர்களாய்
இருக்கிற�ோம்?

முழுவதும் அவரையே.
12.	கிறிஸ்துவ�ோடுகூட
நல்ல
திருமணத்தை
சந்தோஷமாய் அனுபவிக்கிறீர்களா?

அவர�ோடு
பேசுகிறீர்களா?
அன்புகூருகிறீர்க
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ஒருநாள்
ஜ�ோவும்
நானும்
பில்
மற்றும்
ஸ்டீவ்
ஆகிய�ோருடன் ஒரு நதியருகே பேசிக்கொண்டிருந்தோம்.
தேவனைப்
பற்றிய�ோ
அல்லது
இயேசுகிறிஸ்துவைப்
பற்றிய�ோ முன் ஒருப�ோதும் கேட்டிராத மக்கள் தேவனை
நேரிடையாக சந்திக்கும்போது தங்களைக் குறித்து எவ்வாறு
கணக்கொப்புவிப்பார்கள்?
என்ற
கேள்வி
அப்போது
எங்கள் நடுவே எழுப்பப்பட்டது. நான் ச�ொன்னேன், “பில்,
நீ ஸ்டீவை சந்திக்க அவனுடைய வட்டிற்குப்
ீ
ப�ோகிறாய்
என்று வைத்துக்கொள்; அப்போது ஸ்டீவ் வட்டில்
ீ
இல்லை,
அவன் மனைவி மட்டும் அங்கே இருக்கிறாள். அவனுடைய
மனைவிய�ோடு நீ விபச்சாரரீதியான உறவு க�ொள்கிறாய்; உன்
நண்பனின் மனைவியை தீட்டுப்படுத்தியதற்காக உனக்குள்
குற்றவுணர்வுத�ோன்றுமா – த�ோன்றாதா? த�ோன்றுமெனில்,
பத்து கட்டளைகளைப் பற்றிய�ோ அல்லது பைபிளைய�ோ
முன்பின் முற்றிலும் அறியாத உனக்குள் இந்த குற்றவுணர்வு,
கணக்கொப்புவிக்கும் எண்ணம்எப்படி வந்தது?
நியாயப்பிரமாணம் மற்றும் மனசாட்சி மூலமாக எது சரி,
எது தவறு என்பதை அறியும் உணர்வைத் தேவன் ஒவ்வொரு
நபருக்கும் க�ொடுத்திருக்கிறார். நியாயப்பிரமாணம் மற்றும்
நம்முடைய
மனசாட்சி
ஆகிய
இரண்டும்
நம்முடைய
நடத்தையைக்
குறித்து
நம்மைக்
குற்றப்படுத்துகிற
அல்லது குற்றமில்லை என்று நம்மைத் தீர்க்கிற சுய
பரிச�ோதனையாட்களாக இருக்கின்றன (ர�ோமர் 2:14-15).
தான் எவ்வளவு ஒரு நல்ல நபர் என்பதை பில் என்னோடு
ச�ொல்லிக்கொண்டிருந்தார். ஒரு இரட்சகர் தனக்குத் தேவை
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என்ற ஒரு நிலையே அவருக்கு இல்லையாம், அவ்வளவு
நல்லவராம் அவர். யாத்திராகமம் 20 ம் அதிகாரத்தைத்
திறந்து அதை பில்லுக்கு நான் வாசித்துக் காண்பிக்க
ஆரம்பித்தேன். “பில் தேவன்தான் உன் வாழ்க்கையில்
எல்லாவற்றிலும் முதலாவதாக இருந்தார், இந்த உலகத்தில்
உள்ள
மற்ற
எதைக்
காட்டிலும்
நீர்
அவரைத்தான்
எப்பொழுதும்
அதிகமாக
நேசித்தீர்,
அப்படித்தானே?
அப்படி இல்லையெனில்,
முதலாவது கற்பனையை நீர்
உடைத்துப் ப�ோட்டீர் (யாத். 20:3). தேவனுக்கு முன்பாக நீர்
எதையாவது உயர்த்தி இருக்கிறீரா? அப்படியானால், நீர்
இரண்டாவது கற்பனையை உடைத்துப்போட்டீர்(யாத். 20:4).
இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தைக் குறித்து எப்பொழுதாவது
இழிவாக,
இழுக்கு
உண்டாக்குகிற
விதத்தில்
பேசி
இருக்கிறீரா?
அப்படியானால் மூன்றாவது கட்டளையை
உடைத்ததைக் குறித்து நீர் குற்றவுணர்வு உடையவர் (யாத்.
20:7).
தேவனைக்
கனப்படுத்துகிற,
ஆராதிக்கிற
நாளை
நீர்
எப்பொழுதும்
புறந்தள்ளுகிறவராய்
இருந்தீரா?
நீர்
நான்காவது கட்டளையை உடைத்துவிட்டீர்(யாத். 20:8). உம்
வாலிப வயதில் நீர் எப்பொழுதும் உம் தாய், தந்தையை
கனம்பண்ணாதவராய்
இருந்தீரா?
அப்படியானால்
நீர்
ஐந்தாவது கட்டளையை உடைத்துவிட்டீர் (யாத். 20:12). நீர்
எப்பொழுதாவது யாரிடமாவது கட்டுக்கடங்காத விதத்தில்
க�ோபப்பட்டிருக்கிறீரா?
நீர்
ஆறாவது
கட்டளையை
உடைத்துவிட்டீர்
(யாத்.
20:13;
இதை
மத்தேயு
5:21-22
வசனங்கள�ோடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும்), நீர் எப்பொழுதாவது
எந்தப் பெண்ணையாவது இச்சைய�ோடு பார்த்திருக்கிறீரா?
நீர் ஏழாவது
கட்டளையை உடைத்துப்போட்டு விட்டீர்
(யாத்.20:14; மத். 5:27-28). உம்முடையதல்லாத எதையாவது நீர்
எப்பொழுதாவது எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறீரா? நீர் எட்டாவது
கட்டளையை உடைத்துவிட்டீர் (யாத். 20:15). நீர் எப்பொழுதும்
உண்மையையே பேசி இருக்கிறீரா? இல்லையெனில், நீர்
ஒன்பதாவது கட்டளையை உடைத்துவிட்டீர் (யாத். 20:16). மற்ற
நபருக்குரிய எதன்மீ தாவது நீர் ஆசை க�ொண்டிருக்கிறீரா?
ஐய�ோ, நீர் பத்தாவது கட்டளையையும் உடைத்துவிட்டீரே
(யாத். 20:17). பாவிகளை இரட்சிக்க நான் வந்தேன் இயேசு ஏன்
ச�ொன்னார் என்பதை இப்போது உம்மால் காண முடிகிறதா?
(மாற்கு 2:16.17).
ப�ோதுமான
அளவுக்கு
நான்
நல்லவன்தான்
என்று
நினைக்கிற�ோம்,
அத�ோடுகூட,
பரல�ோகம்
செல்வதற்கு
ப�ோதுமான அளவுக்கு நல்லவனாயிருக்க நாம் முயற்சி
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செய்கிற�ோம்,
ஆனால்
அதில்தான்
பிரச்சினையே
இருக்கிறது. ஏனெனில், உண்மையில் நாம் அனைவரும்
பத்து
கட்டளைகளையும்
உடைத்துப்போட்டிருக்கிற�ோம்.
ஒருவன் அனைத்து கட்டளைகளையும் கைக்கொண்டும்,
ஏதாவது ஒன்றில் தவறுவானானால், அதைக் குறித்து அவன்
குற்றவாளியாயிருக்கிறான் என்று யாக்கோபு 2:10 கூறுகிறது.
நியாயப்பிரமாணம் உன்னை ஒருப�ோதும் நீதிமானாக்காது,
மாறாக உன்னுடைய
பாவத்தை அது வெளிப்படுத்தவே
செய்யும் (ர�ோமர் 3:19-20).
நம் எல்லாருக்கும் ஒரு இரட்சகர் தேவை. “இரட்சகர்” என்ற
வார்த்தையின் அர்த்தம், பாவத்திற்கான தண்டனையிலிருந்து
நம்மை இரட்சிக்கிறவர் என்பதாகும். அழிந்துப�ோகிறவர்கள்
நித்தியஜீவனை
அடையும்படியாக
அவர்களை
இயேசு
காப்பாற்றுகிறார், மீட்கிறார். (Matt. 1:21).
பரல�ோகத்திற்குப்
ப�ோகிற
அளவுக்கு
நல்லவனாயிருப்பதற்கு,
தேவனுடைய
நீதியின்
அளவுக்கு நாம் நீதியாய் இருக்கவேண்டும் (2 க�ொரி. 5:21).
சுவிசேஷத்தின்நற்செய்தி
என்னவெனில்,
இயேசு
நம்
பாவங்களை
மன்னிப்பது
மாத்திரமல்ல,
தமது
ச�ொந்த
நீதியையே அவர் நமக்கு ஈவாக –இலவசமாக தருகிறார்
(ர�ோமர் 5:17: “அல்லாமலும், ஒருவனுடைய மீ றுதலினாலே,

அந்த ஒருவன்மூலமாய், மரணம் ஆண்டுக�ொண்டிருக்க,
கிருபையின்
பரிபூரணத்தையும்
நீதியாகிய
ஈவின்
பரிபூரணத்தையும் பெறுகிறவர்கள் இயேசுகிறிஸ்து என்னும்
ஒருவராலே ஜீவனை அடைந்து ஆளுவார்களென்பது அதிக
நிச்சயமாமே.”)
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1. வாசிக்க: மாற்கு 2:16-17.யாரை இரட்சிக்க இயேசு வந்தார்?

2:16-17 - “அவர் ஆயக்காரர�ோடும் பாவிகள�ோடும்
ப�ோஜனம்பண்ணுகிறதை வேதபாரகரும் பரிசேயரும் கண்டு,
அவருடைய சீஷரை ந�ோக்கி: அவர் ஆயக்காரர�ோடும்
பாவிகள�ோடும்
ப�ோஜனம்பண்ணுகிறதென்னபெற்று
கேட்டார்கள். இயேசு அதைக் கேட்டு: பிணியாளிகளுக்கு
வைத்தியன் வேண்டியதேயல்லாமல், சுகமுள்ளவர்களுக்கு
வேண்டியதில்லை;
நிதிமான்களையல்ல, பாவிகளையே
மனந்திரும்புகிறதற்கு அழைக்க வந்தேன் என்றார்.”
மாற்கு

2. வாசிக்க: ர�ோமர் 2:1. நாம் மற்றவர்களை குற்றவாளிகளென்று
தீர்க்கும்போது, நாம் நம்மையே என்ன செய்துக�ொள்கிற�ோம்?
ஏன்?
ர�ோமர் 2:1 - “ஆகையால், மற்றவர்களைக் குற்றவாளியாகத்

தீர்க்கிறவனே, நீ யாரானாலும் சரி, ப�ோக்குச்சொல்ல உனக்கு
இடமில்லை; நீ குற்றமாகத் தீர்க்கிறவைகள் எவைகள�ோ
அவைகளை நீயே செய்கிறபடியால், நீ மற்றவர்களைக்
குறித்துச் ச�ொல்லுகிற தீர்ப்பினாலே உன்னைத்தானே
குற்றவாளியாகத் தீர்க்கிறாய்.”

3. வாசிக்க:
யாக்கோபு
2:10.
தேவனுடைய
அநேக
கட்டளைகளைக் கைக்கொண்டும், சில கட்டளைகளை
கைக்கொள்ளாமல் விட்டுவிட்டால், நாம் எதைக் குறித்து
குற்றவாளிகளாயிருப்போம்?
யாக்கோபு 2:10 - “எப்படியெனில், ஒருவன் நியாயப்பிரமாணம்

முழுவதையும்
கைக்கொண்டிருந்தும்,
ஒன்றிலே
தவறினால் எல்லாவற்றிலும் குற்றவாளியாயிருப்பான்.”

4. வாசிக்க: கலாத்தியர் 3:10. தேவனுடைய நியாயப்பிரமா
ணத்தைக் கைக்கொள்வதன் மூலம் நாம் நீதிமான்களாக
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நாம்

இந்தக் கற்பனைகளை நாம் எவ்வளவு காலம் கைக்கொள்ள
வேண்டும்?
நல்லவனாயிருக்க
முயன்று,
அதன்
மூலம்
இரட்சிக்கப்படுவது என்பது கூடாதகாரியம் ஏன் என்பதை
உங்களால் காண முடிகிறதா?
கலாத்தியர் 3:10 - “நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைக்காரராகிய

யாவரும் சாபத்திற்குட்பட்டிருக்கிறார்கள்; நியாயப்பிரமாண
புஸ்தகத்தில்
எழுதப்பட்டவைகளையெல்லாம்
செய்யத்தக்கதாக அவைகளில் நிலைத்திராதவன் எவன�ோ
அவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறதே.”

5. வாசிக்க: கலாத்தியர் 2:16. நீதிமானாக்கப்படுதல் என்பது
தேவனால் க�ொடுக்கப்படுகிற இலவசமான நீதி,
அது
ஒருநபரை தேவன�ோடுகூட நல் ஐக்கியப்படுத்துகிறது,
மற்றும் தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை சரியாக நிற்கச்
செய்கிறது.
பாவிகள்
நீதிமானாக்கப்படுதல்
என்பது
இயேசுகிறிஸ்துவுக்குள் வைக்கும் விசுவாசத்தினிமித்தம்
இலவசமாய்
கிடைக்கிறது,
இயேசுகிறிஸ்துவின்
மரணம்
மற்றும்
உயிர்த்தெழுதலினால்
ஒரேதரம்
அனைவருக்காகவும் இது செய்து முடிக்கப்பட்டாயிற்று (1
க�ொரி. 15:3-4 மற்றும் ர�ோமர் 4:25). ஒரு மனிதன் எதனால்
இரட்சிக்கப்படுவது இல்லை?
ஒரு நபர் எவ்வாறு இரட்சிக்கப்படுகிறார்?
நியாயப்பிரமாணத்தினால்
நீதிமான்களாக்கப்படுவார்கள்?

எத்தனை

மக்கள்

2:15-16 - “நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியை
களினாலே
மனுஷன்
நீதிமானாக்கப்படுவதில்லை
யென்று
அறிந்து,
நியாயப்பிரமாணத்தின்
கிரியைகளி
னாலல்ல,
கிறிஸ்துவைப்பற்றும்
விசுவாசத்தினாலே
நீதிமான்களாக்கப்படும்படிக்குக்
கிறிஸ்துஇயேசுவின்மேல்
விசுவாசிகளான�ோம்.
நியாயப்பிரமாணத்தின்
கிரியைக
ளினாலே எந்த மனுஷனும் நீதிமானாக்கப்படுவதில்லையே.”
கலாத்தியர்
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6.	ர�ோமர் 6:14.
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கிறிஸ்தவர்களாக நீங்கள்,

A. நியாயப்பிரமாணத்தின்கீ ழ் இருக்கிறீர்கள்
B. கிருபைக்குக் கீழ் இருக்கிறீர்கள்.

6:14 “நீங்கள்
நியாயப்பிரமாணத்திற்குக்
கீழ்ப்பட்டிராமல் கிருபைக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கிறபடியால்,
பாவம் உங்களை மேற்கொள்ளமாட்டாது.”
ர�ோமர்

7. வாசிக்க:
எசேக்கியேல்
18:20.
நியாயப்பிரமாணத்தின்கீ ழ்
இருந்தால்,
தண்டனை என்னவாக இருக்கும்?

நீங்கள்
உங்களுக்குத்

18:20 - “பாவம்செய்கிற ஆத்துமாவே சாகும்;
குமாரன் தகப்பனுடைய அக்கிரமத்தைச் சுமப்பதுமில்லை,
தகப்பன் குமாரனுடைய அக்கிரமத்தைச் சுமப்பதுமில்லை;
நீதிமானுடைய
நீதி
அவன்மேல்தான்
இருக்கும்,
துன்மார்க்கனுடைய
துன்மார்க்கமும்
அவன்மேல்தான்
இருக்கும்.”
எசேக்கியேல்

8. வாசிக்க:
ர�ோமர்
4:6-8.
கிருபைக்குக்
கீழ்,
பாவங்களைக் குறித்த காரியத்தில் தேவன்
மூன்று காரியங்கள் என்ன?

உங்கள்
செய்கிற

4:6-8 “அந்தப்படி,
கிரியைகளில்லாமல்
தேவனாலே நீதிமானென்றெண்ணப்படுகிற மனுஷனுடைய
பாக்கியத்தைக்
காண்பிக்கும்பொருட்டு:
எவர்களுடைய
அக்கிரமங்கள்
மன்னிக்கப்பட்டத�ோ,
எவர்களுடைய
பாவங்கள் மூடப்பட்டத�ோ, அவர்கள் பாக்கியவான்கள்.
எவனுடைய பாவத்தைக் கர்த்தர் எண்ணாதிருக்கிறார�ோ,
அவன் பாக்கியவான் என்று தாவது
ீ ச�ொல்லியிருக்கிறான்.”
ர�ோமர்

9. வாசிக்க:
ர�ோமர்
நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிற
அனுபவிக்கிற�ோம்?

5:1.
நாம்,

இப்பொழுது
என்ன
பலனை

5:1 - “இவ்விதமாக, நாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமா
ன்களாக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால், நம்முடைய கர்த்தராகிய
ர�ோமர்
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சமாதானம்

10. வாசிக்க:
ர�ோமர் 5:9. அவருடைய இரத்தத்தினாலே
நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிற
நாம்,
எதனாலே
நாம்
இரட்சிக்கப்படுவ�ோம்?

5:9 - “இப்படி நாம் அவருடைய இரத்தத்தினாலே
நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்க, க�ோபாக்கினைக்கு நீங்கலாக
அவராலே நாம் இரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே.”
ர�ோமர்

11. வாசிக்க: ர�ோமர் 10:4. தேவனுக்கு முன்பாக நமக்கு …………....…..
உண்டாகும்படியாக
கிறிஸ்து
நியாயப்பிரமாணத்தை
முடித்துவைத்தார்.
ர�ோமர்

10:4

-

உண்டாகும்படியாகக்
முடிவாயிருக்கிறார்.”

“விசுவாசிக்கிற
எவனுக்கும்
நீதி
கிறிஸ்து
நியாயப்பிரமாணத்தின்

12. வாசிக்க: 1 க�ொரிந்தியர்
நம்முடைய …………………………….
………………………………. மாற்றினார்.

1:30,31. இயேசுவை தேவன்
………………………………….
………………………………….

1 க�ொரிந்தியர் 1:30, 31 - “அந்தப்படி, நீங்கள் அவராலே

கிறிஸ்து
இயேசுவுக்குட்பட்டிருக்கிறீர்கள்….
அவரே
தேவனால்
நமக்கு
ஞானமும்
நீதியும்
பரிசுத்தமும்
மீ ட்புமானார்.
13. வாசிக்க: பிலிப்பியர் 3:9. ம�ோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்தின்
கீழாக நீங்கள் ப�ோகும்போது, நீங்கள் உங்கள் ………………………………..
அடைய முயற்சி செய்கிறீர்கள்.

3:9 - “நான் கிறிஸ்துவை ஆதாயப்படுத்தி
க்கொள்ளும்படிக்கும், நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிற
சுயநீதியை உடையவனாயிராமல், கிறிஸ்துவைப் பற்றும்
விசுவாசத்தினால்
வருகிறதும்
விசுவாசமூலமாய்த்
தேவனால்
உண்டாயிருக்கிறதுமான
நீதியை
உடையவனாயிருந்து, கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறவனென்று
காணப்படும்படிக்கும்,”
பிலிப்பியர்
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14. வாசிக்க: 1 க�ொரிந்தியர் 11:1.
கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம்
கிறிஸ்துவின் பிரமாணத்திற்குக் கீழாக இருக்கிற�ோம்.
கிறிஸ்துவின்
பிரமாணம்
என்பது,
ஒரு
நபருக்கு
நாம் கணக்கொப்புவிக்கக் கூடியவர்களாக, அவர் சில
கட்டளைகளை கைக்கொள்கிற ஒரு வாழ்க்கை அல்ல,
அந்த நபர் ………………………………………….

1

க�ொரிந்தியர்
11:1
“நான்
பின்பற்றுகிறதுப�ோல,
நீங்கள்
பின்பற்றுகிறவர்களாயிருங்கள்.”

கிறிஸ்துவைப்
என்னைப்

15. வாசிக்க:
ர�ோமர் 8:3. நியாயப்பிரமாணம்
நம்மை
இரட்சிக்கக் கூடாததாய் இருந்தது, அதற்குக் காரணம்
நியாயப்பிரமாணம் பலவ ீனமாக இருந்தது என்று ப�ொருள்
அல்ல; நம்முடைய ………………………………….. பலவ ீனத்தினால்தான்,
நாம்
நியாயப்பிரமாணத்தைக்
கைக்கொள்ளக்
கூடாதவர்களாயிருக்கிற�ோம்.

8:3 - “அதெப்படியெனில், மாம்சத்தினாலே
பலவ ீனமாயிருந்த நியாயப்பிரமாணம் செய்யக்கூடாததை
தேவனே
செய்யும்படிக்கு,
தம்முடைய
குமாரனைப்
பாவமாம்சத்தின் சாயாலாகவும், பாவத்தைப் ப�ோக்கும்
பலியாகவும்
அனுப்பி,
மாம்சத்திலே
பாவத்தை
ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்த்தார்.”
ர�ோமர்

88

தேவனுடைய பிரமாணத்தை சரியாக உபய�ோகித்தல்
டான் க்ரோ

பாடம் 8

பதில் ஆதாரங்௧ள்
1. வாசிக்க: மாற்கு 2:16-17. யாரை இரட்சிக்க இயேசு வந்தார்?

பாவிகளையே
2. வாசிக்க: ர�ோமர் 2:1. நாம் மற்றவர்களை குற்றவாளிகளென்று
தீர்க்கும்போது, நாம் நம்மையே என்ன செய்துக�ொள்கிற�ோம்?

நம்மைநாமே;
அதாவது
நமக்கு
எதிராக
நியாயத்தீர்ப்பைக் கூறிக்கொள்கிற�ோம்.

நாமே

ஏன்?

நாம் மற்றவர்களை குற்றவாளிகளாகத்
அதே குற்றத்தை நாமும் செய்கிற�ோம்.

தீர்த்தாலும்,

3. வாசிக்க:
யாக்கோபு
2:10.
தேவனுடைய
அநேக
கட்டளைகளைக் கைக்கொண்டும், சில கட்டளைகளை
கைக்கொள்ளாமல் விட்டுவிட்டால், நாம் எதைக் குறித்து
குற்றவாளிகளாயிருப்போம்?

எல்லாவற்றைக் குறித்தும் குற்றவாளியாயிருப்போம்.
4. வாசிக்க:
கலாத்தியர்
3:10.
தேவனுடைய
நியாயப்பிரமாணத்தைக் கைக்கொள்வதன் மூலம் நாம்
நீதிமான்களாக மாறினால், அதில் எவ்வளவு கட்டளைகளை
நாம் கைக்கொள்ள வேண்டும்?

எல்லாக் கட்டளைகளையும்
இந்தக் கற்பனைகளை நாம் எவ்வளவு காலம் கைக்கொள்ள
வேண்டும்?

எப்பொழுதும்
வேண்டும்.

(ஒன்றுகூட
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நல்லவனாயிருக்க
முயன்று,
அதன்
மூலம்
இரட்சிக்கப்படுவது என்பது கூடாதகாரியம் ஏன் என்பதை
உங்களால் காண முடிகிறதா?

ஆம், காணமுடிகிறது.
5. வாசிக்க: கலாத்தியர் 2:16. நீதிமானாக்கப்படுதல் என்பது
தேவனால் க�ொடுக்கப்படுகிற இலவசமான நீதி,
அது
ஒரு நபரை தேவன�ோடுகூட நல் ஐக்கியப்படுத்துகிறது,
மற்றும் தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை சரியாக நிற்கச்
செய்கிறது.
பாவிகள்
நீதிமானாக்கப்படுதல்
என்பது
இயேசுகிறிஸ்துவுக்குள் வைக்கும் விசுவாசத்தினிமித்தம்
இலவசமாய்
கிடைக்கிறது,
இயேசுகிறிஸ்துவின்
மரணம்
மற்றும்
உயிர்த்தெழுதலினால்
ஒரேதரம்
அனைவருக்காகவும் இது செய்து முடிக்கப்பட்டாயிற்று
(1 க�ொரி. 15:3-4 மற்றும் ர�ோமர் 4:25). ஒரு மனிதன் எதனால்
இரட்சிக்கப்படுவது இல்லை?

தன்
ச�ொந்த
கிரியைகளினால்,
அதாவது
நியாயப்பிரமாணத்ததைக்
கைக்கொள்கிற
சுயகிரியைகளினால்.
ஒரு நபர் எவ்வாறு இரட்சிக்கப்படுகிறார்?

இயேசுகிறிஸ்துவின்மேல் வைக்கும் விசுவாசத்தினால்
(நம்பிக்கை).
நியாயப்பிரமாணத்தினால்
களாக்கப்படுவார்கள்?

எத்தனை

மக்கள்

நீதிமான்

மாம்சமான ஒருவனும் இல்லை, அதாவது ஒரு நபரும்
நீதிமானாக்கப்படுவது கிடையாது.
6.	ர�ோமர் 6:14.

கிறிஸ்தவர்களாக நீங்கள்,

கிருபைக்குக் கீ ழ் இருக்கிறீர்கள்.
7. வாசிக்க:
எசேக்கியேல்
18:20.
நீ ங்கள்
நியாயப்பிரமாணத்தின்கீ ழ்
இருந்தால்,
உங்களுக்குத்
தண்டனை என்னவாக இருக்கும்?
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மரணம்.
8. வாசிக்க:
ர�ோமர்
4:6-8.
கிருபைக்குக்
கீழ்,
பாவங்களைக் குறித்த காரியத்தில் தேவன்
மூன்று காரியங்கள் என்ன?

உங்கள்
செய்கிற

அக்கிரமங்களை
மன்னிக்கிறார்,
பாவங்களை
மூடுகிறார், பாவத்தை எண்ணாதிருக்கிறார்.
9. வாசிக்க:
ர�ோமர்
நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிற
அனுபவிக்கிற�ோம்?

5:1.
நாம்,

இப்பொழுது
என்ன
பலனை

தேவனிடத்தில் சமாதானம் பெற்றிருக்கிற�ோம் (அவர்
நம்மீது க�ோபமாக இல்லை).
10. வாசிக்க:
ர�ோமர் 5:9. அவருடைய இரத்தத்தினாலே
நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிற
நாம்,
எதனாலே
நாம்
இரட்சிக்கப்படுவ�ோம்?

க�ோபாக்கினைக்கு
நீங்கலாக
அவராலே
நாம்
இரட்சிக்கப்படுவ�ோம் (நம் பாவங்களுக்கான தண்டனை
நீக்கப்பட்டாயிற்று).
11. வாசிக்க: ர�ோமர் 10:4. தேவனுக்கு முன்பாக நமக்கு ……………..
உண்டாகும்படியாக
கிறிஸ்து
நியாயப்பிரமாணத்தை
முடித்துவைத்தார்.

நீதி உண்டாகும்படியாக.
12. வாசிக்க: 1
நம்முடைய
……………………………….

க�ொரிந்தியர்
…………………………….
மாற்றினார்.

1:30,31. இயேசுவை தேவன்
………………………………….
………………………………….

ஞானமும் நீதியும் பரிசுத்தமும் மீ ட்புமாக.
13. வாசிக்க: பிலிப்பியர் 3:9. ம�ோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்தின்
கீழாக நீங்கள் ப�ோகும்போது, நீங்கள் உங்கள் ………………………………..
அடைய முயற்சி செய்கிறீர்கள்.

நியாயப்பிரமாணத்தினால் உண்டாகிற சுயநீதியை.
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14. வாசிக்க: 1 க�ொரிந்தியர் 11:1.
கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம்
கிறிஸ்துவின் பிரமாணத்திற்குக் கீழாக இருக்கிற�ோம்.
கிறிஸ்துவின்
பிரமாணம்
என்பது,
ஒரு
நபருக்கு
நாம் கணக்கொப்புவிக்கக் கூடியவர்களாக, அவர் சில
கட்டளைகளை கைக்கொள்கிற ஒரு வாழ்க்கை அல்ல,
அந்த நபர் ………………………………………….

கிறிஸ்துவைப் பின்பற்றவேண்டும்.
15. வாசிக்க:
ர�ோமர் 8:3. நியாயப்பிரமாணம்
நம்மை
இரட்சிக்கக் கூடாததாய் இருந்தது, அதற்குக் காரணம்
நியாயப்பிரமாணம் பலவ ீனமாக இருந்தது என்று ப�ொருள்
அல்ல; நம்முடைய ………………………………….. பலவ ீனத்தினால்தான்,
நாம்
நியாயப்பிரமாணத்தைக்
கைக்கொள்ளக்
கூடாதவர்களாயிருக்கிற�ோம்.

மாம்சத்தின்.
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நியாயப்பிரமாணத்தின்கீழ்
அல்ல, கிருபையின்கீழ்
டான் க்ரோ

எனது கணவில் ஒரு பெண்ணைக் கண்டேன், அவள்
தான் செய்கிற ஒவ்வொரு தவறுக்கும்(பாவங்கள்) த�ொடர்ந்து
தண்டனைகளை அனுபவித்தாள். ஒரு மனிதன் எப்போதும்
பின்தொடர்ந்து வந்து, அவள் எப்பொழுதெல்லாம் தவறு
செய்கிறாள�ோ, அப்பொழுது அந்த
மனிதன் க�ோபத்துடன்
தலையை அசைத்து, தனது பெல்ட்டை கழற்றி, அவளை
அடிப்பான். அவள் ஏதாவது தவறான வார்த்தை பேசினால்,
ஏதாவது தவறான ஒன்றை செய்தால், அவன் அவளைத்
தண்டிப்பான்.
அவள் ந�ொண்டிக்கொண்டு, புன்னகையுடன்
நல்ல மனப்பான்மையுடன் வாழ அவள் முயற்சி செய்தாள்,
ஆனால் அவளை மேலும் பிரச்சினைக்குள்ளாக்குகிற அந்த
தவறான காரியங்களையே த�ொடர்ந்து செய்தாள். அவள் பெரிய
பாவங்களை செய்யவில்லை, ஆனால் அவள் செய்கிற சிறுசிறு
தவறுகளையெல்லாம் அந்த மனிதன் காணும்போது, அவள்
அடி வாங்குவாள். அவள் அதிலிருந்து மீ ண்டு வருவாள் என்ற
நம்பிக்கையில்லாததைப்போல அது த�ோன்றியது. அவளை
பிரச்சினைக்குள்ளாக்குகிற காரியங்களைச் செய்வதிலிருந்து
அவள்
வெளியே
வந்தபாடில்லை.
அதன்பிறகு
நான்
விழித்துக்கொண்டேன்.
நாம் சம்பாதிக்காத, நாம் அதற்கு தகுதியில்லாத தயவும்,
தேவனுடைய பெலமுமான தேவனுடைய கிருபையைக்
குறித்து
நான்
சிந்திக்க
ஆரம்பித்தேன்.
கிருபையில்
நம்முடைய இருதயம் ஸ்திரப்படும்போது, தேவன் நம்மை
ஏற்றுக்கொள்வதற்காக நாம் எந்தவித சாதனைகளைய�ோ
அல்லது நம்முடைய ச�ொந்த பெலத்தால், திறமையால்
நியாயப்பிரமாணத்தைக்
கைக்கொள்ளும்படி
முயற்சி
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செய்யவ�ோ தேவையில்லை. தேவனுடைய பிரமாணங்களை
உடைப்பதன்
மூலம்
நாம்
பெறுகிற
அடிகளிலிருந்து
(தண்டனைகள்) நாம் வெளிவரலாம். ஆம், இயேசுகிறிஸ்து
நம்மை மீ ட்டுக்கொண்டார்.
தயவை (favor) குறித்து சிந்தித்துப் பாருங்கள், தயவு என்றால்
ஒருவருடைய அங்கீ காரம், ஆதரவு அல்லது ஆசீர்வாதத்தைப்
பெறுவது என்றுப�ொருள். ஒருவருடைய தயவு உங்களுக்கு
வேண்டும்போது, நீங்கள் என்ன செய்ர்கள்?
வீ
அந்த நபருக்குப்
பிடித்தமானதைச் செய்யவும், பேசவும் செய்ர்கள்,
வீ
அவருக்குப்
பிடிக்காத எதையும் அவர்முன் செய்யமாட்டீர்கள். எப்போதும்
சரியானதையே
செய்வதுப�ோல
நடிப்பதுப�ோன்றது
அது.
ஆனால், எப்போதும் இப்படி செய்வது சாத்தியமா? புவிஈர்ப்பு
விசையை அலட்சியம்செய்வது ப�ோன்றது இது. இதை
நீங்கள்கொஞ்ச நேரம், அல்லது க�ொஞ்ச நாட்கள் செய்யலாம்,
ஆனால் முடிவில் நீங்கள் இதில் த�ோல்வியடைவ ீர்கள்.
ஏனெனில் அது உங்களைவிட பலம்மிகுந்தது.
என்
கணவில்
வந்த
ஒரு
பெண்ணைக்
குறித்த
உதாரணத்தை
நான்
கூறினேன்.
நானும்
அவ்விதமாக
இருப்பதை
உணர்ந்தேன்,
எல்லாவற்றையும்
சரியாகச்
செய்ய முயற்சிசெய்தேன், ஆனால் ஏதாவது ஒன்றில் தவறி,
த�ோல்வியடைந்தேன். நாள் முழுவதும் எந்த குழப்பமும்
செய்யாமல் அந்த ஒன்றில் மட்டும் நான் தவறாமல்
இருந்திருந்தேனானால், ஏதாவது சாதித்திருப்பேன். ஆனால்,
என் தவறுகள் எப்போதும் என்னை குறைவுள்ளவனாகவே
இருக்கும்படி
செய்தது.
என்
பரம
பிதாவை
நான்
ஏமாற்றமடையச் செய்தது மட்டுமல்ல, என்னை நானே
குற்றப்படுத்தி, என்னை நானே அடித்துக்கொள்கிறேன் என்று
நான் நினைத்தேன். நான் சுயத்தால் த�ோல்வியடைந்தவனாய்
இருந்தேன். என்னுடைய திறமைகள், மற்றும் திறமையின்மை
ஆகியவற்றின்மீ தே நான் கவனமாயிருந்தேன். என்னால்
ஒருப�ோதும் மேலே வரவ�ோ அல்லது, நல்ல நிலைக்கு
வர, நற்பெயரைப் பெறுவதற்கு நான் தகுதியில்லாதவனாக
இருந்தது, என்னை மீட்பதற்கு ஒருவர் தேவையாய் இருந்தது.
தேவன் தம்முடைய மிகுந்த கிருபையினால் நமக்கு
உதவியை அனுப்பினார்; அந்த உதவியின் நாமம்தான் இயேசு.
நம்மை நம் சுயத்திலிருந்தும், அவருடைய பிரமாணங்களைக்
கைக்கொள்ளும்படி நாம் முயற்சிசெய்யும் பெலனில்லாத
முயற்சிகளிலிருந்தும் நம்மை விடுவிக்கவே இயேசுவை
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அனுப்பினார். நியாயப்பிரமாணத்தை நாம் கைக்கொள்ள
முடியாததினால்
நமக்கு
உண்டான
தண்டனைகளை
இயேசு தம்மீ து ஏற்றுக்கொண்டார், ஆகவே நாம் மரிக்கத்
தேவையில்லை,
நாம்
விடுதலையடைந்தவர்களாய்
பாவத்திலிருந்து வெளிவந்து, அவர�ோடுகூட நித்தியஜீவனை
அடையலாம். தமது நீதியையே இயேசு நமக்கு ஈவாக
ஈந்துள்ளார், ஆகவே, பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நாம்
நீதி, பரிசுத்தமுள்ளவர்களாய் இருந்து, நியாயப்பிரமாணத்தின்
தேவைகளை நாம் சந்திக்கலாம்.
அவருடைய மரணம்,
அடக்கம்,
உயிர்த்தெழுதல்
மூலமாக
அவர்
செய்த
கிரியைகளினால் நாம் தேவன�ோடு சமாதானம் பெற்றோம்.
சம்பாதிக்க
முடியாத,
அதற்கு
நாம்
தகுதியில்லாத
தேவதயவை நாம் பெற்றிருக்கிற�ோம், அதுதான் கிருபை.
இதை
விசுவாசித்து,
எவ்வித
சந்தேகமுமின்றி
உங்கள் இருதயம் ஸ்திரப்பட வேண்டும், உங்களை அவர்
நேசிக்கிறபடியால்
இவைகளைச்
செய்தார்.
ஆகவே,
அவருடைய கிருபையை நம்பி உங்கள் இருதயம் பலமாய்,
பாதுகாப்பாய், உறுதியாய், நிலையாய் இருப்பதாக; அதாவது
இயேசுகிறிஸ்துவின் மூலமாக பரிபூரணமான வாழ்க்கை
வாழும்படி, தேவன் நமக்கு வேண்டிய எல்லாவற்றையும்
கிறிஸ்துவுக்குள் தந்துள்ளார் என்று எவ்வித சந்தேகமும்,
கேள்வியுமின்றி உங்கள் இருதயம் நிலைவரப்பட்டிருப்பதாக.
நம்முடைய
விசுவாசத்தைத்
துவக்குகிறவரும்
முடிக்கிறவருமாயிருக்கிற
இயேசுகிறிஸ்துவை
ந�ோக்கிப்
பாராமல்,
நம்முடைய
குறைகள்,
பிழைகள்
மற்றும்
பாவங்களையே பார்த்துக்கொண்டிருந்தால்,
நம்முடைய
இருதயம் ச�ோர்வடைந்து, தேவனிடத்திலிருந்து எதையும் பெற
முடியாதபடிக்கு பலவ ீனமடைந்து விடும். தேவனிடத்திலிருந்து
அவருடைய நீதியையும் கிருபையையும் பெற்றுக்கொள்வதற்கு
நம் இருதயத்தால்தான் நாம் விசுவாசிக்கிற�ோம். நம்முடைய
இருதயம்
முழுவதும்
அவருடையதாய்
இருப்பதாக.
அப்பொழுதுதான் நாம் பரிபூரணமடைந்து இளைப்பாறுதல் –
அமைதல் அடைவ�ோம்.

“எல்லாக் காவல�ோடும் உன் இருதயத்தைக் காத்துக்கொள்;
அதினிடத்தினின்று ஜீவஊற்று புறப்படும்.” (நீதிம�ொழிகள் 4:23)
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1. இந்தப் பாடத்தில் “கிருபை” எவ்வாறு வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது?
2. நம்முடைய இருதயம் கிருபையில் ஸ்திரப்படும்போது,
தேவனுடைய அங்கீ காரத்தைப் பெறுவதற்கு நம்முடைய
……………………………………. மூலம் இனிமேலும் சம்பாதிக்க முயற்சி
செய்ய வேண்டுவதில்லை.
3. வாசிக்க: எபிரெயர் 10:14. டான் அவர்களின் தவறுகள்
எப்போதும் அவரை குறைவுள்ளவனாகவே இருக்கும்படி
செய்தது.
இந்த
வசனத்தின்படி
நாம்
எவ்வாறு
பூரணமாக்கப்பட்டிருக்கிற�ோம்?
எபிரெயர் 10:14 - “ஏனெனில் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறவர்களை

ஒரே
பலியினாலே
பூரணப்படுத்தியிருக்கிறார்.”

இவர்

என்றென்றைக்கும்

4. வாசிக்க:
ர�ோமர்
5:17.
பிதாவாகிய
தேவனுக்கு
முன்பக நாம் நீதியும் பரிசுத்தமுமுள்ளவர்களாயிருந்து,
நியாயப்பிரமாணத்தின்
தேவைகளைச்
சந்திக்கும்படி,
இயேசு நமக்கு நீதியென்னும் …………………........... தந்திருக்கிறார்.
ர�ோமர் 5:17 - “ அல்லாமலும், ஒருவனுடைய மீ றுதலினாலே

அந்த ஒருவன் மூலமாய் மரணம் ஆண்டுக�ொண்டிருக்க,
கிருபையின்
பரிபூரணத்தையும்
நீதியாகிய
ஈவின்
பரிபூரணத்தையும் பெறுகிறவர்கள் இயேசுகிறிஸ்து என்னும்
ஒருவராலே ஜீவனை அடைந்து ஆளுவார்களென்பது அதிக
நிச்சயமாமே.”
5. வாசிக்க:
ஏசாயா
26:3.
நம்முடைய
விசுவாசத்தைத்
துவக்குகிறவரும்
முடிக்கிறவருமாயிருக்கிற
இயேசுகிறிஸ்துவை
ந�ோக்கிப்
பாராமல்,
நம்முடைய
குறைகள்,
பிழைகள்
மற்றும்
பாவங்களையே
பார்த்துக்கொண்டிருந்தால்,
நம்முடைய
இருதயம்
ச�ோர்வடைந்து,
தேவனிடத்திலிருந்து
எதையும்
பெற
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முடியாதபடிக்கு பலவ ீனமடைந்து விடும்.
நம்முடைய
இருதயம் எதன்மீ து எதன்மீ தே பதிந்திருக்க வேண்டும்?

26:3 - “உம்மை உறுதியாய்ப் பற்றிக்கொண்ட
மனதையுடையவன் உம்மையே நம்பியிருக்கிறபடியால்
நீர் அவனை பூரண சமாதானத்துடன் காத்துக்கொள்ர்.”
வீ
ஏசாயா

6. வாசிக்க: எபேசியர் 3:17. நம்முடைய இருதயம் முழுவதும்
அவருடையதாய் இருக்கவேண்டும்.
அப்பொழுதுதான்
நாம்…………………........

3:17 - “விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து உங்கள்
இருதயங்களில் வாசமாயிருக்கவும், நீங்கள் அன்பிலே
வேரூன்றி, நிலைபெற்றவர்களாகி,”
எபேசியர்

7. வாசிக்க: ர�ோமர் 4:5. இரட்சிப்பு என்பது நம்முடைய
சுயகிரியைகளால் சம்பாதிக்கக் கூடிய ஒன்றா? அல்லது
தேவனுடைய கிருபையினால் உண்டாகிற ஈவா?

4:5
“ஒருவன்
கிரியை
பாவியை
நீதிமானாக்குகிறவரிடத்தில்
வைக்கிறவனாயிருந்தால்,
அவனுடைய
அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்படும்.”
ர�ோமர்

செய்யாமல்
விசுவாசம்
விசுவாசமே

8. வாசிக்க: ர�ோமர் 5:17.
நீதி(தேவனுக்கு முன்பாக சரியான
முறையில் நிற்பது) என்பது ஒரு ஈவு. நீங்கள் அதற்காக
ஏதாவது கிரியை செய்ய வேண்டுமா?
ர�ோமர் 5:17 - “அல்லாமலும், ஒருவனுடைய மீ றுதலினாலே

அந்த ஒருவன் மூலமாய் மரணம் ஆண்டுக�ொண்டிருக்க,
கிருபையின்
பரிபூரணத்தையும்
நீதியாகிய
ஈவின்
பரிபூரணத்தையும் பெறுகிறவர்கள் இயேசுகிறிஸ்து என்னும்
ஒருவராலே ஜீவனை அடைந்து ஆளுவார்களென்பது அதிக
நிச்சயமாமே.”
9. வாசிக்க: ர�ோமர் 6:23.
இந்த வசனத்தில் கூறப்பட்டுள்ள
தேவனுடைய கிருபையின் இலவச ஈவு என்ன?
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6:23
“பாவத்தின்
சம்பளம்
மரணம்;
தேவனுடைய கிருபைவரம�ோ நம்முடைய கர்த்தராகிய
இயேசுகிறிஸ்துவினால் உண்டான நித்தியஜீவன்.”
ர�ோமர்

10. வாசிக்க: தீத்து 3:5.
உங்களில் எத்தனைபேருடைய
நற்கிரியைகள்
மற்றும்
செயல்கள்
இரட்சிப்பில்
பங்களிப்பாயிருக்கிறது?

3:5 - “நாம் செய்த நீதியின் கிரியைகளினிமித்தம்
அவர் நம்மை இரட்சியாமல், தமது இரக்கத்தின்படியே,
மறுஜென்ம
முழுக்கினாலும்
பரிசுத்தஆவியினுடைய
புதிதாக்குதலினாலும் நம்மை இரட்சித்தார்.”
தீத்து

11. வாசிக்க: ர�ோமர் 6:14. கிருபைக்குக்
என்பதன் அர்த்தம் என்ன என்பதை
வார்த்தைகளில் விளக்கவும்.

கீழ்ப்பட்டிருப்பது
உங்கள் ச�ொந்த

6:14 “நீங்கள்
நியாயப்பிரமாணத்திற்குக்
கீழ்ப்பட்டிராமல் கிருபைக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கிறபடியால்,
பாவம் உங்களை மேற்கொள்ளமாட்டாது.”
ர�ோமர்

12. வாசிக்க: ர�ோமர் 11:6. “தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்கள்
நமக்கு கிருபையினால் க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன, அவை
நம்முடைய ……………………………………………….. அல்ல.

11:6 - “அது கிருபையினாலே உண்டாயிருந்தால்
கிரியைகளினாலே உண்டாயிராது; அப்படியல்லவென்றால்,
கிருபையானது
கிருபையல்லவே.
அன்றியும்
அது
கிரியைகளினாலே
உண்டாயிருந்தால்
அது
கிருபையாயிராது; அப்படியல்லவென்றால், கிரியையானது
கிரியையல்லவே.”
ர�ோமர்

13. வாசிக்க: ர�ோமர் 3:24. இந்த வசனத்தின் அர்த்தம் என்ன
என்பதை உங்கள் ச�ொந்த வார்த்தைகளில் விளக்கவும்.

3:24 - “இலவசமாய் அவருடைய கிருபையினாலே
கிறிஸ்து
இயேசுவிலுள்ள
மீட்பைக்
க�ொண்டு
நீதிமான்களாக்கப்படுகிறார்கள்.”
ர�ோமர்
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14. வாசிக்க:
எபேசியர்
1:7.
நம்முடைய
பாவத்திற்கான
மன்னிப்பு …………………………………….. உண்டாயிருக்கிறது.
எபேசியர்

1:7

ஐசுவரியத்தின்படியே
பாவமன்னிப்பாகிய
உண்டாயிருக்கிறது.”

-

“அவருடைய
கிருபையின்
இவருடைய
இரத்தத்தினாலே
மீ ட்பு
இவருக்குள்
நமக்கு
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பதில் ஆதாரங்௧ள்
1. இந்தப் பாடத்தில் “கிருபை” எவ்வாறு வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது?

நாம் சம்பாதிக்காத, நாம் அதற்கு தகுதியில்லாத தயவு
மற்றும் தேவனுடைய பெலம் என்று.
2. நம்முடைய இருதயம் கிருபையில் ஸ்திரப்படும்போது,
தேவனுடைய அங்கீ காரத்தைப் பெறுவதற்கு நம்முடைய
……………………………………. மூலம் இனிமேலும் சம்பாதிக்க முயற்சி
செய்ய வேண்டுவதில்லை.

சாதனைகள்
3. வாசிக்க: எபிரெயர் 10:14. டான் அவர்களின் தவறுகள்
எப்போதும் அவரை குறைவுள்ளவனாகவே இருக்கும்படி
செய்தது.
இந்த
வசனத்தின்படி
நாம்
எவ்வாறு
பூரணமாக்கப்பட்டிருக்கிற�ோம்?

இயேசுவின்
பலியினாலே,
அவர்
என்றென்றைக்கும் பூரணப்படுத்தியிருக்கிறார்.

நம்மை

4. வாசிக்க:
ர�ோமர்
5:17.
பிதாவாகிய
தேவனுக்கு
முன்பக நாம் நீதியும் பரிசுத்தமுமுள்ளவர்களாயிருந்து,
நியாயப்பிரமாணத்தின்
தேவைகளைச்
சந்திக்கும்படி,
இயேசு நமக்கு நீதியென்னும் …………………. தந்திருக்கிறார்.

ஈவை.
5. வாசிக்க:
ஏசாயா
26:3.
நம்முடைய
விசுவாசத்தைத்
துவக்குகிறவரும்
முடிக்கிறவருமாயிருக்கிற
இயேசுகிறிஸ்துவை
ந�ோக்கிப்
பாராமல்,
நம்முடைய
குறைகள்,
பிழைகள்
மற்றும்
பாவங்களையே
பார்த்துக்கொண்டிருந்தால்,
நம்முடைய
இருதயம்
ச�ோர்வடைந்து,
தேவனிடத்திலிருந்து
எதையும்
பெற
முடியாதபடிக்கு பலவ ீனமடைந்து விடும்.
நம்முடைய
இருதயம் எதன்மீ து எதன்மீ தே பதிந்திருக்க வேண்டும்?

கர்த்தர்மீதே நம்முடைய இருதயம் பதிந்திருக்கவேண்டும்.

100

நியாயப்பிரமாணத்தின்கீ ழ் அல்ல, கிருபையின்கீ ழ் 	பாடம் 9
டான் க்ரோ

6. வாசிக்க: எபேசியர் 3:17. நம்முடைய இருதயம் முழுவதும்
அவருடையதாய்
இருக்கவேண்டும்.
அப்பொழுதுன்
நாம்………………….

திருப்தியடைந்து, சமாதானத்துடன் – இளைப்பாறுதலுடன்
இருப்போம்.
7. வாசிக்க: ர�ோமர் 4:5. இரட்சிப்பு என்பது நம்முடைய
சுயகிரியைகளால் சம்பாதிக்கக் கூடிய ஒன்றா? அல்லது
தேவனுடைய கிருபையினால் உண்டாகிற ஈவா?

தேவனுடைய கிருபையின் ஈவு.
8. வாசிக்க: ர�ோமர் 5:17.
நீதி(தேவனுக்கு முன்பாக சரியான
முறையில் நிற்பது) என்பது ஒரு ஈவு. நீங்கள் அதற்காக
ஏதாவது கிரியை செய்ய வேண்டுமா?

இல்லை.
9. வாசிக்க: ர�ோமர் 6:23.
இந்த வசனத்தில் கூறப்பட்டுள்ள
தேவனுடைய கிருபையின் இலவச ஈவு என்ன?

நித்தியஜீவன் (நித்திய மரணத்திற்குப் பதிலாக)
10. வாசிக்க: தீத்து 3:5.
உங்களில் எத்தனைபேருடைய
நற்கிரியைகள்
மற்றும்
செயல்கள்
இரட்சிப்பில்
பங்களிப்பாயிருக்கிறது?

ஒருவருடைய நற்கிரியைகளுமல்ல.
11. வாசிக்க: ர�ோமர் 6:14. கிருபைக்குக்
என்பதன் அர்த்தம் என்ன என்பதை
வார்த்தைகளில் விளக்கவும்.

கீழ்ப்பட்டிருப்பது
உங்கள் ச�ொந்த

நம்முடைய பாவத்திற்குத் தக்க தண்டனையை நாம்
பெறாமல், கிறிஸ்து மூலமாக தேவனுடைய சிறந்ததை
நாம் பெறுகிற�ோம். நீதி, அங்கீகாரம், பாவமன்னிப்பு
அனைத்தும்
நம்முடையவை
(தேவனுடைய
இரக்கத்தினால்
எல்லாம்
இலவசமாக
–
ஈவாக
கிடைக்கிறது).
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12. வாசிக்க: ர�ோமர் 11:6. “தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்கள்
நமக்கு கிருபையினால் க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன, அவை
நம்முடைய ……………………………………………….. அல்ல.”

கிரியைகளினாலல்ல
13. வாசிக்க: ர�ோமர் 3:24. இந்த வசனத்தின் அர்த்தம் என்ன
என்பதை உங்கள் ச�ொந்த வார்த்தைகளில் விளக்கவும்.

சிலுவையில்
கிறிஸ்து
செய்த
மீ ட்பின்
கிரியையினிமித்தம்,
விசுவாசிகளுக்கு
நீதி
(நீதிமானாக்கப்படுதல்)
என்பது
தேவனுடைய
கிருபையின் இலவச ஈவாக கிடைக்கிறது.
14. வாசிக்க:
எபேசியர்
1:7.
நம்முடைய
பாவத்திற்கான
மன்னிப்பு …………………………………….. உண்டாயிருக்கிறது.

அவருடைய கிருபையின் ஐசுவரியத்தின்படியே.
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ஒருநாள் ஒரு குடிகாரன் தன் காரை எடுத்துக்கொண்டு,
தவறான
பாதையில்
ஓட்டிச்
சென்றான்:
அப்பொழுது
இன்னொரு கார�ோடுகூட ஏற்பட்ட ம�ோதலில், பதினெட்டு
வயது பெண் ஒருவள் மரித்துப்போனாள். அந்தப் பெண்ணின்
வ ீட்டார் அந்த மனிதன்மீ து வழக்கு த�ொடர்ந்தப�ோது, அவன்
அவர்களுக்கு பதினைந்து லட்சம் டாலர் தரவேண்டுமென்று
நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது.
அவ்வளவு பெரிய த�ொகையைப் பெற்றுக்கொள்வதற்குப்
பதில் அந்த மனிதன் தங்கள் குடும்பத்திற்கு 936 டாலர் மட்டும்
தந்தால் ப�ோதும் என்று ச�ொல்லி, நீதிமன்றத்தில் அதற்கான
ஒப்புதலையும் பெற்றுக்கொண்டார்கள். அதற்குக் காரணம்,
இந்த மனிதன் அந்தத் த�ொகையை ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில்
செலுத்தவேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்பினார்கள். குடித்து,
இந்த விபத்தை உண்டாக்கின மனிதன் தான் செய்ததை
நினைவுகூர வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்பினார்கள்.
அதாவது, அந்த மனிதன் க�ொன்ற அந்த பெண்ணின் பெயரில்
ஒரு டாலருக்கு ஒரு காச�ோலை எழுதி, வாரந்தோறும்
செலுத்தவேண்டும்
என்றார்கள்.
15
லட்சம்
டாலர்
செலுத்துவதைவிட, வெறும் 936 செலுத்தவது என்பது ஒரு
நல்ல செய்தி என்று நீங்கள் நினைக்கக்கூடும். ஆரம்பத்தில்
வாரம் ஒரு டாலர் செலுத்துவது என்பது சுலபம், ஆனால்,
க�ொஞ்சம் நாட்களுக்குப் பிறகு, அவன் க�ொன்ற அந்தப்
பெண்ணின் பெயரை த�ொடர்ந்து எழுதுவது அந்த மனிதனின்
சிந்தனையை அதிகமாக பாதித்தது. தான் க�ொன்ற அந்தப்
பெண்ணைப் பற்றி நினைத்து, ஒவ்வொரு வாரமும் அவன்
மனஅழுத்தத்திற்கு உள்ளானான்.
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ஒரு சில வருடங்களுக்குப் பிறகு, அவ்வாறு பணம்
செலுத்துவதை அவன் நிறுத்திவிட்டான். அந்தக் குடும்பம்
அவனை மீ ண்டும் நீதிமன்றத்திற்குக் க�ொண்டு சென்று,
மீ ண்டும் அவன் அவ்வாறு பணம் க�ொடுக்கும்படி உத்தரவு
பெற்றார்கள். கடந்த ஆறு அல்லது ஏழு வருடங்களில் நான்கு
அல்லது ஐந்துமுறை அவன் அவ்வாறு பணம் செலுத்த
தவறியிருந்தான்.
எனினும்,
அவ்வாறு
அவன்
தவறும்
ஒவ்வொரு சமயத்திலும், அந்தக் குடும்பத்தினரால் அவன்
நீதிமன்றம் க�ொண்டுசெல்லப்பட்டு, மீ ண்டும் அவன் தனது
பணத்தை அவர்கள் ச�ொன்னபடி செலுத்த வேண்டியதாயிற்று.
அவன்மீ து இனிமேலும் எங்களுக்கு எந்த க�ோபமும்
இல்லை, எனினும் அவன் செய்ததை அவன் நினைவுகூர
வேண்டும் என்று அந்தக் குடும்பத்தார் ச�ொன்னார்கள்.
இதைக் குறித்து நீங்கள் சற்று சிந்தித்துப் பார்த்தால்,
பணம் செலுத்துகிற அந்த மனிதன் ஒரு சிறையிருப்புக்குள்
இருப்பதுப�ோலவே, அந்தக் குடும்பத்தாரும் இருந்தார்கள்.
ஒவ்வொரு
வாரமும்
அவர்கள்
காச�ோலையைப்
பெறும்போது, தங்களுக்கு ஏற்பட்ட இழப்பை அவர்களும்
நினைவுகூருவார்கள்;
ஆகவே
ஒரு
விதத்தில்,
தங்கள்
மகளுடைய மரணத்தை அவர்களால் அவர்களுக்கு பின்னாக
எரிந்துவிட முடியவில்லை.
இப்பொழுது அந்த மனிதன் அந்தக் குடும்பத்தின்மீ து,
“இது ஒரு க�ொடூரமான, வழக்கத்திற்கு மாறான தண்டனை;
ஏனெனில், இந்தத் தண்டனை என்னைக் க�ொல்லுகிறது, இது
என் வாழ்க்கையை அழிக்கிறது! கடந்ததை என்னால் மறக்கவே
முடியவில்லை, இதினிமித்தம் என் வாழ்க்கையில் என்னால்
முன்நோக்கி செல்ல முடியவில்லை” என்று நீதிமன்றத்தில்
வழக்குத் த�ொடர்ந்தான்.
இந்தக்
கதையின்
வெளிச்சத்தில்,
இதேவிதமான
தண்டனையின்கீ ழ்
இருக்கிற
அநேக
கிறிஸ்தவர்களை
நான்
சந்தித்திருக்கிறேன்.
“இயேசு
உங்களுடைய
தண்டனைகளுக்கான
அனைத்து
கிரயங்களையும்
செலுத்திவிட்டார்” என்று அவர்களுக்குச் ச�ொல்லப்பட்டது,
ஆனால்,
மதரீதியான
கடமைகளான
வார
பாக்கியை
தாங்கள்
செலுத்தவேண்டும்
என்பதுப�ோல
நினைத்து
செயல்படுகிறார்கள், இல்லாவிட்டால் தேவன் தங்களை
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ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டார் என்று அவர்கள் நினைத்துக்கொண்
டிருக்கிறார்கள்.
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1. இவ்விதமான காரியங்கள் ப�ோய்க் க�ொண்டிருக்கும்போது,
இந்த மனிதன் அந்தக் குடும்பத்தினர�ோடு எவ்விதமான
உறவைக் க�ொள்ள முடியும்?
2. வாசிக்க: எபிரெயர் 10:1. நியாயப்பிரமாணம் எதைச் செய்ய
முடியாது?

10:1-2 - “இப்படியிருக்க, நியாயப்பிரமாணமானது
வரப்போகிற
நன்மைகளின்
ப�ொருளாயிராமல்,
அவைகளின்
நிழலாய்மாத்திரம்
இருக்கிறபடியால்,
வருஷந்தோறும் இடைவிடாமல் செலுத்தப்பட்டுவருகிற
ஒரேவிதமான பலிகளினாலே அவைகளைச் செலுத்த
வருகிறவர்களை ஒருக்காலும் பூரணப்படுத்தமாட்டாது. (2)
பூரணப்படுத்துமானால், ஆராதனை செய்கிறவர்கள் ஒருதரம்
சுத்தமாக்கப்பட்டபின்பு, இன்னும் பாவங்களுண்டென்று
உணர்த்தும் மனச்சாட்சி அவர்களுக்கு இல்லாதிருப்பதினால்,
அந்தப் பலிகளைச் செலுத்துகிறது நிறுத்தப்படுமல்லவா?”
எபிரெயர்

3. வாசிக்க: எபிரெயர் 10:1. பழைய ஏற்பாட்டில் செலுத்தப்பட்ட
பலிகள் நம்மைப் பூரணமாக்குவதற்கு ப�ோதுமானதாக
இருக்கவில்லை என்று சுட்டிக் காண்பிப்பதன் மூலம் இந்த
வசனம் என்ன கூறுகிறது?
4. எபிரெயர் 10:2. செலுத்தப்பட்ட பலிகள் உண்மையிலே
மனுஷ
பாவங்களைத்
தீர்க்கும்
காரியங்களில்
இடைபட்டிருக்குமானால், ஆராதனை செய்கிறவர்களை
அது என்ன செய்திருக்கும்?
5. குடித்திருந்த
அந்த
நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டார்?

ஓட்டுநர்

என்ன

செய்யும்படி

6. வாசிக்க: எபிரெயர் 10:14. தேவன் தமது ஜனங்களை,
A. நற்கிரியைகளினால்
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B. திருச்சபைக்குச் செல்வதன் மூலம்
C. பத்து கட்டளைகளை கைக்கொள்வதன் மூலம்.
D. இயேசுவின் காணிக்கையினாலே (பலியினால்)
பூரணப்படுத்துகிறார்.
எபிரெயர் 10:14 - “ஏனெனில் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறவர்களை

ஒரே
பலியினாலே
பூரணப்படுத்தியிருக்கிறார்.”

இவர்

என்றென்றைக்கும்

7. வாசிக்க: எபிரெயர் 10:14. இயேசுவின் பலி (விசுவாசத்தினால்
ஏற்றுக்கொள்ளுதல்) விசுவாசிகளை பரிபூரணப்படுத்துகிறது:
A. அடுத்தமுறை அவர்கள் பாவம்செய்யும்வரை.
B. அவர்களுடைய கடந்தகால பாவங்களிலிருந்து.
C. என்றென்றைக்கும்.
8. வாசிக்க:
ஆதியாகமம்
20:1-18.
இந்த
வசனத்தில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இரண்டு மனிதர்கள் யார்?

20:1-18 - “ஆபிரகாம் அவ்விடம் விட்டு,
தென்தேசத்திற்குப்
பிரயாணம்பண்ணி,
காதேசுக்கும்
சூருக்கும் நடுவாகக் குடியேறி, கேராரிலே தங்கினான். (2)
அங்கே ஆபிரகாம் தன் மனைவியாகிய சாராளைத் தன்
சக�ோதரி என்று ச�ொன்னதினாலே, கேராரின் ராஜாவாகிய
அபிமெலேக்கு ஆள் அனுப்பிச் சாராளை அழைப்பித்தான்.
(3) தேவன் இரவிலே அபிமெலேக்குக்குச் ச�ொப்பனத்திலே
த�ோன்றி: நீ அழைப்பித்த ஸ்திரீயினிமித்தம் நீ செத்தாய்;
அவள் ஒருவனுடைய மனைவியாயிருக்கிறாளே என்றார்.
(4) அபிமெலேக்கு அவளைச் சேராதிருந்தான். ஆகையால்
அவன்: ஆண்டவரே, நீதியுள்ள ஜனங்களை அழிப்பீர�ோ?
(5) இவள் தன் சக�ோதரி என்று அவன் என்னோடே
ச�ொல்லவில்லையா? அவன் தன் சக�ோதரன் என்று
இவளும் ச�ொன்னாளே, உத்தம இருதயத்தோடும் சுத்தமான
கைகள�ோடும் இதைச் செய்தேன் என்று ச�ொன்னான். (6)
அப்பொழுது தேவன்: உத்தம இருதயத்தோடே நீ இதைச்
செய்தாய் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன்; நீ எனக்கு
விர�ோதமாகப் பாவம் செய்யாதபடிக்கு உன்னைத் தடுத்தேன்,
ஆதியாகமம்
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ஆகையால், நீ அவளைத் த�ொட நான் உனக்கு இடங்
க�ொடுக்கவில்லை. (7) அந்த மனுஷனுடைய மனைவியை
அவனிடத்திற்கு அனுப்பிவிடு; அவன் ஒரு தீர்க்கதரிசி, நீ
பிழைக்கும்படிக்கு அவன் உனக்காக வேண்டுதல் செய்வான்;
நீ அவளை அனுப்பிவிடாதிருந்தால், நீயும் உன்னைச் சேர்ந்த
யாவரும் சாகவே சாவ ீர்கள் என்று அறிவாயாக என்று
ச�ொப்பனத்திலே அவனுக்குச் ச�ொன்னார். (8) அபிமெலேக்கு
அதிகாலையில் எழுந்து, தன் ஊழியக்காரரையெல்லாம்
அழைப்பித்து, இந்தச் சங்கதிகளையெல்லாம் அவர்கள்
கேட்கும்படி ச�ொன்னான்;
அந்த மனுஷர் மிகவும்
பயந்தார்கள். (9) அப்பொழுது அபிமெலேக்கு ஆபிரகாமை
அழைப்பித்து: நீ எங்களுக்கு என்ன காரியம்செய்தாய்,
நீ என்மேலும் என் ராஜ்யத்தின்மேலும் க�ொடி பாவம்
சுமரப்பண்ணுகிறதற்கு உனக்கு நான் என்ன குற்றம்
செய்தேன்?
செய்யத்தகாத காரியங்களை என்னிடத்தில்
செய்தாயே
என்றான்.
(10)
பின்னும்
அபிமெலேக்கு
ஆபிரகாமை ந�ோக்கி: என்னத்தைக் கண்டு நீ இந்தக்
காரியத்தைச் செய்தாய் என்றான். (11) அதற்கு ஆபிரகாம்:
இவ்விடத்தில்
தெய்வபயம்
இல்லையென்றும்,
என்
மனைவினிமித்தம்
என்னைக்
க�ொன்றுப�ோடுவார்கள்
என்றும் நான் நினைத்தேன். (12) அவள் என் சக�ோதரி
என்பதும்
மெய்தான்,
அவன்
என்
தகப்பனுக்குக்
குமாரத்தி, என் தாய்க்குக் குமாரத்தியல்ல, அவள் எனக்கு
மனைவியானாள். (13) என் தகப்பன் வ ீட்டைவிட்டு தேவன்
என்னை தேசாந்தரியாய்த் திரியும்படி செய்தப�ோது, நான்
அவளை ந�ோக்கி: நாம் ப�ோகும் இடமெங்கும் நீ என்னைச்
சக�ோதரன் என்று ச�ொல்வது நீ எனக்குச் செய்யவேண்டிய
தயை என்று அவளிடத்தில் ச�ொல்லியிருந்தேன் என்றான்.
(14)
அப்பொழுது
அபிமெலேக்கு
ஆடுமாடுகளையும்,
வேலைக்காரரையும்
வேலைக்காரிகளையும்
ஆபிரகாமுக்குக்
க�ொடுத்து,
அவன்
மனைவியாகிய
சாராளையும் அவனிடத்தில் ஒப்புவித்தான். (15) பின்னும்
அபிமெலேக்கு: இத�ோ, என் தேசம் உனக்கு முன்பாக
இருக்கிறது; உன் பார்வைக்கு சம்மதியான இடத்திலே
குடியிரு என்று ச�ொன்னான். (16) பின்பு சாராளை ந�ோக்கி:
உன் சக�ோதரனுக்கு ஆயிரம் வெள்ளிக்காசு க�ொடுத்தேன்;
இத�ோ, உன்னோடிருக்கிற எல்லார் முன்பாகவும் மற்ற
யாவர் முன்பாகவும், இது உன் முகத்து முக்காட்டுக்காவதாக
என்றான். இப்படி அவள் கடிந்து க�ொள்ளப்பட்டாள். (17)
ஆபிரகாமுடைய மனைவியாகிய சாராளினிமித்தம் கர்த்தர்
அபிமெலேக்குடைய வ ீட்டாரின் கர்ப்பங்களையெல்லாம்
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அடைத்திருந்தபடியால்,
(18)
ஆபிரகாம்
தேவனை
ந�ோக்கி
வேண்டிக்கொண்டான்;
அப்பொழுது
தேவன்
அபிமெலேக்கையும், அவன் மனைவியையும், அவன்
வேலைக்காரிகளையும்
குணமாக்கி,
பிள்ளைபெறும்படி
அநுக்கிரகம் பண்ணினார்.”
9. வாசிக்க: ஆதியாகமம் 20:2,5.
இந்தச் சம்பவத்தில்
மற்றவனிடம் ப�ொய் ச�ொல்லி, அவனை ஏமாற்றிய மனிதன்
யார்?

20:2 - “அங்கே ஆபிரகாம் தன் மனைவியாகிய
சாராளைத்
தன்
சக�ோதரி
என்று
ச�ொன்னதினாலே,
கேராரின் ராஜாவாகிய அபிமெலேக்கு ஆள் அனுப்பிச்
சாராளை அழைப்பித்தான்.”
ஆதியாகமம்

20:5 - “இவள் தன் சக�ோதரி என்று அவன்
என்னோடே ச�ொல்லவில்லையா? அவன் தன் சக�ோதரன்
என்று இவளும் ச�ொன்னாளே, உத்தம இருதயத்தோடும்
சுத்தமான
கைகள�ோடும்
இதைச்
செய்தேன்
என்று
ச�ொன்னான்.
ஆதியாகமம்

10. வாசிக்க: ஆதியாகமம் 20:7. தேவன் ஆபிரகாமுடைய
செயல்களை அங்கீ கரிக்கவில்லை என்று நான் உறுதியாக
நம்புகிறேன். எனினும், தேவன் யார் பட்சத்தில் இருந்தார்.
அபிலேக்கு பட்சமா- ஆபிரகாமின் பட்சமா?
ஏன்? வாசிக்க:

ஆதியாகமம் 15:1.18; யாக்கோபு 2:23.

20:7 - “அந்த மனுஷனுடைய மனைவியை
அவனிடத்திற்கு அனுப்பிவிடு; அவன் ஒரு தீர்க்கதரிசி, நீ
பிழைக்கும்படிக்கு அவன் உனக்காக வேண்டுதல் செய்வான்;
நீ அவளை அனுப்பிவிடாதிருந்தால், நீயும் உன்னைச்
சேர்ந்த யாவரும் சாகவே சாவ ீர்கள் என்று அறிவாயாக
என்று ச�ொப்பனத்திலே அவனுக்குச் ச�ொன்னார்.”
ஆதியாகமம்

15:1 - ”இந்தக் காரியங்கள் நடந்தபின்பு,
கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆபிரகாமுக்குத் தரிசனத்திலே
உண்டாகி; அவர்: ஆபிராமே, நீ பயப்படாதே ; நான் உனக்குக்
கேடகமும், உனக்க மகா பெரிய பலனுமாயிருக்கிறேன்
என்றார்.”
ஆதியாகமம்
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15:18 - “அந்நாளிலே கர்த்தர் ஆபிராம�ோடே
உடன்படிக்கைபண்ணி, எகிப்தின் நதிதுவக்கி ஐபிராத்து நதி
என்னும் பெரிய நதிமட்டுமுள்ளதும்,”
ஆதியாகமம்

2:23 - “அப்படியே ஆபிரகாம் தேவனை
விசுவாசித்தான், அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது
என்கிற
வேதவாக்கியம்
நிறைவேறிற்று;
அவன்
தேவனுடைய சிநேகிதனென்னப்பட்டான்.”
யாக்கோபு

11. வாசிக்க: ஆதியாகமம் 20:7 மற்றும் 17-18. ஆபிரகாம் தவறு
செய்தப�ோதிலும், யாருக்காக ஜெபம்பண்ணவேண்டுமென்று
தேவன் யாரிடம் ச�ொன்னார்?
A. ஆபிரகாம் அபிமெலேக்குக்காக ஜெபம்பண்ண
வேண்டியதாய் இருந்தது.
B. அபிமெலேக்கு ஆபிரகாமுக்காக ஜெபம்பண்ண
வேண்டியதாய் இருந்தது.
C. அவர்கள் இருவரும் ஒருவருக்காக ஒருவர்
ஜெபம்பண்ணவேண்டியதாய் இருந்தது.

20:7 - “அந்த மனுஷனுடைய மனைவியை
அவனிடத்திற்கு அனுப்பிவிடு; அவன் ஒரு தீர்க்கதரிசி, நீ
பிழைக்கும்படிக்கு அவன் உனக்காக வேண்டுதல் செய்வான்;
நீ அவளை அனுப்பிவிடாதிருந்தால், நீயும் உன்னைச்
சேர்ந்த யாவரும் சாகவே சாவ ீர்கள் என்று அறிவாயாக
என்று ச�ொப்பனத்திலே அவனுக்குச் ச�ொன்னார்.”
ஆதியாகமம்

20:17-18 - “ஆபிரகாமுடைய மனைவியாகிய
சாராளினிமித்தம் கர்த்தர் அபிமெலேக்குடைய வ ீட்டாரின்
கர்ப்பங்களையெல்லாம்
அடைத்திருந்தபடியால்,
(18)
ஆபிரகாம்
தேவனை
ந�ோக்கி
வேண்டிக்கொண்டான்;
அப்பொழுது
தேவன்
அபிமெலேக்கையும்,
அவன்
மனைவியையும்,
அவன்
வேலைக்காரிகளையும்
குணமாக்கி, பிள்ளைபெறும்படி அநுக்கிரகம் பண்ணினார்.”
ஆதியாகமம்

12. வாசிக்க: ர�ோமர் 8:31. சில நேரங்களில் நாம் தவறினாலும்
யார் நம் பட்சத்தில் இருக்கிறார்?
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8:31 - “இவைகளைக் குறித்து நாம் என்ன
ச�ொல்லுவ�ோம்? தேவன் நம்முடைய பட்சத்திலிருந்தால்
நமக்கு விர�ோதமாயிருப்பவன் யார்?”
ர�ோமர்

13. வாசிக்க: ர�ோமர் 4:8. நாம் பிழைகள், தவறுகள் செய்தாலும்,
தாம் என்ன செய்யமாட்டேன் என்று தேவன் ச�ொல்லுகிறார்?

4:8 “எவனுடைய
பாவத்தைக்
கர்த்தர்
எண்ணாதிருக்கிறார�ோ, அவன் பாக்கியவான் என்று தாவது
ீ
ச�ொல்லியிருக்கிறான்.”
ர�ோமர்

14. வாசிக்க: எபிரெயர் 8:12-13. புதிய
தாம்
என்ன
செய்யமாட்டேன்
வாக்குபண்ணியிருக்கிறார்?

உடன்படிக்கையில்,
என்று
தேவன்

8:12-13
“ஏனெனில்
நான்
அவர்கள்
அநியாயங்களைக்
கிருபையாய்
மன்னித்து,
அவர்கள்
பாவங்களையும்
அக்கிரமங்களையும்
இனி
நினையாமலிருப்பேன்
என்று
கர்த்தர்
ச�ொல்லுகிறார்.
புது உடன்படிக்கை என்று அவர் ச�ொல்லுகிறதினாலே
முந்தினதைப்
பழமையாக்கினார்;
பழமையானதும்
நாள்பட்டதுமாயிருக்கிறது உருவழிந்து ப�ோகக் காலம்
சமீ பித்திருக்கிறது.”
எபிரெயர்

15. வாசிக்க: எபேசியர் 2:5
இரட்சிக்கப்பட்டோம்?

மற்றும்

8,9.

நாம்

எவ்வாறு

2:5 - “அக்கிரமங்களில் மரித்தவர்களாயிருந்த
நம்மைக்
கிறிஸ்துவுடனேகூட
உயிர்ப்பித்தார்;
கிருபையினாலே இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்,”
எபேசியர்

எபேசியர் 2:8,9 - “கிருபையினாலே விசுவாசத்தைக் க�ொண்டு

இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்; இது உங்களால் உண்டானதல்ல, இது
தேவனுடைய ஈவு. ஒருவரும் பெருமைபாராட்டாதபடிக்கு
இது கிரியைகளினால் உண்டானதல்ல.”
16. வாசிக்க: தீத்து 3:5. நாம் எப்படி இரட்சிக்கப்படுவதில்லை?
நாம் எவ்வாறு இரட்சிக்கப்படுகிற�ோம்?
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3:5 - “நாம் செய்த நீதியின் கிரியைகளினிமித்தம்
அவர் நம்மை இரட்சியாமல், தமது இரக்கத்தின்படியே,
மறுஜென்ம
முழுக்கினாலும்,
பரிசுத்தஆவியினுடைய
புதிதாக்குதலினாலும் நம்மை இரட்சித்தார்,”
தீத்து

17. வாசிக்க: எபேசியர் 1:6. நம்மைத் தம்முடைய ……………………………….
இரட்சித்ததினால், நித்தியம் முழுவதுமாக நாம் தேவனைத்
துதிப்போம், ஏனெனில் அவர் தம்முடைய பிரியமானவர்
மூலமாக …………………………………………………… க�ொள்ளப்பட்டோம்.

1:6 - “தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படியே,
நம்மை
இயேசுகிறிஸ்துமூலமாத்
தமக்குச்
சுவிகாரபுத்திரராகும்படி முன்குறித்திருக்கிறார்.”
எபேசியர்
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பதில் ஆதாரங்௧ள்
1. இவ்விதமான காரியங்கள் ப�ோய்க் க�ொண்டிருக்கும்போது,
இந்த மனிதன் அந்தக் குடும்பத்தினர�ோடு எவ்விதமான
உறவைக் க�ொள்ள முடியும்?

முழுவதும்
மன்னிக்காமை,
ப�ோன்றத�ொரு உறவு.

கசப்பு,

சண்டை

2. வாசிக்க: எபிரெயர் 10:1. நியாயப்பிரமாணம் என்னத்தைச்
செய்ய முடியாது?

பலிசெலுத்துகிறவர்களை
அற்றவர்களாக்க)

பூரணமாக்க(கறைதிரை

3. வாசிக்க: எபிரெயர் 10:1. பழைய ஏற்பாட்டில் செலுத்தப்பட்ட
பலிகள் நம்மைப் பூரணமாக்குவதற்கு ப�ோதுமானதாக
இருக்கவில்லை என்று சுட்டிக் காண்பிப்பதன் மூலம் இந்த
வசனம் என்ன கூறுகிறது?

அந்தப் பலிகள் தினமும், வாரந்தோறும், மாதந்தோறும்
மீ ண்டும் மீ ண்டும் செலுத்தப்பட்டுக்கொண்டே வந்தது.
திரும்ப திரும்ப அவைகள் செலுத்தப்பட்டு வருகின்றன
என்ற
உண்மையே,
அவைகள்
மக்களுடைய
பாவத்தோடு நிரந்தரமாக நீக்க முடியவில்லை என்பதை
சுட்டிக்காண்பிக்கிறது.
4. எபிரெயர் 10:2. செலுத்தப்பட்ட பலிகள் உண்மையிலே
மனுஷ
பாவங்களைத்
தீர்க்கும்
காரியங்களில்
இடைபட்டிருக்குமானால், ஆராதனை செய்கிறவர்களை
அது என்ன செய்திருக்கும்?

இனிமேலும்
பாவஉணர்வு
தேவையில்லை
என்று
அவர்களுக்கு உணர்த்தியிருக்கும் (ஆனால், அதற்குப்
பதில் எப்போதும் த�ோல்வியை ந�ோக்கியே மக்களை
தள்ளியது)
5. குடித்திருந்த
அந்த
நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டார்?

ஓட்டுநர்
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அவருடைய பாவத்தை எப்போதும் நினைக்கும்படியாக.
6. வாசிக்க: எபிரெயர் 10:14. தேவன் தமது ஜனங்களை,

இயேசுவின்
காணிக்கையினாலே
பூரணப்படுத்துகிறார்.

(பலியினால்)

7. வாசிக்க: எபிரெயர் 10:14. இயேசுவின் பலி (விசுவாசத்தினால்
ஏற்றுக்கொள்ளுதல்) விசுவாசிகளை பரிபூரணப்படுத்துகிறது:

என்றென்றைக்கும்.
8. வாசிக்க:
ஆதியாகமம்
20:1-18.
இந்த
வசனத்தில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இரண்டு மனிதர்கள் யார்?

ஆபிரகாம் மற்றும் அபிமெலேக்கு.
9. வாசிக்க: ஆதியாகமம் 20:2,5.
இந்தச் சம்பவத்தில்
மற்றவனிடம் ப�ொய் ச�ொல்லி, அவனை ஏமாற்றிய மனிதன்
யார்?

ஆபிரகாம்
10. வாசிக்க: ஆதியாகமம் 20:7. தேவன் ஆபிரகாமுடைய
செயல்களை அங்கீ கரிக்கவில்லை என்று நான் உறுதியாக
நம்புகிறேன். எனினும், தேவன் யார் பட்சத்தில் இருந்தார்.
அபிலேக்கு பட்சமா- ஆபிரகாமின் பட்சமா?

ஆபிரகாமின்பட்சம்.
ஏன்? வாசிக்க:

ஆதியாகமம் 15:1.18; யாக்கோபு 2:23.

ஏனெனில்
ஆபிரகாம�ோடு
தேவன்
உடன்படிக்கை
பண்ணியிருந்தார், அவன் தேவனுடைய சிநேகிதனென்று
எண்ணப்பட்டான்.
11. வாசிக்க: ஆதியாகமம் 20:7 மற்றும் 17-18. ஆபிரகாம் தவறு
செய்தப�ோதிலும், யாருக்காக ஜெபம்பண்ணவேண்டுமென்று
தேவன் யாரிடம் ச�ொன்னார்?

ஆபிரகாம்
அபிமெலேக்குக்காக
வேண்டியதாய் இருந்தது.

114

ஜெபம்பண்ண

இனிமேலும் பாவஉணர்வு இல்லை
டான் க்ரோ

பாடம் 10

12. வாசிக்க: ர�ோமர் 8:31. சில நேரங்களில் நாம் தவறினாலும்
யார் நம் பட்சத்தில் இருக்கிறார்?

தேவன்
13. வாசிக்க: ர�ோமர் 4:8. நாம் பிழைகள், தவறுகள் செய்தாலும்,
தாம் என்ன செய்யமாட்டேன் என்று தேவன் ச�ொல்லுகிறார்?

நம்முடைய பாவங்களை எண்ணமாட்டார், நமக்கெதிராக
நம் பாவங்களை வைத்துக்கொண்டிருக்கமாட்டார்.
14. வாசிக்க: எபிரெயர் 8:12 -13. புதிய
தாம்
என்ன
செய்யமாட்டேன்
வாக்குபண்ணியிருக்கிறார்?

உடன்படிக்கையில்,
என்று
தேவன்

நம் பாவங்களை நினைக்கமாட்டேன் என்று
15. வாசிக்க: எபேசியர் 2:5
இரட்சிக்கப்பட்டோம்?

மற்றும்

8,9.

அவருடைய
கிருபையினாலே;
தகுதியில்லாதவர்களாய்
இருந்தும்,
வைத்துள்ள தயவு, இரக்கத்தினாலே.

நாம்

எவ்வாறு

அதாவது,
நாம்
அவர்
நம்மேல்

16. வாசிக்க: தீத்து 3:5. நாம் எப்படி இரட்சிக்கப்படுவதில்லை?

நாம் செய்த நீதியின் கிரியைகளினிமித்தம்.
நாம் எவ்வாறு இரட்சிக்கப்படுகிற�ோம்?

தமது இரக்கத்தின்படியே, மறுஜென்ம முழுக்கினாலும்,
பரிசுத்தஆவியினுடைய
புதிதாக்குதலினாலும்
நம்மை
இரட்சித்தார்,
17. வாசிக்க: எபேசியர் 1:6. நம்மைத் தம்முடைய ……………………………….
இரட்சித்ததினால், நித்தியம் முழுவதுமாக நாம் தேவனைத்
துதிப்போம், ஏனெனில் அவர் தம்முடைய பிரியமானவர்
மூலமாக …………………………………………………… க�ொள்ளப்பட்டோம்.

கிருபையினால்
/
அங்கீ கரிக்கப்பட்டோம்.

ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டோம்,
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ஒருநாள், மைக்கேல் என்னுடைய அலுவலகத்திற்குள்
வந்து,
தன்னுடன்
பயிலும்
இன்னொரு
மாணவரைக்
குறித்து, மிகவும் இரகசியமான ஒரு தகவலைப் பற்றி
என்னிடம் கூறினான். Charis Bible College ல் நான் ஒருமுறை
என்னுடைய
பாடத்தை
எடுத்துக்கொண்டிருக்கும்போது,
பேக்டீரியா தன்னுடைய சட்ட திண்டுவில் (legal pad) ஏத�ோ
எழுதிக் க�ொண்டிருப்பதுப�ோல தெரிந்து. அவள் எழுதிய
அந்த வாசகம், “நான் நேசிக்கப்பட்டவள், நான் அழகானவள்,”
ப�ோன்றவை. அனைவரும் விரும்பும் வகையில் நேர்த்தியான,
இயற்கையான முறையில் உடை உடுத்தி, அனைவருடைய
கவனத்தையும் ஈர்க்கும் இனிமையான பெண் பேக்டீரியா.
தான் ஒரு புறக்கணிக்கப்பட்ட, யாராலும் நேசிக்கப்படாத நபர்
என்று அவர் நினைத்ததுதான் அவள் அந்த வாசகங்களை
எழுதியதன் உண்மையான காரணமாகும்.
மனிதர்களாகிய
நம்
அனைவருடைய
அடிப்படை
தேவைகளும்
இதுதான்,
மற்றவர்களால்
நேசிக்கப்பட
வேண்டும், அனைவரும் நம்மை ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும்,
மதிக்கவேண்டும், தேவன�ோடுகூட நாம் சரியான உறவில்
இருக்கிற�ோம் என்ற நிச்சயமுடையவர்களாய் சுய மதிப்பு
உடையவர்களாய் இருத்தல் ஆகியவைதான். உலகில் உள்ள
அநேக மதங்கள், இன்று மக்களை, தான் ஒரு நேசிக்கப்படாத
நபர், மற்றவர்களால் மதிக்கப்படாத, ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத
நபர்
என்ற
உணர்வுள்ளவர்களாவே
வைத்திருக்கிறது.
ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில்
பல காரியங்களில் விசுவாசிகள்
சமாதானத்தை
அனுபவித்தாலும்,
குற்றவுணர்வு,
ஆக்கினைத்தீர்ப்பு ஆகியவைகளைப் பயன்படுத்தி, சாத்தான்
விசுவாசிகளை மிகப் பெரிய அரணுக்குள் வைத்திருக்கிறான்.
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இங்கே ஒரு கேள்வி: முதன் முறையாக இயேசுகிறிஸ்துவை
நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டப�ோது, இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார்
என்று உங்களுக்குச் ச�ொல்லியிருப்பார்கள்; ஆனால், அவரை
நீங்கள் உங்கள் உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொண்டதன் மூலம்,
அவர் உங்களுடைய பரிபூரணமான நீதியாக மாறிவிட்டார்
என்பது உங்களுக்குச் ச�ொல்லப்பட்டதா? அவர் உங்களுக்கு
நீதியாக மாறிவிட்டார் என்பதுதான் உங்களுக்கு மிகவும்
தேவையான ஒன்று. 1 க�ொரிந்தியர் 1:30,31 வசனங்களில்,

“அந்தப்படி, நீங்கள் அவராலே கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்பட்
டிருக்கிறீர்களே………………. அவரே தேவனால் நமக்கு ஞானமும்
நீதியும் பரிசுத்தமும் மீ ட்புமானார்”
என்று வாசிக்கிற�ோம்.
இதுதான்
சுவிசேஷத்தின்
நற்செய்தி.
“கிறிஸ்துவின்
சுவிசேஷத்தைக்குறித்து நான் வெட்கப்படேன்; முன்பு யூதரிலும்
பின்பு கிரேக்கரிலும் விசுவாசிக்கிறவனெவன�ோ அவனுக்கு
இரட்சிப்பு உண்டாவதற்கு அது தேவபெலனாயிருக்கிறது.
விசுவாசத்தினாலே
நீதிமான்
பிழைப்பான்
என்று
எழுதியிருக்கிறபடி,
விசுவாசத்தினால்
உண்டாகும்
தேவநீதி விசுவாசத்திற்கென்று அந்தச் சுவிசேஷத்தினால்
வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.”
(ர�ோமர்
1:16,17)
“ஒருவன்
கிரியை செய்யாமல் பாவியை நீதிமானாக்குகிறவரிடத்தில்
விசுவாசம்
வைக்கிறவ
னாயிருந்தால்,
அவனுடைய
விசுவாசமே அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்படும்.” (ர�ோமர் 4:5)
விசுவாசத்தில் விசுவாசம் வைக்கும்படியாக தேவன் நம்மை
அழைக்கவில்லை, அல்லது ஏதாவது ஒரு ஆதாயத்திற்காக
விசுவாசிக்கும்படி
அழைக்கவில்லை;
மாறாக,
அவரை
நம்பி, அவரைச் சார்ந்த வாழ்க்கை வாழும்படி நம்மை
அழைத்திருக்கிறார்.

தேவன் உங்களை ஏற்கெனவே நேசித்திருக்கிறபடியால்,
இனிமேலும் புதிதாக,அதிகமாக தேவன் உங்களை நேசிக்க
முடியாது (1 John 4:8). ஆனால், அந்த அன்பை நீங்கள்
இன்னும்
அதிகமாக
பெற்றுக்கொள்ளலாம்,
அதிகமாக
உணரலாம், இன்னும் அதிகமாக அனுபவிக்கலாம். அவரை
எவ்வளவு அதிகமாக விசுவாசிக்கிறீர்கள�ோ, உங்களை அவர்
நேசிப்பதை அவ்வளவு அதிகமாக உணருவ ீர்கள். “அவர் முந்தி
நம்மிடத்தில் அன்புகூர்ந்தபடியால், நாமும் அவரிடத்தில்
அன்புகூருகிற�ோம்” என்று வேதம் கூறுகிறது. (1 ய�ோவான்
4:19).
இதைக் குறித்துச் சிந்தித்து, விசுவாசித்து, அதைப்
பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1. வாசிக்க: ர�ோமர் 8:38-39.
அப்போஸ்தலனாகிய
எதைக் குறித்த நிச்சயமுள்ளவராயிருக்கிறார்?

பவுல்

8:38,39 – “மரணமானாலும், ஜீவனானாலும்,
தேவதூதர்களானாலும்,
அதிகாரங்களானாலும்,
வல்லமைகளானாலும்,
நிகழ்காரியங்களானாலும்,
வருங்காரியங்களானாலும்,
உயர்வானாலும்,
தாழ்வானாலும், வேறெந்த சிருஷ்டியானாலும் நம்முடைய
கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவிலுள்ள தேவனுடைய
அன்பைவிட்டு
நம்மைப்
பிரிக்கமாட்டாதென்று
நிச்சயமுள்ளவனாயிருக்கிறேன்.”
ர�ோமர்

2. நான் வேதாகம கல்லூரியில் இருந்தப�ோது, எனக்குப்
ப�ோதித்த
பேராசிரியரில்
ஒருவர்,
பின்வருமாறு
ஒரு
குறிப்பை எங்களுக்கு அனுப்பிவைத்தார். அதில்:
“நீதிமானாக்கப்படுதல் என்பது நீதித்துறை சம்பந்தப்பட்ட
ஒரு செயல், ஆகவே, விசுவாசிக்கிற எவனும் நீதிமான்
என்று
தேவன்
அறிவித்திருப்பதன்
மூலம்
ஒருவர்
நீதிமானாக மாறிவிடமுடியாது” என்று கூறியிருந்தார்.
அதன்பிறகு, வேதத்தை நானே ஆராய்ந்து பார்த்தப�ோது,
நீதிமானாக்கப்படுதல் என்பது ஒரு இலவச நீதி என்றும்,
அதைத் தேவன் ஒருவருக்கு இலசமாக அளிக்கும்போது,
அதை அந்த நபர் விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ளும்போது,
தேவனுடைய பார்வையில் அது நீதியாக எண்ணப்படுகிறது
என்பது சரியே என்று அறிந்துக�ொண்டேன். தேவன் எந்த
நீதிபதிகளைக் காட்டிலும் மேலானவர் அல்லவா! ர�ோமர் 5:19
ஐ வாசிக்க. இயேசுகிறிஸ்துவின் கீழ்ப்படிதல் மூலம்(அவர்
நியாயப்பிரமாணத்திற்கு
முழுமையாகக்
கீழ்ப்படிந்தும்,
சிலுவை தண்டனைக்குள் சென்றார், அது நமக்காகவே),
அநேகர்:
A. நீதிமான்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டார்கள்
B. நீதிமான் என்று எண்ணப்பட்டனர்
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C. நீதிமான்களாக்கப்பட்டார்கள்

5:19 - “அன்றியும், ஒரே மனுஷனுடைய
கீழ்ப்படியாமையினாலே
அநேகர்
பாவிகளாக்கப்பட்டதுப�ோல,
ஒருவருடைய
கீழ்ப்படிதலினாலே அநேகர் நீதிமான்களாக்கப்படுவார்கள்.”
ர�ோமர்

3. வாசிக்க:
2 க�ொரிந்தியர் 5:21. “நாம் அவருக்குள்
……………………… பாவம் அறியாத அவரை (இயேசுகிறிஸ்துவை),
தேவன் பாவமாக்கினார்.” (அடைப்புக் குறி வார்த்தைகள்
என்னுடையவைகள்)

2 க�ொரிந்திர் 5:21 - “நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய

நீதியாகும்படிக்கு, பாவம் அறியாத அவரை பாவமாக்கினார்.”
4. வாசிக்க: க�ொல�ோசெயர் 1:22,23. இயேசு இந்தப் பூமிக்கு வந்து,
நம்முடைய பாவங்களுக்காக மரித்தார். அதினிமித்தம்,
தேவனுக்கு
முன்பாக
நாம்
பரிசுத்தமுள்ளவர்களாக,
குற்றமற்றவர்களாக, கண்டிக்கப்படாதவர்களாக நிற்கிற�ோம்:
A. உங்கள் மனைவியின் பார்வையில்
B. உங்கள் நண்பருடைய பார்வையில்
C. தேவனுடைய பார்வையில்

1:22-23 – “முன்னே அந்நியராயும்
துர்க்கிரியைகளினால் மனதிலே சத்துருக்களாயும் இருந்த
உங்களையும் பரிசுத்தராகவும், குற்றமற்றவர்களாகவும்
கண்டிக்கப்படாதவர்களாகவும்
தமக்கு
முன்
நிறுத்தும்படியாக அவருடைய மாம்ச சரீரத்தில் அடைந்த
மரணத்தினாலே இப்பொழுது ஒப்புரவாக்கினார். நீங்கள்
கேட்ட சுவிசேஷத்தினால் உண்டாகும் நம்பிக்கையைவிட்டு
அசையாமல், ஸ்திரமாயும், உறுதியாயும் விசுவாசத்திலே
நிலைத்திருப்பீர்களானால் அப்படியாகும்.”
க�ொல�ோசெயர்

5. வாசிக்க: எபேசியர் 1:6. தேவன் தமது கிருபையினாலே
நம்மை …………………………………. நாம் நித்தியகாலம் முழுவதும்
தேவனைத் துதித்துக்கொண்டே இருப்போம்.
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1:6 - “தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படியே,
நம்மை
இயேசுகிறிஸ்துமூலமாய்த்
தமக்குச்
சுவிகாரபுத்திரராகும்படி முன்குறித்திருக்கிறர்.”
எபேசியர்

6. வாசிக்க: எபிரெயர் 10:14. இயேசுகிறிஸ்துவின் சிலுவை தியாக
பலியின் மூலமாக, நாம் பூரணமாக்கப்பட்டிருக்கிற�ோம்.
எதுவரைக்கும்?
A. அடுத்தமுறை நீங்கள் பாவம் செய்கிறவரைக்கும்
B. திருச்சபைக்கு நீங்கள் செல்கிறவரைக்கும்
C. என்றென்றைக்கும்

10:14-17
“ஏனெனில்
பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறவர்களை
ஒரே
பலியினாலே
இவர்
என்றென்றைக்கும்
பூரணப்படுத்தியிருக்கிறார்.
(15) இதைக்குறித்துப் பரிசுத்தஆவியானவரும் நமக்குச்
சாட்சியாகச் ச�ொல்லுகிறார்;
எப்படியெனில்: (16) அந்த
நாட்களுக்குப் பின்பு நான் அவர்கள�ோடே பண்ணும்
உடன்படிக்கையாவது: நான் என்னுடைய பிரமாணங்களை
அவர்களுடைய இருதயங்களில் வைத்து;
அவைகளை
அவர்களுடைய மனதிலே எழுதுவேன் என்று கர்த்த்ர்
ச�ொல்லுகிறாரென்பதை உரைத்தபின்பு, (17) அவர்களுடைய
பாவங்களையும் அவர்களுடைய அக்கிரமங்களையும் நான்
இனி நினைப்பதில்லை என்பதைச் ச�ொல்லுகிறார்.”
எபிரெயர்

7. வாசிக்க:
எபிரெயர் 10:15-17. புதிய உடன்படிக்கையில்,
நம்முடைய பாவங்களை தேவன் எப்பொழுதெல்லாம்
நினைவுகூருவதாக வாக்குப்பண்ணுகிறார்,
A. நாம் பாவம் செய்யும் ஒவ்வொரு முறையும்‘
B. நம்முடைய தசமபாகங்களை நாம்
செலுத்தாதப�ோது
C. இனி ஒருப�ோதும் நினைவுகூருவதே இல்லை.
8. வாசிக்க: ர�ோமர் 6:1-2. நம்முடைய எல்லாப் பாவங்களைக்
காட்டிலும் தேவனுடைய கிருபை மிகவும் பெரியது.
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தேவனுடைய கிருபை இன்னும் நம்மேல் பெருகும்படிக்கு
நாம் த�ொடர்ந்து பாவஞ்செய்யலமா?

6:1-2 - “ஆகையால் என்ன ச�ொல்லுவ�ோம்? கிருபை
பெருகும்படிக்குப் பாவத்திலே நிலைநிற்கலாம் என்று
ச�ொல்லுவ�ோமா? கூடாதே. பாவத்துக்கு மரித்த நாம் இனி
அதிலே எப்படிப் பிழைப்போம்?”
ர�ோமர்

9. வாசிக்க: எபிரெயர் 9:12. இயேசு நமக்காக உண்டுபண்ணின
மீ ட்பு
(நம்முடைய
பாவங்களினால்
உண்டான
தண்டனைகளிலிருந்து விடுதலை) எப்படிப்பட்டது?
A. தற்காலிக மீ ட்பு
B. ஒரு பகுதி மீ ட்பு
C. நித்திய மீ ட்பு.

9:12 - “வெள்ளாட்டுக்கடா, இளங்காளை
இவைகளுடைய இரத்தத்தினாலே அல்ல, தம்முடைய
ச�ொந்த இரத்தத்தினாலும் ஒரேதரம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில்
பிரவேசித்து, நித்திய மீட்பை உண்டுபண்ணினார்.”
எபிரெயர்

10. வாசிக்க: ர�ோமர் 8:33. தேவன் தெரிந்துக�ொண்டவர்களுக்கு
விர�ோதமாக குற்றஞ்சாட்டுகிற ஒரு நபரைக் கூறுங்கள்.

8:33 - “தேவன் தெரிந்துக�ொண்டவர்கள்மேல்
குற்றஞ்சாட்டுகிறவன்
யார்?
தேவனே
அவர்களை
நீதிமான்களாக்குகிறவர்.
ர�ோமர்

11. வாசிக்க: ர�ோமர் 8:34. தேவன் தெரிந்துக�ொண்டவர்களை
ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்க்கிற (அதாவது, நீதிமன்றம்
கூறும்
தண்டனைத்தீர்ப்பைப்போல
அவர்கள்மேல்
தண்டனைதீர்ப்புகூருதல்)
யாராவது
ஒரு
நபரைக்
கூறுங்கள்.

8:34,35 - “ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்க்கிறவன்
யார்? கிறிஸ்துவே மரித்தவர்; அவரே எழுந்துமிருக்கிறவர்;
அவரே தேவனுடைய வலது பாரிசத்திலும் இருக்கிறவர்;
நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறவரும் அவரே. கிறிஸ்துவின்
ர�ோமர்
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அன்பைவிட்டு நம்மைப் பிரிப்பதவன் யார்? உபத்திரவம�ோ,
வியாகுலம�ோ, நாசம�ோசம�ோ, பட்டயம�ோ?”
12. வாசிக்க: ர�ோமர் 8:35. தேவனுடைய அன்பைவிட்டு ஒரு
கிறிஸ்தவனைப் பிரிக்கிற ஒரு நபரைக் கூறவும்.
13. வாசிக்க: ர�ோமர் 8:31. சீஷத்துவ பாடத்தின் இறுதியுரை
என்ன?

8:31 - “இவைகளைக் குறித்து நாம் என்ன
ச�ொல்லுவ�ோம்? தேவன் நம்முடைய பட்சத்திலிருந்தால்
நமக்கு விர�ோதமாயிருப்பவன் யார்?”
ர�ோமர்
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பதில் ஆதாரங்௧ள்
1. வாசிக்க: ர�ோமர் 8:38-39.
அப்போஸ்தலனாகிய
எதைக் குறித்த நிச்சயமுள்ளவராயிருக்கிறார்?

பவுல்

மரணமானாலும்,
ஜவ
ீ னானாலும்,
தேவதூதர்களானாலும்,
அதிகாரங்களானாலும்,
வல்லமைகளானாலும்,
நிகழ்காரியங்களானாலும்,
வருங்காரியங்களானாலும்,
உயர்வானாலும்,
தாழ்வானாலும்,
வேறெந்த
சிருஷ்டியானாலும்
நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவிலுள்ள
தேவனுடைய
அன்பைவிட்டு
தன்னைப்
பிரிக்கமாட்டாதென்ற நிச்சயமுடையவராய் இருந்தார்.
2. நான் வேதாகம கல்லூரியில் இருந்தப�ோது, எனக்குப்
ப�ோதித்த
பேராசிரியரில்
ஒருவர்,
பின்வருமாறு
ஒரு
குறிப்பை எங்களுக்கு அனுப்பிவைத்தார். அதில்:
“நீதிமானாக்கப்படுதல் என்பது நீதித்துறை சம்பந்தப்பட்ட
ஒரு செயல், ஆகவே, விசுவாசிக்கிற எவனும் நீதிமான்
என்று
தேவன்
அறிவித்திருப்பதன்
மூலம்
ஒருவர்
நீதிமானாக மாறிவிடமுடியாது” என்று கூறியிருந்தார்.
அதன்பிறகு, வேதத்தை நானே ஆராய்ந்து பார்த்தப�ோது,
நீதிமானாக்கப்படுதல் என்பது ஒரு இலவச நீதி என்றும்,
அதைத் தேவன் ஒருவருக்கு இலசமாக அளிக்கும்போது,
அதை அந்த நபர் விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ளும்போது,
தேவனுடைய பார்வையில் அது நீதியாக எண்ணப்படுகிறது
என்பது
சரியே
என்று
அறிந்துக�ொண்டேன்.
தேவன்
எந்த நீதிபதிகளைக் காட்டிலும் மேலானவர் அல்லவா!
ர�ோமர் 5:19 ஐ வாசிக்க. இயேசுகிறிஸ்துவின் கீழ்ப்படிதல்
மூலம் (அவர் நியாயப்பிரமாணத்திற்கு முழுமையாகக்
கீழ்ப்படிந்தும், சிலுவை தண்டனைக்குள் சென்றார், அது
நமக்காகவே), அநேகர்:

நீதிமான்களாக்கப்பட்டார்கள்
3. வாசிக்க:
2 க�ொரிந்தியர் 5:21. “நாம் அவருக்குள்
……………………… பாவம் அறியாத அவரை (இயேசுகிறிஸ்துவை),
தேவன் பாவமாக்கினார்.” (அடைப்புக் குறி வார்த்தைகள்
என்னுடையவைகள்)
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நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படிக்கு
4. வாசிக்க: க�ொல�ோசெயர் 1:22,23. இயேசு இந்தப் பூமிக்கு வந்து,
நம்முடைய பாவங்களுக்காக மரித்தார். அதினிமித்தம்,
தேவனுக்கு
முன்பாக
நாம்
பரிசுத்தமுள்ளவர்களாக,
குற்றமற்றவர்களாக, கண்டிக்கப்படாதவர்களாக நிற்கிற�ோம்:

தேவனுடைய பார்வையில்
5. வாசிக்க: எபேசியர் 1:6. தேவன் தமது கிருபையினாலே
நம்மை …………………………………. நாம் நித்தியகாலம் முழுவதும்
தேவனைத் துதித்துக்கொண்டே இருப்போம்.

பிரியமானவருக்குள் (இயேசு தேவனுடைய பிரியமானவர்)
நாம் தேவனால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டோம்.
6. வாசிக்க: எபிரெயர் 10:14. இயேசுகிறிஸ்துவின் சிலுவை தியாக
பலியின் மூலமாக, நாம் பூரணமாக்கப்பட்டிருக்கிற�ோம்.
எதுவரைக்கும் ?

என்றென்றைக்கும்
7. வாசிக்க:
எபிரெயர் 10:15-17. புதிய உடன்படிக்கையில்,
நம்முடைய பாவங்களை தேவன் எப்பொழுதெல்லாம்
நினைவுகூருவதாக வாக்குப்பண்ணுகிறார்,

இனி ஒருப�ோதும் நினைவுகூருவதே இல்லை.
8. வாசிக்க: ர�ோமர் 6:1-2. நம்முடைய எல்லாப் பாவங்களைக்
காட்டிலும் தேவனுடைய கிருபை மிகவும் பெரியது.
தேவனுடைய கிருபை இன்னும் நம்மேல் பெருகும்படிக்கு
நாம் த�ொடர்ந்து பாவஞ்செய்யலாமா?

அபச்சாரம். செய்யக்கூடாதே.
9. வாசிக்க: எபிரெயர் 9:12. இயேசு நமக்காக உண்டுபண்ணின
மீ ட்பு
(நம்முடைய
பாவங்களினால்
உண்டான
தண்டனைகளிலிருந்து விடுதலை) எப்படிப்பட்டது?

நித்திய மீ ட்பு.
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10. வாசிக்க: ர�ோமர் 8:33. தேவன் தெரிந்துக�ொண்டவர்களுக்கு
விர�ோதமாக குற்றஞ்சாட்டுகிற ஒரு நபரைக் கூறுங்கள்.

ஒருவனுமில்லை.
11. வாசிக்க: ர�ோமர் 8:34. தேவன் தெரிந்துக�ொண்டவர்களை
ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்க்கிற (அதாவது, நீதிமன்றம்
கூறும்
தண்டனைத்தீர்ப்பைப்போல
அவர்கள்மேல்
தண்டனைதீர்ப்புகூருதல்)
யாராவது
ஒரு
நபரைக்
கூறுங்கள்.

ஒருவனாகிலும் இல்லை.
12. வாசிக்க: ர�ோமர் 8:35. தேவனுடைய அன்பைவிட்டு ஒரு
கிறிஸ்தவனைப் பிரிக்கிற ஒரு நபரைக் கூறவும்.

ஒருவனும் இல்லை.
13. வாசிக்க: ர�ோமர் 8:31. சீஷத்துவ பாடத்தின் இறுதியுரை
என்ன?

தேவன்
நம்முடைய
பட்சத்திலிருக்கிறார்,
ஆகவே
நமக்கு விர�ோதமாயிருப்பவன் ஒருவனும் இல்லை.
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ஒருமுறை தேவனை விசுவாசித்து, அதன்பிறகு அந்த
விசுவாசத்தில் த�ொடராவிட்டால், அந்த விசுவாசம் ஒரு நபரை
“இரட்சிக்குமா?” விசுவாசம் ஒழிந்துப�ோகக் கூடுமா? அப்படி
விசுவாசம் ஒழிந்தும் வாக்குத்தத்தத்தைப் பெற இயலுமா?
ஆபிரகாம்
தேவனை
விசுவாசித்தான்,
அது
அவனுக்கு
நீதியாக எண்ணப்பட்டது (ஆதி. 15:6). ஆபிரகாமின் விசுவாசம்
ஒழிந்திருந்தால் (நின்றிருந்தால்), நீதியாக எண்ணப்பட்ட அந்த
நீதியும் ஒழிந்துப�ோகும�ோ?
வேதவாக்கியங்களிலிருந்து
நாம்
அறிந்துக�ொள்வது
என்னவெனில்,
“விசுவாசம்”
என்பது
ஒருமுறை
முழுமையாக
செய்யப்படுகிறப�ோது
த�ொடங்கப்படுகிற
ஒரு செயல் (கடந்த காலம்), ஆனால்
அந்த விசுவாசம்,
கிரேக்க நிகழ்காலத்தின்மூலம் வரும்போது, அது கிறிஸ்தவ
வாழ்வில் த�ொடருகிறது. நிகழ்காலத்தில் க�ொடுக்கப்பட்ட
கட்டளை, அது த�ொடரவேண்டும், அல்லது மீ ண்டும் மீ ண்டும்
செய்யப்படவேண்டும், நடைமுறையில் இருக்கவேண்டும்.
நிகழ்காலத்தை
நாம்
பயன்படுத்தும்போது,
பின்வரும்
வசனங்களை அல்லது வாக்கியங்களை நாம் உபய�ோகிப்போம்
எனில், அவர்/அவள் வேத வாக்கியங்களை நல்ல முறையில்
புரிந்துக�ொள்வதற்கு நாம் உதவியாயிருக்க முடியும். இந்த
வார்த்தைகள்: மீ ண்டும், மீ ண்டும்; அதாவது, த�ொடர்ச்சியாக,

த�ொடர்ந்து, பழக்கம்
தடையில்லாமல்.

அல்லது

வாழ்க்கை

முறையாக,

பின்வரும் வேத வசனங்கள் கிரேக்க பதத்தில் எவ்வாறு
கூறப்பட்டுள்ளன என்பதை கவனியுங்கள்.
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ய�ோவான் 3:16 - “தேவன் தம்முடைய ஒரேபேறான
குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் (நிகழ்காலம், விசுவாசிக்கிறார்,
த�ொடர்ந்து
விசுவாசித்துக்கொண்டே
இருக்கிறார்)
எவன�ோ,
அவன்
கெட்டுப்போகாமல்
நித்தியஜீவனை
அடையும்படிக்கு,அவரைத்
தந்தருளி
இவ்வளவாய்
உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தார்.”
எபிரெயர்
10:14
“ஏனெனில்,
பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறவர்களை ஒரே பலியினாலே இவர்
என்றென்றைக்கும் பூரணப்படுத்தியிருக்கிறார். (நிகழ்காலம்:

பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்களை, பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்களாகவே
இருக்கும்படி தெரிந்துக�ொள்ளப்பட்டவர்களை அந்த ஒரே
பலி பூரணப்படுத்தியிருக்கிறது. NKJV ம�ொழிபெயர்ப்பில்,
பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறார்கள் என்றும், NIV ம�ொழிபெயர்ப்பில்,
பரிசுத்தமாக்கப்பட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள்
“என்றும்
கூறப்பட்டுள்ளது)”. (அடைப்புக் குறியில் உள்ளவை என்
வார்த்தைகள்).

1

ய�ோவான்

3:9

-

“தேவனால்

பிறந்த

எவனும்

(நிகழ்காலம்:
பாவஞ்செய்வதையே
தன்
வாழ்க்கை
முறையாக க�ொள்ளாதவன், மனந்திரும்பாத இருதயத்தின்படி
நடக்காதவன்) பாவஞ்செய்யான்; ஏனெனில் அவருடைய
வித்து அவனுக்குள் (நிகழ்காலம்: தேவனுடைய வித்து
அவனுக்குள் இருக்கிறது, த�ொடர்ந்து நிலைத்திருக்கிறது)
தரித்திருக்கிறது;
பாவஞ்செய்யான்

அவன் தேவனால் பிறந்தபடியினால்
(நிகழ்காலம்:
பாவஞ்செய்வதை
தன்
வாழ்க்கை முறையாக, த�ொடர்ச்சியாக செய்யமாட்டான்).”
மாற்கு 1:15 – “காலம் நிறைவேறிற்று, தேவனுடைய
ராஜ்யம்
சமீ பமாயிற்று;
மனந்திரும்பி
(நிகழ்காலம்:

மனந்திரும்புகிறான்,
சூழ்நிலைகள்
எதுவாயிருந்தாலும்
தேவனை ந�ோக்கி மனந்திரும்புகிறான்), சுவிசேஷத்தை
விசுவாசியுங்கள் (நிகழ்காலம்: விசுவாசிக்கிறான், த�ொடர்ந்து
விசுவாசித்துக்கொண்டே இருக்கிறான்)”
ய�ோவான் 5:24 - “என் வசனத்தைக் கேட்டு, என்னை
அனுப்பினவரை
விசுவாசிக்கிறவனுக்கு
(நிகழ்காலம்:
த�ொடர்ந்து விசுவாசித்தல்) நித்தியஜீவன் உண்டு; அவன்
ஆக்கினைத்தீர்ப்புக்குட்படாமல்,
மரணத்தைவிட்டு
நீங்கி, ஜீவனுக்குட்பட்டிருக்கிறான் என்று மெய்யாகவே
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மெய்யாகவே உங்களுக்குச் ச�ொல்லுகிறேன். (அடைப்புக்
குறியில் உள்ளவை என் வார்த்தைகள்).”
லூக்கா 15:7 - “அதுப�ோல, மனந்திரும்ப அவசியமில்லாத
த�ொண்ணூற்றொன்பது
நீதிமான்களைப்பார்க்கிலும்
மனந்திரும்புகிற
(நிகழ்காலம்:
மனந்திரும்புதலில்
நிலைத்திருக்கிறவன்) ஒரே பாவியினிமித்தம் பரல�ோகத்தில்
மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும் என்று உங்களுக்குச்
ச�ொல்லுகிறேன்.”
அப்போஸ்தலர் 17:30 - “அறியாமையுள்ள காலங்களைத்
தேவன்
காணாதவர்போலிருந்தார்;
இப்பொழுத�ோ
மனந்திரும்ப வேண்டுமென்று (நிகழ்காலம்: த�ொடர்ந்து
மனந்திரும்பிக்கொண்டே இருக்கவேண்டும்) எங்குமுள்ள
மனுஷரெல்லாருக்கும் கட்டளையிடுகிறார் (நிகழ்காலம்:

கட்டளையிடுகிறார்
இருக்கிறார்.”

த�ொடர்ந்து

ய�ோவான்
6:47
விசுவாசமாயிருக்கிறவனுக்கு

விசுவாசித்துக்கொண்டே

கட்டளையிட்டுக்கொண்டே
-

“என்னிடத்தில்

(நிகழ்காலம்:
த�ொடர்ந்து
இருத்தல்)
நித்தியஜீவன்

உண்டென்று மெய்யாகவே
ச�ொல்லுகிறேன்.”

மெய்யாகவே

உங்களுக்குச்

ர�ோமர்
4:5
– “ஒருவன் கிரியை செய்யாமல்
பாவியை
நீதிமானாக்குகிறவரிடத்தில்
விசுவாசம்
வைக்கிறவனாயிருந்தால்
(நிகழ்காலம்:
த�ொடர்ந்து
விசுவாசித்துக்கொண்டே
இருத்தல்),
அவனுடைய
விசுவாசமே அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்படும்.”
அப்போஸ்தலர்
26:20
தமஸ்குவிலும்
எருசலேமிலும்
தேசமெங்குமுள்ளவர்களிடத்திலும்,
புறஜாதியாரிடத்திலும்
நான்
ப�ோய்,
தேவனிடத்திற்கு
மனந்திரும்பிக்

த�ொடர்ந்து

“முன்பு
யூதேயா
பின்பு
அவர்கள்

(நிகழ்காலம்:
மனந்திரும்புதலில்
நிலைத்திருத்தல்)
(நிகழ்காலம்:
த�ொடர்ந்து குணப்படுதல்),

குணப்படவும்
மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற கிரியைகளைச் செய்ய வேண்டும்

(நிகழ்காலம்:

மனந்திரும்புகலை
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அல்லது
செயல்களைத்
இருக்கவேண்டும்).”

த�ொடர்ந்து

செய்துக�ொண்டே

முடிவுரை:
வேதவாக்கியங்களில்
நூற்றுக்கணக்கான
இடங்களில் நிகழ்காலம் உபய�ோகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தப்
பாடத்திற்கேற்ற அந்த அனைத்து வசனங்களையும் இங்கே
காண்பிப்பது என்னுடைய ந�ோக்கமல்ல. அர்மீ னியசம் மற்றும்
கால்வனிசம் என்கிற இறையியல்கள் சில காரியங்களில்
மாறுபட்டாலும்,
விசுவாசம்
என்பது
த�ொடர்ச்சியாக
நடைபெறுகிற ஒரு செயல் என்று இரண்டும் கற்பிக்கின்றன.
கால்வனிசம்,
நித்திய
பாதுகாப்பு
உண்டென்று
பலமாக
அறிக்கையிடுகிறது,
அதாவது
உண்மையான
விசுவாசிகள் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் சில நேரங்களில்
இடறக்கூடும், விழக்கூடும்; எனினும் அவர்கள் தங்கள்
கிறிஸ்தவ
விசுவாசத்தில்
ஸ்திரப்படுத்தப்படுவார்கள்
(1 க�ொரி. 1:8) என்று ப�ோதிக்கிறது. நித்திய பாதுகாப்பை
விசுவாசிக்கிறவர்கள், உண்மையான கிறிஸ்தவ விசுவாசிகள்,
தங்கள் ஜீவியத்தில் பாவத்திற்கு மரித்த, மற்றும் பாவத்தில்
த�ொடர்ந்து வாழாத
அனுபவங்களையும் பெற்றிருப்பார்கள்
என்றும் விசுவாசிக்கிறார்கள் (ர�ோமர் 6:1-3). பிற்காலத்தில்
கிறிஸ்துவைவிட்டு முற்றிலும் தூரம் செல்கிறவர்கள், தாங்கள்
ஒருப�ோதும்
உண்மையாய்
மறுபடியும்
பிறக்கவில்லை
என்பதை காண்பிக்கிறார்கள் (1 ய�ோவான் 2:19).
அர்மீ னியன் இறையியலார்கள், விசுவாசிகள் தங்கள்
கிறிஸ்தவ விசுவாசத்திலிருந்து விழுந்துப�ோகக்கூடும் என்று
ப�ோதிக்கிறார்கள்.
அர்மீ னியன்
ப�ொதுவாக
ப�ோதிக்கிறது
என்னவெனில், விழுந்துப�ோகிறவர்கள் தங்கள் விசுவாசத்தை
இழந்து, விட்டுவிடுவார்கள். பெயரளவில் கிறிஸ்தவர்களாய்
இருப்பவர்கள், மனந்திரும்புதலை நிரூபிக்கும் கனி க�ொடாமல்,
முரட்டாட்டத்தில் வாழ்வதற்கும், வேண்டுமென்றே பாவம்
செய்வதற்கும் அர்மீ னியன் இறையியல் இடம் க�ொடுப்பதே
இல்லை.

“நமக்குப்
பாமில்லையென்போமானால்,
நம்மைநாமே
வஞ்சிக்கிறவர்களாயிருப்போம்” (1 ய�ோவான் 1:8) என்று

அப்போஸ்தலனாகிய ய�ோவான் கூறியுள்ளார்; அதேசமயம்,
“தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவஞ்செய்யான்” (1 ய�ோவான்
3:9) என்றும் கூறியுள்ளார். இங்கே ஒரு முரண்பாட்டை
காண்கிற�ோம், ஆனால், நிச்சயமில்லாத ஒரு தன்மை என்பது
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வேதத்தில் கிடையாது. எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் பாவம்
செய்தாலும் (1 ய�ோவான் 1:8); எல்லாக் கிறிஸ்தவர்களும்
தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிகிறார்கள் என்பதும் உண்மை (1 ய�ோவான்
2:3).
பாவமும்
ஜென்மசுபாவமும்
கிறிஸ்தவர்கள�ோடு
இன்னும் இருக்கிறது, ஆனால் பாவம் அவர்களுடைய
எஜமானாகவ�ோ அல்லது அவர்களுடைய தனித்தன்மை
வாய்ந்த பண்பாகவ�ோ இருக்க முடியாது (1 ய�ோவான் 3:9).
பூரண நிலையை அடையாவிட்டாலும் மனந்திரும்புதல்,
விசுவாசம்
ஆகியவற்றிற்குமனதில்
மாற்றம்,
இருதய
மாற்றம்,
பாதையில் ஒரு திருப்பம் ஆகியவை அவசியம்
(அப். 26:18; 1 ய�ோவான் 1:8). “கனி” என்பது விசுவாசத்தின்
உண்மை
மற்றும்
நம்பகத்தன்மை
ஆகியவற்றின்
பரிச�ோதனை. விசுவாசம் என்பது உண்மையான விசுவாசியின்
சுபாவத்தை, அவருடைய செயல்களை ஆளுகை செய்கிற
இயற்கைக்கப்பாற்பட்ட
உறுதியான
வழிநடத்துதல்.
விசுவாசத்திற்கு உதாரணமாக
உள்ளவர்களைக்
குறித்து
எபிரெயர் 11ல் குறிபிப்பிடப்பட்டுள்ளவர்களின் வாழ்வில்
இதைக் காண்கிற�ோம், விசுவாசம் என்பது அத�ோடுகூட
வெளிப்படும்
செயல்களிலும்
வெளிப்படுகிறது.
வேறு
வார்த்தையில்
ச�ொல்லவேண்டுமானால்,
நாம்
எதை
விசுவாசிக்கிற�ோம�ோ.
அதுவே
நம்மிலிருந்து
செயலாக
வெளிவரும்.“கிரியைகளில்லாமல்
உன்
விசுவாசத்தைக்

காண்பி, நான் என் விசுவாசத்தை என் கிரியைகளினாலே
உனக்குக் காண்பிப்பேன்” என்று யாக்கோபு 2:18 கூறுகிறது.

விசுவாசத்தைக் குறித்து, அப்போஸ்தலர்கள் எதிர்மறையாக
பேசும்போது, அதை “நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகள்” என்று
குறிப்பிட்டுள்ளனர்; இரட்சிப்பை சம்பாதிப்பதற்கு ஒருவர் தன்
சுயமுயற்சி செய்வதையும், அவராக சில கிரியைகளைச்
செய்வதையுமே அது குறிக்கிறது.
நற்கிரியைகள்
அல்லது
விசுவாசத்தின்
கிரியைகள்
எனப்படுகிற இரட்சிப்பின் கனியைக் குறித்தும் வேதவாக்கியம்
பேசுகிறது. அவைகள் மனந்திரும்புதல், விசுவாசத்திலிருந்து
வெளிப்படுகிற கிரியைகள் அல்லது செயல்கள் (அப். 26:20;
மத். 3:7-10, 1 தெச. 1:3; மற்றும் யாக்கோபு 2:14-26), இவைகள்
இரட்சிப்பின்
நிச்சயமாயிருக்கிறது.
விசுவாசம்
மற்றும்
மனந்திரும்புதல்
ஆகிய
இரண்டிற்குமுள்ள
ஐக்கியம்
என்னவெனில்,
இவை
இரண்டிலிருந்தும்
வெளிப்படுகிற
ஒரே கனி நற்கிரியைகள்தான். நற்கிரியைகளினாலே நாம்
இரட்சிக்கப்படவில்லை,
ஆனால்
நாம்
நற்கிரியைகள்
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செய்யும்படி
இரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிற�ோம்
(எபே.
2:8
10). கிரியைகள் என்பவைகள் விசுவாசத்தின் உண்மை,
ஒருவருடைய வாழ்க்கை மற்றும் செயல்களை மாற்றாத
கிருபை உண்மையான கிருபை என்று கருதமுடியாது (தீத்து
2:11-12). கனிகளினாலே உண்மையான விசுவாசிகள் யார்
என்று அறியப்படுவார்கள் என்று இயேசு தமது ப�ோதனையில்
கூறினார் (மத். 3:8; 7:16-20; 25:34-40; ய�ோவான் 13:35; 14:23; அப்.
26:20; ர�ோமர் 2:6 -11; யாக். 2:14-18 மற்றும் 1 ய�ோவான் 3:10).
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1. நிகழ்காலத்தில் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டளைகள் ………………….
2. வாசிக்க:
ய�ோவான்
3:16.
“கிரேக்கம�ொழியில்
உள்ள
நிகழ்காலத்தின்படி, ய�ோவான் 3:16 என்ன குறிப்பிடுகிறது?”

3:16 - “தேவன், தம்முடைய ஒரேபேறான
குமாரனை
விசுவாசிக்கிறவன்
எவன�ோ
அவன்
கெட்டுப்போகாமல்
நித்தியஜீவனை
அடையும்படிக்கு,
அவரைத்
தந்தருளி,
இவ்வளவாய்
உலகத்தில்
அன்புகூர்ந்தார்.”
ய�ோவான்

3. வாசிக்க: 1 ய�ோவான் 3:9. தேவனால்
பாவஞ்செய்யான். இதனர்த்தம் என்ன?

பிறந்த

எவனும்

1

ய�ோவான்
3:9 - “தேவனால் பிறந்த எவனும்
பாவஞ்செய்யான்;
ஏனெனில்
அவருடைய
வித்து
அவனுக்குள்
தரித்திருக்கிறது;
அவன்
தேவனால்
பிறந்தபடியினால் பாவஞ்செய்யமாட்டான்.”
4. வாசிக்க: லூக்கா 15:7. …………………………… ஒரே பாவியினிமித்தம்
பரல�ோகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கிறது.

15:7 - “அதுப�ோல, மனந்திரும்ப அவசியமில்லாத
த�ொண்ணூற்றொன்பது
நீதிமான்களைக்
குறித்துச்
சந்தோஷம் உண்டாகிறதைப்பார்க்கிலும் மனந்திரும்புகிற
ஒரே பாவியினிமித்தம் பரல�ோகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம்
உண்டாயிருக்கும் என்று உங்களுக்குச் ச�ொல்லுகிறேன்.”
லூக்கா

5. வாசிக்க: அப். 17:30. எங்குமுள்ள மனுஷரெல்லாரும்
…………………………. என்று தேவன் கட்டளையிடுகிறார்.
அப்.

தேவன்

17:30

“அறியாமையுள்ள
காணாதவர்போலிருந்தார்.
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மனந்திரும்பவேண்டுமென்று
மனுஷரெல்லாருக்கும் கட்டளையிடுகிறார்.”

எங்குமுள்ள

6. அப்போஸ்தலர் 26:20. இந்த வசனம் எதைக் குறிப்பிடுகிறது?
26:20 “முன்பு தமஸ்குவிலும்
எருசலேமிலும் யூதேயா தேசமெங்குமுள்ளவர்களிடத்திலும்,
பின்பு புறஜாதியாரிடத்திலும் நான் ப�ோய், அவர்கள்
தேவனிடத்திற்கு
மனந்திரும்பிக்
குணப்படவும்,
மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற
கிரியைகளைச்
செய்யவும்
வேண்டுமென்று அறிவித்தேன்.” (அப். 26:20)
அப்போஸ்தலர்

7. வாசிக்க: 1 ய�ோவான் 2:3. தேவன�ோடுகூட தனிப்பட்ட
ஐக்கியம்கொண்டிருப்பதன், அதாவது அவரை அறிவதன்
மூலம் வெளிப்படுவது என்ன?

1ய�ோவான்

2:3
“அவருடைய
கற்பனைகளை
நாம்
கைக்கொள்ளுகிறவர்களானால்,
அவரை
அறிந்திருக்கிற�ோமென்பதை அதினால் அறிவ�ோம்.
8. வாசிக்க: யாக்கோபு 2:18. “கிரியைகளில்லாமல் உன்
விசுவாசத்தைக் காண்பி(இதைச் செய்வது கூடாதகாரியம்),
நான் என் விசுவாசத்தை ……………………… உனக்குக் காண்பிப்பேன்”
என்று யாக்கோபு 2:18 கூறுகிறது.

2:18 - “ஒருவன்: உனக்கு விசுவாசமுண்டு,
எனக்குகிரியைகளுண்டு;
கிரியைகளில்லாமல்
உன்
விசுவாசத்தைக் காண்பி, நான் என் விசுவாசத்தை என்
கிரியைகளினாலே உனக்குக் காண்பிப்பேன் என்பானே.”
யாக்கோபு

9. வாசிக்க: 1 தெசல�ோனிக்கேயர் 1:3. விசுவாசத்திலிருந்து
வருகிற கிரியைகள், அல்லது செயல்கள் ………………… என்று
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

1 தெசல�ோனிக்கேயர் 1:3

- “உங்கள் விசுவாசத்தின்
கிரியையையும்,
உங்கள்
அன்பின்
பிரயாசத்தையும்,
நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின்மேலுள்ள
உங்கள் நம்பிக்கையின் ப�ொறுமையையும், நம்முடைய
பிதாவாகிய தேவனுக்குமுன்பாக நாங்கள் இடைவிடாமல்
நினைவுகூர்ந்து,”
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10. வாசிக்க: கலாத்தியர் 2:16,21. நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியை
என்பது, இரட்சிப்பைப் பெறுவதற்கு மக்கள் செய்யும்
செயல்கள் அல்லது………………………… (வசனம் 21). அவர்கள்
இரட்சிக்க முடியாது, இரட்சிக்கும் அதிகாரம் அவர்களுக்கு
இல்லை.

2:16
“புறஜாதியாரில்
பிறந்த
பாவிகளாயிராமல், சுபாவத்தின்படி யூதராயிருக்கிற நாமும்
இயேசுகிறிஸ்துவைப்பற்றும்
விசுவாசத்தினாலன்றி,
நியாயப்பிரமாணத்தின்
கிரியைகளினாலே
மனுஷன்
நீதிமானாக்கப்படுவதில்லையென்று
அறிந்து,
நியாயப்பிரமாணத்தின்
கிரியைகளினாலல்ல,
கிறிஸ்துவைப்பற்றும்
விசுவாசத்தினாலே
நீதிமான்களாக்கப்படும்படிக்குக் கிறிஸ்து இயேசுவின்மேல்
விசுவாசிகளான�ோம்.”
கலாத்தியர்

2:21
“நான்
தேவனுடைய
கிருபையை
விருதாவாக்குகிறதில்லை;
நீதியானது
நியாயப்பிரமாணத்தினாலே
வருமானால்,
கிறிஸ்து
மரித்தது வணாயிருக்குமே.”
ீ
கலாத்தியர்

11. வாசிக்க: ர�ோமர் 2:7-10. எந்த இரண்டு குழு மக்களைக்
குறித்து இந்த வசனங்கள் பேசுகின்றன?

2:7-10 - “ச�ோர்ந்துப�ோகாமல் நற்கிரியைகளைச்
செய்து, மகிமையையும் கனத்தையும் அழியாமையையும்
தேடுகிறவர்களுக்கு
நித்தியஜீவனை
அளிப்பார்.
சண்டைக்காரராயிரந்து, சத்தியத்திற்குக் கீழ்ப்படியாமல்,
அநியாயத்திற்குக் கீழ்ப்படிந்திருக்கிறவர்களுக்கோ உக்கிர
க�ோபாக்கினை வரும். முன்பு யூதரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும்
ப�ொல்லாங்குசெய்கிற
எந்த
மனுஷ
ஆத்துமாவுக்கும்
உபத்திரவமும்
வியாகுலமும்
உண்டாகும்,
முன்பு
யூதரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும் எவன் நன்மைசெய்கிறான�ோ
அவனுக்கு மகிமையும் கனமும் சமாதானமும் உண்டாகும்.”
ர�ோமர்
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பதில் ஆதாரங்௧ள்
1. நிகழ்காலத்தில் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டளைகள் ………………….

த�ொடரவேண்டும்,
மீ ண்டும்
மீ ண்டும்
செய்யப்படவேண்டும், செயல்படுத்தப்படவேண்டும்.
2. வாசிக்க:
ய�ோவான்
3:16.
கிரேக்கம�ொழியில்
உள்ள
நிகழ்காலத்தின்படி, ய�ோவான் 3:16 என்ன குறிப்பிடுகிறது?

“தேவன்,
தம்முடைய
ஒரேபேறான
குமாரனை
விசுவாசிக்கிறவன்(நிகழ்காலம்:
விசுவாசிக்கிறான்,
த�ொடர்ந்து
விசுவாசிக்கிறான்)
எவன�ோ
அவன்
கெட்டுப்போகாமல் நித்தியஜீவனை அடையும்படிக்கு,
அவரைத்
தந்தருளி,
இவ்வளவாய்
உலகத்தில்
அன்புகூர்ந்தார்.”
3. வாசிக்க: 1 ய�ோவான் 3:9. தேவனால்
பாவஞ்செய்யான். இதனர்த்தம் என்ன?

பிறந்த

எவனும்

“தேவனால்
பிறந்த
எவனும்
பாவஞ்செய்யான்
(நிகழ்காலம்: பாவம்செய்வது தன் வாழ்க்கை முறை
என்பதுப�ோல அவன் த�ொடர்ந்து பாவஞ்செய்யமாட்டான்;
மனந்திரும்பாத
இருதயத்தை
உடையவனாக
காணப்படமாட்டான்).
4. வாசிக்க: லூக்கா 15:7. …………………………… ஒரே பாவியினிமித்தம்
பரல�ோகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கிறது.

மனந்திரும்புகிற,
நிலைத்திருக்கிற.

த�ொடர்ந்து

மனந்திரும்புதலிலே

5. வாசிக்க: அப். 17:30. எங்குமுள்ள மனுஷரெல்லாரும்
…………………………. என்று தேவன் கட்டளையிடுகிறார்.

மனந்திரும்புங்கள்,
நிலைத்திருங்கள்.

மனந்திரும்புதலிலே

த�ொடர்ந்து

6. அப்போஸ்தலர் 26:20. இந்த வசனம் எதைக் குறிப்பிடுகிறது?
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அப்போஸ்தலர்
26:20
“முன்பு
தமஸ்குவிலும்
எருசலேமிலும்
யூதேயா
தேசமெங்குமுள்ளவர்களிடத்திலும்,
பின்பு
புறஜாதியாரிடத்திலும்
நான்
ப�ோய்,
அவர்கள்
தேவனிடத்திற்கு
மனந்திரும்பிக்
குணப்படவும்

(நிகழ்காலம்:
த�ொடர்ந்து
மனந்திரும்புதலில்
நிலைத்திருக்கவேண்டும்),
மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற
கிரியைகளைச்
செய்யவும்
(நிகழ்காலம்:
உங்கள்
மனந்திரும்புதலை நிரூபிக்கும் கிரியைகளை த�ொடர்ந்து
செய்யுங்கள்) வேண்டுமென்று அறிவித்தேன்.”
7. வாசிக்க: 1 ய�ோவான் 2:3. தேவன�ோடுகூட தனிப்பட்ட
ஐக்கியம்கொண்டிருப்பதன், அதாவது அவரை அறிவதன்
மூலம் வெளிப்படுவது என்ன?

அவர் ச�ொல்லுகிறதைச் செய்யவேண்டும், அவருடைய
கட்டளைகளைக் கைக்கொள்ள வேண்டும்.
8. வாசிக்க: யாக்கோபு 2:18. “கிரியைகளில்லாமல் உன்
விசுவாசத்தைக் காண்பி (இதைச் செய்வது கூடாதகாரியம்),
நான் என் விசுவாசத்தை ……………………… உனக்குக் காண்பிப்பேன்”
என்று யாக்கோபு 2:18 கூறுகிறது.

கிரியைகளினாலே, அல்லது நான் என்ன செய்கிறேன்
என்பதன் மூலமாக.
9. வாசிக்க: 1 தெசல�ோனிக்கேயர் 1:3. விசுவாசத்திலிருந்து
வருகிற கிரியைகள், அல்லது செயல்கள் ………………… என்று
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

விசுவாசத்தின் கிரியை.
10. வாசிக்க: கலாத்தியர் 2:16,21. நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியை
என்பது, இரட்சிப்பைப் பெறுவதற்கு மக்கள் செய்யும்
செயல்கள் அல்லது………………………… (வசனம் 21). அவர்கள்
இரட்சிக்க முடியாது, இரட்சிக்கும் அதிகாரம் அவர்களுக்கு
இல்லை.

நீதி.
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11. வாசிக்க: ர�ோமர் 2:7-10. எந்த இரண்டு குழு மக்களைக்
குறித்து இந்த வசனங்கள் பேசுகின்றன?

விசுவாசிகள் மற்றும் அவிசுவாசிகள்.
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இரட்சிப்பின் கனி – பாகம் 2
டான் க்ரோ

“இதினாலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்னாரென்றும்,
பிசாசின்
பிள்ளைகள்
இன்னாரென்றும்
வெளிப்படும்;
நீதியைச் செய்யாமலும் தன் சக�ோதரனில் அன்பு கூராமலும்
இருக்கிற
எவனும்
தேவனால்
உண்டானவனல்ல.”
(1ய�ோவான் 3:10) இந்த வசனத்தைக் கவனித்துப் பாருங்கள்.
“இதினாலே நாம் நம்மை இரட்சித்துக்கொள்கிற�ோம்” என்று
இந்த வசனம்சொல்லவில்லை. “இதினாலே தேவனுடைய
பிள்ளைகள் இன்னாரென்று வெளிப்படும்” என்று இந்த
வசனம் கூறுகிறது.

“அவர்களுடைய கனிகளினாலே நீங்கள் அவர்களை
அறிந்துக�ொள்ர்கள்”
வீ
(மத். 7:20) என்று இயேசு கூறினார்.
வேதத்தில், இரட்சிப்பைக் குறித்து தேவன் இரண்டு
வழிகளில் பேசியுள்ளார். (1) கிருபையினாலே விசுவாசத்தைக்
க�ொண்டு இரட்சிப்புஉண்டாகிறது (எபே. 2:8-9) (2) இரட்சிக்கப்பட்ட
ஒவ்வொரு நபரும் நற்கிரியைகளை வெளிப்படுத்துவார்கள்
(எபே. 2:10). விசுவாசியின் கனியைக் குறித்துப் பேசுவதற்கு
நாம் ஏன் பயப்படுகிற�ோம்? அப்படிப்பட்ட பாடத்தைக் குறித்து
பேசுவதற்கு வேதம் வெட்கப்படவில்லை. நாம் தேவனுடைய
ராஜ்யத்தில், தேவனுடைய ஆளுகையின்கீ ழ் இருக்கிற�ோம்
என்பதை நாம் இவ்விதமாகத்தான் அறிந்துக�ொள்கிற�ோம்,

1 ய�ோவான் 2:3-5 - “அவருடைய கற்பனைகளை
நாம்
கைக்கொள்ளுகிறவர்களானால்,
அவரை
அறிந்திருக்கிற�ோம் என்பதை அதினாலே அறிவ�ோம்.
“அவரை
அறிந்திருக்கிறேன்”
என்று
ச�ொல்லியும்,
அவருடைய
கற்பனைகளைக்
கைக்கொள்ளாதவன்
ப�ொய்யனாயிருக்கிறான், அவனுக்குள் சத்தியமில்லை.
138

இரட்சிப்பின் கனி – பாகம் 2	பாடம் 13
டான் க்ரோ

அவருடைய
தேவ அன்பு

வசனத்தைக்
கைக்கொள்கிறவனிடத்தில்
மெய்யாகப் பூரணப்பட்டிருக்கும்;
நாம்
அவருக்குள் இருக்கிற�ோமென்பதை அதினாலே அறிவ�ோம்.”
அவர் நீதியுள்ளவரென்பதை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்களெனில்,
நீதியைச் செய்கிற எவனும் அவரில் பிறந்தவனென்பதை
அறிந்திருக்கிறீர்கள் (1 ய�ோவான் 2:29). தேவனுடைய மற்றும்
கிறிஸ்துவின் இயல்பு நீதியாகும், நீதியைக்கடைப்பிடிக்கும்
ஒவ்வொருவரும்
வருடைய
இயல்பைப்பகிர்ந்து
க�ொள்வதற்கான ஆதாரங்களைத்த ருகிறார்கள்.
ய�ோவான்
ச�ொல்வதுப�ோல்
அவரிடமிருந்து
பிறந்தவர்களாவார்கள்
என்பது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கிறது அல்லவா?

1 ய�ோவான் 3:5-10 - “அவர் நம்முடைய பாவங்களைச்
சுமந்து
தீர்க்க
வெளிப்பட்டாரென்று
அறிவ ீர்கள்;
அவரிடத்தில் பாவமில்லை. அவரில் நிலைத்திருக்கிற
எவனும் பாவஞ்செய்கிறதில்லை. அவரில் நிலைத்திருக்கிற
(நிகழ்காலம்) எவனும் பாவஞ்செய்கிறதில்லை; (கிரேக்க

ம�ொழியில்,
இது
நிகழ்காலத்தில்
கூறப்பட்டுள்ளது;
த�ொடர்ச்சியாக,
பழக்கத்தில்
செய்கிற
செயல்களை
குறிப்பிட்டுள்ளது.
வேதத்தைப் படிக்கிற ஒரு நபர், வேத
வாக்கியத்தை புரிந்துக�ொள்வதற்கு, த�ொடர்ந்து, மீ ண்டுமாக,
மறுபடியும்
மறுபடியும்,
எந்தவித
தடையுமின்றி,
த�ொடர்ச்சியாக
படிப்பதை
பழக்கமாகக்
க�ொண்டிருக்க
வேண்டும்). பாவம் செய்கிற (நிகழ்காலம்) எவனும் அவரைக்
காணவுமில்லை, அவரை அறியவுமில்லை. பிள்ளைகளே,
நீங்கள் ஒருவராலும் வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள்; நீதியைச்
செய்கிறவன் (நிகழ்காலம்: தங்கள் வாழ்க்கையில் அதைப்

பழக்கமாகக் க�ொண்டவர்கள், ஏனெனில் அது அவர்களுடைய
இயற்கை சுபாவம்) அவர் நீதியுள்ளவராயிருக்கிறதுப�ோலத்
தானும் நீதியுள்ளவனாயிருக்கிறான். பாவஞ்செய்கிறவன்

(நிகழ்காலம்:
அது
என்பதால்
அதை
க�ொண்டவர்கள்)

அவர்களுடைய
இயற்கை
சுபாவம்
தங்கள்
வாழ்க்கை
முறையாகக்

பிசாசினாலுண்டாயிருக்கிறான்;
ஏனெனில் பிசாசானவன் ஆதிமுதல் பாவஞ்செய்கிறான்,
பிசாசினுடைய
கிரியைகளை
அழிக்கும்படிக்கே
தேவனுடைய குமாரன் வெளிப்பட்டார். தேவனால் பிறந்த
எவனும் பாவஞ்செய்யான் (நிகழ்காலம்: அது அவர்களுடைய

பழக்கம்,
வாழ்க்கை
முறை,
மனந்திரும்பாத
தங்கள்
இருதயத்தை
அவர்கள்
காண்பிக்கிறார்கள்);
ஏனெனில்,
அவருடைய வித்து அவனுக்குள் தரித்திருக்கிறது;
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தேவனால்
பிறந்தபடியினால்
பாவஞ்செய்யமாட்டான்.
No - one who is born of God will continue in sin (நிகழ்காலம்:
நிறுத்தாமல் த�ொடர்ச்சியாக). இதினாலே தேவனுடைய
பிள்ளைகள்
இன்னாரென்றும்,
பிசாசின்
பிள்ளைகள்
இன்னாரென்றும் வெளிப்படும்; நீதியைய் செய்யாமலும்
தன் சக�ோதரனில் அன்புகூராமலும் (நிகழ்காலம்) இருக்கிற
எவனும்
தேவனால்
உண்டானவனல்ல.”
(அடைப்புக்
குறியில் உள்ளவைகள் வேதாகமத்தில் உள்ள நேரடி அல்ல,
என் வார்த்தைகள்). (இதினாலே தேவனுடைய பிள்ளைகள்

யாராயிருக்கிறார்கள் என்றும், பிசாசின் பிள்ளைகள் யாராய்
இருக்கிறார்கள் என்றும் அறிவ�ோம்” என்று ய�ோவான்
கூறுகிறார். நீதி மற்றும் அன்பை பயிற்சி செய்யாதவர்கள்,
பிதாவின் சுபாவத்தை உடையவர்கள் அல்ல. மறுபடியும்
பிறந்தவர்களின்
இவ்விதமான
சாட்சி
முக்கியமானது
இல்லையா?)

1
ய�ோவான்
3:14
நாம்
சக�ோதரரிடத்தில்
அன்புகூருகிறபடியால்,
மரணத்தைவிட்டு
நீங்கி
ஜீவனுக்குட்பட்டிருக்கிற�ோமென்று
அறிந்திருக்கிற�ோம்;
சக�ோதரனிடத்தில்
அன்புகூராதவன்
மரணத்திலே
நிலைக�ொண்டிருக்கிறான்.
1
ய�ோவான்
4:6
“நாங்கள்
தேவனால்
உண்டானவர்கள்; தேவனை அறிந்தவன் எங்களுக்குச்
(அப்போஸ்தலர்களுக்கு) செவிக�ொடுக்கிறான்; தேவனால்
உண்டாயிராதவன்
எங்களுக்கு
(அப்போஸ்தலர்களுக்கு)
செவிக�ொடுக்கிறதில்லை;
இதினால்
சத்தியஆவி
இன்னதென்றும்,
வஞ்சகஆவி
இன்னதென்றும்
அறிந்திருக்கிற�ோம்.”
1 ய�ோவான் 4:8 - “அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான்;
தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார்.” (ஒரு விசுவாசியின்
அடையாளம் அன்பு, ஏனெனில், அன்புதான் தேவனுடைய
சுபாவம்).

1 ய�ோவான் 5:2 - “நாம் தேவனிடத்தில் அன்புகூர்ந்து

(நிகழ்காலம்:

அவருடைய

த�ொடர்ந்து

அவரில்

கற்பனைகளைக்

அன்புகூருதல்),

கைக்கொள்ளும்போது

(நிகழ்காலம்: த�ொடர்ந்து கற்பனைகளைக் கைக்கொள்ளுதல்),
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தேவனுடைய பிள்ளைகளிடத்தில் அன்புகூருகிற�ோமென்று
அறிந்துக�ொள்கிற�ோம்.”

1 ய�ோவான் 5:18-19 - “தேவனால் பிறந்த எவனும்
பாவஞ்செய்யானென்று (நிகழ்காலம்: அதை வாழ்க்கை
முறையாகக்
இருதயத்தைக்

க�ொண்டு,
மனந்திரும்பாத
தங்கள்
காண்பிக்கிறார்கள்)
அறிந்திருக்கிற�ோம்;

தேவனால்
பிறந்தவன்
தன்னைக்
காக்கிறான்
(KJV
ம�ொழிபெயர்ப்பில்
–
தன்னைக்
காக்கிறான்,
த�ொடர்ந்து
தன்னைக் காத்துக்கொண்டிருக்கிறான் என்று நிகழ்காலத்தில்
கூறப்பட்டுள்ளது), ப�ொல்லாங்கன் அவனைத் த�ொடான்.
(19)
நாம்
தேவனால்
உண்டாயிருக்கிற�ோமென்றும்,
உலகமுழுவதும் ப�ொல்லாங்கனுக்குள் கிடக்கிறதென்றும்
நாம் அறிந்திருக்கிற�ோம் (அடைப்புக் குறியில் உள்ள விளக்கம்
என்னுடையவை).”
அப்போஸ்தலனாகிய ய�ோவான் இவையனைத்தையும்
நம்மோடு
ஏன்
பகிர்ந்துக�ொள்கிறார்?
“உங்களுக்கு
நித்தியஜீவன்
உண்டென்று
நீங்கள்
அறியவும்,
தேவகுமாரனுடைய
நாமத்தின்மேல்
நீங்கள்
விசுவாசமாயிருக்கவும், தேவகுமாரனுடைய நாமத்தின்மேல்
விசுவாசமாயிருக்கிற
உங்களுக்கு
இவைகளை
எழுதியிருக்கிறேன்.” (1 ய�ோவான் 5:13)

முடிவுரை: நீதி, பரிசுத்தம், அன்பு மற்றும் தேவனுடைய
ஆவியின் கனி ஆகியவையே மறுபடியும் பிறந்ததற்கான
அடையாளம்.
தேவபக்தியற்ற
வாழ்க்கையை
நீ
வாழும்போது, நீ அவருக்கு (தேவனுக்கு) ச�ொந்தம் என்ற
நம்பிக்கை உனக்கே இல்லாமற்போகிறது. உன் மனச்சாட்சி
உன்னைக்
குற்றப்படுத்துகிறது,
ஆகவே
தேவன்மேல்
நம்பிக்கை வைக்க உன்னால் முடியாமற்போகிறது. உங்கள்
அழைப்பையும் தெரிந்துக�ொள்ளுதலையும் உறுதியாக்கும்படி
ஜாக்கிரதையாயிருங்கள்
என்று
அப்போஸ்தலனாகிய
பேதுரு அறிவுறுத்துகிறார் (2 பேதுரு 1:10). தேவனுடைய
மகிமையான சுவிசேஷத்திற்கேற்ற வாழ்க்கை வாழ்வதன்
மூலம், உண்மையிலே நீ தேவனுக்குச் ச�ொந்தமானவன்
என்பதை உன் இருதயத்திற்கு உணர்த்து. “இப்படித்தான்
நாம் இரட்சிக்கப்பட்டோம்” என்று நான் ச�ொல்லவில்லை;
“தேவனுக்கு நாம் ச�ொந்தமானவர்கள் என்பதை இதினாலே
அறிந்திருக்கிற�ோம்.”
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1. வாசிக்க:
அப்போஸ்தலர்
8:13
மற்றும்
18-22.
ஒரு
உண்மையான விசுவாசியின் “கனி,” அல்லது அடையாளம்
என்ன
என்பதைக்
குறித்து
ய�ோவான்
முதலாவது
பேசுகிறார். இவையெல்லாம் இருதயத்திலிருந்து வருகிற
காரியங்கள், ஒரு விசுவாசியின் இருதயம் (சீம�ோனைப்
ப�ோல) உண்மையில்லாததாக காணப்படும்போது, அவர்கள்
செய்யவேண்டியது என்ன?

8:13 –
“அப்பொழுது
சீம�ோனும்
விசுவாசித்து
ஞானஸ்நானம்
பெற்று,
பிலிப்பைப்
பற்றிக்கொண்டு, அவனால் நடந்த அடையாளங்களையும்
பெரிய அற்புதங்களையும் கண்டு பிரமித்தான்.”
அப்போஸ்தலர்

8:18-22 - “அப்போஸ்தலர் தங்கள்
கைகளை
அவர்கள்மேல்
வைத்ததினால்
பரிசுத்த
ஆவி
தந்தருளப்படுகிறதைச்
சீம�ோன்
கண்டப�ோது,
அவர்களிடத்தில்
பணத்தைக்
க�ொண்டுவந்து:
(19)
எவன்மேல் என் கைகளை வைக்கிறேன�ோ, அவன்
பரிசுத்தஆவியைப்
பெறத்தக்கதாக
எனக்கும்
இந்த
அதிகாரத்தைக்
க�ொடுக்கவேண்டும்
என்றான்.
(20)
பேதுரு அவனை ந�ோக்கி: தேவனுடைய
வரத்தைப்
பணத்தினாலே
சம்பாதித்துக்கொள்ளலாமென்று
நீ
நினைத்தபடியால் உன் பணம் உன்னோடேகூட நாசமாய்ப்
ப�ோகக்கடவது. (21) உன் இருதயம் தேவனுக்குமுன்பாகச்
செம்மையாயிராதபடியால், இந்த விஷயத்திலே உனக்குப்
பங்குமில்லை பாகமுமில்லை. (22) ஆகையால் நீ உன்
துர்க்குணத்தைவிட்டு மனந்திரும்பி, தேவனை ந�ோக்கி
வேண்டிக்கொள்; ஒருவேளை உன் இருதயத்தின் எண்ணம்
உனக்கு மன்னிக்கப்படலாம்.”
அப்போஸ்தலர்

2. வாசிக்க:
2
பேதுரு
1:5-11.
தேவன்
அழைத்த,
தெரிந்துக�ொண்டவர்களின் மத்தியில் ஒரு நபர் இருக்கிறார்
என்பதற்கான உண்மையான அடையாளம், நிச்சயம் என்ன?
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2

பேதுரு 1:5-11 - “இப்படியிருக்க, நீ ங ்கள் அதிக
ஜாக்கிரதையுள்ளவர்களாய் உங்கள் விசுவாசத்தோடே
தைரியத்தையும்,
தைரியத்தோடே
ஞானத்தையும்,
(6)
ஞானத்தோடே
இச்சையடக்கத்தையும்,
இச்சையடக்கத்தோடே
ப�ொறுமையையும்,
ப�ொறுமைய�ோடே தேவபக்தியையும், (7) தேவபக்திய�ோடே
சக�ோதரசிநேகத்தையும்,
சக�ோதர
சிநேகத்தோடே
அன்பையும் கூட்டி வழங்குங்கள். (8) இவைகள் உங்களுக்கு
உண்டாயிருந்து பெருகினால், உங்களை நம்முடைய
கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவிலே
வ ீணரும்
கனியற்றவர்களுமாயிருக்கவ�ொட்டாது.
(9)
இவைகள் இல்லாதவன் எவன�ோ, அவன் முன்செய்த
பாவங்களறத்
தான்
சுத்திகரிக்கப்பட்டதை
மறந்து
கண்
ச�ொருகிப்போன
குருடனாயிருக்கிறான்.
(10)
ஆகையால்,
சக�ோதரரே,
உங்கள்
அழைப்பையும்
தெரிந்துக�ொள்ளுதலையும்
உறுதியாக்கும்படி
ஜாக்கிரதையாயிருங்கள்;
இவைகளைச்
செய்தால்
நீ ங ்கள்
ஒருக்காலும்
இடறிவிழுவதில்லை.
(11)
இவ்விதமாய், நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய
இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய நித்திய ராஜ்யத்துக்குட்படும்
பிரவேசம் உங்களுக்குப் பரிபூரணமாய் அளிக்கப்படும்.”
3. வாசிக்க:
மத்தேயு
விவரிக்கப்பட்டுள்ள
என்னென்ன?

25:34-40.
இந்த
விசுவாசிகளின்

வசனங்களில்
தன்மைகள்

மத்தேயு 25:34-40 - “அப்பொழுது ராஜா தமது வலது பக்கத்தில்

நிற்பவர்களைப் பார்த்து: வாருங்கள் என் பிதாவினால்
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களே, உலகம் உண்டானது முதல்
உங்களுக்காக ஆயத்தம்பண்ணப்பட்டிருக்கிற ராஜ்யத்தைச்
சுதந்தரித்துக்கொள்ளுங்கள்.
(35)
பசியாயிருந்தேன்.
எனக்குப்
ப�ோஜனங்கொடுத்தீர்கள்;
தாகமாயிருந்தேன்,
என் தாகத்தைத் தீர்த்தீர்கள்; காவலிலிருந்தேன், என்னைச்
சேர்த்துக்கொண்டீர்கள்;
(36)
வஸ்திரமில்லாதிருந்தேன்,
எனக்கு வஸ்திரங்கொடுத்தீர்கள்;
வியாதியாயிருந்தேன்.
என்னை விசாரிக்க வந்தீர்கள்; காவலிலிருந்தேன், என்னைப்
பார்க்க வந்தீர்கள்; (37) அப்பொழுது நீதிமான்கள் அவருக்குப்
பிரதியுத்தரமாக: ஆண்டவரே, நாங்கள் எப்பொழுது உம்மைப்
பசியுள்ளவராகக் கண்டு உமக்குப் ப�ோஜனங்கொடுத்தோம்?
எப்பொழுது
உம்மைத்
தாகமுள்ளவராகக்
கண்டு
உம்முடைய தாகத்தைத் தீர்த்தோம்? (38) எப்பொழுது உம்மை
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அந்நியராகக் கண்டு உம்மைச் சேர்த்துக்கொண்டோம்?
எப்பொழுது உம்மை வஸ்திரமில்லாதவராகக் கண்டு
உமக்கு வஸ்திரங்கொடுத்தோம்? (39) எப்பொழுது உம்மை
வியாதியுள்ளவராகவும் காவலிலிருக்கிறவராகவும் கண்டு,
உம்மிடத்தில் வந்தோம் என்பார்கள். (40) அதற்கு ராஜா
பிரதியுத்தரமாக: மிகவும் சிறியவராகிய என் சக�ோதரரான
இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதைச் செய்தீர்கள�ோ,
அதை
எனக்கே
செய்தீர்கள்
என்று
மெய்யாகவே
உங்களுக்குச் ச�ொல்லுகிறேன். ”
4. வாசிக்க: ய�ோவான் 13:35. இயேசுவின் சீஷர்கள் எதனால்
அறியப்படுவார்கள்?

13:35
“நீங்கள்
ஒருவரில�ொருவர்
அன்புள்ளவர்களாயிருந்தால், அதினால் நீங்கள் என்னுடைய
சீஷர்களென்று எல்லாரும் அறிந்துக�ொள்வார்கள் என்றார்.”
ய�ோவான்

5. வாசிக்க: மத்தேயு 7:21-23. இந்தத் தனிப்பட்ட நபர்கள்
தேவனுடைய ராஜ்யத்தைவிட்டு திரும்பிப் ப�ோக காரணம்
என்ன?

7:21-23 - “பரல�ோகத்திலிருக்கிற என் பிதாவின்
சித்தத்தின்படி
செய்கிறவனே
பரல�ோகராஜ்யத்தில்
பிரவேசிப்பானேயல்லாமல்,
என்னை
ந�ோக்கி:
கர்த்தாவே,
கர்த்தாவே!
என்று
ச�ொல்லுகிறவன்
அதில் பிரவேசிப்பதில்லை. (22) அந்நாளில் அநேகர்
என்னை
ந�ோக்கி:
கர்த்தாவே!
கர்த்தாவே!
உமது
நாமத்தினாலே தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தோம் அல்லவா?
உமது
நாமத்தினாலே
பிசாசுகளைத்
துரத்தின�ோம்
அல்லவா? உமது நாமத்தினாலே அநேக அற்புதங்களைச்
செய்தோமல்லவா?என்பார்கள். (23) அப்பொழுது, நான்
ஒருக்காலும்
உங்களை
அறியவில்லை;
அக்கிரமச்
செய்கைக்காரரே, என்னைவிட்டு அகன்றுப�ோங்கள் என்று
அவர்களுக்குச் ச�ொல்லுவேன்.”
மத்தேயு

6.	ய�ோவான் 14:23. ஒரு நபர் இயேசுவை நேசித்தால், அவர்
என்ன செய்வார்?
ய�ோவான்

ஒருவன்

14:23 - “இயேசு அவனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக:
என்னில்

அன்பாயிருந்தால்,
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வசனத்தைக் கைக்கொள்ளுவான், அவனில் என் பிதா
அன்பாயிருப்பார்; நாங்கள் அவனிடத்தில் வந்து அவன�ோடே
வாசம்பண்ணுவ�ோம்.”
7. வாசிக்க: அப்போஸ்தலர்
ச�ொல்லுகிறது?

26:20.

இந்த

வசனம்

என்ன

26:20
“முன்பு
தமஸ்குவிலும்
எருசலேமிலும் யூதேயா தேசமெங்குமுள்ளவர்களிடத்திலும்,
பின்பு புறஜாதியாரிடத்திலும் நான் ப�ோய்,
அவர்கள்
தேவனிடத்திற்கு
மனந்திரும்பிக்
குணப்படவும்,
மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற
கிரியைகளைச்
செய்யவும்
வேண்டுமென்று அறிவித்தேன்.”
அப்போஸ்தலர்

8. வாசிக்க: யாக்கோபு 2:17. உன் விசுவாசம் நற்கிரியைகள்
மூலம், அல்லது செயலில் வெளிப்படாவிட்டால், அது
என்ன விதமாக விசுவாசம்?
யாக்கோபு

2:17

-

கிரியைகளில்லாதிருந்தால்,
செத்ததாயிருக்கும்.”

“அப்படியே,
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பதில் ஆதாரங்௧ள்
1. வாசிக்க:
அப்போஸ்தலர்
8:13
மற்றும்
18-22.
ஒரு
உண்மையான விசுவாசியின் “கனி,” அல்லது அடையாளம்
என்ன
என்பதைக்
குறித்து
ய�ோவான்
முதலாவது
பேசுகிறார். இவையெல்லாம் இருதயத்திலிருந்து வருகிற
காரியங்கள், ஒரு விசுவாசியின் இருதயம்(சீம�ோனைப்
ப�ோல) உண்மையில்லாததாக காணப்படும்போது, அவர்கள்
செய்யவேண்டியது என்ன?

இருதயத்தின்
எண்ணம்
ணத்தைவிட்டு
மனந்திரும்பி,
வேண்டிக்கொள்ளவேண்டும்.

மன்னிக்கப்பட,துர்க்கு
தேவனை
ந�ோக்கி

2. வாசிக்க:
2
பேதுரு
1:5-11.
தேவன்
அழைத்த,
தெரிந்துக�ொண்டவர்களின் மத்தியில் ஒரு நபர் இருக்கிறார்
என்பதற்கான உண்மையான அடையாளம், நிச்சயம் என்ன?

அவர்கள்
தங்கள்
விசுவாசத்தோடுகூட
ஆவியின்
குணாதிசயங்கள்
மற்றும்
தங்களுடைய
புதிய
சுபாவத்தின் தன்மைகளாகிய இவைகள் அனைத்தையும்
க�ொண்டிருப்பார்கள்.
3. வாசிக்க:
மத்தேயு
விவரிக்கப்பட்டுள்ள
என்னென்ன?

25:34-40.
இந்த
விசுவாசிகளின்

வசனங்களில்
தன்மைகள்

பசியாயிருக்கிறவர்களுக்கு
ஆகாரம்
க�ொடுத்தல்,
வியாதியாயிருக்கிறவர்களை
சந்தித்தல்,
வஸ்திரமில்லாதவர்களுக்கு வஸ்திரம் க�ொடுத்தல்,
காவலிலிருக்கிறவர்களைச்
சந்தித்தல்
ப�ோன்ற
நடைமுறை
நற்கிரியைகளைச்
செய்தல்,
இதுவே
விசுவாசத்தின் கிரியைகள்.
4. வாசிக்க: ய�ோவான் 13:35. இயேசுவின் சீஷர்கள் எதனால்
அறியப்படுவார்கள்?

ஒருவரில�ொருவர் அன்புள்ளவர்களாயிருத்தல்.
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5. வாசிக்க: மத்தேயு 7:21-23. இந்தத் தனிப்பட்ட நபர்கள்
தேவனுடைய ராஜ்யத்தைவிட்டு திரும்பிப் ப�ோக காரணம்
என்ன?

அவர்கள்
அக்கிரமச்
செய்கைக்காரர்.
வேதம்
எழுதப்பட்ட கிரேக்க ம�ொழிபெயர்ப்பில், நிகழ்காலம்
உபய�ோகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதாவது, அக்கிரமம்,
அநியாயம்
செய்தல்
அவர்கள்
வாழ்க்கைமுறை,
அவர்கள் சுபாவமாக இருந்தது. அவர்களை தாம்
ஒருப�ோதும் அறியவில்லையென்று இயேசு கூறுகிறார்.
அவர்கள் தங்கள் இருதயம், மனதை மாற்றிக்கொள்ளாத,
தேவனிடம் மனந்திரும்பாத மதரீதியான மக்கள்.
6.	ய�ோவான் 14:23. ஒரு நபர் இயேசுவை நேசித்தால், அவர்
என்ன செய்வார்?

அவருடைய வசனத்தைக் கைக்கொள்வார்,
அவர் ச�ொல்வதை செய்வார்.
7. வாசிக்க: அப்போஸ்தலர்
ச�ொல்லுகிறது?

26:20.

இந்த

அல்லது

வசனம்

என்ன

நீ செய்கின்ற செயல் மூலம் உன் மனந்திரும்புதலை
நிரூபி.
8. வாசிக்க: யாக்கோபு 2:17. உன் விசுவாசம் நற்கிரியைகள்
மூலம் அல்லது செயலில் வெளிப்படாவிட்டால், அது
என்ன விதமாக விசுவாசம்?

செத்த விசுவாசம், இரட்சிப்பதற்கு உதவாத விசுவாசம்
(யாக்கோபு 2:14).
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சீஷத்துவத்திற்கு ஓர் அழைப்பு
ஆன்ட்ரூ ேவாமக்
ஒரு சீஷனாய் இருப்பது எப்படி என்றும், மற்றவர்களை
சீஷராக்குவது எப்படி என்றும் இன்று நாம் பேசப் ப�ோகிற�ோம்.
ப�ோய் ஜனங்களை மனமாற்றம் செய்யுங்கள் என்றோ,
இயேசுதான் ஆண்டவர் என்று அவர்கள் அறிக்கைசெய்து,
அவர்கள் பாவமன்னிப்பு பெறும்படி செய்யுங்கள் என்றோ இயேசு
கூறவில்லை, மாறாக, அவர்களை சீஷராக்குங்கள் என்றுதான்
கூறினார். இதில் முதல் இரண்டும் மிக முக்கியமானவைதான்,
அவைகளின் முக்கியத்துவத்தை நான் குறைக்கவில்லை;
உண்மையான ந�ோக்கம், மறுபடியும் பிறந்த அனுபவத்தையும்
தாண்டி,
ஆவிக்குரிய
ஜீவியத்தில்
முதிர்ச்சியடைய
வேண்டும் என்பதே முக்கியமானதாகும். ஒரு கிறிஸ்தவனின்
குறிக்கோள், அவன் சீஷனாய் இருக்கவேண்டும், ப�ோய்
மற்றவர்களையும் சீஷராக்கவேண்டும்.
இயேசு நம்மைப் பார்த்து: நீங்கள் ப�ோய் மக்களை
சீஷராக்குங்கள், அவர்களை முதிர்ச்சியடைந்த நிலைக்குள்
க�ொண்டு
வாருங்கள்;
அவர்கள்போய்
அப்படிப்பட்ட
மற்றவர்களையும் உருவாக்கட்டும் என்றுதான் கூறினார்.
இன்றைய நமது திருச்சபை உலகம் இதைச் செய்யவில்லை.
மக்கள் மறுபடியும் பிறக்கவேண்டும் என்பதில் மாத்திரம் நாம்
கவனம் செலுத்துகிற�ோம், அத�ோடுகூட, அவர்களுக்கென்று
கிளர்ஜி அல்லது ஊழியக்காரர்கள் என்று ஒரு பட்டத்தை மட்டும்
க�ொடுத்துவிடுகிற�ோம். உலகம் முழுவதும் சென்று, பெரிய
பெரிய சுவிசேஷ கூட்டங்கள் நடத்தி, ஆயிரக்கணக்கான�ோர்
இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வதாக அறிக்கையிடும்படி செய்கிற
சுவிசேஷகர்கள் இன்று நம் மத்தியில் இருக்கிறார்கள். அப்படி
இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்கிறவர்களில், சிலர் உண்மையிலே
மறுபடியும் பிறக்கிற அனுபவத்தையும் பெறுவதில்லை, அந்த
நேரத்தில் ஏத�ோ உணர்ச்சிபூர்வமாக இயேசுவை ஆண்டவர்
என்று அறிக்கையிடுகிறார்கள், அவ்வளவுதான். அதேசமயம்,
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உண்மையாகவே
மறுபிறப்பின்
தன்மையை
உடைந்து,
தேவன�ோடுகூட நல்ல ஐக்கியத்தில் இருக்கிற மக்களும்
உண்டு. அநேக நேரங்களில், சீஷராக மாறவேண்டும் என்று
முக்கியப்படுத்துவதில்லை; இப்படிச் செய்வது தேவனுடைய
எதிர்பார்ப்பு அல்ல.
குழந்தைகளை நேசிக்கிற ஒரு நபருக்கு இதை நான்
ஒப்பிடுகிறேன். அது எப்படியெனில், அந்த நபர் குழந்தையைப்
பார்த்து ரசிப்பது, அந்தக் குழந்தையை க�ொஞ்சம் நேரம் தூக்கிக்
க�ொஞ்சுவது மாத்திரம்தான் அவரது ஆவலேயன்றி, அந்தக்
குழந்தைக்கு இவர் ப�ொறுப்பாளியாக இருக்கவேமாட்டார்.
உங்களுக்கு
ஒரு
குழந்தைப்
பிறக்கும்போது,
அந்தக்
குழந்தையைப் பராமரித்து, பயிற்றுவித்து, அதை பெரியாளாக
மாற்றுவதுதான் உங்கள் கடமையாக இருக்கும். நமக்கிருக்கிற
ஜனங்கள்
எல்லாரும்,
“மறுபடியும்
பிறக்கவேண்டும்,
இயேசுவை
அவர்கள்
கர்த்தர்
என்று
அறிக்கைபண்ண
வேண்டும்” அவ்வளவுதான் நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு. நாம்
அப்படி செய்யும்போது, உண்மையில் செய்வது என்னவெனில்,
அவர்கள் முதுகில் தட்டிக்கொடுத்து:
“இப்பொழுது நீ ஒரு
கிறிஸ்தவன்” என்று கூறுகிற�ோம், அவ்வளவுதான். தேவனை
விசுவாசி, பைபிளைப் படி;
அவ்வளவுதான் எல்லாம் உன்
வாழ்வில் சரியாயிருக்கும் என்று கூறுகிற�ோம். ஆனால்,
கர்த்தர் முக்கியப்படுத்துவது இது மட்டுமல்ல.
இதினிமித்தம்,
நாம்
அநேக
ஜனங்களை
உருவாக்கியிருக்கிற�ோம்,
அவர்களும்
உள்ளப்பூர்வமாக
தங்களை கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்திருக்கிறார்கள், ஆனால்,
ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் அவர்கள் முதிர்ச்சியடையவில்லை.
கையேடு உதவிகள் இல்லாத காணரத்தால், அவர்கள்ள
தங்கள்
விசுவாசத்தை
ஆக்கப்பூர்வமாக
செயல்படுத்த
இயலாதவர்களாய்
இருக்கிறார்கள்.
இயேசுவுக்கு
நல்ல சாட்சியாய் இருப்பதற்குப் பதிலாக, மற்றவர்கள்
இடறுகிறதற்கேற்ற
சாட்சிகளாய்
மாறிவிடுகிறார்கள்.
நாம் வெளியே புறப்பட்டுப்போய்,
முழு உத்வேகத்துடன்
செயல்படுகிற
சீஷர்களை
உருவாக்கவேண்டுமென்றும்,
அப்படி உருவாக்கப்பட்டவர்களும் தங்கள் விசுவாசத்தை
மற்றவர்களுக்குள்
மறுஉற்பத்தி
செய்கிறவர்களாய்
மாறவேண்டும் என்ற ந�ோக்கத்தில்தான், இயேசு நம்மைப்
பார்த்து: “புறப்பட்டுப்போங்கள்” என்றார்.
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ஒவ்வொரு ஆறு மாதமும் நீங்கள் ஒரு நபரைக் கர்த்தருக்குள்
நடத்தி, உங்கள் நேரத்தை அவர்களுக்கென்று செலவழித்து,
தங்கள்
விசுவாசத்தை
மற்றவர்களுக்குள்
உருவாக்கும்
அளவுக்கு, அவர்கள் பூரண கிறிஸ்தவர்களாகும் நிலைக்கு
அவர்களை சீஷராக்குவ ீர்களென்றால், ஆறு மாத முடிவில்,
இரண்டு கிறிஸ்தவர்கள் மாத்திரம் இருப்பார்கள். அதன்பிறகு,
நீங்கள் இருவரும், ஒவ்வொரு நபரை கிறிஸ்துவுக்குள் நடத்தி,
உங்கள் நேரத்தை அவர்களுக்கென்று செலவழித்து, அவர்களை
சீஷராக்குவ ீர்களென்றால், ஒரு வருட முடிவில் நான்கு
கிறிஸ்தவர்கள் இருப்பார்கள். ஒரு பெரிய சுவிசேஷ கூட்டம்
நடத்தி, அதன்மூலம் ஒரே நேரத்தில் ஆயிரக்கணக்கான
மக்கள் கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டு, இயேசுவே ஆண்டவர்
என்று அறிக்கைசெய்ய வைக்கிற ஒரு பெரிய சுவிசேஷகரை
ஒப்பிடும்போது, இதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை என்பதுப�ோல
த�ோன்றும். “இந்தச் சீஷத்துவ முறையைப் பின்பற்றினால்,
வருஷத்திற்கு
வெறும்
நான்குபேர்தான்
சீஷர்களாக
உருவாவார்கள், ஆனால், சுவிசேஷ கூட்டம் நடத்துகிறவர�ோ
ஆயிரக்கணக்கான�ோரை கர்த்தருக்குள் க�ொண்டு வருகிறார்.
நாம�ோ ஒவ்வொருவராய்த் தேடிப் ப�ோய்க்கொண்டிருக்க
வேண்டும்” என்று நீங்கள் ச�ொல்லக்கூடும். ஒருவேளை நீங்கள்
நினைக்கிறபடி, ஒரே நேரத்தில் ஆயிரம்பேரை கர்த்தருக்குள்
நடத்துகிற நபர், ம�ொத்தமாக ஒருவேளை ஒரு 35,000
(முப்பத்தையாயிரம்) நபர்களை கர்த்தருக்குள் நடத்தக்கூடும்.
அது நல்லதுதான், அதை யாரும் குறைகூறமாட்டார்கள்;
ஆனால், முழு உலகத்திலுள்ள ம�ொத்த மக்கள் த�ொகையைக்
கணக்கிடும்போது, அது ஒரு வாளியில் உள்ள ஒரு ச�ொட்டு
தண்ணீருக்குச் சமம். ஆனால், திருச்சபை அப்படித்தான்
செயல்பட்டு வருகிறது.
சீஷத்துவத்தை
நாம்
முக்கியப்படுத்துவ�ோமெனில்,
ஒரு நபர் ஆறு மாதத்திற்குள் ஒரு நபரை நடத்தி, அடுத்த
ஆறு மாதத்தில் அந்த இரண்டுபேரும் வேறு இரண்டுபேரை
சீஷர்களாக உருவாக்கி, அப்படியே அந்த நான்குபேர் அடுத்த
ஆறு மாதத்தில் இன்னும் நான்குபேர், இப்படி த�ொடர்ச்சியாக
செய்துக�ொண்டே
இருந்தால்,
12
½
(பன்னிரண்டரை)
ஆண்டுகளுக்குள், உலகில் உள்ள ம�ொத்த மக்கள் த�ொகையை
விட அதிக மக்களை கர்த்தருக்குள் நடத்திவிட முடியும்.
இதெல்லாம் நடைமுறைக்கு ஒத்துவராது என்று சிலர்
நினைக்கக்கூடும், ஆனால், இதைக் கணக்கிட்டுப் பார்க்கும்படி
நான் உங்களுக்குச் சவால் விடுகிறேன். நான் இதைக் கணக்குப்
ப�ோட்டுப் பார்த்தேன், பன்னிரண்டரை ஆண்டுகளுக்குள், ஒரு
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நபர், இன்னொரு நபர், அதன்பிறகு அந்த இருவரும் இன்னும்
இருவர், அந்த நான்குபேர் இன்னும் நான்குபேர், அந்த எட்டு
நபர்கள் இன்னொரு எட்டு நபர்கள் என்று கிறிஸ்துவின்
சரீரத்திற்குள் மறுஉற்பத்தி செய்துக�ொண்டே இருந்தால்,
பன்னிரண்டரை ஆண்டுகளுக்குள் 5.5 பில்லியன் (ஐந்நூற்று
ஐம்பது க�ோடி) மக்களை கர்த்தருக்குள் நடத்திவிடலாம்.
கர்த்தருக்குள் வெற்றியை அனுபவித்து, ஆவிக்குரிய
முதிர்ச்சியடைந்த நிலையை உடையவர்களாகிய நீங்கள்,
மற்றவர்களையும் கர்த்தருக்குள் நடத்தவேண்டும் என்ற
வாஞ்சையுள்ளவர்களாய்
நீங்கள்
எங்கள்
திட்டத்தில்
இணைந்து, பயிற்சிபெறுகிறவர்களாய் மட்டுமல்ல, மற்றவரை
பயிற்றுவிக்கிற பயிற்சியாளராய் நீங்கள் மாறுவ ீர்களென்றால்,
மற்ற நபரை சீஷராக்குகிற அளவுக்கு கர்த்தருக்குள் நீங்கள்
முதிர்ச்சியடைந்த நபராய் இருப்பீர்களென்றால், நடைபெறும்
சில
காரியங்களை
இங்கே
நாங்கள்
உங்களுக்குச்
ச�ொல்லுகிற�ோம். ஒரு வருடத்தில் நீங்கள் ஒரே ஒரு நபரை
சீஷராக்குவ ீர்களென்றால், ஒரு வருட முடிவில், நீங்களும்,
சீஷராக்கப்பட்ட அந்த நபரும் என இருவர் இருப்பீர்கள்.
இரண்டு
வருட
முடிவில்
நான்குபேர்.
இதை
நீங்கள்
த�ொடர்ந்து பத்து வருடம் செய்ர்களெனில்,
வீ
சீஷராக்கப்பட்ட,
மற்றவர்களுக்குள் தங்கள் விசுவாசத்தை உற்பத்தி செய்கிற
1,024 நபர்கள் கிறிஸ்துவின் சரீரத்தில் இருப்பார்கள். த�ொடர்ந்து
இந்த ஒரு நபர் என்ற முறை வருடந்தோறும் நீங்கள்
செய்துக�ொண்டே இருந்தால், இருபது வருட முடிவில் நூறு
க�ோடிக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கர்த்தருக்குள் வந்துவிடுவார்கள்.
இது மிகவும் ஆச்சரியமானது. “ப�ோய் மக்களை மாற்றம்
செய்வது அல்ல”, “ப�ோய் – சீஷராக்குவது” என்பதுதான்
பெருக்கத்திற்காக ஆண்டவர் க�ொடுத்த முறை. தேவனுடைய
ராஜ்யம் மக்களைச் சென்றடைய இதுவரைக்கும் காணப்பட்ட
அனைத்து வழிமுறைகளிலும் இதுவே சிறந்த வழிமுறை.
ஆனால், எல்லாம் உடனே நடந்துவிடவேண்டும் என்பதுதான்
நமது மனப்பான்மையாக உள்ளது.
பெரியபெரிய
படைமுயற்சி
கூட்டங்களில்
கலந்துக�ொண்டு,
உண்மையான
கிறிஸ்தவ
ஜீவியம்
செய்வேன் என்று
தீர்மானம் எடுக்கிறவர்களில், இன்னும்
க�ோபம், கசப்பு மற்றும் ப�ொறாமை உள்ளவர்களாய் இருந்து,
துர்சாட்சிகளாய் இருக்கிறவர்கள் எத்தனைபேர்? தங்களைக்
கிறிஸ்தவர்கள்
என்று
அறிக்கையிடுகிறவர்கள்
பலரின்
வாழ்க்கையைப் பார்க்கிற கிறிஸ்துவை அறியாதவர்கள்
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சபைக்குப்
ப�ோய்க்கொண்டு,
தங்களைக்
கிறிஸ்தவர்கள்
என்று அறிக்கையிட்டும் ப�ோலி வாழ்க்கை வாழ்கிற இந்த
மாயக்காரர்களை விட நானே மேல், எனவே இவர்கள்
வணங்குகிற இயேசு எனக்கு வேண்டாம் என்று ச�ொல்லி,

சுவிசேஷத்தைவிட்டுத் திரும்பிப் ப�ோகிறவர்கள் எத்தனைபேர்
என்ற புள்ளிவிபரத்தை நீங்கள் அறிய வேண்டுமா?

இங்கே ச�ொல்லப்படுகிறதின் முழு செய்தி என்னவெனில்,
முழு உலகத்தையும் சுவிசேஷமயமாக்குவதற்காக தேவன்
வைத்த
வழிமுறை
சீஷராக்குவதேயாகும்.
சத்தியத்தில்
நீங்கள் த�ொடர்ந்து நிலைத்திராதவரை சத்தியம் உங்களை
விடுதலையாக்காது (ய�ோவான் 8:31.32). ஒவ்வொரு நபரும்
தேவனுடைய
பரிபூரணத்தை
அனுபவிக்கவேண்டும்
என்று
தேவன்
விரும்புகிறார்,
அதற்குதான்
அவர்
தனிநபர்
சுவிசேஷம்
கூறுதல்
என்ற
வழிமுறையை
அவர் வைத்திருக்கிறார்.
இப்படிச் செய்தால், உலகத்தைச்
சுவிசேஷமயமாக்க முடியாது என்று யாராவது நினைத்தால்,
வெற்றிக்கு
இதுவரை
ஒத்துவராத
செயல்முறையையே
அவர்கள் தெரிந்துக�ொள்கிறார்கள்.
சீஷத்துவத்தின் மதிப்பை உங்களுக்குக் காண்பிக்கும்படி,
தேவன்
உங்கள்
இருதயத்தில்
பேசும்படி
நான்
ஜெபம்பண்ணுகிறேன். சீஷர்களாய் மாறுங்கள், மற்றவர்களை
சீஷராக்குங்கள் என நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன்.
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1. “கிறிஸ்தவர்களாகும்படி”
கிறிஸ்து
ஒருவரையும்
அழைக்கவில்லை,
மாறாக,
“சீஷராகும்படியாகவே”
கிறிஸ்து மக்களை அழைத்தார் என்ற செய்தி ஒருவேளை
உங்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கக்கூடும். ஒரு பேப்பரை
எடுத்துக்கொண்டு, மத்தேயு, மாற்கு, லூக்கா, ய�ோவான்
ஆகிய சுவிசேஷங்களைப் படித்து, மக்கள் சீஷராகும்படி
இயேசு எத்தனைமுறை அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார் என்ற
வசனங்களை எழுதுங்கள்.
2. அப்போஸ்தல
நடபடிகள்
புத்தகத்தில்,
“கிறிஸ்தவர்களாகும்படி”
மக்கள்
அழைக்கப்படாமல்,
“சீஷர்களாகும்படியாகவே”
அழைக்கப்பட்டார்கள்.
சீஷத்துவத்தைக்
குறித்து,
அப்போஸ்தல
நடபடிகள்
புத்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட வசனங்களை ஒரு தனிப்
பேப்பரில் எழுதவும்.
3.	வேதத்தில் “சீஷர்கள்” என்ற வார்த்தை ம�ொத்தம் 273 தடவை
உபய�ோகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனால், “கிறிஸ்தவர்கள்”
என்ற வார்த்தைய�ோ வெறும் மூன்று தடவை மட்டுமே
வருகிறது. “கிறிஸ்தவன் (வர்கள்)”
என்று மூன்றுமுறை
வருகிற அந்த வேதவாக்கியங்களை ஒரு தனிபேப்பரில்
பட்டியலிட்டு எழுதவும்.
4. வாசிக்க: மத்தேயு
என்பவன் யார்?

10:25.

இந்த

வசனத்தின்படி,

சீஷன்

10:25 - “சீஷன் தன் ப�ோதகனைப்போலவும்,
வேலைக்காரன் தன் எஜமானைப்போலவும் இருப்பது
ப�ோதும்.
வ ீட்டெஜமானையே
பெயல்செபூல்
என்று
ச�ொன்னார்களானால், அவன் வ ீட்டாரை அப்படிச் ச�ொல்வது
அதிக நிச்சயமல்லவா?”
மத்தேயு

5. வாசிக்க: லூக்கா 14:26. சரியா? தவறா? சீஷனாய் இருப்பது
என்பதன்
அர்த்தம்,
மற்றவர்களுடைய
வாழ்வின்
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முழு நலனுக்காக, ஒருவர் தன் வாழ்க்கையை எவ்வித
நிபந்தனையுமின்றி தியாகம்பண்ணுதல்.

14:26 - “யாத�ொருவன் என்னிடத்தில் வந்து,
தன்
தகப்பனையும்
தாயையும்
மனைவியையும்
பிள்ளைகளையும்
சக�ோதரரையும்
சக�ோதரிகளையும்,
தன்
ஜீவனையும்
வெறுக்காவிட்டால்
எனக்குச்
சீஷனாயிருக்கமாட்டான்.”
லூக்கா

6. வாசிக்க: லூக்கா 14:33. சரியா? தவறா? குறைந்தது
சிலரைப்
பற்றிய
காரியங்களிலாவது,
இயேசுவின்
சீஷனாயிருப்பதென்றால், இயேசுவை முதல் இடத்தில்
வைக்கும்படி,
எழுத்தின்படி
எல்லாவற்றையும்
கைவிடுவதாகும்.

14:33 - “அப்படியே உங்களில் எவனாகிலும் தனக்கு
உண்டானவைகளையெல்லாம்
வெறுத்துவிடாவிட்டால்
அவன் எனக்குச் சீஷனாயிருக்கமாட்டான்.”
லூக்கா

7. வாசிக்க: மத்தேயு 19:29. சரியா? தவறா? இயேசுவினிமித்தம்
வடுகள்,
ீ
சக�ோதரர், சக�ோதரிகள், தகப்பன், தாய், மனைவி,
பிள்ளைகள்,
நிலங்கள்
ஆகியவற்றை
விட்டவர்கள்
நூறத்தனையாய் பெற்று, நித்தியஜீவனையும் பெறுவார்கள்.

19:29 - “என் நாமத்தினிமித்தம் வ ீட்டையாவது,
சக�ோதரரையாவது,
சக�ோதரிகளையாவது,
தகப்பனையாவது, தாயையாவது, மனைவியையாவது,
பிள்ளைகளையாவது,
நிலங்களையாவது
விட்டவன்
எவன�ோ,
அவன்
நூறத்தனையாய்
அடைந்து,
நித்தியஜீவனையும் சுதந்தரித்துக்கொள்வான்.
மத்தேயு

8. வாசிக்க: அப்போஸ்தலர் 14:22. சரியா? தவறா? சீஷன்
என்பவன் விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும்?
அப்போஸ்தலர் 14:22 - “சீஷருடைய மனதைத் திடப்படுத்தி,

விசவாசத்திலே
நிலைத்திருக்கும்படி
அவர்களுக்குப்
புத்திச�ொல்லி, நாம் அநேக உபத்திரவங்களின் வழியாய்த்
தேவனுடைய
ராஜ்யத்தில்
பிரவேசிக்கவேண்டுமென்று
ச�ொன்னார்கள்.”
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9. வாசிக்க: எபிரெயர் 10:14. சரியா? தவறா? சீஷத்துவத்தைக்
குறித்து அநேகருக்கு சந்தேகம், அல்லது அதை எதிர்ப்பதற்கு
காரணம்
என்னவெனில்,
“கிறிஸ்தவன்”
ஆகிறதற்கு
எந்தவித
முயற்சியும்
தேவையில்லை
(ஏனெனில்
அது கிருபையினால் உண்டாகிறது), ஆனால் “சீஷன்”
என்ற நிலைக்கு வருவதற்கு தியாகமும், அர்ப்பணிப்பும்
அவசியம். இதில் சத்தியம் என்னவெனில், கிறிஸ்து
நமக்காக உண்டுபண்ணின மீட்பில், நம் சார்பில் எந்தவித
முயற்சியும் தேவை கிடையாது; ஏனெனில் மீ ட்பு என்பது
கிறிஸ்துவின் சார்பில் ஏற்கெனவே எல்லாம் பரிபூரணமாய்
செய்து முடிக்கப்பட்டாயிற்று, அதில் இன்னும்
நாம்
செய்ய
வேண்டியதற்கு
ஒன்றுமில்லை,
ஆனால்,
நம்முடைய முழுமை மற்றும் வாழ்க்கை முழுவதையும்
க�ொடுக்கும்படிக்கே கிறிஸ்து எப்போதும் நமக்கு அழைப்பு
விடுக்கிறார்.
எபிரெயர் 10:14 - “ஏனெனில், பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறவர்களை

ஒரே
பலியினாலே
இவன்
பூரணப்படுத்தியிருக்கிறார்.”

என்றென்றைக்கும்

10. வாசிக்க:
அப்போஸ்தலர்
11:26.
சரியா?
தவறா?
கிறிஸ்தவர்களில்
ஒருசாரார்,
எப்பொழுதும்
ஜென்மசுபாவத்தோடு
உலகப்
பிரகாரமாக
வாழும்படியாகவும், இன்னொரு சாரார் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட
சீஷர்களாக
வாழும்படியாகவும்,
இரண்டு
விதமான
கிறிஸ்தவர்களுக்கான
அழைப்பை
கிறிஸ்து
க�ொடுக்கவில்லை. உண்மையில், கிறிஸ்தவர்கள் மற்றும்
சீஷர்கள்
இருவரும்
ஒரே
மாதிரி
இருக்கும்படிக்கே
கிறிஸ்து அழைத்திருக்கிறார்.

11:26
“அவர்கள்
ஒரு
வருஷகாலமாய்ச்
சபைய�ோடே
கூடியிருந்து,
அநேக
ஜனங்களுக்கு உபதேசம்பண்ணினார்கள். முதல் முதல்
அந்திய�ோகியாவிலே
சீஷர்களுக்குக்
கிறிஸ்தவர்கள்
என்கிற பேர் வழங்கிற்று.”

அப்போஸ்தலர்

11. வாசிக்க:
மத்தேயு
28:19.20.
விசுவாசிகளுக்கு
க�ொடுத்த கட்டளை, நீங்கள் ப�ோய்,
A. சீஷர்களை உருவாக்குங்கள்

155

இயேசு

சீஷத்துவத்திற்கு ஓர் அழைப்பு
ஆன்ட்ரூ ேவாமக்

பாடம் 14

B. எல்லா ஜாதியினரையும் மனமாற்றம் அடையச்
செய்யுங்கள்.
மத்தேயு 28:19.20 - “ஆகையால், நங
ீ ்கள் புறப்பட்டுப்போய், சகல

ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி, பிதா குமாரன் பரிசுத்தஆவியின்
நாமத்திலே
அவர்களுக்கு
ஞானஸ்நானங்
க�ொடுத்து,
நான் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள்
கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம்பண்ணுங்கள்.
இத�ோ, உலகத்தின் முடிவுபரியந்தம் சகல நாட்களிலும்
நான் உங்களுடனேகூட இருக்கிறேன் என்றார்.”
12. வாசிக்க: மத்தேயு 28:19.20. சரியா? தவறா? இயேசு
கட்டளையிட்ட
அனைத்திற்கும்
கீழ்ப்படியும்படி,
விசுவாசிகள் மற்றவர்களுக்கு உபதேசம்பண்ண வேண்டும்.
13. வாசிக்க: ய�ோவான் 1:12. சரியா? தவறா? இயேசுவை
நாம் எடுத்துக்கொள்ளாமல், அவர் வழங்கும் பலன்களை
(பாவமன்னிப்பு,
நீதிமானாக்கப்படுதல்….
ப�ோன்றவை)
மட்டும்
நாம்
எடுத்துக்கொள்ளலாம்
என்றே
இயேசு
எதிர்பார்க்கிறார்.

1:12
“அவருடைய
நாமத்தின்மேல்
விசுவாசமுள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள்
எத்தனைபேர்கள�ோ, அத்தனைபேர்களும் தேவனுடைய
பிள்ளைகளாகும்படி, அவர்களுக்கு அதிகாரங் க�ொடுத்தார்.”
ய�ோவான்
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பதில் ஆதாரங்௧ள்
1. “கிறிஸ்தவர்களாகும்படி”
கிறிஸ்து
ஒருவரையும்
அழைக்கவில்லை,
மாறாக,
“சீஷராகும்படியாகவே”
கிறிஸ்து மக்களை அழைத்தார் என்ற செய்தி ஒருவேளை
உங்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கக்கூடும். ஒரு பேப்பரை
எடுத்துக்கொண்டு, மத்தேயு, மாற்கு, லூக்கா, ய�ோவான்
ஆகிய சுவிசேஷங்களைப் படித்து, மக்கள் சீஷராகும்படி
இயேசு எத்தனைமுறை அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார் என்ற
வசனங்களை எழுதுங்கள்.
2. அப்போஸ்தல
நடபடிகள்
புத்தகத்தில்,
“கிறிஸ்தவர்களாகும்படி”
மக்கள்
அழைக்கப்படாமல்,
“சீஷர்களாகும்படியாகவே”
அழைக்கப்பட்டார்கள்.
சீஷத்துவத்தைக்
குறித்து,
அப்போஸ்தல
நடபடிகள்
புத்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட வசனங்களை ஒரு தனிப்
பேப்பரில் எழுதவும்.
3.	வேதத்தில் “சீஷர்கள்” என்ற வார்த்தை ம�ொத்தம் 273 தடவை
உபய�ோகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனால், “கிறிஸ்தவர்கள்”
என்ற வார்த்தைய�ோ வெறும் மூன்று தடவை மட்டுமே
வருகிறது. “கிறிஸ்தவன்(வர்கள்)”
என்று மூன்றுமுறை
வருகிற அந்த வேதவாக்கியங்களை ஒரு தனிபேப்பரில்
பட்டியலிட்டு எழுதவும்.

அப்போஸ்தலர் 11:26; 26:28; 1 பேதுரு 4:16.
4. வாசிக்க: மத்தேயு
என்பவன் யார்?

10:25.

இந்த

சீஷன்
என்பவன்
தன்
எஜமானைப்போல இருப்பவன்.

வசனத்தின்படி,

ப�ோதகர்,

சீஷன்

அல்லது

5. வாசிக்க: லூக்கா 14:26. சரியா? தவறா? சீஷனாய் இருப்பது
என்பதன் அர்த்தம், மற்றவர்களுடைய வாழ்வின் முழு
நலனுக்காக,
ஒருவர்
தன்
வாழ்க்கையை
எவ்வித
நிபந்தனையுமின்றி தியாகம்பண்ணுதல்.

சரி.
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6. வாசிக்க: லூக்கா 14:33. சரியா? தவறா? குறைந்தது
சிலரைப்
பற்றிய
காரியங்களிலாவது,
இயேசுவின்
சீஷனாயிருப்பதென்றால், இயேசுவை முதல் இடத்தில்
வைக்கும்படி,
எழுத்தின்படி
எல்லாவற்றையும்
கைவிடுவதாகும்.

சரி.
7. வாசிக்க: மத்தேயு 19:29. சரியா? தவறா? இயேசுவினிமித்தம்
வடுகள்,
ீ
சக�ோதரர், சக�ோதரிகள், தகப்பன், தாய், மனைவி,
பிள்ளைகள்,
நிலங்கள்
ஆகியவற்றை
விட்டவர்கள்
நூறத்தனையாய் பெற்று, நித்தியஜீவனையும் பெறுவார்கள்.

சரி.
8. வாசிக்க: அப்போஸ்தலர் 14:22. சரியா? தவறா? சீஷன்
என்பவன் விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும்?

சரி.
9. வாசிக்க: எபிரெயர் 10:14. சரியா? தவறா? சீஷத்துவத்தைக்
குறித்து அநேகருக்கு சந்தேகம், அல்லது அதை எதிர்ப்பதற்கு
காரணம்
என்னவெனில்,
“கிறிஸ்தவன்”
ஆகிறதற்கு
எந்தவித
முயற்சியும்
தேவையில்லை
(ஏனெனில்
அது கிருபையினால் உண்டாகிறது), ஆனால் “சீஷன்”
என்ற நிலைக்கு வருவதற்கு தியாகமும், அர்ப்பணிப்பும்
அவசியம். இதில் சத்தியம் என்னவெனில், கிறிஸ்து
நமக்காக உண்டுபண்ணின மீட்பில், நம் சார்பில் எந்தவித
முயற்சியும் தேவை கிடையாது; ஏனெனில் மீ ட்பு என்பது
கிறிஸ்துவின் சார்பில் ஏற்கெனவே எல்லாம் பரிபூரணமாய்
செய்து முடிக்கப்பட்டாயிற்று, அதில் இன்னும்
நாம்
செய்ய
வேண்டியதற்கு
ஒன்றுமில்லை,
ஆனால்,
நம்முடைய முழுமை மற்றும் வாழ்க்கை முழுவதையும்
க�ொடுக்கும்படிக்கே கிறிஸ்து எப்போதும் நமக்கு அழைப்பு
விடுக்கிறார்.

சரி.
10. வாசிக்க:
அப்போஸ்தலர்
11:26.
கிறிஸ்தவர்களில்
ஒருசாரார்,
ஜென்மசுபாவத்தோடு
உலகப்
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வாழும்படியாகவும், இன்னொரு சாரார் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட
சீஷர்களாக
வாழும்படியாகவும்,
இரண்டு
விதமான
கிறிஸ்தவர்களுக்கான
அழைப்பை
கிறிஸ்து
க�ொடுக்கவில்லை. உண்மையில், கிறிஸ்தவர்கள் மற்றும்
சீஷர்கள்
இருவரும்
ஒரே
மாதிரி
இருக்கும்படிக்கே
கிறிஸ்து அழைத்திருக்கிறார்.

சரி.
11. வாசிக்க: மத்தேயு 28:19. விசுவாசிகளுக்கு இயேசு க�ொடுத்த
கட்டளை, நீங்கள் ப�ோய்,

சீஷர்களை உருவாக்குங்கள்
12. வாசிக்க: மத்தேயு 28:19.20. சரியா? தவறா? இயேசு
கட்டளையிட்ட
அனைத்திற்கும்
கீழ்ப்படியும்படி,
விசுவாசிகள் மற்றவர்களுக்கு உபதேசம்பண்ண வேண்டும்.

சரி.
13. வாசிக்க: ய�ோவான் 1:12. சரியா? தவறா? இயேசுவை
நாம் எடுத்துக்கொள்ளாமல், அவர் வழங்கும் பலன்களை
(பாவமன்னிப்பு,
நீதிமானாக்கப்படுதல்….
ப�ோன்றவை)
மட்டும்
நாம்
எடுத்துக்கொள்ளலாம்
என்றே
இயேசு
எதிர்பார்க்கிறார்.

சரி.
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உங்கள் சாட்சியை

பயன்படுத்துவது எப்படி?
டான் க்ரோ

உங்கள் தனிப்பட்ட சாட்சியை பயன்படுத்துவது பற்றி
உங்கள�ோடு நான் பேச விரும்புகிறேன். அப்போஸ்தலர் 5:42
கூறுகிறது, “தினந்தோறும் தேவாலத்திலேயும் வடுகளிலேயும்
ீ

இடைவிடாமல்
உபதேசம்பண்ணி,
இயேசுவே
கிறிஸ்து
என்று பிரசங்கித்தார்கள்.” ஆதிசபை சீஷர்கள் அனுதினமும்

தேவாலயத்தில் சந்தித்தனர், வடுகள்தோறும்
ீ
சந்தித்தனர்;
சந்தித்து
இயேசுவே
கிறிஸ்து
என்று
உபதேசித்து,
பிரசங்கித்துக்கொண்டிருந்தார்கள்
என்பதை
கவனிக்கவும்.
வடுகள்தோறும்
ீ
சென்று, ஒவ்வொரு கதவையும் தட்டிச்
சுவிசேஷம் அறிவிப்பது என்பது இயற்கைக்கு முரணான ஒன்று,
அது அச�ௌகரியமான ஒன்று என்று அநேகர் நினைக்கிறார்கள்.
வெளியே சென்று, சீஷத்துவ ஊழியம் செய்தவற்கு கதவுகள்
திறந்திருப்பதையும், மக்கள் மனந்திரும்பி இயேசுகிறிஸ்து
பக்கம் திரும்புகிறதையும் பற்றி, அனுபவ வாயிலாக நாங்கள்
கற்றுக்கொண்ட சில காரியங்களை உங்கள�ோடுகூட நான்
பகிர்ந்துக�ொள்ள விரும்புகிறேன்.
உங்களுக்குச் ச�ொல்லப்பட்டபடி, இது ஒன்றும் கடினமான
ஒன்று அல்ல. மனந்திரும்பாத நபரிடம் பவுல் பேசும்போது,
மூன்றுமுறை பவுல் தனது சாட்சியை உபய�ோகப்படுத்தி,
சுவிசேஷம் அறிவித்ததை நான் வேதத்தில் கவனித்துள்ளேன்.
அப்போஸ்தலர் 9, 22, மற்றும்
26, ஆகிய அதிகாரங்களில்,
பவுல் தன்னுடைய அனுபவ சாட்சியைச் அவிசுவாசிகள�ோடே
பகிர்ந்துக�ொண்டப�ோது,
அவருக்கு
நடந்தது
என்ன?
“இயேசுகிறிஸ்துவின்
செய்தியை
மற்ற
மக்களுக்குக்
க�ொண்டுவருவதற்கு நாங்கள் கண்டுபிடித்த மிக முக்கியமான
ஒரு வழிமுறைதான், “ஜெப நடை.” ஒவ்வொரு வட்டிற்கும்
ீ
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சென்று, கதவைத் தட்டி, அவர்களிடம்: “இந்தப் பகுதியில்
உள்ள மக்களுக்காக நாங்கள் ஜெபித்துக்கொண்டிருக்கிற�ோம்.
எங்கள்
ஜெபத்தை
தேவன்
கேட்டுப்
பதிலளிக்கிறார்
என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிற�ோம்; உங்கள் குடும்பத்தில்
உள்ள நபர்களுக்கு ஏதாவது உடல்நல குறைவு அல்லது
மற்ற ஏதேனும் பிரச்சினைகள் இருந்தால் ச�ொல்லுங்கள்;
உங்களுக்காக
நாங்கள்
ஜெபம்பண்ண
விரும்புகிற�ோம்”
என்று ச�ொல்வோம். “ஆம், எனக்குப் பிரச்சினை இருக்கிறது;
எங்களுக்காக ஜெபம்பண்ணுங்கள்” என்று சிலர் ச�ொல்வார்கள்;
சிலர், அச�ௌகரியப்பட்டு: “இப்பொழுது எங்களுக்கு எந்தப்
பிரச்சினையும்
இல்லை,
ஆகவே
வேண்டாம்”
என்று
ச�ொல்வார்கள்.
அப்பொழுது
நாங்கள்
எங்கள்
அனுபவ
சாட்சியை ச�ொல்ல ஆரம்பிப்போம்.
அவர்களைப்
பார்த்து:
“உங்களுக்குப்
பிள்ளைகள்
இருக்கிறதை காண்கிறேன்” என்று நான் ச�ொல்லுவேன்.
அவர்கள்: ஆம், என்பார்கள். எனக்கும் மூன்று பிள்ளைகள்
இருக்கிறார்கள்.
டிசம்பர்
14,
1981
அன்று
இரட்டைப்
பிள்ளைகள் எனக்குப் பிறந்தார்கள். இரண்டு பிள்ளைகளில்
ஒன்று மரித்துப் ப�ோனது. உடனே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற
நபர்: “ஐய�ோ,பாவம்” என்பார்கள். உடனே நான், என்ன
நடந்தது என்று நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்லுகிறேன், என்று
நடந்ததை ச�ொல்ல ஆரம்பிப்பேன். இரட்டைப் பிள்ளைகளில்
இரண்டாவது பிள்ளை அரைகுறையாக பிறந்தது, அதன் கால்
முதலாவது வெளிவந்தது, அந்தக் குழந்தை பிறக்கும்போது,
சில நேரங்களில் ஆக்சிஜன் நின்றுவிடும். அந்தக் குழந்தைய�ோ
மரித்துவிட்டது.
மருத்துவச்சி
குழந்தையை
எடுத்து,
பளார்
என்று
அறைந்தார்கள் (எவ்வளவு வேகமாக அடிக்க முடியும�ோ
அவ்வளவு
வேகமாக),
நுரையீரலை
ஏதாவது
திரவம்
அடைத்திருக்கும் என்பதால், என் மகளின் நுரையீரலை
உறிஞ்சினார்கள்,
ஒன்றும்
நடக்காததால்,
கடைசியில்
நம்பிக்கை
இழந்து,
மரித்த
குழந்தையை
என்னிடம்
க�ொடுத்தார்கள். எந்த ஒரு தகப்பனும் அந்தச் சந்தர்பத்தில்
எப்படி இருப்பார�ோ, அப்படியே நானும் இருந்தேன். என்
குழந்தையை நான் இழந்தநிலையில் நான் இருந்தேன்.
“நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன்,
நீங்கள் எப்பொழுதாவது பைபிளைப் படித்தது உண்டா?”
என்று கேட்பேன். அதற்கு அவர்கள்: “ஆம், நான் க�ொஞ்சம்
படித்திருக்கிறேன்” என்று சிலர் ச�ொல்வார்கள். சிலர�ோ:
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“உண்மையில் நான் படித்தது இல்லை” என்பார்கள். நான்
விளக்கம் க�ொடுக்க ஆரம்பிப்பேன். “ஏன் நான் கேட்டேன்
என்றால், அப்போஸ்தலர் 10:38 ல், தேவன் இயேசுவ�ோடுகூட
இருந்தபடியினால், இயேசு நன்மை செய்கிறவராயும் பிசாசின்
வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குகிறவராயும்
சுற்றித் திரிந்தார் என்று வாசிக்கிற�ோம்.” என்ன நடந்தது
என்று நான் இப்பொழுது உங்களுக்குச் ச�ொல்லுகிறேன்.
நீங்கள்
நம்புகிறீர்கள�ோ,
இல்லைய�ோ,
என்
குழந்தை
அப்பொழுது மரித்துக் கிடந்தது. இன்னும் சில நாட்களில்
எங்கள் குழந்தையை நாங்கள் அடக்கம்பண்ணப் ப�ோகிற�ோம்
என்று நான் என் மனதில் நினைத்துக்கொண்டிருந்தேன்.
திடீரென்று, அந்தக் குழந்தையை என் கைகளில் தூக்க
வேண்டுமென்று நான் நினைத்தேன். அவளை என் கைகளில்
தூக்க நான் சென்றப�ோது, அங்கே துஷ்ட ஆவியின் பிரசன்னம்
காணப்பட்டதை உணர்ந்தேன். அதைத்தான், அசுத்தஆவி
அல்லது பிசாசின் ஆவி என்று வேதம் அழைக்கிறது. அது
என்னையும் சரீரப்பிரகாரமாக தாக்கி, அடுத்த வினாடியே
என்னை வாதத்திற்குள்ளாக்கியது. அப்படி நடந்தவுடனே,
“இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே, அசுத்தஆவியே இந்தக்
குழந்தையைவிட்டுப் ப�ோகும்படி நான் உனக்குக் கட்டளை
க�ொடுக்கிறேன், இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்தப்
பிள்ளைக்குள்
ஜீவனை
கட்டளையிடுகிறேன்”
என்றேன்.
அதற்குமுன் ஒருப�ோதும் சுவாசிக்காத அந்த சிறுபிள்ளை,
ஒருதும்மல் தும்மி ஒருமுறை சுவாசித்தது, மறுபடியும்
சுவாசிப்பதை நிறுத்தியது. மீ ண்டுமாக நான்: “இயேசுவின்
நாமத்தினாலே, அசுத்தஆவியே இந்தக் குழந்தையைவிட்டு
இப்பொழுதே வெளியேறும்படி உனக்குக் கட்டளையிடுகிறேன்,
என் மகளுக்குள் ஜீவன் வருவதாக” என்றேன். இந்த முறை
என் குழந்தை அநேக முறை தும்மி, சுவாசிக்க ஆரம்பித்தது,
த�ொடர்ந்து சுவாசித்துக்கொண்டே இருந்தது.
நான் பேசிக்கொண்டிருக்கிற நபரை பெயர் ச�ொல்லி
அழைத்து, “மூன்றுநிமிடம் த�ொடர்ந்து ஒரு நபருக்குள் ஆக்சிஜன்
செல்லவில்லையெனில்,
மூளை
பாதிக்கப்பட்டுவிடும்
என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? ஆனால், என் மகள் எல்லா
விதத்திலும் பரிபூரண சுகத்தோடு இருந்தாள். அவளுக்கு “Vita”
என்று பெயர் வைத்தோம். லத்தீன் ம�ொழியில் அதற்கு: “Life ஜீவன்” என்று ப�ொருள். காரணம், தேவன் அவளுக்கு செய்ததை
அவள் பெயர் மூலமாகவே மக்களுக்குச் ச�ொல்லும்படி நாங்கள்
விரும்பின�ோம். ஏனெனில், அவள் தனது ஜீவனை மீ ண்டும்
பெற்றுக்கொண்டாள். அந்த நாள் முதல், வேதாகமத்தை
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நான் அதிகமாகப் படிக்க ஆரம்பித்தேன், நான் கண்டுபிடித்தது
என்னவெனில், என் பிள்ளைமீ து அசுத்தஆவி இருந்ததுப�ோல,
இருளின் அதிகாரம் இருக்கிறது, சாத்தானுடைய ராஜ்யமும்
அவனுடைய ஆளுகையும் இருக்கிறது;
அதுப�ோலவே
தேவனுடைய அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யமும் இருக்கிறது.
“இயேசு இந்தப் பூமிக்கு வந்தப�ோது, மனந்திரும்புதல்
மற்றும்
ஜனங்கள்
தம்மீ து
வைக்கும்
விசுவாசத்தின்
மூலம், இருளின் ராஜ்யத்திலிருந்து, தம்முடைய ச�ொந்த
ராஜ்யத்திற்குள்
வரும்படியாகவும்,
அவரிடமிருந்து
பாவமன்னிப்பைப் பெற்று, அவரைப் பின்பற்றும்படியாகவும்
மக்களை அழைத்தார்.” நீங்கள் எதை விசுவாசிக்கிறீர்கள்
என்று எனக்குத் தெரியாது, ஆனால் என் குடும்பத்திலும், என்
வாழ்விலும் என்ன நடந்தது என்பதை நான் ச�ொல்லுகிறேன்.
உங்கள் வட்டு
ீ
வாசலில் நாங்கள் நிற்பதற்கான உண்மையான
காரணம் என்னவென்று நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்லுகிறேன்.
உங்களைச் சீஷராக்கும்படி இயேசு எங்களுக்குச் ச�ொன்னார்,
அநேக ஜனங்கள் மிகுந்த அலுவல்களில் இருப்பதனால்
திருச்சபைக்குச் செல்வதில்லை, சிலர் சபைக்குப் ப�ோக
விரும்புவதில்லை. உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால்,
கைகளை உயர்த்தி: “பாஸ்டர் (பாதிரியார்), இதன் அர்த்தம்
என்ன?” என்று நீங்கள் கேட்க முடியாது. ஆகவேதான்,
நாங்களே நேரடியாக உங்களைத் தேடி வந்திருக்கிற�ோம்.
இப்படியாக
பத்து
நிமிடத்திற்குள்,
தேவனிடமிருந்து
அவர்களுக்கு ச�ொல்லவேண்டிய செய்திகளை தெளிவாகச்
ச�ொல்லிவிடுவ�ோம்.
அதன்பிறகு
அவர்களுக்கு
உதவி
செய்யும் ந�ோக்கத்தில், வேதத்திலிருந்து சில கேள்விகளை
கேட்போம். இப்படி சுவிசேஷம் அறிவிக்கும் முறை என்பது,
பிரசங்கிப்பது
ப�ோன்றது
அல்ல,
ஒருவர�ோட�ொருவர்
உரையாடுவது ப�ோன்றது.
நாங்கள்
உங்கள�ோடு
பேசுவது
உங்களுக்குப்
பிரய�ோஜனமாய் இருக்கிறதா? உங்களுக்கு சம்மதியானால்,
உங்களுக்கு வசதியான நேரத்தைக் குறித்து எங்களுக்குச்
ச�ொல்லுங்கள். அப்பொழுது நாங்கள் வந்து, உங்களுக்கு
வேதத்திலிருந்து சில சத்திய பாடங்களைக் க�ொடுப்போம்.
நாங்கள் க�ொடுக்கிற முதல் பாடம் உங்களுக்கு உதவவில்லை
என்றால்,
உங்களை
ஆறுதல்படுத்தவில்லை
என்றால்,
உங்களை கட்டவில்லை (ஸ்திரப்படுத்த) என்றால், அதன்
பிறகு நாங்கள் உங்கள் முகத்தைப் பார்க்கவேமாட்டோம்.
உங்களை
ஒரு
சபையில்
சேர்ப்பத�ோ,
அல்லது
ஒரு
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ஸ்தாபனத்தில் சேர்ப்பத�ோ எங்கள்
ந�ோக்கம் அல்ல,
தனிப்பட்ட
விதத்தில்
இயேசு
உங்களுக்காக
என்ன
செய்தார் என்பதை ச�ொல்லவும், வேதவசனத்தை நீங்களே
புரிந்துக�ொள்ளும்படி
உங்களுக்கு
உதவவுமே
நாங்கள்
இங்கே இருக்கிற�ோம். எங்களுக்கும் தெரியாத எவ்வளவ�ோ
காரியங்கள் இந்த வேதத்தில் உள்ளன, எனினும் உங்களுக்கு
ஒரு சிறிய வேதபாடத்தைக் க�ொடுக்கும்படி நாங்கள் இங்கே
இருக்கிற�ோம். உங்களுக்கு அதைப் படிப்பதில் விருப்பமா?
இதற்குப் பதிலாக, “ஆம், எங்களுக்கு விருப்பம்தான்” என்று
பலர்
ச�ொல்லியிருக்கிறார்கள்.
ஆகவே,
குறிக்கப்பட்ட
நாளில் மீ ண்டும் நாங்கள் அவர்கள் வட்டுக்குச்
ீ
சென்று,
இந்த சீஷத்துவ பாடங்களை அவர்களிடம் துவக்குவ�ோம்.
ஒரு சிறு “படைமுயற்சி கூட்டம்” நடத்தும்படி நாங்கள்
அங்கே ப�ோகவில்லை. சத்தியம் என்றால் என்ன என்றே
புரிந்துக�ொள்ளாத ஆரம்பநிலையில் அவர்கள் இருக்கும்போதே,
“எடுத்தவுடனே அவர்கள் கைகளை முறுக்கி, ஒரு சிறிய
ஜெபம்பண்ணும்படி
அவர்களைக்
கட்டாயப்படுத்தும்படி
நாங்கள் அவர்கள் வட்டுக்குச்
ீ
செல்லவில்லை. கிறிஸ்துவை
சிலுவையில் அறையப்பட்ட அவரையே அவர்கள் அறிந்து,
புரிந்துக�ொள்ளும்படி,
சீஷத்துவ
பாடங்களை
நாங்கள்
த�ொடர்ந்து அளிக்கிற�ோம்.
எங்கள் சீஷத்துவ பாடங்களைப் பற்றி ஒரு பாஸ்டரிடம்
நான் கூறினேன். அவர் என்னைப் பார்த்து: “டான், நீங்கள்
க�ொடுக்கிற முதல் பாடத்திற்குப் பிறகு என்ன நடக்கிறது?”
இயேசுகிறிஸ்துவுக்கு
ஒரு
நபர்
எப்படி
மாறுத்தரம்
க�ொடுக்கவேண்டும் என்பதை அந்த நபர் புரிந்துக�ொண்டு,
அவர்
இலவசமாக
வழங்கும்
இரக்கம்,
பாவமன்னிப்பு
ஆகியவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளும்நிலைக்கு அவர் வருகிறார்.
ஒருநாளுக்குள் இவ்வளவு ப�ொருளை விற்றுவிட வேண்டும்
என்ற கட்டாயத்திற்குள் இருக்கும் ஒரு வியாபாரியைப்
ப�ோன்றவர்கள்
அல்ல
நாங்கள்.
ஆகவே,
ஒரேநாளில்
எல்லாம் நடந்துவிடவேண்டும் என்ற ந�ோக்கத்தில் நாங்கள்
செயல்படவில்லை; ஆனால், முதல் பாடத்தின் மூலம், தங்கள்
இருதயத்திலிருந்து அவர்கள் என்ன செய்யவேண்டும் என்ற
உணர்வுக்குள் அவர்கள் வந்துவிடுகிறார்கள்” என்றேன். “சரி
நல்லது, 15 வது பாடத்திற்குப் பிறகு என்ன நடக்கிறது?” என்று
அவர் கேட்டார். அதற்கு நான்: “15 பாடத்திற்குப் பிறகும் அவர்
எங்கள�ோடு ஐக்கியத்தில் இருப்பார் என்றால், அவர்கள் தங்கள்
பாவங்களைவிட்டு மனந்திரும்பியிருப்பார்கள், அத�ோடுகூட
தண்ணீர்
ஞானஸ்நானம்
மற்றும்
பரிசுத்தஆவியின்
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அபிஷேகத்தையும்
பெற்றுக்கொண்டிருப்பார்கள்,
இந்தக்
காரியம் 15 பாடங்களுக்குப் பிறகு அல்ல, அநேக நேரங்களில்
6 பாடங்களுக்குள்ளாகவே நடைபெறுகிறது” என்று கூறினேன்.
மத்தேயு 28 ம் அதிகாரத்தில், நீங்கள் உலகமெங்கும் ப�ோய்
சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி, பிதா குமாரன் பரிசுத்தஆவியின்
நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் க�ொடுங்கள்
என்று இயேசு ச�ொன்னார். அவர்களை சீஷராக்கும் ஊழியத்தின்
மத்தியில், இயேசுகிறிஸ்துவைப் பற்றியும், அவிசுவாசிக்காக
அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டதையும் குறித்த புரிந்து
க�ொள்ளுதலை அவர்களுக்குள் க�ொண்டுவருகிற�ோம். ஒரு
வாரத்திற்குப் பிறகு மறுவாரம், பிறகு மறுவாரம் என்று
ஒவ்வொரு வாரமும் அவர்கள் சத்தியத்தை அறிந்துக�ொள்ளும்
அனுபவத்தை
அறிந்துக�ொள்ளச்
செய்யும்போதே,
அவர்கள�ோடு ஐக்கியம் மற்றும் த�ோழமை எங்களுக்கு
உண்டாகிறது. அவர்கள் எங்களை நேசித்து, எங்களை நம்ப
ஆரம்பிக்கிறார்கள். அவர்களுக்குப் பிரசங்கம்பண்ண அல்ல,
தேவனுடைய
வார்த்தையைக்
க�ொண்டு
வருகிற�ோம்.
நாங்கள்
வேதத்தை
வாசிக்கிற�ோம்,
அவர்களையும்
வாசிக்க வைக்கிற�ோம்; தங்களுக்கான பதிலை அவர்கள்
கண்டுக�ொள்ளும்படியாக, தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து
அவர்களே
பதிலைக்
கண்டுபிடிக்கும்படியாக,
அவர்கள்
புரிந்துக�ொள்ளும்
வழியில்
கேள்விகள்
கேட்கிற�ோம்.
வாரந்தோறும்
இது
நடைபெறுகிறபடியால்,
இயேசுவை
கிறிஸ்து என்று அவர்களே வெளிப்படையாக அறிக்கையிடும்
நிலைக்கு வந்துவிடுகிறார்கள். அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுதல்
என்றால் என்ன? அவரைப் பின்பற்றுதல் மற்றும் அவருக்கு
தங்களை அர்ப்பணித்தல் என்றால் என்ன? என்பதை அவர்களே
அறிவார்கள். இன்றைக்கு செய்யப்படுகிற பெரும்பாலான
சுவிசேஷ முறையைக் காட்டிலும் அதிக வித்தியாசமான
வழிமுறை இது.
இழந்துப�ோனவர்களை
சந்திக்கும்படி
நாங்கள்
கடைபிடிக்கிற
முதலாவதுவழி
என்னவெனில்,
நாங்கள்
அனைவரும் எங்கள் தனிப்பட்ட சாட்சியைக் கூறுவதேயாகும்.
எங்கள் அனைவருக்கும் தனிப்பட்ட சாட்சி உண்டு. அநேக
நேரங்களில் நாங்கள் ச�ொந்தமாக கைப்பிரதிகளை எழுதி
அச்சடிக்கிற�ோம்.
“என்
மகளின்
மரணம்”
என்ற
ஒரு
கைப்பிரதியை நான் எழுதினேன். அநேக முறை அந்தக்
கைப்பிரதியை அநேக கதவுகளில் வைத்துச் சென்றிருக்கிறேன்.
எங்கள் சீஷத்தவ சுவிசேஷ குழுவில் உள்ள மற்றவர்களும்
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கைப்பிரதிகளை
ச�ொந்தமாக
வெளியிட்டிருக்கிறார்கள்.
“ஒரு அடிமை விடுதலையானான்” என்ற தலைப்பில், மது
மற்றும் ப�ோதைக்கு அடிமையாயிருந்து விடுதலையான ஜ�ோ
ர�ோஸ்,“மயக்கமருந்து பிசாசின் மரணம்” என்ற தலைப்பில்,
தனது பதினைந்து வயதிலிருந்து ப�ோதைப் ப�ொருட்களுக்கு
அடிமையாயிருந்து, இயேசுவால் விடுவிக்கப்பட்ட ராக்கி
ஃப�ோரி ஆகிய�ோரும் கைப்பிரதி வெளியிட்டிருக்கிறார்கள்.
இந்த சாட்சிகளையெல்லாம் நாங்கள் ஜனங்களுடைய வட்டு
ீ
வாசலில் அவர்களுக்கு கூறுவ�ோம்.
“என் குழந்தை மரித்து எட்டு நிமிடத்திற்குப் பிறகு
உயிர�ோடு
எழவில்லை,
எனவே
எனக்கு
இப்படிப்பட்ட
ஒரு
வல்லமையான
சாட்சி
இல்லை,”
என்று
சிலர்
ச�ொல்வார்கள்.
அநேகருக்கு
இப்படிப்பட்ட
சாட்சிகள்
இல்லை என்பது எனக்குத் தெரியும். சிறுவயது முதலே
தேவனுடைய வல்லமையினால் பாவத்திலிருந்தும், உலக
அசுத்தங்களிலிருந்தும் காக்கப்பட்ட ஆன்ட்ரூ உம்மக் ப�ோன்ற
சாட்சிகள் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடும். ஏனெனில், அநேகர்
பாவத்தில் கிடக்கிறார்கள். ஆகவே, ஒவ்வொருவருக்கும்
வித்தியாசம் வித்தியாசமான சாட்சிகள் உண்டு. ஒருவேளை
உங்களுடைய சாட்சி வல்லமையான சாட்சி இல்லை என்று
நீங்கள் கருதுவ ீர்களென்றால், என்னுடைய சாட்சியை நீங்கள்
பயன்படுத்துங்கள்.
முதலாவது
நாங்கள்
எங்களுடைய
சீஷத்துவ சுவிசேஷ குழுவை ஆரம்பித்து, ஜனங்களைச்
சந்திக்க சென்றப�ோது, ஜ�ோ ர�ோஸ் என்னுடைய சாட்சியையே
பயன்படுத்தினார். க�ொஞ்சகாலத்திற்குப் பிறகு, நான் என்
சாட்சியை கூறியதைவிட, என் சாட்சியை அவர் மிக
அருமையாகக் கூறி மக்களை கர்த்தருக்குள் நடத்தினார்;
ஆகவே நான்: ஜ�ோ, இன்னும் அதிக ஜனங்களிடத்தில்
சென்று, தேவன் எனக்கு என்ன செய்தார் என்று ச�ொல்லுங்கள்
என்றேன்.
காணாமல்
ப�ோனவர்களை
சந்திக்கும்படி,
அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தன் சாட்சியை மூன்றுதரம்
உபய�ோகித்திருப்பார் எனில், நீங்களும் அப்படி செய்யலாமே!
இன்றைக்கு: Word Perfect. Mocrosoft Word என்று பலவிதங்களில்
மக்கள�ோடு த�ொடர்புக�ொள்வதற்கு நமக்கு கணினிகளும்
இன்று நம்மிடம் உள்ளன. “ஒரு பைபிள் கடையிலிருந்து
நான் இதைக் க�ொண்டுவந்து உங்களுக்குச் ச�ொல்லவில்லை,
எனக்கு நடந்ததை நான் உங்களுக்குச் ச�ொல்லுகிறேன்”
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கூறுவது

அதிக

உங்களுக்கு என்ன நடந்தது? கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்கள் எப்படி
வந்தீர்கள்? என்று, உட்கார்ந்து உங்கள் சாட்சியை எழுதம்படி
நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். அதன்பிறகு, நீங்கள்
செல்லுகிற இடத்தில், ஒரு வட்டு
ீ
வாசலில் அவர்களுக்கு
உங்கள் சாட்சி கைப்பிரதியைக் க�ொடுங்கள்.
இதைக்
குறித்து
உங்களுக்கு
மேலும்
விபரம்
வேண்டுமெனில்,
www.krowtracts.com
என்ற
எனது
வெப்சைட்டிற்குச் சென்று, “Tips on Sharing Your Faith”
என்ற
தகவல்களைப் பாருங்கள். உங்கள் ச�ொந்த சாட்சியை எழுதி,
அதை மற்றவர்களுக்குக் க�ொடுக்க பழகுங்கள், மேலும், “Tips
on Sharing Your Faith” தகவல்களைப் படியுங்கள். “ப�ோய், சகல
ஜாதிகளையும் சீஷராக்கும் ஊழியத்தைச்” செய்கிற நீங்கள்,
ஒரு நேரத்தில் ஒரு நபரைச் சந்திக்கச் செல்லும் நீங்கள்,
சாதாரணமாக வாசிப்பது மட்டுமல்ல, அதை ஆராய்ந்து,
கவனமாக படிப்பது மிக அவசியம். தேவன் உங்களை
ஆசீர்வதிப்பாராக.
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1. வாசிக்க: மாற்கு 16:15. யாருக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட
வேண்டும்?

16:15 - “பின்பு, அவர் அவர்களை ந�ோக்கி: நீங்கள்
உலகமெங்கும் ப�ோய், சர்வ சிருஷ்டிக்கும் சுவிசேஷத்தைப்
பிரசங்கம்பண்ணுங்கள்.”
மாற்கு

2. வாசிக்க: மத்தேயு 28:19.20. யார் சீஷராக்கப்பட

வேண்டும்?

மத்தேயு 28:19.20 - “ஆகையால், நீங்கள் புறப்பட்டுப்போய், சகல
ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி, பிதா குமாரன் பரிசுத்தஆவியின்
நாமத்திலே
அவர்களுக்கு
ஞானஸ்நானங்
க�ொடுத்து,
நான் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள்
கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம்பண்ணுங்கள்.
இத�ோ, உலகத்தின் முடிவுபரியந்தம் சகல நாட்களிலும்
நான் உங்களுடனேகூட இருக்கிறேன் என்றார்.”
3. வாசிக்க:
அப்போஸ்தலர்
8:5,26;
16:13-15,23;
சுவிசேஷம் எங்கெல்லாம் அறிவிக்கப்பட்டது?
அப்போஸ்தலர்

8:5

-

சமாரியாவிலுள்ள
ஒரு
அங்குள்ளவர்களுக்குக்
பிரசங்கித்தான்.”

20:20-21.

“அப்பொழுது பிலிப்பென்பவன்
பட்டணத்திற்குப்
ப�ோய்,
கிறிஸ்துவைக்குறித்துப்

அப்போஸ்தலர் 8:26 - “பின்பு கர்த்தருடைய தூதன் பிலிப்பை

ந�ோக்கி: நீ எழுந்து, தெற்கு முகமாய் எருசலேமிலிருந்து
காசா பட்டணத்திற்குப் ப�ோகிற வனாந்தரமார்க்கமாய்ப் ப�ோ
என்றான்.”

16:13-15 “ஓய்வுநாளில்
நாங்கள்
பட்டணத்துக்கு
வெளியே
ப�ோய்,
ஆற்றினருகே
வழக்கமாய் ஜெபம்பண்ணுகிற இடத்தில் உட்கார்ந்து,
அங்கே
கூடிவந்த
ஸ்திரீகளுக்கு
உபதேசித்தோம்.
அப்போஸ்தலர்
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(14) அப்பொழுது தியத்தீரா ஊராளும் இரத்தாம்பரம்
விற்கிறவளும் தேவனை வணங்குகிறவளுமாகிய லீதியாள்
என்னும் பேருள்ள ஒரு ஸ்திரீ கேட்டுக�ொண்டிருந்தாள்;
பவுல்
ச�ொல்லியவைகளைக்
கவனிக்கும்படி
கர்த்தர்
அவள் இருதயத்தைத் திறந்தருளினார். (15) அவளும்
அவள் வ ீட்டாரும் ஞானஸ்நானம் பெற்றபின்பு, அவள்
எங்களை ந�ோக்கி:
நீங்கள் என்னைக் கர்த்தரிடத்தில்
விசுவாசமுள்ளவளென்று எண்ணினால், என் வட்டிலே
ீ
வந்து
தங்கியிருங்கள்
என்று
எங்களை
வருந்திக்
கேட்டுக்கொண்டாள்,”

20:20-21 - “பிரய�ோஜனமானவைகளில்
ஒன்றையும் நான் உங்களுக்கு மறைத்துவைக்காமல்,
வெளியரங்கமாக
வடுகள்தோறும்
ீ
உங்களுக்குப்
பிரசங்கித்து,
உபதேசம்பண்ணி,
தேவனிடத்திற்கு
மனந்திரும்புவதைக்குறித்தும், நம்முடைய கர்த்தராகிய
இயேசுகிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதைக் குறித்தும், நான்
யூதருக்கம் கிரேக்கருக்கும் சாட்சியாக அறிவித்தேன்.”
அப்போஸ்தலர்

4. வாசிக்க: மாற்கு 4:11-12. உண்மையான இருதய மாற்றம்
உண்டாவதற்குமுன், ஒரு நபர் செய்யவேண்டியது:
A. பார்க்கவேண்டும்
B. உணரவேண்டும்
C. கேட்கவேண்டும்
D. புரிந்துக�ொள்ளவேண்டும்
E. மேலேச�ொல்லப்பட்ட அனைத்தும்.

4:11-12 - “அதற்கு அவர்:
தேவனுடைய
ராஜ்யத்தின்
இரகசியத்தை
அறியும்படி
உங்களுக்கு
அருளப்பட்டது;
புறம்பே
இருக்கிறவர்களுக்கோ
இவைகளெல்லாம் உவமைகளாகச் ச�ொல்லப்படுகிறது. (12)
அவர்கள் குணப்படாதபடிக்கும், பாவங்கள் அவர்களுக்கு
மன்னிக்கப்படாதபடிக்கும்,
அவர்கள்
கண்டும்
காணாதவர்களாகவும்,
கேட்டும்
உணராதவர்களாகவும்
இருக்கும்படி, இப்படிச் ச�ொல்லப்படுகிறது என்றார்.”
மாற்கு
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5. வாசிக்க: அப்போஸ்தலர் 28:23-24. பவுல் சுவிசேஷத்தை
அவர்களுக்கு
விவரித்துக்
காண்பித்து,
விஸ்தரித்துப்
பேசினப�ோது, இயேசுவைக் குறித்து அவர்களுக்கு எவ்வளவு
நேரம் பேசினார்ன்?

28:23-24 - “அதற்காக அவர்கள் ஒரு
நாளைக் குறித்து, அநேகர்பேர் அவன் தங்கியிருந்த வட்டிற்கு
ீ
வந்தார்கள். அவன் காலமே த�ொடங்கிச் சாயங்காலமட்டும
ம�ோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்திலும் தீர்க்கதரிசிகளின்
ஆகமங்களிலும் இருந்து இயேசுவுக்கடுத்த விசேஷங்களை
அவர்களுக்குப் ப�ோதித்து, தேவனுடைய ராஜ்யத்தைக்
குறித்துச் சாட்சி க�ொடுத்து விஸ்தரித்துப் பேசினான்.”
அப்போஸ்தலர்

6. வாசிக்க: அப்போஸ்தலர்
கிறிஸ்துவின்
பக்கம்
திறக்கப்படவேண்டும்?

16:14. ஒருவர் உண்மையிலே
திரும்பும்போது,
என்ன

16:14 “அப்பொழுது
தியத்தீரா
ஊராளும்
இரத்தாம்பரம்
விற்கிறவளும்
தேவனை
வணங்குகிறவளுமாகிய லீதியாள் என்னும் பேருள்ள
ஒரு
ஸ்திரீ
கேட்டுக�ொண்டிருந்தாள்;
பவுல்
ச�ொல்லியவைகளைக்
கவனிக்கும்படி
கர்த்தர்
அவள்
இருதயத்தைத் திறந்தருளினார்.”
அப்போஸ்தலர்

7. வாசிக்க: அப்போஸ்தலர் 2:37. ஒரு நபர் தன் இருதயத்திலே
குத்தப்பட்டு, அவருடைய இருதயம்
திறக்கப்படும்போது
என்ன சம்பவிக்கிறது?

2:37 - “இதை அவர்கள் கேட்டப�ொழுது,
இருதயத்திலே குத்தப்பட்டவர்களாகி, பேதுருவைம் மற்ற
அப்போஸ்தலரையும் பார்த்து: சக�ோதரரே, நாங்கள் என்ன
செய்யவேண்டும் என்றார்கள்.”
அப்போஸ்தலர்

8. வாசிக்க:
அப்போஸ்தலர்
செய்யவேண்டியது என்ன?

16:31;

2:38.

ஒரு

நபர்

அப்போஸ்தலர் 16:31 - “அதற்கு அவர்கள்: கர்த்தராகிய
இயேசுகிறிஸ்துவை விசுவாசி, அப்பொழுது நீயும் உன்
வ ீட்டாரும் இரட்சிக்கப்படுவ ீர்கள்.”
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2:38 - “பேதுரு அவர்களை ந�ோக்கி: நீங்கள்
மனந்திரும்பி, ஒவ்வொருவரும் பாவமன்னிப்புக்கென்று
இயேசுகிறிஸ்துவின்
நாமத்தினாலே
ஞானஸ்நானம்
பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்,
அப்பொழுது
பரிசுத்தஆவியின்
வரத்தைப் பெறுவ ீர்கள்.”
அப்போஸ்தலர்

9. வாசிக்க: அப்போஸ்தலர் 2:42 மற்றும் ய�ோவான் 8:31-32.
ஒரு நபர் செய்யவேண்டியது என்ன?

2:42 - “அவர்கள் அப்போஸ்தலருடைய
உபதேசத்திலும்,
அந்நிய�ோந்நியத்திலும்,
அப்பம்
பிட்குதலிலும்,
ஜெபம்பண்ணுதலிலும்
உறுதியாய்த்
தரித்திருந்தார்கள்.”
அப்போஸ்தலர்

ய�ோவான் 8:31-32 - “இயேசு தம்மை விசுவாசித்த யூதர்களை

ந�ோக்கி: நீங்கள் என் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால்
மெய்யாகவே என் சீஷராயிருப்பீர்கள். (32) சத்தியத்தையும்
அறிவ ீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும்.”
10. வாசிக்க:
ர�ோமர்
10:14-15.
இந்த
வசனத்தில்
உள்ள
கேள்விகளுக்கு, வசனத்திலிருந்தே பதில் கூறுக. ஒரு நபர்
எவ்விதம் கிறிஸ்துவிடம் வருகிறார்?

10:14-15 - “அவரை விசுவாசியாதவர்கள் எப்படி
அவரைத் த�ொழுதுக�ொள்ளுவார்கள்? அவரைக்குறித்துக்
கேள்விப்படாதவர்கள்
எப்படி
விசுவாசிப்பார்கள்?
பிரசங்கிக்கிறவன்
இல்லாவிட்டால்
எப்படிக்
கேள்விப்படுவார்கள்? (15)
அனுப்பப்படாவிட்டால் எப்படி
பிரசங்கிப்பார்கள்? சமாதானத்தைக் கூறி, நற்காரியங்களைச்
சுவிசேஷமாய்
அறிவிக்கிறவர்களுடைய
பாதங்கள்
எவ்வளவு அழகானவைகள் என்று எழுதியிருக்கிறதே.”
ர�ோமர்
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பதில் ஆதாரங்௧ள்
1. வாசிக்க: மாற்கு 16:15. யாருக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட
வேண்டும்?

சர்வ சிருஷ்டிக்கும், ஒவ்வொருவருக்கும்.
2. வாசிக்க: மத்தேயு 28:19.20. யார் சீஷராக்கப்பட

வேண்டும்?

அனைத்து தேசத்திலுள்ள மக்களும்.
3. வாசிக்க:
அப்போஸ்தலர்
8:5,26;
16:13-15,23;
சுவிசேஷம் எங்கெல்லாம் அறிவிக்கப்பட்டது?

20:20-21.

பட்டணங்களில்,
வனாந்தரங்களில்,
ஆற்றோரம்,
சிறைச்சாலைகளில், ப�ொது இடங்களில், ஒவ்வொரு
வ ீடுகளிலும்.
4. வாசிக்க: மாற்கு 4:11-12. உண்மையான இருதய மாற்றம்
உண்டாவதற்குமுன், ஒரு நபர் செய்யவேண்டியது:

மேலேச�ொல்லப்பட்ட அனைத்தும்.
5. வாசிக்க: அப்போஸ்தலர் 28:23-24. பவுல் சுவிசேஷத்தை
அவர்களுக்கு
விவரித்துக்
காண்பித்து,
விஸ்தரித்துப்
பேசினப�ோது, இயேசுவைக் குறித்து அவர்களுக்கு எவ்வளவு
நேரம் பேசினார்ன்?

காலமே த�ொடங்கிச்
மணிநேரம்.

சாயங்காலமட்டும்,

6. வாசிக்க: அப்போஸ்தலர்
கிறிஸ்துவின்
பக்கம்
திறக்கப்படவேண்டும்?

சுமார்

6–8

16:14. ஒருவர் உண்மையிலே
திரும்பும்போது,
என்ன

இருதயம், ஒரு மனிதனின் மையப் பகுதி.
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7. வாசிக்க: அப்போஸ்தலர் 2:37. ஒரு நபர் தன் இருதயத்திலே
குத்தப்பட்டு, அவருடைய இருதயம்
திறக்கப்படும்போது
என்ன சம்பவிக்கிறது?

அவர்கள் சரியாக பிரதியுத்தரம் க�ொடுக்கிறவர்களாய்
இருந்தால், “நான் என்ன செய்யவேண்டும்?” என்று
கேட்பார்கள்.
8. வாசிக்க:
அப்போஸ்தலர்
செய்யவேண்டியது என்ன?

16:31;

2:38.

ஒரு

நபர்

மனந்திரும்பி,
கர்த்தராகிய
இயேசுகிறிஸ்துவை
விசுவாசிக்க வேண்டும், ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும்.
9. வாசிக்க: அப்போஸ்தலர் 2:42 மற்றும் ய�ோவான் 8:31-32.
ஒரு நபர் செய்யவேண்டியது என்ன?

அப்போஸ்தலருடைய
உபதேசத்திலும்,
அந்நிய�ோந்நியத்திலும்,
அப்பம்
பிட்குதலிலும்,
ஜெபம்பண்ணுதலிலும்
உறுதியாய்த்
தரித்திருந்து,
இயேசுவின் வசனத்தைக் கைக்கொள்ளவேண்டும்.
10. வாசிக்க:
ர�ோமர்
10:14-15.
இந்த
வசனத்தில்
உள்ள
கேள்விகளுக்கு, வசனத்திலிருந்தே பதில் கூறுக. ஒரு நபர்
எவ்விதம் கிறிஸ்துவிடம் வருகிறார்?

யார�ோ
ஒருவர்
அனுப்பப்பட்டார்.
யாருக்கோ
சுவிசேஷம்
பிரசங்கிக்கப்பட்டது
அல்லது
அறிவிக்கப்பட்டது. அவர்கள் விசுவாசிப்பதற்கு யாராவது
பிரசங்கிக்கவேண்டும், அப்படி பிரசங்கிக்கப்பட்டதன்
மூலம் மக்கள் இயேசுவைக்குறித்துக் கேள்விப்பட்டு,
கர்த்தரைத் த�ொழுதுக�ொண்டார்கள்.
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சீஷராக்குவதற்கு
ஒவ்வொருவருடைய
வரங்களையும் பயன்படுத்துதல்
டான் க்ரோ

ஒவ்வொருவருடைய
வரங்களும்
சீஷராக்குவதற்கு
உபய�ோகப்படுத்தப்பட முடியும். இந்த சீஷத்துவ முறையை
பல
ஆண்டுகளாக
நாங்கள்
பின்பற்றி,
மிகப்
பெரிய
வெற்றியுடன்
ஊழியம்
செய்து
வருகிற�ோம்.
இதனால்
ஜனங்களுடைய ஜீவியம் மாற்றப்படுகிறதையும், அவர்கள்
பரிசுத்தஆவியின்
ஞானஸ்நானம்
மற்றும்
தண்ணீர்
ஞானஸ்நானம் பெற்று நல்ல கிறிஸ்தவ ஜீவியம் செய்து
வருகிறதையும் நாங்கள் காண்கிற�ோம். ஒருநாள் நான் என்
நண்பர்
ஒருவருடன்
பேசிக்கொண்டிருக்கும்போது,
“நாம்
ஏத�ோ ஒன்றை தவறவிட்டுக்கொண்டிருக்கிற�ோம் – அவைகள்
கீறல்கள் வழியாக விழுந்துக�ொண்டிருக்கின்றன” என்றேன்.
“எல்லாம் மிக நன்றாகத்தான் ப�ோய்க் க�ொண்டிருக்கின்றன,
நீங்கள் எதைப் பற்றி ச�ொல்லுகிறீர்கள்?” என்று கேட்டார்.
நான் ச�ொல்லப்போகிறது என்னவெனில்,
திருச்சபை
கட்டடத்திற்குள் உட்கார்ந்துக�ொண்டு, வாரந்தோறும் பாஸ்டர்
ச�ொல்வதைக் கேட்டு, மீ ண்டும் தங்கள் வடு
ீ
திரும்பிக்
க�ொண்டிருக்கிற
திருச்சபையார்,
தாங்கள்
இருக்கிற
நான்கு சுவர்களைவிட்டு வெளியே வந்து, சந்திக்கப்படாத
மக்களை சந்திக்க வேண்டும். 95 சதவிகித கிறிஸ்தவர்கள்
மற்ற
ஒருவரையும்
கிறிஸ்துவுக்குள்
நடத்தவில்லை,
மேலும் 90 சதவிகித சுவிசேஷ ஊழியம் கிறிஸ்தவர்கள்
மத்தியில்தான் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றன என்பது
உண்மையான புள்ளி விபரமாகும். உலகத்திலே அதிகமாக
சுவிசேஷமயமாக்கப்பட்ட இடம் திருச்பை கட்டடங்கள்தான்.
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ஞாயிறு பள்ளி அறைகளில் நாம் சுவிசேஷ ஊழியம்
செய்கிற�ோம், பரிசுத்த ஸ்தலங்களில் சுவிசேஷ ஊழியம்
செய்கிற�ோம். இப்படிப்பட்ட கட்டடங்களுக்குள் சுவிசேஷ
ஊழியம் செய்வதன் மூலம், சபைக்குள் இருக்கிறவர்கள்தான்
இன்னும்
மனந்திரும்பவேண்டும்
என்று
நீங்கள்
நினைத்துக்கொண்டிருக்கிறீர்களா?
மூன்றாம் நூற்றாண்டு காண்ஸ்டன்டைன் காலத்திற்குப்
பிறகுதான்
திருச்சபை
கட்டங்களே
கட்டப்பட்டன.
அன்றுமுதல்
இன்றுவரை,
சபையானது
சுவிசேஷம்
அறிவிக்கப்படாதவர்களுக்கு
சுவிசேஷம்
அறிவிப்பதற்கு,
இந்தச்
சபைக்
கட்டடங்களுக்குள்ளாகவே
திருச்சபை
(விசுவாசிகள்)
ஒளிந்து
க�ொண்டிருக்கிறது.
புள்ளிவிபரம்
கூறுகிறபடி, சுவிசேஷம் அறிவிக்கும் திட்டங்கள் அனைத்தும்
0.5 (அதாவது ஒரு சதவிகிதத்திற்கும் குறைவு) சதவிகிதம்தான்
சபைக்
கட்டடத்திற்கு
வெளியே
நடைபெறுகின்றன.
சந்திக்கப்படாதவர்களை
சந்திப்பதற்கு,
அமெரிக்காவில்
உள்ள பெரிய பெரிய ஸ்தாபனங்கள் எந்த திட்டத்தையும்
செயல்படுத்தவில்லை
என்பதையே
இது
காட்டுகிறது.
சபைக்கு வெளியே உள்ள பிற மக்களை சந்தித்து, அவர்களை
சீஷராக்குவதே கிறிஸ்தவத்தின் மிக முக்கியமான பகுதி
என்பதை சபை மீ ண்டும் கண்டுக�ொள்ள வேண்டும்.
சீர்திருத்தம்
மூலமாக,
விசுவாசத்தினால்
நீதிமான்
பிழைப்பான் என்கிற வெளிப்பாடை மார்ட்டிள் லுத்தர் 16 ம்
நூற்றாண்டில் திருச்சபையின் கவனத்திற்குக் க�ொண்டுவந்தார்.
19 ம் நூற்றாண்டில், திருச்சபைக்கு வெளியே நடத்தப்படும்
மிகப் பெரிய சுவிசேஷ கூட்டங்கள் என்ற முறை ஜான்
வெஸ்லி வழியாக வந்தது. ஆனால் ஒரு நபர் இன்னொரு
நபரைச் சந்தித்து, தனித்தாள் ஊழியம் செய்து, சீஷராக்கும்
முறை என்பது ஆதி அப்போஸ்தலர் காலத்திற்குப் பிறகு தேடிக்
கண்டுபிடிக்கவேண்டிய ஒன்றாகிவிட்டது. “நீங்கள் ச�ொல்கிற
காரியம் எப்படி என்று எனக்குத் தெரியாது” என்று நீங்கள்
ச�ொல்ர்களென்றால்,
வீ
இதுதான் அந்த திட்டம், அது மிகவும்
சுலபமான ஒரு வழிமுறை, அதைப் பற்றி உங்களுக்கு நாங்கள்
நிச்சயம் தெரிவிக்கிற�ோம். ஜனங்களிடத்தில் அது எவ்வளவு
லகுவாக கிரியைசெய்கிறது என்றும், புது ஆத்துமாக்களை
அவர்கள் வட்டுக்
ீ
வாசலிலே சந்தித்து, உங்கள் சாட்சியைக்
கூறி ஊழியம் செய்வது எவ்வளவு சுலபம் என்பதை நாங்கள்
உங்களுக்குக் காண்பிக்கிற�ோம். இதிலே இப்பொழுது நான்
கவனம் செலுத்த விரும்புகிறேன்.இதுதான் நற்செய்தி.
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ஊழியம்
எப்படி
செய்யவேண்டுமென்று
நீங்கள்
விரும்புகிறீர்கள�ோ, அப்படியே செய்யுங்கள், நீங்கள் எப்படி
செய்யவேண்டுமென்று
மற்றவர்கள்
விரும்புகிறார்கள�ோ
அப்படி அல்ல (உண்மையில் மற்றவர்கள் தங்கள் வழியில்
செய்யும்படி கூறுவதை செய்ய நீங்கள் விரும்புவதில்லை),
ஆகவே,
நீங்கள்
எப்படி
விரும்புகிறீர்கள�ோ,
அப்படியே
நீங்கள்
செய்யுங்கள்.
அதைக்
குறித்துதான்
நாங்கள்
பேசிக்கொண்டிருக்கிற�ோம். சீஷத்துவ சுவிசேஷம் எங்ஙனம்
கிரியை செய்கிறது என்பதை நான் ஜனங்களுக்குக் கூறி,
“இத�ோ, பாருங்கள். இப்படித்தான் நாங்கள் செய்கிற�ோம்;
ஜனங்களுடைய
வாழ்க்கையை
இவ்விதமாகத்தான்
த�ொடுகிற�ோம்.
அவர்கள்
இரட்சிக்கப்பட்டு,
மறுபடியும்
பிறந்து, பரிசுத்தஆவியின் நிறைவையும் பெற்று, தண்ணீர்
ஞானஸ்நானமும்
பெறுகிறார்கள்.”
ஜனங்கள்
அதைக்
கேட்டு, “ஆ, பிரமாதம்” என்பார்கள். ஆனால், உடனே நான்
அவர்களைப் பார்த்து: “உங்களில் எத்தனைபேர் என்னோடுகூட
ஊழியத்திற்கு வருகிறீர்கள்?” என்று கேட்டால், அங்கிருக்கிற
இருநூறு நபர்களில் அதிகபட்சம் ஒரு மூன்றுபேர் வரக்கூடும்.
மற்றவர்கள் அதைக் குறித்துப் பயந்திருக்கக்கூடும், அல்லது
எப்படிச் செய்ய வேண்டுமென்று அவர்களுக்குத் தெரியாமல்
இருக்கலாம். அல்லது, நான் ஜனங்களைப் பார்த்து: சரி, நான்
ச�ொன்ன வழிமுறையை விட்டுவிடுங்கள். நாம் வெளியே
சென்று Bible Studies - வேதாகமபாடங்களை வாங்குவ�ோம்,
சீஷத்துவ
பாடங்களை
உங்களுக்கு
நான்
அமைத்துக்
க�ொடுக்கிறேன்.
உங்களில்
எத்தனைபேர்
வேதத்தைப்
ப�ோதிப்பதற்கு தயார்?
என்று கேட்டால், பத்து அல்லது
பன்னிரண்டுபேர், “ஆம், நான் கற்றுக்கொடுக்க விரும்புகிறேன்”
என்பார்கள். ஆனால், அதிலும் அதற்குமேல் எண்ணிக்கை
பெருகாது.
நாங்கள்
செய்ய
விரும்புகிறது
என்னவெனில்,
இழந்துப�ோனவர்களை இரட்சிக்கவும், அவர்களை நேசிக்கவும்,
அவர்களை
சீஷராக்கவும்,
சபையாகிய
சரீரத்திற்குள்
இருக்கிற
ஒவ்வொருவருடைய
வரங்களும்
என்பதை
உங்களுக்குக் காண்பிக்க விரும்புகிற�ோம். இந்தப் பணிக்கு
ஒவ்வொருவருடைய வரங்களும் தேவை, அந்த வசனங்கள்
சபையாகிய சரீரத்திற்குள்தான் இருக்கின்றன, ஒவ்வொரு
சபை கட்டடத்திற்குள் உள்ள மக்களிடத்திலும் உள்ளன.
உங்களில் சிலர், “பரிசுத்தஆவியின் ஞானஸ்நானம், சுகம்
ப�ோன்ற காரியங்களுக்காக நான் ஜெபம்பண்ணவிரும்புகிறேன்”
என்று ச�ொல்லக்கூடும். நல்லது, எங்களுடைய சீஷத்துவ
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முறையில், அதற்கென்றும் நேரம் உள்ளது. அப்பொழுது,
உங்களை
அதற்காகவே
ஜெபிக்கும்படி
பணிப்போம்.
மற்றவர்கள் ஒருவேளை இவ்வாறு கூறலாம், “எனக்கு
அதெல்லாம் செய்யத் தெரியாது” என்று ச�ொல்லக்கூடும்.
சரி, உங்களால் மாம்சஉணவு ஆயத்தம்பண்ண முடியுமா?
ஒரு கார்டை (கடிதம்…) மற்றவர்களுக்குஉங்களால் அனுப்ப
முடியுமா?
ப�ோன்
மூலம்
மற்றவர்களிடத்தில்
பேச
முடியுமா? சுற்றுச்சுவருக்கு வர்ணம் பூசுவ ீர்களா? தனி நபர்
தாயின் பிள்ளைய�ோடு ஒருமணி நேரம் உட்கார்ந்து, அந்தத்
தாய் சற்றுநேரம் வெளியே சென்று தன் வேலைகளைச்
செய்துமுடித்து வரும் வரைக்கும் அந்தக் குழந்தைய�ோடு
நீங்கள் இருப்பீர்களா? இதுப�ோன்ற நடைமுறை செயல்களை
நீங்கள்
செய்ர்களா?
வீ
சரி,
மன்றாட்டு
ஜெபம்பற்றி
என்ன? உங்களில் சிலர், பரிந்துபேசி, ஜெபம்பண்ணும்படி
அழைக்கப்பட்டிருப்பீர்கள்.
நாங்கள்
ஊழியம்
செய்கிற
மக்களுடைய பெயர்கள் எங்களிடத்தில் உள்ளன, அந்த
ஜனங்களுக்கு நீங்கள் ப�ோய் ஜெபம்பண்ணுவ ீர்களா? ஒரு
தனி நபருக்கு, அல்லது ஜெபக் குழுவ�ோடு இணைந்து,
அவர்களுக்காக, சீஷத்துவ சுவிசேஷ ஊழியம் செய்யும்படி
வாரந்தோறும் குழுவினருக்காக நீங்கள் ஜெபிப்பீர்களா?
வெளியே சென்று, மற்றவர்களைச் சந்திக்க, சீஷராக்க
ஒவ்வொருவருக்கும்வாய்ப்புகள்
உள்ளன.
ஒவ்வொரு
வரங்களும் செயல்படுவதற்கான நிகழ்ச்சிகள், திட்டங்கள்
எங்களிடம் உள்ளன. ஊழியம் செய்வதற்கு உள்ள சீஷத்துவ
திறமையின்படி,
ஆசிரியர்
குழுவையும்,
அவர்களுக்கு
உதவி செய்கிற உதவிஆசிரியர்கள் குழுவையும் நாங்கள்
உருவாக்கிக் க�ொண்டிருக்கிற�ோம். அத�ோடுகூட, அவர்களுக்கு
உணவு க�ொடுப்பது, மாம்ச உணவு சமைப்பது அல்லது
வேலை எப்படி நடக்கிறது என்று பார்க்கிற ஊழியம் செய்வது
என,உதவி
ஊழியம்செய்ய
இரண்டுபேர்
அவர்களுக்குப்
பின்னாலே வருவார்கள். அத�ோடுகூட ஊழியம் செய்கிற
எங்களுக்காகவும், நாங்கள் யாருக்கு ஊழியம் செய்கிற�ோம�ோ
அவர்களுக்காகவும் ஜெபிப்பதற்கென ஆட்கள் எங்களுக்கு
இருக்கிறார்கள்.
அதன்விளைவு என்ன தெரியுமா? ஜனங்கள் நல்ல விதத்தில்
ப�ோஷிக்கப்படுகிறபடியால்,
பராமரிக்கப்படுகிறபடியால்,
தேவனுடைய அன்பு அவர்களுக்குக் காண்பிக்கப்படுகிறபடியால்,
தேவன்
அவர்களுடைய
வாழ்க்கையை
மாற்றுகிறதை
நாங்கள்
காண்கிற�ோம்.
ஊழியத்தின்
வேலைகளைச்
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செய்வது யார் என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா? அதை
யார் செய்யவேண்டும�ோ அவர்களால் செய்யப்படுகிறது–
ஆம்,
ஜனங்களால்
செய்யப்படுகிறது.
ஊழியத்தின்
வேலையை செய்யும்படி அப்போஸ்தலர்கள், தீர்க்கதரிசிகள்,
சுவிசேஷகர்கள்,
மேய்ப்பர்கள்,
ப�ோதகர்கள்
ஆகிய�ோர்
ஜனங்களை
பயிற்றுவிக்கும்படி
சபையில்
தேவனால்
ஏற்படுத்தப் பட்டிருக்கிறார்கள் என்று எபேசியர் 4:11 கூறுகிறது.
ஆகவே, சபையின் முன் நிற்கிற, “பாஸ்டர்” மட்டுமல்ல,
சபை ஊழியத்தின் வேலையைச் செய்துக�ொண்டிருக்கிறது.
சபையின்
வேலையைச்
செய்யும்படி,
பாஸ்டர்
சபை
மக்களுக்குப் ப�ோதிக்கும்போது, அவர்கள் சென்று ஊழியம்
செய்வார்கள், அதுவே உண்மையான வெற்றி.
ஒரு உதாரணம் ச�ொல்லுகிறேன். மற்றொரு தேசத்தின்மீ து
யுத்தம் செய்ய தீர்மானித்த பிறகு, ஜனாதிபதி தன் மக்களைப்
பார்த்து: “யுத்தத்தில் நாம் அநேகரை இழக்க நேரிடும்,
ஆகவே, யுத்தம் செய்வதற்கு, நமது தளபதிகளை மட்டும்
அனுப்பும்படி நான் தீர்மானித்திருக்கிறேன்” என்று ச�ொன்னால்,
அவரது அறிவிப்பைக் கேட்டு, உலகம் சிரிக்கும் அல்லவா?
ஆனால்,
நமது
ஆவிக்குரிய
உலகத்தில்
அப்படித்தான்
நடந்துக�ொண்டிருக்கிறது. எல்லாவற்றையும் செய்வதற்கு,
ஐந்துவகை
ஊழியம்
செய்கிற
தளபதிகளை
மட்டும்
நாம்
அனுப்பிக்கொண்டிருக்கிற�ோம்.
“அவர்கள்
ஊழியம்
செய்யட்டும்,
அவர்கள்
ஊழியம்
செய்வதற்கு
நாங்கள்
ஜெபம்பண்ணுகிற�ோம்.” ஆம், ஒரு சேனையை உருவாக்க
நாம் தவறுகிற�ோம். அந்தச் சேனையை உருவாக்க தேவன்
விரும்புகிறார், சீஷத்துவ சுவிசேஷ ஊழியம் செய்வதற்கு,
தேவன் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் க�ொடுத்த வரங்கள் அதில்
பயன்படுத்தப்படும்.
நாங்கள் வசிக்கும் பட்டணத்தில் மட்டுமல்ல, உலகம்
முழுவதும் சென்று, சீஷர்களை உருவாக்குவதற்கு, வேண்டிய
வல்லமையான
உபகரணங்களுடன்,
ஒரு
சேனையை
உருவாக்கும்படி
உதவிசெய்ய
நாங்கள்
விரும்புகிற�ோம்.
தேவன் எங்களுக்குக் க�ொடுத்த அனைத்து திட்டங்களைச்
செயல்படுத்தி,
நாங்கள் உருவாக்கி வைத்துள்ள சீஷத்துவ
பாடங்கள் என்ற உபகரணங்கள் மூலம் இதைச் செய்து
முடிக்கமுடியும்.
நீங்கள்
ப�ோய்
சகல
ஜாதிகளையும்
சீஷராக்குங்கள்
என்ற
இயேசுவின்
கட்டளைப்படி,
இழந்துப�ோன, புதிய ஆத்துமாக்களுக்கு, தேவன் நமக்குக்
க�ொடுத்த வரங்களைச் செயல்படுத்தி நாம் அனைவரும்

178

சீஷராக்குவதற்கு ஒவ்வொருவருடைய வரங்களையும் பயன்படுத்துதல்
டான் க்ரோ						
பாடம் 16

ஊழியம்
செய்ய
ஆசீர்வதிப்பாராக.

இணையும்போது,
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சீஷத்�வ ே௧ள்வி௧ள் மற்�ம் ே௧ள்வி௧�டன்
பயன்ப�ம் வசனங்௧ள்
1.	கீழே
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள
குறிப்புகள்,
சுவிசேஷம்
அறிவிப்பதற்கு, சீஷராக்குவதற்கு, இழந்துப�ோனவர்களை
சந்திப்பதற்கு
நாங்கள்
பின்பற்றும்
வழிமுறைகள்.
உங்கள் சபை அங்கத்தினர்கள் இதில் ஏதாவது ஒன்றில்
கைய�ொப்பமிடலாம்.
உங்களுக்குள்ள
வரங்களைப்
பயன்படுத்தி, த�ொடர்ந்து ஊழியம் செய்ர்களெனில்
வீ
ஒரு
நபரை தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள் க�ொண்டுவந்து, அந்த
நபரை ஆவிக்குரிய ரீதியில் முதிர்ச்சியடைந்த நிலைக்குள்
நடத்த
முடியும்.
கீழே
க�ொடுக்கப்பட்டவை
உங்கள்
சபை அங்கத்தினரின் விருப்பம், வரங்களுக்கு ஏற்றவை.
உங்கள் சபை அங்கத்தினர்களுக்கு இதைக் க�ொடுங்கள்.
அதன்பிறகு இவையெல்லாம் சரியாக செய்யப்படுகிறதா
என்று கவனிக்கவும், அதற்கு உதவி செய்யவும் கூடிய
குழுக்களை நியமிக்கவும்.
இதைச் செய்ய நான் விரும்புகிறேன்: (ஒன்று அல்லது
அதற்கு மேற்பட்டதில் கைய�ொப்பமிடலாம்)
…………………………………புதிய
ஆத்துமாக்களை
வாசல்சென்று சந்தித்தல்.
………………………………மன்றாட்டு
இழந்துப�ோனவர்களுக்காகவும்,
குழுவினருக்காகவும் ஜெபித்தல்.

அவர்கள்

சீஷத்துவ

வட்டு
ீ

ஜெபம்:
சுவிசேஷ

………………………………உணவு க�ொடுத்தல் அல்லது குடும்பங்களுக்கு
வேண்டிய மற்ற ப�ொருட்களைக் க�ொடுத்தல்.
……………………………..மற்றவர்களை
ப�ோன்
மூலம்
த�ொடர்புக�ொள்ளுதல் அல்லது நேரிடையாகச் சந்தித்தல்.
…………………………………தயை ஊழியம்: மற்றவர்களுக்காக உணவு
சமைத்தல், கார்டு அனுப்புதல், உங்களால் முடிந்த ஏதாவது
ஒரு வழியில் உதவுதல்.
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…………………………….தனிநபராய்
உதவிசெய்தல்.

இருக்கிற

தாய்,

பிள்ளைகளுக்கு

……………………………..திருச்சபைக்கு வாகன வசதி ஏற்படுத்தி தருதல்.
……………………………..மற்றவை: நான் ……………………. செய்ய விரும்புகிறேன்.
2.	சீஷத்துவ
பாடத்தைக்
கற்றுக்கொடுத்தபிறகு,
பின்தொடர்
ஊழியத்திற்காக
பயன்படுத்தவேண்டிய
சீஷத்துவத்திற்கான
எளிய
வழிமுறை
படிவத்தைக்
கீழே காணலாம். ஒவ்வொருநாளும் எத்தனை பாடங்கள்
ப�ோதிக்கப்பட்டன, ஒவ்வொரு பாடத்திற்குப் பிறகு அதன்
பலன் எவ்வாறு இருந்தன என்பதை
ப�ோதகர் அல்லது
அதிகாரத்திலிருப்பவர்கள்
அறிந்துக�ொள்வதற்கு
இந்த
படிவம் உபய�ோகமாய் இருக்கும்.
		சீஷத்துவ பின்தொடர் ஊழிய பலன் படிவம்
	சந்திப்பின் தேதி/பாடம்:
பாடம் எடுத்தவர்கள் பெயர் (கள்):
கற்பிக்கப்படும்/பார்வையிடப்படும் நபர்களின் பெயர் (கள்):
ஊழியம் செய்த இடம்:
	ப�ோதிக்கப்பட்ட பாடம்:
இந்தப் பாடம் எப்படி இருந்தது?
3. வாசிக்க: யாக்கோபு 1:22. தேவனுடைய வார்த்தையைக்
கேட்டு, அதன்படி செய்யாமற்போனால், நாம் என்ன
செய்கிற�ோம்?

1:22 - “அல்லாமலும், நீங்கள் உங்களை
வஞ்சியாதபடிக்குத் திருவசனத்தைக் கேட்கிறவர்களாய்
மாத்திரமல்ல, அதின்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள்.”
யாக்கோபு

4. வாசிக்க: மத்தேயு 7:24-27. “புத்தியுள்ள மனுஷனாய் இருக்க,
இயேசுவின் வசனங்களை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல,
நாம் என்ன செய்யவேண்டும்?
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7:24-27 - “ஆகையால், நான் ச�ொலிய இந்த
வார்த்தைகளைக் கேட்டு, இவைகளின்படி செய்கிறவன்
எவன�ோ, அவனைக் கன்மலையின்மேல் தன் வ ீட்டைக்
கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுவேன். (25)
பெருமழை ச�ொரிந்து, பெருவெள்ளம் வந்து, காற்று
அடித்து, அந்த வட்டின்மேல்
ீ
ம�ோதியும், அது விழவில்லை;
ஏனென்றால்,
அது
கன்மலையின்மேல்
அஸ்திபாரம்
ப�ோடப்பட்டிருந்தது.
(26)
நான்
ச�ொல்லிய
இந்த
வார்த்தைகளைக் கேட்டு, இவைகளின்படி செய்யாதவன்
எவன�ோ, அவன் தன் வ ீட்டை மணலின்மேல் கட்டின
புத்தியில்லாத
மனுஷனுக்கு
ஒப்பிடப்படுவான்.
(27)
பெருமழை ச�ொரிந்து, பெருவெள்ளம் வந்து, காற்று
அடித்து, அந்த வட்டின்மேல்
ீ
ம�ோதினப�ோது அது விழுந்தது;
விழுந்து முழுவதும் அழிந்தது என்றார்.”
மத்தேயு

5. எபேசியர் 4:11-13. சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலையை யார்
செய்யவேண்டும்?

4:11-13 “மேலும்,
நாம்
அனைவரும்
தேவனுடைய
குமாரனைப்
பற்றும்
விசுவாசத்திலும்
அறிவிலும் ஒருமைப்பட்டவர்களாகி, கிறிஸ்துவினுடைய
நிறைவான
வளர்ச்சியின்
அளவுக்குத்தக்க
பூரண
புருஷராகும்வரைக்கும்,
(12)
பரிசுத்தவான்கள்
சீர்பொருந்தும்பொருட்டு,
சுவிசேஷ
ஊழியத்தின்
வேலைக்காகவும், கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையானது
பக்திவிருத்தி அடைவதற்காகவும், (13) அவர் சிலரை
அப்போஸ்தலராகவும்,
சிலரைத்
தீர்க்கதரிசிகளாகவும்,
சிலரைச் சுவிசேஷகராகவும், சிலரை மேய்ப்பராகவும்,
சிலரை மேய்ப்பராகவும் ப�ோதகராகவும் ஏற்படுத்தினார்.
எபேசியர்

6. வாசிக்க: அப்போஸ்தலர் 8:1,4. யார் எங்கும்
சுவிசேஷவசனத்தைப் பிரசங்கித்தார்கள்?

சென்று

8:1 - “அவனைக் க�ொலைசெய்கிறதற்குச்
சவுலும்
சம்மதித்திருந்தான்.
அக்காலத்திலே
எருசலேமிலுள்ள சபைக்கு மிகுந்த துன்பம் உண்டாயிற்று.”
அப்போஸ்தலர்

7. வாசிக்க:
அப்போஸ்தலர் 8:1,4. யார் எங்கும்
சுவிசேஷ வசனத்தைப் பிரசங்கிக்கவில்லை?
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- “அப்போஸ்தலர் தவிர, மற்ற யாவரும்
யூதேயா சமாரியா தேசங்களில் சிதறப்பட்டுப்போனார்கள்.”
அப்போஸ்தலர் 8:4

8. வாசிக்க:
அப்போஸ்தலர்
11:19-22.
புதிய
ஏற்பாட்டு
ஆதிசபையின் காலத்தில், விசுவாசிகள் எங்கும் சென்று,
சுவிசேஷ வசனத்தைப் பிரசங்கித்தார்கள், அப்போஸ்தலர்
தலைமையிலான தலைமைத்துவ குழுவினர் பின்தொடர்
ஊழியம்செய்து, ப�ோதித்தனர், வழிநடத்தினர். இன்றுள்ள
நம்
சபைகள்,
தலைமைத்துவத்தில்
உள்ளவர்கள்
காரியங்களை த�ொடங்குகிறார்கள், அதன்பிறகு விசுவாசிகள்
பின்தொடருகிறார்கள். அப்போஸ்தலர் 11:19-22 வசனங்கள்
இதை எவ்வாறு உறுதிப்படுத்துகின்றன?

11:19-22 - “ஸ்தேவான் நிமித்தமாய்
எழும்பின உபத்திரவத்தினாலே சிதறப்பட்டவர்கள் சுவிசேஷ
வசனத்தை
யூதர்களுக்கேயன்றி
மற்ற
ஒருவருக்கும்
அறிவியாமல், பெனிக்கேநாடு, சீப்புருதீவு, அந்திய�ோகியா
பட்டணம்வரைக்கும் சுற்றித்திரிந்தார்கள். (20) அவர்களில்
சீப்புருதீவாரும்,
சிரேனே
பட்டணத்தாருமாகிய
சிலர்
அந்திய�ோகியா பட்டணத்துக்கு வந்து, கிரேக்கருடனே பேசிக்
கர்த்தராகிய இயேசுவைக்குறித்துப் பிரசங்கித்தார்கள். (21)
கர்த்தருடைய கரம் அவர்கள�ோடே இருந்தது;
அநேக
ஜனங்கள் விசுவாசிகளாகி, கர்த்தரிடத்தில் திரும்பினார்கள்.
(22) எருசலேமிலுள்ள சபையார்இந்தக் காரியங்களைக்
குறித்துக் கேள்விப்பட்டப�ோது, அந்திய�ோகியாவரைக்கும்
ப�ோகும்படிக்குப் பர்னபாவை அனுப்பினார்கள்.”
அப்போஸ்தலர்

9. வாசிக்க: 1 க�ொரிந்தியர் 12:14-18. கிறிஸ்துவின் சரீரத்திலுள்ள
ஒவ்வொரு அவயவமும் தேவையானவை. நமக்கு நாமே,
நமக்குள்
நாம்
ஒப்பிட்டுப்
பார்த்துக்கொள்ளக்கூடாது;
எல்லாவற்றையும் செய்வதில் நமது முழு அர்ப்பணிப்பு
இல்லை, மாறாக, நீங்கள் எதைச் செய்யவேண்டுமென்று
தேவன் உங்களைத் தகுதிப்படுத்தி இருக்கிறார�ோ, அதை
நீங்கள் செய்யவேண்டும். இந்தப் பாடத்தில்
நீங்கள்
பெற்றுக்கொண்ட
தகவல்களின்படி
நீங்கள்
என்ன
செய்ர்கள்?
வீ
க�ொரிந்தியர்
12:14-18
சரீரமும்
ஒரே
அவயவமாயிராமல் அநேக அவயவங்களாயிருக்கிறது.
(15) காலானது நான் கையாயிராதபடியினாலே, நான்

1
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சரீரத்தின்
அவயவமல்லவென்றால்,
அதினாலே
அது சரீரத்தின் அவயவமாயிராத�ோ? (16) காதானது
நான்
கண்ணாயிராதபடியினாலே,
நான்
சரீரத்தின்
அவயவமல்லவென்றால், அதினாலே அது சரீரத்தின்
அவயவமாயிராத�ோ? (17) சரீரம் முழுவதும் கண்ணானால்,
செவி எங்கே? அது முழுவதும் செவியானால், ம�ோப்பம்
எங்கே? (18) தேவன் தமது சித்தத்தின்படி, அவயவங்கள்
ஒவ்வொன்றையும் சரீரத்திலே வைத்தார்.”
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பதில் ஆதாரங்௧ள்
1.	கீழே
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள
குறிப்புகள்,
சுவிசேஷம்
அறிவிப்பதற்கு, சீஷராக்குவதற்கு, இழந்துப�ோனவர்களை
சந்திப்பதற்கு
நாங்கள்
பின்பற்றும்
வழிமுறைகள்.
உங்கள் சபை அங்கத்தினர்கள் இதில் ஏதாவது ஒன்றில்
கைய�ொப்பமிடலாம்.
உங்களுக்குள்ள
வரங்களைப்
பயன்படுத்தி, த�ொடர்ந்து ஊழியம் செய்ர்களெனில்
வீ
ஒரு
நபரை தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள் க�ொண்டுவந்து, அந்த
நபரை ஆவிக்குரிய ரீதியில் முதிர்ச்சியடைந்த நிலைக்குள்
நடத்த
முடியும்.
கீழே
க�ொடுக்கப்பட்டவை
உங்கள்
சபை அங்கத்தினரின் விருப்பம், வரங்களுக்கு ஏற்றவை.
உங்கள் சபை அங்கத்தினர்களுக்கு இதைக் க�ொடுங்கள்.
அதன்பிறகு இவையெல்லாம் சரியாக செய்யப்படுகிறதா
என்று கவனிக்கவும், அதற்கு உதவி செய்யவும் கூடிய
குழுக்களை நியமிக்கவும்.
இதைச் செய்ய நான் விரும்புகிறேன்: (ஒன்று அல்லது
அதற்கு மேற்பட்டதில் கைய�ொப்பமிடலாம்)
…………………………………புதிய
ஆத்துமாக்களை
வாசல்சென்று சந்தித்தல்.
………………………………மன்றாட்டு
இழந்துப�ோனவர்களுக்காகவும்,
குழுவினருக்காகவும் ஜெபித்தல்.

அவர்கள்

சீஷத்துவ

வட்டு
ீ

ஜெபம்:
சுவிசேஷ

………………………………உணவு க�ொடுத்தல் அல்லது குடும்பங்களுக்கு
வேண்டிய மற்ற ப�ொருட்களைக் க�ொடுத்தல்.
……………………………..மற்றவர்களை
ப�ோன்
மூலம்
த�ொடர்புக�ொள்ளுதல் அல்லது நேரிடையாகச் சந்தித்தல்.
…………………………………தயை ஊழியம்: மற்றவர்களுக்காக உணவு
சமைத்தல், கார்டு அனுப்புதல், உங்களால் முடிந்த ஏதாவது
ஒரு வழியில் உதவுதல்.
…………………………….தனிநபராய்
உதவிசெய்தல்.

இருக்கிற
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……………………………..திருச்சபைக்கு வாகன வசதி ஏற்படுத்தி தருதல்.
……………………………..மற்றவை: நான் ……………………. செய்ய விரும்புகிறேன்.
2.	சீஷத்துவ
பாடத்தைக்
கற்றுக்கொடுத்தபிறகு,
பின்தொடர்
ஊழியத்திற்காக
பயன்படுத்தவேண்டிய
சீஷத்துவத்திற்கான
எளிய
வழிமுறை
படிவத்தைக்
கீழே காணலாம். ஒவ்வொருநாளும் எத்தனை பாடங்கள்
ப�ோதிக்கப்பட்டன, ஒவ்வொரு பாடத்திற்குப் பிறகு அதன்
பலன் எவ்வாறு இருந்தன என்பதை
ப�ோதகர் அல்லது
அதிகாரத்திலிருப்பவர்கள்
அறிந்துக�ொள்வதற்கு
இந்த
படிவம் உபய�ோகமாய் இருக்கும்.
		சீஷத்துவ பின்தொடர் ஊழிய பலன் படிவம்
	சந்திப்பின் தேதி/பாடம்:
பாடம் எடுத்தவர்கள் பெயர்(கள்):
கற்பிக்கப்படும்/பார்வையிடப்படும் நபர்களின் பெயர் (கள்):
ஊழியம் செய்த இடம்:
	ப�ோதிக்கப்பட்ட பாடம்:
இந்தப் பாடம் எப்படி இருந்தது?
3. வாசிக்க: யாக்கோபு 1:22. தேவனுடைய வார்த்தையைக்
கேட்டு, அதன்படி செய்யாமற்போனால், நாம் என்ன
செய்கிற�ோம்?

நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாய் இருக்கிற�ோம்.
4. வாசிக்க: மத்தேயு 7:24-27. “புத்தியுள்ள மனுஷனாய் இருக்க,
இயேசுவின் வசனங்களை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல,
நாம் என்ன செய்யவேண்டும்?

வசனத்தின்படி செய்ய வேண்டும்.
5. எபேசியர் 4:11-13. சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலையை யார்
செய்யவேண்டும்?
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ஊழியக்காரர்கள்
என்று
நியமிக்கப்பட்ட
மட்டுமல்ல, பரிசுத்தவான்கள் அனைவரும்.

சிலர்

6. வாசிக்க: அப்போஸ்தலர் 8:1,4. யார் எங்கும்
சுவிசேஷவசனத்தைப் பிரசங்கித்தார்கள்?

சென்று

சிதறப்பட்ட விசுவாசிகள் அனைவரும்.
7. வாசிக்க: அப்போஸ்தலர் 8:1,4. யார் எங்கும்
சுவிசேஷ வசனத்தைப் பிரசங்கிக்கவில்லை?

சென்று

அப்போஸ்தலர்கள். சீஷத்துவம் மற்றும் சுவிசேஷத்திற்கு
சபையார்தான் ப�ொறுப்பு என்பதை புதிய ஏற்பாட்டு ஆதித்
திருச்சபை செயல்களிலிருந்து நாம் காண்கிற�ோம்.
8. வாசிக்க:
அப்போஸ்தலர்
11:19-22.
புதிய
ஏற்பாட்டு
ஆதிசபையின் காலத்தில், விசுவாசிகள் எங்கும் சென்று,
சுவிசேஷ வசனத்தைப் பிரசங்கித்தார்கள், அப்போஸ்தலர்
தலைமையிலான தலைமைத்துவ குழுவினர் பின்தொடர்
ஊழியம்செய்து, ப�ோதித்தனர், வழிநடத்தினர். இன்றுள்ள
நம்
சபைகள்,
தலைமைத்துவத்தில்
உள்ளவர்கள்
காரியங்களை த�ொடங்குகிறார்கள், அதன்பிறகு விசுவாசிகள்
பின்தொடருகிறார்கள். அப்போஸ்தலர் 11:19-22 வசனங்கள்
இதை எவ்வாறு உறுதிப்படுத்துகின்றன?

புதிய விசுவாசிகள் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டதைக்
குறித்து சபைக் கேள்விப்பட்டப�ோது, அவர்களுக்கு
உதவிசெய்யும்படி
பர்னபாவை
அனுப்பினார்கள்
(வசனம் 22)
9. வாசிக்க: 1 க�ொரிந்தியர் 12:14-18. கிறிஸ்துவின் சரீரத்திலுள்ள
ஒவ்வொரு அவயவமும் தேவையானவை. நமக்கு நாமே,
நமக்குள்
நாம்
ஒப்பிட்டுப்
பார்த்துக்கொள்ளக்கூடாது;
எல்லாவற்றையும் செய்வதில் நமது முழு அர்ப்பணிப்பு
இல்லை, மாறாக, நீங்கள் எதைச் செய்யவேண்டுமென்று
தேவன் உங்களைத் தகுதிப்படுத்தி இருக்கிறார�ோ, அதை
நீங்கள் செய்யவேண்டும்.
இந்தப் பாடத்தில்
நீங்கள்
பெற்றுக்கொண்ட
தகவல்களின்படி
நீங்கள்
என்ன
செய்ர்கள்?
வீ
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வெளியே
ப�ோய்,
எனக்குக்
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள
வரங்களை பயன்படுத்துவதன் மூலம் இவைகளை
நடைமுறைப்படுத்தப்படுத்துவேன்
என
நான்
நம்புகிறேன்.
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