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அிமுகம் 

 
21 ஆம் நூற்ாண்டு சீரத்துயம் புதின கிிஸ்தயர்காகின இது உங்களுக்சக. ீங்கள் 

இசனசு கிிஸ்துயின் சீராகினசதாடு எர் அற்புதநா னணத்னதயும் ஆபம்ித்துள்ீர்கள். 

சீரன் ன்யன் கற்யனும் முதிர்ச்சினனடயனும் தன்னுனடன 

ஆசானப்சாாகுயனுநாயான், இவ்யிடனத்தில் இசனசுனயப்சால். னணம் ன்கி 

இச்கசால்ாது புதின சதசத்னத சாக்கி முன்கசல்லுதாகும். ீங்கள் உங்களுக்கு 

மக்கப்ட்ட இடத்னத யிட்டு இதற்கு முன் எருசாதும் கசன்ிபாத இடத்னத சாக்கி 

முன்கசல்லுதாகும். 

 

இப்னணத்தில் சதயனுக்கா உங்களுனடனஅன்பும் ன்ினிதல்களும் யர்க்கப்டும். 

சயதாகநத்னத குித்த உங்கள் புாிந்துணர்வும், அதனுனடன சாதனகன கிாினனனில் 

கசய்யதற்கா தினநயும் யரும். கிிஸ்தயர்கள் னத கசய்கிார்கசா அனத ன் 

கசய்கிார்கள். அதாயது கெம், ககாடுத்தல், சதனயயுள்சார்க்கு உதவுதல், ஊமினம், 

சாதித்தல் இனய சான் யிடனங்கள் எரு அர்த்தத்னத ற்டுத்த ஆபம்ிக்கின்து. 

உங்கன கீசம யிமச்கசய்யும் காருட்டு கிாினன கசய்த னமன மக்கயமக்கங்களும் 

தயா ண்ணங்களும் நனந்துசாக ஆபம்ிக்கும். சதயன் உங்களுக்கு குிப்ிட்ட சி 

யமிகில் யபங்கன அித்திருப்னத ீங்கள் கண்டுககாள்வீர்கள் அத்துடன் அயருனடன 

இபாஜ்ெினத்தின் யர்ச்சிக்காக உங்கன னன்டுத்த அயருக்கு சயண்டியுள்து. 

சதயனுனடன உதயியுடன் புதின யிதத்தில் கடிநா சயால்களுக்கு ீங்கள் 

முகங்ககாடுப்பீர்கள். நற் கிிஸ்தயர்களுடா உங்கள் க்கினம் உனர் கறுநதி 

யாய்ந்ததாகவும் ம்புயதற்காின நகிழ்ச்சினின் ஊற்றுக்காபணநாகவும் அனநயும். 

 

21 ஆம் நூற்ாண்டு சீரத்துயநாது இந்தப் னணத்தில் உங்களுக்கு உதயிகசய்யும்டி 

ஆனத்தப்டுத்தப்ட்டிருக்கின்து. உங்களுனடன ாதணினன அணிந்துககாண்டு ம்நால் 

டக்கமுடினாது. ன்ாலும், உங்களுக்கு உதயிகசய்யும் காருட்டு உங்கள் அருகில் ம்நால் 

யபமுடியும். இப்ாடநாது உங்கனப் சான் நக்களுக்கு ன் டந்தது ன்னதக் 

குித்து அக்கனககாண்ட சாதகர்கள், நிராிகள் நற்றும் முதிர்ச்சினனடந்த 

கிிஸ்தயர்காச ழுதப்ட்டதாகும். தங்களுனடன திபட்டப்ட்ட அனுயங்கனக் 

ககாண்டும் சதயனுனடன யார்த்னதனா சயதாகநத்தின் சாதனகனக் ககாண்டும் 

இப்ாடத்திட்டத்னத கறுநதி யாய்ந்தகதான்ாக அனநத்தர். 

 

கிிஸ்துனய இன்னும் ன்ாக அிந்துககாள்வும்; ஆயிக்குாின ாீதினில் யர்யதற்கு 

உதயிகசய்னவும்; ீங்கள் வ்யாாயபாக சயண்டும்  கர்த்தர் திர்ார்க்கும் 

ல்ாநாகுயதற்காகவும் உங்கன னதாினப்டுத்துயசத இந்த ாடத்திட்டத்திற்கா 

ம்முனடன அடிப்னட இக்காகும். உங்கள் யாழ்க்னகனாது சதயனுக்கும்  

நிதர்களுக்கும் முக்கினநாது ன்னத ினயில் னயத்துக்ககாள்ளுங்கள். ீங்கள் 

உண்னநயுள்யர்கானிருப்பீர்காால் ிச்சனநாகசய சதயன் உங்களுக்காக  

அற்புதநா காாினங்கன சசர்த்து னயத்துள்ார். சீரத்துயம் ன்கிதா னணத்னத 

நகிழ்வுடன்அனுயியுங்கள்! 
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இப்ாடத்திட்டத்னத வ்யாறு னன்டுத்துயது 

 

ாடத்னதக் குித்து 

 

21 ஆம் நூற்ாண்டு சீரத்துயம் ன் இந்தக் சகானயனில் மூன்று கற்னக 

யமிகாட்டல்கசாடு 13 ாடங்கள் / கற்னக யமிகாட்டல்கள் அனநந்துள்து. எவ்கயாரு 

ாடங்களும் கீழ்கண்ட யிதநாய் அனநந்துள்து. 

 

 தனப்பு 

 அிமுகம் 

 முக்கின அம்சங்கள் 

 சாக்கங்கின் ட்டினல் 

 ாட உள்டக்கம் 

 முடிவு 

 நம் கசய்யதற்காக ாிந்துனபக்கப்ட்ட சயத யசங்கள் 

 சுன-ாீட்னச 

 சுன-ாீட்னசக்கா தில்கள் 

 ாடத்தின் ழுத்தானபக் குித்த தகயல்கள் 

 

சுன-ாீட்னச 

 

ீங்கள் டித்த ாடத்னத நீாய்வு கசய்யதற்கு இந்த சுன-ாீட்னசனாது நிகவும் 

உதயினாய் அனநயும். யிாக்கள் னாவும் சாி/ினம,  கதாிவுகள் நற்றும் இனடகயி 

ிபப்புதல் ன்யற்ின் கதாகுப்ாகும். சுன-ாீட்னசனன ீங்கள் ினவு கசய்த ின் 

ககாடுக்கப்ட்டிருக்கும் யினடகளுடன் உங்கள் யினடனன எப்ிட்டுப் ார்க்கவும். எருசயன 

ீங்கள் எரு யிாயிற்கு ினமனாக திித்துயிட்டீர்ககில், சுன-ாீட்னசனின் 

யினடனாது சாினா யினடனன ாடத்தில் வ்யிடத்தில் காணாம் ன்னத 

சுட்டிக்காட்டியுள்து. உதாபணநாக யினட  இவ்யாறு இருக்குகநில் அ (5.3). “அ” ன் 

ழுத்து சுன-ாீட்னசனின் சாினா யினடனனக் குிப்ிடுகின்சதாடு இக்கம் 5 ஆது 

த்தனனாம் அத்தினானம் ன்னத குிப்ிடுகின்து. இக்கம் 3 ஆது யினட 

காணப்டுகின் ாடத்தின் சாக்கத்னத குிப்ிடுகின்து. சதனுகநாரு யிாயிற்கு 

ினமனா யினடனன ககாடுத்திருக்கிீர்கள் ன்னத ீங்கள் காணும்காழுது முழு 

சாக்கத்னதயும் நீாய்வுகசய்யதற்கு இச்கசனற்ாடு உதயினாய் அனநயும். 

 

 

கற்கும் யமிமுனகள் 

 

குனந்தட்சம் இபண்டு யமிகளுக்கூடாக இப்ாடத்திட்டத்தின ீங்கள் 

கற்றுக்ககாள்முடியும்: சுனநாக அல்து எரு குழுயாக. ாம் இவ்யிரு முனகனக் குித்தும் 

யிங்கிக்ககாள்சயாம். 
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சுனநாகக் கற்ல் 

 

நக்கள் சுனநாகக் கற்றுககாள்ளுயதற்கு உதயிகசய்யதற்காகசய குசால் 

ல்கனக்கமகநாது ிபுணத்துயம் கற்றுள்து. சதயனுனடன யார்த்னதனன 

கற்றுக்ககாள்ளும் அனயருக்கும் எரு சனக்கா, சாதகருக்கா அல்து யிஸ்தாபநா 

யனகனா புத்தக யங்களுக்கா அனுநதி கினடப்தில்ன ன்து ாம் அனயரும் 

அிந்த என்ச.சய தான் முழுனநனா கற்ல் யமிகாட்டன உங்களுக்கு ககாடுக்க 

முனற்சி கசய்கிசாம். ஏர் சதர்ச்சிகற் ஆசாால் கயநாக திட்டநிடப்ட்டு எவ்கயாரு 

ாடங்களும் ழுதப்ட்டுள்து. அதால் ீங்கள் வீட்டிலிருந்தடிசன அினயயும் 

ஆயிக்குாின யர்ச்சினனயும் கற்றுக்ககாள் முடியும். 

 

முன் எழுங்குகசய்னப்ட்ட யகுப்பு சபங்கள் இல்ாதடினிால், சுனநாகக் கற்ாது 

திப்ட்ட உனர் உந்துயினசனனயும் சுன-எழுக்கத்னதயும் சகாருகின்து.தனவுகசய்து உங்கள் 

கபங்கில் சயதாகநம் என்ிருப்னத ிச்சனித்துக்ககாள்ளுங்கள். சயதாகநசந உங்கள் மூ 

புத்தகநாகவும் அது நாத்திபசந சதயனுனடன வுதாகவும் காணப்டுகின்து.சதயனுனடன 

யார்த்தனிலிருந்து அதிகநாக கற்றுக்ககாள்யதற்காகஇந்த 21 ஆம் நூற்ாண்டு 

சீரத்துயநாது உங்களுக்கு உதயிகசய்யுகநாரு சாதாபண கருயினாகும். திக்கப்ட்ட 

சயதாகநம், ாிசுத்தஆயினார் நற்றும் சீரத்துய கற்னககியுடன் ீங்கள் ாிசுத்த 

ஆயினாயருனடன யகுப்ில் இருக்கின்ீர்கள். உற்சாகத்சதாடு காின காாினங்கள் 

டக்குகநன்னத திர்ார்த்திருங்கள். 

 

சுனநாகக் கற்கும் சபத்னத அதிகாித்தல் 

 

1. கற்றுக்ககாள்யதற்காக அனநதினாதும் யமக்கநாதுநா சபத்னத 

எதுக்கிக்ககாள்ளுங்கள். எவ்கயாரு ாளும் அசத யமக்கநா சபத்தில் கற்தற்காக 

உங்கள் நனத கசலுத்தும்சாது அயதாிப்தற்கு நிகவும் இகுயாக இருக்கும். 

ீங்கள் அதிகநாக யிமிப்ாக இருக்கும் சபத்னத கதாிவு கசய்துககாள்ளுங்கள். 

2. எவ்கயாரு ாடத்னதயும் கெத்சதாடுகூட ஆபம்ியுங்கள். இந்த ாடப்புத்தகத்னத 

புாிந்துககாள்ளுயதற்கும் உங்கள் யாழ்க்னகனில் அனத தகுந்த யிதநாக 

னடமுனப்டுத்துயதற்கும் உதயிகசய்யும்டி கர்த்தாிடத்தில் சகளுங்கள். 

3. ாட சாக்கங்கன அல்து ிபதா குிப்புக்கன கயித்துப் ார்க்கும்டி 

ாடத்திற்கூடாக எரு யினபயா யாசிப்ன  சநற்ககாள்ளுங்கள். 

4. இபண்டாம் முனனாகவும் ாடத்தின் சாக்கங்கனப் ாருங்கள். 

5. ாடத்னத நீண்டும் யாசிக்கவும். இம்முன சயதாகந யசங்கின்ால் 

அயதாத்னதச் கசலுத்துங்கள். னிற்சிகன கசய்யசதாடு, னனுள் 

குிப்புக்கனயும் டுத்துக்ககாள்யது உங்களுக்கு உதயினானிருக்கும். ீங்கள் 

ன்த்னதக் கற்ீர்கள் ன்னதயும் உங்கள் திசாி யாழ்க்னகனில் அனத வ்யாறு 

னடமுனப்டுத்தப்சாகின்ீர்கள் ன்னதக் குித்தும் சிந்தியுங்கள். 

6. எவ்கயாரு ாடத்தின் இறுதினிலும் ககாடுக்கப்ட்டிருக்கும் யிாக்களுக்கு 

யினடனியுங்கள். யினடகன கதாிந்துககாள்த் சதனயகனில் நீண்டும் 

ாடத்திற்குள் கசன்று உங்கள் யினடகன சாிார்க்கும்டிக்கு யினடத்தான 

சசாதியுங்கள். 

7. சாதினவு சபத்னத டுத்துக்ககாள்ளுங்கள். புதின புத்தகத்திற்கு கடந்துசாகும்டி 

யற்புறுத்துயதற்காக ந்த நணி ஏனசயும் எலிக்காது. 
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8. சயதயசங்களுக்கா கருயிகன இனன்வு உசனாகப்டுத்துங்கள். ீங்கள் 

அிந்திபாத மக்கநற் யார்த்னதகன அிந்துககாள்ளும்டி யிக்கவுனபகள், 

அகபாதிகனப் னன்டுத்துங்கள். 

 

குழுயாகக் கற்ல் 

 

21 ஆம் நூற்ாண்டு சீரத்துயத்னத குழுயாகவும் கற்றுக்ககாள் முடியும். 

இம்முனனாது கசனாற்றும் தினந ககாண்டதும் ாடத்தின் உள்டக்கத்னத 

யலுப்டுத்துயதற்கு உதயிகசய்னகூடின யிதநாகவும் காணப்டுகின்து. அத்துடன் னன 

கிிஸ்தயர்கசாடு ல்கதாரு சிசகத்னத கட்டிகனழுப்புயதற்கா யமினனயும் 

ற்டுத்துகின்து. 

 

குழுக் கற்லுக்கா யமிமுனகள் 

 

1. நற் யிசுயாசிகளுடன் சசர்ந்து கற்றுக்ககாள் எரு சபத்னத எதுக்கிக்ககாள்ளுங்கள். 

வீட்டில், சனனில் அல்து சந்திக்க யசதினாகவும் தடங்கலின்ியும் இருக்கின் 

சதனுகநாரு இடத்னத கதாிவுகசய்துககாள்ளுங்கள். அனயபாலும் 

ற்றுக்ககாள்ப்ட்ட சபத்தில்  ஆபம்ிக்கவும் முடிக்கவும் 

திட்டநிட்டுக்ககாள்ளுங்கள். 

2. யமிகாட்டக்கூடின எருயனபசனா அல்து கந்துனபனாடும் தனயர் எருயனபசனா 

ினநித்துக்ககாள்ளுங்கள். யமக்கநாக ீங்கள் சமூகநிக்கும் சனனின் சாதகர் இந்த 

இடத்திற்கு ஊமினம் கசய்னகூடின தினநனா னப கதாிவு கசய்யதற்கு 

உங்களுக்கு உதயி கசய்யார். 

3. எரு யாபத்தில் எரு ாடத்னத நாத்திபம் கற்றுக்ககாள்ளும்டி ாம் உங்களுக்கு 

ஆசாசன கூறுகின்சாம். கற்றுக்ககாள்ளும் குழுயிலுள் எவ்கயாருயரும் 

சந்திப்தற்கு முன்ாக வீட்டிலிருந்சத இப்ாடத்னத ன்கு யாசித்து யபசயண்டும். 

சுனநாகக் கற்கும் முனனில் காட்டப்ட்டிருக்கும் யமிகாட்டல்கன ின்ற்றுங்கள். 

4. குழு கற்ன கெத்சதாடு ஆபம்ியுங்கள். அத்சதாடு உங்களுனடன 

கந்துனபனாடல்களுக்கும் உங்கள் கற்னககளுக்கும் உதயிகசய்யும்டி ாிசுத்த 

ஆயினாயாிடத்தில் சகளுங்கள். அதன்ின்ர், ாடத்தில் உள் சாக்கங்கன 

எவ்கயான்ாக கந்துனபனாடுங்கள். சாக்கங்கன உபத்த குபலில் யாசித்த ின்ர் 

கருத்துக்கனத் கதாியிப்தற்கும் சகள்யிகள் சகட்தற்கும் இடநியுங்கள். 

உங்களுனடன கருத்துக்கன முன்னயப்தற்கு கயட்கப்டசயண்டாம். சிசயன 

உங்களுக்கு யமிகாட்டும் தனயர்கள் முக்கினநா காாினங்கன சுட்டிக்காட்டாம். 

5. கந்தாசாசிக்கும் சபத்தில் ாடத் தனப்ிலிருந்து யிகிச் கசல்ாநல் 

அயதாத்சதாடு இருக்கவும். 

6. குழு கசனற்ாடுகின்சாது சகள்யி சகட்திலும் ஆசாசன யமங்குயதிலும் 

திர் ஆதிக்கம் கசலுத்துயனத தயிர்த்துக்ககாள்வும்.  

7. கெித்துடசகூட என்றுகூடன ினவு கசய்யது நிகவும் சிந்தது. யிசசடநாக 

அன்னன தனப்ில் கற்றுக்ககாண்ட யிடனங்கள் கதாடர்ா சதனயகளுக்காக 

கெிப்து ன்று. 
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உங்களுக்கு னாசதனும் சகள்யிகள் அல்து கருத்துக்கள் இருப்ின், தனவுகசய்து ம்னந 

கதாடர்புககாள்ளுங்கள்:  

 

கதானசசி: (800) 443-1083 (சுயிசசரம் நற்றும் சீரத்துயம் னும் ினனத்னத 

அனமயுங்கள்) 

நின்-அஞ்சல்:ced@globaluniversity.edu 

 

 

mailto:ced@globaluniversity.edu
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தாடம் 1 

 

க ாதத்த கற்க ாள்பல் 

 
ஒபை ம்திிணர் ஒபைகாகடாபைர் சத்ிட்டுக்க ாண்டணர். அர் ளுதட 

டடிக்த  க ாடூா வும் க ாதத்ிணால் அர் ளுதட ப ங் ள் சிந்தும் 

 ாப்தட்டது. அர் ளுதட சிநி  ள் அழுதுக ாண்டிபைந்தடிால் அளுதட பத் 

சக ான் அதப இறு   ட்டிதத்துக்க ாண்டதடி பன் அதநிலிபைந் கசாதாவுக்குப் 

தின்ணால் இபைபைம் கதாய் ஒிந்துக ாண்டார் ள். அன த்ிணால் அக்கூக்குதனபெம் 

அழுத தபெம் க ட் க்கூடிாிபைந்து. ணினும், அர் ளுக்கு அில் தனிட 

அசிற்நிபைந்து. இறுிா , அந்ிசாபெம் கதபில்  ப்தன் க ா  வீட்டிலிபைந்து 

கபிகநி வீிக்குச் கசன்நார். ாய் தடுக்த தநக்கு ஓடிச்கசன்று,  டுஞ்சீற்நத்துடன் 

தனதணத குத்ிதடி உதடக் ப்தட்டபா   ட்டிலின்கல் ிழுந்து  ண்ீர் 

ிட்டாள். சண்தட படிந்த உறுிப்தடுத்ின்க ாண்டர் பா  திள்தப ள் கதுா  

கசாதாின் தின்ணாலிபைந்து உற்றுப் தார்த்ண்ம் கபிக ந்ணர். இது அவ்வீட்டில் 

சாாா  ாந்காறும் டக் ிந சம்தாகும். 

 

க ாதம் ன்தது தல்கறு ித்ிாசாண சந்ர்ப்தங் பில் ற்தடும் ஓர் லித ாய்ந் 

உர்வுபூர்ாண ிர் கசல் அல்னது திி கசனாகும். க ாதாணது ாழ்க்த  தப 

வீாக்கு ின்நது. க ாதம் ன்தது தாா? க ாதத்தக்  ட்டுப்தடுத்க் கூடுா? ண 

ஒபைர் க ட் னாம். இந்ப் தாடாணது க ாதத்த புாிந்துக ாள்ளுற் ாண கா க் 

க ாத்த உங் ளுக்கு அபிக் ின்நது. 

 

தாடத்ின் பக் ி அம்சங் ள் 

 

க ாதத்ின் தக் ங் ள் 

 

க ாதத்த த ாளுல் 

 

அன்தின்  ட்டதப 

 

கனுதட ீிபெள்ப க ாதம் 

 

தாடத்ின் காக் ங் ள் 

 

1. க ாதத்ின்  கர்ாநாண ற்றும் ிர்நாண காற்நத்த ிபக்குல். 
 

2. க ாதத்த த ாளுற் ாண ிபதந தப சுட்டிக்  ாண்தித்ல். 
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3. ாம் க ாதா  இபைக்கும்கதாது அன்தின்  ட்டதப வ்ாறு 

கசற்தடு ின்நகன்தத குநித்து  னந்துதாடுல். 
 

4. கனுதட ீிபெள்ப க ாதத்ின் காற்நத்த ிதாித்ல். 

 

 

க ாதத்ின் தக் ங் ள் 

  

காக் ம் 1: 

க ாதத்ின்  கர்ாநாண ற்றும் ிர்ாநாண காற்நத்த ிபக்குல். 
 

உட்புநா வும் கபிப்புநா வும் க ாதம் ம்த தாிக் ின்நது. க ாதம் பன்று 

அங் ங் தபக் க ாண்டது: உர்வுப்பூர்ம் (உட்தகுிில் ீங் ள் வ்ாறு 

உர் ின்நீர் ள்), அநிாற்நல் (ீங் ள் ன்ண ிதணக் ின்நீர் ள்), ற்றும் உங் ளுதட 

டத்த (ீங் ள் ன்ண கசய் ின்நீர் ள்). சிந்தணாலும் ார்த்தாலும் அல்னது 

கசனாலும் கசய்ப்தடு ின்ந க ாதத்ின் கபிப்தாடு ள் கய்ா க தாா  

இபைப்தினும், க ாத உர்வு பாணது தாம் இல்னாலுிபைக் னாம். அில் ஒபை உிாில் 

சார்ந் க ாதத்ின் அங் பம் உண்டு. ாம் இத குந்த பிடம்  ாண் ின்கநாம். 

குந்த தப ங் ள் இஷ்டத்ிற்கு டக்  ிடாகதாது அர் ளுக்கு 

க ாதபண்டா ின்நது. குந்த ள் க ாதப்தடுது ப்தடி ன்ததக்  ற்றுக்க ாள்பத் 

கதில்தன கணணில், அழுத்ம் ற்றும் ாற்நத்ின் இற்த ாண 

திிபெத்ா க க ாதம்  ாப்தடு ின்நது. கதாிர் பில் இந் உர்வு கனுதட 

டிதப்தின் ஒபை தகுிா  இபைக் க்கூடும். ணக, இந் உள்ப  அதப்தாணது 

 ஷ்டாண அல்னது ஆதத்ாண கதனத ிதநகற்றுற்கு கண்டி கசல் 

ஊக் த்தபெம் உந்துிதசதபெம் ணினுக்குத் பை ின்நது. 

  

க ாதம் ன்தது  ற்றுக்க ாள்பப்தட்ட ாறுத்ா  தனப்தட்ட  ாி பிலும் 

ங் ிபெள்பது. உாா  கதற்கநார் ள் உட்தட ற்நர் ள் க ாதத்காடு கசற்தட்ட 

ித்தப்கதான ாபம்  ிாித கசய்னாம். ீிகாி ள் 22:24-25 இவ்ாறு 

ச்சாிக் ின்நது, “க ாதக் ானுக்குத் காணா ாக; உக் ிபள்ப னுகணாகட டாக. 

அப்தடிச் கசய்ால் ீ அனுதட ி தபக்  ற்றுக்க ாண்டு, உன் ஆத்தூாவுக்கு 

 ண்ித பைிப்தாய்.” ஆ ிலும் ல்னா க ாதபம் தாம் அல்ன. கா ம் ம்த 

க ாதத்ிலிபைந்து ின ிிபைக்கும்தடி உற்சா ப்தடுத்து ின்நது. சங் ீம் 37:8 கூறு ின்நது 

“க ாதத்த க ிழ்ந்து உக் ித்த ிட்டுிடு; கதால்னாப்புச் கசய் துாண ாிச்சல் 

உணக்கு கண்டாம்.” சானகானும் இவ்ாறு ழுது ின்நார், “படாின் கஞ்சிகன க ாதம் 

குடிக ாள்ளும்.” (திசங் ி 7:9). ீிகாி பின் ழுத்ாபர் இவ்ாறு கூறு ின்நார் 

“உக் ிம் க ாடுதபெள்பது, க ாதம் ிஷ்டூபள்பது.” (ீிகாி ள் 27:4). 
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க ாதத்ின் ிர்ாநாண தக் ம் 
 

க ாதத்ின் திிதலிப்தாணது ாிச்சல், கறுப்பு, தத த, சு-அனுாதம், 

 டுங்க ாதம், கால்ி, ன்தண குதநத்து ிப்திடல், ம்திக்த ற்ந ிதன, அககதப 

ாய் பனகா அல்னது சாீ ாீிா  சண்தடிடுல் ஆ ி உர்வு தப உள்படக் ின்நது. 

அக ா  க் ள் க ாதத்த வ்ாறு த ாளுகன்தத அநிாதுள்பணர். தத த 

உர்வுள்ப ணிர் ள் சினர் ஒன்றுகசபைம்கதாழுது அங்க  அர் பால் அி  க ாதத்த 

உபைாக்  படி ிநது. ாம் இத அக ா  கசய்ி அநிக்த  பில்  ாக்கூடிா  

இபைக் ின்ந அககதப  ண்டணம் காிிப்கதாாின் கசல் ள் உச்ச ட்டாகும்கதாது 

அன் திிதனன் த்தபெம்  ாத்தபெம் ற்தடுத்து ின்நது. 

 

சின க ாஷ்டி ள் அல்னது ீிா குழுக் ள் க ாதத்தபெம் தத ததபெம் ிப்தா  

 பைது ின்நணர். ஆணால் அில் வ்ி உண்தபெம் ிப்பும்  ாப்தடாட்டாது. திகர் 

ிபைதத்ின் ழுத்ாபர் இவ்ாறு கூறு ின்நார் “ாகாடும் சாாணாிபைக் வும் ..... 

ாகாபை  சப்தாண கர் பதபத்கழும்திக்  னக் பண்டாக்கு ிநிணால் அக ர் 

ீட்டுப்தடாதடிக்கும்” (12:14-15). ம்பதட க ாதத்த ிட்டுக்க ாடுத்து ன்ணிக்கும்தடி 

இகசு ம்த உற்சா ப்தடுத்து ின்நார். ீர்க் ப்தடா க ாதம் ன்ணிக்  படிாத 

ஆ ித ள் புாிந்துக ாள்பக்கூடி தித ளுக் ாண சாா ாறுத்ங் ள் அல்ன. 

ஆணாலும் அது ககணாடுள்ப து உநத  ாப்தடுத்தும் ஒபை கதபைத 

ணப்தான்தாகும். 

 

ஆிா ம் 4:1-16 க ாதத்தக் குநித் ஒபை லிதாண  தத க்குக் 

 ாண்திக் ின்நது. பல் ணிர் பாண ஆாம் ாளுக்கு இபை புத்ிர் ள் இபைந்ணர். 

ஒபைன் கதர்  ாபன் ற்நன் ஆகதல். ஒபைாள் இவ்ிபை புத்ிர் ளும் கனுக்கு 

 ாிக்த  கசலுத்ிணர். ஆகதலுதட தலி கதண திாிப்தடுத்ிது. ஆணாலும் 

 ாபனுதட தலிில் இபைந் ஓர் நிணால் அது கதண திாிப்தடுத்ில்தன. 

 ாபனுதட தலிில்  ாப்தட்ட குற்நம் ன்ணகன்று கா ம் க்கு துல்லிா  

காிிக் ாகதாிலும் இந் பழு  ாாித்தக் குநித்தும்  ாபன் ி வும் க ாதப்தட்டான் 

ன்தத ாம் அநிகாம். ஆிா த்ில் 4:6-7 ாபனுதட க ாதத்தக் குநித்து கன் 

ப ப ா : “உணக்கு ன் ாிச்சல் உண்டாிற்று? உன் ப ாடி ன் கறுதட்டது? ீ 

ன்த கசய்ால் கன்த இல்தனகா? ீ ன்த கசய்ாிபைந்ால் தாம் ாசற்தடிில் 

தடுத்ிபைக்கும்; அன் ஆதச உன்தண தற்நிிபைக்கும் ீ அதண ஆண்டுக ாள்ளுாய் 

ன்நார்.” இற்குப் தின்,  ாபன் ன் சக ாதண ல்கபிக்கு அதத்துச்கசன்று 

அதண க ாதன கசய்ான். சாித்ித்ில் பனாது திவுகசய்ப்தட்ட 

க ாதனக்குபனக் ாம் க ாதாகும். 

 

க ாதத்ின் கர்நாண தக் ம் 
 

ிச்சா  க ாதத்ிற்கு ிர்ாநாண தக் ம் இபைப்ததுகதான, அற்கு கர்ாநாண 

தக் பம் உண்டு. உர்வுபூர்ா  தித ற்தடும்கதாது க ாதம் ச்சாிக்த  கசய்பெம் 

ிா  கசற்தடு ின்நது. ாற்நம், கால்ிக் ாண தம், ீர்க் ப்தடா 

குற்நஉர்ச்சி ள் ற்றும் சாீத்ின்  தபப்பு ஆ ித க ாதத்ின் அநிகுநி பா க் 

 ாப்தடனாம். 
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க ாதத்ின்  கர்ாநாண பனக்கூற்தந டுத்துக் ாட்ட 2 க ாாிந்ிர் 11:29, “ஒபைன் 

தனவீணணாணால் ானும் தனவீணணா ிநில்தனகா? ஒபைன் இடநிணால் ன் ணம் 

ாிாிபைக்குகா?” ிகசா   ள்பப்கதா ர் ள் ற்றும் ாக் ார் பால் ஜணங் ள் 

தாத்ிற்கு கா  ிடத்ப்தடும்கதாது தவுல் க ாதங்க ாண்டார். இவ்த ாண 

க ாதம் அக ா  “ீிாண க ாதம்” ன்று ிதாிக் ப்தடு ின்நது. ீிாண க ாதம் 

ப்கதாழுதும்  ட்டுப்தாட்தட ீநிச்கசல்னாது; அது ஒபைகதாதும் ம்த தாத்ிற்கு கா  

ிடத்ாது. அப்தடிப்தட்ட சின அாிாண ி ழ்வு பில் அவ்ாறு டக்த ில் ம்தச் 

சுற்நிலும் ாம்  ாடம் ஒழுக் க்க ட்டின் ிித்ம் ீிாண க ாதம் ம்த கணிடம் 

 ிட்டிச் கசர்ப்தற் ாண  ாா ிிடு ின்நது. அணால் ீததபெம் தாடு தபபெம் 

ிர்த்து ிற்கும்தடி ணிர் தபதூண்டிிடக ாதத்ால்படி ின்நது. 

 

இகசுவும் க ாதத்த கபிப்தடுத்ிணார். ாற்கு 3:5 “அர் ளுதட 

இபைக் டிணத்ிணிித்ம் [சின பேர் ள்] அர் [இகசு] ிசணப்தட்டு, க ாதத்துடகண 

சுற்நிலும் இபைந்ர் தபப் தார்த்து.” ஓய்வுாபில் இகசு சூம்திண த தபெதட 

ணிதண குாக் ிது பேர் ளுக்கு திச்சிதணா  ஒபை இபைந்து. ாற்கு 11:15-17 இல் 

இன்னுகாபை சம்தத்ில் இகசு க ாதப்தட்டார் ன்தத திவுகசய்துள்பது. 

 

இகசு பைசகனிற்கு ந்து,கானத்ில் திகசித்து, ஆனத்ில் 

ிற் ின்நர் தபபெம் க ாள்ளு ிநர் தபபெம் துத்ி ிட்டு ாசுக் ாபைதட 

தனத  தபபெம், புநா ிற் ிநர் ளுதட ஆசணங் தபபெம்  ிழ்த்து, ஒபைதணபெம் 

கானத்ின் ிா  ாகாபை தண்டத்தபெம் க ாண்டுகதா  ிடால். “ன்னுதட 

வீடு ல்னா ஜணங் ளுக்கும் கஜவீடு ன்ணப்தடும் ன்று ழுிிபைக் ில்தனா? ீங் கபா 

அதக்  ள்பர் குத ாக் ிணீர் ள் ன்று அர் ளுக்கு கசால்லி உதகசித்ார்.” 

 

க ாதாணது ணினுதட சாாாண திிபெத்ம் ன்நால், அக  கா  

தங் ள் அத று ன்று ன் கூறு ின்நது? உாா , க ாகனாகசர் 3:8 இல் தவுல் 

இவ்ாறு ழுது ின்நார், “இப்கதாழுகா க ாதபம் பர்க் பம் கதாநாதபெம், உங் ள் 

ாில் திநக் னா ா தூபம் ம்பு ார்த்த ளுா ி இத தபகல்னாம் 

ிட்டுிடுங் ள்.” தவுல் ீண்டும் அநிவுறுத்து ிநார், “ச னிாண  சப்பும், க ாதபம், 

கூக்குலும், தூபம், ற்ந ந்த் துர்குபம் உங் தப ிட்டு ீங் க் டது” (கதசிர் 

4:31). க ாதாணது தாத்ின்தால் ணிதண ிடத்ிச் கசல்னக்கூடிது. ணகான் 

பழு கா த்ின் தின்ணிிலும் க ாதாணது கதாதுா  ிர்ாநா  

 ாண்திக் ப்தட்டுள்பது. 

 

தின்பைம் சின ி ழ்வு ள் க ாதத்த உண்டாக்கும் திச்சிதண பாகும்: 

 

1. ஒபை தபைதட கதனகசய்பெம் சூழ்ிதன அல்னது அி ாத்துடணாண க ள்ி 

அதண அல்னது அதப க ாதப்தடுத்து ின்நது. 

 

2. ா ணத்த கசலுத்தும் அசாண கத்ில் கதாக்குத்துகாிசனாணதுஅன் 

அல்னது அளுக்கு க ாத ாிச்சதன அல்னது  டுஞ்சீற்நத்த உண்டாக் னாம்.  

 

3. உடல் னக்குதநவு க ாதத்த அி ாிக் னாம். 
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4. து தாதண க ாதத்த அி ாிக் னாம். 

 

5. குதநாண சு-ீப்பீடு க ாதத்த ற்தடுத்னாம். 

 

6. அி ாத்ின் ீது ஆதச அல்னது உநவு பின் ீது  ட்டுப்தாடாணது க ாதத்ிற் ாண 

தானத்த உபைாக் னாம். 

 

7. பழுததடகண்டும் ன்ந ஆல் க ாதத்ிற்கு கா  ிடத்னாம். 

 

8. கால்ி, தட்டம் ற்றும் உர்ச்சிசப்தடல் கதான்ந சூழ்ிதன ள்  ிபர்ச்சிபெள்ப 

க ாதத்த உபைாக் னாம். 

 

9. ண அழுத்ம் க ாதத்த அி ாித்ிடனாம். 

 

க ாதத்த த ாளுல் 

 

காக் ம் 2: 

க ாதத்த த ாளுற் ாண ிபதந தப சுட்டிக்  ாண்தித்ல். 
 

ாம் ம்பதட க ாதத்த  ட்டுப்தடுத் படிபெம். ம்பதட ாழ்க்த தபெம் 

கனுடணாண து உநதபெம் அிக்கும்தடிக்கு ாம் க ாதத்ிற்கு இடம்க ாடுக் த் 

கதில்தன. க ாதத்த த ாளுது ப்தடி ன்தற் ாண தடபதந அநிவுத ள் 

கா த்ில் ிதநந்துள்பது. கதசிர் 4:26-27 இல், தவுல்  ிநிஸ்ர் ளுக்கு இவ்ாறு 

கூறு ின்நார் “ீங் ள் க ாதங்க ாண்டாலும் தாஞ்கசய்ாிபைங் ள்; சூாின் 

அஸ்ிக் ிநற்கு பன்ணா  உங் ள் ாிச்சல் ிக் டது; திசாசுக்கு இடங்க ாடாலும் 

இபைங் ள்.” 

 

ம்பதட க ாதாணது ம்த தாத்ிற்கு கா  ிடத்க்கூடாது 
 

க ாதாணது ம்த தாத்ிற்கு கா  க ாண்டு கசல்லுாின் அது ீிாண க ாதம் 

அல்னக. க ாதத்ிணால் சின கங் பில் ஜணங் ள் க ாடூாண கசதன கசய் ின்நார் ள் 

அல்னது கசால்தன கசால்லு ின்நார் ள். அக  கங் பில் க ிணா ி ானும், 

க ாதத்ின் ிித்ம் கசய் று தபக் குநித்து தாிசுத் ஆிாணர் தின்கணாபை ாபில் 

அக்குற்நங் தபக் குநித்து உர்த்ிிபைக் ின்நார். ான் புண்தடுத்ி ணிர் பிடம் 

ன்ணிப்பும் க ட்டுள்கபன். தன கங் பில் ான் இவ்ாறு கசய்பெம்தடி கன் 

இடபித்காடு  தடசிா  க ாதா  இபைக்கும்கதாது அதிா  இபைப்தது இனகு 

ன்தத ான்  ற்றுக்க ாண்கடன். 

 

உங் ளுக்கு க ாதம் பை ிநகன்று ீங் ள் உபைம்கதாது, அங் ிபைந்து சற்று கபிகநி 

அதிாகுங் ள். படிந்ால் கறு  ாாிங் தபக் குநித்துச் சிந்ிபெங் ள். ல்னாற்நிற்கும் 

கனா , க ாதத்துடன் ாறுத்ம் கசய்ாீர் ள். கணணில் அது ககுா  உங் தப 

தாத்ிற்கு கா  ிடத்தும். 



 

13 
 

 

சூாின் அஸ்ிக்கும் த க ாதத்த தத்ிபைக் ாீர் ள் 
 

தவுல் இவ்ாறு ழுது ிநார், “சூாின் அஸ்ிக் ிநற்கு பன்ணா  உங் ள் ாிச்சல் 

ிக் டது” (கதசிர் 4:26). ிதா  ன்ணித்து அடுத்  ாாிங் ளுக்கு 

 டந்துகசல்லுங் ள். க ாதத்த உங் ள் ணில் தநத்து தத்துக்க ாள்ப ீங் ள் 

அனுிப்பீர் ள் ன்நால், அது ப்கதாழுதும்  சப்தத பர்க்கும். அக  கதப 

ஊிங் பில்பைம் ி   டிணாண திச்சிதண ன்ணகணில் அக  பைடங் ளுக்கு பன்பு 

டந்  ாாிங் தபக் குநித்து இன்னும் க ாதா  இபைப்ததுான். உர்ாலும் ஆிக்குாி 

ித்ாலும் ிதில் ன்ணிக் ின்ந ஒபை தா  இபைப்தது ஆகாக் ிாணாகும். 

 

திசாசுக்கு இடங்க ாடாிபைங் ள் 
 

ாம் க ாதா  இபைக்கும்கதாது திசாசுக்கு சற்கநனும் இடங்க ாடுக் க்கூடாது ண தவுல் 

கூறு ின்நார். க ாதம் ன்தது திசாசு க்கு ிா  உதகா ி க்கூடி ஒபை ல்னதாண 

 பைிாகும். ம்பதட ாழ்க்த த திசாசின்  ட்டுப்தாட்டிலிபைந்து பற்நிலும் 

ிடுதனாணா ன்று ாம் இதடிடால்  ணிக் கண்டும். அத்காடு ாம் ம்பதட 

ஜாணாின் ிட்டத்ில் ங் ிிபைக் வும்கண்டும். ாம் தாம் கசய்த ிர்த்து, 

ிதில் ன்ணித்து, திசாசுக்கு ம்பதட ாழ்க்த ில் சற்கநனுகாபை இடத்த 

க ாடுக்  றுத்ால், அப்கதாழுது ாம் க ாதத்த தனுள்ப ிா  த ாபபடிபெம். 

 

க ாதத்த த ாளுற் ாண தண தடபதநசார்ந் ி ள் 
 

ீங் ள் ககு  ானங் ள்  ிநிஸ்ர் பா  இபைப்பீர் கபன்நால் பட்டாள்ணாண 

அல்னது அசிற்ந த ினாண திச்சிதணக்குள் திகசிக்கும் சந்ர்ப்தங் ள் குதநா  

 ாப்தடும். உங் ள் ணப்தான்த ற்றும் டத்த இகசுதப்கதானாகுக இற்குக் 

 ாாகும். ஆ ிலும் இன்னும் ஒபைபைம் அந்  பைத்துகறுதாடு பிலிபைந்து 

ிடுதனா ில்தன. ஒபைர் திச்சிதண தப கடிக்க ாள்ளுில்தன ன்நாலும் 

திச்சிதண ள் அர் தப காக் ி பை ின்நது. ஆ ிலும் ல்னா திச்சிதண ளும் ீத 

அல்ன ன்தக ற்கசய்ிாகும். கய்ா க, சின திச்சிதண ள் ற்தந 

திச்சிதண தபத் ீர்க்  ிா  உள்பது. 

 

வ்ாநாினும், க ாதத்த ப்தடி த ாளுகன்தத அநிந்ிபைத்ல் கண்டும். 

ிகசடா  ற்நர் ளுடணாண  பைத்து கறுதாடு ளுக்கு ப ங்க ாடுக்கும்கதாது இது 

அசிா ின்நது. க ாதாணது பர்ந்து  ட்டுப்தடுத் படிா ிதனக்குட்தட்டுிடும் 

ன்தால் க ாதத்த அடக் ிக்க ாள்ளுதும் அத புதத்துிடுதும் ஆதத்ாண 

ஒன்நா ிிடு ின்நது. க ாதத்த சாிா  கபிப்தடுத்  ற்றுக்க ாள்ளுனாணது 

ன்த தபக் க ாண்டு பை ின்நது. கய்ா க, ற்ந தாின் உாிததபெம் 

கதறுிதபெம் குநித்து அன்புடனும் ிிப்புர்வுடனும் க ாதம்  ட்டுப்தாட்டிற்குள் 

க ாண்டுப்தடுாின் ஒபை உநில் ாற்நத்ிற்கும் பர்ச்சிக்குாண உடன்தாடாண 

ிா  க ாதம் அதபெம்.க ாதத்த த ாபக்கூடி ஆறு பதந ள் தின்பைாறு. 

 

உங் ளுதட உர்வு தபக் குநித்துப்கதசுங் ள் 
 

ற்நர் ளுதட தநப் தற்நி கதசுதப் தார்க் ிலும் உங் ளுதட உர்வு தபக் 

குநித்து கதசுது ல்னது. ணிர் ள் ாங் ள் ிர்க் ப்தடும்கதாது ன்பதநா  
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கசற்தடுார் ள் அல்னது க ாதப்தடுார் ள். ிர்ாநா  திிதலிப்புக் ளுக்கு 

ின ிிபைங் ள்.  

 

ஒபை சத்ில் ஒபை  பைத்து கறுதாட்தட ாத்ிம் சார்ந்ிபைங் ள் 
 

தத ண சப்பு தபக் குநித்து கதசுதப் தார்க் ிலும் திச்சிதணத 

ீர்த்துக்க ாள்ளுது ி வும் ல்னது. திச்சிதண ள் பைம்கதாது ாம் அற்தந 

த ாளுத ில் இற்த ாய் பை ின்ந க ாதத்த அடக் ிக்க ாள்து ன்று. 

  

ற்நர் தினபிக்  இடபிபெங் ள் 
 

ிாங் பின்கதாது அவ்ிடம்ிட்டு கபிகறுதர் ள் ீ சண்தடாபர் ள்! 

ீங் ள் உங் ள் துதபெடன் அல்னது ண்தபைடன் க ாதாிபைக்கும்கதாது அத 

கபிப்தடுத்துற்கு உங் ளுக்கு உாிதபெண்டு. ாநா , ீங் ள் ற்ந தபைக்கும் 

கசிக ாடுக் கண்டும். இது ஒபை ீர்தகா அல்னது உடன்தாட்தடகா க ாண்டுபைம். 

 

உர்ச்சி தப கபிப்தடுத்துத இனக் ாக் ிக்க ாள்ளுங் ள்.  ீழ்ப்தடுத்துத அல்ன 

 

க்கு அன்தாணர் பிடத்ில் ம்பதட க ாதத்த கபிக் ாட்டுது து 

உர்ச்சி தப கபிப்தடுத்துற்க ன்நி, அர் தப சதடச் கசய்ற் ா  அல்ன. 

இண்டுகதர் ங் ளுதட உர்ச்சி தப கபிப்தடுத்துற் ா  ஈடுதடுத ில் அக ந் 

ம் அது அச்சூழ்ிதனத கபிாக்கு ின்நது. அர் ளுதட க ாதம் கபிகநி 

தின்ணர் ீண்டும் இபைபைம் அன்புகசய்த் காடங்குர். 

 

ி  அன்கதாடுகூடி சிதனாண ிர்சணம் (ல்னது க ட்டது குநித்துக் கூநல்) 

 

ிகுந் அன்திணால்  ாாிங் தப கபிப்தடுத்துன் பனம் சிதனதப் 

கதடவீர் பாணால் க ாதத்ிணால் உண்டா ின்ந அக  காிிப்புக் தப 

ிர்த்துக்க ாள்பபடிபெம். அன்கத ி ப்கதாி ற்தண்தாகும். 

 

கனுக்கு பன்தா  உங் ள் க ாதத்த அநிக்த ிடுங் ள் 
 

ீங் ள் ந்க்  ாத்ிற் ா  க ாதம் க ாண்டிபைந்ாலும் சாி, க ாதத்த கனுக்கு 

பன்தா  அநிக்த  கசய்பெங் ள். “ான் வ்பவு க ாதா  இபைக் ிகநன் ன்தத கன் 

அநி இடபிக் ாட்கடன். அர் அத ிபைம்தாட்டார்!” ண ீங் ள் சினகதப 

ிதணக் னாம். கன் ற் ணக உங் ள் க ாதத்த அநிந்துள்பார். ன்நகதாிலும் 

ீங் ள் அாிடம் அற்தந அநிக்த  கசய்தக அர் ிபைம்பு ின்நார். சத்துபைக் பின் 

ீது ணது ண்த்த சங் ீக் ான் இவ்ாறு கபிப்தடுத்து ிநார். “ககண, அர் ள் 

ாிலுள்ப தற் தபத்  ர்த்துப்கதாடும்;  ர்த்ாக, தானசிங் ங் பின்  டாய்ப் தற் தப 

காறுக் ிப்கதாடும்.  டந்காடு ிந ண்ீதப்கதால் அர் ள்  ிழ்ந்துப்கதா ட்டும்; 

அன் ன் அம்பு தபத் காடுக்கும்கதாது அத ள் சின்ணதின்ணாய்ப் கதா க் டது. 

 தந்துகதா ிந த்ததப்கதால் ஒிந்துகதாார் பா ; ஸ்ிாிின் பிாப் 

திண்டத்தப்கதால் சூாிதணக்  ாாிபைப்தார் பா ” (சங் ீம் 58:6-8). அத 

 டுஞ்கசாற் பா  இபைந்ாலும்கூட, உண்தபெள்ப புண்தட்ட இபைம் கணிடத்ில் ன் 

உள்பத்த கபிப்தடுத்துதக்  ானாம். ன் ிாி தப திாங்குற்கு தினா  
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சங் ீக் ான் ன்னுதட க ாதத்த கணிடம் கபிப்தடுத்து ிநார். 

சங் ீக் ாதணப்கதான ாபம் து உர்வு கபாகடகூட கணிடத்ில் க் டகாம். 

கன் க ாதத்ிணாலும்  சப்திணாலும் ிதநந் இபைத்த ாற்ந ல்னாிபைக் ிநார். 

அபைதட ல்னதால் ாம் து ிாி தப கசிக்   ற்றுக்க ாள்ளுகாம். 

  

அன்தின்  ட்டதப 

 

காக் ம் 3: 

ாம் க ாதா  இபைக்கும்கதாதுஅன்தின்  ட்டதப வ்ாறு கசற்தடு ின்நகன்ததக் 

குநித்து  னந்துதாடுல். 
 

காான் 13:34-35 இல் இகசு இவ்ாறு கூறு ின்நார் “ீங் ள் ஒபைாிகனாபைர் 

அன்தாிபைங் ள்; ான்உங் பில் அன்தாிபைந்துகதான ீங் ளும் ஒபைாிகனாபைர் 

அன்தாிபைங் ள் ன் ிந புிாண  ட்டதபத உங் ளுக்குக் க ாடுக் ிகநன். ீங் ள் 

ஒபைாிகனாபைர் அன்புள்பர் பாிபைந்ால், அிணால் ீங் ள் ன்னுதட சீர் கபன்று 

ல்னாபைம் அநிந்துக ாள்ார் ள் ன்நார்.” காான் 15:12 இல் அர் ீண்டுா  அந்க் 

 ட்டதபத கூறு ின்நார் “ான் உங் பில் அன்தாிபைக் ிநதுகதான ீங் ளும் 

ஒபைாிகனாபைர் அன்தாிபைக் கண்டுகன்தக ன்னுதட  ற்ததணாிபைக் ிநது.” 

ாம் க ாதா  இபைக்கும்கதாதும் ாம் ற்நர் தப கசிக் க்  ற்றுக்க ாள்பகண்டும். 

இகசுின் சீர் கபண ம்த  ாண்திக் க்கூடி ி வும் தனுள்ப ி இதுாகும். 

  

ம்பதட ஆித்ாண க ாதத்த ிடவும் ம்பதட அன்பு லிதாிபைத்ல் 

கண்டும். த்தண க ாதத்துடன்  ாப்தடினும் ாம் ணிர் தப அன்புகசய் 

கண்டும். ிகசடா   ிநிஸ்துவுக்குள் ம்பதட சக ா சக ாாி தப 

அன்புகசய்கண்டும். க ாதப்தடு ிநற்கு ாித்கன க்குபிலிபைக்கும் கனுதட 

அன்தின் குாிசாகும். ாம் கய்ா க ணிர் தப கசிப்கதாாணால், ாம் 

அர் பிடத்ில் கதாறுதாபெிபைப்கதாம். 

 

க ாகனாகசர் 3:14 இவ்ாறு கூறு ின்நது, “இத ல்னாற்நின்கலும், பூ 

சற்குத்ின்  ட்டா ி அன்ததத் ாித்துக்க ாள்ளுங் ள்.” அன்பு ஒற்றுதத 

உபைாக்கு ின்நது. க ாதம் திாிிதணத உண்டாக்கு ின்நது. கனுதட திள்தப பா  

ாம் ஒற்றுதா வும் சாாணா வும் ாழும்தடிா க அதக் ப்தட்டிபைக் ிகநாம். ம் 

ஒபைத ிட்டு ஒபைதப் திாிக் க்  ாாிபைக்கும் க ாதத்ிற்கு அங்கு இடில்தன. 

ாம்  ட்டாா  அன்புகசலுத்வும் ஒன்நா  கதனகசய்வும் ன்ணிக் வும் கண்டும். 

அத்காடு ற்நர் ளுதட குதநதாடு ளுக்கும் இடபிக் கண்டும். 

 

ஒபைபைம் தாிபூாணர் ள் அல்ன. ீங் ளும்கூட. உங் ள் று தப ற்நர் ள் 

கதாபைட்தடுத்ாது அத ன்ணிக்  உங் ளுக்கு கண்டிாிபைக்கும்கதாது, ீங் ளும் 

ற்நர் ளுதட று தப கதாபைட்தடுத்ாிபைக்  கண்டும்.1 காான் 3:14-16 இல் 

ற்ந க திள்தப தப கசிக்  றும்  ிநிஸ்ர் ளுக் ாண லிதாண 

ார்த்த தபக் க ாண்டுள்பது. 
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ாம் சக ாாிடத்ில் அன்புகூபை ிநதடிால், த்த ிட்டு ீங் ி 

ஜீனுக்குட்தட்டிபைக் ிகநாகன்று அநிந்ிபைக் ிகநாம்; சக ாணிடத்ில் 

அன்புகூான் த்ிகன ிதனக ாண்டிபைக் ிநான். ன் 

சக ாதணப் தத க் ிந னும் னு க ாதனதா ணாிபைக் ிநான்; 

னு க ாதனதா கணகணா அனுக்குள் ித்ி ஜீன் ிதனத்ிாது 

ன்று அநிவீர் ள். அர் ம்பதட ஜீதண க் ா  க ாடுத்ிணாகன 

அன்பு இன்ணகன்று அநிந்ிபைக் ிகநாம்; ாபம் சக ாபைக் ா  

ஜீதணக்க ாடுக் க்கூட  டணாபி பாிபைக் ிகநாம். 

 

க ாதன கசய்து தாா  இபைப்ததுகதானக தத தபெம் தாாகும். ீங் ள் ற்ந 

ததப் தத த்து கதண கசிக்  படிாது. ீங் ள் கறுக் ின்ந ஒபைபைக் ா  உங் ள் 

ஜீதணக் க ாடுப்தது இனா ஒபை ிடாகும். அணால் கனுதட க் ள் த்ிில் 

உண்த அன்தத உபைாக்குற் ா  ல்னாக் க ாதத்தபெம் ிட்டுிடுகாம். 

 

இந் அன்தின் ிாப்திாாணது  ிநிஸ்ர் ளுக் ாண திாணாண 

ிபதநாகும். கார் 13:8 இவ்ாறு கூறு ின்நது, “ஒபைாிடத்ிகனாபைர் அன்புகூபை ிந 

 டகணல்னால், ற்கநான்நாலும் ஒபைனுக்கும்  டன்தடாிபைங் ள்; திநணிடத்ில் 

அன்புகூபை ிநன் ிாப்திாத்த ிதநகற்று ிநான்.”  ிநிஸ்ர் ள் 

தின்தற்நகண்டி புி திாம் இதுக. 

 

கன் ிபைம்பு ிநதடி ாம் ஒபைதகாபைர் கய்ா  கசித்ால், க ாதம் ஒபை 

திச்சிதணா  இாது. 1 கததுபை 4:8 க்கு இத ஞாத ப்தடுத்து ிநது, “ல்னாற்நிற்கும் 

கனா  ஒபைாிகனாபைர் ஊக் ாண அன்புள்பர் பாிபைங் ள்; அன்பு ிபாண 

தாங் தப படும்.” அன்பு ம்த ன்ணிப்திற்கு கா  ிடத்து ின்நது. ாம் 

ஒபைதகாபைர் சாிா  கசித்ால், ற்நர் தபிதா  ன்ணிப்தில் வ்ி 

திச்சிதணபெம் க்கு இாது. கன் ன்ணிப்பு க ாடுத்தன இன்நிதாகான்நா க் 

 ாண் ின்நார். 

 

ாக்க ாபு 1:19 “ஆத ால் ன் திாிாண சக ாக, ாபைம் க ட் ிநற்குத் 

ீிாபெம், கதசு ிநற்குப் கதாறுதாபெம்,  க ாதிக் ிநற்குப் ாாபெம் 

இபைக் க் டர் ள்.” ாம் க ட் ிநற்குத் ீிாபெம் கதசு ிநற்கு கதாறுதாபெம் 

இபைந்ால் க ாதம்க ாள்ளுற் ா   ாங் ள் குதநா   ாப்தடும். அக ா  ற்ந 

தபைக்கு கசிக ாடுக் த் றுாகனக க ாதம் உண்டா ின்நது. ாம் ப்கதாழுதும் 

ற்ந தபைதட க ாத்ிலிபைந்து தார்ப்தற்கு பற்சிக்  கண்டும். ஆ க கதசுதப் 

தார்க் ிலும் அி ா  கசிக ாடுத்ல்கண்டும். 
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கனுதட ீிபெள்ப க ாதம் 

 

காக் ம் 4: 

கனுதட ீிபெள்ப க ாதத்ின் காற்நத்த ிதாித்ல். 
 

சின ணிர் ள் கனுதட குாிசாண அன்தத குநித்து ட்டுக 

சிந்ித்துக்க ாண்டிபைக் ின்நணர். ஆணாலும், கா ம் கனுதட ீிாண 

க ாதத்தபெம் கபிப்தடுத்து ின்நது. கனுதட க ாதத்ின் குாிசங் ள் 

சினற்தந ாம் தார்ப்கதாம். 

  

கன் க ாதப்தடு ிநற்குத் ாிக் ின்நார் 
 

பனாா , கன் ிதா  க ாதம் க ாள்ளுில்தன ன்று கா ம் க்கு 

கூறு ின்நது. கன் ம்பதட க ாதத்த கபிப்தடுத்துத ில், அது ிாாணதும் 

ததநக்குட்தட்டதுாகும்; அர் ப்கதாழுதும்  ட்டுப்தாட்தட ீறுில்தன. 

அத்காடு, கனுதட க ாதாணது அன்பும்  ிபைததபெம் கசர்ந்ா க இபைக் ின்நது. 

சங் ீம் 86:15 இல், ஆணாலும்ஆண்டக, ீர் ணவுபைக் பம், இக் பம், ீடி 

கதாறுதபெம், பூ  ிபைததபெம், சத்ிபபள்ப கன்.” சங் ீம் 103:8-9 கனுதட 

க ாதத்ின் த்தக் குநித்துச் கசால்லு ின்நது: “ ர்த்ர் உபைக் பம், இக் பம், ீடி 

சாந்பம், ிகுந்  ிபைததபெபள்பர். அர் ப்கதாழுதும்;  டிந்துக ாள்பார் 

ன்கநன்தநக்கும் க ாதம் க ாண்டிார்.” கலும் “ ர்த்ர் இக் பம் ண உபைக் பம், ீடி 

சாந்பம் ிகுந்  ிபைததபெபள்பர்.” ன்று சங் ீம் 145:8 கூறு ின்நது. 

  

க ாதப்தடு ிநற்கு ாாதக் குநித்து  ற்றுக்க ாள்ளுது ம்த ஆிக்குாி 

பர்ச்சிக்கும் பிர்ச்சிக்கும் கா  டத்து ின்நது. அது க்கு ப்தடி திச்சிதணதத் 

ீர்த்துக்க ாள்பனாம் அல்னது ப்தடி க ாதத்த கபிப்தடுத்னாம் ன்தற் ாண 

கத்தபெம் சுந்ித்தபெம் பை ின்நது.  ீக க ாடுக் ப்தட்டுள்ப கா ப் தங் ள் 

ாம் க ாதப்தடு ிநற்கு ாாகும்தடி ம்த உற்சா ப்தடுத்து ின்நது: 

 

 “தனாதணப் தார்க் ிலும் ீடி சாந்பள்பன் உத்ன்; தட்டத்தப் 

திடிக் ிநதணப் தார்க் ிலும் ன் ணத அடக்கு ிநன் உத்ன். (ீிகாி ள் 

16:32) 

 உன் ணில் சீக் ிாய்க் க ாதம் க ாள்பாக; படாின் கஞ்சிகன க ாதம் 

குடிக ாள்ளும்.” (திசங் ி 7:9) 

 ஆத ால், ன் திாிாண சக ாக, ாபைம் க ட் ிநற்குத் ீிாபெம், 

கதசு ிநற்குப் கதாறுதாபெம், க ாதிக் ிநற்குத் ாாபெம் இபைக் க் டர் ள். 

னுபைதட க ாதம் கனுதட ீித டப்திக் ாட்டாக.” (ாக்க ாபு 1:19-

20) 

 “கதுாண திிபெத்ம் உக் ித்தாற்றும்;  டுஞ்கசாற் கபா க ாதத்த 

ழுப்பும்.” (ீிகாி ள் 15:1) 
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 “க ாதக் ான் சண்தடத ழுப்பு ிநான்; ீடிசாந்பள்பகணா சண்தடத 

அர்த்து ிநான். (ீிகாி ள் 15:18) 

 

கன் தாத்தக் குநித்தும்  ன ம் கசய்தக் குநித்தும் க ாதப்தடு ிநார் 
 

ாத்ிா ம் 32:9 இல், ாம்தின்பைணற்தந ாசிக் ின்கநாம்: “தின்னும்  ர்த்ர் 

காகசத காக் ி: இந் ஜணங் தபப் தார்த்கன்; இர் ள் ங் ாக்  ழுத்துள்ப 

ஜணங் ள். ஆத ால் ன் க ாதம் இர் ள் கல் பபவும், ான் இர் தப 

அித்துப்கதாடவும் ீ ன்தண ிட்டுிடு.” ணிர் பின் அதக்ி கனுதட க ாதத்ின் 

கபிப்தாடாகும். 

  

கார் 1:18 கூறு ின்நது, “சத்ித்த அிாத்ிணாகன அடக் ிதக் ின்ந 

னுபைதட ல்னாி அதக்ிக்கும் அிாத்ிற்கும் ிகாாய், கக ாதம் 

ாணத்ிலிபைந்து கபிப்தடுத்ப்தட்டிபைக் ிநது.” பிதா  கூறுகாா ில் கன் 

தாத்ின் ீது க ாதம் க ாள்ளு ின்நார்.  ாம் ி வும் ன்நிபெள்பர் பா  

இபைக் கண்டும். கணணில், சிலுதின்ீது  தாத்ிற்கு ிாண 

கக ாதாக் ிதணால் இகசு தாடுதட்டார். ாம் கதந கண்டி ண்டதணத அர் 

கதற்றுக்க ாண்டார். 

 

கனுதட க ாதாணது ததபெள்பதும்ீண்டும்  ட்டிகழுப்தக்கூடிதும் 
 

சங் ீம் 78:38 கசால்லு ிநது, “அகா அர் தப அிக் ால், இக் பள்பாய் 

அர் ள் அக் ித்த ன்ணித்ார்; அர்து உக் ிம் பழுதபெம் ழுப்தால், 

அக ந்ம் து க ாதத்த ினக் ிிட்டார்.” சாா ழுது ின்நார், “அக் ானத்ிகன ீ 

கசால்லுது:  ர்த்ாக, ான் உம்தத் துிப்கதன்; ீர் ன்கல் க ாதாிபைந்ீர்; 

ஆணாலும் உம்பதட க ாதம் ீங் ிற்று; ீர் ன்தணத் கற்று ிநீர் (சாா 12:1). கன் 

ம்பதட க ாதத்த கபிப்தடுத்தும்கதாதும் அது அபவுக்குட்தட்டது அல்னது 

ல்தனக்குட்தட்டாகும். அர் ாபைடன் க ாதப்தட்டுள்பாகா அர் தப ீண்டும் 

 ட்டிகழுப்புதும் கற்றுதுக அபைதட ிபைப்தாகும். தாம் கதண 

க ாதப்தடுத்தும் ன்நாலும் ஒபை தாி ணந்ிபைம்பும்கதாது கன் உடணடிா  ன்ணித்து 

தாித கற்று ிநார். கனுதட க ாதம் தாித ணந்ிபைப்புற்க ன்கந 

டிதக் ப்தட்டுள்பது. 
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படிவுத 

 

க ாதத்த கற்க ாள்ற் ா உங் ளுக்கு உக்கூடி சின தடபதநாண 

சிந்தண ள் இகா.  

  

 க ாதத்த ஒத்துக்க ாள்ளுங் ள். ீங் ள் க ாதாிபைக் ின்நீர் ள் ன்று 

ற்றுக்க ாள்ளுங் ள். 

 உங் ள் ண்ங் தப  ட்டுப்தடுத்ிக்க ாள்ளுங் ள். ஒபைபைதடண்ங் ள் 

அபைதட உர்வு ளுடன் இதடப்தடு ிநாண திாண  ாி பாகும். 

திலிப்திர் 4:8 தவுலின் ார்த தப ிதணவுகூறுங் ள். “ தடசிா  சக ாக, 

உண்தபெள்பத கபத கபா, ஒழுக் பள்பத கபத கபா, 

ீிபெள்பத கபத கபா,  ற்புள்பத கபத கபா, 

அன்புள்பத கபத கபா, ற் ீர்த்ிபெள்பத கபத கபா, புண்ிம் 

துகா, பு ழ் துகா அத தபக சிந்ித்துக்க ாண்டிபைங் ள்.” 

 க ாதத்ிற் ாண  ாங் தபக்  ண்டுதிடிபெங் ள். து உங் தப க ாதப்தட 

தத்து ன்தத  ண்டுதிடிபெங் ள். 

 உங் ள் பட்டாள்ணாண ம்திக்த  ளுக்கு சாலிடுங் ள். ம்பதட ம்திக்த  

பதந ளும் ாம் சிந்ிக் ின்ந ிங் ளும் கறுதட்டதாகும்.  பைத்துக் ள் 

ணிர் தப ற்றும் சூழ்ிதன தப ிாந்ீர்க் வும் ிப்பீடு கசய்வும் க்கு 

உிகசய் ின்நது. 

 ல்னாக்  ாாிங் ளும் உங் தப பைத்ப்தடுத்தும்தடி ீங் ள் இடபிக் கண்டாம். 

சாா கால்ி ள் ற்றும் உங் தப கால்தனப்தடுத்து ின்ந  ாாிங் தபக் 

குநித்து சிாிக் க்  ற்றுக்க ாள்ளுங் ள். 

 உநவு ளுக் ாண இனக்கு பின் ீது  ாிசதணக ாள்ளுங் ள். உநவு பில் ஒபைபைம் 

ஒட்டுகாத்ா  அப்தாிா வும் அல்னது குற்நாபிா வுிபைப்தில்தன. 

 ணில் சாாணத்த பர்த்துக்க ாள்ளுங் ள். ீங் ள் க ாதா  இபைக்கும்கதாது 

உங் ளுக்கும் ற்நர் ளுக்கும்கதாி தாிப்தத ற்தடுத்துவீர் ள். உங் பால் 

கசய்படிாத கன் கசய்பெம்தடி ிட்டுிடுங் ள். 

 

ணணம் கசய்ற்கு ஆகனாசிக் ப்ட்ட சணங் ள் 

 

சங் ீம் 37:8 

சங் ீம் 78:38 

ீிகாி ள் 15:1 

ீிகாி ள் 16:32 

ீிகாி ள் 27:5-6 

 னாத்ிர் 5:22-23 

கதசிர் 4:26 

திகர் 12:14-15 
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தாடம் 2 

  

ன்ணிப்பு 

 
எபை ாக்குாத்ிற்கு தின்பு எபை இபம் ாலிதப் பதண் ன் ாயப் தார்த்து “ான் 

உங்கயப பபொக்கின்றநன், ான் உங்கயப எபைறதாதும் ன்ணிக்காட்றடன்” ண 

சத்ிட்டாள். அத்ாாணள் றபொ எபை கத்ிற்கு புநப்தட்டுறதாகும்தடி 

ீர்ாணித்துக்பகாண்டாள். அவ்ாநாணால் அள் ன்தயட தாடசாயன, அனகத்ார், 

ண்தர்கள் ற்பொம் தக்கப்தட்ட சூழ்ியன ன்தற்யந ாற்நிக்பகாள்ப ீர்ாணித்ாள். 

ீர்க்கப்தடா றகாதம் ாயபெம் கயபபெம் தற்நிக்பகாண்டது. 

 

“அன் ன்யண கற்தித்து ன் ாழ்க்யகய அித்துிட்டான். ான் அயண 

எபைறதாதும் ன்ணிக்கறாட்றடன்!” ீின்ந அயநக்குள் ீிதிகள் ாியசக்கு பன்தாக 

அந் றாசாண இயக் குநித்தும் அதயட அனட்சாண ிகழ்யக் குநித்தும் அந்ப் 

பதண் சாட்சிபகாடுத்ாள். அள் இன்தம் தாதூகாப்தின்யயபெம் கடும் றயணபெம் 

பகாண்டிபைந்ாள். ஆண்கயபக் குநித் ம்திக்யகற்ந உர்வு ாீிாண றயணபெம் 

ீடித்து. 

 

“ான் குடிபநி பகாண்டு றகாதத்ில் இபைந்றதாது எபை ணியணக் பகான்றநன். ான் 

ன்யண ப்தடி ன்ணிப்றதன்? ான் ாிக்கறண்டும்.” 

 

ன்தயட பசலின் திிதனணாக, கதம் பன்பொ திள்யபகலயட கப்ததாண 

இன்பணாபை ணிதயட இநப்திற்கு காாண ன்தயட பசல்கயபக் குநித்து 

ன்யணத்ாறண குற்நப்தடுத்ிக்பகாண்டிபைந்ணாக காப்தட்ட எபை ணின் 

சியநச்சாயன அயநில் இபைந்ண்ாக, அயகயபக் குநித்து சிந்ித்துக்

பகாண்டிபைந்ான். குற்நாபிிதயட பசாந் யணிபெம் திள்யபகலம் அதடன் 

பாடர்புபகாள்ப ிபைம்தாிபைந்ணர். 

 

இர்கலக்கும் உனகத்ிலிபைக்கும் இன்தம் அறக ஆிக்கக்காண க்கலக்கும் 

இயடறபெள்ப பதாதுாண காாிம் ன்ண? அர்கள் ஆாக புண்தடுத்ப்தட்டுள்பணர் 

அல்னது ற்நர்கயப புண்தடுத்ிபெள்பணர். அர்கள் இப்பு, றகாதம், தம், கசப்பு, 

பட்கம் ற்பொம் துக்கம் ஆகி லியாண உர்வுகயப உர்கின்நார்கள். ீங்கலம் 

கூட, றயணாண அததங்கயப அததித்ிபைக்கனாம். அத்றாடு ன்ணிப்பு பதநவும் 

அல்னது எபைபைக்கு ன்ணிப்பு பகாடுக்கவும் றண்டிாிபைக்கனாம். எவ்பாபை ாலம் 

ம்ய புண்தடுத்துதர்கலக்கும் ாம் புண்தடுத்துதர்கலக்கும் வ்ாபொ திிபெத்ம் 

அபிக்க றண்டும் ன்தய பாிவுபசய் றண்டிர்கபாிபைக்கின்றநாம். 

 

ன்ணிப்பு ன்ந ிடம் றதடன் ஆம்தாகின்நது. அது ம்பயட கிநிஸ் 

ிசுாசத்ின் அடிப்யடபொகும். இறசு கிநிஸ்துின் சிலுய த்ிற்கூடாக, றன் 

க்கு ம்பயட பூ ன்ணிப்யத அபித்துள்பார் – ாம் ன்ண பசய்ிபைந்ாலும் அது எபை 

பதாபைட்டல்ன. ன்ணிப்தபித்ல் ன்தது அறகபைக்கு இனகுாண காாின்பொ. 



 

21 
 

உாாக, ன்ணிப்பு பகாடுக்காிணிித்ம் றகாதத்ால் ண்தர்கள் திாிந்துள்பணர், 

ிபைங்கள் ிாகத்ில் படிந்துள்பது, திள்யபகள் பதற்றநாய ிட்டு திாிந்துள்பணர், 

சறகார்கபின் சண்யட ாக்குாங்கயப ற்தடுத்துகின்நது. இப்தடிப்தட்ட குயநதாடுகள் 

சயதகபிலும்கூட காப்தடுகின்நது. ணிர்கள் ன்ணிப்தற்கு பொக்கின்நதடிால் 

இன்தம் றகாதத்ய, கசப்யத ற்பொம் சந்றாின்யய உர்கின்நணர். ன்ணிக்காய 

ன்தது கானங்கள் கடந்தும் ணிர்கபின் உநவுபயநகயப சீர் குயனத்துள்பது. அறக 

றங்கபில், தனபைடங்கபின் தின் திச்சயணக்காண காம் ன்ணபன்தபன்ததும் 

நந்துறதாிபைக்கும். ஆணாலும் ாங்கள் புண்தடுத்ப்தட்டுள்பணர் ன்தய 

அநிந்ிபைக்கின்நதடிிணால் ன்ணிால் இபைக்கின்நார்கள். இப்தடிாணால், 

பைடக்கக்காக உநவுகியடில் காப்தடுகின்ந பர்ச்சி ற்பொம் சந்றாத்ிற்கு 

ன்ணாகும். அயகள் தாாய்ப்றதாய்ிடும். 

 

அப்பதாழுது, றததுபை அாிடத்ில் ந்து: ஆண்டற, ன் சறகான் ணக்கு 

ிறாாய்க் குற்நஞ்பசய்து ந்ால், ான் த்யணம் ன்ணிக்கறண்டும்? ழு ம் 

ட்டுறா ன்பொ றகட்டான்.” (த்றபெ 18:21). அக்கானத்ில் காப்தட்ட பதாதுாண 

தடிப்தியண ன்ணபணில் குற்நஞ்பசய்தக்கு எபை ாபில் பன்பொ டயக்கு றல் 

ன்ணிப்பு பகாடுக்கனாம் ன்தாறனற ழு டயகள் ன்தய றததுபை ிக 

சாாாண என்நாக ியணத்ிபைக்கனாம். அற்கு இறசு: ழும் ாத்ிம் அல்ன, 

பழுததும்ட்டும் ன்பொ உணக்குச் பசால்லுகிறநன்” (சணம். 22). இறசு யய 

இல்னால் றண்டிறதாபல்னாம் ன்ணிப்பு பகாடுக்கனாம் ன்கின்ந கபைத்ய 

பன்யக்கின்நார். 

 

டிக் படாதின்ஸ் ன்ந கிநிஸ் ஆறனாசகர் எபைர் இவ்ாபொ கூபொகின்நார், 

“ன்ணிப்தாணது குற்நப்தடுத்ப்தட்டய குற்நஉர்ிலிபைந்தும் பட்கத்ிலிபைந்தும் 

ிடுயனாக்குறாடு அது உங்கயபபெம் [ன்ணிப்பு பகாடுப்தயபெம்] றகாதத்ிலிபைந்து 

ிடுயனாக்கும்.” அச்பசல் ிபைப்தம் பாடர்தாண ஏர் ிக்கத்க்க பசனாகும். 

ன்ணிப்பு பகாடுத்ல் பொ பசய்ய பன்றணாக்கிச் பசல்னவும் றதயட 

ஆசீர்ாத்ய அததிக்கவும் ிகுக்கும். கசப்யதபெம் றயணயபெம் பர்ப்தற்கு 

தினாக ன்ணித்யன பாிந்துபகாள்வீர்கபாக. 

 

தாடத்ின் பக்கி அம்சங்கள் 
 

றதயட ன்ணிக்கும் சுதாம் 

 

ன்ணிப்யதத் றடுல் 

 

ற்நர்கயப ன்ணித்ல் 

 

ன்யண ன்ணித்ல் 

 

உங்கலயட பதாபொப்பு 
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தாடத்ின் றாக்கங்கள் 

  

ீங்கள் இந்ப் தாடத்ய ியநவு பசய்பெம்றதாது உங்கபால் இற்யந 

பசய்கூடிாகிபைக்கும்: 

  

1. றதயட ன்ணிக்கும் சுதாத்ய ிதாித்ல். 
 

2. ன்ணிப்யத வ்ாபொ றடபடிபெபன்தய ிபக்குல். 
 

3. ற்நர்கயப ன்ணிப்தன் பக்கித்துத்ய புாிந்துபகாள்லல். 
 

4. ன்யண ன்ணிப்தன் பக்கித்துத்யக் குநித்து கனந்துயாடல். 

  

5. ீங்கள் நியத்ர்கபிடம் உங்கலயட பதாபொப்யத ிதாித்ல். 

 

றதயட ன்ணிக்கும் சுதாம் 

 

றாக்கம் 1: 

றதயட ன்ணிக்கும் சுதாத்ய ிதாித்ல். 

 

 

ிதசாத்ில் கண்டுதிடிக்கப்தட்ட பதண் 
 

எபைாள் இறசு கற்தித்துக்பகாண்டிபைக்கும்றதாது, சின சத் யனர்கள் ிதசாத்ில் 

திடிதட்ட எபை பதண்யண அர் பன் பகாண்டு ந்ார்கள். அர்கள் அப்பதண்யண 

இறசுிடம் பகாண்டு ந்து அலக்கு ன்ண பசய்னாம் ணக் றகட்டார்கள். ிதசா 

குற்நத்ில் ஈடுதடுதர்கலக்கு  ண்டயண அபிக்கப்தடறண்டும் ண றாறச 

கூநிய இறசுவுக்கு ஞாதகப்தடுத்ிணார்கள். அர் பசால்லுகின்ந ாிதம் எபை 

காாித்ய அபைக்கு ிாக தன்தடுத்ி அய சிக்க யக்கறண்டுபன்தற 

அர்கலயட ண்ாக இபைந்து. இறசு சாாாக யில் அர்ந்து புழுிில் 

ழுிணார். சற்பொ றத்ின் தின்ணர், அர் ிிர்ந்து கூநிாது, “உங்கபில் 

தாில்னான் பனாது கல்பனநிக்கடன்” (றாான் 8:2-11).1 

  

சினறயப இறசு சத் யனர்கள் றதக்கு ிறாாகவும் 

ிாப்திாத்ிற்கு ிறாாகவும் பசய் தாங்கயப யில் ழுிிபைக்கனாம். 

அர் ம்பயட கபைத்ய கூநி படித் தின்ணர் பாடர்ந்தும் யில் ழுத் 

                                                           
1 இவ் அிகாாகி றாான் 7:53-8:11 இதுபந்ய யகபழுத்துப்திிில் காப்தடில்யன. வ்ாநாிதம், 

கிட்டத்ட்ட புி ற்தாட்டின் அயணத்து பாிபதர்ப்புகலம் அன் தின்ணர் ந் யகபழுத்துப்திிகபில் இது 

றனிகாக றசர்க்கப்தட்டது, இது கிநிஸ்துின் றதாயண ற்பொம் குாிசம் ன்தற்பொடன் உடன்தட்டால் பதாிாக 

ற்பொக்பகாள்பப்தட்டது. 
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பாடங்கிணார். தின்பு, “அர்கள் அயக் றகட்டு, ங்கள் ணச்சாட்சிிணால் 

கடிந்துபகாள்பப்தட்டு, பதாிறார் பல் சிநிறார் யக்கும் எவ்பாபைாய்ப்  

றதாய்ிட்டார்கள். இறசு ணித்ிபைந்ார். அந் ஸ்ிாீ டுற ின்நாள்” (சணம். 9). 

 

அயப குற்நப்தடுத்ிர்கள் றதாண தின்பு, அந்ப் பதண் ாத்ிம் இறசுவுக்கு 

பன்தாக ின்நாள். அர் அபிடத்ில், “ஸ்ிாீற, உன்றல் குற்நஞ்சாட்டிணர்கள் 

ங்றக? எபைணாகிலும் உன்யண ஆக்கியணக்குள்பாகத் ீர்க்கில்யனா ன்நார். அற்கு 

அள்: இல்யன ஆண்டற, ன்நாள். இறசு அயப றாக்கி: ாதம் உன்யண 

ஆக்கியணக்குள்பாகத் ீர்க்கிநில்யன; ீ றதா, இணி தாஞ்பசய்ாற ன்நார் (சணங்கள். 

10-11). அந் தாம் அயப குற்நப்தடுத்ி ணறயணப்தடுத்ிிபைக்கனாம். இறசு 

ிபைப்தத்துடறணற ன்ணிப்யதப் பதற்பொக்பகாடுத்ார். அந் பே த் 

யனர்கயபப்றதால் அர் குற்நப்தடுத்ில்யன. அர் கிபையதின் ாசயனத் ிநந்து 

அந் பதண்டக்கு எபை புி ஆம்தத்ிற்காண சந்ர்ப்தத்ய ங்கிணார். சங்கீக்கான் 

இவ்ாபொ தயநசாற்பொகிநான், “ஆண்டற, ீர் ல்னபைம், ன்ணிக்கிநபைம், உம்ய 

றாக்கிக் கூப்திடுகிந ார்றலும் கிபையத ிகுந்பைாிபைக்கிநீர்” (சங்கீம் 86:5). 

 

இறசுின் தாங்கயப ண்பிணால் அதிறகித் எழுக்கம் நி பதண் 
 

எபை ாள் எபை பதண் இறசு எபை தாிறசதயட வீட்டிற்கு ிபைந்ிணாக 

பசன்நிபைந்றதாது அங்றக அள் துிச்சறனாடு உள்றப தயந்ாள். அள் எழுக்கற்ந 

ாழ்க்யக ாழ்ந்துபகாண்டிபைந்தடிால் இறசுவுக்கு தின்றண ின்பொ 

அழுதுபகாண்டிபைந்ாள். பணன்நால் அள் ிதசாம் பசய்ிபைக்கக்கூடும். சினறயபகபில் 

அள் இறசு பசய் பல் சம்தத்ய றகள்ிப்தட்டிபைக்கக்கூடும். அத்றாடு எபை புி 

ாழ்க்யகபெம் ா ஆயசப்தட்டிபைக்கனாம். வ்ாநாிதம், இறசு அலயட 

இபைத்யத் பாட்டதடிிணால் அள் இறசுவுக்கு ன்நிய பாிிக்க 

றண்டிாிபைந்து (லூக்கா 7:36-37). 

 

அள் இறசுவுக்கு தின்தாக ின்நாள், அபின் கண்ீாின் சின துபிகள் அபையட 

தாத்ில் ிழுந்து. அள் அற்யந ன்தயட யனிாிணால் துயடத்துிடும்தடி 

குணிந்ாள். அந்ாட்கபில், எழுக்கற்ந பதண்கள் ாத்ிற ங்கலயட யனிய 

ிாித்துிட அதிக்கப்தட்டணர்; எழுக்கபள்ப பதண்கள் பதாதுாக ங்கள் யனில் 

பக்காடிட்டுக் பகாள்ர். இறசுிதயட தாத்ய துயடத்தின், அள் அபையட 

தாங்கபின்றல் பொத் யனத்ய ஊற்நிணாள். “அய அயத் தாிறசன் அயக் 

கண்டறதாது, இர் ீர்க்காிசிாிபைந்ால் ம்யத் பாடுகிந ஸ்ிாீ இன்ணாபபன்பொம் 

இப்தடிப்தட்டபபன்பொம் அநிந்ிபைப்தார்; இள் தாிாிபைக்கிநாறப ன்பொ ணக்குள்றப 

பசால்லிக்பகாண்டான்” (லூக்கா 7:39). உண்ய ன்ணபணில் ிச்சாக இறசுவுக்கு 

அள் ார் ன்தது பாிபெம், இபைந்றதாதும் அக்காாிம் பாடபைம்தடி அர் அய 

அதித்ார். இந் எழுக்கம் நி பதண் ணக்குபசய் இக்காாித்ய, எழுக்கத்ில் 

உர்ந் ணின் பசய்ில்யன ன்தய இறசு சுட்டிக்காட்டிணார். 

 

இறசு சீறான் ன்தம் பதர் பகாண்ட அந் உர்ந் ணிதடன் எபை உயய 

தகிர்ந்துபகாண்டார். அப்பதாழுது அர்: “எபைணிடத்ில் இண்டு றதர் 

கடன்தட்டிபைந்ார்கள்; எபைன் ந்தபொ பள்பிக் காசும் ற்நன் ம்தது பள்பிக்காசும் 

பகாடுக்கறண்டிாிபைந்து. பகாடுக்க அர்கலக்கு ிர்ாகம் இல்னாறதாது, 
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இபைபைக்கும் கடயண ன்ணித்துிட்டான். இப்தடிிபைக்க, அர்கபில் ன் அணிடத்ில் 

அிக அன்தாிபைப்தான்? அயச் பசால் ன்நார்” (சணங்கள். 41-44). அதயட ியட 

ிகவும் ிச்சாணது-அிகாய் கடன்தட்டு ன்ணிக்கப்தட்டறண அணிடத்ில் அிக 

அன்தாகவும் ன்நிபெடதம் இபைப்தான். இறசு அாின் கூற்யந பாடர்ந்ார் சீறான் ன் 

கால்கயபக் கழுவும்தடி ண்ீர் பகாடுத்ார், பத்ஞ்பசய்து றற்கவுில்யன, 

அபையட யனக்கு அதிறக ண்பய் இடவும் இல்யன. ஆணாலும், இந்ப் பதண்றா 

ன்தயட கண்ீால் இறசுிதயட தாங்கயபக் கழுி யனிால் அய 

துயடத்ாள்; இயடிடாது தாங்கயப பத்ஞ்பசய்ாள்; பொயனத்ால் அயகயப 

அதிறகித்ாள். இறசு கூநிணார் அலயட தாங்கள், அறகாிபைந்து அயகள் 

ன்ணிக்கப்தட்டது அணால் அள் அிகாக அன்பு பசய்கின்நாள். தா தாத்ிலிபைந்து 

ன்யண ிடுயனாக்கிற்கு இந் ன்நிக்கடன் றதாாபன்பொ அள் 

காண்தித்துள்பாள். சீறான் ப்தடிாிதம், றதயட ிாப்திாத்யக் குநித்து 

ன்கு அநிந்ிபைந்ாலும் அபையட சுதா அன்தாகி ிதந்யணற்ந அன்யத 

அநிந்துபகாள்லில்  றாற்நப்றதாணணாகக் காப்தட்டான். 

 

ன்ணிப்தற றதயட சுதாம். தாி ன்தயட தாங்கபில் ீ ிகபில் 

பாடர்ந்தும் இபைப்தயக் கா அர் ிபைம்தில்யன. ம்யபெம் அர் ன்ணிக்க 

சித்ங்பகாண்டார் ன்தில் ாம் உபொிாிபைக்கறண்டும். ம்பயட தாத்ின் 

ல்னயய ிட அபையட ன்ணிப்திற்கு அிக ல்னயபெண்டு. இன்பொம் கூட, “ாக 

ன்யண ன்ணிபெம்!” ன்பொ கபொகின்ந ாபைக்கும் அர் தில் உயக்கும்தடி ிகவும் 

றயறாடு ிர்தார்த்துக்பகாண்டிபைக்கிநார். 

  

ன்ணிப்யதத் றடுல் 

 

றாக்கம் 2: 

ன்ணிப்யத வ்ாபொ றடபடிபெபன்தய ிபக்குல். 

 

“ான் ன்ண பசய்றன் ன்தய ீங்கள் அநிபர்கள். றன் எபைறதாதும் ன்யண 

ன்ணிக்காட்டார்!” ன்பொ அறகர் பசால்லுர்.” இவ் ார்த்யகள் றதயட சுதாம் 

ற்பொம் அர் பசய்க்கூடியகயபக் குநித்து றகள்ிபழுப்பும். தாிய இட்சிக்கற 

இறசு இப்பூிக்கு ந்ார் ன்தய ாம் எபைறதாதும் நந்துிடக்கூடாது 

“இந்துறதாணயத் றடவும் இட்சிக்கவுற தகுான் ந்ிபைக்கிநார்” (லூக்கா 19:10). 

  

உனகம் பழுதும் காப்தடும் சங்கள் ங்கள்தக்ர்கயப ன்ணிப்யத 

பதற்பொக்பகாள்பச் பசய் சின ிிஞ்சி பசல்கயபச் பசய் யப்ததுண்டு. சுத்ற்ந 

ண்ீாில் கழுவுல், சின அதிக்கப்தட்ட பெதங்கயப ாள்றாபொம் ீண்டும் ீண்டும் 

எப்தித்ல், ீண்டும் ீண்டும் பசய்ப்தடுகின்ந தா அநிக்யககள், சினர் யககபாலும் 

பங்கால்கபிணாலும் சின யல்தூங்கள் தங்கயப றற்பகாள்பல். இற்யந 

பசய்ிணால் அர்கலயட பய்ம் அல்னது பய்ங்கள் அயக் கண்டு 

கந்ிழுக்கப்தட்டு ன்ணிப்தார்கள் ண அர்கள் ிர்தார்க்கின்நணர். ப்தடிாிதம், 

அில் வ்ி உபொிம் இல்யன. இன் ியபாகங்கலயட சு ாழ்யக்காகவும் 

ணந்ிபைம்புலுக்காகவும் ிணந்றாபொம், ாந்றாபொம் ற்பொம் பைடம்றாபொம் அற்யந 

ீண்டும் ீண்டும் பசய்கின்நணர். 
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கிநிஸ்ர்கலக்கு உள்ப ித்ிாசம் ன்ண? ாம் பைசறனிற்கு பசன்பொ அங்குள்ப 

அழுயகின் சுாில் இபைந்து ன்நாட றண்டுா? ாம் குநித் சின இடங்கலக்கு புணி 

ாத்ியகயப றற்பகாள்ப றண்டுா? ம்ய ாற அடித்துக்பகாள்ப 

றண்டுா?அசுத்ாண ீாில் பழ்க றண்டுா அல்னது குநித் அபினாண சின 

ிறசடாண பெதங்கயப பசய்றண்டுா? இல்யன! 

 

ஊாாி கணின் உயய லூக்கா 15 ஆம் அிகாத்ில் ாசிக்கவும். அது பசாத்ில் 

தங்கு றகட்ட எபை ாலிததயட கய, ன் கப்தன் வீட்யட ிட்டு தூ றசத்ிற்குச் 

பசன்பொ ன்தயட தம் பழுயபெம் பசனித்ான். ன்தயட உனக ஆயசகயப 

ியநறற்நிணாக எபை ணாந்ி ாழ்க்யகய ாழ்ந்ான். கானப்றதாக்கில் அந் 

புத்ின் ழ்யிணால் எபை தன்நிப் தண்யிறன றயனபான்யந றடிக்பகாண்டான். 

அங்கு அன் தன்நிகள் உண்டம் உய ாஞ்சித்ான். இபொிில், அன் ன் வீட்டிற்கு 

ிபைம்திப்றதாது னம் ன்பொ ியணத்ான். ன்தயட தாங்கயப ன் கப்தணிடத்ில் 

அநிக்யகச் பசய்து, ன்தயட கப்ததயட லில் றயனபசய்பெம்தடி ிர்தார்த்ான். 

(லூக்கா 15:18). 

 

அந் இபம் ாலிதன் ியகாண தாங்கள் பசய்ான் ன்தில் வ்ி சந்றகபம் 

இல்யன. ன் கப்தணிடத்ில் அாிாயபெடன் டந்துபகாண்டறாடு கப்தன் ணக்குக் 

பகாடுத் பசாத்ய தாாிக்கும் ிடத்ிலும் அன் நிிட்டான்.ன் பசாந் 

ிபைப்தத்ின்தடிற ன்தயட பசாத்ய அததிக்கக்கூடி சுந்ிம் 

இபைந்ாலும்கூடன்தயடபசாந் ிர்கானத்ிற்காகவும் அாது ன்தயட 

திள்யபகபிணதும் றதப்திள்யபகபிணதும் ிர்கானத்ிற்காக றசித்து யக்கப்தட்டிபைந் 

பசாத்ய அன் வீாக்கிணான். அன் அந்ிிடத்ிற்காக ாத்ிம் ாழ்ந்து 

அத்யணயபெம் பாயனத்ான். ந் பேர்கலம் கற்தயணால் பசய் 

இனாஅாிாயக்குாி றயனாகி தன்நிகலக்கு உபிக்கும் றயனய 

பசய் ிபைம்திணான். அிர்ஷ்டசாக, ான் தணற்நணாய் ங்றக இபைக்கிநன் ன்தய 

உர்ந்துபகாண்டான். அணிடம் காப்தட்ட எற ாய்ப்பு ணந்ிபைம்புதும் 

வீடுிபைம்புதுாகும். 

 

அன் தின்ணர் அற்புபான்பொ ிகழ்ந்து: “அன் தூத்ில் பைம்றதாற, அதயட 

கப்தன் அயணக் கண்டு, ணதுபைகி, ஏடி, அன் கழுத்யக் கட்டிக்பகாண்டு, அயண 

பத்ஞ்பசய்ான்” (லூக்கா 15:20). குான் கப்தயண றாக்கி: கப்தறண, தத்ிற்கு 

ிறாாகவும், உக்கு பன்தாகவும் தாஞ்பசய்றன், இணிறல் உம்பயட குான் 

ன்பொ பசால்னப்தடுகிநற்கு ான் தாத்ின் அல்ன ன்பொ பசான்ணான்” (லூக்கா 15:21). 

எபைறயனக்காணிலும் குயநாண இடத்யப்பதந அன் ிபைம்திணான், சந்றாாண 

கப்தன் எபை ிபைந்ய ஆத்ம்தண்ி, குாயண ீண்டும் கட்டிபழுப்திணார். 

 

ீங்கள் தாத்ில் ாழ்கின்நீர்கபா? றன் உங்கயப ன்ணித்து ீண்டும் உங்கயப 

கட்டிபழுப்த படிபொ ன்ந ஆச்சர்த்துடன் காப்தடுகின்நீர்கபா? எபைறயப ீங்கள் 

கிநிஸ்துிடம் உங்கள் இபைத்ய பகாடுக்காாகறா அல்னது தாத்ில் ிழுந் எபை 

ிசுாசிாகக்கூட இபைக்கனாம். உங்கலக்கு எர் ிர்தார்ப்பு உண்டு! 1 றாான் 1:9 

இவ்ாபொ குநிப்திடுகின்நது, “ம்பயட தாங்கயப ாம் அநிக்யகிட்டால், தாங்கயப 

க்கு ன்ணித்து ல்னா அிாத்யபெம் ீக்கி ம்யச் சுத்ிகாிப்தற்கு அர் 
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உண்யபெம் ீிபெம் உள்பாிபைக்கிநார்.” ன்யண-குயநப்தடுத்ல், படிில்னா தா 

அநிக்யககள், சாீ றயண, ற்பொம் சு ாழ்ய ஆகியகள் தாத்ிற்கு ன்ணிப்யத 

பகாண்டு ாது. ன் இன்தம் ிடுயனக்காகவும் ன்ணிப்புகாகவும் 

காத்துக்பகாண்டிபைக்கின்நீர்கள். இப்பதாழுற றகட்டு ிடுயனய பதற்பொக்பகாள்லங்கள்! 

“றாீர் எபைபைக்கு ிறாாக ான் தாஞ்பசய்து” (சங்கீம் 51:4) ன்பொ அாிடம் 

அநிக்யக பசய்பெங்கள். அர்சீக்கிற உங்கயப அபையட அன்தின் யககபால் 

கட்டியத்துக்பகாண்டு உங்கயப ன்ணிப்தார். “கப்தறண, ன்யண ன்ணிபெம்”ன்ந சிபொ 

பெதத்ய இப்பதாழுற பசய்பெங்கள்! இதுற ஆம்திப்தற்காண ிகப்பதாி இடம். 

இப்பதாழுற பற்சி பசய்பெங்கள். 

 

ற்நர்கயப ன்ணித்ல் 

 

றாக்கம் 3: 

ற்நர்கயப ன்ணிப்தன் பக்கித்துத்ய புாிந்துபகாள்லல். 

 

அபாிக்காின் கங்கபில் என்நாண றொர்ெிாய கண்டுதிடித் ஏர் ஆங்கின 

ஆலணாண ஆலணர் றெம்ஸ் ட்ர்ட் ஏகல்ட்த்றாப் ன்தர், புகழ் பதற்ந திசங்கிாாண 

றொன் பஸ்லி ன்தபைடன் றதசிக்பகாண்டிபைந்றதாது அவ் ஆலணர் இவ்ண்ாக 

கூநிணார். “ான் எபைறதாதும் ன்ணிக்காட்றடன்!” அப்பதாழுது பஸ்லி அர்கள், 

“அப்தடிாணால், ிப்திற்குாிற, ீங்கள் எபைறதாதும் தாம் பசய்ாட்டீர்கபபன்தய 

ான் ம்புகின்றநன்,” ன்பொ தினபித்ார். கிநிஸ்ர்கள் ஏகல்ட்த்றாப்தின் இக்கூற்யந 

கூநபடிாது. ாம் றதயட ன்ணிப்யதப் பதற்நிபைக்குறதாது, ற்நர்கபிடத்ிலும் 

அறறதான்பொ ாம் ன்ணிப்யதபெம் அன்யதபெம் காண்திக்க 

றண்டிர்கபாிபைக்கின்றநாம். அர்கள் அயப் பதபொற்கு த்யண 

குிற்நர்கலம், பதபொிற்நர்கலாக இபைப்திதம் அது எபை ிடல்ன. ாம் 

ற்நர்கயப ன்ணிக்கும்றதாது, கிநிஸ்துின் ீது ம்பயட ிசுாசம் உண்யபெள்பதும் 

ம்பயட பசாந் இபைம் ாற்நப்தட்டுள்பது ன்தயபெம் ாம் ிபதிக்கின்றநாம். 

  

ஆி அப்றதாஸ்னர்கபில் எபைணாண ஸ்றான், ான் பசய் அற்புங்கள் ற்பொம் 

அயடாபங்கபிணிித்ம் (அப்றதாஸ்னர் 6:8-11) தயகயபெர்ச்சிபெள்ப பேர்கபால் 

யகதுபசய்ப்தட்டான். தாதூகாப்திற்காக, அன் றதயட அற்புங்கயபபெம் 

அபையட உண்யயபெம் இஸ்றனபையட கனகத்யக் குநித்தும்ிதாித்ான். அந் 

சத்ி ார்த்யகபிணால் குற்நம் உர்த்ப்தட்ட பேர்கள் கத்ிற்கு புநம்றத 

இழுத்துச்பசன்பொ அயணக் கல்பனநிந்ார்கள். அன் சாகுபன்பு, “ஆண்டற, 

இர்கள்றல் இந்ப் தாத்ய சுத்ாிபைம் ன்பொ ிகுந் சத்ிட்டுச் பசான்ணான்” 

(அப்றதாஸ்னர் 7:60). அந் பகாயனதாகர்கயப ன்ணிபெம் ன்பொ ஸ்றான் 

றகட்டபதாழுது, ன்தயட இபைம் றகாதத்ிணின்பொம் கசப்திணின்பொம் 

ிடுயனாக்கப்தட்டிபைக்க றண்டும் ன்தற அதக்கு றண்டிாிபைந்து. இறசு 

சிலுயில் அயநப்தடும்றதாது அர் பசய் பெதத்ய அன் தின்தற்நிணான், “திாற, 

இர்கலக்கு ன்ணிபெம், ாங்கள் பசய்கிநது இன்ணபன்பொ ன்பொ அநிாிபைக்கிநார்கறப 

ன்நான்” (லூக்கா 23:34). 

உங்கபால் இய கற்தயண பசய் படிகின்நா? இங்றக றகுாணாகி இறசு 

ற்பொம் ஸ்றான் ஆகி இண்டு ணிர்கள் உள்பணர். இர்கள் இபைபைம் சத்ித்ய 
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திசங்கித்ார்கள், அர்கள் சுகப்தடுத்லிலும் ற்யந அற்புங்கபிலும் தங்கு 

கித்ார்கள்.ஆண்கள் ற்பொம் பதண்கலயட இட்சிப்யதத் றடிணார்கள், றதயட 

சித்த்யபெம் பசய்ார்கள். இபைப்திதம்ங்கலயட ாழ்ய ிகக் பகாடூாண பயநில் 

இந்ணர். இபைபைம் அிாாக குற்நம்சாட்டப்தட்டு,றதாாடி, ாழ்த்ப்தட்டு பகாயன 

பசய்ப்தட்டணர். ஆணாலும் இர்கள் ங்கலக்கு குற்நம் இயத்ர்கயப 

கபையறாடுகூட தார்த்து அர்கயப ன்ணித்ார்கள். உங்கலக்கு நியத் எபைய 

அல்னது ற்நர்கயப ியணத்துப் தார்க்க உங்கபால் படிகின்நா? இறசுவும் ஸ்றாதம் 

சகித்துக்பகாண்டற்றநாடுஅந் திச்பசயன எப்திட்டுப் தாபைங்கள். உங்கள் ன்ணிப்பு 

இறசுவுயட ற்பொம் ஸ்றாதயடற்றநாடு வ்ாபொ உடன்தடுகின்நது? 

 

ாம் ற்நர்கயப ன்ணிக்க றண்டுபன்பொ றன் ிர்தார்க்கின்நார். 

“தபையட ப்திங்கயப ீங்கள் அர்கலக்கு ன்ணிாிபைந்ால், உங்கள் திா 

உங்கள் ப்திங்கயபபெம் ன்ணிாிபைப்தார்” (த்றபெ 6:15). து ார்த்யக்கூடாக 

அய ிகவும் பபிவுதடுத்ி குநிப்திட்டுள்பார். றபொ ார்த்யகபிணால் கூநிணால், 

உங்கயப புண்தடுத்ிர்கயப ீங்கள் பாடர்ந்தும் ன்ணிக்க பொப்பீர்கபாணால், படிில் 

ீங்கள் றதயட இாஜ்த்ில் ஆதத்ில் ிற்கறண்டி பைம். ாயாது ீங்கள் 

ன்ணிக்கறண்டுா? தாிசுத் ஆிாணர் உங்கள் ணில் பகாண்டுபைதர்கயப 

ீங்கள் ன்ணிப்தற்காக இப்பதாழுது இந்றத்ய டுத்துக்பகாள்லங்கள். இன்றந 

அர்கயப அயபெங்கள் அல்னது அர்கலக்கு ழுதுங்கள். 

 

 

ன்யண ன்ணித்ல் 

 

றாக்கம் 4: 

ன்யண ன்ணிப்தன் பக்கித்துத்யக் குநித்து கனந்துயாடல். 

 

எபை சிபொ யதன் ன்தயட சிபொ இயப சறகாாிபெடன் 

ியபாடிக்பகாண்டிபைந்ான். எபை பதாி கியயச் சுற்நி அன் அயப துத்ிணான், 

இபைபைம் சிாித்ணர். ிடீபண அந் சிபொி ியபாடுய ிபொத்ிணாள். அந் சிபொன் 

ன்தயட கர்ப்திித் ாண்யடக்கு ியந்து ஏடிணான் அன் அழுதுபகாண்றட, 

“அம்ா, ங்யக இணி எபைறதாதும் ன்தடன் ியபாடாட்டாள் ன்நான்.” உடறண ாய் 

திள்யப இபைக்கும் இடத்ிற்கு ியந்றாடி திள்யபயதூக்கிபடுத்ாள். அப்பதாழுது 

அள் ன்தயட கயடசி பச்யசிட்டாள். தின்ணர், அந் சிபொிின் ில் அபைகில் இபைந் 

ிபக்கின் ிநக்கப்தட்ட ியனிலிபைந் ய பாட்டிணாறன அலக்கு இவ்ாபொ 

டக்க றாிட்டபன்தய அநிந்துபகாண்டணர். ினத்ில் அலயட சாீம் 

பப்தயடந்ிபைந்து. அலயட சின்ண சாீத்ிற்குள் அிகபவு ின் கடத்ப்தட்டால் 

அள் யடந்ாள். 

 

ாபையட நிணால் இச்சிபொி ாித்துப்றதாணாள்? அது அந் சிபொ யதணின் நா 

அல்னது ாின் நா அல்னது அந் சிபொிின் நா? 

 

றதயட பொ ன்ண? கயனக்கிடாக, அந் சிபொிின் த்ிற்கு ாதம் 

றதம் பதாபொப்தாபிகபபன்பொ ண்ி அறக பைடங்கயபக் கடத்ிணாள். “ான் 
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இன்தம் கணபடுத்து அர்கயப ிக அபைகில் கணித்ிபைக்கறண்டும்? ான் ப்தடி 

அந் ிபக்யகபெம் அதயட யபெம் குநித்து அநிாிபைந்றன்? றன் ன் 

இப்தடிப்தட்ட காாிம் ிகழும்தடி அதித்ார்?” ன்பொ பாடர்ச்சிாக ன்யணற தன 

றகள்ிகள் றகட்டுக்பகாண்டிபைந்ாள். 

 

சினறங்கபில், ம்யற ாம் ன்ணிப்தது ான் பசய்ற்கு ிகவும் கஷ்டாண 

ிடாகும். ாம் இன்தம் சற்பொ அயக்குநித்து அநிந்ிபைக்கறண்டும், இன்தம் கணாக 

அாணித்ிபைக்கனாம் அல்னது கணாக ித்ிாசாக பசய்ிபைக்கனாம் ண ாம் 

ியணக்கின்றநாம். கடுந்துத்ில், றயணில், கயனில் படிந் பொகள் அல்னது 

சம்தங்கள் குநித்து ாம் ம்ய அல்னது றயண ிட்டுகின்றநாம். ற்நர்கயப 

ன்ணிப்ததுறதானற, உங்கயப ன்ணிப்ததும் உங்கள் சு ிபைப்தற. 

 

றன் உங்கயப ன்ணிப்தாக ாக்குப்தண்ிபெள்பார். எபைபயந ீங்கள் 

றதயட இக்கத்யப் பதற்நிபைப்பீர்கபபணில், ீங்கள் உங்கயப ன்ணிப்தய 

பாிந்துபகாள்ப றண்டும். ீங்கள் உங்கலக்றக தாிிக்கம் காண்தித்து 

புனம்திக்பகாண்டிபைக்கத் றயில்யன. அபைக்கு இன்தம் உங்கள் ாழ்க்யகயக் குநித்து 

றாக்கபம் ிட்டபம் உண்டு. அணால், அபையட ன்ணிப்யத ற்பொக்பகாள்லங்கள் 

உங்கயபற ீங்கள் ண்டிப்தய ிபொத்ிிடுங்கள். 

 

உங்கயப ஈடுதடுத்ிக்பகாண்டு எபை றயணாண அல்னது றதாிடாண 

அததபான்பொ ிகழும்பதாழுது, ீங்கள் ணிாக இல்யனபன்தய 

ியணிற்பகாள்லங்கள். ற்நர்கலம் இற்பகாத் கடுந்துங்கலடன் 

றதாாடிபெள்பணர். ிழுந்துறதாண இவ்வுனகத்ில் ாழும் க்கு இயபெம் ஏர் தகுிாக 

உள்பது. கடந் கானத்ில் டந்ற்யந ாற்நறா அல்னது அந் றயணாண ிகழ்ின் 

ியபவுகயப குயநக்கறா படிாது. அப்தடிப்தட்ட சம்தங்கபில்உங்கயப 

ீங்கறபன்ணித்னாணது ிகபக்கிாணாகும். ாற்ந படிாற்யந குநித்து 

கசப்புர்ய யத்துக்பகாள்பயப் தார்க்கிலும் இப்தடிச் பசய்து ாழ்க்யகய 

பன்றாக்கிக் பகாண்டு பசல்ன றன்றலும் உிபசய்பெம். றன் உங்கலக்பகண 

யத்ிபைக்கும் ிர்கானத்ய அித்துிடாீர்கள். 

 

ீயக்கும் றதாயசக்கும் ன்யண அடியப்தடுத்ிக்பகாண்ட போஸ் ன்தன் சத் 

யனர்கபிடம் குநித் எபை பாயகப் தத்ிற்காக இறசுயக் காட்டிக்பகாடுத்ான். 

தின்ணர், அன் அது ான் பசய்ிபைக்கக்கூடா ிடம் ன்பொ அநிந்து, ன்யண 

தூக்கிலிட்டுக்பகாண்டான். போஸ் றதக்கு பன்தாக ன் பசாந் பசல்கலக்காக 

ன்யண ணந்ிபைம்புலுக்கு பகாண்டுில்யன, அத்துடன் ான் பசய்ற்நிற்காக 

ன்யண ன்ணிக்கவும் இல்யன. அதயட றால்ி அயண அித்து. இன்பொம், 

காட்டிக்பகாடுப்தர்கலக்காக போஸ் ன்தம் பதர் உதறாகிக்கப்தடுகின்நது. 

 

அப்றதாஸ்னன் றததுபைவும் ீண்டும் ீண்டும் இறசுய பொலித்ன் பனம் தாம் 

பசய்ான். ஆகிலும் படிில் அன் ஆி சயதின் ிகப்பதாி யனாணான். ித்ிாசம் 

ன்ண? போஸ் ிகவும் ணபயடந்து ன்யண தூக்கிலிட்டறதாதும், றததுபை அன் பசய் 

இக்கற்ந காாித்யக் குநித்து ணங்கசந்து அழுான். எபைன் ன்யணத் ான் 

ன்ணிக்கில்யன, ற்நன் இறசுவுக்குள் ன்ணிப்யதத் றடிக்பகாண்டான். றததுபை 

இறசுின் அன்திற்கு இடங்பகாடுத்து அன் ீண்டும் அபைடன் சாிாண உநவுக்குள் 

பைம்தடி இடங்பகாடுத்ான். போஸ் றால்ிிணால் ாித்ான், றததுபை றதக்கு 
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கியயக் பகாண்டுபைம்தடி ாழ்ந்ான். ீங்கள் யத் பாிந்படுப்பீர்கள்? ான் 

உங்கயபற ீங்கள் ன்ணிக்கும்தடி றண்டிக்பகாள்லகின்றநன்! உங்கள் ாழ்க்யக 

றதக்கு பதபொிிக்கதும் அபையட தார்யில் அது ியனறநப்பதற்நதுாகும். 

அர் உங்கயபக் பகாண்டு பதாி காாிங்கயபச் பசய்ட்டும். 

 

உங்கலயட பதாபொப்பு 

 

றாக்கம் 5: 

ீங்கள் நியத்ர்கபிடம் உங்கலயட பதாபொப்யத ிதாித்ல். 

 

உங்கலயட றால்ிகயப, தாங்கயப, குயநகயப எப்புக்பகாள்பல் ஆகிய 

ிகவும் கடிாண காாிங்கபில் என்நாகும். எபைர் புண்தடும்றதாது அல்னது ற்நர்க்கு 

நியக்கும்றதாது, குற்நம் பசய்ர் ான் பசய்ற்நிற்கு ன்ணிப்பு றகட்கனாம். 

அப்தடிில்னாிடின் அந் தியய றறநங்காது ாற்நிிடனாம். 

 

ன்ணிப்பு றகட்தபன்தது ாழ்யக்குாி அததம் ன்நாலும் இது அடிக்கடி 

றயப்தடுகின்நது. ாம் எபைபைக்கு பொ பசய்பெம்றதாது, ம்பயட பசல்கலக்கு 

ன்ணிப்பு றகட்தது ாத்ிம் றதாாது,  றயப்தட்டால் ாம் அற்காண ஷ்ட ஈட்யடபெம் 

பசய்றண்டும். இந் ஷ்ட ஈடு சாிாணதும் ீிாணதும் ாத்ிம் அல்ன, ன்ணிப்யத 

றகட்டன் பனம் உண்யத்ன்யய டுத்துக்காட்டுகின்நது. லூக்கா 19 இல் சறகபெயக் 

குநித்து தார்க்கின்றநாம், அன் ாிசூலிப்தன் அன் அிாாய் தத்ய 

சம்தாித்ன். அன் உபைத்ில் குள்பணாக இபைந்ான். எபைாள், ாிறகா ிாக இறசு 

டந்துந்து பகாண்டிபைந்ார், இறசுயப் தார்க்கும்தடி அன் ிகச் சிநப்தாக பற்சி 

பசய்ான். இவ் ாிசூலிப்தன் இறசுிதயட அற்புங்கள், றதச்சு ற்பொம் 

தடிப்தியணகள் றதான்ந தன ிக்கத்க்கயகயபக் றகள்ிப்தட்டிபைந்ான். சறத்து 

ஊாின் புகழ்பதற்ந ீர்க்காிசிய காண்தற்கு அதக்கு கியடத் ாய்ப்பு இது. அய 

சற்பொ ன்நாக தார்ப்தற்காக சறகபெ ஏடிச் பசன்பொ எபை த்ின்றல் நிணான். 

ிர்தாாிாக, இறசு குநித் த்ிற்கடிில் ின்பொ அறணாடு றதசிணதுடன் 

சறகபெவுடன் ிபைந்து உண் அபையட ிபைப்தத்யத் பாிித்ார். இறசுின் 

கணத்யக் குநித்து கபிப்புடன், சறகபெ திநகு இவ்ாபொ தினபித்ான், 

 

“சறகபெ ின்பொ, கர்த்ய றாக்கி: ஆண்டற, ன் ஆஸ்ிகபில் தாிய 

யகலக்குக் பகாடுக்கிறநன், ான் எபைணிடத்ில் யாகிலும் 

அிாாய் ாங்கிணதுண்டாணால், ானத்யணாக ிபைம்த 

பசலுத்துகிறநன் ன்நான். இறசு அயண றாக்கி: இன்யநக்கு இந் 

வீட்டிற்கு இட்சிப்பு ந்து; இதம் ஆதிகாபக்கு 

குாணாிபைக்கிநாறண. இந்துறதாணய றடவும் இட்சிக்கவுற 

தகுான் ந்ிபைக்கிநார் ன்நார்.”(லூக்கா 19:8-10). 

 

கணிபெங்கள் சறகபெ ஷ்ட ஈட்யட ங்க ியணத் அத்ிட்டத்ிற்கு இறசு ிர்ப்பு 

பாிிக்கில்யன. எபை உடன்தாடாண இபைத்ிற்காண சாட்சிாக சறகபெின் பசல்கள் 

அயகின்நண. 
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இக்கயிலிபைந்து கற்பொக்பகாள்ப றண்டி பக்கி தாடம் ன்ணபணில், 

ணந்ிபைம்புலிணால் எபை தபையட இபைம் ாபொகின்நறதாது, அன் அல்னது அள் 

கடந் கானத்ில் பசய் தியய சாிப்தடுத்துகின்நான். அர் ன்ணிப்பு பகாடுக்கும் பன்பு 

ஷ்டஈடு ங்கப்தடறண்டும் ன்பொ அய அர்த்ப்தடுத்ில்யன; ாநாக, இந் ஷ்ட 

ஈடு எபை உண்யாண ாற்நத்ய பசய்துகாண்திக்கின்நது. சூழ்ியனகலக்கு ற்த ஷ்ட 

ஈடு பசய்னாணது ப்றதாதும் அவ்பவு இனகுாண காாில்ன. பய்ாகற, சின 

ிடங்கபில் ஷ்ட ஈட்யட பசலுத்னாணது சாத்ில்னாலுிபைக்கனாம். சின றங்கபில் 

ஷ்ட ஈடு பசய்தய நியக்கப்தட்ட தர் ன்ணிப்பு பகாடுப்தற்கு ஆத்ாக 

இல்னாிட்டாலும் அவ்ாபொ பசய்ற்கு பற்சிபசய்து சாிற. 

 

படிவுய 

 

கிநிஸ்துயப் றதானாக றண்டுபன்தற எவ்பாபை ிசுாசிிதயட இனக்காகும். 

க்கு கிநிஸ்துின் சிந்யபெம் சுதாபம் இபைக்கறண்டும். ாம் அபையட ார்த்யய 

திசங்கித்து துி தாடல்கயபப் தாடறண்டும். ம்பயட ித்ி கானத்ய அபைடன் 

கிப்தற ம்பயட ாஞ்யசாக இபைக்கறண்டும். அறறதான ம்பயட குடும்தம், 

ண்தர்கள் ற்பொம் ற்நர்கள் அய அநிந்துபகாள்பவும் றண்டும். 

 

கிநிஸ் ாழ்க்யகில் ன்ணிப்பு ன்தது ஏர் இன்நியா தகுிாகும். இறசு 

க்கு இப்தடி பெதிக்கும்தடி கற்பொக்பகாடுத்துள்பார், “ங்கள் கடணாபிகலக்கு ாங்கள் 

ன்ணிக்கிநதுறதான ங்கள் கடன்கயப ங்கலக்கு ன்ணிபெம்” (த்றபெ 6:12). ாம் 

ன்ணிப்பு பதநவும் ன்ணிப்பு பகாடுக்கவும் கற்பொக்பகாண்டால், ஆசீர்ாங்கபின் கவுகள் 

ிாிாகத் ிநக்கும். ாம் றயண ஆாண ியனில் அததிப்றதாம். 

 

ணணம் பசய்ற்கு ஆறனாசிக்கப்தட்ட சணங்கள் 

 

சங்கீம் 86:5   

த்றபெ 6:9-13   

பகாறனாபசர் 2:13 

1 றாான் 1:9 

சங்கீம் 103:12 

லூக்கா 23:34 

 

 



 

31 
 

தாடம் 3 

 

சிநந் உநவுகளபக் கட்டியழுப்புல் 

 

ம்பளட சபாத்ிற்குள் துவும ல்னல்ன ன்தளம ம்ில் அமகர் 

புாிந்துயகாண்டுள்ப ிடாகும். தளகளபெம், மகாதபம் உனகம் பழுதும் 

காப்தடுகின்நது. குற்நம் யாடர்தாண அநிக்ளககள் து தத்ிாிளககளபபெம் 

யாளனக்காட்சிகளபபெம் ிப்புகின்நண. தம், தட்டம் ற்ரம் ணஅழுத்ங்களும் லிந்து 

காப்தடுகின்நது. ிரும், திள்ளபகள், மதாளப்யதாருள் ற்ரம் து யாடர்தாண 

ன்யகாடுளகள் ிணபம் ில்லின்கக்காமணாள அித்து ருகின்நது. 

ாம் தாிப்திற்குள்பாண எரு சபகத்ிற்குள் ாழுகின்மநாம். தாபம் அின் சகன 

ிளபவுகளும! அந் தாிப்தாகும். சபாாணது ான் வ்ார ாழ்யன்தளபெம், 

பன்மணநிச் யசல்னயன்தளபெம் இன்னும் அநிாிருக்கின்நது. இளக் கணிபெங்கள்: 

கல்ிில் சகன துளநகபிலும் கற்ரக்யகாள்ளுற்காக ணிர்கள் ஆிக்கக்காண 

ித்ிானங்களபச் யசனிடுகின்நார்கள். சினால் தனயாிகளப மதசபடிகின்நது, 

ற்நர்கள் அநிின் ஆற்நலுள்ப ஊற்நாகக் காப்தடுகின்நார்கள். இருப்தினும் வீட்டிலும் 

மளனத்பங்கபிலும் ாண உநவுகளபக் கட்டியழுப்புில் குளநளபெம் 

மால்ிளபெம் உண்ர்கின்நணர். கல்ிபெம் யசல்பம ாம் யற்நி யதரற்குத் 

மளாணள ன்ந சிந்ளண காாக க்கள் ஞ்சிக்கப்தட்டுிடுகின்நணர்.  இன் 

இரி ிளபாக சிநந், ாண ணி உநவுகளப கட்டியழுப்த இனா ிளனள 

ற்தடுகின்நது.  

இந்ிளனளாணது கிநிஸ்ல்னாருக்கு ாத்ிம் ட்டுப்தடுத்ப்தட்டல்ன. 

ரதடிதிநந் ிசுாசிகளும்கூட உநவுகளபக் கட்டியழுப்புது யாடர்தினாண 

சிங்களப மற்யகாள்ளுகின்நணர். மதாகர்கமபா அல்னது சிநந் ஆிக்குாி 

ளனர்கமபா யதாது இடத்ில் ல்னாற்நிலும் பூபள்பர்கபாக காப்தட்டார்கள் 

ணினும் அர்களுளட குடும்த ாழ்க்ளகில் திச்சிளணகளபக் குநித்து ம்ில் அமகர் 

மகள்ிப்தட்டிருக்கின்மநாம். உநவுகளப கட்டியழுப்பும் தகுிில் உர்ளடம 

கிநிஸ்துினுளட யற்நிபெள்ப சீடணாற்காண பக்கிாண ிநவுமகால்கபில் 

என்நாகும். உண்ளாகம, ாம் அனுதிக்கும் எவ்யாரு யற்நிகளும் மால்ிகளும் சின 

உநவுகளுடன் யாடர்புதட்டுள்பது. ாம் யாடர்ந்தும் து உநவுத் ிநளகளப 
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பர்த்துக்யகாள்ப மண்டும். அள ாம் யசய்ாிட்டால், ாபம் ம்ளச் சுற்நி 

இருப்தர்களும் கஷ்டப்தட மாிடும். ம்ால் உநவுகளபப் புாிந்துயகாள்ப படிான் 

காாகவும் து உநவுத்ிநளகளப பர்த்துக்யகாள்ப இனான் காத்ிணாலும் 

ற்தடும் ீளாண ாக்கத்ிற்கு தலிாகும் பக்கிாண பன்ர உநவுபளநகள் 

தின்ருார: 1) மமணாடுள்ப து உநவு 2) குடும்த உரப்திணர்கமபாடுள்ப து உநவு 

3) ற்நர்கமபாடுள்ப து உநவு. 

பற்கான இஸ்மல் மசத்ாள ச்சாிப்தற்கும் அர்களப ளாிப்தடுத்துற்கும் 

சாா ீர்க்காிசிின் பனாக மன் மதசிணார். தின்ரும் மசணத்ிற்கூடாக 

ீங்காண உர்வுகளபபெம் ஆமாக்கிற்ந உர்ச்சிகளபபெம் ம்பளட க்கள் 

ிட்டுிட உியசய்து மனுளட ாஞ்ளசாக இருந்து. காப்தட்ட க்கள் 

ங்களபக் குநித்தும் ற்நர்களபக் குநித்தும் வ்ார உர்ார்கள் ன்தற்காண 

உருப்தடாக இஸ்மல் க்கள் காப்தடுகின்நணர்.  

தப்தடாம, ீ யட்கப்தடுில்ளன. ாாம, ீ 

இனட்ளசளடில்ளன; உன் ாலிதத்ின் யட்கத்ள ீ நந்து, உன் 

ிளிருப்தின் ிந்ளள இணி ிளணாிருப்தாய். உன் சிருஷ்டிகம 

உன் ாகர்; மசளணகபின் கர்த்ர் ன்தது அருளட ாம், 

இஸ்மலின் தாிசுத்ர் உன் ீட்தர், அர் சர்பூிின் மன் 

ன்ணப்தடுார். ளகிடப்தட்டு ணம்யாந்பாண 

ஸ்ிாிளப்மதானவும், இபம்திாத்ில் ிாகஞ்யசய்து ள்பப்தட்ட 

ளணிளப்மதானவும் இருக்கிந உன்ளணக் கர்த்ர் அளத்ார் ன்ர 

உன் மன் யசால்லுகிநார். (சாா 54:4-6) 

யட்கம், ாழ்த்ப்தடுல், அாணம், ிந்ள, ஆிில் ஆழ்ந் துக்கம், ற்ரம் 

எதுக்கப்தடல் மதான்ந ிளனளகபாண ாம், மணிடிருந்தும் ம்ிடிருந்தும் ற்ரம் 

ற்நர்கபிடிருந்தும் ளநந்ிருப்தற்கு காாய் அளகின்நது. மன் ம்ள உநவு 

யகாண்டு ாம சிருஷ்டித்துள்பார் ன்தள ாம் ிபங்கிக்யகாள்பமண்டிது 

பக்கிாகும். ாழ்க்ளக ன்தது மனுளட அன்ளதப் யதற்ரக்யகாள்ற்கும் அந் 

அன்ளத ிருப்திக் யகாடுப்தற்கும ஆகும். 
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தாடத்ின் பக்கி அம்சங்கள் 

 

யதாதுாண உர்ச்சித் மளகள் 

உளடக்கப்தடுலின் ிளபவுகள் 

ண்தத்துத்ிளண யதனப்தடுத்ல்  

ிரு உநவு  

தாடத்ின் மாக்கங்கள் 

  

1. ாம் அளணரும் யகாண்டிருக்கும் ான்கு அடிப்தளட உர்ச்சித் மளகளப 

இணம்காணுல். 

 

2. உளடக்கப்தடுல் ம்பளட ாழ்க்ளகில் வ்ாநாண தாிப்புகளப 

ற்தடுத்துயன்தள ிபக்குல். 

3. து ட்புநள யதனப்தடுத்தும் தடிகளப ிதாித்ல். 

4.  எருர் ன்னுளட துளபெடணாண உநள கிழ்ச்சிகாக 

அனுதிக்கக்கூடிதடிகளப தட்டிற்தடுத்துல். 

 

யதாதுாண உர்ச்சித் மளகள் 

மாக்கம் 1: 

ாம் அளணரும் யகாண்டிருக்கும் ான்கு அடிப்தளட உர்ச்சித் மளகளப 

இணம்காணுல். 

 

மன் ிப்தற்நற்ளந உருாக்குதல்ன. சின மளபகபில் இந் மாக்கித்ள 

ீங்கள் மகள்ிப்தட்டிருக்கக்கூடும் மிா 29:11 கூரகிநது, “ீங்கள் ிர்தார்த்ிருக்கும் 

படிள உங்களுக்கு யகாடுக்கும்தடிக்கு ான் உங்கள்மதாில் ிளணத்ிருக்கின்ந 

ிளணவுகளப அநிமன் ன்ர கர்த்ர் யசால்லுகின்நார்; அளகள் ீளக்கல்ன, 

சாாணத்துக்மகதுாண ிளணவுகமப.” 

  

பலில் ான் இள ாசித்மதாது இில் எரு ர இருக்கமண்டும் ணவும் ிச்சாக 

மணின் ிட்டங்கள் ன் ாழ்ில் ன்ளாணளாக இாது ணவும் ான் 

ிளணத்மன். வ்ாநாினும், ன்னுளட ாழ்க்ளகக்காண மனுளட ிட்டங்களும் 
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மாக்கங்களும் ன்ளண சதிப்தற்கல்ன ப்யதாழுதும் ன்ளண ஆசீர்ிப்தற்மக, அது 

உிமன்நி காப்தடுத்துற்கல்ன, ன்ணிடத்ிலிருந்து ளபெம் 

யகாள்ளபடிப்தற்கல்ன ன்ளண யசிப்புநச்யசய்ற்மக ன்தள ான் 

கண்டுதிடித்மன். சங்கீம் 139:14-17 கூரகிநது, 

“ான் திிக்கத்க்க அிசாய் உண்டாக்கப்தட்டதடிால், உம்ளத் 

துிப்மதன், உது கிாிளகள் அிசாணளகள், அது ன் 

ஆத்துாவுக்கு ன்நாய்த் யாிபெம். ான் எபிப்திடத்ிமன 

உண்டாக்கப்தட்டு, பூிின் ாழ்ிடங்கபிமன ிசித்ி ிமாாய் 

உருாக்கப்தட்டமதாது, ன் லும்புகள் உக்கு ளநாிருக்கில்ளன. 

ன் கருள உம் கண்கள் கண்டது. ன்  அங்கபில் என்நாகிலும் 

இல்னாமதாம அளகள் அளணத்தும், அளகள் உருமற்தடும் 

ாட்களும், உது புஸ்கத்ில் ழுிிருந்து. மமண, உது 

ஆமனாசளணகள் ணக்கு த்ளணஅருளாணளகள். அளகபின் 

யாளக வ்பவு அிகம்!” 

மன் ிப்தற்ந ளபெம் உருாக்கா அமமளப, அமக ணிர்கள் ங்களப 

ாங்கமப குளநத்து ிப்திடுகின்நணர். ஆாபம் ாளும் தாஞ்யசய் தின்ணர், அர்கள் 

ிகப்யதரும் தத்ள, தாதூகாப்தின்ளள, குற்ந உர்ள உர்ந்ணர். “ான் 

ிர்ாிாிருப்திணால் தந்து, எபித்துக்யகாண்மடன்” ன்ர ஆாம் கூநிணான் 

(ஆிாகம் 3:10).அன் தின்ணர், பல் ம்திகபாண இர்கள் ங்கள் யட்கத்ள 

படுற்காக அத்ிிளனகபப் தன்தடுத்ிணர். வ்ாநாினும், அர்களபத் மடி 

(ஆிாகம் 3:9), ணிர்கத்ள இன்னுயாரு பளந ஆசீர்ிக்கும்தடிக்கும் ம்பளட 

சிருஷ்டிப்ளத ம்படணாண சாிாண உநவுக்குள் ீண்டும் கட்டியழுப்பும்தடிக்கும் மன் 

எரு ிட்டத்ள ஆம்தித்ார். 

மன் ணிர்களப ான்கு அடிப்தளட உர்ச்சித் மளகள் 

உள்பர்கபாிருக்கும்தடி டிளத்ார்: 

1. ிதந்ளணற்ந அன்பு: இவ்ிாண அன்பு ிரும்தி ளபெம் ிர்தார்க்காதடிக்கு 

யபிப்தடுத்ப்தடும் அன்பு ஆகும். இவ் அன்பு ல்னாற்ளநபெம் யகாடுக்கும ி 

டுத்துக்யகாள்பாது. இவ் அன்பு ார்த்ளகபில், ண்ங்கபில் ற்ரம் 

யசல்கபில் யபிப்தடுகின்நது. இவ்ி அன்ளதம மன் க்காக 

ளத்துளத்ிருக்கின்நார், அவ் அன்மத ற்நர்கபிடிருந்தும் க்கு 

மண்டிாிருக்கின்நது.  
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2. தாதுகாப்பு: ாம் அன்ளதயதற்ரக்யகாள்ளுள சாத்ிாக்குற்கு 

அடிப்தளடாக அளகின்நது. இது தாதுகாப்ளதபெம் காக்கப்தடுளனபெம் குநித் 

உர்ாகும். 

 

3. புகழ்: ற்நர்கபிடிருந்து கிளடக்கும் புகாணது யதரிாண உர்ிளணபெம், 

உரிப்தடுத்ளனபெம் யதற்ரத்ருகின்நது, இவ்ி உர்வு ீங்கள் 

தாாட்டப்தடுகின்நீகள் ன்ரம் ீங்கள் மளாணர்கள் ன்கின்நாண 

உர்வுாகும். 

 

4. மாக்கம்: மாக்கம் ாம் ாழ்ற்கு எரு காாக அளகின்நது. அது க்கு 

ம்திக்ளகளபெம் ிர்கானத்ளபெம் ருகின்நது.  

கணிபெங்கள், உனகம் இவ்ிாண அடிப்தளட மளகளுக்காண மதாலிாண 

அநிக்ளககளப அபிக்கின்நது. உாாக, அன்திற்கு தினாக இச்ளசக்காண ஆளச 

காப்தடுகின்நது. தாதுகாப்திற்கு தினாக யசாத்துக்களும். புகழுக்கு தினாக திபெம். 

மாக்கத்ிற்கு தினாக அிகாபம் காப்தடுகின்நது. 

மனுடணாண ற்ரம் ற்ந ணிர்களுடணாண ஆமாக்கிாண உநின் பனாக 

ரும் ஆசீர்ாத்ள யதற்ரக்யகாள்ப ாம் அளணரும் ாஞ்சிக்கின்மநாம். எரு தர் 

ப்யதாழுது அன்ளதபெம் ற்ரக்யகாள்ளுளனபெம் யதற்ரக்யகாள்பில்ளனமா அல்னது 

அந் அன்பும் ற்ரக்யகாள்பப்தடுலும் ிரும்தப்யதற்ரக்யகாள்பப்தடுகின்நமா 

அனுளட ிளபவு புநக்கிப்தாக இருக்கும். ீங்கள் எரு கிநிஸ்ணாக இருப்தணால் 

ீங்கள் ற்நர்கபால் புண்தடுத்ப்தடாட்டீர்கள் ன்தது அன் அர்த்ல்ன. இந் 

புநக்கிப்தாணது சாிாக ளகாபப்தடாிடத்து எரு ணின் அனுதிக்கக்கூடி ிக 

ஆாண காங்கபில் என்நாக இது ாநப்மதாகின்நது. இது ிருக்கும் ஆண்டுகபில் 

அளண அல்னது அளப ிடத்ப்மதாகும் ாழ்க்ளகின் தாளபொய் 

அளப்மதாகின்நது. 

ாக்மகாபு சாள ாற்நி அணது ஆசீர்ாத்ளப் யதற்ரக்யகாண்டதின், சா ன் 

கப்தணாகி ஈசாக்ளக மாக்கி அழுகிநான், “ன் கப்தமண ன்ளணபெம் ஆசீர்ிபெம்!” 

ன்நான். (ஆிாகம் 27:34). ஆணால் அது ிகவும் ாாகும். ாக்மகாபு மசஷ்ட 

புத்ிதாகத்ிற்காண ஆசீர்ாத்ள டுத்ாிற்ர, அது அணது பத் 

சமகானுக்குாிாிருந்து. ான் உளடக்கப்தட்டால், சா ன் சமகாளண யகாளன 

யசய்ற்கு படிவுயசய்ான்.  

இந்  ாட்கபிலும் அமகர் ள்பப்தட்டின் காாக ற்தட்ட மளணிணால் 

இருங்கபில் கரகிநார்கள். ீியாிகள் புத்காணது உளடந் ற்ரம் 
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யாருக்கப்தட்ட இரும் குநித்து ிதாிக்கின்நது: “னுனுளட ஆி அன் 

தனவீணத்ளத்ாங்கும்; பநிந் ஆி ாால் ாங்கக்கூடும்?” (ீியாிகள் 18:14). “ண 

கிழ்ச்சி ல்ன எபம்; பநிந் ஆிமா லும்புகளப உனப்தண்ணும்” (ீியாிகள் 

17:22). உளடக்கப்தடுளனபெம் கிநிஸ் அனுதங்களுடணாண அனுளட உநளபெம் 

ாம் ஆாய்ந்து தார்ப்மதாம். 

 

உளடக்கப்தடுலின் ிளபவுகள் 

மாக்கம் 2: 

உளடக்கப்தடுல் ம்பளட ாழ்க்ளகில் வ்ாநாண தாிப்புகளப ற்தடுத்துயன்தள 

ிபக்குல். 

 

ாம் அளணரும் உளடக்கப்தடும் அனுதத்மாடு மதாாடிபெள்மபாம், இப்யதாழுதும் 

மதாாடிக்யகாண்டிருக்கின்மநாம், அல்னது ரும் கானத்ிலும் மதாாடுமாம். ாம் மளண 

சார்ந்ிருப்தாமனா அல்னது அருக்கு கீழ்ப்தடிந்ிருப்தாமனா ங்களுக்கு ிகக் 

குளநந்பவு திச்சிளணகளும் சால்களும ற்தடுகின்நது ன்தது அமக 

கிநிஸ்ர்கபிடம் காப்தடும் எரு யதாய்ாண கருத்ாகும். ஆணால் எருபளந இக்கருத்து 

யதாய் ன்ர உர்ந்து யகாள்ளகில், ணிர்கள் ங்கள் ாழ்க்ளகிலுள்ப 

மதாாட்டங்களபபெம், கஷ்டங்கபபெம் ற்நர்கமபாடு தகிர்ந்துயகாள்ற்கு இனகுாக 

பன்ருார்கள். 

 

எருதர் இவ்ார கூநிது ன் ஞாதகத்ில் இருக்கின்நது, “ான் இன்னும் ிநந் 

ணதுடன் இருக்க ிரும்புகிமநன். ஆணால் அது கடிணாணது. ான் சற்மந ணது ாழ்ில் 

உர்வு ாீிாகவும், யதாருபாா ாீிாகவும் கடிணாண கானத்ள அனுதித்மன். 

யணன்ர ணக்கு யாிில்ளன, ஆணாலும் இளகளப ணது சக ஊிர்கபிடத்ில் 

தகிர்ந்து யகாள்ளுளப் தார்க்கிலும் சளதக் குடும்தத்ில் தகிர்ந்துயகாள்ளுது 

கடிணாணது. சளதிலுள்ப க்கள் ன்ளண எதுக்கி ளத்துிடுார்கள் ண ான் 

ிளணக்கின்மநன். ணது தாங்களப இன்யணாருர் ீது ணப்பூர்ாக ளப்தது சாிாணா 

ன்ர ிளணக்கிமநன் அளக் குநித்து ான் ிக்கின்மநன்.” ம்ில் அமகர் எருடள 

அல்னது அமக டளகள் இவ்ார உர்ந்ிருப்மதாம் ன்ர ான் ஊகிக்கின்மநன். 

உண்ளபெள்ப ிசுாசிகபாண குழுயான்நில் இப்தடிப்தட்ட ாழ்ள ாற்ரம் க்கிம் 

உள்பயன்தள வுயசய்து ிளணிற்யகாள்க. ீங்கள் உளடக்கப்தடுலுக்கு ணிாக 

பகங்யகாடுக்கத் மளில்ளன. உண்ளபெள்ப கிநிஸ் க்கித்ிற்கு ாழ்க்ளககளப 
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ாற்ரற்கு ல்னள உண்யடன்தள மாகம் க்குப் மதாிக்கின்நது. அங்கு 

பகபடிகள் கற்நப்தடும்; இருங்கள் ிநக்கப்தடும்; ாழ்க்ளககள் தகிர்ந்துயகாள்பப்தடும், 

கக்யகாப்புித்ல் ஆம்திக்கப்தடும்; ற்ரம் யன்ள ிந்மாடும். கிநிஸ்ர்கள் 

ற்நர்கபது தாத்ள சுப்தற்கு கற்ரக்யகாள்பமண்டும். உண்ளாய் மசிக்கும் 

சளதிளண கண்டநிந்து அனுடன் மசர்ம அற்குத் ீர்ாக அளபெம்.  

அிகாண கிநிஸ்ர்கள் ிகவும் அளிாக மளணள அனுதிக்கின்நணர் 

ன்தது ஆச்சாிாண ிடாகும். அவ்ிாண மளண குநித்து ற்நர்களுக்கு 

அநிிப்தது ல்னா அல்னது அனுிக்கப்தட்டா ன்தளக் குநித்து அர்கள் 

மாசிப்தாக யாிில்ளன. ன்ண டக்கின்நது? கன் ளணிக்கும் இளடமாண 

ிரு உநின் திச்சிளணகபின் ிித்ாக மதாாடும் அமக குடும்தத்ிணர் 

சளதகளுக்கு ருடக்கக்கில் ந்ர்ந் சளத ாங்குகபிலிருந்து ாாய் ளநந்து 

மதாகின்நணர். ங்களப ிநந்து மதசாின் ிித்பம், ஆமனாசளணக்கு, யெதத்ிற்கு, 

ற்ரம் உியதற்ரக்யகாள்ளுற்கும் தினாக அர்கள் சளதக் குடும்தத்ள ிட்டு 

ினகுகின்நணர். அர்கள் சுந்ிாக ங்களபக் குநித்து மதசாிணிித்ம் அர்கள் 

ாழ்க்ளகில் திச்சிளணகள் ீர்க்கப்தடாமன உள்பது. கிநிஸ்ர்கபாக இருப்தர்கள் 

வ்ி திச்சிளணக்கும் உள்பாகாட்டார்கள் ன்ந யதாய்ாண கருத்ள இர்கள் 

டுத்துக்யகாண்டின் ிித்ம் அவ்ிதிச்சிளணக்குாி தகுிள சளதாமாடு 

தகிர்ந்துயகாள்ளுளபெம் ிரும்தாிருக்கின்நணர். 

ான் எரு சளதில் பர்ந்துந்ணாக காப்தட்டதடிால் இளண ன்கு 

அநிந்துயகாண்மடன். ஆாளண படிந்தும் “அப்தடிாணால், தில், தாடசாளனில் 

காாிங்கள் வ்ார ளடயதரகின்நது ன்ர க்கள் சினமளபகபில் மகட்தார்கள். 

அர்கள் ிர்தார்த் தில் இதுான் ன்ர ான் ிளணத் திளன அர்களுக்குக் 

கூரமன், “ன்ர, காாிங்கள் ிகவும் சிநப்தாக ளடயதரகின்நயன்ர ான் கூரமன்.” 

ணது ண்தர்கள் அளணரும் திளாணளச் யசய்பெம்மதாது ான் சாிாணளச் யசய் 

மதாாடுகின்மநன் ன்தளமா அல்னது ான் ஆிக்குாி ாீிில் ாித்துள்மபன் 

ன்தளமா அர்கபிடம் கூநமண்டுயன்ர ணக்கு மான்நில்ளன. எரு ல்ன 

கிநிஸ்ணாக ிமசடாக எரு மதாகருளட திள்ளபாக ிெ ாக்ளகில் 

அவ்ளகாண கஷ்டங்கள் இருக்குயன்தள சாாாக ற்ரக்யகாள்பாட்டார்கள் 

ன்தம ான் அவ்ார கூநக் காாகும். 

இமா எரு உண்ள – ல்மனாரும உளடக்கப்தடுளன ிர்யகாள்கின்நணர். அது ன் 

ன்தற்காண ான்கு காங்களப ான் இங்கு தகிர்ந்துயகாள்ளுகின்மநன். 

1. பனாது, ம்ிடத்ில் தா சுதாம் உண்டு. எரு குநிப்திட்ட தாத்மாடு 

ாத்ிம ங்களுளட ிகப்யதாிாண மதாாட்டம் உள்பயன்ர சின ணிர்கள் 

ிளணக்கின்நணர். “ன்ணால் இந் தாத்ள யன்ரிட படிந்ாமனா அல்னது 
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இந் ீ தக்கத்ள மற்யகாள்ப படிந்ாமனாமதாதும், அன் தின்ணர் ன்னுளட 

ஆட்டத்ில் உச்சத்ிலிருப்தன் ாமண” ன்ர அர்கள் கூரார்கள். ம்பளட 

திச்சிளணாணது சாாாக எரு ீ தக்கமா அல்னது எரு தாம் ாத்ிம் 

அல்ன ஆணாலும் ீள சூழ்ந்ிருத்லும் ம்பளட ாழ்க்ளககபில் தா சுதாம் 

காப்தடுலும திச்சிளண ன்ர மாகம் க்கு கற்ரக்யகாடுக்கின்நது. 

ணிர்கபாண ம்பளட இற்ளகமதாக்மக தாம் யசய்ல், கனகம் யசய்ல், 

கீழ்ப்தடிாள, ற்ரம் மளண ிட்டுினகுல் ஆகிள ஆகும். ிகப்யதாி 

அபில் மளணளபெம் உளடளனபெம் இள உருாக்குகின்நது.  

 

2. இண்டாது, அடிப்தளடில் ணி சுதாம் ல்னது அல்ன ன்ந வீண 

சிந்ளணாபர்கபின் ண்ங்களுக்கு ிாக உள்பது. அப்மதாஸ்னன் தவுல் 

ழுதுளகில், “அயப்தடியணில், ன்ணிடத்ில், அாது, ன் ாம்சத்ில் ன்ள 

ாசாிருக்கிநில்ளனயன்ர ான் அநிந்ிருக்கிமநன்” (மார் 7:18). இது ிகவும் 

கணத்ிற்யகாள்பமண்டியாரு கூற்நாகும். இன் அர்த்யன்ணயணில், சின 

மங்கபில் ீங்களும் ானும் ம்பளட டத்ள ற்ரம் மணாதாத்ிணால் 

ாற்நளடந் ிளனக்குட்தடப்மதாகின்நமாடு ற்நர்களுளட மால்ி 

காாக ிக்ிக்கு பகங்யகாடுக்கப்மதாகின்மநாம். 

 

3. பன்நாது, சாிாணள யசய்ற்கு ீர்ாணிக்கும்மதாது ாம் சாாாக 

அனுடன் உடன்தடுில்ளன. மார் 7:15 இல் அப்மதாஸ்னணின் 

ார்த்ளகளபக் கணிபெங்கள். “ான் யசய்கிநது ணக்மக சம்ிில்ளன, ான் 

ிரும்புகிநளச் யசய்ால், ான் யரக்கிநளம யசய்கிமநன்.” இவ்ார ீங்கள் 

ப்மதாாது உர்ந்துள்பீர்கபா? தவுல் யாடர்ந்தும் 19ம் சணத்ில் “ான் 

ிரும்புகிந ன்ளள யசய்ால், ிரும்தா ீளளம யசய்கிமநன்.” தவுல் 

யபிப்தளடாக ற்ரக்யகாள்ாது ாம் உளடந்து மதாணர்கபாக 

காப்தடுகின்நதடிிணால், ாம் சாிாணளச் யசய் ீர்ாணித்ாலும் யாடர்ந்தும் 

சாிாணள யசய்த்க்க ல்னள க்கில்ளன. 

 

4. ான்காது, ாம் கிநிஸ்ர்கபாக இருப்திணால் மன் ல்னாி 

மசாளணகளபபெம் ம்ிடிருந்து அகற்நி ிடுகின்நார் ன்ர நாக 

ிளணக்கின்மநாம். தவுல் மார் 7:21 ழுதுளகில் “ஆணதடிால் ன்ள யசய் 

ிரும்புகிந ன்ணிடத்ில் ீளபெண்யடன்கிந எரு திாத்ளக் காண்கின்மநன்.” 

ாம் கிநிஸ்ர்கபாக மளண திாிப்தடுத் ாஞ்சிக்கும்மதாது பநிளடல் 

ிகவும் ஆாக தாய்ந்மாடுகின்நது, மசாளணாணது ாம் நிளக்கும்தடிாக 

க்கு பன்தாக ஊசனாடுகின்நது.  
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சின ம ஆாய்ச்சிாபர்கள் தவுல் ான் கிநிஸ்ணாகுற்கு பன்ணிருந் 

ாழ்க்ளகளக் குநித்து ிதாிக்கின்நார் ன்ர ிளணக்கின்நணர், அம மளபில் 

ற்நர்கள் அர் பிர்ச்சிளடந் கிநிஸ்ணாக ன்னுளட ாழ்க்ளகளக் குநித்து 

ிதாிக்கின்நார் ன்ர ம்புகின்நணர்.இண்டு சம்தங்கபிலும், உளடல் ன்தது சாா 

எரு ணி ிளனாகும். ம்பளட பளநகள் துாணாலும் ாம் ிச்சிாக 

தாிபூாணர்கபல்ன. ாம்தவுளனப்மதானகரகிமநாம். “ிர்ப்தந்ாண னுன் ான்! 

இந்  சாீத்ிணின்ர ார் ன்ளண ிடுளனாக்குார்?” (மார் 7:24) தவுல் ணது 

மகள்ிக்காண ிளடள அற்கடுத் சணத்ில் குநிப்திடுகின்நார். “ம்பளட கர்த்ாகி 

இமசுகிநிஸ்து பனாய்த் மளண ஸ்மாத்ிாிக்கின்மநன்!” (ச.25). 

வ்ாநாினும் ாளணரும் உளடக்கப்தட்ட ணிர்கபாிருந்ாலும் க்காக 

தாடுதட்டு ம்பளட தாங்களுக்காக ாித்ர் ம்ிடம் கிட்டிச்மசர்ந்து ம்ள 

மசிக்கின்நார். தாம் எருமதாதும் அகாணல்ன, ஆணால் உளடந்துமதாண ணிர்கள் 

இமசுவுக்கு அகாணர்கள். அர் ங்கள் தாத்ளபெம் ாண்டி ங்கள் மளகளப 

மாக்கிப்தார்க்கின்நார். உளடக்கப்தட்ட க்கள் உண்ளபெள்ப மாக சபகத்ில் 

தங்குயதந குிபெளடர்கபாிருக்கின்நணர். 

அமகாக, ாம் உளடக்கப்தட்டுள்மபாம் ன்தள ற்ரக்யகாள்ளுது கடிணாக 

உள்பது. யணன்நால், அவ்ாநாண ற்ரக்யகாள்ளுனாணது ம்ள தனவீணாகக் 

காண்தித்துிடும் ன்தால். ாம் ஆிக்குாிர்கபல்ன ன்தள ற்நர்கள் அனுாணித்து 

ிடுார்கமபா ணப் தந்து ிடுகின்மநாம். ம்ள தாதுகாத்துக்யகாள்ப மண்டுயன்ந 

உரிபெம் ற்நர்களுளட தார்ளக்கு ளநாக ம்பளட காங்களப படிளத்லும் 

இள து சிந்ளணள ஆக்கிித்துக்யகாள்கின்நது. ாம் ற்நர்களுடன் து 

மதாாட்டங்களப தகிர்ந்துயகாள்ளும்மதாது அிகாணற்ளந இந்துிட மாிடும் ண 

ிளணக்கின்மநாம். ாம் ற்நர்கபின் தார்ளில் ற்ரக்யகாள்பப்தடுளன இப்தற்கு 

தப்தடுகின்மநாம்; ற்ரம் ஊி ிளனள இப்தது; அல்னது உிகள், அன்பு, 

குாிசம், புகழ், குி, யசல்ாக்கு, ம்திக்ளக ஆகிற்ளந இப்தளக் குநித்து 

தப்தடுகின்மநாம். 

இன்னும் மாசாக ம்ில் அமகர், கிநிஸ்ர்கபல்னார்கள் ம்பளட 

மதாாட்டங்களப இன்னும் ன்நாக ிபங்கிக்யகாள்ளுார்கள் ண ிளணக்கின்நார்கள். 

ஆணால் து மதாாட்டங்களபக் குநித்து கிநிஸ்ர்கபல்னாருடன் 

தகிர்ந்துயகாள்ளுது சிநப்தாண என்நாகக்காப்தடாது. யணன்நால் அற்கு 

அர்களுளட ிசுாசத்ிளண அளாிப்தடுத்க்கூடி ஆற்நலுள்பது. சபாத்ளக் 

கட்டியழுப்தவும் எருருக்யகாருர் ிசுாசத்ில் உியசய்ற்கும மன் 

ிசுாசிகள் த்ிில் க்கித்ள ற்தடுத்ிணார். சமகா ிசுாசிகமபாடு சிநப்தாண 

ித்ில் தகிர்ந்ிட படிா தத்ள திசாசு உண்டாக்கி யற்நிள 
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சம்தாித்துக்யகாள்ளுகின்நான். சினமளபகபில் ிாிாணன் ாம் 

பகங்யகாடுத்துக்யகாண்டிருக்கும் திச்சிளணள தகிர்ந்துயகாள்ளுது ிகவும் 

யட்கத்ிற்குாிது ணவும் ாம் தாிசுத்ாிடினும் ட்ளதபெம் ாிாளளபெம் 

இந்துிடுமாம் ன்தள ாம் ற்ரக்யகாள்ளும்தடி யசய்கின்நான். அன் ம்ள 

ணிாக ிற்கும்தடியசய்து ீண்டும் ீண்டும் அம காாித்ால் ம்ள மசாிக்கின்நான். 

அப்யதாழுது ாம் தாத்ிற்கு இடங்யகாடுக்கும்மதாது ாம் இன்னும் மாசாண 

ிளனக்குள்பாகிிடுகின்மநாம். 

இங்மக சின சம்தங்கள் யகாடுக்கப்தட்டுள்பது. ீங்கள் அநிந் தனர் கருளக் களனத்து 

அணால் குற்நணச்சாட்சிக்குள் அகப்தட்டர்கபாய் இருப்தினும் அளப்தற்நி களப்தற்கு 

யட்கப்தடுகின்நணர். எரு சினர் மகாதத்ில் ற்ரம் கடும்மகாதபள்பர்கபாய் 

இருக்கின்நணர். சளதகபில் உங்களுக்கு அருகில் இருப்தர்கள் தாலில் சம்தந்ப்தட்ட 

காட்சிகளப தார்ப்தில் சிக்குண்டு அளச் யசால்லுில் க்கம் காண்திக்கனாம். 

எவ்யாரு கிளபெம் சளத யசற்தாடுகபிலிருந்து வீடு ிரும்பும்மதாது அர்களுளட 

ஆாண காங்கள், மதாாட்டங்கள், ீர்க்கப்தடா அல்னது யசால்னப்தடா 

திச்சிளணகளுடன் வீடு ிரும்புகின்நணர். யணன்நால் யாடர்ந்தும் அர்கள் தாத்ின், 

யட்கத்ின் ற்ரம் மளணின் சங்கிலிால் கட்டப்தட்டுள்பணர். 

உளடக்கப்தட்ட க்கள் த்ிில் அற்பும் யசய் மனுக்கு மண்டிாகவுள்பது. 

ற்ரம் அர் அமகாக ிசுாச சபகாண சளதில் ம்பளட சுகத்ள 

யகாண்டுரும்தடி யசற்தடுகின்நார். சளதாணது ணிர்களுளட ிட்டல்ன அது 

மணின் ிட்டாகும். உண்ளபெள்ப கிநிஸ்த்ில், ாம் சுந்ிாக து ண 

உளடள எப்புக்யகாள்ப படிபெம். ாழ்க்ளகின் சால்கள் ற்ரம் ம்ள காப்தடுத்ி 

அனுதங்களபபெம் ாம் அநிக்ளகிடனாம். க்கின்நி இமசுிடம் ாம் மசபடிபெம். 

மதாிபவு தாதூகாப்தாணதும் ம் எவ்யாருருக்கும் ம்பளட உளடக்கப்தட்ட 

ிளனள யபிப்தடுத்க்கூடி எரு சூளன உருாக்கும ிசுாச சபகத்ிணருளட 

பக்கி இனக்காகும். உங்கபது சளதில் அக்களநபெள்ப க்களபத் மடி அர்களுடன் 

உநவுகளப கட்டியழுப்புங்கள் ன்ர ான் உங்களப ளாிப்தடுத்துகின்மநன். 

உங்களுக்கு அன்புகாட்டும் சளத இல்னாிட்டால், அப்தடிப்தட்ட சளதள மட 

ஆம்திப்தற்காண ல்ன ரும் இதும. மனுளட ார்த்ள உண்ளாக 

திசங்கிக்கப்தடும், மனுக்காண ஆாளண உிமாட்டபம் உண்ளாதுாய் 

அளந்தும், க்கள் எருருக்யகாருர் அன்புகூருதர்களும் உியசய்கின்நர்களுாபெம் 

ற்ரம் அங்கத்ிணர்களுக்குள் மல்னளின் அளடாபம் காப்தடும் சளதள 

கண்டுதிடிபெங்கள். 
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ண்தத்துத்ிளண யதனப்தடுத்ல் 

மாக்கம் 3: 

து ட்புநள யதனப்தடுத்தும்தடிகளப ிதாித்ல். 

 

ற்நர்கமபாடு உநள கட்டியழுப்பும் ாஞ்ளசபெள்ப சபகப்திாிகபாக மன் 

ம்ளப் தளடத்துள்பார். ம்ள ன்ணந்ணி ெீன்கபாய் தளடத்ிருக்கனாம் ணினும், 

அர் அப்தடிச் யசய்ில்ளன. து ட்புநளபெம் குடும்தத்ளபெம் ிளனப்தடுத், 

ற்நர்களுடன் யாடர்புதடும் அசிபம் ான் ார் ன்ந அடிப்தளடிமனம 

ங்கிபெள்பது. ஆகிலும் ம்பளட உநவுகளபக் கட்டியழுப்த பற்சிக்கும்மதாது அற்காக 

ாம் மதாாடும் மங்களும் உண்டு. ணிளப்தடுத்ப்தடல், ீர்க்கப்தடா சண்ளடகள் 

அல்னது சாாாண புாிந்துயகாள்பாளகள் இற்நால் கூட சின மங்கபில் ம்பளட 

உநவுகள் உளடந்துமதாகின்து. ம்பளட உனகாணது கன் ற்ரம் ளணி, 

யதற்மநார் ற்ரம் திள்ளபகள்,  பனாபிகள் ற்ரம் யாினாபிகள், ண்தர்கள், 

அனர்கள், ற்ரம் குடும்தங்கள் இள மதான்ந உளடக்கப்தட்ட உநவுகபால் குப்ளதக் 

கூாகிபெள்பது. 

 

ாம் ிழுந்துமதாண உனகத்ில் ாழ்கின்நளம உநவுகள் உளடக்கப்தடுற்கு 

அடிப்தளட காாகும். என்ர ாம் ாது நிளக்கின்மநாம் அல்னது ற்நர் 

நிளக்கின்நணர். ாம் தாம் யசய்கின்மநாம், ற்நர்களும் தாம் யசய்கின்நணர். ாம் 

அளணரும் ர யசய்கின்மநாம். ாம் ற்நர்களப புண்தடுத்துகிநதுடன் யாிந்மா 

அல்னது யாிாமனா ாபம் புண்தடுத்ப்தடுகின்மநாம். ஆணாலும் உநவுகளப ீண்டும் 

சீர்ளக்கபடிபெம். 

உநவுகளப ீபளப்தின் தடிகபில் ன்ணிப்பு, மர்ள, யன்ள ற்ரம் ாழ்ள 

ஆகிள உள்படங்கும். ாழ்ளாணது மன்ளாண உநவுகளுக்காண அடிப்தளட 

ிநவுமகானாகும். மாகம் ாழ்ளள அிந்துயகாள்ளும்தடி க்கு ஆமனாசளண 

ருகின்நது. (1 மததுரு 5:5 தார்க்க). ாம் ாழ்ளள கற்ரக்யகாள்பா ளக்கும் ம்ால் 

சிநந் உநவுகளப ற்தடுத்ிக்யகாள்பபடிாது. 

மன் யதருளபெள்பர்களுக்கு ிர்த்து ிற்கின்நார் ாழ்ளபெள்பர்களுக்மகா 

கிருளதபிக்கின்நார் ன்ர மாகம் க்கு கூரகின்நது. கீம யகாடுக்கப்தட்டுள்ப 

மாக சணங்களபக் கணாக ாசிபெங்கள். 

 “ஆர காாிங்களபக் கர்த்ர் யரக்கிநார், ழும் அருக்கு அருருப்தாணளகள். 

அளாண: மட்டிளாணகண், யதாய்ாவு, குற்நற்நர்களுளட இத்ம் 

சிந்துங் ளக.” (ீியாிகள் 6:16-17) 

 “அிவுக்கு பன்ணாணது அகந்ள. ிழுலுக்கு பன்ணாணது ணமட்டிள.” 

(ீியாிகள் 16:18) 
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 “அகந்ளிணால் ாத்ிம் ாதுதிநக்கும். ஆமனாசளணளக் 

மகட்கிநர்கபிடத்ிமனா ஞாணம் உண்டு.” (ீியாிகள் 13:10) 

 “அகந்ள ந்ால் இனட்ளசபெம் ரும். ாழ்ந் சிந்ளபெள்பர்கபிடத்ில் ஞாணம் 

உண்டு.” (ீியாிகள் 11:2) 

 “ாழ்ளக்கும் கர்த்ருக்குப் தப்தடுலுக்கும் ரும் தனன் சுாிபம் கிளபெம் 

ெீனுாம்.” (ீியாிகள் 22:4) 

அப்தடிாணால் ாழ்ள ன்நால் ன்ண? ாழ்ளாணது ானந்துகளப அல்னது 

ிநளகளப ரத்துிடாது; அப்தடிச் யசய்கின்நர்கள் யதாய்ாண ாழ்ளள 

களடதிடிக்கின்நணர். கிநிஸ், மகாத்ிலிருந்து மாக்குிடத்து ாழ்ளாணது, 

ற்நர்களப மசிப்தளபெம் உள்படக்கிபெள்பது. மணில் அன்புகூரதும் ாம் ம்ள 

மசிப்தது மதான திநளணபெம் மசிக்கமண்டும் ன்தம இமசு க்கபித் இண்டு 

ிகப்யதாி கட்டளபகபாகும்.  ாம் மளணபெம் அனளபெம் மசிக்கும்தடிக்கு து 

மத்ள யசனிப்மதாாணால், மகாதிப்தற்கு க்கு மம் இருக்காது. 

உநவுகளுக்குள் உண்ளபெள்ப ாழ்ளம யற்நிக்காண ிநவுமகானாகும். அது 

ம்பளட உநவுகபில் வ்ார அளண யபிப்தடுத்துகின்நயன்தளபெம் 

பர்க்கின்நயன்தளபெம் ாம் ிச்சாக கண்டுதிடிக்கமண்டும். ாழ்ளின் ீது 

கட்டியழுப்தக்கூடிாக க்கு உியசய்பெம் சின இன்நிளா சத்ிங்கள் இங்மக 

யகாடுக்கப்தட்டுள்பது. 

பனாாக, யதருளின் மள ீக்கிப்மதாடுற்கு மனுளட உிளக்மகட்க 

மண்டும். ம்ில் சினருக்கு இது அவ்பவு இனகுாிாது. மமணாடு க்குள்ப 

பழுளாண உநவு அருளட உி க்கு மள ண ற்ரக்யகாள்ளுலிபிருந்து 

ஆம்திக்கின்நது. “மன் யதருளபெள்பர்களுக்கு ிர்த்து ிற்கிநார், 

ாழ்ளபெள்பர்களுக்மகா கிருளத அபிக்கிநார்” ன்ர ாக்மகாபு ழுிணார் (ாக்மகாபு 

4:6). 

இண்டாாக, ாம் ற்நர்களப பழுணதுடன் கணப்தடுத் 

மண்டிர்கபாிருக்கின்மநாம். மார் 12:10 கூரகிநது, “சமகா சிமகத்ிமன 

எருர்மயனாருர் தட்சாிருங்கள், கணம்தண்ணுகிநிமன எருருக்யகாருர் 

பந்ிக்யகாள்ளுங்கள்.” திலிப்திர் 2:3 கூரகிநது, “என்ளநபெம் ாிணானாது 

வீண்யதருளிணானாது யசய்ால், ணத்ாழ்ளிணாமன எருளயாருர் 

ங்கபிலும் மன்ளாணர்கபாக ண்க்கடவீர்கள்.” 
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பன்நாாக, ாம் ம்பளட யதாரப்புக்களப ற்ரக்யகாள்ப மண்டும். கனாத்ிர் 

6:5 கூரகிநது, “அணன் ன்ன் தாத்ள சுப்தாமண.” து சிந்ளணக்காண, 

ார்த்ளக்காண, மணாதாத்ிற்காண ற்ரம் டத்ளக்காண யதாரப்ளத ாம் 

ற்ரக்யகாள்பாிடால் ம்ால் தனபள்ப, ஆமாக்கிாண உநவுகளப கட்டியழுப்த 

படிாது. உநவுகளப கட்டியழுப்பும் ிடத்ில் ப்யதாழுதும் ற்நர்கமப அளணத்து 

மளனகளபபெம் யசய்பெம்தடி ாம் ிர்தார்க்க படிாது. ாம் ற்நர்களபக் 

காப்தடுத்தும்மதாது ம்பளடயதருளளிட்டுிட்டுஅர்கபிடம்ன்ணிப்புக் 

மகட்தற்கு துாிப்தடமண்டும். ம்பளட ாழ்க்ளககபில் ாழ்ள பர்ளகில் 

சீக்கிாக ம்பளட ரகளப ாம் எப்புக்யகாள்ள காண்தமாடும்பளட 

உநவுகளுக்குள் அிள ற்தடுத்துகின்ந மசங்களப ிரத்வும் படிகின்நது. ீங்கள் 

உளடக்கப்தட்ட உநள ளகாப மாிடும்மதாது ாழ்ளாணது அத்ளடள உளடக்கும். 

“ான் நிளத்மன்” அல்னது “ன்ளண ன்ணிபெங்கள்” அல்னது “ணக்கு ன்ணிப்புத் 

ாருங்கள்” ன்ர உங்கபால் கூந படிாிட்டால், எருமதாதும் ீண்டு ிளனக்கும், 

அற்புாண உநவுபளநள ற்தடுத்ிக்யகாள்ப உங்கபால் படிாதுமதாகும்.  

ான்காாக, ற்நர்களும் ணிர்கபாக இருப்தற்கு ாம் அனுிக்க மண்டும். 

ணிர்கள் ரயசய்க் கூடிர்கள். சினமளபகபில் ாம் ணிர்கபால் படிா 

காாிங்களப அர்கபிடத்ிலிருந்து ிர்தார்க்கின்மநாம். அமக மங்கபில் ாம் 

ற்நர்களப அர்களுளட யசல்களபக் யகாண்டு ிாந்ீர்க்ளகில் ம்ள து 

ண்ங்கபின்தடி ிாந்ீர்க்கின்மநாம். ப்யதாழுதும் ம்பளட உர் ங்களப 

சந்ிக்கபடிா ணிர்களுக்கும்கூட ாம் இடங்யகாடுக்க மண்டும். தவுலுளட 

அநிவுளள ாசிபெங்கள்: “எருருக்யகாருர் ாபெம், ணஉருக்காபெம் இருந்து, 

கிநிஸ்துவுக்குள் மன் உங்களுக்கு ன்ணித்துமதான, ீங்களும் எருருக்யகாருர் 

ன்ணிபெங்கள்” (மதசிர் 4:32). “ிகுந் ணத்ாழ்ளபெம் சாந்பம் ீடியதாரளபெம் 

உளடர்கபாய். அன்திணால் எளயாருர் ாங்கி” (மதசிர் 4:2). 

எருளயாருர் ாங்கி, எருர் மதாில் எருருக்குக் குளநதாடு உண்டாணால், 

கிநிஸ்துஉங்களுக்கு ன்ணித்துமதான, எருருக்யகாருர் ன்ணிபெங்கள்.” (யகாமனாயசர் 

3:13). 
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ிரு உநவு 

மாக்கம் 4: 

எருர் ன்னுளட துளபெடணாண உநள கிழ்ச்சிகாக அனுதிக்கக்கூடி தடிகளப 

தட்டிற்தடுத்துல். 

ிரு உநாணது ிகவும் தாிபூாணாிருப்தினும் எரு சானாணதுாண 

உநாகும். அத்ால் ிகப்யதாி சந்மாத்ள அல்னது ிகப்யதாி துத்ள 

யகாண்டுபடிபெம். இப் தாடத்ள ாசிக்கும் அளணரும் ிரும் படித்ர்கபல்ன 

ன்தள ான் அநிமன். இன்ர இல்னாிடினும், ன்நாது ீங்கள் ிரும் 

படிப்பீர்கள். ஆகம இந் தாடத்ள ிளணில் ளத்ிருப்தது ல்னது. 

ல்னாத் ிருங்களும் எரு ிளனில் சண்ளட ற்ரம் மளணள 

அனுதித்ிருக்கும். ிருாணது ளனகளபபெம் தள்பத்ாக்குகளபபெம் உர்வுகளபபெம் 

ற்ரம் ாழ்வுகளபக் யகாண்ட தாகும். திள்ளபகள் குந்ளகபாிருந்து பர்ந் 

ிளனக்கு ருகின்நள காண்திக்கும் பர்ச்சிப்தடிிளனகளபப் மதான்மந ிருத்ிலும் 

அற்யகாத் ிாண பர்ச்சிப்தடிிளனகள் காப்தடுகின்நண. எருாள் ணது ளணி 

யாம ாண்டா எரு யெதத்ள யசய்ாள் அது இவ்ாநாகக் காப்தட்டது: “திாம, 

மமண, ணது களண புாிந்துயகாள்பத்க்க ஞாணத்ள ரும்தடி யெதிக்கின்மநன், 

ன்ணிக்கத்க்க அன்ளத, அருளட ணிளனகளப யதாரத்துக்யகாள்பகூடி 

யதாரளளபெம் மண்டிக்யகாள்ளுகின்மநன். ஆணாலும் கப்தமண, இன்ர ணக்கு 

யதனளணத் ாிருப்பீாக, யணணில் ணக்கு ீர் யதனளணத் ந்ால் ான் அர் சாகும்தடி 

அடித்துிடுமன். ஆமன்.” 

ிருத்ள லிளிக்கயான்நாணாகக் கட்டியழுப்புற்கும் ஆாண 

ிருப்ிகாண ிளனள அளடற்காக ம்திிணர் கடந்துயசல்னமண்டி ந்து 

ிாண தடிிளனகளபக் குநித்து மணாத்து ிபுர்கள் அளடாபங் 

காண்திக்கின்நணர்.  (Minirth et al., Passage of Marriage). 

1. பற் தடிிளனாணது “இபங்கால்” ஆணது ிருத்ின் பல் இருருட 

கானப்தகுிாகும். இன் மதாது ம்திகள் ங்கள் ிருத்ின் உர்ந் 

குநிக்மகாள்கபின் ிட்டங்களப மற்யகாண்டு எரு அனகாக யசற்தட 

ஆம்திக்கமண்டும். 

 

2. இண்டாம் தடிிளனாணது பன்ர பல் தத்து ருடங்களப உள்படக்கி 

கானப்தகுிாகும். இக்கானம் “யய் அன்பு” அிகாக ற்தட மண்டி கானாகும். 

அங்கம ிகவும் ஆதத்ாண தடிிளனகபில் இப்தடிபெம் என்நாகும். அமக 
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ிருங்கள் இக்கானப்தகுிில் ிளனத்ிருப்தில்ளன. இளக் குநித்து ான் 

சற்ரமத்ில் இன்னும் அிகாக ிபக்குகிமநன். 

 

3. பன்நாம் தடிிளனாணது தியணான்ர பல் இருதத்ளந்து ருடங்களப 

உள்படக்கி கானப்தகுிாகும். இது “யசௌகாிாண அன்புப்” தகுி ன்ர 

அளக்கப்தடும். இந் கானப்தகுி எரு ஏட்ஸ் சாப்தாட்டிற்கு எப்திடப்தடுகின்நது–

ததப்பூட்டுகின்ந என்நல்ன, ஆணாலும், யசௌகாிாணது, யதுயதுப்தாணதும் 

ிருப்ிகாணதுாகும். யடன்ர் தல்களனக்ககத்ின் ஆாய்ச்சிாபர்கள் ீண்ட 

கான ிருங்களப தார்க்கும்மதாது பல் தத்து ருடங்கபில் ிருப்ிில் 

குளநவுற்ர அன் தின்ணர் ீண்டும் சாா ிளனக்கு ிரும்புாக 

கண்டுதிடித்துள்பணர். இரிில், அந் ிருப்ிகத்ின் ிளன இபம் காலின் 

கானப்தகுிளபெம் ிஞ்சிச்யசல்கின்நது. 

 

4. ான்காது தடிாணது “புதுப்திக்கும் அன்பு” ஆகும். ற்ரம் இது இருதத்ாநிலிருந்து 

பப்தத்ளந்து ருட ிரு கானப்தகுிள உள்படக்குகின்நது. இது கூடு 

யரளால் ற்ரம் ாகும் யதற்மநார்கபாக ிர்க்கினா இப்புக்களப 

ற்ரக்யகாள்பச் யசய்பெம் கானாகும். ப்தடிாினும், இது எருளயாருர் 

ீண்டும் அர்திப்புச்யசய்பெம், ீண்டும் கண்டுதிடிக்கும் கானப்தகுிாகும். 

 

5. ந்ாதுதடிாணது “அசாாஅன்பு” கானப்தகுிாகும். இது பப்தத்ாநிலிருந்து 

ிரு ாழ்ின் இரிகானப்தகுி ள உள்படக்குகின்நது. இத்ளண ருடங்கள் 

ிரு ாழ்க்ளகள கடந்து ந்ர்கபின் கருத்துப்தடி, யய்ாகம இது 

ிரு ாழ்ின் உன்ண தகுிாகும். “அர்கள் இருரும் எம 

ாம்சாிருப்தார்கள்” (த்மபெ 19:5) ன்ர இமசு கூநி எருர் ன்ந ிளனள 

சாிப்தற்காண மம் இதுாகும். 

இண்டாம் தடிாண யய் அன்ளத மலும் ிருத்ியசய்ளகில் அமக ிருங்கள் 

உளடந்துமதாகின்நது. இண்டாம் தடிில் காப்தடக்கூடி ிகப்யதாி ித்ிாசங்கள், 

அழுத்ங்கள், ற்ரம் ற்காலிக திாிவுகபாண இந் குப்தாண அளனகபின் டும 

வ்ார திப்தயன்தள கற்ரக்யகாள்ளுது எரு சானாண ிடாகும். 

ிருத்ின் இண்டாம் தடிில் ாம் வ்ார திளத்ிருக்க படிபெம்? 

பனாாக, ஆணும் யதண்ணும் எருாியனாருர் தஸ்தாக 

சார்ந்ிருக்கும்தடிாகம தளடக்கப்தட்டுள்பணர் (ஆிாகம் 2:20-23 தார்க்கவும்). ாம் 

எம ாிாிாக காப்தட்டாலும் ித்ிாசாணர்கள். அமகாக து ித்ிாசங்கள் 

எருளயாருர் கமண்டும். எமாிாிாண ித்ிாசங்கள் கர்ப்தட்டாலும் அள 

திச்சிளணளுக்கு துாகவும் அளனாம். மலும் ாம் கணாிாிட்டால் து 
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ித்ிாசங்கள் கூட ம்ள திாித்துிடும். ஆாபம் ாளும் தாஞ்யசய்தின்ணர் அர்கள் 

ங்களுளட ிகவும் யபிாண ித்ிாசங்களுடன் காப்தட்ட சாீத்ின் தகுிகளப 

படி ிம் அர்கள் எருளிட ற்நர் ித்ிாசபள்பர் ன்தளக் 

காண்திக்கின்நல்னா?அர்கள் ங்கள் ிர்ாத்ளக் குநித்து யட்கப்தட்டார்கள். 

மதாாட்டங்கள் ற்ரம் ித்ிாசங்கபின் உச்சகட்டிளனில், ாம் ம்ள 

யபிப்தடுத்துற்கு தப்தடுகின்மநாம். ஆகம, ாம் அளி, மகாதம், குற்நச்சாட்டு, 

யசற்தாடுகள்மதான்ந இன்னும் இதுமதான தனளகாண சுர்கபின் தின்ணால் 

ளநந்துயகாள்ளுகின்மநாம். ஆாம் ிழுந்ற்கு தின் யசய்துமதான ாபம் து யசாந் 

மால்ிகளுக்கு து துளள குற்நஞ்சாட்டுகின்மநாம். அன்தின்ணர் பன்பு ம்ள 

கர்ந்துயகாண்ட து துளின் ித்ிாசங்கள் இப்யதாழுது க்கு யால்ளனாக 

ாநிிட ஆம்தித்து ம்ள திாித்துிடுகின்நது. 

ிருாணது பூற்ந இருள மசர்க்கின்நது ன்தது உண்ளயணினும், 

மளகள் உளட இரு தர்கபாிருப்தணால், ஆணுக்கும் யதண்ணுக்கும் சின 

குநிப்திடப்தட்ட ித்ிாசங்கள் உண்யடன்தள புாிந்துயகாள்து அசிாகின்நது. 

உாாக, மணாத்து ாீிாக ஆணும் யதண்ணும் ித்ிாசம் உளடர்கபார். 

அாது, கர்ப்தத்ிலிருக்கும் ஆண் குந்ளகளப ிட அிகாக யதண் குந்ளகபின் 

பளபின் இடதுதக்கப் தகுி ிருத்ியசய்ப்தடுாக கருில் உள்ப குந்ளகளபக் 

குநித் ஆய்யான்நில் அநிப்தட்டது. இடப்தக்க பளபயசாற்கள் சார்ந் யசற் ிநளண 

திநப்திக்கும் இடாகும். 

ாம் தாலிணத்ாலும் மரதட்டர்கள். எரு ஆணுளட தாலில் உரப்தில் உர்வு 

ற்தடலும் ிரத்ப்தடலும் ிகவும் துாிாய் ளடயதரம் ன்ததுடன் எரு யதண்ின் 

தாலில் உரப்பு அற்கு ிாணாகும். அது அிக மத்ள டுக்கின்நது. ஆணுக்கும் 

யதண்ணுக்கும் உள்ப இளிட யதாிாண ித்ிாசங்களப உங்கபால் சிந்ித்துப் 

தார்க்கபடிகின்நா? 

து துளபெடன் சிநந் உநளக்கட்டியழுப்த உவும் ந்து ி காிகள் கீம 

ப்தட்டுள்பது. பனாது, ற்நமாடுள்ப உநிற்கு பழுளாண பக்கித்துத்ள 

துளகள் யகாடுக்கமண்டும். மதசிர் 5:25 கூரகிநது, “புருர்கமப, உங்கள் 

ளணிகபில் அன்புகூருங்கள். அப்தடிம கிநிஸ்துவும் சளதில் அன்புகூர்ந்து 

ம்ளத்ாம அற்காக எப்புக்யகாடுத்ார்” யபிப்தடுத்ல் 2:4-5 இமசு எரு சளதக்கு 

அநிித்ாது “ீ ஆிில்யகாண்டிருந் அன்ளத ிட்டாய் ன்ர உன்மதாில் ணக்குக் 

குளந உண்டு. ஆளகால் ீ இன்ண ிளனளிலிருந்து ிழுந்ாயன்தள ிளணத்து, 

ணந்ிரும்தி, ஆிில் யசய் கிாிளகளபச் யசய்ாாக” ன்நார். இமசுாணர் 

இச்சளதிலுள்ப து சீடர்கள் ணந்ிரும்தி ாம் பன்ணர் யசய் காாிங்களபச் 

யசய்மண்டுயண ிரும்புகின்நார். அப்மதாது பன்ணர் இமசுமாடு காப்தட்ட 
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அர்கபது அன்பு ீண்டும் கட்டியழுப்தப்தடும். இமசு இங்கு ிருத்ள 

காண்திக்கில்ளன. ஆணாலும், ிருாண ம்திகள் ங்கள் அன்ளத ீண்டும் 

கட்டியழுப்த மண்டுயணில் இந் ிிகளப ளகக்யகாள்பனாம். 

ஆண்கள் ங்கள் துளிமாடு யகாண்டுள்ப உநிற்கு ங்கள் பன்ள தட்டிலில் 

பலிடத்ளக் யகாடுக்கமண்டும். எரு கன் ன்னுளட ளணிக்கு உளடகள் 

ாங்கும்தடி யசல்ன மாிட்டமதாது இவ்ார கூநிணார், “ான் இந் உளடக்காககளடக்குச் 

யசல்னப்மதாில்ளன. ான் இந் உளடள மட்ளடாடப்மதாகின்மநன்! அள 

தின்யாடர்மன், சுடுமன், யதாியசய்மன், அள ாகணத்ிற்குள் தூக்கி நிமன், 

ீண்டும் வீட்டிற்குச் யசல்மன்.” ஆண்கள் ஆிக்கம் யசலுத்தும் சுதாம் உளடர்கள். 

காலிக்கும் கானத்ில் அல்னது ிாகம்தண்ிருக்கும் கானப்தகுிில் அந் யதண் 

யல்னப்தட்டுிட்டாள், அத்துடன் சகனதும் படிிற்கு ந்துிட்டது ண அந் ஆண் 

ிளணத்து ன்னுளட பன்ள தட்டிலில் ன்னுளட ளணி பலிடத்ிலுள்பாள் 

ன்தள காண்திக்க மண்டிளக் குநித்து கணம்யசலுத்ாட்டார். 

இளண ாசித்துக்யகாண்டிருக்கும் ிரும் படித் ஆண்கமப உங்கள் பன்ள 

தட்டிலில் உங்கள் ளணி வ்ிடத்ில் உள்பாக கூநிபெள்பாள்? அள் உங்கபது 

மளனமாடு மதாட்டிிட மாிடுகின்நா? அள் உங்கள் கணத்ளக் கரும் யதாருட்டு 

யாளனக்காட்சிமாடு மதாாட மண்டிிருக்கின்நா? அள் உங்களுளட ாளப 

ிட்டும் உங்கள் கணவுகளப ிட்டும் தூப்மதாணபாக உர்கின்நாபா? உங்கள் 

ளணிபெளட அன்ளதயதற்ரக்யகாள்ளும் யதாருட்டு ீங்கள் யசய் ிடங்களப 

இப்மதாது அளுளட அன்ளத க்க ளத்துக்யகாள்ளும்தடிாக யசய் மாிடும். ீங்கள் 

உங்கள் ளணிபெளட உநில் மால்ிளட மாிடுளகில், ீண்டுாக உங்களுளட 

பன்ள தட்டிலில் அளப ளப்தாக உ ளபெங்கள். அள ிரூதிக்கும் யதாருட்டு 

ீங்கள் பலில் யசய் காாிங்களப இப்மதாதும் யசய்பெங்கள்.  

இண்டாாக, மளற்ந புத்ிிகளபக் யகாடுக்கால் புாிந்துயகாள்ளும்தடிக்கு 

யசியகாடுங்கள். ாக்மகாபு 1:19 கூரகிநது, “ஆளகால் ன் திாிாண சமகாம, 

ாரும் மகட்கிநற்குத் ீிாபெம், மதசுகிநற்குப் யதாரளாபெம், மகாதிக்கிநற்கு 

ாாபெம் இருக்கக்கடவீர்கள்.” ீியாிகள் 18:13 “காாித்ளக் மகட்குபன் உத்ம் 

யசால்லுகிநனுக்கு. அது புத்ிபணபம் யட்கபாிருக்கும்.” 

யதண்களுக்கு ஆமனாசளண ங்கும் சந்ர்ப்தங்கபில் ங்கள் கர் ங்களுக்கு 

யசியகாடுப்ததுில்ளன ங்களப ிபங்கிக்யகாள்துில்ளன ன்ந யதாதுாண 

குற்நச்சாட்ளடம ான் மகட்டுள்மபன். ாநாக, அர்களுளட கன்ார்கள் 

ிளகக்கச்யசய்பெம் ண்ம் “ஆணால் ான் யசியகாடுக்கின்மநன்” ன்ர கூரார்கள். 
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இங்கு டப்தது ன்ண? யதாதுாக, எரு ளணி ன்னுளட திச்சிளணள கூரம்மதாது 

அள் அள வ்ார உர்கின்நாள் ன்தள யபிப்தடுத் ிரும்புகின்நாள். கமணா 

ிளாக அப்திச்சிளணள ஆாய்ந்து ீர்த்துிட ிரும்புகின்நார். இங்மக 

ஆண்களுக்காண தனுள்ப எரு ஆமனாசளண: கணாக இருப்தர் ளணிின் 

ந்யாரு திச்சிளணக்கும் அள் குநிப்திட்டு மகட்டுக்யகாள்பாிடத்து ிளாக 

ீர்ிளண யதற்ரக்யகாடுப்தளத் ிர்த்துக்யகாள்பவும். அற்குப்தினாக, கணாணர் 

ளணிக்கு யசியகாடுக்கமண்டும். அர் அந் திச்சிளணள ீர்க்கத் மளில்ளன. 

ாநாக, அளுளட உர்வுகளப அன் புாிந்துயகாள்கிநான் ன்தள அள் 

அநிச்யசய்மன மதாதுாணது. ளணி ன்னுளட சிநந் ண்தணாண ன்னுளட 

கர் ான் பகங்யகாடுக்கும் திச்சிளணள அர்  புாிந்துயகாள்ப மண்டுயண 

ிரும்புகிநாள். 

பன்நாது, துளின் யதரும் சிகர்கபாக இருங்கள். மதசிர் 4:29 கூரகிநது, 

“யகட்டார்த்ள  என்ரம் உங்கள் ாிலிருந்து புநப்தடமண்டாம், தக்ிிருத்ிக்கு 

துாண ல்னார்த்ள உண்டாணால் அளம மகட்கிநர்களுக்கு 

திமாெணபண்டாகும்தடி மதசுங்கள்.” எருமளப உங்கள் ண்தர்கள் ீங்கள் கூரதற்ளந 

ட்டும் யகாண்டு உங்கள் துளள அநிந்ிருப்தார்கபாணால் அர்கள் ன்ண 

ிளணப்தார்கள்? துிர்ஷ்டசாக, அமக ம்திகள் ங்கள் துளள தாாட்டுற்குப் 

தினாக குற்நஞ்சாட்டுகிநார்கள். உங்கள் துளிடபள்ப சிநந் தண்புகளப ீங்கள் 

ணப்பூர்ாக தாாட்டமண்டும். துளர்கள் ங்களுளட இனாளில் யசய் சிர 

யசளனபெம் தாாட்ட பற்சியசய்பெங்கள். அன்ளத யபிக்காட்டவும், யதற்ரக்யகாள்பவும், 

ற்ரக்யகாள்பவும் மன் ற்தடுத்ி பளநாக இருப்தது தாாட்டுனாகும்.  

அடுத் தக்கம், ிர்ாநாண ிடங்கள் உநவுகளுக்குள் ஆாண காங்களப 

ற்தடுத்துமாடு அளகள் உநவுக்கு யகாடிாகவுிருக்கக்கூடும். அற்தாக அல்னது 

ாழ்த்ிப் மதசுல் மதான்ந காாிங்கள் ிாகத்துகளுக்காண காாக அளகின்நண 

ணிருங்கள் சம்தந்ாண ிபுர்கள் ிர்கூிபெள்பணர். காம், தாகாண 

அநிக்ளககள் மாண கருத்துக்களப ிட ிகப்யதாிாண ிளபள ற்தடுத்க்கூடிள 

ன்தானாகும். ீங்கள் இருநூரமதருள்ப கூட்டத்ில் மதசுகிநீர்கள் ண ிளணத்துக் 

யகாள்ளுங்கள். அது ிளநவுற்நதும், ீங்கள் 199 ன்ளாண கருத்துக்களபபெம் எரு 

ீளாண கருத்ளபெம் யதரகின்நீர்கள். ீங்கள் ில் அிகாக ங்கிிருக்க 

ிரும்புவீர்கள்? அதுமதானம, உங்கள் துளகளுக்கும் உங்கபது எருதாகாண கருத்ள 

படி ளநப்தற்கு சாகாண ன்ளாண ார்த்ளகள் அிகம் மளப்தடும்.  

ஆகம உங்கள் துளள தாாட்டி, ளாிப்தடுத்ி ிங்களப ீண்டும் 

ிளணிற்கு யகாண்டு ாருங்கள், அன் தின்ணர் அக்காாிங்களப ீண்டும் யசய்பெங்கள். 
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அன் அல்னது அளப ீங்கள் வ்பவு யதரிிக்காக ண்ணுகிநீர்கள் ன்தள 

யபிப்தடுத்துங்கள். உங்கபது தாாட்டுல்கள் ந்மத்ில் உங்கள் துளக்கு அிகாக 

மளப்தடுகின்நது ன்தளக் குநித்து உர்வுள்பாிருங்கள். உங்கள் ண்தர்கமபாடு 

என்ரகூடிிருக்கும் மங்கபில் உங்கள் துளளக் குநித்து இிாக மதசாிருங்கள். 

ாநாக, அன் அல்னது அளபக் குநித்து யதாது இடங்கபில் யதருளதாாட்டுங்கள்.  

ான்காாக, உங்கள் துளள ாற்நிிட படிபெயண யரமண ண்ாிருங்கள். 

அமக ஆண்கள் அல்னது யதண்கள் ிரும் யசய் த்ணிக்கும் மதாது அர்கள் 

துளிடபள்ப ிசித்ிாண அல்னது ணித்ன்ள அல்னது ித்ிாசாண 

குாிசங்களப, சிணபட்டும் டடிக்ளககளப ன்நாது எருாள் ாற்நிிடனாம் ண 

ிளணக்கின்நார்கள். அளகள் ப்யதாழுாது யற்நிபிக்கும், அமக மங்கபில் 

அளகள் யற்நிபிப்தது கடிணம். 

ஆகம உங்கள் கணின் அல்னது ளணிின் குளநிளநகளப ாற்ரற்கு 

பற்சி யசய்ள ிட்டுிட்டு அள அல்னது அளப புாிந்துயகாள்ப 

பற்சியசய்பெங்கள். உங்கள் துளள மசிப்தது உங்கபது மளனாகும்; அள அல்னது 

அளப ாற்ரது மனுளட மளனாகும். எவ்யாரு ணிரும் 

ணித்துாணர்கள். உங்கள் துளள ிகச்சிநப்தாக்கும் காாிங்கபில் 

ிபுத்துபள்பாகுங்கள். ிருத்ில் யற்நி ங்கிிருப்தது சாிாண எருள 

கண்டுதிடிப்தில் அல்ன, சாிாண எருாய் இருப்தினாகும். திலிப்திர் 2:4 இல் 

அப்மதாஸ்னணாண தவுல் “அணன் ணக்காணளகளபல்ன, திநருக்காணளகளபபெம் 

மாக்குாணாக” ன்ர ஆமனாசிக்கின்நார்.  

ந்ாாக, உங்களுளட மளகளப யல்னாம் உங்கள் துள சந்ிக்கமண்டும் 

ண ிர்தார்காீர்கள். அவ்ிாய் உங்கள் மளகள் அளணத்ளபெம் பழுளாக 

சந்ிக்ககூடி எருர் இமசு ாத்ிம. மர ாமனும் எருர் ீது அந் தாத்ள 

ளப்தது ிாற்நது. மளண ஊக்கத்துடன் மடுங்கள்; அம பன்ளாணர். 

மனுளட ிட்டப்தடி உங்கள் துளக்கு யசய்வீர்கபாணால், அன் அல்னது அளுக்கு 

உங்கள் ஆிக்குாி ாகம் எருமதாதும் தபரத்துாக அளாது. மனிகாக, ீங்கள் 

ஆாக மளண மசிக்கும்மதாது, உங்கள் துளின் ீதுள்ப அன்பு ல்னாக ாரம்.  
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படிவுள 

து ாழ்ில் ற்தடும் ஏவ்யாரு யற்நிகளும் மால்ிகளும் து உநவு பளநள 

அடிப்தளடாகக்யகாண்டு அளந்துள்பது. நாண எரு தருடணாண உநவு உங்களப 

அித்துிடக்கூடும். எரு கூட்டத்ில் மதச்சாபர் எருர் இவ்ார கூநிணார் “மன் 

உங்களப ஆசீர்ிக்க ிளணத்ால், அர் எரு தள உங்கள் ாழ்ில் ற்தடுத்துார். 

சாத்ான் உங்களப அிக்க ிளணத்ால், அன் எரு தள உங்கள் ாழ்ில் 

ற்தடுத்துான்.” து உநவுகள் யாடர்தாண ஆாண அநிள 

யதற்ரக்யகாள்ளும்தடிாக ாம் தாிசுத் ஆிாணளச் சார்ந்துயகாள்பமண்டும். 

ஆகம, ணிர்கள் யகாண்டுள்ப அடிப்தளட உர்வுத் மளகளப அநிந்துயகாள்ளுங்கள். 

உளடவு உங்கள் ாக்ளகில் தாிப்ளத ற்தடுத்ி இடத்ள கண்டுதிடிபெங்கள் அத்துடன் 

உங்கள் ம்திக்ளகக்காகவும் சுகத்ிற்காகவும் கிநிஸ்துள மாக்கிப்தாருங்கள். உங்கள் சகன 

ண்தத்துத்ிளணபெம் தனபள்பாக்கவும் ிருத்ியசய்பெம் யதாருட்டு யாடருங்கள். 

உங்களுக்கு யருக்காணர்கபாகி உங்கள் கன் அல்னது ளணி, திள்ளபகள் 

ற்ரம் யதற்மநார்கபிடத்ில் உங்கள் கூர்ந் கணத்ள யசலுத்துங்கள். 

  

குநிப்புப் தட்டில் 
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தாடம் 4  

 

ிடானெற்சி 

 
ாினும் எரு வலனில் வற்நிவதரற்கு ிடனெற்சிாணது 

இன்நிலாவான்நாகக் காப்தடுகின்நது. ிாதாம், ிலபாட்டு, அசில், கல்ி 

ற்ரம் ிஞ்ஞாணம் ஆகிற்நில் வற்நிவதரனாணது எருது ிநலிவனா அல்னது 

அநிாற்நலிவனா ங்கிருக்கவண்டி அசிில்லன. ாநாக, வற்நிவதரனாணது, 

அவகாக ிடானெற்சிின் திிதனணாகும். சகனனெம் ங்கலக்கு ிாக வசற்தடினும் 

வற்நிவதற்ந ணிர்கள் அவ்பவு பிாக லகிட்டுிடாட்டார்கள். 

  

கிநிஸ் ாழ்க்லகிலும் இந் ிடானெற்சி ன்னும் வகாள்லகாணது ிகவும் 

இன்நிலாவான்நாகும். சூழ்ிலனகலப வதாருட்தடுத்ாது வனுக்காக 

ாழ்லவ வாக்காகக் வகாண்டிருக்கும் எரு ணிலன எரு கிநிஸ்னுக்கு ிச்சாக 

வண்டும். வாகத்ிலும் சலத சாித்ித்ிலும் காப்தடும் ிவசித் ணிர்கள் 

ிடானெற்சியுள்பர்கபார்; அவகாண வனுலட னருர்கலம் ஸ்ிாீகலம் 

கடிணாண வலனகலக்கும் தன கஷ்டங்கலக்கும் னெகங்வகாடுத்வதாதும் அர்கள் 

ிடானெற்சியுடன் இருந்தடிாவன வன் அர்கலக்கு வற்நில வகாண்டுந்ார். 

 

இன்ரம்கூட, சகன கிநிஸ்ர்கலம் ிடானெற்சியுடன் இருக்கவண்டுவண வன் 

ாஞ்சிக்கின்நார். ாம் வால்ியுற்ர லகிட்டுிடுற்காக ாத்ிம் வன் ம்ல 

அருலட இாஜ்த்ிற்குள் வகாண்டுில்லன. வன் எவ்வாரு ிசுாசிக்கும் எரு 

ிட்டத்ல லத்ிருக்கின்நார், அத்ிட்டம் ிலநவரகிநல காணும்தடி அர் 

ாஞ்சிக்கின்நார். திலிப்திர் 1:5 இல் தவுல் இவ்ார ழுதுகின்நார், “உங்கபில் 

ற்கிாிலலத் வாடங்கிணர் அல இவசுகிநிஸ்துின் ாள்தாிந்ம் னெடி 

டத்ிருாவன்ர ம்தி.” வ்ாநாினும், “ற்கிாில” ிலநவரகிநற்கு, ிடானெற்சி 

அசிாிருக்கின்நது. 

 

தாடத்ின் னெக்கி அம்சங்கள் 

  

ிடானெற்சிக்காண லினக்கம் 

 

ிடானெற்சிின் னெக்கித்தும் 

 

ிடானெற்சிக்காண உந்துிலச 

 

ிடானெற்சிக்காண லடகள் 

 

ிடானெற்சியுடன் இருப்தது ப்தடி 

 

ிடானெற்சிக்காண வகுிகள் 
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தாடத்ின் வாக்கங்கள் 

 

1. ிடானெற்சில ிதாித்ல். 

 

2. ிடானெற்சிின் னெக்கித்துத்லக் குநிப்திடுல். 

 

3. ிடானெற்சிக்கு உந்துிலசாகவுள்ப காில ிதாித்ல். 

  

4. ிடானெற்சில லடவசய்யும் காத்ல குநிப்திடுல். 

 

5. ிடானெற்சி வசய்ற்காக க்கு உிவசய்யும் வனுலட பங்கலப 

இணம்கால். 

  

6. ிடானெற்சியுடன் காப்தட்டர்கலக்காண வகுிகலப வதாிடுல். 

 

ிடானெற்சிக்காண லினக்கம் 

 

வாக்கம் 1: 

ிடானெற்சில ிதாித்ல். 

 

ிடானெற்சி ன்ந ார்த்லின் அர்த்ம் உரிாய் ிற்நல் அாதுகுநித் எரு 

வாக்கத்ிற்காக குநித் எரு வலனில் அல்னது ம்திக்லகில் லடகள் ிர்ப்னகள் 

ன்தற்லந ாண்டியும் அில் உரிாிருத்னாகும். அது வலண, ாற்நம், ற்ரம் 

ஆரனற்ந ிலனலிலும் லகிடால், ிட்டுக்வகாடுக்கால் வதாரலயுடன் ாங்கும் 

ிநலாகும். ல்னாவ க்கு ிாக இருந்ாலும் உரிாகவும் உண்லாகவும் 

இருத்வன இந் ிடானெற்சிின் கருத்ாக அலகின்நது. ிடானெற்சிக்கு வதாரல 

அசிாிருக்கின்நது. 

வாகத்ில் ிடானெற்சி ன்தற்கு தன்தடுத்ப்தடும் கிவக்க ார்த்லாணது 

ாங்குல் அல்னது சுலின் கீழ் ாங்கிக்வகாண்டிருத்ல் ன்ந அர்த்த்த்லத் ருகின்நது. 

அாது ாம் ிடானெற்சி வசய்யும்வதாதும் இல ான் வசய்கிவநாம். ாம் ப்தக்கத்ில் 

வருக்கப்தட்டாலும் உரிாகவும் உண்லாகவும் ிற்நலன குநிக்கின்நது. வாக 

வாிவதர்ப்னகலக்கல இந் கிவக்க ார்த்லாணது வதாரல, துன்தத்லத் 

ாங்கும் ஆற்நல், உரிாய்த் ாித்ல் ற்ரம் ிடானெற்சி ன்தலாக 

வாிவதர்க்கப்தட்டுள்பது. 
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ிடானெற்சிின் னெக்கித்தும் 

 

வாக்கம் 2: 

ிடானெற்சிின் னெக்கித்துத்லக் குநிப்திடுல். 

 

ாம் கிநிஸ்துல தின்தற்ரற்கு ீர்ாணித்வதாது ம்னெலட ாழ்க்லக எரு னி 

அர்த்த்லப் வதரகின்நது. ாம் னி சந்வாத்லயும் சாாணத்லயும் 

அனுதிப்தவாடு கிநிஸ்து னேனாக வனுடன் எரு னி உநலயும் ற்தடுத் 

ஆம்திக்கின்வநாம்.ாம் கிநிஸ்ர்கபாிருக்கின்ந காத்ிணால் ாழ்க்லக 

இனகுாிருக்கவண்டுவன்கின்ந அசிில்லன. ாம் கிநிஸ்துலப் தின்தற்நத் 

ீர்ாணித்ணால் ாழ்க்லக இன்னும் கடிணாகிிடும். உாாக, ாம் 

னென்வணாருவதாதும் அனுதித்ிா கஷ்டங்கலக்கும் சால்கலக்கும் 

னெகங்வகாடுக்கவண்டி ற்தடனாம். 

 

ணினும், அப்தடிப்தட்ட வங்கள் ரும்வதாது ாம் ஆச்சாிலட வண்டிில்லன. 

வாான் 16:33 இல் இவசு இவ்ார கூநிணார், “உனகத்ில் உங்கலக்கு உதத்ிம் 

உண்டு.” வனிகாக, தவுலும் தர்ணதாவும் லீஸ்ிா, இக்வகாணிா ற்ரம் அந்ிவாக்கிா 

சலதகலக்கு ீண்டும் எருனெலந ிஜம் வசய்ிருந்வதாது அந் சலதகலக்காண 

அர்கலலட திாண வசய்ிாக அலந்து  ன்ணவணில், “ாம் அவக தாடுகபின் 

ிாகவ வனுலட இாஜ்த்ிற்குள் திவசிக்க னெடியும்” ன்தவ (அப்வதாஸ்னர் 

14:22). வததுரு ன்னுலட னெனாது ிருதத்ில் இவ்ார ழுிகின்நார், 

“திாிாணர்கவப, உங்கலபச் வசாிக்கும்தடி உங்கள் டுில் தற்நிவாிகிந அக்கிணிலக் 

குநித்து வா னதுலவன்ர ிலகால்” (1 வததுரு 4:12). ாம் தாம்-சாதம் ிலநந் 

உனகத்ில் ாழ்கின்நதடிால் கடிணாண வங்கலக்கு னெகங்வகாடுப்தலக் குநித்து 

வாகம் ிகத் வபிாக உள்பது. அப்தடிதட்ட வங்கபில் கிநிஸ்ர்கள் 

ிடானெற்சியுடன் இருப்தது இன்நிலாவான்நாகும். 

 

வவ்வநாண சூழ்ிலனகள் கிநிஸ்ர்கலப ிடானெற்சியுடன் இருக்கும்தடி 

வண்டுகின்நது. கிநிஸ்ர்கபாக இச்சூழ்ிலனகள் ம்ல கட்டிவழுப்தவா அல்னது 

உலடக்கவா னெடியும். இந்வாணது ிடானெற்சியுடன் இருப்தர்கலப ங்கலலட 

ிசுாசத்ில் தனப்தட்டு பர்ற்காண காாகிிடுகின்ந அவவலபில் 

ிடானெற்சி வசய்ார்கள் ிசுாசத்ில் இடரற்கு அல்னது த்ிற்வகதுாண 

காாயும் அலந்துிடுகின்நது. ாம் வ்வப்வதாது ிடானெற்சியுடன் 

இருக்கவண்டுவன்தற்காண உாங்கள் தின்ருார. 

 

கடிணாண வலனகபில் ிடானெற்சி 

 

வன் சின கிநிஸ்ர்கலப கடிணாண இடங்கலக்கு வதாகர்கபாகவா அல்னது 

ிருத்தூதுப்திாபர்கபாகவா அலக்கின்நார். சினவங்கபில் இந் ஊிக்கார்கள்  

அலாிப்தட்டு லகிட்டுிடவண்டும் ன்ந ிலனக்கு ஆபாகனாம். ணினும், 

அப்தடிப்தட்ட சின  சூழ்ிலனகபில் ிடானெற்சி அசிாிருக்கின்நது. உனவகங்கிலும் 

காப்தடும் அவக  ஆத்துாக்கலப ஆாம் வசய்யும் வற்நியுள்ப சலதகலபயும் 



 

54 
 

ஊிங்கலபயும் ிலணத்துப் தாருங்கள். இந் ஊிங்கபின் சாித்ித்ல ன்நாக 

ஆாய்ந்து தார்ப்னர்கபாணால், அர்கள் அவக தாடுகலபயும் கஷ்டங்கலபயும் சகித்து 

ந்துள்பல ீங்கள் காக்கூடிாகிருக்கும். சினவலபகபில் அலகள் உதத்ிம், 

வதாருபாா வருக்கடி அல்னது வர லடகபாகக்கூட இருக்கனாம். இருப்தினும், அங்வக 

இருந் எரு வதாகர், எரு ிணாி அல்னது சலதாணது ிடானெற்சியுடன் வனுலட 

ாக்குத்த்ங்கலப திடித்துக்வகாண்டு இருந்லிணால், இன்ர ாம் அனுலட 

திிதனன்கலப தார்க்கனெடிகின்நது. 

  

வாற்கடிக்கப்தட்ட அந் கத்ின் அனங்கத்ல ீண்டும் கட்டிவழுப்னம்தடிக்கு 

ருசவனிற்கு வதாகும்தடி வன் ன்லண ிடத்துாக வவகிா உர்ந்ார். அர் 

அங்வக ந்தும் ருசவனின் அனங்கம் அிக்கப்தட்டிருப்தலக் கண்டார். அனங்கத்ல 

கட்டினெடிக்கும் வலனாணது ிர்க்க இனாவான்வநணவும் கண்டார். அணால் 

வவகிா ணிர்கலபயும் வலாண வதாருட்கலபயும் எழுங்குப்தடுத்ிக்வகாண்டு 

அனங்கத்லக் கட்டும் வலனல ஆம்தித்ார். வலனல ஆம்தித் சிநிது 

ாட்கபிவனவ, அனும், அனுலட ணிர்கலம் ங்கள் அல் ிாிகபின் ிர்ப்திற்கு 

னெகங்வகாடுக்க வாிட்டது.ஆணாலும் வவகிா ிடானெற்சியுடன் வதனலண 

வதற்ரக்வகாள்லம்தடி வணிடம் ிரும்திணார். வவகிாின் ிடானெற்சிிணாலும் 

லனலத்துத்ிணாலும் ருசவனின் அனங்கம் 52 ாட்கபில் கட்டினெடிக்கப்தட்டது 

(வவகிா 2-6 ல தார்க்க). னெலில் னெடிவணத் வான்நி காாிம் ற்வதாது 

ிடானெற்சிிணால் னெடிக்கப்தட்டது. 

 

தாடுகபின் த்ிில்ிடானெற்சி 

 

தவுல் வனுலட ல்னலாண ணிணாார். சுிவசத்ிற்காக அர் 

வதாரலவாடுகூட தாடுகலப ாங்கிக்வகாண்டலவ அர் ஏர் வதாி உாாக 

ிபங்கக்காாிற்ர. வகாாிந்ிருக்கு ழுி தவுலின் ிரூதங்கள் என்நில் தவுல் 

னெகங்வகாடுத் தாடுகலப வவனாட்டாக ாம் கானாம், 

 

ிகுந் வதாரலிலும், உதத்ிங்கபிலும், வருக்கங்கபிலும், 

இடுக்கண்கபிலும், அடிகபிலும், கால்கபிலும், கனக்கங்கபிலும், 

திாசங்கபிலும், கண்ிிப்னக்கபிலும், உதாசங்கபிலும், கற்திலும், 

அநிிலும், ீடி சாந்த்ிலும், ிலும், தாிசுத்ஆிிலும், ாற்ந 

அன்திலும், சத்ிசணத்ிலும், ிவ்ி தனத்ிலும்; ீிாகி 

னிடதுதக்கத்து ஆயுங்கலபத் ாித்ிருக்கிநிலும், கணத்ிலும், 

கணவீணத்ிலும், துர்க்கீர்த்ிிலும், ற்கீர்த்ிிலும், த்வன்ணப்தட்டாலும் 

ிஜஸ்ாகவும், அநிப்தடார்கவபன்ணப்தட்டாலும் ன்நாய் 

அநிப்தட்டர்கபாகவும், சாகிநர்கள் ன்ணப்தட்டாலும் 

உிவாடிருக்கிநர்கபாகவும், ண்டிக்கப்தடுகிநர்கள் ன்ணப்தட்டாலும் 

வகால்னப்தடார்கபாகவும், துக்கப்தடுகிநர்கவபன்ணப்தட்டாலும் 

ப்வதாழுதும் சந்வாப்தடுகிநர்கபாகவும், ாித்ிர் ன்ணப்தட்டாலும் 

அவகல சுாிான்கபாக்குகிநர்கபாகவும், 

என்ரில்னார்கவபன்ணப்தட்டாலும் சகனத்லயுனெலடர்கபாகவும் 

ங்கலப ிபங்கப்தண்ணுகிவநாம். (2 வகாாிந்ிர் 6:4-10) 
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தவுல் ன் ிலனலல இவ்ார குநிப்திடுகின்நார் “ன் ாம்சத்ில் எரு னெள் 

வகாடுக்கப்தட்டிருக்கிநது”. அந் னெள் ன்ண ன்தற்கு அவக அர்த்ங்கள் 

வகாடுக்கப்தட்டுள்பது. தவுல் தாடுதட்ட அந் னெள்பாணது எரு சாீ வாா அல்னது எரு 

ஆிக்குாி வதாாட்டா ன்தது க்கு ிச்சாகத் வாிில்லன. அது ன்லணக் 

குட்டும் சாத்ானுலட தூணாிருக்கின்நது. அது ன்லணிட்டு ீங்கும்தடிக்கு, ான் 

னேன்ரம் கர்த்ாிடத்ில் வண்டிக்வகாண்வடன்” (2 வகாாிந்ிர் 12:7-8). “குட்டுல்” 

ற்ரம் “வண்டிக்வகாண்வடன்” ஆகி ார்த்லகள் தவுல் அிகாக தாடுதட்டார் 

ன்தலக் காண்திக்கின்நது.அர் உதத்ிப்தட்டாக அல்னது குட்டப்தட்டாக 

உர்ந்துடன் ிகவும் வலவாடுகூட அந் சூழ்ிலன ாரம்தடிாக அர் கர்த்லத் 

வடிணார். அந் னெள் ீக்கப்தடவில்லன, ஆணாலும் தவுல் ிடானெற்சியுடன் 

காப்தட்டார். 

 

சுிவசத்ல அநிித்ிணிித்னெம் தவுல் உதத்ிப்தட்டார். ீவாத்வயுவுக்கு 

ழுி கலடசி ிரூதத்ில் அர் இவ்ார ழுதுகிநார், “ீவா ன் வதாகத்லயும் 

டக்லகலயும் வாக்கத்லயும் ிசுாசத்லயும் ீடி சாந்த்லயும் அன்லதயும் 

வதாரலலயும், அந்ிவாக்கிா, இக்வகாணிா, லீஸ்ிா ன்னும் தட்டங்கபில் 

ணக்கு உண்டாண துன்தங்கலபயும் தாடுகலபயும் ன்நாய் அநிந்ிருக்கிநாய்; வ்பவா 

துன்தங்கலபச் சந்ித்வன்; இலவல்னாற்நிணின்ரம் கர்த்ர் ன்லண ீங்கனாக்கி 

ிட்டார்” (2 ீவாத்வயு 3:10-11). தவுல் ன் ாழ்ின் னெடில வருங்கும்வதாது, அர் 

ன்னுலட உதவசங்கலபயும் ாழ்க்லக வதாக்லகயும் ாத்ிம் அல்ன, உதத்ித்ிற்கு 

னெகங்வகாடுத்து அல வதாரலாக ாங்கிக்வகாண்டார் ன்ந உண்லலயும் 

ீவாத்வயுவுக்கு கற்ரக்வகாடுக்க அருக்கு வண்டிாிருந்து. 

 

12 ஆம் சணத்ில், தவுல் ீவாத்வயுிடம் கூரகின்நார், “அன்நியும் கிநிஸ்து 

இவசுவுக்குள் வதக்ிாய் டக்கணாிருக்கின்ந ாரும் துன்தப்தடுார்கள்.”ாம் 

கர்த்ருக்காக ாழும்வதாது, ாம் உதத்ிங்கலக்கு னெகங்வகாடுப்வதாம். கிநிஸ்ர் 

அல்னார்கபால் அசட்லடப்தண்ப்தடுலும் னநக்கிக்கப்தடுலும் வதான்ந எரு 

சாாாண உதத்ிாக இருக்கனாம். அல்னது, இது லகதுதண்ப்தடுல், 

அடிக்கப்தடுல், அல்னது ிசுாசத்ிற்காக வகாலனதண்ப்தடுல் வதான்ந ீிாண 

உதத்ிங்கபாகக்கூட இருக்கனாம். சலத சாித்ிாணது உதத்ித்ிலும் சினர் 

த்ின்திடிிலும்கூட ிடானெற்சியுடன் இருந் க்கபின் உாங்கபால் 

ிம்தியுள்பது.  

 

ாழ்க்லகின் அர்த்த்ல னாிந்துவகாள்பனெடிாவதாதும் ிடானெற்சி  

 

ிகக் கடிணாண வங்கபில் என்நாண ாழ்க்லகில் டக்கின்ந ிகழ்வுகலப 

னாிந்துவகாள்பனெடிால் இருக்கும்வதாதும் அல்னது அர்த்ற்நாிருக்கும்வதாதும் ாம் 

ிடானெற்சியுடன் காப்தடவண்டும். ல்னாற்நிலும் கீழ்ப்தடிவுடன் டக்கும்வதாது 

ல்னாவ சாிாகிிடும் ன்தல ம்னகின்நவாரு ணப்தான்ல ம்ிடத்ில் உண்டு. 

அன்தின், ாம் ிர்தார்த்தடி காாிங்கள் டக்கில்லனவணில், ாம் 

சந்வகப்தட்டர்கபாய் ம்லவ இவ்ாநாண வகள்ிகலபக் வகட்வதாம், “வலண ான் 

அர்ப்திப்னடன் வசித்ிணால் ணக்கு கிலடத் தனன் இதுாணா? வன் ன் 

வஜதங்கலபக் வகட்கில்லனா? ன்னுலட உண்லத்ன்லல வன் 

கணிக்கில்லனா? கிநிஸ் ாழ்க்லகில் வாடர்ந்தும் ிலனத்ிருப்தது 

வதரிிக்கதுாணா? 
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எரு ிாதாாி சதாகம் வசலுத்துில் உண்லயுள்பணாகவும் வனுலட 

காாிங்கலக்கு வகாடுப்தில் உாத்துனெள்பணாகவும் இருந்ான். ஆணால் வசிப்னக்குப் 

தினாக ன்னுலட கட்டுப்தாட்டிற்கும் அப்தாற்தட்ட சம்தங்கபிணிித்ம் ிாதாத்ில் 

வால்ில அனுதித்ான். வதற்வநார்கள் திள்லபகலப வணிடம் அர்ப்தித்து 

வனுக்கடுத் காாிங்கபில் பர்க்கின்நார்கள். இரிில் திள்லபகள் ங்கலக்கும் 

ிசுாசத்ிற்கும் ிாக கனகம்தண்ணுகிநலக் காண்கின்நார்கள். உண்லயுள்ப 

கிநிஸ் கன் எருன் ான் ிகவும் அிகாக வசிக்கும் லணிின் சுகத்ிற்காக 

ிகவும் உண்லாக வஜதம்தண்ிணார். இரிில் அள் அணிடம் திள்லபகலபயும் 

வதாரப்னக்கலபயும் எப்தலடத்து அலண ணிாக ிட்டுிட்டு த்லத் 

ழுிக்வகாண்டாள். எரு ிணாி ம்திகள் வபிாவடான்நில் ஊிம் வசய்ற்காக 

அவக ருடங்கள் கற்திலும் ஆத்த்ிலும் வசனித்ணர். ஆகிலும் எரு குரகி 

கானத்ில் அங்வக டந் எரு ிதத்ிணால் ஊிம்வசய் னெடிாதடி ஊணனெற்நர்கபாக 

அவ் ஊித்ல ாஜிணாா வசய்துிட்டுீண்டும் ிரும்தி ந்ணர். 

 

ிகவும் உண்லயும் ிசுாசனெனெள்பவனுலட ஜணங்கலக்குக்கூட இம்ாிாிாண 

காாிங்கள் டக்கனாம். இந் உண்லாணது ாம் வகள்ிப்தட்ட வனுலட 

ன்லக்கும் ல்னலக்கும் ிாக காப்தடுகிநது. வ்ாநாினும், இப்தடிப்தட்ட 

காாிங்கள் டக்கும்வதாது, ாம் ிடானெற்சியுடன் இருப்தற்கு கற்ரக்வகாள்பவண்டும் 

அத்துடன் வனுலட உண்ல, ஞாணம், சர்ல்னல ற்ரம் அிகாத்ல ாம் 

ம்தவண்டும். 

 

வனுலட வத்ில் ிடுலன 

  

ாழ்க்லகின் சம்தங்கபாணது னாிந்துவகாள்பனெடிா னிாக இருந்வதாதும் 

ிடானெற்சில க்கலத்துக்வகாண்டற்கு வாவசப்ன எரு ல்ன உாாகக் 

காப்தடுகின்நான். வாவசப்ன ஆற்நலுடன் கூடி எரு வதக்ியுள்ப ாலிதணாான். 

அன் இபம் ாலிதப் தருத்ிலிருக்கும்வதாது அனுலட சவகார்கள் அன் 

ீதுவகாண்ட வதாநாலிணால் அலண அடிலத்ணத்ிற்கு ிற்ரப்வதாட்டணர். அன் 

எரு அடிலாக இருந்வதாது கற்திப்ன ன்னும் வதாய்ாண குற்நச்சாட்டிற்காக கிப்து 

வசத்ின் சிலநச்சாலனில் சிலநப்தடுத்ப்தட்டான். ிடுலனாகும்தடி அனுக்கு 

உிவசய்வன் ன்ர வதாருத்லணதண்ிர்கலம் அலண நந்துவதாிணர். ல்னா 

ிகபிலும் வன் வாவசப்லதக் லகிட்டார். இருந்வதாதும், வாவசப்ன வனுக்காக 

ாழ்ல ிட்டுிடால் ிடானெற்சியுடன் வாடர்ந்ான், வன் வாவசப்தினுலட 

ம்திக்லகல கணப்தடுத்ிணார். இரிில், வாவசப்ன கிப்து வசத்ின் திாண 

அிகாாிாணவதாது அனுலட ாழ்க்லகில் டந் எவ்வாரு சம்தனெம் வனுலட 

ஆலலகின் கீழ் லடவதற்நவன்தலப் னாிந்துவகாடான். 

 

எவ்வாரு ிசுாசிின் ாழ்க்லகிலும் லடவதரம் சம்தங்கபில் வனுலட 

கட்டுப்தாடு உண்டு. வார் 8:28 கூரகிநது, “அன்நியும், அருலட ீர்ாணத்ின்தடி 

அலக்கப்தட்டர்கபாய் வணிடத்ில் அன்ன கூரகிநர்கலக்குச் சகனதும் ன்லக்கு 

துாக டக்கிநவன்ர அநிந்ிருக்கிவநாம்.” ம்னெலட சார்தில் வன் கிாில 

வசய்கிநார் ன்தல ாம் ிசுாசிப்வதாவாணால் ம்னெலட ாழ்க்லகில் லடவதரம் 

காாிங்கலப னாிந்துவகாள்ப னெடிாிடினும் ாம் ிடானெற்சியுடன் காப்தடுவாம். 
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ிடானெற்சிக்காண அசிம் 

 

ிடானெற்சி வசய்ற்காண இண்டு அடிப்தலடக் காங்கள் உண்டு:அலகள் 

ஆிக்குாி வதாாட்டத்ில் வற்நிவதரற்கும், பர்ச்சிக்குாகும். 

 

ஆிக்குாி வதாாட்டம் 

 

கிநிஸ்ர்கபாகி ாம் ஆிக்குாி வதாாட்டத்ிலிருக்கின்நதடிிணால் 

ிடானெற்சியுடன் காப்தடவண்டும். கிநிஸ்துவுக்குள் ருனென்தாக ாம் திசாசுக்கு 

வண்டி ித்ிவனவ ாழ்ந்து ந்வாம்; ஆிக்குாி காாிங்கலக்கு ாித்ிருந்வாம். 

வ்ாநாினும், ாம் கிநிஸ்ர்கபாணவதாது அல்னது வனுலட திள்லபகபாணவதாது 

ம்னெலட ாழ்க்லக னெலநயும் ாஞ்லசகலம் ாநிது. ாம் ம்னெலட வசாந் ிகபில் 

ாழ்ற்குப் தினாக, இப்வதாது ாம் வனுலட ில 

ாஞ்சிக்கிநர்கபாிருக்கின்வநாம். இருப்தினும், திசாசாணன் ம்ல ம்னெலட தல 

ாழ்க்லகாண தாத்ிற்குள் ீண்டும் இழுத்துக்வகாள்பப் தார்க்கின்நான். இவ்ிாகவ 

ஆிக்குாி வதாாட்டம் லடவதரகின்நது. 

  

ஆிக்குாி வதாாட்டத்ில் ிடானெற்சியுடன் காப்தட்ட எருருக்கு உாாக 

ாம் வானலக் கானாம். எரு ாள் சாத்ான் வனுக்கு னென்தாக ந்து ின்நான். 

வன் அலணப் தார்த்து இவ்ார வகட்டார்,“ ‘ன் ாசணாகி வாதின்வல் கணம் 

லத்ாவா? உத்னும், வனுக்குப் தந்து, வதால்னாப்னக்கு ினகுகிநனுாகி 

அலணப்வதானப் னிில் எருனும் இல்லன ன்நார்’ ” (வான 1:8). சாத்ான் 

திியுத்ாக வன் அனுக்கு உண்டாண ல்னாற்லநயும் சுற்நி 

வலிலடத்ிருந்தடிாலும் அலண ஆசீர்ித்ிணாலுவ வான வலண 

வசிக்கின்நான் ன்நான். அந் வலி ீக்கப்தட்டால் வான வலண சதிப்தான் ன்ரம் 

அருடன் ாாடிணான். அணால் வான வசாலணக்குட்தடுத்ப்தட்டான். சாத்ான் 

வானவுக்கு வால்லன வகாடுக்க ஆம்தித்ான் வான ன் திள்லபகலபயும் 

வசாத்துக்கலபயும் இந்துடன் இரிில் ன் சாீ ஆவாக்கித்லயும் இந்ான். 

வானல கஷ்டப்தடுத்தும்தடிக்கும் வன் வல் அன் வகாண்ட ிசுாசத்ல 

அிக்கும்தடிக்கும் இந் சகன தாடுகலம் சாத்ாணால் டிலக்கப்தட்டலாகும். 

ஆகிலும் இலவல்னாற்நிலும், வான ிடானெற்சியுடன் காப்தட்டான்! 

 

ணாந்ித்ில் 40 ாட்கள் இவசு கிநிஸ்து சாத்ாணால் வசாிக்கப்தட்ட (தார்க்க 

லூக்கா 4:1-13) வசாலணாணது னி ற்தாட்டில் கணிக்கத்க்கவாரு ஆிக்குாி 

வதாாட்டாகும். இவசுல தாம் வசய்யும்தடித் தூண்டி வனுலட ீட்தின் ிட்டத்ல 

அிப்தவ சாத்ானுலட ாஞ்லசாக காப்தட்டது. ணினும், இவசு உரியுடன் 

இருந்து சாத்ான் ீது வற்நிவகாண்டார். 40 ாட்கள் னெடிந்வதாது ான் 

வாற்ரப்வதாணல சாத்ான் உர்ந்துவகாண்டு இவசுல ிட்டு சின கானம் ீங்கிணான். 

 

அருலட ஊிம் னெழுிலும், அர் இன்னும் அவக ஆிக்குாி 

வதாாட்டங்கலக்கு னெகங்வகாடுத்ார். இவசு சிலுலில் னெகங்வகாடுத் வசாலண 

அலவல்னாற்நிணதும் உச்சகட்டாகும். இவசு “சிலுலல சகித்ார்” ண திவர் 

12:2 கூரகிநது. இவசு சிலுலில் ிடானெற்சியுடன் காப்தட்டு னெழு னுகுனத்ிற்கும் 
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இட்சிப்லதக் வகாண்டு ந்ார். கிநிஸ் ாழ்க்லகில் ாம் அவக ஆிக்குாி 

வதாாட்டங்கலக்கும் வசாலணகலக்கும் னெகங்வகாடுக்க வாிடனாம் ஆணாலும் ாம் 

ிடானெற்சியுடன் இருப்வதாவாணால் கிநிஸ்து வதற்ந வற்நில ானெம் 

அனுதிக்கனெடியும். 

 

ிடானெற்சி னேனாக பர்ச்சி 

 

ிடானெற்சி வசய்ன் அசித்ிற்காண இண்டாது காம் ன்ணவணில், அது 

ல்ன குாிசத்லயும் ற்தண்னகலபயும் து ாழ்க்லகில் 

பர்க்கின்நாிருக்கின்நது. ாம் கிநிஸ்ர்கபாகும்வதாது வன் து ாழ்க்லகில் 

தூய்லப்தடுத்தும் தடினெலநல ஆம்திக்கின்நார். ம்னெலட ாழ்க்லகில் உள்ப சகன 

அசுத்ங்கலபயும் அகற்நி அருலட குானுலட சாலுக்கு எப்தாக ம்ல 

டிலக்கின்நார். இலண வன் ம்னெலட ாழ்க்லகில் வசாலணகலப 

அனுதிக்கும்தடி அனுத்ித்லினூடாக னப்தடுத்துகின்நார். 

  

வார் 5:3,4 இல்தவுல் இவ்ார கூரகின்நார், “அதுாத்ில்ன, உதத்ிம் 

வதாரலலயும், வதாரல தாீட்லசலயும், தாீட்லச ம்திக்லகலயும் 

உண்டாக்குகிநவன்ர ாங்கள் அநிந்து, உதத்ிங்கபிவனயும் வன்ல தாாட்டுகிவநாம்” 

ன்ர ழுிணார். ிடானெற்சிின் ன்லகலபக் குநித்து ாக்வகானம் இவ்ார 

கூநியுள்பார்: “ன் சவகாவ, ீங்கள் தனிாண வசாலணகபில் அகப்தடும்வதாது, 

உங்கள் ிசுாசத்ின் தாீட்லசாணது வதாரலல உண்டாக்குவன்ர அநிந்து, அல 

ிகுந் சந்வாாய் ண்ணுங்கள். ீங்கள் என்நிலும் குலநவுள்பர்கபாிால், 

னாயும் ிலநவுள்பர்கபாயும் இருக்கும்தடி, வதாரலாணது ன கிாில 

வசய்க்கடது” (ாக்வகான 1:2-4). 

 

உதத்ிங்கலம் தாடுகலம் ல னெக்கிாணல ன்தல  க்குக் 

காண்திக்கின்நது. அலகள் ித்ிாணலகள் ல ன்தலயும் அித்ிாணலகள் 

ல ன்தலயும் தார்க்கும்தடி ம்னெலட கண்கலப ிநக்கின்நது. ாம் 

கடந்துவதாய்க்வகாண்டிருக்கும் கடிணாண இடங்கள் க்கு தவனாகத்லக் குநித் 

ம்திக்லகல வன்வலும் வய்ப்திக்கின்நது. வார் 8 இல் தவுல் இல ிதாிக்கிநார். 21-

23 ஆம் சணங்கபில் சர் சிருஷ்டியும் கட்டுக்கபிலிருந்து ிடுலனாகும்தடிக்கு காய்த் 

ித்து திசவலணப்தடுகின்நது ன்தல அர் னென்லக்கின்நார். சிருஷ்டிப்ன 

ாத்ிம் ிக்கில்லன ஆணாலும் ானெம்கூட ம்னெலட சாீ ீட்தாகி னத்ிசுிகாம் 

ருகிநற்கு காத்ிருந்து க்குள்வப ிக்கின்வநாம் ணக் கூரகின்நது. இந் 

ம்திக்லகல ாம் இட்சிக்கப்தட்டவதாது வதற்ரக்வகாண்டவாடு “அது ருகிநற்கு 

வதாரலயுடன் காத்ிருப்வதாம்” (வார் 8:25). அணாவனவ ாம் ிடனெற்சியுடன் 

காப்தடுகின்வநாம். 

 

ீங்கள் சந்ிக்கின்ந ன்நாக னெிர்ச்சிலடந் கிநிஸ்ர்கள் கடிணாண 

அனுதங்கலக்கூடாக கடந்துவசன்நர்கபார். சினவலபகபில் அர்கள் ீண்ட கான 

வாய், அன்னக்குாி எருாின் ம், வதாருபாா வருக்கடி, எரு வதாி வீழ்ச்சி, அல்னது 

அர்கலலட ிசுாசத்ிணிித்ம் சந்ிக்க வாிட்ட உதத்ிங்கள் இற்நின் 

த்ிிலும் அர்கள் உண்லயுள்பர்கபாயும் சகிப்னத்ன்லயுள்பர்கபாயும் இருந்ணர். 

வலும், அர்கபிடத்ில் எரு இணி ஆி, வதக்ியுள்ப குாிசம், ற்ரம் 
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உற்சாகனெள்ப ிசுாசம் இப்வதாதும் உள்பது. வன் அர்கலலட ாழ்க்லகில் 

கிாில வசய்து உதத்ி வங்கபில் கிநிஸ்துலப்வதான்ந குாிசங்கலப அர்கபில் 

உருாக்குகிநார் ன்தற்கு இலகவப சாட்சிகபாகும். 

 

உதத்ிங்கலபயும் தாடுகலபயும்ாம் ிரும்தாலிருக்கனாம் ன்நாலும், 

வற்நிக்காகவும் வன் க்குள் அருலட சிநப்ன தண்னத் ங்கலப பர்ப்தற்கும் 

ாம் ிச்சிாக ிடானெற்சியுடன் இருக்கவண்டும். வனுக்கு அசிாண 

ணித்துாண தண்னத் ிநலணக்குள் பர்ப்தற்கு வம் வலப்தடுகின்நது. அணால், 

ாம் வதாரலாிருந்து வன் ம்னெலட வலனல க்குள் னப்தடுத்துற்கு 

ாம் இடங்வகாடுக்க வண்டும். 

 

ிடானெற்சிக்காண உந்துிலச 

 

வாக்கம் 3: 

ிடானெற்சிக்கு உந்துிலசாகவுள்ப காில ிதாித்ல். 

 

கிநிஸ்ர்கள் கிநிஸ்துவுக்காக உதத்ிங்கலபப் வதாரலயுடன் ாங்கிக்வகாள்ப 

காாிருப்தது து? வன் அர்கலபக் லகிட்டார் ன்ர வான்ரம்வதாதும் து 

அர்கலப வாடர்ந்தும் வலண வசிக்கச் வசய்கிநது? அவக லடகள் 

காப்தட்டவதாதும் கிநிஸ்ர்கள் ாக்குத்த்ங்கலபப் திடித்ிருக்க காாிருப்தது 

து? கிநிஸ்ர்கள் ிடானெற்சியுடன் இருக்க து அர்கலப தூண்டுகின்நது? எருருக்கு 

வன் ீது உள்ப அன்வத ிடானெற்சிக்காண ிகப்வதாி தூண்டுல் அல்னது 

உந்துிலசாகும். ாம் வன் ீது வகாண்டுள்ப அன்தின் அடிப்தலடிவனவ ம்னெலட 

வதாரலின் ஆனெம் அன் உண்லயும் ங்கியுள்பது. வன் ீதுள்ப அன்ன வ்பவு 

ஆவா அவ்பிற்கு ம்னெலட ிடானெற்சியும் வதாிாிருக்கும். 

 

வன் ம்ில் னெந்ி அன்னகூர்ந்ாவனவ ாம் வணில் அன்னகூருகிவநாம் 

 

வன் ம் ீது லத்துள்ப அிகாண அன்லதயும் ம்னெலட இட்சிப்னக்காக வன் 

வசலுத்ி கித்ல ாம் னாிந்துவகாண்டு அல தற்நிக்வகாள்லவாவணில், ாம் அற்கு 

ாரத்ம் காண்திக்கும் ிாக அன்லதயும் ிடானெற்சிலயும் காண்திப்வதாம். 

சிிர்ணாின் லனலகுருாண வதாலிகார்ப் ன்தர்அப்வதாஸ்னர் வாானுக்கு கீழ் எரு 

ாணாக இருந்ாார். வதாலிகார்ப் 60 ருடங்கபாக சின்ண ஆசிாில் 

ல்னலாக ஊிம் வசய்ாார். கி.தி156 இல் கிநிஸ்ர்கலக்கு ிாக 

உதத்ிம் ீிலடந்து. வதாலிகார்ப் சலதல உதத்ிப்தடுத்துகிநர்கபின் 

இனக்காணார். ண்தத்ார ில் வதாலிகார்ப் லகதுவசய்ப்தட்டார். வலண 

ரலிக்கும்தடிக்கும் சீசருலட வய்வீகத்ன்ல ீது ஆலிடும்தடிக்கும் அல 

வருக்கிண ஆலணருக்கு னென்தாக அர் வகாண்டு வசல்னப்தட்டார். வதாலிகார்ப் அவ் 

ஆலணருக்கு திியுத்ாக “ண்ததும் ஆர ருடங்கபாக ான் அருலட 

ஊிக்காணாிருக்கிவநன் அர் ணக்கு ந் குற்நனெம் னாிில்லன. ன்லண இட்சித் 

இாஜாவுக்கு ிாக ான் வ்ார வதூம் வசால்லுவன்?” ன்நார் 

(வதாலிகார்தின் இத்சாட்சி 9:12-9:13). வதாலிகார்ப் கிநிஸ்துின் ீாண ிசுாசத்ல 
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அநிக்லக வசய்ில் அலசால் உரியுடன் ின்நார். இணால் அர் ஆதத்ாண 

னெலநில் ாிக்கப்தடும்தடி ண்டலண ங்கப்தட்டார். 

 

கிநிஸ்துின் ீதுள்ப அன்ன அர் லக் வகட்டாலும் அல வசய்யும்தடி ம்லத் 

தூண்டுகின்நது. எரு இபம் சீானுலட கல இவ்ார வசால்னப்தட்டிருக்கிநது. அந் 

ாலித சீானுலட வதர் ிவகானஸ் லுட்ிங் வான் சின்வசன்வடார்ப். இர் 

ிட்வடன்வதர்க் தல்கலனக்கக தட்டப்தடிப்தின் தின் வாப்தாவுக்கு சுற்ரனா வசல்லும்தடி 

கப்தல் நிணார். அர் டசுல்வடார்ப் ன்ந இடத்ிலுள்ப கலன அருங்காட்சிகவான்நிற்கு 

வசன்நிருந்வதாது அங்வக “ணிவண கணி” ன்ர லனப்திடப்தட்ட எரு ஏித்லக் 

அர் கண்டார். அவ் ஏிாணது னெள்னெடி சூட்டப்தட்ட கிநிஸ்துார் தார்லாபர்கலப 

உற்ரப்தார்ப்ததுவதான காட்சிபித்து. “உணக்காக ான் இல வசய்வன்; ணக்காக ீ 

ன்ண வசய்ாய்?” ன்ந சணம் தடத்ிற்குக் கீவ காப்தட்டது. “ான் அவக 

ருடங்கபாக இல வசித்வன் ஆணாலும் ான் ிச்சாகவ அருக்காக துவும் 

வசய்ில்லன ணசின்வசன்வடார்ப் சிந்ித்ார். இப்வதாழுிலிருந்து அர் ன்ண வசய்யும்தடி 

ன்லண ிடத்துகிநாவா ான் அப்தடிவ வசய்வன் ன்நார்.” அன்நிலிருந்து அந் 

ாலித சீான் சின்வசன்வடார்ப் எரு வதாி கிநிஸ் லனாணார் உனகவங்கும் 

வதவண்ிக்லகினாண ிணாிகலப அனுப்தி வாவி இக்கத்ல இர் 

ஆம்தித்ார். 

 

என்ர வகாாிந்ிர் 13:7-8 கூரகிநது “அன்ன சகனத்லயும் ாங்கும், சகனத்லயும் 

ிசுாசிக்கும், சகனத்லயும் ம்னம், சகனத்லயும் சகிக்கும், அன்ன எருகாலும் எிாது.” 

ாம் கிநிஸ்துல வசித்ால், இந் அன்ன ப்வதர்ப்தட்ட கஷ்டங்கள் ந்ாலும் அல எரு 

வதாருட்டாக ண்ாதடி வாடர்ந்து வசல்ன ம்லத் தூண்டும். அது வ்ாநாண 

கடிணாண காாிாக இருந்ாலும் சாி அருக்காக அல ாங்கிக்வகாள்ப ம்ல 

தூண்டுகின்நது. 

 

ிடானெற்சிக்காண லடகள் 

 

வாக்கம் 4: 

ிடானெற்சில லடவசய்யும் காத்ல குநிப்திடுல். 

 

ாம் தார்த்தடி, ல்னாக் கிநிஸ்ர்கலம் எரு சந்ர்ப்தத்ில் தாடுகலக்கும், 

கடுந்துன்தங்கலக்கும், உதத்ிங்கலக்கும் னெகங்வகாடுக்கின்நணர். சினர் 

ிடானெற்சியுடன் காப்தடுகின்நணர். சினர் அவ்ார இல்லன. இப்வதாழுது ாம் 

ிடானெற்சில லடவசய்யும் காங்கலக்கு வாக ம்னெலட கணத்ல 

வசலுத்துவாம். 

 

அநிக்லகிடப்தடா தாம் 

 

ங்கள் ாழ்க்லகில் இருக்கும் தாத்ின் ிித்ம் சின கிநிஸ்ர்கள் 

ிடானெற்சியுடன் காப்தடுில்லன ன்தது வபிாண காாகும். இண்டு 

ஜான்கலக்கு ாம் ஊிம் வசய்னெடிாவண இவசு கூநிணார். வணணில், ாம் 

எருல அன்னவசய்து ற்நல வரப்வதாம். கிநிஸ்து ீாண அன்ன 
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ாம்ிடானெற்சியுடன் காப்தடும்தடி ம்லத் தூண்டுகின்நது. கிநிஸ்துவுக்கு தினாக 

ம்னெலட தற்நாணது சாீ ற்ரம் இவ்வுனக சந்வாங்கபின் ீது இருக்குாணால், அது 

ம்னெலட ிடானெற்சில லடவசய்யும். ாம் ிடானெற்சியுடன் இருப்தற்கு ிச்சாக 

தாிசுத் ாழ்வு ா வண்டும். 

 

உனகப்வதாருட்கள் ீாண தற்ர 

 

தாத்துடன் வருங்கி வாடர்னலட உனகவதாருட்கள் ீாண ஆலசாணது 

ிடானெற்சிக்காண ற்ரவாரு லடாக காப்தடுகின்நது. சின ணிர்கள் திக்காக, 

வசாத்துக்கள் ற்ரம் உடலகலக்காக அல்னது வதாருபாா வலகலக்காக 

வனுலட ஊித்ல லகிட்டுிடுார்கள். வா வாடர்தாக தவுல் ீவாத்வயுவுக்கு 

இவ்ார ழுதுகிநார்: “வணன்நால் வா இப்திதஞ்சத்ின்வல் ஆலசலத்து, ன்லண 

ிட்டு திாிந்து வசவனாணிக்வக தட்டத்துக்குப் வதாய்ிட்டான்” (2 ீவாத்வயு 4:10). எரு 

கானத்ில் வா தவுலின் உடன் வலனாட்கபில் எருணாக தட்டிலில் காப்தட்டான் 

(திவனவான் 24). ஆகிலும் வா உனகத்ின்தால் இழுக்கப்தட்டு வனுலட 

ஊித்லிட்டு வரதிாிந்ான். 

  

ீர்க்கப்தடா அலாிம் 

 

ீர்க்கப்தடா அலாிம் ற்ரவாரு லடாகும். கானத்துக்குக் கானம் எவ்வாருரும் 

அலாிப்தடுர். இது குரகி கான அலாிாிருக்கனாம். சின ிிடங்கள் அல்னது சின 

ித்ிானங்கலக்கு ாத்ிம் ிலனத்ிருக்கனாம்; அல்னது அது இன்னும் ீிாக 

அவக ாட்கலக்கு ீடித்ிருக்கனாம். வ்ாநாினும், அலாிம் சின ாட்கலக்கும் 

அப்தால் ீலாின் எருர் இந் வசார்லக் குநித்தும் அல அற்தாக ண்ாதடிக்கும் 

ச்சாிக்லகயுடன் இருக்கவண்டிது அசிாகும். 

 

ாம் வாடர்ந்தும் இந் அலாிம் அல்னது ம்திக்லகல இந்து ணனொிவுடன் 

இருப்தது வனுலட ிருப்தம் அல்ன. ாம் ற்கணவ தார்த்தடி, வன் ம்ல 

தூய்லப்தடுத்தும்தடிக்கும், பக்கும்தடிக்கும் உதத்ிங்கலப தன்தடுத்துகின்நார். 

ஆணாலும் சாத்ான் ம்ல அலாிப்தடுத்தும்தடிஉதத்ிங்கலப தன்தடுத்துகிநான்.  

அலாிம் சாத்ானுலட எரு கருிாகும். சங்கீம் 73 இல், வணால் 

அதிவகம்தண்ப்தட்ட ணிணாகி ஆசாப், துன்ார்காின் வசிப்லதக் கண்டு அர் 

வ்ார அலாிலடந்ார் ன்தல காண்திக்கின்நார்.வலண 

னநக்கிப்தர்கலலட வசௌகாிாண ாழ்லக் காணும்வதாது ன் அடிகள் 

சரக்குலுக்கும் சற்வந ப்திற்ர ணக் கூநிணார். வலண வசிப்தற்காக ான் டுத் 

னெற்சிாணது தணற்நது ன்தல உர்ந்ாக காண்திக்கின்நான். ஆகிலும் அர் 

வனுலட தாிசுத் ஸ்னத்ிற்குள் திவசித்து, துன்ார்காின் னெடிலக் குநித்து 

அநிந்துவகாண்டார். துன்ார்கர் சந்வாித்து அனுதிக்கும் வசிப்ன ற்காலிகாணது 

ன்தல உர்ந்துவகாண்டார். அர் வனுலட சனேகத்ில் இருந்ால்அது அருலட 

சூழ்ிலனல எரு னி வகாத்ில் தார்க்கும்தடி அருக்கு உிவசய்து. 

 

கஷ்ட வங்கபில் அலாித்லக் வகாண்டுரும் காாிங்கபிலிருந்து ணல 

தாதூகாத்துக்வகாள்பவும் வனுலட ாக்குத்த்ங்கலக்கு வாக ணல வசலுத்வும் 
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ிகவும் கஷ்டாகவும் வருக்கடிாகவும் இருக்கும். வனுலட ாக்குத்த்ங்கள் க்கு 

ம்திக்லகல ற்தடுத்ி ாம் ிடானெற்சியுடன் இருக்கும்தடி க்கு உிவசய்கின்நது. 

 

ிடானெற்சியுடன் இருப்தது ப்தடி 

 

வாக்கம் 5: 

ிடானெற்சி வசய்ற்காக க்கு உிவசய்யும் வனுலட பங்கலப 

இணம்கால். 

 

கிநிஸ்ர்கபின் ிடானெற்சிாணது கிநிஸ்ர்கள்-அல்னார்கபின் 

ிடானெற்சிலப் தார்க்கிலும் ித்ிாசாணது. கிநிஸ்ர்-அல்னார்கள் 

திச்சலணகலப னெகனெகாய் சந்ிக்கும்வதாது அர்கள் ங்கள் ணிப்தட்ட வகுிகள் 

ற்ரம் வாக்கத்ிற்காகவ ிடானெற்சி வசய்கின்நணர். எவ்வாரு தருக்கும்  அனுக்கு 

அல்னது அலக்கு அல வ்பவு லகாப னெடியுவன்தற்கு எரு லல உண்டு. 

கிநிஸ்ர்கபாக க்கு ணிப்தட்ட வாக்கத்ிற்கும் வனாக என்ர உண்டு; ாம் 

ிடானெற்சி வசய்யும்தடி க்கு உிவசய்யும்தடிாக தவனாக பங்கள் உண்டு.  

 

ிசுாசத்ல திற்சிவசய்ல் 

 

ிடானெற்சிக்கு க்கு ிசுாசம் அசிாிருக்கின்நது. திவர் 11:1 கூரகிநது, 

“ிசுாசாணது ம்தப்தடுகிநலகபின் உரியும் காப்தடாலகபின் 

ிச்சனொிருக்கிநது.” ிசுாசிகலக்கு ிடானெற்சி வசய்ற்கு து உிவசய்கின்நது? 

சந்ர்ப்த சூழ்ிலனகள் கடிணாக இருப்தினும் அச்சூழ்ிலன ாரற்காண வ்ிாண 

வபிப்திகாாண சாட்சிகள் தும் இல்னாவதாதும் காாிங்கள் ாரம் ண வன் ீது 

அர்கலக்கு ிசுாசம் காப்தடுகின்நது. சாாாக வணின் குாிசத்ின்ீதும் 

அருலட சுதாத்ின்ீதும் ம்திக்லக லப்தவ ிசுாசாகும். அது வன் தாிசுத்ர், 

ீியுள்பர், அன்னள்பர், உண்லயுள்பர் ற்ரம் அருலட ாக்குத்த்ங்கபில் 

உண்லயுள்பர் ன்தல ம்னல் ஆகும். ிசுாசம் உனகத்ல வஜிக்கச் வசய்கிநது (1 

வாான் 5:4) 

 

ிகப்வதாி தாடுகலப ங்கலலட ிசுாசத்ிணால் வற்வகாண்ட அவக வாக 

காதாத்ிங்கலபக் குநித்து திவர் 11 இல் தட்டிலிடப்தட்டுள்பது. வதலல கட்டி 

னெடிக்கும் அந் 120 ருடங்கபபவும் வாா ிடானெற்சியுடன் இருக்க ிசுாசம் அருக்கு 

உிவசய்து. ாக்குத்த்ம்தண்ப்தட்ட கலண வதற்ரக்வகாள்லற்கு னென்ணிருந் 

25 ருடங்கள் ஆதிகால ிடானெற்சியுடன் காத்ிருக்கச்வசய்து இந் ிசுாசாகும். 

வனுலட ஜணங்கலப கிப்ி அடிலத்ணத்ிணின்ர ிடுலனாக்கி 

ாக்குத்த்ம்தண்ப்தட்ட வசத்ிற்குள் அர்கலப ிடானெற்சியுடன் 

டத்ிச்வசல்லுற்கு வாவசக்கு உிதும் இந் ிசுாசவ. அவ் அிகாாணது வதர் 

குநிப்திடப்தடா ிசுாசத்ிணால் ாவதரும் வற்நிலக் கண்ட ஜணங்கபின் தட்டிலுடன் 

ிலநவுவசய்ப்தட்டுள்பது. வன் ங்கலக்கு வசய் ாக்குத்த்ங்கபின் ிலநவரலன 

காா லண தர்கலம் ிடானெற்சியுடன் இருப்தற்கு அவ ிசுாசம் 
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அர்கலக்குஉிவசய்து. வன் ங்கலக்காக ன்லாணல லத்துள்பார் ன்தல 

அர்கள் அநிந்ன் காாகவஅர்கள் ிடானெற்சியுடன் காப்தட்டணர். 

 

வனுலட ார்த்ல 

 

வனுலட ார்த்ல ம்ல கட்டிவழுப்னாகவும் ம்ல லாிப்தடுத்துாகவும் 

இருக்கின்நது. வார் 10:17 கூரகிநது, “ஆனால் ிசுாசம் வகள்ிிணாவன ரும், வகள்ி 

வனுலட சணத்ிணாவன ரும்.” ாம் ிடானெற்சியுடன் இருக்கவண்டுவணில், ாம் 

வனுலட ார்த்லலக் கற்ரக்வகாள்பவண்டும். ாம் வனுலட 

ாக்குத்த்ங்கலப அநிந்ிருப்தது அசிாகும். ணாந்ித்ில் இவசு சாத்ானுலட 

வசாலணகலப ிடானெற்சியுடன் வற்வகாண்டது வனுலட ார்த்லின் 

ல்னலிணாவனவ ஆகும். வனுலட அவ ார்த்ல ாம் வற்நிவதரற்குக்கு 

உிவசய்கூடிாிருக்கிநது. 

 

வாகாணது வன் ம்லக் குநித்து வபிப்தடுத்ி வபிப்தாடாகும். ாம் 

வாகத்ல ாசிக்கும்வதாது, ாம் வனுலட குாிசத்லக் குநித்தும் அருலட 

சுதாத்லக் குநித்தும் எரு ல்ன னாிந்துர்ல வதற்ரக்வகாள்கின்வநாம். வன் ல்னர் 

ன்தலயும் அர் து ாக்குத்த்ங்கலக்கு உண்லயுள்பர் ன்தலயும் 

வனுலட ார்த்ல காண்திக்கின்நது. ாம் னெகங்வகாடுக்கும் காாிம் துாிருந்ாலும் 

வன் ம்ல காண்கின்நார் ன்ந ம்திக்லக வனுலட ார்த்லின் னேனம்ாம் 

கண்டுவகாள்பனெடியும். 

 

கிநிஸ் க்கிம் 

 

வனுலட ஜணங்கவபாடு ற்தடுத்தும் க்கினெம் ாம் ிடானெற்சி வசய்ற்கு 

க்கு உிவசய்கின்நது. திவர் 10:25 கூரகிநது, “சலத கூடிருலன சினர் 

ிட்டுிடுகிநதுவதான ானெம் ிட்டுிடால், எருருக்வகாருர் னத்ிவசால்னக்கடவாம்; 

ாபாணது சீதித்து ருகிநல வ்பாய்ப் தார்க்கிநீர்கவபா அவ்பாய்ப் 

னத்ிவசால்னவண்டும்.” இந் ஆவனாசலணாணது தல்வர இன்ணல்கபின் த்ிில் 

கடந்து வசன்ர வகாண்டிருந்ர்கலக்காகவ வகாடுக்கப்தட்டிருக்கிநது. 10 ஆம் 

அிகாத்ில் திவருக்கு ழுிர் அர்கள் சகித்துக்வகாண்ட தாடுகலபயும் 

உதத்ிங்கலபயும் குநித்து சலதவாருக்கு ஞாதகப்தடுத்துகிநார். “ஆலகால், ிகுந் 

தனனுக்வகதுாண உங்கள் லாித்ல ிட்டுிடாிருங்கள். ீங்கள் வனுலட 

சித்த்ின்தடி வசய்து, ாக்குத்த்ம்தண்ப்தட்டல வதரம்தடிக்குப் வதாரல 

உங்கலக்கு வண்டிாிருக்கிநது” (திவர் 10:35-36) ன்ர ழுிணார்.  

 

கிநிஸ்துவுக்குள் இருக்கும் சவகார்கள் ற்ரம் சவகாாிகபிடிருந்து ாம் வதனலணயும் 

லாிப்தடுத்லனயும் வதற்ரக்வகாள்லது ிடானெற்சி வசய்ற்காண எரு ிாகும். 

இது சலதின் வசற்தாடுகபில் என்நாகும். ாம் எருாிடிருந்து ற்நர் லாித்லப் 

வதற்ரக்வகாள்லகிவநாம். ற்நர்கலலட ாழ்க்லகில் வன் ம்னெலட 

ல்னலலயும் உண்லலயும் வ்ார காண்தித்ார் ன்தல ாம் வகட்கிவநாம், ாம் 

என்நாக வசர்ந்து வஜதிக்கிவநாம், ாம் எருருக்வகாருர் உி வசய்கிவநாம். இல 

அலணத்துவ ிடானெற்சி வசய்ற்கு க்கு உி வசய்கின்நது. 
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தாிசுத் ஆிின் ல்னல 

 

இவசு சிலுலக்கு வசல்லுற்கு சற்ர னென்ணாக, அர்கலப ிக்கற்நர்கபாக 

ிடாட்டார் ன்ரம் அர்கலக்கு எரு வற்நாபணாகி, தாிசுத் ஆிாணலத் 

ருாக சீர்கலக்கு ாக்குப்தண்ிணார். “எருர்கூடவ துலாக இருக்கிநார்” 

ன்தவ வற்நாபன் ன்ந ார்த்லின் வய்ாண அர்த்ம். க்கு உி வசய்யும் 

ிாித்துத்ின் னேன்நாம் தாண தாிசுத் ஆிாணர் ம்ல வதனணலடச் வசய்வாடு, 

ாம் கடும்வலணகள் ற்ரம் உதத்ிங்கபின் த்ிில் கடந்துவசல்லும்வதாது ம்ல 

வற்ரகிநார். அல ாம் சார்ந்ிருக்கும்வதாது ம்ால் ிடானெற்சி வசய்னெடியும். 

 

 

ிடானெற்சிக்காண வகுிகள் 

 

வாக்கம் 6: 

ிடானெற்சியுடன் காப்தடுதர்கலக்காண வகுிகலப வதாிடுல். 

 

வகாாிந்ிர்கலக்காண ணது ிரூதத்ின் இரிில், தவுல் ணது ாசகர்கலப 

ிடானெற்சியுடன் இருக்கும்தடிாக வண்டிக்வகாள்லகிநார். “ஆலகால், ணக்குப் 

திாிாண சவகாவ, கர்த்ருக்குள் ீங்கள் தடுகிந திாசம் ிருாாிாவன்ர 

அநிந்து, ீங்கள் உரிப்தட்டர்கபாயும், கர்த்ருலட கிாிலிவன ப்வதாழுதும்  

வதருகுகிநர்கபாயும் இருப்னர்கபாக” ன்ர அர் ழுதுகிநார் (1 வகாாிந்ிர் 15:58). 

இங்வக வனுக்காக ாம் லச் வசய்ாலும் அது வதரிிக்காகும். ாம் 

ிடானெற்சியுடன் காப்தடும் வங்கலபயும் இது உள்படக்குகிநது. ாம் வசய்கின்ந 

அலணத்து காாிங்கபிணதும் எரு அநிக்லகல வன் லத்துள்பார் ன்ததுடன் 

ிடானெற்சியுடன் இருப்தர்கலக்கு வகுிகள் உண்லடன்தலக் குநித்து வாகம் 

ிகத் வபிாக குநிப்திடுகின்நது. 

  

ஆசிாிலுள்ப ழு சலதகலபக் குநித் இவசுினுலட ிப்னடாணது 

வபிப்தடுத்ிண ிவசம் 2-3 அிகாங்கபில் உள்பது. எவ்வாரு சலதிணதும் 

கிாிலல இவசு அநிந்ிருந்ார். ழு சலதகபில் ந்து சலதகபாணது வ்வற்நில் 

குலநவுதட்டிருந்வன்தலயும் அர் அநிந்ிருந்ார். ஆணாலும் வஜம்வகாள்லகிந 

அல்னது ிடானெற்சியுடன் காப்தடுகின்ந எவ்வாரு சலதக்கும் வகுி இருப்தாக 

ாக்குப்தண்ியுள்பார். 

 

ீங்கலம் ிடானெற்சியுடன் காப்தடுவீர்கபாணால் கீழ்க்காணும் வகுிகலப 

ிர்தார்க்கனாம். 

 

வனுலட ாக்குத்த்ங்கபின் ிலநவரல்கள் 

 

திவாின் ழுத்ாபர் ம்ல இவ்ார உற்சாகப்தடுத்துகிநார், “ீங்கள் வனுலட 

சித்த்ின்தடி வசய்து, ாக்குத்த்ம்தண்ப்தட்டல வதரம்தடிக்குப் வதாரல 

உங்கலக்கு வண்டிாிருக்கிநது” (திவர் 10:36). ிசுாசத்ில் உரிாய் 
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ாித்ிருத்வன வனுலட ாக்குத்த்ங்கபின் ிலநவரல்கலபக் காக்கூடி எவ 

ிாகும். 

 

ஆசீர்ிக்கப்வதற்ந ன்ல 

 

ிடானெற்சி வசய்தர்கலக்காண இன்வணாரு ஆசீர்ாம் ன்ணவணில் அர்கள் 

ஆசீர்ிக்கப்தட்டர்கபாகவ ண்ப்தடுர். “இவா, வதாரலாிருக்கிநர்கலபப் 

தாக்கிான்கவபன்கிவநாவ! வாதின் வதாரலலக்குநித்துக் 

வகள்ிப்தட்டிருக்கிநீர்கள்; கர்த்ருலட வசலின் னெடிலயும் கண்டிருக்கிநீர்கள்; கர்த்ர் 

ிகுந் உருக்கனெம் இக்கனெனெள்பாிருக்கிநாவ” ன்ர ாக்வகான ழுதுகிநார் 

(ாக்வகான 5:11). எரு சிநந் வாிவதர்க்கப்தட்ட வாகம்  இவ்ார குநிப்திடுகின்நது 

அாது, ஆசீர்ாம் ன்ர கருப்தடும்வதாது அது “சந்வாம்,” “வய்ாண அிர்ஷ்டம்” 

அல்னது “ஆிக்குாி ாீிில் வசிப்ன.” வர ார்த்லகபில் கூநிணால் ீங்கள் 

சந்வாாக, அிர்ஷ்டசாலிகபாக, ஆிக்குாி ாீிில் வசிப்னள்பர்கபாக 

இருக்கவண்டுவணில், ீங்கள் கட்டாாக ிடானெற்சில லடனெலநில் 

வசய்னெலநகள் னேனம் ிரூதித்துக் காண்திக்கவண்டும். 

 

எரு ல்னலாண வசல்ாக்கு 

 

ாம் ிடானெற்சி வசய்ால், ாம் ற்நர்கலலட ாழ்க்லகில் வதாிவாரு 

ாற்நத்ல ற்தடுத்துவாம். தவுல் ீவாத்வயுவுக்கு, “ீ வரகிநது ாருக்கும் 

ிபங்கும்தடி இலகலபவ சிந்ித்துக்வகாண்டிரு, இலகபிவன ிலனத்ிரு. 

உன்லணக்குநித்தும் உதவசத்லக்குநித்தும்  ச்சாிக்லகாிரு, இலகபில் 

ிலனவகாண்டிரு, இப்தடிச் வசய்ாாணால், உன்லணயும் உன் உதவசத்லக் 

வகட்தர்கலபயும் இட்சித்துக்வகாள்லாய்” ன்ர ழுதுகிநார் (1 ீவாத்வயு 4:15-16). 

அவக க்கள் ம்ல சார்ந்ிருக்கிநதடிால் ாம் வசய்யும் ல்னாவ எரு ாக்கத்ல 

ிலபிக்கின்நாிருக்கின்நது.அது ற்நர்கள் ீது உடன்தாடாண அல்னது ிர்ாநாண 

இண்டில் என்நாிருக்கனாம். 

  

தவுல் சிலநில் இருந்துவகாண்டு திலிப்திர் சலதக்கு ழுதும்வதாது, அருலட 

சிலநாசம் ற்நர்கலப லாிப்தடுத்தும் ன்ர ழுதுகின்நார். “சவகாாில் அவகர் ன் 

கட்டுகபாவன கர்த்ருக்குள் ிடன்வகாண்டு தில்னால் ிருசணத்லச்  வசால்லும்தடி 

அிகாய்த் துிந்ிருக்கிநார்கள்” ன்ர ழுதுகிநார் (திலிப்திர் 1:14). தவுல் உரியுடன் 

ின்நால் ற்நர்கலம் அப்தடிச் வசய்த் துிந்ணர். 

 

கிநிஸ்துவுடன் ஆலலக வசய்ல் 

 

ிகவும் னெக்கிாணது, ாம் ிடானெற்சி வசய்ால் கிநிஸ்துவுடன் ஆலலகயும் 

வசய்வாம். இண்டு ீவாத்வயு 2:11-12, “இந் ார்த்ல உண்லயுள்பது; 

ன்ணவணில், ாம் அவாவடகூட ாித்வாாணால், அவாவடகூடப் 

திலத்துிருப்வதாம்; அவாவடகூடப் தாடுகலபச் சகித்வாாணால் அவாவடகூட 

ஆலலகயும் வசய்வாம்.” தாடுகள் அல்னது இத்சாட்சிாக ாிக்கும்வதாதுகூட 

ிடானெற்சியுடன் இருப்தர்கள் இலவல்னாற்லநயும் ாண்டி இவசுலக் காணும் 
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அந் ாலப ிர்தார்த்துக்வகாண்டிருப்தர். ித்ிகானாக இவசுவாடுகூட 

இருக்கப்வதாகின்வநாம் ன்ந ிர்தார்ப்னம் னாிந்துர்வும் ிடானெற்சியுடன் இருப்தற்கு 

ம்ல உற்சாகப்தடுத்துகின்நது. “உண்லயும் உத்னெள்ப ஊிக்காவண. உன் 

ஜாணின் சந்வாத்ிற்குள் திவசி.” ண வலணக் காணும்வதாது அர் 

வசால்னக்வகட்டக் கிலடத்வன ல்னாற்நிற்கும் வனாண வகுிாகும்.  

 

 

னெடிவுல 

 

கிநிஸ் ாழ்க்லகில் வற்நிவதரற்கு ிடானெற்சி வலப்தடுகின்நது. 

வதாதுாக சாத்ானும் ாழ்க்லகயும் வலண சந்வகப்தடுற்கும் அல 

ிட்டுிடுற்கும் அவக சந்ர்ப்தங்கலபயும் காங்கலபயும் னென்லக்கின்நண. 

அத்ருங்கபில்,  எவ்வாரு கிநிஸ்னுக்குாண வனுலட இனக்கு வற்நி ன்தல 

ிலணில் லத்துக்வகாள்பவண்டும். அருலட சித்த்ல ாம் வசய்ற்கு வன் 

க்கு தவனாக பங்கலப அபித்துள்பார். ிடானெற்சி வசய்கின்ந ருக்கும் 

வகுிபிக்கப்தடும் எரு ாலம் உண்டு. 

 

 

குநிப்னப் தட்டில் 

“The Martyrom of Polycarp or Letter of the Smyrnaeans.” Appostolic Fathers (Lightfoot). 

Wesley Centre for Applied Theology. Nampa, ID. Accessed July 2, 2007, 

http://wesley.nnu.edu/bibilical_studies/noncanon/fathers/ante-nic/polycarp/polmart.htm 

ணணம் வசய்ற்கு ஆவனாசிக்கப்தட்ட சணங்கள் 

 

வார் 5:3-4   

1 வகாாிந்ிர் 15:58 

1 ீவாத்வயு 6:11-12 

2 ீவாத்வயு 2:11-12 

2 ீவாத்வயு 3:12 

திவர் 10:36 

திவர் 12:1-3 

ாக்வகான 1:2-4 

1 வததுரு 1:5-8 

 

 

http://wesley.nnu.edu/bibilical_studies/noncanon/fathers/ante-nic/polycarp/polmart.htm
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தாடம் 5 

 

தனுடட சாிப்தடுத்டனப் பதற்ரக்ப ாள்பல் 
  

 ிநிஸ் சனே த்ிணால் ிசுாசம் ன் ின்ந ார்த்டாணது தனி ித்ிாசாண 

னெடந பிணால் அடக் ப்தடு ின்நது. அத ா  ாம் எருட தார்த்து அருக்கு 

உரிாண ிசுாசம் உண்படணவும் அல்னது அர் ிசுாசத்ிற்குள் ந்ிருக் ின்நார் 

ன்ரம் கூரதுண்டு. இந் தாடத்ில் ிசுாசம் ன்நால் ன்ண, ன் அது ி வும் 

இன்நிடாது ன்ரம் ற்ரம் அட வ்ார தன்தடுத்துது ததான்ந ிசுாசத்ில் 

அடங் ியுள்ப னெக் ிாண தகுி டபக் குநித்து ஆாய்ந்து தார்க் ப்ததா ிதநாம். தன் 

ீதுள்ப ிசுாசத்ட னாிந்துப ாள்ளுல் ிக் த்க்   ாாிங் ளுக்குள் ிடத்தும்! 

  

தன் தடக்த ற்நதடிம்னெடட திள்டப டபத் ிருத்து ிநார், 

எழுக் ப்தடுத்து ிநார். சாிப்தடுத்னாணது சின ணிர் ளுக்கு குந்டப்தருத்ில் 

ிிஞ்சி ண்டடணின் தடணாண ஞாத ங் டபக் ப ாண்டுரு ின்நது. சினர் 

ிருத்துல் ன்ந ிடத்தாடு ததாதும் ததாாாய் பாடர்னதடக்  ாம் பதற்தநார் ள் 

ங் டப ி வும் குடநா  ிருத்ிதடிிணானாகும். தலும் சினர் ங் ள் பதற்தநார் ளும் 

டணர் ளும் ங் பில் ல்ன குாிசத்ட உருாக்  தண்டுபன்ந இனக்த ாடு 

ஞாணத்துடனும் அன்னடனும் ிருத்ிணார் ள் ன்தட அநிந்ர் பாய் ன்நியுள்ப 

இருத்தாடு அற்டந ிரும்திப் தார்க் ின்நணர். 

 

 ிநிஸ்துட இட்ச ா  ற்ரக்ப ாண்ட ருத்ிலிருந்து  ிநிஸ்ர் ள் 

ன்ணிக் ப்தட்டதும் தனுடட தார்டில் ீிான் பாக் ப்தட்டதும் உண்ட. 

அர் ளுக்கும் தனுடட சாிப்தடுத்ல் அசிா ின்நது. ன்? ாம் 

 ிநிஸ்துடப்ததானா  தண்டும் ன்ர  டும் னெற்சிபசய் ிதநாம் ஆணாலும், ம்ில் 

எருரும் தாற்ந தாினத்ட இப்னிில் அடடனெடிாது. தலும், ாம் 

இட்சிக் ப்தட்ட தின்னம்கூட நிடப்தது சாத்ிாண என்தந. சின தங் பில் ாம் 

து அன்னக்குாிர் ளுக்கும், ண்தர் ளுக்கும், உடன்-தடனாட் ளுக்கும், சடதக்கும் 

ற்ரம் க்கும் ீங் ிடக் க்கூடி தணாதாத்ிணதும் தக் க் த்ிணதும் 

ப ாள்ட  டப திடிாா   டடதிடிக் ிதநாம். 

 

சாிப்தடுத்லுக் ாண அசித்டக் குநித்து அத ா , ம்டிட ற்நர் பில் 

 ாண்தது ி வும் இனகுாணாகும். உாா , பதாதுா  பதாிர் ள் ங் ள் 

திள்டப ள் நா  டக்கும்ததாது அர் டப சாிப்தடுத்துது அசிம் ன்தட 

 ணிக் ின்நணர். ற்ந பதாிர் பிடனெள்ப ர டபயும் சீக் ித ாம் 

 ணித்துிடு ின்தநாம்.  இதுததானத, ாம் ம்ிலுள்ப தனவீணங் டபயும் குடந டபயும் 

உர்ற்கு னென் ற்நர் ள் அட சீக் ித அநிந்துப ாள்ளு ின்நணர். அணால் 

ல்தனாருக்கும் ப்பதாழுாது சாிப்தடுத்ல் அசிா ின்நது. 

 

சூசன்ணா பஸ்லி, த ான் ற்ரம் சார்ல்ஸ் பஸ்லி ன்தர் பின் ாாருக்கு 

ற்நர் டப சாிப்தடுத்ல் பாடர்தா  அத  அனுதங் ள் இருந்தாடு அள் 

தத்பான்தது திள்டப டபப் பதற்ர அர் டப பர்த்து உருாக் ிணபாாள். 
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திள்டப டப பர்த்து உருாக்குடக் குநித் அளுடட ிசுாசத்ட 

த ிர்ந்துப ாள்ளும்தடி த ான் த ட்டார். சூசன்ணாின் தில் த ான் பஸ்லிின் 

ாட்குநிப்ததட்டில் இவ்ார குநிப்திடப்தட்டிருக் ின்நது: 

 

திள்டப பின் ணட உருாக்குற்கு னெனாது  ாாிா  

பசய்தண்டிது அர் ளுடட ிருப்தத்ட பன்ரப ாண்டு 

அர் டப  ீழ்ப்தடியும் ணிடனக்குக் ப ாண்டுதண்டும். 

னாிந்துர்ட அநிித்னாணது  ானத்ின் தடனாகும் ற்ரம் 

திள்டப ளுடன் பதுா வும் தடிப்தடிா வும் அர் ள் 

ாங் ிக்ப ாள்பக்கூடி ிா  பசற்தடதண்டும். ஆ ிலும் 

ிருப்தத்ிற்கு  ீழ்ப்தடிப்தண்ணுடன எத த்ில் 

பசய்தண்டும். சீக் ிா  பசய்ல் ி வும் ல்னது. (பஸ்லி 

1951,63) 

 

தாடத்ின் இவ் அத்ிாாணது குநிப்தா  திள்டப டப ிருத்துடனக் குநித்து அல்ன 

ன்நததாதும், இப்தாடத்ின் தாக் ம் ாலிதட சாிப்தடுத்துதுததான 

பதாிர் ளுக்குாணது ன்தது உண்டத. சு-ிருப்தம், ணி சுந்ிம், ற்ரம் 

தனுக்கு  ீழ்ப்தடில் ஆ ிட ட  ணத்ிற்ப ாள்பாது ல்னாாலும் 

தடிப்தார்க் தண்டிபான்நாகும். அணால், தன் ம்னெடட  ணங் டப ிருத்தும் 

இந் பாடர்ச்சிாண பசல்னெடநக்கு ம்ட ாத ஈடுதடுத்ிக்ப ாள் ின்நார். இவ் 

அத்ிாத்ில்ாம் திபர் 12 ஆம் அி ாத்ில் குநிப்திடப்தட்டிருக்கும் பய்வீ  

எழுக் ப்தடுத்ல் ன்ந  ற்தித்லுக்கு ம்னெடட  ணத்ட எருனெ ப்தடுத்ப்ததா ிதநாம். 

 

தாடத்ின் னெக் ி அம்சங் ள் 

  

தன் சாிப்தடுத்தும் க் ள் 

 

சாிப்தடுத்டன அநிந்துப ாள்ளுல் 

 

தாத்ட அநிக்ட  பசய்ல் 

 

சாிப்தடுத்துற் ாண தாக் ம் 

 

சாிப்தடுத்டன பதாரடயுடன் ாங் ிக்ப ாள்ளுல் 

 

சாிப்தடுத்துலுக்கு  ீழ்ப்தடில் 

 

சாிப்தடுத்லின் இனக்கு ள் 
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தாடத்ின் தாக் ங் ள் 

 

1. தனுடட சாிப்தடுத்லின் இனக்கு ார் ன்தட இணம் ால். 

 

2. தன் ம்னெடட திள்டப டப சாிப்தடுத்தும் ி டப இணம் ால். 

 

3. தாத்ட அநிக்ட  பசய்லின் தங்ட   னந்துடாடுல். 

 

4. சாிப்தடுத்லுடன் தனுடட அன்ன ன்ண பசய் ின்நபன்தட ிபக்குல். 

 

5. சாிப்தடுத்லுக்கு ஆபாகும்ததாது பதாரடயுடன் ாங் ிக்ப ாள்ளும் தகுி டப 

ிதாித்ில். 

 

6. சாிப்தடுத்துலுக்கு  ீழ்தடிற் ாண னெக் ித்துத்ட ிபக்குல். 

 

7. ாம் சாிப்தடுத்துதர் ளுக் ா  தன் டத்துள்ப னேன்ர இனக்கு டப 

இணம் ால். 

 

தன் சாிப்தடுத்தும் க் ள் 

 

தாக் ம் 1: 

தனுடட சாிப்தடுத்லின் இனக்கு ார் ன்தட இணம் ால். 

 

ம்ட சாிப்தடுத்தும்ததாது தன் பதற்தநாாின் இடத்ட டுத்துக்ப ாள் ின்நார். 

திதர் 12:5   ணியுங் ள், “அன்நியும்: ன் தண,  ர்த்ருடட சிட்டசட அற்தா  

ண்ாத, அால்  டிந்துப ாள்பப்தடும்ததாது தசார்ந்துததா ாத.” இதசு ிநிஸ்து 

ீதுள்ப ிசுாசத்ின் னேனம் ரதடி திநந்ர் பா ி ம்னெடட க் தப தனுடட 

சாிப்தடுத்லின் இனக் ா க்  ாப்தடு ின்நணர். தன் ணிப்தட்ட ிா  ம்னெடட 

 ணத்ட உங் ள் ீது எருனெ ப்தடுத்தும்ததாது ீங் ள் ணில் டத்துக்ப ாள்ப 

தண்டி சின சத்ிங் ள்  ீத ப்தட்டுள்பது. 

 

 ீங் ள் அட இனகுா  ண்ாீர் ள்: சாிப்தடுத்னாணது ி வும் ீிா  

ண்ப்தடதண்டிபான்நாகும். அது எரு தட ிந்ா  ர 

பசய்ிலிருந்து ினக்குற்கு உிபசய்யும். 

 

 உங் ள் ணட அடாிப்தடுத்ாீர் ள்: எரு  ிநிஸ்னுக் ாண தனுடட 

சாிப்தடுத்னாணது அருடட உக் ிாண த ாதத்ிலிருந்து உண்டா ாது. 

சாிப்தடுத்ல் ன்தது னநக் ிப்ன அல்ன. சாிப்தடுத்ப்தடும்ததாது ிநிஸ்ர் ள் 

அடாிப்தடக்கூடாது. 
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 ட ிட்டுிடாீர் ள்: இதசுினுடட சீணா  இருப்தினும் 

சாிப்தடுத்ப்தடுலின்ததாது ட ிட்டுிடும்தடிாண தசாடண ள் னாம். அன் 

அல்னது அள் சிடுசிடுப்னடணிருப்தது தனுக்கு தண்டில்ன. ணினுடட 

தாினற்ந ன்டக்கு னென்தா  தடண ம்னட உங் ள் 

இனக் ாக் ிக்ப ாள்ளுங் ள். 

 

 உங் ள் இட்சிப்டத சந்த ிக் ாீர் ள்: தணால் சாிப்தடுத்ப்தடும் எரு தர் 

சினதடப அன் அல்னது அள் இன்னும் ான் தணின் குடும்தத்ில் எரு 

அங் த்ிணணா ன்தட குநித்து ிப்தடடனாம். சாத்ான் தனுடட 

க் டபக் குற்நப்தடுத்துதன். அத்துடன்  ிநிஸ் ாழ்க்ட ில் அிவு 

உண்டாக் க்கூடி இந் சந்ர்ப்தத்ட ணக்கு சா ாக் ிக்ப ாள்பனாம். 

 

 உங் ள் ம்திக்ட ட இந்துிடாீர் ள்: அத  க் ள் ாங் ள் வ்பவு 

ல்னர் ள் ன்தட ிரூதிக் ப் தார்க் ின்நணர் ற்ரம் அத ா  ங் டப 

ீிான் ள் ன்ர ண்ி சாிப்தடுத்ப்தடும் தங் பில் தசார்டட ின்நணர். 

க்கு பசாத்ாணர் பாண ம்ீதுள்ப  ாிசடணிணாதனத தன் ம்ட 

ிருத்து ிநார். ாம் இன்னும் தா சுதாத்ிலும் தாம்பசய் 

ிருப்தனெடடர் பாிருக் ிதநாம்ன்தடயும் அர் அநிார். வ்ாநாினும், 

 ிநிஸ்ர் ள் இணிதலும் தா சுதாத்ிற்கு  ட்டுப்தட்டர் ள் அல்ன ன்தத 

 ிநிஸ்னுக்கும்  ிநிஸ்ணல்னானுக்கும் இடடத உள்ப ி வும் னெக் ிாண 

எரு ித்ிாசாகும். ம்ட டிடக் வும் அருக்கு  ிடடக் 

ப ாண்டுரும்தடிா  ம்ட ஆத்ப்தடுத்வுத இந் தடண ிகுந் 

ாழ்க்ட ப் தாடங் டப தன் தன்தடுத்து ின்நார். 

 

சாிப்தடுத்டன அநிந்துப ாள்ளுல் 

 

தாக் ம் 2: 

தன் ம்னெடட திள்டப டப சாிப்தடுத்தும் ி டப இணம் ால். 

 

தன் ப்பதாழுது ம்னெடட  ணத்ட பதற்ரக்ப ாள்ப னெற்சிக் ின்நார் 

ன்தடயும் ப்ததாது ம்னெடட ாழ்க்ட க்கு தடாண சாிப்தடுத்டன 

ப ாண்டுதண்டும் ன்தடயும் ாம் வ்ார அநிந்துப ாள்து? ம்ட 

எழுக் ப்தடுத்தும்தடி அர் வ்ாநாண னெடந டபப் தன்தடுத்து ிநார்? ாம் 

தன்தடுத்தும் சாிப்தடுத்ல் ற்ரம் எழுக் ப்தடுத்ல் ன்ந பதர் பாணது னெற்நிலும் 

என்நா வும் எத ிா வும் இருக் ின்நட ீங் ள் இங்த   ா னெடியும். தன்குநித் 

சின னெடந ளுக்கு ட்டுப்தடுத்ப்தட்டல்ன. அததடப, தன் ம்ட ிருத்தும் சின 

ி டப தா ம் இங்த  டுத்துக் ாட்டு ிநது. 

 

 டிந்துப ாள்ளுல் 

 

திபர் னத் த்ின் ழுத்ாபர் ீிபாி பிலிருந்து சினற்டந தற்த ாள் 

 ாட்டியுள்பார்: “அன்நியும்: ன்  தண,  ர்த்ருடட சிட்டசட அற்தா  ண்ாத, 
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அால்  டிந்துப ாள்பப்தடும்ததாது தசார்ந்துததா ாத” (திதர் 12:5). 

 டிந்துப ாள்ளுல் ன்தன் அர்த்ம் “பபிச்சத்ிற்கு ப ாண்டுருல், பபிப்தடட, 

னென்ப ாண்டுருல் அல்னது எருருக்கு எரு ிடத்டக் குநித் குற்நத்ட உர்த்ல், 

எருட குநித் எரு ிடம் பாடர்தில் சுட்டிக் ாட்டுல், ிரூதித்ல், ிருத்துல், 

ண்டித்ல், எழுக் ப்தடுத்ல்”ஆ ிடாகும் ( ிங் ிாிச் ற்ரம் டான் ர் 1981). ாற்நப்தட 

அசிாிருக்கும் எரு ிடத்டக் குநித் ச்சாிக்ட டக் ப ாண்டுருதன 

 டிந்துப ாள்ளுல் ஆகும்.  டிந்துப ாள்ளுனாணது தா த்ிலிருந்தும், தாிசுத் 

ஆிாணாிடிருந்தும்,ண்தன், துட, பதற்தநார், உடன் திநந்தார் அல்னது ததா ர் 

ஆ ிர் பிடிருந்தும்க்கூடும். ீங் ள் ப தத்ில் இருக்கும்ததாது, சடதில் 

எருதாடு உடாடிக்ப ாண்டிருக்கும்ததாது அல்னது ீங் ள் டா ிலும் என்டந 

பசய்துப ாண்டிருக்கும்ததாது அது டடபதநக்கூடும்.  டிந்துப ாள்ளுல் ன்தது ி வும் 

க் ாண சாிப்தடுத்லுக் ாண னெடநாகும்.அட  ணத்ிற் ப ாண்டால் தனுடட 

தக் த்ிலிருந்து தடற்ந ீிாண சாிப்தடுத்லுக் ாண பசற்தாடு டப 

ிர்த்துக்ப ாள்ப னெடியும். 

  

பருக் த்டயும்  ிழ்ச்சிடயும் இந்துததால்  

 

ாம் தா டத்டில் ஈடுதட்டிருந்ாதனா அல்னது தடற்ந தணாதாத்ட 

ாித்துடத்ிருந்ாதனா தனுடணாண து உநவு தாிக் ப்தடும். தன் 

தாிசுத்ாணரும் தாத்ட பரக் ிநருாிருக் ிநார். ஆ த ாம் 

தாம்பசய்யும்ததாது அர் ம்ட ிட்டு தூ ின ிிருப்ததுததானத் தான்ரம். ாவீது 

தத்தசதாளுடன் ிதசாம் பசய்து, அளுடட  டண ப ாடன பசய்யும்தடி 

 ட்டடபிட்ட தின்ணர், ப தம்தண்ணுது அசிம் ன்தட உர்ந்ில் வ்ி 

ஆச்சாினெில்டன, “ான் சந்தானெம்  ிழ்ச்சியும் த ட்கும்தடி பசய்யும், அப்பதாழுது ீர் 

பாரக் ிண லும்ன ள்  பிகூரம் ... உது இட்சண்த்ின் சந்தாத்டத் ிரும்தவும் 

ணக்குத் ந்து, உற்சா ாண ஆி ன்டணத் ாங்கும்தடி பசய்யும்” (சங் ீம்51:8, 12). 

 

ிர்தாா ததாாட்டங் ள்  

 

ம்னெடட த த்ட குடநப்தற்கும்,ம்னெடட ாழ்க்ட ட குநித்து சிந்ித்துப் 

தார்ப்தற்கும், ணந்ிரும்தச் பசய்வும், ாம் அட சார்ந்ிருப்தட னதுப்திப்தற்கும் 

தணால் ததாாட்டங் டப தன்தடுத் னெடியும்.ிர்தாா ததாாட்டங் பாண: 

ாய்ப்னக் ளுக் ாண  வு ள் அடடக் ப்தடல், தாய், உி அற்ரப்ததாகுல், பதாருபாப் 

தின்ணடடவு ள், ிர்ப்னக் ள் ற்ரம்  ன ம் ததான்ந ீிாண ிடனட பில் 

அணர்த்ங் ளும் உள்படங்கும். உாா , தட ற்தாட்டு  ணங் ள் ஆிக்குாி 

ிடனட ிட்டு தின்ாங் ி தனுடட  ட்டடப டப ீநிததாது, அந்  ணங் ள் ீது 

ஆளுட  பசய்யும்தடி தன் அர் ளுடட ிாி ளுக்கு அனுி ப ாடுத்ார். 

இற்நிற் ாண உாங் டபப் தார்க்கும்தடிக்கு ிாாிதி ள் னத் த்ட ாசிக் வும். 

 

தன் சர்ல்னடயுள்பர்; ம்னெடட ல்னா சூழ்ிடன பின் ீதும் அருடட 

 ட்டுப்தாடு உண்டு. தணால் தனாண ஆசீர்ாங் டபக் ப ாடுக் வும் னெடியும் அல்னது 

அால் அற்டந டுக் வும் னெடியும். 
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தாத்ட அநிக்ட  பசய்ல் 

 

தாக் ம் 3: 

தாத்ட அநிக்ட  பசய்லின் தங்ட   னந்துடாடுல். 

 

தன் உங் டப சாிப்தடுத் ஆம்தித்துிட்டார் ன்ர ீங் ள் உரும்ததாது, ீங் ள் 

உங் ள் தாங்டப  ர்த்ாிடத்ில் அநிக்ட ச் பசய்ல்தண்டும். உங் ள் தால்ி டபக் 

குநித்து ஆிக்குாி னெிர்ச்சிடடந் ம்தந்குந் ிசுாசிிடம் ததசுது உங் ளுக்கு 

உிா  அடயும் அததடப, உங் ள் தாங் டப  ர்த்ர் னென்தா  அநிக்ட  

பசய்தும் ி வும் னெக் ிாணாகும். சாக்குப்ததாக்குக் டப கூநவும்தண்டாம். 

ற்நர் ள் ீது குற்நம் சுத்வும் தண்டாம். ாிக் வும் தண்டாம். 

  

ீங் ள் பய்ா த ணந்ிரும்னம்ததாது தன் உங் டப ன்ணிப்தற்கு 

துாிப்தடு ின்நார். தா ம் கூர ின்நது, “க்குப் தாில்டனபன்ததாாணால், 

ம்ட ாத ஞ்சிக் ிநர் பாிருப்ததாம். சத்ிம் க்குள் இாது. ம்னெடட 

தாங் டப ாம் அநிக்ட ிட்டால், தாங் டப க்கு ன்ணித்து ல்னா 

அிாத்டயும் ீக் ி ம்டச் சுத்ிாி ாிப்தற்கு அர் உண்டயும் ீியும் 

உள்பாிருக் ிநார்” (1 தாான் 1:8-9). தன் இக் னெள்பரும், உடணடிா  

ன்ணிக் ிநருாிருக் ிநார்! சின க் ள் ங் ள் தாங் டப அநிக்ட  பசய்ாது அத  

 ானங் பா   ாத்ிருப்தது  டனக்குாி ிடாகும். 

 

தன் உங் டப ன்ணித்ாலும், ீங் ள் பசய் தா பசல் பின் ிடபவு பால் 

தாடுதடதண்டிிருக்கும் ன்தட நந்துிடாீர் ள். உாா , ீங் ள் 

பாடர்ச்சிா  பதாய் டபக் கூநி அணால்  டிந்துப ாள்பப்தட்டு தாங் டப தணிடம் 

அநிக்ட  பசய்ிருந்ால் தன் உங் டப ன்ணித்துிட்டார். வ்ாநாினும், உங் ள் 

பதாய் டபக் த ட்டர் ள் எருதடப உங் டப ன்ணிக் ாிருக் னாம்; குடநந்தட்சம் 

உடணடிா  ன்ணிக் ாதுிருக் னாம். உங் ள் தர்டற்ந ன்டாணது உங் ள் 

உநவு பில், சட்டனர்  ாாிங் பில்ீிாண எரு ிடனாற்நத்ட உண்டாக்னாம்அல்னது 

பதாருபாாத்ில் டந னெ ாண ிடபவு டப ற்தடுத்னாம். 

 

சாிப்தடுத்துற் ாண தாக் ம் 

 

தாக் ம் 4: 

சாிப்தடுத்லுடன் தனுடட அன்ன ன்ண பசய் ின்நபன்தட ிபக்குல். 

 

திபர் 12:6 கூர ின்நது, “ ர்த்ர் ணிடத்ில் அன்னகூரு ிநாதா அடண 

சிட்சித்து, ாம் தசர்த்துப ாள்ளு ின்ந ந்  டணயும் ண்டிக் ிநார்.” சின ணிர் ள், 

அர் ள் ிருத்ப்தடும்ததாது, ாங் ள் இன்னும் தனுக்கு பசாந்ாணர் ள்ாணா 

ன்தடக் குநித்து ஆச்சாிப்தடு ின்நணர். தன் அர் டப 

சாிப்தடுத்லுக்குட்தடுத்தும்ததாது தனுடட தாக் த்துடன் அர் ள் 
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ததாாடு ின்நார் ள். தின்ரும் இண்டு ிடங் ளும் தனுடட அன்னடதணகூடி 

ம்ட சாிப்தடுத்துற் ாண தனுடட அசித்டயும் பாடர்னதடுத்து ின்நது. 

 

தன் அன்திணிித்ம் சாிப்தடுத்து ிநார் 

 

தன் ம்னெடட திள்டப டப தசிக் ின்நார். ம்னெடட பற்நி பிலும் 

தால்ி பிலும் ம்ீாண தனுடட அன்ன பதாிாகுதுில்டன சிநிாகுதுில்டன. 

ம்ட அர் சாிப்தடுத்தும்ததாது அருடட அன்ன டநந்துததாதுில்டன. ாங் ள் 

சாிப்தடுத்ப்தடு ிநார் ள் ன்தட அநி ின்நததாது  ிநிஸ்ர் ள் தனுடட அன்டத 

ிடணில் டத்துக்ப ாள்பதண்டும்.தனுடட அன்டதயும் ன்டடயும் 

அருடட சாிப்தடுத்லுடன் பாடர்னதடுத்தும் இந் சணங் டபக்  ணியுங் ள். 

 

 “இதா, தன் ண்டி ிந னுன் தாக் ிான்; ஆட ால் 

சர்ல்னருடட சிட்டசட அற்தா  ண்ாிரும்” (தான 5:17). 

 “சிட்சித்து, உம்னெடட தத்டக்ப ாண்டு ததாிக் ிந னுன் தாக் ிான்” 

(சங் ீம் 94:13). 

 “ ப்தன் ான் தசிக் ிந னத்ிடணச் சிட்சிக் ிநதுததான,  ர்த்ரும் ணிடத்ில் 

அன்னகூரு ிநாதா அடணச் சிட்சிக் ிநார்” (ீிபாி ள் 3:12). 

 “ான் தசிக் ிநர் பபர் தபா அர் டபக்  டிந்துப ாண்டு சிட்சிக் ிதநன்; 

ஆட ால் ீ  ாக் ிடாிருந்து, ணந்ிரும்ன” (பபிப்தடுத்ல் 3:19). 

 

தனுடட சாிப்தடுத்துல் எருததாதும் அிாற்நது 

 

ற்நர் டப ிடவும் ங் ளுடட சாிப்தடுத்துனாணது ி வும் தாசா  

 ாப்தடு ின்நதடிால் தன் ங் பிடத்ில் அிாா பசற்தடு ின்நார் ன்ர சின 

 ிநிஸ்ர் ள் ிடணக் ின்நணர். ஆ ிலும், ம்னெடட ாழ்க்ட ில் எரு ாற்நத்டக் 

ப ாண்டுரும்தடிக்கு ி ச்சாிாண அபவு சாிப்தடுத்டன தன் ரு ின்நார். அர் 

எருததாதும் ம்னெடட திள்டப ளுக்கு நிடப்தில்டன. 

 

உதனா ம் வ்ார உற்தத்ிா ின்நது ன்தட ிடணத்துப்தாருங் ள். னெடிக் ப்பதற்ந 

எரு உற்தத்ிாகும்தடிக்கு தடனாட் ள் அந் இரும்டத பருப்திலிட்டு டுக் ின்நணர். 

அதுததானத ம்ில் ததக்ியுள்ப குாிசத்ட பர்க்கும்தடிக்கு து க்குத் 

தட ன்தட தன் அநிந்துள்பார். ம்ட தாிசுத்ப்தடுத்துத அருடட 

தாக் ாிருப்தணால் எழுக் ப்தடுத்ப்தடும் ற்ரம் தாடுதடும்  ாட் பில் ாம் தனுக்கு 

ிா   ன ம் பசய்க்கூடாது. 

 

அத்துடன் ல்னா தாடு ளும், தாம் அல்னது பய்வீ  எழுங்குதடுத்லுக் ாண 

ிச்சாண அடடாபம் ன்ர ாம் ஊ ிக் ித்துிடு ின்தநாம். அத ா  அது அப்தடி 

அல்ன. தடணயும் துன்ார்க் னெம்  ாப்தடு ிநாணிழுந்துததாண உன த்ில் ாம் 

ாழ் ின்தநாம். இந் உன த்ில்  ாப்தடு ின்ந ீடின் தாிப்ன ளுக்கு  ிநிஸ்ர் ள் 

ப்தித்துக்ப ாள்ப னெடிாது. அாிா  ல்ன ணிர் ளுக்கும்கூட ப ட்டது 

டக் னாம்.தாத்ிற் ாண திிதனணா  இல்னாததாதும் எரு ிசுாசி  பாடர்ந்தும் 

தாடு பின் த்ிில்  டந்துபசல்னனாம். ிழுந்துததாண உன த்ில் ாம் ாழ்த இற்குக் 
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 ாாகும். ணத, தாடு ளும் இவ்வுன ில் எரு தகுிா க்  ாப்தடு ின்நது. 

இருப்தினும், இவ்ட ாண தாடு டபயும்கூட தன் ம்ட சாிபசய்ற் ா  

தன்தடுத்து ிநார். 

 

தட ற்தாட்டிலுள்ப தாதசப்ன, தணால் தசிக் ப்தட்ட ீிாணாண ணினுக்கு 

உாா   ாப்தட்டான்; இருப்தினும் அன் தடண ற்ரம் ிாற்ந 

தாடு ளுடன் ததாாடிணான். அன் திதணழு ாிருக்ட ில் பதாநாடயுள்ப 

அனுடட சத ார் ள் அடணஅடிடத்ணத்ிற்கு ிற்ரப்ததாட்டததாது தாதசப்ன 

ன்  ப்தணால்  ாண்திக் ப்தட்ட  ிழ்ச்சி ாண அபிடனெடிா ட அனுதிப்தட 

ிட்டுிட்டு  ிப்ின் ிப்தற்ந அடிடத்ணத்ின் தாடு டப அனுதிக்கும்தடிக்குச் 

பசன்நான். அன்  ால் டப ினங்குததாட்டு எடுக் ிணார் ள்; அன் திான் இரும்தில் 

அடடக் ப்தட்டிருந்து (சங் ீம் 105:18). தாதசப்தின் சத ார் ள் 

துன்ார்க் ாிருந்ததாதும், தாதசப்ன இந் தசாடணட அனுதிக்கும்தடி தன் 

இடபித்ார். தாதசப்ன ன்னுடட தடணில் தடண தடிது 

ாத்ின்நிதன் ன்னுடட குாிசத்ட பருகூட்டி டிடக்கும் ட அன் 

ததாாட்டங் டப பதாரடயுடன் ாங் ிக்ப ாண்டான். தாதசப்ன னாண 

தர்டயுள்ப ற்ரம் ல்ன டாினெள்ப டனணா  பர்ச்சிடடந்ான். 

 

இதசுவும்கூட தாநிாா  இருந்தும்கூட ி வும் அி ா  தாடுதட்டார். 

இதசுட ம்னெடட இட்சிப்தின் அிதிாக்கும்தடிக்கு அட அருடட 

தாடு ளுக்கூடா  னப்தடுத் அல்னது ிடநதற்ந தன் ிாற்ந தாடு டப 

தன்தடுத்ிணார் (திபர் 2:10 தார்க் வும்). இப்பதாழுதும், இதசு 

தாற்நாிருந்தும் ணிப்தட்ட ிா  ணினுடட ீட டபயும் தாடு டபயும் 

னெழுடா  அனுதித்ணால் அால் ம்னெடன் பாடர்னப ாள்ப னெடி ின்நது. ாம் 

தடண டப ாங் ிக்ப ாள்ளும்ததாது அர் க் ா  ி வும் ணதுருகு ின்நார். 

த்டண அருடாண எரு இட்ச ர் க்கு உண்டு! தாற்ந தனுடட குான் 

இவ்வுன ில் இவ்ார தாடுதட்டாபணில், அட தின்தற்ரதர் ள் தாடுதடும்ததாதுகூட 

அது குநித்து ஆச்சாிப்தடதண்டாம். 

 

சாிப்தடுத்டன  பதாரடயுடன் ாங் ிக்ப ாள்பல் 

 

தாக் ம் 5: 

சாிப்தடுத்லுக்கு ஆபாகும்ததாதுபதாரடயுடன் ாங் ிக்ப ாள்ளும் தகுி டப 

ிதாித்ல். 

 

திபர் 12:7-8 க்கு இவ்ார  ற்திக் ின்நது, “ீங் ள் சிட்டசடச் 

ச ிக் ிநர் பாிருந்ால் தன் உங் டபப் னத்ிா  ண்ி டத்து ிநார்;  ப்தன் 

சிட்சிா னத்ினுண்தடா? ல்னாருக்கும்  ிடடக்கும் சிட்டச உங் ளுக்குக் 

 ிடடாிருந்ால் (ற்ரம் சாிப்தடுத்லுகுட்தடும் அடணரும்) ீங் ள் னத்ிாிால் 

தசிப்திள்டப பாிருப்னர் ள்.” சாிப்தடுத்லின் ன்டடப் பதற்ரக்ப ாள்ளுற்கு 

உங் ளுடட தகுிிலிருந்து சாிாண ாரத்ம் அசிா ின்நது. தன் து 

ாழ்க்ட ில் பசய்யும் ிடங் டப ாம் ற்ரக்ப ாண்டு சாிப்தடுத்டன ச ிக் தண்டும். 

சாிப்தடுத்டன ரத்னாணது  டிணாண சூழ்ிடனின் ீித் ன்டட அி ாிப்தற்கு 
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அல்னது  ானத்ட அி ாிப்தற்கு ாத்ிம் ிடுக் ப்தடும் அடப்தாகும். பய்ா த, 

ிரும்தத்ிரும்த  ற்ரக்ப ாடுக் ப்தடு ிநாண தாடாணது பய்ா த தணால் 

அனுத்ிக் ப்தட்ட சாிப்தடுத்டன ிடக்  டிணாகும். இங்த  ாம் ிடணில் 

டத்துக்ப ாள்ப தண்டி சின ச ித்லின் த ாங் ள். 

 

 ாழ்ட:  ர்த்ருடடதனத்ட க்குள் ாம் அடங் ிிருத்ல் தண்டும் (1 தததுரு 5:6 

ப் தார்க் வும்). தனுடன் ிாித்ல் ற்ரம் சாிப்தடுத்லுக் ாண து 

அசித்ட ரத்னாணது ததாாட்டத்ட ீக் ிிடாது. து தாங் டபக் 

குநித்து அநிக்ட பசய்னாணது அி  ன்ட தக்கும். 

 

 ப தம்: ாம் சாிப்தடுத்ப்தடும்  ானத்ில் ப தத்துடன் இருக் தண்டும். எவ்பாரு 

தருடட ாழ்க்ட ிலும் தன் ட ிடநதற்நதண்டும் ன்தட 

அநிந்ிருக் ிநார். தன்  ற்ரக்ப ாடுக்  னெற்சிக்கும் தாடத்டக்கு குநித்து க்கு 

பபிப்தடுத்தண்டும் ன்ர ாம் ப திக் தண்டும். 

 

 பதாரட: ணிர் ள் சீக் ிா  ாநிிடுில்டன.தன்க்கு 

 ற்ரக்ப ாடுப்தற்கு அசிாிருக்கும்  ாாித்ட னாிந்துப ாள்ில் ாம் 

பதுா  இருக் னாம். அருடட சாிப்தடுத்ல் எரு ாம் அல்னது 

சினதடப பில் எரு ாத்ிற்கும் ீடிக் னாம். 

 

 ிசுாசம்: ம்னெடட ாழ்க்ட ின் ி வும் உர்ந் இனக் ாண தாிசுத்த்டக் 

குநித்து தன் ி வும்  ருத்துடன்  ாிசடணாிருக் ிநார். தன் ச னற்டநயும் 

து ன்டக் ா  டப்திக் ின்நார் ன்தட அர் உரிப்தடுத்து ின்நார் (தார் 

8:28 ப் தார்க் வும்). சாிப்தடுத்ப்தடும் தத்ில் து ிசுாசத்ட 

தூக் ிபநியும்தடிாண ந்பாரு சாக்குப்ததாக் ிற்கும் இடில்டன. அர் ீாண 

உங் ள் ம்திக்ட ட ாள்தாரம் பபிப்தடுத்துங் ள்; ீங் ள் பசால்லு ிந 

ிடங் டப ிசுாசிக்கும்தடிா  ததசுங் ள்;  ிாிட பசய்யுங் ள். 

 

சாிப்தடுத்துலுக்குக்  ீழ்ப்தடில் 

 

தாக் ம் 6: 

சாிப்தடுத்துலுக்கு  ீழ்தடிற் ாண னெக் ித்துத்ட ிபக் ப்தடுத்ல். 

 

தனுக்கு  ீழ்ப்தடில் ன்தது து ிருப்தத்ின் பாிாகும். திபர் 12:9 

கூர ின்நது, “அன்நியும், ம்னெடட சாீத்ின்  ப்தன்ார் ள் ம்டச் சிட்சிக்கும்ததாது, 

அர் ளுக்கு ாம் அஞ்சி டந்ிருக் , ாம் திடத்ிருக் த்க் ா  ஆி பின் திாவுக்கு 

பகு அி ாய் அடங் ி டக் தண்டுல்னா!”  ீழ்ப்தடில் ன்தது இன்பணாருருடட 

அி ாத்ிற்கு சடடனாகும். உாா , ங் ள் திள்டப ள் ஊக் ா  

ங் ளுடட  டிந்துப ாள்ளுலுக்கும் எழுக் ப்தடுத்லுக்கும்  ீழ்ப்தடி ிநில்டனபன்தட 

பதற்தநார் ள் சின சங் பில்  ண்டுப ாள்ளு ின்நணர்.  ன் அல்னது  ள் ணின்நி 

பபிப்னநா   ட்டடப ளுக்கு  ீழ்ப்தடிந்ாலும் இரும் இன்னும்  ன னெள்பா  
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இருக்குாணால் அங்த  பய்ாண ாற்நம் டடபதநில்டன. ங் ள் பதற்தநாாின் 

அி ாத்டயும் அர் ளுடட தண்டுத ாள் டபயும் ற்ரக்ப ாண்டு டக்கும்ததாது 

ாத்ித எரு திள்டபினுடட ாழ்க்ட ில் உடன்தாடண ாற்நம் ி ழ் ின்நது. 

சாிப்தடுத்தும்  ானத்ில் அன்னள்ப பதற்தநாரும்  டுடாணர் பா   ாப்தட்டாலும் 

அன்தின்ணர் அர் ள் அி ாண தாசத்டயும் இக் த்டயும்  ாண்திப்தார் ள். 

னெிர்ச்சிடடயும் எரு திள்டப பதற்பநாருடட உண்டாண சாிப்தடுத்துடன தாாட்டும். 

 

தனுடடி ள் சிநப்தாணட ன்தால் அர் ம்னெடட தனாண  ணத்டயும் 

 ீழ்ப்தடிடயும் பதர ிநற்கு னெற்நிலும் குிாணாிருக் ின்நார். ணிர் ள் 

ததணாடுகூட னெழுதுா  பதாருந்னெடிார் பாய் உள்பணர் ன்தது எரு 

பதாதுாண ிிாகும். சாா 55:9 இல்  ர்த்ர் கூரடக்  ணியுங் ள், “னிடப் 

தார்க் ிலும் ாணங் ள் ப்தடி உர்ந்ிருக் ிநதா, அப்தடித உங் ள் ிடபப்தார்க் ிலும் 

ன் ி ளும், உங் ள் ிடணவு டபப் தார்க் ிலும் ன் ிடணவு ளும் உர்ந்ிருக் ின்நது.” 

இண்டு  ாாிங் ள் இந் சணங் பில் எருித்துள்பது அது, தனுடட ி ளும் 

அருடட ிடணவு ளும். தன் அநிந்துள்பதும் அர் சிந்ிக் ின்நதுாண ச ன 

ிடங் டபயும் ாம்  ற்தடண பசய் ஆம்தித்துிட னெடிாது. அருடட ிடணவு ள் 

ம்னெடடட டப ிஞ்சு ின்நாிருக் ின்நது. அத்துடன், தனுடட தாிசுத்னெம் 

னாணதுாண ி ள், ணினுடட தாம் ற்ரம் னற்ந ி ளுக்கு னெற்நிலும் 

தரதடு ின்நது. ணினுடட ி ள் தனுடட ி பிலிருந்து தூாிருக் ின்ந 

 ாத்ிணாதனத ம்னெடட துன்தாண, திச்சிடணாண இவ் உன ாணது 

எழுக் க்த டு பிணாலும் ன்னெடந பிணாலும் ிடநந்துள்பது. 

 

எவ்பாருருடட ாழ்க்ட ிலும் அன் அல்னது அள் தனுக்கு  ீழ்ப்தடிட 

பாிந்படுக் தண்டி எரு ிடனக்குட்தடுார் ள். இது இட்சிப்தின்  ிாிடின் எரு 

சாா தகுிாகும். வ்ாநாினும்,  ிநிஸ் ாழ்க்ட ில்  ீழ்ப்தடியும்ததாது தன 

பருக் டிாண ிடனட ள் ற்தடு ின்நது.தனுக்கு  ீழ்ப்தடினாணது ஆம்தத்ில் 

பசௌ ாிா   ாப்தடாது, அத்துடன்அது  ணங் பிடத்ிலிருந்து ட ட்டல் டபயும் 

ப ாண்டுாலுிருக் னாம் ன்நாலும் ாற்நத்ிற்கு  ீழ்ப்தடிவு அசிா ின்நது. 

 

தணிடத்ிலிருந்து ரும் சாிப்தடுத்னாணது ாழ்க்ட ின் எவ்பாரு தடிிடனிலும் 

பாடர் ின்நது. து னெிர்து ன்தது சாிப்தடுத்லிலிருந்து ிடுடன பதரது அல்ன. 

அங் ணத அங் ீ ாிக் ப்தட்ட திதனாண த ஊிாணது பய்வீ  தாதூ ாப்திலிருந்து 

பதற்ரக்ப ாள்ளும் ிடுடனயுல்ன. ார் தாம் பசய்ிருந்ாலும் அது அருக்கு எரு 

பதாருட்டு அல்ன, அர் தாத்தாடுகூட இடடப்தடு ின்நார். எருதனும் எருததாதும் 

ான் தாினடடந்துள்பார் ண ண்னா ாது. அவ்ாநில்டனபணில், தடண 

தசிக்கும்  ானம் டக்கும் ாம் இன்னும் அி ா ம்னெடட தனவீணத்ட 

னாிந்துப ாள்தாம். 

 

தனி ா  ாம் தனுடட எழுங்குதடுத்ல் தடினெடநில் சடதினுடட தங்கு 

ன்ணபன்தடக் குநித்து  ணித்துப் தார்ப்ததாம். சடதாணது டிடக் ப்தட்டு 

உண்டாிருக்கும்தடி அதுதணால் ற்தடுத்ப்தட்டாகும். இதசுத சடதக்குத் டனா  

இருக் ின்நார்; அர் அற் ா  இத்ம் சிந்ி ாித்ார்; தா ம் சடதட  ிநிஸ்துின் 

சாீா வும் அாின் ாட்டிா வும் ிதாிக் ின்நது. அர் சடதட தசிக் ின்நார், 

அர் சடதயுடன் இன்நிடாிா  பாடர்னதட்டுள்பார், சடதினூடா   ிாிட 

பசய் ின்நார். 
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ிசுாசி ள் என்நா  தசர்ந்து தடண ஆாிக் வும், பவும் ற்ரம் ங் டப 

பர்க் வும் எரு குடும்தா  இருப்ததுத சடதினுடட தங் ா ிருக் ின்நது. பணணில், 

சடத அங் த்ிணர் எவ்பாருரும் எருருக்ப ாருர்  க்கு எப்னிக்  

தண்டிர் பா  உள்பணர். சடதக்ப ண ஆிக்குாி டனர் ள் உண்டு அர் ள் 

ிடத்துற் ா வும் ததாிப்தற் ா வும் ற்ரம் சாிப்தடுத்துற் ா வும் உள்பணர். 

அப்ததாஸ்னர் தவுல் ழுது ின்நார், “சத ாத, எருன் ாபாரு குற்நத்ில் 

அ ப்தட்டால், ஆிக்குாிர் பா ி ீங் ள் சாந்னெள்ப ஆிதாதட 

அப்தடிப்தட்டடணச் சீர்பதாருந்ப்தண்ணுங் ள்” ( னாத்ிர் 6:1). தாத்ில் ிழுந் எரு 

ிசுாசி சடதத் டனர் பிடத்ில் அட எப்னக்ப ாள்ளும்ததாது ிர்ாநாண எரு 

ாரத்ம்  ிடடக்குபண தப்தடத்தடில்டன. அத்டனர் ள் அன் அல்னது 

அளுடட நாண பசற்தாடு டபயும் தணாதாங் டபயும் தற்ப ாள்ற் ா  

பசற்தடுர். அது இ சி தாத்ட பபிங் த்ிற்கு ப ாண்டுருற் ாண 

ிடுடனடத்ரும். அப்பதாழுது ாத்ித தாத்துடன் இடடப்தட னெடியும். 

 

திசித்ிபதற்ந த ஊித்ில்  ிழ்ச்சியுடன் ஈடுதட்ட எரு  ிநிஸ்ன் தாத்ில் 

ிழும்ததாது, அர் ணந்ிரும்னம்டயும் ீண்டுா  ம்திக்ட ட 

 ட்டிபழுப்னம்டயும் சடதத் டனர் ள் அட ஊித்ிலிருந்து ினக் ிிருக்கும்தடி 

கூநதண்டும்.அந் ிசுாசி எழுக் ப்தடுத்லுக்கு  ீழ்ப்தடிதண்டும் அத்துடன் 

சடதிலுள்ப எருரும் அன் அல்னது அடப ண்டிக் ில்டன ன்தடயும் 

ிடணிற்ப ாள்பதண்டும். ிழுந்துததாண ிசுாசி ளுக்கு உிபசய்யும்தடிக்கும் 

ீண்டும்  ட்டிபழுப்னம்தடிக்கும்  ிநிஸ்து ன் சாீத்ில் உள்ப டனர் டப 

உததா ிக் ின்நார். 

 

சாிப்தடுத்லின் இனக்கு ள் 

 

தாக் ம் 7: 

ாம் சாிப்தடுத்துதர் ளுக் ா  தன் டத்ிருக்கும் னேன்ர இனக்கு டப 

இணம் ால். 

 

தன் ாம் சாிப்தடுத்துதர் பின் ன்டடக்  ருத்ிற்ப ாண்தட அர் 

சாிப்தடுத்து ிநார். வ்ிிலும் ம்னெடட ாழ்க்ட க்கு சாிபசய் இனா தசத்ட 

பசய் அருக்கு தண்டிில்டன. துிஷ்டசா , சாிப்தடுத்ல் அாிா வும் 

ப்பதாழுாது எருதடப ாத்ித பசௌ ாிா த் தான்ர ின்நது. சினதடப பில் 

தணால் உண்டாகும் சாிப்தடுத்லுக்கு சாத்ாடண குடநகூரதர் ளும் உண்டு. ஆ ிலும் 

இதசுடப் தின்தற்ர ிநர் ள் சாிப்தடுத்ப்தடும்  ானத்ில் ங் ள் உர்வு டப 

சார்ந்ிருத்ல்கூடாது. சாிப்தடுத்ப்தடுலுக்குாி திிதனன் ள்  ானத்தாடு 

ிரூதிக் ப்தடும். தன் ம்னெடட திள்டப டப சாிப்தடுத்தும்ததாது அர் ணில் 

ப ாண்டுள்ப னேன்ர இனக்கு டபக் குநித்து ம்னெடட  ணத்டச் பசலுத்துதாம். 
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தாிசுத்ம் 

  

“அர் ள் ங் ளுக்கு னபன்ர தான்நிணதடி ப ாஞ்ச ானம் சிட்சித்ார் ள்; இதா 

ம்னெடட தாிசுத்த்துக்கு ாம் தங்குள்பர் பாகும் பதாருட்டு ம்னெடட 

திதா ணத்துக் ா த ம்டச் சிட்சிக் ிநார்” (திபர் 12:10). தாிசுத்ம் ன்நால் 

ன்ண? பசய்க்கூடா  ாாிங் பின் தட்டில் ண சினர் ிடணக் ின்நணர். ிச்சா  

 ிநிஸ்ர் ள் உன ாீிினாண பசற்தாடு டப ிர்க் தண்டும் ன்நாலும், எரு 

ணின் ட பசய்க்கூடாது ன்தடக் ப ாண்ட ிடம் ாத்ிம் அல்ன ஆ ிலும் எரு 

தர் ன்னுடட ிணசாி ாழ்க்ட ில் வ்ார இதசுட ன்னுடட 

குாிசங் பில் திிதலிக் ின்நார் ன்தத தாிசுத்ம் ஆகும். 

  

னி ற்தாட்டட ாசிக்கும்ததாது இதசு தாற்நா   ாப்தட்டார் ன்தட ாம் 

அநிதாம். உண்டா த, இவ்வுன த்ில் ாழ்ந்ததாது தாத்ிணால்  டநதடாார 

ாழ்ந் எதபாரு தர் அர் ாத்ித. அர் தாத்ிலிருந்து ின ி தனுக் ா  

தரதிாிந்து ாழ்ந்ார். ம்னெடட ாழ்க்ட ில் திிதலிக்  தண்டி தாிசுத்த்ின் 

பய்பதாருள் இதுத. 

 

ீி 

 

“ந்ச் சிட்டசயும் ற் ானத்ில் சந்தாாய்க்  ாால் துக் ாய்க்  ாணும்; ஆ ிலும் 

திற் ானத்ில் அில் த ிணர் ளுக்கு அது ீிா ி சாாண தனடணத் ரும்” (திபர் 

12:11). எரு ித்ில் ம்னெடட ீியும் ன்டயும் இதசுின் ீதுள்ப ிசுாசத்ின் 

திிதனணா த உண்டா ின்நது. ததணாடுள்ப ச ன அனுதங் ளும் ஆம்திப்ததும் 

னெடிடடதும் இதசு  ிநிஸ்துின் ீதுள்ப ணிப்தட்ட ிசுாசத்ின் னேனாகும். து 

சாிாணதா அட அன்நி பசய்னெடிாது. “ந் னுனும் ிாப்திாத்ின் 

 ிாிட பிணாதன தனுக்கு னென்தா  ீிாணாக் ப்தடுில்டன” (தார் 3:20).ாம் 

இட்சிக் ப்தட்டததாது திாா ி தன்  ிநிஸ்துின் ீிட க்குள் ற்தடுத்து ிநார். 

அருடட குாணா ி இதசுின் ீிட ாம் ப ாண்டிருப்தா  தன் ிடணப்தத 

அன் அர்த்ம். அப்ததாஸ்னர் தவுல் ழுதுட  ணியுங் ள்: “அந்ப்தடி, ீங் ள் 

அாதன [தன்]  ிநிஸ்து இதசுவுக்குட்தட்டிருக் ிநீர் ள். ழுிிருக் ிநதடி தன்ட 

தாாட்டு ிநன்  ர்த்டக் குநித்த தன்டப்தாாட்டத்க் ா , அத தணால் 

க்கு ஞாணனெம் ீியும் தாிசுத்னெம் ீட்னாணார்” (1 ப ாாிந்ிர் 1:30). 

  

வ்ாநாினும், ம்னெடட னிக்குாி ாழ்க்ட ில் ாம் பய்வீ  சாிப்தடுத்லில் 

சாிாணடச் பசய்யும்தடி திற்ரிக் ப்தடு ின்தநாம். ாம் தனுடன் டக்கும்ததாது 

தாத்ின் னேட்டாள்ணத்டயும் ீழ்ப்தடிலின் சந்தாத்டயும்  ற்ரக்ப ாள்ளுதாம். 

ாம் ீிட தின்தற்ரற்கு தணால் உற்சா ப்தடுத்ப்தடு ின்தநாம். 

 

சாாணம் 

 

 ிநிஸ் ாழ்க்ட ில் அத   ாாிங் ள் சாாணத்ட திநப்திக்கும். அற்நில் 

என்ர தனுடட ன்ணிப்ன. எரு  ிநிஸ்ணால் ாத்ித குற்நற்ந ணச்சாட்சிின் 

அற்னாண அனுதத்ட அநிந்துப ாள்ப னெடியும். தனுடட திசன்ணனெம் ம்னெடட 
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ாழ்க்ட ில் சாாணத்ட திநப்திக்கும். அர் திச்சடண பின் த்ிிலும் ம்னெடட 

இருங் டப அடனா  டத்துக்ப ாள்ளுார். ததனா த்டக் குநித் ம்னெடட 

ிர்தார்ப்னம்  ிநிஸ்துின் ருட டக் குநித் ிர்தார்ப்னம் சாாணத்ட  உருாக்கும். 

திபர் 12:11 உம் பய்வீ  சாிப்தடுத்ல் ீண்ட ாள் சாாணடக் ப ாண்டுரும் ண 

பாிிக் ின்நது. 

 

 

னெடிவுட 

 

எரு த ர்ணி உடபான்ர இவ்ார கூர ின்நது. பதன் ன்னும் ஏர் ணின் 

அனுடட அண்டணின் தூண் பிலிருந்து ின் ிக்கு  ம்தி டப இழுத்து  ாற்நின் 

உியுடன் இடசக் ப்பதர ிநாண அதாலின் ன்ணப்தட்ட பதாி ( ாற்ர) ாழ் 

என்டந உருாக்கும்தடிக்கு னெற்சித்ான். னெலில் அந் னெற்சிாணது 

பற்நிபிக் ாதுததானக்  ாப்தட்டது. அி  ானம் பசல்லுனென்ணா  எரு பதாி 

னலின்  ாற்நாணது  ம்தி ள் அிர்ற்குக்  ாாிற்ர,  ாற்ர அட ிப்திணதடிால் 

அது இணிடாண அ ி இடசட இடசத்து. அதுததானத, தணிடத்ிலிருந்து 

சாிப்தடுத்டனக்  ற்ரக்ப ாள்ளும்  ிநிஸ்ர் ள் அன் அல்னது அளுடட இடச அந் 

அதாலின் ாடப்ததான்ர இடச ப ாடுக்கும். 

  

 டடசிா  பய்வீ  எழுக் ப்தடுத்டன ணில் டத்துக்ப ாள்ற் ாண சின 

 ருத்துக் ள் இதா: 

 

 உங் ள் ாழ்க்ட ில் சாிப்தடுத்லின்ததாது இதசு  ிநிஸ்துட ம்னடத 

பாிந்துப ாள்ளுங் ள். 

 உங் ள் ாழ்க்ட ட குநித்து அி ானெள்பர் பிடம்  க்கு எப்னியுங் ள். 

 ஆதனாசடணக் ா  பய்வீ  பங் பிடம் அநிவுட டப ாடுங் ள். 

 ீங் ள் ங்த  நிணீர் ள் ன்தட ற்ரக்ப ாள்ளுற்கு ஆத்ா  இருங் ள். 

 உங் ள் ததாாட்டங் பில், ர பில், தாத்ில்  ற்ரக்ப ாள்ளும்தடி 

தனுடட உிட ாடுங் ள். 

 இதசு உங் ள் உிாபணா  அருடதணகூட ாற்நடடட தாக் ா க் 

ப ாள்ளுங் ள். 

  

 

குநிப்னப் தட்டில் 

Gingrich, F. Wilbur, and Frederick W. Dankar. 1981. An index to the revised Bauer-Arndt-

Gingrich Greek Lexion. 2nd ed. Edited by John R. Alsop. Grand Rapids: Zondervan. 

Wesley, John. 1951. The Journal of John Wesley. Grand Rapids: Moody. 

 



 

80 
 

ணணம் பசய்ற்கு ஆதனாசிக் ப்ட்ட சணங் ள் 

 

தான 5:17   

சங் ீம் 68:28 

சங் ீம் 94:12 

ீிபாி ள் 3:12 

சாா 40:31 

திபர் 12:10-11 

பபிப்தடுத்ல் 3:19 
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தாடம் 6  

 

தால்ிய வ்ாய யைாலது  

 
ான் ன்னுயட சியில் அனைத்ிலியந் ன் சை ஆண் திள்யபைலடன் 

ிநந்வபி ியபாட்டுக்ையப ியபாடிது ணக்கு ியணில் இயக்ைின்நது. ல்னா 

சட்டங்ையபயும் ிஞ்சி சட்டங்ைள் க்ைியந்து; அது “ீண்டும் வசய்யும் ிி” ன்ய 

அயக்ைப்தட்டது. ாதனும் எய ியபாட்டு ாம் ிர்தார்த் ித்ில் வற்நிைாை 

அயா ததாது ாங்ைள் அயப் தன்தடுத்ிதணாம். இன்யம் ான் வைால்ப் ியபாட்டு 

ியபாடும்ததாதும் அற்கு எத் ிடம் ிைழும். சினதயப ன்னுயட சை வைால்ப் 

ியபாட்டு தங்ைாபன் “ான் எய பலிையண தன்தடுத்னாா ன்ய தைட்தான்?” 

ியபாடுதயக்கு ீண்டும் எய டய தந்ய அடிப்தற்கு ாய்ப்யத அபிப்தத அந் 

எய பலிைன் ஆகும். 

 

ம்ில் அதைர் ீண்டும் வசய்ல் அல்னது எய பலிையண ாஞ்சிக்ைின்தநாம். இய 

ாசிக்கும் ீங்ைலம்கூட உங்ையப ீங்ைதப குயநாை ிப்திட்டு அல்னது உங்ைள் 

தால்ிைலக்கு ற்நர்ையப குற்நம்சாட்டிக்வைாண்டியக்ைனாம். சினதயபைபில் 

உங்ைலயட ணக் ைாங்ைபாண ப்ததாததாதும் வீட்டிலிா எய வதற்தநார், உங்ைபில் 

அக்ையந வைாள்பா எய ஆசிாிர், உங்ைள் ம்திக்யைக்கு தாத்ிற்ந உங்ைள் துய, 

உங்ையப திடித்துக்வைாண்ட ததாயப்வதாயள் ிற்தயணாபன், யயின்நி 

குடிப்தக்ைத்ிற்கு அடியப்தட்டியக்கும் உங்ைள் ண்தன் ஆைி இற்நிலியந்து 

உயாைிியக்ைனாம். இந் தட்டிலில் ீண்டு வைாண்டும் ததாைனாம். ஆைிலும் இந் 

ைடந்ைான ற்யம் ிைழ்ைான சம்தங்ையப வதாயட்தடுத்ாது, தன் உங்ைலக்கு 

இண்டாம் ாய்ப்யத அபிக்ைின்நார். ீண்டும் ஆம்தித்ல் ன்தது ைடந்ைானத்ய அித்து 

ிடுல் அல்ன, ஆணாலும் அது உங்ைலயட ைடந் ைானத்துடன் இயடப்தட்டு 

பன்தணாக்ைிச் வசல்ய தண்டுைின்நது. ீண்டும் ஆம்தித்னாணது எயனுயட 

ாழ்க்யைய புதுப்தித்ல் ஆகும். 

 

தாடத்ின் பக்ைி அம்சங்ைள் 

 

தால்ிய ிதாித்ல் 

 

தால்ிக்ைாண வதாதுாண ைாங்ைள் 

 

ஏர் புி ஆம்தம் 

 

திாணாண வைாள்யைைள் 
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தாடத்ின் தாக்ைங்ைள் 

 

1. தால்ி து ன்ததும் தால்ி அல்னாது து ன்ததும் குநித்து ிபக்குல். 
 

2. தால்ிக்ைாண ந்து வதாதுாண ைாங்ையப இணம்ைால். 
 

3. வ்ாய ஏர் புி ஆம்தத்ய உயாக்ை படியும் ன்தய ிதாித்ல். 

 

4. தனுக்கு ஊிம் வசய்யும்ததாது ியணில் யத்துக்வைாள்ப தண்டி 

திாணாண வைாள்யைையபக் குநிப்திடுல். 

 

 

தால்ிய ிதாித்ல் 

 

தாக்ைம் 1: 

தால்ி து ன்ததும் தால்ி அல்னாது து ன்ததும் குநித்து ிபக்குல். 

 

எய ழுத்ாபர் ைீத ைாண்திக்ைப்தட்டுள்பற்யந அாணித்ார். 

  

யைத்ால் பட்டாபாை தான்யம் அதாம் உண்டு. 

அழுால் பிில் உர்ச்சிசப்தடுாை தான்யம் அதாம் உண்டு. 

அன்பு வசய்ால் திலுக்கு அன்பு வசய்ப்தடா அதாம் உண்டு. 

ாழ்ந்ால் சாின் அதாம் உண்டு. 

ிர்தார்த்ல் ாற்நத்ய வைாண்டு யம் அதாம் உண்டு. 

பழுதுாை பற்சி வசய்லில் தால்ிக்ைாண அதாம் உண்டு. 

 

ஆணாலும்ாம் ிச்சாை அதாைாண ியனய சந்ிக்ைதண்டும் வணன்நால், 

ாழ்க்யைின் ிைப்வதாிாண அதாைாண ியனய துிைாை 

சந்ிக்ைாிடின், ாழ்க்யைில் என்யில்யன. அதாைாண ியனய துிவுடன் 

ிர்வைாள்பான் யயும் சாிப்தில்யன, அணிடத்ில் என்யில்யன, அன் 

என்யதில்யன. (“ிணிஸ்ட்ாி இன் வடய்லி யனப்”).  

 

தால்ி ன்தது பற்யபழுாை ாம் வசய்யும் திாண யநக்வைாண்டு ாத்ிம் 

ீர்ாணிக்ைப்தடுைின்நல்ன. ாநாை தால்ி ன்தது ாம் வசய்யும் தியைலக்கு வ்பவு 

ன்நாை அல்னது வ்பவு அற்தாை ாயத்ம் அபிக்ைின்தநாம் ன்தயக் வைாண்தட 

ீர்ாணிக்ைப்தடுைின்நது. ாம் சின உாங்ையப தார்ப்ததாம். எய இப ாலித அல்னது 

ியாைா வதற்தநாாகுது ன்தது எயய “தால்ியடச் வசய்து ிடாது.” 

அந் வதற்தநார் திள்யபய தசித்து அப்திள்யபய எய தக்ியுள்ப குடும்தத்ில் 

பர்ப்தன் பனம் சாிாணயச் வசய் அர்ைலக்கு இன்னுவாய ாய்ப்பு உண்டு. 

ததாயப் வதாயள் தாயணக்கு அல்னது குடிப்தக்ைத்ிற்கு அடியால் ன்தது எயய 

இல்தாைத “தாற்நணாை” யைப்தடுத்ிிடாது. அந் தயக்கு உியப் 

வதற்யக்வைாள்ப அல்னது சிைிச்யசப் வதற்யக்வைாள்ப இப்ததாதும் இன்னுவாய ாய்ப்பு 
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உண்டு. எய ிாைத்துகூட எயய “ள்பப்தட்டர்” ன்நாக்ைிிடாது. 

ிாைத்ாணர் ணிதாைத பூாணதும் ைணிவைாடுக்ைக்கூடிதுாண ாழ்க்யைய 

ாழ்ற்ைாண ாய்ப்பு இன்னும் உண்டு. 

 

தால்ிய வ்ாய யைாலவன்தய அநிந்துவைாள்பல் 

  

வற்நி வதற்ந தர்ைள் தால்ிய வ்ாய யைாலவன்தய அநிந்துள்பணர். 

ாழ்க்யைில் பக்ைிாண ாக்ைத்ய ற்தடுத்ிியக்கும் தர்ைள் ிைப்வதாி யைள் 

ற்யம் ாற்நங்ைள் ன்தற்தநாடு வசற்தடுது ப்தடி ன்தய அநிந்துள்பணர். 

டுத்துக் ைாட்டாை, அல்தர்ட் ன்ஸ்யடனுக்கு ன்னுயட சிய ில் ைிம் தாடம் 

ிைவும் ைடிணாை ைாப்தட்டது. ஆைிலும் படிில் அர் திசித்ி வதற்ந சன்தாடாைி 

e=mc2 னும் சன்தாட்யட ைண்டுதிடித்ார். புி ஈர்ப்பு சக்ிின் தைாட்தாட்யடக் குநித்து 

வபிாை ததசுற்கு பன் சக் ியூட்டன்ணது யனீது ஆப்திள் தத்ின் தனத் 

அடிய உர்ந்ார். யக்ைல் த ார்டன் ைல்லூாி ற்யம் தசி கூயடப்தந்ாட்ட 

சங்ைத்ின் (NBA) திதல்ாண ட்சத்ிாகுற்கு பன் தாடசயன கூயடப்தந்ாட்டத்ில் 

தால்ியுற்நாார். இர்ைள் ாயம் ங்ைலயட தால்ிய தின் ள்பிிட்டு 

வதாி சாயணையப ியனாட்டிணார்ைள் ம்பயட தால்ிைலக்கும் தயணைலக்கும் 

ாம் ைாண்திக்கும் திியுத்த்ின்தடித ம்பயட ிி ீர்ாணிக்ைப்தடுைின்நது 

ன்தய அர்ைள் ியதித்துள்பார்ைள். 

 

தய ியனய அயடற்ைாண ததாாட்டங்ைள் 

 

தால்ிிலியந்து தய ியனய அயடற்ைாை ன் ாம் ைடிணாண 

ைானத்ிற்குட்தட தண்டியுள்பது? ன் ாம் ததாாடுைிதநாம் ன்தற்கும் ம்பயட 

யைபிலியந்து ாம் ன் ீபாலியக்ைின்தநாம் ன்தற்கும் இங்குதாை ாீிாண 

பன்ய ைாங்ைள் வைாடுக்ைப்தட்டுள்பது: 

 

 தாத்ின்பயநய. ம்பயட தா சுதாாணது க்குள் ைிாிய வசய்யும் எய 

ல்னயாண சக்ிாகும். அய ாம் இற்யை ஆற்நலுக்கு அப்தாற்தட்ட வய்வீை 

ல்னயின் உிின்நி ாக்ைபடிாது. ஏர் தய சாக்குப்ததாக்கு 

ன்ணவணில், “ன்ணால் அய ியத் படிாது ன்ய ியணக்ைின்தநன்!” 

ன்தாகும். 

  

 ம்பயட தாத்ய ைடிந்துவைாள்லல். ாம் வசய்க்கூடா ன்ய அநிந் 

ாதனும் என்யந வசய் தின்ணர் க்கு ிைவும் தங்ைாண உர்வு ற்தடும். 

எய தய கூற்ய ன்ணவணில் “ான் வசய் ைாாிம் ிைவும் வைட்டாகும். ான் 

ப்வதாழுது ீண்டும் ஆம்திப்தது?” இதுததான்ந தங்ைபில் ாம் தனுயட 

ன்ணிப்யதயும் தாிசுத்ப்தடுத்யனயும் அனுதிக்ை தண்டும். 

 

 ம்பயட தாத்ின் திிதனன். ம்பயட பட்டாள்ணாண, ைணக்குயநால் 

டந் வதயந்யைள் ற்யம் தியைபாணது ற்நர்ைலயட ாழ்க்யைில் 

ிைப்வதாிாண ணதயணய உண்டாக்ைக்கூடும். அதததானஉயடந்துததாண 

உநவுையப ீண்டும் ைட்டிவழுப்தபடியும் ன்தயயும் ம்பயட ாழ்க்யைில் 



 

84 
 

ைாப்தடும் ைாங்ையபயும் ற்யம் ாம் நியத்ர்ைலயட ாழ்க்யைில் 

ைாப்தடும் ைாங்ையபயும் தணால் குப்தடுத் படியும் ன்தயயும் ாம் ம்த 

தண்டும். 

 

ீங்ைள் வசால்லி அல்னது வசய் ைாாிங்ைபிணால் தன் உங்ையப ள்பி 

யத்துள்பார் ணத் தான்யைின்நா? தன் இப்வதாழுதும் உங்ையப தசிக்ைின்நார். 

அத்துடன் ீங்ைள் அய தசித்து அயக்கு ைீழ்ப்தடிது இன்னும் தனுக்கு 

அசிாியக்ைின்நது. ீங்ைள் ஆாிக்கும் தன் இண்டாம் ாய்ப்யத அாது 

ீண்டும் வசய்ல் ன்தாணஎய பலிையண அபிக்கும் தணாார். புனம்தல் 3:22-23 ன்ண 

கூயைின்நவன்தயக் ைணியுங்ைள், “ாம் ிர்பனாைாியக்ைிநது ைர்த்யயட 

ைியயதத, அயயட இக்ைங்ைலக்கு படிில்யன. அயைள் ைாயனதாயம் 

புியைள்; உது உண்ய வதாிாியக்ைிநது.” 

 

தததுயின் ியனய 

 

ாதனும் எயயக்கு ன்நாது இண்டாம் ாய்ப்பு தயப்தட்டவன்நால், அது 

தததுயவுக்தைாகும். இதசு யைது வசய்ப்தட்ட இாத்ிாி இதசுின் ிை அயைாயில் 

இயந் அயயட ண்தன் அய பன்ய டய யலித்ார். இதசுய எயததாதும் 

ிட்டுினகுில்யன ன்ய தததுய வதாயத்யணதண்ிியந்ார். ஆைிலும், ம்ீது 

அழுத்ம் அிைாணததாது அர் இதசுய எயததாதும் அநிார் ததான டித்ார். அர் 

யாிாை இயக்ைதண்டி தத்ில் தனவீணாை ைாப்தட்டார். அர் 

வதாயத்யணையப ியநதற்நா ணிணாார். ஆைிலும் ையின் படிவு இதுாணா? 

இல்யன. இதசுவுக்கு இன்னுாை தததுயயக் குநித்து ிட்டங்ைள் இயந்துடன் அயண 

ீண்டும் ைட்டிவழுப்திணார். இதசு ததனாைிற்கு வசன்ந தின்ணர் இதசுத தனுயட 

குான் ன்ய தததுய யாிாை தயநசாற்நிணான். அன் ன்னுயட 

ிசுாசத்ிணிித்ம் சியநக்குச் வசன்நான், அன் தின்ணர் அர் ாித்ான். அனுயட 

ாழ்க்யைில் தனுயட அதிதைம் ிைவும் ல்னயாை ைாப்தட்டது 

ப்தடிவன்நால்  ணங்ைள் திிாபிையப யசதனிற்கு வைாண்டு ந்ார்ைள் அில் சினர் 

ீது தததுயவுயட ில் ிழுந்ததாது அர்ைள் வசாஸ்ாணார்ைள் (அப்ததாஸ்னர் 5:15 

ப் தார்க்ைவும்). 

தன் ம்பயட  ணங்ைலக்கு சாா 43:18 இல் இவ்ாய கூயைின்நார், 

“பந்ியணயையப ியணக்ைதண்டாம், பூர்ாணயையபச் சிந்ிக்ைதண்டாம்.” இது 

ம் ல்னாயக்கும் உாி ிைப்வதாி புத்ிிாகும். இது ைடந்ைானத்ில் ங்ைிியப்தய 

ியத்தும் ைானம். ைடந் ைானத்ில் ங்ைிியப்தய ியத்தும் யில் ிர்ைானத்ில் 

ந்ன்யயும் டக்ை படிாது. தால்ித படிாை இயக்ைத் தயில்யன. இந் 

தைாத்ய லிக்வைாள்லங்ைள்: ாம் எயததாதும் ைீாண ியனில் இயப்தில்யன; 

என்ய ாம் ததன ழும்புதாம் அல்னது அற்கும் ததன ழும்புதாம். 
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தால்ிக்ைாண வதாதுாண ைாங்ைள் 

 

தாக்ைம் 2: 

தால்ிக்ைாண ந்து வதாதுாண ைாங்ையப இணம்ைால். 

 

தால்ிக்ைாண அதை ைாங்ைள் இயக்கும் அததயப, இங்தை வதாதுாண ந்து 

ைாாிங்ைள் வைாடுக்ைப்தட்டுள்பது: 

 

யம் ாட்ையப ிட்டிடாய 

 

தன் ிட்டிடுதர். அர் ைாாிங்ையப ன்னுயட படிற்ந பன்ணநியும் 

ிநத்ிணாலும், ஞாணத்ிலும் ைாாிங்ையப அயசயும் அடிப்தயடில்அயத்துள்பார். ாபம் 

யம் ைானங்ையப ிட்டிடல் தண்டும். ய யிப்தற்கு அதை ைானங்ைலக்கு 

பன்ணத தாா ததயயக் ைட்ட ஆம்தித்துிட்டான் ன்தய 

ியணிற்வைாள்லங்ைள். எய தய தவாி இவ்ாய கூயைின்நது ீங்ைள் 

ிட்டிடுில் தாற்யிட்டால் தின்ணர் ீங்ைள் தால்ியடற்ைாைத 

ிட்டிடுைின்நீர்ைள், இது உண்யயும்கூட. ீிவாிைள் 27:12 உம் க்கு அத 

உண்யய ஞாதைப்தடுத்துைின்நது, “ிதைி ஆதத்யக் ைண்டு யநந்துவைாள்லைிநான்.” 

உங்ைலக்கும் ணக்கும் ம்பயட ாழ்க்யையக் குநித்து ிட்டம் இல்னாிடின், தய 

எயர் அயச் வசய்ார். க்கு ீர்ாணம் டுப்தற்கு படிாிட்டால் தய எயர் 

க்ைாை ீர்ாணம் டுப்தார். 

 

ிிஞ்சி ம்திக்யை 

 

ிிங்ைனத்ின் தாடத்யக் ைற்யக்வைாள்லங்ைள். ீங்ைள் ததன ந்து ஊதுற்கு 

ஆம்திப்பீர்ைள், அப்ததாது ீங்ைள் ாட்டிக்வைாள்வீர்ைள்! ீிவாிைள் 16:18, “அிவுக்கு 

பன்ணாணது அைந்ய; ிழுலுக்கு பன்ணாணது ணதட்டிய.” தவுலும் இய லியுயத்ி 

இவ்ாய ழுதுைிநார், “இப்தடிியக்ை, ன்யண ிற்ைிநவணன்ய ண்டைிநன் 

ிாதடிக்கு ச்சாிக்யைாியக்ைக்ைடன்” (1 வைாாிந்ிர் 10:12).   

 

சினதயபைபில் ாம் “தாக்ைத்ய அயடந்ாிற்ய” ன்ததுததான ைிாிய வசய்தாம் 

ஆைிலும் து உள்பத்ின் ஆத்ில் ாம் இன்னும் அற்கு தூாயுள்தபாம் ன்தய ாம் 

அநிதாம். ாம் பட்டாபைக் ைாப்தடுதாதா அல்னது அாணப்தடுதாதா ன்ந 

தபம் ம்பயட திச்சியணின் ஏர் தகுிாகும். சிக்ைாதைா தத்ிாியைில் ைாப்தட்ட 

எய ைட்டூயில் அவாிக்ைாின் யந்துக்ையடைபில் ப்ாிப்ததன் H ன்ணப்தடுைின்ந 

தேர்ேய்ட்ஸ் ன்னும் தாய்க்கு பூசும் எய யை ைிாீாணது அிைாை 

ைபாடப்தட்டுள்பாை அில் குநிப்திடப்தட்டியந்து. உண்யாை, அதைர் க்கு அந் 

சாீ திச்சியண இயப்தாை ற்யக்வைாள்ப வட்ைப்தட்டணர்.அணால் தம் வசலுத்தும் 

ாியசில் ின்ய அாணத்ிற்கு பைங்வைாடுப்தயப் தார்க்ைிலும் ைபவடுப்தயத 

ியம்திணர். 
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தம் 

 

தாற்யிடுதா ன்நvதம்கூட தால்ிய ற்தடுத்னாம். ாம் தாற்கும்ததாது 

ற்நர்ைள் ம்யக் குநித்து ன்ண ியணப்தார்ைள் ன்தயக் குநித்து ையனப்தடும்ததாது, 

சானாண எய ிடத்ய வசய்ற்கும் ாம் பற்சிக்ைாட்தடாம். ீிவாிைள் 29:25 

“னுனுக்குப் தப்தடும் தம் ைண்ிய யிக்கும்.” புி ைாாிங்ையப வசய்ற்கு 

ன்யண உற்சாைப்தடுத்தும் எய ி ன்ணவணில், ாத்ிற்கு எய யந ாத்ித 

வசய் அனுி உண்டு. ஆைிலும், எத யந ீண்டும் ீண்டும் வசய்ல் கூடாது ன்ய 

ன்ணிடத்ில் ாதண வசால்லிக்வைாள்தன். ான் இயக் குநித்து இன்னும் அிைாை இந் 

தாடத்ின் இயிில் ைனந்துயாடுதன். 

 

ியில் யைிட்டுிடல் 

 

அதைதயபைபில் வற்நி அயைாயில் இயக்கும்ததாது ாம் ிைவும் ியில் 

யைிட்டுிடுைின்தநாம். ீர்க்ைாிசிாண ாணிதல் எய சந்ர்ப்தத்ில் அணது 

வ தத்ிற்கு திலின்நி தன ாட்ைள் வாடர்ந்து வ தித்துக்வைாண்டியந்ாை 

வசால்னப்தடுைின்நது. அன் தின்ணர் எய ாள் அன் ைண்ட ாிசணத்ில் எய ல்னயாண 

தூன் தான்நி அணிடம் இவ்ாய கூநிணார் “அப்வதாழுது அன் ன்யண தாக்ைி: 

ாணிததன, தப்தடாத; ீ அநிய அயடக்ைிநற்கும், உன்யண உன்னுயட தனுக்கு 

பன்தாை சியயப்தடுத்துைிநற்கும் உன் ணயச் வசலுத்ிண பல் ாள் துக்ைி உன் 

ார்த்யைள் தைட்ைப்தட்டது; உன் ார்த்யைபிணிித்ம் ான் ந்தன்” (ாணிதல் 

10:12). தன் ாணிதலுயட வ தத்ய தைட்ட தயபிதன உடணடிாை எய தூயண 

அனுப்திணார். அந் தூன் எய ஆிக்குாி ததாாட்டத்ின் ைாாை இயதத்வாய 

ாட்ைள் ாாணான். ாணிதல் தத்ாது ாபிதனா, தியணந்ாது ாபிதனா அல்னது 

இயதாது ாபிதனா அந் வ தத்ய ியத்ிியந்ால் ன்ணாியந்ியக்கும் ன்தய 

சற்ய சிந்ித்துப் தாயங்ைள். 

  

தனுயட புத்ிிய ைணிாியத்ல் 

 

தாைாணது ணிர்ைலக்ைாண உாியாபாின் யைதடாகும். அது தயன, வீடு, 

தம், உநவுைள், ற்யம் ஆதாக்ைித்ிற்ைாண யடபயந தாடங்ைள் ற்யம் 

ிபயநையபக் வைாண்டுள்பது. உனைத்ின் யனசிநந் புத்ிிைள் அில் உண்டு. ாம் 

உயியுடன், திடிாாை தனுயட ிடத்யன தின்தற்நத் நிிட்டால் ாம் 

ிர்ாநாண ியபவுைபால் தாடுதடதண்டிியக்கும். ீிவாிைள் 14:12 “னுனுக்குச் 

வசம்யாய்த் தான்யைிந ி உண்டு; அின் படிதா  ிைள்.” வற்நி 

வதயற்ைாை ாம் ைடிணாை பற்சி வசய்படியும். ஆைிலும், ாம் ைாாிங்ையப 

தனுயட ிைபில் டப்திக்ைாிடின் ம்பயட வசாந் பற்சிைள் 

தணற்நாைிிடும். ாக்தைாபு ழுிய ியணவுதடுத்துங்ைள், “உங்ைபில் எயன் 

ஞாணத்ில் குயநவுள்பணாியந்ால், ாயக்கும் சம்பூர்ாய்க் வைாடுக்ைிநயம் 

எயயயும் ைடிந்துவைாள்பாயாைி தணிடத்ில் தைட்ைக்ைடன், அப்வதாழுது 

அனுக்குக் வைாடுக்ைப்தடும்” (ாக்தைாபு 1:5). 
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ஏர் புி ஆம்தம் 

 

தாக்ைம் 3: 

வ்ாய ஏர் புி ஆம்தத்ய உயாக்ை படியும் ன்தய ிதாித்ல். 

 

ைீத ப்தட்டுள்ப ததாாிட்டா வல்சன்ன்தால் ழுத்ப்தட்ட ந்து குயைி 

தாைங்ையப உயட சுசாியய ாசியுங்ைள். 

 

I 

ான் வீிில் டந்தன். 

வீிதா யடதாயில் இயந் ஆாண குிக்குள்  

ான் ிழுந்துிட்தடன். 

ான் வாயனந்துததாதணன் ... ான் உிற்யள்தபன். 

இது ன்னுயட நல்னத. 

இிலியந்து ான் ீண்டு யம் ிய ைண்டுதிடிப்தது ணக்கு சாைானாிற்ய. 

 

II 

ான் அத வீிில் டந்துவசன்தநன். 

வீிதா யடதாயில் ஆாண குிவான்ய இயந்து. 

ான் அய தார்க்ைாதுததான்ய தாசாங்கு வசய்தன். 

ான் யதடியும் ிழுந்தன். 

ன்ணால் ம்தபடிில்யன ான் அத இடத்ில் இயக்ைின்தநன் 

ஆணாலும், அது ன்னுயட நல்ன. 

இிலியந்து ான் ழும்புற்கு ணக்கு இன்னும் ைானங்ைள் ஆைின்நது. 

 

III 

ான் அத வீிில் டந்தன். 

வீிதா யடதாயில் ஆாண குிவான்ய இயந்து. 

ான் தார்த்தன் அது அங்தைத இயந்து. 

ான் ியம்தவும் ிழுைின்தநன் ... இது தக்ைாைிது. 

ன் ைண்ைள் ிநந்து 

ான் ங்தை இயக்ைிதநன் ன்தய ான் அநிதன். 

இது ன் ய. 

ான் உடணடிாை ழுந்தன். 

 

IV 

ான் அத வீிில் டந்தன். 

வீிதா யடதாயில் ஆாண குிவான்ய இயந்து. 

ான் அய சுற்நி டந்தன். 
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V 

ான் தவநாய வீிில் டந்தன். 

 

வற்நியுள்ப ணிர்ைள் தால்ிய வ்ாய அனுத தாடாை 

ாற்நிக்வைாள்வன்தய அநிார்ைள். உங்ைள் ாழ்க்யைில் பைங்வைாடுத் தால்ிைள் 

துாை இயந்ாலும் ீண்டும் ஆம்திப்தற்ைாண பன்ய தடிைள் ைீத ப்தட்டுள்பண. 

 

தடி 1–சாக்குததாக்குையப வசால்ய ியத்ிக்வைாள்லங்ைள் 

 

ாம் ற்ைணத ைற்யக்வைாண்டதுததான அிைாண தால்ிைள், ல்னாத் தால்ிைலம் 

அல்ன. அயவல்னாம் அற்தாண வாிந்வடுத்லின் ைாத்ிணானாகும். அதைாை 

இந் எவ்வாய திச்சியணைலம் இந் ான்ைில் என்யந தின்வாடயம்: 

 

1. வசன்ந ைானத்ில் ாம் வசய் தனும் எய ைாாிம். 

 

2. ாம் இப்வதாழுது வசய்துவைாண்டியக்கும் தனும் எய ைாாிம். 

 

3. ாம் வசய்ற்கு அனுிக்கும் தனும் எய ைாாிம். 

 

4. ாம் வசய்த் நி  தனும் எய ைாாிம். 

 

ாம் தால்ிிலியந்து ம்ய ைட்டிவழுப்பும் வசல்பயநய ஆம்திக்கும்ததாது ாம் 

உயாக்ைி திச்சியணைபின் வதாயப்யத ாம் தர்யாை ற்யக்வைாள்லதாம். ாம் 

தால்ிக்ைாண சாக்குததாக்குையப  வசால்லுயயும் ற்நர்ையப குயநகூயயயும் 

ியத்துதாம். ாம் ம்ய சூழ்ியனக் யைிாை தார்ப்தய ியத்ிிடுதாம். 

ீிவாிைள் 28:13, “ன் தாங்ையப யநக்ைிநன் ாழ்யடாட்டான்; அயையப 

அநிக்யை வசய்து ிட்டுிடுைிநதணா இக்ைம் வதயான்.” 

 

தடி 2– உங்ைள் அனுதங்ையப ிப்பீடுவசய்ல் 

 

அப்ததாஸ்னர் தவுல் ைனாத்ிர் 3:4 இல் இவ்ாய தைட்ைின்நார் “இத்யண 

தாடுையபயும் வீாய்ப்தட்டீர்ைதபா? அயைள் வீாய்ப்ததாிற்தந.” இந்ியனயில், 

ைனாத்ிர்ைள் அந்ி த்ிலியந்து ைிநிஸ்துின் ீாணிசுாசத்ிற்கு ாயற்கு 

வசலுத்ி ைித்ய குநித்து தவுல் குநிப்திடுைின்நார். துக்ைத்ிற்ைிடாை, தியாண 

ததாயண ற்யம் சட்டத்ய அபவுக்கு ீநி அனுசாித்ல் ததான்நற்நால் வநிநி 

டக்ைக்கூடி அிின் ல்யனில் அர்ைள் ைாப்தட்டணர். ைிநிஸ்ர்ைபாகும்தடி 

அர்ைள் வசலுத்ி ைித்யயும்,டம் புபச் வசய்ற்கு யயுத அனுிக்ைக்கூடா 

அசித்யயும்,ங்ைலயட ைடந் ைானத்யக் குநித்து ிிப்புள்பர்ைபாை இயப்தார்ைள் 

ணவும் தவுல் ிர்தார்த்ார். 
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ம்பயட ைடந்ைான யைள் அதைாை உர்வு ாீிாண, சாீ ாீிாண, 

வதாயபாா ாீிாண, உநவு ாீிாண தலும் தன ைஷ்டங்ையப உயாக்ைிியக்ைனாம். 

ம்பயட ாழ்ில் டந் ல்னாக் ைாாிங்ையபயும் ியணில் யத்ியத்ல் ாத்ிம் 

ததாாது; ாம் ம்பயட அனுதங்ைபிலியந்து ைற்யக்வைாள்பவும்தண்டும். ாம் ீண்டும் 

ீண்டும் எத ைண்ிில் ிழுயயும் ிர்த்துக்வைாள்பல் தண்டும். த ான் 

வக்ஸ்வல், “அனுதங்ைள் சிநந் ஆசான்ைள் அல்ன; ிப்பீடு வசய்ப்தட்ட 

அனுதங்ைதப க்குக் ைற்யக்வைாடுக்ைின்நது” ன்தய அர் கூர்ந்து ைணித்ார். ஆைத 

தால்ிிலியந்து ாம் ைற்யக்வைாள்தாாின் வய்ாைத தால்ிைள் து 

ண்தர்ைபாைிிடுைின்நண. 

 

அப்தடிாணால், ாம் வ்ாய ம்பயட யைபிலியந்து ைற்யக்வைாள்து? ாம் 

ம்ிடத்ில் சபாண பன்ய தைள்ிையபக் தைட்ை தண்டும். பனாது தைள்ிாணது 

“ான் ன்ணத்யக் ைற்யக்வைாண்தடன்?”குநிப்திட்ட ைானப்தகுிக்குாி தாடங்ைபில் 

அண்யில் ிைழ்ந் தால்ிிலியந்து ீங்ைள் ைற்யக்வைாண்டற்யந சுயக்ைாை 

ழுதுற்கு அது உங்ைலக்கு உி வசய்யும். ீங்ைள் ீண்டும் நக்கூடி சூழ்ியனில் 

இயப்பீர்ைபாின் ய வசய் தண்டும் ய வசய்க்கூடாது ன்தய தட்டிலிடுங்ைள். 

ீங்ைள் வாிவு வசய் குநிப்திட்டத் வாிவுைபால் ற்தட்ட ியபவுையபக் குநிப்திடுங்ைள். 

அய அடிக்ைடி ியம்திப் தார்க்கும்தடி இந் அநிக்யைய யத்துக்வைாள்லங்ைள். 

 

இண்டாது தைள்ிாணது “ன்ணிடத்ில் ன்ண வசாத்துக்ைள் உண்டு?” 

உங்ைபிடத்ில் இயக்ைிநற்யநக் குநித்து ியணயுங்ைள். இன்னும் உங்ைலக்கு ல்ன 

ஆதாக்ைிம் உள்பா? ீங்ைள் ிடுயனய சந்தாாை அனுதிக்ைின்நீர்ைபா? ீங்ைள் 

வபிந் புத்ியுடன் உள்பீர்ைபா? உங்ையப ிசாாிக்ைின்ந உங்ையப ஆதத்ாண ிில், 

பட்டாள்ணாண ிைபில் டத்ா ஞாணாண ிில் டத்துைின்ந ண்தர்ைள் 

உங்ைலக்கு உண்டா? உங்ைலக்கு ைர்த்ர் இயக்ைின்நாா? உங்ைலக்கு அன்புள்ப சயதக் 

குடும்தம் என்யண்டா? ற்நர்ைபின் ைணத்ய ஈர்க்கும் ிநயைள், ானந்துைள் ற்யம் 

இலுயைள்உங்ைலக்கு உண்டா? இந் தட்டில் ீங்ைள் ியணப்தயப் தார்க்ைிலும் 

ீலம். ீங்ைள் பற்நிலும் உங்ைள் ாழ்க்யைய வைடுத்துக்வைாண்டீர்ைவபண 

ண்டவீர்ைபாணால், வய்ாைத அது ய.ீங்ைள் ீண்டும் ஆம்தித்து 

உங்ைபிடத்ிலியக்ைின்ந வசாத்துக்ைபின்ீது ைட்டிவழுப்தபடியும். 

 

பன்நாது தைள்ிாணது “ார் ணக்கு உி வசய்ார்?” எய புி ஆம்தத்ய 

பன்வணடுக்கும்ததாது – ல்ன ண்தர்ைள், ைக்வைாப்புிக்ைக்கூடி தங்ைாபர்ைள், 

ஆிக்குாி யனர்ைள், உிவசய்யும் குழு இர்ைள் ததான்ந ணிர்ைள் உங்ைள் 

அயைில்அசிம். அர்ைள் உங்ைலக்கு யாித்ய, உிய, வ தத்ய, ிடத்யன 

அபிப்தார்ைள். உாாை, உங்ைள் சயதில் எய ததாைாிடம் ததசுயக் குநித்து 

ைணிம் வசலுத்துங்ைள்; ததாைர்ையப அடகுற்கு தப்தடாீர்ைள்; அர்ைள் 

உங்ைலக்ைாைத அங்ைியக்ைிநார்ைள்! ீங்ைள் ாய அடைிணாலும் ீங்ைள் யதடியும் 

ஆம்திக்ை தண்டும் ன்தில் தர்யாய் இயங்ைள். ம்தத்குந் எயாிடம் ீங்ைள் 

ததசுது வட்ைம் ன்ைின்ந உர்ிலியந்து உங்ையப ினக்கும். வ்ாநாினும், உங்ைள் 

திச்சியணைள் ற்யம் ைடந்ைான தால்ிையப ததக்ிற்ந அல்னது உங்ைலக்கு உி 

வசய் படிார்ைபிடம் ைனந்துயாடுயக் குநித்து ைணாியங்ைள். 
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தடி 3-ிசுாசத்ில் ைிாிய வசய்யுங்ைள் 

 

உங்ைள் ாழ்க்யைின் ந்ப் தகுிய ாற்யற்ைாினும் அற்கு ிசுாசம் 

தயப்தடுைின்நது-தனுயட ாக்குத்த்ங்ைபில் உடன்தாடாை உயிாண 

ம்திக்யையுடன் இயத்னாணது உடன்தாடாை வசனாற்யற்கு ம்ய ிர்தந்ிக்ைின்நது. 

இதசு “உங்ைள் ிசுாசத்ின்தடி உங்ைலக்கு ஆைக்ைடது ன்நார்” (த்தயு 9:29). 

இதசுின் கூற்யக்ைள் சபாணய ணினும் அயைள் ல்னயாணயைள்; தன் 

ீதுள்ப து ம்திக்யையப் வதாயத்த ாழ்க்யைில் ைாாிங்ையபப் 

வதற்யக்வைாள்லதாம் ன்தத அன் அர்த்ம். 

  

அப்ததாஸ்னர் 3:1-5 ய ாசியுங்ைள். 

 

எய ாள் தததுயவும் தாானும் வ ததயபாைி தைல் பன்நாம் ிதயபில் 

தானத்ிற்குச் வசன்நார்ைள். திநிிதனத சப்தாிாியந் எய ணியண 

அனங்ைா ாசல் ன்னும் ாசனண்யடக்கு தூக்ைிக்வைாண்டு ந்ார்ைள். எவ்வாயாலம் 

அந் ாசல்ிாய் திதசிப்தர்ைபிடத்ில் திச்யச டுக்கும்தடி அயண அங்கு 

யப்தார்ைள். தததுயவும் தாானும் தானத்ிற்குள் திதசிக்கும்ததாது, அன் 

அர்ைபிடத்ில் தம் தைட்டான். தததுயவும் தாானும் அயண உற்ய தாக்ைிணார்ைள். 

தின்ணர் தததுய “ங்ையபப் தார்!” ன்நான் அந் ணின் அர்ைபிடத்ில் ாினும் 

வதயக்வைாள்லம்தடி ிர்தார்த்து அர்ைலக்கு தாை ன் ைணத்யச் வசலுத்ிணான். 

  

இந் சப்தாிாண ணின் உிய ிர்தார்த்து தா என்யந அர்ைபிடம் 

தைட்டான். ஆைிலும் அன் தைட்டயப் தார்க்ைிலும் அிைாணயப் வதற்யக்வைாண்டான். 

தன் அயண பழுயாைக் குாக்ைிணார். ததசிர் 3:20 இல் தவுல் தயணக் 

குநித்து இவ்ாய ிதாிக்ைின்நார் “ாம் தண்டிக்வைாள்லைிநற்கும் ியணக்ைிநற்கும் 

ிைவும் அிைாய் க்குள்தப ைிாிய வசய்ைிந ல்னயின்தடித, க்குச் வசய் 

ல்னாியக்ைிந அயக்கு.” 

 

அப்தடிாணால் எயன் ிசுாசத்ில் ைிாிய வசய் ஆம்திப்தது ப்தடி? 

பனாாை, ீங்ைள் ிர்ாநாண எயாை இயத்ல்கூடாது. இந் தசார்ய, 

அயாித்ய, ணதயணாண ண்ங்ையப ீண்டும் சிந்ிப்தத ீங்ைள் 

தசார்வுற்நர்ைபாய், அயாிப்தட்டர்ைபாய் ணதயணில் இயக்ைக் ைாம். ீங்ைள் 

ியணக்கும் ித அதைாைீங்ைள் உயம் ித்ய ீர்ாணிக்ைின்நது. ீங்ைள் உயம் 

ித ப்வதாழுதும் ீங்ைள் ைிாிய வசய்யும் ித்ய ீர்ாணிக்ைின்நது. ஆைத, உங்ைள் 

ைிாியையப ீங்ைள் ாற்நதண்டுவணில், ீங்ைள் ியணக்கும் ித்ய ாற்யங்ைள். 

 

இண்டாாை, ைிநிஸ்து க்கு வற்நி யைிநார் ன்தய ியணிற்வைாள்லங்ைள். 

அயயட அன்யத ிட்டு ம்ய துவுத திாிக்ைபடிாது. தாிசுத் ஆிிணால் 

ிப்திியப்தணால் ாம் சாத்ாயண வற்நிைாை துத்படியும். தன் க்கு ஞாணம், 

அன்பு, சந்தாம் ற்யம் ஆிக்குாி ல்னயய அபித்ியக்ைின்நதடிால் ந்ப் 

திச்சியணயயும் தற்வைாள்ப ம்ால் படியும். 
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பன்நாாை, தனுயட ாக்குத்த்ங்ையபக் ைற்யக்வைாண்டு அற்யந 

உயிாண ம்திக்யையுடன் அநிக்யைிடுங்ைள்! ிச்சாை ீங்ைள் அற்யந 

ைற்யக்வைாள்ற்ைாை தாைத்ய ாசிக்ைதண்டும். சாாணம், சுைம், ல்ன 

வதாயபாா ியனய, ியம், ிடத்ல் இன்னும் தன இயததான்ந த 

சணங்ைள் உள்படங்ைி அநிக்யைவான்யந உங்ைபிடத்ில் யத்துக்வைாள்லம்தடி ான் 

உங்ைலக்கு ஆதனாசயண கூயைிதநன்.  

 

ான்ைாாை, எவ்வாய ாலம் தயணச் சார்ந்ியப்தற்குத் ீர்ாணவான்யந 

டுங்ைள். உங்ைலயட சின யைள் ற்யம் தால்ிைபாண தயணச் 

சார்ந்ியப்தற்குப் தினாை உங்ைலயட ிநயைபில் சார்த்ியத்லின் தடி ியபவு 

ன்தய இப்வதாழுதுீங்ைள் அநிந்துவைாண்டியக்ைக்கூடும். சின ணிர்ைள் ங்ைலக்கு 

தன் தயவன்தய ைற்யக்வைாள்து ததால் வாிில்யன. ாங்ைள் சயக்ைி ிழுந் 

தின்ணர் “ான் இன்னும் ைடுயாை பற்சித்ியக்ைதண்டும் ண ான் ஊைிக்ைின்தநன்! 

ன்ய கூயார்ைள் இதுவும் அாிாைத யடவதயம்.” வசய்ற்யநத ீண்டும் ீண்டும் 

வசய்து ித்ிாசாண ியபவுையப ிர்தாத்தன யதத்ிம் ன்ய ிதாிக்ைப்தடுைின்நது. 

உண்யவன்ணவன்நால் ாம் வசய்ற்யநத வாடர்ந்து வசய்ால் ாம் வாடர்ந்து 

அத ாிாிாண ியபயத வதற்யக்வைாள்லதாம். ஆைதீங்ைள் சாிாண ிில் 

டத்ப்தடுற்கு தனுயட உியச்சார்ந்ியங்ைள். 

 

திாணாண வைாள்யைைள் 

 

தாக்ைம் 4: 

தனுக்கு ஊிம் வசய்யும்ததாது ியணிற்வைாள்ப தண்டி திாணாண 

வைாள்யைையபக் குநிப்திடுல். 

 

ீங்ைள் எய அர்ப்திக்ைப்தட்ட ைிநிஸ்ணாை ஆிில் பிர்ச்சியடயும் எயாை 

இயப்பீர்ைவபன்நால், ீங்ைள் அதை யையப ீண்டும் ீண்டும் வசய்ாட்டீர்ைள். 

வ்ாநாினும், ந்வாய ணிதணா அல்னது னுிதா ிர்ைான தால்ிக்ைாண 

வதயப்திலியந்து ம்ய ிடுித்துக்வைாள்ப படிாது. 

 

ைிநிஸ்ர்ைள் வற்நிய ாத்ிம் அனுதிக்ைதண்டும் அப்தடி இல்யனவன்நால் 

உங்ைள் ாழ்க்யைில் தனுவாய தாம் அல்னது ிசுாசக் குயநவு 

ைாப்தடுைின்நவண ாதா எயர் கூநிியக்ைனாம். உண்யவன்ணவன்நால் சைன 

ைாாிங்ைலம் தனுயட ஆலயைின் ைீழ் இயப்தால் ாழ்க்யை பழுதும் 

அிசங்ைபால் ிம்திக் ைாப்தடுைின்நது. ீங்ைள் பற்சிக்கும் ைாாிம் துாணாலும் 

தனுக்ைாை வசய்ைின்ந ைாாிங்ைள்கூட வதாழுதும் வதாிாண திிதனயணக் வைாண்டு 

ாட்டாது. உங்ைள் பற்சிைபின் திிதனன்ையபக் ைண்டு அதை தயபைபில் ீங்ைள் 

அயாிப்தடுைின்ந சந்ர்ப்தங்ைள் ற்தடனாம். அணால், லிக்வைாள்ற்கு இங்தை சின 

பக்ைிாண வைாள்யைைள். 
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தால்ியக் ைண்டு அஞ்சாீர்ைள் 

 

தால்ியக் ைண்டு அஞ்சாீர்ைள்-இதுத பனாது வைாள்யைாகும். 

துக்ைத்ிற்ைிடாை, சின ணிர்ைள் தனுக்ைாை வதாி ைாாிங்ையப வசய்ற்தைா 

அல்னது புி ைாாிங்ையப வசய்ற்தைா பற்சிக்ைாியக்ைக் ைாம் தாற்யிடுதா 

ன்ைின்ந தாகும். சினதயபைபில் அர்ைள் அற்கு பன் அதை டயைள் 

ாற்நயடந்ியக்ைனாம் அல்னது ற்நர்ைபால் தைலி வசய்ப்தட்டியக்ைனாம். ஆணாலும் 

அதை ைாாிங்ைள்படிாது ண ண்டற்கு ைாம் ாம் எயததாதும் அக்ைாாிங்ையப 

வசய்ற்கு பற்சிக்ைாதாகும். 

தால்ிக்ைாண தத்ின் அடிப்தயடக் ைாாை அயது தியாண 

புாிந்துர்ாகும்; தால்ி ம்பயட தாதூைாப்யதயும் பக்ைித்துத்யயும் 

அச்சுயத்துாை ாம் உர்ைின்தநாம். ஆணாலும் தால்ிின் தத்ய ாம் 

தற்வைாள்லம்தடி தன் க்கு எய ிய ற்தடுத்ிியக்ைின்நார். அப்ததாஸ்னர் 

தவுல் இவ்ாய ழுதுைிநார், “ாம் அயக்குள்தப தனுயட ீிாகும்தடிக்கு, தாம் 

அநிா அய க்ைாை தாாக்ைிணார்” (2 வைாாிந்ிர் 5:21). ாம் ைிநிஸ்து இதசுய 

ம்பும்ததாது அயயட தாிபூத்ிற்கு ம்பயட தால்ிையப ாம் 

ிற்யப்ததாடுைின்தநாம். தசாயணய தற்வைாள்ப அயயட வதனயண க்கு 

யாை தன் க்கு ாக்ைபித்துள்பார். வ்ாநாினும், ாம் தாம் வசய்யும்ததாது 

அய எித்துிட அல்னது தாத்துடன் இயடப்தட ாித்ல்கூடாது. அற்குப் தினாை 

ாம் ியாை தணிடத்ிற்கு ஏடிச்வசன்ய ன்ணிப்யத வதநதண்டும் (1 தாான் 1:9). 

தனுக்கு ஊிம் வசய்ில் அல்னது ங்ைள் ாழ்க்யைில் வற்நிய 

வதற்யக்வைாள்ற்கு பற்சி வசய்ில் தாற்யிடுதாம் ன்ந தத்ய 

உர்ைின்நர்ைள் இயண ன்கு ியணிற்வைாள்லங்ைள் அாது, ைிநிஸ் 

ாழ்க்யைின் பக்ைி தாக்ைம் சாயணையப ிட்டிடுது அல்னது குநிப்திட்ட சின 

இனக்குையப அயடது ாத்ிம் அல்ன; ாநாை அது ததணாடுகூட உண்யாண சிநந் 

உநய ததடதும் அயக்கு ைீழ்ப்தடிதும் ஆகும். வற்நி வதயில் ய இல்யன. 

ன்நாலும், ாம் வ்பவு வசய்ைின்தநாம் ன்தில் அல்ன தனுயட ைண்ைபில் து 

வதயி ங்ைியுள்பது. ாம் தனுக்கும் ற்நர்ைலக்கும் யயும் வசய்பயநைள் பனம் 

ியதித்துக் ைாண்திக்ைத் தயில்யன. 

தால்ி ன்தது எய ிைழ்த ி எய தர் அல்ன  

உங்ைலயட தால்ி உங்ையப தால்ிாபணாக்ைிிடாது. பன்தாக்ைிச் 

வசல்லும்ததாது எவ்வாய ணிதயம் யைள் இயக்ைத்ான் ததாைின்நணர். அயிாை 

இயப்ததும் சானாணதும் துிைாணதுாண ைாாிங்ையப வசய்ாலியப்ததுத 

அற்ைாண ாற்ய ிாை ைாப்தடுைின்நது. எய ித்ில் தால்ி ன்தது பர்ச்சிக்ைாை 

வசலுத்ப்தடும் ைிாகும்.சாசாிாண ிாதாாிைள் ங்ைள் வாியன வற்நிைாை 

ாதிப்தற்கு பன் அன் அல்னது அள் இண்டு அல்னது பன்ய டயைள் தால்ிய 

சந்ிக்ைின்நார்ைள் ன்ய சின ஆய்வுைள் ைாண்திக்ைின்நது. ான் எய தண்யிலியக்கும் 
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ததாது ிசாி எயர் இவ்ாய கூநிது ன் ியணில் உள்பது, “தால்ி ல்னது; அது 

ல்னாற்யநயும் வசிப்தாக்குைின்நது.” 

வற்நிவதயற்ைாை தனுயட ாக்குத்த்ங்ையப ம்புங்ைள் 

 

ீங்ைள் ணியாை இல்யன. உங்ைள் ாழ்க்யைக்ைாண ம்பயட தாக்ைங்ையப 

ீங்ைள் ியநதற்யது தனுக்கு தண்டிாைவுள்பது. அப்ததாஸ்னர் இந் 

ாக்குத்த்த்யக் இவ்ாய வதயய தாாட்டுைிநார்: “உங்ைபில் ற்ைிாியையப 

வாடங்ைிணர் அய இதசு ைிநிஸ்துின் ாள் தாிந்ம் படி டத்ியாவன்ய 

ம்தி” (திலிப்திர் 1:6). ீங்ைள் தால்ியடயும்ததாது ீங்ைள் இயக்குிடத்ிலியந்து 

தன் அய ீண்டும் ஆம்திக்ை ல்னாியக்ைிநார் ன்தயக் ைண்டுவைாள்வீர்ைள். 

உங்ைலயட தால்ிைள் துாியந்ாலும் சாி இதசு உங்ைள் ண்தணாைவும் உங்ைள் 

துயாைவும் ிற்கும்தடி ாஞ்சிக்ைின்நார். உங்ைலக்ைாை ாித் இட்சைர் உங்ையப 

இன்னும் தசிக்ைின்நார். 

 

 

குநிப்புப் தட்டில் 

“Ministry in daily life.” 2004. InterVarsity Christian Fellowship. http://www.ivmdl.org/quotables 

(accessed July 11, 2007) 
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தாடம் 7 

 

ஆிாணாின் ங்கள்  

 
ஆிக்குாி ங்களப செற்தடுத்துனாணது ஆிில் ிம்தி ற்ரம் ஆிில் 

டாத்ப்தடுகின்ந ாழ்க்ளகில் காப்தடும் எர் ிகப்சதாி ெந்தாாகும். 

சதந்சசகாஸ்த ாபன்ர ஆி ெீர்கள் ஆிில் ிம்தைல் ன்நால் ன்ண ன்தின் 

அர்த்த்ள கண்டுசகாண்டார்கள் (அப்ததாஸ்னர் 2:1-4). அர்கள் ததளட 

ிட்டட்டாண ிகாட்டலுக்கு கீழ்ப்தடிந்ததாது ார்த்ளாணது தாிசுத் 

ஆிாணருடன் சாடர்தைதட்டுள்பசன்தள ிபங்கிக்சகாண்டதுடன் ததளட 

கிள அர்கபில் சபிப்தட்டது ன்தளயும் அர்கள் சபிாய் அநிந்துசகாண்டார்கள். 

ததளட ற்செய்ிள தகிரும்தடிக்கு சென்நதுடன் ததளட திென்ணத்ின் 

ொட்ெிளயும் ிட்டுந்ணர். அந் ொட்ெிாணது அதகாக ஆிக்குாி ங்கபின் 

செற்தாட்டின் திிதனணாகும். ஆிின் ஞாணஸ்ாணாணது அளப் 

சதற்ரக்சகாள்தர்களுக்கு ஆிக்குாி ங்கபின் தொழு ளககளபயும் 

அணுகத்க்கசான்நாணது. சதந்சசகாஸ்த ாளுக்கு தின்ணர், தொன் ாட்களபிட 

ங்கபின் உர்ந் ெம்தங்கள் உததாகத்ில் காப்தட்டது. 

 

அவ்ாதந இன்ரம் ஆிக்குாி ங்கபின் தொழு ளககளபயும் அததிப்தற்கு ாம் 

தாிசுத் ஆிின் ஞாணஸ்ாணம் சதற்நிருத்ல் தண்டும். ாம் அளணரும் ற்செய்ிள 

தகிர்ந்துசகாள்ளும்தடிக்கு அளக்கப்தட்டிருக்கின்தநாம்; தன் இப்சதாழுதும் 

ற்செய்ிின் ொட்ெிள ணிர்கபின் ாழ்க்ளகில் ளக்கின்நார்.  

 

அிர்ஷ்டொக ஆி ெளதின் அததங்கபிலிருந்து கற்ரக்சகாள்ளும் ப்திொம் 

க்கு கிளடத்ிருக்கின்நது. அப்ததாஸ்னர் தைத்காணது செற்தாட்டிலிருந் 

ஆிாணருளட ெிற்ெின ங்களபக் குநித்து க்குக் காண்தித்ிருக்க, 1 சகாாிந்ிர் 

அளகளபக் குநித் தந் தடிப்திளணளத் க்குத் ருகின்நது. ாம் கற்ரக்சகாள்கின்ந 

அதக தடிப்திளணகள் தைி ற்தாட்டிலுள்ப இவ்ிண்டு தைத்கங்கபிலிருந்து 

ருகின்நளாகும். ஆகத, அப்தைத்கங்களப ன்நாக அநிந்துசகாள்ளுங்கள் ன்ர ான் 

தனாக தாிந்துளசெய்கின்தநன். தன் ம்தொளட திென்ணத்ளயும் ல்னளளயும் 

உங்கள் தோனாக சபிப்தடுத் அெிாிருப்தள உரிதடுத்ிக்சகாள்ளுங்கள். இள 

அநிந்ாய் தவுல் ம்ிடம் ணப்தர்ாய் தண்டிக்சகாள்து ன்ணசணில், “அன்ளத 

ாடுங்கள்; ஞாணங்களபயும் ிரும்தைங்கள்; ிதொய்த் ீர்க்காிெண த்ள 

ிரும்தைங்கள்” (1 சகாாிந்ிர் 14:1). இளண செய்ற்காண பிளாண ி 

ன்ணசணில் அந் ாஞ்ளொணது ததளட ார்த்ளில் உங்கள் அநிவு பவும் 

தாிசுத்ஆிாணாின் ிடத்லுக்கு ிகவும் உர்வுள்பாக இருப்திதெடாகவும் 

ிளநதநதண்டுசன்ரம் செதியுங்கள். 
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தாடத்ின் தொக்கி அம்ெங்கள் 

 

ஆிக்குாி ங்கள் ள? 

 

கட்டளபக்காண அெிம் 

 

செல் திநழ்ச்ெியும் ஆிக்குாி ங்களும் 

 

 

தாடத்ின் தாக்கங்கள் 

 

1. ஆிக்குாி ங்கள் ன்நால் ன்ண ன்தள ிபக்குல். 

 

2. ஆிக்குாி ங்களப தன்தடுத்துற்காண ிகாட்டல்களப குநிப்திடுல். 

 

3. ஆிக்குாி ங்களப தன்தடுத்தும்ததாது செல் திநழ்ச்ெிள அளடாபம் 

கண்டுசகாள்பல். 

 

 

 

ஆிக்குாி ங்கள் ள? 

 

தாக்கம் 1: 

ஆிக்குாி ங்கள் ன்நால் ன்ண ன்தள ிபக்குல். 

எழுங்குதொளநாதா அல்னது எழுங்குதொளநற்தநா ஆிக்குாி ங்களப 

ிபக்கப்தடுத்தும் ிநளாணது, அளகள் ன்ண ன்தள கற்ரக்சகாள்ளுதெடாகவும் 

அற்ளந தடிாக அததிப்ததெடாகவும் ஆம்திக்கின்நது. இவ்ங்கள் எருததாதும் 

ொாாண கற்ளகக்கு ாத்ில்ன, ாநாக எரு செற்நிநதள்ப 

தங்குசகாள்ளுலுக்காகவுாகும். அநிவுடதம் ஈடுதாட்டுடதம் எரு தர் ஆிக்குாி 

ங்களப குநித்து சன்தலும் அிகாக அநிந்துசகாள்ளும்ததாது ற்நர்களும் 

தாிசுத்ஆிாணருடன் இளடப்தடும்தடி உிசெய்ற்கு அன் அல்னது அள் 

சன்தலும் ிநளயுள்பர்கபாார்கள். 

 

தொனாம் சகாாிந்ிர் 12:7-11 தாிசுத் ஆிாணாின் ித்ிாொண என்தது ங்கள் 

அல்னது சபிப்தாடுகளப தட்டிற்தடுத்துகின்நது. அளாண ஞாணத்ளப் ததாிக்கும் 

ெணம், அநிள உர்த்தும் ெணம், ிசுாெம், குாக்கும் ங்கள்,  அற்தைங்களபச் 

செய்யும் ெக்ி, ீர்க்காிெணம் உளத்ல், ஆிகளபப் தகுத்நில், தற்தன தாளகளபப் 

ததசுல், தாளகளப ிாக்கிாணம்தண்ணுல் ஆகிளாகும். எவ்சாரு தொம் 

தாிசுத் ஆிாணாிடிருந்து சபிப்தாட்டின் ிாக ருகின்நதாடு, 
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கிநிஸ்துிதளட ொீத்ிற்கு தக்ிிருத்ிள உண்டாக்கவும் ற்ரம்/அல்னது 

ாிதசாரு ல்ிில் அிசுாெிகளுக்கு ாக்கத்ள ிளபிப்தளயும் 

தாக்காகக்சகாண்டுள்பது (1 சகாாிந்ிர் 12:7). கீழ்ரும் இவ்ிதங்கள் ஆிக்குாி 

ங்களபக் குநித்து உங்களுக்கு அநிதொகப்தடுத்துகின்நதாடு அள தோன்ர ளகக்குள் 

அடங்குகின்நது: ிபக்கபிக்கும் ங்கள், செய்தொளந தோனம் ிரூதித்துக்காட்டும் ங்கள், 

சாிப்தடுத்தும் ங்கள். 

 

ிபக்கபிக்கும் ங்கள் 

 

இவ்ங்கள் எரு ணிதர் அல்னது எரு குழு க்கபிடத்ில் தாிசுத்ஆிணாணாின் 

திென்ணத்ின் ெின தாக்கங்களப குநித்து ிபக்குகின்நது. ஆிாணாின் இவ்ாய்சாி 

தோனாண சபிப்தாடாணது ீங்கள் ிச்ொக ன்கு தாிச்ொக்கிக்சகாள்பதண்டி எரு 

பிளாண தடிதொளநகளப தின்தற்ரகின்நது. தொனாாக, ஆிாணர் அந் த்ள 

ார் தோனாக தகி தண்டுசன்தள ீர்ாணிக்கின்நார் (1 சகாாிந்ிர் 12:11). 

இண்டாாக, அர் அவ்த்ள அந்தருக்குக் சகாடுக்கின்நார் (1 சகாாிந்ிர் 12:7). இச் 

ெந்ர்ப்தத்ில், அங்கு கூடிிருக்கின்நர்களுக்கு ததளட திென்ணத்ின் எரு ெின 

தாக்கங்களப ிபக்கப்தடுத்துத இந் ாகும். தோன்நாாக, 

ஆிாணாிடத்ிலிருந்து ந்சன்தள ிசுாெிக்கின்ந தர்அன் அல்னது அள் 

அளப் தகிர்ந்துசகாள்ார்கள் (அப்ததாஸ்னர் 21:4, 10-11). ான்காாக, அங்தக 

கூடிிருக்கின்நர்கள் அந்தர் கூநிள ிப்தேடுசெய்ார்கள் (சகாாிந்ிர் 14:29). 

இச்செல்தொளநின்  ிகவும் தொக்கிாண தகுி இதுாகும் ப்ததாதும் உண்ளாகத 

ததக்காக ததசுகிதநாம் ன்ர உாிள தாாட்டுகின்ந எவ்சாருரும் அப்தடி அல்ன 

ன்ததுடன் ததளட ாத்ிணால் ததசும் எவ்சாரு செய்ியும் தணிடத்ிலிருந்து 

ந்தும் அல்ன (த்தயு7:22-23 ப் தார்க்கவும்). அந் ார்த்ளாணது 

ஆிாணாிடத்ிலிருந்து ந்சன்ர ற்ரக்சகாள்பப்தடுாின் அது 

சதற்ரக்சகாள்பப்தடதண்டும். அந் ார்த்ளாணது ஆிாணாிடத்ிலிருந்து 

ில்ளனசன்ர ற்ரக்சகாள்பப்தடுாின் அது அகற்நப்தடதண்டும் (1 

செதனாணிக்தகர் 5:19-22). ான் இள தின்ணர் ிபக்கப்தடுத்துகிதநன்.  

 

அநிள உர்த்தும் ெணம் 

 

அநிள உர்த்தும் ெணாணது எற்ளந “ெணாக” இருக்கதண்டி அெிில்ளன. 

அதகாக இது ஆிாணாிடத்ிலிருந்து ந் “செய்ி” ன்தந சதாருள்தடும். ஆணாலும் 

இது கல்ி கற்ரக்சகாள்கின்நிதெடாக ருகின்ந செய்ி அல்ன. இது தணிடத்ிலிருந்து 

இல்தாக சதற்ரக்சகாள்பப்தடும் சபிப்தாடாகும். அணாதனத அநிள உர்த்தும் 

ெணாணது சகாடுக்கப்தட்ட ாிதசாரு சூழ்ிளனில் ததளட திென்ணத்ளக் 

குநித்து ொட்ெி சகாடுக்கும் தாிசுத் ஆிாணாிடிருந்து ந் அநிின் தங்கபிப்தாகும். 

  

எரு ணிணின் இருத்ில் இந் அநிின் தோனம் தன் ம்தொளட திென்ணம் 

அல்னது அர் இருக்கின்நார் ன்ந ரக்கதொடிா அளடாபத்ள ளப்தத ததளட 

ிருப்தாகும். அப்ததாஸ்னர் 27 ஆம் அிகாம் அநிள உர்த்தும் ெணத்ிற்காண ஏர் 

ல்ன உாாகும். ெம்திக்கப்ததாகின்ந காாித்ளக் குநித்து தவுல் தற்ரக்கு 

அிதிள ச்ொித்ததாதும் அந் தற்ரக்கு அிதி அதக்கு செிசகாடுக்கக்கூடாது 
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ன்ர ீர்ாணித்துக்சகாண்டான் (ெணங்கள் 9-11). தனத்காற்ரக்குப் தின்தை (ெ. 13-20) 

தவுல், தன் இருக்கின்நார் ன்ரம் தளண ம்ததொடியும் ன்ரம் 

கப்தலிலிருந்ர்களுக்கு ீண்டும் உரிபிக்கின்நார் (ெ. 21-44). அளணரும் 

தாதுகாப்தாக களிநங்கி தின்ணர், தவுல் சொன்ண ிடம் உண்ள ன்தது 

சபிாணது. திசர் 11:6 இவ்ார கூரகின்நது, “சணன்நால், தணிடத்ில் 

தெருகிநன் அர் (தன்) உண்சடன்ரம் அர் ம்ளத் தடுகிநர்களுக்குப் தனன் 

அபிக்கிநசன்ரம் ிசுாெிக்கதண்டும்.” தன் ாம் இருக்கிநார் ன்தளயும் 

அருளட திென்ணத்ளயும் ணிர்கள் ம்தைம்தடி அர்களுக்கு உிசெய்ற்கு இந் 

அநிள உர்த்தும் ெணம் ிாக அளகின்நது. 

 

ஞாணத்ளப் ததாிக்கும் ெணம் 

 

அநிள உர்த்தும் ெணத்ளப்ததானத, ஞாணத்ளப் ததாிக்கும் ெணதொம் 

அதகாக எரு “செய்ிாகும்” அது சரதண எரு எற்ளந ெணம் அல்ன. இள 

இண்டிற்கும் இளடில் உள்ப ித்ிாெங்கபாணது அற்நின் தாக்கத்ிதனத 

ங்கயுள்பது. ஞாணத்ளப் ததாிக்கும் ெணாணது எரு கடிணாண திச்ெிளணள 

ீர்ப்தற்கு ஆிாணாிடிருந்து ப்தடுகின்ந ிடத்னாகும். அப்ததாஸ்னர் 4:1-27 

இல் அற்காண உாம் காப்தடுகின்நது. திச்ளெக்காணாகி ெப்தாிள 

குப்தடுத்லின்ததாது ங்களுளட தங்ளகக் குநித்ாண ிதத்ளக் குநித்து தததுருவும் 

தாாதம் கூரளக் கானாம். 8-12 ற்ரம் 18-22 ெணங்கபில் தததுருவும் 

தாாதம் ததெிண ஞாணத்ளக் குநித்ாண ெம்தம் ெிநப்தாக டுத்துக்காண்தித்துள்பது. 

அிகாாிகளும் தோப்தர்களும் ிந்ணர் (ெ. 13) அன் ிளபாக அர்கள் அந் ெீர்கள் 

சபிதரற்கு இடபித்ணர். 

 

ஞாணத்ள ததாிக்கும் ெணத்ளக் குநித்ாண இன்தசாரு உாம் 

அப்ததாஸ்னர் 6 ஆம் அிகாத்ில் உள்பது. ெீர்கள் ெளதக்குள் காப்தட்ட எரு 

திச்ெிளணக்கு தொகங்சகாடுத்ணர். அாது இண்டு குழுக்களுக்கிளடில் ற்தட்ட 

தொண்தாட்ளட ப்தடித் ீர்ப்தது (ெ. 1) அப்ததாஸ்னர்கள் கூடி ெந்ித்ணர் (ெ. 2) 

தளணத் தடிணர். தன் அர்களுளட தடுலுக்கு தனணபித்ார். 3-7 ெணங்கபில் 

ிட்டம் திப்தட்டுள்பது, அது வ்ார சதற்ரக்சகாள்பப்தட்டசன்தளக் கூரங்கள். 

அற்காண ீர்வு தணிடத்ிலிருந்து ந்சன்தள சபிவுதடுத்ிக்சகாள்ளுங்கள். 

ீர்க்காிெணம் உளத்ல் 

தாகத்ில் ீர்க்காிெணம் உளத்ளனக்குநித்து அிகாக 

சொல்னப்தட்டிருக்கின்நதடிிணால் இந் தாடத்ில் அற்கு ிாத்ள செய்து 

கடிணாகும். தைி ற்தாட்டில் 1 சகாாிந்ிர் 14 ஆம் அிகாத்ில் ீர்க்காிெணம் 

உளத்ளனக் குநித் எரு ிொனாண தடிப்திளண ப்தட்டுள்பது. ஆிக்குாி ாண 

ீர்க்காிெணம் உளத்ல் ன்தது தாிசுத்ஆிாணாின் ொிாண தத்ின் 

சபிப்தாடாண அநிிக்கப்தட்ட அல்னது தொன்தளக்கப்தட்ட ததளட ார்த்ள 

அல்னது ததளட ெித்த்ள உரிப்தடுத்தும் ததளட ெிந்ளாகும். 
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அப்ததாஸ்னர் 2:12-41 ீர்க்காிெணம் உளக்கும் த்ளக்குநித் ிகத் சபிாண 

ிபக்காண ிதத்ளத் ருகின்நது. அது சதந்சசகாஸ்த ாபில் தாிசுத் ஆிாணர் 

ஊற்நப்தட்டவுடதணத அங்கு டந் ெம்தத்ின் ிதாகும். குப்தளடந்ிருந் 

ெணங்களுக்கு தததுரு ததளட ீர்க்காிெணத்ள உளக்கும்எரு கருிாணான் (ெ. 

14). இந் ீர்க்காிெணம் (ெணங்கள் 17-36) தாிசுத் ஆிிணால் க்களுக்கு 

சபிப்தடுத்ப்தட்டாகும். தததுரு இள தொன்கூட்டித திற்ெித்ான் ன்ர ாம் 

வ்ிிலும் ெிந்ிக்கதொடிாது. அது இல்தாக ளடசதற்நது. அற்கு தின் ன்ண 

டக்குசன்தளக் குநித்து தததுரு அநிந்ிருப்தற்கும் ாய்ப்தில்ளன. ஆணாலும், தன் 

அளச் செய்ார். அந் ீர்க்காிெண ார்த்ளகள் ஆிக்கக்காண ெணங்கபின் 

இருங்களப “குத்ிது” அர்களப ணந்ிரும்தச் செய்து (37-41 ெணங்கள்). 

அப்ததாஸ்னர் 9:1-18 இல் ீர்க்காிெணம் உளக்கும் ம் ீண்டும் கிாிள 

செய்கின்நது. இச்ெம்தத்ில் அது ஆிக்கக்காண ெணங்களுக்கு ததெில்ளன. ணிதம், 

எரு ணிணிடத்ில்ததெிது. கிநிஸ்துாணர் ெவுலிணிடத்ில் ததசும்ததாது அன் 

கிநிஸ்ர்களப உதத்ிப்தடுத்தும்தடி தித்துக்சகாண்டிருந்ான் (ெணங்கள் 3-9). 

ெவுல் கண்தார்ளற்நணாக அடுத்து ன்ண டக்குதாசன்ர 

ிந்துசகாண்டிருக்கும்ததாது, தன் அணணிா ன்தம் எரு ெீணிடத்ில் ெவுளன 

ிடத்தும்தடி ததெிணார். அணணிா தோனம் ெவுலுக்காண ததளட செய்ிின் 

உள்படக்காணது எரு ணிப்தட்டீர்க்காிெண ார்த்ளாகும்.அணணிாவும் அள 

ளாிாக சபிப்தடுத்ிணான் (ெணங்கள் 10-18). 

அந்ிதாள தோனம் செய்ி  

1 சகாாிந்ிர் 12-14 இல், தவுல் அந்ிதாளகளபயும் அதளட 

ிாக்கிாணத்ளயும் குநித்து எரு ிகப்சதாி ிடத்ின் கருத்ளத் ிாணிக்கின்நார். 

அந்ிதாள ததசுல் ன்தது தணிடத்ிலிருந்து ருகின்ந எரு செய்ிள தாிசுத் 

ஆிாணர் அநிா தாளகபிணால் ததசும்தடி செய்த இற்காண 

ளினக்காகும். இது ாம் எருததாதும் கற்நிநா ித்ிாொண சாிள 

ததசுதும் அந் சாி ததளட ார்த்ளாக இருப்ததும் சய்ாகத ிப்தைக்குாி 

ிடாகும். இருப்திதம், ஆிாணர் ம்ள  சபிப்தடுத்துகின்ந ிகபில் இதுவும் 

என்நாகும். 

2000 ஆம் ஆண்டில், டகஸ்காாில் ளடசதற்ந ததாகர்களுக்காண கருத்ங்கில் ான்  

உளாற்நிக்சகாண்டிருக்கும்ததாது, எரு னாகெி சதண் எருர் அந்ி தாளில் 

செய்ிசான்ளந சகாடுத்ார். அள் ததெி அந்ி தாளாணது ஆங்கினாகும். அது 

ன்தளட ாய்சாி. ொாாக, அள் ஆங்கினம் ததசுகிந எருர் அல்ன! அள் 

அள தைாிந்துசகாள்பில்ளன ன்நாலும் ான் அள தைாிந்துசகாண்தடன். அன் தின்தாக 

னாகெி சாிில் அற்காண ிாக்கிாணம் ங்கப்தட்டது. அந்ி தாளில் 

ததெப்தட்ட செய்ி இங்கு ொிாக ிாக்கிாணம்தண்ப்தட்டா ன்ர ான் எரு 

ிணாிிடம் தகட்தடன் அர் ஆம் ன்ர கூநிணார். ததளட கிாிளள உற்ர 

தாக்கும்ததாது அது ிகவும் ிக்கத்க்காிருக்கின்நது. 
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தாளகபின் ிாக்கிாணம்  

இந் ாணது அந்ிதாள ததசுகின்நதாடுகூட என்நாக கிாிள செய்கின்நது. 

ிாக்கிாணம் ன்நால் ெளதக்கு தக்ிிருத்ி உண்டாக்குற்காக 

அந்ிதாளகபிணால் சகாடுக்கப்தட்ட செய்ிள ிபங்கின்சகாள்ற்கு 

ஆிாணால் சகாடுக்கப்தடுகின்ந தைாிந்துர்ாகும். ிசுாெிகள் கூடிிருக்கும்ததாது 

அங்கு அர்கள் த்ிில் அந்ிதாளில் எரு செய்ி ருாின், கிநிஸ்துின் ெளத 

தக்ிிருத்ிளடயும்தடிக்கு அற்காண ிாக்கிாணதொம் சகாடுக்கப்தடதண்டுசண 

தவுல் லியுரத்துகிநார். (1 சகாாிந்ிர் 14:5, 9-18, 26-28). 

 

செய்தொளந தோனம் ிரூதித்துக்காட்டும் ங்கள் 

 

இவ்ங்கள்  ஆிாணருளட ல்னளின் குாிெங்களப செல்தோனம் 

ிரூதிக்கின்நது அல்னது காண்திக்கின்நது.ீண்ட கானம் ீடித்ிருக்கின்ந, தொற்நி, ாட்தட்ட 

ற்ரம் தங்காண ிளனளகளப ாற்நத்க்கதும் ணி கட்டுப்தாட்டிற்கும் அப்தாற்தட்ட 

சூழ்ிளனகளபயும் ாற்நத்க்க அருளட ிநளள கண்கபால் தார்க்கக்கூடி 

சபிப்தாடாகும். 

  

குாக்கும் ம் 

 

ஆிாணருளட இந் சபிப்தாடாணது ொீப்திகாாண தாய்கள், 

அங்கவீணங்கள், ொிாக செற்தாடாள ததான்நற்நிற்கு ருத்தும், இற்ளக அல்னது 

ளண தொளநாண சுகப்தடுத்ல்களுக்கு அப்தால் சுகத்ள அபிக்கின்நது. ஆி ெளதில் 

எரு ொீப்திகாாண ிளனளள ாற்நி ஆிாணருளட ல்னளளக் குநித்து 

அப்ததாஸ்னர் 3 அிகாம் தொனாது அநிக்ளகள அபிக்கின்நது. ிபக்கப்தடுத்தும் 

ங்களபப்ததான, இவ்த்ள ார் தோனாக தகி தண்டுசன்தள ஆிாணர் 

ீர்ாணிக்கின்நார் (ெ. 4). இண்டாாக, அர் அவ்த்ள அந்தருக்கு சகாடுக்கின்நார் 

(ெ. 6). அன்தின்ணர், அன் அல்னது அள் ஆிாணாிடிருந்த ந்து ன்தள 

ிசுாெித்து அந்தர் அள தகிர்ந்துசகாள்கின்நார் (ெணங்கள். 6-7). அப்ததாஸ்னர் 9:12-

18 உம்கூடஅற்கு எத் ித்ில் அவ்ம் செற்தடுள காண்திக்கின்நது. 

ஆிாணாிடிருந்து குப்தடுத்துற்காண ஆற்நல் தணிடத்ிலிருந்து ருகின்நது. 

அணணிா ற்ரம் ெவுலுளட ெம்தத்ளப்ததான குநிப்திட்டு எரு ணிதக்கு ான் ன்ண 

செய் தண்டும் ன்தள கூரற்காக ருகின்நது. தததுருவும் ெப்தாிாண 

ணிதளட ெம்தத்ளப்ததான ாம் தொன்தை வ்பவு கணின்ளாய் இருந்தாம் 

ன்தளப் தார்க்கும்தடிக்கு ம்தொளட தகத்ள குளநப்தற்காக தணால் க்கூடும். 

அல்னது செதத்ின் டிில் னாம் (அப்ததாஸ்னர் 28:7-10). ஆிாணர் சுகத்ள 

ிடுிக்கும் தொளந துாணாலும், ாம் ஊிம் செய்யும்ததாது அர் 

ததாதுாணாிருக்கின்நார் ன்ந ம்தொளட ிிப்தைர்ள பர்ப்தற்காகதஅர் 

அவ்ார செய்கின்நார். ஆிக்குாி ங்கள் ஆிில்-ிம்திிருக்கும் 

ிசுாெிிணிடத்ிலிருந்து ஊற்சநடுக்கும் ன்தள ிளணில் ளத்துக்சகாள்ளுங்கள் 

(தாான் 7:37-39). 
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அற்தைங்களபச்  செய்யும் ெக்ி 

 

அற்தைங்களபச் செய்யும் ெக்ிாணது ஆிக்குாி ங்கபில் செய்தொளநகள் தோனம் 

ிரூதித்துக்காட்டும் ாகும். அற்தைங்களபச் செய்யும் ெக்ிாணது ற்நர்களுக்கு ன்ள 

தக்கும் தொகாக தாிசுத்ஆிாணாிடிருந்து அற்தைாண செல்களப செய்த்க்காக 

உண்டாகும் ிநளாகும். அளகள் ணித்ன்ள ாய்ந்ள, அொாாணள, 

அதகாக ிபக்கப்தடுத்தொடிாள, ெினதளபகபில் திளாக 

தைாிந்துசகாள்பப்தடுதள. அப்ததாஸ்னர்கள் 5:15-16 இல் தததுரு கடந்துததாகும்ததாது 

அதளட ினாகிலும்தடுசன்ர, ிாிஸ்ள வீிகபில் தடுக்களத்ார்கள் ன்ர 

கூரகின்நது. அப்ததாஸ்னர் 9:36-42 இல் அங்தக தததுரு சாற்காளப உிருடன் ழுப்தி 

ெம்தம் காப்தடுகின்நது. அப்ததாஸ்னர் 19:11-12 தவுலின் ளககபிணாதன தன் 

ிதெித் அற்தைங்களபச் செய்ார் ன்ர கூநப்தட்டுள்பது. இது ணித்ன்ள ாய்ந் 

ிநளயுள்ப ஊிக்கான் தோனாண சய்வீக இளடப்தடுனல்ன. ததளட 

அற்தைாண ல்னளால் ாற்நப்தட்ட க்களுளட ாழ்க்ளககள் குநித்து தள 

ற்தாட்டிலும் சுிதெ தைத்கங்கபிலும் ிம்தி காப்தடுகின்நது. (2 இாொக்கள் 2:4-6; 

ாற்கு 1-8). தன் வ்ார இந் அற்தைங்களபச் செய்கிநார் ன்தத ணிச்ெிநப்தாண 

அம்ொகும். அற்தைங்களபச் செய்யும் ததாது கடந்துரும் ீர்ாணித்ல், சகாடுத்ல் ற்ரம் 

தகிர்ந்துசகாள்ளுல் ஆகி தடிதொளநகள் ற்கணத ிதாிக்கப்தட்டுள்பது, அற்தைம் 

ிளபள ற்தடுத்தும் ிாணது அடிக்கடி ிகழ்கின்ந எரு அளப்தாகக் 

காப்தடில்ளன. அணால், அற்தைங்கள் செய்தருக்கு ீிாண ிசுாெதொம்  

ஆிாணர் ிடத்துளக் தகட்கும்தடிக்கு ிக தணுக்காண  செிப்தைனளயும் 

அெிாகின்நது. 

 

சாிப்தடுத்தும் ங்கள் 

 

சாிப்தடுத்தும் ங்கபாண ஆிாணாின் ிகாட்டல்களப அடிப்தளடாண 

ட்டத்ில் சாிப்தடுத்ல் ஆகும். இவ் ங்கள் காப்தடாததாதும் இள சய்ாண 

ஆிாணருளட ஆிக்குாி சபிப்தாடாகும். 1 சகாாிந்ிர் 2:6-16 கிநிஸ்துின் 

ெிந்ளளக் சகாண்ட ணின் ற்ரம் ததக்கிளடதாண சாடர்ளத ிதாிக்கின்நது. 

இத்சாடர்தாணது அடிப்தளடாக அநிாற்நல் ொர்ந்த்து அல்ன; அது ஆிக்குாிது. இள 

ணில் ளத்துக்சகாள்ளுங்கள் “ஆிக்குாிது” தொட்டாள்ணம் ன்ர சதாருள்தடாது. 

ாிதசான்ளந இற்ளக ிளனிலிருந்து ணிர்கள் வ்பவு அிகாக 

சதற்ரக்சகாள்ளும் ஆற்நலுள்பர்கள் ன்திலும் அிகாணது ன்ர சதாருள்தடுகின்நது. 

ரதடி திநந் கிநிஸ்ர்கபாண க்குள் ஆிாணர் ாெம்தண்ணுால் 

தணிடிருந்து ஆிக்குாி சாடர்தாடளனயும் செய்ிகளபயும் 

சதநக்கூடிர்கபாிருக்கின்தநாம். 

  

ிசுாெம் 

 

ிசுாெம் ன்தது1 சகாாிந்ிர் 12:9 இல் குநிப்திடப்தட்டுள்பார க்கள், 

தொகங்சகாடுப்தற்கும் ிடாதொற்ெியுடன் காப்தடவும் அல்னது ததம் எரு சூழ்ிளனள 

தற்சகாள்ப உி செய்ற்காக தாிசுத் ஆிாணாிடிருந்து ரும் கனளின் 
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உரிாகும். எரு தர் இள அப்தடித அநிந்துசகாள்ளுில்ளன ன்நாலும், இந் 

கனளாணது ஆிாணாின் கிாிளள உள்பார்ந் ொட்ெிாக குிப்தடுத்துகின்நது. 

 

இற்கு உாாக, அப்ததாஸ்னர் 3 அிகாத்ள ாெிக்கும்ததாது 

அப்ததாஸ்னணாகி தததுரு எரு திச்ளெக்காணாகி ெப்தாிள குாக்குகின்நார். 

இச்ெம்தத்ில், தததுரு செதிக்கதா, உதாெிக்கதா அல்னது ததக்காக 

காத்ிருக்கதா தளற்நிருந்து. தொற்ரதொழுதும் தணால் சகாடுக்கப்தட்ட கனள 

ிசுாெத்ிணால் அன் பிளாக அந் ெப்தாி ழுந்து டக்கும்தடி கட்டளபக் 

சகாடுத்ான். தன் அம்ணிளண குாக்கிணார்.ெின ருங்களுக்குப் திநகு அந் 

ணின் டந்ான், குித்ான், செதஆன ாெல்கபில் தளண துித்துக்சகாண்டு 

சென்நான். இங்தக ாம் ிசுாெத்ின் தொம் குாக்கும் தொம் என்நாக செற்தடுள 

கானாம். 

 

ஆிகளபப் தகுத்நில் 

 

அசுத் ஆிகபிடிருந்து அல்னது ணி ஞ்ெளணகபிலிருந்து ெளதளப் தாதுகாக்கும் 

சதாருட்டு எரு தருளட ார்த்ள அல்னது செல்களப டுிளனாகவும் ிகச்ொிாகவும் 

கிப்திடுற்காக தாிசுத் ஆிாணாிடிருந்து ருகின்ந சபிப்தாதட இந் 

ஆிகளபப் தகுத்நினாகும். உாாக, இவ் ாணது ெளதக்கு சதபாண “எரு 

ீர்க்காிெண ார்த்ள” அல்னது அந்ி தாளில் ந் செய்ிக்கு சபிப்தளடாகக் 

கூநப்தடுகின்ந சாிசதர்ப்தாணது தாிசுத் ஆிாணாின் செற்தாட்டிணால் 

உண்டாணது அல்ன ன்தள ீர்ாணிக்க உவுகின்நது. 

  

கட்டளபக்காண அெிம் 

 

தாக்கம் 2: 

ஆிக்குாி ங்களப தன்தடுத்துற்காண ிகாட்டல்களப குநிப்திடுல். 

 

காாிங்களப ாிாளக்குாி ிாக செய்ல் 

 

ஆாளணகபில் ஆிக்குாி ங்களப எழுங்குதொளநாக செற்தடுத்தும் 

எழுங்குதொளநள உற்ொகப்தடுத்தும் அெித்ளக் குநித்து கனந்துளாடுது 

இன்நிளாத்சான்நாகும். ஆிக்குாி ங்களபக் குநித் தடிப்திளணின் இரிில் 

தவுல் இவ்ார கூரகின்நார் “ெகனதொம் ல்சனாழுக்காயும் கிாயும் செய்ப்தடக்கடது” 

(1 சகாாிந்ிர் 14:40). ஆகத, ஆாளணின்ததாதுஎரு த்ள தகிர்ந்துசகாள்ளும்தடி 

ஆிாணர் ிடத்துகிநார் ன்ர எரு தர் உர்ளகில் அந்தர் அளண தர்த்ிாக 

செற்தடுத் அநிாலிருப்தணால் அள தொற்ரதொழுாக சதாருத்ற்ந ித்ில் அந்தர் 

செய்க்கூடும். அற்காக ெின ாிாிகளப உருாக்குற்காண சதாரப்தை எவ்சாரு 

ெளதக்கும் உண்டு. அப்சதாழுது க்கள் அன்தடி வ்ார செனாற்ரது ன்தள 

அநிந்துசகாள்ார்கள். தொிர்ச்ெிளடந் கிநிஸ்ர்களப உருாக்க ிளணக்கும் ததாகர் 

எருர் ஆிக்குாி ங்களபக் குநித் அர்களுளட ாஞ்ளெள உற்ொகப்தடுத்துது 



 

102 
 

ாத்ிம் ததாாது, அத்துடன் அவ்ங்களப செற்தடுத்க்கூடி ெீர்கபாக்குங்கள். 

அன்தின்ணர் கிாகவும் சுந்ிாகவும் ங்கள் சபிப்தடுத்ப்தடும். தின்ருண 

ஆிக்குாி ங்களப கிாக தொன்ணபிப்தைச் செய்யும்தடி உங்களுக்கு உிசெய்யும் ந்து 

பிளாண தகாட்தாடுகபாகும். 

 

1. சதாதுாண ெளத ஆாளணின்ததாது “ந்ளகளுக்காண” சதாரப்ளத உளடர் 

“தய்ப்தன்” ன்தள அநிந்துசகாள்பதண்டும் (அப்ததாஸ்னர் 20:28-30). ெினர், 

ாங்கள் உர்த்ப்தடுகின்நார்கள் ன்ர ங்களுக்கு தான்ரகின்ந ததாசல்னாம் 

ிகவும் ொாாக த்ள சபிப்தடுத்துார்கள். ெின ெளதகபில் இது 

ற்ரக்சகாள்பப்தட்ட தொளந ன்நாலும், அது ததம் ந்தத்ிலும் ளயும் 

சொல்னதொடியும் ன்கின்ந சூழ்ிளனள உருாக்குகின்நதடிிணால், அது தாிந்துள 

செய்ப்தட்ட தொளந அல்ன. ஆாளண தத்ிதனா அல்னது கூட்டங்கபிதனா அள 

ததசுற்காண சதாருத்ாண ராள சதற்ரக்சகாடுத்தன ிகவும் ஞாணாண 

செனாகும். திெித்ாக அந் த்ள தொன்ளக்க தொன்தை ததளட ிடத்ல் 

ன்ர ீங்கள் ம்தைள உங்கள் ததாகாிடம் அநிிக்கதண்டும். ெிர குழு 

கூட்டங்கபில், த்ள செற்தடுத் தொற்ெிக்கும் தொன்தை அல்னது அள 

தகிர்ந்துசகாள்ளும் தொன்தை அற்காண சதாருத்ாணரும் அல்னது ராய்க்காக 

காத்ிருப்ததன ஞாணதொள்ப செனாகும். 

 

2. கூடுாண ல்னாச் ெந்ர்ப்தத்ிலும் ளனால் அது ற்ரக்சகாள்பப்தடும் ள 

காத்ிருங்கள். அவ்ார செய்து ற்தண்தைள்பதும் அங்தகிருக்கின்ந 

எவ்சாருளயும் ாிாளயுடன் சாடர்தைசகாள்ளுதுாகும் (அப்ததாஸ்னர் 

13:14-15). 

 

3. தாிசுத் ஆிாணர் உங்களுக்கூடாக கிாிளசெய் ஆத்ாய் இருக்கின்நார் 

ன்தள ீங்கள் உரும்ததாது, அத் தூண்டுல் த்ளண தனாணாக இருப்திதம் 

அற்களாக கிாிள செய்து அல்னது அநிித்னாணது உங்கள் ொீத்ின் 

அல்னது ாின் கட்டுப்தாட்ளட இத்ல் ன்ர ஊகித்துிடாீர்கள் (1 சகாாிந்ிர் 

14:32 ப் தார்க்கவும்). சய்வீக சதாம்னாட்டக்காாின் தூண்டுலுக்கு 

ிர்செளனக் காண்திக்கும் டுப்தார் ளகதாளதா அல்னது கிற்நின் 

உியுடன் இங்கும் சூத்ிப்தாளாகதா ஆகாீர்கள். ீங்கள் இன்தம் 

உங்கள் ொீத்ின் ற்ரம் ணின் கட்டுப்தாட்டில் இருக்கின்நீர்கள். ஆகத 

இற்ளகக்கு ாநாக அல்னது ிெித்ிாக செற்தடுது அெிற்நது. 

 

4. ீங்கள் வ்ார உருகின்நீர்கதபா அவ்ாதந ற்ரக்சகாண்டு உங்கள் த்ள 

தகிர்ந்துசகாள்பத் துிவுசகாள்ளுங்கள். ீங்கள் சொல்தற்ளந கணாக ிப்தேடு 

செய்யும்தடி ற்நர்கள் ிடத்ப்தடுர் (1 சகாாிந்ிர் 14:29). தகுத்நிலும் எரு 

ஆிக்குாி ாகும் (1 சகாாிந்ிர் 12:10).கிநிஸ்துின் ொீாகி ெளதின் 

தாதுகாப்திற்சகன்தந தன் அளத் ந்துள்பார். 

 

5. தன் உங்களுக்கூடாக ததசுகிநார் ன்தள ற்நர்களுக்கு செய்தொளநகள் தோனம் 

ிரூதித்துக்காண்திப்தற்கு தொற்ெிக்காீர்கள். அர்கதப அள ீர்ாணிக்கட்டும் (1 

செதனாணிக்தகர் 5:19-21). ெின க்கள், ங்களுக்கூடாக தன் ததசுகிநார் ன்தது 
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சாடர்தில் ங்களபயும் ற்நர்களபயும் ற்ரசகாள்பச் செய்ில் ததார்தொடன் 

காப்தடுகின்நார்கள். அர்கள் “தன் இப்தடிாகக் கூரகின்நார்” ன்ந இந் 

சதாதுாண கூற்ளநயும் உததாகிப்தர். ெின தளபகபில் இது சதாருத்ாணாகும். 

ஆகிலும் இது கட்டுப்தடுத்துசாரு கருிாகக்கூட இருக்கனாம். உங்கள் த்ள 

வ்ார சபிாக சபிப்தடுத்துகின்நீர்கள் ன்தில் 

கணசடுத்துக்சகாள்ளுங்கள். ஆிக்குாி ங்களப சாடர்ந்தும் 

செற்தடுத்துதர்கள் ததளட ாத்ிணால் ததசுது எரு ததக்ிக்குாி 

சதாரப்சதன்தள அநிந்துசகாள்ளுங்கள். ாம் அருளட ாத்ள வீிதன 

ங்கக்கூடாது. ஆகத, ீங்கள் தின்ருணற்நில் என்ளநக்சகாண்டு 

ற்நர்களப அளக்கும்தடி ான் உங்கபிடம் தாிந்துள  செய்கின்தநன்: 

 

 “ான் இள தகிர்ந்துசகாள்ளுது ததக்கு அெிாிருக்கின்நது 

ன்தள ான் ம்தைகின்தநன்...” 

 “வு செய்து ான் கூரள குநித்து கணாக ஆாய்ந்துதாருங்கள்.” 

 “தன் கூராக ான் உர்கின்தநன்.” 

 

இந் அடிப்தளட எழுங்குதொளநளப் தின்தற்ரனாணது ததக்ியுள்ப ிசுாெிகள் 

ாங்கள் சதற்ரக்சகாண்டத்ள பர்ப்தற்குஉிசெய்யும். அத்துடன் அது செல் 

திநழ்ச்ெிின் ட்டங்களப அபிடுற்காண ிளயும் சதற்ரத்ருகின்நது. 

 

 

செல்திநழ்ச்ெியும் ஆிக்குாி ங்களும் 

 

தாக்கம் 3: 

ஆிக்குாி ங்களப தன்தடுத்தும்ததாது செல் திநழ்ச்ெிள அளடாபம் 

கண்டுசகாள்பல். 

 

செல்திநழ்ச்ெிின் அளடாபங்கள் 

 

ஆிக்குாி ங்கபின் தாக்காணது க்கபின் ல்ாழ்வு கருி அர்களுக்கு ஊிம் 

செய்சன்நால், ததக்ியுள்ப ஆிக்குாி தக்ிிருத்ிக்கும் ெளத எற்ரளக்கும் 

ிாக செற்தடுத செல்திநழ்ச்ெிாகும். ொீாகி ெளதின் எற்ரளக்கும் 

தக்ிிருத்ிக்கும் ிாக அற்குள்பிருந்து ரும் தோன்ர ிாண அச்சுரத்ல்கள் குநித்து 

தைி ற்தாடு சபிப்தடுத்துகின்நது. ாம் எவ்சாரு அச்சுரத்ல்களபயும் அளடாபம் 

கண்டு அள வ்ார ளகாளுசன்தள தார்க்கப்ததாகின்தநாம். 

  

தொனாது தாணர்த்ளப் சதற்நர் ன்நாலும் ஆிக்குாி ங்களுடன் 

இருக்கும் சதாரப்ளதக் குநித்து அநிா எருாிருக்கின்நார் (1 சகாாிந்ிர் 12:1). இந் 

தர் சகாாிந்ிர்களபப்ததான, தளண தெிப்ததாடு அன் அல்னது அள் ங்கள் 

ிசுாெத்ிலும் உண்ளயுள்பர்கள்ன்நாலும் அர்கள் கிநிஸ்துவுக்குள் 

தொிர்ச்ெிளடில்ளன. (1 சகாாிந்ிர் 3:1-3). அன் அல்னது அள் ற்நர்களப 



 

104 
 

தைண்தடுத்தும் ருந்த்க்க ரகளப செய்தர்களும் ங்களப சபிப்தடுத்தும்ததாது 

அன்தில் குளநவுள்பர்கபாயுிருக்கின்நணர் (1 சகாாிந்ிர் 13:4-5). 1 சகாாிந்ிாில் 

சதரும்தானாக கிநிஸ்துவுடன் சாடர்தைதட்டிருப்தன் தொக்கித்துத்ிற்கு ீண்டும் 

ிடத்ப்தடுது சாடர்தினாண தல்தரதட்ட திச்ெிளணகளபக்குநித்து ெிநப்தாக 

காண்தித்துள்பது. இவ்ார செய்ால் ிசுாெிகள் பர்ர். 

 

இண்டாாக, க்கு திச்ெிளணாக இருக்கின்நசான்ர, அது ன்தளட 

செல்ாக்ளகக் குநித்து ிகவும் ீிாிருக்கின்நதுடன் ிதொக தணால் 

ிிக்கப்தட்ட அிகாத்ிற்கு கீழ்ப்தடிற்குப் ததாாடுதர்கள் (திசர் 13:7, 17). 

சபிப்தடுத்ல் 2:20-23 செததல் ன்கின்ந எரு சதண்ளக் குநித்துப்ததசுகின்நது, 

செததல் ன்ளண எரு ீர்க்காிெிாக காண்தித்ாள். அள் ணக்சகண எரு 

திப்சதளயும் சூட்டிக்சகாண்டாள் ற்ரம் அள் ததளட ெத்த்ிற்கு செிடும், 

ிசுாெிகள் த்ிில் செல்ாகுச் செலுத்ிணளுாாள். அள் செய்யும் 

க்காாித்ிற்கும் ந்சாரு ெளதக்கும் கக்கு எப்தைிக்க அளுக்கு அெிற்நிருந்து. 

இது ததிள ற்தடுத்துசாரு காாிாகும். இன்ரம், இத ததான்ந குாிெத்ள 

சபிகாட்டுதர்கள் ததக்கு ாத்ித ாங்கள் கக்சகாப்தைிக்க தண்டும் ன்ர 

உாிள தகாருதர்கள் ஆிக்குாிர்களபப் ததானக் காப்தட்டாலும் ங்களுளட தி 

குநித்து அல்னது டடிக்ளககளபக் குநித்து தகள்ி தகட்கும் ருக்கும் 

கீழ்ப்தடிாட்டார்கள். 

 

தோன்நாாக ெளதின் எற்ரளக்கும் தக்ிிருத்ிக்கும் அிளக் சகாண்டுரும் 

செற்தாடு. த்தயு 7:15-23, கள்பத் ீர்க்காிெிகள் ஆட்டுத்தாளன ததார்த்ிக்சகாண்டு 

ரும் ஏாய்கள் ன்ர இதசு கூநிணார். ஞ்ெிக்கும் களனத்ிநள தளடத்ர்கதப இந்க் 

கள்பத் ீர்க்காிெிகள்; அன் அல்னது அள் ங்கள் ணிப்தட்ட, சதாருபாா 

தளகளுக்காக ெணங்களப நாக ிடத்துதர்கபார் (அப்ததாஸ்னர் 20:30; 2 

தததுரு 2:1-3). கள்பத்ீர்க்காிெிகள் தொிர்ச்ெிளடா தனவீணாண அல்னது 

ெீத்துத்ிற்கு ங்களப கீழ்ப்தடுத்ா ிசுாெிகளபக் சகாண்டு இனாதங்களபப் 

சதற்ரக்சகாள்ற்கு ிதெித் ிநளதளடத்ர்கபார் (திசர் 5:11-14). 

 

ஆகத ொீாகி ெளதக்குள் இப்தடிப்தட்ட செல் திநழ்ச்ெிகள் ருள ளாிாய் 

அணுகுது ப்தடி? அந் அச்சுரத்லுக்கு தொகங்சகாடுக்க பிளாணதும் 

அிகார்தர்ாணதும் ிடத்ளன ததளட ார்த்ள ருகின்நது. 

சகாாிந்ிர்கள்,ாங்கள் தொிர்ச்ெிளடாதொந்ள ிளனகபிலிருந்த 

ிருத்ப்தடதண்டும் ண தவுல் குநிப்திடுகின்நார். தொனாம் சகாாிந்ிர் 13:11 ஆணது 

திச்ெிளணின் தொக்கித்துத்ளக் ளகப்தற்ரகின்நது. தொனாாக “ான் 

குந்ளாிருந்ததாது குந்ளளப்ததானப் ததெிதணன், குந்ளளப்ததானச் 

ெிந்ித்தன், குந்ளளப்ததான தாெித்தன்.” இன்ரம், தொிர்ச்ெிளடா தர்கள் 

கிநிஸ்துவுக்குள் பரும்தடி இன்தம் கற்ரக்சகாள்ப தண்டிாகவுள்பது, இல்னாிடின் 

அர்கள் ங்கள் ஊித்ிற்குள் ற்நர்களுக்கு செய்யும் ஊித்ள ிடுத்து 

ணக்குத்ாதண ஊிம் செய்யும் அதாத்ள அளடர். இந் ட்டத்ில் க்கள் 

ிருத்த்ளப் சதற்ரக்சகாள்ார்கபாின் அர்கபால் ாந தொடியும் (2 ீதாத்தயு 3:16). 

இல்னாிடின், தொடிில் அர்கள் செததனாக அல்னது கள்பத்ீர்க்காிெிாகும் அதாத்ள 

அளடர். 
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ிொண செததல் ஆகாப் ாொின் துன்ார்க்காண ளணிாாள் (1 இாொக்கள் 

21:5); ததக்கும் ததக்ியுள்ப ளனளத்துங்களுக்கும் கீழ்தடிள அள் 

தைநக்கித்ாள். செததல்கள் (ஆண் அல்னது சதண்) ததக்கு தொன்தாக கீழ்ப்தடிளக் 

காண்தித்ாலும், ஆிக்குாி ாீிிதனா ஆத்துடன் காப்தடுர். இதசுவும் தலுவும் 

இர்கள் இருரும் செததலுளட திென்ணத்ளப்  சதாரத்துக்சகாள்ப தண்டாசண  

ச்ொிக்கின்நணர்.  செததல்களபப் ததான்நர்கள் ததாகர்கபால் ற்ரம் ளனர்கபால் 

ிருத்ப்தடதண்டும் (த்தயு 18:15-17). ததக்தகற்ந ிருத்துளன செததல்களபப் 

ததான்நர்கள் ரத்ால், அன் அல்னது அள் ன்ளணத் ாதண 

ஞ்ெித்துக்சகாள்ளுளயும், சதாய்களபக் சகாண்டு ெத்ித்ள தோடும் செளனயும் 

சாடர்ர். அணால், செததல்களப ஊிம் செய் அதிக்கப்தடக்கூடாது. 

 

கள்பத்ீர்க்காிெிகளுக்கும் இடங்சகாடுக்கக்கூடாது. அன் அல்னது அள் 

ினக்கப்தடதண்டும் (1 சகாாிந்ிர் 5:12-13; கனாத்ிர் 1:6-9). கள்பத்ீர்க்காிெிகள் 

“ஆடுகளபப் ததானக்” காப்தடுகின்நதாடு ஆடுகபின் தக்கக்கங்களபயும் 

சாிளயும் அநிந்துள்பணர். இதுத அர்கள் ஞ்ெிக்கும் ிதொளநயுாகும். அர்கள் 

ங்கள் தொகத்ள கடிணப்தடுத்துால் கள்பத்ீர்க்காிெிள ிர்த்து ிற்தசன்தது 

அச்சுரத்னாக அளனாம் (ீிசாிகள் 21:29). ஆகிலும் ஞணதொள்ப 

ஆதனாெளணயுடன்கூடி ததக்ியுள்பதகுத்நினாணது சற்நிசதரம். எருதொளந எரு 

கள்பத்ீர்க்காிெி சபிப்தட்டால், அதகாக அன் அல்னது அள் சபிதநிிடுர். 

 

 

தொடிவுள 

 

ஆிக்குாி ங்கபின் ொிாண அர்த்ம் ன்ணசன்நால்,ாம் ற்நர்களுக்கும் 

ற்நர் ங்களுக்கும் சகாண்டுருகின்ந தாிசுத்ஆிாணாிடிருந்து ரும் 

ங்கபாகும். ங்களபக் சதற்ரக்சகாடுப்ததெடாக தன் ம்தொளட இருத்ள 

சபிப்தடுத்துகின்நார் ன்தள அநிந்துசகாள்ளுனாணது “ங்களப ததார்த்துடன் 

ாஞ்ெியுங்கள்” ன்ர க்கு கூநப்தட்டது ன்ன்தள ிபக்குகின்நது.துிஷ்டொக, 

ெினர் ததளட ங்களப ிாகாிக்கின்நணர். ெினர் அளகள் இருக்கின்நது ன்தள 

ிசுாெிக்க ரக்கின்நணர். ஆகிலும் ீங்கள் இது உங்களப குப்தைற்கு 

இடங்சகாடுக்காீர்கள். ற்நர்களுக்கு ஊிம் செய்யும்தடிக்கு தன் உங்களுக்கு 

அருளும் ங்களுக்கு ல்ளனத இல்ளன. உங்களுக்கூடாக சபிப்தடுத்ப்தடும் 

அதகாண ங்கபில் அர் உங்களுக்குள் ணிெிநப்தாணசாரு குாிெத்ள 

பர்த்ிடுார். ீங்கள் ெிநப்தளடதண்டுசன்தந தன் ிரும்தைகின்நார். அணால் 

ங்களப தொன்ணபிப்தைச்செய்யும் செற்தாட்டிற்கு உங்களப 

தக்கப்தடுத்ிக்சகாள்ளுசன்தது தக்ிிருத்ிக்காகவும் எற்ரளக்காகவும் ாத்ிம் 

ளாிப்தடுத்துற்காக அல்ன அற்கு இண்டாந்ாணதாக்கதொம் உண்டு. ெளதாணது 

ங்களுளட செற்தாட்டு தொளநகபாண ாய்சாிற்ரம் ழுத்து தொளந தோனாக 

சாடர்தைசகாள்ளும்ததாது செததல் ற்ரம் கள்பத்ீர்க்காிெிகள் ங்களுளட 

உரிிலிருந்து அளாிப்தடுர். ஆிக்குாி ங்கள் குநித்து உங்களுக்கு காப்தடும் 

ஆர்த்ளயும் அற்ளந உததாகிக்கும் ித்ள கற்ரக்சகாள்ளும்தடிக்கும்தன் 

உங்களப ிகவும் அிகாக ஆெீர்ிப்தாாக! 
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ணணம் செய்ற்கு ஆதனாெிக்கப்ட்ட ெணங்கள் 

 

தாான் 15:16 

அப்ததாஸ்னர் 9:17-18 

1 சகாாிந்ிர் 1:7-8 

1 சகாாிந்ிர் 12:1,7,11 

1 சகாாிந்ிர் 13:11 

1 சகாாிந்ிர் 14:40 

2 ீதாத்தயு1:7 
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தாடம் 8 

 

உங்கள் தம் 
 

வாகாணது வனுடட ஜணங்கபின் ாழ்க்டகில் உடடடகளும் அற்நின் 

இடத்டனம் டாகக்ககாண்ட ாபாண வசணங்கபால் ிம்தினள்பது. 

னிடனம் அன் பங்கடபனம் னுகுனத்ின் தாாிப்ன ற்ன்ம் ிர்ாகத்ின் கீழ் 

டக்கவண்டுகன்தவ ஆினெனாய் வனுடட ாஞ்டசாினோந்து ன்தது கபிவு. 

னெல் ணிர்களுக்காண வனுடட கட்டடபட கணினங்கள்: “ீங்கள் தலுகிப்கதனோகி, 

னிட ிப்தி, அடக் கீழ்ப்தடுத்ி, சனெத்ித்ின் ச்சங்கடபனம் ஆகாத்துப் 

தநடகடபனம், னிின் வல் டாடுகின்ந சகன ஜீஜந்துக்கடபனம் 

ஆண்டுககாள்ளுங்கள் ன்ன் கசால்லி வன் அர்கடப [ஆாம் ற்ன்ம் ாள்] 

ஆசீர்ித்ார்” (ஆிாகம் 1:28). 

கடனக்கிடாக, ணிர்கள் ங்களுக்கு எப்தடடக்கப்தட்ட இந் சிநப்னிக்க 

திடனம் ப்திசாத்டனம் நாக தன்தடுத்ினம் காடர்ந்தும் அவ்ாவந 

கசய்துனோகிநன் திிதனணாகவுவ அவகாண அிவுகள் ிகழ்கின்நது. சாீப்திகாாண 

காாிங்கள் காடர்தாண தகுிில் ஜணங்கள் அிகாக ஈட்டிக்ககாள்ற்காக வடற்ந 

கடன்கடபப் கதன்கின்நணர். கசல்ாணது ிற்ந ித்ில் வீாக்கப்தடுகின்நது. எனோ 

சினர் ட்டுவ தத்ின்ீது னென்னுாிடகடப ற்தடுத்ினோந்ிணால் சிநபாது 

வசிக்கப்தட்டுள்பது. அன் திிதனணாக, க்கள் சுனாிகபாகின்நணர்; தத்ிணாலும் 

கடனிணாலும் ணிர்கபின் இனோம் தாப்தட்டுள்பது; குடும்த உநவுகள் 

உடடந்துவதாகின்நது; ல்னாற்நிற்கும் வனாக வனுடட இாஜ்ம் 

தாிக்கப்தடுகின்நது. ிசுாசிகள் ங்கள் தம் குநித்து கதான்ப்னடன் கிாிட கசய்த் 

ன்ம்வதாது, அிசுாசிகள் கிநிஸ்த்ட ாய்ானத்துடன் எப்திடுற்காண 

ாய்ப்னக்கள் உனோாக்கப்தடுகின்நது. 

ஜணங்கள் ங்கள் ாழ்க்டகட இவசுவுக்கு ககாடுக்கும்வதாது, அர்களுடட 

ாழ்க்டக னெடந ாற்நடட வண்டும். சின ாற்நங்கள் உடணடிாக ிகளம் 

அவவடப ற்நட தடிப்தடிாய் ிகளம். வ்ாநாினும், வன் ம்னெடட 

ார்த்டில் கூநப்தட்டினோப்தற்கு ற்நதடி ம்னெடட டத்டனம் ாம் சிந்ிக்கும் ினெம் 

உன்ிப்தட்டினோக்கவண்டும்: “ீங்கள் இந்ப் திதஞ்சத்ற்கு எத் வந்ாிால், 

வனுடட ன்டனம் திாினெம் தாினனொண சித்ம் இன்ணகன்ன் 

தகுத்நித்க்காக, உங்கள் ணம் னிாகிநிணாவன ன்னௌதாகுங்கள்” (வார் 12:2). 

னி கிநிஸ்ர்கள் ங்களுடட கசல்த்டனம் உடடடகடபனம் குநித்து 

ிடணப்ததும் அடக் டகாளும் ினெம் கடுங்கானாய் ாங்கள் ற்தடுத்ிினோந் 
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டத்ட னெடநடவ அடிப்தடடாகக் ககாண்டுள்பது. இம் னெடநகள் கதானோத்ாணதும் 

அல்னது கதானோத்ற்நதுாகக்கூட இனோக்கனாம். ாம் இட்சிக்கப்தட னென்ன ம்னெடட 

ாழ்க்டகாணது ிநடகள், அநிவுக்கூர்ட ற்ன்ம் கற்நிகதன்ற்காண 

ககட்டித்ணாண ிட்டங்கடப டாகக் ககாண்டினோந்ினோக்கனாம். சாீப்திகாாண 

காாிங்கடப ாம் சாிாக டகாபாது வதாடசனடன், சுனத்துடன் ற்ன்ம் 

ினோப்ிதடுத்தும் ாஞ்டசனடன் அற்டந கசற்தடுத்ி டகாண்டுினோக்கனாம். 

ணி சுதாாணது ாற்நத்ட ற்க ன்ப்தவாடு இனகுில் வனுடட சித்த்ிற்கு 

கீழ்ப்தடிாது. வ்ாநாினும், கிநிஸ்துடப் தின்தற்ன்தர்கபாக, வனுடட உிட 

ாம் ம்தினோக்கவண்டும். கர்த்ாகி வணிடத்ில் ாம் ம்டக் கீழ்ப்தடுத்தும்வதாது, 

ாம் இணினம் சுனாக ாாட்வடாம். வனுக்கு திாிாணடச் கசய்னம்தடிக்கு 

இகதாளது ாம் ிடுடனாக்கப்தட்டுள்வபாம். ம்னெடட தத்டனம் 

உடடடகடபனம் ாம் வ்ான் டகாபவண்டும் ன்ன் வன் ினோம்னகிநார் ன்தட 

வாகம் அவக சணங்களுக்கூடாக க்கு காண்திக்கின்நது.  

 

தாடத்ின் னெக்கி அம்சங்கள் 
 

தத்ட ிர்கிப்தில் கய்வீக வகாட்தாடு 

உக்கிாத்துத்ின் இன்நிடா தகுிகள் 

ிசுாசம், அர்ப்தித்ல் ற்ன்ம் காத்ினோத்ல் 

ஆாடணனம் உக்கிாத்துனெம் 

 

தாடத்ின் வாக்கங்கள் 

 

1. கய்வீகக் வகாட்தாடுகபின் ீது அடிப்தடடாகவுள்ப தம் ற்ன்ம் 

உடடடகடபக் குநித் கிநிஸ் கண்வாட்டத்ட இணம்காணுல். 

 

2. உக்கிாத்துத்ின் இனோ திாண தகுிகடபக் குநித்து கனந்துடாடல். 

 

3. ிசுாசம், அர்ப்தித்ல்ற்ன்ம் காத்ினோத்னாணது வ்ான் வனுடட 

ிட்டத்ில் எனோ தகுிாகின்நகன்தட ிதாித்ல். 

 

4. எனோ ல்ன கதானோபாா உக்கிாத்துத்ில் காடர்ச்சிாகவும் உண்டாகவும் 

வடண ஆாித்னாணது ன் னெக்கிாகின்நது ன்தட ிபக்குல். 
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தத்ட ிர்கிப்தில் கய்வீக வகாட்தாடு 

வாக்கம் 1: 

கய்வீக வகாட்தாடுகபின் ீது அடிப்தடடாகவுள்ப தம் ற்ன்ம் 

உடடடகடபக் குநித் கிநிஸ் கண்வாட்டத்ட இணம்காணுல். 

 

வனுடட ஈடக தண்ன 

ஆிிலினோந்து வன் ம்ட ஆசீர்ாங்கடபக் ககாடுக்கிநாக 

கபிப்தடுத்ிினோக்கின்நார். அடணத்து வகாள்கபிலும், வன் ம்னெடட னிட 

காிந்துககாண்டு ம்னெடட ல்னடிணால் அட ாம் ாழ்ற்வகற்ந எனோ சூனாக 

ாற்நிணார். சினோஷ்டிப்தில் வனுடட கிட ிக்கத்க்காக காப்தடுகின்நது 

ன்தட தவுல் இவ்ான் ளதுகின்நார் “ப்தடிகன்நால், காப்தடாடகபாகி 

அனோடட ித்ி ல்னட வத்தும் ன்தடகள், 

உண்டாக்கப்தட்டினோக்கிநடகபாவன, உனகனெண்டாணது னெற்ககாண்டு, கபிாய்க் 

காப்தடும்” (வார் 1:20). இவசுவும் தவனாகத்ிலினோக்கும் ம்னெடட திா “ீவார் 

வலும் ல்வனார் வலும் து சூாிடண உிக்கப்தண்ி, ீினள்பர்கள்வலும் 

அீினள்பர்கள்வலும் டடப் கதய்ப்தண்ணுகிநார்” (த்வன 5:45) ன்ன் 

கற்ன்க்ககாடுத்ார். எவ்கானோ தனோம் அன் அல்னது அள் ங்களுடட ாழ்டக் 

குநித்து ககாடட ள்பனாகி வனுக்கு ிகவும் கடன்தட்டுள்பணர். 

ஆசீர்ாாினோப்தன் வகாட்தாடு 

வன் ம்னெடட கய்வீக உிடனம் ஆசீர்ாத்டனம் ீங்கள் கிழ்வுடன் 

அனுதிக்க வண்டுகண ினோம்னகின்நார்.  வ்ாநாினும், ிசுாசிகபாகி ாம் 

வனுடட ஆசீர்ாங்கடபப் கதன்தர்கபாக ாத்ிம் அல்ன, ாம் ற்நர்களுக்கு 

ஆசீர்ாாினோப்தற்காகவும் அடக்கப்தட்டினோக்கின்வநாம். இவசு ம்னெடட 

சீர்களுக்கு இவ்ான் கட்டடபிட்டார், “இனசாய்ப் கதற்நீர்கள், இனசாய்க் 

ககாடுங்கள்” (த்வன 10:8). ககாடுப்தில் காப்தடும் சந்வாவ எனோ ிசுாசிில் 

காப்தடும் ஆிக்குாி னெிர்ச்சிின் ிகப்திாணாண அடடாபாகும். கணன்நால், 

ககாடுப்திணால் ற்நர்கடப ஆசீர்ிப்தது ன்தது உனகம் சிந்ிக்கும் ித்ிற்கு ிகவும் 

ித்ிாசாணாகும். எவ்கானோ கிநிஸ்னும்  வன்  ககாடுப்ததுவதான ககாடுப்தற்கு 

தாிசுத் ஆிிணால் ல்னடகதந வண்டும். இன்ன் ீங்கள் ஆிாணனோடட 

ல்னடிணால் எனோ னி ிப்னடனப் கதற்ன்க்ககாள்பவண்டும் ணகஜதித்ீர்கபா? 

கய்வீக உாிடத்துத்ின் வகாட்தாடு 

ாம் அனுதிக்கும்தடிக்கு ம்ிடத்ில் ககாடுக்கப்தட்டினோக்கும் பங்கடப சாிாக 

தன்தடுத்துற்காககய்வீக உாிடத்துத்டக் குநித் வாக வகாட்தாட்டட ாம் 

னாிந்துககாள்ளுது அசிாகின்நது. இக் வகாட்தாடாணது ம்ிடத்ிலினோக்கும் அடணத்து 
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காாிங்களுக்கும் கய்ாண கசாந்க்கார் வன் ன்ன் க்கு கற்ன்க்ககாடுக்கின்நது. 

அனோடட உாிடத்துத்டக் குநித்துக் கூன்ம் தின்னோம் சணங்கடப ன்கு 

கணினங்கள்: 

 “னினம் அின் ிடநவும், உனகனெம் அின் குடிகளும் கர்த்னோடடது” (சங்கீம் 

24:1). 

 “ாணங்கள் உம்னெடடது, னினம் உம்னெடடது, னவனாகத்டனம் அிலுள்ப 

ாடனம் ீவ அஸ்ிதாப்தடுத்ிணீர்” (சங்கீம் 89:11). 

 கள்பினம் ன்னுடடது, கதான்னும் ன்னுடடது ன்ன் வசடணகபின் கர்த்ர் 

கசால்லுகிநார்” (ஆகாய் 2:8). 

னெற்கானங்கபில் எனோ உக்கிாக்கான் ன்நால் ற்நர்களுக்குாி உடடடகடப 

கதான்ப்னடன் ிர்ாகம்தண்ணுகிநணாக ம்தப்தட்டணாான். கிநிஸ்ர்கபாக ானெம் 

வனுக்குாி உடடடகளுக்கு உக்கிாக்கார்கபாினோக்கிவநாம்; அர் ம்ட ம்தி 

வத்ட, கசல்த்ட, னோாணத்ட, ானந்துகடப, ிநடகடப ற்ன்ம் 

ணிர்கடபனம்கூட ககாடுத்துள்பார். கய்ாகவ துவுவ க்கு கசாந்ல்ன. 

இவ்ாழ்க்டக னெடிந்துவ ாம் க்கு உண்டாண சகனற்டநனம் ிட்டுப்வதாய்ிடுவாம். 

அணால், ம்னெடட டடகள் ன்ணகன்தட ாம் அநிந்துககாள்ளுதும் னிக்கும்  

அற்கு அப்தாற்தட்ட சகன காாிங்களுக்கும் உாிடனடடர் வன் ன்தட 

ற்ன்க்ககாள்ளுதும் ிகவும் இன்நிடாாகும். 

வனுடட ன்டடக் குநித் வகாட்தாடு  

வனுடட சினோஷ்டிப்ன த்டண அற்னாணகன்தட ிதாிப்தற்கு ல்னது 

ன்கின்ந ார்த்டாணது குடநந்து ள டடகபாது ஆிாகத்ில் 

உதவாகிக்கப்தட்டுள்பது (ஆிாகம் 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31). வனுடட 

ன்டடக் குநித் வகாட்தாடாணது வன் வ்பவு ல்னர், ட உள்பர் ற்ன்ம் 

ம்னெடட திள்டபகளுக்கு ன்டாணடகடப ககாடுக்கக்கூடிர் ன்தட 

அநிச்கசய்கின்நது.   

அிகாண வதாாட்டத்டனம் லிடனம் ாங்கிக்ககாண்டடவ சினனோக்கு இந் 

வாக வகாட்தாட்டட ற்தற்கு கடிணாினோக்கின்நது. அர்களுடட வடணாணது 

கடும்வாய், கனோக்காண எனோது ம், கதானோபாா கனோக்கடிகள், ாற்நங்கள், 

குடும்த திச்சிடணகள், அீி, நாண ீர்ாணங்கள் அல்னது வன் தன 

ிடங்கபாினோக்கனாம். வ்ாநாினும், ாம் ிளந்துவதாண உனகில் ாழ்கின்வநாம் 

ன்ந ார்த்ாணது வனுடட அன்டதனம் ன்டடனம் ந்ாக்கிிடில்டன. 

சங்கீக்கான் வனுடட ன்டகடப ிதாிக்கும் ித்ட கணினங்கள்: 

 “உக்கு தந்ர்களுக்கும், னுனத்ினோக்கு னென்தாக உம்ட ம்னகிநர்களுக்கும், 

ீர் உண்டுதண்ிடத்ினோக்கிந உம்னெடட ன்ட வ்பவு கதாிாினோக்கிநது!” 

(சங்கீம் 31:19) 
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 அர்கள் உது ிகுந் ட ிடணத்து கபிப்தடுத்ி, உது ீிட 

ககம்னாித்துப் தாடுார்கள்” (சங்கீம் 145:7) 

வணில் அன்னகூனோகிநர்களுக்கு அர் ிகவும் ிக்கத்க்கடகடப ஆத்ப்தடுத்ி 

டத்ினோக்கின்நார் ன்தட ாம் ிசுாசிக்கவண்டும். வடண 

அனுதிக்கின்நினூடாகவ அனோடட இந் ன்டட அனுதிப்தன் இகசிம் 

உள்பது; ஆகவ, வவண ம்னெடட ாழ்க்டகின் ிக உன்ணாண வடல் ன்தட 

ாம் அநிந்துககாள்ளுவாம். இவசு அட இவ்ான் கூநிணார், “னெனாது வனுடட 

ாஜ்த்டனம் அனோடட ீிடனம் வடுங்கள், அப்கதாளது இடககபல்னாம் 

உங்களுக்குக்கூடக் ககாடுக்கப்தடும்” (த்வன 6:33). இவ்சணாணது 

சாீப்திகாாணவடகள் க்கு னெக்கிம் ன்தடக் கற்ன்க்ககாடுக்கின்நவாடு ாம் 

அனோடட இாஜ்த்ட வடும்கதாளது வன் அற்டந னோாகவும் க்கு 

ாக்குப்தண்ினள்பார். 

உக்கிாத்துத்ின் இன்நிடா தகுிகள் 

வாக்கம் 2: 

உக்கிாத்துத்ின் இனோ திாண தகுிகடபக் குநித்து கனந்துடாடல். 

 

உங்கபது வத்டக் ககாடுத்ல் 

தடடப்தில் ிகனெக்கிாண தகுிாண அவகாக அவகால் கணிக்காதுிடப்தடும் 

ாள் ஏய்வுாள் அல்னது சதாத் ாபாகும். வன் ஆன் ாளும் கிாிட கசய்து ாம் ாபில் 

ஏய்ந்ினோந்ார் ன்ன் வாகம் க்கு காண்திக்கின்நது. வன் ணிர்களுக்காக இந் 

னெடநட ற்தடுத்ிணவாடு, வாவசக்கு ிாப்திாத்ட ககாடுக்கும்வதாதும் 

ஏய்வுாடப ஆசாிப்தட தத்துக் கற்தடணகபில் எனோ கற்தடணாக ற்தடுத்ிணார் 

(ாத்ிாகம் 20:8-11 ட தார்க்கவும்). வனிகாக,  இவசு இப்னிில் ாசம்தண் 

னோடகிலும், அர் ம்ட “ஏய்வுாளுக்கு ஆண்டாக” கபிப்தடுத்ிணார் (த்வன 

12:8). அர் ஏய்வுாபில் அவக அற்னங்கடபச் கசய்ட க்காக்கிக்ககாண்டார் 

ஆணாலும், இவசு ார் ன்தட னொர்கள் அநிந்ிாிணிித்ம் அர்கடப இது 

வகாதடடச் கசய்து. 

ாத்ின் ாம் ாபில் னொர்களுடட ஏய்வுாள் அல்னது சதாத் 

ககாண்டாடப்தடுகின்நது. ஜணங்கள் ஆன்ாளும் வடனகசய்து ாம் ாபில் 

ஏய்ந்ினோக்கவண்டும். கிநிஸ்ர்கபாகி க்கு ாத்ின் னெனாம் ாள் ஞாிாகும், 

அதுவ ம்னெடட ஏய்வுாளுாகும். ாம் வடணக் கணப்தடுத்துனெகாக அர்ப்தித் 

எனோ ிவசித் வனொகும்.சடத உனோாண தின்ணவ ாத்ின் ாம் ாள் ாத்ின் 

னெனாம் ாபாக ாற்நடடந்து. இவசு கிநிஸ்து ாித்வாாிலினோந்து ாத்ின் 

னெனாம்ாள் உிர்த்களந்ார் ன்ந ம்திக்டகவ ஆிக்கிநிஸ்ர்கள் இந் ாளுக்காண 

சிநப்டத அங்கீகாிப்தற்கு அர்கடப  தூண்டிது. 



 

112 
 

ாத்ில் எனோாடப வனுக்ககண ககாடுப்தது ிகவும் னெக்கிாகும். இது 

வனுடனும் ற்டந ிசுாசிகளுடனும் என்நாக வத்ட கசனிடுற்கு க்கு 

இடபிக்கின்நது (அப்வதாஸ்னர் 20:7 தார்க்கவும்). அது க்கு வாகத்ட ஆாக 

கற்ன்க்ககாள்ளுற்கு சந்ர்ப்தபிக்கின்நவாடு ம்னெடட உடப்தின் 

னெற்தனணாணடகடப வனுக்கு ினோப்திக்ககாடுப்தற்கும் சந்ர்ப்தத்ட அபிக்கின்நது. 

ீிகாிகள் 3:9-10 கூன்கின்நது, “உன் கதானோபாலும், உன் ல்னா ிடபின் 

னெற்தனணாலும் கர்த்டக் கணம்தண்ணு. அப்கதாளது உன் கபஞ்சிங்கள் னாய் 

ிம்னம்; உன் ஆடனகபில் ிாட்சசம் னண்வடாடும்.” ீங்கள் எனோ ிசாிாக 

இல்னாலினோக்கனாம், ன்நாலும், ீங்கள் எனோ காில்கசய்து அில் னோாணம் 

ஈட்டுவீர்கபாின் அில் எனோ தகுிட உங்களுடட னெற்தனணாக வனுக்கு 

அர்ப்திக்க னெடினம். உங்கள் வத்ிலும் உங்கள் உடப்திலும் வனுக்கு எனோ தங்டக 

ினோப்திக்ககாடுக்கின்நீர்கள் ன்தவ அனுடட கய்ாண அர்த்ம். 

கர்த்னோக்கு சதாகம் ககாடுத்ல்  

அப்வதாஸ்னர் தவுல் ககாடுத்டனக் குநித்ாண னெக்கிாண கட்டடபகடப 

அபிக்கின்நார். அர் இவ்ான் ளதுகின்நார், “தாிசுத்ான்களுக்காக வசர்க்கப்தடும் 

ர்தத்டக் குநித்து ான் கனாத்ிா ாட்டுச் சடதகளுக்குப் தண்ிண 

ிட்டத்ின்தடிவ ீங்களும் கசய்னங்கள். ான் ந்ினோக்கும்வதாது தஞ்வசர்க்குல் 

இாதடிக்கு, உங்கபில் அணன் ாத்ின் னெல்ாள்வான்ம், ன்ன் வுக்குத் 

க்காக டாகிலும் ன்ணிடத்ில் வசர்த்துடக்கக்கடன்” (1 ககாாிந்ிர் 16:1-2). 

இந் தகுிிலினோந்து ஆிக் கிநிஸ்ர்கள் ங்களுடட 

னோாணங்கபிலினோந்துகாடர்ந்தும் காத்த் காடகிலினோந்து எனோ தகுிட 

ககாடுத்துந்ட ாம் கற்ன்க்ககாள்ளுகின்வநாம். இப்தடிாக, ல்வனானோம் அாது 

டகள், சுாிான்கள் இற்கிடடில் காப்தடும் வனும் தங்குககாள்ப 

னெடிகின்நது. சகனனோம் ங்கள் காத்த் காடகிலினோந்து எனோ தகுிட 

ககாடுக்கின்நதடிால் எனோனோம் அன் அல்னது அள் ாங்கள் ககாடுக்கும் அபவு 

ற்நர்கடப ிடக் குடநந்கன்ன் ண்ி கட்கப்தடத்வடில்டன. இது 

பிடாணது; ீங்கள் அிகாக சம்தாிக்கும்வதாது, ீங்கள் அிகாக தங்கபிப்னச் 

கசய்னெடினம். 

ாத்ின் னெல் ாள் ாம் ஆாிப்தற்காக என்ன்கூடி னோம்கதாளது ாம் 

ககாடுப்தற்கும் ஆத்ாக இனோக்கவண்டும். ககாடுத்ல் ன்தது ஆாடண 

அனுதத்ின் காடர்ச்சிாண எனோ தகுிாகும். தவுல் ககாாிந்ினோக்கு ககாடுத் 

கட்டடபகள் வதான, ககாடுத்னாணது ம்னெடட னோாணத்ின் அல்னது கசிப்தின் 

காத்த் காடகில் எனோ தகுிாக இனோக்கவண்டும். ஆகவ, வன் உங்கடப அிகாக 

ஆசீர்ிக்கும்வதாது ீங்கள் அிகாக வனுக்கு ககாடுக்கவண்டும். 

ீங்கள் வாகத்ட ன்கு அநிவீர்கபாின் காத்த் காடகிலினோந்து எனோ தகுிட 

ககாடுக்கும் னெடநாணது அவக கானங்களுக்கு னென்தாக கய்வீக-கட்டடபின்தடி 

இனோந்து ந்கான்நாகும். இக்ககாடுத்ல் னெடநாணது சதாகம் ன்ன் 
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அடக்கப்தட்டது. ம்னெடட னோாணத்ிலினோந்து தத்ில் எனோ தங்டக ககாடுப்தடவ இது 

குநிப்திடுகின்நது. இடக் குநித்து ீங்கள் னென்கணானோவதாதும் வகள்ிப்தடாினோந்ால், 

தாடத்ின் இந்ப் தகுிாணது சதாகத்டக் குநித்ாண வாக வகாட்தாட்டடக் 

குநித்து உங்களுக்கு அநினெகப்தடுத்தும். 

சதாகத்ட குநித் சணங்கடப வாகத்ில் ங்கு கானாம்? தட 

ற்தாட்டின் கடடசிப் னத்காண ல்கிா னத்கத்ில் சதாகத்டக் குநித் வனுடட 

கட்டடப காப்தடுகின்நது:“ன் ஆனத்ில் ஆகாம் உண்டாினோக்கும்தடித் 

சதாகங்கடபகல்னாம் தண்டசாடனிவன ககாண்டு ானோங்கள்; அப்கதாளது ான் 

ாணத்ின் தனகிகடபத் ிநந்து, இடங்ககாள்பாற் வதாகுட்டும் உங்கள்வல் 

ஆசீர்ாத்ட னோிக்காட்வடவணாகன்ன் அிணால் ன்டண வசாித்துப் தானோங்கள் 

ன்ன் வசடணகபின் கர்த்ர் கசால்லுகிநார்” (ல்கிா 3:10). 

இங்கு வன் சதாகம் க்கு கசாந்ாணது ணவும் ஜணங்கள் அட ககாடுக்க 

ன்க்கவா அல்னது அில் ங்களுக்ககன்ன் எனோ தாகத்ட டத்ினோக்கவா கூடாது ணவும் 

கூன்கின்நார்கள்.சதாகத்ட ககாடுக்க ன்ப்தகன்தது வனுக்கு அிகானர்ாக 

உாிடாணட கபகடுப்தற்கு சணாகும். கணினங்கள் வன் ம்னெடட ஜணங்கடப 

தாினாக ஆசீர்ிப்தாகணவும் அர்கள் சதாகம் ககாடுத்ிணிித்ம் ிலும் 

குடநவுதடாட்டார்கள் ன்ன்ம் வன் ாக்கபித்துள்பார். ீங்கள் சதாகம் ககாடுத்ன் 

தின் உங்கள் னோாணத்ின் 90 சவீாணட ஆசீர்ிப்தாகணவும் அடப் 

கதனோகப்தண்ணுார் ன்தடனம் உங்கபால் ம்தக்கூடிாகவுள்பா? உனககங்கிலுனெள்ப 

ில்லின்கக்காண ிசுாசிகள் சதாகம் ககாடுத்து வனுடட ஆச்சாிாண 

ஆசீர்ாங்கடப அனுதித்துள்பார்கள். 

ஆகவ, சதாகம் ககாடுத்னாணது வ்ான் கிாிட கசய்கின்நது? கய்ாகவ அது 

ிகவும் பிடாணது. ாம் ம்னெடட னோாணத்டப் கதற்ன்க்ககாள்ளும்வதாது 

னெனாதுாம் கசய்வண்டிது ன்ணகணில், தத்ில் எனோ தகுிட வநாக்கி அட எனோ 

தக்கத்ில் டக்க வண்டும். அட ாம் வீட்டுப் கதானோட்கள் ாங்குற்வகா, வனும் 

கட்டங்கள் கசலுத்வா, ிடப்தடங்கள் தார்ப்தற்வகா அல்னது ற்ந காாிங்களுக்வகா 

அட கசனிடக்கூடாது. சதாகாணது வனுக்ககண அர்ப்திக்கப்தட்டாகும். ாம் 

ம்னெடட சடதில் ற்ந ிசுாசிகளுடன் ஆாடணக்காகவும் க்கித்ிற்காகவும் 

என்ன்கூடும்கதாளது, இந் சதாகத்ட காிக்டகப் டதில் எனோ ஆிக்குாி 

ஆாடணின் கிாிடாக அட ககாடுக்கின்வநாம். ாம் உற்சாகாக அட வனுக்கு 

ககாடுக்கவண்டும். சடதாணது அத்சதாகங்கடபப் கதற்ன் அற்டந கிநிஸ்து 

இவசுின் சுிவச ஊி பர்ச்சிக்காக அட ஞாணாக தன்தடுத்தும். 

சதாகாணது சடதிணதும் அன் தல்வன் ஊிங்கடபனம் டப்திப்தற்காக 

தத்வடகடபச் சந்ிக்கும் வனுடட ிாகும். அடணத்து ிசுாசிகளும் 

சதாகத்ட கசலுத்ிணால், உள்ளூர் சடதகளும் டண உிகசய்னம் ஊிங்களும் 

த ிடத்ில் எனோவதாதும் குடநவுதடாட்டாது ன்தது சாாாண உண்டாகும். 

ாம் கசலுத்தும் சதாகாணது வவண அடணத்து உடடடகளுக்கும் கசாந்க்கார் 

ன்தட ாம் ற்ன்க்ககாள்ளுடக் காண்திக்கின்நது. இந் கீழ்ப்தடினம் கசனாணது சகன 
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சுனத்ின் கட்டடனம் வதாடசடனம் உடடப்தற்கு உினாிகின்நது. அத்துடன் 

அப்தாணது வதாகர்களுக்கும் ிணாிகளுக்கும் உிகசய்ற்கும், கட்டிடங்கடப 

ாங்குற்கும், வாகங்கடப ாங்குற்கும், தாிசுத்ான்களுக்கு உிகசய்னம் 

ிகழ்ச்சித்ிட்டங்கடப டப்திப்தற்கும் உிகசய்ணாக அடகின்நட ாம் 

அநிந்துள்வபாம் ன்தடக் காண்திக்கின்நது. னெலில் சதாகம் கசலுத்துது ன்தது 

னெடிாகான்நாகக் காப்தடினும், வன் ம்னெடட ார்த்டில் த்டண 

உண்டனள்பர் ன்தட ீங்கள் காணும்வதாது ககாடுத்ல் த்டண தாக்கினெம் 

சந்வாாணது ன்தடக் காண்னர்கள். அவக ிசுாசிகள் சதாகத்ிற்கும் வனாக 

ககாடுப்தர். ம்ில் எனோனோனோம் வன் ககாடுத்ற்கு வனாக அல்னது அிகாக 

ககாடுக்கனெடிாகன்தட ிடணில் டத்துக்ககாள்பவண்டும்.   

ிசுாசம், அர்ப்தித்ல் ற்ன்ம் காத்ினோத்ல் 

வாக்கம் 3: 

ிசுாசம், அர்ப்தித்ல் ற்ன்ம் காத்ினோத்னாணது வ்ான் வனுடட 

ிட்டத்ில் எனோ தகுிாகின்நகன்தட ிதாித்ல். 

 

ிசுாசித்லின் வகாட்தாடு 

ாம் வனுடன் சஞ்சாிக்கும்வதாது அனோடட இாஜ்ஜிாண எனோ னி 

இாஜ்ஜித்ட அர் க்கு அநினெகப்தடுத்துகின்நார். இட்சிக்கப்தடுற்கு னென்ன ாம் 

இந் உனகத்ாலும் அன் ம்திக்டக னெடநகபாலும் னேடப்தட்டினோந்வாம். 

இட்சிக்கப்தட்டன் தின்ணர் ாழ்ற்கு இன்னுகானோ ினண்கடன்தட ாம் 

அநிந்துககாள்ற்கு ஆம்திக்கின்வநாம், அது ம்னெடட ானந்துகள் ற்ன்ம் சாடணகடப 

அடிப்தடடாகக் ககாண்டு ாழ்து அல்ன, ாநாக ிசுாசத்ில் ாழ்கின்நட 

வண்டிிற்கின்நது. 

ிசுாசம் ன்தது இனோ உனகங்கள் உண்கடன்தட உன்ிாக ம்னிலினோந்து 

ஆம்திக்கின்நது, என்ன் காப்தடும் உனகம் ற்கநான்ன் காப்தடா உனகம். திகர் 

11:1 அட இவ்ான் ிபக்குகின்நது: “ிசுாசாணது ம்தப்தடுகிநடகபின் உன்ினம், 

காப்தடாடகபின் ிச்சனொினோக்கின்நது.” ாம் ாளம் இச்சாீப்திகாாண 

உனகாணது ம்னனன்கபினூடாக அனுதிக்கப்தடுகின்நது. ஆிக்குாி உனகம் ிகவும் 

ார்த்ாணது ன்நாலும் அது ிசுாசத்ினூடாகவ அனுதிக்கப்தடுகின்நது. 

ம்னெடட ாழ்க்டகில் எவ்கானோ தகுிிலும் வனுடட ஆசீர்ாங்கடப 

அநிந்துககாள்பவண்டுகணில் காப்தடா ஆிக்குாி உனகம் னநக்கிக்கப்தட 

னெடிாது. அற்கு ிகஉர்ந் னென்னுாிடட அபிக்கவண்டும். ஆகவ, ாம் ம்னெடட 

ிசுாசத்ட உதவாகப்தடுத் கற்ன்க்ககாள்பவண்டும். தவுல் இவ்ான் கூன்கின்நார், 

“ாம் ாிசித்து டால், ிசுாசித்து டக்கின்வநாம்” (2 ககாாிந்ிர் 5:6). ிசுாசவ 

வனுடட ாக்குப்தண்ப்தட்ட ஆசீர்ாங்கடபப் கதற்ன்க்ககாள்ற்குக்கு 
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உிகசய்கின்நது. திகர் 11:2 ிசுாசத்டப் தற்நி இவ்ான் கூன்கின்நது, “அிணாவன 

னென்வணார்கள் ற்சாட்சி கதற்நார்கள்.” ம்னெடட ாழ்ில் வணிடத்ிலினோந்து அனுி 

அல்னது வு கிடடக்கின்நடப் தார்க்கிலும் வகநந் ிகப்கதாி ப்திசானெில்டன. 

ாம் ிசுாசிகபாக னெிர்ச்சிடடனம்வதாது ிசுாசாணது ம்னெடட ாழ்ில் 

பர்ச்சிடடகின்நது. வ்ாநாினும், ம்ட ாவ ாழ்த்ி வனுடட சணத்டக் 

கற்ன்க்ககாள்ளுவ திாணாண னென் ிதந்டணாகும். வார் 10:17 இல் தவுல் 

ளதுகின்நார், “ஆனால் ிசுாசம் வகள்ிிணாவன னோம், வகள்ி வனுடட 

சணத்ிணாவன னோம்.” க்கு வட ற்தடும் ந்வத்ிலும் ாம் ிசுாசத்துடன் 

வடண வாக்கிப் தார்க்கவண்டும் அனோடட ார்த்டட ம்தவண்டும் அத்துடன் 

அர் ம் வடகடப சந்ிப்தார் ன்தடனம் ாம் ம்தவண்டும். 

அர்ப்தித்லின் வகாட்தாடு 

ிசுாச ாழ்க்டகாணது அர்ப்திப்ன ன்கிநாண னெக்கிாண எனோ ிடத்ிற்கு 

ிடத்துகின்நது. திகர் 11 இல் அர்ப்திப்தாணது வ்ான் ிசுாசத்துடன் 

இடசாக திக்கிநகன்தட டுத்துக்காட்டுக்கள் ாினாக காண்திக்கின்நது. அங்வக 

ஆவதடனக் குநித்து ன்ண கசால்லுகிநகன்தடக் கணினங்கள்: “ிசுாசத்ிணாவன 

ஆவதல் கானைனுடட தலிிலும் வன்டாண தலிட வனுக்குச் கசலுத்ிணான்; 

அிணாவன அன் ீிாகணன்ன் சாட்சி கதற்நான்; அனுடட காிக்டககடபக் குநித்து 

வவண சாட்சி ககாடுத்ார்; அன் ாித்தும் இன்னும் வதசுகிநான்” (திகர் 11:4). 

ஆவதலும் அன் சவகான் கானைனும் வடண ஆாிக்கும்தடி ந்ணர் (ஆிாகம் 

4). கானைன் ான் அன்டட கசய் ன் ினத்ின் கணிட ககாண்டு ந்ான். ஆவதல் 

ன்னுடட ந்டில் டனனைற்ன்க்கபில் சினடக் ககாண்டு ந்ான். வன் 

ஆவதலுடட காிக்டகட அங்கீகாித்ார் ன்ன்ம் கானைனுடடட அர் 

அங்கீகாிக்கில்டன ன்ன்ம் வாகம் கூன்கின்நது. கானைனுடட காிக்டகில் ன்ண 

குடநதாடு இனோந்கன்தது ிச்சாக க்குத் காிாது. ஆணாலும் ஆவதல் 

காிக்டகாக ணது ந்டில் ஈடுகசய்னெடிா அங்கத்ர்கடப கிாக 

கசலுத்ிணான் ன்தட ாம் அநிந்ினோக்கிவநாம். சினவடபகபில் ஆவதல் அந் 

ஆட்டுக்குட்டிகடப வசித்து அடகடப ிக உர்ாகவும் கதன்ிிக்கடகபாகவும் 

ண்ிினோக்கனாம். இனோப்தினும், வனுக்கு எனோ அர்த்னெள்ப காிக்டகட கசலுத் 

அனுக்கு வண்டிாினோந்து. அிணாவன ன் ந்டடப் தார்க்கிலும் வடண 

கதன்ிிக்காக ண்ிான் ன்தட கிாிடில் காண்திக்க அனுக்கு 

அசிாிற்ன். இனோ உனகங்கள் இனோப்தட ஆவதல் அநிந்துககாண்டான். ன்னுடட 

ந்டிலினோந்து டனனைற்டந காிக்டகாக கசலுத்ி தலிட வன் அங்கீகாிப்தார் 

ன்தடனம் அன் அநிந்ினோந்ான். 

ஆவதலிணிடத்ிலினோந்து ாம் கற்ன்க்ககாள்பனாம். ாம் ககாடுப்தது துாினோந்ாலும் 

அட வனுக்ககன்ன் ககாடுக்கும்கதாளது தப்தடாது ம்னெடட ிகவும் சிநந்ற்டந 

ாம் அனோக்கு ககாடுக்கனெடினம் ன்ததுடன் சினவங்கபில் அர்ப்திப்னடனும் 
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ககாடுக்கனெடினம்.ககாடுத்னாணது ம்னெடட கசாந் ாக்டககடப ககாடுப்திலினோந்து 

ஆம்திக்கட்டும். வார் 12:1 இல் தவுல் கூன்டப்வதான, “அப்தடிினோக்க, சவகாவ, 

ீங்கள் உங்கள் சாீங்கடபப் தாிசுத்னெம் வனுக்குப் திாினொண ஜீதலிாக 

எப்னக்ககாடுக்கவண்டுகன்ன், வனுடட இக்கங்கடப னென்ணிட்டு உங்கடப 

வண்டிக்ககாள்ளுகிவநன்; இதுவ ீங்கள் கசய்த்க்க னத்ினள்ப ஆாடண.” இவசுவும் 

இந் அர்ப்திப்டதக் குநித்து கூன்கின்நது ன்ணகணில், “ன் சிலுடட 

டுத்துக்ககாண்டு ன்டணப் தின்தற்நான் ணக்குப் தாத்ின் அல்ன” (த்வன 10:38). 

வனுடட பாண ஆசீர்ாங்கடப கதற்ன்க்ககாள்ற்காண ிாணது 

அர்ப்திப்னள்ப ாழ்ட ாழ்லினூடாகவ கண்டுககாள்பப்தடுகின்நது. 

காத்ினோத்லின் வகாட்தாடு  

கிநிஸ்ர்கள் உட்தட ந்கானோ னுனும் கதாதுாக ங்களுடட ாழ்க்டகில் 

குநித் எனோ ட்டத்ினாண ஆசீர்ாத்டாகிலும் அனுதிக்க வண்டும் ன்தது 

சாாாண ிடாகும். வன் ஆசீர்ாத்ிற்கு ிாணர் ன்ன் எனோனோம் உங்கடப 

ஞ்சிாினோப்தார்கபாக. அது “தம்” ாத்ிம் அல்ன ஆகிலும் அது அடிட ஏபவு 

ல்னாத் ீடக்கும் வாினோக்கும் “த ஆடச”(1 ீவாத்வன 6:10). இவசு க்கு 

ஜீடணனம் அன் தாினத்டனம் குநித்து ாக்கபித்துள்பார் (வாான் 10:10). 

ம்னெடட ாழ்க்டகக்குத் வடப்தடும் கய்வீக அசீர்ாத்ின் அன்டடக்குகதான்ட 

அசிாினோக்கின்நது. ாம் இந் வகாட்தாட்டட காத்ினோத்ல் ன்ன் அடக்கின்வநாம். 

தவுல் இடக் குநித்து கனாத்ிர் 6:9 இல் வதசுகின்நார்: “ன்டகசய்கிநில் 

வசார்ந்துவதாகால் இனோப்வதாாக; ாம் பர்ந்துவதாகாினோந்ால் ற்நகானத்ில் 

அன்ப்வதாம்.” ாழ்க்டகிலும் ககாடுப்திலும் உண்டாக இனோப்தது ன்தது ிடகடப 

ினத்ில் ிடத்து னெடிில் அது அன்டட னோம் ட காத்ினோத்லுக்கு சணாகும். 

அப்வதாஸ்னர் தவுல் இந் எற்ன்டட 2 ககாாிந்ிர் 9:6-10 இல் ககாடுக்கப்தட்டுள்ப 

சணத்துடன் கனந்துடாடுகின்நார். அது ன்ண கூன்கிநகன்தட ாம் ாசிப்வதாம். 

தின்னும் ான் கசால்லுகிநகன்ணகணில், சின்க ிடக்கிநன் 

சின்க அன்ப்தான், கதனோக ிடக்கிநன் கதனோக அன்ப்தான். 

அணன் ிசணானல்ன, கட்டாானல்ன, ன் ணில் 

ிித்தடிவ ககாடுக்கக்கடன்; உற்சாகாய்க் 

ககாடுக்கிநணிடத்ில் வன் திாிாினோக்கிநார். வலும், 

ீங்கள் ல்னாற்நிலும் ப்கதாளதும் 

சம்னனெடடர்கபானம், சகன ி ற்கிாிடகபிலும் 

கதனோகுகிநர்கபானினோக்கும்தடிாக, வன் உங்கபிடத்ில் 

சகனி கினோடதடனம் கதனோகச்கசய் 

ல்னாினோக்கிநார்...ிடக்கிநனுக்கு ிடடனம், 

னசிக்கிநற்கு ஆகாத்டனம் அபிக்கிநர் உங்களுக்கு ிடட 
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அபித்து, அடப் கதனோகப்தண்ி, உங்கள் ீிின் ிடபச்சடன 

ர்த்ிக்கச் கசய்ார். 

தவுலுடட வதாடணகபில் சின இன்நிடா தாடங்கடப ான் இங்கு 

டுத்துக்காட்டுகிவநன்: 

 ாம் வ்பவு ிடக்கிவநாம் ன்தவ ாம் வ்பவு அன்ப்வதாம் ன்தடத் 

ீர்ாணிக்கின்நது. 

 உற்சாக ணதுடன் ககாடுக்கவண்டும், ிசணானம் அல்ன கட்டாானல்ன. 

 அன்டட கசய்ல் ன்தது வனுடட ட அனுதித்னாகும். ம்னெடட 

ாழ்க்டகில் எவ்கானோ தகுிிலும் ாம் ஆசீர்ிக்கப்தடவண்டுவன்நி 

கன்வண கதானோபாாத்ில் ாத்ிம் அல்ன. 

 ம்னெடட அன்டடாணது ாம் ாழ்ற்கும், ிர்கான அன்டடக்காக 

ிடப்தற்கு அல்னது னெலீடு கசய்ற்கு வதாதுாணாகவும் அடனம். 

வனுக்காக காத்ினோப்தற்காக கசல்ிடும் வாணது எனோ அன்டடட ககாண்டு 

னோற்காகவின்நி அது எனோ வீாண வம் அல்ன. அன்டடக்காக காத்ினோக்கும் 

கானப்தகுிில் வன் அவகாக ிகச்சிநந் காாிங்கடப ம்னெடட ாழ்க்டகில் 

கசய்வாடு ிகப்கதாி ஆிக்குாி தாடங்கடபனம் கற்ன்த் னோகின்நார். கய்ாகவ 

வனுக்கு ம்னெடட கற்நினம் ஆசீர்ானெம் ாத்ிவ அிக னெக்கித்தும் ாய்ந் 

காாிங்கபல்ன ன்தட ப்வதாதும் ிடணில் டத்துக்ககாள்ளுங்கள். ம்னெடட 

குானுடட சாலுக்கு எப்தாக ாற்ன்வ அனோடட உர்ந் னென்னுாிடாகும். 

வன் ம்வாடு இடடப்தடும்வதாது ப்வதாதும் இடவ வாக்காகக் ககாண்டுள்பார். 

2 வததுனோ 1:5-7  ாசினங்கள். இந் அிகாத்ில், ம்னெடட ாழ்ில் வன் கா 

ினோம்னம் கிநிஸ்துவுக்குாி குாிசங்கபின் தட்டிடனக் கானாம். ம்னெடட 

ிசுாசத்துடன் கூட்டவண்டி னெனாது ிடம் கதானோள்சம்தந்ப்தட்ட ஆசீர்ாத்ின் 

அன்டட அல்ன நாக ற்கிாிட (சிநந் ன்கணநி,ல்கனாளக்கம்) அிலினோந்து, ஞாணம், 

இச்டசடக்கம், கதான்ட, சவகா சிவகம் ற்ன்ம் அன்ன இடவதான்ந டண 

குாிசத் ங்கள் கூட்டப்தடுகின்நது. வததுனோ வலும் கூன்டகில், “இடகள் 

உங்களுக்கு உண்டாினோந்து கதனோகிணால், உங்கடப ம்னெடட கர்த்ாகி 

இவசுகிநிஸ்துட அநிகிந அநிிணாவன வீனோம் கணிற்நர்களுாினோக்ககாட்டாது” 

(2 வததுனோ 1:8). 

ஆகவ, ிடக்க ஆம்தினங்கள்! ீங்கள் ிடத் தின்ணர் அன்டடக்காக 

கதான்டாக காத்ினோக்கும்வதாது வசார்ந்துவதாகாீர்கள். அது டடகதன்ம். ற்ன்ம் 

காத்ினோக்கும் கானத்ில் வன் ம்னெடட னெள ிடநாண கிாிடட உங்கபில் 

டப்திக்கும்தடிக்கு அட அனுினங்கள். 
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ஆாடணனம் உக்கிாத்துனெம் 

வாக்கம் 4: 

எனோ ல்ன கதானோபாா உக்கிாத்துத்ில் காடர்ச்சிாகவும்உண்டாகவும் 

வடண ஆாிப்தது ன் னெக்கிாகின்நது ன்தட ிபக்குல்.   

 

வாாின் னென்ாிாி 

வீழ்ச்சிக்கு னென்தாக வனுடன் உடாடுதும் வடண ஆாிப்ததும் ணி 

ாழ்க்டகின் இற்டகாண எனோ தகுிாக காப்தட்டது. னுகுனம் ன் னெள 

ினோப்தத்துடன் தாம் கசய்வதாது, வனுடணாண அந் கனோங்கி காடர்ன 

உடடந்துவதாணதுடன் அனோடட ாபாண ஆசீர்ாங்களும் இக்கப்தட்டது. னிின் 

ீது சாதம் ந்து. இணி எனோவதாதும் ணிர்கள் இல்தாகவ ஆிக்குாிற்டந 

கனௌகீகாணற்நிற்கு வனாக ாஞ்சிக்கப்வதாில்டன. அர்கள் ற்வதாது 

இற்டகாண உனகிற்கு, ீடாண கசல்களுக்கு கர்ந்து இளக்கப்தட்டுள்பவாடு 

வீழ்ச்சிிணால் ந் சாதத்ிற்கு ப்தித்துக்ககாள்ப ிகடபத் வடுகின்நணர். எவ கய்த்  

வடண ஆாிப்தற்குப் தினாக ாற்நீடுகடபத்வட ஆம்தித்ணர். 

னெடிில் தாம் ிடநந் இவ்வுனடக ஜனப்திபத்ிணால் அிப்தற்கு வன் 

ீர்ாணித்வதாது அர் எனோ ணித்துாண தட காப்தாற்ன்ம்தடி காிந்துககாண்டார். 

அந்தர் ன்னுடட சந்ிில் ீிாணாகவும் உத்ணாகவும் ாழ்ந்ினூடாக வடண 

ஆாடண கசய்ாார். ஆிாகம் 6:8 கூன்கின்நது, “வாாவுக்வகா, கர்த்னோடட 

கண்கபில் கினோடத கிடடத்து.” இந் கினோடதாணது வனுக்கும் வாாவுக்கும் 

இடடவாண எனோ உடன்தடிக்டக உநிற்கு ிடத்ிது. இந் உநிணால் வாாவும் 

அன் குடும்தத்ானோம் வனுடட ிாத்ீர்ப்திலினோந்து ப்திப் திடப்தர் ன்ந உன்ி 

காப்தட்டது (ஆிாகம் 6:18-22). 

ஜனப்திபத்ிற்குப் தின்ணர், வாா எனோ தலிப்னடத்டக் கட்டி தலிகசலுத்ி வடண 

ஆாித்ான். இந் ஆாடண னெடநாணது வன் சினோஷ்டிகனோம் ல்னாற்நிற்கும் 

கசாந்க்கானோம் ன்தட ற்ன்க்ககாள்ளுாக அடகின்நது. அத்துடன் ங்கடப 

அற்னிாக தாதுகாத்துக்ககாண்டற்காக ன்நிட காிிப்தாகவும் அடகின்நது. 

வன் வாாவுக்கு ககாடுத் ிகப்கதாி உடன்தடிக்டகின் ாக்குத்த்ாணது 

ஆிாகம் 8:22 இல் காப்தடுகின்நது, “னினள்ப ாபபவும் ிடப்னம் அன்ப்னம், 

சீபனெம் உஷ்னெம், வகாடடக் கானனெம் ாாிகானனெம், தகலும் இவும் எிில்டன ன்ன் 

ம்னெடட உள்பத்ில் கசான்ணார்.” இந்ாள் டக்கும் இந் ாக்குத்த்ாணது 

ம்ிடத்ில் ிடநவநி னோகின்நது.  
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ஆாடணின் வகாட்தாடு  

ிசுாசிகபாக ானெம் வனுடன் எனோ உடன்தடிக்டக உநிற்குள் காப்தடுகின்வநாம். 

ம்னெடட ாழ்க்டகக்காண கினோடதகளுக்காண ாபாண அிாண ஆசீர்ாங்கடபனம் 

இது உள்படக்குகின்நது. ாம் ிாத்ீர்ப்திலினோந்து காப்தாற்நப்தட்டுள்வபாம். வன் 

ம்ில் காிசடணனள்பாினோக்கின்நார். அர் ம்னெடட வடகடப சந்ிக்கின்நார். 

இவ்ாழ்க்டக னெடினம்வதாது வன் க்காக ஏர் இடத்டனம் 

ஆத்ப்தடுத்ிினோக்கின்நார். க்கு னென்தாக ிர்தார்ப்னள்ப அற்னாண ித்ிகானம் 

உண்டு. ம்னெடட னெனாது ான்த்வ ஆாடணாக இனோக்கவண்டும். ாம் 

ஆாிக்கும்வதாது, ம்னெடட கணம் வன் ீது ி கனௌகீக காாிங்கபில் 

இனோக்கக்கூடாது. ககாவனாகசர் 3:1-2 இல் தவுல் இவ்ான் கூன்கின்நார், “ீங்கள் 

கிநிஸ்துவுடன்கூட ளந்துண்டாணால், கிநிஸ்து வனுடட னதுதாாிசத்ில் 

வீற்நினோக்கும் இடத்ிலுள்ப வனாணடகடபத் வடுங்கள். னிிலுள்படகடபல்ன, 

வனாணடகடபவ ாடுங்கள்.” 

ாம் இந் னிில் ாளம் ட வன் ம்வாடுகூட உநவுககாள்ப ாஞ்சிக்கின்நார். 

வவனாட்டாண வகனளந்ாாிாண எனோ உநவு அல்ன, ாநாக உடாடலும் க்கினெம் 

ிம்தி உநடவ வன் ிர்தார்க்கின்நார். ாம் அட அிகாக 

அநிந்துககாள்ளும்வதாது அனோக்காண ம்னெடட அன்ன அிகாிக்கின்நவாடு ாம் 

வதார்த்துடவணகூட அட ஆாிப்வதாம். 

இது காடர்தாக வாகத்ில் காப்தடும் ஆதிகாிற்கு வவணாடு காப்தட்ட 

உநிற்காண உாத்டப்வதானவகநந் வனாண எனோ உானெம்ிச்சாக இல்டன. 

ாக்வகான கூன்துவதான அது அவ்பவு கனோக்காணாகும், “அன் வனுடட 

சிவகிகணன்ணப்தட்டான்” (ாக்வகான 2:23). வன் ஆதிகானெடனும் அன் 

சந்ினடனும் எனோ ிவசித் உடன்தடிக்டகட ற்தடுத்ிவாடு ம்னற்காி 

ாக்குத்த்ங்கடபனம் ககாடுத்ார். வன் ணக்கும் ன்னுடட சந்ிக்கும் காணான் 

ன்னும் வசத்ட னோார் ன்தட ஆதிகாம் அநிந்ினோந்ார். ன்னுடட சந்ிக்கூடாக 

னெள உனகனெம் ஆசீர்ிக்கப்தடும் ன்தடனம் அர் கண்டுககாண்டார். வன் 

ப்கதாளதும் அனோடட வடகடபச் சந்ித்ார், வலும் ன்னுடட னெிர்ில் 

அற்னிாக எனோ கடணனம் அடண அனோக்கு சுந்ிாபிாகவும் ந்னோபிணார். 

அர் ங்ககங்கு தித்ாவா அங்ககல்னாம் எனோ தலிப்னடத்டக் கட்டி அங்கு வடணத் 

காளதுககாள்ளுது அனோடட ான்த்ாக இனோந்து. 

வடண ஆாிப்ததும் அனோடன் சிவகிாினோப்ததுவ இனக்காினோக்கவண்டும். 

உங்களுடட கதன்டிடக் குநித்தும் அல்னது உங்கள் தம் ற்ன்ம் உடடடகடபக் 

குநித்தும் அக்கடநக்ககாள்ற்கு தினாக வனுடட கதன்ிின் ீது 

கணம்கசலுத்வண்டும். ாம் வடண ஆாிக்கும்கதாளது, ம்னெடட ஊித்ட 

(திகர் 13:15-16 தார்க்கவும்), ம்னெடட ஆஸ்ிட (திலிப்திர் 4:16-18), ம்னெடட 

துிடனம் ற்ன்ம் ம்டனம் (வார் 12:1) காிக்டகாக கசலுத்துகிவநாம். ஆாடண 
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ன்தது சாீிாண எனோ கடட ன்ன் ண்ி கசய்ல்ன. அது ிகவும் இல்தாணதும் 

உண்டாணதுாகும். 

வடண ஆாிப்தில் உள்ப ன்ட ன்ணகணில் அது ம்னெடட ாழ்ில் 

அடணத்து தகுிகபிலும் ஊற்கநடுக்கும். வன் ம்னெடட வடககபல்னாற்டநனம் 

சந்ிக்கின்நவாடு எனோவதாதும் ிநக்கனெடிா கவுகடப வன் க்காக ிநப்தவாடு 

அட எனோணாலும் னட்டவும் னெடிாது. வன் ாணத்ட ிநந்து து டிீது தத்ட 

ககாட்டுாகவும் அணால் ீங்கள் உங்கள் வடனட ிட்டுிடவண்டும் அல்னது 

உங்கள் குடும்தத்ின் வடகடப சந்ிப்தட ின்த்ிிடவண்டுகன்தது இன் 

அர்த்ல்ன. ீங்கள் சிநந்கானோ வடனட வடும்தடினம் வதாிபவு னோாணத்ட 

கதற்ன்க்ககாள்ளும்தடினம் உங்கள் ாழ்க்டக னெளடனம் னென்ககாண்டு கசல்லும்தடி 

வன் உங்கடப அனுிக்கின்நார். வனுடட கினோடதாணது ாழ்ற்காண 

உற்சாகத்ட கூட்டுகின்நவாடு வனுடட கிடக்காக கசய்னம் காாிம் துாணாலும் 

அில் சிநப்தாினோப்தற்கு க்கு உிகசய்கின்நது. 

  

ணணம் கசய்ற்கு ஆவனாசிக்கப்ட்ட சணங்கள் 

 

சங்கீம் 24:1 

சங்கீம் 31:19 

ல்கிா 3:10 

த்வன 10:8, 38 

வார் 12:1-2 

1 ககாாிந்ிர் 10:31 

2 ககாாிந்ிர் 9:6-10 

ககாவனாகசர் 3:1-2 
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தாடம் 9 

 

ன் தன் தாடுகளப அனுிக்கின்நார்? 
 

ன் தன் தாடுகளப அனுிக்கின்நார்? சின தங்கபில் ணிர்கலக்கு கடும் 

தளணளயும் ிகக் கஷ்டாண சூழ்ிளனகளபயும் ன் தன் அனுிக்கிநார் ன்தள 

னெழுதுாக னாிந்துககாள்லது ிகவும் கடிணம். சின தாடுகள் இற்ளக 

காங்கபிணிித்ம் உண்டாகின்நது அாது சூநாபி, ீ, னி அிர்ச்சிகள் 

ததான்நளாகும். த்து ஞாணிகள் இற்ளந இற்ளக ீளகள் ன்ய அளப்தர். 

ற்ளந தாடுகள் ணிர்கபின் கசல்கபால் உண்டாணது அர்கள் ங்கள் சுந்ித்ள 

தாம் கசய்ற்கும், அிவு ற்யம் தாசாண கசல்கள் கசய்ற்கும் தன்தடுத்ின் 

திிதனணாகும். த்து ஞாணிகள் இற்ளந ீியுள்ப ீளகள் ன்ய அளப்தர். 

ன் தன்தாடுகளப அனுிக்கின்நார் ன்தற்காண ல்னாக் காங்களபயும் 

ம்ால் எயததாதும் னாிந்துககாள்பனெடிா அததளப தனுளட சணம் 

ாழ்க்ளகின் இந் கஷ்டாண தகள்ிகலக்காண சின உயிாண தில்களபத் யகின்நது. 

உண்ளாகத, ாம் இப்கதாழுது இந்ப் தாடத்ள இன்னும் அிகாக 

கற்யக்ககாள்லம்ததாது, சினதளப து ாழ்க்ளகில் இப்கதாழுது காாிங்கள் ன்நாக 

ளடகதற்யக்ககாண்டுியக்கனாம். ாம் சற்ய ன்நாக தசாளணகலக்கும் கஷ்டங்கலக்கும் 

இணி னெகங்ககாடுக்க தாிடும்ததாது ாங்கள் ன் கஷ்டப்தடுகின்நார்கள் ன்ய ிப்னடன் 

காப்தடுதர்கலக்கு தளாண திளன கூநற்காக ாம் ன்நாகத 

ஆத்ப்தட்டியப்ததாம். 

சுாிாண ாழ்க்ளகிலியந்து ாித்ிாண ாழ்க்ளகக்குள் கடந்து கசன்ந 

தானின் ாழ்க்ளக எய ல்ன உாாகும். தான னத்கத்ின் னெல் இண்டு 

அிகாங்கலகும் அயக்கு ன்ண டந்கன்தள ிதாிக்கின்நது. ஆணாலும், 

தின்யகின்ந னெப்தத்ளந்து அிகாங்கலம் அயக்குள் ன்ண டக்கிநகன்தளக் 

குநித்து கூநப்தட்டுள்பது. ாம் தானள எய கற்நியுள்ப ணின் ன்ய 

அநினெகப்தடுத்துகிதநாம். அன் ல்ன ஆதாக்கினெள்பணாக, திள்ளபகள், ற்யம் 

சுாித்ில் கிழ்ந்ியந்ார். இயப்தினும், தாடுகளப அனுதிக்கும்தடிதன் தானள 

அனுித்ார். தானக்கு உண்டாண சகனற்ளநயும் டுத்துக்ககாள்லற்கு தன் 

சாத்ானுக்கு அனுிககாடுத்ார். அயளட ஆதாக்கிம் அள ிட்டு ீங்கிது; 

அயளட தளனக்கார்கள் ககாளனகசய்ப்தட்டார்கள்; அயளட ியகஜீன்கள் 

ாவும் ியடப்தட்டது அல்னது ககால்னப்தட்டது; அயளட குாயம் குாத்ிகலம் 

அிந்துததாணார்கள். இந் ததிின் த்ிிலும் தானளட திிகசனாணது ிகவும் 

கணப்தடுத்த்க்காக இயந்து. “அப்கதாழுது தான ழுந்ியந்து, ன் சால்ளளக் 

கிித்து, ன் ளனள சிளத்து, ளிதன ிழுந்து திந்து” (தான 1:20). தாடுகபில் 
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தானளட திிகசனாணது க்கு எய ிகப்கதாி ாிாிாகும். இவ் உனகத்ிற்குாி 

காாிங்கள் ற்காலிகாணள ன்தள அர் அநிந்ியந்ார். அயளட திள்ளபகள் 

ற்யம் உளடளகள் ஆகிள தனுக்கு கசாந்ாணள ன்தளயும் அர் 

அநிந்ியந்ார். ணிர்கபாக ாம் இவ்வுனகத்ிற்கு என்யில்னால் ந்தாம் ன்தளயும் 

என்யில்னால் ததாதாம் ன்தளயும் தான னாிந்துககாண்டியந்ார். 

ல்னாற்நிற்கும் தனாக, ன்னுளட தாடுகபில் தளண தூிால், தான 

ான்ககாண்ட ததச்சுத்ிநணால் இவ்ாய தகட்கின்நார், “தன் ளகிதன ன்ளளப் 

கதற்ந ாம் ீளளயும் கதநதண்டாதா ன்நான்” (தான 2:10). அனுளட ல்னா 

இப்னகபின் த்ிிலும் அர் ன் உடுகபால் தாம் கசய்ில்ளன. அர் ன்னுளட 

ிகப்கதாிதும் கதாயக்கினாதுாண ணதளணிலும் சாள ியம்திததாதும் 

(தான 3 ஆம் அிகாத்ள ாசியுங்கள்). அர் ன்னுளட ிசுாசத்ள 

ளகிடவுில்ளன தளண தூிக்கவுில்ளன. தின்ாபில் தன் தானளத் தற்நி ல்ன 

ஆதாக்கித்ளத் ந்து னென்ணியந்ளப் தார்க்கிலும் அள அிகாக ஆசீர்ித்ார். 

எயயம் தாடுகளப அனுதிக்கிநற்கு ியம்தாட்டார்கள். ஆகிலும், உண்ள 

ன்ணகன்நால் சின தாடங்களப தாடுகபினூடாக ாத்ித கற்யக்ககாள்ப னெடியும். 

 

தாடத்ின் னெக்கி அம்சங்கள் 
 

தாடுகள் கணிகளப உயாக்கும் 

ல்ன குாிசத்ின் உயாக்கம் 

சாத்ானுளட கத்ில் தாடுகள் 

தாடுகள் ம்னெளட தாங்களபக் கடிந்துககாள்லம் 

தாடுகள் கிநிஸ்துவுடன் ிசுாசிகளப க்கிப்தடுத்தும் 

தாடுகள் தளணச் சார்ந்ியப்தற்கு கற்யத்யம் 

தாடுகள் ம்ள ஊித்ிற்கு ஆத்ப்தடுத்தும் 
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தாடத்ின் தாக்கங்கள் 

 

1. தாிசுத் ஆிின் கணிகபின் பர்ச்சிக்கு தாடுகள் வ்ாய உினாிகிநகன்தள 

ிபக்குல். 

 

2. தாடுகள் வ்ாய ல்ன குாிசத்ள உயாக்குகிநகன்தள ிபக்குல். 

 

3. தனுளட ஜணங்கலக்கு ிாக சாத்ான் உததாகிக்கும் சூழ்ச்சித்ந்ிங்களப 

இணம்கால். 

 

4. கீழ்ப்தடிா கிநிஸ்ர்களப எழுக்கப்தடுத்துற்காக தன் ன் தாடுகளபப் 

தன்தடுத்துகிநார் ன்தள ிபக்குல். 

 

5. தாடுகள் வ்ாய கிநிஸ்துவுடன் ம்ள க்கிப்தடுத்துகின்நகன்தள ிதாித்ல். 

 

6. தாடுகள் வ்ாய கிநிஸ்துின் ீாண ம்னெளடசார்ந்ியத்ளன அிகாிக்கின்நது 

ன்தள ிபக்குல். 

 

7. தாடுகள் வ்ாய கிநிஸ்ர்களப ஊித்ிற்கு ஆத்ப்தடுத்துகின்நகன்தள 

சுட்டிக் காண்தித்ல். 

 

தாடுகள் கணிகளப உயாக்கும் 

தாக்கம் 1: 

தாிசுத் ஆிின் கணிகபின் பர்ச்சிக்கு தாடுகள் வ்ாய 

உினாிகின்நகன்தள ிபக்குல். 

 

கணிகளப உயாக்குல் 

தன் ம்னெளட ாழ்க்ளகில் கணிகளபக் குநித்து லியுயத்துதாடு அள 

உயாக்குற்காக அாிடத்ில் ாபாணதும் ித்ிாசாணதுாண ிகலனெண்டு. 

இவ்ிகபில் சினள ம்னெளட ாழ்க்ளகில் தனுளட ார்த்ளக்கூடாக எய 

ிளபள ற்தடுத், கஜதத்ின் திிதனன்ற்யம் தாடுகலம்கூட உள்படங்கும். ம்ில் 

யம் இன்ணல்களப ிர்தாக்கிியப்தில்ளனகன்நாலும் தன் அள ம்னெளட 

ாழ்க்ளகில் அனுிக்கிநார் ன்நால் அன் அர்த்ம் ல்ன கணிகளப 

உயாக்குற்தகாகும். ம்ில் கணிகளபக் காடம்தடி தன் ாஞ்சிக்கின்நார். 

தாான் 15:8 இல் “ீங்கள் ிகுந் கணிகளபக் ககாடுப்திணால் ன் திா 
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கிளப்தடுார், ணக்கும் சீாியப்னர்கள்.” ன்ய இதசுகூயகின்நார். கனாிி. 

தார்ன் ின்சன்ட் னல் இவ்ாய கூநிணார்.  

திச்சிளணகள் இல்னா ணிர்கள் கல்னளநகபில் ாத்ித 

இயக்கின்நார்கள், உண்ளாகத அர்கபில் சினயக்கும்கூட 

திச்சிளணகள் உண்டு. உங்கலக்கு திச்சிளணகள் இயக்கிநகன்நால், 

ீங்கள் உிதாடியக்கின்நீர்கள், உங்கலக்கு அிகாண 

திச்சிளணகள் இயக்கிநகன்நால் ீங்கள் இன்னும் அிகாக 

உிதாடியக்கின்நீர்கள் ன்தத அன் பிளாண அர்த்ம். 

உங்கபிடத்ில் ணி அபவு திச்சிளணகள் இல்னாிடின் ீங்கள் 

னெங்காலில் இயந்து தணிடத்ில் இந் ககாஞ்சத்ில் உங்களப 

“ம்னம்தடி” தகலங்கள். 

தாடுகள் ல்ன கணிகளப உயாக்குகிந அததளப அற்கு ககட்ட கணிகளப 

உயாக்கும் ஆற்நலும் உண்டு. தாடுகலக்கு வ்ாய ாம் ாயத்ம் அபிக்கிதநாகன்தது 

து தர்ாகும். என்ய ாம் கசப்தாக அல்னது ன்நாக, ன்நியுள்பர்கபாக அல்னது 

கயப்னள்பர்கபாக இவ்இண்டில் என்நாக னெடியும். தாடுகள் உயாக்குகிநாண சின 

ல்ன கணிகளபக் குநித்து ாம் கனந்துளாடுதாம். 

தாடுகபில் கதாயள 

கதாயள ன்னும் குாிசாணது அதக ணிர்கபிடத்ில் இன்ளந ாட்கபில் 

குளநதாடாக காப்தடினும் கிநிஸ் னெிர்ச்சிில் அது இன்நிளாகாய 

அம்சாகும். ாம் தசாளணகலக்கு னெகங்ககாடுக்கும்ததாதும் தனுக்காக காத்ியக்கக் 

கற்யக்ககாள்லகிநததாதும் கதாயளயும் ிடானெற்சியும் பர்ச்சிளடகின்நது. லூக்கா 

8:15 “ல்ன ினத்ில் ிளக்கப்தட்டர்கள் சணத்ளக் தகட்டு, அள உண்ளயும் 

ன்ளயுாண இயத்ிதன காத்துப் கதாயளயுடதண தனன் 

ககாடுக்கிநர்கபாியக்கிநார்கள்” ன்ய கூயகின்நது. 

து னெிர்ந் எய ிசுாசிிடம் கஜதிப்தற்காகச் கசன்ந எய ாலிதளணக் குநித் 

எய கள இவ்ாய கூயகின்நது. இந் ாலிதனுக்கு கதாயள அிகாக அசிாக 

காப்தட்டது. இந் து னெிர்ந்ணின் கர்த்ர் இந் ாலிதனுக்கு ாள்னெழுதும் 

உதத்ித்ள அனுப்த தண்டுகண கஜதம்தண்ிணார். குப்தளடந் இந் ாலிதன் 

ன் அர் கதாயளக்காக கஜதிக்கால்  உதத்ித்ிற்காக கஜதிக்கின்நார் ன்ய 

ிணிணான், அற்கு அந் னெிர், “உதத்ித்ிற்கூடாகத ாம் கதாயளளக் 

கற்யக்ககாள்பனெடியும்” ன்ய தினபித்ார். 

இப்தடிாக தன் ம்னெளட தளனள னெடிக்கும் ள க்குள் கிாிள 

கசய்கிநற்கு ாம் அயக்குஇடங்ககாடுக்கதண்டும்! ாக்தகான 1:2-4 இல், “ன் 

சதகாத, ீங்கள் தனிாண தசாளணகபில் அகப்தடும்ததாது, உங்கள் ிசுாசத்ின் 

தாீட்ளசாணது கதாயளள உண்டாக்குகன்ய அநிந்து, அள ிகுந் சந்தாாக 

ண்டங்கள். ீங்கள் என்நிலும் குளநவுள்பர்கபாிால், னாயும் 
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ிளநவுள்பர்கபாயும் இயக்கும்தடி, கதாயளாணது ன கிாிள கசய்க்கடது” 

ன்ய னத்ிகூயகின்நது. 

உதத்ித்ில் சந்தாம் 

சந்தாாணது தாடுகபின் தனணாகும். கஷ்டங்கலக்கூடாக ீங்கள் கற்யக்ககாள்லம் 

தாடங்கதப ீங்கள் அனுதிக்கப்ததாகும் ிகப்கதாி சந்தாங்கபாகும். தாடுதட்டன் 

தின்ணர், ஞ்சிியக்கும் உங்கலளட ாழ்க்ளககாக ீங்கள் எய 

சாட்சிளக்ககாண்டியப்னர்கள். கஷ்டாண ாட்கள் யகண இதசு கூநிணார். 

“ன்ணிடத்ில் உங்கலக்கு சாாணம் உண்டாியக்கும் கதாயட்டு இளகளப 

உங்கலக்குச் கசான்தணன். உனகத்ில் உங்கலக்கு உதத்ிம் உண்டு. ஆணாலும் 

ிடன்ககாள்லங்கள்; ான் உனகத்ள கஜித்தன் ன்நார்” (தாான் 16:33). தன் 

ம்ள தாடுகலக்கூடாக டத்ிச்கசல்லுார் ன்தள அநிந்து ாம் சந்தாாியக்க 

னெடியும். அணால் களனப்தடுற்கு அசிில்ளன. 

ல்ன குாிசத்ின் உயாக்கம் 

தாக்கம் 2: 

தாடுகள் வ்ாய ல்ன குாிசத்ள உயாக்குகிநகன்தள ிபக்குல். 

 

தாடுகள் குாிசத்ில்உர் ன்கணநிளயும், கதனத்ளயும் உயாக்குகின்நண. 

தாடுகலக்கும் இன்ணல்கலக்கும் ாம் வ்ாய திிகசல் காண்திக்கிதநாம் ன்திதனத 

ம்னெளட குாிசம் கபிப்தடுகின்நது. ாம் ீண்டும் தானளக் குநித்துப் 

தார்ப்ததாம். தாகம் அளண உத்கணன்யம் சன்ார்க்ககணன்யம் தனுக்கு தந்து 

கதால்னாப்ளத ிட்டு ினகுகிநனுாியந்ான் ன்ய ிதாிக்கின்நது (தான 1:1). இது 

அர் வ்ி துிஷ்ட ிளனளக்கும் னெகங்ககாடுக்க னென்ணியந் ிளனாகும். தாடுகள் 

அளண கயக்கும்ள அனுளட உண்ளாண குாிசம் கபிப்தடில்ளன. 

தானின் இன்ணல்கலக்குப் தின்ணர் தாகம் ன்ண கூயகிநகன்தளக் கணியுங்கள், 

“இளகல்னாற்நிலும் தான தாஞ்கசய்வுில்ளன,  தளணப் தற்நிக் 

குளநகசால்னவுில்ளன” (தான 1:22). ீங்கள் தாடுகள் அனுதிக்கிநதளபில் தளண 

தாக்கிப் தார்க்கும்கதாழுது, அற்கு ன்நாக திிகசல்களபக் 

காண்திக்கக்கூடிிாகவும் உங்கள் ாழ்க்ளகில் அிகாண கணிகளபயும் 

உயாக்குற்கும் அர் உங்கலக்கு உிகசய்ார். 

ீங்கள் ல்ன குாிசனெள்ப எய தா? ற்நர்கள் தார்க்காததாது ீங்கள் ார் 

ன்தத குாிசம் ன்ய ிதாிக்கப்தடுகின்நது. ாம் தாடுகளபஅனுதிக்கும்ததாது 

ஆற்நளன பர்க்கக்கூடி குாிசத்ின் னேன்ய தகுிகளப காடும்தடிக்கு ன்ளண 

அனுியுங்கள். 
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தாடுகள் தனவீணாணர்களப லிளாக்கும் 

னெனாாக, தாடுகள் உங்களப லிளிக்கர்கபாகுற்காக உிகசய்யும். ம் 

கட்டுதர் எயர் ளனின் கீழுள்ப ஏளடில் ிக்கும் த்துண்டுகபில் ப்ததாாது 

எய டள ன்னுளட கூர்ளாண ககாக்கிளக் ககாண்டு சினற்ளந குத்ி டுத்து 

அற்ளந ற்நற்நிலியந்து தயதடுத்துள ிடுனெளநக் கானத்ளக் கிக்க ந் தர் 

எயர் ிப்னடன் தார்த்துக்ககாண்டியந்ார். ன் அவ்ாய கசய்கிநார் ணக் 

தகட்டகதாழுது அந் காினாபி தினபிக்கும் ிாக கூநிது ன்ணகன்நால், “உங்கள் 

தார்ளக்கு இந் க்கட்ளடகள் ல்னாம் எத ாிாிாணள ததானத் காினாம். 

ஆகிலும் சினள ிகவும் ித்ிாசாணளாகும். ான்கடந்துததாற்கு இடங்ககாடுத் 

ங்கபாண தள்பத்ாக்குகபில் பர்ந்ளயும் ப்கதாழுதும் னல்காற்நிலியந்து 

தாதூகாக்கப்தட்டளயுாகும். அற்நின் ளம் கடுனெடாணாகும். ான் ககாக்கிில் 

குத்ி ற்நற்நிலியந்து தயதடுத்ிணளகள் உர்ந் ளனச் சிகங்கபில் பர்ந் 

ங்கபாகும். அந் ங்கள் சிநிாக இயந் கானங்கபிதனத ிகவும் தனத் காற்யகபால் 

அடிதட்டளயுாகும். இதுஅந் ங்களப லிளாக்கிதுடன் அற்கு அகி 

ளத்ளயும் ககாடுத்து. ாம் அற்ளந காிவுகசய்ப்தட்ட தளனக்ககண 

தசித்துளப்ததாம். அள ிகவும் சிநந்ள ன்தால் அற்ளந சாா  

தளனகலக்கு தன்தடுத் னெடிாது” ன்ய அர் கூநிணார். தாடுகள் வ்ாய லிளள 

உயாக்குகிநது ன்தற்கு இக்கள எய ல்ன உாாகும். 

1 தததுய 4:12-13கூயகிநது, “திாிாணர்கதப, உங்களபச் தசாிக்கும்தடி உங்கள் 

டுில் தற்நிகாிகிந அக்கிணிளக்குநித்து தா னதுளகன்ய ிளகால், 

கிநிஸ்துின் கிள கபிப்தடும்ததாது ீங்கள் கபிகூர்ந்து கிழும்தடிாக அயளட 

தாடுகலக்கு ீங்கள் தங்காபிகபாணால் சந்தாப்தடுங்கள்.” இதசுினுளட கிள 

ப்கதாழுது கபிப்தடும்? ிச்சாகத அது கிளயுடதணகூடி அயளட இண்டாம் 

யளகின்ததாது கபிப்தடும், ஆணாலும் 

ம்னெளட தாளில் அயளட ிடுளனள அனுப்னம்ததாதும்கூட அயளட 

கிள கபிப்தடும். அற்கும் தனாக, தனுக்கு தண்டிதடி அயளட ஜணங்கபாக 

ம்ள ளணயும்ததாதும் ாம் இதசுினுளட குாிசத்ள திிதலிக்கும்ததாதும் 

அயளட கிள கபிப்தடும். 

தாடுகலக்கூடாக சாிப்தடுத்துல் 

இண்டாாக, யளகளப சாிப்தடுத்துற்கு தாடுகள் உவுகின்நது. ம் 

ல்தனாயளட ாழ்க்ளகிலும் குற்நங்குளநகலம் களநகலம் காப்தடுகின்நண. 

அற்நில் சினள சிநிதும் சினள அற்ளநதார்க்கிலும் கதாிளயுாகும். அதகாக 

ாம் ம்னெளட கசாந்க் குளநதாடுகளபக் குநித்து குயடாகவும் அல்னது அற்ளந 

சகித்துக்ககாள்ற்கு ியப்தனெள்பர்கபாகவும் இயக்கிதநாம். “ஆளகால், 

ததனாகத்ிலியக்கிந உங்கள் திா ன சற்குாியக்கிநதுததான ீங்கலம் ன 

சற்குாியக்கக்கடவீர்கள்” ன்ய இதசு க்குக் கூநிணார் (த்தயு 5:48). 

“னத்துத்ிற்காண” கிதக்க ார்த்ள கடலிதாஸ் ஆகும். இது “னெழுள” ன்யம் 
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காிகதர்க்கப்தடும். ீிிலும் ஆிக்குாி எழுக்கப்தண்னகபாகி இளகள் என்நிலும் 

குளநவுதடால் தன் ம்ள “னெழுளாக” கா ாஞ்சிக்கின்நார்.   

ம்னெளட குளநதாடுகபில் ிாணாக கிாிள கசய்ற்காண எய ி 

தாடுகபிடனெண்டு. ாிகின்ந சூளபில் ட்தாண்டம் ீர் குிழ்கபால் தசளடாதடி 

குன் கபிண்ள இக்கற்ந ிாக அல்னது ககாடூாண ிாக திளசந்து அற்ளந 

அகற்யான். தாிசுத் ஆிாணயம் க்குள்அவ்ாதந கிாிள கசய்கின்நார். அது 

தளணகுாிாக இயந்ாலும் னெடிில் அது கதயிிக்காியக்கும். ாம் 

தாடுகலக்கூடாக கடந்துததாகும்ததாது ாம் னெகங்ககாடுக்கும் காாிங்கள் ல்னாம் 

ம்னெளட கட்டுப்தாட்ளட ீயம்ததாதும் ம்னெளட கதாயளக் குளநப்தாடாது ிகவும் 

கடுளாய் தாடுகபில் தசாிக்கப்தடும். கனௌகீகாணளத உண்ள ன்ந ண்னெம் 

சுாித்ின் ீாண ம்னெளட ாட்டனெம்அதகாக இந் தாடுகலக்கூடாக 

காடப்தடுகின்நது. தாகத்ில் காப்தடும் ிசுாச வீர்கபிடம் தன் வ்ாய 

கிாிள கசய்ாதா அவ்ாதந ம்ிடத்ிலும் அர் கிாிள கசய்கின்நார். தாடுகலக்கூடாக 

அர் ம்னெளட ாக்ளகின் எவ்காய தகுிளயும் தாீட்சிக்கிநதுடன் அந் தாடுகள் 

ிகப்கதாி கதனத்ளயும் கட்டிகழுப்னகின்நது. 

தாடுகலக்கூடாக உயி  

னேன்நாாக, தாடுகள் ம்னெளட அடிக்கடி ாற்நளடயும் ன்ளள ாற்யகின்நது. 

ம்ில் அதகர் இந் ிச்சற்ந ன்ளயுடன் ததாாடுகின்தநாம். ாம் அணனாக 

இயக்கிதநாம் தின்ணர் குபிாகியக்கிதநாம், ததன ததாகின்தநாம் தின்ணர் கீத 

யகின்தநாம், உள்தப கசல்கின்தநாம் தின்ணர் கபித யகின்தநாம். ாம் 

ிசுாசிகபாகும்ததாது ம்னெளட ாழ்க்ளக உயிாகவும் ிடாகவும் இயக்கும்கன்ய 

ாம் ிளணக்கிதநாம். ஆகிலும், ிக ிளாக ாம் அந் தாளிலியந்து ினகி 

ிடுகிதநாம். தாகத்ில் காப்தடும் ிகப்கதாி ளனர்கலம் தர்கலம் ககாள்ளக 

ாநால் ிளனத்ியத்ல்ன்கின்ந ிடத்துடன் ததாாடிணர்கபார். உாாக, 

ீதாத்தயுவுக்கு ளாிப்தடுத்ல் அசிாணததாது, இணிித்ாக, ான் உன்தல் 

ன் ளககளப ளத்ிணால் உணக்கு உண்டாண தத்ள ீ அணல்னேட்டி 

ழுப்திிடும்தடி உணக்கு ிளணப்னட்டுகிதநன் ன்நார் தவுல் (2 ீதாத்தயு 1:6). ற்நப் 

தக்காக, ங்கலளட ஆிக்குாி ங்களப துஷ்திதாகம்தண்டம்ள 

ககாாிந்துிலியந் னெழு சளதக்கும் ிிஞ்சி ஆிக்குாி உர்வுககாடுக்கப்தட்டியந்து. 1 

ககாாிந்ிர் 12 இல் தவுல் அர்கலளட ததார்த்ள குநித்து அர்களப 

கடிந்துககாள்லகின்நார். தாடுகபிடம் ம்ள ிிஞ்சுிலியந்து தாதூகாக்கும் எய அற்ன 

ியுண்டு. 

ாம் அளணயம் ஆிக்குாி தனவீணத்ிற்குட்தட்டர்கபாியக்கின்தநாம். ஆகிலும் 

தன் ம்ள கதனப்தடுத்துார் ன்ய ாம் உயி ககாள்பனெடியும். ாம் கசய்ற்ககண 

அளக்கப்தட்டுள்ப தளனள காடர்ந்தும் ம்னெளட ணி கதனத்ளக் ககாண்டு 

அபிடுதாகணின் ிச்சாகதாம் அளாிப்தட்டுிடுதாம். வ்ாநாினும், 

தன் ம்னெளட ிசுாசத்ள திற்சி கசய்ற்கும் ம்னெளட கதனத்ள 

அிகாிப்தற்கும் சாிாண தத்ிலும் சாிாண அபிலும் தசாளணகளப அனுப்னார். 
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அர் எயததாதும் அிப்தற்காக தசாளணகளப அனுப்னில்ளன ாநாக ம்னெளட 

குாிசத்ள கட்டிகழுப்னற்காக ாத்ிதாகும். தாடுகபிலியந்து 

ிடுளனளடற்கு ாம் குநிப்திட்ட எய ிள சார்ந்து அள ிர்தார்க்கின்தநாம். 

ஆகிலும் ாம் ளப் கதற்யக்ககாள்ப தண்டும் ன்தது ம்னெளட திாவுக்கு 

தண்டிாியக்கின்நது ன்தள கற்யக்ககாள்து அளிடவும் னெக்கிாகும். லூக்கா 

22:31-32, “தின்னும் கர்த்ர்: சீதாதண, சீதாதண, இதா, தகாதுளளச் சுபகிணால் 

னளடக்கிநதுததானச் சாத்ான் உங்களபப் னளடக்கிநற்கு உத்வு தகட்டுக்ககாண்டான். 

ாதணா உன் ிசுாசம் எிந்துததாகாதடிக்கு உணக்காக தண்டிக்ககாண்தடன்; ீ 

குப்தட்ட தின்ன உன் சதகாளண ஸ்ிப்தடுத்து ன்நார்.” தாடுகள் ற்நர்கலக்கு 

உிகசய்ற்காக ம்ளதிற்யிக்கின்நது.  

 

சாத்ானுளட கத்ில் தாடுகள் 

தாக்கம் 3: 

தனுளட ஜணங்கலக்கு ிாண சாத்ானுளட சூழ்ச்சித்ந்ிங்களப 

இணம்கால் 

 

ஏர் உண்ளாண ிாி 

1 தததுய 5:8-9 இவ்ாய கூயகின்நது, “கபிந் னத்ியுள்பர்கபாியங்கள், 

ிித்ியங்கள்; கணணில், உங்கள் ிாபிாகி திசாசாணன் ககர்ச்சிக்கிந சிங்கம்ததால் 

ளண ிழுங்கனாதா ன்ய ளகதடிச் சுற்நித்ிாிகின்நான். ிசுாசத்ில் 

உயிாியந்து, அனுக்கு ிர்த்து ில்லுங்கள்; உனகத்ிலுள்ப உங்கள் 

சதகார்கபிடத்ிதன அப்தடிப்தட்ட தாடுகள் ிளநதநியகிநகன்ய 

அநிந்ியக்கிநீர்கதப.” அப்தடிாணால் எயன் வ்ாய திசாசினுளட கத்ில் 

தாடனுதிக்கனெடியும்? ிாிின் னேன்ய சூழ்ச்சித்ந்ிங்கதப ம்னெளட அளாிம், 

ஞ்சளண ற்யம் ணக் குப்தத்ிற்கு காாளகின்நண. 

அளாிம்  

தின்யம் இந் சூழ்ிளனள உங்கபால் இணங்கா னெடியுா? ீங்கள் எய கடிணாண 

கானத்ில் இயக்கின்நீர்கள்ன்ய ளத்துக்ககாள்லங்கள். காிலில் காாிங்கள் துவும் 

சாிாக ளடகதநில்ளன. ீங்கள் தாதாடுகூட ததாாடுகின்நீர்கள். ீங்கள் தசிக்கும் 

எயர் திச்சிளணின் த்ிிலியக்கின்நார். இந் கஷ்ட கானத்ின் அதக ாங்கலக்குப் 

தின்தாக, ீங்கள் தனவீணாகவும் காப்தட்டாகவும் உயகின்நீர்கள். ளயும் 

சிந்ிக்கா எயதர் இக்கற்ந ிாக உங்கபிடம் காடர்ந்தும் சின ிர்ாநாண, 

ிாற்ந அல்னது னண்தடுத்தும்ிாக தா என்ளநக் கூயகின்நார். 
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ம்ள அளாிப்தடுத்ிணால், கதனணற்நர்கபாக ம்ள ாற்ந னெடியும் ன்தள 

சாத்ான் ன்கு அநிான். கசததலின் ாக்குலுக்கு தின்தாக லிா ீர்க்காிசி 

அளாிப்தட்டு ன்னுளட ஊித்ள ியத்தண்டுகண ண்ிணார். தாணா 

ீர்க்காிசியும் அளாித்துடனும் தகாதத்துடனும் காப்தட்டார்; ிணிதில் ன்னுளட 

ஊித்ிற்குப் திநகு ான் ாிக்கதண்டும் ன்ய ிளணத்ார். தாகத்ில் 

அளாித்ிற்கு னெகங்ககாடுத் தன ளனர்கலள் இர்கள் இயயம் அடங்குர். 

எய கிநிஸ்ணாக இந் அளாித்ள சாத்ானுளட எய அக்கிணிஸ்ிம் ன்ய 

ீங்கள் ிச்சாக அநிந்துககாள்பதண்டும். அள உங்கள் ஆிக்குள் ாிடாீர்கள் 

அத்துடன் அது தகாதாக கசப்தாக பர்ற்கு இடங்ககாடுக்காீர்கள். அற்காக 

கஜதியுங்கள். ம்தத்குந் எய கிநிஸ் ண்தன் அல்னது ததாகாிடம் அளக் குநித்துப் 

ததசுங்கள். திசாளச ிடாக ிர்த்து ில்லுங்கள்.    

ஞ்சளண 

திசாசாணன் ஞ்சிப்தில் ிநளசாலி. தய ந் ிகளபப் தார்க்கிலும் அன் 

சளதக்குள் அதக தாடுகளப ஞ்சளண னேனாக ககாண்டுந்ியக்கின்நான். திாணாக 

சத்ித்ள ிாிப்தனூடாகத ஞ்சிக்கிநான்; அிலும் ிதசடாக தாக்கிங்களப. 

அப்ததாஸ்னர் தததுய இந் சூழ்ச்சிக்ககிாக ம்ள இவ்ாய ச்சாிக்கின்நார். 2 தததுய 

3:16 இல் அன் இவ்ாய ழுதுகிநான், “கல்னார்கலம் உயிில்னார்கலம் ற்ந 

தாக்கிங்களபப் னட்டுகிநதுததானத் ங்கலக்குக் தகடுத்க்காக இளகளபயும் 

னட்டுகிநார்கள்.” 

சாத்ான் தனுளட சணங்களப அளச்-சத்ித்துடன் ததசுகிநான். த்தயு 4 ஆம் 

அிகாத்ில் சாத்ான் இதசுிணிடத்ிற்கு ந்து கய்வீக தளகளப சந்ித்ல், 

கய்வீக தாதுகாப்னக்காண ற்யம் கய்வீக ிளன குநித் அளச் சத்ிங்களபத் 

காிித்ான். ஆணாலும் இதசு தனுளட ார்த்ளளக் ககாண்டு அளண 

ிர்த்துின்நார். இன்யம் கள்பத்ீர்க்காிசிகள் அளச் சத்ித்ள ம்னகின்நார்கள். 

அர்கள் கற்களப அப்தங்கபாக ாற்ந னெற்சிக்கின்நார்கள்.தாகா ஆற்நல் னேனம் எய 

கதாயளபதா சாீத்ளதா அந்த்ில் ச்கசய்யும் ஆற்நல் ததான்நற்நிற்காகப் 

தாிந்துததசுகிநர்கள். இந் ததாலித்ணாண கசல்கபிணால் ல்னளளயும் 

அிகாத்ளயும் கதற்யக்ககாள்பகின்நணர். தனுளட ார்த்ளக்கு ாணாக 

இயப்தது ாத்ித தனுளட னெழுளாண சத்ித்ிற்கும் சாத்ானுளட அளச் 

சத்ித்ிற்கும் உள்ப ித்ிாசத்ள கண்டுககாள்பனெடியும். 

ணக் குப்தம் 

அளாித்ாலும் ஞ்சளணிணாலும் சாத்ான் உங்களப தாடுகலக்குட்தடுத் 

னெடிாதுததாணால், அன் தின்ணர் அன் உங்கள் ாழ்க்ளகின் ிட்டிடும் ளாண 

உங்கள் ணள ாக்குற்கு னெற்சிப்தான். ாழ்க்ளகிணதும் ித்ித்ிணதும் சகன 

ீர்ாணங்கலம் ணால் டுக்கப்தடும். ம்னெளடகற்நிக்காண அல்னது அிவுக்காண 

ஆயுங்களப உயாக்கும் ணது ஏய தளடக்களனச்சாளனாகும். ந்ாலம் ான் 
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கற்நிகதயற்காக உங்கள் ணளீளிணால் ிப்னற்கு சாத்ானுக்கு 

அசிில்ளன; உங்களப குப்தளடச் கசய்த அனுக்கு தண்டிாியக்கின்நது. 

தனுளட சத்த்ள உங்கலக்கு அளடக்கும்தடி குப்தங்களப, தசார்வுகளப, 

தங்களப ற்யம் ஏய்ில்னாளள ற்யம் தனும் எய காாித்ள உண்டாக்கப் 

தார்க்கிநான். வ்ாநாினும் ம்னெளட ிகப்கதாிாண ஆிக்குாி உள்பத்கழுச்சி 

ன்ணகன்நால் தாிசுத்ாிிணால் ிடத்ப்தடுதன்நி ாம்சத்ிணால் அல்ன 

ன்தத. ாம் கசய்யும் ல்னாற்நிலும் கிநிஸ்துினுளட ணது க்கு 

காப்தடதண்டும். தானாிிலியந் கிநிஸ்ர்கலக்கு தவுல், “ீங்கள் இந் 

திதஞ்சத்ிற்கு எத் தந்ாிால், தனுளட ன்ளயும் திாினெம் தாினனொண 

சித்ம் இன்ணகன்ய தகுத்நித்க்காக, உங்கள் ணம் னிாகுகிநிணாதன 

யயதாகுங்கள்” ன்ய னத்ிகசால்லுகின்நார் (தார் 12:2).   

ாம் ீண்ட கானத்ிற்கு சாத்ானுளட கத்ில் தாடுதடதண்டி அசிில்ளன. ஆம், 

அன் காடர்ந்தும் ாக்குான் ன்நாலும் ாம் ிகவும் ிளாக அனுளட 

னெற்சிகளப அநிந்துககாள்லம்ததாது, துாிாகஅனுக்கு ிாண கசலில் 

ஈடுதடனெடியும். ஆகத, கபிாகவும் ிிப்னடனும் இயந்து திசாசினுளட ந்ிங்கலக்கு 

ிர்த்து ில்லுங்கள். 

தாடுகள் ம்னெளட தாங்களபக் கடிந்துககாள்லம் 

தாக்கம் 4: 

கீழ்ப்தடிா கிநிஸ்ர்களப எழுக்கப்தடுத்துற்காக தன் வ்ாய 

தாடுகளபப் தன்தடுத்துகிநார் ன்தள ிபக்குல். 

 

தாம் தனுளட கணத்ள ஈர்க்கும் 

தா டத்ளக்கு அடிளாய் இயப்தளப்தார்க்கிலும் தாடனுதிப்தற்காண 

துாிாண ிகள் தநில்ளன. தாாணது ன் கசாந் இற்ளக ற்யம் ிர்க்கினா 

ிளபவுகபின் காகுிள சுந்துயகின்நது. ீங்கள் கதாய் கசான்ணீர்கபாணால் 

தர்ளற்நாகவும் ம்திக்ளகக்கு தாத்ிற்நாகவும் கபிப்தடுவீர்கள். ீங்கள் 

கபகடுத்ீர்கபாணால் சிளநில் அளடக்கப்தடுவீர்கள். ீங்கள் வீண்ததச்சு 

ததசுவீர்கபாணால் அல்னது கிசுகிசுத்ீர்கபாணால் கசாற்த உண்ளயுள்ப ண்தர்கள் 

ாத்த உங்கதபாடு இயப்தார்கள். ல்னாற்நிற்கும் தனாக, எய ிசுாசிின் 

ாழ்க்ளகில், தாம் ப்ததாதும் தணிடத்ிலியந்து எய திியுத்த்ள 

ளக்கின்நது. 

தன் ம்ில் அிகாக அன்ன ளத்துள்பார் ன்தணால் ம்னெளட 

ாழ்க்ளகிலுள்ப தாங்களப அர் கண்டும் காாது ததால் இயக்காட்டார். ீங்கள் 

தாம் கசய்வீர்ககபன்நால் கதற்தநார்கள் ங்கள் கீழ்ப்தடிா திள்ளபகளப 
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ியத்துதுததான, தன் உங்களப ியத்துற்கு னெற்சி கசய்ார் ன்தள 

கணத்ிற்ககாள்லங்கள். ாயதட்ட அபவுகபினாண தாடுகள் தனுளட ியத்துலில் 

அல்னது எழுக்கப்தடுத்லில் இன்நிளாகான்நாகியக்கிநது.  

இட்சிப்தின் கிம்  

கிநிஸ்ர்கள் கனகம் ற்யம் தாம் கசய்யும்ததாது ங்களப ச்சாிப்தர்கள் ககாஞ்சம் 

அிகாக கசய்கிநார்கள் ன்ய சினதளபகபில் ண்டகின்நார்கள். அர்கள் ங்கள் 

டத்ளகலக்கு சாக்குததாக்குகளபச் கூயதாடு ங்கள் தாம் சிநிது அல்னது 

னெக்கிாணல்ன ன்ததுததான தாசாங்கு கசய்கின்நணர். தன் அர்கலளட 

குளநகளபகண்டும் காாதுததான இயப்தார் ன்ய ஊகிக்கின்நார்கள். ஆணால் தன் 

எயததாதும் தாத்ிற்காண சாக்குததாக்குகளப ற்யக்ககாள்பாட்டார்! ம்னெளட 

இட்சிப்திற்காக கிநிஸ்து ம்னற்காி கித்ள கசலுத்ியுள்பார். தன் ம்னெளட 

ாழ்க்ளகில் ிசானாணகாய னெலீட்ளடச் கசய்துள்பார். ம்னெளட 

கணத்ளக்ககாள்லம்தடிக்கும் அண்ளட ம்ள ியப்திக்ககாள்ற்கும் அர் 

ளதண்டுாணாலும் கசய்ார். ிர்கான ஆசீர்ாங்களப ாம் இந்துிடாதடி 

இப்கதாழுதும் கூட அர் ம்னெளட ாழ்க்ளகில் தளணள அனுிக்கனாம்.  

திகர் ியதத்ள ழுிர் இவ்ாய கூயகின்நார், “தாத்ிற்கு ிதாாய்ப் 

ததாாடுகிநில் இத்ஞ்சிந்ப்தடத்க்காக ீங்கள் இன்னும் ிர்த்து ிற்கில்ளனத” 

(திகர் 12:4). தாத்ிற்கு ிதாாண ம்னெளட ணிப்தட்ட ததாாட்டாணது ம்ள 

இட்சிக்கிநற்காக கிநிஸ்து கசலுத்ி கித்துடன் எப்திடும் ததாது அது ிகவும் 

குளநாகத காப்தடுகின்நது. னெலில் ம்னெளட ாழ்ில் தனுளட 

எழுக்கப்தடுத்னாணது எய ிிஞ்சி கசல் ன்தந ாம் ிளணப்ததாம். இயப்தினும் 

சங்கீம் 103:10“அர் ம்னெளட தாங்கலக்குத் க்காக க்குச் கசய்ாலும், 

ம்னெளட அக்கிங்கலக்குத் க்காக க்குச் சாிக்கட்டாலும் இயக்கிநார்” ன்ய 

கூயகின்நது.  உண்ளாகத ாம் கதற்யக்ககாள்ப தண்டி ண்டளணதாடு 

எப்திடும்ததாது தன் எயததாதும் ம்ிடத்ில் கடுளாக கசற்தடில்ளன ன்தள 

ாம் காண்ததாம். அர் கியளதயுள்ப தன், க்காண சிநந்ற்ளந ாத்ிம் 

ாஞ்சிக்கும் தன்.   

திா ம்னெளட ிகச் சிநப்தாண ாஞ்ளசக்கு தாக கசல்தடுகின்நார் 

ாம் ந்க் குடும்தத்ிற்குச் கசாந்ாணர்கள் ன்தள அநிந்ியத்ல் 

அசிாணாகும். ம்னெளட ாழ்க்ளகில் கிநிஸ்து இல்னாியந் கானத்ில் 

திசாசாணதண ம்னெளட திாாகக் காப்தட்டான்.இப்கதாழுது, ாம் கிநிஸ்ர்கபாண 

ாள்னெல் ததண ம்னெளட ததனாகப் திாாக இயக்கின்நார். அப்ததாஸ்னர் 

தாான் இவ்ாய ழுதுகின்நார், “ாம் தனுளட திள்ளபககபன்ய 

அளக்கப்தடுிணாதன திாாணர் க்குப் தாாட்டிண அன்ன வ்பவு கதாிகன்ய 

தாயங்கள்!” (1 தாான் 3:1). ங்கள் திள்ளபகதபாடு ததசுற்கும் அர்களப 

எழுங்குதடுத்துற்கும் ல்னாி உாிளயும் கதற்தநாயக்கு உண்கடன்தள அளணயம் 

அநிந் ிடத. திள்ளபகள் ற்யம் எழுக்கப்தடுத்ல் ஆகி ிடத்ில் இண்டு 
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கதாதுாண ஆலளகள் உண்கடன்தள கதற்தநார்கபால் கசால்னக்கூடும்: அடம்திடிக்கும் 

திள்ளபகள் ற்யம் இங்குகின்ந அல்னது கீழ்ப்தடிவுள்ப திள்ளபகள். அடம்திடிக்கும் 

திள்ளபகள் எழுக்கப்தடுத்ளன ிர்க்கக்கூடிர்கள். ஆணால் அர்களப 

திற்யிப்தற்கு கதற்தநார்கள் தனிகாக கஷ்டப்தடதண்டிியக்கும். இங்குகின்ந 

அல்னது கீழ்ப்தடிவுள்ப திள்ளபக்கு ககாஞ்சாகத எழுக்கப்தடுத்ல் தளப்தடுகின்நது. 

உண்ளாகத, அந் ககாஞ்ச எழுக்கப்தடுத்ல் அர்கதபாடு அிக கானத்ிற்கு 

ிளனிற்கும். 

தனுளட எழுக்கப்தடுத்லின் கீழும் ிசுாசிகள் ீது இந் அடிப்தளட திிகசல் 

உண்கடன்தள ாம் கானாம். கானத்ிற்குக் கானம் இந் இய ஆலளயுளட 

ிசுாசிகலக்கு தனுளட எழுக்கப்தடுத்னாணது தளப்தடுகின்நது. சினர் ிர்ப்தர், 

சினர் அளத் ழுிக்ககாள்ர். திகர் 12:5-6 கூயகின்நது, “அன்நியும்: ன் கதண, 

கர்த்யளட சிட்ளசள அற்தாக ண்ாத, அால் கடிந்துககாள்பப்தடும்ததாது 

தசார்ந்துததாகாத. கர்த்ர் ணிடத்ில் அன்னகூயகிநாதா அளண அர் சிட்சித்து, ாம் 

தசர்த்துக்ககாள்லகிந ந் களணயும் ண்டிக்கிநார்.” ம்ள தசிப்திணிித்த தன் 

ம்ள எழுக்கப்தடுத்துகின்நார். 

ஊாாி கணிடியந்து எய தாடம்  

திசாசணன் ியடவும், ககால்னவும், அிக்கவுத யகின்நான், ஆணாலும் கிநிஸ்து 

ககாடுப்தற்கும், கட்டிகழுப்னற்கும், னதுப்திக்கவுத ந்ார். ஊாாி கனுளட 

உளள ாசிக்கவும் (லூக்கா 15:11-32 ப் தார்க்க). கீழ்ப்தடிா இந் கணின் ீது 

கப்தனுளட இயம் ிகவும் உண்ளயுள்பாக காப்தட்டது.அர் அளண வீட்டிற்கு 

தற்நார், னத்ிசுிகாத்ள னதுப்தித்ார். அனுளட யளகள ககாண்டாடிணார். 

இந் களில் யம் கப்தன் தளண திிிித்துப்தடுத்துகிநார். 

ஊாாி கனுளட கப்தளணப் ததானல்னாது, சின சு-ீியுள்ப கிநிஸ்ர்கள் 

கிநிஸ்துளப் தின்தற்யம் ிநிண எயளண கட்டிகழுப்ததண்டிர்கள் 

தனுளட கியளதள அப்தடிப்தட்டர்கபிடத்ில் தாாட்டத் நிிடுகின்நணர். 

தனுளட அன்தின் கற்நிளக் ககாண்டாடுளப் தார்க்கிலும், இந் சு-ீியுள்ப 

கிநிஸ்ர்கள் தனுளட குடும்தத்ிற்குள் ியம்தி ந்ர்கபிடத்ில் ங்கலளட 

கசாந் எழுக்கத்ள தனந்ாக ிிக்கப்தார்க்கின்நணர். ஆகிலும் ாம் ி நி கசன்ந 

ிசுாசிகளப ிதந்ளணின்நி அன்ன கசய்வும் அர்களப அயளட குடும்தத்ிற்குள் 

ற்யக்ககாள்பவும் தண்டுகண கிநிஸ்து ாஞ்சிக்கிநார்.   
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தாடுகள் கிநிஸ்துவுடன் ிசுாசிகளப க்கிப்தடுத்தும் 

தாக்கம் 5: 

தாடுகள் வ்ாய கிநிஸ்துவுடன் ம்ள க்கிப்தடுத்துகின்நகன்தள ிதாித்ல். 

 

தாடுகள் ிர்க்க னெடிாள 

சின ணிர்கள், அதகாக கிநிஸ்ர்கள் தாடுகபிலியந்து 

ிடுிக்கப்தடதண்டுகன்ய ண்டகின்நார்கள். ாம் கிநிஸ்துின் 

சீர்கபாியப்தணால் தாசாண கஷ்டங்கபிலியந்தும் உதத்ிங்கபிலியந்து ாம் 

ம்ள தாதூகாத்துக்ககாள்ப னெடியுா? ாம் அடிக்கடி தகள்ிப்தடும் தாதுகாப்தின் 

தலிளப் தற்நி ன்ண கசால்லுதாம்? அது ம்ள ல்னா தளணிலியந்தும் 

துத்ிலியந்தும் தாதூகாக்காா? 

தததுயின் கூற்யக்கு இங்க கிநிஸ்ர்கள் தாடுகபிலியந்து 

ிடுிக்கப்தட்டர்கபல்ன. 1 தததுய 4:12-13 இவ்ாய அநிக்ளகச் கசய்துள்பது, 

“திாிாணர்கதப, உங்களபச் தசாிக்கும்தடி உங்கள் டுில் தற்நிகாிகிந அக்கிணிளக் 

குநித்து தா னதுளகன்ய ிளகால், கிநிஸ்துின் கிள கபிப்தடும்ததாது ீங்கள் 

கபிகூர்ந்து கிழும்தடிாக அயளட தாடுகலக்கு ீங்கள் தங்காபிகபாணால் 

சந்தாப்தடுங்கள்.” அப்ததாஸ்னர் தவுலும்கூட இவ்ாய ழுதுகிநார், “இப்தடி ான் 

அளயும் அயளட உிர்த்கழுலின் ல்னளளயும், அயளட தாடுகபின் 

க்கித்ளயும் அநிகிநற்கும், அயளட த்ிற்ககாப்தாண த்ிற்குபாகி, 

ப்தடிாினும் ான் ாித்தாாிலியந்து உிதாகடழுந்ியப்தற்குத் குிாகும்தடிக்கும்” 

(திலிப்திர் 3:10).  

தனுளட ிகப்கதாி ணிர்கபாண இவ்ியயம் கிநிஸ் ாழ்க்ளகில் 

தாடுகளப ிர்தார்த்ியந்ணர். இணி எயததாதும் ற்காலிக ஆசீர்ாங்கபில் 

கிழ்ச்சிளடதா அல்னது க்கு கய்வீக தாதுகாப்ன கிளடக்காது ன்தது இன் 

அர்த்ல்ன. கிநிஸ்ர்கபாண ாம்  ப்ததாதும் தனுளட ிிப்னள்ப கண்தார்ளின் 

கீழ் இயக்கிதநாம் ன்தள ம்ததண்டும். ந் ஆசீர்ாங்கலம் ந்ப் தாடுகலம் 

தனுளட அனுிின்நி ம்னெளட ாழ்க்ளகக்குள் ாட்டாது.    

தாடுகபின் க்கிம்  

அப்ததாஸ்னர் தததுய “அயளட தாடுகலக்கு ாம் தங்காபிகள்” ன்ய கூயகின்நார் 

(1 தததுய 4:13). “அயளட (இதசுின்) தாடுகபின் க்கித்ள” ாம் 

அநிந்ியக்கதண்டும் ன்தளக் குநித்து தவுல் ததசுகின்நார் (திலிப்திர் 3:10). 

ற்நயளட அத அனுதத்ள தகிர்ந்துககாள்லதன க்கிாகும். ாழ்க்ளகப் 

தத்ில் தாடுகளபத் ிர்ப்தளப் தார்க்கிலும், ாம் அள ிர்தார்த்ியக்கதண்டும் 

தலும் ாம் அள தற்கவும் தண்டும். காம் ன்ண? ாம் தளணள 



 

134 
 

சகித்துக்ககாள்லம்ததாது, ாம் தாத்ிணால் தாடுகள் அனுதிக்கில்ளன ாநாக ாம் 

கிநிஸ்துவுடன் ஏர் ிதசித் க்கித்ள அனுதிக்கின்தநாம் ன்ய ண்தண்டும். 

இது ிகவும் கடிணாகத் தான்நிணாலும், தாடுகள் அனுதித்ல் ாத்ித ணக்கு 

உண்டாண ன்ளன்தள தவுல் னாிந்துககாண்டார். ம்னெளட தாடுகபாணது இதசுின் 

இயிாண தாடுகலக்கு ிகவும் சிநி அபில் ாத்ிம் சம்தந்ப்தட அனுிபிக்கும். 

ன் இதசு தாடுகள்தட்டார்  

ம்னெளட தாங்கலக்காக ம்னெளட குான் தாடுகள்தட அனுிக்கவும் 

அற்கூடாக ம்னெளட இட்சிப்ளத ாங்குதும்ஆினெற்ககாண்டு தனுளட 

ிட்டாக இயந்து. சாா ீர்க்காிசி இவ்ாய ழுிணார், “கர்த்தா அள (இதசு) 

காயக்கச் சித்ாகி, அள தாடுகலக்குட்தடுத்ிணார்” (சாா 53:10). இது ம்னெளட 

ணி ணிற்கு ிசித்ிாகக் காப்தடுகின்நது; ன்னுளட கன் அப்தடிப்தட்ட 

தளணகளப அனுதிப்தள ாஞ்சிக்கும் ந்காய கப்தளணக் குநித்து ம்ால் 

ிளணத்துக்கூட தார்க்கனெடிாது. 

தனுளட ிகபாணது ிசுாசிக்கா ணி ணிற்கு னெட்டாள்ணாகத் 

தான்நனாம். அயளட ிகள் ம்னெளட ிகளபப் தார்க்கிலும் உர்ந்தும் 

ஞாணனெள்பதுாகும். ஆகத, அது உயாக்கப்ததாகும் களடசிப் தனணிணிித்ம் ன் 

குான் காப்தடுில் தன் திாிாியந்ார். சினதளபகபில் னிக்குாி 

கப்தன்ாயம் ங்கள் திள்ளபகள் தளணப்தடும்தடி சின தாடுகளப அனுிக்கின்நார்கள் 

கணணில் அது ிகுந் ன்ளளக் ககாண்டுயம் ன்தால். எய திள்ளப ிழுந்து 

அப்திள்ளபினுளட ளகில் கடுளாக அடிதட்டியந்ால் ிச்சாக அழுான் 

அதுட்டுின்நி ாாது ன் ளகளப்திடித்து ிடுார்கதபா ன்யம் அது இன்னும் 

ணக்கு தளணளத் யம் ன்ய தந்தும் அழுான். வ்ாநாினும், கப்தன் 

திள்ளபின் ீாண அன்திணால் அந் கசற்தாடு கடுளாண தளணாியந்ாலும் 

உளடந் அந் லும்னகளப சாிகசய்யும்தடி ளத்ிள அனுிப்தார்.அந் தசத்ள 

சாிகசய்ற்கு சத்ி சிகிச்ளச அசிகணின், அது இன்னும் த்ளண தளண ிக்காக 

காப்தடினும் கப்தன் அளயும் அனுிப்தார். அவ்ாய கசய்து ிகப்கதாி 

ன்ளள உண்டாக்குகிநிணிித்ம் அளண கப்தன் ிாாண கசல் ண 

ண்டகின்நார். 

தாான் ஸ்ாணகன் னெனாது இதசுள ஜணங்கலக்கு னென்தாக 

காிப்தடுத்தும்ததாது கசய்யும்ததாது, அர் இவ்ாய அநிித்ார், “இதா, உனகத்ின் 

தாத்ளச் சுந்துீர்க்கிந த ஆட்டுக்குட்டி!” (தாான் 1:29). இதசு ான் தாடுகள் 

அனுதிக்கிநற்கும் ாிப்தற்கும் ந்தன் ன்ய ீண்டும் ீண்டும் ன்னுளட 

சீர்கலக்குக் கூநிணார். லூக்கா 24 ஆம் அிகாத்ில், னெனாது உிர்த் ஞாிநன்ய 

ம்ாவூயக்கு ததாய்க்ககாண்டியக்கும் இதசுின் இண்டு சீர்களபக் குநித்து 

தார்க்கிதநாம். இதசு சின ாட்கலக்கு னென்ணாக சிலுளினளநப்தட்டார். இந் 

சீர்கள் இதசு உிதாகடழுந்து காப்தடுகின்நார் ன்ந கசய்ிள தகள்ிப்தட்டு 

கும்தி களனளடந்ணர். இதசு அர்களப கடிந்துககாண்டு, கிநிஸ்து இவ்ிாகப் 
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தாடுதடவும், து கிளிதன திதசிக்கவும் தண்டிில்ளனா ன்ய கசால்லி” 

(லூக்கா 24:26). 

இதசு தாடுதட தண்டிது தனுளட னெக்கிாண ிட்டாக இயந்து. திகர் 

ியதத்ள ழுிர் இவ்ாய கூயகின்நார், “கணன்நால் க்காகவும் ம்ாதனயும் 

சகனத்ளயும் உண்டாக்கிணர், அதகம் திள்ளபகளப கிளிதன ககாண்டு ந்து 

தசர்க்ளகில் அர்கலளட இட்சிப்தின் அிதிள உதத்ிங்கபிணாதன 

னப்தடுத்துகின்நது அயக்தகற்நாியக்கின்நது” (திகர் 2:10). இதசு ற்கணத 

தாற்ந னாியந்ார். ஆகத, தாம் காடர்தாண கல்ாாிின் கிாிளாணது 

அள னாக்கில்ளன. னத்ள கிதக்க காி இவ்ாய காிகதர்க்கிநது 

“னெடிவு அல்னது னெழுிளநவு.” கல்ாாி சிலுளாணது இதசுின் இப்னிக்குாி திின் 

உச்சகட்டாகும். இளன்நி அர் தனுளட சித்த்ள னெடிக்கதா அல்னது 

னெழுிளநவுதடுத்ிியக்கதா னெடிாது. அணால் ான் இதசு சிலுளில், “னெடிந்து” 

ன்ய சத்ிட்டார் (தாான் 19:30). 

இதசுவும்கூட தாடுகபினூடாக கீழ்ப்தடிள கற்யக்ககாண்டார். எய ணிணாக, அர் 

தனுக்கு கீழ்ப்தடிளக் குநித்து கற்யக்ககாள்ப தண்டிாியந்து. அர் காிவு 

கசய்தண்டிாியந்ார். அர் ளகதுகசய்ப்தடும் னென்ணாகவும்  தசாிக்கப்தடும் 

னென்ணாகவும் ககத்சதண தாட்டத்ில் அர் ததாாடி ித்ள ாம் 

காக்கூடிாகியக்கின்நது. “சற்ய அப்னநம்ததாய், னெகங்குப்னந ிழுந்து: ன் திாத, 

இந்ப் தாத்ிம் ன்ளண ிட்டு ீங்கக்கூடுாணால் ீங்கும்தடி கசய்யும்; ஆகிலும் ன் 

சித்த்ின்தடில்ன, உம்னெளட சித்த்ின்தடித ஆகக்கடது ன்ய கஜதம்தண்ிணார்” 

(த்தயு 26:39). திாாகி தன் இதசுள த்ிலியந்து ிடுளனாக்கிணார் 

(திகர் 5:7), ன்நாலும்கூட ம்னெளட அற்னாண இட்சகயம், தாின கய்வீகனெம் 

தாின னுீகனெம் உளடயாணர் தாடுகளப சகிக்கதண்டிாியந்து. 

உங்கள் ாழ்க்ளகளக் குநித்தும்கூட தனுக்கு எய ிட்டம் உண்டு. ாம் அயளட 

குானுளட சாலுக்கு எப்தாியக்க தண்டுகண அர் ியம்னகின்நார். அது 

ளடகதயற்காக ாம் கிநிஸ்துின் தாடுகபில் தங்குககாள்ப தண்டும்.  

சாிாண தணாதாம் னெக்கிாணது 

தாடுகள் இனகுாணள அல்ன. ாக்குப்தண்ப்தட்ட தசத்ிற்கு தளற்கு 

னென்ணாக இஸ்தல் னத்ிர்கள் ாற்தது யபவும் ணாந்ித்ில் அளனந்து 

ிாிந்ளக் குநித்து கணியுங்கள்.  தாதச அர்கலக்கு இவ்ாய ிளணவுதடுத்ிணார், 

“உன் தணாகி கர்த்ர் உன்ளணச் சியளப்தடுத்தும்தடிக்கும், ம்னெளட கட்டளபகளப 

ீ ளகக்ககாள்ாதா ளகக்ககாள்பாட்டாதா ன்ய அர் உன்ளணச் தசாித்து, உன் 

இயத்ில் உள்பள ீ அநியும்தடிக்கும், உன்ளண இந் ாற்தது யபவும் 

ணாந்ித்ிதன டத்ி ந் ல்னா ிளயும் ிளணப்தாாக” (உதாகம் 8:2). அத 

தன் ம்ள தாீட்சிக்கிநார் ன்தள ாம் ம்தனெடியும். அர் ம்ளயும்கூட 

தாடுகபினூடாக ககாண்டு கசல்லுார். 
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தாடுகள் தளணச் சார்ந்ியப்தற்கு கற்யத்யம் 

தாக்கம் 6: 

தாடுகள் வ்ாய கிநிஸ்துின் ீாண ம்னெளட சார்ந்ியத்ளன அிகாிக்கின்நது 

ன்தள ிபக்குல். 

 

சுத்ள சார்ந்ியப்தன் திச்சிளணகள் 

அப்ததாஸ்னர் தவுல் ன்னுளட லிிக்க தாடுகபினூடாக எய கதயிிக்க 

தாடத்ிளணக் கற்யக்ககாண்டார். அர் அள 2 ககாாிந்ிர் 1:9, “ாங்கள் ங்கள் தல் 

ம்திக்ளகாிால், ாித்தாள ழுப்னகிந தன்தல் ம்திக்ளகாியக்கத்க்காக, 

ம் யகன்ய ாங்கள் ங்கலக்குள்தப ிச்சித்ியந்தாம்” ன்ய குநிப்திட்டுள்பார். 

ம் அளணயளட இற்ளக சுதாத்ிிித்த ாம் சுத்ள சார்ந்ியப்தற்கு 

ியப்தனெள்பர்கபாியக்கின்தநாம். தளண ாம் நந்துிடுகின்தநாம். ஆகிலும் து 

தள ன்ணகன்தள தன் ிகச் சாிாக அநிார். ாம் னெற்நிலும் அளத 

சார்ந்ியக்கும்தடி ம்ள ககாண்டு கசல்து து ன்தளயும் அர் அநிந்ியக்கின்நதாடு 

அற்குள் தாடுகள் அனுதிக்கும் கானப்தகுியும்கூட உள்படங்கக்கூடும். 

எயசின தங்கபில் தன் உங்களப ிட்டு ிக தூாியப்தது ததானத் தான்யம். 

அர் உங்களப நந்துிட்டாதா ன்ய ீங்கள் ஆச்சாிப்தடனாம். இாஜாாகி 

ாவீதும் இள அனுதித்ாய் சங்கீம் 22 இல் இது குநித்து ழுியுள்பார். இதசுவும் 

கூட இந் ளகிடப்தட்ட உர்ள அனுதித்ியக்கின்நார். அர் சிலுளில் 

காங்கிக்ககாண்டியக்கும்ததாது, இதசு இவ்ாய சத்ிட்டார், “ன் ததண, ன் 

ததண, ன் ன்ளணக் ளகிட்டீர்?” (த்தயு 27:46). 

ாம் ஆாிக்கும் தன் ம்ள எயததாதும் ளகிடுில்ளன ன்ய 

ாக்குப்தண்ியுள்பார் (திகர் 13:5). .டதிள்யூ. தடாசர் இவ்ாய கூநிணார், ம் 

அளணயக்கும் தளண ி ததநான்யம் இல்ளன ன்ய ிளணக்கும் கானம் யம். 

ஆதாக்கினெம், கசல்னெம், ண்தர்கலம், ளநிடனெம் தகாய் கடந்துததாய்ிடும் 

அப்ததாது ம்ிடத்ில் ஞ்சிியப்தது தன் ாத்ித. கதாய்ாண 

ிசுாசனெள்பர்கலக்கு அது தப்தடுத்க்கூடி ிளணாகும். ஆணாலும் கய்ாண 

ிசுாசனெள்பர்கலக்கு அது ணள கிழ்ச்சிாக்கும் ணிற்கு அளிளக் 

ககாண்டுயம் ிளணாகும். 

உங்கள் ாழ்ிலியந்து தன் காால் ததாய்ிட்டார் ண ண்டம்ததாது ீங்கள் 

ன்ண கசய்வீர்கள்? ீங்கள் காடர்ந்தும் கஜதிப்னர்கள், ஆாிப்னர்கள். ீங்கள் 

தனுளட ார்த்ளள காடர்ந்தும் ாசிப்னர்கள். ீங்கள் சணத்ள தற்தகாள் 

காட்டுவீர்கள். ீங்கள் அயக்காக ாழ்ில் ிடானெற்சியுடன் காப்தடுவீர்கள். ீங்கள் 

தாகத்ில் ாசித் ிடுளனளக் குநித் களகள் ற்யம் உங்கள் சக ிசுாசிகபின் 

ாிலியந்து  தகட்டற்ளந உங்கள் ஞாதகத்ிற்கு ககாண்டு யவீர்கள். தன் உங்கள் 
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ாழ்க்ளகில் கசய் ன்ளகளப ிளணவுதடுத்துவீர்கள். தன் ீதுள்ப உங்கள் 

ம்திக்ளகளயும் ிசுாசத்ளயும் அநிக்ளகிடுள ீங்கள் எயததாதும் 

ியத்ாட்டீர்கள். இயிில் அந் னேடுதணி ினகும். 

ாம் சாட்சிாபர்கள்  

ம்னெளட கடுந்துங்கலக்கூடாக ாம் ளக்ககாண்டு உயாக்கப்தட்டுள்தபாம் 

ன்தள உனகம் கண்டுககாள்லம். ம்ள கணித்துக்ககாண்டியக்கும் 

ிசுாசிகபல்னார்கள் உண்ளாகத ாம் தணில் சார்ந்ியகின்தநாா அல்னது 

கிநிஸ்ம் ன்தது இன்னுகாய கயளாண ா ன்யதகட்தார்கள். ம்னெளட 

ிசுாசம் ம்ள தாடுகலக்கூடாக ககாண்டு கசல்னக்கூடிபவு லிளிக்கா ன்ய 

அர்கள் ஆச்சாிப்தடுார்கள். தாடுகள் ன்நால், னென்கணாயததாதும் இல்னாாய 

தன்ீது சார்ந்ியக்கும்தடி ம்ள தண்டுகிநதும் ம்ள ற்னயத்துகிநதுாகும். 

தாடுகள் அனுதித்துக்ககாண்டியக்கும்ததாது தன் இன்னும் ம்னெடதணகூட 

இயக்கின்நார் ன்ந சத்ித்ள ாம் தற்நிக்ககாள்ப தண்டும். ாம் ணணம் 

கசய்தண்டி னெக்கிாணகாய சணம்சாா 46:4 இல் காப்தடுகின்நது, “உங்கள் 

னெிர்துள்பளக்கும் ான் அப்தடிச் கசய்துந்தன்; இணி ட்டும் ான் உங்களபத் 

ாங்குதன்; ான் அப்தடிச்கசய்துந்தன்; இணிதலும் ான் ந்துதன், ான் சுப்ததன், 

ப்னிப்ததன்.” ீங்கள் தாடுகலக்கூடாக கடந்து கசன்யககாண்டியக்கும்ததாதும் 

இப்தடிப்தட்ட ாக்குத்த் சணங்களப திடித்துக்ககாள்லங்கள். அப்கதாழுது ீங்கள் 

தனுள்ப சாட்சிாபர்கபாக்குற்கு அது உங்களப கதனப்தடுத்தும். 

தாடுகள் ம்ள ஊித்ிற்கு ஆத்ப்தடுத்தும் 

தாக்கம் 7: 

தாடுகள் வ்ாய கிநிஸ்ர்களப ஊித்ிற்கு ஆத்ப்தடுத்துகின்நகன்தள 

சுட்டிக் காண்தித்ல். 

 

ல்னதும்  ககட்டதுாண அனுதங்கள் 

ல்னா அனுதங்கலம் என்தநாகடான்ய வ்ாய காடர்னதட்டுள்பது ன்தள 

தன் அநிார். சகன ிடங்களபயும் அயளட களடசி னெடிள தாக்கி கர்த் 

அால் கூடும். ஆகத, ாம் எவ்காய சந்ர்ப்த சூழ்ிளனளயும் ிகப்கதாிாண 

ன்ளக்காண உச்சகட்டாண எய தகுி ன்தள ம்ால் தார்க்க னெடியும். தார் 8:28 

குநிப்திடுகின்நது, “அன்நியும், அயளட ீர்ாணத்ின்தடி அளக்கப்தட்டர்கபாய் 

தணிடத்ில் அன்னகூயகிநர்கலக்குச் சகனனெம் ன்ளக்கு துாக டக்கிநகன்ய 

அநிந்ியக்கிதநாம்.”  தனுளட அனுிக்கப்தட்ட ிட்டத்ில் ந்காய அனுதனெம் 

வீாணகாய அனுதல்ன. ம்னெளட ன்ளக்காகவும் ற்நர்கலளட 

ன்ளக்காவும் அது ல்னாினும் சாி அல்னது ககட்டாினும் சாி அர் ல்னாற்ளநயும் 

தன்தடுத்துகிநார். 
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தாதசின் உாம்  

தாதசினுளட ாழ்க்ளகள கணியுங்கள். அர் ன்னுளட ாழ்க்ளகள எய 

திக அடிளகபின் னத்ிாில் எயணாக ஆம்தித்து  கிட்டத்ட்ட 

ககால்னப்தடதண்டி எயணாியந்ார். கய்வீக அிர்ஷ்டத்ிற்கு ன்நி. தின்ணர், அன் 

தார்தாணின் குாத்ிால் த்கடுக்கப்தட்டான். ாற்தது யடங்கபாக எய 

சுகததாகாண ாழ்ள ாழ்ந்ான், கிப்ின் சிநந்ற்ளந அனுதித்து கிழ்ந்ான். 

அன் கிப்ி காிிலும் அனுளட கனாசாத்ிலும் தர்ச்சிகதற்நான். 

அன்தின்ணர் எயாள் ல்னாம் ாநிது. திகன் எயன் அடி 

ாங்கிக்ககாண்டியக்ளகில் அனுக்கு உிகசய் னெற்சிக்ளகில் தாதச எய 

கிப்ிளண ககான்நான். இது தாதசின் ீது தார்தாணின் கடுங்தகாதத்ள ககாண்டு 

ந்து. அணால் தாதச கிப்ிலியந்து ீிான் ணாந்ிங்கலக்கு ஏடிச்கசல்ன 

தண்டி கட்டாம் ற்தட்டு அங்தக ாற்தது யடங்கள் ாழ்ந்ான். அங்தக அன் 

ாதடாடிகபின் களப ியம்கசய்துகளடசிில் அர்கலளட ந்ளகளப 

தாாிக்கதண்டிாிற்ய. இது எய ாழ்ளாண தளணாண அனுதகன்தில் 

வ்ி சந்தகனெில்ளன. தாதச தனுக்தகற்ந எய ிகப்கதாி ளனணாக 

தண்டுகணில் இதுவும் அசிாக காப்தட்டது. ணதான், சின தாடங்களப 

தாடுகபினூடாக ாத்ித கற்யக்ககாள்ப னெடியும். சானெதல் ர்ததார்ட் கூநிணார், “ான் 

தாடுகள் ன்னும் அடித்பத்ில் இயந்ாலும் ான் தனுளட தர்ந்கடுக்கப்தட்ட ல்ன 

ிாட்ளச சங்களபத் தடுதன்.” 

ணதுயக்கனெள்ப ஊிம்  

தாடுகள் க்கு ற்நர்கள் ீது எய ணித்துாண ணதுயக்கத்ளத் யம். சின 

சளதகள் தாலில் துஷ்திதாகத்ிற்குட்தட்டர்கள், ிாகத்து கசய்ர்கள், 

கடுந்துத்ிலியக்கின்நர்கள் ற்யம் துதாணத்ிற்கு அடிளப்தட்டர்கள் 

ஆகிர்கலக்கு உிகசய்ற்குசின சளதகள் ீட்னக் குழுக்களப ங்குகின்நார்கள்.  

இக் குழுில் தளன கசய்யும் அதகர் ாங்கதப இப்தடிதட்ட கஷ்டங்கலடன் 

ததாாடிணர்கபார். இந் ஊிங்கள் ணதுயக்கனெள்ப இயங்கபிலியந்து 

திநந்ளாகும். 

ளாிப்தடுத்க்கூடி ிநள  

தாடுகள் ணதுயக்கத்ள கற்யத் யதள ாத்ம் அல்ன அத்துடதணகூட தாடுகளப 

அனுதிக்கும் ற்நர்களபயும் ளாிப்தடுத் கதயிிக்க கபிாண தடிப்திளணளத் 

யகின்நது. தாடுகளப அனுதித்ியந்ால் தன் ம்ள ங்கணம் தாடுகலக்கூடாக 

டத்ி ந்ார் ன்தள ாம் ற்நர்கலக்குக் கூந னெடியும். தனுளட ாநா 

அன்ளதளயும் காிசளணளயும் குநித்து ாம் சாட்சி தகி னெடியும். தாடுகபில் ாங்கள் 

ணிளாக இல்ளனகன்தளயும் அத்துடன் அர்கள் ிளணப்தளிடவும் அிகாண 

அழுத்த்ின் த்ிிலும் அர்கபால் இன்னும் ாங்கிக்ககாள்ப னெடியும் ன்தளயும் 

அர்கள் அநிந்துககாள்பச் கசய்னெடியும். 
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னெடிவுள 

 

ீங்கள் இப்கதாழுது தாடுகளப ாங்கிக்ககண்டு கசல்னனாம் அல்னது கசல்னாலும் 

இயக்கனாம். இந் பிளாண தாக சத்ிங்கள் ாழ்க்ளகின் தாக்கத்ளயும் 

உங்கள் தணாதாத்ளயும் ாற்ந ல்னாகும். ீங்கள் தாடுகளபக் குநித்து 

கட்கப்தடதா அல்னது தப்தடதா தளில்ளன. ீங்கள் தளணிக்க 

ாங்ககாண்ா சூழ்ிளனகளபக் கடந்துததாவீர்கபாணால் கிநிஸ்துவுக்காண உங்கள் 

அர்ப்திப்ளதக் குநித்து எயயம் உங்களப குளநத்து ிப்திடதா அல்னது 

தகள்ிதகட்கதா அனுிக்காீர்கள். தன் உங்கள் ாழ்க்ளகில் கிாிள கசய்து 

ககாண்டியக்கிநார். ீங்கள் னெகங்ககாடுக்கும் ிடம் துாியந்ாலும் சாி தனுளட 

கியளத உங்கலக்கு ப்கதாழுதும் ததாதுாணாக இயக்கும். 

  

ணணம் கசய்ற்கு ஆதனாசிக்கப்ட்ட சணங்கள் 

 

தார் 8:28 

தார் 12:2 

திகர் 13:5 

1 தததுய 4:12-13 

1 தாான் 3:1 
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தரடம் 10 

 

ததடட சறத்த்ட வ்ரத கண்டுதறடிப்தது?  
 

வற்நறத்ள்ப கறநறஸ் ரழ்க்டகட ர றக தொக்கறரண றநவுதகரல்கபறல் ஒன்நரக 

அடது ததடட சறத்த்ட அநறந்துவகரள்டக் குநறத்து கற்தக்வகரள்ரகும். 

அதடட சறத்த்றற்கு லண்ட ரள் றட்டம் உள்படக்கப்தடுதரடு ரம் டுக்கும் 

லர்ரணங்கபறன் றதசட றதங்கள், ரம் வசல்லும் இடங்கள், ரம் றதம் தொடிக்கும் தர், 

ரம் வசய்த்ம் வரறல்கள், ரம் தன்தடுத்தும் ரனந்துகள், ரம் பர்க்கும் றநடகள், ரம் 

வசய்த்ம் ஊறங்கள் ற்தம் ரக்டகறன் தல்தத அம்சங்கலம் உள்படங்கும். 

ம்தொடட தறள்டபகள் ம்தொடட சறத்த்ட தைரறந்துவகரண்டு அட றடநதற்தகறநறல் 

கறழ்ச்சறடட தண்டுவன்தத ததக்கு அசறரறதக்கறன்நது. அதடட சறத்ம் 

ப்வதரழுதும் க்கு றகச் சறநந்து ன்தரல் ததடட கட்டடபட தகுத்நற 

அல்னது அட கடடதறடிக்க நறறடுனரணது றகப்வதரறரண ரற்நத்றற்கு 

றடத்துறடும்.  

ணறர்கள் ங்கள் ரழ்க்டகக்கு சறநந்ட ட ன்தட லர்ரணறப்தற்கரக 

ரபரண ஆர்றக்க தரசடணகடபக் வகரண்டுள்பணர். அதகர் இன்த ங்கடப 

றடத் அல்னது ங்கலக்கு தரடகரட்ட சறன றச்சற்ந சக்றரகற “அறர்ஷ்டத்ட” 

ம்தைகறன்நணர். ரங்கள் அறர்ஷ்டசரலிகள் ன்த உர்ந்ரல் வனரத்ர் சலட்டட 

ரங்குரர்கள். அர்கலடட லர்ரணங்கள் வதபரண “அறர்ஷ்ட உர்வுகபறன்” லத 

சரர்ந்துள்பது. ற்நர்கள்குநற வசரல்லுதர்கபறடம் அரது தட 

தொன்தடப்தர்கபறடம் அல்னது ந்றரறகபறடம் வசல்கறன்நணர். வததம் 

ண்றக்டகறனரதணரர் தசரறடம் தரர்த்ல் ன்ந கரரறத்றற்குள் தறடிக்கப்தட்டுள்பணர். 

கடவுள், அறர்ஷ்டம் அல்னது தசரறடத்ட ம்தர ற்நர்கள், “ரன் ன்டண 

ம்தைகறன்தநன்”. ரதண ன் வசரந் றட்டங்கடப உதரக்குகறதநன். ன் ரழ்க்டகட 

தம் றடத்றல்டன!”ணக் கூதர். 

தரகத்றற்கறங்க ம்தொடட தறள்டபகள் ஆறக்குரற ரலறறல் குப்தடடட 

தன் றதம்தறல்டன. ரம் றகவும் வபறரண தரடறல் கரப்தடதண்டுவன்தத 

அதக்கு அசறரறதக்கறன்நது. ததசறர் 5:17 இல் ரம் இவ்ரத ரசறக்கறன்தநரம், 

“ஆடகரல், லங்கள் றற்நர்கபரறரல், கர்த்தடட சறத்ம் இன்ணவன்த 

உர்ந்துவகரள்லங்கள்.” ஒத கறநறஸ்ணரக உங்கலடட ரழ்க்டகறல் ததக்கு ஒத 

றட்டம் உண்வடன்கறன்ந ம்தறக்டக தண்டும். அது றகவும் உற்சரகரணதும் 

றடநவுள்பதுரகும். தன் தறர தோனம் கூதகறன்நரர், “ ‘லங்கள் றர்தரர்த்றதக்கும் 

தொடிட உங்கலக்குக் வகரடுக்கும்தடிக்கு ரன் உங்கள்ததரறல் றடணத்றதக்கறந 

றடணவுகடப அநறதன் ன்த தசடணகபறன் கர்த்ர் வசரல்லுகறநரர்; அடகள் லடக்கல்ன, 
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சரரணத்துக்தகதுரண றடணவுகதப’ ” (தறர 29:11). தணரல் உங்கலக்குக் 

வகரடுக்கப்தட்ட றறட கண்டுதறடிப்தது றகவும் ழுச்சறறக்கரகும். 

 

தரடத்றன் தொக்கற அம்சங்கள் 

 

தைற தறநப்தைம் ததடட சறத்தொம் 

வெததொம் ததடட சறத்தொம் 

ததக்றத்ம் ததடட சறத்தொம் 

ததடட சறத்த்ட லர்ரணறத்லில் தசணத்றன் தங்கு 

தரறசுத் ஆறரணதம் கறநறஸ்ர்கலம் 

தன் ணறர்கடபத்ம் சூழ்றடனகடபத்ம் தன்தடுத்துல் 

 

தரடத்றன் தரக்கங்கள் 

 

1. ததடட சறத்த்ட கண்டுதறடிப்தற்கு ன் ததடி தறநத்ல் இன்நறடரது 

ன்தட றபக்குல். 

 

2. ததடட சறத்த்ட அநறந்துவகரள்ற்கு ன் வெதம் அத்றசறரணது 

ன்தட றபக்குல். 

 

3. ததக்றக்கும் ததடட சறத்த்ட அநறலுக்கும் இடடத உள்ப வரடர்டத 

குநறப்தறடுல். 

 

4. ததடட சறத்த்ட லர்ரணறத்லில் உறவசய்த்ம் ததடட சணத்ட 

வ்ரத கற்தவன்தடக் கரண்தறத்ல். 

 

5. கறநறஸ்ர்கடப றடத்துலில் தரறசுத் ஆறரணரறன் தங்டக றபக்குல். 

 

6. தன் ம்தொடட ெணங்கபறன் ரழ்க்டகட றடத்துற்கரக வ்ரத 

சூழ்றடனகடபப் தன்தடுத்துகறநரர் ன்தட கனந்துடரடல்.  
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தைற தறநப்தைம் ததடட சறத்தொம் 

தரக்கம் 1: 

ததடட சறத்த்ட கண்டுதறடிப்தற்கு ன் ததடி தறநத்ல் இன்நறடரது 

ன்தட றபக்குல். 

 

தன் ம்தொடட ரழ்க்டகட றடத் தண்டும் ன்த றர்தரர்ப்தற்கு 

தொன்தரக ரம் ணப்தர்ரக ம்ட அரறடத்றல் ஒப்தடடக்க தண்டும். ங்கடப 

அரறடத்றல் ஒப்தடடக்கரர்கலக்கு தரடகரட்டுதவணன்தம் றடத்துதவணன்தம் 

கர்த்ர் ஒதததரதும் ரக்குப்தண்றல்டன. இட்சறக்கப்தடரதரட கணறத்துப்தரதங்கள்; 

தரகத்றல் றதரறக்கப்தட்டுள்பதடி அர்கள் இதபறல் ரழ்கறன்நர்கபரய், 

வரடனந்துததரணர்கபரய், தணற்நர்கபரகவும் கரப்தடுகறன்நரர்கள். 

இட்சறக்கப்தடர ஒத தர் தோடுதணறக்குள் இதப்ததுததரனக் கரப்தடுகறன்நரர். லங்கள் 

ங்தக வசல்கறன்நலர்கள் ன்த கூநதொடிர ஒத அடர்த்றரண தோடுதணறக்குள் ன்நரது 

கரப்தட்டுள்பலர்கபர? உங்கபரல் றனப்தகுறட தரர்க்கதொடிரது. லங்கள் குப்தடடந்து 

சரறரண தரடறல்ரணர கர்கறன்நலர்கள் ன்தம் உங்கபரல் உதறரக கூநதொடிர 

றரக உர்ந்றதப்தேர்கள். றகவும் அடர்த்றரண தோடுதணறக்குள் தம் வசய்து ன்தது 

றகவும் ஆதத்ரணரகக்கூட இதக்கனரம். அதுததரனத, இட்சறக்கப்தடர ததம் 

ஆதத்ரண சூழ்றடனகடப சந்றக்கும் அதரத்ட தரக்கற ஓடுகறநது 

ரத்றல்னரல்தன் அர்கலக்கரக டத்றதக்கும் ன்டகடபத்ம் 

நறடுகறன்நணர். 

உண்டரண கறநறஸ்ர்கலக்கு ரத்றத வய்வீக றடத்டனக் குநறத் றச்சம் 

உண்டு. அப்ததரஸ்னர் தவுல் இவ்ரத ழுதுகறன்நரர், “தலும் ர்கள் ததடட 

ஆறறணரதன டத்ப்தடுகறநரர்கதபர, அர்கள் ததடட தைத்றரறதக்கறநரர்கள்” 

(தரர் 8:14). ததடி தறநத்லுக்கும் ததடட சறத்த்டஅநறந்துவகரள்லலுக்கும் 

இடடத உள்ப வரடர்தரணது சரறரண றரணத்றல் தகறநதும் சரறரண இடத்டச் 

வசன்நடடகறநற்கும் சணரக வரடர்தைதடுத்ப்தட்டுள்பது. லங்கள் சரறரண றரணத்றல் 

தவீர்கபரணரல்அது தகங்கலக்கு ததன உப் தநந்ரலும் கண்தரர்டக்கு ந் 

றனப்தகுறத்ம் வரறரறட்டரலும் லங்கள் அது வசல்லும் றடக் குநறத்து கடனப்தடத் 

தடறல்டன. ரம் ங்தக வசல்கறநரர் ன்தட றரணற அநறந்றதக்கறநதடிரல் லங்கள் 

தரதூகரப்தைடன் இடபப்தரந தொடித்ம். அவ்ரதந, கறநறஸ்துறன் லரண றசுரசத்துடன் 

ததடட குடும்தத்றற்குள் தரதூகரப்தைடன் இதக்கறன்நலர்கள் ன்த லங்கள் ஒததொடந 

உர்ந்துவகரள்லம்ததரது,உங்கள் ரழ்க்டகக்கு றகரட்டும்தடிக்கும் அதடட 

சறத்த்ட உங்கலக்கு வபறப்தடுத்தும்தடிக்கும் அர் ப்வதரழுதும் கடடறல் 

ஈடுதட்டிதப்தரர். 

ஆகத, ததடி தறநத்னரணது ததடட சறத்த்ட கண்டுதறடிப்தற்கரண தொனரது 

தடிரகும். லங்கள் தறன்ரங்கறச் வசன்நர்கபரக அல்னது லங்கள் ஒதததரதும் உங்கள் 

ரழ்க்டகட கறநறஸ்துவுக்கு ஒப்தடடக்கரறதந்ரல், இன்தந கறநறஸ்து உங்கள் 
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ரழ்க்டகக்குள் தம்தடிக்கும் உங்கள் தரங்கடப ன்ணறக்கும்தடிக்கும் அட 

உங்கலடட கர்த்ரகவும் இட்சகரகவும் தம்தடித்ம் தகலங்கள். இதசு உங்கள் 

ரழ்க்டகக்குள் தம்தடி தகட்குதொகரக உங்கலக்கு றகரட்டும்தடி உறவசய்ற்கரக 

அடப்வதற்ந ஒத சறநற வெதத்ட இந்ப் தைத்கத்றன் தொடிறல் கரண்தேர்கள். 

வெததொம்  ததடட சறத்தொம் 

தரக்கம் 2: 

ததடட சறத்த்ட அநறற்கு ன் வெதம் அத்றசறரணது ன்தட 

றபக்குல். 

 

வய்வீக றடத்டன வதற்தக்வகரள்லம் வசல்தொடநறல் வெததொம் ஒத தொக்கற 

தங்டக கறக்கறன்நது. தறலிப்தறர் 4:6 இவ்ரத கூதகறன்நது “லங்கள் ஒன்தக்குங் 

கடனப்தடரல், ல்னரற்டநத்ங் குநறத்து உங்கள் றண்ப்தங்கடப 

ஸ்தரத்றத்தரதடகூடி வெதத்றணரலும் தண்டுலிணரலும் ததக்குத் 

வரறப்தடுத்துங்கள்.” கறநறஸ்ர்கள் ங்கள் இதத்றல் உள்ப ல்னரற்டநத்ம் குநறத்து 

தணறடத்றல் ததசதண்டும். ரம் ததடட றடத்துடனத்ம் 

தைரறந்துவகரள்லடனத்ம் தண்டிக்வகரள்லதன அன் அர்த்ம். ரக்தகரதை இவ்ரத 

ழுதுகறன்நரர், “உங்கபறல் ஒதன் ஞரணத்றல் குடநவுள்பணரறதந்ரல், ரதக்கும் 

சம்தரய்க் வகரடுக்கறநதம் ஒதடத்ம் கடிந்துவகரள்பரதரகற தணறடத்றல் 

தகட்கக்கடன், அப்வதரழுது அதக்குக் வகரடுக்கப்தடும்” (ரக்தகரதை 1:5). 

ஆணரலும், கடனக்கறடரக, சறனதக்கு வெதத்ட கடடசறரகத 

வசய்தண்டித்ள்பது. வெதரணது ஒதததரதும் கடடசறத் வரறரகக்கூடரது; ரநரக அது 

ம்தொடட ரழ்றல் க்கரண தகுறரக இதக்கதண்டும். வெதம் ம்ட கர்த்ண்டட 

கறட்டிச் தசர்ந்து ம்ட வதனப்தடுத்துகறநது. அது ததடட ஆசலர்ரத்டத்ம் 

அதறதகத்டத்ம் றடுறக்கறன்நது. ரம் வெதறக்கும்ததரது ம்தொடட றசுரசம் தறற்சற 

வசய்ப்தடுடக் கரண்கறன்தநரம். அதறண வெதம் ஆத்துரறன் உடற்தறற்சறக்கரண 

கூடம் ன்த கூநப்தட்டுள்பது (டமர் 1923).  

இன்தம் இண்டு ச்சரறக்டககடப சுட்டிக்கரட்டதண்டும். தொனரது, லங்கள் 

வெதறக்கும்ததரது, அடுத் தொப்தது ஆண்டுகலக்கு லங்கள் வசய்றதக்கும் ல்னரற்டநத்ங் 

குநறத்துதன் ஒதடிரக கரண்தறப்தரர் ன்த லங்கள் ஊகறத்துறடரலர்கள். தன் 

அவ்றரய் கறரறட வசய்றல்டன. அர் றச்சரகத றர்கரனத்ட தொற்தம் 

தொழுதுரய் அநறந்துள்பரர், ணறதம் அதடட றடத்னரணது அபக்கப்தட்ட 

அபவுகபறதனத தகறன்நது. அர் ம்தொடட “அதறண அப்தத்ட” ங்குது ததரனத 

க்கு தடப்தடுகறன்நதடிவகரஞ்சம் வகரஞ்சரகத க்கு றடத்துடனத்ம் 

அபறக்கறன்நரர். அது ன்? தன் ம்தொடட ஞரணத்றன் தறகரம் ரம் ந்ததொம் 

அரறடத்றல் தகறநது அதக்கு தண்டிரறதக்கறநதரடு, அது சரரரக அச 

தங்கபறதனர அல்னது றக லண்ட ரட்கள் அட தைநக்கறத்ன் தறன்தம் அல்ன. 
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இண்டரரக, லங்கள் வெதறக்கும்ததரது, றநந்ணதுடதம் ததடட சறத்த்ட 

ற்தக்வகரள்ப ஆத்ரகவும் இதத்ல் தண்டும். சறன தங்கபறல்ரம் தணறடத்றல் 

வசன்தஅதடட சறத்த்டக் க்கு கரண்தறக்கும்தடி தகட்தற்குப் தறனரக அர் க்கு 

டச் வசய்தண்டும் ன்தட கூநற தொடித்துறடுதரம். இது உண்டரகத 

அரறடத்றல் ம்ட தொற்ததொழுரக அர்ப்தறத்ரக அடரது. உரரக, ஒத 

ரலிதப் வதண் தணறடத்றல் ரன் றதம் வசய்தண்டி ணறடணக் குநறத்து 

றகரட்டும்தடிரக வெதறக்கறன்நரள் ன்த டத்துக்வகரள்லதரம். அள் இவ்ண்ம் 

வெதறக்கறன்நரள், “அன்தைள்ப ததண, ரன் றதம் வசய்தண்டி அந் ணறன் ரர் 

ன்தட லர் அநறவீர். லர் அட ணக்கரக ஆத்ப்தடுத்ற அதடட ரழ்டத்ம் 

றடத்றறதக்கறன்நலர். லர் ணக்கரக டத்றதக்கும் டததம் ற்தக்வகரள்ப ரன் 

ஆத்ரறதக்கறன்தநன். ஆணரலும், அர் உத்றல் குடநந்ரக இதக்கறடரதத்ம், 

வுவசய்து அர் ஒத றணரறரகுற்கு றடணக்கும் ஒதரத்றதக்கக்கூடரது, அர் 

தப் தற்நரக்குடந இல்னரரறதப்தறன் அது தரரட்டத்க்கதுரகும்.” இப்தடிப்தட்ட 

வெதத்றலுள்ப தறச்சறடணகடப உங்கபரல் கரக்கூடிரகவுள்பர? ஒததடப 5 அடி 2 

அங்குனம் உரணதம், குடநந் வதரதபரர பத்டக் வகரண்டதம்இந்றரறல் 

வரடனந்துததரண ஆத்துரக்கலக்கரக தற்நறவரறத்ம் டரக்கறம் வகரண்ட ஒத 

அதடரண ணறடண தன் இந் ரலிதப் வதண்ணுக்கரக டத்றதந்ரல் 

ன்ணரகும்?  

இத வவ்தத சடதகபறல் ததரகரக ஊறம் வசய்ற்கரக அடக்கப்வதற்ந ஒத 

சுறதச தறசங்கறரடக்குநறத்த இந்க் கடரகும். ஒத சடத ஸ்வகரட்னரந்றல் 

டின்ததர்க்கறல் உள்பது ற்ந சடத ஸ்வகரட்னரந்றல் கறனரஸ்வகௌவ்றல் உள்பது. அந் 

தறசங்கற இவ்ரத வெதறத்ரர், “கர்த்ரத, இவ்றண்டு சடதகபறல் ரன் ந் சடதக்கு 

வசல்ன உக்கு தண்டிரறதக்கறன்நது ன்தட ணக்குக் கரண்தறத்தலம். ணறதம், 

வுவசய்து அது கறனரஸ்வகௌவ் ஆக இதக்கட்டும்.” அந் ணறன் ன் ணறணறல் ற்கணத 

றர்றத்துறட்டரன். ரம் றசுரசத்தரடு வெதறத்து, றடத்துலுக்கரக கர்த்ட 

ம்தைம்ததரது அர் அட க்குத் தரர். ததடட சறத்த்ட தறன்தற்ததும்டப் 

வதரதத்ரகும். 

ததக்றத்ம் ததடட சறத்தொம் 

தரக்கம் 3: 

ததக்றக்கும் ததடட சறத்த்ட அநறலுக்கும் இடடத உள்ப வரடர்டத 

குநறப்தறடுல். 

 

அப்ததரஸ்னர் தவுல்  ததடட சறத்த்ட அநறற்கரண ஒத தொக்கறரண 

றநவுதகரடன இங்கு வபறப்தடுத்துகறநரர். அர் இவ்ரத ழுதுகறன்நரர்,  

“அப்தடிறதக்க,சதகரத, லங்கள் உங்கள் சரலங்கடபப் 

தரறசுத்தொம் ததக்குப் தறரறதொரண ெலதலிரக 

ஒப்தைக்வகரடுக்கதண்டுவன்த, ததடட இக்கங்கடப 
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தொன்ணறட்டு உங்கடப தண்டிக்வகரள்லகறதநன்; இதுத லங்கள் 

வசய்த்க்க தைத்றத்ள்ப ஆரடண. லங்கள் இந்ப் தறதஞ்சத்றற்கு 

ஒத் தந்ரறரல், ததடட ன்டத்ம் தறரறதொம் 

தரறததொரண சறத்ம் இன்ணவன்த தகுத்நறத்க்கரக, 

உங்கள் ணம் தைறரகறநறணரதன ததௐதரகுங்கள்” (தரர் 12:1-

2). 

ததடட சறத்த்ட அநறந்துவகரள்ற்கரண ஒத றநவுதகரல் ததக்றரகும். 

தடண டரகக் வகரண்டத ததக்ற ஆகும். அது தடண தறரறப்தடுத்தும் 

றரண ரழ்க்டகட ரழுல் ன்கறன்ந கதத்டச் சுந்துதகறன்நது. கறநறஸ்ர்கபரக 

ரம் ம்தொடட தொழு இதத்தரடும் தணறல் அன்தைகூதற்கரக 

அடக்கப்தட்டுள்தபரம். இந் அன்தரணது ரள்தரதம் கர்த்தடட 

கட்டடபகலக்குகலழ்ப்தடிவுள்ப ரழ்க்டக ரழ்ன் தோனம் கறரறடறணரல் றதௐதறத்துக் 

கரண்தறக்கப்தடுகறன்நது. இதசு கூநறணரர், “லங்கள் ன்ணறடத்றல் அன்தரறதந்ரல் ன் 

கற்தடணகடபக் டகக்வகரள்லங்கள்” (தரரன் 14:15).  

தவுல் ததக்றத்ள்ப ரழ்க்டக ரழ்ட தட ற்தரட்டின் தலி ன்ந கதத்துடன் 

ஒப்தறடுகறன்நரர். தரதசறன் றரப்தறரங்கலக்கு கலழ்ப்தடினரக, தட ற்தரட்டு 

இஸ்தனர்கள் றதகெலன்கடப அடித்து அடகடப ததக்கு தலிரக 

தொன்டப்தரர்கள். அர்கலடட தரங்கலக்கு தறனரக றதகெலன்கலடட இத்ம் 

சறந்ப்தடும்ததரது, ணந்றதம்தற இஸ்தனர்கள் ததடட ன்ணறப்தறன் றச்சத்ட 

வதற்தக்வகரள்ர். இந் தலிகபரணது ம்தொடட தரங்கலக்கரக சறலுடறல் 

வசய்ப்தட்ட இதசுறன் கடடசற தலிரண இது ஒத டுத்துக்கரட்டு அல்னது ஒத 

அடடரபரகும். இப்வதரழுது வன்தலும் றதகங்கடப தலிறடுற்கரண 

அசறறல்டன. அர் ம்தொடட தொற்ததொழுரண ன்ணறப்தறற்கரண கறத்ட வசலுத்ற 

தொடிந்ரறற்த. 

ததக்றரணது ரம் ம்ட ெலதலிரக ததக்கு ஒப்தைக்வகரடுத்டன 

சுட்டிக்கரட்டுகறன்நது. ரம் இட வ்ரத வசய்து? ம்தொடட ரழ்க்டக ததக்கு 

தொன்தரக தரறசுத்தொம் தறரறதொரக கரப்தடதண்டும். தடண அநறற்கு தொன்தை ரம் 

வசய்துததரன வசய்தொடிரது. ததௐதரகுனரணது ம்தொடடணறல் 

ஆம்தறக்கதண்டும். தறன்ணர் அது ம்தொடட தணரதரத்றலும் ம்தொடட டத்டறலும் 

தறறதலிக்கதண்டும். 

ஒதர் அன் அல்னது அள் ததடி தறநரறதந்ரல் வய்ரகத ததடட 

றடத்டடன றர்தரர்க்க தொடிரது. வெதம் ற்தம் ததடட உறதரடுகூட 

ரத்றத ததக்றத்ள்ப தரக ததௐதரக தொடித்ம். ஒதர் தணறடறதந்து 

அநறந்துவகரள்பதண்டுவணறல் அர் தரறதரணரறதக்க தண்டுவன்தது அன் 

அர்த்ல்ன. இவ்வுனகத்றல் நறடக்கரர்கள் ஒததறல்டன; ரம் தகள் 

வசய்கறன்தநரம். வ்ரநரறதம், கறநறஸ்ர்கபரக ரம் தம்ததரது தரறசுத்ஆறரணர் 

ம்தொடட குற்நங்கடப உர்த்துரக இதந்ரல் ரம் றடரக தணறடத்றற்கு 

றதம்ததண்டிர்கபரறதக்கறன்தநரம். ம்தொடட தரங்கடப ரம் 
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அநறக்டகறடதண்டும். தரரன் இவ்ரத ழுதுகறன்நரர், “ம்தொடட தரங்கடப ரம் 

அநறக்டகறட்டரல், தரங்கடப க்கு ன்ணறத்து ல்னர அறரத்டத்ம் லக்கற ம்ட 

சுத்றகரறப்தற்கு அர் உண்டத்ம் லறத்ம் உள்பரறதக்கறநரர்” (1 தரரன்1:9). 

ததக்றத்ள்ப, வெதத்றல் றம்தற, கறநறஸ்துட தறன்தற்தகறன்ந ஒதன் அன் அல்னது 

அள் ததடட “ரடர் றடறல்” கரப்தடுறணரல் ரன் ம்தறக்டகத்டன் 

இடபப்தரந தொடித்ம். அப்தடிப்தட்ட தர்கள் ததடட தரர்டறல் கரப்தடுர் 

அத்துடன் அர்கடப றடத்துற்கரக து சறநந்து ன்தடத்ம் அர் அநறரர். 

ததக்றத்ள்ப ரக்டகட ரழ்கறன்நறணரல் தகறன்ந ந்வரத றரகதொம் அல்னது 

சரலும் ததடட சறத்த்றல் இதப்தட வததறறக்கரக்கறறடும். 

ததடட சறத்த்ட லர்ரணறத்லில் த சணத்றன் தங்கு 

தரக்கம் 4: 

   ததடட சறத்த்ட லர்ரணறத்லில் உறவசய்த்ம் ததடட சணத்ட 

வ்ரத கற்தவன்தடக் கரண்தறத்ல். 

 

சறன ணறர்கள் ரங்கள் ந்றந கரலுடநட அற தண்டும் வ்டகரண 

ரகணத்ட ரங்க தண்டும், றரற அல்னது வக்சறதகர ஆகற இவ்றண்டில் 

வ்றடத்றல் றடுதொடந கரனத்ட கறக்கதண்டும் ன்த தரகம் கட்டரரக 

வபறப்தடுத் தண்டும் ண றடணப்தர். அர்கள் தரகத்ட றநந்து ணம்ததரணரத 

ங்கள் றடன ஒத சணத்றன் லது டத்து தன் அவ்றரக ங்கலடன் ததசுரர் 

ன்த றடணத்து  அவ்றரக அட ரசறப்தர். 

வுவசய்து இடப் தைரறந்துவகரள்லங்கள், தரகரணது தகரட்தரடுகள் றடநந் ஒத 

தைத்கரகும். ஒத லன றந கறடட ரங்குர அல்னது ஒத தச்டச றந கறடட 

ரங்குர அல்னது தடனக்கு றலில் தறரம் வசய்ர அல்னது கரட ஓட்டுர 

ன்த கண்டுதறடிக்கும்தடி லங்கள் ததடட சணத்ட ரசறத்லர்கபரணரல், லங்கள் 

ரநக்கூடி சரத்றக்கூதகள் உண்டு. ணறதம் லங்கள் கறநறஸ் ரழ்க்டகடக் குநறத்து 

றகப்வதரறரண தகரட்தரடுகடபக் கற்தக்வகரள்ப தவீர்கபரணரல் லங்கள் றகவும் 

றடநரண தனடணப் வதற்தக்வகரள்லவீர்கள். இந் தகரட்தரடுகபரணது ததடட 

சறத்த்ட தைரறந்துவகரள்லம் அடிப்தடடரகவுள்பது.ரம் வசய்தண்டி லர்ரணங்கபறன் 

லது அடகள் அற்தைரண ஒபறட தரய்ச்சுகறன்நது. ரவீது ழுறணதுததரன, “உம்தொடட 

சணம் ன் கரல்கலக்குத் லததொம், ன் தரடக்கு வபறச்சதொரறதக்கறநது” (சங்கலம் 

119:105).  

இந் றகப்வதரறரண தகரட்தரடுகலக்கரண உரங்கள் ன்ண? தொல் 

தகரட்தரடரணது தடண ப்வதரழுதும் தொன்டப்தடுத்துரகும். இதசு கூநறணரர், 

“தொனரது ததடட ரஜ்த்டத்ம் அதடட லறடத்ம் தடுங்கள்” (த்தத் 6:33). 

ரம் இங்தக ததசுகறன்ந தொன்தரறடகள் ன்ண. கறநறஸ் ரழ்க்டகறல் தடண தொலில் 
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டப்தத றக தொக்கறரண கடடடரகும். அர் தொனரது இல்னரறட்டரல் துவுத  

வற்நறகரக அடரது. 

லங்கள் ரதக்கு அல்னது ற்கு உங்கள் ரழ்க்டகறல் தொலிடத்டக் 

வகரடுத்துள்பலர்கள் ன்தடக் குநறத்து சறந்றத்துப் தரதங்கள்? அது தணர?உங்கள் தடன, 

வதரழுதுததரக்குகள், ண்தர்கள், தம் அல்னது தத ரறதம் ஒன்நர? ற்ந ந் 

கரரறங்கபறலும் லங்கள் கறழ்ச்சறட அததறக்கறநற்கு தன் றரணர் அல்ன. ஆறதம் 

அதக்கு க்கரரறத்துடதம் ததரட்டிறட அசறறல்டன. றச்சரக அர் தொலில் 

இதக்கதண்டும்! உங்கலடட தொன்தரறடகடப சரறரக வகரடுக்கும்ததரது ரபரண 

தகள்றகள் அல்னது ததடட சறத்த்டக் குநறத் குப்தங்கலம்கூட டநந்துறடும். சற. 

ஸ். லூறஸ் இவ்ரத கற்தக்வகரடுத்ரர் ரம் தொன்டரண கரரறங்கலக்கு தொலிடத்ட 

வகரடுத்ரல் இண்டரரக உள்ப கரரறங்கள் அதணரதட ந்து தசர்த்துக்வகரள்பப்தடும். 

வ்ரநரறதம், ரம் இண்டரது கரரறங்கடப தொன்டப்தடுத்றணரல் ரம் தொனரது 

கரரறத்டத்ம் இண்டரது கரரறத்டத்ம் இண்டடத்ம் இந்ர்கபரக 

கரப்தடுதரம் (1970, 280). 

அடுத் றக தொக்கறரண தகரட்தரடரணது சலத்துரகும். இதசு கூநறணரர், “ஒதன் 

ன்டணப் தறன்தற்நற  றதம்தறணரல், அன் ன்டணத் ரன் வதத்து, ன் சறலுடட 

டுத்துக்வகரண்டு ன்டணப் தறன்தற்நற க்கடன்” (த்தத் 16:24). ம்தொடட கர்த்தம் 

இட்சகதரகற இதசு கறநறஸ்துட தறன்தற்நவும், ஊறம் வசய்வும், 

கலழ்ப்தடித்ம்தடிக்குத ரம் அடக்கப்தட்டுள்தபரம். சலர்கள் இதசுவுக்கு தரக ங்கள் 

கண்கடப தறப்தரர்கள். இதசுத அந்ப் தடத்றன் டரக கரப்தடுரர். 

அவடரல்ப் வன்வசல் ன்தரல் டப்தட்ட தறசறத்ரண ஓறம் ஒன்த வதர்ணறலில் 

ஒத ஓற கரட்சறக்கூடத்றல் (1815-1905) டக்கப்தட்டிதந்து. தகுறரக 

தர்த்றவசய்ப்தட்டிதந்த அப் தடத்றதடட ணறத்துரகும். கர வதட்ரறக் ன்தடட 

சறன ஆதனரசகர்கலடன் ததசுடத அப்தடத்றதெடரக அதக்கு 

கரண்தறக்கதண்டிறதந்து. அர் அப்தடத்றன் தறன்ணறறல் அந் ஆதனரசகர்கடப 

டந்து அத்துறறன் டுறல் இரெரட டற்கரக இடடவபறறட்டு அற்கரண 

ல்டனக்தகரடுகடப கரறக் கட்டடரல் டந்றதந்ரர். வ்ரநரறதம், அந் ஓறத்ட 

தர்த்றவசய்த்ம் தொன்தரக அந் ஓறன் ரறத்துப்ததரணரர். அணரல் வதட்ரறக் ஒதததரதும் 

அந் தடத்றல் கரப்தடறல்டன. 

வய்ரகத இதசு உங்கள் ரழ்க்டகப் தடத்றல் இதக்கறன்நரர? உங்கலடட 

தொக்கற டம் அர? ம் தம்ததரது லங்கள் வ்பவு தத்ட தசர்த்துடத்லர்கள் 

அல்னது உனகத்றல் உங்கலக்கு த்டண ண்தர்கள் இதந்ரர்கள் ன்ததுகூட றக 

தொக்கறரண தகள்றரக இரது. லங்கள் உங்கள் ெரணறடத்றல் வ்பவு உண்டரக 

அன்தைகூர்ந்து அட தசறத்லர்கள் ன்தத தகட்கப்தடுகறன்ந றக தொக்கறரண 

தகள்றரகும். 

அப்தடிரணரல், தரகத்றன் றகப்வதரற தகரட்தரடுகடப வ்ரத 

கற்தக்வகரள்வீர்கள்? லங்கள் அட ரசறக்கவும் கற்தக்வகரள்பவும் தத்ட வசனறட 

தண்டும். கர்த்தடட ரர்த்ட தறசங்கறக்கப்தடும்வதரழுது லங்கள் அற்கு கணரக 
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வசறடுக்கதண்டும். அற்கு ததொம் தொற்சறத்ம் தடப்தடும். ஆணரலும் அற்கரண 

தனன்கள் றச்சரகத வததற ரய்ந்ரகும். 

தரறசுத் ஆறரணதம் கறநறஸ்ர்கலம் 

தரக்கம் 5: 

கறநறஸ்ர்கடப றடத்துலில் தரறசுத்ஆறரணரறன் தங்டக றபக்குல். 

 

தரறசுத் ஆறரணர் க்கரக வசய்கறன்ந அதக கரரறங்கடபக் குநறத்து 

வபறப்தடுத்தும் அதக சணங்கள் தரகத்றல் உண்டு. இங்தக இண்டு உரங்கள். 

தரர் 8:14 கூதகறன்நது, “தலும் ர்கள் ததடட ஆறறணரதன 

டத்ப்தடுகறநரர்கதபர, அர்கள் ததடட தைத்றரறதக்கறநரர்கள்.” இதசு கூநறணரர், 

“சத்றஆறரகற அர் தம்ததரது, சகன சத்றத்றற்குள்லம் உங்கடப டத்துரர்” 

(தரரன் 16:13). 

இதடட அர்த்ம் ன்ண? உண்டரண கறநறஸ்ர்கலக்கு தரகற தரறசுத் 

ஆறரணதக்குள் உட்தைநரக றடத்ப்தடும் தொடந ஒன்தண்டு. அதக 

தற்நரண்டுகபரக தடகுகலம் கப்தல்கலம் வபறப்தைநரக றடத்தும் தொடநகபறதனத 

ங்கறறதந்து. ரலுறகள் ட்சத்றங்கடபக் அரணறத்து சரத்றரண தங்கபறல் 

கடதரப் தகுறகடபப் தறடித்து அட தறன்தற்நறச் வசல்ரர்கள். தறன்ணர் றடசநற 

கதறகள் கண்டுதறடிக்கப்தட்டண.தறன் ரட்கபறல், ரலுறகள் ரன் அடனகள், தசரணர் 

(sonar) (லதக்கடிறல் றவரலிகடப ற்தடுத்க்கூடி கதற) ற்தம் ரடர் 

ததரன்நற்நறன் உறத்டன் கடற்தறரங்கடப தற்வகரண்டணர். இடவல்னரம் 

றகரட்டுற்கரக அடப்வதற்ந வபறப்தைநரண டிங்கபரகும். அன்தறன்ணர் 1950 

இல், றகரட்டுற்கரண தைற றதொடநவரன்த அதொல்தடுத்ப்தட்டது. ட்சத்றங்கள், 

றனம், ரன் அடனகள் அல்னது அது வசற்தடுத்ப்தடுற்கரக தத ந் வபறப்தைநரண 

கரரறங்கலம் அற்கு அசறரறதக்கறல்டன. இது தைறது “உட்தைந றடத்தும் தொடந” 

இது டகவரடம (gyros) அடிப்தடடரகக் வகரண்டரகும். இன் தறறதனணரக ஒத 

அணுகுண்டு சக்றடக் வகரண்ட லர்தோழ்கறக் கப்தல் ஒன்த அதடட உட்தைந றகரட்டும் 

தொடநடப் தன்தடுத்ற அவ்பவு தம் லதள் தோழ்கறணதடித யரய் லவுகடப றட்டு 

ட துதத்து தணறக்கட்டிகலக்குள் தம் வசய்து லண்டும் இங்கறனரந்து தரக்கற 

தறக்கும் றநடரய்ந்ரகும். தரறசுத் ஆறரணதம் உள்பரர்ந், ெலதள்ப, 

சகனதொம் அநறந், ல்னரம் ல்னரகறஅர் உங்கலடட ரழ்க்டகட றடத்தும் 

உங்கள் ணறப்தட்ட றடத்தும் ல்லுணர் ன்தட சறந்றத்ங்கள். 

ரம் இப்வதரழுது வபறடடதரம். ஆறரணர் ம்ட றடத்துல் ன்தன் 

அர்த்ம் ன்ண? அர் ப்வதரழுதும் ம்றடத்றல் கரறல் தகட்கக்கூடி றரகத 

ததசுரர? அதக க்கள், “கர்த்ர் கூநறணரர் ...” அல்னது “கர்த்ர் ணக்குச் வசரன்ணரர் ...” 

ன்த உரறட தரரட்டிரத சுற்நறத்றரறர். வய்ரகத தன் அர்கலக்கு 
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ஒதததரதும் றதசரக ஒன்டநத்ம் கூநறல்டன. லங்கள் ஒதததரதும் அவ்ண்ரய் 

ததசும் தக்கத்றற்குட்தட்டுறடரலர்கள். அது ததூம் ன்கறன்ந ல்டனக்குள் 

ந்துறடும். தரறசுத் ஆறரணர் ப்வதரழுரது கரறல் தகட்கக்கூடி றரகப் 

ததசுரர் ஆறதம் அது க்கரண தொடநல்ன. 

ஆறரணர் ட க்கு வபறப்தடுத்துரர்? அர் ம்றடம் ந் றகப்வதர் 

வகரண்ட ரசடணப் வதரதள் அல்னது தற்தடச ரங்கதண்டும் ன்தடக் கூதரர? அது 

சந்தகத்றற்குரறது. கறநறஸ் ரக்டகறன் தொன்ரட்கபறல் ம்றல் அதகர் கர்த்ர் க்கு 

ம்தொடட அன்நரட ரழ்க்டகறல் சரரரண க்கரண கரரறங்கபறல் க்கு ஒத 

சறத றடுடனடக் வகரடுத்துள்பரர் ன்தட ரம் தைரறந்துவகரண்டிதந்தரம். டன றட 

வ்ரத  தகர தண்டும் அல்னது ந்றநரண கரலுடநகடப அறதண்டும் ண 

கர்த்ர் கூநதண்டும் ன்த றர்தரர்த்றதக்கும் க்கள் ஆறக்குரற றரக இன்தம் 

தொறர்ச்சறடட தண்டிர்கபரக உள்பணர். இப்தடிப்தட்ட உனகக்கரரறங்கபரண 

வசற்தரடுகடப வரறவுவசய்த்ம்தடி தன் க்கு தோடபடக் வகரடுத்துள்பரர். ந் 

றகப் வதடக் வகரண்ட தற்தடசட தரறக்கதண்டும் ன்த தணறடத்றல் 

தகட்கரலிதப்தறணரல் தர ஒத டகறல் ரம் தரம்வசய்து றடுதரதர ன்த ரம் 

தப்தடத் தடறல்டன. 

ஆறரணதடட றடத்லின்ததரது ணறற் வகரள்ப தண்டி ரன்கு கரரறங்கள் 

இதர. 

 சரரரக, தரறசுத் ஆறரணரறன் றடத்னரணது ம்ட றட்டு லங்கர ஒத 

றடனரண, உதறரண ண்த்ட அல்னது உர்ட ணறல் 

ஆப்தறக்கறன்நரக தகறன்நது. சரரரக கடந்து ததரகறன்ந லடீர் ண்ம், 

றதப்தம் அல்னது உர்வுக்கு தற்தட்டரறதக்கும். அதகரக தொழுத 

ஊறத்றற்கரண ததடட அடப்தை இவ்றரகத தகறன்நது. ஆறரணர் 

ரததம் ஒதட இவ் அடப்டதக் குநறத்து வரடர்ச்சறரக இவும் தகலும் 

சறந்றக்கச் வசய்கறன்நரர்; அது லங்கறச் வசல்னரது. 

 

 அதகரக ஆதத்ரண வசல்கபறலிதந்து ம்ட கரப்தரற்தற்கரக ணறலும் 

இதத்றலும் தரறசுத்ஆறரணதடட இந் ண்ம் ஆரக தறக்கப்தடும். 

 

 தரறசுத் ஆறரணதடட வரடர்தரடனரணது அர் ம்ட தன்தடுத்க்கூடி 

இடங்கபறன்தரல் றடத்தும். அப்ததரஸ்னர் 8 இல், ந்றரறத்ம் டனதரகற 

த்றதரப்தறதக்கு கறநறஸ்துடக் குநறத்து சரட்சற தகறதம்தடி ஆறரணர் 

தறலிப்தைட அணறடத்றற்கு றடத்றணரர். அன் தணரக, அந் த்றதரப்தற 

தறரற கறநறஸ்துவுக்கரக ஆரப்தடுத்ப்தட்டு ஞரணஸ்ரணதொம் 

வகரடுக்கப்தட்டரன். 

 

 ரம் ததடட சறத்த்டச் வசய்த்ம் சரறரண தரடறல் கரப்தடும்ததரது 

தரறசுத் ஆறரணர் க்கு சரரணத்டத்ம் உதறடத்ம் தகறன்நரர். ரம் அந் 
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தரடட றட்டு றனகும்ததரதுஅடத்ம் ஆறரணர் க்கு றடரக 

கரண்தறக்கறன்நரர். 

அதறணதொம் அதடட ஆறறணரல் உங்கடப றடத்தும்தடி தணறடம் 

தகட்ததரடு அதடட உறடத்ம் றர்தரதங்கள். ஒத தரதூகரப்தறற்கரக தரறசுத் 

ஆறறடறதந்து ந்வன்த லங்கள் றடணக்கும் ணறல் ஆரக தறந் ததம் ஒத 

ண்ம் அல்னது உர்ட குநறத்து ற்கணத தரகத்றல் வபறப்தடுத்ப்தட்டிதக்கும் 

தகரட்தரடுகலடன் கணரக ஒப்தறட்டுப்தரதங்கள். ணறல் தறந் அந் ஆரண ண்ம் 

தரறசுத் ஆறரணரறடறதந்து ந்றதப்தறன் அது ப்ததரதும் தரகத்றல் 

வபறப்தடுத்ப்தட்டுள்ப ததடட சறத்த்ட உதற வசய்த்ம். 

தன் ணறர்கடபத்ம் சூழ்றடனகடபத்ம் தன்தடுத்துல் 

தரக்கம் 6: 

தன் ம்தொடட ெணங்கபறன் ரழ்க்டகட றடத்துற்கரக வ்ரத 

சூழ்றடனகடபப் தன்தடுத்துகறநரர் ன்தட கனந்துடரடல். 

 

தன் சூழ்றடனகடபப் தன்தடுத்துல் 

க்கும், ம்டச் சுற்நறலும் டக்கும் றகழ்வுகதப இந் சூழ்றடனகபரகும். 

அப்ததரஸ்னர் 19 இல் தவுல் ததசுவுக்கு தகறன்நரர். அங்தக அர் கர்த்ரல் 

ல்னடரக தன்தடுத்ப்தட்டதுடன் அங்கு அர் றகவும் தங்கரண றர்ப்தைக்கும் 

தொகங்வகரடுத்ரர். வ்ரநரறதம், அவ்றடத்ட றட்டு ஓடிப்ததரகரல் அங்தக 

இதக்கதண்டுவன்தது ரன் அதக்கரண ததடட சறத்ம் ன்தட தவுல் 

தைரறந்துவகரண்டரர். ப்தடி? சூழ்றடனகள் தோனம். 1 வகரரறந்றர் 16:8-9 இல் தவுல் இவ்ரத 

ழுதுகறநரர்,“ஆகறலும் வதந்வவகரஸ்த தண்டிடக டக்கும் ததசு தட்டத்றல் 

இதப்ததன். வணணறல் இங்தக வதரறதும் அதகூனதொரண கவு ணக்குத் 

றநக்கப்தட்டிதக்கறநது; றதரஞ்வசய்கறநர்கலம் அதகர் இதக்கறநரர்கள்.” “ததசுறல் 

ரறத்றத” ன்த, றச்சறரக ததனரகத்றலிதந்து ததசும் ஒத குடன தவுல் தகட்கறல்டன. 

ஆகறலும் அங்கு தன் கறரறட வசய்த்ம் றத்டத்ம் அந் கத்றல் ஆத்துரக்கள் 

இட்சறக்கப்தடும் றத்டத்ம் அர் கண்டு தைற றசுரசறகடப சலத்துற்குள் 

றடத்துது அசறரறதந்தடிரல் அவ்றடத்ட றட்டுச்வசல்லுற்கு அதக்கு அது 

சரறரண தரறதக்கறல்டன. 

சூழ்றடனகடப ததடட வீற சறக்டஞ றபக்குகள் ன்த 

றடணத்துக்வகரள்லங்கள். வீற சறக்டஞ றபக்குகள் ற்கரக கரப்தடுகறன்நது? லங்கள் 

ரகணத்டச் வசலுத்தும்ததரது ப்வதரழுது வசல்னதண்டும் ப்வதரழுது 

றதத்தண்டும்ன்தட அடகள் உங்கலக்கு கரண்தறக்கும். ரகணங்கடப 

வசலுத்துதரர் வீற சறக்டஞ றபக்குகலக்கு சரறரண அரணத்ட வசலுத்ரத அதக 

றதத்துக்கள் டடவதநக் கரரகும். கறநறஸ் ரழ்றலும், ம்ட 

றடத்துற்கரகததன் அதகரக சூழ்றடனகடப தன்தடுத்துகறன்நரர். 
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இங்தக ஒத உரம் ப்தட்டுள்பது.ஓர் இடரற்நத்றற்கரண தம் இதுத ண 

லங்கள் உர்கறன்நலர்கள் ன்த டத்துக்வகரள்லதரம்.உங்கலக்கு இற்டக கரட்சற 

அடப்தறல் ஒத ரற்நம் தடவன்த றடணக்கறன்நலர்கள். ததக்கரக ரகறலும் 

ஒன்டந தத ஒத கத்றதனர அல்னது தத ஒத ரட்டிதனர வசய் உங்கலக்கு 

அசறரறதக்கறன்நது. வ்ரநரறதம், சறன சூழ்றடனகள் லங்கள் கக்கூடரதடி 

உங்கடப டடவசய்கறன்நது: அப்தைற இடத்றல் ஒத வரறல் ரய்ப்தை அல்னது வீவடரன்த 

இல்னரறதக்கறன்நது; உங்கள் துடர் அற்கு தொற்நறலும் றரக இதக்கறன்நதரடு 

உங்கலக்கு தொழு றடநரண சரரணதொறல்னரறதக்கறன்நது. ஆகத, லங்கள் “கர்த்ரத, 

இந் இடரற்நம் உங்கலக்கு சறத்ர ன்தட ணக்குக் கரண்தறத்ங்கள்.” ன்த 

கடுடரண றடரதொற்சறத்டன் வெதறக்கறன்நலர்கள். தன் உங்கடப றடத்தும் ட 

லங்கள் வதரதடத்டன் கரத்றதக்கறன்நலர்கள். இதறறல், லங்கள் சூழ்றடனகள் 

ரநரறதக்கக் கரண்கறன்நலர்கள். வரறல் ரய்ப்தறற்கரண ந்க் கவும் றநக்கப்தடறல்டன. 

உங்கள் துடர் உங்கலடன் சம்றக்க உடன்தரடரக இல்டன. வ்றடத்றல் லங்கள் 

ரதண்டும் ன்கறன்ந றடத்ல் உங்கலக்கறல்டன. இன்தம் உங்கலக்கு அற்கரண 

சரரணம் கரப்தடறல்டன. தன் உங்கலடட இடரற்நத்ட அதறக்கறல்டன 

ன்தற்கு இந் சூழ்றடனகள் றகவும் ல்ன அடடரபங்கபரகும். 

லங்கள் தொற்சற வசய்க்கூடரது ன்த தன் உங்கலக்கு சூழ்றடனகள் தோனரக 

கரண்தறக்கும்தடி தொற்சறவசய்த்ம்ததரது அக்கரரறங்கடப வசய் தொற்தடுது 

தொட்டரள்ணரகும். லறவரறகள் 22:3 இல் ரம் இவ்ரத ரசறக்கறன்தநரம், “றதகற 

ஆதத்டக் கண்டு டநந்துவகரள்லகறநரன்; ததடகள் வடுகப்ததரய்த் 

ண்டிக்கப்தடுகறநரர்கள்.” 

“சறனதங்கபறல் தறசரசரணன் து றகபறல் டடகடப ற்தடுத்ற து 

றசுரசத்ட அறப்தற்கும் ம்ட டுப்தற்கும் தொற்சறக்கரட்டரதணர? இந் 

சூழ்றடனகள் ததடட சறப்தை றபக்கர அல்னது தறசரசறதடட டடரன்தட ரன் 

வ்ரத அநறந்துவகரள்து?” ன்த லங்கள் தகட்கனரம். அதகரக சரத்ரன் ம்ட 

டடவசய் தொற்சறப்தது உண்டரன் அறலும் றதசரக ரம் றகுந் ஆர்த்துடன் 

ததடட சறத்த்ட வசய்தொற்தடும்ததரது. ம்தொடட றரபறரண தறசரசரணன்  

வகர்ச்சறக்கறந சறங்கம்ததரல் டண றழுங்கனரதர ன்த டகதடி சுற்நறத்றரறகறன்நரன் 

ன்த தரகம் வபறரகக் கூதகறன்நது (1 தததுத 5:8). ரம் ததடட 

சர்ரத்ர்க்கங்கள் தொழுடத்ம் ரறத்றதக்கதண்டும் அப்வதரழுது ரம் தறசரசறன் 

றட்டங்கலக்கு றர்த்து றற்க தொடித்ம் ண தவுல் ழுறணரர் (ததசறர் 6:11). அணரல் ரன் 

ரம் ததடன் றக வதக்கரக டக்கதண்டும் அத்துடன் ஆறக்குரற ரலறரக 

வதனதள்பர்கபரகவும் இதக்கதண்டும். 

ஆறதம் இட ணறல் டத்துக்வகரள்லங்கள் தடணப்ததரன தறசரசரணன் 

சகனதொம் அநறந்ணல்ன. தரசரணதும் தோர்க்கரணதுரண சரத்ரதம் அதடட 

தறசரசுக் கூட்டதொம் ல்டனகலள்ப டதக்கப்தட்ட ெலன்கபரகும். றரபறரணன் 

ம்தொடட ரழ்க்டகக்கரண ததடட அற்தைரண சகன றதங்கடபக் குநறத்து 

அநறந்ன்ணல்ன அததம் ததடட ஆறரணர் இவ்வுனகத்றல் ததடட 
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தறள்டபகடப வ்ரத றடத்துகறநரர் ன்ததும் அதக்குத் வரறரது. அப்ததரஸ்னர் 

தவுல் இவ்ரத ழுதுகறநரர், “தணறலுள்ப ஆறதன்நற தரறல் ன் 

ததக்குரறடகடப அநறரன்? அப்தடிப்ததரன, ததடட ஆறதன்நற, 

ஒததம் ததக்குரறடகடப அநறரட்டரன். ரங்கதபர உனகத்றன் ஆறடப் 

வதநரல், தணரல் ங்கலக்கு அதபப்தட்டடகடப அநறத்ம்தடிக்குத் தணறலிதந்து 

தைநப்தடுகறந  ஆறடத வதற்தநரம்” (1 வகரரறந்றர் 2:11-12). றரறரல் வசய்க்கூடிது 

ல்னரதக்கு வரல்டன வகரடுப்தது ரத்றத, ததடட சறத்த்ட தகுத்நற 

தொற்சறக்கும்ததரது அன் அட குப்தைற்கு தொற்சறக்கறன்நரன். தன் சரறரண 

றடத்டனக் வகரடுத் தறன்தை அதக இடடததகடப வசய்கறன்நரன். 

குப்தங்கடபத் துத்தும்தடிக்கு தற்நரண்டுகபரக அதக ததக்றத்ள்ப 

கறநறஸ்ர்கள் கற்தக்வகரண்டற்டநக் குநறத்து லட்டுப்தரர்ப்ததரம்: 

 தன் குப்தத்றற்கு தணல்ன ன்தட அநறந்துவகரள்பல்; 

 ததடட ரர்த்டறல் ங்கறறதத்ல்; 

 தன் ண்த்ட வபறரக்கும்தடிக்கு வெதத்றல் ரறத்றதத்ல்; 

 றடத்துலுக்கரக ததடட ரக்குத்த்ங்கடபப் தறடித்துக்வகரள்பல்; 

 உங்கடப றடத்க்கூடி உங்கள் ஆறக்குரற னடண றதம்தைம் தொறர்ந் 

றசுரசறகபறணறடத்றல் உங்கள் ண்ங்கடபப் தகறர்ந்துவகரள்லங்கள். 

 றச்சற்நன்ட றனகும் ட றடரதொற்சறத்டன் கரப்தடதண்டும். 

 லங்கள் வ்ற அசரண லர்ரணங்கடபத்ம் வசய்துறடரலர்கள்; 

“இதசு அர்கடப தரக்கற: லங்கள் சந்தகப்தடரல் றசுரசதொள்பர்கபரறதந்ரல், 

இந் அத்றத்றற்குச் வசய்ட லங்கள் வசய்துல்னரல், இந் டனடப்தரர்த்து: ல 

வதர்ந்து சதொத்றத்றதன ள்லண்டுததர ன்த வசரன்ணரலும் அப்தடிரகும் ன்த, 

வய்ரகத உங்கலக்குச் வசரல்லுகறதநன்” ன்நரர் (த்தத் 21:21). சரரல்கள் ழும்தைம் 

ன்தம் ததடட சறத்த்ட வசய்ட டுப்தற்கரக தறசரசரணன் டடகடப 

ற்தடுத்துரன் ன்தடத்ம் இதசு அநறந்றதந்றணரதனத அர் இடக் கூநறணரர். 

ம்தொடட தரடறல் றரபற ததரட்டிதக்கும் வ்றரண கரரறத்டத்ம் 

உடடத்துறடும்தடி க்கு அறகரம் உண்வடன்தட ரம் 

அநறந்துவகரள்பதண்டுவன்தத ததக்கு அசறரறதக்கறன்நது. 

ரம் தணரல் டத்ப்தடும்ததரது ரழ்க்டக தொழுதும் ரம் 

ச்சரறக்டகரறதக்கும்தடிக்கு அதக அடடரபங்கள் கரப்தடுகறன்நண. ரழ்க்டகறன் 

தொன்ணரல் உள்ப தரடறல் லங்கள் வசல்ன தொற்தடுடகறல் லங்கள் ணறரக இல்டன 

ன்தடக் குநறத்து சந்தரடடரட்டீர்கபர? சூழ்றடனகலக்கூடரக தன் 

தொக்கறரண ஒன்டந கரண்தறக்கும்ததரது அடக் குநறத்து கணவடுக்க இன்தந 

தவடுங்கள். லங்கள் றப்தேடு வசய்தண்டி சூழ்றடனகபறன் தட்டிடன 

அடத்துக்வகரள்லங்கள் அது இப்வதரழுது உங்கலக்கு உறரக அடத்ம். 
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தன் ணறர்கடபப் தன்தடுத்துல் 

அநறவுட வதற்தக்வகரள்டக் குநறத்து லங்கள் வ்ரத உர்கறன்நலர்கள்? சறன 

ணறர்கள் சறனதடபகபறல் ரங்கள் தகட்தற்கு றதப்தற்ந கரரறத்ட அப்தடிரணரல் 

உண்டட அநறவுதத்ல் வகரடுக்கும் தர் ததசுரர் ண றடணத்து தப்தடுரர்கள். 

ற்நர்கள் அநறவுடகடப வதந தப்தடக்கரம் அர்கடப தறடரண றறல் 

டத்றறடுரர்கதபர ன்த அஞ்சற அப்தடிவசய் தப்தடுரர்கள். தத சறனர் 

அநறவுடகடப அல்னது ஆதனரசடணடக் வதற்தக்வகரள்ற்கு வட்கப்தடுகறன்நரர்கள் 

கரம் அது அர்கடப தொட்டரபரக கரண்தறத்துறடுதர ன்த றடணத்து அப்தடிச் 

வசய்ரர்கள். அநறவுடகடப தகட்கரற்கு றக தரசரண கரங்கபறல் இதுவும் 

ஒன்நரகக் கரப்தடனரம். அநறவுடகடப வதற்தக்வகரள்லல் தனவீணம் அல்னது 

தொட்டரள்ணத்றற்கரண ஒத அடடரபல்ன. உண்டரகத, அநறவுடகடபப் 

வதற்தக்வகரள்லல் ரம் வசய்க்கூடி ஞரணரண வசல் ன்தந தரகம் 

வபறப்தடுத்துகறன்நது. 

இவ்றத சணங்கடபக் கணறத்ங்கள்: 

 “றதௌணதடட ற அன் தரர்டக்குச் வசம்டரறதக்கும்; ஆதனரசடணக்குச் 

வசறவகரடுக்கறநதண ஞரணதொள்பன்.” (லறவரறகள் 12:15). 

 “ல்தரசடண வசய்து த்த்ம்தண்ணு; ஆதனரசடணக்கரர் அதகரல் 

வெங்கறடடக்கும்.” (லறவரறகள் 24:6) 

லங்கள் டதர தக்கரதணர, தடித்தர தடிக்கரதர ரரக இதப்தறதம் அது 

ஒத வதரதட்டல்ன.ப்வதரழுவல்னரம் ததடட சறத்த்டக் குநறத்து லங்கள் றகப்வதரற 

லர்ரணங்கடப டுக்கறன்நலர்கதபர அப்வதரழுது அது உங்கலடடதும் 

ற்நர்கலடடதும் ரழ்க்டகறல் ரக்கத்ட ற்தடுத்துகறன்நது. லங்கள் 

ததக்றத்ள்தபரரறன் தங்கபறப்டத, அநறவுடகடப ற்தம் ஆதனரசடணகடபத்ம் 

ரடதண்டும். அப்தடி வசய்ணரல் தன் உங்கள் ரழ்க்டகறல் டனறட்டு உங்கள் 

ரழ்க்டகறல் ததசும்தடி லங்கள் அதறக்கறன்நலர்கள். 

சரறரண தர்கபறடத்றல் ததசுன் றநவுதகரனரணது, அந் தர்கள் தணறல் 

உண்டரக அன்தைகூதகறன்நர்கலம், ததடட ஆறறல் றம்தறர்கலம், 

ததக்றறன் கணறட வசலில் றதௐதறத்துக் கரட்டுகறநர்கலம், தடண உண்டரய், 

றசுரசரய் தசறக்கறன்நர்கலம், ததடட றகச் சறநப்தரணடகள் உங்கள் 

ரழ்க்டகறல் தண்டும் ண றடணப்தர்கலம் ற்தம் ஞரணத்றற்வகன்த 

வதர்வதற்நர்கலரர். ஆறக்குரறல்னர, தொட்டரள்ணரணர்கபறடத்றல் 

அநறவுடகடப தகட்டரல், லங்கள் வகட்ட ஆதனரசடணடப் வதற்தக்வகரள்ற்கரண 

உத்ரதொண்டு. ஒத டரணறஸ் தவரற இவ்ரத கூதகறன்நது “ல்னர ணறதடட 

ஆதனரசடணறன்தடித்ம் கட்டுகறநன் தகரனரண வீட்டட வதற்தக்வகரள்ரன்.” 

தரகத்ட றசுரசறக்கும் உங்கள் சடதறல்உங்கலக்கு வசறவகரடுக்கவும் 

அர்கலடட வபறப்தரடுகள் அல்னது தைத்றறகடபத் தற்கு ஆனரக 
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உள்பர்கலம் உள்பணர்; உங்கள் ததரகர் ற்தம் தோப்தர்கள், டீக்கன்கள், ஆசறரறர்கள், 

ற்நத் டனர்கள் இர்கள் தொன்டரக வரறவுவசய்ப்தடக்கூடிர்கபரர். 

தொடிவுட 

 

ததடட சறத்த்ட வரறந்துவகரள்தும் அடச் வசய்தும் ன்தது அறச்சம் 

றம்தற தப்தடதண்டி டநவதரதபரண ஒன்நரக இதக்கதண்டி அசறறல்டன. 

ம்ட றடத்துதும் க்கு தரடகடப கரட்டுதும் ததடட ரஞ்டசரகும். 

றகவும் தொழுறடநரண ணறர்கள் ததடட சறத்த்ட அநறந்ர்கபரத்ம் அடச் 

வசய்கறநர்கபரத்றதப்தரர்கள். தடறட் லிறங்ஸ்டன் றகவும் தைகழ்வதற்ந ஸ்வகரட்னரந்து 

றணரறத்ம் ஆதறரறக்கரறல் தொன்தறன் அநறந்றர றனப்தகுறகபறல் தறத்தம், 

அக்கண்டத்றன் றகவும் தறன்ங்கற இடங்கபறல் அதக தடங்கபரக ன் ரழ்ரடபக் 

கறத்தரரர். அதகரக அர் தரய்ரய்ப்தட்டு ண்றடனங்கர தரடுகடபப் 

தட்டதரரர். ஒததொடந அர் சறங்கத்றணரல் ரக்கப்தட்டு அடித்து வரதக்கப்தட்டரர் 

கறட்டத்ட்ட அதடட ஒத டக வசலிந்துததரணது. அர் ணக்கு 

அன்தைக்குரறர்கடபத்ம், ண்தர்கடபத்ம் இந்ததரதும், “ரன் ததடட 

சறத்றல்னரல் இங்கறனரந்றன் சறம்ரசணத்றல் இதப்தட றடவும் ததடட 

சறத்த்துடன் ஆதறரறக்கரறன் டத்றல் இதப்ததன்” ன்த அர் தடநசரற்நறணரர் (Trivette, 

under “Stay in this field”). 

லங்கள் உங்கள் ரழ்க்டகக்கரண  ததடட றடத்துடனத் தடுவீர்கபரணரல், 

இற்டந றடணறல் டத்துக்வகரள்லங்கள்: 

1. இந் வசற்தரடரணது இட்சறக்கப்தட்டு ததடட சறத்த்ட அநறதண்டும் 

ன்கறன்ந வய்ரண ரஞ்டசத்டன் ஆம்தறக்கறன்நது. 

2. தன் ம்தொடட சறத்த்ட உங்கலக்கு கரண்தறக்கதண்டும் ன்த லங்கள் 

தணறடம் வெதக்கதண்டும், தகட்கதண்டும். 

3. ததடட உறத்டன் ததக்றத்ள்ப ஒத ரழ்க்டகட 

ரதண்டுவன்த தொற்சறக்கதண்டும். 

4. றடத்லுக்கரக ததடட ரர்த்டடக் கணறத்ங்கள். தசணத்றன் 

தகரட்தரடுகபரல் டத்ப்தடுங்கள். 

5. தரறசுத் ஆறரணர் உங்கடப றடத்தும்தடித்ம் தரடகரட்டும்தடித்ம் 

அட ம்தைங்கள். 

6. சூழ்றடனகலக்கூடரக தன் உங்கள் ரழ்க்டகறல் ன்ணத்டச் வசய்கறன்நரர் 

ன்தற்கு உங்கள் கணத்டச் வசலுத்துங்கள். 

7. றடத்துலுக்கரக ததக்றத்ள்ப ணறர்கடப ரடுங்கள். 
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தாடம் 11 

 

ஆிக்குாி அிகாத்த ிபங்கிக்ககாள்ளுல் 
  

இப்தாடத்ின் நனம் அநக சுிநே ேததகபில் “ஆிக்குாி அிகாம்” ன்று 

அநிப்தட்ட ிடத்தக் குநித்து கற்றுக்ககாள்பப்நதாகின்நநாம். ேின ேததகள் ஆிக்குாி 

அிகாத்த ிகவும் ன்நாக தகாளுகின்நநாடு ேின ேததகள் அவ்ாறு கேய்ில்தன. 

ேததகபில் இது காடர்தில் கற்றுக்ககாடுப்தநா அல்னது கனந்துதாடுநா 

இல்னாதடிிணால் கிநிஸ்துத தின்தற்றுகிந ேின உண்தயுள்ப ிசுாேிகளும்கூட இந் 

ிக நைக்கிாண தாடத்தக் குநித் நாக கற்தகதஅநிாலியக்கின்நார்கள். இந் 

ிசுாேிகள் ங்களுதட கோந் ஆிக்குாி பர்ச்ேிக்கும் ங்களுதட ேதத 

குடும்தத்ிற்கும் நேம் ிதபிக்கின்ந தக்கக்கங்கதபயும் நணாதாங்கதபயும் 

தின்ணர் பர்த்துக்ககாள்பக்கூடும். 

தாடத்ின் நைக்கி அம்ேங்கள் 
 

அிகா தககள் 

ஆிக்குாி அிகாத்த ிதாித்ல் 

ஆிக்குாி அிகாத்ிற்கு கீழ்ப்தடில் 

ஆிக்குாி அிகாத்ிற்கு ிநாாக கனகம் கேய்ல் 

உள்ளூர் ேததகளுக்கு ஆபித்ல் 

தாடத்ின் நாக்கங்கள் 
 

1. தடநைதநிலுள்ப ித்ிாோண அிகா தககதப இணம்கால். 
 

2. ஆிக்குாி அிகாத்த ிதாித்ல். 

  

3. ஆிக்குாி அிகாத்ிற்கு கீழ்ப்தடில் ன்நால் ன்ண ன்தன் அர்த்த்த 

ிபக்குல். 
 

4. ஆிக்குாி அிகாத்ிற்கு ிநாாக கனகம்கேய்யும் சுதாத்த குநித்து 

கனந்துதாடல். 
 

5. உங்கள் ேததக்கும் அநதட ஆிக்குாி தனர்களுக்கும் உிகேய்க்கூடி 

ற்றும்ஆபிக்கக்கூடி ிநைதநகதப இணம்கால். 
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அிகா தககள் 

நாக்கம் 1: 

தடநைதநிலுள்ப ித்ிாோண அிகா தககதப இணம்கால். 
 

அிகாம் உண்தாணாகும். அநிண ாழ்க்தகில் ாம் எவ்காயயம் 

கவ்நறு தகாண அிகாங்களுக்கு கீழ்ப்தட்டர்கபாியக்கின்நநாம். ாம் 

அதணயம் ன்கு தாிச்ோண ந்து ித்ிாோண அிகாங்கதப 

இணம்கண்டுககாள்நாம். நைனாது நநதட அிகாம். நன் ணிர்களுக்கு சு 

ியப்தத்தயும் ாம் தின்தற்நநண்டி தாதத காிவுகேய்ற்காண சுந்ித்தயும் 

ககாடுத்ியந்ாலும் நநதட அிகாந நைடிாண அிகாாகும். க்கள் ங்கள் 

ண்ங்கள், ார்த்தகள், ீர்ாணங்கள் ற்றும் கிாிதகளுக்காண கக்கு எப்நெித்தன 

அர் ற்தடுத்ிியக்கின்நார். உாாக, கிநிஸ்ர்கள் ிதந்தணின்நி 

கிநிஸ்துிநதட கய்வீக அிகாத்ிற்கு கீழ்ப்தடியும்கதாயட்டு அதக்கப்தட்டுள்பணர். 

இநசு தத்ிற்கு டுத்துக்ககாள்பப்தடுற்கு ேற்றுநைன்ணர் அர் ம்நைதட ேீர்களுக்கு 

இவ்ாறு கூநிணார், “ாணத்ிலும் நேிிலும் ேகன அிகாநைம் ணக்குக் 

ககாடுக்கப்தட்டியக்கின்நது” (த்நயு 28:18). 

இண்டாாக, எய ிநெத்துநைள்ப அிகாம். ஆய்வுகதப நற்ககாள்ிலும், 

கற்றுக்ககாள்ிலும் அநக யடங்கதபக் கித் தல்கதனக்கக நதாேிாிர் எயர் அந் 

தாடத்ில் ிநெத்துத்த அல்னது அிகாத்த கதற்றுக்ககாள்ார். எய நெகழ்கதற்ந 

காற்தந்ாட்ட அல்னது ஜிம்ாஸ்டிக் கேய்யும் எயர் அன் அல்னது அள் ாம் 

காிந்துககாண்ட எய ிதபாட்டுத்துதநில் அிகாத்த ககாண்டுள்பார் ன்தத ாம் 

அாணிக்கனாம். உவு ிடுிில் நதன கேய்யும் தர் எயர் ஆம்தத்ில் 

தாத்ிங்கதப கள ஆம்தித்து, தின்நெ எய ேிப்தந்ிாக திநொிகின்நான். அன் தின்ணர் 

ேற்காணாக நைன்நணநிநைகாதாபாக தி உர்தடான். அன் அல்னது அள் 

ாங்கள் ிாதாத்ின் அதணத்து ட்டங்கதபயும் ன்கு அநிந்ியப்தார். ஞாணநைள்பன் 

இக்காாிங்கதபகல்னாம் அத்துதந குநித் ஆழ்ந் அநிின் நனம் கற்றுக்ககாள்ான். 

நன்நாாக, அிகாாணது தனாத்காநைள்ப அிகாம், அடக்குநைதந அல்னது 

ககாடுங்நகால் ஆட்ேிநைதந, துஷ்திநாகம் ற்றும் ிநதாகக் தகாளுல் 

நதான்நற்நால் தகப்தற்நப்தடுகின்நது. ிர்ப்திணாலும் நர்தற்ந நைதநகபிணாலும் 

அிகாத்ிற்குள் திநேித்து நாோகவும் அீிாகவும் ங்கள் க்கள் ீது அிகாம் 

கேலுத்ி ஆக்கிிப்நெச் கேய்ர்கள் காடர்தில் னாறு அநக உாங்கபால் 

ிம்தியுள்பது. இவ்ாநாண, நதக்ிற்ந டத்தயுள்ப, அிகாத்த துஷ்திநாகம் 

கேய்யும் அிகாத்ிலியக்கின்ந தனர்கபால் அந்ாடுகபில் ாளம் கிநிஸ்ர்கள் 

ிச்ோக தாடநுதிக்கநண்டிாகவுள்பது. அப்நதாஸ்னர் நததுய இவ்ாறு 

ளதுகின்நார், “ீங்கள் ன்தகேய்து தாடுதடும்நதாது கதாறுதநாடு ேகித்ால் அதுந 

நநக்கு நைன்தாக திாீிாியக்கும்” (1 நததுய 2:20). ீங்கள் அடுத் கட்டத்ிற்குச் 

கேல்லும் நைன்ணர் 1 நததுய 3:13-17 யும் ாேியுங்கள். 
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ான்காாக, எப்ததடக்கும் அிகாம். உாாக, எய கதட நைனாபி நெிாக 

ாடதகக்குக் ககாண்ட எய காினாபித நற்தார்த கேய்யும்தடிக்கு ன்நதட 

ற்றுகாய காினாபிிடம் அவ்நதனத எப்ததடக்கனாம். எய ேததப் நதாகர் 

ன்நதட அங்கத்ிணன் எயயக்கு எய ல்தனகடந் ஊிம் அல்னது எய ேிறுர் 

ிகழ்ச்ேிக்கு தனத கிக்கும்தடி கூநனாம். ிசுாேிகபாக ாம் இவ்ாநாண அிகாத்த 

கேய்யும்தடி நத்ிற்கு நம் நகட்கப்தடனாம்.  ாம் அற்கு கீழ்ப்தடி நண்டும். 

ந்ாாக,ம்தப்தட்டதும் கதாறுப்நெள்பதுாண அிகாம். இந் அிகாத்ிற்கு 

உாாக கதாலிஸ் ற்றும் நர்ந்கடுக்கப்தட்ட அிகாங்தகதப உள்படக்கனாம். 

ாட்டின் திதஜகதப தாதுகாப்தற்கும், ாட்டின் ேட்டிட்டங்கதப தனப்தடுத்துற்கும் 

க்கபின் ன்தகதப கணிக்கும்தடிாகவும் ேநகம் இர்கதப ம்நெகின்நது. 

இப்தடிப்தட்ட அிகாங்கள் ிதநாக அதாது. ன்நாலும், நெி ற்தாட்டிற்கு ற்த 

கிநிஸ்ர்கள், நேத்ின் க்கள் ேநைாத்ிற்குாி அிகாங்களுக்கு கீழ்ப்தடியும்தடி 

கட்டதபகதற்றுள்பணர். அங்கந நநதட நனாண ீிாண அிகாத்தயும் 

உதடக்கநைடிாது. ீங்கள் அடுத் கட்டத்ிற்குச் கேல்லும் நைன்ணர் நார்  13:1-7; 1 நததுய 

2:13-17  ாேியுங்கள்.  

ஆிக்குாி அிகாத்த ிதாித்ல் 

நாக்கம் 2: 

ஆிக்குாி அிகாத்த ிதாித்ல். 

 

கிநிஸ் தின்ணிில் ஆிக்குாி அிகாம் ன்தது ேததக்குள் அாது 

கிநிஸ்துின் ோீத்ிற்குள் நணால் ஸ்ாதிக்கப்தட்ட அலுல்கள் அல்னது 

திகளுக்காண அிகாத்தசுட்டிக் காட்டுகின்நது. நதேிர் 4:11-13 இல் தவுல் இவ்ாறு 

ளதுகின்நார், “நலும் ாம் அதணயம் நநதட குாதணப் தற்றும் 

ிசுாேத்ிணாலும் அநிிலும் எயதப்தட்டர்கபாகி, கிநிஸ்துிநதட ிதநாண 

பர்ச்ேிின் அபவுக்குத்க்க நே நெயாகும் தக்கும், தாிசுத்ான்கள் ேீர்கதாயந்தும் 

கதாயட்டு, சுிநே ஊித்ின் நதனக்காகவும், கிநிஸ்துின் ோீாகி ேததாணது 

தக்ிியத்ி அதடற்காகவும், அர், ேினத அப்நதாஸ்னாகவும், ேினதத் 

ீர்க்காிேிகபாகவும், ேினதச் சுிநேகர்கபாகவும், ேினத நய்ப்தாகவும் நதாகாகவும் 

ற்தடுத்ிணார்.” 

நநன கூநப்தட்டுள்பாறு ந்து அலுல்கள் அல்னது திகபாண அப்நதாஸ்னர், 

ீர்க்காிேி, சுிநேகர், நய்ப்தன் ற்றும் நதாகர் ஆகி இதகள் ேினநங்கபில் ந்து 

தகாண ஊி அலுல்கள் ன்று அதக்கப்தடுகின்நது. அநக கிநிஸ்ர்கள் ிக 

ேிநப்தாக நய்ப்தன் அல்னது நதாகர் ன்ந ஊி அலுலுடன் காடர்நெதட்டுள்பணர். 

ீங்கள் எய கிநிஸ்ன் ன்நால்ிச்ோக நதாகர் அல்னது நாக ஆேிாிதக் 

குநித்து அநிந்ியப்நர்கள். உண்தாந, அநக நாக ல்லுணர்கள் அல்னது நெனத 

ாய்ந்ர்கள் நதேிர் 4:11 இல் காப்தடும் கிநக்கர்கள், நய்ப்தன் ற்றும் நதாகர் 
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ஆகி இவ்ிண்டு அலுல்களும் என்நாக இதக்கப்தட்டுள்ப ஊிங்கள் ன்று 

குநிப்திடுகின்நார்கள். இந்ப் தகுித நேர்த்ிகேய்ற்காக எவ்காய உள்ளூர் ேததக்கும் 

எய தனர் நதப்தடுகின்நார். நய்ப்தன் அல்னது நதாகயக்காண குிகள் ற்றும் 

கதாறுப்நெக்கதபக் குநித்து நாகாணது ிகத் கபிாக உள்பது. நெி ற்தாடு இந்  

நய்ப்தன் அல்னது நதாகத “நப்தர்” ற்றும் “கண்காி” ன்றும் அதக்கின்நது. 

வுகேய்து 1 ீநாத்நயு 3:1-7 ற்றும் 1 நததுய 5:1-4 த ாேிப்தற்கு நத்த 

டுத்துக்ககாள்ளுங்கள். 

ேதத நய்ப்தன்/நதாகர் ஆகி  தி ிதனத கிப்தர்களுக்கு தாாி கதாறுப்நெ 

உள்பது. நநதட ஜணங்கதப ஊித்ிற்காக ஆத்ப்தடுத்துதும்அர்கதப 

ிசுாேத்ில் நைிர்ச்ேிதட உிகேய்துந இர்கபது கபிப்ததடாண 

நாக்காகும். இணால் அர்கள் நநக்கு திாிாணர்கள் ன்தது அர்த்ல்ன. 

ோாாக அர்கள் அதக்கப்தட்டியப்தது கய்வீக ஆத்த்நாடு 

கற்றுக்ககாடுக்கிநற்கும் திேங்கிக்கிநற்கும் ற்றும்ங்களுதட ேக ிசுாேிகதப 

தாாித்து ிடத்நண்டி கதாறுப்ததயும் கதற்றுள்பார்கள். கிநிஸ்துிணாநனந 

இர்களுக்கு எப்ததடக்கப்தட்டியக்கும் இப்தடிப்தட்ட நதனத ிதநநற்றும்தடிக்நக 

இர்கள் அிகாம் கதற்றுள்பணர். அது அர்களுக்கு ணிர்கபால் ங்கப்தட்ட 

நதனல்ன. வ்ாநாிநம், உள்ளூர் ேததகபின் தின்ணித நாக்குிடத்து 

ிசுாேிகள் ங்கள் நய்ப்ததயும் நதாகதயும் அநிந்துககாள்பவும் ம்நெற்கும் 

அர்களுக்கு ேின கானம் கேல்லும் ன்தில் வ்ி ேந்நகநைம் இல்தன.  

அநக நேங்கள் க்கபாட்ேிிணால் ன்நாக இங்கி யகின்நிணால் அநதட 

திதஜகளுக்கு அநக உாிதகதபயும் ப்திோங்கதபயும் ககாடுக்கின்நது. 

உனகபாி ற்றும் உள்ளூர் இவ்ிண்டு ேததகளும் உண்தாகந க்கபாட்ேிற்நது. 

இது உங்களுக்கு எய அிர்ச்ேிாகக்கூட இயக்கனாம்! ணிப்தட்ட கிநிஸ்ர்கள் 

ங்களுதட கயத்துக்கதபச் கோல்னநா அல்னது ங்களுதட உள்ளூர் ேததில் எய 

உடன்தாடாண ாற்நத்தக் ககாண்டு யற்கு நைற்ேிக்கநா நைடிாது ன்ந 

ிடத்தக் குநித்து இில் கூநப்தடில்தன. உண்தாகந, அர்கள் அதச் கேய்து 

ல்னது. அல்னது நதாகர்கள் ாத்ிம் நநதட ேத்த்தக் நகட்கின்நார்கள் ன்தது 

இன் அர்த்ல்ன. கய் அர்ப்திப்நெடன் காப்தடும் ல்னா இயங்கபிலும்நன் 

நதசுகின்நார். இல்தனகன்நால் நய்ப்தர்கள் ற்றும் நதாகர்களுக்கு ாத்ிந 

கேற்தாடுள்ப ஊிம் உண்டு ன்று அர்த்ாகிிடும். உண்தகன்ணகன்நால் ல்னா 

ிசுாேிகளும் கேற்தாடுள்பர்கபாக இயக்கநண்டும். ங்களுதட ானந்துகள் 

ிநதகள் ற்றும் பங்கதபக் ககாண்டு நநக்கு ஊிம் கேய்நண்டும். 

ேததாணது க்கபாட்ேிற்நது ண ாம் கூறும்கதாளது ாம் கயதுது 

ன்ணகன்நால், நைடிில் ிடத்துகின்நர் நன் ன்றும் அயதட ிகழ்ச்ேி ிதன 

கேற்தடுத் ஆிக்குாி தனர்கதப தன்தடுத்துகிநார் ன்தாகும். ேததில் 

ஆிக்குாி தனர்கள் நநதட நாக்கத்தயும் ிட்டத்தயும் நைன்ககாண்டு 

கேல்லுற்காக ீண்டும் ிசுாேிகளுடன் கேற்தடுர்.ஏர் உள்ளூர் ேததக்காண 

ஆிக்குாி ிடத்னாணது ாிேணம் ற்றும் ிட்டங்கள் குநித்து நன் அநதட 

நதாகர் அல்னது தனதத்து குளவுக்கு கபிப்தடுத்துிநனந ங்கியுள்பது ன்தத 
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ாம் நொிந்துககாள்து இன்நிதாாகும். அர்கள் அற்காக கஜதித்து 

அத்ிட்டங்கதபக் குநித்து கனந்துதாடுார்கள். ிச்ோகவும் ிகச் ோிாகவும் அது 

நநதட ேத்ா ன்தத தகுத்நிார்கள்; அன் தின்ணர் அத 

தடநைதநப்தடுத்துார்கள். 

அத்நாடு நய்ப்தர்கள் / நதாகர்கள் நதான்ந ஆிக்குாி தனர்கள் நதண ம்தி 

நநதட ார்த்தத தில்னால் திேங்கிப்தற்காண கதாறுப்தத ற்தார்கள். 

கள்பப் நதாதணகதப ோிப்தடுத்ி நதப்தடும்நதாது அற்தந கடிந்துககாண்டு 

ிளந்துநதாண றுேீதப்நெத் நதப்தடுநார்க்கு உிகேய்ார்கள். இப்கதாளது 2 

ீநாத்நயு 4:1-5 த ாேிப்தற்கு நகடுத்துக்ககாள்ளுங்கள். 

ஆிக்குாி அிகாத்ிற்கு கீழ்ப்தடில் 

நாக்கம் 3: 

ஆிக்குாி அிகாத்ிற்கு கீழ்ப்தடில் ன்நால் ன்ண ன்தன் அர்த்த்த 

ிபக்குல். 

 

திகர் 13:17 ிசுாேிகளுக்கு இவ்ாறு கட்டதப ககாடுக்கின்நது: “உங்கதப 

டத்துகிநர்கள், உங்கள் ஆத்துாக்களுக்காக உத்ாம்தண்ணுகிநர்கபாய் 

ிித்ியக்கிநர்கபாணதடிால், அர்கள் துக்கத்நாநட அல்ன, ேந்நாத்நாநட அதச் 

கேய்யும்தடி, அர்களுக்குக் கீழ்ப்தடிந்து அடங்குங்கள்; அர்கள் துக்கத்நாநட அப்தடிச் 

கேய்ால் அது உங்களுக்கு திநாஜணாியக்காட்டாந.” 

எய கிநிஸ்ன் ஆிக்குாி அிகாத்ிற்கு கீழ்ப்தடில் ன்தன் அர்த்ம் ன்ண? 

ேினநதபகபில் அன் அர்த்ம் இதுல்ன ன்தத சுட்டிக்காட்டுன் நனம் அத 

ிதாிக்க உிகேய்யும். உாாக ஆிக்குாி அிகாத்ிற்கு கீழ்ப்தடினாணது எய 

ிசுாேி அடிதாக இயப்தநா அல்னது அவ் அிகாத்ின் கட்டதபகளுக்கு 

கண்நடித்ணாக கீழ்ப்தடிநா அல்ன. ந் எய  நய்ப்தர் / நதாகாணாலும் அல்னது 

ந்காய ேததத் தனர்களும் எயநதாதும் அவ்ாறு நகாில்தன. அர்கள் அங்கம் 

கேய்ார்கபாின் ிச்ோகந அர்கள் ேிதன அற்நர்களும் கய்ாண 

நதக்ித அர்களுதட நணாதாங்கபில் கேய்நைதநப்தடுத்ிக்காட்டில்தன 

ன்தது அன் ிச்ோணகாய அதடாபாகும். 

கீழ்ப்தடில் ன்தது உங்களுக்கு கூநப்தடுதற்தநகல்னாம் ிதந்தணின்நி 

ற்றுக்ககாள்பல்ன. அத்துடன் எவ்காய ிசுாேியும் நாகத்தப் தன்தடுத்ி 

ங்களுதட ிதனதத குநித்து கூநப்தட்டதகதப ிப்நடு கேய்ற்காண 

உாிதயும் கதாறுப்நெம் அர்களுக்கு உண்டு. ந் சூழ்ிதனின் கீளம் ீிாண 

கட்டதபகள் ககாடுக்கப்தட்டியக்கும் நநதட கபிப்தடுத்ப்தட்ட ார்த்தக்கு 

ிாண டத்தில் தங்குககாள்பவும் கூடாது. ார் கேய்ச் கோன்ணாலும் அது எய 

கதாயட்டல்ன. 
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கய்ாண கீழ்ப்தடினாணது நைனாாக, அது இயத்ின் நணாதாாகும். அது 

ாழ்ததக் குநித்து நதசுகின்நது. கீழ்ப்தடியும் எய தர் அன் அல்னது அள் இன்நாக 

நதணயும் ற்நர்கதபயும் ோர்ந்துள்பார் ன்தத நொிந்துககாள்ளுார். 

உிகேய்க்கூடி கபிவும் நதக்ியுள்ப ஞாணத்தயும் தகிர்ந்துககாள்ளுற்காக 

நன் இந் தனர்கதப ஸ்ாதித்துள்பார் ன்தத கீழ்ப்தடியும் எய தர் 

அநிந்துககாள்ளுார். ங்கள் நைள ஆற்நதனயும் கேன்நதடற்காக தனர்கள் உட்தட 

நணிடத்ிலும் ற்ந கிநிஸ்ர்கபிடநைம் இதக்கப்தட்டியக்க நண்டின் 

அேித்த ிசுாேிகள் ன்நாக நொிந்துககாள்ப நண்டும்.  

கீழ்ப்தடில் ன்தது டத்தக்குாிாகும். கீழ்ப்தடியும் எய தர் அிகாத்ிற்கு குந் 

ாிாததக் காண்திப்தார். ங்களுதட தகுி (அல்னது தி) ாணது 

நணிடத்ிலியந்து உண்டாண அதப்நெ ன்தத ப்நதாதும் ணில் 

சுந்ண்ியப்தர். நெத்ிிகளுக்கு, ோிப்தடுத்ல்களுக்கு, கயத்துக்களுக்கு ற்றும் 

நண்டுநகாள்களுக்கு குந் ிாண அக்கதநதச் கேலுத்துர். கிநிஸ்துின் ோீத்ில் 

ஆிக்குாி அிகாத்ிற்கு கீழ்ப்தடிநாடு காப்தடநண்டுநன்நி ற்நெறுத்ி அல்னது 

தனந்ப்தடுத்ி அல்ன. ிசுாேிகள் ங்கள் தனர்களுக்கு ேந்நாத்துடநணகூடி 

எத்துதப்தத ங்குார்கள். 

அநக கிநிஸ்ர்கள் தனதத்துத்ிலியப்தர்களுக்கு ன்நியுள்பர்கபாகவும் 

ிப்தபிக்கின்நர்கபாகவுியக்கின்நார்கள். ன்நாலும், குநிப்திட்ட ேின க்கள்ஆிக்குாி 

அிகாம் ன்நம் இப்தடிப்திதணத ற்றுக்ககாள்ற்கு கஷ்டப்தடுகின்நார்கள். 

அர்கபின் இந் க்கம் அல்னது ியப்தின்தக்காண ேின காங்கள் கீந 

ப்தட்டுள்பது: 

நைனாாக, ேினதர்கள் ியப்தத்துடன் அிகாத்ிற்கு கீழ்ப்தடிில்தன. 

ேினநங்கபில் அர்கள் திள்தபகள், இபம் ிணர் நதான கனகம் கேய்கின்நணர். 

பர்ந்நாாின் நணாதாங்களுடன் காப்தட்டாலும் அந் டத்தகள் ேணத்ிற்கு 

ற்நல்னாாயும், ஆநாக்கிற்நாயும் ேகன ல்ன உநவுகளுக்கும் ீங்கு 

ிதபிக்கின்நாயுியக்கின்நது. அப்தடிப்தட்டர்கள் நைனாது ங்கதப 

நணிடத்ிற்கு கீழ்ப்தடுத்ி ங்களுதட இயத்த ாற்றும்தடி அாிடத்ில் 

நகட்கநண்டும். 

இண்டாாக, ேின க்கள் ககாள்தகில்னா ஞ்ேதணயுள்ப ேததத் தனர்கபால் 

காப்தடுத்ப்தட்டுள்பால், இப்கதாளது கிநிஸ்துின் ோீத்ில் அிகாத்ில் இயக்கும் 

தக் குநித்தும் ேந்நகத்துடன் காப்தடுகின்நணர். ஆிநம், கதயம்தான்தாண 

றுதடி திநந், ஆிில் ிதநந் ேததத் தனர்கள் கய்ாகந நணில் 

அன்நெகூறுகின்நணர், கிநிஸ்துத நேிக்க ாஞ்ேிக்கின்நணர், ங்கபின் ேததக்கு ிக 

ேிநந்ற்தந நண்டுகின்நர்கபாியந்ாலும், ேதத நய்ப்தர்களும் தண ஆிக்குாி 

தனர்களும் இன்நம் ணிர்களும் நிதக்கக்கூடிர்கபாகவுியக்கின்நணர். 

ேினநங்கபில் அர்களும் நிிடுகின்நணர். எய ேின நங்கபில் எய ேினர் ிகப்கதாி 

தாத்த கேய்து ிடுகின்நணர். இிணிித்ம் கோல்கனாண்ா நதணத 

கிநிஸ்ர்களுக்கும், நநக்கு அககௌத்தயும் ககாண்டுயகின்நணர். ங்களுதட 
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சுனாண ியப்தங்கதப நைன்நணற்நிக்ககாள்ற்காக கேல்ாக்குச் கேலுத்தும் ங்கள் 

தித நாக தன்தடுத்ிிடுகின்நணர். இப்தடிப்தட்டர்கள் நகாட்தாடுகபில் நி 

ேிதனற்நர்கபாதுடன் நேணத்ிற்கு ற்நல்னா தடிப்திதணகளுக்கும் 

ஆபிக்கின்நணர். அர்கள் அிகாப் தேிதயுதடர்கபாகி ல்னா 

ிர்ேணங்கதபயும் குற்நங்காணுதனயும் ாண்டிச் கேல்ார்கள். ன் ஜணத்த அடக்கி 

ஆளுதக கேய்யும் எய ககாடி இாஜாதப் நதான ங்கள் ேதததயும் ஆளுதக கேய்ர். 

இப்தடிப்தட்ட துஷ்திநாகநைள்ப ேததத் தனர்கபால் காப்தடுத்ப்தட்ட க்களுக்கு 

எய நைதநாண கிநிஸ் ஆநனாேதண தாிந்துதகேய்ப்தடுகின்நது. ஆநனாேதணாணது 

இந் காங்கதப குப்தடுத் உவுதுடன் கேப்ததயும் நகாதத்தயும் குதநக்கவும் 

உவும். காப்தட்டர்களுக்கு கயதயுள்ப, நொிந்துர்வுள்ப, ற்றும் எய அன்தாண 

ேததத கண்டுதிடிக்கவும் அர்களுடன் நேர்ந்து இயக்கக்கூடி எய நதாகதக் 

கண்டுதிடிக்கவும் உிகேய் நண்டும். 

நன்நாாக, ேின க்கள் ங்கள் ேததத் தனயடன் ேின ிடங்கள் காடர்தில் 

ிகவும் தனாக உடன்தடாியக்கின்நநாடு அதணத்து ிடங்கபிலும் அர்களுக்கு 

ிாக இயப்தது ற்றுக்ககாள்பக்கூடி ிடம் ண ிதணக்கின்நார்கள். உாாக, 

அர்கள் ங்கள் நதாகயக்கு இவ்ாறு கூநனாம், “ான் உங்களுடன் உடன்தடும் தக்கும் 

உங்களுக்கு அிகாம் உண்டு. ான் உடன்தடாியக்கும்நதாது உங்களுதட ஆிக்குாி 

அிகாத்ிற்காண உாிதத இந்துிடுவீர்கள்.” நதாகர்கள் இப்தடிப்தட்ட 

ேந்ர்ப்தங்கபில் இந் நாண ாத்ின் ிதனகுநித்து டுத்துக்காட்ட நண்டிது 

அேிாகும். ேததில் உள்ப அதணயம் ப்கதாளதும் ல்னாப் திச்ேதணகளுடநம் 

உடன்தடுார்கள் ன்று நாகம் கற்றுக்ககாடுக்கில்தன. ிசுாேிகள் 

எயதகாயர் நேித்து, ோாணத்ிற்கும் ன்ணிப்திற்கும் ஊக்கபித்து, கிநிஸ்துின் 

ோீத்ின் எற்றுதத கட்டிகளப்நெிநனந நாக்காியக்கும்தடி 

கற்றுக்ககாடுக்கின்நது. 

ான்காாக, ேின ேததத் தனர்கள் கதற்றுக்ககாள்ளும் கற்நிகள் அல்னது 

அங்கீகாத்தக் குநித்து ேின ஜணங்கள் நகாததடகின்நணர். இது கதாநாதயும் 

நநதட ார்த்தில் இது தாம் ன்றும் கண்டிக்கப்தட்டுள்பது. அப்நதாஸ்னர் 

தவுல் இத கணித்ார், “ாம்ேத்ின் கிாிதகள் கபிங்காியக்கின்நண; 

அதாண: ிதோம்,  நேித்ணம், அசுத்ம் ..... கதாநாதகள்” (கனாத்ிர் 5:19-20). 

ந்ாாக, ேின ஜணங்கள் ங்கள் ேததிலுள்ப ஆிக்குாி அிகாத்த, ங்கள் 

தனாின் து, இணம் ற்றும் கல்ி தகதகள், தின்ணி, அல்னது தண ணிப்தட்ட 

காங்கபின் காாக நெநக்கிக்கின்நணர். இதுவும் நநதட ார்த்தக்கு 

எவ்ா டத்தாகும். கனாத்ிர் 3:26-28 கூறுகின்நது, “ீங்ககபல்னாயம் கிநிஸ்து 

இநசுதப்தற்றும் ிசுாேத்ிணால் நநதட நெத்ிாியக்கின்நீர்கநப. கணணில், 

உங்கபில் கிநிஸ்துவுக்குள்பாக ஞாணஸ்ாணம் கதற்நர்கள் த்தணநதநா, 

அத்தணநதயம் கிநிஸ்துதத் ாித்துக்ககாண்டீர்கநப. யூகணன்றும், 

கிநக்ககணன்றுில்தன, ஆகன்றும் கதண்கன்றுில்தன; ீங்ககபல்னாயம் கிநிஸ்து 

இநவுக்குள் என்நாியக்கிநீர்கள்.” 
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ஆநாாக, ேினதர்கள் நன்ீது நகாதத்துடன் காப்தடுகின்நணர். ாங்கள் 

அநதித் நதணாண அநதங்களுக்காக நதண குதந கூறுகின்நணர். 

ங்களுதட நைட்டாள் ணாண காிவுகபிணால் ாழ்க்தகில் உண்டாண 

ிதபவுகளுக்காக அர்கள் நதண குதந கூறுகின்நணர். அப்தடிப்தட்டர்கள்ஏர் 

உள்ளூர் ேததக்குள் திநேித்து ீண்டும் நைன்ணியந் ிதனக்குத் ியம்த ஆம்திப்தர். ேின 

நங்கபில் அர்களுக்கு நய்ப்தர்களுக்குள்ளும், நதாகர்களுக்குள்ளும் நைலீடு 

கேய்ப்தட்டியக்கும் ஆிக்குாி அிகாத்த ம்நெற்கும் அதப் தாாட்டுற்கும் 

கடிணாக இயக்கனாம்.  

ாாக, ேின கிநிஸ்ர்கள் ிதகாண கதயத ககாண்டர்கபாக இயப்தது 

துிஷ்டாணது ன்நாலும் இது உண்தயும்கூட. ாங்கள் ாத்ிந ிகவும் 

ஆிக்குாிர்கள் ணவும், ீிான்ககபணவும், அல்னது ஆிக்குாி தனர்கதபப் 

தார்க்கிலும் ஞாணநைள்பர்கள் ணவும் ிதணக்கின்நணர். ஆிக்குாி ாழ்ில் ஆத்த 

காவும், நாத்தக் குநித்து ன்கு அநிவுதடர்கபாக காப்தடவும், 

நைன்ாிாிாண, நதக்ியுள்ப ாழ்க்தகத ாழ்ற்கும் ற்றும் 

ஞாணநைதடர்கபாியக்க நண்டுகன்ததும் ிச்ோகந அதணத்து ிசுாேிகளுக்கும் 

இது ோத்ிாணதும் ாஞ்ேிக்கத்க்கதுாகும். வ்ாநாிநம், கய்ாண ாழ்தாணது 

ற்நர்கள் நைன்ிதனில் ங்கள் கற்நிகபில் கர்ம்ககாள்ிலியந்தும் அல்னது 

ற்நர்கதப கீந வீழ்த்துிலியந்தும் ினக்கும். ிதகாண கதயதயுதடர்கள் 

ஆிக்குாி தனர்கதப ிர்ேிப்தநாடு அல்னது குற்நங்காண்தகாடு அர்களுதட 

தனவீணங்கதப நொிந்துககாள்பால் நநண அர்கதப தனதத்துத்ிற்கு 

அதத்ியக்கின்நார் ன்தத நந்து அன்தில் டக்காலுியப்தர். ல்னாற்நிற்கும் 

நனாக, ேததத் தனர்கள் உட்தட அதணயம், நநதட தடநைதநிலியக்கும் 

நதனில் காப்தடுகின்நணர். 

ட்டாாக, ேததிலுள்ப ேின ணிப்தட்ட தர்கள் கய்ாகந றுதடி திநந்ர்கள் 

அல்ன. ேினநங்கபில் அர்களும் ிசுாேிகதபப் நதான டந்துககாள்ார்கள். அர்கள் 

அநகாக உனகத்ிற்குாி நணாதாங்கதபயும் டத்தகதபயும் ககாண்டியப்தார்கள். 

ஆிக்குாி தனர்கபிடம் ாிாதின்நியும் கணிாலும் டந்துககாள்ளுர்.  

ஆிக்குாி அிகாத்ிற்கு ிநாாக கனகம் கேய்ல் 

நாக்கம் 4: 

   ஆிக்குாி அிகாத்ிற்கு ிநாாக கனகம் கேய்யும் சுதாத்தக் குநித்து 

கனந்துதாடல்.  

 

ம்நைதட இப்தா உனகாணது கனகத்ிணால் ிதநந்துள்பது. அத்நேத்ின் 

ேட்டிட்டங்களுக்கு அல்னது நநதட கட்டதபகளுக்கு கீழ்ப்தடிக்கூடாகண 

ீர்ாணித் ஆண்கபாலும் கதண்கபாலும் ேிதநச்ோதனகளும், ேிதநக்கூடங்களும் 

ிம்தியுள்பது. அநகர் ேட்டத்த ீறுால் ாட்டிக்ககாள்நாகன்று எயநதாதும் 

ிர்தார்த்ியப்தில்தன. ற்நர்கதப ிடவும் ாங்கள் ிகவும் நெத்ிோலிகள் ன்று 
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அர்கள் கற்ததண கேய்கின்நார்கள். வ்ாநாிநம், நாகம் இவ்ாறு ச்ோிக்கின்நது, 

“ீங்கள் இப்தடிச் கேய்ாற்நதாணால், கர்த்யக்கு ிநாாகப் தாம் 

கேய்ர்கபாியப்நர்கள்; உங்கள் தாம் உங்கதபத் காடர்ந்து திடிக்கும் ன்று 

ிச்ோய் அநியுங்கள்” (ண்ாகம் 32:23). எயர் நநக்கு ிநாாகவும் அல்னது 

ேநைாத்ிற்கு ிநாாகவும் ப்கதாளதும் கனகம் கேய்துககாண்டியக்க நைடிாது. 

நநக்கு ிநாாகவும் ணிர்களுக்கு ிநாாகவும் கனகம் கேய்ிநனந 

ாழ்ந்துககாண்டியக்கின்ந க்கள் எய அிாண சூழ்ிதனிலியந்து அடுத்கட்டத்ிற்கு 

கேல்லுார்கள். இறுிில் இந் ாழ்க்தக ிதநவுகதற்நதுந அர்கள் நநக்கு தில் 

கூந நண்டிர்கபாயுியக்கின்நார்கள். நார் 14:10 “ாகல்னாயம் கிநிஸ்துிநதட 

ிாாேணத்ிற்கு நைன்தாக ிற்நதாம்” ன்தத ாக்குப்தண்ியுள்பது. 

கதனக்கிடாக, ேததிலும் கனகம் இடம்கதநக்கூடும். அது அநக டிங்கபிலும் 

ற்தடனாம். கஜதத்ிநடாக, நாக தடிப்திநடாக, ஆாதணிநடாக நணிடத்ில் 

கிட்டிச்நேர்ில் கணகடுத்துக்ககாள்பா ற்றும் தண ேக ிசுாேிகளுடணாண 

க்கித்ிலும் கணில்னாியக்கின்ந எய ிசுாேி உனகத்ின் தா டடிக்தககபில் 

ேிக்கிக்ககாள்பனாம். எயர் ீது ன்ணிாதத ாித்து தத்துக்ககாண்டியக்கின்ந எய 

கிநிஸ்ன் எய கேப்தாண ஆித பர்க்கனாம். கிநிஸ்துதப் தின்தற்றுகாயர் 

தத அல்னது ாற்நத்த ாழ்க்தகில் அநித்ியந்ால் ேததக்குள் அல்னது 

ேததத் தனயடன்அந் நதாகயக்கு ிாண எய ிர்ாநாண நணாதாத்த 

பர்க்கனாம். எய கிநிஸ்ன் நநதட ஜணங்கதபக் குநித்து அல்னது தனர்கதபக் 

குநித்து நைட்டாள்ணாக அர்த்ற்ந ிாக கிசுகிசு அல்னது நாோண, கறுக்கத்க்க 

ிர்ேணத்ில் அல்னது குற்நங்காண்தில் ஈடுதடனாம். ியப்தத்துடன் கேய்ப்தடும் இது 

உள்ளூர் ேததகபிலும் அன் தனர்களுதட ாழ்க்தகிலும் நதணத 

உயாக்குநாடு அர்களுதட உதநாகத்த அது தடகேய்யும்,நகத்த குதநத்து 

ிடும். 

தத ற்தாட்டில் கிப்ின் அடிதத்ணத்ிணின்று ிடுித்து இஸ்நல் க்கதப 

ிடத்ிண நாநேிநதட கத காப்தடுகிநது. அற்நெங்கள் ிதநந் அந்க் கத 

அங்நகந நைடிந்துிடில்தன. ாக்குத்த்ம்தண்ப்தட்ட நேத்ிற்கு திநேிக்கும்தடி 

ஆத்ாகுபவும் ாற்தது யடங்கபாக இஸ்நல் ஜணங்கதப ிடத்நன் 

நாநேத தன்தடுத்ிணார். அர் எய ீர்க்காிேி ாத்ில்னால் அர்களுதட 

நய்ப்தன் அல்னது நதாகாகவுியந்ார். அநகந் டதகள் ஜணங்கள் கதாறுதத 

இந்துல்னால் தா டடிக்தககபில் ஈடுதட்டநாடு நாநேக்கு ிநாாகவும் 

அயதட ேநகான் ஆநாநக்கு ிநாாகவும் ளம்தி அர்கள் ீது ிாற்ந 

ிாக குற்நங்கண்டு அர்கதப தேகாிால் ாக்கி நைறுநைறுத்ார்கள். எய இடத்ில் 

நாநேயும் ஆநாநம் கேய்யும் அதணத்தயும்குற்நங்கண்டு நகாதப்தட்ட இஸ்நனயக்கு 

நாநே அபித் திியுத்த்த கணியுங்கள். நாநே ஜணங்கபிடத்ில், “ீங்கள் 

ங்களுக்கு ிநாாய் நைறுநைறுக்கிநற்கு ாங்கள் ம்ாத்ிம்? .... உங்கள் 

நைறுநைறுப்நெகள் ங்களுக்கு அல்ன, கர்த்யக்நக ிநாாய் இயக்கிநது ன்நான்” 

(ாத்ிாகம் 16:7-8). 
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எய ிசுாேி ியப்தத்துடன் அல்னது திடிாாக நன் ேததில் தத்ியக்கும் 

ஆிக்குாி அிகாத்ிற்கு ிநாாக கனகம்கேய்னாணது, அது நநக்கு ிநாாக 

கனகம் கேய்னாகும். ந ேணத்ிணால் ஆபிக்கப்கதறும் இது ிகவும் தனத் 

கூற்நாகும். இநசு கூநிணார், “ான் அநப்நெகிநதண ற்றுக்ககாள்ளுகிநன் ன்தண 

ற்றுக்ககாள்ளுகிநான், ன்தண ற்றுக்ககாள்ளுகிநன் ன்தண அநப்திணத 

ற்றுக்ககாள்ளுகிநான் ன்று, கய்ாகந கய்ாகந உங்களுக்குச் கோல்லுகிநநன் 

ன்நார்” (நாான் 13:20). அநநதான இநசு அநப்நெகின்ந தநநம் 

நெநக்கிப்தர் அந் கேய்ிாபதண ாத்ிம் நெநக்கிக்கில்தன இநசுதயும் 

நெநக்கிக்கின்நான். கிநிஸ்ன் ன்று ன்தண உாிததாாட்டும் எயயக்கு இது எய 

ல்ன ிதனதல்ன. ஆிக்குாி அிகாத்ிற்கு ிநாாக காடர்ந்து கனகம் 

கேய்னாணது நநக்கு ிநாாக கேய்ப்தடும் கனகத்ிற்கு ேணாகும். 

வ்ாநாிநம், நதாகர்களும் தண ஆிக்குாி தனர்களும் ங்களுக்கு 

நண்டிதச் கேய்ற்கும் அல்னது கூறுற்குாண உாித உண்டு ன்தது இன் 

கயத்ல்ன. அர்களும்கூட நநக்கும், கர்த்யக்குள் அர்களுக்கு நனாணர்களுக்கும் 

கக்ககாப்நெிக்க நண்டிர்கபாயுள்பணர். ாக்நகாநெ இவ்ாறு கூறுகின்நார், “ன் 

ேநகாந, அிக ஆக்கிதணத அதடநாம் ன்று அநிந்து, உங்கபில் அநகர் 

நதாகாகாியப்நர்கபாக” (ாக்நகாநெ 3:1). ஆிக்குாி தனர்களுக்கு நன்  

அிகப்தடிாண கக்ககாப்நெித்தன தத்துள்பார். 

வ்ாநாிநம், நணால் காிந்துககாள்பப்தட்ட தனர்களுக்கு ிநாாக கனகம் 

கேய்யும் ிதனதில்ந்க் கிநிஸ்தணயும் காண்தற்கு நநக்கு எயநதாதும் 

நதற்நியக்கின்நது. ங்கள் தனர்களுக்கு ிாக ேண்தடிடுதர்கள் கய்ாகந 

திோேிநதட கண்ிில் ிளந்துிடுார்கள் ன்தது நநதட ார்த்தில் 

கபிாக காண்திக்கப்தட்டுள்பது. நதசு ேததிலியந்ஆிக்குாி தனணாகி 

ீநாத்நயுவுக்கு அப்நதாஸ்னணாகி தவுல் இவ்ாறு கூநி ளிணார், 

கர்த்யதட ஊிக்கான் ேண்தடதண்ணுகிநணாிால், 

ல்னாாிடத்ிலும் ோந்நைள்பநம், நதாகேர்த்நம், 

ீததச் ேகிக்கிநநாியக்கநண்டும். ிர்நதசுகிநர்கள் 

ேத்ித்த அநியும்தடி நன் அர்களுக்கு ணந்ியம்நெதன 

அயபத்க்காகவும், திோோணநதட இச்தேின்தடி கேய் 

அணால் திடிதட்டியக்கிந அர்கள் றுதடியும் க்கந்கபிந்து 

அன் கண்ிக்கு ீங்கத்க்காகவும், ோந்ாய் அர்களுக்கு 

உதநேிக்க நண்டும். (2 ீநாத்நயு 2:24-26). 
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உள்ளூர் ேததகளுக்கு ஆபித்ல் 

நாக்கம் 5: 

உங்கள் ேததக்கும் அநதட ஆிக்குாி தனர்களுக்கும் உிகேய்க்கூடி 

ஆபிக்கக்கூடி ிநைதநகதப இணம்கால். 

 

ங்களுதட உள்ளூர் ேததக்கு ஆவு ங்குற்காண தல்நறு ிகள் உண்டு. 

நைனாது, கிநிஸ்ர்கள் ேதத ஆாதணக்கு காடர்ந்து ேநகபிப்தில் 

உண்தயுள்பர்கபாியக்க நண்டும் அத்நாடு ேததின்காாிங்கபிலும் தங்குதற்ந 

நண்டும். திகர் 10:24-25 “நலும், அன்நெக்கும் ற்கிாிதகளுக்கும் ாம் ப்தடும்தடி 

எயதகாயர் கணித்து; ேதத கூடியதனச் ேினர் ிட்டுிடுகிநதுநதான ாநைம் 

ிட்டுிடால், எயயக்ககாயர் நெத்ிகோல்னக்கடநாம்; ாபாணது ேீதித்து யகிநத 

வ்பாய்ப் தார்க்கின்நீர்கநபா அவ்பாய்ப் நெத்ிகோல்னநண்டும்” ன்று க்குக் 

கூறுகின்நது. நநதட ஜணங்களுதட கூடுதகில் ேநகபிப்ததக் குநித்து ேின 

ஜணங்கள் குதநத்து ிப்திடுகின்நணர். ற்நர்களுடன் என்நிதனாணது ம்த 

ஊக்கப்தடுத்துகின்நதுடன் க்கு ஊிம்கேய்ற்காக தன ிநம் கஜதித்து 

ஆத்ப்தடுத்ிண ஆிக்குாி தனர்கதபயும் அது ளச்ேியூட்டி உற்ோகபிக்கின்நது. 

அத்துடநணகூட கறுநண அர்ந்ியக்கிநர்கபாகவும் ணி இந்ிங்கதபப்நதானவும் 

இல்னாதடிக்கு ாம் ண்தத்துாக ேததின் ஆாதணில் தங்குககாண்டு திேங்கிார் 

திேங்கத்ில் ல்ன ிடகான்தந சுட்டிக்காட்டும்கதாளது “ஆகன்” ன்ந ார்த்ததச் 

கோல்லி உற்ோகப்தடுத்னாம். 

இண்டாாக, ாம் கஜதிக்கநண்டும். ேின காாிங்கள் அாது ேின ல்ன 

காாிங்களும்கூட கஜதத்த ிட நைக்கிாணாகவும் ஆச்ோிாணாகவும் இயக்கனாம். 

ேினர் எய ாத்ிக் கயித இதேக்க ியம்நெர். ற்நர்கள் சுிநேத்ிற்காக 

அர்ப்தித்ியப்தர். இன்நம் ேினர் நதயுள்நபாயக்கு உிகேய்ில் 

ஆர்நைள்பாியப்தர். குநிப்திட்ட ேினர் நநக்கு ஊிம் கேய்யுநைகாக 

ோீப்திகாாண ஊித்ில் கிழ்ச்ேிதடர். வ்ாநாிநம், கஜதித்னாணது 

எவ்காய கிநிஸ்ணின் கடதகன்தத ாம் நந்துிடக்கூடாது. ககாநனாகேர் 4:2 

கூறுகின்நது, “இதடிடால் கஜதம்தண்ணுங்கள், ஸ்நாத்ித்துடன் கஜதத்ில் 

ிித்ியங்கள்.” குநிப்திட்ட ிாக, ாம் ம்நைதட ஆிக்குாி தனர்களுக்காக 

கஜதிக்கநண்டும். இத ற்றுக்ககாள்ளுது உங்களுக்கு கடிணாியக்கனாம். ஆகிலும், 

ஆிக்குாி தனர்களும் ம்தப்நதான நோதணகளுக்கும் ஆிக்குாி 

நதாாட்டங்களுக்கும் நைகங்ககாடுக்கின்நார்கள். ஆிக்குாி தனர்கதப 

ிச்கேய்துிட்டால் அல்னது அர்கதப அதாிப்தடுத்ிிட்டால் அர்கள் ஊித்த 

இதடிறுத்ி ிடுார்கள் ன்தத ோத்ான் ன்கு அநிான். அது நைளச் ேததக்கும் தாாி 

ாக்கத்த ற்தடுத்ிிடுகின்நது. உங்கள் ேதத நதாகயக்காவும் அயதட 

குடும்தத்ிற்காகவும் காடர்ந்தும் கஜதிப்தால் அர்களுக்கு கத்ாண உிதச் 

கேய்கின்நீர்கள். 
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நன்நாாக, கிநிஸ்ர்கபாக ாம் ம்நைதட நய்ப்தர்கதபயும் நாக 

ஆேிாிர்கதபயும் அநிந்ியத்ல் நண்டும். நதேிர் 4 இல் நய்ப்தர்களும் நதாகர்களும் 

ேததக்கு எய ம் ன்தத ாம் கற்றுக்ககாண்நடாம். இநசு கட்டிடங்கதபநா, 

தத்தநா அல்னது காில்நுட்தத்தநா ிட்டுச்கேல்னில்தன. நன் க்கு 

ணிர்கதபக் ககாடுத்து அர்கதப அதத்து அர்களுக்கு ல்னதத ககாடுத்ியப்தது 

ேததில் அன்நெகூறுற்காகவும் ஆேீர்ிப்தற்குாகும். ாம் இன்நம் அிகாக 

தனர்கதப அநிந்துககாள்ளும்நதாது ாம் இன்நம் அிகாக அர்கதப ம்நெற்கும் 

ஆம்திப்நதாம். 

ான்காாக, ாம் ம்நைதட ஆிக்குாி தனர்கதபக் குநித்து எய உர்ந் 

ிப்நட்தட தத்ியத்ல் அேிம். தவுல் அடிார் 1 ீநாத்நயு 5:17 இல் ளதுத 

கணித்துப் தாயங்கள், “ன்நாய் ிோதகேய்கிந நப்தர்கதப, ிநோகத் 

ியேணத்ிலும் உதநேத்ிலும் திாேப்தடுகிநர்கதப, இட்டிப்தாண கணத்ிற்குப் 

தாத்ிாக ண்நண்டும்.” நன் ம்நைதட ஆிக்குாி தனர்கள் ேததில் 

கேய்யும் தி ிதன அல்னது ஊித்ிற்கு குிாணர்கள் ன்திணாநனந அர்கதப 

அதத்துள்பார். ம்தச் சுற்நியுள்ப உனத்தச் ோந் ேநகத்ில் இட்ேிக்கப்தடா க்கள் 

ங்களுதட தனர்களுக்கு ிாக ன்நைதநயுடநம் நகாதத்துடநம் ிர்ப்தது 

அாில்னந. ங்கள் நைனாபிக்கு, கால் அிகாாிக்கு (கதாலிோர்), எய க அலுனயக்கு 

அல்னது நேி தனாிடத்ில் ாிாதின்நி டக்கக்கூடும். கனௌகீக உனகத்ில் 

ேநாத்ில் அவ்ாறு கேய்நைடியுகன்நாலும் நநதட ேததில் அவ்ாறு 

கேய்ற்கு வ்ி இடநைம் இல்தன. 

ந்ாாக, கிநிஸ் ஊித்ின் கதாறுப்நெக்கதப தகிர்ந்துககாள்ப உிகேய் 

நண்டும். ேததில் உள்ப நைள ஊித்தயும் அில் உள்ப நதாகர் ற்றும் எய ககாஞ்ே 

அபவு க்கள் ாத்ிந ணிாக கேய்நண்டுகன்தது நநதட நாக்கில்ன. 

ேததில் கான்நூறு ேவீாண நதன தத்து ேவீாநணாாநனந கேய்ப்தடுகின்நது 

ன்று அநகாக கோல்னப்தடுகின்நது. துக்கத்ிற்கிடாக, ிகவும் ல்ன ஊிக்கார்கதப 

இது ிகவும் யத்ிிடுகின்நது. உிகேய்ற்கும், நேதகேய்ற்கும் ற்றும் 

ககாடுப்தற்கும்எவ்காய ிசுாேியும் தங்குககாண்டால்எயயம் அிக தாத்த சுக்கத் 

நதில்தன. ஆகந, உங்கள் உள்ளூர் ேததகபில் ஊிம்கேய்ற்கு 

ியப்தநைள்பர்கபாியங்கள். “அணன் கேய்கின்ந ன்தின்தடிந கர்த்ாிடத்ில் 

தனதண அதடாகணன்று அநிந்து” (நதேிர் 6:8). உங்கள் ம் துகன்று கண்டுதிடித்து 

அத உதநாகிக்கும்நதாது கதயகிழ்ச்ேி உங்களுதடாகின்நது. 

இறுிாக, நெிாக கிநிஸ்துத இட்ேகாகவும் கர்த்ாகவும் 

அநிந்துககாண்டர்களுக்கு தக்கற்ந நாக கயத்துக்கதப அநிநைகப்தடுத்துிணால் 

இந்ப் தாடம் ோனாக அதகின்நது. வ்ாநாிநம், இந் தாடாணது எவ்காய 

ிசுாேிக்கும் ிகவும் அிகாககதாயத்ாணாக அதகின்நது. ிடத்துில் 

ேந்நாம் அதடகின்ந எய கிநிஸ்ணாக இயக்கும்தடிக்கும், அயதட 

இாஜ்த்ிற்காக கதாி காாிங்கதபச் கேய்யும்தடிக்கும் நன் கவுகதப ிநப்தாாக. 
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ணணம் கேய்ற்கு ஆநனாேிக்கப்ட்ட ேணங்கள் 

  

ாத்ிாகம் 16:8  

த்நயு 28:18 

நாான் 13:20 

நதேிர் 4:11-13 

1 ீநாத்நயு 5:17 

2 ீநாத்நயு 2:24-26 

2 ீநாத்நயு 4:2 

திகர் 10:24-25 

திகர் 13:17 

ாக்நகாநெ 3:1 
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தாடம் 12  

 

ஊித்ில் உங்கள் இடத்தக் கண்டுதிடித்ல் 
 

ற்நர்களுதட ததில் ல்னதிியுத்த்தக் காண்தித்னாணது வகுிகதப 

வகாண்டு ருததாக சின காாிங்கள் அதகின்நது. ம்னெதட ாழ்க்தகத 

ற்நர்தபாடு தகிர்ந்துவகாள்ளுற்காண சின ிங்கதப தவுல் இதசுினுதட 

ார்த்தகபிலிருந்து தற்தகாள் காட்டுகின்நார்: “ாங்குகிநதப் தார்க்கிலும் 

வகாடுக்கிநத தாக்கிம்” (அப்ததாஸ்னர் 20:34-35). சந்தாாண கிநிஸ் 

ாழ்க்தகக்காண ிக னெக்கிாண தடினெதநாணது ற்நர்களுக்கு தசத வசய்யும்தடிக்கு 

உங்கள் ாழ்க்தகதக் வகாடுப்தாகும். ஊித்ில் உங்கள் ாழ்க்தகத 

தகிர்ந்துவகாள்ளுனாணது ஆிக்குாி ித்ில் உங்கதபயும் உங்கபால் தசததப் 

வதற்ரக்வகாள்ளுகிநர்கதபயும் வதனப்தடுத்துகின்நது. 

தாகத்ிற்குாி கிநிஸ்ாணது ிகப்வதாி இண்டு அடிப்ததட கட்டதபகபின் 

ீது ங்கியுள்பது. னெனாது, உன் தணாகி கர்த்ாிடத்ில் உன் னெள இருத்தாடும் 

உன் னெள ஆத்துாதாடும் உன் னெள ணதாடும் அன்னகூரும்தடி (த்தயு 22:37) 

கிநிஸ்ர்களுக்கு கூநப்தட்டுள்பது. இண்டாது கட்டதபாணது னெனாது 

கட்டதபிலிருந்து இற்தகாகத ஊற்வநடுக்கின்நது: “உன்ணிடத்ில் ீ 

அன்னகூருதுததானப் திநணிடத்ிலும் அன்னகூருாாக” (த்தயு 22:39). தன் ீாண 

எரு கிநிஸ்னுதட அன்தாணது ற்நர்கபில் அன்னகூருனூடாகவும் அர்களுக்கு 

தசதவசய்னூடாகவும் னெளதாக வபிப்தடுத்ப்தடுகிநனூடாக 

காண்திக்கப்தடுகின்நது. இக்குநிப்ததக் குநித்து தாகம் ிகவும் வபிாக உள்பது. 

ிசுாசிகள் வசற்தாடுள்ப ிாகவும் உற்சாகாகவும் ற்நர்களுக்கு 

ஊிம்வசய்யும்ததாது தன்ீதுள்ப தர்தாண அன்தத அர்கள் 

வபிப்தடுத்துகிநார்கள். தணிடத்ில், “ான் உம்த தசிக்கின்தநன்,” ன்ர கூரது 

ல்னது, ஆகிலும் தணில் அன்னகூருனாணது ார்த்தகதப ிடவும் அிகாணத 

தகாருகின்நது. 

“ன் திள்தபகதப, சணத்ிணாலும் ாிணாலுல்ன, கிாிதிணாலும் 

உண்திணாலும் அன்னகூக்கடதாம்” (1 தாான் 3:18) ன்ந தாானுதட  

ார்த்தகதபக் குநித்து சிந்ியுங்கள். கிநிஸ்ர்கள் அதணரும் ததசிணாலும் அங்கு 

வ்ிாண வசலும் காப்தடில்தன ன்ததக் குநித்து தாான் ிகவும் 

அக்கதநவகாண்டார். எருாில் எருர் அன்னகூருகிதநாம் ன்ததக் கூரது த்தண 

இனகுாணது! ாங்கள் அன்னகூநப்தடுகின்நார்கள் ன்தத க்களுக்கு 

வசால்னப்தடதண்டிது அசிாக இருந்ாலும், எரு சினததபகபில்ான் 
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ார்த்தகளும்கூட ததாதுாணாக அதகின்நது. ாற்ரகின்நாண ஊிாணது அன்தத 

கிாிதில் காண்தித்தன லியுரத்துகின்நது. 

க்காண இதசுின் ிாகதலிாண த்தக் குநித்து தாான் 

ிப்ததடகின்நார். இதசுின் ிாகதலிாணது தனுதட அன்தத உக்கூடிதும் 

தார்க்கக்கூடிாகவுாிருக்கின்நது ன்தத அர் அநிந்துவகாண்டார். அதுததானத, 

கிநிஸ்ர்களும் அன்தத ிாகத்துடனும் வசற்தாடுள்ப ித்ிலும் வசய்னெதந னேனனெம் 

ிரூதித்துக்காண்திக்க தண்டுவன்தத தாான் ிசுாசித்ார். தாானுக்கு இங்க 

கிநிஸ் அன்தின் வசற்தாடுள்ப வபிப்தாடுகபாணது தனுள்ப கிநிஸ் ஊித்ின் 

அடிப்ததடாகக் காப்தடுகின்நது (1 தாான் 3:17). 

காப்தடுத்ப்தட்ட உனகத்ிற்கு அன்னடன் ஊிம்வசய்ற்குத் ததாண 

தணாதாத்தயும் கருிகதபயும் பர்க்கும்தடிாகவும் உங்களுக்கு 

உிவசய்யுனெகாகத இப்தாடம் டிதக்கப்தட்டுள்பது. ீங்கள் இந்ப்தாடத்தப் 

தடிக்கும்ததாது ற்நர்களுக்காண உங்கள் ணிப்தட்ட ஊித்த வபிப்தடுத்துற்காக 

உிவசய்யும்தடி தணிடத்ில் தகளுங்கள். ீங்கள் கற்ரக்வகாள்ளும்ததாதும் 

வெதிக்கும்ததாதும் இந் அடிப்ததடச் சத்ித்த ிதணவுகூருங்கள்: கிநிஸ் அன்தத 

தனுள்ப சகன ஊிங்களுக்கும் அடிப்ததடாகும் (1 வகாாிந்ிர் 13). அணால், உங்கள் 

இருத்த அன்திணால் ிப்னம்தடி தாிசுத்ஆிாணத அதயுங்கள். அன்தின் 

இற்தகாக ஊற்வநடுக்கக்கூடி எரு ஊிம் சாத்ிாகும். 

தாடத்ின் னெக்கி அம்சங்கள் 
 

எரு ிசுாசிின் வதாரப்ன 

ஊித்ில் ணித்தும் 

தசகத்ன்தயுள்ப ஊிம் 

உள்ளூர் சததக்கு ிசுாசாிருத்ல் 

ஊித்ில் தனுதட சித்த்த கண்டுதிடித்ல் 

உள்ளூர் சததில் தன் 

எரு னி ட்டத்ினாண ஊிம் 

தாடத்ின் தாக்கங்கள் 

 

1. உள்ளூர் சததில் ிசுாசிகளுக்காண ஊிப் வதாரப்னகதப ிதாித்ல். 

 

2. ஊித்ில் ணிப்தட்ட ணித்துத்ிற்கு தாக ிபக்கத்தக் வகாடுத்ல். 
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3. ல்ன தசகணின் கனதத ிபக்குல். 

 

4. உாிததயும் ிசுாசத்தயும் உள்ளூர் சததகளுக்குள்வசய்னெதநகள் னேனம் 

ிரூதித்துக்காண்தித்ல். 

 

5. ஊித்ில் தனுதட சித்த்தக் கண்டுதிடிப்தற்காண தடினெதநத ிதாித்ல். 

 

6. உள்ளூர் சததின் ஊித்ில் தனுதட தங்தக கனந்துதாடல். 

  

7. உள்ளூர் சததக்குள் ஊித்ின் எரு னி ட்டத்த ஆத்ப்தடுத்துின் 

தடினெதநகதபக் காண்தித்ல். 

 

எரு ிசுாசிின் வதாரப்ன 

தாக்கம் 1: 

உள்ளூர் சததில் ிசுாசிகளுக்காண ஊி வதாரப்தத ிதாித்ல். 

 

அதகாக க்கள் ஊிம் ன்னும் தாணது எரு ிதசித் குளாண சததத் 

தனர்கள், தய்ப்தர்கள், ததாகர்கள், ற்ரம் சுிதசகர்களுக்கு ாத்ிம் 

திதாகிக்கப்தடுகின்நவன்ர ிதணக்கின்நணர். வ்ாநாினும், னி ற்தாடாணது 

ித்ிாசாண என்தந கற்ரக்வகாடுக்கின்நது. ஊிம் ன்கின்ந இந் ார்த்தாணது 

கிதக்க வாிில் டவகாணிா (diakonia) ன்ர வாிவதர்க்கப்தடுகின்நது. 

டவகாணிா ன்ன் வதாருள் ன்ணவணில் கருததாடும் அன்ததாடும் ததின் 

த்ிில் இருப்தர்களுக்கு ாரத்ம் வசால்லுனாகும். னெனாம் நூற்நாண்டு சததில் 

வதாதுாக சததின் சகன தகுிகபிலும் உள்ப ல்னா ஊிங்கதபயும் 

இவ்ார்த்தாணது உள்படக்குகின்நது. அணால் சததிலுள்ப ாதனும் எருதக் 

வகாண்டு டாத்ப்தடுகின்ந கிநிஸ் தசதாணது ஊிாக கருப்தடுகின்நது. இன்ர 

ஊித்தக் குநித் அப்தடிப்தட்ட தார்தாணது உள்ளூர் சததக்குள் உள்ப அதணத்து 

ிசுாசிகளுக்கும் எரு அர்த்னெள்ப ஊித்த தடுற்கு உற்சாகப்தடுத்தும். 

உள்ளூர் சததில் உள்ப ஊித்தக் குநித்து எரு ிதனாண னாிந்துர்த என்ர 

வகாாிந்ிர் 12 ஆம் அிகாம் அபிக்கின்நது. அத்துடதணகூட ங்களுக்கூடாக 

வபிப்தடுத்ப்தடுகின்ந ஊித்தக் குநித் ிகனெக்கிாண கல்கதப இவ் 

அிகாாணது வபிப்தடுத்துகின்நது. 
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 சததக்குள் உள்ப ஊிம்வசய்ற்காண ங்கபில் தல்தர ித்ிாசங்கள் 

உள்பதுடன்அவ்வபிப்தாடுகளுக்கு தாிசுத்ஆிாணத வதாரப்தாக 

இருக்கின்நார் (சணங்கள் 4-5). 

  

 அங்கத ஊிம்வசய்ற்காணங்கபின் வபிப்தாடுகபில் தல்தர 

ிாணித்ிாசங்கள் உண்வடன்நாலும், “ல்னாருக்குள்ளும் ல்னாற்தநயும் 

டப்திக்கின்ந தன் எருத” இது எவ்வாருருக்கும் ிதசித் ங்கதப 

ிநக்கின்நது (சணங்கள் 6-7). 

 

 அற்னாண தல்தர தகாண ங்கள் குநிப்திடப்தட்டுள்பது. தன் ாம் 

வாிந்துவகாள்ளும் ந் ணிப்தட்ட தர்களுக்கூடாகவும் அந் வபிப்தாடுகதப 

அிகானெள்பாக்குகின்நார் (சணங்கள் 4-11). 

 

 ம்னெதட ணி சாீங்கதபப்ததான கிநிஸ்துின் சாீாணது (சதத) அதக 

ித்ிாசாண அங்கத்ர்கதபக் வகாண்டுள்பது (சணங்கள் 12-14). தன் 

ித்ிாசாண ஆளுதகதப வதரிிக்காக ண்ி ன்னுதட சததக்கு 

ங்கதப அபிக்கின்நார். 

 

 ற்நர்கதபப்ததான க்கு எரு ஊிம் இல்தனவன்தால் ாம் 

னெக்கிற்நர்கள் ண ாம் எருததாதும் ிதணக்கக்கூடாது (சணங்கள் 14-17). 

 

 தன் ணித்துாக ங்கதபயும் ஊித்தயும் எளங்குதடுத்ி அற்தந 

ணிப்தட்ட தர்களுக்கு அபிக்கின்நார் (சணங்கள் 18-19). 

 

 கிநிஸ்துின் சாீத்ின் ிதநவுக்கும் அனுதட சிதனக்காகவும் தன் 

வவ்தர ிாண க்கதபயும் ங்கதபயும் தன்தடுத்துகிநார் (சணங்கள் 

21-26). 

 

 தன் க்குக் வகாடுத்ிருக்கும் ங்களுக்கூடாகதா அல்னது 

ஊிங்களுக்கூடாகதா ாம் அதணரும் ற்நர்களுக்கு உிவசய்யும்தடிக்கு 

ாஞ்சிக்கதண்டும் (சணங்கள் 27-31). 

ஊி ாழ்க்தகத எவ்வாரு ிசுாசிினுதட ஆிக்குாி திகாசாண 

எபிாகத தவுல் கண்டார். ிகப்வதாி தடிப்திதணகள் ற்ரம் திசங்கங்கதபயும் ிட 

அிகாணது அவ் ஊித்துடன் ஈடுதடுகின்நவன்தத தவுல் ிபங்கிக்வகாண்டார். 

அத்துடன் ஊிாணது தடனெதநத சார்ந்தும் ணி அனுதத்ின் எவ்வாரு 

தகுிதயும் வாடுகின்நாயுிருக்கின்நது. எரு ிஸ்ாாண ஊிம் தல்தர ிாண 

சூழ்ிதனகபின் த்ிிலும் னெற்சிவசய்கின்நது ன்தத தவுல் அநிந்ிருந்ார் (தார் 

12:4-13) 
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ஊித்ில் ணித்தும் 

தாக்கம் 2: 

ஊித்ில் ணிப்தட்ட ணித்துத்ிற்கு தாக ிபக்கத்தக் வகாடுத்ல். 

 

“எரு தக” ன்தத ணித்தும் ன்ந ார்த்தின் அர்த்ம். ீங்கள் எரு 

தகாணர்கள்! உங்கதபப்ததான தர எருர் இல்தன. உாாக உங்கள் தகில் 

ததக அல்னது கால்ில் ததகாணது தர எருருடன் வதாருந்ாட்டாது. ற்ந 

எவ்வாருதயும் ிட உங்கள் ஆளுதாணது ித்ிாசப்தடுகின்நது. ஆளுத ன்தது 

உங்கதபக் குநித்வாரு ிகவும் வபிப்ததடாண ிடாகும். ீங்கள் ற்நர்களுடன் 

வ்ார வாடர்னதடுத்துகிநீர்கள் ன்ததும் உங்கள் வாடர்தாடலுத உங்கள் ஆளுதின் 

னெக்கி அம்சங்கபாகும். ாழ்க்தகதக் குநித் உங்கள் வதாதுாண தணாதாம் உங்கள் 

ஆளுததக் குநித் இன்வணாரு தகாாகும். 

ம்த ணித்துாக உருாக்கதண்டிற்காண தனுதட வாிாணது தல்தர 

தககளுக்காண அருதட ாஞ்தசத வபிப்தடுத்துகின்நது. தல்தர தககளுக்காண 

தனுதட ாஞ்தசத குநித்து சிருஷ்டிப்தாணது அதக வபிப்தாடுகதப 

வகாண்டுள்பது. ாபாண ண்ங்கதபக் வகாண்ட தல்தர தகாண தநதகள் 

அல்னது கடலில் உள்ப ிசித்ிாண ீன்கள் ஆகிண இந் ணித்துத்ிற்கு 

உாங்கபாகும். தன் எரு தகாண அகி கம்னாண தனகதபயும் இன்வணாரு 

தகாண ிாண சாிவுகதபயும் தபவுகதபயும் வகாண்ட அகி சவபிகதபயும் 

வகாடுத்துள்பார். தனுதட வவ்தர தகாண ததடப்னகள் 

ததற்நதகபாகும். 

தன் ததடப்தில் ணித்துத்தக் வகாண்டாடுகிநதுததான ம்னெதட சததிலும் 

அருக்கு தல்தர தககள் ததப்தடுகின்நது. தனுக்காண அன்தத ெணங்கள் 

வ்ார வவ்தர ிாக வபிப்தடுத்துகின்நார்கள் ன்தத ீங்கள் 

கணித்துள்பீர்கபா? இந் உாத்தக் குநித்து சிந்ியுங்கள்: எரு தாித வதண்ி 

ப்வதாளதும் எரு உவுப் வதாி என்தநாங்குார். அாிடம் வகாஞ்சப் தம் 

ாத்ித இருந்தடிிணால் அர் ிாகம் வசய்த இவ்வுத ாங்குகின்நார். 

தததாடு இருக்கும் எரு குடும்தத்ிற்காக அர் இந் உவுப்வதாித அர்கபின் 

வீட்டுாசலின் னென் தத்துப் ததாய்ிடுார். ததயுடன் காப்தட்ட இந்க் 

குடும்தத்ிற்கு இந் ஆசீர்ாம் ங்கிருந்து ந்வன்தது எருததாதும் வாிாது. 

ததயுள்பர்களுக்கு இகசிாக உவு ங்குது இந்ப் வதண்ி ற்நர்களுக்கு 

ஊிம் வசய்யும் ஏர் ணித்துாண னெதநாகும். 

ணித்தும் ன்தது ம்னெதட ாழ்க்தகின் தணாதாம் ற்ரம் வசல்கபில் 

திிதலிக்கின்நது. ாம் ற்நர்களுக்கு ஊிம்வசய்யும்ததாது ம்னெதட ணித்தும் 

திகாசிக்கின்நது. இவ் உாத்தக் கணியுங்கள்: அிகாக க்கள் ப்வதாளதும் 

டாடும் வீிின் ஏத்ிற்கு எரு ணின் ஆப்திள் தங்கதப எரு வதட்டி ிதந 
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ாங்கிக்வகாண்டுததாகின்நார். க்கள் வீிில் டந்துததாகும்ததாது ன்னுதட எரு 

தகில் சுிதச துண்டுப்திசுத்தயும் ரதகில் ஆப்திள் தத்தயும் 

தத்துக்வகாள்ளுார். ப்ததாதும்ததான ெணங்கள் கருதயுடன் ஆப்திதபயும் சுிதச 

துண்டுப்திசுத்தயும் டுத்துக்வகாள்ளுார்கள். 

ம்னெதட அனுதங்கபில்கூட ாம் ணித்துாணர்கள். எவ்வாரு ிசுாசிிணதும் 

இந் ணித்துாண அனுதத்த அதகாக ற்நர்களுக்கு உிவசய்யும் எரு 

கருிாக தன் தன்தடுத்துகின்நார். உாாக ற்நர்களுதட கஷ்டகானத்ில் 

உிவசய்யும்தடிக்கு ம்னெதட கடந்கானத்ின் கஷ்டங்கதப தணால் 

தன்தடுத்னெடியும். தவுதனப்ததான ற்நர்கதப தற்ரம் கருிாக ம்னெதட 

அனுதங்கதப ங்கனெடியும். தவுலுதட இருபாண அனுதங்கள் ற்நர்களுக்கு 

ம்திக்தகத வகாண்டுருகின்நற்குப் தன்தட்டது. கீத வகாடுக்கப்தட்டுள்ப தந்ிில் 

அர் த கூரகின்நார் ன்தத கணியுங்கள்: 

து கர்த்ாகி இதசு கிநிஸ்துின் திாாகி தனும் ... 

ஸ்தாத்ிம், தணால் ங்களுக்கு அருபப்தடுகின்ந ஆரலிணாதன, 

ந் உதத்ித்ினாகிலும் அகப்தடுகிநர்களுக்கு ாங்கள் 

ஆரல்வசய்த் ிாியுள்பர்கபாகும்தடி, ங்களுக்கு ரும் சகன 

உதத்ிங்கபிதனயும் அத ங்களுக்கு ஆரல்வசய்கிநர். 

ப்தடிவணில், கிநிஸ்துினுதட தாடுகள் ங்கபிடத்ில் 

வதருகிநதுததான, கிநிஸ்துிணாதன ங்களுக்கு ஆரலும் வதருகுகிநது. 

(2 வகாாிந்ிர் 1:3-5) 

தனுக்கு ங்குற்கு உங்கபிடத்ில் வசாற்தத உள்பவன்ர கதனப்தடாீர்கள். 

உங்கள் ணித்துனெம் உங்கள் அனுதனெம் ற்நர்களுக்கு உிவசய்க்கூடி 

இருிகபாகும்.  

தசகன்தயுள்ப ஊிம் 

தாக்கம் 3: 

ல்ன தசகணின் கனதத ிபக்குல். 

 

 “ணது உள்ளூர் சததில் ான் வ்ார கிநிஸ்துத சிநந் ிாக தசிக்க னெடியும்?” 

ன்ந தகள்ித கிநிஸ்துதப் தின்தற்ரம் எவ்வாருரும் தகட்கதண்டி ிகவும் 

னெக்கிாணவாரு தகள்ிாகும். இந் னெக்கிாண தகள்ிாணதுதனுதட 

இருத்ிற்கு ிக வருக்காணாகும். ீங்கள் அருதட சததில் வ்ார சிநப்தாக 

தசதவசய் னெடியுவன்தத தன் ற்கணத அநிந்துள்பார்.அத்துடதணகூடகிநிஸ் 

தசதத ிடத்தண்டும் ன்ந உங்கள் ாஞ்தசதயும்கூட அர் அநிந்துள்பார். 

கிநிஸ் ஊித்தக் குநித் வெதத்துடணாண உங்கள் கணிப்தாணது குநிப்திட்ட 

ஊிங்கதபக் குநித்து தன் உங்கபிடத்ில் ததசுற்கு இடபிக்கின்நது. 
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வெதத்துடதணகூட ஊி இனக்கில் அக்கதநவகாள்ளும்ததாது அது உங்களுக்கு 

உங்களுதட ணிப்தட்ட “ம் கனதத (தல்தர தகப்தட்ட ங்கபின் கனத)” 

குநித்து சிந்ிப்தற்கு உிவசய்கின்நது. ம் கனத ன்கின்ந இந் வசாற்வநாடாணது 

ஆற்நல்ிக்க ஊித்ின் ிநதின் கனத ன்தற்கு திதாகிக்கப்தடுகின்நது. இந் 

ஊி ிநதகபாணது அதகாக ானந்து, ிநதகள் ற்ரம் ஆிக்குாி ங்கள் ன்ர 

கருப்தடுகின்நது. இந் ிநதகளுக்காண தினக்கங்கள் ருார: 

 ானந்துகள் இற்தகத் ிநதகள் எரு ணினுக்கு அன் திநப்திலிருந்து 

உண்டாணாகும். உாாக, சின தர்கள்தாடும் அல்னது வதாது இடங்கபில் 

ததசும் ிநததக் வகாண்டுள்பணர். இந் இற்தக ிநதகள் 

கற்ரக்வகாள்ளுாலும் திற்சிவசய்ாலும் வன்தலும் 

லுப்தடுத்ப்தடுகின்நது. 

 ிநதகபாணது அிகாக ததாதண ற்ரம் திற்சிினூடாக - னெதந 

சார்ந்தும், னெதந சாாதும் ற்ரம் அனுதத்ிற்கூடாகவும் வதநப்தடுகின்நது. 

ிர்ாகம் ற்ரம் கக்கில் ிநதகள் ததான்நத கற்ரக்வகாள்ளுகின்ந 

இந் ிநதகளுக்கு உாங்கபாகும். 

 ஆிக்குாி ங்கபாணது ிகவும் ிதசித் ிநதகபாகும். அத எரு 

தருக்கு தாிசுத் ஆிின் ல்னதினூடாக வதற்ரக்வகாடுக்கப்தடுகின்நது. 

ஆிக்குாி ங்கபின் எரு ீண்ட தட்டிதன தார் 12:6-8 இலும் 1 

வகாாிந்ிர் 12:7-11 இலும் கானாம். 

ஊித் ிநதத திற்சிவசய்க்கூடி ிகவும் னெக்கிாண தடி ன்ணவன்நால் 

ீங்கள் உங்கதப எரு தசகணாக்கும்தடி தணிடத்ில் தகட்கதண்டும். தசகனுக்குாி 

தணாதாாணது உங்கள் ிதசித் ிநதகளுக்காண ாபாண கவுகதபத் ிநக்கும் 

(1 தததுரு 4:7-11). அத்துடன் ணித்துாண ானந்துகள், ிநதகள் ற்ரம் அருதட 

தசகர்கபின் ங்கதப வ்ார தன் தன்தடுத்துகின்நார் ன்தத 

னாிந்துவகாள்ற்காக ீங்கள் தாகத்த தடிக்கதண்டும்.  

ற்நர்களுக்கு தசத வசய்யும்தடிக்தக தன் ம்த அதத்துள்பார். எரு 

தசகத்ன்தாண ஊிாணது தணாதாத்துடதணத ஆம்திக்கின்நவன்ர அர் 

கற்தித்ார். எரு தனுள்ப ஊித்ிற்காக ம்னெதட ங்கபின் உர்ச்சியும் 

ிநதகளுாணது எரு னென்தாண திச்சிதண அல்ன. ஊித்த உன்ணாண த்ில் 

ருடக்கக்காக தன்தடுத்துது திதாெணற்நது! அதிட தசகணப்தான்தத 

ிகப்வதாி ஊித்ின் ம் ணர இதசு கற்தித்ார் (த்தயு 20:25-28). 

எரு தசக ணப்தான்தினூடாக இந் ம் அல்னது ிநத ணது உாி 

வபிப்தாட்தட அதடகின்நவன்ர தவுல் னாிந்துவகாண்டார். அருதட ார்த்தகதபக் 

கணியுங்கள்: அணன் வதற்ந த்ின்தடித ீங்கள் தனுதட தற்தன கிருததயுள்ப 

ஈவுகதபப் தகிர்ந்துவகாடுக்கும் ல்ன உக்கிாகார்ததான எருருக்வகாருர் 

உிவசய்யுங்கள். எருன் ததாித்ால் தனுதட ாக்கிங்கபின்தடி 

ததாிக்கக்கடன்; எருன் உிவசய்ால் தன் ந் வதனத்ின்தடி வசய்க்கடன்; 
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ல்னாற்நிதனயும் இதசுகிநிஸ்து னேனாய்த் தன் கிதப்தடும்தடித வசய்வீர்கபாக; 

அருக்தக கிதயும் ல்னதயும் சாகானங்கபிலும் உண்டாிருப்தாக ஆவன். (1 

தததுரு 4:10-11) 

தில் திதட், இர் கம்தஸ் குருதசட் ததா கிதநஸ்ட் இன் தனரும் ஸ்ாதகருாார். 

தில் இன் த்ிற்குப் தின்ணரும் அருதட ஊிம் உனகில் ிகப்வதாி அபில் 

வாடர்ந்தும் காப்தட்டது. உனக்வகங்கிலும் உள்ப கிநிஸ்ர்கள் ீதும் உனகத் 

தனர்கள் ீதும் தில் திதட்ிகப்வதாி ாிாத வகாண்டிருந்ாார். அர் ிகுந் 

ிநதயுள்ப ணிணாார். அர் ஊித்த ாழ்தயுடனும் தசக 

ணப்தான்தயுடனும் சுந்து ந்ார். தனுள்பதும் தாக்கினெள்பதுாண ஊித்த 

வசய்ற்காக திதட் ன்தர் குநிப்திட்ட தசகர்களுக்காண (ஊிர்களுக்காண) ான்கு 

கதகள். 

 ிாகம்: ந்வாரு ணிப்தட்ட சுகததாகாக இருப்தினும் அதிடுத்து 

ப்ததாதும் ற்நர்கதப னென்தாக தப்தத அர்ப்திப்தாகும். 

  

 ாழ்த: ற்நர்களுக்கு ஊிம்வசய்யும்தடிக்கு உங்கள் வசாந் உாிதகதப 

சதடத்தன ாழ்தாகும். இதசுதப்ததான இாஜ்த்ின் ஊித்ில் 

ாம் இந் உண்தயுள்ப ாழ்தத ிகத் ீிாண எரு காாிாகத 

கணிக்கதண்டும். 

 

 ஊக்கப்தடுத்ல்: இதசு ிதனாக ம்னெதட சீர்களுக்கு கணத்துடன்கூடி 

திற்பித்லின் னேனாகவும் சிந்ிக்கக்கூடி ார்த்தகள் னேனாகவும் 

கற்ரக்வகாடுத்து அர்கதப ஊக்கப்தடுத்ிணார். 

 

 வகாடுத்ல்:ற்நர்கபிணால் னநக்கிக்கப்தடுகின்ந தருதட ததகதப 

வகாடுக்கின்ந தர் அநிார். தயும் ிர்தாாது ற்நர்களுக்கு 

வகாடுத்னாணது ிகப்வதாி சந்தாத்தக் வகாண்டுரும் ஊிாகும் 

(திதட் 2004, 104-107). 

ததாாடிக்வகாண்டிருக்கின்நர்களுக்கு ஊிம் வசய்த இதசுினுதட 

தாக்கிாக இருந்து. ஊித்ில் ாம் தின்தற்நக்கூடி அருதட ாழ்க்தக க்கு 

எரு ாிாிாகும். கிநிஸ்துவுக்காக ம்னெதட உள்ளூர் சனொத்த வசன்நதடற்கு 

ஊித் ிநதகபாணது இதசுின் ஆித திிதலிப்தில் ங்கியுள்பது. ஊி 

ததனகதப னெடிப்தற்கு தர வ்ி சாாாண ிகளுில்தன. 
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உள்ளூர் சததக்கு ிசுாசாிருத்ல் 

தாக்கம் 4: 

   உாிததயும் ிசுாசத்தயும் உள்ளூர் சததக்குள் வசய்னெதநகள் னேனம் 

ிரூதித்துக்காண்தித்ல். 

 

உாிதாணது தாக்கினெள்ப ஊித்ின் தாகும். சதத தனுக்கு 

வசாந்ாணது ன்தத ாம் அநிதாம். சததத வசாந்ாக்கிக்வகாள்ளுற்காக 

இதசுின் ிாக தலிாண த்ின் னேனாக தன் அந்க் கித்த வசலுத்ிணார் (1 

வகாாிந்ிர் 6:19-20). வ்ாநாினும் சததாணது ன்தணத் ாதண 

கணித்துக்வகாள்ளுற்காண வதாரப்தத தன் ாத அற்கு வகாடுத்துள்பார். தவுல் 

அடிகபார் இந் அக்கதந வசலுத்தும் உாிதத ணிற்வகாண்டு இவ்ார கூரகின்நார், 

“அதகாகி ானெம் கிநிஸ்துவுக்குள் எத சாீாிருக்க, எருருக்வகாருர் 

அங்கபாிருக்கிதநாம்” (தார் 12:5). உள்ளூர் சததகபில் இருக்கும் ிசுாசிகள் 

எருருக்வகாருர் எரு ஆாண வதாரப்னர்வு உள்பர்கபாக இருக்கதண்டுவன்தது 

தவுலுக்கு அசிாிருந்து. சக ஊிர்கதப தாக்கி இந் உாிதின் 

னெதுவகளம்தாணது ம்னெதட ிந்ாண வதாரப்தாிருக்கின்நது. 

எருாில் எருர் அன்னகூருதும் அக்கதநவகாள்ளுதும் த்தண 

னெக்கிாணாிருக்கின்நது! எருாில் எருர் அக்கதநவகாள்ளும் ிசுாசிகள் கஷ்ட 

ாட்கபிலும் எருத எருர் சார்ந்ிருப்தார்கள். அதகாண ததபகபில், அளத்னெம் 

கஷ்டனெம் காப்தடும்ததாது கிநிஸ்ர்கள் உநவுகதப னெநித்துக்வகாள்கின்நார்கள். 

ிச்சாக என்நில் உாித தாாட்டும்ததாது அது ிக இனகுில் உதடந்துிடாது, 

ஆணாலும் உதடந் வதாருட்கதப வசப்தணிடும்ததாது அற்கு தவடுக்கும், 

சினதங்கபில் தனெம்  ததப்தடும். 

சததக்குள் கஷ்ட ாட்கபில் ம்னெதட ிாப்தடுத்ல்களும்கூட நாகிிடுகின்நது. 

அப்வதாளது அதகாக ாம் இன்னுவாரு சதத ல்னவன்ர ிதணப்ததாம். ஆகிலும் னெள 

ிதநாண சததகள் ங்கும் இல்தன. ர தடவதரம் கானத்தப் வதாரத்த னி 

சததாணது ல்னாக காப்தடும். அத்துடன் ாம் அளத்த்ின் காாக சின 

ாற்நங்கதப வசய்யும்ததாது சினதங்கபில் ம்னெதட ஊித்ின் வசல்ாக்கும் 

வாதனந்துததாகக்கூடும். என்தந தாிில் ிடுற்கு னென்னம் அத ிட்டு கந்துவசல்ன 

னென்னம் ீண்ட ாள் வெதனெம் சு-தாிதசாதணயும் வசய்ப்தடல்தண்டும். காாிங்கள் 

திதக்கும்ததாது ாம் சீக்கிாக ம்னெதட உாிதத ிட்டுக்வகாடுக்கக்கூடாது 

ன்தில் கணாிருக்கதண்டும். 

உாித ன்தது ிசுாசம் ற்ரம் ிடானெற்சி ஆகி கதகளுடாக 

திிதலிக்கின்நது. தம் கடிணாகும்ததாது ாம் இன்னும் அிகாக எருாில் எருர் 

அக்கதந டுத்துக்வகாள்ப தண்டும். எரு கிநிஸ் தணாத்து ினாண தகாி 

வகாலின் ன்தர் “அக்கதந வகாள்ளுது கடிாணதும், சானாணதும், அிக தத்த 
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வகாள்ளுகின்நதும் ற்ரம் அதகாக தடயுள்பதுாிருக்கின்நது” ன்ர ளிணார். 

ஆணாலும் அக்கதநாணது அக்கதந காண்திப்தர் ற்ரம் அக்கதந வகாள்பப்தடுகின்ந 

இருருக்கும் இது எரு சுகபிக்கும் சிகிச்தச ஆகும்.” தனிகாக அர் கூரதகில் 

திச்சிதணாண தத்ில் எருாில்வனாருர் அக்கதந வகாள்ளுனாணது 

ிருப்திகாணதும் ஆாண கிழ்ச்சிதக் வகாண்டு ருகிநாண 

உர்ாயுிருக்கின்நவன்ரம் அர் கூநிணார் (வகாலின்ஸ் 1980, 18). 

சததக்காணதனுதட உாிதத்துத்ிற்காக இதசு னெடிாண கித்த 

வசலுத்ிணார். எரு ஆதாக்கினெள்ப சததக்காக கிம் வசலுத்தும்ததாது ிசுாசிகளும் 

ததண கிதப்தடுத்துகின்நார்கள். வதாரத, ன்ணிப்ன ற்ரம் அன்தாணது சததக்காண 

எரு ஆாண அக்கதநத திிதலிக்கின்நது. ிதணிற்வகாள்ளுங்கள் உங்களுக்கு 

வசாந்ாண என்நின் ீது ீங்கள் அக்கதந காண்திக்குனெகாக னெள வதாரப்தத டுப்தத 

உாித ஆகும்.“ாம் எருருக்வகாருர் வசாந்ாணர்கள்; ஆகத, ாம் எருர்ீது எருர் 

அக்கதநவகாள்ளுகின்தநாம்!” ன்ந இந் ல்னதயுள்ப வசய்ித வற்நியுள்ப ஊிம் 

சத்ிட்டுக்கூரம். 

ஊித்ில் தனுதட சித்த்தக் கண்டுதிடித்ல் 

தாக்கம் 5: 

ஊித்ில் தனுதட சித்த்தக் கண்டுதிடிப்தற்காண தடினெதநத 

ிதாித்ல். 

 

உள்ளூர் சததக்குள் காப்தடும் ஊிாணது அற்னாணவாரு சானாகும். உள்ளூர் 

சததக்குள் ஊித்ில் உங்கள் இடத்த கண்டுதிடித்னாணதுிசுாசத்ின் உண்தாண 

துிச்சல்ிக்கவசனாகும். இந் துிச்சல்ிக்க வசனாணது உங்களுதட தகுிில் ஏர் 

இன்நிதா ததனத தகாாி ிற்கின்நது. ாம் ாஞ்சிப்ததுததான ணிப்தட்ட 

ஊித்ில் தனுதட ிடத்துனாணது எரு னெக்கிாண தகுிாகும். இதசு கூநி 

ார்த்தகதப ிதணவுதடுத்துது ிகவும் ல்னாகும்: “தகளுங்கள், அப்வதாளது 

உங்களுக்கு வகாடுக்கப்தடும்; தடுங்கள்,  அப்வதாளது கண்டதடவீர்கள்; ட்டுங்கள், 

அப்வதாளது உங்களுக்கு ிநக்கப்தடும்; வணன்நால் தகட்கிந னும் 

வதற்ரக்வகாள்ளுகின்நான்; தடுகிநன் கண்டதடகின்நான்; ட்டுகிநனுக்குத் 

ிநக்கப்தடும்” (த்தயு 7:7-8). 

அத்துடதணகூட ாம் ததன வகாடுக்கப்தட்டுள்ப இந் சணத்த வதாதுாக 

வெதத்துடன் வாடர்னதடுத்துகின்தநாம் அத்துடன் தனுதட சித்த்ில் 

னென்தணாக்கிச்வசல்ற்கு இதுவும் எரு ல்னதாண கூற்நாகும். இதசுவுக்கு இங்க, 

வெதத்ிலும் ாழ்க்தகிலும் க்கு எரு உரிாண ணப்தான்த இருக்கதண்டிது 

அசிாகும். தகளுங்கள், தடுங்கள்ற்ரம் ட்டுங்கள் ன்ந ிதணச்வசாற்கபாணது 

வெதத்ிலும் ாழ்க்தகிலும் ாம் அத அனுகும் ித்ில் ல்னதத 

அிகாிகப்தண்ணுதன திிிித்துப்தடுத்துகின்நது. தகட்டல் ன்தது வசனற்நாகும். 
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தடுல் ன்தது தகட்டல் ன்தற்கும் எருதடி அப்தாற் வசல்லுகின்நது; தடுனாணது ாம் 

தா என்நிற்காக கணிக்கின்தநாம் ன்தத சுட்டிக்காட்டுகின்நது. உரிாக 

தடுதர்கள் திதனப் வதற்ரக்வகாள்ளும்தடிாக கதத் ட்டுகின்நார்கள்.   

வெதத்ின் தடினெதநாகி தகட்டல், தடுல் ற்ரம் ட்டுல் ஆகிண சாிாண 

தத்ில் சாிாண ஊித்த கண்டுதிடிப்தற்கு உங்களுக்கு உிவசய்கின்நண. 

ஆிக்குாி கண்டுதிடிப்திற்காண இந் குநிப்தாண தடினெதநாணது உங்கள் ாழ்க்தக 

னெளதும் உங்களுக்கு உிவசய்யும். ிசுாசிகள் எவ்வாரு கானங்கபிலும் தனுதட 

னி ிடத்துதன வதற்ரக்வகாள்ளுகின்நணர். அப்தடித ஊித்ிலும் ிதசாற்நம் 

உண்டு. தநக்கும் எரு ிாணத்தப்ததானதணால் வகாடுக்கப்தட்ட ஊித்ின் 

இனக்கிற்கு ாம் அதகாக டுி ிருத்ங்கதபவசய்யும்தடி தண்டப்தடுகின்தநாம். 

உங்கள் ணப்தான்தாண வெத தாக்காணது ஊித்ிற்காண தனுதட சித்த்த 

கண்டுதிடிப்தற்காண வவ்தர தடினெதநகதப திதாகப்தடுத்க்கூடும். சததக்காக 

உங்கள் ணிப்தட்ட ஊித்த கண்டுதிடிப்தற்கு ப்வதாளதும் தின்ரும் இந்ப் 

தடினெதநகளும் உள்படக்கப்தடுகின்நது.   

 ற்நர்கதப அனுகுல்: ததக்ியுள்ப தர்கள் சதத ஊித்ிற்காண உங்கள் 

வதனதண குநித்து இணங்கா னெடியும். ீிவாிகள் 11:14 குநிப்திடுகின்நது, 

“அதக ஆதனாசதணக்கார்கள் உண்டாணால் சுகம் உண்டாகும்.” இவ் 

ஆதனாசதணக்கார்கபில் ததாகர், ஏர் ததக்ியுள்ப னேப்தர், அல்னது எரு 

ம்திக்தகயுள்ப ற்ரம் னெிர்ச்சிதடந் ண்தன் ஆகிதார் உள்படக்கப்தடுர். 

 

 ார்த்தில் தடுல்:தனுதட சணம் ம்னெதட கால்களுக்குத் ீதனெம்; 

ம்னெதட தாதக்கு வபிச்சனொிருக்கிநது (சங்கீம் 119:105). அபக்கப்தட்ட 

வபிச்சனெள்ப எரு சிநி ிபக்தக சங்கீக்கான் இங்கு குநிப்திடுகின்நார். 

அாிடத்ில் அடுத் அடிக்காண வபிச்சம் ாத்ித உள்பது. உங்கள் 

ஊித்ிற்காண ாய்ப்னக்கள் தார்தக்கு தரக்கப்தட்டதாக 

இருக்கும்ததாது அதக் குநித்து அிகாக கதனப்தடாீர்கள். ிசுாசத்தாடு 

ார்த்ததப் தடியுங்கள். ஊித்ில் எரு தத்ில் எரு அடி ாத்ித டுத்து 

தயுங்கள். 

 

 அனுதங்கதப வாிவதர்த்ல்: உங்கள் அனுதங்கள் உங்கள் ஊித்த 

டிதப்தற்காக ஏர் னெக்கி தங்தக கிக்கின்நது. தாதசப்தினுதட 

ாழ்க்தகத ிடத்துற்காக தன் வ்ார ன்ததயும் ீததயும் 

தன்தடுத்ிணார் ன்ததப் தாருங்கள் (ஆிாகம் 37-48). அதகாக ஊித்ில் 

ம்னெதட சித்த்த தகுத்நிற்கும் அத ிதநதற்ரற்கும் 

உிவசய்யும்தடி தன் சூழ்ிதனகதபப் தன்தடுத்துகின்நார். 
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 வெதத்த தன்தடுத்ல்: ீிவாிகபின் னத்கம் ிகப்வதாி ஞாணத்த 

தகிர்ந்துவகாள்ளுகின்நது: “உன் சுனத்ிின்தல் சாால், உன் னெள 

இருத்தாடும் கர்த்ர்தல் ம்திக்தகாிருந்து, உன் ிகபிவனல்னாம் அத 

ிதணத்துக்வகாள்; அப்வதாளது அர் உன் தாதகதப வசவ்தப்தடுத்துார்” 

(ீிவாிகள் 3:5-6). அனுிணனெம் உங்கள் உள்ளூர் சததில் உங்கள் ஊித்த 

குநித்து வெதிப்தது ிாற்ந காாில்ன. உங்கள் ாழ்க்தகக்காண தனுதட 

ஊிிட்டத்தக் கண்டுதிடிப்தத ிடவும் சின ிடங்கள் னெக்கிாணதாகும்.  

உங்கள் ாழ்க்தகக்காண தனுதட ஊிம் வாடர்தாண ிட்டத்த தடும்வதாளது, 

ாவீினுதட ார்த்தகள் உங்கதப உற்சாகப்தடுத்தும்: “ெீார்கத்த ணக்குத் 

வாிப்தடுத்துவீர்; உம்னெதட சனேகத்ில் தாின ஆணந்னெம், உம்னெதட 

னதுதாாிசத்ில் ித்ிததாின்தனெம் உண்டு” (சங்கீம் 16:11).  

ீங்கள் ாளம்தடிாய் தன் உங்கதப சிருஷ்டித் சாிாண ித்ிதன ாழ்ிலும் 

ஊிம் வசய்ிலுனெள்ப சந்தாம் ன்ணவன்ர ீங்கள் அநிவீர்கபா? அருதட 

சததக்காக உங்கள் ஊித்த கண்டுதிடித்து ஊிம்வசய்து ிகப்வதாி 

சந்தாத்தக்வகாண்டு ருகின்நது. ீங்கள் ிசுாசத்ில் டக்கும்ததாதும் அருதட 

சித்த்ிற்கு கீழ்ப்தடிவுடன் டக்கும்ததாதும் சந்தானெம் சாாணனெம் தனுதட 

ிகப்வதாி வகுிகபாக காப்தடுகின்நது. 

உள்ளூர் சததில் தன் 

தாக்கம் 6: 

உள்ளூர் சததின் ஊித்ில் தனுதட தங்தக கனந்துதாடல். 

 

ஊித்ில் ம்னெதட தங்காணது தனுதட ிட்டத்ிற்கு கீழ்ப்தடித 

தண்டுகின்நது. ஊித்ில் தனுதட தங்காணது அருதட சித்த்த 

சுந்துவசல்லுற்காக க்கு ிநததயும் லிததயும் குநித்து 

கற்ரக்வகாடுக்கின்நது. ந்வாரு ஊித்த வசய்ற்கும் தனுதட ல்னத 

தண்டும்.ாம் ததண அநிவும் அத னாிந்துவகாள்ளும்தடிாகவும் வெதிக்கும் 

தவுலினுதட இந் ார்த்தகதப ணணம்வசய்யுங்கள்“ாம் ம்த அதத்ிணாதன 

க்கு உண்டாிருக்கிந ம்திக்தக இன்ணவன்ரம் தாிசுத்ான்கபிடத்ில் க்கு 

உண்டாிருக்கின்ந சுந்ித்ினுதட கிதின் சுாிம் இன்ணவன்ரம்; ாம் 

கிநிஸ்துத ாித்தாாிலிருந்து ளப்தி, அாிடத்ில் டப்தித் து தனத் சத்துத்ின் 

ல்னதப்தடித ிசுாசிக்கிநர்கபாகி ம்ிடத்ிதன காண்திக்கும் ம்னெதட 

ல்னதின் காதன்தாண கத்தும் இன்ணவன்ரம், ீங்கள் அநியும்தடிக்கு, அர் 

உங்களுக்கு திகாசனெள்ப ணக்கண்கதபக் வகாடுக்கதண்டுவன்ர 

தண்டிக்வகாள்ளுகிதநன். ல்னாத் துதத்ணத்துக்கும், அிகாத்துக்கும், ல்னதக்கும், 

கர்த்ர்த்துத்துக்கும் இம்தில் ாத்ில்ன ரதிலும் ததர் வதற்நிருக்கும் ல்னா 
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ாத்துக்கும்தனாய் அர் உர்ந்ிருக்கத்க்காக, அத உன்ணங்கபில் ம்னெதட 

னதுதாாிசத்ில் உட்காரும்தடிவசய்து” (ததசிர் 1:18-20). 

தவுலினுதட இந் வெதாணது கிநிஸ்துின் உிர்த்வளலினூடாக தனுதட 

ல்னத வபிப்தடுத்ப்தட்டத சுட்டிக்காட்டுகின்நது. தனுதட ல்னத ம்னெதட 

அன்நாட ாழ்க்தகக்குள் வதனதண வகாண்டுருகின்நவன்தத ாம் னாிந்துவகாள்ளுது 

அருக்கு தண்டிாிருக்கின்நது. இப்வதாளது இதசு உன்ண அிகாத்துடன் 

ம்னெதட ாழ்க்தககதப ஆளுதக வசய்கின்நார் ன்தத அர் கற்ரக்வகாடுக்கின்நார். 

அத சததின் உன்ணாண தனாகவுிருக்கின்நார் (ததசிர் 4:15) ற்ரம் சததில் 

ஊிம் வசய்யும் அதணருக்கும் அருதட ல்னதாண ாழ்க்தகின் னத்த 

அபிக்கின்நார். 

ான் ன்னுதட இபம்திாத்ில் திசங்கிக்க ஆம்தித்தன். ணக்கு திணார 

ாிருக்கும்ததாது, எரு சின வாடர்ச்சிாண கூட்டங்கபில் திசங்கிக்கும்தடி ன்ணிடம் 

தகட்கப்தட்டது. அந் கூட்டங்கபின் னெல் இவுகதப ன்ணால் ிகவும் ான்நாக 

ிதணவுதடுத் னெடிகின்நது! அப்ததாஸ்னர் தவுலின் ிக அற்னாண ணாற்நத்தக் 

(அப்ததாஸ்னர் 9) குநித்து ான் ிகவும் கஷ்டப்தட்டு அனுதட னெக்கி அம்சங்கதப 

ஆத்ப்தடுத்ிதணன். ான் ிகவும் கஷ்டப்தட்டு தடித்து ன்னுதட னெற்சிகபின் ீது 

தனுதட ஆசீர்ாங்கதபயும் தடிதணன். 

அந் இவு அப்திசங்கத்த வபிிடுது ான் கற்ததண வசய்திடவும் ிகவும் 

கடிணாகிருந்து. ன்னுதட திசங்கத்ில் வ்ி ெீனும் இருப்தாக ணக்குத் 

தான்நில்தன, சததில் ிகவும் வசாற்த அபாண திியுத்ிங்கதபத ான் 

வதற்ரக்வகாண்தடன். திசங்கத்த னெடித்வுடன் ான் ஆாக 

அதாித்ிற்குள்பாதணன். ான் திசங்கிக்கும் ற்ரம் கற்ரக்வகாடுக்கும் ஊித்ிற்கு 

வய்ாகத அதக்கப்தட்தடணா ன்ததக் குநித்து ிப்ததடந்தன்.  

அடுத்ாள் காதன ன்னுதட ஊித்ில் தனுதட அதிதகத்த தண்டி ான் 

ிகவும் தததாடுகூட உண்தாக வெதத்ில் ததணத் தடிதணன். “ததண, 

இன்ர இவு ீர் ன்னுதட திசங்கத்த ஆசீர்ிப்னாணால் ன்னுதட ாழ்க்தக 

னெளதும் உக்காக திசங்கிக்க னெடியும், உம்தன்நி இத ன்ணால் வசய்னெடிாது” 

இதுத ன் ார்த்தகபாிருந்து. தனுதட உி இல்னால் இன்னுவாரு 

தால்ிதக் குநித்து ான் தந்தன். 

அந் இவு எர் அற்னம் டந்து. ான் திசங்கிக்க ஆம்தித்தும் தணதட 

திசன்ணம் ன்தண னேடிக்வகாண்டத உர்ந்தன். அிகாத்துடன் ார்த்தகள் ன் 

உடுகபிலிருந்து ிக இதனசாக  ஆம்தித்து. தன் ன் உடுகதப ஆளுதக 

வசய்தடிிணாதனத அவ்ார ஆிற்ர. அன் திநகு அதிதகத்ிற்காக ான் வெதித் 

வெதத்ிற்கு தன் ிகவும் ல்னதாக தினபிார் ன்ததயும் ான் 

அநிந்துவகாண்தடன்.ாற்தது ருட ஊிங்களுக்கு தின்ணரும் அந் ல்னதாண 

இின் வதரித ான் இன்னும் ிதணவுகூரகின்தநன். ன்னுதட ஊித்ிற்காண 
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தனுதட அதப்னம்  ஊித்ிற்காண அருதட அிகானெம் ல்னதயும் 

என்நாகதசர்ந்து ந் ரும் அதுத.  

சினததபகபில் ஊித்ிற்காண உங்களுதட அதப்ன திசங்கிப்தற்காக 

இருக்காது. உங்களுக்கும் ஊித்ிற்காக அிகானெம் ல்னதயும் ததப்தடுகின்நது. 

தனுதட ஆசீர்ானெம் தனுதட கிருததயும் சததக்குள் எவ்வாரு தகாண 

ஊித்தயும் ிச்சாக ஆசீர்ிக்கும். 

எரு னி ட்டத்ினாண ஊிம் 

தாக்கம் 7: 

உள்ளூர் சததக்குள் ஊித்ின் எரு னி ட்டத்த ஆத்ப்தடுத்துின் 

தடினெதநகதபக் காண்தித்ல். 

 

ிசுாசிகளும் ிசுாசிகல்பார்களுாகி ீங்கள் இருசாாரும் ஊித்ின் னி 

ட்டங்கதப கண்டுதிடிக்கதண்டுவன்ர தன் ாஞ்சிக்கின்நார். ஊித்ின் னி 

ட்டம் ன்தற்கு இண்டு காாிங்கள் உண்டு: உங்களுதட ற்ததாத ஊிம் னி 

ட்டத்ினாண ஆிக்குாி த்ிற்கு உர்த்ப்தடுலும் ஊித்ின் னி தாத்ித்த 

ற்ரக்வகாள்ளுற்கு ீங்கள் ிநதயுள்பாிருத்லும் ஆகும். அதகாக இந் 

தாத்ிம் ற்நர்களுக்கு ஊிம்வசய்ில் அிகாண வதாரப்ததயும் உள்படக்குகின்நது. 

ஊித்ில் னி ட்டத்த சாித்ல் ன்தது வ்ாநாினும், ற்நர்களுதட 

தார்தில் ீங்கள் ிக னெக்கிாணர்கபாிருப்னர்கள் ன்தது அனுதட அர்த்ல்ன. 

ஊிம் ன்தது எருததாதும்  ணிப்தட்ட ிகழ்ச்சிிதனா அல்னது தனுக்காண உங்கள் 

ஊித்த ற்நர்கள் வ்ார காண்கின்நார்கள் ன்ததும் அல்ன. ஊிம் ன்தது 

ப்வதாளதும் சுனின்நி ற்நர்களுக்கு தசத வசய்ன் னேனம் தனுக்கு வசய்யும் 

தசதாகும். ீங்கள் உங்கள் ிர்கான ஊித்ற்கு உண்தயுள்பத்தாடு 

ஆத்ாகும்ததாது னி ட்டத்ினாண தசதகள் ரும். ப்வதாளதும் உங்கள் ஊிம் 

எதாிாிாத இருக்கும் ன்ர ஊகித்துிடாீர்கள்; தன் உருாக்கும் ந்வாரு 

னி ிக்கும் ிநந்ர்கபாக இருங்கள். 

 

னெடிவுத 

 

னி ிக்காக ஆத்ப்தடும் உங்கள் ஊித்ின் ன்தகபாணது இப்வதாளது 

ீங்கள் தனுக்காக வசய்துவகாண்டிருகும் ஊித்ில் ன்த தக்கும். உங்கள் ஊித்ின் 

அடுத் ட்டத்ிற்கு இந் தடினெதநகதப வெதத்துடன் கணியுங்கள்: 
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 வாடர்ந்தும்  ார்த்தத தடித்து அத ணணம் வசய்யுங்கள். ற்நர்களுக்கு 

ஊிம் வசய்ில் தனுதட ார்த்தத னென்த கருிாக 

காப்தடுகின்நது. 

 உங்கள் ாழ்க்தகக்கு அல்னது ஊித்ிற்கு உங்கதப ஆத்ப்தடுத்துற்கு 

உக்கூடி னத்கங்கதப ாசியுங்கள் கற்ரக்வகாள்ளுங்கள். 

 உங்கள் வெதம், ார்த்தத கற்ரக்வகாள்ளுல் ற்ரம் ணிப்தட்ட தாீட்தச 

அடங்கி ிசுாசத்துடன் எரு ிாண தத்த பர்த்ிடுங்கள். 

 உங்கள் தனவீணங்கதப ற்ரக்வகாள்ளுங்கள் ணிப்தட்ட தடகதப 

தற்வகாள்ளுற்கு தனுதட ஆிாணர் உங்களுக்கு உிவசய்யும்தடி 

அனுியுங்கள். 

 வகிளம் ன்ததயும் வதாரததயும் கற்ரக்வகாள்ளுங்கள்.தன் ம்னெதட 

ாழ்க்தக ிட்டத்ில் ப்ததாாது ாத்ித ம்னெதட த அட்டத 

அல்னது ிட்டத்ின் ிற்தடத்ிற்கு இங்க கிாித வசய்கின்நார். 

 ற்நர்களுக்கு தர்தாிருத்ல் ற்ரம் உங்கள் உள்ளூர் சததக்கு 

ிசுாசாிருத்ல் ததான்ந ிக னெக்கிாண கதகதப பர்த்துக்வகாள்ளுங்கள். 

 உங்கள் ஊித்தக் குநித்து ற்நர்கபிடம் கக்வகாப்னிக்கக்கூடிாிருத்ல். 

“ணிாக” தநத்ல் ன்தது தனுதட ததனில் வற்நித உண்டாக்காது. 

ீங்கள் உங்கள் குளில் உள்ப தண அங்கத்ர்கபிடம் 

கக்வகாப்னித்னாணது வற்நியுள்ப உரிாண ஊித்த  அதக்க 

உிவசய்யும். 

 ஊித்ில் உங்கள் அனுகுனெதநில் ததடப்தாற்நதன ஊக்கபித்து 

பர்த்ிடுங்கள். ீங்கள் ணித்துாணர்கள். தன் உங்களுதட ிதசித் 

ங்கதப, ானந்துகள் ற்ரம் ிநதகதப தன்தடுத் ிரும்னகின்நார். 

 

குநிப்னப் தட்டில் 

Bright, Bill. 2004. Discover the Real Jesus. Wheaton:\ Tyndale. 

Collins, Gary. 1980. The Joy of Caring. Waco, TX: Word Book. 

 

ணணம் வசய்ற்கு ஆதனாசிக்கப்ட்ட சணங்கள் 

 

ீிவாிகள் 3:5-6  

த்தயு 20:25-28 

த்தயு 22:37-40 

தார் 12:5 

தார் 12:4-8 

2 வகாாிந்ிர் 1:3-5 

ததசிர் 1:18-20 

1 தாான் 3:18 
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தரடம் 13  

 

அறசறநப்தறற்கரக கடுனெற்சறசசய்ல் 
 

லங்கள் ற்பதரட இருக்கும் றலனலப் தரர்க்கறலும் இன்னும் ன்நரக 

இருக்கபண்டுசண றரும்னகறன்நலர்கபர? லங்கள் அறசறநப்லதலடயும்தடி பதரர்ம் 

சகரண்டுள்பலர்கபர? னெழுலக்கரக கடுனெற்சற சசய்யும்பதரட லங்கள் ரரர்த்ரக 

ரழ்கறன்நலர்கபர? எரு கறநறஸ்னுக்கு அறசறநப்ன ன்தட டெத்றலுள்ப கணலறட 

பனரணரக இருத்ல் பண்டும். அடப ம்னெலட அன்நரட ரழ்க்லகறன் பரக்கனெம் 

ரழ்ரள் னெழுடரண படலுரறருக்கபண்டும். சகரரறந்றருக்கு ழுறண றரூதத்றபன 

னெடிவுல ரழ்த்டலில் தவுல் சகரரறந்ற சலதக்கு “ற்சலர் சதரருந்டங்கள்” ண 

பண்டிக்சகரள்ளுகறன்நரர் (2 சகரரறந்றர் 13:11). தவுலுலட இந்க் கட்டலப க்கும் 

இன்ர லடிப்னச்சசய்ப்தட்டுள்பட. ரம் ன்ண சசய்ரலும், ங்கு லச் சசய்ரலும் அல 

றகவும் சறநப்தரக சசய்யும்தடிக்பக பன் ம்ல அலத்டள்பரர். 

ழுத்ரபர் சறக் சறக்பர் இவ்ரர ழுடகறன்நரர்,  

ம்றடத்றல் இருப்தலக் சகரண்டு சறநப்தரணலச் சசய்பன 

சற்நறரகும். சற்நற ன்தட சசய்லில் உள்பட; அட 

சதரகறன்நறனல்ன; அட னெற்சறசசய்லில் உள்பட; அட 

சரலணறனல்ன. சற்நற ன்தட ணறப்தட்ட ரகும். அட 

க்குள் இருக்கும்உச்சத்ல அலடடம், ம்ரல் னெடிந் 

ல்னரரகுடரகும். ரம் ம்னெலட றகச் சறநந்லச் சசய்ரல், 

ரம் சற்நறசதற்நர்கபரபரம். சற்நற ன்தட உங்கபறடம் 

இருக்கும் றநலறன் உச்சபரண தன்தரடரகும். 

சற்நறல தற்நற பதசும்பதரட ன்னுலட றகப்தறரறரண உரங்கபறல் எருர் 

பசர் றன்சன்ட் சர்ச்சறல் ஆரர். இர் றகவும் தங்கரண லடகலப பற்சகரண்டர். 

வ்ரநரறனும் ன்னுலட னென் ரட்கபறல்சர்ச்சறல் அறசறநப்தலடபண்டுசண 

லர்ரணறத்றருந்ரர். சரபண ரழ்ட அல்ன எரு ரழ்க்லகப அருக்கு 

அசறரறருந்ட. அறசறநப்தரண தரலறல் தறப்தற்கரகப அர் ணக்சகண எரு 

அலடரபத்ல உருரக்கபண்டிறருந்ட (Mansfield 1995, 125). சரபண ரழ்ட 

ன்தட த்ல றட பனரணட அல்ன. எருரல் னரற்லந தறறதலிக்கபர அல்னட 

னரற்லந தலடக்கபர னெடியும் ன்தல சர்ச்சறல் ம்தறணரர். 
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தரடத்றன் னெக்கற அம்சங்கள் 
  

அறசறநப்னம் சரர றலனயும் 

சபதக்கரபறன் அறசறநப்ன 

பர்லயும் அறசறநப்னம் 

அறசறநப்தறற்கரக றட்டறடல் 

தரடத்றன் பரக்கங்கள் 

 

1. அறசறநப்தறற்கும் சரர றலனக்கும் இலடப உள்ப றத்றரசத்ல றபக்குக. 

 

2. சபதக்கரள் வ்ரர ன்னுலட அறசறநப்லத சசய்னெலநகள் னேனம் றரூதறத்டக் 

கரண்தறத்ரள் ன்தல றபக்குல். 

 

3. பர்லக்கும் அறசறநப்தறற்கும் இலடப உள்ப சரடர்லத கரண்தறக்க. 

  

4. அறசறநப்தறற்கரக றட்டறடுனரணட ன் இன்நறலரசணக் கரண்தறத்ல். 

 

 

அறசறநப்னம் சரர றலனயும் 

பரக்கம் 1: 

அறசறநப்தறற்கும் சரர றலனக்கும் இலடப உள்ப றத்றரசத்ல றபக்குக. 

 

சரரரக றர்தரர்த் என்நறற்கு அப்தரற் சசல்லுபன அறசறநப்தரகும். 

வ்ரநரறனும், குலநந்ல சசய்பன சரர றலனரகும். என்ர ல்னரகபர 

அல்னட சகட்டரகபரஅற்ந றத்றல் சசய்ல், றர்தரர்ப்தல ரத்றம் சசய்பன்நற 

அலறட பனரக என்லநயும் சசய்ரறருத்ல் ற்ரம் னென்பணற்நத்லப் தற்நற லக் 

குநறத்டம் அக்கலந சகரள்பரலயுரகும். தறன்ருதல அறசறநப்தறற்கும் சரர 

றலனக்குரண பரக உரங்கபரகும். 

சபறப்தடுத்ல் னத்கத்றல் தறனசல்தறர சலதரணட றகவும் சறநப்தரறருந்ட. 

னபரறக்பகர சலதரணட டுத் றலனயுள்பரக அரட அணலுறல்னரல் 

குபறருறல்னரல் சரரரக கரப்தட்டட. ஆதறகரம் அறசறநப்தரறருந்ரர்; பனரத்ட 
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சர றலனறலிருந்ரர். சரனெபல் சறநப்தரக இருந்ரர்; லிசர றலனறலிருந்ரர். 

ரணறபல் சறநப்தரறருந்ரர்; தரனரம்சர றலனறலிருந்ரர். அன் தறன் இபசு, 

றச்சரக சறநப்பத உருரணரறருந்ரர். 

அறசறநப்லத டுத்டக்கரட்டல்கள் ரறனரக கரண்தறத்ரல், “எருன் உன்லண எரு லல் 

டெம்ப் தனந்ம்தண்றணரல், அபணரடு இண்டு லல் டெம் பதர” ன்ர இபசு 

கூநறணரர் (த்பயு 5:41). அந்ரட்கபறல், எரு பரப் தலடவீனுக்கு ன்னுலட சதரறல 

எரு லல் டெபவும் சகரண்டுசசல்லும்தடிக்கு எருலண சரறந்டசகரள்ளுற்கு சட்டம் 

அனுறத்றருந்ட. அந் சதரறரணட றகவும் தரரணடம் அவ்வீறகள் றகவும் 

கடுனெடுரகும். அபகரக அந் தலடவீர்கள் சகரடூரணர்கபரகக்கூட இருப்தர். 

அவ்பலனரணட ப்சதரழுடம் சுலரகப கரப்தடும். ஆணரலும், அந் பரசரண 

றலனலறலும் இன்னும் அறகரக சகரடுக்கும்தடியும் இன்னும் அறகரரக சசய்யும்தடியும் 

இபசு கூநறணரர். 

அற்கு றர்ரநரக, சறன ணறர்கள் இவ்ரர உர்கறன்நரர்கள் ண ஜறம் சகரன்ப 

ழுறணரர் “கத்ரண ணறரணரகும்தடி பலபரடிருக்கும் எருலண 

தனவீணப்தடுத்டற்கு . . . ஏட்டங்கலபப் சதற்ரக்சகரள்லக் குநறத்ட சதரருட்தடுத்த் 

பலறல்லன. லன இல்னரபனனும் தந்ரட்டத்றல் சஜம் டுப்பதரம்” (Maxwell 1999, 

34). இங்கு சகரன்பறன் றலனரணட டுத் றலன அல்னட சரர றலனறல் 

என்நரகும். 

சரர றலன அல்னட டுத் றலனரணட பனுலட தறள்லபகளுக்கு எருபதரடம் 

ல்னல்ன. எருபதரடம்! சரரரக அல்னட எரு றபசறத் பரக்கத்றற்கு 

குலநவுதட்டிருக்கும் எரு கறநறஸ்ணரக இருக்கும்தடி பன் உங்கலப அலக்கறல்லன. 

கரரறங்கலப சரறசசய்யும்தடிக்கும்உங்கள் உனகத்ல ரற்ரற்குப அர் உங்கலப 

அலத்டள்பரர். தரறசுத்ரன்கபரக ரம், கடிணரக உலப்தற்கும் சதரற கணவு 

கரண்தற்கும் அறசறநப்தலடற்கும் ம்ல ரம் எழுக்கப்தடுத்றக்சகரள்பபண்டும். 

இடப அறசறநப்தறன் சரற. 

சபதக்கரபறன் அறசறநப்ன 

பரக்கம் 2: 

சபதக்கரள் வ்ரர ன்னுலட சறநப்லத சசய்னெலநகள் னேனம் றரூதறத்டக் 

கரண்தறத்ரள் ன்தல றபக்குல். 

 

ஆறரகம் 24 எரு றகச் சறநந் எரு அறகரம். இங்கு றகவும் ட சசன்ந ஆதறகரம் 

ன்னுலட கணரகற ஈசரக்கறற்கு எரு டலலத் படுகறன்நரர். ஆதறகரனெலட லணற 

சரரள் அண்லக் கரனத்றல் ரறத்றருக்கபண்டும் ன்தட சபறரகும். ணப ட 

னெறர்வும் கடுந்டனெம் ஆகற இவ்றண்டும் எப சத்றல் றகழ்ந்ரல் ன்னுலட 

கனுக்கரக எரு கலப படுற்கரண எழுங்குதடுத்ல்கலபக் சசய்ற்கு ரன் 
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நறறட்டலக் குநறத் றறப்னர்வு ஆதறகரறற்கு ற்தட்டட. ஈசரக்கறற்கு ற்பதரட 

ரற்தட ரகறன்நட. அந்ரட்கபறல் அத்பசத்றல் அப்தடிப்தட்ட கரரறங்கலபக் குநறத்ட 

தரர்த்டக்சகரள்ளுட கப்தனுலட சதரரப்தரறருந்ட. ஆதறகரம் இந் னெக்கறரண 

கரரறத்றல் தங்குசகரள்பறல்லன. இந் பலனல ன்னுலட வீட்டின் னேத் 

ஊறக்கரணறடத்றல் லகபறத்றருந்ரர். 

உடணடிரக அந் ஊறக்கரன் தல்னக்கு சுலகலப டெக்குதர்கலபயும் 

எட்டகங்கலபயும் எழுங்குதடுத்றணரன். தத்றற்கு பலரணலகளும் னற 

ரட்டிக்கரண சதரறறக்க தரறசுக்களும்எவ்சரரு றருகஜலன்கள் 

லடம்சுத்ப்தட்டட. “தறன்ன அந் ஊறக்கரன் ன் ஜரனுலட எட்டகங்கபறல் தத்ட 

எட்டகங்கலபத் ன்னுடபண சகரண்டுபதரணரன்; ன் ஜரனுலட சகனற உச்சறரண 

சதரருள்களும் அன் லகறல் இருந்ண” (ஆறரகம் 24:10). னரறந்டர்வுடன், அந் 

ஊறக்கரன் இவ்ரர சஜதறத்ரர்: 

“ன் ஜரணரகற ஆதறகரனெக்குத் பணரறருக்கறநகர்த்ரப, 

இன்லநக்கு லர் ணக்கு கரரறம் சறத்றக்கப்தண்ற, ன் 

ஜரணரகற ஆதறகரனெக்குத் வுசசய்ருளும். இபர, ரன் 

இந்த் ண்லர்த்டண்லடறல் றற்கறபநன், இந் ஊரருலட 

சதண்கள் ண்லர் சரள்பப் னநப்தட்டு ருரர்கபப. ரன் குடிக்க 

உன் குடத்லச் சரய்க்க பண்டும் ன்ர ரன் சசரல்லும்பதரட: குடி 

ன்ரம், உன் எட்டகங்களும் குடிக்கும்தடி ரர்ப்பதன் ன்ரம் 

சசரல்லும் சதண் பபர, அபப லர் உம்னெலட 

ஊறக்கரணரகற ஈசரக்குக்கு றறத்பரகவும், ன் 

ஜரனுக்கு அடேக்கறகம் சசய்லர் ன்ர ரன் அறணரபன அநறவும் 

சசய்ருளும் ன்நரன்” (12-14 சணங்கள்).  

அவ்றடத்றல் த்லண ண்லர்டவுகள் இருந்சன்தலக் குநறத்ட ம்ரல் கூந 

னெடிரட. அவ்ஊறக்கரன் அந் எரு ண்லர்த் டண்லட ரத்றம்ரன் றரத்றணரணர 

அல்னட பர டவுகபண்லடறலும் றரத்றணரணர ன்தடம் க்குத் சரறரட. அர் 

உற பகட்டசதரழுட ன்னுலட எட்டகங்களுக்கு ன்லணப ண்லர்சரண்டு 

ரர்த்டக்சகரள்ளும்தடி த்லண சதண்கள் அரறடம் கூநறணரர்கள் ன்தட தற்நறயும் 

க்குத் சரறரட. ஆணரலும் கலடசறரக, சபதக்கரள் ன்னும் சதருள்ப றகுந் அகற 

இபம் சதண்சரருத்ற ண்லர் சரண்டுசகரள்ளும்தடிரக ந்ரள். அட 

ரலனபலபரறருந்டடன், அள் றகவும் கலபப்னற்நறருந்ரள். அள் ன்னுலட 

ண்லர்க் குடத்ல றப்தறக் சகரண்டு பதரகத் ரரறருந்பதரட அவ் ஊறக்கரன் 

அளுக்கு றர்சகரண்படரடி ந்ட இவ்ரர பகட்டரர்,  

“அப்சதரழுட அந் ஊறக்கரன், அளுக்கு றர்சகரண்படரடி: உன் 

குடத்றலிருக்கறந ண்லரறல் சகரஞ்சம் குடிக்கத் பண்டும் 

ன்நரன். அற்கு அள்: குடியும் ன் ஆண்டபண ன்ர 

சலக்கறரய்க் குடத்லத் ன் லகறல் இநக்கறக்சகரண்டு, அனுக்குக் 



 

188 
 

குடிக்கக் சகரடுத்ரள். சகரடுத்தறன், உம்னெலட எட்டகங்களும் 

குடித்டத் லருட்டும் அலகளுக்கும் சரண்டு ரர்ப்பதன் ன்ர 

சசரல்லி; சலக்கறரய் குடத்டத் ண்லலத் சரட்டிறபன 

ஊற்நறறட்டு, இன்னும் சரண்டுத் டண்லடறல் ஏடி, 

அனுலட எட்டகங்களுக்சகல்னரம் சரண்டு ரர்த்ரள்.” 

(ஆறரகம் 24:17-20) 

சபதக்கரபறன் வுக்கு தறறதனணரக,  “அந் ணறன் லனகுணறந்ட, கர்த்லப் 

தறந்டசகரண்டு கூநறரட, ‘ன் ஜரணரகற ஆதறகரறன் பணரறருக்கறந 

கர்த்ருக்கு ஸ்பரத்றம்; அர் ம்னெலட கறருலதலயும், ம்னெலட உண்லலயும் ன் 

ஜரலண றட்டு லக்கறல்லன; ரன் தறரம்தண்றருலகறல், கர்த்ர் ன் 

ஜரனுலட சபகரர் வீட்டுக்கு ன்லண அலத்டக்சகரண்டுந்ரர் ன்நரன்’ ” (26, 27 

ஆம் சணங்கள்). அருலட சஜதத்றற்கு தறனபறக்கப்தட்டட. சபதக்கரள் ஈசரக்கறனுலட 

ரட்டி ஆணரள்! இந்ச் சம்தம் க்கு அறசறநப்லதக் குநறத்ட ல்னலரண 

சத்றங்கலபக் கற்ரக்சகரடுக்கறன்நட. 

சறரகரரறங்கபறல் அறசறநப்ன 

  

ஆதறகரனெலட ஊறக்கரனுலட பரசலணரக அலந் தரலட்லசறல் ண்லர் 

சரண்டுசகரள்ளுலனயும் ஈடுதடுத்றட. சபறப்தலடரக அட எரு சதரற கரரறம் 

அல்ன. சபதக்கரள் ண்லர்டண்லடக்கு சசன்ர கறட்டத்ட்ட எவ்சரருரளும் ண்லர் 

சரண்டுசகரள்ளுரள் ன்தறல் வ்ற சந்பகனெறல்லன. ஆணரலும் இந் எரு ரபறல் 

அள் றகச் சறநறசரரு பலனல ஏர் தடி பபன உர்த்றக்சகரண்டரள். னக்கர் டி. 

பரறங்டன் எருனெலந இவ்ரர கூநறணரர். “சர எரு கரரறத்ல அசரரரண 

றரக சசய்பன சறநப்ன.” னட்டர்ஸ் ற்ரம் எஸ்டீன் அர்கள் (1985) கூநறரட, உங்கள் 

சசனரபர் சரலனபதசறறல் தறனபறக்கும் றத்றலும், உங்கள் ழுத்டறலணஞர் உங்கள் 

சரகுப்லத லகரளும் றத்றலும், உங்கள் னெழு கம்தணறறலும் லங்கள் னெக்கறற்நரகக் 

கரப்தடினும் உங்கலப எரு ரடிக்லகரபரக சறன க்கள் டத்டறலும் ஆகற 

இற்நறபனப உங்கள் றரதரத்றன் சறநப்தரணட லர்ரணறக்கப்தடுகறன்நசணக் 

கூநறணரர்கள். 

 

லங்கள் உங்கள் பலனறல் சசனறடும் றறடங்கலபக் குநறத் றத்றல் 

கணரறருப்னர்கசபணறல், உங்கள் பல் அறகரரற உங்கபறடத்றல் பலும் சதரற 

சதரரப்னக்கலப உங்கலப ம்தற எப்தலடக்க றரும்னரர். லங்கள் உங்கள் சறல்னலநகள் 

ற்ரம் உங்கள் சங்கபறல் உண்லயுள்பர்கபரறருந்ரல் லங்கள் எருபதரடம் ந்ட, தத்ட 

ற்ரம் இருதடகலப கபசடுக்கரட்டீர்கள். 

அண்லறல் இங்கறனரந்றன் னண்டன் கத்றற்கு சசன்நபதரட, ரன் சதரும் 

ண்றக்லகரண பரல்ஸ்-பரய்ஸ் (Rolls-Royce) கரர்கலபப் தரர்த்ட றந்பன். ரன் 

சறக்கும் தகுறறல் உள்ப க்கள்  அப்தடிப்தட்ட ரகணங்கலப ஏட்டரட்டர்கள். ஆகப 

ரன் அசரறக்கரறல் ணட வீட்டிற்கு சசன்நபதரட, அப்தடிப்தட்ட சசரகுசரண கரர்கபறன் 

றலனல ஆய்வுசசய்பன். 2006 பரல்ஸ்-பரய்ஸ் Phantom அனுலட சறல்னலந 
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றற்தலண றலன 328,750 சடரனர் ன்ர கண்டுதறடித்பன். எரு ரத்றற்கு அற்கரண 

கட்டம் 5,355 சடரனர் ஆகும். ப்தடி அந்க் கரர் அவ்பவு றலன அறகரக 

கரப்தடுணறன்நட? அற்கு சறன கரங்கள் உண்டு: 

 Phantom VI கரரறன் உடற்தகுறல சசய்ற்கு 800 ணற 

றத்றரனங்களுக்கும் பல் டுக்கறன்நட. 

 இந் பரல்ஸ்-பரய்ஸ்மளனுலட படிபட்டர் கறரறல் (Radiator grille) ஆணட 

னெழுடரக லககள் ற்ரம் கண்கபறன் உறயுடன் சசய்ப்தட்டரகும்; 

அபறலட உதகங்கள் டவும் தன்தடுத்ப்தடறல்லன. 

 எவ்சரரு பரல்ஸ்-பரய்ஸ்மளனுலட சதரநறரணட (engine) னெழுடரக 

லககபரல் றர்ரறக்கப்தட்டரகும். பரல்ஸ்-பரய்ஸ்மளனுலட 

படிபட்டல சசய்ற்கு எரு ரலபக்கு எருர் பலப்தடுகறநடடன், அல 

சதரலிவுதடுத்டற்கு ந்ட றத்றரனங்கள் ல சசனறடப்தடுகறன்நட. 

பரல்ஸ் பரய்லம ரரறப்தர்கள் “றகச் சறநற” கரரறத்றற்கும் றக 

றரகத்டடன்கூடி டேண்ற அரணத்ல சசலுத்டகறன்நணர். இன் றலபரக 60 

வீத்றற்கும் அறகரண கரர்கலப இன்ரம் வீறகபறல் கரனெடிகறன்நட. சறர கரரறங்களுக்கு 

கணத்லசசலுத்ரடறடும்பதரட, இரறறல் சதரற கரரறங்களுக்கரண ரய்னம் 

அற்ரப்பதரய்றடுகறன்நட. 

அறசறநப்ன னெற்சறலயும் அர்ப்தறப்லதயும் பகரருகறன்நட 

  

இப்சதரழுட ரம் லண்டும் சபதக்கரபறன் உரத்றற்கு றரும்னபரம். றச்சரகப, 

ங்களுலட சசரந் பலக்கரக ற்நப் சதண்களும் டறல் ண்லர் சரண்டுசகரண்டு 

இருந்றருப்தரர்கள். அணரல் சபதக்கரள் ன்னுலட னெலந ரும்ல 

கரத்றருந்றருப்தரள். அள் உறசசய்ற்கு ந்பவு பதரர்றக்கபரக இருந்ரள் 

ன்தட உங்களுக்கு றலணறருக்கறன்நர? அறசறநப்ன னெற்சறலயும் அர்ப்தறப்லதயும் 

பகரருகறன்நட; அட அவ்பவு பறரக ந்டறடரட. ஆதறகரறன் ஊறக்கரன் 

சபதக்கரபறணறடத்றல் “சகரஞ்சம் ண்லர்” பண்டுசண பகட்டரர் (ச. 17). அள் 

சகரஞ்சத்ல ரத்றம் சகரடுத்ட தறன் அல அள் றரத்றறருக்க னெடியும். ணறனும் 

சபதக்கரள் பர என்லந சரபண சசய்ற்கு றரும்தறல்லன. பகட்டலப் 

தரர்க்கறலும் அள் அறகம் சகரடுத்ரள். தறன்ணர் அள் உறசசய்ற்கு உடன்தட்டடப 

எரு ஆறக்குரற சகரள்லக சபறப்தட்டட. அள் சகரடுத்லப் தரர்க்கறலும் 

சதற்ரக்சகரண்டரள்.  

  

ருப றடீசண அறசறநப்சதய்றல்லன. எருர் அறசறநப்லதலடற்கு 

ரஞ்சறப்தரரணரல் அர் ந் அர்ப்தறப்லதயும் சசய்த் ரரக இருத்ல்பண்டும். எரு 

தலரண கறசக்க கல இவ்ரர சசரல்னப்தடுகறன்நட, அந் கறபக்க 

சறற்தறகள்ங்களுலட ரரறப்ன பலனகபறல் எரு சசரற்த அபபனும் கடுனெடரண 

பற்தப்ன இருக்கறன்நர ன்தல தரர்க்கும்தடி ங்களுலட சதருறலின் கங்கலபக் 
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கறறத்ட அவ்றலின் சலறணரல் பசரறத்டப்தரர்ப்தர். அந் றலகப்தடுத்ப்தட்ட 

தடினெலநறல் பனும் குலநதரடு கண்டுதறடிக்கப்தட்டரல் அந் ரர்தறபரணட பதரடரண 

அபவு சன்லரக இல்லன. 

இந் சறற்தறகபறன் பலனலப் தரர்க்கறலும் கறநறஸ்டவுக்கரக தவுலுலட ணறப்தட்ட 

அர்ப்தறப்தரணட இணறலும் இன்னும் சதரறறக்கரகும். கறநறஸ்டவுக்கரக அர் 

சகறத்டக்கண்ட சறன ண்றக்லகரண கரரறங்கலப அர் தட்டிற்தடுத்டகறன்நரர்: 

றகுந் சதரரலறலும், உதத்றங்கபறலும், சருக்கங்கபறலும், 

இடுக்கண்கபறலும்; அடிகபறலும், கரல்கபறலும், கனகங்கபறலும், 

தறரசங்கபறலும், கண்றறப்னகபறலும், உதரசங்கபறலும் . . . . 

கணத்றலும், கணவீணத்றலும், டர்கலர்த்றறலும், ற்கலர்த்றறலும்; 

த்சன்ணப்தட்டரலும் றஜஸ்ரகவும், 

அநறப்தடரர்கசபன்ணப்தட்டரலும் ன்நரய் 

அநறப்தட்டர்கபரகவும், சரகறநர்கள் ணப்தட்டரலும் 

உறபரடிருக்கறநர்கபரகவும், ண்டிக்கப்தடரர்கள் 

ணப்தட்டரலும், சகரல்னப்தடரர்கபரகவும்; டக்கப்தடுகறநர்கள் 

ணப்தட்டரலும் ப்சதரழுடம் சந்பரப்தடுகறநர்கபரகவும், 

ரறத்றர் ணப்தட்டரலும் அபகல 

சுரறரன்கபரக்குகறநர்கபரயும், 

என்ரறல்னரர்கசபன்ணப்தட்டரலும், 

சகனத்லயுனெலடர்கபரயும் ங்கலப றபங்கப்தண்டகறபநரம். (2 

சகரரறந்றர் 6:4-10) 

அத்டடன், இஸ்பனரறன் றகப்சதரற இட்சறப்தறற்கரக பரபச சசலுத்ற கறத்லயும் 

கணறயுங்கள். பரன, பரர, பதடரு, ற்ரம் தறசர் 11 ஆம் அறகரத்றல் றசுரச 

வீர்கபறன் னகறன் அங்கத்றல் கரப்தட்ட ஆண்கபறணடம் சதண்கபறணடம் தட்டிலனக் 

கணறயுங்கள். ணறப்தட்ட றரகத்ல சசய்றரறடின் இர்கள் ல 

றலநபற்நறறருக்கக்கூடும்? 

பர்லயும் அறசறநப்னம் 

பரக்கம் 3: 

பர்லக்கும் அறசறநப்தறற்கும் இலடப உள்ப சரடர்லத கரண்தறத்ல் 

 

பர்ல ன்நரல் ன்ண 

 

Integrity (பர்ல) ன்ந ஆங்கறன ரர்த்லரணட “னெழுல” அல்னட “றலநவு” ன்ந 

னத்லன் தத்றன் அர்த்த்றலிருந்ட ருகறன்நட. ல்ன டத்லக்குரற ன்ணறலனறல் 

ம்னெலட ரழ்க்லகறன் ந்ப் தகுறயும் குலநவுதடரறருப்தடம் ம்னெலட இருங்கள் 
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இண்டுதடரல் இருப்தடப பர்லரறருத்ல் ன்தன் அர்த்ம். எருரும் கணறக்கர 

பலபறலும் சரறரண கரரறத்ல சசய்றனூடரக பர்லரணட சசய்னெலநகள் னேனம் 

றரூதறத்டக்கரண்தறக்கப்தடுகறன்நட. 

 

பரகம் பர்லக்கரண லகபடு ன்தணரல் ரம் பர்லலக் குநறத்ட 

பரகத்றலிருந்ட கற்ரக்சகரள்ளுகறன்பநரம். பனுலட ரர்த்லரணட 

ன்சநன்லநக்கும் தபனரகத்றல் றலனசதற்ரள்பட. பரகரணட  சகரள்லக ரநர 

உரறரணரலகரல் அலணத்ட கனரசர க்களும் எப ரறரறரண 

சத்றங்கலபபடிப்சதற்ரக்சகரள்ப னெடியும். ட ரழ்க்லகறல் பர்லறன் 

சபறப்தரடரணட அருலட க்கபரக ம்லக் குநறத் பனுலட றர்ப்தரர்ப்னக்கலப 

அநறந்டசகரள்ளுறலிருந்டம் சு எழுக்கத்றலிருந்டம் பனுலட உண்லத்ன்லறன் 

லட ட ஆரண ம்தறக்லகறலிருந்டம் ட ரழ்க்லகறல் பனுலட 

ஆறரணரறன் கறரறலறலிருந்டம்ற்ரம் ல்னரச் சூழ்றலனறலும் அரட 

பர்லரறருக்கும் லர்ரணங்கபறலிருந்டம்  ருகறன்நட. 

ணறப்தட்ட பர்ல 

 

பர்லயுள்ப தர் எருர் ஞரறற்ரக்கறல எரு னெகத்லயும் ரரட்கபறல் அற்கு 

பர் றரண னெகத்லயும் சகரண்டிருக்கரட்டரர். பனுலட பலனல எரு 

லகறபனயும் தறசரசறனுலட பலனல ரலகறபனயும் சகரண்டிருக்கரட்டரர். 

பர்லரணட பரக்கத்றல், றருப்தத்றல் ற்ரம் இருத்றல் எருலலப் பதசும். 

லறசரறகள் 10:9 கூரகறன்நட, “உத்ரய் டக்கறநன் தத்றரய் டக்கறநரன்; 

பகரனரண றகபறல் டக்கறநபணர கண்டுதறடிக்கப்தடுரன்.” பர்லறல் 

டக்கறநனுலட ன்லகபறல் என்ர ம்தறக்லக. 

  

அர் பதப் சயரரறரஸ் பர்லறன் தர் ன்ர அநறப்தட்டரரர். சயரரறரஸ் 

1932 ஆம் ஆண்டு எலிம்தறக் amateur பகரல்ப் (குறப்தந்ரட்டம்) றலபரட்டில் 

சற்நறரபரும் தறன்ணர் பகரல்ப் றலபரட்டில் றனருரணரள். எரு சந்ர்ப்தத்றல் அள் 

ற்சசனரக நரண தந்ல றலபரடிணதடிறணரல் இரு அடிகபரல் ன்லணப 

ண்டித்டக்சகரண்டரள். “ல ன் அலச் சசய்ரய்?” ன்ர எரு ண்தர் பகட்டரர். “எருரும் 

உன்லணக் தரர்க்கறல்லன. எருருக்கும் அனுலட றத்றரசம் சரறரட.” “ரன் அல 

அநறந்டள்பபன்,” ன்ர பதப் சயரரறரஸ் தறனபறத்ரர்கள். பதப் பர்லல சசய்னெலநகள் 

னேனம் றரூதறத்டக் கரண்தறத்ரர்கள். அள் சதரட இடத்றலும் ணறலறலும் இண்டிலும் 

உண்லரறருந்ரள் (Cohen 1998, 11).  

அத்டடன் ணறப்தட்ட பர்லரணட எரு கூட்ட சதரறகலபகலடப்தறடித்லனயும் 

உள்படக்குகறன்நட, அலகள் உண்ல ற்ரம் ஞ்சலணறலிருந்ட றடுலனலயும் 

இலக்கறன்நட. சரறரண றடத்ல சரறரண பத்றல் சரறரண கரங்களுக்கரக 

சசய்பன அன் அர்த்ம். 
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ருடத்றற்கரண றரதரரற ண Brandweek ன்ந சஞ்சறலகறணரல் சதரறடப்தட்ட 

சனணரட் சரதட்ஸ் இவ்ரர கூநறணரர், “லங்கள் அல சதரய்ரக்க னெடிரட. லயும் 

சதரருட்தடுத்ரல் லங்கள் சரறரணற்கரக றற்க பண்டும். லங்கள் உங்கள் பர்லல 90 

சவீரக லத்டக்சகரண்டு எரு லனரக னெடிரட. அட 100 சவீரக 

இருத்ல்பண்டும்” (Cohen 1998, 8). பர்லறன் டறச்சல் ன்ர எரு சுசரட்டிறல் 

லனப்தறடப்தட்டு ழுப்தட்டிருந் ரர்த்லகள் “கடும் கஷ்டத்றன் லட உங்கபறடம் 

லரறரறருத்பன உர் டறரகும். தறலறலிருந்ட சரறரணல, சறறனருந்ட 

ன்சணநறல, னகறலிருந்ட சத்றத்ல சரறவுசசய்ல்...ஆகற இந் சரறவுகபப உங்கள் 

ரழ்க்லகல அபறடுகறன்நட. தறன்பரக்கறப் தரரட பர்ல ன்னும் தரலறல் 

தறயுங்கள். சணன்நரல், சரறரண றடத்ல சசய்யும்தடிக்கு எருபதரடம் நரண 

பறருக்கரட.” 

லங்கள் பர்ல உள்ப எரு தர? லங்கள் அறசறநப்லத பரக்கற லறரக க 

பண்டுர, அப்தடிரணரல் சரடர்ந்டம் உங்கபறடம் இக்பகள்றகலபக் பகளுங்கள்: 

 ரன் இன்ர னெற்ரனெழுடம் உண்லரக இருந்பணர? 

 ரன் ன்னுலட சதரருபரர கடலகலபச்  சந்றத்பணர? 

 ன்னுலட றர்தரனரறடத்ப ரன் குறரண றரக டந்டசகரண்படணர? 

 ன்னுலட சதரட ற்ரம் ணறப்தட்ட ரழ்க்லக குற்நற்நரக கரப்தட்டர? 

 ன்னுலட சதரரப்னக்கள் ரலயும் றட்டுக்சகரடுக்கரட றருப்தனெள்ப ஆறயுடன் 

றலநபற்நறபணணர? 

 ரன் இன்ர பலண சந்றத்பணர? 

 ரன் ஆபரக்கறற்ந றலணவுகள் அல்னட தரலில் சம்தந்ரண தடங்கள் குநறத் 

றலணவுகபறல் ஈடுதட்படணர அல்னட ற்நர்கள் லட இக்கற்ந கடுலரண 

உர்வுகலப பர்த்பணர? 

 ரன் சலதத்றல் ன்னுலட ண்ங்கலபக் குநறத்ட ஆரய்ந்ட தரர்த்பணர? 

 ரன் ன்னுலட குடும்தத்றணர் அல்னட ண்தர்களுடன் பதரறபத்ல 

சசனறட்படணர? 

 ரன் அநறக்லகறடப்தடர தரங்கள் அல்னட ன்ணறக்க னெடிர கரங்கபறல் 

ரறத்றருந்பணர? 

அறசறநப்தறற்கரக றட்டறடல் 

பரக்கம் 4: 

அறசறநப்தறற்கரக றட்டறடுனரணட ன் இன்நறலரசணக் கரண்தறத்ல் 

 

அப்தடிரணரல் அறசறநப்சதன்தட ற்சசனரக அல்ன டிலப்தறணரல் 

ருகறன்நட.றட்டறடனரணட சறநப்தறற்கரண ட வீறலதடரகும். தறன்ருதல 

ம்னெலட ணறப்தட்ட றட்டறடுலுக்கரண சறன சறரகுநறப்னக்கபரகும்.  
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இனக்குகலப அலத்ல் 

 

சறன க்கள் இனக்லக சரர்ந்றருப்தரர்கள். றச்சரகப இனக்குகள் 

உந்டறலசரகறருந்ட க்கு உறசசய்யும். ஆரய்ச்சறரபர் பஜரர்ஜ் தரர்ணர க்கற 

அசரறக்க இரஜ்த்றல் உள்ப கறநறஸ்ர்கலபக் குநறத்ட இற்லநக் கணறத்ரர்: “ட 

ந்ர்கபறல் ந்றல் னேன்ர கறநறஸ்ர்கள் கறநறஸ் றசுரசத்றற்கு ஏர் ஆரண 

சதரரப்னண்சடன்ர உரறலதரரட்டும் அபபலப அர்கள் ஆறறல் பரும்தடிக்கு 

வ்றரண றட்டறடப்தட்ட னெற்சறறலும் ஈடுதடறல்லன” (Hammett, under “Discipleship 

Models”). சலதக்குச் சசல்லும் தத்றல் ரன்கு றசுரசறகள் ரத்றப ங்களுக்கரக 

ணறப்தட்ட ஆறக்குரற இனக்குகலப அலத்டள்பணர் ன்ர உரறலதரரட்டுகறன்நணர். 

ங்கள் ஆறக்குரற பர்ச்சறலக் குநறத்ட றகத் லறரக டல்லிரக ஆறக்குரற 

இனக்குகலப சபறரகக்சகரண்டிருப்தட தத்றல் இண்டு றசுரசறகள் ரத்றப. அற்கும் 

பனரக அறகதட்சரண றசுரசறகள் ரழ்க்லகக்கரண சதரடரண இனக்குகலப உலட 

அபகர் ரங்கள் வ்ரர அணறடத்றற்கு சசன்நலடசன்தலக் குநறத்வ்ற டனெம் 

இல்னரடள்பணர் (Hammett, under “Discipleship Models”). 

 

உங்கள் ரழ்வு கரனத்றல் கறநறஸ்டவுக்கரக ல அலடயும்தடி றர்தரர்க்கறன்நலர்கள்? 

ண லங்கபப உங்கபறடம் பகளுங்கள். இப்சதரழுறருந்ட இன்னும் ந்ட ருடத்றல் 

கர்த்ருக்குள் லங்கள் வ்றடத்றலிருக்கும்தடி றர்தரர்க்கறன்நலர்கள்? தத்ட ருடங்கள்? அந் 

இனக்குகலப சசன்நலட லங்கள் வ்ரர றட்டறட்டுள்பலர்கள்? க்கருறகள் அல 

சகரண்டு சசல்லும்? அசறபற்தடின் உங்கள் றணசரற ரழ்க்லக னெலநறல் வ்றரண 

ரற்நங்கள் சசய்பண்டி ற்தடும்? கலிபதரணறர தல்கலனக்கக ற்ரம் னரஸ் ன்ஞசல் 

தல்கலனக்ககஆய்சரன்நறல் இனக்லக றலநபற்நற 80 வீரண க்கபறல் 5 

வீரணர்கள் ங்கள் ரழ்க்லகறன் இனக்லக ழுறக்சகரண்டர்கபரக 

கரப்தடுகறன்நணர். 

அறசறநப்லத சரறப்தற்கு இனக்குகலப அலத்டக்சகரள்ளுட றக னெக்கறரணரகும். 

ல்னர உரங்கபறலும் றகவும் சறநப்தரண உரம் இபசுப. றகத் டல்லிரண 

இனக்குகளுடன் கரப்தட்டரர்: ருசபனறற்குச் சசன்நரர்; உனகத்றன் தரங்களுக்கரக 

ரறத்ரர். லண்டும் உறர்த்சழுந்ரர். இபசு இந்டபதரணர்கலப இட்சறக்க ந்ரர். 

றகவும் சறநப்தரக அர் அந் இனக்லக றலநபற்நறணரர். 

சறனபலபகபறல் லங்கள் பனுலட ஊறத்றல் அலப்லத குநறத்ட 

அக்கலநசகரண்டிருக்கனரம். அந் இனக்கு வ்பவு சதரறறக்கபர எருன் அந் 

இனக்லக ன்ணறச்லசரக அலடறல்லன. அந் தடினெலநல சறர டண்டுகபரக 

உலடப்தட அலறட ன்ர. எருன் தரடசரலனறல் ல்ன ங்கலபப் 

சதற்ரக்சகரள்ளுற்கரக அர்ப்தறக்கபண்டும். பனுக்கு ஊறம் சசய்ற்கு 

அர்ப்தறக்கபண்டும், றணசரற ஆறக்குரற எழுங்குகளுக்குகரகவும், ல்லனகடந் 

ஊறத்றல் சசற்தரடுள்ப றரக இருப்தற்கும் பத்ல எடக்கபண்டும். இந் 

எவ்சரரு தடினெலநயும்  இன்னும் கட்டுப்தரட்டிற்குள் சகரண்டுரும்தடிக்கு இன்னும் சறர 
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தகுறகபரக உலடத்டக்சகரள்ளுங்கள். அன்தறன்ணர் லங்கள் றலநபற்ரம் எவ்சரரு 

இனக்கறற்கும் பரக னள்படிறடுங்கள். 

பர்ற்கு உத்பசறத்ல் 

 

லங்கள் Achondroplasia ன்ந ருத்ட தத்லக் குநறத்ட அநறந்டள்பலர்கபர? இட 

dwarfism ன்கறன்நரண குள்பரண உருப்சதரனரகும். இந் Achondroplasia ஆணட 

25,000 இல் எரு குந்லக்கு தரறப்பதற்தடுத்க்கூடிட. இந் பர்ச்சற 

தரறப்தலடந்ர்கபறல் ஆண்கபறன் உம் சரசரறரக 4 அடி 3 அங்குனனெம் அபபலப 

சதண்கபறன் பர்ச்சற 4 அடியுரகும். க்கற அசரறக்க இரஜ்த்றல் பர்ந் எரு ஆறன் 

உம் சரசரறரக 5 அடி 9 அங்குனனெம் அபபலப சதண்றன் பர்ச்சற சரசரறரக 5 

அடி 5 அங்குனனெரகும் (சுகரர னள்பறறதங்களுக்கரண பசற றலனம்) இந் 

இனக்கங்கபரணட கரனசரத்றற்கு கனரசரம் பரதடனரம்.  

 

பரும்தடி பன் தலடத் ம்னெலட சதௌலக உடலனப்பதரன, ம்னெலட 

ஆறக்குரற ரழ்க்லகயும் பபண்டுசண அர் றர்தரர்க்கறன்நரர். எரு பதரகரக 

ழுதட, ண்தட ற்ரம் சரன்டர றற்கு பனரகவும் ங்களுலட ஆறக்குரற 

பர்ச்சறல அனுதறத் க்கலப தரர்த்ட ரன் சந்பரலடகறன்பநன். அப்பதரஸ்னர் 

தவுல் அப்தடிப்தட்ட பர்ச்சறல உற்சரகப்தடுத்டகறன்நரர். பதசறர் 4:11 இல் 

“கறநறஸ்டறன்  றலநரண பர்ச்சறறன் அபவுக்குத்க்க னனருரகுங்கள்” ன்ர அர் 

சலதகலப உற்சரகப்தடுத்டகறன்நரர். இண்டு பதடரு 3:18 இலணயும் கூட்டுகறன்நட, 

ரனெம் “இபசுகறநறஸ்டறன் கறருலதறலும் அல அநறகறந அநறறலும் பருங்கள்.” 

இங்பகபருங்கள் ன்ந ரர்த்லரணட சய்ரகப “பர்ந்டசகரண்படறருங்கள்” 

ன்தல க்குக் கூரகறன்நட. னெழு கலழ்ப்தடிலயும் பகரருகறன்ந இட எரு கட்டலபரகும். 

சறன ருடங்களுக்கு னென்ணரக ரன் கறநறஸ் பர்ச்சறறன் சவ்பர தடிறலனகலப 

றதரறக்கும் எரு பர்ச்சற அட்டலசரன்லநத் ரரறத்பன். இந் அட்டலறல் 

லங்கள் வ்றடத்றலிருக்கறன்நலர்கள் ன்தல தரர்க்கவும். 
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ஆறக்குரற பர்ச்சற அட்டல 

னற றசுரசற கறநறஸ்டவுக்குள் 

குந்ல 

பர்ச்சற 

உருசதந 

ஆம்தறத்ல் 

றசுரசத்றல் னெறர்ச்சற சலன் 

 

பரகம் என்லந 

ரங்குரர் 

 

சஜதம்தண் 

ஆம்தறப்தரர் 

 

ஆறக்குரற 

பர்கள் 

டவுறல்லன 

 

சலதக்கு தத்ல 

சகரண்டு சசல்ரர் 

 

எரு தசறல 

பர்ப்தர் 

 

தரறசுத்ஆறலக் 

குநறத்ட இன்னும் 

பகள்றப்தடறல்லன 

 

கணற ன்நரல் 

ஆப்தறள் ன்ர 

றலணப்தரர் 

 

சலதக்கு 

சனேகபறக்க 

ஆம்தறப்தரர் 

 

றசுரசம் தறநக்கும் 

 

ணந்றரும்னரர் 

 

தரத்ல அநறக்லக 

சசய்ரர் 

னற 

தக்கக்கங்கள் 

உருரகும் 

 

ண்தர்கள் எரு 

ரற்நத்லக் கர 

ஆம்தறப்தரர்கள் 

 

ண்லர் 

ஞரணஸ்ரணம் 

பரகம் என்ர 

இருக்கும் 

 

தறச்சறலண 

பங்கபறல் சஜதம் 

சசய்ரர் 

 

பர்கள்  

ஆம்தறக்கும் 

 

கரறக்லக 

சகரடுப்தர் 

 

“தரல்” ஆகரம் 

டுப்தரர் 

 

 

தரறசுத்ஆறலக் 

குநறத்ட 

பகள்றப்தட்டிருப்தரர் 

 

கணற 

 

னெடிந்பலபகபறல் 

சலதக்கு 

சனேகபறத்ல் 

 

றசுரசம் சறநறட 

 

இருணம் உள்பர் 

 

தனவீணரண 

ணசரட்சற 

பகரட்தரசடன்கறன்ந 

எவ்சரரு 

கரற்நறணரலும் 

னட்டப்தடுரர் 

 

பறரக 

னண்தடக்கூடிர் 

 

றழுலுக்கு 

உட்தடக்கூடிர் 

பரகத்ல 

ரசறப்தர் 

 

அனுறணனெம் 

சஜதறப்தர் 

 

பர்கள் 

தற்நக்சகரள்ப 

ஆம்தறக்கும் 

 

சதரகம் 

சகரடுக்க 

ஆம்தறப்தரர் 

 

ன்லண 

பதரறக்க 

ஆம்தறப்தரர் 

 

ஆறறல் 

றம்தறறருப்தரர் 

 

கணறசகரடுக்க 

ஆம்தறப்தரர் 

 

சலதக்கு 

உண்லரக 

இருப்தரர் 

 

றசுரசத்றற்கு 

உரற உண்டு 

 

சரறரணட 

தறலரணட 

ட ன்தல 

அநறர். 

னற 

ண்தர்கலப 

ற்தடுத்டரர் 

பரகத்ல 

அநறந்றருப்தரர் 

 

சஜத வீன் 

 

பர்கள் ஆரக 

உள்பண 

 

சதரகங்களும் 

கரறக்லககளும் 

 

“றடரணஉவுகலப” 

உண்தரர் 

 

ஆறறல் சஜதறப்தரர் 

 

னெறர்ச்சறலடந் கணற 

 

சலதல பசறப்தரர் 

 

உரறரண றசுரசம் 

 

றசுரசக் 

கரங்கலபக் 

குநறத்டறகவும் 

இனகுரக பதசுர் 

 

ற்சதர் உண்டு 

 

ஆறறன் கணற உண்டு  

 

ணறப்தட்ட 

தரறசுத்த்ல 

கரட்சறப்தடுத்டர் 

 

னண்தடுத்ப்தடுற்கு 

ரறப்தர் 

 

ன்நறநறல் 

உள்பர்கள் 

பரகத்ல 

கற்ரக்சகரடுப்தர் 

 

சஜதம் சசய் 

படுர் 

 

பர்கள் 

உரறரணட 

 

சதரருபரர 

ரலறரக றரகம் 

சசய்ரர் 

 

ற்நர்கலப 

பதரறக்கக் 

கூடிர்கள் 

 

ஆறறல் 

டப்தரர்கள் 

 

30,60,100 

டங்கரக 

கணறசகரடுப்தர் 

 

சசல்ரக்குச் 

சசலுத்டதர் 

 

லரறனெள்ப 

றசுரசம் 

 

ஊறம் சசய்ரர் 

 

ஆறக்குரற 

ங்கலப 

அநறரர் 

ஆறக்குரற 

யுத்த்றல் 

ஈடுதடுரர் 

 

கறநறஸ்டல 

இன்னும் ன்நரக 

அநற படுரர் 

 

உரறயுள்பர்கள் 
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சதரரர்  

 

 

 

 

/ 

றலனரணர்கள் 

 

 

 

கறநறஸ்டவுக்குள் பர்னரணட லடசதற்ரக்சகரண்படறருக்கறன்நல லங்கள் 

கரக்கூடிரகவுள்படடன் அறசறநப்ன ன்ட ணநறந்ட சசய்ப்தடுகறன்ந என்நரகும். 

தறசர் 5:12-14, 

கரனத்லப் தரர்த்ரல், பதரகரறருக்க பண்டி 

உங்களுக்குத் பனுலட ரக்கறங்கபறன் னேன 

உதபசங்கலப ரதடியும் 

உதபசறக்கபண்டிரறருக்கறன்நட; லங்கள் தனரண 

ஆகரத்லல்ன, தரலன உண்த்க்கர்கபரணலர்கள். 

தரலுண்கறநன் குந்லரறருக்கறநதடிறணரபன லறறன் 

சணத்றல் தக்கறல்னரணரறருக்கறநரன். தனரண 

ஆகரரணட ன்ல லலறன்ணசன்ர தறற்சறறணரல் 

தகுத்நறத்க்கரக னெற்சறசசய்யும் 

ஞரபணரந்றரறங்கலபயுலடர்கபரகற ன 

டள்பர்களுக்பக கும். 

தறச றரூதத்றன் ழுத்ரபர் அருலட ரசகர்களுலட ரழ்க்லகறலிருந் 

தறலல சுட்டிக்கரட்டுகறன்நரர். அர்களுலட ஆறக்குரற பர்ச்சறலக் குநறத்டம் அந் 

குலநவுக்கரண சதரரப்லத அர்கபப ற்ரக்சகரள்பபண்டுசன்தலயும் 

சபறப்தடுத்டகறன்நரர். 

றச்சரக, கர்த்ர் ரம் ங்கு இருக்கறன்பநரம் ன்தலயும் ரம் அரறல் ங்கு இருக்க 

பண்டும் ன்தலயும் அர் சரறரக அநறந்டள்பரர். லங்கள் எருரளும் பர்ச்சறலடல 

எருபதரடம்றரத்ரலிருப்தற்குத்லர்ரணறத்டக்சகரள்ளுங்கள். 

றடத்டணல படுல் 

  

றடத்டணர் ன்நரல் ம்தறக்லகக்குப் தரத்றரண ஆபனரசலணக்கரர் அல்னட 

ம்தறக்லகரண அநறவுலரபர் ஆரர். லபரத்பயுறனுலட றகரட்டி தவுனரரர். 

லிசரவுக்கு லிர இருந்ரர். தன்ணறசண்டு அப்பதரஸ்னர்களுக்கு இபசு இருந்ரர். 

சரனபரனுக்கு ரவீட இருந்ரர்.இன்ர க்குக்கும்கூட உறசசய்ற்கும் கக்கு 

எப்னறப்தற்கும் கர்த்ருக்குள் னெறர்ச்சறலடந் எருர் க்கு அசறரறருக்கறன்நரர். 

எவ்சரருருக்கும் எரு தறற்ரறப்தரபர் அசறம். எவ்சரருருக்கும் எரு ரறரற 

அசறம். பதக்றயுள்ப றடத்டணர் இவ்றண்டு பலகலபயும் 

னர்த்றசசய்க்கூடிரறருக்கறன்நரர். லறசரறகள் 1:7 கூரகறன்நட, “னேடர் 

ஞரணத்லயும் பதரகத்லயும் அசட்லடதண்டகறன்நரர்கள்.” “அபக ஆபனரசலணக்கரர் 

உண்டரணரல் சுகம் உண்டரகும்” (லறசரறகள் 11:14). 
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பன் கரண்கறன்ந றரய்க் கரடல் 

 

இபசு பதடருல ம்னெலட சலணரறருக்கும்தடி அலத் கரனத்றற்குள் லண்டும் 

சசல்லுபரம். இபசு அலணப் தரர்த்ட: “ ‘ல பரணரறன் கணரகற சலபரன், ல பகதர 

ணப்தடுரய் ன்நரர்’ (பகதர ன்தற்குப் பதடரு ன்ர அர்த்ரம்)” (பரரன் 1:42). 

இம்னெழு இனக்கறங்களுக்குள்ளும் றர்தரர்ப்ன றலநந் ந்ட ரர்த்லகலப ரம் இங்கு 

கரக்கூடிரகறருக்கறன்நட: “ல . . . ணப்தடுரய்.” பதடரு அசப்தடுகறன்ந ணறன்; 

அன் னேர்க்கரணன்; றலனற்நன்; டறவுள்பன்; ற்ரம் பர்லயுள்பன். அன் 

ன்ல சசய்றல் ஆச்சரறப்தடத்க்க றத்றல் ல்னணரகவும் அல்னட அன் ல 

கரரறங்கபறல் பரசரணணரகவும் கரப்தட்டரன். வ்ரநரறனும் இபசு அலண 

ஸ்றப்தடுத்றணரர். பதடருல அநறந்ர்கள் அன் ப்பதரடம் இருப்தலப் தரர்க்கறலும் 

அணறடத்றல் ரட றத்றரசம் கரப்தடுபர ன்ர சந்பகறத்ணர். இபசுறனுலட 

லர்க்கரறசணங்களுக்கு இங்க அன் பக்கூடி சரத்றக்கூரகள் டவுறல்லன ண 

அர்கள் கண்டிருந்றருக்கனரம். 

  

ஆறனும் எருரள் ல்னரம் ரநறட. இபசு பதடருல தரர்த்டக் பகட்டரர் “ ‘லங்கள் 

ன்லண ரர் ன்ர சசரல்லுகறநலர்கள்? சலபரன் பதடரு தறறயுத்ரக: லர் ஜலனுள்ப 

பனுலட குரணரகற கறநறஸ்ட ன்நரன். இபசு அலண பரக்கற: பரணரறன் 

குரணரகற சலபரபண, ல தரக்கறரன்; ரம்சனெம் இத்னெம் இல உணக்கு 

சபறப்தடுத்றல்லன, தபனரகத்றலிருக்கறந ன் தறர இல உணக்கு சபறப்தடுத்றணரர். 

பலும், ரன் உணக்குச் சசரல்லுகறபநன், ல பதடருரய் இருக்கறநரய், இந்க் கல்லின்பல் 

ன் சலதலக் கட்டுபன்; தரரபத்றன் ரசல்கள் அல பற்சகரள்ளுறல்லன’ ” 

(த்பயு 16:15-18). 

 

இன் தறன்ணர் அறக ரட்கள் சசல்லுனென்ன, சதந்பசகரஸ்ப ரபன்ர, பதடரு 

லரறரக றர்த்ட றன்ந ஜணங்கபறடத்றல் றகுந் ஆற்நலுடன் சுறபசத்ல 

தறசங்கறத்ரன். னேரறம்பதர் இட்சறக்கப்தட்டரர்கள். இபசு அன் ப்தடி இருந்ரன் 

ன்தல ரத்றல்ன அன் ப்தடி ப்பதரகறன்நரன் ன்தல கண்டரபனப பதடரு 

ஆறக்குரற குள்பத்றலிருந்ட ஆறக்குரற இரட்சணரக ரநறணரன். றச்சரகப பதடரு 

கணறல்கூட இவ்ரநரக ண்றறருக்கரட்டரன். இந் உண்ல உங்களுக்கும் 

உரறரகும்! 

 

றரரறதறகள் னத்கம் இற்கு எத் சம்தத்ல தகறர்ந்டசகரள்ளுகறணநட. 

லறரணறர்கபரல் இஸ்பனர் அச்சுரத்ப்தட்டரர்கள். கரரறங்கலப இன்னும் 

பரசரக்கும்தடிக்கு லறரணறரறடத்றல் சதரும் ண்றக்லகறனரண தலடவீர்கள் 

கரப்தட்டரர்கள். சூழ்றலனரணட ம்தறக்லகற்ந றரகக் கரப்தட்டட. 

றரரறதறகள் 6:6 இல் தறப்தட்டுள்பரர, “இப்தடி லறரணரறணரபன இஸ்பனர் 

றகவும் சறரலப்தட்டரர்கள்; அப்சதரழுட இஸ்பல் னத்றர் கர்த்ல பரக்கற 

னெலநறட்டரர்கள்.” இஸ்பனர் கர்த்ல பரக்கற னெலநறட்டபதரட, தபனரகத்றலிருக்கறந 

பன் அலக் பகட்டரர். அர் வ்றம் தறனபறத்ரர்? அர் பறலரண எருலண 

அலத்ரர், அந் சரர ணறனுலட சதர் கறறபரன். கர்த்ருலட டெணரணர் 

கறறபரலண சந்றத்பதரட, அந் டென் அனுக்கு ரறரல சசலுத்ற கூநறரட, “ 

‘தரக்கறசரலிப கர்த்ர் உன்னுடபண இருக்கறநரர் ன்நரர்.’ ” (சணம் 12). 



 

198 
 

 

அத்ருப கறறபரன் எபறந்டசகரண்டரர். இஸ்பனரறடத்றல் கரப்தட்ட அந் 

சசரற்த அபரண ரணறம் றரறகபரல் கபரடப்தடுல டுப்தற்கு 

னெற்சறசசய்டசகரண்டிருந்ரன். பனுலட டெணரணருக்கு கறறபரனுலட 

தறனரணட அணட தரடெகரப்தற்ந றலனலக் கரண்தறத்ட. ரன் இஸ்பல் 

பகரத்றத்ரரறல் றகவும் சறநறன் ன்தல அநறறத்ரன். பன் அலண தரர்த் றரக 

அரட அன் ன்லண தரக்கறரசரலிரக தரர்க்கரதடி கறறபரன் ன்னுலட 

குலநவுகள் ற்ரம் பதரரலகபறணரல் அழுத்ப்தட்டரன். ஆறனும் பனுலட 

டெணரணர் றட்டுக்சகரடுக்கபறல்லன. அர் கறறபரன் இஸ்பலுக்கு றகப்சதரறரண 

றடுலனலத் ருரன் ணவும், அனுலட கங்கபறணரபன றரறகள் 

அறக்கப்தடுரர்கள் ணவும் கூநறணரர். அந் டென் கூநறட சரறப. பனுலட 

உறறணரல், எரு இரத்றரறறபன கறறபரன் லறரணறருலட தலடலத் 

பரற்கடித்ரன். 

 

கர்த்ர் தரர்த் றரக கறறபரன் ன்லண தரர்த்சதரழுட, அன் ரற்நப்தட்ட 

ணறணரணரன். அன் தரக்கறசரலிரணரன்! ம் த்றறல் இருக்கும் றகவும் 

சரரரணர்கலப பன் ப்தடி தன்தடுத்றணரர் ன்தற்கு கறறபரன் எரு 

றகச்சறநந் உரரரர். அற்கரக கறறபரன் தறசர் றரூதம் 11 ஆம் அறகரத்றல் 

றசுரச வீர்கபறன் னகழ் அங்கத்றன் தட்டிலில் எரு அங்கத்றணருரணரர். 

 

கறநறஸ்ன் பனுலட பகரத்றல் தரர்க்க ஆம்தறக்கும்பதரட, அன் அல்னட 

அளுலட அனுறண ரழ்க்லகரணட சற்நறகரணடம் சஜனெள்படரகறன்நட. 

பன் சறநப்னக்கரண எரு கரனறலனல உருரக்குகறன்நரர். ஆகப, சற்நறயுள்ப 

ரக்லகல ரழ்ற்கும், கறநறஸ்டலப்பதரனரகுற்கும், உண்லயுள்ப ஊறத்லச் 

சசய்ற்கும், உங்கலபச் சுற்நறறருக்கறநர்கலப அன்னசசய்ற்கும், ற்நர்கலப 

கர்த்ருக்கரக ஆரப்தடுத்டற்கும் ற்ரம் இனக்குகலப அலடற்கும் பன் 

உங்கலபப் தரர்க்கறன்ந றரக லங்களும் உங்கலபப் தரருங்கள். 

 

னெடிவுல 

 

 லுசறரணர தரயு ன்ந இடத்றல் ரழ்ந் னேன்ர சதண்கலபக் குநறத்ட சசரல்னப்தட்ட 

கல இட. எவ்சரரு ரளும் அர்கள் னெரனெரப்தரர்கள் “ரம் இங்பக சறநற தரயுறல் எரு 

பரசரண ரழ்க்லகல ரழுகறன்பநரம். னேருக்கும் வ்ற ரய்ப்னக்களும் இல்லன. 

ற்நர்கள் ங்களுக்கு கறலடக்கும் லலற்ந ரய்ப்னக்கபரல் அந் கத்றல் 

ரழ்கறன்நணர். ரம்? க்கு டவும் கறலடக்கறல்லன.” தறன்ணர், எருரள், அவ்வீற றரக 

இந் தரறரதத்றற்குரற ஆத்டரக்கலப சந்றப்தற்கரக எரு சதண் ந்ரர்கள். 

அர்களுலட கலனயுள்ப னனம்தலனக் பகட்ட தறன்ணர் அள் அர்களுக்கு கூநறணரர் 

என்ரக்கும் உரட! உங்களுக்கு ரய்ப்னகள் பண்டுர? உங்களுக்கு ரய்ப்னக்கள் 

கறலடத்ட! லங்கள் தரயுறல் ரழ்கறன்நலர்கள். இந் தரயு ஆரகலப தரச்சசய்கறன்நட, 

இந் ஆர குடரவுக்குள் சசல்லுகறன்நட. இந் குடர கடலுக்குள் சசல்லுகறன்நட. 

இப்சதரழுடம் லங்கள் இருக்கறன்ந இடத்றலிருந்ட லங்கள் றரும்னகறன்ந வ்றடத்றற்கும் 

பதரக னெடியும்!” 
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ரய்ப்னகள் இருக்கறன்நட. இங்கறருந்ட லங்கள் பதரகபண்டுசண றலணக்கறன்ந 

வ்றடத்றற்பகனும் பதரகனெடியும். சரல்லனரும் இந்சருக்கடில தறன்ணரல் 

டெக்கறசநறந்ட றட்டு ன் அறசறநப்லத பரக்கற கக்கூடரட? 
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