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 ா
இணம் ால்.

தன்

டத்துள்ப

னேன்ர

இனக்கு டப

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.
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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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