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.
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ா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

116

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

119

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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