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
131

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
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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
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