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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