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தரடம் 13  

 

அறசறநப்தறற்கரக கடுனெற்சறசசய்ல் 
 

லங்கள் ற்பதரட இருக்கும் றலனலப் தரர்க்கறலும் இன்னும் ன்நரக 

இருக்கபண்டுசண றரும்னகறன்நலர்கபர? லங்கள் அறசறநப்லதலடயும்தடி பதரர்ம் 

சகரண்டுள்பலர்கபர? னெழுலக்கரக கடுனெற்சற சசய்யும்பதரட லங்கள் ரரர்த்ரக 

ரழ்கறன்நலர்கபர? எரு கறநறஸ்னுக்கு அறசறநப்ன ன்தட டெத்றலுள்ப கணலறட 

பனரணரக இருத்ல் பண்டும். அடப ம்னெலட அன்நரட ரழ்க்லகறன் பரக்கனெம் 

ரழ்ரள் னெழுடரண படலுரறருக்கபண்டும். சகரரறந்றருக்கு ழுறண றரூதத்றபன 

னெடிவுல ரழ்த்டலில் தவுல் சகரரறந்ற சலதக்கு “ற்சலர் சதரருந்டங்கள்” ண 

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

இன்ர லடிப்னச்சசய்ப்தட்டுள்பட. ரம் ன்ண சசய்ரலும், ங்கு லச் சசய்ரலும் அல 

றகவும் சறநப்தரக சசய்யும்தடிக்பக பன் ம்ல அலத்டள்பரர். 

ழுத்ரபர் சறக் சறக்பர் இவ்ரர ழுடகறன்நரர்,  

ம்றடத்றல் இருப்தலக் சகரண்டு சறநப்தரணலச் சசய்பன 

சற்நறரகும். சற்நற ன்தட சசய்லில் உள்பட; அட 

சதரகறன்நறனல்ன; அட னெற்சறசசய்லில் உள்பட; அட 

சரலணறனல்ன. சற்நற ன்தட ணறப்தட்ட ரகும். அட 

க்குள் இருக்கும்உச்சத்ல அலடடம், ம்ரல் னெடிந் 

ல்னரரகுடரகும். ரம் ம்னெலட றகச் சறநந்லச் சசய்ரல், 

ரம் சற்நறசதற்நர்கபரபரம். சற்நற ன்தட உங்கபறடம் 

இருக்கும் றநலறன் உச்சபரண தன்தரடரகும். 

சற்நறல தற்நற பதசும்பதரட ன்னுலட றகப்தறரறரண உரங்கபறல் எருர் 

பசர் றன்சன்ட் சர்ச்சறல் ஆரர். இர் றகவும் தங்கரண லடகலப பற்சகரண்டர். 

வ்ரநரறனும் ன்னுலட னென் ரட்கபறல்சர்ச்சறல் அறசறநப்தலடபண்டுசண 

லர்ரணறத்றருந்ரர். சரபண ரழ்ட அல்ன எரு ரழ்க்லகப அருக்கு 

அசறரறருந்ட. அறசறநப்தரண தரலறல் தறப்தற்கரகப அர் ணக்சகண எரு 

அலடரபத்ல உருரக்கபண்டிறருந்ட (Mansfield 1995, 125). சரபண ரழ்ட 

ன்தட த்ல றட பனரணட அல்ன. எருரல் னரற்லந தறறதலிக்கபர அல்னட 

னரற்லந தலடக்கபர னெடியும் ன்தல சர்ச்சறல் ம்தறணரர். 
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தரடத்றன் னெக்கற அம்சங்கள் 
  

அறசறநப்னம் சரர றலனயும் 

சபதக்கரபறன் அறசறநப்ன 

பர்லயும் அறசறநப்னம் 

அறசறநப்தறற்கரக றட்டறடல் 

தரடத்றன் பரக்கங்கள் 

 

1. அறசறநப்தறற்கும் சரர றலனக்கும் இலடப உள்ப றத்றரசத்ல றபக்குக. 

 

2. சபதக்கரள் வ்ரர ன்னுலட அறசறநப்லத சசய்னெலநகள் னேனம் றரூதறத்டக் 

கரண்தறத்ரள் ன்தல றபக்குல். 

 

3. பர்லக்கும் அறசறநப்தறற்கும் இலடப உள்ப சரடர்லத கரண்தறக்க. 

  

4. அறசறநப்தறற்கரக றட்டறடுனரணட ன் இன்நறலரசணக் கரண்தறத்ல். 

 

 

அறசறநப்னம் சரர றலனயும் 

பரக்கம் 1: 

அறசறநப்தறற்கும் சரர றலனக்கும் இலடப உள்ப றத்றரசத்ல றபக்குக. 

 

சரரரக றர்தரர்த் என்நறற்கு அப்தரற் சசல்லுபன அறசறநப்தரகும். 

வ்ரநரறனும், குலநந்ல சசய்பன சரர றலனரகும். என்ர ல்னரகபர 

அல்னட சகட்டரகபரஅற்ந றத்றல் சசய்ல், றர்தரர்ப்தல ரத்றம் சசய்பன்நற 

அலறட பனரக என்லநயும் சசய்ரறருத்ல் ற்ரம் னென்பணற்நத்லப் தற்நற லக் 

குநறத்டம் அக்கலந சகரள்பரலயுரகும். தறன்ருதல அறசறநப்தறற்கும் சரர 

றலனக்குரண பரக உரங்கபரகும். 

சபறப்தடுத்ல் னத்கத்றல் தறனசல்தறர சலதரணட றகவும் சறநப்தரறருந்ட. 

னபரறக்பகர சலதரணட டுத் றலனயுள்பரக அரட அணலுறல்னரல் 

குபறருறல்னரல் சரரரக கரப்தட்டட. ஆதறகரம் அறசறநப்தரறருந்ரர்; பனரத்ட 



 

186 
 

சர றலனறலிருந்ரர். சரனெபல் சறநப்தரக இருந்ரர்; லிசர றலனறலிருந்ரர். 

ரணறபல் சறநப்தரறருந்ரர்; தரனரம்சர றலனறலிருந்ரர். அன் தறன் இபசு, 

றச்சரக சறநப்பத உருரணரறருந்ரர். 

அறசறநப்லத டுத்டக்கரட்டல்கள் ரறனரக கரண்தறத்ரல், “எருன் உன்லண எரு லல் 

டெம்ப் தனந்ம்தண்றணரல், அபணரடு இண்டு லல் டெம் பதர” ன்ர இபசு 

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

எரு லல் டெபவும் சகரண்டுசசல்லும்தடிக்கு எருலண சரறந்டசகரள்ளுற்கு சட்டம் 

அனுறத்றருந்ட. அந் சதரறரணட றகவும் தரரணடம் அவ்வீறகள் றகவும் 

கடுனெடுரகும். அபகரக அந் தலடவீர்கள் சகரடூரணர்கபரகக்கூட இருப்தர். 

அவ்பலனரணட ப்சதரழுடம் சுலரகப கரப்தடும். ஆணரலும், அந் பரசரண 

றலனலறலும் இன்னும் அறகரக சகரடுக்கும்தடியும் இன்னும் அறகரரக சசய்யும்தடியும் 

இபசு கூநறணரர். 

அற்கு றர்ரநரக, சறன ணறர்கள் இவ்ரர உர்கறன்நரர்கள் ண ஜறம் சகரன்ப 

ழுறணரர் “கத்ரண ணறரணரகும்தடி பலபரடிருக்கும் எருலண 

தனவீணப்தடுத்டற்கு . . . ஏட்டங்கலபப் சதற்ரக்சகரள்லக் குநறத்ட சதரருட்தடுத்த் 

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

34). இங்கு சகரன்பறன் றலனரணட டுத் றலன அல்னட சரர றலனறல் 

என்நரகும். 

சரர றலன அல்னட டுத் றலனரணட பனுலட தறள்லபகளுக்கு எருபதரடம் 

ல்னல்ன. எருபதரடம்! சரரரக அல்னட எரு றபசறத் பரக்கத்றற்கு 

குலநவுதட்டிருக்கும் எரு கறநறஸ்ணரக இருக்கும்தடி பன் உங்கலப அலக்கறல்லன. 

கரரறங்கலப சரறசசய்யும்தடிக்கும்உங்கள் உனகத்ல ரற்ரற்குப அர் உங்கலப 

அலத்டள்பரர். தரறசுத்ரன்கபரக ரம், கடிணரக உலப்தற்கும் சதரற கணவு 

கரண்தற்கும் அறசறநப்தலடற்கும் ம்ல ரம் எழுக்கப்தடுத்றக்சகரள்பபண்டும். 

இடப அறசறநப்தறன் சரற. 

சபதக்கரபறன் அறசறநப்ன 

பரக்கம் 2: 

சபதக்கரள் வ்ரர ன்னுலட சறநப்லத சசய்னெலநகள் னேனம் றரூதறத்டக் 

கரண்தறத்ரள் ன்தல றபக்குல். 

 

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

ன்னுலட கணரகற ஈசரக்கறற்கு எரு டலலத் படுகறன்நரர். ஆதறகரனெலட லணற 

சரரள் அண்லக் கரனத்றல் ரறத்றருக்கபண்டும் ன்தட சபறரகும். ணப ட 

னெறர்வும் கடுந்டனெம் ஆகற இவ்றண்டும் எப சத்றல் றகழ்ந்ரல் ன்னுலட 

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

ரற்தட ரகறன்நட. அந்ரட்கபறல் அத்பசத்றல் அப்தடிப்தட்ட கரரறங்கலபக் குநறத்ட 

தரர்த்டக்சகரள்ளுட கப்தனுலட சதரரப்தரறருந்ட. ஆதறகரம் இந் னெக்கறரண 

கரரறத்றல் தங்குசகரள்பறல்லன. இந் பலனல ன்னுலட வீட்டின் னேத் 

ஊறக்கரணறடத்றல் லகபறத்றருந்ரர். 

உடணடிரக அந் ஊறக்கரன் தல்னக்கு சுலகலப டெக்குதர்கலபயும் 

எட்டகங்கலபயும் எழுங்குதடுத்றணரன். தத்றற்கு பலரணலகளும் னற 

ரட்டிக்கரண சதரறறக்க தரறசுக்களும்எவ்சரரு றருகஜலன்கள் 

லடம்சுத்ப்தட்டட. “தறன்ன அந் ஊறக்கரன் ன் ஜரனுலட எட்டகங்கபறல் தத்ட 

எட்டகங்கலபத் ன்னுடபண சகரண்டுபதரணரன்; ன் ஜரனுலட சகனற உச்சறரண 

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

ஊறக்கரன் இவ்ரர சஜதறத்ரர்: 

“ன் ஜரணரகற ஆதறகரனெக்குத் பணரறருக்கறநகர்த்ரப, 

இன்லநக்கு லர் ணக்கு கரரறம் சறத்றக்கப்தண்ற, ன் 

ஜரணரகற ஆதறகரனெக்குத் வுசசய்ருளும். இபர, ரன் 

இந்த் ண்லர்த்டண்லடறல் றற்கறபநன், இந் ஊரருலட 

சதண்கள் ண்லர் சரள்பப் னநப்தட்டு ருரர்கபப. ரன் குடிக்க 

உன் குடத்லச் சரய்க்க பண்டும் ன்ர ரன் சசரல்லும்பதரட: குடி 

ன்ரம், உன் எட்டகங்களும் குடிக்கும்தடி ரர்ப்பதன் ன்ரம் 

சசரல்லும் சதண் பபர, அபப லர் உம்னெலட 

ஊறக்கரணரகற ஈசரக்குக்கு றறத்பரகவும், ன் 

ஜரனுக்கு அடேக்கறகம் சசய்லர் ன்ர ரன் அறணரபன அநறவும் 

சசய்ருளும் ன்நரன்” (12-14 சணங்கள்).  

அவ்றடத்றல் த்லண ண்லர்டவுகள் இருந்சன்தலக் குநறத்ட ம்ரல் கூந 

னெடிரட. அவ்ஊறக்கரன் அந் எரு ண்லர்த் டண்லட ரத்றம்ரன் றரத்றணரணர 

அல்னட பர டவுகபண்லடறலும் றரத்றணரணர ன்தடம் க்குத் சரறரட. அர் 

உற பகட்டசதரழுட ன்னுலட எட்டகங்களுக்கு ன்லணப ண்லர்சரண்டு 

ரர்த்டக்சகரள்ளும்தடி த்லண சதண்கள் அரறடம் கூநறணரர்கள் ன்தட தற்நறயும் 

க்குத் சரறரட. ஆணரலும் கலடசறரக, சபதக்கரள் ன்னும் சதருள்ப றகுந் அகற 

இபம் சதண்சரருத்ற ண்லர் சரண்டுசகரள்ளும்தடிரக ந்ரள். அட 

ரலனபலபரறருந்டடன், அள் றகவும் கலபப்னற்நறருந்ரள். அள் ன்னுலட 

ண்லர்க் குடத்ல றப்தறக் சகரண்டு பதரகத் ரரறருந்பதரட அவ் ஊறக்கரன் 

அளுக்கு றர்சகரண்படரடி ந்ட இவ்ரர பகட்டரர்,  

“அப்சதரழுட அந் ஊறக்கரன், அளுக்கு றர்சகரண்படரடி: உன் 

குடத்றலிருக்கறந ண்லரறல் சகரஞ்சம் குடிக்கத் பண்டும் 

ன்நரன். அற்கு அள்: குடியும் ன் ஆண்டபண ன்ர 

சலக்கறரய்க் குடத்லத் ன் லகறல் இநக்கறக்சகரண்டு, அனுக்குக் 
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குடிக்கக் சகரடுத்ரள். சகரடுத்தறன், உம்னெலட எட்டகங்களும் 

குடித்டத் லருட்டும் அலகளுக்கும் சரண்டு ரர்ப்பதன் ன்ர 

சசரல்லி; சலக்கறரய் குடத்டத் ண்லலத் சரட்டிறபன 

ஊற்நறறட்டு, இன்னும் சரண்டுத் டண்லடறல் ஏடி, 

அனுலட எட்டகங்களுக்சகல்னரம் சரண்டு ரர்த்ரள்.” 

(ஆறரகம் 24:17-20) 

சபதக்கரபறன் வுக்கு தறறதனணரக,  “அந் ணறன் லனகுணறந்ட, கர்த்லப் 

தறந்டசகரண்டு கூநறரட, ‘ன் ஜரணரகற ஆதறகரறன் பணரறருக்கறந 

கர்த்ருக்கு ஸ்பரத்றம்; அர் ம்னெலட கறருலதலயும், ம்னெலட உண்லலயும் ன் 

ஜரலண றட்டு லக்கறல்லன; ரன் தறரம்தண்றருலகறல், கர்த்ர் ன் 

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

ஆம் சணங்கள்). அருலட சஜதத்றற்கு தறனபறக்கப்தட்டட. சபதக்கரள் ஈசரக்கறனுலட 

ரட்டி ஆணரள்! இந்ச் சம்தம் க்கு அறசறநப்லதக் குநறத்ட ல்னலரண 

சத்றங்கலபக் கற்ரக்சகரடுக்கறன்நட. 

சறரகரரறங்கபறல் அறசறநப்ன 

  

ஆதறகரனெலட ஊறக்கரனுலட பரசலணரக அலந் தரலட்லசறல் ண்லர் 

சரண்டுசகரள்ளுலனயும் ஈடுதடுத்றட. சபறப்தலடரக அட எரு சதரற கரரறம் 

அல்ன. சபதக்கரள் ண்லர்டண்லடக்கு சசன்ர கறட்டத்ட்ட எவ்சரருரளும் ண்லர் 

சரண்டுசகரள்ளுரள் ன்தறல் வ்ற சந்பகனெறல்லன. ஆணரலும் இந் எரு ரபறல் 

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

பரறங்டன் எருனெலந இவ்ரர கூநறணரர். “சர எரு கரரறத்ல அசரரரண 

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

சசனரபர் சரலனபதசறறல் தறனபறக்கும் றத்றலும், உங்கள் ழுத்டறலணஞர் உங்கள் 

சரகுப்லத லகரளும் றத்றலும், உங்கள் னெழு கம்தணறறலும் லங்கள் னெக்கறற்நரகக் 

கரப்தடினும் உங்கலப எரு ரடிக்லகரபரக சறன க்கள் டத்டறலும் ஆகற 

இற்நறபனப உங்கள் றரதரத்றன் சறநப்தரணட லர்ரணறக்கப்தடுகறன்நசணக் 

கூநறணரர்கள். 

 

லங்கள் உங்கள் பலனறல் சசனறடும் றறடங்கலபக் குநறத் றத்றல் 

கணரறருப்னர்கசபணறல், உங்கள் பல் அறகரரற உங்கபறடத்றல் பலும் சதரற 

சதரரப்னக்கலப உங்கலப ம்தற எப்தலடக்க றரும்னரர். லங்கள் உங்கள் சறல்னலநகள் 

ற்ரம் உங்கள் சங்கபறல் உண்லயுள்பர்கபரறருந்ரல் லங்கள் எருபதரடம் ந்ட, தத்ட 

ற்ரம் இருதடகலப கபசடுக்கரட்டீர்கள். 

அண்லறல் இங்கறனரந்றன் னண்டன் கத்றற்கு சசன்நபதரட, ரன் சதரும் 

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

சறக்கும் தகுறறல் உள்ப க்கள்  அப்தடிப்தட்ட ரகணங்கலப ஏட்டரட்டர்கள். ஆகப 

ரன் அசரறக்கரறல் ணட வீட்டிற்கு சசன்நபதரட, அப்தடிப்தட்ட சசரகுசரண கரர்கபறன் 

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

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

கரப்தடுணறன்நட? அற்கு சறன கரங்கள் உண்டு: 

 Phantom VI கரரறன் உடற்தகுறல சசய்ற்கு 800 ணற 

றத்றரனங்களுக்கும் பல் டுக்கறன்நட. 

 இந் பரல்ஸ்-பரய்ஸ்மளனுலட படிபட்டர் கறரறல் (Radiator grille) ஆணட 

னெழுடரக லககள் ற்ரம் கண்கபறன் உறயுடன் சசய்ப்தட்டரகும்; 

அபறலட உதகங்கள் டவும் தன்தடுத்ப்தடறல்லன. 

 எவ்சரரு பரல்ஸ்-பரய்ஸ்மளனுலட சதரநறரணட (engine) னெழுடரக 

லககபரல் றர்ரறக்கப்தட்டரகும். பரல்ஸ்-பரய்ஸ்மளனுலட 

படிபட்டல சசய்ற்கு எரு ரலபக்கு எருர் பலப்தடுகறநடடன், அல 

சதரலிவுதடுத்டற்கு ந்ட றத்றரனங்கள் ல சசனறடப்தடுகறன்நட. 

பரல்ஸ் பரய்லம ரரறப்தர்கள் “றகச் சறநற” கரரறத்றற்கும் றக 

றரகத்டடன்கூடி டேண்ற அரணத்ல சசலுத்டகறன்நணர். இன் றலபரக 60 

வீத்றற்கும் அறகரண கரர்கலப இன்ரம் வீறகபறல் கரனெடிகறன்நட. சறர கரரறங்களுக்கு 

கணத்லசசலுத்ரடறடும்பதரட, இரறறல் சதரற கரரறங்களுக்கரண ரய்னம் 

அற்ரப்பதரய்றடுகறன்நட. 

அறசறநப்ன னெற்சறலயும் அர்ப்தறப்லதயும் பகரருகறன்நட 

  

இப்சதரழுட ரம் லண்டும் சபதக்கரபறன் உரத்றற்கு றரும்னபரம். றச்சரகப, 

ங்களுலட சசரந் பலக்கரக ற்நப் சதண்களும் டறல் ண்லர் சரண்டுசகரண்டு 

இருந்றருப்தரர்கள். அணரல் சபதக்கரள் ன்னுலட னெலந ரும்ல 

கரத்றருந்றருப்தரள். அள் உறசசய்ற்கு ந்பவு பதரர்றக்கபரக இருந்ரள் 

ன்தட உங்களுக்கு றலணறருக்கறன்நர? அறசறநப்ன னெற்சறலயும் அர்ப்தறப்லதயும் 

பகரருகறன்நட; அட அவ்பவு பறரக ந்டறடரட. ஆதறகரறன் ஊறக்கரன் 

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

சகரஞ்சத்ல ரத்றம் சகரடுத்ட தறன் அல அள் றரத்றறருக்க னெடியும். ணறனும் 

சபதக்கரள் பர என்லந சரபண சசய்ற்கு றரும்தறல்லன. பகட்டலப் 

தரர்க்கறலும் அள் அறகம் சகரடுத்ரள். தறன்ணர் அள் உறசசய்ற்கு உடன்தட்டடப 

எரு ஆறக்குரற சகரள்லக சபறப்தட்டட. அள் சகரடுத்லப் தரர்க்கறலும் 

சதற்ரக்சகரண்டரள்.  

  

ருப றடீசண அறசறநப்சதய்றல்லன. எருர் அறசறநப்லதலடற்கு 

ரஞ்சறப்தரரணரல் அர் ந் அர்ப்தறப்லதயும் சசய்த் ரரக இருத்ல்பண்டும். எரு 

தலரண கறசக்க கல இவ்ரர சசரல்னப்தடுகறன்நட, அந் கறபக்க 

சறற்தறகள்ங்களுலட ரரறப்ன பலனகபறல் எரு சசரற்த அபபனும் கடுனெடரண 

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

தடினெலநறல் பனும் குலநதரடு கண்டுதறடிக்கப்தட்டரல் அந் ரர்தறபரணட பதரடரண 

அபவு சன்லரக இல்லன. 

இந் சறற்தறகபறன் பலனலப் தரர்க்கறலும் கறநறஸ்டவுக்கரக தவுலுலட ணறப்தட்ட 

அர்ப்தறப்தரணட இணறலும் இன்னும் சதரறறக்கரகும். கறநறஸ்டவுக்கரக அர் 

சகறத்டக்கண்ட சறன ண்றக்லகரண கரரறங்கலப அர் தட்டிற்தடுத்டகறன்நரர்: 

றகுந் சதரரலறலும், உதத்றங்கபறலும், சருக்கங்கபறலும், 

இடுக்கண்கபறலும்; அடிகபறலும், கரல்கபறலும், கனகங்கபறலும், 

தறரசங்கபறலும், கண்றறப்னகபறலும், உதரசங்கபறலும் . . . . 

கணத்றலும், கணவீணத்றலும், டர்கலர்த்றறலும், ற்கலர்த்றறலும்; 

த்சன்ணப்தட்டரலும் றஜஸ்ரகவும், 

அநறப்தடரர்கசபன்ணப்தட்டரலும் ன்நரய் 

அநறப்தட்டர்கபரகவும், சரகறநர்கள் ணப்தட்டரலும் 

உறபரடிருக்கறநர்கபரகவும், ண்டிக்கப்தடரர்கள் 

ணப்தட்டரலும், சகரல்னப்தடரர்கபரகவும்; டக்கப்தடுகறநர்கள் 

ணப்தட்டரலும் ப்சதரழுடம் சந்பரப்தடுகறநர்கபரகவும், 

ரறத்றர் ணப்தட்டரலும் அபகல 

சுரறரன்கபரக்குகறநர்கபரயும், 

என்ரறல்னரர்கசபன்ணப்தட்டரலும், 

சகனத்லயுனெலடர்கபரயும் ங்கலப றபங்கப்தண்டகறபநரம். (2 

சகரரறந்றர் 6:4-10) 

அத்டடன், இஸ்பனரறன் றகப்சதரற இட்சறப்தறற்கரக பரபச சசலுத்ற கறத்லயும் 

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

வீர்கபறன் னகறன் அங்கத்றல் கரப்தட்ட ஆண்கபறணடம் சதண்கபறணடம் தட்டிலனக் 

கணறயுங்கள். ணறப்தட்ட றரகத்ல சசய்றரறடின் இர்கள் ல 

றலநபற்நறறருக்கக்கூடும்? 

பர்லயும் அறசறநப்னம் 

பரக்கம் 3: 

பர்லக்கும் அறசறநப்தறற்கும் இலடப உள்ப சரடர்லத கரண்தறத்ல் 

 

பர்ல ன்நரல் ன்ண 

 

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

னத்லன் தத்றன் அர்த்த்றலிருந்ட ருகறன்நட. ல்ன டத்லக்குரற ன்ணறலனறல் 

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

பலபறலும் சரறரண கரரறத்ல சசய்றனூடரக பர்லரணட சசய்னெலநகள் னேனம் 

றரூதறத்டக்கரண்தறக்கப்தடுகறன்நட. 

 

பரகம் பர்லக்கரண லகபடு ன்தணரல் ரம் பர்லலக் குநறத்ட 

பரகத்றலிருந்ட கற்ரக்சகரள்ளுகறன்பநரம். பனுலட ரர்த்லரணட 

ன்சநன்லநக்கும் தபனரகத்றல் றலனசதற்ரள்பட. பரகரணட  சகரள்லக ரநர 

உரறரணரலகரல் அலணத்ட கனரசர க்களும் எப ரறரறரண 

சத்றங்கலபபடிப்சதற்ரக்சகரள்ப னெடியும். ட ரழ்க்லகறல் பர்லறன் 

சபறப்தரடரணட அருலட க்கபரக ம்லக் குநறத் பனுலட றர்ப்தரர்ப்னக்கலப 

அநறந்டசகரள்ளுறலிருந்டம் சு எழுக்கத்றலிருந்டம் பனுலட உண்லத்ன்லறன் 

லட ட ஆரண ம்தறக்லகறலிருந்டம் ட ரழ்க்லகறல் பனுலட 

ஆறரணரறன் கறரறலறலிருந்டம்ற்ரம் ல்னரச் சூழ்றலனறலும் அரட 

பர்லரறருக்கும் லர்ரணங்கபறலிருந்டம்  ருகறன்நட. 

ணறப்தட்ட பர்ல 

 

பர்லயுள்ப தர் எருர் ஞரறற்ரக்கறல எரு னெகத்லயும் ரரட்கபறல் அற்கு 

பர் றரண னெகத்லயும் சகரண்டிருக்கரட்டரர். பனுலட பலனல எரு 

லகறபனயும் தறசரசறனுலட பலனல ரலகறபனயும் சகரண்டிருக்கரட்டரர். 

பர்லரணட பரக்கத்றல், றருப்தத்றல் ற்ரம் இருத்றல் எருலலப் பதசும். 

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

பகரனரண றகபறல் டக்கறநபணர கண்டுதறடிக்கப்தடுரன்.” பர்லறல் 

டக்கறநனுலட ன்லகபறல் என்ர ம்தறக்லக. 

  

அர் பதப் சயரரறரஸ் பர்லறன் தர் ன்ர அநறப்தட்டரரர். சயரரறரஸ் 

1932 ஆம் ஆண்டு எலிம்தறக் amateur பகரல்ப் (குறப்தந்ரட்டம்) றலபரட்டில் 

சற்நறரபரும் தறன்ணர் பகரல்ப் றலபரட்டில் றனருரணரள். எரு சந்ர்ப்தத்றல் அள் 

ற்சசனரக நரண தந்ல றலபரடிணதடிறணரல் இரு அடிகபரல் ன்லணப 

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

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

அநறந்டள்பபன்,” ன்ர பதப் சயரரறரஸ் தறனபறத்ரர்கள். பதப் பர்லல சசய்னெலநகள் 

னேனம் றரூதறத்டக் கரண்தறத்ரர்கள். அள் சதரட இடத்றலும் ணறலறலும் இண்டிலும் 

உண்லரறருந்ரள் (Cohen 1998, 11).  

அத்டடன் ணறப்தட்ட பர்லரணட எரு கூட்ட சதரறகலபகலடப்தறடித்லனயும் 

உள்படக்குகறன்நட, அலகள் உண்ல ற்ரம் ஞ்சலணறலிருந்ட றடுலனலயும் 

இலக்கறன்நட. சரறரண றடத்ல சரறரண பத்றல் சரறரண கரங்களுக்கரக 

சசய்பன அன் அர்த்ம். 



 

192 
 

ருடத்றற்கரண றரதரரற ண Brandweek ன்ந சஞ்சறலகறணரல் சதரறடப்தட்ட 

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

சதரருட்தடுத்ரல் லங்கள் சரறரணற்கரக றற்க பண்டும். லங்கள் உங்கள் பர்லல 90 

சவீரக லத்டக்சகரண்டு எரு லனரக னெடிரட. அட 100 சவீரக 

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

லனப்தறடப்தட்டு ழுப்தட்டிருந் ரர்த்லகள் “கடும் கஷ்டத்றன் லட உங்கபறடம் 

லரறரறருத்பன உர் டறரகும். தறலறலிருந்ட சரறரணல, சறறனருந்ட 

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

ரழ்க்லகல அபறடுகறன்நட. தறன்பரக்கறப் தரரட பர்ல ன்னும் தரலறல் 

தறயுங்கள். சணன்நரல், சரறரண றடத்ல சசய்யும்தடிக்கு எருபதரடம் நரண 

பறருக்கரட.” 

லங்கள் பர்ல உள்ப எரு தர? லங்கள் அறசறநப்லத பரக்கற லறரக க 

பண்டுர, அப்தடிரணரல் சரடர்ந்டம் உங்கபறடம் இக்பகள்றகலபக் பகளுங்கள்: 

 ரன் இன்ர னெற்ரனெழுடம் உண்லரக இருந்பணர? 

 ரன் ன்னுலட சதரருபரர கடலகலபச்  சந்றத்பணர? 

 ன்னுலட றர்தரனரறடத்ப ரன் குறரண றரக டந்டசகரண்படணர? 

 ன்னுலட சதரட ற்ரம் ணறப்தட்ட ரழ்க்லக குற்நற்நரக கரப்தட்டர? 

 ன்னுலட சதரரப்னக்கள் ரலயும் றட்டுக்சகரடுக்கரட றருப்தனெள்ப ஆறயுடன் 

றலநபற்நறபணணர? 

 ரன் இன்ர பலண சந்றத்பணர? 

 ரன் ஆபரக்கறற்ந றலணவுகள் அல்னட தரலில் சம்தந்ரண தடங்கள் குநறத் 

றலணவுகபறல் ஈடுதட்படணர அல்னட ற்நர்கள் லட இக்கற்ந கடுலரண 

உர்வுகலப பர்த்பணர? 

 ரன் சலதத்றல் ன்னுலட ண்ங்கலபக் குநறத்ட ஆரய்ந்ட தரர்த்பணர? 

 ரன் ன்னுலட குடும்தத்றணர் அல்னட ண்தர்களுடன் பதரறபத்ல 

சசனறட்படணர? 

 ரன் அநறக்லகறடப்தடர தரங்கள் அல்னட ன்ணறக்க னெடிர கரங்கபறல் 

ரறத்றருந்பணர? 

அறசறநப்தறற்கரக றட்டறடல் 

பரக்கம் 4: 

அறசறநப்தறற்கரக றட்டறடுனரணட ன் இன்நறலரசணக் கரண்தறத்ல் 

 

அப்தடிரணரல் அறசறநப்சதன்தட ற்சசனரக அல்ன டிலப்தறணரல் 

ருகறன்நட.றட்டறடனரணட சறநப்தறற்கரண ட வீறலதடரகும். தறன்ருதல 

ம்னெலட ணறப்தட்ட றட்டறடுலுக்கரண சறன சறரகுநறப்னக்கபரகும்.  



 

193 
 

இனக்குகலப அலத்ல் 

 

சறன க்கள் இனக்லக சரர்ந்றருப்தரர்கள். றச்சரகப இனக்குகள் 

உந்டறலசரகறருந்ட க்கு உறசசய்யும். ஆரய்ச்சறரபர் பஜரர்ஜ் தரர்ணர க்கற 

அசரறக்க இரஜ்த்றல் உள்ப கறநறஸ்ர்கலபக் குநறத்ட இற்லநக் கணறத்ரர்: “ட 

ந்ர்கபறல் ந்றல் னேன்ர கறநறஸ்ர்கள் கறநறஸ் றசுரசத்றற்கு ஏர் ஆரண 

சதரரப்னண்சடன்ர உரறலதரரட்டும் அபபலப அர்கள் ஆறறல் பரும்தடிக்கு 

வ்றரண றட்டறடப்தட்ட னெற்சறறலும் ஈடுதடறல்லன” (Hammett, under “Discipleship 

Models”). சலதக்குச் சசல்லும் தத்றல் ரன்கு றசுரசறகள் ரத்றப ங்களுக்கரக 

ணறப்தட்ட ஆறக்குரற இனக்குகலப அலத்டள்பணர் ன்ர உரறலதரரட்டுகறன்நணர். 

ங்கள் ஆறக்குரற பர்ச்சறலக் குநறத்ட றகத் லறரக டல்லிரக ஆறக்குரற 

இனக்குகலப சபறரகக்சகரண்டிருப்தட தத்றல் இண்டு றசுரசறகள் ரத்றப. அற்கும் 

பனரக அறகதட்சரண றசுரசறகள் ரழ்க்லகக்கரண சதரடரண இனக்குகலப உலட 

அபகர் ரங்கள் வ்ரர அணறடத்றற்கு சசன்நலடசன்தலக் குநறத்வ்ற டனெம் 

இல்னரடள்பணர் (Hammett, under “Discipleship Models”). 

 

உங்கள் ரழ்வு கரனத்றல் கறநறஸ்டவுக்கரக ல அலடயும்தடி றர்தரர்க்கறன்நலர்கள்? 

ண லங்கபப உங்கபறடம் பகளுங்கள். இப்சதரழுறருந்ட இன்னும் ந்ட ருடத்றல் 

கர்த்ருக்குள் லங்கள் வ்றடத்றலிருக்கும்தடி றர்தரர்க்கறன்நலர்கள்? தத்ட ருடங்கள்? அந் 

இனக்குகலப சசன்நலட லங்கள் வ்ரர றட்டறட்டுள்பலர்கள்? க்கருறகள் அல 

சகரண்டு சசல்லும்? அசறபற்தடின் உங்கள் றணசரற ரழ்க்லக னெலநறல் வ்றரண 

ரற்நங்கள் சசய்பண்டி ற்தடும்? கலிபதரணறர தல்கலனக்கக ற்ரம் னரஸ் ன்ஞசல் 

தல்கலனக்ககஆய்சரன்நறல் இனக்லக றலநபற்நற 80 வீரண க்கபறல் 5 

வீரணர்கள் ங்கள் ரழ்க்லகறன் இனக்லக ழுறக்சகரண்டர்கபரக 

கரப்தடுகறன்நணர். 

அறசறநப்லத சரறப்தற்கு இனக்குகலப அலத்டக்சகரள்ளுட றக னெக்கறரணரகும். 

ல்னர உரங்கபறலும் றகவும் சறநப்தரண உரம் இபசுப. றகத் டல்லிரண 

இனக்குகளுடன் கரப்தட்டரர்: ருசபனறற்குச் சசன்நரர்; உனகத்றன் தரங்களுக்கரக 

ரறத்ரர். லண்டும் உறர்த்சழுந்ரர். இபசு இந்டபதரணர்கலப இட்சறக்க ந்ரர். 

றகவும் சறநப்தரக அர் அந் இனக்லக றலநபற்நறணரர். 

சறனபலபகபறல் லங்கள் பனுலட ஊறத்றல் அலப்லத குநறத்ட 

அக்கலநசகரண்டிருக்கனரம். அந் இனக்கு வ்பவு சதரறறக்கபர எருன் அந் 

இனக்லக ன்ணறச்லசரக அலடறல்லன. அந் தடினெலநல சறர டண்டுகபரக 

உலடப்தட அலறட ன்ர. எருன் தரடசரலனறல் ல்ன ங்கலபப் 

சதற்ரக்சகரள்ளுற்கரக அர்ப்தறக்கபண்டும். பனுக்கு ஊறம் சசய்ற்கு 

அர்ப்தறக்கபண்டும், றணசரற ஆறக்குரற எழுங்குகளுக்குகரகவும், ல்லனகடந் 

ஊறத்றல் சசற்தரடுள்ப றரக இருப்தற்கும் பத்ல எடக்கபண்டும். இந் 

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

இனக்கறற்கும் பரக னள்படிறடுங்கள். 

பர்ற்கு உத்பசறத்ல் 

 

லங்கள் Achondroplasia ன்ந ருத்ட தத்லக் குநறத்ட அநறந்டள்பலர்கபர? இட 

dwarfism ன்கறன்நரண குள்பரண உருப்சதரனரகும். இந் Achondroplasia ஆணட 

25,000 இல் எரு குந்லக்கு தரறப்பதற்தடுத்க்கூடிட. இந் பர்ச்சற 

தரறப்தலடந்ர்கபறல் ஆண்கபறன் உம் சரசரறரக 4 அடி 3 அங்குனனெம் அபபலப 

சதண்கபறன் பர்ச்சற 4 அடியுரகும். க்கற அசரறக்க இரஜ்த்றல் பர்ந் எரு ஆறன் 

உம் சரசரறரக 5 அடி 9 அங்குனனெம் அபபலப சதண்றன் பர்ச்சற சரசரறரக 5 

அடி 5 அங்குனனெரகும் (சுகரர னள்பறறதங்களுக்கரண பசற றலனம்) இந் 

இனக்கங்கபரணட கரனசரத்றற்கு கனரசரம் பரதடனரம்.  

 

பரும்தடி பன் தலடத் ம்னெலட சதௌலக உடலனப்பதரன, ம்னெலட 

ஆறக்குரற ரழ்க்லகயும் பபண்டுசண அர் றர்தரர்க்கறன்நரர். எரு பதரகரக 

ழுதட, ண்தட ற்ரம் சரன்டர றற்கு பனரகவும் ங்களுலட ஆறக்குரற 

பர்ச்சறல அனுதறத் க்கலப தரர்த்ட ரன் சந்பரலடகறன்பநன். அப்பதரஸ்னர் 

தவுல் அப்தடிப்தட்ட பர்ச்சறல உற்சரகப்தடுத்டகறன்நரர். பதசறர் 4:11 இல் 

“கறநறஸ்டறன்  றலநரண பர்ச்சறறன் அபவுக்குத்க்க னனருரகுங்கள்” ன்ர அர் 

சலதகலப உற்சரகப்தடுத்டகறன்நரர். இண்டு பதடரு 3:18 இலணயும் கூட்டுகறன்நட, 

ரனெம் “இபசுகறநறஸ்டறன் கறருலதறலும் அல அநறகறந அநறறலும் பருங்கள்.” 

இங்பகபருங்கள் ன்ந ரர்த்லரணட சய்ரகப “பர்ந்டசகரண்படறருங்கள்” 

ன்தல க்குக் கூரகறன்நட. னெழு கலழ்ப்தடிலயும் பகரருகறன்ந இட எரு கட்டலபரகும். 

சறன ருடங்களுக்கு னென்ணரக ரன் கறநறஸ் பர்ச்சறறன் சவ்பர தடிறலனகலப 

றதரறக்கும் எரு பர்ச்சற அட்டலசரன்லநத் ரரறத்பன். இந் அட்டலறல் 

லங்கள் வ்றடத்றலிருக்கறன்நலர்கள் ன்தல தரர்க்கவும். 
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ஆறக்குரற பர்ச்சற அட்டல 

னற றசுரசற கறநறஸ்டவுக்குள் 

குந்ல 

பர்ச்சற 

உருசதந 

ஆம்தறத்ல் 

றசுரசத்றல் னெறர்ச்சற சலன் 

 

பரகம் என்லந 

ரங்குரர் 

 

சஜதம்தண் 

ஆம்தறப்தரர் 

 

ஆறக்குரற 

பர்கள் 

டவுறல்லன 

 

சலதக்கு தத்ல 

சகரண்டு சசல்ரர் 

 

எரு தசறல 

பர்ப்தர் 

 

தரறசுத்ஆறலக் 

குநறத்ட இன்னும் 

பகள்றப்தடறல்லன 

 

கணற ன்நரல் 

ஆப்தறள் ன்ர 

றலணப்தரர் 

 

சலதக்கு 

சனேகபறக்க 

ஆம்தறப்தரர் 

 

றசுரசம் தறநக்கும் 

 

ணந்றரும்னரர் 

 

தரத்ல அநறக்லக 

சசய்ரர் 

னற 

தக்கக்கங்கள் 

உருரகும் 

 

ண்தர்கள் எரு 

ரற்நத்லக் கர 

ஆம்தறப்தரர்கள் 

 

ண்லர் 

ஞரணஸ்ரணம் 

பரகம் என்ர 

இருக்கும் 

 

தறச்சறலண 

பங்கபறல் சஜதம் 

சசய்ரர் 

 

பர்கள்  

ஆம்தறக்கும் 

 

கரறக்லக 

சகரடுப்தர் 

 

“தரல்” ஆகரம் 

டுப்தரர் 

 

 

தரறசுத்ஆறலக் 

குநறத்ட 

பகள்றப்தட்டிருப்தரர் 

 

கணற 

 

னெடிந்பலபகபறல் 

சலதக்கு 

சனேகபறத்ல் 

 

றசுரசம் சறநறட 

 

இருணம் உள்பர் 

 

தனவீணரண 

ணசரட்சற 

பகரட்தரசடன்கறன்ந 

எவ்சரரு 

கரற்நறணரலும் 

னட்டப்தடுரர் 

 

பறரக 

னண்தடக்கூடிர் 

 

றழுலுக்கு 

உட்தடக்கூடிர் 

பரகத்ல 

ரசறப்தர் 

 

அனுறணனெம் 

சஜதறப்தர் 

 

பர்கள் 

தற்நக்சகரள்ப 

ஆம்தறக்கும் 

 

சதரகம் 

சகரடுக்க 

ஆம்தறப்தரர் 

 

ன்லண 

பதரறக்க 

ஆம்தறப்தரர் 

 

ஆறறல் 

றம்தறறருப்தரர் 

 

கணறசகரடுக்க 

ஆம்தறப்தரர் 

 

சலதக்கு 

உண்லரக 

இருப்தரர் 

 

றசுரசத்றற்கு 

உரற உண்டு 

 

சரறரணட 

தறலரணட 

ட ன்தல 

அநறர். 

னற 

ண்தர்கலப 

ற்தடுத்டரர் 

பரகத்ல 

அநறந்றருப்தரர் 

 

சஜத வீன் 

 

பர்கள் ஆரக 

உள்பண 

 

சதரகங்களும் 

கரறக்லககளும் 

 

“றடரணஉவுகலப” 

உண்தரர் 

 

ஆறறல் சஜதறப்தரர் 

 

னெறர்ச்சறலடந் கணற 

 

சலதல பசறப்தரர் 

 

உரறரண றசுரசம் 

 

றசுரசக் 

கரங்கலபக் 

குநறத்டறகவும் 

இனகுரக பதசுர் 

 

ற்சதர் உண்டு 

 

ஆறறன் கணற உண்டு  

 

ணறப்தட்ட 

தரறசுத்த்ல 

கரட்சறப்தடுத்டர் 

 

னண்தடுத்ப்தடுற்கு 

ரறப்தர் 

 

ன்நறநறல் 

உள்பர்கள் 

பரகத்ல 

கற்ரக்சகரடுப்தர் 

 

சஜதம் சசய் 

படுர் 

 

பர்கள் 

உரறரணட 

 

சதரருபரர 

ரலறரக றரகம் 

சசய்ரர் 

 

ற்நர்கலப 

பதரறக்கக் 

கூடிர்கள் 

 

ஆறறல் 

டப்தரர்கள் 

 

30,60,100 

டங்கரக 

கணறசகரடுப்தர் 

 

சசல்ரக்குச் 

சசலுத்டதர் 

 

லரறனெள்ப 

றசுரசம் 

 

ஊறம் சசய்ரர் 

 

ஆறக்குரற 

ங்கலப 

அநறரர் 

ஆறக்குரற 

யுத்த்றல் 

ஈடுதடுரர் 

 

கறநறஸ்டல 

இன்னும் ன்நரக 

அநற படுரர் 

 

உரறயுள்பர்கள் 
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சதரரர்  

 

 

 

 

/ 

றலனரணர்கள் 

 

 

 

கறநறஸ்டவுக்குள் பர்னரணட லடசதற்ரக்சகரண்படறருக்கறன்நல லங்கள் 

கரக்கூடிரகவுள்படடன் அறசறநப்ன ன்ட ணநறந்ட சசய்ப்தடுகறன்ந என்நரகும். 

தறசர் 5:12-14, 

கரனத்லப் தரர்த்ரல், பதரகரறருக்க பண்டி 

உங்களுக்குத் பனுலட ரக்கறங்கபறன் னேன 

உதபசங்கலப ரதடியும் 

உதபசறக்கபண்டிரறருக்கறன்நட; லங்கள் தனரண 

ஆகரத்லல்ன, தரலன உண்த்க்கர்கபரணலர்கள். 

தரலுண்கறநன் குந்லரறருக்கறநதடிறணரபன லறறன் 

சணத்றல் தக்கறல்னரணரறருக்கறநரன். தனரண 

ஆகரரணட ன்ல லலறன்ணசன்ர தறற்சறறணரல் 

தகுத்நறத்க்கரக னெற்சறசசய்யும் 

ஞரபணரந்றரறங்கலபயுலடர்கபரகற ன 

டள்பர்களுக்பக கும். 

தறச றரூதத்றன் ழுத்ரபர் அருலட ரசகர்களுலட ரழ்க்லகறலிருந் 

தறலல சுட்டிக்கரட்டுகறன்நரர். அர்களுலட ஆறக்குரற பர்ச்சறலக் குநறத்டம் அந் 

குலநவுக்கரண சதரரப்லத அர்கபப ற்ரக்சகரள்பபண்டுசன்தலயும் 

சபறப்தடுத்டகறன்நரர். 

றச்சரக, கர்த்ர் ரம் ங்கு இருக்கறன்பநரம் ன்தலயும் ரம் அரறல் ங்கு இருக்க 

பண்டும் ன்தலயும் அர் சரறரக அநறந்டள்பரர். லங்கள் எருரளும் பர்ச்சறலடல 

எருபதரடம்றரத்ரலிருப்தற்குத்லர்ரணறத்டக்சகரள்ளுங்கள். 

றடத்டணல படுல் 

  

றடத்டணர் ன்நரல் ம்தறக்லகக்குப் தரத்றரண ஆபனரசலணக்கரர் அல்னட 

ம்தறக்லகரண அநறவுலரபர் ஆரர். லபரத்பயுறனுலட றகரட்டி தவுனரரர். 

லிசரவுக்கு லிர இருந்ரர். தன்ணறசண்டு அப்பதரஸ்னர்களுக்கு இபசு இருந்ரர். 

சரனபரனுக்கு ரவீட இருந்ரர்.இன்ர க்குக்கும்கூட உறசசய்ற்கும் கக்கு 

எப்னறப்தற்கும் கர்த்ருக்குள் னெறர்ச்சறலடந் எருர் க்கு அசறரறருக்கறன்நரர். 

எவ்சரருருக்கும் எரு தறற்ரறப்தரபர் அசறம். எவ்சரருருக்கும் எரு ரறரற 

அசறம். பதக்றயுள்ப றடத்டணர் இவ்றண்டு பலகலபயும் 

னர்த்றசசய்க்கூடிரறருக்கறன்நரர். லறசரறகள் 1:7 கூரகறன்நட, “னேடர் 

ஞரணத்லயும் பதரகத்லயும் அசட்லடதண்டகறன்நரர்கள்.” “அபக ஆபனரசலணக்கரர் 

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

 

இபசு பதடருல ம்னெலட சலணரறருக்கும்தடி அலத் கரனத்றற்குள் லண்டும் 

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

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

இம்னெழு இனக்கறங்களுக்குள்ளும் றர்தரர்ப்ன றலநந் ந்ட ரர்த்லகலப ரம் இங்கு 

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

அன் னேர்க்கரணன்; றலனற்நன்; டறவுள்பன்; ற்ரம் பர்லயுள்பன். அன் 

ன்ல சசய்றல் ஆச்சரறப்தடத்க்க றத்றல் ல்னணரகவும் அல்னட அன் ல 

கரரறங்கபறல் பரசரணணரகவும் கரப்தட்டரன். வ்ரநரறனும் இபசு அலண 

ஸ்றப்தடுத்றணரர். பதடருல அநறந்ர்கள் அன் ப்பதரடம் இருப்தலப் தரர்க்கறலும் 

அணறடத்றல் ரட றத்றரசம் கரப்தடுபர ன்ர சந்பகறத்ணர். இபசுறனுலட 

லர்க்கரறசணங்களுக்கு இங்க அன் பக்கூடி சரத்றக்கூரகள் டவுறல்லன ண 

அர்கள் கண்டிருந்றருக்கனரம். 

  

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

ன்லண ரர் ன்ர சசரல்லுகறநலர்கள்? சலபரன் பதடரு தறறயுத்ரக: லர் ஜலனுள்ப 

பனுலட குரணரகற கறநறஸ்ட ன்நரன். இபசு அலண பரக்கற: பரணரறன் 

குரணரகற சலபரபண, ல தரக்கறரன்; ரம்சனெம் இத்னெம் இல உணக்கு 

சபறப்தடுத்றல்லன, தபனரகத்றலிருக்கறந ன் தறர இல உணக்கு சபறப்தடுத்றணரர். 

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

ன் சலதலக் கட்டுபன்; தரரபத்றன் ரசல்கள் அல பற்சகரள்ளுறல்லன’ ” 

(த்பயு 16:15-18). 

 

இன் தறன்ணர் அறக ரட்கள் சசல்லுனென்ன, சதந்பசகரஸ்ப ரபன்ர, பதடரு 

லரறரக றர்த்ட றன்ந ஜணங்கபறடத்றல் றகுந் ஆற்நலுடன் சுறபசத்ல 

தறசங்கறத்ரன். னேரறம்பதர் இட்சறக்கப்தட்டரர்கள். இபசு அன் ப்தடி இருந்ரன் 

ன்தல ரத்றல்ன அன் ப்தடி ப்பதரகறன்நரன் ன்தல கண்டரபனப பதடரு 

ஆறக்குரற குள்பத்றலிருந்ட ஆறக்குரற இரட்சணரக ரநறணரன். றச்சரகப பதடரு 

கணறல்கூட இவ்ரநரக ண்றறருக்கரட்டரன். இந் உண்ல உங்களுக்கும் 

உரறரகும்! 

 

றரரறதறகள் னத்கம் இற்கு எத் சம்தத்ல தகறர்ந்டசகரள்ளுகறணநட. 

லறரணறர்கபரல் இஸ்பனர் அச்சுரத்ப்தட்டரர்கள். கரரறங்கலப இன்னும் 

பரசரக்கும்தடிக்கு லறரணறரறடத்றல் சதரும் ண்றக்லகறனரண தலடவீர்கள் 

கரப்தட்டரர்கள். சூழ்றலனரணட ம்தறக்லகற்ந றரகக் கரப்தட்டட. 

றரரறதறகள் 6:6 இல் தறப்தட்டுள்பரர, “இப்தடி லறரணரறணரபன இஸ்பனர் 

றகவும் சறரலப்தட்டரர்கள்; அப்சதரழுட இஸ்பல் னத்றர் கர்த்ல பரக்கற 

னெலநறட்டரர்கள்.” இஸ்பனர் கர்த்ல பரக்கற னெலநறட்டபதரட, தபனரகத்றலிருக்கறந 

பன் அலக் பகட்டரர். அர் வ்றம் தறனபறத்ரர்? அர் பறலரண எருலண 

அலத்ரர், அந் சரர ணறனுலட சதர் கறறபரன். கர்த்ருலட டெணரணர் 

கறறபரலண சந்றத்பதரட, அந் டென் அனுக்கு ரறரல சசலுத்ற கூநறரட, “ 

‘தரக்கறசரலிப கர்த்ர் உன்னுடபண இருக்கறநரர் ன்நரர்.’ ” (சணம் 12). 
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அத்ருப கறறபரன் எபறந்டசகரண்டரர். இஸ்பனரறடத்றல் கரப்தட்ட அந் 

சசரற்த அபரண ரணறம் றரறகபரல் கபரடப்தடுல டுப்தற்கு 

னெற்சறசசய்டசகரண்டிருந்ரன். பனுலட டெணரணருக்கு கறறபரனுலட 

தறனரணட அணட தரடெகரப்தற்ந றலனலக் கரண்தறத்ட. ரன் இஸ்பல் 

பகரத்றத்ரரறல் றகவும் சறநறன் ன்தல அநறறத்ரன். பன் அலண தரர்த் றரக 

அரட அன் ன்லண தரக்கறரசரலிரக தரர்க்கரதடி கறறபரன் ன்னுலட 

குலநவுகள் ற்ரம் பதரரலகபறணரல் அழுத்ப்தட்டரன். ஆறனும் பனுலட 

டெணரணர் றட்டுக்சகரடுக்கபறல்லன. அர் கறறபரன் இஸ்பலுக்கு றகப்சதரறரண 

றடுலனலத் ருரன் ணவும், அனுலட கங்கபறணரபன றரறகள் 

அறக்கப்தடுரர்கள் ணவும் கூநறணரர். அந் டென் கூநறட சரறப. பனுலட 

உறறணரல், எரு இரத்றரறறபன கறறபரன் லறரணறருலட தலடலத் 

பரற்கடித்ரன். 

 

கர்த்ர் தரர்த் றரக கறறபரன் ன்லண தரர்த்சதரழுட, அன் ரற்நப்தட்ட 

ணறணரணரன். அன் தரக்கறசரலிரணரன்! ம் த்றறல் இருக்கும் றகவும் 

சரரரணர்கலப பன் ப்தடி தன்தடுத்றணரர் ன்தற்கு கறறபரன் எரு 

றகச்சறநந் உரரரர். அற்கரக கறறபரன் தறசர் றரூதம் 11 ஆம் அறகரத்றல் 

றசுரச வீர்கபறன் னகழ் அங்கத்றன் தட்டிலில் எரு அங்கத்றணருரணரர். 

 

கறநறஸ்ன் பனுலட பகரத்றல் தரர்க்க ஆம்தறக்கும்பதரட, அன் அல்னட 

அளுலட அனுறண ரழ்க்லகரணட சற்நறகரணடம் சஜனெள்படரகறன்நட. 

பன் சறநப்னக்கரண எரு கரனறலனல உருரக்குகறன்நரர். ஆகப, சற்நறயுள்ப 

ரக்லகல ரழ்ற்கும், கறநறஸ்டலப்பதரனரகுற்கும், உண்லயுள்ப ஊறத்லச் 

சசய்ற்கும், உங்கலபச் சுற்நறறருக்கறநர்கலப அன்னசசய்ற்கும், ற்நர்கலப 

கர்த்ருக்கரக ஆரப்தடுத்டற்கும் ற்ரம் இனக்குகலப அலடற்கும் பன் 

உங்கலபப் தரர்க்கறன்ந றரக லங்களும் உங்கலபப் தரருங்கள். 

 

னெடிவுல 

 

 லுசறரணர தரயு ன்ந இடத்றல் ரழ்ந் னேன்ர சதண்கலபக் குநறத்ட சசரல்னப்தட்ட 

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

பரசரண ரழ்க்லகல ரழுகறன்பநரம். னேருக்கும் வ்ற ரய்ப்னக்களும் இல்லன. 

ற்நர்கள் ங்களுக்கு கறலடக்கும் லலற்ந ரய்ப்னக்கபரல் அந் கத்றல் 

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

இந் தரறரதத்றற்குரற ஆத்டரக்கலப சந்றப்தற்கரக எரு சதண் ந்ரர்கள். 

அர்களுலட கலனயுள்ப னனம்தலனக் பகட்ட தறன்ணர் அள் அர்களுக்கு கூநறணரர் 

என்ரக்கும் உரட! உங்களுக்கு ரய்ப்னகள் பண்டுர? உங்களுக்கு ரய்ப்னக்கள் 

கறலடத்ட! லங்கள் தரயுறல் ரழ்கறன்நலர்கள். இந் தரயு ஆரகலப தரச்சசய்கறன்நட, 

இந் ஆர குடரவுக்குள் சசல்லுகறன்நட. இந் குடர கடலுக்குள் சசல்லுகறன்நட. 

இப்சதரழுடம் லங்கள் இருக்கறன்ந இடத்றலிருந்ட லங்கள் றரும்னகறன்ந வ்றடத்றற்கும் 

பதரக னெடியும்!” 
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ரய்ப்னகள் இருக்கறன்நட. இங்கறருந்ட லங்கள் பதரகபண்டுசண றலணக்கறன்ந 

வ்றடத்றற்பகனும் பதரகனெடியும். சரல்லனரும் இந்சருக்கடில தறன்ணரல் 

டெக்கறசநறந்ட றட்டு ன் அறசறநப்லத பரக்கற கக்கூடரட? 
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