
 

51 
 

தாடம் 4  

 

ிடானெற்சி 

 
ாினும் எரு வலனில் வற்நிவதரற்கு ிடனெற்சிாணது 

இன்நிலாவான்நாகக் காப்தடுகின்நது. ிாதாம், ிலபாட்டு, அசில், கல்ி 

ற்ரம் ிஞ்ஞாணம் ஆகிற்நில் வற்நிவதரனாணது எருது ிநலிவனா அல்னது 

அநிாற்நலிவனா ங்கிருக்கவண்டி அசிில்லன. ாநாக, வற்நிவதரனாணது, 

அவகாக ிடானெற்சிின் திிதனணாகும். சகனனெம் ங்கலக்கு ிாக வசற்தடினும் 

வற்நிவதற்ந ணிர்கள் அவ்பவு பிாக லகிட்டுிடாட்டார்கள். 

  

கிநிஸ் ாழ்க்லகிலும் இந் ிடானெற்சி ன்னும் வகாள்லகாணது ிகவும் 

இன்நிலாவான்நாகும். சூழ்ிலனகலப வதாருட்தடுத்ாது வனுக்காக 

ாழ்லவ வாக்காகக் வகாண்டிருக்கும் எரு ணிலன எரு கிநிஸ்னுக்கு ிச்சாக 

வண்டும். வாகத்ிலும் சலத சாித்ித்ிலும் காப்தடும் ிவசித் ணிர்கள் 

ிடானெற்சியுள்பர்கபார்; அவகாண வனுலட னருர்கலம் ஸ்ிாீகலம் 

கடிணாண வலனகலக்கும் தன கஷ்டங்கலக்கும் னெகங்வகாடுத்வதாதும் அர்கள் 

ிடானெற்சியுடன் இருந்தடிாவன வன் அர்கலக்கு வற்நில வகாண்டுந்ார். 

 

இன்ரம்கூட, சகன கிநிஸ்ர்கலம் ிடானெற்சியுடன் இருக்கவண்டுவண வன் 

ாஞ்சிக்கின்நார். ாம் வால்ியுற்ர லகிட்டுிடுற்காக ாத்ிம் வன் ம்ல 

அருலட இாஜ்த்ிற்குள் வகாண்டுில்லன. வன் எவ்வாரு ிசுாசிக்கும் எரு 

ிட்டத்ல லத்ிருக்கின்நார், அத்ிட்டம் ிலநவரகிநல காணும்தடி அர் 

ாஞ்சிக்கின்நார். திலிப்திர் 1:5 இல் தவுல் இவ்ார ழுதுகின்நார், “உங்கபில் 

ற்கிாிலலத் வாடங்கிணர் அல இவசுகிநிஸ்துின் ாள்தாிந்ம் னெடி 

டத்ிருாவன்ர ம்தி.” வ்ாநாினும், “ற்கிாில” ிலநவரகிநற்கு, ிடானெற்சி 

அசிாிருக்கின்நது. 

 

தாடத்ின் னெக்கி அம்சங்கள் 

  

ிடானெற்சிக்காண லினக்கம் 

 

ிடானெற்சிின் னெக்கித்தும் 

 

ிடானெற்சிக்காண உந்துிலச 

 

ிடானெற்சிக்காண லடகள் 

 

ிடானெற்சியுடன் இருப்தது ப்தடி 

 

ிடானெற்சிக்காண வகுிகள் 
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தாடத்ின் வாக்கங்கள் 

 

1. ிடானெற்சில ிதாித்ல். 

 

2. ிடானெற்சிின் னெக்கித்துத்லக் குநிப்திடுல். 

 

3. ிடானெற்சிக்கு உந்துிலசாகவுள்ப காில ிதாித்ல். 

  

4. ிடானெற்சில லடவசய்யும் காத்ல குநிப்திடுல். 

 

5. ிடானெற்சி வசய்ற்காக க்கு உிவசய்யும் வனுலட பங்கலப 

இணம்கால். 

  

6. ிடானெற்சியுடன் காப்தட்டர்கலக்காண வகுிகலப வதாிடுல். 

 

ிடானெற்சிக்காண லினக்கம் 

 

வாக்கம் 1: 

ிடானெற்சில ிதாித்ல். 

 

ிடானெற்சி ன்ந ார்த்லின் அர்த்ம் உரிாய் ிற்நல் அாதுகுநித் எரு 

வாக்கத்ிற்காக குநித் எரு வலனில் அல்னது ம்திக்லகில் லடகள் ிர்ப்னகள் 

ன்தற்லந ாண்டியும் அில் உரிாிருத்னாகும். அது வலண, ாற்நம், ற்ரம் 

ஆரனற்ந ிலனலிலும் லகிடால், ிட்டுக்வகாடுக்கால் வதாரலயுடன் ாங்கும் 

ிநலாகும். ல்னாவ க்கு ிாக இருந்ாலும் உரிாகவும் உண்லாகவும் 

இருத்வன இந் ிடானெற்சிின் கருத்ாக அலகின்நது. ிடானெற்சிக்கு வதாரல 

அசிாிருக்கின்நது. 

வாகத்ில் ிடானெற்சி ன்தற்கு தன்தடுத்ப்தடும் கிவக்க ார்த்லாணது 

ாங்குல் அல்னது சுலின் கீழ் ாங்கிக்வகாண்டிருத்ல் ன்ந அர்த்த்த்லத் ருகின்நது. 

அாது ாம் ிடானெற்சி வசய்யும்வதாதும் இல ான் வசய்கிவநாம். ாம் ப்தக்கத்ில் 

வருக்கப்தட்டாலும் உரிாகவும் உண்லாகவும் ிற்நலன குநிக்கின்நது. வாக 

வாிவதர்ப்னகலக்கல இந் கிவக்க ார்த்லாணது வதாரல, துன்தத்லத் 

ாங்கும் ஆற்நல், உரிாய்த் ாித்ல் ற்ரம் ிடானெற்சி ன்தலாக 

வாிவதர்க்கப்தட்டுள்பது. 
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ிடானெற்சிின் னெக்கித்தும் 

 

வாக்கம் 2: 

ிடானெற்சிின் னெக்கித்துத்லக் குநிப்திடுல். 

 

ாம் கிநிஸ்துல தின்தற்ரற்கு ீர்ாணித்வதாது ம்னெலட ாழ்க்லக எரு னி 

அர்த்த்லப் வதரகின்நது. ாம் னி சந்வாத்லயும் சாாணத்லயும் 

அனுதிப்தவாடு கிநிஸ்து னேனாக வனுடன் எரு னி உநலயும் ற்தடுத் 

ஆம்திக்கின்வநாம்.ாம் கிநிஸ்ர்கபாிருக்கின்ந காத்ிணால் ாழ்க்லக 

இனகுாிருக்கவண்டுவன்கின்ந அசிில்லன. ாம் கிநிஸ்துலப் தின்தற்நத் 

ீர்ாணித்ணால் ாழ்க்லக இன்னும் கடிணாகிிடும். உாாக, ாம் 

னென்வணாருவதாதும் அனுதித்ிா கஷ்டங்கலக்கும் சால்கலக்கும் 

னெகங்வகாடுக்கவண்டி ற்தடனாம். 

 

ணினும், அப்தடிப்தட்ட வங்கள் ரும்வதாது ாம் ஆச்சாிலட வண்டிில்லன. 

வாான் 16:33 இல் இவசு இவ்ார கூநிணார், “உனகத்ில் உங்கலக்கு உதத்ிம் 

உண்டு.” வனிகாக, தவுலும் தர்ணதாவும் லீஸ்ிா, இக்வகாணிா ற்ரம் அந்ிவாக்கிா 

சலதகலக்கு ீண்டும் எருனெலந ிஜம் வசய்ிருந்வதாது அந் சலதகலக்காண 

அர்கலலட திாண வசய்ிாக அலந்து  ன்ணவணில், “ாம் அவக தாடுகபின் 

ிாகவ வனுலட இாஜ்த்ிற்குள் திவசிக்க னெடியும்” ன்தவ (அப்வதாஸ்னர் 

14:22). வததுரு ன்னுலட னெனாது ிருதத்ில் இவ்ார ழுிகின்நார், 

“திாிாணர்கவப, உங்கலபச் வசாிக்கும்தடி உங்கள் டுில் தற்நிவாிகிந அக்கிணிலக் 

குநித்து வா னதுலவன்ர ிலகால்” (1 வததுரு 4:12). ாம் தாம்-சாதம் ிலநந் 

உனகத்ில் ாழ்கின்நதடிால் கடிணாண வங்கலக்கு னெகங்வகாடுப்தலக் குநித்து 

வாகம் ிகத் வபிாக உள்பது. அப்தடிதட்ட வங்கபில் கிநிஸ்ர்கள் 

ிடானெற்சியுடன் இருப்தது இன்நிலாவான்நாகும். 

 

வவ்வநாண சூழ்ிலனகள் கிநிஸ்ர்கலப ிடானெற்சியுடன் இருக்கும்தடி 

வண்டுகின்நது. கிநிஸ்ர்கபாக இச்சூழ்ிலனகள் ம்ல கட்டிவழுப்தவா அல்னது 

உலடக்கவா னெடியும். இந்வாணது ிடானெற்சியுடன் இருப்தர்கலப ங்கலலட 

ிசுாசத்ில் தனப்தட்டு பர்ற்காண காாகிிடுகின்ந அவவலபில் 

ிடானெற்சி வசய்ார்கள் ிசுாசத்ில் இடரற்கு அல்னது த்ிற்வகதுாண 

காாயும் அலந்துிடுகின்நது. ாம் வ்வப்வதாது ிடானெற்சியுடன் 

இருக்கவண்டுவன்தற்காண உாங்கள் தின்ருார. 

 

கடிணாண வலனகபில் ிடானெற்சி 

 

வன் சின கிநிஸ்ர்கலப கடிணாண இடங்கலக்கு வதாகர்கபாகவா அல்னது 

ிருத்தூதுப்திாபர்கபாகவா அலக்கின்நார். சினவங்கபில் இந் ஊிக்கார்கள்  

அலாிப்தட்டு லகிட்டுிடவண்டும் ன்ந ிலனக்கு ஆபாகனாம். ணினும், 

அப்தடிப்தட்ட சின  சூழ்ிலனகபில் ிடானெற்சி அசிாிருக்கின்நது. உனவகங்கிலும் 

காப்தடும் அவக  ஆத்துாக்கலப ஆாம் வசய்யும் வற்நியுள்ப சலதகலபயும் 
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ஊிங்கலபயும் ிலணத்துப் தாருங்கள். இந் ஊிங்கபின் சாித்ித்ல ன்நாக 

ஆாய்ந்து தார்ப்னர்கபாணால், அர்கள் அவக தாடுகலபயும் கஷ்டங்கலபயும் சகித்து 

ந்துள்பல ீங்கள் காக்கூடிாகிருக்கும். சினவலபகபில் அலகள் உதத்ிம், 

வதாருபாா வருக்கடி அல்னது வர லடகபாகக்கூட இருக்கனாம். இருப்தினும், அங்வக 

இருந் எரு வதாகர், எரு ிணாி அல்னது சலதாணது ிடானெற்சியுடன் வனுலட 

ாக்குத்த்ங்கலப திடித்துக்வகாண்டு இருந்லிணால், இன்ர ாம் அனுலட 

திிதனன்கலப தார்க்கனெடிகின்நது. 

  

வாற்கடிக்கப்தட்ட அந் கத்ின் அனங்கத்ல ீண்டும் கட்டிவழுப்னம்தடிக்கு 

ருசவனிற்கு வதாகும்தடி வன் ன்லண ிடத்துாக வவகிா உர்ந்ார். அர் 

அங்வக ந்தும் ருசவனின் அனங்கம் அிக்கப்தட்டிருப்தலக் கண்டார். அனங்கத்ல 

கட்டினெடிக்கும் வலனாணது ிர்க்க இனாவான்வநணவும் கண்டார். அணால் 

வவகிா ணிர்கலபயும் வலாண வதாருட்கலபயும் எழுங்குப்தடுத்ிக்வகாண்டு 

அனங்கத்லக் கட்டும் வலனல ஆம்தித்ார். வலனல ஆம்தித் சிநிது 

ாட்கபிவனவ, அனும், அனுலட ணிர்கலம் ங்கள் அல் ிாிகபின் ிர்ப்திற்கு 

னெகங்வகாடுக்க வாிட்டது.ஆணாலும் வவகிா ிடானெற்சியுடன் வதனலண 

வதற்ரக்வகாள்லம்தடி வணிடம் ிரும்திணார். வவகிாின் ிடானெற்சிிணாலும் 

லனலத்துத்ிணாலும் ருசவனின் அனங்கம் 52 ாட்கபில் கட்டினெடிக்கப்தட்டது 

(வவகிா 2-6 ல தார்க்க). னெலில் னெடிவணத் வான்நி காாிம் ற்வதாது 

ிடானெற்சிிணால் னெடிக்கப்தட்டது. 

 

தாடுகபின் த்ிில்ிடானெற்சி 

 

தவுல் வனுலட ல்னலாண ணிணாார். சுிவசத்ிற்காக அர் 

வதாரலவாடுகூட தாடுகலப ாங்கிக்வகாண்டலவ அர் ஏர் வதாி உாாக 

ிபங்கக்காாிற்ர. வகாாிந்ிருக்கு ழுி தவுலின் ிரூதங்கள் என்நில் தவுல் 

னெகங்வகாடுத் தாடுகலப வவனாட்டாக ாம் கானாம், 

 

ிகுந் வதாரலிலும், உதத்ிங்கபிலும், வருக்கங்கபிலும், 

இடுக்கண்கபிலும், அடிகபிலும், கால்கபிலும், கனக்கங்கபிலும், 

திாசங்கபிலும், கண்ிிப்னக்கபிலும், உதாசங்கபிலும், கற்திலும், 

அநிிலும், ீடி சாந்த்ிலும், ிலும், தாிசுத்ஆிிலும், ாற்ந 

அன்திலும், சத்ிசணத்ிலும், ிவ்ி தனத்ிலும்; ீிாகி 

னிடதுதக்கத்து ஆயுங்கலபத் ாித்ிருக்கிநிலும், கணத்ிலும், 

கணவீணத்ிலும், துர்க்கீர்த்ிிலும், ற்கீர்த்ிிலும், த்வன்ணப்தட்டாலும் 

ிஜஸ்ாகவும், அநிப்தடார்கவபன்ணப்தட்டாலும் ன்நாய் 

அநிப்தட்டர்கபாகவும், சாகிநர்கள் ன்ணப்தட்டாலும் 

உிவாடிருக்கிநர்கபாகவும், ண்டிக்கப்தடுகிநர்கள் ன்ணப்தட்டாலும் 

வகால்னப்தடார்கபாகவும், துக்கப்தடுகிநர்கவபன்ணப்தட்டாலும் 

ப்வதாழுதும் சந்வாப்தடுகிநர்கபாகவும், ாித்ிர் ன்ணப்தட்டாலும் 

அவகல சுாிான்கபாக்குகிநர்கபாகவும், 

என்ரில்னார்கவபன்ணப்தட்டாலும் சகனத்லயுனெலடர்கபாகவும் 

ங்கலப ிபங்கப்தண்ணுகிவநாம். (2 வகாாிந்ிர் 6:4-10) 
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தவுல் ன் ிலனலல இவ்ார குநிப்திடுகின்நார் “ன் ாம்சத்ில் எரு னெள் 

வகாடுக்கப்தட்டிருக்கிநது”. அந் னெள் ன்ண ன்தற்கு அவக அர்த்ங்கள் 

வகாடுக்கப்தட்டுள்பது. தவுல் தாடுதட்ட அந் னெள்பாணது எரு சாீ வாா அல்னது எரு 

ஆிக்குாி வதாாட்டா ன்தது க்கு ிச்சாகத் வாிில்லன. அது ன்லணக் 

குட்டும் சாத்ானுலட தூணாிருக்கின்நது. அது ன்லணிட்டு ீங்கும்தடிக்கு, ான் 

னேன்ரம் கர்த்ாிடத்ில் வண்டிக்வகாண்வடன்” (2 வகாாிந்ிர் 12:7-8). “குட்டுல்” 

ற்ரம் “வண்டிக்வகாண்வடன்” ஆகி ார்த்லகள் தவுல் அிகாக தாடுதட்டார் 

ன்தலக் காண்திக்கின்நது.அர் உதத்ிப்தட்டாக அல்னது குட்டப்தட்டாக 

உர்ந்துடன் ிகவும் வலவாடுகூட அந் சூழ்ிலன ாரம்தடிாக அர் கர்த்லத் 

வடிணார். அந் னெள் ீக்கப்தடவில்லன, ஆணாலும் தவுல் ிடானெற்சியுடன் 

காப்தட்டார். 

 

சுிவசத்ல அநிித்ிணிித்னெம் தவுல் உதத்ிப்தட்டார். ீவாத்வயுவுக்கு 

ழுி கலடசி ிரூதத்ில் அர் இவ்ார ழுதுகிநார், “ீவா ன் வதாகத்லயும் 

டக்லகலயும் வாக்கத்லயும் ிசுாசத்லயும் ீடி சாந்த்லயும் அன்லதயும் 

வதாரலலயும், அந்ிவாக்கிா, இக்வகாணிா, லீஸ்ிா ன்னும் தட்டங்கபில் 

ணக்கு உண்டாண துன்தங்கலபயும் தாடுகலபயும் ன்நாய் அநிந்ிருக்கிநாய்; வ்பவா 

துன்தங்கலபச் சந்ித்வன்; இலவல்னாற்நிணின்ரம் கர்த்ர் ன்லண ீங்கனாக்கி 

ிட்டார்” (2 ீவாத்வயு 3:10-11). தவுல் ன் ாழ்ின் னெடில வருங்கும்வதாது, அர் 

ன்னுலட உதவசங்கலபயும் ாழ்க்லக வதாக்லகயும் ாத்ிம் அல்ன, உதத்ித்ிற்கு 

னெகங்வகாடுத்து அல வதாரலாக ாங்கிக்வகாண்டார் ன்ந உண்லலயும் 

ீவாத்வயுவுக்கு கற்ரக்வகாடுக்க அருக்கு வண்டிாிருந்து. 

 

12 ஆம் சணத்ில், தவுல் ீவாத்வயுிடம் கூரகின்நார், “அன்நியும் கிநிஸ்து 

இவசுவுக்குள் வதக்ிாய் டக்கணாிருக்கின்ந ாரும் துன்தப்தடுார்கள்.”ாம் 

கர்த்ருக்காக ாழும்வதாது, ாம் உதத்ிங்கலக்கு னெகங்வகாடுப்வதாம். கிநிஸ்ர் 

அல்னார்கபால் அசட்லடப்தண்ப்தடுலும் னநக்கிக்கப்தடுலும் வதான்ந எரு 

சாாாண உதத்ிாக இருக்கனாம். அல்னது, இது லகதுதண்ப்தடுல், 

அடிக்கப்தடுல், அல்னது ிசுாசத்ிற்காக வகாலனதண்ப்தடுல் வதான்ந ீிாண 

உதத்ிங்கபாகக்கூட இருக்கனாம். சலத சாித்ிாணது உதத்ித்ிலும் சினர் 

த்ின்திடிிலும்கூட ிடானெற்சியுடன் இருந் க்கபின் உாங்கபால் 

ிம்தியுள்பது.  

 

ாழ்க்லகின் அர்த்த்ல னாிந்துவகாள்பனெடிாவதாதும் ிடானெற்சி  

 

ிகக் கடிணாண வங்கபில் என்நாண ாழ்க்லகில் டக்கின்ந ிகழ்வுகலப 

னாிந்துவகாள்பனெடிால் இருக்கும்வதாதும் அல்னது அர்த்ற்நாிருக்கும்வதாதும் ாம் 

ிடானெற்சியுடன் காப்தடவண்டும். ல்னாற்நிலும் கீழ்ப்தடிவுடன் டக்கும்வதாது 

ல்னாவ சாிாகிிடும் ன்தல ம்னகின்நவாரு ணப்தான்ல ம்ிடத்ில் உண்டு. 

அன்தின், ாம் ிர்தார்த்தடி காாிங்கள் டக்கில்லனவணில், ாம் 

சந்வகப்தட்டர்கபாய் ம்லவ இவ்ாநாண வகள்ிகலபக் வகட்வதாம், “வலண ான் 

அர்ப்திப்னடன் வசித்ிணால் ணக்கு கிலடத் தனன் இதுாணா? வன் ன் 

வஜதங்கலபக் வகட்கில்லனா? ன்னுலட உண்லத்ன்லல வன் 

கணிக்கில்லனா? கிநிஸ் ாழ்க்லகில் வாடர்ந்தும் ிலனத்ிருப்தது 

வதரிிக்கதுாணா? 
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எரு ிாதாாி சதாகம் வசலுத்துில் உண்லயுள்பணாகவும் வனுலட 

காாிங்கலக்கு வகாடுப்தில் உாத்துனெள்பணாகவும் இருந்ான். ஆணால் வசிப்னக்குப் 

தினாக ன்னுலட கட்டுப்தாட்டிற்கும் அப்தாற்தட்ட சம்தங்கபிணிித்ம் ிாதாத்ில் 

வால்ில அனுதித்ான். வதற்வநார்கள் திள்லபகலப வணிடம் அர்ப்தித்து 

வனுக்கடுத் காாிங்கபில் பர்க்கின்நார்கள். இரிில் திள்லபகள் ங்கலக்கும் 

ிசுாசத்ிற்கும் ிாக கனகம்தண்ணுகிநலக் காண்கின்நார்கள். உண்லயுள்ப 

கிநிஸ் கன் எருன் ான் ிகவும் அிகாக வசிக்கும் லணிின் சுகத்ிற்காக 

ிகவும் உண்லாக வஜதம்தண்ிணார். இரிில் அள் அணிடம் திள்லபகலபயும் 

வதாரப்னக்கலபயும் எப்தலடத்து அலண ணிாக ிட்டுிட்டு த்லத் 

ழுிக்வகாண்டாள். எரு ிணாி ம்திகள் வபிாவடான்நில் ஊிம் வசய்ற்காக 

அவக ருடங்கள் கற்திலும் ஆத்த்ிலும் வசனித்ணர். ஆகிலும் எரு குரகி 

கானத்ில் அங்வக டந் எரு ிதத்ிணால் ஊிம்வசய் னெடிாதடி ஊணனெற்நர்கபாக 

அவ் ஊித்ல ாஜிணாா வசய்துிட்டுீண்டும் ிரும்தி ந்ணர். 

 

ிகவும் உண்லயும் ிசுாசனெனெள்பவனுலட ஜணங்கலக்குக்கூட இம்ாிாிாண 

காாிங்கள் டக்கனாம். இந் உண்லாணது ாம் வகள்ிப்தட்ட வனுலட 

ன்லக்கும் ல்னலக்கும் ிாக காப்தடுகிநது. வ்ாநாினும், இப்தடிப்தட்ட 

காாிங்கள் டக்கும்வதாது, ாம் ிடானெற்சியுடன் இருப்தற்கு கற்ரக்வகாள்பவண்டும் 

அத்துடன் வனுலட உண்ல, ஞாணம், சர்ல்னல ற்ரம் அிகாத்ல ாம் 

ம்தவண்டும். 

 

வனுலட வத்ில் ிடுலன 

  

ாழ்க்லகின் சம்தங்கபாணது னாிந்துவகாள்பனெடிா னிாக இருந்வதாதும் 

ிடானெற்சில க்கலத்துக்வகாண்டற்கு வாவசப்ன எரு ல்ன உாாகக் 

காப்தடுகின்நான். வாவசப்ன ஆற்நலுடன் கூடி எரு வதக்ியுள்ப ாலிதணாான். 

அன் இபம் ாலிதப் தருத்ிலிருக்கும்வதாது அனுலட சவகார்கள் அன் 

ீதுவகாண்ட வதாநாலிணால் அலண அடிலத்ணத்ிற்கு ிற்ரப்வதாட்டணர். அன் 

எரு அடிலாக இருந்வதாது கற்திப்ன ன்னும் வதாய்ாண குற்நச்சாட்டிற்காக கிப்து 

வசத்ின் சிலநச்சாலனில் சிலநப்தடுத்ப்தட்டான். ிடுலனாகும்தடி அனுக்கு 

உிவசய்வன் ன்ர வதாருத்லணதண்ிர்கலம் அலண நந்துவதாிணர். ல்னா 

ிகபிலும் வன் வாவசப்லதக் லகிட்டார். இருந்வதாதும், வாவசப்ன வனுக்காக 

ாழ்ல ிட்டுிடால் ிடானெற்சியுடன் வாடர்ந்ான், வன் வாவசப்தினுலட 

ம்திக்லகல கணப்தடுத்ிணார். இரிில், வாவசப்ன கிப்து வசத்ின் திாண 

அிகாாிாணவதாது அனுலட ாழ்க்லகில் டந் எவ்வாரு சம்தனெம் வனுலட 

ஆலலகின் கீழ் லடவதற்நவன்தலப் னாிந்துவகாடான். 

 

எவ்வாரு ிசுாசிின் ாழ்க்லகிலும் லடவதரம் சம்தங்கபில் வனுலட 

கட்டுப்தாடு உண்டு. வார் 8:28 கூரகிநது, “அன்நியும், அருலட ீர்ாணத்ின்தடி 

அலக்கப்தட்டர்கபாய் வணிடத்ில் அன்ன கூரகிநர்கலக்குச் சகனதும் ன்லக்கு 

துாக டக்கிநவன்ர அநிந்ிருக்கிவநாம்.” ம்னெலட சார்தில் வன் கிாில 

வசய்கிநார் ன்தல ாம் ிசுாசிப்வதாவாணால் ம்னெலட ாழ்க்லகில் லடவதரம் 

காாிங்கலப னாிந்துவகாள்ப னெடிாிடினும் ாம் ிடானெற்சியுடன் காப்தடுவாம். 
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ிடானெற்சிக்காண அசிம் 

 

ிடானெற்சி வசய்ற்காண இண்டு அடிப்தலடக் காங்கள் உண்டு:அலகள் 

ஆிக்குாி வதாாட்டத்ில் வற்நிவதரற்கும், பர்ச்சிக்குாகும். 

 

ஆிக்குாி வதாாட்டம் 

 

கிநிஸ்ர்கபாகி ாம் ஆிக்குாி வதாாட்டத்ிலிருக்கின்நதடிிணால் 

ிடானெற்சியுடன் காப்தடவண்டும். கிநிஸ்துவுக்குள் ருனென்தாக ாம் திசாசுக்கு 

வண்டி ித்ிவனவ ாழ்ந்து ந்வாம்; ஆிக்குாி காாிங்கலக்கு ாித்ிருந்வாம். 

வ்ாநாினும், ாம் கிநிஸ்ர்கபாணவதாது அல்னது வனுலட திள்லபகபாணவதாது 

ம்னெலட ாழ்க்லக னெலநயும் ாஞ்லசகலம் ாநிது. ாம் ம்னெலட வசாந் ிகபில் 

ாழ்ற்குப் தினாக, இப்வதாது ாம் வனுலட ில 

ாஞ்சிக்கிநர்கபாிருக்கின்வநாம். இருப்தினும், திசாசாணன் ம்ல ம்னெலட தல 

ாழ்க்லகாண தாத்ிற்குள் ீண்டும் இழுத்துக்வகாள்பப் தார்க்கின்நான். இவ்ிாகவ 

ஆிக்குாி வதாாட்டம் லடவதரகின்நது. 

  

ஆிக்குாி வதாாட்டத்ில் ிடானெற்சியுடன் காப்தட்ட எருருக்கு உாாக 

ாம் வானலக் கானாம். எரு ாள் சாத்ான் வனுக்கு னென்தாக ந்து ின்நான். 

வன் அலணப் தார்த்து இவ்ார வகட்டார்,“ ‘ன் ாசணாகி வாதின்வல் கணம் 

லத்ாவா? உத்னும், வனுக்குப் தந்து, வதால்னாப்னக்கு ினகுகிநனுாகி 

அலணப்வதானப் னிில் எருனும் இல்லன ன்நார்’ ” (வான 1:8). சாத்ான் 

திியுத்ாக வன் அனுக்கு உண்டாண ல்னாற்லநயும் சுற்நி 

வலிலடத்ிருந்தடிாலும் அலண ஆசீர்ித்ிணாலுவ வான வலண 

வசிக்கின்நான் ன்நான். அந் வலி ீக்கப்தட்டால் வான வலண சதிப்தான் ன்ரம் 

அருடன் ாாடிணான். அணால் வான வசாலணக்குட்தடுத்ப்தட்டான். சாத்ான் 

வானவுக்கு வால்லன வகாடுக்க ஆம்தித்ான் வான ன் திள்லபகலபயும் 

வசாத்துக்கலபயும் இந்துடன் இரிில் ன் சாீ ஆவாக்கித்லயும் இந்ான். 

வானல கஷ்டப்தடுத்தும்தடிக்கும் வன் வல் அன் வகாண்ட ிசுாசத்ல 

அிக்கும்தடிக்கும் இந் சகன தாடுகலம் சாத்ாணால் டிலக்கப்தட்டலாகும். 

ஆகிலும் இலவல்னாற்நிலும், வான ிடானெற்சியுடன் காப்தட்டான்! 

 

ணாந்ித்ில் 40 ாட்கள் இவசு கிநிஸ்து சாத்ாணால் வசாிக்கப்தட்ட (தார்க்க 

லூக்கா 4:1-13) வசாலணாணது னி ற்தாட்டில் கணிக்கத்க்கவாரு ஆிக்குாி 

வதாாட்டாகும். இவசுல தாம் வசய்யும்தடித் தூண்டி வனுலட ீட்தின் ிட்டத்ல 

அிப்தவ சாத்ானுலட ாஞ்லசாக காப்தட்டது. ணினும், இவசு உரியுடன் 

இருந்து சாத்ான் ீது வற்நிவகாண்டார். 40 ாட்கள் னெடிந்வதாது ான் 

வாற்ரப்வதாணல சாத்ான் உர்ந்துவகாண்டு இவசுல ிட்டு சின கானம் ீங்கிணான். 

 

அருலட ஊிம் னெழுிலும், அர் இன்னும் அவக ஆிக்குாி 

வதாாட்டங்கலக்கு னெகங்வகாடுத்ார். இவசு சிலுலில் னெகங்வகாடுத் வசாலண 

அலவல்னாற்நிணதும் உச்சகட்டாகும். இவசு “சிலுலல சகித்ார்” ண திவர் 

12:2 கூரகிநது. இவசு சிலுலில் ிடானெற்சியுடன் காப்தட்டு னெழு னுகுனத்ிற்கும் 
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இட்சிப்லதக் வகாண்டு ந்ார். கிநிஸ் ாழ்க்லகில் ாம் அவக ஆிக்குாி 

வதாாட்டங்கலக்கும் வசாலணகலக்கும் னெகங்வகாடுக்க வாிடனாம் ஆணாலும் ாம் 

ிடானெற்சியுடன் இருப்வதாவாணால் கிநிஸ்து வதற்ந வற்நில ானெம் 

அனுதிக்கனெடியும். 

 

ிடானெற்சி னேனாக பர்ச்சி 

 

ிடானெற்சி வசய்ன் அசித்ிற்காண இண்டாது காம் ன்ணவணில், அது 

ல்ன குாிசத்லயும் ற்தண்னகலபயும் து ாழ்க்லகில் 

பர்க்கின்நாிருக்கின்நது. ாம் கிநிஸ்ர்கபாகும்வதாது வன் து ாழ்க்லகில் 

தூய்லப்தடுத்தும் தடினெலநல ஆம்திக்கின்நார். ம்னெலட ாழ்க்லகில் உள்ப சகன 

அசுத்ங்கலபயும் அகற்நி அருலட குானுலட சாலுக்கு எப்தாக ம்ல 

டிலக்கின்நார். இலண வன் ம்னெலட ாழ்க்லகில் வசாலணகலப 

அனுதிக்கும்தடி அனுத்ித்லினூடாக னப்தடுத்துகின்நார். 

  

வார் 5:3,4 இல்தவுல் இவ்ார கூரகின்நார், “அதுாத்ில்ன, உதத்ிம் 

வதாரலலயும், வதாரல தாீட்லசலயும், தாீட்லச ம்திக்லகலயும் 

உண்டாக்குகிநவன்ர ாங்கள் அநிந்து, உதத்ிங்கபிவனயும் வன்ல தாாட்டுகிவநாம்” 

ன்ர ழுிணார். ிடானெற்சிின் ன்லகலபக் குநித்து ாக்வகானம் இவ்ார 

கூநியுள்பார்: “ன் சவகாவ, ீங்கள் தனிாண வசாலணகபில் அகப்தடும்வதாது, 

உங்கள் ிசுாசத்ின் தாீட்லசாணது வதாரலல உண்டாக்குவன்ர அநிந்து, அல 

ிகுந் சந்வாாய் ண்ணுங்கள். ீங்கள் என்நிலும் குலநவுள்பர்கபாிால், 

னாயும் ிலநவுள்பர்கபாயும் இருக்கும்தடி, வதாரலாணது ன கிாில 

வசய்க்கடது” (ாக்வகான 1:2-4). 

 

உதத்ிங்கலம் தாடுகலம் ல னெக்கிாணல ன்தல  க்குக் 

காண்திக்கின்நது. அலகள் ித்ிாணலகள் ல ன்தலயும் அித்ிாணலகள் 

ல ன்தலயும் தார்க்கும்தடி ம்னெலட கண்கலப ிநக்கின்நது. ாம் 

கடந்துவதாய்க்வகாண்டிருக்கும் கடிணாண இடங்கள் க்கு தவனாகத்லக் குநித் 

ம்திக்லகல வன்வலும் வய்ப்திக்கின்நது. வார் 8 இல் தவுல் இல ிதாிக்கிநார். 21-

23 ஆம் சணங்கபில் சர் சிருஷ்டியும் கட்டுக்கபிலிருந்து ிடுலனாகும்தடிக்கு காய்த் 

ித்து திசவலணப்தடுகின்நது ன்தல அர் னென்லக்கின்நார். சிருஷ்டிப்ன 

ாத்ிம் ிக்கில்லன ஆணாலும் ானெம்கூட ம்னெலட சாீ ீட்தாகி னத்ிசுிகாம் 

ருகிநற்கு காத்ிருந்து க்குள்வப ிக்கின்வநாம் ணக் கூரகின்நது. இந் 

ம்திக்லகல ாம் இட்சிக்கப்தட்டவதாது வதற்ரக்வகாண்டவாடு “அது ருகிநற்கு 

வதாரலயுடன் காத்ிருப்வதாம்” (வார் 8:25). அணாவனவ ாம் ிடனெற்சியுடன் 

காப்தடுகின்வநாம். 

 

ீங்கள் சந்ிக்கின்ந ன்நாக னெிர்ச்சிலடந் கிநிஸ்ர்கள் கடிணாண 

அனுதங்கலக்கூடாக கடந்துவசன்நர்கபார். சினவலபகபில் அர்கள் ீண்ட கான 

வாய், அன்னக்குாி எருாின் ம், வதாருபாா வருக்கடி, எரு வதாி வீழ்ச்சி, அல்னது 

அர்கலலட ிசுாசத்ிணிித்ம் சந்ிக்க வாிட்ட உதத்ிங்கள் இற்நின் 

த்ிிலும் அர்கள் உண்லயுள்பர்கபாயும் சகிப்னத்ன்லயுள்பர்கபாயும் இருந்ணர். 

வலும், அர்கபிடத்ில் எரு இணி ஆி, வதக்ியுள்ப குாிசம், ற்ரம் 
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உற்சாகனெள்ப ிசுாசம் இப்வதாதும் உள்பது. வன் அர்கலலட ாழ்க்லகில் 

கிாில வசய்து உதத்ி வங்கபில் கிநிஸ்துலப்வதான்ந குாிசங்கலப அர்கபில் 

உருாக்குகிநார் ன்தற்கு இலகவப சாட்சிகபாகும். 

 

உதத்ிங்கலபயும் தாடுகலபயும்ாம் ிரும்தாலிருக்கனாம் ன்நாலும், 

வற்நிக்காகவும் வன் க்குள் அருலட சிநப்ன தண்னத் ங்கலப பர்ப்தற்கும் 

ாம் ிச்சிாக ிடானெற்சியுடன் இருக்கவண்டும். வனுக்கு அசிாண 

ணித்துாண தண்னத் ிநலணக்குள் பர்ப்தற்கு வம் வலப்தடுகின்நது. அணால், 

ாம் வதாரலாிருந்து வன் ம்னெலட வலனல க்குள் னப்தடுத்துற்கு 

ாம் இடங்வகாடுக்க வண்டும். 

 

ிடானெற்சிக்காண உந்துிலச 

 

வாக்கம் 3: 

ிடானெற்சிக்கு உந்துிலசாகவுள்ப காில ிதாித்ல். 

 

கிநிஸ்ர்கள் கிநிஸ்துவுக்காக உதத்ிங்கலபப் வதாரலயுடன் ாங்கிக்வகாள்ப 

காாிருப்தது து? வன் அர்கலபக் லகிட்டார் ன்ர வான்ரம்வதாதும் து 

அர்கலப வாடர்ந்தும் வலண வசிக்கச் வசய்கிநது? அவக லடகள் 

காப்தட்டவதாதும் கிநிஸ்ர்கள் ாக்குத்த்ங்கலபப் திடித்ிருக்க காாிருப்தது 

து? கிநிஸ்ர்கள் ிடானெற்சியுடன் இருக்க து அர்கலப தூண்டுகின்நது? எருருக்கு 

வன் ீது உள்ப அன்வத ிடானெற்சிக்காண ிகப்வதாி தூண்டுல் அல்னது 

உந்துிலசாகும். ாம் வன் ீது வகாண்டுள்ப அன்தின் அடிப்தலடிவனவ ம்னெலட 

வதாரலின் ஆனெம் அன் உண்லயும் ங்கியுள்பது. வன் ீதுள்ப அன்ன வ்பவு 

ஆவா அவ்பிற்கு ம்னெலட ிடானெற்சியும் வதாிாிருக்கும். 

 

வன் ம்ில் னெந்ி அன்னகூர்ந்ாவனவ ாம் வணில் அன்னகூருகிவநாம் 

 

வன் ம் ீது லத்துள்ப அிகாண அன்லதயும் ம்னெலட இட்சிப்னக்காக வன் 

வசலுத்ி கித்ல ாம் னாிந்துவகாண்டு அல தற்நிக்வகாள்லவாவணில், ாம் அற்கு 

ாரத்ம் காண்திக்கும் ிாக அன்லதயும் ிடானெற்சிலயும் காண்திப்வதாம். 

சிிர்ணாின் லனலகுருாண வதாலிகார்ப் ன்தர்அப்வதாஸ்னர் வாானுக்கு கீழ் எரு 

ாணாக இருந்ாார். வதாலிகார்ப் 60 ருடங்கபாக சின்ண ஆசிாில் 

ல்னலாக ஊிம் வசய்ாார். கி.தி156 இல் கிநிஸ்ர்கலக்கு ிாக 

உதத்ிம் ீிலடந்து. வதாலிகார்ப் சலதல உதத்ிப்தடுத்துகிநர்கபின் 

இனக்காணார். ண்தத்ார ில் வதாலிகார்ப் லகதுவசய்ப்தட்டார். வலண 

ரலிக்கும்தடிக்கும் சீசருலட வய்வீகத்ன்ல ீது ஆலிடும்தடிக்கும் அல 

வருக்கிண ஆலணருக்கு னென்தாக அர் வகாண்டு வசல்னப்தட்டார். வதாலிகார்ப் அவ் 

ஆலணருக்கு திியுத்ாக “ண்ததும் ஆர ருடங்கபாக ான் அருலட 

ஊிக்காணாிருக்கிவநன் அர் ணக்கு ந் குற்நனெம் னாிில்லன. ன்லண இட்சித் 

இாஜாவுக்கு ிாக ான் வ்ார வதூம் வசால்லுவன்?” ன்நார் 

(வதாலிகார்தின் இத்சாட்சி 9:12-9:13). வதாலிகார்ப் கிநிஸ்துின் ீாண ிசுாசத்ல 
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அநிக்லக வசய்ில் அலசால் உரியுடன் ின்நார். இணால் அர் ஆதத்ாண 

னெலநில் ாிக்கப்தடும்தடி ண்டலண ங்கப்தட்டார். 

 

கிநிஸ்துின் ீதுள்ப அன்ன அர் லக் வகட்டாலும் அல வசய்யும்தடி ம்லத் 

தூண்டுகின்நது. எரு இபம் சீானுலட கல இவ்ார வசால்னப்தட்டிருக்கிநது. அந் 

ாலித சீானுலட வதர் ிவகானஸ் லுட்ிங் வான் சின்வசன்வடார்ப். இர் 

ிட்வடன்வதர்க் தல்கலனக்கக தட்டப்தடிப்தின் தின் வாப்தாவுக்கு சுற்ரனா வசல்லும்தடி 

கப்தல் நிணார். அர் டசுல்வடார்ப் ன்ந இடத்ிலுள்ப கலன அருங்காட்சிகவான்நிற்கு 

வசன்நிருந்வதாது அங்வக “ணிவண கணி” ன்ர லனப்திடப்தட்ட எரு ஏித்லக் 

அர் கண்டார். அவ் ஏிாணது னெள்னெடி சூட்டப்தட்ட கிநிஸ்துார் தார்லாபர்கலப 

உற்ரப்தார்ப்ததுவதான காட்சிபித்து. “உணக்காக ான் இல வசய்வன்; ணக்காக ீ 

ன்ண வசய்ாய்?” ன்ந சணம் தடத்ிற்குக் கீவ காப்தட்டது. “ான் அவக 

ருடங்கபாக இல வசித்வன் ஆணாலும் ான் ிச்சாகவ அருக்காக துவும் 

வசய்ில்லன ணசின்வசன்வடார்ப் சிந்ித்ார். இப்வதாழுிலிருந்து அர் ன்ண வசய்யும்தடி 

ன்லண ிடத்துகிநாவா ான் அப்தடிவ வசய்வன் ன்நார்.” அன்நிலிருந்து அந் 

ாலித சீான் சின்வசன்வடார்ப் எரு வதாி கிநிஸ் லனாணார் உனகவங்கும் 

வதவண்ிக்லகினாண ிணாிகலப அனுப்தி வாவி இக்கத்ல இர் 

ஆம்தித்ார். 

 

என்ர வகாாிந்ிர் 13:7-8 கூரகிநது “அன்ன சகனத்லயும் ாங்கும், சகனத்லயும் 

ிசுாசிக்கும், சகனத்லயும் ம்னம், சகனத்லயும் சகிக்கும், அன்ன எருகாலும் எிாது.” 

ாம் கிநிஸ்துல வசித்ால், இந் அன்ன ப்வதர்ப்தட்ட கஷ்டங்கள் ந்ாலும் அல எரு 

வதாருட்டாக ண்ாதடி வாடர்ந்து வசல்ன ம்லத் தூண்டும். அது வ்ாநாண 

கடிணாண காாிாக இருந்ாலும் சாி அருக்காக அல ாங்கிக்வகாள்ப ம்ல 

தூண்டுகின்நது. 

 

ிடானெற்சிக்காண லடகள் 

 

வாக்கம் 4: 

ிடானெற்சில லடவசய்யும் காத்ல குநிப்திடுல். 

 

ாம் தார்த்தடி, ல்னாக் கிநிஸ்ர்கலம் எரு சந்ர்ப்தத்ில் தாடுகலக்கும், 

கடுந்துன்தங்கலக்கும், உதத்ிங்கலக்கும் னெகங்வகாடுக்கின்நணர். சினர் 

ிடானெற்சியுடன் காப்தடுகின்நணர். சினர் அவ்ார இல்லன. இப்வதாழுது ாம் 

ிடானெற்சில லடவசய்யும் காங்கலக்கு வாக ம்னெலட கணத்ல 

வசலுத்துவாம். 

 

அநிக்லகிடப்தடா தாம் 

 

ங்கள் ாழ்க்லகில் இருக்கும் தாத்ின் ிித்ம் சின கிநிஸ்ர்கள் 

ிடானெற்சியுடன் காப்தடுில்லன ன்தது வபிாண காாகும். இண்டு 

ஜான்கலக்கு ாம் ஊிம் வசய்னெடிாவண இவசு கூநிணார். வணணில், ாம் 

எருல அன்னவசய்து ற்நல வரப்வதாம். கிநிஸ்து ீாண அன்ன 



 

61 
 

ாம்ிடானெற்சியுடன் காப்தடும்தடி ம்லத் தூண்டுகின்நது. கிநிஸ்துவுக்கு தினாக 

ம்னெலட தற்நாணது சாீ ற்ரம் இவ்வுனக சந்வாங்கபின் ீது இருக்குாணால், அது 

ம்னெலட ிடானெற்சில லடவசய்யும். ாம் ிடானெற்சியுடன் இருப்தற்கு ிச்சாக 

தாிசுத் ாழ்வு ா வண்டும். 

 

உனகப்வதாருட்கள் ீாண தற்ர 

 

தாத்துடன் வருங்கி வாடர்னலட உனகவதாருட்கள் ீாண ஆலசாணது 

ிடானெற்சிக்காண ற்ரவாரு லடாக காப்தடுகின்நது. சின ணிர்கள் திக்காக, 

வசாத்துக்கள் ற்ரம் உடலகலக்காக அல்னது வதாருபாா வலகலக்காக 

வனுலட ஊித்ல லகிட்டுிடுார்கள். வா வாடர்தாக தவுல் ீவாத்வயுவுக்கு 

இவ்ார ழுதுகிநார்: “வணன்நால் வா இப்திதஞ்சத்ின்வல் ஆலசலத்து, ன்லண 

ிட்டு திாிந்து வசவனாணிக்வக தட்டத்துக்குப் வதாய்ிட்டான்” (2 ீவாத்வயு 4:10). எரு 

கானத்ில் வா தவுலின் உடன் வலனாட்கபில் எருணாக தட்டிலில் காப்தட்டான் 

(திவனவான் 24). ஆகிலும் வா உனகத்ின்தால் இழுக்கப்தட்டு வனுலட 

ஊித்லிட்டு வரதிாிந்ான். 

  

ீர்க்கப்தடா அலாிம் 

 

ீர்க்கப்தடா அலாிம் ற்ரவாரு லடாகும். கானத்துக்குக் கானம் எவ்வாருரும் 

அலாிப்தடுர். இது குரகி கான அலாிாிருக்கனாம். சின ிிடங்கள் அல்னது சின 

ித்ிானங்கலக்கு ாத்ிம் ிலனத்ிருக்கனாம்; அல்னது அது இன்னும் ீிாக 

அவக ாட்கலக்கு ீடித்ிருக்கனாம். வ்ாநாினும், அலாிம் சின ாட்கலக்கும் 

அப்தால் ீலாின் எருர் இந் வசார்லக் குநித்தும் அல அற்தாக ண்ாதடிக்கும் 

ச்சாிக்லகயுடன் இருக்கவண்டிது அசிாகும். 

 

ாம் வாடர்ந்தும் இந் அலாிம் அல்னது ம்திக்லகல இந்து ணனொிவுடன் 

இருப்தது வனுலட ிருப்தம் அல்ன. ாம் ற்கணவ தார்த்தடி, வன் ம்ல 

தூய்லப்தடுத்தும்தடிக்கும், பக்கும்தடிக்கும் உதத்ிங்கலப தன்தடுத்துகின்நார். 

ஆணாலும் சாத்ான் ம்ல அலாிப்தடுத்தும்தடிஉதத்ிங்கலப தன்தடுத்துகிநான்.  

அலாிம் சாத்ானுலட எரு கருிாகும். சங்கீம் 73 இல், வணால் 

அதிவகம்தண்ப்தட்ட ணிணாகி ஆசாப், துன்ார்காின் வசிப்லதக் கண்டு அர் 

வ்ார அலாிலடந்ார் ன்தல காண்திக்கின்நார்.வலண 

னநக்கிப்தர்கலலட வசௌகாிாண ாழ்லக் காணும்வதாது ன் அடிகள் 

சரக்குலுக்கும் சற்வந ப்திற்ர ணக் கூநிணார். வலண வசிப்தற்காக ான் டுத் 

னெற்சிாணது தணற்நது ன்தல உர்ந்ாக காண்திக்கின்நான். ஆகிலும் அர் 

வனுலட தாிசுத் ஸ்னத்ிற்குள் திவசித்து, துன்ார்காின் னெடிலக் குநித்து 

அநிந்துவகாண்டார். துன்ார்கர் சந்வாித்து அனுதிக்கும் வசிப்ன ற்காலிகாணது 

ன்தல உர்ந்துவகாண்டார். அர் வனுலட சனேகத்ில் இருந்ால்அது அருலட 

சூழ்ிலனல எரு னி வகாத்ில் தார்க்கும்தடி அருக்கு உிவசய்து. 

 

கஷ்ட வங்கபில் அலாித்லக் வகாண்டுரும் காாிங்கபிலிருந்து ணல 

தாதூகாத்துக்வகாள்பவும் வனுலட ாக்குத்த்ங்கலக்கு வாக ணல வசலுத்வும் 
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ிகவும் கஷ்டாகவும் வருக்கடிாகவும் இருக்கும். வனுலட ாக்குத்த்ங்கள் க்கு 

ம்திக்லகல ற்தடுத்ி ாம் ிடானெற்சியுடன் இருக்கும்தடி க்கு உிவசய்கின்நது. 

 

ிடானெற்சியுடன் இருப்தது ப்தடி 

 

வாக்கம் 5: 

ிடானெற்சி வசய்ற்காக க்கு உிவசய்யும் வனுலட பங்கலப 

இணம்கால். 

 

கிநிஸ்ர்கபின் ிடானெற்சிாணது கிநிஸ்ர்கள்-அல்னார்கபின் 

ிடானெற்சிலப் தார்க்கிலும் ித்ிாசாணது. கிநிஸ்ர்-அல்னார்கள் 

திச்சலணகலப னெகனெகாய் சந்ிக்கும்வதாது அர்கள் ங்கள் ணிப்தட்ட வகுிகள் 

ற்ரம் வாக்கத்ிற்காகவ ிடானெற்சி வசய்கின்நணர். எவ்வாரு தருக்கும்  அனுக்கு 

அல்னது அலக்கு அல வ்பவு லகாப னெடியுவன்தற்கு எரு லல உண்டு. 

கிநிஸ்ர்கபாக க்கு ணிப்தட்ட வாக்கத்ிற்கும் வனாக என்ர உண்டு; ாம் 

ிடானெற்சி வசய்யும்தடி க்கு உிவசய்யும்தடிாக தவனாக பங்கள் உண்டு.  

 

ிசுாசத்ல திற்சிவசய்ல் 

 

ிடானெற்சிக்கு க்கு ிசுாசம் அசிாிருக்கின்நது. திவர் 11:1 கூரகிநது, 

“ிசுாசாணது ம்தப்தடுகிநலகபின் உரியும் காப்தடாலகபின் 

ிச்சனொிருக்கிநது.” ிசுாசிகலக்கு ிடானெற்சி வசய்ற்கு து உிவசய்கின்நது? 

சந்ர்ப்த சூழ்ிலனகள் கடிணாக இருப்தினும் அச்சூழ்ிலன ாரற்காண வ்ிாண 

வபிப்திகாாண சாட்சிகள் தும் இல்னாவதாதும் காாிங்கள் ாரம் ண வன் ீது 

அர்கலக்கு ிசுாசம் காப்தடுகின்நது. சாாாக வணின் குாிசத்ின்ீதும் 

அருலட சுதாத்ின்ீதும் ம்திக்லக லப்தவ ிசுாசாகும். அது வன் தாிசுத்ர், 

ீியுள்பர், அன்னள்பர், உண்லயுள்பர் ற்ரம் அருலட ாக்குத்த்ங்கபில் 

உண்லயுள்பர் ன்தல ம்னல் ஆகும். ிசுாசம் உனகத்ல வஜிக்கச் வசய்கிநது (1 

வாான் 5:4) 

 

ிகப்வதாி தாடுகலப ங்கலலட ிசுாசத்ிணால் வற்வகாண்ட அவக வாக 

காதாத்ிங்கலபக் குநித்து திவர் 11 இல் தட்டிலிடப்தட்டுள்பது. வதலல கட்டி 

னெடிக்கும் அந் 120 ருடங்கபபவும் வாா ிடானெற்சியுடன் இருக்க ிசுாசம் அருக்கு 

உிவசய்து. ாக்குத்த்ம்தண்ப்தட்ட கலண வதற்ரக்வகாள்லற்கு னென்ணிருந் 

25 ருடங்கள் ஆதிகால ிடானெற்சியுடன் காத்ிருக்கச்வசய்து இந் ிசுாசாகும். 

வனுலட ஜணங்கலப கிப்ி அடிலத்ணத்ிணின்ர ிடுலனாக்கி 

ாக்குத்த்ம்தண்ப்தட்ட வசத்ிற்குள் அர்கலப ிடானெற்சியுடன் 

டத்ிச்வசல்லுற்கு வாவசக்கு உிதும் இந் ிசுாசவ. அவ் அிகாாணது வதர் 

குநிப்திடப்தடா ிசுாசத்ிணால் ாவதரும் வற்நிலக் கண்ட ஜணங்கபின் தட்டிலுடன் 

ிலநவுவசய்ப்தட்டுள்பது. வன் ங்கலக்கு வசய் ாக்குத்த்ங்கபின் ிலநவரலன 

காா லண தர்கலம் ிடானெற்சியுடன் இருப்தற்கு அவ ிசுாசம் 
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அர்கலக்குஉிவசய்து. வன் ங்கலக்காக ன்லாணல லத்துள்பார் ன்தல 

அர்கள் அநிந்ன் காாகவஅர்கள் ிடானெற்சியுடன் காப்தட்டணர். 

 

வனுலட ார்த்ல 

 

வனுலட ார்த்ல ம்ல கட்டிவழுப்னாகவும் ம்ல லாிப்தடுத்துாகவும் 

இருக்கின்நது. வார் 10:17 கூரகிநது, “ஆனால் ிசுாசம் வகள்ிிணாவன ரும், வகள்ி 

வனுலட சணத்ிணாவன ரும்.” ாம் ிடானெற்சியுடன் இருக்கவண்டுவணில், ாம் 

வனுலட ார்த்லலக் கற்ரக்வகாள்பவண்டும். ாம் வனுலட 

ாக்குத்த்ங்கலப அநிந்ிருப்தது அசிாகும். ணாந்ித்ில் இவசு சாத்ானுலட 

வசாலணகலப ிடானெற்சியுடன் வற்வகாண்டது வனுலட ார்த்லின் 

ல்னலிணாவனவ ஆகும். வனுலட அவ ார்த்ல ாம் வற்நிவதரற்குக்கு 

உிவசய்கூடிாிருக்கிநது. 

 

வாகாணது வன் ம்லக் குநித்து வபிப்தடுத்ி வபிப்தாடாகும். ாம் 

வாகத்ல ாசிக்கும்வதாது, ாம் வனுலட குாிசத்லக் குநித்தும் அருலட 

சுதாத்லக் குநித்தும் எரு ல்ன னாிந்துர்ல வதற்ரக்வகாள்கின்வநாம். வன் ல்னர் 

ன்தலயும் அர் து ாக்குத்த்ங்கலக்கு உண்லயுள்பர் ன்தலயும் 

வனுலட ார்த்ல காண்திக்கின்நது. ாம் னெகங்வகாடுக்கும் காாிம் துாிருந்ாலும் 

வன் ம்ல காண்கின்நார் ன்ந ம்திக்லக வனுலட ார்த்லின் னேனம்ாம் 

கண்டுவகாள்பனெடியும். 

 

கிநிஸ் க்கிம் 

 

வனுலட ஜணங்கவபாடு ற்தடுத்தும் க்கினெம் ாம் ிடானெற்சி வசய்ற்கு 

க்கு உிவசய்கின்நது. திவர் 10:25 கூரகிநது, “சலத கூடிருலன சினர் 

ிட்டுிடுகிநதுவதான ானெம் ிட்டுிடால், எருருக்வகாருர் னத்ிவசால்னக்கடவாம்; 

ாபாணது சீதித்து ருகிநல வ்பாய்ப் தார்க்கிநீர்கவபா அவ்பாய்ப் 

னத்ிவசால்னவண்டும்.” இந் ஆவனாசலணாணது தல்வர இன்ணல்கபின் த்ிில் 

கடந்து வசன்ர வகாண்டிருந்ர்கலக்காகவ வகாடுக்கப்தட்டிருக்கிநது. 10 ஆம் 

அிகாத்ில் திவருக்கு ழுிர் அர்கள் சகித்துக்வகாண்ட தாடுகலபயும் 

உதத்ிங்கலபயும் குநித்து சலதவாருக்கு ஞாதகப்தடுத்துகிநார். “ஆலகால், ிகுந் 

தனனுக்வகதுாண உங்கள் லாித்ல ிட்டுிடாிருங்கள். ீங்கள் வனுலட 

சித்த்ின்தடி வசய்து, ாக்குத்த்ம்தண்ப்தட்டல வதரம்தடிக்குப் வதாரல 

உங்கலக்கு வண்டிாிருக்கிநது” (திவர் 10:35-36) ன்ர ழுிணார்.  

 

கிநிஸ்துவுக்குள் இருக்கும் சவகார்கள் ற்ரம் சவகாாிகபிடிருந்து ாம் வதனலணயும் 

லாிப்தடுத்லனயும் வதற்ரக்வகாள்லது ிடானெற்சி வசய்ற்காண எரு ிாகும். 

இது சலதின் வசற்தாடுகபில் என்நாகும். ாம் எருாிடிருந்து ற்நர் லாித்லப் 

வதற்ரக்வகாள்லகிவநாம். ற்நர்கலலட ாழ்க்லகில் வன் ம்னெலட 

ல்னலலயும் உண்லலயும் வ்ார காண்தித்ார் ன்தல ாம் வகட்கிவநாம், ாம் 

என்நாக வசர்ந்து வஜதிக்கிவநாம், ாம் எருருக்வகாருர் உி வசய்கிவநாம். இல 

அலணத்துவ ிடானெற்சி வசய்ற்கு க்கு உி வசய்கின்நது. 
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தாிசுத் ஆிின் ல்னல 

 

இவசு சிலுலக்கு வசல்லுற்கு சற்ர னென்ணாக, அர்கலப ிக்கற்நர்கபாக 

ிடாட்டார் ன்ரம் அர்கலக்கு எரு வற்நாபணாகி, தாிசுத் ஆிாணலத் 

ருாக சீர்கலக்கு ாக்குப்தண்ிணார். “எருர்கூடவ துலாக இருக்கிநார்” 

ன்தவ வற்நாபன் ன்ந ார்த்லின் வய்ாண அர்த்ம். க்கு உி வசய்யும் 

ிாித்துத்ின் னேன்நாம் தாண தாிசுத் ஆிாணர் ம்ல வதனணலடச் வசய்வாடு, 

ாம் கடும்வலணகள் ற்ரம் உதத்ிங்கபின் த்ிில் கடந்துவசல்லும்வதாது ம்ல 

வற்ரகிநார். அல ாம் சார்ந்ிருக்கும்வதாது ம்ால் ிடானெற்சி வசய்னெடியும். 

 

 

ிடானெற்சிக்காண வகுிகள் 

 

வாக்கம் 6: 

ிடானெற்சியுடன் காப்தடுதர்கலக்காண வகுிகலப வதாிடுல். 

 

வகாாிந்ிர்கலக்காண ணது ிரூதத்ின் இரிில், தவுல் ணது ாசகர்கலப 

ிடானெற்சியுடன் இருக்கும்தடிாக வண்டிக்வகாள்லகிநார். “ஆலகால், ணக்குப் 

திாிாண சவகாவ, கர்த்ருக்குள் ீங்கள் தடுகிந திாசம் ிருாாிாவன்ர 

அநிந்து, ீங்கள் உரிப்தட்டர்கபாயும், கர்த்ருலட கிாிலிவன ப்வதாழுதும்  

வதருகுகிநர்கபாயும் இருப்னர்கபாக” ன்ர அர் ழுதுகிநார் (1 வகாாிந்ிர் 15:58). 

இங்வக வனுக்காக ாம் லச் வசய்ாலும் அது வதரிிக்காகும். ாம் 

ிடானெற்சியுடன் காப்தடும் வங்கலபயும் இது உள்படக்குகிநது. ாம் வசய்கின்ந 

அலணத்து காாிங்கபிணதும் எரு அநிக்லகல வன் லத்துள்பார் ன்ததுடன் 

ிடானெற்சியுடன் இருப்தர்கலக்கு வகுிகள் உண்லடன்தலக் குநித்து வாகம் 

ிகத் வபிாக குநிப்திடுகின்நது. 

  

ஆசிாிலுள்ப ழு சலதகலபக் குநித் இவசுினுலட ிப்னடாணது 

வபிப்தடுத்ிண ிவசம் 2-3 அிகாங்கபில் உள்பது. எவ்வாரு சலதிணதும் 

கிாிலல இவசு அநிந்ிருந்ார். ழு சலதகபில் ந்து சலதகபாணது வ்வற்நில் 

குலநவுதட்டிருந்வன்தலயும் அர் அநிந்ிருந்ார். ஆணாலும் வஜம்வகாள்லகிந 

அல்னது ிடானெற்சியுடன் காப்தடுகின்ந எவ்வாரு சலதக்கும் வகுி இருப்தாக 

ாக்குப்தண்ியுள்பார். 

 

ீங்கலம் ிடானெற்சியுடன் காப்தடுவீர்கபாணால் கீழ்க்காணும் வகுிகலப 

ிர்தார்க்கனாம். 

 

வனுலட ாக்குத்த்ங்கபின் ிலநவரல்கள் 

 

திவாின் ழுத்ாபர் ம்ல இவ்ார உற்சாகப்தடுத்துகிநார், “ீங்கள் வனுலட 

சித்த்ின்தடி வசய்து, ாக்குத்த்ம்தண்ப்தட்டல வதரம்தடிக்குப் வதாரல 

உங்கலக்கு வண்டிாிருக்கிநது” (திவர் 10:36). ிசுாசத்ில் உரிாய் 
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ாித்ிருத்வன வனுலட ாக்குத்த்ங்கபின் ிலநவரல்கலபக் காக்கூடி எவ 

ிாகும். 

 

ஆசீர்ிக்கப்வதற்ந ன்ல 

 

ிடானெற்சி வசய்தர்கலக்காண இன்வணாரு ஆசீர்ாம் ன்ணவணில் அர்கள் 

ஆசீர்ிக்கப்தட்டர்கபாகவ ண்ப்தடுர். “இவா, வதாரலாிருக்கிநர்கலபப் 

தாக்கிான்கவபன்கிவநாவ! வாதின் வதாரலலக்குநித்துக் 

வகள்ிப்தட்டிருக்கிநீர்கள்; கர்த்ருலட வசலின் னெடிலயும் கண்டிருக்கிநீர்கள்; கர்த்ர் 

ிகுந் உருக்கனெம் இக்கனெனெள்பாிருக்கிநாவ” ன்ர ாக்வகான ழுதுகிநார் 

(ாக்வகான 5:11). எரு சிநந் வாிவதர்க்கப்தட்ட வாகம்  இவ்ார குநிப்திடுகின்நது 

அாது, ஆசீர்ாம் ன்ர கருப்தடும்வதாது அது “சந்வாம்,” “வய்ாண அிர்ஷ்டம்” 

அல்னது “ஆிக்குாி ாீிில் வசிப்ன.” வர ார்த்லகபில் கூநிணால் ீங்கள் 

சந்வாாக, அிர்ஷ்டசாலிகபாக, ஆிக்குாி ாீிில் வசிப்னள்பர்கபாக 

இருக்கவண்டுவணில், ீங்கள் கட்டாாக ிடானெற்சில லடனெலநில் 

வசய்னெலநகள் னேனம் ிரூதித்துக் காண்திக்கவண்டும். 

 

எரு ல்னலாண வசல்ாக்கு 

 

ாம் ிடானெற்சி வசய்ால், ாம் ற்நர்கலலட ாழ்க்லகில் வதாிவாரு 

ாற்நத்ல ற்தடுத்துவாம். தவுல் ீவாத்வயுவுக்கு, “ீ வரகிநது ாருக்கும் 

ிபங்கும்தடி இலகலபவ சிந்ித்துக்வகாண்டிரு, இலகபிவன ிலனத்ிரு. 

உன்லணக்குநித்தும் உதவசத்லக்குநித்தும்  ச்சாிக்லகாிரு, இலகபில் 

ிலனவகாண்டிரு, இப்தடிச் வசய்ாாணால், உன்லணயும் உன் உதவசத்லக் 

வகட்தர்கலபயும் இட்சித்துக்வகாள்லாய்” ன்ர ழுதுகிநார் (1 ீவாத்வயு 4:15-16). 

அவக க்கள் ம்ல சார்ந்ிருக்கிநதடிால் ாம் வசய்யும் ல்னாவ எரு ாக்கத்ல 

ிலபிக்கின்நாிருக்கின்நது.அது ற்நர்கள் ீது உடன்தாடாண அல்னது ிர்ாநாண 

இண்டில் என்நாிருக்கனாம். 

  

தவுல் சிலநில் இருந்துவகாண்டு திலிப்திர் சலதக்கு ழுதும்வதாது, அருலட 

சிலநாசம் ற்நர்கலப லாிப்தடுத்தும் ன்ர ழுதுகின்நார். “சவகாாில் அவகர் ன் 

கட்டுகபாவன கர்த்ருக்குள் ிடன்வகாண்டு தில்னால் ிருசணத்லச்  வசால்லும்தடி 

அிகாய்த் துிந்ிருக்கிநார்கள்” ன்ர ழுதுகிநார் (திலிப்திர் 1:14). தவுல் உரியுடன் 

ின்நால் ற்நர்கலம் அப்தடிச் வசய்த் துிந்ணர். 

 

கிநிஸ்துவுடன் ஆலலக வசய்ல் 

 

ிகவும் னெக்கிாணது, ாம் ிடானெற்சி வசய்ால் கிநிஸ்துவுடன் ஆலலகயும் 

வசய்வாம். இண்டு ீவாத்வயு 2:11-12, “இந் ார்த்ல உண்லயுள்பது; 

ன்ணவணில், ாம் அவாவடகூட ாித்வாாணால், அவாவடகூடப் 

திலத்துிருப்வதாம்; அவாவடகூடப் தாடுகலபச் சகித்வாாணால் அவாவடகூட 

ஆலலகயும் வசய்வாம்.” தாடுகள் அல்னது இத்சாட்சிாக ாிக்கும்வதாதுகூட 

ிடானெற்சியுடன் இருப்தர்கள் இலவல்னாற்லநயும் ாண்டி இவசுலக் காணும் 
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அந் ாலப ிர்தார்த்துக்வகாண்டிருப்தர். ித்ிகானாக இவசுவாடுகூட 

இருக்கப்வதாகின்வநாம் ன்ந ிர்தார்ப்னம் னாிந்துர்வும் ிடானெற்சியுடன் இருப்தற்கு 

ம்ல உற்சாகப்தடுத்துகின்நது. “உண்லயும் உத்னெள்ப ஊிக்காவண. உன் 

ஜாணின் சந்வாத்ிற்குள் திவசி.” ண வலணக் காணும்வதாது அர் 

வசால்னக்வகட்டக் கிலடத்வன ல்னாற்நிற்கும் வனாண வகுிாகும்.  

 

 

னெடிவுல 

 

கிநிஸ் ாழ்க்லகில் வற்நிவதரற்கு ிடானெற்சி வலப்தடுகின்நது. 

வதாதுாக சாத்ானும் ாழ்க்லகயும் வலண சந்வகப்தடுற்கும் அல 

ிட்டுிடுற்கும் அவக சந்ர்ப்தங்கலபயும் காங்கலபயும் னென்லக்கின்நண. 

அத்ருங்கபில்,  எவ்வாரு கிநிஸ்னுக்குாண வனுலட இனக்கு வற்நி ன்தல 

ிலணில் லத்துக்வகாள்பவண்டும். அருலட சித்த்ல ாம் வசய்ற்கு வன் 

க்கு தவனாக பங்கலப அபித்துள்பார். ிடானெற்சி வசய்கின்ந ருக்கும் 

வகுிபிக்கப்தடும் எரு ாலம் உண்டு. 

 

 

குநிப்னப் தட்டில் 

“The Martyrom of Polycarp or Letter of the Smyrnaeans.” Appostolic Fathers (Lightfoot). 

Wesley Centre for Applied Theology. Nampa, ID. Accessed July 2, 2007, 

http://wesley.nnu.edu/bibilical_studies/noncanon/fathers/ante-nic/polycarp/polmart.htm 

ணணம் வசய்ற்கு ஆவனாசிக்கப்தட்ட சணங்கள் 

 

வார் 5:3-4   

1 வகாாிந்ிர் 15:58 

1 ீவாத்வயு 6:11-12 

2 ீவாத்வயு 2:11-12 

2 ீவாத்வயு 3:12 

திவர் 10:36 

திவர் 12:1-3 

ாக்வகான 1:2-4 

1 வததுரு 1:5-8 
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