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தாடம் 7 

 

ஆிாணாின் ங்கள்  

 
ஆிக்குாி ங்களப செற்தடுத்துனாணது ஆிில் ிம்தி ற்ரம் ஆிில் 

டாத்ப்தடுகின்ந ாழ்க்ளகில் காப்தடும் எர் ிகப்சதாி ெந்தாாகும். 

சதந்சசகாஸ்த ாபன்ர ஆி ெீர்கள் ஆிில் ிம்தைல் ன்நால் ன்ண ன்தின் 

அர்த்த்ள கண்டுசகாண்டார்கள் (அப்ததாஸ்னர் 2:1-4). அர்கள் ததளட 

ிட்டட்டாண ிகாட்டலுக்கு கீழ்ப்தடிந்ததாது ார்த்ளாணது தாிசுத் 

ஆிாணருடன் சாடர்தைதட்டுள்பசன்தள ிபங்கிக்சகாண்டதுடன் ததளட 

கிள அர்கபில் சபிப்தட்டது ன்தளயும் அர்கள் சபிாய் அநிந்துசகாண்டார்கள். 

ததளட ற்செய்ிள தகிரும்தடிக்கு சென்நதுடன் ததளட திென்ணத்ின் 

ொட்ெிளயும் ிட்டுந்ணர். அந் ொட்ெிாணது அதகாக ஆிக்குாி ங்கபின் 

செற்தாட்டின் திிதனணாகும். ஆிின் ஞாணஸ்ாணாணது அளப் 

சதற்ரக்சகாள்தர்களுக்கு ஆிக்குாி ங்கபின் தொழு ளககளபயும் 

அணுகத்க்கசான்நாணது. சதந்சசகாஸ்த ாளுக்கு தின்ணர், தொன் ாட்களபிட 

ங்கபின் உர்ந் ெம்தங்கள் உததாகத்ில் காப்தட்டது. 

 

அவ்ாதந இன்ரம் ஆிக்குாி ங்கபின் தொழு ளககளபயும் அததிப்தற்கு ாம் 

தாிசுத் ஆிின் ஞாணஸ்ாணம் சதற்நிருத்ல் தண்டும். ாம் அளணரும் ற்செய்ிள 

தகிர்ந்துசகாள்ளும்தடிக்கு அளக்கப்தட்டிருக்கின்தநாம்; தன் இப்சதாழுதும் 

ற்செய்ிின் ொட்ெிள ணிர்கபின் ாழ்க்ளகில் ளக்கின்நார்.  

 

அிர்ஷ்டொக ஆி ெளதின் அததங்கபிலிருந்து கற்ரக்சகாள்ளும் ப்திொம் 

க்கு கிளடத்ிருக்கின்நது. அப்ததாஸ்னர் தைத்காணது செற்தாட்டிலிருந் 

ஆிாணருளட ெிற்ெின ங்களபக் குநித்து க்குக் காண்தித்ிருக்க, 1 சகாாிந்ிர் 

அளகளபக் குநித் தந் தடிப்திளணளத் க்குத் ருகின்நது. ாம் கற்ரக்சகாள்கின்ந 

அதக தடிப்திளணகள் தைி ற்தாட்டிலுள்ப இவ்ிண்டு தைத்கங்கபிலிருந்து 

ருகின்நளாகும். ஆகத, அப்தைத்கங்களப ன்நாக அநிந்துசகாள்ளுங்கள் ன்ர ான் 

தனாக தாிந்துளசெய்கின்தநன். தன் ம்தொளட திென்ணத்ளயும் ல்னளளயும் 

உங்கள் தோனாக சபிப்தடுத் அெிாிருப்தள உரிதடுத்ிக்சகாள்ளுங்கள். இள 

அநிந்ாய் தவுல் ம்ிடம் ணப்தர்ாய் தண்டிக்சகாள்து ன்ணசணில், “அன்ளத 

ாடுங்கள்; ஞாணங்களபயும் ிரும்தைங்கள்; ிதொய்த் ீர்க்காிெண த்ள 

ிரும்தைங்கள்” (1 சகாாிந்ிர் 14:1). இளண செய்ற்காண பிளாண ி 

ன்ணசணில் அந் ாஞ்ளொணது ததளட ார்த்ளில் உங்கள் அநிவு பவும் 

தாிசுத்ஆிாணாின் ிடத்லுக்கு ிகவும் உர்வுள்பாக இருப்திதெடாகவும் 

ிளநதநதண்டுசன்ரம் செதியுங்கள். 
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தாடத்ின் தொக்கி அம்ெங்கள் 

 

ஆிக்குாி ங்கள் ள? 

 

கட்டளபக்காண அெிம் 

 

செல் திநழ்ச்ெியும் ஆிக்குாி ங்களும் 

 

 

தாடத்ின் தாக்கங்கள் 

 

1. ஆிக்குாி ங்கள் ன்நால் ன்ண ன்தள ிபக்குல். 

 

2. ஆிக்குாி ங்களப தன்தடுத்துற்காண ிகாட்டல்களப குநிப்திடுல். 

 

3. ஆிக்குாி ங்களப தன்தடுத்தும்ததாது செல் திநழ்ச்ெிள அளடாபம் 

கண்டுசகாள்பல். 

 

 

 

ஆிக்குாி ங்கள் ள? 

 

தாக்கம் 1: 

ஆிக்குாி ங்கள் ன்நால் ன்ண ன்தள ிபக்குல். 

எழுங்குதொளநாதா அல்னது எழுங்குதொளநற்தநா ஆிக்குாி ங்களப 

ிபக்கப்தடுத்தும் ிநளாணது, அளகள் ன்ண ன்தள கற்ரக்சகாள்ளுதெடாகவும் 

அற்ளந தடிாக அததிப்ததெடாகவும் ஆம்திக்கின்நது. இவ்ங்கள் எருததாதும் 

ொாாண கற்ளகக்கு ாத்ில்ன, ாநாக எரு செற்நிநதள்ப 

தங்குசகாள்ளுலுக்காகவுாகும். அநிவுடதம் ஈடுதாட்டுடதம் எரு தர் ஆிக்குாி 

ங்களப குநித்து சன்தலும் அிகாக அநிந்துசகாள்ளும்ததாது ற்நர்களும் 

தாிசுத்ஆிாணருடன் இளடப்தடும்தடி உிசெய்ற்கு அன் அல்னது அள் 

சன்தலும் ிநளயுள்பர்கபாார்கள். 

 

தொனாம் சகாாிந்ிர் 12:7-11 தாிசுத் ஆிாணாின் ித்ிாொண என்தது ங்கள் 

அல்னது சபிப்தாடுகளப தட்டிற்தடுத்துகின்நது. அளாண ஞாணத்ளப் ததாிக்கும் 

ெணம், அநிள உர்த்தும் ெணம், ிசுாெம், குாக்கும் ங்கள்,  அற்தைங்களபச் 

செய்யும் ெக்ி, ீர்க்காிெணம் உளத்ல், ஆிகளபப் தகுத்நில், தற்தன தாளகளபப் 

ததசுல், தாளகளப ிாக்கிாணம்தண்ணுல் ஆகிளாகும். எவ்சாரு தொம் 

தாிசுத் ஆிாணாிடிருந்து சபிப்தாட்டின் ிாக ருகின்நதாடு, 
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கிநிஸ்துிதளட ொீத்ிற்கு தக்ிிருத்ிள உண்டாக்கவும் ற்ரம்/அல்னது 

ாிதசாரு ல்ிில் அிசுாெிகளுக்கு ாக்கத்ள ிளபிப்தளயும் 

தாக்காகக்சகாண்டுள்பது (1 சகாாிந்ிர் 12:7). கீழ்ரும் இவ்ிதங்கள் ஆிக்குாி 

ங்களபக் குநித்து உங்களுக்கு அநிதொகப்தடுத்துகின்நதாடு அள தோன்ர ளகக்குள் 

அடங்குகின்நது: ிபக்கபிக்கும் ங்கள், செய்தொளந தோனம் ிரூதித்துக்காட்டும் ங்கள், 

சாிப்தடுத்தும் ங்கள். 

 

ிபக்கபிக்கும் ங்கள் 

 

இவ்ங்கள் எரு ணிதர் அல்னது எரு குழு க்கபிடத்ில் தாிசுத்ஆிணாணாின் 

திென்ணத்ின் ெின தாக்கங்களப குநித்து ிபக்குகின்நது. ஆிாணாின் இவ்ாய்சாி 

தோனாண சபிப்தாடாணது ீங்கள் ிச்ொக ன்கு தாிச்ொக்கிக்சகாள்பதண்டி எரு 

பிளாண தடிதொளநகளப தின்தற்ரகின்நது. தொனாாக, ஆிாணர் அந் த்ள 

ார் தோனாக தகி தண்டுசன்தள ீர்ாணிக்கின்நார் (1 சகாாிந்ிர் 12:11). 

இண்டாாக, அர் அவ்த்ள அந்தருக்குக் சகாடுக்கின்நார் (1 சகாாிந்ிர் 12:7). இச் 

ெந்ர்ப்தத்ில், அங்கு கூடிிருக்கின்நர்களுக்கு ததளட திென்ணத்ின் எரு ெின 

தாக்கங்களப ிபக்கப்தடுத்துத இந் ாகும். தோன்நாாக, 

ஆிாணாிடத்ிலிருந்து ந்சன்தள ிசுாெிக்கின்ந தர்அன் அல்னது அள் 

அளப் தகிர்ந்துசகாள்ார்கள் (அப்ததாஸ்னர் 21:4, 10-11). ான்காாக, அங்தக 

கூடிிருக்கின்நர்கள் அந்தர் கூநிள ிப்தேடுசெய்ார்கள் (சகாாிந்ிர் 14:29). 

இச்செல்தொளநின்  ிகவும் தொக்கிாண தகுி இதுாகும் ப்ததாதும் உண்ளாகத 

ததக்காக ததசுகிதநாம் ன்ர உாிள தாாட்டுகின்ந எவ்சாருரும் அப்தடி அல்ன 

ன்ததுடன் ததளட ாத்ிணால் ததசும் எவ்சாரு செய்ியும் தணிடத்ிலிருந்து 

ந்தும் அல்ன (த்தயு7:22-23 ப் தார்க்கவும்). அந் ார்த்ளாணது 

ஆிாணாிடத்ிலிருந்து ந்சன்ர ற்ரக்சகாள்பப்தடுாின் அது 

சதற்ரக்சகாள்பப்தடதண்டும். அந் ார்த்ளாணது ஆிாணாிடத்ிலிருந்து 

ில்ளனசன்ர ற்ரக்சகாள்பப்தடுாின் அது அகற்நப்தடதண்டும் (1 

செதனாணிக்தகர் 5:19-22). ான் இள தின்ணர் ிபக்கப்தடுத்துகிதநன்.  

 

அநிள உர்த்தும் ெணம் 

 

அநிள உர்த்தும் ெணாணது எற்ளந “ெணாக” இருக்கதண்டி அெிில்ளன. 

அதகாக இது ஆிாணாிடத்ிலிருந்து ந் “செய்ி” ன்தந சதாருள்தடும். ஆணாலும் 

இது கல்ி கற்ரக்சகாள்கின்நிதெடாக ருகின்ந செய்ி அல்ன. இது தணிடத்ிலிருந்து 

இல்தாக சதற்ரக்சகாள்பப்தடும் சபிப்தாடாகும். அணாதனத அநிள உர்த்தும் 

ெணாணது சகாடுக்கப்தட்ட ாிதசாரு சூழ்ிளனில் ததளட திென்ணத்ளக் 

குநித்து ொட்ெி சகாடுக்கும் தாிசுத் ஆிாணாிடிருந்து ந் அநிின் தங்கபிப்தாகும். 

  

எரு ணிணின் இருத்ில் இந் அநிின் தோனம் தன் ம்தொளட திென்ணம் 

அல்னது அர் இருக்கின்நார் ன்ந ரக்கதொடிா அளடாபத்ள ளப்தத ததளட 

ிருப்தாகும். அப்ததாஸ்னர் 27 ஆம் அிகாம் அநிள உர்த்தும் ெணத்ிற்காண ஏர் 

ல்ன உாாகும். ெம்திக்கப்ததாகின்ந காாித்ளக் குநித்து தவுல் தற்ரக்கு 

அிதிள ச்ொித்ததாதும் அந் தற்ரக்கு அிதி அதக்கு செிசகாடுக்கக்கூடாது 
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ன்ர ீர்ாணித்துக்சகாண்டான் (ெணங்கள் 9-11). தனத்காற்ரக்குப் தின்தை (ெ. 13-20) 

தவுல், தன் இருக்கின்நார் ன்ரம் தளண ம்ததொடியும் ன்ரம் 

கப்தலிலிருந்ர்களுக்கு ீண்டும் உரிபிக்கின்நார் (ெ. 21-44). அளணரும் 

தாதுகாப்தாக களிநங்கி தின்ணர், தவுல் சொன்ண ிடம் உண்ள ன்தது 

சபிாணது. திசர் 11:6 இவ்ார கூரகின்நது, “சணன்நால், தணிடத்ில் 

தெருகிநன் அர் (தன்) உண்சடன்ரம் அர் ம்ளத் தடுகிநர்களுக்குப் தனன் 

அபிக்கிநசன்ரம் ிசுாெிக்கதண்டும்.” தன் ாம் இருக்கிநார் ன்தளயும் 

அருளட திென்ணத்ளயும் ணிர்கள் ம்தைம்தடி அர்களுக்கு உிசெய்ற்கு இந் 

அநிள உர்த்தும் ெணம் ிாக அளகின்நது. 

 

ஞாணத்ளப் ததாிக்கும் ெணம் 

 

அநிள உர்த்தும் ெணத்ளப்ததானத, ஞாணத்ளப் ததாிக்கும் ெணதொம் 

அதகாக எரு “செய்ிாகும்” அது சரதண எரு எற்ளந ெணம் அல்ன. இள 

இண்டிற்கும் இளடில் உள்ப ித்ிாெங்கபாணது அற்நின் தாக்கத்ிதனத 

ங்கயுள்பது. ஞாணத்ளப் ததாிக்கும் ெணாணது எரு கடிணாண திச்ெிளணள 

ீர்ப்தற்கு ஆிாணாிடிருந்து ப்தடுகின்ந ிடத்னாகும். அப்ததாஸ்னர் 4:1-27 

இல் அற்காண உாம் காப்தடுகின்நது. திச்ளெக்காணாகி ெப்தாிள 

குப்தடுத்லின்ததாது ங்களுளட தங்ளகக் குநித்ாண ிதத்ளக் குநித்து தததுருவும் 

தாாதம் கூரளக் கானாம். 8-12 ற்ரம் 18-22 ெணங்கபில் தததுருவும் 

தாாதம் ததெிண ஞாணத்ளக் குநித்ாண ெம்தம் ெிநப்தாக டுத்துக்காண்தித்துள்பது. 

அிகாாிகளும் தோப்தர்களும் ிந்ணர் (ெ. 13) அன் ிளபாக அர்கள் அந் ெீர்கள் 

சபிதரற்கு இடபித்ணர். 

 

ஞாணத்ள ததாிக்கும் ெணத்ளக் குநித்ாண இன்தசாரு உாம் 

அப்ததாஸ்னர் 6 ஆம் அிகாத்ில் உள்பது. ெீர்கள் ெளதக்குள் காப்தட்ட எரு 

திச்ெிளணக்கு தொகங்சகாடுத்ணர். அாது இண்டு குழுக்களுக்கிளடில் ற்தட்ட 

தொண்தாட்ளட ப்தடித் ீர்ப்தது (ெ. 1) அப்ததாஸ்னர்கள் கூடி ெந்ித்ணர் (ெ. 2) 

தளணத் தடிணர். தன் அர்களுளட தடுலுக்கு தனணபித்ார். 3-7 ெணங்கபில் 

ிட்டம் திப்தட்டுள்பது, அது வ்ார சதற்ரக்சகாள்பப்தட்டசன்தளக் கூரங்கள். 

அற்காண ீர்வு தணிடத்ிலிருந்து ந்சன்தள சபிவுதடுத்ிக்சகாள்ளுங்கள். 

ீர்க்காிெணம் உளத்ல் 

தாகத்ில் ீர்க்காிெணம் உளத்ளனக்குநித்து அிகாக 

சொல்னப்தட்டிருக்கின்நதடிிணால் இந் தாடத்ில் அற்கு ிாத்ள செய்து 

கடிணாகும். தைி ற்தாட்டில் 1 சகாாிந்ிர் 14 ஆம் அிகாத்ில் ீர்க்காிெணம் 

உளத்ளனக் குநித் எரு ிொனாண தடிப்திளண ப்தட்டுள்பது. ஆிக்குாி ாண 

ீர்க்காிெணம் உளத்ல் ன்தது தாிசுத்ஆிாணாின் ொிாண தத்ின் 

சபிப்தாடாண அநிிக்கப்தட்ட அல்னது தொன்தளக்கப்தட்ட ததளட ார்த்ள 

அல்னது ததளட ெித்த்ள உரிப்தடுத்தும் ததளட ெிந்ளாகும். 
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அப்ததாஸ்னர் 2:12-41 ீர்க்காிெணம் உளக்கும் த்ளக்குநித் ிகத் சபிாண 

ிபக்காண ிதத்ளத் ருகின்நது. அது சதந்சசகாஸ்த ாபில் தாிசுத் ஆிாணர் 

ஊற்நப்தட்டவுடதணத அங்கு டந் ெம்தத்ின் ிதாகும். குப்தளடந்ிருந் 

ெணங்களுக்கு தததுரு ததளட ீர்க்காிெணத்ள உளக்கும்எரு கருிாணான் (ெ. 

14). இந் ீர்க்காிெணம் (ெணங்கள் 17-36) தாிசுத் ஆிிணால் க்களுக்கு 

சபிப்தடுத்ப்தட்டாகும். தததுரு இள தொன்கூட்டித திற்ெித்ான் ன்ர ாம் 

வ்ிிலும் ெிந்ிக்கதொடிாது. அது இல்தாக ளடசதற்நது. அற்கு தின் ன்ண 

டக்குசன்தளக் குநித்து தததுரு அநிந்ிருப்தற்கும் ாய்ப்தில்ளன. ஆணாலும், தன் 

அளச் செய்ார். அந் ீர்க்காிெண ார்த்ளகள் ஆிக்கக்காண ெணங்கபின் 

இருங்களப “குத்ிது” அர்களப ணந்ிரும்தச் செய்து (37-41 ெணங்கள்). 

அப்ததாஸ்னர் 9:1-18 இல் ீர்க்காிெணம் உளக்கும் ம் ீண்டும் கிாிள 

செய்கின்நது. இச்ெம்தத்ில் அது ஆிக்கக்காண ெணங்களுக்கு ததெில்ளன. ணிதம், 

எரு ணிணிடத்ில்ததெிது. கிநிஸ்துாணர் ெவுலிணிடத்ில் ததசும்ததாது அன் 

கிநிஸ்ர்களப உதத்ிப்தடுத்தும்தடி தித்துக்சகாண்டிருந்ான் (ெணங்கள் 3-9). 

ெவுல் கண்தார்ளற்நணாக அடுத்து ன்ண டக்குதாசன்ர 

ிந்துசகாண்டிருக்கும்ததாது, தன் அணணிா ன்தம் எரு ெீணிடத்ில் ெவுளன 

ிடத்தும்தடி ததெிணார். அணணிா தோனம் ெவுலுக்காண ததளட செய்ிின் 

உள்படக்காணது எரு ணிப்தட்டீர்க்காிெண ார்த்ளாகும்.அணணிாவும் அள 

ளாிாக சபிப்தடுத்ிணான் (ெணங்கள் 10-18). 

அந்ிதாள தோனம் செய்ி  

1 சகாாிந்ிர் 12-14 இல், தவுல் அந்ிதாளகளபயும் அதளட 

ிாக்கிாணத்ளயும் குநித்து எரு ிகப்சதாி ிடத்ின் கருத்ளத் ிாணிக்கின்நார். 

அந்ிதாள ததசுல் ன்தது தணிடத்ிலிருந்து ருகின்ந எரு செய்ிள தாிசுத் 

ஆிாணர் அநிா தாளகபிணால் ததசும்தடி செய்த இற்காண 

ளினக்காகும். இது ாம் எருததாதும் கற்நிநா ித்ிாொண சாிள 

ததசுதும் அந் சாி ததளட ார்த்ளாக இருப்ததும் சய்ாகத ிப்தைக்குாி 

ிடாகும். இருப்திதம், ஆிாணர் ம்ள  சபிப்தடுத்துகின்ந ிகபில் இதுவும் 

என்நாகும். 

2000 ஆம் ஆண்டில், டகஸ்காாில் ளடசதற்ந ததாகர்களுக்காண கருத்ங்கில் ான்  

உளாற்நிக்சகாண்டிருக்கும்ததாது, எரு னாகெி சதண் எருர் அந்ி தாளில் 

செய்ிசான்ளந சகாடுத்ார். அள் ததெி அந்ி தாளாணது ஆங்கினாகும். அது 

ன்தளட ாய்சாி. ொாாக, அள் ஆங்கினம் ததசுகிந எருர் அல்ன! அள் 

அள தைாிந்துசகாள்பில்ளன ன்நாலும் ான் அள தைாிந்துசகாண்தடன். அன் தின்தாக 

னாகெி சாிில் அற்காண ிாக்கிாணம் ங்கப்தட்டது. அந்ி தாளில் 

ததெப்தட்ட செய்ி இங்கு ொிாக ிாக்கிாணம்தண்ப்தட்டா ன்ர ான் எரு 

ிணாிிடம் தகட்தடன் அர் ஆம் ன்ர கூநிணார். ததளட கிாிளள உற்ர 

தாக்கும்ததாது அது ிகவும் ிக்கத்க்காிருக்கின்நது. 
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தாளகபின் ிாக்கிாணம்  

இந் ாணது அந்ிதாள ததசுகின்நதாடுகூட என்நாக கிாிள செய்கின்நது. 

ிாக்கிாணம் ன்நால் ெளதக்கு தக்ிிருத்ி உண்டாக்குற்காக 

அந்ிதாளகபிணால் சகாடுக்கப்தட்ட செய்ிள ிபங்கின்சகாள்ற்கு 

ஆிாணால் சகாடுக்கப்தடுகின்ந தைாிந்துர்ாகும். ிசுாெிகள் கூடிிருக்கும்ததாது 

அங்கு அர்கள் த்ிில் அந்ிதாளில் எரு செய்ி ருாின், கிநிஸ்துின் ெளத 

தக்ிிருத்ிளடயும்தடிக்கு அற்காண ிாக்கிாணதொம் சகாடுக்கப்தடதண்டுசண 

தவுல் லியுரத்துகிநார். (1 சகாாிந்ிர் 14:5, 9-18, 26-28). 

 

செய்தொளந தோனம் ிரூதித்துக்காட்டும் ங்கள் 

 

இவ்ங்கள்  ஆிாணருளட ல்னளின் குாிெங்களப செல்தோனம் 

ிரூதிக்கின்நது அல்னது காண்திக்கின்நது.ீண்ட கானம் ீடித்ிருக்கின்ந, தொற்நி, ாட்தட்ட 

ற்ரம் தங்காண ிளனளகளப ாற்நத்க்கதும் ணி கட்டுப்தாட்டிற்கும் அப்தாற்தட்ட 

சூழ்ிளனகளபயும் ாற்நத்க்க அருளட ிநளள கண்கபால் தார்க்கக்கூடி 

சபிப்தாடாகும். 

  

குாக்கும் ம் 

 

ஆிாணருளட இந் சபிப்தாடாணது ொீப்திகாாண தாய்கள், 

அங்கவீணங்கள், ொிாக செற்தாடாள ததான்நற்நிற்கு ருத்தும், இற்ளக அல்னது 

ளண தொளநாண சுகப்தடுத்ல்களுக்கு அப்தால் சுகத்ள அபிக்கின்நது. ஆி ெளதில் 

எரு ொீப்திகாாண ிளனளள ாற்நி ஆிாணருளட ல்னளளக் குநித்து 

அப்ததாஸ்னர் 3 அிகாம் தொனாது அநிக்ளகள அபிக்கின்நது. ிபக்கப்தடுத்தும் 

ங்களபப்ததான, இவ்த்ள ார் தோனாக தகி தண்டுசன்தள ஆிாணர் 

ீர்ாணிக்கின்நார் (ெ. 4). இண்டாாக, அர் அவ்த்ள அந்தருக்கு சகாடுக்கின்நார் 

(ெ. 6). அன்தின்ணர், அன் அல்னது அள் ஆிாணாிடிருந்த ந்து ன்தள 

ிசுாெித்து அந்தர் அள தகிர்ந்துசகாள்கின்நார் (ெணங்கள். 6-7). அப்ததாஸ்னர் 9:12-

18 உம்கூடஅற்கு எத் ித்ில் அவ்ம் செற்தடுள காண்திக்கின்நது. 

ஆிாணாிடிருந்து குப்தடுத்துற்காண ஆற்நல் தணிடத்ிலிருந்து ருகின்நது. 

அணணிா ற்ரம் ெவுலுளட ெம்தத்ளப்ததான குநிப்திட்டு எரு ணிதக்கு ான் ன்ண 

செய் தண்டும் ன்தள கூரற்காக ருகின்நது. தததுருவும் ெப்தாிாண 

ணிதளட ெம்தத்ளப்ததான ாம் தொன்தை வ்பவு கணின்ளாய் இருந்தாம் 

ன்தளப் தார்க்கும்தடிக்கு ம்தொளட தகத்ள குளநப்தற்காக தணால் க்கூடும். 

அல்னது செதத்ின் டிில் னாம் (அப்ததாஸ்னர் 28:7-10). ஆிாணர் சுகத்ள 

ிடுிக்கும் தொளந துாணாலும், ாம் ஊிம் செய்யும்ததாது அர் 

ததாதுாணாிருக்கின்நார் ன்ந ம்தொளட ிிப்தைர்ள பர்ப்தற்காகதஅர் 

அவ்ார செய்கின்நார். ஆிக்குாி ங்கள் ஆிில்-ிம்திிருக்கும் 

ிசுாெிிணிடத்ிலிருந்து ஊற்சநடுக்கும் ன்தள ிளணில் ளத்துக்சகாள்ளுங்கள் 

(தாான் 7:37-39). 
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அற்தைங்களபச்  செய்யும் ெக்ி 

 

அற்தைங்களபச் செய்யும் ெக்ிாணது ஆிக்குாி ங்கபில் செய்தொளநகள் தோனம் 

ிரூதித்துக்காட்டும் ாகும். அற்தைங்களபச் செய்யும் ெக்ிாணது ற்நர்களுக்கு ன்ள 

தக்கும் தொகாக தாிசுத்ஆிாணாிடிருந்து அற்தைாண செல்களப செய்த்க்காக 

உண்டாகும் ிநளாகும். அளகள் ணித்ன்ள ாய்ந்ள, அொாாணள, 

அதகாக ிபக்கப்தடுத்தொடிாள, ெினதளபகபில் திளாக 

தைாிந்துசகாள்பப்தடுதள. அப்ததாஸ்னர்கள் 5:15-16 இல் தததுரு கடந்துததாகும்ததாது 

அதளட ினாகிலும்தடுசன்ர, ிாிஸ்ள வீிகபில் தடுக்களத்ார்கள் ன்ர 

கூரகின்நது. அப்ததாஸ்னர் 9:36-42 இல் அங்தக தததுரு சாற்காளப உிருடன் ழுப்தி 

ெம்தம் காப்தடுகின்நது. அப்ததாஸ்னர் 19:11-12 தவுலின் ளககபிணாதன தன் 

ிதெித் அற்தைங்களபச் செய்ார் ன்ர கூநப்தட்டுள்பது. இது ணித்ன்ள ாய்ந் 

ிநளயுள்ப ஊிக்கான் தோனாண சய்வீக இளடப்தடுனல்ன. ததளட 

அற்தைாண ல்னளால் ாற்நப்தட்ட க்களுளட ாழ்க்ளககள் குநித்து தள 

ற்தாட்டிலும் சுிதெ தைத்கங்கபிலும் ிம்தி காப்தடுகின்நது. (2 இாொக்கள் 2:4-6; 

ாற்கு 1-8). தன் வ்ார இந் அற்தைங்களபச் செய்கிநார் ன்தத ணிச்ெிநப்தாண 

அம்ொகும். அற்தைங்களபச் செய்யும் ததாது கடந்துரும் ீர்ாணித்ல், சகாடுத்ல் ற்ரம் 

தகிர்ந்துசகாள்ளுல் ஆகி தடிதொளநகள் ற்கணத ிதாிக்கப்தட்டுள்பது, அற்தைம் 

ிளபள ற்தடுத்தும் ிாணது அடிக்கடி ிகழ்கின்ந எரு அளப்தாகக் 

காப்தடில்ளன. அணால், அற்தைங்கள் செய்தருக்கு ீிாண ிசுாெதொம்  

ஆிாணர் ிடத்துளக் தகட்கும்தடிக்கு ிக தணுக்காண  செிப்தைனளயும் 

அெிாகின்நது. 

 

சாிப்தடுத்தும் ங்கள் 

 

சாிப்தடுத்தும் ங்கபாண ஆிாணாின் ிகாட்டல்களப அடிப்தளடாண 

ட்டத்ில் சாிப்தடுத்ல் ஆகும். இவ் ங்கள் காப்தடாததாதும் இள சய்ாண 

ஆிாணருளட ஆிக்குாி சபிப்தாடாகும். 1 சகாாிந்ிர் 2:6-16 கிநிஸ்துின் 

ெிந்ளளக் சகாண்ட ணின் ற்ரம் ததக்கிளடதாண சாடர்ளத ிதாிக்கின்நது. 

இத்சாடர்தாணது அடிப்தளடாக அநிாற்நல் ொர்ந்த்து அல்ன; அது ஆிக்குாிது. இள 

ணில் ளத்துக்சகாள்ளுங்கள் “ஆிக்குாிது” தொட்டாள்ணம் ன்ர சதாருள்தடாது. 

ாிதசான்ளந இற்ளக ிளனிலிருந்து ணிர்கள் வ்பவு அிகாக 

சதற்ரக்சகாள்ளும் ஆற்நலுள்பர்கள் ன்திலும் அிகாணது ன்ர சதாருள்தடுகின்நது. 

ரதடி திநந் கிநிஸ்ர்கபாண க்குள் ஆிாணர் ாெம்தண்ணுால் 

தணிடிருந்து ஆிக்குாி சாடர்தாடளனயும் செய்ிகளபயும் 

சதநக்கூடிர்கபாிருக்கின்தநாம். 

  

ிசுாெம் 

 

ிசுாெம் ன்தது1 சகாாிந்ிர் 12:9 இல் குநிப்திடப்தட்டுள்பார க்கள், 

தொகங்சகாடுப்தற்கும் ிடாதொற்ெியுடன் காப்தடவும் அல்னது ததம் எரு சூழ்ிளனள 

தற்சகாள்ப உி செய்ற்காக தாிசுத் ஆிாணாிடிருந்து ரும் கனளின் 
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உரிாகும். எரு தர் இள அப்தடித அநிந்துசகாள்ளுில்ளன ன்நாலும், இந் 

கனளாணது ஆிாணாின் கிாிளள உள்பார்ந் ொட்ெிாக குிப்தடுத்துகின்நது. 

 

இற்கு உாாக, அப்ததாஸ்னர் 3 அிகாத்ள ாெிக்கும்ததாது 

அப்ததாஸ்னணாகி தததுரு எரு திச்ளெக்காணாகி ெப்தாிள குாக்குகின்நார். 

இச்ெம்தத்ில், தததுரு செதிக்கதா, உதாெிக்கதா அல்னது ததக்காக 

காத்ிருக்கதா தளற்நிருந்து. தொற்ரதொழுதும் தணால் சகாடுக்கப்தட்ட கனள 

ிசுாெத்ிணால் அன் பிளாக அந் ெப்தாி ழுந்து டக்கும்தடி கட்டளபக் 

சகாடுத்ான். தன் அம்ணிளண குாக்கிணார்.ெின ருங்களுக்குப் திநகு அந் 

ணின் டந்ான், குித்ான், செதஆன ாெல்கபில் தளண துித்துக்சகாண்டு 

சென்நான். இங்தக ாம் ிசுாெத்ின் தொம் குாக்கும் தொம் என்நாக செற்தடுள 

கானாம். 

 

ஆிகளபப் தகுத்நில் 

 

அசுத் ஆிகபிடிருந்து அல்னது ணி ஞ்ெளணகபிலிருந்து ெளதளப் தாதுகாக்கும் 

சதாருட்டு எரு தருளட ார்த்ள அல்னது செல்களப டுிளனாகவும் ிகச்ொிாகவும் 

கிப்திடுற்காக தாிசுத் ஆிாணாிடிருந்து ருகின்ந சபிப்தாதட இந் 

ஆிகளபப் தகுத்நினாகும். உாாக, இவ் ாணது ெளதக்கு சதபாண “எரு 

ீர்க்காிெண ார்த்ள” அல்னது அந்ி தாளில் ந் செய்ிக்கு சபிப்தளடாகக் 

கூநப்தடுகின்ந சாிசதர்ப்தாணது தாிசுத் ஆிாணாின் செற்தாட்டிணால் 

உண்டாணது அல்ன ன்தள ீர்ாணிக்க உவுகின்நது. 

  

கட்டளபக்காண அெிம் 

 

தாக்கம் 2: 

ஆிக்குாி ங்களப தன்தடுத்துற்காண ிகாட்டல்களப குநிப்திடுல். 

 

காாிங்களப ாிாளக்குாி ிாக செய்ல் 

 

ஆாளணகபில் ஆிக்குாி ங்களப எழுங்குதொளநாக செற்தடுத்தும் 

எழுங்குதொளநள உற்ொகப்தடுத்தும் அெித்ளக் குநித்து கனந்துளாடுது 

இன்நிளாத்சான்நாகும். ஆிக்குாி ங்களபக் குநித் தடிப்திளணின் இரிில் 

தவுல் இவ்ார கூரகின்நார் “ெகனதொம் ல்சனாழுக்காயும் கிாயும் செய்ப்தடக்கடது” 

(1 சகாாிந்ிர் 14:40). ஆகத, ஆாளணின்ததாதுஎரு த்ள தகிர்ந்துசகாள்ளும்தடி 

ஆிாணர் ிடத்துகிநார் ன்ர எரு தர் உர்ளகில் அந்தர் அளண தர்த்ிாக 

செற்தடுத் அநிாலிருப்தணால் அள தொற்ரதொழுாக சதாருத்ற்ந ித்ில் அந்தர் 

செய்க்கூடும். அற்காக ெின ாிாிகளப உருாக்குற்காண சதாரப்தை எவ்சாரு 

ெளதக்கும் உண்டு. அப்சதாழுது க்கள் அன்தடி வ்ார செனாற்ரது ன்தள 

அநிந்துசகாள்ார்கள். தொிர்ச்ெிளடந் கிநிஸ்ர்களப உருாக்க ிளணக்கும் ததாகர் 

எருர் ஆிக்குாி ங்களபக் குநித் அர்களுளட ாஞ்ளெள உற்ொகப்தடுத்துது 
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ாத்ிம் ததாாது, அத்துடன் அவ்ங்களப செற்தடுத்க்கூடி ெீர்கபாக்குங்கள். 

அன்தின்ணர் கிாகவும் சுந்ிாகவும் ங்கள் சபிப்தடுத்ப்தடும். தின்ருண 

ஆிக்குாி ங்களப கிாக தொன்ணபிப்தைச் செய்யும்தடி உங்களுக்கு உிசெய்யும் ந்து 

பிளாண தகாட்தாடுகபாகும். 

 

1. சதாதுாண ெளத ஆாளணின்ததாது “ந்ளகளுக்காண” சதாரப்ளத உளடர் 

“தய்ப்தன்” ன்தள அநிந்துசகாள்பதண்டும் (அப்ததாஸ்னர் 20:28-30). ெினர், 

ாங்கள் உர்த்ப்தடுகின்நார்கள் ன்ர ங்களுக்கு தான்ரகின்ந ததாசல்னாம் 

ிகவும் ொாாக த்ள சபிப்தடுத்துார்கள். ெின ெளதகபில் இது 

ற்ரக்சகாள்பப்தட்ட தொளந ன்நாலும், அது ததம் ந்தத்ிலும் ளயும் 

சொல்னதொடியும் ன்கின்ந சூழ்ிளனள உருாக்குகின்நதடிிணால், அது தாிந்துள 

செய்ப்தட்ட தொளந அல்ன. ஆாளண தத்ிதனா அல்னது கூட்டங்கபிதனா அள 

ததசுற்காண சதாருத்ாண ராள சதற்ரக்சகாடுத்தன ிகவும் ஞாணாண 

செனாகும். திெித்ாக அந் த்ள தொன்ளக்க தொன்தை ததளட ிடத்ல் 

ன்ர ீங்கள் ம்தைள உங்கள் ததாகாிடம் அநிிக்கதண்டும். ெிர குழு 

கூட்டங்கபில், த்ள செற்தடுத் தொற்ெிக்கும் தொன்தை அல்னது அள 

தகிர்ந்துசகாள்ளும் தொன்தை அற்காண சதாருத்ாணரும் அல்னது ராய்க்காக 

காத்ிருப்ததன ஞாணதொள்ப செனாகும். 

 

2. கூடுாண ல்னாச் ெந்ர்ப்தத்ிலும் ளனால் அது ற்ரக்சகாள்பப்தடும் ள 

காத்ிருங்கள். அவ்ார செய்து ற்தண்தைள்பதும் அங்தகிருக்கின்ந 

எவ்சாருளயும் ாிாளயுடன் சாடர்தைசகாள்ளுதுாகும் (அப்ததாஸ்னர் 

13:14-15). 

 

3. தாிசுத் ஆிாணர் உங்களுக்கூடாக கிாிளசெய் ஆத்ாய் இருக்கின்நார் 

ன்தள ீங்கள் உரும்ததாது, அத் தூண்டுல் த்ளண தனாணாக இருப்திதம் 

அற்களாக கிாிள செய்து அல்னது அநிித்னாணது உங்கள் ொீத்ின் 

அல்னது ாின் கட்டுப்தாட்ளட இத்ல் ன்ர ஊகித்துிடாீர்கள் (1 சகாாிந்ிர் 

14:32 ப் தார்க்கவும்). சய்வீக சதாம்னாட்டக்காாின் தூண்டுலுக்கு 

ிர்செளனக் காண்திக்கும் டுப்தார் ளகதாளதா அல்னது கிற்நின் 

உியுடன் இங்கும் சூத்ிப்தாளாகதா ஆகாீர்கள். ீங்கள் இன்தம் 

உங்கள் ொீத்ின் ற்ரம் ணின் கட்டுப்தாட்டில் இருக்கின்நீர்கள். ஆகத 

இற்ளகக்கு ாநாக அல்னது ிெித்ிாக செற்தடுது அெிற்நது. 

 

4. ீங்கள் வ்ார உருகின்நீர்கதபா அவ்ாதந ற்ரக்சகாண்டு உங்கள் த்ள 

தகிர்ந்துசகாள்பத் துிவுசகாள்ளுங்கள். ீங்கள் சொல்தற்ளந கணாக ிப்தேடு 

செய்யும்தடி ற்நர்கள் ிடத்ப்தடுர் (1 சகாாிந்ிர் 14:29). தகுத்நிலும் எரு 

ஆிக்குாி ாகும் (1 சகாாிந்ிர் 12:10).கிநிஸ்துின் ொீாகி ெளதின் 

தாதுகாப்திற்சகன்தந தன் அளத் ந்துள்பார். 

 

5. தன் உங்களுக்கூடாக ததசுகிநார் ன்தள ற்நர்களுக்கு செய்தொளநகள் தோனம் 

ிரூதித்துக்காண்திப்தற்கு தொற்ெிக்காீர்கள். அர்கதப அள ீர்ாணிக்கட்டும் (1 

செதனாணிக்தகர் 5:19-21). ெின க்கள், ங்களுக்கூடாக தன் ததசுகிநார் ன்தது 
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சாடர்தில் ங்களபயும் ற்நர்களபயும் ற்ரசகாள்பச் செய்ில் ததார்தொடன் 

காப்தடுகின்நார்கள். அர்கள் “தன் இப்தடிாகக் கூரகின்நார்” ன்ந இந் 

சதாதுாண கூற்ளநயும் உததாகிப்தர். ெின தளபகபில் இது சதாருத்ாணாகும். 

ஆகிலும் இது கட்டுப்தடுத்துசாரு கருிாகக்கூட இருக்கனாம். உங்கள் த்ள 

வ்ார சபிாக சபிப்தடுத்துகின்நீர்கள் ன்தில் 

கணசடுத்துக்சகாள்ளுங்கள். ஆிக்குாி ங்களப சாடர்ந்தும் 

செற்தடுத்துதர்கள் ததளட ாத்ிணால் ததசுது எரு ததக்ிக்குாி 

சதாரப்சதன்தள அநிந்துசகாள்ளுங்கள். ாம் அருளட ாத்ள வீிதன 

ங்கக்கூடாது. ஆகத, ீங்கள் தின்ருணற்நில் என்ளநக்சகாண்டு 

ற்நர்களப அளக்கும்தடி ான் உங்கபிடம் தாிந்துள  செய்கின்தநன்: 

 

 “ான் இள தகிர்ந்துசகாள்ளுது ததக்கு அெிாிருக்கின்நது 

ன்தள ான் ம்தைகின்தநன்...” 

 “வு செய்து ான் கூரள குநித்து கணாக ஆாய்ந்துதாருங்கள்.” 

 “தன் கூராக ான் உர்கின்தநன்.” 

 

இந் அடிப்தளட எழுங்குதொளநளப் தின்தற்ரனாணது ததக்ியுள்ப ிசுாெிகள் 

ாங்கள் சதற்ரக்சகாண்டத்ள பர்ப்தற்குஉிசெய்யும். அத்துடன் அது செல் 

திநழ்ச்ெிின் ட்டங்களப அபிடுற்காண ிளயும் சதற்ரத்ருகின்நது. 

 

 

செல்திநழ்ச்ெியும் ஆிக்குாி ங்களும் 

 

தாக்கம் 3: 

ஆிக்குாி ங்களப தன்தடுத்தும்ததாது செல் திநழ்ச்ெிள அளடாபம் 

கண்டுசகாள்பல். 

 

செல்திநழ்ச்ெிின் அளடாபங்கள் 

 

ஆிக்குாி ங்கபின் தாக்காணது க்கபின் ல்ாழ்வு கருி அர்களுக்கு ஊிம் 

செய்சன்நால், ததக்ியுள்ப ஆிக்குாி தக்ிிருத்ிக்கும் ெளத எற்ரளக்கும் 

ிாக செற்தடுத செல்திநழ்ச்ெிாகும். ொீாகி ெளதின் எற்ரளக்கும் 

தக்ிிருத்ிக்கும் ிாக அற்குள்பிருந்து ரும் தோன்ர ிாண அச்சுரத்ல்கள் குநித்து 

தைி ற்தாடு சபிப்தடுத்துகின்நது. ாம் எவ்சாரு அச்சுரத்ல்களபயும் அளடாபம் 

கண்டு அள வ்ார ளகாளுசன்தள தார்க்கப்ததாகின்தநாம். 

  

தொனாது தாணர்த்ளப் சதற்நர் ன்நாலும் ஆிக்குாி ங்களுடன் 

இருக்கும் சதாரப்ளதக் குநித்து அநிா எருாிருக்கின்நார் (1 சகாாிந்ிர் 12:1). இந் 

தர் சகாாிந்ிர்களபப்ததான, தளண தெிப்ததாடு அன் அல்னது அள் ங்கள் 

ிசுாெத்ிலும் உண்ளயுள்பர்கள்ன்நாலும் அர்கள் கிநிஸ்துவுக்குள் 

தொிர்ச்ெிளடில்ளன. (1 சகாாிந்ிர் 3:1-3). அன் அல்னது அள் ற்நர்களப 
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தைண்தடுத்தும் ருந்த்க்க ரகளப செய்தர்களும் ங்களப சபிப்தடுத்தும்ததாது 

அன்தில் குளநவுள்பர்கபாயுிருக்கின்நணர் (1 சகாாிந்ிர் 13:4-5). 1 சகாாிந்ிாில் 

சதரும்தானாக கிநிஸ்துவுடன் சாடர்தைதட்டிருப்தன் தொக்கித்துத்ிற்கு ீண்டும் 

ிடத்ப்தடுது சாடர்தினாண தல்தரதட்ட திச்ெிளணகளபக்குநித்து ெிநப்தாக 

காண்தித்துள்பது. இவ்ார செய்ால் ிசுாெிகள் பர்ர். 

 

இண்டாாக, க்கு திச்ெிளணாக இருக்கின்நசான்ர, அது ன்தளட 

செல்ாக்ளகக் குநித்து ிகவும் ீிாிருக்கின்நதுடன் ிதொக தணால் 

ிிக்கப்தட்ட அிகாத்ிற்கு கீழ்ப்தடிற்குப் ததாாடுதர்கள் (திசர் 13:7, 17). 

சபிப்தடுத்ல் 2:20-23 செததல் ன்கின்ந எரு சதண்ளக் குநித்துப்ததசுகின்நது, 

செததல் ன்ளண எரு ீர்க்காிெிாக காண்தித்ாள். அள் ணக்சகண எரு 

திப்சதளயும் சூட்டிக்சகாண்டாள் ற்ரம் அள் ததளட ெத்த்ிற்கு செிடும், 

ிசுாெிகள் த்ிில் செல்ாகுச் செலுத்ிணளுாாள். அள் செய்யும் 

க்காாித்ிற்கும் ந்சாரு ெளதக்கும் கக்கு எப்தைிக்க அளுக்கு அெிற்நிருந்து. 

இது ததிள ற்தடுத்துசாரு காாிாகும். இன்ரம், இத ததான்ந குாிெத்ள 

சபிகாட்டுதர்கள் ததக்கு ாத்ித ாங்கள் கக்சகாப்தைிக்க தண்டும் ன்ர 

உாிள தகாருதர்கள் ஆிக்குாிர்களபப் ததானக் காப்தட்டாலும் ங்களுளட தி 

குநித்து அல்னது டடிக்ளககளபக் குநித்து தகள்ி தகட்கும் ருக்கும் 

கீழ்ப்தடிாட்டார்கள். 

 

தோன்நாாக ெளதின் எற்ரளக்கும் தக்ிிருத்ிக்கும் அிளக் சகாண்டுரும் 

செற்தாடு. த்தயு 7:15-23, கள்பத் ீர்க்காிெிகள் ஆட்டுத்தாளன ததார்த்ிக்சகாண்டு 

ரும் ஏாய்கள் ன்ர இதசு கூநிணார். ஞ்ெிக்கும் களனத்ிநள தளடத்ர்கதப இந்க் 

கள்பத் ீர்க்காிெிகள்; அன் அல்னது அள் ங்கள் ணிப்தட்ட, சதாருபாா 

தளகளுக்காக ெணங்களப நாக ிடத்துதர்கபார் (அப்ததாஸ்னர் 20:30; 2 

தததுரு 2:1-3). கள்பத்ீர்க்காிெிகள் தொிர்ச்ெிளடா தனவீணாண அல்னது 

ெீத்துத்ிற்கு ங்களப கீழ்ப்தடுத்ா ிசுாெிகளபக் சகாண்டு இனாதங்களபப் 

சதற்ரக்சகாள்ற்கு ிதெித் ிநளதளடத்ர்கபார் (திசர் 5:11-14). 

 

ஆகத ொீாகி ெளதக்குள் இப்தடிப்தட்ட செல் திநழ்ச்ெிகள் ருள ளாிாய் 

அணுகுது ப்தடி? அந் அச்சுரத்லுக்கு தொகங்சகாடுக்க பிளாணதும் 

அிகார்தர்ாணதும் ிடத்ளன ததளட ார்த்ள ருகின்நது. 

சகாாிந்ிர்கள்,ாங்கள் தொிர்ச்ெிளடாதொந்ள ிளனகபிலிருந்த 

ிருத்ப்தடதண்டும் ண தவுல் குநிப்திடுகின்நார். தொனாம் சகாாிந்ிர் 13:11 ஆணது 

திச்ெிளணின் தொக்கித்துத்ளக் ளகப்தற்ரகின்நது. தொனாாக “ான் 

குந்ளாிருந்ததாது குந்ளளப்ததானப் ததெிதணன், குந்ளளப்ததானச் 

ெிந்ித்தன், குந்ளளப்ததான தாெித்தன்.” இன்ரம், தொிர்ச்ெிளடா தர்கள் 

கிநிஸ்துவுக்குள் பரும்தடி இன்தம் கற்ரக்சகாள்ப தண்டிாகவுள்பது, இல்னாிடின் 

அர்கள் ங்கள் ஊித்ிற்குள் ற்நர்களுக்கு செய்யும் ஊித்ள ிடுத்து 

ணக்குத்ாதண ஊிம் செய்யும் அதாத்ள அளடர். இந் ட்டத்ில் க்கள் 

ிருத்த்ளப் சதற்ரக்சகாள்ார்கபாின் அர்கபால் ாந தொடியும் (2 ீதாத்தயு 3:16). 

இல்னாிடின், தொடிில் அர்கள் செததனாக அல்னது கள்பத்ீர்க்காிெிாகும் அதாத்ள 

அளடர். 
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ிொண செததல் ஆகாப் ாொின் துன்ார்க்காண ளணிாாள் (1 இாொக்கள் 

21:5); ததக்கும் ததக்ியுள்ப ளனளத்துங்களுக்கும் கீழ்தடிள அள் 

தைநக்கித்ாள். செததல்கள் (ஆண் அல்னது சதண்) ததக்கு தொன்தாக கீழ்ப்தடிளக் 

காண்தித்ாலும், ஆிக்குாி ாீிிதனா ஆத்துடன் காப்தடுர். இதசுவும் தலுவும் 

இர்கள் இருரும் செததலுளட திென்ணத்ளப்  சதாரத்துக்சகாள்ப தண்டாசண  

ச்ொிக்கின்நணர்.  செததல்களபப் ததான்நர்கள் ததாகர்கபால் ற்ரம் ளனர்கபால் 

ிருத்ப்தடதண்டும் (த்தயு 18:15-17). ததக்தகற்ந ிருத்துளன செததல்களபப் 

ததான்நர்கள் ரத்ால், அன் அல்னது அள் ன்ளணத் ாதண 

ஞ்ெித்துக்சகாள்ளுளயும், சதாய்களபக் சகாண்டு ெத்ித்ள தோடும் செளனயும் 

சாடர்ர். அணால், செததல்களப ஊிம் செய் அதிக்கப்தடக்கூடாது. 

 

கள்பத்ீர்க்காிெிகளுக்கும் இடங்சகாடுக்கக்கூடாது. அன் அல்னது அள் 

ினக்கப்தடதண்டும் (1 சகாாிந்ிர் 5:12-13; கனாத்ிர் 1:6-9). கள்பத்ீர்க்காிெிகள் 

“ஆடுகளபப் ததானக்” காப்தடுகின்நதாடு ஆடுகபின் தக்கக்கங்களபயும் 

சாிளயும் அநிந்துள்பணர். இதுத அர்கள் ஞ்ெிக்கும் ிதொளநயுாகும். அர்கள் 

ங்கள் தொகத்ள கடிணப்தடுத்துால் கள்பத்ீர்க்காிெிள ிர்த்து ிற்தசன்தது 

அச்சுரத்னாக அளனாம் (ீிசாிகள் 21:29). ஆகிலும் ஞணதொள்ப 

ஆதனாெளணயுடன்கூடி ததக்ியுள்பதகுத்நினாணது சற்நிசதரம். எருதொளந எரு 

கள்பத்ீர்க்காிெி சபிப்தட்டால், அதகாக அன் அல்னது அள் சபிதநிிடுர். 

 

 

தொடிவுள 

 

ஆிக்குாி ங்கபின் ொிாண அர்த்ம் ன்ணசன்நால்,ாம் ற்நர்களுக்கும் 

ற்நர் ங்களுக்கும் சகாண்டுருகின்ந தாிசுத்ஆிாணாிடிருந்து ரும் 

ங்கபாகும். ங்களபக் சதற்ரக்சகாடுப்ததெடாக தன் ம்தொளட இருத்ள 

சபிப்தடுத்துகின்நார் ன்தள அநிந்துசகாள்ளுனாணது “ங்களப ததார்த்துடன் 

ாஞ்ெியுங்கள்” ன்ர க்கு கூநப்தட்டது ன்ன்தள ிபக்குகின்நது.துிஷ்டொக, 

ெினர் ததளட ங்களப ிாகாிக்கின்நணர். ெினர் அளகள் இருக்கின்நது ன்தள 

ிசுாெிக்க ரக்கின்நணர். ஆகிலும் ீங்கள் இது உங்களப குப்தைற்கு 

இடங்சகாடுக்காீர்கள். ற்நர்களுக்கு ஊிம் செய்யும்தடிக்கு தன் உங்களுக்கு 

அருளும் ங்களுக்கு ல்ளனத இல்ளன. உங்களுக்கூடாக சபிப்தடுத்ப்தடும் 

அதகாண ங்கபில் அர் உங்களுக்குள் ணிெிநப்தாணசாரு குாிெத்ள 

பர்த்ிடுார். ீங்கள் ெிநப்தளடதண்டுசன்தந தன் ிரும்தைகின்நார். அணால் 

ங்களப தொன்ணபிப்தைச்செய்யும் செற்தாட்டிற்கு உங்களப 

தக்கப்தடுத்ிக்சகாள்ளுசன்தது தக்ிிருத்ிக்காகவும் எற்ரளக்காகவும் ாத்ிம் 

ளாிப்தடுத்துற்காக அல்ன அற்கு இண்டாந்ாணதாக்கதொம் உண்டு. ெளதாணது 

ங்களுளட செற்தாட்டு தொளநகபாண ாய்சாிற்ரம் ழுத்து தொளந தோனாக 

சாடர்தைசகாள்ளும்ததாது செததல் ற்ரம் கள்பத்ீர்க்காிெிகள் ங்களுளட 

உரிிலிருந்து அளாிப்தடுர். ஆிக்குாி ங்கள் குநித்து உங்களுக்கு காப்தடும் 

ஆர்த்ளயும் அற்ளந உததாகிக்கும் ித்ள கற்ரக்சகாள்ளும்தடிக்கும்தன் 

உங்களப ிகவும் அிகாக ஆெீர்ிப்தாாக! 
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1 சகாாிந்ிர் 12:1,7,11 

1 சகாாிந்ிர் 13:11 

1 சகாாிந்ிர் 14:40 
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