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தரடம் 10 

 

ததடட சறத்த்ட வ்ரத கண்டுதறடிப்தது?  
 

வற்நறத்ள்ப கறநறஸ் ரழ்க்டகட ர றக தொக்கறரண றநவுதகரல்கபறல் ஒன்நரக 

அடது ததடட சறத்த்ட அநறந்துவகரள்டக் குநறத்து கற்தக்வகரள்ரகும். 

அதடட சறத்த்றற்கு லண்ட ரள் றட்டம் உள்படக்கப்தடுதரடு ரம் டுக்கும் 

லர்ரணங்கபறன் றதசட றதங்கள், ரம் வசல்லும் இடங்கள், ரம் றதம் தொடிக்கும் தர், 

ரம் வசய்த்ம் வரறல்கள், ரம் தன்தடுத்தும் ரனந்துகள், ரம் பர்க்கும் றநடகள், ரம் 

வசய்த்ம் ஊறங்கள் ற்தம் ரக்டகறன் தல்தத அம்சங்கலம் உள்படங்கும். 

ம்தொடட தறள்டபகள் ம்தொடட சறத்த்ட தைரறந்துவகரண்டு அட றடநதற்தகறநறல் 

கறழ்ச்சறடட தண்டுவன்தத ததக்கு அசறரறதக்கறன்நது. அதடட சறத்ம் 

ப்வதரழுதும் க்கு றகச் சறநந்து ன்தரல் ததடட கட்டடபட தகுத்நற 

அல்னது அட கடடதறடிக்க நறறடுனரணது றகப்வதரறரண ரற்நத்றற்கு 

றடத்துறடும்.  

ணறர்கள் ங்கள் ரழ்க்டகக்கு சறநந்ட ட ன்தட லர்ரணறப்தற்கரக 

ரபரண ஆர்றக்க தரசடணகடபக் வகரண்டுள்பணர். அதகர் இன்த ங்கடப 

றடத் அல்னது ங்கலக்கு தரடகரட்ட சறன றச்சற்ந சக்றரகற “அறர்ஷ்டத்ட” 

ம்தைகறன்நணர். ரங்கள் அறர்ஷ்டசரலிகள் ன்த உர்ந்ரல் வனரத்ர் சலட்டட 

ரங்குரர்கள். அர்கலடட லர்ரணங்கள் வதபரண “அறர்ஷ்ட உர்வுகபறன்” லத 

சரர்ந்துள்பது. ற்நர்கள்குநற வசரல்லுதர்கபறடம் அரது தட 

தொன்தடப்தர்கபறடம் அல்னது ந்றரறகபறடம் வசல்கறன்நணர். வததம் 

ண்றக்டகறனரதணரர் தசரறடம் தரர்த்ல் ன்ந கரரறத்றற்குள் தறடிக்கப்தட்டுள்பணர். 

கடவுள், அறர்ஷ்டம் அல்னது தசரறடத்ட ம்தர ற்நர்கள், “ரன் ன்டண 

ம்தைகறன்தநன்”. ரதண ன் வசரந் றட்டங்கடப உதரக்குகறதநன். ன் ரழ்க்டகட 

தம் றடத்றல்டன!”ணக் கூதர். 

தரகத்றற்கறங்க ம்தொடட தறள்டபகள் ஆறக்குரற ரலறறல் குப்தடடட 

தன் றதம்தறல்டன. ரம் றகவும் வபறரண தரடறல் கரப்தடதண்டுவன்தத 

அதக்கு அசறரறதக்கறன்நது. ததசறர் 5:17 இல் ரம் இவ்ரத ரசறக்கறன்தநரம், 

“ஆடகரல், லங்கள் றற்நர்கபரறரல், கர்த்தடட சறத்ம் இன்ணவன்த 

உர்ந்துவகரள்லங்கள்.” ஒத கறநறஸ்ணரக உங்கலடட ரழ்க்டகறல் ததக்கு ஒத 

றட்டம் உண்வடன்கறன்ந ம்தறக்டக தண்டும். அது றகவும் உற்சரகரணதும் 

றடநவுள்பதுரகும். தன் தறர தோனம் கூதகறன்நரர், “ ‘லங்கள் றர்தரர்த்றதக்கும் 

தொடிட உங்கலக்குக் வகரடுக்கும்தடிக்கு ரன் உங்கள்ததரறல் றடணத்றதக்கறந 

றடணவுகடப அநறதன் ன்த தசடணகபறன் கர்த்ர் வசரல்லுகறநரர்; அடகள் லடக்கல்ன, 
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சரரணத்துக்தகதுரண றடணவுகதப’ ” (தறர 29:11). தணரல் உங்கலக்குக் 

வகரடுக்கப்தட்ட றறட கண்டுதறடிப்தது றகவும் ழுச்சறறக்கரகும். 

 

தரடத்றன் தொக்கற அம்சங்கள் 

 

தைற தறநப்தைம் ததடட சறத்தொம் 

வெததொம் ததடட சறத்தொம் 

ததக்றத்ம் ததடட சறத்தொம் 

ததடட சறத்த்ட லர்ரணறத்லில் தசணத்றன் தங்கு 

தரறசுத் ஆறரணதம் கறநறஸ்ர்கலம் 

தன் ணறர்கடபத்ம் சூழ்றடனகடபத்ம் தன்தடுத்துல் 

 

தரடத்றன் தரக்கங்கள் 

 

1. ததடட சறத்த்ட கண்டுதறடிப்தற்கு ன் ததடி தறநத்ல் இன்நறடரது 

ன்தட றபக்குல். 

 

2. ததடட சறத்த்ட அநறந்துவகரள்ற்கு ன் வெதம் அத்றசறரணது 

ன்தட றபக்குல். 

 

3. ததக்றக்கும் ததடட சறத்த்ட அநறலுக்கும் இடடத உள்ப வரடர்டத 

குநறப்தறடுல். 

 

4. ததடட சறத்த்ட லர்ரணறத்லில் உறவசய்த்ம் ததடட சணத்ட 

வ்ரத கற்தவன்தடக் கரண்தறத்ல். 

 

5. கறநறஸ்ர்கடப றடத்துலில் தரறசுத் ஆறரணரறன் தங்டக றபக்குல். 

 

6. தன் ம்தொடட ெணங்கபறன் ரழ்க்டகட றடத்துற்கரக வ்ரத 

சூழ்றடனகடபப் தன்தடுத்துகறநரர் ன்தட கனந்துடரடல்.  
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தைற தறநப்தைம் ததடட சறத்தொம் 

தரக்கம் 1: 

ததடட சறத்த்ட கண்டுதறடிப்தற்கு ன் ததடி தறநத்ல் இன்நறடரது 

ன்தட றபக்குல். 

 

தன் ம்தொடட ரழ்க்டகட றடத் தண்டும் ன்த றர்தரர்ப்தற்கு 

தொன்தரக ரம் ணப்தர்ரக ம்ட அரறடத்றல் ஒப்தடடக்க தண்டும். ங்கடப 

அரறடத்றல் ஒப்தடடக்கரர்கலக்கு தரடகரட்டுதவணன்தம் றடத்துதவணன்தம் 

கர்த்ர் ஒதததரதும் ரக்குப்தண்றல்டன. இட்சறக்கப்தடரதரட கணறத்துப்தரதங்கள்; 

தரகத்றல் றதரறக்கப்தட்டுள்பதடி அர்கள் இதபறல் ரழ்கறன்நர்கபரய், 

வரடனந்துததரணர்கபரய், தணற்நர்கபரகவும் கரப்தடுகறன்நரர்கள். 

இட்சறக்கப்தடர ஒத தர் தோடுதணறக்குள் இதப்ததுததரனக் கரப்தடுகறன்நரர். லங்கள் 

ங்தக வசல்கறன்நலர்கள் ன்த கூநதொடிர ஒத அடர்த்றரண தோடுதணறக்குள் ன்நரது 

கரப்தட்டுள்பலர்கபர? உங்கபரல் றனப்தகுறட தரர்க்கதொடிரது. லங்கள் குப்தடடந்து 

சரறரண தரடறல்ரணர கர்கறன்நலர்கள் ன்தம் உங்கபரல் உதறரக கூநதொடிர 

றரக உர்ந்றதப்தேர்கள். றகவும் அடர்த்றரண தோடுதணறக்குள் தம் வசய்து ன்தது 

றகவும் ஆதத்ரணரகக்கூட இதக்கனரம். அதுததரனத, இட்சறக்கப்தடர ததம் 

ஆதத்ரண சூழ்றடனகடப சந்றக்கும் அதரத்ட தரக்கற ஓடுகறநது 

ரத்றல்னரல்தன் அர்கலக்கரக டத்றதக்கும் ன்டகடபத்ம் 

நறடுகறன்நணர். 

உண்டரண கறநறஸ்ர்கலக்கு ரத்றத வய்வீக றடத்டனக் குநறத் றச்சம் 

உண்டு. அப்ததரஸ்னர் தவுல் இவ்ரத ழுதுகறன்நரர், “தலும் ர்கள் ததடட 

ஆறறணரதன டத்ப்தடுகறநரர்கதபர, அர்கள் ததடட தைத்றரறதக்கறநரர்கள்” 

(தரர் 8:14). ததடி தறநத்லுக்கும் ததடட சறத்த்டஅநறந்துவகரள்லலுக்கும் 

இடடத உள்ப வரடர்தரணது சரறரண றரணத்றல் தகறநதும் சரறரண இடத்டச் 

வசன்நடடகறநற்கும் சணரக வரடர்தைதடுத்ப்தட்டுள்பது. லங்கள் சரறரண றரணத்றல் 

தவீர்கபரணரல்அது தகங்கலக்கு ததன உப் தநந்ரலும் கண்தரர்டக்கு ந் 

றனப்தகுறத்ம் வரறரறட்டரலும் லங்கள் அது வசல்லும் றடக் குநறத்து கடனப்தடத் 

தடறல்டன. ரம் ங்தக வசல்கறநரர் ன்தட றரணற அநறந்றதக்கறநதடிரல் லங்கள் 

தரதூகரப்தைடன் இடபப்தரந தொடித்ம். அவ்ரதந, கறநறஸ்துறன் லரண றசுரசத்துடன் 

ததடட குடும்தத்றற்குள் தரதூகரப்தைடன் இதக்கறன்நலர்கள் ன்த லங்கள் ஒததொடந 

உர்ந்துவகரள்லம்ததரது,உங்கள் ரழ்க்டகக்கு றகரட்டும்தடிக்கும் அதடட 

சறத்த்ட உங்கலக்கு வபறப்தடுத்தும்தடிக்கும் அர் ப்வதரழுதும் கடடறல் 

ஈடுதட்டிதப்தரர். 

ஆகத, ததடி தறநத்னரணது ததடட சறத்த்ட கண்டுதறடிப்தற்கரண தொனரது 

தடிரகும். லங்கள் தறன்ரங்கறச் வசன்நர்கபரக அல்னது லங்கள் ஒதததரதும் உங்கள் 

ரழ்க்டகட கறநறஸ்துவுக்கு ஒப்தடடக்கரறதந்ரல், இன்தந கறநறஸ்து உங்கள் 
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ரழ்க்டகக்குள் தம்தடிக்கும் உங்கள் தரங்கடப ன்ணறக்கும்தடிக்கும் அட 

உங்கலடட கர்த்ரகவும் இட்சகரகவும் தம்தடித்ம் தகலங்கள். இதசு உங்கள் 

ரழ்க்டகக்குள் தம்தடி தகட்குதொகரக உங்கலக்கு றகரட்டும்தடி உறவசய்ற்கரக 

அடப்வதற்ந ஒத சறநற வெதத்ட இந்ப் தைத்கத்றன் தொடிறல் கரண்தேர்கள். 

வெததொம்  ததடட சறத்தொம் 

தரக்கம் 2: 

ததடட சறத்த்ட அநறற்கு ன் வெதம் அத்றசறரணது ன்தட 

றபக்குல். 

 

வய்வீக றடத்டன வதற்தக்வகரள்லம் வசல்தொடநறல் வெததொம் ஒத தொக்கற 

தங்டக கறக்கறன்நது. தறலிப்தறர் 4:6 இவ்ரத கூதகறன்நது “லங்கள் ஒன்தக்குங் 

கடனப்தடரல், ல்னரற்டநத்ங் குநறத்து உங்கள் றண்ப்தங்கடப 

ஸ்தரத்றத்தரதடகூடி வெதத்றணரலும் தண்டுலிணரலும் ததக்குத் 

வரறப்தடுத்துங்கள்.” கறநறஸ்ர்கள் ங்கள் இதத்றல் உள்ப ல்னரற்டநத்ம் குநறத்து 

தணறடத்றல் ததசதண்டும். ரம் ததடட றடத்துடனத்ம் 

தைரறந்துவகரள்லடனத்ம் தண்டிக்வகரள்லதன அன் அர்த்ம். ரக்தகரதை இவ்ரத 

ழுதுகறன்நரர், “உங்கபறல் ஒதன் ஞரணத்றல் குடநவுள்பணரறதந்ரல், ரதக்கும் 

சம்தரய்க் வகரடுக்கறநதம் ஒதடத்ம் கடிந்துவகரள்பரதரகற தணறடத்றல் 

தகட்கக்கடன், அப்வதரழுது அதக்குக் வகரடுக்கப்தடும்” (ரக்தகரதை 1:5). 

ஆணரலும், கடனக்கறடரக, சறனதக்கு வெதத்ட கடடசறரகத 

வசய்தண்டித்ள்பது. வெதரணது ஒதததரதும் கடடசறத் வரறரகக்கூடரது; ரநரக அது 

ம்தொடட ரழ்றல் க்கரண தகுறரக இதக்கதண்டும். வெதம் ம்ட கர்த்ண்டட 

கறட்டிச் தசர்ந்து ம்ட வதனப்தடுத்துகறநது. அது ததடட ஆசலர்ரத்டத்ம் 

அதறதகத்டத்ம் றடுறக்கறன்நது. ரம் வெதறக்கும்ததரது ம்தொடட றசுரசம் தறற்சற 

வசய்ப்தடுடக் கரண்கறன்தநரம். அதறண வெதம் ஆத்துரறன் உடற்தறற்சறக்கரண 

கூடம் ன்த கூநப்தட்டுள்பது (டமர் 1923).  

இன்தம் இண்டு ச்சரறக்டககடப சுட்டிக்கரட்டதண்டும். தொனரது, லங்கள் 

வெதறக்கும்ததரது, அடுத் தொப்தது ஆண்டுகலக்கு லங்கள் வசய்றதக்கும் ல்னரற்டநத்ங் 

குநறத்துதன் ஒதடிரக கரண்தறப்தரர் ன்த லங்கள் ஊகறத்துறடரலர்கள். தன் 

அவ்றரய் கறரறட வசய்றல்டன. அர் றச்சரகத றர்கரனத்ட தொற்தம் 

தொழுதுரய் அநறந்துள்பரர், ணறதம் அதடட றடத்னரணது அபக்கப்தட்ட 

அபவுகபறதனத தகறன்நது. அர் ம்தொடட “அதறண அப்தத்ட” ங்குது ததரனத 

க்கு தடப்தடுகறன்நதடிவகரஞ்சம் வகரஞ்சரகத க்கு றடத்துடனத்ம் 

அபறக்கறன்நரர். அது ன்? தன் ம்தொடட ஞரணத்றன் தறகரம் ரம் ந்ததொம் 

அரறடத்றல் தகறநது அதக்கு தண்டிரறதக்கறநதரடு, அது சரரரக அச 

தங்கபறதனர அல்னது றக லண்ட ரட்கள் அட தைநக்கறத்ன் தறன்தம் அல்ன. 
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இண்டரரக, லங்கள் வெதறக்கும்ததரது, றநந்ணதுடதம் ததடட சறத்த்ட 

ற்தக்வகரள்ப ஆத்ரகவும் இதத்ல் தண்டும். சறன தங்கபறல்ரம் தணறடத்றல் 

வசன்தஅதடட சறத்த்டக் க்கு கரண்தறக்கும்தடி தகட்தற்குப் தறனரக அர் க்கு 

டச் வசய்தண்டும் ன்தட கூநற தொடித்துறடுதரம். இது உண்டரகத 

அரறடத்றல் ம்ட தொற்ததொழுரக அர்ப்தறத்ரக அடரது. உரரக, ஒத 

ரலிதப் வதண் தணறடத்றல் ரன் றதம் வசய்தண்டி ணறடணக் குநறத்து 

றகரட்டும்தடிரக வெதறக்கறன்நரள் ன்த டத்துக்வகரள்லதரம். அள் இவ்ண்ம் 

வெதறக்கறன்நரள், “அன்தைள்ப ததண, ரன் றதம் வசய்தண்டி அந் ணறன் ரர் 

ன்தட லர் அநறவீர். லர் அட ணக்கரக ஆத்ப்தடுத்ற அதடட ரழ்டத்ம் 

றடத்றறதக்கறன்நலர். லர் ணக்கரக டத்றதக்கும் டததம் ற்தக்வகரள்ப ரன் 

ஆத்ரறதக்கறன்தநன். ஆணரலும், அர் உத்றல் குடநந்ரக இதக்கறடரதத்ம், 

வுவசய்து அர் ஒத றணரறரகுற்கு றடணக்கும் ஒதரத்றதக்கக்கூடரது, அர் 

தப் தற்நரக்குடந இல்னரரறதப்தறன் அது தரரட்டத்க்கதுரகும்.” இப்தடிப்தட்ட 

வெதத்றலுள்ப தறச்சறடணகடப உங்கபரல் கரக்கூடிரகவுள்பர? ஒததடப 5 அடி 2 

அங்குனம் உரணதம், குடநந் வதரதபரர பத்டக் வகரண்டதம்இந்றரறல் 

வரடனந்துததரண ஆத்துரக்கலக்கரக தற்நறவரறத்ம் டரக்கறம் வகரண்ட ஒத 

அதடரண ணறடண தன் இந் ரலிதப் வதண்ணுக்கரக டத்றதந்ரல் 

ன்ணரகும்?  

இத வவ்தத சடதகபறல் ததரகரக ஊறம் வசய்ற்கரக அடக்கப்வதற்ந ஒத 

சுறதச தறசங்கறரடக்குநறத்த இந்க் கடரகும். ஒத சடத ஸ்வகரட்னரந்றல் 

டின்ததர்க்கறல் உள்பது ற்ந சடத ஸ்வகரட்னரந்றல் கறனரஸ்வகௌவ்றல் உள்பது. அந் 

தறசங்கற இவ்ரத வெதறத்ரர், “கர்த்ரத, இவ்றண்டு சடதகபறல் ரன் ந் சடதக்கு 

வசல்ன உக்கு தண்டிரறதக்கறன்நது ன்தட ணக்குக் கரண்தறத்தலம். ணறதம், 

வுவசய்து அது கறனரஸ்வகௌவ் ஆக இதக்கட்டும்.” அந் ணறன் ன் ணறணறல் ற்கணத 

றர்றத்துறட்டரன். ரம் றசுரசத்தரடு வெதறத்து, றடத்துலுக்கரக கர்த்ட 

ம்தைம்ததரது அர் அட க்குத் தரர். ததடட சறத்த்ட தறன்தற்ததும்டப் 

வதரதத்ரகும். 

ததக்றத்ம் ததடட சறத்தொம் 

தரக்கம் 3: 

ததக்றக்கும் ததடட சறத்த்ட அநறலுக்கும் இடடத உள்ப வரடர்டத 

குநறப்தறடுல். 

 

அப்ததரஸ்னர் தவுல்  ததடட சறத்த்ட அநறற்கரண ஒத தொக்கறரண 

றநவுதகரடன இங்கு வபறப்தடுத்துகறநரர். அர் இவ்ரத ழுதுகறன்நரர்,  

“அப்தடிறதக்க,சதகரத, லங்கள் உங்கள் சரலங்கடபப் 

தரறசுத்தொம் ததக்குப் தறரறதொரண ெலதலிரக 

ஒப்தைக்வகரடுக்கதண்டுவன்த, ததடட இக்கங்கடப 
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தொன்ணறட்டு உங்கடப தண்டிக்வகரள்லகறதநன்; இதுத லங்கள் 

வசய்த்க்க தைத்றத்ள்ப ஆரடண. லங்கள் இந்ப் தறதஞ்சத்றற்கு 

ஒத் தந்ரறரல், ததடட ன்டத்ம் தறரறதொம் 

தரறததொரண சறத்ம் இன்ணவன்த தகுத்நறத்க்கரக, 

உங்கள் ணம் தைறரகறநறணரதன ததௐதரகுங்கள்” (தரர் 12:1-

2). 

ததடட சறத்த்ட அநறந்துவகரள்ற்கரண ஒத றநவுதகரல் ததக்றரகும். 

தடண டரகக் வகரண்டத ததக்ற ஆகும். அது தடண தறரறப்தடுத்தும் 

றரண ரழ்க்டகட ரழுல் ன்கறன்ந கதத்டச் சுந்துதகறன்நது. கறநறஸ்ர்கபரக 

ரம் ம்தொடட தொழு இதத்தரடும் தணறல் அன்தைகூதற்கரக 

அடக்கப்தட்டுள்தபரம். இந் அன்தரணது ரள்தரதம் கர்த்தடட 

கட்டடபகலக்குகலழ்ப்தடிவுள்ப ரழ்க்டக ரழ்ன் தோனம் கறரறடறணரல் றதௐதறத்துக் 

கரண்தறக்கப்தடுகறன்நது. இதசு கூநறணரர், “லங்கள் ன்ணறடத்றல் அன்தரறதந்ரல் ன் 

கற்தடணகடபக் டகக்வகரள்லங்கள்” (தரரன் 14:15).  

தவுல் ததக்றத்ள்ப ரழ்க்டக ரழ்ட தட ற்தரட்டின் தலி ன்ந கதத்துடன் 

ஒப்தறடுகறன்நரர். தரதசறன் றரப்தறரங்கலக்கு கலழ்ப்தடினரக, தட ற்தரட்டு 

இஸ்தனர்கள் றதகெலன்கடப அடித்து அடகடப ததக்கு தலிரக 

தொன்டப்தரர்கள். அர்கலடட தரங்கலக்கு தறனரக றதகெலன்கலடட இத்ம் 

சறந்ப்தடும்ததரது, ணந்றதம்தற இஸ்தனர்கள் ததடட ன்ணறப்தறன் றச்சத்ட 

வதற்தக்வகரள்ர். இந் தலிகபரணது ம்தொடட தரங்கலக்கரக சறலுடறல் 

வசய்ப்தட்ட இதசுறன் கடடசற தலிரண இது ஒத டுத்துக்கரட்டு அல்னது ஒத 

அடடரபரகும். இப்வதரழுது வன்தலும் றதகங்கடப தலிறடுற்கரண 

அசறறல்டன. அர் ம்தொடட தொற்ததொழுரண ன்ணறப்தறற்கரண கறத்ட வசலுத்ற 

தொடிந்ரறற்த. 

ததக்றரணது ரம் ம்ட ெலதலிரக ததக்கு ஒப்தைக்வகரடுத்டன 

சுட்டிக்கரட்டுகறன்நது. ரம் இட வ்ரத வசய்து? ம்தொடட ரழ்க்டக ததக்கு 

தொன்தரக தரறசுத்தொம் தறரறதொரக கரப்தடதண்டும். தடண அநறற்கு தொன்தை ரம் 

வசய்துததரன வசய்தொடிரது. ததௐதரகுனரணது ம்தொடடணறல் 

ஆம்தறக்கதண்டும். தறன்ணர் அது ம்தொடட தணரதரத்றலும் ம்தொடட டத்டறலும் 

தறறதலிக்கதண்டும். 

ஒதர் அன் அல்னது அள் ததடி தறநரறதந்ரல் வய்ரகத ததடட 

றடத்டடன றர்தரர்க்க தொடிரது. வெதம் ற்தம் ததடட உறதரடுகூட 

ரத்றத ததக்றத்ள்ப தரக ததௐதரக தொடித்ம். ஒதர் தணறடறதந்து 

அநறந்துவகரள்பதண்டுவணறல் அர் தரறதரணரறதக்க தண்டுவன்தது அன் 

அர்த்ல்ன. இவ்வுனகத்றல் நறடக்கரர்கள் ஒததறல்டன; ரம் தகள் 

வசய்கறன்தநரம். வ்ரநரறதம், கறநறஸ்ர்கபரக ரம் தம்ததரது தரறசுத்ஆறரணர் 

ம்தொடட குற்நங்கடப உர்த்துரக இதந்ரல் ரம் றடரக தணறடத்றற்கு 

றதம்ததண்டிர்கபரறதக்கறன்தநரம். ம்தொடட தரங்கடப ரம் 
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அநறக்டகறடதண்டும். தரரன் இவ்ரத ழுதுகறன்நரர், “ம்தொடட தரங்கடப ரம் 

அநறக்டகறட்டரல், தரங்கடப க்கு ன்ணறத்து ல்னர அறரத்டத்ம் லக்கற ம்ட 

சுத்றகரறப்தற்கு அர் உண்டத்ம் லறத்ம் உள்பரறதக்கறநரர்” (1 தரரன்1:9). 

ததக்றத்ள்ப, வெதத்றல் றம்தற, கறநறஸ்துட தறன்தற்தகறன்ந ஒதன் அன் அல்னது 

அள் ததடட “ரடர் றடறல்” கரப்தடுறணரல் ரன் ம்தறக்டகத்டன் 

இடபப்தரந தொடித்ம். அப்தடிப்தட்ட தர்கள் ததடட தரர்டறல் கரப்தடுர் 

அத்துடன் அர்கடப றடத்துற்கரக து சறநந்து ன்தடத்ம் அர் அநறரர். 

ததக்றத்ள்ப ரக்டகட ரழ்கறன்நறணரல் தகறன்ந ந்வரத றரகதொம் அல்னது 

சரலும் ததடட சறத்த்றல் இதப்தட வததறறக்கரக்கறறடும். 

ததடட சறத்த்ட லர்ரணறத்லில் த சணத்றன் தங்கு 

தரக்கம் 4: 

   ததடட சறத்த்ட லர்ரணறத்லில் உறவசய்த்ம் ததடட சணத்ட 

வ்ரத கற்தவன்தடக் கரண்தறத்ல். 

 

சறன ணறர்கள் ரங்கள் ந்றந கரலுடநட அற தண்டும் வ்டகரண 

ரகணத்ட ரங்க தண்டும், றரற அல்னது வக்சறதகர ஆகற இவ்றண்டில் 

வ்றடத்றல் றடுதொடந கரனத்ட கறக்கதண்டும் ன்த தரகம் கட்டரரக 

வபறப்தடுத் தண்டும் ண றடணப்தர். அர்கள் தரகத்ட றநந்து ணம்ததரணரத 

ங்கள் றடன ஒத சணத்றன் லது டத்து தன் அவ்றரக ங்கலடன் ததசுரர் 

ன்த றடணத்து  அவ்றரக அட ரசறப்தர். 

வுவசய்து இடப் தைரறந்துவகரள்லங்கள், தரகரணது தகரட்தரடுகள் றடநந் ஒத 

தைத்கரகும். ஒத லன றந கறடட ரங்குர அல்னது ஒத தச்டச றந கறடட 

ரங்குர அல்னது தடனக்கு றலில் தறரம் வசய்ர அல்னது கரட ஓட்டுர 

ன்த கண்டுதறடிக்கும்தடி லங்கள் ததடட சணத்ட ரசறத்லர்கபரணரல், லங்கள் 

ரநக்கூடி சரத்றக்கூதகள் உண்டு. ணறதம் லங்கள் கறநறஸ் ரழ்க்டகடக் குநறத்து 

றகப்வதரறரண தகரட்தரடுகடபக் கற்தக்வகரள்ப தவீர்கபரணரல் லங்கள் றகவும் 

றடநரண தனடணப் வதற்தக்வகரள்லவீர்கள். இந் தகரட்தரடுகபரணது ததடட 

சறத்த்ட தைரறந்துவகரள்லம் அடிப்தடடரகவுள்பது.ரம் வசய்தண்டி லர்ரணங்கபறன் 

லது அடகள் அற்தைரண ஒபறட தரய்ச்சுகறன்நது. ரவீது ழுறணதுததரன, “உம்தொடட 

சணம் ன் கரல்கலக்குத் லததொம், ன் தரடக்கு வபறச்சதொரறதக்கறநது” (சங்கலம் 

119:105).  

இந் றகப்வதரறரண தகரட்தரடுகலக்கரண உரங்கள் ன்ண? தொல் 

தகரட்தரடரணது தடண ப்வதரழுதும் தொன்டப்தடுத்துரகும். இதசு கூநறணரர், 

“தொனரது ததடட ரஜ்த்டத்ம் அதடட லறடத்ம் தடுங்கள்” (த்தத் 6:33). 

ரம் இங்தக ததசுகறன்ந தொன்தரறடகள் ன்ண. கறநறஸ் ரழ்க்டகறல் தடண தொலில் 
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டப்தத றக தொக்கறரண கடடடரகும். அர் தொனரது இல்னரறட்டரல் துவுத  

வற்நறகரக அடரது. 

லங்கள் ரதக்கு அல்னது ற்கு உங்கள் ரழ்க்டகறல் தொலிடத்டக் 

வகரடுத்துள்பலர்கள் ன்தடக் குநறத்து சறந்றத்துப் தரதங்கள்? அது தணர?உங்கள் தடன, 

வதரழுதுததரக்குகள், ண்தர்கள், தம் அல்னது தத ரறதம் ஒன்நர? ற்ந ந் 

கரரறங்கபறலும் லங்கள் கறழ்ச்சறட அததறக்கறநற்கு தன் றரணர் அல்ன. ஆறதம் 

அதக்கு க்கரரறத்துடதம் ததரட்டிறட அசறறல்டன. றச்சரக அர் தொலில் 

இதக்கதண்டும்! உங்கலடட தொன்தரறடகடப சரறரக வகரடுக்கும்ததரது ரபரண 

தகள்றகள் அல்னது ததடட சறத்த்டக் குநறத் குப்தங்கலம்கூட டநந்துறடும். சற. 

ஸ். லூறஸ் இவ்ரத கற்தக்வகரடுத்ரர் ரம் தொன்டரண கரரறங்கலக்கு தொலிடத்ட 

வகரடுத்ரல் இண்டரரக உள்ப கரரறங்கள் அதணரதட ந்து தசர்த்துக்வகரள்பப்தடும். 

வ்ரநரறதம், ரம் இண்டரது கரரறங்கடப தொன்டப்தடுத்றணரல் ரம் தொனரது 

கரரறத்டத்ம் இண்டரது கரரறத்டத்ம் இண்டடத்ம் இந்ர்கபரக 

கரப்தடுதரம் (1970, 280). 

அடுத் றக தொக்கறரண தகரட்தரடரணது சலத்துரகும். இதசு கூநறணரர், “ஒதன் 

ன்டணப் தறன்தற்நற  றதம்தறணரல், அன் ன்டணத் ரன் வதத்து, ன் சறலுடட 

டுத்துக்வகரண்டு ன்டணப் தறன்தற்நற க்கடன்” (த்தத் 16:24). ம்தொடட கர்த்தம் 

இட்சகதரகற இதசு கறநறஸ்துட தறன்தற்நவும், ஊறம் வசய்வும், 

கலழ்ப்தடித்ம்தடிக்குத ரம் அடக்கப்தட்டுள்தபரம். சலர்கள் இதசுவுக்கு தரக ங்கள் 

கண்கடப தறப்தரர்கள். இதசுத அந்ப் தடத்றன் டரக கரப்தடுரர். 

அவடரல்ப் வன்வசல் ன்தரல் டப்தட்ட தறசறத்ரண ஓறம் ஒன்த வதர்ணறலில் 

ஒத ஓற கரட்சறக்கூடத்றல் (1815-1905) டக்கப்தட்டிதந்து. தகுறரக 

தர்த்றவசய்ப்தட்டிதந்த அப் தடத்றதடட ணறத்துரகும். கர வதட்ரறக் ன்தடட 

சறன ஆதனரசகர்கலடன் ததசுடத அப்தடத்றதெடரக அதக்கு 

கரண்தறக்கதண்டிறதந்து. அர் அப்தடத்றன் தறன்ணறறல் அந் ஆதனரசகர்கடப 

டந்து அத்துறறன் டுறல் இரெரட டற்கரக இடடவபறறட்டு அற்கரண 

ல்டனக்தகரடுகடப கரறக் கட்டடரல் டந்றதந்ரர். வ்ரநரறதம், அந் ஓறத்ட 

தர்த்றவசய்த்ம் தொன்தரக அந் ஓறன் ரறத்துப்ததரணரர். அணரல் வதட்ரறக் ஒதததரதும் 

அந் தடத்றல் கரப்தடறல்டன. 

வய்ரகத இதசு உங்கள் ரழ்க்டகப் தடத்றல் இதக்கறன்நரர? உங்கலடட 

தொக்கற டம் அர? ம் தம்ததரது லங்கள் வ்பவு தத்ட தசர்த்துடத்லர்கள் 

அல்னது உனகத்றல் உங்கலக்கு த்டண ண்தர்கள் இதந்ரர்கள் ன்ததுகூட றக 

தொக்கறரண தகள்றரக இரது. லங்கள் உங்கள் ெரணறடத்றல் வ்பவு உண்டரக 

அன்தைகூர்ந்து அட தசறத்லர்கள் ன்தத தகட்கப்தடுகறன்ந றக தொக்கறரண 

தகள்றரகும். 

அப்தடிரணரல், தரகத்றன் றகப்வதரற தகரட்தரடுகடப வ்ரத 

கற்தக்வகரள்வீர்கள்? லங்கள் அட ரசறக்கவும் கற்தக்வகரள்பவும் தத்ட வசனறட 

தண்டும். கர்த்தடட ரர்த்ட தறசங்கறக்கப்தடும்வதரழுது லங்கள் அற்கு கணரக 
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வசறடுக்கதண்டும். அற்கு ததொம் தொற்சறத்ம் தடப்தடும். ஆணரலும் அற்கரண 

தனன்கள் றச்சரகத வததற ரய்ந்ரகும். 

தரறசுத் ஆறரணதம் கறநறஸ்ர்கலம் 

தரக்கம் 5: 

கறநறஸ்ர்கடப றடத்துலில் தரறசுத்ஆறரணரறன் தங்டக றபக்குல். 

 

தரறசுத் ஆறரணர் க்கரக வசய்கறன்ந அதக கரரறங்கடபக் குநறத்து 

வபறப்தடுத்தும் அதக சணங்கள் தரகத்றல் உண்டு. இங்தக இண்டு உரங்கள். 

தரர் 8:14 கூதகறன்நது, “தலும் ர்கள் ததடட ஆறறணரதன 

டத்ப்தடுகறநரர்கதபர, அர்கள் ததடட தைத்றரறதக்கறநரர்கள்.” இதசு கூநறணரர், 

“சத்றஆறரகற அர் தம்ததரது, சகன சத்றத்றற்குள்லம் உங்கடப டத்துரர்” 

(தரரன் 16:13). 

இதடட அர்த்ம் ன்ண? உண்டரண கறநறஸ்ர்கலக்கு தரகற தரறசுத் 

ஆறரணதக்குள் உட்தைநரக றடத்ப்தடும் தொடந ஒன்தண்டு. அதக 

தற்நரண்டுகபரக தடகுகலம் கப்தல்கலம் வபறப்தைநரக றடத்தும் தொடநகபறதனத 

ங்கறறதந்து. ரலுறகள் ட்சத்றங்கடபக் அரணறத்து சரத்றரண தங்கபறல் 

கடதரப் தகுறகடபப் தறடித்து அட தறன்தற்நறச் வசல்ரர்கள். தறன்ணர் றடசநற 

கதறகள் கண்டுதறடிக்கப்தட்டண.தறன் ரட்கபறல், ரலுறகள் ரன் அடனகள், தசரணர் 

(sonar) (லதக்கடிறல் றவரலிகடப ற்தடுத்க்கூடி கதற) ற்தம் ரடர் 

ததரன்நற்நறன் உறத்டன் கடற்தறரங்கடப தற்வகரண்டணர். இடவல்னரம் 

றகரட்டுற்கரக அடப்வதற்ந வபறப்தைநரண டிங்கபரகும். அன்தறன்ணர் 1950 

இல், றகரட்டுற்கரண தைற றதொடநவரன்த அதொல்தடுத்ப்தட்டது. ட்சத்றங்கள், 

றனம், ரன் அடனகள் அல்னது அது வசற்தடுத்ப்தடுற்கரக தத ந் வபறப்தைநரண 

கரரறங்கலம் அற்கு அசறரறதக்கறல்டன. இது தைறது “உட்தைந றடத்தும் தொடந” 

இது டகவரடம (gyros) அடிப்தடடரகக் வகரண்டரகும். இன் தறறதனணரக ஒத 

அணுகுண்டு சக்றடக் வகரண்ட லர்தோழ்கறக் கப்தல் ஒன்த அதடட உட்தைந றகரட்டும் 

தொடநடப் தன்தடுத்ற அவ்பவு தம் லதள் தோழ்கறணதடித யரய் லவுகடப றட்டு 

ட துதத்து தணறக்கட்டிகலக்குள் தம் வசய்து லண்டும் இங்கறனரந்து தரக்கற 

தறக்கும் றநடரய்ந்ரகும். தரறசுத் ஆறரணதம் உள்பரர்ந், ெலதள்ப, 

சகனதொம் அநறந், ல்னரம் ல்னரகறஅர் உங்கலடட ரழ்க்டகட றடத்தும் 

உங்கள் ணறப்தட்ட றடத்தும் ல்லுணர் ன்தட சறந்றத்ங்கள். 

ரம் இப்வதரழுது வபறடடதரம். ஆறரணர் ம்ட றடத்துல் ன்தன் 

அர்த்ம் ன்ண? அர் ப்வதரழுதும் ம்றடத்றல் கரறல் தகட்கக்கூடி றரகத 

ததசுரர? அதக க்கள், “கர்த்ர் கூநறணரர் ...” அல்னது “கர்த்ர் ணக்குச் வசரன்ணரர் ...” 

ன்த உரறட தரரட்டிரத சுற்நறத்றரறர். வய்ரகத தன் அர்கலக்கு 
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ஒதததரதும் றதசரக ஒன்டநத்ம் கூநறல்டன. லங்கள் ஒதததரதும் அவ்ண்ரய் 

ததசும் தக்கத்றற்குட்தட்டுறடரலர்கள். அது ததூம் ன்கறன்ந ல்டனக்குள் 

ந்துறடும். தரறசுத் ஆறரணர் ப்வதரழுரது கரறல் தகட்கக்கூடி றரகப் 

ததசுரர் ஆறதம் அது க்கரண தொடநல்ன. 

ஆறரணர் ட க்கு வபறப்தடுத்துரர்? அர் ம்றடம் ந் றகப்வதர் 

வகரண்ட ரசடணப் வதரதள் அல்னது தற்தடச ரங்கதண்டும் ன்தடக் கூதரர? அது 

சந்தகத்றற்குரறது. கறநறஸ் ரக்டகறன் தொன்ரட்கபறல் ம்றல் அதகர் கர்த்ர் க்கு 

ம்தொடட அன்நரட ரழ்க்டகறல் சரரரண க்கரண கரரறங்கபறல் க்கு ஒத 

சறத றடுடனடக் வகரடுத்துள்பரர் ன்தட ரம் தைரறந்துவகரண்டிதந்தரம். டன றட 

வ்ரத  தகர தண்டும் அல்னது ந்றநரண கரலுடநகடப அறதண்டும் ண 

கர்த்ர் கூநதண்டும் ன்த றர்தரர்த்றதக்கும் க்கள் ஆறக்குரற றரக இன்தம் 

தொறர்ச்சறடட தண்டிர்கபரக உள்பணர். இப்தடிப்தட்ட உனகக்கரரறங்கபரண 

வசற்தரடுகடப வரறவுவசய்த்ம்தடி தன் க்கு தோடபடக் வகரடுத்துள்பரர். ந் 

றகப் வதடக் வகரண்ட தற்தடசட தரறக்கதண்டும் ன்த தணறடத்றல் 

தகட்கரலிதப்தறணரல் தர ஒத டகறல் ரம் தரம்வசய்து றடுதரதர ன்த ரம் 

தப்தடத் தடறல்டன. 

ஆறரணதடட றடத்லின்ததரது ணறற் வகரள்ப தண்டி ரன்கு கரரறங்கள் 

இதர. 

 சரரரக, தரறசுத் ஆறரணரறன் றடத்னரணது ம்ட றட்டு லங்கர ஒத 

றடனரண, உதறரண ண்த்ட அல்னது உர்ட ணறல் 

ஆப்தறக்கறன்நரக தகறன்நது. சரரரக கடந்து ததரகறன்ந லடீர் ண்ம், 

றதப்தம் அல்னது உர்வுக்கு தற்தட்டரறதக்கும். அதகரக தொழுத 

ஊறத்றற்கரண ததடட அடப்தை இவ்றரகத தகறன்நது. ஆறரணர் 

ரததம் ஒதட இவ் அடப்டதக் குநறத்து வரடர்ச்சறரக இவும் தகலும் 

சறந்றக்கச் வசய்கறன்நரர்; அது லங்கறச் வசல்னரது. 

 

 அதகரக ஆதத்ரண வசல்கபறலிதந்து ம்ட கரப்தரற்தற்கரக ணறலும் 

இதத்றலும் தரறசுத்ஆறரணதடட இந் ண்ம் ஆரக தறக்கப்தடும். 

 

 தரறசுத் ஆறரணதடட வரடர்தரடனரணது அர் ம்ட தன்தடுத்க்கூடி 

இடங்கபறன்தரல் றடத்தும். அப்ததரஸ்னர் 8 இல், ந்றரறத்ம் டனதரகற 

த்றதரப்தறதக்கு கறநறஸ்துடக் குநறத்து சரட்சற தகறதம்தடி ஆறரணர் 

தறலிப்தைட அணறடத்றற்கு றடத்றணரர். அன் தணரக, அந் த்றதரப்தற 

தறரற கறநறஸ்துவுக்கரக ஆரப்தடுத்ப்தட்டு ஞரணஸ்ரணதொம் 

வகரடுக்கப்தட்டரன். 

 

 ரம் ததடட சறத்த்டச் வசய்த்ம் சரறரண தரடறல் கரப்தடும்ததரது 

தரறசுத் ஆறரணர் க்கு சரரணத்டத்ம் உதறடத்ம் தகறன்நரர். ரம் அந் 
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தரடட றட்டு றனகும்ததரதுஅடத்ம் ஆறரணர் க்கு றடரக 

கரண்தறக்கறன்நரர். 

அதறணதொம் அதடட ஆறறணரல் உங்கடப றடத்தும்தடி தணறடம் 

தகட்ததரடு அதடட உறடத்ம் றர்தரதங்கள். ஒத தரதூகரப்தறற்கரக தரறசுத் 

ஆறறடறதந்து ந்வன்த லங்கள் றடணக்கும் ணறல் ஆரக தறந் ததம் ஒத 

ண்ம் அல்னது உர்ட குநறத்து ற்கணத தரகத்றல் வபறப்தடுத்ப்தட்டிதக்கும் 

தகரட்தரடுகலடன் கணரக ஒப்தறட்டுப்தரதங்கள். ணறல் தறந் அந் ஆரண ண்ம் 

தரறசுத் ஆறரணரறடறதந்து ந்றதப்தறன் அது ப்ததரதும் தரகத்றல் 

வபறப்தடுத்ப்தட்டுள்ப ததடட சறத்த்ட உதற வசய்த்ம். 

தன் ணறர்கடபத்ம் சூழ்றடனகடபத்ம் தன்தடுத்துல் 

தரக்கம் 6: 

தன் ம்தொடட ெணங்கபறன் ரழ்க்டகட றடத்துற்கரக வ்ரத 

சூழ்றடனகடபப் தன்தடுத்துகறநரர் ன்தட கனந்துடரடல். 

 

தன் சூழ்றடனகடபப் தன்தடுத்துல் 

க்கும், ம்டச் சுற்நறலும் டக்கும் றகழ்வுகதப இந் சூழ்றடனகபரகும். 

அப்ததரஸ்னர் 19 இல் தவுல் ததசுவுக்கு தகறன்நரர். அங்தக அர் கர்த்ரல் 

ல்னடரக தன்தடுத்ப்தட்டதுடன் அங்கு அர் றகவும் தங்கரண றர்ப்தைக்கும் 

தொகங்வகரடுத்ரர். வ்ரநரறதம், அவ்றடத்ட றட்டு ஓடிப்ததரகரல் அங்தக 

இதக்கதண்டுவன்தது ரன் அதக்கரண ததடட சறத்ம் ன்தட தவுல் 

தைரறந்துவகரண்டரர். ப்தடி? சூழ்றடனகள் தோனம். 1 வகரரறந்றர் 16:8-9 இல் தவுல் இவ்ரத 

ழுதுகறநரர்,“ஆகறலும் வதந்வவகரஸ்த தண்டிடக டக்கும் ததசு தட்டத்றல் 

இதப்ததன். வணணறல் இங்தக வதரறதும் அதகூனதொரண கவு ணக்குத் 

றநக்கப்தட்டிதக்கறநது; றதரஞ்வசய்கறநர்கலம் அதகர் இதக்கறநரர்கள்.” “ததசுறல் 

ரறத்றத” ன்த, றச்சறரக ததனரகத்றலிதந்து ததசும் ஒத குடன தவுல் தகட்கறல்டன. 

ஆகறலும் அங்கு தன் கறரறட வசய்த்ம் றத்டத்ம் அந் கத்றல் ஆத்துரக்கள் 

இட்சறக்கப்தடும் றத்டத்ம் அர் கண்டு தைற றசுரசறகடப சலத்துற்குள் 

றடத்துது அசறரறதந்தடிரல் அவ்றடத்ட றட்டுச்வசல்லுற்கு அதக்கு அது 

சரறரண தரறதக்கறல்டன. 

சூழ்றடனகடப ததடட வீற சறக்டஞ றபக்குகள் ன்த 

றடணத்துக்வகரள்லங்கள். வீற சறக்டஞ றபக்குகள் ற்கரக கரப்தடுகறன்நது? லங்கள் 

ரகணத்டச் வசலுத்தும்ததரது ப்வதரழுது வசல்னதண்டும் ப்வதரழுது 

றதத்தண்டும்ன்தட அடகள் உங்கலக்கு கரண்தறக்கும். ரகணங்கடப 

வசலுத்துதரர் வீற சறக்டஞ றபக்குகலக்கு சரறரண அரணத்ட வசலுத்ரத அதக 

றதத்துக்கள் டடவதநக் கரரகும். கறநறஸ் ரழ்றலும், ம்ட 

றடத்துற்கரகததன் அதகரக சூழ்றடனகடப தன்தடுத்துகறன்நரர். 
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இங்தக ஒத உரம் ப்தட்டுள்பது.ஓர் இடரற்நத்றற்கரண தம் இதுத ண 

லங்கள் உர்கறன்நலர்கள் ன்த டத்துக்வகரள்லதரம்.உங்கலக்கு இற்டக கரட்சற 

அடப்தறல் ஒத ரற்நம் தடவன்த றடணக்கறன்நலர்கள். ததக்கரக ரகறலும் 

ஒன்டந தத ஒத கத்றதனர அல்னது தத ஒத ரட்டிதனர வசய் உங்கலக்கு 

அசறரறதக்கறன்நது. வ்ரநரறதம், சறன சூழ்றடனகள் லங்கள் கக்கூடரதடி 

உங்கடப டடவசய்கறன்நது: அப்தைற இடத்றல் ஒத வரறல் ரய்ப்தை அல்னது வீவடரன்த 

இல்னரறதக்கறன்நது; உங்கள் துடர் அற்கு தொற்நறலும் றரக இதக்கறன்நதரடு 

உங்கலக்கு தொழு றடநரண சரரணதொறல்னரறதக்கறன்நது. ஆகத, லங்கள் “கர்த்ரத, 

இந் இடரற்நம் உங்கலக்கு சறத்ர ன்தட ணக்குக் கரண்தறத்ங்கள்.” ன்த 

கடுடரண றடரதொற்சறத்டன் வெதறக்கறன்நலர்கள். தன் உங்கடப றடத்தும் ட 

லங்கள் வதரதடத்டன் கரத்றதக்கறன்நலர்கள். இதறறல், லங்கள் சூழ்றடனகள் 

ரநரறதக்கக் கரண்கறன்நலர்கள். வரறல் ரய்ப்தறற்கரண ந்க் கவும் றநக்கப்தடறல்டன. 

உங்கள் துடர் உங்கலடன் சம்றக்க உடன்தரடரக இல்டன. வ்றடத்றல் லங்கள் 

ரதண்டும் ன்கறன்ந றடத்ல் உங்கலக்கறல்டன. இன்தம் உங்கலக்கு அற்கரண 

சரரணம் கரப்தடறல்டன. தன் உங்கலடட இடரற்நத்ட அதறக்கறல்டன 

ன்தற்கு இந் சூழ்றடனகள் றகவும் ல்ன அடடரபங்கபரகும். 

லங்கள் தொற்சற வசய்க்கூடரது ன்த தன் உங்கலக்கு சூழ்றடனகள் தோனரக 

கரண்தறக்கும்தடி தொற்சறவசய்த்ம்ததரது அக்கரரறங்கடப வசய் தொற்தடுது 

தொட்டரள்ணரகும். லறவரறகள் 22:3 இல் ரம் இவ்ரத ரசறக்கறன்தநரம், “றதகற 

ஆதத்டக் கண்டு டநந்துவகரள்லகறநரன்; ததடகள் வடுகப்ததரய்த் 

ண்டிக்கப்தடுகறநரர்கள்.” 

“சறனதங்கபறல் தறசரசரணன் து றகபறல் டடகடப ற்தடுத்ற து 

றசுரசத்ட அறப்தற்கும் ம்ட டுப்தற்கும் தொற்சறக்கரட்டரதணர? இந் 

சூழ்றடனகள் ததடட சறப்தை றபக்கர அல்னது தறசரசறதடட டடரன்தட ரன் 

வ்ரத அநறந்துவகரள்து?” ன்த லங்கள் தகட்கனரம். அதகரக சரத்ரன் ம்ட 

டடவசய் தொற்சறப்தது உண்டரன் அறலும் றதசரக ரம் றகுந் ஆர்த்துடன் 

ததடட சறத்த்ட வசய்தொற்தடும்ததரது. ம்தொடட றரபறரண தறசரசரணன்  

வகர்ச்சறக்கறந சறங்கம்ததரல் டண றழுங்கனரதர ன்த டகதடி சுற்நறத்றரறகறன்நரன் 

ன்த தரகம் வபறரகக் கூதகறன்நது (1 தததுத 5:8). ரம் ததடட 

சர்ரத்ர்க்கங்கள் தொழுடத்ம் ரறத்றதக்கதண்டும் அப்வதரழுது ரம் தறசரசறன் 

றட்டங்கலக்கு றர்த்து றற்க தொடித்ம் ண தவுல் ழுறணரர் (ததசறர் 6:11). அணரல் ரன் 

ரம் ததடன் றக வதக்கரக டக்கதண்டும் அத்துடன் ஆறக்குரற ரலறரக 

வதனதள்பர்கபரகவும் இதக்கதண்டும். 

ஆறதம் இட ணறல் டத்துக்வகரள்லங்கள் தடணப்ததரன தறசரசரணன் 

சகனதொம் அநறந்ணல்ன. தரசரணதும் தோர்க்கரணதுரண சரத்ரதம் அதடட 

தறசரசுக் கூட்டதொம் ல்டனகலள்ப டதக்கப்தட்ட ெலன்கபரகும். றரபறரணன் 

ம்தொடட ரழ்க்டகக்கரண ததடட அற்தைரண சகன றதங்கடபக் குநறத்து 

அநறந்ன்ணல்ன அததம் ததடட ஆறரணர் இவ்வுனகத்றல் ததடட 
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தறள்டபகடப வ்ரத றடத்துகறநரர் ன்ததும் அதக்குத் வரறரது. அப்ததரஸ்னர் 

தவுல் இவ்ரத ழுதுகறநரர், “தணறலுள்ப ஆறதன்நற தரறல் ன் 

ததக்குரறடகடப அநறரன்? அப்தடிப்ததரன, ததடட ஆறதன்நற, 

ஒததம் ததக்குரறடகடப அநறரட்டரன். ரங்கதபர உனகத்றன் ஆறடப் 

வதநரல், தணரல் ங்கலக்கு அதபப்தட்டடகடப அநறத்ம்தடிக்குத் தணறலிதந்து 

தைநப்தடுகறந  ஆறடத வதற்தநரம்” (1 வகரரறந்றர் 2:11-12). றரறரல் வசய்க்கூடிது 

ல்னரதக்கு வரல்டன வகரடுப்தது ரத்றத, ததடட சறத்த்ட தகுத்நற 

தொற்சறக்கும்ததரது அன் அட குப்தைற்கு தொற்சறக்கறன்நரன். தன் சரறரண 

றடத்டனக் வகரடுத் தறன்தை அதக இடடததகடப வசய்கறன்நரன். 

குப்தங்கடபத் துத்தும்தடிக்கு தற்நரண்டுகபரக அதக ததக்றத்ள்ப 

கறநறஸ்ர்கள் கற்தக்வகரண்டற்டநக் குநறத்து லட்டுப்தரர்ப்ததரம்: 

 தன் குப்தத்றற்கு தணல்ன ன்தட அநறந்துவகரள்பல்; 

 ததடட ரர்த்டறல் ங்கறறதத்ல்; 

 தன் ண்த்ட வபறரக்கும்தடிக்கு வெதத்றல் ரறத்றதத்ல்; 

 றடத்துலுக்கரக ததடட ரக்குத்த்ங்கடபப் தறடித்துக்வகரள்பல்; 

 உங்கடப றடத்க்கூடி உங்கள் ஆறக்குரற னடண றதம்தைம் தொறர்ந் 

றசுரசறகபறணறடத்றல் உங்கள் ண்ங்கடபப் தகறர்ந்துவகரள்லங்கள். 

 றச்சற்நன்ட றனகும் ட றடரதொற்சறத்டன் கரப்தடதண்டும். 

 லங்கள் வ்ற அசரண லர்ரணங்கடபத்ம் வசய்துறடரலர்கள்; 

“இதசு அர்கடப தரக்கற: லங்கள் சந்தகப்தடரல் றசுரசதொள்பர்கபரறதந்ரல், 

இந் அத்றத்றற்குச் வசய்ட லங்கள் வசய்துல்னரல், இந் டனடப்தரர்த்து: ல 

வதர்ந்து சதொத்றத்றதன ள்லண்டுததர ன்த வசரன்ணரலும் அப்தடிரகும் ன்த, 

வய்ரகத உங்கலக்குச் வசரல்லுகறதநன்” ன்நரர் (த்தத் 21:21). சரரல்கள் ழும்தைம் 

ன்தம் ததடட சறத்த்ட வசய்ட டுப்தற்கரக தறசரசரணன் டடகடப 

ற்தடுத்துரன் ன்தடத்ம் இதசு அநறந்றதந்றணரதனத அர் இடக் கூநறணரர். 

ம்தொடட தரடறல் றரபற ததரட்டிதக்கும் வ்றரண கரரறத்டத்ம் 

உடடத்துறடும்தடி க்கு அறகரம் உண்வடன்தட ரம் 

அநறந்துவகரள்பதண்டுவன்தத ததக்கு அசறரறதக்கறன்நது. 

ரம் தணரல் டத்ப்தடும்ததரது ரழ்க்டக தொழுதும் ரம் 

ச்சரறக்டகரறதக்கும்தடிக்கு அதக அடடரபங்கள் கரப்தடுகறன்நண. ரழ்க்டகறன் 

தொன்ணரல் உள்ப தரடறல் லங்கள் வசல்ன தொற்தடுடகறல் லங்கள் ணறரக இல்டன 

ன்தடக் குநறத்து சந்தரடடரட்டீர்கபர? சூழ்றடனகலக்கூடரக தன் 

தொக்கறரண ஒன்டந கரண்தறக்கும்ததரது அடக் குநறத்து கணவடுக்க இன்தந 

தவடுங்கள். லங்கள் றப்தேடு வசய்தண்டி சூழ்றடனகபறன் தட்டிடன 

அடத்துக்வகரள்லங்கள் அது இப்வதரழுது உங்கலக்கு உறரக அடத்ம். 
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தன் ணறர்கடபப் தன்தடுத்துல் 

அநறவுட வதற்தக்வகரள்டக் குநறத்து லங்கள் வ்ரத உர்கறன்நலர்கள்? சறன 

ணறர்கள் சறனதடபகபறல் ரங்கள் தகட்தற்கு றதப்தற்ந கரரறத்ட அப்தடிரணரல் 

உண்டட அநறவுதத்ல் வகரடுக்கும் தர் ததசுரர் ண றடணத்து தப்தடுரர்கள். 

ற்நர்கள் அநறவுடகடப வதந தப்தடக்கரம் அர்கடப தறடரண றறல் 

டத்றறடுரர்கதபர ன்த அஞ்சற அப்தடிவசய் தப்தடுரர்கள். தத சறனர் 

அநறவுடகடப அல்னது ஆதனரசடணடக் வதற்தக்வகரள்ற்கு வட்கப்தடுகறன்நரர்கள் 

கரம் அது அர்கடப தொட்டரபரக கரண்தறத்துறடுதர ன்த றடணத்து அப்தடிச் 

வசய்ரர்கள். அநறவுடகடப தகட்கரற்கு றக தரசரண கரங்கபறல் இதுவும் 

ஒன்நரகக் கரப்தடனரம். அநறவுடகடப வதற்தக்வகரள்லல் தனவீணம் அல்னது 

தொட்டரள்ணத்றற்கரண ஒத அடடரபல்ன. உண்டரகத, அநறவுடகடபப் 

வதற்தக்வகரள்லல் ரம் வசய்க்கூடி ஞரணரண வசல் ன்தந தரகம் 

வபறப்தடுத்துகறன்நது. 

இவ்றத சணங்கடபக் கணறத்ங்கள்: 

 “றதௌணதடட ற அன் தரர்டக்குச் வசம்டரறதக்கும்; ஆதனரசடணக்குச் 

வசறவகரடுக்கறநதண ஞரணதொள்பன்.” (லறவரறகள் 12:15). 

 “ல்தரசடண வசய்து த்த்ம்தண்ணு; ஆதனரசடணக்கரர் அதகரல் 

வெங்கறடடக்கும்.” (லறவரறகள் 24:6) 

லங்கள் டதர தக்கரதணர, தடித்தர தடிக்கரதர ரரக இதப்தறதம் அது 

ஒத வதரதட்டல்ன.ப்வதரழுவல்னரம் ததடட சறத்த்டக் குநறத்து லங்கள் றகப்வதரற 

லர்ரணங்கடப டுக்கறன்நலர்கதபர அப்வதரழுது அது உங்கலடடதும் 

ற்நர்கலடடதும் ரழ்க்டகறல் ரக்கத்ட ற்தடுத்துகறன்நது. லங்கள் 

ததக்றத்ள்தபரரறன் தங்கபறப்டத, அநறவுடகடப ற்தம் ஆதனரசடணகடபத்ம் 

ரடதண்டும். அப்தடி வசய்ணரல் தன் உங்கள் ரழ்க்டகறல் டனறட்டு உங்கள் 

ரழ்க்டகறல் ததசும்தடி லங்கள் அதறக்கறன்நலர்கள். 

சரறரண தர்கபறடத்றல் ததசுன் றநவுதகரனரணது, அந் தர்கள் தணறல் 

உண்டரக அன்தைகூதகறன்நர்கலம், ததடட ஆறறல் றம்தறர்கலம், 

ததக்றறன் கணறட வசலில் றதௐதறத்துக் கரட்டுகறநர்கலம், தடண உண்டரய், 

றசுரசரய் தசறக்கறன்நர்கலம், ததடட றகச் சறநப்தரணடகள் உங்கள் 

ரழ்க்டகறல் தண்டும் ண றடணப்தர்கலம் ற்தம் ஞரணத்றற்வகன்த 

வதர்வதற்நர்கலரர். ஆறக்குரறல்னர, தொட்டரள்ணரணர்கபறடத்றல் 

அநறவுடகடப தகட்டரல், லங்கள் வகட்ட ஆதனரசடணடப் வதற்தக்வகரள்ற்கரண 

உத்ரதொண்டு. ஒத டரணறஸ் தவரற இவ்ரத கூதகறன்நது “ல்னர ணறதடட 

ஆதனரசடணறன்தடித்ம் கட்டுகறநன் தகரனரண வீட்டட வதற்தக்வகரள்ரன்.” 

தரகத்ட றசுரசறக்கும் உங்கள் சடதறல்உங்கலக்கு வசறவகரடுக்கவும் 

அர்கலடட வபறப்தரடுகள் அல்னது தைத்றறகடபத் தற்கு ஆனரக 
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உள்பர்கலம் உள்பணர்; உங்கள் ததரகர் ற்தம் தோப்தர்கள், டீக்கன்கள், ஆசறரறர்கள், 

ற்நத் டனர்கள் இர்கள் தொன்டரக வரறவுவசய்ப்தடக்கூடிர்கபரர். 

தொடிவுட 

 

ததடட சறத்த்ட வரறந்துவகரள்தும் அடச் வசய்தும் ன்தது அறச்சம் 

றம்தற தப்தடதண்டி டநவதரதபரண ஒன்நரக இதக்கதண்டி அசறறல்டன. 

ம்ட றடத்துதும் க்கு தரடகடப கரட்டுதும் ததடட ரஞ்டசரகும். 

றகவும் தொழுறடநரண ணறர்கள் ததடட சறத்த்ட அநறந்ர்கபரத்ம் அடச் 

வசய்கறநர்கபரத்றதப்தரர்கள். தடறட் லிறங்ஸ்டன் றகவும் தைகழ்வதற்ந ஸ்வகரட்னரந்து 

றணரறத்ம் ஆதறரறக்கரறல் தொன்தறன் அநறந்றர றனப்தகுறகபறல் தறத்தம், 

அக்கண்டத்றன் றகவும் தறன்ங்கற இடங்கபறல் அதக தடங்கபரக ன் ரழ்ரடபக் 

கறத்தரரர். அதகரக அர் தரய்ரய்ப்தட்டு ண்றடனங்கர தரடுகடபப் 

தட்டதரரர். ஒததொடந அர் சறங்கத்றணரல் ரக்கப்தட்டு அடித்து வரதக்கப்தட்டரர் 

கறட்டத்ட்ட அதடட ஒத டக வசலிந்துததரணது. அர் ணக்கு 

அன்தைக்குரறர்கடபத்ம், ண்தர்கடபத்ம் இந்ததரதும், “ரன் ததடட 

சறத்றல்னரல் இங்கறனரந்றன் சறம்ரசணத்றல் இதப்தட றடவும் ததடட 

சறத்த்துடன் ஆதறரறக்கரறன் டத்றல் இதப்ததன்” ன்த அர் தடநசரற்நறணரர் (Trivette, 

under “Stay in this field”). 

லங்கள் உங்கள் ரழ்க்டகக்கரண  ததடட றடத்துடனத் தடுவீர்கபரணரல், 

இற்டந றடணறல் டத்துக்வகரள்லங்கள்: 

1. இந் வசற்தரடரணது இட்சறக்கப்தட்டு ததடட சறத்த்ட அநறதண்டும் 

ன்கறன்ந வய்ரண ரஞ்டசத்டன் ஆம்தறக்கறன்நது. 

2. தன் ம்தொடட சறத்த்ட உங்கலக்கு கரண்தறக்கதண்டும் ன்த லங்கள் 

தணறடம் வெதக்கதண்டும், தகட்கதண்டும். 

3. ததடட உறத்டன் ததக்றத்ள்ப ஒத ரழ்க்டகட 

ரதண்டுவன்த தொற்சறக்கதண்டும். 

4. றடத்லுக்கரக ததடட ரர்த்டடக் கணறத்ங்கள். தசணத்றன் 

தகரட்தரடுகபரல் டத்ப்தடுங்கள். 

5. தரறசுத் ஆறரணர் உங்கடப றடத்தும்தடித்ம் தரடகரட்டும்தடித்ம் 

அட ம்தைங்கள். 

6. சூழ்றடனகலக்கூடரக தன் உங்கள் ரழ்க்டகறல் ன்ணத்டச் வசய்கறன்நரர் 

ன்தற்கு உங்கள் கணத்டச் வசலுத்துங்கள். 

7. றடத்துலுக்கரக ததக்றத்ள்ப ணறர்கடப ரடுங்கள். 
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ணணம் வசய்ற்கு ஆதனரசறக்கப்ட்ட சணங்கள் 

 

சங்கலம் 119:105  

லறவரறகள்12:15 

லறவரறகள் 22:3 

தறர 29:11 

தரர் 8:14 

தரர் 12:1-2 

ததசறர் 5:17 

ரக்தகரதை 1:5 

 

 

 


